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Abstract
In the past, Lan Na history and its culture territory was not confined simply within
Northern Thai region as perceived today. This Lan Na area covered Tai regions which cut across
the nation state boundaries from northern Thailand to the borderland areas of Laos, Myanmar
and China. These Tai peoples, the majority groups in La Na have long continued and
developed their history and civilization, interacting with indigenous peoples and other ethnic
groups to distinguish themselves from other groups, even other Tai speaking peoples in other
regions. The study of Tai people in these borderlands began since European colonial regime
to the period of Nation State formation, and the post Nation State era. This paper attempts
to review the state of knowledge on Tai Studies in this Lan Na culture area, or Lan Na Studies.
It argues that a problem in Lan Na Studies is that this sub-area of Thai Studies is repeatedly
research on the unchanged topics. More than that many works are entrapped in localism. This
is partly because recent works done by local scholars rarely discuss their work with Lan Na
Studies done by international scholars. This paper proposes that a solution, which challenges
to Lan Na Studies scholars, is to get away from the trap of localism and to create a space for
communication and dialogue between local scholars and international scholars. Also, there is
the need to expand a boundary of Lan Na Studies to go beyond Northern Thailand.
1. เกริ่นนา
ในอดีตขอบเขตพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทย ไม่ได้ถูกจากัดอยู่ใน
เฉพาะเส้นแบ่งพรมแดนภายใต้รัฐชาติเหมือนดังปัจจุบัน แต่มีขอบเขตกว้างขวางตามหัวเมืองพื้นที่ตั้งถิ่นฐาน
ของกลุ่มคนไทหรือ “ไต” ที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขาในอาณาบริเวณชายแดนไทย
ลาว พม่าและจีน (ในปัจจุบัน) ว่ากันว่า คนไทซึ่งถูกจัดเป็นชนชาติไทกลุ่มหนึ่ง 2 คือคนกลุ่มใหญ่ มีอานาจใน
พื้นที่รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนบนกับยูนนานตอนใต้ในปัจจุบัน ได้สืบสานประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรม
ร่วมกับชนกลุ่มต่างๆ ในบริเวณดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนาน ดินแดนแถบนี้ซึ่งเคยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์อานาจ
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเอกสารทบทวนองค์ความรู้ด้านไทศึกษา เรื่อง “ไทศึกษาในเขตวัฒนธรรมล้านนา” โดย
ผศ.ดร วสันต์ ปัญญาแก้ว ซึ่งผู้เขียนทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย เสนอต่อสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2560
2 ตามที่ วิลเลี่ยม คลิฟตัน ด็อด จัดประเภทแยก ไทโยน ออกจากกลุ่มอื่นๆ ตามชื่ออาณาจักร ที่เชื่อกันว่าคือ โยนก ในหนังสือ
The Tai Race ซึ่งต่อมาถูกแปลเป็นหนังสือ ชนชาติไท ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่
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สถาปนาขึ้นโดยราชวงศ์มังราย ถูกนักวิชาการเรียกว่า “ล้านนา”3 วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของอาณาจักรไทล้านนา มีพัฒนาการสืบเนื่อง (แม้จะไม่ ต่อเนื่องมากนัก) มาอย่างยาวนาน จนกล่าวได้ว่ามี
เอกลักษณ์เฉพาะ อย่างไรก็ตามนับจากช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่า การตั้ง
บ้านแปงเมืองและสงครามกวาดต้อนผู้คนระหว่าง อโยธยากับอังวะ หงสากับเชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียง
จันทร์ ได้ส่งผลให้มีชาวไทกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โยน ลื้อ ขึน เงี้ยว (หรือที่เรียกว่า ไทยใหญ่) และคนกลุ่มอื่นๆ
โดยเฉพาะ ขมุ ยางแดง (กระเหรี่ยงพุทธ) อาข่า เข้ามาตั้งรกราก ผสมผสาน สร้างความหลากหลายทางภาษา
ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมจนกล่าวได้ว่าคือลักษณะพิเศษของพื้นที่วัฒนธรรมล้านนาที่ ยังคงมีร่องรอย สืบต่อมา
จนกระทั่งปัจจุบัน
การศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไท หรือ “ไทศึกษา” ในล้านนา หรือ “ล้านนาศึกษา”นั้น กล่าวอย่างถึงที่สุด
เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมยุโรป โดยเฉพาะการสารวจดินแดนแถบนี้โดยนักเดินทาง มิชชันนารีต่างชาติจาก
ตะวันตก กระทั่งต่อมามีข้าหลวงจากสยาม (คาว่า สยามเริ่มใช้เรียกอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4) ด้วย
ที่ได้เดินทางเข้ามาในอาณาจักรล้านนาทั้งการศึกษา การบันทึก มีเอกสารต่างๆ ที่กล่าวถึงชนชาติต่างๆ ใน
ดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะคนไท/วัฒนธรรมไท ตั้งแต่ยุคอาณานิคม ถือได้ว่าคือกาเนิดของ “ไทศึกษา” แม้ว่าจะ
ยังคงดาเนินไปในนามของรัฐราชการ หรืองานของเจ้าหน้าที่อาณานิคม กระทั่งเมื่อหลังการก่อกาเนิดเป็นรัฐ
ชาติเป็นประเทศไทย (เปลี่ยนจากสยามเป็นไทยในปี 2482) กระแสการศึกษาและสืบค้นเกี่ยวกับชนชาติไทจึง
เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ภายใต้บริบทของสงครามเย็นในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ นับจากนั้นมากล่าวได้ว่า ล้านนา
คดีศึกษา จึงถือกาเนิดขึ้นควบคู่ไปกับการขยายตัวของการศึกษาระดับสูงและแวดวงวิชาการที่ปัจจุบันเรียกกัน
ว่า “ไทยศึกษา” นั่นเอง
บทความชิ้นนี้ พยายามทบทวนรวบรวมสถานะความรู้ด้านไทศึกษาในพื้นที่วัฒนธรรมล้านนา หรือ
“ล้านนาศึกษา” (โดยเฉพาะของนักวิชาการไทย เช่น พระยาอนุมานราชธน บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ และไกรศรี
นิมมานเหมินท์ เป็นต้น)ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้น (คือหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) จนคลี่คลายมาถึงปัจจุบันทั้งนี้
เพื่อจะลองเสนอภาพเส้นทางการศึกษาด้านล้านนาคดีศึกษา ที่มี มากว่าศตวรรษ คาว่า “ล้านนาเก่า” ที่ใช้ใน
บทความนี้หมายถึง กลุ่มงานศึกษา งานเขียน ด้านล้านนาคดีในช่วงแรก ซึ่งมักจะเป็นการศึกษาล้านนาภายใต้
มุมมองของความเป็นรัฐชาติ (และอุดมการณ์ชาติไทย) และขอบเขตของงานศึกษาจากัดอยู่ในเขตภาคเหนือ
ของประเทศไทยประเด็นปัญหาของการศึกษา รวมทั้งวิธีวิทยาและการตีความจึงยังคงจากัดอยู่เพียงกรอบของ
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทยเท่ า นั้น มี ลั ก ษณะเป็ น “ท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษา”มากไปกว่ า นั้ น เรามั ก จะไม่ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ล้านนา” (ในความหมายแคบ) กับชนกลุ่มอื่นๆ หรือหัวเมืองอื่นๆ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ใน
พื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน (คือจีน ลาว พม่า และเวียดนาม) ในขณะที่ “ล้านนาใหม่” หมายถึง กลุ่ม
3

ก่อนหน้าทศวรรษ 2520 ยังมีการเรียกว่า ลานนา และปัจจุบันแม้ค่อนข้างที่ จะตกลงกันได้ ยังมีการถกเถียงถึงเรื่องชื่อเรียก
อาณาจักร ล้านนา/ลานนา อยู่ ดู ทิว วิชัยขัทคะ. ล้านนาหรือลานนา. เชียงใหม่: ทรัพย์การพิมพ์, 2530.
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งานศึกษาด้านล้านนาคดี ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 จนถึงปัจจุบันลักษณะเด่นของล้า นนาใหม่คือ เป็น
งานเขียน งานศึกษาของนักคิด นักวิชาการรุ่นใหม่ ที่คานึงถึงความสัมพันธ์อันย้อนแย้งระหว่างสยามกับล้านนา
หากจะเป็นท้องถิ่นศึกษา ก็เป็น “ท้องถิ่นศึกษาเชิงวิพากษ์ ”ประมาณเวลาในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมางาน
ศึกษากลุ่มหลังนี้ เปิดประเด็นและมีความหลากหลายมากขึ้น ที่สาคัญ การตีความเริ่มสะท้อนพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงและความจาเป็นของล้านนาคดีที่ต้องไปให้พันจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
กับเพื่อนบ้านมากขึ้น
ในส่วนต่อจากนี้ บทความจะพยายามเสนอบททบทวนสถานะความรู้และเส้นทางของล้านนาคดีศึกษา
โดยจะแบ่งแยกพิจารณากลุ่มงานศึกษาต่างๆ ตามกรอบที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
2. ล้านนาในสายตาชาวต่างชาติ
งานเขียนเกี่ยวกับล้านนายุคแรก หรือน่าจะเรียกว่า “ก่อนล้านนาคดี” (Pre Lan Na Studies)
เกิดจากความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ชนชาติไทหรือชนชาติไทกลุ่มต่างๆ เกิดจากคณะมิชชันนารี ชาว
อเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศไทย เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่
19 เป็นต้นมา คณะมิชชันนารีได้ทาการสารวจดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยและเดินทางเข้าไปในเขต
เชี ย งตุ ง พม่ า ดิ น แดนสิ บ สองปั น นาทางตอนใต้ ข องประเทศจี น และเขตเชี ย งของในประเทศลาว คณะ
มิชชันนารีได้พบกลุ่มคนไทหลายกลุ่มที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามดินแดนเหล่านี้ มีการดารงชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน และได้มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ตนพบเห็นเอาไว้ โดยบรรยายในลักษณะ
วัฒนธรรมทางสังคมเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนการศึก ษาในยุคนี้จะเป็นลักษณะบันทึกการเดินทางของชาติ
ตะวันตก ซึ่งเป็นการพูดถึงสภาพสังคมโดยรวมของชนชาติไทกลุ่มต่างๆ เช่น ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม การปกครอง เป็นต้น
ชาติอังกฤษเป็นกลุ่มชาติตะวันตกยุคแรกที่ได้เดินทางเข้ามายังดินแดนล้านนา ในขณะนั้ นในสายตา
ของชาวตะวันตกแล้ว วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ในล้านนา ล้วนเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สร้าง
ความตื่นตาตื่นใจในลักษณะของความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเขียนรายงานต่างๆ ในลักษณะของการ
บันทึกการเดินทางหรือเขียนรายงานทางราชการ จึงเป็นภาพของวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนแห่งนี้ งานเขียน
ของชาติตะวันตกเหล่านี้ได้แก่ Carl Bock, A.R. Colquhoun, L. J. Curtis, Holt Hallet, ยอร์จ เซเดย์ (1964)
ปิแอร์ โอร์ต (Pierre Oott) และงานเขียนของ เดวิด วัยอาจ (David K. Wyatt) ที่พูดถึงลักษณะของชนชาติ
ไทในยุคแรกๆ ซึ่งจะอธิบายในลั กษณะของการสารวจ เป็นความคิดเห็นหรือภาพมองจากคนภายมองที่มีต่อ
ดินแดนต่างๆ ในล้านนาและสยาม ทาให้เห็นภาพสะท้อนของสังคมยุคแรกที่ยังไม่มีการกาหนดเขตแดนที่
แน่นอน
เช่นเดียวกันกับการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัฐฉาน เรื่อง เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง ความทรงจาจาก
รัฐฉานของ มอริส คอลลิส (Morris Corris) ที่เป็นบันทึกการเดินทางในช่วงที่รัฐฉานของพม่าตกเป็นเมืองขึ้น
ของประเทศอังกฤษ ซึ่ งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาติต ะวัน ตกต้ องการที่จะเรียนรู้ วัฒนธรรมของเอเชี ย
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ตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นผลมาจากการขยายอาณานิคม เป็นอีกหนึ่งงานเขียนที่ นาเสนอให้เห็นถึงดินแดนของ
รัฐฉานและเชียงตุง ซึ่งจะมีกลุ่มชาวไทเขินอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งในขณะนั้นเชียงตุงมีอิสระอย่างมากใน
การทาการค้าและการปกครองเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับงานศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น งานของ
Scott and Hardiman (1901), Blundell (1836), Anderson ( 1871) ที่ ท าการศึ ก ษากลุ่ ม คนไทในเขตรั ฐ
ฉานทางตอนเหนือ เป็นต้น
ประเทศฝรั่งเศสเป็นหนึ่งชาติที่ให้ความสนใจในดินแดนล้านนา งานของ กามิล นอตตง (Camille
NOTTON) กงสุลฝรั่งเศส ที่ได้แปลตานานโบราณของล้านนา และตีพิมพ์ที่ปารีส จานวน 3 เล่น โดยใช้ชื่อว่า
“พงศาวดารสยาม” หรือ Annales du Siam ตีพิมพ์ปี 1926, 1930 และ 1932 (อ้างใน จอร์จ คอนโดมินัส ,
สุธาสินี ผลวัฒนะ (แปล) 2536) ที่เป็นผลงานที่สาคัญและมีประโยชน์เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมีงานของ ชอง
ริสโป (Jean RISPAUD) นายทหารระดับสูงของฝรั่งเศส ที่สนใจการใช้คาและประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาวไท
ทางใต้รวมทั้งในสิบสองปันนา โดยได้เขียนเป็นบทความตีพิมพ์ใน วารสารสยามสมาคม (Journal of The
Siam Society) ชื่อว่า “ของลักษณะนามชุมชนชาติไท” ในปี 1937 อีกด้วย
งานเขียนเหล่านี้จึงเป็นงานในยุคแรกซึ่งเชื่อว่าเป็นข้อมู ลในยุคแรกก่อนที่สยามจะเข้ามาในดินแดน
ตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นมุมมองจากชาติตะวันตกที่เป็นภาพที่ถูกมองอย่างหยุดนิ่งจากคนภายนอกที่
มองว่าเป็นวัฒนธรรมที่แปลกไปจากของตน ทาให้เห็นภาพที่ไม่มีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือมีชีวิต งาน
เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับภาพถ่ายในอดีตที่ถ่ายโดยชาติตะวันตกอันเปรียบเสมือนตัวแทนที่หยุดนิ่งของอดีต
3. ล้านนาคดีศึกษาภายใต้ปลายปากกาของข้าราชการสยาม
การศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไทของข้าราชการ (และนักวิชาการ) สยาม (รวมทั้งที่ปรึกษาชาวตะวันตก
นั้นเอง) เริ่มมีอย่างจริงจังเมื่อมีกระบวนการสร้างรัฐชาติ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคนี้รัฐส่วนกลางหรือรัฐบาลสยาม
เข้ามารวบรวมหัวเมืองต่างๆ ซึ่งก่อนหน้าที่รัชกาลที่ 5 จะทาการปฏิรูปการปกครอง ดินแดนส่วนต่างๆ ของ
สยามได้มีการแยกออกเป็นมณฑลและมีระบอบการปกครองอิสระของตนเองแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
รั ฐ บาลสยามที่ มี ศู น ย์ กลางอยู่ ที่ กรุ ง เทพมหานคร แต่ เ มื่ อ เข้ า สู่ ยุ ค สมัย ใหม่ที่ ต้ อ งอธิ บ ายต่ อ โลกภายนอก
โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มาพร้อมกับการล่าอาณานิคม สยามจึงจาเป็นที่จะต้องสร้างสานึกของความเป็นชน
ชาติเดียวกันให้เกิดขึ้น ภายใต้นโยบายการปฏิรูปการปกครองเข้าสู่ส่วนการ
ในยุคนี้จึงความสาคัญกับ การนิยามความเป็นไทยมากขึ้น โดยจะอธิบายว่าชนชาติไทยที่อาศัยอยู่ใน
ดินแดนที่เรียกว่าสยามประเทศ เป็นกลุ่มคนที่มาจากที่เดียวกันอันแสดงให้เห็นถึงการมีรากเหง้าและต้นกาเนิด
ที่ชัดเจน อันเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นในการรวบรวมดินแดนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่ อสร้าง
ชาติไทยและพยายามหลีกหนีจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ฉะนั้นการศึกษาในยุคนี้จึงเน้นไปที่การ
ค้นหาถิ่นกาเนิดของชนชาติไท เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะของความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติและขอบเขตดินแดนที่ชัดเจน โดยหลีกหนีจากการใช้คาอธิบายในลักษณะทางวัฒนธรรมที่เคยใช้มาใน
อดีต
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งานศึกษาในยุคนี้ได้แก่ งานของ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (2505), สมเด็จมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส (2514), พงศาวดารโยนกและพงศาวดารไทยในฝ่ายเหนือ ของพระยาประชากิจกรจักร
(แช่ม บุนนาค) (2515), เรื่องของชนชาติไทย ของพระยาอนุมานราชธน (2483) และงานค้นคว้าเกี่ยวกับชน
ชาติไทยของหลวงวิจิตรวาทการ (2512) และผลงานสาคัญของ ขุนวิจิตรมาตรา (2518) เรื่องหลักไทย ที่
อธิบายความเป็นมาของชนชาติไทที่มาจากภูเขาอันไต ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสาคัญที่ใช้อ้างอิงการมีตัวตนของชน
ชาติไทยที่กล่าวมาถึงปัจจุบัน
งานศึกษาเหล่านี้ระบุว่าชนชาติไทมาจากทางตอนใต้ของจีนและถือว่ามีรากเหง้ามาจากที่เดียวกันมี
พื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ที่คล้ายคลึงกันและได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศไทยและได้
กระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ จนเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน
เมื่อสยามได้รวบรวมดินแดนต่างๆ ให้อยู่ภายใต้รัฐบาลสยามได้แล้วนั้น การสร้างความมีสานึกร่วมกัน
ในท้องถิ่นต่างๆ จึงเกิดขึ้น รัฐบาลสยามพยายามให้ความสาคัญกับท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้มีสานึกในความเป็น
ชาติร่วมกันโดยไม่รู้สึกว่ามีความแปลกแยก โดยในสมัยการปกครองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการจัด
ให้ทุกจังหวัดจัดหาข้อมูลเบื้องต้นทางด้านภูมิศาสตร์ โบราณสถาน และสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและบุคคลสาคัญในจังหวัดของตน เพื่อรวบรวมสู่สภาวัฒนธรรม จึงมีผลให้หน่วยงานราชการของ
ไทยได้มีการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไท เพื่อยื นยันถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ดินแดนสยาม
มากยิ่งขึ้น
การศึกษาความรู้ไทศึกษาของราชการไทยนั้น ยังคงสืบต่อมากระทั่งทศวรรษ 2520 อันเป็นช่วงเวลาที่
กล่าวได้ว่า ไทศึกษา/ล้านนาคดี เริ่มสะท้อนความเป็นการเมืองของความรู้อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือใน
สายตาของรัฐราชการ การทางานด้านไทศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักคือการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของชาติไท
กลุ่มต่างๆ ว่ามีจุดกาเนิดมาจากที่เดียวกันและมารวมอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาของ
รัฐบาลไทยในยุคนี้จึงมีการสนับสนุนในด้านไทศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายความเป็นชาติของรัฐไทย
จารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1309 ของสานักนายกรัฐมนตรี (2510) เป็นการศึกษาที่พยายามอธิบาย
ต้นกาเนิดของคนไทยว่ามาจากจีนและถูกรุกรานหนีร่นมาทางตอนใต้จนมาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าและเป็นบรรพ
บุรุษของคนไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสนับสนุนแนวคิดการมีต้นกาเนิดของรัฐไทย
บันทึกการเดินทางของ ดร. บรรจบ พันธุเมธา (2520) เรื่อง กาเลหม่านไต เป็นการเข้าไปศึกษาใน
เรื่องภาษาของชาวไทใหญ่ในรัฐฉานในลักษณะของการท่องเที่ยว โดยเห็นว่าคนไทในรัฐฉานมีภาษาที่มีพื้นฐาน
เช่นเดียวกับคนไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยใน
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นการศึกษาเกี่ยวกับไทศึกษา จึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทมากขึ้น เช่น การแปลและ
เรียบเรียง บันทึกสิบสองพันนา ของ หลี ฟูจีน(2527) โดยคณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ ยวกับจีน
ในเอกสารภาษาจีน สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการบรรยายถึงลักษณะความเป็นมาด้านต่างๆ ของสิบสองพัน
นา เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศ ภาษา เป็นต้น อันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐไทย
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นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยออกมาอีกอย่างต่อเนื่อง เช่น การแปลและ
เรียบเรียงชนชาติไท ของ เฉาเสิงจางและจางหยวนซิ้ง (2530) คนไทใต้คง ไทใหญ่ในยูนนาน ของสถาบันไทย
ศึกษา ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(2538) และ ประวัติศาสตร์ชนชาติไท ของ กัญญาลีลาภัย (2544) เป็นต้น
งานของ สุชาติ ภูมิบริรักษ์ (2525) เรื่อง สืบประวัติชาติไทย น่านเจ้า: อาณาจักรใคร? ก็เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับต้นกาเนิดของคนไทย โดยสนับสนุนแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากประเทศจีนและอพยพลงมาจนกลายมา
เป็นคนไทยในปัจจุบัน
4. กาเนิดไทยศึกษาแบบอเมริกันและล้านนาคดีในฐานะ “ท้องถิ่นศึกษา”
ในงานศึกษาของ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2555) เรื่อง “ทวนคลื่นความคิดกึ่งศตวรรษไทยศึกษา”
อานันท์ได้กล่าวถึงไทยศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นภายใต้ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาล
ไทยและสหรัฐอเมริกา โดยไทยศึกษาในอเมริกาเกิ ดขึ้นได้เกิดขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1947 ภายใต้โครงการ
Cornell Thailand Project ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ โดยศาสตราจารย์ ลอริสตัส ชาร์ป (Lauriston Sharp)
โดยเป็นความต้องการความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของรัฐบาลอเมริกา ด้วยโครงการดังกล่าวทาให้
เกิดการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมและวิทยาประยุกต์ในประเทศขึ้น จนในปี 1950 ก็ได้มีการจัดตั้งโครงการ
เอเชี ย อาคเนย์ศึก ษาขึ้น ในมหาวิ ท ยาลั ยคอร์ แนลล์ ได้ มี นั ก วิ จัย และนั กศึก ษาปริญ ญาเอกศึกษาเกี่ ยวกับ
สังคมไทยเป็นจานวน 15 หนึ่งในนั้นมีงานของ Konrad Kingshillศึกษาเรื่องหมู่บ้านในเชียงใหม่
และในช่วงปี 1950 ก็ได้มีศูนย์ไทยศึกษาเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย ณ เมือง
เบอร์ ก เลย์ โดยมี John E. de Young นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาชาวอเมริ กั น คนแรกที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หมู่ บ้ า นใน
เชี ย งใหม่ และยั ง ได้ จั บ มื อ ร่ ว มกั บ Walter F. Vella จั ด ตั้ ง โครงการ Modern Thailand Studies ขึ้ น ใน
Institute of Eas Asiatic Studies โดยได้ มี Mary R. Hass นั ก ภาษาศาสตร์ ที่ ไ ด้ ผ ลิ ต พจนานุ ก รม ไทย –
อังกฤษ เข้ามาเป็นกาลังสาคัญ
การจัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาทั้ง 3 แห่งถือเป็นการวางรากฐานไทยศึกษาในอเมริกาเพื่อการเข้ามารักษา
สิทธิประโยชน์ของรัฐบาลอเมริกา จึงเกิดการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ดังปรากฏให้เห็นการให้การทุ่มเท
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ประเทศไทยโดยรัฐบาลอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร ตารวจ การพัฒนา
ชุมชน การคมนาคมและการศึกษา เช่น การจัดตั้ง Agricultural Development Council ด้วยการสนับสนุน
ของมู ล นิ ธิ ร็ อ คกี้ เ ฟลเลอร์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จั ด ตั้ ง United States Operations
Mission เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการไทย และ การมอบทุนฟูลไบร์ทแก่รัฐบาลไทยเพื่อให้นักเรียนได้ไป
ศึกษาในอเมริกา (อานันท์: 2555)
ไทยศึกษาในอเมริกาเฟื่องฟูมากที่สุดในช่วงทศวรรษ 1960 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เอเชียอาคเนย์
ศึกษาในมหาลัยต่างๆ ในอเมริกาถึง 7 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสเองเจอลิส (University of California at Los Angles)
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2. ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio University, Athen)
3. ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University)
4. ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawaii)
5.ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington at Seattle)
6. ศูนย์ที่มหาวิยาลัยมิชิแกน (University of Michigan)
7. ศูนย์ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา (Indiana University)
การเกิดขึ้นของศูนย์ไทยศึกษาดังกล่าว อานันท์ (2555) กล่าวว่าเป็น “ความสัมพันธ์อย่างพิเศษ”
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย ที่มีความเห็นสอดคล้องกันระหว่างรัฐบาลเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ที่ต้องการเปิดระบบเสรีอย่างเต็ม ที่และต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฝ่าย
สหรัฐอเมริกาก็ต้องการขยายอิทธิพลและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยเพื่อป้องกันลัทธิคอมมิวนิส ในช่วงนี้จึงมีนักวิชาการหลั่งไหลเข้ามาศึกษาในประเทศไทยจานวน
มาก มีนักวิชาการที่เข้ามาศึกษาเฉพาะในภาคเหนือ 56 คน (อานันท์ 2555: 25) อานันท์ให้ความเห็นว่า
การศึกษาไทยศึกษาของอเมริกายังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก เพราะเน้นลักษณะพิเศษมากจนเกินไปทาให้มองไม่
เห็นความเป็นจริงของสังคมไทย ด้วยเป็นการพรรณนาจากมุมมองและระบบคุณค่าของอเมริกา อย่างไรก็ตาม
งานศึกษาที่เกี่ยวกับไทยศึกษาที่ดีที่สุดในยุคนี้ มีเพียง 2 เล่มคือ (อานันท์ 2555: 59) คือ งานของ William
Skinner (1957) ศึกษาเรื่องสังคมคนจีนในกรุงเทพฯ และMichealMoerman (1968) ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการเกษตรของชาวนาภาคเหนือ
การศึกษาของรัฐไทยในยุคนี้ เป็นการพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนต่างๆ ที่อยู่บริเวณ
ชายขอบของประเทศไทยเพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด รวมของวั ฒ นธรรมต่ า งๆ ของชนชาติ ไ ทที่ มี ป ระเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลาง โดยอธิบายว่ามีถิ่นกาเนิดและเชื้อสายเดียวกัน และคนไทกับคนไทย คือชนชาติเดียวกันในปัจจุบัน
และเริ่มมีการสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลอเมริกาเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความเป็นชาติ
ภายใต้บริบทของการเมือง
กล่าวได้ว่า ล้านนาคดีศึกษา ในช่วงนี้ คือจุดเริ่มต้นของกลุ่มงานเขียนเกี่ยวกับ ท้องถิ่นศึกษา ใน
ภาคเหนือ ที่ต่อมาจะเฟื่องฟูอย่างมากหลังทศวรรษ 2520 เรื่อยมาจนถึงราวๆ ปลายทศวรรษ 2540
การศึกษาในกลุ่มนี้เป็นการศึกษาโดยนักวิชาการไทยและนักวิชาการอีกไม่น้อยในท้องถิ่ น พวกเขา
เหล่านี้คือคนที่เกิดในท้องถิ่น หรือได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มาเป็นเวลายาวนาน
พอสมควร เช่น ไกรศรี นิมมานเหมินทร์, ประคอง นิมมานเหมินทร์, บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, แสน ธรรมยศ, มณี
พยอมยงค์ ฯลฯ เป็ น ต้ น จึ ง ท าให้ มี ส านึ ก ของการเป็ น คนในท้ อ งถิ่ น และเห็ น ว่ า ท้ อ งถิ่ น ของตนเองมี
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ตนเอง
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งานเขียนของไกรศรี นิมมานเหมินทร์ นับว่ามีอิทธิพลและสร้างคุณูปการด้านล้านนาคดีศึกษาอย่าง
สาคัญ เช่นบทความเรื่อง“เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ที่ได้รับยกย่องให้เป็นผลงานชั้นยอด ไกรศรี คือ หนึ่งใน
แกนนาสาคัญของกลุ่มนักคิด นักเขียน ที่ทางานกับหนังสือพิมพ์ “คนเมือง” ในเชียงใหม่ ร่วมกันรณรงค์
เคลื่อนไหวให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จนสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ได้ในปี พ.ศ.
2507 และไกรศรี คือ หนึ่งใน “คณะอนุกรรมการดาเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัย ” โดยได้รับมอบหมายให้
ทางานสาคัญคือ การพิจารณาการก่อสร้าง ออกแบบ และจัดหาครุภัณฑ์ให้ อีกทั้งยังเป็นผู้คัดเลือกบุคลากร
ประจาคณะสังคมศาสตร์ในยุคนั้นอีกด้วย4
ผลงานของ ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ ปรากฏออกมาชิ้นแรกคือ หนังสือ เครื่องถ้วยชามสันกาแพง ตี
พิมพ์ปี พ.ศ. 2503 และมีบทความออกมาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยเหมืองฝายของพระยา
เม็งราย, เทพารักษ์นครเชียงใหม่ของชาวละว้า และ หายนต์ – อัณฑะศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น5 ผลงานของไกรศรีมี
บทบาทและความสาคัญอย่างมากต่อล้านนาคดีศึกษา แต่อย่างไรก็ตามยังคงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคน
ล้านนาที่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบคิดความเป็นรัฐชาติไทย ด้วยประสบการณ์ทางวิชาการและการให้การสนับสนุน
ส่งเสริมนักเรียนทุนจานวนมาก และการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในเชียงใหม่ ทาให้เขาได้ทาประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติและเข้าไปเป็นหนึ่งในคระกรรมการชาระประวัติศาสตร์ในสานักนายกรัฐมนตรี
ไกรศรีคือบุคคลที่มีผ ลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ โดยได้ทุ่มเทเวลาและแรงกายใน
การศึกษาค้นคว้าด้านล้านนาคดีอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับการศึกษาของ สงวน โชติสุขรัตน์ ที่เป็นการศึกษา
และรวบรวมตานานพื้นเมืองต่างๆ โดยได้ทาการปริวรรตและรวบรวมขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ
บุคคลสาคัญและให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานต่างๆ ด้วย
งานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ศึกษาชีวิตของชาวเขาและชาวไทยกลุ่มต่างๆ ในเชียงราย รัฐฉาน
ของพม่าและสิบสองปันนา ในช่วง 2496 – 2503 และได้พิมพ์เป็นหนังสือชื่อ 30 ชาติในเชียงราย (2493) และ
ไทยสิบสองปันนา (2498) ถือเป็นงานในยุคต้นๆ ที่ทาการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทในมุมมองของนักมานุษยวิทยา
และถือเป็นเอกสารชิ้นสาคัญที่มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน
ส่วนผลงานการบันทึกภาพถ่าย งานของบุญเสริม สาตราภัย (2523) ซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของไกรศรี
นิมมานเหมินท์ ก็ถือว่ามีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ บุญเสริม เป็นนักหนังสือพิมพ์และ
ช่างภาพ ที่มีการบันทึกภาพเรื่องราวของล้านนาในอดีตรวมทั้งกลุ่ม คนไทกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในล้านนา ทาให้เห็น
ถึงดินแดนล้านนาในอดีตและการอยู่รวมกันของกลุ่มคนไทต่างๆ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีการเขียนงานในเชิง

4 วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ). ตัวตนคนเมือง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ไกรศรีนิมมานเหมินทร์. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2555.
5 Gehan Wijeyewarden. ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ พ.ศ. 2455 – 2535.ใน ตัวตนคนเมือง. วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ). ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2550, หน้า 4-5.
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วิชาการมากนักแต่ภาพถ่ายเมื่อครั้งอดีตของเขาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่นนิยมในตัวของเอาเองมิใช่
น้อย
ผลงานส่วนหนึ่งช่วงแรกของล้านนาคดีท้องถิ่นศึกษานี้อันที่จริง คือผลิตผลจากการทางนร่วมกันของ
นักวิชาการต่างประเทศและปราชญ์ท้องถิ่น เช่นงานปริวรรตตานาน และงานศึกษาเรื่อง ตานานวรรณกรรมใน
ล้านนาของ สิงฆะ วรรณสัย (2524) อันเป็นเอกสารชิ้นสาคัญที่ได้รับอิทธิพลมาจนกระทั่งปัจจุบัน รวมไปถึง
งานของ ส. สุวรรณภาชน์ (2521) หรือ สุทธวารี สุวรรณภาชน์ เรื่อง พระราชชีวประวัติพระแม่เจ้าจามะเทวี
บรมราชนารี ศรีสุริยวงษ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย อันเป็นงานที่พูดถึงประวัติของพระนางจามเทวีกษัตรี
แห่งนครหริภุญชัย (ลาพูน) ที่เป็นผลงานท้องถิ่นศึกษาที่สาคัญ กระนั้นการศึกษาในยุคนี้จึงมีความหลากหลาย
เป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ตานาน ความ
เชื่อ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติบุคคลสาคัญ เป็นต้นในกลุ่มนี้มักจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนักท้องถิ่นนิยม
ที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รู้จัก
ผลงานของ ทวี สว่ า งปั ญ ญากู ร ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ชนชาติ ไ ทกลุ่ ม อื่ น โดยเฉพาะการศึ ก ษา
เปรียบเทียบกลุ่มคนไทที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทยเพื่อการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับ
ดินแดนในล้านนาในด้านต่างๆ เช่น ตานานเมืองเชียงตุง (2527), ตาราภาษาไทใต้คง (2537) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ศึกษาที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลยิ่งเกี่ยวกับการรับรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
ล้านนาในแนวใหม่ คือ งานศึกษาเรื่อง “คนยองย้ายแผ่นดิน” ของแสวง มาละแซม (2538) ที่อธิบายถึงการ
อพยพและการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยองที่อพยพมามายัง จังหวัดลาพูน ดินแดนส่วนหนึ่งของล้านนา
จนกลายเป็นที่ยอมรับของของวงวิชาการไทศึกษาและเปรียบเสมือนเป็นตาราเล่มสาคัญสาหรับการศึกษากลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยอง
5. ล้านนาคดีศึกษาร่วมสมัย จากภาคเหนือของประเทศไทยสู่แดนดินของเพื่อนบ้าน
ล้านนาคดีศึกษาในยุคนี้เป็นการศึกษาที่แยกการศึกษากลุ่มชนชาติไท ออกเป็นกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน
ได้แก่ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทยวน เพื่อเป็นการศึกษาลักษณะหรืออัตลักษณ์ของแต่ละชนชาติ โดย
การศึกษาจะแตกแขนงออกไปทั้งทางด้านมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นต้น ดัง
งานศึกษาของ สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธ์ (2543) ในบทความเรื่อง สามทศวรรษไทศึกษากับไทยศึกษา: การ
เปรียบเทียบสังคมและวัฒนธรรมไท ที่ได้ทาการศึกษาสถานภาพไทยศึกษาในเชิงวิพากย์และได้ทาการจาแนก
แนวคิดเกี่ยวกับไทศึกษาไว้ 3 แนว ได้แก่ แนวจารีต แนวมานุษยวิทยา และแนววัฒนธรรมชุมชน และพยายาม
ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างไทศึกษากับการศึกษาสังคมไทย (ไทยศึกษา) ที่มีการศึกษากันมากขึ้นในยุค
ปัจจุบัน
ด้านมานุษยวิทยามีงานศึกษาสถานะความรู้ด้านไทศึกษาของ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2541) ได้มีการ
รวบรวมไว้ในชุดโครงการประเมินสถานภาพไทศึกษา การผสมผสานทางชาติพันธุ์และการแลกเปลี่ยนทาง
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วัฒนธรรม ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเอกสารทั้งหมด 307 ชิ้น โดยได้แบ่งกลุ่มเอกสารเนื้อหาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ศึกษาด้านไทศึกษาไว้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มไทใหญ่ หมายถึง ไทยอาหม ไทคาตี่ ไทพาเกในอินเดีย ไตในพม่า และไทใต้คงในจีน
2. กลุ่มไทลื้อ หมายถึง ไทลื้อในสิงสองปันนา แคว้นยูนนานในจีน ยองและเขินในพม่าและไทยวนใน
เชียงใหม่
3. กลุ่มลาว-ไทดา หมายถึงไทดา ไทแดง ไทขาว ในลาวและเวียดนาม
4. กลุ่ม Proto –tai หมายถึง กลุ่มที่พูดภาษาไทดั้งเดิมอื่นๆ เช่น จ้วง นุง และสุ่ย เป็นต้น
และได้จาแนกเอกสารตามลักษณะของผู้เขียนผลงานการศึกษา ได้ 3 กลุ่ม คือ
1. นักวิจัยท้องถิ่น หมายถึง นักวิจัยที่เป็นคนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษาเองหรือคนในประเทศที่ชาติ
พันธ์นั้นอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
2. นักวิจัยชาวไทย ซึ่งเขียนทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. นักวิจัยชาวตะวันตกและญี่ปุ่น ซึ่งเขียนเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน
การศึกษาครั้งนี้ พบแนวทางในการศึกษาไทศึกษา 5 แนวทาง ได้แก่
1. การศึกษาลักษณะดั้งเดิมทางชาติพันธุ์
2. การศึกษาการแลกเปลี่ยนและการรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรม
3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
4. การศึกษาประวัติศาสตร์ของการผสมผสานทางชาติพันธุ์
5. การศึกษาความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ์
อย่างไรก็ตาม อานันท์ (2541) ได้กล่าวว่า การศึกษา 2 การศึกษาไทศึกษาที่ผ่านมาจะมีอยู่มากใน 2
แนวทางแรก ส่วน 3 แนวทางหลังยังมีอยู่จานวนน้อย เนื่องจากจากัดอยู่ในหมู่นักวิชาการชาวตะวันตกบางกลุ่ม
และนักวิชาการไทยส่วนน้อย ซึ่งมีกรอบความคิดพื้นฐานที่ให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยการนาเสนอแนวคิดทฤษฎี เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม
การผสมผสานทางชาติพันธุ์ การทาให้เป็นไท และการสร้างความเป็นตัวตนทางชาติพันธุ์ เป็นต้น
อานันท์ (2541) ยังได้ให้ความเห็นว่าการศึกษาใน 3 แนวทางหลังยังคงมีประเด็นที่ต้องตอบคาถามให้
ได้ นั่นคือ ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนของกลุ่มชาติพันธ์ไทกับกลุ่มท้องถิ่น
อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ด้วยกันว่าพัฒนาไปในทิศทางใด ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างในประวัติศาสตร์แต่
ละพื้นที่ ซึ่งคงต้องการความหลากหลายระหว่างแนวคิดต่างๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ รัตนาพร เศรษฐกุล (2540) ได้ทาการประเมินสถานภาพไทศึกษา:
ประวัติศาสตร์ พบว่ามีงานศึกษาประวัติศาสตร์ไทจานวนมาก โดยเฉพาะในรูปบทความทั่วไป งานเขียน
ประวัติศาสตร์ไทที่เผยแพร่ในปัจจุบันเท่าค้นหาในประเทศไทยและการติดต่อกับต่างประเทศมีลักษณะแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางประวัติสาสตร์ในประเทศนั้นๆ และสภาวการณ์ภายในประเทศนั้นๆ ด้วย โดยมี
ข้อเสนอให้มีหัวข้อการศึกษาประวัติศาสตร์รวมเพื่อทาการศึกษาพัฒนาการของรัฐไททั้งหมด
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การศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ของชนชาติไท ของสุภางค์ จันทวานิช และวิมาลา ศิริพงษ์ (2542) เรื่อง
ระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไทย: การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่องไทศึกษา ได้ประมวลองค์
ความรู้ระบอบการปกครองเกี่ยวกับชนชาติไท 5 กลุ่ม ได้แก่ ไทอาหม ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลาว และไทดา-ไทขาว
ที่แสดงให้เห็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือมีระบบเรียกเมืองเหมือนกัน มีการแบ่งเป็น 2
ชนชั้นหลักๆ คือ ชนชั้นปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครอง
นอกจากนี้ยังมีการพยายามรวบรวมสถานไทศึกษาในด้านต่างๆ งานของ ศิริพร ณ ถลาง (2541) เรื่อง
การประเมินสถานภาพไทศึกษา: คติชาวบ้านและวรรณกรรม เป็นการสารวจองค์ความรู้ วิเคราะห์แนวทาง
การศึกษาคติชนและวรรณกรรมชนชาติไทย, นฤมล หิญชีระนันทน์ (2541) เรื่อง การประเมินสถานภาพไท
ศึกษา: ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม, และงานของธีระพันธ์ เหลืองทองคา (2541) เรื่องการประเมิน
สถานภาพไทศึกษา: ภาพรวมองค์ความรู้ไทศึกษา โดยเป็นการประเมินสถานภาพไทยศึกษาโดยสังเคราะห์
ภาพรวมองค์ความรู้ออกเป็น 10 ด้านคือ 1. การผสมผสานทางชาติพันธุ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 2.
คติ ช าวบ้ า นและวรรณกรรม 3. ความเชื่ อ ทางศาสนาและวรรณกรรม 4. สถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปกรรมและ
หัตถกรรม 5. ระบบการเมืองการปกครอง 6. ระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศ 7. ภาษาและภาษาศาสตร์ 8.
โบราณคดี 9.ประวัติศาสตร์ 10. กาเนิดไท การศึกษาสถานภาพไทศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาภาพรวม
ทั้งหมดของไทศึกษาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ
ทางฝั่งนักวิชาการจีน มีงานศึกษาของ ไป๋ ฉุน(2545) เรื่อง ไทศึกษาในจีน เป็นการรวมรวมเอกสารไท
ศึกษาในจีนซึ่ง เป็นการพยายามศึกษาสถานะความรู้ไทศึกษาในประเทศจีนตั้งแต่ยุ คเริ่มแรก โดยจีนพยามยาม
พิสูจน์ว่าการแผ่อิทธิพลของจีนมิได้ก่อให้เกิดการอพยพของคนไทลงใต้จนไปสู่การตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน และอาณาจักรน่านเจ้าก็มิใช่อาณาจักรของคนไท และเมื่อเกิดประเด็นนี้ไทศึกษาทั้งในไทยและจีน ต่าง
พยายามค้นหาคาตอบว่า คนไทย/คนไท มาจากไหน? และพบว่า คนไท กับจ้วงคือกลุ่มตระกูลเดียวกัน โดย
ชาวจีนเชื่อว่า ไทกับจ้วง มีบรรพบุรุษเดียวกันคือชาวไป่เยว่ และถูกแบ่งแยกเป็นคนละชาติในภายหลัง จนมี
สถาปนาสถาบันวิจัยประวัติชนชาติไป่เยว่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของ คูมิโกะ คาโต้ (2544) ที่ทาการศึกษา
เอกสารไทลื้อในประเทศจีน ลาวและประเทศไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อทั้ง 3
ประเทศ
กล่าวได้ว่า การศึกษาล้านนาคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา นอกจากจะเป็นการศึกษาที่แ ยก
ออกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจน และยังคงเน้นการศึกษาในลักษณะของทฤษฎีการอพยพย้ายถิ่นฐาน การรื้อ
ฟื้นหรือการยึดมั่นในความคิดเรื่องเชื้อชาติเป็นหลัก อันเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของรัฐ เป็นสาคัญซึ่งงาน
ศึกษาเหล่านี้จะออกมาให้เห็นในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ บทความ หรือบทความในเชิงสารคดี และยังคงมีกลิ่น
ไอของลักษณะท้องถิ่นนิยมอยู่อย่างเข้มข้น
ในเอกสารสถานภาพการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ไ ท และวรรณกรรมของคนไทย เรื่ อ ง การศึ ก ษา
วัฒนธรรมชนชาติ ของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (มปป.)ได้รวบรวมเอาบทความและเอกสาร
เกี่ยวกับการศึกษาชนชาติไท ได้แสดงให้เห็นถึงการพยายามศึกษาชนชาติไทตลอดระยะเกือบศตวรรษที่ผ่านมา
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จากการรวบรวมเอกสารดังกล่ าวท าให้เห็นภาพในมุมกว้างของไทศึกษาว่ายังคงมีจากัดอยู่มากในแง่ ของ
ประเด็นการศึกษา นักวิชาการไทยส่วนใหญ่ยังคงยึดติดของจิน ตภาพในเรื่องของดินแดน วัฒนธรรม เชื้อชาติ
ภาษาและวรรณกรรม ดังความคิดเห็นของ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร (2542) ที่กล่าวว่า การศึกษาประวัติศาสตร์
ชนชาติไท หรือ ไทศึกษา ในประเทศไทยตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 – 1960 ยังคงมาจากจินตภาพบริสุทธิ์
เช่น สมมุติฐานของหลวงวิจิต รวาทการที่ว่าคนไทมาจากเทือกเขาอัลไต หรือไม่ก็เกิดจากการคาดคะเนที่ยัง
ไม่ได้รับการสอบสวนให้ดีเสียก่อน และการใช้หลักฐานประเภทตานานท้องถิ่นด้วยอารมณ์โรแมนติกมากกว่า
การใช้วิธีการวิเคราะห์ตามหลักตรรกศาสตร์ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้การศึกษาชนชาติไทในประเทศไทย
ยังไม่มีหลุดออกจากมิติความคิดวิเคราะห์ในแบบเดิมมากนัก
ในขณะที่วงการศึกษาไทศึกษาในต่างชาติ มีความพยายามศึกษาในลักษณะของความสัมพันธ์ของหรือ
การผสมผสานกันทางกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น มีนักวิชาการชาวฝรั่งเศสหลายท่านได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับชนชาติ
ไท โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่ า “ชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยา” (ethnology) เช่ น Charles Anrchaimbault (1971) และ
Georges Condominas (1975) เป็นการศึกษาที่มุ่งค้นคว้ารายละเอียดขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่อา
จะได้รับอิทธิพลจากแหล่ งต่างๆ ตามที่ ปรากฏในพิธีกรรมความเชื่อ เพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติของ การ
ผสมผสานขององค์ประกอบวัฒนธรรมเหล่านั้น รวมถึงบทบาทของกลุ่มชนต่างๆ ที่ร่วมอาศัยอยู่ในดินแดน
เดียวกัน (อานันท์: 2555)
ในล้านนาพบงานของ Donald Swearer (1974) (อ้างใน อานันท์ : 2555) ที่พยายามชี้ให้เห็นการ
ผสมผสานทางชาติพันธุ์ระหว่างชนชาติ 3 กลุ่ม คือ ลัวะ ชนพื้นเมืองเดิม ของ กลุ่มผู้ปกครองเดิม และไทยที่
เข้ามาใหม่ ซึ่งปรากฏอยู่ในตานานระหว่างพระนางจามเทวีกับขุนหลวงวิลังคะ และการชิงเมืองหริภุญไชยของ
พระยามังราย งานของ Shingeharu Tanabe (1998) เป็นอีกชิ้นงานที่สาคัญที่ทาการศึกษาความเชื่อในเรื่อง
การนับถือผีบ้านของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา นอกจากนี้ยังมีงานของ B.J. Terwiel (อ้างใน อานันท์:2555)
ได้เสนอวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อจากพิธีกรรมที่พบเห็นในสังคมของชนชาติไทกลุ่มต่างๆ โดยพยายาม
แยกแยะลักษณะร่วมส่วนใหญ่ออกจากกัน ซึ่งอาศัยรายงานของนักมานุษยวิทยาที่บันทึกไว้เป็นหลัก
6. บทสรุป สู่ “ล้านนาใหม่” ทางออกจากวังวนท้องถิ่นศึกษา
จากการทบทวนผลงานด้านไทศึกษา กระทั่งปัจจุบัน พบว่า สถานะของการศึกษายังคงติดกับดักของ
การศึกษาในเรื่องของเขตแดน และจารีตแบบเดิม ซึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือด้านวิชาการในหลายๆ ด้าน
เพื่อให้เกิดการกระจายทางด้านความคิดและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ทั้งนักวิชาการตะวันตก จีน และ
โดยเฉพาะนักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด
สถานภาพการศึกษาล้านนาคดีที่ผ่านมามีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของสังคมและกระแสโลกโดยนักวิชาการ นักคิด นักเขียน ได้พยายามศึกษาชนชาติไทแต่ละกลุ่มเพิ่มมาก
ขึ้น ได้มีงานศึกษาเกี่ยวกับชนชาติไทออกมาหลายด้าน เช่น ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม วัฒนธรรม อัตลักษณ์
นิทาน ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เป็นต้นโดยผลการศึกษาเหล่านี้ได้ออกมาในรูปของ หนังสือ
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บทความ รวมถึงวิทยานิพนธ์ เป็นจานวนมาก ซึ่งได้แยกเป็นการศึกษาออกเป็นแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชัดเจน
โดยได้พยายามเชื่อมโยงบริบทต่างๆ เข้ามาขยายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของกลุ่มชาติพันธุ์ไท และเริ่มมีการ
สืบค้นข้อมูลที่มีทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่จะเป็น เรื่องของการอพยพย้ายถิ่นฐานและการ
พัฒนาการทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท เช่น อานันท์ กาญจนพันธ์ (2439) สถานภาพการวิจัยพัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่, ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ ของ นันทสิงห์ (2540) และ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2544),
เรียวกะ ไกเซะ(2542) เรื่อง ผู้อพยพไทใหญ่ในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า : การตั้งถิ่นฐานและกระบวนการ
ผสมผสานกลมกลืน พ.ศ. 2505 3 2540),เรณู อรรฐาเมศร์ (2546) เรื่อง ประวัติศาสตร์ชุมชนไทใหญ่ท้องถิ่น
ภาคเหนือ ลุ่มแม่น้าสาว แม่กก และแม่มาว, ปณิธิ อมาตยกุล (2547) การย้ายถิ่นของชาวไทใหญ่เ ข้ามาใน
จังหวัดเชียงใหม่งานศึกษาของ แสวง มาละแซม (2538) ถือเป็นงานที่ให้ความสนใจด้านชาติพันธุ์ไทยองเป็น
หลัก ซึ่งประเด็นการศึกษาจะเน้นหนักในเรื่องการอพยพเคลื่อนย้ายของคนยองมายังจังหวัดลาพูน , รัตนาพร
เศรษฐกุล (2537) การคงอยู่และการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท : กรณีศึกษา
หมู่บ้านยอง ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ผ่องพรรณ ปาละพงศ์ (2556) เรื่อง ลุกเมือง
ยอง มาฮอดล้านนา,สงวน โชติสุขรัตน์ (2512) ไทยยวน – คนเมือง เป็นต้น
การศึกษาล้านนาคดีเริ่มจากการศึกษาโดยชาวต่างชาติ ที่มองความแตกต่างของวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ของความตื่นเต้นพร้อมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ ต่อมาเมื่อก่อกาเนิดรัฐชาติล้านนาจึงถูกจากัดอยู่ภายใต้
ของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ คาอธิบายหรือการศึกษาจึงจากัดอยู่ภายใต้ช่วงเวลาและยุคสมัยที่มีรัฐชาติเป็น
ตัวกาหนด แม้แต่การศึกษาในยุคท้องถิ่นนิยม ก็ยังคงเน้นย้าเอกลักษณ์ วัฒนธรรม เฉพาะที่อยู่ภายใต้เขตแดน
ของความเป็นรัฐชาติอยู่นั่นเอง
อย่างไรก็ดีการศึกษาในครั้งนี้มีความตั้งใจให้เห็นภาพของสถานการศึกษาล้านนาคดี โดยพยายามทา
ให้เห็นภาพของการศึกษาที่ยังคงมีลักษณะของความสืบเนื่องภายใต้แนวคิดรัฐชาติ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า
งานศึกษาในแต่ละช่วงสมัยล้วนมีคุณค่าทางการศึกษาหากแต่ในการศึกษาล้านนาใหม่ จาเป็นต้องอาศัยความ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของหลายๆ สาขาวิชาเพื่อให้เกิดมุมมองในการวิเคราะห์ ตีความและการได้มาซึ่ง
แนวคิดใหม่ๆ โดยทั้งนี้ต้องอาศัยฐานข้อมูลในยุ คจารีตหรือยุคท้องถิ่นนิยมต่อไปอยู่ อันเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในอนาคตการศึกษาล้านนาคดีอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางวิชาการ
โดยมองข้ามความเป็นรัฐชาติในแบบใหม่เพื่อย้อนกลับไปมองความซับซ้อนทางวัฒนธรรมที่มีแต่เดิม การศึกษา
อาจจะเป็นไปในแนวทางการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อมองเห็นความเชื่อมโยงของ
วัฒนธรรมต่างๆ อันเป็นการขยายสาขาวิชาต่างๆ ที่จะเข้ามาทาการศึกษาล้านนาคดีมากขึ้น การศึกษาเรื่อง
พัฒนาการทางสังคม การผสมผสานทางกลุ่มชาติพันธุ์ไท และที่สาคั ญการศึกษาที่นอกจากกรอบของความเป็น
รัฐชาติ น่าจะเป็นการศึกษาในอนาคตอันใกล้ ที่ทาให้ล้านนาใหม่มีสีสันและและทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้น
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Chaipong Samnieng
Ph.D. Candidate Department of sociology and Antropology, Faculty of Social Sciences, CMU
บทคัดย่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาแบบกว้างขึ้นเพื่อสลัดออกจากประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นประวัติศาสตร์
โดยรวมทั้งหมด โดยมากเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ในแนวดิ่ง ซึ่งเป็นแนวโน้มประวัติศาสตร์ล้านนาหลังปี
2540/1997 จะเห็นว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้อิงเข้าสู่ศูนย์กลางยิ่งขึ้น มีพยายามดึงความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
กษัตริย์ เรามุ่งที่จะศึกษาว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างไร เรามีคุณูปการของสถาบันกษัตริย์ต่อ
เมืองอื่นๆ อย่างไร ซึ่ งการที่ มี ความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นจุดเด่นของประวั ติศาสตร์ ซึ่ งทาให้
ประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นประวัติศาสตร์ที่ขาดมิติของท้องถิ่นอย่างแท้จริง คือเป็นประวัติศาสตร์ที่สุดท้ายไม่
สามารถอธิบายตัวตนของคนในท้องถิ่นได้ แต่กลับอธิบายว่าเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัฐไทยอย่างไรมาก
ขึ้น ในด้านหนึ่งเราเห็นเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมเข็มแข็งขึ้ น แต่ในทางกลับกันประวัติศาสตร์
ราชาชาตินิยมก็ไม่สามารถตอบคาถามกับความเปลี่ยนแปลงในเบื้องล่างได้ จึงเกิดประวัติศาสตร์ที่จะพยายาม
จะหลุดออกจากการกากับของราชาชาตินิยม เช่น การเกิดขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์
ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์อื่น ๆ หรือเป็นประวัติศาสตร์ของตัวตน ซึ่งสุดท้าย คนตัวเล็กตัวน้อย หรือการ
ต่อรองอานาจตาแหน่งแห่งที่ของเมืองนั้นๆ การช่วงชิงทรัพยากรต่าง ๆ
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ล้ า นนาคดี แ บบอิ ง ศู น ย์ ก ลางน ามาสู่ ค วามสั บ สนในการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ล้านนาในมิติต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่ากันของคนกลุ่มต่าง ๆ และต่าง
คนต่างสร้างประวัติศาสตร์บนฐานคติที่ ตนเชื่อ ภายใต้ความคิดชาตินิยม ท้องถิ่นนิยม และท้องถิ่นราชา
ชาตินิยม การสร้างประวัติศาสตร์ทั้งสามแนวนี้ต่างเป็นกระแสที่สาคัญของการศึกษาล้านนาคดีในปัจจุบัน
คาสาคัญ : ตาแหน่งแห่งที่, ล้านนา, พลวัต

