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ประวติัศาสตร์ไทยและลาวชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 (ค.ศ.1975-2009).  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

: ผศ.ดร.วรางคณา  นิพทัธ์สุขกิจ.  168  หนา้. 
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 This research aims to study the relationship between Thai and Lao in historical 

context, the reasons of making history, the effect from contents of history textbooks of Thais and 

Laos to relationship between Thai and Lao and then study about the impact of making history 

from both countries. In the time of political economic and socio – cultural cooperation in 

ASEAN, textbooks as an important tool of state, create knowledge for students, have to be 

changed their contents in which way. 

 The result of this study reveals that the making history and creating perception in 

textbooks have been emphasized contents about the most important part of wars during Thai and 

Laos, especially Chao Anou War, that is the reflects in perceptions of relationship between Thais 

and Laos. Textbooks are among the first tool to create perception of relationship between Thais 

and Laos and they have never changed their role to show political economic and socio – cultural 

cooperation that the reasons why the feeling of “superior” stands still in many mass 

communications views. The reflects the perceptions receive from textbook, this is harmful for 

Thais and Laos connection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of History                       Graduate School, Silpakorn University                         Academic Year 2011 
Student's signature ........................................                            
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
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ตลอดจนผูใ้หก้ารศึกษาในปัจจุบนั อีกทั้งความรู้ทั้งในและนอกตาํราทั้งหลายขอนอ้มไวเ้พื่อระลึกถึง

คุณแห่งความรู้ทุกสรรพส่ิง ความดีอนัจะเกิดจากการทาํวิทยานิพนธ์น้ีขออุทิศให้กบัครูอาจารยทุ์ก

ท่าน  บุคคลทั้งท่ีไดก้ล่าวถึงและรวมไปถึงผูมี้ส่วนในชีวิตทุกคนท่ีอาจเอ่ยนามไดไ้ม่ครบ ทั้งท่ีสนิท

หรือเพียงแค่ผา่นมาในชีวิต ขอใหกุ้ศลเหล่านั้นจงนอ้มนาํใหทุ้กชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งมีสติเป็นท่ีตั้ง และมี
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จดัเป็นคู่ประเทศท่ีมีความผกูพนักนัอย่างยาวนาน เพราะนอกจากจะมีพรมแดนติดต่อกนัแลว้ยงัมี

ความเก่ียวโยงของสายสัมพนัธ์ทางเช้ือชาติร่วมกนั และยงัเป็นคู่ประเทศท่ีสามารถพูดกนัไดเ้ขา้ใจ

โดยไม่ต้องอาศัยภาษากลางในการส่ือสาร ความใกล้ชิดท่ีแน่นแฟ้นมายาวนาน ทาํให้สั่งสม

ประสบการณ์ร่วมกนัมากมายจนน่าจะเรียกระดบัความใกลชิ้ดไดว้่าสนิทแนบแน่น หากแต่ลึก ๆ  

ส่ิงท่ีทุกคนรับรู้คือ ความรู้สึกท่ีแฝงไปดว้ยความอ่อนไหวพร้อมท่ีจะเกิดรอยแยกทางความสัมพนัธ์

ไดเ้สมอ ทั้งน้ีความรู้สึกไม่เท่าเทียมนั้นไดเ้กิดและสัง่สมมานานในหนา้ประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา  

 ความสมัพนัธ์ท่ีมีกลบักลายเป็นชนวนท่ีเหมือนรอยร้าวลึก ทั้งน้ีหากจะพิจารณาถึงความ

คลอนแคลนทางความรู้สึกแลว้ จะพบว่าช่วงเวลาท่ีผ่านมาความสัมพนัธ์ท่ีมีนั้นไม่ไดอ้ยู่ในฐานะ 

ท่ีเท่าเทียม แต่เป็นในลกัษณะของประเทศท่ีมีอาํนาจเหนือกว่ากบัประเทศในอาณัติ ในขณะท่ีไทย

มองลาวในฐานะตํ่ากว่าเน่ืองจากความสัมพนัธ์ท่ีมีมาไทยเป็นเจา้ประเทศราช ส่วนลาวมองไทย 

ในภาพของ “ศกัดินาสยาม” ศตัรูแห่งชาติและผูร้้ายในประวติัศาสตร์1  

 จกัรวรรดินิยมตะวนัตกมีส่วนกระตุน้ความรู้สึกในการ “สร้างชาติ” การกาํหนดเขตแดน

ท่ีแน่นอน การเขียนแผนท่ี และการเขียนประวติัศาสตร์ชาติ และน้ีคือเหตุปัจจยัเร่ิมตน้ท่ีทาํใหก้ารเขียน

ประวติัศาสตร์ชาติอุบติัข้ึนในดินแดนเอเชียอาคเนย ์สําหรับประเทศไทยนั้นเกิดข้ึนในช่วงสมยั

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีพบว่ามีการเขียนงานทางประวติัศาสตร์จาํนวนมาก2 

เพื่ออธิบายถึงท่ีมา เขตอิทธิพล และบรรดาเขตแดนท่ีเป็นของไทย  ส่วนในลาวช่วงเวลาแห่ง  

“การสร้างชาติ” จะตรงกบัค.ศ. 1945 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ีลาวไดรั้บเอกราช เกิดการผลิตงาน

ประวติัศาสตร์ออกมาอยา่งแพร่หลาย 

                                                 
 1ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั,” ใน โคลนไม่ติดลอ้คนไม่ติดกรอบ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 363. 

 2Sunait Chutintaranond, “Historical Writting, Historical Novels and Period Movies and Dramas an 
Observation Concerning Myanmar in Thai Perception and Understanding,” Asian Review 12 [1998] : 10-20.  
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 ภายหลงัจากท่ีลาวได้รับเอกราช ผูน้ําทางด้านความคิดของลาวได้ผลิตงานประเภท

พงศาวดารและหนังสือประวติัศาสตร์ออกมาจาํนวนมาก 3 ความจาํเป็นท่ีตอ้งการให้คนในชาติ 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักลายเป็นวาระแห่งชาติ  ดงันั้นช่วงท่ีลาวสร้างชาติน้ีจึงเป็นช่วงท่ีสาํคญัยิ่ง  

นกัประวติัศาสตร์ลาวไดส้ร้างประวติัศาสตร์ชาติลาวข้ึนมา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างชาติลาว

ใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การเขียนประวติัศาสตร์จึงกลายเป็นเคร่ืองมือในการปลุกระดมความคิด 

พร้อมกับอธิบายถึงท่ีมาของชนชาติ เป็นการเขียนประวติัศาสตร์โดยใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง 

โดยบนัทึกถึงชาติผูรุ้กรานว่าเป็น “ศตัรู” ผูค้อยกดข่ีและทาํร้าย และการผลิตงานซํ้ าๆของทางการ 

จึงเป็นการตอกย ํ้ากบัแนวคิด “ศตัรู” ผูท้าํร้ายชาติ   

 งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวแบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ดว้ยกนั โดยช่วงแรกนบัตั้งแต่

อดีตมาจนถึงเวลาก่อนค.ศ.1945 เป็นการเขียนเพ่ือยกย่องสดุดีวีรกรรมกษตัริย ์โดยกลุ่มพระสงฆ ์

นกัปราชญ ์และราชบณัฑิตลาว ช่วงเวลาต่อมาเป็นเวลาหลงัจากท่ีลาวไดรั้บเอกราชคือ ค.ศ.1945  

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการผลิตงานเขียนออกมาอยา่งแพร่หลาย โดยมีจุดประสงคช์ดัเจนเพ่ือการสร้างชาติ  

มีการจดัทาํประวติัศาสตร์ลาวข้ึนใหม่ นกัเขียนท่ีโดดเด่นคือ มหาสีลา วีรวงศ ์ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัว่า

สําหรับการศึกษาประวติัศาสตร์ลาว พงสาวะดานลาวของ มหาสีลา วีรวงศ์ จดัเป็นคมัภีร์เบิกทาง 

ท่ีผูศึ้กษาทั้งหลายตอ้งผา่นตา ความสาํคญัของพงสาวะดานลาวของมหาสีลาน้ีไดรั้บการรับรองจาก

กรมวรรณคดีลาว และทางกระทรวงศึกษาธิการลาวให้จดัพิมพเ์ผยแพร่พร้อมทั้งระบุไวใ้นคาํนาํ

อย่างชัดเจนอีกว่า “ถา้แม่นมัน่ว่าหนังสือเล่มน้ีจะยงัไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่อง ก็ยงันับว่า 

เป็นหนังสือเล่มหน่ึงซ่ึงพอจะเป็น “ไตส่้องทางในยามมืด” ของผูส้นใจอ่านพงสาวะดานลาวท่ีจะ 

สืบเสาะหาหลกัฐานจากแหล่งอ่ืนๆมาแต่งเติมเสริมต่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนอีกต่อไป...หนังสือน้ีดี  

มีประโยชน์ จึงจดัพิมพอ์อกเผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไปในราชอาณาจกัรลาว”4  

ช่วงท่ีสามนบัแต่ ค.ศ.1975 เป็นตน้มา เม่ือลาวเปล่ียนระบบการปกครองใหม่ งานเขียน 

ช่วงน้ีจึงเป็นการเขียนเพื่อรับใชแ้ละเป็นกระบอกเสียงให้กบัพรรคประชาชนปฏิวติัลาว เพิ่มพื้นท่ี

ใหก้บับทบาทของขบวนการต่อสูข้องประชาชนและพรรคประชาชนปฏิวติัลาวในประวติัศาสตร์ชาติ 

โดยให้เห็นถึงความบากบัน่ในการต่อตา้นกาํลงัอาํนาจจากประเทศต่างๆท่ีหวงัจะแผอิ่ทธิพลเขา้ยึด

ครองลาว เนน้ให้เห็นศตัรูของชาติอย่างชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งศกัดินาสยามว่ามีบทบาทสาํคญั

ในการกดข่ี เกณฑก์าํลงัคนลาวไปใชง้านโยธา ขดูรีดเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหัวเมืองลาว

                                                 
 3ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548), 103. 

 4เร่ืองเดียวกนั, 104. 
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เพื่อเป็นบรรณาการส่งไปยงับางกอก5 และนบัตั้งแต่ค.ศ. 1986 อนัเขา้สู่ยคุแห่งการจินตนาการใหม่นั้น 

งานเขียนของลาวเกิดลกัษณะประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินในรูปประวติัศาสตร์แขวงและประวติัศาสตร์

โบราณสถาน โบราณวตัถุ เพื่อเป็นหนงัสือประกอบการท่องเท่ียว6 

 เป็นท่ียอมรับว่างานเขียนท่ีผลิตออกมามีผลต่อการรับรู้และความเขา้ใจของคนในชาติ  

การผลิตงานซํ้ า ๆ เป็นการตอกย ํ้าความรู้สึก  สร้าง“ทศันะแห่งชาติ”7 เป็นกรอบครอบงาํความคิด

เพื่อให้มองเห็นภาพตามท่ีทางการวางแนวทางไว ้ความสัมพนัธ์ท่ีมีในอดีตระหว่างไทยและลาว 

เป็นความสมัพนัธ์ในรูปแบบเมืองข้ึนกบัเจา้ประเทศราช แมเ้วลาท่ีล่วงผา่นไปทาํใหเ้ร่ืองราวในอดีต

ไดรั้บการตีความในแง่มุมใหม่ การสร้างชุดความคิดใหผู้ค้นในชาติไปในทิศทางเดียวกนัโดยตระหนกั

ถึงความรักชาติ ความภาคภูมิใจในเช้ือชาติ โดยช้ีประเด็นใหเ้ห็นการบ่อนทาํลายในอดีตว่าเป็นเร่ือง

ร้ายแรง เกิดการตีความเหตุการณ์ใหม่ โดยย ํ้าซํ้ า ๆ ว่า ไทย คือ ศตัรู จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีฝังราก

ลึกในทศันะของคนลาวทัว่ไป 

 การสร้างความคิดของรัฐไดอ้าศยัแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือ รัฐตอ้งการคนแบบใดก็ใส่

แนวความคิดลงไปในตาํราเรียน เอกลกัษณ์ของแบบเรียนลาว คือวิธีการใชแ้บบเรียนลาวในการสร้าง

สํานึกความเป็นชาติ ท่ีสําคญัคือไม่ใช่หนังสือเพียงเล่มเดียวหรือแบบเรียนเพียงวิชาเดียวแต่สร้าง

สาํนึกครอบคลุมไปทั้งหลกัสูตรทุกวิชา8 แบบเรียนคือเบา้หลอมคนในแบบท่ีรัฐตอ้งการ ดงันั้นจึง

ไม่น่าแปลกใจท่ีแบบเรียนไทยและลาวจะมีความต่างกนั ดงักรณีเจา้อนุวงศเ์ป็นสาํคญั  

 “เจา้อนุวงศ”์ ในแบบเรียนลาว ถูกจดบนัทึกในฐานะมหาวีรบุรุษ ผูก้ลา้ลุกข้ึนมาทา้ทาย

เจา้ประเทศราชเพื่อหวงัประกาศเอกราชและนาํพาลาวกลบัคืนสู่ความเป็นเอกประเทศ แต่หากใน

แบบเรียนไทย การเขียนเร่ืองราวเล่าขานถึง เจา้อนุวงศ์ กบัอยู่ในภาพของ “อา้ยกบฏ” ตน้เหตุแห่ง

ความไม่สงบในการปกครองประเทศราช ดงักล่าวไดว้่าจุดประสงคใ์นการเขียนประวติัศาสตร์ของ

สองประเทศคือความตอ้งการสร้างจินตกรรมทางความคิดเพื่อสาํนึกรักในชาติตน 

                                                 
 5กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)” (วิทยานิพนธ์ดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาไทศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2549), 4. 

 6เร่ืองเดียวกนั, 5. 
7กรอบท่ีรัฐสร้างข้ึนมาเพ่ือใหป้ระชาชนมองเห็นและเขา้ใจสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั เพ่ือง่ายต่อ 

การปกครอง โดยอาศยัผา่นเคร่ืองมือต่างๆ เช่นแบบเรียน เพ่ือปลูกฝังความคิดครอบงาํใหก้บัประชาชน, ผูว้จิยั.  

 8ดูรายละเอียดใน ปณิตา สระวาสี, การสร้างสาํนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975 – 2000 (กรุงเทพฯ : สํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั, 2546). 
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 จากประเด็นขา้งตน้ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงนาํมาสู่การศึกษาเร่ือง การรับรู้ประวติัศาสตร์

ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว : ผ่านแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาวชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 6  

(ค.ศ.1975-2009) เพื่อช้ีให้เห็นท่ีมา สาเหตุ ตลอดจนผลกระทบของความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาว

ผา่นแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเก่ียวกบัประเทศลาวในไทยไดรั้บความสนใจและมีการศึกษาในหลายแง่มุม  

ในส่วนของงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีสนใจจะทาํการศึกษาน้ี พบว่างานเขียนท่ีผ่านมาสามารถ

จดัแบ่งภาพสะทอ้นลาวใน 3 มิติ9 ดว้ยกนัคือ 

 1. ลาวในฐานะมิตรประเทศท่ีดี งานเขียนในกลุ่มน้ีมุ่งเนน้สะทอ้นและแกไ้ขปัญหาอีกทั้งยงั

พยายามสานสมัพนัธ์ใหแ้นบแน่น ดงัเช่น งานวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ไทย – ลาว ในสายตาของคนลาว 

โดย เขียน ธีรวิทย ์และคณะ บทความเร่ือง สัมพนัธภาพไทย – ลาว เชิงประวติัศาสตร์ก่อน

คริสตศตวรรษท่ี 20 โดย ฉลอง สุนทรวาณิชย ์ 

 2. ลาวในฐานะตํ่ากว่าไทย เป็นมุมมองท่ีดูว่าลาวไดรั้บการช่วยเหลือจากไทยเพราะลาว

เปรียบเสมือนประเทศท่ีไทยตอ้งคอยดูแล วิทยานิพนธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเร่ือง “บทบาท

ของรัฐบาลและผูน้าํทางการเมืองไทยต่อขบวนการต่อสู้เพ่ือเอกราชลาวระหว่าง พ.ศ.2483 -  

พ.ศ.2496” ของ พิมพร์ต พิพฒันกลุ 

 3. ลาวในฐานะผูก่้อความไม่สงบใหไ้ทย วิทยานิพนธ์ของ พรรษา สินสวสัด์ิ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงเทพฯ กบัเวียงจนัทน์ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2367 – 2370”  และวิทยานิพนธ์ของ ธวชัชยั ไพใหล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัหลวงพระบาง เวียงจนัทน์และจาํปาศกัด์ิ ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 

– รัชกาลท่ี 5 ( พ.ศ. 2325 – 2446 )” วิทยานิพนธ์ท่ียกมาขา้งตน้จะมีมุมมองตามแบบชาตินิยม  

มองว่าปฏิบติัการตอบโตข้องฝ่ายไทยต่อการก่อการของฝ่ายลาวเป็นเร่ืองสมควร เพ่ือยุติปัญหา

ประเทศราชท่ีคิดแขง็ขอ้ ซ่ึงเป็นเสมือนภาพท่ีช่วยย ํ้า “ลาว” ตามแบบเรียนไทยท่ีไดป้ลูกฝังกนัมา 

 การมองลาวสามมิติขา้งตน้น้ี เป็นผลสะทอ้นมาจากการปลูกฝังวางแนวคิดลงในแบบเรียน

อนัเป็นเคร่ืองมือแห่งรัฐ ประวติัศาสตร์มีหลายแง่มุม แต่ส่ิงท่ีนาํเสนอกลบัเป็นการสงครามเพื่อสร้าง

ความรู้สึกชาตินิยม ยิง่รัฐใดตอ้งการสร้างชาติ ประวติัศาสตร์มกัถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเสมอ ดงัท่ี 

สุจิตต ์วงษเ์ทศ ไดเ้สนอว่า ประวติัศาสตร์ไทยมกัตอกย ํ้าให้เห็นว่า พม่าคือศตัรู พร้อมกนันั้นก็ดูถูก

ลาว เขมร มอญ อนัถือเป็นการเหยยีดหยามทางชนเผา่ต่าง ๆ ในทางกลบักนั ตาํราประวติัศาสตร์ของ

                                                 
 9สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคณะ, ทศันคติเหยียดหยามเพ่ือนบา้นผา่นแบบเรียนชาตินิยมในแบบเรียน

ชาตินิยมในแบบเรียนไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552) , 128. 
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ลาวกบัเขมร ก็เขียนว่าไทยไปรุกรานเขา มรดกตกทอดทางประวติัศาสตร์จึงมีแต่ความไม่เขา้ใจกนั

เกลียดชงักนั ทั้งท่ีประวติัศาสตร์มีหลายดา้น  

 ดว้ยความตระหนกัในความสาํคญัของแบบเรียน จึงทาํให้ปัจจุบนัไดมี้การนาํแบบเรียนทั้ง

ของไทยและลาวมาวิเคราะห์ตีความ การเขียนประวติัศาสตร์ลาวในแบบเรียนลาว บทความของ 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์  งานวิจัยเร่ือง การสร้างสํานึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผา่นแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ.1975 – 2000 โดยปณิตา 

สระวาสี  งานวิจยัของจารุวรรณ ธรรมวตัรและคณะเร่ือง การกล่อมเกลาทางสังคมจากแบบเรียนระดบั

ประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลยัมหาสารคามของ 

ประภาส สุวรรณศรี เร่ืองการกล่อมเกลาทางสังคมจากแบบเรียนของรัฐ ระดับประถมศึกษาใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลงัการเปล่ียนแปลงทางการเมืองพ.ศ. 2518-2538  

บทความของสุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ ท่ีรวบรวมบทความตีพิมพ์ใน  ทศันคติเหยียดหยาม 

เพื่อนบา้นผา่นแบบเรียนชาตินิยมในแบบเรียนไทย  บทความเร่ือง แบบเรียนไทยกบัเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้: “เพื่อนบา้นของเรา” ภาพสะทอ้นเจตนคติอุดมการณ์ชาตินิยมไทย ของวารุณี โอสถารมย ์ 

บทความเร่ือง แบบเรียนลาวในกระแสโลกาภิวตัน์ ของนรินทร์ พุดลา และจากผูเ้ขียนคนเดียวกนั 

ในงานระดบัวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยัมหาสารคามเร่ือง ตวัตนทางวฒันธรรมในแบบเรียนลาว 

และนอกจากจะศึกษาแบบเรียนแลว้ยงัมีบทความท่ีศึกษาภาพรวมของงานเขียนของลาว โดย  

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์เร่ืองงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดเ้อกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั 

 นอกจากน้ียงัมีการแปลงานแบบเรียนลาวเพ่ือให้เห็นภาพจากฝ่ายลาวต่อเหตุการณ์ 

ทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ฉบบักระทรวงศึกษาธิการฯลาว ของ ศิลปวฒันธรรม เป็นการนาํ

แบบเรียนหนงัสือประวติัศาสตร์ลาวชั้นอุดม 3 (เทียบเท่าชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของไทย) มาถอดความ

เป็นภาษาไทย ประวติัศาสตร์ลาว (ดึกดาํบรรพ์-ปัจจุบนั) เป็นประวติัศาสตร์ลาวฉบบัสมบูรณ์ 

กระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรมของลาว เป็นผูด้าํเนินการจดัพิมพเ์ผยแพร่ แปลโดย ทรงคุณ จนัทจร 

และวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของ กิติรัตน์ สีหบัณท์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว

สมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”  

 จากการศึกษางานก่อนหน้าทาํให้เห็นว่ายงัขาดส่วนเติมเต็มท่ีจะเช่ือมโยงจุดเร่ิม 

ของความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมอนัเป็นผลต่อการรับรู้และเขา้ใจทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นผ่าน

แบบเรียนซ่ึงลากยาวทั้งช่วงชั้นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย มีเพียงบทความในหนงัสือ

สารคดี เร่ือง “เจา้อนุวงศ์” ในแบบเรียนไทย-ลาว : ความเหมือนท่ีแตกต่าง ท่ีนาํแบบเรียน

ประวติัศาสตร์ลาว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กบัแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
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มายกตวัอยา่งเน้ือหาให้เห็นภาพความต่างโดยยกกรณีเหตุการณ์เจา้อนุวงศใ์ห้เห็น แต่นัน่ก็เป็นเพียง

บทความสั้ น ๆ ท่ียงัขาดเหตุปัจจยัมีเพียงส่วนหน่ึงของบทเรียนไทยและลาวท่ีหยิบข้ึนมาเท่านั้น  

ในส่วนของบทความเร่ือง การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย ของ ทวีศิลป์  

สืบวฒันะ เป็นการจุดประกายใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษางานวิจยัน้ี เพราะบทความน้ีกล่าวว่า

พงศาวดารมีอิทธิพลต่อแบบเรียนของไทยและลาว การเน้นย ํ้ าภาพของสงครามเป็นการสร้าง

ความรู้สึก “เหนือกว่า” และ “ชิงชัง” แบบเรียนไทยและลาวมีความต่างในรายละเอียดทั้ งท่ีเป็น

เหตุการณ์เดียวกนั บทความน้ีใชแ้บบเรียนเก่าประกอบการเขียน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจว่าท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีทัว่โลกกาํลงัแสวงหาความร่วมมือและพนัธมิตรนั้น ไทยและลาวในฐานะท่ีเป็น

ประเทศใกลชิ้ดกนัมีการรับรู้ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ไทยและลาวท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรือไม่  

 งานวิจยัเร่ืองน้ีจึงพยายามอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยกลบัไปมองท่ีจุดเร่ิมตน้

เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว ผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ของไทยและลาว เพื่อช้ีใหเ้ห็นบริบทซ่ึงส่งผลกระทบต่อการรับรู้และความ

เขา้ใจของคนทั้งสองชาติในปัจจุบนั โดยพยายามใช้มุมมองแบบคนไร้สัญชาติให้หลุดกรอบจาก

พนัธนาการแห่งชาติ เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นภาพกวา้ง ไม่ใช่มุมมองชาตินิยมดัง่ท่ีโดนปลูกฝังจนลงลึกใน

ความเขา้ใจจนเกิดภาพในลกัษณะเฉพาะทางชนชาติท่ีกลายเป็นปัญหากระทบความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศของไทยและลาวในปัจจุบนั งานศึกษาเร่ืองน้ีจึงใชแ้บบเรียนประวติัศาสตร์ของไทยและลาว

ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1– 6 ของไทยและลาว เป็นตวัเปรียบเทียบเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นภาพชดัเจน 

ของความเหมือนท่ีแตกต่างในเน้ือหา เพราะตระหนักดีว่าแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือชั้นยอดท่ีรัฐ 

ใชป้ลูกฝังคนใหเ้ติบโตมาตามแนวคิดท่ีรัฐตอ้งการ 

ความมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวในบริบททางประวติัศาสตร์และสาเหตุ

ของการสร้างประวติัศาสตร์ 

 2. เพื่อศึกษาสาระสาํคญัของแบบเรียนไทยและลาว 

 3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวอนัเน่ืองมาจากการสร้าง

ประวติัศาสตร์ 

สมมติฐานของการศึกษา 

 1. แบบเรียน คือ เคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างคนของรัฐ การปลูกฝังความคิดของคน 

ในชาติผ่านแบบเรียนนับเป็นกระบวนการสําคญัในการสร้างประชากรตามแนวทางท่ีรัฐตอ้งการ  

ซ่ึงจุดประสงคใ์นการสร้างคนผา่นแบบเรียนน้ีเองท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสมัพนัธ์ไทยและลาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2. ในสภาวการณ์ปัจจุบนั สังคมมีความคาดหวงัในการแสวงหามิตรไมตรีระหว่าง

ประเทศมากข้ึน แต่ “แบบเรียน”ในฐานะเคร่ืองมือผลิตคนแห่งรัฐยงัคงเป็นการปลูกฝังแนวคิดตามเดิม 

ทั้งท่ีในปัจจุบนั งานวิจยั อีกทั้งบทความต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการนาํเสนองานทางวิชาการมากข้ึน 

แต่ในตวับทเรียนยงัคงไม่มีความเปล่ียนแปลงในวิธีการนาํเสนอประวติัศาสตร์ท่ีต่างไปจากเดิม 

ประวติัศาสตร์ท่ีรับรู้ยงัคงเป็นประวติัศาสตร์กระแสหลกั ซ่ึงดูเป็นภาพท่ีสวนทางกบัความตอ้งการ

แสวงหาความร่วมมือในภูมิภาคของรัฐ   

ขอบเขตในการศึกษา 

 งานวิจัยได้กําหนดให้ ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เป็นปีท่ีเ ร่ิมทําการวิจัย เ น่ืองจาก 

ในคริสตศกัราชน้ี ประเทศลาวเปล่ียนแปลงการปกครองเขา้สู่ระบอบใหม่โดยพรรคประชาชน

ปฏิวติัลาว ข้ึนมามีบทบาทช้ีนาํประเทศ ภายใตร้ะบอบการปกครองใหม่น้ี รัฐมีแบบเรียนเป็นเคร่ืองมือ

ในการสร้างคน การศึกษาผา่นแบบเรียนจะช่วยใหเ้ห็นภาพและลกัษณะของพลเมืองตามท่ีรัฐตอ้งการ 

ส่วนการกาํหนด ใหค้.ศ.2009 (พ.ศ. 2552) เป็นปีส้ินสุดของขอบเขตการวิจยัเน่ืองจากใน ค.ศ. 2010 

(พ.ศ. 2553) ลาวกาํลงัปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษา ในขณะท่ีทาํวิจยัเร่ืองน้ี แบบเรียนลาวท่ีปรับปรุงใหม่

ยงัมีออกเผยแพร่ไม่ครบทุกรายวิชาและทุกระดบัชั้นซ่ึงรวมไปถึงแบบเรียนประวติัศาสตร์ดว้ย  

และประการสําคญัการท่ีกาํหนดให้ ค.ศ. 2009 เป็นปีส้ินสุดของขอบเขตการวิจยัดงัท่ีกล่าวมา  

กเ็พื่อท่ีจะใหง้านวิจยัน้ีมีภาพท่ีใกลเ้คียงกบัปัจจุบนัมากท่ีสุด  

 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีแต่ละประเทศลว้นถวิลหาความร่วมมือและพนัธมิตรนั้น 

เป็นท่ีน่าสนใจว่าแบบเรียนในฐานะเคร่ืองมือแห่งรัฐไดเ้ปล่ียนทศันะในการผลิตคนต่างไปจากเดิม

หรือไม่ ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงเลือกใช้แบบเรียนประวติัศาสตร์ของไทยและลาว ตั้ งแต่ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นแกนหลกัในการทาํวิจยั ทั้งน้ีเพราะตระหนักว่า 

นกัเรียนในช่วงชั้นน้ีเป็นช่วงชั้นท่ีกาํลงัจะเติบโตเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา อนัจะกลายเป็น

กาํลงัสําคญัในการพฒันาชาติ จึงนําแบบเรียนในช่วงชั้นน้ีของทั้ งไทยและลาวมาเปรียบเทียบ 

ความต่างในเน้ือหาดา้นประวติัศาสตร์ท่ีระบุลงในแบบเรียน เพ่ือท่ีจะไดเ้ห็นภาพความตอ้งการ 

ของรัฐไทยและลาว ว่าตอ้งการสร้างคนให้มีความรับรู้และเขา้ใจต่อเพื่อนบา้นแบบใดในกระแส

สงัคมปัจจุบนั  

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ประวติัศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมของประเทศไทย โดยในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้

เป็นวิชาเรียนท่ีแยกมาวดัผลการเรียนรู้จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแต่ยงัคง

จดัเป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในการจดัหลกัสูตรการศึกษาของไทยนั้น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกาํหนด

หลกัสูตรแกนกลางในแต่ละระดบัชั้นและกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงาน

ระดบัทอ้งถ่ินและสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดน้าํไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการ

จดัการเรียนการสอน10  

 ในการทาํวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบเรียนประวติัศาสตร์ของไทยชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 จากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช ซ่ึงมีเน้ือหาตรงกบั

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงถือเป็นหลกัสูตรปรับปรุงล่าสุด เน่ืองจากในปี 

ท่ีทาํการวิจยันั้น แบบเรียนประวติัศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

ยงัมีออกมาใช้ไม่ครบในทุกชั้นเรียน กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ใช้หลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เฉพาะโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม

ตามรายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ โดยในระหว่างท่ีรอความพร้อมการใช้หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในทุกชั้นเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศให้ยึด

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ใหทุ้กโรงเรียน ใชป้ระกอบการคดัเลือก

แบบเรียนของแต่ละสํานักพิมพ์ ในการทาํวิจัยน้ีผูว้ิจัยจึงได้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มาวิเคราะห์ประกอบแบบเรียนประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 และเลือกใชแ้บบเรียนจากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช

ในการทาํวิจัยฉบับน้ีเพราะสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลักสูตรใหม่ 

ทุกประการ 

 ในส่วนของแบบเรียนประวติัศาสตร์ลาวนั้น แมจ้ะมีการปรับปรุงหลกัสูตรมาแล้ว 

ถึง 2 คร้ัง แต่ในส่วนของสาระความรู้ยงัคงไดอิ้ทธิพลตกทอดมาจากพงศาวดารเป็นสาํคญั เน้ือหา 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวยงัคงเป็นการเน้นย ํ้าประวติัศาสตร์รูปแบบเดิม 

ผูว้ิจัยจึงเลือกใช้แบบเฮียนวิดทะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี 1 – 6 ซ่ึงเป็นแบบเรียน 

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัล่าสุด (ก่อนปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2010) ท่ีใชม้ายาวนานถึง 20 ปี 

เป็นหลักฐานสําคัญในการวิจัย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นการเน้นย ํ้ าวาทกรรมท่ีลาวตองการสร้าง 

แก่ประชาชนเป็นอย่างดี ส่วนการอา้งอิงถึงเอกสารลาว หลกัฐานลาว ตลอดจนแบบเรียนลาว 

ในการศึกษาน้ีจะใชต้วัสะกดตามแบบลาว เพื่อคงรักษาเน้ือหาและอารมณ์ตามแบบตน้ฉบบั 

 

                                                 
 10กระทรวงศึกษาธิการ, ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 (กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย, 2551), คาํนาํ. 

   ส
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วธีิดําเนินการศึกษา 

 ใชว้ิธีวิจยัทางประวติัศาสตร์ โดยเนน้การวิเคราะห์ตีความจากเอกสาร แบบเรียน หนงัสือ

และวิทยานิพนธ์ จากหอสมุดของสถาบนัต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งขอ้มูลออนไลน์โดยนาํเสนอในรูปแบบ

ของการพรรณนาวิเคราะห์ โดยไดค้น้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ และพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 2. หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 3. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 4. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

 5. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 6. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 7. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวในบริบททางประวติัศาสตร์ และรวมไปถึง

สาเหตุของการสร้างประวติัศาสตร์ 

 2. เขา้ใจถึงสาระสาํคญัของแบบเรียนไทยและลาว 

 3. เขา้ใจถึงผลกระทบทางความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวอนัเน่ืองมาจากการสร้าง

ประวติัศาสตร์ 

   ส
ำนกัหอ
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บทที ่2 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในบริบทการสร้างชาต ิ: ศึกษาผ่านประวตัิศาสตร์นิพนธ์ 

 

 ระบอบอาณานิคมไดเ้ปล่ียนแปลงเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้าก “รัฐจารีต” มาสู่ความเป็น“รัฐสมยัใหม่”

ทั้งในดา้นการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู ่และท่ีสําคญัคือเป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้

เกิดแนวคิดเก่ียวกบั “ความเป็นรัฐชาติ” แทนความเป็น “ราชอาณาจกัร” ซ่ึงเป็นการจุดประกายใหก้บักระแส

ความคิด “ชาตินิยม” และการเรียกร้องเอกราชในระยะต่อมา
1
 

 

 ดินแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงท่ีบริบทสังคมโลกตะวนัตกกาํลงัแผอิ่ทธิพลเขา้

ครอบงาํนั้น ในรัฐต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่มีปฏิกิริยาตอบโตต่้อแสนยานุภาพและอิทธิพลของชาติตะวนัตก 

การตอบโตน้ั้นเกิดข้ึนหลายกระบวนการดงัท่ีเป็นปรากฏการณ์สาํคญั ๆ2 อนันาํมาสู่กระแสความคิด 

“ชาตินิยม” และการเรียกร้องเอกราชจากผูค้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 ปฏิเสธไม่ไดว้่า “ชาตินิยม” คือแนวความคิดท่ีจกัรวรรดินิยมตะวนัตกนาํเขา้มาและท้ิงไว้

กลายเป็นมรดกแก่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3 แนวคิดนาํเขา้น้ีไดมี้ส่วนในการสร้างจิตสํานึกเพื่อ

รวบรวมความรู้สึกแห่งชาติให้เป็นหน่ึงเดียว กระแสชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราชท่ีเกิดข้ึนใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้น กล่าวไดว้า่ส่วนหน่ึงเกิดจากระบบการศึกษาแผนตะวนัตกหรือแผนใหม่ 

ท่ีประเทศจกัรวรรดินิยมนาํมาให้ประชาชนในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อรองรับระบบ

การบริหารและเศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่การศึกษาแผนตะวันตกน้ี 

กลบักลายเป็นจุดเร่ิมตน้แนวคิดในการต่อตา้นชาติตะวนัตก  

 ระบบการศึกษาแบบใหม่ท่ีไดรั้บการวางรากฐานน้ีถูกใชเ้พื่อต่อตา้นการเขา้ครอบงาํของ

ชาวต่างชาติ ปลุกกระแสแนวคิดชาตินิยมใหแ้พร่หลายไปทัว่4 ทั้งอาณาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

                                                 
 1ชุลีพร วิรุณหะ, “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 415457 Seminar in Southeast Asian History” 

ภาควชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551. (อดัสาํนา)  

 2ดูรายละเอียดใน ดี. จี. อี. ฮอลล์, ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สุวรรณภูมิ – อุษาคเนย ์

ภาคพิสดาร, เล่ม 2, พิมพ์คร้ังท่ี 3, ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549) ; and Norman G. Owen, (ed.), The Emergence of Modern Southeast Asia 

: A New History ( Honolulu : University of Hawai’i, 2005).  

 3Warshaw  Steven, Southeast Asia Emerge, 4th ed. (San Francisco : Canfield, 1975), 68. 

 4D.J. Steinberg et al, Insearch of  Southeast Asia : A modern History (Honolulu : University of 

Hawai’i, 1985), 202. 
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นาํมาสู่การเรียกร้องเอกราชและการสร้างชาติในดินแดนเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนในเวลา

ไล่เล่ียกนั และในช่วงการรวบรวมประวติัศาสตร์เพื่อสร้างชาติข้ึนน้ีเองท่ีเราจะพบงานเขียนมากมาย 

ท่ีบอกเล่าถึงความเป็นมาและจุดเร่ิมของชนชาติตน เพื่อให้คนในชาติรวมไปถึงคนภายนอกไดต้ระหนกั

ถึงความเป็นมาอนัยิ่งใหญ่ตามแต่ผูร้วบรวมจะกล่าวอา้งถึง ซ่ึงงานหลายช้ินท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ี

ไดก้ลายมาเป็นแม่แบบตลอดจนเป็นประเด็นขอ้โตเ้ถียงใหก้บัคนรุ่นต่อ ๆ มาอยา่งไม่จบส้ิน ดงัเช่น 

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของเจา้พระยาทิพกรวงศ ์และพระนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์ของ สมเด็จฯ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เป็นตน้ 

 นับแต่ยุคอาณานิคมแผ่อิทธิพลทั่วอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นํามาสู่

ปรากฏการณ์การเปล่ียนผ่านจาก “รัฐจารีต” เขา้สู่ความเป็น “รัฐสมยัใหม่” เกิดการเปล่ียนแปลง 

ข้ึนมากมายในอาณาบริเวณน้ี และหน่ึงในนั้นคือ “การสร้างชาติ” ของบรรดารัฐต่าง ๆ  

 ในบริบทความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวนบัวา่ช่วงเวลาน้ีคือจุดสาํคญัท่ีหากไดศึ้กษาแลว้

จะช่วยให้เขา้ใจว่า จุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวไดถู้กกาํหนดหรือถูกวางรากฐาน

ในบริบทและเง่ือนไขใด ซ่ึงจะส่งผลต่อการขยายภาพความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในปัจจุบนั

ใหต้รงกบัขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น  

 ในบทน้ีจึงจะศึกษาประวติัศาสตร์นิพนธ์ทั้งของไทยและลาวในช่วงสมยัการสร้างชาติ 

เพื่อเป็นพื้นฐานสาํคญัในการทาํความเขา้ใจจุดเร่ิมตน้ของสภาพสังคมท่ีมีผลต่อการเขียนประวติัศาสตร์

ของทั้งสองประเทศ  

 การศึกษาประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทยในช่วงสมยัการสร้างชาติน้ีจะใหค้วามสาํคญักบัการ 

ปูพื้นฐานของบริบททางประวติัศาสตร์ คือเป็นการเร่ิมตน้ทาํความเขา้ใจถึงจุดเร่ิมตน้ของสภาพสังคม 

ท่ีมีผลต่องานนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์ช่วงสมัยการสร้างชาติ โดยจะไม่ลงลึกหรือวิเคราะห์

เปรียบเทียบสาเหตุของงานเขียนทางประวติัศาสตร์หรือประวติัชีวิตของเจา้ของผลงานอยา่งละเอียด

ดงัเช่นท่ีมีผูท้าํการศึกษามาบา้งแลว้5เพราะจุดประสงคข์องการทาํวิจยัในบทน้ีคือการเตรียมความรู้

                                                 
 5ดูรายละเอียดใน ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, “สกุลประวติัศาสตร์ : แสงสวา่งในความมืด,” ศิลปวฒันธรรม 

6,1 (พฤศจิกายน 2527) ; สมเกียรติ วนัทะนะ, “สองศตวรรษของรัฐและประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย,” ธรรมศาสตร์ 

13,3 (กนัยายน 2527) ; นิธิ เอียวศรีวงศ์, “200 ปีของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยและทางขา้งหน้า,” 

ศิลปวฒันธรรม 7,4 (กุมภาพนัธ์ 2529) ; ยุพา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2530) ; ราม 

วชัรประดิษฐ์, “ พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539) ; อรรถจกัร สัตยานุรักษ์,  

การเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ของชนชั้นผูน้าํไทยตั้งแต่รัชกาลท่ี 4 ถึงพุทธศกัราช 2475, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541).  
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ขั้นปฐมเหตุของท่ีมาในการผลิตประวติัศาสตร์อนัส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาว 

ท่ีมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนกนั  

1. งานเขยีนทางประวตัิศาสตร์ไทย 

 จารีตการเขียนประวติัศาสตร์แบบพงศาวดารเป็นการบนัทึกประวติัศาสตร์ของไทย 

มาตั้งแต่สมยัอยธุยา ประวติัศาสตร์ท่ีออกนอกแบบแผนของจารีตพงศาวดารมกัถูกขจดัออกนอกทาง

และถือว่าไม่ใช่ประวติัศาสตร์6 พงศาวดารนบัเป็นงานเขียนประวติัศาสตร์ทางราชการท่ียงัคงเหลือ

และตกทอดมาถึงปัจจุบนัอย่างเป็นช้ินเป็นอนั และเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีไทยยึดถือมา

อย่างยาวนาน ความรับรู้และความเข้าใจประวัติศาสตร์ของไทยอยู่ภายใต้กรอบอิทธิพลของ

ประวติัศาสตร์แบบพงศาวดารหลายช่วงสมัย พงศาวดารคือตัวแทนของความเขา้ใจเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์และแนวคิดของไทยท่ีก่อตวัและฝังรากมาเป็นเวลานานนับแต่สมยักรุงศรีอยุธยา 

เป็นตน้มา7 

 ประวติัศาสตร์ไทยในแบบแผนของจารีตพงศาวดารถูกจาํกดัใหรั้บรู้กนัในหมู่ชนชั้นนาํ

ของสังคม กว่าจะเร่ิมเปิดเผยออกมาสู่ประชาชนก็ล่วงเขา้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 และ 5 อนัเป็นผลจาก

การนาํเขา้แท่นพิมพ ์ทาํใหก้ารพิมพห์นงัสือและหนงัสือพิมพแ์พร่หลาย เป็นการกระจายความรู้และ

ขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกวา้ง อีกทั้งทศันคติ ความรู้ ตลอดจนวิทยาการท่ีได้รับมาจาก

ตะวนัตก8 ไม่ว่าจะเป็นระบบการส่ือสาร ทางรถไฟ หรือการเปล่ียนระบบการคา้ท่ีชดัเจนข้ึนจากการ

แลกเปล่ียนส่ิงของ มาใชร้ะบบเงินตราเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน และรวมไปถึงการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจให้เหมาะสมกบัชุมชนท่ีเร่ิมวิวฒันาการเขา้สู่ความเป็นสังคมเมือง และเพื่อให้เกิดความ

คล่องตวัในการติดต่อคา้ขาย นอกจากนายจา้งต่างชาติจะเร่ิมหัดพูดภาษาทอ้งถ่ินแลว้ ยงัพบว่า

นายจา้งต่างชาติเร่ิมใหแ้รงงานทอ้งถ่ินมีการศึกษาภาษาต่างประเทศของเจา้อาณานิคมนั้น ๆ 9 อีกดว้ย 

 การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยภายหลงัการทาํสนธิสัญญาบาวร่ิงใน ค.ศ. 1855 (พ.ศ. 

2398) คือการเปิดรับอารยธรรมตะวนัตก และการปรับตวัเพื่อเผชิญหน้ากบัการล่าอาณานิคม 

ของประเทศตะวนัตก ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ 

ภูมิปัญญาของคนไทย ระบบเศรษฐกิจ เปล่ียนไปสู่การผลิตเพ่ือการคา้และระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา

อย◌่างเต็มตวั ระบบเศรษฐกิจไทยเขา้ไปผูกพนัอยู่กับระบบเศรษฐกิจโลก ระบบการเมืองเดิม 

                                                 
 6ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 12. 

 7เร่ืองเดียวกนั. 

 8เร่ืองเดียวกนั, 76. 

 9Warshaw  Steven, , Southeast Asia Emerge, 68. 
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ถูกกระทบจนตอ้งปรับเปล่ียนดว้ยการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 เพื่อให้ความเป็น 

“สยามประเทศ” ดาํรงอยูไ่ด ้

 อยา่งไรกดี็ พลงัผลกัดนัจากภายนอกเพียงอยา่งเดียวไม่เคยกาํหนดแนวทางความเปล่ียนแปลง

ของสังคมใดได้อย่างแทจ้ริง “การจะเขา้ใจแนวทางความเปล่ียนแปลงของสังคมใด ควรจะให้

ความสาํคญัอยา่งเพียงพอแก่เช้ือแห่งความเปล่ียนแปลงซ่ึงสถิตในสังคมนั้นอยูแ่ลว้ ปราศจากเช้ือเหล่าน้ี 

ส่ิงท่ีมาจากภายนอกจะไม่มีทางงอกงามข้ึนได”้10 ดงันั้นจะเห็นไดว้่าพฒันาการของรัฐท่ีส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงในสมยัรัชกาลท่ี 5 นั้นไม่ไดเ้กิดจากอิทธิพลภายนอกซ่ึงหมายถึงผลกระทบจาก

ตะวนัตกแต่เพียงอยา่งเดียว การเปล่ียนแปลงในสังคมไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 ยงัไดรั้บแรงผลกัดนัจาก

ภายในสังคมขณะนั้นด้วยนับตั้งแต่ความพยายามปฏิรูปประเทศจากสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นตน้มา 

ส่งผลให้เกิดความพร้อมในการรวมศูนย์อ ํานาจทางการเมือง เกิดเป็นการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยท่ี์มัน่คงท่ีสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในขณะเดียวกนัแนวคิดการสร้างรัฐชาติ  

กเ็กิดข้ึนเพื่อสนองความมัน่คงภายในและพยงุฐานะของประเทศใหย้นือยูใ่นสังคมโลกและสามารถ

ฝ่าภยนัตรายท่ีกาํลงัคุกคามจากภายนอก11 

 การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีนับเป็นตวักระตุน้สําคญัต่อความอยากรู้อยากศึกษาของคน 

ทัว่ทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถึงแมรั้ฐไทย3ไม่ไดต้ก3เป็นอาณานิคมก็หนีไม่พน้กระแสอิทธิพลของ 

อาณานิคม การปฏิรูปประเทศและการสถาปนารัฐชาติ ไดส้ร้างความจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้ 

เพ่ืออธิบายความเป็นมาของชาติไทย ทั้งน้ีก็เพ่ือสร้างเอกภาพและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน 

ใหเ้กิดข้ึนในสังคม และท่ีจาํเป็นท่ีสุดก็เพื่อสร้างความเป็นชาติในการเผชิญหนา้กบัลทัธิล่าอาณานิคม

ของตะวนัตกท่ีเป็นภยัร้ายแรงในขณะนั้น เหตุผลและเง่ือนไขต่าง ๆ เหล่าน้ีทาํใหต้อ้งขยายการศึกษา

ความเป็นมาของชาติต่อสงัคมวงกวา้งใหม้ากกวา่ร้ัวพระราชฐานดงัท่ียดึเป็นขนบมา  

 การเผชิญหน้ากบัอิทธิพลตะวนัตกในรัชกาลท่ี 4-5 ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลง 

อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีมีเป้าหมายสาํคญัอยูท่ี่ความอยูร่อดของราชอาณาจกัรไทย นอกจากนั้นยงัส่งผล

ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในดา้นนามธรรมทั้งความคิดและภูมิปัญญา ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาประเทศ

ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก (Modernization) สะท้อนออกมาทางงานประวติัศาสตร์นิพนธ์ 

ท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้น
12 กล่าวไดว้า่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีทาํใหรั้ฐไทยกา้วเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่เพื่อการยอมรับ

จากประเทศตะวนัตกท่ีเฝ้าจบัตาอยูอ่ยา่งใกลชิ้ด 

                                                 
 10นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ปากไก่และใบเรือ รวมความเรียงวา่ดว้ยวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ตน้รัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ,์ 2527), บทนาํ. 

 11ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 26.  

 12เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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 ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ช่วยกระตุน้ให้เกิด

สํานึกแห่งความเป็นชาติชัดเจนมากข้ึน นาํมาสู่เหตุผลท่ีว่าเหตุใดกระแสประวติัศาสตร์ชาติจึงมี

ความสาํคญั เพราะเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชาติไทย13  

 ผูป้กครองและชนชั้นนาํไทยพยายามสร้างความเป็นรัฐชาติข้ึนเพื่อรักษาเอกราชของประเทศ

ให้มีฐานะเป็นรัฐหน่ึงในประชาคมโลก การเขียนพงศาวดารไดรั้บการใส่ใจนาํมาใชเ้พื่ออธิบาย 

ความสืบเน่ืองของพระราชอาํนาจกษตัริย ์และการรวมศูนยค์วามรู้สึกสาํนึกร่วมกนัของสังคมไทย14 

นอกจากเป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งให้บทเรียนหรือคาํสอนเร่ืองกษตัริยแ์ก่ราชสํานกัเป็นขอ้ใหญ่15 ดงัท่ีเคย

เป็น 

 เม่ือบทบาทของประวติัศาสตร์คือการสร้างความรู้สึกเป็นเอกภาพร่วมกนัของประชาชน  

จึงมีการนาํพงศาวดารมาใชป้ลูกฝังให้เกิดความรักชาติ และสาํนึกในความเป็นไทย เพราะพงศาวดาร

เน้นในเร่ืองกษตัริยซ่ึ์งเขา้กนัไดก้บันโยบายการสร้างรัฐชาติท่ีมีสถาบนักษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมของ 

คนในชาติเพื่อความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การสอนให้รักชาติก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อกษตัริย ์ 

ดว้ยเหตุผลท่ีวา่รัฐเป็นอิสระมาไดก้เ็พราะการปกครองของกษตัริย์16  

 1.1 จากพงศาวดารสู่การเป็นประวตัิศาสตร์แห่งชาติของไทย 

 สําหรับหัวขอ้น้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาแนวทางประวติัศาสตร์นิพนธ์ โดยเลือกศึกษางานเขียน 

ทางประวติัศาสตร์ของ เจา้พระยาทิพากรวงศ ์สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า  กาญจนาคพนัธ์ุ) พระยาอนุมานราชธน และหลวงวิจิตร

วาทการ ทั้งน้ีเพื่อให้เห็นถึงพฒันาการของประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทยและบริบททางสังคมท่ีส่งผล

กระทบต่องานเขียนทางประวติัศาสตร์ จากรูปแบบพงศาวดารสู่การเป็นประวติัศาสตร์แห่งชาติ 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าการศึกษาประวติัศาสตร์และการบนัทึกเหตุการณ์สําคญัในอดีต 

ลงในพงศาวดารนั้นถูกสงวนไวใ้นกลุ่มชนชั้นสูงของสยาม จุดประสงคข์องการบนัทึกพงศาวดาร

แตกต่างกนัไปตามวาระของผูท่ี้ข้ึนมามีอาํนาจ และพงศาวดารยงัถูกมองว่าเป็นเคร่ืองมือแห่งอาํนาจ

ของบรรดาเจา้นายหลายยคุสมยั หากแต่ “ภาวะท่ีเกิดความเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญารวมทั้งเกิดความ

เปล่ียนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ย่อมส่งผลต่อทัศนะและรูปแบบการเขียน

                                                 
 13ราม วชัรประดิษฐ,์ “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 90. 

 14ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 29.  

 15สมเกียรติ วนัทะนะ, บทความประกอบการสัมมนาก่ึงศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477 – 2527 

(สถาบนัไทยคดีศึกษา : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2527), 149. 

 16วิทย ์วิศทเวทย,์ ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 (กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2528), 32 – 33. อา้งใน ยพุา ชุมจนัทร์. “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516.”, 77. 

   ส
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ประวติัศาสตร์”17 เจา้พระยาทิพกรวงศ ์คือบุคคลแรก ๆ ท่ีเร่ิมเปล่ียนแปลงธรรมเนียมปฏิบติัในการ

บนัทึกพงศาวดาร เป็นผูน้าํวิธีการบนัทึกพงศาวดารแบบจารีตสู่การบนัทึกพงศาวดารแบบสมยัใหม่18  

 เจา้พระยาทิพากรวงศ ์เป็นตวัแทนปัญญาชนท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ใหม่ 

ในระยะนั้น
19 แมว้่าผลงานทางประวติัศาสตร์ของ เจา้พระยาทิพากรวงศ์ จะยงัคงรักษาจารีตเดิม 

ตามรูปแบบของพงศาวดาร คือเน้ือหายงัคงแวดลอ้มเร่ืองราวของพระมหากษตัริย ์แบ่งลาํดบัเรียง

ตามเวลาเกิดเหตุการณ์ แต่ลกัษณะผลงานท่ีเสนอมีแนวทางใหม่ ๆ เขา้มาในการเขียนประวติัศาสตร์

แบบพงศาวดารคือ แนวคิดการอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ดว้ยความคิดแบบวิทยาศาสตร์สะทอ้นถึงการ

ยอมรับวิทยาการเทคโนโลยขีองตะวนัตก รวมทั้งใชเ้อกสารและหลกัฐานจากแหล่งต่าง ๆ เป็นขอ้มูล

ในการเขียนงาน20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 17พงศธิ์ดา  เกษมสิน, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย : ศึกษาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั,” วารสารอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 17,1 (มกราคม 2528) : 101. 
18พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวนับเป็นอีกบุคคลหน่ึงท่ีทรงมีพฒันาการของงานเขียน 

ทางประวติัศาสตร์ตามแบบสมยัใหม่โดยการใชห้ลกัเหตุผล การตั้งคาํถาม และการใชห้ลกัฐานประเภทเอกสาร 

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ, ดูรายละเอียดใน พงศธิ์ดา เกษมสิน, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย : ศึกษาพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั,”. 

 19นิธิ  เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

ตน้รัตนโกสินทร์, 568. 

 20ดูรายละเอียดใน, วิกลัย ์พงศพ์นิตานนท,์ “พระราชพงศวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-4 ฉบบั

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ : ประวติัศาสตร์ ไทยยุคใหม่,” วารสารอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 17,1 

(มกราคม 2528). 
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ภาพท่ี  1  เจา้พระยาทิพากรวงศ ์นกัประวติัศาสตร์คนแรก ๆ ท่ีเร่ิมรับอิทธิพลการเขียนแบบตะวนัตก

มาประยกุตใ์ชก้บัการนิพนธ์ประวติัศาสตร์ไทย 

ท่ีมา  :  สายเจา้คุณพระราชพนัธ์ุนวลชั้นท่ี 3 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 มีนาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang003.html 

 

 เอกสารสําคญัในการศึกษาประวติัศาสตร์รัตนโกสินทร์อย่างเช่น พระราชพงศาวดาร 

กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1 - 4  ฉบบั เจา้พระยาทิพากรวงศน์ั้น เป็นหลกัฐานท่ีช้ีให้เห็นชดัว่า 

การเขียนงานประวติัศาสตร์ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์ยงัยดึวตัถุประสงคต์ามแบบจารีต แ3ละใชเ้พื่อ

เป็นเคร่ืองมือถวายความรู้แด่ยุวกษตัริย์21 อย่างไรก็ดีพระราชพงศาวดารรัตนโกสินทร์สํานวน  

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีทรงชําระมาจากสํานวนของ เจ้าพระยาทิพากรวงศ ์ 

กลบัมีเน้ือหาบางตอนท่ีแตกต่างจากตน้ฉบบั ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์เปล่ียนไป

ของผูช้าํระ หรือกล่าวได้ว่าการผลิตงานทางประวติัศาสตร์ของ เจา้พระยาทิพกรวงศ์ ยงัไม่พบ

ร่องรอยของการใชป้ระวติัศาสตร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างชาติ คงพบแต่รูปแบบท่ีเร่ิมพฒันาตามหลกั

ตะวนัตก ซ่ึงนับเป็นกา้วแรกของงานประวติัศาสตร์ไทยท่ีออกนอกกรอบการบนัทึกตามจารีตท่ี

ยึดถือกนัมาเท่านั้น ส่วนการเปล่ียนแปลงประโยชน์ของงานเขียนประวติัศาสตร์จะปรากฏเด่นชดั 

                                                 
 21จีรพล เกตุจุมพล, “การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างขององคค์วามรู้ของกลุ่มชนชั้นนาํสยามรุ่นใหม่ 

พ.ศ. 2367-2468” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2539), 18. 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 17 

ในงานของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ผูส้ร้างแนวคิดประวติัศาสตร์แห่งชาติ ผูน้าํพา

นกัเขียนงานทางประวติัศาสตร์อีกหลายท่านผลิตงานในโครง “ชาตินิยม” แมจ้ะต่างยคุสมยักนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2  สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ บิดาแห่งประวติัศาสตร์ไทย 

ท่ีมา  :  สายชล สัตยานุรักษ,์ สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ การสร้างอตัลกัษณ์ “เมืองไทย” และ 

“ชั้น” ของชาวสยาม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2546), 308. 

 

 ผลงานประวติัศาสตร์นิพนธ์ท่ีเด่นและเป็นตน้แบบในการเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรองรับ

แนวความคิด “รัฐชาติ”22 ท่ีมีอิทธิพลและยดึถือเป็น “กรอบ” ใหแ้ก่งานสมยัต่อ ๆ มา คือผลงานของ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จากพระนิพนธ์ตลอดพระชนมชี์พ 1,050 เร่ือง เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์ 297 เร่ือง แยกออกเป็น ประวติัศาสตร์การท่องเท่ียว 15 เร่ือง ชีวประวติั 128 เร่ือง 

                                                 
 22รัฐชาติ หรือ รัฐประชาชาติ (national state) ตามความหมายของ สมเกียรติ วนัทะนะ หมายถึงรัฐ 

ท่ีประกอบดว้ย อาณาเขตท่ีแน่นอน อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชาติโดยส่วนรวม และประชาชนท่ีมีสาํนึกร่วม

ทางสังคมและการเมือง, ซ่ึงสมเกียรติ วนัทะนะไดแ้สดงทศันะไวว้า่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไทยยงัไม่ใช่รัฐประชาชาติ

ท่ีสมบูรณ์, ดูรายละเอียดใน สมเกียรติ วนัทะนะ, บทความประกอบการสัมมนาก่ึงศตวรรษธรรมศาสตร์ : 2477 – 

2527.  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 18 

นิทานโบราณคดี 6 เร่ือง ประวติัศาสตร์ 148 เร่ือง23 พระองคเ์ป็นผูส้นใจแสวงหาความรู้อยา่งจริงจงั 

ทรงสะทอ้นทศันะแห่งการวิพากษใ์หเ้ห็นจากพระนิพนธ์คาํนาํและคาํอธิบายในพระราชพงศาวดาร

ฉบบัพระราชหัตเลขา ทรงให้ความสําคญักบัการตรวจสอบหลกัฐาน ส่วนการแสวงหาและความ

พยายามอธิบายสาเหตุของเหตุการณ์จะเห็นได้ชัดในงานพระนิพนธ์พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 2  “หนงัสือท่ีเรียกว่า พงศาวดารของเราท่ีแต่งกนัมาแลว้ ...ไม่ตรงกบัหลกัของ

ประวติัศาสตร์ คือหลกัของประวติัศาสตร์นั้น แมจ้ะเอาการกาํหนดตั้งเป็นหลกัเร่ืองท่ีจะลาํดบัก่อน

และหลงักนั มีขอ้สาํคญัท่ีตอ้งถือเป็นหลกั 3 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 เกิดเหตุการณ์อยา่งไร 

 ส่วนท่ี 2 ทาํไมจึงเกิดเหตุการณ์อยา่งนั้น 

 ส่วนท่ี 3 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นใหผ้ลอยา่งไร” 24 

 การเผชิญการคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตกก่อให้เกิดการสร้าง “ขอบเขต”25 ของ

ประวติัศาสตร์แห่งชาติ (National History) ท่ีมีมาอยา่งคลุมเครือเล่ือนลอยในสมยัก่อนใหเ้ด่นชดัข้ึน 

ประวติัศาสตร์ในยคุน้ีมิใช่พระราชพงศาวดารท่ีอธิบายความชอบธรรมและการสืบสันตติวงศข์องกษตัริย ์

หากเป็นการสร้างความสาํนึกในการมีประวติัศาสตร์ร่วมกนัของประชาชน และพยายามเนน้ย ํ้าความรู้

เก่ียวกบัอดีตของประชาชนซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเกิดสํานึกทางประวติัศาสตร์

ตามท่ีกาํหนดให้ไดช้ัดเจน ทรงพยายามนาํเสนอความเป็นไทยแทรกเขา้ไปในเน้ือหาเอกสารท่ีทรง 

ตรวจตราหรือ “ชาํระ” 26 และท่ีสาํคญังานเขียนทางประวติัศาสตร์ของพระองคถื์อว่ามีอิทธิพลต่อความ

รับรู้และการเขียนประวติัศาสตร์ไทยอย่างยิ่ง ทรงพฒันาวิธีการทางประวติัศาสตร์ การตรวจสอบ

                                                 
 23หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ : พระนิพนธ์  

(พระนคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2512), 47-102. กล่าวถึงใน ราม วชัรประดิษฐ์. “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติ 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 100. 

 24สมเด็จกรมพระยานริศรานุวติัวงศ์ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยา ดาํรงราชานุภาพ,  

สาสน์สมเดจ็, เล่ม 4 (พระนคร : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2505), หนา้ 26. กล่าวถึงใน ราม วชัรประดิษฐ์, “พฒันาการ

ของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 101. 

 25เม่ือชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีอิทธิพลในอาณาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไทยเร่ิมตระหนกั

ถึงความสาํคญัของประวติัศาสตร์ในฐานะหลกัฐานความชอบธรรมของการมีอาํนาจเหนือบริเวณท่ีปกครอง และ

เพ่ือความสมบูรณ์ของประวติัศาสตร์ “ขอบเขต”ของประวติัศาสตร์ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการกล่าวอา้ง “ขอบเขต”  

ในท่ีน้ีจึงมีความหมายรวมถึง ขอบเขตของเวลา, ขอบเขตของพ้ืนท่ี, ผูว้จิยั.  

 26ราม วชัรประดิษฐ, “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 101. 

“ชาํระ” หมายถึง การเรียบเรียงขอ้มูลและหลกัฐานเพ่ือแกไ้ขงานจากฉบบัเดิม หรือบางทีอาจเป็นการแทรกทศันะ

ของผูเ้ขียนเพิ่มเติมจากตน้ฉบบั, ผูว้จิยั. 
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หลกัฐานและการใช้หลกัฐานท่ีมีความหลากหลาย อีกทั้ งยงัทรงเปิดกวา้งทางความคิด ดังท่ีทรงย ํ้ า 

ในพระนิพนธ์คาํนาํในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขาความว่า “ขา้พเจา้เป็นแต่ผูศึ้กษา

พงศาวดารคนหน่ึง จะรู้เร่ืองถว้นถ่ีรอบคอบหรือรู้ถูกตอ้งไปหมดไม่ได”้27 วิธีการศึกษาคน้ควา้งานทาง

ประวติัศาสตร์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ได้รับอิทธิพลตามแบบตะวนัตกทาํให้งาน 

มีความกา้วหนา้ไปจากรูปแบบเดิมท่ียดึจารีตมานาน  

 แมว้่าการศึกษาประวติัศาสตร์ตามวิธีของตะวนัตกจะมีอิทธิพลต่องานพระนิพนธ์ของ  

สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทั้งในการตรวจสอบหลกัฐานและการใช้หลกัฐานต่าง ๆ 

ประกอบงานพระนิพนธ์ แต่ดว้ยขอ้จาํกดับางประการของสังคมในขณะนั้นเป็นเหตุสาํคญัให้งาน

พระนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์ของพระองคมิ์ใช่ขอ้เทจ็จริงทั้งหมด ทรงเลือกวิธีการนาํเสนอความคิด

ให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทางความคิดของสังคมไทย 28 ส่ิงหน่ึงท่ีไม่อาจปฏิเสธไดก้็คือทรงมีส่วน

ซ่อนเร้นความจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกษตัริยแ์ละพระราชวงศ ์

รวมทั้งผลประโยชน์บางประการ29 นอกจากน้ีไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม พระองคไ์ดมี้ส่วนสร้าง

ประวติัศาสตร์ท่ีไม่ตรงกับขอ้เท็จจริงเม่ือมีการตรวจสอบคน้ควา้ในภายหลงั เช่น กรณีเมืองเก่า 

ของพระเจา้อู่ทองท่ีสุพรรณบุรี กรณีคนไทยอพยพมาจากจีน และอาณาจกัรน่านเจา้เป็นอาณาจกัร 

ของคนไทย ดว้ยจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นชาติท่ีมีประวติัอนัยาวนาน เพื่อสนองนโยบาย 

ในการสร้างรัฐชาติ  

 ขอ้จาํกดัของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  

เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีกาํลงัสั่นคลอนสถาบนักษตัริย ์ไม่ว่าจะเป็นการทา้ทายพระราชอาํนาจ

ของพระมหากษตัริยจ์ากบรรดาขนุนางผูใ้หญ่ ภยัจากลทัธิอาณานิคมของชาติตะวนัตก กลายเป็นบริบท

และเหตุผลท่ีเป็นขอ้จาํกดัสาํคญัของงานพระนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพ ท่ีนอกจากจะสะท้อนอัตลักษณ์ของพัฒนาการงานพระนิพนธ์ตามแบบสมัยใหม่  

ในขณะเดียวกนักพ็ยายามคงไวซ่ึ้งเสถียรภาพของชาติและรักษาสถาบนักษตัริยไ์ปพร้อม ๆ กนั 

 ความจําเป็นและบริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อการสร้างประวัติศาสตร์ของ สมเด็จฯ  

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแห่งชาติในการเป็นตน้แบบทางความคิด 

และความเขา้ใจเก่ียวกับรัฐให้กับประชาชนในสังคมไทย  จึงทาํให้พระนิพนธ์ทางประวติัศาสตร์ 

                                                 
 27พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา, เล่ม 1, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ : สาํนกัวรรณกรรม

และประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548) , คาํนาํ. 

 28สายชล สัตยานุรักษ,์ สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ การสร้างอตัลกัษณ์ “เมืองไทย” และ “ชั้น”  

ของชาวสยาม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2546), 18. 

