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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระของหนังสือพิมพ์
เวียงจันใหมํ ที่เผยแพรํผํานเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ผลการวิจัยพบ
โลกทัศน์ด๎านตําง ๆ ได๎แกํ โลกทัศน์ด๎านการปกครอง โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจ โลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม
โลกทัศน์ด๎านการศึกษา โลกทัศน์ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ โลกทัศน์ด๎านการพัฒนา โลกทัศน์ด๎าน
ชาติพันธุ์ และโลกทัศน์ด๎านสื่อ โลกทัศน์ตําง ๆ เหลํานี้ เป็นผลมาจากการที่ลาวต๎องการพัฒนาประเทศ
ให๎เจริญมีความทันสมัย และเพื่อให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากความยากจน อีกทั้งยังสะท๎อนถึงการปรับตัว
ของลาวตํอกระแสโลกาภิวัตน์ ประการสําคัญก็คือ ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธาตํอ
พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวไว๎ ด๎ ว ยกั น อยํ า งเหนี ย วแนํ น ด๎ ว ยการสะท๎ อ นออกมาเป็ น โลกทั ศ น์ วํ า
ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศนั้นจะควบคูํไปกับความสําเร็จของพรรคฯ
คาสาคัญ โลกทัศน์ ลาว หนังสือพิมพ์ เวียงจันใหมํ บทความ

Abstract
This research project aims to study the worldviews of Laos as perceived in the “Nana
Sara” column of The Vientiane Mai publicized in the newspaper’s website from 2011
to 2014. The findings reveal the worldviews in several aspects, namely the worldview
regarding government, the worldview regarding economy, the worldview regarding
culture, the worldview regarding education, the worldview regarding civic duty, the
worldview regarding development, the worldview regarding ethnicity, and the
worldview regarding media. These worldviews are the results of Laos’s aspiration to
attain modern national development and the freedom from poverty. They also reflect
the country’s adjustment to globalization. Most importantly, Laos has tied the
concept of “the nation” tightly to the faith for Lao People’s Revolutionary Party by
pointing out that the success of the national development is in tandem with the
success of the Party.
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ขอบพระคุณเป็นอยํางสูง

สุภาพร คงศิริรัตน์

สารบัญ
บทที่

หน้า

๑ บทนา………………………………………….……...…..………………………....………………………………... ๑
ความเป็นมาของปัญหา...........…………………………..…….......….…….……………………………..... ๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.............…..….......……………......……..…………..………………………… ๖
คําถามหลักในการวิจัย........................................................................................................ ๖
สมมุติฐานในการวิจัย.......................................................................................................... ๖
กรอบแนวคิดของการวิจัย.................................................................................................. ๖
ขอบเขตของการวิจัย……………………….........……………...…...……….………………………………. ๗
นิยามศัพท์ของการวิจัย...................................................................................................... ๗
ข๎อตกลงเบื้องต๎น............……………………….........…………….......……………………………………. ๘
๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................ ๙
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์…………………….........………....…..……………………….. ๙
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับลาว...……………….………………………………………………………. ๑๒
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อ....................................................................................... ๓๒
ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ........................................................................ ๓๘
๓ วิธีดาเนินการวิจัย................................................................................................................. ๔๓

สารบัญ
บทที่ .............................................................................................................................. หน้า
๔ โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่........ ๔๖
โลกทัศน์ด๎านการปกครอง................................................................................................. ๔๖
โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจ...................................................................................................... ๖๖
โลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม..................................................................................................... ๗๔
โลกทัศน์ด๎านการศึกษา...................................................................................................... ๘๕
โลกทัศน์เกี่ยวกับหน๎าที่พลเมืองของชาติ...........................................................................๑๐๑
โลกทัศน์ตํอการพัฒนา......................................................................................................๑๐๗
โลกทัศน์ตํอกลุํมชาติพันธุ์............................................................................................... ๑๐๙
โลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ........................................................................................................ ๑๑๓
๕ สรุปและอภิปรายผล........................................................................................................... ๑๒๒
บรรณานุกรม............................................................................................................................ ๑๓๐
ภาคผนวก............................................................................................................................... ๑๕๑
การเผยแพรํผลงาน........................................................................................................... ๑๕๒
ประวัติผู๎วิจัย......................................................................................................................๑๖๒
บทสรุปสําหรับผู๎บริหาร....................................................................................................๑๖๕

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาของปัญหา
“อาเซียน (ASEAN)” หรือ สมาคมแหํงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (The Association
of Southeast Asian Nations) ประกอบด๎วยสมาชิกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ๑๐
ประเทศ เรียงลําดับตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว
สหภาพพมํา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จุดมุํงหมายเบื้องต๎นของการรวมตัวกันของ
อาเซี ย นเพื่ อ สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อ และชํ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร โดยมีเปูาหมายเพื่อพั ฒนาอาเซียนไปสูํการเป็น “ประชาคม
อาเซียน” (ASEAN Community) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้การเป็น “ประชาคม
อาเซียน”(ASEAN Community) นั้นอาศัยสามเสาหลักที่เกาะเกี่ยวความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิก
อาเซีย นไว๎ ได๎แกํ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น และประชาสั งคมวัฒนธรรมอาเซียน (ปฏิญญาวําด๎วยความรํวมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒, ๒๕๕๒, หน๎า ๕๖-๕๗)
ในบรรดาสามเสาเหลั กของประชาคมอาเซียน เสาหลั กที่ส ามคือประชาสั งคม-วัฒ นธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือเรียกยํอวํา ASCC) “ถือเป็นเสาหลักสําคัญที่จะ
นํ าไปสูํ ความสํ าเร็ จ และความมั่น คงของอีกสองเสาหลั ก เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงคนด๎ว ยศิล ปะ
วัฒนธรรม มิใชํด๎วยกําไรหรือวัตถุ แตํเป็นเรื่องของสุนทรียภาพ ความดื่มด่ํา อันเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการเป็นมนุษย์ในสังคม” (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, มปป.) กลําวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาสังคมและ
วัฒนธรรมจะเป็นสื่อกลางที่สําคัญในการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียนให๎มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน กํอให๎เกิดเอกภาพ (Unity) เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรตํอกัน (Caring society) แบํงปันกัน
(Sharing society) และมีอัตลักษณ์ของอาเซียน (ASEAN Identity) ดังนั้น การเรียนรู๎สังคมและ
วัฒนธรรมของชาติในอาเซียน นอกจากจะกํอให๎เกิดความรู๎สึก “ชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นมี และพร๎อมที่จะ
รํวมยินดีในสิ่งที่คนอื่นเป็น ” อันจะนําไปสูํความ “เข๎าใจ” และเกิดการ “ยอมรับ” วัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ของประเทศในอาเซียนวํามีค วามหลากหลายแตกตํางกันแล๎ว ยังจะชํวยเสริมสร๎างความรู๎สึก
ภาคภูมิใจในความเป็นอาเซียนด๎วยกัน และรู๎สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ด๎วย

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีความใกล๎ชิด
กับไทยทั้งด๎านพรมแดนทางภูมิศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม จนมีคําพูดที่ติดปากคนไทยวํา ไทยกับ
ลาวเป็น “บ๎านพี่เมืองน๎อง” กัน แตํหากมองความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับลาวในเชิงลึกแล๎ว ความหมาย
ของคํานี้ มีนัยยะที่ “แตกต่าง” กันอยํางมากในความรู๎สึกและความนึกคิดของไทยกับลาว กลําวคือใน
ความรู๎สึกของไทยนั้น มองวํา ประเทศไทยเป็น “บ๎านพี่” เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
มากกวําประเทศลาว จึ งสามารถให๎ ความชํวยเหลื อหรือให๎การพึ่งพาแกํประเทศลาวซึ่งมีฐ านะเป็น
“เมืองน๎อง” ได๎ ความคิดดังกลําวที่มองลาวด๎อยกวําไทยนี้มีมานับตั้งแตํอดีตแล๎ว (อุบล ลิ้มสุวรรณ,
๒๕๓๗, หน๎า ๓๕) แตํในทัศนะของลาวแล๎ว วิถีความคิดของเขาสวนทางกับไทย กลําวคือในทัศนะของ
ลาว การเป็น “บ๎านพี่เมืองน๎อง” นั้นหมายถึงการเป็นพี่เป็นน๎องที่ตํางสามารถชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกั น
และกัน มิใชํหมายความวํา ลาวเป็นประเทศที่ด๎อยพัฒนากวําไทย หรือเป็นประเทศที่คอยพึ่งพิงไทยฝุาย
เดียว (คําฮุง แสนมะนี, ๒๕๔๖) จะเห็นได๎วําแม๎ไทยกับลาวจะมีความใกล๎ชิดกันอยํางมาก ทั้งด๎าน
พรมแดน ภาษาและวัฒนธรรม แตํวิถีความคิดของไทยและลาวนั้นแตกตํางกัน นําไปสูํ อัตลัก ษณ์ที่
แตกตํางกัน สํงผลให๎กระบวนการประพฤติปฏิบัติของไทยและลาวแตกตํางกันด๎วย หากเราไมํพยายาม
ที่จะ “เข๎าใจ” ความคิดของลาว นอกจากจะทําให๎ไมํเข๎าใจซึ่งกันและกันแล๎ว ยังทําให๎เกิดความไมํ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกันด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ เขียน ธีระวิทย์ และคณะ (๒๕๔๔, หน๎า
บทคัดยํอ) ที่วํา ลาวไมํถือวําไทยมีความเป็นมิตรที่จริงใจเทําไรนักเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม จีน
และญี่ปุน อีกทั้งยังมองวําไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่ง สื่อมวลชน และดาราไทยชอบดูถูกลาว ความเห็น
ดังกลําวนี้ยังสอดคล๎องกับคํากลําวของโสภณ พรโชคชัย (๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓) ที่กลําวถึงความสัมพันธ์
ระหวํางไทยกับประเทศเพื่อนบ๎าน ความวํา “พวกเขามักรู๎สึกวําเขมรกับเวียดนามเป็นพี่น๎องกัน หรือลาวกับเวียดนามเป็นพี่น๎องกัน
ไมํรู๎สึกวําไทยกับลาวเป็นพี่น๎องกันอยํางที่เรารู๎สึก”
ทั้งนี้ การที่ไทยและลาวมีวิถีความคิดที่แตกตํางกันนั้น เป็นผลมาจากโลกทัศน์ที่แตกตํางกันอัน
สํงผลให๎กระบวนการประพฤติปฏิบัติของไทยและลาวแตกตํางกันด๎วย ดังที่ วิทย์ วิศทเวทย์ (๒๕๔๐,
หน๎า ๑๖๙) ที่กลําวถึงความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให๎บุคคลมีแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติแตกตํางกัน ความวํา
โลกทัศน์คือความเชื่ออันเป็นระบบในวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งอันเป็นทัศนะพื้นฐาน ซึ่งทัศนะ
พื้นฐานนี้แหละคือโลกทัศน์ของคนคนนั้น ทุกคนมีโลกทัศน์ ไมํวําเจ๎าตัวจะรู๎หรือไมํก็ตาม . ..
โลกทัศน์นี้จ ะเป็ นตัวกําหนดทิศทางของชี วิตแตํล ะคน และเป็นตัวกําหนดทิศทางของสังคม
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มนุษย์ด๎วย ในการเดินทางของนาวาชีวิต ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เปรียบดั่งเครื่องยนต์ที่ทําให๎
เรือเดิน แตํสิ่งที่กําหนดทิศทางคือโลกทัศน์
การศึ ก ษาโลกทั ศ น์ ข องคนในแตํ ล ะสั ง คมจึ ง เป็ น แนวทางที่ ทํ า ให๎ ส ามารถ “เข๎ า ถึ ง ” และ
“เข๎าใจ” กลุํมคนในสังคมนั้น ๆ ได๎เป็นอยํางดี ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งในการศึกษาโลกทัศน์ก็คือการศึกษา
จาก “งานเขียนของบุคคล” เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันวําโลกทัศน์ของบุคคลจะปรากฏในงานที่เขาผลิต
หรือประพันธ์ขึ้น ดังที่ วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (๒๕๕๔, หน๎า ๗๘-๘๐, ๑๙๖-๑๙๗) นักวรรณกรรมศึกษา
คนสําคัญได๎กลําวถึงความสําคัญของงานเขียนประเภทวรรณกรรมและแนวทางการศึกษาโลกทัศน์จาก
วรรณกรรมสรุปความได๎วํา วรรณกรรมทุกชนิดจะขาดสิ่งที่เรียกวําทัศนะของผู๎แตํงไมํได๎เลยไมํวําผู๎แตํง
จะตั้งใจหรือไมํก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากผู๎แตํงวรรณกรรมเปรียบเหมือนบุคคล ๓ คน คือ เป็นผู๎แตํงบท
ประพั น ธ์ เป็ น หนํ ว ยหนึ่ งของคนรุํ นนั้ นสมัย นั้น และเป็ นพลเมือ งของสั งคมอี กด๎ ว ย ในฐานะที่ นั ก
ประพันธ์เป็นหนํวยหนึ่งของคนรุํนนั้น และเป็นพลเมืองของสังคม ยํอมได๎รับอิทธิพลจากสังคมสมัยนั้น
ทั้งด๎านวัฒนธรรม ขนบ - ประเพณี ศาสนา ปรัชญา หรือการเมืองไมํมากก็น๎อย สิ่งตําง ๆ เหลํานี้
ล๎วนเป็นตัวกําหนดโลกทัศน์ของผู๎เขียน กลําวอีกนัยหนึ่งคือ งานเขียนหรือวรรณกรรมเป็นเครื่องมือใน
การเข๎าถึง “โลกทัศน์” ของผู๎แตํงวรรณกรรม ดังที่ อรํามจิต ชิณชํวง (๒๕๓๑, หน๎า ๑๒๕) กลําวถึงการ
ใช๎วรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการ “เข๎าถึง” เพื่อ “เข๎าใจ” โลกทัศน์ของคนในสังคมวํา “แหลํงที่จะ
ศึกษาโลกทัศน์ ได๎แกํ ภาษา การละเลํน วรรณกรรม ความเชื่อ และศิลปกรรม”
ในบรรดางานเขียนตําง ๆ นั้น บทความในหนังสือพิมพ์นับเป็น “เครื่องมือสําคัญ” อยํางหนึ่ง
ที่ชํวยให๎สามารถเข๎าถึงโลกทัศน์ได๎อยํางครอบคลุมและทั่วถึงได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากหนังสือพิมพ์เป็น
สื่อมวลชนประเภทหนึ่งซึ่งมีบทบาทหน๎าที่ “เป็นเสมือนตัวกลางที่แสดงออกและถํายทอดความรู๎สึกนึก
คิดและคําตอบของประเด็นปัญหาตําง ๆ ตลอดจนศิลปะ วิทยาการทั้งหลายให๎คงอยูํและสืบทอดตํ อไป
อีกนานเทํานาน” (พิษณุ เทพทอง, ๒๕๔๔, หน๎า ๑) สอดคล๎องกับความคิดเห็นของดรุณี หิรัญรักษ์
(๒๕๓๐, หน๎า ๓๘) ที่กลําวถึงความสําคัญของบทความในหนังสือพิมพ์วํา บทความเป็นรูปแบบในการ
แสดงความคิดของหนังสือพิมพ์ โดยการหยิบยกปัญหา เหตุการณ์ หรือเรื่องที่ประชาชนสนใจมาแสดง
ความคิดเห็น หรือผู๎เขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุน หรือคัดค๎าน หรือทั้งสนับสนุนและคัดค๎านความ
คิดเห็นในเรื่องเดียวกันของคนอื่นๆ เป็นต๎น
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หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ เดิมชื่อเวียงจันโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันท๎องถิ่นที่เกําแกํของ
นครหลวงเวียงจัน กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นชํวงที่ลาวมีความขัดแย๎งภายในประเทศอยํางรุนแรงอัน
เป็นผลมาจากอิทธิพลของอุดมการณ์ทางการเมืองจากภายนอก ทําให๎ประเทศลาวถูกแบํงออกเป็นสอง
ฝุายคือ ฝุ ายเหนืออยูํภายใต๎การปกครองของประเทศลาว และฝุายใต๎อยูํภายใต๎การปกครองของ
ราชอาณาจักรลาว ในครั้งนั้นหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ได๎นําเสนอขําวและบทความที่สนับสนุนการ
ตํอสู๎ของประชาชนลาว และความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคและประชาชนลาวที่ตํอสู๎ปลดปลํอย
ประเทศชาติ โดยปลุกระดมนักศึกษาและประชาชนให๎เข๎ารํวมกระบวนการประท๎วง และยึดอํานาจการ
ปกครองจากฝุายราชอาณาจักรลาวเวียงจัน (คําเฮือง คําปะสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๔๔) ตลอดระยะเวลา
ของการเปลี่ยนผํานรูปแบบการปกครองของลาวจากการปกครองแบบราชอาณาจักรมาเป็นระบอบ
สังคมนิยม และเป็นระบอบสังคมนิยมที่ใช๎ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบันที่ลาวเรียกวํา “ยุค
จินตนาการใหมํ (New Economic Mechanism : NEM)” หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ได๎ยืนหยัดอยูํคูํกับ
สปป. ลาวมาตลอด
เวียงจันใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดจําหนํายมากที่สุดในประเทศลาวคือประมาณ ๖,๐๐๐
ฉบับตํอวัน (ทองเลื่อน พิมมะวง, ๒๕๕๘) โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ พนักงาน ข๎าราชการ นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปในนครหลวงเวียงจันและจังหวัดใกล๎เคียง บทบาทหน๎าที่ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
คือ เป็นสื่อกลางในการเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางรัฐบาลและหนํวยงานของรัฐบาล และอํานาจ
การปกครองนครหลวงเวียงจันกับประชาชน ตลอดจนประชาชนด๎วยกัน โดยวิธีการให๎ข๎อมูลขําวสาร
ความรู๎ข๎อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แล๎วนําเสนอตํอรัฐบาลและอํานาจการปกครอง
นครหลวงเวียงจัน ตลอดจนหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง (คําเฮือง คําปะสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๔๔-๔๕)
นอกจากการเสนอขําวแล๎ว หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ มีการเสนอบทความในคอลัมน์ชื่อ ຘາຘາ
ສາລະ (นานาสาระ) ซึ่งรับผิดชอบโดยบุคลากรใน “หนํวยงานบทความ” ของหนังสือพิมพ์เป็นผู๎เขียน
บทวิเคราะห์ บทวิพากษ์วิจารณ์ ลงในคอลัมน์ดังกลําว ผู๎เขียนบทความจึงมีหลายคนผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาเขียนบทความ และสํวนใหญํจะใช๎นามปากกาเกือบทั้งหมด ผู๎ เขียนหลัก ๆ ได๎แกํ
“ดั้นกลีบเมฆ (ຈຌກີຍເຓກ)” และ “แนวลาว (ແຌທຖາທ)” ฯลฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให๎นักเขียนอิสระ
เขียนบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์ลงพิมพ์ในหน๎าบทความด๎วย (คําเฮือง คําปะสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๕๔)
นอกจากนี้ เนื้ อ หาของบทความในคอลั ม น์ น านาสาระคํ อ นข๎ า งหลากหลาย มี ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองทั้งของลาวและของตํางประเทศ ฯลฯ ตัวอยํางเชํน บทความเรื่อง “ຍຉາ
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ເຍໆຄທກຈຂີເ ນງບາກຎະເຈໄ -

จับตาดูวิกฤตขยะจากประเทศไทย” โดย “ดั้นกลีบเมฆ” (เวียงจันใหม่,
๑๗ เมษายน ๒๐๑๔) ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับวิกฤติขยะของประเทศไทยวําเป็นผลจากการพัฒนาของทุน
นิยม หรือบทความเรื่อง “ົຍເໆບຄຘາຖຍໄທໜຸ່ຓ - ครบเครื่องสําหรับวัยหนุํม” โดยผู๎ที่ใช๎นามปากกาวํา
“แนวลาว” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับองค์กรจัดตั้งด๎านวัฒนธรรมของ สปป.ลาว ได๎เขียนบทความแสดง
ทัศนะตํอการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีการสื่อสารวําสํงผลกระทบตํอคนหนุํมสาวและวัฒนธรรมของลาว
(เวียงจันใหม่, ๘ เมษายน ๒๐๑๔) นอกจากนี้บทความเรื่อง “ຆໞບຄທໞາຄຂບຄບາຆຽຌ - ชํองวํางของ
อาเซียน” เขียนโดย “ดั้นกลีบเมฆ” (เวียงจันใหม่, ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๔) ได๎แสดงทัศนะเกี่ยวกับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนวํา ประเทศที่ด๎อยกวํามักจะเสียเปรียบ จึงเรียกร๎องให๎ประเทศในกลุํม
CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) รวมตัวกันเรํงพัฒนาประเทศเพื่อจะได๎ไมํเสียเปรียบ
ประเทศที่พัฒนาแล๎ว (เวียงจันใหม่, ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๔)
จากที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา คอลัมน์ นานาสาระ เป็นคอลัมน์ที่นําเสนอบทความที่
แสดงทัศนะของลาวในด๎านตํางๆ ได๎อยํางหลากหลายมิติทั้งในเชิงลึกและกว๎าง กลําวคือ เป็นการสะท๎อน
โลกทั ศ น์ ข องลาวในระดั บ ผู๎ บ ริ ห ารที่ มี อํ า นาจในการบริ ห ารจั ด การประเทศโดยผํ า น “หนํ ว ยงาน
บทความ” หรือคณะทํางานของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นพนักงานของรัฐ และในขณะเดียวกัน ก็จะสามารถ
สะท๎ อนโลกทั ศ น์ ของลาวในระดั บ กว๎ างคื อ ประชาชนทั่ว ไปด๎ว ย เนื่ อ งจากคอลั ม น์ น านาสาระของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ได๎ “เปิดโอกาสให๎นักเขียนอิสระเขียนบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์ลงพิมพ์ใน
หน๎าบทความ” (คําเฮือง คําปะสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๕๔)
ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น การศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความในคอลัมน์ นานาสาระ ใน
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์พรมแดนความรู๎ของอาเซียนในสํวนของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําให๎ไทยสามารถ รู๎ และเข๎าใจ “ความแตกตํางที่หลากหลาย
(Diversity)” ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ๎านในอาเซียนได๎เป็น
อยํางดี อันจะนําไปสูํค วามรู๎สึกพร๎อมที่จะ “รํวมชื่นชมในความแตกตํางที่ลาวมี และรํวมยินดีในสิ่งที่
ลาวเป็น” อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพด๎านความรู๎และด๎านข๎อมูลขําวสารในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ๎านในอาเซียน อันจะนําไปสูํความเข๎าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหวํางประเทศระดับพหุภาคี ทั้ง
ในระดับท๎องถิ่น และระดับประเทศ นอกจากนี้องค์ความรู๎ที่ได๎ยังอาจปรับใช๎กับยุทธศาสตร์ทางการค๎า
การศึกษา และความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ ฯลฯ ได๎ด๎วย นับเป็นการเพิ่มจุดแข็ง (Strong point)
ให๎กับประเทศไทย และทําให๎ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมโยงระหวํางประเทศในอาเซียนด๎วย
๕

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียง
จันใหม่ ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ
ด๎านการพัฒนา ด๎านกลุํมชาติพันธุ์ และโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ
คาถามหลักในการวิจัย
โจทย์ ข องการวิ จั ย ที่ ต๎ อ งการแสวงหาคํ า ตอบคื อ บทความในคอลั ม น์ นานาสาระของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวด๎านใดบ๎าง
สมมุติฐานในการวิจัย
คอลัมน์นานาสาระในหนังสือพิมพ์ เวียงจันใหม่สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวในด๎านตําง ๆ เชํน
ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ ด๎านการ
พัฒนา ด๎านกลุํมชาติพันธุ์ และโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
อาศัยกรอบแนวคิดที่ สุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๕๓, หน๎า ๑๒) ได๎ประมวลสังเคราะห์ไว๎ ความวํา
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลก
หรือ สังคมที่บุคคลรับรู๎โดยผํานกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณคําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมีพื้นฐานอัน หลํ อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล๎อมในสั งคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา อันได๎แกํ
ทัศนะ ความคิด ความเชื่อ และคํา นิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็น
ตั ว กํ า หนดทิ ศ ทางชี วิ ต ของแตํ ล ะคน อี ก ทั้ ง เป็ น ตั ว กํ า หนดทิ ศ ทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ ด๎ ว ย
การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันหลํอ
หลอมจากความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและจากสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่สั่ง
สม สื บ ทอดจากยุ ค หนึ่ ง ไปสูํ อี กยุ ค หนึ่ ง กลํ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาโลกทั ศ น์ เ ป็ น การ
พยายามทําความเข๎าใจวํากลุํ มคนที่เรากําลั งศึกษาอยูํนั้นมองสั งคมและโลกรอบ ๆ ตัว เขา
อยํางไร
๖

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัยเป็น ๓ ด๎าน ได๎แกํ ขอบเขตด๎านข๎อมูล ขอบเขตด๎าน
ประชากร และขอบเขตด๎านพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ขอบเขตด้านข้อมูล
ข๎อมูลหลักที่ใช๎ในงานวิจัยฉบับนี้อาศัยข๎อมูลเอกสารจากบทความ “คอลัมน์นานาสาระ”
และทัศนะที่เกี่ยวเนื่องกับบทความในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ตั้งแตํเดือนมกราคม ๒๐๑๑ – ธันวาคม
๒๐๑๔ ซึ่งเผยแพรํทางเว็บไซต์ http://www.vientianemai.net/teen/column/
๒. ขอบเขตด้านประชากร
ผู๎วิจัยอาศัยข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นสํวนประกอบเพื่อให๎งานวิจัยมีความสมบูรณ์ ด๎วย
การสัมภาษณ์ คนลาวที่ป ระเทศ สปป.ลาว คนโดยแบํงกลุํ มตามสาขาอาชีพ ได๎แกํ พนักงานของรัฐ
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (accidental sampling)
และสัมภาษณ์ผู๎เขียนในหนํวยงานบทความของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่
๓.๑ พื้น ที่ภ ายในประเทศ อาศัยการเก็บข๎อมูล จากห๎ องสมุดของสถาบันการศึกษาและ
องค์ ก รตํ า ง ๆ ในประเทศไทย เชํ น ห๎ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกํ น ฯลฯ ห๎ อ งสมุ ด กระทรวงการ
ตํางประเทศ
๓.๒ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นิยามศัพท์ของการวิจัย
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ มีดังนี้
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลก
หรือ สังคมที่บุคคลรับรู๎โดยผํานกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณคําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมี
พื้นฐานอันหลํอหลอมจากวัฒนธรรมแวดล๎อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา อันได๎แกํ ทัศนะ ความคิด
ความเชื่อ และคํานิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของแตํ
ละคน อีกทั้งเป็นตัวกําหนดทิศทางสังคมของมนุษย์ด๎วย การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ
๗

ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันหลํอหลอมจากความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและ
จากสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่สั่งสม สืบทอดจากยุคหนึ่งไปสูํอีกยุคหนึ่ง กลําวอีกนัยหนึ่งคือ
การศึกษาโลกทัศน์เป็นการพยายามทําความเข๎าใจวํากลุํมคนที่เรากําลังศึกษาอยูํนั้นมองสังคมและโลก
รอบ ๆ ตัวเขาอยํางไร (สุภาพร คงศิริรัตน์, ๒๕๕๓, หน๎า ๑๒)
อาเซียน (ASEAN) หมายถึง กลุํมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่เป็นสมาชิก
ASEAN
สปป. ลาว หมายถึงประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลาว มีสองความหมายตามการปรากฏของบริบท ได๎แกํ
๑. ใช๎เป็นสํวนขยายที่หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชาติลาว เชํน แบบเรียนลาว การศึกษา
ของลาว เป็นต๎น
๒. ใช๎เป็นคําเดียวโดดๆ หมายถึง พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลของประเทศ
สปป. ลาว เนื่องจากพรรคฯนอกจากจะเป็นผู๎กําหนดนโยบายของประเทศแล๎วยัง
เป็ น ผู๎คัดเลือกรั ฐบาลอีกด๎ว ย ทั้งพรรคและรัฐ จึงทํางานรํว มกันและมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งคนลาวมักใช๎คําวํา “พรรค รัฐ” หมายถึงพรรคฯ และรัฐบาล
คอลัมน์นานาสาระ หมายถึง คอลัมน์ชื่อ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
บทความ หมายถึงงานเขียนประเภทบทความที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์นานาสาระ
เวี ย งจั น ใหม่ หมายถึ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท๎ อ งถิ่ น ภาษาลาวของนครหลวงเวี ย งจั น ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ข้อตกลงเบื้องต้น
ระบบปีที่ใช๎อ๎างอิงในบทความนี้จะใช๎ ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. สําหรับเอกสารที่พิมพ์เผยแพรํใน สปป. ลาว จะใช๎ปีคริสต์ศักราชตามแบบต๎นฉบับของ
ภาษาลาว เชํน “๒๐๑๔” หมายถึง ค.ศ. ๒๐๑๔
๒. สํ าหรั บ เอกสารที่พิ มพ์ เผยแพรํ ในประเทศไทย จะใช๎ปี พุท ธศั กราชตามแบบต๎น ฉบั บ
ภาษาไทย เชํน “๒๕๕๗” หมายถึง พ.ศ. ๒๕๕๗

๘

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏใน “คอลัมน์นานา
สาระ”ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ แบํงออกเป็น ๔ ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
๑. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับโลกทัศน์
๒. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับลาว
๓. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อ
๔. ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับโลกทัศน์
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โลกทั ศ น์ เ ป็ น ที่ ส นใจกั น อยํ า งกว๎ า งขวางในตะวั น ตก เห็ น ได๎ จ ากมี ก าร
บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ คํ า วํ า “โลกทั ศ น์ ” ในหลายภาษา เชํ น ภาษาอั ง กฤษใช๎ คํ า วํ า “worldview”
ภาษาเยอรมันใช๎คําวํา “weltanschauung” (ตรีศิลป์ บุญขจร, ๒๕๔๒, หน๎า ๖) สํวนภาษาฝรั่งเศสใช๎
คําวํา “vision du monde” (ขจิตรา ภังคานนท์, ๒๕๓๒, หน๎า ๑๐๔) มีนักวิชาการชาวตะวันตก
หลายทํานได๎ให๎ความหมายของโลกทัศน์ เชํน
เรดฟิลด์ (Robert Redfield ) เป็นนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันกลุํมแรก ๆ ที่ให๎ความหมาย
ของ “โลกทัศน์” วํา คือภาพที่บุคคลในสังคมมองเห็นตัวเขาเองและความสัมพันธ์ระหวํางตัวของเขากับ
สภาพรอบตัว (Redfield, อ๎างใน อมรา พงศาพิชญ์, ๒๕๔๑, หน๎า ๑๙) เชํนเดียวกันกับความเห็น
ของ เมนเดลสัน (Mendelson, ๑๙๖๘, p. ๕๗๖) วํา “โลกทัศน์เป็นทัศนะของบุคคลหรือกลุํมบุคคลที่มี
ตํอสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัวของเขา”
สําหรับนักวิชาการไทย ได๎มีผู๎ให๎ความหมายและอธิบายคําวํา “โลกทัศน์” ไว๎ในทํานองเดียวกัน
ดังนี้
พรศักดิ์ ผํองแผ๎ว (๒๕๒๑, หน๎า ๕) อธิบายวํา โลกทัศน์เป็นแนวความคิดรวบยอดในการ
ตอบสนองตํอโลกหรือจักรวาล หรือกลําวอีกนัยหนึ่งวํา โลกทัศน์ คือเนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมของ

มนุ ษ ย์ ใ นแตํ ล ะสั ง คมในลั กษณะที่ เน๎ นระบบความคิด ความเชื่ อ และทั ศนคติที่ มีตํ อระเบี ยบของ
ธรรมชาติ และระบบจักรวาล โดยเฉพาะตํอสิ่งที่มีอิทธิพลและที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ในสังคมนั้น
ชัยณรงค์ โคตะนนท์ (๒๕๓๓, หน๎า ๓) กลําววํา โลกทัศน์หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อ
หรือทัศนคติที่บุคคลหรือกลุํมบุคคลในสังคมหนึ่ง ๆ มีรํวมกันตํอโลก หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์มี
ความสัมพันธ์ด๎วย สอดคล๎องกับ อมรา พงศาพิชญ์ (๒๕๔๑, หน๎า ๗๙) ที่กลําววํา โลกทัศน์ หมายถึง
ทัศนะทั่วไปเกี่ยวกับโลกรอบตัวมนุษย์ เป็นการรับรู๎หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพรอบตัว
เชาว์ เพ็ชรราช และจิรวรรณ ทรัพย์เจริญ กลําวถึงความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์
วํา โลกทัศน์เป็นมุมมองพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตํอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมตํางๆ ของมนุษย์ทั้งในด๎าน
บวกและลบ การดําเนินชีวิต ลักษณะทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ฯลฯ ในแตํละสังคมจะ
แตกตํางกันมากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับโลกทัศน์ของสังคมนั้น ๆ การที่มนุษย์ในแตํละสังคมมีโลกทัศน์
แตกตํางกันขึ้นอยูํกับสิ่งตํอไปนี้ (เชาว์ เพ็ชรราช และจิรวรรณ ทรัพย์เจริญ, ๒๕๕๐)
๑. สิ่ ง แวดล้ อ มทางสั ง คม สั ง คมแตํ ล ะสั ง คมมี ลั ก ษณะเฉพาะของตน มี ก ฎระเบี ย บ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งกระบวนการคิด ที่ถํายทอดสืบตํอกันมา โดยคนแตํละคน
ที่เติบโตมาในสังคมหนึ่ง ๆ จะซึมซับลักษณะเฉพาะทางสังคมเข๎ามาเป็นลักษณะของตนเองโดยไมํรู๎ตัว
เชํน ความซื่อตรง การเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพสิทธิของผู๎อื่น การเคารพตัวเอง การนับถือชีวิต
ความมีจิตใจโอบอ๎อมอารี เป็นต๎น
๒. ประสบการณ์ ประสบการณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์แตํล ะคนได๎รับมาตั้งแตํเกิด เริ่มจาก
ครอบครัว การเลี้ยงดู ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสะสมเพิ่มขึ้ นเมื่อเติบโตขึ้นตามวัย ทั้งจาก
สภาพแวดล๎อมรอบตัว ประสบการณ์การเรียนรู๎และรับรู๎เรื่องราวตําง ๆ ประมวลเข๎าด๎วยกันจนสร๎าง
ขึ้น เป็ นอัตลั กษณ์ของแตํละคน และเป็นเหตุเบื้องต๎นที่สํ าคัญที่ทําให๎มนุษย์มีมุมมองในเรื่องตําง ๆ
แตกตํางกันออกไป
ความเห็ นดังกลําวสอดคล๎ องกับสนิท สมัครการ (๒๕๑๘, หน๎า ๑๔) ที่วํา โลกทัศน์เป็นสิ่ ง
กําหนดแนวคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เป็นผลการแสดงออกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับชีวิตและโลกของ
มนุษย์ในสังคมสํวนรวมนั่นเอง เชํนเดียวกับ อรํามจิต ชิณชํวง (๒๕๓๑, หน๎า ๑๒๕) ทีอ่ ธิบายวํา โลก
ทัศน์ หรื อวิถีความคิดของแตํล ะกลุํมชน เป็นผลจากการหลํ อหลอมของวัฒนธรรมของกลุํ มชนนั้น
ดังนั้นโลกทัศน์ของบุคคลในสังคมหนึ่ง จึงแตกตํางจากโลกทัศน์ของอีกสังคมหนึ่ง
วิทย์ วิศทเวทย์ (๒๕๔๐, หน๎า ๑๖๙) กลําวถึงความหมายและความสําคัญของโลกทัศน์ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ทําให๎บุคคลมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติแตกตํางกัน ความวํา
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โลกทัศน์คือความเชื่ออันเป็นระบบในวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งอันเป็นทัศนะพื้นฐาน ซึ่งทัศนะ
พื้นฐานนี้แหละคือโลกทัศน์ของคนคนนั้น ทุกคนมีโลกทัศน์ ไมํวําเจ๎าตัวจะรู๎หรือไมํก็ตาม . ..
โลกทัศน์นี้จ ะเป็ นตัวกําหนดทิศทางของชีวิตแตํล ะคน และเป็นตัวกําหนดทิศทางของสังคม
มนุษย์ด๎วย ในการเดินทางของนาวาชีวิต ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์เปรียบดั่งเครื่องยนต์ที่ทําให๎
เรือเดิน แตํสิ่งที่กําหนดทิศทางคือโลกทัศน์
สุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๕๓, หน๎า ๑๒) ได๎ศึกษาโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา ได๎ให๎ความหมายของโลกทัศน์ ความวํา
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลก
หรือ สังคมที่บุคคลรับรู๎โดยผํานกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณคําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมีพื้นฐานอันหลํอหลอมจากวัฒนธรรมแวดล๎อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมาอันได๎แกํทัศนะ
ความคิด ความเชื่อ และคํานิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็นตัวกําหนด
ทิศทางชีวิตของแตํละคน อีกทั้งเป็นตัวกําหนดทิศทางสังคมของมนุษย์ด๎วย การศึกษาโลก
ทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันหลํอหลอมจาก
ความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและจากสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่สั่งสม สืบทอด
จากยุคหนึ่งไปสูํอีกยุคหนึ่ง กลําวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาโลกทัศน์เป็นการพยายามทําความ
เข๎าใจวํากลุํมคนที่เรากําลังศึกษาอยูํนั้นมองสังคมและโลกรอบ ๆ ตัวเขาอยํางไร
กลําวโดยสรุป โลกทัศน์หมายถึงทัศนะในการมองโลกและ
สังคมของบุคคล การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู๎ สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อันหลํอหลอมจากความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและสิ่งแวดล๎อมตลอดจนวัฒนธรรมที่สั่งสม
สืบทอดจากยุคหนึ่งไปสูํอีกยุคหนึ่ง และอาจกลําวได๎วําโลกทัศน์เป็นตัวหลํอหลอมอัตลักษณ์ของบุคคล
ในสังคมนั้น ๆ ด๎วย ทั้งนี้โลกทัศน์อาจเป็ นตัวกําหนดทิศทางของชีวิตแตํละคน รวมทั้งเป็นตัวกําหนด
ทิศทางของสังคมของมนุษย์ด๎วยดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน์ จึงเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสูํความรู๎
และความเข๎าใจวิถีชีวิต ความเป็นอยูํ ความรู๎สึกนึกคิด ความสัมพันธ์และสภาพแวดล๎อมของมนุษย์ใน
แตํละสังคม
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สํวนความสัมพันธ์ระหวํางโลกทัศน์กับวรรณกรรมนั้น มีการศึกษาโลกทัศน์จากวรรณกรรมใน
ราวคริ ส ต์ศตวรรษที่ ๑๙ ในขณะนั้นยังมิได๎เรียกวํา การศึกษาโลกทัศน์ แตํเรียกวํา การศึกษา
วรรณกรรมกับสังคม (ขจิตรา ภังคานนท์, ๒๕๓๒, หน๎า ๑๐๒) ตํอมาในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ปี ค.ศ.
๑๙๒๐ การศึกษาวรรณกรรมกับสังคมเริ่มมีความชัดเจนขึ้น ดังเชํน ลูคัส (Lukacs) นักวิจารณ์
วรรณกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย งในสมั ย นั้ น ได๎ เ น๎น ย้ํ า วํ า “วิ วั ฒ นาการทางสั ง คมยํ อ มจะเกิ ด ขึ้ น ควบคูํ ไ ปกั บ
วิวัฒนาการทางด๎านวรรณคดีเสมอ” (ขจิตรา ภังคานนท์, ๒๕๓๒, หน๎า ๑๐๓)
ตรีศิลป์ บุญขจร (๒๕๔๒, หน๎า ๑๐) อธิบายสัมพันธ์ระหวํางโลกทัศน์กับวรรณกรรมวํา โลก
ทัศน์หรือทัศนะตํอโลก หมายถึง ความคิดเห็นของนักเขียนในสํวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนตํอโลก
โลกทัศน์จึงครอบคลุมกว๎างขวางเป็นความคิดที่ซับซ๎อนผสมผสานกับประสบการณ์และอารมณ์ ทั้งยัง
เป็นที่มาของแรงบันดาลใจของนักเขียน อาจกลําวได๎วํา โลกทัศน์เป็นตัวกําหนดโครงสร๎างภายในของ
วรรณกรรม ทั้งนี้โลกทัศน์ของนักเขียนแตํละคนจะเป็นไปในรูปใดขึ้นกับเงื่อนไขของยุคสมัย ภาวะ
แวดล๎อมทางสังคมของนักเขียนซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดให๎เขามองโลกไปในลักษณะตําง ๆ กัน
สอดคล๎ อ งกั บ กั บ ความคิ ด ของ วิ ท ย์ ศิ ว ะศริ ย านนท์ (๒๕๔๔, หน๎ า ๑๔๔) ที่ ก ลํ า วถึ ง
ความสัมพันธ์ระหวํางโลกทัศน์ กวีหรือผู๎แตํง และสังคม วํา โลกทัศน์คือ ความเชื่ออันเป็นระบบของ
บุคคล ซึ่งเป็นทัศนะพื้นฐานที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของแตํละคน หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือ โลก
ทัศน์ หมายถึง ทําทีของกวีที่มีตํอชีวิต โลก และเพื่อนมนุษย์ สอดคล๎องกับความเห็นของ วิทย์ วิศท
เวทย์ (๒๕๒๐, หน๎า ๑๖๙) วํา “กวีเป็นหนํวยหนึ่งของสังคม กวียํอมตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของสังคม
และโลกทัศน์ยํอมเป็นตัวกําหนดทิศทางของชีวิตและทิศทางของสังคมด๎วย”
การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่ มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อัน
หลํอหลอมจากความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและสิ่งแวดล๎อมจากวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดจาก
ยุคหนึ่งไปสูํอีกยุคหนึ่ง กลําวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาโลกทัศน์เป็นการพยายามทําความเข๎าใจวํากลุํม
คนที่เรากําลังศึกษาอยูํนั้นมองสังคมและโลกรอบ ๆ ตัวเขาอยํางไร
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับลาว
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับลาวในงานวิจัยนี้ได๎กําหนดแนวทางการทบทวนวรรณกรรมตาม
เนื้อหาและเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันในประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชาติลาว
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ วรรณกรรมและภาษาลาว เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหวํางไทยกับลาว มีรายละเอียดดังนี้
๑๒

๑. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชาติลาว
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับลาวเป็นการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับลาวโดยภาพรวม ได๎แกํ ประวัติศาสตร์ ชาติ อัตลักษณ์ และผู๎นําของลาว ดังจะได๎
นําเสนอโดยลําดับ
จามะรี เชียงทอง (๒๕๔๖) ศึกษาเรืองการเมือง ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และความรู้พื้นถิ่นใน
ไทย เวียดนาม และลาว ผลการศึกษาในสํวนของลาวนั้นพบวํา ระบบอาณานิคมมีผลกระทบตํอลําดับ
ชั้นทางชาติพันธุ์ภายในขอบเขตของความเป็นชาติ กระบวนการสร๎างชาติ และความเป็นชาตินิยมของ
ลาว อีกทั้งยังสํงผลกระทบตํอกลุํมชาติพันธุ์อื่นในฐานะชนกลุํมน๎อยด๎วย
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (๒๕๔๒) ที่ศึกษาการเขียนประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียน
ของลาว และได๎เสนอผลวํา ประวัติศาสตร์นอกจากจะเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล๎ว ยัง
สามารถ “สร๎าง”ความรู๎สึกของความเป็นชาติได๎อยํางดี และในบทความเรื่องงานเขียนประวัติศาสตร์
ลาวช่วง ค.ศ. ๑๙๗๕ จนถึงปัจจุบัน ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (๒๕๔๖, หน๎า ๑– ๔๘) ได๎นําเสนอ
วํา การเขียนประวัติศาสตร์ของลาวมีจุดเน๎นที่การตํอสู๎เพื่อเอกราช นับตั้งแตํฝรั่งเศสเข๎ายึดครองจนถึง
การตํอสู๎กับจักรวรรดิอเมริกา และกลําวถึงการจัดตั้งพรรคปฏิวัติการเคลื่อนไหวตํอสู๎เพื่อเอกราช และมี
การเปิ ดพื้ น ที่ ให๎ กับ ประวัติ ศาสตร์ ของประชาชนที่มีก ารตํอ สู๎ เ พื่อ เอกราชด๎ ว ย ซึ่ งพื้น ที่ที่ แบบเรีย น
ประวัติศาสตร์ให๎กับการตํอสู๎เพื่อเอกราชนั้นแบํงได๎ ๕ ประเภทได๎แกํ
๑) ให๎พื้นที่กับกษัตริย์สมัยศักดินาที่มีบทบาทในการสร๎างชาติลาว ได๎แกํ เจ๎าฟูางุ๎ม เจ๎าสุริยวง
สา เจ๎าอนุวงศ์
๒) ให๎พื้นที่กับขบวนการตํอสู๎ของสามัญชนที่มีสํ วนในการตํอสู๎เพื่อเอกราชของลาว เชํนกรณี
ประชาชนแขวงอัดตะปือ (ค.ศ. ๑๕๗๙) กรณีพระสาเกียดโง๎ง (ค.ศ. ๑๘๑๙) กรณีพํอกะดวดชาวเมือง
พวนที่ปลุกระดมประชาชนให๎ตํอต๎านการเก็บสํวยของพวกลําเมืองขึ้นฝรั่งเศส (ค.ศ. ๑๙๐๑-๑๙๓๗)
นายครูคํา (ค.ศ. ๑๙๒๐)
๓) ให๎พื้นที่กับชนกลุํมน๎อยในลาวที่รํวมตํอสู๎เพื่อเอกราชของลาว โดยกลําวถึงขบวนการตํอสู๎
ของชาวเขาเผําม๎งที่นําโดยเจ๎าปาไจที่ปลุกระดมให๎ชาวม๎งตํอต๎านฝรั่งเศส
๔) ให๎พื้นที่กับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในการชํวยกอบกู๎เอกราชของลาว โดยกลําวถึงประวัติ
ของผู๎นําคอมมิวนิสต์ เชํน โฮจิมินห์ของเวียดนาม และความเป็นมาของการสร๎างพรรคคอมมิวนิสต์อินโด
จีน
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๕) การแบํ ง แยกมิ ต รและศั ต รู ข องชาติ ล าว ประเด็ น นี้ เ ป็ น จุ ด เดํ น ที่ สุ ด ในแบบเรี ย น
ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวที่ มี ก ารแยกมิ ต รและศั ต รู ข องชาติ อ ยํ า งชั ด เจนตามมิ ติ ข องแตํ ล ะชํ ว งเวลาใน
ประวัติศาสตร์ อันได๎แกํ ศักดินาพมํา ศักดินาสยาม จักรวรรดิลําเมืองขึ้นฝรั่งเศส และนักแทรกแซงทาง
การเมืองอยํางจักรวรรดิอเมริกา เหลํานี้ล๎วนเป็นศัตรูกับประชาชนลาวซึ่งเป็นผู๎ที่ถูกกดขี่
กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ (๒๕๔๙) ศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวสมัยใหม่ (ค.ศ. ๑๙๗๕-ปัจจุบัน)
โดยมุํงศึกษา โครงสร๎างความรู๎ของประวัติศาสตร์ลาวที่เขียนขึ้นในชํวงระยะเวลาดังกลําว และปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการเขียนประวัติศาสตร์ลาว โดยเสนอผลวําโครงสร๎างความรู๎ที่ประกอบเป็นประวัติศาสตร์
นิพนธ์ลาวสมัยใหมํ ได๎แกํนโยบายของพรรคและอุดมการณ์ของรัฐ เนื้อหาประวัติศาสตร์ที่เขียนในยุค
ดัง กลํ า วนี้ เ ป็ น การโดยการนํ า วั ฒ นธรรมของชาติ วี ร กรรมของวี ร ชนลาวที่ ไ ด๎ ตํ อ สู๎ กั บ ศั ต รู ซึ่ ง เป็ น
ชาวตํางชาติมารื้อฟื้นใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่งวีรกรรมของเจ๎าอนุวงศ์ที่ตํอสู๎เพื่อปลดแอกลาวจากสยาม
สํ ว นเหตุปั จ จั ย ที่มีผ ลโดยตรงตํอการเขียนประวั ติศาสตร์นิพนธ์ล าวสมั ยใหมํมีทั้งบริบทภายในและ
ภายนอกประเทศ บริบทภายในคือ ปัญหาความมั่นคงภายในของลาวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นสังคมนิยม การตํอสู๎ระหวํางอุดมการณ์สังคมนิยมกับระบอบศักดินา สํวนบริบทภายนอก ได๎แกํ
ความขัดแย๎งอันเนื่องมาจากสงครามเย็น ปัญหาความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ การรุกรานจากวัฒนธรรม
ตํางชาติ ลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ไหลบําเข๎าสูํลาว
กิตยุตม์ กิตติธรสกุล (๒๕๕๓) ได๎ศึกษาการสร้างสานึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาว
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงปัจจุบัน โดยแบํงเพลงปฏิวัติออกเป็น ๓ ยุค คือ สมัยตํอต๎านฝรั่งเศส
สมัยตํอต๎านอเมริกา และยุคปลดปลํอย ผลการศึกษาพบวํา ในยุคแรก (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๙๗) เนื้อเพลง
เน๎นเรื่องศัตรูของชาติ เนื่องจากต๎องการปลุกระดมประชาชนให๎รํวมกันตํอสู๎ศัตรูของชาติคือฝรั่งเศส ใน
ยุคที่สอง (พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๑๘) เป็นยุคที่เพลงปฏิวัติถูกใช๎มากที่สุด เพราะต๎องทําสงครามกันหนัก
กวําเดิม เนื้อเพลงยังคงเน๎นศัตรูของชาติแตํเปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกาแทน ทั้งยังเน๎นวําลาวเป็นชาติที่คน
ทั้งหลายในชาติไมํวําเพศใด อาชีพใดล๎วนมีความเสมอภาค มีภราดรภาพ และมีความสําคัญตํอความ
เจริญและความมั่นคงของชาติด๎วยกันทุกคน ลาวภายใต๎การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นชาติที่
มีเอกราชและบรรลุสันติภาพอันถาวรแล๎ว พอมาถึงยุคที่สามคือยุคปลดปลํอย (หลัง พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง
ปัจจุบัน) เพลงปฏิวัติที่แตํงออกมามีจํานวนลดลงเพราะสงครามสิ้นสุดลงแล๎ว และศัตรูของชาติในบท
เพลงไมํถูกเน๎นอีกตํอไป ความเป็นชาติในเพลงปฏิวัติของยุคนี้จึงมีจุดเน๎นที่การสรรเสริญพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวและมิตรภาพระหวํางประเทศ
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ปรียาภรณ์ กันทะลา (๒๕๕๒) ได๎ศึกษา แนวคิดการสร้างชาติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๘๖ ซึ่งเป็นปีที่รัฐเปลี่ยนจากการใช๎ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นแบบ
เสรีนิ ยมที่ล าวเรี ยกวํายุค “จิน ตะนากานใหมํ ” โดยวิเคราะห์ ผํานหนังสือพิมพ์ เ สียงประชาชน ผล
การศึกษาพบวําพรรคฯได๎พยายามสร๎างชาติลาวใหมํ เพื่อให๎ประชาชนเป็นคนสังคมนิยมที่เข๎าใจและ
เลื่อมใสการปกครองระบอบสังคมนิยม มีความรักชาติ โดยอาศัยการอธิบายประวัติศาสตร์ใหมํที่สร๎าง
ศัตรูภายนอกเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมภายใน รวมทั้งการสร๎างความหมายของวัฒนธรรมและประเพณี
ของชาติขึ้นใหมํ ทั้งนี้แนวคิดการสร๎างชาติแบํงเป็นสองระยะ ระยะแรก( (ค.ศ.๑๙๗๕-ค.ศ.๑๙๘๐)
เน๎นการสร๎างชาติตามแนวทางของพรรคอยํางเข๎มข๎น ระยะที่สอง (ค.ศ. ๑๙๘๐-ค.ศ.๑๙๘๖) พรรคได๎
ปรับแนวทางเป็นสังคมนิยมที่อํอนลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ พรรคจึงไปเน๎นที่ความภักดี
ตํอชาติและพรรคฯเป็นหลัก เพื่อรักษาอํานาจของพรรคฯและกลุํมผู๎นําไว๎ให๎คงอยูํ
งานของปรี ย าภรณ์ กัน ทะลา สอดคล๎ องกับงานของ อนุรั ตน์ ฝัน ถึงภูมิ (๒๕๔๘) ที่ศึกษา
กระบวนการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลลาว ระหว่างปี ๑๙๗๕-๒๐๐๓ โดยใช๎
แนวทางมาร์กซิสม์ในการศึกษา และวิพากษ์วิธีการสร๎างความชอบธรรมนั้นตามมุมมองมาร์กซิสม์ ได๎
เสนอผลวํ า แนวคิ ด ที่ นํ า มาใช๎ ส ร๎ า งความชอบธรรมทางการเมื อ งของรั ฐ บาล ส.ป.ป.ลาวมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบวิถีการผลิตทั้งในสํวนโครงสร๎างพื้นฐาน (base) และโครงสร๎างสํวนบน
(superstructure) รวมทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งการสร๎าง
ความชอบธรรมทางการเมืองนี้ถือเป็นสํวนหนึ่งของการตํอสู๎ทางชนชั้นในลาวด๎วย โดยแตํละชนชั้นจะ
เป็นผู๎เลือกแนวคิดมาใช๎ในการสร๎างความชอบธรรมทางการเมืองเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของชนชั้นตน
และเพื่อครองความเป็นใหญํทางความคิด เพื่อให๎มุมมองของชนชั้นตนเองเป็นมุ มมองหลักของสังคม
ทั้งนี้แตํละแนวคิดที่รัฐบาลลาวใช๎ เชํน ชาติ พุทธศาสนา สังคมนิยม กลไกตลาด และสร๎างกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ นั้นเป็นความพยายามของชนชั้นปกครองในการปิดบังจิตสํานึกทางชนชั้นผู๎ถูกปกครองใน
สปป. ลาว
นอกจากงานเขียนประวัติศาสตร์แล๎ว ความเป็นชาติของลาวได๎ถู กต๎องย้ําในแบบเรียนของลาว
ด๎วย ดังที่จารุวรรณ ธรรมวัตร และคณะ (๒๕๔๔, หน๎า ๑๖๓-๒๖๙) ได๎ศึกษาการกล่อมเกลาทาง
สังคมจากแบบเรียนระดับประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๑๘๒๕๓๘ ที่เสนอผลวํา จุดมุํงหมายของการกลํอมเกลาเพื่อสร๎างความตระหนักให๎เยาวชนลาวรุํนใหมํเห็น
ความสําคัญของประเทศ เชื่อมั่นและศรัทธาตํอระบอบการปกครองใหมํ คือมีความรักชาติ รักบ๎านเกิด
เมืองนอน รักประชาชนลาว รักทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ มีความสามัคคี รู๎จักเสียสละเพื่อสํว นรวม มี
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ความกล๎าหาญอดทน และประการสําคัญคือเยาวชนจะต๎องพร๎อมเพื่อแบกรับภารกิจในการรักษาและ
พัฒนาประเทศในอนาคต เนื้อหาโดยภาพรวมทั้งหมดของแบบเรียนเน๎นเรื่อง “ความเป็นคนดีจะต๎อง
มากํอนความเป็นคนเกํง ” แม๎นวําจะมีการปรับปรุงแบบเรียนขึ้นมาใหมํ “จุดเน๎น” ในเรื่องนี้ก็ยังคง
เหมือนเดิม เปลี่ยนเพียงแคํภาษาที่มีความสละสลวยขึ้นเทํานั้น
ปณิ ต า สระวาสี (๒๕๔๖) ศึ ก ษาการสร๎ า งสํ า นึ ก ความเป็ น ชาติ ข องรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผํานแบบเรียนชั้นประถมศึกษาของลาวสองหลักสูตร ได๎แกํหลักสูตร
ค.ศ.๑๙๗๕-ค.ศ. ๑๙๙๐ และหลักสูตร ค.ศ. ๑๙๙๐-ค.ศ. ๒๐๐๐ ผลการศึกษาพบการสร๎างสํานึกความ
เป็นชาติที่รัฐบาลลาวสร๎างผํานแบบเรียนทั้งสองหลักสูตร ได๎แกํ ชาติลาวที่ประกอบไปด๎วยกลุํมคนหลาย
ชาติพันธุ์ แตํอยูํรํวมกันเหมือนครอบครัวเดียวกันภายใต๎การนําพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพื่อจะ
สร๎างชาติไปสูํสันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวร มีความก๎าวหน๎าทางสังคม และทํา
ให๎ประชาชนลาวมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น พร๎อมทั้งตอกย้ําถึงเหตุผลที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีความชอบ
ธรรมในการนําพาประเทศ ก็เพราะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่พรรคฯ เป็นผู๎ชํวยชาติให๎พ๎นภัยและ
รักษาความเป็นชาติให๎ดํารงอยูํ
สํวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ลาว ได๎แกํงานของสุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๔๘) ศึกษาที่
เกี่ยวกับ อัตลักษณ์และวิถีความคิดของคนไทยและคนลาวจากวรรณกรรมแบบเรียน ได๎เสนอผลใน
สํวนของลาววํา วิธีการสร๎างอัตลักษณ์ของแบบเรียนลาว ได๎แกํ การตอกย้ําด๎วยชื่อบทเรียนและการย้ําที่
เนื้อหาบทเรี ยนโดยให๎มีประเด็นที่จะตอกย้ําหลาย ๆ บท และการสร๎างเนื้อหาที่มีการกลําวซ้ําใน
ประเด็นเดียวกันในแบบเรียนตํางระดับ สํวนอัตลักษณ์ที่ปรากฏในแบบเรียนลาว ได๎แกํ ความสามัคคี
ความรักและความภาคภูมิใจในชาติ ความภาคภูมิใจในรัฐบาลและผู๎นําประเทศ การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
การเคารพเชื่อฟังผู๎มีอาวุโส ความรับผิดชอบ ความกตัญญูกตเวที ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและ
เกื้อกูลกัน ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และความภาคภูมิใจใน
ศิลปหัตถกรรมของชาติ
นรินทร์ พุดลา(๒๕๔๙) ศึกษาตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาว ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อหา
พลวัตของรู ป ลักษณ์ตัวตนทางวัฒ นธรรมในแบบเรียนลาว และยัง ศึกษาบริบททางสังคมทั้งภายใน
ภายนอกทีเ่ ป็นตัวกําหนดตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาว ผลการศึกษาพบวําปัจจัยภายในที่มีผล
ตํอการสร๎างตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาวในอดีตคือ พระพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตและ
วิถีคิดของสังคมลาว ภายหลังเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยม รูปลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
แบบเรียนได๎ปรับเปลี่ยนไปรับใช๎อุดมการณ์ทางการเมืองที่เน๎นแนวคิดมาร์กซิส และขับเน๎นเรื่องความ
๑๖

สมานฉันท์ระหวํางชนเผําด๎วยการยอมรับความแตกตํางที่หลากหลายของชนเผํา และสร๎างตัวตนทาง
ภาษาลาวให๎เป็นตัวขับเคลื่อนพลังทางสังคม สร๎างตัวตนทางภูมิศาสตร์ด๎วยการนําเสนอภาพความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างตัวตนทางศิลปะและวรรณกรรมที่แสดงวําลาวเป็นชาติที่มีอารย
ธรรมเกําแกํ สร๎างตัวตนทางประวัติศาสตร์เพื่อสร๎างจิตสํานึกรํวมกันของคนในชาติให๎มีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดีย วกันทางประวัติศาสตร์ และสร๎างตัวตนทางการเมืองการปกครองด๎วยการชี้ให๎ เห็นวําพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู๎นําพาประเทศไปสูํความเจริญรุํงเรือง สํวนปัจจัยภายนอกที่มีผลตํอการสร๎าง
ตัวตนทางวัฒนธรรมในแบบเรียนลาวคือกระแสความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ภาษาตํ า งประเทศ ในแบบเรี ย นจึ ง มี ก ารสร๎ า งตั ว ตนทางวั ฒ นธรรมวํ า ลาวมี โ ลกทั ศ น์ ท างด๎ า น
วิทยาศาสตร์เพื่อให๎สอดคล๎องกับเศรษฐกิจและกลไกการตลาดภายใต๎ยุคจินตนาการใหมํ
นอกจากการสร๎างประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และสร๎างสํานึกเกี่ยวกับความเป็นชาติของลาว
แล๎ว งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผู๎นําลาว ได๎แกํงานของสุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๐๑๓, หน๎า ๑๒๓) ศึกษา
โลกทัศน์ของคนลาวเกี่ยวกับผู๎นําจากภาษิต เป็นการศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวเกี่ยวกับผู๎นํา ซึ่งผล
การศึกษาพบวํา คนลาวมีโลกทัศน์วําประเทศจําเป็นต๎องมีผู๎นําปกครอง เพื่อเป็นศรีสงําแกํบ๎านเมือง
และควรมีเพียงคนเดียวเทํานั้น แตํต๎องเป็นคนที่มีความรู๎ ความสามารถ ต๎องตั้งอยูํในธรรม ไมํลืม
บุญคุณของประชาชน กลําวคือ ผู๎ปกครองต๎องรักและเห็นแกํประชาชนมากกวําผลประโยชน์ของตน
มิฉะนั้นเมื่อหมดอํานาจแล๎วจะเดือดร๎อน อยํางไรก็ตาม คนลาวมีโลกทัศน์วําผู๎นําหรือผู๎ปกครองนั้นแม๎
จะมีความสําคัญเพียงใดก็ตาม แตํก็ไมํสําคัญไปกวํา บุคคลรอบข๎างซึ่งหมายความวําคนที่จะอาสามาเป็น
ผู๎นําต๎องได๎รับการยอมรับจากคนรอบข๎างกํอนจึงจะสามารถก๎าวขึ้นมาเป็นผู๎นําได๎
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับผู๎นําของลาวอีกเรื่องหนึ่งได๎แกํ งานของอนินทร์ พุฒิโชติ (๒๕๕๗) ที่ศึกษา
ปรากฏการณ์การเชิดชูพระเจ้าฟ้างุ้ มให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติ
ของรัฐบาลสังคมนิยมลาวที่ปรากฏผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ ของรัฐ นับแต่ช่วงปลายทศวรรษ
๑๙๙๐ ผลการศึกษาพบวํา การเชิดชูพระเจ๎าฟูางุ๎มของรัฐบาลสังคมนิยมลาว สะท๎อนถึงการปรับมโน
ทัศน์ชาตินิยมของรัฐบาลลาวในยุคจินตนาการใหมํ ที่จากเดิมเคยมุํงเน๎นการเชิดชูวีรชนปฏิวัติ และผู๎นํา
ของพรรคโดยเปลี่ยนมาเป็นการเชิดชูวีรกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของชาติ อยํางไรก็ตาม การเชิดชูเพระจ๎า
ฟูางุ๎มมิได๎มีนัยของการรื้อฟื้นเพื่อเป็นการยกยํองเชิดชูระบอบกษัตริย์ แตํเป็นเรื่องของการเรํงเร๎าสํานึก
ชาตินิยม เพื่อสร๎างเอกภาพภายในชาติและที่สําคัญคือ เป็นการสร๎างความชอบธรรมให๎กับการครอง
อํานาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน ด๎วยการเชื่อมตํอการสดุดีวีรกษัตริย์ เข๎ากับการสดุดี
อุดมการณ์และการนําพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
๑๗

สํวนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับผู๎นําลาวยุคใหมํ ได๎แกํงานของ กิตติศักดิ์ ชิณแสง และคณะ (๒๕๕๖)
ทีศ่ ึกษาการสร้างความทรงจาเกี่ยวกับท่านไกสอน พมวิหานซึ่งเป็นผู๎นําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นแบบสังคมนิยม โดยศึกษาผํานงานวรรณกรรมประเภทประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ และ
แบบเรียน ที่ผลิตโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาล สปป. ลาว ชํวงหลังการสถาปนารัฐสังคม
นิยม ค.ศ. ๑๙๗๕ ถึงค.ศ.๒๐๑๐ ได๎เสนอผลวํา หลังการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ค.ศ.๑๙๗๕ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐได๎เรํงดําเนินการ
ปฏิวัติสังคมให๎สอดคล๎องกับอุดมการณ์สังคมนิยมตามแนวทางของโซเวียต และพยายามสํงเสริมให๎เกิด
ความชอบธรรมแกํคณะผู๎บริหารใหมํได๎มีพื้นที่และเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงใช๎วรรณกรรมเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารเพื่อให๎บรรจุวัตถุป ระสงค์ตามที่ต๎องการ ด๎วยการคัดเลือกและสร๎างความทรงจําเกี่ยวกับ
ทํานไกสอน พมวิหานในฐานะผู๎นําปฏิวัติและวีรบุรุษของชาติ กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทํานไกสอน พมวิ
หานได๎ถูกคัดเลือกและจัดวางให๎ เป็นสํ วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ช าติเพื่อสร๎างความชอบธรรมและ
เสถียรภาพให๎เกิดแกํพรรคฯและรัฐบาล ดังนั้นจึงไมํมีการกลําวถึงเหตุการณ์บางชํวงบางตอนเกี่ยวกับ
ทํานไกสอน พมวิหาน เชํน การยกเลิกกรรมสิทธิ์สํวนบุคคลด๎วยการนําระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์มาใช๎
แตํกลับประสบความล๎มเหลว ทั้งนี้ก็เพื่อไมํต๎องการลดทอนการยอมรับจากประชาชนลาว กลําวอีกนัย
หนึ่งก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพให๎ระบอบพรรคการเมืองเดียว มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
ตํอไป
กลําวโดยสรุปเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติ อัตลักษณ์ และผู๎นําลาวนั้นเป็นการ
ประกอบสร๎างจากอุดมการณ์ของพรรค และรัฐรวมทั้งการเขียนประวัติศาสตร์ด๎วยมุมมองใหมํโดยอาศั ย
ข๎อมูลจากประวัติศาสตร์เดิม เพื่อสร๎างสํานึกรํวมกันเกี่ยวกับความเป็น “ชาติ” และเพื่อสร๎างความชอบ
ธรรมทางการเมืองให๎แกํพรรคและผู๎นําของรัฐ
๒. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมและภาษาลาว
เอกสารและงานวิจัย เกี่ย วกับวรรณกรรมและภาษามีการศึกษาทั้ง จากวรรณกรรมนิทาน
วรรณกรรมรํวมสมัยและภาษา มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ เอกสารงานวิจัยที่ศึกษาจากวรรณกรรมนิทาน
วรรณกรรมนิ ทานในที่นี้หมายถึ งนิทาน ตํานานและเรื่องเลํ าในอดีต งานวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมนิทานลาวที่นําสนใจ ได๎แกํ งานของจารุวรรณ เชาว์นวม (๒๕๔๕) ที่นําทฤษฎี
โครงสร๎างมาศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางนิทานกับสังคม ผลการศึกษาพบวํานิทานพื้นเมืองลาวสะท๎อน
๑๘

