บทวิจารณหนังสือประวัติศาสตรลาว
สุวิทย ธีรศาศวัต*

หนังสือประวัตศิ าสตรลาวเลมนี้ แปลมาจากหนังสือ A History of Laos แตงโดย
ศาสตราจารย ดร.มารติน สจวต-ฟอกซ ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรลาวแหงมหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลียฉบับภาษาอังกฤษพิมพโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ แปลโดย จิราภรณ วิญญรัตน โดยมี กาญจนี ละอองศรี และ
ปรียา แววหงษ เปนบรรณาธิการ จัดพิมพโดยมูลนิธีโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรกับมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2553 474 หนา
หนังสือเลมนีม้ ี 6 บท ถารวมปจฉิมบทดวยก็เปน 7 บท มีแผนทีป่ ระกอบ 4 แผน
มีภาพประกอบ 8 ภาพ ทําใหหนังสือนาสนใจมากขึ้น มีเชิงอรรถบอกที่มาทุกบทซึ่งที่มา
ของขอมูลมีทั้งเอกสารชั้นตนและชั้นรอง ทั้งที่เปนภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และภาษาลาว
ทําใหหนังสือเลมนี้เปนตําราประวัติศาสตรลาวที่นาเชื่อถือ ประกอบดวยผูแตง เปน
ผู เชี่ ย วชาญประวั ติ ศ าสตร ล าว มี ผ ลงานทั้ ง บทความ งานวิ จั ย หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตรลาวตีพิมพเปนจํานวนมาก ทําใหหนังสือเลมนี้นาเชื่อถือยิ่งขึ้น
เนื้อหาหนังสือเลมนี้ ประกอบดวย
บทที่ 1 อาณาจักรลานชาง
บทนี้ สัน้ ทีส่ ดุ (ถาไมนบั ปจฉิมบท) มีเนือ้ หา 28 หนา เริม่ ตัง้ แตถนิ่ เดิมของลาว
ในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของจีน เรียกคนเหลานีว้ า อายลาว (Ai-Lao) ตอมาจีนเรียกคน
เหลานีว้ า ชาวลาว ตอมาคนเหลานีอ้ พยพจากจีนมาอยูบ ริเวณลุม นํา้ โขงตอนกลาง มีการ
ตัง้ รกรากอยูร มิ แมนาํ้ โขง ตลอดจนทีร่ าบสูงโคราช คนลาวเปนกลุม ชาติพนั ธุต ระกูลภาษา
ไท เมืองสําคัญของคนลาวคือ จําปาสัก ทาแขก เวียงจันทน ฟาแดด (ใน จ.กาฬสินธุ) ใน
คริสตศตวรรษที่ 12 เมืองทั้งสี่ก็ถูกรวมอยูภายใตการปกครองของเขมร ตํานานขุนบรม
ซึ่งเปนหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานานที่นักวิชาการลาว ไทยอางอิงมากที่สุด
* ศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอแกน
วารสารวิจัย มข : ปที่ 1 ฉบับที่ 3 : ตุลาคม-ธันวาคม 2554 หนา 258-267
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ตํานานหนึ่ง ที่ระบุวาขุนบรมเปนบรรพบุรุษของคนไท พระองคทรงสั่งพระราชโอรสทั้ง
7 ไปสรางบานแปงเมืองในพื้นที่ซึ่งกระจายอยูในประเทศลาว ไทย และเวียดนามเหนือ
โดยมีขุนลอพระราชโอรสองคโตของขุนบรมกอตั้งราชวงคลาว ราชวงคแรกที่หลวง
พระบาง การเขามาของคนลาวไดเบียดขับใหคนลาวเทิง (พวกขา) ตองถอยรนลงไปทางใต
และในพื้นที่ภูคอย ค.ศ.1253 พวกมองโกล ยึดยูนนานสําเร็จ และนําทัพเขาบุกทางใต
ทั้งพมา (พุกาม) และเวียดนาม ทําให 2 ชาตินี้โทรมไปมากขณะเดียวกัน เขมรที่เขา
ยุคเสือ่ ม ทําใหคนไทย (รวมทัง้ คนลาว) ฉวยโอกาศกอตัง้ อาณาจักรของตนสําเร็จ ใน ค.ศ.
