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กอนอื่นขาพเจาขอขอบคุณกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม และคณะผูจัดการป
นี้ที่ใหโอกาสขาพเจา มาแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับมรดกทางวรรณกรรมของลาวจากแงมุม
การเผยแพรและการคนควา ในฐานะที่ขาพเจาเคยเปนที่ปรึกษาใหแกโครงการปกปกร
ใบลานลาว ที่ไดรับการชวยเหลืออยางดจีากรัฐบาลเยอรมันมาโดยตลอด ขาพเจามีความ
มาวาทําอยางไรเราทั้งหลายที่เปนทายาทของบรรพบุรุษในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตน
ทอดและปกปองเจตนารมณของผูสรางประเพณีวัฒนธรรมอันสูงสง ไมวาจะเปน
วรรณกรรม ศลิปะ สถาปตยกรรม ศาสนา ดนตรี กฎหมาย และประเพณีตาง ๆ ไวเปน
ตอไปได การประชุมครั้งนี้จึงเปนโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะไดแลกเปลีย่นความ
ใหขอเสนอที่เปนประโยชนในการสืบทอดมรดกอันมีคาใหยั่งยืนตอไปได  
 

“มรดก” บางครั้งดูเหมือนวาเปนคําที่ใชเพื่อบงบอกคาทางเศรษฐกิจ โดยไดรับการ
จากองคกรระหวางประเทศ โดยที่แทจริงแลวก็คือของเกาซึ่งในดานอื่น ๆ แลวอาจจะดูเห
มากนัก ในทีน่ี้เราคงไมพูดถึงประโยชนทางเศรษฐกิจแตเพยีงอยางเดียว ทั้ง ๆ ที่ทั้งในประ
ประเทศลาว เราตางก็ขายของเกากินกันทัง้นั้น โดยผานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หนาท
ทุกคนในทีน่ี้คอืการชี้เห็นใหเห็นถึงคาของ “มรดก” อยางชัดแจง โดยเฉพาะในด
วรรณกรรมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตัน และเทคโนโลยีขาวสารสนเ
หมูมากทั้งในและนอกประเทศลาว แตปญหาเบื้องตนคือ เวลาพูดถึงเรื่องมรดกทางวัฒนธ
มักจะหนกัใจดวยเหตุผลสามประการ ประการแรก เราไมคอยจะแนใจวาเขาใจดพีอหรือ
ความจําเปนทีจ่ะตองดแูลรักษาและสืบทอดมรดกชิ้นนี้ ประการที่สอง ถาเราซาบซึ้งในคุณ
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ขึ้นมาเมื่อใด เราจะรูสึกต่ําตอยวาเราไมมีความสามารถทัดเทียมกบัรรพบุรุษผูสราง เพราะฉะนัน้เราไม
ควรไปแตะตองกับมันมากนกั ควรยกขึ้นหิง้ไวบูชาเทานัน้ ประการสุดทาย เราไมรูวาเราจะดแูลมรดกได
อยางไร มีวิธีการเก็บรักษาอยางไร มีคาใชจายเทาใด ซ่ึงเปนคําถามหนักอกทั้งส้ิน ดังนั้นเราควรปลอย 
ใหผูรูไปจัดการดูแลก็แลวกนั ผูเชี่ยวชาญทางดานการดูแลก็มักจะตองใชวิธีการทีด่ีที่สุด เทคโนโลยี
สูงสงที่สุด และที่สําคัญคือจะเก็บปดไวอยางดี เนื่องดวยกลัวการสูญหายเปนอยางยิ่ง 

 