สภาพสังคมลาวหลายด๎าน ได๎แกํ สภาพสังคมที่มีชนชั้น การเลือกคูํครองที่หนุํมสาวสามารถมีอิสระใน
การพบปะกันได๎ แตํหากจะแตํงงานต๎องได๎รับความเห็นชอบจากผู๎ใหญํ ลักษณะครอบครัวของลาวเป็น
ครอบครัวขนาดเล็กมีความสัมพันธ์ระหวํางเครือญาติสูง เศรษฐกิจเป็นแบบยังชีพ การประกอบอาชีพ
สํวนใหญํเป็นด๎านเกษตรกรรม มีความเชื่ออยํางแนํนแฟูนทางพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็ความ
เชื่อเรื่องผี และโชคลางด๎วย
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ (๒๕๕๒) ศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานพื้นเมืองลาว จากตัวบท
นิทาน ผลการศึกษาพบวํา นิทานมีบทบาทหน๎าที่ ๕ ประการ คือ บทบาทในการอธิบายกําเนิดของกลุํม
ชนและประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น บทบาทในการให๎การศึกษาอบรมระเบียบสังคม บทบาทในการระบาย
ความคับข๎องใจจากความขัดแย๎งในสังคม บทบาทในการถํายทอดความเชื่อประเพณีพิธีกรรม และ
บทบาทในการแสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ ซึ่งบทบาทด๎านนี้เป็นบทบาทที่เดํนที่สุดของนิทานลาว
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม และประเทือง ทินรัตน์ (๒๕๕๗) ศึกษาลักษณะร่วมทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของไทยและลาว โดยเก็บข๎อมูลจากการสัมภาษณ์บริเวณพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ได๎นิทานจํานวน ๑๕๕ เรื่อง พื้นที่แขวงเวียงจันทน์และแขวงไชยบุรี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได๎นิทานจํานวน ๑๒๖ เรื่อง ผลการศึกษาพบลักษณะรํวมที่
ปรากฏในนิทานพื้นบ๎านไทย-ลาว ที่เป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ได๎แกํ ลักษณะนิสัย สถาปัตยกรรม
ดนตรี กีฬา และการละเลํนพื้นเมือง สํวนลักษณะรํวมด๎านวัฒนธรรมที่ปรากฏ ได๎แกํ ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐาน การปกครอง การศึกษาเลําเรียน ระบบครอบครัว การดํารงชีวิต อาชีพ การวางตนและการ
ปฏิบัติตน คํานิยม ศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม การสาธารณสุข การคมนาคม ภูมิปัญญา
ของผู๎เลํานิทาน นอกจากนี้นิทานพื้นบ๎านไทย-ลาว สํวนใหญํมีโครงเรื่องที่คล๎ายคลึงกัน เมื่อมีการ
เคลื่อนย๎ายและแพรํกระจายไปจากถิ่นเดิมจึงทําให๎นิทานมีความแตกตํางกันในภายหลัง แตํอยํางไรก็ตาม
นิทานพื้นบ๎านก็ยังคงเป็นเสมือนกระจกที่สะท๎อนสังคมได๎หลายมุมมอง
จันท์นิภา ดวงวิไล (๒๕๕๖) ศึกษาตานานพระพุทธรูปในชุมชนชายแดนไทย-ลาว เพื่อ
วิเคราะห์การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและบทบาทการสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคม ผลการศึกษา
พบวํา ตํานานพระพุทธรู๎ในชุมชนชายแดนไทย-ลาวมีบทบาทในการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม ๕ มิติ
ได๎แกํ มิติด๎านความอุดมสมบูรณ์โ ดยสื่อความหมายผําน ชื่อ ความเป็นมา และปางของพระพุทธรูป
รวมทั้งประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธรูป มิติเรื่องเจ๎ามหาชีวิตโดยสื่อความหมายผํานวิถีเจ๎าฟูาที่
สร๎างความมั่นคงทางการเมือง กลไกทางการเมืองกับการสร๎างสํ านึกความเป็นหนึ่งเดียว การสร๎าง
พระพุทธรูปกับคติความเชื่อเรื่องการสั่งสมบุญบารมี มิติพุทธศาสนาแบบพื้นบ๎าน ได๎แกํ การขัดแย๎ง
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ระหวํางความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา การประนีประนอมยอมรับระหวํางความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธ
ศาสนา การผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมและพุทธศาสนากับพิธีกรรม มิติเรื่องแมํน้ําโขง ได๎แกํการ
เปลี่ยนผํานวัตถุธรรมชาติให๎เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ การสร๎างความหมายศักดิ์สิทธิ์ให๎แกํแมํน้ําโขง โดย
ให๎แมํน้ําโขงเป็นสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงระหวํางโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ มิติเรื่องเพศสภาพ ได๎แกํ
การกี ด กั น ผู๎ ห ญิ ง ออกจากพุ ท ธศาสนา และการตํ อ รองเชิ ง อํ า นาจให๎ กั บ ผู๎ ห ญิ ง เป็ น ผู๎ อุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนา สํวนบทบาทของตํานานพระพุทธรูปในการสร๎างความสัมพันธ์ทางสังคม พบใน ๓ มิติ
ได๎แกํ มิติของความขัดแย๎งทางสังคม มิติของการประนีประนอมยอมรับทางสังคม และมิติของการข๎าม
พรมแดนรัฐชาติระหวํางไทยลาว
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให๎เข๎าใจลาวได๎มากขึ้นได๎แกํงานของบุญเที่ยง พมมะจันทร์ (๒๕๔๒) ที่
ศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์พระเจ้าเลียบโลกและอิทธิพลที่มีต่อวิถีชิตของชาวลาวโดยศึกษา
จากคัมภีร์พระเจ๎าเลียบโลกและสัมภาษณ์คนลาว ผลการศึกษาพบวํา แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระเจ๎าเลียบโลกมีสองแนวคิด ได๎แกํ แนวคิดอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ แนวคิดอภิปรัชญาที่
เดํนชัดที่สุดได๎แกํเรื่องระบบจักรวาลที่กลําวถึงการมีอยูํของโลกอื่น ได๎แกํ สวรรค์ นรก และบาดาล ซึ่ง
ล๎วนมีความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์ในหลายด๎านรวมทั้งด๎านการควบคุมจริยธรรมด๎วย งานวิจัยฉบับนี้
สะท๎อนวําคนลาวมีแนวคิดเชิงปรั ชญามานับแตํอดีต ทั้งยังพบวําคนลาวได๎นําแนวคิดเชิงปรัช ญามา
ประยุกต์ใช๎ในการดํารงชีวิตชีวิตประจําวัน สํวนผลการสํารวจความคิดเห็นของคนลาวพบวําร๎อยละ
๓๒.๒ ยังเชื่อวํามีโลกอื่นๆนอกจากโลกมนุษย์
๒.๒ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัยของลาว
การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมรํวมสมัยของลาวในงานวิจัยนี้ จะนับรวม
วรรณกรรมเพลงรํวมสมัยด๎วย มีรายละเอียดดังนี้
วิยะดา พรหมจิตต์ (๒๕๔๑) ได๎ศึกษาพัฒนาการเรื่องสั้นลาวที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และได๎เสนอผลวํา แนวคิดที่ปรากฏในเรื่องสั้นลาวมีพัฒนาการตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยแบํงเป็น ๔ ยุค ได๎แกํ ยุคแรกเป็นแนวสัจจทัศน์ที่สะท๎อนสภาพสังคมลาวเมื่อครั้งตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศสจนถึงชํวงที่สหรัฐอเมริกาเข๎ามาทําสงครามอินโดจีน นักเขียนเรื่องสั้นลาวในยุค
แรกมักเป็นผู๎หญิง ทําให๎บทบาทของตัวละครหญิงคํอนข๎างโดดเดํน ยุคที่สอง (พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๘)
เรื่ อ งสั้ น ลาวมี ลั ก ษณะที่ แ ตกตํ า งกั น ตามเขตการปกครองทางการเมื อ ง กลํ า วคื อ เรื่ อ งสั้ น ในเขต
ราชอาณาจักรลาวมักนําเสนอแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์การฉ๎อราษฎร์บังหลวง ปัญหาการอพยพของชาว
ชนบทที่เข๎ามาทํางานในเมืองหลวง ปัญหาซึ่งเกิดจากคํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป สํวนเรื่องสั้นในเขต
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ปลดปลํอยนําเสนอปัญหาทีค่ ล๎ายคลึงกันแตํมีข๎อแตกตํางคือจะชี้นํานโยบายทางการเมืองพร๎อมกับเสนอ
วิธีแก๎ไขปัญหาสังคม ยุคที่สาม (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๐) หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยม
เรื่ องสั้ นลาวพัฒ นาจากเรื่องสั้น ในเขตปลดปลํ อยและถูกใช๎เป็นเครื่องมือสํ าคัญในการเสนอแนวคิด
ทางการเมืองพร๎ อมกับสะท๎อนให๎ เห็ นภาพของสังคมใหมํและเสนอแนวคิดที่มุํงรณรงค์ให๎ประชาชน
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีเรื่องสั้ นที่เสนอความขัดแย๎งระหวํางปัจเจกบุคคลและ
สังคม ยุคที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๐) เรื่องสั้นลาวพัฒนาจากแนวสัจจทัศน์สังคมนิยมมาสูํแนวคิดใหมํที่
เป็นสากลมากขึ้น คือมีการแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลและวิจารณ์นโยบายสังคมนิยม
อุมารินทร์ ตุลารักษ์ (๒๕๕๐) ศึกษาภาพแทนของผู้หญิงลาวในวรรณกรรมลาวร่วมสมัยหลัง
การปฏิวัติชาติประชาธิปไตย ค.ศ. ๑๙๗๕ โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องภาพแทน (Representation)
อัตลักษณ์และสตรีนิยม ได๎เสนอผลที่สอดคล๎องกับงานของวิยะดา พรหมจิตต์ วํา ภาพแทนของผู๎หญิงที่
ปรากฏในวรรณกรรมลาวรํ ว มสมัย เป็น ภาพแทนที่ถู กเลื อกสรรมานํา เสนอ และเป็ น สํ ว นหนึ่ งของ
การเมืองวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่ผูกโยงกับอัตลักษณ์ของชาติ ความเป็นพลเมือง และการเป็นสํวน
หนึ่งของโลกสมัยใหมํ โดยแบํงภาพแทนของผู๎หญิงเป็นสามยุค ได๎แกํ ยุคหลัง เปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาเป็นสังคมนิยมระยะแรกๆ ภาพแทนของผู๎หญิงในยุคนี้ ถูกกําหนดโดยอุดมคติของรัฐ ให๎เป็นผู๎ที่ทํา
ประโยชน์เพื่อสังคมตามลักษณะของคนใหมํแบบสังคมนิยม (New socialist man) ซึ่งรัฐพยายาม
ครอบงําด๎วยการนําเสนออยํางแนบเนียนในตัวบท แตํขณะเดียวกันก็ปรากฏรํองรอยภาพแทนของผู๎หญิง
ที่พยายามขัดขืนอุดมการณ์รัฐด๎วยเชํนกัน สํวนภาพแทนของผู๎หญิงในยุคจินตนาการใหมํวรรณกรรมได๎
สะท๎อนการปะทะและประสานกันระหวํางอุดมการณ์แบบสังคมนิยมและแบบจารีต ด๎วยการให๎คุณคํา
กับพรหมจรรย์ ความเป็นแมํ และการเป็นแมํศรีเรือน สํวนภาพแทนของผู๎หญิงในยุคโลกาภิวัตน์นั้นมี
ความซับซ๎อนและหลากหลาย กลําวคือ นอกจากจะเน๎นอุดมการณ์รัฐ ความเป็นชาตินิยม สังคมนิยม
และอุดมการณ์แบบจารีตนิยมแล๎ว ยังผสานอุดมการณ์ใหมํแบบเสรีนิยมควบคูํไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์
ด๎วย มีการนําเสนอภาพแทนทั้งของผู๎หญิงที่เป็นอุดมคติของสังคมและผู๎หญิงชายขอบซึ่งผู๎หญิงทั้งสอง
ประเภทมีภาพของการเป็นทั้งเมีย แมํ ลูก และผู๎หญิงทํางานในคนเดียวกัน และบางครั้งก็เป็นผู๎หญิง
พลัดถิ่น
งานอีกชิ้นหนึ่งของอุมารินทร์ ตุลารักษ์ (๒๕๕๓) ที่ศึกษาภาพแทนและปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการ
นําเสนอภาพของผู๎หญิงในวรรณกรรมรํวมสมัยโดยเจาะเฉพาะเรื่อง ได๎แกํการศึกษาภาพแทนผู๎หญิงจาก
เรื่อง “คนงาม” และได๎เสนอผลวํา วรรณกรรมเรื่องคนงามแสดงให๎เห็นภาพแทนผู๎หญิงเกี่ยวเนื่องกับ
การเป็นผู๎ทําประโยชน์เพื่อสังคมตามลักษณะของ “คนใหมํแบบสังคมนิยม” (New Socialist Man) ใน
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อุดมคติรัฐ แตํอีกสํวนหนึ่งยังมีภาพแทนผู๎หญิงที่ขัดขืนไมํยินยอมทําตามอุดมการณ์ของรัฐ วรรณกรรม
เรื่องคนงามจึงเป็นตัวแทนอุดมการณ์อีกกระแสหนึ่งที่ขัดแย๎งกับวาทกรรมกระแสหลัก ภาพแทนของ
ผู๎ ห ญิ ง ที่ ป รากฏจึ ง ได๎ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากกระแสอุ ด มคติ ข องพรรคที่ พ ยายามครอบงํ า อุ ด มการณ์
(Hegemony) คนกลุํมตํางๆ และความพยายามในการนําเสนออุดมการณ์ที่แตกตํางไว๎ในตัวบทอยําง
แนบเนียน
สํวนงานที่ศึกษาวรรณกรรมเฉพาะยุคสมัยได๎แกํงานของ รพีพัฒน์ พัฒนา (๒๕๕๑) ที่ศึกษาการ
สร้างอัตลักษณ์ลาวในช่วงนโยบายจินตนาการใหม่ (พ.ศ.๒๕๓๒- พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่ปรากฏในเรื่องสั้น
ของนักเขียนชายที่มชี ื่อเสียงของลาวสามคนโดยวิเคราะห์จากตัวบทวรรณกรรมจํานวน ๑๑ เรื่อง และได๎
เสนอผลโดยสรุปวํา อัตลักษณ์ลาวยุคจินตนาการใหมํที่ปรากฏในเรื่องสั้นลาว เป็นการประกอบสร๎างขึ้น
จากอุดมการณ์ทางการเมือง สภาพสังคม เศรษฐกิจแบบทุนนิยม อยํางไรก็ตามเรื่องสั้นลาวได๎สะท๎อน
รํองรอยการปะทะและประสานระหวํางอุดมการณ์รัฐกับอุดมคติแบบจารีต โดยพยายามกดทับอุดมคติ
แบบจารีตบางอยํางไว๎
เมธินีย์ ชอุํมผล (๒๕๔๘) ศึกษาทัศนะและแนวคิดทางสังคมในวรรณกรรมลาวที่ได้รับรางวัล
ซีไรต์ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๘-๒๐๐๒ เพื่อหาความเชื่อมโยงระหวํางแนวคิดและคํานิยมตําง ๆ ของคนลาว
จากวรรณกรรมปัจจุบัน ผลการศึกษาพบวํา แนวคิดตําง ๆ ของวรรณกรรมลาวที่ได๎รับรางวัลซีไรต์ ได๎แกํ
แนวคิดทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับชาติและประเทศลาว แนวคิดเรื่องระบบทุนนิยมและผลกระทบจาก
ระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นกับสังคมลาว แนวคิดเรื่องอํานาจและการรักษาอํานาจ แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม
และสังคมลาว แนวคิดเรื่องการให๎คุณคํากับมนุษย์และการให๎ความสําคัญกับการศึกษา แนวคิดเหลํานี้
เป็นผลโดยตรงจากการเมืองการปกครองของลาว นอกจากนี้การที่คณะกรรมการที่เป็นแกนหลักในการ
คัดเลือกวรรณกรรมเพื่อรับรางวัลซีไรต์ของลาวในชํวงเวลานั้น ล๎วนอยูํภายใต๎การกํากับของหนํวยงานรัฐ
เป็นสาเหตุให๎วรรณกรรมซีไรต์ของลาวในชํวงเวลานั้นวนเวียนอยูํกับการตํอสู๎ปลดแอก อยํางไรก็ตาม
ตั้งแตํ ค.ศ ๒๐๐๒ เป็นต๎นมาวรรณกรรมลาวมีการสะท๎อนภาพสังคมปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ตั้ง
ข๎อสังเกตวําวรรณกรรมทั่วไปได๎แสดงแนวความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคล และมุมมองตํอสังคมได๎มากกวํา
งานวรรณกรรมที่ได๎รับรางวัลซีไรต์
งานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมร๎อยกรองและวรรณกรรมเพลงของลาว ได๎ แกํงานของ
พรสวรรค์ สุวรรณธาดา (๒๕๔๘) ที่ศึกษาภาพสะท้อนของสังคมลาวจากกวีนิพนธ์ โดยศึกษาจาก
วารสารวันนะสินที่พิมพ์เผยแพรํในลาว ผลการศึกษาพบวําวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์สะท๎อนภาพ
สังคมลาวเกี่ยวกับอุดมการณ์การสร๎างชาติ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
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ลาว ซึ่งอุดมการณ์การสร๎างชาติที่กวีนิพนธ์สะท๎อนได๎แกํ การเป็นพลเมืองดีด๎วยการพากเพียรตํอสู๎กับ
อุปสรรคโดยไมํยํอท๎อเพื่อจะได๎ไมํเกิดผลเสียทั้งตํอตนเองและตํอประเทศ มีความรักชาติและสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน รู๎จักรักและหวงแหนวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อี กทั้งมีการยกยํองวีรกรรม
ของบุคคลสําคัญของพรรค สํวนภาพสะท๎อนด๎านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและการเมืองของลาวพบวํา
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมนําไปสูํการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาว ทั้งนี้ พรสวรรค์ สุวรรณ
ธาดาได๎ตั้งข๎อสังเกตวําการที่สังคมลาวมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งการหลั่งไหล
ของเทคโนโลยีโดยผํานไทยอาจนําไปสูํปัญหาสังคมของลาวที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตซึ่งรัฐบาล
ลาวก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอยํางดีจึงพยายามรณรงค์สร๎างจิตสํานึกให๎ประชาชนหันมาสนใจในปัญหา
ดังกลําวนี้
สํวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเพลงภาษาลาว เชํน งานของ สุรีรัตน์ บํารุงสุข (๒๕๕๑) ที่ศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลงชื่อชุดที่นี่เมืองลาว จํานวน ๑๒ เพลง ซึ่งผลิตโดย “กลุํมศิลปิน
คลื่นลูกใหมํ” ของลาว ผลการศึกษาในสํ วนของวัฒนธรรมพบวํา เนื้อเพลงโดยรวมแสดงให๎เห็น ถึง
คํานิยม ความเชื่อ และสภาพสังคมของคนลาวที่มีความภาคภูมิในชาติ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ
ตน
รัตนา จันทร์เทาว์ (๒๕๔๙) ได๎ศึกษาภาษาและเนื้อหาในเพลงลูกทุ่งลาวที่แต่งโดยไซพอน
สินทะลาด ซึ่งเป็นทั้งนักแตํงเพลงและนักร๎องของลาว ข๎อมูลที่นํามาศึกษาทั้งหมด 87 เพลง ซึ่งรวบรวม
และพิมพ์เผยแพรํเป็ นเลํมแรกของลาว เป็นการรวบรวมเพลงมํวน โดยสํานักพิมพ์และจัดจําหนําย
หนังสือแหํงรัฐ ส.ป.ป.ลาว ผลการศึกษาในสํวนของ เนื้อหาของเพลงพบวํา มีการกลําวถึงความรัก
สถานที่ สภาพภูมิประเทศ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ คํานิยมและการปฏิบัติตนในสังคม ศาสนา
และความเชื่อ และเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาว
๒.๓ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาลาว
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ลาวที่ ศึ ก ษาจากภาษาลาว เชํ น งานของสุ ภ าพร คงศิ ริ รั ต น์
(๒๕๕๗) ที่ศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต ที่มีการพิมพ์เผยแพรํเป็นภาษาลาวจํานวน ๘ เรื่อง
โดยอาศัยกรอบของโลกทัศน์ และได๎แบํงโลกทัศน์ออกเป็น ๓ ด๎าน ได๎แกํ โลกทัศน์ตํอมนุษย์ โลกทัศน์ตํอ
ธรรมชาติ และโลกทัศน์ตํอสิ่งเหนือธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวํา โลกทัศน์ที่คนลาวมีตํอมนุษย์มีทั้งหมด
๑๑ โลกทัศน์มีพื้นฐานมาจาก “ฮีต-คอง” ซึ่งเป็นขนบประเพณีแบบจารีตในอดีตที่ผสานหลอมรวมกับ
ภูมิหลังด๎านประวัติศาสตร์ และระบอบการเมืองการปกครองของลาวในปัจจุบัน สํวนโลกทัศน์ตํอ
ธรรมชาตินั้น พบวําคนลาวให๎ความสําคัญและเห็นคุณคํา ของธรรมชาติ โดยมองวําธรรมชาติคือวิถีชีวิต
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เป็นแหลํงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สําหรับมนุษย์ ธรรมชาติมีความสมดุลอยูํในตัวเองแล๎ว แตํผู๎ที่ทําลาย
ธรรมชาติก็คือมนุษย์ โลกทัศน์ที่คนลาวมีตํอธรรมชาตินี้ เป็นผลจากการเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต๎อง
พึ่งพาธรรมชาติ นอกจากนี้การที่ คนลาวมองวําธรรมชาติเป็นแหลํงทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ ทําให๎
สปป.ลาว ได๎นําธรรมชาติมาใช๎เป็นทุนสะสมขั้นพื้นฐานในการผลิต โดยการแปรธรรมชาติให๎กลายเป็น
สิ น ค๎า เพื่อ การเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ ของประเทศให๎ เ ข๎ ากั บเศรษฐกิจ โลก สํ ว นโลกทั ศ น์ตํ อสิ่ ง เหนื อ
ธรรมชาตินั้นพบวํา คนลาวนับถือพระพุทธศาสนาอยํางเครํงครัด แตํในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อตํอสิ่ง
เหนือธรรมชาติ เชํน ผี เทวดา และตํานาน โดยเชื่อวําสามารถบันดาลทั้งสิ่งที่ดีและไมํดีให๎แกํมนุษย์ โลก
ทัศน์ตํอสิ่งเหนือธรรมชาตินี้เป็นผลมาจากระบบความเชื่อดั้งเดิมที่อยูํในวิถีชีวิตของคนลาวมาเป็นเวลา
ยาวนานนั บ แตํ อดีต นอกจากนี้ เป็ นที่นํ าสั ง เกตวํา คนลาวตระหนัก ถึงคุ ณคํา และความสํ าคั ญของ
วัฒนธรรมของชาติ โดยมองวําวัฒนธรรมของลาวเป็นสิ่งที่มีคุณคําและมีความเป็นสากลซึ่งมิได๎จํากัด
เฉพาะแคํคนลาวเทํานั้น แตํคนชาติอื่นก็สามารถนําไปปรับใช๎ได๎อยํางเหมาะสมด๎วยเชํนกัน
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษลาวสมัยปัจจุบันได๎แกํ งานของรัตนา จันทร์เทาว์ (๒๕๕๗) ได๎ศึกษา
คาศัพท์ใหม่ในภาษาลาว โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อค๎นหาคําศัพท์ใหมํในสังคมลาวและจัดแบํงคําศัพท์
เหลํานั้นตามวงความหมาย (Semantic field) ด๎วยการเก็บรวบรวมข๎อมูลเฉพาะคําศัพท์ที่ไมํปรากฏใน
พจนานุกรมลาวจากสื่อสารมวลชนประเภทนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และรายการโทรทัศน์ที่เผยแพรํ
ระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ผลการวิจัยพบวํา คําศัพท์ที่เกิดใหมํในภาษาลาวสามารถจําแนกตามวง
ความหมายของศัพท์ได๎ ๑๕ วงความหมาย ได๎แกํ กริยา สังคม บุคคล เศรษฐกิจ อาหาร การศึกษา การ
ปกครอง สถานที่ สํานวน เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน กีฬา คมนาคม ธรรมชาติ และสี ตามลําดับ ทั้งนี้ได๎
ชี้ให๎เห็นวํา คําศัพท์ใหมํจํานวนมากเกิดจากการยืมคําในภาษาไทยซึ่งแสดงให๎เห็นอิทธิพลของภาษาไทย
ในสังคมลาวปัจจุบัน พร๎อมทั้งได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา การเปลี่ยนแปลงโดยเกิดคําศัพท์ขึ้นใหมํในภาษาลาวนี้
สะท๎อนความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีตํอการเปิดประเทศของ สปป.ลาว
งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งของรัตนา จันทร์เทาว์ (๒๕๕๓) ศึกษาปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในแวดวงธุรกิจและภาครัฐระหว่างคนไทยกับคนลาว ในจังหวัดหนองคาย อุดรธานีและขอนแก่น ผล
การศึกษาพบวํา คนลาวจํ านวนมากมีทักษะภาษาไทยในระดับสามารถสื่ อสารในชีวิตประจําวันได๎
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการฟังการพูด แตํคนไทยไมํมีทักษะภาษาลาว ในการสื่อสารของคนไทยจะใช๎
ภาษาไทยถิ่นอีสานควบคูํกับภาษาไทย ทั้งนี้ยังพบวํา คนลาวมีทัศนะวําการเรียนรู๎ภาษาไทยมีประโยชน์
ในการสื่อสารเพื่อใช๎ในจุดประสงค์ตําง ๆ สํวนคนไทยที่เป็นพนักงานในภาคธุรกิจก็เชํนกันเห็นความ
จําเป็นในการเรียนรู๎ภาษาลาวเพื่อสามารถให๎บริการแกํลูก ค๎าลาวได๎ สํวนเจ๎าหน๎าที่รัฐมีทัศนะวําไมํมี
๒๔

ความจําเป็นที่จะเรียนรู๎ภาษาลาวเพราะไมํมีปัญหาในการสื่อสารกับคนลาว อยํางไรก็ตามทั้งคนลาวและ
คนไทยตํางเสนอวําในองค์กรตําง ๆ ควรมีเจ๎าหน๎าที่ที่มีทักษะภาษาลาวเพื่อแปลข๎อความและลดปัญหา
การสื่อสารกับคนลาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเขียนเอกสาร แบบฟอร์มที่สําคัญ
๓. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว
การศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะ ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใด
สิ่ ง หนึ่ ง อั น หลํ อ หลอมจากความรู๎ แ ละประสบการณ์ โ ดยสํ ว นตั ว และจากสิ่ ง แวดล๎ อ มทางสั ง คม
วัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดจากยุคหนึ่งไปสูํอีกยุคหนึ่ง เพื่อพยายามทําความเข๎าใจกลุํมคนที่กําลังศึกษา
อยูํนั้นวํามองสังคมและโลกรอบ ๆ ตัวเขาอยํางไร ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของลาวกับ ไทยจึ งเป็ น ภูมิห ลั งความรู๎ที่เป็นประโยชน์ตํ อการศึกษาโลกทัศน์ของลาวด๎ว ย ดังจะได๎
นําเสนอโดยลําดับ
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (๒๕๔๖) สารวจองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม และ
วัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งโขง โดยใช๎กรอบองค์ความรู๎ทางด๎านประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบวําเส๎น
แบํงทางการเมืองและทางวัฒนธรรมระหวํางภาคอีสานของไทยกับลาวนั้นเป็นคนละเส๎นกัน คนทั้งสอง
ฝั่งโขงแตํเดิมมีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และชาติพันธุ์รํวมกัน แตํด๎วยเหตุผลทางการเมืองระหวําง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศสในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ทําให๎วิถีชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรมของคนทั้งสองฝั่ง
โขงถูกแบํงแยก และแปรเปลี่ยนไปตามบริบททางการเมืองและประวัติศาสตร์ภายในของประเทศตน
ทั้งนี้ยังได๎เสนอแนะวําควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู๎คนสองฝั่งโขงโดยข๎ามเส๎นพรมแดนทาง
การเมืองด๎วย
สิทธิสังคม ศรีสะเกษ (๒๕๔๘) ศึกษานโยบายตํางประเทศของลาวหลังสงครามเย็น โดยศึกษา
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของลาวที่สํงผลตํอการปรับนโยบายตํางประเทศ โดยอาศัยแนวคิด
ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมือง และใช๎ทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพัน เป็นกรอบในการศึกษา โดย
ศึกษาจากข๎อมูลเอกสารและจากเว็บไซต์ ทั้งภาษาลาว ไทย และอังกฤษ ผลการศึกษาพบวํา สภาพ
เศรษฐกิ จ ของลาวที่ ต๎ อ งการความชํ ว ยเหลื อ ทางด๎ า นเศรษฐกิ จ มี ผ ลโดยตรงตํ อ การปรั บนโยบาย
ตํางประเทศหลั งสงครามเย็ น นอกจากนี้ ยังพบวําเหตุก ารณ์ระหวํางประเทศ เชํน การสิ้ นสุ ดของ
สงครามเย็นและการแก๎ไขปัญหากรณีความขัดแย๎งระหวํางเวียดนามกับกัมพูชา ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญ
ภายนอกที่เป็นเงื่อนไขตํอการปรับนโยบายตํางประเทศของลาวหลังสงครามเย็น
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อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (๒๕๔๒) เขียนหนังสือเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสหรัฐอเมริกา
(ตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม : ๒๕๑๘-๒๕๔๑) ในสํวนความสัมพันธ์ไทย-ลาวนั้น พบวําความสัมพันธ์
ไทยกับลาวมีพัฒนาการตํอเนื่องกันมายาวนานทั้งด๎านเศรษฐกิจบริเวณชายแดน การให๎ความชํวยเหลือ
ด๎านการพัฒนาประเทศที่ไทยให๎แกํลาว ทําให๎ความขัดแย๎งตําง ๆ เริ่มผํอนคลายลง และการที่ลาวเข๎า
เป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผลให๎เกิดการปรับตัวด๎านเศรษฐกิจและการเมืองด๎วยการ
ขยายความสัมพันธ์กับประเทศตําง ๆ นอกจากกลุํมประเทศคอมมิวนิสต์ อยํางไรก็ตามเป็นที่นําสังเกต
วํา ลาวยังคงมีความหวาดระแวงไทยอยูํทั้งนี้เนื่องมาจากประวัติศาสตร์ที่ผํานมา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในชํวงทศวรรษ ๑๙๖๐ ที่มีการตํอสู๎ ของขบวนการประเทศลาว ซึ่งลาวเชื่อวํามีฐานปฏิบัติการอยูํที่
ประเทศไทย รวมทั้งกรณีความขัดแย๎งพื้นที่สามหมูํบ๎านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ กรณีบ๎านรํมเกล๎า (พ.ศ.
๒๕๓๐-๒๕๓๑) นอกจากนี้ผู๎เขียนได๎ตั้งข๎อสังเกตวําปัจจุบันลาวยังคงอยูํภายใต๎อิทธิพลของเวียดนามซึ่ งมี
ผลกระทบตํอการดําเนินนโยบายของไทย เชํนเดียวกับ ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (๒๕๕๗, หน๎า ๒๑๔๙) ทีศ่ ึกษา ความสัมพันธ์ลาว-เวียดนาม : มองผ่านทหารอาสาสมัคร เวียดนามในลาวที่เคลื่อนไหว
ในลาวช่วงก่อน ค.ศ. ๑๙๗๕ วํามีมุมมองอยํางไร โดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร์ด๎วยการวิเคราะห์
เอกสาร ผลการศึกษาพบวํา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งมีอํานาจอยูํ
ในชํวงระยะเวลานั้นมีสายสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด เพราะนอกจากจะพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะเป็น
ผู๎ให๎กําเนิดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่ งมีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกันแล๎ว ทั้งสองพรรคยังมีศัตรู
รํวมกันด๎วยคือ ฝรั่งเศสและอเมริกา อันเป็นเหตุให๎เวียดนามสํงกองทหารอาสาเข๎ามาชํวยรบจนทําให๎
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถกุมอํานาจในลาวได๎สําเร็จ ด๎วยพื้นฐานความสัมพันธ์นี้จึงเป็นสํวนหนึ่ง
ที่ทําให๎ความสัมพันธ์ลาวกับเวียดนามพิเศษกวําชาติอื่น
วิศวมาศ ปาลสาร (๒๕๕๒) ได๎ศึกษาความขัดแย้งระหว่าง ลาว – ไทย ที่บ้านร่มเกล้าใน
ทรรศนะหนังสือพิมพ์ลาว ช่วง ค.ศ. ๑๙๘๗-๑๙๘๘ โดยศึกษาจากหนังสื อพิมพ์ล าวสองฉบับคื อ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ และหนังสือพิมพ์ประชาชน โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
และได๎เสนอผลวําหนั งสือพิมพ์ล าวมีทัศนะวํา สาเหตุสําคัญของความขัดแย๎งมาจากการทําไม๎ของ
บริษัทเอกชนไทยในพื้นที่ชายแดนบริเวณบ๎านรํมเกล๎าซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ๎อนระหวํางไทยกับลาว และ
ปัญหาได๎ขยายตัวลุกลามไปสูํการอ๎างความชอบธรรมในการสํงกําลังทหารจากสํวนกลางเข๎าไปในพื้นที่
ดังกลําว กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือปัญหาความขัดแย๎งระหวํางลาวกับไทยที่บ๎านรํมเกล๎าในครั้งนั้น เป็นความ
ขัดแย๎ งที่ เกิด จากการแยํ งชิง ทรั พ ยากรปุา ไม๎ร ะหวํางสองประเทศซึ่งเป็น ผลมาจากขาดการจัด การ
ทรัพยากรอยํางยุติธรรมรํวมกัน นําไปสูํการใช๎กําลังทหารเข๎าไปตัดสิน ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เสนอแนะวํา บ๎าน
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รํมเกล๎านับเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญในการสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ๎านเพื่อนําไปสูํการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติรํวมกันระหวํางสองประเทศ
มณฑล คงแถวทอง (๒๕๓๙) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๙๒
และเสนอผลวําความสัมพันธ์ระหวํางไทยและลาวในชํวงปีพ .ศ.๒๕๑๘-พ.ศ.๒๕๓๕ มีความขัดแย๎งกันมา
อยํ างตํอเนื่ อง ทั้งนี้ เป็ น ผลมาจากการดําเนินนโยบายเผชิญหน๎าของรัฐบาลทั้งสองประเทศในชํว ง
สงครามเย็น
กลําวคือการที่ไทยมีนโยบายความรํวมมือกับสหรัฐอเมริกา ด๎วยการให๎ที่พักพิงแกํ
ประชาชนลาวและชาวม๎งที่เป็นทหารของลาวฝุายขวาทําให๎ลาวหวาดระแวงวําไทยให๎การสนับสนุน
ขบวนการตํอต๎านรัฐบาลลาว อยํางไรก็ตามความสัมพันธ์ระหวํางไทย-ลาว มีพัฒนาการดีขึ้นโดยลําดับ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ งเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยและผู๎นําทางการเมืองระดับสูงของไทยได๎ไปเยือนลาว
เชํน สมเด็จ พระเทพรั ต น์ ร าชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ได๎เสด็จ เยือน สปป.ลาวเมื่อ วันที่ ๑๕-๒๒
มีนาคม ๒๕๑๘ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีไทยได๎ไปเยือนลาว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และ
ผู๎นําลาวในชํวงนั้นคือนายไกสอน พมวิหานได๎เดินทางมาเยือนไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒, ๒๕๓๒ และ๒๕๓๕
ตํอมาเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลลาวได๎เปลี่ยนแปลงนโยบายครั้ง
สําคัญในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทําให๎ความสัมพันธ์ระหวํางไทย-ลาวพัฒนาดีขึ้นมาโดยลําดับถึงปัจจุบัน
สนมพรรณ วรวิเชียรวงษ์ (๒๕๔๔) ศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศไทย- ลาว ที่มีผลต่อการกาหนดภาวะการค้าชายแดน และได๎เสนอผลวํา ไทยและลาว มี
ปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่เอื้ออํานวยตํอเศรษฐกิจระหวํางประเทศไทยกับลาว คือความใกล๎ชิดทางด๎านเชื้อ
ชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ความคล๎ายคลึงด๎านภาษา ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดน
ติดตํอกัน ทําให๎สะดวกตํอการติดตํอไปมาหาสูํและค๎าขายระหวํางกันของประชาชนบริเวณชายแดน
แตํหลังจากที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ทําให๎ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย - ลาวแตกตํางกัน
และพยายามจะทํ าให๎ แ ตกตํา งกั น โดยสิ้ นเชิง เมื่ อ ลาวเปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็น สั ง คมนิย ม ผล
การศึกษาในด๎านความสัมพันธ์ทางการเมืองพบวํา นโยบายจินตนาการใหมํของลาวและกลไกเศรษฐกิจ
ใหมํสํงเสริมให๎ผู๎นําลาวปรับปรุงความสัมพันธ์ด๎านเศรษฐกิจกับประเทศตําง ๆ ดีขึ้นทําให๎ ไทยมีอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจตํอลาวเนื่องจากเป็นเส๎นทางขนสํงสินค๎าเข๎า -ออกที่สําคัญที่สุดของลาว เป็นประเทศคูํค๎า
รายใหญํที่สุดของลาว กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือลาวต๎องพึ่งพาเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวํา
นโยบายด๎านการเมืองและเศรษฐกิจของไทยในสมัยนั้นสํงผลให๎ความสัมพันธ์ไทย-ลาวดีขึ้นในทุกด๎าน
อมรทิพย์ อมราภิบาล (๒๕๔๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว โดยศึกษาบริเวณ
พื้นที่จังหวัดหนองคายซึ่งติดกับชายแดนลาว ผลการศึกษาพบวําปัจจัยที่สํงเสริมความสัมพันธ์ไทย๒๗

ลาว ได๎แกํ ความใกล๎ชิดทางเชื้อสายและวัฒนธรรมของคนอีสานกับคนลาว ความชํวยเหลือด๎านตําง ๆ
ที่ไทยให๎แกํลาว เชํน ด๎านวิชาการ ด๎านการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และด๎านการสาธารณสุข สํวน
อุป สรรคตํอความสั มพัน ธ์ร ะหวํางไทย-ลาว ได๎แกํ ความเจ็บปวดจากสงครามการสู๎ รบในอดีต การ
ถํายทอดประวัติศาสตร์เรื่องเดียวกันแตํแตกตํางกัน การอ๎างสิทธิ์ ในเรื่องตําง ๆ เชํน บริเวณพื้นที่ทับ
ซ๎อน พระพุทธรูปสําคัญ อีกทั้งสื่อไทยที่ผลิตผลงานออกมาโดยปราศจากความเข๎าใจในวัฒนธรรม
อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกตํางกัน
ศิริพร ทองคณารักษ์ (๒๕๕๑) วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชายแดนไทย-ลาว
บริเวณอาเภอเมืองจังหวัดนครพนมกับแขวงคาม่วน สปป.ลาว ทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบวํา เส๎นกั้นพรมแดนรัฐชาติไมํมีผลตํอความสัมพันธ์ของ
ชุมชนชายแดนทั้งสองประเทศ ทั้งนี้เพราะตํางก็ความสัมพันธ์ใกล๎ชิดในฐานะที่มีประวัติศาสตร์รํวมชาติ
พันธุ์กันมากํอนที่จะมีการกํอตั้งรัฐชาติ แตํบริบททางการเมืองและนโยบายความสัมพันธ์ระหวํางรัฐชาติ
ของสองประเทศในบางชํวงบางตอนเชํนชํวงสงครามภายในประเทศลาวก็สํงผลกระทบตํอความสัมพันธ์
ของทั้งสองชุมชน อยํางไรก็ตามด๎วยกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ เปิดโอกาสให๎ทั้งสองชุมชนกลายเป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจอยํางเป็นทางการ และสามารถดํารงความสัมพันธ์ข๎ามพรมแดนได๎อยําง
สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐทั้งด๎านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ๎านและด๎านการทํองเที่ยววัฒนธรรม
ทั้งนี้ ปั จ จั ย แหํ งความสํ าเร็ จ ในการสร๎างพื้น ที่ความสั มพันธ์ ข๎า มพรมแดนระหวํา งสองชุม ชนนี้ อาศั ย
ความสัมพันธ์สํวนบุคคลของกลุํมผู๎นําชุมชน ชาวบ๎าน และเจ๎าหน๎าที่รัฐบางสํวนของทั้งสองชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์ของการเป็นเครือญาติกัน การมีผลประโยชน์รํวมกันของสองชุมชนเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อน สะท๎อนวําเส๎นกั้นพรมแดนของรัฐชาติ เป็นพื้นที่แหํงความก้ํากึ่ง ไมํชัดเจน และเป็นพื้นที่ที่
ปะทะ ประสานระหวํางอํานาจรัฐ ท๎องถิ่น และโลก
สํวนเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของลาวที่มีต่อไทยโดยมองผ่านความสัมพันธ์ไทยลาว ได๎แกํงานวิจัยของหมํอมหลวงพันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ (๒๕๔๐) ที่เสนอผลวําความสัมพันธ์ระหวํางไทยลาวมีทั้งด๎านบวกและด๎านลบ ด๎านบวกคือไทยและลาวมีประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนาพุทธ
รํว มกัน สํว นด๎านลบนั้น เป็ น ผลสืบ เนื่องมาจากผลด๎านบวกบางประการ เชํน ความใกล๎ ชิดกันทาง
วัฒนธรรมและการมีพรมแดนประเทศติดตํอกัน ทําให๎ความสัม พันธ์ไทย-ลาวเหมือนมีมํานหมอกบาง ๆ
บังตาและมีความเปราะบางเป็นอยํางมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อมีประเทศที่สามเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ทํา
ให๎ไทยและลาวเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน จึงงํายตํอการกระทบกระทั่งขัดแย๎งกัน โดยลาว
มองวําไทยชอบทําตัวเป็น “พี่ใหญํ” ที่ชอบ “กดหรือเอาเปรียบ” ลาว สํวนไทยเองก็มองวําลาวเป็นผู๎ที่
๒๘

ต่ําต๎อยกวํา ที่สําคัญคือลาวไมํสนิทใจกับคําพูดที่คนไทยชอบพูดติดปากวํา “บ๎านพี่เมืองน๎อง” ลาวจึง
มักจะถามวําใครเป็นพี่ใครเป็นน๎องเพราะในความหมายตามตัวอักษรหมายถึงความสัมพันธ์ฉันญาติพี่
น๎องก็จริง แตํความหมายอีกนัยหนึ่งก็บํงบอกถึงความไมํเทําเทียมกันในความสัมพันธ์
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (๒๕๕๕) ได๎กลําวถึงความสัมพันธ์ไทย-ลาวในงานเสวนา “บ้านใกล้เรือน
เคียง: รู้เขาเพื่อก้าวข้ามอดีต” สรุปความได๎วํา การที่ความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับลาวมีปัญหา สํวน
หนึ่งมาจากการที่ “ไทยไมํมองลาวอยํางลาว แตํมองลาวอยํางไทย” เชํน ไทยใช๎คําวํา “บ๎านพี่เมืองน๎อง”
ในการดําเนินความสัมพันธ์กับลาว แตํลาวต๎องการให๎ใช๎คําวํา “บ๎านใกล๎ เรือนเคียง” นอกจากนี้การที่
ไทยมีภาษาที่ใกล๎เคียงกับลาว แตํไมํเข๎าใจโครงสร๎างของประชาชนลาวซึ่งมีความซับซ๎อนอยํางมาก
เนื่องจากปัจจัยทางวัฒนธรรม การที่ลาวมีคนหลายรุํนหลายสมัย สํงผลให๎มีทัศนคติตํอไทยไมํเหมือนกัน
ประกอบกับการที่ฝรั่งเศสเข๎าครอบครองลาวทําให๎เกิดรัฐ-ชาติสมัยใหมํผํานการแบํงเส๎นเขตแดนระหวําง
ไทยกับลาว นอกจากนี้การสร๎างชาติของลาวเป็น สปป.ลาว ทําให๎เกิดการสร๎างอุ ดมการณ์จากชุด
ประวัติศาสตร์รวมถึงการสร๎างศัตรูขึ้นมาใหมํ แม๎ผู๎กําหนดนโยบายของลาวยุคใหมํจะมองไปที่ปัจจุบัน
และอนาคต แตํคนสํวนใหญํของประเทศโดยเฉพาะสํวนที่อยูํหํางจากไทยยัง คงมีการรับรู๎และมองไทย
โดยอิงประวัติศาสตร์อยูํคือ มองวํา ไทยชอบดูถูกลาว ทั้งนี้เป็นเพราะขาดการสื่อสารและสร๎างความ
เข๎าใจกันอยํางทั่วถึง
กรวรรณ ชีวสั น ต์ (๒๕๔๓)ได๎ ศึกษาเชิงสังคม-จิตวิทยาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริ มและเป็น
อุปสรรคต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย
ใช๎วิธีการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางอาชีพตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยเสริมที่ชํวย
สร๎ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหวํ า งไทย-ลาวคื อ การมี พ รมแดน และวั ฒ นธรรมที่ ใ กล๎ กั น รวมทั้ ง
ประวัติศาสตร์ด๎านความสัมพันธ์ระหวํางสองประเทศที่มีลักษณะเป็นพี่น๎องกันมายาวนาน สํวนปัจจัยที่
เป็ น อุป สรรคตํอ ความสั ม พัน ธ์อั น ดี ตํอ กัน ในเชิ งสั งคม-จิต วิท ยาได๎ แกํ อุ ดมการณ์ ทางการเมื องการ
ปกครองที่แตกตํางกัน ความหวาดระแวงซึ่งเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์บางชํวงบางตอนในอดีต พื้นที่
ทับซ๎อนของเส๎นพรมแดนไทย-ลาว สื่อมวลชนไทยที่สํงผํานวัฒนธรรมเข๎าไปในลาวซึ่งเป็ นสํวนสําคัญตํอ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมลาว
วิลุบล สินธมาลย์ (๒๕๕๔) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับลาวในบริบททาง
ประวัติศาสตร์และศึกษาสาเหตุของการสร้างประวัติศาสตร์ สาระสําคัญของแบบเรียนไทยและลาว ที่
สํงผลกระทบตํอความสัมพันธ์ระหวํางกัน ผลการศึกษาพบวําการสร๎างประวัติศาสตร์และการกําหนด
เนื้อหาในประวัติศาสตร์ที่เน๎นสงครามเจ๎าอนุวงศ์สํงผลโดยตรงตํอความสัมพันธ์ระหวํางประเทศไทยกับ
๒๙

ประเทศลาว เนื้อหาสาระดังกลําวนี้ยังสํงผลให๎สื่ อหลายประเภทนําไปขยายผลด๎วยการเน๎นย้ําถึงความ
เหนือกวําของไทยซึ่งสํงผลกระทบโดยตรงตํอความรู๎สึกด๎านความสัมพันธ์ระหวํางลาวกับไทย
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของไทย-ลาวที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งได๎แกํงานของเขียน ธีระวิทย์
และคณะ (๒๕๔๔) ศึกษาความสัมพัน ธ์ไ ทย-ลาวในสายตาของคนลาว ในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎าน
สื่อสารมวลชน(โทรทัศน์และวิทยุ) ด๎านความเป็นมิตร ด๎านความชํวยเหลือจากไทย ด๎านการค๎า ด๎าน
ความจริงใจนําเชื่อถือ และด๎านความมั่นคง ผลการวิจัยพบวําในสายตาของคนลาวที่มองไทยสํวนใหญํ
เป็นไปในทางลบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านสื่อสารมวลชน และความจริงใจนั้น คนลาวมองวําเสรีภาพ
ในการผลิตรายการที่มากด๎วยสีสันตําง ๆ ของสื่อสารมวลชนไทยเป็นพิษตํอสังคมลาวอยํางมาก และ
การที่คนลาวบริโภคสื่อไทยโดยไมํต๎องเสียเงินนั้นเปรียบเสมือนกับการเสพยาเสพติดที่เหมือนกับให๎เปลํา
ในตอนแรก แตํมีผลเสียอยํางร๎ายแรงในภายหลังตํอคนลาว ทั้งนี้ คนลาวไมํกลัววัฒนธรรมไทยแตํกลัว
วัฒนธรรมตะวันตกที่ผํานไทยโดยสื่อ นอกจากนี้คนลาวไมํถือวําไทยมีความเป็นมิตรที่จริงใจเทําไรนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม จีน และญี่ปุน และคนไทยชอบดูถูกคนลาวโดยเฉพาะอยํางยิ่งสื่อมวลชน
และดาราไทย
สุภรัตน์ เชาวน์เกษม (๒๕๔๔) ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะคนลาว โดยศึกษา
เฉพาะบริเวณกําแพงนครเวียงจันทน์ โดยการศึกษาจากข๎อมูลเอกสารและภาคสนามโดยการสัมภาษณ์
กลุํมตัวอยํางจากสาขาอาชีพตําง ๆ ผลการศึกษาพบวํา ภาพลักษณ์ของประเทศไทยสํวนใหญํเป็นด๎าน
บวกแม๎วําในอดีตประวัติศาสตร์ ร ะหวํางไทย-ลาวจะมีภ าพของความขัดแย๎ง หรือสภาพปัจจุบันที่มี
เหตุการณ์ที่สามารถเป็นชนวนกํอให๎เกิดความขัดแย๎งระหวํางสองประเทศ อยํางไรก็ตาม พบวําคนลาว
บางกลุํมมีความรู๎สึกด๎านลบตํอคนไทยเพราะคนไทยชอบดูถูกคนลาวทําให๎เกิดความรู๎สึกหวาดระแวงคน
ไทย นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวํา สื่อเป็นตัวกลางสําคัญในการถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดทั้งด๎านบวก
และด๎านรบระหวํางคนทั้งสองชาติได๎อยํางรวดเร็ว
ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ (๒๕๕๑) ได๎ศึกษาภาพยนตร์ไทยเรื่องหมากเตะโลกตะลึง ในเรื่องของ
การประกอบสร๎างอัตลักษณ์ความเป็นลาว ในเชิงสัญญะและความหมายโดยอาศัยแนว คิดเรื่องชาติ
และอัตลักษณ์ความเป็นชาติ (nationalism and national identities) แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน
(representation) และแนวคิดเรื่องการเข๎ารหัส -ถอดรหัส (encoding and decoding) ผลการศึกษา
พบวําความหมายของความเป็นลาวได๎ถูกผลิตผํานแนวคิดและมุมมองของความเป็นไทยสํวนกลางที่คิด
มาตลอดวําไทยอยูํเหนือลาว โดยการสร๎างให๎ลาวกลายเป็นตัวตลกที่ล๎าหลัง เป็นพลเมืองชายขอบของ
โลกที่ต๎องพึ่งไทยทั้งด๎านเศรษฐกิจและความรู๎ ทั้งนี้แม๎วําความหมายของความเป็นลาวที่ผลิตในสื่อ
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ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไมํได๎นําไปสูํความขัดแย๎งที่รุนแรงทางกายภาพอยํางเป็นรูปธรรมก็ตาม แตํก็เป็นการ
ตอกย้ํ า อั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ลาวในมุ ม มองของไทย ซึ่ ง นํ า ไปสูํ ก ารตอกย้ํ า ความรู๎ สึ ก ไมํ ไ ว๎ ว างใจใน
ความสัมพันธ์ระหวํางลาวกับไทยมากขึ้น
อดิศร เสนแย๎ม (๒๕๕๕, หน๎า ๑๐๓-๑๕๒) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ไทย-ลาวในจินตภาพของ
ลาว โดยมุํงศึกษาวําลาวมีจินตภาพและมุมมองเกี่ยวกับไทยอยํางไร โดยอาศัยข๎อมูลจากพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ไทย-ลาวหลังปี ๑๙๗๕ จนถึงปัจจุบัน และกรณีศึกษาเรื่องเจ๎าอนุวงศ์ ผลการศึกษา
พบวํา การที่ความสัมพันธ์ไทย-ลาวไมํราบรื่นมาตลอดนั้น เป็นผลมาจากปัญหาความขัดแย๎งในการอ๎ าง
กรรมสิทธิ์พื้นที่ทับซ๎อนทําให๎มีการใช๎กําลังทหารทั้งสองฝุายเข๎าไปในพื้นที่ดังกลําว ทั้งนี้ลาวมองวําความ
ขัดแย๎งนี้มีสาเหตุมาจากการที่ไทยรุกล้ําอธิปไตยของลาว อยํางเชํน กรณีดอนแตง (ปี ๑๙๗๕) ซึ่งเป็น
พื้นที่งอกใหมํในลุํมน้ําโขงซึ่งเกิดจากการที่รํองน้ําโขงเดิมที่ ใช๎เป็นเส๎นกั้นพรมแดนธรรมชาติระหวํางไทย
กับลาวตื้นเขิน ไทยซึ่งยึดรํองน้ําเป็นหลักจึงย๎ายไปใช๎รํองน้ําใหมํ หรือกรณีพื้นที่ทับซ๎อนบ๎านสวําง
บ๎านใหมํและบ๎านกลาง อําเภอบ๎านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์(ปี ค.ศ. ๑๙๘๔) ซึ่งติดกับเมืองปากลาย แขวงไช
ยะบุรี กรณีบ๎านรํมเกล๎า อําเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก (ปี ค.ศ. ๑๙๘๗) ซึ่งติดกับเมืองบํอแตน
แขวงไชยะบุ รี นอกจากกรณี พื้น ที่ทั บซ๎ อนที่ทํ าให๎ ล าวมองวํ าไทยรุก ล้ํ า อธิ ปไตยของลาวแล๎ ว ผล
การศึกษายังพบวํา ลาวมีความหวาดระแวงไทยเพราะมองวําไทยเป็นเส๎นทางที่ขบวนการตํอต๎านรัฐบาล
ลาวใช๎เป็นทางผํานเข๎าไปกํอการในลาว ซึ่งเป็นภัยอยํางยิ่งตํอความมั่นคงของลาว ในขณะที่ไทยก็ระแวง
วําลาวทําสงครามรับใช๎เวียดนามซึ่งมีแผนที่จะครอบงําลาวและกัมพูชา นอกจากนี้การที่สื่อไทยได๎เข๎าไป
มีบทบาทและครอบงําการการดําเนินชีวิตของคนลาว ลาวจึงกังวลวําจะไมํสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของตนได๎ ทั้งนี้เพราะลาวถือวําวัฒนธรรมเป็นแนวรบที่สําคัญอีกด๎านหนึ่งในการก๎าวไปสูํการเป็นสังคม
นิยมไมํตํางจากแนวรบด๎านอื่น สํวนกรณีศึกษาเจ๎าอนุวงศ์นั้นพบวํา มุมมองประวัติศาสตร์เรื่องเจ๎า
อนุวงศ์ของไทยและลาวแตกตํางกันแม๎วําจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องเดียวกัน โดยลาวมองวําเจ๎าอนุวงศ์
เป็นวีรบุรุษที่มีความรักชาติและเสียสละอยํางยิ่งเพื่อชาติ แม๎วําวีรกรรมของเจ๎าอนุวงศ์ที่พยายามจะปลด
แอกลาวจากสยามจะไมํสําเร็จก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี ๑๙๗๕ รัฐบาล
ภายใต๎การชี้นําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎พยายามปลุกจิตสํานึกความเป็นชาติและความสามัคคี
ในชาติด๎วยการนําเรื่องเจ๎าอนุวงศ์บรรจุในแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาว ซึ่งชุดความรู๎เรื่องเจ๎าอนุวงศ์ไมํได๎
จํากัดเฉพาะแตํในแบบเรียนที่ใช๎เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่สําคัญในฐานะ
เครื่องมือในการสร๎างชาตินิยม (Nationalism) และบูรณาการชาติ (National integration) เทํานั้น แตํ
ยังมีการใช๎เรื่องเจ๎าอนุวงศ์ในในรูปแบบตําง ๆ เพื่อสร๎างความทรงจําและตอกย้ําในสิ่งที่กําหนดรัฐบาล
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เป็นผู๎คัดสรรกําหนดด๎วย เชํน การสร๎างอนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการตั้งชื่อสถานที่สําคัญ ๆ ในนคร
หลวงเวียงจัน
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อ
เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อได๎กําหนดประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมสองประเด็น ได๎แกํ
ความรู๎เกี่ยวกับสื่อลาว และงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อ ดังจะได๎เสนอโดยลําดับ
๑. ความรู้เกี่ยวกับสื่อลาว
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (๒๕๕๕) ได๎เขียนบทความเกี่ยวกับ พัฒนาการของสื่อมวลชนใน
ลาวสรุปความได๎วํา สื่อมวลชนในลาวพัฒนาขึ้นมากนับตั้งแตํลาวออกกฎหมายสื่อมวลชนออกมาใช๎
บังคับเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ โดยรัฐบาลจะควบคุมสื่อของรัฐโดยผํานบุคลากรที่รัฐแตํงตั้ง คนทํางานในสื่อ
รัฐทุกคนถือเป็นพนักงานของรัฐ ในขณะที่สื่อเอกชนรัฐจะใช๎วิธีการควบคุมแบบหลวมๆ โดยให๎ยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมที่สมาคมนักขําวลาวกําหนดขึ้น สื่อสารมวลชนในประเทศลาวทุกประเภทจะถูกควบคุม
โดยรัฐอยํางใกล๎ชิด เพิ่งจะเปิดโอกาสให๎เอกชนผลิตสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ได๎เมื่อไมํกี่ปีมานี้ ได๎แกํ ชํอง
ลาวสตาร์ซึ่งเป็นโทรทัศน์ผํานดาวเทียม และลําสุด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎เปิดให๎เอกชนดําเนินการอีกหนึ่ง
ชํองคือ “ทีวีลาว” สถานีโทรทัศน์ชํองใหมํลําสุด นี้ เนื้อหา ๔๐% เน๎นรายการกีฬา ที่ เหลือเป็นเนื้อหา
ด๎านการทํองเที่ยว วัฒนธรรม สารคดี เศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจและเทคโนโลยี (ASTV ผู๎จัดการ
ออนไลน์,๒๕๕๖) สํวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยเอกชนได๎แกํนิตยสารวัยรุํนและนิตยสารที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์
เดิมที สปป.ลาว มีสถานีโทรทัศน์ (โทรภาพ) แหํงชาติเพียงชํองเดียว (ชํอง ๑) ที่เน๎นขําวสาร
จากทางการ แตํในปัจจุบันภาครัฐ ได๎เปิดชํองใหมํขึ้นมาอีก ๑ ชํอง (ได๎แกํชํอง ๓) ที่เป็นรายการภาค
บันเทิงมากขึ้นกวําชํองเดิม ขณะเดียวกันกระทรวงปูองกันความสงบ (ตํารวจ) ก็ได๎เปิดสถานีโทรทัศน์
ของตัวเองขึ้นมาเพื่อนําเสนอขําวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน๎าที่ของกระทรวง รวมกับโทรทัศน์ชํองใหมํอีก
สองชํอง เป็น๕ ชํอง
สํว นสื่ อวิทยุ กระจายเสี ยง สปป.ลาวมี สถานีวิทยุแหํ งชาติเป็นแมํขํายสําคัญในการสํงข๎อมูล
ขําวสารจากภาครัฐไปสูํประชาชนในประเทศ ขณะที่ในแตํละแขวงของลาวก็มีสถานีวิทยุประจําแขวง
ของตนในการผลิตรายการที่เกี่ยวกับท๎องถิ่นแทรกเข๎าไปในผังรายการหลักจากสถานีวิทยุแหํงชาติที่เวียง
จัน นอกจากนี้รัฐยังสํงเสริมให๎ประชาชนในแตํละท๎องถิ่นสร๎างสถานีวิทยุชุมชนเพื่อสื่อขําวสารในชุมชนสูํ
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ประชาชนในแตํละพื้ นที่ แตํทั้งนี้ การดําเนินงานของสถานีวิทยุชุมชนต๎องอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของ
หนํวยงานรัฐอยํางใกล๎ชิดเชํนกัน
สปป.ลาว มีหนังสือพิมพ์รายวัน ซึ่งเป็นของหนํวยงานรัฐทั้งหมดรวม ๗ ฉบับคือ หนังสือพิมพ์
ประซาซน และ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
ของกําแพงนครหลวงเวีย งจั น หนั งสื อพิมพ์ ประเทศลาวและ หนังสื อพิมพ์ เ คพีแ อลนิวส์ ของสํ านัก
ขําวสารประเทศลาว หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาของสมาคมนักขําวลาวและ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเวียง
จันไทม์ ของสํานักงาน หนังสือพิมพ์ภาษาตํางประเทศ สํวนของภาคเอกชนจะเป็นนิตยสารรายปักษ์บ๎าง
รายเดือนบ๎าง นําเสนอเนื้อหาที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการเมือง เชํน เศรษฐกิจ สุขภาพ ความงาม การทํองเที่ยว
ฯลฯ
สําหรับสื่อใหมํ ๆ ได๎แกํ Social Media อยูํในชํวงเริ่มต๎น
เพราะสื่อลาวสํวนใหญํยังไมํได๎มีการผลิตเนื้อหาเพื่อนําเสนอผํานเว็บไซต์เป็นการเฉพาะ ดังนั้น เว็บไซต์
จึงเป็ นเพียงสื่อเสริ มที่สื่อตํางๆ จะนําขําวสารที่นําเสนอผํานสื่อหลักอยูํแล๎ว ดังนั้นจึงยังไมํได๎มีการ
พัฒนาไปสูํธุรกิจ ยกเว๎นกรณี หนังสือพิมพ์เวียงจันไทม์ที่เปิดให๎สมาชิกที่เสียคําบริการรายเดือนเทํานั้น
สามารถเข๎าไปอํานขําวที่นําเสนอทาง นสพ.ผํานทางเว็บไซต์ได๎ รวมทั้งยังมีบริการขายขําวสั้นผําน SMS
เป็นรายแรก โดยให๎บริการทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาลาว ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวําสื่อSocial Media
นั้นได๎รับความนิยมอยํางมากในหมูํวัยรุํนหรือคนรุํนใหมํในเมือง เนื่องจากการเข๎าถึงเว็บไซต์ Social
Media อยําง Facebook และ Twitter นั้นสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํมีการปิดกั้นใดๆ จากรัฐบาล
เนื่องจากรัฐบาลยังไมํสามารถดําเนินการควบคุมเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตได๎อยํางจริงจัง และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องก็เพิ่งเริ่มจะศึกษาในเรื่องนี้
๒. งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อลาว
เอกสารและงานวิจัย ที่ศึกษาเกี่ยวกับสื่อลาวโดยตรงคํอนข๎างจํากัด สํ วนใหญํเป็นเพียง
ประเด็นยํอยที่แทรกอยูํในหัวข๎อศึกษาอื่น เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสื่อลาวและสื่อไทยที่
เกี่ยวกับลาว มีดังนี้
วิภา อุตมฉันท์ (๒๕๔๓) ได๎ศึกษาทัศนคติของผู้รับสารและผลกระทบที่เกิดจากสัญญาณวิทยุ
และโทรทัศน์ข้ามพรมแดนไทย-ลาว ผลการวิจัยพบวํา ฐานะทางเศรษฐกิจ ของไทยที่เหนือกวําลาวทํา
ให๎สื่อกระจายเสียงไทยได๎เปรียบลาวในด๎านจํานวนคลื่นวิทยุที่ข๎ามไปจากไทย จํานวนชั่วโมงออกอากาศ
ที่ตํอเนื่องและยาวนานกวํา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทุนการดําเนินงานที่สูงกวํามาก ความแตกตํางใน
ระบบการเมืองยังทําให๎หน๎าที่ของสื่อทั้งสองระบบแตกตํางกัน สํงผลให๎รายการของไทยมีลักษณะตามใจ
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ตลาด สามารถสร๎ า งแรงดึ ง ดู ด ผู๎ ช มได๎ ม ากกวํ า สื่ อ ของลาวซึ่ ง ถู ก กํ า หนดให๎ ทํ า หน๎ า ที่ ท างการเมื อ ง
รายการวิทยุและโทรทัศน์ของไทยจึงสามารถเจาะลึกไปถึงชายแดนลาวด๎านที่ติดกับจีนและเวียดนาม
เข๎าถึงประชาชนลาวประมาณร๎อยละ ๗๐-๗๕ แตํที่สําคัญก็คือร๎อยละ ร๎อย (๑๐๐%) ของคนลาวที่มี
เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์คือผู๎รับสื่อไทยที่แท๎จริง สื่อกระจายเสียงของไทยจึงเข๎าไปครอบงําลาว ทําให๎
ลาวอยูํในสภาพที่กลืนไมํเข๎าคายไมํออก พยายามหามาตรการมาปกปูองแตํก็ไมํบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
งานวิจัยได๎ชี้ให๎เห็นผลกระทบของสื่อกระจายเสียงไทยตํอเศรษฐกิจ การเมือง จิตวิทยา ภาษา วัฒนธรรม
รวมถึงผลตํอระบบกระจายเสี ย งของลาวเอง สํ ว นผลการวิเคราะห์ ด๎านทัศนคติของผู๎ รับสารที่มีตํอ
รายการวิทยุและโทรทัศน์ของไทย เห็นความแตกตํางอยํางชัดเจนตามภูมิหลังสํวนตัวและสถานภาพทาง
สังคมของแตํละกลุํมคน อีกทั้งยังค๎นพบวํา การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการที่สลับซับซ๎อน
สื่อเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง สื่อกระจายเสียงของไทยไมํได๎กํอผลกระทบตํอลาวมากมาย
อยํางที่คิด เพราะโครงสร๎างการเมืองแบบสังคมนิยมและเศรษฐกิจที่ยังยากจนของลาวคอยทําหน๎าที่ปก
ห๎องคุ๎มกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อไทย แตํในอนาคตมีแนวโน๎มวําการเปลี่ยนแปลงด๎านนโยบาย
โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของผู๎นําลาวจะชํวยเสริมพลังให๎แกํสื่อไทยในการรุกรานวัฒนธรรม
ลาวและทําให๎วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของลาวเบี่ยงเบนไป งานวิจัยได๎เสนอทางออกให๎แกํความสัมพันธ์ทาง
สื่อระหวํางไทยและลาวด๎วยหลักธรรมแหํงพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิธีการแก๎ปัญหาแบบเอเชีย
ศิริญญา วิรุณราช และคณะ (๒๕๕๖) ศึกษาอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภค
สินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ โดยเพื่อศึกษาการบริโภคสินค๎าที่
ผลิตในไทยของผู๎บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ โดยศึกษาปัจจัยทางด๎านประชากรศาสตร์ปัจจัยด๎านการ
รับชมชํองโทรทัศน์ของไทย ปัจจัยด๎านชํวงเวลาการออกอากาศ ปัจจัยด๎านพฤติกรรมผู๎บริโภค ประเภท
รายการโทรทัศน์ที่มีผลตํอการบริโภคสินค๎าในไทยของผู๎บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ กลุํมตัวอยํางเป็น
ผู๎บริโภคชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได๎รับชมรายการ
โทรทัศน์เสรีจากประเทศไทย กลุํมตัวอยํางจํานวน ๔๐๐ คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามภาษาลาว
ผลการวิจัยหลักปรากฏวํา กลุํมตัวอยํางที่บริโภคสินค๎าไทยและรับชมชํองโทรทัศน์ของไทยสํวนใหญํเป็น
เพศหญิง อยูํในชํวงอายุ ๒๐ ปี ถึง ๓๐ ปี ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํ
ในชํวง ๑,๐๐๐,๐๐๐-๑,๕๐๐,๐๐๐ กีบ หรือประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ถึง ๖,๐๐๐ บาท ตํอเดือน ระดับ
การศึกษาอยูํที่ระดับปริญญาตรี สํวนใหญํมีสถานภาพโสด และชอบรับชมรายการโทรทัศน์จากวิทยุ
โทรทัศน์กองทับบกชํอง ๗ ชํวงเวลาหลักที่รับชมมากที่สุดคือชํวงเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดยชํวงเวลา
ยํอยที่ชอบรับชมคือ ชํวงไพรไทม์ ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. รายการโทรทัศน์ทุกประเภทมีอิทธิพลตํอการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ ประกอบไปด๎วย รายการประเภทที่เป็นเรื่องจริงและมีเนื้อหาสาระ รายการ
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ประเภทที่เป็นเรื่องแตํงขึ้น และรายการประเภทให๎ความบันเทิง ยกเว๎นรายการประเภทเรื่องแตํงขึ้นนั้น
ไมํมีอิทธิพลตํอการบริโภคผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ เจาะจงซื้อ และไมํแสวงซื้อนั้น เป็นเพราะรายการจําพวกนี้
เมื่อมีการโฆษณาผู๎ชมก็จะเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์เพื่อไปชมสถานีอื่นเพราะสํวนใหญํจะออกอากาศใน
ชํวงเวลาไพรไทม์นั้นเอง
สํ ว นงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ลาวที่ มี ตํ อ ไทยได๎ แ กํ งานของศุ ภ างค์ นั น ตา
(๒๕๔๒) ที่ศึกษาเรื่องการเปิดรับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จากสปป.ลาว ของผู้รับสารตามแนวชายแดนไทย
โดยกําหนดจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาสภาพของสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์จากสปป.ลาวที่ข๎ามเข๎ามายังชายแดน
ไทยบริเวณจังหวัดหนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานีและเพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อจากสปป.ลาวของ
ผู๎รับสาร ตลอดจนปัจจัยที่มีผลตํอความสนใจรายการวิทยุ -โทรทัศน์ลาว โดยศึกษาจากรายการวิทยุและ
โทรทัศน์ลาว และใช๎การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุํมตัวอยํางที่เปิดรับสื่อลาว ผลการวิจัยพบวํา สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ของสปป.ลาวที่ข๎ามมายังชายแดนไทยได๎แกํ สัญญาณจากสถานีสํงนครเวียงจัน ที่ข๎ามเข๎ามายัง
จังหวัดหนองคาย สัญญาณจากสถานีสํงแขวงสะหวันนะเขด ข๎ามเข๎ามายัง จังหวัดมุกดาหาร สัญญาณ
จากสถานีสํงแขวงจําปาสัก ข๎ามเข๎ามายัง จังหวัดอุบลราชธานี สํวนลักษณะเดํนของรายการวิทยุ โทรทัศน์ลาวที่พบ คือ ไมํมีโฆษณา และเนื้อหามุํงให๎ความรู๎แกํผู๎ ฟังผู๎ชม แตํมีจุดด๎อยคือ เทคนิคการ
นําเสนอภาพและเสียง รูปแบบรายการที่ยังไมํพัฒนา ทั้งยังพบวําผู๎รับสารตามแนวชายแดนไทยสํวน
ใหญํเปิ ด รั บ รายการลาวโดยไมํ ได๎ตั้งใจเปิดรับ มีจํานวน ๗๖.๙๒% ในขณะที่กลุํ มตัว อยํ างที่เป็ น
กลุํมเปูาหมายที่แท๎จริงในการเปิดรับสื่อลาว มีจํานวนน๎อยมากเพียง ๓.๔๑% และกลุํมตัวอยํางที่ไมํ
เปิดรับสื่อลาวมี ๑๙.๖% ปัจจัยที่ทําให๎กลุํมตัวอยํางตั้งใจเปิดรับสื่อลาว ได๎แกํ ปัจจัยด๎านภาษา เนื้อหา
รายการของลาวบางรายการที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรมของคนไทย ปัจจัยด๎านเทคนิคของสถานีวิทยุ โทรทัศน์ไทย และความต๎องการของผู๎รับสารเอง
ณัฐพงศ์ แย๎มเจริญ (๒๕๕๖) ศึกษาภาพสะท้อนสังคมลาวจากอดีตสู่อนาคต โดยศึกษาผําน
สถานภาพโรงภาพยนตร์ในนครหลวงเวียงจัน ผลการศึกษาพบวําโรงภาพยนตร์มิใชํเป็นเพียงสถานที่ให๎
ความบันเทิงเทํานั้น แตํเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ชาติ มิติหลักทางโครงสร๎างของประเทศ และยังมี
อิทธิพลตํอวิถีชีวิต สังคมของคนลาวในแตํละยุคสมัยที่แตกตํางกันไปตามกาลเวลา กลํ าวคือ โรง
ภาพยนตร์แตํละยุคสะท๎อนถึงบริบทที่แตกตํางกันตามสถานการณ์บ๎านเมืองในชํวงเวลานั้น ๆ เพราะวํา
โรงภาพยนตร์ในแตํละยุคล๎นล๎วนมีบทบาทหน๎าที่ที่หลากหลายมากกวําความบันเทิง กลําวคือ ในยุคต๎นที่
ลาวยังมีความขัดแย๎งทางการเมืองภายในประเทศ โรงภาพยนตร์ลาวนอกจากจะให๎ความบันเทิงแกํคน
ลาวแล๎ ว ยั งมีบ ทบาทในฐานะเป็ นชํองทางถํายทอดขําวสารบ๎านเมืองของฝุ ายการเมือง ตํอมาเมื่อ
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สงครามกลางเมืองยุติลงเข๎าสูํยุคจินตนาการใหมํ จนถึงปั จจุบัน รัฐได๎เข๎ามาควบคุมโรงภาพยนตร์โดยมี
ระบบตรวจสอบกระบานการผลิต หรือนําเข๎าภาพยนตร์ หรือการฉายภาพยนตร์อยํางเข๎มงวด สํงผลตํอ
การลํมสลายของระบบโรงภาพยนตร์ของลาว
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะของสื่อลาวตํอสื่อไทยที่นําสนใจ ได๎แกํงานของภาคภูมิ หรรน
ภา (๒๕๕๕) ที่ ศึ ก ษาการน าเสนอข่ า วแรงงานข้ า มชาติ ลาวในสื่ อสิ่ ง พิม พ์ ไ ทย : ในมุม มองของ
สื่อมวลชนลาว ผลการศึกษาพบวําการรายงานขําวของการนําเสนอขําวของสื่อสิ่งพิมพ์ไทยไมํสะท๎อน
ความจริงที่เกิดขึ้นอยํางตรงไปตรงมาเพราะมีการแฝงเร๎นทัศนคติที่มีตํอผู๎อื่นโดยทางอ๎อมโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งผู๎อื่นที่ไมํใชํคนในชาติเดียวกัน กลําวคือ ปรากฏอุดมการณ์ชาตินิยมแฝงอยูํในการรายงานขําว
ด๎วยการกดขี่ ตอกย้ํา วําลาวด๎อยกวําไทย
สํวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของสื่อลาว เชํน งานของ ทองปาน สมพะวง (๒๕๔๒) ที่
ศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสื่อสารมวลชนลาวในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๙๗
และแนวโน้มของระบบสื่อสารมวลชนลาวในอนาคต โดยใช๎กรอบแนวคิด ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีองค์กร
ทฤษฎีอํานาจนิยม ทฤษฎีสื่อมวลชนโซเวียตและทฤษฎีสื่อเพื่อการพัฒนา และได๎เสนอผลวํา ระบบการ
สื่อสารมวลชนลาวกําเนิดเกิดขึ้นจากความต๎องการของผู๎นําทางการเมืองในแตํละยุคสมัย โดยพัฒนาการ
เริ่มจากยุคแรกที่มี 2 ระบบในประเทศเดียวกัน ได๎แกํ ฝุายราชอาณาจักรลาวมีหนังสือพิมพ์ ๑๓ ฉบับ
วิทยุกระจายเสียง ๘ แหํง และโรงภาพยนตร์ ๑๕ แหํง ฝุายประเทศลาว มีหนังสือพิมพ์ ๓ ฉบับ
วิทยุกระจายเสียง ๒ แหํง ในยุคที่สอง ระบบสื่อสารมวลชนลาวมีระบบเดียว เป็นระบบสื่อสารมวลชน
ของรัฐ เพื่อทําหน๎าที่สนองตํออุดมการณ์ของรัฐในการสร๎างประเทศขึ้นมาใหมํ มีหนังสือพิมพ์ ๘ ฉบับ
วิทยุกระจายเสียง ๖ แหํง โรงภาพยนตร์ ๖ แหํง และวิทยุโทรทัศน์ ๑ แหํง ในยุคที่สาม ระบบสื่อสาร
มวลชนของลาวซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐอยํางเบ็ดเสร็จ เพราะรัฐมีจุดมุํงหมายเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนา
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม มีสื่อประเภทตําง ๆ ได๎แกํหนังสือพิมพ์ ๑๑ ฉบับ วารสาร ๒๗ ฉบับ
วิทยุกระจายเสียง ๑๕ แหํง และวิทยุโทรทัศน์ ๑๗ แหํง แนวโน๎มของระบบสื่อสารมวลชนลาวใน
อนาคตจะพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี และอิทธิพลของบรรษัท
ข๎ามชาติจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเนื้อหาจะมีความหลากหลายสนองตํอความต๎องการของมวลชนอยํางรวดเร็ว
กวําเดิม
กองคา ดวงแก้ว (๒๕๔๖) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับองค์กรของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ
ลาว ผลการศึกษาพบวําสถานีโทรทัศน์แหํงชาติลาวอยูํในชํวงของการเปลี่ยนแปลง และต๎องปรับตัว
อยํางยิ่งทั้งในสํวนของนโยบาย การบริหารงานสถานี ตลอดจนเนื้อหา และรูปแบบของรายการที่สถานี
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ผลิต ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร ได๎แกํ นโยบายขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงในสํวนของการบริหาร
สถานียํอยตําง ๆ นโยบายการบริหารงานด๎านทรัพยากรบุคคลที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
และขาดแรงจู ง ใจในการทํา งาน การเปลี่ ย นแปลงระบบเทคโนโลยี การผลิ ต ขํ าวและรายการ การ
ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ตงานขําวและรายการตําง ๆ การบริห ารหนํว ยงานในสั งกัดของสถานีโ ทรทัศ น์
แหํงชาติลาวที่ขาดประสิทธิภาพ และการบริหารด๎านงบประมาณที่ยังไมํเหมาะสม สํวนปัจจัยภายนอก
ได๎แกํ นโยบายของรัฐในการควบคุมระบบสื่อสารมวลชนและโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
รํวมมือจากตํางประเทศในการให๎ความชํวยเหลือสถานี การขยายตัวของสื่ อตํางประเทศที่แพรํเข๎าไปใน
ประเทศลาวเป็นจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีในวงการสื่อมวลชนโลกที่พัฒนาไปอยํางไมํ
หยุดยั้ง ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ สังคม และแนวโน๎มของโลก เหลํานี้ล๎วนสํงผลทําให๎
องค์กรของสถานีโทรทัศน์แหํงชาติลาวต๎องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา เพื่อให๎กลายเป็น
องค์กรที่มีความทันสมัย สามารถแขํงขันได๎ในอารยะประเทศและสามารถตอบสนองความต๎องการด๎าน
ข๎อมูลขําวสารและความบันเทิงให๎แกํประชาชนลาวได๎อยํางสมบูรณ์แบบ
สํวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการนําเสนอขําวของหนังสือพิมพ์ ลาว ได๎แกํงานของ คํา
เฮือง คําปะสิทธิ์ (๒๕๕๔) ที่ศึกษากระบวนการนาเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษา
ลาว ๔ ฉบับ ด๎วยวิธีการสัมภาษณ์กลุํมผู๎บริหารและกลุํมระดับปฏิบัติการ โดยอาศัยกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ แนวคิดเกี่ยวกับขําว และแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารของ Denis Mc Quail ผล
การศึกษาพบวํา หนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาว ล๎วนอยูํภายใต๎การกํากับดูแลของรัฐบาลลาว และ
บุคลากรที่ทํางานในองค์กรหนังสือพิมพ์ภ าษาลาวเกือบทั้งหมด นับตั้งแตํบรรณาธิการใหญํจนถึง
ผู๎สื่อขําว ตลอดถึงพนักงานทั่วไปซึ่งสํวนมากจะเป็นข๎าราชการโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณการบริหาร
จัดการ และอยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของกระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมทั้งหมด สํวนการทํางานใน
กองบรรณาธิการขําวของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาวแบํงเป็นแผนกหนํวยงานยํอย เพื่องํายตํอการ
ควบคุม หรือสั่งงาน แตํไมํได๎แบํงเป็นโต๏ะขําวเพื่อรับผิดชอบตามสายงานเฉพาะด๎าน ทั้งนี้เป็นที่นํา
สังเกตวํา ขั้นตอนการเสนอขําวหน๎าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาวสํวนใหญํมีความคล๎ายคลึงกัน
ยกเว๎นแตํหนังสื อพิมพ์ เวียงจันใหม่และหนังสือพิมพ์ ลาวพัฒนาจะมีสํวนที่แตกตํางจากฉบับอื่น คือ
นอกจากจะให๎ความสําคัญกับขําวความเคลื่อนไหวของผู๎นําระดับสูงของประเทศแล๎ว ยังให๎ความสําคัญ
กับขําวตามกระแส ขําวที่มีคุณคํา นําสนใจที่ประชาชนอยากใครํรู๎ก็จะได๎รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก
เชํนเดียวกัน รองลงมาคือ ขําวเชิงประชาสัมพันธ์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล
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ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
คําเฮือง คําประสิทธิ์ ได๎กลําวถึงความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่สรุปความได๎ดังนี้ (คํา
เฮือง คําประสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๕๒-๕๕)
หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ วี ย งจั น ใหม่ เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท๎ อ งถิ่ น ของนครหลวงเวี ย งจั น เดิ ม มี ชื่ อ วํ า
หนังสือพิมพ์เวียงจันโพสต์ กํอตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒ ซึ่งเป็นชํวงที่ลาวเกิดสงครามกลางเมืองระหวําง
ลาวฝุายเหนือได๎แกํ แขวงพงสาลี และซําเหนือซึ่ง อยูํภายใต๎การปกครองของฝุายประเทศลาวกับลาว
ฝุายใต๎ ได๎แกํภาคกลางและใต๎ ซึ่งอยูํภายใต๎การปกครองของราชอาณาจักรลาว ระยะแรกที่กํอตั้ง
หนังสือพิมพ์เวียงจันโพสต์ไมํได๎สังกัดพรรคการเมืองฝุายใด แตํ เนื้อหาสํวนใหญํของหนังสือพิมพ์จะลง
ขําวความเคลื่อนไหวและบทความที่สนับสนุนการตํอสู๎ของประชาชนลาว และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ในขณะนั้น รวมทั้งปลุกระดมนักศึกษาและประชาชนให๎เข๎ารํวมกระบวนการประท๎วงเพื่อยึดอํานาจ
การปกครองจากฝุายราชอาณาจักรลาว
ตํอมาเมื่อ ลาวฝุ ายเหนื อ ได๎ รับ ชัย ชนะและสถาปนาเป็ นประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาวในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ พรรคประชาชนปฏิ วั ติล าวและรั ฐ บาลลาวในขณะนั้ น เห็ น วํ า
หนังสือพิมพ์เวียงจันโพสต์มีนโยบายสนับสนุนฝุายประเทศลาวมาตลอด อีกทั้งยังมีแนวคิดสนับสนุน
ระบอบการปกครองแบบใหมํ คื อ ระบอบสั ง คมนิ ย ม และเล็ ง เห็ น วํ า รั ฐ สามารถใช๎ ป ระโยชน์ จ าก
หนังสือพิมพ์เวียงจันโพสต์ให๎เป็นกระบอกเสียงของรัฐในการเข๎าถึงประชาชนได๎เป็นอยํางดี จึงรับ
หนังสือพิมพ์เวียงจันโพสต์ไว๎เป็นสื่อของรัฐโดยให๎อยูํภายใต๎การกํากับดูแลของอํานาจการปกครองนคร
หลวงเวียงจัน โดยมีแผนกแถลงขําวและวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจันคอยกํากับดูแล ซึ่งแผนกดังกลําว
อยูํภายใต๎การชี้นําของกระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรม พร๎อมกันนี้ได๎เปลี่ยนชื่อจากหนังสือพิมพ์เวียง
จันโพสต์เป็นหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ตั้งแตํปี ค.ศ. ๑๙๗๖ การที่หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่อยูํภายใต๎
การกํากับของรัฐ รัฐจึงมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการขึ้นเงินเดือน การแตํงตั้งหรือโยกย๎ายบุคลากรที่เป็นข๎ารัฐ
การทุกระดับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งระดับบรรณาธิการ รองบรรณาธิการ นอกจากจะอยูํภายใต๎การกํากับ
ดูแลของกระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมแล๎ว หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ ยังอยูํภายใต๎การควบคุมดูแล
ของสมาคมนักขําวแหํง ส.ป.ป ลาวด๎วย จึงต๎องอยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของสมาคมฯด๎วยเชํนกัน
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นข๎อกําหนดของ สปป.ลาว วําสื่อมวลชนลาวทุกประเภทต๎องเป็นสมาชิกของสมาคม
แหํงนี้ เพื่อสมาคมฯจะได๎ ทําหน๎าที่ดูแลสื่อประเภทตํางๆให๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามนโยบายของพรรคฯและ
รัฐบาล
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ปัจจุบันหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่มียอดจําหนํายมากที่สุดในประเทศลาว กลําวคือประมาณวัน
ละ ๘,๐๐๐ ฉบับ โดยมีกลุํมเปูาหมาย คือ พนักงานรัฐการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในนครหลวง
เวียงจันและจังหวัดใกล๎เคียง เนื้อหาของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่เป็นการนําเสนอขําวความเคลื่อนไหว
ผู๎นําระดับสูงของประเทศ และความเคลื่อนไหวของพรรคฯ คณะปกครองนครหลวงเวียงจันตลอดจน
เหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นภายในนครหลวงเวียงจันเป็นหลัก สํวนขําวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํางจังหวัด
จะเป็นอันดับรองลงไปนอกจากนี้ยังนําเสนอขําวตํางประเทศเพื่อให๎ประชาชนชาวนครหลวงเวียงจัน
ได๎รับขําวสารอยํางตํอเนื่อง
บทบาทของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ คือ เป็นสื่อกลางและเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวําง
ระหวํางรัฐบาลและหนํวยงานของรัฐบาล รวมทั้งอํานาจการปกครองนครหลวงเวียงจันกับประชาชน
ตลอดจนประชาชนด๎วยกัน โดยใช๎วิธีการให๎ข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ ข๎อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนแล๎วนําเสนอตํอรัฐบาลและหนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ยังทําหน๎าที่โน๎มน๎าวใจ
ประชาชนเพื่อให๎เกิดความรํวมมือกับรัฐบาลและหนํวยงานราชการตํางๆ ด๎วย
โครงสร๎างการบริหารงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํมีดังนี้

