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บทคัดย่อ 
 

งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาการหวนกลับมารื้อฟ้ืนและเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ
และสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาวที่เกิดขึ้นนับแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990 
เป็นต้นมา เพื่อตอบค าถามว่า 1. อะไรคือเหตุปัจจัยของการปรับมโนทัศน์ชาติจากเดิมที่เน้นการเชิดชู
ลัทธิวีรชนปฏิวัติสู่การเชิดชูวีรกษัตริย์ 2. รัฐบาลลาวมีกระบวนการเลือกสรรและให้ความหมายต่อการ
เชิดชูวีรกษัตริย์อย่างไร ภายใต้ความย้อนแย้งระหว่างระบอบการเมืองแบบสังคมนิยมของรัฐกับการ
เชิดชูสัญลักษณ์ความเป็นชาติที่ยึดโยงกับสถาบันกษัตริย์ 3. การเชิดชูวีรกษัตริย์มีนัยยะความหมาย
อย่างไรในสังคมการเมืองลาวในปัจจุบัน  

ผลการศึกษา พบว่าการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติลาวเกิดข้ึน
ในยุคที่รัฐสังคมนิยมลาวต้องเผชิญกับวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
วัฒนธรรมครั้งใหญ่  ภายหลังจากความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ที่ส่งผลให้รัฐบาลลาวต้องปรับนโยบายในการพัฒนาประเทศท่ีเรียกว่า “จินตนาการใหม่” 
หรือการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่แนวทางเสรีนิยม  เปิดประเทศเชื่อมโยงลาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ 
ท่ามกลางการไหลบ่าของแนวคิดทางสังคมการเมืองและกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกที่ท้าทายต่อ
อ านาจและความมั่นคงของรัฐบาลสังคมนิยมลาว มโนทัศน์ชาติแบบเดิมที่มุ่งเน้นการสร้างคนสังคม
นิยมและการเชิดชูวีรชนปฏิวัติในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ ไม่อาจเป็นแหล่งอ้างอิงการ
ผูกขาดการครองอ านาจรัฐที่ทรงพลัง  รัฐบาลลาวจึงรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์เพื่อปลุกเร้าส านึกความ
เป็นชาติและผดุงไว้ซึ่งอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 
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ในการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์ของชาติลาว รัฐบาลลาวมีกระบวนการในการ
เลือกสรร ขับเน้นและให้ความหมายแก่วีรกษัตริย์แต่ละพระองค์ไว้แตกต่างกัน  กล่าวคือพระเจ้าฟ้างุ่ม  
ได้รับการเชิดชูในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาติลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้รับการ
เชิดชูในฐานะสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติ ส่วนพระเจ้าอนุวงศ์ได้รับการเชิดชูในฐานะ
สัญลักษณ์ของความมีน้ าใจรักชาติ และการขับเน้นถึง “ความเป็นอื่น”ระหว่างลาวและไทย  

ภายใต้กระแสของการรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ในยุคศักดินาในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐ
ชาติสังคมนิยม รัฐบาลลาวได้พยายามสร้าง “จินตภาพ” และความหมายใหม่ให้แก่วีรกษัตริย์ เปลี่ยน
ผ่านวีรกษัตริย์ยุคศักดินา ให้เป็นวีรกษัตริย์รัฐชาติสังคมนิยม ขณะเดียวกันพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
ผู้ผูกขาดการครองอ านาจรัฐบาลลาว ได้หันมาวางบทบาทของพรรคในฐานะท่ีเป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์
ของวีรกษัตริย์ในอดีต  หรือกล่าวได้ว่าวีรกษัตริย์กลายเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงอุดมการณ์ใหม่ให้กับการคง
อยู่หรือการผูกขาดอ านาจรัฐของพรรค แทนการอ้างถึงแนวคิดมาร์กซ์-เลนิน ที่หมดพลังในยุคปัจจุบัน 

การศึกษาเรื่องการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยมลาวเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่
ชี้ให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้ท าให้อุดมการณ์ชาติอ่อนก าลัง รัฐชาติยังพยายามสร้างความเป็นชาติ 
ผลิตอัตลักษณ์แห่งชาติเพ่ือตอบโต้และด ารงไว้ซึ่งอ านาจของรัฐ  การที่การสร้างส านึกความเป็นชาติ
เป็นเครื่องมือทางอุดมการณ์ของการด ารงอ านาจรัฐ การสร้างส านึกความเป็นชาติและการผลิต               
อัตลักษณ์แห่งชาติจึงสามารถปรับเปลี่ยน ปรุงแต่งและเลื่อนไหลได้ ดังกรณีของรัฐบาลลาวที่สามารถ
หยิบเอาสัญลักษณ์ความเป็นชาติของระบอบกษัตริย์มาปรุงแต่งความหมายใหม่ จนกลายเป็น
สัญลักษณ์ความเป็นชาติของรัฐบาลสังคมนิยม 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to investigate the revival and glorification of Laos’s 
hero kings who had been revered as the soul of the nation and a prominent symbol 
of Lao national ideology by the communist government since the mid-90s. This study 
attempted to provide answers to the following questions; 1. What factors 
contributed to the adjustment of concept from revolutionary heroism to hero kings? 
2. How did the government select and define the hero kings under the contradictions 
between the communist political system and the glorification of nationalism as 
related to the monarchy? 3. What was the significance of hero kings in the current 
political situation in Laos?  

The study revealed that the hero kings glorification as a prominent 
symbol of Lao national Ideology was introduced when the country was challenged by 
a major economic, political, and social crisis and change after the failure of the 
country’s development under the communist ideology. As a result, the government 
tailored its country’s development policy to the “New Thinking Policy” or a more 
liberal approach of the economic revolution in order to open up the country in 
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response to globalization where an influx of foreign social, political, and cultural 
ideologies had challenged the power and stabilization of the communist government. 
The existing national concept which aimed to create socialists and revolutionary 
heroes as a prominent symbol of Lao national Ideology could not retain the ultimate 
power of the government. The government was, therefore, in need of reviving the 
hero kings glorification to enliven nationalism and retain the government’s power.  

In glorifying the hero kings of Laos as a national symbol, the government 
used different approaches in selecting, propelling, and defining each hero king.    King 
Fa Ngum was glorified as a symbol of Laos’s unity. King Setthathilat was chosen as a 
symbol of the nation’s prosperity. Meanwhile, King Anuvong was chosen a symbol of 
patriotism and the rebellion against the Siamese domination.  

In reviving the glorification of the monarchs in the feudal society as a 
symbol of the communist state, the government attempted to create a new image 
and definition of those hero kings in the feudal system as the communist heroes. In 
the meantime, the Lao People’s Revolutionary Party, which had the ultimate power, 
claimed to attain the vision of those past hero kings. The hero kings were used as an 
ideological reference of the existence and retention of the party’s power in the time 
that the Marxist-Leninnist ideology had emasculated.  

The study of the revival and glorification of Laos’s hero kings found out 
that globalization did not disempower the national ideology. The state had managed 
to build nationalism and identity to counter and retain the power. The government 
used a nation-ness process as an ideological tool to retain its power.  A patriotism 
and national identity building process, therefore, could be adapted, modified, and 
shifted as in the case of the Loa government, which manipulated and recreated            
a national symbol of the communist government from the monarchs’ identities. 
 
Keywords: Hero Kings, the Lao People’s Revolutionary Party, Lao politics, Nationalism 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กว่า 6 ปี อันแสนยาวนานของการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งลุล่วงด้วยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
หากมีค าอ่ืนใด ที่ถ่ายทอดแทนความรู้สึกได้มากกว่า ค าว่า  “ขอบพระคุณ” และ 

“ขอบคุณ” ขอส่งถึง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอ้ือรักสกุล  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักผู้ให้โอกาส             

ให้การศึกษาอบรมทั้งเรื่องการเรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ การท างาน และการใช้ชีวิต                 
รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ 
ประธานกรรมการสอบ รอง ศาสตราจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
ดร. เสาวณิต  จุลวงศ์ กรรมการสอบ ส าหรับความกรุณาต่อผู้เขียน การสนับสนุนและค าแนะน าท่ีมี
คุณค่ายิ่งต่อการเรียนและการเขียนวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.  ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ผู้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้าน
ประวัติศาสตร์ลาวแก่ผู้เขียนด้วยความกรุณายิ่ง รวมถึง อาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน ผู้บุกเบิกค้นคว้าด้าน
ลาวศึกษา ผลิตองค์ความรู้ที่ผู้เขียนน ามาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ผู้สนับสนุนทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ต้นสังกัด และเพ่ือนอาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งช่วยแบกรับภาระ
การงานแทนผู้เขียนระหว่างการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ 

เพ่ือนพี่น้องโครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ รุ่น 7 รุ่น 8 รุ่น 9 ผู้ร่วมแบ่งปันทุกข์สุข  
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ครอบครัวของผู้เขียน พ่อ แม่ พี่ชาย และพรชัย นาคสีทอง ซึ่งเป็นก าลังใจยิ่งใหญ่ที่สุด
ในชีวิตของผู้เขียน  

ความปรารถนาดี การสนับสนุน มิตรภาพ ก าลังใจ และโอกาส ที่ผู้เขียนได้รับจาก 
“คร”ู “เพ่ือน” “พ่ี” “น้อง” และ “ครอบครัว”  เป็นความนึกถึงอันแท้จริงที่ผู้เขียนมีต่อวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ 
 

 นางสาวอนินทร์  พุฒิโชติ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

1.1.1 รัฐสังคมนิยมลาวภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ประวัติศาสตร์การเมืองโลกก้าวเข้าสู่

โฉมหน้าใหม่ ภายหลังการพังทลายของก าแพงเบอร์ลิน การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรป
ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหภาพโซเวียต   นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ในช่วงทศวรรษ 1990 
ต่างแสดงทัศนะว่า  การล่มสลายของสหภาพโซเวียตอภิมหาอ านาจผู้เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและผู้ค้ าจุนรักษาอ านาจ
ของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โลก เป็นการประกาศถึงความพ่ายแพ้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ
อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ต่ออุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย และประวัติศาสตร์การเมืองโลกได้
ก้าวเข้าสู่โฉมหน้าใหม่ สู่ยุคหลังสงครามเย็นหรือ “ยุคโลกาภิวัตน์” ยุคสมัยที่โลกจะถูกชี้น าและ
ครอบง าด้วย การเมืองระบอบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยม ดังทัศนะของซามูเอล 
ฮันติงตัน ที่กล่าวถึง “the third wave of democratization”  “กระแสคลื่นลูกท่ีสามแห่งการท าให้
เป็นประชาธิปไตย” หรือแนวคิดของฟรานซิส ฟูกูยามาเรื่อง “การสิ้นสุดของประวัติศาสตร์” ( the 
end of history) การที่ประวัติศาสตร์เคลื่อนเข้าสู่จุดหมายสุดท้ายคือ  ชัยชนะของระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยม  

แต่ในความเป็นจริง มาจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 “ประวัติศาสตร์ยังคงมิจบสิ้น” 
และการพังทลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียต ก็ยังมิได้น ามาซึ่งการดับสูญอย่างแท้จริงของ
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทั่วโลก  การปกครองภายใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือการ
ผูกขาดอ านาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์ยังคงเป็นรูปแบบการปกครองที่ปรากฏอยู่ในทวีปต่าง ๆ ของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย  ที่พรรคคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศพยายามยืนหยัดต้านกระแสน าแห่ง
ประชาธิปไตย เพ่ือรักษาการผูกขาดอ านาจในการปกครองประเทศของตนเอาไว้  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงปกครองภายใต้
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  เมื่อพิจารณาจากบริบทของลาวซึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมขนาดเล็กท่ี
อ่อนแอและต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภายนอกในการพัฒนาประเทศมาโดย
ตลอด ภายหลังจากท่ีโลกคอมมิวนิสต์เผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจการเมืองและอุดมการณ์ ความชอบ
ธรรมในการครองอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายใต้การปกครองในระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์จึงถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง กระนั้นก็ตามความพยายามของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่ง



2 
 
เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของลาวในการยืนหยัดรักษาการผูกขาดอ านาจการปกครองต้านทานกระแส
การเมืองโลกท่ีถูกชี้น าด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงปกครองภายใต้
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ความพยายามของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์
ของลาวในการยืนหยัดรักษาการผูกขาดอ านาจการปกครองต้านทานกระแสการเมืองโลกท่ีถูกชี้น า
ด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็นับเป็นเรื่องท่ีมีความท้าทายอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากบริบทของลาว
ซึ่งเป็นรัฐสังคมนิยมขนาดเล็กท่ีอ่อนแอและต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภายนอก
ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ภายหลังจากท่ีโลกคอมมิวนิสต์เผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
การเมืองและอุดมการณ์ ความชอบธรรมในการครองอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายใต้การ
ปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จึงถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง ใน ค.ศ. 1986 พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวตัดสินใจปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศครั้งใหญ่ ด้วยการประกาศนโยบาย 
“จินตนาการใหม่ ” อันเป็นการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบสังคมนิยมไปสู่ระบบ
กลไกตลาด  และเปิดกว้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ตามแนวแนวทางเดียวกับการปฏิรูป
ประเทศของจีนและเวียดนามประเทศคอมมิวนิสต์เพ่ือนบ้านที่ประสบความส าเร็จในการปฏิรูป
เศรษฐกิจในทิศทางใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถน าพา
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและกลายเป็นมหาอ านาจของโลก อันเป็นรากฐานอันทรงพลังส าหรับ
การอ้างความชอบธรรมในการด ารงอ านาจการปกครองประเทศ 

แต่ในกรณีของลาว การขาดแคลนปัจจัยทั้งในด้านทุน ทรัพยากรบุคคล                  
องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี และการด้อยพัฒนาทางโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นปัญหาที่สะสมมา
ยาวนาน ท าให้ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางใหม่ของประเทศลาวอยู่ในวงจ ากัด                   
การพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การพัฒนาสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจลาวในปัจจุบันนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยเงินลงทุนและความช่วยเหลือจากนานาประเทศตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ สภาวการณ์ที่
ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างสูงนั้นไม่เพียงส่งผลต่อความอ่อนไหวในระบบ
เศรษฐกิจลาว แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้รัฐบาลลาวต้องถูกกดดันจากข้อเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูปทางการเมืองจากบรรดาประเทศทุนนิยมที่ทวีบทบาทส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ต่อการพัฒนาประเทศลาวในปัจจุบันมากข้ึน ที่ส าคัญการเปิดประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจในทิศทางใหม่ 
ยังส่งผลให้สังคมลาวต้องเผชิญกับการไหลบ่าของแนวคิด ค่านิยม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมแบบ
บริโภคนิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของสังคมไทยเข้าสู่ประเทศลาวผ่านรายการโทรทัศน์ของไทยซึ่ง
เป็นที่นิยมอย่างสูงยิ่งในประเทศลาว  
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อาจกล่าวได้ว่า ภายใต้นโยบายจินตนาการใหม่นับวันประเทศและประชาชนลาว
ยิ่งถูกดึงเข้าเป็นส่วนหนึ่งในพลวัตของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ถูกครอบง าด้วยความคิดแบบทุนนิยมเสรี
นิยมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดสภาวะความลักลั่นระหว่างระบบ
การเมืองการปกครองที่มีลักษณะเผด็จการหรือการผูกขาดอ านาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์ลาวและระบบ
เศรษฐกิจที่โน้มเอียงไปในแนวทางทุนนิยมเสรีนิยม ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมภายในประเทศลาวที่
เปิดรับวัฒนธรรมภายนอกเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย  ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ว่า รัฐสังคมนิยมขนาดเล็กที่อ่อนแอ และยังต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภายนอกในการพัฒนา
ประเทศ เช่น ลาวจะท าอย่างไรเพื่อให้สามารถธ ารงรักษาการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์หรือ         
การผูกขาดอ านาจทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเอาไว้  

ในช่วงที่ผ่านมา การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองของลาวในยุคปัจจุบันหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการครองอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการ
ค้นคว้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด้านต่าง ๆ ของพรรคเพื่อการปฏิรูปประเทศและเปลี่ยนผ่าน
อ านาจสู่ยุคใหม่ เช่น การปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ระบบกลไกตลาด การปฏิรูปนโยบายทางด้านการต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการปรับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือแสวงหาหลังอิงทั้งทาง
เศรษฐกิจการเมืองและอุดมการณ์   ส่วนในด้านการเมืองโดยตรงนั้นก็มักมุ่งศึกษาเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันทางการเมืองเป็นหลัก  อาทิ การพัฒนาระบบกฎหมาย การประกาศใช้
กฎหมายรัฐธรรมนูญ การจัดให้มีการเลือกตั้ง และการปรับปรุงองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ ของรัฐ 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนกลไกในเชิงสถาบันการเมืองแล้ว อีก
หนึ่งกลไกที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความชอบธรรมให้กับการผูกขาดอ านาจทางการเมือง
ของพรรคประชาชนปฏิวัติในยุคปัจจุบัน  คือการปรับเปลี่ยนในเชิงแนวคิดหรือกลไกในเชิงอุดมการณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏว่านับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นที่จับตามองและสะท้อนถึงความลักลั่นย้อน
แย้งในทางการเมืองวัฒนธรรมของลาวอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลลาวได้ปรับมโนทัศน์ชาตินิยมของรัฐ             
จากเดิมท่ีเน้นการเชิดชูผู้น าของพรรคและวีรชนปฏิวัติเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของชาติ  สู่การหวน
กลับมารื้อฟ้ืนและเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ขึ้นเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ในการปลุกจิตส านึก
ชาตินิยมในหมู่ประชาชนภายในชาติ 
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1.1.2 การเชิดชูวีรกษัตริย์กับการปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ชาตินิยมของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 
นับตั้งแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

ราชอาณาจักรสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใน  ค.ศ. 1975 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวได้มุ่งปลูกฝัง
ความศรัทธาในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และความจงรักภักดีต่อพรรคประชาชนปฏิวัติใน
ฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติในระบอบใหม่  ภายใต้บริบทของการสร้างชาติใหม่ สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางชาติในระบอบเดิมนั้นไม่เพียงถูกโค่นล้มอ านาจทางการเมือง แต่รวมถึงโครงสร้างทางสังคม
วัฒนธรรม  ระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ สัญลักษณ์ธงชาติ เพลงชาติ ระบบภาษา ตลอดจน
ขนบประเพณีต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออยู่ภายใต้จักรวาลทัศน์ที่มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ถูกปรับเปลี่ยน 
ลบล้าง หรือถูกท าให้เลือนลางไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐชาติสังคมนิยม1   

                                      
1 แม้ไม่อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลสังคมนิยมลาวตั้งตัวเป็นศัตรูกับกษัตริย์หรือเชื้อสายเจ้า

ลาวทั้งมวล ดังที่พบว่าพรรคประชาชนปฏิวัติและรัฐบาลสังคมนิยมลาวได้อาศัยความนิยมในหมู่
ประชาชนที่มีต่อ “เจ้า” มาใช้สร้างความชอบธรรมและความนิยมให้กับพรรค ดังกรณีเจ้าสุ ภานุวงศ์ที่
ถูกเชิดชูในฐานะแกนน าการต่อสู้ของพรรค หรือการที่พรรคยกย่องบทบาทของเจ้าเพชรราช ผู้น า
ขบวนการชาตินิยมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง รวมถึงกรณีที่ไกสอน พมวิหาน ผู้น าขบวนการ
คอมมิวนิสต์ลาวได้ใช้ชื่อ“เจ้าราชวงศ”์ โอรสของเจ้าอนุวงศ์ท่ีหายสาบสูญไปในครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์
มาตั้งเป็นชื่อกองทัพปฏิวัติประชาชนลาวในช่วงต้นในชื่อ “กอง ราชวงศ์” เพ่ือปลุกเร้าส านึกชาติและ
สร้างคะแนนนิยมให้กับการต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์  แต่ภายหลังจากท่ีการปฏิวัติของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวประสบความส าเร็จ “พ้ืนที”่  ของสถาบันกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ
ลาวได้ถูกจ ากัด โดยนับตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 วันสถาปนาการปกครองระบอบใหม่ พรรค
ได้ด าเนินการประกาศมติเปลี่ยนชื่อประเทศจากพระราชอาณาจักรลาว เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มติยกเลิกธงชาติลาวที่มีช้างสามเศียรและฉัตรอันเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
มาเป็นธงดวงเดือนที่มีพ้ืนสีน้ าเงิน มีแถบสีแดงสองด้าน และมีวงเดือนสีขาวตรงกลางซึ่งเป็นธงปฏิวัติที่
ใช้ในการต่อสู้เพื่อเอกราช  มติการใช้ภาษาของกลุ่มปฏิวัติที่เน้นความเท่าเทียมแทนระบบเดิมที่แสดง
ล าดับยศศักดิ์  รวมทั้งการเปลี่ยนเนื้อเพลงชาติลาวใหม่จากเดิมที่เน้นการปกป้องชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  มาเป็นเพลงที่เน้นความรักชาติที่ผูกโยงเข้ากับการต่อสู้ของขบวนการประชาชนลาว   
ตลอดจนขนบประเพณี พิธีกรรมที่ยึดโยงอยู่ภายใต้ระบอบกษัตริย์ ได้ถูกกีดกัน หรือลดทอน
ความส าคัญลง อาทิเช่น  งานเทศกาลบุญพระธาตุหลวง ซึ่งถือเป็นงานบุญที่มีความส าคัญยิ่งของชาติ 
สะท้อนนัยยะถึงการยอมรับในบุญบารมีและพระราชอ านาจของกษัตริย์  ได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบลด
ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการ 
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ขณะเดียวกัน ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติรวมทั้งเหล่าวีรชนปฏิวัติถูกเชิดชูเพ่ือให้
เป็นสัญลักษณ์ของชาติใหม่ โดยผ่านกลไกทางการศึกษา การสื่อสารมวลชนและกระบวนการทาง
วัฒนธรรม อาทิ พิธีกรรม เพลงปลุกใจ อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์   ไกสอน พมวิหาน  ผู้น าปฏิวัติและผู้น า
สูงสุดของพรรคได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนบิดาแห่งชาติลาวในยุคใหม่  ยิ่งภายหลังการอสัญกรรม
ของไกสอนใน ค.ศ. 1992 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เร่งเร้ารณรงค์และโฆษณา  “ลัทธิบูชาไกสอน”  
โดยผ่านการจัดกิจกรรมเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของไกสอนอย่างต่อเนื่อง  การสร้างหอ
พิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน ตลอดจนการสร้างอนุสาวรีย์และรูปปั้นจ าลองทั้งขนาดเต็มตัวและครึ่งตัว
ของท่านไกสอนจ านวนนับร้อยรูปส าหรับน าไปติดตั้งท่ัวประเทศ เพ่ือเชิดชูและจารึกภาพลักษณ์ของ
ท่านไกสอนประธานประเทศผู้ล่วงลับในฐานะผู้น าสูงสุดและศูนย์รวมจิตใจของชาติให้โดดเด่น  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ภายหลังจากท่ีรัฐบาลลาวตัดสินใจ
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากแนวทางสังคมนิยมไปสู่ระบบกลไกตลาด  เปิดกว้าง
ความสัมพันธ์กับนานาชาติ  รัฐบาลลาวได้ปรับมโนทัศน์ในการสร้างส านึกชาตินิยมใหม่ โดยเริ่มหันมา
ใช้นโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรม หรือการหันกลับไปสู่ฐานวัฒนธรรมเดิมของชาติ  โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนาซึ่งเป็นรากฐานส าคัญทางวัฒนธรรมของลาวได้รับการสนับสนุนเชิดชูอย่างโดดเด่น ขนบวัฒน
ธรรมประเพณีต่าง ๆ ครั้งระบอบเก่าซึ่งรัฐบาลลาวเคยตีตราว่าอยู่คนละฝั่งฟากกับระบอบสังคมนิยม
ได้ถูกฟ้ืนคืนกลับมาใหม่ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน ขนบประเพณี เทศกาล งานบุญต่าง ๆ เช่น งานบุญ
ธาตุหลวง งานบุญปีใหม่หลวงพระบาง ถูกเชิดชูในฐานะเป็น “เครื่องบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมและ
ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ”  และกลายเป็นฉากส าคัญให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งน ารายได้
เข้าประเทศลาวจ านวนมหาศาล 

นับแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990 รัฐบาลลาวได้สร้างปรากฏการณ์ซึ่งเป็นที่จับตา
มองและสะท้อนถึงความลักลั่นย้อนแย้งในทางการเมืองวัฒนธรรมของลาวมากยิ่งขึ้น  เมื่อรัฐได้หวน
กลับมารื้อฟ้ืนการเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและการ
ปลุกระดมเร่งเร้าส านึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนลาวอย่างแข็งขัน สัญญาณของการปลุกเร้าส านึก
ชาตินิยมที่เน้นการเชิดชูวีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง เริ่มเห็นได้จากการน าเสนอสุนทรพจน์ ปาฐกถาของ
ผู้น าภาครัฐ โดยวีรกษัตริย์ที่ได้รับการเชิดชูอย่างโดดเด่นจากรัฐบาลลาวว่าเป็นผู้มีคุณูปการใหญ่หลวง
ต่อชาติและเป็นแบบอย่างส าคัญของประชาชนลาว มี 4 พระองค์ คือ พระเจ้าฟ้างุ่ม กษัตริย์ผู้รวบรวม
แผ่นดินลาวและสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรล้านช้างใน ค.ศ. 1353  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชวีรกษัตริย์
ผู้สถาปนานครเวียงจันทน์เป็นราชธานีและปกปักรักษาชาติลาวให้มีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ เจ้าสุริยวงศา
ธรรมิกราช กษัตริย์ผู้น าลาวเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญหรือยุคทองและเจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์องค์สุดท้าย
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แห่งราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ ผู้หาญกล้าน าพาประชาชนลาวกอบกู้เอกราชของชาติจากการกดข่ี 
ปกครองของสยาม 

เรื่องราวประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ถูกน าเสนอผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านระบบการศึกษา  ต าราแบบเรียน ที่ปรากฏว่ามีการปรับปรุงแบบเรียน ต ารา
ประวัติศาสตร์โดยเพิ่มเนื้อหาที่เก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีรกษัตริย์ในต ารา
ประวัติศาสตร์มากขึ้น มีการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของวีรกษัตริย์ โดย
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 2  ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ก็ปรากฏว่ามีการตีพิมพ์หนังสือ
ประวัติศาสตร์วีรกรรมของวีรกษัตริย์ โดยเฉพาะพระเจ้าฟ้างุ่ม เจ้าไชยเชษฐาธิราช และพระเจ้า
อนุวงศ์ เป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละเล่มมีการตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้งในช่วง 1 ทศวรรษ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้า
นี้ตลาดหนังสือของลาวนั้นเต็มไปด้วยหนังสือที่เน้นเรื่องราวบทบาทการต่อสู้ทางการเมืองของเหล่า         
วีรชนปฏิวัติและผู้น าคนส าคัญของพรรคมาโดยตลอด  

ต้นทศวรรษ 2000 แนวคิดการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์ส าคัญของชาติ
ลาวปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นเมื่อรัฐประกาศแผนการ “ปั้นหล่อ”  อนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาวจ านวน 3 
พระองค์ อันได้แก ่พระเจ้าฟ้างุ่ม  เจ้าสุริยวงศ์ และเจ้าอนุวงศ์  โดยรัฐให้เหตุผลว่าเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใน
การระลึกถึงคุณงามความดี และเพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับศึกษาอบรมส านึกรักชาติให้แก่ประชาชนลาว
เผ่าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนลาวให้รู้เสียสละเพ่ือชาติ  ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002   อนุสาวรีย์
พระเจ้าฟ้างุ่ม อนุสาวรีย์ของกษัตริย์แห่งแรกท่ีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จ 
รัฐบาลลาวได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริก เริ่มจากการจัดพิธีเปิดแพรคลุมพระบรมรูป
อนุสาวรีย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2002  ซึ่งจัดให้มีพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าฟ้างุ่ม
ให้มาสถิตที่อนุสาวรีย์เพื่อปกป้องประเทศลาว โดยมีประธานประเทศ ค าไต สีพันดอน และผู้น าคน
ส าคัญของพรรคเข้าร่วมในพิธี ต่อมาในวันที่  5 มกราคม ค.ศ. 2003 รัฐบาลลาวจัดพิธีเปิดอนุสาวรีย์
และสมโภชน์อย่างยิ่งใหญ่เพ่ือเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 650 ปีแห่งการสถาปนาอาณาจักร
ล้านช้าง  โดยมีการจ าลองขบวนเสด็จของพระเจ้าฟ้างุ่มประทับบนช้างเผือก พร้อมด้วยเหล่าข้าราช
บริพาร  มีการอัญเชิญพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองร่วมในขบวนเสด็จ  โดยน่าสังเกตว่าในการจัด
งานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้างุ่มนั้น รัฐบาลลาวได้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้ร่วมสมทบ

                                      
2อาทิ การจัดงานสัมมนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เรื่อง “สั มมนา 

ประวัติศาสตร์ลาวตามหารอยเจ้าอนุวงศ์” ในวันที่ 21-22 มกราคม 1997  การจัดการประชุมวิชาการ
ของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมของลาว เรื่อง “วีร กรรมพระเจ้าอนุวง ศ์” ระหว่างวันที่ 15-16 
สิงหาคม ค.ศ. 2001 ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว  
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เงินในลักษณะที่เรียกว่า “กองบุญ” ซึ่งได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนอย่าง
กว้างขวาง แตกต่างจากอนุสาวรีย์วีรชนและผู้น าของพรรคที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ใน ค.ศ. 2010 รัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์แห่งที่สอง อันได้แก่
อนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์ วีรกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดในฐานะวีรกษัตริย์ผู้องอาจหาญกล้า 
ผู้ไม่ยอมจ านนต่อ การรุกรานของ  “ศักดินาต่างด้าว”  (สยาม)   หลังจากการด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ซึ่งยืนตระหง่าน ด้วยท่วงท่าของกษัตริย์นักรบ มี
ความสูงจากพ้ืนดินถึงจอมเกศ 14.99 เมตร (เฉพาะรูปปั้นสูง 8.29 เมตร) หล่อด้วยทองแดงคิดเป็น
น้ าหนักถึง 8 ตัน นับเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของลาวในปัจจุบัน ได้ถูกน ามาประดิษฐาน 
ณ สวนสาธารณะริมฝั่งโขงด้านหลังหอค า ซึ่งต่อมาถูกเรียกขานว่า “สวนเจ้าอนุวงศ์”  โดยรัฐบาลลาว
เลือกเอาวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 93 ปีแห่ง  “มหาปฏิวัติสังคมนิยม
เดือนตุลา” (ของสหภาพโซเวียต) มาใช้เป็นฤกษ์ในการจัดงานฉลองสมโภชอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์อย่าง
ยิ่งใหญ่  (ทีมข่าวพิเศษเนชั่น, 2553, 12-13)  

ส่วนอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์แห่งที่สาม อันได้แก่ อนุสาวรีย์เจ้าสุริยวงศ์นั้นอยู่ระหว่าง
การเตรียมแผนในการก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นรัฐบาลวางแผนที่จะก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าสุริยวงศ์ในท่า
ประทับนั่งบนบัลลังก์ใส่ชุดเจ้าชีวิตเต็มยศ ณ บริเวณ ประตูชัยด้านเหนือ 

ในช่วง ค.ศ. 2010 ปีแห่งการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี และ
การเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี  แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซึ่งรัฐบาล
จัดการเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าท่ีรัฐบาลเคยจัดขึ้นนับแต่การสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปรากฏว่าเรื่องราววีรกรรมและอนุสาวรีย์ของพระเจ้าฟ้างุ่ม เจ้าไชย
เชษฐาธิราช และเจ้าอนุวงศ์ยิ่งถูกขับเน้นให้โดดเด่นด้วยการน าเสนอผ่านบทเพลง ผ่านปฏิทิน แสตมป์ 
ธนบัตร หนังสือและของที่ระลึกต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นเป็นจ านวนมากเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองวาระโอกาส
ส าคัญของชาติ    

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ดังกล่าวข้างต้น จึงน ามา
สู่ประเด็นค าถามที่น่าสนใจและชวนศึกษาในหลายประการ ทั้งเรื่องเหตุผลของการปรับมโนทัศน์
ชาตินิยมของรัฐ วิธีการที่รัฐอธิบายให้ความหมายในการฟื้นฟูและเชิดชูวีรกษัตริย์ลาวและนัย
ความหมายทางสังคมการเมืองจากการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐลาวในปัจจุบัน  จากการส ารวจเอกสาร
และงานนิพนธ์ที่เก่ียวข้องพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจในการศึกษาประเด็นข้างต้นไว้จ านวน
หนึ่ง อาทิ  

Grant Evans (2549) ในงานเรื่อง ประวัติศาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศ
กลางแผ่นดินเอเชียอาคเนย์ ในบทที่ว่าด้วย “ลาวภายหลังสังคมนิยม” ได้ตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์
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เชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลลาวว่า เป็นการปรับมโนทัศน์ชาตินิยมของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาว ภายหลัง
จากประสบความล้มเหลวในการสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และการเชิดชู
ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติขึ้นเป็นสัญลักษณ์ชาติ ดังเช่นการสร้างลัทธิบูชาไกสอน พมวิหาน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนลาวที่มีค่านิยมในการบูชาคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อาทิ คนที่เป็นเชื้อพระ
วงศ์ซ่ึงสะท้อนถึงความเป็นผู้มีบุญบารมีหรือคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ลัทธิบูชาผู้น าทาง
การเมืองที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือข้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจึงดูเหมือนเลื่อนลอยอยู่ในอากาศ
และมักจะล้มเหลว ต่างจากในเอเชียตะวันออกและเวียดนามที่ประชาชนมีความเชื่อในลัทธิบูชาบรรพ
บุรุษเป็นพื้นฐาน จึงช่วยให้ลัทธิบูชาเหมา (เจ๋อ ตุง) และ โฮจิมินห์ ประสบความส าเร็จมากกว่า 

Volker Grabowsky (2011)ในบทความเรื่อง Recent Historiographical 
Discourses in the Lao Democratic People ‘s Republic งานชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับบริบทการ
เผชิญหน้าของรัฐลาวกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวาท
กรรมการเขียนประวัติศาสตร์ลาวในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมองว่า การหันมาใช้แนวคิดวีรกษัตริย์ใน
การปลุกจิตส านึกรักชาติของรัฐบาลลาวในปัจจุบันเป็นเรื่องการเมืองชาตินิยม ซึ่งรัฐน ามาใช้เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาวในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคสมัยที่อุดมการณ์สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ไร้พลังไม่อาจเป็นรากฐานในการอ้างความชอบธรรมในการครองอ านาจรัฐได้อีกต่อไป 

Martin Stuart-Fox (2011)ในบทความเรื่อง The Challenge for Laos 
Historiography ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีต่อการสร้างส านึกความเป็น
ชาติ วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวของรัฐบาลลาวในปัจจุบัน 
โดย Fox กล่าวว่ารัฐบาลสังคมนิยมลาวประสบความล้มเหลวในการผลิตประวัติศาสตร์นิพนธ์เพ่ือ
สร้างส านึกความเป็นชาติให้กับชนชาวลาวทั้งมวล  เนื่องจากให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
ชาวลาวลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีครองอ านาจทางการเมือง ขณะที่กลุ่มชาติพันธ์อ่ืน ๆ ซึ่งรวมกันมีจ านวน
เกือบหนึ่งของประชากรลาวถูกละเลย  ความเป็นชาติที่ถูกสร้างขึ้นจึงเปราะบางและอ่อนไหว 
โดยเฉพาะในยุคที่ลาวเปิดประเทศสู่ประชาคมโลก และต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ
สังคมและการไหลบ่าของวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งล้วนส่งผลสั่นสะเทือนต่ออัตลักษณ์และความเป็น
ชาติของลาว ภายใต้บริบทเงื่อนไขดังกล่าว Fox ให้ความเห็นว่ารัฐบาลลาวจ าเป็นต้องเสริมสร้างอัต
ลักษณ์และความเป็นชาติของลาวให้เข้มแข็ง ด้วยการหันมาให้ความส าคัญกับการสร้างส านึกความ
เป็นชาติในหมู่ชนกลุ่มน้อย เปิดพ้ืนที่ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ให้มีส่วน
ร่วมในประวัติศาสตร์รัฐชาติลาวได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ Fox ยังวิจารณ์ว่าแนวทางท่ีรัฐบาลลาวใน
ปัจจุบันเลือกใช้ในการเสริมสร้างลักษณ์และความเป็นชาติให้เข้มแข็ง อันได้แก่การรื้อฟ้ืนการเชิดชู
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อดีตวีรกษัตริย์ ปลุกจิตส านึกรักชาตินั้น อาจจะน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา เช่นปัญหาสถานะของ
สถาบันกษัตริย์ในรัฐสังคมนิยมและความชอบธรรมในการครองอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยม 

Ryan Ford (2011)ในบทความเรื่อง Memmories of Chao Anou : New 
History and Post Socialist Ideology บทความชิ้นนี้ศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวที่ว่าด้วยเรื่อง
เจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็น “เรื่องเล่าหลัก”ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย –ลาว  Ryan Ford ได้
ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวเกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ล้วนถูกเขียนขึ้นภายใต้กรอบคิดชาตินิยม ใน
บทความนี้เขาได้มุ่งวิพากษ์ผลงานของ มยุรี เหง้าสีวัทน์และ เผยผัน เหง้าสีวัทน์ 2 ปัญญาชนชั้นแนว
หน้าที่ผลิตงานประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์ที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นและถูกน ามาใช้อ้างอิงมาก
ที่สุด  โดย Ford ได้วิพากษ์ว่า  แม้งานของปัญญาชนลาวทั้ง 2 ท่านจะมีความก้าวหน้าในวิธีวิทยา
มากกว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ของภาครัฐ กระนั้นก็ยังเป็นงานที่เขียนขึ้นภายใต้กรอบมโนทัศน์
ชาตินิยมลาวอย่างเข้มข้น เช่น  การน าเสนอเรื่องราววีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์ ในฐานะการต่อสู้เพ่ือ
ปลดแอกชาติและเป็นสงครามของชาวลาวทั้งมวล   การท าลายเวียงจันทน์ของสยามถูกน าเสนอใน
ฐานะที่เป็นโศกนาฏกรรมของชาติ ซึ่งสะท้อนมโนทัศน์ “ชาติ” แบบผิดยุคผิดสมัย  ด้วยในช่วงเวลา
ดังกล่าวส านึกเรื่องชาติลาวยังไม่เกิดขึ้น การท าลายเวียงจันทน์ในข้อเท็จจริงเป็นเพียงการท าลายศูนย์
อ านาจระดับภูมิภาค การสร้างภาพรัฐสยามในฐานะต้นเหตุแห่งความเสื่อมของลาวโดยที่ไม่พูดถึง
ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกระหว่างหัวเมืองต่างๆของลาวเอง นอกจากนี้ Ford ยังให้ทัศนะ
ที่คล้ายคลึงกับทัศนะของ Fox ในประเด็นที่ว่าการจุดกระแสชาตินิยมด้วยเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์ 
เป็นสิ่งที่รัฐบาลลาวควรพึงระวัง เพราะนอกจากจะน าไปสู่ความขัดแย้งในระดับลึกระหว่างไทย-ลาว
แล้ว ยังอาจส่งผลต่อการตั้งค าถามต่อความชอบธรรมในการครองอ านาจของรัฐ ความว่างเปล่าของ
ราชบังลังก์เจ้าชีวิตลาวในปัจจุบัน 

รวมถึงงานของปฐม หงส์สุวรรณ (2554)ในบทความเรื่อง “เจ้าอนุวงศ์”: การเมือง
เรื่องอนุสาวรีย์กับการรื้อสร้างวัฒนธรรมเจ้าชีวิตในสังคมลาวปัจจุบัน เสนอว่าการสร้างอนุสาวรีย์เจ้า
อนุวงศ์เป็นเครื่องมือในการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นลาวในสถานการณ์ใหม่ที่สังคมลาวต้องเปิด
ประเทศเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชาติอ่ืนๆ ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์และการปรับตัวเข้ากับระบบทุน
นิยมโลก อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจของงานชิ้นนี้อยู่ที่การตีความการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ 
โดยเฉพาะท่วงท่าการผายมือของอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ไปเบื้องหน้าว่าเป็นท่วงท่า “ฮับต้อน” แสดงถึง
ความเป็นมิตรกับนานาประเทศรวมทั้งไทยซึ่งเคยเป็นคู่สงครามต่อกัน การสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์
จึงเป็นการประดิษฐ์สร้างความหมายใหม่ให้แก่เจ้าอนุวงศ์ จากคู่ปรปักษ์กับรัฐชาติไทยมาสู่การเป็น 
“ทูตวัฒนธรรม” ทั้งยังเป็นผู้ที่ “อโหสิกรรม” ไม่ถือโทษโกรธแค้นต่อเรื่องราวในอดีต เปลี่ยนสถานะ
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ความเป็นรองและความเหลื่อมล้ า มาเป็นความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมด้วยการนิยามความหมายใหม่
ให้กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

งานนิพนธ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การหวนกลับมาเปิดพ้ืนที่ให้กับวีร
กษัตริย์ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความทรงจ าและการสร้างส านึกความเป็นชาติลาวถูกรับรู้คาดหมาย
ว่ามีนัยยะท่ีสัมพันธ์กับการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาวในยุคปัจจุบันอย่าง
เด่นชัด กระนั้นก็ตาม ด้วยเหตุที่การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบทความขนาดสั้น  หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการค้นคว้าที่มุ่งอธิบายในประเด็นอ่ืนเป็นหลัก  ผลการศึกษาจึงเป็นลักษณะของการตั้งข้อสังเกต
และการค้นคว้าในเบื้องต้น ขาดงานศึกษาท่ีมุ่งตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการเชิดชูวีรกษัตริย์กับ
การสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอย่างจริงจัง 

ในงานศึกษาชิ้นนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งความสนใจในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์การ
เชิดชู  วีรกษัตริย์ของรัฐลาว โดยเชื่อมโยงเข้ากับเข้ากับบริบททั้งทางสังคมการเมืองภายในของรัฐและ
ปฏิสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ทัศน์ชาตินิยมของรัฐลาว เพื่อตอบค าถามว่า
เหตุใดรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งสถาปนาอ านาจจากการโค่นล้มระบอบกษัตริย์ จึงหวน
กลับมาฟ้ืนฟูและเชิดชูวีรกษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ ภายใต้ความย้อนแย้ง
ระหว่างระบอบการเมืองที่รัฐยืนหยัดและสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการอ้างอิงและด ารงความชอบธรรมของรัฐ 
รัฐบาลลาวมีกระบวนการในการเลือกสรร น าเสนอ ให้ความหมาย  และขับเน้นภาพและเรื่องราวของ
วีรกษัตริย์อย่างไร  และมีกลวิธีอย่างไรใช้ในการเชื่อมโยงการเชิดชูวีรกษัตริย์เพื่อการด ารงความชอบ
ธรรมในอ านาจรัฐ  ตลอดจนศึกษาความหมายทางการเมืองจากการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐลาวใน
ปัจจุบัน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาปรากฏการณ์การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ชาตินิยมของลาว จากเดิมที่มี
พรรคประชาชนปฏิวัติเป็นเสาหลัก เน้นการเชิดชูผู้น าของพรรคและวีรชนปฏิวัติเป็นสัญลักษณ์ส าคัญ
ของชาติ  สู่การหวนกลับมาใช้แนวคิดการเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสัญลักษณ์ใน
การปลุกจิตส านึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนภายในชาติ  ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษา เหตุปัจจัย  และเงื่อนไขของการปรับมโนทัศน์ชาตินิยมลาวมาสู่การเชิดชู
อดีตวีรกษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสัญลักษณ์ในการปลุกจิตส านึกชาตินิยมในหมู่
ประชาชนภายในชาติ 
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2. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยม  ที่ปรากฏผ่านกลไกและ
เครื่องมือต่าง ๆ ของรัฐ  

3. เพ่ือศึกษากระบวนการในการเลือกสรร น าเสนอ ให้ความหมาย  และขับเน้นภาพ
และเรื่องราวของวีรกษัตริย์และกลวิธีที่รัฐใช้ในการเชื่อมโยงการเชิดชูวีรกษัตริย์กับ
การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐ 

4. เพ่ือศึกษานัยยะความหมายในทางสังคมการเมืองจากการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาล
ลาวในปัจจุบัน 

 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

การเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์ความเป็นชาติของลาว คือการปรับมโนทัศน์ชาติ
ลาวใหม่ ภายหลังจากประสบความล้มเหลวในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบสังคมนิยมและ
การผลักดันให้ผู้น าของพรรคเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของชาติ โดยมีความมุ่งหมายในการใช้
วีรกษัตริย์เพื่อปลุกเร้าอุดมการณ์ชาติและการสร้างความชอบธรรมในการครองอ านาจทางการเมือง
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  
 
1.4 ขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัย  
 

1.4.1 ประเด็นศึกษา 
การศึกษานี้มุ่งศึกษาการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว โดยพิจารณา

จากปฏิบัติการทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของรัฐ ที่ปรากฏผ่านกลไกและเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ 
ระบบการศึกษา การสื่อสารมวลชน กระบวนการทางวัฒนธรรม รวมทั้งพิธีกรรมต่าง ๆ  นับแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา อันเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ชาตินิยมรัฐบาลลาว
จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการเชิดชูผู้น าพรรคและเหล่าวีรชนปฏิวัติในฐานะศูนย์กลางของความเป็นชาติ  มาสู่
การเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ โดยมีค าถามหลักของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพราะเหตุใดรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวจึงหันกลับมาใช้การเชิดชูวีรกษัตริย์ให้เป็น
ศูนย์รวมจิตใจเป็นสัญลักษณ์ในการปลุกจิตส านึกชาตินิยมในหมู่ประชาชน
ภายในชาติ 

2. รัฐบาลลาวมีกระบวนการ /การเลือกสรร/ กลยุทธ์ /การให้ความหมาย  /การ
ฉวยใช้ประโยชน์จากการเชิดชูวีรกษัตริย์อย่างไร 
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3. การเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลลาว สะท้อนความหมาย นัยยะทางการเมือง
ของรัฐลาวในปัจจุบันอย่างไร  

 
1.4.2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนี้ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ( Analytical Description) โดยการ
ประมวลจากตัวบทและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก 

1) ตัวบทและข้อมูลชั้นต้นที่เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ อันได้แก่  
(ก) ข้อมูลเอกสาร เช่น เอกสารของทางการ นโยบายของรัฐ ค าประกาศ สุนทร

พจน์ ต าราแบบเรียน หนังสือบทความ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏผ่านสื่อ อาทิ สื่อโทรทัศน์  
หนังสือพิมพ์ วารสาร  อินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิคส์  

(ข) สื่อและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งผ่านอุดมการณ์การเชิดชู            
วีรกษัตริย์ของรัฐ อาทิ อนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ พิพิธภัณฑ์ เพลง วีดีทัศน์ ปฏิทิน แสตมป์และของที่ระลึก 

(ค) การสัมภาษณ์และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และการเข้าร่วมในกิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการเชิดชูวีร
กษัตริย์ เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องนโยบาย บทบาทและเครื่องมือต่าง ๆ ของรัฐในการปลุกส านึก
ชาตินิยม  

2) เอกสารข้อมูลชั้นสองที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมการเมืองลาว พัฒนาการของ
ชาตินิยมลาว ทั้งที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ สารคดี รายงาน
ข่าว อันจะเป็นฐานส าคัญในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจในเรื่องการปรับมโนทัศน์ชาตินิยมลาวมา
สู่การเชิดชูวีรกษัตริย์ และการด ารงอยู่ของรัฐสังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน์ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 

งานชิ้นนี้มุ่งหวังพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยในด้านทฤษฎี งานชิ้นนี้จะช่วย
เสริมสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาด้านชาตินิยม โดยเฉพาะการน าเสนอประเด็นข้อถกเถียงเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกาภิวัตน์กับความเปลี่ยนแปลงด้านส านึก ความเป็นชาติซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา การศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมภายใต้บริบทของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ มีแนวโน้มที่จะลด
บทบาทและความส าคัญของรัฐชาติลงภายใต้ฐานคิดท่ีว่า กระบวนการแห่งโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ส านึก
ชาตินิยม อัตลักษณ์หรือความมีตัวตนที่ถูกสร้างข้ึนบนฐานของความเป็นรัฐชาติได้ อ่อนก าลัง   
การศึกษาชาตินิยมแบบทางการหรือหรือการศึกษาบทบาทของรัฐในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ความ
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เป็นชาติหรือส านึกชาตินิยมจึงเริ่มถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัย  ขณะที่การศึกษาการปรับมโนทัศน์สู่เชิด
ชูวีรกษัตริย์ของรัฐลาวในงานชิ้นนี้มุ่งชี้ให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้ท าให้ความเป็นชาติอ่อนก าลัง และรัฐ
ชาติยังพยายามตรึงความหมายความเป็นชาติ ปลุกเร้าส านึก ความเป็นชาติโดยผ่านการปรับเปลี่ยน
การใช้สัญญะต่าง ๆ การศึกษาการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนิยามความเป็นลาวในงานชิ้นนี้ยัง
จะช่วยให้เราเข้าใจการสร้างส านึกความเป็นชาติว่าไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่เป็นยุทธวิธีใน
การน าเสนอความเป็นตัวตนที่สามารถ ปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลไปตามบริบทแวดล้อม 

ในด้านเนื้อหา งานชิ้นนี้จะช่วยขยายฐานองค์ความรู้เรื่องลาวศึกษาในมิติทางด้านสังคม
การเมืองและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาอุดมการณ์ชาตินิยมในฐานะกลไกในการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองของรัฐลาว ซึ่งการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นการศึกษาการสร้างส านึกความเป็นชาติใน
บริบทเก่าท่ีมุ่งเน้นการเชิดชูผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  ขณะที่การปรับมโนทัศน์สู่การเชิดชูวีร
กษัตริย์ในการปลุกเร้าส านึกความเป็นชาติที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมายังมีการศึกษาในเชิง
วิชาการไม่มากนัก  ทั้งนี้การพัฒนาองค์ความรู้ด้านลาวศึกษาจะมีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เรามี
ต่อประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถก าหนดนโยบายและท่าทีต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของเราได้อย่าง
เหมาะสม 

 
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 

การใช้ตัวสะกดชื่อเฉพาะภาษาลาวในงานชิ้นนี้ อาทิ ชื่อหนังสือ ชื่อบุคคล ชื่อเมือง 
สถานที่เฉพาะ จะยึดตามการสะกดแบบไทยที่ใช้แพร่หลายในวงวิชาการไทย  เช่น นครเวียงจันทน์ 
หลวงพระบาง พระเจ้าฟ้างุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เจ้าอนุวงศ์ เจ้าสุภานุวงศ์ เจ้าเพชรราช เจ้า
สุวรรณภูมา เจ้าสุวรรณราช เจ้าศรีสว่างวงศ์ เจ้าศรีสว่างวัฒนา เป็นต้น  

ยกเว้นชื่อผู้น า นักการเมืองลาวในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นที่รับรู้ในสังคมไทยตามการสะกด
แบบลาว จะคงการสะกดตามแบบลาว เช่น ไกสอน พมวิหาน  ค าไต สีพันดอน  หนูฮัก พูมสะหวัน  
จูมมะลี ไซยะสอน รวมถึงชื่อเจ้าของผลงานนิพนธ์ต่างๆที่น ามาใช้วิเคราะห์อ้างอิงจะคงการสะกดแบบ
ลาว  ดวงไซ หลวงพะสี  บุนมี เทบสีเมือง  ค าเพา พอนแก้ว เป็นต้น 

ส าหรับเนื้อความที่หยิบยกมาวิเคราะห์หรือเป็นตัวอย่างจะถอดความเป็นภาษาไทย 
ยกเว้นเนื้อความในบทเพลง บทกวี จะคงสะกดให้ใกล้เคียงกับภาษาลาวเพ่ือไม่ให้กระทบต่อ                
ฉันทลักษณ์และให้คงความหมายตามต้นฉบับให้มากท่ีสุด 
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บทที่ 2 
ทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
กรอบแนวคิดส าคัญและงานวิจัยที่จะน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องการเชิดชูวีรกษัตริย์ : 

การเมืองชาตินิยมกับการด ารงอยู่ของรัฐสังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน์  ใน 3 ประเด็นหลัก คือ
แนวคิด และงานวิจัยเรื่อง ชาตินิยม  การศึกษาเรื่องรัฐกับการสร้าง “ความเป็นชาติ” ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นชาติและชาตินิยมลาว 
โดยมีสาระสังเขปดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและงานวิจัยเรื่องชาตินิยม 
 

การศึกษาเรื่องชาตินิยม เป็นประเด็นการศึกษาท่ีได้รับความสนใจในแวดวงการศึกษา
หลากหลายสาขาท้ังรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  หัวใจส าคัญของการศึกษาเก่ียวกับ
ชาตินิยม คือ เรื่อง “ชาติ” อันน าไปสู่ข้อถกเถียงมากมาย แม้มโนทัศน์และข้อเสนอเรื่องชาติและ
ชาตินิยมจะมีความหลากหลาย  แต่หนึ่งในข้อถกเถียงส าคัญก็คือการถกเถียงเรื่องก าเนิด ที่มา และ
พัฒนาการของชาติและส านึกชาตินิยม ซึ่งอาจแบ่งกลุ่มข้อถกเถียงส าคัญได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ          
กลุ่มท่ีเชื่อว่าชาติและส านึกชาตินิยมมีพัฒนาการสืบเนื่องมายาวนาน  เน้นเชื้อมูลของส านึกความเป็น
ชาติที่เก่าแก่ ซึ่งถูกเรียกแบบรวม ๆ ว่าแนวคิดสกุล  Primordialism และกลุ่มท่ีมีมโนทัศน์แบบ 
constructivism ซึ่งเห็นว่า   ชาติไม่ได้มีรากเหง้าท่ีเก่าแก่โบราณ  แต่ชาติและส านึกชาตินิยมถูก 
ประดิษฐ์ (invented) จินตกรรม (imagined) ขึ้นในยุคสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองต่อการสถาปนารัฐชาติ
(nation- state)  

Anthony D. Smith (2004) ในผลงานเรื่อง The antiquity of nations นักวิชาการ
ด้านชาตินิยมอธิบาย พัฒนาการการศึกษาเรื่องชาติตามแนวคิด Primordialist  ว่าแนวคิดนี้มีอิทธิพล
ในการศึกษาเรื่องชาติมายาวนาน ในยุคเริ่มแรกแนวคิด  Primordialist มีที่มาจากความเชื่อทางคริสต์
ศาสนา คือเชื่อว่า ชาติ ( nation) และ ชาติพันธุ์ ( race) เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  (God-given 
status)  ยุคต่อมา ชาติถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติของมนุษย์ ส านึกในความเป็นชาติและ
ความรู้สึกรักชาติจึงเป็นอารมณ์ความรู้สึกตามสัญชาติญาณของมนุษย์ ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด           
อันน าไปสู่การมองชาติบนฐานทางชีววิทยา/เผ่าพันธุ์ ชาติคือชุมชนที่สืบเชื้อสายร่วมกันหรือมีที่มาจาก
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด      
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นอกจากการให้ความส าคัญกับปัจจัยทางชาติพันธุ์ นักวิชาการในกลุ่มนี้ยังให้
ความส าคัญกับฐานทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงศตวรรษท่ี 19 – 20 จากกระแสความคิดที่เฟ่ืองฟูในกลุ่มปัญญาชนเยอรมัน ซึ่งเชื่อว่า
ชนแต่ละชาติมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความเฉพาะทางวัฒนธรรมของตน อันเป็นสิ่งที่ก าหนด            
อัตลักษณ์บ่งบอกความแตกต่างของผู้คนในแต่ละชาติ ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชนแต่ละชาติ
นี้ ไม่ใช่สิ่งที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ หรือลอกเลียนได้ในภายหลัง  แต่เป็นสิ่งที่ผูกพันกับปัจจัยทางชาติ
พันธุ์หรือชาติก าเนิดของตน ภายใต้ฐานคิดดังกล่าว ความคิดชาตินิยมแบบชาติพันธุ์นิยม ( ethnic 
nationalism) และชาตินิยมแบบวัฒนธรรมนิยม (cultural nationalism) จึงก่อให้เกิดความทะนงว่า
ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของชาติตนสูงส่งกว่าชาติอ่ืน  น าไปสู่การรังเกียจเดียดฉันท์ กดข่ี หรือถึงขั้น
ท าลายวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อ่ืน ดังที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2 สิ้นสุดลง ความตระหนักในความน่าสะพรึงกลัวของ
แนวคิดชาตินิยมแบบชาติพันธุ์/วัฒนธรรมนิยมที่น าไปสู่ความรุนแรงจนถึงข้ันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การ
เกิดข้ึนของรัฐชาติใหม่จ านวนมากโดยเฉพาะรัฐชาติแบบพหุชาติพันธุ์พหุวัฒนธรรม  ท าให้แนวคิดท่ี
เชื่อว่าชาติและความเป็นชาติมีท่ีมาจากชุมชนชาติพันธุ์หรือมีฐานจากความสัมพันธ์ทางชีววิทยาได้ถูก
ปฏิเสธ นักวิชาการในยุคหลังตั้งข้อวิพากษ์ว่าเป็นแนวคิดท่ีสร้างความชอบธรรมให้กับลัทธิชาตินิยม
แบบคลั่งชาติ และท าให้ความเป็นชาติหยุดนิ่ง ตายตัว ขาดการพิจารณาบริบทเงื่อนไขที่แวดล้อม  
ดังนั้นนักคิดหลายคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Primordialism ในยุคหลัง แม้จะเน้นเชื้อมูลของความเป็น
ชาติที่เก่าแก่โบราณ แต่ก็มักมีทัศนะว่าชาติและส านึกชาตินิยม เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่มนุษย์
ก าหนดขึ้นในภายหลังมากกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด อาทิเช่น Clifford 
Geertz  เห็นว่าสายสัมพันธ์หรือความผูกพันแบบเก่าแก่ ( primordial attachment) อันได้แก่ ความ
ผูกพันจากการสืบสายเลือดหรือความเป็นเครือญาติ ความผูกพันจากภาษา ศาสนา ขนบวัฒนธรรม 
และการตั้งถิ่นฐาน ที่มีร่วมกันจากรุ่นสู่รุ่น เป็นพื้นฐานส าคัญของความเป็นชาติและส านึกชาตินิยม  
ความพยายามของรัฐที่จะสร้างประชาคมทางการเมืองจากสายสัมพันธ์แบบพลเมืองที่มีเหตุมีผล จึงมัก
ต้องเผชิญกับการท้าทายจากสายสัมพันธ์แบบโบราณของกลุ่มชนที่มีอิทธิพลมากกว่าสายสัมพันธ์แบบ
อ่ืน อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกียรซจะให้ความส าคัญกับสายสัมพันธ์แบบโบราณของกลุ่มชน กระนั้นใน
ทัศนะของเกียรซ พลังและความส าคัญของสายสัมพันธ์แบบเก่าแก่นั้นมิได้ด ารงอยู่ในตัวสายสัมพันธ์
เองโดยธรรมชาติ แต่ถูกก าหนดหรือให้คุณค่าโดยสมาชิกในสังคมและลักษณะพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม
ของสังคมนั้น 

ในขณะที่แนวคิดสกุล Primordialism เน้นเชื้อมูลของความเป็นชาติที่เก่าแก่ ชาติคือ
ชุมชน/องคาพยพท่ีมีพัฒนาการสืบเนื่องมายาวนานโดยมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ทางสายเลือด/



16 
 
ชาติพันธุ์ ความผูกพันทางด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรมร่วมกัน สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการก่อตั้งรัฐชาติสมัยใหม่ในปัจจุบัน  ทัศนะเรื่องชาติในสกุล constructivism โต้แย้งว่า
ชาติมิได้สืบเชื้อสายมาอย่างเก่าแก่โบราณ  ที่ส าคัญชาติและส านึกชาตินิยมมิใช่สิ่งที่ด ารงอยู่โดย
ธรรมชาติ แต่ถูกประดิษฐ์สร้างใหม่  ( recent and novel) ด้วยบริบทของสภาวะสมัยใหม่เพื่อ
ตอบสนองต่อการสถาปนารัฐชาติ ดังทัศนะของนักคิดคนส าคัญในกลุ่มนี้ อาทิ Ernest Gellner  ที่
กล่าวว่า “ลัทธิชาตินิยมหาใช่เป็นการตื่นขึ้นมามีจิตส านึกของตนเองไม่ หากแต่เป็นการ ‘ประดิษฐ์ ’ 
(invent) ชาติที่หามีตัวตนอยู่ก่อนนั้นไม่ข้ึนมา” Ernest Gellner (1983) ในผลงานชิ้นส าคัญเรื่อง 
Nation and Nationalism เสนอว่า ชาติเป็นผลผลิตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปรับเปลี่ยน
ทางสังคมจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่  ซึ่งมีการขยายตัวของมวลชนและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่างกว้างขวาง จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็นเอกภาพและการมี
มาตรฐานเดียวกันให้เกิดขึ้น โดยมีระบบการศึกษาสมัยใหม่ เป็นกลจักรส าคัญในกระบวนการหล่อ
หลอมความเป็นชาติการสร้างเอกภาพ สร้างบรรทัดฐานทางความคิด ความเชื่อและสร้างส านึก
ชาตินิยมให้กับมวลชน 

ส่วน Ben Anderson (2552) ผู้เขียนเรื่อง Imagined Communities หนึ่งในหนังสือ
เกี่ยวกับชาติและชาตินิยมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคปัจจุบัน อธิบายว่า ชาติ ( nation) คือ                      
“ชุมชนจินตกรรม” ความเป็นชาติ (nation-ness) หรือลัทธิชาตินิยม (nationalism) เป็นสิ่งประดิษฐ์
ทางวัฒนธรรม (cultural artifact) ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หรือในช่วง
ประมาณ 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จากการเติบโตของรัฐสมัยใหม่ โดย Anderson ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของภาษาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์และการสื่อสารในฐานะที่เป็นสื่อกลางใน
การสร้างจินตกรรมความเป็นชาติและส านึกชาตินิยม เชื่อมโยงผู้คนซึ่งอยู่ในพื้นท่ีต่าง  ๆ คนซึ่งไม่เคย
รู้จัก  ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน  ในทัศนะของแนวคิดแบบ  constructivist 
approaches พัฒนาการของความเป็นชาติและส านึกชาตินิยมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกับอดีต และชาติ
มิได้เป็นผู้สร้างรัฐ  แต่รัฐสมัยใหม่ต่างหากท่ีเป็นผู้สร้างหรือประดิษฐ์ชาติขึ้น 

การศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมตามแนว constructivist approaches มีอิทธิพล
อย่างสูงในปัจจุบัน ข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางที่ยอมรับว่า ชาติและส านึก
ชาตินิยมมิใช่ส านึกตามธรรมชาติ  แต่เป็นผลผลิตของยุคสมัยใหม่ ที่ถูกประกอบสร้างเพ่ือตอบสนอง
ต่อรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งเกิดข้ึนบนพื้นฐานของความลักลั่นและหลากหลายของผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่าง
ภาษา ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม ต่างความทรงจ า “ความเป็นชาติ” จึงถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อควบรวม
ความหลากหลายของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ประกอบกับอิทธิพลการศึกษาจากแนวคิดหลัง
สมัยใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับการวิพากษ์ “ความจริง” “ความรู้” ความเป็น “การเมือง” ของการผลิต
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องค์ความรู้ ตีแผ่ให้เห็นมิติของอ านาจ การครอบง า การต่อต้าน ตลอดจนความพร่าเลือน สัมพัทธ์ 
และไม่เป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งต่าง ๆ  ผลงานการศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมในช่วง 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา จึงมุ่งเน้นที่การย้อนรอยวาทกรรมความเป็นชาติที่สร้างขึ้นโดยรัฐ เปิดเผยกลวิธีที่รัฐสร้างชาติ
และปลุกเร้าส านึกชาตินิยมโดยผ่านกลไกต่างๆ อาทิ กลไกทางการเมืองและเทคโนโลยีทางอ านาจ  
(technology of power) เช่นการสร้างแผนที่ทางภูมิศาสตร์ การจัดท าส ามะโนประชากร  ฯลฯ 
กลไกทางการศึกษาและการสร้างความทรงจ าร่วมเก่ียวกับอดีตของชาติ เช่นการเขียนประวัติศาสตร์ 
เรื่องก าเนิดของชาติ ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ความเจ็บปวดรวดร้าวหรือบาดแผลของชาติ  การ
สร้างวีรบุรุษ วีรสตรีแห่งชาติ  หรือกระบวนการทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และสัญลักษณ์และสื่อ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลงปลุกใจ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์  ซึ่งท าหน้าที่เป็นกลไกในการ     
คัดสรร แพร่กระจาย และผลิตซ้ าอุดมการณ์  

อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิดแบบ constructivist approaches จะกลายเป็นแนวทางหลัก
ในการศึกษาเรื่องชาติและชาตินิยมในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันงานในกลุ่มนี้ก็ถูก
วิพากษ์จากนักวิชาการไม่น้อยว่าเป็นการอธิบายความเป็นชาติด้วยมุมมองแบบยึด “ตะวันตกเป็น
ศูนย์กลาง” ซึ่งในหลายกรณีไม่สอดคล้องหรือไม่อาจเป็นตัวแบบให้กับการอธิบายความเป็นชาติและ
ชาตินิยมของประเทศในเอเชีย แอฟริกาหรือแม้แต่ยุโรปตะวันออกในบางประเทศ  ดังข้อวิพากษ์ของ  
Partha Chatterjee (1999) นักวิชาการด้านชาตินิยมอินเดียในบทความเรื่อง “Anderson Utopia”  
ที่มีต่อแนวคิดเรื่องชาติของแอนเดอร์สันว่า แนวคิดของแอนเดอร์สันมองชาติ ในฐานะชุมชนจินตก
รรมที่มีเอกภาพเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นชุมชนในอุดมคติที่ไม่อาจเป็นจริงได้  เนื่องจากชาติ
ประกอบด้วยผู้คนที่แตกต่างหลากหลายและมีจินตนาการต่อความเป็นชาติที่แตกต่างกันไป 
ยกตัวอย่างเช่นการสร้างชาติในเอเชียและแอฟริกาที่เป็นอาณานิคมของตะวันตก แม้จะได้รับอิทธิพล
อย่างส าคัญจากเจ้าอาณานิคม แต่สิ่งที่ก่อรูปความเป็นชาติของประเทศเหล่านี้ คือมูลเชื้อรากฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมเดิมซึ่งแอนเดอร์สันมองข้ามไป 

ข้อวิพากษ์ของ  Gehan Wijeyewardene (2002) ในบทความเรื่อง “The Frontiers 
of Thailand” ที่มีต่องานศึกษาของธงชัย วินิจจะกูล เรื่อง “ตัวตนทางภูมิศาสตร์แห่งสยาม ” ศึกษา
การก่อก าเนิดของรัฐชาติไทยผ่านกระบวนการท าแผนที่สมัยใหม่ โดยให้ความเห็นว่าการศึกษาของ
ธงชัยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีทางอ านาจ บทบาทของแผนที่สมัยใหม่ในการสถาปนาความเป็น
ชาติมากเกินไป ตัวตนของสยามในการศึกษาของธงชัยจึงเป็นเพียงผลผลิตทางวาทกรรมของรัฐ โดย
ละเลยหรือมองข้ามความส าคัญของประสบการณ์และความทรงจ าของผู้คนที่สืบทอดและสั่งสมมา
ยาวนาน 
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นักวิชาการจ านวนหนึ่งได้ชี้ถึงข้อพึงระวังในการอธิบายชาติและชาตินิยมตามแนวคิด 
constructivist แบบสุดโต่ง อาทิ   การให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับบทบาทของรัฐหรือชนชั้นน าในการ
สร้างส านึกชาตินิยม จนกระทั่งผู้คนในชาติกลายเป็นเพียงผลผลิตของของวาทกรรม ไม่อาจขัดขืนหรือ
สร้างตัวตนและจินตกรรมความเป็นชาติของตนที่แตกต่างจากจินตกรรมของรัฐได้ ดัง Anthony D. Smith 
(2004) ที่ให้ทัศนะว่าชาติและส านึกชาตินิยม พึ่งเกิดข้ึนในยุคสมัยใหม่ การอวดอ้างของชาตินิยมต่าง 
ๆ ว่าชาติของตนด ารงอยู่ต่อเนื่องโบราณกาลเป็นเรื่องเหลวไหล แม้ความเป็นชาติจะถูกสถาปนาข้ึน
ด้วยบริบทของสภาวะสมัยใหม่ การปฏิวัติความคิดทางการเมืองและวัฒนธรรมการขยายตัวทางชนชั้น 
โดยเฉพาะปัญญาชน ชนชั้นกลาง และ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ กระนั้นชาติและ
ชาตินิยมไม่สามารถประดิษฐ์หรือจินตกรรมขึ้นจากความว่างเปล่า แต่จ าเป็นต้องอาศัยมูลเชื้อของ
สังคมท่ีมีมาก่อนชาติ สายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ หรือ “มรดก” จากอดีต อันได้แก่ ความทรงจ า 
ต านาน วัฒนธรรม พิธีกรรม สัญลักษณ์ ที่ด ารงอยู่มาก่อนในการก าหนดนิยามตัวตนอันเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการจินตกรรมความเป็นชาติขึ้นมา  ในขณะเดียวกัน “ชาติ” ในยุคใหม่ก็ได้พัฒนาสร้าง
คุณลักษณะและเงื่อนไขใหม่ ๆ ที่ก้าวไปไกลกว่ารากฐานหรือต้นก าเนิดของตน ขยายไปสู่สมาชิกกลุ่ม
อ่ืน ๆ ที่มิใช่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดิม  ในแง่มุมนี้ชาติในทัศนะของ Smith จึงมีคุณลักษณะทั้งความ
เก่าแก่โบราณ (antiquity) และความเป็นสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนในภายหลังด้วยบริบทของสภาวะสมัยใหม่ 
(modernity) 

ผู้วิจัยเห็นว่า กรอบคิดเรื่องชาตินิยม สอดคล้องกับปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวด้าน
ชาตินิยมในกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างยิ่ง  โดยงานวิจัยฉบับนี้น าแนวคิด
เรื่องชาตินิยมมาใช้ภายใต้ฐานคิดท่ีมองว่าชาตินิยมคืออุดมการณ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ต่อการสร้างรัฐชาติ มีภาระหน้าที่ทางอุดมการณ์ในการสร้างเอกภาพ สร้างความเป็นชาติขึ้นมาจาก
ความหลากหลายของคนในรัฐชาติ และที่ส าคัญคือเป็นกลไกทางอุดมการณ์ในการสร้างความชอบ
ธรรมให้กับครองอ านาจทางการเมืองของรัฐ ส านึกความเป็นชาติที่ถูกสร้างขึ้นจึงสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของรัฐมากกว่าประชาชน   

 
2.2 การศึกษาเรื่องรัฐกับการสร้าง“ความเป็นชาติ” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

การศึกษาเรื่อง “ชาติ” และการสร้าง “ความเป็นชาติ”  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
หนึ่งในหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีประเด็นศึกษา ข้อเสนอ ข้อถกเถียงท่ี
จ านวนมากในมิติต่าง ๆ ทั้งการมองความเป็นชาติในมิติของรัฐ ชาติในมิติของพลเมืองหรือประชาชน 
ชาติกับชาติพันธุ์ การสร้างความเป็นชาติกับประเด็นการเมืองวัฒนธรรม ประเด็นการเข้าถึงทรัพยากร 
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ส าหรับในงานชิ้นนี้ ได้มุ่งเน้นเฉพาะการทบทวนกรอบคิดในแง่มุมความสัมพันธ์ของรัฐกับการสร้าง
อุดมการณ์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการท าความเข้าใจการศึกษาเรื่องการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาล
สังคมนิยมลาว โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 

(1) “ชาติ” และการสร้าง “ความเป็นชาติ”  เป็นอุดมการณ์ใหม่ เกิดข้ึนภายใต้
กระบวนการก่อรูปของรัฐชาติสมัยใหม่ภายหลังการขยายอ านาจของจักรวรรดินิยมตะวันตก 

แม้ประวัติศาสตร์ชาติของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนยืนยันหรือ
น าเสนอถึงการด ารงความเป็นชาติมายาวนาน แต่ละชาติสามารถสืบย้อนเรื่องราวการสร้างความเป็น
ชาติไปได้ยาวไกลนับพันปี แต่การศึกษาเรื่องชาติและการสร้างความเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ของนักวิชาการในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางท่ีเห็นว่า “ชาติ” หรือการสร้าง “ความเป็นชาติ” เป็น
ความคิดใหม่ที่พ่ึงเกิดขึ้นในยุคหลังเมื่อดินแดนแถบนี้ได้เข้าสู่ความเป็น “รัฐสมัยใหม่”  ที่เกิดขึ้น
ภายหลังการขยายอ านาจเข้ามาของจักรวรรดินิยมตะวันตกในรูปแบบของการยึดครองอาณานิคม
ในช่วงศตวรรษท่ี 19-20  

ก่อนที่ดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตก รัฐโบราณและรัฐก่อนสมัยใหม่ในแถบนี้มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐจารีต O.W.Wolters 
(1999) เสนอแนวคิดในการอธิบายรูปแบบการปกครองรัฐจารีตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง
ดังกล่าว ที่เรียกว่า “ปริมณฑลทางอ านาจ”  (Mandala) รัฐไม่มีเขตแดนที่ชัดเจน มีการแผ่อ านาจ
ปกครองจากศูนย์กลางหรือราชธานีไปยังดินแดนที่อยู่ภายใต้ปริมณฑลแห่งอ านาจ  โดยความเข้มข้น
หรืออ านาจการควบคุมบังคับบัญชาดินแดนที่อยู่ภายใต้ปริมณฑลทางอ านาจแบบ แสงเทียน คือ ยิ่ง
ใกล้ศูนย์กลางหรือดวงเทียนอ านาจยิ่งเข้มแข็ง และยิ่งไกลอ านาจยิ่งจางหายเปรียบดังแสงเทียนที่
ริบหรี่ ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศูนย์กลางอ านาจหลักหรือดวงเทียนหลายเล่ม ดังนั้นรัฐเล็ก
หรือดินแดนที่อยู่ชายขอบของดวงเทียน อาจสวามิภักดิ์ต่อศูนย์กลางมากว่าหนึ่ง หรืออาจตีตัวออก
ห่างเป็นอิสระจากศูนย์กลาง แนวคิดเรื่องปริมณฑลทางอ านาจ การที่รัฐโบราณและรัฐก่อนสมัยใหม่ไม่
มีเส้นเขตแดนที่แน่ชัด ไม่มีอ านาจอธิปไตยหนึ่งเดียว ได้ถูกน าไปอธิบายการศึกษาเรื่องรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของนักวิชาการหลายท่าน  

ธงชัย วินิจจะกูล (2556) น ากรอบคิดเรื่องปริมณฑลทางอ านาจมาอธิบายความสัมพันธ์
ของรัฐจารีต และชี้ถึงการก่อรูปการสร้างความเป็นชาติของรัฐชาติสมัยใหม่ภายหลังการเข้ามาของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก  ดังในผลงาน ก าเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ ที่
น าเสนอว่าก่อนที่ดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 
รัฐโบราณและรัฐก่อนสมัยใหม่ในแถบนี้ ด ารงอยู่โดยปราศจากความคิดเรื่อง “ชาติ” หรือไม่
จ าเป็นต้องมี “ชาติ” รัฐต่าง ๆ ไม่มีพรมแดนหรือเส้นเขตแดนที่ชัดเจน ขอบเขตพ้ืนที่อ านาจของแต่ละ
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รัฐขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของรัฐในแต่ละช่วงเวลา มีความหลากหลายของผู้คนกลุ่มชนที่สามารถด ารง
อยู่ร่วมกันภายใต้ความแปลกแยกทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ไม่จ าเป็นต้องสร้างความเป็นเนื้อเดียวกันให้
เกิดข้ึน การก่อรูป “รัฐสมัยใหม่” ซึ่งน าไปสู่การสร้าง “ความเป็นชาติ”ของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกิดข้ึนเมื่อจักรวรรดินิยมตะวันตกได้ขยายอ านาจเข้ามาพร้อมกรอบแนวคิดเรื่องรัฐ
ชาติ การมีอ านาจอธิปไตยหนึ่งเดียว การมีเส้นพรมแดนขอบเขตอ านาจรัฐที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลง
จากรัฐจารีตสู่รัฐสมัยใหม่ได้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการรวมศูนย์อ านาจ ผ่านการก าหนดเส้น
พรมแดนและการท าแผนที่เขตแดน หรือการสร้าง “ภูมิกายา” ( geobody) ของรัฐตามแนวคิดภูมิ
รัฐศาสตร์ของรัฐชาติสมัยใหม่ “ความเป็นชาติ” แบบรัฐชาติสมัยใหม่จึงเริ่มพัฒนาขึ้น  

แม้การสร้างรัฐสมัยใหม่ที่น าไปสู่การสร้าง “ชาติ” และ “ความเป็นชาติ” ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นเมื่อมีการก่อรูปความเป็นรัฐสมัยใหม่ ภายใต้อ านาจอิทธิพลของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก แต่การศึกษาในปัจจุบันได้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างชาติมิได้เพียงเป็นการรับเอา
รูปแบบจากเจ้าจักรวรรดินิยมตะวันตกที่เข้ามาปกครอง การสร้างความเป็นชาติของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  เป็นการผสมผสานระหว่างปัจจัยและองค์ประกอบที่หลากหลาย ทั้งบทบาทของเจ้าอาณา
นิคมผู้ปกครองที่เข้ามาก่อรูปความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ความเคลื่อนไหวของนักชาตินิยมพื้นเมืองที่
แสดงบทบาทในการขับเคลื่อนบทบาทสร้างรัฐชาติที่เป็นอิสระจากอ านาจของตะวันตกตามแนวทาง
ของตน แนวคิด  อุดมการณ์และวิธีการเคลื่อนไหว  ตลอดจนองค์ประกอบทางสังคมการเมืองของแต่  
ละรัฐ  

ตัวอย่างของการศึกษาในประเด็นดังกล่าว ได้แก่ การศึกษากระบวนการสร้างความเป็น
ชาติในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในผลงานชิ้นส าคัญ เรื่อง Nation Building : Five Southeast 
Asian Histories หลายบทความในงานชิ้นนี้ โดยเฉพาะบทความของ Wang Gungwu (2005) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นชาติของนักชาตินิยม
ยุคแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในเรื่องแนวคิดและวิธีการเคลื่อนไหว อาทิ แนวคิดชาตินิยมที่มี
ทั้งความชื่นชม (ความส าเร็จ) ของชาติตะวันตกและการต่อต้านตะวันตกหรือการต่อต้านจักวรรดินิยม 
ดังความเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียที่มีแรงบันดาลใจจากความส าเร็จของ
ขบวนการชาตินิยมฮอลันดาในการต่อต้านอ านาจและแยกตัวเป็นเอกราชจากจักรวรรดิสเปน Wang 
Gungwu ยังชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวันตกแต่อาจมีฟิลิ ปปินส์ประเทศเดียวเท่านั้นที่รับเอาแม่แบบแนวคิดเรื่องชาติ รวมถึงรูปแบบการ
สร้างชาติและความเป็นชาติจากชาติตะวันตก ขณะที่ชาติอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับรับเอา
แรงบันดาลใจ เรียนรู้ประสบการณ์ของชาติในเอเชียด้วยกันมาเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนเพื่อ
สร้างความเป็นชาติของตน ยกตัวอย่างเช่น  การขับเคลื่อนของขบวนการชาตินิยมเวียดนาม ที่แม้ว่า
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ฝรั่งเศสจะฝึกฝนชาวเวียดนาม เพื่อให้เป็นผู้ช่วยในการบริหารกิจการอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส 
แต่การเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมเวียดนามในยุคแรกกลับได้รับแรงบันดาลใจและด าเนินตามรอยของ
ขบวนการชาตินิยมจีนมากกว่า จนเมื่อโฮจิมินห์ได้ก้าวขึ้นมาแสดงบทบาทน าในการขับเคลื่อน
ขบวนการชาตินิยมในเวียดนามจึงได้เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของชาตินิยมเวียดนามเข้ากับแนวทาง
ของขบวนการคอมมิวนิสต์สากล อีกประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการต่อสู้
ของขบวนการชาตินิยมและการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างชาติ คือญี่ปุุน  ความส าเร็จของญี่ปุุนในการปฏิรูป
เมจิ การได้ชัยชนะเหนือรัสเซียกลายเป็นชาติเอเชียชาติแรกท่ีชนะสงครามใหญ่เหนือชาติตะวันตก ได้
เป็นแรงบันดาลใจในการเคลื่อนไหวของและแนวคิดการสร้างชาติของนักชาตินิยมในเอเชียโดยเฉพาะ
อินโดนีเซีย  ไทย พม่า และเวียดนาม (Gungwu, 2005, 251-278) 

(2) ความสัมพันธ์ของ “รัฐ” กับ “ชาติ” 
แม้การสร้างรัฐสมัยใหม่และการสร้างชาติ จะเกิดข้ึนอย่างเป็นปฏิสัมพันธ์กัน แต่ใน

การศึกษาการสร้างความเป็นชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิชาการได้พยายาม
ชี้ให้เห็นว่า รัฐ และ ชาติมีความแตกต่างกัน หรือ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อาทิ Craig J. Reynolds ย้ าเตือน
ให้ระวังในความสับสนระหว่าง “ชาติ” กับ “รัฐ”ที่คนจ านวนไม่น้อยพิจารณาเหมือนเป็นสิ่งเดียวกัน 
ทั้งท่ีชาติกับรัฐนั้นไม่เหมือนกัน เพียงแต่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่น เฟูน เปรียบ“ชาติ” คือ “จิต
วิญญาณ” ส่วน “รัฐ” คือ “ร่างกาย” ที่ห่อหุ้มความใฝุฝันเรื่อง “ชาติ”และรัฐแสดงบทบาทเป็นผู้
พิทักษ์ความเป็น “ชาติ” ที่รัฐเป็นผู้ใฝุฝันและประกอบสร้างขึ้น (Reynolds, 2005, 24)  

การศึกษาเรื่องการสร้างชาติ หรือความเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ านวนมาก
ยังมุ่งเน้นการน าเสนอชาติ “ชาติ” ในฐานะกลไกทางอุดมการณ์ ที่รัฐประกอบสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ต่อการสร้างรัฐชาติ ซึ่งเกิดข้ึนบนพื้นฐานของความลักลั่นและหลากหลายของคนต่างเชื้อชาติ ต่าง
ภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างความทรงจ าในอาณาเขตท่ีรัฐชาตินั้นสถาปนาขึ้น  ดังนั้นชาติจึงมี
ภาระหน้าที่ทางอุดมการณ์ในการสร้างเอกภาพ สร้างพลังและสร้างความเป็นชาติขึ้นมาเพ่ือควบรวม
ความหลากหลายของคนในรัฐชาติ ขณะเดียวกัน “ชาติ” ยัง ต้องจัดความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่าง
กลุ่มชน และกลุ่มคนภายในรัฐ ชาติจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มชนหรือกลุ่มคน
บางกลุ่ม ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ยึดกุมอ านาจรัฐ  

การน าเสนอแนวคิดเรื่อง “ชาติ” ดังกล่าวพบได้มากในการศึกษาเรื่องการสร้างชาติใน
ประเทศท่ีเป็นพหุสังคมและพหุวัฒนธรรม อาทิ การสร้างชาติในมาเลเซีย Cheah Boon Keng 
(2005) ในผลงานเรื่อง Ethnicity in the Making of Malaysia ศึกษาเรื่องเส้นทางการสร้างความ
เป็นชาติของมาเลเซีย ได้วิเคราะห์เส้นทางการสร้างความเป็นชาติของมาเลเซียนับตั้งแต่ยุคการต่อสู้
เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษมาจนถึงยุคของนายกรัฐมนตรีมหาเธร์ว่าแกนของการสร้างความเป็นชาติ
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ของมาเลเซีย คือเรื่องการจัดความสัมพันธ์ การจัดต าแหน่งแห่งที่ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ใน
มาเลเซียดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยที่มีชาวมาเลย์พยายามยึดกุมอ านาจในการ
สถาปนาความเป็นชาติที่มีชาวมลายูเป็นผู้น า  

เมียนมาร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่การสร้างความเป็นชาติเกิดข้ึนบนฐานของความเป็นพหุ
ชาติพันธุ์ ภายหลังได้รับเอกราช การสร้างความเป็นชาติของพม่าภายใต้การน าของรัฐบาลทหารเน้น
ความเป็นเอกของชาติของชนชาติพม่าหรือเบอร์มันที่นับถือพุทธศาสนา มีการกีดกันเบียดขับ และการ
สลายอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืนและศาสนาอ่ืน อันน ามาสู่ความขัดแย้งรุนแรง ในการสร้างความ
เป็นชาติ ของรัฐบาลทหารพม่า การศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นชาติพม่าหลายชิ้นน าเสนอปัญหา
ดังกล่าว อาทิ การศึกษาของ Graver Mikael (1999) เรื่อง Nationalism as Political Paranoi in 
Burma ที่น าเสนอการสร้างความเป็นชาติ และอุดมการณ์ชาตินิยมของพม่าในยุครัฐบาล SLORC โดย
ชี้ให้เห็นว่าอุดมการณ์ชาติของพม่าในยุคนี้มุ่งจรรโลงโครงสร้างอ านาจรัฐเผด็จการ ที่มีทหารเป็นผู้
ผูกขาดอ านาจ ความเป็นชาติพม่าท่ีถูกสร้างข้ึนยังมุ่งเน้นความเป็นชาติของชาวเบอร์มัน ทั้งในประเด็น
ของการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน
รัฐบาลทหารพม่าได้สร้างกลไกทั้งท่ีเป็นกลไก ความรุนแรงและกลไกอุดมการณ์ในการจ าแนกแยกแยะ
กดทับปราบปรามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนและศาสนาอ่ืน  

ในกรณีของไทย การศึกษาของนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอประเด็นนี้เช่นกัน 
โดยเฉพาะผลงานหลายชิ้นของ สายชล สัตยานุรักษ์ (2548) อาทิ ผลงานเรื่อง “การสร้าง “ความเป็น
ไทย”กระแสหลักและ “ความจริง” ที่ “ความเป็นไทย” สร้าง ” และเรื่อง “ชาตินิยม วัฒนธรรม และ
ความขัดแย้ง” ( 2551)  ได้ชี้ให้เห็นว่าการนิยาม “ชาติไทย”และ“ความเป็นไทย” มุ่งตอบสนองต่อ
ปัญหาทางการเมืองที่ชนชั้นน าไทยต้องเผชิญ หัวใจของความเป็นไทยที่ถูกสร้างข้ึน คือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ คือฐานทางอุดมการณ์ที่ จรรโลงโครงสร้างการเมืองแบบรวมศูนย์อ านาจและ
โครงสร้างสังคมไทยที่แบ่งคนออกเป็นล าดับชั้นตามชาติวุฒิ โดยรัฐไทยได้มีการปลูกฝังให้สังคมรับรู้
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความเป็นไทยที่รัฐไทยสร้างขึ้นดังกล่าวได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาของรัฐและ
สังคมไทยในอดีตได้พอสมควร แต่ก็ได้หล่อหลอมความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในเชิงชนชั้นและชาติพันธุ์
ที่ปราศจากความเสมอภาค กลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรุนแรงในสังคมไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ท าให้โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก การที่รัฐไทยยังคง
พยายามตรึงความเป็นไทยและการนิยามชาติไทยแบบเดิมไว้ จึงน ามาสู่ความขัดแย้งโดยเฉพาะการดิ้น
รนเรียกร้องสิทธิจากชนชั้นล่างหรือประชาชนที่เสียเปรียบ 
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(3) รัฐ โลกาภิวัตน์ กับการปรับตัวของรัฐในการสร้าง “ความเป็นชาติ”  
การศึกษา “ความเป็นชาติ” ในปัจจุบันมุ่งเน้นมิติความเป็นชาติที่มีลักษณะผสมผสาน  