1353 พระเจาฟางุม ไดรวบรวมหัวเมืองลาว เปนอันหนึง่ อันเดียวกันเปนครัง้ แรก ในบทนี้
ยังกลาวถึงชนชั้นของลาว การปกครอง ความเกื้อหนุนระหวางสถาบันสงฆกับสถาบัน
กษัตรย การคา
ใน ค.ศ. 1479 เวียดนามบุกลานชาง เมืองหลวงถูกทําลาย ลาวตกเปนเมือง
ขึ้นเวียดนามในระยะสั้นๆ ใน ค.ศ. 1558 พมาก็ยึดลานนา และตีลานชางทําใหพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชตองยายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตั้งที่เวียงจันทน ในค.ศ. 1560
หลังการสวรรคตของพระเจาไชยเชษฐาธิราชพมาไดปกครองลานชางอยูระยะหนึ่ง ลาว
มีความสงบและความรุงเรืองมากสมัยพระเจาสุริยวงษาธรรมิกราช จนถึงสมัยราชวงศ
อลองพญา ค.ศ. 1765 พมาก็ยดึ หลวงพระบางไดอกี แตใน ค.ศ. 1778 ไทยก็ตจี าํ ปาสักและ
ตีเวียงจันทนไดในปถดั มา หลวงพระบางก็ตอ งยอมเปนเมืองขึน้ ไทย จนถึงตนสมัยรัชกาล
ที่ 3 ค.ศ. 1826 เจาอนุวงศกษัตริยเวียงจันทนก็พยายามกอบกูเอกราช แตก็ถูกปราบลง
ได และมีการอพยพคนเปนจํานวนมากจากอาณาจักรเวียงจันทนมาอยูใ นภาคอีสานและ
ภาคอีสาน ความขัดแยงระหวางไทยกับลาว ไดสงผลใหไทยขัดแยงกับเวียดนามดวย ใน
พื้นที่เขมรและเชียงขวาง
บทที่ 2 ลาวภายใตฝรั่งเศส 1893-1945
บทนี้ยาว 78 หนา เกือบ 3 เทาของบทที่ 1 เริ่มตั้งแตเปาหมายของฝรั่งเศส
ในการยึดครองลาวเปนเมืองขึ้น “เพื่อใชลาวเปนกระดานกระโดดและเพื่อใหไปสูการ
ไดอํานาจเหนือแมนํ้าโขงเทานั้น สําหรับขาหลวงใหญแหงอินโดจีนฝรั่งเศสแลว คุณคา
เบือ้ งแรกของลาวคือ เปนดินแดนสวนในทีอ่ ดุ มสมบูรรดว ยทรัพยากรเพือ่ การตัง้ ถิน่ ฐาน
ของชาวเวียดนามและเพื่อใหฝรั่งเศสขูดรีดเทานั้น” (หนา 32-33) ความพายแพของ
ฝรั่งเศสในสงครามกับเยอรมันใน ค.ศ. 1870-1871 ฝรั่งเศสตองเสียแควนอัลซาส วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554
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ลอรเรนใหเยอรมันทําใหฝรัง่ เศสตองหาดินแดนมาชดเชย ดินแดนทีว่ า คือ เวียดนามกลาง
ภาคเหนือและลาว ปญหาโจรฮอในภาคเหนือของลาว และเวียดนาม ทําใหฝรั่งเศสได
โอกาศเขาแทรกแซงในภาคเหนือของลาวผูท มี่ บี ทบาทสําคัญยิง่ ทําใหลาวตกเปนเมืองขึน้
ของฝรั่งเศสคือ นายออกุสต ปาวี เขาเปนทั้งหัวหนาคณะสํารวจของฝรั่งเศสและผูชว ย
กงสุลฝรัง่ เศสประจําหลวงพระบาง ปาวีเคยชวยใหพระเจาอุน คํากษัตริยห ลวงพระบาง
หนีพนมือโจรฮอ ในป 1888 กองทหารฝรั่งเศสที่ปราบฮอก็ฉวยโอกาสยึดสิบสองจุไทมา
เปนของตน แตฝรั่งเศสไมพอใจแคนั้น เพราะเปาหมายที่กระทรวงอาณานิคมฝรั่งเศส
ตองการ คือดินแดนของฝรั่งเศสจะขยายจากเวียดนามไปจนจดแมนํ้าโขง (หนา 38) ซึ่ง
ในตอนแรกฝรั่งเศสก็ใชวิธีทางการทูตเจรจาใหไทยสละฝงซายแมนํ้าโขง (ลาว) แตไทย
ไมยอม ฝรั่งเศสจึงใชกําลังทหารโจมตีกองทหารไทยบริเวณลาวตอนใตและตอนกลาง
ตอมาก็สงกองทัพเรือบุกอาวไทยใน ค.ศ. 1893 สนธิสัญญา 3 ตุลาคม 1893 ทําใหไทย
ตองสละประเทศลาวดานฝง ซายแมนาํ้ โขงใหฝรัง่ เศส ยอมใหพนื้ ทีฝ่ ง ขวาตลอดความยาว