6 บทความนี้เขียนบนบ่านักคิดหลาย ๆ ท่าน โดยสร้างข้อถกเถียง วิวาทะ กับผู้คนหลาย ๆ คน โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการโต้ตอบ เพื่อให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ ๆ และแม้บทความนี้จะดูไม่เป็นระบบเท่าที่ใจหวัง แต่คิดว่าน่าจะทาให้เกิดกระแสวิวาท(ะ)ไม่มากก็น้อย ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณ อ.ช
ยันต์ วรรธนะภูติ อ.วสันต์ ปัญญาแก้ว อ.ธเนศวร์ เจริญเมือง อ.แสวง มาละแซม ที่ให้โอกาสในการทบทวนเรื่องล้านนาคดี อ.ศราวุฒิ วิสาพรม ที่
ช่วยอ่านและให้ข้อเสนอแนะ และขอบคุณปายสาหรับความช่วยเหลือในเรื่องภาษาอังกฤษ ส่วนข้อบกพร่องเป็นของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
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Abstract
An effort to study Lanna history in broad sense has been conducted to isolate Lanna
history from the generalized national history. Most of prior studies tended to explain Lanna
history through top-down approach which was likely put an emphasis on the Lanna after 2540
B.E.—1997 B.C. The histories described by those prior studies tends to revolve around the
monarch as the center of the historicized stories. Those studies tended to relate us as a
commoner to the monarch in way that pinpoints the contribution of the monarch to different
cities. Such relation was characterized as the notable points of history. Nevertheless, such
particular way to explain the history was blind to the actual local context and at the end, was
not tenable and was unable to explain the “self” of the locals. The highlighted relation
between Lanna and Thai state, on the one hand, seemed strengthening the monarchical statecenter history. On the other hand, such history cannot address the questions concerning the
changes from the ground. As the result, different way to study Lanna history has been invented
to liberate from the domination of monarchical state-center history such as the indigenous
knowledge, the local philosopher, other different kinds of history or the historicized anecdotes
of self of the commoner who compete to own the natural resource.
The centralization Lanna history study tend to direct to the confusion in different
approach of Lanna history study which highlights the unequal power relation between groups;
or focus on the individual belief which can be categorized in to 3 groups including monarchical
state-center oriented, localism oriented and local monarchy- oriented explanation which are
endowed as the mainstream in Lanna history studies.
Keyword : Position, Lanna, Dynamic
1. บทนา
การเขียนประวัติศาสตร์ชุดต่าง ๆ มิใช่การสร้างอย่างลอย ๆ แต่มีการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องหลาย
ครั้ง ภายใต้บริบทที่ ต่างกัน มี การเลื อกสรรและเน้นย้า แต่กระนั้ นผู้สร้างความหมายก็มิได้เป็นผู้ควบคุม
ความหมายของสิ่งที่สร้างได้อย่างสัมบูรณ์ ในทางตรงกันข้ามการสร้างการรับรู้ชุดหนึ่งเพื่อสื่อ ความหมายอย่าง
หนึ่ง แต่ผู้รับสารกลับเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ฉะนั้นชุดการรับรู้ชุดหนึ่งชุดใดจึงไม่สัมบูรณ์7 ไม่สามารถผูกขาด แต่

7 นิธิ เอียวศรีวงศ์. สงครามอนุสาวรีย์กับรัฐไทย ,หน้า 89-124 ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ ว่าด้วยวัฒนธรรม รัฐ และ

รูปการจิตสานึก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
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มีการตั้งคาถามต่อชุดการรับรู้นั้น ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้การสร้างการรับรู้ยังเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก
เช่น เพื่อเปลี่ยนการรับรู้เดิมและสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจใหม่8
รวมถึงจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของตนอย่างไรในเหตุการณ์นั้น ๆ รวมถึง “รัฐไทย”9 ให้ความหมายและ
สร้างการรับรู้ต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร ภายใต้กรอบคิดในเรื่องชาติที่แปรเปลี่ยนจากรัฐจารีตสู่ความเป็น “รัฐ
ชาติ” ที่มีเส้นเขตแดนและตาแหน่งแห่งที่ในโลกอย่างชัดเจน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการศึกษาประวัติศาสตร์โดย “ประวัติศาสตร์แบบรัฐชาติ” นอกจากเลือกที่จะ
ละเลยบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังเลือกที่จะสร้างประวัติศาสตร์และการรับรู้ในมุมที่ “ต้องการให้
เป็น” โดยเลือกที่จะเสนอบางประเด็น ผู้เขียนประวัติศาสตร์กระแสหลักใช้ความคิดของรัฐที่เลือกจะสร้างหรือ
ทาให้เกิดการรับรู้ประวัติศาสตร์อย่างไร เลือกที่จะให้จดจา และเลือกที่จะให้ลืมเหตุการณ์ไหน โดย “รัฐ
ไทย” หลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความทรงจาร่วมที่สร้างขึ้น ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่
“รัฐไทย” รับรู้ แต่เลือกที่จะลืม อาทิเช่น เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 251910 ความทรงจาจึงเป็นการเมืองของการ
แย่ ง ชิ ง ความหมายของการนิ ย ามว่ า ฝ่ า ยไหนสามารถสร้ า งค านิ ย ามที่ ค รอบง า และแย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ ท าง
ประวัติศาสตร์ของสังคมได้มากกว่ากัน
การสร้าง “โครงเรื่อง” (plot) ทางประวัติศาสตร์ มีจุดเปลี่ยนสาคัญภายหลังทศวรรษที่ 2540 ถือว่า
เป็นยุคแห่งการ “ผลิตสร้าง” ภายใต้โครงเรื่องที่หลากหลาย การสร้างประวัติศาสตร์เกิดภายใต้กระแสความคิด
หลั ก ๆ คื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ นิ ย มที่ ถื อ เอา “ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ ” เป็ น แกนในการอธิ บ าย
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นนิยม ที่เน้นการอธิบายประวัติศาสตร์บนฐานของท้องถิ่น และ
บางครั้งกลายเป็นประวัติศาสตร์ ที่นิยมท้องถิ่นจนสุดขั้ว และประวัติศาสตร์ “พันทาง”11 ที่เป็นการผสม
ระหว่างกระแสประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้ องถิ่นนิยม ในที่นี้ขอเรียกว่า “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ราชาชาตินิยม”
การสร้างและการรับรู้ต่อประวัติศาสตร์ในที่นี้จะเห็นความเปลี่ยนแปรของการสร้างและการรับรู้
ภายใต้บริบทหรือมิติของเวลาที่เปลี่ยนแปร และภายใต้ความไม่ลงตัวของประวัติศาสตร์ ทาให้คนกลุ่มต่าง ๆ
สร้างประวัติศาสตร์เมืองอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ประวัติศาสตร์ไม่มีหมุดหมายที่แน่ชัด ประวัติศาสตร์มี
ความเลื่อนไหล เปลี่ยนแปรได้ตลอดเวลา เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีหมุดหมายและพรมแดน พร้อมที่จะเปลี่ยน
แปรภายใต้เงื่อนไขใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ต่อไป ไม่มีใครครอบงาผู้คนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด12
8 ไชยันต์ รัชชกูล. ปั้นอดีตเป็นตัว. กรุงเทพฯ : อ่าน. 2557.
9 รัฐไทย คือ ผู้เขียนประวัติศาสตร์กระแสหลักผ่านความคิดของรัฐ
10 ธงชัย วินิจจะกูล. 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จาไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519. นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558.
11 พันทาง คือ การผสมระหว่างประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีการผสมระหว่างแนวคิดท้องถิ่นนิยม และแนวคิดชาตินิยม
12 Tanabe, Shigeharu and Keyes, Charles F. Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and Identity in Thailand and

Laos. Honolulu: University of Hawaii Press. 2002. การเข้ า ใจกระบวนการสร้า งประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น เสมื อนแบบจาลองของพลวั ต ของความ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย และประวัติศาสตร์ยังมีสถานะเป็นเครื่องยืนยันตาแหน่งแห่งที่ใน “ชาติไทย” ที่แสดงให้เห็น
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ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ น “ความหมาย” ที่ ก าหนดทิ ศ ทางของของเหตุ ก ารณ์ เ รื่ อ งราวอย่ า งไม่ อ าจ
หลีกเลี่ยงได้ และที่สาคัญประวัติศาสตร์นามาสู่ตัวตนของบ้านเมือง และผู้คนของบ้านเมืองนั้น ๆ นามาสู่การ
สร้างประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองของตนภายใต้กระแสประวัติศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลในเวลานั้น ๆ ประวัติศาสตร์
ในที่นี้จึงมุ่งเสนอให้เห็นพลวัตของประวัติศาสตร์ในสังคมไทยที่มีความผันแปร และเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
หยุดยั้ง ทาให้พรมแดนของประวัติศาสตร์มีการปักและถอนอยู่ตลอดเวลา รวมถึง “ประวัติศาสตร์ไม่เคย
ตาย” แต่รับใช้ผู้คนอย่างไม่หยุดยั้ง13
ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปรสานึกทางประวัติศาสตร์ ที่สังคมการเมืองเปิดกว้างให้แก่การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้น นามาสู่การสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาจากคนหลากหลายกลุ่ม
และมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ทาให้เกิดโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์ ที่เหมือนและแตกต่างกันของคนหลาย
กลุ่ม ทาให้โครงเรื่องประวัติศ าสตร์ล้ านนาไม่มีป ระวัติศ าสตร์ ชุ ดใดเป็นประวัติศ าสตร์ก ระแสหลัก แต่
ประวัติศาสตร์ล้านนามีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปร
งานชิ้นนี้ต้องการที่จะเสนอ (1) กรอบของการอธิบายประวัติศาสตร์ล้านนาในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
เพื่อชี้ให้เห็นทิศทางของการศึกษา (2) สภาพปัญหาการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา ที่ส่งผลให้การศึกษาหยุด
นิ่ง และ (3) แนวทางที่จะหลุดพ้นจากกรอบที่กักขังการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา โดยหวังจะจุดประเด็นของ
การศึกษาด้านล้านนาคดีไม่มากก็น้อย
2. โครงเรื่องประวัติศาสตร์ฐานคิดของการเขียนประวัติศาสตร์ลา้ นนา
ประวัติศาสตร์ล้านนาหลังทศวรรษที่ 2540 ถือว่าเป็นยุคแห่งการ “ผลิตสร้าง” ภายใต้ “โครงเรื่อง”
(plot) ที่หลากหลาย การสร้างประวัติศาสตร์ล้านนาถูกผลิตสร้างภายใต้กระแสประวัติศาสตร์สามกระแส คือ
ประวัติศาสตร์ชาตินิยม ประวัติศาสตร์แบบท้องถิ่นนิยม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนิยมราชาชาตินิยม โดย
ประกอบด้วย
กระแสที่หนึ่งประวัติศาสตร์ชาตินิยม14 ที่ถือเอาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแก่นแกนในการ
อธิบายประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์สกุลนี้มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปฏิรูปการปกครอง
แบบรวมศูนย์อานาจ โดยชนชั้นนาให้ความสนใจต่อประวัติศาสตร์ภายใต้บริบทของการคุกคามจากจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก ทาให้เกิดการรวบรวมประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างละเอียด การกลับมาค้นหาตัวตน หรือการให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ของคนในยุคนี้เกิ ดจาก
ว่ า บ้ า นเมื อ งและผู้ ค นผู ก พั น เชื่ อ มโยงกั บ “ชาติ ไ ทย” ในสถานะใด ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ “การรั บ รู้ ” ภาพลั ก ษณ์ และความทรงจ าต่ อ โครงเรื่อง
ประวัติศาสตร์นั้น ๆ อย่างมีนัยยะสาคัญ
13 Nora, Pierre. “General Introduction: Between Memory and History”. In Lawrence D. Kritzman (ed.) Arthur Goldhammer

(trans.). New York: Columbia University Press. 1995.
14 ในสมัยหลังนิยมเรียกว่า “ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม” เป็นแนวคิดเสนอโดยธงชัย วินิจกูล ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของอุดมการณ์ที่ถือเอา