 ขาพเจาของอนุญาตใชเวลาอันมีคาของทานในการเสนอขอคิดเห็นบางประการวา เรามีวิธีการ
ในการเผชิญหนากับปญหาเหลานี้อยางไร โดยเฉพาะปญหาในการโยงวรรณกรรมมรดกเขากบัชีวิต
ปจจุบัน หลายทานอาจมองวาถาในชวีิตปจจุบันเราตองเปนสมาชิกของรัฐชาติหรือประเทศชาติทีต่างก็
มีอัตลักษณบางอยาง ศลิปวัฒนธรรมบางอยางก็นาจะเปนสวนหนึ่งของชุดอัตลักษณนีไ้ด ถา 
นักปราชญผูรูเชน มหาสีลา วีระวงบอกวา มหากาพยทาวฮุงทาวเจืองเปนมรดกที่สําคัญยิ่งของชาติลาว 
งานชิ้นนี ้ ก็จะถูกจัดเขาเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณของความเปนชาตลิาวท่ีจะตองปกปกรักษากันตอไป
ปญหาวาวรรณกรรมชิ้นนีเ้กี่ยวของกับชีวติปจจุบันตรงไหนกห็มดไปไมเห็นจะตองมาพูดกันอกี ขาพเจา
กลับมองวาความเห็นนีเ้ปนอนัตรายตอการดูแลรักษา และสืบทอดวรรณกรรมมรดกเพราะเราจะจัด
วรรณกรรมมรดกเขาหีบหอสําเร็จรูป โดยเฉพาะในทางชาตินิยมที่จะทําใหวรรณกรรมชิ้นนั้นถูกทอดทิ้ง
โดดเดีย่วในทีสุ่ด ส่ิงที่ทาทายคือจะทําอยางไรใหวรรณกรรมมรดกของลาวอยูตอไปอยางมีชีวิต ไมใช 
อยูอยางถูกดองยาใหชมเลนเฉย ๆ  
 

 ขาพเจามีความเห็นวา ถาจะทําใหวรรณกรรมมรดกของประเทศลาวมีคาและโยงเขากับชีวิต
สมัยใหมได เราตองตระหนกัและเขาใจวา 
 

1. วรรณกรรมมรดกลาวเปนวัฒนธรรมรวมกับวัฒนธรรมของกลุมคนที่พดูภาษาไต-ลาวกลุม
ตาง ๆ 

2. วรรณกรรมลาวอยูบนพื้นฐานของสังคมมุขปาฐะมากกวาสังคมของผูเขียนหนังสือ 
3. ระบบการศึกษาของรัฐมีหนาที่ค้ําจุนและสงเสริมการศึกษาคนความรดกทางวัฒนธรรม

อยางเปนระบบ 
4. อิสรภาพในการแสดงความคดิ จินตนาการ และอารมณเปนเงื่อนไขสําคัญตอการเจริญ 

ของภาษาและวรรณกรรม 
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วัฒนธรรมรวม 
 