แมนํ้าโขง ลึกเขามาทางฝงไทย 25 กม. เปนเขตปลอดทหาร จายคาเสียหายใหฝรั่งเศส
อีก 2 ลานฟรังซ การเสียฝง ซายแมนาํ้ โขงทําใหฝรัง่ เศสมีเรือ่ งบาดหมางกับอังกฤษ เพราะ
อังกฤษอางสิทธิใ์ นเมืองสิงหซงึ่ อยูฝ ง ซาย แตการเจรจาในทีส่ ดุ อังกฤษก็ยอมถอนตัวจาก
เมืองสิงหตามขอตกลงกรุงลอนดอน ค.ศ. 1896 2 ฝายยอมใชแมนํ้าโขงเปนเสนแบงเขต
อิทธิพล ในป 1904 ฝรั่งเศสยึดแขวงไชยบุรีและจําปาสักซึ่งอยูทางฝงขวาไปจากไทยป
1907 ฝรั่งเศสก็ผนวกเขมรสวนในไปจากไทย ในระหวางที่ฝรั่งเศสปกครองฝรั่งเศสได
เอาสตรึงเตรง (เชียงแตง)ของลาวไปอยูในเขตเขมร เอาสิบสองจุไท ซึ่งลาวเคยปกครอง
ไปอยูใ นเขตเวียดนาม เพราะทัง้ ลาวเขมร เวียดนามลวนเปนเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศสอยูแ ลว
ในบทนี้ไดกลาวถึงการบริหารของฝรั่งเศสโดยละเอียด โดยสรุปก็คือทีแรก ฝรั่งเศสแบง
ลาวเปน 2 สวนคือ หลวงพระบางเปนรัฐอารักขา ลาวที่เหลือฝรั่งเศสปกครองโดยตรง
แตภายหลังฝรัง่ เศสก็ปกครองโดยตรงทัง้ หมด ขึน้ กับผูส าํ เร็จราชการฝรัง่ เศสทีเ่ วียงจันทน
ซึ่งขึ้นกับขาหลวงใหญของฝรั่งเศสแหงอินโดจีนซึ่งอยูที่ฮานอย ฝรั่งเศสแบงลาวเปน 11
แขวงมีเจาแขวงเปนฝรั่งเศสปกครองทุกเรื่อง ทหารตํารวจ สวนใหญเปนชาวเวียดนาม
ผูบังคับบัญชาเปนฝรั่งเศส แขวงแบงเปนเมือง ตาแสง และบาน ตามลําดับ ฝรั่งเศสได
เลิกทาสในลาว เลิกการเอาคนขามารับใชเจานาย แตทั้งลาวลุม ลาวเทิง จะถูกฝรั่งเศส
เกณฑแรงงานไปใชฟรีๆ คนละ 10 วัน/ป นอกจากนี้ฝรั่งเศสเก็บภาษีรายหัว ภาษีขา
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ออกทีส่ ง มายังไทย ภาษีทดี่ นิ คาธรรมเนียมใบอนุญาตผานดาน คาธรรมเนียมตีทะเบียน
อาวุธ โดยรวมแลว ลาวลุมเสียภาษีรายหัวเปน 2 เทาของลาวเทิง แตชาวเวียดนามจาย
ภาษีรายหัวเปน 2 เทาของลาวลุมโดยไมตองถูกเกณฑแรงงานแตชาวจีนตองเสียภาษี
ดังกลาวเปน 5 เทาของลาวลุม ยิง่ กวานัน้ ฝรัง่ เศสยังหารายไดดว ยการผูกขาดการคา เหลา
ฝน เกลืออีกดวย รายไดจาการผูกขาดการคาฝนทํารายไดใหกบั ฝรัง่ เศสมากทีส่ ดุ สิง่ ทีค่ น
ลาวไมพอใจมากที่สุดคือการเกณฑแรงงานจากชายอายุ 18-45 ป เอาไปสรางสํานักงาน
บานพักขาราชการ คุก ถนน สนามเพาะ ฯลฯ การขูดรีดของฝรั่งเศส ทําใหเกิดการตอ
ตานจากชาวลาว เริม่ ในแขวงหัวพัน (ซําเหนือ) ในค.ศ. 1895 ตอมาก็เกิดกบฎผูม บี ญ
ุ ในป
1901-1903 ผูนํากบฏที่โดงดังมากคือ บักมี หรือองคแกว องคมั่น องคกมมะดํา พอกะ
ดวด องคมั่นนั้นรวมพลกอการที่เมืองเขมราฐ แลวมุงจะยึดอุบลราชธานีถูกกองทัพไทย
ตีแตกจึงขามไปกอกบฏรวมกับพวกผูมีบุญในฝงซาย ฝรั่งเศสตองใชเวลาปราบกบฏลาว
อยู 41 ป จึงปราบไดทุกกลุม ในบทนี้ยังไดกลาวถึงทัศนะของคนฝรั่งเศสที่มีตอคนลาว
เนื่องจากประชากรลาวนอย ในค.ศ.1910 มีประชากรลาวเพียง 6 แสนคน ฝรั่งเศสจึง
มีนโยบายสนับสนุนใหคนจีน และคนเวียดนามเขามาตัง้ รกรากในลาว ฝรัง่ เศสสนับสนุน
การศึกษานอยในป 1930 มีครูทั้งประเทศเพียง 208 คน นักเรียน 6,500 คน สวนมาก
เรียนแคชั้นประถม มีเพียง 120 คนที่เรียนชั้นมัธยมตน ลาวไมมี โรงเรียนมัธยมปลาย มี