พระมหากษัตริย์เป็นผู้ผลักวิธีการพัฒนา ในที่นี้จะขอเรียกว่าประวัติศาสตร์ชาตินิยมเพื่อสอดคล้องกลับประวัติศาสตร์สกุลท้องถิ่นชาตินิยม
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วิกฤติอัตลักษณ์ว่า “ฉันคือใคร และฉันจะอยู่ในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างไร?”15 รวมถึงการใช้ประวัติศาสตร์เพื่อ
ยืนยันสิทธิเหนือดินแดนที่ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม คือ ล้านนา และภาคอีสาน ความสนใจใน
ประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 แม้ว่าต่อมาภายหลังในช่วงรัชกาลที่ 6 จะเกิดความซบเซาของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ เนื่องด้วยวิกฤติอัตลักษณ์ของชนชั้นนาได้บรรเทาเบาบางลง16 แต่ในรัชสมัยนี้มีความมุ่งหมายใน
การใช้ประวัติศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อสร้าง “ชาติ” ชาติที่มีกษัตริย์เป็นแก่นแกน หรือผู้นา
เป็นผู้ผลักวิถีประวัติศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความไม่มั่นคงในสถานะของรัชกาลที่ 6 ที่เกิดความแตกแยกใน
กลุ่มเจ้านาย และเกิดการเปรียบเทียบรัชสมัยของพระองค์ และพระบิดา (รัชกาลที่ 5) ยุคนี้จึงได้เกิดแนวคิด
ชาตินิยม “ไทย” เป็นใหญ่ภายใต้วาทะที่สาคัญที่เป็นหัวใจของชาติว่า “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และเบียดขับคน
กลุ่มกลุ่มอื่นที่ไม่ยอมเป็น “ไทย” ให้เป็นอื่น เช่น คนจีน เป็นต้น
จังหวะต่อมาที่มีการใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้าง “ชาติ” ที่สาคัญ คือ ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ช่วงทศวรรษที่ 2480) มีการใช้ประวัติศาสตร์สร้าง “ชาติ” โดยในยุคนี้ถือว่าเป็นยุค “ชาตินิยม” เพื่อนาไทยสู่
อารยะ มีการออก “รัฐนิยม” เพื่อให้ราษฎรปฏิบัติ ทั้งการใส่หมวก ห้ามกินหมาก 17 รวมถึงมีการสร้างความ
เป็นไทยผ่านประวัติศาสตร์ วรรณกรรม นิยาย ละคร เพื่อสร้างมหาอาณาจักรไทย โดยมีปัญญาชนที่สาคัญ
คือ หลวงวิจิตรวาทการ โดยแก่นแกนสาคัญของชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็คือ “ผู้นา” เป็นผู้นา
ที่เป็น “สามัญชน” มิใช่ผู้นาที่เป็นกษัตริย์ดั่งเช่นรัชกาลที่ 6 เน้น เนื่องด้วยจอมพล ป. เป็นผู้ก่อการที่สาคัญ
ในการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทาให้ประวัติศาสตร์
ในสมัยนี้ลดบทบาทและพื้นที่ของพระมหากษัตริย์ลง และเพิ่มพื้นที่ให้แก่ผู้นาที่เป็นสามัญชน 18 เช่น จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ดังคาขวัญว่า “เชื่อผู้นา ชาติพ้นภัย” แต่อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ชาตินิยมทานองนี้ก็ไม่มี
พื้นที่ให้แก่คนเล็กคนน้อยและท้องถิน่ อื่นนอกศูนย์กลางในประวัติศาสตร์
จังหวะต่อมาที่สาคัญของกระแสประวัติศาสตร์ชาตินิยม หรือราชาชาตินิยม คือ หลังทศวรรษที่ 2500
-ปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการพัฒนาและต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในยุคนี้ได้นาแนวคิด “ราชาชาตินิยม”19 มาเป็น

15 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 200 ปี ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และทางข้างหน้า . ใน กรุงแตกพระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทย ว่าด้วย

ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์. กรุงเทพฯ : มติชน. 2550, หน้า 3-39.
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 20-26.
17 ดูรายละเอียดในงานวิจัยของอาจารย์สายชล สัตยานุรักษ์ ในโครงการ “ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคม และวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน

พ.ศ. 2435-2535” ที่ได้วิเคราะห์การสร้าง “ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ของปัญญาชนที่สาคัญในสังคมไทย เช่น สมเด็จฯกรมดารงราชานุ
ภาพ หลวงวิจิตรวาทการ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พระยาอนุมานราชธน ฯลฯ ที่ได้สถาปนา “สัจจะ” “ความจริง” ที่ครอบงาสังคมไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน
18 ดูเพิ่มใน, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2546.
19 เป็นแนวคิดที่เสนอโดย ธงชัย วินิจกูล ในทศวรรษที่ 2540 เป็นการสร้างคา เพื่ออธิบายแนวคิด “ชาตินิยม” และ “กษัตริย์” ภายใต้ความ

แข็งแกร่งของอุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” ภายใต้การสั่งสมบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีอิทธิพลต่อกาศึกษาประวัติศาสตร์และศาสตร์สาขา
อื่นๆ ในสายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นบทบาทของกษัตริย์ และสถาบันกษัตริย์ ต่อสังคมไทย ดูเพิ่มใน,ธงชัย วินิจ
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อุดมการณ์ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ และสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ ภายใต้บริบทของการยอมรับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารที่ขาดความชอบธรรมจากสังคม และ
นานาชาติ วิธีการหนึ่งที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ใช้ คือ การอ้างความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ ที่ถูกลด
บทบาทในช่วงจอมพล ป. พิบูลสงครามมีอานาจ (พ.ศ. 2490-2500)
อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” เป็นอุดมการณ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นภายหลังจากรัชกาลที่ 9 ทรงกลับมา
ประทับในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 2490 แต่บทบาทของพระองค์ก็ไม่ได้รับความสาคัญจากรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงครามมากนัก เพราะในสมัยจอมพล ป. เป็นยุคที่เน้นผู้นาที่เป็นสามัญชน แม้ว่าในหลวงรัชกาล
ที่ 9 จะทรงพระกรณียกิจก็เป็นแต่เพียงงานทางด้านพิธีการ แต่พระองค์ทรงได้ความนิยมจากประชาชนเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการเสด็จพระราชดาเนินตามผู้ภูมิภาคต่างๆ มีผู้คนมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจานวนมาก และ
หลังจากเสด็จพระราชดาเนินในภาคอีสานรัฐบาลก็ไม่สนับสนุนในพระกรณียกิจนี้อีกต่อไป เพราะเกรงว่า
สถานะของรัฐบาลจะสั่นคลอน รวมถึงเกรงว่าพระองค์จะทรงมีบทบาทนาเหนือจอมพล ป. พิบูลสงคราม20
อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” เป็นอุดมการณ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นภายหลังจากรัชกาลที่ 9 ทรงกลั บมา
ประทับในประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 2490 แต่บทบาทของพระองค์ก็ไม่ได้รับความสาคัญจากรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงครามมากนัก เพราะในสมัยจอมพล ป. เป็นยุคที่เน้นผู้นาที่เป็นสามัญชน แม้ว่าในหลวงรัชกาล
ที่ 9 จะทรงพระกรณียกิจก็เป็นแต่เพียงงานทางด้านพิธีการ แต่พระองค์ท รงได้ความนิยมจากประชาชนเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการเสด็จพระราชดาเนินตามผู้ภูมิภาคต่างๆ มีผู้คนมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจานวนมาก และ
หลังจากเสด็จพระราชดาเนินในภาคอีสานรัฐบาลก็ไม่สนับสนุนในพระกรณียกิจนี้อีกต่อไป เพราะเกรงว่า
สถานะของรัฐบาลจะสั่นคลอน รวมถึงเกรงว่าพระองค์จะทรงมีบทบาทนาเหนือจอมพล ป. พิบูลสงคราม21
อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” เป็นอุดมการณ์ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ เป็น “หัวใจของชาติ” เป็น
ผู้นาทางด้านศีลธรรม คุณธรรม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ มีลาดับชั้นสูงสุดในสังคมไทย เป็นผู้คอยถวาย
คาแนะนาให้แก่ผู้นา เพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องคอยตรวจสอบถ่วงดุลผู้นา เพราะผู้นามีคุณธรรมและ
ศีลธรรมอยู่แล้ว รวมถึงได้รับคาแนะนาจากกษัตริย์ด้วย จากอุดมการณ์ข้างต้นทาให้อุดมการณ์ “ราชา
ชาตินิยม” ตอบสนองต่อการปกครองระบอบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ได้
สร้างเสริมพระบารมีให้แก่สถาบันกษัตริย์เป็นอย่างมาก เช่น การส่งเสริมให้เสด็จประพาสยังต่างประเทศ เพื่อ
เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ซึ่งการเสด็จประพาสต่างประเทศสร้างความ
ประทับใจให้แก่ประเทศไทย ประชาชนไทย และรัฐบาลไทย รวมทั้งหันเหความสนใจของประชาชนในการ

จะกูล . ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอาพรางสู่ราชาชาตินิยม ใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน.
ศิลปวัฒนธรรม, 23 : 1 (พฤษจิกายน) 2544.
20 ชนิดา ชิตบัณฑิต. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ : การสถาปนาพระราชอานาจนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ :

มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2550, หน้า 58-87.
21 ชนิดา ชิตบัณฑิต. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ.., 2550, หน้า 58-87.
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วิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาล และลดคาวิจารณ์ของชาวต่างชาติต่อรัฐ บาลเผด็จการของไทย 22
นอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์ ยังได้เปลี่ยนแปลงวันชาติจากวันที่ 24 มิถุนายน ที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
หรืออีกนัยยะหนึ่ งคือตัวแทนคณะราษฎรได้กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2481 มาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคมแทน ในปี พ.ศ. 2503 รวมถึงรื้อฟื้นสถานภาพและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ เช่น การ
เสด็จพยุหยาตราทางชลมารค งานเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 23 เป็นต้น
รวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่กระทาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 24 หรือทรงระงับวิกฤติใน
สังคมไทยหลายครั้ง เช่น 14 ตุลาคม 2516 หรือ พฤษภาคม 2535 ทาให้พระบารมีของพระองค์ทรง “สถิต”
ในใจราษฎร ทาให้อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” ฝังลึกในสังคมไทย และส่งผลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ให้มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การเขียน สร้าง(อนุสาวรีย์)ประวัติศาสตร์25
แม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้จะเกิดแนวทางการเขียนประวัติศาสตร์แนวอื่น เช่น ท้องถิ่นนิยม (หลัง
พ.ศ. 2526) ประวัติศาสตร์แนวสังคมนิยม แต่ก็ไม่ทรงพลังเท่าประวัติศาสตร์แบบ “ราชาชาตินิยม” ที่ถือว่า
เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ครอบงาการรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และคงอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน
กระแสที่สองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนิยม เป็นประวัติศาสตร์กระแสใหม่ที่เกิดในทศวรรษที่ 2520 เป็น
ประวัติศาสตร์ที่ให้ความสาคัญกับสังคม ความเป็นมาของผู้คนในท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งด้านประเพณี ความเชื่อ
และความทรงจา โดยถือเอาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการอธิบายประวัติศาสตร์ ก่อตัวภายใต้ความเปลี่ยนแปร
สานึกทางประวัติศาสตร์ หลังการปฏิวัติของนักศึกษาประชาชนในปี พ.ศ. 2516 ที่หันมาให้ความสนใจใน
ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น 26 ท าให้มี การศึกษาประวัติศ าสตร์ท้ อ งถิ่น ต่ า ง ๆ มากขึ้น รวมถึงการจัด สั ม มนา
ประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยครูในท้องถิ่นต่าง ๆ ในช่วงทศวรรษที่ 2520 ทาให้เกิดความตื่นตัวของการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้น ดูได้จากงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น ปริศนา ศิริ
นาม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศราชในหัวเมืองลานนาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในปี
พ.ศ. 2516 ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ เรื่อง การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกิจการป่าไม้ทางภาคเหนือของ
ไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2475 ในปี พ.ศ. 2521 ชูสิทธ์ ชูชาติ เรื่อง วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านใน
ภาคเหนือของประเทศไทย (พ.ศ.2394-2475) ในปี พ.ศ. 2523 สรัสวดี ประยูรเสถียร เรื่อง การปฏิรูปการ
22 ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2548, หน้า

255-259.
23 ดูเพิ่มใน, สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ประวัติศาสตร์วันชาติไทย จาก 24 มิถุนา ถึง 5 ธันวา. ใน ฟ้าเดียวกัน, 2 : 2(เมษายน-มิถุนายน 2547) : 70-

121.
24 ดูรายละเอียดได้ในงานของชนิด ชิตบัณฑิต, เพิ่งอ้าง.
25 มาลินี คุ้มสุภา. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับความหมายที่มองไม่เห็น. กรุงเทพฯ: วิภาษา. 2548.
26 ดูเพิ่มใน, ยงยุทธ ชูแว่น. โครงการประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อเขียนตารา เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย.

สานักงานส่งเสริมการวิจัย, 2548.
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ปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. 2436-2476) ในปี พ.ศ. 2522 เป็นต้น ที่หันมาศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นอื่น ๆ
นอกเหนือจากประวัติศาสตร์รัฐราชาธิราชในลุ่มน้าเจ้าพระยา แต่อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์สกุลท้องถิ่นนี้ใน
ช่วงแรกเป็นแต่การสนใจ และขับเคลื่อนจากสถาบันการศึกษามิได้เกิดจากความตื่นตัวของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
และการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในสกุลนี้ก็มีความหลากหลาย ทั้งศึกษาท้องถิ่นในฐานะส่วนหนึ่งของ
ศูนย์กลาง หรือหาตัวตนของท้องถิ่น ไม่เพียงแต่การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือเท่านั้น การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอื่น ๆ ก็มีจานวนมากด้วยเช่นกัน27 เช่นงานคลาสสิค 2 ชิ้นของอาจารย์นิธิ เอียวศรี
วงศ์ ก็ผลิตในยุคนี้ จากรัฐชายขอบถึงมณฑลเทศาภิบาล : ความเสื่อมสลายของกลุ่มอานาจเดิมในภูเก็ต (2528)
และ นครศรีธรรมราชในอาณาจักรอยุธยา รวมถึงการปริวรรคเอกสารในท้องถิ่น เช่น ตานาพระยาเจือง
(2524) กฎหมายมั งรายศาสตร์ (2528) หัตถกัมมวินิจฉัยบาฬีฎีกาสมมุติราช (2527) เป็นต้น จะเห็นว่า
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทาให้ผู้คนในท้องถิ่ นตระหนักในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนเองมากขึ้น
จนทาให้เกิดการศึกษาประวัติศ าสตร์ใ นสกุล “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(นิยม)” ความตื่นตัวของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในช่วงทศวรรษที่ 2520 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่าง ๆ แต่ความสนใจ
ประวัติศาสตร์ล้านนา ในแง่ของประวัติศาสตร์นิพนธ์ช่วงนี้ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน28
ราวทศวรรษ 2530 ต่อทศวรรษ 2540 กระแสท้องถิ่นนิยมได้รับความสนใจสูงมากและก่อให้เกิด
การศึกษาในหลายมิติทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และก่อให้เกิดสานึก “ท้องถิ่นนิยม” รวมถึงมีการรื้อฟื้น
สานึกทางชาติพันธุ์ เช่น งานของ ชยันต์ วรรธนะภูติ29 แสวง มาละแซม30 ศักดิ์ รัตนชัย31 วิมล ปิงเมืองเหล็ก
32 และธเนศวร์ เจริ ญ เมื อ ง 33 โดยเฉพาะธเนศวร์ ที่ มี บ ทบาทอย่ า งส าคั ญ ทั้ ง เขี ย นหนั ง สื อ เป็ น จ านวนมาก
รวมทั้งขับเคลื่อนผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการเมืองภาคประชน เพื่อปลุกฟื้นสานึกความเป็น “ล้านนา/คนเมือง
27 ดูเพิ่มใน, เรื่องเดียวกัน.
28 สรัสวดี อ๋องสกุล. ความก้าวหน้าของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาในรอบร้อยปี (พ.ศ.2450 - 2550). วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ .

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2551).
29 ชยันต์ วรรธนะภูติ. “คนเมือง” : ตัวตน การผลิตซ้าสร้างใหม่ และพื้นที่ทางสังคมของคนเมือง. ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์. อยู่ชายขอบมองลอด

ความรู้ รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ฉลาดชาย รมิตานนท์. กรุงทพฯ : มติชน, 2549, หน้า 33-63.
30 แสวง มาละแซม. คนยองย้ายแผ่นดิน : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2544.
31 ศักดิ์ รัตนชัย. คู่มือประวัติศาสตร์ศึกษายุทธเวหาลาปางเรื่อง ลาปางกับเหตุการณ์ญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2. ลาปาง : ภาคเหนือนิวส์-เสียง

โยนก, 2534.; ตุง ช่อ พญายอ เจ๋ดีย์ทรายปี๋ใหม่เมือง. ลาปาง : โรงพิมพ์ลาปางการพิมพ์, 2532.; ลานนา-ล้านนาเป็นของใคร?. ลาปาง : [ม.ป.พ.],
2530. งานที่ศักดิ์เขียนส่วนใหญ่มีอิทธิพลของท้องถิ่นนิยมสูง แม้ตอนหลังจะเคลื่อนไปเป็นท้องถิ่นราชาชาตินิยมบ้างก็ตาม
32 วิมล ปิงเมืองเหล็ก และคณะ. วิกฤตทางวัฒนธรรมกับการดารงชีวิตของเยาวสตรี : กรณีศึกษาผลกระทบของการพัฒนาในชนบทภาคเหนือ

(ภาคสนามจังหวัดพะเยา)รายงานการวิจัย. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533.; ก้องมาจากกว๊าน 1 : ปล๋าส้ม ปล๋าฟัก ขี้ปล๋าขม. พะเยา : ขี้ปล๋าขม, 2550.
งานของ อ.วิมล เป็นการเขียนถึงชีวิต วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงของเมืองพะเยา ที่เป้นกระแสต้านของการพัฒนาที่ถาโถมสู่ภาคเหนือใน
เวลานั้น
33 ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี สายสัมพันธ์สยาม-ล้านนา (พ.ศ. 2442-2542). เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2542.;

เขี ย นแผ่ น ดิ น เชี ย งใหม่ . เชี ย งใหม่ : ผางปะตี้ บ . 2539.; คนเมื อ ง. เชี ย งใหม่ : โครงการศึ ก ษาการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2544. และ จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาแห่งยุคสมัย. เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง. 2546.
26

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

นิยม”34 รวมถึงความนิยมในศิลปินคนเมืองอย่างจรัล มโนเพ็ชร35 สุนทรี เวชานนท์ ที่มีชื่อเสียงระดับชาติทาให้
“วัฒนธรรมล้านนา/คนเมือง” ได้รับความนิยมและรับรู้อย่างกว้างขวาง ไม่นับวัฒนธรรมประดิษฐ์อื่น ๆ ที่
กลายมาเป็นภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ของคนเมือง เช่น เสื้อหม้อห้อม การกินข้าวแบบขันโตก เป็นต้น อาจกล่าว
ได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กระแสท้องถิ่นนิยมที่เป็นกระแสต้านวาทกรรมการพัฒนา และการรวมศูนย์อานาจมี
อิทธิพลสูงสุด และทาให้เกิด “ปราชญ์ท้องถิ่น” จานวนมากที่เข้ามามีส่วนในการอธิบายประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของบ้านเมืองของตน
แต่อย่างไรก็ตามความเฟื่องฟูของสกุล “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ” มาได้รับความสนใจอย่างจริงจัง
ภายหลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ที่มีหลายมาตราเอื้อต่อการสร้างสานึกท้องถิ่นนิยม เช่น
มาตราที่ 46 ที่กาหนดให้ “บุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ...”36 และมาตราที่ 56 “สิทธิของ
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนื่อง...”37 โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้เข้ามาจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น ดังปรากฏใน
งานวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนของกลุ่มอาจารย์อรรถจักร สั ตยานุรักษ์ ที่ได้เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการวิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ 38 รวมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากร
นอกจาก 2 มาตราข้างต้นแล้วรัฐธรรมนูญปี 2540 ยังได้กาหนดบทบัญญัติในการเข้าถึงทรัพยากรของท้องถิ่น
ในมาตรา 79 ,8439 ที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและท้องถิ่นมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่น
ภายใต้บริบทที่เอื้ออานวยต่อการสร้าง รื้อฟื้น ประวัติศาสตร์และความทรงจาท้องถิ่นเช่นนี้นามาสู่
การสร้างประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง กอปรกับในปี พ.ศ. 2539 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จ
34 อย่างไรก็ตามภายหลังคาว่าคนเมืองมีพลวัตและความหมายที่แปรผันไปมากกว่างานชิ้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นเพราะมีเงื่อนไข/บริบทและ

การศึกษาที่ลงลึกถึงเรื่องคนเมืองโดยเฉพาะในหลายมิติ ดูรายละเอียงในงานของ ชยันต์ วรรธนะภูติ (อ้างแล้ว), ธเนศวร์ เจริญเมือง. คนเมือง
ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ พ.ศ. 2317-2552. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552., ธเนศวร์ เจริญเมือง และ
วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ. คนเมืองท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลง : เอกสารจากการเสวนาทางวิชาการ ; ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2543
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543., วสันต์ ปัญญาแก้ว , บรรณาธิการ. ตัวตนคนเมือง 100 ปี ชาตกาล ไกรศรี
นิมมานเหมินท์. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. งานข้างต้นเป็นการศึกษาคนเมืองในมิติ
ต่าง ๆ
35 ธเนศวร์ เจริญเมือง. จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาแห่งยุคสมัย. เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง. 2546
36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540.
37 เรื่องเดียวกัน
38 ดูเพิ่มใน, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ . ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชนทิศทางใหม่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ . กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย, 2548.
39 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540.
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พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานฉลอง
เชียงใหม่ 700 ปี การสร้างอนุสาวรีย์พญาพลเมืองแพร่ เป็นต้น การสร้างอนุสาวรีย์ และหนังสืออนุสรณ์จึง
เฟื่องฟูภายใต้บริบทของความเป็นปีมหามงคล และการเฉลิมฉลอง ประวัติศาสตร์ล้านนาที่เขียนในแนวนี้
เช่น ล้านนาในฐานะอาณาจักรที่เก่าแก่โบราณ ล้านนาในฐานะส่วนหนึ่งของสยาม หรือความสัมพันธ์ของ
ล้านนากับสยาม40
กระแสที่สามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชาชาตินิยม คือ การผสมระหว่างประวัติศาสตร์ชาตินิยม และ
ท้องถิ่นนิยมเกิดในราวทศวรรษที่ 2530 ภายใต้อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” ทรงพลังสูงสุด ทาให้พลังท้องถิ่น
นิยมอย่างเดียวไม่มีพลังในการจัดตาแหน่งแห่งที่แก่ท้องถิ่น จึงได้เกิดประวัติศาสตร์แบบ “ท้องถิ่นชาตินิยม”
โดยเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ชาติเ นื่องด้วยประวัติศาสตร์
ชาตินิยมกระแสหลักทรงอิทธิพลจนทาให้การอธิบายประวัติศาสตร์จากมุมมองของท้องถิ่นไม่มี ตาแหน่งแห่งที่
ในประวัติศาสตร์ จึงต้องอธิบายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติเพื่อให้มี
ตาแหน่งแห่งที่ในประวัติศาสตร์ การสร้างประวัติศาสตร์ล้านนาที่ไม่มีความชัดเจนถึงที่มาที่ไปจึงเอื้อต่อการ
สร้างประวัติศาสตร์ล้านนาในโครงเรื่องต่าง ๆ ของคนหลากหลายกลุ่มเพื่อจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของล้านนาใน
หน้าประวัติศาสตร์ และจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ ล้านนาที่สร้างในสมัยหลังขาหนึ่งวางอยู่บนการหาตัวตนของ
ท้องถิ่น แต่ขาอีกข้างกลับวางอยู่บนอุดมการณ์ราชาชาตินิยม ซึ่งแสดงให้เห็นการผสมทั้งลงตัว และลักลั่น
ระหว่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนิยมและอุดมการณ์ราชาชาตินิยม
ปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจผ่านประวัติศาสตร์กระแสนี้ คือ กระแสการรื้อฟื้นความสาคัญของเจ้านาย
ฝ่ายเหนือก่อกาเนิดขึ้นตั้งแต่หลังทศวรรษที่ 2500 นาโดยเชื้อวงศ์เจ้าเจ็ดตน ที่ถือว่าเป็นสายตระกูลที่ได้รับ
การยกย่องทั้งในท้องถิ่น และในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ถือว่าเป็นสายตระกูลที่มีสิทธิ ธรรมสูงมากทั้งในอดีต
และปัจจุบัน แต่ใช่ว่าการมีสิทธิธรรมสูงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นในช่วงเวลาต่าง ๆ ในทางตรงกันข้ามเชื้อ
วงศ์เจ้าเจ็ดตนได้ถูกลิดรอนอานาจ เหลือเพียงเกียรติยศแต่เพียงในนามหลังการปรับปรุงการปกครองของ
รัชกาลที่ 5 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เชื้อสายเจ้าเจ็ดตนหมดความสาคัญลง
เรื่อย ๆ พร้อมกับรัชกาลที่ 7 ก็ลดความสาคัญลงเช่นกันในส่วนกลาง ภายใต้บริบทของการเมืองแบบใหม่ที่เชื่อ
ในพลังของสามัญชน เจ้านายในภาคเหนือจึงลดความสาคัญลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและอานาจตามประเพณี41
40 หนังสือเล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ การอธิบายผ่านพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เป็นตัวเชื่อมล้านนากับสยามผ่านเรื่องรักโรแมนติกกับ