 
29

ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 41.  
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ของพระองค์กลายมาเป็นเน้ือหาและขอ้สรุปท่ีรัฐบาลกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาและเป็นการ

กาํหนดกรอบความรู้ของคนไทย 30 ในยคุต่อมา 

 กล่าวไดว้่า สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เป็นปัญญาชนรุ่นแรก ๆ ท่ีทาํการศึกษา

ประวติัศาสตร์อย่างจริงจังและเป็นระบบ  นอกจากจะมีเอกลกัษณ์ในการเขียนประวติัศาสตร์ 

ท่ีโดดเด่นแลว้ พระนิพนธ์ของพระองคย์งัเป็นตน้แบบใหก้บัคนในสมยัต่อ ๆ มา ทาํให้มีการตีพิมพ์

พระนิพนธ์ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก31 งานเขียนของพระองคแ์มจ้ะมีความกา้วหน้าในการคน้ควา้และตรวจสอบ

หลกัฐานแต่ยงัคงไวซ่ึ้งอคติแบบไทย ท่ีเทิดทูนกลุ่มชนชั้นสูงและยดึหลกัไทยท่ีเป็นไท32 จนมีการจดั

สกลุสงักดันกัประวติัศาสตร์ท่ีมีแนวอนุรักษนิ์ยมไวว้า่ สกลุดาํรงราชานุภาพ33 ซ่ึงมีแนวทางการเขียน

ประวติัศาสตร์แบบรัฐชาติ ท่ีเนน้ความเป็นศูนยก์ลางของสถาบนั งานเขียนในยุคต่อ ๆ มาเป็นการ 

สืบทอดแนวความคิดท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ขาดตอนจาก “กรอบ” ท่ี สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรง 

ราชานุภาพ ทรงเร่ิมวางโดยการ “กาํหนด” ขอบเขตความเป็นชาติท่ีมีดินแดนอนัแน่นอน งานเขียน

ในช่วงต่อมาจึงเป็นการอธิบายและแสวงหาหลกัฐานมาขยายความหรืออา้งอิงถึงความเป็นชาติ 

เพิ่มมากข้ึน เพื่อขยายความจาก “ขอบเขต” ท่ีทรงวางแบบแผนไว ้

 ปฏิกิริยาโตต้อบต่อภยัจากการล่าอาณานิคมของตะวนัตก ช่วยสร้างกระแสการเขียน

ประวติัศาสตร์ไทยท่ีพยายามอธิบายท่ีมาและความเป็นชาติ อนัเป็นผลมาจากสํานึกถึงความจาํเป็น 

ท่ีจะตอ้งมีรัฐ ท่ีเป็นเอกภาพ จนกลายเป็นการสร้างงานเขียนประวติัศาสตร์ชาติสืบเน่ืองมาอยา่งยาวนาน 

ความเป็น “รัฐชาติ” อนัเป็นพื้นฐานรองรับความรู้สึกชาตินิยมไดเ้กิดข้ึนแลว้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และ

ลทัธิชาตินิยมไดเ้ร่ิมปรากฏตวัแตกหน่ออ่อนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั34  

 

 

 

 

                                                 
 30ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 42. 

 31สายชล สัตยานุรักษ์. สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ การสร้างอตัลกัษณ์ “เมืองไทย” และ 

“ชั้น” ของชาวสยาม, 18. 
32หมายถึง ทศันะท่ีแสดงถึงความยิง่ใหญ่และความเป็นมาอนัยาวนานของชนชาติไทย, ผูว้จิยั.  

 33ดูรายละเอียดใน กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “การศึกษาประวติัศาสตร์ของสกุลดาํรงราชานุภาพ,”  

อกัษรศาสตร์พิจารณ์ 6,2 (พฤศจิกายน 2517) ; และ ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, “สกุลประวติัศาสตร์ : แสงสวา่งในความมืด,” 

ศิลปวฒันธรรม 6,1 (พฤศจิกายน 2527). 

 34ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ, 2475 : การปฏิวติัของสยาม 1932 Revolution in Siam, พิมพค์ร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543), 38. 
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ภาพท่ี  3  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว กษตัริยผ์ูซ่ึ้งนาํอจัฉริยภาพดา้นอกัษรศาสตร์ 

มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างนิยามรักชาติไทย 

ท่ีมา  :  รัชกาลท่ี 6 เสด็จประพาสเมืองพิชยั [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 มีนาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://aksara-home.blogspot.com/2011/10/6.html 

 

 แมมิ้ไดต้กเป็นอาณานิคมโดยตรง แต่ไทยก็ถูกคุกคามโดยลทัธิอาณานิคม และนับแต่

สนธิสัญญาบาวร่ิง ไทยก็ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลทางเศรษฐกิจของตะวนัตกเร่ือยมา อีกทั้งการถูก

เหยยีดหยามทางวฒันธรรมในเร่ือง ผวิขาว – ผวิเหลือง35 ลว้นแลว้แต่มีส่วนกระตุน้ใหเ้กิดลทัธิชาตินิยม

ในสังคมไทย ดังนั้นเพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากประเทศตะวนัตก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยูห่วั ทรงนาํไทยเขา้สู่ความเป็นอารยประเทศหลายดา้นดงัน้ีคือ นาํประเทศเขา้ร่วมรบสงครามโลก

คร้ังท่ี 1 ส่งเสริมให้คนไทยมีวิถีชีวิตท่ีทนัสมยัแบบตะวนัตก เช่น ให้ความสําคญัแก่สตรีมากข้ึน  

มีนามสกุล ธงไตรรงค ์ และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือทรงเนน้ย ํ้าว่าคนทนัสมยัตอ้งมีสาํนึกในความเป็นชาติ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน36 ทรงสร้างนิยาม “หลกัไทย” ข้ึนใหม่ 

ท่ีประกอบดว้ย “ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ อนัไดอิ้ทธิพลมาจากองักฤษในเร่ืองของ God, King 

                                                 
 35ชาญวทิย ์ เกษตรศิริ, 2475 : การปฏิวติัของสยาม 1932 Revolution in Siam, 38. 

 36มลิวัลย์ แตงแก้วฟ้า, สองศตวรรษบนเส้นทางการเมืองไทย (นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม, 2547), 91. 
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and Country หรือจากระบอบของรัสเซียในสมยัพระเจา้ซาร์ 37 การจงรักภกัดีต่อสถาบนัทั้งสามน้ี 

จะทาํใหด้าํรงความเป็นไทยไวไ้ดต้ลอดไป 38 

 ด้วยความจริงท่ีว่าการปลูกจิตสํานึกชาตินิยม เป็นเร่ืองท่ีทาํได้ยากในเมืองท่ีไม่เคย 

ตกเป็นเมืองข้ึนของใคร ดว้ยเหตุน้ีรัชกาลท่ี 6 จึงทรงใชช้าวจีนท่ีอพยพเขา้มาอาศยัในประเทศไทย

และคา้ขายจนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือกว่าคนไทย เป็นตวักระตุน้ให้คนไทยเกิดความรู้สึกร่วมรัก

ชาติ ผ่านบทพระราชนิพนธ์เร่ืองต่าง ๆ เช่น ยิวแห่งบูรพทิศ, โคลนติดลอ้, เมืองไทยจงต่ืนเถิด และ  

พระร่วง เป็นตน้ บทพระราชนิพนธ์เหล่าน้ี ลว้นแลว้แต่สะทอ้นพระราชประสงค์ในการสร้าง

ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันให้เกิดแก่คนในสังคมไทยโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีสถาบัน

พระมหากษตัริย ์ 

 ทศวรรษ 1930 (2470) ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า  กาญจนาคพนัธ์ุ) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง  

“หลกัไทย” ตีพิมพ์ในค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) งานช้ินดังกล่าว อาศยัแนวคิดของนักวิชาการ

ต่างประเทศสองคน คือ วิลเล่ียม คลิฟตนั ดอตด ์(William Clifton Dodd) ในงานเร่ือง The Tai Race 

: The Elder Brother of the Chinese ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) และ W.A.R. Wood ในงานเร่ือง  

A History of Siam ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467) แลว้นาํมาขยายความ39  

 งานเขียนเร่ือง “หลกัไทย” ของขนุวิจิตรมาตรานั้นจดัเป็นตวัอยา่งของการสร้างความรู้สึก

ชาตินิยมในงานเขียนทางประวติัศาสตร์ชาติ ดว้ยความพยายามสร้างความรู้สึกชาตินิยมใหก้บัสงัคม

โดยการประกาศเนน้ย ํ้าใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงความยิง่ใหญ่อนัยาวนานของชนชาติไทย ดงัความวา่ 

ไทยสืบเช้ือสายมาแต่เช้ือชาติมองโกล อนัถือเป็นชนเผา่เก่าแก่ท่ีสุดในโลก ตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่บริเวณ

เทือกเขาอลัไต และระยะต่อมากพ็ฒันาข้ึนเป็นชุมชนเกษตรกรรมอยูท่ี่บริเวณลุ่มแม่นํ้าเหลือง (ฮวงโห) 

กบัลุ่มนํ้ายงัจ๊ือ (ยางจีเคียง) เกิดเป็นนครรัฐท่ีสาํคญั 3 นครรัฐคือ นครลุง นครปา นครเง้ียว อนัแสดง

ถึงวิวฒันาการเป็นชุมชนจากเดิมเป็นเพียงพวกเร่ร่อน ซ่ึงถือวา่ความรุ่งเรืองจดัอยูใ่นยคุสมยัเดียวกบั

อารยธรรมลุ่มนํ้าไนล ์ในขณะท่ีคนไทยพฒันาความเจริญกา้วหนา้ข้ึนเป็นชุมชนแลว้ คนจีนยงัคงลา้

หลงัเป็นเพยีงพวกชุมชนเร่ร่อน ชาติไทยเป็นผูว้างรากฐานความเจริญลงในลุ่มนํ้าเหลืองรุ่งเรืองมาแต่

ดึกดาํบรรพ ์ภายหลงัชาติจีนจึงไดบุ้กรุกมาเบียดเบียนชาติไทย จนจีนไดป้กครองลุ่มนํ้าเหลือง และ

ดาํเนินตามรอยความเจริญแห่งชาติไทยซ่ึงเป็นเจา้ของมาแต่เดิม โดยเหตุน้ีชาวจีนจึงยกยอ่งชาติไทยโดย

                                                 
 37ชาญวทิย ์เกษตรศิริ, 2475 : การปฏิวติัของสยาม 1932 Revolution in Siam, 38. 

 38David K. Wyatt, Politics of Reform : Education in the Reign of King Chulalongkorn (Bangkok : 

Thai Watanapanich, 1969), 229. 

 39ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 84. 
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ขนานนามตามสมญาเดียวกบัท่ียกยอ่งเรียกพระมหากษตัริยข์องจีนเอง วา่ชาติ “ไต๋” หรือ “ไต” หรือ 

“ไท” เพราะเป็นชาติใหญ่อยา่งท่ีเรียกกนัวา่มหาอาํนาจ40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4  ขนุวิจิตรมาตรา (สง่า  กาญจนาคพนัธ์ุ) เจา้ของหนงัสือเร่ือง “หลกัไทย”  

ท่ีมา  :  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ) [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  

19 มีนาคม 2554. เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%29 

 

 ความสําคญัของหนังสือ “หลกัไทย” อยู่ท่ีสามารถขยายระยะเวลาแห่งประวติัศาสตร์ 

ของไทยใหเ้ก่าแก่ข้ึนไปถึงอาณาจกัรไทยมุง คือราว 4500 ปีก่อนพุทธกาล โดยใชส้ถาบนัชาติ ศาสนา 

และพระมหากษตัริยเ์ป็นแกนในการดาํเนินเร่ือง และสถาบนัทั้ง 3 น้ีเองคือ หลกัไทย41 ในช่วงเวลานั้น 

นอกจากน้ีรางวลัพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาประชาธิปก พระปกเกลา้

เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7 และประกาศนียบตัรวรรณคดีของราชบณัฑิตสภาใน ค.ศ.1928 (พ.ศ. 2471)42   

ท่ีไดพ้ระราชทานรางวลัแก่หนังสือเล่มน้ี คงจะช่วยเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความสาํเร็จของ “หลกัไทย” 

ท่ีสามารถบรรลุอุดมการณ์สําคญัของการเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ “การสร้างชาติ” ทาํหน้าท่ีกล่าวย ํ้า

ความยิง่ใหญ่ของชาติและเชิดชูสถาบนักษตัริยซ่ึ์งขณะนั้นกาํลงัเผชิญกบัการทา้ทายจากการขดัแยง้

                                                 
 40ขนุวจิิตรมาตรา, หลกัไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (พระนคร : รวมสาส์น, 2518), 3-20. 

 41สมเกียรติ วนัทะนะ, “สองศตวรรษของรัฐและประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย,”, 163.  

 42ขนุวจิิตรมาตรา, หลกัไทย, คาํนาํ. 
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ทางความคิดการเมืองของ “ผูน้าํระบอบเก่า” กบั “ผูน้าํระบอบใหม่”43 จนส่งผลใหห้นงัสือเล่มน้ีเป็น

หนังสือประวติัศาสตร์ท่ีได้รับเลือกจากคณะกรรมการของราชบัณฑิตยสภาให้ได้รับรางวัล

พระราชทานรางวลัและยงัเป็นการสืบทอดแนวทางการเขียนประวติัศาสตร์ท่ีเนน้ความเป็นศูนยก์ลาง

ของชาติภายใตร่้มพระเศวตรฉตัรใหคู้่กบัสงัคมไทย 

 การแสดงความคิดชาตินิยมท่ีเนน้สถาบนักษตัริยเ์ป็นจุดศูนยก์ลาง เร่ิมลดความสาํคญัลง

หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 1932 (พ.ศ. 2475) ผูน้าํกลุ่มใหม่ตระหนกัในความสาํคญัของการสร้าง

จิตสาํนึกใหม่ เพื่อรองรับศูนยอ์าํนาจท่ีเปล่ียนแปลงไป กระบวนการสร้างศรัทธาและความชอบธรรม

ของกลุ่มผูน้าํใหม่ถูกเนน้ผา่นระบบการศึกษาและการส่ือสารทุกรูปแบบ ตวัอยา่งของอดีตอนัเกรียงไกร

แห่งชาติ นบัแต่ก่อร่างสร้างตวัไดรั้บการผกูโยงกบัผูน้าํท่ีเขม้แขง็ ผา่น ๆ มาจนยคุสมยัการเปล่ียนแปลง

การปกครองท่ีเน้นผูน้าํแบบทหาร เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์44  

ซ่ึงกย็งัคงเป็นผูน้าํท่ีเขม้แขง็ดงัเดิม 

 โครงเร่ืองประวัติศาสตร์ชาติไม่ได้ผูกติดอยู่เฉพาะกษัตริย์และราชวงศ์อีกต่อไป  

แต่กระจายลงไปในกลุ่มปัญญาชนและขา้ราชการ เคา้โครงเร่ืองประวติัศาสตร์ชาติท่ีใหค้วามสาํคญั 

ในเร่ืองถ่ินกาํเนิดและการอพยพของชนชาติไทยไม่ไดถู้กเปล่ียนแปลง การสืบทอดแนวความคิด

ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพยงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพียงแต่เปล่ียนจุดศูนยก์ลาง 

แห่งประวติัศาสตร์จากการเน้นเอกภาพภายใตก้ษตัริยแ์ละเมืองหลวง มาเป็นความรุ่งเรืองและ 

ความยิง่ใหญ่อยา่งต่อเน่ืองของรัฐไทย45 

 นอกไปจากการเขียนถึงความยิ่งใหญ่ของชาติไทยแลว้ ยงัมีความพยายามอา้งความเป็น

เจา้ของส่ิงต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน ข้ึนไปจนถึงบริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นถ่ินฐานของไทยในจีน ว่าเป็นของ

ชนชาติไทยไปเสียทั้งหมด46 นโยบายของรัฐบาล หรืออาจจะกล่าวไดว้่าอิทธิพลจากกระแสการเมือง

ของโลกก่อนหน้าสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่ีทาํให้ความรู้สึกชาตินิยมคุกรุ่นเป็นวงกวา้ง ส่งผลต่อการ

                                                 
43“ผูน้าํระบอบเก่า” คือกลุ่มคนท่ีสืบเช้ือสายจากราชวงศ์หรือขุนนางระดบัสูง มีอาํนาจหนา้ท่ีในการ

บริหารประเทศหรือเป็นขา้ราชการโดยผ่านระบบอุปถมัภ ์“ผูน้าํระบอบใหม่” คือ กลุ่มคนท่ีไดรั้บการศึกษาจาก

ต่างประเทศและเห็นการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ และไม่พอใจกบัระบบอุปถมัภ์ของไทย 

ท่ีปิดกั้นโอกาสชนชั้นกลาง, ผูว้ิจยั.  การขดัแยง้ทางความคิดการเมืองของสองกลุ่ม เป็นหน่ึงในสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดูรายละเอียดใน, ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, 2475 : การปฏิวติัของสยาม 1932 

Revolution in Siam, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543). 

 44ราม วชัรประดิษฐ,์ “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 101. 

 45ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 83. 

 46เร่ืองเดียวกนั, 87. 
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เขียนประวติัศาสตร์ไทยจากท่ีก่อนหนา้น้ีเนน้ศูนยก์ลางของความเป็นชาติ มาสู่การเขียนประวติัศาสตร์

ชาตินิยมและกระแสน้ีจะถึงจุดสูงสุดในสมยัรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

 นบัแต่ ค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481) เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนกุมอาํนาจทางการเมืองนั้น

ไดเ้กิดยคุ “เช่ือผูน้าํชาติพน้ภยั” เพื่อสร้างฐานพลงัการเมืองท่ีมัน่คงใหแ้ก่ผูน้าํชาติกลุ่มใหม่ท่ีพยายาม

ลดค่านิยมของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นสายตาของสามญัชนไทย47 ประวติัศาสตร์ชาตินิยมแบบ

เนน้ผูน้าํ จึงทวีบทบาทพฒันาอยา่งเห็นไดช้ดั เกิดเป็นประวติัศาสตร์ความคิดท่ีผลิตออกมาในรูปแบบ

เก่ียวกบัรัฐชาติโดยเน้นความสําคญัของชาติไทยว่า การท่ีชาติจะเขม้แขง็และยิ่งใหญ่ไดน้ั้นตอ้งมี

ผูน้าํท่ีมีความสามารถเพื่อนาํพาประเทศสู่ความยิง่ใหญ่  

 แนวโน้มการคน้ควา้เพื่ออธิบายเร่ืองของชาติไทยท่ียงัคงยืนยนัถึงความเกรียงไกร 

อนัยาวนานนั้น ยงัคงผลิตออกมาอย่างต่อเน่ือง “เร่ืองของชาติไทย” โดยพระยาอนุมานราชธน 

ใน ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2483) เป็นอีกงานหน่ึงท่ีผลิตออกมาเพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและความรุ่งเรือง

อนัยาวนานของชนชาติไทยนบัแต่อยูใ่นจีน หนงัสือใชต้าํนานหรือหลกัพื้นเมืองเป็นขอ้มูลในการเขียน 

นบัว่าเป็นการศึกษาตาํนานท่ีสาํคญัอีกช้ินหน่ึงในประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย48 “เร่ืองของชาติไทย” 

เล่าถึงแผน่ดินผืนใหญ่ท่ี “เป็นของไทย” อนัประกอบดว้ยลา้นนาไทยตอนเหนือแถวเชียงแสน แผน่ดิน

ตอนใตข้องยูนนาน ซ่ึงรวมแควน้สิบสองปันนาเขา้ด้วยแควน้ฉานใต ้แควน้สิบสองจุไทย และ 

หลวงพระบางสําหรับเมืองแรกท่ีมาสร้างนั้นอยู่ในอาณาจักรลา้นนา ซ่ึงถือเป็นอาณาจกัรแรก 

ของไทยในดินแดนประเทศไทย49  

 เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเม่ือศึกษางานเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยมแล้วจะไม่กล่าวถึง  

หลวงวิจิตรวาทการ ผูท่ี้มีแนวคิดชาตินิยมเด่นชดั เขา้กนัไดดี้กบัการสร้างชาติไทยให้เป็นมหาอาํนาจ

ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และบูรณาการชาติของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์ 

 “ขา้พเจา้เป็นชาตินิยมจริง ๆ ขา้พเจา้เป็นชาตินิยมมาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ยงัเป็น

ชาตินิยมเม่ือถูกจบัขงัฟ้องร้องในตอนส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยงัเป็นชาตินิยมอยูม่าจนถึง

ทุกวนัน้ี ไม่มีโทษทณัฑห์รือวิถีทางใด ๆ จะมาเปล่ียนขา้พเจา้เป็นอยา่งอ่ืนนอกจากชาตินิยมได”้50 

                                                 
 

47
กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “การเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม : พิจารณาหลวงวิจิตรวาทการ,” 

วารสารธรรมศาสตร์ 6,1 (2519) : 152. 

 48นิธิ เอียวศรีวงศ์, “200 ปีของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทยและทางขา้งหนา้,” ศิลปวฒันธรรม 7,4 

(กมุภาพนัธ์ 2529) : 115. 

 49เสถียรโกเศศ, เร่ืองของชาติไทย (ธนบุรี : บรรณาคาร, 2515), 229-235.  

 50หลวงวิจิตรวาทการ, รวมปาฐกถา (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2504), 233 กล่าวถึงใน ราม  

วชัรประดิษฐ,์ “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478”, 203. 
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ภาพท่ี  5  หลวงวิจิตรวาทการ นกัประวติัศาสตร์ชาตินิยมคนสาํคญั 

ท่ีมา  :  ประวติัและผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 19 มีนาคม 2554. 

เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaidances.com/vijitvatakran/index1.asp 

 

 ความคิดชาตินิยมรุนแรงของ หลวงวิจิตรวาทการ นั้น พิจารณาไดจ้ากการแสดงความคิด

ท่ีปรากฏในเน้ือหาทั้งท่ีเป็นงานเขียน การบรรยาย บทละคร และบทเพลง ซ่ึงลว้นแต่สะทอ้นถึงความ

เป็นชาติในทศันคติของหลวงวิจิตรวาทการ งานเขียนของท่านเป็นการกาํหนดความเป็นคนไทยท่ีดี

ให้ภาพชดัเจนในการยึดเป็นหลกัปฏิบติั หลวงวิจิตรวาทการ ถือเป็นตวัแทนสมบูรณ์แบบของผูผ้ลิต

ประวติัศาสตร์ชาตินิยมท่ีพฒันาไปจนถึงระดับรุนแรง เป็นผูป้ลูกหน่อแห่งความรู้สึกชาตินิยม  

สมกบัท่ีไดรั้บมอบหมายจากท่านผูน้าํใหก้ระทาํการ “ปลูกตน้รักชาติในหมู่ประชาชน”51  

 โดยทัว่ไปงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการก่อน ค.ศ.1932 (พ.ศ. 2475) 

มกัจะถูกพิจารณาทาํนองวา่ “...ท่านวา่ตาม สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์

ไทยทุกเร่ือง...”52 ซ่ึงแมแ้ต่ตวั หลวงวิจิตรวาทการ เองก็ยอมรับว่าการเขียนนั้นตน “ก็อปป้ี” มาจาก

พระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงฯ 53 แต่หากพิจารณาแลว้จะพบว่าการเสนอภาพทาง

ประวติัศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการวางอยู่บนพ้ืนฐานความรู้สึกชาตินิยมท่ีเปล่ียนแปลงตาม

                                                 
 51ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 106. 

 52อจัฉราพร กมุทพิสมยั, “แนวการเขียนประวติัศาสตร์ ของหลวงวิจิตรวาทการ,” ใน ประวติัศาสตร์

และนกัประวติัศาสตร์ไทย, ชาญวิทย ์ เกษตรศิริ และสุชาติ  สวสัด์ิศรี, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิ์ฆเฌศ , 

2519), 270. 

 53หลวงวจิิตรวาทการ, ประวติัศาสตร์สากล, เล่ม 1 (พระนคร : โรงพิมพว์ริิยานุภาพ, 2473), คาํนาํ. 
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กระแสทางสังคม กล่าวคือนาํประวติัศาสตร์มาใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการหรือกระแสสังคม

และการเมืองในเวลานั้น ๆ 

 ในทศวรรษ 1940 (2480) งานประวติัศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการจะเนน้ความยิง่ใหญ่

ของชาติและตวัผูน้ํา แต่ในทศวรรษ 1960 (2500) เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ข้ึนสู่อาํนาจ 

ประวติัศาสตร์ของ หลวงวิจิตรวาทการ กลับเน้นถึงความรักชาติท่ีวางอยู่บนพ้ืนฐานของความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนักษตัริยแ์ละการต่อตา้นคอมมิวนิสต์54 การเขียนงานทางประวติัศาสตร์ชาตินิยม

ของ หลวงวิจิตรวาทการ นั้นแปรเปล่ียนตามกระแสสังคม แมว้่าจะอิงขอ้มูลจาก สมเด็จฯ กรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพ แต่ตอ้งยอมรับว่าความรู้สึกชาตินิยมของ หลวงวิจิตรวาทการ กลบัอิงตามสภาวะ 

ทางการเมืองเป็นสาํคญั การสร้าง “ความเป็นไทย” ของหลวงวิจิตรวาทการเป็นไปในรูปแบบของ

การคน้หาและจรรโลง “ความเป็นไทย” อนัดีงามท่ีเคยมีมาในอดีต55 

 พฒันาการของการเขียนประวติัศาสตร์ 56 นั้นมีจุดมุ่งหมายของการผลิตแตกต่างกนัไป

ตามวาระของเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา บริบทแวดลอ้มทางสังคมไทยมีอิทธิพลสําคญัต่อรูปแบบ 

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ และน้ีเองท่ีทาํใหป้ระวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารท่ีนิยมมาตอ้งปรับ

รูปแบบสู่การนิพนธ์ประวติัศาสตร์แบบพงศาวดารใหม่เพื่อให้เหมาะสมกบัความจาํเป็นท่ีเกิดข้ึน 

ในขณะนั้น ซ่ึงการนิพนธ์ประวติัศาสตร์ในรูปแบบของประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารใหม่ 

ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตะวนัตกน้ี เป็นฐานสาํคญัของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ท่ีพฒันาเขา้สู่รูปแบบ

ของประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบชาตินิยม ท่ีเป็นกระแสหลกัของสงัคมไทยจนปัจจุบนั 

 1.2 พฒันาการของงานเขียนประวตัิศาสตร์ไทยช่วงสมัยการสร้างชาติ 

 สาํหรับหวัขอ้วิจยัน้ีไดก้าํหนด “ช่วงสมยัการสร้างชาติ”โดยอาศยัรูปแบบและวตัถุประสงค์

ของงานเขียนทางประวติัศาสตร์เป็นตวักาํหนดสาํคญั จึงแบ่งระยะเวลาของงานเขียนจากช่วงการผลิต

ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 จนถึง การผลิตงานเขียนทาง

ประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม (ค.ศ.1932 (พ.ศ. 2475) – สงครามโลกคร้ังท่ี 2)  

                                                 
 54ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 112. 

 55สายชล สัตยานุรักษ์, ความเปล่ียนแปลงในการสร้าง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดย 

หลวงวจิิตรวาทการ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2545), 120. 

 56รูปแบบของประวติัศาสตร์นิพนธ์ พบว่ามีจารีตทางประวติัศาสตร์นิพนธ์ท่ีแตกต่างอย่างชดัเจน

พฒันาข้ึนมา 5 รูปแบบ ประกอบดว้ย ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดาร, ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารใหม่, 

ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบชาตินิยม, ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบมาร์กซิสต ์และประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบวิชาการ 

จดัแบ่งโดยใชก้ารเปล่ียนแปลงของรูปแบบ และวตัถุประสงคข์องงานเขียนทางประวติัศาสตร์เป็นเกณฑ์สําคญั,  

ดูรายละเอียดใน สมเกียรติ วนัทะนะ, “สองศตวรรษของรัฐและประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย,”. 
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 งานเขียนประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารสมยัใหม่ท่ีพบในช่วงรัชกาลท่ี 5 จนถึง  

ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) เป็นการพฒันางานเขียนทางประวติัศาสตร์ท่ีเร่ิมออกจากจารีตเดิม โดยเร่ิม

ใหน้ํ้ าหนกักบัการวิเคราะห์ สงัเกต ตั้งคาํถาม ตามหลกัวิธีการแบบตะวนัตก 

 กล่าวไดว้่างานเขียนของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ คือตน้แบบท่ีเร่ิมบุกเบิก

ทางให้กบังานเขียนประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารใหม่ โดยเป็นผูเ้ร่ิมวาง “ขอบเขต”ในการ

กาํหนดความเป็นชาติท่ียึดถือกนัเป็นตน้แบบและเป็นส่วนสาํคญัในการคํ้ายนัสถาบนัหลกัอนัเป็น

แกนกลางของประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบพงศาวดารใหม่ซ่ึงจุดมุ่งหมายในการเนน้เอกภาพและความ

สามคัคี โดยใชส้ถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เป็นแกนหลกัในการดาํเนินเร่ือง พบเด่นชดั

ในการวางโครงเร่ือง “หลกัไทย” ของขนุวิจิตรมาตรา งานเขียนทางประวติัศาสตร์รูปแบบน้ีพยายาม

ก่อให้เกิดสาํนึกของการอยูร่วมกนัและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของรัฐ ก่อนท่ีจะพฒันารูปแบบ

การเขียนงานเขา้สู่ประวติัศาสตร์นิพนธ์แบบชาตินิยม 

 ช่วง ค.ศ.1932 - สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นช่วงเวลาปรากฏงานเขียนทางประวติัศาสตร์

แบบชาตินิยม ประวติัศาสตร์นิพนธ์ในระยะน้ีให้ความสาํคญักบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

รัฐธรรมนูญ และประเดน็ท่ีไดรั้บการเนน้เป็นพิเศษจนบดบงัประเดน็อ่ืน ๆ  คือ “ชาติ” หลวงวิจิตรวาทการ

มีบทบาทโดดเด่นในการเพิ่มอรรถรสของการผลิตงานเพื่อสร้างภาพของรัฐชาตินิยมอย่างเขม้ขน้ 

เป็นการให้ภาพเพื่อให้คนในสังคมปฏิบติัตาม หลวงวิจิตรวาทการ ไดส้ร้างนิยาม “ชาติไทย” และ 

“ความเป็นไทย” อย่างจริงจงันบัแต่ทศวรรษ 1930 (2470) จนถึงกลางทศวรรษ 1960 (2500)57  

โดยพฒันาการงานเขียนประวติัศาสตร์ของท่านใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัของการเมือง 

 ในระยะแรกคือหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงคริสตศกัราช 1957 (พทุธศกัราช 

2500) ประวติัศาสตร์ของ หลวงวิจิตรวาทการ ตอบสนองนโยบายของ จอมพล ป. พิบูลสงครามโดย

การเน้นหนักถึงความสําคญัและหน้าท่ีของคนไทยท่ีตอ้งรักชาติ และภกัดีต่อท่านผูน้าํ และเม่ือ 

เขา้ร่วมงานกบั จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์“ชาตินิยม” ของ หลวงวิจิตรวาทการ ไดพ้ฒันาความรักชาติ

เขา้กบัการต่อตา้นคอมมิวนิสตต์ามกระแสการเมืองในขณะนั้น โดยอาศยัสถานภาพทางสังคมท่ีไดม้า

จากตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีดาํรงอยู่ในขณะนั้น เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความคิดเร่ืองชาตินิยม 

ผา่นระบบการศึกษา ขอ้คิดผลงานท่ีตีพิมพแ์ละท่ีแสดงออกอากาศทางวิทยกุระจายเสียงมีผลช่วยสร้าง

สาํนึกของคนไทยในเร่ืองของชาติและบทบาทท่ีพึงมีต่อชาติไทย58  

                                                 
 57สายชล สัตยานุรักษ,์ ความเปล่ียนแปลงในการสร้าง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” โดยหลวง

วจิิตรวาทการ, 22.  

 58ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2475 – 2516”, 106. 
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 การบรรยายปาฐกถาในสถานท่ีราชการต่าง ๆ ตลอดจนการผลิตตาํราเรียนอย่างเช่น 

หนงัสือชุด “ประวติัศาสตร์สากล” ท่ีใชเ้ป็นตาํราในระดบัอุดมศึกษานั้นถือเป็นอุปกรณ์ท่ีเสริมสร้าง

ค่านิยมให้แก่ลทัธิชาตินิยมในหมู่เยาวชนท่ีมีปัญญาและโอกาสดีทางการศึกษา59 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี

ถือเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะมาเป็นกาํลงัหลกัของสังคม และดว้ยเหตุน้ีเองจึงกลายมาเป็นเหตุท่ีว่า แมว้่า

การเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยมจะมีพลังเขม้ขน้จริง ๆ เพียงชั่วระยะสั้ น คือ “ประมาณ 

คริสตศกัราช 1937 – 1945 (พุทธศกัราช 2480 – 2488) แต่อิทธิพลท่ีเกิดจากงานเขียนประวติัศาสตร์

ชาตินิยมกลบัมีส่วนอย่างลึกซ้ึงในการครอบงาํความเขา้ใจของสามญัชนเก่ียวกับชาติไทยและ 

ชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเพื่อนบา้นอยา่งมาก”60 

 

 ส่ิงหน่ึงท่ีประวติัศาสตร์ชาตินิยมไดส้ร้างไวแ้ละยงัคงหลงเหลือมาจนปัจจุบนั คือ การศึกษา

ประวติัศาสตร์แบบมีอคติ เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์จากการมองมุมเดียว สร้างทศันคติระหวา่งไทย

กบัเพ่ือนร่วมภูมิภาคท่ีเน้นถึงความยิ่งใหญ่ ความสําคญั ความเหนือกว่าในพฒันาการทุกดา้นของ

ไทย และการดูถูกเหยียดหยามชาติเพ่ือนบา้นดว้ยการเชิญชวนให้พิจารณาประวติัศาสตร์ไทยและ

เพื่อนบา้นแบบบิดเบือนขอ้เท็จจริง เพ่ือจรรโลงไวซ่ึ้งความเหนือกว่าของไทยซ่ึงความเขา้ใจผิด

เก่ียวกบัประเทศเหล่านั้นมีผลต่อมติมหาชนไทยและการดาํเนินนโยบายต่างประเทศท่ีผิดพลาด61  

 

 ในแต่ละช่วงของประวติัศาสตร์ความตอ้งการและอุดมการณ์มกัแตกต่างกนั และเม่ือ

ประวติัศาสตร์ถูกมองวา่เป็นเคร่ืองมือชั้นยอดท่ีช่วยสานฝันทางอุดมการณ์ของสังคม ประวติัศาสตร์

จึงจาํตอ้งแปรสภาพตามความตอ้งการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมกบัการเป็นเคร่ืองมือท่ีรับใชรั้ฐ 

มาทุกยุคสมยั และเม่ือยคุสมยัแห่งการสร้างชาติมาถึง ประวติัศาสตร์จึงมีหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ

ปลุกกระแสความคิด และสร้างจิตสํานึกอีกทั้ งปลูกฝังอุดมการณ์ของความเป็นชาติให้กับคน 

ในสงัคมท่ียงัไม่คุน้ช้ินกบัอุดมการณ์ใหม่ของรัฐ 

 ตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมของการใชป้ระวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือต่างวาระ ต่างอุดมการณ์ 

ในบริบททางสังคมท่ีผนัแปร คือ กรณีการชาํระพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สํานวน 

เจา้พระยาทิพากรวงศ์ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จากเดิมท่ีเจา้พระยาทิพากรวงศ ์ 

แต่งพระราชพงศาวดารดว้ยจุดมุ่งหมายเพ่ือถวายการศึกษาแด่ยวุกษตัริย ์สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพ ทรงชาํระและทรงพระนิพนธ์ข้ึนใหม่ในช่วงตน้รัชกาลท่ี 5 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญั

                                                 
 59กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “การเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม : พิจารณาหลวงวิจิตรวาทการ,” 

วารสารธรรมศาสตร์ 6,1 (2519) : 158-159.  

 60เร่ืองเดียวกนั, 163.  

 61เร่ืองเดียวกนั. 
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ในการสร้างอตัลกัษณ์ของ “เมืองไทย”62 ใหเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมของรัฐ ณ ขณะนั้น เห็นชดัไดว้่า

ประวติัศาสตร์ผนัแปรภายใตเ้ง่ือนไขของสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงสะทอ้นโอกาสทางการศึกษา 

ของประชาชนทัว่ไปและโอกาสในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองของชาติแบบท่ีรัฐตอ้งการ 

 เบน แอนเดอร์สัน นิยาม “ชาติ” ในฐานะชุมชนจินตกรรม และอธิบายว่าการเผชิญหนา้

กบัมหาอาํนาจตะวนัตกก่อให้เกิด “สํานึกแห่งความเป็นชาติ” ท่ีหมายถึงการก่อเกิดความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวของกลุ่มสังคมภายในรัฐท่ีมีตวัตนแน่นอน63 การท่ีจะทาํให้คนในรัฐสัมผสัไดถึ้ง 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมคือไม่มีอยู่จริง อย่างเร่ืองของความเป็นชาติ รัฐจาํตอ้งสร้างเร่ือง (ประวติัศาสตร์)  

เพื่อก่อเกิดความรู้สึก (ชาตินิยม) ร่วม และเพื่อให้ผูค้นรู้สึกเสมือนเป็นหน่ึงเดียวกนั ประวติัศาสตร์ 

จึงเป็นคาํตอบท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการสร้างชาติโดยปลูกสาํนึกและความรู้สึกชาตินิยมใหผู้ค้น  

 นับแต่ช่วงรัชกาลท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 เคา้โครงการเขียนงานประวติัศาสตร์ท่ีเรียกว่า 

ประวติัศาสตร์กระแสหลกั หรือประวติัศาสตร์ “ทางการ” ก่อตวัข้ึนพร้อม ๆ กบัการสร้าง “รัฐชาติ” 

ฉะนั้นประวติัศาสตร์กบัการสร้างรัฐชาติจึงสัมพนัธ์กนัอย่างแยกไม่ออก64 การเขียนประวติัศาสตร์

ไทยมีพฒันาการอยา่งเป็นลาํดบัตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมตลอดเวลา แต่ถึงการเปล่ียนแปลง

แต่ละช่วงสมยัท่ีผา่นเขา้มาในสงัคมจะทวีอิทธิพลมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม ประวติัศาสตร์กระแสหลกั

ท่ียงัคงมีอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยอย่างเห็นไดช้ัดคือ การเขียนประวติัศาสตร์ท่ีเน้นจุดศูนยก์ลาง

ภายใตร่้มฉตัรและความเป็นรัฐชาติท่ีก่อกระแสชาตินิยม 

 จะเห็นไดว้่าพฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของไทยท่ีเกิดข้ึนในช่วงแห่งการ

สร้างชาติของรัฐล้วนแล้วแต่ช้ีให้เห็นท่ีมาของชนชาติ และความยิ่งใหญ่ทางเผ่าพนัธ์ุภายใต ้

ร่มพระบรมโพธิสมภาร งานเขียนช่วงน้ีสร้างสํานึกให้เราเห็นว่า ไทย คือชนชาติโบราณท่ีมีความ

เป็นมาท่ียิ่งใหญ่ภายใตผู้น้าํท่ีแข็งแกร่งมีปรีชาสามารถรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น จนบางเวลา 

แผอิ่ทธิพลครองอาํนาจเหนือรัฐโดยรอบ เป็นการนาํความรู้สึก “เหนือกวา่” เขา้มาในมโนสาํนึกของ

ชาวไทย จุดน้ีอาจถือไดว้่าความรู้สึก “เหนือกว่า” ประเทศเพ่ือนบา้นให้กลายเป็นความรู้สึก 

ท่ีถูกสร้างข้ึนท่ามกลางบรรยากาศของการสร้างชาติในช่วงเวลานั้น 

 

 

                                                 
 62สายชล สัตยานุรักษ์, สมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ การสร้างอตัลกัษณ์ “เมืองไทย” และ 

“ชั้น” ของชาวสยาม, 86. 

 63เบน แอนเดอร์สัน, ชุมชนจินตกรรม บทสะทอ้นวา่ดว้ยกาํเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม, ชาญ

วทิย ์เกษตรศิริ, บรรณาธิการแปล (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552). 

 64โสภา ชานะมูล, “ชาติไทย” ในทศันะปัญญาชนหวักา้วหนา้ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน,  2550), 4.  
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2. งานเขียนทางประวตัิศาสตร์ลาว 

 ลาวคืออีกหน่ึงประเทศท่ีตั้งอยูบ่นภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีทั้งพื้นฐาน

ทางภาษา วฒันธรรมและชาติพนัธ์ุใกลเ้คียงกับประเทศไทย ลาวอยู่ในกระแสความรับรู้ของคน 

ในสังคมไทยมายาวนานจนกลายเป็นความคุน้ชินในฐานะมิตรประเทศ แมว้่าชนชาติลาวจะมีประวติั

ความเป็นมาควบคู่มากบัชนชาติไท หากแต่เทียบกบัเอกสารของฝ่ายไทยแลว้เอกสารของลาวโบราณ

นั้นหายาก65 เพราะนบัแต่รัชสมยัพระเจา้ฟ้างุ่มส้ินสุดลง ราชอาณาจกัรลา้นชา้งมีเหตุขดัแยง้ภายใน 

จนแตกออกเป็นสามอาณาจกัรในปี ค.ศ. 1698 (พ.ศ. 2201)66 อนัประกอบดว้ย จาํปาศกัด์ิ หลวงพระบาง 

และเวียงจนัทน์ ไม่นานจากนั้นก็ตกเป็นประเทศราชแก่สยามใน ค.ศ.1779 (พ.ศ. 2322) 67 หัวเมือง

ลาวฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวาแม่นํ้ าโขงตกอยูใ่ตพ้ระราชอาํนาจของพระเจา้กรุงธนบุรี จนถึงปี1893 (พ.ศ. 

2436) รวมระยะเวลา 114 ปี แลว้ตกเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสอีก 60 ปี ถึง ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) 

แลว้ตกเป็นหัวเมืองข้ึนแบบใหม่68 ของจกัรวรรดิอเมริกาอีก 22 ปี จึงถูกปลดปล่อยเป็นเอกราช

สมบูรณ์ 69 และดว้ยเหตุท่ีลาวตกอยู่ใตอ้าํนาจต่างชาตินานหลายศตวรรษน้ีเอง หลกัฐานตลอดจน

                                                 
 65ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราช ค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,” ในโคลนไม่ติดลอ้คนไม่ติดกรอบ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), 331. 

 66สิลา วีระวงศ,์ ประวติัศาสตร์ลาว, แปลโดย สมหมาย เปรมจิตต ์(เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสังคม.

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2535), 87.  

 67เร่ืองเดียวกนั, 96. 
68จกัรวรรดินิยมแบบใหม่ คือการใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนงบประมาณหรือกองกาํลงั 

เสมือนเป็นท่ีปรึกษามีส่วนช่วยในการตดัสินใจหรือวางแผนการภายในประเทศ ซ่ึงแตกต่างกบัจกัรวรรดินิยม 

แบบเก่าท่ีจะเขา้กมุอาํนาจบริหารและการจดัการภายในเบด็เสร็จ, ผูว้ิจยั. ภายหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โลกตก

อยู่ในสภาวะสงครามเย็น การเมืองโลกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือระบบคอมมิวนิสต์และเสรีประชาธิปไตย 

สหรัฐอเมริกามีบทบาทโดดเด่นในฐานะมหาอาํนาจและตวัแทนประเทศฝ่ายเสรีประชาธิปไตย รัฐบาลอเมริกนั

เช่ือมัน่ในระบบการปกครองระบบเสรีประชาธิปไตยและเศรษฐกิจในรูปแบบทุนนิยมวา่เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด และถือ

เป็นภาระท่ีจะนาํพาแนวคิดทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจเหล่าน้ีเผยแผไ่ปทัว่โลก รัฐบาลอเมริกาเร่ิมสนบัสนุน

รัฐบาลราชอาณาจกัรลาวในปลาย ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ในรูปแบบของการสนับสนุนดา้นเงินทุนและ

งบประมาณต่าง ๆ เพ่ือหวงัให้ลาวเป็นหลักในการต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้,  

ดูรายละเอียดใน, แกรนท์ อีแวนส์, ประวติัศาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย,์ 

แปลโดย ดุษฎี เฮยม์อนด ์(เชียงใหม่ : สาํนกัพิมพซิ์ลคเ์วอร์ม, 2549). 

 69บุนมี เทบสีเมือง, ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนาอาณาจกัร, 

แปลโดยไผท ภธูา (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ, 2553), 7. 
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เอกสารการบนัทึกถึงเร่ืองราวในอดีตต่าง ๆ กว่า 90 เปอร์เซ็นจึงสูญหาย 70 ไปกบับรรดาเจา้อาณานิคม

ต่าง ๆ ท่ีผลดักนัข้ึนมีอาํนาจในลาว   

 เอกสารประวติัศาสตร์ลาวจดัเป็นเอกสารท่ีหาไดย้ากแมใ้นประเทศลาวเอง ทั้งน้ีเพราะ 

ในอดีตนิยมการจารเอกสารลงบนใบลานซ่ึงยากต่อการเก็บรักษาจากสภาพอากาศ แมลง กาลเวลา 

และสงคราม อีกทั้งการผลดัเปล่ียนข้ึนมีอาํนาจทางการเมืองของประเทศตะวนัตกในประวติัศาสตร์

การเมืองลาวนั้น ก็เป็นเหตุสาํคญัท่ีทาํให้เอกสารสาํคญัต่าง ๆ ถูกละท้ิง71 ไม่ไดรั้บการดูแลอย่างท่ี

ควรจะเป็น ความสัมพนัธ์เชิงสงครามกบัสยามก็เป็นอีกชนวนสาํคญัท่ีเอกสารโบราณของลาวตอ้ง

อนัตรธานออกจากลาวไป ต่อขอ้เทจ็จริงประการน้ีท่านคาํเพา พอนแกว้ นกัประวติัศาสตร์อาวุโสลาว

ไดแ้สดงทศันะวา่ “บางตาํนานเขียนไวใ้นใบลาน ก็มกัเป็นการคดัลอกข้ึนมาใหม่ซ่ึงขอ้ความบางแห่ง 

ก็ตกหล่นขาดหายไป หรือบิดเบือนเน้ือหาขอ้ความท่ีเป็นจริง ดว้ยเหตุว่า เป็นขอ้มูลท่ีถูกคนชาติอ่ืน

ปลน้สะดมไปแลว้แกไ้ขปรับปรุงใหม่ตามอชัฌาศยัของพวกขา”72 

 

 ตามคาํบอกเล่าของเจา้อาวาสอยู่หลวงพระบาง กองทพัสยามตอ้งใชช้า้ง 7 เชือก เพ่ือต่าง

เอกสารใบลานอนัสาํคญัจากเวียงจนัทน์ไปยงับางกอกในปี 1827 (พ.ศ. 2370) และชา้งอีก 20 กวา่เชือก

ต่างเอกสารอ่ืน ๆ ไปไวเ้มืองยโสธร ... ทุกการบนัทึกเก่ียวกบัประวติัแขวงเวียงจนัทน์กไ็ดสู้ญหายไป 

... ถึงอยา่งใดก็ดี อาจเป็นไปไดส้าํหรับนกัคน้ควา้ผูโ้ชคดี และทั้งมีความมานะอดทนท่ีจะคน้พบเอกสาร

ลาวดั้งเดิมเก่ียวกบัสมยันั้น ตามท่ีพวกเฮารู้จนถึงปัจจุบนั กมี็เพียงแต่นกัคน้ควา้สองคนท่ีไดน้าํเอาแหล่ง

ดงักล่าวมาหมุนใชคื้อ ผลงานคน้ควา้ ของมหาสิลา วรีะวงส์ และ มหาคาํ จาํปาแกว้มณี 73 

 

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลกระทบต่อช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ลาวท่ีบางเหตุการณ์ถูกลืมเลือน

หรือแมก้ระทัง่บิดเบือนไปพร้อมกบัการสูญหายของหลกัฐานตลอดจนเอกสารโบราณต่าง ๆ 

 ช่วงเวลาประวติัศาสตร์ของลาวแทบจะเรียกไดว้า่อยูภ่ายใตร่้มเงาของต่างชาติท่ีผลดักนัเขา้

มามีอาํนาจ ดงันั้นการสร้างสํานึกร่วมทางชนชาติโดยใชป้ระวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ จึงเป็นหน้าท่ี

เร่งรัดอนัจาํเป็นภายหลงัจากท่ีไดรั้บเอกราชคืนจากฝร่ังเศส สาํหรับไทยนั้นในบริบทของอุดมการณ์

                                                 
 70Mayoury and Pheuiphanh Ngaosyvathn, “Lao Historiography and Historians: Case Study of 

the War Between Bangkok and the Lao in 1827,” in Journal of Southeast Asian Studies, XX, I [March 1989] : 57. 

 71Ibid.  

 72บุนมี เทบสีเมือง, ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนาอาณาจกัร, 7. 

 73มะยุรี และเผยพนั เหงาสีวฒัน์, (ม.ป.ท., 1988), 12-13. กล่าวถึงในดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 

 “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราช ค.ศ.1945จนถึงปัจจุบนั,”, 331. 
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ชาตินิยมไทยท่ีแผข่ยายตวัอยา่งกวา้งขวางมีพลงัอยูใ่นระหว่างทศวรรษ 1910 – 1940 (2450-2480)74 

และในช่วงทศวรรษ 1930 -1940 (2470-2480) ลทัธิชาตินิยมถูกปลูกฝังอยา่งมัน่คงและเป็นระบบ

ท่ีสุด75 นั้น  

 

 ช่วงระยะน้ีเองท่ีประวติัศาสตร์ “ชาติ” และต่อมา ประวติัศาสตร์นิพนธ์แนว “ชาตินิยม” ถือ

กาํเนิดมาในประเทศไทย และกลายเป็นกระแสหลกัของไทยอยูเ่ป็นเวลายาวนาน ...และเม่ือพิจารณา

อย่างพินิจพิเคราะห์ก็จะประจักษ์ในวิธีการดาํเนินเร่ืองราวท่ีคลา้ยคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจ

ระหวา่งหนงัสือ พงสาวะดานลาว ของมหาสิลา วรีะวงส์ กบันกัประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย76  

 

 แม้ว่าช่วงแห่งการสร้างชาติระหว่างไทยกับลาวจะมีระยะเวลาต่างกัน แต่กลับใช้

ประวติัศาสตร์ในฐานะเคร่ืองมือสําคัญของการสร้างชาติอันเป็นท่ีมาแห่งความรู้สึกชาตินิยม 

ท่ีหล่อหลอมใหค้นในสงัคมรักแผน่ดินท่ียนือยูเ่ช่นเดียวกนั 

 2.1 พฒันาการงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ของลาว 

 ในทางการเมือง ลาวเปล่ียนระบอบการปกครองในหลายขั้วอาํนาจ และยงัมีช่วงเวลา 

ท่ีต่างชาติผลดักนัเขา้มามีอาํนาจในลาวอย่างต่อเน่ือง การศึกษาในหัวขอ้น้ีจะศึกษาพฒันาการของ

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาว โดยจะไม่กล่าวถึงบรรยากาศทางการเมืองหรือขั้วอาํนาจต่าง ๆ  

ท่ีผลดักนัข้ึนมามีอิทธิพลทางการเมือง ส่วนเร่ืองการจดัแบ่งช่วงเวลาและการจดัลาํดบัของงานเขียน

ทางประวติัศาสตร์ลาวนั้นไดมี้ผ◌ู◌้ทาํวิจยัไวบ้า้งแลว้ คือ กิติรัตน์ สีหบณัท ์และดารารัตน์ เมตตาริกา

นนท ์โดยภาพรวมของงานคน้ควา้ ทั้งสองท่านไดจ้ดัแบ่งลาํดบัช่วงเวลาและพฒันาการของงานเขียน

ทางประวติัศาสตร์ลาวออกเป็นช่วง ๆ77 โดยจดัลาํดบัตามระยะเวลา ดงัน้ี 

 

                                                 
 74ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วีระวงส์,” ใน จกัรวาลวิทยา, ธเนศ วงศ์

ยานนาวา, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2549), 22. 

 75สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคณะ, ทศันคติเหยยีดหยามเพ่ือนบา้นผา่นแบบเรียน ชาตินิยมในแบบเรียน

ไทย  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2552), 68.   

 76ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,” 22.  

 77ในหัวขอ้น้ีจะไม่ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดทั้งหมด จะหยิบยกภาพรวมของพฒันาการงานเขียนทาง

ประวติัศาสตร์ลาวและยกตวัอย่างงานสําคญั ๆ ของแต่ละช่วงเท่านั้น หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มใน กิติรัตน์ 

สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาไทศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549) ; และ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์

ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945จนถึงปัจจุบนั,”. 
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  1. งานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วงก่อน ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) 

  2. งานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วง ค.ศ. 1945-1975 (พ.ศ. 2488 - 2518)  

  3. งานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วง ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เป็นตน้มา 

 ผูว้ิจยัใชก้รอบของเวลาตามท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้น้ีในการศึกษา โดยเพิ่มเติมรายละเอียด

ของเน้ือหาลงไปเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยัใหม้ากข้ึน  

  2.1.1 ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยศักดินา 

 ช่วงแรก คือ งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวช่วงก่อน ค.ศ. 1945 เรียกว่า 

ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัศกัดินา 78 เป็นงานเขียนท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงเวลาตั้งแต่สมยัโบราณ

จนกระทัง่ก่อน ค.ศ. 1945 ก่อนท่ีลาวจะได้รับเอกราชจากฝร่ังเศส จากการสํารวจงานเขียน 

ทางประวติัศาสตร์ของลาวในช่วงก่อนไดรั้บเอกราช พบว่า เหลือตกทอดมาถึงปัจจุบนันอ้ยมาก 79

เน่ืองจากขอ้จาํกดัของใบลานและการผลดัเปล่ียนข้ึนมีอาํนาจของบรรดาเจา้อาณานิคมต่าง ๆ ในลาว

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูป้ระพนัธ์ส่วนใหญ่ในยุคน้ี ไดแ้ก่ นักปราชญ ์ราชบณัฑิตลาว พระสงฆ ์

ท่ีมีความรู้ใกลชิ้ดกบัพระมหากษตัริย ์ดงันั้นประวติัศาสตร์ท่ีถูกสร้างข้ึนจึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในการทาํนุบาํรุงบ้านเมือง ทาํนุบาํรุง

พระพุทธศาสนา ตลอดจนการทาํสงครามเพื่อเพิ่มความมัน่คงของอาณาจกัรและการขยายดินแดน 

ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวยคุน้ีส่วนใหญ่นิยมจารเหตุการณ์ไวใ้นใบลาน80  

 

 งานเขียนของลาวในช่วงน้ี ไดแ้ก่ ตาํนานขุนบรม ราชาธิราช (อกัษรธรรม
81

) ตาํนานเมืองพวน 

(อกัษรธรรม) พงศาวดารยอ่เวียงจนัทน์ (เจา้ขตัติยะเขียนไวใ้นปี จ.ศ. 1091) ตาํนานพระแกว้พระบาง 

พระแซกคาํ (อกัษรธรรม) นิทานจนัทพานิช (อกัษรธรรม) วรรณคดีเร่ืองทา้วฮุ่ง หรือ เจือง (อกัษร

ธรรม) และกฎหมายโบราณของลาว เป็นตน้ ในงานเหล่าน้ีไดมี้การแปลเป็นภาษาลาวบางส่วน 

นอกจากน้ี ยงัมีท่ีเก่ียวกับขุนบรม หรือพงศาวดารล้านช้าง หรือท่ีลาวใช้เรียกอีกช่ือหน่ึงคือ  

                                                 
 78กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 2. 

 79ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราช ค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 331. 

 80กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 2. 
81อกัษรธรรม หมายถึง อกัษรท่ีมีรูปแบบคลา้ยๆ อกัษรเมือง ตวัเมือง หรืออกัษรลานนาไทยท่ีใชก้นั

อยูใ่นภาคเหนือ, ธวชั ปุณโณทก, เอกสารพ้ืนเวียง. บนัทึกประวติัศาสตร์ของปราชญช์าวอีสาน, เอกสารประกอบ 

การสัมมนาประวติัศาสตร์อีสาน, (16 – 18 พฤศจิกายน 2521), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม.  
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“พ้ืนขุนบรม” ซ่ึงถือว่าเป็นบนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีสําคญัช้ินหน่ึงในการทาํความเขา้ใจเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์ลาว 82 

 

 การเร่ิมทาํความเขา้ใจและรู้จกักบัประวติัศาสตร์ลาวควรเร่ิมจากการศึกษา “พื้นขนุบรม 

หรือ พงศาวดารเมืองลา้นชา้ง”83 ซ่ึงบางฉบบัใชช่ื้อวา่ “นิทานขนุบรม” “ตาํนานขนุบรม” นอกจากน้ียงั

ปรากฏในช่ืออ่ืน เช่น “พื้นพระบาง” “พื้นเมืองพวนขุนบรม” “กงดินเมืองหลวงพระบางราชธานี 

ศรีสัตนาคนหุตอุตมะราชธานีล้านช้าง” “ตาํนานเมืองหลวงพระบาง” และ“พงศาวดารเมือง 

หลวงพระบาง” เป็นตน้84 ซ่ึง “พื้นขุนบรม” ท่ีคน้พบทั้ง 39 ฉบบัน้ี ถือเป็นพงศาวดารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 

ของลาว 85 เขียนข้ึนภายใต้ว ัฒนธรรมการเขียนประวัติศาสตร์แบบดั้ งเดิมก่อนการรับอิทธิพล

ประวติัศาสตร์แบบตะวนัตกท่ีเน้นการให้ความสําคัญในการค้นหาหลักฐานการวิจารณ์และ 

การตรวจหลกัฐาน86 เน้ือหาทุกฉบบัลว้นกล่าวถึงขนุบรมในฐานะตน้วงศแ์ห่งกษตัริยล์าว และยงั

กล่าวถึงพระราชวงศ ์พระราชสาํนกั พระราชกรณียกิจของกษตัริยใ์นอาณาจกัรลา้นชา้ง โดยสรุป

แลว้งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวในช่วงน้ี จะเนน้การเขียนเก่ียวกบัสถาบนักษตัริยข์องลาว

เป็นหลกัและยดึแนวการเขียนประวติัศาสตร์แบบพงศาวดารอนัไดแ้บบอยา่งมาจากไทย87 

  2.1.2 ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยราชอาณาจักร  

 พฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วงท่ีสองคือ ค.ศ. 1945-1975 ประวติัศาสตร์

นิพนธ์ลาวสมยัราชอาณาจกัร88 ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัน้ีถูกสร้างข้ึนภายใตบ้รรยากาศการเมือง

                                                 
 82ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราช ค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 331. 

 83ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548), 

102. 

 84นาตยา ภูศรี, “หมิงสือลู่ในฐานะหลกัฐานประวติัศาสตร์เก่ียวกบัลาว,” ใน ไผแ่ตกกอ, เพชรรุ่ง เทียน

ป๋ิวโรจน์ และณฐัพล อยูรุ่่งเรืองศกัด์ิ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2552), 8-9.   

 85Souneth Phothisane, “The Nidan Khun Borom : Annotate Translation and Analysis,” [Ph.D. 

dissertation, The University of Queensland, 1996], 29.  

 86ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “ 2519, “วิวฒันาการการเขียนประวติัศาสตร์ไทย,” ใน ประวติัศาสตร์และ 

นกัประวติัศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ : ประพนัธ์สาส์น , 2519), 66 ; และ Souneth Phothisane, “The Nidan Khun 

Borom: Annotate Translation and Analysis,”, 29. กล่าวถึงในกิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว

สมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 28. 

 87ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั,”, 333. 

 88กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 2. 
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การปกครองท่ีลาวเพิ่งไดรั้บเอกราชจากฝร่ังเศส เป็นช่วงท่ีงานเขียนประวติัศาสตร์และการเขียน

พงศาวดารได้กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง เน่ืองจากเป็นช่วงสร้างชาติ89 ความคุกรุ่นของแรงปรารถนา 

ในการสร้างชาติจึงเป็นบรรยากาศหลกัในการผลิตงานทางประวติัศาสตร์ ในงานเขียนของลาว 

บางเล่มเรียกปี 1975 (พ.ศ. 2518) ว่าเป็นปีแห่งการเร่ิมสันติภาพ เอกราช เอกภาพและสังคมนิยม 

และยงัถือวา่เป็นช่วงแรกระยะเปล่ียนผา่นในการกา้วข้ึนสู่สงัคมนิยมของลาว90  

 นกัเขียนประวติัศาสตร์ชาติของลาวท่ีสาํคญัในยคุน้ีไดแ้ก่ สิลา วีระวงส์ คาํหมั้น วงกตรัตนะ 

อู่คาํ พมวงสา และยุน อ่อนพม ซ่ึงนักประวติัศาสตร์ลาวท่ีมีช่ือเหล่าน้ี ถือว่าเป็นตวัแทนของการ

ปกครองระบอบราชอาณาจกัร91 ในดา้นเน้ือหาของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ในช่วงเวลาน้ี ดารารัตน์ 

เมตตาริกานนท ์ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 ประเภทท่ี 1 งานเขียนเก่ียวกบัประวติับุคคลสาํคญั งานเขียนประเภทน้ีของลาวในช่วงน้ี 

ยงัมีไม่มากนัก แต่ท่ีสําคญัคือ งานของท้าวอุ่นคาํ ชนะนิกร หรือ ท้าวอุ่น ตีนเย็น ท่ีเขียนเร่ือง 

“ความหลงั อตัชีวประวติัของทา้วอุ่น ชนะนิกร” ตีพิมพค์ร้ังแรกใน ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) แปลเป็น

ภาษาไทยใน ค.ศ.1976 (พ.ศ. 2519) และแปลเป็นภาษาองักฤษโดยโครงการเอเชียอาคเนย ์

มหาวิทยาลยัคอร์แนลใน ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518) เน้ือหาในเล่มส่วนใหญ่เนน้การเคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อ

เอกราชในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งการเคล่ือนไหวในประเทศไทยและลาว งานเขียนเล่มน้ี 

ทา้วอุ่นตั้งจุดมุ่งหมายไวห้ลายขอ้ท่ีสาํคญัคือ  

 

 อยากให้พ่ีนอ้งร่วมชาติลาวดว้ยกนัไดรู้้แจง้เห็นจริงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบา้นเมือง 

ของเรา ทั้ งสมัยท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสและสมัยท่ีได้เอกราชแล้ว ได้รู้ข้อเท็จจริง 

ท่ีเก่ียวกบัการกอบกูเ้อกราชของบา้นเมืองลาวดา้นต่าง ๆไดรู้้ถึงการเคล่ือนไหวและความป่ันป่วนทาง

การเมืองของประเทศเรา...ในท่ีสุดอยากให้อนุชนลูกหลานลาว ไดส้ํานึกถึงความลาํบากยากแคน้ 

และความเสียสละของลาวรุ่นก่อน เพ่ือกอบกู้เอกราช และเพ่ือรักษาไวซ่ึ้งเอกราช อธิปไตยและ

ดินแดนลาว92  

                                                 
 89ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั,”, 333. 

 90เร่ืองเดียวกนั, 334. 

 91กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 2. 

 92ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั,”, 335. 
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 นอกจากน้ียงัมีงานของ เจ้าคาํหมั้น วงกตรัตนะ เร่ือง “พระราชประวติั วงศ์วงัหน้า  

ราชตระกลูเจา้อุปราชอุ่นแกว้” ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) เป็นงานท่ีเขียนข้ึนเพ่ือ “ถวายแด่

เจา้นายในตระกลูวงัหนา้”93  

 ประเภทท่ี 2 พงศาวดารและหนงัสือประวติัศาสตร์ พบว่าผลิตออกมามากในช่วงเวลาน้ี 

เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาหลงัไดรั้บเอกราช ในช่วงเวลานั้นภายในลาวเกิดความแตกแยกความคิด 

ทางการเมืองเกิดการแบ่งขั้วอาํนาจ จึงเกิดงานเขียนมากมายข้ึนเพื่อรองรับความเป็นชาติและสร้าง

ความรู้สึกร่วมสนองต่อความจาํเป็นท่ีตอ้งการใหค้นในชาติเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

 ดงันั้น ในช่วงเวลาน้ีถือเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างชาติของลาว ถือเป็นช่วงหน่ึงท่ีสาํคญั

ยิ่งท่ีนักประวติัศาสตร์ลาวไดส้ร้างประวติัศาสตร์ลาวข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก94 เพื่อสนองต่อความ

จาํเป็นเร่งด่วนในการสร้างชุดความคิดให้กับคนในสังคมท่ีเพิ่งหลุดพน้จากการครอบงาํทาง

การเมืองจากต่างชาติ จึงตอ้งมีแกนกลางทางความคิดท่ีเป็นมติแห่งรัฐในช่วงเวลาการเปล่ียนผ่าน

ทางสงัคมและการเมืองท่ีกาํลงัคุกรุ่น  

 งานเขียนช้ินสําคญัท่ีปรากฏคือ “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา วีระวงส์ ซ่ึงถือเป็น

ปราชญค์นสาํคญัของลาวท่ีมีช่วงชีวิตผกูพนักบัประเทศไทยตั้งแต่เกิดและเร่ิมตน้ศึกษา เดินทางไปมา

ระหว่างไทยและลาว และท่ีสาํคญัคือมีโอกาสทาํงานอยูใ่นหอสมุดแห่งชาติของไทยซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่ีท่านไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนาํมาเป็นฐานขอ้มูลในการเขียนงานสาํคญั ๆ หลายเล่มดว้ยกนั

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “พงศาวดารลาว”95  

 มหาสิลา วีระวงส์ ใชชี้วิตอยูใ่นประเทศไทย ทั้งขณะบวชเรียน และช่วงท่ีล้ีภยัทางการเมือง

กลบัมาในประเทศไทยช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงมีส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากงาน

วิชาการไทยจึงทาํให ้“ประเพณีและวิถีชีวิตของลาวท่ีหนองแส ท่ีปรากฏในหนงัสือ พงสาวะดานลาว นั้น 

ดูเหมือนว่าจะหยิบยืมมาจากเร่ืองเดียวกนัในงานเขียนของเสฐียรโกเศศและอนัท่ีจริงกล่าวไดว้่า

ประวติัศาสตร์ก่อนหนา้สมยัอาณาจกัรลา้นชา้งในหนงัสือพงสาวะดานลาวนั้นก็คือ เร่ืองเดียวกนักบั

ประวติัศาสตร์ยุคก่อนหน้ากรุงสุโขทยัในพระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  

ในงานเขียนของของขุนวิจิตรมาตรา หลวงวิจิตรวาทการ และเสถียรโกเศศ ความแตกต่าง 

                                                 
 93ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึง

ปัจจุบนั,”, 335. 

