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การศึ ก ษาเรื่ อ ง การประกอบสร า งอั ต ลั ก ษณ ผู ห ญิ ง ลาว โดยรั ฐ บาลสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต ค.ศ. 1975 จนถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อ
ศึกษาบทบาทในการสรางความหมาย “ความเปนผูหญิงลาว” โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (2) เพื่อศึกษาถึงปฏิกิริยาของผูหญิงลาวในสถานภาพ ชาติพันธุ และวัยที่แตกตางกัน
ตออัตลักษณผูหญิงลาวที่ไดรับการสรางขึ้นโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู ศึ ก ษาใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ว าทกรรมโดยการรวบรวมข อ มู ล จากเอกสารและการ
สัมภาษณ เอกสารสําคัญที่ใช ไดแก เอกสารราชการ วรรณกรรม บทเพลงและสิ่งพิมพอื่นๆ สวน
การสัมภาษณนั้นใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยสัมภาษณ
ผูหญิงลาวหลากหลายกลุมที่อาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทน โดยคํานึงถึงความแตกตางในดาน
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ชาติพันธุ และวัย แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชมุมมอง
แบบสตรีนิยม
ผลการศึกษาพบวา ในชวง ค.ศ. 1975-1985 (พ.ศ. 2518-2528) รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเนนการสรางชาติตามอุดมการณสังคมนิยมที่ใหความสําคัญแกความ
เสมอภาค จึงพยายามทําใหผูหญิงลาวสํานึกวาตนเปนสวนหนึ่งของชาติลาวที่มีความเสมอภาคกับ
ผูชาย และทําหนาที่เคียงบาเคียงไหลกับผูชายในการทําใหชาติลาวมีเอกราช ความมั่นคง และความ
เจริญกาวหนาตามแนวทางสังคมนิยม โดยผูหญิงลาวถูกประกอบสรางใหเปนผูที่มีน้ําใจรักชาติ
เสียสละเพื่อสวนรวม ขยันขันแข็งในการออกแรงงาน ขณะเดียวกันก็มี “ความบริสุทธิ์ผุดผอง” มี
กิริยามารยาทสุภาพออนหวานและรักษามรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวซึ่งทําใหชาติลาวมี
ลักษณะเฉพาะหรือ “เอกลักษณ” ตางจากชาติอื่นๆ ที่คนลาวสามารถภาคภูมิใจในชาติของตนเองได
อยางแทจริง
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ในป ค.ศ.1986 (พ.ศ. 2529) รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกาศใช
นโยบายจินตนาการใหม โดยเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศมาเปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุน
นิ ย มที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ค วามเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ทํ า ให เ กษตรกรรมเชิ ง พาณิ ช ย
อุตสาหกรรม และการคา รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติลาว
เปนอยางมาก นับตั้งแตนั้นเปนตนมารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดเปลี่ยนมา
เนนใหผูหญิงลาว “มีการพัฒนาตนเอง ยกระดับการศึกษา วิทยาศาสตร และมีความรูรอบตัวใหดี
ขึ้น” ซึ่งจะเห็นไดจากเปลี่ยนคําขวัญ “3 ดี 2 หนาที่” เปน “3 ดี” และ “ขอแขงขัน 3 ดี” การนิยาม
ผูหญิงลาวในยุคจินตนาการใหมนี้ไดสรางความหมายของ “ความเปนผูหญิงลาว” ที่ “ทั้งเกงและ
สวย” กลาวคือมีความเกงในแงที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ พรอม
กั น นั้ น ก็ มี ค วามสวยจากแต ง กายแบบ “นุ ง ซิ่ น เบี่ ย งแพร เกล า ผม” และมี กิ ริ ย ามารยาทสุ ภ าพ
ออนหวาน โดยรักษาจารีตประเพณีตาง ๆ ตลอดจนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาว
ใหดํารงอยูอยางมั่นคงตลอดไป อัตลักษณผูหญิงลาวเชนนี้จะทําใหผูหญิงลาวมีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
แมวาการนิยามอัตลักษณของผูหญิงลาวโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวจะทําใหผูหญิงชาติพันธุตาง ๆ ตองพยายามปรับตัวใหเขากับกระแสชาตินิยมลาว เชน การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการแตงกาย และการผลิตสินคาที่ใชทุน
วัฒนธรรมของลาว เชน การทอผาเพื่อขายใหแกผูหญิงลาวและนักทองเที่ยวตางชาติ อยางไรก็ตาม
กระแสโลกาภิ วั ต น ที่ เ น น “ความทั น สมั ย ” แบบตะวั น ตก ญี่ ปุ น เกาหลี และไทย ได ส ง ผลต อ
พฤติ ก รรมของผู ห ญิ ง ในสั ง คมลาวอย า งมาก เห็ น ได ชั ด ว า รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวไมสามารถกําหนดอัตลักษณของผูหญิงลาวไดอยางเบ็ดเสร็จสมบูรณ ดังปรากฏวา
ผูหญิงลาวแสดงออกหรือมีพฤติกรรมทางสังคมที่ไมสอดคลองกับอัตลักษณของ “ผูหญิงลาว” ที่
รัฐบาลสรางขึ้น เห็นไดชัดจากการแตงกายซึ่งผูหญิงทุกชั้น ทุกชาติพันธุ และทุกวัยจะแตงกายแบบ
ลาวเฉพาะในบางบริบทเทานั้น แตเมื่ออยูนอกพื้นที่ที่รัฐแสดงออกซึ่งอํานาจในการควบคุมไดพวก
เธอก็จะเลือกแตงกายตามที่พวกเธอเห็นวา “เหมาะสม” กับชีวิตประจําวันทีกําลังเปลี่ยนไป ดังนั้น
ในการกําหนดนิยามอัตลักษณจึงอยูในแหลงอื่นๆ ดวย เชน ในมโนทัศนเรื่อง ความทันสมัยและ
ตลาด
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Abstract