ภาษาและวรรรณกรรมลาวเปนสวนหนึ่งของประเพณกีารใชภาษาในตระกูลภาษาไตหรือ “ไท” ผูใช 
ครอบคลุมกลุมคนในประเทศไทย ลาว เวียดนาม พมา และบางสวนของประเทศจีนและอินเดยี 
วรรณกรรมมรดกของลาวมีความซ้ําซอนกบัวรรณกรรมมรดกของลานนาและภาคอีสานในประเทศไทย
และสิบสองปนนาในประเทศจีนดวยเหตุผลทางประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจสังคม นิทานขุนบุ
ลมระบุวา ขุนบุลมเปนตนตระกูลของผูปกครองในลาวและไทย ความสัมพันธทางเครือญาติระหวาง
กษัตริยเชยีงใหมและหลวงพระบางในครสิตศตวรรษที่ 16 ทําใหเกิดการถายเททางวิชาการระหวาง 
ตอนเหนือของประเทศไทยกับลานชาง ดร.อานาโตล แปลติเยร อธิบายวาวรรณกรรมของลานนากับ
ลานชางมีลักษณะใกลเคียงกนั คือเปนวรรณกรรมที่ชาวบานเปนผูแตงและผูใชโดยมีวัดเปนศูนยกลาง 
เปนที่เก็บรักษาเผยแพร เนือ่งจากวดัเปนศูนยกลางของวรรณกรรม แนวคิดทางดานพุทธศาสนาจึงมี
อิทธิพลตองานเหลานี้มาก ทั้งลานนาและลานชางใหความสาํคัญกับวรรณกรรมชาดกโดยเฉพาะ
เวสสันดรชาดกซึ่งมีหลายฉบับ หลายสํานวน และประเพณีการเทศนก็คลายกนั วรรณกรรมชาดกอีก 
ชุดหนึ่งคือ “ปญญาสชาดก” ก็มีหลายฉบับดวยกันทั้งในไทย พมา ลาว กลุมไทเขิน และเขมร มีการ
ดัดแปลงนิทานมาหลายเรื่องเชน จันทคาธชาดก ปาจิตตกุมารชาดก นกกระจาบจากสพรรพสิทธิชาดก 
นิทานอื่น ๆ ที่ซํ้ากันในลานนาและลานชางคือ จําปาสี่ตน เจาสุวัตรนางบัวคํา ทาวล้ินทอง ทาวก๋ํากาดํา 
นางแตงออน ทาวเสียวสวาด พยาคันคาก คําเรียกขวัญ หรือ ฮองขวัญก็คลายคลึงกัน (อานาโตล แปล 
ติเยร 2540) 
 

 ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและวรรณกรรม ช้ีใหเห็นถึงวัฒนธรรมรวม
ในวรรณกรรมนิทานพื้นบาน ซ่ึงแพรกระจายอยูในกลุมไทลื้อในจีน ไทใหญในพมา ลานนา และลาว 
ซ่ึงกําหนดไมไดวาใครเปนตนตอการเลา การแพรกระจายนาจะเกดิจากการติดตอทางการคา การเมือง 
และพุทธศาสนา แตละทองถ่ินจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาตัวละครและสถานที่ไปตามความนิยมของทองถ่ิน
นั้น ๆ นอกจากนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงทางภาษาเขยีน ฉันทลักษณและอกัษรไปตามความนิยมของ 
แตละทองถ่ิน หรือมีการเปลี่ยนชื่อบานในเรื่องใหเขากับชื่อบานเมืองของทองถ่ินนั้นอีกดวย ความ
ใกลชิดระหวางวรรณกรรมอสีานกับลานชางนั้นคงไมมีขอสงสัย เนื่องจากสองดินแดนมีความใกลชิด
กันในทกุทางมาแตอดีต ศาสตราจารยธวชัระบุวา 
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“หากพิจารณาดานเนื้อเร่ืองของวรรณกรรมแลวจะพบวาวรรณกรรมอีสานจะ
มีเนื้อเร่ืองตรงกับวรรณกรรมลานชางของลาว จนเกือบจะเปนสํานวน 
เดียวกัน ทั้งภาษา ฉันทลักษณ และตวัอักษร (อาจจะมีการปรับปรุงสํานวน
โวหาร โครงเรื่องบางเล็กนอย) ฉะนั้นวรรณกรรมอีสานสวนใหญ (เกือบ
ทั้งหมด) จึงเปนวรรณกรรมฉบับเดียวกบัวรรณกรรมลานชางที่ไดคดัลอกสืบ
ตอกันมา” (ธวัช 2540: 2) 

  