๓๙

โครงสร้างการบริหารงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
ใหม่
นครหลวงเวียงจัน

แผนกแถลงขําวและวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจัน

บรรณาธิการ

รองบรรณาธิการ
ฝุายจัดการ

รองบรรณาธิการ
ฝุายขําวและบทความ

ฝุายบรรณาธิการ

ฝุายจัดการ

ฝุายผลิต

หนํวยงานขําวภายใน

หนํวยงานบุคคล

ฝุายเรียงพิมพ์

หนํวยงานบทความ

หนํวยงาน
ขําวตํางประเทศ

การตลาด / โฆษณา

ฝุายเข๎าเลํม

ห๎องสมุด

หนํวยงานจัดหน๎า

ตรวจต๎นฉบับ

ที่มา: กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ อ๎างใน คําเฮือง คําประสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๕๔

๔๐

ลักษณะการทางานของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
หนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหมํมีแบํงการทํางานออกเป็น ๓ สํวน คือ บรรณาธิการ รอง
บรรณาธิการฝุายขําวและบทความ และรองบรรณาธิการฝุายจัดการ ซึง่ แตํละสํวนมีบทบาทหน๎าที่ดังนี้
บรรณาธิการ มีบทบาทหน๎าที่สูงสุดในกองบรรณาธิการ มีอํานาจในการควบคุมและรับผิดชอบ
ในสํวนของการกําหนดนโยบาย และทิศทางตลอดจนวางแผนการดําเนินงานของหนังสือพิมพ์ โดยมี
อํานาจหน๎าที่ในการควบคุมทั้งฝุายบรรณาธิการ ฝุายบริหารรองบรรณาธิการฝุายขําวและบทความ มี
หน๎าที่ในการกําหนดและวางแผน ในการนําเสนอขําวทั้งขําวภายในประเทศและขําวตํางประเทศ
ประสานงานแตํละหนํวยงาน หรือสั่งงานตํางๆ ให๎พนักงานทุกฝุายผลิตขําว บทความ บทวิพากษ์
วิจารณ์ ตลอดจนคอลัมน์ตํางๆ ให๎รวดเร็วทันตํอสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รองบรรณาธิการฝุายจัดการ เป็นตําแหนํงที่รับผิดชอบดูแลด๎านการบริหารจัดการ เชํน การเงิน
การบัญชี การตลาด การโฆษณา ตลอดจนการจัดจําหนําย นอกจากนี้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
เวียงจันใหม่ยังประกอบด๎วย ๔ หนํวยงาน (ที่เรียกวําหนํวยงานเพราะเป็นหนังสือพิมพ์ท๎องถิ่น เป็น
หนํวยงานหนึ่งของแผนกแถลงขําวและวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจัน ) ซึ่งประกอบด๎วยหนํวยงานขําว
ภายในประเทศมีหน๎าที่ติดตาม และแสวงหาขําวที่ประชาชนให๎ความสนใจเกาะติดเหตุการณ์ตํางๆ ที่
เกิดขึ้นในแตํละวัน ตลอดจนขําวความเคลื่อนไหวของผู๎นําระดับสูงของประเทศ และคณะรัฐมนตรี
นอกจากนั้นยังติดตามความเคลื่อนไหวของคณะพรรคนครหลวงเวียงจันด๎วย
หนํวยงานขําวตํางประเทศ มีหน๎าที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ขําวตํางประเทศจากสํานัก
ขําวตํางๆ ทั่วโลก ซึ่งสํวนมากแล๎วขําวตํางประเทศที่ตีพิมพ์จะแปลมาจากสํานักขําวชินหวาสํานัก
ขําวสารเวียดนาม และสํานักขําวไทย สํานักขําว AP สํานักขําวรอยเตอร์ เป็นต๎น
หนํวยงานบทความทั่วไป มีหน๎าที่รับผิดชอบเขียนบทความ บทวิเคราะห์ บทวิพากษ์วิจารณ์
ทั่วไปลงในหน๎าบทความ ผู๎บริหารยังเปิดโอกาสให๎นักเขียนอิสระเขียนบทความ บทวิพากษ์วิจารณ์ลง
พิมพ์ในหน๎าบทความด๎วย นอกจากนี้ยังเปิดคอลัมน์ เชํนคอลัมน์ร๎องทุกข์ของประชาชนที่มีชื่อคอลัมน์วํา
“เสียงจากชาวบ๎าน” ซึ่งได๎รับการตอบรับจากผู๎อํานได๎เป็นจํานวนมาก ทําให๎คอลัมน์นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ชํวยให๎หนังสือพิมพ์มียอดขายมากกวําหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆ
หนํวยงานเทคนิคจัดหน๎า มีหน๎าที่ตีพิมพ์ จัดหน๎าหนังสือพิมพ์ให๎ออกมาสวยงามและดึงดูดใจ
ผู๎อํานให๎ได๎มากที่สุด ตลอดจนตรวจแก๎ต๎นฉบับ เชํน ตรวจความถูกต๎องการใช๎ภาษา หลักไวยากรณ์ เป็น
ต๎น
๔๑

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในด๎ า นตํ า งๆ ข๎ า งต๎ น จะเห็ น วํ า ยั ง ไมํ ป รากฏวํ า มี
การศึกษาเกี่ยวกับโลกทัศน์ของลาวในคอลัมน์นานาสาระของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ มีที่ใกล๎เคียงคือ
งานของคําเฮือง คําประสิทธิ์ (๒๕๕๔) แตํเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทําขําวในหนังสือพิมพ์
ลาว สํวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองหรือทัศนะที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ของลาวนั้นก็มีเพียงงาน
ของวิศวมาศ ปาลสาร (๒๕๕๒) แตํเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับ ความขัดแย๎งระหวําง ลาว – ไทย
ที่บ๎านรํมเกล๎า ชํวง ค.ศ. ๑๙๘๗-๑๙๘๘ ดังนั้นการศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานา
สาระ” ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ จึงเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู๎เกี่ยวกับลาวได๎เป็น
อยํางดี

๔๒

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ
เป็น การวิจัย เชิงคุณภาพ(Qualitative Research)โดยเน๎นการวิเคราะห์ ข๎อมูลในเอกสารเป็นหลั ก
(Documentary Research) โดยให๎ความสําคัญกับบทความในคอลัมน์ “นาสาสาระ”ของหนังสือพิมพ์
เวียงจันใหม่รวมทั้งทัศนะที่เกี่ยวเนื่องกับบทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจัน
ใหม่ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ โดยมีวิธีดําเนินการโดยลําดับดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ขั้นการเก็บรวบข๎อมูล
ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูล
ขั้นสัมภาษณ์กลุํมตัวอยําง
ขั้นสรุปและอภิปรายผล

๑. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สํารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับโลกทัศน์ ลาว สปป.ลาว หนังสือพิมพ์
ลาว และบทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” รวมทั้งทัศนะที่เกี่ยวเนื่องกับบทความในคอลัมน์ดังกลําวที่
ปรากฏในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ จากเว็บไซต์ www.vientianemai.net
๒. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๑ ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ โลกทั ศ น์ ลาว สปป.ลาว หนั ง สื อ พิ ม พ์ ล าว และ
บทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” ปรากฏในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
๒.๒ ศึกษาเนื้อหาบทความในคอลัมน์นานาสาระ วิเคราะห์โลกทัศน์ของลาวตามกรอบแนวคิดโลก
ทัศน์ โดยแบํ งขอบเขตของโลกทัศน์ออกเป็น ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการศึกษา ด๎าน
วัฒนธรรม ด๎านการเป็นพลเมืองของชาติ ด๎านการพัฒนา ด๎านชาติพันธุ์ และด๎านสื่อ

๓. สัมภาษณ์และสังเกตกลุ่มเป้าหมาย
เป็นการสัมภาษณ์ด๎วยการลงพื้นที่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อตรวจสอบ
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเอกสาร โดยมีการกําหนดประเด็นไว๎ลํวงหน๎าเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
และเปิดโอกาสให๎ผู๎ให๎สัมภาษณ์ให๎ข๎อมูลที่นําสนใจเพิ่มเติมได๎ โดยอาศัยประชากรสองกลุํม ได๎แกํ
๓.๑ กลุ่ ม ผู้ เ ขี ย นบทความ ได๎ แ กํ ผู๎ เ ขี ย นบทความที่ สั ง กั ด หนํ ว ยงานบทความของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ โดยมีแนวคําถามดังตํอไปนี้
๑) ลักษณะการทํางานในการเขียนบทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎แบํงความ
รับผิดชอบอยํางไร
๒) ในการเขียนบทความลงในคอลัมน์ “นานาสาระ” คํานึงถึงอะไรเป็นหลัก และมี
เกณฑ์อยํางไร
๓) ปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลตํอการตัดสินใจในการเขียนบทความมีอะไรบ๎าง
๓.๒ กลุ่มผู้อ่านบทความ โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบบังเอิญ (accidental sampling)
โดยกลุํมตัวอยํางต๎องเคยอํานหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ ได๎แกํ พนักงานรัฐ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
โดยมีแนวคําถาม เชํน
- ให๎ทํานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นตําง ๆ เชํน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
ความสัมพันธ์กับประเทศไทย
๔. ขั้นสรุปและอภิปรายผล
๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อนําเสนอเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สํงกรมสํงเสริม
วัฒนธรรม
๔.๒ นําผลการศึกษาจัดพิมพ์เป็นรูปเลํมหนังสือ เพื่อเผยแพรํแกํกลุํมเปูาหมาย เชํน
องค์กร และสถาบันตําง ๆ ของไทยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สถานทูตไทยประจํ า สปป.ลาว สถานทูต ลาวประจําประเทศไทย กรมอาเซียน
กระทรวงการตํ า งประเทศ สํ า นั ก งาน เลขานุ ก ารเครื อ ขํ า ย
มหาวิ ท ยาลั ย อาเซี ย น และ
สถาบันอุดมศึกษา
๔.๓ เผยแพรํในรูปของบทความวิชาการทางวารสารวิชาการระดับชาติ /หรือในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ /และนําผลการศึกษาเผยแพรํในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร/ หรือในเว็บไซต์ของกรมสํงเสริมวัฒนธรรม

๔๔

ข้อจากัดในการวิจัย
การที่ สปป. ลาวปกครองด๎วยระบอบสังคมนิยม การสัมภาษณ์กลุํมเปูาหมายจึงคํอนข๎างยุํงยาก
ลําบากมาก เนื่ องจากนั กเขียนคอลั มน์ “นานาสาระ” เป็นพนักงานของรัฐ การสั มภาษณ์ ต๎องทํา
หนังสือขออนุญาตถึงผู๎บริหารระดับสูงของกระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรมและการทํองเที่ยวของ สปป.
ลาว ตามขั้นตอนทําให๎ต๎องใช๎ระยะเวลาเป็นอยํางมาก หลังจากได๎รับการอนุญาตแล๎ว เมื่อใกล๎วัน
เดินทางก็ได๎รับแจ๎งวํา ผู๎เขียนบทความไมํสะดวกเนื่องจากติดภารกิจ จึงต๎องยกเลิกการเดินทางสองถึง
สามครั้ง ภายหลังผู๎วิจัยได๎รับแจ๎งจากผู๎ประสานงานวําสาเหตุที่ผู๎เขียนบทความไมํกล๎าให๎สัมภาษณ์
เนื่องจากผู๎บังคับบัญชาระดับต๎นไมํยินดีให๎นักเขียนซึ่งเป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชาของตนให๎สัมภาษณ์ แม๎วํา
ผู๎ บั ง คับ บั ญชาระดั บ สู ง จะอนุ ญ าตแล๎ ว ก็ ต าม ผู๎ วิ จัย จึ งต๎ อ งหาผู๎ ใ ห๎ ข๎อ มู ล ใหมํ ซึ่ งก็ ไ ด๎บ รรณาธิก าร
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํซึ่งนอกจากจะดูแลคัดกรองบทความที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “นานาสาระ” แล๎ว
บางครั้งก็ได๎ลงมาเขียนเองบ๎างจึงได๎ข๎อมูลบางสํวน อยํางไรก็ตาม ข๎อมูลที่ได๎จากบรรณาธิการนั้น สํวน
ใหญํมักเป็นเชิงนโยบาย
ในสํวนของผู๎อํานที่เป็นพนักงานของรัฐก็มีข๎อจํากัดเชํนกันเนื่องจากกํอนหน๎านี้ได๎มีการปลด ดร.
คําเผย ปานมาลัยทอง ส.ส.เขตนครเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นกรรมการระดับสูงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ออกจากตําแหนํงกรรมการศูนย์กลางพรรค และตําแหนํงประธานสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมแหํงชาติลาว
โดยยังคงเหลือเพียงตําแหนํง ส.ส.เทํานั้น สาเหตุของการปลดมาจากการที่ เขาได๎แสดงความคิดเห็นตํอ
ความผิดพลาดของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการพัฒนาทางด๎านการศึกษาของชาติเมื่อครั้งประชุม
สภาสมัยสามัญแหํงชาติครั้งที่ ๓ (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) ดังนั้นทําให๎พนักงานของรัฐไมํกล๎าที่จะให๎
สัมภาษณ์ สํวนบางคนที่ให๎สัมภาษณ์ก็จะขอร๎องวําอยําได๎นําไปเปิดเผย

๔๕

บทที่ ๔
โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
โลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ ได๎แกํ โลก
ทัศน์ด๎านการปกครอง โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจ โลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม โลกทัศน์ด๎านการศึกษา โลก
ทัศน์เกี่ยวกับหน๎าที่พลเมืองของชาติ โลกทัศน์ด๎านการพัฒนา โลกทัศน์ด๎านกลุํมชาติพันธุ์ และโลก
ทัศน์เกี่ยวกับสื่อ มีรายละเอียดดังนี้
โลกทัศน์ด้านการปกครอง
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ด๎านการปกครองของลาวใน ๒ ประเด็น ได๎แกํ โลก
ทัศน์เกี่ยวกับผู๎ปกครอง และโลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งจะเสนอโดยลําดับ ดังนี้
๑. โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ปกครอง
โลกทัศน์ของลาวเกี่ยวกับผู๎ปกครองซึ่งทําหน๎าที่บริหารประเทศที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระ
ได๎แกํ โลกทัศน์เกี่ยวกับความสําคัญของผู๎ปกครอง โลกทัศน์เกี่ยวคุณสมบัติของผู๎ปกครอง มีรายละเอียด
ดังนี้
๑.๑ โลกทัศน์เกี่ยวกับความสาคัญของผู้ปกครอง
ลาวมีโลกทัศน์วําผู๎ปกครองมีความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง เพราะประเทศ
จะมีความสงบสุขเจริญรุํงเรืองขึ้นอยูํกับผู๎บริหารประเทศเป็นสําคัญไมํได๎ขึ้น อยูํกับรูปแบบการปกครอง
ดังความวํา (พีซ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๓)
ຎະເຈໃຈໜໆຄະຓີທາຓຘະນຄົຍຘກ, ຓີທາຓະເຖີຌປຸ່ຄເປບຄ ຎະຆາຆົຌຓີທາຓຘກ ທາຓຘາຓກີ
...ຍໆໄຈ້ຂຌດຸ່ກຍຖະຍບຍ ແຉຸ່ຂຌດຸ່ີໆຏ້ຌ າ - ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความสุข

ความเจริญ
รุํงเรือง ประชาชนมีความสุข ความสามัคคี ไมํได๎ขึ้นอยูํกับระบอบการปกครอง แตํขึ้นอยูํ กับ
ผู๎นําเป็นสําคัญ

ความอีกตอนหนึ่งก็ได๎กลําวเน๎นย้ําวําผู๎นําที่ปกครองประเทศมีความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบ
การปกครอง วํา “ຎະເຈຆາຈະປໆຄຓີ, ຎະຆາຆົຌຏາຘກ ກດຸ່າຄຂຌດຸ່ກຍຏ້ຌາ ຍໆແຓຸ່ຌຂຌດຸ່ກຍຖະຍບຍ ประเทศชาติจะมั่งมี ประชาชนผาสุก ทุกอยํางขึ้นกับผู๎นํา ไมํได๎ขึ้นอยูํกับระบอบ "
(เอบีซี, ๓๐
พฤศจิกายน ๒๐๑๑)
โลกทัศน์ของลาวที่ให๎ความสําคัญแกํผู๎นํามากยิ่งกวําระบอบการปกครองนี้ นําจะเป็นผลมาจาก
ความรู๎สึกอันเจ็บปวดตํอประวัติศาสตร์ในอดีตที่ สปป.ลาวเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตําง ๆ
หลายประเทศที่มีรู ป แบบการปกครองที่แตกตํางกัน แตํมีสิ่ งหนึ่งที่เหมือนกัน ในทัศนะของลาวก็ คือ
ประเทศเจ๎าอาณานิคมเหลํานั้นล๎วนกดขี่บังคับและตักตวงผลประโยชน์ไปจากลาว การที่ลาวสามารถได๎
เอกราชและดํารงอยูํมาได๎จนทุกวันนี้ก็เพราะผู๎นําของลาวที่ปรีชาอาจหาญจึงสามารถนําพาชาติให๎หลุด
พ๎นจากการเป็นเมืองขึ้นได๎ ดังปรากฏในคอลัมน์นานาสาระที่กลําวถึงความสําคัญของผู๎นําลาวที่มีความ
ปรีชาอาจหาญสามารถรวบรวมคนลาวทุกชนชั้น ให๎เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันตํอสู๎กับเจ๎าอาณานิคมจนได๎
เอกราช ความวําดังนี้ (ทุกคนที่อยูํในสังคมต๎องรู๎บุญคุณผู๎นําฯ, ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๑)
ເຓໆບດ້ບຌເຊຄຘະໄໝກກະຑຈຐຕໆຄ ແຖະ ບາເຓຖກາ ເຂົາຓາປກປາຌເຓບຄຖາທ ຑທກເຂົາກນທຄດາກເບົາ
ເຎຌນົທເຓບຄຂຌ ນ ກຌກຌຎະເຈເປົາດຸ່າຄຄໞາງຈາງ ... ເທົາຘະເຑາະແຓຸ່ຌ ດຸ່ໃຌຎະເຈຖາທຂບຄຑທກ
ເປົາ ຉ ຄເຎ ຌນ າງຘຍຎີ ແຉຸ່ກ ຍ ໆໄຈ້ຉາຓ ຈຎະຘົຄຂບຄຑທກຓ ຌ ຘ ຈໟາງກ ຊ ກຎະຖາໄຆ ຉ ໆໜໟາເນຈຏົຌ
ເຄໆບຌໄຂີໆໄຈ້ປຍໄຆຆະຌະຓາຂໟາຄເຄຌຌ ຓຌງໟບຌໃຏ ກງໟບຌແຉຸ່ແຓຸ່ຌຏ້ຌາເປົາຄຌຌ ີໆໄຈ້ຓີຍົຈຍາຈ
ກາຌຌາຑາີໆຓີທາຓຎີຆາຘາຓາຈ ແຖະ ຘະນ າຈຘໞບຄໃຘ ຈໟາຌຘະຉຎຌງາ ເຑໆບເຉົາໂປຓເບົາ ກຆຌົຌ
ໃນ້ເຎຌຈໜໆຄໃຈຽທ ຑໟບຓກຌຉຘ
ໆ ້ ແຖະ ກ້ເບົາບຈຘະນະຑາຍຓາໃນ້ຎະເຈຆາຈຂບຄຉົຌ

เมื่อย๎อนถึงสมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและอเมริกาเข๎ามารุกรานเมืองลาว พวกเขาก็หวังอยาก
เอาเป็นหัวเมืองขึ้นหรือกลืนกินประเทศเราอยํางงํายดาย ... อยูํในประเทศลาวของพวกเราตั้ง
เป็นหลายสิบปี แตํก็ไมํได๎ตามจุดประสงค์ของพวกมัน สุดท๎ายก็ปราชัย การได๎ชัยชนะดังกลําว
ข๎างต๎นนั้นเป็นเพราะผู๎นําของเราทั้งนั้นที่ปรีชาสามารถ ฉลาดหลักแหลม จึงมีบทบาทสําคัญใน
การรวบรวมคนทุกชนชั้นให๎เป็นน้ําหนึ่งใจเดียว มีความพร๎อมเพรียงกันตํอสู๎กู๎เอาอิสรภาพมาให๎
ประเทศชาติของตน

๔๗

๑.๒ โลกทัศน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ปกครอง
การที่ผู๎นําหรือผู๎บริหารประเทศมีความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง ดังนั้นบุคคล
ที่จะมาเป็ นผู๎นํ าพาประเทศจะต๎องประกอบด๎วยคุณสมบัติตําง ๆ ได๎แกํ รักชาติ ซื่อสัตย์ อดทน มี
ความรู๎ความสามารถ รู๎จักผู๎ใต๎ปกครองเป็นอยํางดี และมีความยุติธรรม รายละเอียดดังตํอไปนี้
๑.๒.๑ มีความรักชาติ ลาวมีโลกทัศน์วําผู๎บริหารต๎องมีความรักชาติ รักบ๎านเมือง โดย
ยกตัวอยํางเจ๎าสุพานุวง หรือที่คนลาวเรียกด๎วยความรักและเคารพวํา “ลุงประธาน” ประธานประเทศ
คนแรกของ สปป.ลาว วําเป็นคนที่รักชาติบ๎านเมือง ซึ่งผู๎นําลาวในสมัยตํอ ๆ มาควรปฏิบัติตาม ความวํา
“ຓີຌຄາຓທາຓຈີຉໆຍໟາຌຉໆເຓບຄ ຈໟທງທາຓປກຆາຈ ປກໃຌທາຓເຎຌຖາທ ປກໃຌທາຓເຎຌເຆໆບເຏົໆາຑົຄຑຌ ປກ
ໃຌທຈະຌະາແຖະຌໞາແນຸ່ຄາທໞາຖາທ …ບຌໜໆຄປຽກປໟບຄຓາງຄຏ້ີໆຓີຘທຌໃຌກາຌີໆະຌາຑາຆາຈຍໟາຌເຓບຄ

-มีคุณงามความดีตํอชาติ
บ๎านเมือง ด๎วยความรักชาติ รักในความเป็นลาว รักในความเป็นเชื้อเผําพงศ์พันธุ์ รักในวัฒนธรรมและ
คุณคําแหํงคําวําลาว... อนึ่งเรียกร๎องมายังผู๎ที่มีสํวนในการที่จะนําพาชาติบ๎านเมืองทุกๆทําน จงคํานึงถึง
สติชาติให๎สูงขึ้น” (คนรุํนหลัง, ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๑๑)
 ກໞ າ ຌົ ໆ ຄ າຌ ຄເຊີ ໆ ຄຘະຉ ຆາຈໃນ້ ຘ ຄຂ  ຌ ຍ ໆ ທໞ າ ະເຎ ຌຎະ ຍ ຌແຖະບາຌາົ ຈ

๑.๒.๒ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชน ใน
ทัศนะของลาวนั้น ผู๎ ปกครองต๎องมีความซื่อสัตย์ คือซื่อสัตย์ตํอประชาชนด๎วยการรับใช๎ประชาชน ดัง
ความวํา (นะบําว, ๑๕ พฤษภาคม ๒๐๑๒)
ຆຘ
ໆ ຈຍຖຘຈໃຌກາຌປຍໃຆ້ຆາຈປຍໃຆ້ຎະຆາຆົຌ ໆຄະເກີຈຓີຏຌ
້ າແຌທ...ແຖະຍໆທຌດເຸ່ ໜບຎະຆາຆົຌ

ซื่อสัตย์ในการ
รับใช๎ชาติและประชาชน จึงจะสมกับการเป็นผู๎นํา...และไมํควรอยูํเหนือประชาชน การรับใช๎
ประชาชนได๎ดีมากเทําใด ประชาชนก็ยิ่งนับหน๎าถือตามากขึ้นเทํานั้น
ປຍໃຆ້ຎະຆາຆົຌໄຈ້ຈເີ ົໆາໃຈ ຎະຆາຆົຌງໆຄຌຍໜໟາຊຉາ ຎະເຈຆາຈປຸ່ຄເປບຄຑຈະຌາ -

การซื่อสัตย์ตํอประชาชนและประเทศชาติคื อการคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นสําคัญ กลําวอีกนั ยหนึ่งคือ ผู๎ ปกครองต๎องเห็ นแกํผ ลประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนมากกวําผลประโยชน์ของตน ดังความวํา “ົໆຄດຸ່າເນຌແກຸ່ເຄີຌແຘຌໄຸ່ຈີກທໞາໄຑຸ່ແຘຌເຓບຄ - จงอยํา
เห็นแกํเงินแสนไถ๎ (ถุง) มากกวําไพรํ (ประชาชน) แสนเมือง” (คนรุํนหลัง, ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๑๑) ซึ่ง
โลกทัศน์ดังกลําวนี้ไมํได๎หมายเฉพาะผู๎นําที่บริหารบ๎านเมืองในระดับสูงเทํานั้น แตํหมายถึงผู๎บริหารระดับ
๔๘

รองลงมาอันได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐโดยทั่วไปรวมทั้งผู๎แทนประชาชนที่ได๎รับเลือกจากประชาชนเข๎าไป
บริหารประเทศด๎วย ที่ต๎องเห็นแกํผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากกวําผลประโยชน์
สํวนตน เพื่อจะได๎นําพาประเทศชาติให๎เจริญรุํงเรืองก๎าวหน๎า ดังความวํา (เอบีซี, ๓๐ พฤศจิกายน
๒๐๑๑)
ຏ້ແຌກຍກາຌເຂົາເຊຄຎະຆາຆົຌ” ຊໟາກົຌໃຌຆາຈໃຈໜໆຄ ຓີຌ າໃປກຆາຈແ້ແຖະຎະຉຍຈໜໟາີໆ
ເຑ ໆບຏົຌຎະໂນງຈຂບຄຆາຈແ້...ແຌຸ່ຌບຌທໞາຎະເຈຆາຈຌ ຌຉໟບຄະເຖີຌປ ຸ່ຄເປ ບຄແຌຸ່ຌບຌ. ແຉຸ່ຊໟາ
ນາກທໞາົຌໃຌຆາຈຌຌ ເນຌແກຸ່ຉົທ , ໃຆ້ບາຌາຈຍາຖະຓີເຑໆບຏົຌຎະໂນງຈຂບຄຉົຌເບຄ, ໃຆ້ໜໟາີໆຉາແ
ໜໞຄເຑໆບຏົຌຎະໂນງຈຘໞທຌຉົທແຖະຑກຑທກ...ຎະເຈຆາຈຌຌະຍໆຓີທຌກໟາທໜໟາແຌຸ່ຌບຌ

ผู๎แทนกับการเข๎าถึงประชาชน” ถ๎า(ผู๎แทน)ทุกคนในชาติใดชาติหนึ่งมีน้ําใจรักชาติแท๎ ๆ และ
ปฏิบัติหน๎าที่เพื่อผลประโยชน์ของชาติแท๎ ๆ แนํนอนวําประเทศชาติต๎องเจริญรุํงเรืองแนํนอน
แตํถ๎าหากวําคนในชาตินั้น ๆ เห็นแกํตัว ใช๎อํานาจบารมีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ใช๎หน๎าที่
ตําแหนํงเพื่อผลประโยชน์สํวนตนและพรรคพวก ประเทศชาตินั้น ๆจะไมํมีวันก๎าวหน๎าแนํนอน
ผู๎ปกครองต๎องไมํใช๎อํานาจและตําแหนํงหน๎าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ให๎แกํตน เพราะการ
กระทําเชํนนี้ลาวมองวําเป็นการบํอนทําลายชาติและบํอนทําลายการพัฒนาชาติอยํางร๎ายแรง ความวํา
ดังนี้ (เซียงกะเลน, ๒๖ มีนาคม ๒๐๑๔)
...ໃຆ້ຘຈບາຌາຈີໆຎະຆາຆົຌຓບຍໝາງໃນ້ ຘທງໂບກາຈາຄໞາຊກກົຈໝາງຆບກນາຏົຌຎະໂນງຈຓາຘຸ່
ຉົຌເບຄ າຖາງຏົຌຎະໂນງຈຂບຄຖຈ ເຆໆຄາຈແ້ບໟາຄຉົຌເບຄທໞາ: ເປຈເຑໆບຆາຈ ເຑໆບຎະຆາຆົຌ ຍາຈາຈ
ແ້ແຖ້ທກໆແຓຸ່ຌເຑໆບຉົຌເບຄ ເຑໆບຑກຑທກ ້ຓເບຉົຌເບຄ ... ເຎຌຉົຌກາຌຘຖາຈຍຄນ ທຄ ເຆໆຄເຎຌໄຑ
ບຌຉະຖາງຉກ
ໆ າຌຘໟາຄຘາຑຈະຌາຎະເຈ

ใช๎สิทธิ์อํานาจที่ประชาชนมอบหมายให๎ ฉวยโอกาสใช๎ชํองของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์มา
สูํตนเอง ทําลายผลประโยชน์ของรัฐ โดยอ๎างวําทําเพื่อชาติเพื่อประชาชน ที่แท๎แล๎วก็เพื่อตนเอง
เพื่อพรรคพวกจุนเจื อตนเอง ด๎ว ยการฉ๎อราษฎร์บังหลวงอันเป็นการบํอนทําลายการพัฒนา
ประเทศชาติ
โลกทัศน์ดังกลําวนี้นําจะเป็นผลมาจากสภาพการณ์ปัจจุบัน สปป.ลาวกําลังประสบปัญหาการ
ทุจริตในระบบราชการอันเป็นผลมาจากการเป็นประเทศยากจนที่ต๎องพึ่งพาเศรษฐกิจจากตํางชาติมา
ตลอดนับแตํอดีต ดังที่แกรนท์ อีแวนส์ (อ๎างใน สุวิทย์ ธีรศาศวัส, ๒๕๕๓, หน๎า ๑๕๒) ได๎กลําวถึงปัญหา
๔๙

การทุจริตคอรัปชั่นในลาว สรุปความได๎วํา นับตั้งแตํลาวได๎รับเอกราชในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ รายได๎ของรัฐไมํ
พอ รัฐบาลต๎องพึ่งพาเงินชํวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา และประเทศคํายคอมมิวนิสต์ในระยะตํอมา เมื่อ
ประเทศคํายคอมมิวนิสต์โซเวียตรัสเซียและยุโรปตะวันออกลํมสลาย เงินชํวยเหลือจากตํางประเทศก็
ลดลงและหมดไป ทําให๎รัฐขาดสภาพคลํองทางการเงินในการพัฒนาประเทศ สํงผลให๎เงินเดือนพนักงาน
ของรัฐต่ํามากไมํเพียงพอตํอการยังชีพ จึงทําให๎เกิดการคอรัปชั่นในระบบราชการ แม๎วําในปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจของลาวจะดีขึ้นแตํการใช๎อํานาจหน๎าที่ของผู๎บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์ใสํตน
และพวกพ๎ อ งก็ ยั งมี ป รากฏอยูํ สะท๎ อ นจากผลการศึ ก ษาของพฤกษ์ เถาถวิ ล และสุ ธีร์ สาตราคม
(๒๕๕๖, หน๎า ๓๔, ๓๙-๔๐) ที่กลําวถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการจ๎างแรงงานระหวํางประเทศ
ตามกรอบ MOU ของ สปป.ลาว สรุปความได๎วํา การที่ระบบราชการของสปป.ลาวเป็นแบบรวมศูนย์
แม๎จ ะมี ข๎อดีสํ าหรั บ การบั งคับควบคุม แตํ ก็มีข๎อเสี ยคือทําให๎ การทํางานไมํคลํ องตัว และขาดการ
ตรวจสอบทําให๎งํายตํอการทุจริตคอรัปชั่น นายจ๎างที่ต๎องการแรงงานจาก สปป.ลาวจึงต๎องจํายเงินเป็น
จํานวนมากให๎แกํบริษัทจัดหางานเพื่อเป็นคําดําเนินการทุกขั้นตอนกวําจะได๎แรงงานมาทํางานในสถาน
ประกอบการ อีกทั้งยังพบวําการที่เจ๎าของหรือหุ๎นสํวนของบริษัทจัดหางานลาวสํวนใหญํสามารถจัดการ
ให๎ขั้นตอนยุํงยากตําง ๆ ที่ต๎องทํากับรัฐให๎ราบรื่นได๎เพราะสํวนใหญํมัก มีสายสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับบุคคล
สําคัญในแวดวงผู๎ปกครองของรัฐ (พฤกษ์ เถาถวิล และสุธีร์ สาตราคม, ๒๕๕๖, หน๎า ๓๔, ๓๙-๔๐)
อยํางไรก็ตาม ลาวเองตระหนักดีวําปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของผู๎บริหารในระบบราชการวํา
เป็น “ปรากฏการณ์ยํอท๎อ” ที่บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐและของพรรคฯ เป็นอยํางมาก จึงพยายาม
ปราบปราม แก๎ไข และปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นอยํางเข๎มข๎น ทั้งในสํวนของภาครัฐ และของพรรคฯ
ดังจะเห็นได๎จากมาตรการหลายอยํางที่รัฐพยายามผลักดันออกมาเพื่อปราบปรามปรากฏการณ์ยํอท๎อนี้
เชํน การเสนอให๎ศาลใช๎มาตรการอยํางเด็ดขาดในการจัดการเจ๎าหน๎าที่รัฐที่ทุจริตโดยไมํมีข๎อยกเว๎นวําจะ
มีตําแหนํงระดับสูงเพียงใด มาตรการอีกอยํ างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมในการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต
ก็คือ การประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในของพรรคและของรัฐทุกระดับ เมื่อ
คราวประชุมใหญํสามัญของพรรคครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที่กําหนดให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐระดับ
บริหารทุกคน รวมทั้งตํารวจ-ทหารยศตั้งแตํร๎อยโทขึ้นไปจะต๎องแจ๎งการถือครองทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้ง
ของตนเองกับ สมาชิกครอบครัว ตลอดจนญาติ ที่ใกล๎ ชิดตํอคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐบาล ซึ่ง
ทรัพย์สินและสิ่งของที่ต๎องแจ๎งนั้นต๎องมีมูลคําตั้งแตํ ๒๐ ล๎านกีบ (๗๘,๐๐๐บาท) ขึ้นไป สํวนสิ่งของเชํน
ของขวัญของฝากหรือของที่ระลึกหากมีมูลคํา ๕ ล๎านกีบ (๑๙,๕๐๐ บาท) ขึ้นไปก็ถือเป็นทรัพย์ที่จะต๎อง
แจ๎ งเชํน กัน โดยมีผ ลบังคับ ใช๎ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (เอเอสทีวี ผู๎ จัดการออนไลน์ , ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๕๐

นอกจากการกําหนดนโยบายดังกลําวแล๎ว สองหนํวยงานหลักที่ทําหน๎าที่ในการตรวจสอบและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และภายในพรรคของสปป. ลาว คือ องค์การตรวจสอบแหํงรัฐ (State
Inspection Committee) ซึ่งเป็นหนํวยงานเทียบเทํากระทรวง มีนางเวียงทอง สีพันดอน เป็นประธาน
กับคณะกรรมการตรวจตราพรรครัฐ ซึง่ เป็นหนํวยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางพรรค ที่มีนางบุนทอง
จิตมะนี กรมการเมืองของพรรคฯเป็นประธาน ได๎ทําหน๎าที่ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นเต็มที่และตํอเนื่องมา
ตลอด เชํน ปี ๒๕๕๓ องค์การตรวจสอบแหํงรัฐได๎รายงานตํอที่ประชุมสภาแหํงชาติ เกี่ยวกับ “การใช๎
เงินงบประมาณผิดประเภท” ในหลายหนํวยงานของรัฐ ซึ่งมีผลให๎นายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นได๎ประกาศลาออกจากตําแหนํง ในเวลาตํอมา (เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์ , ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๖) และปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจตราพรรครัฐได๎ดําเนินคดีกับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐแขวงหัว
พันจํานวน ๕๘ คนทีย่ ักยอกเงินงบประมาณกวํา ๒๑,๐๐๐ ล๎านกีบ (ประมาณ ๘๓,๓๓๓,๐๐๐ บาทเศษ)
ไปใช๎เพื่อประโยชน์สํวนตัวและพรรคพวก (เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์, ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) จาก
การที่ได๎ดําเนินการปราบปรามการทุจริตทั้งในสํวนของรัฐและพรรคอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ผลการจัด
อั น ดั บ ประเทศที่ มี ก ารทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ของลาวซึ่ ง จั ดโดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปรํ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) ดีขึ้นโดยลําดับ กลําวคือ ในปี ๒๕๕๗ สปป.ลาว เลื่อนลําดับจากเดิม
ขึ้นมาเป็นลําดับที่ ๗ ในอาเซียน และคะแนนด๎านความโปรํงใสก็เพิ่มมากขึ้น ด๎วย (ไทยพับบลิกกา, ๔
ธันวาคม ๒๐๑๔)
๑.๒.๓ อดทน มุ่งมั่น และอุทิศทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติ ลาวมีโลกทัศน์วําผู๎ปกครองต๎อง
เป็นคนอดทนไมํยํอท๎อตํอปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ต๎องเสียสละและทุํมเทให๎กับประเทศชาติ โดย
ยกตัวอยํางผู๎นําในอุดมคติของลาวสองคนคือ เจ๎าสุพานุวงหรือเจ๎าชายแดง และนายไกสอน พมวิหาน วํา
มีความอดทนมุํงมั่น ทุํมเทให๎แกํประเทศชาติ “นานาสาระ” ได๎ชี้ให๎เห็นวํา ชํวงที่ลาวยังไมํได๎ปลดแอก
ค.ศ. ๑๙๕๐-๑๙๕๑ (พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๑) ผู๎นําทั้งสองอยูํที่บ๎านด๎าบานและบ๎านล๎างงอยในเขต
ปลดปลํอยที่เวียดนามเหนือ แม๎วําทํานทั้งสองจะเป็นผู๎นําระดับสูงของกลุํมแนวลาวรักชาติในการตํอสู๎
เพื่อเอกราชของสปป.ลาว ทํานทั้งสองสามารถมีสิทธิพิเศษที่จะพักอาศัยในสถานที่ที่เหมาะสมกับฐานะ
ได๎ แตํสภาพที่พักอาศัยของอดีตผู๎นําทั้งสองไมํได๎หรูหราหรือมีความสะดวกสบายเลย ตรงกันข๎ามกลับ
เป็นกระทํอมทีเ่ รียบงําย และอัตคัดไมํแตกตํางจากเพื่อนรํวมอุดมการณ์คนอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะผู๎นําทั้ง
สองมีความเสียสละ อดทน ยอมที่จะลําบาก ด๎วยจิตใจที่มุํงมั่นเพื่อประเทศชาติ ดังความวํา (ทิดดี, ๕
ธันวาคม ๒๐๑๓)

๕๑

... ຍໟາຌຈໟາຍາຌຌີແ
 ຓຸ່ຌຍໞບຌບາໄຘຂບຄຘະເຈຈເົາຘຑາຌທົຄ ໃຌໄຖງະຎີ 1951 ເຆໆຄຓີຊາດຸ່ຽຄຂໟາຄຍໞບຌ
ຉຄຉຍເປຈທຽກຂບຄເຑໆຌ... ຑທກເປົາບາຈເີງເນຌປຍເຑໆຌຌໆຄຂຽຌໜຄຘ ົຌທໟາເບກະຘາຌດຸ່ຉໆຄ ແຖະ
ໂຉະີໆເປຈຈໟທງໄຓ້ໃຏຸ່ ໃຘຸ່ຆ ຈຆາທຌາຎະຉີຌເຎົໆາ ... ຘໞທຌດ ຸ່ຍໟາຌຖໟາຄຄບງດ ຸ່ນໞາຄກ ຌຎະຓາຌຘບຄກ ໂຖ
ແຓຈ ... ຓີນກາຖກຉຍບາໄຘຂບຄໞາຌ ໄກຘບຌຑົຓທນາຌ...

...บ๎านด๎าบานนี้เป็นที่อาศัยของเสด็จเจ๎าสุพานุวงในระหวํางปี ๑๙๕๑ ซึ่งมีถ้ําอยูํที่ด๎านข๎างมี
กระทํอมสําหรับเป็นที่ทํางานของทําน...พวกเราอาจเคยเห็นรูปของทํานนั่งเขียนหนังสือค๎นคว๎า
เอกสารอยูํบนตั่งและโต๏ะที่ทําจากไมํไผํ ใสํชุดชาวนา ตีนเปลําไมํสวมรองเท๎า ...สํวนบ๎านล๎าง
งอยที่อยูํหํางออกไปประมาณสองกิโลเมตร...มีหลักจารึกวําบริเวณนี้เป็นที่ตั้งกระทํอมของทําน
ไกสอน พมวิหาร
นอกจากการอดทนตํ อความไมํส ะดวกสบายด๎ว ยการใช๎ชีวิตอยํางเรียบงําย และสมถะแล๎ ว
คอลัมน์ “นาสาสาระ” ยังสะท๎อนทัศนะวําผู๎นําต๎องมีความมุํงมั่น ทุํมเทและเสียสละเพื่อชาติ กลําวคือ มี
“ຈໃົຌາຌ ຎະດຈຈໞຽຄ ໝຌໜຽທ ທາຓຘຈຆໆຍຖຘຈຉໆຎະເຈຆາຈ - จิตใจอดทน ประหยัด ยึดมั่น
ในความสัตย์ซื่อบริสุทธิ์ตํอประเทศชาติ” (ผิวอํอน, ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๑๑) โดยยกตัวอยํางเจ๎าสุพานุวง
และนายไกสอน พมวิหาน ที่มีความมุํงมั่น ทุํมเทเสียสละเพื่อชาติบ๎านเมือง โดยมีเปูาหมายเพื่อนําพา
สปป. ลาวให๎หลุดพ๎นจากการเป็นอาณานิคมของชาติอื่ น และผลจากการทุํมเทเสียสละของบรรดาผู๎นํา
ชาติในอดีตนั้ น ทําให๎ ป ระชาชนลาวสามารถอยูํดีมีสุขมาจนทุกวันนี้ ดังความวํา (ทิดดี , ๕ ธันวาคม
๒๐๑๓)
...ຑາໃນ້ຑທກເປົາເນຌໄຈ້ທາຓບົຈົຌ ຏໞາຌຏໞາບຎະຘກ... ຈໃເຆໆບໝຌຉໆເຘຌາຄຎະຉທຈຂບຄຏ້ຌາ
ເປົາໃຌກາຌຉຘ
ໆ ້ກ້ຆາຈ ຘະຌຌ ໆຄເປຈໃນ້ຎະເຈຆາຈ ໄຈ້ປຍເບກະຖາຈ ຑທກເປົາໄຈ້ຓີຆີທຈດຸ່ຘຸ່ຓຌີ

– ...ทําให๎พวกเราได๎เห็นความ
อดทน ฝุาฟันอุปสรรค... จิตใจเชื่อมั่นตํอเส๎นทางประวัติของผู๎นําเราในการตํอสู๎กู๎ชาติ จนทําให๎
ประเทศชาติได๎รับ เอกราช การที่พวกเรา (ลาว) อยูํได๎มาจนทุกวันนี้ล๎ วนมาจากบุญคุณอัน
ยิ่งใหญํของบรรดาทํานผู๎นําของเราที่ยากที่จะหาอะไรมาเปรียบได๎
ຌຌຍຌຌບຌງໆຄໃນງໞນາໃຘຎຽຍຎາຌຍໆໄຈ້ຂບຄຍຌຈາໞາຌຏ້ຌາເປົາ.

ความอีกตอนหนึ่งสะท๎อนวํา ผู๎นําลาวทุกคนนับแตํอดีตได๎ ทุํมเท อุทิศเสียสละเพื่อประเทศชาติ
และประชาชนนั้น ผู๎นําลาวได๎ธํารงคุณสมบัติดังกลําวนี้อยํางมั่นคงตลอดมา และที่สําคัญก็คือคอลัมน์
“นานาสาระ” ได๎ตอกย้ําให๎เห็นวํา ผู๎นํากับประชาชนลาวทั้งหมดในประเทศล๎วนมีความเป็นอันหนึ่งอัน
๕๒

เดียวกันอยํางเหนียวแนํนตลอดมาไมํวําจะอยูํในสภาพการณ์ใดก็ตาม ความวํา (บีเอสไอ, ๙ ธันวาคม
๒๐๑๓)
ແຓຸ່ຌທໞາຘະຑາຍະຏຌແຎເຎຌໄຎແຌທໃຈກຉາຓ ຏ້ຌາກາຌຎະຉທຈຖາທກງຄເຆໆບໝຌຉໆກາຖຄຎະຆາຆົຌ
ຖາທຍ ຌຈາເຏົໆາ  ຄບ  ຈຘະຉ ຎ ຌງາ ແຖະກ າຖ ຄທ ຄຆາຂບຄຉົຌດຸ່າຄຍ ໆຖົຈຖະ ເຑ ໆບ ຌ າຑາຎະຆາຆົຌຖາທ
ຍຌຈາເຏົໆາຉີຂຍໄຖຸ່ຑທກປກປາຌບບກາກຈຌຖາທ ແຖ້ທຘະຊາຎະຌາຖະຍບຍຎະຆາຎະໄຉຎະຆາຆົຌຂຌ
ດຸ່າຄຘະນຄໞາຏໞາເຏີງ ໃຌທຌີ ໒ ຌທາ ໑໙໗໕.

แม๎วําสภาพจะผันแปรเป็นไปแนวใดก็ตาม ผู๎นําการปฏิวัติลาวก็ยังเชื่อมั่นตํอกําลังประชาชนลาว
บรรดาเผํา ทั้งอุทิศสติปัญญาและกําลังวังชาของตนอยํางไมํลดละ เพื่อนําพาประชาชนลาว
บรรดาเผํ า ตี ขั บ ไลํ พ วกรุ ก รานออกจากดิ น แดนลาว แล๎ ว สถาปนาระบอบประชาธิ ป ไตย
ประชาชนขึ้นอยํางสงําผําเผยในวันที่ ๒ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๕
ทั้งนี้ การที่คอลั มน์ “นานาสาระ” ได๎นําจ๎าสุ พานุว งและนายไกสอน พมวิห ารมากลํ าวเป็น
ตัวอยํางนั้นก็เพื่อตอกย้ําให๎เห็นภาพของผู๎นํา ในอุดมคติของการปกครองระบอบสังคมนิยมซึ่งเป็นการ
ปกครองแบบใหมํของ สปป.ลาว อันเป็นผลมาจากนโยบายของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหลังจากได๎รับ
ชัยชนะในการปฏิวัติปลดแอกประเทศแล๎ว พรรคฯ ต๎องการจะลบล๎างชุดความคิดเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบเกํา และตอกย้ําระบอบการปกครองแบบใหมํที่มีผู๎นําหรือวีรบุรุษของการปกครองแบบใหมํให๎แกํ
คนลาว ซึ่ งนโยบายสร๎ างวีร บุ รุ ษ ของชาติตามอุ ดมคติของการปกครองรูปแบบใหมํ นี้ พรรคฯ ได๎
พยายามดําเนินการอยํางเข๎มข๎นนับตั้งแตํ สปป.ลาวได๎รับเอกราช โดยเริ่มจากการสร๎างวีรบุรุษคนแรก
คือ นายไกสอน พมวิหาน ดังที่ ทรงฤทธิ์ โพเงิน (๒ มกราคม ๒๕๕๓) ได๎กลําววํา หลังจากที่นายไกสอน
พมวิหานได๎เสียชีวิตไปแล๎วเป็นเวลา ๓ ปี ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) รัฐบาลได๎จัดงานเฉลิมฉลอง
ครบ ๒๐ ปีแหํงการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พรรคฯได๎ใช๎โอกาสในครั้ง
นั้นสร๎างไกสอน พมวิหานให๎เป็นภาพแทนวีรบุรุษของชาติ ด๎วยการทุํมงบประมาณจํานวนมาก เริ่มจาก
การกํอสร๎างหอพิพิธภัณฑ์ไกสอน พมวิหาน ขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์ พร๎อมด๎วยการจัดสร๎างรูปหลํอ
ครึ่งตัวของทํานไปตั้งไว๎ในทุกๆ แขวงและทุกๆ เมืองในทั่วประเทศลาว ซึ่งการสร๎างความทรงจําเกี่ยวกับ
ผู๎นําปฏิวัติในฐานะที่เป็นวีรบุรุษของชาตินี้เป็นธรรมเนียมนิยมทีส่ ําคัญของลัทธิสังคมนิยมที่ปฏิบัติกัน
กิตติศักดิ์ ชิณแสง ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และแก๎วตา จันทรานุสรณ์ (๒๕๕๖, หน๎า ๘๖,
๘๘) ได๎กลําวถึงจุดมุํงหมายของการสร๎างวีรบุรุษของชาติตามรูปแบบการปกครองแบบใหมํของลาว
ความวํา
๕๓

เพื่อพยายามสร๎างความทรงจําชุดใหมํ แทนที่ความทรงจําชุดเกําที่เกี่ยวกับระบอบการปกครอง
เดิมให๎แกํผู๎ที่อยูํใต๎การปกครอง โดยอาศัยเครื่องมือตําง ๆ เชํน สื่อ ระบบการศึกษา ศิลปะ การ
จัดสร๎างอนุสรณ์สาธารณะ ตําง ๆ เชํน สื่อ ระบบการศึกษา ศิลปะ การจัดสร๎างอนุสรณ์
สาธารณะ และเพื่อฉวยประโยชน์จากความทรงจําของสังคมที่เกิดขึ้นบนความแตกตํางทางการ
เมืองในยุ คสมัย ตํา งๆ .... นอกจากนี้ ยังสร๎า งความทรงจํา อยํา งตํอเนื่อ งเกี่ยวกับ ผู๎ นําพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวอีกหลายคนด๎วยการสร๎างอนุสาวรีย์ เชํน เจ๎าสุพานุวง ทํานพูมี วงวิจิด
ทํานหนูฮัก พูมสะหวัน ทํานคําไต สีพันดอน เป็นต๎น
๑.๒.๔ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ลาวมี โ ลกทั ศ น์ วํา ผู๎ นํ า หรือ ผู๎ ป กครองต๎ อ งมี ค วามรู๎
ความสามารถ โดยกลําววํา การที่ผู๎นําในอดีตของชาติสามารถรวบรวมลาวให๎เป็นปึกแผํน มีความ
สามัคคีเพื่อตํอสู๎กับศัตรูของชาติจนเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้ เพราะผู๎นําลาวเป็นคนที่มีความรู๎ความฉลาด
ดังความวํา (ทุกคนที่อยูํในสังคมยุคใหมํต๎องรู๎บุญคุณผู๎นํา, ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๑)
… ກງໟບຌແຉຸ່ແຓຸ່ຌຏຌ
້ າເປົາຄຌຌ ີໆໄຈ້ຓີຍົຈຍາຈກາຌຌາຑາີຓ
ໆ ີທາຓຎີຆາຘາຓາຈ ແຖະ ຘະນາຈຘໞບຄໃຘ
ຈໟາຌຘະຉຎຌງາ ເຑໆບເຉົາໂປຓເບົາກຆຌົຌ ໃນ້ເຎຌຈໜໆຄໃຈຽທ ຑໟບຓກຌຉໆຘ້ ແຖະ ກ້ເບົາບຈຘະ-

ก็เพราะผู๎นําของเราทั้งนั้นที่ปรีชาสามารถ ฉลาดหลักแหลม
ในการรวบรวมลาวทุ ก ชนชั้ น ให๎ มี ค วามสามั ค คี เ ป็ น น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น รํ ว มกั น ตํ อ สู๎ แ ละสู๎
อิสรภาพมาให๎ประเทศชาติของเรา
ນະຑາຍຓາໃນ້ຎະເຈຆາຈຂບຄຉົຌ -

โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันที่ประเทศ สปป.ลาว ต๎องการพัฒนาเพื่อให๎
หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศที่ยากจนและความด๎อยพัฒนา โลกทัศน์เกี่ยวกับความรู๎ความสามารถของ
ผู๎นําก็ยิ่งมีความสําคัญเป็นอยํางมาก ดังความวํา (เอ็กซ์เรย์, ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๓)
ຍໆທໞາຘະໃໜໃຈ ງກໃຈ, ຍຌນາ ທາຓປ້ ແຖະ ຘະຉຎຌງາ ງໞບຓເຎຌຘີໆຄີໆຘາຌ ີໆະເປຈໃນ້ ົຌຓີເປົາ
າຄບບກ ຘາຖຍ ກາຌຈາຖົຄຆີທຈ, ຎະເຈຆາຈ ກໆເໜບຌກຌ ຊໟາດາກ ຖົຍຖໟາຄ ນ ນຼຸຈຏໞບຌທາຓ ກ
ງາກ ກໆຉໟບຄກາຌົຌີໆຓີ ທາຓປ້ ທາຓຘາຓາຈ ີໆໄຈ້ ຏໞາຌ ກາຌຘກຘາ ຓາຈຉຄ ຎະຉຍຈ ແຌທາຄ
ຌະໂງຍາງຂບຄຑ ກຂບຄຖ ຈ -ไมํวํายุคสมัยใด

ความรู๎และสติปัญญายํอมเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให๎
คนเรามีทางออกสําหรับการดํารงชีวิต ประเทศชาติก็เหมือนกัน ถ๎าอยากลบล๎างหรือหลุดพ๎น

๕๔

จากความทุ ก ข์ ย ากก็ ต๎ อ งการคนที่ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถที่ ผํ า นการศึ ก ษามาจั ด ตั้ ง ปฏิ บั ติ
แนวทางนโยบายของรัฐ
ความอีกตอนหนึ่ง ที่สะท๎อนวํา ผู๎นําหรือผู๎ บริห าร โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหารประเทศหาก
ปราศจากความรู๎ความสามารถ ก็ไมํสามารถแนะนํา สั่งการลูกน๎องหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ปฏิบัติตามได๎
อยํางถูกต๎อง นอกจากจะทําให๎ลูกน๎องลําบากใจแล๎ว ยังอาจสํงผลเสียหายตํอประทศชาติและประชาชน
อีกทั้งยังชี้ให๎เห็นวํา หากผู๎บริหารปราศจากความรู๎ความสามารถจะทําให๎รู๎ไมํทันผู๎ใต๎บังคับบัญชา อันจะ
เป็ น ชํองทางให๎ ผู๎ ใต๎บั งคับ บั ญชาฉวยโอกาสจากการขาดความรู๎ ของผู๎ นํา ไปกระทํ าผิ ด หรือ แสวงหา
ผลประโยชน์ใสํตนเอง อันจะทําให๎ประเทศชาติและประชาชนเดือดร๎อนได๎เชํนกัน ดังความวํา (เอ็กซเรย์
, ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๔)
ຊໟາເຖບກົຌີໆຍໆຓີທາຓປ້ ທາຓຘາຓາຈ ຓາເຎ ຌຏ້ຌາຑາແຖ້ທ ຓ ຌກ ໆະເຎຌຆໞບຄທໞາຄໃນ້ ຑະຌກຄາຌ
ແຖະ ທຆາກາຌໃຌທົຄກາຌຌຌ ກະາຏຈໄຎ ເຑາະຏ້ຆີຌາຍໆປ້ ເຖບຄ ເຖບຄີໆຉົຌເບຄປຍຏຈຆບຍ, ຓີ ແຉຸ່ຊໟາ
ຘໆຄກາຌ, ຊໟາຍໆເປຈຌາກໆແຓຸ່ຌຏຈແຖະ ຓີບະະຉຉໆຑະຌກຄາຌຌຌໂຖຈ... ຂໃນ້ ງບຓປຍທາຓເຎຌຄ
ເຑໆບະຑໟບຓກຌຑຈະຌາ,

ถ๎าเลือกคนที่ไมํมีความรู๎ความสามารถมาเป็นผู๎นําแล๎ว มันก็จะเป็นชํองวํางให๎พนักงานและผู๎ที่มี
ความรู๎ในหนํวยงานนั้นกระทํางานผิดไป เพราะผู๎ชี้นําไมํรู๎เรื่องที่ตนรับผิดชอบ มีแตํคอยสั่งการ
ถ๎า (ผู๎ใต๎บังคับบัญชารู๎วําผู๎บริหารสั่งการผิดพลาดเพราะไมํมีความรู๎ความสามารถ)ไมํทําตาม ก็
จะตําหนิหรือมีความผิด และมีอคติตํอพนักงานผู๎นั้นอยํางมาก ...ขอให๎ยอมรับความเป็นจริงเพื่อ
พร๎อมที่จะพัฒนา
โลกทัศน์เกี่ยวกับการที่ผู๎นําต๎องมีความรู๎ความสามารถนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญของลาว
เพราะความรู๎ความสามารถจะชํวยทําให๎การบริหารงานประเทศมีประสิทธิภาพ ดังที่สุดแสนแพง สิงดา
ลา และคณะ(๒๐๑๕, หน๎า ๒๘) ได๎กลําวถึงการที่ผู๎นําต๎องมีความรู๎ความสามารถวํา “เป็นธรรมดาอยูํ
ผู๎นําที่อํานหนังสือมาก ก็ต๎องมีความรู๎กว๎างและเมื่อถึงเวลาที่ต๎องตัดสินใจ หรือวางนโยบาย ก็จะมีเหตุผล
ดี” ทั้งยังสอดคล๎องกับผลการศึกษาของสุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๕๗, หน๎า ๑๙) ที่กลําวถึงความสําคัญ
ของการมีความรู๎ความสามรถของผู๎นํา ความวํา
คนลาวมีทัศนะวําคนที่เป็นผู๎นําปกครองประเทศต๎องมีความรู๎ความสามารถ เพราะนอกจาก
ความรู๎จะชํวยสร๎างภาพลักษณ์ของผู๎นําให๎ดูนําเชื่อถือ ทําให๎เป็นที่ยอมรับของผู๎ใต๎ปกครองแล๎ว
๕๕

ยังสามารถใช๎ความรู๎ความสามารถในการบริหารบ๎านเมือง เพื่อนําบ๎านเมืองสูํความเจริญผาสุก
ด๎วย หากปราศจากความรู๎ความสามารถ ผู๎นํานั้น ยํอมไร๎คุณคํา ไร๎ศักดิ์ศรี จึงไมํเหมาะสมที่จะ
เป็นผู๎นําปกครองคนอื่น
๑.๒.๕ มีภาวะผู้นา โลกทัศน์เกี่ยวกับผู๎นําที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ที่ชัดเจนประการ
หนึ่งได๎แกํ การมีภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร ซึ่งนับวําเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่ง หากผู๎บริหารกอปรด๎วยคุณสมบัติ
ตําง ๆ ที่กลําวมาข๎างต๎น แตํขาดภาวะผู๎นํา ยํอมทําให๎การบริหารประเทศไมํประสบความสําเร็จ ดัง
ปรากฏในบทความเรื่อง “ผู๎นํา หรือผู๎บริหาร ไมํงํายอยํางที่คิด ” ความวํา (ดั้นกีบเมก, ๒๙ มกราคม
๒๐๑๔)
ໃຌນາງຘຄົຓໂຖກ ແຖະ ນາງໜໞທງຄາຌ ຊໟານາກທໞາໄຈ້ຏຍ
້ ຖນາຌ ນ ຏຌ
້ າີໆຂາຈຑາທະທາຓເຎຌຏ້ຌາ
ແຖະ ຍເໆ ຂົາໃແກຸ່ຌແ້ຂບຄຘຄົຓ ແຖະ ນົທໃຂບຄຎະຆາຆົຌ ນ ຖກຌໟບຄີໆຉົຌຍຌຆາດຸ່ ກໆບາຈເຎຌຘາເນຈໃນ້ເກີຈທາຓນົຓເນທ ແຖະ ຂຈແງຸ່ຄກຌໄຈ້

ในหลายสังคมโลกและหลายหนํวยงาน ถ๎าหากวําได๎ผู๎บริหารหรือผู๎นําที่ขาดภาวะความเป็นผู๎นํา
และไมํเข๎าใจแกํนแท๎ของสังคม และหัวใจของประชาชน หรือลูกน๎อ งใต๎บังคับบัญชา ก็อาจเป็น
สาเหตุให๎เกิดความล๎มเหลวในการบริหารและเกิดความขัดแย๎งกันภายในหนํวยงานได๎
ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารนี้ นับเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู๎บริหาร เห็นได๎จากคอลัมน์ “นานา
สาระ” ได๎กลํ าวไว๎วําการขาดภาวะผู๎ นําอีกทั้งขาดความเข๎าใจสั งคมและประชาชนใต๎ปกครองแล๎ ว
ผู๎ปกครองยํอมไมํประสบความสําเร็จในการปกครอง ซ้ํายังกํอให๎เกิดความขัดแย๎งภายในสังคมด๎วย
๑.๒.๖ รู้จักลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา และรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน ลาวมี ทั ศ นะวํ า
ผู๎ปกครองในฐานะที่เป็ นผู๎บริหารต๎องรู๎จักผู๎ใต๎ ปกครองหรือผู๎ บังคับบัญชาเป็นอยํางดี กลํ าวคือควรรู๎
ลักษณะนิสัยและความสามารถของผู๎ใต๎บังคับบัญชาวําคนไหนที่เกํงจริง คนไหนที่เกํงแตํเปลือก เพื่อจะ
ได๎บริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และทําให๎บ๎านเมืองเจริญ สะท๎อนจากความที่กลําวถึงลักษณะของ
ลูกน๎องวํามี ๓ ประเภท ประเภทแรกเป็นคนที่เกํงจริงเปรียบเหมือนหัวกะทิคนประเภทนี้มีศักยภาพสูง
และสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ประเภทที่สองคือคนเกํงปานกลางเปรียบเหมือนกะทิ
กลางซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพได๎และจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศได๎เชํนกัน สํวนประเภทที่
สามเปรียบเหมือนกับหางกะทิ คือไมํใชํคนเกํงจริง แตํเป็นคนที่มีไหวพริบฉ๎อฉล คนประเภทนี้มักอ๎าง