มีพลวัต ปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลได้ ในการศึกษาเรื่องรัฐกับการสร้างความเป็นชาติ ก็เช่นเดียวกันที่มุ่ง
น าเสนอในมิติของรัฐกับการสร้างความเป็นชาติที่ไม่หยุดนิ่ง ชาติเป็นอุดมการณ์ที่รัฐสร้างขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของรัฐ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการสร้างความเป็นชาติของรัฐจึงเกิดข้ึนอยู่
เสมอเม่ือรัฐต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายใหม่ ที่ความเป็นชาติแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองได้  ยิ่ง
ในบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่การสร้างความเป็นชาติขอบเขตอ านาจรัฐต้องเผชิญกับแรงปะทะ
หลากหลาย จากการที่กระบวนการแห่งโลกาภิวัตน์ ได้พัดพาผู้คนต่างถิ่น ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม 
ทุน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร กรอบคิด อุดมการณ์ ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกแยกได้ถาโถมเข้าสู่ขอบเขต
อ านาจของรัฐ น ามาสู่ความสนใจในการศึกษาการเผชิญหน้าปรับตัวของรัฐในการสร้างความเป็นชาติ
ที่ถูกกระทบจากบริบทของโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศร่วมมี
ภูมิภาคของลาวที่มีท้ังลักษณะร่วมและความแตกต่างในแง่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ แนวคิดทาง
การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม  จึง เป็นเรื่องที่ควรมีการศึกษาใน
เบื้องต้นเพื่อท าความเข้าใจว่ารัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้ได้มีการ
ปรับตัวเพ่ือสร้างความเป็นชาติ เพื่อคงอ านาจรัฐภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ หรือไม่ อย่างไร 
โดยเฉพาะในประเด็นของการใช้วีรบุรุษในการสร้างความเป็นชาติที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ของการที่รัฐบาลลาวได้ใช้แนวทางการฟื้นฟูการเชิดชูวีรกษัตริย์เพื่อสร้าง
ความเป็นชาติของประเทศลาวต่อไป 

ในกรณีของมาเลเซีย Timothy P. Barnard (2004) ในผลงานเรื่อง Contesting 
Malayness : Malay Identity Across Boundaries ซึ่งศึกษาการสร้างความเป็นชาติของมาเลย์ได้
ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของการสร้างความเป็นชาติมาเลย์ซึ่งเป็นรัฐที่มีความเป็นพหุชาติพันธุ์ ที่ผ่าน
มาการสร้างความเป็นชาติของรัฐบาลมาเลเซียภายใต้การน าของพรรค UMNO แม้จะยอมรับในความ
เป็นพหุลักษณ์ทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ  ในมาเลเซีย แต่ความเป็นชาติมาเลย์ที่ถูก
สร้างข้ึนเน้นความส าคัญของชาวมลายูในฐานะ“ภูมิบุตรา”เจ้าของดินแดนมลายูเป็นล าดับแรก ภายใต้
กระบวนการแห่งโลกาภิวัตน์  สังคมมาเลเซียได้ถูกเปิดออกเพ่ือรับกระแสแนวคิดและวัฒนธรรมจาก
ภายนอก ทั้งกระแสความทันสมัยจากโลตะวันตก ที่ปะทะเข้ากับกระแสการเชิดชูคุณค่าความเป็น
อิสลามท่ีเคร่งครัดภายใต้กระแสอิสลามาภิวัตน์จากโลกมุสลิม รวมทั้งการที่ชุมชนชาวจีนและอินเดีย
ในมาเลเซียสามารถเชื่อมโยงตัวตนชุมชนชาวจีนและอินเดียนอกประเทศ พลังและแรงปะทะจาก
ระบบคุณค่าหลากหลายดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในมาเลเซียแตกต่างกันไปได้ส่งผลต่อ
ความซับซ้อนของการสร้างความเป็นชาติของมาเลเซียมากขึ้น ส าหรับบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียใน
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ปัจจุบัน ได้พยายามเชิดชู 2 ระบบคุณค่าหลัก อันได้แก่ “ความเป็นอิสลาม”แต่ในขณะเดียวกัน ก็เน้น
“ความเป็นมาเลย์” ที่มีลักษณะเฉพาะในมิติทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ดังที่พบว่ารัฐบาลมาเลเซียได้
เร่งฟื้นฟูประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองสมัยอาณาจักรมะละกาเพ่ืออ้างอิงถึงความยิ่งใหญ่ของ ชาติที่ด ารง
มายาวนาน  มีการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ  ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต นอกจากนี้ยัง
น่าสนใจว่ามีการฟื้นฟูการเชิดชูวีรบุรุษในต านานความรุ่งเรืองของมาเลย์ในยุคโบราณด้วย แม้ว่า
วีรบุรุษเหล่านี้จะถูกเชิดชูผ่านชาตินิยมฉบับราชการ ที่ปรากฏผ่านการเขียนประวัติศาสตร์ในงาน
นิพนธ์หรือแบบเรียนมานับตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียได้รับเอกราช แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสนับสนุน
ให้มีการเชิดชูวีรบุรุษในต านานโดยเฉพาะในยุคแห่งความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรมะละกา ผ่านการผลิต
ภาพยนตร์ ละคร ทีวี ละครโทรทัศน์ การเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เพ่ือฟ้ืนฟูต านานแห่งชาติให้
มีชีวิตชีวามากขึ้น (Noriah Taslim, 2014, pp. 159-176)  

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่น่า สนใจเนื่องจากมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนใน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ใน ประเด็นของการปรับตัวของรัฐ การสร้างความเป็นชาติและโลกาภิวัตน์ จาก
บริบทเฉพาะของการที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกมายาวนาน 
นับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 จนถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีฐาน
วัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากความเป็นตะวันตก ได้รับอิทธิพลจากชุดความรู้ ค่านิยมแบบตะวันตก 
มากกว่าประเทศอ่ืนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กระบวนการโลกาภิวัตน์จึงมิได้สร้างความแปลก
แยกแตกต่างกับฟิลิปปินส์มากนัก หากพิจารณาในประเด็นของการปะทะกันของฐานการเมือง
วัฒนธรรมและค่านิยมระหว่างความเป็นตะวันตกและความเป็นชาติฟิลิ ปปินส์ เนื่องจากวัฒนธรรม
และระบบคุณค่าของฟิลิปปินส์สอดคล้องกับระบบคุณค่าของตะวันตกอยู่พอสมควร กระนั้นก็ตาม 
หากพิจารณาในมิติของเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลกระทบต่อ
ฟิลิปปินส์ไม่น้อย และเมื่อพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวทางด้านการสร้างส านึกความเป็นชาติได้พบว่า
ในช่วงทศวรรษ 1990 ได้เกิดความเคลื่อนไหวในการปลุกเร้าส านึกหรือการสร้างความเป็นชาติใน
ฟิลิปปินส์เช่นกัน จากการศึกษาของ San Juan (2011) ได้น าเสนอถึงปรากฏการณ์ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ 
ได้ความเคลื่อนไหวในการสร้างความเป็นชาติผ่านการเชิดชูวีรบุรุษชาติของฟิลิปปินส์  ในปี ค.ศ.  
1993 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ประกาศแผนการสร้างวีรบุรุษประจ าชาติอย่างเป็นทางการขึ้น มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกวีรบุรุษประจ าชาติ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวีรบุรุษประจ าชาติ โดยได้
นิยามว่าวีรบุรุษควรมีลักษณะต่าง  ๆ เช่น  วีรบุรุษควรมีแนวคิดเรื่องชาติ วีรบุรุษควรสร้างระบบ
ระเบียบให้ผู้คนในชาติได้ใช้ชีวิตอย่างเสรี วีรบุรุษควรนึกถึงอนาคตและคนรุ่นหลัง ในการนี้ได้เลือก
วีรบุรุษมา10 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่โดยเฉพาะบรรดา
ผู้น าชาตินิยมที่เรียกร้องเอกราชจากสเปน ในบรรดาวีรบุรุษท้ังหลายวีรบุรุษคนส าคัญท่ีได้รับการเชิดชู
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อย่างโดดเด่นที่สุดคนหนึ่ง คือ โฮเซ ริซัล 1 (Jose Rizal) ปัญญาชนชาตินิยม และวีรบุรุษผู้เป็นแรง
บันดาลใจจุดประกายความเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามการเรียกร้อง
เอกราชของฟิลิปปินส์จากสเปน ซึ่งเป็นที่จดจ าในประวัติศาสตร์ของชาวฟิลิปปินส์มายาวนานได้
กลายเป็นวีรบุรุษอย่างเป็นทางการของรัฐ โดยนับแต่ทศวรรษ 1990 รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ประวัติและวีรกรรมของโฮเซ ริซัล และผลงานเขียนของ  โฮเซ ริซัล ออกมาเป็นจ านวน
มาก และมีการจัดพิธีกรรมต่างๆ เพื่อเชิดชูโฮเซ ริซัล ในฐานะวีรบุรุษชาติและความภาคภูมิใจของชาว
ฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2011 รัฐบาลฟิลิปปินส์ ยังได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ของโฮเซ ริซัล 
อย่างยิ่งใหญ่  

San Juan ให้ความเห็นว่าการคัดเลือกและเชิดชูวีรบรุษชาติเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจการเมือง อันเป็นผลจากแรงกระทบจาก
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ภายใต้บริบทในปัจจุบันที่เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ต้อง
พ่ึงพาการลงทุนจากภายนอก การผสานของทุนนอกและนายทุนชั้นน าในประเทศได้ส่งผลให้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าแตกต่างทางเศรษฐกิจของชนกลุ่มต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมา
ยาวนานทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ในทางการเมืองฟิลิปปินส์ประสบปัญหาความแตกแยกทางการ
เมือง ขบวนการเรียกร้องเอกราชแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาบูไซ
ยาฟ (The Abu Sayyaf) กลุ่มก่อการร้ายที่มีฐานที่มั่นในเขตฟิลิปปินส์ภาคใต้ ด าเนินการเคลื่อนไหว
เรียกร้องการแยกตัวเป็นอิสระจัดตั้งรัฐอิสลามโดยได้รับการสนับสนุนและการประสานเครือข่ายจาก
กลุ่มอัลไคดา ซึ่งส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องเข้ารับการพิทักษ์ปกปูองจากสหรัฐอดีตประเทศเจ้าอาณานิคม
ผ่านโครงการความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการทหารอย่างใกล้ชิดจ านวนมาก ( San Juan, 

                                      
1 โฮเซ รีซัล (Jose Rizal) เกิดในปี ค.ศ. 1861 ในยุคที่ฟิลิปปินส์ตกอยู่ใต้การยึดครอง

ของสเปน ริซัลเป็นลูกครึ่งชาวสเปนกับชนพ้ืนเมือง เกิดในครอบครัวชนชั้นเมสติโซตามการจัดแบ่งชน
ชั้นในยุคนั้น ในวัยเด็กได้ศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนบาทหลวง และต่อมาได้ไปเรียนต่อด้านการแพทย์
ในยุโรป ได้บ่มเพาะความคิดในเชิงก้าวหน้าทั้งในเชิงสังคมการเมือง น ามาสู่การเขียนข้อเขียน 
บทความต่อต้านการยึดครองของอาณานิคม ข้อเขียนชิ้นส าคัญท่ีสุดคือนวนิยายสะท้อนสังคมที่มีชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า “ Touch Me Not” (แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ “อันล่วงละเมิดมิได้” โดยจิตรา
ภรณ์ ตันรัตนสกุล) ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมฟิลิ ปปินส์ ต่อมาริซัลถูกจับและ
ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเปูา น ามาสู่การปลุกระดมมวลชนและการขับเคลื่อนของชาว ฟิลิปปินส์ใน
การต่อต้านการยึดครองของสเปนอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม  แม้ฟิลิปปินส์จะพ้นจากแอกปกครอง
ของสเปนแต่ได้ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา 
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2011, pp. 1-36)  ท่ามกลางภาวะความผันผวน ทางเศรษฐกิจการเมืองที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ในยุค
ใหม่ รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ผลักดันการเชิดชู “วีรบุรุษชาตินิยม” เพ่ือปลุกเร้าส านึกชาตินิยมและการ
สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและการสร้างพลังมุ่งหวังอนาคตใหม่ให้กับประเทศของตน 

ในกรณีของประเทศเมียนมาร์ จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าศึกษา เช่น วิรัช 
นิยมธรรม ( 2551) สุเนตร ชุตินธรานนท์ ( 2553) ได้ชี้ให้เห็นว่าภายใต้บริบทที่รัฐบาลทหารพม่าซึ่ง
ผูกขาดการครองอ านาจรัฐแบบเผด็จการมายาวนาน ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาหลายประการ 
เช่น ปัญหาความชอบธรรมในการปกครอง การด ารงการครองอ านาจรัฐแบบเผด็จการของรัฐบาล
ทหาร ภายใต้แรงกดดันจากชาติตะวันตกที่เรียกร้องให้มีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในพม่า  
ความขัดแย้งในชาติ จากกรณีปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่สั่งสมมายาวนานตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า 
อุดมการณ์ชาติได้ถูกน ามาใช้เพื่อด ารงความชอบธรรมของอ านาจรัฐของรัฐบาลทหารพม่าเช่นกัน และ
หนึ่งในแนวทางของการปลุกส านึกความเป็นชาติที่น่าสนใจคือการรื้อฟ้ืนการเชิดชูมหากษัตริย์ในอดีต
ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติของพม่า โดยกษัตริย์พระองค์ส าคัญท่ีได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ
คือ พระเจ้าอโนรธา และ พระเจ้าบุเรงนอง  และพระเจ้าอลองพญา แม้กษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์จะด ารง
บทบาทความเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติพม่ามายาวนาน แต่นับจากทศวรรษ 1990 มี
การเชิดชูกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์อย่างหนักแน่นมากขึ้นทั้งในการเขียนประวัติศาสตร์ชาติ ในพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศพม่า อาทิ 
อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ที่ตั้งอยู่บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพม่า  และในสถานที่ส าคัญท่ีเกี่ยวโยงกับ
อ านาจรัฐของพม่าเช่นฐานทัพที่เมเมียว ที่กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ รวมถึงมีการสร้างวังของ
กษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ข้ึนใหม่อีกด้วย   ทั้งนี้ผ่านกระบวนการเชิดชูมหากษัตริย์นักรบในอดีต รัฐบาล
ทหารพม่าพยายามเชื่อมโยงให้เห็นคุณลักษณะที่สอดคล้องระหว่างกษัตริย์กับผู้น ารัฐบาลทหารพม่า
ในปัจจุบัน การเลือกเชิดชูกษัตริย์นักรบก็เป็นเพียงวาทกรรมที่น ามารับใช้การสร้างความชอบธรรมใน
การปกครองของรัฐบาลทหารเท่านั้น และเพ่ือสร้างภาพของผู้น ารัฐพม่าท่ีน าชาวพม่าต่อสู้ภัยคุกคาม
ภายนอก  

โดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ท่ามกลางบริบทที่หลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับวิกฤติความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
การเมือง ทั้งที่เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์และที่เป็นปัญหาภายในประเทศ หลาย
ประเทศดูเหมือนจะมีการใช้อุดมการณ์ชาติเป็นเครื่องมือในการเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่
เกิดข้ึน เพ่ือให้สามารถด ารงอ านาจรัฐและความเป็นชาติ ทั้งนี้การเชิดชูวีรบุรุษเป็นหนึ่งในแนวทางการ
ปลุกอุดมการณ์ชาติ อย่างไรก็ตามความแตกต่างในแง่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการเมือง
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การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคมอาจท าให้แต่ละประเทศมีกระบวนในการรื้อฟ้ืน
อดีตและการเลือกเชิดชูวีรบุรุษเพ่ือน ามารับใช้ปัจจุบันในรูปแบบหรือระดับท่ีแตกต่างกันไป 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องการสร้างความเป็นชาติและชาตินิยมลาว 
 

จากการส ารวจงานนิพนธ์ด้านลาวศึกษาในวงวิชาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
พบว่า ประเด็นเรื่องการสร้างความเป็นชาติลาวและส านึกชาตินิยม เป็นประเด็นส าคัญด้านลาวศึกษา
มาโดยตลอดแนวการศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเชื่อมโยงแนวทางการสร้างชาติและส านึกชาตินิยมในฐานะท่ี
เป็นกลไกในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐ โดย ในงานชิ้นนี้ แบ่งงานศึกษาในประเด็น
เรื่องการสร้างส านึกความเป็นชาติในฐานะเครื่องมือทางอุดมการณ์การครองอ านาจของรัฐ ได้เป็น             
2 ช่วงเวลา  อันได้แก่ ( 1) ช่วงนับแต่ที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงสมัยการ
เคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมลาว (2) ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเข้าสู่ระบอบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปี 1975  

(1) งานศึกษาการสร้างความเป็นชาติลาวในช่วงนับแต่ที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงสมัยการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมลาวกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงสงคราม
เรียกร้องเอกราชและสงครามปฏิวัติลาว 

ช่วงแรก คือ ช่วงนับแต่ที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จนกระทั่งถึงสมัยการ
เคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมลาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  การสร้างความเป็นชาติลาวในยุคนี้
ถือเป็นยุคส าคัญของการก่อรูปรัฐชาติลาวในรูปแบบของรัฐสมัยใหม่ ซึ่งมีผลต่อการสร้างส านึกความ
เป็นชาติลาว ดังนั้นในงานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติลาวส่วนใหญ่ล้วนบรรจุเนื้อหาการสร้างความเป็น
ชาติลาวในยุคนี้  นอกจาก ข้อมูลที่ปรากฏในงานศึกษาประวัติศาสตร์ลาวทั่วไปแล้ว มีผลงานชิ้น
ส าคัญที่ศึกษาการสร้างความเป็นชาติลาวได้แก่ผลงานหลายชิ้นของ  Soren Ivarson อาทิ เรื่อง  
Creating Laos : The Making of Lao Space Between Indochina and Siam since 1860 – 
1945 ศึกษาการสร้างความเป็นชาติและส านึกชาตินิยมลาวและการเปลี่ยนผ่านรัฐลาวโบราณที่ตกอยู่
ภายใต้การขยายอ านาจของรัฐเพ่ือนบ้านเช่นสยามและเวียดนามเข้าสู่ รูปแบบรัฐชาติสมัยใหม่ ในยุคที่
ลาวตกอยู่ภายใต้อ านาจของ การเข้ามาของจักรวรรดินิยม ฝรั่งเศส หรือผลงานเรื่อง Toward a New  
Laos : Lao Nhay and the Campaign for National“Reawakening” in Laos, 1941 – 1945 
(1999) ศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์ลาวใหญ่ในการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติในยุคท่ีความตื่นตัวด้าน
ชาตินิยมจากการสนับสนุนของฝรั่งเศสและบทบาทของขบวนการชาติยมลาวในยุคต้น 
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ผลงานของ Simon Creak (2010) เรื่อง Sport and Theatrics of Power  in a 
Postcolonial State : The National Games of 1960s  Laos งานชิ้นนี้ได้ศึกษาบทบาทของกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาในฐานะเป็นเครื่องมือทางการเมืองของรัฐ โดยศึกษาผ่านการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติในช่วงทศวรรษ 1960 ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลลาวฝุายขวา ได้ใช้การจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นกลไกของรัฐในการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติของรัฐบาลราชอาณาจักรภายใต้
บริบทของความแตกแยกในสังคมลาว ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรัฐบาลภายใต้การน าของ
นายพลพูมี หน่อสวรรค์ ได้แสดงบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์ราชบัลลังก์ของเจ้าชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็
สะท้อนถึงความอ่อนแอในอ านาจของราชวงศ์ลาวในขณะนั้น 

(2) งานศึกษาการสร้างความเป็นชาติลาวในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปี 1975 

ภายหลังจากท่ีลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ได้ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างส านึกความเป็นชาติลาวใหม่ที่มุ่งเชิดชูวีรชนปฏิวัติและผู้น าพรรค
ประชาชนปฏิวัติในฐานะแกนกลางของความเป็นชาติลาว โดยผ่านการกลไกต่าง ๆ ของอ านาจรัฐ ยุค
นี้จึงเป็นช่วงส าคัญที่มีการศึกษาแนวทางและกลไกการสร้างความเป็นชาติลาว อาทิผลงานหลากหลาย
ชิ้นของ  Grant Evans (1998) ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองและวัฒนธรรมลาว อาทิ 
เรื่อง The Politics of Ritual and Remembrance : Laos since 1975 งานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นส าคัญ
ที่ศึกษาความพยายามของรัฐบาลลาวในการสร้างส านึกความเป็นชาติของรัฐบาลลาวภายหลังการ
ปฏิวัติสังคมนิยมที่มุ่งเชิดชูวีรชนปฏิวัติและผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติในฐานะแกน กลางของความ
เป็นชาติลาว ซึ่งศึกษาเครื่องมือและรูปการณ์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลสังคมนิยมลาวใช้ในการปลูกฝัง เผยแพร่ 
และผลิตซ้ าอุดมการณ์ชาตินิยม ส านึกความเป็นชาติ และความจงรักภักดีต่อพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวสู่ประชาชน เช่น การศึกษา (พุทธ)  ศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่รัฐสร้างข้ึน เช่น การสร้างลัทธิ
บูชาไกสอน การจัดงานฉลองวันชาติ   

ในบทความของ Grant Evans (2002) เรื่อง Immobile Memmories : Statues in 
Thailand and Laos  ศึกษาอนุสาวรีย์ในไทยและลาวในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งผ่าน
ขับเคลื่อนอุดมการณ์ทางการเมืองของไทยและลาว โดยในกรณีของลาว  Grant Evans ชี้ให้เห็นว่า 
อนุสาวรีย์ได้ถูกรัฐบาลสังคมนิยมลาวน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเข้มข้น ภายหลังการ
อสัญกรรมของไกสอน พมวิหาน โดยรัฐบาลลาวได้จัดสร้างอนุสาวรีย์และรูปปั้นของไกสอน ขึ้นทั่ว
ประเทศ เพ่ือสร้างลัทธิบูชาไกสอน ตามแบบอย่างของแนวคิดการเชิดชูประธานเหมาของจีน คิมอิลซุง
ของเกาหลีเหนือ และ “ลุงโฮ” หรือโฮจิมินห์ของเวียดนาม แต่ในกรณีของลาว การสร้างลัทธิบูชาไก
สอน นั้นไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนลาวที่มีค่านิยมในการบูชา
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คนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อาทิ คนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้มีบุญบารมีหรือคนที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ลัทธิบูชาผู้น าทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือข้องเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาจึงดูเหมือนเลื่อนลอยอยู่ในอากาศและมักจะล้มเหลว ต่างจากในเอเชียตะวันออกและ
เวียดนามที่ประชาชนมีความเชื่อในลัทธิบูชาบรรพบุรุษเป็นพื้นฐาน จึงช่วยให้ลัทธิบูชาเหมา (เจ๋อ ตุง) 
และโฮจิมินห์ประสบความส าเร็จมากกว่า 

ผลงานของ Martin Stuart – Fox  (2003) ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ลาวคน
ส าคัญของยุคอีกท่าน อาทิ บทความเรื่อง Historiography, Power and Identity : History and 
Political Legitimization in Laosงานชิ้นนี้ Fox ได้ส ารวจแนวการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์
นับตั้งแต่ยุคสมัยอาณานิคม จนถึงยุคสังคมนิยม และชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวถูกน ามาใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในยุคสังคมนิยม ที่มีการเขียนประวัติศาสตร์ชาติ
ใหม่เพ่ือรองรับการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลสังคมนิยมลาว โดยประวัติศาสตร์นิพนธ์ในยุค
สังคมนิยม จะเน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยอาณานิคม โดยเฉพาะเรื่องราวการต่อสู้เพื่อปลดแอก
ประเทศจากการครอบง าของจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเพ่ือเชิดชูบทบาทน า
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ขณะที่ประวัติศาสตร์ในยุคศักดินาหรือล้านช้างไม่ได้ให้ความส าคัญ
มากนัก โดย  Fox เห็นว่า การเขียนประวัติศาสตร์ยุคล้านช้างให้เป็นที่พอใจของพรรคหรือให้
สอดคล้องกับอุดมการณ์มาร์กซิสม์เป็นเรื่องยาก เนื่องจากแทบไม่ปรากฏหลักฐานการต่อสู้ทางชนชั้น
ระหว่างประชาชนลาวและชนชั้นสูง 

Martin Stuart-Fox (2011) ในบทความเรื่อง The Challenge for Laos Historiography    
ซึ่งอธิบายถึงความส าคัญของประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีต่อการสร้างส านึกความเป็นชาติ วิเคราะห์ปัญหา
และความท้าทายในการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวของรัฐบาลลาวในปัจจุบัน โดย Fox กล่าวว่า
รัฐบาลสังคมนิยมลาวประสบความล้มเหลวในการผลิตประวัติศาสตร์นิพนธ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็น
ชาติให้กับชนชาวลาวทั้งมวล  เนื่องจากให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาวลาวลุ่ม ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีครองอ านาจทางการเมือง ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ซึ่งรวมกันมีจ านวนเกือบหนึ่งของ
ประชากรลาวถูกละเลย  ความเป็นชาติที่ถูกสร้างขึ้นจึงเปราะบางและอ่อนไหว 

Volker Grabowsky (2011) ในบทความเรื่อง Recent Historiographical Discourses 
in the Lao Democratic People ‘s Republic งานชิ้นนี้การเปลี่ยนแปลงวาทกรรมการเขียน
ประวัติศาสตร์ลาวในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมองว่า การหันมาใช้แนวคิดวีรกษัตริย์ในการปลุก
จิตส านึกรักชาติของรัฐบาลลาวในปัจจุบันเป็นเรื่องการเมืองชาตินิยม ซึ่งรัฐน ามาใช้เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาวในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคสมัยที่อุดมการณ์สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ไร้พลังไม่อาจเป็นรากฐานในการอ้างความชอบธรรมในการครองอ านาจรัฐได้อีกต่อไป 
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บทความของ Oliver Tappe (2011) เรื่อง From Revolutionary Heroism to 
Cultural Heritage : Museums Memmory and Representation in Laos ซึ่งศึกษาความเป็น
ชาติลาวที่ถูกน าเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในประเทศลาว ผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลลาวพยายามสร้างภาพตัวแทนความเป็นลาวที่ประกอบด้วยประชาชนลาว
เผ่าต่าง ๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลกลับให้ความส าคัญกับการน าเสนอประวัติศาสตร์และมรดกทาง
วัฒนธรรมความเป็นชาติที่ยึดโยงกับชาวลาวลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มที่ครองอ านาจทางการเมืองเป็นหลัก ส่วน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยถูกละเลย อัตลักษณ์ความเป็นชาติที่ถูกสร้างขึ้นจึง
เปราะบาง และอ่อนไหว เพราะไม่สามารถรวบรวมกลุ่มชนต่างๆในลาว ให้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์
รัฐชาติลาวได้อย่างแท้จริง 

นอกจากผลงานของนักวิชาการตะวันตก ยังมีผลงานจ านวนมากของนักวิชาการไทยที่
ให้ความสนใจศึกษาแนวทางการสร้างความเป็นชาติลาวในยุคสังคมนิยม ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 
อาทิ ผลงานจ านวนมากของ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ งานเขียน
ทางด้านประวัติศาสตร์และแบบเรียนประวัติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลสังคม
นิยมลาวในการส่งผ่านส านึกความเป็นชาติลาว ผลงานที่ติพิมพ์ล่าสุด ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 
(2557) ศึกษาสถานภาพความรู้งานเขียนทางด้านประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน 
สปป.ลาว ช่วง ค.ศ. 1975 – 2010 การศึกษาชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนขนบการเขียนชีวประวัติบุคคลใน
ลาวนับจากการปฏิวัติสังคมนิยม งานเขียนชีวประวัติในรูปแบบจารีตนิยมของลาว ที่เน้นการเขียน
ประวัติเชื้อพระวงศ์ ขุนนางข้าราชการ พ่อค้า มาสู่งานชีวประวัติประวัติผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติ
และวีรชนที่อยู่ในขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวหรือร่วมต่อสู้กับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดารารัตน์
ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการเขียนชีวประวัติในลาวเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วง ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา 
หลังจากความขัดแย้งในยุคสงครามเย็นคลี่คลายตัวลง ลาวปรับเปลี่ยนตัวเองมาคบหากับชาติในโลก
ประชาธิปไตยมากข้ึนและประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ โดยทางการลาวให้ความส าคัญกับการ
รื้อฟ้ืนอดีตและสนับสนุนให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวีรชนของชาติใน 4 กลุ่มส าคัญ คือ วีรกษัตริย์ 
วีรบุรุษ วีรชนแห่งชาติ นักรบแข่งขันแห่งชาติ และมีงานเขียนชีวประวัติบุคคลกลุ่มต่าง ๆ แพร่หลาย
ขึ้น เช่น นักปฏิวัติ พระสงฆ์ ปัญญาชน นักคิดคนส าคัญในโลกสังคมนิยม เป็นต้น   

งานของ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ (2539) ศึกษาถึงการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยใหม่ 
ตั้งแต่หลัง ค.ศ. 1975 เป็นต้นมา ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างความรู้ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว
ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม อยู่ภายใต้การชี้น า ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว การเขียน
ประวัติศาสตร์ลาวเดินตามแนวนโยบายของพรรคและรัฐบาลลาว และมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ก าหนดทิศทางการเขียนประวัติศาสตร์ของพรรค อาทิ ในช่วงภายหลังการปฏิวัติ  พรรคมุ่งเน้น การ
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ต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างอุดมการณ์สังคมนิยมกับอุดมการณ์ศักดินา แต่ในปัจจุบันภายหลังยุค
สงครามเย็น ภายใต้บริบทการรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติ ลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ไหลบ่าเข้า
ไปในสังคมลาว พรรคหันมารื้อฟ้ืนประวัติวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชาติ  

งานของปณิตา สระวาสี ( 2546) ศึกษาการสร้างส านึกความเป็นชาติของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ . 1975 – 
2000 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในการสร้างส านึกความเป็น
ชาติ และความสอดคล้องกับความเป็นจริงของความเป็นชาติที่ปรากฏในแบบเรียนชั้นประถมศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าการสร้างความเป็นชาติที่ปรากฏผ่านแบบเรียน มีทั้งแนวคิดแบบมาร์กซิส ม์กับการ
เน้นความสัมพันธ์ของชาติที่เป็นลักษณะครอบครัว เน้นความเป็นพี่น้อง มีความสามัคคีปรองดองกัน 
และมีความเสมอภาคกันแม้จะต่างกลุ่มชาติพันธุ์กัน มีอุดมการณ์สังคมนิยมท่ีเชื่อมโยงคนในชาติเข้า 
และเชื่อม่ันต่อการน าพรรค ในการที่จะน าชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

งานศึกษาของปรียาภรณ์ กันทะลา ( 2552) ศึกษาแนวคิดการสร้างชาติของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวระหว่าง ค.ศ. 1975-1986 โดยวิเคราะห์ผ่านหนังสือพิมพ์เสียงป ระชาชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การควบคุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการปฏิวัติประเทศ 
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้พยายามสร้างชาติลาวขึ้นใหม่ให้แตกต่างออกไปจากระบอบเก่า โดย
พยายามเปลี่ยนประชาชนลาวให้เป็น “คนสังคมนิยม” และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าใจและเลื่อมใสต่อ
ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ซึ่งพรรคได้กระตุ้นให้เกิดความรักชาติผ่านการอธิบาย
ประวัติศาสตร์ใหม่ สร้างศัตรูภายนอกเพ่ือปลุกระดมกระแสชาตินิยมภายใน และสร้างความหมายของ
วัฒนธรรมและประเพณีชาติลาวขึ้นใหม่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ได้ปรากฏอยู่ใน
หนังสือพิมพ์เสียงประชาชน 

บัวไข เพ็งกระจันทร์ ( 2551) ศึกษาความหมายทางสังคมของการฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานทั้ง
ในช่วงก่อนและหลังยุคจิตนาการใหม่  ผลการศึกษาพบว่าคัมภีร์ใบลาน ถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนที่แห่งการ
ช่วงชิงความหมายทางสังคม ในสมัยที่ลาวเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสฝรั่งเศสส่งเสริมการฟ้ืนฟูพุทธ
ศาสนาและคัมภีร์ใบลาน เพ่ือเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางพุทธศาสนาของลาวออกจากแบบฉบับสยาม 
เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้น านโยบาย “จินตนาการใหม่” มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ท าให้
วัฒนธรรมภายนอกได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศลาว ส่งผลให้รัฐบาลลาวได้ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมของชาติ และคัมภีร์ใบลานได้รับการฟ้ืนฟูในฐานะ มรดกวัฒนธรรมของชาติลาว 

เมื่อพิจารณาผลงานการศึกษาดังกล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าแม้จะมีผลงานจ านวน มาก
ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง อุดมการณ์ชาติ ในฐานะที่เป็นกลไกในการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมืองของรัฐบาลสังคมนิยมลาวในแง่มุมต่าง ๆ  ตลอดจนการพิจารณา บริบทและเงื่อนไข
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ในการสร้างความเป็นชาติ เครื่องมือภาคปฏิบัติการของรัฐในการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติ  กระนั้นงานที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ ยังมุ่งศึกษาการสร้างส านึกความเป็นชาติที่เน้นการเชิดชูวีรชนปฏิวัติและผู้น าของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นชาติลาว ขณะที่งานชิ้นนี้มุ่งเน้นการศึกษา
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างความเป็นชาติของลาวด้วยการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะเสาหลักของ
ชาติ เพื่อเพ่ิมมุมมองและความเข้าใจในการศึกษาอุดมการณ์ชาติและการสร้างความเป็นชาติของลาวที่
มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบท สถานการณ์แวดล้อม 
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บทที่ 3 
ก าเนิดรัฐ-ชาติ การสร้างส านึกความเป็นชาติ  

และการครองอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 
 

3.1 ลาวก่อนเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ 
 
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนชาติลาวเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่

ชัดเช่นเดียวกับอาณาจักรและรัฐโบราณอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่องรอยหรือ
หลักฐานส าคัญท่ีบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของลาวในยุคโบราณ ก่อนการ สถาปนา อาณาจักร
ปรากฏอยู่ในหลักฐานประเภทต านาน นิทาน ปรัมปรา  ทั้งนี้ นักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาประวัติศาสตร์
นิพนธ์ลาวสมัยโบราณ อาทิ อรรถ นันทจักร์ ( 2529) จารุวรรณ ธรรมวัตร ( 2529)                    
กิตติรัตน์ สีหบัณฑ์ ( 2549)  อธิบายว่าการบันทึกประวัติความเป็นมาของสังคมลาว ได้เริ่มปรากฏ
ร่องรอยส าคัญในช่วงนับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14-15 เป็นต้นมา อันเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนลาวได้
พัฒนาเข้าสู่การปกครองแบบอาณาจักร โดยจารีตการบันทึกประวัติความเป็นมาของสังคมลาวในยุค
โบราณปรากฏในรูปของ  “พ้ืน” ซึ่งมีลักษณะเรื่องราวแบบเดียวกับ นิทาน ต านาน บอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาของบ้านเมืองโดยมีวีรบุรุษหรือกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของเรื่อง “พ้ืน” ส าคัญที่บอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมาของลาวในสมัยโบราณและกลายเป็นหลักฐานที่นักประวัติศาสตร์ลาวในยุคหลัง
ใช้ในการเขียนและล าดับเรื่องราวประวัติศาสตร์ในยุคต้น ก็คือ “พ้ืนขุนบรม”1 

พ้ืนขุนบรมปรากฏในหลายส านวนหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม อาจแบ่งเนื้อเรื่องเป็น               
3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นอดีตอันไกลโพ้นไม่มีมิติของเวลาว่าด้วยเรื่องของก าเนิดชนชาติลาวและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ในบริเวณลุ่มน้ าโขงตอนกลางซึ่งมีก าเนิดร่วมกันจากน้ าเต้าผลเดียวกัน  และเรื่องราว
การสร้างบ้านแปงเมืองภายใต้การน าของ “ขุนบรม” ผู้ซึ่งแถนได้ส่งให้มาปกครองบ้านเมืองในขณะที่
เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย  ขุนบรมปกครองบ้านเมืองให้เกิดความเรียบร้อย สอนวิธีการท ามาหากิน

                                      
1
 มหาสิลา วีระวงส์ ปราชญ์ลาวซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาพ้ืนขุนบรมให้ความเห็นว่า

ฉบับเก่าแก่ท่ีสุดแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุลราช (ค.ศ. 1501 - 1520)  ซึ่งมหาสิลา วีระวงส์ ได้คัดลอก
โดยใช้ชื่อว่า “นิทานขุนบรมราชาธิราช ฉบับดั้งเดิมของประวัติศาสตร์ลาว” และใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าคัญในการเขียนพงศาวดารลาวในยุคต่อมา     
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และหลักคุณธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน ต่อมาขุนบรมได้ส่งโอรส 7 องค์ไปปกครองบ้านเมืองต่าง ๆ 2 
ส่วนที่สองว่าด้วยเรื่องราวกษัตริย์ต้นวงศ์ล้านช้าง จากยุคสมัยของ “ขุนลอ” โอรสองค์โตที่ขุนบรมให้ 
ปกครองเมืองชวา หรือนครเชียงดง เชียงทอง (หลวงพระบางในปัจจุบัน) เนื้อความในส่วนนี้เริ่มมีมิติ
เวลาทางประวัติศาสตร์ โดยภายหลังจากรัชสมัยของขุนลอได้มีกษัตริย์ปกครองเมืองชวาสืบต่อมาถึง 
22 พระองค์ นับเป็นเวลากว่า 500 ปีเศษ ก่อนที่จะถึงรัชสมัยของพระเจ้าฟูางุ่ม และส่วนที่สามเป็น
เรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟูางุ่ม  เป็นต้นมา เนื้อความ
ในส่วนนี้มีล าดับเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด   เนื้อความในส่วนนี้จะมีบันทึกเรื่องราวเพิ่มเติมในแต่
ละรัชกาลของกษัตริย์ราชวงศ์ล้านช้าง เมื่อพ้ืนขุนบรมได้ถูกสืบทอด คัดลอก สืบต่อมา3 

แม้ว่าเรื่องราวในยุคต้นของประวัติศาสตร์ชาติลาวมีลักษณะโครงเรื่องแบบเทพนิยายเชิง
ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามแวดวงประวัติศาสตร์ลาวในปัจจุบันรับเอาค าอธิบายที่ปรากฏตาม           
พ้ืนขุนบรมโดยเฉพาะนับตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าฟูางุ่มเป็น “แม่บท” 
ค าอธิบายประวัติความเป็นมาของชาติลาว ดังนั้นตามประวัติศาสตร์ลาว อาณาจักรล้านช้างจึงเป็น
อาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของชนชาติลาวบนผืนแผ่นดินลาว โดยพระเจ้าฟูางุ่มคือกษัตริย์         
ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านช้างในปี ค.ศ. 1353 พระองค์สามารถ รวบรวมแผ่นดิน แผ่ขยายอาณาจักร
ล้านช้างให้เป็นอาณาจักรที่เข้มแข็ง ยุคสมัยของพระเจ้าฟูางุ่ม เป็นยุคส าคัญของการวางรากฐานด้าน
การเมือง  การปกครองและสังคมวัฒนธรรม อาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมายาวนาน
กว่า 300 ปี ผ่านช่วงเวลาที่มีทั้งความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมถอย รัชสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
สมัยแห่งความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ หรือได้สร้างรากฐานความเจริญให้กับอาณาจักรของชนชาติลาว 
นอกจากรัชสมัยของพระเจ้าฟูางุ่ม (ค.ศ. 1353-1373) คือ รัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  (ค.ศ. 
1548-1571) ซึ่งเป็นสมัยที่อาณาจักรล้านช้างได้มีการย้ายศูนย์อ านาจทางการเมืองจากนครเชียงดง 
เชียงทองหรือหลวงพระบาง มาอยู่ที่นครเวียงจันทน์และพัฒนาราชธานีแห่งใหม่ให้มีความศิวิไลซ์
รุ่งเรืองและรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช  (ค.ศ. 1638-1695) อันเป็นยุคสมัยที่บ้านเมืองมี

                                      
2
 โอรสที่ขุนบรมส่งไปปกครองเมืองต่าง ๆ ประกอบด้วย ขุนลอ ลูกชายคนโตปกครอง

เมืองชวา ขุนยี่ผาลานครองเมืองสิบสองพันนา สามจูสงครองหัวพันทั้งห้าทั้งหก ไสผงครองเมืองยวน
โยนก หรือล้านนา งั่วอินครองเมืองอโยธยา ลกกลมครองเมืองเชียงคาน เจ็ดเจืองครองเมืองพวน   

3 ยกตัวอย่างเช่นพื้นขุนบรมที่แต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุลราช มีข้อความสิ้นสุดลงในสมัย
พระเจ้าวิชุลราช พื้นขุนบรมที่แต่งขึ้นในสมัยพระยาแสนสุรินทร์มีข้อความสิ้นสุดลงในสมัยพระยาแสน
สุรินทร์ เป็นต้น 
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ความสงบ มีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม จึงได้รับการยกย่องว่า
เป็นยุคทองของอาณาจักรล้านช้าง   

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 อาณาจักรลาวล้านช้างเสื่อมลงเป็นล าดับ จากการแย่งชิง
อ านาจในกลุ่มผู้ปกครองและการขัดแย้งแข่งขันของศูนย์อ านาจต่าง ๆภายในอาณาจักร  ถึงช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 18 อาณาจักรล้านช้างแตกแยกออกเป็น3 อาณาจักร 3 ศูนย์อ านาจหลัก คือหลวงพระบาง  
เวียงจันทน์ และจ าปาศักดิ์ โดยที่ ขุนนางและผู้ครองอ านาจของแต่ละอาณาจักรต่าง แสวงหา การ
สนับสนุนจากอาณาจักรข้างเคียงที่มีอ านาจเข้มแข็งกว่า เช่น เวียดนาม สยาม และพม่า ที่ได้ถือโอกาส
ขยายอ านาจเข้าครอบง า อาณาจักรล้านช้าง ในที่สุดใน ค.ศ. 1779 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตาก
สิน อาณาจักรล้านช้างทั้งสามอาณาจักรไดต้กเป็นประเทศราชของสยาม  

การที่อาณาจักรล้านช้างได้ขยาย อิทธิพลเหนือดินแดนต่าง ๆ ส่งผลให้ล้านช้างมีอ านาจ
ปกครองเหนือกลุ่มชนต่าง ๆ กลายเป็นอาณาจักรที่มีความหลากหลายทางด้าน ชาติพันธุ์ ภาษา  
วัฒนธรรม ผู้ปกครองล้านช้าง จึงมีการปรับปรุง โครงสร้างอ านาจการปกครองและการจัดระเบียบทาง
สังคมวัฒนธรรม  มีการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองใน ระบบของศักดินาที่มีกษัตริย์ หรือเจ้าชีวิต เป็น
ประมุข  มีการจัดระเบียบทางสังคม มีการน าพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หลอม
กล่อมเกลาความคิดความเชื่อของประชาชน คติธรรมของศาสนาพุทธได้ถูกผสมผสาน กับความเชื่อ
ดั้งเดิมในสังคม โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องผีฟูา แถน  กลายเป็น จารีตประเพณี ที่เรียกว่า                   
“ฮีตคอง” หรือ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ที่คนในสังคมล้านช้างพึงยึดถือปฏิบัติ   

นอกจากพุทธศาสนาอีกหนึ่งแนวทางส าคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของผู้คนในสังคมรวมถึงการสร้างสิทธิธรรมให้กับอ านาจของกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมือง ก็คือ การ
เขียน “ประวัติศาสตร์” บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบ้านของเมือง ดังที่ปรากฏใน “พ้ืนขุนบรม” 
จารุวรรณ ธรรมวัติ ( 2529) ผู้ศึกษาต านานขุนบรมกับการเขียนพงศาวดารลาวได้อธิบายถึง
ความส าคัญของพ้ืนขุนบรมว่าเป็นงานที่เขียนขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองในการสร้างความ
สมานฉันท์และประสานความสัมพันธ์ของระหว่างชาวลาวและกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณลุ่มน้ าโขง
ตอนกลางว่ามีก าเนิดร่วมกันผ่านต านานเรื่องน้ าเต้าปุง เช่นเดียวกับการสานความสัมพันธ์ระหว่าง
ดินแดนต่าง ๆ แถบสองฝั่งโขงที่ล้วนมาจากสายเครือญาติเดียวกัน คือล้วนสืบเชื้อสายจากขุนบรมพื้น
ขุนบรมยังสะท้อนถึงการอ้างสิทธิธรรมทางการเมืองของกษัตริย์ลาวล้านช้าง การที่กษัตริย์ลาวล้าน
ช้าง สืบเชื้อสายมาจากขุนลอ ลูกชายคนโตของขุนบรมผู้ที่แถนฟูาส่งมา คือการอ้างอิงถึงการที่กษัตริย์
มีชาติก าเนิดและฐานะสูงส่ง เปรียบดังผู้ได้รับ สิทธิธรรมให้ปกครองบ้านเมือง บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของ
ประชาชน  ประชาชนจึงมีหน้าที่ต้องเคารพเชื่อฟังกษัตริย์  
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ในอีกด้านหนึ่งพ้ืนขุนบรมสะท้อนถึงจารีตของสังคมในการบันทึกอดีตและบอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมาของตน  ของกลุ่มชน บ้านเมือง อาณาจักรผ่านเรื่องราวของกษัตริย์  หรือ
ผู้ปกครองในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของส านึกประวัติศาสตร์ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของ
อาณาจักรล้านช้าง พื้นขุนบรมได้ถูกสืบทอด คัดลอก และบันทึกเรื่องราวเพ่ิมเติมในแต่ละรัชกาลของ
กษัตริย์ราชวงศ์ล้านช้าง ในสมัยที่ลาวตกเป็นประเทศราชของสยาม ซึ่งมีจารีตการบันทึก
ประวัติศาสตร์ในรูปแบบพงศาวดาร  หรือการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ
พระมหากษัตริย์ พ้ืนขุนบรมปรากฏในชื่อ “พงศาวดารล้านช้าง” รวมทั้งถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
พงศาวดารลาวฉบับต่าง ๆ อาทิ พงศาวดารเวียงจันทน์ พงศาวดารหลวงพระบาง  ดังนั้นจารีตของ
การบันทึกประวัติศาสตร์โดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางจึงได้มีการสืบทอดมาเป็นล าดับ 

อาณาจักรล้านช้าง เริ่ม เสื่อมลงเป็นล าดับ จากการ ชิงอ านาจในกลุ่มผู้ปกครองเมื่อสิ้น
รัชกาลของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช เมื่อถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 18 อาณาจักรล้านช้างแตกแยก
ออกเปน็ 3 ศูนย์อ านาจ คือหลวงพระบาง เวียงจันทน์  (ค.ศ. 1707) และจ าปาศักด์ิ (ค.ศ. 1713) เปิด
โอกาสอาณาจักรข้างเคียง อันได้แก่ พม่า สยาม และเวียดนาม ขยายอ านาจเข้าครอบง า อาณาจักร
ล้านช้าง ในที่สุด อาณาจักร ล้านช้างทั้ง 3 อาณาจักร ได้ตกเป็นประเทศราชของสยามในรัชสมัยของ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ใน ค.ศ. 1779 (อนินทร์ พุฒิโชติ, 2546, น. 23) 

แม้ลาวจะตกเป็นประเทศราชของสยามในช่วงต้นศตวรรษท่ี 18 หรือนับแต่สมัยของ
พระเจ้าตากสินและเม่ือมีการเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ ฐานะเจ้าประเทศราชได้รับการสืบต่อโดยราชวงศ์
จักรี แต่สยามไม่ได้มีอ านาจควบคุมเหนือแผ่นดินลาวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  นอกเหนือจากการน า
สมาชิกราชวงศ์ลาวมาเป็นตัวประกันความภักดีท่ีกรุงเทพดังเช่นกรณีเจ้าอนุวงศ์ การแสดงความ
จงรักภักดีในฐานะประเทศราชด้วยการส่งส่วยบรรณาการและก าลังพลในยามสงคราม โดยทั่วไปแล้ว
ในระยะต้นของการตกเป็นประเทศราชสยามยังคงรักษารูปแบบการปกครองแบบเดิมของลาวเอาไว้
คือลาวยังคงแบ่งเป็น 3 ศูนย์อ านาจ อันได้แก่หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจ าปาศักดิ์ และยังคงมี
อ านาจปกครองตนเองโดยเชื้อสายราชวงศ์ลาว และแม้ว่าลาวจะตกเป็นประเทศราชของสยามแต่ลาว
ก็ยังคงแสดงความภักดีต่อเวียดนาม  อย่างไรก็ตาม เมื่อการเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ของราชวงศ์จักรีใน
สยามเริ่มมีความมั่นคงเข้มแข็ง สยามได้เริ่มกระบวนการในการรวมอ านาจมาไว้ที่ส่วนกลางมากขึ้น มี
การน านโยบาย “สักเลก”และเกณฑ์แรงงานที่สยามน ามาใช้เพื่อควบคุมก าลังพล สร้างความไม่พอใจ
ให้กับขุนนางท้องถิ่นและเจ้าประเทศราชที่อยู่ภายใต้อ านาจสยาม (สจ๊วต-ฟฺอกซ์ , 2553, น.19. และ 
แกรนท์, 2549, น.28) 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบทางการเมืองใน
หัวเมืองลาวอยู่เป็นระยะ อาทิ การต่อต้านของเซียงแก้วและการต่อต้านของพะสาเกียดโง้งในเขต
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อาณาจักรจ าปาศักดิ์ อย่างไรก็ตาม การต่อต้านอ านาจสยามครั้งส าคัญคือ การต่อต้านของเจ้าอนุวงศ์ 
กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ สงครามจากการแข็งเมืองของเจ้าอนุวงศ์ในครั้ง
นี้ไม่เพียงเป็นสงครามความขัดแย้งครั้งส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของลาวและสยาม 
แต่สงครามเจ้าอนุวงศ์ยังเป็นสงครามท่ีน ามาซึ่งข้อถกเถียงจากการเขียน/อธิบาย/ ประวัติศาสตร์จาก
จุดยืนที่แตกต่างกันระหว่างลาวไทยที่เข้มข้นที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง และน าไปสู่การรับรู้และตีความ
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของไทยและลาว กล่าวคือในขณะที่ประวัติศาสตร์ไทยจารึก
สงครามครั้งนี้ไว้ในนาม “กบฏ”เจ้าอนุวงศ์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ลาวได้จารึกสงครามครั้งนี้ว่า
เป็นสงคราม “กู้เอกราช”  

เจ้าอนุวงศ์ เป็นโอรสของเจ้าสิริบุญสารอดีตเจ้าชีวิตอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ 
ภายหลังจากความพ่ายแพ้ของเวียงจันทน์ต่อกองทัพของพระเจ้าตากสินและเวียงจันทน์ตกเป็น
ประเทศราชของสยามในปี ค.ศ. 1779 เจ้าอนุวงศ์ในวัยเยาว์ได้ถูกน าตัวมาเป็น “องค์ประกัน” ที่
สยาม เจ้าอนุวงศ์จึงเติบโตในแวดวงราชส านักสยาม และสามารถสร้างผลงานน ากองทัพช่วยสยามรบ
ในสงครามหลายครั้ง ในปี ค.ศ. 1794 เจ้าอนุวงศ์ได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 ให้เป็นอุปราชแห่งนครเวียงจันทน์ ต่อมาเม่ือเจ้าอินทะวงศ์เจ้า
ชีวิตล้านช้างเวียงจันทน์สิ้นพระชนม์ เจ้าอนุวงศ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ในปี ค.ศ. 1804  ใน
ฐานะเจ้าชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์ได้ฟ้ืนฟูความเข้มแข็งของนครเวียงจันทน์ 
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา วัดวาอาราม สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหัวเมืองลาวต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 
1827 เจ้าอนุวงศ์ได้ตัดสินใจท าสงครามต่อต้านอ านาจการปกครองของสยาม  (สถาบันค้นคว้า
วิทยาศาสตร์การศึกษา, 2010, น.75-80) 

แม้สงครามเจ้าอนุวงศ์จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ เจ้าอนุวงศ์ถูกจับและน าตัวมายัง
กรุงเทพ แห่ประจานในฐานะกบฎ ถูกทรมานจนสิ้นพระชนม์ นครเวียงจันทน์ถูกเผาจนกลายเป็นเมือง
ร้าง อ านาจของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันสูญสิ้น แต่ในด้านหนึ่งได้มีการถ่ายทอดเหตุการณ์บรรยาย
ถึงความยากล ายากและความคับแค้นใจของชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ผ่านบทเพลง บท
กลอน รวมทั้งผ่านวรรณกรรมลาว อาทิเรื่อง “สานลบพะสูน”  และ “พ้ืนท้าวเหลาค า” เจ้าอนุวงศ์จึง
ได้กลายเป็นต านานเล่าขานของนักชาตินิยมลาวในยุคต่อมา  ทั้งยังส่งผลต่อการรับรู้ตัวตนของ
ประชาชนทั้ง 2 ชาติและความสัมพันธ์ระหว่างลาว-ไทย ในยุคหลัง  ดังที่ มหาสิลา วีระวงส์ ปราชญ์
และปัญญาชนชาตินิยมคนส าคัญของลาว ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการศึกษาค้นคว้าและผลิตผล
ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลาว บันทึกความทรงจ าไว้ว่า “เจ้าอนุวงศ์”  มีอิทธิพลต่อส านึก
ชาตินิยมของมหาสิลาและเป็นแรงบันดาลใจให้มหาสิลาเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวกับขบวนการ
ชาตินิยมลาวภายใต้การน าของเจ้าเพชรราช จากการที่ได้ฟังเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าอนุมาตั้งแต่สมัย
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ยังเล็ก ต่อมาเมื่อได้อ่านหนังสือท่ีพูดถึงเจ้าอนุวงศ์อย่างดูถูกเหยียดหยามท าให้เกิดความเจ็บปวดและ
ต้องการเข้าร่วมกับขบวนการชาตินิยมเพ่ือกอบกู้เอกราชของชาติ ดังที่ว่า 

 
ขณะเรียนหนังสือกับคุณตา คุณตาได้เล่านิทานต่าง ๆ ให้ฟัง จนกระท่ังเรื่องเจ้าอนุและ
เจ้าราชวงศ์ ช่วงหนึ่งคุณตาเล่าว่า พวกเราแต่ก่อนนั้นไปเสียส่วยให้เจ้าอนุเวียงจันทน์  
สยามไปตีเอาเวียงจันได้ จึงต้องส่งส่วยให้สยาม แล้วคุณตาก็เล่าเรื่องเจ้าราชวงศ์รบกับ
สยาม แล้วหลบหนีเข้าปุาไปเรียนมนตร์กับ ฤๅษี ตามเรื่องท่ีเล่าไว้ในหนังสือ พื้นท้าว
เหลาค า . . . 

เวลานั้นได้อ่านหนังสือพิมพ์ลาวที่ออกในเวียงจันทน์ ซึ่งกลุ่มพระจากเมืองโขง เอา
ไปให้อ่าน จึงมีความต้องการแรงกล้าที่จะได้เห็นเมืองเวียงจัน ทน์ที่สุด พร้อมกันนั้นก็ได้
อ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งแจกในงานทอดกฐินหลวงชื่อว่า ‘ปราบกบฏไอ้อนุเวียงจันทน์ ’ 
จัดพิมพ์โดยเจ้าฟูาพระนครสวรรค์วรพินิจ  องค์อภิรัฐมนตรีแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยาม 
รัชกาลที่ 7 ในหนังสือเล่มนั้นเรียกเจ้าอนุว่า ‘ไอ้อนุ ’ และเรียกเจ้าหญิงค าปูอง          
พระมเหสีว่า ‘อ่ีค าปูอง ’ เมื่ออ่านตลอดเรื่องแล้วรู้สึกเจ็บปวดที่สุด จึงมีความคิดเรื่อง
การกู้ชาติเกิดข้ึนและแรงกล้าอย่างเคืองแค้นตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมา (สิลา วีระวงส์, 
มหา, 2548, น. 378-381)  

 
หลังเหตุการณ์สงครามเจ้าอนุวงศ์ได้สิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝุายเวียงจันทน์ 

สยามได้กระชับอ านาจที่มีเหนือหัวเมืองลาวมากยิ่งขึ้น  มีเพียงหลวงพระบางเท่านั้นที่ดูเหมือนจะ
ยังคงสามารถด ารงอ านาจอิสระของตนในฐานะเป็นประเทศราช (โดยหลวงพระบางไม่เพียงส่งเครื่อง
บรรณาการให้สยามแต่ยังส่งให้ราชส านักเว้และปักกิ่ง) หลังจากตกอยู่ในสถานะประเทศราชของสยาม
กว่า 1 ศตวรรษ อ านาจของอาณาจักรลาวล้านช้างที่มีต่อสยามได้สิ้นสุดลง เมื่อ ฝรั่งเศสประสบ
ความส าเร็จในการขยายอ านาจยึดครองอาณาจักรล้านช้างในปี ค.ศ. 1893  
 
3.2 ลาวภายใต้การปกครองของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส : การเปลี่ยนผ่านรัฐลาวโบราณสู่ 

รัฐชาติลาวยุคใหม่ 
 

นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ธงชัย วินิจจะกูล ( 2556) อธิบาย
พัฒนาการของการสร้างรัฐ-ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า การขยายอ านาจเข้ามาของจักรวรรดิ
นิยมตะวันตกเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อรูปพัฒนาการใน
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รูปแบบของรัฐชาติสมัยใหม่ ก่อนที่ดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกเป็นอาณานิคม
ของชาติตะวันตก รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ ในเดินแดนแถบนี้ ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ
ความสัมพันธ์แบบรัฐจารีต รัฐหรืออาณาจักรต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีพรมแดนหรือ
เส้นเขตแดนที่ชัดเจน ขอบเขตพ้ืนที่อ านาจของแต่ละรัฐขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของรัฐในแต่ละ
ช่วงเวลา จึงเกิดสภาพการณ์ซ้อนทับของปริมณฑลทางอ านาจของแต่ละรัฐ รัฐขนาดเล็กมักอยู่ใต้
ปริมณฑลทางอ านาจของอาณาจักรใหญ่ที่เหลื่อมซ้อนกันหรือถูกนับเป็นชายแดนของอาณาจักรขนาด
ใหญ่หลายแห่งในเวลาเดียวกัน  แม้แต่รัฐประเทศราชก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจหรืออาจสวามิภักดิ์ต่อ
อาณาจักรใหญ่หลายอาณาจักรเช่นเดียวกัน ดังปรากฏค าเรียก “เมืองสองฝุายฟูา” หรือ “สามฝุาย
ฟูา” ที่ส่งบรรณาการแสดงการสวามิภักดิ์ต่อเจ้าประเทศราชสองหรือสามแห่ง การเปลี่ยนแปลงของ
รัฐจารีตได้เกิดขึ้นเมื่อเมื่อจักรวรรดินิยมตะวันตกได้ขยายอ านาจเข้ามาพร้อมกรอบแนวคิดเรื่องรัฐชาติ 
การมีอ านาจอธิปไตยหนึ่งเดียว การมีเส้นพรมแดนขอบเขตอ านาจรัฐที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงจากรัฐ
จารีตสู่รัฐสมัยใหม่ได้เกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการรวมศูนย์อ านาจ ผ่านการก าหนดเส้นพรมแดนและ
การท าแผนที่เขตแดนหรือการสร้าง “ภูมิกายา” ของรัฐตามแนวคิดภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐชาติสมัยใหม่ 
รวมถึงการสร้างส านึกความเป็นชาติ ผ่านระบบการศึกษา และเทคโนโลยีทางอ านาจสมัยใหม่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะด้านการพิมพ์ การสื่อสารและการคมนาคมที่มีผลต่อการเชื่อมโยงประชาชนเข้าสู่                 
จินตกรรมความเป็นชาติแบบรัฐชาติสมัยใหม่ 

วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนในลาวเช่นกัน การขยายอ านาจเข้ามาปกครองลาวของ
ฝรั่งเศสเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการก าเนิด “รัฐชาติลาว” การเปลี่ยนผ่านรัฐลาวโบราณสู่รัฐชาติลาว
ยุคใหม่ ทั้งในมิติของการมีอ านาจอธิปไตยหนึ่งเดียว สถานะของ ความเป็นเมือง “สองฝุายฟูา” “สาม
ฝุายฟูา” ของลาวสิ้นสุดลง อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนลาวทั้งมวลอยู่ภายใต้อ านาจของเจ้าอาณา
นิคมฝรั่งเศส หรือการก าหนดเส้นพรมแดนและการท าแผนที่เขตแดนลาว  ภายใต้อ านาจการปกครอง
ของฝรั่งเศสยังเป็นช่วงส าคัญของการสร้างส านึกความเป็นชาติ และการพยายามนิยามอัตลักษณ์ 
“ความเป็นลาว”  

การขยายอ านาจ ของฝรั่งเศส เข้าสู่ลาว  เริ่มขึ้นภายหลังจากท่ีฝรั่งเศสสามารถยึดครอง
เวียดนามและกัมพูชาได้ส าเร็จในช่วงทศวรรษ 1880  โดยฝรั่งเศสอาศัยประโยชน์จาก สถานะแห่งการ
เป็นเมือง “สองฝุายฟูา” ของลาว อ้างสิทธิ์ของ เวียดนามที่มีเหนือลาวขยายอ านาจเข้าสู่ลาวในฐานะ
เจ้าอาณานิคมของเวียดนาม พร้อมกับการใช้นโยบายเรือปืนกดดันสยาม ให้ยอมสละสถานะความเป็น
เจ้าประเทศราชเหนือดินแดนลาว น ามาซึ่งการลงนามในสนธิสัญญาฝรั่งเศส -สยาม ในวันที่ 3 ตุลาคม 
ค.ศ. 1893  
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ในด้านการเมือง การขยายอ านาจของฝรั่งเศส ส่งผลให้แผ่นดินลาวซึ่งเคยแตกแยกเป็น  
3 อาณาจักรมายาวนานนับ 2ศตวรรษ มีอ านาจการปกครองแบบรวมศูนย์ภายใต้การบังคับบัญชาของ
รัฐบาลอาณานิคม ฝรั่งเศส  โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครเวียงจันทน์ มีผู้ส าเร็จราชการชาว
ฝรั่งเศสเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองดินแดน โดยขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสที่ฮานอย 
(Gunn, 1990,pp. 14-15) การมีศูนย์กลางอ านาจหนึ่งเดียว มีขอบเขตของดินแดนที่แน่ชัด เป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา ลาวไปสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ อย่างไรก็ ตามฝรั่งเศสไม่ได้ท าลาย
โครงสร้างทางสังคมการเมือง ในยุคจารีตของลา ว เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมป์ กับสถาบัน
กษัตริย์ของลาว  ดังจะเห็นได้ว่า ฝรั่งเศสยินยอมให้เจ้ามหาชีวิต แห่งหลวงพระบาง มีอ านาจในการ
ปกครองในแขวงหลวงพระบางต่อไปภายใต้อ านาจการควบคุมของฝรั่งเศส  

เช่นเดียวกับในด้านสังคมวัฒนธรรม ฝรั่งเศส มิได้เข้ามาควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินชีวิต วิถีวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวลาว  ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ประชาชนชาวจึง
มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนัก ด้านหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ฝรั่งเศสไม่ได้ให้ความ
สนใจที่จะพัฒนาดินแดนอาณานิคมลาวให้มีความเจริญก้าวหน้า เมื่อเทียบกับกัมพูชาและเวียดนาม 2 
อาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส ลาวเป็นดินแดนที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจน้อยที่สุด ก่อนทศวรรษ 1940 
แทบไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมในลาว การพัฒนาด้านการศึกษา
ยืนยันถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนสงครามโลกครั้ง ที่ 2 โรงเรียนที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นในลาว มีแค่
โรงเรียนในระดับประถม ศึกษาเท่านั้น  ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยม มีเพียงแห่งเดียวคือ
วิทยาลัยปาวี ในนครเวียงจันทน์ ที่สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1923 (Stuart-Fox, 1997, p. 43) การที่ฝรั่งเศส
ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาดินแดนอาณานิคมลาวให้มีความเจริญก้าวหน้า ในแง่หนึ่งท าให้
ประชาชนลาวขาดโอกาสในการ สั่งสมประสบการณ์  ขาดการเรียนรู้และ เพาะบ่มความคิด ที่ก้าวหน้า 
ความเคลื่อนไหวในรูปลักษณ์ของขบวนการชาตินิยมลาวจึงเริ่มขึ้นอย่างเชื่องช้าเมื่อเปรียบเทียบกับ รัฐ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตกเช่นเดียวกับลาว  

กระทั่งในช่วงทศวรรษ 1940 เป็นต้นมาจึงเริ่มปรากฏความเคลื่อนไหวด้านชาตินิยม
และการสร้างส านึกความเป็นชาติในแบบรัฐชาติสมัยใหม่ในสังคมลาว  ภายใต้บริบทของสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ช่วงเวลาที่สถานะอ านาจความเป็นเจ้าอาณานิคมของฝรั่งเศสเสื่อมถอย จากความพ่ายแพ้ต่อ
เยอรมันในภาคพ้ืนยุโรปและการขยายอ านาจของญี่ปุุนในแถบเอเชียรวมถึงสหพันธ์อินโดจีนของ
ฝรั่งเศส ในช่วงเวลาที่อ านาจของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสถูกท้าทาย ฝรั่งเศสจึงหันมาให้ความเอาใจใส่
ในการพัฒนาลาวในด้านต่าง  ๆ มากขึ้นเพ่ือรักษาฐานอ านาจของฝรั่งเศสในลาว อาทิ ฝรั่งเศสได้เปิด
โอกาสให้ชาวลาว โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงเข้ามามีมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมากขึ้น มีการ
เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาให้กับลาวในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาด้านการเกษตร กรรมและการ
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ปุาไม้ การพัฒนาด้านการคมนาคมโดยมีการสร้างถนน ใหม่ๆเพ่ือเชื่อมโยงลาวเข้ากับสหพันธ์อินโดจีน
ของฝรั่งเศส   อีกหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ การขยายตัวด้าน ด้านการศึกษา 
เพียงเวลา 4 ปีนับจากต้นทศวรรษ 1940 ได้เกิดการพัฒนาและการสร้าง โรงเรียนใน ดินแดนลาว
มากกว่าช่วงสมัยก่อนหน้ารวมกัน  จ านวนชาวลาวที่มีโอกาสเข้าศึกษาจึงเพ่ิมข้ึน จากประมาณ 6,000 
คนในช่วงปี ค.ศ. 1940 เป็นจ านวน 37,000 คน ในช่วงปี ค.ศ. 1950 (Dommen, 1985, p. 157) 
โดยนอกจากโรงเรียนในเขตเวียงจันทน์  ฝรั่งเศสได้ส่งเสริมให้มีการขยายการศึกษาออกไปในพ้ืนที่
ชนบท  โรงเรียนส าหรับชนกลุ่มน้อยหรือบรรดาชนเผ่าต่าง ๆ ในลาว จึงเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนี้4  

นอกจากการหันมาเอาใจใส่พัฒนาความเจริญในดินแดนลาวมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญนับจากต้นทศวรรษ 1940 คือการฝรั่งเศสได้ให้ความส าคัญ ในการสร้างส านึกความเป็นชาติ 
และสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลาว ผ่านโครงการส าคัญท่ีเรียกว่า  “โครงการปฏิรูปลาวเพ่ือฟ้ืนฟูชาติ” 
(Lao Renovation Movement) ที่เริ่มข้ึนในปี  ค.ศ. 1941 การด าเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงเพ่ือ
ฟ้ืนฟูฐานะความนิยมฝรั่งเศสในดินแดนลาว แต่เพื่อตอบโต้การ ที่รัฐบาลไทยภายใต้การน าของ ของ
จอมพลป. พิบูลสงคราม  อาศัยสถานการณ์ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แผ่ขยาย“ลัทธิไทย
ใหญ”่  เข้าสู่อินโดจีน มุ่งหมายปลุกระดมรวมคนเชื้อสายไทในดินแดนต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์
เรียกร้องดินแดนบางส่วนในอินโดจีนที่รัฐบาลไทยเห็นว่าเป็น “ดินแดนไทยที่สูญเสียไป” ด้วยการบีบ
บังคับอย่างไม่เป็นธรรมจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ซ่ึงนอกจากจะมีการด าเนินการทางการเมือง
ระดับชาติแล้วยังมีกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมปลุกเร้ากระแสชาตินิยมไทยและการต่อต้าน
อ านาจของฝรั่งเศสในอินโดจีน อาทิการรณรงค์ผ่านเพลงปลุกใจ เช่น เพลงข้ามโขงมาสู่แดนไทย  ผ่าน
รายการวิทยุที่มีการกระจายเสียงข้ามโขงไปยังฝั่งลาว (ปณิตา สระวาสี, 2546, น.28) 

การแผ่ขยายลัทธิไทยใหญ่ ของรัฐบาลไทยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนับ เป็นการท้า
ทายต่อสถานะและอ านาจของฝรั่งเศสในอินโดจีน  และส่งผลให้ ฝรั่งเศสเห็นความ จ าเป็นในการปลุก
ส านึกความเป็นชาติลาวและการสร้างอัตลักษณ์ “ความเป็นลาว”  ที่แตกต่างจากไทย ดังที่นายพลเรือ
เอกเดอคัวซ์ไดแ้สดงทัศนะมาถึงข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศสประจ าลาวว่า “คนลาวที่ไม่เคยใส่ใจที่จะมองพ้น
ยอดไม้ที่ล้อมรอบหมู่บ้านของตน  จะต้องตระหนักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาชนลาวผู้ยิ่งใหญ่” เช่นเดียวกับรายงานของฝรั่งเศสฉบับหนึ่งที่ เสนอความเห็นว่า  “หากรัฐบาล

                                      
4 อาทิ ใน ค .ศ. 1940 มีการสร้างโรงเรียน  (รัฐบาล) ส าหรับชาวม้งข้ึนเป็นครั้งแรกใน

แขวงเชียงขวาง (Gunn, 1990, p. 39)  เมื่อถึง ค .ศ. 1944 มีโรงเรียนส าหรับชนกลุ่มน้อยในลาว 6 
แห่ง มีนักเรียนเข้าศึกษาประมาณ 250 คน (Le Bar & Suddard, (eds), 1960, p. 80) 
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ของรัฐในอารักขาไม่ประสบความส าเร็จในการสร้างปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวของตัวเอง อย่างน้อยก็ใน
กลุ่มชนที่ได้รับการศึกษา พวกเขาก็จะถูกดึงดูดให้เข้าหาเพ่ือนบ้าน” (อีแวนส์, 2549, p. 84)  

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ลาว ถูกน ามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการ สร้างส านึกความ
เป็นชาติและอัตลักษณ์ความเป็นลาวที่ แตกต่างจากสยาม  โดยฝรั่งเศสสนับสนุนการท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนาเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ที่ถูกท าลาย
จากสงครามเม่ือศตวรรษก่อน โดยเฉพาะพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่ถูกท าลายจากกองทัพสยามและ
ฮ่อได้รับการส่งเสริมให้กลายเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของลาว มีการบูรณะหอพระแก้วและวัดวาอารามที่
ถูกท าลายจากกองทัพสยามแต่เม่ือครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ให้กลับมามีความงดงามอีกครั้ง  

ฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ลาว อาทิ การตีพิมพ์ต าราแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ลาว ซึ่งแกรนท์ อีแวนส์ได้ให้ทัศนะว่าต าราประวัติศาสตร์ลาว ที่ฝรั่งเศสผลิตขึ้นมุ่งเน้นที่
การสร้างความชอบธรรมน าเสนอถึงคุณงามความดีของฝรั่งเศสให้กับฝรั่งเศสในฐานะผู้ปกปูองลาว
ไม่ให้ถูกกลืนกินชาติจากสยาม ทั้งยังพยายามอธิบายเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ลาวเข้ากับประวัติศาสตร์
ของอินโดจีนเช่นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชาวลาวและกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบภาคใต้
ของลาวกับอาณาจักรจามปา เพ่ือเลี่ยง หรือเบี่ยงเบน ความสัมพันธ์ของลาว-สยามได้อย่างแยบยล ( อี
แวนส์, 2549, p. 84) แม้การพัฒนาต าราประวัติศาสตร์ลาวได้เริ่มขึ้นนับแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1920 แต่
ด้วยเหตุที่การขยายการศึกษาในลาวก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ในขอบเขตที่จ ากัดอย่างยิ่ง จึงมีคน
ลาวจ านวนเพียงน้อยนิดที่มีโอกาสได้ศึกษาต าราเหล่านี้ ในช่วงทศวรรษ 1940 เมื่อฝรั่งเศสให้
ความส าคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา จัดตั้งโรงเรียนขยายการศึกษาในลาว การส่งผ่านส านึก
ประวัติศาสตร์ผ่านต าราแบบเรียนและ การเขียนประวัติศาสตร์ชาติ ลาวจึงสามารถขยายสู่สาธารณชน
มากขึ้น  

การศึกษาของ  Ivarsson (ค.ศ. 1999) ได้ ชี้ให้เห็นว่าอีกหนึ่ง เครื่องมือส าคัญในการ
ส่งผ่านส านึกประวัติศาสตร์และส านึกความเป็นชาติ ลาว ในช่วงทศวรรษ 1940 เป็นต้นมา คือ 
หนังสือพิมพ์ลาวโดยฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้มีการจัดท าหนังสือพิมพ์ออกเผยแพร่ในประเทศลาวหลาย
ฉบับ อาทิ หนังสือพิมพ์ “ประเทศลาว” ( Pathet Laos) “เลอ นูโว ลาว” ( Le Nouveau Laos) ซ่ึง
ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ฉบับที่ส าคัญท่ีสุดคือหนังสือพิมพ์ “ลาวใหญ่” หนังสือพิมพ์ภาษาลาว
ฉบับแรก ซึ่งฝรั่งเศสได้สนับสนุนให้จัดท าขึ้นและเริ่มเผยแพร่ ใน ค.ศ. 1941  หนังสือพิมพ์ไม่เพียงเป็น
สื่อกลางในการรายงานข่าวสารต่าง ๆ ในดินแดนลาวซึ่งส่งผลต่อ การเชื่อมโยงชาวลาวที่อยู่ในภูมิภาค
ต่าง ๆเข้าด้วยกัน แต่ยังเป็นกระบอกเสียงส าคัญของฝรั่งเศสและกลุ่มปัญญาชนนักชาตินิยมลาวในการ
เผยแพร่ปลุกเร้าส านึกความเป็นชาติสู่สังคมลาว มีการตีพิมพ์บทกลอนหรือบทความเชิดชู
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของลาว  การน าเสนอถึงอดีตอันเจ็บปวดหรือยุคแห่งความ
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เสื่อมถอยในประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ไม่สามัคคีกัน ของประชาชนลาว และการรุกราน
ของต่างชาติโดยเฉพาะของสยาม โดยที่เรื่องราวของการต่อสู้ของเจ้าอนุวงศ์ได้ถูกน ามาตอกย้ า ดังที่
ปรากฏว่าในการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ลาวใหญ่ฉบับแรกได้มีการน าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้
ของเจ้าอนุวงศ์ต้านการกดข่ีปกครองของสยาม นอกจากนี้ยังมี การเผยแพร่ความเห็นของปัญญาชน
ลาวตอบโต้ต่อแนวคิดลัทธิไทยใหญ่ของรัฐบาลไทยที่มักอ้างความเป็น “เจ้าของ”หรือเป็นชาติผู้
ประดิษฐ์คิดค้นศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในดินแดนแถบนี้  

การปลุกกระแสความตื่นตัวในการสร้างส านึกความเป็นชาติและความเป็นลาวภายใต้
การสนับสนุนของฝรั่งเศส  แม้จะยังคงจ ากัดอยู่ในแวดวงของกลุ่มปัญญาชนลาวซึ่งเป็นเพียงคนกลุ่ม
เล็กๆ ในสังคมลาว แต่นับเป็นก้าวย่างส าคัญท่ีส่งผลต่อความเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมของลาว  และ 
เมื่อพลังของความคิดชาตินิยมเติบโตขึ้น ความเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมลาวไม่ได้อยู่ภายใต้
ร่มเงาอิทธิพลทางความคิดของฝรั่งเศสอีกต่อไป ดังจะเห็นได้จากความขัดแย้งของนักชาตินิยมลาว
และฝรั่งเศส เมื่อ ข้าหลวงใหญ่ของฝรั่งเศสมีนโยบายในการสร้างภาษาลาวมาตรฐานของโดยใช้
ตัวอักษรโรมันเป็นสื่อกลางในการเขียนภาษาลาว  ด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างความแตกต่างระหว่าง
ภาษาลาวและภาษาไทย และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านภาษาของสหพันธ์อินโดจีน
ของฝรั่งเศสผ่านการใช้ตัวอักษรโรมัน แนวคิดดังกล่าวได้ถูกต่อต้านและคัดค้าน โดยกลุ่มปัญญาชน
ชาตินิยมลาวภายใต้การน าของเจ้าเพชรราช จนต้องล้มเลิกโครงการไปในท่ีสุด  (อีแวนส์ , 2549, p. 
80-90 และ Stuart-Fox, 1997, p. 54-56) ยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พลังชาตินิยมของลาว
ได้เปลี่ยนแปลงเปูาหมายและจุดยืนในทิศทางที่ตรงข้ามกับความมุ่งหมายของฝรั่งเศส นั่นคือได้พัฒนา
ไปสู่การเรียกร้องเอกราชและการโค่นล้มอ านาจของฝรั่งเศส  

  
3.3 ขบวนการชาตินิยม อุดมการณ์ชาติ การต่อสู้เพื่อเอกราชและการปฏิวัติสังคมนิยม  

 
การขยายอิทธิพลเข้ามาในอินโดจีนของญี่ปุุนเป็นเหตุการณ์เร่งปฏิกิริยาส าคัญที่ส่งผลให้

ความเคลื่อนไหวด้านชาตินิยมและการต่อสู้เพ่ือเอกราชของลาวเปลี่ยนจากลัทธิชาตินิยมทาง
วัฒนธรรมสู่การเป็นลัทธิชาตินิยมทางการเมือง ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงส าคัญที่เริ่มปรากฏความ
แตกแยกทางความคิดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการวางอนาคตของประเทศลาวในกลุ่มนัก
ชาตินิยมและชนชั้นน าของลาวลาว  เนื่องจากนักชาตินิยมและข้าราชการปัญญาชนจ านวนไม่น้อย
สนับสนุนแนวทางการประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนจากญี่ปุุน ขณะที่เจ้ามหาชีวิต
ศรีสว่างวงศ์และเจ้าศรีสว่างวัฒนา (มกุฎราชกุมาร) แสดงท่าทีสนับสนุนอ านาจของฝรั่งเศส ในวันที่ 8 
เมษายน ค .ศ. 1945  ญี่ปุุนได้กดดันให้เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประกาศให้ลาวเป็นเอกราชจากการ
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ปกครองของฝรั่งเศส  แต่เอกราชภายใต้การสนับสนุนของญี่ปุุนยืนยงอยู่เพียงแค่ 4 เดือนหลังจากนั้น
ญี่ปุุนได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มเจ้ามหาชีวิตลาวแสดงเจตจ านงให้ลาวอยู่ในฐานะรัฐ
อารักขาของฝรั่งเศสต่อไป ขณะที่กลุ่มชนชั้นสูงและปัญญาชนชาตินิยมที่อยู่ภายใต้การน าของเจ้าเพชร
ราช ได้ยืนยันในเอกราชของลาว มีการจัดตั้งขบวนการลาวอิสระเพ่ือยืนยันในเอกราชของลาวและได้
เตรียมการต่อต้านการหวนคืนสู่อ านาจของฝรั่งเศส วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ขบวนการลาวอิสระ
ภายใต้การน าของเจ้าเพชรราชได้ประกาศเอกราชจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระขึ้นปกครองประเทศ  
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ความขัดแย้งและแตกแยกเรื่องเอกราชและอนาคตของลาวในกลุ่มชน
ชั้นสูงและกลุ่มชาตินิยมลาวจึงยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เมื่อกองก าลังของฝรั่งเศสประสบชัยชนะสามารถยึดครองลาวได้อีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม ค .ศ. 1946  และได้ตกลงให้ลาวปกครองตนเองในเครือสหพันธรัฐฝรั่งเศส รัฐบาลลาว
อิสระได้หลบหนีเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระพลัดถิ่นในประเทศไทย  แต่ในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1949 
รัฐบาลลาวอิสระพลัดถิ่นได้สลายตัวลง สมาชิกและแนวร่วมได้เดินทางกลับ เข้าสู่ลาวเพ่ือ เคลื่อนไหว
ทางการเมืองตามแนวทางของตน  อาทิ กลุ่มของท้าวอุ่น ชนะนิกอน  และท้าวกระต่าย โดนสะโสลิด 
ได้หันไปให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกับรัฐบาลที่ เจ้าอาณานิคม ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้น  เจ้าสุวรรณภูมายึด
หลักการเจรจาเพื่อการเรียกร้องเอกราชกับฝรั่งเศส ส่วนเจ้าสุภานุวงศ์ได้หันไปร่วมมือกับกองก าลัง
ต่อต้านฝรั่งเศสที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน  ส าหรับเจ้าเพชรราชอดีตผู้น าของ
รัฐบาลลาวอิสระได้เดินทางกลับประเทศลาวในช่วงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1957 หลังจากนั้นไม่นาน 
พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1959  ยุติบทบาทของผู้น าขบวนการชาตินิยมลาวที่
เข้มแข็งที่สุดในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี 20  

นอกจากกลุ่มลาวอิสระที่ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มชนชั้นสูง สายราชวงศ์และ
ปัญญาชนลาว ซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในการต่อต้านการหวนคืนสู่อ านาจ
ของฝรั่งเศสใน ช่วงทศวรรษ 1940 อีกหนึ่งกลุ่มความเคลื่อนไหวส าคัญในการต่อต้านอ านาจของ
ฝรั่งเศส ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว  ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ผู้ครองอ านาจรัฐบาลลาวในปัจจุบัน  ตามบันทึกประวัติศาสตร์ของพรรคได้ให้
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพรรคไว้ว่า ภายหลังจากมีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโด
จีน ในปี ค.ศ. 1930 ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเพ่ือจัดตั้งหน่วยของพรรคในประเทศ ในปี ค.ศ. 1934 มี
การจัดตั้ง คณะบริหารงานพรรคคอมมิวนิสต์ อินโดจีนประจ าแคว้นลาวชุดแรก หรือที่เรียกโดยย่อว่า 
“คณะพรรคแคว้นลาว” เพ่ือประสานความเคลื่อนไหวระหว่างมวลชนในลาวและพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดจีน และพัฒนาไปสู่การก่อตั้ง “พรรคประชาชนลาว” ในวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1955  โดยมี
สหายไกสอน พมวิหานเป็นเลขาธิการใหญ่คนแรกของพรรค ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 ได้



45 
 
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น “พรรคประชาชนปฏิวัติลาว”  (คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว , 2000, 
น.1231) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบาทการเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวใน
ระยะต้นจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวยังอยู่ในวงจ ากัด กระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ 1940 เมื่อกลุ่มลาว
อิสระกลุ่มชาตินิยมลาวที่มีบทบาทส าคัญที่สุดได้สลายตัวลง อดีตสมาชิกของกลุ่มลาวอิสระบางส่วนได้
เข้ามาร่วมมือเคลื่อนไหวทางการเมืองกับขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว ดังการเข้าร่วมของเจ้าสุภานุวงศ์ 
ท าให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวสามารถดึงแนวร่วมของขบวนการลาวอิสระและกลุ่มต่อต้านอ่ืน ๆ          
ที่ไม่ยอมจ านนต่อฝรั่งเศสเข้าสู่กองก าลังปฏิวัติของขบวนการคอมมิวนิสต์ได้มากขึ้น  ในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 1950 ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้เป็นผู้น าในการจัดการประชุมใหญ่แนวร่วมต่อต้านฝรั่งเศส ณ 
แขวงหัวพัน ที่ประชุมได้มีมติก่อตั้ง “แนวลาวอิสระ” และจัดตั้งรัฐบาลลาวต่อต้าน  (หรือที่รู้จักกัน
ทั่วไปในเวลาต่อมาในนามขบวนการ “ปะเท ดลาว”) โดยมีเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธาน  (คณะค้นคว้า
เฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น.755) 

นับจากทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้กลายเป็นแกนน าแนว
ร่วมการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติ  ภายใต้บทบาทการน าของขบวนการ คอมมิวนิสต์ลาว ได้
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการด าเนินการเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมลาว จากช่วง
ก่อนหน้าซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองมักจะกระจุกตัวในกลุ่มลาวลุ่มที่เป็นชนชั้นน าและชนชั้นกลาง
ที่ได้รับการศึกษาและในหมู่ข้าราชการ  แต่ด้วยยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของขบวนการคอมมิวนิสต์
ลาวที่มุ่งเน้นการแสวงหาแนวร่วมจากประชาชนลาวในชนบทและโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท า
ให้สามารถดึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการชาตินิยมเพ่ือขับไล่เจ้าอาณานิคมเก่า
ได้ อาทิกลุ่มลาวเทิง ภายใต้การน าของสีทน กมมะด า และกลุ่มชาวม้งภายใต้การน าของไฟด่าง  ลอ
เบียยาว ประกอบกับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน
ภายใต้การน าของเวียดนาม ส่งผลให้ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวทวีความเข้มแข็งขึ้นจนสามารถจัดตั้ง
เขตปลดปล่อย ในเขตซ าเหนือและพงสาลี 

ในวันที่ 22 ตุลาคม ค .ศ. 1953   ฝรั่งเศสยินยอมลงนามในสนธิสัญญามอบเอกราช
ให้กับลาว  ในเดือนพฤษภาคม ค .ศ. 1954 ภายหลังการ ปราชัยของฝรั่งเศส ที่ยุทธภูมิเดียนเบียนฟู 
ฝรั่งเศสได้ยอมลงนามในสนธิสัญญาเจนีวา ยุติอ านาจของฝรั่งเศสหลังจาก ที่ปกครองลาวมานาน 6 
ทศวรรษ  แต่เอกราชของลาว ที่ได้รับการรับรองอย่างสม บูรณ์เกิดข้ึนบนฐานที่ ประเทศลาวได้ถูก
แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนอย่างเป็นทางการ คือเขตท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของ รัฐบาลราชอาณาจักร
ลาวหรือ “ลาวฝุายขวา” และเขตปลดปล่อยของฝุายขบวนการ คอมมิวนิสต์ลาวซึ่ง มี 2 แขวงที่เป็น
ฐานที่มั่นส าคัญคือซ าเหนือและพงสาลี  จากบริบทแห่งสงครามเย็นได้ส่งผลให้ความขัดแย้งในลาวนับ
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จากการได้รับเอกราชกลับยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อลาวได้ถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจภายนอก 
โดยสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้น าค่ายทุนนิยมประชาธิปไตยเข้ามาแทรกแซงและสนับสนุนรัฐบาลลาว
ราชอาณาจักรหรือลาวฝุายขวา ขณะที่ฝุายขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้รับการสนับสนุนจาก
ขบวนการคอมมิวนิสต์ภายนอกจนความขัดแย้งในลาวกลายเป็นหนึ่งในยุทธภูมิของสงครามเย็นที่
ยาวนานถึง 2 ทศวรรษ 