นักวิชาการหลายทานไดโยง “ความรวม” นี้เขากับวัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียว ถาจะมองไกลไป
กวานัน้ก็คือ ประเพณีการดํารงชีวิตแบบนักการเกษตรที่ส่ังสมความรูและประสบการณจนสามารถตั้ง
ชุมชนและครอบครัว เครือญาติ ระบบการปกครองไดสําเร็จและคงอยูอยางถาวร เปนเวลาหลายศตวรรษ 
ความรูและภูมปิญญาทั้งหลายจึงสะสมไวในตัวคนผูรู และจดจําดวยการบันทึกไวในเอกสารที่ทางอีสาน
เรียกรวมวา “หนังสือกอม” ซ่ึงคือคลังความรูและภูมิปญญาสะสม โดยแยกองคความรูออกเปนทางโลก
และทางธรรม ในทางโลกจะใชอักษรที่ไทยเรียกวา “ไทนอย” ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฏหมาย โคลง กาพย 
ราย รอยแกว และคําสอน สวนบทสวดหรือเนื้อหาทางพุทธศาสนาจะใช “อักษรธรรม” ศาสตราจารย
เอกวิทย ณ ถลาง สรุปไวเปนอยางดีวาในกรณีของอีสาน 

 

“หนังสือกอมเปนวรรณกรรมทองถ่ินที่มีคุณคา เพราะเปนการบันทึกลักษณะ
สังคม ความเปนอยู ความนึกคิด อุดมการณ ความเชือ่ ตลอดจนประเพณี
ทองถ่ินของผูเปนเจาของวรรณกรรม มีการนําสระจากหนังสือกอมไปใช
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตลอดมาเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนตกหลนที ่
อาจเกิดขึ้นไดในทางปฏิบัต ิ หนังสือกอมจึงเปนคูมือประกอบกิจกรรมและ
พิธีกรรมตาง ๆ ตลอดจนใหความรูดานการปกครองและการทําไรไถนา 
ชาวบานจึงเรียกหนังสือกอมอีกชื่อหนึ่งวา “หนังสือคองใช” ทั้งยงัถือเปน
หนังสือศักดิ์สิทธิ์ ตองเก็บไวบนหิ้งบูชา จะนํามาใชดวยอาการเคารพใน
กิจกรรมที่สําคัญเทานั้น” (เอกวิทย 2544: 48-49) 
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วรรณกรรมรวมที่เรากลาวถึงนี้จึงมีลักษณะเปน “ภูมิปญญา” หรือองคความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ทั้งชาวอีสานและลานชางตางใหความสําคญักับการสั่งสอนโดยผานวรรณกรรมโดยเฉพาะ “ผญา” ที่มี
ทั้งสาระและความไพเราะกนิใจ คณุคาของผญาทําใหมีคําภาษติวา “เงินเต็มพาบทอผญา 
เต็มปุน” (คําหมาน 2544: คํานําหนา 2) การอนุรักษวรรณกรรมจึงหมายถึงการอนุรักษสาระและ
วิญญาณของผูแตงซ่ึงสะทอนถึงวิถีชีวิต มใิชเปนการอนรัุกษกระดาษหรือใบลาน อีกทั้งเปนการอนุรักษ
มรดกของประเทศไทย พมา และจีนพรอม ๆ กันไป ถาเรายึดประเทศเปนหลัก 
 
 
 

วรรณกรรมมุขปาฐะ 
 

วรรณกรรมมรดกลาวนัน้แทจริงมาจากการใชภาษาพูดหรือการสื่อสารดวยปาก สุจิตต วงษเทศ 
สันนิษฐานวา ชาวบานทั้งหลายปกตแิตโบราณมาเปนชุมชนนับถือผี มีประเพณีเล้ียงผี “เสพนิทาน” 
และ “เสพลําคําขับ” ประเพณีเสพลําคําขับผลักคืนใหเกิดพัฒนาการเปนรอยกรอง 
 

