
* ศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอแกน

วารสารวิจัย มข : ปที่ 1 ฉบับที่ 3 : ตุลาคม-ธันวาคม 2554 หนา 258-267
KKU Research Journal : Vol.1 No.3 October-December 2011, pp. 258-267

บทวิจารณหนังสือประวัติศาสตรลาว

สุวิทย ธีรศาศวัต*

 
 หนงัสอืประวตัศิาสตรลาวเลมนี ้แปลมาจากหนงัสอื A History of Laos แตงโดย
ศาสตราจารย ดร.มารติน สจวต-ฟอกซ ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรลาวแหงมหาวิทยาลัย
ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลียฉบับภาษาอังกฤษพิมพโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ แปลโดย จิราภรณ วิญญรัตน โดยมี กาญจนี ละอองศรี และ
ปรียา แววหงษ เปนบรรณาธิการ จัดพิมพโดยมูลนิธีโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตรกับมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2553 474 หนา  
 หนงัสือเลมน้ีม ี6 บท ถารวมปจฉิมบทดวยก็เปน 7 บท มแีผนท่ีประกอบ 4 แผน
มีภาพประกอบ 8 ภาพ ทําใหหนังสอืนาสนใจมากข้ึน มีเชิงอรรถบอกท่ีมาทุกบทซึ่งที่มา
ของขอมูลมีทั้งเอกสารชั้นตนและชั้นรอง ทั้งที่เปนภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และภาษาลาว
ทําใหหนังสือเลมนี้เปนตําราประวัติศาสตรลาวท่ีนาเชื่อถือ ประกอบดวยผูแตง เปน
ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรลาว มีผลงานท้ังบทความ งานวิจัย หนังสือที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรลาวตีพิมพเปนจํานวนมาก ทําใหหนังสือเลมนี้นาเช่ือถือยิ่งขึ้น
 เนื้อหาหนังสือเลมน้ี ประกอบดวย

 บทที่ 1 อาณาจักรลานชาง

 บทนี ้สัน้ทีส่ดุ (ถาไมนบัปจฉมิบท) มเีนือ้หา 28 หนา เริม่ตัง้แตถิน่เดมิของลาว
ในบรเิวณตะวนัตกเฉียงใตของจนี เรยีกคนเหลาน้ีวา อายลาว (Ai-Lao) ตอมาจนีเรยีกคน
เหลานีว้า ชาวลาว ตอมาคนเหลาน้ีอพยพจากจนีมาอยูบรเิวณลุมนํา้โขงตอนกลาง มกีาร

ตัง้รกรากอยูรมิแมนํา้โขง ตลอดจนทีร่าบสงูโคราช คนลาวเปนกลุมชาตพินัธุตระกลูภาษา

ไท เมืองสําคัญของคนลาวคือ จําปาสัก ทาแขก เวยีงจันทน ฟาแดด (ใน จ.กาฬสินธุ) ใน

คริสตศตวรรษที่ 12 เมืองทั้งสี่ก็ถูกรวมอยูภายใตการปกครองของเขมร ตํานานขุนบรม
ซึ่งเปนหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานานท่ีนักวิชาการลาว ไทยอางอิงมากท่ีสุด
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ตํานานหนึ่ง ที่ระบุวาขุนบรมเปนบรรพบุรุษของคนไท พระองคทรงสั่งพระราชโอรสทั้ง 
7 ไปสรางบานแปงเมืองในพื้นท่ีซึ่งกระจายอยูในประเทศลาว ไทย และเวียดนามเหนือ 
โดยมีขุนลอพระราชโอรสองคโตของขุนบรมกอตั้งราชวงคลาว ราชวงคแรกที่หลวง
พระบาง การเขามาของคนลาวไดเบียดขบัใหคนลาวเทงิ (พวกขา) ตองถอยรนลงไปทางใต
และในพื้นที่ภูคอย ค.ศ.1253 พวกมองโกล ยึดยูนนานสําเร็จ และนําทัพเขาบุกทางใต
ทั้งพมา (พุกาม) และเวียดนาม ทําให 2 ชาตินี้โทรมไปมากขณะเดียวกัน เขมรท่ีเขา
ยคุเส่ือม ทาํใหคนไทย (รวมท้ังคนลาว) ฉวยโอกาศกอตัง้อาณาจักรของตนสําเร็จ ใน ค.ศ.
1353 พระเจาฟางุมไดรวบรวมหัวเมืองลาว เปนอนัหนึง่อนัเดียวกนัเปนครัง้แรก ในบทน้ี
ยังกลาวถึงชนชั้นของลาว การปกครอง ความเกื้อหนุนระหวางสถาบันสงฆกับสถาบัน
กษัตรย การคา
 ใน ค.ศ. 1479 เวียดนามบุกลานชาง เมืองหลวงถูกทําลาย ลาวตกเปนเมือง
ขึ้นเวียดนามในระยะสั้นๆ ใน ค.ศ. 1558 พมาก็ยึดลานนา และตีลานชางทําใหพระเจา
ไชยเชษฐาธิราชตองยายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาต้ังที่เวียงจันทน ในค.ศ. 1560 
หลังการสวรรคตของพระเจาไชยเชษฐาธิราชพมาไดปกครองลานชางอยูระยะหนึ่ง ลาว
มีความสงบและความรุงเรืองมากสมัยพระเจาสุริยวงษาธรรมิกราช จนถึงสมัยราชวงศ
อลองพญา ค.ศ. 1765 พมากย็ดึหลวงพระบางไดอกี แตใน ค.ศ. 1778 ไทยกต็จีาํปาสกัและ
ตเีวยีงจันทนไดในปถดัมา หลวงพระบางก็ตองยอมเปนเมืองข้ึนไทย จนถึงตนสมัยรชักาล
ที่ 3 ค.ศ. 1826 เจาอนุวงศกษัตริยเวียงจันทนก็พยายามกอบกูเอกราช แตก็ถูกปราบลง