(1) อุดมการณ์ชาติในยุทธศาสตร์สงครามชิงมวลชน 
น่าสนใจว่าแม้ท้ังรัฐบาลลาวฝุายขวาและขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวจะมีความ

ขัดแย้งทางความคิดอุดมการณ์และมีการวางเปูาหมายต่ออนาคตของประเทศลาวไว้แตกต่างกัน แต่ใน
สมรภูมิของการชิงอ านาจรัฐ ขยายแนวร่วมและชิงมวลชน อุดมการณ์หลักท่ีทั้งสองกลุ่มเลือกใช้เพ่ือ
ปลุกระดมประชาชนและสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อสู้ทางการเมืองของตนคือ “อุดมการณ์
ชาติ” โดยในส่วนของรัฐบาลราชอาณาจักรลาว ได้มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งผ่านอุดมการณ์ชาติ โดยมี 
“ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เป็นเสาหลักของความเป็นชาติลาว 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ( 2555)น าเสนอให้เห็นว่า เครื่องมือส าคัญในการปลุก
ระดมสร้างความเป็นชาติของรัฐบาลราชอาณาจักร ก็คือการเขียน “ประวัติศาสตร์ชาติ” ดังจะเห็นได้
ว่าในสมัยรัฐบาลราชอาณาจักรนับเป็นยุคส าคัญที่มีการผลิตและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติลาว
เป็นจ านวนมาก ประวัติศาสตร์ลาวที่ถูกผลิตขึ้นในยุคนี้ล้วนแต่เน้นความส าคัญของชาติ ที่มีกษัตริย์เป็น
ศูนย์กลางของความเป็นชาติ ดังปรากฏในผลงานของปัญญาชนลาวในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงาน
ของมหาสิลา วีระวงส์ ปราชญ์และปัญญาชนชาตินิยมผู้บุกเบิกการค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาว ปรากฏ
ผลงานจ านวนมากในสมัยรัฐบาลราชอาณาจักร อาทิ หนังสือแบบเรียนพงศาวดารลาว โรงเรียนมัธยม
แบบประสมฟูางุ่ม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1952 เรื่อง “พงศาวดารลาว” 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการลาวได้น าตีพิมพ์เผยแพร่ใน ศ.ศ. 1957 ซึ่งเขียนขึ้นภายใต้ขนบพงศาวดารที่มี
กษัตริย์เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ โดย ในค าน าของหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึง
จุดมุ่งหมายของการเขียนประวัติศาสตร์ ว่าเพ่ือปลุกเร้าความรักชาติ และมุ่งหวังให้ประวัติศาสตร์เป็น
บทเรียนของชาติ มหาสิลา  วีระวงส์ ยังได้เขียนอุทิศบุญกุศลเนื่องจากการรจนาพงศาวดารลาว นี้ว่า 
“ถวายแก่พระมหากษัตริย์ชาติลาวทั้งหลายทุกพระองค์ท่ีได้ทรงปกครองประเทศลาวมาและแก่
ประชาชนลาวผู้รักชาติทั้งหลาย  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ขอให้ประเทศลาวจงเป็นดินแดนแคว้นเขต
ของชนชาติลาวตลอดไป”(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2555, น. 104) 

การแสดงความร าลึกบุญคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์ลาวในฐานะผู้ปกปักรักษา
ชาติลาว ไม่เพียงปรากฏในงานของมหาสิลา นอกจากจะปรากฏในผลงานของมหาสิลาแล้ว ยังปรากฏ
ในงานของปัญญาชนท่านอ่ืนที่อยู่ร่วมสมัย ผลงานเรื่อง ความเป็นมาของลาว  อู่ค า พมวงสา ตีพิมพ์
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โดยกระทรวงศึกษาธิการลาวในปี ค.ศ. 1958 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับผลงานพงศาวดารลาวของมหาสิลา 
งานชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นเพื่อส่งผ่านส านึกความเป็นชาติ ที่มีกษัตริย์ลาว
เป็นศูนย์กลางของความเป็นชาติ ดังเนื้อความท่ีปรากฏในค าน าที่มุ่งหวังให้การศึกษาประวัติชาติได้
แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติที่รุ่งเรืองใหญ่ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวลาวมีความรักสามัคคีกันใน
ตอนท้ายของค าน า ผู้เขียนยังได้กล่าวขอวิงวอน ต่อดวงพระวิญญาณของพระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชย
เชษฐา และพระเจ้าอนุวงศ์ ช่วยดลบันดาลจิตใจของชาวลาวทั้งหลายให้ช่วยกันรักษาชาติ (อู่ค า พมวง
สา, 2509, น. 16) 

นอกจากการเขียนประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างส านึกชาติที่มีสถาบันกษัตริย์เป็น
ศูนย์กลางของความเป็นชาติ ในทางการเมืองรัฐบาลราชอาณาจักรลาวยังผลักดันให้เจ้ามหาชีวิตเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนลาว โดยการสนับสนุนให้เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตองค์
ต่อมา  เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนและเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความนิยมในหมู่ประชาชน มีการเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจของเจ้ามหาชีวิต
และเชื้อพระวงศ์ผ่านทางสื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  รวมถึงการเผยแพร่พระ
ฉายาลักษณ์ลงบนธนบัตร แสตมป์ ปฏิทิน เพื่อส่งผ่านความหมายของการเชิดชูเจ้ามหาชีวิตในฐานะ
ศูนย์กลางความเป็นชาติของลาว  อย่างไรก็ตาม การยกย่องเชิดชูเจ้ามหาชีวิตลาวในฐานะศูนย์กลาง
ของความเป็นชาติ ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่รัฐบาลคาดหวัง เนื่องจากลาวแตกออกเป็น 3 อาณาจักร
มายาวนาน เจ้ามหาชีวิตที่มาจากจากอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางจึงห่างเหินไปจากการรับรู้ของ
ประชาชนลาว  หรืออาจกล่าวได้ว่าประชาชนลาวจ านวนมากไม่รู้จักเจ้ามหาชีวิต ลาว ที่ส าคัญการที่
เจ้ามหาชีวิตลาว สนับสนุนการกลับเข้ามาครองอ านาจของฝรั่งเศส  มีการด าเนินการทางเมือง ไปใน
ทิศทางท่ีตรงข้ามหรือขัดขวางความเคลื่อนไหวของ ขบวนการชาตินิยมลาว ที่อยู่ภายใต้การน าของเจ้า
เพชรราชซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชนลาว  ท าให้ภาพลักษณ์ของเจ้ามหาชีวิตไม่อาจดึงดูดความศรัทธา
จากประชาชนมากเท่าท่ีควร 

ส าหรับ ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว ก็เช่นกัน  แม้ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวจะ
ด าเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยจุดมุ่งหมายในการปฏิวัติประเทศสู่ระบอบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ นับตั้งแต่การเริ่มต้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลาวภายใต้การชี้น าจากพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีน เมื่อมีการจัดตั้งพรรคประชาชนลาว (หรือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน)  
ไกสอน พมวิหาน ในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรคได้ประกาศถึงแนวทางการขับเคลื่อนทางการเมือง
ตามแนวคิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรืออุดมการณ์ ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน  ดังสุนทรพจน์ของ ไกสอน พมวิ
หาน เลขาธิการใหญ่ ของพรรคที่กล่าวต่อกองประชุมใหญ่ครั้งท่ี 1 หรือการประชุมเพื่อสร้างตั้งพรรค
ประชาชนลาวซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 22 มีนาคม –  6 เมษายน 1955 ณ ฐานที่หมั้นซ าเหนือ ดังที่ว่า 
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ครั้งนี้ชาวคอมมิวนิสต์ลาวได้ด าเนินกองประชุมใหญ่ เพื่อสร้างตั้งพรรคการเมืองพรรค
หนึ่งขึ้น ซึ่งเดินตามลัทธิมาก – เลนิน โดยใส่ซื่อว่า พรรคประชาชนลาว พรรคนี้เป็นผู้
สืบทอดภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน และมูนเชื้อพิ ระอาจหาญของวีรบุรุษที่
ยอมเสีย สละซีวิตเพื่อชาติเป็นตัวแทนอันแท้จริงของชนชั้นกรรมกรและชาวผู้ออก
แรงงาน เด็ดเดี่ยวปกปูองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบ ธรรม ของคนทุกซ้ันคนและ
ประชาชนเผ่าต่าง ๆ ในทั่วประเทศ  พรรคนี้ถือเอาการรับใช้ประเทศชาติ รับใช้
ประชาชนเป็นทิศน าให้แก่ทุกการกระท าของตน (ไกสอน พมวิหาน, 1985, น. 3) 

 
แตห่ากพิจารณาเส้นทางการต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ ลาวจะพบว่า ในระยะ

ของการขับเคลื่อนทางการเมืองก่อนการปฏิวัติประเทศสู่ระบอบสังคมนิยม ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว
ไม่ได้เปิดเผยเปูาหมายแห่งสังคมนิยมต่อสาธารณะ ดังจะเห็นได้ว่าขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว ได้สร้าง
ตั้งองค์กรแนวร่วม อาทิ “แนวลาวรักชาติ” เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเปิดเผยและถูก
กฎหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ชูฐานะของขบวนการกู้ชาติ หรือขบวนการชาตินิยม มากกว่าอ้างอิงกับชื่อ
ของพรรคและแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ในการปลุกระดมมวลชนเคลื่อนไหวทางการเมืองได้
ใช้อุดมการณ์ชาตินิยมชูเปูาหมายเรื่องการเรียกร้องเอกราช และการปลดปล่อยประเทศจากการรุกราน

ของจักรวรรดินิยมอเมริกา  สร้างสันติภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน 5 โดยเฉพาะใน

                                      
5
 ตัวอย่างของการปลุกระดมโดยชูประเด็นด้านชาตินิยม การต่อต้านจักรพรรดิอเมริกา

และการสร้างความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน ได้แก่ โครงการการเมือง 12 ข้อ ของขบวนการคอมมิวนิสต์
ลาว ที่มีสาระส าคัญดังนี้  (1) โค่นล้มพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่ง และก าจัดพวกลาวขายชาติ ต่อสู้ต้านเล่ห์กล
จักรพรรดิที่น าใช้รุกรานโลก  (2) สร้างประเทศลาวเป็นเอกราชและเอกภาพอย่างสมบูรณ์  (3) ท าให้
สิทธิเสรีภาพของประชาชนปรากฏเป็นจริง รวมทั้งเสรีภาพทางการเชื่อถือด้วย  (4) ยึดเอาทรัพย์สิน
ของพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและของลาวขายชาติมอบให้รัฐบาล ยึดเอาโรงงานต่าง ๆ ของจักรพรรดินิยม
มาเป็นของรัฐ  (5) ลบล้างการเสียส่วยที่พวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งวางออก ตั้งภาษีอันยุติธรรมขึ้นแทน        
(6) ขยายเศรษฐกิจ แก้ไขกสิกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ดัดแปลงวิธีท าไร่ไถนา แก้ไขทาง
คมนาคมขนส่ง แก้ไขการครองชีพของประชาชน ผ่อนผันค่าเช่าที่ดินที่นาและดอกเบี้ยที่มีและหลาย
เกินไป (7) ออกกฎหมายคุมครองคนงานและวางเวลาท างานวันละ 8 ชั่วโมง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
บ่อแร่และบริษัทการค้า  (8) ลบล้างความไม่รู้หนังสือและขยายวัฒนธรรมแห่งชาติ  (9) ขยายสงคราม
ประชาชน และสร้างตั้งกองทัพแห่งชาติลาวอันแท้จริงขึ้น  (10) ปฏิบัติให้ทุกชนชาติมีสิทธิเสรีภาพ
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การแสวงหาแนวร่วมในกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยการการชูนโยบายการสร้างความเสมอภา คระหว่าง
ชาติพันธุ์  ความกินดีอยู่ดี การ เคารพและส่งเสริม สิทธิเสรีภาพในการ นับถือศาสนาและธรรมเนียม
ประเพณีของประชาชนเผ่าต่าง ๆ เขต ชนบทที่เป็นที่อยู่ของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นั้นได้
กลายเป็นฐานที่มั่นส าคัญของพรรค โดยเฉพาะในแถบชายแดนลาวเวียดนาม จากแขวงพงสาลีทาง
ตอนเหนือ จรดแขวงอัตตะปือทางตอนใต้ 

การอ าพรางเปูาหมายของการปฏิวัติประเทศสู่สังคมนิยมและการเชิดชูอุดมการณ์
ชาติ เป็นอุดมการณ์น าในการเคลื่อนไหว ยังปรากฏในหลายแนวทาง โดยเฉพาะการที่ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ลาว ได้ยกย่องเชิดชูบทบาทของเจ้าสุภานุวงศ์ ผู้น านักชาตินิยมเชื้อสายกษัตริย์ราชวงศ์
ล้านช้าง ในฐานะผู้น าและผู้แทนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม “แนวลาวรักชาติ” เพ่ือ
แสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนลาวโดยเฉพาะประชาชนลาวในกลุ่มท่ีมีศรัทธาต่อ “เจ้า” หรือ
เชื้อสายกษัตริย์ 

อีกหนึ่งยุทธศาสตร์การต่อสู้ที่น่าสนใจยิ่งคือการที่ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้
เชื่อมโยงการต่อสู้ของตนเข้ากับต านานการต่อสู้อันกล้าหาญของเชื้อสายกษัตริย์ลาวในอดีต ดังจะเห็น
ได้จากการที่ ไกสอน พมวิหาน ผู้น าขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้ใช้ชื่อ “เจ้าราชวงศ์” โอรสของเจ้า
อนุวงศ์ท่ีหายสาบสูญไปในครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์มาเป็นชื่อของกองก าลังติดอาวุธ “กองราชวงศ”์  ซ่ึง
ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1949 และเป็นต้นก าเนิดของกองทัพประชาชนลาวในช่วงของการท าสงคราม เพ่ือเอก
ราชและปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศ (สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ, 2010, น. 54) 

น่าสนใจว่า งานนิพนธ์ที่น าเสนอเรื่องประวัติศาสตร์เส้นทางการต่อสู้ของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว โดยเฉพาะที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ยังได้ระบุข้อมูลว่า
นอกเหนือจาก “กองราชวงศ์” ภายใต้การน าของท่านไกสอน พมวิหาน ซึ่งเป็นที่รู้จักและปรากฏ ใน
การรับรู้มายาวนาน ยังมี กองก าลัง ติดอาวุธ อีกหลายกลุ่มที่ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ชื่อที่เชื่อมโยงกับชื่อของวีรกษัตริย์ ลาวพระองค์อ่ืน ๆ อาทิ “กองฟูางุ่ม” “กองไชยเชษฐาธิ

ราช” “กองไชยจักรพรรดิ” และ “กองสามแสนไท” และ “กองปาไจ” 6 (สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม

                                                                                                          
อย่างแท้จริง  (11) จัดตั้งแนวร่วมแห่งชาติลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทั่วประเทศ  และ                
(12) สามัคคีกับประชาชนเวียดนาม เขมรสู้เพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและพวกจักรพรรดิรุกรานโลก             
แนวร่วมแห่งชาติพัวพันกับบรรดาประเทศประชาธิปไตยในโลกและเข้าในแนวร่วมสันติภาพของโลก 
(กระทรวงศึกษา กีฬาและธรรมการ, 1979, น. 86-87) 

6 โดยมีข้อควรพิจารณาว่า ชื่อกองก าลังปฏิวัติภายใต้การน าของขบวนการคอมมิวนิสต์
ลาวที่ตั้งตามพระนามของวีรกษัตริย์ลาวเหล่านี้ แทบไม่เคยถูกเน้นย้ า หรือให้ความส าคัญมาก่อนใน
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แห่งชาติ, 2010, น. 52-53) ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวทางการต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวก่อน
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศท่ีอาศัยอุดมการณ์ชาติ รวมทั้งต านานการต่อสู้อันกล้า
หาญของเชื้อสายกษัตริย์ลาวในอดีตเพ่ือปลุกระดมมวลชนแสวงหาแนวร่วมและการสนับสนุนจาก
ประชาชนลาว 

(2)ก้าวแห่งชัยชนะของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว 
ปี ค.ศ. 1954 เมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาเจนีวา ดินแดนส่วนใหญ่ในประเทศ

ลาวเป็นเขตพ้ืนที่ยึดครองของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวหรือลาวฝุายขวา มีเพียงสองแขวงคือซ าเหนือ
และพงสาลีเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การยึดครองของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว  แต่ในสงครามที่ยืดเยื้อ 
อ านาจของรัฐบาลราชอาณาจักรลาวหรือลาวฝุายขวายิ่งนับวันยิ่งได้เสื่อมถอยลง  แม้รัฐบาลลาวฝุาย
ขวาจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมลาว หรือในด้าน
การทหารที่สหรัฐยังได้เข้ามาสนุบสนุนก าลังทัพ มีการ จัดตั้งหน่วยรบกองก าลังชาวม้งที่อยู่ภายใต้การ
น าของนายพลวังเปากว่า 30,000 คน รวมทั้งทหารรับจ้างจาก ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอาทิ  ไทย 
เวียดนามใต้ และฟิลิ ปปินส์ (Branfman, 1970, p. 258) แต่จากปัญหาการคอรัปชั่นอย่างมหาศาล 
การจัดสรรความช่วยเหลือที่ได้รับจากต่างประเทศในทางที่ผิดพลาด สงครามและยุทธวิธีการโจมตีทาง
อากาศของสหรัฐอเมริกาท่ีท าให้เกิดการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาว ส่งผล ให้รัฐบาล
ลาวฝุายขวาพ่ายแพ้ในยุทธศาสตร์สงครามชิงมวลชน ประชาชนลาวหันไปให้ความสนับสนุนฝุาย
ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวซึ่งใช้ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหววิธีทางการเมือง ด้วยการชูประเด็นในเรื่อง
การเรียกร้อง เอกราชที่แท้จริงของชาติ  การต่อต้าน อ านาจจักรวรรดินิยมอเมริกา ที่เข้ามารุกรานลาว 
และการสร้างสันติภาพและความเสมอภาคในหมู่ประชาชนในชาติมากกว่าจะมุ่งที่การเผยแพร่
อุดมการณ์สังคมนิยม ด้วยเหตุนี้ฝุายคอมมิวนิสต์ลาวจึงสามารถขยายพื้นที่ในเขตปลดปล่อยได้เพ่ิมข้ึน
เป็นล าดับ (Brown, 1982, pp. 24-26) 

เมื่อถึงปี ค.ศ. 1973 เขตปลดปล่อยของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวครอบคลุมพ้ืนที่ 
4 ใน 5 ของพ้ืนที่ประเทศลาว ปีเดียวกันนี้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจถอนตัวออกจากเวียดนาม  รัฐบาล
ราชอาณาจักรลาวจึงต้องยอมลงนามใน “สนธิสัญญาฟื้นฟูสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติใน
ลาว”  กับขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวที่เวียงจันทน์ อันน าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสม ส่งผลให้ขบวนการ
คอมมิวนิสต์ลาวสามารถด าเนินกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางการเมือง ขยายฐานมวลชนในเวียงจันทน์

                                                                                                          
งานนิพนธ์ที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ตีพิมพ์ในช่วงก่อนทศวรรษ 
1990  โดยงานนิพนธ์ส่วนใหญ่จะมีการระบุแค่เพียงว่ามีกองก าลังปฏิวัติปฏิบัติการอยู่ในลาวในพ้ืนที่
ใดบ้าง  
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ได้อย่างอิสระ นับตั้งแต่นั้นในเขตเวียงจันทน์และเมืองใหญ่ มีการปลุกระดมมวลชนโดยชูประเด็นเรื่อง
ความตกต่ าทางเศรษฐกิจ ปัญหาการคอรัปชั่น ของรัฐบาลลาวฝุายขวาผู้ฉ้อโกงชาติและปล่อยให้
ต่างชาติเข้ามารุกรานยึดครองประเทศลาว  ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวได้ประกาศแผน การสร้างความ
อยู่ดีกินดีให้กับประชาชนในชาติอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกับท่ีเน้นย้ าถึงความเป็นกลางและการ
สนับสนุนการต่อสู้ของชาวอินโดจีนในการต่อต้านการล่าอาณานิคมใหม่ของจักรวรรดินิยมอเมริกัน  
การรุกคืบของขบวนการ คอมมิวนิสต์ ลาวเกิดข้ึนพร้อม ๆ กับที่ผู้น าลาวฝุายขวาในรัฐบาล
ราชอาณาจักรลาวและครอบครัวทยอยอพยพออกนอกประเทศ  (Brown, 1982, pp. 21-22)  

1 พฤษภาคม ค.ศ.  1975 หรือ “วันกรรมกรสากล” ขบวนการ คอมมิวนิสต์ลาว
ลาวได้ปลุกระดมการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่  ท่ามกลางความปั่นปุวนของการชุมนุมประท้วงที่ยืดเยื้อ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวลาวสามารถเคลื่อนก าลังทหารเข้าควบคุมอ านาจในเมืองส าคัญต่างๆมาเป็น
ล าดับ วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ.  1975 ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวประกาศความส าเร็จในการยึดครอง
อ านาจทางการเมืองทั่วประเทศลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่เคยด าเนินการเคลื่อนไหวแบบปิดลับ
ก็ได้ปรากฏและเปิดเผยสถานะองค์กรน าสูงสุดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองสู่สาธารณะชน พร้อม
ประกาศเปูาหมายปฏิวัติประเทศลาวสู่ศักราชใหม่ (Brown, 1982, pp. 22-23) 

1 ธันวาคม ค.ศ.  1975 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เปิดกองประชุมผู้แทน
ประชาชนทั่วประเทศข้ึนที่นครเวียงจันทน์  ประกาศความส าเร็จของ “การปฏิวัติชาติ - 
ประชาธิปไตย” 

2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 กองประชุมผู้แทนประชาชนทั่วประเทศ ลาวได้ประกาศ
รับรองมติการลบล้างระบอบประชาธิปไตย และจัดตั้ง “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว” น า
ประเทศลาวเข้าสู่ศักราชใหม่แห่งการเป็นประเทศ “สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ 
วัฒนธรรม” (ไกสอน พมวิหาน, 1985, น. 281) 
 
3.4 การครองอ านาจรัฐและการสร้างความเป็นชาติภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม 

 
3.4.1 การเมือง : “ระบอบประชาธิปไตยปะชาชน” ภายใต้การน าพาของ 

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
ภายหลังจากท่ีประสบความส าเร็จในการยึดอ านาจการเมือง สถาปนา 

“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเทศลาวเข้าสู่ระบอบใหม่ในทุก ๆ ด้าน ในด้านการเมืองการปกครอง พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ได้ประกาศการล้มล้างระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย ในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศลาว 
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ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ดัง “มติสร้างตั้งระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” ที่ว่า 

 
อิงความมุ่งหมายปรารถนาอันแรงกล้าของปวงประชาชนทั้งชาติ ที่อยากให้ลบล้าง
ระบอบราชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง และสร้างตั้งระบอบสมัครใจการปกครองใหม่ข้ึนโดยไว 
เพ่ือพาประเทศก้าวไปสู่ความวัฒนาถาวรและความก้าวหน้าทางสังคม 

อิงใส่การสมัครใจของเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนาที่ได้ประกาศลาออกจากราชบัลลังก์ 
กองประชุมใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศตกลง : 

1. ลบล้างระบอบราชาธิปไตย พร้อมทั้งทุกร่องรอยเสร็จเหลือของระบอบดังกล่าว
อย่างสิ้นเซิง 

2. สร้างตั้งระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนขึ้นในประเทศลาว โดยใส่ ชื่อ
ว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” นับแต่วันนี้เป็นต้นไป 

   เวียงจัน วันที่ 2 เดือนธันวาคม ปี 1975 
กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ 

(กระทรวงศึกษา กีฬา และธรรมการ, 1979, น. 73) 
 
ในบทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 

ค.ศ. 1975 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ไกสอน พมวิหาน  ได้แถลงเหตุผลของการ ล้มล้างการปกครอง
ระบอบราชาธิปไตยว่าระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ล้าสมัย 
โดยเฉพาะในช่วงระยะ 100 ปีที่ผ่านมา ระบอบราชาธิปไตยไม่สามารถเป็นก าลังของสังคมในการต่อสู้
ต้านทานการขยายตัวของลัทธิล่าเมืองขึ้นทั้งแบบเก่าภายใต้การน าของฝรั่งเศสและลัทธิล่าเมืองขึ้น
แบบใหม่ภายใต้การน าของสหรัฐอเมริกา ระบอบราชาธิปไตย เหนี่ยวรั้งสังคมลาวไม่ให้เจริญก้าวหน้า
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต            
ดังบางช่วงบางตอนที่ว่า 

 
ระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบที่ได้ปรากฏและด ารงคงตัวเป็นเวลาตั้งพันปีมาแล้วใน
ประเทศเรา ...แต่ระยะเกือบ 100 ปีมานี้ การขยายอาณาเขตอย่างแข็งแรงของลัทธิล่า
เมืองขึ้นจักรพรรดิเข้าสู่ภาคพ้ืนอินโดจีน เอเชียอาคเนย์นั้น ระบอบดังกล่าวนับ วันเผย
ให้เห็นความอ่อนแอล้าสมัยของมัน จึงไม่มีความเพียงพอ เพื่อปกปักรักษาประเทศชาติ 
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และไม่สามารถเสริมขยายก าลังแรงของประชาชนเพื่อต่อสู้ต้านการรุกราน และการ
ครอบครองลัทธิจักรพรรดินิยมได้ 

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ระบอบดังกล่าวยังได้กดหน่วง พื้นฐานเศรษฐกิจของชาติเราให้
อยู่ในระดับเศรษฐกิจกสิกรรมขนาดน้อยล้าหลัง ถูกร่องรอยเศษเหลือของระบอบกอง
ล่ามผูกมัดอย่างหนักหน่วง และถูกกงจักรปกครองอันโหดร้ายของอาญาสิทธิ์ครอบง า 
ท าให้ประชาชนลาวตกอยู่ในสภาพล้าหลังทางด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ อันได้กด
หน่วงอย่างร้ายแรงที่สุด ต่อการขยายตัวทางด้านความรู้ ความสามารถ ก าลังแห่งการ
ผลิต ก าลังแห่งการสู้รบของประชาชนเรา ความมุ่งมาดปรารถนาทั่วไปของประชาชน
ทุกชั้นช นของทุกเผ่าในประเทศเรา จึงต้องยุติระบอบที่ไม่สอดคล้องกับกาลสมัย
ดังกล่าว เพื่อพาชาติลาวก้าวเดินไปให้เทียมทันกับระดับทั่วไปของบรรดาประชาชนที่
น าหน้าในโลก รับประกันความเป็นเอกราชของประเทศชาติและความผาสุกของปวงซน  

หมายความว่าไปเคียงคู่กับการลบล้างทุกร่องรอยเศษเหลือ  ผลสะท้อนและอิทธิ
ก าลังล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ของอเมริกาอย่างราบคาบแล้ว ยังต้องเด็ดเดี่ยวตัดขาดกับ
ระบอบประชาธิปไตยท่ีล้าสมัยนั้นอีกด้วย  แนวนั้นจึงจะรับประกันเอกราช อธิปไตย จึง
จะสามารถก่อสร้างประเทศชาติให้วัฒนาถาวรและท าให้ประชาชนมีอิสรภาพและมี
ความสมบูรณ์พูนสุขได้ (ไกสอน พมวิหาน, 1985, น. 275) 

 
นอกจากการล้มล้างโครงสร้างทางการเมืองเก่า พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้

ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างทางการเมืองการปกครองใหม่ ซึ่งพรรคเรียกว่า “ระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน”  โดยน่าสนใจว่าพรรคได้นิยามและให้ค าอธิยายรูปแบบการปกครองนี้ว่าเป็นการปกครอง
ที่มีเนื้อแท้เป็น “เผด็จการกรรม าชีพ” ภายใต้การน าพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งเป็นพรรค
มาร์ก – เลนินว่า 

 
อ านาจการปกครองประชาธิปไตยประชาชนในทั่วประเทศ เนื้อแท้ คือ เผด็จการ
กรรมาชีพภายใต้การน าพาของพรรค ควรได้รับการปรับปรุงเสริมขยายคุมประโยชน์ที่
เป็นเครื่องมือเผด็จการอันคมแหลม เพื่อสัมฤทธิ์หน้าที่การปฏิวัติประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริงและพาประเทศชาติก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยตรง พวกเราได้มีพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวซึ่งเป็นพรรคมาร์ ก-เลนินที่แท้จริง ได้รับการฝึกฝนทดสอบและมีบทเรียนอัน
ประเสริฐหลายประการ ผ่านการน าพาการต่อสู้ปฏิวัติหลายสิบปีอย่างมีชัย (ไกสอน พม
วิหาน, 1987, น. 2-3) 
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ในทางการเมืองการปกครอง พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรที่มีอ านาจ

สูงสุดโดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ขณะที่คณะรัฐบาล
เป็นผู้รับนโยบายของพรรคไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามผู้บริหารพรรคเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้บริหาร
รัฐบาล นอกจากนี้มีสภาประชาชนสูงสุดท าหน้าที่ด้านพิธีการ รับรองกฎต่าง ๆ ที่เสนอโดยรัฐบาลและ
มติที่ประชุมพรรค  

นับจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้น าที่ก้าวขึ้นมามี
อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศลาว คือ ไกสอน พมวิหาน เลขาธิการใหญ่ของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของการท าสงครามปฏิวัติในลาว ไกสอน พมวิหานและพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวด าเนินการเคลื่อนไหวแบบใต้ดินภายใต้ยุทธศาสตร์ปิดลับ โดยใ ช้ชื่อ “ขบวนการ
ปะเทดลาว ” และ“แนวลาว ฮักซาด” เป็นองค์กรแนวร่วมด าเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าง
เปิดเผยภายใต้การน าของเจ้าสุภานุวงศ์ ด้วยเหตุนี้ ชื่อและเรื่องราวการต่อสู้ของไกสอน พมวิหาน จึง
แทบไม่เป็นที่รับรู้ในหมู่สาธารณชน จนเมื่อการต่อสู้ทางการเมืองเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศลาวเข้าสู่
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประสบความส าเร็จ ฐานะความเป็นผู้น าสูงสุดของไกสอน พมวิหาน จึง
ถูกเปิดเผย โดยเขาเข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว                     
ส่วนเจ้าสุภานุวงศ์ซ่ึงปรากฏบทบาทในฐานะผู้น าขบวนการปะเทดลาวด ารงต าแหน่งประธานประเทศ 
ซึ่งแม้จะเป็นต าแหน่งประมุขของรัฐแต่ก็เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญสูงสุดในเชิงพิธีการเท่านั้น 

 
3.4.2 เศรษฐกิจ :  การสร้างเศรษฐกิจ “สมัยข้ามผ่าน (ทุนนิยม) ก้าวขึ้นสังคมนิยม” 

ความส าเร็จในการปฏิวัติประเทศเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์  ตั้งอยู่
ท่ามกลางความพังทลายทางเศรษฐกิจของประเทศลาว ผลกระทบจากสงครามที่ยาวนาน การสูญเสีย
ทรัพยากรและบุคลากร ทั้งกลุ่มชนชั้นน า ชนชั้นกลาง นักธุรกิจ ข้าราชการในระบอบเก่าท่ีได้อพยพลี้
ภัยไปยังต่างประเทศ รวมทั้งปัญหาการตัดความช่วยเหลือ ทางด้านการเงิน จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเคย
เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจของลาวในช่วงก่อนหน้า แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง และจะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
และความตกต่ าทางเศรษฐกิจของประเทศลาว พรรคประชาชนปฏิวัติลาวภายใต้การน าของไกสอน 
พมวิหาน แสดงถึงความมุ่งม่ันว่าจะสามารถน าพาประเทศลาวซึ่งเป็น "สังคมเกษตรกรรมล้าหลัง " ข้าม
ขั้นตอนแห่งระบอบทุนนิยมและก้าวไปสู่ "สังคมนิยม" ได้โดยทันที ดังที่ ไกสอน พมวิหาน ได้เน้นย้ าถึง
จุดพิเศษในการก้าวขึ้นสังคมนิยมในทางเศรษฐกิจของลาวว่าเป็นการก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยตรง โดยไม่
ผ่านขั้นตอนการขยายตัวแบบทุนนิยม  หรือท่ีรัฐบาลลาวนิยามยุคสมัยของการพัฒนาเศรษฐกิจลาว
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ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยมว่า  “สมัยข้ามผ่านก้าวขึ้นสังคมนิยม” ดังในบทรายงานที่กล่าวในกอง
ประชุมคณะบริหารงานส่วนหน้าของพรรคในปี1975ว่า 

 
ในเฉพาะหน้านี้ พวกเรา ก าลังก้าวเข้าสู่ระยะข้ามผ่านก้าว สู่สังคมนิยมด้วยเนื้อในต้นตอ 
คือ ปรับปรุงก่อสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้สมบูรณ์ และสร้างทุกเง่ือนไข
ก้าวขึ้นสังคมนิยมโดยตรง จุดพิเศษที่เด่นกว่าหมู่ ในระยะนี้คือ หันจากการผลิตกสิกรรม
น้อย เอกเทศ กระ จัดกระจาย ล้าหลัง ไปสู่การผลิตใหญ่สังคมนิยม (ไกสอน พมวิหาน , 
1987, น. 2-3) 
 

ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงได้เริ่มมาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจ ลาวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่รัฐควบคุมและวางแผนจาก
ส่วนกลาง  โดยในภาคเกษตรกรรมรัฐบาลได้รณรงค์ให้เกษตรกรทั่วประเทศจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
แบบนารัฐและนารวม อันเป็นระบบการผลิต ที่มีการแลกเปลี่ยนแรงงานและการใช้เครื่องมือการผลิต
ร่วมกัน ส่วนในภาคอุตสาหกรรมและการค้า รัฐบาล ลาวออกมาตรการ เข้าควบคุมกิจการและธุรกิจ
ของภาคเอกชน มีการจัดตั้งสหกรณ์การค้า ร้านขายสินค้าของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมด้านการผลิตและการผูกขาดการค้า  ในระบบการคลังและการธนาคารได้มีการ จัดตั้งธนาคาร
แห่งรัฐขึ้น เพื่อคอยควบคุมทางด้านการเงิน การคลัง (อนินทร์ พุฒิโชติ, 2546, น. 43-44) 
 

3.4.3 สังคมวัฒนธรรม : การลบล้างร่องรอยวัฒนธรรมศักดินา  
และการเปลี่ยนคนลาวให้เป็นคนใหม่สังคมนิยม 

นอกจากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบสังคม
นิยม ในการเปลี่ยนผ่านประเทศลาวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนั้น พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับงานด้านวัฒนธรรม ดังที่ไกสอน พมวิหานได้กล่าวใน “บทรายงานต่อกอง
ประชุมใหญ่ของคณะบริหารศูนย์กลางของพรรค” ในปี 1975 ว่าปัจจัยตัดสินการก่อสร้างสังคมนิยม
นั้นต้องสร้าง “คนสังคมนิยม” และ “วัฒนธรรมสังคมนิยม” ให้เกิดข้ึนในสังคมลาว  

 
ประเทศเราแต่เดิมมาเป็นประเทศศักดินาท่ียังไม่ทันขยายตัว บริเวณเผ่าชนหลาย แห่ง
ยังอยู่ในระยะก่อนศักดินา แนวคิดการเชื่อถืองมงายและฮีตคองประเพณีอันล้าหลัง
ของระบอบศักดินาและก่อนศักดินา ได้ครอบครองชีวิตจิตใจของประชาชนเผ่าต่าง ๆ 
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ตั้งหลายรุ่นคนมาแล้ว  ซ้ า ยิงถูกพวกศักดินาต่างด้าว ถูกพวกล่าเมืองขึ้นแบบเก่าและ
แบบใหม่เข้ามาครอบครองเป็นเวลาหลายร้อยปี ด้วยนโยบายท าให้ประชาชนโง่ล้าหลัง   

สภาพการณ์ล้าหลังด้านวัฒนธรรมสังคม  กล่าว ทั่วไปยังเป็นสิ่งกีดขวางใหญ่ 
ให้แก่การผลิต ให้แก่ชีวิตกา รเป็นอยู่ ให้แก่การก้าวเดินของประชาชนบ รรดาเผ่า ใน
การก่อสร้างคนลาวใหม่ คนสังคมนิยมท่ีขยายตัวรอบด้าน และให้แก่การบ ารุงก่อสร้าง
พนักงานของพรรค ของอ านาจการปกครองปฏิวัติเพ่ือท าหน้าที่พาประเทศชาติก้าวขึ้น
สังคมนิยม 

สภาพการณ์ดังกล่าวนี้บอกว่า การต่อสู้ลบล้างร่องรอยเศษเหลือของวัฒนธรรม
แนวคิดของลัทธิล่าเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่ของระบอบศักดินา ก่อนศักดินา และ
สร้างวัฒนธรรมแนวคิดสังคมนิยมขึ้นนั้นได้กลายเป็นปัญหาส าคัญและรีบด่วนที่สุด  
(ไกสอน พมวิหาน, 1987, น. 14) 

 
ในการด าเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้าง “คนสังคมนิยม” และ 

“วัฒนธรรมสังคมนิยม” สิ่งที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกคือการลบล้าง
ร่องรอยของวัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับระบอบกษัตริย์ ตามหลักการของมาร์กซิสม์ 
วัฒนธรรมศักดินาและวัฒนธรรมของระบอบกษัตริย์ ถือเป็นวัฒนธรรมมอมเมาประชาชนกดหน่วง
สังคมให้ยอมรับโครงสร้างอ านาจที่ไม่เป็นธรรมของระบอบศักดินาและระบอบชนชั้น พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะพรรคที่สืบทอดอุดมการณ์มาร์กซิสม์ได้รับสืบทอดแนวคิดดังกล่าว 
นับตั้งแต่ระยะของการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาลราชอาณาจักร ไกสอน พมวิหาน ใน
ฐานะเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้วิเคราะห์ปัญหาด้านวัฒนธรรมของสังคมลาวที่ถูก
ครอบง าด้วยวัฒนธรรมศักดินาและก่อนศักดินา วัฒนธรรมแบบข้าทาส รวมถึงวัฒนธรรมของลัทธิล่า
เมืองขึ้นแก่สมาชิกพรรคอยู่หลายครั้ง แต่ด้วยเหตุที่พรรคต้องการสร้างแนวร่วมในสงครามชิงมวลชน 
และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคชูประเด็นด้านชาตินิยม ขณะที่อ าพรางเปูาหมายของการ
ปฏิวัติสังคมนิยม ดังนั้น พรรคจึงมิได้แสดงถึงการต่อต้านวัฒนธรรมศักดินาและวัฒนธรรมสมัย
ระบอบเก่าสู่สาธารณชน  จนเมื่อพรรคประสบความส าเร็จในการโค่นล้มรัฐบาลราชอาณาจักร  ยุติ
ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตย สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลบล้าง
โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของระบอบกษัตริย์จึงได้เริ่มด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน 

 
 
 



57 
 

(1) สร้างตั้งระบอบใหม่และการเปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ความเป็นชาติ 
ในทันทีท่ีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 นอกจากการยุติโครงสร้างทางการเมืองของระบอบ
เก่า พรรคยังได้เริ่มต้นการลบล้าง “ร่องรอยเศษเหลือ” ของวัฒนธรรมศักดินา ผ่านการประกาศมติ
เปลี่ยนแปลงระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่ ธงชาติ เพลงชาติ ภาษา ซึ่งล้วนเป็นระบบสัญลักษณ์ที่
สะท้อนส านึกความเป็นชาติลาวซึ่งเดิมเคยยึดโยงกับระบอบกษัตริย์ ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อน
อุดมการณ์ของระบอบใหม่ภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ยกตัวอย่างเช่น  ธงชาติลาว
ได้ถูกเปลี่ยนจาก ธงช้าง 3 เศียรภายใต้พระมหาเศวตฉัตร  9 ชั้น ซึ่งสะท้อนแนวคิดการเชิดชูระบอบ
กษัตริย์ เป็น “ธงวงเดือน” ซึ่งเคยใช้เป็นธงสัญลักษณ์ในสมัยสงครามปฏิวัติ ลักษณะของธงวงเดือน 
เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีคราม แถบแดง และมีวงเดือนสีขาวอยู่ตรงกลาง โดยให้ความหมายว่า  
สีครามหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาติ สีแดงมีความหมายถึงเลือดเนื้อของนักรบปฏิวัติและ
ประชาชนลาวที่อุทิศตนต่อสู้เพ่ือความเป็นเอกราชของชาติ ส่วนวงเดือนสีขาว หมายถึงน้ าใจรักชาติ 
เชิดชูสันติภาพและอิสรภาพ  

ในส่วนของเพลงชาติ กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศลาวได้ประกาศมติเพลงชาติ
ใหม่ โดยในส่วนของท านองเพลง ให้ใช้ท านองเพลงชาติเดิม แต่ให้มีการเปลี่ยนเนื้อในของเพลงชาติ
ใหม่ จากเนื้อเพลงเชิดชูแนวคิดการปกปูองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นแกนของความเป็น
ชาติของรัฐบาลราชอาณาจักร มาเป็นเพลงชาติที่แต่งเนื้อร้องโดยสีซะนะ สีสาน มีเนื้อหาสะท้อน
แนวคิดชาติลาวว่าเป็นชาติของประชาชนบรรดาเผ่าที่มีความเสมอภาค ร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กับศัตรูผู้
รุกรานเพื่อเอกราชของชาติ 

 
ตารางที่ 3.1  
 
เนื้อเพลงชาติลาวระหว่างสมัยรัฐบาลราชอาณาจักรกับสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพลงชาติลาว 
สมัยรัฐบาลราชอาณาจักร 

เพลงชาติลาว 
สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ซาดลาวตั้งแต่เดิมมา  
ขึ้นซื่อลือซาอยู่ในอาซ ี
ซาวลาวผูกพันไมตี  
ฮ่วมสามกัคฮีักห่อโฮมกัน 
ฮักซาดฮกัปะเทดเฮา  
ฮักเจ้าปกเกดเกสา 

ซาดลาวตังแต่ใดมา  
ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ 
ฮ่วมแฮงฮ่วมจดิฮ่วมใจ  
สามัคคีกันเป็นก าลังเดียว 
เด็ดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า  
บูซาซูเกียดของลาว 
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โฮมฮกัฮ่วมศาสนา 
 แต่บูฮานมาฮักสาดินแดน 
บ่ใหซ้าดใดมาลวน  
ฮาวลีบกวนยาดแย่งซิงเอา 
ไผขนืเข้ามาลู่วุ่นวาย  
สู้จนตัวตายต้านทานสัดต ู
ซ่วยเซิดซเูลือดเนื้อเซื้อเผ่า  
ฟื้นฟูกู้เอาบนัเทาทุกกัน 

ส่งเสิมใซส้ดิเป็นเจ้า  
ลาวทุกซนเผ่าสะเหมอพาบกัน 
บ่ให้ฝูงจักกะพัด  
และพวกขายซาดเข้ามาลบกวน 
ลาวทังมวนซเูอกะลาด 
อิดสะหละพาบของซาดลาวไว ้
ตัดสินใจสูซ้ิงเอาไซ  
พาซาดก้าวไปสู่ความวดัทะนา 

 
ภาษาเป็นอีกหนึ่งระบบสัญลักษณ์ส าคัญที่แต่ละรัฐใช้เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์

ความเป็นชาติของตน นับตั้งแต่วันสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวได้มีมติเปลี่ยนแปลงการใช้ภาษาลาวจากสมัยรัฐบาลราชอาณาจักร โดยได้ประกาศให้ใช้
ภาษาลาวเป็นภาษากลางและภาษาราชการ และให้มีการเลิกใช้ค าราชาศัพท์  ดังปรากฏใน “มติ
เกี่ยวกับภาษากลางและภาษาทางราชการ”เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ณ กองประชุมใหญ่ผู้แทน
ประชาชนทั่วประเทศว่า  

 
เนื่องจากได้มีการลบล้างระบอบราชาธิปไตย และ จัด สร้างระบอบสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนขึ้นแทน เพื่อแสดงความเป็นเอกราชอันแท้จริงของชาติและเพ่ือ
เชิดชูวัฒนธรรมที่มีลักษณะชาติ วิทยาศาสตร์ มหาชน 

เพ่ือความเป็นเอกภาพของบรรดาชนชาติ ชนเผ่าในประเทศลาวใหม่ กองประชุม
ใหญ่ผู้แทนประชาชนทั่วประเทศตกลงเกี่ยวกับภาษากลางและภาษาทางราชการ
ดังต่อไปนี้ 

1 ให้ใช้ภาษาลาว เป็นภาษากลางและเป็นภาษาทางราชการ 
2  ให้เลิกใช้ภาษาราชาศัพท์ในการขีดเขียนและพูดคุยประจ าวัน เว้นเสียแต่กรณีที่

ใช้เข้าในกาพย์กลอนและวรรณคดีในเวลาจ าเป็นเท่านั้น 
   เวียงจัน วันที่ 2 เดือนธันวาคม ปี 1975 

กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ 
(กระทรวงศึกษา กีฬา และธรรมการ, 1979, น.85) 
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(2) การควบคุม(พุทธ) ศาสนา ระบบความเชื่อและขนบประเพณีลาว  
ตามประวัติศาสตร์ลาว พุทธศาสนาได้ตั้งม่ันอยู่ในประเทศลาวนับตั้งแต่รัชสมัย

ของเจ้าฟูางุ่ม กษัตริย์หรือเจ้าชีวิตลาวแสดงบทบาทเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาด ารงฐานะเป็นดั่งศาสนาประจ าชาติของลาว  นอกจากพุทธศาสนา
แล้วประชาชนชาวลาวทั้งชาวลาวลุ่มและประชาชนลาวเผ่าต่าง ๆ ยังมีความเชื่ออ่ืน ๆ ทั้งการนับถือ
แถน นับถือผีตลอดจนความเชื่อเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของขนบวัฒนธรรม
ประเพณีของลาว 

ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีทัศนะว่าพุทธศาสนา
และระบบความเชื่อเหล่านี้มีส่วนยึดโยงกับแนวคิดของระบอบเก่า ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความงมงาย
และล้าหลังทางแนวคิดวัฒนธรรม ดังนั้น พรรคจึงพยายามเข้ามาควบคุมและปรับเปลี่ยนความ
เชื่อถือศรัทธาในลัทธิความเชื่อทางศาสนาในหมู่ประชาชนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของรัฐ  ในส่วน
ของพุทธศาสนานั้นรัฐบาลลาวมุ่งหวังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของพุทธศาสนาในลาวให้มีหน้าที่ทาง
การเมืองและเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างชาติภายใต้ระบอบใหม่  วัดและองค์กรสงฆ์ได้ถูกลดบทบาท
หน้าที่ทางด้านพิธีกรรมลง มีการปรับรื้อโครงสร้างองค์กรสงฆ์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรค และ
ให้องค์กรสงฆต์้องมีภาระบทบาทในการช่วยรัฐรณรงค์ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจต่ออุดมการณ์
ทางการเมืองของรัฐสู่ประชาชน ในส่วนของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รัฐบาลเรียกร้อง ให้พระสงฆ์ 
พ่ึงตนเองงดเว้นการรับบริจาคจากประชาชน  นอกจากนี้รัฐบาลพยายามรณรงค์ให้คนลาวมีโลกทัศน์
แบบวิทยาศาสตร์ ไม่เชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติที่อธิบายด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ อาทิ 
ความเชื่อถือเรื่องผีแถน ผีฟูา  ซ่ึงรัฐบาลพยายายามอธิยายว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นเรื่องงมงาย 7 

                                      
7
 ดังการศึกษาของปณิตา สระวาสี ซึ่งศึกษาแบบเรียนวิชาหัดอ่านในระดับประถมศึกษา

ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม พบว่ามีเนื้อหาแบบเรียนในหลายตอนท่ีรัฐได้พยายามชี้ให้เห็นว่าความ
เชื่อเรื่องแถนเป็นเรื่องเหลวไหล ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่ชาวลาวเคยเชื่อว่ามาจากอ านาจของ
แถนนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น อาทิ  บทดาวสะเก็ด (ดาวตก/อุกาบาต) 
ในแบบเรียนวิชาหัดอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อธิบายว่าดาวสะเก็ดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
เป็นเศษดินหรือหินที่หลุดออกมาจากดวงดาวแล้วถูกแรงโน้มถ่วงดึงมาเข้ามาจนเสียดสีกับบรรยากาศ
โลกจึงเกิดการลุกไหม้ ไม่ใช่เป็นเรื่องของเทวดามาจุติดังที่เชื่อกันในอดีต หรือในบทเรียนเรื่องน้ าเต้า
แก้วหน่วยใหม่ ในแบบเรียนวิชาหัดอ่านประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โน้มน้าวคนลาวจากที่เคยเชื่อในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของน้ าเต้าแก้วของแถน ให้หันมาเชื่อในน้ าเต้าแก้วของผู้ออกแรงงาน (ปณิตา สระวาสี, 
2546, น. 146-147) 



60 
 
ตลอดจนการควบคุมการจัดงานเฉลิมฉลองงานบุญที่เก่ียวกับผีแถน เช่น งานบุญบั้งไฟ งานบุญ
ประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและการต่อต้านของประชาชนลาว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง ชาวนาลาวต่างโทษว่าเป็นผลมาจากการการห้ามจัดงานบุญ
บั้งไฟ ส่งผลให้แถนพิโรธ 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลได้ลดความเข้มงวดในการ
เข้าควบคุมความเชื่อและการควบคุมพุทธศาสนาและองค์กรสงฆ์ของลาวลง เนื่องจากเป็นที่ปรากฏ
ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลน ามาใช้เพ่ือลบล้างโลกทัศน์แบบเก่า เพื่อสร้างสังคมใหม่อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เกิดความตื่นกลัวและความไม่พอใจในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ความพยายามลบล้าง
ความเชื่อเดิมของประชาชนและการควบคุมพุทธศาสนา ได้ส่งผลบั่นทอนความนิยมของประชาชนที่
มีต่อระบอบใหม่และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

(3) การเชิดชูผู้น าพรรคและ “ลัทธิวีรชนปฏิวัติ” ในฐานะเสาหลักของชาติลาว 
ควบคู่ไปกับความพยายามในการล้มล้างโลกทัศน์เก่าและส านึกชาติลาวที่ยึดโยง

กับระบอบกษัตริย์และวัฒนธรรมศักดินา รัฐบาลสังคมนิยมลาวได้พยายามผลักดันแนวคิดการเชิดชู
ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติรวมทั้งเหล่าวีรชนปฏิวัติให้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของชาติ การเชิดชูผู้น าพรรค 
ดังปรากฏผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ  

ในผลงานการศึกษาการเขียนประวัติศาสตร์ลาวหลายชิ้นของดารารัตน์ เมตตาริกา
นนท์ ได้เสนอให้เห็นว่านับตั้งแต่การปฏิวัติสังคมนิยม การเขียนประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
ขนบเดิมท่ีมีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ ไปสู่การเขียนประวัติศาสตร์เพื่อเชิดชู
บทบาทการเคลื่อนไหวของมวลชนภายใต้การน าพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิในการศึกษา
แบบเรียนลาวสมัยสังคมนิยม ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ( 2548) ได้ชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตร์ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวว่า นับเป็นครั้งแรกท่ีได้มีการใช้ค าว่า “ประวัติศาสตร์” 
แทนค าว่า “พงศาวดาร”  โดยแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวได้ให้ความหมายว่าประวัติศาสตร์คือ
เรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์ โดยเฉพาะการต่อสู้ต้านการกดขี่ขูดรีดในสังคม การต่อสู้กับศักดินา ผู้
รุกรานและจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้น หมากผลของการต่อสู้นั้นได้ผลักดันให้สังคมมนุษย์ก้าวหน้า 
ดังนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกขับเน้นในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว ก็คือประวัติศาสตร์การต่อสู้
ต้านการรุกรานและกดขี่ชาติลาวในแต่ละยุคสมัย โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับบทบาทพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวในการน าพาประชาชนลาวต่อสู้ต้านผู้รุกราน อย่างไรก็ตาม ดารารัตน์ เมตตาริกา
นนท์ ได้ชี้ให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ลาวในแบบเรียนลาวยังคงให้พื้นที่กับวีรกษัตริย์ลาวในยุคศักดินา 
อันได้แก่ พระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระเจ้าอนุวงศ์ เพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงมูลเชื้อต่อสู้ของประชาชนลาวที่สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุคสมัย  
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ในการศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ ( 2557) วิเคราะห์ว่างานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว  ซึ่งเป็น
รูปแบบงานเขียนที่เติบโตอย่างมากในสมัยรัฐบาลสังคมนิยมลาวนั้น สะท้อนความมุ่งหมายในการเชิด
ชูเหล่าวีรชนปฏิวัติและผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในฐานะผู้น าในการต่อสู้และอุทิศตนเพื่อชาติ
ลาว ผลงานชิ้นส าคัญท่ีสะท้อนแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ เรื่อง “เสียงก้องลัทธิวีรชนปฏิวัติ” หนังสือเล่มนี้
ได้เขียนเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนลาวทั้งหญิง ชาย ทั้งชาวลาวลุ่มและชาวลาวกลุ่มชาติพันธุ์             
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิวัติ บางท่านได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพ่ือชาติจนได้รับการยกย่องและขนานนาม
เป็น “วีรชน” ปฏิวัติ อาทิ วีรชนบุนแพงกับเรื่องราวการต่อสู้กับศัตรูอย่างดุเดือดจนสิ้นชีวิต  เรื่องราว
สหายนางเคย บ้านปากแพ และเรื่องราวของสหายเยบซอง แขวงหลวงน้ าทา ที่ยอมถูกทรมานและ
ยอมตายแต่ไม่ยอมเปิดเผยความลับให้แก่ศัตรู เรื่องของกองร้อย 303 ที่ต่อสู้ท าลายเครื่องบินของศัตรู
ได้ถึง 9 ล า ในส่วนของผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นที่ปรากฏชัดว่า ผู้น าที่ได้รับการยกย่องอย่าง
โดดเด่นเป็นพิเศษในหน้าประวัติศาสตร์ชาติลาว คือไกสอน พมวิหาน ดังปรากฏผ่านงานเขียน
ประวัติศาสตร์และงานที่ผลิตขึ้นเพ่ือเผยแพร่แนวคิดการสร้างชาติลาวของไกสอน หลายชิ้น อาทิ เรื่อง 
“บางบทเรียนต้นตอและบางปัญหาเก่ียวกับทิศทางใหม่ของการปฏิวัติลาว ” (ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1979) 
“บนเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยมอย่างมีชัย” (ตีพิมพ์ปี ค.ศ.1981) “ชาวหนุ่มจึงเป็นนกอินทรีย์ที่ไม่หวั่น
กลัวต่อพายุลมแดงจึงกลายเป็นสินไซของยุคสมัยพวกเรา” (ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1983) “นิพนธ์เลือกเฟูน 
เล่ม 1” (ตีพิมพ์ปี ค.ศ.1985) เป็นต้น 

เช่นเดียวกับ กิติรัตน์ สีหบัณท์  ในผลงานการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว  
วิเคราะห์ว่าแกนเรื่องส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติลาวที่ผลิตขึ้นในสมัยสังคมนิยมคือประวัติศาสตร์
การต่อสู้ต้านการรุกรานของต่างชาติคือ ทั้งนี้ รัฐบาลลาวให้ความส าคัญสูงสุดกับการขับเน้นบทบาท
ขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับตั้งแต่สมัยการต่อสู้
กับจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส มาจนถึงการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอเมริกา จนสามารถสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส าเร็จ โดยแกนเรื่องดังกล่าวได้ถูกตอกย้ าผ่านงานประวัติศาสตร์
ประเภทต่าง ๆ ทั้งในหนังสือแบบเรียน หนังสืออัตชีวประวัติผู้น าพรรค หนังสือประวัติศาสตร์ชาติ 
ขณะที่เรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การน าของวีรกษัตริย์ในยุคศักดินาแม้จะมีพ้ืนที่ใน
ประวัติศาสตร์ชาติแต่ได้รับความส าคัญน้อยกว่า (กิติรัตน์ สีหบัณท์, 2549, น. 71) 

การเชิดชูเหล่าวีรชนปฏิวัติและผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติ นอกจากจะปรากฏผ่านงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ แบบเรียนประวัติศาสตร์ ยัง
ปรากฏผ่านพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์  ดังที่พบว่าอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างข้ึนภายหลังการ
ปฏิวัติสังคมนิยมได้กลายเป็น “พ้ืนที”่ ส าคัญของการจารึกเรื่องราวเพ่ือเชิดชูวีรกรรมของเหล่าวีรชน
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ปฏิวัติภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ การก่อสร้างอนุสาวรีย์นักรบนิรนามขึ้นในปี 
ค.ศ. 1977 เพ่ือเป็นที่ร าลึกถึงคุณงามความดีและเพ่ือแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อเหล่าวีรชนที่ได้สละ
ชีพเพ่ือชาติ เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์แห่งแรกท่ีก่อตั้งขึ้นในสมัยสังคมนิยม คือ “หอวางแสดง
มูลเชื้อปฏิวัติ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1980 (ปัจจุบัน คือ “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ”) โดยมุ่งหมายให้เป็น
สถานที่ส าหรับเชิดชูประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการประชาชนภายใต้การน าพาของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว น่าสนใจว่าเมื่อพิจารณาการจัดแสดงในหอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่เพียงให้
ความส าคัญกับการยกย่องบทบาทของผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว แต่ยังเชิดชูบทบาทของ
ประชาชนสามัญท่ีมีน้ าใจรักชาติและอุทิศชีวิตเพ่ือชาติ ดังปรากฏผ่านรูปปั้นของ “สหายสีทอง” หรือ 
“วีรชนสีทอง”8 ที่ถูกจัดแสดงไว้กลางห้อง เรื่องราวของวีรชนสีทองซึ่งก าเนิดในครอบครัวทุกข์ยาก แต่
ได้สร้างวีรกรรมในการต่อสู้ในสงครามปฏิวัติด้วยมีน้ าใจรักชาติอย่างเปี่ยมล้น จึงได้รับการเชิดชูเกียรติ
ให้เป็นวีรชนแห่งชาติลาว สะท้อนแนวคิด “ลัทธิวีรชนปฏิวัติ” ที่รัฐบาลลาวใช้เพื่อปลุกระดมน้ าใจรัก
ชาติและการอุทิศชีวิตเพ่ือชาติและเพ่ือระบอบใหม่อย่างเด่นชัด 

                                      
8 การเชิดชูเกียรติวีรชนสีทองไม่เพียงปรากฏผ่านการจัดแสดงรูปปั้นในหอพิพิธภัณฑ์ 

แต่ยังมีการบันทึกเรื่องราวของวีรชนสีทองในแบบเรียนในเกือบทุกรายวิชาในระดับประถมศึกษา               
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการศึกษาของ ปณิตา สระวาสี ( 2546) การสร้างส านึกความเป็นชาติของรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่านแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ ค.ศ.1975-2000. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์, สาขา
ภูมิภาคศึกษา. 
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บทที่ 4 
ลาวในยุคจินตนาการใหม่ : เผชิญหน้ากระแส  “ทุนนิยม”   

“ประชาธิปไตย”  “โลกาภิวัตน์” 
 

ในเงื่อนไขของโลกปัจจุบัน ตาม กฎเกณฑ์ขยายตัวของสังคมม นุษย์ ทุก ๆ การปฏิวัติที่
แท้จรงิ ต้องก้าวขึ้นสังคมนิยม อันนั้นเป็นความหวัง ความมุ่งมาดปรารถนา อันแรงกล้า
ที่สุดของประชาชนผู้ออกแรงงานในทั่วโลก ด้วยเงื่อนไขจุดพิเ ศษแห่งสภาพการณ์ของ
ลาว พวกเ ราได้วางจุดหมายต่อสู้เพ่ือสันติภาพ เป็นก ลาง เอกราช ประชาธิปไตย 
เอกภาพ และวัฒนาถาวร  แต่ไมห่มายความว่าการต่อสู้ปฏิวัติจะหยุดอยู่ แค่นั้น มันต้อง
ก้าวขึ้นสังคมนิยมและมีแต่ก้าวขึ้นสังคมนิยมเท่านั้น พวกเราจึงจะสามารถลบล้างทุก ๆ 
หยุดการ กดข่ีได้อย่างสิ้นเชิง ลบล้างทุก ๆ  กกเหง้าแห่งความ ไม่ยุ ติธรรม ความ เสมอ
ภาพ และมีแต่ก้าวขึ้นสังคมนิยมเท่านั้น พวกเ ราจึงจะสามา รถก่อสร้างพ้ืนฐานวัตถุ
ให้แก่การสร้างชีวิตใหม่ที่ ดีงาม มีแต่ก้าวขึ้นสังคมนิยมเท่านั้น  พวกเราจึงจะมีเงื่อนไข
อย่างเพียงพอเพ่ือ ท าให้สังคมลาว ศิวิไลซ์ก้าวหน้า รับประกันให้ทุกคนมีชีวิตในความ
ผาสุกอันแท้จริงและยาวนาน พฤติกรรมแห่งการต่อสู้ปฏิวัติของโลกได้พิ สูจน์กฎเกณฑ์
ดังกล่าวอย่าง จะแจ้งแล้ว นักปฏิวัติที่แท้จ ริง ทุกคนจะต้องออกแ รงต่อสู้เพื่อบรรลุ
จุดหมายดังกล่าวนั้น ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จุดหมายสุดท้ายแห่งภาระกิจการปฏิวัติของ
พวกเรา คือ สังคมนิยม (ไกสอน พมวิหาน, 1985, น. 10) 
 
ส่วนหนึ่งของบทปราศรัยของ ท่านไกสอน พมวิหาน ในปี 1965 เนื่องในโอกาสเฉลิม

ฉลอง 10 ปีแห่งการสร้างตั้งพรรคประชาชนลาว และ 20 ปีแห่งการประกาศประเทศลาวเป็นเอกราช
แสดงความเชื่อมั่นของผู้น าขบวนการปฏิวัติลาว ว่าสังคมนิยมคือวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของสังคม
มนุษย์และมีแต่อุดมการณ์สังคมนิยมเท่านั้นที่จะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริง   

แต่เพียง 1 ทศวรรษของการ “ดัดสร้าง” ประเทศสู่สังคมนิยม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ต้องเผชิญวิกฤติการณ์ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่สั่นสะเทือนต่อความเชื่อม่ัน
อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง นับจากกลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ประเทศในค่าย
คอมมิวนิสต์ต่างตระหนักถึงความตกต่ าและล้าหลังของประเทศท่ีด าเนินมายาวนานโดยเฉพาะความ
ตกต่ าทางด้านเศรษฐกิจจึงเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศในแนวทางต่างๆ โดยหลาย
ประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์  ได้เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศของตนสู่เส้นทางทุนนิยมหรือระบบ
กลไกตลาด ท่ามกลางวิกฤติศรัทธาของอุดมการณ์และกระแสการปฏิรูปประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์ใน 
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ค.ศ. 1986  พรรคประชาชนปฏิวัติลาวตัดสินใจเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยการ
ประกาศนโยบาย “จินตนาการใหม่”  เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากสังคมนิยม
ไปสู่ระบบกลไกตลาด (ภายใต้การควบคุมของรัฐ) และเปิดกว้าง การพัฒนา ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ  ขณะที่ในด้านการเมืองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้ครองอ านาจแบบผูกขาดประกาศการ ยึด
มั่นในอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์และการสืบต่อการครองอ านาจ แบบหนึ่งเดียว ของพรรค แม้
จินตนาการใหม่จะ มีความมุ่งหมายในการปฏิรูปเศรษฐกิจ เป็นหลัก แต่ ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
จ าเป็นต้องปรับนโยบายการพัฒนาในด้านอื่น ของลาว ให้สอดรับกับนโยบาย  “จินตนาการใหม่” ใน
ที่สุดจินตนาการใหม่จึงน าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ “หน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่” 

ในบทนี้จะอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศลาวในยุคจินตนาการใหม่ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทแวดล้อมและที่มาของการปรับมโนทัศน์การสร้าง
ส านึกความเป็นชาติจากแนวทางการสร้างคนสังคมนิยมและการเชิดชูผู้น าพรรคและลัทธิวีรชนปฏิวัติสู่
การเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 

 
4.1 สาเหตุของการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ “จินตนาการใหม่”  
 

นับจากกลางทศวรรษ 1980 ประเทศ ในค่ายคอมมิวนิสต์ ล้วนตระหนักถึงความตกต่ า
และล้าหลังของประเทศโดยเฉพาะความตกต่ าทางด้านเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของ
แนวทางสังคมนิยมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดกระแส ความไม่พอใจของประชาชนต่อการครอง
อ านาจรัฐของพรรคคอมมิวนิสต์  ในหลายประเทศจึงเกิดกระแสเรียกร้องการปฏิรูปและเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปครั้งส าคัญที่น ามาซึ่งการสั่นสะเทือน ประเทศในค่าย สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ทั่วโลก รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากที่สุดเริ่มต้นขึ้นในสหภาพโซ
เวียต  มหาอ านาจค่ายสังคมนิยม  โดยการปฏิรูปส าคัญเกิดขึ้น ในยุคของมิคาอิล กอร์บาชอฟ 
นักการเมืองหนุ่มสายปฏิรูปที่ก้าวขึ้นสู่อ านาจในปีค.ศ. 1985   

กอร์บาชอฟมีทัศนะว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของพรรค คอมมิวนิสต์โซเวียต ที่ผ่าน
มาประสบความ ล้มเหลว สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันได้ จริงในตลาดการค้า  การ
ควบคุมทางสังคมอย่างเข้มงวด ท าให้ประชาชนและสังคมโซเวียตขาดการริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า รวมถึงนโยบายการต่างประเทศแบบเก่า ในยุคสงครามเย็น
ได้ก่อให้เกิดการเผชิญหน้า  ท าให้โซเวียตต้องใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมหาศาลในการสะสมอาวุธ 
เสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ทั้งยังต้องแบกรับภาระในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศสังคมนิยม  
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สภาพการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโซเวียตและสถานะอ านาจของ
สหภาพโซเวียตเสื่อมถอยลง เขาเห็นว่าปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศครั้งใหญ่ โดยกอร์บาชอฟได้ประกาศนโยบายที่มีชื่อว่า “เปเรสตรอยก้า” 
และ”กลาสนอสท์” หรือนโยบาย “เปิด-ปรับ” หันทิศทางของการพัฒนาประเทศสู่แนวทางเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีภาพทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็น ยุตินโยบาย การเผชิญหน้ากับ
โลกตะวันตกและกลุ่มประเทศเสรีนิยมทุนนิยม รวมทั้งลดการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสังคมนิยม 
ที่เป็นภาระผูกพันของสหภาพโซเวียต (กนกศักดิ์ แก้วเทพ , 2537, น.121) แม้ว่าสาระส าคัญของ
นโยบาย เปเรสตรอยก้าและกลาสนอสท์ จะมุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
การเมืองภายในประเทศ แต่การปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสังคม
นิยมอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้ “การน า” ของสหภาพโซเวียตอย่างรุนแรง ค่ายคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก
ส่วนใหญ่ล้วนต้องเปลี่ยนทิศแนวการพัฒนาประเทศไปสู่แนวทางเสรีนิยมมากข้ึน  

ส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้จะเป็นประเทศสังคมนิยมในเอเชีย 
แต่นับจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง  รัฐบาล สังคมนิยม ลาวอยู่ภายใต้การพึ่งพิงทั้ง ในเชิง
อุดมการณ์และ การพ่ึงพิง เศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตมาโดยตลอด สหภาพโซเวียตเป็นผู้ให้ ความ
ช่วยเหลือหลักแก่ลาว ทั้งในรูปเงินกู้ รวมทั้งความช่วยเหลือในรูปของสินเชื่อ ต่างๆเพ่ือการสั่งซื้อน้ ามัน 
เครื่องจักรกล วัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ ดังนั้นการเปลี่ยนนโยบาย ของสหภาพโซเวียตอันน ามาซึ่ง การ
ลดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสังคมนิยมรวมถึงประเทศลาว จึงส่งผลกระทบต่อท้ังความ
เชื่อมั่นใน การพัฒนาเศรษฐกิจตามเส้นทางสังคมนิยมและ ส่งผลต่อ สภาพเศรษฐกิจลาวอย่างรุนแรง  
ส าหรับสภาพเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ของลาว เองจะเห็นได้ว่า สัญญาณความล้มเหลวในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมปรากฏนับตั้งแต่เพียงช่วงระยะ 5 ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของประเทศ การเร่งรัดเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่แนวทางสังคมนิยม ได้ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง หลักการวางแผนเศรษฐกิจภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางและ การสร้างรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบสังคมนิยม อาทิ  การผลักดันให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแบบนา
รวม การโอนกิจการธุรกิจเอกชนเป็นของรัฐ  ก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่าง ๆ 
ตกต่ า เกิดภาวการณ์ของการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรง  

ความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนพร้อมกับความตึงเครียดทางสังคมอันเนื่องมาจาก
ความพยายามในการเปลี่ยนคนลาว ให้กลายเป็น “คนใหม”่ “คนสังคมนิยม” ก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ในหมู่ประชาชน ลาวอย่างกว้างขวาง จน เกิดปรากฏการณ์ของการอพยพหลบหนีของประชาชนลาว
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ออกนอกประเทศเป็นจ านวนมาก 1 ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อความตกต่ าทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แต่ยังส่งผลต่อความระส่ าระสายและความมั่นคงทางการเมืองลาวด้วย  

นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 รัฐบาลลาวจึงได้เริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดของการ
เปลี่ยนผ่านประเทศลาวสู่เส้นทางสังคมนิยม โดยในปลายปี ค.ศ. 1979 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้
ประกาศ “มติ 7” ของคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ชะลอการเร่งรัดการเปลี่ยน
ผ่านเศรษฐกิจสู่สังคมนิยม อาทิ ในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแบบนารวม ให้ใช้หลักการสมัครใจ
มากกว่าการบีบบังคับ ในสภาวะที่รัฐไม่สามารถกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง รัฐ
อนุญาตให้เอกชนสามารถ ด าเนิน ธุรกิจการค้าได้ในขอบเขตที่รัฐก าหนด มติและแนวทางดังกล่าว
กลายเป็นพื้นฐานของการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 1 (ค.ศ. 
1981- 1985) อย่างไรก็ตาม  แม้รัฐบาลลาวจะผ่อนคลายความเข้มงวดของการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางสังคมนิยม แต่ เศรษฐกิจลาว ยังคงต้องเผชิญหลายปัญหาใหญ่ ผลผลิตด้านการเกษตรยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ
ขาดทุน ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณจ านวน มากเพ่ือเข้าเก้ือกูลรัฐวิสาหกิจเหล่านั้น  การขยาย
การค้ากับต่างประเทศ ส่งผล ให้ลาวต้องประสบกับภาวการ ณ์การ ขาดดุลการค้า ระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน  ด้วยเหตุที่ ลาวมีสินค้าส่งออกจ ากัด รายได้หลัก ที่เข้าสู่ประเทศ ยังคงเป็นรายได้จากการขาย
กระแสไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้  สวนทางกับปริมาณการน าเข้าสินค้าจ าเป็นทีเ่พ่ิมสูงขึ้น   

ไกสอน พมวิหาน ผู้น ารัฐบาลลาวและผู้ผลักดันนโยบายจินตนาการใหม่ได้ถอดบทเรียน
ความบกพร่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแนวทางสังคมนิยมว่าเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจาก
การเร่งรีบเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศสู่แนวทางสังคมนิยม โดยไม่ค านึงถึงสภาพพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจที่เป็นจริงของประเทศ  โดยเขาชี้ว่า“กลไกเก่า” อันได้แก่หลักการวางแผนและบริหาร
เศรษฐกิจภายใต้การควบคุมจากส่วนกลางและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบสังคมนิยม
ละเมิดต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ของประชาชน ท าให้ประชาชนขาดแรงจูงใจในการท างาน 

                                      
1
 เฉพาะจากสถิติข้อมูลการอพยพของชาวลาวสู่ค่ายในจังหวัดหนองคายและอุบลราชธานี 

ประเทศไทย ปรากฏข้อมูลว่า ในปี  ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีผู้อพยพสู่ค่ายอพยพในจังหวัดหนองคายและอุบลราชธานีเพียง 2,127 
คน  แต่เมื่อรัฐบาลลาวเริ่มด าเนินการหันเปลี่ยนประเทศสู่เส้นทางสังคมนิยม จ านวนผู้อพยพชาวลาว
กลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี  ค.ศ. 1976 มีผู้อพยพ 13,496 คน ในปี ค.ศ. 1977 มีผู้อพยพ 
26,194 คน ในปี ค.ศ. 1978 มีผู้อพยพ 62,260 คน และในปี  ค.ศ. 1979 มีผู้อพยพ 59,979 คน 
(Evans, 1988, p. 46) 
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ผลผลิตทางการเกษตรและภาคการผลิตอ่ืน ๆ  ตกต่ า ขณะที่ภาครัฐบาลต้องเป็นผู้แบกรับภาระการ
ขาดทุนงบประมาณจ านวนมหาศาลโดยที่ขาดความพร้อม น าไปสู่ข้อขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจภาครัฐ
และภาคประชาชน ดังที่ว่า 

 
อยู่ในกลไกเก่า ปัจจัยคนถูกแบ่งเบา ผ ลประโยชน์ของส่วนบุ คคลไม่ได้รับกา รเคารพ            
ผู้ออกแรงงานนับวันอ่อนแรงลง คุณสมบัติและลักษณะอันดีงาม เช่น  สติตื่นตัว สติเป็น
เจ้า น้ าใจรวมหมู่ได้ค่อย ๆ ถูกเสื่อมเสียไป ไมม่ีการประดิษฐ์สร้าง ไม่ไหวตัว แต่แนวคิด
เอ่ือยอิง นิ่งเหนื่อย ขี้ครา้นมักง่าย กลับขยายตัว 

กลไกดังก ล่าว ได้ส ร้างผ ลเสียหลายอย่างให้แก่ รัฐ  สภาพ เกื้อกู ลหนักหน่วง 
รายจ่ายเกิน รายรับ ขาออกน้อยกว่าขาเข้า กา รเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ มี
ประสิทธิผล  การเสียหายทุกอย่าง คืองบประมาณของรัฐเป็นผู้แบกรัฐและการแบกรับ
งบประมาณของรัฐนั้น ในที่สุดก็ คือประชาชนเป็นผู้รับเค ราะห์ (ไกสอน พมวิหาน , 
1997, น. 67-68) 

 
ความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางสังคมนิยมและกระแสการปฏิรูป

เศรษฐกิจสู่แนวทางเสรีนิยมที่เกิดขึ้นในค่ายสังคมนิยมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้ผู้น าของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสังคมนิยมขนาดเล็ก ซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ได้ประกาศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ “จินตนาการใหม่” 

 
4.2 จินตนาการใหม่และการเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและการต่างประเทศลาว 
 

นักวิชาการส่วนใหญ่ถือเอาก ารประชุมใหญ่ครั้งที่ 4 ของพรรคประชาชนปฏิวัติในปี  
ค.ศ. 1986 เป็นจุดเริ่มต้นของ “จินตนาการใหม่” ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ไกสอน พมวิหาน ผู้น าประเทศและผู้การผลักดันนโยบายจินตนาการใหม่          
ได้กล่าวอย่างเป็นทางการในก ารประชุมใหญ่ของพรรคถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี “จินตนาการใหม่” 
อย่างไรก็ตามพรรคยังไม่ได้มีการระบุถึงแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนของนโยบายจินตนาการใหม่ 
ทั้งเม่ือพิจารณาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 2  (ค.ศ. 1986 – 1990) แม่บท
แนวทางการพัฒนาประเทศที่ประกาศในก ารประชุมใหญ่ครั้งเดียวกันนี้ พบว่ามีแค่เพียงการก าหนด
ทิศทางเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมลาวไว้อย่างกว้าง ๆ   โดยที่เนื้อหาของแผน
เศรษฐกิจฉบับนี้มิได้มีการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ต่างไปจากระยะ 5 ปีฉบับที่ 1 
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จนกระท่ังปี ค.ศ. 1988 รัฐบาลลาวได้แสดงถึงจุดยืนและทิศทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ภายใต้ “จินตนาการใหม่”  ที่ชัดเจนมากขึ้น ในก ารประชุมครบคณะครั้งที่ 5 ของคณะบริหารงาน
ศูนย์กลางพรรค ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1988 ไกสอน พมวิหาน ได้กล่าวความเห็นถึงความจ าเป็นที่
จะต้องผลักดันให้มีการดัดแปลงกลไกคุ้มครองเศรษฐกิจ จากกลไกเก่าสู่กลไกใหม่ที่เป็นรูปธรรมและ
ชี้ให้เห็นว่าจ าเป็นต้องสร้าง “จินตนาการใหม่” ที่ใช้หลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและการบริหาร
เศรษฐกิจโดยอาศัยกลไกตลาด ดังที่ว่า 

 
การปฏิบัติหลักการ รวมศูนย์ประชาธิปไตยอันถูกต้องหมายความว่า จงป ล่อยให้ ชาว 
กสิกรได้มีสิทธิด าเนินการผลิ ตและซื้อขายผลิต ภัณฑ์ของเขา ไม่ว่าอยู่ที่แห่งใด ไม่ว่ากับ
ผู้ใดก็แล้วแต่เขาเห็นคว รด้วยราคาท่ีเขาตกลงน ากัน จงป ล่อยให้วิสาหกิจต่าง ๆ มีสิ ทธิ
ก าหนดแผนการการผลิต มี สิทธิ เป็นเจ้าทางด้านการเงิน ราคา เงินเดือน  จงปล่อยให้  
ทุก ๆ ภาคส่วนเศรษฐกิจ ทุก  ๆ เจ้าของวิสาหกิ จที่ถูกกฎหมายมีสิทธิซื้อขายอย่างเป็น
อิสระตามราคาของท้องตลาด  การหันเป็นประชาธิปไตยในเศรษฐกิจ คือก าลังหนุนอัน
แข็งแรงเพ่ือลบล้างก ลไกเก่า ส ร้างกลไกใหม.่..ในหลายข อบเขตต้องเปลี่ยนแปลงใหม่
ด้านจินตนาการ นโยบาย โค รงประกอบเศรษฐกิจ ก ลไกคุ้มค รอง การจัดตั้งกงจัก ร
และเวียกงานพนักงาน (ไกสอน พมวิหาน, 1997, น. 268-268) 
 
นับจากปี ค.ศ. 1988 รัฐบาลลาวจึงได้เริ่มออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูป

เศรษฐกิจสู่ทิศทางจินตนาการใหม่ โดยในด้านเกษตรกรรม รัฐบาลได้ยกเลิกสหกรณ์การเกษตรแบบ
นารัฐนารวม อนุญาตให้เกษตรกรท าการเกษตรไดอ้ย่างเสรี ส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการด าเนิน
ธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบ ระเบียบทางการเงินให้ยืดหยุ่น ส่งเสริมบทบาทของธนาคารพาณิชย์และ
อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาด าเนิน ธุรกิจ ภายในประเทศเพ่ือขยายการค้าและการลงทุน 
นอกจากนี้ยัง มีการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อสร้างความม่ันใจและเป็นหลักประกันในการพัฒนา
เศรษฐกิจในทิศทางใหม่ โดย นับแต่ปี ค.ศ. 1988  รัฐบาลลาวได้มีการทยอย มีการออกกฎหมายต่าง 
ๆเพ่ือสร้างหลักประกันให้กับนักธุรกิจและผู้ลงทุนทั้งชาวลาวและชาวต่างประเทศ (สุรชัย ศิริไกร , 
2542ก, น. 203) และในปี ค.ศ.1991 รัฐบาลลาวได้ประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของลาวนับจาก
การปฏิวัติสังคมนิยม โดยสาระส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยืนยันถึงทิศทางการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งเสริม คุ้มครองและรับประกันการลงทุนของภาคเอกชนไว้อย่าง
เด่นชัด 
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นอกจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบาย จินตนาการใหม่ยัง
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการต่างประเทศ จากเดิมท่ีเน้น การกระชับความสัมพันธ์ ของ
ลาวกับประเทศ ในค่ายคอมมิวนิสต์ เปลี่ยนเป็น การเปิดกว้าง ความสัมพันธ์กับ ประชาคมโลก 
โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การค้าและการ
ลงทุนจากต่างประเทศ การปฏิรูปประเทศตามจินตนาการใหม่ของลาวได้รับ การสนับสนุนและ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากนานาประเทศทั้งภายในและภายนอกทวีป  จาก ความเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก นับจากปลายทศวรรษ 1980  ประเทศต่าง ๆ หันมาให้
ความส าคัญกับการพัฒนาความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  ลดความส าคัญของความขัดแย้งและการแบ่ง
ค่ายทางการเมืองลง แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจโลกมุ่งเน้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคและการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวความขัดแย้ง
ในภูมิภาคต่าง ๆที่เคยคุกรุ่นในยุคสงครามเย็นจึงได้ลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งสถานการณ์ความ
ขัดแย้งในภูมิภาคอินโดจีนที่เคยเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคก็ ได้รับการฟื้นฟู
ให้ดีขึ้นมาโดยล าดับ 2 นับจากการประกาศนโยบายจินตนาการใหม่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน ลาวได้รับ ความช่วยเหลือในโครงการพัฒนา จาก ต่างประเทศ  มากขึ้นในทุกปี โดยใน
ปัจจุบันญี่ปุ่น มหาอ านาจตะวันตก และองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร3 กลายเป็นประเทศผู้ให้
ความช่วยเหลือหลักของลาว ( ADB, 1999, p.24) ส าหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาวได้
เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการความร่วมมือ
ภายใต้กรอบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความส าเร็จสูงสุดเมื่อสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมเป็นสมาชิก ASEAN (Association of South East Asian 
Nations) ใน ค.ศ. 1997  

 การพัฒนาประเทศตามทิศทางจินตนาการใหม่ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจของลาวมีการ
ขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง  ในด้านเกษตรกรรม สินค้า เกษตรที่ได้รับการพัฒนาจน
เป็นสินค้าส่งออกส าคัญได้แก่ กาแฟ ยาสูบ ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส าคัญ ของลาว

                                      
2
 ในส่วนของประเทศไทยภายใต้การน าของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อประเทศเพ่ือนบ้านที่เรียกว่า “การเปลี่ยนสนามรบให้เป็น
สนามการค้า” 

3
 อาทิ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การ

สหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารโลก (WB)   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
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ในปัจจุบัน ได้แก่อุตสาหกรรมป่าไม้ และ อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ าที่ลาวมุ่งม่ันพัฒนาเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางของแหล่งพลังงานและการส่งออกไฟฟ้าในภูมิภาค อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป
เพ่ือการส่งออกเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก และ ที่ส าคัญลาวได้สิทธิพิเศษทาง
การค้าและศุลกากรจากกลุ่มประเทศตะวันตก ส่งผลให้มีการขยายฐานการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในประเทศลาวจากการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนไทย ฮ่องกง ไต้หวัน และ
สิงค์โปร์ (บงกช หงษ์ค ามี, 2539, น.21) 

นับตั้งแต่ลาวเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาตามเส้นทางจินตนาการใหม่ ส่งผลให้ภาค
เศรษฐกิจของลาวขยายตัวอย่างกว้างขวาง เกิดการเติบโตของธุรกิจเอกชน ขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ริมฝั่งโขง โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีนครเวียงจันทน์หรือ 
กระนั้นก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่แนวทางเสรีนิยมหรือเศรษฐกิจระบบตลาด ส่งผล
ให้ระบบเศรษฐกิจ ของลาวเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งกับพลวัตของเศรษฐกิจโลก การที่ ลาวมีพ้ืนฐาน
สภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอและแทบไม่เคยมีการสะสมทุนภายในประเทศมาก่อน ลาวจึงจ าเป็น ต้อง
พ่ึงพิงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายนอกอย่าง สูง เศรษฐกิจของลาวจึงมีความอ่อนไหว
อย่างมากต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ดังจะเห็นจากเม่ือครั้งเกิด 
“วิกฤติการณ์ต้มย้ ากุ้ง” ในประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันกลายเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่และเป็นคู่ค้า
อันดับหนึ่งของลาวส่งผลให้เศรษฐกิจของลาวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตามไปด้วย  
 
4.3 การเมืองลาว: การครองอ านาจผูกขาดของพรรค ท่ามกลางวิกฤติศรัทธาต่ออุดมการณ์

คอมมิวนิสต์ 
 
นับจากรัฐบาลลาวประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ในการพัฒนาประเทศ แม้รัฐบาล

ลาวได้เน้นย้ าการยึดมั่นในการผูกขาดอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและแสดงทัศนะว่า
อุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ที่ถูกต้องในการน าพาประเทศลาวไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตาม  การด ารงความชอบธรรมและการสืบต่อการครองอ านาจของพรรค
ประชาชนปฏิวัติไม่เป็นเรื่องท่ีง่ายนักรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ต้องเผชิญกับวิกฤติศรัทธาต่อ
ความชอบธรรมในการครองอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อันเป็นผลสะท้อนจากหลาย
ปรากฏการณ์ทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ  
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4.3.1 การล่มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและยุโรป
ตะวันออก 
ปรากฏการณ์ส าคัญที่ส่งผลสะเทือนต่อการครองอ านาจทางการเมืองของพรรค

ประชาชนปฏิวัติลาวคือ การล่มสลายของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในสหภาพโซเวียตและยุโรป
ตะวันออก กระแสความเสื่อมถอยในอ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ โดยเฉพาะในสหภาพโซเวียตและ
ยุโรปตะวันออกท่ีเริ่มปรากฏเด่นชัดนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 เมื่อถึงต้นทศวรรษ 1990 ได้ขยาย
เป็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น การปฏิรูปที่เกิดข้ึนไม่เพียงส่งผลต่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ที่สุดได้น ามาซ่ึงการสิ้นสุดอ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ การล่มสลายของ
ระบอบสังคมนิยมทั้งในสหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออก ติดตามมาด้วยการล่มสลายของหลาย
ประเทศคอมมิวนิสต์ บางประเทศไม่หลงเหลือชื่อประเทศท่ีเคยใช้ภายใต้ยุคสมัยสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์อีกต่อไป อาทิ การล่มสลายของสหภาพโซเวียต มหาอาณาจักรสังคมนิยม ที่แตกตัวเป็น
สหพันธรั ฐรัสเซีย และประชาคมรัฐอิสระ การล่มสลายของยูโกสลาเวีย การแยกตัวของเชคโก
สโลวะเกีย การสิ้นสุดอ านาจของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ติดตามมาด้วยล่มสลายของระบอบสังคมนิยมใน
สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกในต้นทศวรรษ 1990 จึงส่งผลสั่นสะเทือนต่อความเชื่อม่ัน และ
ความชอบธรรมของการอ้างอิงว่าอุดมการณ์สังคมนิยมเป็นอุดมการณ์ที่ถูกต้อง ระบอบสังคมนิยม 
เป็นจุดหมายปลายทางและวิวัฒนาการสุดท้ายตามกฎเกณฑ์ของสังคมมนุษย์ ได้ถูกท้าทายกระท่ังล้ม
ล้างลง  