ร. 5
จนทาให้ล้านนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสยาม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดารารัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542.)
41 เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว. เปิดแผนยึดล้านนา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2560. และโดยส่วนตัวผมเห็นว่า "เจ้านายในภาคเหนือ" เรายังไม่มีการศึกษา

อย่างแท้จริงว่าภายหลังการยกเลิกระบบเจ้าเมื องแล้ว เขาเหล่านั้นมีสถานะ ตาแหน่งแห่งที่อย่างไร ธารงหรือเสื่อมสถานะได้อย่างไร รวมถึงสมัย
หลังเขากลับมาสร้างสถานะใหม่ได้อย่างไร เกิดภายใต้เงื่อนไข/บริบทใด ฯลฯ เป็นประวัติศาสตร์สังคมที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง ทั้งที่มีเรื่องเล่าของคน
เมืองที่ไม่ค่อยชอบเจ้านัก (ดูงานของ อ. แคทเธอรีน บาววี ) เพราะปัจจุบันเรามักเอ๋ยอ้าง ถึงขั้นแอบอ้างว่าเจ้านั้น เจ้านี้ในภาคเหนือเป็นที่รักของ
คนเมืองนั้นเมืองนี้ ทั้งที่ก่อนทศวรรษที่ 2530 เจ้าเหล่านี้แทบ "ไม่มีตัวตน" ไม่มีสถานะใด ๆ เลย เป็นที่รับรู้ในวงแคบ ๆ แม้ปัจจุบันก็ไม่ได้กว้างขวาง
อย่างที่พูด ๆ กัน
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แต่อย่างไรก็ตามเจ้าในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนถือว่ามีสิทธิธรรม และบารมีมากกว่าเจ้านายสายตระกูลอื่น
ในภาคเหนือ เนื่องด้วยเป็นสายตระกูลที่มีความผูกพันกับราชวงศ์จักรีอย่างสูง สั่งสมคุณงามความดีให้แก่
บ้านเมืองเป็นเวลานาน และเป็นตระกูลใหญ่ครอบคลุมสายตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลาพูน ณ ลาปาง และ
สายสกุลย่อยที่เป็นเจ้าเมืองพะเยา และเชียงราย จึงทาให้ได้เข้าร่วมพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น รับเสด็จเจ้านาย
จากกรุงเทพฯ ที่ทรงเสด็จมาเมืองเหนือ หรือรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาทพระบรมวงศานุวงศ์ในกิจการต่าง ๆ ทาให้
เชื้อสายเจ้าเจ็ดตนยังพอมีบารมีมาจนถึงปัจจุบัน
ในทางตรงกันข้าม เชื้อสายเจ้านายเมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือ เช่น น่าน พะเยา ฝาง หรือเชียงราย ได้
ตกต่าสูญสิ้นสิทธิธรรมไปนานแล้ว เจ้านายเหล่านี้ได้ลดบทบาทลงไปในสังคมเมืองต่าง ๆ แต่ภายหลังทศวรรษ
ที่ 2540 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการ
จัดการเฉลิมฉลองต่าง ๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ์ และในโอกาสเดียวกันนี้เมืองเชียงใหม่มีอายุครบ 700
ปี ทาให้เจ้านายเมืองเชียงใหม่ทากิจกรรมต่าง ๆ ถวายเป็นพระราชกุศล เช่น พิมพ์หนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่
หรือทาป้ายติดตามโบราณสถานต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ที่แสดงบทบาทใน
ฐานะผู้รู้ และผู้จรรโลงวัฒนธรรมล้านนา ทาให้สถานะของเจ้ามีบารมี และสิทธิธรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนามาสู่
การรื้อฟื้นความเป็น “เจ้า” ของเจ้านายเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือ
การเกิดการเขียนประวัติศาสตร์ภายใต้อุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” “ท้องถิ่นนิยม” และ “ท้องถิ่น
ราชาชาตินิยม” เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในล้านนา และภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย แตกต่างกันเพียงกระแสประวัติศาสตร์แบบใดจะมีอิทธิพลมากกว่ากัน และสามารถสร้างการ
ครอบงาและช่วงชิงพื้นที่ความทรงจาทางสังคมได้มากกว่า รวมถึงการผสมผสานของประวัติศาสตร์ของสกุล
ต่าง ๆ ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้คนในสังคมมิได้ตกอยู่ภายใต้วาทกรรมหลัก กระแสเดียว
แต่ได้สร้างพื้นที่แห่งความทรงทรงจาของตนเพื่อต่อรองและสร้างตาแหน่งแห่งที่ของตนในกระแสประวัติศาสตร์
นั้น ๆ เป็นการช่วงชิงการนิยามที่ไม่ปล่อยให้ผู้มีอานาจนิยามฝ่ายเดียว และนับวันการเมืองของการนิยามนี้จะ
ยิ่งเข้มข้นและทรงความหมายต่อไป42

ไม่นับเจ้าที่สูญเสียทั้งสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไปตกระกาลาบาก เขาให้นิยามความเป็นเจ้าของเขาอย่างไร หรือคนใน
สังคมปัจจุบันจัดวางตาแหน่งแห่งที่เขาอย่างไร ฯลฯ เพราะสิ่งที่เราทา ๆ กันอยู่ในปัจจุบันคือ การสร้างประวัติศาสตร์เจ้าที่ไม่ สัมพันธ์กับบริบท เป็น
การโหยหาอดีต (nostalgia) ที่ไม่เชื่อมโยงกับผู้คน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเลย สิ่งที่ทาอยู่เป็นแต่เพียงการสร้าง "ชีวประวัติ" ของตระกูล
หรือบุคคลที่ไม่อาจอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
42 ดูการศึกษาแนวนี้ได้ใน Tanabe, Shigeharu and Keyes, Charles F. Cultural Crisis and Social Memory: Modernity and

Identity in Thailand and Laos.., 2002.
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3. สับสนวุ่นวายของล้านนาคดีจากศูนย์กลาง
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา เราจะเห็นอิทธิพลของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาของคนแต่ ละ
กลุ่มก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีข้อเด่นของตัวเอง เช่น
กลุ่ม ที่ หนึ่ง นักวิชาการ อาจารย์ม หาวิทยาลัย นักวิจัยทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูป
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งงานเหล่านี้ ก็เป็นงานเฉพาะหัวข้อ แล้ วก็เป็นหัวข้อที่เป็นความสนใจของนัก
ประวัติศาสตร์ หรือว่าแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์ลาพูน ผมเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีการทาวิทยานิพนธ์
และทาการวิจัยมากที่สุด มีการทางานในพื้นที่ จานวนมาก แต่แล้วสุดท้ายก็คือ งานเหล่านี้กระจัดกระจาย ไม่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเมืองลาพูนได้ นิคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของโบราณสถาน มีคน
ลงไปทาจานวนมาก แต่ว่างานวิจัยเหล่ านี้ นักวิชาการต่างคนต่างทา ในที่สุด เราไม่สามารถเข้าใจความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองลาพูนได้ ซึ่งปัจจุบันลาพูนเป็นเมืองที่มีการฆ่าตัวตายเยอะที่สุด แล้วก็มีงานวิจั ยเยอะ
ที่สุด ถ้าเราสามารถทาคาอธิบายเหล่านี้ได้ ผมคิดว่ามันน่าจะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้
กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้รู้ท้องถิ่น กลุ่มผู้รู้ท้องถิ่นนี้ ผมคิดว่า มีอิทธิพล หรือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน แต่ว่าการทางานของผู้รู้ท้องถิ่นนั้น นักวิชาการก็มองว่ายังขาดกรอบหรือว่ายังขาดทฤษฎีความรู้อยู่ ซึ่ง
ก็ต้องทากันต่อไป ซึ่งยังมีอะไรอีกมากมายของผู้รู้ท้องถิ่นที่จะต้องทา ลักษณะที่สาคัญของงานในกลุ่มนี้จะเป็น
การเขียนแบบท้องถิ่นนิยม และในปัจจุบันที่เป็นแนวโน้มอย่างชัดเจนคือ การเขียนประวัติแบบท้องถิ่นชาตินิยม
โดยเอาท้องถิ่นผนวกเข้ากับประวัติชาติ43
กลุ่มที่สาม คือข้าราชการซึ่งอยู่ในรูปอนุกรรมการ กรรมการต่าง ๆ ที่รัฐตั้งขึ้น ซึ่งประวัติศาสตร์ในกลุ่ม
นี้ ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างปัญหา สาหรับประวัติศาสตร์เมือง หรือประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นภาคเหนือ เช่น
เรื่องที่มีทุกจังหวัด ก็คือประวัติศาสตร์มหาดไทยในส่วนภูมิภาคทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน เป็นต้น แต่ว่า
สุดท้ายคือจับมาเฉพาะเรื่องที่สัมพันธ์กับรัฐส่วนกลาง เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้มีปัญหา คือ เป็น
ประวัติศาสตร์ของชนชั้นนา เป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มเจ้า กลุ่มข้าราชการที่เข้ามา แต่เรื่องเหล่านี้ทาให้เราได้
เห็นถึงอิทธิพลของรัฐไทยที่เข้ามาผนวก หรือว่าให้เห็นอานาจที่เข้ามาปฏิบัติการต่อเนื่องนั้น ๆ ปัญหา คือ ไม่
เห็นคนกลุ่มอื่น ๆ ในท้องถิ่นนั้นเลย ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ถูกคนเขียนในกลุ่มนี้จะเป็นประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม
ที่เอารัฐเป็นแก่นแกนของการอธิบาย
กลุ่มสุดท้าย ก็คือนักการเมือง ในปัจจุบันนักการเมืองเข้ามาใช้ประวัติศาสตร์ในการสร้างอิทธิพลหรือ
ว่าสร้างความทรงจา สร้างตาแหน่งแห่งที่ ผมก็ขอยกตัวอย่างเมืองแพร่ คือการใส่เสื้อม่อฮ่อม หรือการสร้าง
ประวัติศาสตร์ตระกูลของตัวเอง ว่าเป็นตระกูลที่สร้างความเจริญให้เมืองแพร่ขึ้นมา หรือที่พะเยา เชียงคา ที่
สาคัญที่สุดคือ ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นคนแรกที่ใช้ภาษาลื้อ ใช้ประวัติศาสตร์ลื้อในการหาเสียง และสุดท้ายก็
43 ดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงความทรงจาเรื่องกบฏเงี้ยว ที่อธิบายการกระทาของเจ้าหลวงเมืองแพร่ใหม่ในฐานะเจ้าหลวงผู้จงรักภักดี สายลับ

อารักษ์เมือง ผู้อาภัพ เพื่อเปลี่ยนความทรงจาเรื่องนี้ใหม่ และจัดวางเรื่องนี้ต่อประวัติศาสตร์ใหม่ในงานของ ชัยพงษ์ สาเนียง. พิริยะเทพวงศ์
อวตาร : วีรบุรษ กบฏ การประดิษฐ์สร้างตัวตนใหม่ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 (2556). หน้า : 114-129. และ
“ประวัติศาสตร์ของ ‘กบฏ ‘กบฏ’ ของประวัติศาสตร์” : กบฏเงี้ยวเมืองแพร่. ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 9 กรกฎาคม 2558.
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ได้เป็น ส.ส. ส่วนหนึ่งเป็นการพลวัตของการทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ แต่อีกส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์นั้นก็ถูก
บิดเบือน เพื่อจะทาประโยชน์ให้แก่กลุ่มนักการเมืองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ ซึ่งต่อไปประวัติศาสตร์จะทาอย่างไรให้
เป็นประวัติศาสตร์ของคนจริง ๆ
ผมขอยกตัวอย่างกรณีการถกเถียงทางประวัติศาสตร์ของผู้รู้ท้องถิ่นกับนักวิชาการ กรณี ไม่มีวัดใน
ทักษาเมืองเชียงใหม่: บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น กับ วัดในทักษาเมือง44 เน้นที่ว่าบทพิสูจน์
ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น นี่คือความแตกต่างสาคัญ โดยการถกเถียงนี้ที่สาคัญไม่ได้อยู่ที่ข้อเท็จจริง แต่
เถียงกันว่าใครคือคนในคนนอก 45 แสดงให้เห็นอิทธิพลของประวัติศาสตร์ล้านนากระแสหลัก ซึ่งบางทีเราใช้
อคติในการมองประวัติศาสตร์ ในที่นี้ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูก แต่ว่าถ้าเรามองว่านี่เป็นท้องถิ่น แล้วคนท้องถิ่น
ต้องรู้ประวัติศาสตร์มากกว่าคนนอกท้องถิ่นที่เข้ามา ผมคิดว่ามันเป็นความอับจนทางปัญญาของคนในท้องถิ่ น
ประเทศไทยคงหมดความหมายถ้าใช้วิธีคิดแบบนี้ ที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นข้อถกเถียงที่สาคัญมาก ที่ชี้ให้เห็นถึง
อิทธิพลของประวัติศาสตร์ทั้งท้องถิ่นและทั้งประวัติศาสตร์ชาติก็ตาม เราอาจจะอธิบายแบบนั้น คือมันเป็นการ
ปะทะกันของความคิดท้องถิ่นนิยมกระแสต่าง ๆ
รวมถึงการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญสาขาใด เช่น ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ฯลฯ ไม่
จาเป็นต้องเป็น "คนใน" เพราะบางที "คนนอก" ก็มีมุมมองที่กว้างและลึกกว่าคนใน ๆ หลายเท่า และคนในก็
ไม่ได้หมายความว่าลึกกว่าคนนอก ถ้าเราละทิ้งมายาคติ อคติ ก็จะทาให้เห็นมิติที่กว้างขึ้น46
ท้ายที่สุดผมขอยกประเด็นศึกษายอดนิยมที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางมา 2-3 เรื่องเพื่อเป็นตัวอย่าง
ของการศึกษา เช่น

44 ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ , ยุพิน เข็มมุกด์, วรวิมล ชัยรัต, บรรณาธิการ. ไม่มีวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่ บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการ

ท้องถิ่น. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548. เป็นการโต้กันกับหนังสือ สมโชติ อ๋องสกุล , สรัสวดี อ๋องสกุล. วัดในทักษา
เมือง. เชียงใหม่ : พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2548. ซึ่งเป็นการตอบโต้ของนักวิชาการสองกลุ่มที่อาศัยวิธีวิทยาที่แตกต่างกัน รวมถึงเกิดวิวาทะเรื่องคนใน
คนคนนอกในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
45 ในทางมานุษยวิทยามีการถกเถียงเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้ข้อสรุปกันไปในระดับหนึ่ง ดูงานของ Clifford, James and George Marcus.

Writing Culture : The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley, University of California Press. 1986. และดู ว่ า การเขี ย น
วัฒนธรรมมิใช่การเขียนความจริงแต่คือการเมืองของการสร้างความจริง ดู, ยุกติ มุกดาวิจิตร. อ่าน 'วัฒนธรรมชุมชน' วาทศิลป์และการเมืองของ
ชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548.
46 เรื่องเดียวกัน, หนังสือเรื่องเล่มนี้สะท้อนย้อนคิดให้เห็นว่าในฐานะนักมานุษยวิทยาที่ศึกษา “คนอื่น” “โลกของคนอื่น” จึงต้องตระหนักรู้ว่าเรา

กาลังทาอะไร ภายใต้ฐานคติอะไร เพื่อไม่ให้เราทึกทักว่าสิ่งที่เราศึกษาเป็น “ความจริง” ที่ไม่อาจโต้แย้งได้ แท้จริงแล้วสิ่งที่เราศึกษา หรือนิพนธ์ขึ้น
เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงทั้งหมดตามที่เราเข้าใจ จึงทาให้นักเรียนมานุษยวิทยาไม่เอ่ยอ้างว่าเป็นผู้สถาปนาความจริง แท้จริงแล้ วเราเป็นแต่
เพียง “ผู้ข้ามโลก” ของเราและของคนอื่น เพื่อเข้าใจตัวเราและโลกเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น ฉะนั้น นักมานุษยวิทยาที่เป็นทั้งคนข้ามโลกเพื่อศึกษาคน
อื่น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถูกศึกษาด้วยเช่นกัน หรือในภาคภาษาไทยดูงานของ ยุกติ มุกดาวิจิตร, เพิ่งอ้าง.
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การศึกษาครูบา การศึกษาเกี่ยวกับครูบาโดยมากมองว่าครูบาเป็นโพธิสัตย์ ตนบุญเพื่อมาโปรดนัย
สัตว์47 เป็นการศึกษาครูบาในฐานะวีรบุรุษของท้องถิ่น 48 ซึ่งนามาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านรัฐและ
ฟื้นฟูพุทธศาสนาแบบจารีต แม้ว่าการศึกษาในทานองนี้ทาให้เข้าใจปฏิบัติการของกลุ่มครูบาและสานุศิษย์
โดยเฉพาะครูบาศรีวิชัย รวมถึงการศึกษาถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มครูบาอันเป็นบ่อเกิดของ
อานาจในทางศีลธรรมและทางโลกที่นามาสู่การสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างโลกแห่งศีลธรรมใหม่ 49 แต่
งานในยุคนี้ยังไม่อาจเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมโดยรวมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชนบทขนานใหญ่ที่
นามาสู่ความขัดแย้ง และการเข้ามาของรัฐและทุนซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในภาคเหนือ50
แม้ในช่วงหลังจะมีการขยายพรมแดนในการศึกษาครูบาเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ตกอยู่ภายใต้กับดักของ
Metaphor (อุปมานิทัศน์) ครูบาศรีวิชัย ทั้งที่เกิดจากกระบวนการ “สร้างภาพแทนความจริง” บนเงื่อนไขของ
การเลือกรับ ปรับ เปลี่ยน ทั้งเหมือนและต่าง ทั้งศาสนา/ความเชื่อสมัยใหม่ ภาวะแปลกแยก วิกฤติอัตลักษณ์
ฯลฯ แต่กระนั้นครูบาเหล่านี้ก็ไม่ได้เหมือนและต่างจากจารีต "ครูบา" แบบเดิม ๆ (ถ้ามีอยู่จริง) ซึ่งเป็นการ
ประกอบสร้างขึ้นมาก็สามารถอธิบายอย่างความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งน่าตกใจว่างาน
แนวนี้กับยึดถือความศักดิ์สิทธิ์และความเป็น Metaphor จนแทบตกอยู่ในกับดักจนไม่สามารถอธิบายอะไร
ได้51 รวมถึงลดทอนขบวนการเคลื่อนไหวให้เป็นเพียง "นักสร้างถาวรวัตถุ" ผู้นาพาความศิวิไลซ์เข้าสู้พื้นที่
กันดารเท่านั้น 52 ทั้งที่งานก่อนหน้านั้นเสนอว่าการก่อสร้างเป็นเพียง "มรรค" (ทาง) ที่แสวงหาความเป็น
โพธิสัตว์ที่เป็นความเชื่อตาม "ศาสนาพุทธพื้นถิ่น"53
47 Kwanchewan Srisawat.

The Karen and the Khruba Khao Pi Movement: A Historical Study of the Response to the
Transformation of Northern Thailand. MA Thesis, Antoneo de Manila University. 1998.
48 Cohen, Paul. “Buddhism unshackled: The Yuan “holy man” tradition and the nation-state in the Tai world.” Journal of

Southeast Asian Studies 32(2). 2001, pp. 176–203.
49 Tambiah, S. J. The Buddhist saints of the forest and the cult of amulets: a study in charisma, hagiography,

sectarianism, and millennial Buddhism. Cambridge & New York: Cambridge University Press. 1984.
50 Anan Ganjanapan. “Conflicts over the deployment and control of labor in a northern Thai village,” in Gillian Hart, Andrew

Turton and Benjamin White (eds.), Agrarian Transformations: Local Processesand the State in Southeast Asia, Berkeley:
University of California Press. 1989, pp. 98-124.
51 Cohen, Paul.