“คําบอกเลา คือภาษาพูดปกติเปนเคาตนของสิ่งที่เรียกกนัภายหลังวารอย 
แกว คําคลองจอง คือภาษาพูดพเิศษคลายภาษาเพลง เปนเคาตนของสิ่งที่ 
เรียกกนัภายหลังวา รอยกรอง เคาตนของทั้งสองอยางในยุคแรกไมแยกกัน 
แตคลุกเคลาสอดผสมกลมกลืม อยูดวยกนัในภาษาชวีิตประจําวนัของบรรดา
ชนเผา ชาวบานทุกตระกูลทั้งตระกูลมอญ-เขมร และตระกูลไทยลาว ฯลฯ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูบอกเลา และความจําเปนของพิธีกรรมวา
ตรงไหนจะเปนภาษาพูดตามปกติ แลวชวงไหนจะเปนภาษาพูดพิเศษมีคาํ
คลองจองหรือภาษาเพลงสอดแทรกสงเสริมเขาไปเปนครั้งคราว แตอยูใน
เนื้อความและอารมณเดียวกนั” (สุจิตต 2546: 67-68) 

  

ภาษาไทย-ลาว ดูเหมือนวาเคยเปนภาษาพูดและภาษาเพลงพรอมกันไป ศิลปะการใชคํา 
คลองจองพัฒนาไปสูการรายและการสวด ซ่ึงจะเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ตลอด 
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จนถึงการเทศนในพุทธศาสนาซึ่งแตกอนเรียกวาสวด เชนสวดมหาชาติไมใชเทศนมหาชาติอยางที่เรียก
ในประเทศไทยปจจุบนั (สุจติต 2546: 75) 

 

 ในสังคมมุขปาฐะ การใชภาษาเปนเพยีงสวนหนึ่งของการสื่อสาร และไมใชโดด ๆ แตคูไปกับ
ดนตรีหรือก็คอืดนตรีนั่นเอง อีกทั้งมีการแยกระหวางกจิกรรมที่เกีย่วโยงกับสิ่งศักดิสิ์ทธิกับกิจกรรมที่
เปนของชาวบาน การแยกนีใ้นทางภาษาจะเห็นไดจากการใชประเภทของอักษรที่ตางกันในลานนา 
วรรณกรรมทางศาสนาจึงถูกจารบนใบลาน ในขณะที่วรรณกรรมอื่น ๆ มักจะถูกเขยีนบนกระดาษสา
หรือถาเปนใบลาน ความสั้นยาวก็จะเปนตวัระบ ุ
 

 “วรรณกรรม” ตามวิถีทางดั้งเดิมจึงมิไดมีไวเพื่ออานออกเสียง หรืออานเงียบ ๆ โดยคน ๆ เดียว 
แตจะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของชุมชนหรือกลุมคน และเปนสือ่สําคัญระหวางโลกมนุษยกบัโลก
อ่ืนๆ ที่มนุษยมองไมเห็น 
 

 การใชภาษาพดูเปนหลัก หมายความวาภาษามหีลายสําเนียง ดูเหมือนวาในประเทศสปป. 
ลาวปจจุบันรัฐบาลไดยอมรับในความหลากหลาย มิไดมกีารตกลงรวมกันวาจะใหใชสําเนียงทองถ่ินใด
เปนมาตรฐาน ตางไปจากประเทศไทยที่ถือเอาเสียงของภาษาไทยกลางเปนเสียงมาตรฐาน ความ
หลากหลายมไิดเปนอุปสรรคตอการสื่อสารแตอยางใด ส่ิงที่รัฐบาลใหความสนใจจึงเปนเรื่องไวยากรณ
และอักขรวิธีของภาษาเขยีน ซ่ึงสืบเนื่องจากการที่ใชคําและตวัสะกดจากภาษาบาลีและสันสกฤต 
(วริษา 2544: 7-8, กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทาํ 1990) การยอมรับในธรรมชาติที่มาของภาษา
เขียน และโดยเฉพาะความหลากหลายของกลุมคน ถือไดวาเปนการสืบทอดมรดกทางวรรณกรรมอีก
แนวหนึ่ง 
 