เพียงนักเรียนลาว 7 คนที่ไดไปเรียนตอมัธยมปลายที่เวียดนาม ในบทนี้ยังกลาวถึงการ
พัฒนาสาธารณสุข การเกษตร การคมนาคม แตก็ทําเพียงเล็กนอย ฝรั่งเศสมองวาคน
ลาวเกียจคราน เศรษฐกิจจึงเติบโตชา จึงสนับสนุนคนเวียดนาม 4 หมื่นมาตั้งรกราก
ในลาว ชวงทศวรรษ 1930 -1940 เกิดขบวนการชาตินิยมในเวียดนามตอตานฝรั่งเศส
ขบวนการนี้ไดชักนําใหคนลาวเขารวมตอตานฝรั่งเศส แตนักชาตินิยมลาวบางสวน
(สวนนอย)ก็ตอตานทั้งฝรั่งเศสและเวียดนาม
บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957
บทนี้มีเนื้อหามากถึง 84 หนา ทั้งๆที่มีระยะเวลาเพียง 12 ปเทานั้น แตเปน
12 ปทมี่ เี หตุการณผนั ผวน วุน วายมากมาก เริม่ ตัง้ แตญปี่ นุ เขามามีอาํ นาจในชวงปลายป
1941 ในเอเชียอาคเนยรวมทั้งอินโดจีนของฝรั่งเศส ญี่ปุนใชฐานทัพและอํานาจทางการ
ปกครองบางสวน ตัง้ แต 9 มีนาคม 1945 ญีป่ นุ ก็เขายึดครองอินโดจีนเบ็ดเสร็จ จนถึง 15
สิงหาคม 1945 ญีป่ นุ ยอมแพแกกองทัพสัมพันธมิตร ทําใหเกิดสูญญากาศแหงอํานาจ ฝาย
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สัมพันธมิตรตกลงใหจนี คณะชาติปลดอาวุธทหารญีป่ นุ เหนือเสนขนานที่ 16 สวนอังกฤษ
เขามาปลดอาวุธทหารญีป่ นุ ใตเสนขนานดังกลาว กวามหาอํานาจจะเขามา ลาวก็ประกาศ
เอกราชจากฝรัง่ เศส ( 15 กันยายน 1945 ) ฝรัง่ เศสเมือ่ สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ก็ยงั
รักษาสถานะของมหาอํานาจของโลก โดยเปนหนึ่งใน 5 ของคณะมนตรีความมั่นคงของ
สหประชาชาติ ฝรัง่ เศสถูกเยอรมันยึดระหวางสงครามโลก ความเขมแข็งจึงลดลง ฝรัง่ เศส
ไดรับความชวยเหลือจากมหาอํานาจอังกฤษกับจีนคณะชาติจึงกลับเขามามีอํานาจใน
อินโดจีนอีกครัง้ แตลาว เขมร และเวียดนามพากันตอตาน ในลาวเกิดขบวนการลาวอิสระ
ขึน้ โดยมีไทย เวียดนามสนับสนุน แตในทีส่ ดุ ฝรัง่ เศสก็สามารถกลับเขามามีอาํ นาจเหนือ
อินโดจีนอีกครัง้ แตมไิ ดมอี าํ นาจสมบูรณเหมือนเดิม ฝรัง่ เศสยกกษัตริยแ ละชนชัน้ สูงของ
ลาวขึ้นเปนพวก แตกลุมชาตินิยมแทไมยอมเกิดการตอสูกันตอมา บางสวนมาตั้งฐานรัฐ
บางพลัดถิ่นในเมืองไทย อีกสวนไปตั้งฐานปฏิบัติในการตอสูในปากลุมนี้มีไกรสร พรหม
วิหาร เจาสุภานุวงศ หนูฮกั ภูมสิ วรรคเปนแกนนําโดยมี เวียดมินท สนับสนุนทัง้ อาวุธและ
กําลังคน สงครามตอตานฝรั่งกระจายไปทั้งลาวและเวียดนาม สถาณภาพของลาวขณะ
นั้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใชเมื่อ 11 พฤษภาคม 1947 มีสภาพกึ่งเมืองขึ้นเพราะ
ฝรั่งเศสยังกุมอํานาจทางทหาร การตางประเทศ ศุลกากร ไปรษณีย เหมืองแร สวนคน
ลาวรับผิดชอบดานการสาธารณูปโภค สาธารณสุข และการศึกษา อํานาจทีแ่ ทจริงไมได
อยูท นี่ ายกรัฐมนตรีซงึ่ เปนคนลาว แตอยูท ผี่ สู าํ เร็จราชการฝรัง่ เศส การพัฒนาลาวเปนไป
อยางเชื่องชา เพราะขาดทั้งเงิน คนที่มีการศึกษา การคมนาคมที่ยํ่าแย นักการเมืองที่
คอรัปชั่น กษัตริยที่สนใจแตพระชายาทั้ง 15 องค มกุฏราชกุมารที่แนบแนนกับฝรั่งเศส
