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กอนอื่นขาพเจาขอขอบคุณกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม
และคณะผูจัดการประชุมในครั้ง
นี้ที่ใหโอกาสขาพเจา มาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับมรดกทางวรรณกรรมของลาวจากแงมุมการอนุรักษ
การเผยแพรและการคนควา
ในฐานะที่ขาพเจาเคยเปนที่ปรึกษาใหแกโครงการปกปกรักษาหนังสือ
ใบลานลาว ที่ไดรับการชวยเหลืออยางดีจากรัฐบาลเยอรมันมาโดยตลอด ขาพเจามีความหวงใยเสมอ
มาวาทําอยางไรเราทั้งหลายที่เปนทายาทของบรรพบุรุษในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ จึงจะสืบ
ไมวาจะเปนในดานภาษา
ทอดและปกปองเจตนารมณของผูสรางประเพณีวัฒนธรรมอันสูงสง
วรรณกรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม ศาสนา ดนตรี กฎหมาย และประเพณีตาง ๆ ไวเปนคูบานคูเ มือง
ตอไปได การประชุมครั้งนี้จึงเปนโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะไดแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
ใหขอเสนอที่เปนประโยชนในการสืบทอดมรดกอันมีคา ใหยั่งยืนตอไปได
“มรดก” บางครั้งดูเหมือนวาเปนคําที่ใชเพื่อบงบอกคาทางเศรษฐกิจ โดยไดรับการประทับตรา
จากองคกรระหวางประเทศ โดยที่แทจริงแลวก็คือของเกาซึ่งในดานอื่น ๆ แลวอาจจะดูเหมือนไมมีคา
มากนัก ในทีน่ ี้เราคงไมพูดถึงประโยชนทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว ทั้ง ๆ ที่ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศลาว เราตางก็ขายของเกากินกันทัง้ นั้น โดยผานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หนาที่ของพวกเรา
ทุกคนในทีน่ ้คี อื การชี้เห็นใหเห็นถึงคาของ “มรดก” อยางชัดแจง โดยเฉพาะในดานภาษาและ
วรรณกรรมในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตั น และเทคโนโลยีขาวสารสนเทศใหแกคน
หมูมากทั้งในและนอกประเทศลาว แตปญ
 หาเบื้องตนคือ เวลาพูดถึงเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมแลวเรา
มักจะหนักใจดวยเหตุผลสามประการ ประการแรก เราไมคอยจะแนใจวาเขาใจดีพอหรือไมในเหตุผล
ความจําเปนทีจ่ ะตองดูแลรักษาและสืบทอดมรดกชิ้นนี้ ประการที่สอง ถาเราซาบซึ้งในคุณคาของมรดก
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ขึ้นมาเมื่อใด เราจะรูสึกต่ําตอยวาเราไมมีความสามารถทัดเทียมกับรรพบุรุษผูสราง เพราะฉะนัน้ เราไม
ควรไปแตะตองกับมันมากนัก ควรยกขึ้นหิง้ ไวบูชาเทานัน้ ประการสุดทาย เราไมรูวาเราจะดูแลมรดกได
อยางไร มีวิธกี ารเก็บรักษาอยางไร มีคาใชจายเทาใด ซึ่งเปนคําถามหนักอกทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรปลอย
ใหผูรูไปจัดการดูแลก็แลวกัน ผูเชี่ยวชาญทางดานการดูแลก็มักจะตองใชวิธีการทีด่ ีที่สุด เทคโนโลยี
สูงสงที่สุด และที่สําคัญคือจะเก็บปดไวอยางดี เนื่องดวยกลัวการสูญหายเปนอยางยิ่ง
ขาพเจาของอนุญาตใชเวลาอันมีคาของทานในการเสนอขอคิดเห็นบางประการวา เรามีวิธีการ