ได และมีการอพยพคนเปนจาํนวนมากจากอาณาจักรเวียงจันทนมาอยูในภาคอีสานและ

ภาคอีสาน ความขัดแยงระหวางไทยกับลาว ไดสงผลใหไทยขัดแยงกับเวียดนามดวย ใน
พื้นที่เขมรและเชียงขวาง
 บทที่ 2 ลาวภายใตฝร่ังเศส 1893-1945

 บทนี้ยาว 78 หนา เกือบ 3 เทาของบทท่ี 1 เริ่มตั้งแตเปาหมายของฝร่ังเศส

ในการยึดครองลาวเปนเมืองขึ้น “เพื่อใชลาวเปนกระดานกระโดดและเพื่อใหไปสูการ

ไดอํานาจเหนือแมนํ้าโขงเทานั้น สําหรับขาหลวงใหญแหงอินโดจีนฝรั่งเศสแลว คุณคา

เบือ้งแรกของลาวคอื เปนดนิแดนสวนในทีอ่ดุมสมบรูรดวยทรพัยากรเพือ่การตัง้ถิน่ฐาน
ของชาวเวียดนามและเพ่ือใหฝรั่งเศสขูดรีดเทานั้น” (หนา 32-33) ความพายแพของ
ฝรั่งเศสในสงครามกับเยอรมันใน ค.ศ. 1870-1871 ฝรั่งเศสตองเสียแควนอัลซาส - 
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ลอรเรนใหเยอรมันทาํใหฝรัง่เศสตองหาดนิแดนมาชดเชย ดนิแดนทีว่าคอื เวยีดนามกลาง 
ภาคเหนือและลาว ปญหาโจรฮอในภาคเหนือของลาว และเวียดนาม ทําใหฝรั่งเศสได
โอกาศเขาแทรกแซงในภาคเหนือของลาวผูทีม่บีทบาทสําคญัยิง่ทาํใหลาวตกเปนเมืองขึน้
ของฝรั่งเศสคือ นายออกุสต ปาวี เขาเปนท้ังหัวหนาคณะสํารวจของฝร่ังเศสและผูชวย
กงสลุฝรัง่เศสประจาํหลวงพระบาง   ปาวเีคยชวยใหพระเจาอุนคํากษตัรยิหลวงพระบาง
หนีพนมือโจรฮอ ในป 1888 กองทหารฝรั่งเศสที่ปราบฮอก็ฉวยโอกาสยึดสิบสองจุไทมา
เปนของตน แตฝรั่งเศสไมพอใจแคนั้น เพราะเปาหมายท่ีกระทรวงอาณานิคมฝร่ังเศส
ตองการ คือดินแดนของฝรั่งเศสจะขยายจากเวียดนามไปจนจดแมนํ้าโขง (หนา 38) ซึ่ง
ในตอนแรกฝรั่งเศสก็ใชวิธีทางการทูตเจรจาใหไทยสละฝงซายแมนํ้าโขง (ลาว) แตไทย
ไมยอม ฝรั่งเศสจึงใชกําลังทหารโจมตีกองทหารไทยบริเวณลาวตอนใตและตอนกลาง 
ตอมาก็สงกองทัพเรือบุกอาวไทยใน ค.ศ. 1893 สนธิสัญญา 3 ตุลาคม 1893 ทําใหไทย
ตองสละประเทศลาวดานฝงซายแมนํา้โขงใหฝรัง่เศส ยอมใหพืน้ทีฝ่งขวาตลอดความยาว
แมนํ้าโขง ลึกเขามาทางฝงไทย 25 กม. เปนเขตปลอดทหาร จายคาเสียหายใหฝรั่งเศส
อกี 2 ลานฟรังซ การเสียฝงซายแมนํา้โขงทําใหฝรัง่เศสมีเรือ่งบาดหมางกับองักฤษ เพราะ
องักฤษอางสิทธ์ิในเมืองสิงหซึง่อยูฝงซาย แตการเจรจาในท่ีสดุอังกฤษก็ยอมถอนตัวจาก
เมืองสิงหตามขอตกลงกรุงลอนดอน ค.ศ. 1896 2 ฝายยอมใชแมนํ้าโขงเปนเสนแบงเขต
อทิธิพล ในป 1904 ฝรั่งเศสยึดแขวงไชยบุรีและจําปาสักซึ่งอยูทางฝงขวาไปจากไทยป 
1907 ฝรั่งเศสก็ผนวกเขมรสวนในไปจากไทย ในระหวางที่ฝรั่งเศสปกครองฝรั่งเศสได