“A Buddha Kingdom in the Golden Triangle: Buddhist Revivalism and the Charismatic Monk Khruba
Bunchum.” The Australian Journal of Anthropology 11(2) 2000, pp. 141-154.
52 กลุ่มของเพ็ญสุภา ภัคตะ ที่เป็นการลดทอนความสาคัญของครูบาศรีวิชัย และขบวนการ ให้เป็นแต่เครื่องมือของรัฐ โดยหันไปสนใจอะไรที่เล็ก ๆ

น้อย ๆ เช่น วันเกิด การเดินทาง รูปเสือ ฯลฯ โดยละเลยการอธิบายปรากฏการณ์ที่แวดล้อมและเงื่อนไขที่ทาเกิดเกิดการเคลื่อนไวของครูบาแ ละ
ขบวนการ
53 ดูงานของ พิสิษฏ์ นาสี. ศึกษา "ครูบา" : "ครูบาศึกษา" ข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องความเชื่อ แนวทาง และการปฏิบัติของ "ครูบา" ในพุทธศาสนา

แบบล้านนา. ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (พ.ย. 2558) หน้า 138-155. ที่มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบทาให้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
คน และคาอธิบายเรื่องครูบาในมิติต่าง ๆ
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อย่างไรก็ตามการศึกษางานเกี่ยวกับครูบาละเลยมิติของความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างสงฆ์ท้องถิ่น
กับการ "กลืน" สงฆ์จากส่วนกลาง ทั้งวัตรปฏิบัติ ความเชื่อ คาสอน ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนสงฆ์พื้นเมืองให้เป็น
ส่วนหนึ่งของสงฆ์ส่วนกลาง จะทาให้เราเข้าใจทั้งเรื่องพิธีกรรมความเชื่อ รวมถึงประวัติศาสตร์สังคมล้านนาใหม่
หมด และอาจอธิบายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามของคนเมืองว่ามันเกิดเมื่อไม่นานมานี้เอง
การศึกษากบฏเงี้ยวเมืองแพร่ ปี พ.ศ.2445 ในงานของ เตช บุนนาค เรื่อง ขบถ ร.ศ. 11254 งาน
สรัสวดี ประยูรเสถียร 55 ข้างต้นอธิบายการกบฏด้วยกรอบการอธิบายจากมุมมองของรัฐ เช่น การเสีย
ผลประโยชน์ของกลุ่มเจ้านาย การถูกลิดรอนอานาจ ท้ายสุดตีตราคนในท้องถิ่นว่า “กบฏ” งานในกลุ่มนี้ไม่มี
การอธิบายจากมุมมองของเงี้ยวว่าต่อต้านอานาจรัฐภายใต้เงื่อนไขอะไร ทาไมจึงต่อต้าน การรับรู้ต่างระดับ
ระหว่างผู้กระทาการและผู้ปราบปรามมีโลกทัศน์ชุดเดียวกันหรือไม่ กบฏเงี้ยวเกิดในหลายเมืองทั้งแพร่
ลาปาง เชียงราย แต่ทาไมเราถึงรับรู้กบฏเงี้ยวว่าเกิดเฉพาะที่เมืองแพร่แห่ งเดียว งานในกลุ่มนี้ยังละเลยและยัง
ขาดการศึกษาในส่วนนี้อยู่
งานของ ยอดยิ่ง รักสัตย์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย
กับกบฏเงี้ยว พ.ศ. 244556 ศึกษาและอธิบายจากตัวของเงี้ยวว่าเกิดจากการขยายตัวของรัฐสมัยใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของภาคเหนือ ที่เข้ามาทาให้วิถีชีวิตของเงี้ยวได้รับผลกระทบ เช่น ตัด ไม้สร้าง
บ้าน สร้างวัดไม่ได้ รวมถึงการเดินทางข้ามแดนก็ไม่อิสระเหมือนในอดีต ต้องทาหนังสือขออนุญาต สร้าง
ความเดือดร้อนแก่เงี้ยวจนนามาสู่การก่อกบฏ 57 โดยกลุ่มเจ้านายเมืองแพร่ที่เข้าร่วมการกบฏเกิดจากการเสีย
ผลประโยชน์จากค่าตอไม้ และการเก็บภาษี58 ส่วนราษฎรที่เข้าร่วมการกบฏ เนื่องจากเดือดร้อนจากการเก็บ
ภาษีของทางการที่เป็นตัวเงินในขณะที่เศรษฐกิจของเมืองแพร่ยังเป็นเศรษฐกิจเพื่อยังชีพอยู่ 59 ในงานของยอด
ยิ่ง ได้นาความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเข้ามาอธิบายการเกิดกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ เป็นการขยาย
พรมแดนการอธิบายเรื่องกบฏเงี้ยวจากงานก่อนหน้านี้ ที่อธิบายสาเหตุว่าเกิดจากการขยายอานาจรัฐอย่าง
เดียว
ข้อจากัดของงาน คือ อธิบายเฉพาะเมืองแพร่จึงไม่เห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดของการลุกขึ้นสู้ของเงี้ยว
ว่าเกิดจากเหตุปัจ จัย เงื่อนไขที่ แ ตกต่างกัน และมีขอบเขตขยายถึงไหน เงี้ยวใช้เครือข่ายอะไรในการ
54 เตช บุนนาค. กบฏ ร.ศ. 112. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
55 สรัสวดี ประยูรเสถียร. การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ.2436-2476). วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์

มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2523, หน้า 196-216.
56 ยอดยิ่ง รักสัตย์. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทยกับกบฏเงี้ยว พ.ศ.2445. วิทยานิพนธ์อักษรศา

สตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2532, หน้า 68-69.
57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-108.
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 95-96.
59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-104.
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ติดต่อสื่อสารจึงสามารถก่อการขึ้นอย่างกว้างขวางในภาคเหนือ รวมถึงโลกทัศน์ของเงี้ยว และสยามต่างกัน
หรือไม่จนนามาสู่เหตุการณ์กบฏเงี้ยว งานนี้ยังขาดการศึกษาในส่วนนี้อยู่
นอกจากงานข้างต้นยังมีงานอีกชุดที่อธิบายการเกิดกบฏเงี้ยว ที่ชี้ให้เห็นการขยายตัวอย่างกว้างขวาง
ของกบฏเงี้ยวมิใช่เกิดเฉพาะเมืองแพร่แห่งเดียว แต่เกิดในเมืองลาปาง เชียงแสน พะเยา รวมถึงความหวาด
วิตกของเมืองต่างๆในภาคเหนือต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏในงานของ พระธรรมวิมลโมลี เรื่อง 100 ปี
เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจล ในมณฑลพายัพ พ.ศ. 244560 ประชุม อัมพุนันทน์ เรื่อง เที่ยวไปในอดีตเมื่อ
เงี้ยวปล้นเมืองแพร่และเมืองนครลาปาง61 และ สรัสวดี อ๋องสกุล ใน ประวัติศาสตร์ล้านนา62
การศึ ก ษากบฏเงี้ ย วรวมเน้ น การศึ ก ษาการกระท าของรั ฐ ต่ อ เมื อ งแพร่ ที่ ส่ ง ผ่ า นอ านาจมาจาก
ส่วนกลาง (รัฐบาลสยาม) เน้นปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทา ไม่เน้นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงภายใน จึง
เห็นแต่ภาพของ “ผู้กระทา” ไม่เห็นภาพของ “ผู้ถูกกระทา” การอธิบายจึงเห็นภาพที่ไม่สมบูรณ์ ขาดการมอง
ปฏิสัมพันธ์ เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของคน การศึกษากลุ่มนี้อยู่
ภายใต้มุมมองการอธิบายโดยเอารัฐเป็นศูนย์กลางการอธิบาย แม้ต่อมาในจะมีงานที่จะอธิบายกระบวนการ
สร้างและเปลี่ยนความทรงจา ซึ่งเน้นที่กระบวนการมิใช่ปลายทางของการสร้างความจริง63
การศึกษาเกี่ยวกับเจ้าดารารัศมี วนเวียนอยู่ภายใต้โครงเรื่อง (plot) ใหญ่ 3 เรื่อง โครงเรื่องแรก คือ
การมองพระราชชายาอย่างโรแมนติกในฐานะอุปมานิทัศน์ของความรักและการรวมล้านนาเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสยาม64 หรือไม่ก็พูดถึงพระประวัติที่ได้สร้างคุณงามความดีต่าง ๆ65 โครงเรื่องที่สอง คือ การได้รับการกลั่น
แกล้ง รังเกียจจากคนในวัง ทาให้ภาพลักษณ์ของพระราชชายาเป็นคนที่น่าสงสาร และในเวลาของการถูกกลั่น
แกล้งก็ได้รับการโอบอุ้มจากรัชกาลที่ 566 ซึ่งโครงเรื่องที่สร้างภายใต้ความคิดเรื่องรักโรแมนติกสมัยใหม่ ซึ่งออก
จะผิดฝาผิดตัว และกับข้อเท็จจริงที่เรารับรู้กัน และโครงเรื่องสุดท้าย คือ การศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ของ
พระราชชาเจ้าดารารัศมี โดยงานที่โดดเด่นของ จิรชาติ สันต๊ะยศ 67 ที่อธิบายการประกอบสร้างภาพลักษณ์
พระราชชาเจ้าดารารัศมีโดยกลุ่มคนต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน พระราชชายาเจ้ารัศมี
ที่เรารับรู้ในปัจจุบันจึงเป็นผลของ “การประกอบสร้าง” มากกว่า “ความจริง” ในประวัติศาสตร์
60 พระธรรมวิมลโมลี. 100 ปี เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจล ในมณฑลพายัพ พ.ศ. 2445. พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, 2545.
61 ประชุม อัมพุนันทน์. เที่ยวไปในอดีตเมื่อเงี้ยวปล้นเมืองแพร่และเมืองนครลาปาง. กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2527.
62 สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2544, หน้า 399-403.
63 ดูเชิงอรรถที่ 29
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดารารัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
65 แก้วนวรัฐ ณ เชียงใหม่, เจ้า . พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี: อนุสรณ์งานถวายพระเพลิง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ, 2477.
66 นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมีพระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี . อนุสรณ์เนื่องในงานฉลอง พระอนุสาวรยีพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ณ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 5 ค่ายดารารัศมี จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2533. กรุงเทพฯ: ทรีดีการพิมพ์, 2533. และนง
เยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี. พิมพ์ ครั้งที่ 2. เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุคเซ็นเตอร์, 2539.
67 จิรชาติ สันต๊ะยศ. พระราชชายาเจ้าดารารัศมี. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
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แต่กระนั้นประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องพระราชชาเจ้าดารารัศมีก็มีข้อจากัดอย่างใหญ่หลวงเพราะทั้งนี้
ทั้งนั้น งานที่ศึกษาทั้ง 3 โครงเรื่อง ต่างศึกษาผ่านชีวประวัติของพระราชชาเจ้าดารารัศมีในมุมแคบ ๆ แต่ไม่
ขยายความสนใจในปริมณฑลที่กว้างในระนาบของการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้เข้าใจเจ้าดารา
แต่ไม่เข้าใจสังคมทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้จะผลิตภายใต้กรอบคิดแบบ “ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม” แต่ความเป็น
ท้องถิ่น หรือความสานึกในบ้านเกิดเมืองนอนผสมอยู่ กอปรกับการคลี่คลายของกระแสประวัติศาสตร์ชาติที่
เปิดช่องให้มีการศึกษาท้องถิ่นมากขึ้นภายหลังทศวรรษที่ 2520 จึงทาให้มีพื้นที่แก่ “เรื่องเล่า” และ “ความ
ทรงจา” ของคนในท้องถิ่นเข้าไปปะปนในการอธิบายประวัติศาสตร์ ทาให้เราเห็นความไม่ลงรอยระหว่าง
ประวัติศาสตร์ชาติที่ผลิตสร้างโดย “ข้าราชการ” กับประวัติศาสตร์ของ “ชาวบ้าน” “ที่มีเรื่องเล่าและความ
ทรงจาอีกชุดหนึ่ง” อาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่เราจะเห็นความเชื่อของชาวบ้านที่ มีเรื่องเล่านัยหนึ่งเพื่อสร้าง
ประวัติศาสตร์ใหม่68
การปรากฏขึ้นของ “เรื่องเล่า” และ “ความทรงจา” ของคนท้องถิ่น ในโครงเรื่องต่าง ๆ นาไปสู่การ
ให้ความหมาย และการจัดวาง “ตาแหน่งแห่งที่” ของโครงเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาแบบต่าง ๆ ในทศวรรษ
2540 เรื่องเหล่าเหล่านี้เป็นหน่ออ่อนของความคิดท้องถิ่นนิยมที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสร้างประวัติศาสตร์ การ
มองในลักษณะนี้มีกรอบคิดอยู่ในกระแสประวัติศาสตร์ชาตินิยม คือ การเสียสละและยินยอมเพื่อบ้านเมือง
เพื่อพระมหากษัตริย์ ตัวบุคคล จึงเกิดเรื่องเล่าในโครงเรื่อง “ท้องถิ่นราชาชาตินิยม” จากการผสมผสานโครง
เรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยเรื่องเล่าจากหนังสือประกอบ เรื่องเล่าในลักษณะนี้เกิดภายใต้บริบทของ
“ความเป็นท้องถิ่นนิยม” แต่เนื่องด้วย “เรื่องเล่าจากท้องถิ่น ” อย่างเดียวไม่สามารถสถาปนาการรับรู้ได้
กว้างขวาง เนื่องด้วยพลานุภาพของ “ประวัติศาสตร์กระแสหลัก” ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทย จึง
ทาให้ต้องมีการผลิตโครงเรื่องที่ประสานระหว่าง “ชาติ” และ “ท้องถิ่น” จึงจะสถาปนาโครงเรื่องนั้น ๆ ได้
และสามารถจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของโครงเรื่องที่สร้างใหม่ได้ ต้องมีชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โครงเรื่องในมุม
การรั บ รู้ ข อง “ท้ อ งถิ่ น ” อย่ า งเดี ย วไม่ มี พ ลานุ ภ าพในการสร้า งการรั บ รู้ และจั ด วางต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ของ
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในปัจจุบันจึงต้องอิงแอบกับ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”69
นอกจากนี้เรื่องเล่ายังแสดงถึงโลกทัศน์ อัตวิสัย และบริบทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเล่า 70 ใน
ท้ายที่สุดท่ามกลางกระแสประวัติศาสตร์ชาตินิยมของคนกลุ่มต่าง ๆ ก็ยังวนเวียนอยู่ในกระแสของชาติที่ยั งมี
ความคิดเรื่องชาติเป็นตัวนา ในสถานการณ์ที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มองจากจุดยืนและผลประโยชน์ของคน
ในท้องถิ่นเองไม่สามารถสถาปนาตาแหน่งแห่งที่ สร้างการรับรู้ และยอมรับได้ จึงทาให้เกิดโครงเรื่องแบบ
68 ดู เ พิ่ ม ใ น , Halbwachs, Maurice. The Reconstruction of the Past”. Chapter 3. On Collective Memory. Lewis A. Coser (ed.,

trans. & intro.). Chicago: University of Chicago Press. 1992.
69 ธงชัย วินิจจะกูล. โฉมหน้าราชาชาตินิยม. นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559.
70 เรื่องเดียวกัน
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“ท้องถิ่นชาตินิยม” ปรากฏในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางและมีชีวิตชีวาใน
ทศวรรษหลังต่อมา
4. ล้านนา(ไม่)นิยมเศษเสี้ยวที่ขาดแหว่ง
ในที่นี้พยายามที่จะเสนอทิศทางของการการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาที่ หลุดออกไปในกรอบของ
พื้นที่และเรื่องเล่ากระแสหลัก คือ
หนึง่ ประวัติศาสตร์ของบ้านเล็กบ้านน้อย ที่มารวมเป็นอาณาจักรล้านนา สอง ก็คือตาแหน่งแห่งที่ของ
คนในล้านนาในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นการศึกษาตัวคน
จริง ๆ จะมีก็แต่กลุ่มเจ้า ซึ่งไม่ช่วยให้เข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้น เราไม่ค่อยเห็นว่าคนมีบทบาทในประวัติศาสตร์
ล้านนาอย่างไร ส่ วนมากประวัติศาสตร์ล้ านนา เราจะศึกษาโครงสร้ า ง ศึกษากระบวนการของรัฐ ในเชิ ง
โครงสร้างอานาจการปกครอง การจัดการอานาจในหัวเมืองต่าง ๆ อย่างไร ศึกษาการมีอานาจหรือการสร้างสิ่ง
ที่ทาของชนชั้นนา
ในการศึกษาของคนตัวเล็กตัวน้อย มีงานบางชิ้นที่ศึกษาชาวเขา กระบวนการการแลกเปลี่ยนของ
ชาวเขากับคนพื้นราบ ประวัติศาสตร์แบบนี้น่าจะมีการศึกษาให้มากขึ้นกับคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น ชาวเขา หรือว่า
กลุ่มไทต่าง ๆ ในล้านนามีบทบาทอย่างไร นี่คือสิ่งที่น่าจะมีการศึกษา71
สาม การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบเจาะลึก ซึ่งยังขาดอยู่ ยิ่งเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
สมัยใหม่ตั้งแต่ 2500 เป็นต้นมา ซึ่ งยังขาดการศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงความหมกมุ่นต่อพลวัตภายในที่
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียว โดยไม่สนใจอิทธิพลของภายนอกหรือปัจจัยอื่น ๆ ก็เป็นข้อจากัดที่
สาคัญ72
ท้ายสุด คือล้านนาสมัยใหม่ที่แปรเปลี่ยน ที่ส่งผลกระทบต่อคนต่าง ๆ เช่น การเข้ามาของการเกษตร
แบบฟาร์ ม หรื อ ว่ า การเข้ า มาของเศรษฐกิ จ แบบใหม่ มั น ส่ ง ผลต่ อ คนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ มากมาย แม้ แ ต่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมลาพูนอะไรต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้ เราก็ยังขาดการศึกษาแบบเจาะลึก
การศึกษาในส่วนนี้จะทาให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ล้านนาแบบกว้างขึ้น แล้วเราจะสลัดออกจาก
ประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นประวัติศาสตร์โดยรวมทั้งหมดที่อธิบายประวัติศาสตร์ในแนวดิ่งมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การจัดวางหน่วยของการศึกษา
คาถามแรก เราจะจัดวางล้านนาในฐานะใด ให้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย หรือ ให้เป็นอาณาจักรที่
เป็ น อิ ส ระ ค าถามที่ ส อง เราควรมุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาโครงสร้ า งการเมื อ ง หรื อ หั น มามุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาคนใน
71 งานของ อานันท์ กาญจนพันธุ์. พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2527. พยายาม

ทาให้เห็นประวัติศาสตร์สังคมของล้านนาภายใต้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และทาให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนต่าง ๆ ที่นามาสู่ก าร
ปะทะของความเชื่อและวิถีชีวิต ซึ่งหลังจากงานชิ้นนี้ก็ไม่มีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์สังคมอย่างจริงจังอีก
72 ดูงานการถกเถียงนี้ในงานของ Chaiyan Rajchagool. The Rise and fall of the Thai absolute monarchy : foundations of

the modern Thai state from feudalism to peripheral capitalism. Bangkok : White Lotus. 1994.
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ประวัติศาสตร์ คาถามที่สาม ล้านนาควรผลิตสร้างตัวตนที่แตกต่าง หรือเหมือนภายใต้ประวัติศาสตร์ชาติ และ
คาถามที่สี่ ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ ควรเน้นในทิศทางใด
แนวโน้มประวัติศาสตร์ล้านนาหลังปี 2540/1997 เราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ เรายังอิงเข้าสู่
ศูนย์กลางยิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ล้านนาหรือประวัติศาสตร์เมืองต่าง ๆ หลังทศวรรษที่ 2540 เป็นต้นมา เรา
พยายามดึงความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ในด้านหนึ่งเราเห็นเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมเข็ม
แข็งขึ้น แต่กระนั้นประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมเข้มแข้งสูงขึ้น ๆ หลังปี 2516/1973 คือถ้าอธิบายเชิงโครงสร้าง
หลังปี 2516 ส่วนยอดของระบบราชการมันหลุดไป พอส่วนยอดหลุดไป พอเกิดเหตุการณ์ 14ตุลาคม 2516
ส่วนยอดคือ ถนอม ประภาส และณรงค์หลุดไป สังคมราชการมันเป็นแยกย่อย (segment) แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ แต่
ละกลุ่ม ๆ แบ่งเป็นเสี้ยว ๆ ทุกคนจะต้องวิ่งเข้าหาสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงทาให้เกิดพลังอานาจสูงขึ้น
โครงสร้ า งของสั ง คมหลั ง ปี 2516 ท าให้ ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ มี อ านาจสู ง ขึ้ น พร้ อ ม ๆ กั บ การขยาย
ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมนับจากปีนั้นมา73
แต่ขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยมจะไม่สามารถที่จะตอบคาถามกับความเปลี่ยนแปลงใน
เบื้องล่างได้ จึงเกิดประวัติศาสตร์ที่จะพยายามจะหลุดออกจากการกากับของราชาชาตินิยม เช่น การเกิดขึ้น
ของสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น หรือประวัติศาสตร์อื่ น ๆ ค่อย ๆ โผล่ขึ้นมา เพียงแต่ว่า
ยังโผล่ไม่เป็นระบบ เพื่อที่จะทาให้เขามี ความทรงจาร่วม (collective memory) ในการที่จะตอบปัญหาของ
เขา
ประวัติศาสตร์การเมืองแท้ ๆ แบบประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม จะตอบคาถามในชีวิตประจาวันของ
คนในชีวิตในโครงสร้างแบบใหม่ ได้ยากขึ้น ดั งนั้น ถ้าถามว่าเข้มแข็งไหม ก็ดูเหมือนว่าจะเข้มแข็งขึ้น แต่ไม่
สามารถจะตอบปัญหาข้างล่าง ปัญหายังมีเยอะแยะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งทาให้ประวัติศาสตร์ล้านนาถอยหลังเรื่อย ๆ
คือไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาที่เป็นปัญหา หรือเป็นประวัติศาสตร์ของตัวตน
แต่ว่าเรามุ่งที่จะศึกษาว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อย่างไร เรามีคุณูปการของสถาบัน
กษัตริย์ต่อเมืองอื่นๆอย่างไร ซึ่งการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ กลายเป็นจุดเด่นของประวัติศาสตร์ ซึ่งทา
ให้ประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นประวัติศาสตร์ที่ขาดมิติของท้องถิ่นอย่างแท้จ ริง คือเป็นประวัติศาสตร์ที่สุดท้ายไม่
สามารถอธิบายตัวตนของคนในท้องถิ่นได้ แต่กลับอธิบายว่าเรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัฐไทยอย่างไรมาก
ขึ้น ซึ่งสุดท้าย คนตัวเล็กตัวน้อย หรือการต่อรองอานาจตาแหน่งแห่งที่ของเมืองนั้น ๆ ยิ่งห่างไกลจากอานาจ
ต่อรองนั้นมากขึ้น การช่วงชิงทรัพยากรต่าง ๆ มันก็ส่งผลกระทบ ถ้าเราอธิบายประวัติศาสตร์แบบนี้ คือ เรา
อธิบายประวัติศาสตร์แบบอิงแอบอานาจศูนย์กลาง