๕๖

เอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน หากผู๎บริหารไมํรู๎จักลักษณะของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ก็จะทําให๎การ
บริหารงานล๎มเหลวสํงผลให๎ประเทศชาติไมํพัฒนา ดังความวํา (ดั้นกีบเมก, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๓)
ຉາຍໃຈ ນາກເົາຌາງ ແຖະຂຌເຄ ງຄເບົາ ົຌເກໆຄຎະເຑຈ3 ນຖ ເບົາົຌ ຆຌຉໆາຓາເຎຌຌາງຂບຄຆຌຘຄດຸ່
ຉາຍຌຌຍໟາຌເປົາເຓບຄເປົາ ກໆຉໟບຄຖຊໟາບກຉໆໄຎ

ເໝບຌຑາງເປບໃຌໟບຄຓະນາຘະຓຈີໆແຌຓຍໆເນຌ

ຂບຍຐໆຄ - ตราบใดหากเจ๎านายและผู๎บริหารระดับสูงยังเอาคนเกํงประเภทสามหรือเอาคนชั้นต่ํา

มาเป็นนายของชั้นสูง (คนเกํงสองประเภทแรก) ตราบนั้นบ๎านเมืองเราก็ต๎องรอคอยอีกตํอไป
เหมือนพายเรือในท๎องมหาสมุทรที่ไมํมีแวววําจะเห็นฝั่ง
นอกจากรู๎จักผู๎ใต๎บังคับบัญชาแล๎ว ผู๎บริหารที่ดีต๎องสามารถดึงคนที่มีความรู๎ความสามารถเข๎า
มารํวมงานโดยไมํแบํงแยกวําเป็นชนเผําใดหรือกลุํมใด โดยเปรียบเทียบคนที่มีความรู๎จากเผําตําง ๆ
เหมือนกับแมวสีตําง ๆ ซึ่งตํางเผําพันธุ์ หากเจ๎าของแมวเกํงยอมสามารถใช๎แมวเหลํานั้นจับหนูได๎หมด
และเมื่อแมวเหลํานั้นสามารถจับหนูได๎ยํอมเป็นแมวที่ดี คือเป็นลูกน๎องที่ดี นั่นคือ สามารถทําให๎บุคคล
เหลํานั้นนําศักยภาพออกมาใช๎อยํางเต็มที่ ในการทํางานให๎แกํประเทศ ดังความวํา “ຌກຍຖນາຌີໆຈີະ
ຉໟບຄຈຘະເໝີທໞາ: "ແຓທຘີຂາທນ ແຓທຘີຈາ ຂແຉຸ່ຍໜໄຈ້ ກໆຖໟທຌແຉຸ່ເຎຌແຓທີໆຈີ - นักบริหารที่ดีจะต๎องคิด
เสมอวําแมวสีขาวหรือสีดํา ขอแตํให๎จับหนูได๎ ก็ล๎วนแตํเป็นแมวที่ดี ” (พีซ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๓)
นอกจากนี้ความดังกลําวนี้ยังสะท๎อนวําผู๎ปกครองต๎องมีความยุติธรรมต๎องสนับสนับผู๎ใต๎ บังคับบัญชาที่มี
ความรู๎ความสามารถโดยไมํเลือกชาติพันธุ์และชนชั้น หากเขาสามารถทํางานให๎ได๎ คอลัมน์ “นานา
สาระ” ยังสะท๎อนวําผู๎บริหารต๎องรู๎จักใช๎คนให๎เหมาะกับความรู๎ความสามารถเพื่อเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานและเกิดประสิทธิผลของเนื้องาน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่เป็นยุคสมัยแหํงการ
เตรียมตัวเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของลาวผู๎บริหารจะต๎องพิจารณาดูวําการบริหารงานภายในองค์กร
ของตนเป็ นอยํางไรและต๎องยอมรั บความจริงหากต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไข ดังความ (เอ็กซเรย์ , ๒๑
สิงหาคม ๒๐๑๔)
ຂໃນ້ງບຓປຍທາຓເຎຌຄເຑໆບະຑໟບຓກຌຑຈະຌາ, ຘະຌຌ ຓຌເຊຄເທຖາແຖ້ທ ີໆະຉໟບຄໄຈ້ກທຈກາ
ຍຌຈາບົຄກາຌ ຈຉຄແຉຸ່ຖະຂຌທໞາ ກາຌຌາໃຆ້ຑະຌກຄາຌ ຌຌ ຓຌຊ ກຉໟບຄແຖ້ທ ຍ ກ ຍທາຓປ້ ທາຓ
ຘາຓາຈ ທຆາຘະເຑາະ ີໆເຂົາປຽຌຓາ, ຓ ຌໆຄະເປຈໃນ້ ບົຄກາຌຌຌຌ ຓີ ທາຓເຂຓແຂຄ າຄຈໟາຌ
ຖະຍຽຍກາຌ າຄຈໟາຌ ທຆາຘະເຑາະ, ເຑໆບກຽຓຑໟບຓເປຈທຽກ ແຖະ ເຆໆບຓໂງຄບາຆຽຌໃຌຆຓຎີ ຉໆໜໟາຌີ

ขอให๎ยอมรับความจริงเพื่อพร๎อมกันพัฒนา ฉะนั้นถึงเวลาแล๎วที่จะต๎องตรวจตราบรรดาองค์กร
จัดตั้งตําง ๆ ทุกระดับวําคนที่อยูํในตําแหนํงตําง ๆ เหลํานั้นมีความรู๎ความสามารถเหมาะสมกับ
๕๗

กับ ตําแหนํ งหรื อไมํ จึ งจะทําให๎ ห นํว ยงาน และองค์กรตําง ๆ เหลํานั้นมีความเข๎มแข็ง เพื่อ
เตรียมพร๎อมสูํการเข๎าประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้
๑.๒.๗ มีค วามยุติ ธ รรม ผู๎ บริห ารที่ทําหน๎าที่ บริห ารประเทศต๎องมีความยุติธ รรม
กลําวคือ ต๎องถือวําคนลาวทุกคนไมํวําจะโงํหรือฉลาด ยํอมมีสิทธิ์เทําเทียมกันหมดในฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศ โดยเปรียบประเทศเป็นเรือ สํวนพลเมืองของประเทศก็คือคนที่อยูํในเรือลําเดียวกัน การ
เปรียบเชํนนี้ทําให๎เห็นภาพชัดเจน กลําวคือ หากเปรียบผู๎นําที่ทําหน๎าที่บริหารบ๎านเมืองเหมือนกับนาย
เรือซึ่งมีความสําคัญตํอเรือเพราะเป็นผู๎กําหนดวําเรือจะเดินไปในทิศทางใด แตํพลเมืองของประเทศซึ่ง
เปรียบเหมือนฝีพายเรือทุกคนก็มีความสําคัญเชํนกัน เพราะหากนายเรือขาดความยุติธรรม ฝีพายที่
ไมํได๎รับความยุติธรรมก็จะหมดกําลังใจที่จะพายเรือ สุดท๎ายเรือก็อาจไปไมํถึงจุดหมายปลายทางหรือ
อาจลํมกํอนถึงจุดหมายปลายทางก็ได๎ ดังนั้นสิ่งสําคัญของผู๎นําที่ทําหน๎าที่ปกครองบริหารบ๎านเมืองก็คือ
ต๎องให๎ความยุติธรรมแกํพลเมืองทุกคนอยํางเทําเทียมกัน สะท๎อนจากความวํา “ົຌຖາທກຎຽຍຈໆຄົຌດຸ່
ເປບຖາຈຽທກຌ ະເກໆຄນໂຄຸ່ກເຎຌົຌໃຌຆາຈກຌ - คนลาวก็เปรียบดังคนอยูํเรือลําเดียวกัน จะเกํงหรือโงํก็
เป็นคนในชาติเดียวกัน” (เคเอส, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๓) ดังนั้นความยุติธรรมของผู๎ปกครองในการ
บริหารงานจึงเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่ง ต๎องไมํเห็นแกํพวกพ๎อง ตัวอยํางเชํน การพิจารณาเลื่อนขั้นความดี
ความชอบต๎องพิจารณาที่ผลงานของบุคคลเป็นหลัก หากบุคคลนั้นเป็นคนดีมีความรู๎ความสามารถมี
ผลงานออกมาดีก็ต๎องให๎รางวัล แตํหากวําผลงานของบุคคลนั้นไมํดีแม๎วําจะเป็นพรรคพวกของตนก็ต๎อง
ไมํลําเอียงเข๎าข๎าง หากผู๎บริหารที่ทําหน๎าที่ปกครองขาดความยุติธรรม นอกจากจะทําให๎คนที่ทํางาน
ท๎อใจขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานแล๎ว ยังสํงผลโดยตรงตํอประเทศชาติด๎วย ทําให๎เกิดภาวะ
ถดถอยในสังคม โลกทัศน์ดังกลําวนี้สะท๎อนจากข๎อความตํอไปนี้ (เอ็กซ์เรย์, ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๓)
… ຑະຌກຄາຌ ີໆບົຈຘາປໆາປຽຌ ຓາຈໟທງທາຓງາກ ຖາຍາກ ຓີທາຓປ້ທາຓຘາຓາຈ ກໆຍໆຓີທາຓໝາງ
ຊໟານາກຍໆຓີ ເຄຌ, ແຖະ ເຎຌົຌີໆຍໆຓີ ທາຈຘະໜາ,ຍໆເໜບຌ ກຍກຸ່ຓົຌີໆຓີ ເຄຌ ຘາຓາຈ ຆໄຈ້ ກບຌ
ຖທຓຄ ຉໆາແໜຸ່ຄ ໜໟາີໆ, ເຑາະ ໞາຂບຄົຌ ດຸ່ີໆົຌຂບຄຌາງ ຑາງກະເຎົາ ຘົໆຄ ເຄຌໃນ້ຌາງ. ຌີແຓຸ່ຌ ຍາຄ
ເນຈກາຌີໆກາຖຄເກີຈຂຌໃຌຘຄົຓ ຖຈຊະກາຌຍໟາຌເປົາໃຌຎະຍຌ, ເຖີງກາງຓາເຎຌ ຎະກົຈກາຌ ນງ
ໃຌຘຄົຓ

... พนักงานที่อุตสําห์ร่ําเรียนมาด๎วยความยากลําบาก มีความรู๎ความสามารถ ก็ไมํมีความหมาย
ถ๎า หากไมํมี เ งิน ไมํมี ว าสนา ไมํ เหมื อนกั บกลุํ ม คนที่ มีเ งิ น สามารถซื้ อได๎ ทุ กอยํ าง รวมทั้ ง
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ตําแหนํงหน๎าที่ เพราะคําของคนอยูํที่คนของนาย สะพายกระเป๋าสํงเงินให๎นาย นี่คือเหตุการณ์
ที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมรัฐบาลบ๎านเราในปัจจุบัน เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ยํอท๎อในสังคม
หากผู๎ปกครองที่มีอํานาจหน๎าที่ในการบริหารบ๎านเมืองปราศจากความยุติธรรม ประเทศชาติ
ก็นําเป็นหํวงเพราะจะไมํสามารถขับเคลื่อนตามนโยบาย “๔ บุกทะลุ” ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวและรัฐบาลได๎กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศวํา ยุทธศาสตร์ดังกลําวนี้จะทําให๎
สปป.ลาวออกจากฐานะประเทศด๎อยพัฒนาขั้นพื้นฐานได๎ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) สะท๎อนจาก
ข๎อความตํอไปนี้ความวํา (เอ็กซ์เรย์, ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๓)
ຊໟາດາກແກ້ຍຌນາຌີ ຏ້ີໆຓີຘໞທຌກໞຽທຂໟບຄ ຉໟບຄໄຈ້ ຎະຉຍຈ ດຸ່າຄເບົາຄເບົາຄ, ກົຈໝາງີໆຓີ ຓະຉາຘຄ
ີໆຂຽຌຓາ ຉໟບຄໃນ້ ເປຈ ດຸ່າຄເຊຄຊບຄ, 4 ຍກະຖຈາເຌີຌໄຎປບຈໃຘແຖ້ທ, ຂີໆ 1 ຌຉະຌາກາຌ ງຄຍໆ
ຎຸ່ຽຌ ຂ2-3 ະເປຈໄຈ້ແຌທໃຈ ຌ

ถ๎าอยากแก๎ปัญหานี้ ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องต๎องปฏิบัติอยํางเอาจริงเอาจังตามกฎหมายที่มี หรื อตาม
มติ คําสั่งที่เขียนมา ต๎องปฏิบัติอยํางจริงจังถํองแท๎เที่ยงตรง มิฉะนั้นนโยบาย ๔ บุกทะลุก็จะไมํ
สามารถประสบความสําเร็จได๎ เพราะแม๎แตํนโยบายข๎อที่ ๑ ซึ่งเป็นข๎อแรกก็ยังไมํสามารถ
บรรลุผลได๎ หากผู๎บริหารยังคงมีความคิดแบบเดิม ไมํยอมเปลี่ยนแปลง ก็อยําคิดวําจะสามารถ
ก๎าวไปสูํนโยบายข๎อที่ ๒ และ ๓ ได๎
การที่ลาวมีทัศนะวําหากผู๎บริหารขาดความยุติธรรม เห็นแกํผลประโยชน์และความเป็นพวก
พ๎องอยูํก็ไมํสามารถพัฒนาประเทศให๎หลุดพ๎นจากความยากจนตามนโยบาย ๔ บุกทะลุของพรรคฯ และ
รัฐได๎ ทั้งนีน้ โยบาย ๔ บุกทะลุนั้นประกอบด๎วย การบุกทะลุด๎านจินตนาการ ด๎านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด๎านระบอบระเบียบ และด๎านการหลุดพ๎นความทุกข์ยาก รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ (คอลัม
นานาสาระ, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๑)
ด้ า นจิ น ตนาการ “ต๎ อ งแก๎ ไ ขปรั บ ทั ศ นะแนวคิ ด โดยละทิ้ ง ความคิ ด และนิ สั ย ความเคยชิ น
แบบเดิม ๆ ที่ไมํดีออกไป รวมทั้งแนวคิดทางการเมืองแบบสุดโตํงที่ซ๎ายจัดหรือขวาจัด ” ยุทธศาสตร์
การบุกทะลุด๎านจินตนาการนี้สะท๎อนวํา สปป.ลาว ต๎องการที่จะลบล๎างระบบความคิดที่ไมํดีแบบเดิม
และในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะกําจัดความคิดที่แตกแยกทางการเมืองให๎หมดสิ้นไปเพื่อให๎เกิดความ
สามัคคีกันในประเทศ

๕๙

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “ด๎วยการสร๎าง และพัฒนาให๎มีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ
และมีคุณภาพในสาขาวิชาชีพตําง ๆ ไมํวําจะเป็นพนักงานของรัฐ นักบริหาร เกษตรกร ชํางกํอสร๎าง
ฯลฯ” นโยบายด๎านนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับวิชาชีพของบุคลากรเหลํานั้นแล๎วยังเป็นการพัฒนา
ประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าอีกด๎วย
ด้านระบอบระเบียบการ “ด๎วยการลดขั้นตอนเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของรัฐ อันได๎แกํ
กฎระเบียบตําง ๆ ที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ การค๎าขายไมํวําจะเป็นเขตชนบท
หรื อเมืองหลวงต๎องได๎รั บ ความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการ” นโยบายนี้เพื่อตอบสนองการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศที่ให๎ตํางชาติเข๎ามาลงทุนใน สปป.ลาว เพื่อจะได๎นําทุนจากตํางประเทศมาพัฒนา
ประเทศ
ด้านการหลุดพ้นความทุกข์ยาก “ด๎วยการอบรมประชาชนให๎มีความรู๎เพื่อจะได๎มีอาชีพ พัฒนา
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่รับใช๎การผลิตและชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในแตํละท๎องถิ่น สํงเสริมการ
ลงทุนทั้งจากแหลํงทุนภายในและภายนอกประเทศ” นโยบายด๎านนี้เพื่อมุํงให๎ประชาชนลาวมีความ
เป็นอยูํที่ดีขึ้นทั้งด๎านเศรษฐกิจและความสะดวกสบายที่เป็นโครงสร๎างพื้นฐานของชีวิต
นโยบาย ๔ บุกทะลุนี้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎
กําหนดขึ้น โดยตั้งเปูาหมายวําในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) สปป.ลาวจะหลุ ดพ๎นจากการเป็น
ประเทศด๎อยพัฒนาขั้นพื้นฐานได๎
๑.๒.๘ ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ผู๎ปกครองที่ดีต๎องรู๎จักปลํอยวางไมํยึดติดกับตําแหนํง กลําวคือ
การเป็นผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชานั้น เป็นตําแหนํงของหน๎าที่การงานเฉพาะที่ทํางานและเวลา
งานเทํานั้น หากนอกเวลางานเชํนการไปงานบุญ ก็ไมํควรทําตัวเป็นเจ๎านายกับลูกน๎อง ดังความวํา (บุน
สุลิน, ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๔)
ເທົາແຍຍເຂົາໃຄໞາງກ ທໞາ ຉາຓໜໟາທຽກແຖ້ທ ົຌຏ ້ຌໆຄບາຈເຎ ຌນົທໜໟາ/ຘະຓາຆກຘາງຄາຌໃຈຌ ໆຄ …
ຍາຈທໞາ ງາຓເຂົາປໞທຓຑີາຄຘຄົຓ ເຎຌຉົຌທໞາ ຍຌທຈ, ຍຌເປບຌ, ຍາຘີຘຸ່ຂທຌ, ... ຄຏ້ເຎຌນົທໜໟາ
ແຖະຏ້ເຎຌຘະຓາຆກກຍໆທຌເບົາແຌທຎະຑຈ-ຎະຉຍຈຉາຓໜໟາທຽກຘະແຈຄຉໆກຌໃຌຑີຈໆຄກໞາທ. ຌທໞາ
ຍຄເບີຌຓີກາຌຘະແຈຄບບກແຓຸ່ຌແຉຸ່ໜໟບງຈຽທ… ຏ ້ເຎຌນົທໜໟາກ ະຊ ກຊ ທໞາເຎ ຌຏ ້ “ໄຎາຄໃຈເບົາ
ກຉາແໜຸ່ຄໄຎຑໟບຓ”

พูดให๎เข๎าใจงํายๆก็คือ ในสถานที่ทํางานคนหนึ่งอาจมีตําแหนํงหัวหน๎า สํวนอีกคนมีตําแหนํง
ลูกน๎องใต๎บังคับบัญชา แตํหากไปรํวมงานทางสังคมอื่น เชํน งานบุญของวัด หรือของบ๎าน ทั้งผู๎
๖๐

ที่เป็ น หั ว หน๎ าและลู กน๎ องก็ไมํควรนําลั กษณะการประพฤติปฏิบัติในที่ทํางานไปใช๎ข๎างนอก
โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนที่เป็นหัวหน๎า เพราะจะถูกตําหนิวําเป็นคนที่ยึดติดกับตําแหนํง
ทั้งนีค้ อลัมน์ “นานาสาระ” ได๎ให๎เหตุผลวําเพราะตําแหนํง หรือสถานภาพตําง ๆ ทางสังคมนั้น
คนอื่นเป็นคนกําหนด มิใชํเจ๎าตัวเป็นผู๎กําหนดเอง ดังความวํา (บุนสุลิน, ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๔)
ົຌຏ້ຌໆຄງໞບຓຓີໜໟາີໆໃຈຌໆຄ ແຖະນ າງໜໟາີໆແຌຸ່ຌບຌ ເຆໆຄໜໟາີໆເນົໆາຌຌຖໟທຌແຖ້ທແຉຸ່ຂຌກຍຘໞທຌບໆຌີໆ
ກໟຽທເຑໆບຘົຓຽຍ-ກາຌົຈ, ຍໆແຓຸ່ຌຉົຌເບຄກາຌົຈເບົາເບຄ. ງໟບຌແຌທຌຌ, ທາຈຎະຑຈ-ແຌທຎະຉຍຈຂບຄ
ົຌຏ້ຌໆຄກຖໟທຌ...ເຂົາກຌກຍບຌີໆຘໞທຌຉົຌຘຄກຈດຸ່ໃຌຂະຌະຌຌເນຌຑໟບຓຌາທໞາຈີທໞາຄາຓ!!!

คนผู๎ ห นึ่ ง ยํ อ มมี ห น๎ าที่ ใ ดหน๎ า ที่ เ ดี ย วหรื อ หลายหน๎ าที่ ซึ่ ง หน๎ า ที่ เหลํ า นั้น ล๎ ว นแล๎ ว ขึ้น อยูํ กั บ
ความสัมพันธ์กับผู๎อื่น ไมํใชํตนเองเป็นผู๎กําหนดเอง ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคล จะ
ดีหรือไมํดีสังคมเป็นผู๎กําหนด หากดีก็เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
การที่ลาวให๎ความสําคัญกับโลกทัศน์ของการไมํเจ๎ายศเจ๎าอยํางของผู๎ปกครองนั้น เนื่องจาก
ความเจ๎ายศเจ๎าอยํางนอกจากจะทําให๎เกิดการแบํงระดับชนชั้นในสังคมซึ่งขัดตํออุดมการณ์ของการเป็น
สังคมนิยมที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวยึดถือแล๎ว ยังจะทําให๎เกิดระยะหํางระหวํางผู๎ปกครองกับผู๎ใต๎
ปกครอง สํงผลให๎ผู๎ปกครองไมํสามารถเข๎าถึงผู๎ใต๎ปกครองได๎ ทั้งยังมีผลโดยตรงตํอการบริหารงานของ
ผู๎ปกครอง ดังที่สุดแสนแพง สิงดาลา และคณะ (๒๐๑๕, หน๎า ๕๑) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่
สําคัญอยํางหนึ่งของผู๎นําคือการให๎เกียรติและเข๎าใจผู๎ใต๎ปกครอง ความวํา “ความสนใจ ความเอาใจใสํ
ตํอผู๎ใต๎ปกครองจะชํวยให๎ผู๎ใต๎ปกครองและผู๎ปกครองมีความผูกพันกันอยํางใกล๎ชิดสนิทแนํนแฟูน มี
ความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทําให๎ผู๎ใต๎ปกครองมีความเคารพ เชื่อมั่นและพร๎อมที่จะปฏิบัติตาม
การชี้นําของผู๎ปกครองอยํางทุํมเท อันจะนําไปประโยชน์มาสูํการบริหารงานของผู๎ปกครอง”
นอกจากนี้ยังอาจสํงผลตํอเสถียรภาพทางการเมืองของพรรค ฯ และรัฐด๎วย เพราะหัวใจสําคัญ
ที่ทําให๎ผู๎นําของพรรค ฯ และรัฐมีเถียรภาพที่มั่นคงก็คือการได๎รับการสนับสนุนจากประชาชนซึ่งก็คือการ
ได๎ใจของประชาชน ลาวตระหนักถึงประเด็นนี้เป็นอยํางดีและให๎ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอยํางมาก
นับตั้งแตํการตํอสู๎เพื่อปลดแอกชาติกับจักรวรรดินิยมตะวันตกแล๎ว กลําวคือ ในสมัยนั้นทั้งจักรวรรดินิยม
ฝรั่งเศสและแนวลาวรักชาติ (พรรคประชาชนปฏิวัติลาวในปัจจุบัน ) ตํางพยายามทําสงครามแยํงชิง
ประชาชนกัน และหนึ่งในกลยุทธ์ของการแยํงชิงประชาชนคือผู๎นําที่ได๎รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่ง
ฝุายแนวลาวรักชาติประสบความสําเร็จสามารถดึงประชาชนมาสนับสนุนฝุายตนได๎ดีกวําเนื่องจากเจ๎าสุ
๖๑

พานุ ว ง และเจ๎ าเพ็ช ราชซึ่งเข๎ารํ ว มเป็นสมาชิกแนวลาวรักชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเจ๎า สุ พานุว งที่ มี
ภาพลักษณ์ของผู๎นําที่ไมํถือพระองค์ทําให๎ได๎รับความชื่นชมจากประชาชนจนได๎รับการยกยํองวําเป็น
“เจ๎าชายของประชาชน” (ปรียาภรณ์ กันทะลา, ๒๕๕๒, หน๎า ๕๓)
กลําวโดยสรุปลาวมีโลกทัศน์วําผู๎นําหรือผู๎บริหารประเทศมีความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบการ
ปกครอง หากผู๎ปกครองดีไมํวํารูปแบบการปกครองใดประชาชนยํอมอยูํเป็นสุข ดังนั้นบุคคลที่จะมาเป็น
ผู๎ นํ า จะต๎ อ งประกอบด๎ ว ยคุ ณ สมบั ติ ตํ า ง ๆ ได๎ แ กํ รั ก ชาติ ซื่ อ สั ต ย์ อดทนและมุํ ง มั่ น มี ค วามรู๎
ความสามารถ มีภาวะผู๎นํา รู๎จักผู๎ใต๎ปกครองเป็นอยํางดี มีความยุติธรรม และไมํเจ๎ายศเจ๎าอยําง ซึ่งโลก
ทัศน์เกี่ยวกับผู๎ปกครองของลาวนี้สอดคล๎องกับคุณสมบัติของผู๎นําที่พรรคประชาชาชนปฏิวัติต๎องการ
ดังที่ สุดแสงแพง สิงดาลา และคณะ (๒๐๑๕, หน๎า ๑๓-๖๙) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของผู๎นําสรุป
ความได๎วํา ผู๎นําต๎องมีแบบแผนการดํารงชีวิตที่เรียบงําย ประหยัด มัธยัสถ์ หากใช๎ชีวิตที่หรูหราฟุุมเฟือย
จะทําให๎ขัดสน และเมื่อขัดสนแล๎วยํอมสามารถรักษาความซื่อสัตย์ตํอหน๎าที่ได๎ ผู๎นําต๎องมีความขยัน
และมีจิ ตใจมานะมุํงมั่น ทํางานประเทศชาติอยูํเสมอเพราะภารกิจ ในการปกปักรักษา และสร๎างสา
ประเทศชาติเป็นภารกิจที่ยืดเยื้อยาวนานยั งไมํเสร็จสิ้น ผู๎นําต๎องให๎เกียรติและให๎ความนับถือคนใต๎
ปกครอง รู๎ จั กรั บ ฟัง (เงี่ย หู ฟัง ) ผู๎ ใต๎ปกครอง เอาใจเขามาใสํ ใจเรา สํ งเสริมผู๎ ใต๎ปกครองในทางที่
สอดคล๎องกับอุดมการณ์ของพรรค ฯ และรัฐ แตํไมํใชํด๎วยการโอบอุ๎มไปทุกอยําง คุณลักษณะของผู๎นํา
นั้นสามารถดูได๎จากบรรดาผู๎นําของพรรค ฯ ในอดีตชํวงของการปฏิวัติเพื่อการปลดปลํอย
๒. โลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคการเมือง
ประเทศ สปป. ลาวปกครองด๎วยระบอบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎ชี้ให๎เห็นถึงโลกทัศน์ของลาวเกี่ยวกับพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวคือ เป็นพรรคที่มีความทันสมัย และพรรค ฯ กับผู๎นํามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนี้
๒.๑ พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองที่ทันสมัย
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองเดียวใน สปป.ลาว ซึ่งคอลัมน์ “นานาสาระ”
ได๎ ชี้ ใ ห๎ เ ห็ น วํ า พรรคประชาชนปฏิ วั ติ ล าวเป็ น พรรคที่ มี ค วามทั น สมั ย กลํ า วคื อ มี ค วามทั น สมั ย ตํ อ
สภาวการณ์ของประเทศและสถานการณ์โลก พรรค ฯ สามารถที่จะปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ได๎อยําง
เหมาะสม ดัง ความที่ก ลํ าวถึ งการที่ พ รรคฯ ได๎ป รั บเปลี่ ย นนโยบายเศรษฐกิ จแบบสั ง คมนิ ยมไปสูํ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ลาวเรียกยุคสมัยนั้นวําเป็น “ยุคจินตนาการใหมํ ” ความวํา (ดั้นกีบเมก, ๑๓
มกราคม ๒๐๑๔)
๖๒

…
ເຎຌກາຌຆີໃນ້ເນ ຌທໞາ ຑກ-ຖຈຊະຍາຌ ໄຈ້ໃນ້ທາຓຘາຌແ້ໃຌກາຌຑຈະຌາຎະເຈ ຂງົກຍາຄ
ຍຌນາຓາຘະເໜີຈໆຄຌີ: ເຓໆບຌຉະຌາກາຌເກົໆາຍໆຘບຈໞບຄກຍຘະຑາຍທາຓເຎຌຄຂບຄຎະເຈ ຑກເປົາ
ໆຄໄຈ້ຌາຑາຖເຖີໆຓຎຸ່ຽຌແຎຄໃໝຸ່ ຈໟທງກາຌຘໟາຄຍາຈກໟາທຍກະຖຈໟາຌຌຉະຌາກາຌໃໝຸ່ ແຌໃຘຸ່ຏໞາຓໟາຄ
ແຌທຈຌຉະຌາກາຌເກົໆາີງ
ໆ ຄົຄໟາຄ ແຖະ ກົຌໄກ ຖະຍຽຍຉໞາຄີໆບຈຉຌກົຈໜໞທຄກາຌຑຈະຌາ

...เป็นการชี้ให๎เห็นวําพรรคฯ-รัฐได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศอยํางแท๎จริง ตัวอยํางที่
เห็นได๎ชัดเจนก็คือเมื่อเห็นวําจินตนาการเกําไมํสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ
พรรคฯ เราก็ได๎ปรับเปลี่ยนใหมํด๎วยการริเริ่มบุกทะลุด๎านจินตนาการใหมํ และพยายามลบล๎าง
ทําลายแนวคิดที่เป็นจินตนาการเกํา กลไก และระเบียบตําง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
๒.๒ พรรคฯคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คอลั มน์ “นานาสาระ” ชี้ให๎ เห็นวํา พรรคฯ ซึ่งเป็นผู๎กําหนดนโยบายของประเทศนั้น
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก เห็นได๎จากการที่พรรคฯ ได๎พยายามคัด
สรรสมาชิกที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นคณะบริหารของพรรค ดังความที่
กลําวถึงคณะบริหารพรรคฯ ชุดใหมํจํานวน ๓๓ คน ความวํา (ชมเชยคณะบริหารพรรคชุดใหมํ , ๑๗
มกราคม ๒๐๑๒)
ຍຌຈາຘະນາງໃຌະຌະຍຖນາຌຄາຌຆຈໃໝຸ່ຌີ ແຓຸ່ຌກາຌຌາີໆເຎຌນກແນໆຄຂບຄຑກ ແຓຸ່ຌຘະຓາຆກຑກີໆ
ຈີເຈໆຌ ຓີທາຓປ້ທາຓຘາຓາຈ ໃຌຖະຈຍບຌແຌຸ່ຌບຌ ຓີຌ າຈກາຌເຓບຄ ຌຘົຓຍຈຘຌາຎະຉທຈ
ີໆໜກແໜ້ຌ ເຎຌນກແນໆຄທາຓຘາຓກີ ໄຈ້ປຍທາຓເຆໆບໝຌາກຘະຓາຆກຑກ ແຖະ ຓະນາຆົຌ ດຸ່າຄ
ກໟທາຄຂທາຄ.

บรรดาสหายในคณะบริหารงานชุดใหมํนี้ เป็นหลักของพรรค เป็นสมาชิกที่ดีเดํนของพรรคฯ มี
ความรู๎ ความสามารถเป็น ที่ยอมรับ มีคุณธาตุทางการเมืองคือมีคุณสมบัติ มีศีล ธรรม ยึดใน
หลักการของพรรคฯ อยํางหนักแนํน มีความสามัคคี ตํางได๎รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกพรรค
และมหาชนอยํางกว๎างขวาง

๒.๓ พรรคฯ และผู้นาพรรคมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟ้น

๖๓

ลาวมีโลกทัศน์วํา สมาชิกพรรคฯ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน และยึดมั่นในอุดมการณ์
ของพรรคฯ สะท๎อนจากการกลําวถึงผลสําเร็จของการประชุมใหญํพรรคฯ ครั้งที่ ๕ ความวํา (ชมเชย
คณะบริหารพรรคชุดใหมํ, ๑๗ มกราคม ๒๐๑๒)
...เป็นผลมาจากสติปัญญาที่เกิดจากความพยายาม ความสามัคคี มีความเป็นเอกภาพ และ
ความรับผิดชอบอยํางสูงของบรรดาสมาชิกพรรคฯ ทุกคนที่เข๎ารํวมการประชุม... และทัศนะที่
หนักแนํนเด็ดเดี่ยวเสมอต๎นเสมอปลายของสมาชิกพรรคฯ ที่มีความจงรักภักดีตํอผลประโยชน์
สํ ว นรวมของชาติ เ สมอมา อี ก ทั้ ง มี ค วามมุํ ง มาดปรารถนาให๎ ป ระชาชนบรรดาเผํ า และ
ประเทศชาติ เดินไปสูํจุดหมายของการเป็นสังคมนิยมตามแนวทางของพรรคฯ เราที่ได๎วางไว๎
นอกจากสมาชิกพรรค ฯ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนา
ไปสูํเปูาหมายที่พรรค ฯ กําหนดไว๎แล๎ว ผู๎นํากับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน คือมีอุดมการณ์รํวมกันในการนําพาประเทศให๎เป็นอิ สระจากศัตรูของชาติ และพัฒนาประเทศ
ให๎เจริญรุํงเรืองนับแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังความวํา (ทุกคนที่อยูํในสังคมยุคใหมํต๎องรู๎บุญคุณผู๎นํา , ๒๓
มีนาคม ๒๐๑๑)
ຘໆຄຘາຌໄຎກໞທາຌຌແຓຸ່ຌຑກ ແຖະ ຏ້ຌາເປົາ ໄຈ້ດຌດຌຈໟາຌນ ກໝຌຆົຌຆຌ ແຖະ ຓີຘະຉຆາຈຘຄ ງບຓ
ຘະນ ະຘ ຈຘໞທຌຉົ ທເຑ ໆບຎະເຈຆາຈ … ຆ ໆຄເທຖາໃຈກ ປໟບຄ າຂທ ຌີໆທໞາ: ຑ ກຎະຆາຆົຌຎະຉ ທ ຈຖາທ
ແຓຸ່ຌກາເຌີຈຓາາກຎະຆາຆົຌ ແຖະ ເປຈທຽກຄາຌປຍໃຆ້ຎະຆາຆົຌ ກຘໆຄດຸ່າຄກຓີແຉຸ່ນທຄ ດາກໃນ້ຎະ-

สิ่งที่สําคัญยิ่งกวํานั้นก็คือ พรรค และผู๎นําเราได๎ยืนหยัด
ในหลั ก การเกี่ ย วกั บ ชนชั้ น มี สํ า นึ ก ของความเป็ น ชาติ อ ยํ า งสู ง ยอมสละสิ ท ธิ์ สํ ว นตั ว เพื่ อ
ประเทศชาติเสมอ ดังคําขวัญที่วํา พรรคประชาชนปฏิบัติลาว กําเนิดจากประชาชน ทํางานรับ
ใช๎ประชาชน ทุกสิ่งทุกอยํางก็ล๎วนแตํมุํงหวังให๎ประเทศชาติมีความเจริญผาสุก
ເຈຆາຈ ຓີທາຓະເຖີຌຏາຘກຄຌຌ. –

อีกทั้งมีทัศนะวํา พรรคฯ นอกจากจะมีความแนบแนํนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู๎นําที่บริหาร
ประเทศแล๎ว ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนด๎วยการยืนเคียงบําเคียงไหลํกับประชาชน
เพื่อพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ ดังความวํา (ทุกคนที่อยูํในสังคมยุคใหมํต๎องรู๎บุญคุณผู๎นํา , ๒๓
มีนาคม ๒๐๑๑)

๖๔

ຑກຎະຆາຆົຌ ຎະຉທຈຖາທ ຍໆໄຈ້ດຸ່ໂຈຈຈໞຽທ ຆໆຄເທຖາໃຈກໄຈ້ດຸ່ຽຄຍໞາຽຄໄນໆກຍຓະນາຆົຌ ນ ຑໆແຓຸ່

–
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวไมํได๎อยูํโดดเดี่ยว ไมํวําเวลาใดก็ยืนเคียงบําเคียงไหลํกับมหาชนหรือ
พํอแมํประชาชนบรรดาเผํา เพื่อพัฒนาประชาชนให๎กินดีอยูํดี และเพื่อประเทศชาติเสมอ
ຎະ ຆາຆົຌຍຌຈາເຏົໆາ ເຑໆບຆບກເບົາທາຓດຸ່ຈີກຌຈີຓາຘຸ່ຎະຆາຆົຌ ກຎະເຈຆາຈຂບຄຉົຌດຸ່ຘະເໝີ.

คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎ตอกย้ําวํา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎ ยืนหยัดเคียงบําเคียงไหลํ
ประชาชนมานับตั้งแตํอดีตที่มีการกํอตั้งพรรคฯ ไมํวําจะเป็นการตํอสู๎เพื่อปลดแอกลาวจากจักรวรรดิ
นิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุ บัน ดังนั้ นพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว
เทํานั้นที่สามารถนําพาชาติและประชาชนให๎รอดปลอดภัยและสร๎างความเจริญรุํงเรืองให๎แกํประเทศ ดัง
ความวํา (สุวัน ทีละวง, ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๑)
ຎະເຈຖາທເປົາໄຈ້ປຍກາຌຎົຈຎຸ່ບງຓາໄຈ້ 35 ຎີແຖ້ທ ຆົໆທໄຖງະເທຖາ 35 ຎີຌີ ຑກ ແຖະ ຖຈຊະຍາຌ
ໄຈ້ຆຌ
ີ າ-ຌາຑາ ຎົກຎກປກຘາ ແຖະ ຘໟາຄຘາຎະເຈຆາຈໄທ້ໄຈ້ເຎຌດຸ່າຄຈີ ຑທກເປົາເນຌໄຈ້ທໞາ … ຖາທເປົາ
ໄຈ້ຑຈະຌາໃນ້ະເຖີຌກໟາທໜໟາໃຌນາງຈໟາຌ ເຊຄແຓຸ່ຌທໞາຘຈຉໄຈ້ຑະງາງາຓເໆບຌໄນທ ຓໟາຄເຑາຖາງ
ຖະຍບຍໃໝຸ່ຂບຄຑທກເປົາຈໟທງນາງປຍກາຌ ແຉຸ່ຑກ ແຖະ ຖຈຊະຍາຌ ກ ໄຈ້ຆີຌາ-ຌາຑາຎະຆາຆົຌຖາທ
ຍຌຈາເຏົໆາ ຉຘ
ໆ ້ຎົກຎກປກຘາຎະເຈຆາຈໄທ້ໄຈ້ດຸ່າຄໝຌົຄ ຘໟາຄຎະເຈຖາທໃນ້ກາຌປຸ່ຄເປບຄ ແກ້ໄຂຆີທຈ
ກາຌເຎຌດຂ
ຸ່ ບຄຎະຆາຆົຌຍຌຈາເຏົໆາ ງົກຖະຈຍຆີທຈກາຌເຎຌດຂ
ຸ່ ບຄຎະຆາຆົຌໃນ້ຈີຂຌ
 ເຖບງ.

ประเทศลาวเราได๎รับการปลดปลํอยมาได๎ ๓๕ ปีแล๎ว ชั่วระยะเวลา ๓๕ ปีนี้ พรรคและรัฐบาล
ได๎ชี้นําและนําพาปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติไว๎ได๎เป็นอยํางดี จะเห็นได๎วํา...ประเทศเรา
ได๎พัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎าในหลายด๎าน ถึงแม๎จะมีศัตรูพยายามใช๎วิธีการหลายรูปแบบที่จะล๎ม
ล๎างระบอบการปกครองของเรา แตํพรรคและรัฐบาลก็ได๎ชี้นําและนําพาประชาชนลาวบรรดา
เผําตํอสู๎ปกปักรักษาประเทศชาติไว๎ได๎อยํางมั่นคง สร๎างประเทศลาวให๎เจริญรุํงเรือง แก๎ไขชีวิต
ความเป็นอยูํของประชาชนบรรดาเผํา ยกระดับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้นเรื่อย ๆ
แม๎ในยุคสมัยปัจจุบันพรรคฯ ยังคงทํางานด๎วยการนําพาประเทศให๎มีความเจริญ ก๎าวหน๎าอยําง
เทําเทียมกับประเทศตําง ๆ ในอาเซียน ความวํา (เพื่อกองประชุมใหญํของพรรคเรา, ๑๔ มีนาคม
๒๐๑๑)
... และปั จ จุ บั น ก็ กํ าลั งนํ า พาปวงชนลาวเราสื บ ตํ อ สร๎ า ง และบู รณะระบอบประชาธิ ปไตย
ประชาชนตามจุดมุํงหมายของสังคมนิยม ... ประชาชนลาวบรรดาเผําล๎วนมีความเชื่อมั่นอยําง
๖๕

เต็มเปี่ยมตํอความสามารถของพรรคที่จะนําพาประเทศชาติก๎าวสูํความรุํงเรืองวัฒนา เทียบเทํา
กับการพัฒนาของบรรดาประเทศในภาคพื้น(อาเซียน)และในโลก
ด๎วยเหตุนี้พรรค ฯ จึงมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอประเทศชาติและประชาชนลาว โดยคอลัมน์
“นานาสาระ” ได๎ตอกย้ําวํานับตั้งแตํเริ่มมีการกํอตั้งพรรค ประชาชนปฏิวัติมาจนถึงปัจจุบัน นโยบาย
ตําง ๆ ที่พรรค ฯคิดออกมานั้นล๎วนมุํงที่ประโยชน์ของประชาชนและเพื่อการพัฒนาประเทศชาติเ ป็น
หลัก และพรรคฯ ได๎พยายามพัฒนาปรับปรุงนโยบายตําง ๆ ให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นอยูํเสมอ ดังจะเห็นได๎จากการ
กําหนดนโยบายของพรรค ฯ ในแตํละครั้งที่มีการประชุมใหญํสามัญ ดังนั้นความสําเร็จของพรรค ฯ ก็
คือความสําเร็จของประเทศและประชาชน ดังความวํา “นับแตํได๎มีการกํอตั้งพรรคฯ ขึ้นมา พรรคเราได๎
ดําเนินการประชุมใหญํของพรรคมา ๘ ครั้งแล๎ว ในแตํละครั้งของการประชุมใหญํ พรรคเราได๎ค๎นคว๎า
ปรึกษาหารือปัญหาแนวทางแผนนโยบายยุทธศาสตร์อันสําคัญเพื่อประเทศชาติได๎เจริญก๎าวหน๎าขึ้น จาก
ผลสําเร็จนี้สูํผลสําเร็จใหมํยิ่งใหญํกวําเกํา” (เพื่อกองประชุมใหญํของพรรคเราฯ, ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๑)
โลกทัศน์ที่เกี่ยวกับการปกครองนี้สอดคล๎องกับระบอบการปกครองของลาว ที่พรรคฯ ผู๎บริหาร
ประเทศมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กลําวคือ พรรค ฯ เป็นผู๎เลือกผู๎นําพรรค ฯ คือเลขาธิการพรรค ฯ
ซึ่งเลขาธิการของพรรค ฯ ก็จะดํารงตําแหนํงประธานประเทศ รวมทั้งยังเป็นผู๎เลือกคณะรัฐมนตรีในการ
บริหารประเทศด๎วย ดังนั้นพรรค ฯ ผู๎นํา และรัฐบาลจึงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อความ
มั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศ บุคคลที่ได๎รับการคัดเลือกจากพรรค ฯ จึงต๎องมีทั้ง
ความรู๎ ค วามสามารถและความดี ต ามอุ ด มการณ์ ข องพรรค ฯ เพื่ อ พั ฒ นาประเทศให๎ เ จริ ญ ทํ า ให๎
ประชาชนมีการกินดีอยูํดี ซึ่งจะสํงผลให๎เสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคง เมื่อรัฐบาลมีเ สถียรภาพนั่น
ก็หมายถึงความมั่นคงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด๎วย เพราะพรรค ฯ เป็นผู๎คัดเลือกบุคคลขึ้นมา
บริหารประเทศอีกทั้งเป็นผู๎กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ทั้งก็เพื่อสืบทอดการปกครองระบบ
สังคมนิยมที่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนําเพียงพรรคเดียวในการปกครองประเทศ ดังจะเห็น
ได๎จากการที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมตั้งแตํฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ.
๒๕๑๘) วํา “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ชี้นําการใช๎อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
ตุลาการและอํานาจบริหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๓)
โลกทัศน์ด้านเศรษฐกิจ
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ลาวมีทัศนะวําเศรษฐกิจคือพลังในการขับเคลื่อนประเทศ แตํทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจต๎องให๎
สอดคล๎องกับบริบทของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลก มีรายละเอียดดังนี้
๑. เศรษฐกิจเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
ลาวมีโลกทัศน์วําเศรษฐกิจเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให๎พัฒนา โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง การผลิตไฟฟูาเป็นพลังงานเพื่อนํามาใช๎ในการพัฒนาประเทศ นับเป็นตัวจักรสําคัญที่นอกจาก
จะทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางก๎าวกระโดดแล๎ว ยังทําให๎เศรษฐกิจด๎านตําง ๆ มีการพัฒนาซึ่งนําไปสูํ
การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอีกด๎วย ดังคํากลําวของพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตซึ่ง
เป็นต๎นแบบของพรรคคอมมิวนิสต์ในลาวที่กลําววํา (ดอกซ๎อน ดอนโขง, ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓)
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- ในบรรดา ประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ได๎ถือเอาการพัฒนาพลังงานไฟฟูาเป็นอันดับต๎นที่สําคัญเพื่อเป็น
พื้ น ฐานในการพั ฒ นาประเทศไปสูํ ก ารเป็ น ประเทศอุ ต สาหกรรมในด๎ า นตํ า ง ๆ ที่ ทั น สมั ย
ตัวอยํางเชํน อดีตสหภาพโซเวียตที่ได๎นิยามความหมายของสังคมนิยมวํา ไฟฟูาคืออํานาจของ
โซเวียต
ໂຆທຽຈ ໄຈ້ໃນ້ຌງາຓທາຓໝາງຂບຄຘຄົຓຌ ງົຓທໞາ: ໄຒຒ້າ+ບາຌາຈໂຆທຽຈ

โดยเฉพาะอยํางยิ่งพลังงานไฟฟูาจากน้ํา เป็นสิ่งที่มีคุณคําและเป็นพลังงานสะอาดไมํกํอมลพิษ
ให๎แกํโลกและสังคม แตํการที่พลังงานไฟฟูาจากน้ําไมํได๎ความนิยมเหมือนพลังงานจากน้ํามันนั้นลาวให๎
เหตุผลวําเนื่องจากมีกระบวนการในการพยายามลดทอนความสําคัญของพลังงานไฟฟูาจากน้ํา คือ
ประเทศมหาอํานาจทุนนิยมทางเศรษฐกิ จอยํางสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรที่ต๎องการกุมอํานาจประเทศ
ตําง ๆ บนโลกนี้ ดังความวํา (ทิดดี, ๑๔ ตุลาคม ๒๐๑๔)
เพราะวําพลังงาน(น้ํา)นี้จะล๎มเศรษฐีน้ํามัน ล๎มระบบเศรษฐกิจอเมริกาที่เอาคําของเงินดอลลาร์
ผูกขาดกับราคาน้ํามัน ไมํเพียงเทํานั้น การใช๎พลังงานอื่นแทนน้ํามันยังมีผลตํอการจัดระเบียบ
โลก เพราะคําเงินดอลลาร์สหรัฐ (Petrodollar) ผูกพันอยูํกับระบบอุตสาหกรรมน้ํามันโลก ซึ่งมี
สหรัฐกับซาอุดิอาระเบียและกลุํม APEC และกลุํมบริษัทน้ํามัน Seven Sisters ที่ครอบงํา
พลังงานโลกนั้น พวกเขากําหนดให๎น้ํามันเป็นเครื่องค้ําประกันคําเงินดอลลาร์ …ระบบนี้ทําให๎
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อเมริกาครองความมั่งคั่งเป็นเศรษฐีโลกอยูํหลายสิบปี ทําให๎มีสิทธิ์ชี้ตีนชี้มือไปจัดการทุกปัญหา
ในโลก ... ที่กลําวเชํนนี้ก็เพื่ออยากให๎เข๎าใจวําทําไมการพัฒนาพลังงานจากน้ําจึงไมํพัฒนามาก
เหมือนน้ํามัน เนื่องจากมันขัดกับผลประโยชน์ของเศรษฐีน้ํามัน
การที่คอลัมน์ “นานาสาระ” กลําวอ๎างเชํนนี้เนื่องจากบริษัท Seven Sisters ซึ่งเป็นกลุํมบริษัท
ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู๎บุกเบิกการค๎าน้ํามันในยุคแรก ๆ ของโลก ได๎แกํ (๑) บริษัทStandard Oil of
New Jersey ตํอมาเป็นบริษัท เอ็กซอน (๒) บริษัท Standard Oil Company of New York (หรือ
Socony ตํอมาเป็นบริษัท โมบิล ซึง่ สองบริษัทนี้ตํอมาได๎ควบรวมกิจการรํวมกันเป็นบริษัทเอ็กซอนโมบิล
ExxonMobil) (๓) บริษัท Standard Oil of California (SoCal ตํอมาเป็นบริษัท เชฟรอน) ภายหลัง
มีบริษัทใหมํๆเกิดเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ได๎แกํ (๔) บริษัทรอยัลดัชต์เชลล์ (หรือบริษัทเชลล์ซึ่งเป็น
บริษัทรํวมทุนระหวํางเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษ) (๕) บริษัทบีพี เป็นบริษัทของอังกฤษซึ่งมีสาขาอยูํที่
สหรัฐอเมริกา (๖) บริษัทกัลฟ์ออยล์ และ(๗)บริษัทเท็กซาโกของสหรัฐอเมริกา จึงมีผู๎ตั้งชื่อให๎กลุํมบริษัท
น้ํามันยักษ์ใหญํทั้งเจ็ดนี้วํา เซเวนซิสเตอร์ (Seven Sisters) ถือวําเป็นกลุํมบริษัทที่มีอิทธิพลตํอวงการค๎า
น้ํามันในยุคนั้นอยํางมาก เพราะมีสํวนแบํงปริมาณน้ํามันสํารองถึงร๎อยละ ๘๕ ของทั้งโลกในยุคนั้น แตํ
ภายหลัง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อกลุํมประเทศผู๎ผลิตน้ํามันในแถบตะวันออกกลาง ได๎แกํ อิหรําน อิรัก
คูเวต ซาอุดีอาระเบีย เวเนซุเอลา กาตาร์ ลิเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย ไนจีเรีย เอลกวาดอร์
อังโกลา (กาบอง ลาออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘) และ อินโดนีเซีย (ลาออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒) ได๎รวมกลุํม
กันกํอตั้งเป็นองค์การประเทศผู๎สํงน้ํามันเป็นสินค๎าออก หรือ โอเปค (OPEC) ขึ้น เพื่อต๎องการรักษา
ผลประโยชน์และสิทธิในทรัพยากรของประเทศตัวเองทําให๎โอเปกเป็นกลุํมประเทศผู๎สํงออกน้ํามันที่มี
ปริมาณสํารองน้ํามันดิบมหาศาลรวมกันราว ๆ ร๎อยละ ๘๐ ของทั้งโลกในปัจจุบัน ทําให๎บทบาทของผู๎
กําหนดราคาของน้ํามันโลกเปลี่ยนไป (มูลนิธิเพื่อผู๎บริโภค, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๒. พัฒนาเศรษฐกิจต้องสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ลาวมีโลกทัศน์วํา เศรษฐกิจมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศอยํางมาก แตํการ
พัฒนาเศรษฐกิจต๎องขึ้นอยูํกับบริบทของแตํละประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง สปป.ลาวเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งนับวําเป็นจุดแข็งของประเทศ จึงควรใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ กลําวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต๎นทุนทาง
เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ ดังความที่กลําวถึงการเปิด เออีซี (AEC) วําต๎องใช๎จุดแข็งของการที่เป็น
ประเทศเกษตรกรรมให๎เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ ความวํา (แนวลาว, ๓๐ ตุลาคม ๒๐๑๓)
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ຖາທ ຓີຑົຌຖະເຓບຄໜໟບງ ໃຌບະຌາົຈເຆໆບທໞາ ຑາກຍຖກາຌ ແຖະ ຘຌໟາາກກະຘກາ ະເຎຌກຸ່ຓີໆຘໟາຄ
ຖາງປຍໃນ້ກຍຎະຆາຆົຌໄຈ້ຈີ … ຘະແຈຄໃນ້ເນຌທໞາ ກາຌຑຈະຌາຎະເຈເປົາໄຎຊກາຄ ີຘ
ໆ ົໆຄເຘີຓໃນ້
ຓີກາຌຎກ-ກາຌຖໟຽຄເຌຌໃຘຸ່ຂົຄເຂຈກະຘກາ ີຎ
ໆ ະຆາຆົຌເປົາຘໞທຌໃນງໞດຈຊເຎຌບາຆີຍກທຓ 80%. ກະຘກາບຌຆີ ກະຘກາຘະບາຈ ກະຘກາີໆຈີະເຎຌຉົທຆໞທງໃຌກາຌເປຈໃນ້ຖາງປຍຂບຄຆາທກະຘກບຌເປົາ

ลาวมีพลเมืองน๎อย ในอนาคตเชื่อวําภาคบริการและสินค๎ากสิกรรมจะเป็นกลุํมที่ สร๎าง
รายรั บ ให๎ กับประชาชนได๎ดี ...แสดงให๎เห็ นวําการพัฒ นาประเทศของเราไปถูกทางแล๎ ว ที่
สํงเสริมให๎มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในเขตกสิกรรมซึ่งประชาชนเราสํวนใหญํยึดถือเป็นอาชีพ
กวํา ๘๐% กสิกรรมอินทรีย์ กสิกรรมสะอาด กสิกรรมที่ดีจะเป็นตัวชํวยในการสร๎างรายได๎ของ
กสิกรให๎สูงขึ้น
ຘຄຂຌ.-

โลกทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับจุดแข็งของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาตินี้ ลาวได๎เตรียมพร๎อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจด๎วยการเป็นฐานการผลิตเกษตรกรรมสีเขียว
ดังทีส่ ะลอง ทินนะวง (อ๎างในอาหมัด เบ็ญอาหวัง, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) นักวิชาการเกษตรกรมปลูกฝัง
กระทรวงกสิกรรมและปุาไม๎ ได๎กลําววํา “ลาวมีดินที่สมบูรณ์กวํา ตํอไปสิ่งที่ลาวกําลังจะดําเนินการคือ
เน๎นในเรื่องของคุณภาพ ทําเป็นข๎าวอินทรีย์เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะข๎าวหอม “สังข์ทอง” ถือเป็นข๎าว
พันธุ์ของลาว ที่ เป็นที่ต๎องการของตลาดบนทั้งจีนและญี่ปุน ” นอกจากการปลูกข๎าวอินทรีย์แล๎ว สิ่งที่
สะท๎อนวําลาวสํงเสริมการปลูกเกษตรอินทรีย์อยํางจริงจังคือ เมื่อบริษัทนักลงทุนชาวจีนที่เข๎ามาทําสวน
เกษตรปลูกกล๎วยหอมใน สปป.ลาวเพื่อสํงออกตลาดตํางประเทศ นักลงทุนชาวจีนได๎ลักลอบนําสารเคมีที่
เป็นพิษเข๎ามาใช๎ในการทําเกษตร รัฐบาลลาวได๎ใช๎มาตรการทางกฎหมายเข๎าไปดําเนินการด๎วยสั่งห๎าม
ทุกแขวงไมํให๎ออกใบอนุญาตแกํนักลงทุนบริษัทจีนนั้นอีก และได๎ ห๎ามขยายพื้นที่การปลูกกล๎วยเพิ่มเติม
ใน สปป. ลาวอีก (สํานักขําวของทางการกลําว, อ๎างใน ผู๎จัดการออนไลน์, ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙)
นอกจากนี้ โ ลกทั ศน์ เกี่ย วกับการพัฒ นาเศรษฐกิจ ให๎ ส อดคล๎ องกับ จุดแข็งของประเทศที่ ใ ช๎
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต๎นทุนการผลิตทางเศรษฐกิจ อีกประการหนึ่งที่ถูกตอกย้ําให๎เดํนชัดขึ้นด๎วยภาพ
ของการสร๎างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟูาที่นอกจากจะทําให๎ประเทศพัฒนา ประชาชนมีไฟฟูาใช๎และมี
ความเป็นอยูํที่ดีขึ้นแล๎ว ยังเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํประเทศชาติด๎วย ดังความวํา (ดอกซ๎อน ดอนโขง,
๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔)

๖๙

ກາຌຑຈະຌາຑະຖຄຄາຌໄຒຒ້າຌາຉົກໄຈ້ຓີກາຌຂະນງາງຉົທດຸ່າຄທໞບຄໄທ… ຓາປບຈຎີຌີຓີຄໝົຈ 21
ເຂໆບຌແຖ້ທ ແຖະໃຌົໆທຎະເຈຓີົທເປບຌີໆໄຈ້ໃຆ້ໄຒຒ້າແຖ້ທກທໞາ 80% ແຖະ1/3ຂບຄຖາງປຍແນຸ່ຄ
ຆາຈ ແຓຸ່ຌໄຈ້າກກາຌຂາງໄຒຒ້າຈໆຄຌຌ ໆຄເທົາທໞາ ເຂໆບຌຑະຖຄຄາຌໄຒຒ້າໄຈ້ຎະກບຍຘໞທຌໃນງໞນທຄເຂົາ
ໃຌກາຌຖຍຖໟາຄທາຓກງາກຂບຄຎະຆາຆົຌຖາທ.

การพัฒนาพลังงานไฟฟูาจากพลังน้ําได๎ขยายตัวอยํางรวดเร็ว ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๑ เขื่อนแล๎ว
ทําให๎ทั่วประเทศสามารถใช๎ไฟฟูาได๎ถึงร๎อยละ ๘๐ และหนึ่งในสามของรายรับของประเทศก็
ได๎มาจากการขายไฟฟูา ดังนั้นเขื่อนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ชํวยลบล๎างความทุกข์ยากของประชาชน
ลาว
อยํางไรก็ตาม ลาวมีทัศนะวํา การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต๎นทุนการผลิตทางเศรษฐกิจนั้น
ต๎อ งไมํ ส ร๎ า งมลพิ ษ ให๎ แกํ สิ่ ง แวดล๎ อ มและสั ง คม โดยยกตั ว อยํ า งเขื่ อนน้ํ า เทิน ๒ ซึ่ง สร๎ า งเพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟูาวํา ได๎รับการยกยํองให๎เป็นต๎นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพราะคํานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล๎อม ดังความวํา “ຉົທດຸ່າຄ ເຂໆບຌຌາເີຌ 2 ຘໟາຄຘາເຖຈເຓໆບຎີ 2010ໄຈ້ຊກງົກງໟບຄທໞາເຎຌເຂໆບຌ
ຉົທແຍຍແນຸ່ຄທາຓງຌງົຄາຄເຘຈຊະກ ຈ ຘໆຄແທຈຖໟບຓແຖະ ຘຄົຓ - ตัวอยํางเขื่อนน้ําเทิน ๒ ที่สร๎างเสร็จ
เมื่อปี ๒๐๑๐ ได๎รั บการยกยํองวําเป็นเขื่อนต๎นแบบของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และ
สังคม” (ดอกซ๎อน ดอนโขง, ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔) ซึ่งแตกตํางจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชียที่ใช๎
พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟูาซึ่งเป็นพลังงานที่ไมํสะอาด และไมํเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
คนในสังคม แม๎วําประเทศเหลํานั้นจะได๎ชื่อวําเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง ดังนั้นลาวจึงโชคดีที่สุดที่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไมํสร๎างมลพิษให๎กับโลก ดังความวํา “ຎະເຈເປົາໂຆກຈີີໆຘຈ ເຑາະທໞາ
ກາຌຘໟາຄໂປຄຄາຌຏະຖຈໄຒຒ້າ ແຓຸ່ຌຓາາກຑະຖຄຌາ ເຆໆຄເຎຌແນໆຄໄຒຒ້າີໆຘະບາຈ ຍໆເຎຌຑຈໄຑຉໆຘໆຄແທຈຖໟບຓ ຍໆ

–ประเทศเราโชคดีที่สุด เพราะวําการสร๎างโรงงานผลิตไฟฟูามาจากพลังน้ํา
ซึ่งเป็นแหลํงไฟฟูาที่สะอาด ไมํเป็นพิษภัยตํอสิ่งแวดล๎อม ไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งมีชีวิต ” (บทเรียนราคา
แพงจากโรงไฟฟูานิวเคลียร์, ๕ เมษายน ๒๐๑๑)
ຘົໆຄຏົຌຘະໟບຌຉໆຘໆຄີໆຓີຆີທຈ.