เอาสตรึงเตรง (เชียงแตง)ของลาวไปอยูในเขตเขมร เอาสิบสองจุไท ซึ่งลาวเคยปกครอง

ไปอยูในเขตเวียดนาม เพราะทัง้ลาวเขมร เวยีดนามลวนเปนเมอืงข้ึนของฝร่ังเศสอยูแลว 
ในบทนี้ไดกลาวถึงการบริหารของฝรั่งเศสโดยละเอียด โดยสรุปก็คือทีแรก ฝรั่งเศสแบง
ลาวเปน 2 สวนคือ หลวงพระบางเปนรัฐอารักขา ลาวที่เหลือฝรั่งเศสปกครองโดยตรง 
แตภายหลังฝร่ังเศสก็ปกครองโดยตรงท้ังหมด ขึน้กับผูสาํเร็จราชการฝร่ังเศสท่ีเวยีงจันทน
ซึ่งขึ้นกับขาหลวงใหญของฝรั่งเศสแหงอินโดจีนซ่ึงอยูที่ฮานอย ฝรั่งเศสแบงลาวเปน 11 

แขวงมีเจาแขวงเปนฝรั่งเศสปกครองทุกเรื่อง ทหารตํารวจ สวนใหญเปนชาวเวียดนาม 

ผูบังคับบัญชาเปนฝรั่งเศส แขวงแบงเปนเมือง ตาแสง และบาน ตามลําดับ ฝรั่งเศสได

เลิกทาสในลาว เลิกการเอาคนขามารับใชเจานาย แตทั้งลาวลุม ลาวเทิง จะถูกฝรั่งเศส
เกณฑแรงงานไปใชฟรีๆ คนละ 10 วัน/ป นอกจากนี้ฝรั่งเศสเก็บภาษีรายหัว ภาษีขา



วารสารวิจัย มข. 1 (3) : ตุลาคม-ธันวาคม 2554

261บทวิจารณหนังสือประวัติศาสตรลาว

ออกทีส่งมายงัไทย ภาษีทีด่นิ คาธรรมเนียมใบอนญุาตผานดาน คาธรรมเนยีมตทีะเบียน
อาวุธ โดยรวมแลว ลาวลุมเสียภาษีรายหัวเปน 2 เทาของลาวเทิง แตชาวเวียดนามจาย
ภาษีรายหัวเปน 2 เทาของลาวลุมโดยไมตองถูกเกณฑแรงงานแตชาวจีนตองเสียภาษี
ดงักลาวเปน 5 เทาของลาวลุมย่ิงกวานัน้ ฝรัง่เศสยงัหารายไดดวยการผกูขาดการคา เหลา 
ฝน เกลืออกีดวย รายไดจาการผูกขาดการคาฝนทาํรายไดใหกบัฝร่ังเศสมากท่ีสดุสิง่ทีค่น
ลาวไมพอใจมากที่สุดคือการเกณฑแรงงานจากชายอายุ 18-45 ป เอาไปสรางสํานักงาน 
บานพักขาราชการ คุก ถนน สนามเพาะ ฯลฯ การขูดรีดของฝรั่งเศส ทําใหเกดิการตอ
ตานจากชาวลาว เริม่ในแขวงหัวพนั (ซาํเหนอื) ในค.ศ. 1895 ตอมากเ็กดิกบฎผูมบีญุในป 
1901-1903 ผูนํากบฏท่ีโดงดังมากคือ บักมี หรือองคแกว องคมั่น องคกมมะดํา พอกะ
ดวด องคมั่นนั้นรวมพลกอการที่เมืองเขมราฐ แลวมุงจะยึดอุบลราชธานีถูกกองทัพไทย
ตีแตกจึงขามไปกอกบฏรวมกับพวกผูมีบุญในฝงซาย ฝรั่งเศสตองใชเวลาปราบกบฏลาว
อยู 41 ป จึงปราบไดทุกกลุม ในบทน้ียังไดกลาวถึงทัศนะของคนฝรั่งเศสท่ีมีตอคนลาว 
เนื่องจากประชากรลาวนอย ในค.ศ.1910 มีประชากรลาวเพียง 6 แสนคน ฝรั่งเศสจึง
มนีโยบายสนบัสนนุใหคนจนี และคนเวยีดนามเขามาตัง้รกรากในลาว ฝรัง่เศสสนบัสนนุ
การศึกษานอยในป 1930 มีครูทั้งประเทศเพียง 208 คน นักเรียน 6,500 คน สวนมาก
เรียนแคชั้นประถม มีเพียง 120 คนที่เรียนช้ันมัธยมตน ลาวไมมี โรงเรียนมัธยมปลาย มี
เพียงนักเรียนลาว 7 คนท่ีไดไปเรียนตอมัธยมปลายท่ีเวียดนาม ในบทนี้ยังกลาวถึงการ