ดังนั้น แม้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปฏิรูป
ระบบการเมืองให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้จินตนาการใหม่ เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับนักลงทุนและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศท่ีมีการปกครองที่ทันสมัย เป็นประเทศ
ที่ปกครองโดยหลักนิติธรรมและมีกลไกของระบอบประชาธิปไตย แต่บทเรียนจากแนวทางการปฏิรูป
ทางการเมืองในประเทศสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกได้ส่งผลให้ก้าวย่างในการปฏิรูปทาง
การเมืองในประเทศลาวยิ่งต้องด าเนินไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ดังที่ไกสอน พมวิหานได้แสดง
ความเห็นในก ารประชุมครบคณะครั้งที่ 10 ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค ที่จัดในเดือน
มกราคม 1991 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมือง ” ว่าควรถือเอาบทเรียนจากความ
ผิดพลาดของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกท่ีเร่งรีบด าเนินการเปิดกว้างทางการเมืองเข้าสู่
ระบอบประชาธิปไตยแบบไม่มีหลักการ จนน าไปสู่การสูญสิ้นอ านาจทางการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์เป็นบทเรียนให้กับแนวทางการปฏิรูปการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดังที่ว่า 
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ความผิดพ ลาดใหญ่หลวงกว่า อ่ืนๆ คือในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ระบบการเมืองไม่ได้
ถือเอาปัญหาการเมืองเป็น หลัก ไม่ไปตามทิ ศเพ่ิมทวีบทบาทการน าพาของพ รรคในทั่ว
สังคมในหลายประเทศ (เช่น สหภาพโซเวียต บ รรดาประเทศยุโรปตะวันออก) ได้มีการ
ปฏิรูประบบการเมืองไปตามทิศหลายพรรคหลายเค้า เปิดกว้างประชาธิปไตยอย่างไม่มี
หลักการ  ป ฏิเสธหมากผลต่าง ๆ ของการปฏิวัติ จากนั้นจึงพาไปถึงลด หย่อนบทบาท
การน าพาของพ รรค ลง ลบล้างบทบาทการน าพาของพ รรค ต่อสังคม แยกบรรดา
เครื่องมือของระบบการเมืองออกจากการน าพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐ ท าให้
เครื่องมือต่าง ๆ ขาดความ ศักดิ์สิทธิ์ เป็นก้าว ๆ ...ป ล่อยให้บรรดาพ รรคฝ่ายค้านจัดตั้ง
พวกปฏิการมาโจมตีพรรค โค่นล้มอ านาจการปกครอง เปลี่ยนจากระบอบสังคมนิยมมา
เป็นระบอบสังคมประชาธิปไตย นี่คือบทเรียนที่ยังสด ๆ ร้อน ๆ และเจ็บแสบที่สุด ศัตรู
ของพวกเราได้ตีราคาล่วงหน้าไว้ว่าในเมื่อเครื่องมือแห่งอ านาจรัฐหากถูกเปิดออกจากก า
มือแล้ว บรรดาพรรคคอมมิวนิสต์ยุโรปตะวันออกจะถูกแตกทลายในกระแสลมแ รกของ
การต่อสู้ทางการเมืองแบบเปิดเผย  (ไกสอน พมวิหาน, 1997, น. 471-472) 

 
เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1991 สภาประชาชนสูงสุด  ได้ด าเนินการปฏิรูประบบ

กฎหมายของประเทศครั้งส าคัญ จากการรับรองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังจากท่ีพรรคปกครองประเทศโดยอาศัยค าสั่งและ
ประกาศของพรรคเป็นกฎหมายโดยว่างเว้นรัฐธรรมนูญมาตลอด 15 ปี นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเข้าสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เมื่อพิจารณาสาระท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
พบว่าในทางการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เน้นย้ าถึงความเป็นเอกภาพของชาติลาวและการยืนยันใน
การรวมศูนย์และผูกขาดอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการปกครองประเทศ ดังที่ระบุไว้ใน
หมวดที่ 1 ระบอบการเมือง มาตราที่  1-3 ของรัฐธรรมนูญว่า 

 
มาต รา 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นป ระเท ศเอกราช  มี        
อ านาจอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วน รวมทั้งเขตน่านน้ าและน่านฟ้า เป็นประเทศ
เอกภาพของทุกชนเผ่าที่ตัดแยกออกจากกันไมไ่ด ้

มาตรา 2 รัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน อ านา จทั้งหมดเป็นของ  
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือผ ลประโ ยชน์ ของประชาชน  บรรดาเผ่าซึ่ง
ประกอบด้วย  บรรดา ชั้นคนอยู่ในสังคม โดย เป็น กรรมกร  กสิ กร  และนักเ รียนสู่
ปัญญาชนเป็นหลักแหล่ง 
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มาดตา 3 สิทธิเป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการป ฏิบัติ และ 
รับประกันด้วยการเค ลื่อนไหวของ ระบบการเมือง ซึ่งมีพ รรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็น
แกนน า (สภาประชาชนสูงสุด, 1991, น. 1) 

 
เช่นเดียวกันกับการปรับปรุงกลไกอ านาจให้มีความเป็นประชาธิปไตย แม้พรรคจะ

ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเสริมขยายแนวคิดประชาธิปไตยในกลไกอ านาจทางการเมืองของ
พรรค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ต่อการสืบต่อการครองอ านาจของพรรคในยุคที่ประชาธิปไตยกลายเป็น
อุดมการณ์ “น า”  ของยุคสมัย ดังจะเห็นได้จากการที่พรรคได้มีการเปลี่ยนค านิยามท่ีใช้เรียกยุคสมัย
การพัฒนาการเมืองลาวนับจากทศวรรษ 1990 ว่า “ระยะแห่งการสร้างและขยายระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน” พรรคประชาชนปฏิวัติลาวพยายามชี้ให้เห็นว่า พรรคมีกลไกในการเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนตามหลักการของอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่เป็นการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นผ่านองค์กรแนวร่วมที่เป็นองค์กรจัดตั้งของพรรค หรือแม้จะเริ่มมีการน าระบบการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนเข้ามาใช้ในการคัดเลือกตัวแทนในองค์กรต่าง ๆ ของพรรค แต่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งต้องได้รับการรับรองจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงจะมีสิทธ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง 

ตลอดทศวรรษ 1990 ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เน้นย้ าว่าการหันเข้าสู่
แนวทางประชาธิปไตยของลาว ต้องมีลักษณะประชาธิปไตยท่ีอยู่ภายใต้การน าพาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว ซึ่งถือเป็นตัวแทนของปวงชนลาวทั้งมวล ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบหลายพรรคที่จะน าไปสู่
สภาวะอนาธิปไตย สภาวะไร้กฎระเบียบและความแตกแยกของสังคม  ดังส่วนหนึ่งของบทความเห็น
ของ ไกสอน พมวิหาน เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมือง” กล่าวต่อก ารประชุมครบคณะ 
ครั้ง ที่ 10 ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค (สมัยที่ 4) ในวันที่ 3 มกราคม 1991 ว่า  

 
ส าหรับพวกเ ราในเ ฉพาะหน้านี้ ให้ถือส าคั ญการเส ริมขยายประชาธิปไตยทางด้าน
เศรษฐกิจ จากนั้นจึงค่อย ๆ ยกระดับประชาธิปไตยในข อบเขตอ่ืน ๆ ขึ้น และเปิดกว้าง         
ประชาธิปไตยเป็นก้าว ๆ พวกเ ราถือว่าประชาธิปไตยต้องไปเคียงคู่กับการเพิ่ม ระเบียบ
วินัยกับการรวมศูนย์และมีการน าน าพาประชาธิปไตยต้องรับป ระกันด้วย รัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย พวกเราถือว่าประชาธิปไตยด้วย รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย พวกเรา ไม่
สามารถที่จะเปิดประชาธิปไตยแบบเสร ีใครอยากท าอะไรก็ท า โดยไม่ค านึงถึงกฎหมาย 
และระเบียบวินั ยใดๆ ท าให้สังคมขาดความเป็น ระเบียบเ รียบร้อย และความสงบ สุข 
การเส ริมขยายประชาธิปไตยอยู่ป ระเทศเราต้องทั้งส่งเส ริมความสามา รถและหัวคิด
ประดิษฐ์สร้างของทั่วปวง ชน ทั้งเป็นการเพิ่มทวีความสามั คคีเป็นเอกภาพ และเพ่ิม
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ความหนักแน่นให้กองก าลังสันติภาพ กรรมกร ชาวกสิกร นักเรียนรู้ปัญญาชนที่รักชาติ 
ภายใต้การน าพาของพรรค (ไกสอน พมวิหาน, 1997, น. 510) 
 
4.3.2 การสูญสิ้นไกสอน พมวิหาน และผู้น ายุคปฏิวัติกับการเปลี่ยนผ่านอ านาจสู่

ผู้น ายุคใหม่ 
นอกจากการล่มสลายของระบอบสังคมนิยมในยุโรปตะวันออกอันนับเป็นวิกฤติ

ศรัทธาระดับสากลที่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมในการสืบต่อการครองอ านาจแบบผูกขาดของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 รัฐบาลสังคมนิยมลาวยังต้องเผชิญกับการสูญเสีย
ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ เมื่อไกสอน พมวิหาน ผู้เป็นเสาหลักของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลสังคม
นิยมลาว ผู้น าที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นเสมือนบิดาแห่งชาติลาวถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหันในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1992   

การสูญสิ้นไกสอน พมวิหาน นับว่าส่งผลสะเทือนต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
อย่างยิ่ง เนื่องจากไกสอน พมวิหานเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงของผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์และ
การเมืองลาวร่วมสมัยว่าเป็นผู้น าทางการเมืองที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ลาวนับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 กล่าวคือ ไกสอนเป็นหนึ่งในแกน
น าของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนับตั้งแต่ระยะต้น ใน ค.ศ. 1949 ไก
สอนเป็นผู้น าในการก่อตั้งกองราชวงศ์ ต้นก าเนิดของกองทัพประชาชนลาวในช่วงของการท าสงคราม
ปฏิวัติ ใน ค.ศ. 1955  ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวภายใต้การน าของไกสอน พมวิหาน ได้ด าเนินการ
จัดตั้งพรรคประชาชนลาว (หรือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน) โดยไกสอนได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งเลขาธิการใหญ่ของพรรค หลังจากท่ีขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวประสบความส าเร็จในการต่อสู้
ทางการเมือง  ล้มล้างการปกครองระบอบเก่า สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ไกสอน พมวิหานเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศและ
เป็นผู้กุมอ านาจทั้งในทางการเมืองการบริหารและก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ ในช่วง
ปลายทศวรรษ 1980 ไกสอนยังเป็นผู้ผลักดันนโยบายจินตนาการใหม่ น าพาประเทศลาวเข้าสู่ยุคใหม่
ของการพัฒนาประเทศ  ตลอดระยะเวลาของการครองอ านาจสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไกสอน พมวิหานจึงเป็นผู้น าที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นเสมือนบิดาแห่งชาติลาวในยุคใหม่ 
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แม้การเปลี่ยนถ่ายอ านาจทางการเมืองลาวภายหลังการอสัญกรรมของไกสอน             
ดูเหมือนว่าจะด าเนินไปอย่างค่อนข้างราบรื่น  มีกระบวนการจัดสรรอ านาจอย่างลงตัว 4 ไม่ปรากฏข่าว
ความขัดแย้งและการแย่งชิงอ านาจภายในพรรคสู่สาธารณชนมากนัก  ดังจะเห็นได้จากการ
ประนีประนอมของ 2 ผู้น า คู่ชิงอ านาจทางการเมืองสืบต่อจากไกสอน อันได้แก่ หนูฮัก พูมสะหวัน 
ผู้น ากลุ่มอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่าท่ีคุมอ านาจภายในพรรคมายาวนาน ได้เข้าด ารงต าแหน่งประธาน
ประเทศ5ต่อจากไกสอน พมวิหาน ส่วนพลเอกค าไต สีพันดอน  ผู้น าที่มีฐานสนับสนุนทั้งในพรรคและ
ในกองทัพ และได้รับการวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอ านาจทางการเมืองสืบต่อจากไกสอน ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี และประธานพรรคประชาชนปฏิวัติลาว6  และเม่ือพิจารณาในประเด็นของการสืบทอด
นโยบายในการพัฒนาประเทศ ผู้น ารุ่นต่อมา นับจากหนูฮัก พูมสะหวัน ซึ่งด ารงต าแหน่งประธาน
ประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1998 และพลเอกค าไต สีพันดอน ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี ค.ศ. 1991- 1998 และต าแหน่งประธานประเทศ
ลาว นับจากปี ค.ศ. 1998 – 2006 มาจนถึงจูมมะลี ไซยะสอน ผู้น าสูงสุดท่านปัจจุบัน ซึ่งด ารง

                                      
4 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการประนีประนอมระหว่างผู้น า 2 ฝ่าย ก่อให้เกิดความ

ลักลั่นในอ านาจการบริหารงานภายในระหว่างพรรคกับรัฐ  เมื่อประธานพรรคซึ่งเป็นผู้กุมอ านาจสูงสุด
ทางการเมืองลาว ควบต าแหน่งผู้น าฝ่ายบริหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประธานประเทศอันเป็น
ต าแหน่งประมุขของรัฐตามรัฐธรรมนูญ  ปัญหาความลักลั่นทางอ านาจดังกล่าวยุติลงเมื่อพลเอกค าไต 
สีพันดอน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานประเทศคนใหม่แทนท่ีหนูฮัก พูมสะหวัน นับตั้งแต่ปี  ค.ศ. 
1998 พลเอกค าไต สีพันดอนจึงเป็นผู้น าสูงสุดของลาวคนที่  2 ต่อจากไกสอน พมวิหาน ที่ควบ
ต าแหน่งผู้น าสูงสุดของพรรคและผู้น าสูงสุดของประเทศในคราวเดียวกัน 

5 แต่เดิมต าแหน่งประธานประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต าแหน่ง
ประมุขของรัฐที่มีอ านาจแต่ในเชิงพิธีการ แต่นับจากปี ค.ศ. 1991 เมื่อลาวมีการประกาศรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรก ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจ ต าแหน่งประธานประเทศกลายเป็นต าแหน่งที่มี
อ านาจสูงสุดในทางการเมืองลาว 

6 ในการประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นใน ค.ศ.1991 ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในพรรค มีการยกเลิกต าแหน่งเลขาธิการใหญ่ซึ่งเคยเป็นชื่อต าแหน่งผู้น าสูงสุดของ
พรรค แล้วตั้งต าแหน่ง “ประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรค” หรือ “ประธานพรรค” ขึ้นแทน 
ต่อมาในก ารประชุมใหญ่ครั้งที่ 8 ของพรรค ใน ค.ศ. 2006 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งผู้น า
สูงสุดจากประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเป็น “เลขาธิการใหญ”่ อีกครั้ง  (สถาบัน
วิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ, 2010, น. 337) 



76 
 
ต าแหน่งประธานประเทศลาวนับจากปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา ล้วนแต่สืบต่อการพัฒนาประเทศตาม
เส้นทาง “จินตนาการใหม่” ที ่ไกสอน พมวิหาน ได้วางรากฐานไว้  

อย่างไรก็ตาม การสูญสิ้นไกสอน พมวิหาน ผู้น าที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นเสมือน
บิดาแห่งชาติลาวในยุคใหม่ย่อมส่งผลสะเทือนต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอย่างยิ่ง  ดังนั้น เพ่ือเชิดชู
บทบาทและจารึกภาพลักษณ์ของไกสอน พมวิหาน ในฐานะผู้น าสูงสุดของพรรคและของประเทศให้
โดดเด่น เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการสืบต่อการครองอ านาจของพรรค ในวันที่ไร้ผู้น าที่ยิ่งใหญ่         
เช่นไกสอน พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เร่งเร้ารณรงค์และโฆษณา “ลัทธิบูชาไกสอน” ด้วยแนวทาง
ต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของไกสอนในงานนิพนธ์และบทความ
จ านวนมาก  การสร้างหอพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน และการสร้างอนุสาวรีย์ และรูปปั้นจ าลองทั้ง
ขนาดเต็มตัวและครึ่งตัวของท่านไกสอนส าหรับน าไปติดตั้งในแขวงต่าง ๆ ทั่วประเทศลาว  

กระนั้น ความพยายามของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการผลักดัน “ลัทธิบูชาไก
สอน” เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ตลอดจนการเชิดชู “ลัทธิวีรชนปฏิวัติ” เพ่ือสร้างส านึก
ชาติลาวใหม่ที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นศูนย์กลาง และมีผู้น าของพรรคเป็นเสาหลักหรือ
สัญลักษณ์ของชาติ ที่ด าเนินสืบเนื่องต่อมานับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวไม่ประสบความส าเร็จดังที่พรรคคาดหวัง “การเชิดชูบูชาไกสอน” รวมถึง การเชิดชู “วีรชน
ปฏิวัติ” เป็นเพียงพิธีกรรมของภาครัฐ ขณะที่ประชาชนลาวมิได้ตอบรับหรือเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
มากนัก  Grant Evans (2549) ได้ตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์เชิดชูของการสร้างลัทธิบูชาไกสอน พม
วิหาน ว่าไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนลาวที่มีค่านิยมในการบูชาคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อาทิ คนที่
เป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้มีบุญบารมีหรือคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ลัทธิ
บูชาผู้น าทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือข้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจึงดูเหมือนเลื่อนลอย
อยู่ในอากาศและมักจะล้มเหลว ต่างจากในเอเชียตะวันออกและเวียดนามที่ประชาชนมีความเชื่อใน
ลัทธิบูชาบรรพบุรุษเป็นพื้นฐาน จึงช่วยให้ลัทธิบูชาเหมา (เจ๋อ ตุง) และ โฮจิมินห์ ประสบความส าเร็จ
มากกว่า  ยิ่งนับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 ภายหลังจากท่ีประจักษ์ชัดถึงความล้มเหลวของการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยม วิกฤติศรัทธาต่ออุดมการณ์สังคมนิยมท่ีทวีความรุนแรงไปทั่ว
โลกรวมทั้งในประเทศลาว ท าให้ความพยายามของรัฐในการสร้างส านึกชาตินิยมที่มีผู้น าของพรรค
เป็นสัญลักษณ์ของชาติ ยิ่งต้องเผชิญความยากล าบากมากข้ึน  
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4.3.3 ความม่ันคงทางการเมืองลาว ขบวนการต่อต้านรัฐ และ“กลุ่มคนบ่ดี” 
ท่ามกลางความพยายามผูกขาดการครองอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติภายใต้

วิกฤติศรัทธาต่ออุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อีกปัญหาส าคัญทางการเมืองภายในประเทศท่ี
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวต้องเผชิญในช่วงปลายทศวรรษ 90 คือการเคลื่อนไหวต่อต้านอ านาจรัฐจาก
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว ที่รัฐบาลลาวเรียกว่า “กลุ่มปฏิการ” และ“กลุ่มคนบ่ดี”  

เมื่อพิจารณาสภาพพ้ืนฐานทางการเมืองลาว จะเห็นได้ว่าเป็นสภาวการณ์ที่ท้าทาย
ต่อการรวมศูนย์อ านาจเป็นหนึ่งเดียวและสร้างความเป็นเอกภาพในชาติมาโดยตลอด ความแปลกแยก
แตกต่างภายในชาติยังส่งผลให้ลาวตกเป็นเหยื่อของนโยบายขยายอ านาจและการแทรกแซงทาง
การเมืองการทหารจากชาติเพื่อนบ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่ปลายศตวรรษที่ 17 เมื่อลาว
ได้แตกแยกออกเป็น 3 อาณาจักร 3 ศูนย์อ านาจหลัก  คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ จ าปาศักด์ิ           
ที่ต่างก็มีเจ้าผู้ปกครองอ้างสิทธิ์เหนือราชบัลลังก์ และต่างก็แสวงหาพันธมิตรภายนอก โดยเฉพาะ
สยามและเวียดนาม เพื่อต่อต้านอ านาจฝ่ายตรงข้าม ซึ่งหลายครั้งได้ส่งผลให้ลาวสูญสิ้นอ านาจ               
เอกราช และตกอยู่ภายใต้การปกรองของต่างชาติ ดังเช่น การตกเป็นประเทศราชของไทยนับตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1779 ก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1893 หรือในช่วงของการเคลื่อนไหวต่อสู้
เพ่ือเรียกร้องเอกราชภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากพ้ืนฐานความแตกแยกภายในชาติ ถูกเสริม
ขยายด้วยความแตกต่างทางผลประโยชน์ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มการเมือง
ภายในลาว ระหว่างลาวฝ่ายขวา ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายซ้าย  และการเข้าแทรกแซงของชาติ
มหาอ านาจภายนอก จนท าให้ความขัดแย้งในลาวขยายขอบเขตเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็น โดยมี
แผ่นดินลาวเป็นสมรภูมิรบนานถึง 2 ทศวรรษ 

ด้วยเหตุนี้ แม้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะประสบความส าเร็จสามารถยึดอ านาจ
เบ็ดเสร็จทางการเมืองได้ในปี ค.ศ. 1975 โดยน่าสังเกตว่าชัยชนะในการต่อสู้ชิงอ านาจทางการเมือง
ของพรรคนั้น  มาจากการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
เรียกว่า “ประชาชนลาวบรรดาเผ่า” ซึ่งที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่ถูกกดขี่ขูดรีด หรืออยู่นอกวงโคจรแห่งการ
จัดสรรอ านาจและผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐมาโดยตลอด  แต่กระนั้น การก่อตั้งประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศที่มีความเป็นเอกภาพของชนกลุ่มต่าง ๆ บนผืน
แผ่นดินลาวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดังที่พรรคคาดหวัง พร้อม ๆ กับการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  กลุ่มคู่ขัดแย้งกับขบวนการคอมมิวนิสต์ลาว กลุ่มอ านาจเก่า กลุ่มที่มี
ความภักดีต่อระบอบเก่า เช่น กลุ่มเชื้อสายราชวงศ์ลาว กลุ่มลาวฝ่ายขวา  กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มม้งซึ่งเคยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการต้านการขยายอ านาจของ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวในช่วงสงครามปฏิวัติ ได้อพยพหลบหนีไปอยู่นอกประเทศไม่ว่าจะเป็นใน
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สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนนาดา จีนและไทย  และได้ด าเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสังคม
นิยมลาว  

แม้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวจะไม่มีก าลังที่เข้มแข็งเพียงพอจะโค่นล้มอ านาจการ
ปกครองของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ส าเร็จ แต่ก็สามารถจัดตั้งกองก าลัง เชื่อมโยงท าการก่อ
วินาศกรรมบ่อนท าลายความมั่นคงของอ านาจรัฐ ในช่วงทศวรรษแรกท่ีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวอาศัย
กระแสความไม่พอใจของประชาชนลาวที่มีต่อแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐใช้เพ่ือเร่งรัดเปลี่ยน
ลาวให้เป็นประเทศสังคมนิยม โดยเฉพาะการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแบบนารวม เป็นโอกาสในการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาชักชวนประชาชนลาวให้ร่วมมือกับกลุ่มต่อต้าน  ภายใต้บริบทของสงครามเย็น              
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวยังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆที่มีข้อขัดแย้งทาง
การเมืองและอุดมการณ์กับรัฐบาลลาว อาทิรัฐบาลไทยที่แสดงบทบาทเป็นผู้น าในการต่อต้าน
คอมมิวนิสต์ในภูมิภาค จากการศึกษาของสมปอง สงวนวิชัยกุล ( 2541) เรื่องการควบคุมผู้อพยพใน
ศูนย์อพยพหนองคาย ชี้ให้เห็นว่า แม้รัฐบาลไทยจะยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน
รัฐบาลลาว แต่ในทางปฏิบัติ ค่ายอพยพท่ีรัฐบาลไทยได้จัดตั้งขึ้นรวมถึงพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว 
กลายเป็นที่พักพิงและฐานที่มั่นส าคัญของกองก าลังต่อต้านรัฐบาลลาว รัฐบาลไทยไม่ได้มีมาตรการที่
เอาจริงเอาจังในการสกัดก้ันปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวจากฝั่งไทย เมื่อพิจารณามาตรการ
ในการควบคุมผู้อพยพพบว่ารัฐบาลไทยอนุญาตให้ผู้อพยพชาวลาวสามารถเดินทางเข้าออกนอกศูนย์
อพยพได้อย่างค่อนข้างสะดวก ซึ่งแตกต่างจากผู้อพยพชาวกัมพูชาและเวียดนามที่มีการควบคุมอย่าง
เข้มงวดมากกว่า  

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวยังได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลจีน โดยเฉพาะภายหลังความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลลาวและจีนในเรื่องปัญหาการรุกราน
กัมพูชาของเวียดนาม ดังนั้นความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวจึงสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกและขยายปฏิบัติการที่รุนแรงมากขึ้น กลายเป็นปัญหาด้านความม่ันคงท่ี
รัฐบาลสังคมนิยมลาวกังวลใจมาโดยตลอด 

เมื่อถึงช่วงกลางทศวรรษ 1980 ปฏิบัติการและความเคลื่อนไหวของขบวนการ
ต่อต้านรัฐบาลลาวได้ลดระดับลง เนื่องจากขาดการสนับสนุนทั้งด้านก าลังเงิน ก าลังคน และก าลัง
อาวุธ ประชาชนลาวที่เคยให้การสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลลาวเห็นว่าแนวทางของกลุ่ม
ต่อต้านรัฐบาลลาวไม่อาจเป็นจริงได้ รวมถึงบางส่วนได้ตั้งข้อสงสัยต่อปฏิบัติการของขบวนการต่อต้าน
รัฐบาลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของนายพลวังเปาว่าเป็นเพียงกลุ่มนักรบรับจ้างที่อาศัย “อุดมการณ์
กู้ชาติ” มาเป็นฉากบังหน้าในการหาเงิน ประกอบกับบริบทของสถานการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป  การลดความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองและการผ่อนคลายความตึง
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เครียดของสงครามเย็นที่ด าเนินมาเป็นล าดับนับแต่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 ส่งผล ให้หลาย
ประเทศได้ลดการสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว ดังกรณีของประเทศจีนภายหลัง
จากการคลี่คลายของปัญหากัมพูชาได้ถอนการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว             
ส่วนประเทศไทยหันมาใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
ลาวในประเทศไทย และมีนโยบายปิดศูนย์อพยพต่าง ๆ ตามชายแดนซึ่งเคยเป็นฐานแหล่งพักพิงของ
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ปัญหาความมั่นคงภายในจากปฏิบัติการของกลุ่ม
ต่อต้านรัฐบาลลาวที่เคยลดความรุนแรงลงได้กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1999  สื่อนานาชาติได้รายงานปัญหาความไม่สงบจากปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวและการ
ปราบปรามของรัฐบาลลาวอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มส าคัญที่สร้างความหนักใจให้กับรัฐบาลลาว ยังคงเป็น
การต่อต้านจากกลุ่มชาวม้ง โดยนอกจากปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านอ านาจรัฐที่สั่งสมมานาน 
ปลายทศวรรษ 1990 ยังเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากิน  และนโยบายของรัฐบาลลาวในการ
แก้ไขปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นด้วยการบังคับให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่กระจัดกระจายบน
พ้ืนที่สูงให้อพยพย้ายถิ่นท่ีอยู่มายังบริเวณพ้ืนราบลุ่ม ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวม้งอย่าง
รุนแรง นับตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1999  มีรายงานข่าวจากวงการทูตตะวันตกว่ามีการสู้รบระหว่าง
กองทัพลาวกับกองก าลังชาวม้งในหลายพื้นท่ีโดยเฉพาะในแขวงเชียงขวางและในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไชยสมบูรณ์ มีการเผาหมู่บ้านวอดไปกว่า 400 หลังคาเรือน แม้รัฐบาลลาวได้พยายามปฏิเสธและ
ปิดบังข่าวเหล่านี้  และกล่าวว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสี โดยที่มีสื่อต่างชาติตกเป็นเครื่องมือของ             
“กลุ่มคนบ่ดี ”  แต่การที่คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้มีแถลงการณ์
เรียกร้องให้สมาชิกพรรค พนักงานของรัฐและประชาชนเชื่อมั่นในการน าของพรรค รวมจิตใจเป็นหนึ่ง
เพ่ือต่อสู้ต้านทานกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ มีค าสั่งให้พนักงานรัฐทั่ว
ประเทศร่วมใจกันจัดเวรยามเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในอาคารส านักงานตลอด 24 ชั่วโมง 
พร้อม ๆ กับท่ีเรียกร้องให้ประชาชนสอดส่องดูแลความสงบในหมู่บ้านหรือท่ีเรียกว่าการจัดตั้ง 
“หมู่บ้านป้องกันตนเอง ” ย่อมเป็นภาพสะท้อนถึงสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศและความ
กังวลใจของรัฐบาลลาวได้อย่างเด่นชัด (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน, 2543, น. 86)  

นอกจากปฏิบัติการต่อต้านอ านาจรัฐ ที่ปรากฏเด่นชัดว่าเป็นปฏิบัติการของชาวม้ง 
ยังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านอ านาจรัฐของกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นปฏิบัติการของกลุ่มใด 
โดยเฉพาะ ใน ค.ศ. 2000 อันเป็นปีที่ครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ความตึงเครียดทางการเมืองอันเนื่องจากปฏิบัติการของขบวนการต่อต่านรัฐบาลลาวยิ่ง
ทวีความรุนแรงขึ้น โดยปรากฏว่ามีการก่อวินาศกรรมลอบวางระเบิดอย่างน้อย 9 ครั้งในเขตเมืองใหญ่
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โดยเฉพาะในเวียงจันทน์และปากเซ  พุ่งเป้าโจมตีในละแวกที่ชุมชนและจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
พลุกพล่าน เช่นที่ตลาดเช้า สถานีขนส่ง จนถึงกรณีลอบวางระเบิดที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 
สนามบินวัดไตในกรุงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ซึ่งเกิดข้ึนก่อนการประชุมกลุ่ม
ประเทศลุ่มน้ าโขง – คงคา ที่ลาวเป็นเจ้าภาพและจะมีรัฐมนตรีจากเวียดนาม กัมพูชา ไทยและอินเดีย 
เข้าร่วมการประชุม (มติชนรายวัน, 2543, น. 16) 

เหตุการณ์ที่นับว่ารุนแรงอุกอาจและได้รับความสนใจจากสื่อนานาชาติมากที่สุด 
คือ “กรณีช่องเม็ก” หรือ ปฏิบัติการบุกยึดด่านศุลกากรที่บ้านวังเตา เมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ ซึ่ง
อยู่ตรงข้ามด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2000  ภายใต้การน าของนาย
สีสุก ไซยะแสง ซึ่งอ้างตัวเป็นแกนน าของขบวนการแนวร่วมแห่งชาติลาวเพ่ือประชาธิปไตย ( United 
Lao National Resistance for Democracy)7 ปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้มีฝ่ายขบวนการต่อต้าน
รัฐบาลลาวเสียชีวิต 5 คน และอีก 27 คนถูกจับกุม นับเป็นปฏิบัติการที่ท าลายบรรยากาศของการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการปกครองประเทศภายใต้ระบอบใหม่ลงอย่างสิ้นเชิง (มติชนสุด
สัปดาห์, 2543, น. 91) 

ข้อที่น่าสนใจอีกประการอยู่ตรงที่ว่า นอกจากความเคลื่อนไหวด้วยการใช้ก าลัง
อาวุธเข้าปฏิบัติการก่อกวนด้วยความรุนแรงภายในประเทศ นับแต่ปลายทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา 
รัฐบาลลาวยังต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งในและนอกประเทศลาว ที่หันมา
ใช้วิธีทางการเมืองและการทูต  เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองลาว  โดยในส่วนของภายในประเทศ
ลาวนั้นน่าสนใจว่ากระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง ปรากฏขึ้นในกลุ่มขบวนการนักศึกษา  โดย
ปรากฏว่าในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 มีความเคลื่อนไหวของศึกษาลาวจ านวนกว่า 100 คน วางแผน
จัดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง  แม้ว่าความพยายามดังกล่าวของ
นักศึกษาลาวจะไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากถูกทางการลาวจับกุมก่อนการชุมนุม ภายหลัง
เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาอ่ืน ๆ ตามมา หาก
เทียบกับกระแสการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษาในประเทศเอเชียอื่น  
เหตุการณ์นี้อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใหญ่โตนัก  แต่หากพิจารณาภายใต้บริบทของ

                                      
7 สมาชิกส่วนใหญ่ของขบวนการแนวร่วมแห่งชาติลาวเพ่ือประชาธิปไตย คือ ชาวลาว

ฝ่ายขวาและฝ่ายนิยมกษัตริย์ที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานตามแนวชายแดนไทย –ลาว โดยมีฐานที่มั่นอยู่
บริเวณแถบจังหวัดอุบลราชธานีของไทย  ด าเนินการเคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายปลุกระดมชาวลาว
อพยพ จัดตั้งกองก าลังเพื่อโค่นล้มรัฐบาลลาว และสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
กษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 
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การเมืองภายในประเทศลาวที่มีการควบคุมการแสดงออกซ่ึงความคิดทางการเมืองอย่างเข้มงวดมาก
ที่สุดประเทศหนึ่ง เหตุการณ์การประท้วงครั้งแรกของนักศึกษาลาวในรอบ 24 ปีภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสังคมนิยม เป็นสัญญาณท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกระแสความไม่พอใจ
ของคนลาวรุ่นใหม่ที่มีต่อการผูกขาดการครองอ านาจของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้อย่าง
เด่นชัด   

ในส่วนภายนอกประเทศลาว  กลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
ปัญญาชน เห็นว่าการต่อสู้ด้วยแนวทางการใช้ก าลังและการก่อวินาศกรรมแบบในช่วงที่ผ่านมา ไม่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคหลังสงครามเย็นและไม่ได้รับการยอมรับ 8  จึงได้เปลี่ยน
แนวทางการต่อสู้หันมาใช้แนวทางสันติวิธีสร้างกระแสเรียกร้องให้นานาชาติ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
และประเทศตะวันตก กดดันรัฐบาลลาวโดยการชูประเด็นเรื่องเสรีภาพทางการเมือง การปกครอง
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนลาวนอกประเทศเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ยกตัวอย่าง บทบาทของ กลุ่มปัญญาชนชาวม้งและชาวลาวหลายกลุ่มในประเทศ
ตะวันตก อาทิ สถาบัน ลาวใหม่อิสระ กลุ่ม American Mhong Partnership ภายใต้การน าของ               
ดร.ยั่งดาว  ชาวม้งคนแรกที่จบปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา กลุ่มสภาเครือข่ายลาวเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาวสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย หรือ การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือชาวม้งในประเทศ ดังในปี 
1999 ได้มีการยื่นแถลงการณ์ถึงนางเมเดลีน อัลไบรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา  เรียกร้องให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือชาวม้งอย่างเร่งด่วน โดยให้เหตุผลว่านับตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1975 – 1999รัฐบาลลาวและเวียดนามได้ร่วมกันปฏิบัติการ “ Ethnic Cleansing War”          
กวาดล้างชนกลุ่มน้อยในลาว โดยเฉพาะกลุ่มชาวม้งซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิปักษ์
ต่อรัฐบาลลาว ส่งผลให้ชาวม้งถูกสังหารและถูกจับกุมคุมขังเป็นจ านวนมาก  (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ,  
2543, น. 80-81) จนถึงปัจจุบันการร้องเรียนเรื่องการปราบปรามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาว        

                                      
8 นักวิชาการกลุ่มลาวใหม่อิสระ วิจารณ์ปฏิบัติการของกลุ่มนายพลวังเปาว่า ที่ผ่านมา

คนลาวในต่างประเทศถูกหลอกและถูกเรี่ยไรเงินทองเป็นจ านวนมากจากกลุ่มนายพลวังเปา แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป คนลาวในต่างประเทศส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกตัวว่าแนวทางของกลุ่มนายพลวังเปาไม่มีวันที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ ตรงกันข้ามยิ่งท าให้เกิดความแตกแยกในหมู่คนลาวในต่างประเทศมากขึ้น 
(ผู้สนใจประเด็นนี้ดูรายละเอียด เพ่ิมเติมในบทความของหลานฟง เรื่อง ลาวม้งสินค้ายุคสงครามเย็นที่
หมดค่า ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ฉบับวันที่ 17-23 มิ.ย. 2538, น. 31) 
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ม้งจากเครือข่ายชาวม้งนอกประเทศลาวรวมถึงบทบาทขององค์กรสากลเช่น  Fact Finding 
Commission และ องค์กรนิรโทษกรรมสากล ยังคงด าเนินบทบาทอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เกือบทุกครั้งที่มีการรายงานของสื่อต่างชาติเรื่องการปราบปรามหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
ชาวม้ง รัฐบาลลาวได้ออกมาปฏิเสธและแสดงความเห็นว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีของ “กลุ่มคนบ่ดี” ที่
ต้องการล้มล้างอ านาจรัฐลาวโดยที่มีสื่อต่างชาติตกเป็นเครื่องมือ 

นอกจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวม้ง อีก กลุ่มท่ีมีบทบาทโดดเด่นและสร้าง
ความกังวลใจให้กับรัฐบาลลาวใน ช่วงปลายทศวรรษ 1990 ต่อต้นทศวรรษ 2000 คือ กลุ่มเชื้อสาย
ราชวงศ์ อาทิ บทบาทของเจ้าชายสุริยวง สว่าง องค์ประธานญาติวงศ์ล้านช้างร่มขาว และองค์
ประธานสภาผู้ต่างหน้าชนชาติลาวในต่างประเทศ  ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากการประชุมร่วมกันที่ของชาวลาว
และชาวม้งท่ีอาศัยอยู่ในสหรัฐและยุโรปในปี ค.ศ. 1997 หรือบทบาทของเจ้าชายสุลิวง  สว่าง ซึ่ง
ก าลังได้รับความสนใจจากจากกลุ่มองค์กรชาวลาวในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ฐานะรัชทายาทผู้อ้างสิทธิในราชวงศ์ล้านช้างและปัญญาชนที่เป็นผู้น าการต่อสู้เรียกร้องการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองลาวสู่เส้นทางประชาธิปไตยด้วยแนวทางสันติวิธี9 ความเคลื่อนไหวของเจ้าชายสุ
ลิวง สว่างไม่เพียงได้รับการยอมรับจากชาวลาวในต่างประเทศ แต่ยังดูเหมือนจะได้รับความสนใจไม่
น้อยจากรัฐบาลสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ดังจะเห็นได้จากการที่นางเมเดลีน อัลไบรต์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น ได้เปิดห้องท างานเพ่ือต้อนรับการ
เยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี ของเจ้าสุลิวง สว่าง โดยค าเชิญของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งส่งผลให้เอกอัครราชทูตลาวประจ าสหรัฐ ส่งหนังสือประท้วงกระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาว่าเป็นการผิดมารยาทในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศ  (สุรชัย ศิริไกร , 
2543) 

แม้รัฐบาลจะไม่ยอมรับสถานภาพใด ๆ ขององค์รัชทายาทและประกาศว่าราชวงศ์
ไม่มีความส าคัญต่อประเทศและประชาชนลาวในปัจจุบันเนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ผ่านพ้นการปกครองในระบอบกษัตริย์มากว่า 25 ปีแล้วก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองลาว
หลายท่าน อาทิ Grant Evans (2549) Bertil Lintner (2000) ได้วิเคราะห์ว่าบทบาทของเชื้อสาย
ราชวงศ์ลาวหลวงพระบางในช่วงดังกล่าวสร้างความกังวลใจให้รัฐบาลลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่

                                      
9 เจ้าชายสุลิวง สว่าง เป็นโอรสของสมเด็จเจ้าวงสว่าง มกุฎราชกุมารองค์สุดท้ายในสมัย

ระบอบเก่าของลาวและเจ้าหญิงมณีลัย  ส าหรับผู้สนใจประวัติของเจ้าสุลิวง สว่าง และเชื้อสาย
ราชวงศ์ลาวองค์อ่ืน ๆ โปรดดูเพิ่มเติมใน Kristopher Kremmer. (1997). Stalking the Elephant 
Kings : In Search of Laos. Honolulu : University of Hawaii Press. 
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ลาวเปิดรับข่าวสารจากภายนอก ยุคท่ีสื่อโทรทัศน์บุกทะลวงข้ามเส้นพรมแดนรัฐ การที่ประชาชนลาว
ได้ซึมซับภาพพระราชกรณียกิจของกษัตริย์และราชวงศ์ของไทยอาจท าให้ประชาชนลาวคิดค านึงถึง
กษัตริย์ลาวที่ถูกโค่นล้มอ านาจไป  
 
4.4 สังคมลาว : เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์กับวิกฤติแห่งอัตลักษณ์และความเป็นชาติของลาว 
 

จินตนาการใหม่และการเปิดประตูสู่โลกภายนอก ไม่เพียงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง แต่ยังส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมของลาว  นับจากทศวรรษ 
1990 เริ่มปรากฏชัดถึงความเปลี่ยนแปลงของวิถีและแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนลาวโดยเฉพาะ
ในเขตเมืองใหญ่และในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น ชายหญิงของลาว ที่คล้ายคลึงกับสังคมไทย อาทิ การแต่ง
กาย การย้อมสีผม  รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ รสนิยมการ “กินดื่ม” วิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ ตลอดจนถึง
การเพ่ิมข้ึนของปัญหาสังคมอ่ืน อาทิ การขยายตัวของผู้ประกอบอาชีพการขายบริการทางเพศหรือ
โสเภณี การเติบโตของอาชญากรรม ยาเสพย์ติด   การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอกจึง
สร้างความหวั่นเกรงในหมู่ผู้น าลาวว่าจะส่งผลให้ลาวสูญเสียเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแห่งชาติลาว รับ
เอาวิถีชีวิตที่เสื่อมทรามภายใต้ค่านิยมบริโภคนิยม ทุนนิยม และกลายเป็น “สากล”  ในที่สุด ดังทัศนะ
ของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวที่ว่า  

 
การเชื่อมตัวเข้ามาของวัฒนธรรมและค่านิยมจาก ภายนอก แล้วท าให้ สูญเสียความเป็น
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมแห่งชาติและ สูญเสียอันที่เป็นมู ลเชื้อของชาติ... ฉะนั้นจึงอาจ
กล่าวได้ว่า ในยุ คโลกาภิวั ตน์นี้ สินค้า การ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างมีสีสัน
และประดิษฐ์สร้างได้กลายเป็นส่วนประกอบอันส าคัญของการแผ่ขยายวัฒนธรรม แบบ
ด ารงชีวิตและค่านิยมของป ระเท ศหนึ่งไปสู่ประเทศอ่ืน การแผ่ ขยาย ดังก ล่าวนั้น 
สามา รถท าให้หลายประเทศต้อง สูญ เสียความเป็นเอกลัก ษณ์ของชาติ ทางด้าน
วัฒนธรรมและมู ลเชื้ออันดีงามของตนไป ทีละเล็กละน้อย จนในที่สุดก็ก ลายเป็น 
“สากล!” (เจือง สมบูนขัน, 2003, น. 50) 
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4.5 วัฒนธรรม : การถูกท าให้กลายเป็นไทยและการเปลี่ยนลาวโดยสันติของศัตรู 

 
“บางประเทศท่ี ใกล้เคียงกับประเทศเรา มีเจตนาอยากก ลืนกินเอาเป รียบต่อประเทศ

เราหลายด้าน ในนั้นยังใช้ด้านวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือปฏิบัติเล่หเ์หลี่ยมทางการเมือง” (พันดวงจิด วง
สา, 2008, น. 72)  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศลาวดังกล่าวข้างต้นนั้น แม้จะมีที่มา
จากหลากหลายรูปการณ์ ทั้งจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด าเนินชีวิตของประชาชน จากชีวิตที่เรียบง่ายภายใต้ร่มเงา
สังคมนิยม ก้าวสู่วิถีชีวิตที่ทันสมัย กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตสังคมโลก หรือจากการเปิดประตูสู่
โลกภายนอก การขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดการ ติดต่อปะทะสังสรรค์
ของผู้คน เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าสู่ประเทศลาว  แต่รูปการณ์ท่ีดูเหมือนจะสร้าง
ความกังวลใจให้กับรัฐบาลลาวมากที่สุดก็คือ การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอก 
วัฒนธรรมบริโภคนิยม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมไทย  ที่ส่งผ่านสื่อสารมวลชน ผ่านรายการ
โทรทัศน์จากประเทศไทยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนลาว ในระดับที่ครอบครัวลาว
เกือบทุกบ้านที่มีโทรทัศน์ล้วนแต่เปิดชมรายการโทรทัศน์ของไทยที่มีรูปแบบเนื้อหาที่ทันสมัยมีความ
หลากหลายและให้ความบันเทิงมากกว่ารายการโทรทัศน์ของลาวที่มีลักษณะเป็น “สื่อการเมืองของ
รัฐ” การทะลุทะลวง ตัดข้ามพรมแดนรัฐชาติลาวของสื่อจากไทย และการไร้ข้อจ ากัดหรืออุปสรรค
ทางภาษาส่งผลให้สื่อไทยสามารถท าหน้าที่ “ส่งออก” และแพร่กระจายวัฒนธรรม ค่านิยม รสนิยม 
แบบแผนการด าเนินชีวิตแผนจากไทยสู่ลาวโดยที่รัฐบาลลาวไม่อาจสกัดก้ัน   

ยิ่งหากพิจารณาในมิติด้านความมั่นคงทางการเมือง สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับรัฐบาล
ลาวไม่ใช่เพียงเรื่อง “การถูกท าให้กลายเป็นไทย” ด้วยอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม แต่รวมถึงการ
ขยายตัวของแนวคิดและวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีถูกส่งผ่านรายการโทรทัศน์ของไทย 
อาทิ  แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ  สิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์และการเปิดกว้างทางการเมือง 
ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อความม่ันคงในการครองอ านาจแบบผูกขาดของรัฐบาลลาว  

ด้วยเหตุนี้ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา สิ่งที่รัฐบาลลาวให้ความส าคัญจึง ไม่
เพียงชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการพัฒนาประเทศตามนโยบายจินตนาการใหม่  การที่
วัฒนธรรมตะวันตกก าลังแพร่จากคนไทยไปสู่คนลาว ท าลายแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาว  
แต่ยังให้ความส าคัญกับการย้ าเตือนให้สังคมลาวและประชาชนลาวได้ตระหนักว่าในปัจจุบัน 
“วัฒนธรรม” ก าลังกลายเป็นเครื่องมืออันแหลมคม ในการเปลี่ยนคนลาวให้กลายเป็นไทย กลายเป็น
คนทุนนิยม บริโภคนิยม ภายหลังจากท่ีรัฐไทยตลอดจนลัทธิล่าเมืองขึ้นท้ังเก่าและใหม่ประสบความ



85 
 
ล้มเหลวในการกลืนกินชาติลาว โดยผ่านทางการเมืองและการทหารมายาวนานหลายศตวรรษ  ดัง
ปรากฏผ่านทัศนะบทความเห็นของปัญญาชนชั้นน าของรัฐบาล หน่วยงานที่ดูแลก ากับด้านวัฒนธรรม
ของรัฐลาว บ่อยครั้ง อาทิ ความในกรมวัฒนธรรมมหาชนที่ว่า 

 
นับแต่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ รอบด้านอย่างมีหลักการของพ รรค  (1986) มาถึง
ปัจจุบัน  ขอบเขตวัฒนธรรมก็ได้มีการหันเป ลี่ยนใหม่ และได้รับการ พัฒนาหลายด้าน 
แต่ไปเคียงคู่กันนั้นก็มีปรากฏการพ้นเด่นเกี่ยวกับสภาวะการที่หน้าเป็นห่วงที่ได้ส ร้างผล
เสียหายให้แก่สังคม  เ ช่น คาสเซ็ทเพลง คาสเซ็ท วีดีโอ แผ่นซีดี ปื้มอ่าน หนังสือพิม พ์ 
วารสาร   รูปถ่ายโปเป ลือย สิ่งพิม พ์ ผลิต ภัณฑ์วัฒนธรรมอันมีเนื้อในชั่ว ร้าย ลามก
อนาจาร กระตุ้นกาม กระตุกความรุนแรง ได้มีการจ าหน่ายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไป 
กระทบเข้าใส่แนวคิดจิ ตใจ คุณสมบั ติ มารยาท หลักหมั้น ชนชั้นของพนักงาน ทหา ร 
ต ารวจ และประชาชนลาวบรรดาเผ่า นั้นคือเป็นเครื่องมืออันแหลมคมในการหันเปลี่ยน
โดยสันติของศัตรู (กรมวัฒนธรรมมหาชน, 2002, น. 91) 

 
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าทศวรรษ 1990 เป็นทศวรรษท่ี รัฐบาลสังคมนิยม ลาวต้อง

พยายามปรับตัวเพ่ือการด ารงอยู่ในการผูกขาดอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว  ท่ามกลางวิกฤติ
ศรัทธาต่อความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม นับจากการ
เปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่ “จินตนาการใหม่”  แม้รัฐบาลสังคมนิยมลาวจะได้พยายาม
ปรับตัวในหลายแนวทางเพ่ือการด ารงอยู่ในการผูกขาดอ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
ยกตัวอย่าง เช่น การปฏิรูปทางการเมืองด้วยการประกาศกฎหมายรัฐธรรมนูญ  การเปลี่ยนผ่าน
อ านาจไปสู่ผู้น ารุ่นใหม่ การเรียกร้องให้ประชาชนรวมจิตใจเชื่อมั่นในการน าพาของพรรค                     
แต่ดูเหมือนว่าการปรับตัวเหล่านั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันถึงความมั่นคงในอ านาจของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวได้ 
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บทที่ 5  
จากลัทธิวีรชนปฏิวัติสู่การเชิดชูวีรกษัตริย์  

: การฟื้นฟู “จินตนาการเก่า” บนเส้นทาง “จินตนาการใหม่”  
 

ทศวรรษ 1990 ภายใต้บริบทที่ลาวได้ถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกในยุค             
โลกาภิวัตน์ สภาวะที่ รัฐลาวต้องเผชิญกับ วิกฤติและความเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งความอ่อนไหวทาง
เศรษฐกิจที่ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลก แรงกดดันของกระแสการเมืองโลกท่ีอุดมการณ์
ประชาธิปไตยได้กลายเป็นอุดมการณ์น าของสังคม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านอ านาจรัฐทั้งใน
และนอกประเทศ ตลอดจนความกังวลว่าสังคมลาวก าลังถูกครอบง าด้วยวัฒนธรรมไทย หรือความหวั่น
เกรงต่อ “การกลายเป็นไทย” และ “การกลายเป็นสากล ” ได้น าไปสู่ความเคลื่อนไหวส าคัญทางสังคม
วัฒนธรรมของรัฐบาลสังคมนิยมลาวในการปรับตัวเพ่ือด ารงอยู่ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว ด้วย
การฟ้ืนฟู “จินตนาการเก่า” ที่เป็นรากฐานในการสร้างความเป็นชาติของลาวในอดีต อาทิ พุทธศาสนา 
ขนบวัฒนธรรมประเพณีเม่ือครั้งระบอบเก่า รวมทั้งอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวส าคัญที่เกิดขึ้นควบคู่กับ
นโยบายด้านวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเชิดชู รากฐานวัฒนธรรมเดิมของชาติลาว  คือปลุกเร้าส านึกความ
เป็นชาติลาวด้วยการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะเสาหลักของความเป็นชาติของลาว อันเป็นความมุ่งหมาย
หลักในการศึกษาของงานชิ้นนี้ 
 
5.1 การฟื้นฟู “จินตนาการเก่า” รากฐานวัฒนธรรมของชาติลาวในยุค “เสียวัฒนธรรมคือเสียชาติ” 

 
เมื่อพิจารณาแนวนโยบายของพรรคด้านวัฒนธรรมที่ประกาศต่อกองประชุมใหญ่ครั้ง             

ที่ 4 ของพรรค ในปี ค.ศ. 1986 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการประกาศนโยบายจินตนาการใหม่ พบว่าใน
ระยะต้นของการประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ รัฐบาลลาวยังไม่ได้มีการปรับนโยบายด้าน
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก นโยบายด้านวัฒนธรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เรียกว่า  “แผนการ 5 ปี ฉบับที่ 2 (1986 – 1990)” ยังคงสืบต่อแนวคิดด้านวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นการสร้าง “คนสังคมนิยม” “วัฒนธรรมสังคมนิยม” ว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ก้าวหน้าและระบุถึง
การต่อต้านวัฒนธรรมเดิมที่ล้าหลังว่า 

 
พวกเราก าลังด ารงชีวิตอยู่ในยุคสมัยซึ่งการต่อสู้ในขอบเขตแนวคิดและวัฒนธรรมก าลัง
ผันแปรไปอย่างดุเดือดและสับสน  เพราะฉะนั้นจะต้องถือวัฒนธรรมเป็นแนวรบ
อันหนึ่ง เป็นอาวุธทางแนวคิด เป็นพาหนะต่อสู้ทางชนชั้นอันแหลมคมของพรรค     
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เวียกงานวัฒนธรรม ศิลปะ วรรณคดี ต้องรับใช้แนวทางการเมืองและหน้าที่เศรษฐกิจ-
สังคมท่ีพรรคเราได้วาง ไว้  ต้องติดพันอย่างแน่นเฟูนกับประชาชน สะท้อนให้เห็นการ
ด ารงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ สัตย์ซื่อ ส่งเสริมอันใหม่ อันก้าวหน้า ต าหนิวิจารณ์อันรักษาเดิม 
อันล้าหลัง  (ไกสอน พมวิหาน, 1986, น. 49) 
 
แต่เมื่อถึงปลายทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลลาวได้ตัดสินใจเดินหน้าบนเส้นทาง

การปฏิรูปประเทศสู่แนวทางจินตนาการใหม่อย่างจริงจัง แม้รัฐบาลลาวจะไม่ได้มีการประกาศถึงความ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายใหม่ทางด้านสังคมวัฒนธรรม แต่รัฐได้เริ่มการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่สะท้อนถึงการหวนกลับมาให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี 
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ตลอดจนร่องรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมของชาติลาว  ดังเห็นได้จากการที่
กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและนโยบายด้านวัฒนธรรมได้ 
มีการออกค าสั่ง ด ารัสกฎระเบียบ หรือด าเนินโครงการเกี่ยวกับการส ารวจ อนุรักษ์และคุ้มครอง 
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ตลอดจนมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิปี ค.ศ. 1989 กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวได้เสนอโครงการขึ้นบัญชีหนังสือใบ
ลาน จัดท าการส ารวจ ท าบัญชีขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า 
ประเทศญี่ปุุน ปี ค.ศ. 1989 รัฐบาลลาวยังได้ยกฐานะ “หอวางแสดงมูลเชื้อปฏิวัติ” ขึ้นเป็น             
“หอพิพิธภัณฑ์ปฏิวัติ”  ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ได้ยกฐานะเป็น “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ” ตามล าดับ ในปี
ค.ศ. 1990 กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว ได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปัก
รักษามรดกทางวัฒนธรรม อันได้แก่ หอพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณ ปูชนียสถาน และสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 5 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปี  ค.ศ. 1991 ซึ่งมี
การประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมแห่งชาติ หรือแผนการ 5 ปี ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1991-1995) ได้
มีการกล่าวเน้นย้ าถึงความส าคัญของพุทธศาสนา ในฐานะเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญในด้านจิตใจ
ของประชาชน และเป็นสถาบันที่ด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกอัน  
ล้ าค่าด้านวัฒนธรรมประจ าชาติ (บัวไข เพ็งพระจันทร์, 2551, น. 176-177) 

ต้นทศวรรษ 1990 การเปลี่ยนนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐจากการสร้างวัฒนธรรม
แบบสังคมนิยมสู่การเชิดชูรากฐานวัฒนธรรมเดิมเมื่อครั้งระบอบเก่า ปรากฏชัดเจนมากข้ึน ขีดหมาย
ส าคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของชาติลาว
ใหม่ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1991 ที่ระบุถึงการเปลี่ยน “เครื่องหมายชาติ” 
จากเดิมท่ีเป็นรูปกรอบรวงข้าวโดยมีรูปดาวห้าแฉกกับค้อนเคียวอยู่ตรงกลาง ซึ่งใช้มานับแต่มีการ
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ปฏิวัติสังคมนิยม ถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ประดิษฐานอยู่ตรงกลางกรอบรวงข้าว 
ด้านล่างพระธาตุหลวงมีรูปถนนทุ่งนา ปุาไม้และเข่ือนไฟฟูาน้ าตก  

ปี ค.ศ. 1994 รัฐบาลลาวภายใต้การน าของท่านค าไต สีพันดอน ได้มีการออกมติครั้ง
ส าคัญทางด้านวัฒนธรรม ในชื่อ “มติเก่ียวกับเวียกงานวัฒนธรรมในระยะใหม่” อันนับเป็นมติส าคัญที่
มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางของแนวทางการด าเนินนโยบายวัฒนธรรมของรัฐบาลลาว
นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เนื้อหาส าคัญของ “มติเก่ียวกับเวียกงาน
วัฒนธรรมในระยะใหม่” ได้ระบุถึงหลายปรากฏการณ์ของความเสื่อมทรามทางด้านวัฒนธรรมที่
เกิดข้ึนในสังคมลาวยุคใหม่ โดยให้ความกังวลเป็นพิเศษต่อการที่เยาวชนลาวรุ่นใหม่ไม่เข้าใจและมี
ความประพฤติท่ีผิดจากขนบวัฒนธรรมของชาติ และการหลั่งไหลของวัฒนธรรมภายนอกที่เป็นพิษภัย
ต่อชาติลาว และย้ าเตือนว่าปรปักษ์ของชาติลาว ก าลังใช้ “วัฒนธรรม” เป็นเครื่องมือในการ “หัน
เปลี่ยนลาวโดยสันติ”  

“มติเก่ียวกับเวียกงานวัฒนธรรมในระยะใหม่” นี้คือการประกาศถึงทัศนะและทิศทาง
ของงานด้านวัฒนธรรมในระยะใหม่  ให้มุ่งเน้นที่การสร้างคนลาวให้มีน้ าใจรักชาติ รักระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชน มีทัศนะการเมืองหนักแน่น และมีแบบแผนการด ารงชีวิตที่ดีงาม สามารถสกัด
กั้นกลอุบายและการกระท าท่ีมุ่งหมายท าลายวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และให้ถือทัศนะว่า วัฒนธรรม
คือพ้ืนฐานแห่งการยืนยงคงตัวของชาติ หากไม่สามารถรักษาวัฒนธรรม ชาติก็จะเสื่อมสูญ ถูกชาติอ่ืน
กลืนกิน หรือกลายเป็นเพียงเงาของชาติอื่น ดังส่วนหนึ่งของเนื้อความที่ว่า 

 
พรรคเราถือว่าวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการยืนยงคงตัวของชาติ  เพราะว่าวัฒนธรรม
พาให้คนทั้งชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคีเป็นปึกแผ่น เพื่อปกปักรักษาและ
สร้างสรรค์ประเทศชาติ หากชาติใด ไม่สามารถรักษาหรือรักษาไม่ได้ดีขบ นธรรมเนียม
ประเพณีของชาติตน ชาตินั้นก็จะเสื่อมศูนย์ไป ถูกชาติอ่ืนกลืนกิน หรือกลายเป็นเงาของ
ชาติอ่ืน ฉะนั้นการรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็คือการรักษาชาติ... 

ทิศทางหน้าที่รวม สืบต่อปฏิบัติทิศทางสร้างวัฒนธรรมที่มีลักษณะชาติ            
ประชาชนและก้าวหน้า โดยแน่นใส่บ ารุงสร้างคนลาว ให้มีน้ าใจรักชาติ รักระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชน...สมทบกับการรับเอาสิ่งยอดยิ่งจากวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ 
เพ่ิมทวีเวียกงานคุ้มครองรัฐทางด้านวัฒนธรรม สกัดกั้นกลอุบายและการกระท าท่ีเป็น
การท าลายประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของชาติเรา ( กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 
2008, น. 28) 
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ภายหลังการออกมติด้านวัฒนธรรมในระยะใหม่  พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้มีการวาง
มาตรการและแนวทางต่าง ๆ เพื่อการเชิดชูฮีตคอง วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของชาติ ภายใต้ค าขวัญ 
“เสียวัฒนธรรมคือเสียชาติ”  มีการจัดโครงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนับตั้งแต่ระดับเล็กสุด คือ ระดับ
ปัจเจก ระดับครอบครัว และในระดับองค์กรของรัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกปักรักษาวัฒนธรรม
แห่งชาติ ที่เรียกว่าการสร้าง “คนวัฒนธรรม” “ครอบครัววัฒนธรรม” “บ้านวัฒนธรรม” เพ่ือสร้าง
แบบแผนด ารงชีวิตวัฒนธรรม โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในชาติ (กรมวัฒนธรรมมหาชน, 
2002, น.74) 

การจัดโครงการบูรณะโบราณสถานและวัดวาอารามศิลปวัตถุและสถานที่ส าคัญของชาติ 
เช่นวัดพูจ าปาศักด์ิ พระธาตุอิงฮัง พระธาตุหมากโม วัดเชียงทอง พระธาตุหลวง และหอพระแก้ว เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ “คุ้มครองงานบุญประเพณีลาว” โดยให้ถือว่างานบุญประเพณี 
“ส่องแสงให้เห็นธาตุแท้มูลเชื้อ เอกลักษณ์ ทางด้านวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาว” (กรมวัฒนธรรม
มหาชน , 2002, น. 100) ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่การปฏิวัติสังคมนิยม รัฐบาลลาวให้ความส าคัญกับ
พิธีกรรมและวันส าคัญท่ียึดโยงกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ วันก่อตั้งกองทัพประชาชนลาววันที่ 
20 มกราคม วันก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาววันที่ 22 มีนาคม วันยึดอ านาจการปกครองทั่ว
ประเทศ 23 สิงหาคม และที่ส าคัญที่สุด คือวันชาติลาว วันที่ 2 ธันวาคม ซึ่งนับเป็นวันส าคัญท่ีรัฐบาล
ลาวให้ความส าคัญสูงสุด แต่นับจากทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา นอกเหนือจากการการจัดพิธีกรรรมวัน
ส าคัญที่ยึดโยงกับประวัติศาสตร์พรรคประชาชนปฏิวัติ รัฐบาลลาวให้การสนับสนุนการจัดงานบุญ
ประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น งานบุญธาตุหลวง  ที่กลับมาเป็นงาน
ส าคัญประจ าชาติลาวอีกครั้ง  ภาครัฐบาลลาวได้สนับสนุนให้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีประชาชน
ลาวเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น เมื่อเปรียบเทียบกับงานวันชาติลาว 2 ธันวา ที่เป็นพิธีกรรมของภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังมีงานบุญปีใหม(่สงกรานต์) บุญข้า วประดับดิน บุญเข้าพรรษา บุญบั้งไฟ นอกจากการจัด
งานบุญที่ยึดโยงกับพุทธศาสนาของชาวลาวลุ่ม รัฐบาลลาวยังสนับสนุนงานบุญประเพณีของชาวลาว
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น บุญกินเจียงของชนเผ่าม้ง เป็นต้น 

น่าสนใจว่า การรื้อฟ้ืนบรรดาฮีตคองประเพณีวัฒนธรรมประจ าชาติลาว การเชิดชู
ความส าคัญของพุทธศาสนา  การอนุรักษ์เชิดชูมรดกวัฒนธรรมศิลปวัตถุ โบราณสถาน ไม่เพียงเป็น
“เครื่องบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของชาติ”  ตอบสนองต่อเปูาหมายทาง
สังคมการเมืองของรัฐ แต่ยังตอบสนองกับธุรกิจการท่องเที่ยวของลาวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด  จาก
การศึกษาพบว่าก่อนการประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ การท่องเที่ยวไม่เคยเป็นภาคเศรษฐกิจที่
มีความส าคัญส าหรับประเทศลาว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ลาวปีละไม่เกิน 1,000 คน แต่ภายหลัง
การเปิดประเทศในปี ค.ศ. 1991 จ านวนนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมเป็นกว่า 37,000 คน และมีรายรับจาก
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การท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ภาคการท่องเที่ยวได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  ในปี ค.ศ. 1995 
จ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมข้ึนจากสถิติในค.ศ. 1991 ถึง 10 เท่า คือมีนักท่องเที่ยว
จ านวน 346,460 คน มีรายรับจากการท่องเที่ยวกว่า 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ   เมื่อถึงปี  ค.ศ. 2011          
มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศลาวถึงกว่า 2,700,000 คน สร้างรายรับจากการท่องเที่ยวกว่า 400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (กรมพัฒนาการท่องเที่ยว, ม.ป.ป., น. 5)  ทั้งนี ้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน
ประเทศลาวมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะภายหลังจากการก่อสร้าง “สะพาน
มิตรภาพ” 1 ระหว่างลาว-ไทยซึ่งกลายเป็นเส้นทางส าคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่ลาว 
จ านวนนักท่องเที่ยวจากไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จากสถิติในปี  ค.ศ. 2011 มีนักท่องเที่ยวไทยเข้าไป
เที่ยวประเทศลาวจ านวน 1,500,000 คน หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมด (กรม
พัฒนาการท่องเที่ยว, ม.ป.ป., น. 7)  

เมื่อการท่องเที่ยวได้กลายเป็น ภาคธุรกิจ ที่น ารายได้ส าคัญเข้าประเทศลาวจ านวน
มหาศาล  รัฐบาลลาวได้ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมลาวเพ่ือตอบสนองต่อ ตลาดการท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับ จากความส าเร็จของหลวงพระบางท่ี
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก  รัฐบาลได้ส่งเสริมการฟ้ืนฟู พิธีกรรมต่าง ๆ
ขึ้นมาใหม่ พิธีกรรม ในสมัยระบอบเก่าท่ี เคยยึดโยงกับวัฒนธรรมราชส านักแห่งหลวงพระบาง และได้
หมดบทบาทไปภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยมได้ถูกน ากลับมาให้คุณค่าใหม่ อาทิการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม
ดนตรี ประเพณีการแห่ขบวน “นางสังขาน” แห่งหลวงพระบาง ประเพณีการฟูอนของกลุ่มชาติพันธุ์
แห่งหลวงพระบาง นอกจากหลวงพระบางยังปรากฏการส่งเสริม การรื้อฟ้ืนเชิดชู ขนบวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  จาก
ข้อมูลในปี  ค.ศ. 2005 มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่รัฐบาลลาวได้ขึ้นทะเบียนไว้ถึง 257 แห่ง 
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 162 แห่ง (คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค , 2005, น. 66)
การฟ้ืนฟูจินตนาการเก่าในยุคจินตนาการใหม่ของลาว ในแง่มุมของการเมืองวัฒนธรรม หรือปลุก
ส านึกความเป็นชาติลาวที่มีอารยะและมีวัฒนธรรมจึงด าเนินควบคู่กับการ ส่งเสริมและประดิษฐ์สร้าง
วัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้าเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวด้วย 

 

                                      
1 ปัจจุบันไทย-ลาว มีสะพานมิตรภาพ 4 แห่ง โดยสะพานมิตรภาพแห่งแรกเปิดใช้ในปี 

ค.ศ. 1994 เชื่อมโยงระหว่างหนองคาย – เวียงจันทน์  (ท่านาแล้ง)  สะพานมิตรภาพแห่งที่สอง เชื่อม
ระหว่างมุกดาหาร – สะหวันนะเขต สะพานมิตรภาพแห่งที่สาม เชื่อมเส้นทางระหว่างนครพนม – ค า
ม่วน และ สะพานมิตรภาพแห่งที่สี่ เชื่อมเส้นทางระหว่างเชียงของ – ห้วยทราย 
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5.2 การเชิดชูวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์รัฐชาติสังคมนิยม 

 
อีกหนึ่งปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวส าคัญของรัฐบาลลาวที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับการรื้อ

ฟ้ืนการเชิดชูมูลเชื้อวัฒนธรรมลาว ก็คือการปลุกเร้าส านึกความเป็นชาติ หรือท่ีรัฐบาลลาวเรียกว่าการ
เชิดชู “มูลเชื้อของชาติ” และกลไกส าคัญของรัฐในการเชิดชูมูลเชื้อของชาติลาว คือการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ดังทัศนะของโอสะกัน ท ามะเทวา กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและหัวหน้า
คณะอบรมศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่ได้ให้ทัศนะว่า  การเชิดชูมูลเชื้อของชาติเป็นสิ่ง
ส าคัญในยุคปัจจุบันที่ประเทศลาวเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งกับกระแสโลก ซึ่งแม้จะช่วยน าความก้าวหน้า
สู่สังคมลาว  แต่อีกด้านหนึ่งส่งผลให้มีการน าเข้าวัฒนธรรมและแนวคิดที่ไม่เหมาะสมต่อชาติลาว 
การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติจึงเป็นส่วนส าคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนลาวยึดหมั้นในมูลเชื้อของ
ชาติลาว 

 
เพราะว่าการเปิดป ระตูสู่โลกภายนอกเพ่ือรับเอาสิ่งที่ยอดยิ่งของโลกมาพัฒนาชาติลาว 
ให้เจริญเท่าเทียมกับบรรดาอารยะประเทศทั้งหลายนั้น สิ่งที่จะถูกน าเข้ามามันจะมีท้ัง
ดีและไม่ดีปะปนกันเข้ามา อันดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง  ส่วนอัน
ไม่ดีก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อฮีตคองประเพณีอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่า ดังนั้น 
พวกเราจะรับเอาหมดทุกอย่างจากภายนอกไม่ได้ หรือจะปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้  สิ่ง
ส าคัญคือต้องรู้จักแยก เลือกเฟูนว่าอันใดควรรับเอา และไม่ควรรับเอา หากท าได้แนว
นั้นปัญหาส าคัญคือต้องท าให้คนลาวทุกคนยึดหมั้นในมู ลเชื้อของชาติและส่งเสริมมู ล
เชื้อปฏิบัติของชาติอย่างสุดขีด  ด้วยการศึกษาร่ าเรียนประวัติศาสตร์ของชาติ ของ
ท้องถิ่น เด็ดเดี่ยวปกปักรักษามรดกอันล้ าค่าของชาติลาวเอาไว้ และรับเอาสิ่งยอดยิ่ง
ของวัฒนธรรมโลกอย่างมีการเลือกเฟูน  ประกอบส่วนพัฒนาวัฒนธรรมลาวอย่าง ไม่
หยุดยั้ง (โอสะกัน ท ามะเทวา, 2000, น. C) 

 
ภายใต้แนวคิดของการใช้ประวัติศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการยึดหมั้นในมูลเชื้อของความเป็น

ชาติของลาวดังกล่าวนี้ รัฐบาลได้หวนกลับมารื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ในอดีตของลาว ในฐานะ
สัญลักษณ์แห่งมูลเชื้อและความเป็นชาติของลาว น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในแวดวงการ
เขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการเขียนประวัติศาสตร์
เพ่ือเชิดชูเกียรติ “วีรชนปฏิวัติ ” อันประกอบด้วยผู้น าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเหล่านักรบ
ปฏิวัติในการเคลื่อนไหวท าสงครามเพ่ือปลดปล่อยชาติจากการยึดครองของลัทธิล่าเมืองขึ้นและปฏิวัติ
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สู่ “ระบอบใหม”่ ไปสู่การส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประวัติและวีรกรรมของวีร
กษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติอย่างกว้างขวาง  ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิการเพิ่มต าราแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ การผลิตประวัติศาสตร์นิพนธ์เชิดชูประวัติวีรกรรมของวีรกษัตริย์ และการค้นคว้า
เผยแพร่ประวัติศาสตร์ศาสตร์ชาติที่วีรกษัตริย์ได้ถูกเชิดชูและให้ความส าคัญเป็นพิเศษในฐานะที่เป็น
ประวัติศาสตร์หน้าส าคัญของชาติลาว 

 
5.2.1. วีรกษัตริย์ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยวีรกษัตริย์ 

กลางทศวรรษ 1990 อาจนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของกระแสความตื่นตัวและ
ความสนใจในการผลักดันแนวคิดการเชิดชูวีรกษัตริย์ในรัฐสังคมนิยมลาว  โดยสัญญาณความสนใจ
หรือความเคลื่อนไหวส าคัญ ที่อาจนับเป็น “ปฐมบท” ของความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนใน
การศึกษาค้นคว้าและการเชิดชูวีรกษัตริย์ในรัฐลาว คือ การจัดสัมมนาวิชาการครั้งประวัติศาสตร์ 
“ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์” อันเป็นการสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาของลาว ภายใต้การ
ประสานสมทบความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ ปัญญาชนชั้นน าของรัฐลาว แวดวง
วิชาการลาว โดยมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเป็นผู้น าด าเนินการและสนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้ได้
ก าหนดจัดขึ้น ในวันที่ 21 -23 มกราคม ค.ศ. 1997 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แต่จากการศึกษา
พบว่าการด าเนินการเคลื่อนไหวเพ่ือจัดสัมมนาได้เริ่มมาก่อนหน้ายาวนานนับปี อย่างน้อยก็ตั้งแต่ต้นปี 
1996   

ในบทบันทึกของ ค าเพา พ อนแก้ว นักประวัติศาสตร์อาวุโสของลาว ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 ได้มีกลุ่มนักวิชาการลาว
จัดโครงการ “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์” เป็นการเดินทาง “ลงพื้นฐาน” เพ่ือ “ตามหารอย” ค้นหา 
“ความจริง” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยเจ้าอนุวงศ์ โดยเฉพาะจากปากค าและความทรงจ าของคน
ลาวที่อยู่ในฝั่งไทย   คณะผู้ร่วมเดินทางตามหารอยเจ้าอนุวงศ์ได้รายงานผลของการเดินทางว่าเจ้า
อนุวงศ์ไม่เพียงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนลาวในประเทศลาว แต่ยังเป็นที่ยอมรับนับถือจากคนเชื้อ
สายลาวในดินแดนประเทศไทย ดังนั้น หากมีการสร้างอนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์ในดินแดนประเทศลาว 
ย่อมจะได้รับการสนับสนุนจากคนลาวทั้งสองฝั่งโขง ดังความเห็นว่า 

 
พอได้ยินค าว่า “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์ ท่านผู้อ่านบางท่านก็อาจจะแปลกใจ บางท่าน
ก็อาจจะอยากตอบว่า ไม่จ าเป็นจะต้อง “ตามหา” เพราะว่าใครก็รู้ดีอยู่แล้วว่า เจ้า
อนุวงศ์ เป็นกษัตริย์เวียงจันทน์องค์สุดท้ายที่ลุกขึ้นต่อสู้กู้ชาติ ต้านกับกองทัพรุกราน
ของศักดินาสยามอย่างองอาจกล้าหาญจนถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์ 
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พวกเรามีเจตนาอยากใช้ค าว่า “ตามหารอย” ก็เพราะว่าพวกเราได้เดินทางไปเพื่อ
ค้นหาความจริงของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในคราวนั้น เพราะมีแต่ความจริงอัน
ปราศจากการบิดเบือนและปั้นแต่งเพ่ือเหยียบย่ าซึ่งกันและกันเท่านั้นที่จะสามารถสร้าง
พ้ืนฐานอันหมั้นคงคะนงแก่นให้การ สัมพันธ์ฐาน บ้านพี่เมืองน้องที่แท้จริงระหว่างสอง
ชาติลาวและไทยตลอดไป . . . 

การไป “ลงพื้นฐาน” ของพวกเรา คราวนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันส าคัญท่ีสุด เพ่ือ
ได้ข้อมูลอันแท้จริง มาสร้างให้เป็นการสัมมนาขึ้นได้เป็นครั้งแรกในการเขียน
ประวัติศาสตร์ลาวเราในสมัยเจ้าอนุวงศ์ 

...การ “น าหารอยเจ้าอนุวงศ์” วีรกษัตริย์ลาวในดินแดนของประเทศไทยปัจจุบัน 
ได้ท าให้พวกเรารู้สึกว่าพระองค์ยังมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือจากบรรดาคนที่มีเชื้อ
สายลาวหลายอยู่ อาจจะกล่าวได้ว่าถ้าคนลาวอยู่ประเทศพวกเราหากตกลงสร้าง
อนุสาวรีย์พระองค์ข้ึนได้อยู่เวียงจันทน์นี้ พวกคนไท ยที่รวมสายเลือดลาวมาแต่ก่อนคง
จะสนับสนุนที่สุด จึงเห็นคว รให้มีร่องรอยของพระองค์ไว้ในผืนแผ่นดินลาวเรา เพ่ือ
จารึกถึงความองอาจกล้าหาญไม่ยอมจ านนของคนลาวผู้หนึ่ง ต่อไปถึงลูกหลาน (ค าเพา 
พอนแก้ว, 1997, น. 15 – 21) 

 
ในวันที่ 21 -23 มกราคม ปี ค.ศ. 1997 การสัมมนาประวัติศาสตร์ “ตามหารอย

เจ้าอนุวงศ”์  ได้ถูกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมในการสัมมนามีท้ังข้าราชการระดับสูงจาก
หลากหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม กระทรวงการ
ต่างประเทศ ปัญญาชนคนส าคัญของรัฐ ผู้บริหารและนักวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
นักวิชาการอิสระและครูอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ  การสัมมนาครั้งนี้จึงนับเป็นการสัมมนา 
“ระดับชาติ” อย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการสัมมนาประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวงวิชาการลาวที่
ด าเนินการจัดสัมมนาในลักษณะเปิดกว้าง ให้สาธารณชนและผู้สนใจได้ร่วมฟังและเสนอความคิดเห็น  
บทความที่น าเสนอในงานสัมมนาส่วนใหญ่เป็นบทความจากนักประวัติศาสตร์ชั้นแนวหน้าของสังคม
ลาว โดยมีบทความน าเสนอ 5 เรื่อง คือ (1) เรื่อง “ประวัติศาสตร์การต่อสู้กู้ชาติของเจ้าอนุวงศ์” โดย 
บัวพัน ท ามะวง (2) เรื่องภาพพจน์แห่งการต่อสู้กู้ชาติของเจ้าอนุวงศ์ในวรรณคดีลาว” โดย นู ไชยสิทธิ
วง (3) เรื่อง “เอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง พร้อมด้วยการวิจัยบางทัศนะของเอกสารดังกล่าวในบั้น
เจ้าอนุวงศ”์ โดย มยุรี เหง้าสีวัทน์ ( 4) เรื่อง “เปลี่ยนปื้มประวัติศาสตร์ เปลี่ยนปื้มการเขียน
ประวัติศาสตร์ของบางคน” โดย เผยพัน เหง้าสีวัทน์ และ ( 5) เรื่อง “เจ้าอนุวงศ์ องค์ปลุกสติชาติ” 



94 
 
เสนอโดย มหาส าลิด บัวสีสะหวัด ซึ่งต่อมาได้มีการตีพิมพ์เอกสารการสัมมนาเพ่ือจ าหน่ายและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน ถึง 3 ครั้ง คือในปี 1997  ปี 2002 และพิมพ์ครั้งที่สามในปี 2010 

ดร. บ่อแสงค า วงดาลา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ได้กล่าวค าปราศรัย
เนื่องในโอกาสเปิดการประชุมสัมมนาประวัติศาสตร์ลาว เรื่อง ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์ ไว้ว่า 

 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาวในท้ายศตวรรษที่ 18 – ต้นศตวรรษที่ 19 นี้มีความหมาย
ส าคัญกับประวัติศาสตร์ลาวระยะอ่ืน ๆ เช่น ระยะการรวบรวมประเทศชาติให้เป็น
เอกภาพ ภายใต้การน าพาของพระเจ้าฟูางุ่ม แต่ประวัติศาสตร์ลาวในระยะนี้ 
โดยเฉพาะระยะการต่อสู้กู้ชาติของประชาชนลาว ภายใต้การน าพาของเจ้าอนุวงศ์นี้มี
หลายข้อคิดเห็น หลายทัศนะท่ีสมควรแก่การสนทนากัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกลุ่มคน
จ านวนหนึ่งใช้ความพยายามปกปิดและบิดเบือนความจริงของประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
การไม่ถูกต้องเหมาะสมและทั้งเป็นการใส่ร้ายปูายสีจิตใจรักชาติของประชาชนลาวอีก
ด้วย 

ข้าพเจ้าคิดว่า ผ่านการสัมมนาครั้งนี้จะท าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติลาว ระยะรัชกาลเจ้าอนุวงศ์ มีความกระจ่างแจ้งและมีความเป็น
เอกภาพกันอย่างถูกต้องตามความจริงของประวัติศาสตร์ ต้านกันทุกท่าเอียงและทัศนะ
ผิดพลาดของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งที่ได้บิดเบือนความจริง ใส่ร้ายปูายสีน้ าใจรักชาติของ
ประชาชนลาว ก็คือของเจ้าอนุวงศ์  ผลส าเร็จของกองประชุมครั้งนี้จะได้จัดพิมพ์เป็น
เอกสารฉบับหนึ่งเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักค้นคว้า นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจทาง
ประวัติศาสตร์ลาวน าใช้ต่อไป  (บ่อแสงค า วงดาลา, 1997, น. 7)   
 

ถ้อยแถลงทั้งของค าเพา พ อนแก้ว และบทปราศรัยเปิดก ารประชุมของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าที่มาส าคัญของการจัดสัมมนาครั้งนี้  เกิดข้ึนจาก
ความคับข้องและอึดอัดใจอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ล้านช้าง
เวียงจันทน์ ผู้น าการต่อสู้อันห้าวหาญเพื่อปลดแอกชาติจาการยึดครองของศักดินาสยาม ถูก “ปูายสี” 
และ “ตีตรา” จากวงประวัติศาสตร์ไทยให้กลายเป็น “กบฏ” เป็น “ผู้ร้าย” ในประวัติศาสตร์           
จนน ามาสู่การตื่นตัวของการ “สืบค้น”และ “ยืนยันตัวตน” เจ้าอนุวงศ์ในฐานะ  “วีรกษัตริย์” ของ
ชาติลาว  

หากพิจารณาจากบริบทของสังคมไทยพบข้อที่น่าสนใจว่า ความเคลื่อนไหวของ
การ “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์” นี้  ถูกผลักดันและน าเสนอ ไม่นานนักหลังจากท่ีเกิดการถกเถียงเรื่อง 
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ประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี ในฝั่งไทย อันเนื่องมาจากกรณีท่ีบริษัทมติชน ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
สายพิณ แก้วงามประเสริฐ เรื่อง “การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ตั้งค าถาม
ต่อวีรกรรมของ “ย่าโม” ตั้งค าถามต่อกระบวนการเชิดชูและสร้างอนุสาวรีย์ “ท้าวสุรนารี” ของรัฐ
ไทย ในปีค.ศ. 1993 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ถูกประกาศให้เป็น วิทยานิพนธ์ดีเด่นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีก 2 ปีต่อมา ส านักพิมพ์มติชนก็ได้น ามาปรับปรุงเรียบเรียงเป็นหนังสือ 
ชื่อ “การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” ต้นปี  ค.ศ. 1996 ภายหลังมีการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์สู่
สาธารณชน ได้เกิดกระแสความไม่พอใจและการประท้วงครั้งใหญ่ของชาวโคราชซึ่งนับถือ “ย่าโม” ทั้ง
ในฐานะ “วีรสตรี” ที่เป็นความภาคภูมิใจ “ศูนย์รวมจิตใจ” และเป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ผู้ปกปักรักษา
เมืองนครราชสีมา โดยชาวโคราชจ านวนนับหมื่นคนรวมพลังที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อประท้วง
ผู้เขียนและส านักพิมพ์ว่าได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวโคราชและกระท าการให้เกิดการแตกแยกใน
สังคม   

อาจกล่าวได้ว่า ในฝั่งไทยการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ “การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารี”  ได้ก่อให้เกิดกระแสข้อถกเถียงท้ังในวงวิชาการไทยและน ามาสู่กระแสประท้วงครั้งใหญ่ จน
ที่สุดส านักพิมพ์มติชนตัดสินใจยุติการเผยแพร่งานผลงานนี้สู่สาธารณชน ขณะที่สายพิณ  แก้วงาม
ประเสริฐ ผู้เขียนก็ย้ายออกจากพ้ืนที่โคราช   ในฝั่งลาวการค้นคว้าและเผยแพร่ผลงานนี้ได้ก่อให้เกิด
กระแสในทิศทางตรงกันข้าม การศึกษาของสายพิณในทัศนะของวงวิชาการฝั่งลาวคืออีกหนึ่งข้อยืนยัน
ว่าที่ผ่านมาเจ้าอนุวงศ์ถูก “บิดเบือน” และ “ให้ร้าย” จากการเขียนประวัติศาสตร์ของฝุายไทยว่า
“เป็นกบฏ”  ดังปรากฏการอ้างถึงผลงานของสาย พิณ  รวมทั้ง“ค านิยม”  ของสุจิตต์ วงเทศ 
บรรณาธิการศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อผลงานของสายพิณ และบทความเห็นที่มีต่อการเขียน
ประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อรับใช้การเมืองและน าไปสู่การดูถูกหรือบิดเบือน
ประวัติศาสตร์ของเพ่ือนบ้านก็ถูกน ามากล่าวย้ าหลายครั้งทั้งในบทความ ปาฐกถา และข้อคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนานี้ อาทิ ในบทความเรื่อง “เจ้าอนุวงศ์ องค์ปลุกสติชาติ” เสนอโดย มหาส าลิด 
บัวสีสะหวัด ที่กล่าวถึงผลงาน “การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี” ว่า 

 
เอกสารที่กล่าวนี้ ชี้ให้เห็นว่าความจริงต้องเป็นความจริงเสมอ  คือหนีความจริงไม่พ้น 
คนไม่ดี อาจจะบิดเบือนหลอกลวงคนได้ชั่วระยะหนึ่ง แต่ผลสุดท้ายความจริงก็ต้อง
ปรากฏออกมาจนได้ ดังกรณีวิทยานิพนธ์ของ สายพิณ แก้วงามประเสริฐ เรื่องการเมือง
ในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนี้เป็นตัวอย่าง  

ข้าพเจ้ายกเอาเรื่องนี้มากล่าวก็เพราะว่า มัน เกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์สมัย
สมเด็จเจ้าอนุวงศ์ องศ์ปลุกสติชาติ ที่ฝุายตรงกันข้ามพยายามปูายสีความไม่ดีใส่เพ่ือให้
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เสียเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นการดูหมิ่นและเหยียดหยามชาติอย่างไร้มนุษย์ธรรม แต่
ความจริงเป็นแนวใด มันได้กระจ่างออกมาแล้ว (ส าลิด บัวสีสะหวัด, มหา, 1997, น. 102)  
 

และเพ่ือตอบโต้ต่อการตีตราเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นกบฏ หลายบทความที่น าเสนอใน
การสัมมนาครั้ง นี้ได้ยืนยันถึงวีรกรรมอันองอาจกล้าหาญ อาทิ ในบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร์การ
ต่อสู้กู้ชาติของเจ้าอนุวงศ์” โดย บัวพัน ท ามะวง  ได้กล่าวถึงความหมายประวัติศาสตร์ของการศึกษา
ประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์ว่าวีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์แสดงถึงน้ าใจรักชาติของคนลาว เจ้าอนุ วงศ์ถูก
ปลูกฝังอบรมให้ลืมชาติ แต่กลับยังด ารงน้ าใจรักชาติ การต่อสู้ของเจ้าอนุ วงศ์เป็นสงครามเพ่ือความ
เป็นธรรม เป็นสงครามเพ่ือกอบกู้เอกราชของชาติ เป็นมูลเชื้อแห่งความองอาจกล้าหาญที่ประชาชน
ลาวควรมีความทะนงต่อวีรกรรมอันล้ าค่า ดังบางช่วงตอนที่ว่า 

 

ขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาว ต้านพวกศักดินาสยาม น าโดยเจ้าอนุวงศ์จะปราชัยไปก็ตาม 
แต่มันก็มีความหมายประวัติศาสตร์ที่ส าคัญต่อชาติลาว มู ลเชื้อต่อสู้อันองอาจกล้าหาญ
และวีรกรรมอันล้ าเลิศในครั้งนั้น ได้ฝังเลิกอยู่ในจิตใจของคนลาวทุกคน มันได้ท าให้
ลัทธิรักชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น ประชาชนลาวยิ่งฝังเลิกความเคียดแค้นต่อพวกศักดินาสยามผู้
ยึดครอง ความสามัคคีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่รวมกันต่อสู้ต้านสยามอย่าง
เข้มแข็งได้กลายเป็นมูลเชื้ออันพีระอาจหาญมาถึงปัจจุบัน... 