ในการเผชิญหนากับปญหาเหลานี้อยางไร โดยเฉพาะปญหาในการโยงวรรณกรรมมรดกเขากับชีวิต
ปจจุบัน หลายทานอาจมองวาถาในชีวิตปจจุบันเราตองเปนสมาชิกของรัฐชาติหรือประเทศชาติทตี่ างก็
มีอัตลักษณบางอยาง
ศิลปวัฒนธรรมบางอยางก็นาจะเปนสวนหนึ่งของชุดอัตลักษณนไี้ ด
ถา
นักปราชญผูรูเชน มหาสีลา วีระวงบอกวา มหากาพยทา วฮุงทาวเจืองเปนมรดกที่สําคัญยิ่งของชาติลาว
งานชิ้นนี้ ก็จะถูกจัดเขาเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณของความเปนชาติลาวที่จะตองปกปกรักษากันตอไป
ปญหาวาวรรณกรรมชิ้นนีเ้ กี่ยวของกับชีวติ ปจจุบันตรงไหนก็หมดไปไมเห็นจะตองมาพูดกันอีก ขาพเจา
กลับมองวาความเห็นนีเ้ ปนอันตรายตอการดูแลรักษา
และสืบทอดวรรณกรรมมรดกเพราะเราจะจัด
วรรณกรรมมรดกเขาหีบหอสําเร็จรูป โดยเฉพาะในทางชาตินิยมที่จะทําใหวรรณกรรมชิ้นนั้นถูกทอดทิ้ง
โดดเดีย่ วในทีส่ ุด สิ่งที่ทาทายคือจะทําอยางไรใหวรรณกรรมมรดกของลาวอยูตอไปอยางมีชีวิต ไมใช
อยูอยางถูกดองยาใหชมเลนเฉย ๆ
ขาพเจามีความเห็นวา ถาจะทําใหวรรณกรรมมรดกของประเทศลาวมีคาและโยงเขากับชีวิต
สมัยใหมได เราตองตระหนักและเขาใจวา
1. วรรณกรรมมรดกลาวเปนวัฒนธรรมรวมกับวัฒนธรรมของกลุมคนที่พดู ภาษาไต-ลาวกลุม
ตาง ๆ
2. วรรณกรรมลาวอยูบนพื้นฐานของสังคมมุขปาฐะมากกวาสังคมของผูเขียนหนังสือ
3. ระบบการศึกษาของรัฐมีหนาที่ค้ําจุนและสงเสริมการศึกษาคนความรดกทางวัฒนธรรม
อยางเปนระบบ
4. อิสรภาพในการแสดงความคิด จินตนาการ และอารมณเปนเงื่อนไขสําคัญตอการเจริญ
ของภาษาและวรรณกรรม
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วัฒนธรรมรวม
ภาษาและวรรรณกรรมลาวเปนสวนหนึ่งของประเพณีการใชภาษาในตระกูลภาษาไตหรือ “ไท” ผูใช
ครอบคลุมกลุมคนในประเทศไทย ลาว เวียดนาม พมา และบางสวนของประเทศจีนและอินเดีย
วรรณกรรมมรดกของลาวมีความซ้ําซอนกับวรรณกรรมมรดกของลานนาและภาคอีสานในประเทศไทย
และสิบสองปนนาในประเทศจีนดวยเหตุผลทางประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจสังคม นิทานขุนบุ
ลมระบุวา ขุนบุลมเปนตนตระกูลของผูปกครองในลาวและไทย ความสัมพันธทางเครือญาติระหวาง
กษัตริยเชียงใหมและหลวงพระบางในคริสตศตวรรษที่ 16 ทําใหเกิดการถายเททางวิชาการระหวาง
ตอนเหนือของประเทศไทยกับลานชาง ดร.อานาโตล แปลติเยร อธิบายวาวรรณกรรมของลานนากับ
ลานชางมีลักษณะใกลเคียงกัน คือเปนวรรณกรรมที่ชาวบานเปนผูแตงและผูใชโดยมีวัดเปนศูนยกลาง
เปนที่เก็บรักษาเผยแพร เนือ่ งจากวัดเปนศูนยกลางของวรรณกรรม แนวคิดทางดานพุทธศาสนาจึงมี
อิทธิพลตองานเหลานี้มาก
ทั้งลานนาและลานชางใหความสําคัญกับวรรณกรรมชาดกโดยเฉพาะ
เวสสันดรชาดกซึ่งมีหลายฉบับ หลายสํานวน และประเพณีการเทศนก็คลายกัน วรรณกรรมชาดกอีก
ชุดหนึ่งคือ “ปญญาสชาดก” ก็มีหลายฉบับดวยกันทั้งในไทย พมา ลาว กลุมไทเขิน และเขมร มีการ
ดัดแปลงนิทานมาหลายเรื่องเชน จันทคาธชาดก ปาจิตตกุมารชาดก นกกระจาบจากสพรรพสิทธิชาดก
นิทานอื่น ๆ ที่ซ้ํากันในลานนาและลานชางคือ จําปาสี่ตน เจาสุวัตรนางบัวคํา ทาวลิ้นทอง ทาวก๋ํากาดํา