การตอตานของขบวนปะเทดลาวเขมขมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะทางดานตะวันออกเฉียง
เหนือ ตอมาก็เขายึดตอนกลางของลาว โดยมีเวียดมินท ที่ชวยอยางแขงขันกับอาวุธเปน
อันมากจากจีน และสหภาพโซเวียด ในที่สุดในวันที่ 7 พฤษภาคม 1954 กองทัพฝรั่งเศส
ก็ยอมจํานนทีเ่ ดียนเบียนฟู ฝรัง่ เศสตองถอนกําลังและสละอํานาจอยางสิน้ เชิงจากอินโดจีน
รวมทั้งลาวดวย สวนลาวนั้น เกิดการแตกแยกเปนสามฝาย ฝายขวามีเจาบุญอุม ณ
จําปาสัก นายพลภูมี หนอสวรรค เปนผูนํา ฝายกลาง มีเจาสุวรรภูมา ทาวคํามาว ทาว
กระตายเปนผูนํา ฝายซาย มีเจาสุภานุวงศพระอนุชาของเจาสุรรณภูมา ไกรสร พรหม
วิหาร หนูฮัก ภูมิสวรรค เปนผูนํา อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองฝายกลาง และฝายขวา
แตละฝายก็มหี ลายพรรค ตรงกันขามกับฝายซายมีการรวมตัวกันเหนียวแนนมากมีพรรค
KKU Res J 1 (3) : October-December

บทวิจารณหนังสือประวัติศาสตรลาว

263

เดียวคือ ขบวนการปะเทดลาวซึ่งตั้งแต ต.ศ. 1950 พรรคนี้คือ พรรคประชาชนประวัติ
ลาว ซึง่ เปนพรรคคอมมิวนิสต และเปนพรรครัฐบาล และเปนพรรคการเมือง เพียงพรรค
เดียวของลาว ตัง้ แต ค.ศ. 1975 ถึงปจจุบนั ขบวนการปะเทดลาว เปนพรรคเดียวทีย่ กยอง
ชนกลุม นอย นําชนกลุม นอยมาเขารวมตอสูท างทหารและการเมืองตัง้ แตแรกจนปจจุบนั
เปนพรรคที่มีฐานจากชาวนาในชนบทมากกวาทุกพรรค (หนา 152) ตามสัญญาเจนีวา
ฉบับ 20 กรกฎาคม 1954 กําหนดใหทั้ง 2 ฝายหยุดรบ ใหตางชาติตองถอนทหารออก
ไปจากลาว ยกเวนทหารฝรั่งเศส 1500 คนที่คงไวเพื่อฝกทหารลาว กับอีกไมเกิน 7 พัน
คนที่ลาวขอรอง ชวงนี้รัฐบาลของเจาสุวรรณภูมิมาซึ่งเปนฝายกลาง รักษาความเปน
กลางไดยากเพราะสหรัฐอเมริกาเขาแทรกแซง โดยใชเงินชวยเหลือเปนเครื่องมือบังคับ
ใหรัฐบาลลาวดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสตลาวเปนชาติที่ยากจนมาก รัฐบาล
และระบบราชการเก็บภาษีไดนอยมาก อยูไดเพราะเงินชวยเหลือจากตางประเทศโดย
เฉพาะสหรัฐอเมริกา สหรัฐยังชวยฝกทหารตํารวจใหลาวโดยมาฝกในประเทศไทย อาวุธ
ยุทโธปกรณของรัฐบาลฝายกลางและฝายขวาลวนแตไดจากสหรัฐ ทีจ่ ริงแลวเจาสุวรรณภู
มายอมเจรจากับฝายซาย เพือ่ ยุตคิ วามแตกแยกโดยจะตัง้ รัฐบาลผสมขึน้ มา ทางฝายซาย
ก็ยอมทีจ่ ะรวมสองแขวงกับกองทหารสองกองพันของตนเขากับฝายรัฐบาลเจาสุวรรณภู
มาแตสหรัฐคัดคาน เพราะสหรัฐหวาดกลัวการขยายตัวของคอมมิวนิสต แตอยางไรก็ตาม
การตั้งรัฐบาลผสมขวา - กลาง ซายครั้งแรก ก็เกิดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 1957 มี
การเลือกตัง้ ในป 1958 สหรัฐทุม เงินชวยเหลือฝายขวาและบีบจนเจาสุวรรณภูมาตองลา
ออก และเกิดรัฐบาลฝายขวา รัฐบาลฝายขวาหักหลังฝายซายดวยการจับผูน าํ ฝายซายถึง
16 คน ไปจําขังไวเปนเวลานาน ทําใหฝายซายไมไวใจฝายขวาอีกตอไป
บทที่ 4 การบอนทําลายความเปนกลาง 1958 - 1975
บทนี้มีเนื้อหา 80 หนา ครอบคลุมเวลา 6 ป มีเนื้อหาหลักๆ 5 ประเด็น
ประเด็ น แรกกล า วถึ ง ความล ม สลายของรั ฐ บาลผสมแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง สาเหตุ ที่