 94เร่ืองเดียวกนั, 336. 

 95ศึกษารายละเอียดใน, มะหาสิลา วีระวงส์ ชีวิต ผูข่า้ My life อดัตะชีวะปวดั, คาํกอนพุททะทาํนาย 

16 ขอ้ และกอนลาํชุมปี 2487 (นะคอนหลวงเวยีงจนั : มนัทาตุราด, 2547). 
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เพียงประการเดียว อยู่ท่ีคาํว่า “ลาว” และ “ไทย” ท่ีสามารถสลบัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบท 

ท่ีควรจะเป็นเท่านั้น”96  

 “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา วีระวงส์ นั้น กระทรวงศึกษาธิการตีพิมพใ์น ค.ศ.1957 

(พ.ศ. 2500) นับจากลาวได้เอกราชคืนจากฝร่ังเศสเพียง 4 ปีเท่านั้น
97 นับแต่นั้นเป็นตน้มา 

“พงศาวดารลาว” จัดเป็นหนังสือประวติัศาสตร์ลาวในภาษาลาวท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีคนลาว 

พึงสามารถหามาอ่านได  ้และนอกจากน้ียงักลายเป็นหนังสืออา้งอิงมาตรฐานท่ีนักศึกษาต่างชาติ 

ใชส้าํหรับศึกษาประวติัศาสตร์ลาว98  

 

 

$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  มหาสิลา วีระวงส์ นกัประวติัศาสตร์ลาวคนสาํคญั กบัหนงัสือประวติัศาสตร์ลาว ท่ีปรับปรุง

มาจาก “พงศาวดารลาว” ผลงานท่ีกลายมาเป็นแม่แบบของประวติัศาสตร์ลาว 

ท่ีมา  :  มะหาสิลา วีระวงส์ ชีวิต ผูข่า้ My life อดัตะชีวะปวดั, คาํกอนพุททะทาํนาย 16 ขอ้ และ 

กอนลาํชุมปี 2487. นะคอนหลวงเวียงจนั : มนัทาตุราด, 2547; และ ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะ

ดานลาว ของ มหาสิลา วีระวงส์,” ใน จกัรวาลวิทยา, ธเนศ วงศย์านนาวา, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพม์ติชน, 2549), 29. 

 

                                                 
96ฉลอง สุนทราวาณิชย์. “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วีระวงส์,” ใน จักรวาลวิทยา, ธเนศ  

วงศย์านนาวา, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2549), 26 – 27.   
 97ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ, 103. 

 98ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,”, 4-5. 
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 เน้ือหาของ “พงศาวดารลาว” แบ่งเป็น 7 บท บทท่ี 1 เป็นเร่ืองของภูมิประเทศ 

มนุษยชาติโบราณในแหลมอินโดจีน บทท่ี 2 กาํเนิดชาติลาว กาํเนิดคาํว่าลาว ความหมายของคาํว่าลาว 

บทท่ี 3 อาณาจกัรเดิมของลาว บทท่ี 4 อาณาจกัรหนองแสหรือน่านเจา้ ขนุบรมราชาธิราชทรงตั้ง

เมืองเกาหลงหรือหรือเมืองแถน บทท่ี 5 ราชอาณาจกัรลาวลา้นชา้งเร่ิมรัชกาลพระเจา้ฟ้างุ่ม จนถึง

รัชกาลพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช บทท่ี 6 ประเทศลาวแบ่งเป็น 3 อาณาจกัร บทท่ี 7 อาณาจกัรลาว 

ทั้ง 3 อยูภ่ายใตก้ารปกครองของไทย  

 อน่ึงเพื่อเป็นการขยายเน้ือความให้ครอบคลุมกบัลาํดบัพฒันาการของประวติัศาสตร์ลาว

ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบนัให้ไดม้ากท่ีสุด ในภายหลงั “พงศาวดารลาว” ของ มหาสิลา วีระวงส์  

จึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเน้ือหาลงไปอีกคือ บทท่ี 8 ไทยจดัการปกครองลาว (ค.ศ.1739 -1893 (พ.ศ. 

2282 - 2436)) บทท่ี 9 ฝร่ังเศสไดดิ้นแดนลาว  และบทท่ี 10 ประเทศลาวสมยัอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของฝร่ังเศส ซ่ึงแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ตอน คือสมยัอยูภ่ายใตก้ารปกครองฝร่ังเศส, สงครามระหว่าง

ไทยกบัฝร่ังเศส, การปกครองของฝร่ังเศส หลงั ค.ศ. 1941(พ.ศ. 2484), ญ่ีปุ่นยึดอินโดจีนและ

ประเทศลาว และฝร่ังเศสเจรจากบัไทย การปรับปรุงเน้ือหาใหม่ลงไปคร้ังน้ี ให้ช่ือหนงัสือใหม่ว่า 

“ประวติัศาสตร์ลาว”99  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการลาวตีพิมพเ์ม่ือ ค.ศ.1956 (พ.ศ. 2499) และแกไ้ข 

ใน ค.ศ.1985 (พ.ศ. 2501)  และตีพิมพล่์าสุดเม่ือ ค.ศ.2001(พ.ศ. 2544)100 

 “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา เป็นท่ียอมรับว่าใชส้าํหรับการศึกษาประวติัศาสตร์ลาว 

จดัเป็นคมัภีร์เบิกทางท่ีผูศึ้กษาทั้งหลายตอ้งผ่านตา ความสําคญัของพงศาวดารลาวของ มหาสิลา 

ยงัเห็นไดจ้ากการไดรั้บการรับรองจากกรมวรรณคดีลาว และกระทรวงศึกษาธิการลาวให้จดัพิมพ์

เผยแพร่พร้อมทั้งระบุไวใ้นคาํนาํอยา่งชดัเจนวา่  

 

 ถา้แม่นมัน่วา่หนงัสือเล่มน้ีจะยงัไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่อง กย็งันบัวา่เป็นหนงัสือเล่มหน่ึง

ซ่ึงพอจะเป็น “ไตส่้องทางในยามมืด” ของผูส้นใจอ่านพงศาวดารลาวท่ีจะสืบเสาะหาหลกัฐานจาก

แหล่งอ่ืน ๆ มาแต่งเติมเสริมต่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนอีกต่อไป...หนังสือน้ีดี มีประโยชน์ จึงจดัพิมพอ์อก

เผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไปในราชอาณาจกัรลาว101  

 

 งานเขียนช้ินน้ี จดัเป็นตาํราฉบบัมาตรฐานท่ีไดรั้บการอา้งอิงมากท่ีสุด และกลายเป็น

การบนัทึกประวติัศาสตร์ลาวช้ินสาํคญัท่ีเป็นแม่แบบใหก้บันกัประวติัศาสตร์ลาวรุ่นต่อ ๆ มา 

                                                 
 99ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,”, 30. 

 100ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ, 105. 

 101เร่ืองเดียวกนั, 104. 
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 นอกจาก “พงศาวดารลาว” ของ มหาสิลา วีรวงศแ์ลว้ ยงัปรากฏงานเขียนอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 

ในช่วงเวลาน้ีอีกหลายเล่ม เช่น “พงศาวดารชาติลาว” ของ เจ้าคาํหมั้น วงกตรัตนะ ซ่ึงลาวจัด 

เจา้คาํหมั้น วา่เป็นนกัประวติัศาสตร์ลาวคนสาํคญัท่านหน่ึง102 ท่ีมีบทบาทในช่วงเวลาน้ี “พงศาวดาร

ชาติลาว” มีเน้ือหากล่าวโดยสรุปคือ กล่าวถึงถ่ินฐานเดิมของไทยลาวบริเวณแม่นํ้ าโขง ลาํดบัการณ์

ของกษตัริยล์า้นชา้ง ตาํนานเมืองเวียงจนัทน์ และส้ินสุดท่ีตาํนานเมืองหลวงพระบาง และนอกจาก 

“พงศาวดารชาติลาว” แลว้ เจา้คาํหมั้น ยงัมีผลงานอีกช้ินหน่ึงคือ “พงศาวดารเมืองพวน” กล่าวถึง

ปฐมเหตุแห่งการกาํเนิดเมืองพวน และลาํดบัวงศก์ษตัริยท่ี์ข้ึนเถลิงราชสมบติัและพระราชกรณียกิจ

ท่ีสาํคญัเป็นลาํดบั   

 “ความเป็นมาของลาว” โดย อู่คาํ พรหมวงศา เป็นหนงัสือท่ีไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของ

ชาติลาว แต่ปางบรรพถึ์งสมยัปัจจุบนัอย่างสังเขป103 และจากผูแ้ต่งคนเดียวกนัยงัมีเร่ือง “เล่าเร่ือง

ลาว-ไท” เป็นงานท่ีเน้นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลาวกบัไทยจนถึงกบันาํธงชาติและเพลงชาติ 

ของลาวและไทยข้ึนหนา้แรกของหนงัสือ104 “พงศาวดารลาว สมยัเป็นหัวเมืองข้ึนของประเทศสยาม 

และประเทศฝร่ัง” โดยทา้วยนุ อ่อนพม มีกล่ินอายของการเขียนพงศาวดารแบบเรียงลาํดบัเหตุการณ์

ตามวนัเวลา ผสานกบัการนาํเสนอการเขียนพงศาวดารแบบใหม่ท่ีนิยมแบ่งเป็นหัวขอ้ โดยสรุป 

งานเล่มน้ีเป็นการยอ่พงศาวดาร โดยกล่าวถึงลาวก่อนเสียเอกราชจนตกเป็นเมืองข้ึนของสยามและ

ประเทศฝร่ังเศสตามลาํดบั  

 ในวนัท่ี 25 กนัยายน – 1 ตุลาคม ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) ไดเ้กิดปรากฎการณ์คร้ังสาํคญั

ของวงการประวติัศาสตร์ลาว คือ การรวมตวักนัจดัสัมมนาทางประวติัศาสตร์ลาว105โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นประวติัศาสตร์ลาว106 ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัแบ่งยคุประวติัศาสตร์ลาว ดงัน้ี 

  

 

                                                 
 102ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945จนถึง

ปัจจุบนั,”, 339. 

 103เร่ืองเดียวกนั, 343. 

 104เร่ืองเดียวกนั, 345. 

 105ดูรายละเอียดใน ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ ; และ“งานเขียน 

ทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 จนถึงปัจจุบนั,”.  

 106ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,” , 347. 
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1. สมยัดึกดาํบรรพ ์นบัตั้งแต่ดินแดนสุวรรณภูมิประเทศ ตั้งแต่ 600 ปีก่อน ค.ศ. จนถึง

อาณาจกัรศรีโคตรบอง ค.ศ. 600 (พ.ศ. 1143) 

 2. สมยัโบราณ ตั้งแต่อาณาจกัรศรีโคตรบอง ค.ศ. 600 (พ.ศ. 1143) จนถึงขนุบรม ค.ศ. 

1100 (พ.ศ. 1643) 

 3. สมยักลาง ตั้งแต่ขนุบรม ค.ศ. 1100 (พ.ศ. 1643)จนถึงเจา้ฟ้างุ่ม ค.ศ. 1350 (พ.ศ. 

1893) 

 4. สมยัใหม่ ตั้งแต่เจา้ฟ้างุ่มจนถึงฝร่ังเศสปกครอง ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) 

 5. สมยัปัจจุบนั ตั้งแต่ฝร่ังเศสปกครอง ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2463) จนถึงปัจจุบนั107 

 ในช่วงทา้ยของพฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วงท่ีสอง (ค.ศ. 1945-1975) น้ี

พบว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1960 (2500) งานเขียนทางประวติัศาสตร์เร่ิมมีการเผยแพร่ผลงาน 

ของฝ่ายปฏิวติั 108 โดย พูมี วงศ์วิจิตร ผลิตงานออกมาหลายช้ินเพ่ือรองรับจุดประสงคห์ลกัในการ

ต่อตา้นลทัธิล่าเมืองข้ึนของอเมริกา เช่น “ประวติัศาสตร์เมืองพวน” และ “ประเทดลาวและการต่อสู้

มีชยัของประชาชนลาว ต่อตา้นลทัธิล่าเมืองข้ึนแบบใหม่ของอเมริกา” เป็นตน้ 

 จะเห็นไดว้่างานเขียนต่าง ๆ ท่ีแพร่หลายออกมาในช่วง ค.ศ. 1945-1975 (พ.ศ. 2488 - 2518)

ลว้นแลว้แต่ออกมารองรับแนวทางในการสร้างชาติของลาวตามสภาวะจาํเป็นทางการเมืองในขณะนั้น 

ผลงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ีเป็นการรวบรวมเอกสาร หลกัฐานเท่าท่ีหลงเหลือมาเรียบเรียงเป็น

พงศาวดารเพื่ออธิบายถึงท่ีมาของชนชาติ ตลอดจนลาํดับการณ์ต่าง ๆ ของราชอาณาจักรเก่า 

ท่ีเคยรุ่งเรือง สภาวะแห่งการแตกแยกภายใน ตลอดจนความขมข่ืนภายใตก้ารปกครองของต่างชาติ 

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ในช่วงเวลาน้ีลว้นแลว้แต่เป็นการสร้างความรู้สึกให้เกิดการหวนคาํนึง 

ถึงความรุ่งเรือง และความทุกขย์ากเม่ือคร้ังตอ้งแตกแยก และการทุกขท์นจากการโดนกดข่ีข่มเหง 

จาก “ผูร้้าย” ท่ีเขา้ครอบครอง รวมไปถึงประเดน็สาํคญัในเร่ืองของความรักชาติและความสามคัคี  

  2.1.3 ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยการปฏิวตัิสังคมนิยม 

 หลงัจากวาระการสร้างชาติโดยใช้งานเขียนทางประวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือแลว้นั้น 

พฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวเขา้สู่ช่วงท่ีสาม คือ ค.ศ. 1975 เป็นตน้มา  

 

 เป็นสมยัท่ีลาวเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบสังคมนิยม ประวติัศาสตร์ชาติลาวภายหลงั 

ปี 1975 (พ.ศ. 2518) ไดล้ดความสําคญัของประวติัศาสตร์สมยัศกัดินามาให้ความสําคญักับ

                                                 
 107ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 347-348. 

 108เร่ืองเดียวกนั, 350. 
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ประวติัศาสตร์สมัยการปฏิวติัสังคมนิยม อุทิศพื้นท่ีของหน้าประวติัศาสตร์ให้กับบทบาทของ

ขบวนการต่อสู้ของพรรคประชาชนและพรรคประชาชนปฏิวติัลาวในประวติัศาสตร์ของชาติ  

การนําเสนอภาพของขบวนการของประชาชนและชนเผ่าในพ้ืนท่ีของประวติัศาสตร์ของชาติ  

เนน้ให้เห็นการต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยชาติให้เป็นอิสระตั้งแต่สมยัท่ีลาวตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

ศกัดินาพม่า ศกัดินาสยาม และนักล่าเมืองข้ึนฝร่ังเศส ผูน้าํปฏิวติัระดบัสูงเขา้มามีบทบาทสําคญั 

ในการเขียนประวติัศาสตร์ 109  

 

 หลงัทศวรรษ 1990 (2530) เป็นตน้มา พบว่ารูปแบบของงานเขียนทางวิชาการมีความ

หลากหลายมากข้ึน 110 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์ไดจ้ดัแบ่งงานในช่วงน้ีออกเป็น 3 ประเภทยอ่ย 

คือ 

 ประเภทท่ี 1 งานเขียนเก่ียวกบัประวติับุคคลสาํคญัของลาวในช่วงเวลาน้ีมีท่ีสําคญัคือ  

“ความทรงจาํของชีวิตเฮาในระบอบวิวฒัน์แห่งประวติัศาสตร์ของประเทศลาว” โดย พูมี วงวิจิตร 

ตีพิมพโ์ดยสถาบนัคน้ควา้วิทยาศาสตร์สังคมของกระทรวงศึกษาใน ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)  

“3 บุรุษเหลก็แห่งเมืองท่าแขก” โดย ดวงไซ หลวงพะสี ตีพิมพโ์ดยโรงพิมพแ์ห่งรัฐ ใน ค.ศ.1993 

(พ.ศ. 2536)ให้รายละเอียดชีวประวัติและการต่อสู้ของเจ้าสุพานุวงศ์ ท่านนายพลสิงกะโป  

สีโคตรจุนนะมาลี ท่านนายพลโทเหวียนแจง้ และยงัมีการใหร้ายละเอียดของแควน้คาํม่วน เมืองท่าแขก

ก่อนการปฏิวติั สิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ. 2488) นอกจากน้ีหนงัสือยงัให้รายละเอียดต่าง ๆ ของ

กระแสการปฏิวติัของลาวในช่วงก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง111 “เจา้สุพานุวงศ ์ผูน้าํปฏิวติั”  

โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์สังคม แห่ง ส.ป.ป. ลาว ตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) เป็นการ

รวมงานเขียนของนักเขียนคนสําคัญของลาวท่ีเขียนถึงการปฏิวัติและเสด็จเจ้าสุพานุวงศ์ 112  

“เจา้เพช็ราชบุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจกัรลาว” โดย มหาสิลา วีระวงส์ ตีพิมพค์ร้ังท่ีสองใน ค.ศ.1997 

(พ.ศ. 2540) และงานของ 3349 (นามแฝง) เร่ือง “เจา้เพช็ราชบุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจกัรลาว”  

ซ่ึงเน้ือหาในหนงัสือทั้งสองเล่มมีความคลา้ยกนัแตกต่างเพียงรายละเอียดบางส่วน เป็นการกล่าวถึง

ประวติัเจา้เพช็ราชและการเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2113 

                                                 
 109กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 3-4. 

 110ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 352. 

 111เร่ืองเดียวกนั, 352-353. 

 112เร่ืองเดียวกนั, 353. 

 113เร่ืองเดียวกนั, ,354.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

 ประเภทท่ี 2 งานเขียนเก่ียวกบัพงศาวดารของลาวและงานเขียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์

ทัว่ไป ช่วงเวลาน้ีงานเขียนเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของลาวมีการผลิตออกมาจาํนวนมาก รวมทั้ง

พงศาวดารก็ยงัมีการผลิตออกมาให้เห็นเช่นกัน งานเขียนพงศาวดารช้ินสําคญัในช่วงเวลาน้ี เช่น  

“คู่มือพงศาวดารลาว คนลาวแผน่ดินลาว” โดย ดวงไซ หลวงพะซี จดัพิมพโ์ดยประธานคณะกรรมการลาว 

เพื่อสันติโลกใน ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) และ “สมเด็จเจา้อนุวงศ”์ พิมพค์ร้ังท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1975  

(พ.ศ. 2518)114  

 ทางด้านงานเขียนเก่ียวกับประวติัศาสตร์ลาวทัว่ ๆ ไปมีการผลิตออกมามากจากหลาย

หน่วยงานของรัฐ เช่น “สรุปสงครามปฏิวัติปลดปล่อยชาติของกองทัพและประชาชนลาว”  

โดย กระทรวงป้องกันประเทศตีพิมพ์ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) และตีพิมพ์ในปีเดียวกันเร่ือง 

“การเมืองพวน” โดยคณะคน้ควา้ภาควิชาภาษาลาว - วรรณคดี หนงัสือจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กีฬาและธรรมการ เร่ือง “ประเทศลาวภายหลงัการปฏิวติั 1945-1971(พ.ศ. 2488 - 2514)” ตีพิมพ ์

ค.ศ.1977 (พ.ศ. 2520) กระทรวงต่างประเทศพิมพห์นงัสือ เร่ือง “เร่ืองความเป็นจริงแห่งการพวัพนั

ไท-ลาว” ตีพิมพค์.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) และ“ประวติัพรรคประชาชนปฏิวติัลาว” โดยสถาบนั

วิทยาศาสตร์สงัคมแห่งชาติ ตีพิมพใ์น ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) เป็นตน้ 115  

 นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์ยงัเสนอว่ามีงานของภาคเอกชน

และบุคคลต่าง ๆ เช่น พงษส์วสัด์ิ บุปผา เร่ือง “การขยายตวัของรัฐ” ตีพิมพ ์ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 

บุญทวี สมัพนัไซ เร่ือง “ประวติัศาสตร์ลาว คนลาว แผน่ดินของลาว (จากเวียงจนัทน์ร้างถึงประกาศ

เอกราช)” เป็นเอกสารโรเนียวเยบ็เล่มออก ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) และท่ีสาํคญัคืองานของผูน้าํลาว 

ท่านไกสอน พรหมวิหาร เร่ือง “บางบทเรียนตน้ตอและบางปัญหาเก่ียวกบัทิศทางใหม่ของการ

ปฏิวติัลาว ตีพิมพ ์ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522)116 เน้ือหาของหนังสือประวติัศาสตร์ในช่วงน้ีเด่นชดั 

ในเร่ืองขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราช เนน้การต่อสู้และความยากลาํบากของขบวนการ 

ทั้งช่วงสมยัศกัดินาจนกระทัง่ลาวเขา้สู่การปกครองแบบสงัคมนิยม 

 ประเภทท่ี 3 หนงัสือแบบเรียนประวติัศาสตร์ลาว ประวติัศาสตร์ถูกนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของการปลูกฝังความคิดให้กบัหน่ออ่อนของลาว รัฐใชป้ระวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง 

ชุดความคิดใหก้บัประชาชนโดยอาศยักระบวนการศึกษากล่อมเกลาและสร้างชุดความคิดตามแบบ

ท่ีรัฐต้องการ แบบเรียนประวติัศาสตร์ของลาวมีความเขม้ขน้ในเร่ืองการปลูกฝังความรักชาติ  

                                                 
 114ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 355. 

 115เร่ืองเดียวกนั, 355-356. 

 116เร่ืองเดียวกนั, 356. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 44 

สร้างคนใหรํ้าลึกและรู้สึกถึงความเป็นชาตินิยมอยูทุ่กจงัหวะ เพื่อใหค้นลาวสัมผสัไดถึ้งความเป็นลาว

ตามแบบรัฐนิยมรัฐใช้ประวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือโดยผ่านกระบวนการการหล่อหลอมทาง

การศึกษา117 

 เห็นไดช้ดัเจนวา่พฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวในช่วงแรกคือก่อน ค.ศ. 1945 นั้น 

มีวฒันธรรมคลา้ยกบัรัฐจารีตทัว่ไปท่ีสงวนพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์ไวใ้หก้บัชนชั้นสูง เจา้ชีวิตหรือ

วีรกษตัริยผ์ูก้ลา้ทั้งหลาย เนน้บทบาทของกษตัริยใ์นการปกครองบา้นเมือง ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา

ตลอดจนการทาํสงครามเพื่อความมัน่คงของอาณาจกัรและการขยายดินแดน ใน ค.ศ. 1945-1975 

หรือช่วงท่ีสองของพฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาว เห็นไดช้ดัว่าปฏิกิริยาท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อพฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวท่ีปรากฏคือ สภาวะการต่ืนตวัภายในสังคม

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลาวเพิ่งไดส้ัมผสักบัเอกราช ทาํให้เกิดงานเขียนมากมายจากนักประวติัศาสตร์

หลายท่าน ท่ีช่วยกนัผลิตงานออกมาเพื่อสนบัสนุนจุดประสงคห์ลกัในการกาํหนดทิศทางของชาติ 

ผลกัดนัให้เกิดความสมานสามคัคีภายในลาว และปลูกฝังทศันะเจืออคติในวาระสมยันิยมตามแบบ

การสร้างชาติ ท่ีเร่งการวางฐานรากแห่งความคิดรักชาติให้กับประชาชนตามแบบสังคมทัว่ไป 

ท่ีใชป้ระวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการปูพื้นชุดความคิดชาตินิยมใหแ้ตกหน่อในสงัคม  

 พฒันาการงานเขียนประวติัศาสตร์ลาวท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีนับเป็นการปูพ้ืนความรู้สึก 

รักชาติและสร้างความรู้สึกชาตินิยมในลาว ก่อนท่ีจะพฒันางานเขียนทางประวติัศาสตร์เขา้สู่ช่วง

หลงั ค.ศ.1975 ท่ีงานมีความโดดเด่นทางการเพิ่มพื้นท่ีให้กบัการเคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชและ

ประชาชนมากกวา่ราชวงศส์าํคญัดงัท่ีนิยมตามจารีตโบราณ เพราะเม่ือลาวเปล่ียนแปลงมาสู่ระบอบสังคม

นิยมในช่วงน้ี ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการเขียนประวติัศาสตร์ คือนกัประวติัศาสตร์และนกัวิชาการท่ีเป็น

                                                 
 117กรณีการสร้างความรู้สึกชาตินิยมในแบบเรียนลาวดูรายละเอียดเพิ่มใน, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ 

“การเขียนประวติัศาสตร์ลาวในแบบเรียนลาว,” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17,1 (ตุลาคม–ธันวาคม2542) ;  

ปณิตา สระวาสี, การสร้างสํานึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่าน

แบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975 – 2000, (กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2546) ;  

จารุวรรณ ธรรมวตัร, ประภาส สุวรรณศรี และ พรสวรรค ์สุวรรณธาดา, “การกล่อมเกลาทางสังคมจากแบบเรียน 

ระดบัประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, ประกอบการสัมมนา ร้ือตาํราเรียนไทย-ลาว  

เผยอุดมการณ์ชาตินิยม, 2 พฤศจิกายน 2543. (อดัสําเนา) ; ประภาส สุวรรณศรี, “การกล่อมเกลาทางสังคมจาก

แบบเรียนของรัฐ ระดบัประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลงัการเปล่ียนแปลงทาง

การเมือง พ.ศ. 2518-2538” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาไทศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 

2542) ; นรินทร์ พุดลา, แบบเรียนลาวในกระแสโลกาภิวตัน์, (ม.ป.พ., ม.ป.ป.) ; และ นรินทร์ พุดลา,“ตวัตนทาง

วฒันธรรมในแบบเรียนลาว” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2551). 
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ขา้ราชการและสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวติัลาว การเขียนประวติัศาสตร์จึงเขียนตามแนวนโยบาย

ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาวท่ีเนน้เน้ือหาสาํคญัของการนาํเสนออุดมการณ์ชาติ ผา่นการต่อสู้ของ

วีรชนและประชาชนลาว118 เป็นการขยายฐานความรู้สึกชาตินิยมท่ีเร่ิมพฒันารูปแบบมาจากการวาง

ฐานรากของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวในช่วงค.ศ. 1945-1975 ท่ีได้สร้างสํานึกรักชาติ 

ใหก้ระจ่างชดัในงานเขียนประวติัศาสตร์ลาวไวก่้อนหนา้น้ี 

 2.2 จุดมุ่งหมายของการสร้างงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ลาวช่วงสมัยการสร้างชาต ิ

 ชาตินิยมท่ีเกิดข้ึนในลาวมีผลโดยตรงมาจากการต่ืนตวัภายในสังคมท่ีตอ้งการดาํรงไว้

ซ่ึงเอกราชโดยการปลุกเร้าประชาชนใหต้ระหนกัรู้ถึงท่ีมาและความยิง่ใหญ่ทางชนชาติ ความสาํคญั

ของความเป็นชาติ ตลอดจนความทุกขย์ากภายใตก้ารปกครองของต่างชาติท่ีสร้างรอยหมองไวใ้น

ผนืดิน พฒันาการของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวช่วง ค.ศ.1945-1975 จึงเป็นจุดเร่ิมของภาวะ

ต่ืนตวัในหมู่ปัญญาชนท่ีนาํตวัหนงัสือมาเรียงร้อยแทนอาวุธ ใชป้ระวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ความคิดใหแ้ก่ประชาชน สร้างชาติในแบบฉบบัของลาวท่ีมาจากคนลาวเพื่อคนลาว  

 

 การเรียนประวติัศาสตร์หรือพงศาวดารของชาติ เป็นทางจูงใจใหเ้กิดความรักชาติอยา่งแก่กลา้ 

เพราะเม่ือเราไดท้ราบว่า สมยันั้นประเทศชาติบา้นเมืองของเรามีความเจริญรุ่งเรือง มีอาํนาจสามารถ

ปราบชนะข้าศึกศัตรูได้ เราก็มีความปลาบปล้ืมใจ เม่ือได้ทราบว่าประเทศชาติของเราล่มจม 

หรือถูกศตัรูทาํร้าย เราก็มีความเสียใจ คิดอยากแกไ้ข... ประเทศลาวเราไดยุ้บยอบลงในสมยัหน่ึง 

ท่ีล่วงมาแลว้นั้นก็เพราะประเทศเราแบ่งแยกกนั ประชาชนพลเมืองและเจ้านายทั้ งหลายแตกกัน 

เป็นหลายพวก ไม่สามคัคีกนั... สมยัน้ี เราทั้งหลาย กาํลงัทาํการฟ้ืนฟูประเทศชาติ เพ่ือให้เราเป็นชาติ

อยูไ่ดแ้ละให้เจริญทนัชาติอ่ืน ดงันั้นการเรียนรู้พงศาวดารชาติของตน จึงเป็นการจาํเป็นและสาํคญั

ยิง่119 

 

 การสร้างความรู้สึกชาตินิยมน้ีเป็นวตัถุดิบสําคญัในสภาวการณ์ท่ีตอ้งการสร้างความ 

รู้สึกร่วมให้กบัคนในสังคม นักประวติัศาสตร์ลาวเองก็ให้ความสําคญักบัประวติัศาสตร์ในฐานะ

เคร่ืองมือแห่งการสร้างชาติท่ีไม่ละเลยเล่าความตามทศันะอิงอคติท่ียึดแกนกลางสําคญัตามวาระ 

การสร้างชาติ 

 งานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวในช่วง ค.ศ.1945-1975 นบัว่ามีความสัมพนัธ์กบับริบท

ทางการเมืองการปกครองลาวอยา่งมาก หลกัฐานท่ีรองรับความคิดน้ีคือ การปรากฏตวัของหนงัสือ

ประวติัศาสตร์ลาวเล่มแรกท่ีเขียนโดยคนลาว คือ “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา วีระวงส์ ออกพิมพ์

                                                 
 118กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”,186.  

 119สิลา วรีะวงส์, ประวติัศาสตร์ลาว, คาํอธิบายของผูร้จนา. 
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เผยแพร่ภายหลงัจากลาวได้รับเอกราชจากฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1957 120 สาเหตุท่ีลาวตอ้งเขียน 

และพิมพเ์ผยแพร่ประวติัศาสตร์ในช่วงน้ี “เป็นเพราะลาวตกเป็นเมืองข้ึนของชาติตะวนัตก ต่างชาติ 

ท่ีปกครองลาว เป็นเจา้นายของลาว ขดัขวางไม่อยากใหพ้ลเมืองลาวไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ของชนชาติ

ตนเอง เพราะกลวัว่าลาวจะต่ืนตวัข้ึนมา ทาํให้ต่างชาติปกครองลาวลาํบากข้ึน”121และนับจากน้ีมา 

จะพบงานเขียนประวติัศาสตร์ลาวออกมาเป็นลาํดับทั้งน้ีเป็นเพราะช่วงเวลาน้ีถือเป็นช่วงเวลาท่ี

ละเอียดอ่อน เน่ืองจากประชาชนกาํลงัสับสนกบัภาวะทางการเมืองท่ีผนัผวน  ผูน้าํลาวจึงมีความ

พยายามในการสร้างชาติเพื่อเป็นการรวมศูนยค์วามคิดใหก้บัประชาชน  

 

 มีชาวตะวนัตก อย่างเช่น ชาวองักฤษและฝร่ังเศส มาคน้ควา้ประวติัศาสตร์แบบผ่าน ๆ ไป  

ดว้ยวา่ พวกเขาไม่สามารถเขา้ถึงและเก็บเก่ียวตาํนานทอ้งถ่ินไดเ้ท่าท่ีควร บางตาํนานเขียนไวใ้นใบลาน  

ก็มกัเป็นการคดัลอกข้ึนมาใหม่ ซ่ึงบางขอ้ความบางแห่ง ก็ตกหล่นขดหายไป หรือบิดเบือนเน้ือหา

ขอ้ความท่ีเป็นจริง ดว้ยเหตุวา่ เป็นขอ้มูลท่ีถูกคนต่างชาติอ่ืนปลน้สะดมไปแลว้แกไ้ขปรับปรุงใหม่

ตามอชัฌาศยัของพวกเขา122 

 

 เม่ือสมยัแห่งอิสรภาพภายหลงัจากการไดรั้บเอกราชคืนจากฝร่ังเศสดาํเนินมาถึง และ

เม่ือโอกาสทางการเมืองเปิดใหมี้การเขียนประวติัศาสตร์ จึงปรากฏว่าในระยะสั้น ๆ ของการปกครอง

สมยัราชอาณาจกัร มีการเขียนและพิมพ์เผยแพร่ประวติัศาสตร์ชาติในหนังสือหลายเล่ม 123 เช่น  

ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501)“เล่าเร่ืองชาติลาวหรือความเป็นมาของลาว” ของอู่คาํ พมวงสา ค.ศ. 1971 

(พ.ศ. 2514) “พงศาวดารชาติลาว” ของคาํหมั้น วงกตรัตนะ และในปีเดียวกัน “เอกสารสัมมนา

ประวัติศาสตร์ลาว” ซ่ึงเกิดจากคณะผู ้เ ช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ลาวร่วมกันจัดสัมมนา

ประวัติศาสตร์ลาวข้ึนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 124 และงานสําคัญท่ีถือกําเนิดไปก่อนหน้าน้ีใน  

ค.ศ. 1957 อยา่ง “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา วีระวงส์ ก็ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

ให้เป็นหลกัฐานในการเรียนของชาติ125 เหล่าน้ีคือช้ินงานสําคญัท่ีผลิตออกมาในภาวะเร่งด่วนน้ี 

กลายเป็นมรดกตกทอดสาํคญัในการเป็นวตัถุดิบใหรั้ฐใชส้ร้างและพฒันาชุดความคิดใหก้บัสงัคม 

                                                 
 120กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 34.   

 121อู่คาํ พมวงสา, ความเป็นมาของลาว หรือเล่าเร่ืองชาติลาว (เวียงจนัทน์ : ยวุสมาคมแห่งประเทศลาว, 

1967), คาํนาํ. กล่าวถึงใน กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 34.   

 122บุนมี เทบสีเมือง, ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนาอาณาจกัร, 7. 

 123กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 34. 

 124ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ, 115. 

 125กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”,34. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 47 

 จุดมุ่งหมายและสาระสําคญัในการสร้างสํานึกทางประวติัศาสตร์ช่วง ค.ศ.1945-1975  

กิติรัตน์ สีหบณัท์ ไดท้าํการศึกษางานของ จารุวรรณ ธรรมวตัร ในบทความ “การฟ้ืนฟูชาติลาว 

กับงานเขียนพงศาวดาร” โดยนําเสนอมุมมองเก่ียวกับปัจจัยของการเขียนประวติัศาสตร์ลาว 

ในช่วงเวลาน้ีว่ามีจุดมุ่งหมายสาํคญัเพื่อสร้างสาํนึกทางประวติัศาสตร์ และสร้างความรู้สึกชาตินิยม

ท่ีมีสาระสาํคญัโดยกระทาํผา่นประเดน็สาํคญั 2 ประการ 

 ประการแรก คือการสร้างความภูมิใจในชาติลาว พบในงาน “พงศาวดารลาว” ของสิลา  

วีระวงส์ และ “พงศาวดารลาว” ของเจา้คาํหมั้น วงกตรัตนะ และ “ความเป็นมาของชนชาติลาว หรือ

เล่าเร่ืองชาติลาว”ของ อู่คาํ พรหมวงศา ซ่ึงลว้นแต่เป็นผลงานท่ีสร้างมโนทศัน์ชาวลาวมีต่อจกัรวาล

ต่อตนเองและต่อสังคม ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้ากแนวคิดสาํคญัของผูแ้ต่ง ท่ีนาํเสนอว่าบรรพชน

ชาวลาว คือ กลุ่มชาวอา้ยลาว ซ่ึงถือถ่ินฐานอยูบ่ริเวณหนองแสง ในเขตมณฑลยนูานของจีนทุกวนัน้ี 

ขนุบรม คือ กษตัริยแ์ห่งราชอาณาจกัรหนองแสง ทรงพระนามว่า พีลอ้โก๊ะไดย้กร้ีพลลงมาสร้างเมือง

นานอ้ยออ้ยหนู ขนานนามวา่ เมืองแถนหรือเมืองเกาหลง ซ่ึงกคื็อเมืองเชียงรุ่งในปัจจุบนั นอกจากน้ี

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานของ สิลา วีระวงส์ ยงัไดน้าํเสนอแนวคิดสาํคญัใหก้บัผูอ่้าน เพ่ือใหเ้ห็นถึง

ความเก่าแก่ของชนชาติลาว โดยช้ีให้เห็นว่า “ชนชาติลาวไดถื้อกาํเนิดมาแลว้ในโลก พร้อมกับ 

ชนชาติจีน นับว่าเป็นชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกชาติหน่ึง ซ่ึงมีความเจริญไม่แพช้าติอ่ืน ๆ ในสมยั

เดียวกนั” 126 

 ประการสุดทา้ย คือการสร้างวีรกษตัริยล์าว มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนาํเสนอเป็นแบบอย่างต่อ

อนุชนรุ่นหลงั การสร้างวีรบุรุษ เป็นบทบาทของงานเขียนประวติัศาสตร์ของมหาสิลา วีระวงส์ ซ่ึงเด่น

ท่ีสุด ไดอ้าศยัวิธีการเขียนแบบเสนอรายละเอียดคลา้ยการเขียนตาํราประวติัศาสตร์หรือสารคดีเชิง

ประวติัศาสตร์ไม่เขียนสั้น ๆ ตามธรรมเนียมพงศาวดารทั้งหลาย ใชว้ิธีบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

โดยเนน้ความยิง่ใหญ่ทางดา้นวีรบุรุษ นกัรบและธรรมกษตัริยผ์ูท้าํนุบาํรุงพทุธศาสนาหรือธรรมิกราชา 

ผูรั้กษาธรรมไวเ้หนือสมบติัทั้งปวง วีรกษตัริยท่ี์เสนอไวเ้ป็นแบบอยา่งต่ออนุชนรุ่นหลงั 127 

 สําหรับกรณีศึกษาสําคญัท่ีควรให้ความสนใจเพื่อจะไดเ้ห็นภาพและจุดประสงคข์อง

พฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ลาวในช่วง ค.ศ. 1945 – 1975 ชดัเจนข้ึน คือการจดัสัมมนา

ประวติัศาสตร์โดยการรวมตวัของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์ลาว โดยมีมติจากการสัมมนา 

ในการจัดแบ่งยุคประวัติศาสตร์ลาว และท่ีน่าสนใจคือเอกสารประกอบการสัมมนา  ท่ี 

นกัประวติัศาสตร์ลาวไดร่้วมกนัเขียนข้ึนนั้น  

 

                                                 
 126สิลา วรีะวงศ,์ ประวติัศาสตร์ลาว, 10. 

 127กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)”, 35. 
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 จุดมุ่งหมายแทบทั้งหมดแต่งข้ึนเพ่ือให้ชาวลาวมีความรักสามคัคีในชาติตน และตอ้งการ

ช้ีใหเ้ห็นวา่ชาติลาวเองเป็นชาติท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนานและมีความยิง่ใหญ่มาก่อนภายใตก้ารนาํ

ของสถาบนัพระมหากษตัริย.์.. พระมหากษตัริยท่ี์งานเขียนเหล่าน้ียกยอ่งท่ีสําคญัคือ พระเจา้ฟ้างุ่ม  

ในฐานะผูท้รงรวบรวมบา้นเมืองเขา้เป็นอาณาจักรลา้นช้าง สมเด็จพระเจ้าวิชุลราชผูท้รงบาํรุง 

พุทธศาสนาและอกัษรศาสตร์ สมเด็จพระโพธิสาลราชผูท้รงอญัเชิญพระไตรปิฎกจากลา้นนาและ

ทรงเป็นปฐมกษตัริยผ์ูอ้อกบวชในพทุธศาสนา และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 หรือพระเจา้อนุวงศ ์

ผูท้รงรักชาติ รักอิสรภาพในการต่อสู้เพื่อเอกราชลาว128  

 

 ทิศทางท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์ลาวไดเ้ห็นพอ้งกนัในจุดประสงคข์องเอกสาร

ประกอบการจดัสัมมนาประวติัศาสตร์นั้น เป็นการช้ีให้เห็นจุดยืนของพฒันาการของงานเขียน 

ทางประวติัศาสตร์ลาวช่วง ค.ศ.1945-1975 อนัถือเป็นสมยัแห่งการสร้างชาติลาวน้ี เพราะเห็นไดช้ดัว่า

งานเขียนร่วมสมยัท่ีปรากฏข้ึนส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยเนน้เน้ือหาถึงความเป็นมา

ของชนชาติลาวท่ีมีพัฒนาการอย่างยาวนาน อีกทั้ ง ร่วมกันแสดงภาพของพระราชาแห่ง

ราชอาณาจกัรโบราณของลาวท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความปรีชาสามารถดงัเช่นวีรกษตัริยผ์ูก้ลา้ อนัมี

พุทธศาสนาเป็นเสาหลกัในการปกครอง ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียมของการสร้างความรู้สึกฮึกเหิม  

ท่ีจะตอ้งสร้างเมืองให้มัน่คง และมัง่คัง่ยิ่งใหญ่ไม่แพร้าชธานีใด ๆ เพื่อให้คนลาวเกิดความภูมิใจ 

ในชนชาติและราชธานีโบราณก่อนท่ีจะตอ้งสูญเสียใหก้บัต่างชาติท่ีเขา้ยดึครอง  

 การสร้างอาณาจักรโบราณให้มีความเป็นมาท่ียิ่งใหญ่และมีชนชาติดั้ งเดิมท่ีเก่าแก่ 

ไดม้ากเท่าไร ก็จะยิ่งใหภ้าพความสูญเสียและความรู้สึกคบัแคน้ภายหลงัท่ีตอ้งเสียเอกราชใหมี้ความ

แจ่มชดัในมโนสาํนึกไดม้ากเป็นเท่าทวี วีรบุรุษทั้งหลายท่ีพากนัปรากฏตวัในเหตุการณ์กูบ้า้นคืนเมือง 

นั้นก็เพื่อเป็นการเน้นย ํ้าและสร้างพื้นท่ีให้กับตวัละครในการเรียกความศรัทธาพร้อมไปกับสร้าง

อุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อการรวบรวมความรู้สึกแห่งชาติใหม้ัน่คง   

 เป็นไปตามคาํพูดท่ีว่า “อุดมการณ์ท่ีสูงส่งท่ีสุดท่ีเรียกร้องความร่วมมือของพสกนิกร 

ทุกชั้ นทุกวัยได้โดยง่าย คือความรักชาติท่ีถูกกระตุ้นโดยอาศัยการสร้างศัตรูของชาติข้ึนเป็น

เป้าหมาย”129 การท่ีจะสร้างทศันะให้ประชาชนตระหนักถึงความทุกขย์ากในการไดม้าซ่ึงเอกราช 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี “ศตัรู” เพื่อจะไดก้าํหนด “พวกเรา” “พวกเขา” ให้ชดัเจน ศตัรูท่ีเด่นชดัแน่นอนว่า

ตอ้งมีศกัดินาสยามร่วมดว้ย “เพราะใครก็รู้ดีว่านบัแต่ลาวลา้นชา้งเส่ือมโทรมลงในทา้ยรัชกาลของ

                                                 
 128ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของลาวสมยัไดรั้บเอกราชค.ศ.1945 

จนถึงปัจจุบนั,”, 349. 

 129กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “การเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม : พิจารณาหลวงวจิิตรวาทการ,”, 151.  
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พระสุริยวงศาธรรมิกราช (ค.ศ. 1695 / พ.ศ. 2238) ประเทศลาวลา้นชา้งก็ป่ันป่วนแบ่งแยกและ 

ตกเป็นเมืองส่วยของสยาม 114 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1779 – 1893”130 (พ.ศ. 2322 - 2436)  

 จากข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ต้องยอมรับว่า ไทยปกครองลาวนานนับศตวรรษ  

และเหตุของความจริงท่ีไทยมีอิทธิพลเหนือลาวในช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์น้ีเอง ท่ีกลายมาเป็น

มุมมองของลาวในความรู้สึกของผูถู้กเอาเปรียบ เม่ือมีผูป้กครองกับผูอ้ยู่ใต้ปกครอง ผูก้ดข่ีกับ 

ผูถู้กกดข่ี ผูช้นะกบัผูแ้พ ้ จึงเป็นธรรมดาท่ีประวติัศาสตร์ของลาวมีความแตกต่างในมุมมองและเน้ือหา

ไปจากประวติัศาสตร์ของทางฝ่ายไทย การสร้างประวติัศาสตร์ในภาวะอารมณ์น้ีจึงมีผลต่อความรับรู้ 

ท่ีสืบทอดมาในรูปแบบความสัมพนัธ์ของไทยและลาวท่ีเป็นแม่แบบทางความคิดในมุมมองของไทย

ท่ีมีต่อลาว และมุมมองท่ีลาวมีต่อไทย  อนัเป็นมรดกจากพฒันาการงานเขียนในช่วงสร้างชาติ 

เป็นสาํคญั 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในบริบทประวตัิศาสตร์ 

 ความจริงทางวิชาการในปัจจุบนัต่างยอมรับว่า ไทย และ ลาว เป็นกลุ่ม “ไท” ดว้ยกนั 

ตามลกัษณะทางวฒันธรรม เพียงแต่กระจายตวัไปตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ 131 มีกาํเนิดและพฒันาการทาง

วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ร่วมกนัมาชา้นาน 132 ไทยและลาวมีความใกลชิ้ดทางดา้นศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรม และมีความผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติเน่ืองด้วยอาณาเขตไทยและลาวมีพรมแดน 

คาบเก่ียวกนัตามลกัษณะของรัฐจารีตทาํใหก้ารเคล่ือนยา้ยตวัของประชากรนั้นแปรไปตามความเขม้แขง็

ของอาณาจกัร ในแง่มุมทางประวติัศาสตร์ไทยและลาวมีความสัมพนัธ์กนัทางลกัษณะวฒันธรรมและ

ภาษาท่ีเติบโตมาในกลุ่มตระกูลเดียวกนั ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะเก้ือกูลและพึ่งพา และเป็น

ธรรมดาของรัฐจารีตท่ีต้องมีความสัมพนัธ์เชิงสงครามเพื่อชิงกําลังคน แต่ความสัมพนัธ์ท่ีรับรู้ 

มาเน่ินนานกลับเน้นในลักษณะคู่สงคราม มากกว่ามิตรประเทศทั้ งท่ีหลักฐานสัมพันธ์อันดี 

มีปรากฏทั้งตาํนานและพระราชพงศาวดารอีกทั้งศาสนสถานท่ียงัคงหลงเหลือจนปัจจุบนั  

 ดงัปรากฏในคราวการทาํขอ้ตกลงแบ่งดินแดนระหวา่งพระเจา้ฟ้างุ่ม แห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง

กบักรุงศรีอยุธยาในรัชสมยัพระเจา้อู่ทอง เม่ือพระเจา้ฟ้างุ่มขยายอาํนาจเขา้มาในอีสานจนถึงเมือง

ร้อยเอ็ดในกลุ่มแม่นํ้ าชีนั้ น ก็หยุดแต่เพียงเท่านั้ น เพราะตํ่าลงไปจะเป็นเขตของกรุงศรีอยุธยา 133  

                                                 
 130บุนมี เทบสีเมือง, ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนาอาณาจกัร, 7. 

 131ทวีศิลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,” ใน สังคมศาสตร์

ปริทศัน์. 16,1 (2535) : 114. 

 132เติม วิภาคยพ์จนกิจ, ประวติัศาสตร์ลาว (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์, 2530), คาํนาํ (5). 

 133สุจิตต ์วงษเ์ทศ, เจ๊กปนลาว (กรุงเทพฯ : ศิลปวฒันธรรม, 2530), 52. 
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พระเจา้ฟ้างุ่ม จึงมีพระราชสาสน์ถึงพระรามาธิบดีอู่ทองเจา้กรุงศรีอยธุยาว่า “จกัรบหรือรู้ว่าส่ิงใดนั้นจา” 

พระรามาธิบดีอู่ทอง ตอบคืนว่า “เราหากเป็นพี่น้องกนัมาแต่ขุนบรมโน้นเหมือนกนั134 เจา้อยากได้

บา้นไดเ้มืองใหเ้อาแต่เขตดงสามแดน (ดงพระยาไฟ) ไปจดภูพระยาพ่อและแดนเมืองนครไทยเป็นเจา้

เถิด อน่ึงขา้จกัส่งนํ้ าออ้ย นํ้ าตาลงบ อน่ึงลูกหญิงขา้ ช่ือนางแกว้ลอดฟ้า ใหญ่มาแลว้ จกัส่งไปปูเส่ือปู

หมอนแก่เจา้ฟ้าแล”135 ขอ้ตกลงฉันมิตรคร้ังน้ีจึงสรุปดว้ยการแบ่งดินแดนของอาณาจกัรลา้นชา้งกบั 

กรุงศรีอยุธยาและการแสดงความปรารถนาจะยกราชธิดาจากกษัตริย์อยุธยาแด่เจ้าชีวิตลา้นช้าง 

เพื่อราชอาณาจกัรทั้งสองจะไดเ้ป็นพี่นอ้งชัว่กาลนาน136  

 นอกจากจะมีกล่าวในตาํนานและพงศาวดารถึงความสมานสามคัคีอนัดีระหว่าง อาณาจกัร

ลา้นชา้งก◌ับกรุงศรีอยธุยาแลว้ ยงัมีหลกัฐานอยูใ่นศิลาจารึกและศาสนสถาน กล่าวถึงความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดของผูป้กครองกรุงศรีอยธุยากบักษตัริยล์า้นชา้งในการทาํสัญญาทางพระราชไมตรีสร้างหลกัเขต

แบ่งพรมแดนระหว่างกรุงศรีอยุธยากบักรุงศรีสัตนาคนหุต 137 คือ “พระธาตุเจดียศ์รีสองรักษ”์ ทั้งน้ี

เน่ืองจากสมยันั้นพม่าเรืองอาํนาจมาก ยกทพัมารุกรานกรุงศรีอยธุยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคร้ัง 

พระไชยเชษฐากบัพระมหาจกัรพรรด์ิจึงทาํไมตรีต่อกนัและทรงร่วมสร้างเจดีย ์138 เพื่อเป็นสักขีพยาน

ของสมัพนัธไมตรีท่ีดีของสองอาณาจกัร139 “ตามตาํนานกล่าวไวว้่าเจดียศ์รีสองรักสร้างข้ึน ณ ก่ึงกลาง

ระหว่างแม่นํ้ าน่านบนโคกไมติ้ดกนั เร่ิมสร้างเม่ือ ค.ศ. 1560 (พ.ศ. 2103) ตรงกบัปีวอกโทศก  

จุลศกัราช 922 เสร็จเม่ือ ค.ศ. 1563 (พ.ศ. 2106) ตรงกบัปีกุน เบญจศกจุลศกัราช 925 ในวนัพุธข้ึน  

14 คํ่าเดือน 6 และทาํพิธีฉลองเม่ือวนัพฤหสับดีข้ึน 15 คํ่า เดือน 6”140 

 ในคาํจารึกท่ี “พระธาตุเจดียศ์รีสองรักษ”์ เมืองด่านซา้ย ค.ศ. 1560 (พ.ศ. 2103)  ยนืยนัถึง

สัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่างพระไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต กับพระมหาจักรพรรดิ 

                                                 
134คาํกล่าวน้ีน่าจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของคาํพูดท่ีปัจจุบนันิยมใชเ้ม่ือเอ่ยถึงความสัมพนัธ์ไทยและลาว 

“ไทยและลาวใช่อ่ืนไกลเป็นบา้นพ่ีเมืองนอ้งกนั” แต่ใครจะเป็นบา้นพี่เมืองนอ้งก็ข้ึนอยูก่บัวา่ผูพ้ดูคือใคร และใช้

ในจุดประสงคใ์ด แต่สาํหรับลาวมกัจะนิยมกล่าวถึงความสัมพนัธ์ไทยและลาววา่ เป็นบา้นใกลเ้รือนเคียง, ผูว้จิยั.  

 135สิลา วรีะวงส์, ประวติัศาสตร์ลาว, 33. 

 136พ.ต.อ.สุรพล จุลละพราหมณ์, ศึกศามเจา้ลาว (พระนคร : โรงพิมพไ์ทยสัมพนัธ์, 2505), 452 – 453 

กล่าวถึงใน ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,” ,115. 

 137สุจิตต ์วงษเ์ทศ, เจ๊กปนลาว, 99. 

 138ป้ายอธิบายประวติัความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรัก,ตั้งอยูห่นา้บนัไดทางข้ึนพระธาตุ, พระธาตุ

ศรีสองรัก อ.ด่านซา้ย จ.เลย  

 139ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,”, 115. 

 140ป้ายอธิบายประวติัความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรัก,ตั้งอยูห่นา้บนัไดทางข้ึนพระธาตุ, พระธาตุ

ศรีสองรัก อ.ด่านซา้ย จ.เลย 
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กษตัริยก์รุงศรีอยุธยาซ่ึงตามความในจารึกกษตัริยส์องแผ่นดินไดร่้วมทาํพิธีปักปันเขตแดนกนั141  

ดงัขอ้ความตอนหน่ึงในคาํประกาศสตัยาธิษฐานในการก่อสร้างพระธาตุเจดียศ์รีสองรักษ ์วา่  

 

 ...เพ่ือจดัให้เป็นบรมสุขสวสัดีเป็นประโยชน์แก่สมณพราหมณาจารยเ์จา้ ชาวประชาราษฎร์ทั้งหลาย 

ตราบต่อเทา้ถว้นกปัน้ี เป็นเคา้เป็นประธานสารคดีในมหาพีคีริต (คีรี) ในฮ่อมห้วยภูเขาสกลสีลวงัถ ์ 

(เอกสีมงัวะ) ขอจงเป็นเอกสีมาปริมณฑลอนัเดียวกนั เกล้ียงกลมงามมณฑลเทา้พงษพ์นัธ์ุลูกเตา้หลานเหลน 

อยา่ไดชิ้งส่วย ล่วงแดนแสนหญา้ อยา่ไดก้ระทาํโลภเก้ียวแก่กนั จนเทา้เส้ียง พระอาทิตยพ์ระจนัทร์เจา้

ตกลงมาอยูเ่หนือแผน่ดินอนัน้ีเถิด” 142 

 

 คาํจารึกท่ี “พระธาตุเจดียศ์รีสองรักษ์” เมืองด่านซ้าย น้ี เป็นการแสดงถึงสัมพนัธภาพ 

ท่ีผู ้สร้างต้องการให้ปรากฏไมตรีสืบชั่วลูกหลาน เพราะนอกจากคําประกาศน้ีย ังมีปรากฏ 

เจตน์จาํนงร่วมในศิลาจารึกท่ีจารึกดว้ยอกัษรธรรม ระบุถึงการร่วมแรงร่วมใจสร้างพระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิ 

โดยหลัง่นํ้ าลงตรงท่ีจะสร้างและมีการช่วยเหลือของทั้งสองท่ีจดัตั้งคณะครัวไทยและลาวมาทาํงาน

ร่วมกนัเพื่อความรักสามคัคี 143 จะไดมี้ปรากฏสืบไป 

 ความสัมพนัธ์ของพระไชยเชษฐาธิราช กบัพระมหาจกัรพรรดิ เห็นไดอี้กคร้ังจากการ

ร่วมกนัรบกบัพม่า ใน ค.ศ. 1564 (พ.ศ. 2107) พระเจา้หงสาวดียกกองทพัตีเชียงใหม่และเลยลงไป

เวียงจันทน์  จับเจ้าอุปราช มเหสีและนางสนมของพระไชยเชษฐาธิราชไปหงสาวดี 144 เม่ือ 

พระไชยเชษฐาธิราชไดร้าชธานีคืนมาทรงขอพระราชทานพระเทพกษตัรี ราชธิดาพระมหาจกัรพรรดิ

อนัเกิดจากพระศรีสุริโยทยัไปเป็นมเหสี แต่เน่ืองดว้ยพระเทพกษตัรีประชวร กรุงศรีอยุธยาจึงจดัส่ง

พระแกว้ฟ้าอนัเป็นราชธิดาท่ีเกิดจากพระสนมไปแทน พระเจา้ไชยเชษฐาทรงส่งพระแกว้ฟ้ากลบัคืน

กรุงศรีอยุธยา “ถึงแมว้่าพระนางแกว้ฟ้าจะมีสีสันวรรณะโสภางามกว่าพระนางเทพกษตัรียร้์อยเท่า 

พนัทวีก็ตาม ก็ไม่ลบลา้งกิตติศพัท์พระนางเทพกษตัรีเสียได ้ก็เป็นท่ีอปัยศอบัอายมากยิ่งหนักหนา  

                                                 
 141“คาํจาฤกท่ีพระธาตุเจดียศ์รีสองรักษ์เมืองด่านซ้าย,” ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาค 1 

(พระนคร : สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2510), 1 – 15. กล่าวถึงใน สุเนตร ชุตินธรานนท ์และคณะ, ทศันคติเหยยีดหยาม

เพ่ือนบา้นผา่นแบบเรียน ชาตินิยมในแบบเรียนไทย, 40.   

 142ไพโรจน์รําลึก (อีสานปริทศัน์) (กรุงเทพฯ : ชมรมวรรณกรรมอีสานและคณาจารย-์นกัศึกษา 

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2532), 130. 

 143ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,”, 131.  

 144พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขา เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและ

ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2548), 279 – 280.  
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ขา้พระองคจึ์งขอส่งพระนางแกว้ฟ้าคืนมา ขอพระองคจ์งพระราชทานพระนางเทพกษตัรีแก่ขา้พระองค์

ดุจดงัทรงอนุญาตไปแต่ก่อน”145  

 ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยและลาวในหนา้ประวติัศาสตร์ยงัมีปรากฏในคราวลา้นชา้ง

ร่วมมือกบัอยุธยารบกบัพม่าดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารไทย “คร้ัน ค.ศ. 1568 (พ.ศ. 2111)  

ทพัหลวงจากเมืองหงสาวดียกมาตีกรุงศรีอยธุยาในแผน่ดินสมเดจ็พระมหินทราธิราช ก็ไดก้องทพัของ

พระไชยเชษฐากรุงศรีสัตนาคนหุตมาตีกระหนาบทพัพม่า”146 แต่ก็ถูกกองทพัพม่าตีแตกพ่ายกลบั 

นครเวียงจนัทน์147  

 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนครเวียงจนัทน์กบักรุงเทพ ฯ  

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 มีการสร้างความสัมพนัธ์ทางสายเลือด

โดยการสมรส พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขอเจา้นางทองสุกและพระนาง

เขียวค่อม พระราชธิดาเจา้อินทวงศ ์กษตัริยเ์วียงจนัทน์มาเป็นพระสนม และทรงสถาปนาพระราชธิดา

ท่ีประสูติกบัเจา้นางเวียงจนัทน์ คือ “พระองคเ์จา้หญิงจนัทบุรีเป็นเจา้ฟ้ากุณฑลทิพยวดี แลว้มีงาน

สมโภชสามวนั เม่ือถึงพิธีโสกณัฑ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกลา้ ฯ ให้มี 

พระราชพิธีอยา่งใหญ่โต”148 ในสมยัรัชกาลท่ี 2 พระองคไ์ดย้กยอ่งเจา้ฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พระธิดา

ของรัชกาลท่ี 1 กบัเจา้นางทองสุกแห่งเวียงจนัทน์) ข้ึนเป็นมเหสี 149  แมว้่าความสัมพนัธ์ไทยและ

ลาวในช่วงตน้รัตนโกสินทร์น้ีจะอยู่ในฐานะของเจา้ประเทศราชกบัประเทศใตป้กครองแต่วิธีการ

สร้างความสัมพนัธ์ทางเครือญาติโดยการสมรส ถือไดว้่าช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ระหว่างราชสาํนกั

ไทยและลาวใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน   

 เป็นท่ีแน่ชดัว่าความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างไทยและลาวมีสืบมาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยาทั้งใน

ฐานะมิตรประเทศและความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ แต่ด้วยความจาํเป็นบางอย่างของรัฐทาํให้

สัมพนัธภาพทางประวติัศาสตร์ท่ีดีถูกบดบงัแลว้แทนท่ีดว้ยภาพของสงครามท่ีเนน้ “ผูแ้พ”้ “ผูช้นะ” 

ใหโ้ดดเด่น การบนัทึกเร่ืองราวของรัฐเร่ิมทวีความเขม้ขน้ข้ึนเม่ือเกิด “รัฐชาติ” การเขียนประวติัศาสตร์

                                                 
 145สิลา วรีะวงส์, ประวติัศาสตร์ลาว, 97. 

 146พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1, 282.  

 147สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, ไทยรบพม่า (ธนบุรี : โรงพิมพรุ่์งวฒันา, 2514), 45- 63, 

กล่าวถึงใน ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,” , 114. 

 148เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

การศาสนา, 2531), 96, กล่าวถึงใน ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,”, 115. 

 149ธวชัชยั ไพรใหล, “ความสัมพนัธ์ระหว่างไทย กบัหลวงพระบาง เวียงจนัทน์และจาํปาศกัด์ิ ตั้งแต่

สมยัรัชกาลท่ี 1 – 5 (พ.ศ. 2325 – 2446)” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์เอเชีย บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2534), 50 – 51. 
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จึงเป็นการเล่าเร่ืองตามท่ีรัฐต้องการกล่าวอ้าง รัฐต้องมีความชัดเจนด้านเขตแดน และกาํลังคน  

การเขียนประวติัศาสตร์เพื่อกล่าวถึงท่ีมา ความเขม้แขง็ยิ่งใหญ่เหนือบรรดารัฐทั้งหลายจึงชดัเจนข้ึน

ตามความจาํเป็นของแต่ละรัฐท่ีตอ้งการสร้างประวติัศาสตร์ให้ชดัเจน เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

ท่ีเกิดข้ึนจึงมีความโดดเด่นในเร่ืองของผูแ้พผู้ช้นะเพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมให้กับคนในรัฐและ

กลายเป็นเหตุของความไม่เท่าเทียมทางประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลในปัจจุบนั   

 คริสศตวรรษท่ี 20 ลทัธิชาตินิยมกลายเป็นพลงัผลกัดนัทางดา้นความคิดท่ีไม่ไดอ้ยูเ่ฉพาะ

แต่ในประเทศท่ีเป็นอาณานิคมเท่านั้น ลทัธิชาตินิยมมีบทบาทเป็นพลงัผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

รูปแบบของประเพณีเก่าในรูปของการปฏิวติัหรือการปฏิรูป โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทาํให้สังคม

ก้าวหน้าไปสู่รูปแบบของ “สังคมสมยัใหม่”150 อิทธิพลจากการปฏิรูปประเทศสมยัเมจิของญ่ีปุ่น 

จนสามารถพฒันาประเทศและชนะสงครามในรัสเซียจนกลายตน้แบบของการลม้อาํนาจประเทศยโุรป

โดยชาวเอเชีย และการปฏิวติัในจีนโดยซุนยดัเซน ซ่ึงถือเป็นตน้แบบการเปล่ียนรูปแบบความคิด 

ทางการเมืองใหก้บัปัญญาชนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ตกอยูใ่ตอ้าํนาจของระบอบอาณานิคม  

 ถึงแมว้่าประเทศไทยจะไม่ไดเ้สียเอกราชเช่นเดียวกบับรรดาประเทศในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้แต่ก็หนีไม่พน้จากภยัคุกคามของจกัรวรรดินิยมเช่นเดียวกนั สําหรับไทยนั้นอุดมการณ์

ชาตินิยมไดท้วีบทบาทในระหว่างทศวรรษ 1910 – 1940 (2450 – 2480) และกลายมาเป็นแนวคิด

ทางการเขียนประวติัศาสตร์แบบ “ชาตินิยม” 151 ท่ีกลายเป็นกระแสหลกัของการเขียนประวติัศาสตร์ไทย

อยู่เป็นเวลานาน152 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นช่วงเวลาเดียวกบันกัชาตินิยมลาว คือ มหาสิลา วีระวงส์ ไดเ้ขียน 

“พงศาวดารลาว” ข้ึน153เช่นกนั  

 

 การจัดระเบียบองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ความเป็น “รัฐชาติ”  

องคค์วามรู้ต่าง ๆ ถูกเรียบเรียง ชาํระ และ “จดัระบบ” เพื่อแสดงตวัตนของรัฐชาติ ปฏิกิริยาต่ืนตวั

ภายในของแต่ละรัฐนาํมาสู่การเขียน “ชีวประวติัของชาติ” ทศันคติท่ีมีต่อเพ่ือนบา้นในปัจจุบนั มีตน้ราก 

                                                 
 150พรเพญ็ ฮัน่ตระกูล,  “พฒันาการของลทัธิชาตินิยม,” วารสารอกัษรศาสตร์  26 , 1 (มิถุนายน – 

พฤศจิกายน 2546) : 37.  

 151ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,”, 21 - 22.   

 152กอบเก้ือ สุวรรณทตั-เพียร, “การเขียนประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม : พิจารณาหลวงวิจิตรวาทการ,”, 

149 - 180.  