The study entitled “Construction of Lao Women’s Identity by the Government of Lao
People’s Democratic Republic Since 1975 to Present” has 2 objectives: 1) it aims to study the
roles of the government of Laos People’s Democratic Republic in the construction of “Lao
femininity.” 2) it aims to study the various reactions of Lao women, characterized by the
differentiation of status, ethnicity, and age, toward Lao women identity constructed by the Lao
government.
The researcher uses discourse analysis method by collecting data from documents and
interviews. The important documents used in this research are official documents, literatures,
songs, and publications. For the interview, the researcher uses formal and informal in-depth
interview techniques to collect data from various groups of Lao women, who reside in Vientiane
Capital, by considering the differences in their works, economic status, education, ethnicity, and
age. In the end, all data are analyzed through feminist perspectives.
The study reveals that during 1975-1985 (BE 2518-2528) the government of Laos
People’s Democratic Republic used socialist ideology which emphasizes on equality in the
construction of the nation. Thus, the government persuaded Lao women to accept that they were a
part of Lao nation, equal to men and worked along with their male counterparts to created the
affluent, independent, and modern socialist Laos. Lao women have been constructed to work
hard, love their nation, and self-sacrificed. They have to be “pure” and have good manner. They
are the guardian of Lao culture. The construction of these qualities of Lao women made Laos
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unique from other countries. Laos people have been told to be truly proud of their nation because
the “uniqueness” created by Laos women.
In 1986 (BE 2529), the government of Laos People’s Democratic Republic declared
“New Imagination Policy” which changed the country’s development path to capitalist economic
development emphasized on economic growth. Thus, commercialized agriculture, industry, trade
and travelling became crucial to Laos’s economy. Since then, the government of Laos People’s
Democratic Republic has changed the definition of women. The women have been defined as
“those who develop themselves to lift their education on science and general knowledge”; this
could be seen in the changing mottos from “3 good 2 duties” to “3 good 3 competitions.” The
definition of Lao women in the new imagination era created the meaning of being Lao women as
“able and pretty”. In this circumstance, being able means the women have knowledge and skill to
develop her-self and the country. While prettiness means dressing in Laos style “Noung Sin
Bieng Pare and Kout Phom” and acting with good manner to sustain Laos tradition and cultural
heritage. The abovementioned identity of Lao women has given them roles in economic
development and attracting visitors
The definition of Lao women identity created by the government of Laos People’s
Democratic Republic has forced women from various ethnic groups to conform to Lao
nationalism. Some ethnic women have to change their ways of lives especially in dressing and the
production of cultural products such as selling clothes to Lao women and foreign visitor.
However, the globalization which brings western, Japanese, Korean and Thai version of
modernity tremendously affects Lao women behavior in various manners. Therefore, the
government cannot monopolize the power to define Lao women actual identities. Lao women do
not always perform their social behavior according to Lao women identity constructed by the
government. It can be seen clearly in dressing; women from all background i.e. ethnicity, classes,
and generations, dress in Lao style only in some certain context. Outside of government
controlled spaces, they dress the way they deem “proper” for their ever changing everyday life.
Hence, the power to define identity also resides in other sources such as the concept of modernity
as well as market.