ทั้งนี้โลกทัศน์เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นต๎นทุนการผลิตนี้ เป็นผลจากการที่ลาวมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไมํดีพอ แตํรัฐจําเป็นต๎องใช๎เงิน
งบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อให๎ลาวหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศที่ด๎อยพัฒนา และให๎
ประชาชนหลุดพ๎นจากความทุกข์ยากภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่
วางไว๎ จึงจําเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํอยํางมากมายเป็นต๎นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อนําเงินมา
พัฒนาประเทศ สอดคล๎ องกับความเห็นของทรงฤทธิ์ โพธิ์เงินวํา “พรรคฯ และรัฐบาลลาวจึงมองหา
๗๐

แนวทางที่จะแก๎ไขปัญหาโดยเล็งเห็นวําทรัพยากรแหลํงน้ําที่มีอยูํอยํางมากมายสามารถที่จะนํามาใช๎
ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได๎ ปริมาณมหาศาล ซึ่งก็เป็นที่มาของเปูาหมายในการพัฒนาสปป.ลาวให๎
เป็นผู๎สํงออกพลังงานไฟฟูารายใหญํของเอเชียที่พรรคฯ ลาวเรียกวํา “หม๎อไฟแหํงเอเชีย” หรือ Battery
of Asia นั่นเอง (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ซึ่งเปูาหมายการเป็นหม๎อไฟแหํงเอเชียนั้น
ลาวตั้งเปูาวําจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (สํานักงานพัฒนาข๎าราชการพลเรือน.(มปป., หน๎า
๗๓) สอดคล๎องกับผลการศึกษาของสํานักงานพัฒนาข๎าราชการพลเรือน (มปป., หน๎า ๒๙) ที่กลําวถึง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว วํา “ทรัพยากรธรรมชาติของ สปป.ลาว รวมทั้งภาคการเกษตร ปุา
ไม๎ การเพิ่มขึ้นของเขื่อนไฟฟูาพลังน้ํา และทรัพยากรแรํธาตุ เป็นเสาหลักให๎กับเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรัฐบาลมีเปู าหมายที่จ ะใช๎ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติเพื่อเป็นตัว ขับเคลื่ อนในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ผํานการเข๎ามาลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศ”
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกต้องระมัดระวัง ลาวมีโลกทัศน์วํา
เศรษฐกิจแบบตะวันตกซึ่งครอบคลุมโลกอยูํอยูํนั้น เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ทําให๎เศรษฐกิจของ
ประเทศ สปป.ลาว มีการพัฒนาอยํางรวดเร็ว ก็จริง แตํการพัฒนาเศรษฐกิจตามอยํางตะวันตกนั้น ต๎อง
รอบคอบระมัดระวัง เพราะผลกระทบที่มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะสร๎างความเสียหาย
อยํางใหญํหลวงตํอประเทศชาติและประชาชน ดังที่ ได๎กลําวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นต๎นแบบของ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม ก็ ยั ง ประสบกั บ ความหายนะได๎ เ พราะพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบไมํ
ระมัดระวัง ความวํา “ກາຌຑຈະຌາເຘຈຊະກຈແຍຍບາເຓຖກາຌຌ ເປຈໃນ້ົຌຓີຌໄຘຍຖໂຑກຌງົຓໃຆ້ໞາງເກີຌ
ຉົທ ຌແຓຸ່ຌຎະເຈໃຈເຈີຌຉາຓ ຌຌງົຓແຍຍຌີຓີແຉຸ່ຆ ຉາງຄດຌ !.- การพัฒนาเศรษฐกิจแบบอเมริกันนั้น
ทําให๎คนมีนิสัยบริโภคนิยม ใช๎จํายเกินตัว หากประเทศใดเดินตามทุนนิยมแบบนี้มีแตํตายทั้งเป็น ” (ทิด
ดี, ๑๐ ธันวาคม ๒๐๑๓) ความอีกตอนหนึ่งที่สะท๎อนวําต๎องพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมด๎วยความ
ระมัดระวัง เพื่อปูองกันกระแสบริโภคนิยมที่เน๎นการบริโภคจนเกินพอดีอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิ
วัตน์ ดังความวํา “ຉໟບຄໄຈ້ປ້ ຌກະແຘໂຖກາຑທຈ ປ້ ຌກົຌໄກຉະນາຈ ຍໆຆຌະຑາຈຑຄຉົກເຎຌເນງໆບ ຉົກເຎຌ
າຈຂບຄຓ ຌໂຈງຍ ໆປ້ຘ ກຉົທ.-

ต๎องได๎รู๎ทันกระแสโลกาภิวัตน์ รู๎ทันกลไกตลาด มิฉะนั้นจะพลาดพลั้งตก

เป็นเหยื่อของมันโดยไมํรู๎สึกตัว” (ทิดดี, ๑๐ ธันวาคม ๒๐๑๓)
โลกทัศน์ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับบริบทของประเทศและบริบทโลกนี้เป็นไป
ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๗ ที่เสนอตํอกองประชุมใหญํครั้งที่ ๙ ของ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๑ ซึ่งได๎กําหนดจุดมุํงหมายการพัฒนาเศรษฐกิจไว๎
๗๑

๔ เปูาหมาย (นโยบายบุกทะลุด๎านเศรษฐกิจ ) โดยให๎สอดคล๎องกับโอกาสทางเศรษฐกิจและสภาวะ
แวดล๎อมของเศรษฐกิจโลกดังนี้ (บุกทะลุด๎านเศรษฐกิจ, ๒๘ มีนาคม ๒๐๑๑)
๑. ทําให๎เศรษฐกิจของชาติขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมั่นคงถึงปี ๒๐๑๕ โดยมียอดผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศเฉลี่ยตํอหัว ๑,๗๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๒. บรรลุเปู าหมายแหํ งสหั สวรรษด๎านการพัฒ นา สร๎างโครงสร๎างพื้นฐานและเทคนิคที่จําเป็น
จํานวนหนึ่ งเพื่อทําให๎ป ระเทศหลุดพ๎นจากสภาพประเทศด๎อยพัฒ นาในปี ๒๐๒๐ ด๎ว ยการ
พัฒนาประเทศสูํการเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัย
๓. สร๎างความกลมเกลีย วและเหมาะสมระหวํางการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒ นาวัฒนธรรมสังคมและการปกปักรักษาสภาพแวดล๎อมธรรมชาติให๎ยั่งยืน
๔. รักษาเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในสังคมอยํางหนักแนํน
ด๎วยการเชื่อมโยงเข๎ากับบริบทของประเทศและสากล
โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจของลาวนี้สืบเนื่องจากนับตั้งแตํ สปป.ลาวได๎ปลดแอกประเทศ “ได๎มี
การนํ าระบบเศรษฐกิจ แบบสั งคมนิ ย มมาใช๎ แตํ ก็ไมํป ระสบความสํ าเร็ จ ประเทศมีความยากจน
ประชาชนมีความอดอยากแร๎นแค๎น รัฐไมํมีเงินที่จะซื้อสินค๎าและวัตถุดิบจากตํางประเทศมาขาย บรรดา
พํอค๎าตํางพากันปิดกิจการและลักลอบหนีออกนอกประเทศเป็นจํานวนมาก” (อภิรดี แข๎โส, ๒๕๕๓, หน๎า
๓๗-๓๙) ลาวจําเป็นต๎องเปลี่ยนมาใช๎นโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ด๎ว ยการเปิ ดประเทศรั บ การลงทุน จากตํ างประเทศ ซึ่งลาวเรียกวํา “กลไกเศรษฐกิจ ใหมํ ” (New
Economic Mechanism: NEM) (ภูมิวิไล ศิริพลเดช, ๒๕๕๐, หน๎า ๑๑๑) ทําให๎เศรษฐกิจลาว
เจริญเติบโตมาก แตํอยํางไรก็ตาม ลาวก็ตระหนักเป็นอยํางดีถึงผลกระทบด๎านลบอันเกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย ม จึ ง ได๎พ ยายามควบคุม การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยํางระมัดระวัง ซึ่ ง
สอดคล๎ องกับ ผลการศึกษาของศรี ป ระภา เพชรมี ศรี (๒๕๔๒, หน๎า ๒๓๒-๒๓๓) ที่วํา “แม๎ล าวจะ
ประกาศสนับสนุนเศรษฐกิจแบบตลาด แตํแผนพัฒนาเหลํานี้ก็ยังเน๎นการสํงเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่
เน๎นให๎ ประชาชนพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. ๑๙๙๗
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งเป็นบทเรียนให๎ลาวดําเนินนโยบายเศรษฐกิจอยํางระมัดระวังมากขึ้น ” นอกจากนี้
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบั บ ที่ ๗ ปี ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘) และแผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ฉบั บ ที่ ๘ ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) นั้น ลาวได๎กํา หนดกรอบและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจให๎สอดคล๎องกับบริบทของประเทศและบริบทของเศรษฐกิจโลกที่
๗๒

“มุํงเน๎นการพัฒนา ทางสังคมวัฒนธรรมควบคูํไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการรักษาสิ่งแวดล๎อม เพื่อ
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทําให๎ลาวเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมและทันสมัยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เออี
ซีเปลี่ยนประเทศไทย, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
โลกทัศน์เกี่ย วกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศให๎ สอดคล๎ องกับบริบทของประเทศและ
บริบทของเศรษฐกิจโลกนี้ ผลักดันให๎ลาวนําระบบทุนนิยมเสรีมาใช๎กับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย
อาศั ย ปั จ จั ย ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี อ ยูํ เ ป็ น ทุ น นั่ น ก็ คื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ โดยเน๎ น การแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชํน ปุาไม๎ แรํธาตุและที่ดิน ให๎กลายเป็นสินค๎าพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
ประเทศให๎เข๎ากับเศรษฐกิจโลกด๎วยการเปิดรับการลงทุนจากภายนอก (ปิ่นแก๎ว เหลืองอรํามศรี, ๒๕๕๔,
หน๎า๑๕ อ๎างอิงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น , ๒๕๕๖, หน๎า ๑๙) ด๎วยเหตุนี้ในแผนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๘ ที่เริ่มใช๎ตั้งแตํปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รัฐบาลลาวจึงวางเปูาหมาย
อัตราการเจริญเติบโตของประเทศขั้นต่ําตํอปีอยูํที่ร๎อยละ ๘.๕ – ๙ (เออีซีเปลี่ยนประเทศไทย, ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖) ทําให๎เศรษฐกิจของลาวพัฒนาก๎าวหน๎ามากขึ้นอยํางรวดเร็ว สอดคล๎องกับรายงาน
ผลการวิจัยของ The Economist Intelligence Unit (อ๎างอิงใน กะปุก, ๒๕๕๗) ที่ระบุวํา
ลาวเป็นหนึ่งใน ๑๐ ประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลก และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เศรษฐกิจ
ลาว จะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ ๘.๕ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการให๎ตํางชาติเข๎ามาทําสัมปทาน
กวํา ๔๗๐ โครงการซึ่งมีมูลคํารวมกันถึง ๕,๙๐๐ ล๎านดอลลาร์ และเป็นผลมาจากการขาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางกว๎างขวาง อีกทั้งคํายืนยันของนายทองสิง ทํามะวง นายกรัฐมนตรี
สปป. ลาว ได๎แถลงตํอที่ประชุมใหญํครั้งที่ ๑๐ ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ระหวํางวันที่
๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผํ า นมาวํ า การปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหํงชาติ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๕๘ สํงผลให๎เศรษฐกิจภายใน สปป. ลาว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ ย ร๎ อยละ ๗.๙ และ ชํ ว งปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ยอดมู ล คํา ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมใน
ประเทศ (GDP) ของ สปป. ลาว มีมูลคํารวมมากกวํา ๑๒,๘๐๐ ล๎านเหรียญสหรัฐ ชึ่งสามารถ
เฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวได๎ที่ระดับ ๑,๙๗๐ เหรียญสหรัฐตํอคนตํอปี ชึ่งเกินระดับที่
คาดการณ์ไว๎ถึง ๒๗๐ เหรียญสหรัฐตํอคน
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผํานมา (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๕๘) การพัฒนามีความชัดเจนในทุก
ๆ ด๎าน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ด๎านเศรษฐกิจมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่องทั้งด๎านการค๎าการลงทุนและการ
บริการ ทําให๎เชื่อมั่นได๎วํา พรรคและรัฐจะสามารถนําพา สปป. ลาวให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศด๎อย
๗๓

พัฒนาได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แนํนอน (คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค,
กระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรมและทํองเที่ยว และกระทรวงแผนการและการลงทุน. มปป., หน๎า ๖๗)
โลกทัศน์ด้านวัฒนธรรม
โลกด๎านวัฒนธรรมที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” มี ๓ ประเด็น ได๎แกํ โลกทัศน์เกี่ยวกับ
ความสําคัญของวัฒนธรรม โลกทัศน์เกี่ยวกับภาษา และโลกทัศน์เกี่ยวกับการแตํงกาย มีรายละเอียดดังนี้
๑. โลกทัศน์เกี่ยวกับความสาคัญของวัฒนธรรม
ลาวมีโลกทัศน์วํา วัฒนธรรมมีความสําคัญเทํากับชาติ หากสูญเสียวัฒนธรรมก็เทํากับสูญเสีย
ชาติไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสมัยปัจจุบัน เพราะรูปแบบการรุกรานเพื่อเข๎ายึดครองประเทศนั้นไมํได๎ใช๎
กําลังอาวุธแยํงชิงเหมือนกับอดีต แตํใช๎การครอบงําวัฒนธรรมแทน ดังความวํา (สุวัน ทีละวง, ๑๔
ธันวาคม ๒๐๑๑)
ງກຘະໄໝຌີ ກາຌຉໆຘ້ຍໆແຓຸ່ຌໃຆ້ທາຓປຌແປຄເຎຌນ ກ ຓີແຉຸ່ທໞານາກທຈະຌະາຖາທເຘໆບຓ ົຌຖາທ
ຎະຊຓ ທຈະຌະາຂບຄຉົຌເບຄ ຌາເບົາທຈະຌະາຂບຄຆາຈບໆຌເຂົາຓາ ຌງົຓນົຄໄນກຍທຈະຌະາ
ຂບຄຆາຈບໆຌແຖ້ທ ຖາທເປົາບາຈຘຌເຘງທາຓເຎຌຆາຈຖາທໄຈ້ ຈໆຄຏ້ຌາເປົາເີງກໞາທເຉບຌຑທກເປົາໄຈ້
ທໞາ: ເສຍວັດທະຘະທ າແມ່ຘເສຍຊາດ. ยุคสมัยนี้

การตํอสู๎ไมํได๎ใช๎ความรุนแรงเป็นหลัก แตํ
เป็นการตํอสู๎ทางวัฒนธรรม หากคนลาวละทิ้งวัฒนธรรมของตนเอง นําวัฒนธรรมของชาติอื่น
เข๎ามาใช๎ นิยมหลงใหลกับวัฒนธรรมของชาติอื่นแล๎ว ลาวเองอาจสูญเสียความเป็นชาติลาวได๎
ดังที่ผู๎นําเราเคยกลําวเตือนพวกเราไว๎วํา สูญเสียวัฒนธรรมก็คือการสูญชาติ
โลกทัศน์เกี่ยวกับความสําคัญของวัฒนธรรมนี้ลาวนําไปผูกโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
ดังจะเห็นได๎จากเมื่อครั้งประชุมใหญํของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๔) นายหมุนแก๎ว ละออบุน กรรมการศูนย์กลางพรรค ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ลาวในขณะนั้น ได๎เน๎นนโยบายการสืบทอดและสํงเสริมมูน เชื้อวัฒนธรรมของชาติในระยะใหมํ ที่สอดรับ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ความวํา (การสืบทอดวัฒนธรรมและเสริมขยายมูลเชื้อวัฒนธรรมของ
ชาติในระยะใหมํ, ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๑)

๗๔

ເປຈໃນ້ຓຖະຈົກທຈະຌະາບຌຖາໞາ ີໆຘຍບຈຓາາກຍຌຑະຍຖຈເປົາຌຌ ງຄົຄເຎຌຑຌຊາຌາຄ
ຈໟາຌຈໃຂບຄຘຄົຓ ເຎຌຎຈໄຑຌຊາຌາຎະກຌທາຓງຌງົຄົຄຉົທຂບຄຆາຈ ເຎຌກາຖຄຈຌໃນ້ເຘຈ-

ทําให๎มรดกวัฒนธรรมอันล้ําคําที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษของเรานั้นยังคงเป็นพื้นฐานทางด๎านจิตใจของสังคม เป็นปัจจัยพื้นฐานค้ําประกัน
ความยืนยงคงตัวของชาติ เป็นกําลังผลักดันให๎เศรษฐกิจ-สังคมของชาติขยายตัวอยํางไมํหยุดยั้ง
ຊະກຈ-ຘຄົຓຂບຄຆາຈ ຂະນງາງຉົທຂຌດຸ່າຄຍດ
ໆ ຈດຄ -

การที่ลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมนั้นเป็นเพราะลาวอาศัยวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งที่รํวม
ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ซึ่งลาวก็ใช๎นโยบายวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๆ ของรัฐ
มาตลอดนับตั้งแตํอดีต เชํนมีการนําการปฏิวัติวัฒนธรรมรํวมกับการปฏิวัติด๎านการเมืองเพื่อปลดแอก
ประเทศจากจักรวรรดินิยมตะวันตก และภายหลังเมื่อสามารถปลดแอกเป็น สปป. ลาวแล๎ว วัฒนธรรมก็
ยังคงเป็นเสาหลักดังจะเห็นได๎จากนับตั้งแตํ ปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) เป็นต๎นมาพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวได๎กําหนดแนวคิด “สามปฏิวัติ ได๎แกํ การปฏิวัติด๎านความสัมพันธ์ทางการผลิต การปฏิวัติ
ด๎านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการปฏิวัติทางอุดมการณ์และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนสังคมเกําให๎เป็น
สังคมนิยมด๎วยการสร๎างระบอบที่เป็นเอกภาพ เพื่อรองรับระบอบใหมํ เศรษฐกิจใหมํ วัฒนธรรมใหมํ
และคนสังคมนิยมใหมํ” (ปรียาภรณ์ กันทะลา, ๒๕๕๓, หน๎า ๗๑) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหํงชาติซึ่งถือว่าเป็นพิมพ์เขียวที่สาคัญเพราะเป็นตัวกาหนดแนวทางพัฒนาประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๘) ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายหลักหนึ่งในสี่ด้านที่ลาวกาหนดในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ งชาติ ก็คื อ “มุํ งการพัฒ นาเศรษฐกิ จอยํา งยั่ งยื นควบคูํไ ปกั บความก๎ าวหน๎ าทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม” (สํานักงานข๎าราชการพลเรือน, มปป., หน๎า
๗๒)
๒. โลกทัศน์เกี่ยวกับภาษา
ลาวมีโลกทัศน์วําภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงการเป็นชาติที่มีอารยธรรมเกําแกํ
การมีภาษาของตนเอง นอกจากจะแสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมที่เกําแกํแล๎วยัง สามารถใช๎ภาษา
เป็นเครื่องมือในการบันทึกวัฒนธรรมของชาติได๎ อีกด๎วย ดังความวํา (ซายคํา จําปาอุทุม, ๕ กันยายน
๒๐๑๑)

๗๕

ຆາຈຖາທແຓຸ່ຌໜໆຄໃຌຍຌຈາຆາຈີໆເກົໆາແກຸ່ ຓີຎະນທຈຘາຈປຸ່ຄເປບຄ ຓີບະຖງະ າຘຄຘົໆຄ ໃຌຌຌຓຌຘະແຈຄບບກດຍ
ຸ່ ໞບຌທໞາ ຆາຈຖາທເຊຄະເຎຌຆາຈຌໟບງ ແຉຸ່ກຓີຑາຘາເຎຌຂບຄຉົຌເບຄ ຆໆຄເຎຌໜໆຄໃຌບົຄຎະກບຍຂບຄທາຓບຈົຓຘົຓຍຌຂບຄຆາຈ ຘະຌຌ ຑາຘາຖາທ ໆຄກາງເຎຌໜໆຄໃຌຓ ຌຓ ຖະຈົກີໆຖາໞາຂບຄ
ຆາຈຖາທ ... ຑາຘາຖາທແຓຸ່ຌໜໆຄໃຌເບກະຖກບຌຘາຌຂບຄຆາຈຖາທ ເຑາະຑາຘາຖາທແຓຸ່ຌທຈະຌະາ
ແຖະ ກ ເຎຌເໆບຄຓ ຍຌ ກທຈະຌະ າ ชาติลาวเป็นหนึ่งในบรรดาชาติเกําแกํที่มีประวัติศาสตร์

รุํงเรือง มีอารยธรรมสูงสํง อันเป็นเครื่องแสดงวําแม๎วําลาวจะเป็นชาติเล็กๆ แตํก็มีภาษาเป็น
ของตนเอง ภาษาประจําชาติเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความอุดมสมบูรณ์ทางอารธรรมของ
ชาติ ฉะนั้นภาษาลาวจึงเป็นหนึ่งในมรดกที่ล้ําคําของชาติลาว ... (เป็น)หนึ่งในเอกลักษณ์ที่
สําคัญของชาติลาว เพราะภาษาลาวคือวัฒนธรรม และเป็นเครื่องมือบันทึกวัฒนธรรม
การที่ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ ดังนั้นคนลาวจึงต๎องชํวยกันอนุรักษ์ด๎วยการใช๎
ภาษาลาวให๎ถูกต๎อง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ต๎องใช๎ คําศัพท์ภ าษาลาว ไมํควรยืมคําศัพท์จากภาษาอื่น
(ภาษาไทย) มาใช๎ เพราะนั่นเป็นการแสดงถึงการขาดความเอกภาพของชาติ ที่สําคัญคือยังแสดงถึงการ
เป็นทาสของชาติอื่นด๎วย ดังความวํา (ซายคํา จําปาอุทุม, ๕ กันยายน ๒๐๑๑)
แม๎วําภาษาลาวจะมีความสําคัญเพียงใดก็ตาม แตํหากคนในชาติไมํเห็นความสําคัญ และรู๎สึก
หวงแหนไว๎ คิดวําอีกไมํนานภาษาลาวก็สูญเหลือเพียงประวัติศาสตร์ที่บํงบอกวําลาวเคยมีภาษา
ใช๎ ... คําศัพท์ภาษาลาวจํานวนหนึ่งที่ใช๎ในปัจจุบันก็ถูกแทนที่ด๎วยคําศัพท์ภาษาอื่น เพราะคิด
วําทันสมัย แตํแท๎จริงแล๎วเป็นการแสดงถึงหัวใจที่เป็นทาสจึงยอมรับให๎ภาษาอื่นมากดขํมภาษา
ของตนเอง ... เหลํานี้แสดงถึงความไมํมีเอกภาพของคนลาวซึ่งปรากฏให๎เห็นได๎จากการใช๎
ภาษา
ความอีกตอนหนึ่งที่ตอกย้ําโลกทัศน์ที่วําคนลาวต๎องใช๎ภาษาลาวเพื่อบํงบอกถึงความเป็นชาติ
หากไมํใช๎ภาษาลาวแสดงวําไมํใชํคนลาว ดังนี้ (สมเพ็ด บุนละวง, ๑๓ กันยา ๒๐๑๑)
ຍປາຌເຑີໆຌກໆງຄເທົາເຉບຌຘະຉທໞາ: ຑາຘາຍບກຆາຈ ຓາຖະງາຈຍບກຉະກຌ າຘຑາຘຈຌີຎະຆາຆົຌຖາທ
ເປົາົຄໄຈ້ປ້ໝົຈກົຌແຖ້ທ,ແຖ້ທກໆດາກຊາຓໞາຌຏ້ໃຆ້ຑາຘາທໞາ: ໞາຌເຎຌຆາຈຖາທນ ຍໆ ?ໞາຌຊຘຌຆາຈ
ຖາທຍ?;ຊໟາແຓຸ່ຌໞາຌຘົຓທຌຍີໆະຘະແຈຄທາຓເຎຌຖາທບບກຓາແຓຸ່ຌຍຖະ?.

๗๖

โบราณทํานมีคําพูดที่เตือนสติวํา ภาษาบอกชาติ มารยาทบอกตระกูลคําสุภาษิตนี้ประชาชน
ลาวทุกคนคงรู๎จักกันดี จึงอยากถามคนลาวที่นิยมใช๎ภาษาอื่นวํา ทํานเป็นชาติลาวหรือเปลํา ถ๎า
ใชํก็สมควรที่จะแสดงความเป็นลาวออกมา (ด๎วยการใช๎ภาษาลาว)
ทั้งนี้ภาษาลาวที่กลําวถึงนี้หมายรวมถึงภาษาพูด ภาษาเขียน และตัวเลขลาวด๎วย หากคนลาว
ไมํใช๎ภาษาลาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งคําศัพท์ภาษาลาว แสดงถึงการเป็นทาสของชาติที่เราไปเอาศัพท์เขา
มาใช๎ ดังความวํา (ซายคํา จําปาอุทุม, ๕ กันยายน ๒๐๑๑)
...ซ้ําคําศัพท์ภาษาลาวจํานวนหนึ่งที่ใช๎กันในปัจจุบันกลับถูกแทนที่ด๎วยคําศัพท์ภาษาอื่น ซึ่ง
นอกจากเป็นการขาดจิตสํานึกแล๎วยังเป็นการทับถมเหยียบย่ําภาษาของตนโดยไมํรู๎ตัว และ
เข๎าใจผิด ๆ คิดวํา เป็นสิ่งที่ทันสมัย แตํแท๎จริงแล๎วแสดงถึงจิตใจที่เป็นทาส เพราะถูกครอบงํา
จากสิ่งอื่นที่มีอิทธิพลเหนือกวําโดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอภาษาลาวที่เป็นหนึ่งในความเป็นเอกภาพ
ของคนลาวทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ดังที่จะยกเป็นตัวอยําง เชํน คําวํา แกงส๎ม ในภาษา
ลาว ปัจจุบันถูกแทนด๎วยคําวํา ต๎มยํา หรือคําวํา “ข๎าวคั่ว” กลายเป็น ข๎าวผัด ไกํจึน เป็นไกํ
ทอด เรือน เป็นบ๎าน งาม เป็น สวย และอื่น ๆ อีก
วัฒนธรรมทางภาษาของชาติอีกประการหนึ่งคือตัวอักษรและอักขรวิธีแบบลาว ซึ่งคนลาวทุก
คนจําเป็นต๎องเขียนสะกดให๎ถูกต๎องตามแบบอยํางอักขรวิธีของลาว ไมํควรใช๎อักขรวิธีเลียนแบบชาติอื่น
ดังความวํา (ซายคํา จําปาอุทุม, ๕ กันยายน ๒๐๑๑)
…
ຈໟາຌກາຌຂຽຌ ເຆໆຌາທໞາ: ໄຊເສດຖາ ກຍ ໄຊເຊດຖາ ອະຘຸວົຄ ກຍ ອາຘຸວົຄ ຂອະໄພ ກຍ ຂອາ
ໄພ າຘັນ ກຍ ຂ່າຘັນ ຆໆຄາແຉຸ່ຖະາຓຌຓີທາຓໝາງຂບຄຓຌ ແຖະ ຓີນກຑາຘາໃຌກາຌຂີຈຂຽຌ
ຘະເຑາະດແ
ຸ່ ຖ້ທ ແຉຸ່ເປົາເປຈໃນ້ຓຌເກີຈທາຓຘຍຘົຌ ແງກຍຊ
ໆ ກທໞາະເບົາແຌທໃຈຈີ

... ด๎านการเขียนเชํนคําวํา ไชเสดถา กับ ไชเชดถา อะนุวง กับอานุวง ขออะไพ กับคําวําขออา
ไพ คํานับ กับ ข่ํานับ ซึ่งคําแตํละคํามันมีความหมายของมันและมีหลักภาษาในการขีดเขียน
เฉพาะอยูํแล๎ว แตํเราทําให๎มันเกิดความสับสน ไมํถูกวําจะเขียนแบบไหนดี
นอกจากอักขรวิธีแบบลาวแล๎ว ตัวเลขลาวก็เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ต๎องรักษาไว๎
เนื่องจากเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ความวํา (คนแดดเดียว, ๒๗ เมษายน ๒๐๑๑)
๗๗

ในปัจจุบันมีการใช๎ตัวเลขลาวเคียงคูํกับตัวเลขสากลได๎ปรากฏให๎เห็นและมีแนวโน๎มที่จะเพิ่มขึ้น
...เกี่ยวกับ ปัญหาภาษาลาวนั้น ... ควรมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูตัวเลขลาวไปพร๎อมกับการใช๎
ภาษาลาวให๎ถูกต๎อง เหตุผลที่ต๎องพูดซ้ํา แล๎วซ้ําอีก เพราะวําเลขลาวของเรา คือมรดกตกทอด
มาแตํปูุยําตาทวด
ความอีกตอนหนึ่งที่สะท๎อนถึงความสําคัญของภาษาลาววําหากคนลาวไมํใช๎ภาษาลาวยํอมสํงผล
เสียทําให๎ภาษาลาวขาดความสําคัญในฐานะที่เป็นภาษาของชาติ ความวํา “ปรากฏการณ์นี้จะนําผลเสีย
มาสูํภาษาลาวในฐานะที่เป็น ภาษาประจําชาติที่พวกเรามีความภาคภูมิใจตลอดมา ข๎าพเจ๎าคิดวําถ๎า
สถานการณ์การใช๎ภาษายังคงเป็นอยํางนี้ตํอไป ในอนาคตอีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี ข๎างหน๎า ภาษาลาวจะ
เป็นภาษาที่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนและขาดความเข๎มข๎น” (อาจารย์ มช., ๖ กันยายน ๒๐๑๑)
คอลัมน์ “นานาสาระ” พยายามที่จะเรียกร๎องให๎หนํวยงานภาครัฐเป็นแกนนํารณรงค์การใช๎
ภาษาลาวให๎เป็นรูปธรรมเชํนการติดปูายสถานที่หนํวยงานนั้น ตัวอยํางความวํา ”(คนแดดเดียว, ๒๑
เมษายน ๒๐๑๑)
ຂໟາຑະເົາຈທໞາ ຊໟາດຘ
ຸ່ າຌກຄາຌຘາຌຂບຄຖຈ ຎະຉໄຆ ຘທຌຘາາຖະຌະດຌ
ຸ່ ະບຌນທຄ ນ ດຸ່ຉໞາຄແຂທຄ
ນາກຂຌຎ້າງຉໞາຄເຎຌເຖກຖາທ ແຌຸ່ຌບຌ ຘະຉ ກາຌໃຆ້ເຖກຖາທ ແຖະ ຑາຘາຖາທ ົຄະໄຎໄກກໞທາຌີ

ข๎าพเจ๎าคิดวําหากสํานักงาน
สําคัญ ๆ ของรัฐ บริเวณประตูชัย และสวนสาธารณะทั้งในนครหลวงเวียงจัน และแขวงตําง ๆ
หากขึ้นปูายเป็นเลขลาว ก็จะชํวยปลุกจิตสํานึกของการใช๎ตัวเลขลาว ภาษาลาวได๎มากกวํานี้
เพราะการเป็นตัวอยํางที่ดีนั้นยํอมมีอิทธิพลมากกวําการพูดแตํปาก
ເຑາະກາຌເຎ ຌຉົທດຸ່ າຄີ ໆຈີຌ ຌ ງໞບຓຓີບ ຈ ຑົຌນ າງກໞ ທາ ຈີແຉຸ່ ຎາກ.

ทั้งนี้ลาวได๎ให๎เหตุผลถึงความจําเป็นของการปลุกสํานึกของคนลาวให๎ใช๎ภาษาลาววําเพราะ
นอกจากภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมของชาติแล๎ว ภาษายัง เป็น
เครื่องแสดงถึงความเป็นเอกภาพของคนในชาติและความเป็นเอกราชของชาติด๎วย ดังนั้นหากคนลาวไมํ
ใช๎ภาษาลาว หรือพูดสําเนียงลาว แตํใช๎คําศัพท์ของภาษาอื่น หรือเขียนภาษาลาวด๎วยแตํใช๎อักขรวิธีที่ไมํ
ถูกต๎องแบบลาว นอกจากจะไมํเป็นการอนุรักษ์ภาษาลาวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล๎ว ยังทํา
ให๎คนลาวเกิดความสับสนกับการใช๎ภาษา และความสับสนเรื่องการใช๎ภาษาของคนลาวนี้จะเหตุปัจจัย
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เบื้องต๎นที่นําไปสูํความแตกแยกทางภาษาของคนในชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากความสับสนทางภาษาที่
เกิดกับเยาวชนคนหนุํมสาวซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติตํอไปในอนาคต ดังความวํา (ซายคํา จําปา
อุทุม, ๕ กันยายน ๒๐๑๑)
ຆໆຄເຎຌໜໆຄໃຌທາຓແຉກແງກາຄຈໟາຌຑາຘາ ເຑາະກ ຸ່ຓົຌຖ້ຌຌີ ະກາງເຎຌຏ້ໃນງໞໃຌບະຌາົຈ ຊໟາ
ນາກເປົາຍຘ
ໆ ໟາຄຎຈຍຌຌີໃ ນ້ຈີ ແຌຸ່ຌບຌ ບະຌາົຈກະເຎຌກາຌແກ້ໄຂງາກ ເຑາະບະຌາົຈຓຌແຓຸ່ຌເຄົາ

ซึ่งเป็นหนึ่งในความแตกแยกทางด๎านภาษา เพราะกลุํมคนรุํนนี้จะกลายเป็นผู๎ใหญํ
ในอนาคต ถ๎าหากเราไมํสร๎างปัจจุบันนี้ให๎ดี แนํนอนอนาคตก็จะเป็นการแก๎ไขยาก เพราะ
อนาคตเป็นก็คือเงาของปัจจุบัน
ຂບຄຎຈຍຌ.

การที่ลาวกังวลเกี่ยวกับภาษาลาว อักษรลาว และไวยากรณ์ล าวเป็นอยํางยิ่งนี้ ด๎วยลาว
ตระหนักดีวํา ภาษาไมํได๎มีบทบาทสําคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคําของชาติแตํเพียงอยําง
เดีย ว แตํยั ง มีบ ทบาทสํ าคั ญอยํ างยิ่ ง ตํอการดํ ารงความเป็ นชาติด๎ว ย เพราะการที่ ภ าษาลาวเป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสารระหวํางคนในชาติให๎มีความเข๎าใจกัน ภาษาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
เชื่อมโยงคนลาวทั้งประเทศเข๎าด๎วยกัน ดังนั้นหากคนลาวที่พูดภาษาลาวแตํกลับมีการใช๎คําศัพท์ที่
แตกตํางกัน เขียนแตกตํางกัน ใช๎อักษรของชาติอื่น นอกจากจะเป็นอุปสรรคทําให๎ไมํสามารถสื่อสาร
เข๎าใจกันได๎แล๎ว การที่จะรวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันก็ยํอมยากลําบาก ทั้ งนี้เนื่องจากประชาชนลาวนั้น
ประกอบด๎วยกลุํมชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แตํละกลุํมกลุํมชาติพันธุ์ก็มีภาษาของตนที่ใช๎สื่อสารภายใน
กลุํมของตนเอง แตํกระนั้นก็ยังสามารถใช๎ภาษาลาวในการสื่อสารกับคนทั้งประเทศได๎ เพราะใช๎ภาษา
ลาว คําศัพท์ลาว และเขียนด๎วยอักษรลาว แตํหากมีการนําคําศัพท์จากภาษาอื่นเข๎ามาปะปนมากขึ้น ก็
จะเป็นอุปสรรคทําให๎สื่อสารไมํเข๎าใจกันได๎ เมื่อไมํสามารถเข๎าใจกันได๎ ความรู๎สึกที่วําตํางก็เป็นคนลาว
เหมือนกันไมํวําจะสังกัดกลุํมชาติพันธุ์ใดเพราะพูดภาษาเดียวกันก็จะหมดไป ทําให๎เกิดการแบํงกลุํมเป็น
พวกเรา (we) และพวกเขา (the others) ยํอมมีผลโดยตรงตํอความมั่นคงของประเทศด๎วย
ปัญหาเรื่องความแตกตํางทางภาษาที่ทําให๎เกิดปัญหาของการแตกแยกของคนในชาตินี้ สปป.
ลาวเคยประสบมาแล๎วในอดีตสมัยที่มีการตํอสู๎กับจักรวรรดินิยม ดังที่ ปรียาภรณ์ กันทะลา (๒๕๕๒,
หน๎า ๑๖๒-๑๖๗) ได๎กลําวถึง แนวลาวรักชาติในอดีต (ปัจจุบันคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว) เมื่อปี ค.ศ.
๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) อยูํ ในเขตปลดปลํอย ได๎พยายามรวบรวมกําลั งพลเป็นแนวรํวมเพื่อตํอสู๎กับ
จักรวรรดินิยม ซึ่งกลุํมแนวรํวมสํวนใหญํ ที่เข๎ารํวมด๎วยกับแนวลาวรักชาติในขณะนั้น ล๎วนมาจากกลุํม
ชาติพันธุ์ตําง ๆ ที่หลากหลาย และเหตุผลที่มาเข๎ารํวมด๎วยก็คือไมํได๎รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลลาวใน
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ขณะนั้น เมื่อเข๎ามาอยูํในเขตปลดปลํอยแล๎วจําเป็นต๎องใช๎ภาษาลาวเป็นภากลางในการสื่อสารกันทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อจะได๎เข๎าใจอุดมการณ์ของการปฏิวัติปลดแอกรํวมกัน แตํปัญหาก็คือบรรดา
แนวรํวมที่เป็นกลุํมชาติพันธุ์เหลํานี้ไมํรู๎หนังสือลาว การที่จะสอนให๎คนเหลํานี้เรียนรู๎หนังสือลาวแบบเดิม
ในระยะเวลาอันจํากัดนั้นไมํสามารถทําได๎ เพราะระบบไวยากรณ์ในภาษาเขียนของลาวแบบเดิมนั้นเป็น
ระบบการเขียนที่มหาสีลา วีระวงส์ และปิแอร์ งึนน์ ได๎วางระบบไวยากรณ์ไว๎ ซึ่งเคยใช๎กันมาตั้งแตํอดีต
นั้นมีความยุํงยาก กลําวคือ นอกจากจะสะกดไมํตรงตามมาตราแล๎ว (คล๎ายกับภาษาไทย) ยังมีคําภาษา
บาลีสันสกฤตเข๎ามาใช๎อยูํในภาษาเป็นจํานวนมาก ประกอบดับแนวลาวรักชาติต๎องการที่จะขยายฐาน
มวลชนเพื่อให๎เข๎ามาเป็นแนวรํวมการปฏิวั ติมากขึ้น ภารกิจการกู๎ชาติจึงจะประสบความสําเร็จ และ
วิธีการที่งํายและปลอดภัยที่สุดก็คือการสื่อสารด๎วยหนังสือ นายพูมี วงวิจิด ซึ่งเป็นสมาชิกแนวรํวมแนว
ลาวรักชาติในขณะนั้นได๎เล็งเห็นถึงจุดอํอนของระบบไวยากรณ์ลาวแบบเดิมนี้จึงได๎ปรับปรุงระบบการ
เขียนไวยากรณ์ลาวใหมํให๎งํายตํอการเขียนและการอําน คือทําให๎ภาษาเขียนใกล๎เคียงกับภาษาพูดให๎มาก
ที่สุดด๎วยการเขียนสะกดคําตรงตามมาตรา คือออกเสียงอยํางไรก็เขียนสะกดอยํางนั้น และได๎เผยแพรํ
ระบบการเขียนนี้โดยการใช๎สื่อสิ่งพิมพ์ในเขตปลดปลํอย อาจกลําวได๎วําการปรับระบบการเขียนภาษา
ลาวใหมํในครั้งนั้นถือเป็น “ประดิษฐกรรมใหมํทางวัฒนธรรม” ที่เป็นสัญลักษณ์ที่แนวลาวรักชาติในสมัย
นั้นสร๎างขึ้นสําหรับใช๎เป็นเครื่องมือในการตัดขาดจากการปกครองระบอบเกําของราชอาณาจักรลาว
ด๎วยเหตุผลดังที่กลําวมานี้ภาษาลาวในโลกทัศน์ของลาวจึงมิใชํเพียงเครื่องมือสื่อสารกับคนลาว
เทํานั้น แตํเป็นการแสดงออกถึง “ความเป็นชาติ” และความเป็น “เอกภาพ” ของชาติภายใต๎การนํา
ของพรรคฯด๎วย ดังจะเห็นได๎วํา เมื่อ สปป. ลาวได๎รับอิสรภาพปกครองตนเอง รัฐบาลลาวได๎นํา “ภาษา
ลาวแบบใหมํ” ของพูมี วงวิจิดมาใช๎ เพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกแล๎ว ภาษาลาว
แบบใหมํยังเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติวัฒนธรรมแนวใหมํภายใต๎อุดมการณ์ของพรรคฯที่สอดคล๎องกับ
ระบอบการเมืองการปกครองของลาวอีกด๎วย ดังนั้นแม๎วําปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะสามารถ
ควบคุมอํานาจการปกครองอยํางเบ็ดเสร็จก็ตาม แตํพรรค ฯ และรัฐตํางก็ตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาเป็นอยํางดีวําหากสูญภาษา(ลาวแบบใหมํ) ของชาติ นั่นหมายถึงการสูญระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยม จึงสะท๎อนออกมาเป็นโลกทัศน์ ซึ่งสอดคล๎องกับคํากลําวของ อดิสร เสนแย๎ม (๓ มีนาคม
๒๕๔๘) ที่วํา “รัฐบาลลาวให๎ความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมเป็นอยํางมาก โดยถือวํา วัฒนธรรม คือ 
แนว
รบด๎านหนึ่งในการก๎าวไปสูํสังคมนิยมที่ประสาน และก๎าวเดินไปพร๎อมๆกับแนวรบทางด๎านอื่นดังที่ ทําน
ไกสอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศผู๎ลํวงลับไปแล๎ว ได๎เคยกลําวถึงแนวทางการรับวัฒนธรรมของ
๘๐

ลาวเอาไว๎ ในบทรายงานการเมืองตํอกองประชุมใหญํครั้ งที่ ๔ ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววํา 
รับเอา
หมากผลด๎านวัฒนธรรมของโลกโดยผํานการเลือกเฟูน ประสานสิ่งที่ดีของยุคสมัยกับพื้นฐานที่งดงาม
ของชาติ พร๎ อมกัน นั้ น ก็เด็ดเดี่ย วตํอต๎านการรุกรานโจมตีของศัตรูในแนวรบด๎านแนวความคิดและ
วัฒนธรรม สกัดกั้นผลสะท๎อนที่ไมํดีไมํงามตํางๆจากภายนอกด๎วยเหตุดังกลําวนี้โลกทัศน์เกี่ยวกับภาษา
จึงมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอความเป็นชาติของลาว
๓. โลกทัศน์ด้านการแต่งกาย
ลาวมีโลกทัศน์วํา เครื่องแตํงกายประจําชาติของแมํหญิงลาวถือเป็นเอกลักษณ์สําคัญที่บํง
บอกความเป็นชาติ และไมํวําเวลาจะผํานไปกี่ยุคกี่สมัย ชุดประจําชาติของแมํหญิงลาวก็ยังคงงดงาม
เหมาะกับทุกยุคทุกสมัย กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชุดประจําชาติลาวมีความงามอยูํเหนือ มิติแหํงกาลเวลา
ดังความวํา (สุวัน ทีละวง, ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๑)
ແຓຸ່ງຄຖາທເທຖາແຉຸ່ຄກາງຆຈແຓຸ່ງຄຖາທ ນ ຆຈຌາຄຘາທຖາທ ເຂົາປໞທຓຘຄົຓຌາຆາຈ ຑາຍຖກຂບຄແຓຸ່ງຄຖາທ ກຑາຍຖກຂບຄົຌຖາທ ຆຎະກົຈໃນ້ເນຌເຈໆຌຆຈຂຌ ທາຓຄາຓຂບຄຆາຈ…ຎະເຈຆາຈຂບຄ
ຑທກເປົາໄຈ້ເຎຌເບກະຖາຈ ຓີບຈຘະນະຑາຍ ແຖະ ຎະຆາຎະໄຉ ໃຌຖະຍບຍໃໝຸ່ … ຎະເຑຌີທຈະຌະ າຖາທໄຈ້ປ ຍກາຌຒຌຒ ຍຖະຌະ ໄຈ້ປຍກາຌບະຌຖກປ ກຘາ ແຖະ ເຘີຓ ຂະນງາງໃນ້ໝ ຌົຄ ແຖະ
ກໟທາຄຂທາຄ ໂຈງຘະເຑາະແຓຸ່ຌ ປຍແຍຍກາຌແຉຸ່ຄກາງຂບຄແຓຸ່ງຄຖາທ ກຆຈແຉຸ່ຄກາງຂບຄຌາຄຘາທຖາທ
ງຄເບ້ບທຈຄາຓຉາດຘ
ຸ່ ະເໝີ

แมํหญิงลาวเวลาแตํงกายด๎วยชุดประจําชาติ เข๎ารํวมสังคมกับนานาชาติ ภาพลักษณ์ของแมํ
หญิ ง ลาวก็ คื อ ภาพลั ก ษณ์ ข องคนลาว ซึ่ ง ปรากฏให๎ เ ห็ น เดํ น ชั ด ถึ ง ความงดงามของชาติ ...
ประเทศชาติของเราได๎เป็นเอกราช มีอิสรภาพ และประชาธิปไตยในระบอบใหมํ ประเพณี
วัฒนธรรมลาวได๎รับการฟื้ นฟูบูรณะ ได๎รับการอนุรักษ์อยํางมั่นคงและกว๎างขวาง โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งรูปแบบการแตํงกายของแมํหญิงลาวก็ยังเป็นชุดที่งดงามอยูํ
โลกทัศน์เกี่ยวกับการแตํงกายประจําชาติคือการนุํงซิ่นนี้ คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎กลําวถึง
คุณคําของ “ผ๎าซิ่น” ซึ่งเป็นสื่อวัฒนธรรมลาวอยํางหนึ่งที่แมํหญิงลาวนํามานุํงนั้นสะท๎อนถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของลาว ดังความวํา (บุนเลิด แสงสุลิน, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓)

๘๑

“ທຈະຌະາາຄຈໟາຌກາຌຌຸ່ຄຊ" ຂບຄຖາທເປົາ. …
ຘຌເຎຌຘໆີໆຘະໟບຌ ເຊຄທຈະຌະາໃຌກາຌຌຸ່ຄຊ
ຂບຄຖາທເປົາ, ໂຈງຘະເຑາະແຓຸ່ຌ ແຓຸ່ງຄ. ນາກຍໆຑຽຄແຉຸ່ເົໆາຌຌ, ເຍໆຄຏໞາຌຖທຈຖາງ "ຏຌຘຌຖາທ" ງຄ
ເນຌເຊ ຄທາຓຓາຌະຑະງາງາຓ, ນົທຈຎະຈຈຘໟາຄ ຉະນບຈ ເຊຄທາຓເຆໆບ ແຖະທຊີຆີທຈຘໞທຌໃຈ
ຘໞທຌໜໆຄຌາບີກ.

วัฒนธรรมการแตํงกายของลาวเรา ผ๎าซิ่นนอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท๎อนถึงวัฒนธรรมในการแตํง
กายของคนลาวแล๎ว ลวดลายของผ๎าซิ่นลาว ยังทําให๎เห็นถึงความมานะพยายาม ความคิดใน
การสร๎างสรรค์ ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตบางสํวนของคนลาวอีกด๎วย
โลกทัศน์ดังกลําวนี้สะท๎อนถึงความสัมพันธ์ระหวํางวัฒนธรรมการแตํงกายกับวิถีชีวิตของคนลาว
กลําวคือ นอกจากผ๎าซิ่นจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องแตํงกายของแมํหญิงลาวแล๎ว ลวดลายของผ๎าซิ่นก็สื่อ
ความหมายถึงวัฒนธรรม ความเชื่อที่แฝงอยูํในลวดลายของผ๎าซิ่นด๎วย เพราะลวดลายของผ๎าซิ่นบางลาย
จะใช๎นุํงไปเฉพาะงาน กลําวคือบางลายนุํงไปในงานบุญ อยํางไรก็ตามแม๎วํายังไมํเคยมีคนศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของลวดลายผ๎ าซิ่นลาว แตํมีงานวิจั ยที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของลวดลายบนผ๎าซิ่น
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง แถบภาคอีสานซึ่งเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมรํวมกันกับลาวอีก ทั้งยังมีความสัมพันธ์
ทางประวัติศาสตร์ต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นน่าจะส่งอิทธิพลให้กับ กันและกัน งานวิจัยชิ้นนี้ได๎
กลําวถึงความหมายของลวดลายของผ๎าซิ่นทั้งผ๎าลายขิด และลายมัดหมี่โดยเฉพาะลายมัดหมีซึ่งเป็นลาย
ที่ลาวนิยมใช๎กันไว๎อยํางนําสนใจ สรุปเป็นตัวอยําง ดังนี้ (วัฒนะ จูฑะวิภาต, ๒๕๕๕, หน๎า ๑๙, ๒๒-๒๗)
ลายผ๎าซิ่นที่นิยมใช๎ในโอกาสแตกตํางกัน ตัวอยํางเชํน “ลายดอกขิดและลายขิดตะเภาหลงเกา
จะใช๎ในงานบุญ ลายขิดกาบใหญํ และลายขิดดอกแก๎ว ใช๎ในงานไหว๎ผู๎ใหญํ ลายขิดช๎าง ใช๎ใน
งานทําบุญบ๎าน ลายขิดแมงงอด ลายขิดแมงเงา ลายขิดงูเหลือม ลายขิดประแจบํไข ใช๎ใน
ครัวเรือน”(วัฒนะ จูฑะวิภาต, ๒๕๕๕, หน๎า ๑๙) สํวนลวดลายผ๎าซิ่นหมี่ที่สะท๎อนถึงวิถีชีวิต
ของชาวบ๎านที่ผูกพันกับศาสนา และธรรมชาติ ได๎แกํ ลายพญานาค ซึ่งเป็นเจ๎าแหํงงูและเป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ลายหงส์ ซึ่งเป็นพาหนะของพระพรหม ลายนกคูํ ซึ่งทั้งสาม
ลายนี้สะท๎อนความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด๎วย สํวนลายสิงโตซึ่งเป็นเจ๎าแหํงสัตว์ปุาสะท๎อน
ความเชื่อถึงบุคคลที่ทอผ๎าและคนที่นุํงผ๎าคือจะทอสําหรับให๎บุคคลที่เป็นที่นับถือ และผู๎ที่นุํง
ผ๎าลายสิงโตก็เชื่อวําเป็นคนที่มีคนนับหน๎าถือตา สํวนลายงูเหลือมนั้นคนที่จะนุํงได๎ต๎องเป็นคน
ที่แตํงงานแล๎วเพราะการแตํงงานสะท๎อนถึงการมีความพร๎อมทางวุฒิภาวะที่สามารถจะเผชิญ
กับปัญหาตําง ๆ ที่ยิ่งใหญํอยํางงูเหลือมได๎
๘๒

ลวดลายผ๎าที่สื่อความหมายตําง ๆ เหลํานี้จึงสะท๎อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู๎ที่
นุํงซิ่นด๎วย นอกจากลวดลายผ๎าแล๎ว ผ๎าซิ่นลาวยังสะท๎อนอัตลักษณ์ของลาวด๎วย กลําวคือ ผ๎าซิ่นหนึ่ง
ผืนจะประกอบด๎วย โครงสร้างสาคัญของผ้าซิ่นแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น ซึ่งส่วน
ที่สาคัญที่สุดคือส่วนตัวซิ่นที่มีพื้นที่มากที่สุด นิยมมัดหมี่เป็นลวดลายเล็กละเอียด เช่น ลายนาค ลายโคม
ลายหมี่ข้อ ลายฟันปลา เส้นริ้วตั้ง เป็นต้น ส่วนหัวซิ่น และตีนซิ่น เป็นองค์ประกอบที่จะบ่งบอกลักษณะ
ที่มา ความเชื่อ ชนชั้นทางสังคม บางครั้งการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่นก็เป็นการต่อเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรม
ตามโครงสร้างแต่ละชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น ซิ่นหลวงพระบาง ซิ่นจาปาสัก และซิ่นเวียงจัน อันสะท้อน
ถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี (ผ๎าซิ่นหมี่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, มปป.)
การที่ลาวกําหนดให๎แมํห ญิงลาวต๎องนุํงซิ่น ทั้งนักเรียน นักศึกษา พนักงานรัฐ และเอกชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต๎องเข๎ามาติดตํอกับหนํวยงานของรัฐ นอกจากจะชํวยสร๎างภาพลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรมการแตํงกายของประเทศแล๎ ว ผลก็คือ เป็นการสํ งเสริมการทอผ๎ าให๎ กับแมํห ญิ งชาวบ๎า น
กลําวคือเมื่อมีคนใช๎ผ๎าซิ่นยํอมมีอุปสงค์ (demand) ก็ยํอมมีอุปทาน (supply) คือ มีคนทอผ๎าเพื่อนํามา
ขาย ทําให๎แมํหญิงชาวบ๎านที่มีอาชีพทอผ๎าสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ และเมื่อมีความต๎องการผ๎าซิ่น (อุป
สงค์) เพิ่มมากขึ้น แมํก็ต๎องเกณฑ์ลูกสาวที่ยังเด็กมาเรียนรู๎การทอผ๎าเพื่อจะได๎ชํวยทอผ๎าได๎ ทําให๎เกิด
การเรียนและรู๎ถํายทอดวัฒนธรรมการต่ําหูกจากชิ้นงานซึ่งเป็นประสบการตรง (job earning) จากรุํนสูํ
รุํน เด็กรุํนใหมํที่ไมํคํอยรู๎เรื่องการทอผ๎าก็เริ่มเห็นคุณคําของงานผ๎าทอ ทําให๎องค์ความรู๎เกี่ยวกับผ๎าไมํ
สูญไป อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมให๎ดํารงอยูํและทําให๎ผู๎มีอาชีพทอผ๎าสามารถเลี้ยงตนเองได๎อีก
ด๎วย
จะเห็นได๎วําลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมของลาวเป็นอยํางยิ่งตลอดระยะเวลายาวนาน
นับตั้งแตํอดีตที่ยังอยูํในเขตปลดปลํอย ตํอมาเมื่อได๎รับการปลดปลํอยเป็นประเทศ สปป.ลาวแล๎ว ลาว
ก็ยังคงให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมอยูํดังจะเห็นได๎จากนโยบาย สามปฏิบัติของลาว หลังการปลดปลํอย
และตํอมาเมื่อ ลาวตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากแนวทางสังคมนิยมไปสูํระบบกลไก
ตลาดแบบทุนนิยม มีการเปิดความสัมพันธ์กับนานาประเทศ “ลาวได๎ใช๎วัฒนธรรมเป็นแกนหลักในการ
สร๎างความเป็นชาตินิยม” (อนินทร์ พุฒิโชติ, ๒๕๕๗, หน๎า ๕-๖) อีกทั้งยังได๎มีการบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทุกฉบับ และที่ชัดเจนอยํางยิ่งคือ แผนฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และฉบับ
ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๓) ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมของลาวทั้งสามด๎านอันได๎แกํ ความสําคัญของ
วัฒนธรรม ภาษา และการแตํงกายมิใชํเป็นเพียงสิ่งที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมแตํเพียงอยํางเดียว
๘๓

เทํานั้น แตํสิ่งสําคัญก็คือวัฒนธรรมของลาวมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต การเมืองและเศรษฐกิจของลาว
ด๎วยจึงสะท๎อนออกมาในโลกทัศน์นี้ และด๎วยเหตุที่วัฒนธรรมมีความสําคัญและสัมพันธ์กับการเมืองและ
เศรษฐกิจ ลาวจึงตระหนักดีวํา หากคนในชาติหันไปนิยมวัฒนธรรมของชาติอื่น ก็ยํอมถูก วัฒนธรรมอื่น
(ชาติอื่น) ครอบงําความคิดไปด๎วย และอาจสํงผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได๎ เชํนกัน
ดังปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ดังความวํา (สุวัน ทีละวง, ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๑)
ຎະກົຈກາຌີເໆ ກີຈຂຌຌີ ກບາຈຉົກເຂົາກົຌ ກົຌບຍາງນຌຎຸ່ຽຌ ໂຈງຘຌຉຂບຄຘຈຉ ດຸ່າຖຓທໞາ ກາຌນຌຎຸ່ຽຌໂຈງຘຌຉ ຈໟາຌທຈະຌະາ-ຘຄົຓ ງໞບຓຌາໄຎຘກ
ຸ່ າຌນຌຎຸ່ຽຌໂຈງຘຌຉ ຈໟາຌກາຌເຓບຄໄຈ້ຘະເໝີ
…ຊໟາທເາະດຸ່າຄຖະບຽຈ ເຖກເຆໆຄ ຆ ເນຌທໞາຓຌບາຈະຓີຏົຌໃນ້ເກີຈກາຌຎຸ່ຽຌແຎຄໃຌໄຖງະງາທຌາຌ
ຄດຸ່ ກາຌຎຸ່ຽຌແຎຄຎະເຈຆາຈ ຓ ຌຂຌກຍກາຌຎຸ່ຽຌແຎຄຈໟາຌກາຌເຓ ບຄ ຊໟານາກຎະຆາຆົຌຓີແຌທຈ
ນກໝຌກາຌເຓບຄໜກແໜ້ຌ ຓີແຌທຈຈໟາຌທຈະຌະາ-ຘຄົຓຘຄຘົໆຄ ຎະເຈຆາຈຂບຄເປົາ ຖະຍບຍ
ຎະຆາຎະໄຉຎະຆາຆົຌ ກະໝຌົຄຉະນບຈໄຎ.

... อยําลืมวํา การเปลี่ยนแปลงโดยสันติด๎านวัฒนธรรม-สังคม ยํอมนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงโดย
สันติด๎านการเมืองได๎เสมอ…ถ๎าวิเคราะห์อยํางละเอียด ก็จะเห็นได๎วํามันอาจมีผลให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว จริงอยูํการเปลี่ยนแปลงประเทศชาตินั้นขึ้นอยูํกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองถ๎าหากประชาชนมีแนวคิดที่ยึดมั่นทางการเมืองอยํางหนักแนํน มีแนวคิดด๎าน
วัฒ นธรรม-สั งคมที่สู งสํ ง ประเทศชาติ ของเรา ระบอบประชาธิป ไตยประชาชนก็จะมั่นคง
ตลอดไป
โลกทัศน์ดังกลําวนี้สอดคล๎องกับคํากลําวของนายหมุนแก๎ว ออละบุน อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
แถลงขํา วและวั ฒ นธรรมของลาว ที่ ก ลํ า ววํ า “วั ฒ นธรรมนี่ สํ า คั ญมาก ถ๎ า ไมํมี วั ฒ นธรรมก็คื อ ไมํ มี
ประเทศชาติ เพราะวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องบอกตัวตนของคนในชาติซึ่งมีลักษณะเฉพาะหากเว๎นเสียจาก
การมีวัฒนธรรมแล๎วเราก็จะไมํรู๎วําเราเป็นใคร” (หมุนแก๎ว ออละบุน , อ๎างในเจิมใจ แย๎มผกา, ๒๕๕๒)
การที่ลาวมีโลกทั ศน์วําวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการเมือง เศรษฐกิจและวิถีชีวิต ลาวจึงมีระบบ
บริหารจัดการวัฒนธรรมทั้งในระดับท๎องถิ่น (Local level) ระดับชาติ (National level) และระดับโลก
(World level) โดยให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานทุกขั้นตอนอยํางมีประสิทธิภาพ (ประเทศไทยมี
กระบวนการจัดการเฉพาะระดับท๎องถิ่นและระดับชาติเทํานั้น ) อีกทั้งมีการตรากฎหมายมรดกแหํงชาติ
(Law on National Heritage) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายมรดกแหํงชาติมีจุดมุํงหมายในการ
กําหนดกฎเกณฑ์ กระบวนการในการใช๎งาน การปกปูองคุ๎มครอง การอนุรักษ์ การฟื้นฟู รวมถึงสิทธิและ
๘๔

หน๎าที่ของรัฐ องค์กรทางสังคมและปัจเจกบุคคลในการสงวนรักษามรดกของชาติ คือ มรดกวัฒนธรรม
(Cultural Heritage) มรดกทางประวัติศาสตร์ (Historical Heritage) และมรดกทางธรรมชาติ
(Natural Heritage) และสปป.ลาวได๎ เข๎าเป็นภาคีส มาชิกอนุสั ญญาวําด๎ว ยการสงวนรัก ษามรดก
วัฒนธรรมที่จับต๎องไมํได๎ขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2552 (เจษฎาพร ศรวิชัย และพรลภัส อุณา
พรหม (๒๐๑๒, หน๎า ๒) ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวําการให๎คํานิยามคําวํา “มรดกทางประวัติศาสตร์ที่จับ
ต๎องไมํได๎ (Historical Heritage in Intangible Items)” ของลาวนั้นมีนัยสําคัญที่สะท๎อนโลกทัศน์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง“การเมืองกับวัฒนธรรม” เป็นอยํางยิ่ง กลําวคือ ลาวให๎คํานิยามมรดก
ทางประวัติศาสตร์ที่จับต๎องไมํได๎วํา “มรดกที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในแตํละยุคสมัยและลําดับรุํนของ
มนุษย์” และได๎ยกตัวอยํางของ ประวัติศาสตร์ที่จับต๎องไมํได๎ อาทิ แนวคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์ที่
แสดงออกถึงความรักชาติ และบทเรียนจากสงคราม ฯลฯ
ทั้งหมดที่กลําวมาข๎างต๎นจึงชี้ให๎เห็นวําโลกทัศน์ของลาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีความสําคัญอยําง
ยิ่งตํอความเป็นรัฐชาติ ลาวจึงมีการจัดตั้งกระทรวงแถลงขําววัฒนธรรมเพื่อดูแลเผยแพรํขําวสารตําง ๆ
ของลาว อาจกลําวได๎วํากระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมถือเป็นกลไกหลักที่สําคัญอยํ างหนึ่งของ
พรรค ฯ ในการกําหนด “กรอบและทิศทาง” การดําเนินงานของรัฐในการสร๎างวัฒนธรรมความเป็นชาติ
ลาว ดังนั้นสําหรับลาวแล๎ว คําวํา “วัฒนธรรม” จึงหมายถึงวัฒนธรรมโดยการชี้กําหนดของพรรคฯ เพื่อ
เป็นแนวทางในการหลอมรวมวัฒนธรรมของชาติให๎เป็นไปในแบบที่พรรค ฯ ต๎องการโดยเน๎ นที่ความเป็น
ชาติและปูองกันการเผยแพรํอิทธิพลของวัฒนธรรมตํางชาติ
โลกทัศน์ด้านการศึกษา
โลกทัศน์ของลาวเกี่ยวกับการศึกษาปรากฏใน ๓ ประเด็น ได๎แกํ โลกทัศน์ตํอการศึกษา โลกทัศน์ตํอ
ผู๎เรียน และโลกทัศน์ตํอผู๎สอน ดังจะได๎เสนอโดยลําดับ
๑. โลกทัศน์ต่อการศึกษา
จากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาพบโลกทั ศ น์ ข องลาวที่ มี ตํ อ การศึ ก ษาใน ๕ ประเด็ น ได๎ แ กํ
การศึกษาเป็นกระบวนการสร๎างปัญญา การศึกษาชํวยพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัย การศึกษาเป็น
การเรี ย นรู๎ ตลอดชีวิต การศึกษาต๎องสอนให๎ ผู๎ เรียนจักตนเองอยํางถํอ งแท๎ รู๎จริง และรู๎รอบ และ
การศึกษาต๎องปลูกฝังทั้งความรู๎และคุณธรรมให๎แกํผู๎เรียน มีรายละเอียดดังนี้
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๑.๑ การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างปัญญา
ลาวมีทัศนะวํา การศึกษาเป็นกระบวนการสร๎างปัญญา ดังความวํา “ภารกิจของ
การศึกษาคือกระบวนการสร๎างปัญญา...” (ดั้นกีบเมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓) และ “ปัญญา” นี้เองที่
ชํวยพัฒนามนุษย์ทําให๎มนุษย์แตกตํางจากสัตว์ การศึกษาจึงมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการเป็นมนุษย์ ดัง
ความวํา“การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับมวลมนุษย์ทุก ๆ คนที่เกิดมา เพราะคนเราแตกตําง
จากสัตว์เดรัจฉานก็คือปัญญาเทํานั้น” (ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓) การที่ลาวให๎ความสําคัญกับ
การศึกษาในฐานะเป็นกระบวนการสร๎างปัญญาให๎แกํมนุษย์ เพราะสติปัญญาเป็นสิ่งที่ทําให๎มนุษย์ รู๎จัก
คิดพิ จ ารณาไตรํ ต รอง รู๎ จั กเหตุ และผล รู๎จัก แยกแยะคัดกรองข๎อ มูล และความรู๎ตํา ง ๆ ได๎ ซึ่ง เป็ น
สิ่งจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับสังคมปัจจุบันทีเ่ ป็นยุคโลกไร๎พรมแดน มนุษย์สามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารตําง
ๆ ในสังคมออนไลน์ได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลาวมีโลกทัศน์วําการศึกษาชํวยทําให๎
บุคคลมีปัญญา รู๎เทําทันโลก ดังความวํา (ดั้นกีบเมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓)
ภารกิจหนึ่งของการศึกษาคือ การกําจัดความโงํให๎หมดไป ในโลกไร๎พรมแดนจึงเป็นสิ่งสําคัญที่
เราจะต๎องรู๎จักแยกแยะกลั่นกรองเอาความรู๎ที่มีประโยชน์ ...เพราะข๎อมูลขําวสารแบบนี้มีทั้ง
บวกและลบในตัว ... เป็นดาบสองคม บางอันเป็นข๎อมูลสํงเสริมให๎เกิดปัญญา และมีบางอันเป็น
ข๎อมูล ที่หลอกให๎ห ลงทาง… ดังนั้นข๎อมูล ขําวสารที่อยูํรอบตัวเรานี้ เราจะนํามาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์อยํางไร นี่คือประเด็นที่ต๎องคิด
ทั้งนีเ้ นื่องจากลาวตระหนักดีวํา แม๎ สปป. ลาวจะเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสังคมนิยมที่
รัฐมีอํานาจอยํางเบ็ดเสร็จ แตํลาวก็ไมํสามารถใช๎อํานาจรัฐในการปิดกั้ นคนลาวจากสื่อที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ได๎ ดังนั้นการสอนให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดพิจารณาแยกแยะข๎อมูลขําวสารจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะ
จะเป็น “ภูมิคุ๎มกัน” อยํางดีให๎กับพลเมืองในชาติ ซึ่งลาวมองวํานําจะทําได๎งํายกวําด๎วยการใช๎การศึกษา
เป็นเครื่องมือในการกลํอมเกลาผู๎เรียนให๎รู๎จักพิจารณาคัดกรองข๎อมูลเหลํานั้น ดังความวํา (นายครูผู๎น๎อย,
๑๙ มีนาคม ๒๐๑๔)
การเข๎ามาของความทันสมัยไมํอาจห๎ามได๎ แตํพวกเราต๎องมีวิธีควบคุม จัดการให๎เหมาะสม
สังคมมันเปลี่ยนไปตามกลไกของมัน ... ตามเวลาและวัฏจักรความเป็นจริง การให๎การศึกษา
เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให๎คนในชาติกลายเป็นคนมีสติ มีการตัดสินใจด๎วยเหตุและผล ไมํวํา
จะเป็นการศึกษาทางด๎านความรู๎ความสามารถ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องตําง ๆ … เชื่อวําหากวันใด
๘๖

วันหนึ่งที่เรามีภูมิคุ๎มกันดี คนในสังคมมี สติ การตัดสินใจอยูํบนเหตุและผล หลาย ๆ เรื่องที่เรา
เป็นหํวงในสังคม ก็จะไมํเป็นปัญหาที่ต๎องนํามาให๎รบกวนหรือกังวลใจอีก
เหตุผ ลดังกลํ าวข๎างต๎น นี้ ส อดคล๎ องกับคํากลํ าวของนายหมุนแก๎ว ออละบุน อดีตรัฐ มนตรี
กระทรวงแถลงขําวและวัฒนธรรมของประเทศ สปป.ลาวที่กลําววํา “อินเทอร์เน็ตสมัยนี้คลิกเดียวแลได๎
ทั่วโลก เราจะไปปิดไปกั้นก็ไมํได๎ มันทํายาก สร๎างเด็กเราให๎เลือกเป็น ให๎มีสํานึกงํายกวํามาก”(หมุนแก๎
ออละบุน อ๎างใน เจิมใจ แย๎มผกา, ๒๕๕๒)
๑.๒ การศึกษาช่วยพัฒนามนุษย์ให้มีความทันสมัย
ลาวมีโลกทัศน์วําการศึกษาชํวยพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัยโดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุค
ที่ประเทศกําลังพัฒนา ดังความวํา “เมื่อถึงยุคประเทศชาติกําลังพัฒนาไปสูํความทันสมัย ... การศึกษามี
ความสํ า คัญ อยํ า งยิ่ ง ไมํมีใ ครบอกกลํ า วก็ยํ อมทราบกั นดีวํ าเป็ นยุ คที่ใ ห๎ ความสํ าคั ญกับ ความรู๎ และ
สติปัญญาเป็นหลัก หากเปรียบเป็นสินค๎า ภูมิปัญญาความรู๎ความสามารถนับเป็นสินค๎าที่สําคัญที่สุด ”
(เซียงเอง, ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๓) ทั้งนี้เพราะคนที่มีสติปัญญาจะสามารถจัดระบบวิธีการคิดของตนเอง
และนําระบบวิธีการคิดมาประยุกต์ใช๎วางแผนในการดําเนินชีวิตซึ่งลักษณะเชํนนี้เป็นคุณลักษณะของการ
เป็นคน “ทันสมัย (modern man)” ดังความวํา “คนที่มีความรู๎ความสามารถจะทําอันใดก็เอาความคิด
ไปกํอน เป็นคนที่มีแบบแผนทันสมัย” (เซียงเอง, ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๓)
การที่ล าวมีโ ลกทัศ น์ วําการศึก ษาชํว ยพัฒ นาคนให๎ เป็น คนทัน สมัย เนื่องจากลาว ต๎ องการ
พลเมืองที่สามารถ “เรียนรู๎ และเปิดรับ ในขณะเดียวกันต๎องรู๎จักเลือก” ที่จะรับประสบการณ์ใหมํ ๆ
ได๎ ซึ่ ง บุ ค คลลั ก ษณะนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ล าวต๎ อ งการเป็ น อยํ า งมากในสมั ย ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่ ล าวกํ า ลั ง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยโดยมีเปูาหมายที่จะทําให๎ประเทศให๎หลุดพ๎นจากการเป็น
ประเทศที่พัฒนาน๎อยที่สุด และให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากความยากจนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
ซึ่งเปูาหมายดังกลําวนี้นับเป็นเปูาหมายที่สําคัญอยํางยิ่งสําหรับลาว ดังจะเห็นได๎จากการที่ “พรรค
พรรคประชาชนปฏิวัติล าวและรัฐได๎กําหนดเป็น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓) และ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๖๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
ให๎มีความเข๎มแข็งและเป็นรูปแบบทันสมัย ตั้งแตํการประชุมใหญํของพรรคฯ ครั้งที่ ๗ ที่นครหลวงเวียง
จันเมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ” (เต็งเม็ง อยํางลือชัย , ๒๕๕๐, หน๎า ๑๐๗) และในการ
ประชุมใหญํของพรรคฯ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗-๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมได๎กําหนดยุทธศาสตร์
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ของการพัฒนาประเทศไว๎ ๔ ด๎านด๎วยกัน และหนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎ตอบสนองกับ
ความต๎องการในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังได๎กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเป็นประเทศ
อุตสาหกรรม และทันสมัยอีกด๎วย (สถานกงสุลใหญํ ณ สะหวันนะเขต, มปป.)
โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาในฐานะที่เป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัยนี้
สอดคล๎องทฤษฎีการพัฒนาสังคมให๎มีความทันสมัยของ อิงเคลเลส ที่วําปัจจัยสําคัญของการพัฒนา
ประเทศไปสูํความทันสมัยนั้น สิ่งสําคัญคือประชาชนในประเทศต๎องเป็นคนที่มีคุณลักษณะของความ
ทันสมัยซึ่งคุณลักษณะที่สําคัญของความทันสมัย ได๎แกํ และสมิท (Inkeles & Smith, 1976 , p. 1924)
(๑) มีความคิดกว๎างไกล และ มีความสามารถในการจัดระบบความคิด สามารถคิดสิ่งซับซ๎อน
อื่นๆ เข๎าใจเหตุการณ์ตําง ๆ ได๎
(๒) พร๎อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหมํ และสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพปัจจุบันและ
อนาคต
(๓) มีการวางแผนในการทํางาน (Planning) ในกิจกรรมของชุมชนและในด๎านสํวนตัว
(๔) สนใจและให๎ความสําคัญในคุณคําและเทคนิคและวิธีการใหมํๆ เชื่อในประสิทธิภาพของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํ
(๕) กระตือรือร๎นที่จะศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหมํ
(๖) ยอมรับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมวางไว๎
(๗) เชื่อถือในความสามารถของมนุษย์
(๘) ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Openness to Innovation and Change) มี
ความคิด ความรู๎สึก เจตคติตํอการเปลี่ยนแปลงตํางๆ อยํางมีคุณคํา
(๙) กระตือรือร๎นที่จะศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับวิทยาการ เห็นคุณคําทางการศึกษา มีแรงจูงใจที่
จะผลักดันตนเองหรือคนในปกครองให๎ได๎รับการศึกษาสูงๆ
หากพลเมืองลาวประกอบด๎วยคุณลักษณะที่ทันสมัยดังกลําวมานี้ ยํอมทําให๎การขับเคลื่อนเพื่อ
พัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยสามารถบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ได๎รวดเร็วขึ้น ดังที่นายบุนเฮือน
รั ฐ มนตรี ป ระจํ าสํ าหนั กนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะหั ว หน๎า คณะพัฒ นาชนบทและลบล๎ างความยากจน
แหํงชาติลาว ได๎กลําวไว๎เมื่อต๎นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วํา (อ๎างในทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, ๒๗ กุมภาพัน ๒๕๕๘) “มี
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ความเป็นไปได๎สูงที่รัฐบาลลาวจะสามารถบรรลุเปูาหมายในการลดจํานวนครอบครัวที่ยากจนได๎ตาม
แผนการที่วางไว๎ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ด๎วยการทําให๎มีครอบครัวยากจนเหลืออยูํไมํเกิน ร๎อยละ
๑๑ ของจํานวนครอบครัวทั้งหมดในประเทศลาว”
๑.๓ การศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลาวมีโลกทัศน์ วําการศึกษาเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การศึกษาไมํใชํการเรียนใน
ระบบโรงเรียนเทํานั้น แตํบุคคลสามารถเรียนรู๎ได๎จากทุกสิ่งรอบตัว ดังความวํา “การศึกษาที่แท๎จริง
ไมํได๎อยูํที่มุมห๎องเรียนสี่มุมเทํานั้น ห๎องสมุด วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ก็ล๎วนแตํเป็นครูสอนที่ดี
ทั้งนั้น” (ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓) ความอีกตอนหนึ่งที่สะท๎อนโลกทัศน์วําการศึกษาเป็นการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตคือ บุคคลเมื่อจบการศึกษาแล๎วต๎องไมํหยุดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ ดัง
ความวํา (ดัน้ กีบเมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓)
บางคนเมื่ อ เรี ย นจบแล๎ ว แตํ ก ระบวนการแสวงหาความรู๎ ข องเขายั ง ไมํ จ บ สํ า หรั บ ผู๎ ที่ รั ก
ความก๎าวหน๎า...ต๎องได๎ขยายขอบฟูาแหํงความรู๎ให๎กว๎าง และลึกซึ้ง ...ต๎องเสาะหาและอัปเดด
(update) ความรู๎ของตนอยูํเรื่อยๆ ทั้งในแงํบวกและในแงํลบ มิฉะนั้นจะเป็ นคนตกขอบฟูาแหํง
ความรู๎ไปในที่สุด... การพัฒนาความรู๎ จึงเป็นภารกิจที่ไมํมีวันจบ
ทั้งนี้ลาวมองวํา หากบุคคลไมํขวนขวายศึกษาหาความรู๎อยูํเสมอ ยํอมทําให๎ล๎าหลัง ก๎าวไมํทัน
คนอื่น ดังความวํา “หากผู๎ใดคิดวํา ความรู๎ที่มีอยูํเพียงพอแล๎ว และไมํขวนขวายหา ความรู๎พัฒ นาตนเอง
คนผู๎นั้นก็อาจจะกลายเป็นคนที่ล๎าหลัง หรือไมํทันเพื่อน” (บุนสุลิน, ๕ มกราคม ๒๐๑๔) การที่ลาวให๎
ความสําคัญกับการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพราะในสังคมปัจจุบัน โลกพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งความก๎าวหน๎าด๎านวิทยาศาสตร์ ดังความวํา “ในโลกแหํงความเป็นจริงและทางวิทยาศาสตร์ ถ๎า
อยากมีความรู๎ ต๎องขยันหมั่นเพียรศึกษาร่ําเรียน ไมํวําในโรงเรียนหรือในชีวิตจริง ” (พลเมืองดี, ๒๕
มิถุนายน ๒๐๑๓) บุคคลจึงต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อจะได๎ เป็นพลเมืองคุณภาพ คือ มีความทันสมัย
สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎า ซึ่งทําให๎บุคคลนั้นมี “คุณคํา” และเป็น
การสร๎าง “มูลคํา” ให๎แกํตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสมัยปัจจุบัน ดังความวํา “มาถึงยุคประเทศชาติ
กําลังก๎าวสูํยุคสมัยแหํงการพัฒนาเพื่อลบล๎างความทุกข์ยากนั้น ... ไมํมีใครบอกกลําวเลําขานก็รู๎กันหมด
วํา เป็นยุคแหํงการถือเอาสติปัญญาความรู๎ความสามารถเป็นต๎นตอ ถ๎าเป็นสินค๎าก็เป็นสินค๎าทางภูมิ
ปัญญาที่สําคัญที่สุด” (เซียงเอง, ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๓)
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๑.๔ การศึกษาต้องสอนให้รู้จักตนเอง รู้จริง และรู้รอบ
การศึกษาต๎องสอนให๎คนรู๎จักตนเองอยํางถํองแท๎วํา ตนมีความสนใจหรือถนัดด๎านใด
และเมื่อรู๎จักตนเองแล๎วก็ต๎องสํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนให๎รู๎ลึกรู๎จริงจนมีความชํานาญเชี่ยวชาญในด๎านนั้น ๆ
เพื่อจะได๎นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อความสุขความเจริญในอาชีพการงานและ
การดําเนินชีวิต ดังความวํา “การศึกษาต๎องสอดคล๎องกับสภาพของผู๎เรียน ต๎องทําให๎นักเรียนรู๎ได๎ใน
ความชอบหรือความถนัดของตน เพื่อจะได๎ตัดสินได๎วํา ตนเองจะสามารถประกอบอาชีพใด จึงจะทําให๎
ตนเองมีความสุขในหน๎าที่การงาน” (สิริ สีหะลัด, ๗ มีนาคม ๒๐๑๔) โดยคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎
ยกตัวอยํางของการสอนให๎รู๎จักตนเองอยํางถํองแท๎ เชํน เมื่อ รู๎วําศักยภาพของตนไมํสามารถเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย ก็ควรหันไปเรียนด๎านวิชาชีพตามความสามารถหรือความถนัดของตน ดังความวํา “ถ๎า
ยินดีรับสภาพของตนวําเรียนอํอนแล๎ว ต๎องไปเรียนวิชาชีพ” (พํอแมํเรียนหนังสือแทนลูกหรือเปลํา?, ๒๐
กันยายน ๒๐๑๑)
เมื่อผู๎เรียนสามารถรู๎จักตนเองได๎อยํางถํองแท๎แล๎ว บทบาทหน๎าที่ของการศึกษาอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ต๎องสอนให๎ผู๎ เรีย นรู๎จ ริงรู๎ลึกในสิ่งที่ตนสนใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติด๎วยการฝึกฝนจนมีความ
ชํานาญ ดังความวํา “การมีความรู๎ความสามารถหมายถึงการได๎มาเพราะการขยันพากเพียร ร่ําเรียน
ศึกษาด๎วยตนเองโดยครูอาจารย์เป็นผู๎ถํายทอดให๎ความรู๎ และผํานการลงมือฝึกปฏิบัติอยํางจริงจังด๎วย
ตนเองมาระยะเวลาหนึ่งกํอน” (เซียงเอง, ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๓) ทั้งนี้การที่ผู๎เรียนรู๎จริงรู๎ลึก จะทําให๎
สามารถนําความรู๎ไปใช๎แก๎ปัญหาในการทํางานได๎ และทําให๎ประสบความสําเร็จ ในด๎านหน๎าที่การงาน
ในทางตรงกันข๎ามหากการศึกษาไมํสอนให๎ถึงแกํนแท๎ของความรู๎ ก็จะทําให๎ผู๎เรียนได๎แคํจบการศึกษาแตํ
ไมํได๎ความรู๎ซึ่งจะไมํเป็นประโยชน์ทั้งตํอตัวของผู๎เรียนและตํอประเทศชาติ โดยยกตัวอยํางบางคนที่จบ
การศึกษาสูง รู๎แตํทฤษฎีแตํปฏิบัติไมํเป็น กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือไมํรู๎จริงรู๎ลึกนั่นเอง ดังความวํา “เดี๋ยวนี้
ไปทางไหนก็มีแตํดอกเตอร์ ศาสตราจารย์ เต็มบ๎านเต็มเมือง แตํภาคปฏิบัติกลับไมํได๎เรื่องอะไรสักอยําง
เพราะไมํมีความรู๎นั่นเอง” (พลเมืองดี, ๒๕ มิถุนายน ๒๐๑๓)
ทั้งนี้คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎เน๎นถึงการรู๎ลึกรู๎จริงในสาขาวิช าชีพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งวิช า
ชํางฝีมือที่เน๎นการฝึกปฏิบัติจนชํานาญ ยํอมมีประโยชน์กวําการเรียนระดับปริญญา เพราะนอกจากจะ
ทําให๎ ประสบความสําเร็ จ ในการศึกษาแล๎ว เมื่อจบออกมาก็ สามารถหางานทําได๎งํายกวําการเรียน
มหาวิทยาลัย เพราะมีตลาดแรงงานรองรับ ดังความวํา (พํอแมํเรียนหนังสือแทนลูกหรือเปลํา ?, ๒๐
กันยายน ๒๐๑๑)
๙๐