สงครามในสมัยเจ้าอนุวงศ์ คือสงครามต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชอย่างแท้จริง 
(ไม่ใช่สงครามรุกรานยึดดินแดนของผู้อื่น) และ เป็นสงครามระเบิดขึ้นเพ่ือความเป็นท า
ของชนชาติพีระอาจหาญชนชาติหนึ่ง ซึ่งโลกต้องได้จารกึไว้และผู้ที่มีสายเลือดว่าตนเอง
มาจากเชื้อชาติลาว ยิ่งต้องมีความทะนงตัวต่อวีรกรรมอันล้ าค่านั้น (บัวพัน ท ามะวง, 1997, น. 125)   

 
อาจกล่าวได้ว่า การสัมมนา “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์ จึงไม่เพียงเป็นการสัมมนา

เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลาวสมัยเจ้าอนุวงศ์ แต่เป็นการสัมมนาที่
ยืนยันตัวตนและความหมายของเจ้าอนุวงศ์ในฐานะวีรกษัตริย์ ผู้น าการกอบกู้เอกราชของชาติลาว 
เพ่ือตอบโต้ข้อกล่าวหาและการให้ร้ายปูายสีว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ  มีความหมายหรือนัยยะที่เป็น
ปฏิกิริยาตอบโต้กับการเขียนประวัติศาสตร์ของฝุายไทยที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติลาว ซึ่งลาว
เห็นว่ามีการ “อุปโลกน์”“บิดเบือน” อย่างเด่นชัด 

ผลของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ยังได้น ามาสู่ข้อเสนอส าคัญยิ่งต่อการปลุกระดม
แนวคิดการเชิดชูวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์ลาว  ดังปรากฏในข้อเสนอ 2 ข้อหลักของที่
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ประชุมสัมมนา คือให้รัฐให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ชาติ รวบรวมเอกสารต่าง 
ๆ ต้นฉบับ  เอกสารเก่าแก่และน ามาจัดพิมพ์ให้แพร่หลาย เพื่อให้เป็นพื้นฐานแก่การเรียนการสอน
และการค้นคว้าประวัติศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์สมัยเจ้าอนุวงศ์ ควรให้ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาการที่เจ้าอนุวงศ์ถูกบิดเบือนจากการเขียนประวัติศาสตร์ของไทยว่าเจ้า
อนุวงศ์เป็นกบฏ  และเสนอให้มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ของลาว อันได้แก่ เจ้าฟูางุ่ม เจ้าสุริยวงศ์ 
และเจ้าอนุวงศ์ ดังรายละเอียดของข้อเสนอและทิศทางการด าเนินการที่มีต่อกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า 

 
1. เสนอสร้างโครงการหนึ่งขึ้น เพ่ือค้นคว้าและเขียนประวัติศาสตร์แห่งชาติสมัย

ต่าง ๆ ที่เห็นว่าไมอุ่ดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะสมัยเจ้าอนุวงศ์ 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ว่า “เจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ ” นั้น เสนอให้เขียนประวัติศาสตร์

ลาวเกี่ยวกับเจ้าอนุวงศ์เร็วเท่าใดยิ่งดี ในภาคปฏิบัติตัวจริงควรให้มีการจัดตั้งขั้นรัฐบาล
ชี้น าโดยเฉพาะ 

3. เสนอจัดตั้งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติและสถาบันค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาว
โดยเฉพาะ 

4. เสนอจัดตั้งสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการค้นคว้าประวัติศาสตร์แบบใหม่ 
5. เสนอให้เอามหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นจุด ศูนย์กลางในการรวบรวมเอกสารเพื่อ

ค้นคว้าและเขียนประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์ 
6. เจ้าอนุวงศ์ควรจะได้รับการเสนอและยกย้องจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการว่า

ท่านคือ “วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่” ผู้หนึ่งของชาติลาว เพื่อให้ประชาชนลาวและ ชาวโลกรับรู้
เป็นเอกภาพกัน 

7. เสนอสร้างอนุสาวรีย์ของบรรพบุรุษลาว เช่น เจ้าฟูางุ้ม เจ้าสุลิยะวงสา เจ้า
อนุวงศ์ และผู้อ่ืน ๆ 

8. ภายหลังกองประชุมครั้งนี้ส าเร็จแล้ว เสนอให้สืบต่อขยายเนื้อในของกอง
ประชุมครั้งนี้ ไปสู่กองประชุมครั้งหน้าให้ได้อย่างต่อเนื่องกัน (คณะภาษาวรรณคดีและ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2002, น. 138) 

 
ภายหลังการสัมมนาสิ้นสุด ข้อเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสืบสานต่ออย่าง

เป็นรูปธรรมและเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งท้ังในส่วนของการสร้างอนุสาวรีย์ และข้อเสนอให้มีการสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ชาติ และประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ การสัมมนา “ตามหารอย
เจ้าอนุวงศ”์ นับเป็นปฐมบทส าคัญของการจุดกระแสความตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่
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ประวัติศาสตร์วีรกรรมของวีรกษัตริย์ โดยปรากฏผลงานการค้นคว้าจ านวนมากจากทั้งหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่เป็นการค้นคว้าส่วนบุคคล (ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลลาว) 

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของภาคเอกชนลาวพบว่านับจากที่ภาครัฐได้ส่งสัญญาณ               
“ไฟเขียว” เปิดพื้นท่ีและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีร
กษัตริย์ลาว ได้ส่งผลให้เกิดความสนใจในการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วีรกษัตริย์ลาวจ านวนมาก ใน
บรรดาผลงานการค้นคว้าว่าด้วยประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาว  ดวงไซ หลวงพะสี คือนัก
ค้นคว้าที่มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษในระยะต้น  ในช่วงตั้งแต่กลางปีค.ศ. 1996 ดวงไซ หลวงพะสี 
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวให้ตีพิมพ์ผลงานค้นคว้าเกี่ยวกับวีรกษัตริย์ลาว
จ านวน 3 เรื่อง คือเรื่องสมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์  เรื่องสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และเรื่องสมเด็จ
พระเจ้าฟูางุ่ม2 แม้การตีพิมพ์ประวัติศาสตร์นิพนธ์ทั้ง 3 เล่มจะเป็นการเผยแพร่ในนามส่วนบุคคล แต่
เมื่อพิจารณาถึงบริบทข้ันตอนการตีพิมพ์หนังสือที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเข้มงวดจากรัฐบาลลาว 
ประวัติผลงานของผู้เขียนซึ่งเป็นนักค้นคว้าที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐของลาว  รวมถึง
ช่วงเวลาการตีพิมพ์ผลงานเป็นช่วงเดียวกับท่ีมีความเคลื่อนไหวในการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ “ตาม
หารอยเจ้าอนุวงศ์” ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยวีรกษัตริย์ลาวทั้ง 3 
พระองค์ ของดวงไซ หลวงพะสี จึงย่อมเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติที่ได้รับ
การสนับสนุนและผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐของลาวในขณะนั้น 

ในจ านวนงานนิพนธ์เชิดชูเกียรติวีรกษัตริย์ลาวทั้ง 3 เล่มของ ดวงไซ หลวงพะสี 
งานนิพนธ์เรื่องสมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์  ตีพิมพ์เป็นเล่มแรก ในเดือนกรกฎาคม 1996 ประวัติศาสตร์
นิพนธ์เล่มนี้ให้ความส าคัญกับการเชิดชูวีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์ในสงครามกู้เอกราชของชาติลาว โดย
ชี้ให้เห็นว่า เจ้าอนุวงศ์มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการท าสงครามกู้เอกราชของชาติลาว แม้เจ้าอนุวงศ์จะถูก
ทรยศหักหลังจากเจ้ามันทาตุราช เจ้าอุปราชติดสะ ที่น าความไปบอกทัพสยามให้รู้ตัวและเตรียมการ
ศึก แต่เจ้าอนุวงศ์พร้อมด้วยเจ้าราชวงศ์พระโอรสและกองทัพของพระองค์ก็เด็ดเดี่ยวต่อสู้ด้วยความ
องอาจกล้าหาญ ภายหลังความพ่ายแพ้ในสงครามของเจ้าอนุวงศ์ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเรื่องราวเมือง
เวียงจันทน์ที่ถูกท าลายด้วยน้ ามือกองทัพสยามตามพระด าริของพระเจ้าอยู่หัวสยามท่ีให้ “ท าลาย
เวียงจันทน์เสียให้เกลี้ยง อย่าให้ตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองได้อีก” พระเจ้าอนุวงศ์ถูกจับไปลงโทษทรมาน

                                      
2 จากการพิจารณาเลขทะเบียนการอนุมัติให้ตีพิมพ์ พบว่า ผลงานทั้ง 3 เล่มได้รับอนุมัติ

ให้ตีพิมพ์ในปีเดียวกัน คือ ปี 1996 ดังปรากฏเลขทะเบียนตีพิมพ์ เรื่องเจ้าอนุวง ศ์ เลขท่ี 29 /พทป 
/220596 เลขทะเบียนตีพิมพ์เรื่องเจ้าฟูางุ่ม เลขที่ 70 /พจป /091096 และเลขทะเบียนตีพิมพ์เรื่อง
สมเด็ดพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เลขท่ี 067/พจป/021096 
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อย่างปุาเถื่อนจนสิ้นพระชนม์  ทั้งนี้ผู้เขียนได้ให้ความหมายต่อวีรกรรมของพระเจ้าอนุวงศ์ว่าพระองค์
เป็นวีรกษัตริย์ที่องอาจกล้าหาญ เป็นแบบอย่างให้คนลาวรุ่นหลังได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ และผู้เขียน
ให้ความเห็นว่า การที่คนลาวเป็นคนมีจิตใจรักชาติ ไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรู เป็นเพราะได้สืบ
เลือดเนื้อเชื้อไขจากบรรพบุรุษผู้กล้าเช่นเจ้าอนุวงศ์นั่นเอง ดังที่ว่า 

 
พระเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรกษัตริย์ที่องอาจกล้าหาญได้น าพาประชาชนลาวลุกขึ้นต่อสู้กอบกู้
เอกราช (1804-1829) ถือว่าการกอบกู้เอกราชนั้นไม่เพียงแต่ส าเร็จ หากยังได้หมายถึง
การสูญเสียถึงชีวิตเพ่ือชาติบ้านเมืองของพระอง ค์ก็ยอม และท้ังจารึกไว้ซึ่งความองอาจ
กล้าหาญเป็นแบบอย่างให้คนลาวลุ่นหลังได้สานต่อเจตนารมณ์ จึงมีทุกวันนี้ คนลาวเป็น
ผู้รักชาติแพงเ ชื้อ องอาจกล้าหาญไม่ยอมก้มหัวให้ข้าศึกศัตรู  ก็เพราะการสืบทอด
เลือดเนื้อเชื้อไข (กรรมพันธุ์) แห่งบรรพบุรุษผู้กล้านั้นเอง (ดวงไซ หลวงพะสี, 2001ก, น. 5)   

 
เรื่องสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยวีรกษัตริย์เล่ม

ที่สอง ของดวงไซ หลวงพะสี ที่ตีพิมพ์ในปี 1996  ผู้เขียนได้กล่าวถึงความส าคัญของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชว่า “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นวีระกษัตริย์ทั้งปกปักรักษาผืนแผ่นดินลาว ทั้งขยายอาณา
เขตแผ่นดินลาวให้กว้างใหญ่ และทั้งบูรณะ รักษาดินลาวให้เจริญรุ่งเรือง ( 1548-1571)” ดังนั้น 
เรื่องราวที่น าเสนอในงานจึงมุ่งเน้นที่ความเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของแผ่นดินลาวในรัชสมัยของเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช อาทิ การที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองสองแผ่นดิน ทั้งแผ่นดินนคร
เชียงใหม่และกรุงศรีสัตนาคนหุต การสถาปนานครเวียงจันทน์เป็นราชธานี การอัญเชิญพระแก้วมรกต 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐานที่เวียงจันทน์ การสร้างพระธาตุหลวง วัดวาอารามต่าง ๆ เรื่อง
การขอพระนางเทพกษัตรีจากกรุงศรีอยุธยา และเรื่องการท าสงครามและสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี
อยุธยา โดยหนังสือได้บอกเล่าเรื่องราวที่กรุงศรีอยุธยาขอความช่วยเหลือจากพระไชยเชษฐิราชในการ
ศึกหลายครั้ง อาทิ การตีเมืองพิษณุโลกที่เอาใจออกห่างจากอยุธยา การศึกกับพม่า ในท้ายหนังสือเล่ม
นี้ได้มีบทวิเคราะห์เก่ียวกับการก่อสร้างพระธาตุหลวงในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา 

ส าหรับงานนิพนธ์เรื่อง “สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่ม” งานชิ้นนี้ปรากฏทะเบียนที่ได้รับ
อนุญาตตีพิมพ์ในปี  1996 ปีเดียวกับเรื่องเจ้าอนุวงศ์และเจ้าไชยเชษฐาธิราช  แต่ได้ด าเนินการตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี 1997  ดวงไซ หลวงพะสีได้กล่าวถึงความส าคัญของพระเจ้าฟูางุ่มว่า “พระเจ้าฟูางุ่ม
แหล่งหล้าธรณี เป็นวีรกษัตริย์ผู้รวบรวมแผ่นดินลาวให้เป็นชาติลาว มีคนลาวเป็นปึกแผ่นแก่นสาน”   
เนื้อความหลักของงานคือการอธิบายเรื่องการรวมดินแดนลาวให้เป็นหนึ่งเดียวกันและสถาปนาขึ้นเป็น
อาณาจักรล้านช้าง การจัดระเบียบดินแดน  โดยนอกจากการกล่าวถึงข้ันตอนการรวมแผ่นดินและการ
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จัดระเบียบการปกครองภายในดินแดนลาว งานชิ้นนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวการก าหนดเขตแดนลาวกับ
อาณาจักรข้างเคียง อาทิ การตกลงเขตแดนแผ่นดินกับพระเจ้าแผ่นดิน เวียดนาม-ผู้วิจัย ส่วน
ความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยางานชิ้นนี้กล่าวถึงการที่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ขออ่อนน้อมต่อล้าน
ช้างและได้มีการตกลงเขตแดนระหว่างกัน โดยก าหนดเอาเขตดงสามเส้า (ดงพญาไฟ) เป็นเขตแดน
ระหว่างอาณาจักรอยุธยาและล้านช้าง ในตอนท้ายของงานผู้เขียนได้สรุปความส าคัญของพระเจ้า
ฟูางุ่มว่า “พระเจ้าฟูางุ่มวีรกษัตริย์ผู้ประกาศให้โลกภายนอกรับรู้เขตน้ าแดนดินของลาว” และ “ปวง
ชนคนลาวทุกยุคสมัย จ าต้องได้จารึกบุญคุณชั่วฟูานิรันดร”  

ข้อที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งส าหรับการบุกเบิกงานนิพนธ์ว่าด้วยประวัติศาสตร์และ
วีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวของ ดวงไซ หลวงพะสี ก็คือ ผลงานทั้ง 3 ชิ้นของดวงไซ หลวงพะสี ได้รับ
ความสนใจในตลาดหนังสือของลาวอย่างมาก ดังปรากฏว่าเพียงในช่วง 5 ปีแรก  แต่ละเล่มมีการ
ตีพิมพ์ซ้ าหลายครั้ง โดยเรื่องเจ้าอนุวงศ์ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ใน ปี ค.ศ. 1997 ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 2000 
ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ. 2001 เรื่องสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตีพิมพ์ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1996 ครั้งที่ 2 ค.ศ. 
1999 ครั้งที่ 3 ค.ศ.2004  เรื่องสมเด็จพระเจ้าฟูางุ่ม ตีพิมพ์  ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1997 ครั้งที่3 ค.ศ.2008  
โดยที่ในแต่ละครั้งของการจัดพิมพ์ ระบุจ านวนพิมพ์ไม่ต่ ากว่าหนึ่งพันเล่ม จากกระแสตอบรับที่ดีในปี
ค.ศ. 2000 ผู้เขียนได้รวมผลงานทั้ง 3 เล่มเป็นเล่มเดียวกันและตีพิมพ์ในชื่อ “ 3 วีระกษัตริย์แห่ง
อาณาจักรลาวล้านช้าง” และได้รับการตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 2009 ปรากฏการณ์เช่นนี้นับเป็นสิ่ง
ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักในตลาดหนังสือของลาวที่มีขนาดเล็กและผู้ซื้อมีก าลังจ ากัด และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
การส่งสัญญาณ “ไฟเขียว” จากภาครัฐในการค้นคว้าเรื่องราวของวีรกษัตริย์เป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับ
อย่างดียิ่งจากสังคมลาว  

ภายใต้กระแสความตื่นตัวของการศึกษาประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ ไม่
เพียงมีการผลิตและเผยแพร่งานค้นคว้าที่จัดท าขึ้นใหม่  แต่ยังเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้มีการรวบรวม
เอกสารโบราณที่ทรงคุณค่า  หรือผลงานที่ได้ศึกษาและเผยแพร่เมื่อครั้งอดีตกลับมาตีพิมพ์ใหม่อีกด้วย  
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ผลงานของมหาสิลา วีระวงส์  ปราชญ์ผู้บุกเบิกการศึกษาค้นคว้าด้าน
ประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมลาวจนปรากฏผลงานเป็นจ านวนมาก  ด้วยเหตุที่ผลงานส่วนใหญ่
ของมหาสิลา วีระวงส์ ผลิตตั้งแต่สมัยรัฐบาลราชอาณาจักร จึงมักมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมลาวเมื่อครั้ง “ระบอบเก่า”  นับจากการปฏิวัติสังคมนิยมเป็นต้นมา ผลงานจ านวนมาก
ของมหาสิลา วีระวงส์ ได้ถูก “เก็บรักษา” ไว้โดยไม่ได้มีการน ามาตีพิมพ์เผยแพร่   จนมาถึงในช่วง
ทศวรรษ 1990 เมื่อรัฐบาลได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติลาว  หลายหน่วยงานจึงได้สนับสนุนให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของมหาสิลา สู่
สาธารณชนวงกว้างอีกครั้ง ในบรรดาผลงานของมหาสิลา ผลงานเรื่อง “ชีวประวัติพระเจ้าอนุวงศ์”  ที่
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ค้นคว้าไว้ตั้งแต่เม่ือ ค.ศ. 1969  เป็นผลงานหนึ่งที่ได้รับความสนใจกว้างขวาง ดังที่ ดวงเดือน บุนยา
วง ทายาทของมหาสิลา วีระวงส์ ได้เล่าว่า ในช่วงตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา มีคนมาขอยืมเพ่ือน าไป
ศึกษาไม่ได้ขาด จนในที่สุดต้นฉบับผลงานนี้ก็หายไป เหลือแต่เพียงฉบับส าเนา และส านักพิมพ์ดอก
เกด ได้น า “ชีวประวัติพระเจ้าอนุวงศ์” มาตีพิมพ์อีกครั้ง ใน ค.ศ. 2010 ดังที่ว่า   

 

ในต้นปี 2000 ผู้อ านวยการหอสมุดแห่งชาติได้ขอยืมปื้มน้อยซื่อ “พระราชประวัติของ
สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์” ที่ยาพ่อมหาสิลา วีระวงส์เขียนไว้แต่ปี 1969 ไปค้นคว้าเมื่อครั้ง
เริ่มต้นโครงการสร้างอนุสาวรีย์ให้มหากษัตริย์ลาว นับแต่นั้นมาก็มีคนมาขออัดส าเนาไป
อ่านศึกษาไม่ได้ขาด จนในที่สุดปื้มน้อย เล่าดังกล่าวก็หายไป (ยังแต่ส าเนา)  (ดวงเดือน 
บุนยาวง, 2010ก, น. 2 ) 
 

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ มีหลายหน่วยงาน อาทิ คณะภาษา
วรรณคดีและมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการท่ีมี
ความรู้และมีภาระบทบาทในการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยตรง  
ภายหลังการสัมมนา ภาควิชาภาษาและวรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้
จัดตั้ง “คณะค้นคว้าวรรณคดีสมัยล้านช้างเสื่อมโทรม” โดยสามารถช าระวรรณคดีประวัติศาสตร์สมัย
เจ้าอนุวงศ์และน ามาตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 3 เล่ม อาทิ “กาพย์เมืองพวน” ตีพิมพ์ปี ค.ศ.  2001 
“สานลบพะสูน” ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2002 “พ้ืนเวียงสมัยเจ้าอนุ” ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2004   

หอสมุดแห่งชาติและหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หน่วยงานที่เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร
และข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติก็เป็นอีกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วีร
กษัตริย์ลาว โดยเฉพาะ สุเนด โพทิสาน ผู้อ านวยการหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว เป็นผู้น าในการศึกษา
ประวัติศาสตร์วีรกษัตริย์ลาวและประวัติศาสตร์ชาติลาวหลายชิ้น อาทิ เรื่อง “วีรกรรมเจ้าอนุวงศ์” ที่
ตีพิมพ์ปี 2002   

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่มีบทบาทที่ส าคัญที่สุดคือกระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมลาว ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดที่ก ากับดูแลนโยบายด้านวัฒนธรรมของชาติลาว  และในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านสื่อและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นผู้ตรวจตราและอนุมัติ
การตีพิมพ์หนังสือเพ่ือจ าหน่ายในประเทศลาว กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ได้แสดงบทบาท
เป็นผู้น าในการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประวัติวีรกรรมของวีรกษัตริย์อย่างส าคัญนับ
จากทศวรรษ 1990 ในปี ค.ศ. 2002 กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม ได้ตีพิมพ์หนังสือว่าด้วย
ประวัติและวีรกรรมของพระเจ้าฟูางุ่มในชื่อ “พระยาฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณี ผู้น าพาสถาปนาอาณาจัก
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ลาวล้านช้างเอกภาพ ครบรอบ 650 ปี” นอกจากนี้ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวยังได้เป็น
ผู้น าในการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “วีรกรรมเจ้าอนุวงศ์”ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม ค.ศ. 
2001 ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว  ซึ่งน่าสนใจว่าการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายหลังจากเกิดกระแส
การสร้างภาพยนตร์เรื่อง “ท้าวสุรนารี” ในฝั่งไทย การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแวงวง
วิชาการและสาธารณชนลาว และได้น ามาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงเรื่องการบิดเบือน
ประวัติศาสตร์การใส่ร้ายปูายสีเจ้าอนุวงศ์ของไทยอย่างดุเดือดอีกครั้ง ดังความเห็นของ สุเนด โพทิสาน 
ผู้อ านวยการหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวที่ให้ความเห็นต่อแนวคิดการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า  

 

ต้องชี้ให้เห็นว่าการสร้าง ภาพยนตร์มัน ไม่เหมาะสมกับยุคสมัยเพราะมันคือการหมิ่น
ประมาทบรรพบุรุษของชาติลาว มันเป็นการแตะต้องแนวคิดจิตใจของคนลาว แต่ละ
ชาติก็มีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ฉะนั้นการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่แตะต้องศักดิ์ศรีของผู้อื่น
เป็นสิ่งที่ฝุายไทยต้องได้ทบทวนคืน จะมาอ้างแต่ไทยมีประชาธิปไตย ใครอยากท าอะไร
ก็ได้ มันคงไม่ถูก เพราะประชาธิปไตยต้องมีขอบเขตมัน มีคุณธรรมของมัน ไม่ใช่ว่าเมื่อ
มีประชาธิปไตยแล้วอยากตีหัวใครก็ตี อันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่คือนักเลงอันตรพาล 
ฉะนั้นรูปเงาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอดีตกษัตริย์ลาว ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
นั้นไม่ควรท า เพราะวีรกรรมอันนี้คนลาวให้ความเคารพนับถือ (สุเนด โพทิสาน , 2003, 
น. 59-60) 

 
ตารางที่ 5.1  
 
รายชื่อประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาว 

ปีพิมพ ์ ครั้งท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ผู้เขียน/หน่วยงาน 
1996 1 สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ ดวงไซ หลวงพะสี 

1996 1 สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ดวงไซ หลวงพะส ี
1997 1 สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่ม ดวงไซ หลวงพะส ี
1997 2 สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ ์ ดวงไซ หลวงพะส ี

1997 2 สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่ม ดวงไซ หลวงพะส ี
1997 1 สัมมนาประวัติศาสตร์ลาว  

ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์ 
คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิ
1999 2 สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ดวงไซ หลวงพะส ี
2000 3 สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ ์ ดวงไซ หลวงพะสี 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
 

ปีพิมพ ์ ครั้งท่ีพิมพ์ ช่ือเรื่อง ผู้เขียน/หน่วยงาน 
2000 1 3 วีรกษัตริย์แห่งอาณาจักร 

ลาวล้านช้าง 
ดวงไซ หลวงพะส ี

2001 4 สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ ดวงไซ หลวงพะสี 
2001 1 การเมืองพวน คณะค้นคว้า ภาควิชาภาษาลาว – 

วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ 

2002 1 สานลบพะสูน คณะค้นคว้า ภาควิชาภาษาลาว – 
วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งชาติ 

2002 1 ผู้น าพาสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง
เอกภาพ พระยาฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณี 

กระทรวงแถลงข่าวและวัดวัฒนธรรม 

2002 2 สัมมนาประวัติศาสตร์ลาว  
ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์ 

คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ 

2002 1 วีรกรรมเจ้าอนุวงศ์ สุเนด โพทิสาน 

2003 1 วีรกรรมพระเจ้าอนุวงศ์ กระทรวงแถลงข่าวและวัดวัฒนธรรม 
2004  พื้นเวียงสมัยเจ้าอนุ คณะค้นคว้า ภาควิชาภาษาลาว – 

วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ 

2004 3 สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ดวงไซ หลวงพะส ี

2008 3 สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่ม ดวงไซ หลวงพะส ี
2010 3 สัมมนาประวัติศาสตร์ลาว  

ตามหารอยเจ้าอนุวงศ ์
คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิ

2010 2 เจ้าอนุ (1767 – 1829) ประชาชนลาว
และเอเชียอาคเนย์ 

มยุร ีและ เผยพัน เหง้าสีวัทนา 

2010 2 ท้าวเหลาค า (เจ้าราชวงศ์) ดวงจัน วันนะบุบผา 
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5.2.2 วีรกษัตริย์ในงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติ 
กระแสการยกย่องเชิดชูวีรกษัตริย์ลาวนอกจากจะพิจารณาได้จากความตื่นตัวใน

การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีรกษัตริย์เป็นการเฉพาะแล้ว ยังปรากฏผ่านการให้
ความส าคัญกับวีรกษัตริย์ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ชาติอีกด้วย  

เมื่อย้อนเส้นทางการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติลาวภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม 
พบว่า แม้วีรกษัตริย์ลาวทั้ง 3 พระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลสังคมนิยมลาว แต่
นับจากการปฏิวัติสังคมนิยมไม่ปรากฏ “พ้ืนที”่ ให้กับวีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ได้มีบทบาทโลดแล่นใน
หน้าประวัติศาสตร์ชาติลาวมากนัก  เนื่องจากประวัติศาสตร์ชาติลาวภายใต้การค้นคว้าและเผยแพร่
ของรัฐบาลสังคมนิยมลาวมักเริ่มต้นการอธิบายประวัติศาสตร์ชาติในยุคสมัยที่ลาวตกเป็นอาณานิคม
ของฝรั่งเศสเป็นต้นมา เพื่อมุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องราวการต่อสู้ต้านลัทธิจักรวรรดินิยมภายใต้การน า
ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและการพัฒนาประเทศลาวในยุคปัจจุบันเป็นหลัก   หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เรื่องราวประวัติศาสตร์ลาวในยุคล้านช้างมักถูก “ตัดตอน” ในกระบวนการการสร้างประวัติศาสตร์
และความทรงจ าของชาติลาวในยุคสังคมนิยมเสมอ 

สุเนด โพทิสาน หนึ่งในคณะผู้ค้นคว้าจัดท างาน “ประวัติศาสตร์ลาว (ดึกด าบรรพ์ 
– ปัจจุบัน)” หนังสือประวัติศาสตร์ชาติลาวเล่มแรก ที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติ ครอบคลุมตั้งแต่
ประวัติศาสตร์ลาวในยุคก าเนิดชาติลาว ยุคล้านช้าง มาจนถึงยุคปัจจุบันคือสมัยสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน และได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี 2000 ได้อธิบายถึงความเป็นมาของ
การจัดท าผลงานชิ้นนี้ไว้ในส่วนอารัมภบท ซึ่งข้ออธิบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อย่างน้อยนับตั้งแต่
รัฐบาลลาวนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นักประวัติศาสตร์ลาวภายใต้การชี้น าของรัฐบาลสังคมนิยมลาวได้
มีความพยายามที่จะสร้างงานประวัติศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์  มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค
โบราณหรือยุคล้านช้างจนถึงสมัยระบอบใหม่  แต่ด้วยอุปสรรคปัญหาหลายประการท าให้ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ดังที่ สุเนด โพทิสาน ชี้แจงถึงความเป็นมาในการจัดท าหนังสือประวัติศาสตร์ชาติลาวว่า  
การค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชาติลาวได้เริ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี 
“คณะอนุกรรมการเขียนปื้มประวัติศาสตร์ลาว” ซึ่งมีท่านพูมี วงวิจิด เป็นผู้น า และมีการค้นคว้าเพื่อ
จัดท าพ้ืนประวัติศาสตร์ลาว 3 เล่ม แต่ด้วยติดขัดปัญหาหลายประการ ท าให้พื้นประวัติศาสตร์ที่
สามารถน ามาจัดพิมพ์ได้เป็นผลส าเร็จมีเพียง ปื้มประวัติศาสตร์ลาวเล่ม 3 (1893-ปัจจุบัน) ที่มีเนื้อหา
ว่าด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้ต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และการปฏิวัติชาติ-ประชา
ประชาธิปไตย ภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ส่วนประวัติศาสตร์เล่ม 1 เล่ม 2  ที่มี
เนื้อหาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยก่อนหน้าได้เพียงจัดท าเป็น “ร่าง” ไว้ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังที่ว่า 
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การค้นคว้าเรียบเรียงปื้มประวัติศาสตร์ลาวนี้ แม้เริ่มท ามานมนานสมควร แต่ เพราะการ
ชี้น าบ่แทดเถิงและการท าตัวจริงยังขาดเงื่อนไขบางอัน จากนั้นจึงได้จัดพิมพ์
ประวัติศาสตร์ลาวเล่มสามออกก่อนในปี 1989 (สุเนด โพทิสาน, 2000, น. (F)) 
 

แม้สุเนด โพทิสาน จะไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดของปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถจัดท า
และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติได้ครบทั้ง 3 เล่ม  แต่ค าอธิบายดังกล่าวก็สะท้อนถึงความยากล าบาก
ในการเขียนและเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชาติลาวที่สมบูรณ์ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประวัติศาสตร์ลาวที่มีเนื้อหาในยุคโบราณ ยุคศักดินา Stuart-Fox ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ลาวให้ความเห็นถึงปัญหาของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการเขียน
ประวัติศาสตร์ชาติลาว โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในยุคศักดินาของรัฐบาลสังคมนิยมว่าการเขียน
ประวัติศาสตร์ยุคล้านช้างหรือยุคศักดินาให้เป็นที่พอใจของผู้น าพรรคหรือให้มีความ “ลงตัว” และ 
“สอดคล้อง” กับอุดมการณ์มาร์กซิสม์เป็นเรื่องยากเพราะแทบไม่ปรากฏหลักฐานการต่อสู้ทางชนชั้น
ระหว่างประชาชนลาวและชนชั้นศักดินา  รวมทั้งความอ่อนไหวในประเด็นทางการเมืองในการพูดถึง
สถาบันกษัตริย์ลาวในระยะต้นของการปฏิวัติ  

หากการตั้งข้อสังเกตของ Stuart-Fox เรื่องความยากล าบากในการเขียน
ประวัติศาสตร์ชาติในยุคศักดินาให้ “ลงตัวและสอดคล้อง” กับอ านาจรัฐและอุดมการณ์ของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวเป็นข้อวิเคราะห์ที่ถูกต้อง จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา 
ความยากล าบากดังกล่าวได้หมดสิ้นไป มีการจัดตั้ง “คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว” 
ด าเนินภารกิจ  “โครงการสร้างปื้มประวัติศาสตร์ลาวครั้งแรก” ซึ่งมี สุเนด โพทิสานและหนูไซ พมมะ
จัน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ภายใต้ “การชี้น า” ของ ท่านโอสะกัน ท ามะเทวา กรรมการกรมการเมือง
ศูนย์กลางพรรคและหัวหน้าคณะอบรมศูนย์กลางพรรค  คณะค้นคว้าได้สืบต่อการเขียนประวัติศาสตร์
ชาติที่สมบูรณ์  ด้วยการน า (ร่าง) ประวัติศาสตร์ลาว เล่ม 1 เล่ม 2 ที่ด าเนินการค้างไว้ และ
ประวัติศาสตร์ลาวเล่ม 3 ที่ตีพิมพ์แล้ว มารวบรวมและเรียบเรียงใหม่ โดยมีการจัดประชุมสัมมนา 
“ระดมสมอง” จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ท่านในการสัมมนา 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 
1997 และวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1997 เพื่อให้ได้ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จน
สามารถผลิตผลงานและน ามาตีพิมพ์เป็นผลส าเร็จใน  ค.ศ. 2000 โดยการสนับสนุนของกระทรวง
แถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว   

“ประวัติศาสตร์ลาว (ดึกด าบรรพ์ – ปัจจุบัน)” ที่เกิดขึ้นจาก “โครงการสร้างปื้ม
ประวัติศาสตร์ลาวครั้งแรก” นับเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ชาติเล่มแรกในยุครัฐบาลสังคมนิยมที่มี
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เนื้อหาประวัติศาสตร์ลาวครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรก  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์
ลาวในยุคก าเนิดชาติลาวยุคล้านช้างมาจนถึงยุคปัจจุบัน คือสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน  

โอสะกัน ท ามะเทวา กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและหัวหน้าคณะ
อบรมศูนย์กลางพรรค  ได้กล่าวถึงท่ีมาของการจัดท าประวัติศาสตร์ชาติลาวเล่มนี้ว่าจัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลให้ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสริมขยายน้ าใจรักชาติ รักระบอบใหม่และการปกปัก
รักษาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาติ ตามแนวคิดของพรรคที่ว่า “วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแห่ง
การยืนยงคงตัวของชาติ “เสียวัฒนธรรมคือเสียชาติ” ดังที่ว่า 

 
รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว คือกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม เล็งเห็นความส าคัญของ
ความเป็นมาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ของชาติลาวเรา จึงได้เอาใจใส่ให้มีการค้นคว้า
และเรียบเรียงปื้มประวัติศาสตร์แห่งชาตินี้ขึ้นมา ในอันที่จะให้ปื้มประวัติศาสตร์ลาว
เล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม ปกปักรักษาเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาติ 
ให้ยืนยงคงตัวอยู่ตลอดกาล ดังที่มติของศูนย์กลางพรรคเก่ียวกับเวียกงานวัฒนธรรมใน
ระยะใหม่ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการยืนยงคงตัวของชาติ  หรือว่าเสีย
วัฒนธรรมก็คือเสียชาติ จึงเชื่อว่าปื้มประวัติศาสตร์ลาวเล่มนี้ จะประกอบส่วนเข้าใน
การปกปักรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวในด้านต่าง ๆ จะเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญอันหนึ่งในการโฆษณาอบรมให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในปัจจุบันและ
รุ่นต่อ ๆ ไปให้มีน้ าใจรักชาติ รักระบอบใหม่ และมีคุณสมบัติดี ทั้งจะเป็นการโฆษณา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติในโลก (โอสะกัน ท ามะเทวา, 2000, น. C) 
 

ภายใต้แนวคิดดังกล่าวการจัดท าประวัติศาสตร์ชาติฉบับสมบูรณ์นี้ มีจุดเด่นอยู่ท่ี
การเน้นความส าคัญของการน ารวมศูนย์และความเป็นเอกภาพของประชาชนลาวทั้งมวล อันเป็นต้น
ตอของความเจริญและความเสื่อมของชาติลาว เมื่อใดที่ชาติลาวมีความสามัคคี จะน ามาซึ่งความสงบ
สุขและความเจริญรุ่งเรือง ดังที่ สุเนด โพทิสาน ได้อธิบายถึงโครงสร้างรวมของประวัติศาสตร์แห่งชาติ
ลาวฉบับนี้ ว่า 

 
การรวมศูนย์อ านาจเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างในสมัยพะยาฟูางุ่มนี้เราจะเห็นได้ว่ามัน
เป็นความพึงพอใจทั่วปวงชนและเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคน ...ภายหลังพระเจ้าสุ
ริยวงษาสิ้นพระชน ม์แล้ว การน าไม่เป็นเอกภาพ เพราะแย่งชิง อ านาจกันจนไปถึงช่วง
แตกแยกเป็น 3 อาณาจักร สุดท้ายถูกสยามเข้ายึดครอง ปล้นสะดมเอามูลมรดกอันมี
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ค่าของชาติ เช่น คัมภีร์ ฎีกา เงินค า นายช่าง ปัญญาชนรวมทั้งพระแก้วมรกตและอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะประชาชนพลเมืองลาวได้ถูกกวาดต้อนไปอย่างเป็นขบวนใหญ่  ท าให้ได้รับ
ความล่มจมทุก ข์ยากไปทุกย่อมหญ้าชายคาเรือน ที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เต็มไปด้วยน้ าหู
น้ าตาโศกเศรา้ ย้อนการเก็บเกณฑ์แรงงานไปขุดคลองร่องน้ าอยู่บางกอก  ไปรบกับพม่า 
และอ่ืน ๆ ความทุก ข์ธรมารทั้งหมดเหล่านี้ ประชาชนลาว ไม่สามารถอดทนได้จึงต้อง
ลุกขึ้นต่อสู้ในสมัยของเจ้าอนุวงศ์  แน่นอนว่าการต่อสู้ในยามท่ีเราตกเป็นประเทศราช
ของเขา ในการที่บ้านเมืองถูกแบ่งแยกและการสนับสนุนทางด้านอาวุธยุทธภัณฑ์ไม่
เพียงพอ  เราจึงไม่ได้รับชัยชนะ ถึงแม้จิตใจรักหอมเอกราชและจิตใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้ของ
ทั่วปวงชนลาวจะสูงปานใดก็ตาม  แต่มันก็มีความหมายประวัติศาสตร์ในด้านความรัก
หอมเอกราชเป็นเจ้าตนเอง ไม่ยอมจ านนต่อศัตรู  มู ลเชื้ออันดีงามครั้งนี้เจ้าราชวงศ์ ได้
สืบต่อต่อสู้เรื่อยมา จนกลายเป็นวีรกรรมที่ไม่มีใครหลงลืมได้ (สุเนด โพทิสาน, 2000, 
น. 7-8) 
 

ภายใต้โครงสร้างรวมของประวัติศาสตร์ชาติที่ปรากฏผ่านงานนิพนธ์ 
“ประวัติศาสตร์ลาว (ดึกด าบรรพ์-ปัจจุบัน)”   พระเจ้าฟูางุ่ม เจ้าไชยเชษฐาธิราชและเจ้าอนุวงศ์ได้ถูก
เน้นย้ าและเชิดชูให้โดดเด่นในฐานะท่ีเป็นหน้าส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติ ที่สะท้อนความเป็น
เอกภาพ ความรุ่งเรืองของชาติลาว จิตใจที่องอาจกล้าหาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนลาวรุ่นหลังควรสืบสานต่อ 
และด้วยเหตุที่งานชิ้นนี้เป็น “ประวัติศาสตร์ชาติ ” ฉบับราชการที่สมบูรณ์เล่มแรก งานชิ้นนี้ได้
กลายเป็น “แม่บท” ของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวให้กับการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาว 
เช่นเดียวกับท่ีการยกย่องเชิดชู พระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และเจ้าอนุวงศ์ไว้อย่างสูงเด่น
ในฐานะวีรกษัตริย์ผู้มีคุณูปการต่อประวัติศาสตร์ชาติได้รับการสืบต่อ ในงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติ
ลาวทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ ในระยะตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ดังตัวอย่างผลงาน เรื่อง ชาติลาว คนลาว 
อดีตและปัจจุบัน  

งานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจภายใต้ปรากฏการณ์ของการรื้อ
ฟ้ืนและเชิดชูวีรกษัตริย์ คือ ผลงานของ พูทอง แสงอาคม เรื่อง “ชาติลาว คนลาว อดีตและปัจจุบัน”  
งานชิ้นนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2000 และครั้งที่สองในปี  2006 ผ่านการ “ตรวจ” รวมถึงมีบทน า บท
ประกอบความเห็น จากผู้น าทางการเมืองของลาวที่รับผิดชอบดูแลด้านงานวัฒนธรรมของชาติ หลาย
ท่าน ดังส่วนหนึ่งของบทค าน าที่ว่า  
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ปื้มประวัติศาสตร์ฉบับนี้สามารถให้เรารู้ได้ว่าประวัติศาสตร์ลาว เป็นประวัติศาสตร์แห่ง
การต่อสู้รักชาติ ไม่ยอมจ านนในประวัติศาสตร์ ประชาชนลาวไม่เคยไปรุกรานประเทศ
อ่ืนสักที แต่หากมีศัตรูภายนอกเข้ามารุกรานแล้วประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็สามัคคีก า
แน่น เด็ดเดี่ยวต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญจนถึงท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเริ่มแต่มี
พรรคน าพา มีแนวทางอันถูกต้องฉลาดส่องใส พรรคเราได้น าพาประชาชนบรรดาเผ่าลุก
ขึ้นต่อสู้ผู้รุกราน ยิ่งต่อสู้ยิ่งเติบใหญ่เข้มแข็ง จนถึงได้รับชัยชนะสุดท้าย  ในวันที่ 02 
ธันวา 1975 (พูทอง แสงอาคม, 2006, น. ค าน า) 
 

เนื้อหาหลักของงานกล่าวถึงประวัติศาสตร์ลาวความเป็นมาของชาติลาวโดยเน้นที่
บทบาทของกษัตริย์ ผู้ปกครอง ผู้น าทางการเมือง ของรัฐนับตั้งแต่ยุคก าเนิดชาติลาวสมัยขุนบรม 
กษัตริย์พระองค์ส าคัญในยุคล้านช้าง ในยุคสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยกล่าวถึงผู้น า
ส าคัญ อาทิ  เจ้าสุ ภานุวงศ์ ไกสอน พมวิหาน หนู ฮัก พูมสะหวัน ค าไต สีพันดอน และจูมมะลี ไซยะ
สอน ผู้เขียนกล่าวถึงความตั้งใจในการผลิตงานชิ้นนี้ว่า “ปื้มชาติลาว คนลาว อดีตและปัจจุบัน 
กล่าวถึงประวัติ การเป็นมาของชาติลาวเราโดยย่อ  มีลักษณะหวงโซและเข้าใจง่าย เพ่ือเพ่ือนร่วมชาติ
มีความส านึกความหลังว่าชาติลาวเราคือแนวใด” 

จุดเด่นของงานชิ้นนี้ นอกจากการอธิบายเนื้อหาประวัติศาสตร์ให้สามารถอ่าน
เข้าใจง่าย แล้ว งานชิ้นนี้ยังมีการน ารูปกษัตริย์และผู้น าการปกครองของชาติลาวแต่ละยุคมาใช้
ประกอบการอธิบายจ านวนมาก ในส่วนของกษัตริย์ลาวในยุคล้านช้างจะใช้เป็นรูป (วาด)  และ
น่าสนใจว่ามีการให้ข้อมูลกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ผู้มีบทบาททางการเมืองในช่วงสุดท้ายของราชวงศ์
ลาวล้านช้างก่อนการปฏิวัติสังคมนิยมโค่นล้มระบอบเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่บ่อยครั้งนักในงาน
นิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม ในส่วนของวีรกษัตริย์ งานชิ้นนี้ได้เชิดชูพระเจ้า
ฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และพระเจ้าอนุวงศ์เป็นพิเศษ  มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของ
ประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของวีรกษัตริย์ทั้ง 3 มากกว่าสมัยอื่น ๆ รวมถึง มีการสรุปความส าคัญ
ความหมายประวัติศาสตร์ในรัชกาลของวีรกษัตริย์ที่มีต่อประวัติศาสตร์ชาติลาวไว้ในตอนท้ายด้วย 
อาทิ  

 
ความหมายประวัติศาสตร์รัชสมัยพระเจ้าฟูางุ่ม 

สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่มมหาราช เป็นวีรบุรุษท่ีมีบุญคุณต่อชาติล้นเหลือ เป็นผู้ที่มี
ความเฉลียวฉลาด เก่งกล้าอาจหาร มีไหวพริบกว้างใหญ่ในการท าศึกสงครามและการ
ปกครอง พระองค์เป็นผู้รวบร่วมประเทศลาวล้านช้างที่กว้างใหญ่ไพศาล ให้มีซื่อเสียง
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เรียงนามไปท่ัวทุกภูมิภาคและในโลก โลกรับรู้และรู้จักคนลาวนับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมา 
พะองเป็นเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรลาวล้านช้าง  เพราะในยุคพระเจ้าฟูางุ่มนี้เอง 
พระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินของอาณาจักรลาวล้านช้างที่ขีดหมายประวัติศาสตร์ของชาติ
ลาวเราก้าวขึ้นสู่ยุคสมัย พระองค์เป็นเทพกษัตริย์ของอาณาจักรลาวล้านช้าง  เพราะใน
ยุคพระเจ้าฟูางุ่มนี้เองโลกจึงรับรู้มีประเทศลาว มาถึง ค.ศ. 2005 ประเทศลาวมีอายุ 
652 ปี พวกเราคนลาวรุ่นหลังต้องจดจ าบุญคุณและคุณงามความดีของพระองค์ตลอด
ชั่วกาลนาน  (พูทอง แสงอาคม, 2006, น. 30) 

 
ความหมายประวัติศาสตร์รัชกาลของเจ้าไชยเชษฐาธิราช 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นวีรบุรุษ ผู้เก่งกล้าอาจหา ญ มีความหลักแหลมและ
ปรีชาสามารถ ในการต่อสู้กับข้าศึกและการปกครอง พระองค์เป็นผู้สร้าง สาและพัฒนา
ประเทศชาติให้รุ่งเรือง ศิวิไล ซ์ ได้สร้างสถาปัตยกรรมอันเป็นมู ลมรดกแก่ชาติลาว มา
เท่าทุกวันนี้ ตลอดชีวิตพระองค์ คืออุทิศแด่ชาติลาว ไม่ยอมเป็นข้อยข้าม้าใช้แก่ชาติอื่น
เด็ดขาด ชั่วนิรันดร (พูทอง แสงอาคม, 2006, น. 49) 

 
ความหมายประวัติศาสตร์ของเจ้าอนุวงศ์  

เจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์ลาวองค์หนึ่ง ที่องอาจกล้าหาญ ไม่เคยยอมเป็นข้อยข้าม้าใช้
แก่ต่างด้าว (ตายเป็นผีดีกว่าเป็นข้อยข้า) เจ้าอนุวงศ์ เจ้าราชวงศ์ พร้อมด้วยเชื้อพันธุ์
พงศ์เผ่าของท่าน ล้วนแต่มีน้ าใจรักชาติอันสูงส่ง พร้อมกันลุกข้ึนกอบกู้เอาเอกราช ต่อสู้
จนถึงเลือดหยาดสุดท้าย นี้แม่นมูนเชื้อของชาติลาวเรา สืบต่อกันมาเท่าทุกวันนี้ ถึงแมน
ขบวนกู้อิสรภาพของเจ้าอนุวงศ์ ไม่ได้รับชัยชนะ เนื่องจากหลายสาเหตุที่กล่าวมาถึง
ข้างต้นนั้นก็ตาม แต่มันได้กลายเป็นแบบอย่าง กลายเป็นทวนไฟแห่งการต่อสู้ปฎิวัติต้าน
พวกต่างด้าว สืบเนื่องกันมาเป็นระยะ  การต่อสู้ต้านกับการปกครองของสยามก็ยังสืบ
ต่อมาถึงสมัยพวกฝ รั่ง – ก้าวมาจัดตั้งเป็นพรรคปฏิวัติคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว             
ผู้จัดตั้งและน าพาขบวนการปฏิวัติลาว จนได้รับชัยชนะมาเท่าทุกวันนี้ (พูทอง แสง
อาคม, 2006, น. 71) 

 
ผลงานอีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจคือ ผลงานชุด “ความเป็นมาของซนชาติลาว” เขียน

โดยมหาบุนมี เทบสีเมือง ประกอบด้วยงานจ านวน 3 เล่ม ความเป็นมาของซนชาติลาวเล่ม 1 ตีพิมพ์
ครั้งแรกในปี 2006 และครั้งที่สองในปี 2011 เนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัย



110 
 
โบราณจนถึงสมัยเจ้าฟูางุ่มสร้างตั้งอาณาจักรลาวล้านช้าง ความเป็นมาของซนชาติลาว  เล่ม 2 อธิบาย
ถึงประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านช้างตอนต้นและวิวัฒนาการด้านอารยธรรมของชนชาติลาว เนื้อความ
มุ่งเน้นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ ความเป็นมาของซนชาติลาว เล่ม 
3 ตีพิมพ์ในปี 2011 เนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ในสมัยอาณาจักรล้านช้างตอนปลาย ช่วงที่
แตกเป็น 3 อาณาจักร การต่อสู้ของประชาชนลาวต้านทานการยึดครองของต่างชาติ โดยเฉพาะรัช
สมัยเจ้าอนุวงศ์ มาจนถึงการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน งาน
ชิ้นนี้เป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่สะท้อนแนวคิดการเชิดชูวีรกษัตริย์ลาว นอกจากในส่วนเนื้อหาจะได้ให้
ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของ 3 วีรกษัตริย์ลาว แล้ว แต่ละเล่มยังมีการน ารูป 
(อนุสาวรีย์) วีรกษัตริย์ลาวเป็นภาพหน้าปก โดยเล่มที่ 1 ใช้รูปเจ้าฟูางุ่ม เป็นรูปหน้าปก เล่มที่สอง ใช้
รูปเจ้าไชเชษฐา และเล่มที่ 3 รูปเจ้าอนุวงศ์   สะท้อนการให้ความส าคัญกับวีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ 
ในฐานะที่เป็น “ขีดหมาย” หรือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติลาว 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2010  รัฐบาลลาวเตรียมการและก าหนดจัดงานครบรอบ 
450 ปีแห่งการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่ที่สุด
เท่าท่ีรัฐบาลเคยจัดขึ้นนับแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในการจัดงานเฉลิม
ฉลองครั้งนี้รัฐบาลถือเป็นงานส าคัญที่มีความหมายอย่างยิ่ง  ท่านสมสะหวาด เล่งสะหวัด รอง
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการตระเตรียมเฉลิมฉลอง วันเวียงจันทน์เป็นนครหลวงครบรอบ 
450 ปี ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2007 ได้กล่าวถึงความหมายของงานครั้งนี้ว่า 

 
พวกเราทุกคนต่างก็รู้แล้วว่า ตลอดระยะ 450 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเราไม่เคยได้เฉลิม
ฉลองวันสร้างตั้งเวียงจันทน์เป็นนครหลวงสักที ซึ่งทีนี้นับว่าเป็นครั้งแรก ดังนั้น การ
เฉลิมฉลองจึงมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม ด้านผังเมือง และมี
ความหมายสาก ล อีกด้วย ถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่ง การเฉลิมฉลองนี้เป็นการทบทวน
เหตุการณ์ส าคัญ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาแห่งการก่อร่างสร้างตัวของนคร
หลวงเวียงจันทน์ นับแต่โบรา ณมาถึงปัจจุบัน โดยติดพันและบ่งบอกถึงการประกอบ
สร้างเป็นชาติลาว เป็นการศึกษาเรียนรู้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นลาวใน
ประวัติศาสตร์ มูลเชื้อของคนลาว คนนครหลวง นับทั้งวีระบุรุษแต่ละสมัย ที่ได้ผ่านการ
ต่อสู้อันองอาจกล้าแก รงและไม่ยอมจ านน การเสริมขยายสติปัญญาเพ่ือปกปักรักษา 
และรักษาผืนแผ่นดินเวียงจันทน์ (คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียนประวัติศาสตร์
นครหลวงเวียงจันทน์, 2010, น. XIX) 
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ภายใต้แนวคิดการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยให้ถือเป็นโอกาสทบทวนเหตุการณ์
ส าคัญ เรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นมาแห่งการก่อร่างสร้างตัวของนครหลวงเวียงจันทน์ เรียนรู้
เกียรติศักดิ์ศรี “ความเป็นลาว” “ประวัติศาสตร์และวีรกษัตริย์ลาว” จึงได้เข้ามาเป็นส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งในการจัดงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ครั้งนี้ โดย “คณะกรรมการตระเตรียมเฉลิมฉลองวัน
เวียงจันทน์เป็นนครหลวงครบรอบ 450 ปี” ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนและ เขียนประวัติศาสตร์
นครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือค้นคว้าผลิตและเผยแพร่ประวัติศาสตร์นครเวียงจันทน์ รวมถึงการ
ด าเนินการผลักดันสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการค้นคว้าและตีพิมพ์เผยแพร่ประวัติศาสตร์
นครหลวงเวียงจันทน์ ดังนั้นนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2000 จึงมีงานนิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
นครหลวงเวียงจันทน์เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นจ านวนมาก  ส าหรับในส่วนของงานที่จัดท าโดย
ภาคเอกชนนั้นส่วนใหญ่มีการระบุไว้ที่หัวหนังสืออย่างชัดเจนว่า “เพ่ือประกอบส่วนเข้าในการเฉลิม
ฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี” และภายใต้กระแสความสนใจในการเผยแพร่เรื่องราว
ประวัติศาสตร์เวียงจันทน์ หนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าส าคัญท่ีถูก “ทบทวน” และ “รื้อฟ้ืน” ก็คือ  
ประวัติศาสตร์เวียงจันทน์ที่เกี่ยวพันผูกโยงกับวีรกษัตริย์ของชาติทั้ง 3 พระองค์  ดังปรากฏในผลงาน
ส าคัญหลายชิ้น อาทิ ผลงานเรื่อง “นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี (1560 – 2010)” 

ผลงานเรื่อง “นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี (1560 – 2010)” ที่จัดท าโดย 
คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์ จึงนับเป็นงานที่เป็น 
“ประวัติศาสตร์นครหลวง ‘ฉบับราชการ ’”  เนื้อความหลักของงานชิ้นนี้กล่าวถึงความเป็นมาของ
ประวัติศาสตร์เมืองเวียงจันทน์นับตั้งแต่สมัยสร้างตั้งเมืองเวียงจันทน์จนถึงประวัติศาสตร์เวียงจันทน์
ยุคปัจจุบันในปี 2010  เนื้อความแบ่งออกเป็น 5 ภาค ภาคท่ี 1 ว่าด้วยประวัติศาสตร์ลาวโดยย่อและ
ความเป็นมาของชื่อเสียงเมืองเวียงจันทน์ ภาคท่ี 2 ว่าด้วยนครหลวงเวียงจันทน์ใต้การยึดครองของ
ศักดินาสยาม ภาคท่ี 3 ว่าด้วยนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมกับประชาชนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงตก
เป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่ง ภาคท่ี 4 ว่าด้วย ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมกับประชาชนลาวทั่ว
ประเทศต่อสู้ต้านกับลัทธิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ของจักรพรรดิอเมริกา และรัฐบาลหุ่นขายชาติ ปี  ค.ศ. 
1954 – 1975 และภาคที่ 5 นครหลวงเวียงจันทน์ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างประเทศชาติ ปี 
ค.ศ. 1976 – 2010 

ในงานชิ้นนี้วีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ได้ถูกเน้นย้ าและให้ความส าคัญในฐานะท่ีมี
ส่วนส าคัญยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองเวียงจันทน์ โดยในส่วนของพระเจ้าฟูางุ่ม เรื่องราวที่ถูกเน้นย้ า
เป็นพิเศษ ก็คือเหตุการณ์ฉลองชัยชนะในการรบและการสร้างเอกภาพของอาณาจักรล้านช้างที่จัดข้ึน
ที่เมืองเวียงจันทน์ เจ้าฟูางุ่มเห็นถึงความส าคัญของเมืองเวียงจันทน์และในการเฉลิมฉลองนี้เจ้าฟูางุ่ม 
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กล่าวโอวาทต่อกองทัพและขุนนางและประชาชนลาวให้รักษาความมีเอกภาพ ความสงบ ยุติธรรมและ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ดังที่ว่า 

 

ในเวลานั้นพระองค์คิดว่าเมืองเวียงจันทน์นี้เป็นเมืองที่กว้างใหญ่  ทั้งอุดมสมบูรณ์และ
ทั้งตั้งอยู่กึ่งกลางของอาณาจักรลาวล้านช้างอีกด้วย ซึ่งในเวลานั้น การรวบรวมหัวเมือง
ลาวต่าง ๆ เข้าอยู่ในวงคณาญาติอาณาจักรลาวล้านช้างก็ถือว่าเป็นที่สุดท้ายแล้ว จึง
สมควรต้องจัดพิธีฉลองชัยใหญ่ขึ้นที่เมืองเวียงจันทน์ เพ่ือยั้งยืนถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ใน
การรวบรวมลาวเป็นเอกภาพได้ส าเร็จ (คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียน
ประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์, 2010, น. 32) 
 

รัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เหตุการณ์ที่ได้ถูกเน้นย้ าและให้ความส าคัญ 
คือ การสถาปนาเมืองเวียงจันทน์เป็นนครหลวงและการสร้างพัฒนาเวียงจันทน์ให้เจริญรุ่งเรือง โดยมี
เหตุการณ์ส าคัญคือการสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ และการกล่าวถึงเหตุการณ์การศึกกับพม่า ที่
เมืองเวียงจันทน์ภายใต้การน าของเจ้าไชยเชษฐาธิราชต้องรับศึกการรุกรานของพม่าหลายครั้ง โดย ได้
บรรยายถึงวีรกรรมของพระองค์ในการปกปักรักษาแผ่นดินเวียงจันทน์และชาติลาวว่า “เจ้าไชยเชษฐา 
ได้สิ้นพระชนม์ด้วยความพีระอาจหาญจากการต่อสู้กับศัตรูภายนอกและภายใน เป็นต้นว่ากับศักดินา
พม่าถึงสามครั้ง ท าให้พระองค์เหลือไว้แต่คุณงามความดี ต่อแผ่นดินของพระองค์อย่างสมเกียรติ”
(คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์, 2010, น. 46) 

หนังสือได้ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดถึงความเจริญรุ่งเรืองของนครหลวง
เวียงจันทน์ ดังนั้นรัชสมัยของวีรกษัตริย์อีกพระองค์ท่ีหนังสือเล่มนี้เน้นย้ าคือความเจริญรุ่งเรืองของ
เมืองเวียงจันทน์ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ซึ่งเมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรืองไม่น้อยไป
กว่าเมืองหลวงแห่งอ่ืน ๆ ในเอเชีย  ดังส่วนหนึ่งของหนังสือที่สรุปถึงความเจริญของเวียงจันทน์ในยุค
นั้นว่า  

 

ความศิวิไลซ์ในสมัยรั ชกาลของเจ้าสุริยวงษานั้น ไม่ต่ าต้อยให้แก่นครใดในอาเซียน มี
การปูองกันชาติเข้มแข็ง มีประเทศเพ่ือนมิตรหลาย การปกครองมีศีลธรรม เศรษฐกิจ
การค้าขยายตัว ประชาชนมีความสงบสุ ข การศึกษาวัฒนธรรมก็มีความเจริญรุ่งเรือง
หลาย ซึ่งพวกเราเคยกล่าวว่า “ยุคค า” นครเวียงจันทน์ศรีสัตนาค ได้ยืนเป็นเมืองเอก
แห่งอาณาจักรลาวล้านช้างร่มขาวมาได้ 290 ปี อย่างสง่าราศีในท้องแม่น้ าของแห่งนี้ 
ด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของลาวแท้ 
(คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์, 2010, น. 51-52) 
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รัชสมัยของพระเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ 
นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่หนังสือฉบับนี้ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเนื้อความได้อธิบายถึง
การที่รัฐชาติลาวได้ตกอยู่ใต้อ านาจของสยาม  จากการขยายอ านาจรุกรานประเทศเพ่ือนบ้านและ
ปฏิบัติเล่ห์กลอุบายให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มศักดินาลาว นับแต่นั้นมาสยามได้กดข่ีขูดรีดประชาชน
ลาว อาทิ การเสียส่วยอากร การผูกขาดสินค้า การเก็บส่วยอากรแรงงานคน ดังนั้น เจ้าอนุวงศ์จึง
น าพาประชาชนลาวต่อสู้เพื่อปลดแอกชาติจากการกดข่ีข่มเหงของสยาม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย
รายละเอียดนับตั้งแต่เรื่องการเตรียมการของเจ้าอนุวงศ์ท้ังในด้านการเมือง การทหาร ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ในการท าสงครามกู้เอกราช  รายละเอียดการรบในสงคราม และโศกนาฏกรรมของชาติใน
เหตุการณ์ท าลายเมืองเวียงจันทน์จนกลายเป็นเมืองร้าง ชาวเวียงจันทน์จ านวนมากถูกฆ่า จ านวนมาก
ถูกกวาดต้อน และทรัพย์สินมีค่าได้ถูกปล้นสะดม  

ภายหลังรัชกาลของเจ้าอนุวงศ์ ประวัติศาสตร์เวียงจันทน์ฉบับนี้ได้กล่าวถึงประวัติ
เมืองเวียงจันทน์สมัยถูกลัทธิล่าเมืองขึ้นยึดครองและประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวนครเวียงจันทน์
พร้อมประชาชนลาวทั่วประเทศภายใต้การน าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ต่อต้านการยึดครองของ
ลัทธิล่าเมืองขึ้นทั้งสมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสหรือลัทธิล่าเมืองขึ้นแบบเก่าและจักรวรรดินิยมอเมริกา 
ซึ่งเป็นลัทธิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ จนในที่สุดสามารถปลดปล่อยชาติจากการรุกรานของต่างชาติได้
ส าเร็จและได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาเวียงจันทน์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งใน
สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยสรุป งานชิ้นนี้ได้พยายามชี้ให้เห็นว่าในช่วงเวลา 450 ปี ที่นครเวียงจันทน์
สถาปนาขึ้นนั้น เวียงจันทน์คือศูนย์อ านาจแห่งความภาคภูมิใจของชาติ เมืองนี้ได้ผ่านประวัติศาสตร์
แห่งความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ แม้ชาวเมืองเวียงจันทน์จะผ่านโศกนาฏกรรมและความบอบช้ าจากการ
รุกรานของต่างชาติ แต่ชาวเมืองเวียงจันทน์ร่วมกันต่อสู้อย่างห้าวหาญ ในแต่ละหน้าประวัติศาสตร์
ของนครเวียงจันทน์ วีรกษัตริย์ได้ถูกเชิดชูเพ่ือยืนยันถึงความส าคัญของเวียงจันทน์ ที่ผ่าน
ประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์สุขร่วมกับชาวลาวทั้งชาติ  และแม้เวียงจันทน์จะถูกท าลายทิ้งร้างไป แต่
ในที่สุดภายใต้การน าของพรรคประชนปฏิวัติลาว เมืองเวียงจันทน์ได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่
ศิวิไลซ์อีกครั้ง  ดังที่คณะจัดท าได้ชี้แจงถึงวาระและความหมายของประวัติศาสตร์ นครหลวง
เวียงจันทน์ฉบับนี้ว่า  

 
ประวัติศาสตร์นครเวียงจันทน์ คือขบวนวิวั ฒน์หนึ่งที่ติดพันกับประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาแห่งการก าเนิด การคงตัวและขยายตัวของประเทศชาติเรา ซึ่งผ่านเส้นทางที่ละ
อิดละเอ้ียวเขี้ยวขาด มีทั้งระยะข้ึนชื่อลือชาที่เป็นหน้าภาคภูมิใจ มีทั้งระยะท่ีทรุดโทรม 
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แตกแยกจากการรุกราน ปล้นสะดม จากศักดินาและจักรพรรดิภายนอก สร้างความ
เจ็บแสบ ความเคียดแค้นเป็นที่สุด ให้แก่ ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ ก็คือปวง ชนลาวทั้ง
ชาติที่ไม่อาจจะหลงลืมได้เพราะฉะนั้นการทบทวนคืนร่องรอย และค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งส าคัญทั้งความจ าเป็นภาวะวิสัยให้แก่การอนุรักษ์
รักษา วัฒนธรรมของชาติ เสริมขยายมู ลเชื้อแห่งความสามัคคีและน้ าใจต่อสู้อันองอาจ
กล้าแกร่งของบรรดาบรรพบุรุษ วีระบุรุษและนักรักชาติหลาย ๆ รุ่นคนที่ต่อสู้ด้วยการ
เสียสละชีวิตอย่างพีระอาจหาญ ไม่ยอมจ านนต้านกับการรุกราน จากศัตรูภายนอก 
เพ่ือความเป็นเอกราชแห่งชาติ เพื่อไว้เป็นแว่นส่องให้แก่คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป... 

เพ่ือให้ทุกคนในชาติ รู้จักอย่างเป็นเอกภาพน ากันถึงประวัติความเป็นมา (การ
ก าเนิดและการขยายตัว) ของชาติลาวในแต่ละยุคสมัย ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้อง กับนคร
หลวงเวียงจันทน์  เพื่อให้คนรุ่นใหม่ต่อ ๆ ไปรู้แจ้งถึงการต่อสู้อันทรหดอดทนล าบาก
ยาวนานของบรรดานักรบผู้รักชาติที่ด าเนินการต่อสู้เพื่อความเป็นชาติลาวของบรรดา
บรรพบุรุษในการต่อสู้ต้านทานการรุกรานของศักดินาและจักรพรรดิต่างด้าว จนได้ชัย
ชนะอย่างสมบูรณ์ในปี 1975 สถาปนาระบอบใหม่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและก้าวขึ้นบนเส้นทางสังคมนิยมภายใต้การน าพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
ที่มีเกียรติสง่า (คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์ , 
2010, น. XXXIV) 

 
5.2.3 วีรกษัตริย์ในต าราแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว 

แบบเรียนประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญในการส่งผ่านความคิดการเชิดชู
วีรกษัตริย์ของรัฐบาลบาลลาวสู่สังคม  กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ ( 2549) ได้วิเคราะห์ถึงความส าคัญของ
แบบเรียนประวัติศาสตร์ในการส่งผ่านอุดมการณ์รัฐหรือส านึกความเป็นชาติต่อสังคมลาวว่าในหลาย
ประเทศอาจมีช่องทางกลไกในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์สู่ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ
เผยแพร่ผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือกลไกอ่ืน ๆ  แต่ส าหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยข้อจ ากัดที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลและข้อจ ากัดฐานะทาง
เศรษฐกิจท าให้เข้าไม่ถึงช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลของรัฐ ประวัติศาสตร์จะสามารถเผยแพร่ไปสู่
ประชาชนได้อย่างกว้างขวางที่สุดก็โดยผ่านระบบการศึกษา ผ่านต าราแบบเรียนประวัติศาสตร์  

ส าหรับในงานชิ้นนี้ ศึกษาการส่งผ่านอุดมการณ์เชิดชูวีรกษัตริย์จากแบบเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเนื่องจากเป็นระดับการศึกษาท่ีรัฐให้ความส าคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาว มี
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เป็นวิชาเฉพาะ และจากการศึกษาพบว่านับจากที่ลาวได้
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เปลี่ยนนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่ทิศทาง “จินตนาการใหม่” ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 
เป็นต้นมา  กระทรวงศึกษาธิการลาวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาท่ีน ามาซึ่งการปรับปรุง
และทบทวนเนื้อหาต าราเรียนระดับมัธยมศึกษาครั้งส าคัญใน 2  ช่วงเวลา ครั้งแรกคือการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาระดับสามัญศึกษา ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รวมอยู่ในรายวิชา “วิทยาศาสตร์สังคม”  อันเป็นวิชาที่รวมเอาเนื้อหาวิชา
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และศึกษาพลเมือง เข้าไว้ด้วยกัน ส่วนครั้งที่ 2 คือการปรับปรุงระบบ
การศึกษาในปี 2009 ซึ่งในระดับมัธยมศึกษาได้มีการเปลี่ยนจากระบบมัธยมต้น 3 ปี เป็นมัธยมต้น            
4 ปี  ส าหรับในวิชาประวัติศาสตร์ก็ได้มีการแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกเป็นวิชาเฉพาะ3  

เมื่อพิจารณาการน าเสนอเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ยุคศักดินาล้านช้างและ
ประวัติวีรกษัตริย์ที่ปรากฏในแบบเรียนลาว พบว่า ในการปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 2 ครั้ง คือ เมื่อครั้งปี 
ค.ศ. 1994 และปี ค.ศ. 2009 ได้มีการเติมเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีรกษัตริย์
ลาวทั้ง 3 พระองค์ เจ้าฟูางุ่ม  เจ้าไชยเชษฐาธิราช และเจ้าอนุวงศ์ เพิ่มจากแบบเรียนและต าราในยุค
ก่อน ค่อนข้างมาก และเม่ือเปรียบเทียบการน าเสนอเรื่องราววีรกษัตริย์ในแบบเรียนฉบับหลักสูตรปี 
ค.ศ. 1994  กับหลักสูตรปี ค.ศ. 2009 พบว่า วีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ได้รับการยกย่องเชิดชู ใน
ฐานะเป็นวีรกษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประวัติศาสตร์ชาติลาว ในแบบเรียนของทั้ง 2 หลักสูตร เนื้อหา
และเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในทั้งสองหลักสูตรมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการน าเสนอ
พระประวัติย่อ การขึ้นครองราชย์และบทบาทและคุณูปการที่มีต่อประวัติศาสตร์ชาติลาว โดยในส่วน
ของเจ้าฟูางุ่ม การน าเสนอจะมุ่งเน้นเรื่องบทบาทการเป็นผู้น าประชาชนลาวในการรวบรวมหัวเมือง
ลาวต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพและสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรลาวล้านช้าง ในส่วนของเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
เนื้อความกล่าวถึงการที่เจ้าไชยเชษฐาธิราชขึ้นครองบัลลังก์ล้านนาเชียงใหม่ การเป็นผู้น าพาประชาชน
ลาวต่อสู้ต้านการขยายอ านาจของพม่า การสร้างสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา การท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาการสร้างวัดวาอาราม โดยเฉพาะหอพระแก้วและพระธาตุหลวงเวียงจันทน์   การ
น าเสนอประวัติศาสตร์รัชสมัยของเจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้าง
เวียงจันทน์ ถูกเน้นย้ าในเรื่องของสภาพการณ์ของสังคมลาวที่ถูกกดข่ีจากศักดินาสยาม สาเหตุการท า
สงครามกู้เอกราช วีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์ในการน าพาประชาชนลาวลุกขึ้นต่อต้าน และความหมาย
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเจ้าอนุวงศ์ 

                                      
3 ก่อนหน้านี้ระบบการศึกษาในสายสามัญของลาว คือ ระบบ (5-3-3) หรือ ประถมศึกษา 5 ปี 

มัธยมต้น  3 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี  ในปี 2009 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนระบบ
การศึกษาใหม่เป็นระบบ (5-4-3) หรือ ประถมศึกษา 5 ปี มัธยมต้น 4 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี   
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อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อความหลักของประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีรกษัตริย์ทั้ง 
3 พระองค์ท่ีปรากฏในแบบเรียนทั้ง 2 หลักสูตรจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในฉบับหลักสูตรปี ค.ศ. 
2009 จะมีการเพ่ิมเติมรูปภาพประกอบการบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  อาทิ ภาพ
อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มท่ีรัฐบาลลาวสร้างข้ึนในช่วงต้นทศวรรษ 2000 นอกจากตีพิมพ์ในเนื้อความด้านใน
ของแบบเรียน ภาพนี้ยังได้ถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพหน้าปกแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมปี
ที่ 1 ด้วย  ภาพเจ้าฟูางุ่มได้รับการเชื้อเชิญให้ขึ้นครองราชย์ ภาพแผนที่ดินแดนลาวสมัยอาณาจักร
ล้านช้างซึ่งชายแดนด้านตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์  ในหัวข้อของเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็เช่นเดียวกัน มีการเพิ่มเติมภาพอนุสาวรีย์
เจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ประดิษฐานหน้าพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ แม้อนุสาวรีย์แห่งนี้จะสร้างขึ้นมาเนิ่น
นาน แต่เป็นครั้งแรกของแบบเรียนลาวภายหลังการปฏิวัติ ที่มีการน าภาพอนุสาวรีย์ของพระองค์มา
น าเสนอเพ่ือประกอบการอธิบายเหตุการณ์ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว นอกจากนี้ยังมีภาพการรบ
ต้านศึกพม่า ภาพพระธาตุและวัดวาอารามต่าง ๆ อาทิ ภาพวัดเชียงทองซึ่งนับเป็นตัวแบบของศิลปะ
ล้านช้าง  ภาพหอพระแก้วที่สร้างข้ึนเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภาพพระธาตุศรีสองรักอัน
เป็นสัญลักษณ์ถึงสัมพันธไมตรีและข้อตกลงเรื่องการแบ่งเขตแดนล้านช้างและกรุงศรีอยุธยา ในส่วน
ของเจ้าอนุวงศ์ ภาพที่ถูกน าเสนอคือภาพนครเวียงจันทน์ที่ถูกท าลายกลายเป็นเมืองร้างจากการ
รุกรานของสยาม  
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บทที่ 6  
การเชิดชูวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ : การส่งผ่านอุดมการณ์ชาติ 

และการครองอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาวในยุคใหม่ 
 
6.1 การเชิดชูวีรกษัตริย์และการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติ 
 

ประเด็นส าคัญในการศึกษาปรากฏการณ์ของการหวนกลับมาเชิดชูวีรกษัตริย์ของ
รัฐบาลสังคมนิยมลาว ก็คือการท าความเข้าใจถึงนัยยะของการส่งผ่านความหมายของการเชิดชูวีร
กษัตริย์ลาว  ผลจากการศึกษาพบว่า   การหวนกลับมาเชิดชูวีรกษัตริย์ไม่เพียงเป็นการชื่นชมบูชาตัว
บุคคล แต่ต้องการส่งผ่านอุดมการณ์ชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาว และน่าสนใจว่าในกระบวนการเชิด
ชูวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์ส าคัญทางการเมืองหรือสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติของลาวที่ปรากฏ
ผ่านการเขียนประวัติศาสตร์ชาติ การสร้างอนุสาวรีย์ สื่อและพิธีกรรมแวดล้อมอ่ืน ๆ  นั้น รัฐบาลลาวมี
การให้ความหมายและการเลือกสรร ขับเน้นภาพและความหมายวีรกรรมของวีรกษัตริย์แต่ละพระองค์
ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง  

 
6.1.1 เจ้าฟ้างุ่มกับก าเนิดรัฐชาติและความเป็นเอกภาพของชาติลาว 
 

สมเด็จพระเจ้าฟูางุ่มมหา ราช เป็นวีระบุรุษที่มีบุญคุณต่อชาติล้นเหลือ เป็นผู้ที่มี
ความเฉลียวฉลาด เก่งกล้าอาจหาญ มีไหวพ ริบกว้างใหญ่ในการท าศึกสงครามและการ
ปกครอง พระองค์เป็นผู้รวบรวมประเทศลาวล้าน ช้างที่กว้างใหญ่ไพ ศาล ให้มีชื่อเสียง
เรียงนามไปทั่วทุกภูมิภาคและในโลก โลกรับ รู้และรู้จักคนลาวนับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมา  
เพราะในยุคพระเจ้าฟูางุ่มนี้เอง พระองค์เป็นเจ้าแผ่นดินของอา ณาจักรลาวล้านช้างที่
ขีดหมายประวัติศาสตร์ของชาติลาวเราก้าวขึ้นสู่ยุ คสมัย พระองค์เป็นเท พกษัตริย์ของ
อาณาจักรลาวล้านช้าง  เพราะในยุคพระเจ้าฟูางุ่มนี้เองโลกจึงรับรู้มีประเทศลาว มา ถึง 
ค.ศ. 2005 ประเทศลาวมีอายุ 652 ปี พวกเราคนลาว รุ่นหลังต้องจดจ าบุญคุณและคุณ
งามความดีของพระองค์ตลอดชั่วกาลนาน (พูทอง แสงอาคม, 2006, น. 30) 

 
นับตั้งแต่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ลาวในรูป “พ้ืน” ดังพ้ืนขุนบรมเป็นต้นมา 

จนกระท่ังถึงสมัยรัฐบาลราชอาณาจักรหรือก่อนการปฏิวัติสังคมนิยม ซึ่งเป็นยุคที่มีการพัฒนารูปแบบ
การเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาว ประวัติวีรกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าฟูางุ่มท่ีได้รับการยกย่องมาโดย



118 
 
ตลอด คือ เรื่องราว การรวบรวมดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ บนผืนแผ่นดินลาวและสถาปนาขึ้นเป็น
อาณาจักรล้านช้าง  เจ้าฟูางุ่มจึงได้รับการถวายพระนามว่า “พระยาฟูาหล้าธรณี” หรือ “พระยาฟูา
หล้าธรณีศรีสัตนาคนหุต”  (สิลา วีระวงส์ , มหา, 2001, น. 36) วีรกรรมและความส าคัญดังกล่าวถูก
ถ่ายทอดและผลิตซ้ าในหน้าประวัติศาสตร์ชาติลาวในทุกยุคสมัย 

เมื่อรัฐบาลลาวในปัจจุบันสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและเผยแพร่ประวัติและ
วีรกรรมของเจ้าฟูางุ่มในหน้าประวัติศาสตร์ชาติลาว ความส าคัญของเจ้าฟูางุ่มในฐานะผู้รวบรวม
แผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่น มีความเป็นเอกภาพ ยิ่งได้รับการขับเน้นและให้ความส าคัญมากยิ่งข้ึน  
น่าสนใจว่าการสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่ม ไม่เพียงถูกน าเสนอว่าเป็นการสถาปนา
อาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกบนดินแดนลาว แต่ประวัติศาสตร์ลาวได้ให้ความหมายของการ
สถาปนาอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่ม ว่าเป็นการน าลาวก้าวเข้าสู่ความเป็น “รัฐชาติ”  หรืออาจ
กล่าวได้ว่านับตั้งแต่เจ้าฟูางุ่มสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง ใน ค.ศ. 1353 รัฐชาติลาวได้ถือก าเนิดข้ึน ดังที่ว่า 

 
การรวบรวมลาวครั้งนี้มีความหมายที่สุดแก่ชาติลาว เพราะท าให้ลาวเอกเท ศกระแจก
กระจายได้ รวบรวม กันเข้าเป็น “อา ณาจัก รลาวล้าน ช้างเอก ภาพ”เพราะในหลาย
ศตวรรษไม่มีแนวนี้มาก่อน มีแต่การตั้งหลักแหล่งเป็นนครรั ฐและรบราฆ่าฟันกันอยู่นาน 
การรวบรวม กันเข้าเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งจึงมีความหมายท าให้ลาวก ลายเป็น“รั ฐ
ชาติ” (Nation –State) ครั้งแรก ที่อาณาจักรอ่ืนก็รับรู้และย าเก รงและลาวก็คือหนึ่งที่
โดดเด่นเคียงคู่กับดายเวียด อยุธยา พม่า เขมร (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว , 
2002, น. 113-114) 
 

ในการให้ความหมายของสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่ม อันนับเป็นจุด
ก าเนิดของรัฐชาติลาวนั้น ประวัติศาสตร์ชาติลาวจึงได้เน้นย้ าให้เห็นว่ารัฐชาติลาวที่ถือก าเนิดข้ึนนี้เป็น
รัฐชาติที่มีความเป็นเอกภาพในหลากมิติ ทั้งเอกภาพในมิติของการรวมศูนย์อ านาจหนึ่งเดียว เอกภาพ
ในมิติของเขตแดนหรือบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกภาพแห่งปวงชนลาวบรรดาเผ่า  

(1) เจ้าฟูางุ่มกับบูรณาภาพแห่งดินแดนลาว 
เขตแดนลาวก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีเอกราช

และเอกภาพของชาติ ภายใต้การขับเน้นวีรกรรมของเจ้าฟูางุ่มในฐานะผู้สถาปนาอาณาจักรล้านช้าง 
งานนิพนธ์ส่วนใหญ่ล้วนน าเสนอให้เห็นว่าบูรณภาพแห่งดินแดนลาวถือก าเนิดข้ึนนับตั้งแต่สมัยเจ้า
ฟูางุ่มสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้างในศตวรรษที่ 14 อาณาจักรล้านช้างมีเข ตแดนกว้างใหญ่ไพศาล 
ทิศเหนือจรดเขตแดนจีนตอนใต้ ตั้งแต่แคว้นสิบสองจุไทและสิบสองปันนา ทิศใต้สุดติดกับประเทศ
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เขมรบริเวณแก่งหลี่ผีและสายพูดงเหล็ก ทิศตะวันออกจรดชายแดนเวียดนามโดยมีสายพูหลวงเป็น
เขตแดน และทิศตะวันตกติดกับอาณาจักรอยุธยา โดยมีดงพญาไฟและภูเพชรบูรณ์เป็นเขตแดน กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ อาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างคร อบคลุมทั้งดินแดนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ าโขง 
โดยเฉพาะฝั่งขวาแม่น้ าโขงนั้นมีอาณาเขตนับจากนครราชสีมาขึ้นไปจนถึงเขตเมืองน่านซึ่งต่อมาถูก
สยามยึดครองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน ดังที่ว่า 

 
มาถึงกลางศตวรรษที่ 14 คนลาวเผ่าต่าง ๆ  ใต้การน าพาของพระยาฟูางุ่ม เชื้อกษัตริย์
เมืองซวา (หลวงพระบาง) ชนเผ่า “ไท-ลาว” ตระกลูขุนลอแห่งเมืองแถน (เดียนเบียนฟ)ู
สามารถรวบรวม รัฐต่าง ๆ อยู่สองฝั่งโ ขงแม่น้ าของเข้าเป็นอาณาจักรหนึ่งซื่อว่า “ล้าน
ช้าง” ต่อมากล่าวว่าลาวล้านช้างมีเอกราช เอกภาพ และเข้มแข็งรอบด้าน อาณาจักรนี้มี
เขตแดนกล่าวไว้ดังนี้ คือ ทางทิศเหนือ ตั้งแต่ ริมน้ าด าของแคว้นสิบสองจุไท และส่วน
หนึ่งของสิบสองปันนาลื้อ อยู่ในเข ตแขวงพงสาลี  บ่อแก้ว ห้วยซ้าย และอีกส่วนหนึ่งได้
ตกอยู่ในเข ตพม่า และจีนปัจจุบัน ทางทิศใต้ตั้งแต่แก่งหลี่ผี  สาย ภูคอนแห (ดงเหล็ก)  
ลงไปทางจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ขึ้นมา ทางทิศตะวันตกตั้งแต่โคราช นครราชสีมา ชัยภูมิ 
เพชรบูรณ์  นครไท ย เมืองแพ ร่ เมืองดง เมือ งยาง เมืองน่าน เข้ามาทางทิศตะวันออก 
ตั้งแต่สายภูเพียงเชียงขวาง และสาย ภูหลวงเข้ามา เขตแดนอาณาจักรลาวล้านช้างนี้ ถึง
ต้นศตวรรษที่ 17 ได้กล่าวยั้งยืนไว้ในหนังสือขุนบรม ฉบับเขียนในรัชกาลพระวรวงษาว่า 
ดินล้านช้างยาวแต่เหนือถึงใต้ 890,000 วาหลวง (ประมาณ 1,780 กิโลเมตร)  ด้าน
ขวางมี 480,000 วาหลวง  (ประมาณ 960 กิโล เมตร ) (ค ณะค้นคว้า เฉพาะกิ จ
ประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 113) 
  

ในการยืนยันถึงบูรณภาพและเอกภาพแห่งดินแดนลาวที่ถือก าเนิดข้ึนจากการ
สถาปนาอาณาจักรล้านช้างของพระเจ้าฟูางุ่ม น่าสนใจว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวได้ให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษกับการชี้ให้เห็นว่าเขตแดนลาวที่ถือก าเนิดข้ึนนี้เป็นการรวมดินแดนที่เป็นของคนลาว ที่
ส าคัญเขตแดนของอาณาจักรล้านช้างที่พระเจ้าฟูางุ่มได้รวบรวมให้เป็นเอกภาพนี้ เป็นที่รับรู้หรือ
ยอมรับโดยอาณาจักรเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยอมรับเขตแดนลาวของพระเจ้าแผ่นดินแห่ง
อยุธยาว่าดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าโขงนับจากนครราชสีมา ขึ้นไปจนถึงเขตเมืองน่านเป็นดินแดนของ
อาณาจักรล้านช้าง ได้ถูกให้ความส าคัญเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์นิพนธ์ทุกชิ้นว่า 
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อาณาจักรลาวล้านช้างที่พระยาฟูางุ่มสร้างตั้งขึ้นมานี้ ด้วยการรวบรวมเอาดินแดนลาว
เขตแคว้นต่าง ๆ ที่มีคนลาวอาศัยอยู่ ภาคใต้ของอาณาจักรอ้ายลาวในเมื่อก่อน คือ เมือง
เชียงรุ้ง เมืองแถง เมืองไล่ เขตสิบสองจุไ ท เมืองเชียงขวาง เมืองเชียงทอง บรรดาเมือง
ต่าง ๆ ในอาณาจักรลาวโยนกในเมื่อก่อน เ ช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองแพร่ เมืองน่าน และ
หัวเมืองต่าง  ๆ ในเขตอาณาจักรลาวโคต รบูรณ์ อันประกอบด้วยเมืองเวียงจัน ทน์ เมือง
เวียงค า เมืองนครพนม เมืองหนองหา นหลวง เมืองหนองหา นน้อย เมืองร้อยธรรม และ
เมืองโคราช อาณาจักรลาวล้านช้างได้ด ารงคงตัวอยู่ยืนนานมาได้หลายศตวรรษ  

เส้นชายแดนลาวด้านตะวันตกที่แบ่งเขตแดนกัน ระหว่างสยามและลาวก็ได้เป็นที่
ยอมรับนับถือกันมา จนถึงปี ค. ศ. 1563 (พ.ศ. 2106) เมื่อพ ระเจ้าไ ชยเชษฐาธิราช  
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรลาวล้านช้างและพ ระเจ้ามหาจัก รพรรดิราช  
พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ได้รับรู้เขตแดนดังกล่าว โดยได้สร้างพระธาตุเจดีย์ 
“ศรีสองรัก” ขึ้นไว้ไ ด้กับเมืองด่านซ้ายเพ่ือเป็นหลักหมายเขตแดนอาณาจักรลาวและ
สยาม ทั้งเป็นการ รัดแน่นสามั คคี มิตรภาพ  ร่วมมือกันต่อสู้ต้านทานกับอ านา จอิทธิพล
ของพม่าในเวลานั้น (บุนมี เทบสีเมือง, มหา, 2011, น. 310) 
 