 153ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,”, 22. 
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อนัเกิดจากการวางรากฐานการรับรู้ ความเขา้ใจจากความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ท่ีถูก “จดัระบบ” ในช่วงน้ี

เป็นปฐม154 

 

 ตอ้งยอมรับว่าวตัถุประสงคก์ารสร้างชาติของไทยและลาว มีจุดประสงคใ์นการสร้าง

ความรู้สึกชาตินิยมเหมือนกนั และส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความรู้สึกชาตินิยมถูกสร้างข้ึนในบริบทท่ีต่างกนั

ของสองประเทศ 

 ไทยอยูใ่นสถานะท่ีตอ้งการสร้างประวติัศาสตร์ชาติเพื่อให้เห็นความเป็นมาจากจุดเร่ิม

ของชนชาติ เพื่อให้ตะวนัตกท่ีจอ้งจะยดึครองไดรั้บรู้ถึงภูมิหลงัท่ียิง่ใหญ่ ประวติัศาสตร์จึงถูกเขียน

ข้ึนเพื่อให้เห็นถึงอารยธรรมอนัยาวนานของรัฐอีกทั้งอาํนาจท่ีเคยไพศาล ในขณะท่ีลาวเพ่ิงหลุดพน้

จากการยึดครองของฝร่ังเศสตอ้งการสร้างความรู้สึกกลมเกลียวในชาติ จึงใชเ้หตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ในประวติัศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือบอกเล่าถึงความโหดร้ายของประเทศต่าง ๆ ท่ีเขา้ครอบครอง  

เพื่อสร้างความรู้สึกรักชาติ จุดประสงคข์องการสร้างความรู้สึกชาตินิยมในบริบทของการสร้างชาติ

ท่ีต่างกนัน้ี กล่าวไดว้่าเป็นท่ีมาของความสัมพนัธ์ไทย – ลาวในความรู้สึกไม่เท่าเทียม ท่ามกลาง

บริบททางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน 

4. ผลกระทบทางความสัมพนัธ์ไทย – ลาวอันเน่ืองมาจากการสร้างประวัติศาสตร์ จากพงศาวดาร 

สู่แบบเรียน 

 การจะทาํความเขา้ใจคนในสังคมใดควรให้ความสาํคญักบังานเขียนท่ีออกมาในช่วงนั้น 

เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงทศันะของผูเ้ขียนแลว้ ยงัทาํให้เขา้ใจแนวโน้มของทิศทางสังคม 

ในช่วงเวลานั้นไดเ้ป็นอยา่งดี งานเขียนทางประวติัศาสตร์ในทุกสมยั มกัถูกนาํมาใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือ

และการดาํเนินกลไกแห่งรัฐ งานเขียนทางประวติัศาสตร์ในช่วงสร้างชาติน้ีก็เช่นกนั ถูกพฒันา 

เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างชุดความคิดใหก้บัสงัคม แมว้า่พระราชพงศาวดารจะเป็นหลกัฐานท่ี

มีประโยชน์มากทั้งในแง่ของการศึกษาประวติัศาสตร์นิพนธ์และประวติัศาสตร์แต่ก็เป็นหลกัฐาน 

ท่ีควรใช้ด้วยความระมดัระวงัยิ่ง เพราะขีดจาํกัดของเอกสารช่วงสมยัการสร้างชาติคือ การเขียน

ประวติัศาสตร์ในมุมมองและทศันะอิงอคติตามเป้าประสงคแ์ห่งรัฐ การศึกษาประวติัศาสตร์ในช่วงน้ี 

จึงมกัให้ภาพและมุมมองท่ีไม่รอบดา้น เพราะมกันาํเสนอโดยใชก้ารเล่าเร่ืองผ่านสายตารักชาติของ 

ผูนิ้พนธ์เป็นสาํคญั  

 กรณี “สงครามเจา้อนุวงศ”์ เป็นตวัอย่างสําคญัของการศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจต่อการ

สร้างทศันะและการรับรู้ในช่วงเวลาสร้างชาติท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ไทยและลาวในฐานะท่ีเป็นจุดเร่ิม

                                                 
 154สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, ทัศนคติเหยียดหยามเพ่ือนบ้านผ่านแบบเรียน ชาตินิยมใน

แบบเรียนไทย, 60 - 69.  
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ของหลกัฐานท่ีแสดงความสัมพนัธ์ในรูปแบบไม่เท่าเทียม ในส่วนของงานประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว 

กรณี “สงครามเจ้าอนุวงศ์” มีงานท่ีน่าสนใจคือ “พงศาวดารลาว” ของมหาสิลา วีระวงส์ และ 

“พงศาวดารชาติลาว” ของเจา้คาํหมั้น วงกตรัตนะ “เอกสารทั้งสองเล่มเป็นงานเขียนท่ีมีผูใ้ชม้าก

ท่ีสุดในลาว จนมีผูก้ล่าวว่าการท่ีจะศึกษาประวติัศาสตร์ลาวท่ีคนลาวเขียน ควรศึกษาจากเอกสาร 

ทั้ งสองช้ินเป็นหลัก แต่ในส่วนของ “สงครามเจ้าอนุวงศ์” พงศาวดารชาติลาวของ เจ้าคาํหมั้น  

ท่ีเรียบเรียงเสร็จภายหลงัจากพงศาวดารลาว ของมหาสิลา วีระวงส์ ออกพิมพเ์ผยแพร่แลว้ 4 ปีนั้น 

รายละเอียดกมี็ไม่มากนกั มีเพียง 7 หนา้ เม่ือเทียบกบัพงสาวดารลาว ของมหาสิลา วีระวงส์ ท่ีมีเน้ือหา

ถึง 48 หน้า” 155 ผูว้ิจยัจึงให้ความสนใจท่ีพงศาวดารลาว ของ มหาสิลา วีรวงส์ เพราะนอกจาก

ความสาํคญัทั้งหมดท่ีกล่าวมายงัไดรั้บการรับรองจากกรมวรรณคดีลาว และกระทรวงศึกษาธิการลาว

รับรองและจดัพิมพเ์ผยแพร่พร้อมทั้งระบุไวใ้นคาํนาํอยา่งชดัเจนในฐานะ “ไตส่้องทางในยามมืด” 

ของผูส้นใจอ่านพงศาวดารลาว 156 ซ่ึงสะทอ้นถึงความสาํคญัของพงศาวดารฉบบัน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จากมุมมองของลาวในพงศาวดารเล่มสาํคญัของมหาสิลา พบวา่ อุทิศพื้นท่ีส่วนสาํคญัใหแ้ก่

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงครามระหว่างไทยลาวช่วงทศวรรษ 1780 (2320) และการต่อสู้กบัไทย

ของเจ้าอนุวงศ์ พื้นท่ีหน่ึงในส่ีจึงเป็นเร่ืองราวของยุคสมัยท่ีลาวตกอยู่ภายใต้การครอบงาํของ

เมืองไทย157 ทั้งน้ีเพราะ 

 

 ไม่มียคุสมยัใดในประวติัศาสตร์ท่ียงัหมาดอย◌ู◌่ในความทรงจาํร่วมของคนลาว ท่ีจะมีวีรกรรม 

จากการต่อสู้ “เพื่อชาติ” และความองอาจหาญกล้าท้าความตาย เต็มไปด้วยสีสันและก่อให้เกิด 

แรงบนัดาลใจ มากเท่ากบัยุคสมยัท่ีลาวตกอยู่ใตอ้าํนาจของไทย เหตุการณ์เร่ืองราวของยุคสมยัน้ี 

ท่ีปรากฏอยูจึ่งมีพลงัและประสิทธิภาพมากท่ีสุด158  

 

 โครงเร่ืองประวติัศาสตร์จึงมีแกนกลางอยูท่ี่สงคราม “กูเ้อกราช” ลาว ต่อตา้นการกดข่ีและ

ความโหดร้ายของไทย ทศันะของฝ่ายลาวท่ีมองไทยจึงเป็นความรู้สึกของผูถู้กข่มเหง เจ้าอนุวงศ ์

ในหลักฐานของลาวถูกจารึกพระนามในฐานะแบบอย่างของวีรกษัตริย์นักรบผูย้อมเสียสละ 

เลือดเน้ือและชีวิตเพื่อกอบกูเ้อกราชของลาว  

                                                 
 155ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “การรับรู้เหตุการณ์ “เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369” ในเอกสารลาว,” 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,2 (พฤศจิกายน 2541- เมษายน 2542) : 5 -7.  

 156ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ, 104. 

 157ฉลอง สุนทราวาณิชย.์ “พงสาวะดานลาว ของ มหาสิลา วรีะวงส์,”, 13. 

 158เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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 แมส้งครามเจา้อนุวงศ์จะเป็นเหตุการณ์ท่ีล่วงมานานแลว้ แต่ประวติัศาสตร์ในช่วงน้ี 

ยงัหมาดในความทรงจาํเสมือนบาดแผลท่ียงัสดใหม่ เหตุการณ์ในคร้ังนั้นมกัถูกหยิบยกมาวิจารณ์

อย่างกวา้งขวางเสมอไม่ต่างไปจากความเจ็บปวดของช่วงประวติัศาสตร์ท่ีลาวถูกฝร่ังเศสยึดครอง 

“เพิ่นเล่าออกมาดว้ยจิดใจขมข่ืน เจ็บแคน้แสนสาหัด คือว่าเหดกานนั้น ๆ ยงัใหม่ ๆ บ่ต่างหยงักบั

พวกเฮาไดฟั้งนกัปะติวดัเฮาในปะจุบนัเล่าเล่ืองกานต่อสูก้บัพวกจกักะพดัล่าเมืองข้ึนแบบเก่าและใหม่

ใน 20 – 30 ปีท่ีผา่นมาน้ีเอง”159 ฝร่ังเศสรู้ความจริงขอ้น้ีจึงพยายามย ํ้าขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์เพื่อ

กีดกนัคนลาวออกจากไทย160 โดยใชข้อ้บาดหมางในอดีตให้เกิดประโยชน์ “ประวติัศาสตร์เจา้อนุฯ 

ไดรั้บการส่งเสริมโดยลทัธิล่าอาณานิคมฝร่ังเศสเพราะว่ามีเหตุผลในการยกความดีความชอบใหก้บั

ฝร่ังเศสวา่เป็นผู ้“ปกป้องลาว” ไวจ้ากคนสยาม”161   

 ช่วงฝร่ังเศสเขา้ปกครองลาวแมจ้ะมีการพฒันาระบบการศึกษาโดยการสร้างโรงเรียน 

แต่กมี็การจาํกดัสิทธิเขา้เรียนเฉพาะชนชั้นสูง และคนต่างชาติ ประชาชนทัว่ไปไม่ค่อยไดรั้บโอกาส

ทางการศึกษามากนกั เพื่อตอ้งการใหเ้กิดความเรียบร้อยในการปกครอง ฝร่ังเศสไม่ไดส่้งเสริม 

ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งจริงจงั ปล่อยใหป้ระชาชนมีความเช่ือทางศาสนาตามเดิม ใหด้าํเนินชีวิต 

ตามสภาพท่ีเคยมีมา ดว้ยเหตุน้ีประวติัศาสตร์ลาวสมยัฝร่ังเศสเขา้มาปกครองจึงแบ่งเป็น 2 ทศันะ 

คือ นกัประวติัศาสตร์ลาวสมยัศกัดินามองฝร่ังเศสในเชิงบวก เช่น สิลา วรีะวงส์ ไดก้ล่าววา่ 

“บา้นเมืองในสมยัฝร่ังเศสปกครองนั้นมีแต่ความสงบและสบาย จนมีผูก้ล่าวสรรเสริญและยกยอ

บุญคุณฝร่ังเศสอยูเ่ป็นอนัมาก” ดา้นนกัประวติัศาสตร์สมยัใหม่ท่ีไดรั้บอิทธิพลตามแนวคิดสงัคมนิยม

                                                 
 159มะหาวทิะยาไลแห่งชาด, คะนะพาสา วนันะคะดี และมะนุดสาด, ตามหารอยเจา้อะนุวง (เวียงจนั :  

คะนะพาสา วนันะคะดี และมะนุดสาด มะหาวทิะยาไลแห่งชาด, 2010), 16. 
160ช่วงสมัยนายกรัฐมนตรีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนดาํรงตาํแหน่ง เป็นช่วงท่ีชาตินิยมสยาม 

ถูกส่งเสริมในทุกดา้น หน่ึงในนั้นคือ ความพยายามท่ีจะรวมประชากรท่ีพูดภาษาไทให้เป็นหน่ึงเดียวกนั มีการ

เปล่ียนช่ือประเทศ เป็น ประเทศไทย อนัหมายถึงประเทศผูเ้ป็นใหญ่แห่งเช้ือชาติ”ไท” เพ่ือส่งเสริมใหเ้ห็นถึงความ

เป็นผูน้าํของคนชนชาติ “ไท” และความยิง่ใหญ่ของระบบอาณาจกัรในอดีต ฝร่ังเศสจึงส่งเสริมชาตินิยมลาว ในลาว

เพ่ือเป็นการต่อตา้นชาตินิยมไทย กีดกนัว่า ลาว คือ ลาว ไม่ใช่ ลาวท่ีเป็นของ ไทย, ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  

แกรนท์ อีแวนส์, ประวติัศาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผ่นดินใหญ่เอเชียอาคเนย,์ แปลโดย ดุษฎี  

เฮยม์อนด ์(เชียงใหม่ : สาํนกัพิมพซิ์ลคเ์วอร์ม, 2549).  

 161แกรนท ์อีแวนส์, ประวติัศาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผน่ดินใหญ่เอเชียอาคเนย,์ 26.  
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จะมีความคิดเห็นในมุมมองท่ีต่างออกไป ตีความวา่ฝร่ังเศสคือผูรุ้กราน กดข่ี ขดูรีด162 และแน่นอน

ท่ีสุดวา่ ในสายตาลาวแลว้ฝร่ังเศสในฐานะเจา้อาณานิคม กคื็อ “ผูร้้าย” ท่ีไม่ต่างจากศกัดินาสยาม  

 

 เก่ียวกบัปะหวดัสาดลาวในทา้ยสะตะวดัท่ี 18 – ตน้สะตะวดัท่ี 19 น้ีกมี็ความหมายสาํคนัคือ

กนักบัปะหวดัสาดไลยะอ่ืน ๆ ...แต่ปะหวดัสาดลาวในระยะน้ี, โดยสะเพาะแม่นไลยะกานต่อสู้กูช้าด 

ของปะชาชนลาว พายใตก้านนําพาของเจ้าอะนุวงน้ีแม่นยงัมีหลายขอ้คิดเห็น, หลายทัดสะนะ 

ท่ีสมควนแก่กานสนทะนากัน ยิ่งไปกว่านั้ นยงัมีกุ่มคนจาํนวนหน่ึงใช้ความพะยายามปกปิด  

และบิดเบือนความจิงของปะหวดัสาดเซ่ิงเป็นกานบ่ถึกตอ้งเหมาะสมและทงัเป็นกานใส่ร้ายป้ายสี 

จิดใจรักชาดของปะชาชนลาวอีกดว้ย163 

 

 ปรากฏการณ์ของสงครามไทยและลาวในช่วงตน้คริสศตวรรษท่ี 19 นั้นมีความสาํคญั 

ทางประวติัศาสตร์ลาวไม่ต่างกับระยะอ่ืน ๆ แต่มูลเหตุสําคญัท่ีมกัทาํให้มีการยอ้นรอยอดีตของ

เหตุการณ์บ่อยคร้ังเพราะเหตุการณ์ช่วงน้ีโดนปกปิด อาํพรางและบิดเบือนความจริงต่อการรับรู้ก่อให้

คนในชาติลาวมีความเข้าใจผิด “เพาะมีแต่ความจริงอันปาสะจากกานบิดเบือนและป้ันแต่งข้ึน 

เพื่อเยียบย ํ่าซ่ึงกนัและกนัเท่านั้นท่ีจะสามาดส้างพ้ืนถานอนัหมั้นคงคะนงแก่นไดใ้ห้แก่กานพวัพนั

กานบ้านพี่เมืองน้องท่ีแท้จิง ละหว่างสองชาดลาวและไท”164 ด้วยเหตุน้ี “สงครามเจ้าอนุวงศ์” 

จึงนับเป็นอีกเหตุการณ์ท่ีมีความหมายอย่างยิ่งต่อประวติัศาสตร์สัมพนัธภาพไทย-ลาว 165 เป็น

ความสัมพนัธ์เชิงสงครามท่ีมีความเขม้ขน้ทางอารมณ์มีผลกระทบต่อความรับรู้ของผูค้นในสังคม 

วงกวา้ง  

 ในประวัติศาสตร์ลาวถือว่า  เจ้าอนุวงศ์เป็นวีรบุรุษในตํานานของแผ่นดินลาว 

ท่ีสร้างความรู้สึกชาตินิยม166 สงครามเจา้อนุวงศถื์อเป็นสงครามท่ีควรยกย่อง เพราะเป็นสงคราม

ปลดแอกลาวใหพ้น้จากการเป็นเมืองข้ึนของไทย   

 

                                                 
162ศึกษารายละเอียดเพิ่มใน จารุวรรณ และคณะ, “การกล่อมเกลาทางสังคมจากแบบเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,” ใน  ลาวฮูห้ยงั – ไทยรู้อะไรวิเคราะห์แบบเรียนสังคม

ศึกษา (กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภมิูภาค, 2544).  

 
163

มะหาวทิะยาไลแห่งชาด, คะนะพาสา วนันะคะดี และมะนุดสาด, ตามหารอยเจา้อะนุวง, 25. 

 164เร่ืองเดียวกนั, 15. 

 165ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,”,131. 

 166Peter and Sanda Simms Richmond , The kingdoms of Laos : six hundred years of history 

[Surrey : Curzon Press, 1999], 125.  
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 เจา้อนุเป็นกษตัริยผ์ูส้ามารถ และเขม้แข็งในการสงคราม พระองค์เคยยกกองทพัไปช่วยไทย 

รบพม่า แต่คร้ังยงัดาํรงตาํแหน่งเป็นอุปราชอยู่สองคร้ัง... ไดย้กทพัไปตีเมืองเชียงแสนจนไดช้ยัชนะ  

เม่ือเจา้อนุวงศ ์ไดเ้ป็นเจา้แผน่ดินในนครเวียงจนัทน์แลว้นั้น พระองคก์็ไดท้รงจดัแจงสร้างบา้นเมือง

ให้เจริญรุ่งเรืองหลายประการ เป็นตน้ว่าในทางพุทธศาสนา พระองค์ไดท้รงปฏิสังขรณ์วดัวาอาราม

หลายแห่ง ในทางการทหารก็ทรงส่งเสริมบาํรุงให้เขม้แข็งอยู่เสมอ... พระเจ้าอนุวงศ์เป็นนักรบ 

ผูส้ามารถ แลเขม้แขง็ผูห้น่ึง ทั้งมีความรักชาติ รักอิสรภาพเป็นท่ีสุด พระองคจึ์งพยายามคอยหาโอกาส

ท่ีจะปลดแอก จากความเป็นประเทศหวัเมืองข้ึนของไทยอยูต่ลอดมา167 

 

 “ในการท่ีพระองคท์าํการกูอิ้สรภาพในคราวนั้น พระองคคิ์ดแต่เพียงจะกูอิ้สรภาพฟ้ืนฟู

ประเทศใหก้ลบัคืนเป็นเอกราชเท่านั้น มิไดคิ้ดจะรบเอาประเทศไทย หรือรบรากบัประเทศไทยเพื่อ

แกแ้คน้”168 เจา้อนุวงศป์รารถนาเพียงตอ้งการเป็นอิสระจากไทยเท่านั้นไม่ไดคิ้ดแกแ้คน้หรือเขา้หัก

ตีไทย แต่ “การกูอิ้สรภาพ” ของเจา้อนุวงศต์ามคาํเรียกของหลกัฐานฝ่ายลาวจะเปล่ียนเป็น “กบฏ” 

ทนัทีท่ีเม่ือปรากฏในหลกัฐานฝ่ายไทย  

 หลกัฐานของทางฝ่ายไทยในช่วงสร้างชาติชองลาวน้ี ให้ความรู้สึกถึงเจา้อนุวงศท่ี์แตกต่าง

ออกไปจากหลกัฐานฝ่ายลาว “คนไทยในสมยันั้นและนกัประวติัศาสตร์ไทยมองว่า เจา้อนุวงศ ์เป็น

กบฏ เป็นคนใจร้าย ในจดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร จะเรียกเจา้อนุวงศว์่า “อา้ยอนุ” และเรียกผูน้าํ

กบฏคนอ่ืนๆ อยา่งดูถูก โดยมีคาํว่าอา้ยนาํหนา้เช่นเดียวกนั” 169 ดงัปรากฏใน จดหมายเหตุ รัชกาลท่ี 3 

เล่ม 3 ท่ีลดฐานะเจา้อนุวงศ ์และเจา้นายต่าง ๆในสรรพนามใหม่ เช่น เจา้อนุวงศ ์เป็น “อา้ยอณุเวียงจนั” 

เจา้ราชวงศ ์เป็น “อา้ยราชวง” ซ่ึงคาํขานน้ีตรงกบัในประชุมจดหมายเหตุเร่ืองปราบกบฏเวียงจนัท ์

(เรียกการก่อการของเจา้อนุวงศว์า่เป็นกบฏตั้งแต่ช่ือท่ีบนัทึก) ท่ีจารึกช่ือชาวลาวลงในจดหมายเหตุดว้ย 

“อา้ย” ลงขา้งหนา้ช่ือหรือยศของฝ่ายลาว เช่น “อา้ยลาว”,“อา้ยเวียงจนัท”์, “อา้ยเชียงทบั”, “อา้ยปลดั

คุมไพร่”, “อา้ยพระยานรินท”์, “อา้ยพระยาสีหนาท”, “อา้ยอุปราช”, “อา้ยอนุ”, และ “อา้ยอนุเวียงจนัท”์ 

เป็นตน้ และในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี1 - 4 ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์ท่ีถือว่า

เป็นหลกัฐานท่ีมีบทบาทและแพร่หลาย อนัเป็นหลกัฐานสาํคญัของทางฝ่ายไทยช่วงสมยัสร้างชาติ 

ซ่ึงในเวลาต่อมากลายเป็นเอกสารหลักให้แก่งานเขียนช้ินอ่ืน ๆ ทั้ งของไทยและต่างประเทศ

                                                 
 167สิลา วรีะวงส์. ประวติัศาสตร์ลาว, 109 - 110.  

 168เร่ืองเดียวกนั, 110. 
 169สุวทิย ์ธีรศาศวตั, ประวติัศาสตร์ลาว 1779 – 1975 (กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

สกว. และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543), 132. 
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แมก้ระทัง่งานเขียนของลาว170 ให้ภาพเจา้อนุวงศใ์นฐานะผูน้าํกบฏท่ีคิดทรยศสยามจบลงดว้ยการ

จบัมาประจานจนส้ินชีพท่ีกรุงเทพฯ อนัแตกต่างออกไปจากภาพวีรกษตัริยใ์นหลกัฐานลาว  

 

 ให้ทาํท่ีประจานลงท่ีหน้าพระท่ีนั่งสุทไธสวรรค์ ทาํเป็นกรงเหล็กใหญ่สําหรับใส่อนุ มีร้ัว

ตารางลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น มีกรงเหลก็นอ้ย ๆ สาํหรับใส่บุตรหลานภรรยาอนุถึง 13 กรง มีเคร่ือง 

กรรกรณ์คือ ครก สาก สําหรับโขลก มีเบ็ดสําหรับเก่ียวแขวน กระทะสําหรับตม้ มีขวานสําหรับ 

ผา่อก มีเล่ือยสาํหรับเล่ือยไวค้รอบทุกส่ิง แลว้ตั้งขาหยัง่เสียบเป็นเวลาเชา้ๆ ไขอนุกบั... รวม 14 คน 

ออกมาขงัไวใ้นกรงจาํครบแลว้ ให้นางคาํปลอ้งซ่ึงเป็นอคัรเทพีถือพดักาบหมาก เขา้ไปนัง่ปรนนิบติั 

อยูใ่นกรง ใหน้างเมียสาวแต่งตวัถือกะบายใส่ขา้วปลาอาหารออกไปเยงกนัท่ีประจาน ราษฎรชายหญิง 

ทั้งในกรุงพากนัมาแน่นอดัไปทุกเวลามิไดข้าด ท่ีลูกผวัญาติพ่ีนอ้งตอ้งเกณฑ์ไปทพัตายเสียคร้ังนั้น 

กม็านัง่บ่นพรรณนาด่าแช่งทุกวนั คร้ันเวลาบ่ายแดดร่มก็เอาบุตรหลานท่ีจบัไดม้าข้ึนขาหยัง่เป็นแถว 

ใหร้้องประจานโทษตวั เวลาจวนพลบกเ็อาเขา้มาจาํไวท่ี้ทิมดงัเก่า ทาํดัง่น้ีอยูไ่ดป้ระมาณ 7 วนั 8 วนั  

พออนุป่วยเป็นโรคลงโลหิตกต็าย โปรดใหเ้อาศพไปเสียบประจานไวท่ี้สาํเหร่171 

 

 เม่ือลาวยกยอ่งพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 หรือพระเจา้อนุวงศ ์ในฐานะผูท้รงรักชาติ  

รักอิสรภาพในการต่อสู้เพื่อเอกราชลาว แน่นอนเป็นท่ีสุดว่าศตัรูท่ีเด่นชัดตอ้งเป็นศกัดินาสยาม

ผูก้ระทาํการโหดร้ายต่อเจ้าอนุวงศ์ ขอ้ความตามหลักฐานของลาวยงับันทึกถึงภาพสะเทือนใจ 

ท่ีราชธานีโบราณถูกทาํลายยอ่ยยบัจากฝีมือฝ่ายไทย การเผาเวียงคร้ังนั้นคือความเจ็บปวดท่ีถูกบนัทึก

เป็นหลกัฐานวา่  

 

 กองทพัไทยตีไดน้ครเวียงจนัทร์ คร้ังท่ี 2 ในรัชกาลของพระเจา้อนุน้ี พระเจา้แผ่นดินไทย 

องคท่ี์ 3 (พระนัง่เกลา้) ไดส้ั่งให้ทาํลายนครเวียงจนัทน์หมด โดยให้ร้ือทาํลายกาํแพงเมืองตดัตน้ไม ้

ลงให้หมดไม่ผิดกับการทาํไร่ แล้วเอาไฟเผา นครเวียงจันทน์ถูกไฟเผาเป็นเถา้ถ่าน พระพุทธรูป 

หลายร้อยพนัองคถ์ูกไฟเผาจนละลาย กองระเนระนาดอยูต่ามวดัต่าง ๆ วดัในนครเวียงจนัทน์เหลือเพียง

วดัเดียวท่ีไม่ถูกไฟไหม ้คือวดัศรีสะเกษ การท่ีพระเจา้แผน่ดินไทยสั่งให้ทาํลายเวียงจนัทน์ให้ส้ินซาก 

กเ็พ่ือมิใหเ้วียงจนัทน์กลบัคืนเป็นเมืองไดอี้ก แลว้ใหล้ม้เลิกอาณาจกัรลา้นชา้งเวียงจนัทน์เสีย มิใหมี้เมือง 

และเจา้ครองเมืองอีกต่อไป ราชวงศล์า้นชา้งเวียงจนัทน์ส้ินสุดลงเพียงเท่าน้ี นครเวียงจนัทน์ท่ีสวยงาม

อุดมสมบูรณ์จึงเป็นเมืองร้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1828 (พ.ศ. 2371) นั้นมา 172 

                                                 
 170ดารารัตน์ เมตตาริกานนท,์ “การรับรู้เหตุการณ์ “เจา้อนุวงศ ์พ.ศ. 2369” ในเอกสารลาว,”, 2. 

 171เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3,  

พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร, 2538), 36 -37. 

 172สิลา วรีะวงส์, ประวติัศาสตร์ลาว, 111. 
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 และดว้ยขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนนบัแต่ลาวตกเป็นประเทศราชของไทย ค.ศ. 1779 (พ.ศ. 2322) 173 

ในสมยัพระเจา้ตากสิน การพูดถึงลาวในหลกัฐานของไทยและการพูดถึงไทยในหลกัฐานของลาว 

ถูกนําเสนอในมุมมองท่ีต่างกัน การยอมรับในเอกสารข้ึนอยู่กับการตีความเน้ือหาของแต่ละรัฐ  

เพราะเอกสารเดียวกันอาจเป็นท่ียอมรับในสังคมหน่ึง แต่ถูกปฏิเสธว่าเป็นเท็จจากอีกสังคมหน่ึง  

หากเน้ือหาไม่เป็นประโยชน์ต่อการปกครองของรัฐนั้น  

 ผูว้ิจยัขอเสนอ “พื้นเวียง” เป็นกรณีศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 

สมยัสงครามเจา้อนุวงศแ์ลว้ ยงันับว่าเป็นเอกสารประวติัศาสตร์สําคญัอีกเร่ืองท่ีเป็นกรณีตวัอย่าง 

ต่อการรับรู้ของไทยและลาว ต่อขอ้ขดัแยง้ทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน  
 

 เป็นท่ีรู้กนัในหมู่คณะกรรมการการชาํระประวติัศาสตร์ไทยชุดปัจจุบนัว่า  “เอกสารพ้ืนเวียง”  

ไดเ้คยนาํมาเขา้ท่ีประชุมไม่น้อยกว่าคร้ังหน่ึงแลว้ แต่ก็มิไดน้าํมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพราะมี

เน้ือหาท่ีขดัแยง้กบัเอกสารในกรุงเทพฯ อย่างชนิดท่ีเรียกว่ารับไม่ได้เอาเลยทีเดียว เอกสารหรือ

วรรณกรรมช้ินน้ีจึงถูกบรรจุไวอ้ย่างระมดัระวงัในสุสานหนังสือของหอพระสมุดแห่งชาติ และ

กลายเป็นเอกสารตอ้งหา้มไปโดยปริยาย”174  
 

 จนเม่ือนิตยสารสยามนิกรตีพิมพ์บทความเร่ือง “เอกสารพื้นเวียง ข้อขัดแยง้ใหม่ 

ในประวติัศาสตร์” เม่ือ ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) จนนาํไปสู่การสัมมนาประวติัศาสตร์อีสานท่ีจดัข้ึน 

ท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เม่ือเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) ท่ีนาํเสนอโดย อาจารยธ์วชั 

ปุณโณฑก 175 นํามาซ่ึงความสนใจและรู้จักเอกสารพ้ืนเวียงในหมู่นักวิชาการด้านลาวศึกษา 

มาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ “พ้ืนเวียง” เป็นเอกสารท่ีเขียนข้ึนภายหลงัเหตุการณ์สงคราม 

เจา้อนุวงศ์ เป็นการจดบนัทึกโดยชาวบา้นอีสาน ท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นการเมืองน้อยมาก ให้ภาพ

เหตุการณ์ท่ีต่างไปจากเอกสารฝ่ายไทย (ท่ีเขียนช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 ภายหลงัเหตุการณ์เจา้อนุวงศ ์

หลายปี) เช่น ไม่ปรากฏวีรกรรมทา้วสุรนารี แต่ปรากฏพฤติกรรมของเจา้เมืองโคราชท่ีคดโกง สาเหตุ

จากการก่อการของเจา้อนุวงศ ์เพราะชาวบา้นไดรั้บการเดือดร้อนจากการสักเลก และหวัเมืองอีสาน

มีใจฝักใฝ่กบัเจา้อนุวงศ ์เป็นตน้ ซ่ึงแน่นอนวา่ในทศันะของนกัประวติัศาสตร์ไทยกลุ่มหน่ึงไม่ยอมรับ 

                                                 
 173สิลา วรีะวงส์, ประวติัศาสตร์ลาว, 107.  

 174ประทีป ชุมพล, พ้ืนเวยีง วรรณกรรมแห่งการกดข่ี (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์ดีต, 2525), 2. 

 
175
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“พื้นเวียง” เพราะเห็นว่าให้ภาพท่ีต่างโดยส้ินเชิงกับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 176  

ซ่ึงแตกต่างไปจากสายตาของนกัประวติัศาสตร์ลาวท่ีเห็นวา่ “พ้ืนเวียง” คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีมีความพยายาม

ปกปิดจากรัฐไทย “มีแต่ความจริงอนัปาสะจากกานบิดเบือนและป้ันแต่งข้ึนเพื่อเยยีบย ํ่าซ่ึงกนัและกนั

เท่านั้นท่ีจะสามาดส้างพื้นถานอนัหมั้นคงคะนงแก่นไดใ้หแ้ก่กานพวัพนักานบา้นพี่เมืองนอ้งท่ีแทจิ้ง 

ละหวา่งสองชาดลาวและไท”177  

 ความแตกต่างด้านมโนทัศน์ทางประวติัศาสตร์มิใช่เร่ืองเล็กน้อยท่ีอาจมองขา้มได ้

เพราะอาจส่งผลต่อการรับรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมุมมองในการสร้างทัศนคติท่ีบิดเบือนไปจาก

ขอ้เทจ็จริง  

 

 คนไทยสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์มีความรู้สึก “เหนือกวา่” อาณาจกัรลาวหลายประการ ต่อมา

จากการ3เกิ3ดกรณีเจา้อนุวงศเ์วียงจนัทน์ทาํให้ความรู้สึก “ชิงชงั” ลาวเพิ่มมากข้ึน... ความเหนือกว่าและ

ความชิงชงัดงักล่าวปรากฏในพงศาวดาร และมีอิทธิพลต่อแบบเรียนของไทยอีกดว้ย ขณะเดียวกนั

พงศาวดารลาว และแบบเรียนลาวกแ็สดงความรู้สึก ชิงชงัไทยอยา่งเห็นไดช้ดั 178  

 

5. รัฐชาติ : การสร้างมายาคติเพือ่รักชาติ 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในบริบทการสร้างชาติดงัท่ีกล่าวมาน้ี 

ทาํให้ทราบว่าบริบทท่ีสําคญัของประวติัศาสตร์อย่างหน่ึง คือ มายาคติ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการ

ชวนให้หลงผ่านรูปแบบการใช้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดความหมาย กระบวนการเหล่าน้ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนั แทจ้ริงแลว้เราสามารถสังเกตเห็นไดห้ากแต่เราคุน้ชินจนเช่ือว่ามนัเป็น

ความจริง179  

 ชาตินิยม คือ มายาคติรูปแบบหน่ึงท่ีรัฐสร้างข้ึนมา เพื่อกาํหนดสาํนึกร่วมใหก้บัประชาชน

ในสังคม การสร้างสํานึกร่วมแบบชาตินิยมมกัจะตอ้งสร้างมายาคติ ข้ึนมา เพ่ือให้คนในสังคมเกิด

ความรู้สึกถึงความเป็นพวกพอ้ง โดยการแบ่งแยกในความเป็นเรา ความเป็นเขา ในกระบวนการสร้าง

                                                 
 176ดูรายละเอียดใน ประทีป ชุมพล, พ้ืนเวียง วรรณกรรมแห่งการกดข่ี ; และ ธวชั ปุณโณฑก, พ้ืนเวียง : 

การศึกษาประวติัศาสตร์และวรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2526).  

 
177

มะหาวทิะยาไลแห่งชาด, คะนะพาสา วนันะคะดี และมะนุดสาด, ตามหารอยเจา้อะนุวง,15. 

 178ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, “การรับรู้เร่ือง “ลาว” ในพงศาวดารและแบบเรียนไทย,”, 114. 

 179โรลอ็งด ์บาร์ตส์, มายาคติ Mythologies, พิมพค์ร้ังท่ี 3, แปลโดย วรรณพิมล องัคศิริสรรพ, นพพร 

ประชากลุ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพค์บไฟ, 2551). 
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ชาตินิยมไม่ว่าจะรัฐใดก็ตอ้งสร้างชาตินิยมท่ีแบ่งเราเขาให้ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมให้กบั

ประชาชนในสงัคมเพื่อจะไดอุ้ทิศตนเพื่อรัฐ  

 ดว้ยบริบททางสังคมท่ีแตกต่างเป็นปัจจยัของฝ่ายไทยและลาว ท่ีมีส่วนสําคญัท่ีทาํให ้

การบนัทึกทางประวติัศาสตร์คลาดเคล่ือนทั้งท่ีมาจากจุดเร่ิมเร่ืองเดียวกนั การรักชาติเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง

แต่ตอ้งรักบนความเหมาะสม ควรตระหนักว่า ประวติัศาสตร์คือศาสตร์ท่ีควรศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทนั

เหตุผลและขอ้เท็จจริงทางสังคม ใช้ขอ้มูลในประวติัศาสตร์ในฐานะหลกัฐานอา้งอิงเพื่อให้ภาพ 

ท่ีสมบูรณ์และเขา้ใจผูค้นตลอดจนการกระทาํในอดีต และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ ไม่ควรตกเป็นเคร่ืองมือของ

ประวติัศาสตร์ โดยลุ่มหลงกบัมายาคติท่ีรัฐสร้างข้ึนจนละเลยขอ้เทจ็จริง  

 ประวติัศาสตร์ชาตินิยมนับว่ามีคุณูปการต่อการสร้างความสมานสามคัคีภายในสังคม 

แต่อีกดา้นหน่ึงกส่็งผลต่อความสมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก เพราะเม่ือไทยตอ้งการสร้างชาติท่ียิง่ใหญ่

เป็นท่ียอมรับเป็นธรรมดาท่ีสุดท่ีตอ้งกดให้ทุกอย่างรอบตวัเล็กลง และสําหรับลาวการบอกเล่าถึง

ความสูญเสียและการต่อสูก้บัต่างชาติท่ีเขา้ครอบครองคือหลกัสาํคญัของการสร้างพลงัจากมวลชน  

 ความคิดนักประวติัศาสตร์ชาตินิยมก้าวก่ายเขา้ไปในช่วงเวลาท่ีรัฐยงัไม่เกิดรัฐชาติ  

ใช้ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนโดยใส่ความรู้สึกคลัง่ชาติเพ่ือปลูกถ่ายความคิดให้กับ

ประชาชน ตราบเท่าท่ีการสร้างประวติัศาสตร์แบบชาตินิยมยงัผลิตงานออกมาโดยปราศจาก 

ความรู้3เท่าทนั3ของคนในสังคมและยงัคงเป็นแม่แบบสาํคญัของตาํราเรียน ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ 

ไม่เท่าเทียมก็จะยงัคงดาํเนินต่อไป ต่อขอ้เท็จจริงน้ีในบทต่อไปจะศึกษาแบบเรียนไทยและลาว 

เพื่อให้เห็นถึงความตอ้งการของรัฐในการสร้างแบบเรียนในฐานะต้นแบบความคิดให้กับคน 

ในสงัคม 
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บทที ่3 

สาระสําคญัของแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยและลาว 

 

 เบน แอนเดอร์สัน กล่าวว่า “ชาติ” หรือ “ชุมชนจินตกรรม” คือ ส่ิงท่ีสร้างข้ึนด้วย

จินตนาการ เพื่อใหส้ัมผสัไดว้่ามีอยูจ่ริงผา่นทางเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการสร้างความรู้สึกร่วมใหเ้กิดข้ึน 

“ไม่ว่าจะเป็น ภาษา หรืออดีตของ “ชาติ” ใดก็ตามยอ่มถูกสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือรองรับจินตนาการ

ถึงชุมชนท่ีเรียกว่า “ชาติ” ทั้งส้ิน ขอ้มูลท่ีขาดหลกัฐานหรือการตรวจสอบหลกัฐานจึงปรากฏเป็น

ธรรมดาในประวติัศาสตร์ของแบบเรียนทุก “ชาติ”1 

 “ชาติ” คือส่ิงท่ีไม่มีอยู่จริง แต่มีความสําคญัในการอธิบายให้เห็นถึงการดาํรงอยู ่

ความสาํคญัของการสร้างชาติไดถู้กอธิบายในบทท่ีผา่นมาจนทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่าประวติัศาสตร์ชาติ

นบัแต่ก่อกาํเนิดมาไดถู้กกาํหนดใหท้าํหนา้ท่ีรับใชอ้าํนาจรัฐมาตลอดทุกยคุทุกสมยั ความจาํเป็น

ในบริบทต่าง ๆ ทาํใหบุ้คคลซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดประวติัศาสตร์ชาติ ปรับเปล่ียนโครงเร่ือง

และอธิบายสมัพนัธภาพต่าง ๆ ของปรากฏการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ห่งรัฐในช่วงนั้น ๆ  

 ดงัเช่น ในสมยัรัชกาลท่ี 5 การสถาปนารัฐชาติ ไดส้ร้างความจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้

เพื่ออธิบายความเป็นมาของชาติไทย ทั้งน้ีก็เพ่ือสร้างเอกภาพและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั

ให้เกิดข้ึนในสังคม และท่ีจําเป็นท่ีสุดก็เพื่อสร้างความเป็นชาติในการเผชิญหน้ากับลัทธิ 

ล่าอาณานิคมของตะวนัตกท่ีเป็นภยัร้ายแรงในขณะนั้น คร้ันในสมยัรัชกาลท่ี 6 ชาวจีน กลายเป็น

ตวัละครสาํคญัใน “ลทัธิชาตินิยม” ของพระองค ์ทรงใชช้าวจีนท่ีอพยพเขา้มาอาศยัในประเทศ

ไทยและคา้ขายจนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเหนือกว่าคนไทย เป็นตวักระตุน้ให้คนไทยเกิดความรู้สึก

ร่วมรักชาติ ผา่นบทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ 

 การเปล่ียนนิยาม “ชาติ” ตามวาระอาํนาจของรัฐเห็นไดช้ดัจากการกาํหนดความหมาย 

“ชาติ” ของ หลวงวิจิตรวาทการ เพื่อตอบสนองนโยบายของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  

หลวงวิจิตรวาทการอธิบายความหมายของ “ชาติ”โดยการเน้นหนักถึงความสําคญัและหน้าท่ี

ของคนไทยท่ีตอ้งรักชาติ และภกัดีต่อท่านผูน้าํ และเม่ือเขา้ร่วมงานกบั จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์

“ชาตินิยม” ของ หลวงวิจิตรวาทการ ไดพ้ฒันาความรักชาติเขา้กบัการต่อตา้นคอมมิวนิสตต์ามกระแส

การเมืองในขณะนั้น “ประวติัศาสตร์” กับ “ชาติ”จึงมีหน้าท่ีผูกพนัอยู่กับอาํนาจรัฐเร่ือยมา 

ไม่วา่จะเพื่ออธิบายความหมายใดในบริบทใดกต็าม  

                                                 
 1นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย ์: ว่าดว้ยวฒันธรรม, รัฐ และ

รูปการจิตสาํนึก (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2538), 70.  
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 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประวติัศาสตร์ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือหล่อหลอมความคิดของ

ประชาชนให้แก่รัฐผา่นพฒันาการกล่อมเกลาต่าง ๆ จนกลายมาเป็นแบบเรียน และ “วิชาสังคม

ศึกษา เป็นวิชาท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่อุดมการณ์ของชาติมากท่ีสุด ถูกใชก้ล่อมเกลา 

เพาะบ่มใหเ้ยาวชนรักชาติ เช่ือฟัง ปฏิบติัตามแนวทางมาตรฐานท่ีชาติกาํหนด เพื่อเป็นพลเมืองดี 

ตามท่ีชาติตอ้งการ อนันาํไปสู่การเกิดความสามคัคีปรองดองในหมู่คนในชาติ เพ่ือเอกภาพ เอกราช 

และความมัน่คงของชาติ หรือเรียกรวม ๆ วา่ อุดมการณ์ชาตินิยม”2 

 “พลเมือง” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 2542 ไดใ้หค้วามหมาย

ไวว้า่ หมายถึง ประชาชน ชาวประเทศ โดยถือสัญชาติเป็นเกณฑห์ลกัในการแบ่งการเป็นพลเมือง

ของประเทศใดประเทศหน่ึง สัญชาติของพลเมืองประเทศนั้ นย่อมจะได้สิทธิและหน้าท่ี 

ของความเป็นพลเมืองของประเทศนั้น และแน่นอนท่ีสุดทุกประเทศ ไม่ว่าจะปกครองระบอบ

การเมืองแบบใด ยอ่มตอ้งการให้พลเมืองของตนเป็นพลเมืองดีมีส่วนร่วมในการปกครองและ

พฒันาประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 แมว้า่โดยรายละเอียดแลว้นั้นความตอ้งการในการสร้างพลเมืองท่ีดีของแต่ละประเทศ

จะมีความแตกต่างไปตามค่านิยม จารีต คติความเช่ือ แบบแผนทางวฒันธรรมอีกทั้งรูปแบบ 

การปกครองแต่ท้ายท่ีสุดแล้วแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาก็ถือเป็นเคร่ืองมือหลักของทุกรัฐ 

ในการสร้างชุดความคิดให้กบัคนในสังคม ให้สอดคลอ้งตามแนวทางความตอ้งการแห่งรัฐ 

เพราะ “การเป็นพลเมืองดีของประเทศนั้นสามารถเรียนรู้ไดเ้ยาวชนไม่ไดเ้ป็นพลเมืองดีดว้ยเหตุ

บงัเอิญ”3 

 

 แบบเรียนวิชาสังคมศึกษาจึงมิใช่ส่ือเพ่ือความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นส่ือปลูกฝังความคิด 

ทศันคติ เจตนคติของอุดมการณ์ชาตินิยมอยา่งมีสีสัน ตามทิศทางท่ีรัฐ/ชาติตอ้งการดว้ย หากเปรียบเทียบ

แบบเรียนสังคมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัของประเทศไทยกล็ว้นสนอง

อุดมการณ์ชาตินิยมต่างสาระและจุดประสงค์4 

 

                                                 
 2วารุณี โอสถารมย ์และคณะ, ลาวฮูห้ยงั – ไทยรู้อะไรวิเคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา, กาญจนี

ละอองศรี, บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภมิูภาค, 2544), 8.  
3Allen, Garth and Martin, Education and Community : The Politics of Practice (Wiltshire : 

Red wood book, 1992), 146. 

 
4
วารุณี โอสถารมย ์และคณะ, ลาวฮูห้ยงั – ไทยรู้อะไรวเิคราะห์แบบเรียนสังคมศึกษา, 8. 
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 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาไดมี้ผูท้าํวิจยัเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทยและลาว 

ในหนงัสือแบบเรียนไทยและลาวมาบา้งแลว้ และมีมติเห็นพอ้งกนัว่า “แบบเรียนประวติัศาสตร์ 

ไทย – ลาว ทาํให้คนเป็นศตัรูกนัมากกว่าเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั”5 ทั้งท่ีจริงแลว้ประวติัศาสตร์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาวยงัมีมิติของความร่วมมือปรากฏควบคู่ไปดว้ย  

ภาวการณ์ร่วมมือกนัของโลกในยุคหลงัสงครามเยน็ส่งผลให้ไทยมีนโยบายต่อเน่ือง 

ท่ีเนน้การส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นเห็นไดจ้ากมีการแลกเปล่ียนการเยอืน

ระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ ใน ค.ศ. 1986 ลาวเปิดประเทศมากข้ึน และปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ระบบ

ตลาด กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1995 ไทยและลาวทาํสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกนั 

(Treaty of Amity and Cooperation) ในกรอบของอาเซียน ยนืยนัว่าจะเคารพในเอกราชและไม่

แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั รวมทั้งตกลงจะระงบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี6 และจาการท่ี

ลาวเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนโดยสมบูรณ์ เม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1997 ก็นับเป็นการกระชบั

ความสัมพันธ์ของไทยและลาวนอกเหนือไปจากการค้าทั้ งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี 

ปัจจัยพื้นฐานของไทยและลาวท่ีมีความผูกพนับนพื้นฐานความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และ

วฒันธรรม การพูดภาษาเดียวกนั การนบัถือพุทธศาสนาเหมือนกนั และตาํนานความเช่ือในเร่ือง

เดียวกนัน่าจะเป็นการตอกย ํ้าความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นกวา่คู่คา้ใด ๆ 

 ในบทน้ีจึงจะศึกษาวา่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีทัว่โลกกาํลงัแสวงหาความร่วมมือ

และพนัธมิตรนั้น ไทยและลาวมีการรับรู้ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทยและลาวท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมหรือไม่ โดยอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนผา่นแบบเรียนประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1- 6 ของไทยและลาว โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชแ้บบเรียนประวติัศาสตร์ของไทยชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1- 6 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 จากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช ซ่ึงมีเน้ือหา

ตรงกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงถือเป็นหลกัสูตรปรับปรุงล่าสุด 

เน่ืองจากในปีท่ีทาํการวิจัยนั้น แบบเรียนประวติัศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ยงัมีออกมาใชไ้ม่ครบในทุกชั้นเรียน กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศให้ใช้

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เฉพาะโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและ

                                                 
5นริทร์ พุดลา, “ตวัตนทางวฒันธรรมในแบบเรียนลาว” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 

ไทศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2551), 6. 
6กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเอเชียตะวนัออก, สถานะความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย – ลาว 

(พฤศจิกายน 2541), 6, กล่าวถึงใน สุภารัตน์ เชาวน์เกษม, “ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทศันะของคนลาว : 

กรณีกาํแพงนครเวียงจันทน์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544), 3. 
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โรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ โดยในระหว่างท่ีรอ 

ความพร้อมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกชั้ นเรียนนั้ น 

กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใหย้ดึหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ในทุกโรงเรียน ประกอบการคดัเลือกแบบเรียนของแต่ละสํานักพิมพท่ี์ทางโรงเรียนเลือกใช ้ 

ในการทาํวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดน้าํหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มาวิเคราะห์

ประกอบแบบเรียนประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2544 จากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิชท่ีผูว้ิจยัเลือกใชใ้นการทาํวิจยัฉบบัน้ี ซ่ึงสอดคลอ้ง

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองหลกัสูตรใหม่ทุกประการ 

 ในส่วนของแบบเรียนประวติัศาสตร์ลาวนั้น แมจ้ะมีการปรับปรุงหลกัสูตรมาแลว้ 

ถึง 2 คร้ัง แต่ในส่วนของสาระความรู้ยงัคงไดอิ้ทธิพลตกทอดมาจากพงศาวดารเป็นสําคญั 

เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกับลาวยงัคงเป็นการเน้นย ํ้าประวติัศาสตร์ 

รูปแบบเดิม ผูว้ิจยัจึงเลือกใชแ้บบเฮียนวิดทะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี 1 – 6 ซ่ึงเป็นแบบเรียน 

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัล่าสุด (ก่อนปรับปรุงหลกัสูตรในปี 2010) ท่ีใชม้ายาวนานถึง 20 ปี 

เป็นหลกัฐานสาํคญัในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7  แบบเรียนประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2544 จากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิชท่ีใชใ้นการวิจยั 
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ภาพท่ี  8  แบบเฮียนวิดทะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี 1 – 6 ซ่ึงเป็นแบบเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการลาวท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

1. แบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย 

ประเทศไทยไดมี้การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีหน่วยงานทุกระดบั 

ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้และหลกัสูตรแกนกลางข้ึน 7 และมีการปรับปรุงและพฒันาให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของสังคม ยกตวัอย่างเช่นภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 

พ.ศ. 2475 ไดมี้การเปล่ียนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ท่ีสาํคญัคือ เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจ

แนวคิดและระบอบการปกครองประชาธิปไตย และเพ่ือแกปั้ญหาความตกตํ่าของอุตสาหกรรม

พื้นบา้นอนัเน่ืองมาจากการหลัง่ไหลเขา้มาของผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมต่างประเทศ ในการน้ี 

ไดมี้การบรรจุเร่ืองของประชาธิปไตยไวใ้นหลกัสูตร อย่างไรก็ตามผลท่ีไดไ้ม่เป็นท่ีพอใจนัก  

จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรอีก คือในปี พ.ศ. 2503 8 

 จากการสัมภาษณ์ สุวชัราภรณ์ แยม้นุ่น ครูวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ โรงเรียน 

วดัโรงววั สาํนกังานการศึกษาประถมศึกษาชยันาทเขต 1 ครูผูส้อนประจาํกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ไดใ้ห้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัแบบเรียนและหลกัสูตรว่า “แต่ละโรงเรียน 

                                                 
 7สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กรอบแนวทางการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2549), 3. 

 8ธาํรง บวัศรี, ทฤษฏีหลกัสูตร การออกแบบและพฒันา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพ์

พฒันศึกษา, 2542), 145. 
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จะยึดหลักสูตรแกนกลางท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดเป็นหลักในการสอนในชั้นเรียน 

เป็นสําคญั แมว้่าในแต่ละโรงเรียนจะเลือกใชแ้บบเรียนท่ีต่างสํานักพิมพก์นัไป ก็ไม่ใช่ประเด็น

สาํคญัเพราะหลกัสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นตวักาํหนดทิศทางแบบเรียน เน้ือหาของทุก

สาํนกัพิมพ ์จะยึดหลกัสูตรเป็นสาํคญั แบบเรียนของแต่ละสาํนกัพิมพจ์ะแตกต่างกนัแค่ในรูปแบบ

ของการนาํเสนอเท่านั้น ดงันั้นแบบเรียนจึงเป็นเพียงส่วนประกอบในดา้นเน้ือหาท่ีอาจจะมีเสริม 

ใบความรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั ผูส้อนจะยดึหลกัสูตรแกนกลาง

มาวิเคราะห์และปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนตามประกาศกระทรวงเป็นสาํคญั”  

 จากความสาํคญัของหลกัสูตรแกนกลางท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ดงักล่าวมา

ขา้งตน้ ดงันั้นในหวัขอ้วิจยัน้ีจะเร่ิมศึกษาพฒันาการของแบบเรียนประวติัศาสตร์โดยใหค้รอบคลุม

กบัหวัขอ้วิจยั การรับรู้ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว : ผา่นแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทย

และลาว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (ค.ศ. 1975 – 2009) จึงใหค้วามสาํคญัในการวิเคราะห์หลกัสูตร 

ในลาํดบัแรก โดยเร่ิมศึกษาท่ีหลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พ.ศ. 2503 จนถึงหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพ่ือหาคาํจาํกดัความของวิชาประวติัศาสตร์ท่ีส่วนกลาง

กาํหนดเน้ือหาข้ึนเพื่อเป็นกรอบในการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพตามเป้าประสงคแ์ห่งรัฐ  

 จากหลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พ.ศ. 2503  จนถึงหลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 พบวา่มีการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งส้ิน 5 คร้ังในระยะ 48 ปี แต่ละคร้ัง

ท่ีทาํการปรับปรุงหลกัสูตรไม่มีกฎเกณฑ์เร่ืองเวลาท่ีแน่นอน จะปรับปรุงตามการวิจยัติดตาม 

การใชห้ลกัสูตรเพื่อใหมี้การพฒันาหลกัสูตรท่ีต่อเน่ือง9 โดยทั้ง 5 หลกัสูตรมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.  หลกัสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษา พ.ศ. 2503  ไดจ้ดัการเรียนการสอน 

แยกออกเป็นรายวิชาต่าง ๆ เช่นเรียงความยอ่ความ วรรณคดี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม ฯลฯ  

 2.  พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการจดัทาํหลกัสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ในระดับชั้ นประถมและมัธยมต้น เพราะผูบ้ริหารและนักวิชาการด้านการศึกษาเห็นว่า 

การใหเ้รียนแยกเป็นรายวิชาต่าง ๆ เดก็ไม่สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริง จึงควรบูรณาการวิชาต่าง ๆ 

ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงกนัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ปี 2521 จึงแบ่งเป็น

กลุ่มวิชาไดแ้ก่  

• กลุ่มภาษา มีภาษาไทย ภาษาองักฤษ  

• กลุ่มคณิตศาสตร์  

                                                 
 9สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544, 12 - 15.  
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• กลุ่มวิทยาศาสตร์  

• กลุ่มสงัคมมีภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง ศีลธรรม  

• กลุ่มพฒันาบุคลิกภาพมีศิลปะ พลศึกษา สุขศึกษา  

 ขณะท่ีหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายยงัคงใชห้ลกัสูตรปี 2518 ท่ีแยกเป็นรายวิชาต่าง  ๆ

จากนั้นไดมี้การจดัทาํหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายปี 2524 แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาลกัษณะ

เดียวกบัหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ปี 2521 

 3.  ปี พ.ศ. 2533 ไดจ้ดัหลกัสูตรประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา 

ตอนปลาย ปี พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2533) โดยปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาให้ชดัเจนข้ึน

บอกถึงกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองท่ีสอนและวตัถุประสงค ์แต่ยงัแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเช่นเดิม 

 4.  ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรใหม่ คือ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2544 

แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดแ้ก่  

• ภาษาไทย   

• คณิตศาสตร์   

• วิทยาศาสตร์   

• ภาษาต่างประเทศ   

• สุขศึกษาและพลศึกษา    

• ศิลปะ   

• การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

• สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

 

 สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประกอบดว้ย 5 

สาระวิชา ไดแ้ก่  

 

• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม   

• หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตในสงัคม  

• เศรษฐศาสตร์    

• ประวติัศาสตร์    

• ภูมิศาสตร์ 
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 แมว้่าจะมีการปรับปรุงตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาหลายคร้ัง จนพฒันา

สถานะของวิชาประวติัศาสตร์ จากเป็นเน้ือหาหน่วยย่อยท่ีกระจายตวัสอดแทรกตามกลุ่มวิชา

ประสบการณ์ต่าง ๆ จนปีพ.ศ. 2542 วิชาประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นวิชาเฉพาะท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แต่โดยหลกัแลว้ความหมายของวิชาประวติัศาสตร์

ในทุกหลกัสูตรมุ่งใหเ้ดก็มีความรู้ ความเขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย 

มีความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย ซ่ึงเน้ือหาสาระประวติัศาสตร์ตอ้งการให้เด็กเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ไทยตามลาํดบัเวลา เช่น สมยัสุโขทยั อยธุยา ธนบุรี และบุคคลสาํคญั มีความเขา้ใจ

ประวติัศาสตร์แต่ละยุคสมยั รู้จกัคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ประวติัศาสตร์อย่างมีเหตุผล และ

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประการคือ เน้ือหาสาระของแบบเรียนประวติัศาสตร์ตามหลกัสูตร

หลกัสูตรการศึกษา พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2544 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลาวกบัไทย ยงัคงเป็นการนาํเสนอภาพของ “ความเหนือกวา่” เช่นเดิม 

 5.  ใน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลกัสูตรอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงถือเป็น 

คร้ังล่าสุด และในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบเรียนประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 หลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 จากสาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช ซ่ึงเน้ือหาตรงกบัหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงถือเป็นหลกัสูตรปรับปรุงล่าสุด สอดคลอ้งกบัคาํสั่ง

จากกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีประกาศใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 

 ตามคาํสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท่ี 293/2551 เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2551 

กาํหนดให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 255110 ดงัน้ี  

 1.  โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายช่ือ 

ท่ีกระทรวง ศึกษาธิการประกาศ  ใชห้ลกัสูตรฯ ดงัน้ี 

 ปีการศึกษา 2552 ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

 ปีการศึกษา 2553 ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 

                                                 
 10กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 . 

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั, 2551). 
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 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ทุกชั้นเรียน 

 2.  โรงเรียนทัว่ไป ใหใ้ชห้ลกัสูตรฯ ดงัน้ี 

 ปีการศึกษา 2553 ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

 ปีการศึกษา 2554 ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ทุกชั้นเรียน 

 จากประกาศกระทรวงขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าในปีท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาคน้ควา้น้ี 

โรงเรียนทัว่ไป ยงัใชแ้บบเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีเพียง

โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรและโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ  เร่ิมใชแ้บบเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ในปีการศึกษา 

2552 ในบางชั้นเรียนไปก่อนแลว้ ซ่ึงแบบเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

จะพร้อมใชใ้นทุกชั้นเรียนทัว่ประเทศ ในปีการศึกษา 2555 โดยในระหวา่งน้ีแต่ละสถานศึกษาจะใช้

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแกนกลางท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่ประเทศ 

เน่ืองจากในการจัดทาํโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษาต้องพิจารณาข้อมูลจากหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยยึดเป็นเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในการ

พฒันาผูเ้รียน แลว้จึงดาํเนินการจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัแต่ละ

ทอ้งถ่ิน ดงันั้นทุกโรงเรียนจึงยึดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  

เป็นแกนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกันทั่วประเทศตามแนวทางท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้ 

 จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์จงัหวดั ฝ่ายสารสนเทศ สังกดัสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษา นครสวรรค ์เขต 3  นายไพศาล ทบัวงศ ์ไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่า หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดพ้ฒันามาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 โดยมีการปรับปรุงแกไ้ขจุดท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคในการนาํหลกัสูตรสู่ 

การปฏิบติั ให้มีความชดัเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึนบนฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัและติดตาม

ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 1.  เพิ่มวิสัยทศัน์หลกัสูตร ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล 

ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ใน
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การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ

พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญับนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้

เตม็ตามศกัยภาพ 

 2.  เพิ่มสมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 5 ประการ คือ 

  2.1  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  

ท่ีใชถ่้ายทอดความคิดความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกั

เหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

  2.2  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด

สงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาํไปสู่

การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูล

สารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 

ประยุกต์ความรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  2.4  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํ

กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง การทาํงาน และการอยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

บุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ  อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง

ของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

  2.5  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้

เทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาตนเองและสังคม  

ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การทาํงานการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้ง เหมาะสม  

และมีคุณธรรม 

 3.  ปรับปรุงคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 8 ขอ้ คือ 1. รักชาติ ศาสน ์
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กษตัริย ์ 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 3. มีวินยั 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 6. มุ่งมัน่ในการทาํงาน  

7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 

 4.  ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เป็นตวัช้ีวดัชั้นปี ไดมี้การกาํหนดตวัช้ีวดัชั้นปี

สาํหรับการศึกษาภาคบงัคบั (ประถมศึกษาปีท่ี 1- มธัยมศึกษาปีท่ี 3) เพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ 

และความชดัเจนในการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลในแต่ละระดบัชั้น รวมทั้งช่วย

แกปั้ญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (มธัยมศึกษา 

ปีท่ี 4- 6) ยงัคงใชต้วัช้ีวดัช่วงชั้น 

 5.  กาํหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือให้เป็นจุดร่วมท่ีผูเ้รียนทุกคนในระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอ้งเรียนรู้ ช่วยใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการจดัการศึกษา  

 6.  ปรับโครงสร้างเวลาเรียน หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ไดก้าํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นตํ่าสาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 

 7.  ปรับเกณฑก์ารวดัประเมินผล เปล่ียนจากเดิมท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้สถานศึกษาเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดเกณฑก์ารวดัประเมินผล

กลางให ้

 ความแตกต่างของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กบัหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ท่ีมีผลสําคญัต่อหัวขอ้วิจยั “การรับรู้ประวัติศาสตร์

ความสัมพันธ์ไทย-ลาว : ผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยและลาว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

(ค.ศ. 1975 – 2009)” คือ ไดมี้การกาํหนดให้ประวติัศาสตร์เป็นวิชาเรียนท่ีแยกการวดัผล 

การเรียนรู้ ออกจากกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม แต่ยงัคงจดัเป็นรายวิชาในกลุ่ม

สาระการเ รียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซ่ึงต่ างจากหลักสูตรท่ีผ่านมา ๆ  

ท่ีประวติัศาสตร์เป็นเพียงส่วนเรียนย่อย ๆ ท่ีแทรกตามกลุ่มประสบการณ์วิชา หรือหน่วยย่อย

ของสาระวิชาสงัคมศึกษาเท่านั้น  

 ประเด็นเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท่ีแตกต่างไปจากเน้ือหา 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม นั้นคือ มีการปรับปรุงเน้ือหาบางเร่ืองท่ีลา้สมยัไม่ทนัเหตุการณ์ เพิ่มเติมเน้ือหา

บางเร่ืองท่ีเป็นปัจจุบนัในแบบเรียน เช่น การให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพ่ือการเตรียมพร้อมสาํหรับผูเ้รียน ขานรับตามนโยบายส่วนกลางท่ีตอ้งการให้เกิดการร่วมมือ

ระหวา่งภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนั  

 ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนด

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ ของชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 6  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่1  ตารางแสดงตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 สาระที ่4 ประวตัิศาสตร์ 

 มาตรฐาน ส 4.1 เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.1 1. วิเคราะห์ความสาํคญัของเวลา

ในการศึกษาประวติัศาสตร์ 

• ความสําคัญของเวลาและ

ช่ ว ง เ ว ล า สํ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า

ประวติัศาสตร์ 

• ความสมัพนัธ์และความสาํคญั

ของอดีต ท่ี มี ต่อปัจ จุบันและ

อนาคต 

• ตวัอยา่งการใชเ้วลา ช่วงเวลาและ

ยุคสมัยท่ี ปรา ก ฏใ น เ อ ก สา ร

ประวติัศาสตร์ไทย 

2. เทียบศกัราชตามระบบต่าง ๆ ท่ี

ใชป้ระวติัศาสตร์ 

• ท่ี ม า ขอ ง ศัก ร า ช ท่ีป ร า ก ฏ 

ในเอกสารประวัติศาสตร์ไทย 

ไดแ้ก่ จ.ศ. / ม.ศ. / ร.ศ. / พ.ศ. / 

ค.ศ. / และ ฮ.ศ. 