ถ๎ายินดีรับสภาพของตนวําเรียนอํอนแล๎ว ต๎องไปเรียนวิชาชีพ วิชาชีพตํางๆในบ๎านเมืองเราเป็น
ที่ต๎องการอยํ างมาก หางานทําจึงงําย รายได๎ดี ตําแหนํงงานเปิดกว๎าง หากต๎องไปทํางานที่
ตํางประเทศตามเงื่อนไขของนายจ๎าง ก็ไปในฐานะเป็นชํางฝีมือ ไมํใชํแรงงานไร๎ฝีมือ หากมี
แรงงานที่มีฝีมือมาก บ๎านเมืองเราก็จะเจริญเพราะตอนนี้ประเทศขาดแรงงานฝีมือ
นอกจากรู๎จริง รู๎ลึกแล๎ว ลาวมีโลกทัศน์วําการศึกษาต๎องสอนให๎ผู๎เรียนรู๎รอบ ไมํใชํรู๎เฉพาะ
ศาสตร์ของตนเอง แตํต๎องมีความรู๎รอบในศาสตร์อื่นด๎วย เพราะการรู๎รอบนั้น นอกจากจะทําให๎เป็นคนมี
โลกทัศน์กว๎างไกลแล๎ว ในอนาคตข๎างหน๎าอาจจําเป็นต๎องนําความรู๎นั้นไปใช๎ประโยชน์ได๎ ดังความวํา
(ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓)
... ทุกศาสตร์สาขาสําคัญหมด ไมํใชํเรียนเศรษฐศาสตร์ก็อํานแตํวิชาของตน เป็นนักศึกษาก็ต๎อง
อํานหมดทุกสาขา อํานหนังสือทุกชนิดไมํวํา ศาสนา ภาษา วรรณคดี การเมือง สังคม รู๎ไว๎ไมํ
เสียหาย มันไมํได๎หนักเหมือนแบกจอบแบกไถ การรู๎ไว๎ยํอมเป็นการดี สําหรับตนเอง เผื่อวันใด
วันหนึ่งจะได๎นําออกมาใช๎เมื่อยามจําเป็น
ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวํา การที่ลาวตอกย้ําโลกทัศน์ เกี่ยวกับการรู๎จักตนเองอยํางถํองแท๎ รู๎จริง
และรู๎ลึก โดยเน๎นการเรียนวิชาชีพมากกวําการเรียนมหาวิทยาลัย นําจะเป็นเพราะคนลาวสํวนใหญํใน
ปัจจุบันมีคํานิยมวําต๎องเรียนมหาวิทยาลัย สํงผลให๎มีบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมากแตํไมํมี
งานทําเนื่องจากสาขาที่จบนั้นไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน (การศึกษาลาวมีปัญหา
บัณฑิตจบไมํตรงตลาดแรงงาน, ๓๐ กันยายน ๒๐๑๓) ประกอบกับตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ลาวเปิด
ประเทศและได๎นําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใช๎เพราะต๎องการเงินมากในการพัฒนาประเทศเพื่อให๎หลุด
พ๎นจากความยากจน ทําให๎ตํางชาติเข๎ามาลงทุนใน สปป.ลาวเป็นจํานวนมาก เศรษฐกิจจึงขยายตัวอยําง
รวดเร็ว เกิดความต๎องการแรงงานฝีมือ(Skilled Labor) จํานวนมาก แตํลาวมีแรงงานฝีมือไมํพอสําหรับ
รองรับการลงทุนของตํางชาติ แม๎วําจะนําเข๎าแรงงานฝีมือจากตํางประเทศจํานวนมากแล๎วก็ตาม เห็นได๎
จากในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ลาวต๎องการแรงงานฝีมือเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก
ไมํต่ํากวํา ๙๐,๐๐๐ คน (กรมประชาสัมพันธ์ , ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗) รัฐบาลลาวจึงได๎พยายามสร๎าง
ความเข๎าใจแกํคนในชาติวํา ประเทศชาติอยูํในระยะของการพัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม จึงมี
ความจําเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะวิชาชีพที่หลากหลายจํานวนมาก และเพื่อชักจูงใจให๎
๙๑

นักเรียนเข๎าสูํระบบอาชีวศึกษามากขึ้นรัฐบาลได๎ให๎ทุนการศึกษาแกํนักเรียนในสาขาวิชาชีพที่สอดคล๎อง
กับ ความต๎องการในการพัฒ นาประเทศ และเมื่อศึกษาจบแล๎ วก็ยังมีงานรองรับอีกด๎ว ย (Vientiane
Times, 30 September, 2013 อ๎างใน blog.eduzones.com)
๑.๕ การศึกษาต้องปลูกฝังทั้งความรู้และคุณธรรม
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ของลาววํา การศึกษาต๎องปลูกฝังคนให๎มีทั้ง
ความรู๎และคุณธรรม สังคมจึงจะเป็นปกติสุขได๎ ดังความวํา “คนที่มีความรู๎ความสามารถ ควรจะต๎องมี
ศีลธรรมอยูํด๎วย”(ตาวัน, ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๓) ความอีกตอนหนึ่งที่สนับสนุนโลกทัศน์กลําวด๎วยการ
ระบุอยํางชัดเจนวําต๎องไมํใช๎ความรู๎ความสามารถในทางที่ผิดด๎วยการเอาเปรียบบุคคลที่รู๎น๎อยกวํา ความ
วํา “การศึกษามีไว๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จากคนโงํให๎ฉลาดขึ้น ไมํใชํมีไว๎เพื่อปราบปรามคนอื่นที่
ด๎อยปัญญากวําตน” (ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓) ดังนั้นการศึกษาจึงต๎องปลูกฝังความรู๎และ
คุณธรรมให๎แกํผู๎เรียนไปพร๎อม ๆ กัน ดังความวํา “...มีสิ่งหนึ่งที่ควรคิดเพื่อให๎การศึกษาไปถูกทางคือ
คุณคําของการเป็นคนดี มนุษย์ต๎องศึกษาเรื่องความเมตตาปรานี ไมํเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เมื่อมี
การศึกษาสูงสุด ความประพฤติต๎องเรียบร๎อยงดงามยิ่ งขึ้น ความโลภลดลง สมบัติสํวนตัวลดลง สมบัติ
สํวนรวมเพิ่มมากขึ้น” (เคเอส, ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๓)
ลาวมีทัศนะวํา บุคคลที่มีคุณธรรมกํากับยํอมใช๎ ความรู๎ความสามารถในการสร๎างคุณคําให๎กับ
ตนเองและสังคม เพราะคุณธรรมจะคอยกํากับให๎ ละ ลด ความโลภ และในขณะเดียวกันคุณธรรมก็ชํว ย
ยกระดับจิตใจของบุคคลให๎สูงขึ้นด๎วย ดังความวํา “คุณภาพของการศึกษาควรกําหนดเอาคนที่มีคุณคํา
ตํอตนเองและสังคมโดยปราศจากความเห็นแกํตัว เรียนสูงขึ้นเทําใด ความโลภให๎ลดลงไปตามลําดับ ”
(เคเอส, ๗ มีนาคม ๒๐๑๓) ลาวจึงตอกย้ําวําคนที่มีการศึกษาต๎องนําความรู๎ไปใช๎เพื่อประโยชน์แกํสังคม
ความวํา “...มีการศึกษาสูงควรจะน๎อมรับใช๎มวลมนุษยชาติให๎มากที่สุด เปรียบเหมือนข๎าวสุกเหลือง
น๎ อมลงเกือบจมดิน แตํ ให๎ ผ ลประโยชน์แกํคนอยํ างมากมายกํ ายกอง” (ดอกบัว บาน, ๒๕ ตุล าคม
๒๐๑๓)
ในทางตรงกันข๎าม คนที่มีความรู๎ และสติปัญญาหากปราศจากคุณธรรมคอยกํากับอาจนํา
ความรู๎ความสามารถไปใช๎ในทางมิชอบ ด๎วยการเอารัดเอาเปรียบ ฉ๎อโกง แสวงหาผลประโยชน์ให๎กับ
ตนเอง ยํอมทําให๎สังคมเดือดร๎อน ดังความวํา “ถ๎ามีการศึกษาสูงมากเทําใดและมีความเห็นแกํตัวมาก
ภายภาคหน๎ามนุษย์จะต๎องเดือดร๎อนแนํนอน” (เคเอส, ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๓) คอลัมน์ “นานาสาระ”
สะท๎อนทัศนะของลาววํา สังคมใดที่คนมี ความรู๎และมีคุณธรรมคอยกํากับยํอมทําให๎สังคมมีความรํมเย็น
๙๒

เป็นสุข บุคคลที่มีทั้งความรู๎และคุณธรรมยํอมเป็นที่ต๎องการของสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ดังความวํา “การเข๎าถึงการศึกษาอยํางแท๎จริง คือ การมีปัญญา เลิศล้ําวิชาการ สูงสํงทางด๎านความรู๎
และคุณธรรมประจําใจ เป็น คนเกํงแตํไมํกอบโกยกินบ๎านเมือง เป็นพันธุ์มนุษย์ที่โ ลกต๎องการที่สุ ด ”
(ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓)
ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวํา นอกจากคุณธรรมโดยทั่วไปแล๎ว คุณธรรมสําคัญที่ลาวต๎องการปลูกฝัง
โดยผํานกระบวนการการศึกษา ได๎แกํ ความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจในชาติ ดังความวํา
“การอบรมศึกษาต๎องสร๎างคนให๎มีภูมิปัญญาสูงเพียบพร๎อมไปด๎วยคุณธรรมอันดีทางด๎านกายและจิตใจ
มีความรักชาติ รักความก๎าวหน๎า ” (สิริ สีหะลัด, ๗ มีนาคม ๒๐๑๔) และความอีกตอนหนึ่งได๎ตอกย้ํา
เรื่องความรู๎ ที่ต๎องมีคุณธรรมคอยกํากับ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง คุณธรรมเกี่ยวกับความรักชาติ ความวํา
“คุณภาพของการศึกษาควรกําหนดเอาคนที่มีคุณคําตํอตนเองและสังคม ... ปลูกฝังให๎มีความรักชาติ
ความภาคภูมิใจและความสามัคคีภายในชาติเหมือนกับบรรพบุรุษที่ทํามาแล๎ว ” (เคเอส, ๗ มีนาคม
๒๐๑๓)
การที่ลาวให๎ความสําคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจใน
ชาติ ก็เพื่อความมั่น คงของประเทศและความมั่นคงทางการเมือง ทั้งนี้นําจะเป็นผลมาจากอดีตอัน
เจ็บปวดที่ลาวต๎องเผชิญกับความแตกแยก และความไมํสงบภายในประเทศมานานเกือบศตวรรษซึ่งเป็น
ผลมาจากความแตกตํางของอุดมการณ์ทางการเมืองของคนในชาติ นอกจากนี้การที่ สปป.ลาวประกอบ
ไปด๎วยพลเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากถึง ๔๙ กลุํมชาติพันธุ์หรือที่ลาวเรียกวํา ชนเผํา
(กองประชุมค๎นคว๎าปรึกษาหารือชื่อเรียกของชนเผําใน สปป.ลาว, ๒๐๐๐ อ๎างอิงใน เต็งเม็ง อยํางลือชัย,
๒๕๕๐, หน๎ า ๒๔๙) ซึ่งมีความแตกตํางกันทั้งด๎านภาษา วัฒ นธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจ ยํอม
อํอนไหวตํอการสร๎างความแตกแยกของพลเมือง ด๎วยเหตุนี้คุณธรรมเรื่องความสามัคคีปรองดอง และ
ความเป็นเอกภาพของคนในชาติจึงเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่งที่พรรคฯ และรัฐต๎องการปลูกฝังให๎กับคนใน
ชาติ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของสุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๔๘, หน๎า ๘๑) ที่วํา ความรักความสามัคคี
ภายในชนเผําเดียวกันและระหวํางตํางชนเผําเป็นสิ่งที่แบบเรียนลาวเน๎นเป็นพิเศษด๎วยการตอกย้ํา วํา
พลเมืองลาวแม๎นจะมีความแตกตํางทางชาติพันธุ์ แตํหากมีความสามัคคีกัน ก็ยํอมนําพา สปป.ลาวที่เป็น
ประเทศเล็ก ๆ ให๎สามารถฝุาฟันอุปสรรคทั้งหลายได๎เป็นอยํางดี การตอกย้ําเรื่องความสามัคคีและ
ความรักชาติระหวํางพลเมืองลาวที่มีความแตกตํางทางชาติพันธุ์นี้ แกรนส์ (อ๎างในจามะรี เชีย งทอง,
๒๕๔๗, หน๎า ๑๔๕-๑๔๖) กลําววํา “เป็นการทําให๎คนในชาติเข๎ามาสนับสนุนรัฐโดยไมํคํานึงถึงความ
แตกตํางของชาติพันธุ์ซึ่งเป็ น กลยุ ทธที่ล าวใช๎ในการสร๎างชาติและความเป็นเอกภาพของประเทศ”
๙๓

เพราะนอกจากจะทําให๎ประเทศและพรรคฯมีความมั่นคงแล๎ว ความสามัคคีปรองดองและความเป็น
เอกภาพของคนในชาติยังมีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสูํความทันสมัย ตามนโยบายของพรรคฯและรัฐอีกด๎วย ดังจะเห็นได๎จากการที่พรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวได๎กําหนดเรื่องความรักความสามัคคีระหวํางคนในชาติเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ สําคัญ
ของพรรคฯ และพรรคก็ได๎เน๎นยุทธศาสตร์ดังกลําวนี้มาตลอดระยะเวลาแหํงการสร๎างสรรค์และพัฒนา
ประเทศ (คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรค, กระทรวงแถลงขําว วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว และ
กระทรวงแผนงานและการลงทุน, ๒๐๑๖)
โลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาของลาว ที่วํา การศึกษาเป็นกระบวนการสร๎างปัญญา การศึกษา
เป็นการพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัย การศึกษาเปูการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การศึกษาต๎องสอนให๎มนุษย์
รู๎จักตนเอง รู๎จริง รู๎รอบ และการศึกษาต๎องปลูกฝังทั้งความรู๎และคุณธรรม ทั้งหมดนี้ล๎วนสอดคล๎องกับ
หลักพื้นฐานของการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการของลาวกําหนดไว๎เพื่อจะได๎ใช๎การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศที่ด๎อยพัฒนาภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐(พ.ศ. ๒๕๖๓)
และให๎ ป ระชาชนลาวมีโ อกาสได๎รั บ การศึกษาทั่ว หน๎าทุกคนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ดังนี้ (หลั กพื้นฐาน
การศึกษา อ๎างใน Simala Leeydyongva (2017, ไมํมีเลขหน๎า)
๑. การศึกษาต๎องดําเนินการไปตามทิศสังคมนิยม มีลักษณะชาติ มหาชน วิทยาศาสตร์ และ
ทันสมัย
๒. การศึกษาสามัญต๎องสัมพันธ์กับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
๓. การศึกษาในโรงเรี ย นต๎อ งควบคูํไ ปกับการศึกษาอบรมของครอบครัว สั งคม และนอก
โรงเรียน
๔. การศึกษาต๎องทําให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอยํางแท๎จริงต๎องมีการลงมือปฏิบัติ
ภาคสนามจริง
๕. การศึกษาต๎องตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกระยะ
๖. การศึกษาของชาติต๎องสอดคล๎องกับสากล
๒. โลกทัศน์ต่อผู้เรียน
ลาวมีทัศนะวํา สังคมทุกวันนี้ผู๎เรียนมีคํานิยมในการเรียนเพื่อต๎องการวุฒิการศึกษามากกวํา
เพื่อต๎องการความรู๎ความสามารถ ดังความวํา “บางคนเรียนหวังเอาแตํปริญญา จนลืมถึงปัญญาความรู๎
๙๔

อันแท๎จริงซึ่งเป็นแกํนหลักของการศึกษา” (ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓) การที่ผู๎เรียนเรียนเพื่อ
ต๎องการปริญญาแตํไมํต๎องการความรู๎นี้ เป็นเหตุให๎ผู๎เรียนและผู๎ปกครองพยายามทุกวิธีโดยไมํคํานึงถึง
ความถูกต๎องเพียงเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎วุฒิการศึกษา ดังปรากฏความวํา “เมื่อลูกสอบตกพํอแมํก็กลัวเสีย
หน๎า ลูกก็อายเพื่อน จึงเป็นเหตุให๎พํอแมํต๎องวิ่งเต๎นขอร๎องให๎ครู -อาจารย์เพิ่มคะแนนให๎ เพื่อให๎ลูกสอบ
ได๎ด๎ว ยวิ ธีการตํา ง ๆ ซึ่ง ไมํอาจคาดเดาได๎ ” (พํ อแมํเรีย นหนังสื อ แทนลู กหรือเปลํ า ?, ๒๐ กันยายน
๒๐๑๑)
ลาวมองวําคํานิยมดังกลําวของผู๎เรียนเป็นสิ่งที่ไมํถูกต๎อง เนื่องจากเป็นการบั่นทอน “คุณคํา”
ของตัวเอง ทําให๎ไมํสามารถสร๎าง “มูลคํา” ให๎กับตนเองในตลาดแรงงานอีกด๎วย ดังความวํา “เมื่อจบมา
ก็อวดอ๎างตนวําเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต แตํทํางานอะไรไมํได๎ สุดท๎ายก็ไมํเป็นที่ต๎องการของสังคม แล๎วก็
บํนวําทํางานยากเพราะตนไมํร่ํารวยมีฐานะเหมือนคนอื่น ” (ดอกบัวบาน, ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓) การที่
ลาวกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้น นําจะเป็นเพราะทัศนะดังกลําวของผู๎เรียนไมํได๎บั่นทอนเฉพาะตัวของผู๎เรียน
เทํานั้น แตํยั ง เป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก สปป.ลาวกําลังอยูํในชํวงการ
พัฒนาประเทศให๎มีความเจริญทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม จําเป็นต๎องได๎คนที่มีความรู๎ความสามารถ
มาเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ แตํหากพลเมืองของชาติมีปริญญาบัตรแตํปราศจากความรู๎ ยํอมเป็น
ประชากรที่ด๎อยคุณภาพ ไมํสามารถเข๎าสูํตลาดแรงงานเพื่อสร๎างงานและสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎
ความเห็นดังกลําวนี้สอดคล๎องกับรายงานขําวที่ระบุวํา เจ๎าหน๎าที่ระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือและจัดหา
งานของลาวได๎กลําวถึงคุณภาพของบัณฑิตที่เข๎าสูํตลาดแรงงานภาคธุรกิจวํา “ยังไมํได๎คุณภาพตามที่
ภาคธุรกิจเอกชนต๎องการ และมีเพียงร๎อยละ ๑๕ เทํานั้นที่มีระดับความรู๎ความสามารถได๎มาตรฐานตาม
ความต๎องการของบริษัทตํางชาติ ” (กระทรวงศึกษามีคําสั่งยกเลิ กการสอบจบระดับมัธยมศึกษา, ๗
กรกฎาคม ๒๐๑๕)
เพื่อเป็นการปูองกันไมํให๎คํานิยมที่ผิดเพี้ยนนี้บั่นทอนการพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยและ
บั่นทอนเปูาหมายของการหลุดพ๎นจากความยากจน ลาวจึงได๎เรํงปฏิรูปการศึกษาขนานใหญํในทุก
ระดับ กลํ าวคือ ในระดับ วิทยาลั ย “ได๎ระงับไมํให๎ มีการเปิดวิทยาลั ยใหมํเพิ่ม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
วิท ยาลั ย เอกชน และไมํ ใ ห๎ เ ปิ ด หลั ก สู ต รใหมํเ พิ่ ม ในวิท ยาลั ยของรั ฐ พร๎ อมทั้ ง เรํง กวดขัน คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยูํให๎เป็นไปตามแผนปฏิรูปการศึกษาแหํงชาติระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘)
เพื่อยกระดับคุณภาพให๎เทียบเทํามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาคและมีความเป็นสากลมากขึ้น " (เวียงจัน
ใหมํ, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓, อดิศักดิ์ ศรีสม, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๙๕

สํวนการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมศึกษานั้น ลาวมีการปฏิรูปการศึกษาใน ๒ ลักษณะ คือ
การปรับปรุงหลักสูตรควบคูํไปกับการกวดขัน มาตรฐานการเรียนการสอน และการปรับโครงสร๎าง
การศึกษา ด๎านการปรับปรุงหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนการสอนนั้น ลาวได๎ปรับปรุงหลักสูตร
การศึ ก ษาใหมํ และได๎เ ริ่ มใช๎ ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นต๎ น มา โดยเน๎ นการผลิ ต นั กเรี ยนให๎
สอดคล๎ องกับ สถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสั งคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น ด๎ว ยการนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช๎ในโรงเรียน (บุษบา นาคพุทธ, ๒๕๕๖, หน๎า ๘๙) สํวนการควบคุมคุณภาพการเรียน
การสอนให๎ได๎มาตรฐานนั้น ลาวได๎กําหนดให๎มีการสอบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ ซึ่งเป็นปีสุดท๎ายของการ
เรียนจบระดับมัธยมศึกษา ด๎วยการใช๎ข๎อสอบเดียวกันและสอบพร๎อมกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการกวดขัน
คุณภาพการศึกษา (อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘) ทั้งนี้การสอบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๗ ของ
สปป.ลาว นับวํามีความสําคัญอยํางยิ่ง เพราะเป็นการวัดและประเมินผลวําผู๎เรียนมีความรู๎สมกับการจบ
ชั้นมัธยมศึกษาเพื่อไปเรียนตํอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เพื่อไปสอบเข๎าเรียนตํอปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยได๎หรือไมํ หากสอบไมํผํานหมายถึงไมํได๎คุณภาพก็จะไมํให๎สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม
ซึ่งการกวดขันคุณภาพการศึกษานี้ ลาวได๎ดําเนินการอยํางเข๎มข๎น ดังจะเห็นได๎จากเมื่อมีกระแสขําววํามี
การรั่วไหลของข๎อสอบในเขตนครหลวงเวียงจันและเขตแขวงตําง ๆ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬาของลาว ได๎มีคําสั่งให๎ยกเลิกการสอบระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศทันที เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๕๘ (กระทรวงศึกษามีคําสั่งยกเลิกการสอบจบระดับมัธยมศึกษา, ๗ กรกฎาคม ๒๐๑๕) สํวนด๎าน
การปรับปรุงโครงสร๎างของการศึกษานั้น ลาวได๎ดําเนินการอยํางจริงจังในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นปี
สุดท๎ายของการปฏิรู ปการศึกษาแหํงชาติระยะที่ ๑ ค.ศ. ๒๐๐๖- ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)
กระทรวงศึกษาธิการของลาวได๎ปรับระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหมํโดยขยายชํวงชั้นการเรียน
เพิ่มเป็น ๗ ปี เพื่อต๎องการให๎ความรู๎ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความเข๎มข๎นขึ้น และมีความ
เข๎าใจเนื้อหาตําง ๆ ในแตํละวิชาอยํางลึกซึ้งขึ้น (อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘)
การปรับปรุงหลักสูตรและโครงสร๎างของการศึกษาของลาว ทําให๎การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของลาวมีคุณภาพมากขึ้น ดังจะเห็นได๎จากรายงานของโกลบอล คอมเพทติทีฟ รีพอร์ท ปี พศ. ๒๕๕๗๒๕๕๘ (Global Competitive Report 2014-2015) โดย เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic
Forum-WEF) ในสํวนของดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของลาวอยูํในลําดับที่ ๖ ของ
อาเซียนและเป็นอันดับที่ ๗๙ ของโลก สํวนคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของลาวก็อยูํในอันดับ ๖
ของอาเซียนเชํนกัน และเป็นอันดับที่ ๕๗ ของโลก ซึ่งล๎วนแตํนําหน๎าไทย ยกเว๎นเฉพาะขีดความสามารถ
ด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ลาวยังต๎องพัฒนา (มติชนออนไลน์, ๘ กันยายน ๒๕๕๗) ซึ่งลาวก็
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ตระหนักดีถึงจุดอํอนด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของตนเป็นอยํางดี ดังจะเห็นได๎จากการที่ลาวได๎
กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาระหวํางปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕๒๐๒๐) ให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่เน๎น “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให๎พร๎อมด๎วยความรู๎และความสามารถที่เหมาะสมตํอการอํานวยให๎ประเทศก๎าวพ๎นจากการเป็น
ประเทศด๎อยพัฒนา โดยเล็งเห็นถึงความจําเป็นของทุนมนุษย์ที่ เพียบพร๎อมไปด๎วยทักษะด๎านตําง ๆ
ได๎แกํ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการอํานและสื่อสารด๎วยลายลักษณ์อักษร
ความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลความรู๎ทางอิเลคทรอนิค ส์และสิ่งตีพิมพ์ตํางๆ ที่เป็นฐานสําคัญ
สําหรั บการนําเทคโนโลยีชั้นสู งมาใช๎ และการสํ งเสริมให๎ สังคมมีสํ วนรํว มในการพัฒนาประเทศ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๙ หน๎า ๗๘)
จากวิสัยทัศน์และยุ ทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของลาวสะท๎อนวําลาวให๎ความสําคัญกับ
การศึกษาเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งการศึกษาด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่นอกจากจะมี
ความสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยแล๎ว ยังมีสํวนสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศด๎วยซึ่งลาวต๎องการที่จะลบล๎างความยากจนให๎หมดไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)
สอดคล๎องกับคํากลําวของภาวิช ทองโรจน์ (อ๎างในมติชนออนไลน์ , ๘ กันยายน ๒๕๕๗) ได๎กลําวถึง
ความสําคัญของการศึกษา สรุปความได๎วํา “การศึกษาถือเป็นดัชนีหนึ่งในการชี้อนาคตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว หากการศึกษาไมํดี เศรษฐกิจก็อาจจะแยํลง โดยเฉพาะความรู๎ในเรื่องวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หากแยํลงก็จะกระทบตํอการพัฒนาประเทศในอนาคต” ด๎วยมาตรการที่เข๎มข๎นเหลํานี้ทํา
ให๎ คุณ ภาพการศึก ษาของลาวพัฒ นาเป็นอยํางมาก สะท๎อ นจากรายงานคุณ ภาพการศึก ษา World
Economic Forum ที่ระบุวํา “คุณภาพการศึกษาของลาวทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูํใน
อันดับที่ดีกวําไทย” (อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘)
๓. โลกทัศน์ต่อผู้สอน
ลาวมีโลกทัศน์วําครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู๎สอนในสถาบันการศึกษาต๎องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ด๎ว ยการทุํมเทให๎ กับ การเรี ย นการสอน ต๎องไมํห าผลประโยชน์จ ากหน๎าที่ ของตน และต๎ องพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเองอยูํเสมอเพื่อจะได๎ นําความรู๎ไปสอนศิษย์ สะท๎อนจากความตํอไปนี้ (จันโท พวงมะ
จัน, ๑ มีนาคม ๒๐๑๓)
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อาจารย์ที่มีคุณภาพในภาครัฐที่มีผู๎ให๎ความสําคัญและมีผลงานในการค๎นคว๎าวิจัย สํวนใหญํจะไมํ
คํอยมีเวลารับเชิญไปสอนตามโรงเรียนเอกชน ตรงกันข๎ามกับอาจารย์จํานวนหนึ่งที่ใช๎เวลาสอน
ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไมํมีเวลาค๎นคว๎าและพัฒนาความรู๎ความสามารถของตน นอกจากเอาแตํ
ตํารา และเอกสารอันเกําเป็นเครื่องทํามาหากิน
นอกจากนี้ครูที่ดีต๎องพัฒนาตนเองอยูํเสมอด๎วยการค๎นคว๎าวิจัย อีกทั้งต๎องรู๎จักสอนให๎ผู๎เรียน
รู๎จักคิดอยํางมีเหตุมีผลเพื่อจะได๎นํากระบวนการคิด และกระบวนการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยไปใช๎ในชีวิตจริง
อันจะทําให๎ชีวิตประสบความเจริญก๎าวหน๎า ดังความวํา “ครูที่ฉลาดพยายามสอนวิธีคิดค๎นคว๎าวิจัยให๎แกํ
ศิษย์ ให๎พวกเขาได๎เรียนรู๎วิธีการด๎วยตัวเอง เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความรู๎ และปัญญา และครูที่ฉลาดจะต๎อง
สอนให๎ลูกศิษย์รู๎จักคิดพิจารณาไมํเชื่ออะไรโดยปราศจากเหตุผล” (ดั้นกีบเมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓)
โลกทัศน์ที่ผู๎สอนต๎องมี จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด๎วยการการทุํมเท เสียสละให๎กับการสอน มี
ความมุํงมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพยายามสอนให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดเป็นนี้ เป็นโลกทัศน์ที่
ถูกหลํอหลอมจากความต๎องการพัฒนาประเทศ สปป.ลาวให๎เจริญ เพราะการที่ประเทศจะเจริญได๎ก็ต๎อง
ใช๎กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือ และสิ่งที่เป็นเฟืองจักรที่สําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาให๎พัฒนา
เจริญก๎าวหน๎าได๎ดีที่สุดก็คือ ครู เหตุผลดังกลําวนี้สอดคล๎องกับสุนทร โคตรบรรเทา (๒๕๕๘, หน๎า ๑๖๘)
ที่กลําวถึงความสําคัญของครูความวํา
สังคมลาวให๎ความสําคัญกับครูวํา เป็นผู๎ประเสริฐ เป็นปูชนียบุคคล เป็นผู๎ทุํมเทเสียสละ เป็นผู๎
ประสิทธิประสาทวิชาแกํเยาวชน และที่สําคัญคือเป็นผู๎สร๎างอนาคตของชาติ
ครูจึงเป็น
บุคลากรที่มีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการศึกษาของชาติ ดังนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ลาวจึงมุํงไปที่การพัฒนาคุณภาพของครูที่มีอยูํเป็นสําคัญ โดยครูทุกคนจะต๎องผํานการประเมิน
วิทยฐานะจากสภาการศึกษาของลาวเสียกํอนจึงจะสามารถทําหน๎าที่เป็นผู๎สอนนักเรียนได๎ อีก
ทั้งยังเน๎นการฝึกอบรมให๎แกํครูผู๎สอนในวิชาที่มีความยาก และยังมีระบบครูศึกษานิเทศก์ที่
นอกจากจะคอยติดตามประเมินผลการเรียนการสอนในแตํละท๎องถิ่น ด๎วย หากคุณภาพของ
ครูผู๎สอนไมํได๎มาตรฐานจะต๎องเข๎าอบรมที่ “ศูนย์อบรมครูที่ไมํได๎มาตรฐาน” ซึ่งมีอยูํตามแขวง
ตําง ๆ ของลาวทั้ง ๑๖ แขวง และหนึ่งเขตปกครองพิเศษของลาว คือ เขตปกครองพิเศษชัย
สมบูรณ์
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ทั้งนี้ เนื่องจากวํากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ได๎ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูประบบ
การศึกษาแหํงชาติให๎แข็งแรงโดยเฉพาะปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ถึง ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
คือเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามแผนยุ ทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาแหํงชาติซึ่งจุดหมายสูงสุ ดคือ ปรับปรุง
คุณภาพของการศึกษาเป็นการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพสูงขึ้นที ละก๎าวเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยการปฏิรูประบบศึกษาแหํงชาติ ต๎องปฏิรูปไป
ตามแนวทางที่กองประชุมใหญํ ครั้ งที่ ๙ ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎กําหนดเปูาหมายไว๎ ๔
เปูาหมาย หรือที่ลาวเรียกกันวํา ๔ บุกทะลุ คือ ๑) บุกทะลุด๎านจินตนาการและความคิด ๒) บุกทะลุ
ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) บุกทะลุด๎านระบบ ระเบียบการบริหาร และ ๔) บุกทะลุด๎านการ
แก๎ไขความยากจนของประชาชน ซึ่งบุคลากรด๎านการศึกษากลุํมแรก ๆ ที่เป็นกลุํมเปูาหมายของการ
พัฒนาให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นคือครูผู๎สอน (สุนทร โคตรบรรเทา, ๒๕๕๘, หน๎า ๑๖๙) การพัฒนาครูให๎
มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นโดยรัฐได๎เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นคําวิชาชีพครูให๎แกํครูตามระดับชั้นที่สอนโดยเพิ่มจาก
เงินเดือนพื้นฐาน ดังนี้ (Srimala Leeydyongva, 2017.การศึกษาลาว, ไมํมีเลขหน๎า)
ระดับวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได๎รับเงินอุดหนุนร๎อยละ ๑๐ ของเงินเดือนพื้นฐาน
ระดับวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษา ได๎รับเงินอุดหนุนร๎อยละ ๑๕ ของเงินเดือนพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา ได๎รับเงินอุดหนุนร๎อยละ ๒๐ ของเงินเดือนพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา ได๎รับเงินอุดหนุนร๎อยละ ๒๕ ของเงินเดือนพื้นฐาน
โดยเงินเดือนขั้นพื้นฐานของครูนั้นคิดตามวุฒิการศึกษาของครูแตํละคนที่จบมา ได๎แกํ
เงินเดือนขั้นพื้นฐานของครูที่จบปริญญาตรี ๑,๕๐๐,๐๐๐ กีบ (= ๖,๐๐๐ บาท)
เงินเดือนขั้นพื้นฐานของครูที่จบปริญญาโท ๑,๗๐๐,๐๐๐ กีบ (= ๖,๘๐๐ บาท)
เงินเดือนขั้นพื้นฐานของครูที่จบปริญญาเอก ๑,๙๐๐,๐๐๐ กีบ (= ๗,๖๐๐ บาท)
เงินเดือนขั้นพื้นฐานของครูที่มีตําแหนํงเป็นผู๎บริหาร ๒,๐๐๐,๐๐๐ กีบ (=๘,๐๐๐บาท)
นอกจากนีร้ ัฐยังให๎สวัสดิการตําง ๆ เพิ่ม เชํน ชุดเครื่องแบบ ประกนสังคม เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การพัฒนาอาชีพของตนเอง
การที่รัฐพยายามให๎สวัสดิการตําง ๆ รวมทั้งเงินอุดหนุนวิชาชีพแกํครูก็เนื่องจากรัฐตระหนักเป็น
อยํางดีวํา ครูเป็นเฟืองจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงได๎ตั้งเปูาเกี่ยวกับการ
พัฒนาครูผู๎สอนไว๎ ดังนี้ (สุนทร โคตรบรรเทา, ๒๕๕๘, หน๎า ๑๖๙)

๙๙

(๑) ครูต๎องมีจิตสํานึกในความเป็นครู (๒) ครูผู๎สอนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีคุณลักษณะของ
ครูผู๎สอนที่ดีและมีขวัญและกํา ลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ในบทบาทครูผู๎สอน (๓) ครูผู๎สอนต๎อง
ได๎รับการเพิ่มพูน ความรู๎ความสามารถและการพัฒนาทักษะความเป็นระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน (๔) ครูผู๎สอนต๎องได๎รับการกําหนดหน๎าที่และบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
และ (๕) ครูผู๎สอนต๎องได๎รับคําตอบแทนและสวัสดิการตํางฯ ตามความเหมาะสม
นอกจากนีล้ าวยังพยายามพัฒนาครูด๎วยการให๎ครูศึกษานิเทศก์คอยให๎ความชํวยเหลือครูผู๎สอน
ในแตํละพื้นที่ที่มีปัญหาด๎วย ผลที่ได๎รับคือการเรียนการสอนของ สปป.ลาวมีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยลําดับ
(อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘) กลําวโดยสรุปโลกทัศน์ของลาวที่เกี่ยวกับการศึกษามี ๓ ประเด็น
ได๎แกํ โลกทัศน์ตํอการศึกษา โดยลาวมองวํา การศึกษามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการเป็นมนุษย์ เพราะ
การศึกษาชํวยสร๎างปัญญา ทําให๎มนุษย์มีความรู๎ความสามารถ มีสติปัญญาในการพิจารณาไตรํตรอง
แยกแยะสิ่งตําง ๆ อยํางมีเหตุมีผล เหลํานี้ทําให๎มนุษย์แตกตํางจากสัตว์ นอกจากนี้การศึกษายังชํวย
พัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัย อีกทั้งยังมีโลกทัศน์วําการศึกษาต๎องสอนให๎คนรู๎ จักตนเองอยํางถํองแท๎
รู๎จริง และรู๎รอบ การศึกษาต๎องปลูกฝังคนให๎มีทั้งความรู๎และคุณธรรม สํวนโลกทัศน์ตํอผู๎เรียนพบวํา
ผู๎เรียนสํวนใหญํต๎องการวุฒิการศึกษามากกวํ าความรู๎ ทัศนะดังกลําวของผู๎เรียนนี้นับวําเป็นอุปสรรค
อยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ สํวนโลกทัศน์ตํอผู๎สอนพบวํา ผู๎สอนต๎องการทุํมเทให๎กับการเรียนการ
สอนอยํางเต็มที่ มีการค๎นคว๎าวิจัยเพื่อนําความรู๎มาสอนศิษย์ และไมํควรหาผลประโยชน์จากหน๎าที่ของ
ตน กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือครูต๎องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
โลกทัศน์ของลาวที่เกี่ยวกับการศึกษานี้ เป็นผลมาจากความต๎องการพัฒนาประเทศทั้งด๎าน
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ลาวจึ งต๎อ งการประชากรที่มีคุณภาพเพื่อจะได๎เป็น กําลั งสํ าคัญในการพัฒ นา
ประเทศโดยใช๎การการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคั ญ ซึ่งลาวได๎ทํามาเป็นระยะเวลานานนับตั้งแตํเริ่มใช๎
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคจินตนาการใหมํแล๎ว สอดคล๎องกับคํากลําวของ นรินทร์ พุดลา (๒๕๔๘,
หน๎าบทคัดยํอ) ที่กลําววํา “นับแตํปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ลาวได๎หันมาปฏิรูปการศึกษาโดยเน๎น
ผู๎เรียนให๎มีโลกทัศน์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ... โดยเริ่มบรรจุไว๎ในหลักสูตรมากขึ้น เพื่อให๎สอดคล๎องกลไก
เศรษฐกิจและการตลาดภายใต๎นโยบายจินตนาการใหมํ ” และปัจจุบันลาวก็ยังคงการใช๎การศึกษาเป็น
กลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัย โดยลาวได๎ปฏิรูปการศึกษาให๎สอดรับกับแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแผนฯดังกลําวนี้มีเปูาหมายเพื่อให๎ สปป.ลาวหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศ
ด๎อยพัฒนาน๎อยที่สุด (Least Development Country) ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังจะเห็นได๎วําลาวมีการ
๑๐๐

ปรับปรุงหลักสูตรใหมํ ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ที่ “เน๎นการผลิตนักเรียนให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาที่มุํงเน๎นการผลิตและพัฒนากําลังคนให๎เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ (Nation
Qualifications Framework - NQF) โดยกระทรวงศึกษาธิการรํวมกับกระทรวงแรงงานจัดให๎มีการวัด
มาตรฐานฝี มือแรงงานและออกใบรั บรองสาขาอาชีพ ” (อดิศักดิ์ ศรีส ม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘) ซึ่ ง
นอกจากจะตอบสนองการพัฒนาประเทศแล๎วยังเป็นการสร๎างมาตรฐานแรงงานเพื่อเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนในอนาคตด๎วย อยํางไรก็ตาม โลกทัศน์บางอยํางของผู๎เรียนซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม เชํน การศึกษาเพื่อต๎องการจบแตํไมํต๎องการความรู๎ นับเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศของ
ลาว แตํล าวก็ ส ามารถใช๎จุ ด แข็ ง ที่ต นมี อ ยูํ อํา นาจรั ฐ ในระบอบสั ง คมนิย มมาบริห ารจั ด การปฏิ รู ป
การศึกษา ทําให๎คุณภาพการศึกษาของลาวปรับตัวดีขึ้นดั งรายงานผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษา
ของ Global Competitiveness Report 2014-2015

โลกทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองของชาติ
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์วํา หน๎าที่ของพลเมืองลาวที่มีตํอชาติคือ ต๎องรักและ
สร๎างความสามัคคีปรองดองระหวํางคนในชาติด๎วยกัน ใช๎ภาษาลาว ต๎องใช๎เงินกีบลาว และต๎อง
ประกอบหน๎าที่การงานของตนโดยสุจริต รายละเอียดมีดังนี้
๑. ต้องรักและสามัคคีปรองดองกัน
ลาวมีโลกทัศน์วําหน๎าที่ของพลเมืองที่มีตํอชาติที่สําคัญคือ มีความรักความสามัคคีกัน เพราะ
ความรักความสามัคคีของคนในชาติทําให๎ประเทศชาติมีความมั่นคง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสมัยปัจจุบันที่
ประเทศกําลังเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ที่มีการแขํงขันทางเศรษฐกิจระหวํางชาติอยํางเข๎มข๎น คนลาวทุก
คนจึงต๎องสามัคคีปรองดองกัน เปรียบเหมือนกับการแขํงขันฟุตบอลระหวํางทีมชาติลาวกับทีมชาติอื่น
หากคนลาวไมํชํวยกันเชียร์ทีมชาติลาวแล๎ว อาจทําให๎แพ๎การแขํงขันอยํางสิ้นศักดิ์ศรี ไมํตํางอะไรกับ
การเตะลูกฟุตบอลเข๎าประตูของตนเอง ดังความวํา (สิริ สีหะลัด, ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๔)
ທາຓຎບຄຈບຄ ແຖະ ຘ ຈເຘຖີ ຑ າຍ ຑາງໃຌຖະນທໞ າ ຄົ ຌ ຖາທຈໟ ທ ງກ ຌ ໃຌ ກຖະຈ ຍ (ີ ໆ ເ ບີ  ຌ ທໞ າ
ຘະຊຽຌຖະຑາຍ າຄຈໟາຌທຈະຌະ າ ແຖະ ຘຄົຓ) ແຓຸ່ຌະເຎຌ ຑຌຊາຌ ບຌຈີ ໃນ້ແກຸ່ ໄຆຆະຌະ
ໃຌຘະນຌາຓ ຎະຆາົຓເຘຈຊະກ ຈບາຆຽຌ ຘໟ າຄໞາໄຈ້ຎຽຍ ເນຓ ບຌກາຌຖົຄເຈີ ໆຌແຂຸ່ຄຍາຌເຉະ ດ ຸ່ໃ ຌ

๑๐๑

ຘະນຌາຓຂບຄຍໟາຌໂຉເບຄ ຊໟາົຌຖາທ ຍໆເຆຽີຓຖາທເບຄແຖ້ທ ະຂາຈກາຖຄໃ ເຘຽຄຎະຉ ແຖະ ເຘຽ
ຍຌງາກາຈ ດຸ່ໃຌເຈີໆຌ ປໟາງແປຄໄຎກໞທາຌຌບາຈະຑາຈ ເຉະຍາຌເຂົາຎະຉໂຉເບຄ ກເຎຌໄຈ້.

ความปรองดองและสิทธิเสรีภาพภายในระหวํางคนลาวด๎วยกันในทุกระดับ (ที่พูดวําเสถียรภาพ
ทางด๎านวัฒ นธรรมและสั งคม) ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานสํ าคัญที่ทําให๎ เรามีชัยชนะในสนาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเหมือนกับการแขํงขันฟุตบอลในสนามประเทศของตนเอง
ถ๎า คนลาวไมํ เชี ย ร์ ที มลาวกั นเองแล๎ ว คนเลํ นก็ จะขาดกํา ลั งใจ ทํ าให๎ เ สี ย ทั้ งประตู และเสี ย
บรรยากาศ และที่ร๎ายแรงไปกวํานั้นคืออาจเลํนพลาดเตะลูกบอลเข๎าประตูตนเอง
การที่ลาวให๎ความสําคัญกับความสามัคคีปรองดองระหวํางคนลาวด๎วยกันเองนั้น เนื่องจาก
สปป.ลาวประกอบด๎วยกลุํมชาติพันธุ์ตําง ๆ ที่หลากหลาย ความหลากหลายเหลํานี้ยํอมสุํมเสี่ยงตํอการ
แตกความสามัคคีของคนในชาติ หากเป็นเชํนนั้นแล๎วยํอมมีผลโดยตรงตํอความมั่นคงของชาติ ซึ่งสปป.
ลาวเคยประสบกับ สภาวะของการแตกแยกของคนในชาติมาแล๎ วในอดีตนับตั้งแตํยุคจักรวรรดินิยม
ตะวันตกไมํวําจะเป็นฝรั่งเศส และในยุคสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา กวําที่จะรวบรวมกันเป็นปึกแผํน
ได๎ คนลาวต๎องตํอสู๎จนประเทศได๎รับการปลดปลํอยเป็นอิสระได๎ต๎องใช๎เวลายาวนานและยากลําบากเป็น
อยํางยิ่ง ดังนั้นลาวจึงไมํต๎องการที่จะประสบกั บสภาพเชํนนั้นอีก จึงต๎องการให๎คนในชาติมีความรัก
ความสามัคคีปรองดองกัน
นอกจากนี้ การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสปป.ลาวนั้น ทําให๎ระบบทุนนิยมเข๎ามามี
อิทธิพลตํอชีวิตความเป็นอยูํของคนในชาติ เชํน แตํเดิมสังคมลาวเคยใช๎รูปแบบการ “รวมหมูํ” คือการ
ขอแรงอาสามาชํวยทํางานเพื่อสํวนรวม แตํระบบทุนนิยมก็จะทําให๎กระบวนการรวมหมูํของลาวที่เคย
ปฏิบัติกันมาแตํเกํากํอนหมดไป คือ ต๎องใช๎เงินซื้อแรง ดังความวํา (เคเอส, ๑๐ ธันวาคม ๒๐๑๔)
ະໃນ້ຓີ ກາຌຎກຖະຈົຓ ໃນ້ຆາທນຌ ຸ່ຓ ນຖ ຎະຆາຆົຌ າຓະຈາ ີໆຍ ຓີທຽກເປຈຄາຌ າ ຘໟາຄຂະຍທຌ
ກາຌຂຌ ຖົຄໄຎຑຌຊາຌ ຊທໞາະເຎຌໄຎໄຈ້ນງາກ ເຑາະໄຎໃຘຓາໃຘໃຌຎະຍຌ ຉໟບຄໄຈ້ຓີກາຌໃຆ້ໞາງ
ກາຌເຈີຌາຄ ຑໟບຓຄກາຌກຌດຸ່ຉໞາຄຌາ ແຖະ ປຍກາຌ ກາຌຂະນງາງຉົທຂບຄຘຄົຓ ກຍໆຓີນຖກຘະະ
ຌະ ຆກງ້ໃຌປຍກາຌຘໟາຄຂະຍທຌ ຈໆຄກໞາທບຌຌີ ... ຊໟາະໃນ້ຓີກາຌຎະທຽກຂບຄຉົຌ ໄຎເປຈບາຘາຘະຓກ
ຌາຂະຍທຌກາຌ ກະຍໆໄຈ້ປຍຏົຌເົໆາີໆທຌ.
ຈໟທງເນຈຌຌ ະເຎ ຌກາຌເນຓາະຘົຓກທໞາ ຊໟາ ປ ຍກາຌ ກາຌຆໞທງເນຖ ບ ໃຈກ ຉາຓ ີໆຉົກດ ຸ່ໃຌປ ຍ
ແຍຍ ຉໟ າ ຌທາຓ ກນງາກ ທຌຉົ ກ ດ ຸ່ ໃ ຌທາຓປ ຍຏ ຈຆບຍ ຂບຄ ະຌະ ປ ຍຏ ຈຆບຍ ໂຄກາຌ
ຑຈະຌາ ຘາຓຘໟາຄ ະຊກຉໟບຄກໞທາ ຘໟາຄເຎຌຂະຍທຌກາຌ ເຉົາໂປຓເບົາຎະຆາຆົຌ ແຖະ ຆາທນຌຸ່ຓ ໂຈງ

๑๐๒

ຘະເຑາະົຌນທໞາຄຄາຌ ເຂົາປໞທຓ ແຖະ ຉບຍຘະນຌບຄ ໃນ້ເຂົາເົາຓີຖາງໄຈ້ ຖໟຽຄບຍົທ ເຑາະຉໟບຄປຍປ້
ທໞາ ກາຌເປຈທຽກນຖໟາ ຄາຉໟບຄໄຈ້ໞາງເຄຌຉົຌເບຄຉໆຓ ແຓຸ່ຌນຓົຈຘະໄນຓໄຎແຖ້ທ.

การที่จะปลุกระดมให๎เยาวชนหรือประชาชนธรรมดาที่ไมํมีงานทําสร๎างขบวนการเพื่อลงพื้นที่
ชํวยเหลือสังคมนั้นเป็นไปได๎ยาก เพราะในสมัยปัจจุบันทุกอยํางต๎องมีคําใช๎จํายทั้งคําเดินทาง
คําอาหาร อีกทั้งการขยายตัวของสังคมก็ไมํมีลักษณะที่จะสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างขบวนการ
ดังกลําวนี้... ถ๎าจะให๎ละทิ้งการงานของตนไปทํางานอาสาสมัครในขบวนการเยาวชนก็เห็นจะ
ลําบาก
ด๎ว ยเหตุ นี้ จ ะเป็ น การเหมาะสมกวํ าถ๎ าการชํว ยเหลื อใดๆก็ต ามที่ต กอยูํใ นรู ปแบบให๎ ความ
ชํวยเหลือคนที่ทุกข์ยาก ควรเป็นความรับผิดชอบของคณะรับผิดชอบในโครงการพัฒนาสาม
สร๎ างจะถูกต๎องกวํา สร๎ างเป็นขบวนการรวบรวมเอาประชาชนและเยาวชน โดยเฉพาะคน
วํางงานเข๎ารํวมและตอบสนองให๎เขาเหลํานั้นได๎มีรายได๎เลี้ยงครอบครัว เพราะต๎องรับรู๎วํา การ
ทํางานทุกอยํางจําเป็นต๎องใช๎จํายเงินการให๎แรงนั้นมันหมดสมัยไปแล๎ว
การที่ลาวกังวลเป็นอยํางยิ่งวํา ระบบรวมหมูํที่เอาแรงชํว ยเหลือกันที่กําลังจะถูกกลืนและสูญสิ้นไป
จากสังคมลาว เนื่องจากระบบรวมหมูํที่มีการขอแรงไปชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํากิจกรรมตําง ๆ
นั้น อาศัยความสัมพันธ์สํวนตัวทั้งระดับเครือญาติและมิตร เมื่อมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกันตํางฝุายก็
ยํอมมีความรู๎สึกที่ดีตํอกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหวํางญาติมิตรให๎มีความแนํนแฟูนนมากยิ่งขึ้น
กํอให๎เกิดความรักความสามัคคีปรองดองกันของคนในชาติ แตํหากระบบรวมหมูํที่ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน
เริ่มหมดไป ความความสัมพันธ์ที่เกิดจากการที่รู๎สึกถึงความเป็นพี่น๎องหรือเพื่อนที่เอื้อเฟื้อชํวยเหลื อ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ยํอมหมดไปด๎วย กลายเป็นความสัมพันธ์ตามสถานภาพคือระหวํางนายจ๎างกับ
ลูกจ๎างซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์เข๎ามาแทน เมื่อนั้นความสามัคคีปรองดองภายในชาติก็อาจสั่นคลอน
ได๎อันเนื่องมาจากระบบทุนนิยม และอาจนําไปสูํความสั่นคลอนของเสถียรภาพของประเทศได๎เชํนกัน
๒. ต้องใช้ภาษาลาว
ลาวมีโลกทัศน์วํา หน๎าที่ของพลเมืองลาวที่มีตํอชาติที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ต๎องมีความ
ภาคภูมิใจในภาษาลาวและต๎องใช๎ภาษาลาว ไมํใช๎ภาษาของชาติอื่น (อยํางเชํนภาษาไทย) โดยเฉพาะ
อยํ างยิ่ งเมื่อพู ดคุย กับ คนลาวด๎ว ยกัน เองในตํางประเทศ ดังความวํา (สั งคี วงสะหนิ ด , ๖ มกราคม
๒๐๑๒)

๑๐๓

ຍາຄເໆບກໆເີງໄຈ້ງຌກຌ: ົຌຍໟາຌຈຽທກຌໄຎໜບຄາງຑົຍກຌດຸ່ ໂຖຉຈກໆເທົາຑາຘາໄໃຘຸ່ກຌ ເຑໆຌທໞາ
ຊໟາເທົາຘາຖາທຑຈດ້າຌເຑໆຌນົທຂທຌ. ...ກໆຈທໞາ ຘະຉຆາຈດຸ່ໃຌຉົທົຌຖາທງຄຓີໜໟບງ - บางครั้งก็เคยได๎

ยินวํา คนบ๎านเดียวกัน (คนลาวด๎วยกัน) ไปหนองคายพบกันที่โลตัสก็พูดภาษาไทยกัน โดยอ๎าง
วําถ๎าพูดภาษาลาวก็กลัววําคนอื่นจะหัวเราะเยาะ อยํางนี้คิดวําสํานึกของความเป็นชาติมีอยูํใน
ตัวของคนลาวคนนั้นน๎อยมาก
การที่ลาวให๎ความสําคัญกับการใช๎ภาษาลาวของคนลาวเนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญใน
การหลอมรวมและสร๎างความรู๎สึกของความเป็นชาติลาวรํวมกัน การไมํใช๎ภาษาลาวยํอมมีผลตํอความ
มั่นคงของชาติได๎เชํนกัน (ดูรายละเอียดในหัวข๎อโลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม)
๓. ใช้เงินลาว
นอกจากการใช๎ภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประจําชาติแล๎ว ลาวมีโลกทัศน์วําหน๎าที่ของพลเมือง
ลาวอีอยํ างหนึ่งคือ การใช๎ผลิ ตภัณฑ์ของลาว ที่สํ าคัญคือต๎องใช๎เงินกีบของลาวซึ่งสองสิ่ งนี้เป็นการ
แสดงออกถึงการรักชาติ ดังความวํา (ท.สิงทอง นุลา, ๕ เมษายน ๒๐๑๒)
ຘະຉຆາຈ, ປກຆາຈ ຌຌຑຽຄເຎຌາເທົາ ກາຌຘະແຈຄບບກດຸ່ີໆ ໃຆ້ເຄີຌກີຍ, ຘົໆຄເຘີຓ ແຖະ ຌາໃຆ້ຏະຖຈຉະ
ຑຌີໆຏະຖຈດຸ່ຖາທ. ຘະແຈຄທາຓຆົຓເຆີງຉໆຏະຖຈຉະຑຌຖາທີໆຓີຌຌະຑາຍ ຑໟບຓກຌຌຌກໆຉໟບຄຄໃ
ຘົໆຄຂໞາທໃນ້ຏ້ຏະຖຈ ໃຌກ ຖະຌີຏະຖຈຉະຑຌເນ ົໆາຌຌ ຍໆຓີຓີຌຌະຑາຍ ເຑໆບເຂົາເົາະໄຈ້ຌາໄຎຎ ຍຎຄ
ແຖະ ໄກໄຂໃຌຉໆໜໟາ.

สํานึกความเป็นชาติ การรักชาตินั้น (อยํา)เป็นเพียงการพูดแตํปาก การแสดงออกถึงความรัก
ชาติอยูํที่การใช๎เงินกีบ สํงเสริมและใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศลาว และแสดงความชื่นชมตํอ
ผลิตภัณฑ์ลาวที่มีคุณภาพ พร๎อมทั้งให๎คําแนะนําติชมเพื่อผู๎ผลิตจะได๎ปรับปรุงคุณภาพสินค๎าให๎
มีคุณภาพ
ทั้งนี้ลาวได๎ให๎เหตุผลวําการใช๎เงินกีบแสดงถึงความรักชาติอยํางไร โดยกลําววํา การใช๎เงินกีบ
สามารถชํวยแก๎ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ คือภาวะเงินเฟูอได๎ ดังความวํา “ໄຑເຄຌເຒີະໝົຈໄຎ ນາກ
ປໞທຓໃໃຆ້ ເຄ ຌກີຍ ...- ภั ยเงิน เฟูอจะหมดไป หากรํวมใจกันใช๎เงิน กีบ ” (บรรณาธิการ, ๑๘ กรกฎาคม
๒๐๑๑) พร๎อมทั้งให๎เหตุผลเพิ่มเติมวํา แม๎วําการใช๎เงินกีบอาจไมํสามารถชํวยแก๎ไขภาวะเงินเฟูอได๎ แตํ
คนลาวทุกคนก็ต๎องใช๎เงินกีบลาว การไมํใช๎เงินลาวถือเป็น ความผิดอยํางร๎ายแรงตํอประเทศชาติ ซึ่ง
๑๐๔

กรณีนี้ถ๎าเป็นประเทศอื่นหากไมํใช๎เงินตราของประเทศตนแล๎ว ต๎องโทษฐานถึงกับประหารชีวิตทีเดียว
ดังความวํา (บุนโฮม ปะติวัด, ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๑)
ເປົາົຌຖາທ ຉໟບຄໃຆ້ເຄຌກີຍ, ເຊຄທໞາ ໃຆ້ເຄຌກີຍ ະຆໞທງນຖ ຍໆຆທ
ໞ ງເຄຌນຖຈໄຑເຄຌເຒີ ກຉໟບຄໃຆ້ເຄຌ
ກີຍ. ດຸ່ຎະເຈບໆຌ ຊໟາໃຏໃຆ້ເຄຌຉາຉໞາຄຎະເຈໞາງດຸ່ຉາຓປໟາຌໟາ ນຖ ໟບຄຉະນຖາຈ ຏໟຌຌ ນົທະຍໆ
ຉຈ, ະຍໆຉຈຍໞາ, ນຖຍໆ ກນາງຘາຍຘຌ. ຌຌກົຈນຓາງເນຖກ ຉົຌຑົຌຖະເຓບຄໃນ້ຓີຌາໃຆາຈ.

เราคนลาว ต๎องใช๎เงินกีบ แม๎วําการใช๎เงินกีบจะชํวยหรือไมํชํวยให๎หลุดพ๎นจากภัยของเงินเฟูอ ก็
ต๎องใช๎เงินกีบ อยูํประเทศอื่นถ๎าใครใช๎เงินตราตํางประเทศใช๎จํายตามร๎านค๎าหรือท๎องตลาด คน
นั้นจะหัวขาด หรือไมํก็หายสาบสูญ นั้นคือกฎหมายเหล็ก ตนเป็นพลเมืองต๎องมีน้ําใจรักชาติ
การที่ลาวมีโลกทัศน์เกี่ยวกับการใช๎เงินกีบเป็นสํวนหนึ่งของการแสดงถึงความรักชาติและสํานึก
ของความเป็นชาติ เนื่องจากบรรดาร๎านค๎าในลาวสํวนใหญํนิยมรับเงินตราตํางประเทศ เชํนดอลลาร์
สหรัฐ เงินบาทไทย ประกอบกับตํางชาติได๎เข๎ามาลงทุนธุรกิจในลาวเป็นจํานวนมากนับตั้งแตํลาวเปิดเสรี
ทางการค๎า ทําให๎ลาวหวั่นถึงเสถียรภาพทางการเงินของลาว ดังที่ผู๎จัดการออนไลน์ได๎กลําววํา “ลาวซึ่ง
เศรษฐกิจยังมีขนาดเล็ก แตํการลงทุนของตํางประเทศสูงขึ้นทุกปี มีความหวาดวิตกตํอเสถียรภาพของ
คําเงิน สกุล ท๎อ งถิ่ น และได๎พ ยายามรณรงค์ ให๎ ใช๎ เงิ นกีบ ลาวมาตั้ง แตํ ชํว งปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
จนกระทั่งสภาแหํงชาติได๎ลงมติผํานรัฐบัญญัติออกมาใช๎บังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง ๒ ฉบับ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๔” (เอเอสทีวี ผู๎จัดการออนไลน์, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) และลาวได๎พยายามรณรงค์ให๎บริษัทห๎างร๎าน
รับเฉพาะเงินกีบลาว และสร๎างคํานิยมวําการใช๎ เงินกีบเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงถึงความรักชาติ
โดยทุกหนํว ยงานทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนต๎องรํวมมือกัน ดังความวํา (คนแดดเดียว, ๒๙ มีนาคม
๒๐๑๑)
ດາກໃນ້ໞາຌງົຓຆົຓໃຆ້ເຄຌກີຍ ຐຄເຖກດໃຸ່ ຌຈທຄໃຂບຄຘຄົຓຖາທ ຂໟາຑະເົາຈທໞາ ຉໟບຄເຖີໆຓາກາຄ
ຖຈຊະຍາຌ ເຆໆຌ: ກາຌຈໄຖຸ່ງບຈຏະຖຈຉະຑ ຌຑາງໃຌ (ີຈີຑີ) ເຎຌເຄຌກີຍ ແຌີໆະເທົາທໞາ ເົໆາ
ຌຌ-ຌ
ໆ ໂີ ຈຖາຉນ
ໆ ົທົຌ ... ນ ກາຌຖົຄຌຂບຄຉໞາຄຎະເຈຌຌ ກຉໟບຄເທົາງບຈຓຌໞາເຎຌເຄຌກີຍກຌ.
ກາຌຎກຘະຉເຎຌເົາໃຆ້ເຄຌກີຍຌຌ ຊໟາເປຈໄຈ້ຑຽຄແຉຸ່ຉຈຖາາຘຌໟາເຎຌເຄຌກີຍເົໆາຌຌ ເນຌທໞາງຄເຍົາຍາຄ ແຖະ ເຎບກຌບກດຸ່ ຈີີຘ
ໆ ຈຉໟບຄເບົາເຄຌກີຍ ໄຎຐຄໄທ້ໃຌຈຘາຌກຂບຄົຌຖາທກົຌ.

อยากให๎คํานิยมในการใช๎เงินกีบฝังลึกอยูํในจิตใจของสังคมลาว ข๎าพเจ๎าคิดวําต๎องเริ่มจากทาง
รัฐบาล เชํน การรายงานผลผลิตมวลรวมของประเทศ (จีดีพ)ี ตํอหัวต๎องรายงานเป็นเงินกีบ
แทนที่จะพูดเป็นดอลลาร์ ... หรือการลงทุนของตํางประเทศนั้นก็ต๎องแสดงมูลคําเป็นเงินกีบ
๑๐๕

ด๎วย การปลูกคํานิยมให๎ใช๎เงินกีบนั้นถ๎าเพียงแคํติดราคาสินค๎าเป็นเงินกีบเทํานั้นยังไมํพอ นั่น
เป็นเพียงเปลือก ทางที่ดีที่สุดคือต๎องปลูกฝังการใช๎เงินกีบให๎อยูํในจิตสํานึกของคนลาวทุกคน
โลกทัศน์เกี่ยวกับการใช๎เงินกีบของลาวนอกจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักชาติ
ของคนลาวแล๎ว ยังสะท๎อนถึงความพยายามในการปรับตัวของลาวตํอสถานการณ์ของภูมิภาคใน
อาเซียนและสถานการณ์โลกได๎อยํางฉับไวอีกด๎วย
๔. ประกอบหน้าที่การงานของตนอย่างเต็มที่โดยสุจริต ลาวมีทัศนะวําการเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติคือต๎องทํางานของตนอยํางเต็มที่และสุจริต ดังความวํา บุนสุลิน (๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๔)
ເຓໆບເທົາເຊຄຂະຍທຌກາຌໃຌກາຌຎົກຎກປກຘາ-ຑຈະຌາຎະເຈຆາຈຂບຄຑທກເປົາຌີ ເຂົາໃທໞາ ຉຈຑຌ
ກ ຍຑາຖະ-ໜໟ າີໆ ຂບຄແຉຸ່ ຖະົ ຌີໆ ຈ າຖົ ຄຆີທ ຈປໞ ທຓກ ຌດ ຸ່ ໃຌຘ ຄົຓຖາທ. ...  ຈຌີ ດາກໝາງທາຓທໞ າ
ແຉຸ່ຖະົຌຖໟທຌແຉຸ່ຓີທຽກເຎຌບຌຘະເຑາະຂບຄຉົຌ ແຖະຓີທາຓຉຄໃຎະຉຍຈໜໟາທຽກຂບຄຉົຌໃນ້ຘາ
ເຖ ຈຖ ຖໞ ທຄໄຎດຸ່າ ຄຓີ ຎະຘ ຈ ຏົຌກ ຊ ທໞາເຎ ຌຘ ໆຄີໆຈີຄາຓແຖ້ ທ ແຉຸ່ຘ ໆຄີ ໆຈີ ີໆຄາຓບ ຌຌ ຌະກາງເຎ ຌຘ ໆ ຄ
ຎະເຘີຈນ າງຂ ຌນາກທໞາ ເົາຂບຄຏົຌຘາເຖຈບຌຌຌຓີທາຈຈາຖົຄຆີທ ຈີໆຎບຈໃຘຂາທຘະບາຈ ນ ຓີທາຈ
ຎະຑຈີໆໄຈ້ປຍກາຌງບຓປຍຌຍຊາກຘຄົຓ!!!

เมื่ อ พู ด ถึ ง ขบวนการปกปั ก รั ก ษาพั ฒ นาประเทศชาติ ข องพวกเรานี้ เข๎ า ใจวํ า เกี่ ย วพั น กั บ
ภาระหน๎าที่ของแตํละคนที่ดํารงชีวิตรํวมกันอยูํในสังคมลาว จุดนี้อยากหมายความวําแตํละคน
ล๎วนแตํมีงานเป็นของตนเอง ควรมี ความตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่การงานของตนให๎สําเร็จลุลํวงไป
อยํางมีประสิทธิผลก็ถือวําเป็นสิ่งที่ดีงามแล๎ว แตํสิ่งที่ดีงามอันนั้นจะกลายเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งขึ้น
หากวําเจ๎าของผลงานที่สําเร็จนั้นมีความประพฤติที่สุจริตดีงามในการดําเนินชีวิต หรือเป็นผู๎ที่มี
ความประพฤติที่ได๎รับการยอมรับนับถือจากสังคม
โลกทั ศ น์ ที่ วํ า พลเมื อ งลาวต๎ อ งประกอบอาชี พ โดยสุ จ ริ ต อยํ า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถนั้ น
เนื่องจาก สปป . ลาวมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการเข๎ามาลงทุนทําธุรกิจของ
ตํางชาติ เกิดความต๎องการแรงงานฝีมือเป็นจํานวนมาก แตํแรงงานลาวสํวนใหญํเป็นแรงงานไร๎ฝีมือจึงมี
รายได๎น๎อย ลาวจึงต๎องการให๎ประชาชนสํวนใหญํซึ่งเป็นแรงงานระดับลํางตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ของ
ตนในการทํางาน ทั้งต๎องการให๎ตระหนักวําแม๎วํารายได๎จะน๎อยแตํก็ยังดีที่มีงานทํา มีเงินสําหรับจับจําย
ใช๎สอย อีกทั้งไมํทําให๎วํางงาน จะได๎ไมํ ให๎เกิดความรู๎สึกถึงความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจซึ่งอาจนําไปสูํ
การขัดแย๎งและทําให๎เกิดการแบํงชนชั้นทางสังคมด๎วย
๑๐๖

กลําวโดยสรุปการที่ลาวมีโลกทัศน์วําพลเมืองลาวต๎องมีความรักชาติ โดยแสดงออกด๎วยการมี
ความสามัคคีปรองดองกัน ใช๎สินค๎าและเงินกีบลาว และพูดภาษาลาวนั้นเพื่อสร๎างสํานึกของความเป็น
ชาติรํวมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงของประเทศทั้งด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการ
เตรียมความพร๎อมของประเทศเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอีกด๎วย เนื่องจากลาวตระหนักดีถึงกระแสทุน
นิยมที่ไหลบําเข๎าสูํประเทศนับแตํ สปป.ลาวเปิดประเทศ และได๎ทวีความเข๎มข๎นมากขึ้น ประกอบกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ และสื่ อโซเชีย ลที่มีผลตํอโลกทัศน์ของคนลาวรุํนใหมํ ทั้งสองสิ่งนี้ยํอมท๎าทายตํอ
อํานาจและเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศและการปกครองระบอบสังคมนิยมของลาว ลาวจึงตอก
ย้ํ า โลกทั ศ น์ เ หลํ า นี้ เ พื่ อ ต๎ อ งการให๎ พ ลเมื อ งลาวตระหนั ก ถึ ง การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต๎ อ งประกอบด๎ ว ย
คุณลักษณะอยํางนี้ รวมทั้งต๎องตั้งใจที่จะประกอบอาชีพหน๎าที่การงานของตนอยํางเต็มที่โดยสุจริต
เพราะหากประชาชนทํางานในหน๎าที่ของตนอยํางเต็มที่และสุจริต นอกจากจะเป็นผลโดยตรงแกํตัว
บุคคลโดยปัจเจกที่ทําให๎ประสบความสําเร็จในหน๎าที่การงานแล๎ว ยังสํงผลถึงความมั่นคงของพรรคและ
รัฐด๎วย เพราะหากประชาชนมีงานทํามีรายได๎เลี้ยงตัวเองได๎ ความต๎องการขั้นพื้นฐานของชีวิตได๎รับ
การตอบสนอง ยํอมพึงพอใจตํอรัฐภายใต๎การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นั่นหมายถึงความ
มั่นคงของอํานาจและเสถียรภาพทางการเมืองของพรรคและรัฐด๎วยเชํนกัน
โลกทัศน์ต่อการพัฒนา
ลาวมีโลกทัศน์วําการพัฒนาเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นสําหรับประเทศในเวลานี้ อยํางไรก็ตามไมํ
ควรเรํงพัฒนาตามกระแสมากจนเกินไป ต๎องมีความสุขุมรอบคอบ คือพัฒนาให๎สอดคล๎องกับสภาพ
บริบทของประเทศ มิฉะนั้นจะสํงผลเสียตํอประเทศชาติ กลําวคือ แม๎วําจะสามารถพัฒนาตามทันชาติ
อื่นแตํอาจสร๎างความเสียหายแกํชาติ หากเป็นเชํนนี้ถือวําไมํประสบความสําเร็จในการพัฒนา ทั้งนี้ได๎
ยกยํอง “นโยบาย ๔ บุกทะลุ” ของพรรคฯ ที่มุํงเปูาการพัฒนาที่กําหนดไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ได๎แกํ ๑) บุกทะลุด๎านจินตนาการ (อุดมการณ์) และความคิด อันได๎แกํอุดมการณ์เมืองใหมํคือ
การปกครองระบอบสังคมนิยมภายใต๎การนําของพรรค ๒) บุกทะลุด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให๎มี
ความรู๎และมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐ ๓) บุกทะลุด๎านระบบ ระเบียบการบริหาร แก๎ไขกฎระเบียบ
บางอยํางเพื่อให๎สอดคล๎องการพัฒนาประเทศไปสูํเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ทันสมัย และ ๔) บุกทะลุ
ด๎านการแก๎ไขความยากจนของประชาชน ทําให๎ประชาชนกินดีอยูํดีและให๎ประเทศหลุดพ๎นจากการเป็น
ประเทศยากจน อยํางไรก็ตามผู๎เขียนคอลัมน์มีความกังวลวํา การพัฒนาเหลํานี้ต๎องระมัดระวังให๎ดีต๎อง

๑๐๗

รู๎จักประมาณตน ไมํควรเรํงพัฒนามากเกินไปจนขาดความสมดุลสุดท๎ายประเทศก็จะล๎มเหลว ความวํา
(สีริ สีหะลัด, ๗ มีนาคม ๒๐๑๔)
ກາຌຍກະນຖະໄຈ້ຏົຌຈີ າເຎຌຉໟບຄຓີງຈຊະຘາຈບຌຈີ ຍໆທຌແຖຸ່ຌຌາແຉຸ່ກາຌຍີຍນຈາກຑາງຌບກ
ກໟາທໄຎຉໟບຄໃນ້ນຌກແນຌໟຌ ຊໟາແຖຸ່ຌໄທເຉະກະຉນຖົຓ
 ແຖ້ທນຖກ ເຓໆບຌເຂົາໂຉບາຈເຍຎຸ່ທງ ດຸ່ໄຈ້ກ
ະຍໆຓີທາຓນຓາງແຉຸ່ແຌທໃຈເຖີງ.