ลมเหลวเพราะฝายขวาหักหลังฝายซายกอนดังทีก่ ลาวมาแลว เมือ่ ผูน าํ ฝายซายทีถ่ กู จับหนี
ออกไปไดจากที่คุมขังสงครามระหวางฝายซายกับฝายรัฐบาลก็เกิดขึ้นอีก ประสิทธิภาพ
ในการบริหารของฝายรัฐบาลซึ่งตํ่าอยูแลว เมื่อขาดงบประมาณการพัฒนาโดยเฉพาะ
การศึกษา สาธารณูปโภคจึงลาหลังมาก ทั้งประเทศไมมีโรงเรียนแพทย ประเด็นที่สอง
เรื่องการเปลี่ยนสูนโยบายเอียงขวา การที่รัฐบาลลาวถูกสหรัฐบีบใหสนองนโยบายตอ
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ตานคอมมิวนิสตทําใหครม.ซึ่งเดิมพยายามเดินสายกลางก็ตองออนโอนเอียงไปทางขวา
ยิ่งขึ้น สงครามกลางเมืองรอบใหมก็ระเบิดขึ้นตั้งแต ค.ศ.1959 เปนตนมา ประเด็นสาม
เรื่องการรัฐประหารเดือนสิงหาคม 1960 และผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื้อหาเริ่มตั้งแตการ
ทํารัฐประหารของรอยเอกกองแล แลวเชิญเจาสุวรรณภูมากลับมาเปนนายกรัฐมนตรีถกู
ตอตานจากสหรัฐ ไทย และฝายขวาของลาว จนในที่สุด รอ.กองแล ตองหนีเขาไปรวม
กับฝายซาย ประเด็นที่สี่เรื่องขอตกลงเจนีวาป 1962 วาดวยการจัดตั้งรัฐบาลนผสมครั้ง
ทีส่ อง สงครามกลางเมืองระหวางฝายซายกับฝายขวาทําใหมหาอํานาจตองจัดประชุมที่
เจนิวาในเดือน พฤษภาคม 1961 ขณะเดียวกันสหรัฐก็เพิ่มการชวยเหลือฝายขวายิ่งขึ้น
โดยมาตัง้ ฐานทัพทีจ่ .อุดรธานี เพิม่ กําลังจาก 1 พันคนเปน 4 พันคน มีการเจรจาระหวาง
ผูน าํ ลาวทีท่ งุ ไหหิน เพือ่ ตัง้ รัฐบาลผสม มีการลงนามในสัญญาเจนีวาเพือ่ สถาปนารัฐบาล
ผสมที่เปนกลาง แตจะเห็นวาแตละฝายใหคําจํากัดความของความเปนกลางไมเหมือน
กัน และในทางปฏิบัติทั้งสหรัฐและเวียดนามที่ยังคงสนับสนุนฝายของตนเองอยางลับๆ
ทั้งๆที่แตละฝายก็ลงนามในสัญญาเจนีวาสนับสนุนใหลาวเปนกลาง ประเด็นที่หาเรื่อง
การแบงขั้วอํานาจทางการเมือง : การบอนทําลายความเปนกลาง ประเด็นนี้ขยายราย
ละเอียดวาสหรัฐจะชวยเหลือฝายขวาอยางไร สหรัฐยังสรางกองทัพมงของนายพลวังเปา
ใหรบกับฝายซาย จุดออนของฝายกลางซึ่งเปนฝายที่กําลังออนที่สุด เพราะขาดนํ้าเลี้ยง
ทั้งจากสหรัฐและสหภาพโซเวียต ขณะที่ฝายซายเขมแข็งขึ้นเพราะไดนํ้าเลี้ยงจากฝาย
คอมมิวนิสตอยางเขมขน สหรัฐก็เพิ่มความชวยเหลือฝายขวา แตเพราะการคอรัปชั่นที่
มีอยูดกดื่นทําใหฝายนี้คอยๆออนลง
บทที่ 5 สงครามและการปฏิวัติ 1964 - 1975
บทนี้ยาว 70 หนา ครอบคลุมเวลา 11 ป แบงเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 วาดวย
สงครามในลาว กลาวถึงสงครามระหวางฝายซายกับฝายขวาโดยละเอียด และกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางสงครามในลาวกับสงครามในเวียดนามโดยเวียดนามไดใชพนื้ ทีล่ าว
ตะวันออกเปนเสนทางโฮชิมินทสงอาวุธยุทโธปกรณไปชวยคอมมิวนิสตในเวียดนามใต
และเขมร แตสหรัฐก็ตงั้ สถานีเรดาหทภี่ ผู าทีในซําเหนือเพือ่ นํารองเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของ
สหรัฐที่ไปทิ้งระเบิดในเวียดนามมีการสูรบอยางดุเดือดทั้งที่ซําเหนือ เชียงขวางและแกง
ไก ซึ่งเปนขุมกําลังหลักของฝายซาย ตอนที่ 2 ลาวในสถานการณอันยากลําบาก กลาว