73 การศึกษาแนวนี้พบในงานของชัยพงษ์ สาเนียง. พลวัตการสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ 2445-2550. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2551). และ การสร้างตาแหน่งแห่งที่ของ “เมืองแพร่”ในประวัติศาสตร์ “ชาติไทย” :
จากเมืองกบฏสู่เมืองที่จงรักภักดี. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 30 (1) : 101-115. (2553).
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5. สรุป : ความหมายที่ขาดช่วง
โดยทั่วไปเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคม สิ่งที่เราศึกษาหรือทา คือ "การ
อธิบาย" เงื่อนไขว่าอะไรนาสู่อะไร เพราะอะไรจึงเกิดปรากฎการณ์ หรืออะไรนามาสู่เงื่อนไขที่ทาให้เกิด รวมถึง
ทาไมจึงเกิด ปรากฏการณ์ที่เราเห็นจึงเป็นแต่ยอดภูเขาน้าแข็งที่ใคร ๆ ก็เห็น แต่เราไม่ได้ต้องการศึกษาสิ่งนั้น
เราต้องการรู้ว่าข้างใต้มันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเรามัวแต่หมกมุ่นแต่เพียงปรากฏการณ์เยอะแยะมากมาย เราก็ไม่มี
ทางจั ด ความสั ม พั น ธ์ ข องปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เพราะปรากฏการณ์ ห นึ่ ง อาจเป็ น เงื่ อ นไขท าให้
เกิดปรากฎการณ์หนึ่งได้ แต่สิ่ง สิ่งที่เราทาคือการหาความเชื่อมโยง ฉีกขาดแล้วอธิบายมันต่างหากละคือสิ่งที่
เราต้องทา นักเรียนประวัติศาสตร์ ชอบ "เล่น" กับ "เวลา" และมักมอง "เวลา" อย่าง "พลวัต" "ต่อเนื่อง" หรือมี
พัฒนาการของมัน ณ เวลาหนึ่ง ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะ และมีลักษณะร่วมกัน แต่แท้จริง "เวลา" มันไม่ได้เป็น
"เส้นตรง" หรือมี "พัฒนาการ" เสมอไป มัน "พลิกไพล่" (ย้อนแย้ง/irony) เปลี่ยนแปร ไม่รู้ที่ไปที่มา แต่สิ่งที่
นักเรียนประวัติศาสตร์ทา คือการจัดหมวดหมู่เพื่อสร้างคาอธิบายมัน ภายใต้เงื่อนไขเวลานั้น ๆ ฉะนั้น "เวลา"
จึงเป็นทั้ง "ตัวบท" และ "บริบท" ของประวัติศาสตร์74
การมองปรากฏการณ์ทางสังคมอย่ามองในลักษณะคู่ตรงข้าม เพราะจะทาให้มันไม่เห็นความซับซ้อน
ของปัญหา และมันจะกลายมาเป็นกับดักที่กักขังเรา ทาให้ไม่สามารถคิดอะไรได้พ้นจากปรากฏการณ์ ทั้งที่
ปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ มันส่องสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ มิติ และมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน และเมื่อ
เราเชื่อเรื่องสารถะ หรือความจริงแท้ ทุกอย่างหยุดนิ่ง ไม่ไหวเคลื่อน ประวัติศาสตร์ของเรา วัฒนธรรมของเรา
เสื้อผ้าของเรา ภาษาของเรา คนของเรา ฯลฯ ของเรา ซึ่งการมองอะไรในท่วงทานองนี้ทาให้ไม่เห็นพลวัตของ
สิ่งนั้น ๆ ซึ่งไม่อาจทาให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ เพราะแท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งตายตัว
การศึกษาผู้คนในปัจจุบันเรามุ่งไปที่ลีลาชีวิตทางวัฒนธรรม อาทิเช่น คนงานข้ามชาติโดยมากเราจะ
พบว่าเขาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาก จนมีข้อสรุปทั่ว ๆ ไปว่าคนไทใหญ่จะเคร่งพุทธศาสนามากกว่า
คนไทย ทั้งนี้เพราะพวกเขาต้องการแสดงความเป็นพลเมืองไทยในทางวัฒนธรรม ขณะที่เขาก็ยังรักษาอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านอื่น ๆ ของเขาอยู่ด้วย ซึ่งตรงกับแนวความคิด วัฒนธรรมพันธุ์ทาง (Cultural
Hybridity)75 หมายความว่าพวกเขาเป็นพลเมืองไทยในแง่วัฒนธรรมสังคม แต่ เขาก็ยังคงเป็นพลเมืองในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของพวกเขาด้วย ทั้งที่ในความจริงแล้ววัฒนธรรมพันธุ์แท้เป็นเพียงอุดมการณ์แบบแก่นสารนิยม หรือ
ความคิดเชิงเดี่ยวที่อาจเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริง แนวคิดไทยแท้หรือไทยรัฐเดียวก็เพิ่งถูกสถาปนาขึ้นมาในสมัยรัฐ
กาลที่ 5 นี้เอง เพราะในชีวิตจริงคนไทยก็ล้วนมีวัฒนธรรมพันธุ์ทางกันทั้งนั้น เพราะคนเราสามารถใช้ชีวิต

74 ไชยันต์ รัชชกูล. ปั้ น อดี ต เป็ นตัว ..,2557; จอห์น เอช อาโนลด์ . เขียน. ไชยันต์ รัชชกูล . แปล. ประวั ติ ศ าสตร์ข องประวั ติศาสตร์ .

กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์. 2549.
75 Burke, Peter. Cultural Hybridity. Cambridge: Polity. 2009.
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เชิงซ้อนอยู่ได้ในสองวัฒนธรรมพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural
Society)76
ผมเชื่อว่าวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ ที่เราเห็นและเป็นอยู่ล้วนถูกประดิษฐ์สร้าง (Invention) ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใดเสมอ 77 การสร้างนิยาม หรือสร้างความหมายเหล่านั้น เพื่อที่จะจัด
ความสัมพันธ์ทั้งกับกลุ่มคนภายใน และคนภายนอก เพื่อจัดวางตาแหน่งแห่งที่ของตนในบริบทหนึ่ง ๆ แต่เมื่อ
มันไม่ตอบสนองเสียแล้ว ก็ย่อมมีการสร้างความหมายใหม่ ๆ ตามมา โดยเราอาจมองล้านนาคดีได้หลายแบบ
เพื่อให้หลุดพ้นไปจากกรอบรัฐชาติที่ไม่ผู้คน
ประการแรก ล้านนาเป็นสิ่งที่ประกอบสร้าง และเมื่อประกอบสร้างแล้ว ย่อมนามาสู่ความหลากหลาย
ทั้งนิยามว่าอะไรคือ ล้านนาคดี เราจะนับทุกเรื่องที่ศึกษาในล้านนาประเทศนี้เป็นล้านนาคดี หรือในแต่ละเรื่อง
แต่ละประเด็นก็มีลักษณะเฉพาะของตนเอง
ประการที่สอง การศึกษาล้านนาคดีต้องการข้ามขอบเขตพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัด ประเทศ
เพราะการติดยึดกับพื้นที่ในทางกายภาพ ทาให้เราไม่เห็นพลวัตของความเปลี่ยนแปลง อ.อานันท์ กาญจน
พันธุ์78 เสนอให้ดูที่ความสัมพันธ์ของผู้คนภายเงื่อนไขของบริบท
ประการที่สาม ควรหลุดพ้นจากการมองอะไรอย่างโรแมนติก หยุดนิ่ง เก่าแก่โบราณ เพราะไม่มีสิ่งใดที่
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ปรับปรุงในเวลาที่แปรเปลี่ยน ยกเว้นอะไรที่ ตายเเล้ว หลายสิ่งหลายอย่าง
เป็นการประกอบสร้างในช่วงเวลาหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งเราต้องหันมาดูที่กระบวนการที่ประกอบสร้า ง
มากกว่าภาพที่ปรากฏให้เห็น
ประการที่สี่ เราควรหลุดพ้นการศึกษาแบบตัดแปะ ร้อยเรียง เชื่อตาม ต้องหันมาใช้วิธีวิทยาแบบใหม่
ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ ดนตรี พิธีกรรม ขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อทาความเข้าใจ
สังคมล้านนาในมิติของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการใช้ concept ทางสังคมศาสตร์มาช่วยในการจัดเรียงข้อมูล
เพื่อให้เกิดพลังในการอธิบาย
ประการที่ห้า เราควรหลุดพ้นจากการศึกษาล้านนาแบบเอารัฐชาติ และเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง โดย
หันมาสนใจบ้านเมืองอื่น ประเด็นอื่นที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลง โดยไม่ติดยึดกับพื้นที่

76 Amporn Jirattikorn. Living on both sides of the borders: Transnational migrants, pop music and nation of the Shan

in Thailand. Working paper series No. 7, Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social
Sciences, Chiang Mai University. 2007.; อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ์ . (2555). พหุ วั ฒ นธรรมในสั ง คมเปลี่ ย นผ่ า น. ใน, จิ น ตนาการทาง
มานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย (หน้า 79-134) เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
และ สุเทพ สุนทรเภสัช. มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 2548.
77 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. อัตลักษณ์ Identity. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. 2546.
78 อานันท์ กาญจนพันธุ์. พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา..,2527.
39

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

ประการที่หก เราไม่สามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรเอง โดยไม่ดูว่าคนอื่นทาอะไร ไม่มีใครศึกษาเรื่อง
นั้น ๆ เป็นคนแรก ๆ โดยไม่อาศัยบ่าของคนอื่นขึ้นไป เราจึงเสนอให้ทาเครือข่ายเพื่อร่วมกันเสนอ paper ใน
เรื่องที่เราศึกษา แล้วหาคนวิพากษ์ เวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคเหนือ เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง
ณ ปัจจุบันมีเจ้าภาพและงบประมาณแล้ว
ท้ายที่ สุ ด ความเปลี่ยนแปลงในล้านนาคดีหลายเรื่องเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของ “โลก
สมัยใหม่”79 ที่นามาสู่การจัดความสัมพันธ์ของผู้คน สิ่งของ ความเชื่อ ขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ และหลาย
เรื่ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ ชื่ อ โยงกั บ อดี ต ในการศึ ก ษาล้ า นนาคดี เ ราควร De-Centering ความเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
เชียงใหม่ เพราะการมองจากศูนย์กลาง (รวมถึงรัฐไทยด้วย) ทาให้เราไม่เห็นพลวัตของสิ่งอื่น โดยการศึกษาควร
ให้ความสาคัญกับแง่มุมใหม่ ๆ หลุดพ้นไปจาก “การศึกษาแบบน้อย/หนาน” ในแง่วิธีคิด รวมถึงหลุดพ้นไป
จากมายาภาพความโรแมนติกต่าง ๆ เพราะปรากฏการณ์ทั้งขบวนการเคลื่ อนไหวทางศาสนา ตาแหน่งทาง
ศาสนา การตอบโต้ความด้อยกว่าของคนลาว (เมือง/ล้านนา) เป็นการเมืองของการช่วงชิงความหมายการ
นิยาม80

79 ดูเพิ่มใน, ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์. โลกาภิวัตน์. เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2560. และ

Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota: Minnesota University Press. 2000.
80 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. อัตลักษณ์ Identity..,2546.
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ความเป็นล้านนาในวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ81
Lannaness in Literature of Northern Thai Writers
สุนทร คายอด82
Sunthorn Khamyod83
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงการสร้างความเป็นล้านนาผ่านงานวรรณกรรมของนักเขียน
ภาคเหนือ โดยอาศัยแนวความคิดเรื่องอุดมการณ์ของหลุยส์ อัลธูแซร์ พบว่า อุดมการณ์ที่ใช้ประกอบสร้าง
ความเป็นล้านนานั้น เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง เรียกว่า “อุดมการณ์ล้านนานิยม” นักเขียนภาคเหนือได้
ผลิตผลงานภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยมโดยการประกอบสร้างความเป็นล้านนาผ่านงานวรรณกรรม จาแนก
ได้ 7 ลักษณะคือ 1. ภาษา 2. ฉาก 3. ภูมิปัญญา 4. บุคคลในประวัติศาสตร์ 5. พระพุทธศาสนา
6.
การสร้างความเป็นอื่นให้คนต่างชาติพันธุ์ 7. การเชื่อมโยงกับรัฐส่วนกลาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างจุดยืน
ให้กับล้านนาภายใต้กระแสชาตินิยม
คาสาคัญ : การสร้างความเป็นล้านนา, อุดมการณ์ล้านนานิยม, วรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ
Abstract
This article aimed at searching for and analyzing types of Lannaness in Literature of
Northern Thai Writers. through Althusser’s conception of Ideology study found Ideology in
Literature of Northern Thai Writers are Political Ideology. It was called Lannaism Ideology.
Literature of Northern Thai Writers has produced text by Lannaism Ideology construction of
Lannaness by The literary work. by creating Lannaness characteristics, Lanna language, Lanna
scene, wisdom, People in the history, Buddhism, The otherness discourse of other ethnic
group and connecting to the central. The aim was to create a position for a Lanna under
centralized nationalism.
Keywords : Lannaness , The Ideology of Lannaism, Literature of Northern Thai Writers