พัฒนาสาธารณสุข การเกษตร การคมนาคม แตก็ทําเพียงเล็กนอย ฝร่ังเศสมองวาคน
ลาวเกียจคราน เศรษฐกิจจึงเติบโตชา จึงสนับสนุนคนเวียดนาม 4 หมื่นมาตั้งรกราก
ในลาว ชวงทศวรรษ 1930 -1940 เกิดขบวนการชาตินิยมในเวียดนามตอตานฝร่ังเศส 

ขบวนการนี้ไดชักนําใหคนลาวเขารวมตอตานฝรั่งเศส แตนักชาตินิยมลาวบางสวน 

(สวนนอย)ก็ตอตานท้ังฝรั่งเศสและเวียดนาม
 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 
 บทนี้มีเนื้อหามากถึง 84 หนา ทั้งๆที่มีระยะเวลาเพียง 12 ปเทาน้ัน แตเปน 

12 ปทีม่เีหตกุารณผนัผวน วุนวายมากมาก เริม่ตัง้แตญีปุ่นเขามามอีาํนาจในชวงปลายป 
1941 ในเอเชียอาคเนยรวมท้ังอินโดจีนของฝรั่งเศส ญี่ปุนใชฐานทัพและอํานาจทางการ

ปกครองบางสวน ตัง้แต 9 มนีาคม 1945 ญีปุ่นก็เขายดึครองอินโดจีนเบ็ดเสร็จ จนถึง 15 
สงิหาคม 1945 ญีปุ่นยอมแพแกกองทัพสมัพนัธมิตร ทาํใหเกดิสญูญากาศแหงอาํนาจ ฝาย
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สมัพนัธมติรตกลงใหจนีคณะชาติปลดอาวธุทหารญ่ีปุนเหนอืเสนขนานที ่16 สวนองักฤษ
เขามาปลดอาวธุทหารญีปุ่นใตเสนขนานดงักลาว กวามหาอาํนาจจะเขามา ลาวกป็ระกาศ
เอกราชจากฝร่ังเศส ( 15 กนัยายน 1945 ) ฝรัง่เศสเม่ือสิน้สดุสงครามโลกคร้ังทีส่อง กย็งั
รักษาสถานะของมหาอํานาจของโลก โดยเปนหนึ่งใน 5 ของคณะมนตรีความม่ันคงของ
สหประชาชาต ิฝร่ังเศสถกูเยอรมนัยดึระหวางสงครามโลก ความเขมแขง็จงึลดลง ฝรัง่เศส
ไดรับความชวยเหลือจากมหาอํานาจอังกฤษกับจีนคณะชาติจึงกลับเขามามีอํานาจใน
อนิโดจีนอกีคร้ัง แตลาว เขมร และเวียดนามพากันตอตาน ในลาวเกิดขบวนการลาวอิสระ
ขึน้ โดยมีไทย เวยีดนามสนับสนุน แตในท่ีสดุฝร่ังเศสก็สามารถกลับเขามามีอาํนาจเหนือ
อนิโดจีนอกีคร้ัง แตมไิดมอีาํนาจสมบูรณเหมือนเดิม ฝรัง่เศสยกกษัตรยิและชนช้ันสูงของ
ลาวขึ้นเปนพวก แตกลุมชาตินิยมแทไมยอมเกิดการตอสูกันตอมา บางสวนมาต้ังฐานรัฐ
บางพลัดถิ่นในเมืองไทย อีกสวนไปต้ังฐานปฏิบัติในการตอสูในปากลุมนี้มีไกรสร พรหม
วหิาร เจาสภุานวุงศ หนูฮกั ภมูสิวรรคเปนแกนนําโดยม ีเวยีดมนิท สนบัสนุนทัง้อาวธุและ
กําลังคน สงครามตอตานฝรั่งกระจายไปท้ังลาวและเวียดนาม สถาณภาพของลาวขณะ
นั้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งประกาศใชเมื่อ 11 พฤษภาคม 1947 มีสภาพก่ึงเมืองขึ้นเพราะ
ฝรั่งเศสยังกุมอํานาจทางทหาร การตางประเทศ ศุลกากร ไปรษณีย เหมืองแร สวนคน
ลาวรบัผดิชอบดานการสาธารณูปโภค สาธารณสุข และการศึกษา อาํนาจทีแ่ทจรงิไมได
อยูทีน่ายกรัฐมนตรีซึง่เปนคนลาว แตอยูทีผู่สาํเรจ็ราชการฝร่ังเศส การพฒันาลาวเปนไป