ถึงจุดออนจุดแข็งทั้งฝายซายฝายขวา ทั้งสงครามในสนามรบและสงครามทางการเมือง
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ที่มีมหาอํานาจ และประเทศอื่นเขาไปยุงเกี่ยวเพื่อหนุนฝายตน ที่จริงสงครามในลาวนา
จะเลิกไปนานแลวถาไมมีตางประเทศเขาไปยุง ตอนที่ 3 หนทางสูสันติภาพ สงคราม
ทําใหลาวและเวียดนามเสียหายและออนลา ขณะที่เดียวกันผูสนับสนุนของทั้งสองฝาย
ก็ออนลาดวยโดยที่ยังมองไมเห็นชัยชนะจึงเกิดการเจรจาสันติภาพ ซึ่งฝายซายยินดีแต
ยืนกรานวาสหรัฐตองถอนกําลังและความชวยเหลือจากลาวและเวียดนาม ในที่สุดวันที่
23 กันยายน 1973 มีการประกาศขอตกลงระหวางสหรัฐกับเวียดนามเหนือ เลิกรบกัน
สหรัฐยอมถอนกําลังออกจากอินโดจีน ทหารไทยตองถอนทหารรับจางออกจากลาวและ
เวียดนาม ตอนที่ 4 รัฐบาลผสมครั้งที่ 3 และการยึดอํานาจของฝายซายสัญญาหยุดยิง
ระหวางฝายซายกับฝายขวาลงนามในเดือน กุมภาพันธ 1973 ตามมาดวยการตัง้ รัฐบาล
ผสมเฉพาะกาลซึง่ มีทงั้ ฝายซาย ฝายเปนกลาง และฝายขวา ซึง่ กําลังฝายขวามีมากกวาแต
พื้นที่ชนบทซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญของประเทศอยูในเมืองของฝายซายมากกวา และเปน
ครัง้ แรกทีฝ่ า ยซายสงทหารมาประจําทีห่ ลวงพระบางและเวียงจันทน ฝายสนับสนุนฝาย
ขวาเมือ่ สหรัฐตองถอนทหารออกจากอินโดจีนตามสัญญาทีล่ งนามกับเวียดนามเหนือ แต
ในลาวยังคงมีทหารจีน 2 หมื่นคน และทหารเวียดมินท 3-5 หมื่นคน ทําใหฝายซายเปน
ตอ เมือ่ ฝายซายในเขมรยึดอํานาจไดในวันที่ 17 เมษายน 1975 เวียดมินทยดึ อํานาจไดใน
เวียดนามใตในวันที่ 30 เมษายนปเดียวกัน ขวัญและกําลังใจของทหารพลเรือนฝายขวา
ในลาวก็ตกตํา่ สุดขีด การทีส่ หรัฐยุตจิ า ยเงินชวยเหลือใหรฐั บาลลาว ทําใหเศรษฐกิจและ
ขวัญของฝายขวาตกตํ่าอยางรวดเร็ว นักศึกษาประชาชนเดินขบวนไลผูนําและนายผล
ฝายขวา ผูน าํ ฝายขวาและฝายเปนกลางในรัฐบาลลาวลาออก และอพยพไปตางประเทศ
เจาสุรรณภูมานายกรัฐมนตรีตั้งฝายซายเขาไปแทน ในที่สุดรัฐบาลทั้งหมดก็ตกอยูในมือ
ของฝายซายโดยไมตองใชกําลังทหารแบบในเขมรและเวียดนามใต 2 ธันวาคม 1975
ลาวก็เริ่มการปกครองแบบสังคมนิยมอยางเปนทางการ ผูแตงยังแจงสาเหตุที่ฝายซาย
ไดชัยชนะไวอยางละเอียด
บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บทนีย้ าวทีส่ ดุ คือ 86 หนา มีเนือ้ หาถึง 8 ตอนคือ (1) การเปลีย่ นแปลงระบอบ
การปกครองและการสรางความชอบธรรม (2) การปองกันประเทศและการสรางระบอบ
สังคมนิยม (3) การพิจารณาทบทวนครั้งใหม (4) ปฏิรูปพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (5)
พิจารณาทบทวนเพื่อการตัดสินใจสําหรับอนาคต (6) ละทิ้งระบบสังคมนิยม (7) พรรค
ยังคงอยูตอไป (8) การประสานสามัคคีภายในภูมิภาค
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บทนี้แมจะยาวมากแตก็นาสนใจโดยเฉพาะประเด็นสาเหตุที่ลาวใชระบบ
สังคมนิยมไดไมกี่ปก็ตองนําระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมมาใช แตระบบการ