• วิธีเทียบศักราชต่าง ๆ และ

ตวัอยา่งการเทียบ 

• ตวัอย่างการใช้ศกัราชต่าง ๆ 

และตวัอยา่งการเทียบ 

• ตวัอยา่งการใชศ้กัราชต่าง ๆ ท่ี

ปรากฏในเอกสารประวติัศาสตร์

ไทย 

3. นาํวิธีการทางประวติัศาสตร์ 

ม า ใ ช้ ศึ ก ษ า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท า ง

ประวติัศาสตร์ 

• ความหมายและความสําคัญ

ของประวติัศาสตร์ และวิธีการ

ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  ท่ี มี

ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 (ต่อ)  • ตวัอยา่งหลกัฐานในการศึกษา

ประวติัศาสตร์ไทยสมยัสุโขทยั

ทั้งหลกัฐานชั้นตน้ และหลกัฐาน

ชั้นรอง (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3)* 

เ ช่ น  ข้อ ค ว า ม ใ น ศิ ล า จ า รึ ก 

สมยัสุโขทยั 

• นําวิธีการทางประวติัศาสตร์

ไ ป ใ ช้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง ร า ว ข อ ง

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไ ท ย ท่ี มี อ ยู ่

ในทอ้งถ่ินตนเองในสมยัใดก็ได ้

( ส มั ย ก่ อ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ 

สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย 

ส มั ย อ ยุ ธ ย า  ส มั ย ธ น บุ รี  

ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร์ )  แ ล ะ

เหตุการณ์สาํคญัในสมยัสุโขทยั 

ม. 2 1. ประเมินความน่าเช่ือถือของ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ใน

ลกัษณะต่าง ๆ 
 
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

ค ว า ม จ ริ ง กับ ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 
 

• วิธีการประเมินความน่าเช่ือถือ

ของหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

ในลักษณะต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ 

เช่น การศึกษาภูมิหลงัของผูท้าํ 

ห รือผู ้เ ก่ี ยว ข้อง  สา เห ตุ ช่ ว ง

ระยะเวลารูปลกัษณ์ของหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

• ตวัอยา่งการประเมินความ

น่าเช่ือถือของหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ไทยท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน

ของตนเอง หรือหลกัฐานสมยั

อยธุยา (เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) 

3. เห็นความสาํคญัของการตีความ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ท่ี

น่าเช่ือถือ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 2 (ต่อ)  • ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

จ า ก เ อ ก ส า ร ต่ า ง  ๆ  ใ น ส มัย

อยุธยาและธนบุรี(เช่ือมโยงกับ 

มฐ. ส 4.3) เช่น ขอ้ความบางตอน

ในพระราชพงศาวดารอยุธยา 

จดหมายเหตุชาวต่างชาติ 

• การแยกแยะระหว่างขอ้มูลกบั 

ความคิดเห็น รวมทั้ งความจริง

กับข้อเท็จจริงจากหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ 

• ตวัอย่างการตีความขอ้มูลจาก

ห ลัก ฐ า น ท่ี แ ส ด ง เ ห ตุ ก า ร ณ์

สําคญัในสมยัอยุธยาและธนบุรี

• ความสาํคญัของการวิเคราะห์

ข้อ มู ล แ ล ะ ก า ร ตี ค ว า ม ท า ง

ประวติัศาสตร์ 

ม. 3 1. วิเคราะห์เร่ืองราวเหตุการณ์

สําคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ได้

อย่ าง มี เหตุผลตามวิ ธีการทาง

ประวติัศาสตร์ 

• ขั้ น ต อ น ข อ ง วิ ธี ก า ร ท า ง

ประวติัศาสตร์สาํหรับการศึกษา

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี

เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

• นําวิธีการทางประวติัศาสตร์

มาใช้ในการศึกษาเ ร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว

และทอ้งถ่ินของตน 

• วิ เคราะห์ เหตุการณ์สําคัญ 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้

วิธีการทางประวติัศาสตร์ 

2. ใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ 

ในการศึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตน

สนใจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4 – 6 1. ตระหนักถึงความสําคญัของ

เวลาและยุคสมยัทางประวติัศาสตร์

ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ

มนุษยชาติ 

• เวลาและยุคสมัยทาง

ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไทย

และประวติัศาสตร์สากล 

•ตัว อ ย่ า ง เ ว ล า แ ล ะ ยุ ค ส มัย 

ทางประวัติศาสตร์ของสังคม

มนุษย์ท่ีมีปรากฏในหลักฐาน

ทางประวติัศาสตร์ (เช่ือมโยงกบั 

มฐ. ส. 4.3) 

• ความสําคญัของเวลาและยุค

สมยัทางประวติัศาสตร์ 

2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ทางประวติัศาสตร์โดยใช้วิธีการ 

ทางประวติัศาสตร์อยา่งเป็นระบบ 

• ขั้ น ต อ น ข อ ง วิ ธี ก า ร ท า ง

ประ วัติศาสตร์โดย นํา เ สน อ

ตัว อ ย่ า ง ที ล ะ ขั้ น ต อ น อ ย่ า ง

ชดัเจน 

• คุณค่ าและประโยชน์ของ

วิธีการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีต่อ

การศึกษาทางประวติัศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 มาตรฐาน  ส  4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้น

ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง ตระหนัก ถึงความสําคญัและ

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1 1. อธิบายพฒันาการทางสังคม 

เศรษฐกิ จ  แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ข อ ง

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีผล

ต่อพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ  

• พฒันาการทางประวติัศาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

• ความร่วมมือผา่นการรวมกลุ่ม

เป็นอาเซียนของประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ท่ี ถื อ ว่ า เ ป็ น พัฒ น า ก า ร ข อ ง

ภูมิภาค 

2. ระบุความสําคญัของแหล่ง 

อ า ร ย ธ ร ร ม ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย

ตะวนัออกเฉียงใต ้

 

 

• ท่ีตั้ งและความสําคัญของ

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 

แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ 

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(เช่ือมโยงกบั มฐ. ส 4.3) 

• อิ ท ธิ พ ล ข อ ง อ า ร ย ธ ร ร ม

โบราณในดินแดนไทยท่ีมีต่อ

พัฒ น า ก า ร ข อ ง สั ง ค ม ไ ท ย 

ในปัจจุบนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 2 1. อธิบายพฒันาการทางสังคม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ข อ ง

ภูมิภาคเอเชีย 

• ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

ของภูมิภาคต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 

(ยกเวน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้

ท่ีมีผลต่อพฒันาการโดยสงัเขป 

• พฒันาการทางประวติัศาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ของภูมิภาคเอเชีย (ยกเวน้เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต)้ 

 

 

 

 

 

 

2. ระบุความสําคญัของแหล่ง 

อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย 

 

 

 

 

• ท่ีตั้ งและความสําคัญของ

แหล่งอารยธรรมตะวนัออกและ

แหล่งมรดกในประเทศต่าง ๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย 

• อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ

ท่ีมีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบนั 

ม. 3 

 

1. อธิบายพฒันาการทางสังคม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง ข อ ง

ภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสงัเขป 

 

2. วิเคราะห์ผลของการเปล่ียนแปลง

ท่ีนําไปสู่ความร่วมมือ และความ

ขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษท่ี  20 

ตลอดจนความพยายามในการขจดั

ปัญหาความขดัแยง้ 

• ท่ีตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

ของภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลก (ยกเวน้

เอเชีย) ท่ีมีผลต่อพฒันาการ

โดยสงัเขป 

• พฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ 

ของโลก(ยกเวน้เอเชีย)  

• อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก

ท่ี มี ผ ล ต่ อ พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก

โดยสงัเขป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 (ต่อ) 

 

 • ความร่วมมือและความขดัแยง้ 

ใ น คริสต์ศตว รรษ ท่ี  20 เ ช่ น 

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

สงครามเยน็ องคก์รความร่วมมือ

ระหวา่งประเทศ 

ม. 4-6 1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารย

ธ ร ร ม โ บ ร า ณ  แ ล ะ ก า ร ติ ด ต่ อ

ระหว่างโลกตะวันออกกับโลก

ตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการและ

การเปล่ียนแปลงของโลก 

• อารยธรรมของโลกยคุโบราณ 

ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่นํ้ าไท

กรีส – ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห 

สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมนั 

• ก า ร ติ ด ต่ อ ร ะ ว่ า ง โ ล ก

ตะวนัออกกบัโลกตะวนัตก และ

อิทธิพลทางวฒันธรรมท่ีมีต่อกนั

และกนั 

• เห ตุก ารณ์สําคัญต่าง  ๆ  ท่ี

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลกในปัจจุบัน เ ช่น ระบอบ

ศักดินาสวามิภักด์ิ สงครามครู

เสด การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการการ

ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์  การ

สํารวจทางทะเล การปฏิ รูป

ศาสนา การปฏิวติัอุตสาหกรรม 

แ น ว คิ ด เ ส รี นิ ย ม  แ น ว คิ ด

จกัรวรรดินิยม แนวคิดชาตินิยม 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ  

ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเขา้สู่

โลกสมยัปัจจุบนั 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 4-6 (ต่อ) 3. วิเคราะห์ผลกระทบของการ

ขยายอิทธิพลของประเทศยโุรปใน

ยุโรปไปยงัทวีปอเมริกา แอฟริกา 

และเอเชีย 

• การขยาย การล่าอาณานิคม

และผลกระทบ 

• ความร่วมมือและความขดัแยง้

ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ ใ น โ ล ก ใ น

คริสตศ์ตวรรษท่ี 20  

• สถานการณ์สําคัญของโลก 

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เช่น 

- เหตุการณ์ระเบิดตึก World 

Trade Center 11 กนัยายน 2001 

- การขาดแคลนทรัพยากร 

- การก่อการร้ายและการต่อตา้น 

การก่อการร้าย 

- ความขดัแยง้ทางศาสนา 

 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ของโลก

ในคริสตว์รรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 มาตรฐาน  ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย 
 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1 1. อธิบายเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์

สมยัก่อนสุโขทยัในดินแดนไทย

โดยสงัเขป 

• สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน

ดินแดนไทยโดยสงัเขป 

• รัฐโบราณในดินแดนไทย เช่น 

ศรีวิชยั ตามพรลิงค ์ทวารวดี 

•รัฐไทยในดินแดนไทย เช่น 

ล้ า น น า  น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 

สุพรรณภูมิ 

• การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั 

และปัจจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง (ปัจจัย

ภายในและภายนอก) 

• พัฒ น า ก า ร ข อ ง อ า ณ า จัก ร

สุโขทัยในด้านการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

• วฒันธรรมสมัยสุโขทัย เช่น 

ภาษาไทย วรรณกรรม ประเพณี

สาํคญั ศิลปกรรมไทย 

• ภูมิปัญญาไทยในสมยัสุโขทยั 

เช่น การชลประทาน เคร่ืองสังค

โลก 

• ความเ ส่ือมของอาณาจักร

สุโขทยั 

2. วิเคราะห์พฒันาการของ

อาณาจกัรสุโขทยัในดา้นต่าง ๆ 

3. วิเคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรม

และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

และสงัคมไทยในปัจจุบนั 

ม.2 1.วิเคราะห์พฒันาการของอาณาจกัร

อยธุยาและธนบุรีในดา้นต่าง ๆ 

• การสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 

• ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม

เจ ริญ รุ่ง เ รืองของอาณ าจัก ร

อยธุยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.2 (ต่อ) 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 

ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง

ของอาณาจกัรอยธุยา 

• พัฒน าก า รของ อาณ าจัก ร

อยุธยาในด้านการ เ มืองการ

ปกครอง สังคม เศรษฐกิจและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

• การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1 

และการกูเ้อกราช 

• ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  

สมัยอยุธยา เช่น การควบคุม

กาํลงัคนและศิลปวฒันธรรม 

• การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2  

การกู้เอกราชและการสถาปนา

อาณาจกัรธนบุรี 

• ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย

สมยัธนบุรี 

• วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย  

ผลงานของบุคคลสาํคญัของไทย 

ท่ีมีส่วนสร้างสรรคช์าติไทย เช่น 

- สมเดจ็พะรามาธิบดีท่ี 2  

- พระสุริโยทยั 

- พระนเรศวรมหาราช 

- พระนารายณ์มหาราช 

- สมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราช 

- พระบาทสมเดจ็พระ

พทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

- สมเด็จพระบวรราชเจา้มหา

สุรสิงหนาถ  

3. ระบุภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และ

อิทธิพลของภูมิปัญญาดงักล่าว ต่อ

การพฒันาชาติไทยในยคุต่อมา    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 1.วิเคราะห์พฒันาการของไทยสมยั

รัตนโกสินทร์ในดา้นต่าง ๆ 

• การสถาปนากรุงเทพมหานคร 

เป็นราชธานีของไทย 

• ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมัน่คง

และความเจริญรุ่งเรืองของไทย

สมยัรัตนโกสินทร์ 

• บทบาทพระมหากษตัริยไ์ทย

ในราชวงศจ์กัรีในการสร้างสรรค์

ความเจริญและความมัน่คงของ

ชาติ 

• พัฒนาการของไทยในสมัย

รัตนโกสินทร์ทางดา้นการเมือง  

การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

แ ล ะ ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศตามช่วงต่าง ๆ  

• เหตุการณ์สําคัญสมัย

รัตน โก สิน ทร์ ท่ี มีผลต่อก าร

พัฒนาชาติไทย เ ช่น  การทํา

ส น ธิ สั ญ ญ า เ บ า ว์ ริ ง ใ น ส มัย

รัชกาลท่ี 4 การปฏิรูปประเทศ

สมยัรัชกาลท่ี 5 การเขา้ร่วม

สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 

โดยวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย 

และผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

 

2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 

ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรือง

ของไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 

3. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมไทยสมยัรัตนโกสินทร์

และอิทธิพล ต่อการพฒันาชาติไทย 

4. วิเคราะห์บทบาทของไทย 

ในสมยัประชาธิปไตย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 3 (ต่อ)  • ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย

ใ น ส มั ย รั ต น โ ก สิ น ท ร์ ท่ี มี

อิทธิพลต่อการพฒันาชาติไทย

จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น โ ด ย เ ฉ พ า ะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ

ศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

ส ย า มิ น ท ร า ธิ ร า ช  บ ร ม น า ถ

บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

• บ ท บ า ท ข อ ง ไ ท ย ตั้ ง แ ต่

เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึง

ปัจจุบนัในสงัคมโลก 

ม.4 – 6 1. วิ เคราะห์ประเด็นสําคัญของ

ประวติัศาสตร์ไทย 

 ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ข อ ง

ประวติัศาสตร์ไทย เช่น แนวคิด

เก่ียวกบัความเป็นมาของชาติไทย 

อาณาจกัรโบราณในดินแดนไทย  

และอิทธิพลท่ีมีต่อสังคมไทย  

ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการสถาปนา

อาณาจกัรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ 

สาเหตุและผลของการปฏิรูป 

การปกครองบา้นเมือง การเลิกทาส 

เลิกไพร่ การสเด็จประพาสยโุรป 

และหัว เ มืองสมัย รัชกาลท่ี  5 

แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมยั

รัชกาลท่ี 6  

2 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง

สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติ

ไทย 

3. วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม 

ความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 

และวัฒนธรรมไทย ซ่ึงมีผลต่อ

สงัคมไทยในยคุปัจจุบนั 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – 6(ต่อ)  จ น ถึ ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ก า ร

ปกครอง พ.ศ. 2475 สมยัรัชกาล

ท่ี 7 บทบาทของสตรีไทย 

 4. วิ เคราะห์ผลงานของบุคคล

สาํคญัทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ท่ีมีส่วนสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย 

และประวติัศาสตร์ไทย 

 บ ท บ า ท ข อ ง ส ถ า บั น

พระมหากษัตริย์ในการพฒันา

ช า ติ ไ ท ย ใ น ด้า น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  

การป้องกัน และรักษาเอกราช

ข อ ง ช า ติ   ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์

วฒันธรรมไทย 

 อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วัฒ น ธ ร ร ม

ตะวนัตก และตะวนัออกท่ีมีต่อ

สงัคมไทย 

 ผลงานของบุคคลสําคัญทั้ ง

ชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมี

ส่วนสร้างสรรค ์วฒันธรรมไทย  

และประวติัศาสตร์ไทย 

-พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 

- พระบาทสมเด็จพระนัง่

เกลา้เจา้อยูห่วั 

- พระบาทสมเด็จมงกุฎ

เกลา้เจา้อยูห่วั 

- สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

- พระเจา้บรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – 6(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 - สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์

- สมเด็จพระเจา้รมวงศ์เธอ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

- หม่อมราโชทยั หม่อม

ราชวงศก์ระต่าย อิศรางกรู 

- สมเด็จเจา้พระยามหาศรี

สุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) 

- บาทหลวงปา เลอกวัซ์ 

- พระยากลัป์ยาณไมตรี 

(Dr. Francis B. Sayre ดร.ฟราน

ซีส บี แซร์) 

- ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 

- พระยารัษฎานุประดิษฐ์

มหิศรภกัดี (คอซอมบ้ี ณ ระนอง) 

 ปั จ จัย แ ล ะ บุ ค ค ล ท่ี

ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไทย และวฒันธรรมไทย ซ่ึงมี

ผลต่อสงัคมไทยในยคุปัจจุบนั 

-พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 

- สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ 

- สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม.4 – 6(ต่อ)  -  สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ 

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ 

 5.วางแผนกําหนดแนวทางและ 

การมีส่วนร่วมการอนุ รักษ์ภู มิ

ปัญญาไทยและวฒันธรรมไทย 

 สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ

วฒันธรรมไทย 

 วิถีชีวิตของคนไทยในสมัย

ต่าง ๆ  

 การสืบทอดและเปล่ียนแปลง

ของวฒันธรรมไทย 

 แ น ว ท า ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ

ปัญญาและวฒันธรรมไทยและ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

 วิธีการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาและวฒันธรรมไทย 

 * มฐ. ส 4.3 หมายถึง มาตรฐาน  ส 4.3  เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญา

ไทย มีความรัก ความภมิูใจและธาํรงความเป็นไทย 
 

ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (กรุงเทพฯ : ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 92 - 108. 

 

 จากตารางตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระท่ี 4 ประวติัศาสตร์ ของหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สะทอ้นให้เห็นว่าส่วนกลางมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนวิชา

ประวติัศาสตร์นั้ น เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวติัศาสตร์ 

สามารถใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยงัเขา้ใจ
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พฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในด้านความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลง 

ของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ียงัมุ่งหวังประการสําคัญให้ผูเ้รียนเข้าใจความเป็นมาของชาติไทย 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย และในการน้ี

กระทรวงศึกษาธิการคาดหวงัวา่ เม่ือผูเ้รียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาไทย 

ความภูมิใจในความเป็นไทย ประวติัศาสตร์ของชาติไทย ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และระบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีไดถู้กกาํหนดจาก

กระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางหลกัสูตรท่ีทุกโรงเรียนตอ้งนาํไปปรับใชใ้ห้เขา้กบัแต่ละ

ทอ้งถ่ิน11 
2. แบบเรียนลาว 

 หลงั ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริหารประเทศ

ดว้ยอุดมการณ์สังคมนิยมโดยพรรคประชาชนปฏิวติัลาว ในขณะท่ีสังคมตกอยูใ่นภาวะสับสน 

เศรษฐกิจไร้ทิศทาง อีกทั้งประชาชนท่ีกาํลงัแตกแยกทางความคิดกลวัต่ออาํนาจการปกครอง

ใหม่ รัฐกาํลงัมองหาเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างแบบแผนและทิศทางตามเป้าประสงคแ์ห่งรัฐ การศึกษา

ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างหน่ึงของรัฐในการส่งผ่านอุดมการณ์ความเป็นชาติของรัฐสู่

ประชาชน  

 รัฐบาลลาวโดยพรรคประชาชนปฏิวติัลาวใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการศึกษาของชาติ 

ศูนยก์ลางพรรคมีมติเก่ียวกบังานศึกษาว่า “เอาการศึกษาไปก่อนงานอ่ืนกา้วหน่ึง” โดยระบุว่า

เพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้าง “คนใหม่” แบบสังคมนิยมตามท่ีรัฐตอ้งการ12 แบบเรียนไดป้รับเปล่ียนมา

รับใชอุ้ดมการณ์สังคมนิยมใหม่แบบเตม็ตวั และส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบบเรียนลาว คือ

วิธีการใช้แบบเรียนลาวในการสร้างสํานึกความเป็นชาตินั้น ไม่ได้ใช้หนังสือเล่มเดียวหรือ

แบบเรียนวิชาเดียว เช่น วิชาประวติัศาสตร์ มาสร้างสาํนึกความรักชาติ แต่ครอบคลุมไปทุกวิชา

ทั้งหลกัสูตร เช่น การใชโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ สร้างสาํนึกความเป็นชาติทั้งในแง่ประวติัศาสตร์ 

ความสมัพนัธ์ของคนในชาติ และศตัรูของชาติ”13 

                                                 
 11กระทรวงศึกษาธิการ, ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551, 5.  

 12ปณิตา สระวาสี, การสร้างสาํนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวโดยผา่นแบบเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ ค.ศ.1975 – 2000, (กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 

2546), 3. 

 13เร่ืองเดียวกนั, 47 – 48. 
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 ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลลาวจึงรักษาอาํนาจในการผลิตแบบเรียนอย่างเขม้งวดมาตั้ งแต่  

ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) โดยเฉพาะการจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาในระดบัชั้นสามญันั้นมี “สถาบนั

คน้ควา้วิทยาศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ” สังกดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูรั้บผดิชอบในการแต่ง

และเรียบเรียงแบบเรียน หรือกล่าวไดว้่าลาวถูกกาํหนดจากพรรคประชาชนปฏิวติัลาวให้ใช้

แบบเรียนเดียวกันทั้ งประเทศ ในการวิจัยน้ีจึงได้เลือกใช้แบบเฮียนวิดทะยาสาดสังคม 

ชั้นมดัทะยม ปีท่ี 1 – 6 ซ่ึงเป็นแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการลาว 

 ลาวให้ความสําคญักบัวิชา “ประวติัศาสตร์” มากเห็นไดจ้ากการให้คาํจาํกดัความ

ตั้งแต่หนา้แรกของแบบเรียนวิชาประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงความสาํนึกร่วมเก่ียวกบั

วิชาประวติัศาสตร์วา่  

 

 วชิาปะหวดัสาด แม่นขะแหนงหน่ึง ของวทิะยาสาดสังคม ท่ีช่วยใหพ้วกเฮารับรู้อะดีดตะกาน 

หรือความเป้นมาของกานดาํลงชีวิด, กานต่อสู้, วดัทะนะทาํ และสังคมของมะนุดเฮา ปะหวดัสาด

แม่นส่ิงท่ีไดผ้า่นพน้ไป, ไดส้ะแดงออกตามไลยะเวลาสั้น หรือยาว ในน้ีพวกเฮาจะเวา้เถิง ปะหวดัสาด

ของมะนุด, เช่นวา่มะนุดเฮากาํเนิดมาแต่ใส, แต่เม่ือใด, ดาํลงชีวิด และมีกานเค่ือนไหวคือแนวใด, 

มะนุดเรามีกานเป่ียนแปง และมีความก้าวหน้าแนวใดแด่ นั้ นแม่นปันหาต่าง ๆ เหล่านั้ น 

กะจ่างแจง้ข้ึน14  

 

 แบบเรียนประวติัศาสตร์ลาวช่วยให้เราเห็นภาพท่ีชดัเจนในการใชป้ระวติัศาสตร์  

ท่ีเน้นการต่อสู้ของชาติเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสํานึกรักชาติและสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

(แบบท่ีรัฐตอ้งการ)ใหก้บัผูเ้รียน โดยกาํหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ความวา่  

 

 การเรียนปะหวดัสาด ช่วยใหพ้วกเฮารู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความเป้นมาของมะนุด, ของชาด

....ช่วยให้พวกเฮาเขา้ใจอย่างถึกตอ้ง เถิงเหดผนของปะกดกานทางดา้นสังคมและสายพวัพนั 

เซ่ิงกนัและกนัละหว่างปะกดกานเหล่านั้น...ปะเทดชาดของพวกเฮาเคยถึกพวกสักดินา และ 

จกักะพดัต่างดา้วรุกราน แต่ปะชาชนลาวก่อไดด้าํเนินต่อสู้ย่างทอละหดอดทน จนกา้วไปเถิง 

ไชชะนะคั้งสุดทา้ย นั้นแม่นกานสะถาปะนา สาทาละนะลดั ปะชาทิปะไต ปะชาชนลาว ในวนัท่ี 

2 ทนัวา ปี ค.ส. 197515 

                                                 
 14กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวิทะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง (เวียงจนั : สะถาบนั

คน้ควา้ วทิะยาสาดกานสึกสา, 1996.), 1.  

 
15

เร่ืองเดียวกนั, 1-2.  
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 “รัฐตระหนักในความสําคญัของการศึกษาเพราะระบบการศึกษาผ่านโรงเรียนเป็น

กลไกหลกัในการสร้างสํานึกความเป็นชาติ เผยแพร่ภาษาประจาํชาติ และส่งผ่านความทรงจาํ

ของชาติและของประชาชนในชาติ แบบเรียนซ่ึงผลิตข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการของลาว  

จึงยงัคงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางสงัคมอนัหน่ึงท่ีสามารถสะทอ้นความพยายามของรัฐในการสร้าง

สาํนึกความเป็นชาติไดเ้ป็นอยา่งดีตั้งแต่เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั”16 การทาํความ

เขา้ใจในแบบเรียนจึงเปรียบเสมือนการทาํความรู้จกักบัรัฐ ในฐานะกระจกสะทอ้นชุดความคิด

ตามอุดมคติแห่งรัฐ 

3. การกล่อมเกลารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาว ผ่านแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย - ลาว 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ของการวิจยัวา่ “การเป็นพลเมืองดีของประเทศนั้นสามารถ

เรียนรู้ไดเ้ยาวชนไม่ไดเ้ป็นพลเมืองดีดว้ยเหตุบงัเอิญ”17 ซ่ึงแน่นอนว่าพลเมืองท่ีดีของแต่ละประเทศ

จะมีความแตกต่างไปตามค่านิยม จารีต คติความเช่ือ แบบแผนทางวฒันธรรมอีกทั้งรูปแบบ 

การปกครอง การกล่อมเกลาประชาชนในแต่ละรัฐจึงถือเป็นจุดมุ่งหมายสําคญั ในการผลิต 

ชุดความคิดโดยผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ได้ประชาชนท่ีเติบโตมาพร้อมแนวทาง

ตามท่ีรัฐกาํหนดจุดมุ่งหมายไว ้

 การพฒันาคุณลกัษณะของประชาชนพลเมืองภายในสังคมให้เอ้ือต่อการพฒันา

ประเทศ มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมีเจตคติ และค่านิยมตามแบบแผนของสังคม รวมทั้งรู้

บทบทหน้าท่ีของตนเอง ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท่ีมาและชาติของตน เหล่าน้ีลว้นเป็น

จุดมุ่งหมายหลกัท่ีสําคญัของทุกประเทศ การมองผ่านแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (ค.ศ. 1975 – 2009) ท่ีแมจ้ะมีการปรับปรุงหลกัสูตรบา้งในปี 1979 

(พ.ศ. 2522)แต่กย็งัเนน้ย ํ้าภาพและเหตุการณ์เดิม ท่ีสาํคญัแบบเรียนลาวถูกใชม้ายาวนานถึง 20 ปี 

ดงันั้นการมองผ่านแบบเรียนลาวชุดน้ีจะช่วยให้เขา้ใจการสร้าง “มายาคติของรัฐ”18 ต่อการรับรู้

ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ไทย-ลาว ท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ไทยและลาวในปัจจุบนั 

                                                 
 16ปณิตา สระวาสี, การสร้างสาํนึกความเป็นชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยผา่นแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ค.ศ. 1975 – 2000, 3 – 4. 

 17Allen, Garth and Martin, Education and Community : The Politics of Practice, 146. 
18มายาคติของรัฐ ในท่ีน้ี สืบเน่ืองมาจากการใหค้วามหมาย “ชาติ”ของ เบน แอนเดอร์สัน วา่เป็น

ส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริง “มายาคติของรัฐ” ผูว้ิจยัจึงหมายถึง การสร้างความสาํนึกให้กบัประชาชน ในเร่ืองการรักชาติ 

ภาคภูมิใจชาติ ร่วมไปถึงความรู้สึกห่วงแหนในชาติ ให้กลายเป็นความรู้สึกร่วมของประชาชน โดยผา่นองค์

ความรู้ท่ีรัฐใชอ้าํนาจกาํหนดเป็นผูก้าํหนดแบบเรียน, ผูว้จิยั.  
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 เน่ืองดว้ยเน้ือหาภายในแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

แบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ผู ้วิจัยจึงจะยกเฉพาะมิติสําคัญท่ีเ ก่ียวข้องกับการรับรู้

ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว ในการเปรียบเทียบแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว

เท่านั้น 

 3.1 จุดเร่ิมต้นของรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในแบบเรียนไทย – ลาว 

 ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นถึงความสาํคญัของ “แบบเรียน”ในฐานะเคร่ืองมือแห่งรัฐ 

ท่ีใชป้ลูกฝังความคิดให้กบัผูเ้รียนตามแต่รูปแบบของพลเมืองท่ีรัฐนั้น ๆ วางไวต้ามแต่พื้นฐาน

ความตอ้งการในแต่ละรัฐ ในหัวขอ้น้ีจะศึกษาถึงจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ไทยและลาว 

เม่ือกล่าวถึงกันในบริบททางประวติัศาสตร์ผ่านแบบเรียน เพื่อให้เห็นภาพแรกของผูเ้รียน 

ในการทาํความรู้จกัซ่ึงกนัและกนัผ่านแบบเรียนท่ีรัฐลาวสร้างข้ึน ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ  

ท่ีนาํมาขยายภาพ หรือเป็นการรับรู้ประวติัศาสตร์ในมุมมองใหม่ท่ีต่างไปจากความสัมพนัธ์ 

ทางประวติัศาสตร์ของไทยและลาวท่ีบนัทึกตามพงศาวดารของไทยและลาวท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึง

ไวใ้นบทท่ี 2  

 เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างลาวและไทยนั้น แบบเรียนประวติัศาสตร์ลาว ใช้

พงศาวดารลาวปูพื้นฐานความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียนถึงอาณาจกัรโบราณ กล่าวถึง  

 

 ก่อนน้ีสองพนักวา่ปี...มีนะคอนหนองแส หลีตาลีฟ ู(ยูป่ะเทดจีน) เป้นเมืองหลวง. มีความ

จะเลินรุ่งเรือง, มีอานาเขดกวา้งขวาง มีกะสัดเจา้ขุนบูลมลาชาทิลาดปกคอง เจา้ขุนบูลมมีลูกชาย  

7 คน, เพ่ือขะหยายเขดแดนปกคองลงมาทางใต;้ พะองไดแ้ต่งตั้งใหลู้กชายทั้ง 7 นั้นไปส้างสาและ

ปกคองเมืองต่าง ๆ” ความสําคญัของ ขุนบรม ท่ีลาวกล่าวถึงในแบบเรียนน้ีคือ สายสัมพนัธ์

ระหว่างลาวและอาณาจักรต่าง ๆ ท่ีเป็นพ่ีน้องกนัมาแต่คร้ังอดีต ซ่ึงบุตรทั้ง 7 ท่ีไปปกครอง 

ยงัดินแดนต่าง ๆ19 ตามท่ีพงศาวดารกล่าว คือ หลวงพระบาง ตาลีฟู(จีน) ตงแกงเหวียดนาม 

เชียงใหม่ สีโคดตะบอง เชียงขวาง และ อยุธยา ความสัมพันธ์ตามพงศาวดารท่ีกล่าวถึง 

ในแบบเรียนสรุปไดว้า่ ไทยและลาว “เป็นพ่ีนอ้งกนัมาแต่ขนุบรมโนน้20 

 

 สาํหรับแบบเรียนไทยเร่ิมกล่าวถึงลาวในหัวขอ้ อารยธรรมในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตใ้นฐานะรัฐโบราณ เล่าถึงพฒันาการของลาวจากรัฐอิสระจนรวบรวมเป็นปึกแผ่นไดภ้ายใต ้

การนาํ ของ พระเจา้ฟ้างุ่ม  

                                                 
 19กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 18. 

 20สิลา วีระวงส์, พงศาวดารลาว. แปลโดย ทองสืบ ศุภะมาร์ค (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 

2528), 33.  
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 อาณาจกัรลา้นชา้ง หรือ ศรีสัตนาคนหุต ตามพงศาวดารลา้นชา้งกล่าวว่า มีชนกลุ่มหน่ึง 

ท่ีเรียกวา่ พวกลาว ไดอ้พยพมาจากจีนตอนใตแ้ละตั้งถ่ินฐานในเขตลุ่มนํ้าโขงตอนบนสถาปนารัฐ

อิสระข้ึนหลายรัฐในเวลาใกลเ้คียงกบัท่ีไทยอีกเผ่าหน่ึงตั้งถ่ินฐานอยู่แถบลุ่มแม่นํ้ าเจ้าพระยา

ตอนบนเป็นอาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรสุโขทยัและอ่ืน ๆ อาณาจกัรสุโขทยัเคยแผข่ยายอาณาเขต

ไปจนจดเวียงจนัทน์ แต่เม่ืออิทธิพลของอาณาจกัรสุโขทยัและเขมรอ่อนแอลง รัฐแถบลุ่มนํ้ าโขง

ตอนบนก็มีความเขม้แข็งมากข้ึน โดยการนาํของ พระเจา้ฟ้างุ่ม ซ่ึงไดร้วบรวมรัฐอิสระต่าง ๆ  

ของพวกลาวเป็นรัฐเดียวกนัไดส้าํเร็จในพุทธศตวรรษท่ี 19 รัฐน้ีมีช่ือวา่อาณาจกัรลา้นชา้ง หรือ 

ศรีสัตนาคนหุต มีนครหลวงอยูท่ี่หลวงพระบาง21 

 

 ความแตกต่างท่ีไม่น่าแปลกใจในบทเรียนไทยและลาวในการเร่ิมตน้ของความสมัพนัธ์

ไทยและลาวน้ี คือ ไทยจะจบตรงท่ีพระเจา้ฟ้างุ่มสามารถพฒันารัฐอิสระและสถาปนาข้ึนเป็น

อาณาจกัรไดใ้นท่ีสุด แต่สาํหรับแบบเรียนลาวแลว้ วีรกรรมต่าง ๆ ของ พระเจา้ฟ้างุ่มถูกนาํมา

ขยายความ  

 

 เจา้ฟ้างุ่ม เป็นเจา้ชีวดิ ท่ีดาํลงคงตนอยูใ่น ลาชะสมบดัท่ีเป็นทาํ, เถิงวา่อายยุงันอ้ย แต่ชีวดิ

ของเพิ่นก่ไดผ้า่นผา่อุปะสักนา ๆ ปะกานเพื่อความยูเ่ยน้เป้นสุกของปวงชนลาว. นบัแต่กาง 

สะตะวดัท่ี 14 เป้นตน้มา อานาจกัลาวลา้นชา้ง ไดจ้ะเลินเขม้แขง เคียงคู่กบัอาณาจกัต่าง ๆ ท่ีอยู่

ฮอ้มขา้งเช่น : อะยดุทะยา, ดายเหวยีด, ขะเหมน, พะมา้... 22 

 

 และท่ีน่าสนใจคือการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวในสมัย 

พระเจา้ฟ้างุ่ม ท่ีไม่พบในแบบเรียนไทย 

 

ต่พายนอกเจา้ฟ้างุ่ม ไดส้้างสายสาํพนั อนัดีงาม, มีลกัสะนะพิเสดกบัเจา้ ไชยะวอละมนัปะ

ละเมสวน กะสัดแห่งขะเหมน.ต่สะหยามเจา้ฟ้างุ่ม ไดเ้ฮด้ใหเ้จา้อู่ทอง แห่งอะยดุทะยาเกงขาม 

แลว้ยอมแบ่งเขดนํ้าแดนดิน ละหวา่งลาวลา้นชา้ง กบัสะหยาม และไดส้้าสายพวัพนัแบบบา้นใก้

เฮือนเคียงท่ีดีงามยา่งแทจิ้ง23 

 

                                                 
 21ไพฑูรย ์มีกุศล และคณะ, หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2544, (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2550), 138. 

 22กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 30.  

 23เร่ืองเดียวกนั.   
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 แบบเรียนลาวให้ภาพท่ีเป็นพฒันาการอย่างเป็นลาํดับเวลาซ่ึงแน่นอนท่ีสุดว่า

แตกต่างไปจากแบบเรียนไทย แบบเรียนลาวใส่เน้ือหาของความรุ่งเรืองของอาณาจกัรภายหลงั

รัชสมยัพระเจา้ฟ้างุ่ม ควบคู่ไปกับการทาํสงครามเพ่ือรักษาอาํนาจพร้อมกันนั้นยงักล่าวถึง

ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่ออยุธยาในฐานะเท่าเทียมทั้งประเทศคู่คา้ และมิตรประเทศใกลเ้คียงท่ีทาํ

สงครามกนัเองและช่วยกนัทาํสงครามอยา่งเป็นลาํดบั  

 “ ค.ส. 1486 – 1496 พะยาหลา้นํ้ าแสนไตผูเ้ป้นนอ้งชายของเจา้แท่นคาํ...ไดผ้กูไมตี

กบักงุสีอะยดุทะยา ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึน”24  

 “เจา้โพธิสาละลาด...สามาดตีตา้นกนอุบาย แผอ่าํนาด ของสกัดินาสยาม ใหป้ะลาไชลง

ในปี ค.ส. 1540”25 

 

 เจ้าไชยะเชดถาทิลาด จ่ึงผูกไมตีกบักุงสีอะยุดทะยา ไดย้า้ยนะคอนหลวง จากนะคอน 

เชียงทองลงมาส้างตั้งยูเ่มืองเวียงจนั. ...ทงัสะดวกในกานติดต่, พวัพนักหััวมืองต่าง ๆ ของอานาจกั

ลาวลา้นชา้ง ก่คือกบักุงสีอะยุดทะยา. ...พะองไดผ้กูไมตีกบั อะยดุทะยา เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกนั

เพาะว่าทั้ งสองอาณาจัก ลว้นแต่ถึกไพข่มขู่จากพะมา้. ปะชาชนสองอานาจัก ไดร่้วมกนัส้าง 

พะทาดสีสองรัก ท่ีเมืองด่านชา้ย (จงัหวดัเลีย ปะทดไท) ข้ึนในปี ค.ส. 1560 -1563 เช่ิงยูเ่ก่ิงกาง

ละหวา่ง แม่นํ้ าของกบัแม่นํ้ าน่าน และเป้นชายแดนของอานาจกัทงัสอง ในสะไหมนั้น. พะทาด 

สีสองรักเป้นสันยาลกั แห่งไมตีจิด มิดตพาบ ละหวา่งอานาจกัลาวลา้นชา้ง และอานาจกัอะยดุทะยา26 

 

 “ในปี ค.ส. 1638 สมยัของเจา้สุลิยะวงสาเป็นไลยะท่ีละบอบสักดินาลาว ไดก้า้วข้ึนสู่ 

ความจะเลินรุ่งเรือง, ลาว – กุงสีอะยุดทะยา ไดมี้กานส่งลาชะทูด และเค่ืองบนันากาน ต่าง ๆ  

มาแลกเป่ียนกนัเป้นปะจาํในทุก ๆ ปี”27 

 แบบเรียนไทย กล่าวถึงลาวในระยะเวลากว่าสองศตวรรษภายหลงัรัชสมัยของ 

พระเจา้ฟ้างุ่ม ดว้ยการสรุปแบบน่าสนใจเพียงวา่  

 

 ภายหลังจากอาณาจักรล้านช้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรล้านนา ต่อเม่ือ

อาณาจกัรลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า พม่าจึงทาํสงครามกบัอาณาจกัรลา้นชา้ง และมีชยัชนะ

เหนืออาณาจกัรลา้นชา้งใน พ.ศ. 2117  นบัแต่นั้นมาจนถึงเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 พม่า อยธุยา 

                                                 
 24กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 33. 

 25เร่ืองเดียวกนั, 34. 

 26เร่ืองเดียวกนั, 36 - 37.  

 27เร่ืองเดียวกนั, 42 - 45.  
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และเวียดนามก็แข่งกันข้ึนมีอาํนาจเหนือดินแดนอาณาจักรล้านช้าง อาจกล่าวได้ว่า ตั้ งแต่ 

พุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นตน้มาอาณาจกัรลา้นชา้งมีช่วงเวลาท่ีเป็นเอกราชนอ้ยมาก เพราะมกัตกอยู่

ใตอ้าํนาจของรัฐรอบขา้งท่ีมีความเขม้แขง็มากกวา่อยูเ่สมอ28 

  

 การกล่าวถึงลาวแบบสรุปความโดยให้เห็นพฒันาการของลาวท่ีพฒันามาจาก 

รัฐอิสระและเป็นปึกแผ่นไดโ้ดยการรวบรวมของ “พระเจา้ฟ้างุ่ม” และตกอยู่ในอาํนาจของ

ต่างชาติท่ีเปล่ียนมือกนัเป็นระยะ ๆ จนนาํมาสู่ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวท่ีเปล่ียนจาก

ฐานะประเทศท่ีเท่าเทียมมาเป็นประเทศใตอ้าํนาจกบัประเทศเจา้อาณานิคม ซ่ึงแบบเรียนไทย 

ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธ์เชิงสงครามระหวา่งไทยและลาวในแบบเรียนดว้ยการเร่ิมตน้และจบลง

เพียงสามบรรทดั 

 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง 

ของไทยแลว้ โปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จเจา้พระยาพระมหากษตัริยศึ์กและเจา้พระยาสุรสีห์นาํทพั 

ไปปราบอาณาจักรลา้นช้างไดส้ําเร็จทั้ งยงัได้นําพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตน 

ปฏิมากรกลบัมาดว้ย29   

 

 นํ้าเสียงในแบบเรียนไทยต่อความสัมพนัธ์เชิงสงครามในคร้ังน้ีราบเรียบไม่ต่างจาก

การกล่าวถึงส่ิงธรรมดาสามญัท่ีพึงจะเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างอยา่งส้ินเชิงกบัแบบเรียนลาว 

 สําหรับแบบเรียนลาวนั้ น การเร่ิมต้นทําสงครามระหว่างไทยและลาวในคร้ัง

พระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสิน แห่งกรุงธนบุรีน้ีเป็นเพียงจุดเร่ิมของแบบเรียนท่ีเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัในการสร้างความรู้สึก “รักชาติ”โดยใชค้วามจริงทางประวติัศาสตร์ระหวา่ง  “สกัดินาสยาม”30  

 

                                                 
 28ไพฑูรย ์มีกุศล และคณะ, หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2544, 138.  

 29เร่ืองเดียวกนั. 
30“สักดินาสยาม” เป็นคาํท่ีพบในเอกสารลาว ในบริบทท่ีกล่าวถึง ไทย ในช่วงเวลาท่ีลาวอยูใ่ต้

การปกครองของไทยในฐานะประเทศราช รวมไปถึงเป็นคาํท่ีใชเ้พ่ือแสดงความรู้สึกชิงชงัต่อการตกเป็น 

หวัเมืองข้ึนภายใตก้ารกดข่ีของประเทศไทย, ผูว้จิยั.  
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เป็นเคร่ืองมือสําคญั “สงคามยาดชิงอาํนาดกนั ละหว่างกุ่มสักดินาต่าง ๆ31 ย่างยืดเยื้อยาวนาน  

ในสะวดัท่ี 18 ไดเ้ฮด้ใหป้ะชาชนทุกยากลาํบากและเฮด้ใหอ้านาจกัลาวลา้นชา้ง อ่อนเพียรอบดา้น, 

กา้วไปเถิงกานตกเป็นหวัเมืองข้ึนของสกัดินาสะหยาม”32 

 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ในแบบเรียนลาวจะมีการกล่าวถึงพฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศลาวและไทยมาอยา่งเป็นลาํดบัขั้น อาจเป็นเพราะตอ้งการใหผู้เ้รียนเห็นถึงความยิง่ใหญ่

และความเจริญของอาณาจักรโบราณท่ีเติบโตมาควบคู่กับประเทศรอบข้างจึงมีการให้

รายละเอียดในแบบเรียนอย่างเป็นลําดับขั้น ซ่ึงต่างจากไทยท่ีเป็นการสรุปแบบรวบรัด 

ในไม่ก่ีย่อหน้าในการสร้างภาพของประเทศลาวกบัผูเ้รียน การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัลาว 

ในไม่ก่ีย่อหน้าน้ีละเลยถึงความสัมพนัธ์ในรูปแบบมิตรประเทศ คงมีแต่การสรุปอย่างรวดรัฐ 

ถึงลาว ในฐานะรัฐอิสระท่ีพฒันาข้ึนมาและถูกครอบครองจากต่างชาติท่ีผลดักนัเขา้มีอาํนาจ  

ซ่ึงรวมถึงไทยเองในทา้ยท่ีสุด  

3.2 การรับรู้รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาว ผ่านแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทย – ลาว 

 จากขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ตอ้งยอมรับว่า ไทยปกครองลาวนานนับศตวรรษ  

และเหตุของความจริงท่ีไทยมีอิทธิพลเหนือลาวในช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์น้ีเอง ท่ีกลายมาเป็น

มุมมองของลาวในความรู้สึกของผูถู้กเอาเปรียบ เม่ือมีผูป้กครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครอง ผูก้ดข่ีกบั 

ผูถู้กกดข่ี ผูช้นะกบัผูแ้พ ้ จึงเป็นธรรมดาท่ีแบบเรียนของลาวมีความแตกต่างในมุมมองและเน้ือหาไป

จากแบบเรียนของทางฝ่ายไทย การสร้างแบบเรียนโดยอาศยัประวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในภาวะ

อารมณ์น้ี จึงมีผลต่อความรับรู้ในรูปแบบความสมัพนัธ์ของไทยและลาวท่ีเป็นแม่แบบทางความคิด

ในมุมมองของไทยท่ีมีต่อลาว และมุมมองท่ีลาวมีต่อไทย 

 ดว้ยอาณาเขตภูมิประเทศท่ีตั้งของไทยและลาวมีพรมแดนติดกนั อีกทั้งยงัมีภูมิหลงั

ทางประวติัศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน ในแบบเรียนของไทยจึงมีการกล่าวถึงลาวบ่อยคร้ัง 

เช่นเดียวกับแบบเรียนลาวท่ีมีการพูดถึงไทยบ่อยคร้ังเช่นกัน แต่ในการวิจยัน้ีจะไม่กล่าวถึง 

ในทุกหน้า ท่ีกล่าวถึง “ลาว” ในแบบเรียนไทย และจะไม่กล่าวถึงทุกบรรทดัท่ีพูดถึง “ไทย” 

ในแบบเรียนลาว ผูว้ิจยัจะหยิบยกเฉพาะมิติท่ีเป็นการรับรู้รูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทย 

และลาวท่ีพบในแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทย – ลาว และจะไม่มีการวิเคราะห์ว่าแบบเรียนของใคร

                                                 
31นับแต่ ค.ศ. 1713 อาณาจกัรลาวลา้นชา้งแยกเป็นสามอาณาจกัร อนัไดแ้ก่ หลวงพระบาง 

เวียงจนัทน์ จาํปาศกัด์ิ ทั้งสามอาณาจกัรต่างช่วงชิงอาํนาจและขดัแยง้ผลประโยชน์กนัเอง ต่างฝ่ายต่างหันไปพ่ึง

อาํนาจจากภายนอก คือสยามและพม่า “กุ่มสักดินาต่าง ๆ” จึงหมายถึง หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ จาํปาศกัด์ิ 

พม่า และสยาม, ผูว้จิยั.  

 32กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 48.   
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ถูกหรือผิดตามขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์  แต่จะให้เห็นถึงมุมมองท่ีไทยพูดถึงลาว และลาว

พดูถึงไทย ผา่นแบบเรียนประวติัศาสตร์เท่านั้น 

  3.2.1  “พีใ่หญ่” จากแบบเรียนไทย 

 การสร้างแบบเรียนของไทยและลาว ดว้ยขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีมีมุมมอง

ต่างกนัระหวา่งไทยและลาวน้ีเอง ทาํใหก้ารนาํเสนอเน้ือหาในแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว

ใช้วิธีการกล่อมเกลาผูเ้รียนต่อกรณีรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวในลกัษณะ 

ท่ีแตกต่างกันไทย จึงสร้างพื้นฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเน้นการไม่เคยตกอยู่ใตก้ารปกครอง 

ของประเทศใดเลย อีกทั้งยงัสามารถขยายอาํนาจเขา้มีอิทธิพลต่อประเทศใกลเ้คียงเป็นตน้ทุน 

ในการสร้างความรู้สึกร่วมใหแ้ก่ผูเ้รียน  

 การให้ภาพความเขม้แขง็ของรัฐในอดีตท่ีสามารถแผข่ยายอาํนาจไปปกครองประเทศ

ใกลเ้คียงเป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน รวมไปถึงการกดใหป้ระเทศเพ่ือนบา้น

ต่าง ๆ เป็นเพียงองคป์ระกอบเลก็ ๆ ในการขยายอาํนาจของรัฐไทยในอดีต ก็ยิ่งเป็นการกระตุน้

ความรู้สึกรักและภาคภูมิใจกบัประเทศมากข้ึนไปดว้ย ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการอธิบาย

รูปแบบความสมัพนัธ์กบัลาวในแบบเรียนไทย ใน 2 มิติ คือ 

 1. ลาวในฐานะมิตรประเทศ เป็นการกล่าวถึงลาวในบทบาทของประเทศท่ีมีฐานะ 

เท่าเทียมกนั ซ่ึงพบในประเด็นการกล่าวขยายมุมมองจากหัวขอ้ ความสัมพนัธ์ระหว่างอยุธยากบั

เพื่อนบา้น ท่ีบรรยายความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยและลาว ไว ้2 ประเดน็ดว้ยกนั 

 ประเดน็แรกเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ของการกระชบัอาํนาจดว้ยการสร้างสายสัมพนัธ์

ทางเครือญาติ “ในลกัษณะท่ีมีมิตรไมตรีต่อกนัตลอดมา ตั้งแต่คร้ังเร่ิมตน้สมยัอยธุยา...คร้ันเม่ือ

พระเจา้สามแสนไทยสืบราชสมบติั สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) ก็ไดพ้ระราชทาน

นางแกว้ฟ้าแก่พระเจา้สามแสนไทย อยุธยากบัลา้นชา้งจึงมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกนั”33

และความสมัพนัธ์ในรูปแบบน้ียงัดาํเนินต่อไปในสมยัหลงัเม่ือ “พระจา้ไชยเชษฐาธิราชทรงสู่ขอ

พระนางเทพกษตัรี พระราชธิดาสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ พระองคพ์ระราชทานให”้34 

 ประเดน็สุดทา้ยเป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ในฐานะพนัธมิตรช่วยเหลือดา้นการสงคราม 

“สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิร่วมทาํไมตรีกบัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งลา้นชา้ง ในการร่วมกนั

ต่อตา้นอาํนาจของพระเจา้บุเรงนองกษตัริยพ์ม่า โดยปรากฏหลกัฐานคือพระธาตุศรีสองรัก 

                                                 
 33ไพฑูรย ์มีกุศล และ ทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2547), 74. 

 34เร่ืองเดียวกนั. 
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ท่ีอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย”35 และ “ต่อมาในสงครามสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ. 2112 

อาณาจกัรลา้นชา้งส่งทพัมาช่วยอยธุยา แต่ถูกพม่าโจมตีจนถอยล่ากลบัไป ภายหลงัปีพ.ศ. 2112 

อยธุยากบัลา้นชา้งยงัคงเป็นไมตรีต่อกนัจนส้ินอยธุยา”36  

 การกล่าวถึงลาวในแบบเรียนไทยในฐานะประเทศท่ีมีฐานะเท่าเทียมกนัน้ีแมจ้ะมีเพียง

พื้นท่ีเล็ก ๆ แทรกตวัอยู่ในหัวขอ้ย่อยของแบบเรียนไทย ถา้ตดัประเด็นการเมืองในกรณีสร้าง

สัมพนัธ์เพื่อกระชบัอาํนาจและเก้ือกูลเพื่อหวงัหามิตรประเทศช่วยรบ ก็กล่าวไดว้่าเป็นไปใน

ทิศทางท่ีดี แมใ้นบทเรียนไทยอาจจะไม่ได้เน้นย ํ้าถึงความผูกพนัหรือไมตรีต่อลาวมากนัก  

แต่การศึกษาจากบทเรียนก็ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้ว่าคร้ังหน่ึงไทยและลาวเคยมีสายสัมพนัธ์ 

ทางเครือญาติและความช่วยเหลือใหแ้ก่กนัแมจ้ะไม่ใช่ประเดน็สาํคญัท่ีถูกกล่าวถึงมากนกักต็าม 

 2. ลาวในฐานะประเทศใตก้ารปกครอง ความสมัพนัธ์ในรูปแบบสงครามเป็นการสร้าง

ความรู้สึกร่วมท่ีดีไดว้ิธีหน่ึง เพราะสงครามก่อใหเ้กิด “ผูแ้พ”้ และ “ผูช้นะ” ใจความสาํหรับลาว

ในแบบเรียนไทยก่อนท่ีจะตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของไทยนั้นดูจะเป็นการสรุปแบบให้ภาพ

ชดัเจนกบัผูเ้รียนถึงสายสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาว “สมยัใดท่ีไทยเขม้แขง็ ไทยจะขยายอาํนาจ

เขา้ปกครองลาวในฐานะประเทศราช หากสมยัใดท่ีไทยอ่อนแอ ลาวจะตั้งตนเป็นอิสระหรือไม่ก็

ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของเวียดนาม”37 และความสัมพนัธ์ในรูปแบบสงครามกบัลาวในบทเรียน

ไทยทั้งในสมยักรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ก็ช่วยเพิ่มความ “เหนือกว่า” ให้กบัไทย 

ในฐานะ “ผูช้นะ” อยา่งต่อเน่ือง 

  

 เม่ือสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราชทรงปราบก๊กต่าง ๆ จนเป็นปึกแผน่มัน่คงแลว้ ทรงตอ้งการ

ใหแ้ควน้ของลาวทั้งหมดเขา้มาอยูใ่ตอ้าํนาจของกรุงธนบุรีเหมือนเช่นสมยัอยธุยา ในพ.ศ. 2319 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงให้เจา้พระยาจักรี (ทองดว้ง) เป็นแม่ทพัยกไปตีจาํปาศกัด์ิ 

จนสามารถยึดจาํปาศกัด์ิไดส้าํเร็จ...ต่อมาในปี พ.ศ. 2321 ให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก 

                                                 
 35ไพฑูรย ์มีกุศล และ ทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544, 74. 

 36เร่ืองเดียวกนั, 75. 

 37ไพฑูรย ์มีกุศล และ ทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2548), 54.  
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ยกทพัไปตีกรุงเวียงจนัทน์และเมืองต่าง ๆ ท่ีข้ึนกบัเวียงจนัทน์ไดส้ําเร็จ...ลาวจึงกลบัมาอยูใ่ต้

การปกครองของไทยอีกคร้ังสมยักรุงธนบุรี38 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัการปกครองประเทศราช..สถานการณ์

ดงักล่าวทาํใหเ้จา้อนุเห็นเป็นโอกาสท่ีจะเป็นอิสระจากไทยจึงก่อการกบฏกอบกูเ้อกราช...เจา้อนุ

ไดเ้ขา้ยดึเมืองต่าง ๆ ตามเส้นทางท่ียกไปตีกรุงเทพฯ...ไดก้วาดตอ้นผูค้นและทรัพยสิ์นจาํนวนมาก

ส่งไปท่ีเวียงจนัทน์ ทพัเจา้อนุยกมาถึงเมืองสระบุรี ทางกรุงเทพฯ จึงไดท้ราบข่าวการกบฏของ

เวียงจนัทน์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ส่งกองทพัใหญ่ภายใต้

บงัคบับญัชาของกรมพระราชวงับวรตีกองทพัจากเวียงจนัทน์จนตอ้งถอยร่นไป เจา้อนุ หนีกลบัไป

เวยีงจนัทน์แลว้อพยพครอบครัวไปหนีไปพึ่งเวยีดนาม 

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2370 เจา้อนุพร้อมทหารเวียดนามจาํนวนหน่ึงไดเ้ดินทางกลบั

เวยีงจนัทน์ พบวา่มีทหารไทยรักษาการณ์อยู ่เจา้อนุจึงแกลง้ทาํทีสาํนึกผิดขอผกูไมตรีต่อทหารไทย 

เม่ือทหารไทยเผลอเจา้อนุก็ยกกาํลงัเขา้โจมตีทหารไทยจนตอ้งล่าถอยขา้มแม่นํ้าโขงไปตั้งหลกั

ท่ียโสธร 

 ต่อมาพระยาราชสุภาวดี ไดย้กทพัโจมตีเวียงจนัทน์อีกคร้ังหน่ึง ส่วนเจา้อนุไดห้นีไปพ่ึง

เวยีดนามอีกเช่นเคย สงครามคร้ังน้ีเมืองเวยีงจนัทน์เสียหายอยา่งหนกั ต่อมาเจา้อนุถูกทหารไทย

ตามไปจับได้และส่งมายงักรุงเทพฯ และถูกจําขังได้ไม่ก่ีว ันก็ถึงแก่กรรม...ต่อจากนั้ น

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวทรงให้ปรับปรุงการปกครองหัวเมืองทางภาคอีสานใหม่  

โดยลดอาณาเขตเวียงจนัทน์ให้เล็กลง...เมืองท่ีอยู่ใตก้ารปกครองเวียงจันทน์ให้ข้ึนกบัไทย

โดยตรง...เพ่ือสร้างความเขม้แขง็สาํหรับต่อตา้นการกบฏเวยีงจนัทน์หากเกิดข้ึนอีก39 

 

 ความจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนกบัความสัมพนัธ์ไทยและลาวในรูปแบบของ

ประเทศเจา้อาณานิคมน้ี เป็นขอ้เท็จจริงสําคญัท่ีสร้างมิติท่ีแตกต่างในแบบเรียนไทยและลาว 

แบบเรียนไทยใช้สงครามในประวติัศาสตร์ไทยและลาวสร้างความรู้สึก “เหนือกว่า” ในฐานะ 

“ผูช้นะ” เจา้ประเทศราชผูมี้สิทธ์ิในการปราบปรามผูแ้ขง็ขอ้ให้กบัผูเ้รียน การรับรู้และเขา้ใจลาว 

ในแบบเรียนไทยสร้างความรู้สึก “เหนือกวา่”ใหก้บัผูเ้รียนไดไ้ม่ยาก  

 จนปัจจุบนัแมล้าวมีเสรีทางการปกครองแลว้ ไทยยงัคงถือตนเป็น “พี่ใหญ่” ในภูมิภาค

ท่ีคอยจดัการดูแล และใหค้วามช่วยเหลือในฐานะประเทศท่ี “เหนือกว่า” มาแต่คร้ังอดีต ซ่ึงทศันะ

                                                 
 38ไพฑูรย ์มีกุศล และคณะ, หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 ช่วงชั้นท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2550), 114. 

 39เร่ืองเดียวกนั, 115.  
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ท่ีหล่อหลอมภาพสายสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวในลกัษณะน้ี เป็นผลมาจากแบบเรียนเป็น

สาํคญั 

  3.2.2 “ศัตรู” จากแบบเรียนลาว 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า เอกลักษณ์ของแบบเรียนลาว คือความโดดเด่นในการสร้าง

ความรู้สึกรักชาติ ท่ีใชแ้บบเรียนในการสร้างสํานึกความเป็นชาติ ไม่ใช่หนังสือเพียงเล่มเดียว

หรือแบบเรียนวิชาเดียวแต่ครอบคลุมไปทั้งหลกัสูตรทุกวิชา ประวติัศาสตร์จึงเป็นวิชาหลกัสาํคญั

ในการสร้างฐานความคิดให้กบัผูเ้รียน ลาวใชค้วามจริงท่ีตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของศกัดินา

ต่างชาติเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการปลุกระดมความรู้สึกรักชาติ ยิง่แบบเรียนใหภ้าพความโหดร้าย

และความทรมานภายใตอ้าํนาจการปกครองของต่างชาติไดม้ากเท่าไรก็จะยิง่ขบัความรู้สึกรักชาติ

ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนมากตามไปดว้ย  

 ในแบบเรียนลาว ไทย คือ “ศกัดินาสยาม” “ศตัรู” สาํคญัท่ีทาํร้ายลาว  

 

 รอดปี ค.ส. 1778 เจา้ชีวิดสะหยาม (ตากสิน) ไดส่้งทะหานกองทบัใหญ่เขา้มาตีเอานะคอน

จาํปาสัก...เค่ือนทบัเขา้ทาํลายเวียงจนั กวาดตอ้นเอาคนลาวอยู่เวียงจนั เป็นหม่ืน ๆ คอบควั  

ไปอยูบู่ลี (ปะเทดไท), เอาพะแกว้มอละกด, พะบาง และสับสินเงิน, คาํของปะชาชนลาวไป...

พายหลงัยึดคองอานาจกัลาวลา้นชา้ง ทงัสามไดแ้ลว้, พวกสักดินาสะหยาม ไดสื้บต่กนอุบาย 

อนัแนบเนียน เพ่ือส้างความแตกแยกในกุ่มสักดินาลาว, เฮด้ใหอ้าณาจกัรลาวลา้นชา้งยิง่อ่อนเพย

เป้ยล่อยลง
40

, โดยบ่ใหมี้โอกาด เตา้โรมรัน และใหข้ึ้นกบัสะหยามแบบตะหลอดกาน41  

 

 นอกจากแบบเรียนลาวจะกล่าวถึงวิธีการของปกครองไทยท่ีกดให้ลาวไม่มีเอกภาพ

ภายในแลว้ ยงัอธิบายถึงภาวะหลงัสงครามไดอ้ยา่งมีอารมณ์ร่วม 

 

 สักดินาสะหยามไดก้ดข่ีขดูรีดปะชาชนลาวอยา่งหนกัหน่วง, ในแต่ละปี ทงัสามอานาจกั 

ตอ้งส่งเค่ืองบนันากาน อนัมีค่า พอ้มทงัส่วยสาอากอนท่ีเกบ็ได ้จากปะชาชนลงไปถวายใหเ้จา้ชีวิด

สะหยามอยูบ่างกอก”42 นอกจากนั้น “ยงัไดเ้กบ้เกนเอาปะชาชนลาว ไปตดัตน้ตานยูเ่มืองสุพนับูลี, 

ไปขุดคองนํ้ าออ้มกาํแพงบางกอก ดว้ยความลาํบากกากกาํยา่งแสนสาหัด จนเถิงขั้นเอ้ินคองนํ้ า

นั้นวา่ “คองแสนแสบ” เถิงทุกวนัน้ี.”43 และยิ่งไปกวา่นั้น “เพ่ือกอบโกยผนปะโหยดเขา้คงัหลวง 

                                                 
40อ่อนเพยเป้ยล่อยลง มีความหมายในภาษาไทยใกลเ้คียงกบัคาํวา่ อ่อนเปล้ียเพลียแรง, ผูว้จิยั. 

 41กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 50. 

 42เร่ืองเดียวกนั, 51.  

 43เร่ืองเดียวกนั. 
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และเพ่ือส้างฮัง่คูนมี แก่ตนเองนั้น พวกสักดินาสะหยาม ไดอ้อกละเบียบกาน หาลายไดข้ึ้น  

เช่ิงเอ้ินวา่ “ท่ีมาของผนปะโหยดแผน่ดิน 3 แห่ง...นบัแต่ปี ค.ส. 1779 เป้นตน้มา, ปะชาชนลาว

ไดต้กยูใ่ตแ้อกยดึคองของสะหยาม อนัไดเ้ฮด้ใหชี้วิดกานเป้นยู,่ เสดถะกิด, วดัทะนะทาํ สังคมลาว 

นบัม้ีนบัซุดโซมลง.44 

 

 เหตุการณ์สําคัญทางประวติัศาสตร์ในแบบเรียนลาวต่อความสัมพนัธ์กับไทย 

อีกเร่ืองหน่ึงคือ กรณีสงครามเจ้าอนุวงศ์ ไทยได้กลายเป็นผูร้้ายท่ีโหดเห้ียม เป็น “ศัตรู” ท่ี 

บ่อนทาํลายความเจริญของลาวให้ยอ่ยยบั ซ่ึงแบบเรียนลาวไดร้ะบุเน้ือหาอยา่งละเอียดถึงความ

ลาํบากและความทรมานภายใต้การปกครองของไทย จนนําไปสู่การต่อสู้เพื่อเอกราชของ 

เจา้อนุวงศ ์ท่ีทา้ยสุดกลายมาเป็นความสูญเสียอยา่งยอ่ยยบัใหก้บัลาว   

 ในปี ค.ส. 1824 เจา้แผ่นดินลาชะกานท่ีสามของสะหยาม ไดอ้อกคาํสั่งให้ เจา้หน้าท่ี

บางกอก ข้ึนมาสักตวัเลกยูเ่มืองลาว, โดยใชเ้หลก็เผาไฟจนแดง แลว้เอามาสักตวัเลกใส่คนลาว, 

เพ่ือเฮด้ให้คนลาวกายเป้นสยาม, เฮด้ให้เมืองของลาวกายเป็นเมืองต่าง  ๆของสะหยาม เจา้อานุวง 

ไดต้อบโตก้านสักเลกโดยสั่งให ้ดบัสูนเจา้หนา้ท่ีสะหยาม. 