อยางเช่ืองชา เพราะขาดท้ังเงิน คนที่มีการศึกษา การคมนาคมท่ียํ่าแย นักการเมืองที่
คอรัปชั่น กษตัริยที่สนใจแตพระชายาทั้ง 15 องค มกุฏราชกุมารที่แนบแนนกับฝรั่งเศส 

การตอตานของขบวนปะเทดลาวเขมขมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะทางดานตะวันออกเฉียง

เหนือ ตอมาก็เขายึดตอนกลางของลาว โดยมีเวียดมินท ที่ชวยอยางแขงขันกับอาวุธเปน
อันมากจากจีน และสหภาพโซเวียด ในท่ีสุดในวันท่ี 7 พฤษภาคม 1954 กองทัพฝรั่งเศส
กย็อมจาํนนทีเ่ดยีนเบยีนฟ ูฝรัง่เศสตองถอนกาํลงัและสละอาํนาจอยางสิน้เชงิจากอนิโดจนี
รวมท้ังลาวดวย สวนลาวน้ัน เกิดการแตกแยกเปนสามฝาย ฝายขวามีเจาบุญอุม ณ 

จําปาสัก นายพลภูมี หนอสวรรค เปนผูนํา ฝายกลาง มีเจาสุวรรภูมา ทาวคํามาว ทาว

กระตายเปนผูนํา ฝายซาย มีเจาสุภานุวงศพระอนุชาของเจาสุรรณภูมา ไกรสร พรหม
วิหาร หนูฮัก ภูมิสวรรค เปนผูนํา อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองฝายกลาง และฝายขวา
แตละฝายก็มหีลายพรรค ตรงกันขามกับฝายซายมีการรวมตัวกันเหนียวแนนมากมีพรรค
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เดียวคือ ขบวนการปะเทดลาวซ่ึงตั้งแต ต.ศ. 1950 พรรคนี้คือ พรรคประชาชนประวัติ
ลาว ซึง่เปนพรรคคอมมิวนิสต และเปนพรรครัฐบาล และเปนพรรคการเมือง เพยีงพรรค
เดยีวของลาว ตัง้แต ค.ศ. 1975 ถงึปจจบุนั ขบวนการปะเทดลาว เปนพรรคเดยีวทีย่กยอง
ชนกลุมนอย นาํชนกลุมนอยมาเขารวมตอสูทางทหารและการเมืองต้ังแตแรกจนปจจุบนั 
เปนพรรคที่มีฐานจากชาวนาในชนบทมากกวาทุกพรรค (หนา 152) ตามสัญญาเจนีวา 
ฉบับ 20 กรกฎาคม 1954 กําหนดใหทั้ง 2 ฝายหยุดรบ ใหตางชาติตองถอนทหารออก
ไปจากลาว ยกเวนทหารฝรั่งเศส  1500 คนที่คงไวเพื่อฝกทหารลาว กับอีกไมเกิน 7 พัน
คนที่ลาวขอรอง ชวงน้ีรัฐบาลของเจาสุวรรณภูมิมาซึ่งเปนฝายกลาง รักษาความเปน

กลางไดยากเพราะสหรัฐอเมริกาเขาแทรกแซง โดยใชเงินชวยเหลือเปนเคร่ืองมือบังคับ
ใหรัฐบาลลาวดําเนินนโยบายตอตานคอมมิวนิสตลาวเปนชาติที่ยากจนมาก รัฐบาล
และระบบราชการเก็บภาษีไดนอยมาก อยูไดเพราะเงินชวยเหลือจากตางประเทศโดย
เฉพาะสหรัฐอเมริกา สหรฐัยงัชวยฝกทหารตํารวจใหลาวโดยมาฝกในประเทศไทย อาวธุ
ยทุโธปกรณของรัฐบาลฝายกลางและฝายขวาลวนแตไดจากสหรัฐ ทีจ่รงิแลวเจาสุวรรณภู
มายอมเจรจากบัฝายซาย เพือ่ยตุคิวามแตกแยกโดยจะตัง้รฐับาลผสมขึน้มา ทางฝายซาย
กย็อมทีจ่ะรวมสองแขวงกับกองทหารสองกองพันของตนเขากบัฝายรฐับาลเจาสวุรรณภู
มาแตสหรฐัคดัคาน เพราะสหรัฐหวาดกลัวการขยายตัวของคอมมิวนสิต แตอยางไรกต็าม
การต้ังรัฐบาลผสมขวา - กลาง ซายครั้งแรก ก็เกิดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 1957 มี

การเลอืกต้ังในป 1958 สหรฐัทุมเงนิชวยเหลือฝายขวาและบบีจนเจาสุวรรณภูมาตองลา
ออก และเกดิรฐับาลฝายขวา รฐับาลฝายขวาหกัหลงัฝายซายดวยการจบัผูนาํฝายซายถงึ 

16 คน ไปจําขังไวเปนเวลานาน ทําใหฝายซายไมไวใจฝายขวาอีกตอไป

 บทที่ 4 การบอนทําลายความเปนกลาง 1958 - 1975 
 บทนี้มีเนื้อหา 80 หนา ครอบคลุมเวลา 6 ป มีเนื้อหาหลักๆ 5 ประเด็น 
ประเด็นแรกกลาวถึงความลมสลายของรัฐบาลผสมแหงชาติครั้งที่หน่ึง สาเหตุที่