แนวทางการสืบทอดมรดกทางวรรณกรรม 
 

 มรดกทางวรรณกรรมในฐานะที่เปนความรูและภูมิปญญา มีความใกลชิดอยางมากกับระบบ 
การศึกษาและการเรียนรู ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใชระบบการศึกษาของรัฐเปน
กลไกในการปลูกฝงอุดมการณของชาติ คานิยมที่พึงประสงค และกฏระเบียบของสังคมใหแกเยาวชน 
แตทุกประเทศกําลังเผชิญกับปญหาการแพรกระจายของแนวคดิและอดุมการณนานาชนิด ที่อาจจะแตก 
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ตางไปจากที่ประเทศตองการ โดยผานระบบสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ระดบัของปญหาสําหรับ
ภาษาและวรรณกรรมจะแตกตางกันออกไป ในขณะทีป่ระเทศไทยและลาวตองตัดสินใจวาจะสงเสริม
การใชภาษาองักฤษมากนอยเพยีงใด ประเทศลาวยังตองเผชิญกับปญหาการแพรกระจายของภาษา
ประเทศเพื่อนบานที่เขามาผานโทรทัศนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท แตทั้งนีแ้ละทั้งนั้น
ภาษาไทยและภาษาลาวกําลังถูกเบียดใหเปนภาษาชายขอบเสมือนชนกลุมนอยในโลก ที่กําลังถูกครอบ 
งําโดยภาษาอังกฤษ วรรณกรรมแปลจากภาษาอังกฤษ และการตูนแปลจากภาษาญี่ปุนกําลังจะ 
ทําวรรณกรรมมรดกตาง ๆ กลายเปนของเกาที่หาคามิได 
 

 การใหคาจะทาํไดอยางดแีละตอเนื่องในระบบการศึกษาของรัฐ ที่ตระหนกัถึงความสําคัญของ
วรรณกรรมในฐานะที่เปนภมูิปญญา ความรู และอุดมการณ มากกวาเปนเอกลักษณประจําชาติ การ
เผยแพรและการวิจัยสามารถดําเนินไดโดยผานผูรูเฉพาะทาง เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีความเขาใจและ
ซาบซึ้งในคุณคาของมรดกแตละชิ้นในทางที่จะนําไปใชประโยชนไดในสังคมปจจุบนั 
 

 นอกจากนั้นแลวเราตองใชคณุลักษณะและพื้นฐานของมรดกดานวรรณกรรมใหเปนประโยชน
เชน 
 

1. ในเมื่อวรรณกรรมเปนวัฒนธรรมรวมของผูใชภาษาไท-ไต-ลาว การสรางเครือขายผูรู
ดังเชนการประชุมครั้งนี้จึงนาจะทําไดโดยงาย เพราะสามารถเปรียบเทียบวรรณกรรมที่
ปรากฎในประเทศไทย จีนตอนใต และเวยีดนามไดเปนตน เปนที่นายนิดีวาคนไทยหลาย
กลุมใหความสนใจกับภาษาลาวมากขึ้น เชน มีตําราเรียนภาษาลาวเบื้องตน (เรืองเดช  
2542) ตําราฝกทักษะภาษาลาวเวียงจนัทนสําหรับนักศึกษาและผูสนใจทัว่ไป (วริษา  
2544) หนังสือที่พยายามชีใ้หเห็นถึงความงดงามของภาษาลาว (พิษณุ 2545) และคูมือ 
การเรียนหนังสือลาว-ไทย (ศรีเวยีงแขก 2002) ตางเดินอยูบนแนวทางการกระชับ
ความสัมพันธไทยลาวใหแนนแฟนขึน้ ความสัมพันธทางการทตูที่เห็นเปนรูปธรรมใน
องคกร ASEAN และ SEAMEO นาจะเปนประโยชนในการเชื่อมโยงเครือขายทาง
การศึกษา คนควาวิจยัในดานภาษาและวรรณกรรมลาว 
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2. ภาษาลาว ภาษาไทย อาจจะถูกลดความสําคัญในฐานะที่เปนกุญแจไปสูองคความรูใหม
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร แตสาระของวรรณกรรมในภาษาเหลานี้ยังมีพอเพียงสําหรับ
การดําเนินชวีติอยางมีความสุขไดสําหรับคนทุกฐานะทกุวยั ปรัชญาและวิธีปฏิบัติของ 
พุทธศาสนามิไดลดความสําคัญลงแตอยางใด ในทางกลับกันกําลังไดรับความสนใจจาก
ผูใชภาษาตะวนัตกมากขึ้นทกุวัน คัมภีรใบลานที่โครงการตาง ๆ ไดสะสมไวยังรอการอาน
การใชจากผูรูภาษาลาวและไทยอีกมากมาย 