เช่นเดียวกับในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว  ได้เน้นถึงเรื่องราวการที่
พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาในเวลานั้นรับรู้ต่อเขตแดนลาวที่พระเจ้าฟูางุ่มสถาปนาขึ้น ทั้งยังชี้ให้เห็นว่า
อยุธยาย าเกรงต่ออาณาจักรลาวล้านช้างภายใต้การน าของพระเจ้าฟูางุ่ม เมื่อพระเจ้าฟูางุ่มขยายอาณา
เขตมาทางแถบภาคตะวันตกเฉียงใต้จนถึงเมืองโคราช การที่พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาได้ส่งสา สน์มาขอ
อ่อนน้อมต่ออาณาจักรล้านช้าง ดังความตอนหนึ่งในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่า 

 
เจ้าชีวิตแห่งอยุ ธยาเห็นก าลังของประชาชนลาวเข้มแข็งและอยู่ในท่ามี ชัย เขาก็สะท้าน
หวาดกลัว  จึงส่ง สาสน์มาให้เจ้าฟูางุ่มและสั ญญาว่าจะขอเสียส่วยให้ลาวล้านช้างเป็น
ประจ า ที่ส าคัญศักดินาแห่งอาณาจักรอยุธยายินยอมรับรู้เขตแดนของลาวล้านช้าง อยู่
ทางทิศตะวันตกจน ถึงดงพระยาไฟ เหตุการณ์ดังก ล่าวเป็นชัยชนะส าคัญครั้งหนึ่งที่ถัด
จากชัยชนะแห่งการต่อสู้ป ลดป ล่อยบรรดาเมืองลาว โบร าณ (สถาบันค้นคว้า
วิทยาศาสตร์การศึกษา, 2008ก, น. 143) 
 

เพ่ือยืนยันถึงบูรณ าภาพแห่งดินแดนลาวและเพ่ือสร้างจินตภาพของเข ตแดน
ลาวที่มีมานับตั้งแต่สมัยเจ้าฟูางุ่มสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง ภาพแผนที่เขตแดนลาวในสมัย
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อาณาจักรล้านช้าง ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวและงานประวัติศาสตร์นิพนธ์
ลาวทุกชิ้นที่น าเสนอเรื่องราวประวัติและวีรกรรมของพระเจ้าฟูางุ่ม 

 

 
ภาพที่ 6.1 แผนที่เขตแดนอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่ 14. จาก หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (น. 47), โดย สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา.  2010, เวียงจันทน์ : 
วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา. 
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(2) เจ้าฟูางุ่มกับเอกภาพแห่งปวงชนลาวบรรดาเผ่า 
ในการส่งผ่านความหมายเรื่องความเป็นเอกภาพของชาติผ่านการเชิดชูเจ้า

ฟูางุ่มนั้น  รัฐบาลลาวยังให้ความส าคัญกับการขับการเน้นภาพความเป็นเอกภาพและความสามัคคี
ปรองดองของ“ประชาชนลาวบรรดาเผ่า” หรือ “วงศาคณาญาติแห่งชาติลาว” 

ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ประกอบด้วยประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 
หลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ตามการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาลลาวในปัจจุบันประชาชน
ลาวจ านวนกว่า  5,000,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 49 กลุ่ม และแบ่งออกเป็นกลุ่ม 4 ภาษา คือ 
กลุ่มภาษาลาว-ไต กลุ่มภาษามอญ กลุ่มภาษาม้ง และกลุ่มภาษาจีนทิเบต (คณะโฆษณาอบรม
ศูนย์กลางพรรค, 2005ค, น.13) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม จึงเป็นสภาพการณ์
ที่ท้าทายต่อการสร้างส านึกความเป็นชาติ ที่ยึดมั่นในความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันของรัฐมาโดย
ตลอด   

นับตั้งแต่สมัยของการเคลื่อนไหวต่อสู้ในสงครามปฏิวัติ พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวมุ่งเน้นการแสวงหาแนวร่วมจากประชาชนลาวในชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยการชู
นโยบายเรื่องความเสมอภาคของประชาชนลาวบรรดาเผ่า  ในเขตปลดปล่อยของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ลาวมีการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ว่า “ลาวเทิง” “ลาวลุ่ม” “ลาวสูง” ภายหลัง
ความส าเร็จในการยึดครองอ านาจรัฐ รัฐบาลลาวพยายามสร้างส านึกความเป็นชาติลาว บูรณาการ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าสู่ความเป็นลาวร่วมกันภายใต้แนวคิดการสร้าง  “วงศ์คณาญาติแห่งชาติลาว ” 
ที่ประกอบด้วยประชาชนลาวบรรดาเผ่า มีการเชิดชูประวัติศาสตร์วีรกรรมการต่อสู้ในสงครามปฏิวัติ
ของบรรดาผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีการสนับสนุนผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่ต าแหน่งส าคัญทาง
การเมืองลาว อย่างไรก็ตาม การสร้างความปรองดอง สร้างความเท่าเทียมระหว่างวงศ์คณาญาติของ
ชาติลาวไม่อาจเป็นได้จริง ปัญหาความเหลื่อมล้ าในระดับการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาว
ลาวลุ่มและกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ยังคงเป็นปัญหาส าคัญ หลายนโยบายของรัฐในการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกต่อต้าน เช่น การโยกย้ายการตั้งถิ่นฐานของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์บน
ที่สูงลงสู่พ้ืนราบ ความแปลกแยกแตกต่างในวงศ์คณาญาติแห่งชาติจึงยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
รัฐบาลลาว  

ภายใต้กระแสของ การรื้อฟ้ืนประวัติศาสตร์และวีรกรรมของเจ้าฟูางุ่มในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติลาว น่าสนใจว่านอกจากการขับเน้นประเด็นการสร้างความเป็นเอกภาพในมิติของ
การรวมศูนย์อ านาจหนึ่งเดียว บูรณภาพทางดินแดนของชาติลาว รัฐบาลลาวยังพยายามใช้เจ้าฟูางุ่ม
เป็นสื่อกลางในการสร้างจินตภาพเรื่องความเป็นเอกภาพและความปรองดองระหว่างประชาชนลาว
บรรดาเผ่า  ดังที่พบว่าประวัติศาสตร์ลาวมุ่งเน้นการน าเสนอว่าการรวบรวมดินแดนลาวซึ่งเป็นถิ่นฐาน
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ที่อยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็นเอกภาพ และสถาปนาเป็นอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่ม เป็น
ความมุ่งมาดปรารถน าของประชาชนลาวเผ่าต่าง ๆ การสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง และเป็นความ
จ าเป็นของยุคสมัย เนื่องจาก ในช่วงดังกล่าว อาณาจักรศักดินาในภูมิภาคต่างแข่งขันกันขยายอ านาจ 
ประชาชนลาวเผ่าต่าง  ๆ หากไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะไม่สามารถอยู่อย่างเอกราชได้ ดังที่ปรากฏ
การอธิบายไว้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่า 

 
ขบวนการต่อสู้รวบรวมบรรดาเมืองลาว เป็นอาณาจักรลาวล้านช้างเอกราช เอกภาพ
เป็นเหตุการณ์ใหญ่และส าคัญในประวัติศาสตร์ของชาติลาว ขบวนการดังกล่าว
สอดคล้องกับความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพราะว่าใน ระหว่าง
ศตวรรษท่ี 13 – 14 บรรดาอาณาจักรศักดินาที่เข้มแข็งได้เพ่ิมทวีการแผ่อ านาจ เพ่ือยึด
ครองดินแดนของชาติอื่น ๆ  

บรรดาเมืองลาวโบราณจะไมส่ามารถคงตัวอยู่อย่างเอกราชได้ เพราะมีภัยข่มขู่จาก
ภายนอกตลอดเวลา ดังนั้นการรวบรวมบรรดาเมืองลาวโบราณ ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับ
ความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนลาวเท่านั้น แต่ยังสอดค ล้องกับการขยายตัวของ
ยุคสมัยอีกด้วย  เหตุการณ์ใหญ่หลวงดังกล่าวยังเป็นครั้งแรกท่ีประชาชนลาวด าเนินการ
รวบรวมบรรดาเมืองลาว ท าให้ชาติลาวมีความเป็นเอกราช เอกภาพ ประชาชนลาวได้
อยู่เย็นเป็นสุ ขตามแบบแผนการด า รงชีวิตในสังคมท่ีมีขนบ ธรรมเนียม มีประเพณี และ
ครั้งแ รกมีกฎหมายเป็นเอกลักษณ์ของลาว (สถาบันค้นคว้าวิทยา ศาสตร์การศึกษา , 
2008ก, น. 146) 
 

เช่นเดียวกับในงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์หลายชิ้นที่พบว่าในการน าเสนอเรื่อง
ของการรวมแผ่นดินลาวและสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่ม แม้จะมีเรื่องราวล าดับ
ขั้นตอนและเส้นทางการเคลื่อนทัพไปตีเมืองต่างๆ แต่เรื่องการต่อสู้หรือต่อต้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ดินแดนต่าง ๆ  ระหว่างการท าสงครามเพ่ือรวมแดนลาวมีการกล่าวถึงไม่มากนัก  ตรงกันข้ามพยายาม
ชี้ให้เห็นว่าแม้การสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของเจ้าฟูางุ่มจะมาจากการท าสงครามรวบรวมดินแดน 
แต่ก็เป็นสงครามเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพภายในชาติ และเป็นสงครามที่สอดคล้องกับความมุ่งมาด
ปรารถนาของประชาชนลาวบรรดาเผ่า  ด้วยเหตุนี้ เมื่อ กองทัพของเจ้าฟูางุ่มเคลื่อนไปยังดินแดนใด 
“บรรดาหัวเมืองลาวเผ่าต่าง ๆ ที่เจ้าฟูางุ่มเค ลื่อนทัพผ่านไปต่างก็ได้มาขออ่อนน้อม ขอเพ่ิงบา รมี           
ถวายเครื่องบรรณาการอย่างล้นหลามและขอเป็นหัวเมืองขึ้นส่งส่วยให้แก่เจ้าฟูางุ่มทุกปี” (บุนมี เทบสี
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เมือง , มหา , 2011, น. 302)  เมื่อกองทัพของเจ้าฟูางุ่มได้เคลื่อนทัพเข้าสู่นครเชียงทอง หน้า
ประวัติศาสตร์ลาวได้บันทึกถึงความปิติยินดีของชาวนครเชียงทองไว้ว่า  

 
พวกเสนาอ า มาตย์ราชมนตรี พร้อมด้วยไพ ร่ฟูาประชาชนลาวนครหลวงเชียงทอง ก็ได้
ออกมาต้อนรับ แสดงความยินดี ค านับรับต้อนอย่างอบอุ่นและสนั่นฟึดฟ้ืน แล้ว อภิเษก
เจ้าฟูางุ่มข้ึนเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งนครเชียงทองใน ค.ศ. 1353 ถวายนามว่า “สมเด็ จ
พระเจ้าฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณีศรีสัตนาคนหุต (บุนมี เทบสีเมือง, มหา, 2011, น. 305)  
 

ขณะที่ประวัติศาสตร์ลาวดึกด าบรรพ์ – ปัจจุบัน ได้กล่าวถึงการสถาปนา
อาณาจักรลาวล้านช้างของเจ้าฟูางุ่มว่าได้สร้างความปิติยินดีให้กับทั้งชาวลาวเทิง ลาวลุ่ม ลาวสูง เป็น
การรวบรวมดินแดนของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ น าพาประชาชนเข้ามาอยู่ใน “วงศาคณาญาติ
แห่งชาติลาว” หรืออาจกล่าวได้ว่าสายสัมพันธ์แห่งวงศาคณาญาติลาวที่ประกอบด้วยประชาชนเผ่า
ต่าง ๆ ได้สถาปนาขึ้นนับตั้งแต่สมัยเจ้าฟูางุ่ม ดังที่ว่า 

 
พระยาฟูางุ่มได้รวบรวมเอาบรรดาหัวเมืองของลาวบรรดาเผ่าแต่เหนือถึงใต้ แต่
ตะวันออกถึงตะวันตกกวานเอาเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าอยู่ในวงศาคณาญาติลาวล้าน
ช้างเดียวกัน...ประชาชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่สองฝั่งโ ข่งแม่น้ าโข่งตอนกลางนี้ เห็นว่ามีความ
จ าเป็นแล้ว ต้องรวบรวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อต้านกับการแผ่อ านาจเข้ามา
ของพวกศักดินาอาณาจักร รอบ ข้างได้สามัคคี แน่นน ากัน โดยเ ฉพาะความสามัคคี 
ระหว่างลาวลุ่ม ลาวเทิง  สนับสนุนขบวนการรวบรวมลาวของพระยาฟูางุ่มอย่างสุดใจ  
(คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 105) 
 

การน าเสนอเรื่องราวของเจ้าฟูางุ่ม โดยขับเน้นภาพความปรองดองของ
ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่สมัครใจอยู่ภายใต้การน าพาของเจ้าฟูางุ่มและความเอาใจใส่ของเจ้าฟูางุ่ม
ต่อบรรดาชนเผ่า ดังกล่าวนับเป็นเรื่องราวและจินตภาพใหม่ของเจ้าฟูางุ่มเพราะท่ีผ่านมาการปรากฏ
พระองค์ของเจ้าฟูางุ่มในหน้าประวัติศาสตร์ลาวแม้จะถูกน าเสนอในบทบาทของผู้สร้างความเป็น
ปึกแผ่นหนึ่งเดียวให้กับชาติลาว แต่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวในยุคก่อนหน้าไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการ
เน้นมิติความเชื่อมโยงของเจ้าฟูางุ่มและกลุ่มชาติพันธุ์ลาว  
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ภาพที่ 6.2 เหตุการณ์เจ้าฟูางุ่มได้รับการเชื้อเชิญขึ้นครองราชย์ที่นครเชียงทอง (หลวงพระบาง). จาก 
หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (น. 44), โดย สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์
การศึกษา. 2010, เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา. 

 
จากการศึกษายังพบว่านอกจากการน าเสนอเรื่องราวความปรองดองของประชาชนลาว

บรรดาเผ่าที่สมัครใจอยู่ภายใต้การน าพาของเจ้าฟูางุ่มอันเป็นการขับเน้นมิติ “การสร้างวงศาคณาญาติ
แห่งชาติ” ที่เกิดขึ้นนับแต่สมัยของเจ้าฟูางุ่มในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวในยุคปัจจุบันยังได้น าเสนอ
เรื่องความเอาใจใส่ของเจ้าฟูางุ่มต่อบรรดาชนเผ่าต่าง ๆ อีกด้วย งานชิ้นที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้แก่
ผลงานที่กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวจัดท าขึ้นในชื่อเรื่อง “ผู้น าพาสถาปนาอาณาจักรลาว
ล้านช้างเอกภาพ พระยาฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณี ครบรอบ 650 ปี” ในงานชิ้นนี้ได้น าเสนอความเอาใจใส่
ของเจ้าฟูางุ่มต่อบรรดาชนเผ่า โดยเฉพาะการกล่าวถึงนโยบายของเจ้าฟูางุ่มในการให้กลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ อพยพจากภูดอยมาอยู่พื้นราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีการจัดหาอุปกรณ์การท าไร่นา
และวัวควาย ดังความว่า 

 
พระยาฟูางุ่มได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อนโยบายชนเผ่า นับตั้งแต่เม่ือขึ้นครองบัลลังก์... ด้วย
การจัดที่ท ามาหากินให้ชนเผ่าโดยให้ลงจากภูดอยมาทุ่งราบ การจัดหาที่ตั้งให้ใหม่ โดย
อพยพจากภาคเหนือมาอยู่เขตอ้อมแอ้มเชียงทอง ...ให้ลาวเทิงพวกนี้ลงมาท านาด าให้
ภาระการท าให้ถากปุาเพราะมีที่ว่างเปล่าหลายตามทุ่งราบ จัดหาวัวควายคลาดไถให้
พร้อมจึงเป็นการปฏิบัตินโยบายชนเผ่าที่น่าสรรเสริญที่สุด (กระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรม, 2002, น. 99) 
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การกล่าวถึงนโยบายที่น่าสรรเสริญของพระเจ้าฟูางุ่มในการเอาใจใส่ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ผู้
เป็นวงศาคณาญาติแห่งชาติลาว โดยเฉพาะเรื่องนโยบายอพยพชาวเผ่าลงสู่พื้นราบสะท้อนความ
พยายามของรัฐลาวการในการอ้างความชอบธรรมให้กับนโยบายของรัฐบาลลาวในปัจจุบันในการ
อพยพกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในเขตภูดอยลงมาตั้งถ่ินฐานในพื้นราบอันเป็นนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ละเมิดต่อสิทธิความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยอาศัยเรื่องราวการเชิดชูวีรกรรมของเจ้าฟูางุ่ม
เป็นสื่อกลางอย่างเด่นชัด  

 
6.1.2 สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับความรุ่งเรืองย่ิงใหญ่ของชาติลาว 

ความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติ ดังนั้นไม่ว่า
จะเป็นชาติใหญ่หรือชาติเล็กจึงล้วนแต่มียุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ ภาคภูมิในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ 
ส าหรับประเทศลาว ลาวเป็นประเทศขนาดเล็กที่ตกอยู่กลางวงล้อมของเพ่ือนบ้านที่มีความเข้มแข็ง
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นจีน พม่า เวียดนามและไทย ดังนั้น  ลาวในมิติประวัติศาสตร์ยุครัฐจารีตจึงเป็น
ดินแดนที่มักถูกรุกรานและอยู่ใต้อ านาจของเพ่ือนบ้านส่งผลให้ลาวมีสถานะตกเป็นเมือง “สองฝุาย
ฟูา” “สามฝุายฟูา” และต่อมาก็ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมตะวันตก  ดังนั้น  ภาพลักษณ์
ของลาวในมิติประวัติศาสตร์ จึงเป็นชาติเล็กที่ตกเป็นเหยื่อของการขยายอ านาจของประเทศเพ่ือน
บ้านและมหาอ านาจภายนอก  

นอกจากเรื่องราวในสมัยเจ้าฟูางุ่มอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรัฐชาติลาวที่มี
เอกภาพแล้ว เรื่องราวในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับลาว ในหน้าประวัติศาสตร์ลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครอง
ถึงสองแผ่นดิน สองอาณาจักร คือล้านนาและล้านช้าง  เป็นรัชสมัยที่มีการย้ายราชธานีจากนครเชียง
ทองมาสู่เวียงจันทน์ ในการสร้างตั้งราชธานีแห่งใหม่ ได้มีการท านุบ ารุงปรับปรุงเมืองใหม่ท านุบ ารุง
พระศาสนาสร้างวัดวาอารามและพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและได้กลายเป็น
โบราณสถานและศิลปวัตถุอันเป็นมรดกที่ส าคัญยิ่งของประชาชนลาวในปัจจุบัน  ที่ส าคัญรัชสมัยแห่ง
การครองราชย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นช่วงเวลาที่ลาวล้านช้างรวมถึงอาณาจักรน้อยใหญ่ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพ้ืนทวีปต้องเผชิญกับการขยายอ านาจของกองทัพหงสาวดีภายใต้การน า
ของพระเจ้าบุเรงนอง ในขณะที่อาณาจักรส่วนใหญ่ในภูมิภาคถูกสยบอยู่ใต้พระราชอ านาจของพระเจ้า
บุเรงนอง อาณาจักรลาวล้านช้างภายใต้การน าของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แม้จะถูกกองทัพพม่าของ
พระเจ้าบุเรงนองรุกราน แต่ก็สามารถขับไล่ทัพพม่าพ้นจากอาณาจักรล้านช้าง  ดังนั้น  เรื่องราวในรัช
สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงนับเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการให้ความหมายถึงความยิ่งใหญ่และความ
รุ่งเรืองของชาติลาวที่ในอดีต 
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(1) พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช : กษัตริย์ลาวผู้ครองสองอาณาจักร 
ความส าคัญแรกท่ีได้รับการขับเน้นในการเชิดชูประวัติและวีรกรรมของพระ

เจ้าไชยเชษฐาธิราช ก็คือสถานะกษัตริย์ผู้ครองสองอาณาจักรของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระราช
อ านาจของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเริ่มจากการครองราชย์เหนือราชบั ลลังก์อาณาจักรล้านนา 
เนื่องจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นพระโอรสองค์โตของพระเจ้าโพธิสารราชและพระนางยอดค า
ทิพ ผู้เป็นราชธิดาของเจ้าแผ่นดินนครเชียงใหม่  (ล้านนา)  หลังจากท่ีพระเจ้าแผ่นดินนครเชียงใหม่
สวรรคตและราชบัลลังก์เจ้าแผ่นดินนครเชียงใหม่ได้ว่างลง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราหรือเจ้าเ ศรษฐวังโส
ในขณะนั้นมีพระชันษา 14 ชันษาได้รับการอัญเชิญจากเสนามนตรีนครเชียงใหม่ให้ขึ้นเป็นกษัตริย์
ปกครองอาณาจักรล้านนาในปี ค.ศ. 1548 ต่อมาเม่ือพระเจ้าโพธิสารราชพระราชบิดาผู้ครอง
อาณาจักรล้านช้างเสด็จสวรรคต ใน ค.ศ. 1550 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง
อาณาจักรล้านช้างอีกแห่งหนึ่ง พระองค์จึงทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองแผ่นดินของชนเชื้อสายลาว
ทั้งล้านนาและล้านช้าง 

แม้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะมีอ านาจปกครองแผ่นดินล้านนาเป็นระยะเวลา
ไม่นาน เนื่องจากการขยายอ านาจของพม่าภายใต้การน าของพระเจ้าบุเรงนองที่ต้องการสร้างความ
เป็นใหญ่ในแหลมสุวรรณภูมิ ดังนั้นพระเจ้าบุเรงนองจึงใช้ทั้งกลอุบายยุแหย่และอ านาจบังคับให้กลุ่ม
ศักดินาและขุนนางของอาณาจักรล้านช้างอ่อนน้อมต่อพม่า สุดท้ายพระเจ้าไชยเชษฐาจึงเสียล้านนา
ให้แก่พม่าในปี ค.ศ. 1555 แต่การที่ประวัติศาสตร์ลาวได้เน้นถึงความส าคัญของการที่พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ปกครองถึงสองแผ่นดินสองอาณาจักรคือล้านนาและล้านช้าง คือการ
แสดงให้เห็นถึงอ านาจบารมีและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลาวล้านช้างในช่วงดังกล่าว ขณะเดียวกัน
ก็สะท้อนความเป็นวงศ์วานว่านเครือเดียวกันของอาณาจักรล้านนาและล้านช้าง ก่อนที่ล้านนาจะถูก
ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 แห่งสยาม ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีบารมีและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร
ลาวล้านช้างในช่วงดังกล่าว ดังที่ประวัติศาสตร์ลาวได้บันทึก ถึงอาณาจักรลาวล้านช้างในยุคนี้ว่า “แม้
ระยะแห่งการขยายตัวของลาวล้านช้างที่เต็มไปด้วยอ านาจทางการเมือง การทหาร และความอุดม
สมบูรณ์ด้านเศรษฐกิจ” (คณะค้นคว้าเฉพาะกจิประวตัิศาสตรล์าว, 2000, น. 180) ซึ่งเป็นยุคทีม่ีความยิ่งใหญ่
ในทุกด้าน 

(2) การสถาปนาเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่งใหม่ที่มีความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ทัดเทียม
อาณาจักรอื่น  
หนึ่งในพระราชกรณียกิจส าคัญของเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ถูกเชิดชูในหน้า

ประวัติศาสตร์ชาติ  คือ การสร้างตั้งเมืองเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่งใหม่แทนนครเชียงดง เชียงทอง
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(หลวงพ ระบาง) ที่เป็นราชธานีเดิมมาตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างในสมัยเจ้าฟูางุ่ม  โดย
ประวัติศาสตร์ลาวอธิบายเหตุผลของการย้ายราชธานีมาที่เวียงจันทน์ว่า เป็นเพราะนครเชียงทองคับ
แคบและอยู่ในเส้นทางการเดินทัพของพม่า ขณะที่นครเวียงจันทน์ มีความกว้างขวาง การคมนาคม
สะดวก และห่างจากเขตการขยายอ านาจของพระเจ้าบุเรงนอง  พระองค์จึงย้ายราชธานีมาที่นคร
เวียงจันทน์ ขนานนามราชธานีแห่งใหม่ว่า “นครจันทบุรี ศรีสัตนาคนหุตอุตตมะราชธานี” ส่วนนคร
เชียงทองนั้นขนานนามใหม่ว่า “นครหลวงพระบาง” ด้วยยังคงให้พระบางสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน ดังความอธิบายในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ความว่า 

 
ในระหว่างกลางศตวรรษที่ 16 พวกศักดินาพม่าส าเร็จการรวบรวมประเทศชาติเข้าเป็น
เอกภาพ ภายใต้รัชกาลของบุเรงนองอาณาจักรพม่าเข้มแข็ง รอบด้าน จากนั้นพวกเขา
เริ่มปฏิบัติเจตจ านงแผ่อ านาจเพื่อ เข้ายึดครองเอาอาณาจักรอื่น ๆ เป็นหัวเมืองขึ้น ต่อ
กลอุบายดังกล่าวของพวกศักดินาพม่า อ านาจการปกค รองแห่งลาวล้านช้างน าโดยเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชได้ปลุกระดมประชาชนลาว ตระเตรียมก าลังทหารพร้อมทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ 
อย่างตั้งหน้า เพ่ือปกปักรัก ษาความเป็นเอกราชแห่งชาติ ก่อนอื่นหมดเห็นว่านครเ ชียง
ดง เชียงทองยังมีหลายด้านจ ากัด เ ช่น เป็นเมืองที่มีบ ริเวณ คับแคบ พลเมืองน้อย 
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวกซ้ ากลับติดกับเส้นทางผ่านของทหารพม่า  อันจะเป็นช่องว่าง
ให้แก่กองทั พพม่าในต่อหน้า ถ้าเทียบ กับเชียงดงเชียงทอง เมืองเวียงจัน ทน์เวลานั้นมี
พลเมืองอยู่หนาแน่น และตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ  ส่วนเส้นทางคมนาคมทางบกและ
ทางน้ าล้วนแต่สะดวก  ด้วยเห ตุนั้น เวียงจัน ทน์ เป็นเมืองที่เหมาะสมเป็น ศูนย์ กลาง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมของชาติ รัฐจึงตกลงย้ายนครหลวงจาก
เชียงดง เชียงทองมาตั้งอยู่เวียงจันทนใ์นปี 1560 (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 
2008ก,  น. 153) 
 

ในการสถาปนาเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่งใหม่ พระราชกรณียกิจของพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ได้รับการยกย่องเชิดชูก็คือเรื่องราวของการพัฒนาราชธานีแห่งใหม่ให้ศิวิไลซ์และ
โดยเฉพาะการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน รัชสมัยของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชจึงมีการสร้างวัดวาอาราม อาทิการก่อสร้างหอพระแก้ว การสร้างพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์ วัดองค์ตื้อ วัดอินแปง วัดสีเมือง วัดพ ระโพธิษาระราช วัดพระไชยเชษฐ า รวมถึงและ
พระพุทธรูปต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อาทิ พระองค์ตื้อ พ ระอินแปง พระสุก พระใส พระเสา พระเสริม 
เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม  ในบรรดาวัดวาอารามและโบราณสถานที่ได้ถูกให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษก็คือ หอพระแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นในบริเวณพระราชวังเพ่ือให้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้ว
มรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่พระเจ้าไชยเชษฐาอัญเชิญมาประดิษฐานที่นครเวียงจันทน์และการ
สร้างธาตุหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเวียงจันทน์และ
อาณาจักรล้านช้าง พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสร้างข้ึนโดยการสร้างพระธาตุใหม่ครอบพระธาตุเก่าท่ี
เชื่อว่าประดิษฐานอยู่คู่เมืองเวียงจันทน์มายาวนานแต่ครั้งตั้งเมืองเวียงจันทน์ ในปัจจุบันได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ท่ีสะท้อนความเจริญศิวิไลซ์ของชาติลาวที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญทาง
พระพุทธศาสนาของลาว ดังที่ว่า 

 
การก่อสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทนซ่ึ์งพระไชยเชษฐาธิราชพร้อมด้วยพระเถระนุเถระ
ได้น าพาประชาชนลาวบรรดาเผ่าสร้างขึ้น พ ระธาตุนี้ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของหอพ ระ
แก้ว บริเวณนั้นเป็นสวนอุทยานตามป ระวัติเล่าว่าได้ก่อสร้างครอบธาตุเก่าองค์หนึ่ง ซึ่ง
ได้สร้างมาตั้งแต่ครั้งสร้างเวียงจัน ทน์แรกเมื่อสร้างส าเร็จแล้ว ให้ชื่อธุองค์นี้ชื่อว่า “ธาตุ
เจดีย์โลกจุลมณี” แต่คนทั่วไป เรียกว่าธาตุหลวงเวียงจัน ทน์ ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปีจึง
ส าเร็จ ถาว รวัตถุสถานแห่งนี้ถือว่าเป็นมิ่งขวั ญของประชาชนลาวบรรดาเผ่า เพราะว่า
มันได้สงวนรัก ษาไว้ซึ่ง ศิลป วัฒนธรรมและมีความหมายด้าน จริยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง (คณะค้นคว้าเฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 188) 
 

รัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชถูกยกย่องว่าเป็นยุคสมัยที่ “งานด้าน
ศิลปกรรม หรือพุทธศิลปะ มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กับความก้าวหน้าทางพุทธศาสนา...และเป็น 
‘สมัยสูงสุด’ ในด้านศิลปกรรม” (ค าเพา พอนแก้ว , 2012, น. 56) อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีการขับ
เน้นถึงความรุ่งเรืองของราชธานีแห่งใหม่ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวได้ให้พ้ืนที่ในการสะท้อนให้เห็นว่า
ความรุ่งเรืองของนครเวียงจันทน์ได้ถูกท าลายลงเมื่อกองทัพสยามได้เข้ารุกรานแผ่นดินลาว 
พระพุทธรูปส าคัญของชาติ        ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนลาวและสะท้อนความงดงาม
ของพุทธศิลป์ของชาติลาวได้ถูกสยามปล้นสะดมและยึดไว้ที่กรุงเทพ โดยเฉพาะเรื่องราวของพระแก้ว
มรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของลาว  ดังปรากฏความในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่า 

 
มาถึงปี ค.ศ. 1565 เจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ให้นายช่างปลูกสร้างหอพระแก้วขึ้นเพ่ือเป็นที่
สถิตอยู่อันสมเกียรติของพระแก้วมรกตอยู่ภายในบริเวณพระราชวัง  พระแก้วมรกต คือ
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มรดกอันล้ าค่าของประชาชนลาวล้านช้าง ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14-18 จนมาถึงปี ค.ศ. 
1778 พระแก้วมรกตจึงถูกแม่ทัพสยามยึดไปไว้บางกอกจนเท่าทุกวันนี้  (สถาบันค้นคว้า
วิทยาศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ, 1996, น. 36) 
 

เช่นเดียวกับพระพุทธรูปองค์อ่ืนอีกหลายองค์ท่ีสร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช ได้ถูกบันทึกไว้เช่นเดียวกันว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ต่อมาก็ได้ถูกสยาม ปล้นสะดม ไป             
ดังความตอนหนึ่งในงานเรื่องประวัติศาสตร์ลาวโดยย่อ  ที่กล่าวถึงข้อมูลของพระพุทธรูปองค์ส าคัญท่ี
สร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชว่า 

 
พะเสิม  ปัจจุบันประดิษฐ์สถานอยู่ในพ ระอุโบส ถ์ (สิม) วัดปทุมว ราราม กรุงเทพ สมัย
ราชกาลที่ 4 หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 นิ้ว พะใส ประดิษฐ์สถานที่วัดโพธิชัย อ าเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย หน้าตัก 80 ซม สยามปล้นสะดมไปเมื่อ พ. ศ. 2321 ในรัชกาลพระ
เจ้ากรุงธนบุรี พะสุก ยืนยันว่าจมอยู่บ้านเวินสุกในระหว่างสยามป ล้นสะดมไป  (ค าเพา 
พอนแก้ว, 2012, น.53) 
 

(3) ความสัมพันธ์กับสยาม : กษัตริย์สองแผ่นดินและพันธมิตรต้านทัพพม่า 
ความสัมพันธ์กับสยามหรืออาณาจักรอยุธยาเป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญท่ีถูก

บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ชาติลาวในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยในการน าเสนอมุ่งเน้น
ที่การชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลาวล้านช้าง นอกจากการเน้นสถานะกษัตริย์ที่ปกครอง
ถึงสองแผ่นดินคือล้านนาและล้านช้างในช่วงต้นรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ลาวยังให้ความส าคัญกับการสร้างสาย สัมพันธไมตรีกับอยุธยาให้เหนียวแน่นเพื่อเป็นพันธมิตรในการ
สกัดกั้น ต่อต้านการขยายอ านาจของพระเจ้าบุเรงนอง อาทิ การอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของ
กษัตริย์หรือเจ้าชีวิตแห่งอาณาจักรอยุธยา การที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ให้ความช่วยเหลือแก่
อยุธยายกกองทัพไปตีเมืองพิษณุโลกที่หันไปสวามิภักดิ์ต่อพม่า  แต่เหตุการณ์ท่ีถูกให้ความส าคัญหรือ
เน้นย้ าเป็นพิเศษในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์กับอยุธยาก็คือการสร้างพระธาตุศรีสองรัก โดยข้อที่ควร
พิจารณาก็คือการสร้าง “พระธาตุศรีสองรัก” ในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไม่เพียงถูกให้
ความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีของ “สองศรี” คือ “ศรีสัตนาคนหุต ” และ  “ศรี
อยุธยา” แต่ยังขับเน้นความหมายถึงการเป็นหลักเขตแดนระหว่างสองอาณาจักร รวมถึงการให้ค ามั่น
สัญญาว่าจะไม่ล่วงล้ ารุกรานซึ่งกันและกันของสองอาณาจักร  ดังความในงานประวัติศาสตร์ลาวดึกด า
บรรพ์-ปัจจุบันว่า 
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พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อทุกประเทศรอบข้างที่เห็นได้ชัดเจนก็ คือ
กับอยุธยาที่ก าลังติดอยู่ในชะตากรรมอันเดียวกัน ทั้งสองอาณาจักรได้ตกลงสร้างพ ระ
ธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสั ญลักษณ์แห่งความสั มพันธไมตรี อันดีระหว่างอาณาจักรล้าน
ช้างและกรุงศรีอยุธยา ทั้งให้เป็นหลักหมายชายแดนแบบนิ รันดรของสองศรี คือ ศรีสัต
นาคนหุตและ ศรีอยุธยา ...ธาตุลูกนี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ ลักษณ์ในการรัดแน่น
สายสัมพันธ์ระหว่างสองอาณาจักรดังกล่าวแล้ว ยังแก้ไข ปัญหาชายแดน  ระหว่างก รุง
ล้านช้างกับอยุธยาด้วย เพราะว่าทั้งสองฝุายได้ตกลงกันถือเอาชายแดนโบราณ คือ สาย
ภูดงพระยาไฟ และสายภูดงพระยาพ่อเป็นเส้นชายแดนและเป็นสิ่งยืน ยันว่าทั้งสองฝุาย
จะไม่ขยายดินแดนของตนเ หลื่อมล้ าเข้าไปยังดินแดนของอีกฝุายหนึ่ง  (คณะค้นคว้า
เฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 189-190) 

 

 
ภาพที่ 6.3  พระธาตุศรีสองรักที่เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย ประเทศไทย. จาก หนังสือแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. (น. 59), โดย สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา.  2010, 
เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา. 
 

เมื่อพิจารณาถึงการเน้นย้ าถึงบูรณาภาพแห่งเขตแดนลาวที่มีมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟูางุ่ม 
ตามมาด้วยการขับเน้นความส าคัญของการสร้างพระธาตุศรีสองรักในฐานะขีดหมายแห่งสัมพันธไมตรี
และหลักเขตแดนของสองอาณาจักรในรัชสมัยของพระเจ้าฟูางุ่ม จึงมีนัยยะของการย้ าเตือนให้เห็นว่า
ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ าโขงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลาวล้านช้าง ดังนั้นเมื่อสยามรุกรานลาว
โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นมา จึงเป็นการไม่รักษาค าม่ันสัญญาละเมิดช่วงชิง 
ดินแดนของอาณาลาวล้านช้างไปเป็นของตน 
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(4) การน าพาประชาชนลาวต้านทัพพม่าและมีชัยเหนือพระเจ้าบุเรงนอง 
ในการเชิดชูประวัติศาสตร์และวีรกรรมของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เรื่องราว

ที่ถูกเน้นย้ าและให้ความส าคัญอย่างสูงสุดก็คือ เรื่องราว การต่อสู้ ต้านการรุกรานของกองทัพพม่า
ภายใต้การน าของพระเจ้าบุเรงนอง  ดังที่ปรากฏว่าในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวหรือในงานนิพนธ์
ประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติและวีรกรรมของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ถูกน าเสนอในหัวเรื่องท่ีว่าด้วย 
“อาณาจักรลาวล้านช้างสมัยเจริญรุ่งเรืองและตีต้านการรุกรานของต่างชาติ” หรือ “การขยายตัวของ
อาณาจักรลาวล้านช้างและการต่อสู้ต้านการรุกรานของศักดินาต่างด้าว”  

ในการขับเน้นเรื่องราวพระปรีชาสามารถด้านการรบปกปูองชาติลาว น่าสนใจ
ว่าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวได้ยกย่องพระเจ้าบุเรงนองในฐานะพระมหากษัตริย์ที่เรืองฤทธานุภาพ           
“บุเรงนองถือว่าเป็นนักรบที่เก่งกาจที่เฉลียวฉลาดที่สุดของยุคสมัย” “บุเ รงนองศักดินาพม่าแห่งเมือง
หงสาวดี  ผู้ไมเ่คยพ่ายแพ้สงครามให้ใคร การยกทัพไปตบตีกับ ใครอยู่นั้นหมายถึงชัยชนะ” อาณาจักร
น้อยใหญ่ในสุวรรณภูมิรวมถึงอยุธยาล้วนอยู่ภายใต้อ านาจของพระเจ้าบุเรงนอง การยอมรับสถานะ
ราชาเหนือราชาของพระเจ้าบุเรงนอง ในอีกด้านหนึ่งคือการขับเน้นถึงพระบรมเดชานุภาพของพระ
เจ้าไชยเชษฐาในฐานะราชาหนึ่งเดียวของสุวรรณภูมิที่เป็นคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีของพระเจ้าบุเรงนอง ดัง
ที่ว่า 

 
บุเรงนองเห็นว่าพ ระไชยเชษฐา ธิราช เป็นคู่แข่งตัวอันต รายที่สุด ถ้าแผนการยึดเอา
อาณาจักรลาวล้านช้าง ไม่ส าเร็จ บรรดาอาณาจักรอื่น ๆ โดยเ ฉพาะ เหล่า บรรดา
อาณาจักรที่มีเ ชื้อชาติลาว สั ญชาติลาว เ ช่น ลานนา รวมทั้งอยุธยาก็จะก ระเดื่องขึ้น  
หันเหความสนใจไปเข้ากับอาณาจักรลาวล้านช้าง เพราะเช่นนั้นบุเรงนองจึงต้องทุ่มเท
ความพยายามอย่างใหญ่หลวงในการยึดเอาอาณาจักรลาวล้านช้างอย่างเด็ดขาด (ค ณะ
ค้นคว้าเฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 201) 
 

ประวัติศาสตร์ลาวได้มุ่งเน้นการน าเสนอว่า ด้วยการเตรียมการศึกและการ
ปูองกันดินแดนอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การย้ายราชธานีสร้างตั้งเมืองเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่ง
ใหม่ การสร้างสายสัมพันธ์กับอยุธยาเพื่อต้านศึกพม่า  และด้วยยุทโธบายทางการรบที่เฉลียวฉลาด 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสามารถน าพาประชาชนต้านทัพพม่าไว้ได้ส าเร็จ อาณาจักรลาวล้านช้างจึงเป็น
อาณาจักรสุดท้ายของชนเชื้อสายลาวที่กองทัพของบุเรงนองยังไม่อาจสยบได้ ในขณะที่อาณาจักรอื่น 
ๆ เช่น อยุธยาพ่ายแพ้ราบคาบและต้องขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรล้านช้างว่า  
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การได้รับชัยชนะในการตีต้านการรุกรานของพม่าครั้งนี้ได้ท าให้ชื่อเสียงของลาวล้านช้าง
เป็นที่เก รงขามของบรรดาศักดินาอาณาจักร ใกล้ เคียงท้ังหลายที่ ก าลัง คิดว่าจะแผ่
อิทธิพล เข้าสู่ลาวล้านช้าง บุเ รงนองศักดินาพม่าแห่งเมืองหงสาวดีผู้ ไม่ เคยพ่ายแพ้
สงครามให้ ใคร การยกทัพไปตบตีกับ ใครอยู่นั้นหมายถึงชัยชนะ จนมีค าก ล่าวเล่าว่า 
‘พระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลาวล้านช้างเพียงผู้เดียวที่เป็นคู่ต่อสู้อันเป็น ที่เกรง
ขามที่สุด และก็เป็นนัก รบเพียงผู้เดียวที่บ่ยอมอ่อนน้อมต่อบุเ รงนอง ’ (คณะค้นคว้า
เฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 211) 
 
6.1.3 เจ้าอนุวงศ์กับ “ความฮักเชื้อแพงชาต”ิ และ “ความเป็นอ่ืน” ของลาวและสยาม 

ในขณะที่การเชิดชูเจ้าฟูางุ่มในฐานะวีรกษัตริย์ของชาติลาวได้ถูกขับเน้นและให้
ความหมายเรื่องความเป็นเอกภาพ ความเป็นปึกแผ่นของรัฐชาติลาวที่มีก าเนิดยาวนาน  การเชิดชูเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชแสดงถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติ  การขับเน้นเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์  กษัตริย์องค์
สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ มีความมุ่งหมายที่ต่างออกไปคือ มุ่งเน้นปลุกเร้าน้ าใจรักชาติ 
หรือ “ความฮักเชื้อแพงชาติ” ของชาวลาว ขณะเดียวกันก็เพ่ือสร้าง “ความเป็นอื่น” หรือชี้ให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างลาวและไทย  ประเด็นส าคัญที่รัฐบาลลาวน าเสนอผ่านการรื้อฟ้ืนและเชิดชู
วีรกรรมของเจ้าอนุวงศ์ได้แก่ 

(1) สงครามเจ้าอนุวงศ์ : สงครามกู้เอกราช ของวีรบุรุษผู้องอาจหาญกล้า 
สาเหตุของการกู้เอกราชเป็นหนึ่งในประเด็นที่สะท้อนถึงทัศนะที่แตกต่าง

ระหว่างไทย – ลาว  อันน ามาซึ่งการให้ค าอธิบายและการวิเคราะห์ความหมายของสงครามเจ้าอนุ วงศ์
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  

ประวัติศาสตร์ไทยได้อธิ บายสาเหตุการก่อกบฏของเจ้าอนุ วงศ์โดยให้น้ าหนัก
กับความแค้นเคืองส่วนพระองค์เม่ือครั้งมาร่วมงานปลงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 2 ของ
สยามดังปรากฎในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ซึ่งเป็น 1 ใน
แม่บทค าอธิบายถึงสาเหตุของสงครามเจ้าอนุวงศ์ท่ีถูกสืบทอดและส่งผ่านสู่การรับรู้ของสังคมไทย ได้
ให้ค าอธิบายว่าเจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏด้วยเหตุโกรธแค้นเมื่อครั้งที่เสด็จมาร่วมงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2) ในคราวนั้นพระบาทสมเด็จนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 3) ได้ถือโอกาสใช้ให้น าไพร่พลชาวลาวไปตัดต้นตาลที่เมือง
สุพรรณบุรี เมื่อจะกลับคืนเวียงจันเจ้าอนุวงศ์ได้ขอพระราชทานเจ้าหญิงดวงค าและครอบครัวชาวลาว
แถบเมืองสระบุรีที่ถูกกวาดต้อนไปแต่ครั้งสงครามในรัชกาลพระเจ้าตากสิน แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
3 ไม่ทรงพระราชทานให้ ประกอบกับเจ้าอนุวงศ์เห็นว่าสยามในขณะนั้นไม่เข้มแข็ง มีแต่เจ้านายเด็ก ๆ 
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ที่มีฝีมือทัพอ่อนแอ ขณะที่อังกฤษก็มีทีท่าไม่เป็นมิตรต่อสยาม ดังนั้น จึงเห็นเป็นโอกาสดีในการก่อ
กบฏต่อสยาม  (ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา (ข า บุนนาค), 2538, น. 17-20) การก่อกบฏ
ของเจ้าอนุวงศ์ ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย สะท้อนความหมายของการไม่จงรักภักดี ไม่รู้จักบุญคุณของ
พระเจ้าแผ่นดินสยาม ซึ่งทรงมีน้ า พระทัย “ชุบเลี้ยง” เจ้าอนุ วงศ์นับตั้งแต่วัยเยาว์ขณะที่พ านักใน
ฐานะองค์ประกันบนแผ่นดินสยาม และสนับสนุนให้ เจ้าอนุวงศ์ได้ขึ้นครองบัลลังก์เจ้าชีวิตอาณาจักร
ล้านช้างเวียงจันทน์  

ประวัติศาสตร์ลาวในทิศทางตรงกันข้าม เชิดชูเจ้าอนุวงศ์ในฐานะ “วีร
กษัตริย์” ผู้องอาจกล้าหาญ  “ไม่ยอมจ านน” ต่อศักดินาสยาม เป็นผู้มีน้ าใจรักชาติอย่างดูดดื่ม แม้เจ้า
อนุวงศ์ถูกจับไปเป็นองค์ประกันที่สยามตั้งแต่วัยเยาว์และถูกอบรมสั่งสอนให้ “ลืมชาติ” แต่สยามไม่
อาจเปลี่ยนน้ าใจรักชาติของเจ้าอนุ วงศ์ได้ เจ้าอนุวงศ์มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะกอบกู้อิสรภาพมา
ยาวนาน ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักชาติอย่างเปี่ยมล้น   

 
ประชาชนลาวได้จดจ าน้ าใจรักชาติในสมัยเจ้าอนุวง ศ์อย่าง ไม่มีวันลืม โดยเ ฉพาะเจ้า
อนุวง ศ์ได้กลายเป็นแบบอย่างแห่งน้ าใจรักชาติในหลายด้าน ถึง ท่านจะถูกคุมไปอยู่
สยามแต่อายุ 12 ปี ถูกอบรมให้ลืมชาติ  แต่ ท่านกลับกลายเป็นผู้รักชาติอย่างดูดดื่ม 
ท่านได้ต่อสู้อย่างไมรู่้เหน็ดเหนื่อย จนได้กลายเป็นเจ้าชีวิตปกค รองเวียงจันทน์และท่าน
ยังสามารถรวบรวมเอาแผ่นดินลาวอันกว้างใหญ่ให้เป็นเอกภาพ ซึ่งมีหัวเมืองทั้งหมด 
165 หัวเมือง ท่านได้น าพาปลุกระดมน้ าใจรักชาติให้ดุเดือดข้ึนในทุก ที ท าให้ประชาชน
ลาวเข้ารว่มการต่อสู้อย่างกว้างขวาง (บัวพัน ท ามะวง, 2010, น. 60) 

 
ทั้งนี้  จากการศึกษาพบว่า งานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญท่ีน่าจะเป็น

ต้นแบบของการสร้างค าอธิบายดังกล่าว คือผลงานของมยุรี เหง้าสีวัทน์และเผยพัน  เหง้าสีวัทน์ เรื่อง 
“เจ้าอนุ 1767-1829 ประชาชนลาวและอาเซียอาคเนย์ (เรื่องเก่า ปัญหาใหม่)” ผลงานของมยุรี และ
เผยพัน เหง้าสีวัทน์  ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์จ าหน่าย ส.ป.ป. ลาว ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1988 

งานชิ้นนี้  มยุรีได้น าเสนอค าอธิบายและการตีความหลักฐานข้อมูลเพื่อ
ชี้ให้เห็นว่าเหตุแห่งสงครามการกู้เอกราชของเจ้าอนุ วงศ์ มิใช่เป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนที่พ่ึงจะเกิดขึ้น
จากความแค้นเคืองส่วนพระองค์เม่ือครั้งมาร่วมงานปลงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 ดัง
ค าอธิบายของไทยแต่ เจ้าอนุวงศ์มีแนวคิดและพยายามหาช่องทางในการกู้เอกราชลาวจากสยามมา
ยาวนาน เห็นได้จากการที่เจ้าอนุวงศ์ได้ส่งทูตไปขอการสนับสนุนจากเจ้าจักรพรรดิยาลองท่ีเว้นับตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1805  แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิเวียดนาม  ความมุ่งมาดปรารถนาของเจ้า
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อนุวงศ์ท่ีจะต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชของชาติยังสะท้อนผ่านการสร้างวัดสีสะเกด 1 ของเจ้าอนุ วงศ์ 
โดยในบทความเรื่อง “ราวเทียนวัดสีสะเกด” ที่ตีพิมพ์ในงานนิพนธ์ชิ้นนี้ ในบทความนี้มยุรีได้น าเสนอ
การตีความว่าวัดสีสะเกดไม่เพียงสร้างข้ึนเพื่อให้เป็นสถานที่ “ถือน้ า” แสดงความจงรักภักดีของขุน
นางต่อเจ้าอนุ แต่การสร้างวัดสีสะเกดสะท้อนความมุ่งหมายและเป็นการส่งสารทางการเมืองของเจ้า
อนุในการปลุกระดมประชาชนให้ลุกข้ึนต่อสู้เพ่ือความเป็นเอกราชของชาติจากการกดข่ีปกครองของ
สยาม เห็นได้จากการที่วัดสีสะเกดเป็นวัดเดียวในเวียงจันทน์ที่หันทิศของวัดสู่แม่น้ าโขง ตรงกับทิศของ 
“บางกอก” ในขณะที่วัดอื่น ๆ  ในเวียงจันทน์ที่ตั้งขึ้นแถบริมน้ าโขงหันทิศของวัดสู่ด้านข้างน้ าโขง  
และเม่ือพิจารณา “ราวเทียนรูปนาค” ที่ประดิษฐานที่วัดสีสะเกดยิ่งปรากฏชัดถึงจิตวิญญาณของการ
ต่อสู้ต้านทานไม่ยอมจ านนต่อการกดข่ียึดครองของสยามที่แสดงออกผ่านท่าทางของรูปนาค นาคซ่ึง
ยืดตัวออกและคงตัวด้วยก าลังทั้งหมดพร้อมทั้ง “โงหัวขึ้นด้วยความเคียดแค้นศัตรู” ตลอดจน
ความหมายของเส้นไม้ 7 เส้นในแต่ละด้านของราวเทียนที่มยุรีได้ตีความว่าสื่อถึงหัวเมืองลาวทั้ง 7  คือ 
หากทั้ง 7 เมืองร่วมแรง สามัคคีกันจะท าให้ความปารถนาในความเป็นเอกราชและเอกภาพของชาวลาวทั้ง
มวลสัมฤทธิผล ดังที่ว่า 

 
นาคเป็นสัญญาลักษณ์อันยอดเยี่ยมของประเทศลาวของพวกเราในโบรา ณกาล และชื่อ
ของประเทศลาวในค ราวก่อนได้ก าเนิดมาโดยถือเอาตามสัญญาลัก ษณ์ของตัวนาคและ
ถูกกล่าวว่าเมืองศรีสัตนาคนหุต หมายความว่าเมืองของ ชาวนาค เมืองของชาวนาคได้
พยายามอย่างไมล่ดละในการต่อสู้ต้านกับการยึดครองของสยาม มาแต่ปี 1778 คือต่อสู้
ต้านการบีบบี้ ต้านการขูด รีด ที่นับวันนับร้ายกาจโดยแสดงออกในรูปนาคที่ “โงหัวขึ้น
ด้วยความเคียดแค้น” ยึดตั วออก คงตัว ด้วยก าลังทั้งหมดท่ีออกมาจากความเคียดแค้น
ศัตรู ก็คือออกมาจากความมุ่งหวังอันหวังอันแ รงกล้าในความเป็นเอกภาพของชาติลาว
และความเป็นเอกราช (มยุรี เหง้าสีวัทน์, 1988, น. 143) 

จอมของราวเทียนวัดสีสะเกด แหลมคือป ลายหอกและทางพ้ืนหนาแน่นคือก าแพง 
อันนี้ก็หมายถึงความสัมพันธ์แบบกายอิน ทรีย์ ระหว่างการปกปักรัก ษาและการก่อสร้าง 
และต้านภัยอันตรายที่มาแต่ทิศเดียวในสมัย 1824 และทิศท่ีวัดสีสะเกดหันหน้ามา ก็
สามารถชี้ให้เห็นอย่างจะแจ้งที่สุดและท าให้ประชาชนลาวทุกคนในสมัยนั้นสะดุ้งทันที 

                                      
1 มยุรีได้ชี้ให้เห็นว่า วัดสีสะเกดนั้นเป็นวัดที่เจ้าอนุวง ศ์ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง วัดนี้เริ่ม

ก่อสร้างในปี  ค.ศ. 1818 เมื่อสร้างส าเร็จในปี ค.ศ. 1824 เจ้าอนุวงศ์ได้จัดพิธีฉลองถึง 9 วัน 9 คืน 
เปรียบเทียบกับงานบุญฉลองการปฏิสังขรณ์หอพระแก้วที่จัดขึ้นเพียง 2 วัน  
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เพราะวัดสีสะเกด ไม่ได้หันหน้าไปทิศเดียวกันคือวัดอ่ืน ๆ  ของเมืองเวียงจัน ทน์ ซ่ึงล้วน
แต่ปิ่นข้างใส่แม่น้ า โขง อันนี้ก็แปลกประหลาดและมีความหมายจะแจ้งท่ีสุดส าหรับคน
ในสมัยนั้น คือวัดสีสะเกดปิ่นหน้าใส่น้ า โขงและตรงกับทิศของ...บางกอก คือ 40 องศา
ทิศใต้ตะวันตก (มยุรี เหง้าสีวัทน์, 1988, น. 151) 
 

มยุรี  เหง้าสีวัทน์  ชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมาดปารถนาในการกู้เอกราชของเจ้า
อนุ วงศ์ ได้ทวีพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อสยามเกิดการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสู่การครองราชย์ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในรัชสมัยนี้สยามมุ่งหวัง “ดับสูญ” “กลืนกิน” ชาติ
ลาวผ่านนโยบายการสักเลกพลเมืองลาวให้กลายเป็นพลเมืองของสยาม หรือท่ีมยุรีเรียกว่า “กา รเมือง
ของเหล็กเผาไฟจนแดง”  ซ่ึงด าเนนิไปควบคู่กับการดูหม่ินศักด์ิศรีความเปน็ลาว ดงัปรากฏใน
เหตุการณ์ที่เจ้าอนุวงศ์และเจ้าราชวงศ์ถูกกดข่ีและหยามหมิ่นเกียรติยศเม่ือครั้งไปร่วมงานพิธีปลงพระ
บรมศพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  2 แห่งสยาม ซึ่งมยุรีได้เน้นว่าศักดินาสยาม “ข่มเหงข่มข่ีเจ้าอนุ
ต่าง ๆ นานาเพราะเห็นว่าเป็นลาว” ดังการเน้นย้ าในงานว่า 

 
ในเวลานั้นขุนนางผู้ใหญ่ฝุายสยามหลายคนพูดจาท ากิริยาดูหมิ่นดูถูกเจ้าอนุหลาย  ๆ 
ครั้งและเจ้าผู้ ชายซึ่งเป็นเจ้าน้องน้อยต่างมา รดากับพ ระเจ้าแผ่นดินสยามนั้นก็มีเป็น
หลายอง ค์ชวนกันข่มเหงข่มข่ีเจ้าอนุต่าง ๆ  นานา เพราะเห็นว่าเป็นคนลาว (พวก
ข้าพเจ้าขอเน้น ‘ข่มเหงข่มข่ีเจ้าอนุต่าง ๆ  นานา เพราะเห็นว่าเป็นคนลาว ’) (มยุรี เหง้า
สีวัทน์, 1988, น. 25) 
 

การที่เจ้าอนุวงศ์ถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีจึงถูกให้ความหมายว่าไม่เพียงเป็นการดูถูก
ส่วนบุคคลหรือดูถูกต่อราชวงศ์ลาว แต่เป็นการเหยียบย่ าศักดิ์ศรีความเป็นลาวของคนลาวทั้งมวล การ
ลุกฮือขึ้นต่อต้านอ านาจสยามในเวลานั้นก็มิใช่การลุกข้ึนสู้ของเจ้าอนุ วงศ์หรือของชาวเวียงจันทน์ แต่
เป็นการลุกขึ้นสู้ของประชาชนลาวทั้งชาติ ดังที่ว่า 

 
คนลาว ไม่มีทางอ่ืน นอกจากการลุกฮือขึ้นเพ่ือปกปักรัก ษาการคงตัวสืบต่อเป็นลาว 
ปกปูองชาติของเขาเจ้าและเพ่ือกอบกู้เอา อิสรภาพที่ได้สูญเสียไปในปี 1778 ถ้าไม่ดังนั้น
ประชาชนลาวก็จะเสียไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะนโยบายของบางกอก ที่มุ่งท าให้รัฐ
ของลาวก ลายเป็นเขตแคว้นที่สยามจะปกค รองโดย ตรง อันนี้ก็ท าให้ รัฐ ของลาว
กลายเป็น “แขวงหนึ่ง” ของสยาม ตามแนวทางท่ีเจ้าชีวิตสยาม รั ชกาลที่ 3 ได้ประกาศ
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ออกในปี 1824 ที่สั่งให้สักเลกอยู่ทุกเมืองลาวนั้นก็หมายความว่าถือเอาคนลาวเป็นคน
สยาม ถือเอาพลเมืองอยู่ประเทศลาวเป็นสัญชาติสยามอย่างไมม่ีการสงสัย . . . 

การดับ ศูนย์ทางด้านการเมืองและทางด้านดินแดน โดยผ่านวิ ธีการสักเลกได้ถูก
ปฏิบัติไปเคียงคู่กันกับมาต รการอ่ืน ๆ ที่ ลดทอนเกียรติศักดิ์ศรี ของประชาชนลาวก็คือ
ของราชวงศ์เวียงจันทน ์ เจ้าราชวงศ์เวียงจันทน์ที่เป็นองค์มงกุฎสืบทอดพระราชบัลลังก์ 
ถูกเจ้าชีวิตสยามสั่งให้น าพาประชาชนลาวบรรดาเผ่าไปท าเวียกสับพะทุกหลายป ระเภท 
คือ ตัดต้นตา ลจากเมืองสุ พรรณบุรี แล้วแก่ดึงไปหาเมืองสมุ ทรปราการเพ่ือเสียบลงใน
กลางน้ าอยู่ปากน้ าเจ้าพ ระยา ตัดต้นไผ่ห้าพันล าเพ่ือเอาไปตันปากแม่น้ า อันนี้ก็เพ่ือ
ต้านทานการโจมตีของอังก ฤษที่ชนชั้นก าอ านาจบางกอกคิดว่าจะมีขึ้นอย่างแน่นอน  
(มยุรี เหง้าสีวัทน์, 1988, น. 24) 
 

ประวัติศาสตร์สงครามเจ้าอนุ วงศ์ ในงานของมยุรี เหง้าสีวัทน์ ที่เน้นย้ าถึง
ความมุ่งมั่นของเจ้าอนุวงศ์ท่ีเกิดข้ึนมายาวนาน การคิดหาทางและเตรียมแผนการในการกู้เอกราช เป็น
ล าดับ สาเหตุของการท าสงครามกู้เอกราชที่ให้น้ าหนักกับนโยบายการกลืนกินชาติลาวของสยามผ่าน
การสักเลกและการกดขี่ข่มเหงดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นลาว ได้กลายเป็น “แม่บท”  ค าอธิบายหลักว่า
ด้วยสงครามกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์ท่ีปรากฏในงานประวัติศาสตร์ลาวที่ถูกผลิตขึ้นจ านวนมากนับแต่
ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา อาทิ ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวนับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรในปี 1994 เป็นต้นมา ล้วนชี้ให้เห็นว่า สงครามเจ้าอนุ วงศ์เป็นสงครามต่อต้านการกดขี่ขูดรีด
และการกลืนกินชาติลาวของสยาม ดัง “เงื่อนไขที่พาให้เกิดมีขบวนการต่อสู้” ที่ว่า 

 
 ในปี ค.ศ. 1824  เจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ของสยาม ได้ออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่บางกอก
ขึ้นมาสักเลกอยู่เมืองลาว โดย ใช้เหล็กเผาไฟจนแดง แล้วเอามาสักตัวเลกใส่คนลาวเพ่ือ
ท าให้คนลาวกลายเป็นคนของสยาม ท าให้เมืองของลาวกลายเป็นเมืองต่าง ๆ ของสยาม  
เจ้าอนุวงศ์ได้ตอบโต้การสักเลกโดยสั่งให้ดับสูญเจ้าหน้าที่สยาม 

ในปี ค.ศ. 1825 เจ้าอนุวง ศ์และบุคคลใกล้ชิดของท่านได้ร้องขอเจ้าแผ่นดินสยาม
ขอพ ระแก้วม รกต และค รอบค รัวคนลาวที่ถูกกวาดไปอยู่สยามในปี ค.ศ. 1778 
โดยเฉพาะพวกท่ีเป็นข้าทาสอยู่เมืองสระบุรีนั้น ให้กลับคืนมาอยู่ลาวดังเดิม แต่บางกอก
ไมย่อมส่งตามความรอ้งขอ ฉะนั้น เจ้าอนุวงศ์จึงได้น าพาขบวนการลุกข้ึนต่อสู้ รบเอาเอก
ราชจากสยาม (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ, 1996, น. 58-59) 
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ด้วยเหตุนี้ ในทัศนะของไทยเจ้าอนุ วงศ์ยกทัพมาเพ่ือมุ่งหวังประทุษร้ายต่อ
แผ่นดินสยาม ใน ขณะที่ การเชิดชูวีรกรรมของเจ้าอนุ วงศ์ ในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว ได้ยืนยันว่า
สงครามสมัยเจ้าอนุวงศ์เป็นสงครามกู้เอกราช เป็นสงครามที่ประชาชนลาวควรทระนงองอาจและ
ภาคภูมิใจ ดังที่ว่า 

 
สงค รามในสมัยเจ้าอนุ คือสงค รามต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชอย่างแท้จ ริง (ไม่ใช่
สงครามรุกรานยึดดินแดนของผู้อื่น) และ เพราะสงครามระเบิดขึ้นเพ่ือความเป็น ธรรม
ของชนชาติพีระอาจหาญชนชาติหนึ่ง ซึ่งโลกต้องได้จารกึไว้ และผู้ที่มีสายเลือดว่าตนเอง
มาจากเ ชื้อชาติลาวยิ่งต้องมีความทะนงตัวต่อวี รกรรม อันล้ าค่านั้น  (บัวพัน ท ามะวง , 
2010, น. 60) 
 

ในวงวิชาการปัจจุบันให้ทัศนะว่าทั้งการตีตราเจ้าอนุ วงศ์ว่าเป็นกบฏ เป็นผู้
ทรยศคิดคดต่อสยามของฝุายไทยและการมองสงครามเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นสงครามปลดแอก “ชาติลาว”  
ในการเขียนประวัติศาสตร์ลาว  ล้วนแต่ถูกสร้างข้ึนภายใต้กรอบมโนทัศน์รัฐชาติ หรือตรรกะของภูมิ
รัฐศาสตร์ทางการเมืองของรัฐสมัยใหม่ที่ซึ่งนับว่า “ผิดยุคผิดสมัย” เนื่องจากในยุคสมัยของสงคราม
เจ้าอนุวงศ์ รัฐชาติสยามยังไม่ถือก าเนิดข้ึน การประณามตีตราเจ้าอนุวงศ์ในฐานะกบฏ ผู้คิดคดทรยศ
ต่อรัฐชาติสยามจึงเป็นการใช้กรอบหรือตรรกะของภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองของรัฐสมัยใหม่ที่เริ่มก่อ
ตัวขึ้นในสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นเดียวกันกับกรณีของลาว การน าเสนอเรื่องราววีรกรรมของเจ้า
อนุวงศ์ ในฐานะการต่อสู้เพ่ือปลดแอก “ชาติลาว” และเป็นสงครามของชาวลาวทั้งมวล   การท าลาย
เวียงจันทน์ของสยามถูกน าเสนอในฐานะท่ีเป็นโศกนาฏกรรมของชาติ  สะท้อนมโนทัศน์ “ชาติ” แบบ
ผิดยุคผิดสมัยเช่นกัน  ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐชาติลาวยังไม่ถือก าเนิดข้ึน  ประชาชนลาวมิได้ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การต่อสู้ของเจ้าอนุ วงศ์เป็นการต่อสู้ของกลุ่มศักดินาแห่งเวียงจันทน์กับกลุ่ม
ศักดินาสยามและการท าลายเวียงจันทน์ในข้อเท็จจริงเป็นเพียงการท าลายศูนย์อ านาจการเมืองระดับ
ภูมิภาคเท่านั้น (Ford, 2011, pp. 104-126) 

(3) วีรกรรมความกล้าหาญในสงคราม  
สงครามเจ้าอนุวงศ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มุ่งเชิดชูจิตวิญญาณความรักชาติ 

เรื่องราวส าคัญท่ีถูกขับเน้นในการเชิดชูเจ้าอนุวงศ์ก็คือความวีรกรรมความองอาจกล้าหาญยอมอุทิศ
ชีวิต สละชีพเพ่ือชาติ ของเจ้าอนุวงศ์ โดยสมรภูมิรบรบครั้งส าคัญในสงครามเจ้าอนุวงศ์ที่ถูกขับเน้นใน
ประวัติศาสตร์ชาติลาว ก็คือ เหตุการณ์การต่อสู้ตีค่ายทหารสยามที่บริเวณวัดกลางติดกับริมแม่น้ าโขง 
ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้กองทัพของเจ้าอนุวงศ์สามารถตีค่ายทหารสยามจนแตกพ่าย ทหารสยามกว่า 
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400 คนถูกฆ่าตาย ที่เหลือลอดไปได้ก็ด้วยการหนีตายข้ามแม่น้ าโขง  วีรกรรมนี้ได้กลายเป็นที่จดจารึก
ในประวัติศาสตร์ลาว ในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลลาวได้ตัดสินใจสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ บริเวณวัด
กลางหรือในปัจจุบันคือบริเวณรอยต่อระหว่างโรงแรมล้านช้างและหอค า (หอประธานประเทศ) จึงได้
ถูกเลือกให้เป็นสถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ดังที่ว่า 

 
ภายหลังสืบรู้ส ภาพกองทัพสยามหมดแล้ว ในเดือน 8 แรม 7 ค่ า (1827) เวลาบ่าย 4 
โมง เจ้าอนุก็น าทหารเข้าล้อม ค่ายทหารสยามอยู่วัดกลาง ทหารลาวได้ฆ่าทหารสยามใน
ค่ายตายหมด แม่ทั พสยามท้ัง 3 คน ก็ถูก ฆ่าตายคาสนาม รบ คือ พ ระยาพิ ชัยสงคาม 
พระยาทุกขราช หลวงสุรินทรวิชิต ส่วนทหารจ านวนหนึ่งที่ออกนอกค่ายนั้น ไม่กล้าเข้า
ช่วยกัน ได้พากัน วิ่งลงโขงเพ่ือข้ามฟาก แต่ กลับไม่มีเรือจึงลอยข้าม แต่ก็ถูกทหารลาว
พายเรอืไล่ฟันตายลงน้ า รวมทหารสยามตาย 400 กว่าคน ที่ข้ามไปได้มีแ ค่ 45 คน พระ
ยาราชสุภาวดีได้เห็นทหารลาวไล่ฟันแทงทหารสยามก ลางหาดกลางน้ าด้วยตาตนเองจึง
กลัวตาย โดยเ ฉพาะกองทหารเมืองโค ราชและหัวเมืองลาวอ่ืน ๆ  ที่ถูกเกณฑ์มานั้น พอ
เห็นดังนั้นจึงพากันแตกหนีหมด (คณะค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาวเฉพาะกิจ, 2000, น. 432) 
 

ในการเชิดชูวีรกรรมของสงครามกู้เอกราชภายใต้การน าพาของเจ้าอนุ วงศ์  
ประวัติศาสตร์ลาวชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีความรักชาติยิ่งชีพ มิได้มีแต่เพียงเจ้าอนุวงศ์ แต่ยังรวมถึงแม่ทัพ 
นายกอง เหล่าทหารหาญและประชาชนลาว ก็ได้แสดงออกซ่ึงความกล้าหาญและการอุทิศชีวิตเพ่ือ
ชาติเช่นเดียวกัน วีรกรรมของแม่ทัพคนส าคัญที่ได้รับการบันทึกวีรกรรมความกล้าหาญไว้เป็นพิเศษ 
ได้แก่พระยานรินและเจ้าราชวงศ์ 

ส าหรับพระยานรินแม่ทัพคนส าคัญของเจ้าอนุวงศ์ วีรกรรมส าคัญที่ได้รับการ
กล่าวขวัญคือเหตุการณ์เม่ือครั้งพระยานรินได้ถูกทหารสยามจับได้และเกลี้ยกล่อมให้หันมาจงรักภักดี
ต่อสยามเพราะชื่นชมในฝีมือการรบของพระยานะริน แต่พระยานรินมีความเด็ดเดี่ยวขอ“ยอมตาย” 
ไม่ “ยอมจ านน” ต่อสยาม ดังที่แบบเรียนแบบเ รียนประวัติศาสตร์ ลาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1 ได้
บันทึกวีรกรรมพระยานริน ทร์ว่า “พระยานรินแม่ทัพผู้เก่งกล้า ได้ฆ่าฟันศัตรูเป็นจ านวนหลวงหลายที่
สนามรบหนองบัวล าพู  แต่สุดท้ายท่านเองถูก ศัตรูจับได้และถูกป ระหารชีวิต แต่ท่านไม่ยอมจ านน” 
(สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา , 2010, น. 82) วีรกรรมนี้ยังปรากฏในงานประวัติศาสตร์ที่
กล่าวถึงสงครามเจ้าอนุวงศ์เกือบทุกชิ้น  ดังความตอนหนึ่งในหนังสือ “สมเด็ จพระเจ้าอนุวงศ”์  ของ 
ดวงไซ หลวงพะสี ได้บรรยายความกล้าหาญของพระยานรินทรว์่า  
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เนื่องจากทหารไท ยมีก าลังมากกว่า ทั้งหนุนกันมา ไม่ขาดสาย จน ถึงวันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ า
เดือน 6 (วันที่ 4 พฤษภา  1827) ค่ายของพ ระยานรินทร์เลยแตกทหารไท ยจับพระยา
นรินทรไ์ด้ จับส่งไปให้กรมพระราชวังบวรเจ้าแม่ทัพใหญ่ 

เจ้าก รมพระราชวังบวรได้เห็นสีมือพ ระยานริน ทร์แข็งแ รงเก่งก ล้า สมชายชา ติ
ทหาร จึงถามว่า “จะยอมอ่อนน้อมหรอืไม ่? ถ้ายอมอ่อนน้อมจะเลี้ยงเอาไว้” 

พระยานรินตอบอย่างแข็งขันว่า  “ไม่ยอม เมื่อเป็นชายชาติทหาร ถ้าเสียที แล้วก็
ต้องตาย !” 

แม่ทัพใหญ่ของไท ย จึงสั่งให้ช้างเอางาแทงพ ระยานรินตายอยู่กับที่นั้น  (ดวงไซ 
หลวงพะสี, 2001ก, น. 31) 
 

แม่ทัพส าคัญอีกคนที่ประวัติศาสตร์ลาวได้บันทึกวีรกรรมความห้าวหาญเมื่อครั้ง
สงครามกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์คือเจ้าราชวง ศ์โอรสของเจ้าอนุวงศ์  การรบครั้งส าคัญที่เป็นวีรกรรม
เลื่องชื่อของเจ้าราชวงศ์ คือเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างเจ้าราชวงศ์และพระยาราชสุภาวดี แม่ทัพของ
กองทัพสยาม ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าราชวงศ์ได้ต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญแม้จะถูกล้อมโดยกองทัพ
สยามแต่ได้สร้างวีรกรรมใช้หอกแทงพระยาราชสุภาวดีจนตกจากหลังม้าและฟันพระยาพิ พิธจน
ร่างกายขาดครึ่ง เหตุการณ์นี้นอกจากจะถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดลออในงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ลาว
เกือบทุกชิ้นที่ว่าด้วยสงครามเจ้าอนุวงศ์ ยังถูกน ามาถ่ายทอดเป็นรูปวาดบรรยายเหตุการณ์ เพื่อน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่และใช้เป็นภาพปกหนังสือประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับสงครามเจ้าอนุวงศ์อย่าง
แพร่หลายพร้อมบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า 

 
ทหารลาวน าโดยเจ้า ราชวงศ์ ได้ออกมาต่อสู้และไล่กองทั พสยาม จนถูกวงล้อมของเขา 
ฝุายลาวเมื่อรู้ว่าตนตกเข้าวงล้อม และก็พยายามตีแหกออกมา ถึงจะมีก าลังพลน้อยกว่า
และอาวุธด้อยกว่าสยามก็ตาม  แต่กองทั พลาวก็มีจิตใจต่อสู้สุดขีด ท าให้สยามล้มตาย
อย่างหลวงหลาย ในเวลาที่ ก าลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้น เจ้า ราชวงศ์ได้เหลียวเห็นแม่
ทัพสยาม ขี่ม้าอยู่ก ลางพลทหาร ท่านจึงซักม้าตรงไปหาทันทีต่อสู้กันตัวต่อตัว ระหว่าง
แม่ทัพต่อแม่ทัพ เจ้าพระยาราชสุภาวดี เห็นเจ้าราชวงศ์มาใกล้ จึงซักม้าเต รียมถอยหนี 
เพราะกลัวแม่ทัพลาว  แต่ก็หนี ไม่ทัน จึงถูกเจ้าราชวงศ์ข่ีม้าถือหอกแทงถูกเอา เซาะลง
ไปถึงท้องน้อยจนตกม้า นอนล้มด้นก ลางดิน รอยบาดแผลยาว 8 นิ้ว ลึกครึ่งกระเบียด 
เลือดไหลซะ เจ้าราชวงศ์โดดไปซ้ า หลวงพิพิ ธน้องชายของเจ้าสุ ภาวดีถอดดาบออกมา
ปูองกันพ่ีตนเองไว้  เจ้าราชวงศ์ยกดาบฟันหลวงพิพิ ธขาดครึ่ง  พอดีพวกทหารสยามยิง
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ปืนสุมใส่เจ้าราชวงศ์ลูกหนึ่ง ถูกกระดูกสันหลัง อีกลูกหนึ่ง ถูกสะโพก ท าให้ ท่านล้มลง 
พวกทหารลาวเข้าใจว่าตาย ก็เข้าหามเอาท่าน แต่พอท่านได้สติ ก็ข้ึนขี่ม้า น าพากองทั พ
ลาว ตีฝุาวงปิดล้อมอันแน่นหนาของสยามออกไปได้  (คณะอนุกรรมการ ทบทวนและ
เขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี, 2010, น. 168-169) 

 

 
ภาพที่ 6.4 เหตุการณ์เจ้าราชวงศ์  (แม่ทัพลาว) แทงพระยาราชสุภาวดี (แม่ทัพสยาม) ตกหลังม้าที่
สมรภูมิรบทุ่งบกหวาน (ภาพประกอบหนังสือประวัติศาสตร์ลาว). จาก หนังสือประวัติศาสตร์ลาวดึก
ด าบรรพ – ปัจจุบัน (น. 436), โดยคณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว, 2000, เวียงจันทน์ : ผู้แต่ง. 
 

 
ภาพที่ 6. 5 เหตุการณ์เจ้าราชวงศ์(แม่ทัพลาว) แทงพระยาราชสุภาวดี (แม่ทัพสยาม) ตกหลังม้าที่
สมรภูมิรบทุ่งบกหวาน (ภาพบนปกหนังสือสัมมนา “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์). จาก สัมมนา
ประวัติศาสตร์ลาว ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์  (น. ปก), โดยคณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, 2010, เวียงจันทน์: มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. 
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(4) สงครามเจ้าอนุวงศ์ : โศกนาฏกรรมและการจดจ ามิตรแท้ มิตรเทียมของชาติลาว 
นอกจากการให้ความส าคัญกับเหตุแห่งสงครามกู้เอกราชของชาติ วีรกรรม

ความกล้าหาญของเจ้าอนุวงศ์แม่ทัพนายกองและประชาชนลาว อีกหนึ่ง เรื่องราวที่ถูกให้ความส าคัญ
และเน้นย้ าอย่างยิ่งในสงครามกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์ก็คือ โศกนาฏกรรมของชาติ ความเจ็บปวดรวด
ร้าวของประชาชนลาว หลังความพ่ายแพ้ในสงครามได้ถูกตอกย้ าในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวทุกชิ้น  ดัง
ความตอนหนึ่งในหนังสือ “นครหลวงเวียงจันทน์สมัยอาณาจักรล้านช้าง” ที่ได้ขับเน้นประเด็นว่าการ
ท าลายเวียงจันทน์ของสยามเป็นการกระท าท่ีไร้มนุษยธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ ในศตวรรษ            
ที่ 19 และเป็นการทรยศต่อค าสัตย์สาบานที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งสร้าง “ธาตุศรีสองรัก” ว่าจะไม่รุกรานซึ่ง
กันและกัน นครเวียงจันทน์อันเคยรุ่งเรืองกลับถูกเผาผลาญท าลายจนกลายเป็นเมืองร้าง หลง เหลือแต่
เพียงสัตว์ร้าย และ“เสียงร้องไห้อึกกะทึกของผีพ่อผีแม่” ถูกถ่ายทอดถูกบรรยายด้วยความสะเทือน
อารมณว์่า 

 
ภายหลังศักดินาสยามขุน ศึก ได้จุดไฟเผาเมืองเวียงจัน ทน์เป็นเถาถ่าน ทั้งกวาดล้างเอา
ประชาชนแสนกว่าคนไปเป็นข้อยข้า ทั้งลักเอา ทรัพย์สินอันล้ าค่า , พระพุทธรูปหลาย
องค์ เพชรนิลจินดาของ วังหลวงและของประชาชน ม รดกทางปัญญา, สถาปัตยกรรม  
ประติมากรรม จิตกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม ทั้งเอกสารด้านประวัติศาสตร์ไปหลาย
ร้อยเกวียน ในปี 1828 นั้นแล้ว เขาคิดว่าได้ท าลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมรดกอันล้ าค่า
ของชาติลาวไปหมดอย่างสิ้นเซิงแล้ว ร้ายแรงไปกว่านั้น เขายัง ฆ่าเชื้อสายราชวงศ์นคร
เวียงจันทน์ นับทั้งเด็กน้อยผู้ห ญิงไปหมดสิ้นเพ่ือไม่ให้เวียงจันทน์ฟ้ืนคืนชีพมาได้อีก มัน
เป็นการกระท าท่ีไร้มนุษยธรรมที่สุดในศตวรรษที่ 19 ของโลก ไม่ต่ ากว่าการเสียหาย
ของนครอยุธยาของสยามเองที่ถูกศักดินาพม่าเข้ามาจุดเผาท าลายเกลี้ยง  

สิ่งที่สยามก ระท าต่ออาณาจักรล้านช้างนั้นมัน ไม่ เหมือนจิ ตใจของผู้ถือ ศาสนา
เดียวกัน มัน เป็นเพราะกิเลสตันหาพาโลอันไร้ม นุษยธรรมที่สุด ทั้งเป็นการท รยศต่อค า
สาบานของตนในเวลาสร้าง ธาตุศรี สองรักในปี 1563 ที่แขวงเลย... แต่ปี 1828 ถึง 
1893 นั้น นครเวียงจันทน์สืบต่อเป็นเมืองร้างที่เงียบเหงาที่สุด  มีปุาดงเกิดขึ้นทั่วเมือง 
มีทั้งสัตว์ปุา เสือ หมี กวางฟาน และงู ร้าย ในกลางวันก็ไม่มีใครเข้าไป ในเวลากลางคืน
ยิ่งแล้ว เถ้าแก่โบราณเคยเล่าขานกันมาว่า ภายหลังไทยท าลายเวียงจันทน์แล้ว เพียงแต่
ล่องเรือผ่านเวียงจัน ทน์ไปหาปลาก็ได้ยินเสียงร้องไห้อึกก ระทึกของผีพ่อผีแม่อยู่ตลอด 
10 กว่าปี จึงค่อย ๆ มิดไป (หิมมะกอน มะโนทัม, 2009, น. 59 ) 
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เช่นเดียวกับชะตากรรมของเจ้าอนุวงศ์ เรื่องราวการถูกทรมาน หยามหมิ่น
เกียรติ ความอัปยศอดสูอย่างถึงที่สุดหลังความพ่ายแพ้ในสงคราม เจ้าอนุวงศ์ถูกจับใส่กรงขังประจาน 
อดน้ าอาหารถูกทรมานด้วยวิธีปุาเถื่อนจนสิ้นพระชนม์บนแผ่นดินสยามได้ถูกบอกเล่าขับขานไม่รู้จบว่า 

 
พวกเขาท ากรงเหล็กใหญ่ใส่เจ้าอนุ มีก รงเหล็กน้อยส าหรับใส่ลูกหลาน ญาติวงศ์ของเจ้า
อนุอีก 13 กรง ตั้งเรยีงต่อ ๆ กันเป็นแถว มีเครื่องทรมานต่าง ๆ คือ ค รกสากส าหรับต า 
เบ็ดส าหรับเกาะแขวน หม้อช้างส าห รับต้ม ขวานส าห รับผ่าอก เลื่อยส าหรับเลื่อยแขน
ขา มีขาหยั่งส าหรับเสียบทั้งเป็น มีเ ชื้อน้ ามันใช้กรวยน้ ามันยาง ส าหรับกอกใส่และเอา
ไฟเผา มีเครื่องใส่โทษไว้ครบทุกอย่าง ตั้งเรียงเป็นแถวอยู่กลางสนาม...พวกราษฎร์หญิง
ชายในเมืองนอกเมือง พากันมา มองจนแน่นทุกเวลา ไม่ได้ขาด บางพวกก็มานั่ง ค่อยด่า
สาปแช่งถึ งยามแรงก็เอาพวก ท่านมามัดขาหยั่งเป็นแถวกันไปให้ ร้องประจานโทษของ
ตนต่าง ๆ ท าอยู่แนวนี้ได้ 7-8 ครั้ง เจ้าอนุทนต่อการ ทรมานอันปุาเถื่อนนี้ ไม่ได้ ท่านจึง
ได้เป็นไข้ล้มเจ็บลงและเลือดไหลตลอดได้ 3 วันก็กระอักเลือดตาย (คณะค้นคว้าเฉพาะ
กิจประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 441) 
 

ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้าอนุวงศ์ ประวัติศาสตร์ลาวได้เน้นย้ าว่าสยาม
พยายามสืบต่อนโยบาย “ลบล้างความเป็นชาติลาว” แต่ด้วยมูลเชื้อรักชาติ รักความเป็นเอกราช แม้
ประชาชนลาวจะพ่ายแพ้สงคราม แต่สยามไม่อาจลบล้างความเป็นชาติของลาวได้ ดังในเนื้อความใน
แบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวชั้นมัธยมปีที่ 4 ว่า 

 
พวกศักดินาสยาม ไม่ เพียงแต่กดขี่ขูดรีดประชาชนลาวทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
เหล่านั้นแต่ยัง บีบรัดจิตใจประชาชนลาวอย่าง ร้ายแรง พวกเขาอยากลบล้างความเป็น
ชาติของประชาชนลาว ลบล้างฮีตคองป ระเพณี วัฒนธรรมลาวโดยออกข้อบังคับ ไม่ให้
ชาวลาวแอ่วลาวแคน เสียงขับล า เสียงปี่แคนได้ติดพันกับจิต ใจของชาติลาวมาแต่
โบราณ การเกือดห้ามของศักดินาสยามได้ท าให้ประชาชนลาวเพ่ิมทวีความเกี ยจจังต่อ
พวกเขา ประชาชนลาวได้ต่อสู้ต้านพวกเขาอย่างเป็นป ระจ าเพื่อรัก ษาความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติลาว รัก ษาวัฒนธรรม และมู ลเชื้ออันดีงามของลาว ในที่สุดศักดินา
สยามก็ไมส่ามารถลบล้างชาติลาวได้ ฮีตคองประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมของลาวยัง
ยืนยงตลอดมาจนเท่าทุกวันนี้ (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2008ก, น.180) 
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ภาพที่ 6.6 หอพระแก้วที่ถูกท าลายภายหลังสยามเผาเวียงจันทน์ ในปี 1827 ที่ตีพิมพ์ในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ลาว. จาก หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (น. 77), โดย สถาบัน
ค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา. 2010, เวียงจันทน์ : วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษา. 
 
 

 
ภาพที่ 6. 7 นครเวียงจันทน์ร้างหลังถูกสยามเผาผลาญจากสงครามเจ้าอนุวงศ์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ
ประวัติศาสตร์นครเวียงจันทน์. จาก นครหลวงเวียงจันทน์สมัยอาณาจักรลาวล้านช้าง  (น. 60),               
โดยหิมมะกอน มะโนทัม, 2009, เวียงจันทน์ : โรงพิมพ์สีสะหวาด. 
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ผ่านการขับเน้นเรื่องเจ้าอนุวงศ์กับสงครามต้านการดับสูญความเป็นชาติ และ
โศกนาฏกรรมของชาติภายหลังความพ่ายแพ้ในสงคราม รัฐบาลลาวพยายามชี้ให้เห็นว่าความหมาย
ส าคัญของการศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์ คือการที่ท าให้ชาวลาวสามารถ
ตระหนักรู้ได้ว่าใครเป็นมิตรและใครเป็นศัตรูหรือใครเป็นมิตรแท้ ใครเป็นมิตรเทียมของชาติลาว  

ดังปรากฏในบทกลอน “ฟ้ืนความเก่า เล่าความหลัง ซอกหาแก่นสั จธรรม”เขียนโดย 
ดร.  ทองค า อ่อนมะนีสอน ตีพิมพ์ใน หนังสือความเป็นมาของน ครหลวงเวียงจันทน์ เล่มที่ 2 นคร
หลวงเวียงจันทน์ สมัยอาณาจักรลาวล้านช้าง (2009) ที่ว่า 

 
ประวัติศาสตร์เวียงจันทน!์ 

.......................   .............................  
ตกอยู่ในความหมอกมั้ว  มัวมิดทางสมอง  

บ่ส่องใสไหวพรบิ   ฉลาดควรเห็นรู้ 
บ่เห็นคนดีได้   คนป ลอมจั่งใดแน่ 
พวกมิตรเทียมมิตรแท้  บ่มีรู้ รว่มวิไจ 

บ่เรยีนท่านบ่รู้   ว่าเวียงถูกเผา ผลาญ 
ม้างมุ่นพังเพจม   ถลิ่มลงเพียงพ้ืน  
วัดวาอารามไหม้   วังหลวงวายวอด  
ฮอดวัดหอพระแก้ว   เผามุ่นมนมอดสร้าง  

      ทลายเก ลี้ยงบ่ยัง 
ยังแต่ซากเท่าไหม้  ไฟมอดบ่ทันหมด  

เห็นแต่เสาเรอืนกุด   ถ่านถมเอาไว้  
เวียงจันทน์ศวิิไลซ์เหลื้อม  เ รอืง ๆ เหลืองรุ่ง 
เปลี่ยนเป็นมุงม่านฟูา  น ภากิ้วขี้ฝุุนไฟ 
.........................   .............................  