นางแตงออน ทาวเสียวสวาด พยาคันคาก คําเรียกขวัญ หรือ ฮองขวัญก็คลายคลึงกัน (อานาโตล แปล
ติเยร 2540)
ศาสตราจารยธวัช ปุณโณทก ผูเชี่ยวชาญดานภาษาและวรรณกรรม ชีใ้ หเห็นถึงวัฒนธรรมรวม
ในวรรณกรรมนิทานพื้นบาน ซึ่งแพรกระจายอยูในกลุมไทลื้อในจีน ไทใหญในพมา ลานนา และลาว
ซึ่งกําหนดไมไดวาใครเปนตนตอการเลา การแพรกระจายนาจะเกิดจากการติดตอทางการคา การเมือง
และพุทธศาสนา แตละทองถิ่นจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาตัวละครและสถานที่ไปตามความนิยมของทองถิ่น
นั้น ๆ นอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเขียน ฉันทลักษณและอักษรไปตามความนิยมของ
แตละทองถิ่น หรือมีการเปลี่ยนชื่อบานในเรื่องใหเขากับชื่อบานเมืองของทองถิ่นนั้นอีกดวย ความ
ใกลชิดระหวางวรรณกรรมอีสานกับลานชางนั้นคงไมมีขอ สงสัย เนื่องจากสองดินแดนมีความใกลชิด
กันในทุกทางมาแตอดีต ศาสตราจารยธวัชระบุวา
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“หากพิจารณาดานเนื้อเรื่องของวรรณกรรมแลวจะพบวาวรรณกรรมอีสานจะ
มีเนื้อเรื่องตรงกับวรรณกรรมลานชางของลาว
จนเกือบจะเปนสํานวน
เดียวกัน ทั้งภาษา ฉันทลักษณ และตัวอักษร (อาจจะมีการปรับปรุงสํานวน
โวหาร โครงเรื่องบางเล็กนอย) ฉะนั้นวรรณกรรมอีสานสวนใหญ (เกือบ
ทั้งหมด) จึงเปนวรรณกรรมฉบับเดียวกับวรรณกรรมลานชางที่ไดคดั ลอกสืบ
ตอกันมา” (ธวัช 2540: 2)

นักวิชาการหลายทานไดโยง “ความรวม” นี้เขากับวัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียว ถาจะมองไกลไป
กวานัน้ ก็คือ ประเพณีการดํารงชีวิตแบบนักการเกษตรที่สั่งสมความรูและประสบการณจนสามารถตั้ง
ชุมชนและครอบครัว เครือญาติ ระบบการปกครองไดสําเร็จและคงอยูอ ยางถาวร เปนเวลาหลายศตวรรษ
ความรูและภูมปิ ญญาทั้งหลายจึงสะสมไวในตัวคนผูรู และจดจําดวยการบันทึกไวในเอกสารที่ทางอีสาน
เรียกรวมวา “หนังสือกอม” ซึ่งคือคลังความรูและภูมิปญ
 ญาสะสม โดยแยกองคความรูออกเปนทางโลก
และทางธรรม ในทางโลกจะใชอักษรที่ไทยเรียกวา “ไทนอย” ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฏหมาย โคลง กาพย
ราย รอยแกว และคําสอน สวนบทสวดหรือเนื้อหาทางพุทธศาสนาจะใช “อักษรธรรม” ศาสตราจารย
เอกวิทย ณ ถลาง สรุปไวเปนอยางดีวาในกรณีของอีสาน
“หนังสือกอมเปนวรรณกรรมทองถิ่นที่มีคุณคา เพราะเปนการบันทึกลักษณะ
สังคม ความเปนอยู ความนึกคิด อุดมการณ ความเชือ่ ตลอดจนประเพณี
ทองถิ่นของผูเปนเจาของวรรณกรรม
มีการนําสระจากหนังสือกอมไปใช
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ตลอดมาเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนตกหลนที่
อาจเกิดขึ้นไดในทางปฏิบัติ หนังสือกอมจึงเปนคูมือประกอบกิจกรรมและ
พิธีกรรมตาง ๆ ตลอดจนใหความรูด านการปกครองและการทําไรไถนา
ชาวบานจึงเรียกหนังสือกอมอีกชื่อหนึ่งวา “หนังสือคองใช” ทั้งยังถือเปน
หนังสือศักดิ์สทิ ธิ์ ตองเก็บไวบนหิ้งบูชา จะนํามาใชดวยอาการเคารพใน