 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเปนเทคโนโลยีหลากสือ่คือ เกี่ยวของกับตัวเขยีน เสียง 
ภาพ และการเคลื่อนไหวพรอม ๆ กัน ถาวรรณกรรมมุขปาฐะไดถูกดัดแปลงใหเปน
วรรณกรรมลายลักษณในสมยัหนึ่งได ไมนาจะมีอุปสรรคในการแปรรูปหรือดัดแปลง 
วรรณกรรมมรดกใหเปนสื่อการแสดงสมัยใหม หรือโยงใยสาระของวรรณกรรมกับสื่อ
ประเภทตาง ๆ ในประเทศไทยวรรณกรรมที่ถือเปนแบบฉบับเชน ขุนชางขุนแผน และสี่
แผนดิน ตางถูกดัดแปลงใหเปนละครโทรทัศน หรือภาพยนตร ตลอดจนนิทานพื้นบานเชน 
ปลาบูทอง แกวหนามา ไกรทอง นิทานชาดกเชน เวสสันดรชาดก และมโหสถ ตางไดรับ
ความนิยมอยางมากจากผูที่คุนเคยกับนิทานเหลานี้ ไมวาจะเปนลาว ไทย ล้ือ เขิน 

 
 

อิสรภาพในการแสดงความคิดและจินตนาการ 
 

ถาเราถือวาการพัฒนาดัดแปลงผลผลิตทางปญญาและจินตนาการ นาจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ
ปลูกฝงสาระและทักษะของวรรณกรรมใหแกคนรุนใหม รัฐและสังคมคงตองสนับสนุนใหประชาชน
และผูรูไดแสดงออกทักษะในการใชภาษาอยางมีปญญาใหมากที่สุดในกรอบของอุดมการณและคานิยม
ที่บรรพบุรุษไดบรรจุไวในวรรณกรรมนั่นเอง 
 

 ขาพเจาเขาใจวารัฐบาลลาวทุกยุคสมัยตางใหความสําคัญกับการสืบทอดภาษาและวรรณกรรม 
ลาวดังจะเหน็ไดจากวารสารวรรณศิลปที่มบีทบาทสําคัญในการสืบสานนิทานพืน้เมอืงลาวมาจนทกุวัน 
นี้ (จารุวรรณ เชาวนวม 2542: 10) 
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 การศึกษาภาษาและวรรณกรรมในประเทศไทยนั้นมีอุดมคติที่สูงสงกลาวคือ 
 

“การเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบันมไิดมุงหวังใหนักเรียนอานออกเขียน
ไดเพยีงอยางเดียว หากมุงหวังใหนกัเรยีนนําความรูความสามารถไปใชเกิด
ประโยชนไดจริง ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ใชเปนเครื่องมอืในการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ และใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสารไดเปนอยางดี รวมทั้งตองรักษาภาษาไทยไวในฐานะที่เปนสมบัติ
ของชาติดวย” (กระทรวงศึกษาธิการ 2546) 

  