ประวัติศาสตร์ว่านี้   ตีตอกให้เราเห็น  
เราเบิ่งเราให้เห็นคัก   เบิ่งเขาให้เห็นแจ้ง  
แยงเมือหลังแนมไปหน้า  พาเห็น ศัตรโูหด 
ก่อโทษกรรมท่อฟูา   ก่อเว รมาท่อพ้ืน 
     ถม ท่วมทั่วแผ่นดิน 

      (หิมมะกอน มะโนทัม, 2009, น. 5) 
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6.2 การเชิดชูวีรกษัตริย์และการสร้างความชอบธรรมในการครองอ านาจรัฐของพรรคประชาชน

ปฏิวัติลาว 
 

นักวิชาการด้านลาวศึกษาหลายท่านได้พิจารณาปรากฏการณ์ของการเชิดชูวีรกษัตริย์ใน
หน้าประวัติศาสตร์ชาติลาวและให้ทัศนะว่า การรื้อฟ้ืนการเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์เพื่อปลุกเร้าอุดมการณ์
ชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาว ในด้านหนึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐบาลสังคมนิยมลาว  
อาท ิแกรนท ์อีแวนส์ (2549) ที่ให้ทัศนะว่า การหวนกลับมารื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ภายใต้บริบทที่
ประชาชนลาวในปัจจุบัน ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
ไทยที่ได้รับการส่งเสริมผ่านสื่อต่าง ๆ ของไทยอยู่เสมอ  อาจน าไปสู่การหวนค านึงถึงระบอบกษัตริย์ใน
หมู่ประชาชนลาว  เช่นเดียวกับ Martin Stuart-Fox (2003) และ Ryan Ford (2011) ที่ให้ทัศนะว่า
แนวทางท่ีรัฐบาลลาวในปัจจุบันเลือกใช้ในการเสริมสร้างความเป็นชาติให้เข้มแข็ง อันได้แก่การรื้อฟ้ืน
การเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ปลุกจิตส านึกรักชาตินั้นจะน าไปสู่การตั้งค าถามต่อความว่างเปล่าของราช
บัลลังก์เจ้าชีวิตที่ถูกโค่นล้มโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าแม้การเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลลาวจะส่งผลให้เกิด
การรื้อฟ้ืนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ลาวในยุคศักดินา พ้ืนที่ของกษัตริย์ได้กลับมาโลดแล่นในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติอีกครั้ง  แต่ขณะเดียวกัน  ก็เป็นการสร้างพ้ืนที่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ ผลิต
ความรู้เพื่อตอกย้ าถึง “ความอ่อนแอ” “ความไม่ดีไม่งาม” “ความพ้นสมัย” ของระบอบกษัตริย์ลาวสู่
สังคมลาวด้วยเช่นกัน   ที่ส าคัญภายใต้กระแสของการรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ รัฐบาลลาวยังได้
พยายามเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ระหว่างวีรกษัตริย์กับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รัฐบาลลาวได้พยายาม
สร้าง “จินตภาพ” ใหม่ให้แก่วีรกษัตริย์เปลี่ยนผ่านวีรกษัตริย์ยุคศักดินา ให้เป็นวีรกษัตริย์รัฐชาติสังคม
นิยม พร้อมกับที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลสังคมนิยมลาวได้ถูกสร้างความหมายใหม่ใน
ฐานะผู้สืบทอดอุดมการณ์และภาระหน้าที่ในการปกปักรักษาเอกราช เอกภาพและสร้างความรุ่งเรือง
ของชาติลาว 

 
6.2.1 การเชิดชูวีรกษัตริย์และการตอกย้ า “ความไม่ดีไม่งาม” “ความพ้นสมัย” 

ของระบอบกษัตริย์ลาว 
ในการเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว รัฐบาลพยายามแบ่งแยกกษัตริย์

ในมิติของบุคคล ออกจากระบอบกษัตริย์หรือกษัตริย์ในมิติของสถาบัน  ในการเชิดชูเจ้าฟูางุ่ม เจ้าไชย
เชษฐาธิราชและเจ้าอนุวงศ์นั้น  รัฐบาลชี้ให้เห็นว่า วีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ถูกเชิดชูด้วยเหตุที่ทั้ง 3 
พระองค์เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีต่อชาติลาวอย่างล้นเหลือ และอุทิศตนในการปกสร้างและปก
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ปักรักษาเอกภาพ เอกราช และความเจริญรุ่งเรืองของชาติ และเป็นคุณงามความดีท่ีเป็นเรื่องเฉพาะ
บุคคล ดังที่  สุเนด โพทิสาน ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติลาวในขณะนั้น ได้ให้สัมภาษณ์ใน
บทความ “ฟูางุ่มมิใช่การรื้อฟ้ืนระบอบกษัตริย์” ( Fa Ngum not a revival of monarchy)  ว่าการ
เชิดชูพระเจ้าฟูางุ่มมิได้เป็นการแสดงความชื่นชมต่อระบอบกษัตริย์ หากเป็นการยกย่องชมเชยใน
ฐานะวีรบุรุษ ผู้ทรงสละสติปัญญาและพลังทั้งหมดเพ่ือน าความสุขมาสู่ประชาชนลาวทุกชนชาติ          
ทุกเผ่า (อีแวนส์, 2549, น. 234)  

ขณะที่กษัตริย์ในมิติของความเป็นสถาบันนั้น รัฐบาลพยายามชี้ให้เห็นว่าระบอบ
กษัตริย์เป็นระบอบการปกครองที่เหนี่ยวรั้งสังคมลาวไม่ให้เจริญก้าวหน้า เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการ
พัฒนาชาติลาว นับตั้งแต่ ดวงไซ หลวงพะสี  หนึ่งในนักประวัติศาสตร์ผู้บุกเบิกการศึกษาค้นคว้าและ
เผยแพร่ประวัติและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวทั้ง 3 พระองค์ ในระยะต้นในผลงานหลายชิ้น อาทิ 
“สมเด็ จพระเจ้าฟูางุ่ม” “สมเด็ จพระเจ้าไ ชยเชษฐาธิราช ”  “สมเด็ จพระเจ้าอนุวง ศ์” และ “ 3 วีร
กษัตริย์แห่งอาณาจักรลาวล้านช้าง” ดวงไซ หลวงพะสี ได้ชี้ว่าพระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
และพระเจ้าอนุวงศ์เป็น 3 กษัตริย์ที่สมควรแก่การยกย่องเชิดชูจารุกบุญคุณ ด้วยมีวีรกรรมที่โดดเด่น
เป็นพิเศษ  แต่หากพิจารณาโดยภาพรวม ตลอดระยะเวลาที่ชาติลาวอยู่ภายใต้การปกครองของ
ระบอบกษัตริย์ ประชาชนลาวตกอยู่ภายใต้ความระส่ าระสาย มีแค่เพียงบางรัชสมัยเท่านั้นที่มีชีวิตที่
เป็นปกติสุขดังที่ว่า 

 
นับแต่พระเจ้าฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณี ได้รวบรวมชาติลาวให้เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียว
แล้ว จนถึงเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา (ปี ค.ศ. 1975 ) เจ้าชีวิตอง ค์สุดท้ายแห่งชาติลาวได้
อวสานการปกค รองลาวแบบเจ้าชีวิตศักดินาลง รวมแล้วมี 117 องค์กษัตริย์.  . . 
ตลอดเวลาอันยาวไกล 622 ปี (1353-1975) ชาติลาว แผ่นดิน และประชาชน ซึ่งมี ชีวิต
อยู่แต่ละยุ ค แต่ละสมัยได้พบกับ ชะตากรรมแห่งภัยสงคราม บ้านแตก สาแ หลกขาด 
บ้านเมืองอยู่ ไม่สงบ อันความสุขนั้นมีเท่าช้างพับหู มีเท่างูแลบลิ้น  (ดวงไซ หลวงพะสี , 
2000, น. ค าน า) 
 

การตอกย้ าถึงความอ่อนแอและความไม่ดีไม่งามของระบอบกษัตริย์ควบคู่กับการ
เชิดชูวีรกษัตริย์บางพระองค์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ ปรากฏชัดเจนมากข้ึนในงาน “ป ระวัติศาสตร์
ลาว (ดึกด าบรรพ์-ปัจจุบัน)” งานชิ้นส าคัญท่ีเป็นแม่บทของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวนับแต่ปี 
2000 หรือเป็น  “ประวัติศาสตร์ลาว  ฉบับราชการ ” น่าสนใจว่างานชิ้นนี้ได้อุทิศพ้ืนที่แก่การบันทึก
ประวัติศาสตร์สมัยระบอบกษัตริย์กว่า 700 หน้าจากเนื้อหาประวัติศาสตร์ลาวทั้งหมดประมาณ  
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1300 หน้า และเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า แม้ประวัติศาสตร์ชาติลาวที่เขียนขึ้นในปัจจุบันจะให้
ความส าคัญยิ่งกับการเชิดชูความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่และน้ าใจกล้าหาญของวีรกษัตริย์บางพระองค์อันได้แก่ 
พระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระเจ้าอนุวงศ์ แต่ขณะเดียวกัน ก็พยายามชี้ให้เห็นว่า ระบอบ
กษัตริย์หรือระบอบศักดินาเป็นระบอบที่สร้างความล้าหลังและกีดขวางการพัฒนาประเทศ ดังที่ว่า 

 
ระบอบราชาธิปไตยยังได้กดหน่วงพ้ืนฐานเศรษฐกิจของชาติลาวให้อยู่ในระดับเศรษฐกิจ
กสิกรรมขนาดน้อย หล้าหลัง ถูกร่องรอยเศษเหลือของระบอบกองล่ามผูกมัดอย่างหนัก 
และถูกกรงจักปกครองอันโหดร้ายของอาดยาสิ ทธิครอบง า ท าให้ประชาชนลาวอยู่ใน
สภาพหล้าหลังทางด้านวัฒนธรรม วิท ยาศาสตร์  อันได้กดหน่วงอย่าง ร้ายแรงที่สุด ต่อ
การขยายตัวทางด้านจิ ตใจ คุณสมบัติ และก าลังแห่งการผลิ ต ก าลังแห่งการสู้ รบของ
ประชาชนบรรดาเผ่าในประเทศลาว ฉะนั้นการลบล้างระบอบราชาธิปไตยในลาวจึงเป็น
การท าลาย อุปสรรคใหญ่ที่กีดขวางเส้นทางก้าวขึ้นของชาติลาว  (คณะค้นคว้าเฉพาะกิจ
ประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 1007) 

 
ตลอดระยะเวลาที่ลาวถูกปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ มีกษัตริย์ลาวจ านวนไม่น้อย

ที่อ่อนแอ ไร้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และการแย่งชิงอ านาจในกลุ่มกษัตริย์และศักดินา
ลาวเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ให้ชะตากรรมของชาติลาวตกต่ าเสื่อมถอยในหลายยุคหลายสมัย 
ยกตัวอย่างเช่น ภายหลังรัชกาลเจ้าไชยเชษฐาธิราชการแย่งชิงอ านาจในกลุ่มศักดินา ส่งผลให้ชาติลาว
ขาดความเป็นเอกภาพ ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของพม่าว่า  

 
ภายหลังเจ้าไชยเชษฐาธิราชสิ้นพ ระชนม์ ในปี 1571 แสนสุรินทร์ซึ่งเป็นนายทหารผู้
หนึ่งขึ้นครองบัลลังก์ และสถาปนาตนเป็นเจ้าชีวิต โดยใ ช้ชื่อว่า “พระอัยโกโพธิสัตว์” 
ในรัชกาลนี้ได้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิงบัลลังก์อยู่ในกลุ่มศักดินาอย่างรุนแรง  บรรดาเจ้า
เมืองซึ่งในเมื่อก่อนขึ้นกับอ านาจศักดินาอยู่ ศูนย์กลาง ซ้ ากลับลุกฮือขึ้นต่อสู้แยกตัวออก
จากศูนย์กลาง บ้านเมืองเกิดความสับสนวุ่นวาย ประชาชนไม่มีโอกาสสร้างสาเศรษฐกิจ 
ข้าเจ้าพากันอพย พออกจากนครหลวงเวียงจัน ทน์ลงไปทาง ภาคใต้อย่างหลวงหลาย 
บุเรงนองเห็นสภาพแตกแยกอยู่ในก ลุ่มศักดินาลาวล้านช้าง จึงยกทพับุกโจมตีอาณาจักร
ลาวล้านช้างเป็นครั้งที่ 3 ในปี 1574 (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2008ก, น. 156) 
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หรือการชี้ให้เห็นว่าความอ่อนแอและตกต่ าของชาติลาวในช่วงต้นศตวรรษท่ี 18 
ว่าเป็นผลมาจากความแตกแยกของวงศ์กษัตริย์ในกลุ่มศักดินาลาวที่แย่งชิงบัลลังก์ ส่งผลให้อาณาจักร
ลาวล้านช้างแตกเป็น 3 อาณาจักร 3 ศูนย์อ านาจ อันได้แก่ เวียงจันทน์ หลวงพระบางและจ าปาสักว่า 

 
มาถึงต้นศตวรรษท่ี 18 (ค.ศ. 1707) แผ่นดินล้านช้างถูกแบ่งออกเป็นสองตอน เพราะ
ความมักใหญ่ใฝุสูง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของบรรดาศักดินาล้านช้าง ถื อว่าจะมีการ
แบ่งดินแดนดังกล่าวมาแล้ว ก็ ไม่ ได้หมายความว่า ศึกกลาง เมืองเพ่ือชิงเอา ความ
ได้เปรยีบของกลุ่มศักดินาล้านช้างจะสงบลงได้ บรรดากลุ่มศักดินาทั้ง 3 อาณาจักร ต่าง
ก็แสวงหาหนทางสร้างก าลังเพ่ือคงอยู่ของตน ด้วยการไปขอความ ช่วยเหลือจากศักดินา
ต่างด้าว  

ศึกกลางเมืองชิงเอาทวงความได้เปรียบที่กล่าวมานั้น ไม่ได้เกิดผลดีอะไรให้แก่ผืน
แผ่นดินและประชาชนล้านช้าง ตรงกันข้ามศึกสงครามขยายยาวออกไปเท่าใดก็ยิ่งเป็น
การน าเอาประเทศชาติไปสู่ความวินา ศจิบหาย และทั้ง เป็นการหยิบยกดินแดนล้านช้าง
ไปผูกพันไว้กับความเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ อีกด้านหนึ่งมันได้เป็นผ ลดีให้แก่ศักดินา
อาณาจักรใก ล้เคียงท่ี ก าลังแสวง หาทิศทางขยายอา ณาเขต ควบเอาดินแดนของ
อาณาจักรอื่นเพ่ือสร้างความเป็นมหาอาณาจักร และการขึ้นเป็น ราชาธิราช อยู่ในแถบ
เอเชียอาคเนย์ (คณะค้นคว้าเฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 306) 
 

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ  งานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ลาวในปัจจุบันมุ่งขับเน้นให้เห็น
ว่า นับตั้งแต่ลาวแตกออกเป็น 3 อาณาจักร ความอ่อนแอเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและความ
ต้องการชิงอ านาจของกลุ่มศักดินาหลวงพระบาง เป็นสาเหตุส าคัญแห่งความตกต่ าของชาติลาวจนใน
ที่สุดส่งผลให้ลาวสูญเสียเอกราชยาวนาน ดังปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวชั้นมัธยมศึกษาปี   
ที่ 1  ที่กล่าวถึงการแผ่ขยายอ านาจของสยาม เข้ารุกรานลาว โดยมีเจ้าสุริยวงศ์ เจ้าชีวิตแห่งหลวงพระ
บางได้ช่วยเหลือสยามส่งกองทัพเข้าตีเวียงจันทน์ ส่งผลให้นครเวียงจันทน์อันรุ่งเรืองถูกท าลายย่อยยับ 
“เวียงจัน ทน์ร้างเป็นโพนขี้หมาจอก” ลาวทั้ง 3 อาณาจักร ตกเป็นประเทศราชของสยามในปี  ค.ศ. 
1779 พร้อมทั้งชี้ว่าศักดินาหลวงพระบางได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสยาม ดังที่ว่า 

 
ในปี ค. ศ. 1779 เจ้าสุริยวง ศ์แห่งหลวงพระบาง ที่เป็นศัตรูกับเจ้าสิริบุ ญสารแห่ง
เวียงจันทน์ได้ส่งทหารประมาณ 3000 คน มาตีเวียงจันทน์ช่วยสยาม...ด้วยการก ระท า
ดังกล่าวได้ท าให้ตัวเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นเถ้าถ่านและกลายเป็นเมืองร้าง จึงมีค าคม
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ได้กล่าวสืบทอดกันมา ถึงทุกวันนี้ว่า “เวียงจัน ทน์ร้างเป็นโพนขี้หมาจอก บางกอก ร้าง
เป็นมุ้งก ระต่ายนอน” ส่วนศักดินาหลวงพระบาง ผู้สมรู้ ร่วมคิดก็ตกอยู่ใต้อ านาจการ
ปกครองของสยามในฐานะเป็นประเทศราช (เมืองส่วย) โดยมีข้าหลวงใหญ่ของสยามมา
บัญชาการชี้น ากษัตริย์หลวงพระบาง (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2010, น. 77) 
 

ในสมัยสงครามเจ้าอนุวงศ์ก็เช่นเดียวกันที่แบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวได้ชี้ให้เห็น
ว่า การขาดความสามัคคี การถือผลประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าผลประโยชน์ของชาติของศักดินาหลวง
พระบางและศักดินาจ าปาสัก เป็นเหตุหนึ่งให้การต่อสู้ของเจ้าอนุวงศ์ปราชัย สืบต่อมาจนถึงสมัยที่ลาว
ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้ “สร้างแผนอุบายดึงดูดเอาศักดินาลาว
โดยเฉพาะเจ้าชีวิต จนในที่สุดเจ้าชีวิตอุ่นค าก็ได้ยอมอยู่ใต้อา รักขาของฝรั่ง” หลังจากนั้นจักรวรรดิ
นิยมฝรั่งเศสได้ปฏิบัตินโยบาย “เอาใจศักดินาลาว” เมื่อเจ้าชีวิตอุ่นค าสิ้นพระชนม์ ฝรั่งเศสได้ 
“อนุญาตให้มีเจ้าชีวิต (สักกะริน) ปกครองแต่อยู่ภายใต้การบงการของฝรั่ง” เมื่อเจ้าชีวิตสักกะริน
สิ้นพระชนม์ “จักรพรรดิฝรั่งได้แต่งตั้งเจ้าศรีสว่างวงศ์เป็นโอรสที่เรียนมาจากประเทศฝรั่ง  (เศส) ขึ้น
ครองราชย์บัลลังก์” 

อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ลาวได้เน้นย้ าถึงความอ่อนแอไร้สามารถของระบอบ
กษัตริย์ลาวมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ลาวแตกเป็น 3 อาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายศักดินาหลวงพระ
บางเป็นต้นเหตุของความตกต่ าและสูญเสียเอกราช ล่วงมาจนถึงเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนา เจ้ามหา
ชีวิตองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรลาวซึ่งถูกโค่นล้มอ านาจโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีข้อสังเกต
ว่าในช่วงแรกของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย ได้มีการเผยแพร่เรื่องการสละราชบัลลังก์และ 
“มติแต่งตั้งท่านศรีสว่างวัฒนาเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศ” ในสื่อต่าง ๆ ของลาว รวมถึง
ในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว แต่ภายหลังเมื่อเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาถูกส่งตัวไป 
“สัมมนา” ที่เวียงไซ เรื่องราวของพระองค์ถูก “ท าให้เงียบ” และ “หาย” ไปจากการรับรู้ของ
ประชาชนลาว  แทบไม่มีงานนิพนธ์ชิ้นใดเปิดเผยหรือกล่าวถึงเรื่องราวของพระองค์อีก กระท่ังในปี
ค.ศ. 1989 ข่าวการสวรรคตของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนา เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของลาวได้ถูก
เผยแพร่สู่สาธารณชน  จากการเปิดเผยของไกสอน พมวิหาน ผู้น าประเทศลาวระหว่างการเดินทางไป
เยือนประเทศฝรั่งเศส โดยไกสอนได้แจ้งว่าเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาสิ้นพระชนม์ด้วยโรคชรา  (มานะ 
มาลาเพชร , 2533, น. 140) และนับจากกลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ภายใต้กระแสการรื้อฟ้ืน
ประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์วีรกษัตริย์ลาว เรื่องราวของเจ้าชีวิต ศรีสว่างวัฒนาเจ้าชีวิตองค์
สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้างที่ปกครองแผ่นดินลาวได้ถูกบันทึกและเผยแพร่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของหน้าประวัติศาสตร์ชาติ โดยพระองค์ถูกน าเสนอในฐานะเจ้ามหาชีวิตผู้อ่อนแอยอมเป็น “หุ่นเชิด”
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ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและเป็นผู้ขัดขวางต่อการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องเอกราชของชาติ ไม่
สามารถสืบทอดอุดมการณ์ของวีรกษัต ริย์ เช่น เจ้าฟูางุ่ม เจ้าไชยเชษฐาธิราช ในการปกปูองรักษา
เอกภาพและเอกราชของชาติ ดังความตอนหนึ่งในหนังสือ “ชาติลาว คนลาว อดีตและปจัจุบัน” ว่า 

 
ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์แล้ว เจ้าศรีสว่างวัฒนาได้ครองบัลลังก์ 
เพราะประเทศชาติ ไม่ทันเอกภาพ ศึกสงครามยังเป็น ปัญหาส าคัญของชาติ ก าลังของ
พระองค์ (รัฐบาลของพระองค์นั้น) ตกอยู่ภายใต้การบัญชาของพวกล่าเมืองขึ้นเก่าและ
ใหม่ ประชาชนจ านวนส่วนใหญ่ ไม่เห็นดี ระบอบล่าเมืองขึ้น จึงท าการต่อสู้กับอ านาจ
การปกค รองของพระองค์ โดย ใช้ขบวนป ฏิวัติ ซึ่งน าหน้าโดยเจ้าสุ ภานุวงศ์นั้นนับวัน
ขยายตัวกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศ 

เจ้า ศรีส ว่างวัฒนาด าเนินนโยบายต้านขบวนปฏิวัติตามการบัญชาของพวก
จักรพรรดิต่างด้าว ด้วยเห ตุนั้นเองภายหลังสถาปนา สปป.ลาว ในวันที่ 2 ธันวา 1975 
พระองค์พร้อมด้วยเจ้าฟูาชายวงสว่าง (องค์มงกุฎราชกุมาร) จึงถูกไปสัมมนาที่เมืองเวียง
ไซแขวงหัวพัน และท้ังสองพระองค์ได้สิ้นพ ระชนม์ที่เมืองเวียงไซ ศูนย์ดัดสร้างนั้นเอง           
(พูทอง แสงอาคม, 2006, น. 86) 
 

เช่นเดียวกับงานนิพนธ์ของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม เรื่อง “ผู้น าพา
สถาปนาอา ณาจักรล้านช้างเอก ภาพ พระยาฟูางุ่มแหล่งหล้า ธรณี” ที่น าเสนอว่า ระบอบกษัตริย์
โดยเฉพาะเจ้ามหาชีวิต 2 พระองค์สุดท้าย (เจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา) ไม่
สามารถแสดงบทบาทในการเป็นสถาบันที่ปกปูองรักษาเอกราชของชาติ สืบต่อเจตนารมณ์ของวีร
กษัตริย์ลาวในอดีตได้ และด้วยเหตุนี้  พรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงต้องก้าวมาเป็นเสาหลักของชาติ
และประชาชนลาวแทนที่ระบอบกษัตริย์ สถาบันกษัตริย์ในการต่อสู้เพื่อเอกราช เอกภาพ และความ
เจริญรุ่งเรืองของชาติ ในอีกแง่หนึ่งก็เพ่ือสะท้อนความหมายว่าการล้มล้างระบอบกษัตริย์ซึ่งกีดขวาง
การพัฒนาชาติลาวเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมว่า 

 
ทุกวันนี้ศักดินาในโลกยังเหลืออยู่เพื่อเป็นเพียงขันตาละปัดเท่านั้น คือเป็นเพียงในนาม 
ไม่มีสิทธิอ านาจอันใด ส่วนลาวเรา นั้นชัดเจนที่สุดภายหลังอาณาจัก รล้านช้างแตกแยก
แล้วก็ถูกต่างชาติเข้ามารุกรานยึดครอง เข่นฆ่าราวีทุบตี ปล้นสะดม เช่น สยาม ฝรั่งและ
อเมริกาตามล าดับ ซ่ึงนับแต่เสียเอกราชเป็นต้นมา ระบอบศักดินาลาวได้มีเวลา รอด 
223 ปี เพ่ือพิสูจน์ตนเองแต่ก็ไมส่ามารถท าอะไรได.้.. ร้ายแรงกว่านั้นในบางครั้งระบอบ
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ศักดินาซ้ ากลับมาสวนทางกับขบวนประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเอกราช เ ช่น ในเวลาเจ้าเพชร
ราชน าพาประชาชนลาวต้านฝรั่งเพื่อประกาศเอกราช 12 ตุลา 1945 แต่กษัตริย์ ศรี
สว่างวงศ์ซ้ ากลับไปเข้าหาฝรั่งและน าเอาฝรั่งมา ท าลายขบวนประชาชนที่ต่อสู้เพื่อเอก
ราช ทั้งป ลดเจ้าเ พชรราช ออกจาก ฐานันดรศักด์ิท าให้ประชาชน ไม่พอใจ ในที่สุดมัน
เรียกร้องให้มีแกนน าใหม่  ภายใต้การน าพาของพ รรคประชาชนลาว ก็คือ พปปล. ใน
ปัจจุบันเป็นผู้จัดตั้งและน าพาทุก ชัยช นะของการปฏิวัติลาวและก้าวมา รอด การ
สถาปนาระบอบใหม่ สปปล. ในปัจจุบัน (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2002, น. 67-68) 

 
6.2.2 การเชิดชูวีรกษัตริย์ : การเชื่อมต่ออดีต-ปัจจุบันและสายสัมพันธ์ระหว่าง          

วีรกษัตริย์กับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
นอกเหนือจากการตอกย้ าเรื่องความไม่ดีไม่งาม ความอ่อนแอ ความพ้นสมัยของ

สถาบันกษัตริย์ควบคู่ไปกับการเชิดชูวีรกษัตริย์ในงานนิพนธ์ประวัติศาสตร์ชาติลาว  รัฐบาลลาวยังได้
พยายามสร้าง “จินตภาพ”  ใหม่ให้แก่วีรกษัตริย์ เปลี่ยนผ่านวีรกษัตริย์ยุคศักดินาให้เป็นวีรกษัตริย์รัฐ
ชาติสังคมนิยม โดยอาศัยกลวิธีต่าง ๆ อาทิ การจัดวางบทบาทของวีรกษัตริย์ในยุคศักดินาภายใต้โครง
เรื่องประวัติศาสตร์ชาติแบบสังคมนิยม หรือการขับเน้นคุณลักษณะของวีรบุรุษชาติมากกว่า
คุณลักษณะของกษัตริย์ผู้มีบุญบารมีและชาติก าเนิดสูงส่งตามขนบเก่า  

(1) จากขนบพงศาวดารสู่โครงเรื่องประวัติศาสตร์ชาติยุคสังคมนิยม  
ก่อนการปฏิวัติสังคมนิยม การบันทึกเรื่องราวความเป็นมาหรือการเขียน

ประวัติศาสตร์ของลาวอยู่ภายใต้ขนบการเขียนแบบพงศาวดาร กษัตริย์คือศูนย์กลางของ
ประวัติศาสตร์ เนื้อความหลักมุ่งน าเสนอพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ โดยเฉพาะด้านการสงคราม
การท านุบ ารุงบ้านเมืองและศาสนา พัฒนาการของประวัติศาสตร์ลาววิวัฒน์ไปตามรัชสมัยของกษัตริย์
แต่ละพระองค์ แต่ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม ประวัติศาสตร์แบบพงศาวดารที่มุ่งเชิดชูกษัตริย์ใน
ฐานะเสาหลักของชาติ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใต้อุดมคติแบบสังคมนิยมมุ่ง “ยกให้
เห็นน้ าใจรักชาติอันสูงส่ง และมู ลเชื้อการต่อสู้อันพีระอาจหารของประชาชนเผ่าต่าง ๆ ที่ได้ป ระกอบ
ส่วนสร้างตั้งและปกปักรักษาประเทศชาติ” ล าดับโครงเรื่องของพัฒนาการของประวัติศาสตร์ชาติผัน
แปรไปตามขบวนวิวัฒน์ของประชาชนในการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของชาติลาว 

น่าสนใจว่าเมื่อรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนนโยบายหวนกลับมาเชิดชูบทบาทของวีร
กษัตริย์ลาวในฐานะสัญลักษณ์ส าคัญของชาติลาวนั้น ประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ถูกผลิตขึ้นในระยะต้นของ
การส่งเสริมบทบาทวีรกษัตริย์ลาวหรือในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ยังคงอยู่ภายใต้ขนบการเขียนแบบ
พงศาวดาร ดังในผลงานหลายชิ้นของดวงไซ หลวงพะสี  อาทิ เรื่องสมเด็จพะเจ้าฟูางุ่ม สมเด็ จพระเจ้า



153 
 
ไชยเษฐาธิ ราช สมเด็ จพระเจ้าอนุวงศ์ และ 3 วีรกษัตริย์ แห่งอา ณาจักรลาวล้านช้าง  เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดในงานเหล่านี้ทั้งในเชิงโครงเรื่อง ล าดับเวลา วิธีการเขียน และเนื้อความที่
ปรากฏนั้นแทบไม่แตกต่างไปจากงานพงศาวดารลาวของมหาสิลา วีละวงส์ แต่อย่างใด  

กระทั่งในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา เมื่อกระแสความสนใจในการค้นคว้าประวัติ
วีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวได้เติบโตอย่างกว้างขวาง เรื่องราวบทบาทและวีรกรรมของวีรกษัตริย์ที่
ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ชาติลาวได้ถูกปรับเปลี่ยนการจัดวางโครงเรื่องใหม่ โดยมีการผสมผสาน
บทบาทของวีรกษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางของชาติตามขนบแบบพงศาวดารให้สอดคล้องกับโครงเรื่อง
ประวัติศาสตร์แบบสังคมนิยม ยกตัวอย่างเช่นในผลงานเรื่องประวัติศาสตร์ลาว  (ดึกด าบรรพ์-ปัจจุบัน) 
ประวัติศาสตร์ลาวฉบับราชการที่เป็นแม่บทของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาว นับแต่ปี 2000           
งานชิ้นนี้ได้ล าดับพัฒนาการโครงเรื่องของประวัติศาสตร์ลาวภายใต้ “Plot” ของประวัติศาสตร์ชาติว่า
ด้วย “การต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นเอกราช เอกภาพ และการต่อสู้ต้านการการรุกรานและยึดครองจาก
ต่างชาติ” ประวัติศาสตร์ชาติลาวถูกจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอนหลัก 18 บทย่อย อันได้แก่  

ตอนที่ 1 ประวัติศาสตร์ลาวโบราณ บทย่อยว่าด้วยเรื่อง วิวัฒนาการของรัฐ
ลาวโบราณ และเรื่อง การรวบรวมบรรดาเมืองลาวโบราณเข้าเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างเอกราช 
เอกภาพ 

ตอนที่  2 อาณาจักรลาวล้านช้างสมัยขยายตัวและเจริญรุ่งเรือง บทย่อยว่า
ด้วยเรื่อง อาณาจักรลาวล้านช้างภายหลังการรวมแผ่นดิน  อาณาจักรลาวล้านช้างสมัยเจริญรุ่งเรือง
และตีต้านการรุกรานของต่างชาติ และเรื่องอาณาจักรลาวล้านช้างสมัยเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 

ตอนที่ 3 ศักดินาลาวแตกแยกและการต่อสู้ของประชาชนลาวเพ่ือเอกราช บท
ย่อยว่าด้วยเรื่อง การแตกแยกของกลุ่มศักดินาลาวล้านช้างและศักดินาสยามเข้ารุกรานยึดครองลาว  
การต่อสู้ ไม่ยอมจ านนของประชาชนลาวต้านศักดินาสยาม  และเรื่อง การปกครองของศักดินาสยาม
และการรุกรานลาวของพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่ง 

ตอนที่ 4 การต่อสู้ของประชาชนลาวต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นฝรั่ง  บทย่อยว่าด้วย
เรื่อง แอกปกครองของพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งอยู่ลาว  เรื่อง ขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวต้านแอก
ปกครองของพวกล่าเมืองขึ้น  เรื่องการต่อสู้ของประชาชนลาวภายใต้การน าพาของพรรคคอมมิวนิสต์
อินโดจีนระยะต้น  เรื่องขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวระยะสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่องประเทศลาว
เอกราชและการต่อสู้ต้านพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งครั้งใหม่  และเรื่อง ชัยชนะของประชาชนลาวต่อสู้ต้าน
พวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งและต้านการแทรกแซงของจักรพรรดิอเมริกา 

ตอนที่ 5 การต่อสู้ภายใต้การน าพาอันปรีชาสามารถและฉลาดส่องใสของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  (1954-1975) บทย่อยว่าด้วยเรื่อง การต่อสู้มีชัยของประชาชนลาวต้านกล
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อุบายของจักรพรรดิอเมริกา และเรื่องระยะการต่อสู้ส าเร็จการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยในขอบเขตทั่ว
ประเทศ 

ตอนที่  6 ศักราช แห่งการก่อสร้างประเทศลาวสันติภาพ เอกราช เอกภาพ 
และวัฒนาถาวร  (1975-1999) บทย่อยว่าด้วยเรื่อง การก่อสร้างประเทศลาว สันติภาพ เอกราช 
เอกภาพ และวัฒนาถาวร 

ประวัติวีรกรรมของพระเจ้าฟูางุ่ม ถูกน าเสนอในตอนที่  1 ประวัติศาสตร์ลาว
โบราณ ในบทที่ว่าด้วย “การรวบรวมบรรดาเมืองลาวโบราณเข้าเป็นอาณาจักรลาวล้านช้างเอกราช 
เอกภาพ” ประวัติวีรกรรมของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ถูกน าเสนอในตอนที่  2 อาณาจักรลาวล้านช้าง
สมัยขยายตัวและเจริญรุ่งเรือง ในบทที่ว่าด้วย “อา ณาจักรลาวล้านช้างสมัยเจริญรุ่งเรืองและตีต้าน
การรุกรานของต่างชาติ” และประวัติวีรกรรมของพระเจ้าอนุวงศ์ อยู่ในตอนท่ี 3 ศักดินาลาวแตกแยก
และการต่อสู้ของประชาชนลาวเพ่ือเอกราช ในบทที่ว่าด้วย “การต่อสู้ ไม่ยอมจ านนของประชาชนลาว
ต้านศักดินาสยาม” 

การน าวีรกษัตริย์ในยุคศักดินามาสวมทับในโครงเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสังคม
นิยม ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวเช่นเดียวกัน โครงเรื่องประวัติศาสตร์ชาติในแบบเรียนลาว            
ทั้งฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรปี 1994 และฉบับปรับปรุงในปี 2009 ประวัติศาสตร์และวีรกรรมของ
เจ้าฟูางุ่ม ถูกน าเสนอในบทที่ว่าด้วย “การรวบรวมเมืองลาวโบราณเข้าเป็นอาณาจักรลาวล้านช้าง” 
เจ้าไชยเชษฐาธิราช ถูกน าเสนอในบท “การต่อสู้ของประชาชนลาวต้านศักดินาพม่า” และเจ้าอนุวงศ์ 
ถูกน าเสนอในบท “การต่อสู้ของประชาชนลาวต้านศักดินาสยามภายใต้การน าพาของเจ้าอนุวงศ์” 

ภายใต้โครงเรื่องประวัติศาสตร์ดังกล่าว พระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราช และพระเจ้าอนุวงศ์ จึงมิได้ถูกเชิดชูในฐานะมหาราชผู้เป็นศูนย์กลางหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนกง
ล้อประวัติศาสตร์ชาติตามขนบพงศาวดาร  แต่ถูกเชิดชูในฐานะผู้น าพาประชาชนลาวต่อสู้เพื่อปกปัก
รักษาเอกราชและเอกภาพของชาติ ต้านการรุกรานของต่างชาติควบคู่ไปกับการเชิดชูบทบาทของวีร
กษัตริย์ลาว บทบาทประชาชนลาวในการต่อสู้เพ่ือปกปักรักษาชาติบ้านเมือง ก็ได้รับการยกย่องและให้
ความส าคัญด้วยเช่นกัน ที่ส าคัญโครงเรื่องดังกล่าวยังสร้างความต่อเนื่องของสายธารประวัติศาสตร์
ชาติ จากบทบาทของวีรกษัตริย์ลาว ในการปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของชาติ นับจากเจ้าฟูางุ่ม
ผู้รวบรวมแผ่นดินลาว เจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้น าพาประชาชนลาวต้านการรุกรานของศักดินาพม่า เจ้า
อนุวงศ์ สู่บทบาทการต่อสู้ของประชาชนลาวต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นฝรั่ง มาจนถึงบทบาทของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว ในการน าพาประชาชนลาว ต่อสู้ต้านลัทธิล่าเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมอเมริกัน 
และในที่สุดสามารถสร้างศักราชใหม่  ในการน าประเทศลาวเข้าสู่ยุคแห่งสันติ ภาพ เอกราช เอกภาพ
และวัฒนาถาวรได้ในท่ีสุด 
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(2) จากวีรกษัตริย์ยุคศักดินาสู่วีรกษัตริย์รัฐชาติสังคมนิยม : การสร้างจินตภาพ
และความหมายใหม่ 
ในกระบวนการเชิดชูวีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์นั้นรัฐบาลได้มุ่งขับเน้น

คุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นวีรบุรุษของชาติ มากกว่าคุณลักษณะที่ผูกติดกับสถานะความเป็น
กษัตริย์  ความเป็นผู้มีบุญบารมีสูงส่งเหนือกว่าสามัญชนตามการเขียนประวัติศาสตร์ชาติภายใต้
ขนบพงศาวดาร น่าสังเกตว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ท่ีรัฐบาลเชิดชูในฐานะเสาหลักหรือศูนย์รวมจิตใจของ
ชาติลาวในยุคใหม่ ล้วนแต่ด ารงสถานะความเป็นกษัตริย์ “นักรบ” คุณลักษณะส าคัญที่ถูกขับเน้น 
ความสามารถในด้านการรบ ความกล้าหาญ เฉลียวฉลาดรู้จักวางแผนและประเมินสถานการณ์ และ
การเป็นผู้อุทิศตนเพื่อ “ชาติ” ปกปักรักษาเอกราช เอกภาพ และความเป็นชาติของลาว  

กรณีการเชิดชูเจ้าฟูางุ่ม สะท้อนถึงการสร้าง “จินตภาพ” ใหม่ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้วีรกษัตริย์ในยุคศักดินากลายเป็นวีรบุรุษของรัฐชาติสังคมนิยมลาว/สร้างจินตภาพใหม่
ของวีรกษัตริย์ลาวได้เป็นอย่างดีนับตั้งแต่เจ้าฟูางุ่มปรากฏพระองค์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ ทั้งในพ้ืน
ขุนบรม พงศาวดารล้านช้างฉบับต่าง ๆ จนมาถึง พงศาวดารลาวที่เขียนขึ้นภายหลังลาวได้รับเอกราช
จากฝรั่งเศส  เรื่องราวของเจ้าฟูางุ่มได้ถูกถ่ายทอดภายใต้ขนบการเขียนประวัติศาสตร์แบบจารีต คือมี
ลักษณะเป็นวีรบุรุษในต านาน มีเรื่องราวที่ผูกโยงกับปาฏิหาริย์ และในฐานะกษัตริย์ผู้สถาปนา
อาณาจักรลาวล้านช้างและผู้ที่สืบทอดเชื้อวงศ์จาก “ขุนบรม” ผู้ซึ่งแถนส่งให้มาปกครองโลกมนุษย์  
เจ้าฟูางุ่มจึงมีลักษณะพิเศษที่แสดงความเป็นผู้มีบุญบารมีสูงเหนือคนธรรมดาสามัญ ดังเรื่องราวที่ถูก
บันทึกว่า เจ้าฟูางุ่มก าเนิดมาแตกต่างจากบุคคลทั่วไป คือมี “แข้ว” หรือ ฟัน 33 ซี่ ลักษณะพิเศษนี้
ท าให้เจ้าฟูางุ่มถูกท านายว่า ไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมือง จึงถูกลอยแพลงสู่แม่น้ าโขง แต่แพของพระองค์
ไปหยุดอยู่บริเว ณหลี่ผี มีพระภิกษุเขมร น าไปเลี้ยงดู อบรมศิลปะวิทยาการความรู้ให้ และต่อมาเจ้า
ฟูางุ่มได้เข้าวังอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์จากพระเจ้าแผ่นดินเขมร ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดสะท้อนความเป็นผู้มี
บุญบารมีเหนือบุรุษสามัญชน สุดท้ายพระองค์ได้กลับมาปกครองบ้านเมืองรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง  
ดังที่ว่า 

 
เจ้าฟูางุ่มประสูติ ปีมะโรง จุลศักราช 678 (ค.ศ.1316) พระองค์เป็นรา ชโอรสของพระ
เจ้าฟูาเง้ียวห รือขุนผีฟูา เวลาป ระสู ติออกมานั้นมี ฟัน เกิดมาพร้อมทั้ง 33 ซ่ี พวก
อ ามาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย เห็นดังนั้นกลัวจะเป็นคนเข็ดขวางแพ้บ้านแพ้เมือง จึงพร้อม
กันข้ึนกราบทูลพระราชบิดา ขอให้เอาไหลน้ าเสีย  เจ้าฟูาเง้ียวขัดขืนค า ชาวเมืองไม่ได้ 
จึงสั่งให้เอาเจ้าฟูางุ่มใส่แพไหลน้ าโขง  พร้อมด้วยพ่อเลี้ยงนางนมและข้ าใช้...แพของเจ้า
ฟูางุ่ม ไหลไปตามแม่น้ า โขงได้ปีหนึ่งจึงไป ถึงหลี่ผี เวลานั้นมีพระภิกษุชาวเขมรตนหนึ่ง 
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นามว่ามหาปาสมันตะเถระ อาศัยอยู่วัดคูหาใกล้กับหัวหาดหลี่ผี พระมหาปาสมันได้เห็น
แพของท้าวฟูางุ่มมาจอดอยู่ที่นั้น  และได้ ทราบว่าเป็นพระราชโอรสแห่งกษัตริย์ลาวก็
เอาไปเลี้ยงไว้และสั่งสอนความรู้ ศิลปวิทยาการต่าง ๆ ให้ เมื่อพระกุมมารมีพระชนม์มา
ได้ 6-7 ปี จึงเอาถวายพระเจ้าแผ่นดินประเทศ เขมรที่นครหลวง (สิลา  วีระวงส์ , มหา, 
2001, น. 30)  
 

แต่นับจากทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เรื่องราวของเจ้าฟูางุ่มท่ีถูกถ่ายทอดใน
ประวัติศาสตร์ชาติลาวนั้นเปลี่ยนแปลงไป ประวัติศาสตร์เจ้าฟูางุ่มถูกปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะสามัญ
และมีการอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น เรื่องราว ปาฏิหาริย์ หรือเรื่องราวที่มีลักษณะของต านาน
และเทพนิยาย อาทิ เรื่องของการมี ฟัน 33 ซี่ ท าให้ถูกท านายว่าเป็นกาลีและถูกปล่อยลอยแพลงน้ า
โขงได้ถูกตัดออกหรือลดความส าคัญลง  เจ้าฟูางุ่มในประวัติศาสตร์ลาวยุคใหม่ คือ โอรสของขุนผีฟูาผู้
ถือก าเนิดข้ึนในช่วงที่บ้านเมืองเกิดความสับสนวุ่นวายจากการแก่งแย่งอ านาจของกลุ่มศักดินา เจ้า
ฟูางุ่มจึงได้ตัดสินใจเดินทางล่องแพไปทางภาคใต้ แสวงหาวิชาความรู้และผูกสายสัมพันธ์กับเจ้าชีวิต
เขมร เพ่ือเตรียมการเคลื่อนไหวในการรวมแผ่นดินลาวให้เป็นเอกภาพว่า 

 
เจ้าฟูางุ่มเกิดในปี 1316 ที่พระราชวังเชียงทอง ปี 1316 เป็นโอรสของขุนผีฟูาและยา
นางค าเฮียว  จากนั้นค าผงสั่งให้น าไปเลี้ยง โดยปูุเลี้ยง คืออ้ายเวียงผา (แสนหลวง) เป็น
ผู้ให้การศึกษาอบรม ฟูางุ่มก าเนิดขึ้นใน ระยะท่ีเหตุการณ์อยู่เมืองซวา  (หลวงพระบาง) 
ก าลังปั่นปุวน ซ่ึงเกิดจากความขัดแย้งกันอย่าง รุนแรงระหว่างกลุ่มศักดินาที่สืบเนื่องมา
ยาวนาน...ในตอนฟูางุ่มใหญ่ได้ 23 ปี จึงลงไปใต้ในปี 1339 ได้เดินทางล่องแพไปกับปูุ
เลี้ยง น้าเลี้ยง ตาเลี้ยง อาเลี้ยง พ่ีเลี้ยงและข้าเลี้ยง พร้อมนายทหาร 6 คน พร้อมบริวาร
ทหารเสืออีก 33 คน... 

ความจริงนั้นพระยาฟูางุ่ม พร้อมด้วยค ณะได้เคลื่อนไหวไปมาในเขต ภาคใต้ลาว
และในดินแดนส่วนหนึ่งที่ยังตกอยู่ใต้อิทธิพลของเขมร  เพ่ือคุมสภาพการรวมให้ได้อย่าง
ครบถ้วนและบาง ระยะก็ได้ลงไป รอดถึงอังกอร์ทมหรือนครทม เมืองหลวง เขมร ทั้งนี้          
ก็เพ่ือแสวงหาวิชาความรู้มี ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็เพ่ือผูกสาย
สัมพันธ์อันดีกับเจ้าชีวิตเขมร (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2002, น. 21 - 23) 
 

ประวัติศาสตร์ลาวยังได้วิเคราะห์ถึงความส าเร็จของเจ้าฟูางุ่มในการรวบรวม
แผ่นดินลาวเป็นเอกภาพว่ามาจากการที่พระองค์มีความมุ่งม่ัน รู้จักประเมินสถานการณ์ก าลังของ
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ตนเองและก าลังของฝุายตรงข้าม มีความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ จึงสามารถดึงการสนับสนุนจาก
ประชาชนลาวอย่างกว้างขวางว่า 

 
พระยาฟูางุ่มไม่เพียงแต่มีบุคลิกลักษณะที่ดีเด่นในตัวเท่านั้น แต่หากมีคุ ณสมบัติ ทัศนะ
หลักหมั้นเสมอต้นเสมอปลาย ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ของตน สามารถดึงดูดเอาความนับ
ถือจากมหา ชนได้เกินคาดหมาย ดังมีหัวเมืองที่ประชาชน ไม่ยอมลุกขึ้นต่อสู้อย่างเต็ม
ค าสั่งของเจ้าศักดินาท้องถิ่นของเขา  หันมาสนับสนุนขบวนรวบรวมลาวของพระยา
ฟูางุ่มโดยความสมั ครใจ เช่น ประชาชนเขตเมืองก ระบอง (แขวงค าม่วน) เมืองเชียง
ขวาง เมืองงอย เป็นต้น พระยาฟูางุ่มมีความฉลาดในการจัดตั้ง การน าพา พิเศษ คือการ
จัดตั้งน าพาเหล่า รบ รู้จักทะนุถนอมก าลังแ รงพ้ืนฐานของตนอย่างค ร่องแค ล้ว  คือ
เบื้องต้นพระยาฟูางุ่มมีก าลังพ ลเรื่อมต้นประมาณ 32 คนเท่านั้น จากนั้นมาขบวนต่อสู้
เพ่ือรวบรวมลาวก็ มีมากมายขึ้นเลื่อย ๆ ท าให้พระยาฟูางุ่มสามารถ ชั่งชาก าลังระหว่าง
ตนกับฝุาย ตรงกันข้ามอย่างถูกต้อง ...การก่อสร้างหลักแหล่งพ้ืน ฐานความสามัคคี
ภายใน สังเก ตเห็นว่าพระยาฟูางุ่มท าได้ดีเป็นพิเศษ ไม่มีแม่ทัพคนใดท่ีภักดีต่อพระยา
ฟูางุ่มแล้วหันมา ทรยศหักหลังต่อพระยาฟูางุ่ม...การจัดตั้งน าพาเหล่า รบล้วนแต่ เป็น
บุคคลส าคัญเก่งก ล้าและไว้เนื้อเ ชื่อใจของพระยาฟูางุ่ม  (คณะค้นคว้า เฉพาะกิ จ
ประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 111) 
 

ในส่วนของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็เช่นเดียวกัน  ประวัติศาสตร์ชาติลาวได้
เชิดชูพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในฐานะผู้น าพาประชาชนลาวสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรลาวล้าน
ช้าง โดยเฉพาะฐานะความเป็นกษัตริย์นักรบผู้เก่งกล้า ราชาหนึ่งเดียวที่สามารถต้านทานกองทัพของ
พระเจ้าบุเรงนอง ดังที่ประวัติศาสตร์ลาวได้ยกย่องความส าเร็จของพระเจ้าไชเชษฐาธิราชว่าเป็นเพราะ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช “มีสติ ระวังตัวสูง  มีสายตาท่านกว้างเห็นไกล คาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 
อย่างมีวิทยา ศาสตร์ สมเหตุสมผล พระเจ้าไ ชยเชษฐษธิราช ได้ย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมา
ตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจัน ทน์ ได้สร้างก าแพงเมืองคู่ค ลองร่องน้ าปูองกันเมืองไว้อย่างหนาแน่น ได้ผูกความ
สัมพันธไมตรีกับกษัตริย์แห่งก รุงศรีอยุธยาเพื่อเพ่ิมมิ ตรลดผ่อนศัตรู”  (บุนมี เทบสีเมือง , มหา, 2009, 
น. 136)  เช่นเดียวกับแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมที่ 4 ที่ได้ยกย่องความส าเร็จของพระเจ้าไช
เชษฐาธิราชว่าเป็นเพราะ “เจ้าไชยเชษฐาธิราช ผู้รวบรวมความสามัคคีปวงชน ใช้ภูมิสัญฐานและจุด
พิเศษของดินฟูาอากาศ เพื่อวางแผนตีศัตรูอย่างมีไหวพริบ ท่านมีสายตามองกว้างเห็นไกล รู้ใช้ยุทธโท
บายเพิ่มมติรผ่อนศัตรู” (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2008ก, น. 156) 
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ส าหรับพระเจ้าอนุวงศ์ ประวัติศาสตร์ชาติลาวได้ขับเน้นคุณลักษณะของความ
มุ่งม่ันต่ออุดมการณ์กู้เอกราชของชาติ แม้พระองค์จะถูกจับไปเป็นตัวประกันที่สยาม ถูกอบรมสั่งสอน
ให้ลืมชาติ แต่พระองค์กลับยังคงด ารงน้ าใจรักชาติอย่างดูดดื่ม  ประวัติศาสตร์ลาวในปัจจุบันได้
ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันและความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบของพระองค์ในการเตรียมการเพ่ือกู้เอกราช
ของชาติอย่างเป็นล าดับขั้น อาทิ การปรับปรุงความเข้มแข็งภายในอาณาจักร การปลุกระดมน้ าใจรัก
ชาติในหมู่ประชาชน การสร้างความสัมพันธ์กับเวียดนาม ขณะที่ในความสัมพันธ์กับสยามพระองค์ได้
เน้นการสร้างความไว้วางใจด้วยการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของประเทศราชอย่างครบถ้วนเพื่อ
ไม่ให้สยามระแวงสงสัย ดังบางช่วงตอนในแบบเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ว่า 

 
เจ้าอนุวง ศ์เป็นผู้หนึ่งที่มีไหว พริบ รู้สะสมบทเรียนในเวียกงานตัวจริง เพื่อวางแผนการ
เคลื่อนไหวในระยะต่อมา รู้จักใช้ก าลังแรงของปวงชน นอกนั้นอ านาจรัฐอยู่ศูนย์กลางยัง
ได้สร้างสายพัวพันและใก ล้ชิดติดแน่นกับหัวเมืองต่าง ๆ  ที่ข้ึนกับเวียงจัน ทน์อย่างเป็น
ประจ า ที่ส าคัญ ได้ใช้ความพยายามในทุกด้านเพื่อดึงดูดเอากลุ่มศักดินาอยู่เมืองพวน
และหลวงพระบาง แนใส่อยากรวบรวมก าลังแ รงจากปวง ชนเพื่อต้านศักดินาสยาม 
โดยเฉพาะเมืองจ าปาสัก เจ้าอนุวง ศ์ได้แต่งตั้งรา ชบุตรโยกไปเป็นเจ้าเมือง เหตุการณ์
ทั้งหมดท่ีก ล่าวมานั้น ได้แ สดงให้เห็นความพยายามของปวงประชาชนลาว โดยมีเจ้า
อนุวงศ์เป็นตัวแทน ท่านได้ใช้ยุทธวิธีคล่องแคล้ว เพื่อผ่อนคลายความขัดแย้งอยู่ ภายใน
ชนชั้นศักดินาลาว สุมทุกก าลังจากปวง ชนต่อสู้ต้านศักดินาสยาม และ แย่งเอาเอกราช
แห่งชาติ” (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2008ก, น. 175) 
 

ด้วยการขับเน้นคุณลักษณะของวีรบุรุษดังกล่าวข้างต้น จินตภาพของวีร
กษัตริย์ในประวัติศาสตร์ชาติลาวในปัจจุบัน จึงมิใช่วีรกษัตริย์ผู้ทรงฤทธานุภาพหรือผู้มีบุญบารมีอัน
สืบเนื่องจากชาติก าเนิดที่สูงส่ง แต่เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของ
ชาติลาว การขับเน้นคุณลักษณะวีรบุรุษชาติดังกล่าว ท าให้วีรกษัตริย์ยุคศักดินาลาวทั้ง 3 พระองค์ได้
ถูกร้อยรัดเชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนลาวอย่างสนิทแนบแน่น
มากกว่าเดิม ทั้งยังน่าสังเกตว่าคุณลักษณะของวีรกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ท่ีถูกขับเน้นไม่ว่าจะเป็นความ
มุ่งม่ัน ความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ รู้จักประเมินสถานการณ์  ซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์และยอมอุทิศชีวิต
เพ่ือชาติ  ไม่เพียงเป็นคุณสมบัติของวีรกษัต ริย์แต่เป็นคุณสมบัติของผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ผู้
สืบต่ออุดมการณ์ในการปกปักรักษาชาติลาว ผู้น าพาประชาชนลาวสร้าง “ศักราชใหม่” แห่งเอกภาพ 
เอกราช และวัฒนาถาวรให้เกิดขึ้น 
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(3) จากวีรกษัตริย์สู่พรรคประชาชนปฏิวัติ : ผู้สืบทอดจิตวิณญาณและอุดมการณ์
การปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของชาติ 
น่าสนใจว่าในกระบวนการเชิดชูวีรกษัตริย์ลาวในฐานะแกนหลักของชาติลาว 

ไม่เพียงพระเจ้าฟูางุ่ม พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระเจ้าอนุวงศ์เท่านั้นที่ถูกสร้างความหมายใหม่ 
เพ่ือร้อยรัดเชื่อมโยงวีรกษัตริย์ลาวเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสายธารประวัติศาสตร์ชาติลาว แต่ผู้น าพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้ถูกสร้างจินตภาพและความหมายใหม่เช่นเดียวกัน  

ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ก่อตั้งขึ้น (แม้พรรคจะมิยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน)  พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กล่าวถึงบทบาทของพรรคในฐานะผู้สืบทอด
อุดมการณ์มาร์กซ์ - เลนิน สืบทอดมูลเชื้อปฏิวัติจากชนชั้นกรรมาชีพอินโดจีน สืบทอดภารกิจในการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองจากโฮจิมินห์ ภายใต้การน าของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนว่า 

 
การสร้างตั้งพรรคประชาชนลาว เป็นการสมทบระหว่างขบวนการรักชาติของประชาชน
บรรดาเผ่า ขบวนกรรมกรกับลัทธิมาร์ก-เลนิน โดยสหายโ ฮจิมินห์เป็นผู้แผ่ขยายเข้าอิน
โดจีน การสร้างตั้งพ รรคได้เป็นบาดเลี้ยวป ระวัติกาลของการปฏิวัติลาว โดยสืบทอด
ภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์ อินโดจีน พรรคเราได้กรรมสิทธิ์ ผูกขาดในการน าพาการ
ปฏิวัติลาว ภายใต้คันธงของพรรค...มันได้สืบทอดมลูเชื้อต่อสู้ปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ
อินโดจีน ภายใต้การน าพาของ พรรคคอมมิวนิสต์ อินโดจีนและปัจจุบันนี้ ได้มีพ รรค
การเมืองของตนคือพรรคประชาชนลาว การปฏิวัติของประเทศเราเป็นภาคส่วนอันสนิจ
แน่นของการปฏิวัติของโลก ด าเนินไปในยุคสมัยภายหลังมหาปฏิวัติเดือนตุลา ซ่ึงเป็นยุค
สมัยที่ชนชั้น กรรรม โดยมี ลัทธิมาร์ก -เลนิน เป็นอาวุ ธด้านแนวคิดอันช นะเลิศได้
กลายเป็นก าลังใจการน าพาขบวนการปฏิวัติโลก 
 

แต่ในปัจจุบัน ภายใต้บริบทที่อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ต้องเผชิญกับวิกฤติ
ศรัทธาแห่งความชอบธรรม การล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก และการ
ปรับ เปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาประเทศสู่ทิศทางทุนนิยมในหลายประเทศคอมมิวนิสต์ อาทิ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เวียดนาม รวมถึงลาว ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวน่าสนใจว่า
รัฐบาลลาวและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เปลี่ยนแหล่งอ้างอิงทางอุดมการณ์ใหม่ การเน้นย้ าการสืบ
ทอดอุดมการณ์มาร์กซิสม์ การสืบทอดภารกิจจากพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้ห่างหายไป  วีร
กษัตริย์ลาวได้กลายเป็นแหล่งอ้างอิงในเชิงอุดมการณ์ใหม่ ดังที่ปรากฏว่าภายใต้กระบวนการเชิดชูวีร
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กษัตริย์ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้พยายามวางบทบาทของพรรคในฐานะผู้สืบทอดมูลเชื้อต่อสู้และ
สืบต่อเจตนารมณ์ของวีรกษัตริย์ในการปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของชาติ 

ดังในงานนิพนธ์เรื่อง “ผู้น าพาสถาปนาอา ณาจักรล้านช้างเอกภาพ พระยา
ฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณี ครบรอบ 450 ปี” ที่จัดท าโดยกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว ซึ่งได้ตอบ
ข้อสงสัยว่าเหตุใดรัฐบาลสังคมนิยมจึงหันไปยกย่องวีรกษัตริย์ยุคศักดินาเป็นสัญลักษณ์ของชาติลาว 
โดยการสร้างค าอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นว่าการปกครองภายใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของลาว
ในปัจจุบันเป็นห่วงโซ่ที่สืบต่อมาจากระบอบกษัตริย์ของเจ้าฟูางุ่ม เป็นห่วงโซ่แห่งสายสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้ เจ้าฟูางุ่มและพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้มีจิตวิญญาณ
หรืออุดมการณ์เดียวกัน คือมีความมุ่งมั่นและองอาจหาญกล้าในการปกปูองรักษาประเทศชาติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไกสอน พมวิหาน รัฐบุรุษผู้น าพาพรรคประชาชนปฏิวัติสร้างชาติภายใต้
ระบอบใหม่ได้รับการให้ความหมายว่าเป็นทายาทหรือผู้สืบทอดจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของวีร
กษัตริย์ในการปกปูองประชาชนลาวและพัฒนาประเทศลาวให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น  ประชาชนลาวจึง
ควรเคารพเชื่อฟังต่อการน าของพรรคประชาชนปฏิวัติในปัจจุบันดังค ากล่าวที่ว่า 

 
บางท่านอา จคิดว่าเป็น อะไร ระบอบสังคมนิยมของ  สปปล.  จะต้องไปยกย่องบรรดา
กษัตริย์ในระบอบศักดินา จะตอบค าถามนี้เราต้องเข้าใจขบวน รวมวัตถุนิยมประวัติ
วิพากษ์ คือต้องเข้าใจระบอบสังคมที่จะต้องผันแป รไปตามกฎเกณฑ์ของมัน มันจะผ่าน
จากระบอบหนึ่งไปสู่ระบอบหนึ่งตามกาลเทศะของมัน ใครก็ไปห้ามมันไม่ได้เด็ดขาด แต่
ส าคัญเราต้องเข้าใจ ห่วงโซ่แห่งการต่อเนื่องและเก่ียวพันที่เป็นผ ลซึ่งกันและกัน ฉะนั้น
ระบอบศักดินาและสาธารณรัฐก็คืออดีตและปัจจุบันของกันและกัน. . . 

กล่าวง่าย ๆ ก็คือถ้า ไม่มีครั้งนั้น เราอา จจะไม่มีครั้งนี้ เรามี  สปปล.  ในปัจจุบันก็
เพราะมีอาณาจักรลาวล้านช้างใน ครั้งก่อน เรามีท่านป ระทานไกสอน พมวิหาน  ผู้น าที่
เคารพรักในการสถาปนา สปปล.  ในปัจจุบันก็ เพราะเรามีพระยาฟูางุ่มแหล่งหล้าธรณีผู้
น าพารวบรวมสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้างใน ครั้งก่อนนั้นเอง (กระทรวงแถลงข่าว
และวัฒนธรรม, 2002, น. 66) 
 

เช่นเดียวกับกรณีของพระเจ้าอนุวงศ์ งานประวัติศาสตร์ลาวเกือบทุกชิ้นได้
พยายามเชื่อมโยงมูลเชื้อ การต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิวัติว่าสืบต่อมาจากจิตวิญญาณแห่งความรัก
ชาติและการอุทิศชีวิตเพ่ือกอบกู้เอกราชจากพระเจ้าอนุวงศ์ดังที่ว่า 
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เจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์ลาวองหนึ่ง ที่องอาจกล้าหาญไม่เคยยอมเป็นข้อยข้าม้าใ ช้แก่ต่าง
ด้าว (ตายเป็นผีดีกว่าเป็นข้อยข้า) เจ้าอนุวง ศ์ เจ้าราชวงศ์ พร้อมด้วยเ ชื้อพันธ์พงศ์เผ่า
ของท่าน ล้วนแต่มีน้ าใจรักชาติอันสูงส่ง พร้อมกันลุกข้ึนกอบกู้เอาเอกราช ต่อสู้จนถึง
เลือดหยาดสุดท้าย นี้คือมูลเชื้อของชาติลาวเรา สืบต่อกันมาเท่าทุกวันนี้ ถึงแม้ขบวนกู้
อิสรภาพของเจ้าอนุวงศ์ไมไ่ด้รับชัยชนะ เนื่องจากหลายสาเห ตุที่กล่าวมาถึงข้างต้นนั้นก็
ตาม แต่มันได้ก ลายเป็นแบบอย่าง ก ลายเป็นทวนไฟแห่งการต่อสู้ปฏิวัติต้านพวกต่าง
ด้าวสืบเนื่องกันมาเป็น ระยะ  การต่อสู้ต้านกับการปกค รองของสยามก็ยังสืบต่อ          
มาถึงสมัยพวกฝ รั่ง – ก้าวมาจัดตั้งเป็นพ รรค ปฏิวัติคือพ รรค ประชาชนปฏิวัติลาว          
ผู้จัดตั้งและน าพาขบวนการปฏิวัติลาวจนได้รับชัยชนะมาเท่าทุกวันนี้ (พูทอง แสงอาคม , 
2006, น. 71) 
 

การสืบต่อมูลเชื้อต่อสู้จากเจ้าอนุวงศ์ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจากการที่      
ไกสอน พมวิหานได้ใช้ชื่อ “เจ้าราชวงศ”์ โอรสของเจ้าอนุวงศ์ผู้มีวีรกรรมหาญกล้าในการสู้รบไม่ยอม
จ านนต่อสยามแต่ได้หายสาบสูญไปในสงคราม มาเป็นชื่อกองก าลังปฏิวัติ ( กองก าลังติดอาวุธ/ กอง
ก าลังประกอบอาวุธ) กองแรกที่จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1949 ในช่วงของการท าสงครามปฏิวัติและกอง
ราชวงศ์กลายเป็นต้นก าเนิดของกองทัพประชาชนลาวดังที่ว่า  

 
สงครามต่อสู้เพื่อเอกราชครั้งนั้น ถึงจะปราชัยให้แก่ศัตรูผู้รุกรานและผู้น าลาวในครั้งนั้น
ได้ถูกพวกสยามจับได้ น าไป ทรมานอย่างโหด ร้ายปุาเถื่อน เพ่ือหวังดับมอดน้ าใจต่อสู้
ของประชาชนลาวให้หมดไป แต่ผู้น าลาวจ านวนหนึ่งสามารถเอาตัวหลบหนีไปได้ และ
ยังสืบต่อต่อสู้ไป  ได้สืบต่อเค ลื่อนไหวต่อมาอีกหลายสิบปี โดยมีที่ม่ันอยู่เขตค าม่วน 
สะหวันนะเขต  ขบวนการต่อสู้ได้ขยายตัวในรูปของขบวนผู้มีบุญอีกหลายระ ยะ 
ประชาชนลาวได้จดจ ามู ลเชื้อต่อสู้ของเจ้าอ นุวงศ์ เจ้าราชวงศ์  ตลอดมา โดยเขียนเป็น
พ้ืนเวียงราชวงศ์ พื้นทองด าเวียงจัน  ท าให้มู ลเชื้อต่อสู้ครั้งนั้น ไม่มีศูนย์สิ้น  จนในที่สุด
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้มีมติให้ประชาชนลาวสร้างกองทั พตนเองขึ้นในปี 1949 มี
ชื่อว่า “กองราชวงศ”์ ซ่ึงเอาชื่อของเจ้าราชวงศ์ผู้องอา จกล้าหาญในหลายครั้งรบ เช่น 
สามารถใช้หอกแทงพระยาราชสุภาวดี แม่ทัพใหญ่ของสยามตกลงหลังม้าและฟันพ ระ
ยาพิพิธขาดครึ่ง ภายหลังสงค รามปราชัยแล้วเจ้าราชวงศ์ยังสืบต่อต่อสู้อย่าง ไม่ลดละ
และได้ ถึงแก่กรรมที่เมืองเว้ กองราชวงศ์ได้ก ลายเป็นกองทั พประชาชนลาวในปัจจุบัน  
(คณะค้นคว้าเฉพาะกจิประวัติศาสตร์ลาว, 2000,  น. 446) 
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น่าสนใจว่า  นอกเหนือจากกองราชวง ศ์ภายใต้การน าของท่านไกสอน พมวิ
หาน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว งานนิพนธ์ที่น าเสนอเรื่องประวัติศาสตร์เส้นทางการต่อสู้ของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยเฉพาะที่ตีพิมพ์ในช่วงตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ได้ระบุถึง
ข้อมูลการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชของกลุ่มผู้รักชาติภายใต้การน าของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวใน
ระยะต้นว่าได้มีการจัดตั้งกองก าลังติดอาวุธ (กองก าลังประกอบอาวุธ ) ภายใต้ชื่อที่เชื่อมโยงกับชื่อของ
วีรกษัตริย์ในอดีตของลาวพระองค์อ่ืน ๆ ของลาวอีกไม่น้อย อาทิ “กองฟูางุ่ม” “กองไชยเชษฐาธิราช” 
“กองไชยจักรพรรดิ” “กองสามแสนไท” และ “กองปา ใจ” ดังปรากฏในผลงานเรื่องประวัติศาสตร์
ลาวดึกด าบรรพ์ – ปัจจุบันที่ว่า  

 
กองทัพลาวอิสระ ซึ่งคือกองทัพประชาชนลาวในปัจจุบันนี้ ได้รับการสร้างตั้งข้ึนอย่าง
เป็นทางการในวันที่ 20 มกราคม 1949 อยู่ที่เขตท่ีมั่นซ าเหนือ โดยจัดพิธีประกาศอย่าง
เป็นทางการอยู่ กองรา ชวงศ์  ซึ่ง คือสหาย  ไกสอน เป็นผู้บัญ ชาการสูงสุด...และถัด
จากนั้นบรรดากองเอกราชอื่น ๆ เช่น กองไชยจักรพรรดิ กองไชยเชษฐาธิราช  กองปา
ใจ และ กองฟ้างุ่ม  ก็ได้ รับการประกาศ รับ เอาเข้า ร่วมแถวกองทั พลาว อิสระ เป็น
ทางการต่อเนื่องกันมา ภายใต้การ ชี้น าโดย ตรงของสาขา พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน
ประจ าลาว (คณะค้นคว้าเฉพาะกิจประวัติศาสตร์ลาว, 2000, น. 747-748) 
 

ทั้งนี้  มีข้อน่าพิจารณาว่าชื่อกองก าลังปฏิวัติภายใต้การน าของขบวนการ
คอมมิวนิสต์ลาวที่ตั้งตามพระนามของวีรกษัตริย์ลาวพระองค์อ่ืน ๆ เหล่านี้แทบไม่เคยถูกเน้นย้ าหรือ
ให้ความส าคัญมาก่อนในงานนิพนธ์ที่ว่าด้วยการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่
ตีพิมพ์ในช่วงก่อนทศวรรษ 1990 โดยงานนิพนธ์ส่วนใหญ่จะมีการระบุแค่เพียงว่ามี “กองเอกราช” 
“กองก าลังประกอบอาวุธ” “กองก าลังนักรบรักชาติ” ปฏิบัติการอยู่ในพื้นท่ีต่าง  ๆ โดยมิได้กล่าวถึง
หรือให้ความส าคัญกับชื่อกองที่ตั้งข้ึน  

นับแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา งานนิพนธ์ที่บอกเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ลาวในระยะต้นของการปฏิวัติได้มีการให้ความส าคัญ
กับการเชื่อมโยงมูลเชื้อปฏิวัติเข้ากับการเชิดชูวีรกรรมของวีรกษัตริย์ลาวมากขึ้น มีการเน้นอธิบาย
ความโดยละเอียดมากขึ้นว่าผู้น าคนส าคัญของพรรคคนใดบ้างท่ีสังกัด กองฟูางุ่ม กองไชยเชษฐา กอง
ไชยจักรพรรดิ กองสามแสนไท  อาทิ หนังสือ ชีวิตและภารกิจปฏิวัติของประธานไกสอน พมวิหาน ที่
จัดท าโดยคณะรับผิดชอบหอพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน ได้ให้รายละเอียดข้อมูลว่า  “กองฟูางุ่ม” นั้น 
อยู่ภายใต้การบัญชาการของ สหายหมื่น สมวิจิด  ส่วน “กองไชยจักรพรรดิ”(กองไซจักกะพัด) และ 
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“กองสามแสนไท” เจ้าสุภานุวงศ์ได้เป็นผู้น าในการจัดตั้ง โดยให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของแกนน า
การเคลื่อนไหวหลายท่าน อาทิ สหายค าไต สีพันดอน สหายสีทน กมมะด า สหายพูน สีปะเสิด ส่วน 
“กองปาไจ” มีท่านไฟด่าง ลอเบียยาว เป็นผู้บัญชาการ (วิวัน จันทะโคด และคณะ, 2012, น. 62-63) 

ขณะที่หนังสือเรื่องความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 3 ที่ตีพิมพ์ปี 2011 ก็
เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้มีการบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและการต่อสู้ของกองฟูางุ่มและกอง
ไชยจักรพรรดิไว้เป็นหัวข้อเฉพาะ ในส่วนของกองไชยจักรพรรดิหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความส าคัญกับการ
ขับเน้นบทบาทการน าของท่านค าไต สีพันดอน อดีตผู้น าสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวคนที่สองที่ควบต าแหน่งประธานพรรคและประธานประเทศ ต่อจากท่านไกสอน พมวิหาน  ดัง
เนื้อความว่า 

 
ในเดือนธันวาปีเดียวกัน ส มเด็จเจ้าสุภานุวงศ์ได้สร้างตั้งกอง ไชยจักรพรรดิ  2 ขึ้น โดย
แต่งตั้งท่านสีทน กมมะด า เป็นผู้บัญชาการ ท่านสีทน กมมะด า เป็นนักต่อสู้ที่มีบ ทบาท
มานาน จึงสามารถบัญชาการสู้ รบบุกโจมตีกองทหารฝรั่ง มี ชัยชนะมาทุกการรบ กลาง
ปี 1947 สมเด็จเจ้าสุภานุวง ศ์ได้แต่งตั้งท่านค าไต สีพันดอน เป็นผู้ต่างหน้าเพิ่ม ไป
ประจ าการอยู่ที่กอง ไชยจักรพรรดิ  2 ในนามผู้ แทนรัฐบาล ลาวอิสระ เพื่อชี้น าพากอง
ดังกล่าวโดยตรง เพราะการติดต่อสื่อสารกับศูนย์กลางไม่สะดวก ท่านค าไตได้ท าหน้าที่
ส าคัญในการลุโล่งค ณะบัญชาการและพนักงานในกอง ไชยจักรพรรดิ  2 ให้เข้าใจสภาพ
การและการเคลื่อนย้ายฐานที่หมั้นไปสู่ทิศตะวันออก  (บุนมี เทบสีเมือง , มหา, 2011, 
น. 345) 
 

ลักษณะดังกล่าวนี้  ไม่เพียงปรากฏในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ แต่ยังปรากฏ
ในต าราแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวด้วย  ดังในการเปรียบเทียบเนื้อหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวที่
ตีพิมพ์ ฉบับปี  ค.ศ. 1979 ฉบับปี ค.ศ.  1997  และ ฉบับปี ค.ศ. 2012 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์และพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวในสมัยการเรียกร้องเอกราชและการปฏิวัติสังคมนิยมพบว่า ในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ฉบับปี  ค.ศ. 1979 ซึ่งนับเป็นแบบเรียนประวัติศาสตร์ชุดแรกภายหลังการปฏิวัติสังคม
นิยม มีเพียงการกล่าวถึงเฉพาะการก่อตั้ง “กองราชวง ศ์” ภายใต้การน าของท่านไกสอน พมวิหาน ใน
ฐานะกองก าลัง ติด อาวุธชุดแรกของกองทัพลาวอิสระ ดังส่วนหนึ่ง ของ เนื้อ หาในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์มัธยม 3 ว่า 
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เหตุการณ์ส าคัญหนึ่งใน ระยะนี้ คือจากกองประกอบอาวุ ธโฆษณา ได้กลายเป็นก าลัง
ประกอบอาวุธที่เข้มแข็ง ในวันที่ 20. 1. 1949 กองทัพลาวอิสระ (ปัจจุบันคือกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนลาว) ก็ได้รับการสร้างตั้งข้ึนอยู่ในเขต ชนชาติส่วนน้อย ที่ขึ้นกับ
เมืองเชียงค้อ แขวงหัวพัน กองที่ก าเนิดขึ้น แห่งแรก  คือ กองราชวงศ์ ในเวลานั้นกอง
ราชวงศ์มีเพียงแต่ 25 คน โดย มีท่านไกสอน พมวิหาน  เป็นผู้บัญชา เหล่าทหารส่วน
ใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของชาวไร่นาผู้ทุกข์ยาก (กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและ
ธรรมการ, 1979, น. 8) 
 

เมื่อพิจารณาแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับปี ค.ศ. 
1997 ปรากฏข้อมูลว่าแบบเรียนฉบับนี้ได้มีการกล่าวถึงความส าคัญของการจัดตั้งกองราชวงศ์ของ
ท่านไกสอน โดยเชื่อมโยงการจัดตั้งเข้ากับมติความเห็นของคณะพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนประจ าลาว 
ที่ต้องการให้มีการจัดตั้งกองก าลังที่มีเอกภาพและนอกจากจะกล่าวถึงการก่อตั้งกองราชวงศ์ของท่าน
ไกสอน พมวิหาน ดังกล่าวข้างต้น แล้ว แบบเรียนวิทยาศาสตร์สังคม ชั้นมัธยมปีที่ 3 ยังกล่าวถึงการ
ก่อตั้งกองก าลังติดอาวุธ (กองประกอบอาวุธ) อ่ืน ๆ ที่มีการตั้งชื่อตามพระนามวีรกษัตริย์ลาว  อาทิ 
กองไชยเชษฐาธิราช กองไชยจักรพรรดิ กองฟูางุ่ม กองปาใจ ดังส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ว่า 

 
การปฏิวัติได้เ รียกร้องให้มีก าลังประกอบอาวุ ธมีการจัดตั้งเป็นเอกภาพในการต่อสู้ ของ
คณะพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าลาว ได้รวบรวมเอาบรรดาพนักงาน นัก รบจากหน่วย
กองหลอน กองโฆษณาผู้ดีเด่นมาจัดตั้งเป็นกองทั พลาวอิสระ โดยใช้ชื่อว่า กองราชวงศ์ 
ซ่ึงได้สร้างตั้งข้ึนในวันที่ 20 มกราคม  ปี 1949 อยู่เขตที่หมั้นซ าเหนือ (กองทั พ
ปลดปล่อยประชาชนลาว และปั จจุบันคือกองทัพประชาชนลาว) โดย มีท่านไกสอน         
พมวิหาน เป็นผู้บัญชาการสูงสุด . . .  