กิจกรรมที่สําคัญเทานั้น” (เอกวิทย 2544: 48-49)
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วรรณกรรมรวมที่เรากลาวถึงนี้จึงมีลักษณะเปน “ภูมิปญญา” หรือองคความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต
ทั้งชาวอีสานและลานชางตางใหความสําคัญกับการสั่งสอนโดยผานวรรณกรรมโดยเฉพาะ “ผญา” ที่มี
ทั้งสาระและความไพเราะกินใจ
คุณคาของผญาทําใหมีคําภาษิตวา
“เงินเต็มพาบทอผญา
เต็มปุน” (คําหมาน 2544: คํานําหนา 2) การอนุรักษวรรณกรรมจึงหมายถึงการอนุรักษสาระและ
วิญญาณของผูแตงซึ่งสะทอนถึงวิถีชีวิต มิใชเปนการอนุรักษกระดาษหรือใบลาน อีกทั้งเปนการอนุรักษ
มรดกของประเทศไทย พมา และจีนพรอม ๆ กันไป ถาเรายึดประเทศเปนหลัก

วรรณกรรมมุขปาฐะ
วรรณกรรมมรดกลาวนัน้ แทจริงมาจากการใชภาษาพูดหรือการสื่อสารดวยปาก สุจิตต วงษเทศ
สันนิษฐานวา ชาวบานทั้งหลายปกติแตโบราณมาเปนชุมชนนับถือผี มีประเพณีเลี้ยงผี “เสพนิทาน”
และ “เสพลําคําขับ” ประเพณีเสพลําคําขับผลักคืนใหเกิดพัฒนาการเปนรอยกรอง
“คําบอกเลา
คือภาษาพูดปกติเปนเคาตนของสิ่งที่เรียกกันภายหลังวารอย
แกว คําคลองจอง คือภาษาพูดพิเศษคลายภาษาเพลง เปนเคาตนของสิ่งที่
เรียกกันภายหลังวา รอยกรอง เคาตนของทั้งสองอยางในยุคแรกไมแยกกัน
แตคลุกเคลาสอดผสมกลมกลืม อยูดวยกันในภาษาชีวิตประจําวันของบรรดา
ชนเผา ชาวบานทุกตระกูลทั้งตระกูลมอญ-เขมร และตระกูลไทยลาว ฯลฯ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูบอกเลา และความจําเปนของพิธกี รรมวา
ตรงไหนจะเปนภาษาพูดตามปกติ แลวชวงไหนจะเปนภาษาพูดพิเศษมีคาํ
คลองจองหรือภาษาเพลงสอดแทรกสงเสริมเขาไปเปนครั้งคราว แตอยูใน
เนื้อความและอารมณเดียวกัน” (สุจิตต 2546: 67-68)
ภาษาไทย-ลาว
ดูเหมือนวาเคยเปนภาษาพูดและภาษาเพลงพรอมกันไป
ศิลปะการใชคํา
คลองจองพัฒนาไปสูการรายและการสวด ซึ่งจะเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ตลอด
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จนถึงการเทศนในพุทธศาสนาซึ่งแตกอนเรียกวาสวด เชนสวดมหาชาติไมใชเทศนมหาชาติอยางที่เรียก
ในประเทศไทยปจจุบนั (สุจติ ต 2546: 75)
ในสังคมมุขปาฐะ การใชภาษาเปนเพียงสวนหนึ่งของการสื่อสาร และไมใชโดด ๆ แตคูไปกับ
ดนตรีหรือก็คอื ดนตรีนั่นเอง อีกทั้งมีการแยกระหวางกิจกรรมที่เกีย่ วโยงกับสิ่งศักดิส์ ิทธิกับกิจกรรมที่
เปนของชาวบาน
การแยกนีใ้ นทางภาษาจะเห็นไดจากการใชประเภทของอักษรที่ตางกันในลานนา
วรรณกรรมทางศาสนาจึงถูกจารบนใบลาน ในขณะที่วรรณกรรมอื่น ๆ มักจะถูกเขียนบนกระดาษสา
หรือถาเปนใบลาน ความสั้นยาวก็จะเปนตัวระบุ
“วรรณกรรม” ตามวิถีทางดั้งเดิมจึงมิไดมีไวเพื่ออานออกเสียง หรืออานเงียบ ๆ โดยคน ๆ เดียว
แตจะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของชุมชนหรือกลุมคน และเปนสือ่ สําคัญระหวางโลกมนุษยกบั โลก
อื่นๆ ที่มนุษยมองไมเห็น
การใชภาษาพูดเปนหลัก หมายความวาภาษามีหลายสําเนียง ดูเหมือนวาในประเทศสปป.