การบุกทะลุจะได๎ผลดี จําเป็นต๎องมียุทธศาสตร์อันดี ไมํควรวิ่งไลํตามการบีบอัดจากภายนอก
ก๎าวไปต๎องให๎หนักแนํน ถ๎าวิ่งไว เตะกับตอ ล๎มแล๎วลุก เมื่อทันเขาตัวอาจเจ็บปุวย อยูํได๎ก็จะไมํมี
ความหมายแตํอยํางไร
ที่สําคัญคือการพัฒนาต๎องพัฒนาทั้งด๎านวัตถุไปพร๎อมกับการพัฒนาจิตใจซึ่งรัฐก็ตระหนักในเรื่องนี้
ดีอยูํเชํนกัน ดังความวํา “າຓກາຄກາຌຑຈະຌາແຌທຌີ ກາຌຑຈະຌາົຌ ເຑໆບປບຄປຍຉໆກາຌຂະນງາງຉົທ
ຄາຄຈໟາຌເຘຈຊະກຈ ແຖະ ຘຄົຓ ແຓຸ່ຌຎຈໄນກ ແຖະ ກໄຈ້ກາຌົຈດໃຸ່ ຌຌະໂງຍາງຂບຄຑກ ແຖະ ຖຈຊະຍາຌ
ດຸ່ າຄະແ້ ຄ.- ทํามกลางการพัฒ นาแนวนี้

(วัตถุ) การพัฒนาคนเพื่อรองรับตํอการขยายตัวทั้งทางด๎าน

เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก ซึ่งอยูํในนโยบายของพรรคและรัฐบาลอยูํแล๎ว ” (บรรณาธิการ, ๓๐
สิงหาคม ๒๐๑๑)
ทั้งนี้เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณคําที่สุดจึงสมควรได๎รับการพัฒนา และสิ่งสําคัญ
เบื้ องต๎น ในการพัฒ นามนุ ษย์ ก็คือการพัฒ นาจิตใจ เมื่อจิตใจได๎รับการพัฒ นาแล๎ ว มนุษย์ก็จะเป็น
ทรัพยากรที่ทรงคุณคํา อุปมาเหมือนกับอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณคําจึงเป็นที่กราบไหว๎และศรัท ธาของ
คน ในทางตรงกันหากจิตใจของมนุษย์ไมํได๎รับการพัฒนา บุคคลนั้นก็ได๎เพียงแคํได๎ชื่อวําเป็นมนุษย์
แตํไร๎ซึ่งจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ จึงไมํตํางอะไรกับหุํนรูปปั้นที่มีขายในตลาดซึ่งไมํมีใครเคารพ
เลื่อมใส ดังความวํา (พระมหาวีระวัต วิไลจัก, ๒๐๑๔)
ຑຈະຌາບຌໃຈກໆຍໆຓີໞາ ນາກທໞາຍໆຑຈະຌາີໆົຌກາຌຑຈະຌາະເກີຈຏົຌ ຉໟບຄຑຈະຌາີໆໃົຌ…
ຌະໂຎຖຽຌ ກກະຑຈຐຕໆຄ ເຎຌຌກກາຌະນາຌຆຈ
ໆ ຄ ກໞາທທໞາ: ບາຌາຈຓີຑຽຄ 2 ຎະກາຌ : 1. ຈາຍ 2.
ຈໃ ແຉຸ່ຈົຌຌາຌໄຎ ຈາຍະເຘງໃນ້ແກຸ່ຈໃ ຌີກາຌເນຌທາຓຘາຌຂບຄກາຌຑຈະຌາຈໃີໆ
ຑຈະຌາໄຎໄຈ້ນາງເົໆາໃຈ ກາຌຌາຓາໃຆ້ກໆງໆຄໄຈ້ນາງເົໆາຌຌ ງຕຎເຈຘ ຌກຎຈຆະງາ ກໞາທທໞາ: ປໞາຄກາງຄນາງີໆຍຓ
ໆ ີຈໃ ງໞບຓເຎຌເໝບຌບະຌຘາທະຖີໃຌຉະນາຈ ີໆຂາຈົຌຘົຌໃ ແຖະ ເນຌຌໞາ

๑๐๘

การพัฒนาอันใดก็ไมํมีคําหากวําไมํพัฒนาที่คน การพัฒนาจะเกิดผลต๎องพัฒนาที่ใจคน...นโป
เลียนจักรพรรดิฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักการทหารชื่อดังกลําววํา อํานาจมีเพียงสองประการคือ ๑.
ดาบ และ ๒. จิตใจ แตํนานไป ดาบจะเสียให๎แกํจิตใจ นี้คือการเห็ นความสําคัญของการพัฒนา
จิตใจที่พัฒนาสามารถนํามาใช๎ได๎มากกวําหลายเทํา ยูริปิเดส (Euripides) นักปรัชญาได๎กลําว
วํา รํางกายที่ปราศจากจิตใจกํากับยํอมเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ในตลาดที่ขาดคนสนใจและเห็น
คุณคํา
การที่ลาวให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจ เพราะจิตใจมีความ
ยิ่งใหญํและสําคัญอยํางยิ่ง เป็นพลังที่ขับเคลื่อนโลกให๎หมุนหรือเปลี่ยนแปลงไป ดังความวํา “ໂຖກໝຌໄຎ
ເຑາະໃຓະຌຈຌາໄຎ- โลกหมุนไปเพราะใจมนุษย์นําไป ” (พระมหาวีระวัต วิไลจัก , ๒๐๑๔) หากมนุษย์
ได๎รับการพัฒนา ก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําตํอสังคมและประเทศชาติ ๓ ประการ คือ ๑) ทําให๎
เป็นคนดีของสังคม ๒) ทําให๎บุคคลนั้นมีอาชีพที่มั่นคง และ ๓) ทําให๎ประเทศชาติมีความมั่นคง ความวํา
ดังนี้ (พระมหาวีระวัต วิไลจัก, ๒๐๑๔)
“ ... ກາຌຑຈະຌາກໆະົຍຄາຓບບກໝາກຏົຌ 3 ຎະກາຌ : 1. ກາຌຑຈະຌາເປຈໃນ້ເກີຈກາຌເຎຌ
ົຌຈີເຈໆຌ ເຎຌົຌຈີຂບຄຘຄົຓ 2. ກາຌຑຈະຌາເປຈໃນ້ຓີບາຆີຍີໆໝຌົຄ 3. ກາຌຑຈະຌາເຎຌເຘົາ

... การพัฒนาก็จะสําเร็จงดงามผลิดอกออกผล ๓ ประการ คือ ๑.
พัฒ นาคนให๎ เป็ น คนดีเดํน เป็นคนดีข องสั งคม ๒. พัฒ นาให๎ บุคคลมีอาชี พที่มั่นคง และ ๓.
พัฒนาให๎ประเทศชาติมีความมั่นคง”
ນກທາຓໝຌົຄຂບຄຆາຈຖາທ

กลําวโดยสรุป โลกทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาของลาวคือการพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับบริบทของ
ประเทศต๎องไมํเรํงรีบพัฒนาจนทําให๎ประเทศเกิดความเสีย หาย และหัวใจของการพัฒนาก็คือ มนุษย์
โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง จิ ต ใจ ต๎ อ งได๎ รั บ การพั ฒ นากํ อ น และหากมนุ ษ ย์ ไ ด๎ รั บ การพั ฒ นาแล๎ ว ก็ จ ะเป็ น
ทรัพยากรที่ทรงคุณคําทั้งตํอสังคมและประเทศชาติ

โลกทัศน์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์
กลุํมชาติพันธุ์ในโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎แกํ กลุํมชาติพันธุ์ไทย
และกลุํมชาติพันธุ์เวียดนาม มีรายละเอียดดังนี้
๑๐๙

๑. โลกทัศน์ต่อคนไทย
ลาวมองวําคนไทยชอบดูถูกคนลาวโดยเฉพาะอยํางยิ่งเจ๎าหน๎าที่ทางการไทย ดังที่กลําวถึง
เจ๎าหน๎าที่บริเวณดํานสะพานมิตรภาพไทยลาววํา มักแสดงกิริยา หรือวาจาดูถูกคนลาวที่เดินทางข๎ามไป
ฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค๎า ดังความวํา (แนวลาว, ๒๒ ธันวาคม ๒๐๑๑)
ຏ້ບໞາຌໞາຌໜໆຄຘໞບຄແຘຄຓາທໞາ: ໄຈ້ຎະຘົຍຍຌນາໃຌເທຖາເຈີຌາຄໄຎຉໞາຄຎະເຈ ໂຈງຏໞາຌຂົທຓ ຈຉະຑາຍ 1 (ທຽຄຌ-ໜບຄາງ) ຌຌກາຌເທົາາຍໆຘຑາຍ ຓີຖກຘະຌະຈຊກຂບຄເົາໜໟາີໆຐຸ່າງໄທໞາຆຌ !
... ເຊຄແຓຸ່ຌທໞາຍຊ
ໆ ກກຍເຑໆຌເບຄ ຊກຏ້ງຄົຌໜໆຄີໆໄຎຓຈຽທກຌ ເຑໆຌກປ້ຘກໜໟບງໃີໆໄຈ້ງຌາເທົາ
ແຖະ ຘຽຄນົທເດາະເງີງຈໆຄກໞາທ າກເົາໜໟາີໆ.

ผู๎อํานทํานหนึ่งได๎เขียนมาเลําถึงปัญหาที่ตนเองประสบเมื่อเวลาเดินทางไปตํางประเทศโดยผําน
สะพานมิตรภาพ ๑ (เวียงจัน-หนองคาย) วําเจ๎าหน๎าที่ฝุายไทยมีการพูดจาไมํสุภาพมีลักษณะดู
ถูกผู๎หญิงลาวคนหนึ่งที่เดินทางไปในคราวเดียวกันนั้น แม๎วําเจ๎าหน๎าที่คนนั้นจะไมํได๎แสดงกิริยา
ดูถูกตัวเขาเองก็ตาม แตํเขาก็รู๎สึกไมํสบายใจ
อยํางไรก็ตาม แม๎วําคอลัมน์ “นานาสาระ” จะกลําววําเป็นสิ่งที่คนลาวไมํ ควรให๎ความสนใจ
กิริ ย า วาจาของเจ๎ าหน๎ าที่ฝุ ายไทยคนนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไมํควรเอาตัว เองไปเกลือกกลั้ว กับสิ่ ง
สกปรกอันจะทําให๎ตนเองเสื่อมเสียไปด๎วย โดยนัยของความหมายนี้ก็คือ มองวําคนลาวมีความดีความ
งาม และมีวัฒนธรรมที่สูงกวําเจ๎าหน๎าที่ของไทยคนนั้น ดังความวํา (แนวลาว, ๒๒ ธันวาคม ๒๐๑๑)
ເຊົາແກຸ່ຍປາຌຖາທເປົາເີງເທົາໄທ້ທໞາ: ຉົຓຉຈດຸ່າເບົາຉົຓຖໟາຄ ເປົາດາກຆະຌະົຌຂີຊ
 ໞບງ ເປົາຍ
ໆ າເຎຌຉໟບຄ
ເປຈຊໞບງຉາຓເຂົາ ເປົາຉໟບຄຘະແຈຄທາຓຄໃຊາຓ ແຖະ ແ້ຄຌາງເຂົາ ເຑໆບຘະແຈຄເຊຄທາຓຘີທໄຖ
ຈໟາຌທຈະຌະາຂບຄົຌຖາທເປົາ.

คนลาวโบราณเคยกลํ า วไว๎ วํ า ตมติ ด อยํ า เอาตมล๎ า ง การจะเอาชนะคนถํ อ ยไมํ จํ า เป็ น ต๎ อ
ประพฤติถํอยตามเขา เราต๎องแสดงความจริงใจในการพูดจาและแจ๎งเจ๎านายของเขา เพื่อแสดง
ถึงความศิวิไลซ์ด๎านวัฒนธรรมของคนลาวเรา...
ทั้งนี้คอลัมน์ “นานาสาระ” ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งกับการที่คนลาวบางคนที่เสนอให๎รัฐตอบโต๎ด๎วย
การใช๎มาตรการบังคับไมํให๎คนลาวข๎ามไปซื้อของฝั่งไทย เพื่อจะได๎ไมํต๎องถูกคนไทยดูถูก ซึ่งคอลัมน์
“นานาสาระ” กลําววําสิ่งสําคัญก็คือคนลาวด๎วยกันต๎องหมั่นเตือนสติกันเอง และต๎องสํานึกถึงเกียรติ
๑๑๐

และศักดิศ์ รีของชาติและของคนลาว เพื่อจะได๎ไมํเป็นที่ถูกของคนไทย ความวํา (แนวลาว, ๒๒ ธันวาคม
๒๐๑๑)
…

ກາຌເຉບຌກຌເຈີຌາຄຌຌ ຍແ
ໆ ຓຸ່ຌະໃນ້ເົາໜໟາີເໆ ຑໆຌໃຆ້ຓາຈຉະກາຌເຌີ ! ຑທກເປົາ+ເົາຂໟບງ

ນຌຖະ ເຎຌຏ້ຉກເຉບຌກຌ ຘາຌແຓຸ່ຌເທົາກຌເຊຄຘະຉຆາຈ ເທົາເຊຄກຽຈຘກຘີຂບຄົຌຖາທ ຂບຄຆາຈ
ຖາທ ໆຄະເປຈໃນ້ຑທກເປົາເຎຌເົາກາຌ ຍຉ
ໆ ົກເຎຌຂີຎ
 າກຂບຄຑທກົຌຊໞບງເນົໆາຌຌ!.

...การเตือนกันเองเมื่อเดินทาง(ไปฝั่งไทย)นั้น ไมํควรให๎เจ๎าหน๎าที่ใช๎มาตรการ(บังคับ) พวกเรา
ควรตักเตือนกันเอง สิ่งสําคัญคือต๎องรักชาติ คํานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติและของคน
ลาว จึงจะทําให๎พวกเราไมํตกเป็นขี้ปากของคนถํอยเหลํานั้น
ความข๎างต๎นนี้แม๎วําคอลัมน์ “นานาสาระ” จะไมํได๎กลําวอยํางชัดเจนวําเห็นด๎วยกับผู๎อํานคน
นั้น แตํก็มีนัยของการเห็นด๎วยแฝงอยูํวํา คนไทยชอบดูถูกคนลาว มาตรการที่คนลาวจะตอบโต๎คนไทย
ได๎ด๎วยการแสดงตนวําเป็นผู๎ที่มีกิริยาวาจาดี (ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู๎ดีมีวัฒนธรรมที่ได๎รับการอบรมมา
อยํางดี) แล๎ว สิ่งสําคัญก็คือคนลาวต๎องมีความรักชาติ รักเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติและของคนลาว
ด๎วยกันเอง ด๎วยการไมํเดินทางข๎ามฝั่งไปซื้อสินค๎าไทยที่เมืองไทย การที่คอลัมน์ “นานาสาระ” กลําว
เชํนนั้นเนื่องจากการที่จะออกกฎหมายห๎ามคนลาวข๎ามฝั่งมาซื้อสินค๎าที่ฝั่งไทยนั้นเป็นการแสดงที่โจํงแจ๎ง
เกินไป ยํอมกระทบตํอความสัมพันธ์ระหวํางประเทศซึ่งรัฐไมํสามารถทําได๎ แตํโดยสํวนตัวของบุคคล
แล๎ว ยํอมสามารถทําได๎ด๎วยการมี “สติชาติ” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความรักชาติ รักเกียรติและศักดิ์ศรี
ของชาติด๎วยการไมํข๎ามฝั่งมาซื้อสินค๎าที่เมืองไทย
อยํางไรก็ตามโลกทัศน์เกี่ยวกับคนไทยมักดูถูกคนลาวและบางครั้งก็จะรังแกคนลาวนั้นฝังลึกอยูํ
ในจิตใจของคนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุํนเกํา ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์คนลาว ผู๎วิจัยสัมผัสได๎ถึงความรู๎สึก
ดังกลําวที่ยังฝังลึกอยูํในจิตใจของคนลาว โดยคนลาวได๎กลําวถึงคนไทยซึ่งเป็นเพื่ อนบ๎านด๎วยวิธีการ
เปรียบเทียบวํา เพื่อนบ๎านกัน แทนที่จะชํวยเหลือกัน แตํกลับไปบอกให๎โจรมาปล๎นบ๎านของคนลาวจน
หมดตัว
๒. โลกทัศน์ต่อเวียดนาม
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ลาวมีทัศนะวํา เวียดนามกับลาวเป็นพี่น๎องกัน เนื่องจากมีการปกครองระบอบสังคมนิยม
เหมือนกัน มีการเกื้อกูลชํวยเหลือกันมายาวนานนับแตํอดีต ด๎วยการรํวมกันตํอสู๎เพื่อปลดปลํอยชาติ
จากจักรวรรดินิยม ดังความวํา (บรรณาธิการ, ๑๓ มกราคม ๒๐๑๒)
ກບຄຍຎະຆາຆົຌຖາທ ໄຈ້ຘາຓກີກຍກບຄຍຎະຆາຆົຌ ຍຌຈາຎະເຈຘຄົຓຌງົຓບໟາງຌໟບຄ ແຖະ ຍຌ
ຈາ ຎະເຈເຑໆບຌຓຈີກ
ໆ ໟາທໜໟາໃຌໂຖກ ໂຈງຘະເຑາະແຓຸ່ຌທາຓຘາຓກີປໞທຓຘາຑຌ ຘປ
້ ົຍແຍຍຑເຘຈ
ກຍກບຄຍ ແຖະຎະຆາຆົຌນທຽຈຌາຓບໟາງຌໟບຄ. ... ໃຌຘາງຑົທຑຌຘາຓກີຘປ
້ ົຍບຌແໜ້ຌແຒ້ຌ ເຖກ
ເຆໆຄ ຖະນທໞາຄຖາທກຍນທຽຈຌາຓ ເຆໆຄກາຖຄຎະກບຍບາທຈຎະຆາຆົຌຖາທເປົາ ງາຓໃຈກໄຈ້ຽຄຍໞາຽຄ
ໄນຘ
ໆ ປ
້ ົຍ ແຖະ ໄຈ້ປຍກາຌຆໞທງເນບດຸ່າຄຄໃາກຑກ-ຖຈ ແຖະ ຎະຆາຆົຌນທຽຈຌາຓ

กองทัพประชาชนลาวมีความสมัครสมานสามัคคีกับบรรดาพี่น๎องกองทัพประชาชนประเทศ
สั ง คมนิ ย มและมิ ต รประเทศตํ า งๆ ในโลก โดยเฉพาะความสั มพั น ธ์ ที่ใ กล๎ ชิ ดเป็ น พิเ ศษกั บ
ประชาชนและกองทัพของเวียดนาม ... มีความสัมพันธ์อยํางแนํนแฟูนลึกซึ้งระหวํางลาวกับ
เวียดนามซึ่งกองกําลังประชาชนลาวเราได๎เคยสู๎รบเคียงบําเคียงไหลํและได๎รับความชํวยเหลือ
อยํางจริงใจจากพรรคและรัฐบาล รวมทั้งประชาชนของเวียดนาม
การที่ลาวมีความรู๎สึกที่ดีและแนํนแฟูนเป็นอยํางมากกับประเทศที่มีการปกครองระบอบสังคม
นิยม โดยเฉพาะอยํางยิ่งเวียดนามนั้น เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ของลาวที่ในอดีตตกเป็นอาณานิคม
ของประเทศตําง ๆ นับตั้งแตํสยามตํอมาก็ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อ ๒๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙) และฝรั่งเศสได๎คืนเอกราชให๎
ลาวตามข๎อตกลงเจนีวาเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, ๒๕๔๑, หน๎า ๒๙๗) ครั้ง
ที่สองได๎กลับเข๎ามายึดครอง และเจ๎าศรีสวํางวัฒนาได๎ยอมทําสัญญาอยูํใต๎การปกครองของฝรั่งเศส แตํ
เข๎าสุพานุวง และเจ๎าเพ็ชราชไมํยอมอยูํใต๎ปกครองของฝรั่งเศส จึงได๎ตั้งเป็นกองกําลังรัฐบาลลาวอิสระ
ทําให๎ลาวแบํงออกเป็นสองฝุาย ฝุ ายกองกําลังรัฐบาลลาวอิสระของเจ๎าสุพานุวงและเจ๎าเพ็ชราช ได๎รับ
การสนับสนุนจากชาวเวียดนามในลาว และได๎รับความชํวยเหลือจากจีนคอมมิวนิสต์ และเวียดนาม
โดยเฉพาะเวีย ดนามได๎ ให๎ การสนั บ สนุน และรํว มรบอยํ างเข๎มแข็ งกับ กองกําลั ง รัฐ บาลลาวอิส ระซึ่ ง
ภายหลังได๎เปลี่ยนชื่อเป็นขบวนการประเทศลาวหรือแนวลาวอิสระโดยมีบุคคลสําคัญของลาวในอดีตเข๎า
รํวมด๎วย ได๎แกํ นายหนูฮัก พูมสะหวัน นายไกสอน พมวิหาน จนในที่สุดก็ได๎อิสรภาพเป็น สปป.ลาว
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) (ทิพพะวงศ์ วงศ์โพสี, ๒๕๕๒, หน๎า ๔๕) จากประวัติศาสตร์ในอดีตที่
เวียดนามได๎รํวมรบอยํางเคียงบําเคียงไหลํกับขบวนการกู๎ชาติลาวทําให๎ความรู๎สึกของลาวที่มีตํอเวียดนาม
มีความแนํนแฟูนมาก ดังนั้นคนลาวจึงมีความรู๎สึกวําคนเวียดนามเป็นเพื่อนตาย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
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ระดับชนชั้นปกครองของลาวในปัจจุบัน ล๎วนเคยได๎รับการสนับสนุนจากกองทัพเวียดนามในอดีตที่ ชํวย
ตํอสู๎ป ลดแอกชาติล าวจนเป็น อิส ระ ยํอมสํงผํ านโลกทัศน์ดังกลํ าวสูํ ประชาชนคนลาวทั่ว ไป ทําให๎
ความรู๎สึกของคนลาวที่มีตํอเวียดนามมีความแนบแนํนมากกวํากลุํมชาติพันธุ์อื่น ๆ
กลําวโดยสรุปโลกทัศน์ของลาวตํอกลุํมชาติพันธุ์ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎แกํกลุํม
ชาติพันธุ์ไทยและเวียดนาม คนลาวมองวําคนไทยชอบดูถูกคนลาว แตํสําหรับเวียดนามแล๎วลาวมองวํา
เป็นมิตรแท๎ที่เป็นเพื่อนตาย
โลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ
โลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อที่คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ สื่อออนไลน์ และสื่อ
โทรทัศน์จากตํางชาติ รายละเอียดดังนี้
๑. สื่อออนไลน์
ลาวมีโลกทัศน์วําข๎อมูลขําวสารในสื่อออนไลน์นั้นไร๎พรมแดนยากที่จะสกัดกั้นได๎ เป็นสิ่งที่มีทั้ง
คุณและโทษ ผู๎บริโภคต๎องรู๎จักคัดกรองให๎ดี จึงควรมีหนํวยงานของรัฐที่ทําหน๎าที่ในการคัดกรองข๎อมูล
ขําวสารเหลํานี้ด๎วย รายละเอียดมีดังนี้
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ไร้พรมแดนทีย่ ากจะสกัดกั้นได้
ลาวมีโลกทัศน์วําข๎อมูลขําวสารเป็นสิ่งที่ไร๎พรมแดน และเป็นสิ่งที่ควบคุมได๎ยากลําบาก
อีกทั้งยังเป็นสิทธิสํวนบุคคลยากที่จะห๎ามไมํให๎คนเข๎าไปชม ความวํา “ກະແຘຌີຓຌຍໆຓີຑົຓແຈຌໝົຈໂຖກປ້
ໝົຈ... ຎຈຍຄຖາຍາກ! - กระแสนี้มันไร๎พรมแดน โลกรับรู๎หมด ปิดบังลําบาก” (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๐๑๔) อีกทั้งมี ทัศนะวํ าข๎อมู ล ขําวสารที่ไร๎ พรมแดนเหลํ า นี้เป็น ผลผลิ ต ของกระแสทุน นิยมที่ มี
จุดมุํงหมายเพื่อกระตุ๎น และสร๎างกระแสให๎คนอยากทําตามด๎วยหลงเข๎าใจผิดวําการทําตามกระแสนั้น
เป็นสิ่งที่ทันสมัย จึงพยายามแสวงหาวัตถุเหลํานั้นตามกระแสที่ทุนนิยมปลุกปั่น เป็นการลํอหลอกให๎คน
ใช๎จํ ายเงิน โดยไมํรู๎ ตัว กลายเป็ น คนฟุุมเฟือ ย ซึ่งในทั ศนะของลาวแล๎ ว มองวําพฤติกรรมเชํนนี้เป็ น
ลักษณะของทุนนิยมสามานย์ ความวํา (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔)
… ເຎຌໞາຌງົຓໜໆຄີໆຍົໆຄຍບກເຊຄທາຓຌຘະໄໝ ເຎຌົຌ In trend ຍໆຉໆາຉໟບງຌໟບງໜໟາຏ້ບໆຌ
... ບຌຌີຖ
 ະເຂົາທໞາ: ທຶຘຘິຍົມສາມາຘ ກດຸ່າຄເຎຌຘຌໟາຄຌຌ ກາຌໃຆ້ໞາງເຑີໆຓຂຌແຍຍຍປ
ໆ ຘ
້ ກ
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ຉົທ ໃຆ້ Facebook ກໆຉໟບຄໞາງເຄຌ ຍໆແຓຸ່ຌໃຆ້ຖໟາ າຌທຌເຄຌໜໟບງ ແຉຸ່ຉໆຓນາງເໆບກໆນາງຂຌ
ໝາງທາຓທໞາ ຓ ຌຘໟາຄໃນ້ໃຆ້ໞາງຒ ຓເຒ ບງແຍຍຍ ໆປ ້ຘ ກຉົທ

...เป็นคํานิยมหนึ่งที่บํงบอกถึงความทันสมัย เป็นคนอินเทรน ไมํต่ําต๎อยน๎อยหน๎าผู๎อื่น ...อัน
นี้แหละเรียกวํา ทุนนิ ยมสามานย์ ทุกอยํางเป็นสินค๎าทั้งนั้น การใช๎จํายเพิ่มขึ้นแบบไมํ
รู๎สึกตัว ใช๎เฟสบุกส์ก็ต๎องใช๎จํายเงิน แม๎วํ าจะเติมเงินจํานวนน๎อยแตํต๎องเติมหลายครั้ง
หมายความวํามันสร๎างให๎ใช๎จํายฟุุมเฟือยแบบไมํรู๎สึกตัว
คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎ตอกย้ําวําสิ่งสําคัญก็คือคนลาวต๎องมีสติจะได๎รู๎ทันสื่อออนไลน์ ไมํ
หลงไปตามกระแสปลุกปั่นของทุนนิยมสามานย์ที่มาในรูปแบบของการโฆษณาในสื่อออนไลน์ทําให๎คนตก
เป็นทาส ความวํา “ດາກໃນ້ຓີຘະຉປ້ເົໆາຌ... ຍໆນົຄກຍກາຌໂຘະຌາ ກາຌຉະນາຈ ຍໆຆຌເປົາະຉົກເຎຌາຈ
อยากให๎มีสติรู๎เทําทันการโฆษณา การตลาด มิฉะนั้นเราจะตกเป็นทาสของมัน
อยํางหลีกเลี่ยงได๎ยาก” (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔) นอกจากจะไมํตกเป็นทาสของโฆษณาในสื่อ
ຂບຄຓ ຌດຸ່າຄນ ີກໄຈ້ງາກ -

ออนไลน์ แ ล๎ ว สิ่ งสํ าคั ญ ที่แ สดงถึ งการตกเป็ นทาสของสื่ อออนไลน์อี กอยํ างหนึ่ง ก็ คือ การการสํ ง ตํ อ
ข๎อความข๎อมูลขําวสารโดยปราศจากการตรวจสอบ เพราะนั่นคือการทําให๎ตนเองตกเป็นเครื่องมือของ
สื่อซึ่งเป็นผู๎ที่ไมํหวังดีตํอสังคมและประเทศชาติไปโดยปริยาย การสํงข๎อมูลขําวสารโดยปราศจากการ
กลั่นกรองเชํนนี้เปรียบเหมือนกับคนที่มีดาบอยูํในมือแล๎วนําดาบไปฟาดฟันสิ่งตําง ๆ ด๎วยความคะนอง
เพื่อทดลองความคมของดาบและความฉับไวของฝีมือตน สุดท๎ายสิ่งที่ตนเองฟันนั้นก็อาจกลับมาทําร๎าย
ตนได๎ ดังความวํา(บุนสุลิน, ๓๐ มิถุนายน ๒๐๑๔)
ຘະຑາຍຂບຄົຌາຌທຌຌໆຄີໆຓີ-ເຂົາເຊຄເໆບຄຓຌຘະໄໝໃຌຎຈຍຌກຓີຖກຘະຌະຍາຄຘໞທຌີໆໟາງກຍ
ຑທກ ີໆເບົາຈາຍແກທໞຄຆໟາງ-ຒຌຂທາໄຎຉາຓາຄຌຌເບຄ. ເທົາແຌທຌີ ກ ເຑາະທໞາ ົຌາຌທຌຌີໃຆ້ເໆບຄ
ເນ ົ ໆາ ຌ ຌຉາຓໃໂຉຓ ກ ນ າງກທໞ າໃຆ້ ແຍຍຓີກ າຌົ  ຌ ຈ ນ ເຑ ໆ ບໃນ້ເ ກີ ຈຎະໂນງຈ ຄຉ ໆ ຉົ ຌເບຄ ແຖະ
ຏ້ບໆຌ. …
ຑທກີໆເບົາຈາຍແກທໞຄຆໟາງ-ຒຌຂທາຎຸ່າງປຽທໄຓ້ໄຎຉາຓາຄກຆຓີທາຓຉໆຌເຉຌຍໆໜໟບງີໆ
ເນຌທໞາຈາຍຉົຌເບຄເຂົາ ແຉຸ່ໃຌຂະຌະຈຽທກຌຌຌຑທກເຂົາຆາຑຈຍໆໄຈ້ຈກຈີທໞາ ຑທກເຂົາກາຖຄາຖາງ
ທາຓຘົຓຈຌາຄາຓະຆາຈ ນກາຖຄາຖາງຘໆຄີໆຏະຖຈ-ຒບກບາກາຈໃນ້ຑທກເຂົາເບຄນຌໃ. ງໆຄກທໞາ
ຌີ, ນາກປຽທໄຓ້ີໆຊກຎຸ່າງ-ຆຈຖົຄຌຌຉົກໃຘຸ່າຄກຆາຑຈຘໟາຄທາຓຍໆຘະຈທກໃນ້ແກຸ່ຏ້ໃຆ້າຄເຘຌຌຌ
ບີກ; ນາກຊກປຽທໄຓ້ີໆເຎຌຑຈ ຑທກເຂົາເບຄກຉໟບຄໄຈ້ປຍຑຈບຌຌຌຈໆຄຈຽທກຌ ແຓຸ່ຌທໞາຑຈບຌຌຌະ
ຓີໜໟບງ-ນາງ ແຖະ/ນໃນ້ຏົຌຆໟາ-ໄທຎາຌໃຈກຉາຓ

๑๑๔

สภาพของคนจํานวนหนึ่งที่มี -เข๎าถึงเครื่องมือทันสมัยในปัจจุบันก็มีลักษณะคล๎ายกับพวกที่เอา
ดาบ แกวํง ซ๎ายฟัน ขวาไปตามทางนั่นเอง คนจําพวกนี้ใช๎ เครื่องมือ (สื่ อ )เหลํ านั้ นตามใจตั ว
มากกวํ า จะใช๎ เ พื่ อ ให๎ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ตํ อ ตนเองและผู๎ อื่ น คนจํ า พวกนี้ จ ะมี ค วามตื่ น เต๎ น
ภาคภูมิใจที่เห็นวําดาบตนเองคมสามารถฟันสิ่งตํางๆ เข๎า โดยที่ลืมคิดไปวําการทดลองความคม
ของดาบนั้นเป็นการทําลายความสมดุลของธรรมชาติ หรือหากดาบนั้นฟันไปถูกกิ่งไม๎ที่เ ป็นพิษ
สุดท๎ายก็จะได๎รับพิษก็คือผลร๎ายที่ย๎อนกลับมาสูํตนเอง
ทั้งนี้ลาวมองวําการโพสต์ข๎อความตําง ๆ ในสื่อออนไลน์นั้นถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่
มีตํอสังคม กลําวคือ ต๎องคํานึงวําข๎อความที่นําเสนอในสังคมออนไลน์ของตนทั้งจะสํงผลเสียตํอตนเอง
หรือสังคมอยํางไร ความวําดังนี้ (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔)
ຘໆຄຘາຌແຓຸ່ຌກາຌີ
ໆ ະ Post ຘໆຄໃຈຘໆຄໜໆຄຂຌໃຌ Facebook ຉໟບຄໄຈ້າຌຄເຊຄຏົຌະຉາຓຓາຑາງນຄ ທໞາຓຌະຈີ ນ ຍຈ
ໆ ຉ
ີ ຘ
ໆ ຄົຓຘໞທຌຖທຓ ນາກຍແ
ໆ ຓຸ່ຌເປຈຉາຓຖາຑຄໃ ຘໟາຄຏົຌເຘງນາງຉຑ
ໆ າຍຑົຈຂບຄ
ຉົຌເບຄ ຘຄົຓຘໞທຌຖທຓ ຉໟບຄາຌຄດຘ
ຸ່ ະເໝີທໞາ ເປົາດປ
ຸ່ ໞທຓກຌໃຌຘຄົຓ ຉໟບຄຘໟາຄໃນ້ໄຈ້ທາຓຘາຓກີ
ຎບຄຈບຄ.

สิ่งสําคัญคือ การที่จะโพสต์สิ่งใดขึ้นเฟสบุกค์ ต๎องคํานึงถึงผลที่จะตามมาภายหลังวํา มันจะดี
หรือไมํดีตํอสังคมสํวนรวม หากโพสต์ตามอําเภอใจแล๎ว ยํอมสร๎างผลเสียหายทั้งตํอภาพพจน์
ของตนเอง และสั งคมสํวนรวม ดังนั้นเมื่อจะโพสต์ข๎อความใดก็ตาม ต๎องตระหนักอยูํเสมอวํา
เป็นหน๎าที่ของตนที่จะไมํทําให๎สังคมเกิดความแตกแยกเพื่อให๎ทุกคนอยูํในสังคมอยํางปกติสุข
การที่ ล าวให๎ ค วามสํ าคัญ อยํ า งมากกับการโพสต์ ข๎อความในสั ง คมออนไลน์ เนื่อ งจากลาว
ตระหนักวําความรวดเร็วและร๎อนแรงของสังคมออนไลน์มีอิทธิพลอยํางยิ่งตํอคนในสังคม และหากข๎อมูล
ขําวสารที่โพสต์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แนํนอนยํอมมีผลโดยตรงตํอความมั่นคง
ของพรรคและรัฐด๎วยเชํนกัน
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์มีทั้งคุณและโทษผู้บริโภคต้องรู้จักคัดกรอง
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ของลาววํา การที่สื่อออนไลน์เป็นผลผลิตของทุน
นิยม ข๎อมูลที่นําเสนอบนโลกออนไลน์จึงเป็นดาบสองคม ดังความวํา (ดั้นกีบเมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓)

๑๑๕

ີໆເທົາກໞຽທຂໟບຄກຍຂຓຌຂໞາທຘາຌຏໞາຌາຄໂຖກ online ຌຌກເຑາະທໞາ ຂຓຌຂໞາທຘາຌແຍຍຌີຓີຄ
ຍທກ ແຖະ ຖົຍໃຌຉົທ ຓີຄຌ ແຖະ ໂຈເຎຌຈາຍຘບຄົຓ ຍາຄບຌເຎຌຂຓຌຘົໆຄເຘີຓໃນ້ເກີຈຎຌງາ ແຖະ ຓີຍາຄບຌເຎຌຂຓ
 ຌີນ
ໆ ບກໃນ້ນົຄາຄ.

ที่พูดเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารทางโลกออนไลน์นั้นก็เพราะวําข๎อมูลขําวสารแบบนี้มีทั้งบวก
และลบในตัว มีทั้งคุณและโทษ เป็นดาบสองคม บางอันเป็นข๎อมูลสํงเสริมให๎เกิดปัญญา
และมีบางอันเป็นข๎อมูลที่หลอกให๎หลงทาง
ผู๎บ ริโ ภคข๎อมูลขําวสารจากสื่ อออนไลน์จึงต๎องใช๎ปัญญาในการกลั่ นกรองพิจารณาวํา ข๎อมูล
ขําวสารใดมีความนําเชื่อถือ และรู๎จักเลือกวําข๎อมูลใดสามารถนํามาใช๎ประโยชน์ได๎ ดังความวํา (ดั้นกีบ
เมก, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓)
ໃຌໂຖກໄປ້ຑົຓແຈຌໆຄເຎຌຘ ໆຄຘາຌີໆເປົາະຉໟບຄໄຈ້ຈແງກກ ໆຌຉໟບຄເບົາທາຓປ ້ີໆຓີຎະໂນງຈ
ເຑາະທໞາຂຓຌຏໞາຌາຄຘໆ electronic ນາງດຸ່າຄກແຓຸ່ຌດຸ່ໃຌຖກຘະຌະີໆເຎຌຍໆເກີຈຎະໂນງຈແກຸ່ຏ້
ເຂົາໄຎໃຆ້ຍ ຖກາຌ ໂຈງຘະເຑາະົຌີໆຂາຈຘະຉນ ົຄາຄຍ ໆຘາຓາຈແງກແງະໄຈ້ທໞາ ບຌໃຈເຎຌຎະໂນງຈແ້ ແຖະ ບຌໃຈເຎຌຂບຄຽຓ (ຎບຓ)

ในโลกไร๎ พ รมแดนจึ ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ เ ราจะต๎ อ งรู๎ จั ก แยกแยะกลั่ น กรองเอาความรู๎ ที่ มี
ประโยชน์ เพราะข๎อมูลที่ผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายอยํางเป็นข๎อมูลที่ไมํเกิดประโยชน์
แกํผู๎บริโภค โดยเฉพาะคนที่ขาดสติ หลงทางไมํสามารถแยกแยะได๎วําอะไรเป็นประโยชน์
แท๎ อะไรเป็นของเทียม
ทั้งนี้คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา การให๎ “ปัญญา” แกํผู๎ใช๎ข๎อมูลขําวสารเป็น
สิ่งจํ าเป็ น อยํ างยิ่ งเพื่อเป็น “เครื่ องมือ ”ในการปูองกันดีกวําการห๎ ามปรามตักเตือนเพียงอยํางเดียว
เพราะการห๎ามนั้นเป็นการแก๎ปัญหาที่ปลายเหตุ เหมือนการเกาไมํถูกที่คัน ดังความวํา (สิริ สีหะลัด, ๗
มีนาคม ๒๐๑๔)
ທີກາຌແກ້ໃຂ ຍ ໆແຓຸ່ຌະເປຈແຍຍ "ແກ່ໄມ້ທາຄບາຍ" ະເບົາແຉຸ່ກາຌເກ ບຈນໟາຓ ແຖະກາຌ
ກທຈກາ ເຎຌາຄບບກ ຊ ທໞາເຎ ຌຓາຈຉາກາຌຘະເຑາະນຌໟາເົໆາຌ ຌ ແຖະະເຎຌກາຌຖົຄ ຌແຖະ
ເນໆບແປຄ ໃຘຸ່ຏຈຍໞບຌເຘຽແຖ້ທ ຈໆຄີໆເຑໆຌເທົາທໞາ "ເກົານ່ຖືກນ່ອຘັຘຘັັ້ຘເອຄ".

วิธีการแก๎ไขไมํใชํทําแบบ “ลากต๎นไม๎ทางปลาย” เอาแตํการเตือนห๎าม หรือตรวจตรา
๑๑๖

เพราะนั่นเป็นมาตรการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าเทํานั้น อีกทั้งยังเป็นการลงทุนลงแรงที่ไมํ
ถูกต๎อง เหมือนกับวํา “เกาไมํถูกที่คันนั้นเอง
ทั้งนี้ลาวมองวําบุคคลที่ต๎องเข๎ามามีบทบาทสําคัญในการให๎ปัญญาแกํคนลาวโดยเฉพาะกลุํม
ผู๎บริโภคขําวสารที่เป็นเยาวชนคนหนุํมสาว ก็คือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันแรกที่มีความใกล๎ชิดกับ
สมาชิกในครอบครัวมากที่สุด อีกทั้งสถาบันการศึกษา อันได๎แกํครูอาจารย์ ที่จะชํวยอบรมเยาวชนคน
หนุํมสาวเหลํานี้ให๎มีปัญญา หากสถาบันทั้งสองไมํทําหน๎าที่ของตนแล๎ว นอกจากจะทําให๎สมาชิกของ
สังคมเป็นคนไมํดีแล๎วยังเป็นการสร๎างปัญหาให๎แกํสังคมอีกด๎วย ดังความวํา “ຉົຌເນຈຂບຄຍຌນາຘໞທຌ
ນຖທຄນຖາງໃຌຘຄົຓຑທກເປົາ ແຓຸ່ຌຓາາກທີກາຌບົຍປົຓ ຂບຄຑໆແຓຸ່ ຂບຄກາຌຘກຘາ ໃຌໂປຄປຽຌ ໃຌຘະຑາຍ
ແທຈຖໟບຓ ແຖະໃຌຘ ຄົຓ. -

ต๎นเหตุของปัญหาสํวนใหญํในสังคมเรา มาจากวิธีการอบรมของพํอแมํ ของ
การศึกษาในโรงเรียน และสภาพแวดล๎อมในสังคม” (สิริ สีหะลัด, ๗ มีนาคม ๒๐๑๔) การที่พํอแมํ
ผู๎ปกครองและครูบาอาจารย์จะสามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนเหลํานี้ได๎ ต๎องคอยสอดสํองดูแลข๎อมูล
ออนไลน์ของลูกหลาน และทําตนให๎มีความทันสมัย ดังความวํา (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔)
ຘາຖຍຆາທໜຸ່ຓ-ງຄຘາທແປຸ່ຄຉໟບຄໄຈ້ເບົາໃໃຘຸ່ເຎຌຑເຘຈ ຑໆແຓຸ່ຏ້ຎົກບຄ ຍາບາາຌ ຍໆທຌດຸ່ຖໟາ
ຉໟບຄຉຈຉາຓເຍໆຄຉາຓໜໟາ Facebook ຂບຄຖກນາຌ ທໞາເຂົາ Post ນງຄຂຌ? ຓີນງຄຍໆຆບຍຓາຑາ
ກົຌ ຍເໆ ຂົາໞາເຂົາາຄ ກໆຉໟບຄ Comment ໃນ້ເຂົາປ້ທໞາ ຘໆຄີໆເຂົາເປຈຌຌຓຌຍໆົຍ ຍໆທຌ ແຖະ ຍໆ
ຄາຓ

สําหรับชาวหนุํม-หญิง(เยาวชนชายหญิง) ยิ่งสมควรเอาใจใสํเป็นพิเศษ พํอแมํผู๎ปกครอง ครู
บาอาจารย์ ไมํควรเป็น คนล๎าหลัง ต๎องหมั่นติดตามดูเฟสบุกส์ของลูกหลานวําเขาโพสต์
อะไรบ๎างและ หากมีอะไรที่ไมํชอบมาพากล ไมํเข๎าทําเข๎าทางก็ต๎องตักเตือนให๎เขารู๎วําสิ่งที่
เขาทํานั้นมันไมํดีไมํงาม
๑.๓ ควรมีหน่วยงานของรัฐในการกากับคัดกรองสื่อออนไลน์
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนวํา แม๎สื่อออนไลน์เหลํานี้เป็นดาบสองคม แตํรัฐบาลลาวซึ่ง
เป็นรัฐบาลประเทศสังคมนิยมก็ใจกว๎างและมีวิสัยทัศน์ ไมํได๎ปิดกั้น ดังความวํา (เคเอส, ๑๐ มีนาคม
๒๐๑๔)

๑๑๗

ຍໆດາກເທົາທໞາຖະຍບຍໃຈຍໆຈີແຉຸ່ີເທົາເຊ ຄຘໆໃຌຘະໄໝໃໝຸ່ຌີຓຌເຎຌຂບຄຆຓຆົຌດຸ່າຄແ້ຄ, ເຎຌ
ເຖໆບຄາຓະຈາີົຌເນີໆເນີຓກຌໃຆ້ຘໆຄໃໝຸ່ຂບຄ ເກໂຌໂຖດີຂບຄໂຖກ. ຖຈຊະຍາຌຖາທເຑໆຌກເຍໆຄ
ກທໟາຄເນຌໄກຍໆເີງດ້າຌກົທຉໆກາຌຎຸ່ຽຌແຎຄໃຌາຄີຈີຂຌຂບຄຘຄົຓ.

ไมํอยากพูดวําระบอบใดดีห รือไมํดี แตํที่พูดถึงสื่อในสมัยใหมํนี้ มันเป็ นของชุมชนอยําง
แท๎จริง เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเหํอเหิมใช๎สิ่งใหมํ ๆ ของเทคโนโลยีของโลก รัฐบาลลาวก็มอง
กว๎าง ไมํเคยเกรงกลัวตํอการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสังคม
อยํางไรก็ตาม คอลัมน์ “นานาสาระ” มองวําแม๎วํารัฐบาลลาวจะใจกว๎างเพราะมีวิสัยทัศน์ อีกทั้ง
การรับข๎อมูลขําวสารเป็นสิทธิสํวนบุคคลและการที่จะสกัดกั้นหรือลงโทษห๎ามปรามนั้นเป็นสิ่งที่ทําได๎ยาก
แตํก็ค วรมี ห นํ ว ยงานรั ฐ ทําหน๎ าที่ คอยกํ ากับ ดู แลการใช๎ ข๎อมูล ขําวสารออนไลน์ เพื่ อความมั่นคงของ
ประเทศ โดยยกตัวอยํางประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ๎านก็มีหนํวยงานคอยคัดกรองเชํนกัน ดัง
ความวํา (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔)
... ທີນໟາຓ ນ ຖົຄໂຈກໆເປຈໄຈ້ງາກ ເຑາະຓຌແຓຸ່ຌຘຈຘໞທຌຍກົຌ ແຉຸ່ຈທໞາທຌໄຈ້ຓີກາຌຉຄ
ເຎຌຍຌນາຂຌຎກຘານາຖກຌ ເຑາະຎະເຈໃກ້ຽຄເປົາ ເຂົາກໆຓີໜໞທງຄາຌປຍຏຈຆບຍເຑໆບແກ້ໄຂ ຉີ
ຊບງກາຌຘົໆຄຂຓຌີໆນ ໆແນຓ ຘໞຽຄຉໆທາຓໝຌົຄຂບຄຆາຈ ຘໞຽຄຉໆກາຌຖົຍຖໟາຄຘະຊາຍຌຂບຄຆາຈ
ຘໞຽຄຉກ
ໆ າຌຓໟາຄເຑທາຓຘາຓກີຑາງໃຌຆາຈ

...วิธีห๎ามหรือลงโทษก็ทําได๎ยาก เพราะมันเป็นสิทธิสํวนบุคคล แตํคิดวําควรได๎มีการตั้งเป็น
ปัญหาขึ้นปรึกษาหารือกัน เพราะประเทศใกล๎เคียงเราเขาก็มีหนํวยงานรับผิดชอบเพื่อ คัด
กรองการสํงข๎อมูลที่ลํอแหลมเสี่ยงตํอความมั่นคงของชาติ เสี่ยงตํอการลบล๎างสถาบันของ
ชาติ เสี่ยงตํอการสร๎างความปรองดองสามัคคีภายในชาติ
ความอีกตอนหนึ่งที่ชี้ให๎เห็นทัศนะของลาววําควรมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ามาชํวยดูแลในเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ ดังความวํา “ຘະນຼຸຍແຖ້ທຍແໆ ຓຸ່ຌແຉຸ່ຏຂ້ ຽຌ ນ ຸ່ຘົຌະຌາຌໆ ຌຈບກເຎຌນໞທຄ ! ກາຌຈຉຄກໞຽທຂໟບຄກ ໆເຎ ຌນໞ ທຄ ແຖະ ຆບກາຄບບກດ ຸ່- สรุปแล๎ วไมํเพียงแตํผู๎เขีย น หรือคูํสนทนาเทํานั้นดอกที่เป็นหํว ง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องก็เป็นหํวงและกําลังหาทางออก(เกี่ยวกับเรื่องนี้)กันอยูํ” (แนวลาว, ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๐๑๔) การที่คอลัมน์ “นานาสาระ” เสนอให๎มีหนํวยงานที่คอยกํากับดูแลการคัดกรองข๎อมูลขําวสารใน
สื่อออออนไลน์นั้ น เนื่องจากลาวตระหนักเป็นอยํางดีวํากรแสในสั งคมออนไลน์มีความรวดเร็ว และ
ร๎อนแรงกวําสื่อชนิดอื่น อีกทั้งผู๎ที่ใช๎สื่อออนไลน์สํวนใหญํเป็นเยาวชนคนรุํนใหมํ ที่ไมํได๎รํวมอุดมการณ์
๑๑๘

เพื่อปลดแอกลาวมากํอน ประกอบกับคนหนุํมสาวเหลํานี้เติบโตมาในยุคเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและยุ
โลกาภิวัตน์ ยํ อมไมํเข๎าใจอุดมการณ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบสั งคมนิยมในอนาคตยํอมมีผ ลตํอ
เสถียรภาพของพรรคฯ และรัฐ
๒. สื่อโทรทัศน์จากต่างชาติ
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวตํอสื่อโทรทัศน์ตํางชาติวําเป็นสื่อที่ขาดความ
นํ า เชื่ อถื อ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง สื่ อโทรทั ศน์ จ ากประเทศไทย โดยลาวมองวํา เป็ น สื่ อ ที่ค นลาวต๎ อ ง
ระมั ด ระวั งในการรั บ ข๎อ มู ล ขํ า วสารเป็ น อยํ างยิ่ ง เพราะบางครั้ งก็ นํ า เสนอขํ า วโดยปราศจากการ
ตรวจสอบข๎อมูล โดยคอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎กลําวถึงรายการโทรทัศน์ “เหยี่ยวขําว ๗ สี” ที่เสนอ
ขําวเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เกี่ยวกับกรณีปัญหาเกาะดอนที่เกิดกลางลําน้ําโขงโดย คอลัมน์
“นานาสาระ” มองวําสื่อไทยเสนอขําวโดยปราศจากการตรวจสอบข๎อมูล โดยลาวอ๎างวําหากยึดตาม
สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (ร.ศ. ๑๒๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๓) แล๎ว เกาะดอนในลําน้ําโขง
ที่สื่อไทยนําเสนอนั้นต๎องเป็นของลาว ทั้งยังตําหนิโทรทัศน์ชํอง ๗ สีของไทยวําเป็นสื่อที่มีโลกทัศน์แคบ
เปรียบเหมือนกับสาบเสื้อที่พับทบอยูํด๎านในของเสื้อ ไมํมีโอกาสโผลํมาดูด๎านนอก มีความดังนี้ (แนวลาว
, ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๔)
... ຆໞບຄ 7 ຂບຄໄ ຘະແຈຄແຌທຍໆຈີນາງຄ... ນ າ ຘຈເທົາເຖໆບຄຈຌ (ຈບຌກາຄແຓຸ່ຌາຂບຄ) ຓ ຌຍໆເຍໆຄ
ຘົຌຘຌງາ ຐຕໆຄ-ຘະນງາຓ ຎີ 1907 ເຖີງຍໆປ້ເຖໆບຄ ? ເຑາະຘຌງາຍບກທໞາ: ຍຌຈາຈບຌີໆຎົໆຄຂຌໃຌ
ແຓຸ່ຌາຂບຄ ເຎຌຂບຄຖາທໝົຈ...ບຌຌີ ຑທກເປົາຉໟບຄປ້ເົໆາຌ ແຖະ ຍບກຉໆກຌທໞາ ຑທກຆໞບຄ 7 ຌີ ຓຌ
ນາເຖໆບຄ ! ຍໆໆຌຌ ຍຌນາຑາງໃຌຂບຄເປົາກໆເຆໆຌກຌ ຉໟບຄບະຍາງໃນ້ກຌປ້ເົໆາຌຌ ນີກເທຌຍໆໃນ້ຉົກ
ເຎຌເນງໆບຂບຄົຌຍຈ
ໆ .ີ

...ชํอง ๗ ของไทยแสดงลักษณะที่ไมํดีหลายครั้ง ... ลําสุดพูดเรื่องดิน (ดอนกลางแมํน้ําโขง) มัน
ไมํดูสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) เลยไมํรู๎เรื่อง?เพราะสัญญาบอกวํา:
บรรดาดอนที่โผลํงอกขึ้นในแมํน้ําโขงเป็นของลาวหมด อันนี้พวกเราต๎องรู๎เทําทัน และบอกตํอ
กันวํา พวกชํอง ๗ นี้มันหาเรื่อง! ไมํเพียงเทํานั้น ปัญหาภายในของเราก็เชํนกัน ต๎องอธิบายให๎
กันรู๎เทํานั้น หลีกเว๎นเพื่อไมํให๎ตกเป็นเหยื่อของคนไมํดี
เรื่องปัญหาเกาะ “ดอนน๎อย” หรือ ที่คนไทยบริเวณนั้นเรียกวํา “ดอนแตง” ตั้งอยูํที่บ๎านทํา
มะเฟือง ตําบลโนนสา อําเภอทําบํอ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ ๓,๐๐๐ ไรํ มีราษฎรไทยได๎ไปอาศัยและ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูํที่เกาะนี้จํานวน ๑๕๐ ครอบครัว และได๎มีการชําระภาษีบํารุงท๎องที่อยําง
๑๑๙

ถูกต๎องให๎แกํจังหวัดหนองคายมาเป็นเวลานานกวํา ๕๐ ปีแล๎ว ตํอมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ราษฎรที่อาศัย อยูํ บ นเกาะนั้ น ได๎ร๎ องเรียนกับทางการไทยวํามีกลุํมคนลาวเข๎ามาโจรกรรมเครื่องมือ
การเกษตร อีกทั้งมีการใช๎พื้นที่ในเกาะเป็นแหลํงพักสิ่งของที่ผิดกฎหมาย กลุํมคนร๎ายเหลํานี้ยังได๎ขํมขูํ
และทําร๎ายรํางกายชาวบ๎านอีกด๎วย ทางการไทยจึงสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปประจําและลาดตระเวนในเกาะ
และได๎ปักธงชาติไทยเป็นรายทางเพื่อยืนยันอาณาเขตของไทย ทําให๎ปัญหาลดน๎อยลง แตํท๎าวสุกัน
มหาลาด เจ๎านครหลวงเวียงจันในขณะนั้นได๎ทําหนังสือประท๎วงถึงผู๎วําราชการจังหวัดหนองคายวําการที่
ทางการไทยสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปลาดตระเวนนั้นทําลายบรรยากาศระหวํางประเทศ มีผ ลกระทบตํอวิถี
ชีวิตของคนทั้งสองฝั่ง ทั้งยังสร๎างความหวาดกลัวให๎แกํประชาชนลาวบ๎านถิ่นเพียและบ๎านห๎อม เมืองหาด
ทรายฟองของ สปป. ลาวซึ่งอยูํฝั่งตรงข๎ามกับเกาะดอนน๎อยด๎วย
ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์ชํอง ๗ สี ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํากรณีเกาะดอนน๎อยอาจจะนําไปสูํการเสียดินแดน
ของไทยได๎ในอนาคต เพราะจากประสบการณ์ในอดีต การเสียดินแดนของไทยแกํ สปป. ลาวนั้นสํวน
ใหญํเกิดจากความไมํชัดเจนของเขตแดนโดยยกตัวอยํางกรณีเกาะดอนชมและเกาะดอนไผํ ซึ่งเป็นเกาะ
ในลําน้ําเหืองที่อยูํในจังหวัดเลย ซึ่งอยูํหํางจากฝั่งไทยเพียง ๒๐๐ เมตร และมีราษฎรไทยไปทําไรํบ น
เกาะนั้นประมาณ ๑๕๔ ไรํ ตํอมาเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎เกิดกรณีพิพาทขึ้น ทางการไทยจึง
ให๎ราษฎรไทยอพยพออกมากํอนเพื่อลดปัญหาความขัดแย๎ง แตํหลังจากที่ราษฎรไทยอพยพออกมาแล๎ว
ทางการลาวได๎สํงทหารเข๎าไปสร๎างเสาไฟฟูาแรงสูงบนเกาะดอนชมและดอนไผํ (ณัชฐพงศ์ มูฮําหมัด, ๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖) ซึ่งผู๎สื่อขําวชํอง ๗ สีมองวําเป็นการทําให๎ไทยเสียดินแดนให๎แกํลาวโดยปริยาย
นอกจากนี้ผู๎สื่อขําวชํอง ๗ สี ได๎อธิบายวํา ตามสนธิสัญญาวําด๎วยการปักปันเขตแดนฝรั่งเศสสยาม เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) นั้นแท๎จริงคือหนังสือแนบท๎ายสัญญาปักปันเขตแดนที่ฝรั่งเศส
ทํากับไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๑๙๐๗ (ร.ศ. ๑๒๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งไมํได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับ
ดอนที่งอกในลําน้ําโขง ซึ่งสาระสําคัญเกี่ยวกับเส๎นเขตแดนไทยลาวตามลําน้ําโขง มีความดังนี้ (ณัชฐพงศ์
มูฮําหมัด, ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
เส๎นแบํงเขตแดนไทย – ลาวตามลําแมํน้ําโขงเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือสัญญาที่ไทยทําหับ
กับฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ (ค.ศ. ๑๘๙๓) ซึ่งกําหนดให๎สยาม (ไทย) สละข๎ออ๎างกรรมสิทธิ์
เหนือดินแดนฝั่งซ๎ายรวมทั้งเกาะทุกเกาะในแมํน้ําโขงให๎แกํฝรั่งเศส ตํอมาได๎มีการทําอนุสัญญา
ฉบั บ ลงวั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ (ค.ศ. ๑๙๒๖) ซึ่ ง วํ า ด๎ ว ยแมํ น้ํ า โขงโดยเฉพาะ
อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดเส๎นแบํงเขตแดนระหวํางไทย – ลาว ในแมํน้ําโขงโดยระบุวํา ในตอนที่
๑๒๐

แมํน้ําโขงไมํแยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะตั้งอยูํ ให๎ถือรํองน้ําลึกเป็นเส๎นแบํงเขตแดน
สํวนในตอนที่แยกออกเป็นหลายสาย ให๎ใช๎ร๎องน้ําลึกของสายแยกที่ใกล๎ฝั่งที่สุดเป็นเส๎นแบํงเขต
แดน แม๎นภายหลังรํองน้ําลึกดังกลําวจะตื้นเขินจนเชื่อมเกาะติดกับฝั่ง ก็ยังคงให๎ถือรํองน้ําเดิม
ที่ตื้นเขินนั้นเป็นเส๎นแบํงเขตแดนตลอดไป หากจะย๎ายเส๎นแบํงเขตแดนก็ให๎เป็นหน๎าที่ของคณะ
ข๎าหลวงใหญํประจําแมํน้ําโขงเป็นผู๎พิจารณา โดยย๎ายไปได๎เพียงรํองน้ําที่อยูํใกล๎ที่สุดถัดจากรํอง
น้ําเดิมที่ตื้นเขินเทํานั้น นอกจากนี้ยังได๎ระบุชื่อเกาะ ๘ เกาะให๎เปูฯดินแดนของไทยด๎วย เชํน
ดอนเขียว ดอนเขียวน๎อย ดอนน๎อย ดอนบ๎านแพง
อยํ า งไรก็ ต ามเรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ คํ อ นข๎ า งอํ อ นไหว เนื่ อ งจากลาวเชื่ อ วํ า เกาะดั ง กลํ า วเป็ น
กรรมสิทธิ์ของลาว คอลัมน์ “นานาสาระ” จึงกลําววําสื่อโทรทัศน์ชํอง ๗ ของไทยนั้นนําเสนอขําว
บิดเบือนขาดความนําเชื่อถือโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียง
จันใหม่ ได๎แกํ โลกทัศน์ด๎านการปกครอง โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจ โลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม โลกทัศน์
ด๎านการศึกษา โลกทัศน์เกี่ยวกับหน๎าที่พลเมืองของชาติ โลกทัศน์ตํอการพัฒนา โลกทัศน์ตํอกลุํมชาติ
พันธุ์ และโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ โลกทัศน์ตําง ๆ เหลํานี้เป็นเป็นสิ่งที่ผํานการหลํอหลอมจากพรรคและรัฐ
แล๎วนํามาตอกย้ําเพื่อหลํอหลอมประชาชนลาวให๎เป็นตามสิ่งที่พรรค ฯ และรัฐกําหนด
โลกทัศน์ของลาวด๎านตําง ๆ ที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระ ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ ได๎แกํ
โลกทัศน์ด๎านการปกครอง โลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจ โลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรม และโลกทัศน์ด๎านการศึกษา
โลกทัศน์ด๎านการปกครองนั้นพบวํา ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธาตํอพรรคประชาชน
ปฏิวัติลาวไว๎ด๎วยกันอยํางเหนียวแนํน ด๎วยการชี้ ให๎เห็นวํา ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศจะควบคูํ
ไปกับความสําเร็จในการพัฒนาพรรคฯ สํวนด๎านเศรษฐกิจนั้นลาวมีโลกทัศน์วํา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแบบประเทศอื่ น โดยปราศจากการพิ จ ารณาอยํ า งรอบคอบจะสํ ง ผลเสี ย หายอยํ า งมากตํ อ
ประเทศชาติ โลกทัศน์ด๎านการศึกษาพบวําการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ การศึกษาที่ดีต๎องพัฒนา
ผู๎ เ รี ย นให๎ ถึ ง พร๎ อ มด๎ ว ยความรู๎ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม สํ ว นโลกทั ศ น์ ด๎ า นวั ฒ นธรรมพบวํ า ลาวให๎
ความสําคัญกับวัฒ นธรรมของชาติเป็นอยํางยิ่งโดยมองวําหากสู ญเสี ยวัฒ นธรรมเทํากับการสูญชาติ
เพราะลาวตระหนักดีถึงกระแสวัฒนธรรมตํางชาติที่ไหลบําเข๎ าสูํลาวผํานทางเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นที่นํา
สังเกตวําลาวมีทัศนะวําวัฒนธรรมการแตํงกายประจําชาติของลาวนั้นงดงามไมํได๎น๎อยหน๎าชาติอื่น ทั้งนี้
เป็นที่นําสังเกตวําโลกทัศน์ของลาวด๎านตําง ๆ ที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระนี้สะท๎อนถึงการปรับตัว
ของลาวตํอกระแสโลกาภิวัตน์โดยอยูํภายใต๎การชี้นําของพรรค
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บทที่ ๕
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
คอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวในด๎านตําง ๆ
ได๎แกํ ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ
ด๎านการพัฒนา ด๎านชาติพันธุ์ และด๎านสื่อ
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวด๎านการปกครองในสองประเด็นหลัก ได๎แกํ
โลกทัศน์ เกี่ย วกับ ผู๎ ปกครองและโลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคประชาชนปฏิวัติล าว โดยลาวมีโลกทัศน์วํา
ผู๎ปกครองมีความสําคัญตํอประเทศมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง ดังนั้นผู๎ปกครองจึงต๎องกอปรด๎วย
คุณสมบัติของการเป็นผู๎ปกครองที่ดี คือ มีความรักชาติ ซื่อสัตย์ตํอประเทศชาติและประชาชน มีความ
อดทนมุํงมั่นอุทิศและทุํมเทให๎แกํประเทศชาติ มีภาวะผู๎นํา และต๎องรู๎จักลักษณะของผู๎ใต๎บังคับบัญชา
เป็นอยํางดี และที่สําคัญคือผู๎นําต๎องมีความยุติธรรมตํอผู๎ใต๎ปกครองทุกกลุํม สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้น ลาวมีโลกทัศน์วําพรรคฯมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัฐ อีก
ทั้งยังยืนหยัดเคียงบําเคียงไหลํกับประชาชนลาวมาตลอดระยะเวลาของการกํอตั้งพรรค ฯ
สํวนโลกทัศน์ ด๎านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโ ลกทัศน์วําการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบจินตนาการใหมํ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพลังงานนั้นของลาวนั้นได๎เดินมาถูกทางแล๎ว เพราะ
เป็นพลังงานที่สะอาด อยํางไรก็ตาม คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎แสดงทัศนะวําการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แบบทุ น นิ ย มตามแบบประเทศตะวั น ตกต๎ อ งพิ จ ารณาให๎ ร อบคอบ มิ ฉ ะนั้ น จะสํ ง ผลเสี ย หายตํ อ
ประเทศชาติอยํางรุนแรง สํวนโลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรมพบวําลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมของชาติ
เป็ น อยํ า งยิ่ งโดยมองวํา หากสู ญ เสี ย วั ฒ นธรรมเทํา กับ การสู ญ ชาติ เพราะลาวตระหนัก ดีถึ งกระแส
วัฒนธรรมตํางชาติที่ไหลบําเข๎าสูํลาวผํานทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ลาวยังมีทัศนะวําวัฒนธรรมการแตํง
กายประจําชาติของลาวนั้นงดงามไมํได๎น๎อยหน๎าชาติอื่น สํวนโลกทัศน์ด๎านการศึกษานั้น ลาวมีโลกทัศน์
วํา การศึกษาเป็นกระบวนการสร๎างปัญญา และพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัย การศึกษาต๎องสอนให๎
ผู๎เรียนรู๎จักตนเองอยํางถํองแท๎ รู๎จริง และรู๎รอบ ที่สําคัญคือต๎องปลูกฝังคุณธรรมให๎แกํผู๎เรียนด๎วย สํวน
โลกทัศน์ที่มีตํอผู๎เรียนนั้น ลาวมองวําผู๎เรียนให๎ความสําคัญกับปริญญามากกวําความรู๎ สํวนโลกทัศน์ที่มี
ตํอผู๎สอนพบวํา ผู๎สอนต๎องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยํางเครํงครัด

โลกทัศน์เกี่ยวกับหน๎าที่พลเมืองของชาตินั้น ลาวมีทัศนะวําพลเมืองลาวต๎องมีความรักชาติด๎วย
การใช๎ภาษาลาว ใช๎เงินลาว และต๎องตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตอยํางเต็มกําลังความสามารถ สํวนโลก
ทัศน์ตํอการพัฒนานั้ น ลาวมองวําการพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับบริบทของประเทศ ต๎องไมํรีบร๎อน
พัฒนาเกินไปจนทําให๎ประเทศเกิดความเสียหาย และหัวใจของการพัฒนาก็คือมนุษย์ โดยเฉพาะด๎าน
จิตใจ ควรได๎รับการพัฒนากํอน หากมนุษย์ได๎รับการการพัฒนาแล๎วก็จะเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณคํายิ่ ง
ทั้งตํอสังคมและประเทศชาติ สํวนโลกทัศน์ตํอกลุํมชาติพันธุ์นั้น ลาวมองวําคนไทยชอบดูถูกคนลาว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเจ๎าหน๎าที่ทางการไทยที่อยูํบริเวณดํานชายแดน ในขณะที่ลาวมองวําเวียดนามเป็น
เพื่อนแท๎ที่รํวมทุกข์รํวมสุขกันมากับลาวนับแตํอดีต สํวนโลกทัศน์ด๎านสื่อนั้น ลาวมองวําข๎อมูลขําวสารใน
สื่ อ ออนไลน์ เ ป็ น ข๎ อมู ล ที่ไ มํ คํอ ยนํ า เชื่ อถื อ แตํเ ป็ นสื่ อ ที่มี ความรวดเร็ว และทุก คนสามารถเข๎ า ถึง ได๎
โดยสะดวก สื่ อ ออนไลน์ จึ ง เป็ น สื่ อ ที่ ย ากตํ อ การสกั ด กั้ น จึ ง เป็ น หน๎ า ที่ ที่ ส ถาบั น ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษาต๎องชํวยกันเพื่อปูองกันเยาวชนไมํให๎ หลงไปกับสื่อออนไลน์เหลํานั้น อยํางไรก็ตาม
ลาวมองวําควรมีหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ในการคัดกรองข๎อมูลขําวสารเพื่อปูองกันทั้งสื่อที่ไมํหวังดีและผู๎
โพสต์ข๎อมูล โดยปราศจากการพิจารณา โพสต์ข๎อมูลที่เป็นภัยตํอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
สํวนโลกทัศน์ตํอสื่อตํางชาตินั้ น ลาวมองวําสื่อไทย เสนอข๎อมูลขําวสารที่ไมํถูกต๎อง ไมํมีการตรวจสอบ
และบางครั้งก็มีการบิดเบือนข๎อมูล สะท๎อนถึงการเป็นสื่อที่มีโลกทัศน์แคบ
อภิปรายผล
โลกทัศน์ ด๎านการปกครองที่เกี่ยวกับ ผู๎ นําหรือผู๎ บริห ารประเทศนั้นลาวมองวํา ผู๎ ปกครองมี
ความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง หากผู๎ปกครองดีไมํวํารูปแบบการปกครองใดประชาชนยํอม
อยูํเป็นสุข ดังนั้นบุคคลที่จะมาเป็นผู๎นําจะต๎องประกอบด๎วยคุณสมบัติตําง ๆ ได๎แกํ รักชาติ ซื่อสัตย์
อดทนและมุํงมั่น มีความรู๎ความสามารถ มีภาวะผู๎นํา รู๎จักผู๎ใต๎ปกครองเป็ นอยํางดี มีความยุติธรรม
และไมํเจ๎ายศเจ๎าอยําง ซึ่งโลกทัศน์เกี่ยวกับผู๎ปกครองของลาวนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู๎นําต๎องมีและเป็นสิ่งที่
ลาวต๎องการจากผู๎นําที่ทําหน๎าที่บริหารประเทศ เพราะนอกจากคุณลักษณะดังกลําวของผู๎นําจะชํวยให๎
การสร๎างสาพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยและความเจริญด๎านเศรษฐกิจของ สปป. ลาวแล๎ว โลก
ทัศน์ดังกลําวยังสอดคล๎องกับคุณสมบัติของผู๎นําที่พรรคประชาชาชนปฏิวัติได๎กําหนดไว๎ด๎วย ดังที่สุด
แสงแพง สิงดาลา และคณะ (๒๐๑๕, หน๎า ๑๓-๖๙) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของผู๎นําลาวที่พรรค ฯ
ต๎องการสรุปความได๎วํา ผู๎นําต๎องมีแบบแผนการดํารงชีวิตที่เรียบงําย ประหยัด มัธยัสถ์ หากใช๎ชีวิตที่
หรูหราฟุุมเฟือยจะทําให๎ขัดสน และเมื่อขัดสนแล๎วยํอมไมํส ามารถรักษาความซื่อสัตย์ตํอหน๎าที่ไว๎ได๎
ผู๎นําต๎องมีความขยัน และมีจิตใจมานะมุํงมั่นทํางานให๎ประเทศชาติอยูํเสมอเพราะภารกิจในการปกปัก
๑๒๓