ลมเหลวเพราะฝายขวาหักหลังฝายซายกอนดงัทีก่ลาวมาแลว เมือ่ผูนาํฝายซายทีถ่กูจบัหนี

ออกไปไดจากที่คุมขังสงครามระหวางฝายซายกับฝายรัฐบาลก็เกิดขึ้นอีก ประสิทธิภาพ

ในการบริหารของฝายรัฐบาลซ่ึงตํ่าอยูแลว เม่ือขาดงบประมาณการพัฒนาโดยเฉพาะ
การศึกษา สาธารณูปโภคจึงลาหลังมาก ทั้งประเทศไมมีโรงเรียนแพทย ประเด็นที่สอง
เร่ืองการเปลี่ยนสูนโยบายเอียงขวา การที่รัฐบาลลาวถูกสหรัฐบีบใหสนองนโยบายตอ
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ตานคอมมิวนิสตทําใหครม.ซึ่งเดิมพยายามเดินสายกลางก็ตองออนโอนเอียงไปทางขวา
ยิ่งข้ึน สงครามกลางเมืองรอบใหมก็ระเบิดขึ้นตั้งแต ค.ศ.1959 เปนตนมา ประเด็นสาม
เรื่องการรัฐประหารเดือนสิงหาคม 1960 และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น เน้ือหาเริ่มตั้งแตการ
ทาํรฐัประหารของรอยเอกกองแล แลวเชญิเจาสวุรรณภมูากลบัมาเปนนายกรฐัมนตรีถกู
ตอตานจากสหรัฐ ไทย และฝายขวาของลาว จนในท่ีสุด รอ.กองแล ตองหนีเขาไปรวม
กับฝายซาย ประเด็นที่สี่เรื่องขอตกลงเจนีวาป 1962 วาดวยการจัดตั้งรัฐบาลนผสมคร้ัง
ทีส่อง สงครามกลางเมอืงระหวางฝายซายกบัฝายขวาทาํใหมหาอาํนาจตองจดัประชมุที่
เจนิวาในเดือน พฤษภาคม 1961 ขณะเดียวกันสหรัฐก็เพิ่มการชวยเหลือฝายขวาย่ิงขึ้น 
โดยมาต้ังฐานทัพท่ีจ.อดุรธานี เพ่ิมกําลงัจาก  1 พนัคนเปน 4 พันคน มกีารเจรจาระหวาง
ผูนาํลาวท่ีทุงไหหิน เพ่ือตัง้รัฐบาลผสม มกีารลงนามในสัญญาเจนีวาเพ่ือสถาปนารัฐบาล
ผสมที่เปนกลาง แตจะเห็นวาแตละฝายใหคําจํากัดความของความเปนกลางไมเหมือน
กัน และในทางปฏิบัติทั้งสหรัฐและเวียดนามท่ียังคงสนับสนุนฝายของตนเองอยางลับๆ 
ทั้งๆที่แตละฝายก็ลงนามในสัญญาเจนีวาสนับสนุนใหลาวเปนกลาง ประเด็นที่หาเรื่อง
การแบงขั้วอํานาจทางการเมือง : การบอนทําลายความเปนกลาง ประเด็นนี้ขยายราย
ละเอียดวาสหรฐัจะชวยเหลอืฝายขวาอยางไร สหรฐัยงัสรางกองทัพมงของนายพลวงัเปา
ใหรบกับฝายซาย จุดออนของฝายกลางซึ่งเปนฝายที่กําลังออนที่สุด เพราะขาดนํ้าเล้ียง
ทั้งจากสหรัฐและสหภาพโซเวียต ขณะท่ีฝายซายเขมแข็งขึ้นเพราะไดนํ้าเล้ียงจากฝาย
คอมมิวนิสตอยางเขมขน สหรัฐก็เพิ่มความชวยเหลือฝายขวา แตเพราะการคอรัปชั่นที่

มีอยูดกดื่นทําใหฝายนี้คอยๆออนลง

 บทที่ 5 สงครามและการปฏิวัติ 1964 - 1975
 บทนี้ยาว 70 หนา ครอบคลุมเวลา 11 ป แบงเปน  4 ตอน ตอนที่ 1 วาดวย
สงครามในลาว กลาวถึงสงครามระหวางฝายซายกับฝายขวาโดยละเอียด และกลาวถึง

ความสมัพนัธระหวางสงครามในลาวกับสงครามในเวียดนามโดยเวียดนามไดใชพืน้ทีล่าว
ตะวันออกเปนเสนทางโฮชิมินทสงอาวุธยุทโธปกรณไปชวยคอมมิวนิสตในเวียดนามใต

และเขมร แตสหรฐักต็ัง้สถานเีรดาหทีภ่ผูาทใีนซาํเหนอืเพือ่นาํรองเครือ่งบนิทิง้ระเบดิของ