ปกครองยังคงเปนแบบเผด็จการของพรรคเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสตซึ่งทางการลาว
เรียกพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
จุดเดนของหนังสือเลมนี้
1. การจัดลําดับเนื้อหา ลําดับตามเวลาในประวัติศาสตรทําใหผูอานลําดับ
เรื่องไดตอเนื่องไมสับสน
2. การแบงบท แตละบทมีเอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร
ในชวงนั้นๆ หลักไมลทางประวัติศาสตรที่ผูแตงนํามาใชสมเหตุสมผลดี
3. ในแตละบท ผูแตงยั้งแบงเปนตอนๆเพื่ออธิบายรายละเอียด ทําใหผูอาน
เขาใจในเนื้อหาหลักๆของบทนั้นๆดี
4. การอางอิงหลักฐานทั้งเอกสารชั้นตนชั้นรองนาเชื่อถือ หนังสือนี้จึงเหมาะ
ที่จะเปนตําราประวัติศาสตรในระดับอุดมศึกษาเปนอยางดี
จุดดอย
มีนอ ยมาก ทีเ่ ห็นมากทีส่ ดุ คือ การแปลชือ่ ของบุคคล และเมืองบางเมืองคลาด
เคลือ่ น เชน หนา 41 บรรทัดที่ 4 จากลาง เกาะกง ทีถ่ กู ตองคือ เกาะโขง หรือเมืองสีทนั ดร
หนา 51 บรรทัดที่ 13 จากบน เมืองคง ที่ถูกตองคือ เมืองโขง (สีทันดร)
หนา 60 บรรทัดที่ 13 จากลาง เมืองแมน หรือ องแมน ที่ถูกคือ องคมั่น
หนา 60 บรรทัดที่ 8 เมืองเขมรัฐ ที่ถูกคือ เมืองเขมราฐ (ปจจุบันคืออําเภอ
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี)
หนา 83 บรรทัดที่ 5 จากลาง เมืองกระเตี้ย ที่ถูกคือ เมืองกระแจะ
หนา 126 บรรทัดที่ 2 จากบน (และหนา 161,163) บอง สุวนั นะวง ทีถ่ กู คือ บง
สุวรรณวงศ
หนา 156 บรรทัดที่ 5 เมืองแถน ที่ถูกคอ เมืองแถง (คือเดียนเบียนฟู)
หนา 212 บรรทัดที่ 15 จากบน ตาแสง (หมูบาน) บาน (ตําบล) ที่ถูก ตาแสง
(ตําบล) บาน (หมูบาน)
หนา 254 บรรทัดที่ 8 จากลาง(และอีกหลายหนา) เจาบุนนํา ทีถ่ กู คือ เจาบุญอุม
(Bunum)
หนา 320 บรรทัดที่ 9 แขวงหัวไซ ที่ถูกคือแขวงหัวพัน (หรือซําเหนือ)
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ซึ่งคําแปลที่ผิดพลาดนี้มิใชเปนความผิดของผูแตงเลย หากผูแปลไดอาน
ประวัติศาสตรลาวที่คนลาว หรือคนไทยแตงกอนแปลหนังสือเลมนี้ การแปลชื่อที่ผิด
คงจะมีนอย สําหรับขอผิดพลาดอื่นๆ เห็นอยู 3 แหง คือ
หนา (25) บรรทัดที่ 6-7 ที่ระบุวา ป 1941 สัญญาฟรังโก-ไทย ทําใหไทยตอง
เสียดินแดนลาวฝง ตะวันตกของแมนาํ้ โขงทีถ่ กู ตองคือ สัญญาดังกลาว (ซึง่ ญีป่ นุ ไดเขามา
ไกลเกลี่ย) ทําใหไทยไดดินแดนลาวฝงตะวันตกของแมนํ้าโขง (คือหลวงพระบางฝงขวา
จําปาสัก ตลอดจนพระตะบอง เสียมราฐ มโนไพร
หนา (25) บรรทัดที่ 14-15 จากบนที่กลาววาในป 1946 สยามยึดดินแดนฝง
ขวาแมนาํ้ โขงกลับคืน ทีถ่ กู ตองในปดงั กลาวไทยตองคืนดินแดนฝง ขวาทีไ่ ทยตีคนื ไดในป
1941 กลับคืนไปใหฝรัง่ เศสตามมติของคณะกรรมการประนอมซึง่ ตัง้ โดยสหประชาชาติ
หนา 42 บรรทัดที่ 5-6 จากบน เรือรบสองลําของฝรั่งเศสละเมิดขอตกลงและ
แลนขึ้นมาตามลํานํ้าในวันที่ 12 กรกฎาคม 1893 ที่ถูกคือวันที่ 13 กรกฎาคม 1893
ความผิดพลาดทีก่ ลาวมานี้ ถือวานอยนักเมือ่ เปรียบเทียบกับคุณคาของหนังสือ
เลมนี้ทั้งหมด
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