 ในปี ค.ส. 1825 เจา้อานุวงและบุกคนใกชิ้ดของเพิ่นไดร้้องขอนาํเจา้แผ่นดินสะหยาม  

ขอพะแกว้มอละกด และคอบควัคนลาว ท่ีถึกกวาดไปยูส่ะหยามในปี ค.ส. 1778,...แต่บางกอก 

บ่ยอมส่งตามความร้องขอ สะนั้นเจา้อานุวงจ่ึงไดน้าํพาขบวนกานลุกข้ึนต่อสู้ยาดเอาเอกะลาด

จากสะหยาม 

 กองทบัสะหยามไดม้า้งเพทาํลายเมืองเวียงจนัแลว้จบักุมเอาปะชาชนลาว พอ้มทั้งเกบ้ 

กวาดเอาสมบดั อนัมีค่าไปนาํ ยา่งหลวงหลาย...อานาจกัลาวลา้นชา้งท่ีเคยเป้นอานาจกัอนักวา้ง

ใหยไ่พสาน และจะเลินรุ่งเรืองมาแต่สะไหมเจา้ไชยะเชดถาทิลาด และเจา้สุลิยะวงสานั้น บดัน้ี

ไดถึ้กทาํลาย, เผาผานจนราบเก้ียง ยงัเหลือแต่อานาจกัหลวงพบางเท่านั้น, แต่ก่ตอ้งถึกบงัคบัให้

เสียส่วย แก่สะหยาม. อานาจกัลาวลา้นชา้งในไลยะน้ี ถึกสักดินาต่างดา้วควบคุม, บา้นเมืองบ่มี

ความหมั้นคง, ปะชาชนตกทุกลํ้าบาก.45 

 

 การสร้างความรู้สึกร่วมรักชาติท่ีไดผ้ลเป็นอย่างดีทางหน่ึง นั้นคือการสร้าง “ศตัรู” 

แห่งชาติให้เป็นท่ีระบายภาวะคบัแคน้นาํไปสู่การรักสามคัคีของคนในชาติ ไทยอยู่ในฐานะ 

ตวัละครสาํคญัในบทบาทของ “ศตัรู” ในแบบเรียนลาว  

 ในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสงครามระหว่างลาวกับไทย ในแบบเรียนไทยเป็น

มุมมองของ “ผูช้นะ” ส่วนในแบบเรียนลาวเป็นอีกมิติของประเทศท่ีถูกยดึครอง ภาวะของความ

                                                 
44กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 51 - 52.  
45เร่ืองเดียวกนั, 60 - 61. 
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โหดร้ายทารุณเม่ือตกอยู่ใตอ้าํนาจของไทยในมุมมองของ “ผูแ้พ”้ “ศตัรู” จากแบบเรียนลาว  

อาจลบภาพ “พี่ใหญ่” จากแบบเรียนไทย หรืออาจเป็นส่วนขยายภาพความเป็น “พี่ใหญ่”  

ใหช้ดัเจนข้ึนก็เป็นได ้ข้ึนอยูก่บัการตีความตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดงัท่ี สุจิตต ์วงเทศ 

ได้แสดงทศันะในหนังสือ “ประวติัศาสตร์กัมพูชา แบบเรียนของเขมรท่ีเก่ียวขอ้งกับไทย” 

ตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. 2546 วา่ประวติัศาสตร์ไทยมกัตอกย ํ้าใหเ้ห็นว่า พม่าเป็นศตัรูพร้อมกนันั้นก็ดูถูก

ลาว เขมร มอญ ส่วนในประวติัศาสตร์ของลาวกับเขมรก็เขียนว่าไทยไปรุกรานเขา ในทาง

ประวติัศาสตร์จึงมีแต่ความไม่เขา้ใจกนั เกลียดชงักนั การเขียนประวติัศาสตร์มีแต่เร่ืองการทาํ

สงครามทั้ง ๆ ท่ีประวติัศาสตร์อาจมีหลายดา้น สํานึกประวติัศาสตร์ท่ีทาํให้เขา้ใจผิดกนัจึงถูก 

สัง่สมมาชา้นาน46  

 จนถึงปีปัจจุบนัท่ีมีการปรับใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 แล้วนั้ น เน้ือหาในแบบเรียนไทยก็ไม่ต่างไปจากทัศนะท่ีสุจิตต์ วงเทศ ได้กล่าวไว ้

แบบเรียนไทยยงัคงกล่าวถึงประเทศลาวในฐานะประเทศใต้ปกครองท่ีเน้นย ํ้ าภาพของ  

“ความเหนือกว่า” ในฐานะประเทศเจา้อาณานิคม และแบบเรียนของลาวก็ยงัคงเนน้ย ํ้าแต่ภาพ

ของสงคราม สร้างความรู้สึกเกลียดชงัศตัรูต่างชาติท่ีโหดร้ายเพื่อสร้างสํานึกแห่งชาติ ซ่ึงเป็น

เอกลักษณ์สําคญัของแบบเรียนลาว การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามท่ีรัฐกาํหนดน้ี เพื่อสร้าง

ความรู้สึกรักชาติผา่นองคค์วามรู้ต่าง ๆ โดยใชบ้ริบททางประวติัศาสตร์เป็นองคส์าํคญัแก่ผูเ้รียน

ตามแนวทางท่ีส่วนกลางไดก้าํหนดไวเ้ป็นสาํคญั 

4. “บทเรียน” จาก “แบบเรียน” 

 ไทยและลาวไดรั้บการปลูกฝังทศันคติตามแบบเรียนของรัฐท่ีปลูกฝังแบบแผนทาง

ความรู้จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีสั่งสมติดตวัในการดาํเนินชีวิต การใชภ้าษาในแบบเรียนลาว 

ลว้นแลว้ก่อใหเ้กิดความรู้สึกร่วมไดไ้ม่ยาก เพราะแมภ้าษาในแบบเรียนลาวจะไม่เนน้การใชภ้าษา

ทางวิชาการแต่สมบูรณ์ไปดว้ยความรู้สึกท่ีอ่านแลว้ชวนให้คลอ้ยตาม ในขณะท่ีแบบเรียนไทย

แมจ้ะมีการนาํเสนอเร่ืองราวเป็นลาํดบัหัวขอ้ท่ีเรียบเรียงดว้ยภาษาเชิงวิชาการ แต่กลบัแห้งแลง้

ทางอารมณ์ กระนั้นก็ไม่ไดท้าํให้แบบเรียนถูกลดบทบาทในการเป็นเคร่ืองมือของรัฐ ทุกพื้นท่ี

เตม็ไปดว้ยความรู้สึกเป็นไท  

 ลาวรับรู้จากแบบเรียนมาตลอดวา่ประเทศไทย คือ “ศกัดินาสยาม” ท่ีเขา้มาครอบครอง

และทาํลายความมัน่คงของอาณาจกัรลา้นชา้งโบราณ ภายใตอ้าํนาจของศกัดินาสยามมีแต่การ 

กดข่ี  

                                                 
 46สุจิตต์ วงเทศ, บรรณาธิการ, ประวติัศาสตร์กมัพูชา แบบเรียนของเขมรท่ีเก่ียวขอ้งกบัไทย, 

ศานติ ภกัดีคาํ, ถอดความ (กรุงเทพ : มติชน, 2546), 11-19. 
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 โทดกาํของสะหยาม ท่ีมีต่อปะชาชนลาวอยา่งหลวงหลาย ร้ายแรงไปกวา่นั้น แม่นกานปาบปาม

ยา่งโหดร้ายป่าเถ่ือนท่ีสุด ต่อขบวนลุกร่ีข้ึน กูเ้อกะลาด ของปะชาชนลาวบนัดาเผ่า พายใตก้าน

นาํพาของเจา้อานุวงเซ่ิงสะหยามเอ้ินว่า เป้นกะบด. เม่ือสะหยามสําเลด้กานปาบปามขบวนรักชาด

ดัง่ก่าว,พวกเขาก็รีบร้อนจดัตั้งกานปกคองลาวคึนใหม่ ดว้ยวิทีกานยบุเลิกอานาจกัเวียงจนั บ่ให้มี

เจา้ปกคองต่อไป อนัเป้นกานเยยีบย ํา่ทาํลาย, หวงัดบัสูนลา้วลา้นชา้ง47  

 

 ความรู้สึกชิงชงัก่อตวัข้ึนในความรู้สึกของชาวลาวผ่านประสบการณ์การถ่ายทอด

ดว้ยแบบเรียนแห่งรัฐ เนน้ย ํ้าภาพสงครามระหวา่งลาวและไทยในแบบเรียน 

 ไทยปูพื้นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจกัรโบราณท่ีมีอาํนาจแผข่ยายในดินแดนเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้และมีอาํนาจเหนือดินแดนโบราณในอาณาบริเวณเดียวกนั พูดถึงลาวในฐานะ

ประเทศใกลเ้คียงท่ีสุดทา้ยก็กลายเป็นประเทศอาณานิคมและโดนปราบปรามในทา้ยท่ีสุดเม่ือคิด

ทาํสงครามก่อกบฏต่อฝ่ายไทย  

 

 เม่ือกองทพัเจา้อนุวงศแ์ตกพ่ายล่าถอยกลบัไปแลว้ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว 

รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา้ฯ ให้จดัทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน์...ตีไดเ้มืองต่าง ๆ ตามรายทางท่ีเคย

สวามิภกัด์ิต่อเจา้อนุวงศ ์พอถึงวียงจนัทน์ก็ยึดไดโ้ดยง่าย เจา้อนุวงศห์นีไปล้ีภยัในญวน แต่คร้ัน

ไทยยกกองทพักลบั เจา้อนุวงศก์็กลบัมาเวียงจนัทน์อีก คราวน้ีมีทหารญวนหนุนหลงัดว้ยทาํให้

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 3 ตอ้งทรงส่งกองทพัไปเวียงจนัทน์อีก ในพ.ศ. 

2371 มีพระยาราชสุภาวดีเป็นแม่ทพั ทพัไทยสามารถจบัตวัเจา้อนุวงศไ์ดท่ี้ชายแดนลาว – ญวน 

นาํมาจาํขงัท่ีกรุงเทพฯ และเสียชีวติในเวลาต่อมา48  

 

 ความรู้สึกท่ีถ่ายทอดในแบบเรียนของส่วนกลางปลูกฝังความรู้สึกเหนือกว่า 

ท่ีมีมาตลอด จนกลายเป็นความเคยชินในฐานะประเทศท่ีมีอาํนาจเหนือกว่า เม่ือรวมกบัความรู้สึก

แบบประเทศเสรีท่ีเปิดกวา้งทางทุนนิยม ส่งผลให้เกิดการตดัสินว่าประเทศอ่ืน ๆ อยู่ในฐานะ 

ท่ีดอ้ยพฒันากว่าสังคมของตน ดงัเช่นท่ีประเทศไทยเคยถูกมองจากประเทศมหาอาํนาจว่า  

“กาํลงัพฒันา” 

                                                 
 47กะซวงสึกสาทิกาน, แบบเฮียนวทิะยาสาดสังคมชั้นมดัทะยม ปีท่ี หน่ึง, 63.  

 48ไพฑูรย ์มีกุศล และทวีศกัด์ิ ลอ้มล้ิม, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ประวติัศาสตร์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ช่วงชั้นท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544, 111.   
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 ปัจจุบนัประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงรวมถึงไทยและลาวกาํลงั

ต่ืนตวักบัการร่วมมือทางดา้นการคา้เศรษฐกิจ หรือการรวมตวักนัในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

รัฐต่าง ๆพยายามปลูกฝังคนในประเทศให้เห็นถึงขอ้ดีของการมีประเทศคู่คา้และการเปิดกวา้ง

ร่วมมือกบัประเทศร่วมภูมิภาค มีการเตรียมพร้อมและทาํความเขา้ใจพ้ืนฐานถึงประเทศภายใน

กลุ่มอาเซียนแต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นพื้นฐานของความรู้ทั้งหมดคือการเร่ิมทาํความเขา้ใจถึงจุดเร่ิมแห่ง

ความสัมพนัธ์และพฒันาการท่ีมีร่วมกันมา แบบเรียนจากส่วนกลางยงัคงเป็นรูปแบบเดิม 

ท่ีเน้นถึงประวติัศาสตร์เชิงสงคราม ท่ีมีเพียงภาพของ “ผูแ้พ”้ และ “ผูช้นะ” เพื่อกอบโกย

ความรู้สึกสร้างสาํนึกรักชาติใหก้บัคนในสงัคมของตน  

 การเน้นสร้างภาพความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในปัจจุบนัทาํให้รัฐเร่งให้ความรู้

เก่ียวกบัอาเซียน แต่ละเลยถึงความรู้พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของการทาํความเขา้ใจท่ีควรแกไ้ขภาพของ

สงครามท่ียงัคงเป็นประวติัศาสตร์ต่างมุมท่ีตราตรึงความรู้สึกของผูเ้รียน โดยเชิงโครงสร้างรัฐ

เรียกหาความเขา้ใจในประเทศเพื่อนบา้นเพ่ือสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาค แต่ในเชิงลึก 

ส่ิงท่ียงัคงเป็นปัญหาและมีผลต่อพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจท่ีจะกลายเป็นทศันคติในการดาํเนิน

ชีวิตคือ “แบบเรียน” ท่ียงัคงเน้นประวติัศาสตร์เชิงสงครามมากกว่ามิติของความสัมพนัธ์อนัดี

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและลาวอย่างแทจ้ริง หรือการอธิบายให้เขา้ใจมุมมองทาง

ประวติัศาสตร์ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจท่ีมาของการเขียนประวติัศาสตร์ของไทยและลาว 

 แมป้ระเทศไทยจะมีการปรับปรุงหลกัสูตรมาหลายคร้ังและหลกัสูตรปัจจุบนัเน้ือหา 

ในสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีแยกประวติัศาสตร์มาเป็นหน่วยความรู้ในอีกวิชาหน่ึง

และมีการปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัสมยัเพ่ิมความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ตามท่ีหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 บญัญติัไว ้แต่ในเชิงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ไทยและลาว ยงัคงเป็นการเล่าประวติัศาสตร์เชิงสงครามท่ีไทยมีอาํนาจเหนือฝ่ายลาว และการทาํ

สงครามท่ียงัคงไม่เปล่ียนแปลงไป  

 ทศันะความคิดแบบแปลกแยกของ คนไทย หรือ คนชนชาติไทย ต่อประเทศเพ่ือนบา้น

ในความเป็นคนต่างชาติ ต่างรัฐ ต่างประเทศ โดยท่ีถือชนชาติเราดีและเหนือกวา่ชาติอ่ืน และยดึเอา

ผลประโยชน์ของไทยเป็นสําคญัก่อนพวกอ่ืนหรือคนชาติอ่ืน รัฐอ่ืน ถูกใช้เป็นบรรทดัฐาน 

ในการสร้างงานประวติัศาสตร์และปลูกฝังสาํนึกทางประวติัศาสตร์มาจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีก็ดว้ย

การส่งผ่านสู่ประชาชนไทยทุกคน ผ่านระบบการศึกษาในระบบท่ีรัฐจดัตั้งควบคุมตาํราเรียน 

ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นส่ือกลางการถ่ายทอด ตั้งแต่รัฐสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยถึ์งสมยัรัฐบาลพลเรือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 106 

ทหาร และเร่ือยมาจนถึงหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบนัสมัยโดยกระทรวงศึกษาธิการไทย  

อนัเป็นเวลาเกือบร้อยปี49 

 แบบเฮียนวิดทะยาสาดสังคมของลาวเองก็ยงัคงใชแ้บบเรียนท่ีผลิตภายใตก้ารควบคุม

ของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว ท่ีใชม้าตั้งแต่คร้ังพรรคข้ึนมีอาํนาจหลงัจากไดรั้บเอกราชคืน 

จากประเทศฝร่ังเศส แบบเรียนของรัฐยงัคงถ่ายทอดบทเรียนท่ีสร้างความรู้สึกสามคัคีผ่าน

ประวติัศาสตร์การต่อสูท่ี้มีศตัรูแห่งชาติเขา้มาสร้างความรู้สึกรักชาติตามเป้าหมายของรัฐ ผูเ้รียน

ของลาวยงัคงรับรู้เก่ียวกบัไทยผ่านแบบเรียนท่ีเน้นภาพของความโหดร้ายภายใตก้ารปกครอง

ของ “ศกัดินาสยาม”  

 การรับรู้ผ่าน “แบบเรียน” ของไทยและลาวยงัคงเป็น “บทเรียน” ท่ีสร้างภาพ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีเนน้ประวติัศาสตร์เชิงสงครามท่ีมี “ผูช้นะ” และ “ศตัรู” มากกวา่

ความสัมพนัธ์อนัดี ซ่ึงสวนทางกบัความตอ้งการของรัฐไทยและลาวในปัจจุบนั ท่ีรณรงคใ์ห้

ประชาชนเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อแสวงหาความร่วมมือในระดบัภูมิภาค จุดเร่ิมตน้

ของการเรียนรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ระหวา่งกนัเป็นภาพท่ีขดัแยง้กบัความตอ้งการในปัจจุบนั

ท่ีรัฐวางเป้าหมายแสวงหาความเป็นเอกภาพและความร่วมมือ เพ่ือสานสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน และยงัคงไม่อาจลบเลือนภาพดา้นลบในความรู้สึกของประชาชนทั้งสอง

ประเทศลงได ้ 

 ไทยยงัเป็น “ศตัรู” ของชาติลาว และลาวยงัเป็น “ประเทศราช” ท่ีมีความดอ้ยกว่า

ไทยอยูร่ํ่าไป การเสนอประวติัศาสตร์ผา่นแบบเรียนยงัไม่เคยอธิบายท่ีมาของการอธิบายการรับรู้ 

และการสร้างสาํนึกทางประวติัศาสตร์ให้แตกต่างกนัจาก “มุมมอง” ท่ีต่างกนั อนัส่งผลให้เกิด

การรับรู้และความเขา้ใจท่ีบิดเบือนอนัเน่ืองมาจากการสร้างความรู้สึกชาตินิยม ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัจาก 

“ส่ือ” อ่ืน ๆ ท่ีทั้งไทยและลาวผลิตออกมา อยา่งไรกดี็ ยงัเป็นเร่ืองดีท่ีการผลิตงานอิงประวติัศาสตร์ 

หรืองานท่ีมีพื้นฐานมาจากความรับรู้ประวติัศาสตร์ของทั้งสองชนชาติยงัเหลือพ้ืนท่ีสําหรับ

ความเขา้ใจอนัดี และความร่วมมือกนัไวด้ว้ย 

                                                 
 49สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, ทัศนคติเหยียดหยามเพ่ือนบ้านผ่านแบบเรียน ชาตินิยม 

ในแบบเรียนไทย (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2552), 23 - 24.   
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บทที่ 4 

ผลกระทบทางความสัมพนัธ์ไทย – ลาว อนัเน่ืองมาจากการสร้างประวัตศิาสตร์ 
 

 พฒันาการของรัฐในอดีตได้สอนให้รู้ว่า “ประวติัศาสตร์” คือเคร่ืองมือแห่งอาํนาจ 
อนัสาํคญัของผูป้กครอง ท่ีถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น “ประวติัศาสตร์ชาตินิยม” คือ อีกบทพิสูจน์หน่ึง
ของความสาํเร็จ ในการสร้างประวติัศาสตร์ จนพฒันาเขา้สู่ “แบบเรียน” ซ่ึงถือเป็นอาวุธสาํคญัอนัทรง
อิทธิพลของชนชั้นปกครองในการกาํหนดทิศทางความรู้เพื่อสร้างคนมาเป็นพลเมืองของรัฐ  
 ผลกระทบทางความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย – ลาว คือภาพสะทอ้นของการสร้าง “แบบเรียน” 
ท่ีประสบความสําเร็จของรัฐ ท่ีสามารถสร้างความรู้สึกไม่เท่าเทียมให้เกิดข้ึนได ้โดยอาศยับริบท 
ทางประวติัศาสตร์ตามแนวทางท่ีส่วนกลางไดก้าํหนดไวเ้ป็นกรอบในการกาํหนดความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับประเทศเพื่อนบา้น ทั้งไทยและลาวต่างไดรั้บการปลูกฝังทศันคติตามแบบเรียนของรัฐ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์ในแบบของตนเอง 
 แบบเรียนของไทย พยายามเน้นความสําคญัของชาติในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสงคราม 
เพื่อเน้น “ผูช้นะ” และ “ผูแ้พ”้ ในส่วนแบบเรียนลาว เป็นการสร้างความรู้สึกชาตินิยม โดยเน้น
บาดแผลจากการโดนครอบงาํจากต่างชาติ เพื่อสร้างความสามคัคีให้เกิดข้ึน การปลูกฝังแบบแผน
ทางความรู้ผ่าน “แบบเรียน” ซํ้ าไปซํ้ ามาจนกลายเป็นความรู้สึกท่ีสั่งสมติดตวัในการดาํเนินชีวิต  
และเป็นแว่นประจาํตวัท่ีแฝงอคติในการมองเพื่อนบา้น จนกลายเป็นปัญหาท่ีกระทบความสัมพนัธ์
ไทยและลาว อันมีผลสืบเน่ืองมาจากการกําหนดองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของรัฐผ่าน 
“แบบเรียน” เป็นสาํคญั 
 ในประวติัศาสตร์ไทยและลาว ทั้ งสองชนชาติอยู่ร่วมกันอย่างใกลชิ้ดตลอดระยะเวลา 
อันยาวนาน มีทั้ งความร่วมมือและความขัดแยง้ เคยเป็นทั้ งพนัธมิตรและศัตรูกันในบางคร้ัง  
แต่ส่วนใหญ่แลว้ เป็นพนัธมิตรมากกวา่ศตัรู ทั้งน้ีเพราะความผกูพนัระหวา่งคนไทยกบัคนลาวมิอาจ
ตดัขาดแบ่งแยกออกจากกนัได ้เน่ืองดว้ยไทยและลาวมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัทางประวติัศาสตร์
และชาติพนัธ์ุ มีเช้ือสายคนไทยหรือไตซ่ึงมาจากต้นกาํเนิดเดียวกัน มีรูปร่าง ผิวพรรณ ภาษา 
ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตแบบเดียวกนั  
 อยา่งไรกดี็ อิทธิพลของสงครามเยน็ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย
และลาวทาํให้ความสัมพนัธ์หยุดชะงกัไปในระยะเวลาหน่ึง อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างในลทัธิ
และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีอยู่ตรงขา้มกนั เม่ือภาวะสงครามเยน็จางลงบรรยากาศทางการเมือง
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ของไทยและลาวก็เร่ิมเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ขอ้พิสูจน์คือเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม ค.ศ.1994  
(พ.ศ. 2537) ไดมี้มติดาํเนินการเพื่อให้มีการจดัตั้งสมาคมส่งเสริมสนับสนุนสายสัมพนัธ์และ 
ความเขา้ใจอนัดีระหว่างไทย - ลาว ในรูปของการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
วิชาการ และสนบัสนุนการดาํเนินนโยบายของรัฐบาล โดยฝ่ายไทยใชช่ื้อว่า สมาคมไทย-ลาว 
เพื่อมิตรภาพ และฝ่ายลาวใชช่ื้อวา่ สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ  
 นอกจากความร่วมมือระดบัประเทศในการจดัตั้งสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ หรือ
สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพแลว้นั้น ยงัมีการจดัทาํสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกนั
ระหว่างไทยและลาว (Treaty of Amity and Cooperation) ในกรอบของอาเซียน เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) ท่ียนืยนัว่าจะเคารพในเอกราชและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั 
รวมทั้งตกลงท่ีจะระงบัขอ้ขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี1 และยิ่งเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ของไทยและลาว
ให้แน่นแฟ้นทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคีเม่ือลาวเขา้เป็นสมาชิกอาเซียนโดยสมบูรณ์ เม่ือเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) 
 กระทรวงการต่างประเทศของไทยไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวไวว้่า  
“ความสัมพนัธ์ไทย – ลาวในปัจจุบนัดาํเนินไปอยา่งราบร่ืนใกลชิ้ดบนพื้นฐานของการเคารพซ่ึงกนัและกนั 
และผลประโยชน์ร่วมกนัโดยมีปัจจยัเก้ือกูล ไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และ
วฒันธรรม โดยเฉพาะราชวงศ์ไทยมีบทบาทสําคญัยิ่งในการเสริมสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม 
ในหมู่ประชาชนไทย – ลาว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาํเนินเยอืนประเทศลาวอยา่งเป็นทางการคร้ังแรก เม่ือเดือน มีนาคม 1990 ตามคาํกราบบงัคมทูลเชิญ
ของรัฐบาลลาว และมีการเสดจ็เยอืนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตรวจความคืบหนา้ของโครงการในพระราชดาํริ
ท่ีจดัตั้งเพื่อเป็นศูนยพ์ฒันาในลาว และนอกจากน้ีกระทรวงการต่างประเทศยงัไดอ้ญัเชิญผา้พระกฐิน
พระราชทานไปทอดถวายยงัวดัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นบัตั้งแต่ค.ศ. 1995 
(พ.ศ. 2538) อยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย2 
 โครงการพระราชดาํริ คือความร่วมมือเพื่อการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ
ใหแ้ก่ประชาชนใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาทิโครงการศูนยพ์ฒันาและบริการ 

                                                            

 1กระทรวงการต่างประเทศ, กรมเอเชียตะวนัออก, สถานะความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย – ลาว 
(พฤศจิกายน 2541), 6, กล่าวถึงใน สุภรัตน์ เชาวเ์กษม, “ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทศันะของคนลาว : กรณี
กําแพงนครเวียงจันทน์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544), 3. 
 2กระทรวงต่างประเทศ, ความสัมพนัธ์ไทย - ลาว ปี 2551 – 2552 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 14 
กมุภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mfa.go.th/web/1795.php?id=31563  
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ดา้นการเกษตรหว้ยซอน-หว้ยซั้ว (หลกั 22) และโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวฒันธรรมเดก็
กาํพร้า (หลกั 67) ในพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัมีโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงเป็น
โครงการภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมูลนิธิชยัพฒันา กบัมหาวทิยาลยัจาํปาสกั
ดว้ย3 
 การแลกเปล่ียนการเยือนในระดบัสูงซ่ึงรวมไปถึงระดบัประมุขของประเทศไทยและลาว 
อย่างต่อเน่ืองนั้น เป็นผลให้สองฝ่ายสามารถใชก้ลไกความร่วมมือดา้นต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนในกรอบ 
ทวิภาคีและพหุภาคี ผลกัดนัความร่วมมือและปรึกษาหารือเพื่อแกไ้ขปัญหาและหาทางออกร่วมกนั
ไดอ้ยา่งสันติ ความร่วมมือระหว่างไทย – ลาว ในปัจจุบนัขยายตวัครอบคลุมในทุกมิติ และมีพฒันาการ
เชิงบวกอยา่งต่อเน่ือง4 
 กล่าวโดยสรุปคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาว ไดรั้บการส่งเสริมเก้ือกูลจากปัจจยั
หลายประการ ไดแ้ก่ ความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรม การพูดภาษาเดียวกนั การนับถือพุทธ
ศาสนาเหมือนกนั นโยบายท่ีต่อเน่ืองของไทยท่ีเนน้เสริมสร้างความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นท่ี
ไดมี้การแลกเปล่ียนการเยือนระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งการท่ีลาวเปิดประเทศมากข้ึน และปฏิรูป
เศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในค.ศ. 19865(พ.ศ. 2529) 
 แมค้วามสัมพนัธ์ทางการทูตในระดบัสูงและระดบัรัฐบาลจะเป็นความสัมพนัธ์อนัดี  
ต่อกนั มีการแลกเปล่ียนการเยือนกนัอยา่งต่อเน่ือง แต่กระนั้นอุปสรรคในการพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยและลาวกย็งัคงมีอยูแ่ละเกิดจากปัญหาท่ีสะสมคัง่คา้งมายาวนาน นัน่คือ ปัญหาเขตแดน
และชายแดน (ซ่ึงยาวกว่า 1,800 กม.), ปัญหาเร่ืองคนบ่ดี หรือกลุ่มบุคคลผูไ้ม่หวงัดีต่อรัฐบาลลาว
และต่อความสัมพนัธ์ไทยและลาว, การทาํธุรกิจของฝ่ายไทยในลาวท่ีมุ่งหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวใน
ระยะสั้น6 และประการสาํคญัท่ีเป็นปมปัญหาคา้งคาคือ ทศันคติท่ีเป็นผลมาจากอดีต 
                                                            

 3กระทรวงการต่างประเทศ แขวงสะหวนันะเขต, กองเอเชียตะวนัออก 2, กรมเอเชียตะวนัออก 
ความสัมพนัธ์ไทย - ลาว ปี 2553 – 2554 [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ14 กุมภาพนัธ์ 2555.เข้าถึงได้จาก
http://www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/knowledge/relationships/  
 4กระทรวงต่างประเทศ, ความสัมพนัธ์ไทย - ลาว ปี 2551 – 2552 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 14 
กมุภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mfa.go.th/web/1795.php?id=31563  
 5ดูรายละเอียดใน สุภรัตน์ เชาวเ์กษม, “ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในทศันะของคนลาว : กรณี
กาํแพงนครเวยีงจนัทน์”. 
 6วนัเพญ็ สุรฤกษ,์ บรรณาธิการ, ไทย – ลาว การจดัการทรัพยากรลุ่มนํ้าโขง (เชียงใหม่ : หน่วยพิมพ์
เอกสารวชิาการ คณะวทินาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541), 10. กล่าวถึงใน สุภรัตน์ เชาวเ์กษม, “ภาพลกัษณ์
ของประเทศไทยในทศันะของคนลาว : กรณีกาํแพงนครเวยีงจนัทน์”, 4.  
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 ในแง่มุมทางประวติัศาสตร์ไทยและลาวมีความสัมพนัธ์กนัทางลกัษณะวฒันธรรมและ
ภาษา ท่ีเติบโตมาในกลุ่มตระกูลเดียวกัน ภาษาท่ีใช้ใกลเ้คียงกันจึงทาํให้สามารถส่ือสารกันได้
โดยง่าย แต่บางคร้ังการไม่เขา้ใจถ่องแทถึ้งความต่างทางวฒันธรรมหรือการตีความหมายทางภาษา 
ท่ีผิดไปจากความหมายดั้ งเดิมของแต่ละสังคมก็ทาํให้เกิดปัญหาเหล่ือมลํ้ าท่ีเป็นประเด็นคา้งคา  
เช่นกรณี“หมากเตะโลกตะลึง” ภาพยนตร์จากค่าย จีทีเอช ซ่ึงมีกาํหนดฉายในปี 2006 (พ.ศ. 2549) 
คือผลสะทอ้นหน่ึงของความเปราะบางทางความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาว เน่ืองจากไดรั้บการ
ประทว้งวา่มีบางฉากท่ีไม่เหมาะสมรวมถึงการใชช่ื้อประเทศ “ลาว”เป็นตวัละครหลกัในการดาํเนินเร่ือง 
จึงมีมติเห็นควรให้เปล่ียนช่ือภาพยนตร์ใหม่เป็น “หมากเตะรีเทิร์นส” และแกไ้ขบทภาพยนตร์
บางส่วนใหมี้ความเหมาะสมก่อนนาํออกฉาย 
 ละครเร่ือง เพลงรักสองฝ่ังโขง ของบริษัท พอดีคาํ จาํกัด ในเครือบริษัทเวิร์คพอยท ์ 
จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ท่ีมีกําหนดออกอากาศในปี  2007 (พ.ศ. 2550) กลับต้องถูกเล่ือน
ออกอากาศเน่ืองจาก นายหมุนแก้ว  ออละมูน รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวและวฒันธรรมของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหนงัสือขอความร่วมมือใหช่้วยแกไ้ขเพราะบางตอน
มีบทไม่เหมาะสมกบัวฒันธรรมของประเทศลาว อีกทั้งยงัมีบทพูดภาษาลาวท่ีไม่ชดัเจน ฉากท่ีเป็น
ประเด็นคือนางเอกไดน้าํเอาดอกไม ้“จาํปา” ซ่ึงเป็นดอกไมป้ระจาํชาติของลาวมามอบให้กบัฝ่าย
ชายไทย แต่กลบัถูกหนุ่มไทยขวา้งท้ิงอยา่งไม่ใยดี นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของคาํสบถท่ีค่อนขา้งหยาบคาย 
รวมไปถึงการท่ีละครส่ือออกไปในลกัษณะท่ีว่าผูห้ญิงลาวใจง่าย เห็นหน้าหนุ่มเพียงคร้ังเดียว 
ก็เกิดอาการหลงรักทนัที ทางบริษทัผูผ้ลิตตอ้งแกไ้ขบางฉากให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาวและเล่ือนกาํหนดการออกอากาศออกไป 
 จะเห็นไดว้่า แมก้ารกาํหนดนโยบายของรัฐจะแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา แต่ความ
จาํเป็นในการสร้างชาติส่งผลใหเ้กิดวาทกรรมชุดหน่ึง ท่ีมีผลต่อทศันคติของคนในสังคม ลงรากลึก
จนกลายเป็นส่ิงเร้ือรังท่ีสร้างปัญหาในรูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยและลาว  
 ปมปัญหาในเ ร่ือง ความเห็นต่างกัน น้ี เ ป็นประเด็นของความไม่ เ ท่า เ ทียมกัน  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีมุ่งหล่อหลอมและปลูกฝังให้
ประชาชนเกิดความเช่ือ และความรู้สึกนึกคิด คลอ้ยตามไปในทางท่ีรัฐประสงค์ ผ่านรูปแบบและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีรัฐใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการกล่อมเกลาทางสังคม เช่น เพลงปลุกใจ ประวติัศาสตร์และ
แบบเรียน ดงัไดก้ล่าวถึงแลว้ในบทท่ีผา่นมาจนกลายเป็นทศันคติของคนในสังคมท่ีทบัซอ้นอยูบ่น
ความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีกลายเป็นปัญหาจนทุก
วนัน้ี  
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 ความไม่วางใจและความหวาดระแวงระหวา่งไทยและลาวเป็นปัญหาสืบเน่ืองมาแต่อดีต 
ประวติัศาสตร์ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาวนั้น ไทยมกัถือว่าตนเองอยูใ่นฐานะประเทศ “ผูพ้ี่” 
ท่ีมีอิทธิพลเหนือลาวมาโดยตลอด ขณะเดียวกนัลาวก็อยู่ในฐานะเสียเปรียบและตอ้งพึ่งพาไทย 
หลายประการขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาสร้างความรู้สึกไม่เท่าเทียมใหเ้กิดข้ึนซํ้าแลว้ซํ้ าอีก 
สาเหตุเหล่าน้ีนบัเป็นอุปสรรคสาํคญัท่ีทาํใหภ้าพรวมความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาว ไม่สามารถ
พฒันาเร่งรัดไดอ้ย่างเต็มท่ีตามสภาพขอ้เท็จจริงในระดบัโครงสร้างท่ีไทยกาํลงัเปิดประเทศเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ในค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในเร่ืองความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจและการคา้กบั
ประเทศร่วมภูมิภาค 
 ในบทน้ีจะศึกษาเพื่อให้เห็นผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างไทย – ลาว  
อันเน่ืองมาจากการปลูกฝังวาทกรรมทางประวัติศาสตร์ของสองประเทศน้ี ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น  
เพลงปลุกใจ  และแบบเรียนประวติัศาสตร์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเห็นไดผ้า่นส่ือสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ง
งานวรรณกรรมของทั้งไทยและลาว ในดา้นหน่ึงการผลิตส่ือสาธารณะ, วรรณกรรม, ภาพยนตร์, 
เพลง, ละคร และฯลฯ เป็นผลจากการสร้างประวติัศาสตร์ของทั้งสองชาติท่ีเสนอผ่านแบบเรียน  
แต่ในอีกดา้นหน่ึงส่ือต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้งวรรณกรรม, เพลง, ภาพยนตร์, ละคร ฯลฯ ก็เป็นวาทกรรม
ท่ีผลิตซํ้ า และส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างชาติทั้งสองดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเม่ือร่วมเขา้กับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ผา่นแบบเรียน การรับรู้เร่ืองราวแบบ “ประวติัศาสตร์กระแสหลกั”7 ซํ้ าแลว้
ซํ้ าเล่า ก็ยิ่งเน้นให้ความรู้สึกของชาวไทยและลาวไม่แตกต่างจากเดิม เพราะทั้งชาวไทยในทศันะ 
ของคนลาว และชาวลาวในทศันะของคนไทยยงัคงเป็นภาพแบบเดิมท่ีไม่เปล่ียนแปลง นั่นคือ 
ต่างมองภาพของความขดัแยง้โดยเฉพาะกรณีเจา้อนุวงศ ์จากมุมของตนเอง 
1. วรรณกรรม : นวนิยาย ผลสะท้อนจากแบบเรียนทางประวัติศาสตร์ 
 “วรรณกรรมประเภทร้อยแกว้ขยายตวัข้ึนเร่ือย ๆ ตามธรรมชาติของพฤติกรรมสังคม 
เม่ือมีคนช่างคิดมากข้ึน การเขียนก็เพิ่มมากข้ึน... มาถึงยคุน้ี นกัเขียนจะเลือกเอาร้อยแกว้เป็นพาหะ
มากกวา่ร้อยกรอง”8  
 การเลือกให้ความสนใจหยิบวรรณกรรมโดยใช้นวนิยาย มาวิเคราะห์ในประเด็น 
ผลกระทบทางความสัมพนัธ์ไทย – ลาว อนัเน่ืองมาจากการสร้างประวติัศาสตร์นั้น เน่ืองจากผูว้ิจยั

                                                            
7“ประวติัศาสตร์กระแสหลกั” หมายถึง ประวติัศาสตร์ท่ีเน้นเร่ืองชาติเป็นศูนยก์ลาง ปลูกฝังให้

ผูเ้รียนมีความคิดแบบชาตินิยมเป็นสาํคญั, ผูว้ิจยั.  
 8ตรีศิลป์  บุญขจร, “นวนิยายไทยในรอบทศวรรษ : ขอ้สังเกตบางประการ”, เอกสารประกอบ 
การสัมมนา สองศตวรรษรัตนโกสินทร์ : ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย, สมาคมสังคมสาสตร์แห่งประเทศไทย 
มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์ 3-5 กมุภาพนัธ์ 2525, 4.  
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วิเคราะห์วา่ นวนิยายเป็นพื้นฐานของงานวรรณกรรมท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนทางสังคมไดห้ลากหลาย
มากกว่างานทางวิชาการท่ีมกัมีขอ้จาํกัดทางวิชาการแวดลอ้ม งานวรรณกรรม ประเภทนวนิยายน้ี 
อยู่นอกเหนือขอ้จาํกดัท่ีลดทอนความคิดเห็นส่วนตวัของผูป้ระพนัธ์ เพราะไม่ใช่คนภายใตก้ารบงัคบั
ของรัฐท่ีตอ้งเขียนงานเพื่อรับใชต้ามหนา้ท่ีหรือสนองนโยบายแห่งรัฐ จึงสามารถสะทอ้นทศันะของคน
ในสังคมและเป็นส่ิงแสดงถึงองคค์วามรู้ของผูค้นในสังคมท่ีอยูน่อกเหนือพนัธนาการแห่งรัฐ อีกทั้ง
ยงัทาํให้เห็นถึงผลสะทอ้นจากแบบเรียนท่ีเป็นและอธิบายตามประวติัศาสตร์กระแสหลกั ท่ีส่งผล
โดยตรงต่อมิติความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาวในปัจจุบนั 
 เม่ือลาวเปล่ียนแปลงมาสู่ระบอบสังคมนิยม ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการเขียนประวติัศาสตร์ 
คือนกัประวติัศาสตร์และนกัวิชาการท่ีเป็นขา้ราชการและสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวติัลาว ซ่ึงเขียน
ประวติัศาสตร์ตามแนวนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว เนน้เน้ือหาสาํคญัของการนาํเสนอ
อุดมการณ์ชาติ ผ่านการต่อสู้ของวีรชนและประชาชนลาว9 เพิ่มพื้นท่ีให้กบัการเคล่ือนไหวต่อสู ้
เพื่อเอกราชและประชาชนมากกว่าให้แก่ราชวงศ์สําคญัดังท่ีนิยมตามจารีตโบราณ สอดคลอ้งกับ  
รุ่งมณี  เมฆโสภณ ผูแ้ปล “ไฟดบัไม่ส้ินแสง ศรัทธายงัไม่แลง้ในเมืองลาว” ของ คาํแสง  สีนนทอง 
นักเขียนซีไรต์ลาว ประจํา  ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) เป็นภาษาไทย กล่าวถึงนวนิยายลาวว่า 
“นวนิยายลาวมีแต่เร่ืองปฏิวติั นวนิยายลาวอาจมีหลายยุคหลายสมยั ทั้งร่วมสมยัและสมยัใหม่ 
ส่วนใหญ่จะสะทอ้นจิตใจปฏิวติั”10 จึงยากท่ีจะหางานนวนิยายของลาวท่ีเก่ียวขอ้งกบัไทย 
 อย่างไรก็ดี งานเขียนของลาวท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ไทย – ลาว ส่วนใหญ่เป็นงาน 
ทางวิชาการขยายกรณี “สงครามเจา้อนุวงศ์”เช่น “วีระกมัพระเจา้อะนุวงส์” ท่ีจดัพิมพโ์ดยแผนก
ประวติัศาสตร์ อารยธรรม สังกดั สถาบนัคน้ควา้วฒันธรรม กระทรวงแถลงข่าว และวฒันธรรม  
ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) และการรวมบทความสัมมนาประวติัศาสตร์ลาว เร่ือง “ตามหารอยเจา้อะนุวง” 
ของ มะหาวิทะยาไลแห่งชาด คะนะพาสา วันนะคะดี และมะนุดสาด, ตีพิมพ์ในค.ศ. 2010 
(พ.ศ. 2553)  
 ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกบัประเทศลาวในไทยกลบัไดรั้บความสนใจและมีการศึกษา 
ในหลายแง่มุม ในส่วนของงานวรรณกรรมประเภทนวนิยายท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบความสัมพนัธ์
ระหว่างไทยกับลาวท่ีกล่าวอา้งถึง “ลาว” หรือใช้ฉาก และตวัละครท่ีระบุชัดเจนว่าเป็น “ลาว”  
อย่างชดัเจน มิใช่เพียงแค่การตั้งช่ือคนหรือประเทศสมมติและให้ความหมายโดยนัยว่าหมายถึง

                                                            

 9กิติรัตน์ สีหบณัท,์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่ (ค.ศ. 1975 – ปัจจุบนั)” (วิทยานิพนธ์ดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาไทศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549),186.  
 10นงค์ลกัษณ์ เหล่าวอ, “เส้นทางนักเขียน”, หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ จุดประกาย วรรณกรรม,  
7 มีนาคม 2553, 1 - 3.   
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ประเทศลาวหรือคนลาว คือนวนิยายเร่ือง ตามลมปลิว, รอยไหม, ศรีสองรัก, ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ,  
แต่ปางก่อน และสาปภูษา 
 อยา่งไรกดี็ตอ้งอธิบายวา่ มีงานท่ีกล่าวถึง “ลาว” อยูจ่าํนวนหน่ึง ท่ีไม่ไดร้ะบุถึงฉากหรือ
ตวัละครท่ีเป็น “ลาว” อยา่งตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่มกัจะบอกโดยนยัใหผู้อ่้านคิดเองวา่หมายถึง “ลาว”
เช่น นวนิยายเร่ืองโสมส่องแสง, รอยอินทร์, ศิลามณี, มณีหยาดฟ้า, ละอองดาว และคุณชายรัชชานนท ์
(เล่ม 4 จากนวนิยายชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ) เป็นตน้ ในท่ีน้ีจึงเลือกใชว้รรณกรรมประเภทนวนิยาย 
จาํนวน 6 เล่ม ดงักล่าว เพื่อประกอบการวิเคราะห์ใหเ้ห็น ผลสะทอ้นจากแบบเรียนทางประวติัศาสตร์ 
ท่ีเห็นไดจ้ากงานวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ซ่ึงจะเห็นภาพสะทอ้นได ้2 คือ 
 1.  ลาวในฐานะมิตรประเทศท่ีดี งานเขียนในกลุ่มน้ีสะทอ้นความพยายามสานสัมพนัธ์ 
ให้แนบแน่น เน้นฉากและบรรยากาศ ตลอดจนวฒันธรรมท่ีสวยงาม อีกทั้งความสัมพนัธ์ชิดใกล้
ระหวา่งลาวและไทย ไดแ้ก่นวนิยายเร่ือง ตามลมปลิว, รอยไหม และศรีสองรัก 
 2.  ลาวในฐานะตํ่ากวา่ไทย เป็นมุมมองท่ีดูวา่ลาวไดรั้บการช่วยเหลือจากไทย เพราะลาว
เปรียบเสมือนประเทศท่ีไทยตอ้งคอยดูแลในฐานะประเทศราชท่ีมกัก่อปัญหาและความไม่สงบเสมอ 
คือนวนิยายเร่ือง ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, แต่ปางก่อน และสาปภูษา 
 1.1 ลาวในฐานะมิตรประเทศทีด่ี 
 วรรณกรรมประเภทนวนิยายในมิติของความสัมพนัธ์ ท่ีแสดงให้เห็น ลาวในฐานะมิตร
ประเทศท่ีดีของไทย พบไดจ้ากวรรณกรรม 3 เร่ือง มีการดาํเนินเร่ือง ใชต้วัละคร หรือฉากเป็น “ลาว” 
อย่างตรงไปตรงมาไม่ตอ้งใช้นัยแฝงให้ผูอ่้านตีความเอาเอง ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยาย 
ท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวในมุมมองความเก่ียวโยงทางสายสัมพนัธ์อนัดีท่ีมีมา 
แต่อดีต ดงัน้ี 
 ตามลมปลวิ 
 “ตามลมปลิว” (ค.ศ. 2004) ของ ว. วินิจฉัยกุล ซ่ึงเป็นนามปากกาของ  รองศาสตราจารย ์ 
ดร.คุณหญิง วินิตา  ดิถียนต ์เกิดเม่ือ14 มีนาคม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) นกัเขียนช่ือดงัผูน้ี้มีนามปากกา
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในหลายช่ือดว้ยกนั คือ ว.วินิจฉยักุล, แกว้เกา้, รักร้อย, ปารมิตา, วสัสิกา, อกัษรานีย ์  
จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลงัจากนั้นไดบ้รรจุ
เป็นอาจารยป์ระจาํภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม และไดไ้ปศึกษาต่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จนจบปริญญาเอกสาขา
หลกัสูตรและการสอนวรรณคดีจาก University of Northern Colorado และกลบัมารับราชการ  
ท่ีภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นเวลา 25 ปี หลงัจากนั้นจึงลาออก
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มาเป็นขา้ราชการบาํนาญ มีตาํแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารยร์ะดบั 9 ปัจจุบนัเป็นอาจารย์
พิเศษ สาขาภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารและการพฒันาสอนนกัศึกษาปริญญาโทของสถาบนัวิจยั
ภาษา ฯ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  9  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิง วินิตา  ดิถียนต ์ เจา้ของนามปากกา “ว. วินิจฉยักลุ”กบัผลงานเร่ือง 
“ตามลมปลิว” ท่ีใชป้ระกอบการวิจยั 
ท่ีมา  :  รักษ ์มนญัญา, เรียงดว้ยภาพ: ค่ายเยาวชนนกัเขียน [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 27 มกราคม 2555. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rakmananya&month=07 

 
 คุณหญิงวินิตา เป็นนักเขียน นักวิชาการ นักวิจารณ์ นักแปล และนักแต่งเพลง 
นามปากกา ว.วินิจฉัยกุล และ แกว้เกา้ ไดรั้บรางวลัดา้นผลงานประพนัธ์จากภาครัฐและเอกชน  
18 รางวลั เช่น รัตนโกสินทร์, นิรมิต, มาลยัสามชาย, ราตรีประดบัดาว และ ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็น
เจา้ของ www. reurnthai. com เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ภาษาและวรรณคดี
ประวติัศาสตร์โดยใช้นามปากกา เทาชมพู มีงานอดิเรกคือแต่งเพลงให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ 
นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลัเกียรติคุณต่าง ๆ อีกมากมาย เช่นค.ศ.1994 (พ.ศ. 2537) ไดรั้บรางวลับุคคล
ดีเด่นทางด้านอนุรักษ์มรดกไทยสาขาภาษาและวรรณกรรม เน่ืองในปีอนุรักษ์มรดกไทย 
 (The Thai National Heritage Preservation Award) , รับรางวลับุคคลดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม สาขา
วรรณศิลป์ ของสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ประจาํค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)  
(The Thai National Culture Award), ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)ไดรั้บเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาวรรณศิลป์, ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) เป็นคนต่างชาติคนแรกท่ีไดรั้บปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎี
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บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (Doctor of Humane Letters) จาก สภามหาวิทยาลยั (Board of Trustees) ของ 
University of Northern Colorado U.S.A. ในฐานะศิษยเ์ก่าท่ีมีผลงานทางดา้นอกัษรศาสตร์เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติ และ นาํช่ือเสียงมาสู่มหาวิทยาลยั และ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ไดรั้บรางวลั  
สุรินทราชา ในฐานะนกัแปลอาวโุสดีเด่น ของสมาคมล่ามและนกัแปลแห่งประเทศไทย11 
 “ตามลมปลิว” เป็นวรรณกรรมประเภท นวนิยาย ท่ีใช้ หลวงพระบาง เป็นฉากสําคญั  
ในการเป็นท่ีพกัใจของนางเอก “พราว”เดินทางไปยงัเมืองหลวงพระบาง เพราะตอ้งการหลบชีวิตคู่ 
ท่ีผิดพลาด จนไปพบกบัวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ท่ีต่างไปจากชีวิตในกรุงเทพ ฯ และไดพ้บกบัพระเอก
ตวัจริงของเธอคือ “ตน้ไทร” หนุ่มไทยท่ีทาํงานในลาว  
 นวนิยายเร่ืองน้ี ประพนัธ์ข้ึนภายหลงัจากท่ีเมืองหลวงพระบางได้รับยกย่องให้เป็น
มรดกโลกแลว้ 9 ปี เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีคนไทยมกัเดินไปท่องเท่ียวช่ืนชมในส่ิงท่ี คนไทย “ละท้ิง” 
ไปพร้อมกบัการขยายตวัแบบเมืองใหญ่ตามวิถีชาวกรุง ในขณะท่ี “หลวงพระบาง” ยงัคงรักษา 
ความเป็นอดีต” เอาไวไ้ด ้
 “ตามลมปลิว” แนะนาํ “หลวงพระบาง” สู่ผูอ่้านดว้ยฉากเปิดตวั บรรยายวา่ “หลวงพระบาง 
เป็นเมืองน้อยกลางขุนเขาใหญ่ เหมือนเพชรเม็ดเด่ียวกลางผา้สักหลาดสีเขียวแก่ผืนกวา้งปูลาด
ซบัซอ้นสุดสายตา”12 การเล่าเร่ืองของผูป้ระพนัธ์ผา่นสายตาของตวัละครเอกท่ีเป็นชาวกรุงเทพ ฯ 
โดยกาํเนิด แฝงไวด้ว้ยความช่ืนชมในความสงบและเรียบง่ายของหลวงพระบางท่ีแตกต่างไปจากวิถี
ชีวิตชาวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เป็นการเปรียบเทียบความน่าอยูข่องหลวงพระบางตามสายตาของ
ชาวไทย  
 “ได้เวลาโรงเรียนเลิก เห็นนักเรียนข่ีจักรยานกันเป็นหมู่ ๆ สวนทางรถ สลับด้วย
จกัรยานคนัเล็ก ๆ  แล่นมาอย่างช้า ๆ  ทอ้งถนนค่อนขา้งว่างจากยวดยานพาหนะ แต่ก็ไม่มีใคร 
ถือโอกาสควบขบัตะบึงโลดโผน ยงัคงขบัข่ีกนัดว้ยความระมดัระวงั”13  
 “ความมืดและความเปล่าเปล่ียวเป็นส่ิงท่ีสั่นคลอนขวญัตามประสาสาวชาวกรุงท่ีเคยชิน
กบัข่าวร้ายตามหนา้หนงัสือพิมพทุ์กเม่ือเช่ือวนั”14 แต่สาํหรับหลวงพระบางแมใ้นยามกลางคืนบน
ถนนเปล่ียว “ท่ีน้ีไม่ค่อยมีเร่ืองน่ากลวั เมืองเลก็ คนรู้จกักนัทั้งเมือง”15  

                                                            

 11วินิตา  ดิถียนต ์(ว. วินิจฉยักลุ), ตามลมปลิว, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพท์รีบีส์, 2551), 
397 - 403.   
 12เร่ืองเดียวกนั, 127.  
 13เร่ืองเดียวกนั, 129.   
 14เร่ืองเดียวกนั, 205  
 15เร่ืองเดียวกนั, 144.   
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 ส่ิงท่ีแสดงถึงความแตกต่างจากวิถีชีวิตคนเมืองของหลวงพระบาง ซ่ึงผูป้ระพนัธ์กล่าวถึง
ดว้ยความรู้สึกช่ืนชม คือแมจ้ะไม่รู้จกักนัแต่ชาวหลวงพระบางก็จดัพิธีสู่ขวญัตอ้นรับ “พิธีสู่ขวญั 
มีพานทองเหลืองและขนัลงหินสามใบซอ้นประดบัดว้ยใบตองและดอกไมส้ด ผูค้นในละแวกใกลเ้คียง
จะทยอยมาร่วมพิธีโดยไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกักนัมาก่อนมีทั้งผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เร่ือยลงมาจนถึงวยักลางคนและ
หนุ่มสาว พิธีเร่ิมดว้ยผูสู้งวยัคนหน่ึงกล่าวคาํเชิญขวญั เป็นคาํอวยชยัให้พรเชิงมงคล พอจบก็ผูก 
ดา้ยขวญัท่ีขอ้มือ และคนอ่ืน ๆ ผลดักนัมาผกูดา้ยขวญัจนครบ ท้ิงดา้ยขวญัไวส้ามวนัหา้มแกะออก”16  
 ดว้ยความชาํนาญในดา้นอกัษรศาสตร์เจา้ของบทประพนัธ์ “ตามลมปลิว” จึงทาํหน้าท่ี
ถ่ายทอดและแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ในหลวงพระบางดว้ยภาษาท่ีทาํให้เกิดจินตภาพตาม 
ไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงทศันะดา้นบวกในหลวงพระบางเพราะตลอดเร่ือง ตวัละคร 
ไม่แสดงทศันะเก่ียวกบัหลวงพระบางดว้ยมุมมองดา้นลบเลย 
 แมแ้ต่ในสถานท่ี ท่ีมีช่ือท่ีให้ความหมายเป็นลบในภาษาไทย ผูป้ระพนัธ์ก็ยงัไม่ละเลย 
ท่ีจะอธิบายให้เห็นว่าในภาษาลาวนั้นสถานท่ีน้ีหมายถึงอะไร “ตลาดมืด คือการปิดถนน จดัวาง
สินคา้พื้นเมือง ทั้งผา้ทอและงานฝีมืออ่ืน ๆ เรียงรายกนัริมถนนและตรงเส้นก่ึงกลางถนน เวน้ท่ีว่าง 
ใหค้นซ้ือเดินชมขา้วของกนัเร่ือย ๆ มีโคมของแต่ละร้านส่องแสงสว่างแลเห็นสินคา้ท่ีวางอยูบ่นพื้นถนน 
รองรับดว้ยผา้ปูอีกทีหน่ึง”17 
 วิธีการใส่บาตรของหลวงพระบางเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีแสดงมุมองเชิงบวกผ่านตวัอกัษร
ของผูป้ระพนัธ์ “เม่ือมองยอ้นข้ึนไปทางตน้ถนนจะเห็นภาพงามจบัตาของสายธารทองคาํเหลือง 
ผ่องใสสะทอ้นแสงอรุณใตฟ้้าครามสะอาดตา ไหลเล่ือนลงมาเป็นแถว ท่ีจริงคือผูท้รงศีลในผา้ 
กาสาวพสัตร์นบัจาํนวนร้อย เดินอยา่งสาํรวมเป็นแถวตรง”18 
 แต่ละฉากของเ ร่ือง “ตามลมปลิว” คือสถานท่ีสําคัญของเมืองหลวงพระบาง 
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมไปเยอืนทั้งส้ิน  
 

 พระราชวงัหลวงพระบางตั้งอยู่ในพื้นท่ีกวา้งขวาง ดา้นหลงัจดแม่นํ้ าโขง หันหน้ามาทาง
ถนนใหญ่ในเมือง เม่ือเดินเขา้ไปเห็นแนวตน้ตาลสูงเรียบ เป็นระเบียบ ขนาบขา้งทางท่ีตดัตรงเขา้สู่
อาคารหมู่ชั้นเดียว มียอดปราสาทแหลมผุดข้ึนโดดเด่นอยู่เหนืออาคารหลงักลาง... มุขทวารหน้า 
หนา้บนัเป็นรูปชา้งสามเศียรอนัเคยเป็นสัญลกัษณ์ของราชอาณาจกัรลาว ดา้นหนา้ก่อนถึงทางเขา้  
ก็เสียค่าบัตรผ่านประตูและมีมัคคุเทศก์ของทางการนําชมท่ีประทับ  พระบางพระพุทธรูปทอง
คู่บา้นคู่เมืองประดิษฐานอยูใ่นห้องเบ้ืองหลงั ประทบัยืนในปางห้ามสมุทร... ห้องโถงแรกเป็นห้อง 

                                                            

 16วินิตา  ดิถียนต ์(ว. วินิจฉยักลุ), ตามลมปลิว, 173 – 176.  
 17เร่ืองเดียวกนั, 142.   
 18เร่ืองเดียวกนั, 191.  
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ฟังธรรมของเจ้ามหาชีวิต ดูคลา้ยทอ้งพระโรงขนาดย่อม เคร่ืองประดบัห้องช้ินเด่นคือธรรมาสน์
ลวดลายวิจิตร หนา้ธรรมาสน์ปูพรมซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตเสด็จออกฟังธรรม ดา้นซ้าย
เป็นหอ้งรับรองแขกของพระมเหสีซ่ึงปัจจุบนัเป็นห้องตั้งแสดงของขวญัจากประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยดว้ย...19 

 วดัเชียงทอง..โบสถ์ดูสะดุดตาด้วยหลังคาท่ีซ้อนลดหลั่นกันถึงสามชั้นเหนือตัวอาคาร 
ท่ีค่อนข้างเต้ีย ช่างออกแบบชายคาแต่ละชั้นให้ชายงอนอ่อนช้อยแบบปีกนก ในแสงแดดสว่างใส  
โบสถเ์หมือนหงส์ทองตวังามพร้อมจะเหินบินข้ึนสู่ฟ้าสีครามสด.. ผนงัดา้นนอก เป็นแบบลงรักปิดทอง 
ลวดลายอร่ามเหลืองอยูบ่นพื้นสีดาํขรึม เป็นภาพพทุธประวติัคลา้ยกบัของไทย... ส่ิงก่อสร้างอีกแบบหน่ึง
กระทบสาตา สีชมพแูอร่มแปลกตากลางแดดแจ่ม ผนงัดา้นนอกฉาบพื้นสีชมพตูกแต่งดว้ยกระจกสีสด
ช้ินเล็ก ๆ หลากสี ช่างจดักลุ่มตกแต่งเขา้เป็นรูปคน ตน้ไมใ้บไมแ้ละบา้นเรือนแสดงภาพการดาํเนิน
ชีวิตของชาวบา้น ดูสดใสและบริสุทธ์ิ... วิหารน้อยอีกหลงัก็ประดบัดว้ยกระจกสีในแนวเดียวกนั 
แต่ว่าลวดลายแตกต่างกนัไปบนพื้นสีแดงสด สีสันสดใส ภายในโบสถ ์ค่อนขา้งแคบและเงียบเชียบ
ปราศจากคน พระประธานซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัองค์ใหญ่ประทบัเด่นเป็นสง่าในเงาสลวั 
ของบรรยากาศ ส่ิงแปลกตาในโบสถ์คือรางยาว เป็นไมแ้กะสลกัมีหัวเป็นพญานาค ทอดจากดา้นขา้ง
พระพทุธรูปผา่นออกไปนอกโบสถ ์สีดาํและทองขรึม ๆ  ท่ีตกแต่งผนงัโบสถท์ั้งดา้นในดา้นนอกกลมกลืน
กนัดี20 

 

 การสอดแทรกความรู้เป็นไปอยา่งแนบเนียนและถา้จะมีการกล่าวเปรียบเทียบกบักรุงเทพ ฯ 
กไ็ม่มีนยัยะของการเหล่ือมลํ้าทางความรู้สึก 

 
 รางไมมี้ไวส้รงนํ้ าพระบางจาํลองวนัสงกรานตร์ มีนํ้ ามนต์ไหลไปตามท่อให้ชาวบา้นมารอง 

ไปด่ืมกินไดจ้ากนอกโบสถด์ว้ย ภาพพุทธประวติับนผนงัดา้นซ้ายเป็นตอนมารผจญ แต่รายละเอียด
ไม่เหมือนของไทย พุทธประวติัของไทย เม่ือมารมาผจญพระพุทธองค์ ส่งธิดาทั้งสาม นางราคา  
นางตณัหา นางอรดี มาย ัว่ยวน แม่พระธรณีก็ข้ึนมาบีบนํ้าจากมวยผมกลายเป็นกระแสนํ้าเช่ียวกราก
พดัพรากพวกมารทั้งหมดหายไป แต่ภาพท่ีวดัคือนางทั้งสามกลายเป็นยายแก่แร้งท้ึงหลงัโกง”21 
และวิธีการใส่บาตรนั้น “ขบวนพระสงฆ์เดินมาถึงตวั ท่านไม่ไดห้ยุดน่ิงรอรับของใส่บาตรอย่าง 
พระไทย แต่วา่เปิดฝาใหใ้ส่บาตร ขณะเคล่ือนขบวนต่อไปโดยไม่หยดุ22 

 

                                                            

 19วินิตา  ดิถียนต ์(ว. วินิจฉยักลุ), ตามลมปลิว, 291 – 294.  
 20เร่ืองเดียวกนั, 161 - 167.   
 21เร่ืองเดียวกนั, 168.   
 22เร่ืองเดียวกนั, 191.  
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 สังเกตไดว้่าไม่มีการวิพากษว์่าส่ิงใดถูกหรือผิด เป็นการพูดถึงว่ากรุงเทพ ฯ เป็นแบบน้ี 
พบส่ิงน้ี ในหลวงพระบางเป็นแบบน้ี และพบส่ิงนั้น  
 ตามลมปลิว เป็นการแสดงมิติของความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและลาวในบริบทท่ีเท่าเทียม 
เพราะผูป้ระพนัธ์เลือกใช ้“หลวงพระบาง” เป็นสถานท่ีการพกัใจของตวัละครเอก และยงัเป็นสถานท่ี 
ตวัละครเอกใชเ้ร่ิมตน้ชีวิตและเร่ิมตน้มุมองของชีวิตใหม่ ก่อนจะกลบัไปจดัการแกไ้ขปัญหาชีวิตคู่
ท่ีคา้งคา และเม่ือมีการกล่าวถึงในเชิงเปรียบเทียบระหว่างหลวงพระบางกบักรุงเทพ ฯ ก็ไม่ปรากฏ
ความนยัแฝงท่ีเอนเขา้ขา้งหน่ึงใด 
 นอกเหนือไปจากทศันะคติในเชิงบวกท่ีกล่าวมายงัถือไดว้่า “ตามลมปลิว” เป็นนวนิยาย 
เชิงท่องเท่ียวแนะนาํสถานท่ีต่าง ๆ ใน หลวงพระบาง ซ่ึงการเขียนนวนิยายเชิงแนะนาํการท่องเท่ียวน้ี 
จะพบไดช้ดัเจนจาก นวนิยายแนวลึกลบัเร่ือง “รอยไหม”  
 รอยไหม 
 “รอยไหม” (2007) ของ พงศกร หรือ นายแพทยพ์งศกร  จินดาวฒันะ นกัเขียนนวนิยาย 
ผูมี้นามปากกาวา่ พงศกร และ ดารกาประกาย เป็นคน จ.ราชบุรี จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดรั้บทุนจากกระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาวิชาทางการแพทยด์า้นเวชศาสตร์
ครอบครัวจาก Pennsylvania University รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัเป็น 
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวประจาํโรงพยาบาลราชบุรี  

พงศกร เป็นนักเขียนท่ีประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็ว จากปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ.2544)  
“เบ้ืองบรรพ”์ ผลงานเร่ืองแรก ไดรั้บรางวลัชมเชย สุภาว ์เทวกุล และเป็นท่ีรู้จกัอยา่งมากจากนวนิยาย 
“ซีรีส์ผผีา้” ตั้งแต่ “สาปภูษา” จนถึง “รอยไหม” ท่ีผลิตเป็นละครทางไทยทีวีสีช่อง 3 ซ่ึง ทั้ง 2 เร่ือง
ไดรั้บรางวลัชมเชยในการประกวดหนงัสือดีเด่นประเภทนวนิยาย ประจาํปีค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550)23 
ขณะท่ี “ก่ีเพา้” กาํลงัอยูร่ะหว่างการถ่ายทาํเพื่อผลิตเป็นละครออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 และ 
“สิเน่หาส่าหรี” กติ็ดทาํเนียบนวนิยายขายดีจากซีรีส์ผผีา้เช่นกนั  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 23พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), รอยไหม, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพ ฯ : บุ๊คพลบับิชช่ิง , 2553), 525 – 527.  
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ภาพท่ี  10  นายแพทยพ์งศกร  จินดาวฒันะเจา้ของนามปากกา “พงศกร” กบัผลงานเร่ือง “รอยไหม” 
ท่ีใชว้ิเคราะห์ประกอบการวิจยั 
ท่ีมา  :  หมอโอต็, พบกบั พงศกร ไดท่ี้งานหนงัสือนะครับ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 27 มกราคม 2555. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.groovebooks.com/index.php?mo=14&newsid=134034 

 
 รอยไหม “เป็นนวนินายท่ีผมเขียนข้ึนจากความประทบัใจในความงามของหลวงพระบาง 
ความดีทั้ งหมดของ “รอยไหม” ผมขอกราบแทบเบ้ืองพระบาทอุทิศถวายแด่เจา้มหาชีวิต และ 
พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ลา้นช้างของหลวงพระบางทุกพระองค์”24 คาํอธิบายน้ีสะทอ้น
ความรู้สึกของผูเ้ขียนต่อหลวงพระบางไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มณีริน นางเอกของเร่ือง เป็นสาวไทย เดินทางไปหลวงพระบางเพื่อหลบปัญหาวุ่นวาย 
ดา้นความรักไปพกัท่ีเกสทเ์ฮาส์ ของ “แม่หญิงวนัดารา” และพบรักกบั “สุริยวงศ์” พระเอกท่ีเป็น
ลูกคร่ึงลาว – ฝร่ังเศส เร่ืองราวเร่ิมตน้ดว้ยผา้ทอปริศนาท่ีเจา้ของเดิมทอไม่เสร็จ นาํไปสู่การโยงใย
สายสัมพนัธ์ของรักสามเสา้จากอดีตกาลขา้มภพชาติมาจนปัจจุบนั  
 ความสําคญัของ “รอยไหม” ต่อมิติความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวคือการใชฉ้าก
ดาํเนินเร่ืองท่ี หลวงพระบาง เป็นฉากสาํคญั ตลอดทั้งเร่ืองจะเห็นถึงความสวยงามของวิถีชีวิตท่ีรุ่งเรือง
มาแต่อดีตจนปัจจุบนั เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกถึงมิตรภาพท่ีดีระหว่างลาวและไทย เพราะตลอด
การดาํเนินเร่ืองเตม็ไปดว้ยบรรยากาศแห่งความช่ืนชมในขนบโบราณท่ียงัคงงดงามจนปัจจุบนั 
 ฉากเปิดตวัของหลวงพระบางถูกอธิบายดว้ยสายตาของมณีรินผูผ้่านชีวิตจากกรุงเทพฯ  
“ หลวงพระบาง เป็นเมืองสะอาด เป็นระเบียบ เป็นเมืองแห่งมิตรภาพ หลวงพระบางไม่ใหญ่โตมาก 
                                                            