ลาวปจจุบันรัฐบาลไดยอมรับในความหลากหลาย มิไดมกี ารตกลงรวมกันวาจะใหใชสําเนียงทองถิ่นใด
เปนมาตรฐาน ตางไปจากประเทศไทยที่ถือเอาเสียงของภาษาไทยกลางเปนเสียงมาตรฐาน ความ
หลากหลายมิไดเปนอุปสรรคตอการสื่อสารแตอยางใด สิ่งที่รัฐบาลใหความสนใจจึงเปนเรื่องไวยากรณ
และอักขรวิธีของภาษาเขียน
ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ใชคําและตัวสะกดจากภาษาบาลีและสันสกฤต
(วริษา 2544: 7-8, กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทํา 1990) การยอมรับในธรรมชาติที่มาของภาษา
เขียน และโดยเฉพาะความหลากหลายของกลุมคน ถือไดวาเปนการสืบทอดมรดกทางวรรณกรรมอีก
แนวหนึ่ง

แนวทางการสืบทอดมรดกทางวรรณกรรม
มรดกทางวรรณกรรมในฐานะที่เปนความรูและภูมิปญญา
มีความใกลชิดอยางมากกับระบบ
การศึกษาและการเรียนรู ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใชระบบการศึกษาของรัฐเปน
กลไกในการปลูกฝงอุดมการณของชาติ คานิยมที่พึงประสงค และกฏระเบียบของสังคมใหแกเยาวชน
แตทุกประเทศกําลังเผชิญกับปญหาการแพรกระจายของแนวคิดและอุดมการณนานาชนิด ที่อาจจะแตก
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ตางไปจากที่ประเทศตองการ โดยผานระบบสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ระดับของปญหาสําหรับ
ภาษาและวรรณกรรมจะแตกตางกันออกไป ในขณะทีป่ ระเทศไทยและลาวตองตัดสินใจวาจะสงเสริม
การใชภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด
ประเทศลาวยังตองเผชิญกับปญหาการแพรกระจายของภาษา
ประเทศเพื่อนบานที่เขามาผานโทรทัศนและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท
แตทั้งนีแ้ ละทั้งนั้น
ภาษาไทยและภาษาลาวกําลังถูกเบียดใหเปนภาษาชายขอบเสมือนชนกลุมนอยในโลก ที่กําลังถูกครอบ
งําโดยภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมแปลจากภาษาอังกฤษ
และการตูนแปลจากภาษาญี่ปุนกําลังจะ
ทําวรรณกรรมมรดกตาง ๆ กลายเปนของเกาที่หาคามิได
การใหคาจะทําไดอยางดีและตอเนื่องในระบบการศึกษาของรัฐ ที่ตระหนักถึงความสําคัญของ
วรรณกรรมในฐานะที่เปนภูมิปญญา ความรู และอุดมการณ มากกวาเปนเอกลักษณประจําชาติ การ
เผยแพรและการวิจัยสามารถดําเนินไดโดยผานผูรูเฉพาะทาง เพื่อสรางคนรุนใหมที่มีความเขาใจและ
ซาบซึ้งในคุณคาของมรดกแตละชิ้นในทางที่จะนําไปใชประโยชนไดในสังคมปจจุบนั
นอกจากนั้นแลวเราตองใชคณ
ุ ลักษณะและพื้นฐานของมรดกดานวรรณกรรมใหเปนประโยชน
เชน
1. ในเมื่อวรรณกรรมเปนวัฒนธรรมรวมของผูใชภาษาไท-ไต-ลาว
การสรางเครือขายผูรู
ดังเชนการประชุมครั้งนี้จึงนาจะทําไดโดยงาย เพราะสามารถเปรียบเทียบวรรณกรรมที่
ปรากฎในประเทศไทย จีนตอนใต และเวียดนามไดเปนตน เปนที่นายินดีวาคนไทยหลาย
กลุมใหความสนใจกับภาษาลาวมากขึ้น เชน มีตําราเรียนภาษาลาวเบื้องตน (เรืองเดช
2542) ตําราฝกทักษะภาษาลาวเวียงจันทนสําหรับนักศึกษาและผูสนใจทัว่ ไป (วริษา
2544) หนังสือที่พยายามชีใ้ หเห็นถึงความงดงามของภาษาลาว (พิษณุ 2545) และคูมือ
การเรียนหนังสือลาว-ไทย (ศรีเวียงแขก 2002) ตางเดินอยูบ นแนวทางการกระชับ