ในทางปฏิบัติเราพบวาตัวอยางของวรรณกรรมในหองเรยีนนัน้มีความเกาแกมาก มีการเนนรูปแบบของ
ภาษาและกรอบของการใชภาษาที่นาจะทําใหภาษาไทยและวรรณกรรมไทยมีรูปแบบที่ตายตัว อาจไม
นําไปสูการสรางสรรคทางภาษาเทาไรนัก วรรณกรรมตาง ๆ คือ งานสรางสรรคที่ในสมัยปจจุบันมชีีวิต
อยูในกรอบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การลองผิดลองถูกควรจะตองมีบาง เพื่อสรางความ
แข็งแกรงใหแกภาษาใหอยูรอดตอไปอยางสงางาม 
 

 

บรรณานุกรม 
 
เอกสารภาษาไทย 
 

กระทรวงศกึษาธิการ 
2546 การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
คําหมาน  คนไค 

2545 ผญา: ภูมิปญญาอีสาน. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 
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จารุวรรณ  เชาวนวม 
2542 นิทานพื้นเมืองลาว: ลักษณะเดนและความสัมพันธกับสังคม.  

วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทยีบ คณะอกัษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ตรีศิลป  บุญขจร, จารุวรรณ  เชาวนวม และวยิะดา พรหมจิตต 
2540 บทสํารวจวรรณคดีลาว: จากวรรณคดีลานชางถึงวรรณคดีทันสมัย. เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการเปดโลกวรรณกรรมเพื่อนบาน(1) วรรณกรรมลาว: 
ความสัมพันธกับวรรณกรรมไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อังคารที่ 22 – พุธที่ 23 กรกฎาคม 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ธวัช  ปุณโณทก 
2540 วรรณคดีอีสาน: ความสัมพันธกับวรรณคดีลานชางและวรรณคดีไทยภาคกลาง. 

เอกสารประกอบการประชมุวิชาการเปดโลกวรรณกรรมเพื่อนบาน(1) วรรณกรรมลาว: ความสัมพันธ
กับวรรณกรรมไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อังคารที่ 22 – พุธที่ 23 
กรกฎาคม 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พิษณุ  จันทรวทิัน 

2545 เสนหภาษาลาว. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิลุบล. 
เรืองเดช  ปนเขื่อนบัติย 

2542 เรียนภาษาลาวเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วริษา  กมลนาวิน 
2544 ฝกทักษะภาษาลาวเวียงจันทน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 
สุจิตต  วงษเทศ 

2546 ประวัติศาสตรสังคม-วัฒนธรรมของภาษาและวรรณคดีในสยามประเทศ.  
  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน. 
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อานาโตล  แปลติเยร 
2540 ความสัมพันธระหวางลานนากับลานชางในดานวรรณกรรม. เอกสาร 

ประกอบการประชุมวิชาการเปดโลกวรรณกรรมเพื่อนบาน(1) วรรณกรรมลาว: 
ความสัมพันธกับวรรณกรรมไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อังคารที่ 22 – พุธที่  23 กรกฎาคม  2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เอกวิทย  ณ ถลาง 
2544 ภูมิปญญาอีสาน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร. 

เอกสารภาษาลาว 
 

กะซวงถะแหลงขาวและวดัทะนะทํา 
1990 กองปะชุมโตะมนวิทะยาสาดเกี่ยวกับพาสาลาว.  

เวียงจันทน: สํานักพิมพและจําหนายปมแหงลัด. 
เวียงจันทน: The Toyota Foundation. 

สุเนด  โพทิสาน 
1996 “ความสําคัญของพื้นขุนบูลมตอประหวดัสาดลาว.” วิทะยาสานมอละดก 

ลานชาง. ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มังกอน-มิถุนา. 
ดวงเดือน  บุนยาวงและโอทอง  คําสินชู 

1991 ฮีดคองปะเพนใีนมะหากาบทาวฮุง ทาวเจือง. เวียงจนัทน: สํานักพิมพ 
วันนะสิน. 

ศรีเวียงแขก  กรนีวงศ 
2002 คูมือเรียนหนังสือลาว-ไทย. เวียงจนัทน: สํานักพิมพและจาํหนาย 
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