 24พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), รอยไหม, คาํนาํ. 
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มีถนนเพียงสองสามดา้น ทอดตวัไปตามสายแม่นํ้ าโขง ฟากหน่ึงของตวัเมืองมีแม่นํ้ าคานมาบรรจบกนั
ท่ีหน้าวัดเชียงทอง รถมีไม่มาก ไม่วุ่นวายอย่างในกรุงเทพ ฯ ใช้มอเตอร์ไซค์ และจักรยาน  
เป็นพาหนะหลกัในการสญัจร”25  
 “อา้ยวนัดารา” และ “สุริยวงศ์” เป็นตวัละครสาํคญัท่ีใชถ่้ายทอดและอธิบายความเป็น 
หลวงพระบางทั้งในดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรมตั้งแต่โบราณจนการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัของคน 
หลวงพระบาง ตลอดจนใหค้วามรู้เชิงภาษา ท่ีแมว้่าจะมีความคลา้ยคลึงกบัภาษาไทยแต่บางคาํกลบั
ไม่คุน้เคย หรือมีความหายต่างจากคาํในภาษาไทยภาคกลาง 
 “ดอกลัน่ทม ในความหมายของไทย หมายถึง “ดอกจาํปา” ในภาษาลาว”26 
 “ขา้วแลง หมายถึง ขา้วเยน็ ในภาษาไทย”27 
 “บตัรซ้ือตัว๋ กคื็อ ป้ี”28 
 ผูเ้ขียนอธิบายถึงความเปล่ียนแปลงของชาวหลวงพระบางท่ีเปล่ียนแปลงไป เ น่ืองจาก
อิทธิพลของโลกภายนอกท่ีเขา้มาในสถานท่ีแห่งน้ีว่า “คนหลวงพระบางเป็นคนรักสงบ ไม่มี
อาชญากรรม มีแต่นกัท่องเท่ียวท่ีมาก่อปัญหา”29 และเม่ือ “UNESCO ประกาศใหห้ลวงพระบาง เป็น
มรดกโลก ดา้นวฒันธรรม เม่ือปี 2538 แต่เหรียญก็มกัมีสองดา้น มีขอ้ดี ขอ้เสีย เสมอ เราได้รับงบ 
มาพฒันาอาคารบา้นเรือน สถานท่ีราชการต่าง ๆ มากมาย แต่วิถีชีวิตคนลาวเร่ิมเปล่ียนไป เร่ิมมี
สถานท่ีเท่ียวกลางคืน มีผบั มีบาร์ โสเภณี”30 ความเจริญท่ีเขา้มาคือสาเหตุของความเปล่ียนแปลงนั้น 
 ผูเ้ขียนยงัช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างไทยและลาว ผ่านการศึกษาของชาวลาว
ดว้ยว่า “แต่เดิมมีมหาวิทยาลยัท่ีเวียงจนัทน์เพียงแห่งเดียว มีไม่ก่ีคณะ คนส่วนใหญ่จะขา้มมาเรียน 
ท่ีขอนแก่น ถา้ไดรั้บทุน ซ่ึงมีทั้งทุนรัฐบาลของไทยและลาว ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อท่ี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั หรือไม่ก็ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ แต่ถา้เป็นลูกคนรวยจะมาเรียนมหาวิทยาลยัเอกชน 
เช่น เอแบค็ หรือไม่ก็ มหาวิทยาลยักรุงเทพ”31 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีว่าชาวลาวท่ีมีฐานะ
หรือมีโอกาส มกัจะส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนในประเทศไทย จนกระทัง่ปัจจุบนักย็งัเป็นเช่นนั้น 

                                                            

 25พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), รอยไหม, 7 - 11.    
 26เร่ืองเดียวกนั, 9.  
 27เร่ืองเดียวกนั, 27.  
 28เร่ืองเดียวกนั, 44.  
 29เร่ืองเดียวกนั, 16.   
 30เร่ืองเดียวกนั, 50.  
 31เร่ืองเดียวกนั, 48.   
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 ส่ิงสาํคญัท่ีแสดงถึงความยิง่ใหญ่ของหลวงพระบางอีกดา้นหน่ึง คือ วฒันธรรมดา้นการกิน 
ท่ีถ่ายทอดมาในรูปแบบอาหาร อธิบายความสาํคญัน้ีดว้ยกรรมวิธีการของ อา้ยวนัดารา และสายตา
ของ มณีริน ท่ีถือเป็นตวัแทนของ กรุงเทพ ฯ  

 
 ขะนาบปลา คลา้ย ป้ิงงบของไทย วิธีการทาํคือเอาเน้ือปลามาขดูผสมกบัเคร่ืองเทศป้ิงไฟแลว้กิน 

กินกบัผกัสมุนไพร ความยากของ ขะนาบปลา คือการขูดเน้ือปลาออกมาผสมกบัผกัเคร่ืองสมุนไพร 
แลว้จึงมาทาํเป็นแผ่นย่างไฟ ใชใ้บกลว้ยห่อ ห่อเหมือนขา้วตม้มดัของไทย ขะนาบปลาจะทาํกินกนั 
แต่ในวงั ชาวบา้นไม่นิยมทาํเพราะยุง่ยาก32 

 เอาะหลาม เปรียบเทียบ เหมือน แกงโฮะ ทางเหนือ มีผกัหลายอย่าง เป็นอาหารพิเศษ มีกินท่ี 
หลวงพระบางเท่านั้น เวียงจนัทน์ จาํปาศกัด์ิ ไม่มี มีช้ินววั ช้ินควายเป็นส่วนประกอบสําคญั เร่ิมตน้
ดว้ยการนาํช้ินววั ช้ินควายท่ีย่างไฟมาเค่ียว ให้ดีเหยาะนํ้ าปลาร้า ปรุงรสตามใจชอบ เค่ียวให้งวดสัก
สองวนัถึงจะกินได ้ก่อนกินตั้งไฟอีกคร้ังใส่ผกั เช่น โหระพา แมงลกั หรือตาํลึง33 

 ก่อนมา มณีริน หลบัตาคิดถึงแต่ ส้มตาํ, ไก่ยา่ง, ลาบ , นํ้ าตก แต่แทจ้ริงแลว้ อาหารหลวงพระบาง
รสชาติเหมือนทางเหนือของไทย นุ่มล้ิน ไม่เนน้เผด็อยา่งลาวใต ้ลงไปทางใตแ้ขวงจาํปาศกัด์ิ อาหาร
เนน้เผด็จนนํ้ าหูนํ้ าตาไหล ขา้งเวียงจนัทน์เป็นลาวกลาง ๆ มีลกัษณะผสมกนัไปกบัลาวเหนือและลาวใต ้
แต่อาหารท่ีถือเป็นท่ีสุดของลาว กเ็ป็นท่ีหลวงพระบาง อาจจะเป็นเพราะ เจา้มหาชีวิตเคยประทบัอยูท่ี่น้ี 
ท่ีไหนท่ีมีเจา้มหาชีวิตอยู่ อาหารจะตอ้งถูกปรุงอย่างพิเศษ คดัสรรมาแลว้ จึงทาํให้อาหารของหลวง
พระบางถือเป็นท่ีสุดของอาหารลาว34  

 
 การบรรยายผ่านตวัอกัษรของผูป้ระพนัธ์สะทอ้นความสําคญัของหลวงพระบางในอดีต 
และสะทอ้นความเหนือกว่าของชาวหลวงพระบางเม่ือเปรียบเทียบกบัชาวลาวในส่วนอ่ืน โดยเฉพาะ 
“ลาวใต”้ หรือ จาํปาศกัด์ิ ซ่ึงชาวลาวถือกนัว่าเป็นราษฎรธรรมดา แต่ดูเหมือนว่าสาํหรับชาวไทย 
ในปัจจุบนั ความเป็นลาวท่ีชาวไทยรู้จกักนัดี โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรมจะมาจากชาวลาวใตน้ี้เอง 
 “รอยไหม” นอกจากจะเป็นนวนิยายแนวลึกลบัยอ้นยคุแลว้ ยงัถือไดว้่าเป็นคมัภีร์ในการ
เร่ิมทาํความรู้จกักบัหลวงพระบางและใชเ้ป็นคู่มือในการทาํความรู้จกักบัหลวงพระบางในเบ้ืองตน้
ในมิติของอดีตจนปัจจุบนั ใหค้วามรู้เก่ียวกบัหลวงพระบางทั้งดา้นความเป็นมาความสาํคญัในฐานะ
นครหลวงเก่า ท่ีเจริญดว้ยอารยธรรมวฒันธรรม กล่ินไอแบบดั้ งเดิมจนไดรั้บการยกย่องให้เป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO  

                                                            

 32พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), รอยไหม, 24 – 25.   
 33เร่ืองเดียวกนั, 78 79.  
 34เร่ืองเดียวกนั, 77 – 78. 
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 ทุกบรรทดัท่ีถ่ายทอดความเป็นหลวงพระบาง เป็นการแสดงถึงทศันะของผูป้ระพนัธ์ 
ในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวในบรรยากาศท่ีดี “รอยไหม” แสดงจุดยืนชัดเจน 
ต่อรูปแบบความผกูพนัท่ีมาอยา่งยาวนานระหวา่งไทยและลาวโดยเล่าถึงเร่ืองราวท่ี “สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนินเยือนหลวงพระบาง เม่ือปี 2533 และได้
ถวายมาลาดอกไม้ผา้ เป็นพุทธบูชา อยู่ในพานเบ้ืองหน้า พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร ณ 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน้ี แสดงให้เห็นว่าท่ีแทไ้ทยกบัลาว เป็นพี่นอ้งกนั”35 ประโยคน้ีแสดงถึงความ
รับรู้ของชาวไทย เ ร่ืองความเป็นพี่ เป็นน้อง ระหว่างไทยกับลาวอันเน่ืองมาจากการศึกษา
ประวติัศาสตร์ เป็นสาํคญั 
 ศรีสองรัก 
 “ศรีสองรัก” (2010) โดย “เจา้สาํราญ” เป็นนามปากกาของ สุวพงศ ์ดิษสถาพร จบการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากสถาบนัราชภฏัเพชรบุรี ปัจจุบนัทาํงานท่ี  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเพชรบุรี มีนามปากกาดว้ยกนัสองช่ือ คือ นายตัม๋ และเจา้สําราญ 
ผลงานรวมเล่ม คือ ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ผท่ีีรัก, ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) เร่ือง เพียงสบตาเธอ 
กเ็ผลอรัก และ บอด้ีการ์ดมาดตอ๊ง, ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เร่ืองแด่ดวงใจดว้ยไมห้นา้สาม, ปาย...ฝัน 
เม่ือวนัรัก และ ทองอาถรรพ,์ ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) เร่ือง สุดทาง..ท่ีบางรัก และ เพียงดาวนฤมิต, 
ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เร่ือง คืนใตแ้สงจนัทร์ และทหารเสือราชินี, ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  
เร่ือง พรายพยาบาท และขนุเขา สายนํ้ า ความรัก, ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เร่ืองศาสตร์มรณะ และ  
รัก ณ เชียงคาน 
 “ศรีสองรัก” เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ จบัความตอน ค.ศ.1560 (พ.ศ. 2103) เหตุการณ์
พระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจกัพรรด์ิแห่งกรุงศรีอยธุยา และสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช 
แห่งอาณาจักรล้านช้าง ร่วมกันสร้าง “พระธาตุศรีสองรัก” เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งพระราช
สัมพนัธไมตรีระหว่างสองดินแดน เป็นเหตุให้ “เจา้นางมณีรินทร์” แห่งนครเวียงจนัทน์ ไดพ้บกบั 
“เขน” ทหารคนสาํคญัแห่งกรุงศรีอยุธยาและทั้งสองไดก้ล่าวคาํสัญญาอธิษฐานว่าจะขอผกูพนักนั
ในทุกชาติภพไป  

 
 
 
 
 

                                                            

 35พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), รอยไหม, 47.  
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ภาพท่ี  11  สุวพงศ์ ดิษสถาพร เจา้ของนามปากกา “เจา้สําราญ” กบัผลงานเร่ือง “ศรีสองรัก” 
วรรณกรรมประเภทนวนิยายท่ีใชป้ระกอบการวิเคราะห์ในงานวิจยั 
ท่ีมา  :  สุวพงศ ์ดิษสถาพร, พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเพชรบุรี และ นกัเขียน. 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระพนัธ์พบว่า ความมุ่งหมายในการเขียนนวนิยายเร่ืองน้ีเน่ืองจาก
ยงัไม่มีนกัเขียนคนใด เขียนถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกรุงศรีอยธุยาและลา้นชา้ง “ศรีสองรัก” จึงเป็น
การพยายามสะทอ้นการใชค้วามรับรู้ทางประวติัศาสตร์ไทย – ลาว จากพงศาวดาร และแบบเรียน  
ไดอ้ยา่งชดัเจน เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมแสดงให้เห็นถึง “ความรู้” และ “การรับรู้” 
ทางประวติัศาสตร์ของผูป้ระพนัธ์ในดา้นรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาว ท่ีถ่ายทอด 
ในมิติท่ีเท่าเทียมกนั เน่ืองจากเหตุการณ์ช่วงเวลาของการดาํเนินเร่ืองเป็นช่วงเวลาท่ีไทยและลาว 
มีความสัมพนัธ์อนัดี จนมี “พระธาตุศรีสองรัก” เป็นอนุสรณ์สถาน 
 

 สมเด็จพระมหากษตัริยเ์จา้กรุงศรีสัตนาคนหุต สมเด็จพระมหากษตัริยเ์จา้กรุงอยธุยามหาดิลก 
จึงมีพระราชวงศาสองพระองค์เจรจากนัทางให้เป็นพระราชไมตรี โดยบุพประเพณีเพื่อจะสืบเช้ือ 
คือสุริยวงศา และญาติวงศาพนัธมิตร อุตส่าห์สัมมนาเพื่อจกัใหเ้ป็นบรมสุขสวสัดี เป็นประโยชน์แก่
สมณพราหมอาจารยเ์จา้ ชาวประชาราษฎร์ ตราบต่อเท่าถว้นกปั อนัน้ีเป็นเคา้เป็นประธานสารคดี 
ในมหาปฐพีคีรี ใกลห้อมหว้ยภูเขาสกลศิลา ขอจงเอาเป็นเอกสีมาปริมณฑลเป็นอนัเดียวกนั เกล้ียงกลม
งามมณฑลเท่าพงศพ์นัธ์ุลูกเตา้หลานเหลน อยา่ไดชิ้งช่วงล่วงด่านแดนแสนหญา้ อยา่ไดก้ระทาํโลภ
เล้ียงแก่กนัจนเท่าเส้ียง พระอาทิตยพ์ระจนัทร์เจา้ตกลงมาอยูเ่หนือแผน่ดินอนัน้ีเทอญ... แลว้พระสงฆ์
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ผูเ้ป็นประธานและมหาอาํมาตยท์ั้ งสองฝ่ายก็หลัง่นํ้ าสัจจาลงบนปฐพี นับแต่น้ีอยุธยากบัลา้นชา้ง 
จะมีไมตรีต่อกนั ชัว่กาลปวสาน36  

 
 ถ้อยคาํท่ีปรากฏในนวนิยาย ล้วนตรงกับคําจารึกท่ี “พระธาตุเจดีย์ศรีสองรักษ์” 
 เมืองด่านซ้ายทุกตัวอกัษร แสดงถึงความใส่ใจในการนําหลกัฐานจริงมาประกอบเป็นนวนิยาย 
เสริมจินตนาการ 
 นอกจากน้ี “ศรีสองรัก” ยงักล่าวถึงขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนทางประวติัศาสตร์จากกรณีส่งตวั 
พระแกว้ฟ้าให้พระไชยเชษฐาธิราชแทนพระเทพกษตัรี “อยุธยาเป็นฝ่ายรับผิดและยินดีทาํตาม 
พระประสงค ์หากสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงตอ้งการอย่างไรก็จะปฏิบติัตามนั้น ถา้ตอ้งการ 
พระแกว้ฟ้ากถื็อตามนั้น แต่ทรงยนืยนัวา่ตอ้งเป็นพระเทพกษตัรี ขนุนางอยธุยากจ็ะอญัเชิญพระแกว้ฟ้า
กลบั และจะกราบบงัคมทูลต่อสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิทรงทราบ”37 ผูแ้ต่งไม่ไดว้ิพากษเ์หตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนแต่เล่าดว้ยบทสรุปวา่ “คณะขนุนางกรุงศรีอยธุยาต่างพากนัโล่งใจตาม ๆ กนั 
เม่ือสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงหายกร้ิว เม่ือทรงทราบว่าเป็นการเข้าใจผิด ต่างฝ่ายต่าง
ปรารถนาดีต่อกนั”38 
 นอกจากจะมีการพยายามสานสัมพนัธ์ในแบบสายเลือดโดยการสมรสแล้วนั้น ไทยและ
ลาวในช่วงเวลาของ “ศรีสองรัก” ยงัมีศตัรูร่วมกนัคือ พม่า “กองทพัหงสาวดีเขา้ชิงพระเทพกษตัรี 
โดยการซุ่มโจมตีระหว่างการเดินทางไปเวียงจนัทน์”39 และจากเหตุการณ์ชิงตวัพระเทพกษตัรีซ่ึงเป็น
ขอ้เท็จจริงในประวติัศาสตร์ ผูแ้ต่งยงัใช้เป็นชนวนสําคญัของบทสรุปนวนิยาย ท่ีนํามาซ่ึงความ 
พลดัพรากและสูญเสียของตวัละครเอก  
 การเลือกหยิบขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ในช่วงการสร้าง พระธาตุศรีสองรักเป็นวตัถุดิบ
ในการเขียนนั้น ทาํให้ “ศรีสองรัก” เป็นวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย ท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์
ระหว่างไทยกับลาวในมิติของมิตรประเทศท่ีมีฐานะเท่าเทียมกัน และสะท้อนการใช้ความรู้ 
ทางประวติัศาสตร์ของผูเ้ขียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
 วรรณกรรมประเภทนวนิยาย ท่ีกล่าวถึงมิติความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในฐานะมิตร
ประเทศท่ีดี ไดแ้ก่ ตามลมปลิว, รอยไหม และศรีสองรัก เป็นบทประพนัธ์ท่ีสะทอ้นแง่มุมของ

                                                            

 36สุวพงศ ์ดิษสถาพร (เจา้สาํราญ), ศรีสองรัก 2 ภาค “สัจจะและไมตรี”, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพ ฯ : 
สาํนกัพิมพบ์า้นวรรณกรรม, 2553), 119 – 120.  
 37เร่ืองเดียวกนั, 264.   
 38เร่ืองเดียวกนั, 272.   
 39เร่ืองเดียวกนั, 298 - 338.   
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มิตรภาพอนัดีท่ีมีสายสัมพนัร่วมกันอย่างยาวนาน เป็นการสร้างสรรค์สานสัมพนัธ์ระหว่างกัน 
เพราะนอกจากจะช่ืนชมในวิถีชีวิต วฒันธรรมแลว้ยงัการกล่าวถึงดว้ยความประทบัใจในสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ ช่วยกระชบัความรู้สึกอนัดีระหวา่งไทยกบัลาวใหแ้น่นเเฟ้น ซ่ึงจะใหภ้าพท่ีแตกต่างไป
จากงานเขียนประเภทนวนิยายในมิติของลาวในฐานะตํ่ากว่าไทย ซ่ึงจะเป็นการใหท้ศันะเชิงลบอนั
ส่ือถึงรูปแบบความเขา้ใจท่ีแตกต่างออกไปในอีกรูปแบบหน่ึงของความสมัพนัธ์  
 1.2 ลาวในฐานะต ่ากว่าไทย 
 วรรณกรรมประเภทนวนิยายในมิติของความสัมพนัธ์รูปแบบ ลาวในฐานะตํ่ากว่าไทย  
พบไดจ้ากวรรณกรรม 3 เร่ือง มีการดาํเนินเร่ือง ใชต้วัละคร หรือฉากเป็น “ลาว” อยา่งตรงไปตรงมา 
ไม่ตอ้งใชน้ัยแฝงให้ผูอ่้านตีความเอาเอง ประกอบดว้ยนวนิยายเร่ืองดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, แต่ปางก่อน 
และสาปภูษา ซ่ึงเป็นวรรณกรรมประเภทนวนิยายท่ีสะทอ้นความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาว 
ในมุมมองของฐานะท่ีไม่เท่าเทียม อนัมีผลมาจากความสมัพนัธ์ในรูปแบบสงครามเป็นสาํคญั 
 ดอกฟ้าจ าปาศักดิ์ 
 “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” (1949) ผลงานของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ นามเดิมคือ กิมเหลียง 
วฒันปฤดา เกิดเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) ท่ีจงัหวดัอุทยัธานี จบการศึกษาจาก
โรงเรียนจงัหวดัอุทยัธานี จบเปรียญ ๕ ประโยค สาํนกัวดัมหาธาตุ กรุงเทพฯ เรียนกฎหมายไทย 
สอบไดภ้าค 1 แลว้ออกไปรับราชการ เป็นผูช่้วยเลขานุการ ในสถานทูตไทย, เรียนกฎหมายและ
รัฐศาสตร์ ท่ีฝร่ังเศส ,ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิชาการทูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
ปริญญาดุษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ
ปริญญาอกัษรศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 หลวงวิจิตรวาทการ ดาํรงตาํแหน่งสาํคญัทางการเมืองหลายตาํแหน่ง เช่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เอกอคัรราชทูตไทยในหลายประเทศ อธิบดีกรมศิลปากร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ และไดด้าํรงตาํแหน่ง "ปลดับญัชาการ" 
สํานักนายกรัฐมนตรี(เทียบเท่าปลดัสํานักนายก รัฐมนตรีในปัจจุบนัน้ี) เป็นคนแรก และคนเดียว 
ในประวติัศาสตร์ไทย  
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ภาพท่ี  12  หลวงวิจิตรวาทการ กบัวรรณกรรมประเภทนวนิยายเร่ือง “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ  
ท่ีมา  :  หอสมุดดนตรีพระบาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 และหอ้งสมุดดนตรีทูลกระหม่อม 
สิรินธร, หลวงวิจตรวาทการ [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 27 มกราคม 2555 เขา้ถึงได้จาก 
http://www.kingramamusic.org/history/p6.htm 
 
 หลวงวิจิตรวาทการ เป็นนักคิด นักพูด นักเขียนคนสําคญัของไทย มีความรู้เช่ียวชาญ 
ในศิลปะวิชาการทุกดา้นทุกสาขา เช่น การทูต การเมือง การปกครอง การศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา 
ประวติัศาสตร์ สังคม ตลอดจนศิลปะ วรรณคดี และการละคร จนมีผลงานดา้นวิชาการมากมาย  
เป็นผูแ้ต่งหนังสือ ประวติัศาสตร์สากลทั้ง 5 เล่ม เป็นผูป้ระพนัธ์คาํร้องและทาํนองเพลงปลุกใจ  
ต่ืนเถิดชาวไทย และตน้ตระกูลไทย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัแต่งบทละครอิงประวติัศาสตร์ และ 
เพลงประกอบละครไวห้ลายเร่ืองและหลายเพลง เป็นผูห้น่ึงท่ีมีบทบาทสําคญัในการปลุกเร้า
ความรู้สึกชาตินิยมในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม และจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต ์เป็นนายกรัฐมนตรี 
“ขา้พเจา้เป็นชาตินิยมจริง ๆ ขา้พเจา้เป็นชาตินิยมมาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ยงัเป็นชาตินิยม 
เม่ือถูกจบัขงัฟ้องร้องในตอนส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และยงัเป็นชาตินิยมอยูม่าจนถึงทุกวนัน้ี 
ไม่มีโทษทัณฑ์หรือวิถีทางใด ๆ จะมาเปล่ียนข้าพเจ้าเป็นอย่างอ่ืนนอกจากชาตินิยมได้”40  
หลวงวิจิตรวาทการถึงแก่อนิจกรรมเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)  

                                                            

 40หลวงวิจิตรวาทการ, รวมปาฐกถา (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้คุรุสภา, 2504), 233 กล่าวถึงใน ราม  
วชัรประดิษฐ์, “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411-2478” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต ภาควชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), 203. 
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 “ดอกฟ้าจําปาศักด์ิ” เป็นการดําเนินเร่ืองโดยยอ้นเวลากลับไปในช่วง ค.ศ. 1819  
(พ.ศ. 2362) ใชน้ครจาํปาศกัด์ิซ่ึงในขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทยเป็นฉากสาํคญั ตวัละครทุกตวั
เป็นชาวจาํปาศกัด์ิ ดาํเนินเร่ืองและเหตุการณ์ 7 ปี ก่อนเกิดสงครามเจา้อนุวงศ์41 
 หลวงวิจิตรวาทการ ซ่ึงในขณะนั้นดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
ไดแ้ต่ง “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” ภายใตบ้ริบททางการเมือง ภายหลงัจากกองทพัไทยยึดนครจาํปาศกัด์ิ
จากกรณีพิพาทกบัอินโดจีน กลบัมาไดใ้นช่วงเวลาสั้น ๆ “ก่อนสงครามเอเชียบรูพาจะพรากจาํปาศกัด์ิ
ออกจากไทยอีกคร้ัง” ตามสํานวนชาตินิยม ท่ีสามารถอธิบายด้วยเพลงท่ีหลวงวิจิตรวาทการ  
ไดป้ระพนัธ์เน้ือร้องและทาํนองเพลง นครจาํปาศกัด์ิ ดงัน้ี 

 
   นครจาํปาศกัด์ิ   เป็นท่ีรักของชาวไทย 
  พลดัพรากจากไทยไป   อยูต่่างแดนเสียชา้นาน 
   ไทยเฝ้าคาํนึง ไทยมุ่งรําพึง ระลึกถึงตลอดกาล 
  ฤกษง์ามยามดี ไทยเขา้โจมตี เหล่าร้ายไพรี แตกหนีแหลกลาญ 
   ธงไทย ธงไทย ปลิวโบกอยูใ่น เขตแควน้ไพศาล 
  กองทพัเกรียงศกัด์ิ  (ชโย)   ยกเขา้หาญหกั  (ชโย) 
  ไดจ้าํปาศกัด์ิ    มาสมคัรสมาน 
   พี่นอ้งเลือดไทย   ลว้นใจช่ืนบาน 
  เทิดเกียรติทหารหาญ   ของไทยยิง่เอย42 
 

 หลวงวิจิตรวาทการ ใชน้วนิยายเร่ืองน้ี “บูชาความรัก ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ในจาํปาศกัด์ิ ในองค์
เจา้นครในพระประยูรญาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเจา้นายนอ้ย ๆ สององค ์ซ่ึงขา้พเจา้เคยเล้ียง 
และรักเหมือนลูกของขา้พเจา้เอง ถา้หากว่าเร่ือง “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” ท่ีไดอ่้านน้ีมีโชคดีเล็ดลอด 
เขา้ไปถึงจาํปาศกัด์ิได ้ก็ขอให้พี่นอ้งจาํปาศกัด์ิท่ีไดอ่้านทราบว่าขา้พเจา้ไดฝ้ากดวงใจไวก้บัถอ้ยคาํ
ทุก ๆ คาํ ท่ีเขียนเร่ืองน้ี และตลอดเวลาท่ีเขียน ขา้พเจา้รู้สึกเหมือนว่าไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัชาวจาํปาศกัด์ิ 
ซ่ึงขา้พเจา้ถือว่าเป็นเลือดเน้ือของขา้พเจา้เอง”43 การเขียนนวนิยายเร่ืองน้ีของ หลวงวิจิตรวาทการ 
แมจ้ะอธิบายวา่เขียนดว้ยความรักในจาํปาศกัด์ิ แต่แอบแฝงนยัแห่งความภูมิใจ ในการท่ีเมืองจาํปาศกัด์ิ
เคยเป็นส่วนหน่ึงของไทยมาก่อน และแมแ้ต่เจา้นายของจาํปาศกัด์ิกย็งัมาเป็น “ลูก” ของผูเ้ขียน 

                                                            
41ศึกษารายละเอียดทางประวติัศาสตร์กรณีสงครามเจา้อนุวงศใ์น บทท่ี 2  

 42พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์คส์, 2542), (13). 
 43เร่ืองเดียวกนั, (12). 
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 เหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนในนวนิยายเร่ืองน้ีคือ กรณีของ “สาเกียดโงง้” ท่ีถือเป็น
ปฐมฤกษข์องการก่อการ “สงครามเจา้อนุวงศ”์ “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ 
เล่าถึง เจา้หญิงสุดาดวง ธิดาของเจา้ผูค้รองนครจาํปาศกัด์ิท่ีพบรักกบัชายสามญัอย่าง จงรัก สร้าง
ความผดิหวงัใหก้บั เจา้ชายพงศพ์ิศาล นดัดาของเจา้นครพระคู่หมั้น จุดแตกหกัของเจา้หญิงสุดาดวง
กบัเจา้ชายพงพิศาล คือความเห็นต่างต่อเหตุการณ์ท่ีมีพระอา้งตวัเป็นผูว้ิเศษ ช่ือ “อา้ยสา” รวบรวม
ผูค้นเขา้ยดึนครจาํปาศกัด์ิ เจา้หญิงสุดาดวงคิดว่า จาํปาศกัด์ิควรต่อสู้เพื่อรอความช่วยเหลือจากไทย 
ท่ีเป็นเจา้ประเทศราช แต่เจา้ชายพงพิศาลมีความเห็นว่าจาํปาศกัด์ิไม่ควรรอความช่วยเหลือจากไทย
เพราะกวา่ทพัไทยจะยกมาช่วยตอ้งใชเ้วลานานเน่ืองจากตอ้งร้องขอผา่นไปนครราชสีมาแลว้จึงส่งเร่ือง
ต่อไปถึงกรุงเทพซ่ึงกินเวลานาน ควรขอความช่วยเหลือจากเวียงจนัทน์ซ่ึงอยู่ใกลเ้มืองจาํปาศกัด์ิ
มากกวา่ สุดทา้ยแลว้จาํปาศกัด์ิตอ้งแตกเพราะไม่สามารถตา้นทพัของอา้ยสาท่ีมีมากกว่าหลายเท่าได้
สําเร็จ ทพัจากเวียงจนัทน์มาช่วยเหลือตามคาํสั่งของกรุงเทพฯ และทา้ยท่ีสุดดว้ยความดีท่ีปราบ  
“สาเกียด” ได ้เจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจนัทน์ จึงกราบทูลมายงักรุงเทพฯ ขอให้แต่งตั้งเจา้โย่ราชบุตร  
ข้ึนครองนครจาํปาศกัด์ิ   
 ตัวละคร ท่ีปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ีสามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนจากการเลือกฝ่าย 
กล่าวคือ นางเอกและพระเอก จะเขา้ขา้งไทย แต่ในขณะท่ีตวัร้ายของเร่ืองจะเลือกเขา้ขา้งเวียงจนัทน์
และฝ่ายญวน (เวียดนาม)  
 “เจ้าหญิงสุดาดวง” และ “จงรัก” นางเอกและพระเอกของเร่ืองเป็นตัวแทนของ  
หลวงวิจิตรวาทการ ในการวิพากษ์ประเด็นต่าง ๆ หลวงวิจิตรวาทการคิดเห็นต่อเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งไรสามารถศึกษาไดจ้ากทศันะของตวัละครเอกในเร่ือง ดงัน้ี 
 “วิธีการของญวนเป็นวิธีฉวยโอกาสก่อให้เกิดความยุ่งยากให้พะวา้พะวงั ให้แดนลาว
ทั้งหลายแลเห็น วา่ไทยอ่อนกาํลงั แดนลาวทั้งหมดจะไดห้นัไปหาญวน”44 
 “การท่ีใหก้องทพัเจา้อนุมาช่วยกูน้ครจาํปาศกัด์ิคร้ังน้ี เป็นความคิดท่ีผดิมาก กองทพัไทยแท ้ๆ  
มีถมไป ลาํพงัแต่กองทพันครราชสีมากองทพัเดียว ก็สามารถเอาชนะได ้ถึงแมก้องทพัสาเกียดจะยงั
อยูใ่นสภาพแขง็แรงท่ีสุด มีพลครบถว้นแปดพนัคน มีอาวุธพร้อมมูล ก็ไม่สามารถจะต่อตา้นกองทพั
นครราชสีมาเพียงกองทพัเดียว ไม่ควรจะตอ้งไปเอาทพัเวียงจนัทน์มาดว้ย”45 

                                                            

 44พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ,ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, 103.  
 45เร่ืองเดียวกนั, 104.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129 
 

 “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” มีกล่ินไอแบบหลวงวิจิตรวาทการ นั้นคือเป็นอีกหน่ึงพื้นท่ีท่ีใช้
แสดงทศันะวิพากษก์ารเมืองในรูปแบบของ “ไทย(เป็น)ใหญ่”46 ส่ิงท่ีช่วยยนืยนัประเด็นน้ีคือการใช ้ 
“ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ”เป็นพื้นท่ีแสดงความคิดเห็นต่อ “พระเจา้อนุวงศ”์ และ “นครเวียงจนัทน์” ดงัน้ี 
 “ในไม่ชา้ ทางกรุงเทพฯ กจ็ะทราบเองวา่คิดผดิไปและตอ้งเสียใจภายหลงั ชาวกรุงเทพฯ 
ไม่รู้จกัเจา้อนุเพียงพอ แต่ชาวแม่นํ้าโขงรู้ดี วา่คนคนน้ีมีเล่ห์เหล่ียมสูงพียงใด”47 

 
 เจา้อนุเป็นคนรูปร่างสง่าผ่าเผยวงหน้าแสดงความฉลาด ดวงตาคม จอ้งแทงเขา้มาในดวงตา 

ผูท่ี้แลสบ แมอ้ายจุะกวา่ 50 แลว้ ก็ดูท่าทางยงัแขง็แรงองอาจ กระดูกแกม้ข้ึนสูง คางใหญ่แสดงความ
เป็นคนเจ้าทิฐิและเป็นนักกลอุบาย ไม่ทาํอะไรโดยปราศจากความมกัใหญ่ใฝ่สูง ริมฝีปากงอนข้ึน 
แสดงวา่เป็นคนเปล่ียนใจง่าย ถึงแมจ้ะมีแผนการใหญ่หลวงอะไรกอ็าจจะทอ้ถอยหยดุเลิกโดยเร็ว คนท่ี
มีลกัษณะอย่างน้ีจะทาํการกา้วหน้าใหญ่หลวง ก็แต่เม่ือเป็นโอกาสอาํนวย เขาจะกา้วหน้าไปอย่าง 
ไม่หยุดย ั้งและไม่มีขอบเขต แต่ถา้ไปพบส่ิงตา้นทานหรืออุปสรรคเขา้สักนิดเดียวจะหยุดย ั้งทอ้ถอ้ย 
และเลิกลม้เสียง่าย ๆ เพราะไม่มีความเขม้แข็งพอท่ีจะฝ่าฟันทาํลายอุปสรรคอย่างนั้น เขา้หลกัท่ีว่า 
เป็นคนมีทิฐิ แต่ไม่มีมานะ ถา้เป็นเร่ืองชิงไหวชิงพริบ คนคนน้ีจะสามารถเอาชนะคนไดม้าก ๆ แต่ถา้
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งต่อสู้กนัอยา่งเผชิญหนา้ หรืองดัขอ้ต่อกรกนัอยา่งจริง ๆ แลว้ คนคนน้ีจะหนีมากกวา่สู้... 
ฐานะของเจา้อนุเป็นเหมือนส่ิงก่อสร้างสูงใหญ่มหึมา แต่ไม่มีรากฐาน ถา้ถูกผลกัดนัเขา้สักเล็กน้อย 
กจ็ะลม้ราบลงไปทนัที48 

 
 “ในท่ีสุดก็มาถึงเวียงจนัทน์ ซ่ึงไม่ใช่เมืองสวรรคอ์ยา่งท่ีพูดกนันกัหนา สาํหรับเจา้หญิง
สุดาดวง ซ่ึงเคยลงมากรุงเทพ ฯ แลว้ เวียงจนัทน์ไม่ไดท้าํใหเ้ธอเกิดความต่ืนเตน้แต่อยา่งใด”49 
 นอกจากจะใชแ้สดงทศันะและวิพากษต์ามทศันะนกัชาตินิยมแลว้ หลวงวิจิตรวาทการ 
ยงัสอดแทรกความรู้เชิงวิชาการเพื่อเพิ่มความสมจริงใหก้บันวนิยายโดยอา้งอิงจากพงศาวดารซ่ึงถือ
วา่เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความเช่ือถือในช่วงเวลานั้นอีกดว้ย 
  
 

                                                            

 46“ไทย(เป็น)ใหญ่” หมายถึง ความคิดตามลทัธิชาตินิยม ท่ีเห็นวา่ประเทศไทยเป็นอาณาจกัรท่ีเกรียง
ไกร เขม้แข็ง และมีอาํนาจแข็งแกร่ง จนบดบงัอาณาเขตรอบขา้ง ทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีเหตุผลและถูกเสมอ, 
ผูว้ิจยั.  
 47พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ,ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, 119.   
 48เร่ืองเดียวกนั, 180 - 181. 
 49เร่ืองเดียวกนั, 201. 
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 เจา้อนุให้เจา้ราชบุตรเป็นผูคุ้มทพั เจา้ราชบุตรคนน้ีก็มีช่ือแปลกประหลาด เขียนไดห้ลายอยา่ง 
อยา่งหน่ึงเขียนวา่ “โย”่ อีกอยา่งหน่ึงเขียนว่า “โย”้ พระราชพงศาวดารฉบบัหน่ึงเขียนว่า เจา้โยร้าชบุตร 
อีกฉบบัหน่ึงเขียนว่า เจา้โย่ราชบุตร อนัท่ีจริงถูกทั้งสองอย่าง เพราะถา้เราไปฟังพวกเขาออกเสียง
เรียกช่ือเจา้องคน้ี์เขา้แลว้ เราจะรู้สึกว่าเขียน “โย”่ หรือ “โย”้ ก็ได ้เพราะสําเนียงท่ีเขาพูดนั้น เป็นทั้ง
สองอยา่ง จะใชไ้มเ้อกหรือไมโ้ทกถ็กูทั้งนั้น50 

 มีเหตุการณ์อนัหน่ึงเกิดข้ึนในกรุงเทพ ฯ ซ่ึงเป็นเร่ืองร้ายแรง... เหตุการณ์อนัน้ีก็คืออหิวาตกโรค  
ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนเป็นคร้ังร้ายแรงท่ีสุดในประวติัการณ์ ไม่มีทางใดจะเล่าเร่ืองน้ีไดดี้ไปกว่า ท่ีจะคดัเอา
ขอ้ความตอนหน่ึงในพระราชพงศวดาร มาไวด้งัต่อไปน้ี   เม่ือเดือน 7 ปีมะโรง โทศกนั้น อหิวาตกโรค
หรือท่ีเรียกในเวลานั้นวา่ ไขป่้วงใหญ่ เริมมาเกิดข้ึนเป็นคราวใหญ่ท่ีผูค้นเป็นอนัตรายมาก ในจดหมาย
เหตุเร่ืองเกิดอหิวาตกโรคคร้ังนั้น จดไวว้า่ เม่ือ ณ เดือน 7 ขา้งข้ึน เวลายามเศษ ทางทิศพายพัแลเห็น
เหมือนแสงเพลิงติดในอากาศ เรียกวา่ขมุเพลิง แต่นั้นกเ็กิดไขป่้วงใหญ่มาแต่ทางทะเล ไขน้ั้นเกิดมาแต่
เกาะหมากก่อน แล้วข้ามมาหัวเมืองฝ่ายตะวนัตกติดต่อข้ึนมาจนถึงปากนํ้ าเจ้าพระยา ชาวเมือง
สมุทรปราการตายลงเป็นอนัมาก ราษฎรพากนัอพยพหนีความไขข้ึ้นมากรุงเทพ ฯ บา้ง แยกยา้ยไป 
หวัเมืองอ่ืนบา้ง คนในกรุงเทพ ฯ กเ็ป็นโรคป่วงใหญ่ข้ึนตั้งแต่ ณ วนัเดือน 7 ข้ึน 6 คํ่า ไปถึงวนัเพญ็  
คนตายทั้งชายหญิง... อหิวาตกโรคมีมากอยูป่ระมาณ 15 วนั ถึง ณ วนัเสาร์ เดือน 7 แรม 7 คํ่า โรคจึง
เส่ือมถอยนอ้ยลงโดยลาํดบั51  

 
 การใชพ้งศวดารมาบรรยายเหตุการณ์ของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นการแทรกความรู้เพิ่ม
ความสมจริงให้กบันวนิยาย จน “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” จนไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายถูกตีพิมพ์
ดว้ยกนัทั้งหมด ส่ีคร้ัง ซ่ึงถือเป็นจาํนวนท่ีมากเม่ือเทียบกบันวนิยายท่ีพิมพใ์นช่วงเวลาเดียวกนั 
 “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” ของ หลวงวิจิตรวาทการ เป็นการเปิดศกัราชนวนิยายท่ีใชต้วัละคร
และการดาํเนินเร่ืองท่ีปรากฏตวัละครตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนลว้นเป็นทรัพยากรลาวอยา่งสมบูรณ์ 
อีกทั้ งตัวผูป้ระพนัธ์ยงัถือได้ว่าทรงอิทธิพลทางด้านความคิดอย่างสูงในช่วงเวลานั้ น ผลงาน 
ในรูปแบบต่าง ๆ  ของหลวงวิจิตรวาทการ ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างชุดความคิดนิยมชาติดงัท่ี
กล่าวถึงแลว้ในบทท่ี 2  
 “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” จึงถือเป็นวรรณกรรมท่ีสร้างทศันะคติต่อผูอ่้าน อนัสะเทือนต่อรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในช่วงเวลาแรก ๆ ผลสะทอ้นของนวนิยายเร่ืองน้ีคือการสร้างความ
เหล่ือมลํ้าใหเ้กิดข้ึนในมิติของ “ไทยใหญ่” ท่ีใชส้ายตานกัชาตินิยมเป็นผูป้ระพนัธ์ 

 
 

                                                            

 50พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ,ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, 106. 
 51เร่ืองเดียวกนั, 120 - 121. 
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 แต่ปางก่อน 
 “แต่ปางก่อน”(1987) ของ แกว้เกา้ เป็นนามปากกาของ  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิง  
วินิตา  ดิถียนต์52 เป็นนวนิยายแนวยอ้นยคุ ช่วง ค.ศ. 1947 (สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2) ท่ีเล่ายอ้นกลบั
ไปยงัจุดเร่ิมเร่ืองในช่วงรัชสมยัรัชกาลท่ี 6 อนัเป็นจุดเร่ิมตน้ความรักระหว่างหม่อมเจา้รังสิธร 
บุตรชายคนเดียวของเสด็จในกรม ฯ ซ่ึงไดพ้บรักกบัเจา้นางม่านแกว้ เจา้นายจากลาว แต่ถูกกลั้นแกลง้
จนเสียชีวิตในวนัแต่งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  13  รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิง วินิตา  ดิถียนต ์ เจา้ของนามปากกา “แกว้เกา้”กบัผลงานเร่ือง 
“แต่ปางก่อน” ท่ีใชป้ระกอบการวิจยั 
ท่ีมา  :  ณัฐกานต,์ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ เจา้ของนามปากกา “ว.วินิจฉยักุล” [ออนไลน์], 
เขา้ถึงเม่ือ 27 มกราคม 2555. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.ejobeasy.com/kmdetail.php?n=110602173843 

 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและลาวใน “แต่ปางก่อน” ถูกกาํหนดอยูใ่นบริบทท่ีไม่เท่าเทียม 
แมว้่าตวันางเอกซ่ึงเป็นเจา้นายจากฝ่ังลาวจะไดรั้บการยอมรับทั้งฐานะและความรู้จากคนส่วนใหญ่
ในวงัของเสดจ็ในกรม ฯ  
 

                                                            
52ศึกษารายละเอียดในส่วนของประวติั รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา  ดิถียนต์ ในเร่ือง  

“ตามลมปลิว” ท่ีกล่าวถึงมาแลว้ในขา้งตน้  
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 เจา้นางนอ้ยเป็นธิดาเจา้นายจากฝ่ังโขงโนน้ เจา้ป้าของเธอไดม้าเป็นเจา้จอมท่ีเมืองไทย ช่ือวา่เจา้
จอมบวัคาํ... เจา้จอมบวัคาํประสงค์จะให้เจา้นางน้อยไดรั้บการศึกษาอย่างสมยัใหม่มากกว่าท่ีเคยได้
ศึกษามาท่ีวงัเดิม จึงฝากเจา้นางนอ้ยไวก้บัเจา้จอมมารดาแส ประกอบกบัเสดจ็ในกรมท่านไม่มีธิดาจึง
เอ็นดูเจ้านางน้อยมาก เจ้านางน้อยเป็นหญิงสาวท่ีสวยงามมากและมีความรู้ดี  สามารถพูดภาษา
ฝร่ังเศสไดค้ล่องแคล่วตามท่ีเคยเรียนมาก่อน ต่อมาก็เรียนรู้ภาษาองักฤษไดอี้กภาษาหน่ึง จึงวาง
พระทยัใหท้าํหนา้ท่ีเลขานุการช่วยคน้ควา้เรียบเรียงตาํราต่าง ๆ มีงานการกใ็หอ้อกงานอยา่งมีหนา้มีตา53  

 
 คาํพูดจากฝ่ายตรงขา้มท่ีเดียดฉนัทอ์ยา่ง “หม่อมพเยยี” หม่อมแม่ของหม่อมเจา้รังสิธรท่ี 
ไม่พอใจกบัพฤติกรรมของบุตรชายคนเดียวท่ีมีใจใหเ้จา้นางจากลาว มกัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ลึกลงไปแลว้
ยงัคงมีทศันะท่ีต่างชั้นระหวา่งลาวและไทยเจือปนในสงัคม  
 

 ฉันไม่เคยนิยมยินดีพวกลาวพวกกาว ถือเป็นต่างชาติต่างภาษาไม่ควรมาปะปนในวงั ถึงจะอา้ง
วา่เป็นเจา้ ก็ไม่ใช่เจา้นายไทยจะไดก้ราบไหวไ้ดส้นิท54 และการเปรียบตวัเจา้นางเป็น ดอกจาํปาลาว 
เม่ือมาปลกูในเมืองไทยคนไทยเขาไม่นิยม ถือเป็นอปัมงคล ไม่ปลกูไวใ้นบา้น55  

 
 การใชค้าํพูดเหน็บแนมจากตวัละครฝ่ายตรงขา้มเป็นการสะทอ้นทศันะมุมมองท่ียงัฝังลง
ในความคิดของสังคมไทย ท่ียงัมีติดตวัอยูใ่นบางกลุ่มคน “แต่ปางก่อน” จึงเป็นวรรณกรรมประเภท
นวนิยายอีกเร่ืองหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าลึกลงไปแลว้ความรู้สึกต่อลาวยงัมีมิติความต่างท่ีไม่เท่าเทียม
ในรูปแบบความสัมพนัธ์สถิตอยูใ่นสงัคมไทย  
 สาปภูษา 
 “สาปภูษา” (2006) ของ พงศกร นามปากกาของ นายแพทย์พงศกร  จินดาวฒันะ56  
เป็นนวนิยายแนวลึกลับยอ้นยุค ซ่ึงยอ้นกลบัไปช่วงสมัยแผ่นดินท่ีสามของกรุงรัตนโกสินทร์  
ตวัเอกของเร่ือง คือเจา้สีเกด เป็นเจา้นางจากฝ่ังลาวท่ีอพยพมาพร้อมกบัเจา้นายอีกหลายพระองค์
สมยัสงครามเจา้อนุวงศ ์จนพบรักกบัหม่อมทดั เจา้นายฝ่ายไทย ความรักท่ีไม่สมหวงัทาํให้เจา้นาง
ฝังความแคน้ไวก้บัผา้ จนกลบัมาเป็นจุดเร่ิมเร่ืองในปัจจุบนั 

 

                                                            

 53วินิตา  ดิถียนต ์(แกว้เกา้), แต่ปางก่อน, พิมพค์ร้ังท่ี 11 (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพท์รีบีส์, 2551), 57 – 58. 
 54เร่ืองเดียวกนั, 64 – 65.  
 55เร่ืองเดียวกนั, 143.  

56ศึกษารายละเอียดในส่วนของประวติั นายแพทยพ์งศกร  จินดาวฒันะ ไดจ้ากเร่ือง “รอยไหม”  
ท่ีกล่าวถึงแลว้ในขา้งตน้  
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ภาพท่ี  14  นายแพทยพ์งศกร  จินดาวฒันะเจา้ของนามปากกา “พงศกร” กบัผลงานเร่ือง “สาปภูษา” 
ท่ีใชว้ิเคราะห์ประกอบการวิจยั 
ท่ีมา  :  เล่มโปรด [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 27 มกราคม 2555. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.praphansarn.com 
/new/c_link/detail.asp?ID=158 

 
 “สาปภูษา” สะทอ้นแง่มุมความสัมพนัธ์ไทยและลาวในฐานะไม่เท่าเทียมได้เด่นชัด 
อีกเร่ืองหน่ึงเน่ืองจากช่วงเวลาสมมติใน “สาปภูษา” เป็นเหตุการณ์หลงัสงครามเจา้อนุวงศ ์เน้ือหา 
กว่าสิบหน้าเป็นการใช้ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์เป็นตวัดาํเนินเร่ืองควบคู่ไปกับการเล่าถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัละคร แสดงให้เห็นถึงท่ีมาและเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยเล่าใหเ้ห็นพฒันาการมาตั้งแต่ตน้จนส้ินสงคราม  
 

 ลุถึงปีวอก พ.ศ.2367 คร้ังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พระพุทธเจา้อยูห่ัวของ
ชาวสยามเสดจ็สวรรคตนั้น เจา้นางสีเกดเพิ่งอายไุดเ้พียงห้าปี มีเร่ืองเล่าลือกนัใหญ่โตวา่เวียงจนัทน์
จะกรีฑาทพัเขา้ยึดสยาม... ปีรุ่งข้ึนปีระกา พ.ศ. 2368 พระเจา้อนุวงศ์ ผูค้รองอาณาจกัรลา้นชา้ง
เวยีงจนัทน์กเ็สดจ็ลงมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั... ลงมา
กรุงเทพคราวนั้น มีคนลาวร้องเรียนมายงัเจา้อนุวงศว์า่ถูกขนุนางไทยกดข่ีข่มเหง จึงคิดขอพระราชทาน
ครัวชาวเวียงจนัทน์ท่ีถูกกองทพัไทยกวาดตอ้นมาแต่แผน่ดินสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรีกลบับา้นกลบั
เมือง กบัคิดจะขอเอาครูละครในราชสาํนกัสยามไปสอนนาฏศิลป์ท่ีเมืองลาวบา้ง  

 หากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวทรงพิจารณาตรึกตรองดูแลว้เห็นวา่ไม่เป็นการสมควร 
จึงมิไดพ้ระราชทานไปตามท่ีเจา้อนุวงศข์อ คร้ันเสร็จการพระบรมศพเจา้อนุวงศก์ลบัเมืองไป และ
เกิดความคิดก่อกบฏนบัแต่บดันั้น ลุถึงปีจอ พ.ศ. 2369 เจา้สีเกดอายไุดเ้จ็ดปี ข่าวเล่าลือในเวียงจนัทน์
วา่สยามเกิดววิาทกบัองักฤษดว้ยเร่ืองสัญญาการคา้ขายท่ีตกลงกนัไม่ได ้และกองทพัเรือองักฤษกาํลงั
จะบุกเขา้โจมตีสยาม  
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 เจา้อนุวงศ์เห็นเป็นโอกาสดี ดว้ยสยามกาํลงัอ่อนแอ มวัเตรียมการศึกกบัองักฤษ มิทนัได้
ระวงัเวียงจนัทน์ จึงไดส้ั่งการให้เจา้ครองนครจาํปาศกัด์ิ ซ่ึงเป็นพระราชบุตรนามวา่โย ้ยกกองทพั
ขา้มแม่นํ้ าโขงเขา้มาทางทิศตะวนัออก เพื่อยึดเมืองอุบลราชธานี – ดอนมดแดง ทั้งยงัสั่งให้เจา้อุปราช
ติสสะ พระอนุชาเจ้าอนุวงศ์ ผู ้เ ป็นพระเจ้าปู่ ของเจ้าสี เกด คุ มกองทัพเคล่ือนลงมาทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อยดึร้อยเอด็และหวัเมืองแถบนั้น 

 กองทพัเวียงจนัทน์ ทพัหนา้ และทพัหลวง นดัหมายไปพบกนัท่ีโคราชก่อนจะเคล่ือนเขา้ตี
กรุงเทพ ฯ ต่อไป ... วางแผนศึกเรียบร้อยยงัไม่ทนัจะเคล่ือนทพั ก็เกิดลางร้ายข้ึนเสียก่อน คืนก่อน
จะเคล่ือนทพั เกิดมีลมพายใุหญ่พดัมาอยา่งรุนแรง จนทาํใหย้อดหอพระบางหกักระเดน็ นอกจากน้ี
พายยุงัพดัพาใหเ้รือนพกัของสนมพระเจา้อนุวงศบ์า้นชาวเมืองเวียงจนัทน์พงัทลายไปหลายหลงั 

 คร้ันพอถึงยามดึกราวสองยามของวนัเดียวกนันั้น หม่อมมารดาของเจา้สีเกดก็ปลุกบุตรสาว
ข้ึนมา แลว้ช้ีให้เจา้องค์น้อยแหงนดูดวงดาวสีส้มอมแดงข้ึนอยู่บนทอ้งฟ้าขา้งทกัษิณดว้ยท่าทาง
ปริวติก... หากพระเจา้อนุวงศก์ย็งัคงมีพระบญัชาใหเ้คล่ือนทพัมุ่งหนา้สู่กรุงเทพฯ ตามแผนการเดิม 

 ..กลายเป็นวา่ยงัมิทนัจะเขา้ตีกรุงเทพฯ กองทพัพระเจา้อนุวงศก์็แตกเสียตั้งแต่ท่ีโคราชแลว้
เจา้อนุวงศต์อ้งถอยหนีไปตั้งมัน่อยูท่ี่ช่องขา้วสาร เม่ือทพัหลวงกรุงเทพ ฯ มาถึง กรมพระราชวงับวร
สถานมงคลกมี็พระราชบณัฑูรรับสั่งใหแ้บ่งทพัหนา้ออกเป็นทพัยอ่ยตามไปตีกระหนาบจนทพัของ
ฝ่ายลาวแตกพ่าย เจา้ราชบุตร (โย)้ ถูกจบัตวัได ้ส่วนเจ้าราชวงศ์ (เง่า) นั้นเม่ือค่ายแตกก็หนีไป
สมทบกบัพระเจา้อนุวงศผ์ูเ้ป็นบิดา จากนั้นพากนัหนีไปต่อจนถึงญวน 

 กรมพระราชวงับวรนั้ น ยกทัพตามติดไปจนถึงเมืองพนัพร้าว ใกล้กับเมืองเวียงจันทน์  
หากไม่เสด็จเขา้เวียงจนัทน์ เพียงมีรับสั่งให้พระยาสุภาวดีทาํลายเมืองเวียงจนัทน์ใหส้ิ้นกบักวาดตอ้น
เอาผูค้นลงไปกรุงเทพ ฯ เพื่อไม่ใหร้วบรวมกาํลงัแลว้ก่อกบฏไดใ้นอีกต่อไป 

 พระบิดาของสีเกดตอ้งปืนของกองทพัไทยส้ินชีพ... ทหารจากสยามท่ีเขา้มาในพระราชวงั 
จึงเห็นเจา้สีเกดดบัมารดาหมอบราบอยู่กบัพื้น ตวัสั่นงนังกดว้ยความหวาดกลวั ในเชา้วนัต่อมา 
พระบรมวงศานุวงศเ์วยีงจนัทน์ทุกพระองคก์ถ็กูเชิญใหเ้สดจ็ลงไปกรุงเทพ ฯ พร้อมกองทพั 

 เจ้าอุปราชติสสะพระเจ้าปู่ ของสีเกดนั้ น มิได้เห็นกับพระเจ้าอนุวงศ์ตั้ งแต่คร้ังแรกแล้ว  
พอเหตุการณ์เป็นเช่นน้ี จึงยอมเขา้สวามิภกัด์ิกบักรมพระราชวงับวรสถานมงคล และตามเสด็จมา 
เขา้เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

 หลงัจากเขา้เฝ้า มีพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ เจา้ติสสะให้ไปพาํนกัอยูท่ี่วงัเจา้ลาว แถวบางยี่ขนั 
อนัเป็นวงัท่ีพระเจา้อนุวงศแ์ละพระญาติเคยมาอยูก่่อน ส่วนเจา้สีเกดและพระบรมวงศานุวงศฝ่์ายใน
องคอ่ื์น ๆ กโ็ปรดใหเ้ขา้มารับราชการอยูก่บัเสดจ็พระองคห์ญิงซ่ึงมีเช้ือสายเวยีงจนัทน์พระองคห์น่ึง 

 ลุถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2370 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเห็นวา่ลาวเวียงจนัทน์นั้น
เคยเป็นกบฏหลายคร้ังหลายหน กบัมกัฉวยโอกาสใจไปเขา้กบัญวนเสมอ ตวัเจา้อนุวงศเ์องก็ยงัหลบหนี
จบัตวัไม่ได ้พระองค์ไม่มีพระราชประสงค์ให้เมืองเวียงจันทน์ฟ้ืนตวัตั้ งใหม่ไดอี้ก จึงโปรดให ้
พระยาราชสุภาวดียกทพักลบัข้ึนไปอีกคร้ังเพื่อทาํลายเมืองกบักวาดตอ้นครอบครัวลาวท่ียงัหลงเหลืออยู่
ลงมากรุงเทพ ฯ 
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 พอเดินทางไปถึง ทหารในกองทพัไทยกลบัถูกเจ้าเมืองเวียงจันทน์จับตวัเอาโดยยาํเกรง  
สืบไดค้วามว่าเป็นเพราะเจา้เมืองญวนพาพระเจา้อนุวงศแ์ละเจา้ราชวงศ ์(เง่า) กลบัคืนเวียงจนัทน์ 
ชาวเมืองจึงฮึกเหิม เกิดการสู้รบข้ึน 

 แต่สุดทา้ยแลว้ฝ่ายสยามมีชยั เจา้อนุวงศเ์ลยหนีกลบัไปพึ่งบารมีญวนอีกคร้ังหน่ึง... เจา้นอ้ย
เมืองพวนแทจ้ริงเป็นราชบุตรเขยของพระเจา้อนุวงศ ์แต่เม่ือเห็นแสนยานุภาพของฝ่ายกองทพัไทยแลว้.. 
จึงยอมสวามิภกัด์ิกบัพระยาราชสุภาวดีแลว้จบัตวัเจา้อนุวงศส่์งใหก้องทพัท่ีตั้งรออยูน่อกเมือง 

 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2370 เจา้สีเกดกบัหม่อมมารดาออกไปรอรับเสดจ็พระเจา้อนุวงศท่ี์ท่าชา้ง 
คร้ันหม่อมมารดาของเจา้นางองค์นอ้ย เห็นพระเจา้มหาชีวิตท่ีเคยมีพระราชอาํนาจคุม้เกลา้คุม้เกศ 
ตอ้งถกูจองจาํตีตรวนมาในกรงเหลก็พร้อมกบัพระราชบุตรหมดส้ินสง่าไร้ราศี กร้็องไหโ้ฮ ซวนกาย
ส้ินสติสมประดีไป 

 พระเจา้อนุวงศถ์กูใสกรงเหลก็ตั้งประจานอยูห่นา้พระท่ีนัง่สุทไธสวรรคเ์วลาคํ่ากถ็ูกนาํไปจาํ
ขงัไว ้ตรอมพระทยัอยูเ่ช่นน้ีเป็นเวลา 7 วนั กถึ็งแก่พิราลยั57 

 
 การเล่าถึงพฒันาการของสงครามเจา้อนุวงศ ์ตั้งแต่ชนวนเหตุจูงใจ จนกระทัง่การก่อการ
วางแผน ไปจนถึงจุดส้ินสุดของสงครามนั้ น ทําให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครเอกอย่าง  
“เจา้สีเกด”ท่ีเป็นเสมือนตวัแทนลาวในการรองรับภาวะอารมณ์ของคนไทย “ความโชคร้ายทั้งหมด 
ของเจา้นางองคน์อ้ยมีเพียงเกิดมาเป็นลูกหลานของพระเจา้เมืองลาวเท่านั้นเอง”58 “ดูอีลูกลาวหลาน
กบฏนั่นสิ สมวนัน้ีคงลืมพกเอาห่อขา้วเหนียวมากินดว้ย จึงรีบดินจํ้ากลบัวงัเสียขนาดนั้น”59 และ
แมแ้ต่ด้านความรัก “หม่อมเจา้ทดัชอบดอกลัน่ทม ด้วยทั้งสวยทั้งหวาน เขาปรารถนาจะดอมดม
ดอกไมก้ลีบบางให้ช่ืนใจ ติดอยูต่รงท่ีเป็นดอกไมล้าว กบัช่ือลัน่ทมท่ีชาววงัถือเป็นอปัมงคล ลัน่ทม
สาํหรับชายหนุ่ม จึงมีเพียงค่าแค่เด็ดดม มิใช่มาประดบัเป็นศรีแก่วงั”60 ไม่เพียงแต่เฉพาะตวับุคคล 
ทศันะดา้นลบต่อลาวทั้งหมดก็มีใหเ้ห็นในการวิพากษถึ์งพฤติกรรมโดยรวมของชาวลาว “พวกท่ีลง
มาจากทางเหนือ ลา้นนา ลา้นชา้ง ผูใ้หญ่เคยเล่าว่า ลาวลา้นชา้งบางคน ถึงกบัเล้ียงผีเอาไวใ้ชไ้ปทาํ
ร้ายผูอ่ื้น”61 
 แมว้่ารูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวมีหลายแง่มุมแต่ส่ิงท่ีถูกเนน้และตอกย ํ้า
บ่อยคร้ัง คือการนาํเสนอรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปแบบสงครามเพื่อระดมความรู้สึกรักชาติใหก้บัรัฐ  
ในรูปแบบของงานวรรณกรรมภาพลกัษณ์ท่ีตรึงใจผูอ่้านคือความเหนือจริงของเหตุการณ์ ในกรณีของ
                                                            

 57พงศกร จินดาวฒันะ (พงศกร), สาปภูษา, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์พื่อนดี, 2552), 401 -406. 
 58เร่ืองเดียวกนั, 406.  
 59เร่ืองเดียวกนั, 407.  
 60เร่ืองเดียวกนั, 419. 
 61เร่ืองเดียวกนั, 383. 
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วรรณกรรมรูปแบบลาวในฐานะตํ่ากว่าไทยนั้น ตวัละครลาวท่ีปรากฏในวรรณกรรมมกัได้รับ 
การดูแคลนในลกัษณะคนต่างถ่ินท่ีมีวฒันธรรมหรือความเจริญท่ีตํ่ากว่าไทย รูปแบบท่ีปรากฏ 
ในงานวรรณกรรมสอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคมท่ีปรากฏในช่วงเวลาต้นรัตนโกสินทร์ 
วรรณกรรมประเภทนวนิยาย เร่ืองดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ, แต่ปางก่อน และสาปภูษา สะทอ้นภาพลกัษณ์
ของอคติท่ีไทยมีต่อลาว อันมีผลมาจากการปลูกฝังในแบบเรียนอย่างยาวนานจนกลายเป็น
ประวติัศาสตร์กระแสหลกั 

 เรียงลาํดบัปีท่ีตีพิมพข์องวรรณกรรมประเภทนวนิยายท่ีนาํมาวิเคราะห์ทั้ง 6 เร่ือง จะพบว่า 
ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ เป็นเร่ืองแรกในนวนิยายทั้งหมด ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ ของ หลวงวิจิตรวาทการ  
กล่าวไดว้่าเป็นการนาํลาว มาใชเ้ป็นตวัละครสาํคญัในการเล่าเร่ืองอย่างตรงไปตรงมา และ “ลาว” 
ในนวนิยายของหลวงวิจิตรน้ี ไดส้ะทอ้นทศันะท่ามกลางสภาวการณ์ในช่วงเวลาท่ี “ชาตินิยม” 
เบ่งบานในไทย ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 “ดอกฟ้าจาํปาศกัด์ิ” ของหลวงวิจิตรวาทาการ จึงเป็นแม่แบบการกาํหนดความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยและลาว ในวรรณกรรมประเภทนวนิยายช่วงแรก ของนกัประพนัธ์ท่ีมีสายตาแห่งชาตินิยม
ท่ีส่งผา่นความคิดไปยงัผูอ่้าน และวรรณกรรมประเภทนวนิยายเล่มอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา  
 เม่ือบรรยากาศทางการเมืองระหว่างไทยและลาวเร่ิมคล่ีคลาย การเดินทางท่องเท่ียวในลาว
ไดส้ร้างทศันะใหม่ให้กบัผูป้ระพนัธ์นิยายของไทยท่ีต่างช่ืนชมและหลงรัก กบัความสงบเรียบง่าย 
ในบรรยากาศแบบเก่าท่ีคงไวซ่ึ้งความงาม ท่ีกรุงเทพ ฯ ไดล้ะท้ิงไป กลายมาเป็นนวนิยายเชิงท่องเท่ียว
ท่ีเน้นบรรยาย ภาพความสวยงามของลาว แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่า ความสัมพนัธ์ในรูปแบบ ลาวใน
ฐานะตํ่ากว่าไทย ยงัคงพบในวรรณกรรมประเภทนวนิยายของไทยเช่นกนั ไทยถูกปลูกฝังจนเช่ือ
อยา่งฝังลึกว่า ไทยยิง่ใหญ่และมีอิทธิพลเหนือประเทศใกลเ้คียงใด ๆ จนกลายเป็นทศันะเหยยีดหยาม
และดูถูกจนเป็นนิสยั เม่ือมองในมุมลาวจะพบวา่สายตาในเชิงน้ีจะนอ้ยกวา่มาก  
 หนังสือประกอบภาพของลาว เร่ือง “บ๊อบในบางกอก” ของ ลุงชาช่า นามปากกาของ 
ชาช่า  อาลิสัน อดีตนกัจดัพิมพห์นงัสือ นครบอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา จดัพิมพโ์ดยแผนกศึกษา
ประจาํแขวงหลวงพระบาง “เพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษา ชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ไดช้มใช ้ 
..อ่านเพื่อขยายความรู้”62 
 “บอ็บในบางกอก” เป็นหนงัสือประกอบรูปภาพท่ีมีภาษาองักฤษ ควบคู่ไปกบัภาษาลาว  
ใชก้รุงเทพ ฯ เป็นฉากดาํเนินเร่ืองอยา่งตรงไปตรงมา โดยตวัเอกของเร่ืองเป็นลิงช่ือ “บ๊อบ” ลิงท่ีอาศยั
ในป่ามีความสุขดี แต่บางวนัก็เบ่ือ จนวนัหน่ึงไดมี้หญิงสาวสองคนท่ีเดินเขา้มาในป่าและพูดคุยกนั
เร่ืองกรุงเทพ ฯ บ๊อบจึงอยากไปดูว่ากรุงเทพ ฯ เป็นเมืองแบบใด เม่ือไปถึงกรุงเทพ ฯ ก็เกิดความ
                                                            