นับแต่ปี 1946–1949 ขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวได้ขยายตัวอย่างแข็งแ รง
และมีพ้ืนฐานหนาแน่นไปทั่วประเทศ ใช้จุดพิเศษของแต่ละเขต ก าลังประกอบอาวุ ธได้
ก าเนิดข้ึนเ ช่น การสร้างตั้งกอง ราชวงศ์ กองไชยเชษฐาธิราช กองไชยจักรพรรดิ กอง
ฟูางุ่ม กองปาใจ การปฏิวัติลาวได้เรยีกรอ้งรวบรวมเอาบรรดาการจัดตั้งเข้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียว (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ, 1997ข, น. 6-8) 
 

ส่วนในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับปี ค.ศ. 2012  
ข้อที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งคือ แม้จะมีเนื้อหาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงกองราชวงศ์และกล่าวถึง
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การก่อตั้งกอง ก าลังติดอาวุธ อ่ืน ๆ ที่มีการตั้งชื่อตามพระนามวีรกษัตริย์ลาว คล้ายคลึงกับแบบเรียน 
ฉบับปี ค.ศ. 1997 แต่ในแบบเรียนฉบับนี้ได้เน้นความส าคัญเรื่องการจัดตั้งกองราชวงศ์ของท่านไก
สอนว่าเพ่ือให้มีก าลังทหารที่เข้มแข็ง โดยไม่มีข้อความที่กล่าวถึงกองราชวงศ์ของไกสอนว่าอยู่ภายใต้
การชี้น าของคณะพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนประจ าลาวแต่อย่างใด ดังส่วนหนึ่งเนื้อความว่า 

 

ผ่านการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าของบรรดาหน่วยกองหลอนและกองโ ฆษณาประกอบ
อาวุ ธจึงเกิดมีผ ลส าเร็จ ในการป ลุกระดมประชาชนให้เข้า ร่วมการต่อต้านพวกล่า
เมืองขึ้นฝรั่ง และการเค ลื่อนไหวสกัดรัดตีกองทหารฝรั่งก็นับ ครั้งนับเพิ่มขึ้น ท าให้พวก
เราได้รับความเสียหายมากขึ้น เพื่อท าให้การเคลื่อนไหวต่อต้านพวกล่าเมืองขึ้นฝรั่งเป็น
กอง ก าลังที่เข้มแข็งกว่าเก่านั้นอยู่ที่เขตท่ีหมั้นซ าเหนือ ท่านไกสอน  พมวิหานได้
ประกาศจัดตั้งก าลังประกอบอาวุ ธขึ้นเป็นทหารหลวง ในวันที่ 20 มกราคม ปี ค.ศ. 
1949 กล่าวว่า ‘กองทัพลาวอิสระ หรือ กองทั พราชวงศ์ ’ โดยมีท่านไกสอน พมวิหาน 
เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา, 2012, น. 71) 
 

อาจกล่าวได้ว่า ต าราแบบเรียนประวัติศาสตร์ในระยะต้นของการปฏิวัติมี
เพียงการพูดถึงการก่อตั้งกองราชวงศ์ของไกสอน พมวิหาน แต่นับจากกลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา
ประวัติศาสตร์ลาวที่ตีพิมพ์ภายใต้หลักสูตรใหม่ การเชื่อมโยงมูลเชื้อปฏิวัติและน้ าใจรักชาติของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวที่อ้างอิงการสืบต่อจากวีรกษัตริย์ในยุคอดีตมากข้ึน ดังการอ้างถึงการจัดตั้งกอง
เจ้าฟูางุ่ม กองไชยเชษฐา ซึ่งไม่ปรากฏในแบบเรียนยุคก่อนหน้า ขณะที่ดูเหมือนว่าได้ลดทอนเนื้อหา
และการให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงแนวทางการต่อสู้หรือการเคลื่อนไหวภายใต้การชี้น าของพรรค
คอมมิวนิสต์อินโดจีนลง 
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บทที่ 7 
อนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ :  

การส่งผ่านความหมายในฐานะ “สัญลักษณ์ชาติ” ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 
 

ในบรรดากลไกของรัฐบาลลาวในการส่งผ่านแนวคิดการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะ
สัญลักษณ์ความเป็นชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาวก็คือ การสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาว มานิตย์ 
นวลลออ ( 2533) อธิบายความส าคัญของอนุสาวรีย์ในรัฐสมัยใหม่ว่า อนุสาวรีย์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มี
ความคงทน มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ง่ายและตั้งอยู่ในที่สาธารณะ ตลอดจนรูปลักษณ์ของ
อนุสาวรีย์ที่มีแง่มุมของความงดงามทางศิลปะ ดังนั้น  ในยุคสมัยใหม่อนุสาวรีย์จึงมักถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการส่งผ่านความคิด ทัศนคติ ค าสั่งสอน  นโยบาย ของรัฐไปสู่ประชาชน อนุสาวรีย์ท า
หน้าที่รับใช้จุดมุ่งหมายทางการเมืองของผู้ปกครองเป็นส าคัญ มาลินี คุ้มสุภา  (2548) ได้ให้ค าอธิบาย
เรื่องแนวคิดวีรบุรุษกับการสร้างสัญลักษณ์ทางการเมืองเช่นอนุสาวรีย์ในรัฐสมัยใหม่ว่า เป็นการจ าลอง
เอาอุดมคติหรือคุณธรรมที่รัฐและสังคมในขณะนั้นยกย่องมาไว้ในรูปบุคคล  การท าให้อุดมคตินี้อยู่ใน
รูปของบุคคล ท าให้สามารถย้ าหรือถ่ายทอดอุดมคติได้ง่ายเพราะสามารถสร้างพิธีกรรมข้ึนมาแวดล้อม
ได้ ดังนั้น แม้อนุสาวรีย์ส่วนใหญ่จะสร้างในรูปบุคคลแต่ความหมายที่ส่งผ่านมิใช่เพียงเรื่องเฉพาะ
บุคคลหรือปัจเจก กลับมีความมุ่งหมายหรือกลายเป็นเวทีที่สะท้อนเรื่องราวของรัฐชาติ  การสร้าง
อนุสาวรีย์ในฐานะสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ใช่เพื่อร าลึกถึงสิ่งที่จบสิ้นในอดีต หรือไม่มีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่อนุสาวรีย์เป็นที่อยู่ของเรื่องราวแห่งวีรบุรุษท่ีส่งผ่านอดีตเพ่ือเชื่อมต่อกับปัจจุบัน  

เมื่อพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศลาว จากการศึกษาของ  Evans, G. (1998) 
พบว่านับตั้งแต่ที่ลาวได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ผู้ปกครองรัฐได้ใช้อนุสาวรีย์เพื่อส่งผ่าน
ความหมายทางการเมือง ส่งผ่านอุดมการณ์ชาติของรัฐมาโดยตลอด อนุสาวรีย์แห่งแรกของลาวที่สร้าง
ขึ้นภายใต้แนวคิดของรัฐสมัยใหม่  ได้แก่ อนุสาวรีย์ “ออกุสต์ ปาวี” นักส ารวจชาวฝรั่งเศสผู้มีบทบาท
ในการน าลาวเข้าเป็นรัฐในอารักขา (และอาณานิคมในเวลาต่อมา) ของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้สร้าง
อนุสาวรีย์ปาวีในช่วงที่สถานะและอ านาจของของฝรั่งเศสสั่นคลอนภายใต้บริบทของสงครามโลกครั้ง  
ที่ 2 การแผ่อ านาจของญี่ปุุน และการแผ่ “ลัทธิไทยใหญ่” ในสมัยรัฐบาลจอมพล  ป. พิบูลสงคราม 
ของไทยเข้าสู่อินโดจีน การสร้างอนุสาวรีย์ปาวีพร้อมรูปปั้นเด็กน้อยชายหญิงลาวสองคนก าลังมอบ
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ดอกไม้ให้ปาวีด้วยความชื่นชม สะท้อนความมุ่งหมายของฝรั่งเศสการสร้างส านึกให้คนลาวนับถือบูชา
ฝรั่งเศส1 

ในสมัยรัฐบาลราชอาณาจักร อนุสาวรีย์ที่เกิดข้ึนในยุคนี้สะท้อนความคิดในการใช้
อนุสาวรีย์เพื่อส่งผ่านอุดมการณ์เชิดชูระบอบกษัตริย์และการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลลาว
ฝุายขวา ดังที่พบว่ามีอนุสาวรีย์กษัตริย์หรืออนุสาวรีย์ของผู้น าทางการเมืองของรัฐบาลลาวฝุายขวา
หลายคนถูกสร้างข้ึน โดยอนุสาวรีย์องค์ส าคัญที่สุด คืออนุสาวรีย์ของเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างข้ึนใน ค.ศ. 1957 เนื่องใน
โอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 2500 ปีของพระพุทธศาสนา นับเป็นอนุสาวรีย์ของกษัตริย์แห่งแรกท่ี
ถูกสร้างข้ึนในประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีการสร้างอนุสาวรีย์ของเจ้ามหาชีวิต ศรีสว่างวงศ์ขึ้น 2 แห่ง 
ประดิษฐานที่วัดสีเมือง นครเวียงจันทน์ และบริเวณพระราชวังที่หลวงพระบาง (ปัจจุบันคือ 
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง) อนุสาวรีย์ของเจ้าศรีสว่างวงศ์นี้สร้างขึ้นในระยะไม่นานก่อนการปฏิวัติ
ประเทศลาวสู่ระบอบสังคมนิยม โดยที่สหภาพโซเวียตเป็นผู้สนับสนุนให้จัดสร้างข้ึนหลังจากท่ีเจ้ามหา
ชีวิตศรีสว่างวัฒนาเสด็จเยือนสหภาพโซเวียตในปี ค .ศ. 1972 ในส่วนของอนุสาวรีย์อื่น ๆที่สร้างข้ึน
โดยผู้น ารัฐบาลลาวฝุายขวา อาทิ อนุสาวรีย์เจ้าค าสุก ซึ่งเจ้าบุญอุ้ม ณ จ าปาศักดิ์ สร้างข้ึนในช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกับการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อนุสาวรีย์กระต่าย โดนสะโสลิด (หนึ่งในผู้น า
ของรัฐบาลลาวฝุายขวา) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นต้น ภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยม อนุสาวรีย์
ของเจ้าศรีสว่างวงศ์ยังคงได้รับอนุญาตให้ประดิษฐานที่วัดสีเมืองและท่ีหลวงพระบางต่อไปได้  ขณะที่
อนุสาวรีย์ของผู้น าลาวฝุายขวาบางส่วนได้ถูกท าลายโดยทหารลาวฝุายซ้าย แต่บางส่วนคนใกล้ชิดหรือ
ทายาทได้น าไปเก็บ (ซ่อน) ไว้ (Evans, 1998, pp. 159-164) 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค.ศ. 1975 อนุสาวรีย์ ยังคงถูกน ามาใช้ในการส่งผ่าน
อุดมการณ์การเมืองของรัฐบาลลาวอย่างเข้มข้น โดยอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในยุคนี้ล้วนเป็นอนุสาวรีย์ที่
สร้างข้ึนเพื่อเชิดชูเหล่าวีรชนปฏิวัติและบรรดาผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว อาทิ การสร้างรูปปั้นวีร
ชนสีทองและน ามาจัดแสดงในหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ   การสร้างอนุสาวรีย์นิรนามเพื่อร าลึกถึง
ประชาชนลาวที่ได้อุทิศชีวิตร่วมต่อสู้ในสงครามปฏิวัติเพ่ือความเป็นเอกราชอันแท้จริงของชาติ รวมถึง
รูปปั้นที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของเหล่าทหารหาญและประชาชนลาวทั้งชายหญิงที่ได้ร่วมกัน
ในภารกิจพัฒนาประเทศภายหลังการปฏิวัติสังคมนิยมถูกน าไปตั้งไว้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในลาว 

                                      
1 แรกเริ่มอนุสาวรีย์ออกุสต์ ปาวี ตั้งอยู่หน้าหอพระแก้ว นครเวียงจันทน์ ต่อมาถูกย้าย

ไปตั้งที่จัตุรัสปาวีในปี ค .ศ. 1947 และในปี ค .ศ. 1961 อนุสาวรีย์ปาวีถูกย้ายอีกครั้งไปตั้งที่สถานทูต
ฝรั่งเศสประจ านครเวียงจันทน์ 
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นอกจากการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเชิดชูบทบาทของประชาชนสามัญท่ีมีน้ าใจรักชาติและอุทิศชีวิตเพ่ือ
ชาติแล้ว ยังมีอนุสาวรีย์ที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือเชิดชูเกียรติของผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ไกสอน พมวิหาน  ซึ่งได้รับการเชิดชูในฐานะบิดาของชาติลาวในยุคใหม่ หลังการอสัญกรรม
ของไกสอน พมวิหาน ในปี ค.ศ. 1992 ได้มีการสร้างรูปปั้นขนาดครึ่งตัวของไกสอนไปตั้งไว้ในแขวง
ต่าง ๆ ทั่วประเทศลาว รวมถึงการสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ไกสอน พมวิหาน ไว้ที่หน้าหอพิพิธภัณฑ์
ไกสอน  พมวิหาน 

กล่าวได้ว่าแนวคิดการใช้อนุสาวรีย์เพื่อส่งผ่านความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐสู่
ประชาชนในประเทศลาวมีมายาวนานหลายยุคหลายสมัย อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็น
อนุสาวรีย์ปาวีในยุคฝรั่งเศสปกครองลาว อนุสาวรีย์กษัตริย์สมัยรัฐบาลราชอาณาจักร อนุสาวรีย์วีรชน
และอนุสาวรีย์ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติในยุครัฐบาลสังคมนิยมลาว สัญลักษณ์ที่ถูกแสดงผ่าน
อนุสาวรีย์สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองหลักของรัฐ  ดังนั้น เมื่อรัฐบาลสังคมนิยมลาวหันมาให้
ความส าคัญต่อการสร้างอนุสาวรีย์ของวีรกษัตริย์ลาวในฐานะสัญลักษณ์ส าคัญของชาติ จึงเป็นเรื่องที่
สร้างความประหลาดใจหรือก่อให้เกิดค าถามและข้อสงสัยไม่น้อย ในบทนี้จึงมุ่งที่จะวิเคราะห์
ความหมายของการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ของรัฐบาลสังคมนิยมลาว 

 
7.1 แนวคิดในการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์ส าคัญของชาติลาว 
 

แนวคิดในการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ในประเทศลาวถูกน าเสนอในช่วงกลาง
ทศวรรษ 1990 โดยความเคลื่อนไหวส าคัญที่น ามาสู่การผลักดันการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ใน
ประเทศลาว เริ่มต้นจากการสัมมนา “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์ ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1997 ที่ผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญญาชน ผู้น าของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีข้อเสนอให้มีการศึกษาและค้นคว้า
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วีรกษัตริย์ลาว และข้อเสนอให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาว 3 
พระองค์ อันได้แก่ อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม อนุสาวรีย์เจ้า สุริยวงศ์ และอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ในปี ค.ศ. 
2001 รัฐบาลลาวได้ประกาศโครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาวอย่างเป็นทางการ โดย
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์บรรพบุรุษคนส าคัญของชาติลาว  อันเป็น
โครงการระดับชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลา วเป็นหัวหน้าโครงการ 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 ท่าน โดยมีการชี้แจงถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเสนอโครงการ
ปั้นหล่ออนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ไว้ว่า 
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เหตุผลเสนอโครงการ  
เพราะชาติลาวได้มีบรรพบุรุษส าคัญในแต่ละระยะประวัติศาสตร์ ดังกล่าวมานั้น  

จึงจ าเป็นต้องได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพ่ือเป็นอนุสร ณ์ระลึกถึงคุณงามความดีของพวก
ท่าน  ทีผ่่านมาได้มีอนุสาวรีย์แต่น้อยเต็มที  ถ้าเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เขามีอย่าง
หลวงหลาย  ซึ่งบางทีเขาก็อุปโลกน์ขึ้นว่าเป็นจริงทั้ง ๆ ที่ไม่มีตัวจริง  แต่ของเราทั้งมี
ความเป็นจริงมีท้ังวีรกรรมตัวจริงมีเหตุการณ์จริงจึงสมควรสร้างข้ึนมา 

บรรดาชาวหนุ่ม-เยาวชนลาวมักไม่คุ้นเคยกับวีระบุรุษลาว ไม่ได้เห็นวีรกรรมของ
พวกท่าน  จึงจ าเป็นต้องสร้างอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้สัม ผัส
แบบเป็นกิจวัตรประจ าวันเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพวกท่านที่ได้เสียสละและต่อสู้อย่าง
องอาจกล้าหาญเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อความเป็นชาติ เพื่อความเป็นลาว  เพ่ือ
เอกราช เพ่ือประชาชนลาวบรรดาเผ่า  ท าให้พวกเขาอยู่สุขสบายและมีเกียรติศักดิ์ศรี
เหมือนกับประเทศอ่ืนในโลก  

จุดประสงค์ของโครงการ คือ  
1. เพื่อตอบสนองให้แก่เนื้อในของมติพรรคเกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมในระยะใหม่ 
2. เพ่ือตอบสนองให้แก่ทิศทางรวมของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมที่อยาก

ให้มีรูปปั้น 
3. เพ่ือเตือนสติประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ได้เห็นมู ลเชื้อเสียสละและต่อสู้ไม่ยอม

จ านนของผู้น าและมวนชนในยุคสมัยต่าง ๆ  
4. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของแขกคนทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
5. เพ่ือเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาติหรือวัน

ส าคัญของครอบครัวของชีวิต เช่น วันแต่งงาน เป็นต้น (กระทรวงแถลงข่าวและ
วัฒนธรรมลาว, 2002, น. 12-15) 
 
เมื่อพิจารณาถ้อยแถลงข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวคิดในการอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ของชาติ

ลาวนั้น มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์ในการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษของชาติลาว  เพ่ือ
เป็นสถานที่ส าหรับศึกษาอบรมส านึกรักชาติให้แก่ประชาชนลาว โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนลาว อย่างไร
ก็ตาม ด้วยเหตุที่ข้อเสนอและแนวคิดในการเร่งเร้าให้เกิดการสร้างอนุสาวรีย์ในประเทศลาวถูกผลักดัน
ในการสัมมนาประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์ หรือถูกจุดประเด็นขึ้นจากไม่พอใจของคนลาวที่มีต่อการเขียน
ประวัติศาสตร์ไทยที่ได้ตีตราเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นกบฏ ดังนั้น  การสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ของลาวยัง
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เป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันความจริงของประวัติศาสตร์และวีรกรรมวีรกษัตริย์ของชาติลาว   หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์มีความหมายหรือนัยยะที่เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการเขียน
ประวัติศาสตร์ของฝุายไทยที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติลาว ซึ่งลาวเห็นว่ามีการ “อุปโลกน์”  
“บิดเบือน” อย่างเด่นชัด  

 
7.2 เฉลิมฉลองครบรอบ 650 ปี อาณาจักรลาวล้านช้างและการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ่ม  
 

ในบรรดาวีรกษัตริย์ของลาว ทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่  เจ้าฟูางุ่ม พระเจ้า สุริยวงศ์และเจ้า
อนุวงศ์ท่ีปรากฏในแผนโครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาว รัฐบาลลาวได้ประกาศแผนการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มเป็นล าดับแรก โดยรัฐบาลลาวได้ก าหนดให้ “โครงการปั้นหล่อและ
ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม”  เป็นส่วนส าคัญของการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 
650 ปีแห่งการสถาปนาอาณาจักรล้านช้างที่ในปี ค.ศ.  2003  ซึ่งรัฐบาลวางแผนให้มีการจัดงานเฉลิม
ฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 โดยมีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบโครงการ
ปั้นหล่อและประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม โดยมีกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวเป็นเจ้าภาพ
หลัก ในการด าเนินโครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม ได้อธิบายถึงแนวทางในการ “ปั้นหล่อพระยา
ฟูางุ่ม” ไว้ดังนี้ 

1) ท่าของอนุสาวรีย์ 
ประวัติวีรกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าฟูางุ่มในหน้าประวัติศาสตร์ลาวคือการรวบรวม

ดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ ของลาวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันและสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรล้านช้าง  ในการ
ก่อสร้างอนุสาวรีย์ของเจ้าฟูางุ่ม รัฐบาลเลือกท่ายืนมือซ้ายก าดาบ ส่วนมือขวายกขึ้นและนิ้วชี้ที่มือขวา
ชี้ขึ้นด้านบน เพ่ือให้อนุสาวรีย์ของพระองค์เป็นสัญลักษณ์ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวของรัฐ
ลาว ดังปรากฏในค าแถลงของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมของลาวว่า 

 
คณะได้ตกลงเป็นเอกภาพกัน เห็นดีเอาท่ายืนให้โอวาทท่ีปากปุาสักในวันฉลองชัยเป็น
ท่ายืนชี้มือขวาให้โอวาท มือซ้ายก าดาบ แสดงความเก่งกล้าสามารถของเจ้าฟูางุ่มใน
การรวบรวมลาวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  คณะเนื้อในจึงเลือกเอานิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์
และเป็นตัวแทนให้แก่ค าว่า “เอกภาพ” และความเป็นหนึ่งเดียวของอาณาจักรลาวล้าน
ช้าง การชี้มือขึ้นหมายถึงท่านได้ตัดสั่งว่านับแต่นี้ไปลาวล้านช้างได้รวมศูนย์เป็น
เอกภาพและมีอ านาจเดียวไม่ให้แตกแยกกันอีก  ส่วนมือด้านซ้ายจับดาบเพราะดาบคือ
ดาบอาญาสิทธิ์หรือดาบแห่งอ านาจ”  (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว, 2002, น. 108) 
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นอกจากท่วงท่าในการปั้นหล่ออนุสาวรีย์ในลักษณะของการสื่อความหมายถึงความเป็น
เอกภาพของชาติลาวแล้ว บริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์ยังมีการตั้งแผ่นปูายจารึกโอวาทของพระเจ้า
ฟูางุ่มท่ีกล่าวสั่งสอนในวันฉลองชัยชนะของการรวมแผ่นดินลาว  เนื้อความส าคัญในโอวาทของเจ้า
ฟูางุ่มท่ีถูกน ามาจารึกไว้ในแผ่นปูายนั้น กระทรวงแถลงข่าว และวัฒนธรรมของลาวให้ค าอธิบาย
เกี่ยวกับโอวาทของเจ้าฟูางุ่มว่าเจ้าฟูางุ่มได้กล่าวเน้นความส าคัญของโอวาทใน 3 ข้อหลัก  

ข้อแรก คือ ให้รักษาระเบียบวินัย ปูองกันความสงบสุขของบ้านเมือง ดังส่วนหนึ่งของ
โอวาทท่ีว่า “ สูเจ้าทั้งหลายผู้รักษาบ้าน รักษาเมืองอย่าให้มีฆ่าลักขโมย...อันหนึ่งอย่าให้ฆ่าฟันกัน  
แม้ว่าตนเองผิดก็ดี เมียตนผิดก็ดี”  (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2002, น. 88)    

ข้อสอง คือ โอวาทด้านการปูองกันชาติ  เจ้าฟูางุ่มให้ความส าคัญกับความสามัคคีของ
ปวงชนในชาติและการระมัดระวังไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ดังโอวาทท่ีว่า “อันหนึ่งเจ้าทั้งหลายก็
อย่าผิดอย่าข้องกัน ให้พ ร้อมกันดูแลขอบบ้านขอบเมืองทั้งมว ล อันหนึ่งต่างบ้านต่างเมือง เขาจัก
กระท าเบียดเบียนบ้านเมืองเราสิ่งใดก็ให้รู้เห็นแจ้งแล”  (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม , 2002,       
น. 89)   

โอวาทข้อที่สาม คือ เรื่องการเชื่อถือผู้น า โอวาทนี้มีความน่าสนใจในประเด็นที่ว่า 
เนื้อความในโอวาทนั้นกล่าวถึงการที่เจ้าฟูางุ่มจัดพิธีบูชาผีฟูาผีแถนและได้สั่งความให้แม่ทัพนายกอง
และเจ้าเมืองน้อยใหญ่ขึ้นไปร่วมในพิธีดังกล่าว  “เราจักได้บูชาผีฟูา ผีแถน ทั้งหลายฝูงนี้...เดือนสาม
ให้ฮอดเมืองซวา ผู้ใดไมข่ึ้นเราว่าไมซ่ื่อต่อเราแล้ว” (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม , 2002, น. 90) 
ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมให้ค าอธิบายว่า  โอวาทดังกล่าวคือการสั่งความให้
ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้มีอ านาจปกครองในเขตต่าง ๆ  มีความจงรักภักดีต่อองค์เจ้าฟูางุ่มและต้อง
แสดงออกซ่ึงความภักดีให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการส่งผู้แทนเข้าร่วมและรายงานสภาพความเป็นไป
ของบ้านเมืองเมื่อมีการประชุมด้านการปกครอง รวมถึงชี้ให้เห็นว่า “การจงรักภักดีต่อการน า”  นี้เป็น
ข้อที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ “ขาดการน าคือเรือขาดนายท้าย ขาดแนวทางนโยบายคือการยิงปืน
ไม่มีเปูา” (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม, 2002, น. 90)  
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ภาพที่ 7.1 อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม บริเวณด้านหน้าของอนุสาวรีย์มีแผ่นจารึกโอวาทของเจ้าฟูางุ่ม.              

ถ่ายภาพโดยอนินทร์ พุฒิโชติ, 5 มกราคม 2556. 
 

2) เครื่องทรง-ใบหน้าและทรงผม 
เครื่องนุ่ง-เครื่องทรง ของการปั้นหล่อพระเจ้าฟูางุ่มก าหนดให้เป็นแบบของเจ้าชีวิตลาว

โบราณร่วมสมัยกับกษัตริย์ในดินแดนเพื่อนบ้านในสมัยนครวัด สุโขทัยและล้านนา   ส่วนใบหน้าและ
ทรงผมให้ยึดถือเอาใบหน้าของพระเจ้าแขนกุด วัดมะโนลม หลวงพระบางเพราะตามธรรมเนียม
กษัตริย์ลาวมักสร้างพระพุทธรูปที่มีใบหน้าที่จ าลองมาจากกษัตริย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าแขนกุดนี้
พระยาสามแสนไทสร้างอุทิศให้พระเจ้าฟูางุ่ม พระบิดาจึงควรถือเอาพระพุทธรูปนี้เป็นหลักในการปั้น
หล่อใบหน้าพระยาฟูางุ่ม  

ในส่วนของทรงผมนั้นมีข้อน่าสังเกตว่า คณะท างานได้มีการพิจารณารูปทรงของผมตาม
ธรรมเนียมกษัตริย์ในสมัยโบราณไว้ 4 รูปแบบ คือ การเกล้าผม การใส่กระโจม การใส่หมวก และการ
ใส่ชฎาหรือใส่มงกุฎ ภายหลังการพิจารณาคณะท างานได้เลือกการเกล้าผม ด้วยเหตุผลว่าการเกล้าผม
เป็นลักษณะของพราหมณ์และกษัตริย์สมัยโบราณ ร่วมสมัยกับกษัตริย์รามค าแหงและพระยามังราย
ของไทยถูกต้องตามยุคสมัย  ส่วนการใส่กระโจมยังไม่แพร่หลายหรือการใส่หมวกนั้นนิยมใส่เวลาออก
เดินทาง  ออกศึกหรือเคลื่อนทัพ อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มอยู่ในท่ายืนให้โอวาทจึงไม่สมควรใส่หมวก  
รวมถึงมีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ประดิษฐาน ณ บริเวณพระธาตุหลวง ใส่หมวกอยู่แล้ว 
ส าหรับการใส่ชฎาหรือมงกุฎนั้นรัฐบาลมีแผนที่จะสร้างอนุสาวรีย์เจ้าสุริย วงศ์ในพระอิริยาบถประทับ
บนบัลลังก์และสวมมงกุฎเต็มยศแล้วเช่นเดียวกัน  ดังนั้น การเกล้าผมจึงเหมาะสมที่สุดเพราะถูกต้อง



173 
 
ตามยุคสมัยและสอดคล้องกับท่ายืนให้โอวาทของพระเจ้าฟูางุ่ม  อย่างไรก็ตาม คณะท างานเห็นว่าการ
เกล้าผมให้เป็นแบบรูปทรงของลาวโบราณไม่ใช่แบบเดียวกับของสยาม 

กล่าวได้ว่าในการออกแบบเครื่องทรง ใบหน้าและทรงผมนั้นเน้นให้เป็นแบบเจ้าชีวิตลาว
โบราณร่วมสมัยกับกษัตริย์ในดินแดนเพื่อนบ้าน อาทิ พ่อขุนรามค าแหงและพระยามังรายของสยาม 
แต่ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นแบบที่เหมือนกับแบบของสยาม  

3) สถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ 
สถานที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มได้ก าหนดให้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์  บริเวณ

สวนสาธารณะ  (น้ าพ)ุ ช้างสามหัวเขตหลักสอง โดยให้เหตุผลว่าเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่ีเจ้า
ฟูางุ่มจัดฉลองชัยชนะเจ็ดวันเจ็ดคืนที่ปากปาสัก  (ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนการช่างปากปาสัก) 
หลังจากสามารถน าพาประชาชนลาวกอบกู้สร้างความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวให้กับอาณาจักรล้านช้าง  

หลังจากประกาศแผนการปั้นหล่ออนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเพียงไม่นาน ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2002  การจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าฟูางุ่มก็ด าเนินการแล้วเสร็จ  รัฐบาลลาวได้จัดให้
มีการเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มจากการจัดพิธีเปิดแพรคลุมพระบรมรูป
อนุสาวรีย์ ในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2002  ซึ่งจัดให้มีพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าฟูางุ่ม
ให้มาสถิตที่อนุสาวรีย์เพื่อปกปูองประเทศลาว โดยมีประธานประเทศ ค าไต สีพันดอน และผู้น าคน
ส าคัญของพรรคเข้าร่วมในพิธี ต่อมาในวันที่  5 มกราคม ค.ศ. 2003 รัฐบาลลาวจัดพิธีเปิดและสมโภช
อนุสาวรีย์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 650 ปีแห่งการสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง   มีการ
จ าลองขบวนเสด็จของพระเจ้าฟูางุ่มประทับบนช้างเผือก พร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพาร การอัญเชิญ
พระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองร่วมในขบวนเสด็จ  ตลอดช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนั้นทั่วทั้ง
ก าแพงนครเวียงจันทน์เต็มไปด้วยการประดับประดาปูายค าขวัญ “ชาติเอกภาพมานาน 650 ปี”   

น่าสังเกตว่าการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์พระเจ้าฟูางุ่มนั้น มิได้ถูกจัดข้ึนเฉพาะในปี
แรกของการประดิษฐานอนุสาวรีย์เท่านั้น ภายหลังจากท่ีรัฐบาลลาวประสบความส าเร็จในการจัดพิธี
สมโภชอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม ในช่วงต้นปี 2003  การจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม ได้ถูก
ก าหนดให้จัดขึ้นทุก ๆ ปีในวันที่ 5 มกราคม  แม้รัฐบาลลาวจะไม่ได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดประจ าปี แต่
รัฐบาลก็ได้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะวันส าคัญของชาติ โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
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ในรูปแบบต่าง ๆ มีการจัดท าเพลงประชาสัมพันธ์ 2 ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นการเฉพาะ ในงานที่จัด
ขึ้นแต่ละปีมีกิจกรรมมากมาย อาทิการออกร้านขายสินค้าจ านวนมาก มีการจัดมหรสพและการแสดง
ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ตลอดช่วงเย็นถึงค่ าของการจัดงานซึ่งมีก าหนดหลายวัน โดยน่าสังเกตว่า
รัฐบาลลาวมักจัดให้มีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ หรือ “ชาวลาวบรรดาเผ่า” เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองและ
แสดงถึงความปรองดองและความเป็นเอกภาพแห่งชาติลาว  อย่างไรก็ตามจุดส าคัญที่สุดของงานคือ
การท าบุญใหญ่ในวันที่ 5 มกราคม โดยมีการจัดท า “กองบุญ” ของประชาชนที่เข้าร่วมในงาน  
ภายหลังพิธีท าบุญ ตักบาตร พิธีสงฆ์ เสร็จสิ้นก็จะมีการเคลื่อนขบวนกองบุญไปยังวัดต่าง ๆ ซึ่ง
ประชาชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบุญ มีศรัทธาน าไปบริจาค  

อาจกล่าวได้ว่า การจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม แม้จะเป็นการด าเนินการของ
ภาครัฐแต่มีลักษณะแตกต่างจากงานพิธีอื่น ๆ ของรัฐ เนื่องจากในกระบวนการจัดงานได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงงานเฉลิมฉลองเข้ากับ “งานบุญ”  ดังจะเห็นได้ว่าการตัก
บาตรท าบุญใหญ่ในวันที่ 5 มกราคม ไม่เพียงจะเป็นการเฉลิมฉลองและร าลึกบุญคุญเจ้าฟูางุ่ม แต่ยัง
นับเป็นงานท าบุญใหญ่งานแรกของชาวลาวในรอบปี (หากนับตามปฏิทินสากล) การจัดงานเฉลิมฉลอง
อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มในช่วงต้นปีจึงนับเป็นการเชื่อมโยงงานฉลองเจ้าฟูางุ่ม เข้ากับการท าบุญปีใหม่ เพ่ือ
เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล ในแต่ละปีจึงมีประชาชนลาวเข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้า
ฟูางุ่มกันอย่างล้นหลาม  ดังที่ชาวลาวนครเวียงจันทน์ได้บอกกับผู้เขียนว่า “มาร่วมบุญครั้งแรกของปี 
งานฉลองเจ้าฟูางุ่มเพ่ือความเป็นมงคลของครอบครัวเรา จะได้โชคดีตลอดปี”  (ลัดตะนา อุ่นแก้ว , 
สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2556)    

                                      
2 เนื้อเพลงประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม ซึ่งผู้เขียนได้รับ

ความอนุเคราะห์จากฝุายจัดการแสดงและควบคุมดนตรีของการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม
ครบรอบ 10 ปี (5 มกราคม พ.ศ. 2556) ดังที่ว่า 

“นัดพบกันในวันที่ห้ามังกร เป็นวันที่ชาวนคร เวียงจันทนส์ุขสันต์ ชื่นใจ 
วันประวตัิศาสตร ์เจ้าฟูางุ่มจัดฉลองชัย ประกาศชื่อเสียงเกรยีงไกล ยิ่งใหญ่ในแดนล้านช้าง 
นัดพบกันในวันบุญมหาชัย ชาวลาวทั่วแดนหลั่งไหล เข้ามาทุกทิศทุกทาง 
เสียงมโหรี ดนตรสีีรอ้งก้องดัง เวียงจันทนว์ันนี้ดุดดั่ง ดินแดนสวรรค์เมืองพล 
ได้มาเห็นราชานุสาวรี เจ้าแหล่งหล้าธรณี  วันนี้แสนดีใจล้น 
ท าบุญตักบาตร หยาดน้ าอุทิศกุศล ขอให้วิญาณเบื้องบน ของพระองค์จงมารบัเอา 
นัดพบกันในวันมหามงคล พบกันอยู่ในงานบุญ อุ่นกาย อุ่นใจ หายเศรา้ 
มาถึงวันนี้ทุกปีให้เธอจ าเอา นัดพบกันอีกหนอพวกเรา ปีหน้าที่ห้ามังกร” 
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4) อนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม : บริบท เงื่อนไข และนัยความหมายทางการเมืองลาว 
นักวิชาการด้านลาวศึกษาท่ีสนใจในปรากฏการณ์การเปลี่ยนมโนทัศน์ชาตินิยมลาว

ในช่วงทศวรรษ 1990 ล้วนให้ความเห็นว่าการหวนกลับมาเปิดพ้ืนที่ให้กับวีรกษัตริย์ได้กลายเป็น
ศูนย์กลางแห่งความทรงจ าและการสร้างส านึกความเป็นชาติลาว ดังกรณีของการเชิดชูเจ้าฟูางุ่ม มีนัย
สัมพันธ์กับการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาวในยุคปัจจุบันอย่างเด่นชัด  ทั้งนี้ข้อ
วิพากษ์ส่วนใหญ่มุ่งให้ความส าคัญกับการพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับบริบทของการเมืองลาวภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์  Martin Stuart-Fox ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหวนกลับมาสร้างส านึกความเป็น
ชาติผ่านการเชิดชูวีรกษัตริย์ เป็นความพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านึกความเป็น
ลาวของรัฐ เพราะในช่วงที่ผ่านความเป็นชาติที่ถูกสร้างขึ้นจึงเปราะบางและอ่อนไหว โดยเฉพาะในยุค
ที่ลาวเปิดประเทศสู่ประชาคมโลกและต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางเศรษฐกิจสังคมและการไหลบ่า
ของวัฒนธรรมจากภายนอก ซึ่งล้วนส่งผลสั่นสะเทือนต่ออัตลักษณ์และความเป็นชาติของลาว  
(Stuart-Fox, 2006, pp 339-359) 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการพิจารณาปรากฏการณ์การเชิดชูเจ้าฟูางุ่ม อย่างมีนัย
เชื่อมโยงกับบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อส านึกความเป็นชาติและอัตลักษณ์ความ
เป็นลาว ผู้เขียนพบว่าการเปลี่ยนสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติด้วยการเชิดชูวีรกษัตริย์  โดยเฉพาะใน
กรณีของเจ้าฟูางุ่มนั้นยังเป็นการปรับเปลี่ยนที่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับบริบทของสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศลาว  จากการศึกษาพบว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ต่อต้นทศวรรษ 2000  ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่รัฐบาลลาวเร่งเร้าความรู้สึกชาตินิยม เรียกร้องความสามัคคี ความมีเอกภาพของชาติ โดย
หยิบยกเจ้าฟูางุ่มเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งปรากฏชัดผ่านการประกาศแผนการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้า
ฟูางุ่มนั้น  เป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีรัฐบาลลาวต้องเผชิญกับสถานการณ์ความปั่นปุวนทางการเมือง จาก
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ดังปรากฏความ
เคลื่อนไหวในการก่อความปั่นปุวนทางการเมือง ก่อวินาศกรรมหลายครั้ง ดัง “กรณีช่องเม็ก” หรือ 
ปฏิบัติการบุกยึดด่านศุลกากรที่บ้านวังเตา เมืองปากเซ แขวงจ าปาศักดิ์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านช่องเม็ก 
จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 หรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มเชื้อสายราชวงศ์
ลาวที่แสดงบทบาทในฐานะท่ีเป็นผู้น าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาวลาวที่อยู่นอกประเทศ และน าการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองของลาวไปสู่เส้นทางประชาธิปไตย (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) 

บรรยากาศความปั่นปุวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศลาวในช่วงปลายทศวรรษ 
1990 จึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับท่าทีของรัฐบาลลาวซึ่งไม่เพียงเรียกร้องความจงรักภักดี ความสามัคคี
เป็นหนึ่งเดียวจากประชาชนลาวในประเทศ แต่รวมถึงชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศ หรือทั้ง “ลาวใน” 
และ“ลาวนอก” โดยอาศัยการเชิดชูเจ้าฟูางุ่มเป็นสื่อกลาง  ดังปรากฏใน “ข้อเสนอเพ่ือคิด” ใน
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โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าฟูางุ่มของกระทรวงแถลงข่าว และวัฒนธรรม ที่ตั้งค าถามและโน้ม
น้าวให้ประชาชนลาวทั้งท่ีอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศได้ทบทวนว่ายังเป็นคนลาวอยู่หรือไม่ 
หากเป็นคนลาวที่แท้จริงก็ต้องหันมาร่วมมือกันสร้างเอกภาพดังที่พระจ้าฟูางุ่มได้ท าส าเร็จ คนลาวไม่
ว่าอยู่ที่ใดในโลกควรลืมความขัดแย้งในอดีต หันมาร่วมมือกันภายใต้การน าพาของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว เพื่อให้คนลาวสามารถด ารงตนอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีเกียรติสง่าดังที่ว่า 

 
พ่ีน้องร่วมชาติทุกคน  ทั้งท่านที่อยู่ ภายในประเทศทุกคนหรือท่านที่ป ระกอบอาชีพอยู่
ต่างแดนถือสัญชาติอ่ืนก็ตาม  แต่ท่านก็ต้องถามตัวเองและท่านก็ต้องตอบตัวเองได้ว่า
ท่านยังเป็นลาว เป็นเชื้อชาติลาวและรักชาติลาวอยู่ เหมือนเก่า อย่างไม่มีวันลืมนั้นเอง 
... ถ้าเราเห็นแก่ชาติลาวของพวกเราทุกคน และเพ่ือความก้าวหน้าของชาติลาวของคน
ลาว “ที่แท้จริง” แล้ว พวกเราควรหยุดอดีตอันขัดแย่งกัน หันมากล่าวถึงความเป็นลาว
เอกลักษณ์ลาวและหันมาเฉลิมฉลอง 650 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นชาติลาวเอกภาพให้
ได้ดังพระยาฟูางุ่มเคยท าส าเร็จมาแล้ว ความเป็นเอกภาพกันและความรักชาติลาว
เหล่านี้ พวกเราจะต้องประกาศก้องให้ดัง  ๆ ไปทั่วโลกและจะต้องพากันขาบแข่งความ
ริษยาบังเบียดกันเอง การเพียรพยายามฆ่าฟันกันเองว่ามีแต่จะพาชาติลาวล่มจมเท่า
นั้นเอง 

ปัจจุบันเรามีการน าที่ดี มีพรรคน าพา ทุกคนถ้ารักชาติก็ต้องให้เกียรติพ รรคให้
เกียรติชาติ  ต้องเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พวกพ้องต้อง  ตั้งหน้าท าภาระหน้าที่
ของตนให้ส าเร็จสมบูรณ์ เพียงเท่านี้ชาติลาวของเราก็มีสิทธิใช้ชีวิตของความเป็นชาติ
ของท่านในโลกกว้างอย่างมีเกียรติสง่า (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม , 2002, น. 
122) 

 
นอกเหนือจากรัฐบาลลาวจะเชื่อมโยงการเฉลิมฉลอง 650 ปี อาณาจักรล้านช้าง การ

เฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มกับความปรองดองของระหว่าง “ลาวใน”และ “ลาวนอก” อนุสาวรีย์
เจ้าฟูางุ่มยังถูกน ามาใช้เป็นสื่อกลางในการขับเน้นภาพความปรองดองของประชาชนลาวบรรดาเผ่า 
หรือ “วงศาคณาญาติแห่งชาติลาว” ดังจะเห็นได้ว่าในการเผยแพร่ภาพของอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มในสื่อ
ต่าง ๆ อาทิโปสเตอร์ โปสการ์ด และการ์ดอวยพร จะพบว่าอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่มมักถูกจัดวางภาพและ
เรื่องราวไว้เคียงคู่กับบรรดาประชาชนลาวเผ่าต่าง ๆ โดยนับเป็นวีรกษัตริย์พระองค์เดียวที่ถูกจัดวาง
ภาพในลักษณะดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงการขับเน้นเรื่องราวความปรองดองของประชาชนลาว
บรรดาเผ่า ภายใต้การน าพาของเจ้าฟูางุ่มและความเอาใจใส่ของเจ้าฟูางุ่มต่อบรรดาชนเผ่า ที่ปรากฏ
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ในหน้าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวปัจจุบัน (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)  อันเป็นเรื่องราวและจินตภาพใหม่
ของเจ้าฟูางุ่มท่ีไม่ปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวยุคก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าการเชิดชู
เจ้าฟูางุ่มในฐานะสัญลักษณ์เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างจินตภาพแห่งความเป็นเอกภาพและความ
ปรองดองของประชาชนชาติลาวภายใต้บริบทที่ความม่ันคงทางอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาวก าลัง
ถูกท้าทาย ทั้งจากกลุ่มอ านาจภายในประเทศ ภายนอกประเทศ  ทั้งโดยสันติวิธีและโดยการก่อความ
รุนแรง อันเป็นอันตรายต่ออ านาจและความมั่นคงของการเมืองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์   

การรณรงค์เร่งเร้าการเชิดชูสดุดีเจ้าฟูางุ่มจึงกลายเป็นเวทีหรือเครื่องมือในการเร่งเร้า
ส านึกชาตินิยมและการส่งผ่านความคิดเรื่องเอกภาพของชาติ “เอกภาพ” ที่ไม่เพียงหมายความถึง
เอกภาพในยุคสมัยของเจ้าฟูางุ่ม แต่คือเอกภาพหนึ่งเดียวของรัฐ-ชาติลาวในปัจจุบัน ความสามัคคีและ
ความปรองดองของชาวลาวทั้ง “ลาวใน”และ“ลาวนอก” และ“วงศาคณาญาติแห่งชาติลาว” โดยมี
เปูาหมายสูงสุดอยู่ที่การสร้างความชอบธรรมในการครองอ านาจทางการเมืองของพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาว 

 
7.3 เฉลิมฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์ เชิดชูวีรกษัตริย์และการปลุกน  าใจรักชาติรักระบอบใหม่ 
 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2010  อันเป็นเวลาที่รัฐบาลลาวเตรียมการและก าหนดจัดงาน
ครบรอบ 450 ปีแห่งการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์ และการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี  แห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซึ่งรัฐบาลก าหนดจัดการเฉลิมฉลองอย่างเอิกเกริก
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่รัฐบาลเคยจัดขึ้นนับแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดย
รัฐบาลได้ประกาศ “ข้อตกลงว่าด้วยการเฉลิมฉลองวันเวียงจันทน์เป็นนครหลวงครบรอบ 450 ปี”  
โดยน่าสนใจว่ารัฐบาลได้มุ่งหมายให้การเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโอกาสในการปลุกระดม
ประชาชนให้มีน้ าใจรักชาติและรักระบอบใหม่ 

 
ให้นครหลวงเวียงจันทน์จัดตั้งงานเฉลิมฉลองวันเวียงจันทน์เป็นนครหลวง  ครบรอบ 
450  ปี อย่างเป็นทางการในปี 2010 ซึ่งจุดประสงค์ระดับคาดหมายและเนื้อในต้นตอ
ของการเฉลิมฉลองวันดังกล่าว คือ  ศึกษาอบรมและปลุกระดมให้ชาวนครหลวง
เวียงจันทน์ ทุกชั้นคน ทุกเพศวัย เห็นได้มูลเชื้ออันสง่าองอาจของนครหลวงเวียงจันทน์ 
เสริมขยาย น้ าใจรักชาติ รักระบอบใหม่ เพิ่มทวีความสามัคคีปรองดอง ถือเอาโอกาส 
450 ปี เป็นการขุดค้นก าลังแรงบ่มซ้อนภายในเพื่อปฏิบัติบรรดาคาดหมายท่ีมติกอง
ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 8 ของพรรควางออก สร้างมานะจิตบุกบั่ น สร้างความกระตือรือร้น 
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เข้าในภารกิจปกปักรักษา และสร้างสานครหลวงเวียงจันทน์ให้สมเกียรติ เป็นเมือง
หลวงของ สปป.ลาว เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่า เป็นนครที่มีพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจขยายตัวไว สังคมมีความยุติธรรม ศิวิไลซ์ เป็นตัวเมือง ผังเมือง และ
สาธารณประโยชน์มีความทันสมัยอย่าง ไม่หยุดนิ่ง (คณะกรรมการทบทวนและเขียน
ประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี, 2010, น. XI)  
 
7.3.1 อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของนครหลวง

เวียงจันทน์ 
อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย์นับเป็นอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์แห่งแรกที่ถูกสร้าง

ขึ้นบนผืนแผ่นดินประเทศลาว กล่าวคือสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 ในสมัยรัฐบาลราชอาณาจักร 
เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 2500 ปีของพระพุทธศาสนา ในช่วง 10 กว่าปีแรกของการ
ปฏิวัติ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวไม่ได้ให้ความสนใจอนุสาวรีย์แห่งนี้เท่าใดนัก  จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 
1990 เมื่อรัฐบาลลาวเปลี่ยนนโยบายหันมาให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีและการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน วัดวาอาราม โดยเฉพาะองค์พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ที่ได้รับการยกย่อง
ให้เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของชาติ แต่ละปีมีการจัดงานเฉลิมฉลองงานบุญธาตุหลวง อนุสาวรีย์ของเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าขององค์พระธาตุจึงได้รับการเอาใจใส่บูรณะฟ้ืนฟูให้
มีความงดงามยิ่งข้ึน ยามค่ าคืนเริ่มมีผู้คนเดินทางไปสักการบูชา  

ในปี 2010 เมื่อรัฐบาลก าหนดจัดงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ อนุสาวรีย์
ของเจ้าไชยเชษฐาธิราชยิ่งถูกให้ความส าคัญมากขึ้น พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในฐานะผู้สร้างตั้งนคร
เวียงจันทน์ เป็นนครหลวงของชาติ  สร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์  สร้างวัดวาอารามอ่ืน ๆ ที่สะท้อน
ความรุ่งเรืองของชาติ การจัดงานเพ่ือเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้ให้ความส าคัญกับเจ้าไชย
เชษฐาธิราชในฐานะที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ดังปรากฏว่าภาพ
ของเจ้าไชยเชษฐาธิราช (แต่เปลี่ยนจากที่ประทับบนบัลลังก์ตามท่ีปรากฏบนอนุสาวรีย์ มาเป็นการ
ประทับบนหลังช้าง) เคียงคู่กับองค์พระธาตุหลวงที่อยู่ตรงกลาง และดอกจ าปาลาวถูกน ามาใช้เป็น
สัญลักษณ์ของการจัดงานเฉลิมฉลอง เพ่ือสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของชาติลาวแผ่นดินลาว
ในอดีต 

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ ครบรอบ 450 ปี ภาพอนุสาวรีย์
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและภาพพระเจ้าไชยเชษฐาธาชที่ปรากฏในฐานะสัญลักษณ์เฉลิมฉลองนคร
หลวงเวียงจันทน์ครบ 450 ปี ได้ถูกเผยแพร่ตีพิมพ์สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปูายโปสเตอร์ หนังสือ ของที่
ระลึกท่ีรัฐบาลลาวจัดท าขึ้นเพ่ือร่วมเฉลิมฉลองวาระส าคัญแห่งชาติ อาทิ ธนบัตร 100,000 กีบ 
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ธนบัตรฉบับพิเศษที่จัดท าข้ึนเนื่องในวาระพิเศษนี้ได้มีการตีพิมพ์ภาพของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชลงใน
ธนบัตร นับเป็นครั้งแรกนับแต่การปฏิวัติสังคมนิยมที่ปรากฏภาพของกษัตริย์ลาวในสมัยอาณาจักร
ล้านช้างบนธนบัตรลาว  

 

 
ภาพที่ 7.2 สัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ ครบรอบ 450 ปี จาก หนังสือนคร

หลวงเวียงจันทน์ครบ 450 ปี (น. ปก), โดย คณะอนุกรรมการทบทวนและเขียน
ประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์. 2010, เวียงจันทน์ : คณะอนุกรรมการทบทวนและ
เขียนประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์.  

 
7.3.2 เฉลิมฉลอง 450 ปี นครหลวงเวียงจันทน์และการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ 

นอกเหนือจากการขับเน้นความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่ด ารงคง
อยู่มายาวนานโดยมีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นสื่อสัญลักษณ์ในการขับเน้นความหมาย รัฐบาลลาวยัง
ได้ก าหนดให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์ โดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดท าข้ึน
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเวียงจันทน์เป็นนครหลวง 450 ปี 

(1) อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์และการยืนยัน “ความจริง” ของประวัติศาสตร์ลาว 
แม้ข้อถกเถียงเก่ียวกับประวัติศาสตร์ลาวสมัยเจ้าอนุวงศ์นับเป็นบริบทที่

ผลักดันให้รัฐบาลลาวด าริให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ของชาติ  ทั้งแนวคิดในการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1990  เริ่มต้น
จากการจัดโครงการ “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์ ของกลุ่มนักวิชาการลาวและการจัดสัมมนา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์ ของคณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 1997แต่กว่าที่อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์จะ
ด าเนินการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรม ระยะเวลาก็ด าเนินมาถึงในช่วงท้ายของทศวรรษ 2010 เมื่อ
รัฐบาลลาวได้ก าหนดให้การด าเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  อนุสาวรีย์วีรกษัตริย์แห่งที่สอง
ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์ 
ครบรอบ 450 ปี และการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี  แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ใน ค.ศ. 2010 ดังที่ว่า 

 
ฉะนั้น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันครบรอบ 450 ปี พวกเราก็นึกถึงเจ้า
อนุวงศ์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรลาวล้านช้างเวียงจันทน์และอยากสร้าง
อนุสาวรีย์ให้พระองค์เพ่ือปวงชนลาวทั้งชาติ ทั้งปัจจุบันและอนาคตกาลได้แสดงความรู้
บุญคุณแก่พระองค์ผู้ที่ได้มีผลงานอันโดดเด่นแก่นครหลวงเวียงจันทน์ ก็คือแผ่นดินลาว
และประชาชนลาวทั้งหมดทุกเผ่าชน 

. . . มาถึงปัจจุบัน พรรคและรัฐบาล พ ร้อมด้วยประชาชนลาวได้มีนโยบาย
ก่อสร้างและประดิษฐ์สถานรูปหล่อของวีระบุรุษจ านวนหนึ่งแล้ว คือ เจ้าสีโคตร เจ้า
ฟูางุ่ม เจ้าไชเชษฐา เจ้าสุภานุวงศ์ ประธานไกสอน ฉะนั้น จึงเห็นสมควรแล้วที่ต้องสร้าง
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ข้ึนที่นครหลวงเวียงจัน ทน์เพ่ือระลึกบุญคุณ สร้างความเคารพนับ
ถือ ความกตัญญูกตเวทีและการเรียนรู้เอาแบบอย่างวีรกรรมจากการด ารงชีวิต แนวคิด
รักชาติและเกียจชังศัตรู และพิธีกรรมอันพีระอาจหาญชาญชัยของท่าน  เพื่อตอบสนอง
ความประสงค์ดังกล่าว รัฐบาลลาวโดยท่านสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี 
ผู้ประจ าการรัฐบาลเป็นประธานจัดงานนครหลวงเวียงจัน 450 ปี ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการค้นคว้าปั้นหล่อและประดิษฐ์สถานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ อันมีท่านบัว
เงิน ซาพูวง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมเป็นหัวหน้า  (สถาบัน
วิทยาศาสตร์และสังคมแห่งชาติ, 2012, น. I ) 
 

ในการด าเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ รัฐบาลลาวได้มีการจัดตั้ง 
“คณะอนุกรรมการเนื้อใน” โครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  ที่น าโดยหัวหน้าสถาบันค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นคณะท างานศึกษาค้นคว้า
ประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์เป็นการเฉพาะ 

จากการศึกษาพบว่า การปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นั้นได้ผ่านกระบวนการ
เตรียมการ ผ่านการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาข้อสรุปประวัติศาสตร์และแผนแนวทางการสร้างอนุสาวรีย์ที่
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ยาวนานและหลากหลายขั้นตอนกว่าการจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งอื่น ๆ ในประเทศลาว  เริ่มต้นจากต้นปี  
ค.ศ. 1996 การจัดโครงการ “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ”์  ของกลุ่มนักวิชาการลาวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นหา “ความจริง” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์ จากปากค าและความทรงจ าของคนลาวที่อยู่ใน
ฝั่งไทย ที่น ามาสู่ข้อสรุปว่าสมควรสนับสนุนให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  ภายหลังจากนั้นได้
มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เจ้าอนุวงศ์อีกหลายครั้ง  ซึ่งล้วนยืนยันหลักการให้มีการสร้าง
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  อาทิ  การจัดสัมมนาประวัติศาสตร์ เรื่อง “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์” ของคณะ
ภาษา วรรณคดี และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม ค.ศ. 1997 
การประชุมวิชาการของกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม เรื่อง “วีรกรรมพระเจ้าอนุวงศ์” ระหว่าง
วันที่ 15-16 สิงหาคม ค.ศ. 2001 ณ  หอวัฒนธรรมแห่งชาติลาว รวมถึงการประชุมสัมมนาครั้ง
สุดท้ายก่อนประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  ในชื่อ  “การสัมมนาวิทยาศาสตร์โครงการปั้นหล่อและ
ประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 ณ ห้องประชุมส านักงาน
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนับเป็นก ารประชุมสัมมนาครั้งสุดท้ายก่อนการประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ มี
ผู้น าระดับสูงของรัฐบาลลาวในขณะนั้นเข้าร่วมชี้น าและให้ความเห็น อาทิ  ฯพณฯ ท่านสมสะหวาด 
เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี  (ขณะนั้น) ท่านบัวเงิน ซาพูวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว
และวัฒนธรรม 

ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์ นอกจากจะมีการค้นคว้า
จากหลักฐานเอกสารต่าง ๆ แล้ว  ยังได้มีการสืบค้นร่องรอยและสวบสวนข้อมูลประวัติศาสตร์จากเชื้อ
สายเครือญาติของเจ้าอนุวงศ์ท่ียังมีชีวิต  ภายหลังจากคณะอนุกรรมการเนื้อในโครงการปั้นหล่อ
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์รับทราบข้อมูลว่า  ในปัจจุบันมีเชื้อสายเครือญาติของเจ้าอนุวงศ์ในเขตเมืองเซ
โปน แขวงสะหวันนะเขด โดยเชื้อสายเครือญาติคนส าคัญได้แก่ อาจารย์หน่อค าอนุวง ศ์ เชื้อสายรุ่นที่ 
6 ของเจ้าอนุวงศ์  ขณะนั้น (ปี 2010) มีอายุ 77 ปี และแม่ตู้แม้ง อายุ 120 ปี  ซึ่งครอบครัวของทั้ง 2 
ท่านเป็นผู้เก็บรักษาตราประทับประจ าตระกูล ดังที่ว่า 

 
อาจารย์หน่อค าเป็นลูก หลาน เหลน หล้อน ในเชื้อสายคณาญาติของเจ้าอนุเป็นผู้ที่  6 
หรือว่า 6 เซ่นคนต่อมานี้ อาจารย์หน่อค าเป็นสัญลักษณ์ท่ีเป็นสายเลือดลูกหลาน เหลน 
หล้อน ของเจ้าอนุวงศ์ท่ีมีรูปทรงใบหน้าคล้ายเหมือนกับราชวงวงศ์ลาวล้านช้าง เ ช่น 
เจ้าเพชรราช เจ้าสุภานุวงศ์และผู้อื่น ๆ ดังนั้น อาจารย์หน่อค าจะเป็นตัวแบบให้
จินตนาการในการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ได้อย่างแน่นอน ( สถาบันค้นคว้า
ประวัติศาสตร์นครหลวงเวียงจันทน์, 2010, น. 100 ) 
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น่าสนใจว่า แม้การ “ค้นพบ” เชื้อสายเครือญาติเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์องค์
สุดท้ายของราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน น่าจะเป็น “ร่องรอย” ที่มีความส าคัญ
ยิ่งต่อการศึกษาสืบค้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชวงศ์ล้านช้าง แต่จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลลาว
ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นดังกล่าว ไม่ได้มีการกล่าวถึงการ “สืบสาว” ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ล้าน
ช้างเวียงจันทน์จากเชื้อสายทายาทท่ียังมีชีวิต  หรือการน าเสนอถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเชื้อสาย
เครือญาติเจ้าอนุวงศ์ในฐานะเชื้อสายทายาทของราชวงศ์ล้านช้างเวียงจันทน์แต่อย่างใด  ประเด็นที่รัฐ
น าเสนอมีเพียงการสืบล าดับเชื้อสายเครือญาติของเจ้าอนุวงศ์  หลักฐานตราและเครื่องใช้ประจ า
ตระกูลที่ยังคงเก็บรักษาไว้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าอาจารย์หน่อค าเป็นทายาทรุ่นที่ 6 ของเจ้าอนุวงศ์จริง และ
จะเป็น “ร่องรอย” ของการออกแบบและจินตนาการรูปโฉมร่างกายของเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างถูกต้อง 
กล่าวอีกนัยหนึ่งการค้นพบเชื้อสายทายาทเจ้าอนุวงศ์ ได้ถูกก าหนดจัดวางและให้ความส าคัญไว้เฉพาะ
ในฐานะของการเป็น “ต้นแบบ” จินตนาการในการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ “เพ่ือจะให้
จินตนาการได้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่สามารถท าได้”   และทายาทเจ้าอนุวงศ์ผู้เป็นร่องรอยจินตนาการรูป
โฉมเป็นส่วนหนึ่งของการชี้ให้เห็นว่าอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ของลาวนั้นเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างจากเรื่องจริง 

การด าเนินการก่อสร้างอนุสาวรีย์ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 1 ปีก็แล้วเสร็จ อนุสาวรีย์
เจ้าอนุวงศ์ซึ่งยืนตระหง่านด้วยท่วงท่าของกษัตริย์นักรบ พระหัตถ์ซ้ายกุมพระแสงดาบ พระหัตถ์ขวา
ผายไปเบื้องหน้า ได้ถูกน ามาประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะริมฝั่งโขง ด้านหลังหอค า  โดยองค์
อนุสาวรีย์หันสู่แม่น้ าโขงหรือหันเข้าสู่ฝั่งไทย  หันหลังให้หอค าหรือหอประธานประเทศลาว อนุสาวรีย์
มีความสูงจากพ้ืนดินถึงจอมเกศ 14.99 เมตร (เฉพาะรูปปั้นสูง 8.29 เมตร) หล่อด้วยทองแดงคิดเป็น
น้ าหนักถึง 8 ตัน นับเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของลาวในปัจจุบัน   

ในการประดิษฐานอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ น่าสนใจว่ารัฐบาลลาวเลือกเอาวันที่ 
7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 93 ปีแห่ง “มหาปฏิวัติสังคมนิยมเดือนตุลา” ของ
สหภาพโซเวียตมาใช้เป็นฤกษ์ในการจัดงานฉลองสมโภชอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์อย่างยิ่งใหญ่  ดังปรากฏ
ภาพข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไทยว่า 

  
วันนี้วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ วันขึ้น 1 ค่ า เดือน 12 
พ.ศ. 2553 ซึ่งตรงกับวันมหาปฏิวัติสังคมนิยมเดือนตุลาที่ลือชื่อของชนชั้นกรรมาชีพ  
และชนชั้นกรรมกรในโลก ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ 93 ปี คณะกรรมการ
รับผิดชอบจัดงานเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทน์ครบรอบ 450 ปี พร้อมด้วยคณะ
พรรค อ านาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม  ได้
เชื้อเชิญพ่อแม่พ่ีน้องมารวมกันอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  เพ่ือจะได้พร้อมกันเปิด
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พิธีประดิษฐานและสมโภชอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  วีรกษัตริย์ผู้องอาจกล้าหาญ และ 'ไม่
ยอมจ านน' ของอาณาจักรลาวล้านช้างเวียงจันทน์ (ทีมข่าวพิเศษ เนชั่น, 2553, น. 12-13.) 
 

(2) ทวิลักษณ์ความสัมพันธ์ลาว-ไทยกับความเลื่อนไหลของความหมายอนุสาวรีย์         
เจ้าอนุวงศ์ 
เมื่อรัฐบาลลาวด าริให้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์นั้น คณะกรรมการ

โครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ลาว ได้ก าหนดท่าทางการปั้นหล่ออนุสาวรีย์ เป็นท่าเจ้าอนุวงศ์ 
ถือดาบนั่งบนหลังช้าง ใส่ชุดออกศึกของเจ้าชีวิต ก าหนดอายุเจ้าอนุวงศ์ในรูปอนุสาวรีย์ประมาณ 60 
ปี และอนุสาวรีย์ให้ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง ระหว่างโรงแรมล้านช้างและหอค า (หรือหอประธานประเทศ) 
โดยรัฐบาลลาวให้เหตุผลของการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ใน ท่าประทับบนหลังช้างและเหตุผล
ของการเลือกสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ให้อยู่ที่บริเวณริมน้ าโขงด้านหลังหอค า  ไว้ว่าเป็นท่าการยกทัพของ
เจ้าอนุวงศ์ในเหตุการณ์ขับไล่ทหารสยามซึ่งตั้งค่ายอยู่บริเวณวัดกลางออกจากเวียงจันทน์เป็น
ผลส าเร็จ 

 
เหตุผลท าท่าประทับบนหลังช้าง , เป็นท่าการยกทัพของพระองค์ ในวันที่ 2 สิงหา  
1828 เป็นครั้งยกทัพขับไล่ทหารสยามออกจากเวียงจันทน์อย่างประสบผลส าเร็จ (เขต
ต่อหน้าโรงแรมล้านช้างในปัจจุบัน) ฆ่าทหารสยามตายคาท่ี 400 คน (ยังเหลือเพียง 45 
คน ลอยข้ามโขงไปได)้ 

เหตุผลเลือกเอาที่ตั้ง , เพราะทหารสยามใช้วัดกลางเป็นกองบัญชาการ และใน
วันที่ 2 สิงหา 1828 เจ้าอนุวงศ์ได้ยกทัพเข้าปะทะสยามอยู่วัดกลาง ทหารสยามวิ่งลง
โขงก็ถูกทหารลาวตามฆ่าตายจนเกลี้ยง ส่วน 45 คนรอดไปได้ก็เพราะออกไปหากินเห็น
เหตุการณ์แล้วลอยข้ามโขงไป  ฉะนั้น บริเว ณริมแม่น้ า ระหว่างโรงแรมล้านช้างและ  
หอค าจึงเป็นจุดใจกลางของเหตุการณ์  (กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาว , 2002, 
น.124-125) 
 

เมื่อพิจารณาจากการก าหนดท่าทางและอิริยาบถของการปั้นหล่อองค์
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ตลอดจนเหตุผลในการเลือกสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์  สถานที่ถูกระบุว่าเคยเป็น
สมรภูมิรบสงครามเจ้าอนุวงศ์ ในเหตุการณ์ที่เจ้าอนุวงศ์สามารถตีกองทัพไทยแตกพ่าย  สะท้อนความ
ต้องการของรัฐบาลลาวในการเชื่อมโยงอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์กับความหมายแห่งเรื่องราวการต่อสู้กู้เอก
ราชจากสยามอย่างเด่นชัด  อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงปลายทศวรรษ 2000 ซึ่งมีการก าหนดแผนการ
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ปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์อย่างเป็นทางการ ท่าทางและอิริยาบถของการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้า
อนุวงศ์ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นท่า “พระหัตถ์ซ้ายจับฝักง้าวประจ าพระองค์ ที่ถือเป็นง้าวพิเศษ คือ
ง้าวประจ าตระกุล ยกข้ึนทางหน้าเกือบสูง ระดับสายแอว อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเสมอ พระหัตถ์ขวา
ยกข้ึนชี้นิ้วมือไปในทิศทางท่ีต้องการสื่อสา รให้ได้ความจากใจ ”(สถาบันค้นคว้าประวัติศาสตร์นครหลวง
เวียงจันทน,์ 2010, น. 107)  

น่าสนใจว่าการปรับเปลี่ยนท่าทางและอิริยาบถของการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้า
อนุวงศ์ จากท่า “ทรงช้างออกรบ” สู่ท่า “ผายพระหัตถ์ไปเบื้องหน้า” ได้ส่งผลให้เกิดการเปิดพ้ืนที่ใน
การสร้างความหมายของอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ดังที่ บัวเงิน ซาพูวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลง
ข่าวและวัฒนธรรมลาว และประธานคณะอนุกรรมการโครงการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ได้อธิบาย
ความหมายผ่านรายการข่าวทางโทรภาพ (โทรทัศน์) แห่งชาติลาวว่า  ความหมายอิริยาบถของเจ้า
อนุวงศ์ท่ียื่นมืออกไปเบื้องหน้าคือท่าเตรียมพร้อมแสดงความเป็นมิตรกับทุกประเทศ และการให้อภัย 
อโหสิกรรมแก่ผู้ที่เคยรุกรานลาว  

 
นักประวัติศาสตร์ได้ประชุมกันจนได้ข้อคิดเห็นร่วมกันว่า ท่ามือของท่านที่ผายไปเบื้อง
หน้านั้น หมายถึงท่านให้อภัยแก่ผู้ที่เคยรุกราน เข่นฆ่าประชาชนพลเมืองลาว รวมทั้งตัว
ท่านเองอย่างโหดเหี้ยมสามานย์เมื่อก่อนนั้น ท่านอโหสิกรรม ท่านอภัยให้ อิริยาบถนี้
ท่านก็เตรียมพร้อม แสดงความเป็นมิตร เป็นเพื่อนใกล้ชิดที่ดีกับทุกๆ ชาติ กับทุกๆ 
ประเทศอยู่ในโลกใบนี้ อันนี้ ข้าพเจ้าว่าเป็นความหมายค านิยามที่สอดคล้องกับจิตใจ
ของหลายๆ คน ยุคนี้เป็นโลกแห่งการพัวพัน สันติภาพ มิตรภาพ ก็คือการสร้างสรรค์
พัฒนา ดังนั้นสิ่งที่เป็นอดีต สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ พวกเราอโหสิกรรมให้ แต่พวกเรา
คิดว่าจะไม่ให้ความระทมขมข่ืนหวนกลับคืนมาอีก (เนชั่นสุดสัปดาห์, 2553, น. 12) 
 

ความหมายดังกล่าวได้รับการส่งผ่านและสืบทอดในงานนิพนธ์หลายชิ้น 
ยกตัวอย่างเช่นในบทความของค าเพา พ อนแก้ว ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ “ตามหารอยเจ้าอนุวงศ์”ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ. 2010 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของท่าทางการปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้า
อนุวงศ์ว่า เป็นท่ายกพระหัตถ์ “อโหสิกรรม” ต่อผู้กระท าผิดอย่างปุาเถ่ือนต่อพระองค์ในอดีต งานชิ้น
นี้ยังชี้ว่าการท่ีรัฐบาลลาวตัดสินใจปั้นหล่ออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ในท่าทางดังกล่าวแทนที่จะปั้นหล่อใน
ท่าการแสดงความเคียดแค้นดังท่ีควรจะเป็นก็ด้วยประสงค์ท่ีจะสร้างความเป็นมิตรและสร้างสันติภาพ
ให้เกิดข้ึน 
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 ข้าพเจ้าแน่ใจและเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคและรัฐบาล สปป.ลาว ที่มีความเป็นเอก
ราชและเป็นเจ้าตนเองในสมัยนี้คงต้องการความเป็นมิตรที่ดี กับทุกประเทศ ไม่ว่าผู้อยู่
ใกล้หรืออยู่ไกลออกไป หลายพันหลายหมื่นกิโลเมตรก็ตาม เพียงแต่อยากให้ทุกคน
เข้าอกเข้าใจกันและอยากร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างโลกหน่วยนี้ให้มีความจบงาม อยู่
ร่วมกันโดยสันติตลอดกาลนานเท่านั้น 

บนพื้นฐานจิตใจดังกล่าวนั้น พรรรคและรัฐบาล สปป.ลาว จึงได้ตัดสินใจปั้นหล่อ
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  วีรกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์หรือกรุงศรีสัตนาคนหุตในครั้งก่อน  ให้
พระองค์ได้ยกพระหัตถ์ (แบมือ) อโหสิกรรมต่อผู้กระท าผิดอย่างปุาเถ่ือนต่อพระองค์ใน
ครั้งก่อนและขอเป็นมิตรที่ดีต่อทุกคน แทนที่จะปั้นหล่อให้พระองค์แสดงถึงความเคียด
แค้นออกสู่สายตาโลก ตามความเป็นจริงที่ควร  (คณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, 2010, น. (ง)) 
 

น่าสนใจว่าขณะที่รัฐบาลลาวได้ให้ความหมายของท่าทางอิริยาบถของ
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นท่าทางของการให้อภัยและอโหสิกรรมต่อเรื่องราวความขัดแย้งในอดีตต่อ
ผู้ที่เคยรุกรานลาว เพื่อสร้างความเป็นมิตรให้เกิดข้ึนนั้น แต่ในขณะเดียวกันการส่งผ่านความหมายว่า
ด้วยการปลุกระดมคนลาวให้มีความสามัคคี ปลุกน้ าใจรักชาติก็ได้รับการขับเน้นด้วยเช่นกัน ดังที่ บัว
เงิน ซาพูวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมลาวได้ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์
แห่งชาติ อธิบายความหมายได้ให้ค าอธิบายอิริยาบถของเจ้าอนุวงศ์ท่ีปรากฏในอนุสาวรีย์ว่าเป็น
ท่าทางของการปลุกระดมปวงชนในชาติให้เด็ดเดี่ยว สามัคคี ไม่ยอมจ านนต่อศัตรูผู้รุกราน  ดังถ้อย
แถลงในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ว่า  

 
ท่าท่ีพวกเราเลือกเอานี้ เป็นท่าที่เจ้าอนุวงศ์ก าลังรวบรวมแม่ทัพนายกอง ไพ่ฟูาของ
ท่าน เพื่อตรัสกระแสด ารัสถึงความจ าเป็นในการสามัคคีกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว กอบกู้
ผืนแผ่นดิน กอบกู้เอาประชาชนของพวกเราที่ถูกผู้รุกรานแย่ง ชิงเอาไปนั้น ให้เหตุจะได้
ประชาชนเราทั้งชาติ ต้องสามัคคีกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียว เด็ดเดี่ยวอาจหาญในการปก
ปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของตน (บัวเงิน ซาพูวง, 2553) 
 

การอธิบายนัยยะความหมายท่วงท่าของอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นท่าทาง
แห่งการปลุกระดมความสามัคคีและปลุกจิตส านึกของปวงชนลาวให้มีสติเป็นเจ้าของประเทศชาติ 
ดังกล่าวได้รับการส่งผ่านในงานนิพนธ์ลาวหลายชิ้นเช่นเดียวกัน ดังที่ปรากฏในวารสารปูองกันชาติ 
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ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง นครหลวงเวียงจันทน์ 450 ปี และวันชาติที่ 2 ธันวา 35 ปี 
สปป. ลาวว่า 

 
เจ้าอนุวงศ์วีรกษัตริย์ที่องอาจกล้าหาญ “เลือดลาว ชาติลาวเรา” การยืนทรงเกียรติของ
เจ้าอนุมีความหมายว่า “ปลุกระดมปวงชนลาวทั้งชาติให้รวมกลุ่มสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและเด็ดเดี่ยวปกปักรักษาประเทศชาติที่แสนรัก เด็ด
เดี่ยวไม่ยอมจ านนต่อศัตรูผู้รุกราน” พร้อมนั้นก็ เป็นแสดงอริยาบทของความในใจลึกซึ้ง 
ทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจึงเสริมขยายมู ลเชื้อวีรกรรมที่องอาจหาญกล้าต่อสู้จนถึงนาที
สุดท้ายในชีวิต เพื่อกอบกู้เอาประเทศชาติและสร้างสาพัฒนาให้เจริ ญรุ่งเรืองตลอดไป 
บรรพบุรุษและผู้น าการปฏิวัติหลายรุ่นหลายสมัยได้สร้างประวัติศาสตร์ผ่านมานั้น พวก
เราจึงต่อยอดให้นับ วันยิ่งสูงเด่นขึ้น ปลุกจิตส านึกทั่วปวงชนลาวทั้งชาติ จึงมีสติเป็น
เจ้าของประเทศชาติ เอาเวียกงานปูองกันชาติ ปูองกันความสงบให้กลายเป็นของทั่ว
ปวงชน เพื่อปกปักรักษาประเทศชาติไปตามจุดหมายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้
ก าหนดเอาไว้ (2010, ม.ป.ป.) 

 
 

 
ภาพที่ 7.3 อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ ณ บริเวณริมฝั่งโขง นครเวียงจันทน์, ถ่ายภาพโดยอนินทร์ พุฒิโชติ  
ถ่ายเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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ความคลุมเครือของการให้ความหมายแก่อนุสาวรีย์เจ้าอนุ วงศ์ของรัฐบาลลาว อาจเป็น
ผลมาจาก ความสัมพันธ์แบบ “ทวิลักษณ”์ ของลาวและไทยที่มีความใกล้ชิดกันมากท่ีสุดทั้งทาง
พรมแดน ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ชาติ (ทั้งในมิติของอดีตที่เกิดขึ้นจริงและอดีตที่ถูกสร้างขึ้น) ได้เสริมสร้างแง่มุมของความ
เป็นปฏิปักษ์ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการขยายอ านาจเหนือดินแดนลาวของสยามในสมัยอาณาจักร
ล้านช้าง ความคิดค านึงเกี่ยวกับ “ดินแดนลาว”  ที่สูญเสียไปของทั้งสองฝุาย ความเป็นปฏิปักษ์สมัย
ระบอบใหม่จากความแตกต่างทางอุดมการณ์ นับจากรัฐบาลลาวเปิดประเทศตามจินตนาการใหม่ 
ความสัมพันธ์แบบทวิลักษณ์ของลาว –ไทยก็ยิ่งทวีความสลับซับซ้อน ในด้านหนึ่งไทยเป็นประเทศคู่ค้า
อันดับหนึ่ง นักลงทุนรายใหญ่ มิตรประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ลาว มีการเยี่ยม
เยือนของผู้น าระดับสูง โดยเฉพาะภาพการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศลาวของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 และการพระราชทานโครงการพัฒนาแก่ลาวที่เป็นเสมือนภาพ
แทนความช่วยเหลือและมิตรภาพที่ทั้งสองประเทศมีต่อกัน  ในระดับประชาชนต่อประชาชน ยังมี
ความสัมพันธ์แนบแน่นของสายเครือญาติพ่ีน้องสองฝั่งโขงท่ีความแตกต่างทางอุดมการณ์และการขีด
เส้นพรมแดนไม่อาจตัดขาด แต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างของระบอบการเมือง การครอบง าทาง
เศรษฐกิจที่ไทยมีเหนือลาว การครอบง าทางวัฒนธรรม ความหวาดระแวงว่าลาวก าลังถูกกลืนกลายให้
กลายเป็นไทย การผลิตอัตลักษณ์ความเป็นลาวของสังคมไทยว่า “ลาวด้อยกว่า” ที่ชาวลาวรับรู้ผ่าน
สื่อไทย รวมถึงการเขียนและการผลิตประวัติศาสตร์ชาตินิยมของไทยที่มองตนเองเหนือกว่าเพ่ือนบ้าน
และมีเรื่องราวหรือแง่มุมที่กระทบต่อส านึกความเป็นชาติลาว ทั้งหมดนี้ได้ก่อให้เกิดความคับข้องไม่
ไว้วางใจและความบาดหมางในความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ 

                                      
3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990  
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บทที่ 8 
บทสรุป 

 
งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาการหวนกลับมารื้อฟ้ืนและเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์

ส าคัญของความเป็นชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนนับตั้งแต่ช่วงกลาง
ทศวรรษ 1990  เป็นต้นมา 

ผลของการศึกษาพบว่า ปรากฏการณ์รื้อฟ้ืนการเชิดชูอดีตวีรกษัตริย์ในฐานะศูนย์กลาง
ของความเป็นชาติลาวเกิดข้ึนภายใต้บริบทที่รัฐลาวต้องเผชิญกับวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมครั้งใหญ่อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล้มเหลวของการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางสังคมนิยมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทั้งในระดับสากลและในประเทศลาว ส่งผล
ให้ลาวจ าเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่เรียกว่านโยบายจินตนาการใหม่ ในทาง
เศรษฐกิจมีการปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากแนวทางสังคมนิยมสู่เสรีนิยม ในทางการเมือง 
การยืนหยัดในการครองอ านาจแบบผูกขาดของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต้องเผชิญกับแรง
กดดันและความท้าทายจากกระแสวิกฤติศรัทธามีต่อการเมืองระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และชัย
ชนะของอุดมการณ์ประชาธิปไตยในกระแสโลก การสูญสิ้นไกสอน พมวิหาน ผู้เป็นเสาหลักของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว และการเคลื่อนไหวต่อต้านอ านาจรัฐจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมลาว หรือ
ที่รัฐบาลลาวเรียกว่า “กลุ่มคนบ่ดี” ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในทางสังคมวัฒนธรรม การเปิด
ประเทศภายใต้นโยบายจินตนาการใหม่ ก่อให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอก โดย
เฉพาะที่ส่งผ่านสื่อไทยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในลาว ได้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลลาวอย่างยิ่งว่าคน
ลาวและสังคมลาว ก าลังถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม  ภายใต้บริบทดังกล่าวมโนทัศน์ชาติแบบเดิมที่
มุ่งเน้นการสร้างคนสังคมนิยมและการเชิดชูวีรชนปฏิวัติในฐานะสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ ไม่อาจ
เป็นแหล่งอ้างอิงการผูกขาดการครองอ านาจรัฐที่ทรงพลัง  รัฐบาลลาวจึงรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์
เพ่ือปลุกเร้าส านึกความเป็นชาติและผดุงไว้ซึ่งอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาว  

นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา รัฐบาลลาวได้หวนกลับมารื้อฟ้ืนการเชิดชูอดีต
วีรกษัตริย์ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและการปลุกระดมเร่งเร้าส านึก
ชาตินิยมในหมู่ประชาชนลาวอย่างแข็งขัน เครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลลาวใช้เพื่อส่งผ่านแนวคิดการเชิดชู
วีรกษัตริย์ลาวก็คือ การเขียนประวัติศาสตร์และการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ ในส่วนของการเขียน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นกลไกท่ีส าคัญที่สุดของรัฐในการปลูกฝังส านึกความเป็นชาติ พบว่านับตั้งแต่
กลางทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาว จากแนวทาง
เดิมที่มุ่งเชิดชูวีรกรรมของผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเหล่าวีรชนปฏิวัติ มาสู่การขับเน้นหรือให้
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ความส าคัญอย่างยิ่งกับการเชิดชูประวัติศาสตร์และวีรกรรมของวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติ
ลาว โดยความมุ่งหมายของการเชิดชูวีรกษัตริย์ มิใช่เพื่อสดุดีกษัตริย์  หากแต่เพ่ือส่งผ่านอุดมการณ์
ชาติ และการสร้างความชอบธรรมในการครองอ านาจรัฐของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดังนั้น รัฐบาล
ลาวจึงมีกระบวนการในการเลือกสรร ขับเน้นและให้ความหมายแก่เรื่องราวที่สอดคล้องกับการผดุง
อ านาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลสังคมนิยมลาว 

ในการเชิดชูประวัติและวีรกรรมของเจ้าฟูางุ่ม ประวัติศาสตร์ลาวมุ่งขับเน้นความหมาย
เรื่องความเป็นปึกแผ่นและเป็นเอกภาพของรัฐชาติลาวที่ด ารงคงอยู่มายาวนาน นับตั้งแต่เจ้าฟูางุ่ม
สถาปนาอาณาจักรล้านช้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 14  โดยในการให้ความหมายของความเป็น
เอกภาพแห่งชาติผ่านการเชิดชูประวัติและวีรกรรมของพระเจ้าฟูางุ่ม  ประวัติศาสตร์ชาติลาวได้เน้น
ย้ าถึงความเป็นเอกภาพในหลากมิติของชาติ ทั้งเอกภาพในมิติของการรวมศูนย์อ านาจหนึ่งเดียว 
เอกภาพในมิติของเขตแดนหรือบูรณภาพแห่งดินแดน  และท่ีส าคัญคือเอกภาพแห่งปวงชนลาวบรรดา
เผ่า และการสร้างสายสัมพันธ์แห่ง “วงศาคณาญาติแห่งชาติลาว”ที่เกิดขึ้นนับแต่สมัยของเจ้าฟูางุ่ม 
อันเป็นการขับเน้นความหมายใหม่ของเจ้าฟูางุ่มในหน้าประวัติศาสตร์ชาติที่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว
ในยุคก่อนหน้าไม่ได้ให้ความส าคัญ  

ในกรณีของเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงได้รับการขับเน้นความหมายเรื่องความรุ่งเรือง
ยิ่งใหญ่ของชาติลาวโดยเฉพาะการสร้างตั้งนครเวียงจันทน์เป็นราชธานีแห่งใหม่ให้มีความศิวิไลซ์
ทัดเทียมกับอาณาจักรอื่น ๆ และการน าพาประชาชนลาวต่อสู้ต้านทานการรุกรานของกองทัพของ
พระเจ้าบุเรงนอง ในขณะที่อาณาจักรส่วนใหญ่ในภูมิภาค นี้ถูกสยบอยู่ใต้พระราชอ านาจของพระเจ้า
บุเรงนอง อาณาจักรลาวล้านช้างจึงเป็นอาณาจักรสุดท้ายของชนเชื้อสายลาวที่กองทัพของบุเรงนอง
ยังไม่อาจสยบได ้

ในขณะที่การเชิดชูเรื่องราวของเจ้าฟูางุ่มและเจ้าไชยเชษฐาธิราช มุ่งส่งผ่านเรื่องราว
ความยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองของชาติที่ด ารงคงอยู่มายาวนาน ส าหรับพระเจ้าอนุวง ศ์ รัฐบาลลาวได้ใช้
ประวัติศาสตร์บาดแผลของสงครามกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์ เพื่อปลุกเร้าน้ าใจรักชาติของชาวลาวและ
ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลาวและไทย การเชิดชูวีรกรรมของเจ้าอนุวง ศ์ การตอกย้ าถึง
ความหมายของสงครามกู้เอกราช จึงถูกน าเสนอพร้อมกับเรื่องราวโศกนาฏกรรมของชาติ  นคร
เวียงจันทน์อันรุ่งเรืองถูกเผาผลาญ การบังคับกวาดต้อนเอาทรัพย์สินมีค่าของชาติและกวาดต้อน
ประชาชนลาวไปยังฝั่งขวาแม่น้ าโขงซึ่งได้ถูกท าให้กลายเป็นดินแดนของสยาม 

การขับเน้นส่งผ่านอุดมการณ์ชาติ การรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ในหน้าประวัติศาสตร์
ชาติลาว มุ่งส่งผ่านความหมายของการสร้างความชอบธรรมให้กับการครองอ านาจของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว  ดังนั้นภายใต้กระแสของการรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีรกษัตริย์ในยุคศักดินาในฐานะ
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สัญลักษณ์ของรัฐชาติสังคมนิยม  รัฐบาลลาวได้พยายามสร้าง “จินตภาพ” และ “ความหมายใหม”่ 
ให้แก่วีรกษัตริย์ เปลี่ยนผ่านวีรกษัตริย์ยุคศักดินาให้เป็นวีรชนของรัฐชาติสังคมนิยม ด้วยกลวิธีต่าง ๆ 
อาทิ การขับเน้นคุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นวีรบุรุษของชาติ มากกว่าคุณลักษณะที่ผูกติดกับ
สถานะความเป็นกษัตริย์ หรือ การจัดวางบทบาทของวีรกษัตริย์ในยุคศักดินาภายใต้โครงเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติแบบสังคมนิยม ซึ่งส่งผลให้วีรกษัตริย์ซึ่งเคยถูกน าเสนอภายใต้ขนบพงศาวดารใน
ฐานะศูนย์กลางหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นผู้น าพาประชาชน
ลาวต่อสู้เพื่อปกปักรักษาเอกราชและเอกภาพของชาติ  

การสร้างจินตภาพและความหมายใหม่ให้แก่วีรกษัตริย์ดังกล่าวได้ช่วยร้อยรัดวีรกษัตริย์
ยุคศักดินาลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติสังคมนิยม  ขณะที่ผู้น าพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวก็ได้ถูกสร้างความหมายใหม่เช่นกัน ผ่านการขับเน้นเรื่องราวของการเชิดชูวีรกษัตริย์ในหน้า
ประวัติศาสตร์ชาติ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้หันมาวางบทบาทของพรรคในฐานะท่ีเป็นผู้สืบทอด
อุดมการณ์ของวีรกษัตริย์ใน การรักษาความเป็นปึกแผ่นและความรุ่งเรืองของชาติ  หรือกล่าวได้ว่าวีร
กษัตริย์กลายเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงอุดมการณ์ใหม่ให้กับการคงอยู่หรือการผูกขาดอ านาจรัฐของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน 

ในส่วนของการสร้างอนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลลาวได้ใช้อนุสาวรีย์วีร
กษัตริย์เพื่อตอกย้ าส่งผ่านอุดมการณ์ชาติที่สอดคล้องกับการจรรโลงโครงสร้างอ านาจรัฐ  เช่น
อนุสาวรีย์ของเจ้าฟูางุ่มท่ีถูกขับเน้นเรื่องความเป็นเอกภาพของชาติ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบริบท
ในช่วงเวลา ของการ สร้างอนุสาวรีย์เจ้าฟูางุ่ม เป็นช่วงที่เกิดความปั่นปุวนในทางการเมืองลาว 
โดยเฉพาะจากบทบาทของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว การรณรงค์การเชิดชูสดุดีเจ้าฟูางุ่มจึงกลายเป็นเวที
หรือเครื่องมือในการปลุกส านึกความเป็นชาติและการส่งผ่านความคิดเรื่องเอกภาพของชาติ  เอกภาพ
ที่ไม่เพียงหมายความถึงเอกภาพในยุคสมัยของเจ้าฟูางุ่ม แต่คือเอกภาพหนึ่งเดียวของรัฐชาติลาวใน
ปัจจุบัน   

ส าหรับอนุสาวรีย์ได้ถูกเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์ของน้ าใจรักชาติของคนลาว อย่างไรก็ตาม 
เมื่อค านึงถึงวาทกรรมประวัติศาสตร์ว่าด้วยเจ้าอนุ วงศ์ สถานที่ประดิษฐาน และท่าทางและอิริยาบถ
ขององค์อนุสาวรีย์ เป็นที่เด่นชัดว่า อนุสาวรีย์แห่งนี้มิได้ถูกสร้างข้ึนเพื่อสื่อนัยยะความหมายถึงชาว
ลาวเท่านั้น แต่ยังผลิตความหมายที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างลาว -ไทย อย่างเด่นชัด กระนั้นก็ตาม
การประดิษฐ์สร้างความหมายอนุสาวรีย์เจ้าอนุวง ศ์ที่รัฐต้องการส่งผ่านสู่ชาวลาวและชาวไทย พบว่ามี
ความเลื่อนไหลและคลุมเครือไม่น้อย ด้านหนึ่ง รัฐได้ส่งผ่านความหมาย การยื่นพระหัตถ์ของเจ้า
อนุวงศ์ที่หันทิศสู่ประเทศไทยว่า คือการอโหสิกรรม ให้อภัย ต่อเรื่องราวความแค้นความปวดร้าวใน
อดีตที่เคยได้รับจากสยามผู้รุกราน แต่ในด้านหนึ่งพระหัตถ์ท่ียื่นมาตอกย้ าและส่งผ่านความหมาย 
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“การปลุกสติชาติ” ให้ชาวลาวจดจ าและสืบต่อน้ าใจรักชาติ ไม่ยอมจ านนเฉกเช่นเดียวกับเจ้าอนุ วงศ์ 
วีรบุรุษผู้เป็นต านานของชาติ ความเลื่อนไหลของความหมายอนุสาวรีย์เจ้าอนุ วงศ์ของรัฐบาลลาวเป็น
ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ทวิลักษณ์ของลาวและไทยที่มีทั้งความเป็น “มิตร” และความเป็น 
“ปฏิปักษ์” คู่ขัดแย้ง ซึ่งนับวันภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ จะยิ่งเสริมสร้างความสลับซับซ้อนของทวิ
ลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างลาวและไทยมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของการศึกษาเรื่องชาติภายใต้บริบทของสังคมโลกในยุคโลกาภิ
วัตน์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา พบว่าการศึกษาเรื่องของชาติและการสร้างอัตลักษณ์ชาติ มีแนวโน้มที่
จะลดบทบาทและความส าคัญของรัฐชาติลงภายใต้ฐานคิดท่ีว่า กระบวนการแห่งโลกาภิวัตน์ส่งผลให้
ส านึกชาตินิยม อัตลักษณ์หรือความมีตัวตนที่ถูกสร้างข้ึนบนฐานของความเป็นรัฐชาติได้เคลื่อนตัวสู่จุด
วิกฤติ  ชุมชนจินตนาการรูปแบบใหม่ที่วางอยู่บนฐานของความเป็นโลกในระดับสากล ความเป็น
ภูมิภาคที่เหนือกว่ารัฐชาติ หรือความเป็นท้องถิ่นทวีบทบาทส าคัญมากข้ึน การศึกษาเรื่องการปรับมโน
ทัศน์ชาติสู่การเชิดชูวีรกษัตริย์ของรัฐลาวเป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า แม้กระบวนการโลกาภิวัตน์
ได้น าพลังที่หลากหลายเข้ามาท้าทายต่อการสร้างความเป็นชาติของรัฐ แต่นั่นก็มิได้หมายความว่า
บทบาทของรัฐชาติจบลง จินตกรรมความเป็นชาติบนฐานของรัฐชาติสิ้นสุด รัฐชาติยังพยายามสร้าง
ความเป็นชาติ หรือขับเคลื่อนอุดมการณ์ชาติ เพ่ือตอบโต้และด ารง ไว้ซึ่งอ านาจของรัฐ ขณะเดียวกัน
งานนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการสร้างส านึกความเป็นชาติว่าเป็นการน าเสนอความเป็นตัวตนที่
สามารถปรับเปลี่ยน ปรุงแต่ง และเลื่อนไหลได้ ดังกรณีของรัฐบาลลาวที่สามารถหยิบเอาสัญลักษณ์
ความเป็นชาติของระบอบกษัตริย์มาปรุงแต่งความหมายใหม่ จนวีรกษัตริย์กลายเป็นสัญลักษณ์ความ
เป็นชาติของรัฐบาลสังคมนิยมลาวได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
งานชิ้นนี้มุ่งศึกษาการปรับกระบวนทัศน์การสร้างส านึกความเป็นชาติในแง่มุมของ

รัฐบาลสังคมนิยมลาว หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในแง่มุมของ “ผู้สร้าง” หรือผู้ส่งผ่าน
ความหมายและอุดมการณ์ชาติเป็นหลัก  แต่ในการท าความเข้าใจการสร้างความเป็นชาติของลาวใน
ปัจจุบันยังมีอีกหลายแง่มุมท่ีควรให้ความส าคัญและศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป  ทั้งนี้ประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่า
น่าสนใจ ได้แก่การศึกษาประเด็นการตอบรับของประชาชนลาวต่อปฏิบัติการรื้อฟ้ืนการเชิดชูวีร
กษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางความเป็นชาติของรัฐบาลลาว เนื่องจากในกระบวนการสร้างความเป็นชาติ 
แม้รัฐจะมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ชาติ แต่ส านึกในความเป็นชาติมิได้ถูกผูกขาดอยู่ใน
มือของรัฐหรือกลุ่มชนชั้นน าผู้ครองอ านาจรัฐแต่เพียงฝุายเดียว ประชาชนสามารถต่อรอง เลือกรับ 
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หรือปฏิเสธได้ ดังที่ปรากฏว่าภายหลังการ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้รัฐบาล
สังคมนิยมลาวจะพยายามสร้างสานึก ความเป็นชาติ ลาวใหม่ที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติเป็นสัญลักษณ์
ของชาติโดยผ่านระบบการศึกษา การสื่อสารมวลชน กระบวนการทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ  
ของภาครัฐ แต่ก็ไม่อาจส่งผ่านส านึกชาติที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติเป็นแกนกลางสู่ประชาชนได้ตามที่
พรรคคาดหวัง   

ในปัจจุบันท่ามกลางบริบทโลกาภิวัตน์ที่ลาวต้องเผชิญกับแรงปะทะและความท้าทายจาก
แนวคิดอุดมการณ์ที่หลากหลายซึ่งรัฐบาลลาวไม่สามารถควบคุมได้ จึงเป็นเรื่องท่ีควรพิจารณาว่าการ
เชิดชูวีรกษัตริย์จะมีพลังมากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมอุดมการณ์ชาติและสร้างความชอบธรรมให้กับ
การด ารงอ านาจของรัฐบาลสังคมนิยมลาว  

นอกจากนี้  หากพิจารณาใน มิติ ของการเมืองชาติพันธุ์ในลาว ซึ่งเป็นรัฐที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม การสร้างส านึกความเป็นชาติที่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว
ท่ามกลางความหลากหลายของประชากรลาวถึง 49 กลุ่มชาติพันธุ์เป็นปัญหาที่ท้าทายผู้ครองอ านาจ
รัฐลาวมายาวนาน การที่รัฐบาลลาวในปัจจุบัน หันกลับมาส่งเสริมวัฒนธรรมลาวที่ยึดโยงกับกลุ่มชาว
ลาวลุ่มในฐานะวัฒนธรรมหลักของชาติและการเชิดชูวีรกษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางของความเป็นชาติ 
ได้ส่งผลต่อ การเบียดขับ กดทับความมี “ตัวตน”  ใน “ชาติ”  ลาวกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หรือไม่ อย่างไร
และส่งผลสะท้อนเช่นใดต่อการสร้างความเป็นชาติลาว 

อีกหนึ่งประเด็นที่สนใจ การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของรัฐชาติอ่ืน ๆ ที่ต้องเผชิญกับ
วิกฤติความเปลี่ยนแปลงในขอบเขตอ านาจรัฐ ภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์  เพื่อพิจารณาว่าแต่ละรัฐมี
การปรับตัว ตอบโต้ อย่างไรเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับกรณีของสังคมลาว ดังการศึกษาในเบื้องต้นท่ี
พบว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศร่วมภูมิภาคของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวที่ ได้มีการปรับตัวในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ชาติและการปลุกเร้าส านึกชาตินิยม
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในหลายประเทศโดยเฉพาะเมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ได้เลือกใช้การรื้อฟ้ืน
“อดีต” อาทิ วัฒนธรรมในอดีต หรือวีรบุรุษในอดีต เป็นพลังในการสืบต่อสร้างความเป็นชาติใน 
“อนาคต” เช่นเดียวกับท่ีเกิดข้ึนในลาว จึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจในการศึกษาถึงพลังของอดีต วิถีแห่งการ
ใช้และการปรุงแต่งอดีต ตลอดจนความส าเร็จหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อดีตของแต่ละ
ประเทศ 
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