สหรัฐที่ไปทิ้งระเบิดในเวียดนามมีการสูรบอยางดุเดือดทั้งที่ซําเหนือ เชยีงขวางและแกง

ไก ซึ่งเปนขุมกําลังหลักของฝายซาย ตอนที่ 2 ลาวในสถานการณอันยากลําบาก กลาว
ถึงจุดออนจุดแข็งทั้งฝายซายฝายขวา ทั้งสงครามในสนามรบและสงครามทางการเมือง
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ที่มีมหาอํานาจ และประเทศอื่นเขาไปยุงเกี่ยวเพื่อหนุนฝายตน ที่จริงสงครามในลาวนา
จะเลิกไปนานแลวถาไมมีตางประเทศเขาไปยุง ตอนท่ี 3 หนทางสูสันติภาพ สงคราม
ทําใหลาวและเวียดนามเสียหายและออนลา ขณะที่เดียวกันผูสนับสนุนของทั้งสองฝาย
ก็ออนลาดวยโดยที่ยังมองไมเห็นชัยชนะจึงเกิดการเจรจาสันติภาพ ซึ่งฝายซายยินดีแต
ยืนกรานวาสหรัฐตองถอนกําลังและความชวยเหลือจากลาวและเวียดนาม ในที่สุดวันที่ 
23 กันยายน 1973 มีการประกาศขอตกลงระหวางสหรัฐกับเวียดนามเหนือ เลิกรบกัน
สหรัฐยอมถอนกําลงัออกจากอินโดจีน ทหารไทยตองถอนทหารรับจางออกจากลาวและ
เวียดนาม ตอนที่ 4 รัฐบาลผสมคร้ังที่ 3 และการยึดอํานาจของฝายซายสัญญาหยุดยิง
ระหวางฝายซายกับฝายขวาลงนามในเดอืน กมุภาพนัธ 1973 ตามมาดวยการตัง้รฐับาล
ผสมเฉพาะกาลซึง่มทีัง้ฝายซาย ฝายเปนกลาง และฝายขวา ซึง่กาํลังฝายขวามมีากกวาแต
พื้นที่ชนบทซึ่งเปนพื้นท่ีสวนใหญของประเทศอยูในเมืองของฝายซายมากกวา และเปน
คร้ังแรกทีฝ่ายซายสงทหารมาประจาํท่ีหลวงพระบางและเวยีงจนัทน ฝายสนบัสนนุฝาย
ขวาเมือ่สหรฐัตองถอนทหารออกจากอนิโดจนีตามสญัญาทีล่งนามกบัเวียดนามเหนอื แต
ในลาวยังคงมีทหารจีน 2 หมื่นคน และทหารเวียดมินท 3-5 หมื่นคน ทําใหฝายซายเปน
ตอ เมือ่ฝายซายในเขมรยดึอาํนาจไดในวนัที ่17 เมษายน 1975 เวยีดมินทยดึอาํนาจไดใน
เวียดนามใตในวันที่ 30 เมษายนปเดียวกัน ขวัญและกําลังใจของทหารพลเรือนฝายขวา
ในลาวก็ตกตํา่สดุขดี การท่ีสหรฐัยตุจิายเงินชวยเหลือใหรฐับาลลาว ทาํใหเศรษฐกิจและ
ขวัญของฝายขวาตกต่ําอยางรวดเร็ว นักศึกษาประชาชนเดินขบวนไลผูนําและนายผล

ฝายขวา ผูนาํฝายขวาและฝายเปนกลางในรัฐบาลลาวลาออก และอพยพไปตางประเทศ 

เจาสุรรณภูมานายกรัฐมนตรีตั้งฝายซายเขาไปแทน ในที่สุดรัฐบาลทั้งหมดก็ตกอยูในมือ
ของฝายซายโดยไมตองใชกําลังทหารแบบในเขมรและเวียดนามใต 2 ธันวาคม 1975 

ลาวก็เริ่มการปกครองแบบสังคมนิยมอยางเปนทางการ ผูแตงยังแจงสาเหตุที่ฝายซาย
ไดชัยชนะไวอยางละเอียด
 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 บทนีย้าวท่ีสดุ คอื 86 หนา มเีนือ้หาถงึ 8 ตอนคอื (1) การเปล่ียนแปลงระบอบ

