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“พระลั ก พระลาม” ด าเนิ น เรื่ อ งตา มวรรณกรรมเรื่ อ ง
พระลัก พระลามที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น วรรณกรรม ส าคั ญของชาวลาว
มีการดั ด แปลงมาจากมหากาพย์ เรื่ อ งรามายณะ ของประเทศ
อินเดีย ที่แพร่กระจายไปทั่วภูมิภ าคเอเชี ย อาคเนย์ โดยการแปล
และประพันธ์เรื่อง พระลักพระลาม เป็นภาษาลาว ถู ก ประพั น ธ์ ขึ้ น
ในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ในสมัย ของพระเจ้ า โพธิ ส าร โดยปรั บ
เรื่ อ งราวให้ เข้ า กั บบร รยาก าศ สภาพ แวดล้ อ ม คติ ค วา มเชื่ อ
ค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น ของลาวในส มั ย นั้ น
ชื่อของตัวละครก็ปรับให้เป็นชื่ออย่างภาษาลาว ให้ ชื่ อ วรรณกรรม
เรื่องนี้ว่า “พระลักพระลาม” ส่วนรูปแบบการฟ้อนพระลักพระลาม
ถือได้ว่า เป็นศิลปะการแสดงที่โดดเด่ น ชนิ ด หนึ่ งของลาว ปรากฏ
การแสดงครั้งแรกในราชสานักนครหลวงพระบาง รั ช สมั ย พระเจ้ า
สุ ก เสริ ม (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๓๙๕) และยั งมี ก ารสื บทอดมาจนถึ ง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะที่ เมื อ งหลวงพระบาง การแสดงพระลั ก พระ
ลามของลาวนั้น ผู้แสดงแต่ งกายตามบทบาทพระ นาง ยั ก ษ์ ลิ ง
สวมหั ว โขน รู ปแบบการฟ้ อ นเป็ น ไปตามต ารา “แบบฟ้ อ น” ที่
รวบรวมจารีตและรูปแบบการแสดงต่างๆ เอาไว้ การบรรเลงดนตรี
ประกอบการแสดงฟ้ อ นพระลั ก พระลาม บรรเลงด้ ว ย วงมโหรี
ประกอบเครื่องเป่าคือ “แคน” ซึ่ งถื อ เป็ น รู ปแบบเฉพาะของการ
บรรเลงประกอบการแสดงนาฏกรรมสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
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The Lao People’s Democratic
Republic have their own performance
call “Forn Phra Lak Phra Ram”
proceeding according to literature
name Phra Lak Phra Ram one of the
important literature for Laos peoples
that had been adapted by Ramayana
story and add some faith about their
culture, spread throughout Southeast
Asia, by translating and authoring the story of Phra Lak Phra Lam around 15th century.
In the days of God Phisarn By adjusting the story to the atmosphere, environment,
belive and culture of Lao’s people. Some of a character’s name are adapt in Lao
version “Forn Phra Lak Phra Ram” or “Drama of Phra Lak Phra Ram”. Regarded as an
outstanding performing art one type of Laos that is still inherited until now. First
appeared in the royal palace of Luang Prabang The reign of the King Sukserm (Year
2371-2395) especially at Luang Prabang a dancer will dress up by the character and
wearing a Khon mask, Composed the musical instruments with a band, most important
one is "Cana" and very famous for The Lao People’s Democratic Republic."