 62ชาช่า  อาลิสัน (ลุงชาช่า), บ๊อบในบางกอก (เวยีงจนัทน์ : ดอกเกด, 2006), คาํนาํ.  
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เขา้ใจผดิเพราะต่างไปจากป่าท่ีเคยอยู ่บอ๊บต่ืนเตน้กบัการดาํรงชีวิตท่ีแตกต่างไป และเม่ือเท่ียวจนทัว่
แลว้กดิ็นทางกลบับา้นเล่าการผจญภยัใหค้รอบครัวฟัง 
 หนังสือประกอบภาพน้ีเป็นการเล่าเร่ืองการออกเดินทางของบ๊อบเพื่อไปพิสูจน์คาํพูด 
ท่ีไดย้นิถึงกรุงเทพ ฯ  
 “สาวใส่เส้ือแดงพดูว่า : “เจา้รู้บ่ แม่นํ้ าสายน้ีไหลไปเถิงบางกอกพุน้เดอ้, พี่ขอ้ยจะพาขอ้ย
ไปบางกอกอาทิดหนา้.” 
 สาวใส่เส้ือสีแดงพูดว่า : “บางกอก! เจา้บ่ยา้นบ่? บางกอกใหย่ และอนัตะลาย, ขอ้ยบ่มกั
บางกอก.” 
 สาวใส่เส้ือสีเขียวพดูวา่ : “ขอ้ยเคยไปอยูบ่างกอกมาแลว้, มนัใหย ่และต่ืนเตน้ดี, เจา้ยากได้
หยงัก่ไดใ้นบางกอก, คกัหลาย, ขอ้ยมกับางกอก.”63 
 ในสายตาของบอ๊บท่ีแรกเห็นบางกอกแตกต่างไปจากป่าท่ีเคยอยู ่ “เห็นว่าป่าไม ้ต่างตาไป 
เป็นตน้ไมป้ะหลาด ทงัใหยสู่ง เป็นชงเล่ียม...”64ความรู้สึกแรกท่ีมีคือ “บางกอกใหย ่และต่ืนเตน้ดีแท ้ๆ 
เจา้ยากไดห้ยงัก่ไดต้ามท่ีตอ้งกาน.. ขอ้ยมกับางกอก”65 เพราะสามารถหาของกินง่าย “ตน้ไมมี้แต่
หมากไมห้น่วยใหย ่ๆ ”66 แมจ้ะต่ืนเตน้กบับางกอกแต่บอ๊บกเ็ห็นวา่ “บางกอกเป้นตายา้น และอนัตะลาย”67 
เพราะมี “ตน้ไมสู้งคือพ,ู ชา้งใหย(่รถ)และเสือสีเขียว(มอเตอร์ไซต)์อยู”่68 
 ด้วยความท่ีเคยชินกับการอยู่ป่า บ๊อบจึงเขา้ใจผิดว่าสามารถกินของต่าง ๆ ได้ฟรี ๆ  
แบบในป่า จึงกินผลไมจ้ากร้านคา้จนหมด จนเม่ือรู้จากแม่คา้ว่าตอ้งใชเ้งินแลก “หมากไมย้อ้นใบ 
ส่ีเล่ียมนอ้ย ๆ สองใบ”69 จึงช่วยแม่คา้ขายของเป็นการตอบแทนท่ีเคยกินผลไมจ้นหมด และเดินทาง
กลบับา้นตามคาํแนะนาํของแม่คา้ “ คอบควัของเจา้คงจะคิดเถิงฮอดเจา้หลาย,..เป้นหยงัเจา้จ่ึงบ่ไป
ยานคอบควัของเจา้? เจา้สามาดกบัมาหาขอ้ยอีกยามใดก่ไดต้ามใจ”70  
 “บ๊อบในบางกอก” ใชว้ิธีเล่าเร่ืองแบบให้คนอ่านคิดเอง ยกเหตุผลทั้งดา้นดีและไม่ดี
ตามท่ีบ๊อบไดย้ินผูห้ญิงสองคนในป่าคุย เปรียบเทียบกบัท่ีบ๊อบไปบางกอกและเห็นเอง แต่หนงัสือ
ประกอบภาพของลาวน้ี ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปชดัเจนแก่ผูอ่้านว่า บางกอกดีหรือไม่ดี เพราะลงทา้ยเร่ือง
                                                            

 63ชาช่า  อาลิสัน (ลุงชาช่า), บ๊อบในบางกอก (เวยีงจนัทน์ : ดอกเกด, 2006), 5.  
 64เร่ืองเดียวกนั, 8.  
 65เร่ืองเดียวกนั, 12.  
 66เร่ืองเดียวกนั, 11 - 12.    
 67เร่ืองเดียวกนั, 16.   
 68เร่ืองเดียวกนั, 1 - 17.    
 69เร่ืองเดียวกนั, 22.    
 70เร่ืองเดียวกนั, 28.    
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ดว้ยความเห็นของพี่ชายบอ๊บหลงัจากท่ีไดฟั้งบ๊อบเล่าเร่ืองบางกอกแลว้ว่า “ขอ้ยยากไปเหน้ตน้ไมใ้หย่
เหล่านั้น ในม้ือใดม้ือหน่ึง แลว้ขอ้ยจะบ่ยา้นพวกเสือ และชา้ง,แต่ขอ้ยบ่เช่ือเก่ียวกบัใบไมส่ี้เล่ียม,  
บ่มีใผดอกจะโง่จา้แบบนั้น”  
2. ส่ือ : ผลสะท้อนจากแบบเรียนทางประวัติศาสตร์ 
 “ส่ือ” ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้
ความหมายของ ส่ือ (กริยา) หมายถึง ติดต่อใหถึ้งกนั เช่น ส่ือความหมาย, ชกันาํใหรู้้จกักนั ส่ือ(นาม) 
หมายถึง ผูห้รือส่ิงติดต่อให้ถึงกนั หรือชักนาํให้รู้จกักนั แต่สําหรับ“ส่ือ” ในหัวขอ้วิจยัน้ีมีความ
หมายถึง “ส่ือมวลชน” คือ ส่ือท่ีใช้ในการนําเสนอข่าวสารใด ๆ ไปสู่ประชาชนหรือมวลชน 
ประชาชนสามารถรับข่าวสารไดโ้ดยการชม การดู หรือการอ่าน ประเภทของส่ือมวลชนไดแ้ก่ วิทย ุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร ภาพยนตร์ และฯลฯ 
 จากผลงานวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ไทย – ลาว ในสายตาของคนลาว ปีค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
พบว่า “พฤติกรรมบางอย่างของคนไทยท่ีคนลาวถือว่าไม่เป็นมิตร คือ ไม่จริงใจในการปฏิบติั 
ตามสัญญา ชอบเอาเปรียบคนลาว คนไทยเคยปล้นสะดมพระแก้วมรกต เผาผลาญลาว ขโมย
โบราณวตัถุทางศาสนา ชอบดูถูกลาว นกัลงทุนไทยไปเอาคนลาวเป็นเมียนอ้ย”71 และคนลาวคิดว่า
คนไทยดูถูกเขามากท่ีสุด โดยเปรียบเทียบกบัหลายชาติท่ียกมาเป็นตวัอยา่งใหพ้ิจารณา ไดแ้ก่ อเมริกา 
จีน เวียดนาม ญ่ีปุ่น กมัพชูา และไทย คิดเป็นร้อยละ 56 และเม่ือถามว่าคนไทยกลุ่มไหนท่ีเขารู้สึกว่า
ชอบดูถูกคนลาวมากท่ีสุด ร้อยละ 40 ตอบวา่ ศิลปิน นกัร้อง ดาราโทรทศัน์ รองลงมาคือ ส่ือมวลชนไทย 
ร้อยละ 2772 
 ข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ท่ีลาวเคยตกอยู่ใต้อาํนาจของไทยประกอบกับความ
เจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจของไทยท่ีมีมากกว่าลาวนั้น กลายเป็นความหวาดระแวงท่ีลาวกลวัโดน 
ดูถูกและกลวัถูกเอาเปรียบจากไทย ยิ่งในปัจจุบนัท่ีส่ือสารมวลชนไทยมีอิทธิพลและมีอิสระในการ
กระจายข่าวสารมากข้ึนประกอบกับการนิยมบริโภคข่าวสารไทยจากฝ่ังลาว ยิ่งทาํให้เกิดการ
บาดหมางไดง่้าย การนาํเสนอข่าวจากส่ือไทยท่ีขาดความรู้หรือยงัไม่ตระหนกัถึงความต่างทางพื้นฐาน
วฒันธรรม มกักลายเป็นปัญหาให้กบัความสัมพนัธ์ไทยและลาวอยูเ่สมอ ต่อกรณีน้ี อดิศร เสนแยม้ 
จากสถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดย้กกรณีหนงัสือ SPICY ท่ีบอกวา่ ผูห้ญิงสวย ภาษา
ลาวบอกว่า “สวยตายห่า” ถ่ายรูป บอกว่า “แหกตาสามคัคี” ซูเปอร์แมน เป็น “บกัอึดถลาลม” หรือ

                                                            

 71เขียน  ธีระวิทย ์และคณะ, ความสัมพนัธ์ไทย – ลาว ในสายตาของคนลาว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544), 28.  
 72เร่ืองเดียวกนั, 57 – 63.  
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ไททานิก เรียกว่า “ชูรั้กเรือล่ม” ซ่ึงไม่เป็นความจริง ไม่เคยมีคาํแบบน้ีในลาว ตรงน้ีเป็นกรณีต่าง ๆ 
ท่ีทาํใหค้นลาวรู้สึกไม่พอใจ73 
 กรณีคลิป “ล๊าว..ลาว” ท่ีนกัศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มหน่ึง ทาํเป็นรายงานส่งอาจารยเ์ผยแพร่
ในเวบไซต์ยทููปเม่ือกลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ.2554) จดัทาํโดย น.ส.มุฑิตา เขียวหวาน  
น.ส.วรรณดี วงศว์ฒิุวฒัน์ น.ส.นุสรา ช่วยปัญญา โดยมีอาจารยท์รงยศ แววหงส์ เป็นผูก้าํกบัการเขียนเร่ือง 
คลิปอ้ือฉาวยาวไม่ถึง 12 นาที เร่ิมตน้ดว้ยเสียงหญิงสาวพูดหยอกลอ้กนัเป็นภาษาไทย และมี 
ซบัไตเต้ิลกาํกบัเช่นกนัคาํท่ีวา่ "อีลาว" "ลาว" "ลาววะ่" "โคตรลาว" หรือ วลี "แต่งตวัลา๊วลาว.." ฯลฯ 
ซ่ึงหลายคนในคลิปกล่าวว่า เป็นการเรียกผูท่ี้ตนคิดว่าดอ้ยพฒันาลา้หลงักว่า โดยมีเจตนานาํเสนอ
ปัญหาท่ีคนไทยจาํนวนหน่ึง ใชค้าํว่า "ลาว" โดยไม่เหมาะสมและขาดความเคารพต่อประชาชนลาว 
ซ่ึงทาํให้ชาวลาวเป็นเดือดเป็นแคน้ จนกระทัง่หนุ่มนิรนามรายหน่ึงทาํคลิปออกโตก้ลุ่มนกัศึกษา
ธรรมศาสตร์ ประณามดว้ยถอ้ยคาํรุนแรงถึงการกระทาํของนกัศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มน้ี และลงทา้ย
คลิปดว้ยคาํด่าท่ีแสดงความคัง่แคน้อยา่งหนกัต่อการกระทาํของคนไทยทั้งหมดท่ีเคยพดูจาดูถูกคนลาว  
 เน้ือหาคลิป TU 110 22010 หรือ คลิป “ล๊าว..ลาว” ของนกัศึกษาธรรมศาสตร์ท่ีถูก
เผยแพร่ทาง เวบไซต์ยู ทูป  http://www.youtube.com/watch?v=051xU70-RgU&feature=related 
มีความยาวคลิป 11 : 56 นาที  
 
 เร่ิมตน้ดว้ยเสียงพากย ์อ๋ี !!!ลาว!  ล๊าว ลาว  ลาวจงัเลย  ทาํหนา้ลาวนะ  แต่งตวัก็ลาวอะ 
และเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งคาํถามวา่ ทาํไมตอ้งลาว?  เคยวา่เพื่อนวา่ “ลาว” ไหม ?  
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : ไม่เคยนะ เพราะเราไม่ชอบดูถูกเพื่อน 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : กเ็คยนะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : เดก็ ๆ เคยนะ ตอนน้ีกย็งัเดก็อยู ่
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : ก็เคยค่ะ เคยใชค้าํว่าลาว ในกรณีท่ีเพื่อนทาํอะไรท่ีแบบ เห่ยมาก  
ทาํอะไรท่ีไม่เขา้กบัสไตลข์องเรา เราก็ด่ามนัว่า อีลาว!!! อะไรง้ี แต่เด๋ียวน้ีก็ไม่ค่อยไดใ้ชแ้ลว้ เพราะ
มนัซอฟตไ์ปแลว้ ในความรู้สึกของตวัเองมนัซอฟตไ์ปแลว้ เด๋ียวน้ีมีคาํอ่ืนมาด่าเช่น อีโจ ้อะไรอยา่งน้ี 
เป็นตน้ คาํอ่ืนท่ีมนัร้ายแรงกวา่น้ี อาจจะไม่สามารถออกส่ือไดน้ะคะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : ตอนน้ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ครับ แต่เม่ือก่อนเคยใชค้รับ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : เคยค่ะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 7: เคยเหมือนกนัค่ะ 
                                                            

 73สุภตัรา ภูมิประภาส, ลาวมองไทย : วยัรุ่นไทย “ควร” อ่านอยา่งแรง!!! [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ  
20 มกราคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.obobza.com/forum/topic-16686-  
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 ผูถู้กสัมภาษณ์ 8: ไม่ค่อยไดใ้ชน้ะคะ 
 และถามต่อ ดว้ยคาํถามวา่ “เอามาจากไหนกนั ?” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : อาจจะเป็นวิวฒันาการทางภาษานะครับ เป็นคาํแสลง เป็นภาษาแสลง
อยา่งหน่ึงนะครับ ตอนน้ีพอดีวา่กาํลงัทาํรายงานวิชาการเร่ืองคาํแสลงอยู ่กเ็ลยรู้ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : ก็ไดย้ินตั้งแต่สมยัไหนต่อสมยัไหน แลว้ก็รู้สึกว่ามนัไวส่ื้อถึงอะไรท่ี
เส่ียว ๆ ไม่ดี ๆ กเ็ลยเอาไวว้า่เพื่อน แต่วา่ไม่ไดคิ้ดวา่เป็นคาํวา่ท่ีเจบ็ วา่เล่น ๆ มากกวา่ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : เป็นมาตรฐานท่ีใคร ๆ เขากรู้็กนัครับ เป็น common sense 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : กเ็พราะโดนเพื่อนวา่มาก่อน เหมือนเราแต่งตวัไม่ตามแฟชัน่ ไม่ตามเทรนด ์
เรากโ็ดนเพื่อนวา่ ถา้วนัไหนเรามีโอกาสเรากว็า่เพื่อนคืน 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : อาจจะติดมาจากเพื่อน ๆ บา้ง จริง ๆ แลว้ก็ไม่ควรไปว่าเขา เพราะเขา 
มี 3G ใช ้แต่เราไม่มีใช ้
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : ไดย้นิจากพี่ ๆ ท่ีอายมุากวา่ เดก็ ๆ ดว้ยกนัท่ีอายมุากกวา่ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 7 : ไดย้นิเขามา ตามกระแสอ่ะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 8 : จาํเขามาอีกทีหน่ึงเหมือนกนัค่ะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 9 :พอ่แม่กพ็ดู พอเราโตกไ็ดย้นิมา เรากเ็ลยพดูตาม 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 10 : ไดย้นิตามละคร ตามหนงั เพื่อน ๆ กมี็พดูกนัดว้ย 
 คาํถามถามต่อวา่ “พดูเพราะอะไรกนั” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : ก็อนัดบัแรกอาจจะเป็นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์แบบสนุกสนาน 
หรือไม่กท็าํเพื่อความสะใจของส่วนตวั อะไรประมาณน้ีนะครับ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : เพื่อนอาจจะทาํตวัเป่ิน ๆ แต่ถา้มองในอีกแง่หน่ึงก็ไม่ไดเ้ป็นการดูถูก
เช้ือชาติเขา เหมือนกบัเป็นคาํท่ีเขา้ใจตรงกนั ไอล้าวหมายถึงไอเ้ป่ิน คนท่ีทาํอะไรไม่เขา้ท่าประมาณน้ี 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : รู้สึกวา่มนัเป็นคาํท่ีตรงดี ยงัไม่มีคาํไหนท่ีสามารถส่ือไดต้รงเท่ากบัคาํน้ี  
กเ็ลยด่าไป 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : เหมือนลาวยงัเป็นชาติท่ียงัไม่พฒันา เหมือนไปว่าเพื่อนว่าไม่ทนัสมยั 
ไม่พฒันา ประมาณน้ี แต่จริง ๆ เรากไ็ม่ไดต้ั้งใจดูถูกไรเขานะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : มนัอินเทรนดน่์ะครับ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6: มนัอาจจะเป็นลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเพื่อนทาํแลว้ เราเห็นว่า เหย้
มนัลาววะ เหมือนเป็นคาํพดูมากกวา่ท่ีเราจะใส่ใจรายละเอียดของคาํ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 7 : แกลง้เพื่อน หนา้เพื่อนเหมือนลาวมั้ง ไม่รู้ซิ ประมาณนั้นน่ะ 
 คาํถามถามต่อวา่ “ทาํไมตอ้งคาํวา่ “ลาว”? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 
 

 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : มนัไดอ้ารมณ์นะ แบบ “ลาววะ่” ใช่ปะ เหย้แบบ “ลาวอ๊ี” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : กม็นัออกเสียงง่ายดีนะ “ลาว” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : อย่างท่ีบอกไป เหมือนว่าลาวเป็นประเทศท่ีตอนนั้นยงัไม่พฒันา  
แลว้ตอนนั้นเรากย็งัเดก็ดว้ยแหละ พดูไรไปเรากไ็ม่ค่อยไดคิ้ดไรมาก 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : คือถา้มองจากคนสมยันั้น เขาก็คงมองว่าเป็นประเทศท่ียงัไม่พฒันา  
กเ็ลยเอามาใชด่้าคนท่ีแบบทาํอะไรท่ีหลุดคอกไป 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : ทาํไมตอ้งใชห้รอ มนัเป็นคาํติดปาก มนัเป็นคาํท่ีเราใชก้นัติดปากมากกวา่ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : กใ็ชห้ลาย ๆ คาํเหมือนกนัค่ะ อยา่งพม่าไรกใ็ช ้
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 7 : กไ็ม่ดูแบบ ไม่ค่อยแรงไง ดูน่ารักดี 
 คาํถามถามต่อวา่ “รู้สึกอะไรตอนพดู ?” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : รู้สึกเหนือกว่านิด ๆ อ่ะ แต่ว่าในความคิดไม่ไดม้องถึงในแง่เช้ือชาติว่า
เราไปวา่เขา แต่วา่มนัเป็นส่ิงท่ีถึงแบบ “เฮย้แกแบบไม่ไดเ้ร่ืองวะ” ทาํอะไรท่ีคนอ่ืนเขาไม่ทาํกนั 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : รู้สึกเราเหนือกว่านะ “ลาวอะ หล่อนไม่ไหวนะ” ตอนนั้นยอมรับว่า
เราไม่ไหวอ่ะ เราหยาบคายมาก 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : กไ็ม่ไดคิ้ดอะไร 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : หยอกกบัเพื่อนเฉย ๆ ว่าเพื่อนเฉย ๆ แต่ก็ไม่ไดคิ้ดอะไร ไม่ไดจ้ะดูถูก
อะไรเลย 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : ก็ไม่ไดมี้อะไรเป็นพิเศษ คือเราก็พดูไปไม่ไดคิ้ดไรมาก ว่ามนัแบบจะ
ส่งผลกระทบต่อใครหรือป่าว 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : กไ็ม่ไดต้ั้งใจดูถูกคนลาวนะ กพ็ดูกนัเล่น ๆ เฉย ๆ 
 คาํถามถามต่อวา่ “เจตนาดูถูกคนลาวล่ะ ?” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : ถา้ในทางทศันคตินะครับ ก็บางคนก็อาจจะไม่ไดคิ้ด เพราะว่าเขา
ไม่ไดเ้จาะจงวา่ เขาด่าวา่สญัชาติลาว มนัเป็นการเปล่ียนความหมายของคาํวา่ลาว 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : ถา้เป็นตอนนั้น ก็ยอมรับว่าใช่  แต่ว่าเด๋ียวน้ี เราก็เห็นว่าลาว  
เขาพฒันาข้ึนแลว้นะ จดังานซีเกมส์ สนามกีฬาเขากเ็ก๋อยูน่ะ เขากไ็ดรั้บความยอมรับข้ึนมาในระดบัหน่ึง 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : ถา้เม่ือก่อนกค็งใช่ครับ เป็นการดูถูกใช่ครับ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : คือไม่ไดเ้จตนาดูถูกจริง  ๆนะครับจากใจ แค่ตอ้งการใชเ้ล่นกบัเพื่อนเฉย  ๆ
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : ไม่ไดดู้ถูก กแ็ค่แกลง้เล่นเฉย ๆ เขาพดูยงัไงมาก็พดูตามเขา เป็นคนไม่คิด
อะไรมาก 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : ไม่ ๆ เราไม่ไดคิ้ดถึงประเดน็ประเทศเพื่อนบา้นเลย 
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 คาํถามถามต่อวา่ “คิดวา่ลาวดอ้ยกวา่ไทยไหม” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : ถา้ในแง่แบบเทคโนโลยีก็อาจจะไม่เท่าเรา แต่ถา้ในแง่แบบจิตใจ 
สถานท่ีท่องเท่ียว วฒันธรรมกไ็ม่ไดย้ิง่หยอ่นไปมากกวา่เราเลย ไม่ไดด้อ้ยกวา่เราเลย 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : เขาอาจจะดั้ งแนบกว่าป่ะ นิดนึงอ่ะ เขาอาจจะไม่คมเขม้อะไร
ประมาณน้ี แต่เร่ืองอ่ืนไม่รู้จริง ๆ เพราะวา่เรากไ็ปตดัสินใครไม่ได ้
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 3 : ก็ไม่นะ ถา้ไม่ถือว่าลทัธิชาตินิยมอะไรมากกว่า พี่คิดว่าประเทศไทย
ดอ้ยกวา่หลาย ๆ ประเทศเขานะ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 4 : ตอนน้ีพี่ก็คิดว่าเขาดอ้ยกว่าเราอยู่นิดนึง แต่ว่าในอนาคต เขาคง
ทดัเทียมเราแหละ ดูภาพรวม เศรษฐกิจอะไรแบบน้ีกย็งัถือวา่เขาดอ้ยกวา่เราอยู ่
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 5 : ถา้ในปัจจุบนัมองในสภาพสังคมคิดว่าไม่ครับ เพราะว่าอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั 
คือเทคโนโลยท่ีีพฒันาไปแลว้ 3G ซ่ึงบา้นเรากไ็ม่มีใช่ไหมครับ 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 6 : เด๋ียวน้ีมนักไ็ม่ บางเร่ืองกด็อ้ย บางเร่ืองกไ็ม่ หนา้ตาน้ีไม่ดอ้ย 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 7 : ถา้พดูตามความรู้สึกของเรานะ ปัจจุบนัประเทศเรายงัดูดีกว่าประเทศลาว 
เพราะว่า ทางดา้นศกัยภาพของคน เทคโนโลยแีละภูมิประเทศ ประเทศไทยเราจะค่อนขา้งดีกว่าค่ะ 
แต่วา่ถา้บา้นเรายงัอยูท่ี่เดิม อีกไม่นานลาวกจ็ะข้ึนมาเท่าเทียมกบัเรา 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 8 : เขาดูแบบ ดูดอ้ยกว่าเรา ตํ่ากว่าเรานิดนึง ในแง่สังคม วฒันธรรม 
หนา้ตา 
 คาํถามถามต่อวา่ “อยากฝากอะไรถึงคนลาวไหม ?” 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 1 : ก็อยากจะฝากถึงคนลาวทุก ๆ คน อยา่ไปนอ้ยใจกบัการท่ีคนบางคน
เอาคาํว่าลาวไปด่าคนนู้นคนน้ี แลว้ส่ือถึงความหมายในทางท่ีไม่ดี มนัไม่ทนัสมยั มนัไม่โมเดร์ิน 
คุณค่าของเราอยูท่ี่ตวัเองไม่ใช่คนพดูคาํวา่ลาวนะครับ กต็อ้งฝาก แลว้อยา่ไปใส่ใจกบัคาํคาํนั้น 
 ผูถู้กสัมภาษณ์ 2 : ก็อยากบอกว่าอย่าทะเลาะกันเหมือนเขมรนะคะ รักกันไวน้ะคะ  
แลว้เจอกนัค่ะ 
 เม่ือคลิปทาํการสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาธรรมศาสตร์แลว้ ทาง
ผูจ้ดัทาํคลิปไดต้ั้งคาํถามสอบถามกบัคนลาวชายและหญิงท่ีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย  “คนลาว
รู้สึกยงัไง”  
 คาํถาม : “พี่เคยไดย้นิคนไทยวา่กนัโดยใชค้าํวา่ลาวไหมคะ” 
 ชายลาว : “เคยครับ” 
 คาํถาม : “พี่รู้สึกยงัไงคะ” 
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 ชายลาว : “ก็รู้สึกเสียใจครับ ความจริงแลว้เขาไม่น่าจะพดูอยา่งน้ีเลย เพราะว่าคาํอ่ืนก็มี
เยอะแยะ ทาํไมเขาไม่ไปใชก้นั ทาํไมตอ้งบอกวา่ลาวดว้ย อะไรอยา่งง้ีครับ” 
 หญิงลาว : “ไม่น่าจะเอาลาวไปเปรียบเทียบกบัไทย การเปรียบเทียบมนัเหมือนลาว 
ดอ้ยกว่าไทย ในความรู้สึกว่ามนัไม่ดี ถา้เอาเราไปเปรียบเทียบอย่างนั้น มนัรู้สึกไม่ดี มนัรู้สึกไม่ดี 
แลว้อยากให้วยัรุ่นทุกคนเขา้ใจว่า ถึงจะเป็นลาวหรือเป็นไทยก็แลว้แต่ ก็มีจิตใจเดียวกนั เป็นมนุษย์
เหมือนกนั อยากใหเ้คารพตรงน้ีดว้ย” 
 คาํถาม : “พี่เคยโดนดูถูกไหมคะวา่เป็นคนลาว” 
 ชายลาว : “กเ็คยครับ อยูท่ี่โรงงาน” 
 หญิงลาว  : “กพ็อมีบา้งค่ะ” 
 คาํถาม : “เขาพดูประมาณไหนคะ” 
 ชายลาว  : “เคา้บอกวา่ทาํอะไรกเ็หมือนลาว แต่งตวักแ็ต่งเหมือนลาว” 
 คาํถาม : “เขาวา่พี่ประมาณไหน” 
 หญิงลาว  : “เวลาเราทาํงานถา้เราทาํงานดีกว่าเคา้  เคา้ก็จะบอกว่าดีขนาดไหนก็แลว้แต่ 
กเ็ป็นลาวอยูดี่ ทาํงานเก่งค่าแรงกไ็ม่ไดเ้ยอะเท่าคนไทยหรอก” 
 คาํถาม : “พี่คิดวา่ไทยกบัลาวมีขอ้แตกต่างกนัตรงไหนคะ” 
 หญิงลาว  : “ก็มีบา้งอยา่งการพฒันา อยา่งไทยก็เจริญใช่มั้ย แต่ประเทศลาวก็ยงัไม่เจริญ
มากเท่าประเทศไทยซกัเท่าไร แต่ว่าเด๋ียวน้ีเราก็ ประเทศของเราก็เร่ิมพฒันาเหมือนกบัประเทศไทย  
จะใกล ้ๆ ประเทศไทยแลว้” 
 คาํถาม : “คิดวา่คุณค่าความเป็นคนระหวา่งคนไทยกบัคนลาวต่างกนัไหมคะ” 
 หญิงลาว  : “ถา้ถามวา่ความเป็นคน ระหวา่งคนไทยกบัคนลาวเน้ีย คิดวา่เท่าเทียมกนันะคะ 
เพราะต่างคน กเ็ป็นคนเหมือนกนัใช่มั้ยคะ” 
 ชายลาว : “กเ็ท่ากนัน่ะครับ กมี็ความเท่าเทียมกนั” 
 คาํถาม : “คิดวา่คนไทยกบัคนลาวไม่ต่างกนัใช่ไหมคะ” 
 ชายลาว : “ครับผม ไม่แตกต่างกนั” 
 คาํถาม : “อยากฝากอะไรหน่อยไหมคะ ?” 
 หญิงลาว : “ก็อยากฝากว่า ถึงจะเป็นลาวหรือไทยก็ขอใหรั้กกนันะคะ ยงัไงเราก็เป็นพี่
นอ้งกนันะคะ” 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าเม่ือมีการเผยแพร่คลิป ล๊าว..ลาว ของนกัศึกษาธรรมศาสตร์ ก็ไดเ้กิด
การเผยแพร่คลิปของชาวลาวเพื่อแสดงความไม่พอใจตอบโตต่้อคลิปดงักล่าว โดยเผยแพร่เป็นคลิป  
คนลาวด่าไทย จาก http://www.youtube.com/watch?v=Nrsua8x4UlM&feature=related ความยาว
คลิป 1 : 38 นาที 

 
 “หลงัจากท่ีไดเ้บ่ิงวีดีโอยทููปแลว้กเ็ฟสบุค๊ท่ีหมู่ลายคนไดเ้อามาโพสทล์งหรือวา่คอมเมน
รูปอีย ั้งต่าง ๆอยูใ่นไฮไฟว ์หรือเฟสบุ๊คท่ีคนไทยมาดูถูกดูหม่ินเหยยีดหยามคนลาวเฮา เห็นแลว้ก็อด
ใจบ่ได ้ก็เลยออกมาเฮ็ดวีดีโอน้ีออกมา อยากบอกว่าส่ิงท่ีพวกคนไทยเวา้ เคา้บ่คึดไส้เลยว่า สันดาน
และกาํพืดของเคา้มนัตํ่ากวา่คนลาวซํ่าได ้ท่ีออกมาเวา้จงัซั้นทาํจงัซั้น แลว้ตัว๋เองกย็งัมีหนา้เวา้วา่เป็น
ประเทศท่ีเจริญกว่า หรือว่ามีอีหยัง่ท่ีล ํ้าหน้ากว่า แลว้ยงัมาเฮ็ดตวัตํ่า ๆ แบบบ่มีการศึกษา บ่น่าเลย 
ท่ีมีเฮ็ดจงัซ้ี คึดแลว้สมเพชตวัเองซํ้ า ถา้พวกคนไทยหรือว่าคนอีสานผูใ้ดไดเ้บ่ิงวีดีโอน้ี ก็อยากให ้
เอาไปบอกกบัพวกคนไทยว่า สันดานของขา้เจา้หรือว่าความชัว่ของขา้เจา้หรือว่าอีย ั้งต ํ่ากว่าคนลาวหลาย 
เพราะว่าคนลาวบ่เคยไปเวา้หรือเฮ็ดอีย ั้งใส่ใครคือกบัคนไทยจงัซ้ี  เป็นตน้แม่นเร่ือง เขมร เวา้เร่ือง
ใหญ่ ๆ คือว่าเร่ืองนอ้ย ๆ เป็นตน้แม่นว่าด่า เสียดสีดูถูกคนลาวตามวีดีโอ มิวสิค เพลง หนงั รูปภาพ
อยูเ่วบไซตต่์างๆ บ่วา่เป็น เฟสบุค๊ หรือไฮไฟว ์เห้ียสุดๆเลย พวกเห้ียเอย๊ หมาส้ีแม่สู” 

 
 จากกรณีการตอบโตร้ะหว่าง คลิปดงักล่าว  นายปริญญา เทวานฤมิตรากุล รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไดน้าํหนงัสือของ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ์อธิการบดี
ธรรมศาสตร์ ไปมอบใหแ้ก่ นายอว้น พมมะจกั เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวประจาํประเทศ ในวนัศุกร์ 25 มีนาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ.2554) แสดงการขอโทษต่อชาวลาว 
โดยช้ีแจงวา่คลิปมีเจตนาดี แต่ยอมรับวา่วิธีนาํเสนอไม่เหมาะสม “มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จึงขออภยั
ประชาชนลาวท่ีนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัไดก้ระทาํในส่ิงท่ีกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนลาว
และจะไดด้าํเนินการตกัเตือนนกัศึกษาโดยจะไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ีอีกในอนาคต”74  
 การกระทบกระทัง่กันเป็นเร่ืองธรรมดาของผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกันและยิ่งมีพื้นฐานภาษา 
ท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถเขา้ใจกนัไดง่้ายโดยไม่ตอ้งผ่านคนกลางแปล ในแง่น้ีมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย 
ขอ้เสียคือการผิดใจกนัโดยง่ายซ่ึงอาจเป็นชนวนขดัแยง้นาํไปสู่ความไม่เขา้ใจกนัในระดบัมหภาค 
ปัญหาในดา้นน้ีปรากฏอยู่บ่อยคร้ังในการแสดงออกทางคาํพูด การพาดหัวข่าวของส่ือมวลชนและ
มุขตลกต่าง ๆ ของนกัแสดงท่ีแสดงออกถึงความไม่เท่าเทียมกนั และความคิดท่ีว่าไทยเหนือกว่าลาว 
                                                            

 74junjeow@clipmass, ธรรมศาสตร์ขอโทษคลิป “ล๊าว..ลาว” หลังโดนด่าเจ็บ “สุนัขเฮ็ด..” 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2109279  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



145 
 

ซ่ึงกลายเป็นปัญหาท่ีเป็นปมค้างคาในเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและลาว 
ท่ีมีใหเ้ห็นอยูบ่่อยคร้ัง  
 หมากเตะโลกตะลึง ภาพยนตร์จากค่าย จีทีเอช มีกาํหนดฉายในปีค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) 
คือผลสะทอ้นหน่ึงของความเปราะบางทางความสัมพนัธ์ไทยและลาว เม่ือ นายเหียม  พมมะจนั 
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาํประเทศไทย เกรงว่าจะเกิดความ 
ไม่พอใจของชาวลาวเพราะตวัอยา่งเน้ือหาภาพยนตร์ท่ีส่ือออกมาเก่ียวขอ้งกบัคนลาวและเหมือนเป็น
การดูถูกลาว “ภาพท่ีฉายออกมาไม่มีความจริงโดยส้ินเชิง เน่ืองจากนกัฟุตบอลทีมชาติลาวไม่มีพฤติกรรม
ตามท่ีปรากฏในหนงั ไม่ว่าจะเป็นฉากท่ีใหน้กัฟุตบอลยอ้มผมเป็นสีทอง ชูใตห้ว่างแขนใหเ้ห็นขนสีทอง
ซ่ึงดูไม่งามตา ไม่สุภาพ และไม่เหมาะสม รวมทั้งฉากท่ีนกักีฬาลาวอารมณ์ร้อนคนหน่ึงปร่ีเขา้ไป
เพื่อจะทาํร้ายกรรมการหรือว่าเล่นในสนามดว้ยความรุนแรงซ่ึงเป็นการทาํให้เสียภาพพจน์อยา่งยิ่ง” 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นปัญหาระหว่างประเทศผูผ้ลิตตอ้งระงบัการออกฉาย และทาํการเปล่ียนแปลงเน้ือหาใหม่ 
โดยเปล่ียนประเทศลาวในเร่ือง ให้เป็นประเทศสมมุติ ช่ือว่า “ราชรัฐอาวี” และเปล่ียนช่ือภาพยนตร์
ใหม่เป็น “หมากเตะรีเทิร์นส” 
 การกระทบทัง่จากภาพยนตร์ หมากเตะโลกตะลึง ท่ีไดรั้บการประทว้งนาํมาสู่ภาพยนตร์ 
ร่วมทุนสร้างของเอกชนระหว่างไทยและลาว เป็นหนังไตรภาค เร่ืองสะบายดีหลวงพระบาง, 
สะบายดีหลวงพระบาง 2 “ไม่มีคาํตอบจากปากเซ”, และสะบายดี วนัวิวาห์ เพื่อสานสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งไทยและลาวใหแ้น่นแฟ้น  
 “สะบายดี หลวงพะบาง” เป็นภาพยนตร์ร่วมทุนเพื่อเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ลาว  
ถือเป็นหนงัเอกชนเร่ืองแรกของวงการภาพยนตร์ลาวในรอบ 33 ปี กาํกบัโดย ศกัด์ิชาย ดีนาน และ
อนุสอน สิริสักดา จดัทาํโดยบริษทั สปาตา้ ครีเอทีฟ และบริษทัค่ายเพลงยกัษใ์หญ่ บริษทั ลาวอาร์ต 
มีเดีย  
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ภาพท่ี  15  ภาพยนตร์เร่ือง สะบายดีหลวงพระบาง, สะบายดีหลวงพระบาง 2 “ไม่มีคาํตอบจากปากเซ” 
และสะบายดี วนัวิวาห์ หนงัร่วมทุนสร้างระหวา่งประเทศไทยและลาว 
 
 ลาวมีภาพยนตร์ท่ีสร้างปีละประมาณ 10 เร่ืองเพื่อนาํฉายในเมืองใหญ่ๆท่ีมีโรงหนงั คือ
เวียงจนัทน์ ปากเซ สะวนันะเขต หลวงพระบาง กระทัง่เม่ือเม่ือการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ 
ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) การสร้างภาพยนตร์ในประเทศลาวก็ยติุลงไปเม่ือเขา้สู่การปกครองในระบอบ
คอมมิวนิสต ์เพราะภาพยนตร์เป็นส่ิงฟุ่ มเฟือยในชีวิตประจาํวนั กระทัง่เม่ือค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ก็
มีภาพยนตร์จากต่างประเทศเขา้มาฉายบา้ง ส่วนใหญ่จากจีน เวียดนาม ตั้งแต่เปล่ียนการปกครอง 
วงการภาพยนตร์ของลาวมีการสร้างหนงัเพียง 3 เร่ือง ท่ีสร้างโดยรัฐบาลลาว คือ เสียงเพลงจากทุ่ง
ไหหิน บวัแดง และ ขรัวพญาชา้ง ท่ีรัฐบาลเวียดนามสนบัสนุนดา้นการเงิน“สบายดีหลวงพระบาง” 
จึงเป็นภาพยนตร์เร่ืองแรกของเอกชนท่ีถ่ายทาํในลาวในรอบ 35 ปี  
 นาํแสดงโดย อนนัดา เอเวอร์ร่ิงแฮม จากไทยและนางเอก ชาวลาว อาล่ี คาํล่ี พิลาวง จาก
ลาว ออกฉายในประเทศไทยและลาว วนัท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ภาพยนตร์เร่ืองน้ี 
ถ่ายทาํในเวียงจนัทน์ หลวงพระบาง และจาํปาสัก เน้ือเร่ืองเล่าถึง“สอน” ช่างภาพท่ีถูกส่งตวั 
ไปถ่ายรูปท่ีประเทศลาว แบบไม่เตม็ใจนกั ถึงแมว้่าสอนจะมีเช้ือสายลาวอยูแ่ต่ไม่มีขอ้มูลและไม่เคย
ไปประเทศลาวเลยสักคร้ัง จนมาถึงเมืองปากเซ เขาจา้งไกดท่ี์ช่ือ “นอ้ย” พาเดินทางถ่ายรูปในแถบ 
ลาวใต ้แต่เน่ืองจาก นอ้ย เพิ่งทาํงานคร้ังแรกจึงพาหลงไปตลอดทาง และสอนจาํใจไปบา้นเก่าของพ่อ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B
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ตามท่ีเคยสั่งไว ้ เม่ือถึงสอนพบกบัญาติท่ีห่างไปหลายสิบปีแต่ต่างจาํเขาไดแ้ละไดรั้บการตอ้นรับ
อยา่งดี จนสอนเปล่ียนความคิดวา่ลาวกคื็อบา้นหน่ึงของเขา 
 “สะบายดีหลวงพระบาง” เปิดฉากท่ีปากเซ ทางใตข้องลาว ไปนํ้ าตกหล่ีผ,ี คอนพะเพง็ 
และส่ีพนัดอน จากนั้นก็เดินเร่ืองข้ึนไปเวียงจนัทน์ และไปจบท่ีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  
เนน้ความงดงามของสถานท่ีและประเพณีวฒันธรรมท่ีคนไทยเรา “โหย หา” เพราะหาไม่ไดจ้ากวิถีชีวิต
แบบเมือง นาํเสนอวิถีชีวิตของคนลาว แง่มุม แนวคิด วฒันธรรมท่ีเกิดจริงในแบบลาว การนาํเสนอ
ภาพขา้งทางของประชาชนชาวลาวทาํให้เห็นถึงความสงบแต่เป็นสุข ท่ีแตกต่างออกไปจากสังคม
กรุงเทพ ฯ 
 สะบายดีหลวงพระบาง 2 “ไม่มีคาํตอบจากปากเซ” “ปอ” ผูก้าํกบัหนุ่มไทยท่ีลม้เหลวทั้ง
เร่ืองความรัก และการงาน กาํลงัอยูใ่นช่วงตกอบั เขาจาํใจเดินทางไปเมืองปากเซ เพื่อรับจา้งถ่ายภาพ
งานแต่งงาน ในงานนั้น เขาไดรู้้จกักบัหญิงสาวช่ือ “สอนไพรวลัย”์ สาวลาวท่ีดูใสซ่ือน่ารัก กลายเป็น
แรงบนัดาลใจทาํใหช้ายหนุ่มเขียนบทหนงัเร่ืองใหม่  
 สะบายดีหลวงพระบาง 2 “ไม่มีคาํตอบจากปากเซ” ดาํเนินฉากส่วนใหญ่ในปากเซ ยงัคง
เล่าถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของลาว มุมมองความน่ารักและงดงามท่ีประทบัใจคนกรุงเทพ ฯ แต่ในมุม
กลบักนัหนงัเล่าถึงมุมมองของนางเอกท่ีมีต่อชาวเมืองวา่เตม็ไปดว้ยความเปล่ียนแปลงและคาดเดายาก 
และยงัไม่สามารถเช่ือไดง่้าย เป็นทศันะท่ีสะทอ้นมุมมองเล็ก ๆ ในดา้นความสัมพนัธ์ไทยและลาว 
ท่ีแอบแทรกไวใ้นภาพยนตร์แนวท่องเท่ียวเร่ืองน้ี 
 “สะบายดี วนัวิวาห์” เล่าถึง “เชน”หนุ่มไทย ทาํงานเป็นนกัเขียนสกู๊ปให้กบันิตยสาร 
ชั้นนาํฉบบัหน่ึง เชนเคยเดินทางมาทาํข่าวท่ีประเทศลาวเม่ือ 6 เดือนก่อน ในคร้ังนั้นเขาไดรู้้จกักบั 
“คาํ” หญิงสาวชาวลาวท่ีเขารู้สึกผกูพนัและชอบพอกบัเธอ เขาใหส้ัญญาว่าจะกลบัมาเยอืนท่ีน่ีอีกคร้ัง 
เชน ทาํตามคาํมัน่โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าการกลบัมาเยือนคร้ังน้ีจะทาํให้เกิดเร่ืองราวโกลาหล
จนถึงขั้นตอ้งแต่งงานกบัเธอ โดยท่ีทั้งเขาและเธอกย็งัไม่มัน่ใจและไม่แน่ใจในงานแต่งงานคร้ังน้ีนกั  
 บทส่งทา้ยของภาพยนตร์ไตรภาค "สะบายดี" นําเสนอแง่มุมความแตกต่างทาง
วฒันธรรมและวิถีชีวิตในหลาย ๆ ดา้นของไทยและลาวทั้งความทนัสมยัของคนเมืองซ่ึงดูขดัแยง้กบั
ความงดงามและเรียบง่ายแบบดั้งเดิมของวิถีชีวิตชาว ช่วงเวลา 3 - 4 วนัก่อนงานแต่งงาน ชายหนุ่มจาก
เมืองใหญ่ และหญิงสาวในเมืองเลก็ท่ีมีวฒันธรรมแวดลอ้มแตกต่างกนั ทั้งคู่ตอ้งเรียนรู้และปรับตวั
ร่วมกนัเพื่อท่ีจะเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวใหม่ ให้ได ้“ฝน” ตวัละครไทยเพื่อนสาวสมยัเรียนของเชน  
เป็นตวัละครท่ีถ่ายทอดสายตาของชาวเมืองท่ีประเมินค่าวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายต่างไปจากสังคมเมือง 
“ฝน”ยงัเป็นตวัละคร ท่ีนาํเสนอแง่มุมของเล่ห์เหล่ียมชาวเมืองท่ีพร้อมเล่นงานกบัความสัตยซ่ื์อ 
ของคนในเมืองเลก็ 
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 หนังไตรภาค “สะบายดี” ทาํหน้าท่ีสานสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวไดอ้ย่างดี เล่าถึง
ความงามแบบเรียบง่ายของลาว และวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ท่ีกลายเป็นเสน่ห์ชวนเดินทางไปสัมผสั  
ในขณะเดียวกนัก็แอบแทรกมุมมองท่ีชาวลาวมีต่อไทย ผ่านตวัละครพระเอกทั้งในสามเร่ือง จะมี
ลักษณะแบบนักท่องเท่ียวท่ีหลงความงามในระยะเวลาอันสั้ นแต่พอกลับไปเมืองไทยก็ละท้ิง
ความรู้สึกอยา่งรวดเร็ว จนกลายเป็นความไม่ไวว้างใจเลก็ ๆ ในการสานสัมพนัธ์ เพราะคาดเดายาก
และเปล่ียนแปลงไดง่้าย  
 วรรณกรรมประเภทนวนิยาย ละคร ตลอดจน ภาพยนตร์ สะท้อนทัศนะรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ไทยและลาวในมิติท่ีมีความเหล่ือมลํ้ าทางความรู้สึก แมจ้ะมีความพยายามในการ
สร้างสรรคมิ์ติของสายสัมพนัธ์อนัดีในรูปแบบความสัมพนัธ์แต่ก็มกัจะพบว่า มกัมีสอดแทรก เสียดสี
สังคมเมืองท่ีเปล่ียนแปลงง่ายและเต็มไปดว้ยความไม่วางใจอยู่เสมอ เหล่าน้ีเป็นการสะทอ้นผลจาก
แบบเรียนท่ีถ่ายทอดความคิดแบบซํ้ าไปมาของความสัมพนัธ์ในรูปแบบสงคราม และฐานะความต่าง 
ท่ีไม่เท่าเทียม จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีฝังลึกลงในความคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมอนัมีผลสวนทาง
กบัการขานรับเป็นประชาคมอาเซียนในปีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ท่ี “เช่ือมัน่ในความจาํเป็นท่ีจะ
กระชบัสายสัมพนัธ์ท่ีมีอยูข่องความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในระดบัภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคม
อาเซียนท่ีมีความเหนียวแน่นทางการเมือง การรวมตวัทางเศรษฐกิจ และมีความรับผดิชอบทางสังคม 

เพื่อท่ีจะตอบสนองอยา่งมีประสิทธิภาพต่อความทา้ทายและโอกาสในปัจจุบนัและอนาคต”75 หากมี
ความสัมพนัธ์อนัดีก็จะนําไปสู่ทิศทางท่ีดีในการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะ 
ในปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ ซ่ึงแน่นอนว่ารวมไปถึงความ
คาดหวงัในอตัราการเติบโตดา้นการลงทุนของไทยในลาวดว้ย 
 เม่ือวนัพฤหสัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เวลา 17 : 04 น. สาํนกัข่าวไทย
รายงานข่าววา่ “ไทยมีมูลค่าการลงทุนในลาวเป็นอนัดบั 3 รองจากเวียดนามและจีน” ข่าวน้ีน่าตกใจ 
เพราะหมายความว่าไทยเสียอนัดับการคา้จากท่ีเคยเป็นผูค้า้อนัดบัหน่ึงของลาว นับแต่ลาว 
เปิดประเทศเป็นตน้มาอย่างยาวนาน แต่ในท่ีสุดไทยก็ไม่สามารถรักษาอนัดบัผูค้า้และผูล้งทุน 
ท่ีเคยเป็นอนัดบัหน่ึงได ้เพราะนบัแต่จีนมีนโยบายขยายตวัดา้นเศรษฐกิจ ใน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 
ไดส่้งผลโดยตรงต่อการลงทุนของไทยในลาว แต่กระนั้นก็ยงัพอเขา้ใจไดว้่าเป็นเพราะจีนมีเงินทุน
มหาศาล และเศรษฐกิจของประเทศไทยกาํลงัประสบปัญหา แต่ในปีน้ีเองไทยกลายเป็นผูค้า้อนัดบัสาม 
เป็นผูค้า้และลงทุนในลาวท่ีมาหลงัเวียดนามและจีน 

                                                            

 75กระทรวงการต่างประเทศ, กฎบตัรอาเซียน [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 14 กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.mfa.go.th/web/1795   
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 ผลท่ีตามมาจากกรณีศึกษาน้ี มิไดส้ะทอ้นเฉพาะประเด็นดา้นเศรษฐกิจ หากแต่ยงัแสดง
ให้เห็นว่าในรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและลาวท่ีผา่นมาไม่สามารถสร้างความไวใ้จต่อกนั
ไดอ้ย่างแทจ้ริง ลาวจึงยินดีอา้แขนรับนักลงทุนชาติอ่ืนไดโ้ดยไม่ไยดีไทยท่ีเขา้ไปบุกเบิกตลาด 
ก่อนชาติใด น้ีอาจเป็นอีกผลสะทอ้นหน่ึงของการสร้างทศันะจากแบบเรียน เพราะโดยพื้นฐาน 
ไทยควรจะครองอนัดบัหน่ึงในการลงทุนในลาว เน่ืองจากไทยครอบครองปัจจยัพื้นฐานทั้งในแง่
ของภูมิศาสตร์ ความใกลเ้คียงทางภาษาและวฒันธรรม ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในดา้นการลงทุน  แต่ลาว
กลบัไม่ได้สงวนพื้นท่ีทางเศรษฐกิจไวใ้ห้กับไทยดังเช่นมิตรประเทศท่ีไวใ้จกันและใกลชิ้ดกัน 
พึงกระทาํต่อกนั 
 ในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้น ค.ศ. 2015  
สํานักข่าวไทยรายงานว่า ไทยและลาวมีโครงการเร่งพฒันาเส้นทางเช่ือมต่อชายแดนและขจดั
อุปสรรคทางการคา้ เพื่อเตรียมพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีขา้งหนา้  
ซ่ึงหมายความว่าทั้งสองประเทศกาํลงัมุ่งหน้าพฒันาดา้นเศรษฐกิจร่วมกนั ตอ้งไม่ลืมว่า ลาว 
มีทางเลือกอ่ืนดว้ย ทั้งเวียดนามและจีนต่างรอท่ีจะขยายการลงทุนในลาว ประเทศท่ียงัอุดมไปดว้ย
ทรัพยากรกรธรรมชาติท่ีน่าสนใจ และลาวเองก็มองว่าประเทศลาวคือทางเช่ือมสู่ประเทศอ่ืน ๆ  
ในภูมิภาค ยิง่การคมนาคมสะดวกข้ึนทั้งทางถนนและระบบราง โอกาสของลาวยอ่มมากข้ึน และโอกาส
ท่ีประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ไทยจะเขา้ไปลงทุนในลาวกย็อ่มเพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 ดงันั้น รัฐบาลและเอกชนไทยควรหนักลบัมาพิจารณาปัญหาและอุปสรรคท่ีจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจการคา้และการลงทุนในลาวอย่างสาํคญัคือ การทาํความรู้จกักนัในฐานะเพื่อนบา้นท่ีดี  
เป็นมิตรและธาํรงมิตรภาพกนัมาอยา่งยาวนาน แมว้่าลาวจะเคยตกอยูใ่นฐานะประเทศราชของไทย 
หรือเคยเกิดปัญหาจนนาํมาสู่การสงครามระหว่างกนั แต่ก็เป็นไปตามบริบททางประวติัศาสตร์  
ณ เวลานั้น แบบเรียนจึงควรจะเปล่ียนภาพท่ีเนน้รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสงครามมาเนน้มิตรภาพ
ระหว่างไทยและลาว และอธิบายมูลเหตุของสงครามท่ีเกิดข้ึนจากมุมมองของทั้งสองฝ่าย ทั้งน้ีเพราะ
บรรยากาศทางการเมืองท่ีเคยคุกรุ่นในช่วงสมยัการสร้างชาติไดผ้่านพน้มาสู่ยุคแห่งความร่วมมือ 
ทั้งดา้นการคา้และเศรษฐกิจแลว้ “แบบเรียน” ในฐานะเคร่ืองมือสร้างคนของรัฐจึงไม่ควรเน้น 
รูปแบบเดิม รัฐควรใชอ้าํนาจท่ีเคยทาํสาํเร็จเม่ือคร้ังสร้างความรู้สึกรักชาติในช่วงชาตินิยมมาเปล่ียนเป็น
การสร้างประวติัศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งไทยและลาว มากกว่าการเนน้ประวติัศาสตร์เชิงสงคราม
อยา่งท่ีเป็นอยู ่
 ดังท่ีกล่าวมาแล้วเสมอ ๆ ว่า  “แบบเรียน” ท่ีใช้กันในปัจจุบันมักเน้นรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ไทยและลาวเชิงสงคราม มากกว่าความสัมพนัธ์ในรูปแบบการร่วมมือหรือเป็น
พนัธมิตรกนั โดยเฉพาะกรณีสงครามเจา้อนุวงศ ์ท่ีมกักลายเป็นจุดต่างทางประวติัศาสตร์ไทยและลาว 
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ปมปัญหาน้ีมกัชดัเจนกว่ารูปแบบความสัมพนัธ์อนัดีในทางประวติัศาสตร์ เช่นเดียวกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัท่ีแมว้่าจะมีความพยายามในการนําเสนอรูปแบบความสัมพนัธ์ไทยและลาวในมิติของ
ความสัมพนัธ์อนัดีแบบเท่าเทียมจากภาครัฐและเอกชน แต่มิติของความสัมพนัธ์ท่ีมกัไดรั้บความสนใจ
และเด่นชัดกว่า จนกลายเป็นปัญหาคือการนําเสนอความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีเหล่ือมลํ้ าทาง
ความรู้สึก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความใกลชิ้ดทางภูมิศาสตร์และความใกลเ้คียงทางภาษาและวฒันธรรม
จึงทาํให้มีการคาดหวงัว่าจะยอมรับกนัไดอ้ย่างเท่าเทียม และแบบเรียนก็สะทอ้นให้เห็นอย่างชดัเจนว่า 
ยงัไม่เกิดความพยายามท่ีจะเขา้ใจกนัและกนัจากมุมมองของฝ่ายตรงกนัขา้ม  
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บทที ่5 

บทสรุป 

  

 วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-ลาว :  

ผา่นแบบเรียนประวติัศาสตร์ไทยและลาว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (ค.ศ. 1975 – 2009) ผลการศึกษา

พบว่า แบบเรียนของไทยและลาวมีพฒันาการมาจากการสร้างประวติัศาสตร์ชาตินิยม ซ่ึงส่งผล

โดยตรงต่อรูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัลาวจนถึงปัจจุบนั 

 งานเขียนทางประวติัศาสตร์ในทุกสมยั มกัถูกนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือดาํเนินกลไกแห่งรัฐ 

งานเขียนทางประวติัศาสตร์ในช่วงสร้างชาติก็เช่นกนั ถูกพฒันาเพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้าง

ชุดความคิดใหก้บัสงัคม ความจาํเป็นในการสร้างชาติของไทยและลาวท่ีต่างกนัไปตามบริบทแวดลอ้ม

กลายมาเป็นอิทธิพลสาํคญัต่อการเขียนประวติัศาสตร์ วตัถุดิบในการสร้างประวติัศาสตร์ชาติของลาว

เน้นหนักในการให้ภาพของสงครามและการต่อสู้ ส่วนการสร้างประวติัศาสตร์ชาติของไทย คือ 

การเล่าถึงความเกรียงไกรทั้งดา้นอาณาเขตดินแดนตลอดจนอิทธิพลท่ีแผไ่ปปกครองอาณาบริเวณ

โดยรอบ อิทธิพลของประวติัศาสตร์ชาตินิยมหยัง่รากแกว้เป็นแม่แบบท่ีเติบใหญ่ทั้งในการสร้าง

ประวติัศาสตร์ของไทยและลาว ถือเป็นพิมพเ์ขียวสาํคญัให้กบัแบบเรียนของรัฐ ในฐานะเคร่ืองมือ

กาํหนดทิศทางความรู้แก่สังคมท่ีผลิตซํ้ าไปมาตามเจตนาสร้างความรักชาติให้ปรากฏแก่ผูเ้รียน 

ของรัฐเป็นสาํคญั 

 เป็นท่ีตระหนกักนัดีวา่ ทุกยคุสมยัท่ีผา่นมาประวติัศาสตร์ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือหล่อหลอม

ความคิดของประชาชนให้แก่รัฐผ่านพฒันาการการกล่อมเกลาต่าง ๆ จนกลายมาเป็น “แบบเรียน” 

แมว้่าปัจจุบนัประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงรวมถึงไทยและลาวกาํลงัต่ืนตวั 

ในการร่วมมือทางดา้นการคา้และเศรษฐกิจ และการรวมตวักนัในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเทศต่าง ๆ 

พยายามปลูกฝังคนของตนใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการมีประเทศคู่คา้และการเปิดกวา้งร่วมมือกบัประเทศ

ร่วมภูมิภาค มีการเตรียมพร้อมและทาํความเขา้ใจพื้นฐานกบัประเทศภายในกลุ่มอาเซียน แต่ปัจจยัท่ีเป็น

พื้นฐานของความรู้ทั้งหมดคือการทาํความเขา้ใจจุดเร่ิมแห่งความสัมพนัธ์และพฒันาการท่ีมีร่วมกนัมา 

ซ่ึงย่อมมีความสัมพนัธ์และพฒันาการร่วมกนัในหลายดา้น อย่างไรก็ดีแบบเรียนจากส่วนกลาง 

ของไทยและลาวยงัคงเป็นรูปแบบเดิม คือเนน้เฉพาะประวติัศาสตร์เชิงสงคราม ท่ีใหภ้าพของ “ผูแ้พ”้ 

และ “ผูช้นะ” เพื่อสร้างความรู้สึกสาํนึกรักชาติใหก้บัคนในสงัคมของตน 

 แบบเรียนประวติัศาสตร์ลาวท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพรรคประชาชนปฏิวติัลาว  

ก็ยงัคงเอกลกัษณ์เดิมตลอด 20ปี คือการเน้นย ํ้าแต่ภาพสงคราม และใชป้ระโยชน์จากขอ้เท็จจริง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



152 
 

ทางประวติัศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้สึกเกลียดชงัศตัรูต่างชาติท่ีโหดร้าย เพ่ือสร้างสาํนึกแห่งชาติ 

ร่วมกนัวา่ “ศกัดินาสยาม” เป็นศตัรูผูรุ้กรานในแบบเรียนลาว 

 ในขณะเดียวกนั แบบเรียนไทยท่ีแมจ้ะมีการปรับปรุงหลกัสูตรหลายคร้ัง จนถึงหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั วิชาประวติัศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม มีเพียงการปรับปรุงเน้ือหาบางเร่ืองท่ีลา้สมยัไม่ทนัเหตุการณ์ เพิ่มเติมเน้ือหา

บางเร่ืองท่ีเป็นปัจจุบนัลงไปในแบบเรียน แต่เน้ือหาดา้นความสัมพนัธ์ไทยกบัลาวยงัคงเป็น

ประวติัศาสตร์เชิงสงคราม เนน้ “ผูแ้พ”้ และ “ผูช้นะ” เพื่อสร้างความรู้สึกเหนือกวา่อยูเ่หมือนเดิม 

 แบบเรียนไทยยงัคงกล่าวถึงประเทศลาวในฐานะประเทศใตป้กครอง เน้นย ํ้าภาพของ 

“ความเหนือกว่า” ในฐานะประเทศเจา้อาณานิคม ซ่ึงสวนทางกบันโยบายของรัฐในการเตรียมสร้าง

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพ่ือการเตรียมพร้อมสาํหรับผูเ้รียน ขดักบันโยบายส่วนกลาง

ท่ีตอ้งการใหเ้กิดการร่วมมือระหวา่งภูมิภาคอาเซียนดว้ยกนั 

 การเนน้สร้างภาพความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในปัจจุบนัทาํใหรั้ฐเร่งใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ประเทศในประชาคมอาเซียน แต่ละเลยความรู้พ้ืนฐานเบ้ืองตน้ว่าควรแกไ้ขภาพของความสัมพนัธ์

เชิงสงคราม  

 “แบบเรียน” จึงยงัคงเป็นปัญหาอนัมีผลต่อพ้ืนฐานความรู้ความเขา้ใจท่ีกลายเป็น 

ทศันคติในการดาํเนินชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ไทยและลาวอย่างหลีกเหล่ียง

ไม่ได ้

 “แบบเรียน” ไทยและลาว เป็นตน้แบบทางความคิดท่ีรัฐสร้างข้ึนให้กบัผูเ้รียน ความรู้ 

ท่ีไดจ้ากแบบเรียนสร้างชุดความคิดชาตินิยมให้ผูเ้รียนไดส้าํเร็จ การกล่าวเน้ือหาแบบซํ้ าไปซํ้ ามา

หลายรอบ กลายเป็นการปลูกฝังความคิดแห่งรัฐท่ีแทรกตวัลงในความรับรู้ของผูค้น จนทา้ยท่ีสุด

แลว้ความคิดรักชาติเหล่านั้นก็ไดส่้งผลต่อการดาํเนินชีวิตท่ีกระทบต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ไทย

และลาว ให้ความรู้สึกความเหล่ือมลํ้าจากวิธีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ี

เกิดปรากฎการณ์สะทอ้นกลบัจากฝ่ายลาวต่อการนาํเสนอขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ ของไทย 

 ทั้งท่ีจริงแลว้ไทย – ลาว มีประวติัศาสตร์ร่วมกนัในมิติของความร่วมมืออยา่งยาวนาน 

แต่ประวติัศาสตร์เชิงสงครามกลบัเป็นส่ิงท่ีถูกเนน้และย ํ้าใน “แบบเรียน” มากกว่า โดยเฉพาะกรณี

สงครามเจา้อนุวงศ ์ ท่ีกลายเป็นวิวาทะประจาํท่ีถูกผลิตซํ้ าทุกยคุสมยัในแบบเรียนของไทยและลาว 

ซ่ึงมีมุมมองการนาํเสนอต่างกนั ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของประชาชนทั้งสองชาติ 

ท่ีแตกต่างกนั จนกลายเป็นวาทกรรมท่ีไดรั้บการกล่าวขานอยู่เสมอ และมีส่วนสาํคญัในการทาํให้

มิตรภาพไม่แนบแน่นเท่าท่ีควร  
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 เม่ือ วนัท่ี 6 มีนาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เวลา 13:58 น.ผูว้ิจยัไดต้ั้งคาํถามในเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ บนหนา้เพจของ สมาคมลาวเวียง (Laovien association) วา่ “ช่วยแสดงความ

คิดเห็นว่า แบบเรียนหรือหนังสือเรียนท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั มีส่วนในการสร้างทศันคติดา้น

ความสัมพนัธ์ไทยและลาว หรือไม่ อยา่งไร” คาํถามท่ีผูว้ิจยัตั้งไวน้ี้เจา้ของหนา้เพจสมาคมลาวเวียง 

เขา้มาตอบ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา 19:10 น. ว่า“ประวติัศาสตร์เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

จริงและกผ็า่นมาแลว้ เราคงไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขอะไรไดแ้ลว้ เพียงแต่การเลือกเอาประวติัศาสตร์

มาพดู ตอ้งเอาออกมาใหห้มดเปลือก ไม่ใช่วา่จะเลือกเอาเฉพาะบางส่วนท่ีตนเองตอ้งการมานาํเสนอ

เท่านั้น เพราะมนัจะทาํใหผู้เ้รียนมีโลกทศัน์ท่ีแคบและขาดวฒิุภาวะในการเขา้ใจโลก” 

 หลงัจากนั้นไดมี้ผูเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ียงัคงเน้น 

ให้เห็นถึงความเหล่ือมลํ้าของคนทั้งสองชาติเช่นเดิม Ford Thanakorn Pornrattanaphan ไดแ้สดง

ความคิดเห็นว่า “ประวติัของเราท่ีสอนกนัมา ไม่เคยพูดความจริงทั้งหมด บิดเบือน และไม่ยอมรับ

ขอ้ผดิพลาดของตวัเอง เลยทาํใหค้นรุ่นใหม่ไม่คิดแกไ้ข” Dongs Sakrapee ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 

“แบบเรียนไทยเคยส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศรอบ ๆ ดว้ยหรอ !!! คิดว่าอวยประเทศตวัเอง

อยา่งเดียว” แต่ละทศันะลว้นแสดงถึงรูปแบบการรับรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัลาวในทิศทางเดิม 

ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ผูต้อบซ่ึงเป็นสมาชิกของหนา้เพจของ สมาคมลาวเวียง ท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นชาวลาว หรือลูกคร่ึงลาวในประเทศไทย ยงัคงมีความรับรู้ประวติัศาสตร์ระหว่างลาว – ไทย  

ในดา้น “ผูแ้พ”้ “ผูช้นะ” “ศตัรูของชาติ” ตามแบบอิทธิพลของประวติัศาสตร์ชาตินิยมท่ียงัคงฝังรากลึก

ในแบบเรียน และยงัคงเป็นการตีกรอบตามประวติัศาสตร์กระแสหลกัท่ีอิงความรักชาติเป็นสาํคญั

เช่นเดิม ซ่ึงแสดงวา่รัฐทั้งไทยและลาวลว้นประสบความสาํเร็จในการสร้างประวติัศาสตร์ และกาํหนด

ทิศทางเน้ือหาในแบบเรียนของทั้งสองชาติ ซ่ึงการกาํหนดสาระเน้ือหาของแบบเรียนเช่นน้ี คงใชไ้ดดี้

ในเวลาและบริบทท่ีตอ้งการสร้างชาติ แต่ในปัจจุบนันั้นเน้ือหาท่ีเน้น “ความเหนือกว่า” “ผูแ้พ”้  

“ผูช้นะ” ยอ่มทาํใหเ้กิดปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือระหวา่งกนั 

 ความรู้คือปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินชีวิต “แบบเรียน” และ “ประวติัศาสตร์” 

ต่างมีอาํนาจในฐานะเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพในทุกยุคทุกสมยัของรัฐ ประเด็นท่ีน่าสนใจ 

ท่ีควรจะมีการศึกษาต่อจากงานวิจยัน้ีคือ รัฐควรจะสร้างหรือพฒันาชุดความคิดผ่านแบบเรียน

อยา่งไรให้เหมาะสมต่อการสร้างความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ในภาวะท่ีสังคมกาํลงัเปิดตวั

เขา้สู่สงัคมและเศรษฐกิจแห่งความร่วมมือหรือ ประชาคมอาเซียน 
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