การปกครองและการสรางความชอบธรรม (2) การปองกนัประเทศและการสรางระบอบ

สังคมนิยม (3) การพิจารณาทบทวนคร้ังใหม (4) ปฏิรูปพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (5) 
พิจารณาทบทวนเพื่อการตัดสินใจสําหรับอนาคต (6) ละทิ้งระบบสังคมนิยม (7) พรรค
ยังคงอยูตอไป (8) การประสานสามัคคีภายในภูมิภาค
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 บทนี้แมจะยาวมากแตก็นาสนใจโดยเฉพาะประเด็นสาเหตุที่ลาวใชระบบ
สังคมนิยมไดไมกี่ปก็ตองนําระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมมาใช แตระบบการ
ปกครองยังคงเปนแบบเผด็จการของพรรคเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสตซึ่งทางการลาว
เรียกพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
 จุดเดนของหนังสือเลมนี้
 1. การจัดลําดับเน้ือหา ลําดับตามเวลาในประวัติศาสตรทําใหผูอานลําดับ
เรื่องไดตอเนื่องไมสับสน
 2. การแบงบท แตละบทมีเอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร
ในชวงนั้นๆ หลักไมลทางประวัติศาสตรที่ผูแตงนํามาใชสมเหตุสมผลดี
 3. ในแตละบท ผูแตงยั้งแบงเปนตอนๆเพ่ืออธิบายรายละเอียด ทําใหผูอาน
เขาใจในเนื้อหาหลักๆของบทน้ันๆดี
 4. การอางอิงหลักฐานท้ังเอกสารช้ันตนช้ันรองนาเชื่อถือ หนังสือนี้จึงเหมาะ
ที่จะเปนตําราประวัติศาสตรในระดับอุดมศึกษาเปนอยางดี
 จุดดอย
 มนีอยมาก ทีเ่หน็มากท่ีสดุคอื การแปลช่ือของบุคคล และเมืองบางเมืองคลาด
เคลือ่น เชน หนา 41 บรรทดัที ่4 จากลาง เกาะกง ทีถ่กูตองคอื เกาะโขง หรอืเมืองสีทนัดร 
หนา 51 บรรทัดที่ 13 จากบน เมืองคง ที่ถูกตองคือ เมืองโขง (สีทันดร)
 หนา 60 บรรทัดที่ 13 จากลาง เมืองแมน หรือ องแมน ที่ถูกคือ องคมั่น

 หนา 60 บรรทัดที่ 8 เมืองเขมรัฐ ที่ถูกคือ เมืองเขมราฐ (ปจจุบันคืออําเภอ

เขมราฐ จ.อุบลราชธานี)
 หนา 83 บรรทัดที่ 5 จากลาง เมืองกระเต้ีย ที่ถูกคือ เมืองกระแจะ
 หนา 126 บรรทดัที ่2 จากบน (และหนา 161,163) บอง สวุนันะวง ทีถ่กูคอื บง 
สุวรรณวงศ
 หนา 156 บรรทัดที่ 5 เมืองแถน  ที่ถูกคอ เมืองแถง (คือเดียนเบียนฟู)

 หนา 212 บรรทัดที่ 15 จากบน ตาแสง (หมูบาน) บาน (ตําบล) ที่ถูก ตาแสง 

(ตําบล) บาน (หมูบาน)
 หนา 254 บรรทัดท่ี 8 จากลาง(และอกีหลายหนา) เจาบนุนํา ทีถ่กูคอื เจาบญุอุม
(Bunum)
 หนา 320 บรรทัดที่ 9 แขวงหัวไซ ที่ถูกคือแขวงหัวพัน (หรือซําเหนือ)
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 ซึ่งคําแปลที่ผิดพลาดน้ีมิใชเปนความผิดของผูแตงเลย หากผูแปลไดอาน
ประวัติศาสตรลาวที่คนลาว หรือคนไทยแตงกอนแปลหนังสือเลมนี้ การแปลชื่อที่ผิด
คงจะมีนอย สําหรับขอผิดพลาดอื่นๆ เห็นอยู 3 แหง คือ
 หนา (25) บรรทัดที่ 6-7 ที่ระบุวา ป 1941 สัญญาฟรังโก-ไทย ทําใหไทยตอง
เสยีดนิแดนลาวฝงตะวันตกของแมนํา้โขงท่ีถกูตองคอื สญัญาดงักลาว (ซึง่ญีปุ่นไดเขามา
ไกลเกลี่ย) ทําใหไทยไดดินแดนลาวฝงตะวันตกของแมนํ้าโขง (คือหลวงพระบางฝงขวา 
จําปาสัก ตลอดจนพระตะบอง เสียมราฐ มโนไพร
 หนา (25) บรรทัดที่ 14-15 จากบนท่ีกลาววาในป 1946 สยามยึดดินแดนฝง
ขวาแมนํา้โขงกลบัคนื ทีถ่กูตองในปดงักลาวไทยตองคนืดนิแดนฝง ขวาทีไ่ทยตคีนืไดในป 
1941 กลบัคนืไปใหฝรัง่เศสตามมติของคณะกรรมการประนอมซ่ึงตัง้โดยสหประชาชาติ
 หนา 42 บรรทัดที่ 5-6 จากบน เรือรบสองลําของฝรั่งเศสละเมิดขอตกลงและ
แลนขึ้นมาตามลําน้ําในวันท่ี 12 กรกฎาคม 1893 ที่ถูกคือวันที่ 13 กรกฎาคม 1893
 ความผิดพลาดทีก่ลาวมาน้ี ถอืวานอยนักเมือ่เปรียบเทียบกับคุณคาของหนงัสือ
เลมนี้ทั้งหมด