ความสัมพันธไทยลาวใหแนนแฟนขึน้
ความสัมพันธทางการทูตที่เห็นเปนรูปธรรมใน
องคกร ASEAN และ SEAMEO นาจะเปนประโยชนในการเชื่อมโยงเครือขายทาง
การศึกษา คนควาวิจยั ในดานภาษาและวรรณกรรมลาว
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2. ภาษาลาว ภาษาไทย อาจจะถูกลดความสําคัญในฐานะที่เปนกุญแจไปสูองคความรูใหม
โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร แตสาระของวรรณกรรมในภาษาเหลานี้ยังมีพอเพียงสําหรับ
การดําเนินชีวติ อยางมีความสุขไดสําหรับคนทุกฐานะทุกวัย ปรัชญาและวิธีปฏิบัติของ
พุทธศาสนามิไดลดความสําคัญลงแตอยางใด ในทางกลับกันกําลังไดรับความสนใจจาก
ผูใชภาษาตะวันตกมากขึ้นทุกวัน คัมภีรใ บลานที่โครงการตาง ๆ ไดสะสมไวยังรอการอาน
การใชจากผูรภู าษาลาวและไทยอีกมากมาย
3. เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันเปนเทคโนโลยีหลากสือ่ คือ เกี่ยวของกับตัวเขียน เสียง
ภาพ และการเคลื่อนไหวพรอม ๆ กัน ถาวรรณกรรมมุขปาฐะไดถูกดัดแปลงใหเปน
วรรณกรรมลายลักษณในสมัยหนึ่งได
ไมนาจะมีอุปสรรคในการแปรรูปหรือดัดแปลง
วรรณกรรมมรดกใหเปนสื่อการแสดงสมัยใหม หรือโยงใยสาระของวรรณกรรมกับสื่อ
ประเภทตาง ๆ ในประเทศไทยวรรณกรรมที่ถือเปนแบบฉบับเชน ขุนชางขุนแผน และสี่
แผนดิน ตางถูกดัดแปลงใหเปนละครโทรทัศน หรือภาพยนตร ตลอดจนนิทานพื้นบานเชน
ปลาบูทอง แกวหนามา ไกรทอง นิทานชาดกเชน เวสสันดรชาดก และมโหสถ ตางไดรับ
ความนิยมอยางมากจากผูที่คนุ เคยกับนิทานเหลานี้ ไมวาจะเปนลาว ไทย ลื้อ เขิน

อิสรภาพในการแสดงความคิดและจินตนาการ
ถาเราถือวาการพัฒนาดัดแปลงผลผลิตทางปญญาและจินตนาการ นาจะเปนยุทธศาสตรสําคัญในการ
ปลูกฝงสาระและทักษะของวรรณกรรมใหแกคนรุนใหม รัฐและสังคมคงตองสนับสนุนใหประชาชน
และผูรูไดแสดงออกทักษะในการใชภาษาอยางมีปญญาใหมากที่สุดในกรอบของอุดมการณและคานิยม
ที่บรรพบุรุษไดบรรจุไวในวรรณกรรมนั่นเอง
ขาพเจาเขาใจวารัฐบาลลาวทุกยุคสมัยตางใหความสําคัญกับการสืบทอดภาษาและวรรณกรรม
ลาวดังจะเห็นไดจากวารสารวรรณศิลปที่มบี ทบาทสําคัญในการสืบสานนิทานพืน้ เมืองลาวมาจนทุกวัน
นี้ (จารุวรรณ เชาวนวม 2542: 10)
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การศึกษาภาษาและวรรณกรรมในประเทศไทยนั้นมีอุดมคติที่สูงสงกลาวคือ
“การเรียนการสอนภาษาไทยในปจจุบันมิไดมุงหวังใหนักเรียนอานออกเขียน
ไดเพียงอยางเดียว หากมุง หวังใหนกั เรียนนําความรูความสามารถไปใชเกิด
ประโยชนไดจริง สื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูก ลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ และใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสารไดเปนอยางดี รวมทั้งตองรักษาภาษาไทยไวในฐานะที่เปนสมบัติ
ของชาติดวย” (กระทรวงศึกษาธิการ 2546)
ในทางปฏิบัติเราพบวาตัวอยางของวรรณกรรมในหองเรียนนัน้ มีความเกาแกมาก มีการเนนรูปแบบของ
ภาษาและกรอบของการใชภาษาที่นาจะทําใหภาษาไทยและวรรณกรรมไทยมีรูปแบบที่ตายตัว อาจไม
นําไปสูการสรางสรรคทางภาษาเทาไรนัก วรรณกรรมตาง ๆ คือ งานสรางสรรคที่ในสมัยปจจุบันมีชีวิต
อยูในกรอบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การลองผิดลองถูกควรจะตองมีบาง เพื่อสรางความ
แข็งแกรงใหแกภาษาใหอยูรอดตอไปอยางสงางาม

บรรณานุกรม
เอกสารภาษาไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
2546 การจัดสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
คําหมาน คนไค
2545 ผญา: ภูมิปญญาอีสาน. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด.
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จารุวรรณ เชาวนวม
2542 นิทานพื้นเมืองลาว: ลักษณะเดนและความสัมพันธกับสังคม.
วิทยานิพนธอกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ตรีศิลป บุญขจร, จารุวรรณ เชาวนวม และวิยะดา พรหมจิตต
2540 บทสํารวจวรรณคดีลาว:
จากวรรณคดีลานชางถึงวรรณคดีทนั สมัย.
เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเปดโลกวรรณกรรมเพื่อนบาน(1)
วรรณกรรมลาว:
ความสัมพันธกับวรรณกรรมไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อังคารที่ 22 – พุธที่ 23 กรกฎาคม 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธวัช ปุณโณทก
2540 วรรณคดีอีสาน:
ความสัมพันธกับวรรณคดีลานชางและวรรณคดีไทยภาคกลาง.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเปดโลกวรรณกรรมเพื่อนบาน(1) วรรณกรรมลาว: ความสัมพันธ
กับวรรณกรรมไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 80 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อังคารที่ 22 – พุธที่ 23
กรกฎาคม 2540 ณ หองประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พิษณุ จันทรวทิ ัน
2545 เสนหภาษาลาว. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิลบุ ล.
เรืองเดช ปนเขื่อนบัติย
2542 เรียนภาษาลาวเบื้องตน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.
วริษา กมลนาวิน
2544 ฝกทักษะภาษาลาวเวียงจันทน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
สุจิตต วงษเทศ
2546 ประวัติศาสตรสังคม-วัฒนธรรมของภาษาและวรรณคดีในสยามประเทศ.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน.

แนวทางการปกปกรักษาและสืบทอดวรรณกรรมมรดกของลาว
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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
กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทํา
1990 กองปะชุมโตะมนวิทะยาสาดเกี่ยวกับพาสาลาว.
เวียงจันทน: สํานักพิมพและจําหนายปมแหงลัด.
เวียงจันทน: The Toyota Foundation.
สุเนด โพทิสาน
1996 “ความสําคัญของพื้นขุนบูลมตอประหวัดสาดลาว.” วิทะยาสานมอละดก
ลานชาง. ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มังกอน-มิถุนา.
ดวงเดือน บุนยาวงและโอทอง คําสินชู
1991 ฮีดคองปะเพนีในมะหากาบทาวฮุง ทาวเจือง. เวียงจันทน: สํานักพิมพ
วันนะสิน.
ศรีเวียงแขก กรนีวงศ
2002 คูมือเรียนหนังสือลาว-ไทย. เวียงจันทน: สํานักพิมพและจําหนาย
หนังสือแหงรัฐ สปป.ลาว.