รักษา และสร๎างสาประเทศชาติเป็นภารกิจที่ยืดเยื้อยาวนานไมํมีวันเสร็จสิ้น ผู๎นําต๎องให๎เกียรติและให๎
ความนับถือคนใต๎ปกครอง รู๎จักรับฟัง (เงี่ยหูฟัง) ผู๎ใต๎ปกครอง เอาใจเขามาใสํใจเรา สํงเสริมสนับสนุนผู๎
ใต๎ปกครองในทางที่สอดคล๎องกับอุดมการณ์ของพรรค ฯ และรัฐ แตํไมํใชํด๎ว ยการโอบอุ๎มไปทุกอยําง
พร๎อมกันนี้ก็ได๎ยกยํองบรรดาอดีตผู๎นําของพรรคฯ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎นําพรรคฯในชํวงการปฏิวัติเพื่อ
การปลดปลํอยวําเป็นผู๎นําที่เพียบพร๎อมไปด๎วยคุณสมบัติของการเป็นผู๎นําที่สามารถนํามาเป็นแบบอยําง
ให๎คนรุํนหลังประพฤติตามได๎
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้น ลาวมองวํา พรรคฯ มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับผู๎นําที่บริหารประเทศและประชาชนลาวอยํางแนบแนํน อีกทั้งยังได๎พิสูจน์ให๎เห็นวําได๎ ยืน
หยัดเคียงบําเคียงไหลํประชาชนมานับตั้งแตํอดีต ตั้งแตํเริ่มมีการกํอตั้งพรรคฯ ในการตํอสู๎เพื่อปลดแอก
สปป.ลาวจากจั กรวรรดิ นิ ย มเรื่ อยมาจนถึง ปัจจุบั น ดั งนั้น พรรคประชาชนปฏิวั ติล าวจึงเป็ นพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียวเทํานั้นที่สามารถนําพาชาติและประชาชนให๎รอดปลอดภัยและสร๎างความ
เจริญรุํงเรืองให๎แกํประเทศ โลกทัศน์ดังกลําวนี้ สะท๎อนวํา ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธา
ที่มีตํอพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไว๎ด๎วยกันอยํางเหนียวแนํน ด๎วยการชี้ให๎เห็นวํา ความสําเร็จของการ
พัฒนาประเทศจะควบคูํไปกับความสําเร็จในการพัฒนาพรรคฯ
ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวําโลกทัศน์ด๎านการปกครองนี้ เป็นผลมาจากการหลํอหลอมของระบอบการ
ปกครองของสปป.ลาวที่ผู๎บริหารประเทศกับพรรค ฯ ต๎องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพรรค ฯ
จะเป็นผู๎เลือกเลขาธิการพรรค ฯ ซึ่งเลขาธิการของพรรค ฯ ก็จะดํารงตําแหนํงประธานประเทศ รวมทั้ง
ยั ง เป็ น ผู๎ เ ลื อ กคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มาจากกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ มาบริ ห ารประเทศด๎ ว ย ซึ่ ง
กรรมการบริ ห ารพรรคเหลํ า นั้ น กวํ า จะขึ้ น มาอยูํ ใ นระดั บ กรรมการบริ ห ารได๎ ก็ ผํ า นการคั ด กรอง
ตรวจสอบจากพรรคฯ มาอยํางดี ดังนั้นพรรค ฯ กับผู๎นําประเทศ และรัฐบาลจึงมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศ บุคคลที่ได๎ รับการคัดเลือก
จากพรรค ฯ เพื่อเข๎ามาทําหน๎าที่ผู๎นําบริหารประเทศจึงต๎องมีทั้งความรู๎ความสามารถและความดีตาม
“อุดมการณ์ของพรรค ฯ” เพื่อจะได๎พัฒนาประเทศให๎เจริญ และทําให๎ประชาชนมีความกินดีอยูํดี ซึ่ง
หากสามารถทําได๎ตามที่กลําวมานี้แล๎ว ยํอมสํงผลให๎เสถียรภาพของรัฐ บาลมีความมั่นคง เมื่อรัฐบาลมี
เสถียรภาพ นั่นก็หมายถึงความมั่นคงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด๎วยเชํนกัน เพราะพรรค ฯ เป็นผู๎
คัดเลือกบุคคลขึ้นมาบริหารประเทศอีกทั้งเป็นผู๎กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อสืบ
ทอดระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนําเพียงพรรคเดียวใน
การปกครองประเทศ ดังจะเห็นได๎จากการที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญตั้งแตํ
๑๒๔

ฉบับปฐมเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) วํา “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองเดียวที่
ชี้นําการใช๎อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการและอํานาจบริหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)
สํวนโลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโลกทัศน์วํา เศรษฐกิจเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศให๎พัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การผลิตไฟฟูาจากพลังน้ําที่นอกจากจะเป็นพลังงานเพื่อนํามาใช๎
ในการพัฒนาประเทศแล๎วยังเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญด๎วย พลังงานไฟฟูาจากพลังน้ํานับเป็นตัวจักร
สําคัญที่นอกจากจะทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางก๎าวกระโดดแล๎ว ยังทําให๎เศรษฐกิจด๎านตําง ๆ มี
การพัฒนาซึ่งนําไปสูํการเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอีกด๎วย ประกอบกับ สปป. ลาวเป็นประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของการ
เป็น “หม๎อไฟ” ของเอเชีย ทั้งยังย้ําวําพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากน้ํานี้เป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและ
ไมํเป็นมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมทั้งของ สปป.ลาวและของโลก นอกจากการเป็นหม๎อไฟของเอเชียแล๎ว
นโยบายเศรษฐกิจของพรรค ฯ และรัฐยังมุํงเน๎นพัฒนาให๎ สปป. ลาวเป็นฐานการผลิตเกษตรกรรมแบบ
อินทรีย์ด๎วย สอดคล๎องกับคํากลําวของสะลอง ทินนะวง (อ๎างในอาหมัด เบ็ญอาหวัง , ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๘) ที่กลําวถึงนโยบายการผลิตข๎าวอินทรีย์ของสปป. ลาววํา “สปป.ลาวได๎ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์
เกรดพรีเมียมชื่อ ข๎าวหอมสังข์ทอง ซึง่ เป็นพันธุ์ข๎าวทีต่ ๎องการของตลาดบนทั้งจีนและญี่ปุน”
ทั้ ง นี้ ค อลั ม น์ “นานาสาระ” ได๎ พ ยายามตอกย้ํ า วํ า การที่ เ ศรษฐกิ จ ของ สปป. ลาวมี ก าร
เจริญเติบโตอยํางมาก และประเทศมีความทันสมัยนี้ ล๎วนเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจตาม
แนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐที่ได๎นําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ เชํน ปุาไม๎ แรํธาตุและ
ที่ดิน มาเป็นฐานการผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับคํากลําวของปิ่นแก๎ว เหลืองอรํามศรี, ๒๕๕๔,
หน๎า ๑๕ อ๎างอิงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น, ๒๕๕๖, หน๎า ๑๙) ที่วํา สปป.ลาว ได๎ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ
อยํางมากมายเป็นจุดแข็งของประเทศเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศให๎เข๎ากับเศรษฐกิจโลกด๎วยการ
เปิดรับการลงทุนจากภายนอก แตํอยํางไรก็ตาม ลาวก็ตระหนักเป็นอยํางดีถึงผลกระทบด๎านลบอันเกิด
จากการพั ฒ นาเศรษฐกิจ แบบทุ น นิ ย ม จึ ง ได๎พ ยายามควบคุม การเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จอยํา ง
ระมัดระวังซึ่งสะท๎อนจากโลกทัศน์ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ”ด๎วยการท๎วงติงวําไมํควรเรํงพัฒนา
เศรษฐกิจมากจนเกินไปเพราะอาจประสบกับความเสีย หายเหมือนกับบางประเทศ ซึ่งความคิดของลาว
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางระมัดระวังและควรไมํเรํงรัดพัฒนามากจนเกินไปนี้ สอดคล๎องกับคํา
กลํ าวของ ศรี ป ระภา เพชรมีศรี (๒๕๔๒, หน๎า ๒๓๒ - ๒๓๓) ที่วํา “แม๎ล าวจะประกาศสนับสนุ น
เศรษฐกิจแบบตลาด แตํแผนพัฒนาตําง ๆ ของลาวก็ยังเน๎นการสํงเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่เน๎นให๎
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ประชาชนพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ๎านประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ทําให๎ลาวนํามาเป็นบทเรียนในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจอยํางระมัดระวังมากขึ้น”
สํวนโลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรมพบวําลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมของชาติเป็นอยํางยิ่งโดยมอง
วําหากสูญเสียวัฒนธรรมเทํากับการสูญชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภาษาลาว อาจสํงผลตํอการสูญเสียชาติ
เพราะลาวมองวําวัฒนธรรมตํางชาติเหลํานี้อาจมีผลโดยตรงตํอการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ทางการเมือง
การปกครองของ สปป. ลาวได๎ในอนาคตข๎างหน๎า การที่ลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมอยํางมาก
เนื่องจากลาวอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนประเทศให๎เป็นไปในทิศทางตําง ๆ ตาม
นโยบายของพรรคฯ และรัฐ ซึ่งลาวได๎ใช๎การปฏิวัติวัฒนธรรมรํวมกับการปฏิวัติทางการเมืองมาตลอด
นับตั้งแตํอดีต เชํน เมื่อครั้งที่มีการตํอสู๎ของแนวลาวรักชาติในอดีต (ปัจจุบันคือพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว)เพื่อปลดแอกลาวจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ในครั้งนั้นพูมี วงวิจิด ได๎ปฏิวัติระบบไวยากรณ์ลาว
ใหมํให๎งํายตํอการอํานและเขียนสําหรับใช๎สื่อสารในเขตปลดปลํอย เนื่ องจากไวยากรณ์แบบเดิมของลาว
ที่เคยใช๎อยูํกํอนหน๎านั้นนั้ นมีตัวสะกดที่นอกจากสะกดไมํตรงตามมาตราแล๎ ว ยังมีตัวการันต์ที่ทําให๎
ยุํงยากมากขึ้นด๎วย การปฏิวัติวัฒนธรรมทางภาษาด๎วยการปรับระบบการเขียนใหมํในครั้งนั้น แนวลาว
รักชาติมีจุดมุํงหมายเพื่อดึงมวลชนซึ่งเป็นชนเผํา ตําง ๆ ที่ตํางก็มีภาษาของตนให๎เข๎ามาเป็นกองกําลัง
สนับสนุนให๎มากที่สุดเป็นการขยายฐานมวลชนให๎มากขึ้นเพื่อรํวมตํอสู๎ปลดแอกชาติ ซึ่งจําเป็นต๎องใช๎
ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อให๎มวลชนเข๎าใจอุดมการณ์ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมจะได๎
มีอุดมการณ์รํ ว มกัน ตํอมาหลั งจากที่ สามารถปลดแอกเป็น สปป. ลาวแล๎ ว รัฐ บาลได๎ประกาศใช๎
ตัว หนั งสื อ “ลาวใหมํ ” เป็ น ตัว หนั งสื อของ สปป.ลาว ตัวหนังสือลาวใหมํจึงเป็นสั ญลั กษณ์ของการ
ปกครองรูปแบบใหมํ (ระบอบสังคมนิยม) ของลาวด๎วย ปัจจุบันลาวก็ยังคงใช๎ วัฒนธรรมเป็นเสาหลัก
รํวมกับการเมืองในการขับเคลื่อนประเทศ ดังจะเห็นได๎จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งระบุไว๎อยํางชัดเจนวําเปูาหมายหลักหนึ่งในสี่ด๎านที่ลาวกําหนดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติก็คือ “มุํงการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนควบคูํไปกับความก๎าวหน๎า
ทางสังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ” (สํานักงานข๎าราชการพล
เรือน, มปป., หน๎า ๗๒)
สํ ว นโลกทัศน์ ด๎านการศึกษาของลาวนั้ น สํ ว นใหญํเ ป็นผลมาจากการความต๎ องการพั ฒ นา
ประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ทําให๎ลาวต๎องการประชากรที่มีคุณภาพเพื่อจะได๎เป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ และการที่จะได๎มาซึ่งประชากรที่มีคุณภาพนั้นต๎องอาศัย การศึกษาเป็นเครื่องมือ
สําคัญ ลาวจึงปฏิรูปการศึกษาให๎สอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปูาหมายของแผน
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ดังกลําวนี้ก็เพื่อให๎ สปป.ลาวหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศด๎อยพัฒนาน๎อยที่สุด (Least Development
Country) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได๎ปรับปรุงหลักสูตรใหมํตั้งแตํปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ที่
เน๎นการผลิตนักเรียนให๎ สอดคล๎องกับสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสั งคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น
โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง ระดับ อาชีว ศึกษาโดยมุํงเน๎นการผลิ ตและพัฒนากําลั งคนให๎ เป็นไปตาม "กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ” (Nation Qualifications Framework - NQF) โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎
รํวมกับกระทรวงแรงงานได๎จัดให๎มีการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงานและออกใบรับรองให๎แกํแรงงานสาขา
อาชีพตําง ๆ (อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘) ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต๎องการใน
การพัฒนาประเทศแล๎ว ยังเป็นการสร๎างมาตรฐานแรงงานเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในอนาคตด๎วย
อยํางไรก็ตาม โลกทัศน์บางอยํางซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เชํน การศึกษาเพื่อต๎องการจบ
แตํไมํต๎องการความรู๎ นับเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศของลาว แตํลาวก็ สามารถใช๎จุด
แข็งที่ตนมีอยูํ คืออํานาจรัฐ ในระบอบสั งคมนิยมมาบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษา ทําให๎คุณภาพ
การศึกษาของลาวปรับตัวดีขึ้นคืออยูํในลําดับที่ ๖ ของอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาของ Global Competitiveness Report 2014-2015 (World Economic Forum,
อ๎างใน ภาวิช ทองโรจน์ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองของชาตินั้น ลาวเน๎นมากเรื่องความรักความสามัคคีปรองดอง
ภายในชาติ และที่สําคัญคือพลเมืองทุกคนมีหน๎ าที่ต๎องใช๎ภาษาลาว การที่ลาวมีโลกทัศน์นี้เนื่องจาก
สปป.ลาวประกอบด๎วยกลุํมชาติพันธุ์หลากหลายถึง ๔๙ ชาติพันธุ์ซึ่งชาติพันธุ์ตําง ๆ เหลํานั้นล๎วนมี
ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง หากไมํใช๎ภาษาลาวในการสื่อสารกันยํอมยากที่จะเข๎าใจกัน และยํอมไมํ
เกิดความรู๎สึกถึงความเป็ นคนชาติเดียวกัน ประเด็นเรื่องภาษาจึงเป็นปัจจัยเบื้องต๎นที่อํอนไหวตํอการ
สร๎างความแตกแยกของประชาชนลาว ประกอบกับประสบการณ์ในอดีตที่สปป.ลาวมีความแตกแยกมา
ยาวนานภายใต๎อาณานิคมของชาติตําง ๆ ไมํวําไทย ฝรั่งเศส และภายหลังเมื่อได๎อิสรภาพแล๎ว ลาวก็ยัง
ประสบกับปัญหาความขัดแย๎งโดยใช๎ สปป.ลาวเป็นสมรภูมิรบของอุดมการณ์ทางการเมืองระหวํางคําย
โลกเสรีที่มีอเมริกาสนับสนุนลาวฝุายขวากับคํายคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซีย จีนและเวียดนามให๎การสนับสนุน
ลาวฝุายซ๎าย ประวัติศาสตร์ดังกลําวนี้สร๎างความเจ็บปวดให๎แกํลาวเป็น อยํางยิ่ง ลาวจึงให๎ความสําคัญ
กับความรักสามัคคีและการใช๎ภาษาลาว ทั้งนี้ก็ เพื่อสร๎างสํานึกของความเป็นชาติรํวมกัน และเพื่อความ
มั่นคงของประเทศทั้งด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากลาวตระหนักดีถึงกระแสทุนนิยมที่ไหลบําเข๎า
สูํประเทศนับแตํ สปป.ลาวเปิดประเทศ และได๎ทวี ความเข๎มข๎นมากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์
และสื่อโซเชียลที่มีผลตํอโลกทัศน์ของคนลาวรุํนใหมํ ทั้งสองสิ่งนี้ยํอมท๎าทายตํออํานาจและเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศและการปกครองระบอบสังคมนิยมของลาว ลาวจึงตอกย้ําโลกทัศน์เหลํานี้เพื่อ
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ต๎องการให๎พลเมืองลาวตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีต๎องประกอบด๎วยคุณลักษณะอยํางนี้ รวมทั้งต๎อง
ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพหน๎าที่การงานของตนอยํางเต็มที่โดยสุจริต เพราะหากประชาชนทํางานใน
หน๎าที่ของตนอยํางเต็มที่และสุจริต นอกจากจะเป็นผลโดยตรงแกํตัวบุคคลโดยปัจเจกที่ทําให๎ประสบ
ความสําเร็จในหน๎าที่การงานแล๎ว ยังสํงผลถึงความมั่นคงของพรรคและรัฐด๎วย เพราะหากประชาชนมี
งานทํามีรายได๎เลี้ยงตัวเองได๎ ความต๎องการขั้นพื้นฐานของชีวิตได๎รับการตอบสนอง ยํอมพึงพอใจตํอ
รัฐภายใต๎การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นั่นหมายถึงความมั่นคงของอํานาจและเสถียรภาพ
ทางการเมืองของพรรคและรัฐด๎วยเชํนกัน
สํวนโลกทัศน์ตํอกลุํมชาติพันธุ์ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ปรากฏชัดเจนสองกลุํม ได๎แกํ
กลุํมชาติพันธุ์ไทยกับกลุํมชาติพันธุ์เวียดนาม คนลาวมีโลกทัศน์วําคนไทยชอบดูถูกคนลาว แตํสําหรับ
เวียดนามแล๎วลาวมองวําเป็นมิตรแท๎ที่เป็นเพื่อนตาย โลกทัศน์ทั้งสองนี้ล๎วนเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์
ในอดีต ที่ราชอาณาจักรลาวเคยอยูํใต๎การปกครองของราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรณีของ
เจ๎าอนุวงศ์แหํงราชอาณาจักรลาวที่พยายามยามประกาศอิสรภาพปลดแอกจากราชอาณาจักรไทย คน
ลาวจึ ง ยกยํ อ งเจ๎ า อนุ ว งศ์ วํ า เป็ น วี ร บุ รุ ษ ของชาติที่ พ ยายามปลดแอกจากสยาม แตํ ใ นสายตาของ
ราชอาณาจักรไทยกลับมองวําการกระทําของเจ๎าอนุวงศ์นั้นเป็นการกบฏ เพราะเจ๎าอนุวงศ์เคยหนีร๎อน
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพํานักอยูํในราชอาณาจักรสยามตั้งแตํยังทรงพระเยาว์ และราชสํานักสยาม
ได๎ให๎การชุบเลี้ยงเป็นอยํางดี ไมํแตกตํางจากพระบรมวงศานุวงศ์ ของสยาม กลําวคือ ทรงได๎รับศึกษา
รํวมกันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยขณะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ดังนั้นการที่เจ๎า
อนุวงศ์ยกทัพมาตีราชอาณาจักรสยามในครั้งนั้น ไทยมองวําเป็นการกระทําที่ไมํรู๎จักบุญคุณข๎าวแดงแกง
ร๎อนที่ราชอาณาจักรสยามที่ได๎ชุบเลี้ยงมาอยํางดี (ภาสกร วงศ์ตาวัน, ๒๕๕๓, หน๎า ๑๐๗-๑๑๕) และ
การกระทําของเจ๎าอนุวงศ์ในครั้งนั้น เป็นภัยตํอความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวจึงโปรดเกล๎าฯให๎ยกทัพไปตีเวียงจันจนแตกกลายเป็นเมืองร๎าง กลําวกันวํา “สงครามครั้งนั้นทํา
ให๎พระพุทธรูปและวัดวาอารามในนครหลวงเวียงจันถูกเผาทําลายไปหมด” (แสงพูไช อินทะคํา, 2553,
หน๎า 27-28) นอกจากนี้ ในยุคสงครามเย็นที่มีการตํอสู๎ของอุดมการณ์ทางการเมืองระหวํางลัทธิเสรี
ประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํากับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตและจีนเป็นผู๎นําโดยใช๎
ประเทศลาวเป็นสมรภูมิรบโดยประเทศไทยได๎ให๎สหรัฐอเมริกาเข๎ามาตั้งฐานทัพ ทําให๎ลาวมองวําการ
กระทําของไทยไมํตํางอะไรกับการให๎โจรมาพักเพื่อที่จะเข๎ามาปล๎นบ๎านของลาวจนหมดตัว (ทองเลื่อน
พิมมะสอน, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) สํวนการที่ลาวมีโลกทัศน์ตํอเวียดนามวําเป็นเพื่อนตายนั้นก็เป็นผล
จากประวัติศาสตร์ในอดีตเชํนกันที่เวียดนามที่นอกจากจะเป็นประเทศสังคมนิยมเหมือนกันแล๎ว ยังให๎
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ความชํวยเหลือสนับสนุนทั้งกองกําลังและอาวุธตลอดจนได๎ตํอสู๎รํวมกันกับลาวมาตลอด ลาวจึงมองวํา
เวียดนามเป็นเพือ่ นแท๎และเพื่อนตาย
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์นั้นลาวมองวําเป็นสิ่งที่ยากจะปิดกั้นการเข๎าถึงของคนลาว
ดังนั้นสิ่งสําคัญคือต๎องให๎ปัญญาแกํคนลาวให๎รู๎จักแยกแยะข๎อมูลวําอะไรเป็นข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ อะไรดี
หรื อ ไมํ ดีอยํ างไร และสถาบั น ที่มี สํ ว นสํ า คัญ ในการให๎ ปั ญญาแกํ เยาวชนลาวได๎แ กํ ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พํอแมํที่จะต๎องคอยสอดสํองดูแลลูกอยํางใกล๎ชิดเพื่อจะได๎ตามลูก
ได๎ทัน ดังนั้นเด็กซึ่งเป็นเยาวชนเหลํานี้จะดีหรือไมํดีอยูํพี่พํอแมํเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล๎องกับภาษิตที่เปรียบ
ลูกเป็นบ๎าน สํวนพํอแมํเป็น “แป” ซึ่งเป็นโครงสร๎างหลังคาของบ๎าน การที่หลังคาบ๎านรั่วยํอมมีสาเหตุ
โดยตรงจากการวางไม๎แปซึ่งเป็นโครงหลังคาไมํได๎ระดับ มีความดังนี้ “ ເປ ບຌປົໆທແຉຸ່ແຎ - เรือนรั่ว มี
สาเหตุมาจากแป” (หุมพัน รัดตะนะวง, 2007, หน๎า 61) อยํางไรก็ตามแม๎วําลาวจะเห็นวํายากที่จะปิด
กั้นคนของตนจากสื่อเหลํานี้ แตํลาวมองวําควรมีหนํวยงานที่ทําหน๎าที่คัดกรองสื่อที่อาจเป็นภัยตํอคนลาว
และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโดยนัยนี้นําจะหมายรวมถึงสื่อโทรทัศน์ด๎วย เพราะลาวมีโลกทัศน์วําสื่อ
โทรทัศน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ งสื่อไทยนั้นเชื่อไมํได๎เพราะเสนอข๎อมูลที่เป็นเท็จโดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎อมูล
เกี่ยวกบอาณาเขตของ สปป. ลาว
โลกทัศน์ตําง ๆ ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ เป็นผลมาจาก
การที่ลาวต๎องการพัฒนาประเทศให๎เจริญ และเพื่อให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากความยากจน อีกทั้งสะท๎อน
ถึงการปรับตัวของลาวตํอกระแสโลกาภิวัตน์ โดย ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธาตํอพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวไว๎ด๎วยกันอยํางเหนียวแนํน ด๎วยการชี้ให๎เห็นวํา ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ
จะควบคูไํ ปกับความสําเร็จในการพัฒนาพรรคฯ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษาโลกทัศน์ของลาวด๎านเศรษฐกิจอยํางละเอียด เพราะการเปิดประเทศให๎ทุน
ตํ า งชาติ เ ข๎ า มาลงทุ น ใน สปป.ลาวนั้ น มี จํ า นวนมาก แม๎ วํ า จะทํ า ให๎ เ ศรษฐกิ จ ของสปป.ลาวมี ก าร
เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว ประชาชนลาวมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น แตํอีกด๎านหนึ่งก็ทําให๎ สปป.ลาวได๎รับ
ผลกระทบเชํนกัน เชํนการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่งแวดล๎อม และชํองวํางระหวําง
ฐานะของคนในสังคม
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ปะสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๑). ชุดโครงการวิจัยโลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต
- ได๎รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผํนดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๖
- มี ๕ โครงการยํอยภายใต๎แผนงานชุดโครงการวิจัยนี้ และทั้ง ๕ โครงการได๎นําเสนอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th International Conference on Humanities
& Social Sciences ที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
- มีบทความซึ่งเป็นโครงการยํอยภายใต๎แผนงานชุดโครงการวิจัยนี้ ได๎พิมพ์เผยแพรํใน
วารสารสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) จํานวน ๒
บทความ หน๎า ๙-๓๘ และหน๎า ๑๐๗ – ๑๓๖) และอีก ๒ บทความ ได๎รับการตอบรับการตีพิมพ์ใน
วารสารสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม -มิถุนายน ๒๕๕๘)
๒). โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต
- ได๎รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผํนดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ๒๕๕๖
- นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th International
Conference on Humanities & Social Sciences ที่ มหาวิทยาลัยขอนแกํน (เอกสารแนบ)
- พิมพ์เผยแพรํในวารสารสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) หน๎า ๑๐๗ - ๑๓๖
๓). วรรณกรรมที่ตกหลํนของนายมี

- ทุนวิจัยสํวนตัว ได๎เผยแพรํผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The
international on Thai Studies 11th จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- ได๎พิมพ์เผยแพรํในวารสารคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๖
๔). พระโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเกี่ยวกับการเป็น
ผู๎ปกครองที่ดี
- ทุนวิจัยสํวนตัว ได๎เผยแพรํผลงานในรูปแบบของการนําเสนอผลงานและบทความ
วิจัยตีพิมพ์ใน Proceeding ของ นเรศวรวิจัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๕). อัตลักษณ์ และวิถีความคิดของคนไทยและคนลาวจากวรรณกรรมแบบเรียน
- ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๙
- พิมพ์เผยแพรํในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘) เว็บไซต์
http://www.human.nu.ac.th/jhnu/journal.php?m=4&v=2&i=4&Page=2#article-all
๖). โครงการฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านเอกสารโบราณ วัดทําตะเคียน
ตําบลจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
- ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเครือขํายวิจัยภาคเหนือตอนลําง สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
- พิมพ์เผยแพรํในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๘) เว็บไซต์
http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2011_02_17_11_32_50-3-1-5.swf
๗). วรรณกรรมคําสอนท๎องถิ่นภาคเหนือตอนลํางจากเอกสารโบราณ
- ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผํนดินมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๔๐
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นนักวิจัยร่วมโครงการ
๑). องค์ความรู๎เรื่องศิลปินแหํงชาติ : นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
- ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหํงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๔ (หัวหน๎าโครงการคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังษี)
๑๖๓

- สัดสํวนงานที่รับผิดชอบ ๓๕ % (รับผิดชอบวิเคราะห์ในสํวนของร๎อยกรอง)
๒). ประเพณีการไหลเรือเทียนของชาวบ๎านกองโค ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์
- พิมพ์เผยแพรํในวารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ
ประจําเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๔
- สัดสํวนงานวิจัย ๕๐ %
๓). การวิเคราะห์ตํารับยาสมุนไพรจากคัมภีร์โบราณ : ภูมิปัญญาท๎องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
- ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๒
- สัดสํวนงานที่รับผิดชอบ ๔๕ %

๑๖๔

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โครงการโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
The Laotian’s worldview from Nanasara Column in Vientainmai Newspaper
๑. ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร คงศิริรัตน์
๒. ความเป็นมาของปัญหา
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ๎านอาเซียน
ที่มีพรมแดนติดกัน อีกทั้งมีวัฒนธรรมที่ใกล๎เคียงกัน แตํกลับมีทัศนะบางอยํางที่แตกตํางกัน ดังจะเห็นได๎
จากไทยเรียกความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับลาววําเป็น “บ๎านพี่เมืองน๎องกัน ” แตํลาวกลับต๎องการให๎
เรี ย กวํา “ประเทศบ๎ านใกล๎ เรื อนเคียงกัน ” การที่ไทยกับลาวเรียกความสั มพันธ์ของสองประเทศ
แตกตํางกันนี้เป็นผลมาจากโลกทัศน์ที่แตกตํางกัน อันสํงผลให๎กระบวนการประพฤติปฏิบัติของไทยและ
ลาวแตกตํางกันด๎วย การศึกษาโลกทัศน์ของคนในแตํละสังคมจึงเป็นแนวทางที่ทําให๎สามารถ “เข๎าถึง”
และ “เข๎าใจ” กลุํ มคนในสังคมนั้ น ๆ ได๎เป็นอยํางดี ทั้งนี้ แนวทางหนึ่งในการศึกษาโลกทัศน์ก็คือ
การศึกษาจาก “งานเขียนของบุคคล” เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันวําโลกทัศน์ของบุคคลจะปรากฏในงาน
ที่เขาผลิตหรือประพันธ์ขึ้น
ในบรรดาวรรณกรรมที่เป็ นงานเขียนตําง ๆ นั้น บทความในหนังสือพิมพ์นับเป็น “เครื่องมือ
สําคัญ” อยํางหนึ่งที่ชํวยให๎สามารถเข๎าถึงโลกทัศน์ได๎อยํางครอบคลุมและทั่วถึงได๎เป็นอยํางดี เนื่องจาก
หนังสือพิมพ์มีบทบาทหน๎าที่ “เป็นเสมือนตัวกลางที่แสดงออกและถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดและคําตอบ
ของประเด็นปัญหาตําง ๆ ตลอดจนศิลปะ วิทยาการทั้งหลายให๎คงอยูํและสืบทอดตํอไปอีกนานเทํา
นาน” (พิษณุ เทพทอง, ๒๕๔๔, หน๎า ๑)
เวียงจันใหม่เป็นหนังสือพิมพ์ของนครหลวงเวียงจันที่มียอดจําหนํายมากที่สุดในประเทศลาว
คือ ประมาณ ๖ ,๐๐๐ ฉบั บ ตํ อ วัน (ทองเลื่ อ น พิ มมะสอน , ๒๕๕๘) นอกจากการเสนอขํ า วแล๎ ว
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ มีการเสนอบทความในคอลัมน์ชื่อ ຌາຌາຘາຖະ (นานาสาระ) ซึ่งรับผิดชอบโดย
บุคลากร “หนํวยงานบทความ” หรือคณะทํางานของหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นพนักงานของรัฐ ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน มาเขียนบทความ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ลงในคอลัมน์ดังกลําว ทั้งที่เกี่ยวกับสังคม

วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ การเมื อ งทั้ ง ของลาวและของตํ า งประเทศ ฯลฯในหลากหลายมิ ติ และใน
ขณะเดียวกัน ก็สามารถสะท๎อนโลกทัศน์ของลาวในระดับกว๎างคือประชาชนทั่วไปด๎วย เนื่องจากคอลัมน์
นานาสาระของหนั งสื อพิมพ์ เ วียงจั น ใหม่ ได๎ “เปิดโอกาสให๎ นัก เขียนอิส ระเขีย นบทความ บท
วิพากษ์วิจารณ์ลงพิมพ์ในหน๎าบทความ” (คําเฮือง คําปะสิทธิ์, ๒๕๕๔, หน๎า ๕๔)
การศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความในคอลัมน์ นานาสาระ ในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
จึงเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ พรมแดนความรู๎ของอาเซียนในสํ ว นของประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทําให๎ไทยสามารถ รู๎ และเข๎าใจ “ความแตกตํางที่หลากหลาย (Diversity)” ของประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวซึ่ งเป็ นเพื่อนบ๎านในอาเซียนได๎ เป็น อยํ างดี อั นจะนํา ไปสูํ
ความรู๎สึกพร๎อมที่จะ “รํวมชื่นชมในความแตกตํางที่ลาวมี และรํวมยินดีในสิ่งที่ลาวเป็น ” อีกทั้งเป็น
การเพิ่มพูนศักยภาพด๎านความรู๎และด๎านข๎อมูลขําวสารในเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎านในอาเซียน
อันจะนําไปสูํความเข๎าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหวํางประเทศระดับพหุภาคี ทั้งในระดับท๎องถิ่น และ
ระดับประเทศ
๓. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโลกทัศน์ของลาวจากบทความในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจัน
ใหม่ ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ
ด๎านการพัฒนา ด๎านกลุํมชาติพันธุ์ และโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ
๔. คาถามหลักในการวิจัย
โจทย์ ข องการวิ จั ย ที่ ต๎ อ งการแสวงหาคํ า ตอบคื อ บทความในคอลั ม น์ นานาสาระของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวด๎านใดบ๎าง
๕. สมมุติฐานในการวิจัย
คอลัมน์นานาสาระในหนังสือพิมพ์ เวียงจันใหม่สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวในด๎านตําง ๆ เชํน
ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ ด๎านการ
พัฒนา ด๎านกลุํมชาติพันธุ์ และโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อ

๑๖๖

๖. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การศึกษาโลกทัศน์ของลาวที่ปรากฏในคอลัมน์นานาสาระในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
อาศัยกรอบแนวคิดที่ สุภาพร คงศิริรัตน์ (๒๕๕๓, หน๎า ๑๒) ได๎ประมวลสังเคราะห์ไว๎ ความวํา
โลกทัศน์ (Worldview) หมายถึงทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลก
หรือ สังคมที่บุคคลรับรู๎โดยผํานกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณคําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยมีพื้นฐานอัน หลํ อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล๎อมในสั งคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา อันได๎แกํ
ทัศนะ ความคิด ความเชื่อ และคํา นิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้น ๆ โลกทัศน์จึงเป็น
ตั ว กํ า หนดทิ ศ ทางชี วิ ต ของแตํ ล ะคน อี ก ทั้ ง เป็ น ตั ว กํ า หนดทิ ศ ทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ ด๎ ว ย
การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศนคติ ความรู๎สึกนึกคิดของคนที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันหลํอ
หลอมจากความรู๎และประสบการณ์โดยสํวนตัวและจากสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนวัฒนธรรมที่สั่ง
สม สื บ ทอดจากยุ ค หนึ่ ง ไปสูํ อี กยุ ค หนึ่ ง กลํ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาโลกทั ศ น์ เ ป็ น การ
พยายามทําความเข๎าใจวํากลุํ มคนที่เรากําลั งศึกษาอยูํนั้นมองสั งคมและโลกรอบ ๆ ตัว เขา
อยํางไร
๗. วิธีดาเนินการวิจัย
๑. สํารวจและเก็บรวบรวมข๎อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับโลกทัศน์ ลาว สปป.ลาว
หนังสือพิมพ์ลาว และบทความในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
๒. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ โลกทั ศ น์ ลาว สปป.ลาว หนั ง สื อ พิ ม พ์ ล าว และ
บทความในหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่
๓. ศึ ก ษาเนื้ อ หาบทความในคอลั ม น์ น านาสาระ วิ เ คราะห์ โ ลกทั ศ น์ ข องลาวตามกรอบ
แนวคิดโลกทั ศน์ โดยแบํ งขอบเขตของโลกทัศน์อ อกเป็น โลกทัศน์ ด๎านการปกครอง โลกทัศน์ ด๎า น
เศรษฐกิจ โลกทัศน์ด๎านการศึกษา โลกทัศน์ดา๎ นวัฒนธรรม ฯลฯ
๔. สัมภาษณ์และสังเกตกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ ผู๎เขียนบทความที่สังกัดหนํวยงานบทความของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ และผู๎อํานบทความ ในสํวนของผู๎อํานบทความนั้นใช๎ วิธีการสุํมตัวอยํางแบบ
บังเอิญ (accidental sampling) โดยอาศัยผู๎ประสานงานใน สปป. ลาว คือนางลักพะนมวัน บัวละพา
เจ๎าหน๎าทีส่ ํานักงานปกครองเมืองไชธานี นครหลวงเวียงจัน โทรมือถือ ๘๕๖๒๐๒ ๒๒๒ ๑๑๔๒
Email: toon_lukphanomvanh@hotmail.com
๕. สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อนําเสนอเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สํงกรมสํงเสริมวัฒนธรรม
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๖. เผยแพรํในรูปของบทความวิชาการทางวารสารวิชาการระดับชาติ /หรือในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /และนําผลการศึกษาเผยแพรํในเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ หรือ
ในเว็บไซต์ของกรมสํงเสริมวัฒนธรรม
๘. สรุปผลการวิจัย
คอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหม่ สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวในด๎านตําง ๆ
ได๎แกํ ด๎านการปกครอง ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านวัฒนธรรม ด๎านการศึกษา ด๎านหน๎าที่พลเมืองของชาติ
ด๎านการพัฒนา ด๎านชาติพันธุ์ และด๎านสื่อ
คอลัมน์ “นานาสาระ” สะท๎อนโลกทัศน์ของลาวด๎านการปกครองในสองประเด็นหลัก ได๎แกํ
โลกทัศน์ เกี่ย วกับ ผู๎ ปกครองและโลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคประชาชนปฏิวัติล าว โดยลาวมีโลกทัศน์วํา
ผู๎ปกครองมีความสําคัญตํอประเทศมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง ดังนั้นผู๎ปกครองจึงต๎องกอปรด๎วย
คุณสมบัติของการเป็นผู๎ปกครองที่ดี คือ มีความรักชาติ ซื่อสัตย์ตํอประเทศชาติและประชาชน มีความ
อดทนมุํงมั่นอุทิศและทุํมเทให๎แกํประเทศชาติ มีภาวะผู๎นํา และต๎องรู๎จักลักษณะของผู๎ใต๎บังคับบัญชา
เป็นอยํางดี และที่สําคัญคือผู๎นําต๎องมีความยุติธรรมตํอผู๎ใต๎ปกครองทุกกลุํม สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับ
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้น ลาวมีโลกทัศน์วําพรรคฯมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับรัฐ อีก
ทั้งยังยืนหยัดเคียงบําเคียงไหลํกับประชาชนลาวมาตลอดระยะเวลาของการกํอตั้งพรรค ฯ
สํวนโลกทัศน์ ด๎านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโ ลกทัศน์วําการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบจินตนาการใหมํ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพลังงานนั้น ของลาวนั้นได๎เดินมาถูกทางแล๎ว เพราะ
เป็นพลังงานที่สะอาด อยํางไรก็ตาม คอลัมน์ “นานาสาระ” ได๎แสดงทัศนะวําการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แบบทุ น นิ ย มตามแบบประเทศตะวั น ตกต๎ อ งพิ จ ารณาให๎ ร อบคอบ มิ ฉ ะนั้ น จะสํ ง ผลเสี ย หายตํ อ
ประเทศชาติอยํางรุนแรง สํวนโลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรมพบวําลาวให๎ค วามสําคัญกับวัฒนธรรมของชาติ
เป็ น อยํ า งยิ่ งโดยมองวํา หากสู ญ เสี ย วั ฒ นธรรมเทํา กับ การสู ญ ชาติ เพราะลาวตระหนัก ดีถึ งกระแส
วัฒนธรรมตํางชาติที่ไหลบําเข๎าสูํลาวผํานทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ลาวยังมีทัศนะวําวัฒนธรรมการแตํง
กายประจําชาติของลาวนั้นงดงามไมํได๎น๎อยหน๎าชาติอื่น สํวนโลกทัศน์ด๎านการศึกษานั้นลาวมีโลกทัศน์
วํา การศึกษาเป็นกระบวนการสร๎างปัญญา และพัฒนามนุษย์ให๎มีความทันสมัย การศึกษาต๎องสอนให๎
ผู๎เรียนรู๎จักตนเองอยํางถํองแท๎ รู๎จริง และรู๎รอบ ที่สําคัญคือต๎องปลูกฝังคุณธรรมให๎แกํผู๎เรียนด๎วย สํวน
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โลกทัศน์ที่มีตํอผู๎เรียนนั้น ลาวมองวําผู๎เรียนให๎ความสําคัญกับปริญญามากกวําความรู๎ สํวนโลกทัศน์ที่มี
ตํอผู๎สอนพบวํา ผู๎สอนต๎องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยํางเครํงครัด
โลกทัศน์เกี่ยวกับหน๎าที่พลเมืองของชาตินั้น ลาวมีทัศนะวําพลเมืองลาวต๎องมีความรักชาติด๎วย
การใช๎ภาษาลาว ใช๎เงินลาว และต๎องตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตอยํางเต็มกําลังความสามารถ สํวนโลก
ทัศน์ตํอการพัฒนานั้ น ลาวมองวําการพัฒนาต๎องสอดคล๎องกับบริบทของประเทศ ต๎องไมํรีบร๎อน
พัฒนาเกินไปจนทําให๎ประเทศเกิดความเสียหาย และหัวใจของการพัฒนาก็คือมนุษย์ โดยเฉพาะด๎าน
จิตใจ ควรได๎รับการพัฒนากํอน หากมนุษย์ได๎รับการการพัฒนาแล๎วก็จะเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณคํายิ่ง
ทั้งตํอสังคมและประเทศชาติ สํวนโลกทัศน์ตํอกลุํมชาติพันธุ์นั้น ลาวมองวําคนไทยชอบดูถูกคนลาว
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเจ๎าหน๎าที่ทางการไทยที่อยูํบริเวณดํานชายแดน ในขณะที่ลาวมองวําเวีย ดนามเป็น
เพื่อนแท๎ที่รํวมทุกข์รํวมสุขกันมากับลาวนับแตํอดีต สํวนโลกทัศน์ด๎านสื่อนั้น ลาวมองวําข๎อมูลขําวสารใน
สื่ อ ออนไลน์ เ ป็ น ข๎ อมู ล ที่ไ มํ คํอ ยนํ า เชื่ อถื อ แตํเ ป็ นสื่ อ ที่มี ความรวดเร็ว และทุก คนสามารถเข๎ า ถึง ได๎
โดยสะดวก สื่ อ ออนไลน์ จึ ง เป็ น สื่ อ ที่ ย ากตํ อ การสกั ด กั้ น จึ ง เป็ น หน๎ า ที่ ที่ ส ถาบั น ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษาต๎องชํวยกันเพื่อปูองกันเยาวชนไมํให๎หลงไปกับสื่อออนไลน์เหลํานั้น อยํางไรก็ตาม
ลาวมองวําควรมีหนํวยงานที่ทําหน๎าที่ในการคัดกรองข๎อมูลขําวสารเพื่อปูองกันทั้งสื่อที่ไมํหวังดีและผู๎
โพสต์ข๎อมูล โดยปราศจากการพิจารณา โพสต์ข๎อมูลที่เป็นภัยตํอสังคมและความมั่นคงของประเทศ
สํวนโลกทัศน์ตํอสื่อตํางชาตินั้น ลาวมองวําสื่อไทย เสนอข๎อมูลขําวสารที่ไมํถูกต๎อง ไมํมีการตรวจสอบ
และบางครั้งก็มีการบิดเบือนข๎อมูล สะท๎อนถึงการเป็นสื่อที่มีโลกทัศน์แคบ
๙. อภิปรายผล
โลกทัศน์ ด๎านการปกครองที่เกี่ยวกับ ผู๎ นําหรือผู๎ บริห ารประเทศนั้นลาวมองวํา ผู๎ ปกครองมี
ความสําคัญมากยิ่งกวํารูปแบบการปกครอง หากผู๎ปกครองดีไมํวํารูปแบบการปกครองใดประชาชนยํอม
อยูํเป็นสุข ดังนั้นบุคคลที่จะมาเป็นผู๎นําจะต๎องประกอบด๎วยคุณสมบัติตําง ๆ ได๎แกํ รักชาติ ซื่อสัตย์
อดทนและมุํงมั่น มีความรู๎ความสามารถ มีภาวะผู๎นํา รู๎จักผู๎ใต๎ปกครองเป็นอยํางดี มีความยุติธรรม
และไมํเจ๎ายศเจ๎าอยําง ซึ่งโลกทัศน์เกี่ยวกับผู๎ปกครองของลาวนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู๎นําต๎องมีและเป็นสิ่งที่
ลาวต๎องการจากผู๎นําที่ทําหน๎าที่บริหารประเทศ เพราะนอกจากคุณลักษณะดังกลําวของผู๎นําจะชํวยให๎
การสร๎างสาพัฒนาประเทศไปสูํความทันสมัยและความเจริญด๎านเศรษฐกิจของ สปป. ลาวแล๎ว โลก
ทัศน์ดังกลําวยังสอดคล๎องกับคุณสมบัติของผู๎นําที่พรรคประชาชาชนปฏิวัติได๎กําหนดไว๎ด๎วย ดังที่สุด
แสงแพง สิงดาลา และคณะ (๒๐๑๕, หน๎า ๑๓-๖๙) ได๎กลําวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของผู๎นําลาวที่พรรค ฯ
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ต๎องการสรุปความได๎วํา ผู๎นําต๎องมีแบบแผนการดํารงชีวิตที่เรียบงําย ประหยัด มัธยัสถ์ หากใช๎ชีวิตที่
หรูหราฟุุมเฟือยจะทําให๎ขัดสน และเมื่อขัดสนแล๎วยํอมไมํส ามารถรักษาความซื่อสัตย์ตํอหน๎าที่ไว๎ได๎
ผู๎นําต๎องมีความขยัน และมีจิตใจมานะมุํงมั่นทํางานให๎ประเทศชาติอยูํเสมอเพราะภารกิจในการปกปัก
รักษา และสร๎างสาประเทศชาติเป็นภารกิจที่ยืดเยื้อยาวนานไมํมีวันเสร็จสิ้น ผู๎นําต๎องให๎เกียรติและให๎
ความนับถือคนใต๎ปกครอง รู๎จักรับฟัง (เงี่ยหูฟัง) ผู๎ใต๎ปกครอง เอาใจเขามาใสํใจเรา สํงเสริมสนับสนุนผู๎
ใต๎ปกครองในทางที่สอดคล๎องกับอุดมการณ์ของพรรค ฯ และรัฐ แตํไมํใชํด๎วยการโอบอุ๎มไปทุกอยําง
พร๎อมกันนี้ก็ได๎ยกยํองบรรดาอดีตผู๎นําของพรรคฯ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎นําพรรคฯในชํวงการปฏิวัติเพื่อ
การปลดปลํอยวําเป็นผู๎นําที่เพียบพร๎อมไปด๎วยคุณสมบัติของการเป็น ผู๎นําที่สามารถนํามาเป็นแบบอยําง
ให๎คนรุํนหลังประพฤติตามได๎
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้น ลาวมองวํา พรรคฯ มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับผู๎นําที่บริหารประเทศและประชาชนลาวอยํางแนบแนํน อีกทั้งยังได๎พิสูจน์ให๎เห็นวําได๎ ยืน
หยัดเคียงบําเคียงไหลํประชาชนมานับตั้งแตํอดีต ตั้งแตํเริ่มมีการกํอตั้งพรรคฯ ในการตํอสู๎เพื่อปลดแอก
สปป.ลาวจากจั กรวรรดิ นิ ย มเรื่ อยมาจนถึง ปัจจุบั น ดั งนั้น พรรคประชาชนปฏิวั ติล าวจึงเป็ นพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียวเทํานั้นที่สามารถนําพาชาติและประชาชนให๎รอดปลอดภัยและสร๎างความ
เจริญรุํงเรืองให๎แกํประเทศ โลกทัศน์ดังกลําวนี้ สะท๎อนวํา ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธา
ที่มีตํอพรรคประชาชนปฏิวัติลาวไว๎ด๎วยกันอยํางเหนียวแนํน ด๎วยการชี้ให๎เห็นวํา ความสําเร็จของการ
พัฒนาประเทศจะควบคูํไปกับความสําเร็จในการพัฒนาพรรคฯ
ทั้งนี้เป็นที่นําสังเกตวําโลกทัศน์ด๎านการปกครองนี้ เป็นผลมาจากการหลํอหลอมของระบอบการ
ปกครองของสปป.ลาวที่ผู๎บริหารประเทศกับพรรค ฯ ต๎องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพรรค ฯ
จะเป็นผู๎เลือกเลขาธิการพรรค ฯ ซึ่งเลขาธิการของพรรค ฯ ก็จะดํารงตําแหนํงประธานประเทศ รวมทั้ง
ยั ง เป็ น ผู๎ เ ลื อ กคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง มาจากกรรมการบริ ห ารพรรคเพื่ อ มาบริ ห ารประเทศด๎ ว ย ซึ่ ง
กรรมการบริ ห ารพรรคเหลํ า นั้ น กวํ า จะขึ้ น มาอยูํ ใ นระดั บ กรรมการบริ ห ารได๎ ก็ ผํ า นการคั ด กรอง
ตรวจสอบจากพรรคฯ มาอยํางดี ดังนั้นพรรค ฯ กับผู๎นําประเทศ และรัฐบาลจึงมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศ บุคคลที่ได๎รับการคัดเลือก
จากพรรค ฯ เพื่อเข๎ามาทําหน๎าที่ผู๎นําบริหารประเทศจึงต๎องมีทั้งความรู๎ความสามารถและความดีตาม
“อุดมการณ์ของพรรค ฯ” เพื่อจะได๎พัฒนาประเทศให๎เจริญ และทําให๎ประชาชนมีความกินดีอยูํดี ซึ่ง
หากสามารถทําได๎ตามที่กลําวมานี้แล๎ว ยํอมสํงผลให๎เสถียรภาพของรัฐบาลมีความมั่นคง เมื่อรัฐบาลมี
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เสถียรภาพ นั่นก็หมายถึงความมั่นคงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวด๎วยเชํนกัน เพราะพรรค ฯ เป็นผู๎
คัดเลือกบุคคลขึ้นมาบริหารประเทศอีกทั้งเป็นผู๎กําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อสืบ
ทอดระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นแกนนําเพียงพรรคเดียวใน
การปกครองประเทศ ดังจะเห็นได๎จากการที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได๎บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญตั้งแตํ
ฉบับปฐมเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) วํา “พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคการเมืองเดียวที่
ชี้นําการใช๎อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจตุลาการและอํานาจบริหารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” (ทรงฤทธิ์ โพธิ์เงิน, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓)
สํวนโลกทัศน์ด๎านเศรษฐกิจนั้น ลาวมีโลกทัศน์วํา เศรษฐกิจเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศให๎พัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การผลิตไฟฟูาจากพลังน้ําที่นอกจากจะเป็นพลังงานเพื่อนํามาใช๎
ในการพัฒนาประเทศแล๎วยังเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญด๎วย พลังงานไฟฟูาจากพลังน้ํานับเป็นตัวจักร
สําคัญที่นอกจากจะทําให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางก๎าวกระโดดแล๎ว ยังทําให๎เศรษฐกิจด๎านตําง ๆ มี
การพัฒนาซึ่งนําไปสูํการเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอีกด๎วย ประกอบกับ สปป. ลาวเป็นประเทศ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของการ
เป็น “หม๎อไฟ” ของเอเชีย ทั้งยังย้ําวําพลังงานไฟฟูาที่ผลิตจากน้ํานี้เป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและ
ไมํเป็นมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมทั้งของ สปป.ลาวและของโลก นอกจากการเป็นหม๎อไฟของเอเชียแล๎ว
นโยบายเศรษฐกิจของพรรค ฯ และรัฐยังมุํงเน๎นพัฒนาให๎ สปป. ลาวเป็นฐานการผลิตเกษตรกรรมแบบ
อินทรีย์ด๎วย สอดคล๎องกับคํากลําวของสะลอง ทินนะวง (อ๎างในอาหมัด เบ็ญอาหวัง , ๑๔ สิงหาคม
๒๕๕๘) ที่กลําวถึงนโยบายการผลิตข๎าวอินทรีย์ของสปป. ลาววํา “สปป.ลาวได๎ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์
เกรดพรีเมียมชื่อ ข๎าวหอมสังข์ทอง ซึง่ เป็นพันธุ์ข๎าวทีต่ ๎องการของตลาดบนทั้งจีนและญี่ปุน”
ทั้ ง นี้ ค อลั ม น์ “นานาสาระ” ได๎ พ ยายามตอกย้ํ า วํ า การที่ เ ศรษฐกิ จ ของ สปป. ลาวมี ก าร
เจริญเติบโตอยํางมาก และประเทศมีความทันสมัยนี้ ล๎วนเกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจตาม
แนวทางของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐที่ได๎นําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ เชํน ปุาไม๎ แรํธาตุและ
ที่ดิน มาเป็นฐานการผลิตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับคํากลําวของปิ่นแก๎ว เหลืองอรํามศรี, ๒๕๕๔,
หน๎า ๑๕ อ๎างอิงใน ศุทธิกานต์ มีจั่น, ๒๕๕๖, หน๎า ๑๙) ที่วํา สปป.ลาว ได๎ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ
อยํางมากมายเป็นจุดแข็งของประเทศเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศให๎เข๎ากับเศรษฐกิจโลกด๎วยการ
เปิดรับการลงทุนจากภายนอก แตํอยํางไรก็ตาม ลาวก็ตระหนักเป็นอยํางดีถึงผลกระทบด๎านลบอันเกิด
จากการพั ฒ นาเศรษฐกิจ แบบทุ น นิ ย ม จึ ง ได๎พ ยายามควบคุม การเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จอยํา ง
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ระมัดระวังซึ่งสะท๎อนจากโลกทัศน์ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ”ด๎วยการท๎วงติงวําไมํควรเรํงพัฒนา
เศรษฐกิจมากจนเกินไปเพราะอาจประสบกับความเสียหายเหมือนกับบางประเทศ ซึ่งความคิดของลาว
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางระมัดระวังและควรไมํเรํงรัดพัฒนามากจนเกินไปนี้ สอดคล๎องกับคํา
กลํ าวของ ศรี ป ระภา เพชรมีศรี (๒๕๔๒, หน๎า ๒๓๒ - ๒๓๓) ที่วํา “แม๎ล าวจะประกาศสนับสนุ น
เศรษฐกิจแบบตลาด แตํแผนพัฒนาตําง ๆ ของลาวก็ยังเน๎นการสํงเสริมเศรษฐกิจแบบยังชีพที่เน๎นให๎
ประชาชนพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ๎านประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ทําให๎ลาวนํามาเป็นบทเรียนในการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจอยํางระมัดระวังมากขึ้น”
สํวนโลกทัศน์ด๎านวัฒนธรรมพบวําลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมของชาติเป็นอยํางยิ่งโดยมอง
วําหากสูญเสียวัฒนธรรมเทํากับการสูญชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภาษาลาว อาจสํงผลตํอการสูญเสียชาติ
เพราะลาวมองวําวัฒนธรรมตํางชาติเหลํานี้อาจมีผลโดยตรงตํอการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ทางการเมือง
การปกครองของ สปป. ลาวได๎ในอนาคตข๎างหน๎า การที่ลาวให๎ความสําคัญกับวัฒนธรรมอยํางมาก
เนื่องจากลาวอาศัยวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนประเทศให๎เป็นไปในทิศทางตําง ๆ ตาม
นโยบายของพรรคฯ และรัฐ ซึ่งลาวได๎ใช๎การปฏิวัติวัฒนธรรมรํวมกับการปฏิวัติทางการเมืองมาตลอด
นับตั้งแตํอดีต เชํน เมื่อครั้งที่มีการตํอสู๎ของแนวลาวรักชาติในอดีต (ปัจจุบันคือพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว)เพื่อปลดแอกลาวจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ในครั้งนั้นพูมี วงวิจิด ได๎ ปฏิวัติระบบไวยากรณ์ลาว
ใหมํให๎งํายตํอการอํานและเขียนสําหรับใช๎สื่อสารในเขตปลดปลํอย เนื่องจากไวยากรณ์แบบเดิมของลาว
ที่เคยใช๎อยูํกํอนหน๎านั้นนั้ นมีตัวสะกดที่นอกจากสะกดไมํตรงตามมาตราแล๎ ว ยังมีตัวการันต์ที่ทําให๎
ยุํงยากมากขึ้นด๎วย การปฏิวัติวัฒนธรรมทางภาษาด๎วยการปรับระบบการเขียนใหมํในครั้งนั้น แนวลาว
รักชาติมีจุดมุํงหมายเพื่อดึงมวลชนซึ่งเป็นชนเผําตําง ๆ ที่ตํางก็มีภาษาของตนให๎เข๎ามาเป็นกองกําลัง
สนับสนุนให๎มากที่สุดเป็นการขยายฐานมวลชนให๎มากขึ้นเพื่อรํวมตํอสู๎ปลดแอกชาติ ซึ่งจําเป็นต๎องใช๎
ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเพื่อให๎มวลชนเข๎าใจอุดมการณ์ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมจะได๎
มีอุดมการณ์รํ ว มกัน ตํอมาหลั ง จากที่ สามารถปลดแอกเป็น สปป. ลาวแล๎ ว รัฐ บาลได๎ประกาศใช๎
ตัว หนั งสื อ “ลาวใหมํ ” เป็ น ตัว หนั งสื อของ สปป.ลาว ตัวหนังสือลาวใหมํจึงเป็นสั ญลั กษณ์ของการ
ปกครองรูปแบบใหมํ (ระบอบสังคมนิยม) ของลาวด๎วย ปัจจุบันลาวก็ยังคงใช๎ วัฒนธรรมเป็นเสาหลัก
รํวมกับการเมืองในการขับเคลื่อนประเทศ ดังจะเห็นได๎จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งระบุไว๎อยํางชัดเจนวําเปูาหมายหลักหนึ่งในสี่ด๎านที่ลาวกําหนดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติก็คือ “มุํงการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางยั่งยืนควบคูํไปกับความก๎าวหน๎า
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ทางสังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ” (สํานักงานข๎าราชการพล
เรือน, มปป., หน๎า ๗๒)
สํ ว นโลกทัศน์ ด๎านการศึกษาของลาวนั้ น สํ ว นใหญํเ ป็นผลมาจากการความต๎ องการพั ฒ นา
ประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม ทําให๎ลาวต๎องการประชากรที่มีคุณภาพเพื่อจะได๎เป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ และการที่จะได๎มาซึ่งประชากรที่มีคุณภาพนั้นต๎องอาศัย การศึกษาเป็นเครื่องมือ
สําคัญ ลาวจึงปฏิรูปการศึกษาให๎สอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปูาหมายของแผน
ดังกลําวนี้ก็เพื่อให๎ สปป.ลาวหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศด๎อยพัฒนาน๎อยที่สุด (Least Development
Country) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได๎ปรับปรุงหลักสูตรใหมํตั้งแตํปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ที่
เน๎นการผลิตนักเรียนให๎ สอดคล๎องกับสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจและสั งคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น
โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง ระดับ อาชีว ศึกษาโดยมุํงเน๎นการผลิ ตและพัฒนากําลั งคนให๎ เป็นไปตาม "กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ” (Nation Qualifications Framework - NQF) โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎
รํวมกับกระทรวงแรงงานได๎จัดให๎มีการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงานและออกใบรับรองให๎แกํแรงงานสาขา
อาชีพตําง ๆ (อดิศักดิ์ ศรีสม, ๙ มกราคม ๒๕๕๘) ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอบสนองความต๎องการใน
การพัฒนาประเทศแล๎ว ยังเป็นการสร๎างมาตรฐานแรงงานเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในอนาคตด๎วย
อยํางไรก็ตาม โลกทัศน์บางอยํางซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เชํน การศึกษาเพื่อต๎องการจบ
แตํไมํต๎องการความรู๎ นับเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศของลาว แตํลาวก็ สามารถใช๎จุด
แข็งที่ตนมีอยูํ คืออํานาจรัฐ ในระบอบสั งคมนิยมมาบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษา ทําให๎คุณภาพ
การศึกษาของลาวปรับตัวดีขึ้นคืออยูํในลําดับที่ ๖ ของอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามผลการจัดอันดับ
คุณภาพการศึกษาของ Global Competitiveness Report 2014-2015 (World Economic Forum,
อ๎างใน ภาวิช ทองโรจน์ ๗ กันยายน ๒๕๕๗)
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองของชาตินั้น ลาวเน๎นมากเรื่องความรักความสามัคคีปรองดอง
ภายในชาติ และที่สําคัญคือพลเมืองทุกคนมีหน๎าที่ต๎องใช๎ภาษาลาว การที่ลาวมีโลกทัศน์นี้เนื่องจาก
สปป.ลาวประกอบด๎วยกลุํมชาติพันธุ์หลากหลายถึง ๔๙ ชาติพันธุ์ซึ่งชาติพันธุ์ตําง ๆ เหลํ านั้นล๎วนมี
ภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง หากไมํใช๎ภาษาลาวในการสื่อสารกันยํอมยากที่จะเข๎าใจกัน และยํอมไมํ
เกิดความรู๎สึกถึงความเป็นคนชาติเดียวกัน ประเด็นเรื่องภาษาจึงเป็นปัจจัยเบื้องต๎นที่อํอนไหวตํอการ
สร๎างความแตกแยกของประชาชนลาว ประกอบกับประสบการณ์ในอดีตที่สปป.ลาวมีความแตกแยกมา
ยาวนานภายใต๎อาณานิคมของชาติตําง ๆ ไมํวําไทย ฝรั่งเศส และภายหลังเมื่อได๎อิสรภาพแล๎ว ลาวก็ยัง
๑๗๓

ประสบกับปัญหาความขัดแย๎งโดยใช๎ สปป.ลาวเป็นสมรภูมิรบของอุดมการณ์ทางการเมืองระหวํางคําย
โลกเสรีที่มีอเมริกาสนับสนุนลาวฝุายขวากับคํายคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซีย จีนและเวียดนามให๎การสนับสนุน
ลาวฝุายซ๎าย ประวัติศาสตร์ดังกลําวนี้สร๎างความเจ็บปวดให๎แกํลาวเป็นอยํางยิ่ง ลาวจึงให๎ความสําคัญ
กับความรักสามัคคีและการใช๎ภาษาลาว ทั้งนี้ก็ เพื่อสร๎างสํานึกของความเป็นชาติรํวมกัน และเพื่อความ
มั่นคงของประเทศทั้งด๎านการเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากลาวตระหนักดีถึงกระแสทุนนิยมที่ไหลบําเข๎า
สูํประเทศนับแตํ สปป.ลาวเปิดประเทศ และได๎ทวีความเข๎มข๎นมากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์
และสื่อโซเชียลที่มีผลตํอโลกทัศน์ของคนลาวรุํนใหมํ ทั้งสองสิ่งนี้ยํอมท๎าทายตํออํานาจและเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศและการปกครองระบอบสังคมนิยมของลาว ลาวจึงตอกย้ําโลกทัศน์เหลํานี้เพื่อ
ต๎องการให๎พลเมืองลาวตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีต๎องประกอบด๎วยคุณลักษณะอยํางนี้ รวมทั้งต๎อง
ตั้งใจที่จะประกอบอาชีพหน๎าที่การงานของตนอยํางเต็มที่โดยสุจริต เพราะหากประชาชนทํางานใน
หน๎าที่ของตนอยํางเต็มที่และสุจริต นอกจากจะเป็นผลโดยตรงแกํตัวบุคคลโดยปัจเจกที่ทําให๎ประสบ
ความสําเร็จในหน๎าที่การงานแล๎ว ยังสํงผลถึงความมั่นคงของพรรคและรัฐด๎วย เพราะหากประชาชนมี
งานทํามีรายได๎เลี้ยงตัวเองได๎ ความต๎องการขั้นพื้นฐานของชีวิตได๎รับการตอบสนอง ยํอมพึงพอใจตํ อ
รัฐภายใต๎การนําของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว นั่นหมายถึงความมั่นคงของอํานาจและเสถียรภาพ
ทางการเมืองของพรรคและรัฐด๎วยเชํนกัน
สํวนโลกทัศน์ตํอกลุํมชาติพันธุ์ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ปรากฏชัดเจนสองกลุํม ได๎แกํ
กลุํมชาติพันธุ์ไทยกับกลุํมชาติพันธุ์เวียดนาม คนลาวมีโลกทัศน์วําคนไทยชอบดูถูกคนลาว แตํสําหรับ
เวียดนามแล๎วลาวมองวําเป็นมิตรแท๎ที่เป็นเพื่อนตาย โลกทัศน์ทั้งสองนี้ล๎วนเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์
ในอดีต ที่ราชอาณาจักรลาวเคยอยูํใต๎การปกครองของราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งกรณีของ
เจ๎าอนุวงศ์แหํงราชอาณาจักรลาวที่พยายามยามประกาศอิสรภาพปลดแอกจากราชอาณาจักรไทย คน
ลาวจึ ง ยกยํ อ งเจ๎ า อนุ ว งศ์ วํ า เป็ น วี ร บุ รุ ษ ของชาติที่ พ ยายามปลดแอกจากสยาม แตํ ใ นสายตาของ
ราชอาณาจักรไทยกลับมองวําการกระทําของเจ๎าอนุวงศ์นั้นเป็นการกบฏ เพราะเจ๎าอนุวงศ์เคยหนีร๎อน
มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพํานักอยูํในราชอาณาจั กรสยามตั้งแตํยังทรงพระเยาว์ และราชสํานักสยาม
ได๎ให๎การชุบเลี้ยงเป็นอยํางดี ไมํแตกตํางจากพระบรมวงศานุวงศ์ของสยาม กลําวคือ ทรงได๎รับศึกษา
รํวมกันกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยขณะเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ดังนั้นการที่เจ๎า
อนุวงศ์ยกทัพมาตีราชอาณาจักรสยามในครั้งนั้น ไทยมองวําเป็นการกระทําที่ไมํรู๎จักบุญคุณข๎าวแดงแกง
ร๎อนที่ราชอาณาจักรสยามที่ได๎ชุบเลี้ยงมาอยํางดี (ภาสกร วงศ์ตาวัน, ๒๕๕๓, หน๎า ๑๐๗-๑๑๕) และ
การกระทําของเจ๎าอนุวงศ์ในครั้งนั้น เป็นภัยตํอความมั่นคงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎า
๑๗๔

เจ๎าอยูํหัวจึงโปรดเกล๎าฯให๎ยกทัพไปตีเวียงจันจนแตกกลายเป็นเมืองร๎าง กลําวกันวํา “สงครามครั้งนั้นทํา
ให๎พระพุทธรูปและวัดวาอารามในนครหลวงเวียงจันถูกเผาทําลายไปหมด” (แสงพูไช อินทะคํา, 2553,
หน๎า 27-28) นอกจากนี้ ในยุคสงครามเย็นที่มีการตํอสู๎ของอุดมการณ์ทางการเมืองระหวํางลัทธิ เสรี
ประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎นํากับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตและจีนเป็นผู๎นําโดยใช๎
ประเทศลาวเป็นสมรภูมิรบโดยประเทศไทยได๎ให๎สหรัฐอเมริกาเข๎ามาตั้งฐานทัพ ทําให๎ลาวมองวําการ
กระทําของไทยไมํตํางอะไรกับการให๎โจรมาพักเพื่อที่จะเข๎ามาปล๎นบ๎านของลาวจนหมดตัว (ทองเลื่อน
พิมมะสอน, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) สํวนการที่ลาวมีโลกทัศน์ตํอเวียดนามวําเป็นเพื่อนตายนั้นก็เป็นผล
จากประวัติศาสตร์ในอดีตเชํนกันที่เวียดนามที่นอกจากจะเป็นประเทศสังคมนิยมเหมือนกันแล๎ว ยังให๎
ความชํวยเหลือสนับสนุนทั้งกองกําลังและอาวุธตลอดจนได๎ตํอสู๎รํวมกันกับลาวมาตลอด ลาวจึงมองวํา
เวียดนามเป็นเพื่อนแท๎และเพื่อนตาย
สํวนโลกทัศน์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์นั้นลาวมองวําเป็นสิ่งที่ยากจะปิดกั้นการเข๎าถึงของคนลาว
ดังนั้นสิ่งสําคัญคือต๎องให๎ปัญญาแกํคนลาวให๎รู๎จักแยกแยะข๎อมูลวําอะไรเป็นข๎อมูลที่เชื่อถือได๎ อะไรดี
หรื อ ไมํ ดีอยํ างไร และสถาบั น ที่มี สํ ว นสํ า คัญ ในการให๎ ปั ญญาแกํ เยาวชนลาวได๎แ กํ ครอบครั ว และ
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง พํอแมํที่จะต๎องคอยสอดสํองดูแลลูกอยํางใกล๎ชิดเพื่อจะได๎ตามลูก
ได๎ทัน ดังนั้นเด็กซึ่งเป็นเยาวชนเหลํานี้จะดีหรือไมํดีอยูํพี่พํอแมํเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล๎องกับภาษิตที่เปรียบ
ลูกเป็นบ๎าน สํวนพํอแมํเป็น “แป” ซึ่งเป็นโครงสร๎างหลังคาของบ๎าน การที่หลังคาบ๎านรั่วยํอมมีสาเหตุ
โดยตรงจากการวางไม๎แปซึ่งเป็นโครงหลังคาไมํได๎ระดับ มีความดังนี้ “ ເປ ບຌປົໆທແຉຸ່ແຎ - เรือนรั่ว มี
สาเหตุมาจากแป” (หุมพัน รัดตะนะวง, 2007, หน๎า 61) อยํางไรก็ตามแม๎วําลาวจะเห็นวํายากที่จะปิด
กั้นคนของตนจากสื่อเหลํานี้ แตํลาวมองวําควรมีหนํวยงานที่ทําหน๎าที่คัดกรองสื่อที่อาจเป็นภัยตํอคนลาว
และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโดยนัยนี้นําจะหมายรวมถึงสื่อโทรทัศน์ด๎วย เพราะลาวมีโลกทัศน์วําสื่อ
โทรทัศน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ งสื่อไทยนั้นเชื่อไมํได๎เพราะเสนอข๎อมูลที่เป็นเท็จโดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎อมูล
เกี่ยวกบอาณาเขตของ สปป. ลาว
โลกทัศน์ตําง ๆ ที่ปรากฏในคอลัมน์ “นานาสาระ” ของหนังสือพิมพ์เวียงจันใหมํ เป็นผลมาจาก
การที่ลาวต๎องการพัฒนาประเทศให๎เจริญ และเพื่อให๎ประชาชนหลุดพ๎นจากความยากจน อีกทั้งสะท๎อน
ถึงการปรับตัวของลาวตํอกระแสโลกาภิวัตน์ โดย ลาวได๎ผูกโยง “ชาติ” กับความเชื่อมั่นศรัทธาตํอพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวไว๎ด๎วยกันอยํางเหนียวแนํน ด๎วยการชี้ให๎เห็นวํา ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ
จะควบคูไํ ปกับความสําเร็จในการพัฒนาพรรคฯ
๑๗๕

๑๐. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษาโลกทัศน์ของลาวด๎านเศรษฐกิจอยํางละเอียด เพราะการเปิดประเทศให๎ทุน
ตํ า งชาติ เ ข๎ า มาลงทุ น ใน สปป.ลาวนั้ น มี จํ า นวนมาก แม๎ วํ า จะทํ า ให๎ เ ศรษฐกิ จ ของสปป.ลาวมี ก าร
เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว ประชาชนลาวมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น แตํอีกด๎านหนึ่ งก็ทําให๎สปป.ลาวได๎รับ
ผลกระทบเชํนกัน เชํนการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของสิ่งแวดล๎อม และชํองวํางระหวําง
ฐานะของคนในสังคม
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