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ “อุดมการณ์ในงานวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ” และเนือ้ หาบางส่วนได้ปรับปรุงมาจาก “อุดมการณ์ล้านนานิยมใน
วรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ”
82 อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
83 a lecturer of Thai language in Thai Department, Faculty of Liberal Arts, Maejo University
81
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บทนา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้าผู้ครองนคร
เชียงใหม่) ระยะนั้นได้เกิดลุกฮือของประชาชนภายใต้การนาของพระญาปราบสงคราม แม่ทัพใหญ่เมือง
เชียงใหม่ เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีของรัฐ พ.ศ. 2445 รัฐบาลสยาม ได้เข้ามา
ควบคุมหัวเมืองล้านนาอย่างใกล้ชิดทั้งด้านอานาจการปกครองและเศรษฐกิจ มีมาตรการเพื่อให้ล้านนายอมรับ
อานาจของสยามด้วยการครอบงาผ่านระบบราชการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและภาษา
ได้
กาหนดให้ใช้ภาษาสยาม สอนในระบบโรงเรียนต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. 2446 ทศวรรษถัดมา คือ พ.ศ. 2456 “ตัว
เมือง” หรืออักษรธรรมล้านนาได้ถูกสั่ง ห้ามให้ใช้ในการเรียน และปีเดียวกันได้สั่งห้ามให้เรียกชาวล้านนาว่า
“ลาว” (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2554: 37-50) ด้วยแรงกดดันภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจจึงเกิดการตอบโต้
จากปัญญาชนล้านนาเพื่อต่อต้านการครอบงา โดยใช้งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมล้านนาเป็นเครื่องมื อ
อาทิ ไกรศรี นิมมานเหมินท์ สงวน โชติสุขรัตน์ สิงฆะ วรรณสัย และ อาพัน ไชยวรศิลป์ ที่ได้ผลิตงานเขียนเพื่อ
แสดงตัวตนของ“คนเมือง”เพื่อชวนเชื่อว่า“ล้านนานี้ดี” โดยค้นคว้ารวบรวมเรียบเรียง เป็นงานประวัติศาสตร์
หรือสร้างสรรค์เป็นวรรณกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ
เมืองเชียงใหม่ถูกสร้างให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีการสร้าง “วรรณกรรม” เพื่อมารองรับสภาพการณ์
ดังกล่าว โดยเริ่มที่ปี พ.ศ. 2480 ชนชั้นสูงของสยามได้เผยแพร่ทัศนคติต่อเมืองเชียงใหม่โดยใช้ภาพลักษณ์ของ
บ้านเมืองที่มีธรรมชาติอันโดดเด่น มีวัฒนธรรมที่แปลกตาสะท้อนผ่ านเพลง ภาพยนตร์ และวรรณกรรมที่ถูก
ผลิตซ้า อนึ่งการสะท้อนภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์และประเพณีที่แปลกตา ย่อมเย้ายวนและท้าทายให้เข้ามา
พิชิต ดังนั้น “ล้านนา” จึงเปรียบเหมือน “สตรีเพศ” ที่รอการค้นหาจาก “บุรุษเพศ” เปรียบเหมือนอานาจจาก
ส่วนกลางที่เหนือกว่า ระยะนี้ผู้ หญิงเหนือกลายเป็นประเด็นที่สาคัญ ในกระบวนการต่อรองอานาจระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น ส่วนกลางได้เสนอภาพผู้หญิงเหนือที่ “รักสวย รักงาม โง่ และขี้เกียจ” (สุนทร คายอด,
2558: 228) ดังนั้น อ. ไชยวรศิลป์จึงได้ผลิตตัวบทขึ้นมาต่อต้านภาพลักษณ์ที่แฝงฝังจนนาไปสู่ความเข้าใจที่ฟั่น
เฝือต่อผู้หญิงล้านนาจนกลายเป็นมายาคติ เป็นการคัดง้าง ช่วงชิง ต่อรองอานาจจากรัฐส่วนกลางอย่างโดดเด่น
นักเขียนที่ร่วมสมัยกับ อ.ไชยวรศิลป์ คือมาลา คาจันทร์(เจริญ มาลาโรจน์) ได้ผลิตผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการยกย่องในหลายระดับ อาทิ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจาปี
พ.ศ. 2534 และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจาปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังได้
สร้างสรรค์ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี งานเขียนสาหรับเด็ก และบทความ หทัยวรรณ ไชยะกุล (2556) ศึกษา
วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย (พ.ศ. 2413-2550) การสืบทอดภูมิปัญญา และการสร้างสรรค์ พบว่า วรรณกรรม
ของมาลา ค าจั น ทร์ มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ การผสมผสานระหว่ า งข้ อ มู ล ในรู ป แบบจารี ต อั น ได้ แ ก่ ต านาน
ประวัติศาสตร์ และได้สอดแทรกความเป็นล้านนา โดยเฉพาะการสอดแทรกลักษณะภูมิปัญญาแบบพื้นบ้านพื้น
ถิ่น ในแต่ละเหตุการณ์มีลักษณะเป็นพื้นถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้บัวริน วังคีรี (2556) ศึกษา ภาพแทนล้านนาใน
สายตาคนนอก (สยาม/ไทย) และการโต้กลับมายาภาพ ของนักเขียนพื้นถิ่น พบว่า งานเขียนของมาลา คา
จันทร์ เป็นการนิยามอัตลักษณ์ล้านนาขึ้นมาใหม่จากมุมมองของคนในวัฒนธรรมในบริบทความสัม พันธ์เชิง
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อานาจที่สยามเหนือกว่า โดยสร้างภาพผ่านมุมมองคู่ตรงข้ามคือ กาหนดให้ล้านนาด้อยอานาจและอยู่ภายใต้
การปกครองของสยามการถูกสร้างภาพแทนในแง่ลบ
ในช่วง พ.ศ. 2470-2490 ได้มีการสร้างความเป็นไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผ่านงาน
วรรณกรรม ของหลวงวิจิตรวาทการ นอกจากนี้ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้าง
ความเป็นไทยผ่านงานวรรณกรรมจนทาให้ชาตินิยมกระแสหลักมีอิทธิพลครอบงาสังคมไทย (สายชล สัตยานุ
รักษ์, 2551) จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า อ.ไชยวรศิลป์ และมาลา คาจันทร์ ได้ประกอบสร้าง “ความเป็น
ล้านนา” (Lannaness) ผ่านตัวบทโดยใช้กระบวนการใดภายใต้อุดมการณ์ท้องถิ่นที่เรียกว่า “อุดมการณ์
ล้านนานิยม” (Lannaism Ideology)
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จ ะใช้ แ นวคิ ด การวิ เ คราะห์ อุ ด มการณ์ โ ดยใช้ ตั ว บทคื อ งานวรรณกรรมของ
อ.ไชยวรศิลป์ และ มาลาคาจันทร์ ใช้แนวคิดของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ที่มองว่าวรรณกรรม
สามารถตอกย้า ผลิตซ้า ความแตกต่างหลากหลายในสังคมความรู้ในวรรณกรรมจึงเป็นเพียงวาทกรรม และ
เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติการ การศึกษาภาษาในวรรณกรรมทาให้เราเห็นว่าความเข้าใจว่าในวรรณกรรมเป็นทั้ง
เรื่องของการต่อต้านที่อธิบายเป็นคาพูดไม่ได้ แต่รับรู้ผ่านได้ด้วยความคุ้นเคย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,
2551: 190-191) แนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับชีลส์ เดอเลิซ (Gill Deleusze) และ เฟลิกซ์ กัตตารี (Félix
Guattari) ได้กล่าวถึง “วรรณกรรมกระแสรอง” หรือ “วรรณกรรมเสียงส่วนน้อย” (a minor literature) ใน
ฐานะของเครื่องมือที่ใช้ในการต่อต้านความคิดแบบเผด็จการที่มาในวรรณกรรมกระแสหลักของนักเขียนที่มี
ชื่อเสียงทั้งความคิดของผู้แต่ง การเป็นตัวตน เนื้อเรื่อง ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เป้าหมายสูงสุดของวรรณกรรม
เสียงส่วนน้อยจึงไม่ใช่การสถาปนาตนเองเป็น “เสียงส่วนใหญ่” หากเป้าหมายของวรรณกรรมประเภทนี้คือ
การต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นอิสระ พ้นจากการครอบงาของเสียงส่วนใหญ่ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2551:
321-336)
Ideology แปลเป็นภาษาไทยว่า “อุดมการณ์” หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) ได้นาแนวคิดเรื่อง
นี้มาพัฒนาเป็น แนวคิดอุดมการณ์และปฏิบัติการของอุดมการณ์ (ideology and ideological practice) ที่มี
สาระสาคัญว่า “อุดมการณ์ไม่ใช่ตัวแนวคิดหรือความคิด หากแต่เป็นชุดความคิดหรือกรอบวิธีคิดที่ได้รับการ
ติดตั้งไว้สาหรับทาความเข้าใจ ตัวเรา โลก สังคม เพราะอุดมการณ์เป็นกรอบคิด ดังนั้นหากคนเราได้อยู่ภายใต้
อุดมการณ์ที่ต่างกัน วิธีคิด ความเข้าใจความเป็นไปต่าง ๆ รอบตัวก็จะแตกต่างกันไปด้วย” (กาญจนา แก้วเทพ
, 2551: 216-219)
การทางานของอุดมการณ์ที่สาคัญประการหนึ่งคือ การทาให้ดูราวกับธรรมชาติ (naturalisation)
ทาให้เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมโดยปราศจากการตั้งคาถามใด ๆ จากคนในสังคม เพื่อธารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์
เชิ ง อ านาจในสั ง คม นอกจากนี้ ก ารท างานของอุ ด มการณ์ ต้ อ งอาศั ย การผลิ ต ซ้ าเพื่ อ สื บ ทอดอุ ด มการณ์
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(reproduction of ideology) ซึ่งคาถามที่สาคัญที่สุดของ หลุยส์ อัลธูแซร์ คือ ใครมีอานาจในการผลิตซ้าทาง
อุดมการณ์ และกระบวนการผลิตซ้านั้นเป็นไปเพื่ออะไร (กาญจนา แก้วเทพ, 2551: 224)
จากแนวคิดข้างต้น จึงนิยามความหมายของ “อุดมการณ์ล้านนานิยม”ว่า คือ ชุดความคิดที่ประกอบ
สร้างขึ้นจนเกิดการรับรู้ “ความเป็นล้านนา” ที่สะท้อนผ่านภาคปฏิบัติการณ์ของอุดมการณ์ และมีบทบาทใน
การเชื่อมประสานกลุ่ ม คนที่ มี ความคิดที่ คล้ายกันเข้าด้วยกัน โดยทาให้คนบางกลุ่มเข้ามาเพื่อสะท้อนว่า
วัฒนธรรมล้านนาเหนือกว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่น ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การผลิตงานวรรณกรรม บทเพลง
และตัวบทอื่น ๆ
หมุดหมายของอุดมการณ์ล้านนานิยม
จาการศึกษาเอกสารโบราณ พบร่องรอยทางความคิดในการแบ่งแยกหัวเมืองล้านนากับสยาม พบว่า
ชนชั้นปกครองของเชียงใหม่ไม่ได้มีท่าทีชื่นชม “วัฒนธรรมของคนนอก” ดังปรากฏในเอกสาร โอวาทานุสาสนี
ในรัชสมัยของ พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ (พ.ศ. 2400) ที่มีเนื้ อหา “สั่งและสอน” พระสงฆ์ให้ตั้งอยู่วัตร
ปฏิบัติอันดีงาม และเป็นที่พึงพอใจของเจ้าผู้ครองนคร ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาบาลีในเมืองเชียงใหม่ที่
สะท้อน “ความเชื่อมั่น” ดังข้อความที่ว่า
“คันว่าอาคันตุกะลุกแต่อัญญประเทศต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาศัยจอดยั้งกับบ้านกับเมืองเราดังอั้น คัน
ว่าท่านยังรู้ล้าธรรมเราทังหลายฝูงนี้คือว่าจักไขบาลีหื้อป่องในภาษาสัตว์ทังหลายมีต้นว่านกร้องก็รู้ หนูร้องก็รู้ไข
เป็นคาคนได้เสี้ยงดั่งอั้น ก็จุ่งไปเรียนเอาเทอะ คันว่ารู้ปูนดังธรรมเราอันสืบเช่น ครูเช่นบาเรามานี้บ่หื้อเรียน มัน
จักเสียเผียบแก่บ้านแก่เมือง เป็นดั่งหาครูหาบาตนจักรู้จักสอนบ่ได้นั้น เป็นเหตุหื้อเพื่อนบ้านอื่นเมืองไกลจักดู
แควน”
จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเองที่เหนือกว่า และการรับเอา
แบบแผนของวัฒนธรรมของเมืองอื่นเข้าปฏิบัติ ถือว่าทาให้บ้านเมือง “เสียเผียบ” (เสียเปรียบ) และได้รับการ
“ดูแควน” (ดูถูก) จากเมืองอื่น ๆ นอกจากนี้ในเอกสารฉบับเดียวกันยังได้สะท้อนวิธีคิดของชนชั้นปกครองที่มี
ต่อ “ชาวใต้” หรือคนกรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า
“ประการ ๑ สรมและคฤหัสถ์ทังหลาย อย่าเอากันไปสมคบกับด้วยพวกนักเลงชาวใต้อันถือไม้ 3 กีบ
แอ่วเล่นเอาเงินกับด้วยคนทังหลาย ในกลางกาดกลางคองนั้น มันย่อมปองหื้อคน ทังหลายได้ฉิบหายย้อนมัน
และ แม่นว่ามันเข้าไปในบ้านในวัดที่ใด ไผอย่าได้เล่นกับมันแท้เน่อ เท่าหื้อได้รักษาตนตัวและจิตใจหื้อตั้งอยู่ใน
คลองวัตรปฏิบัติอันดีตามอันมีในคลองหนังสือพระโอวาทอันเราทังหลายหากได้คลาดแจกบันปันกันไว้แต่เดิม
มานั้นเทอะ”
โอวาทของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ได้กล่าวถึง “ชาวใต้” ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นมิตร มีพฤติกรรม
เป็นนักเลงกรรโชกทรัพย์สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวเมือง นอกจากนี้ยังสั่งห้ามการปฏิบัติแบบ “ชาวใต้” ห้าม
เก็บอัฐิเป็นอันขาดถือว่าไม่เป็นมงคลต่อเมืองเชียงใหม่
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“นัยยะ ๑ พ่อแม่พี่น้อง ครูบาอาจารย์แล เอาไปส่งสะการเถิงป่าช้าแล้ว อย่าได้เอากระดูกขึ้นมาประจุ
ไว้ในวัดวาอาราม ในรั้วเวียงก็บ่ควร บ่เป็นแต่โบราณกับบ้านกับเมืองเชียงใหม่ ที่นี้ บ่ดีแต่สันตติมาแล
บ่
เหมือนดั่งบ้านเมืองชาวใต้ทังหลาย ไผอย่าได้นับกระทา ห้ามขาด”
จากข้อมูลข้างต้นทาให้เราเห็นความคิดของชนชั้นปกครองของเชียงใหม่ในสมัยที่เป็นประเทศราชของ
กรุงเทพฯ ไม่ได้ชื่นชม “วัฒนธรรมนาเข้า” โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นข้อรังเกียจของเจ้าผู้
ครองนคร นอกจากนี้ชนชั้นนาสยามยังมอง คนกรุงเทพฯ ที่เข้ามาอยู่ในล้านนา ด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยาม
เนื่องจากโอวาทานุสาสนีย์ เป็นคาสอน/คาสั่ง ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ไปยังคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร
สะท้อนถึงอานาจของเจ้าผู้ครองนครในขณะนั้น คือ พระเจ้าพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เป็นเจ้าผู้ ครองนคร
เชียงใหม่ที่มีอานาจเต็ม และเป็นบุคคลที่กรุงเทพ ฯ ต้องเกรงใจ เนื่องจากภาพลักษณ์ความเด็ดขาดของ
พระองค์
เมื่อพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ พิราลัย ราชสานักกรุงเทพฯ ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเมืองเชียงใหม่
ตรงกั บ รั ช สมั ย ของพระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยานนท์ ได้ มี ก ารอ้ า งถึ ง พระราชด ารั ส ของพระองค์ ท รงที่ ส ะท้ อ น
ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ ว่า “เชียงใหม่เหลือแต่ดูกกับหนัง จิ้นเขาเอาไปกิน
เหียเสี้ยง” ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคับแค้นใจของชนชั้นปกครองที่มีต่อราชสานักกรุงเทพ ฯ ที่ได้เข้ามา
จัดการผลประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่ ผ่านการปฏิรูปการปกครองเพื่อเข้าสู่มณฑลเทศาภิบาล ในยุคนี้ได้มี
วรรณกรรมของปัญญาชนเชียงใหม่ ที่ได้วิจารณ์ “บางกอก” (กรุงเทพฯ) อย่างชัดเจน คือ “หนังสือศรีโหม้ฝาก
แต่เมืองนอกถึงพ่อและแม่ ” เป็นจดหมายส่วนตัวระหว่าง ศรีโหม้ กับครอบครัวที่เล่าเรื่องการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ถึงสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2432 ซึ่งตรงกับ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ ปีนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่สาคัญ 2 เหตุการณ์ สาคัญคือ “หนังสือ
โหม้ฝากแต่เมืองนอกถึงพ่อและแม่ ” ฉบับแรก ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2432 และเดือนถัดมาเกิดการลุกฮือของ
ประชาชนภายใต้การนาของพระญาปราบสงคราม(พญาผาบ) แม่ทัพใหญ่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งราษฎรได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากการเก็บภาษีของรัฐบาลสยาม เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2432 ต่อมาจดหมาย
ดังกล่าวได้นามาพิมพ์เป็นอักษรธรรม (ตัวเมือง) และนามาใช้เป็นตาราเรียนภูมิศาสตร์อย่างง่ายของโรงเรียน
ชายวังสิงห์คา
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2544: 107) ได้กล่าวถึงหนังสือเล่ มนี้ว่า “หนังสือโหม้ฝากแต่เมืองนอกถึงพ่อ
และแม่จัดพิมพ์เป็นตัวหนังสือล้านนาและอาจเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสุดท้ายก่อนที่เชียงใหม่จะสิ้นสุด
ความเป็นประเทศราชในปี 2442 กลายเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ” นอกจากนี้ชาลี เอื้อไพบูลย์ (2555)ได้
ศึกษา ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่างๆในสังคมเชียงใหม่ พ.ศ. 24102484 ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า
“ศรีโหม้ได้เขียนเล่าเรื่องสภาพสังคม วัฒนธรรม และความแตกต่างอื่น ๆ ของแต่ละท้องถิ่นที่เขาได้
เดินทางผ่านตั้งแต่ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอีกหลาย ๆ เมืองในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหนังสือฝากศรีโหม้ จึงเป็นหนังสือ
เพียงเล่มเดียวที่บอกเล่าเรื่องราวของต่างประเทศและ “ความศิวิไลซ์” ของ “อารยประเทศ” เป็นภาษาล้านนา
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หรือ “คาเมือง” และทาให้นักเรียนของโรงเรียนมิชชันรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของ “โลกภายนอก” ได้โดยตรงและ
ไม่ผ่านการ “คัดกรอง” ของรัฐบาลสยามอีกด้วย เข้าใจว่ารัฐบาลสยาม ที่กาลังมุ่งเน้นนโยบายสร้างเอกภาพใน
หมู่พลเมืองของ “รัฐชาติไทย” คงไม่พอใจกับลักษณะของการเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของศรีโหม้เป็น
อย่างมาก จากการที่ศรีโหม้ในมุมมองของ “คนเชียงใหม่” ในสมัยนั้น ที่ยังมองว่า “บางกอก” เป็น “คนอื่น”
ที่ด้อยความเจริญ การบอกเล่าของ ศรีโหม้มีน้าเสียงของความคึกคะนองที่วิจารณ์กรุงเทพฯ เมืองหลวงของ
สยามในแง่ลบอยู่บ่อยครั้ง”
เห็นได้ว่าหนังสื อฉบับดังกล่ าวมี ความสาคัญ ในฐานะเป็นตาราเรียนให้เข้าใจความเจริญ ของโลก
ตะวันตก แต่อีกนัยะหนึ่งก็ได้วิจ ารณ์ “กรุงเทพฯ” ในฐานะเจ้าประเทศราช ศรีโหม้ได้นาเชียงใหม่นาไป
เปรียบเทียบกับภูมิประเทศของเมืองต่าง ๆ ที่เขาเดินทางไป โดยระบุว่า เชียงใหม่กับเมืองเหล่านั้นมีลักษณะที่
“คล้ายกัน” อาทิ “อันหนึ่งเมืองอกแลนนั้นมีดอยแวดล้อมเหมือนอยู่เมืองเชียงใหม่ฝ่ายทางใต้ก็ไปได้ หน้อยนึ่ง
วันใดเราผ่อไปบนดอยทางเหนือ ทังตะวันตก วันนออกทั้งดอยเต็มไปด้วยสะโน ผ่อดูเหมือนเอวผ้าขาวปกไว้ ”
(บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 44) อีกข้อความหนึ่งที่เปรียบภูมิประเทศของเชียงใหม่ โดยเปรียบความกว้างของ
แม่น้าปิงกับแม่น้าในเมืองชิคาโก “ที่เมืองซิคอโกนั้นมีแม่น้ากว้างจักเท่าแม่ปิงเราเขาข้ามนั้นบ่เหมือนเมืองอื่น
เขาขุดแปลงถนนไปในดินพื้นน้า เขาแปลงถนนไปในพื้นแผ่นดินแท้ ๆ” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 69) ความ
กว้างของตึกในอเมริกา ก็สามารถเปรียบได้กับความกว้างของคุ้มท่าเจดีย์กิ่ว (คุ้มเจดีย์งาม) ของพระเจ้าอินทวิ
ชยานนท์ ในเมืองเชียงใหม่ ดังข้อความที่ว่า “ข้าได้ไปแอ่วตามกองตามตลาด ไปหันตึกแถมหลังนึ่ง กว้างจัก
เท่าตึกเจาชีวิตที่ท่าเจดีย์กิ่วสูงห้าชั้นก่อด้วยหินดีงามแท้ ๆ” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 79)
ในจดหมาย ศรีโหม้ไม่มีเนื้อหาที่ตาหนิเมืองเชียงใหม่ว่าไม่เจริญทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ หากได้
กล่าวว่าความเจริญของตะวันตกนั้นเป็นการกระทาที่ไม่ฉลาดและไม่พอเพียง เหมือนคนเชียงใหม่ “อันนึ่งข้าตึง
ว่าเขาง่าวล้าไปบ่เหมือนชาวเราเยียะอะสังนักหนาพอกินพออยู่เขาเยียะนั้นดูเหมือนจักเหลือกาลังมนุษย์ ”
(บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 73)
จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ศรีโหม้ได้พยายามบอกแก่ผู้อ่านว่าเชียงใหม่นี้ดี เพราะเป็น
ภูมิลาเนา และมีลักษณะกายภาพที่เทียบเคียงได้กับอารยะประเทศ อีกทั้งได้กล่าวถึง ความเจริญของโลก
ตะวันตกเป็นเรื่องของความไม่พอเพียง และเป็นเรื่องเกินกาลังของมนุษย์
ศรีโหม้ได้เขียนถึงกรุงเทพฯ ในจดหมายจะเรียกว่า “บังกอก” (บางกอก) โดยให้ภาพลักษณ์ด้านลบ
โดยเปรียบเทียบกรุงเทพว่าไม่เจริญทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ดังข้อความตอนหนึ่งที่ว่า “แต่ก่อนได้หันอู่และ
เครื่องจักร์ต่าง ๆ ที่บังกอกก็ว่าใหญ่เต็มทีแล้ว เดี่ยวนี้ได้หันต้นเค้ามีแท้ๆ ซ้าใหญ่เหลือบังกอกหลายเท่า” (บุญ
เสริม สาตราภัย, 2523: 19) นอกจากนี้ยังให้ภาพของกรุงเทพว่าเป็นเมืองที่สกปรกเพราะมี “ชาวจีนและชาว
สยาม” โจรผู้รายชุกชุม “อันนึ่งอยู่เมืองญี่ปุ่นก็ม่วนเพราะเป็นเมืองกษัตริย์บ่ขึ้นกับไผเป็นเมืองหลวงถนน
หนทางสะอาดเรียบร้อยบ่มีเปอะบ่มีขี้ฝุ่นปูด้วยหินทุกที่ทุกแห่งบ่มีขี้เหยื้อใบตองที่จะเรี่ยกองเหมือน บังกอก
บ่มีผู้ร้ายขโมยนัก คนที่ในเมืองนั้นเป็นคนหมดใสสะอาด เป็นคนงามเรียบร้อย ธรรมเนียมเขาก็ดีบ่เหมือนเจ๊กบ่
เหมือนไทย” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 4) ศรีโหม้ยังได้ให้ภาพด้านลบของกรุงเทพฯในด้านความสกปรกที่
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ถนนหนทางเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล “ถนนเมืองทุกถนนทางกลางรถม้าเตียวทาง ริมคนเตียวปูสะตายแลปูแป้นเขา
ทาเลี่ยนเกลี้ยงงดงามจักนั่งจักนอนก็ได้ จักเปรียบเหมือนบังกอกไกลกันนัก บ่มีเครื่องบูดของเหม็นเหมือนบัง
กอก” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 20)
ศรีโหม้ มักเปรียบเทียบ “ป่าช้า” กับอุทยานใน “บังกอก” ว่าสุสานต่างประเทศสวยงามสะอาดกว่า
อุทยานของพระมหากษัตริย์ของกรุงเทพฯ ดังข้อความที่ว่า “ในเมืองฮองกองมีดอยใหญ่เท่าดอยสุเทพอยู่กลาง
มีน้าห้วย ด้วยในเมืองเป็นแต่คะตึกใหญ่ก่อด้วยหินทั้งนั้น เรือนเหมือนบังกอกข้าบ่หั นมี ข้าได้ไปแอ่วป่าช้าที่ฝัง
คนตาย ดูม่วนงันกว่าสวนอุทยานพระมหากษัตริย์บังกอกสักแสนเท่า เมืองฮองกองสะอาดดีเหลือบังกอกแสน
เท่า” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 2) นอกจากนี้กรุงเทพ ยังเป็นเมืองที่อันตรายเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
ที่ไม่สามารถป้องกันได้ “ในเวียงอกแลนนี้มีคนอยู่สักหกหมื่นคน อันนึ่งถ้าไฟไหม้แล้วบ่ได้ลุกลามนักเหมือนบัง
กอกไหม้ที่ใดก็ไหม้ที่นั้นเพราะว่าเขามีจักร์สาหรับดับไฟ” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 13-14) ประเด็นสุดท้าย
ที่ศรีโหม้ กล่าวถึงคือ การตาหนิพฤติกรรมของ “โปลิศ” หรือตารวจของกรุงเทพฯ ว่ารูปร่างไม่น่าเกรงขาม มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม “ โปลิศของเขาก็บ่เหมือนโปลิศบางกอก โปลิศบางกอกนั้นสูบฝิ่นกินกัญชาไม้จิตาบ่พับ
ผอมเตียวทางดาบ่เป็นบาทบ่มีไผกลัวมัน” (บุญเสริม สาตราภัย, 2523: 76)
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นวิธีคิดของชนชั้นนาของล้านนาในยุคเปลี่ ยนผ่านของอานาจ
การปกครอง ทั้งหนังสือโอวาทานุส าสนีย์ ของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ที่เห็นถึงอานาจของเชียงใหม่ที่
ทัดเทียมกับสยามกรุงเทพฯ ที่สามารถปฏิเสธ “ความเป็นกรุงเทพฯ” ทั้งในด้านของบุคคลและวัฒนธรรม ส่วน
หนังสือศรีโหม้ ฝากถึงพ่อและแม่ จดหมายทั้ง 24 ฉบับได้นาผลิตซ้ามาใช้เป็นตาราเรียนของโรงเรียนชายวัง
สิงห์คา เป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ล้านนานิยมสู่อนุชนล้านนาให้เห็นว่า เชียงใหม่นี้ดี แต่กรุงเทพฯเป็นเมืองที่
ไม่ดี ทั้งสกปรก และไม่ปลอดภัย ประกอบกับเหตุการณ์ลุกฮือของประชาชนที่นาโดยพระญาปราบสงคราม
วรรณกรรมทั้งสองฉบับที่ ยกมาจึงเป็นร่องรอยความคิด ในห้วงความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างล้านนากับ
กรุงเทพฯ การสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับกรุงเทพฯ คือกรับวนการที่สาคัญ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เชียงใหม่
นี้ดี ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการถือกาเนิดของรัฐชาติและอาจกล่าวได้ว่า “หมุดหมาย” ที่สาคัญของ
อุดมการณ์ล้านนานิยมที่สืบเนื่องถึงนักเขียนยุคหลัง
ความเป็นล้านนาในงานวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ
หลังจาการเกิดรัฐชาติขึ้นในประเทศไทย ท่าทีของปัญญาชนล้านนาก็เปลี่ยนแปลงไป จากการปฏิเสธ
กรุงเทพฯ อย่างแข็งกร้าวจนนาไปสู่ การจากยอมรับและต่อรองเพื่อแสวงหาพื้นที่ให้กั บ “ล้านนา” จาก
การศึกษางานวรรณกรรมของ อ.ไชยวรศิลป์ จานวน 13 เรื่อง และมาลา คาจันทร์ จานวน 19 เรื่อง พบว่า
นักเขียนได้ประกอบสร้างความเป็นล้านนาภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยมผ่านตัวบท 6 ลักษณะ คือสร้างความ
เป็นล้านนาผ่านภาษา สร้างความเป็นล้านนาผ่านฉาก สร้างความเป็นล้านนาผ่านภูมิปัญญา สร้างความเป็น
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ล้านนาผ่านบุคคลในประวัติศาสตร์ สร้างความเป็นล้านนาผ่านพระพุทธศาสนา และสร้างความเป็นล้านนา
ผ่านการเชื่อมโยงกับรัฐส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สร้างความเป็นล้านนาผ่านภาษา
อ.ไชยวรศิลป์ และมาลาคา จันทร์ ได้ใช้คาเมืองในตัวบทเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาใน
ปริมาณไม่มากนัก และให้ความหมายภาษาไทยกลางกากับไว้เนื่องจากเป้าหมายสาคัญคือต้องการสื่อสารกับ
“คนนอกวัฒนธรรม” การใช้ภาษาล้านนา หรือคาเมือง ภายใต้บริบทของอุดมการณ์ชาตินิยม ที่สร้างความเป็น
อื่นให้กับความเป็นท้องถิ่น ลักษณะดังกล่าวเป็นการต่อต้านส่วนกลางผ่านการใช้ภาษา อาทิ “อันสรรพนาม
พ่อเลี้ยงนั้น ตามธรรมเนียมชาวเหนือหาได้หมายถึงบิดาเลี้ยง หรือพ่อบุญธรรมอะไรทานองนั้นไม่ หากหมายถึง
ผู้มีฐานะร่ารวยเข้าลักษณะเสี่ยใหญ่ จัดว่าเป็นคายกย่องทั่วไป ใครที่ร่ารวยขึ้ นมา ก็มักถูกเรียกเป็นพ่อเลี้ยง”
(ค่าควรเมือง, หน้า 533) จากตัวอย่างข้างต้นได้แสดงถึงการใช้ภาษาล้านนา บนพื้นฐานว่ารัฐส่วนกลางไม่เข้าใจ
ภาษาท้องถิ่นจึงต้องอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ การจัดวางภาษาทั้งสองอยู่ในตัวบทสะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ของผู้เขียนที่จะสื่อความหมายว่าทั้งภาษาล้านนาและภาษาไทยกลางนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกันในด้านการสื่อสาร
นั ก เขี ย นได้ พ ยายามตอกย้ า ว่ า ภาษาล้ า นนาแตกต่ า งจากภาษาไทยภาคกลางด้ า นความหมาย
“ทานหมายถึงถวายทาน ไม่ใช่รับประทานแบบภาษากลางนะ คาบ้านเรากับคาภาษากลางบางทีก็ไขว้เขวกัน
แต่ส่วนมากก็ลงรอยกันดี ถึงจะพูดจากันคนละสาเนียง แต่ก็เข้าใจกันได้ ” (ลูกข้าวนึ่ง หน้า 51) การพูดคา
เมืองไม่ชัดเป็นประเด็นที่ใช้นิยามความเป็น “คนเมือง” เป็นการสร้างคู่ตรงข้ามโดยใช้ภาษาในการจาแนกคน
ในและคนนอก “ครูวินัยไม่ใช่คนพื้นบ้านพื้นเมือง ไม่ใช่ลูกข้าวนึ่งเต็มร้อยอย่างพวกเรา ครูวินัยอู้ไทยสูนเมือง
คือพูดปน ๆ ระหว่างภาษาไทยแบบภาคกลาง (ลูกข้าวนึ่ง, หน้า 210 - 211)
นอกจากนี้ภาษาเขียนล้านนา (ตัวเมือง-อักษรธรรม) ได้รับการนิยามให้เป็นเครื่องมือที่บันทึกภูมิ
ปัญญาล้านนาและลดบทบาทลงเนื่องจากนโยบายภาษาของรัฐไทย “ตัวเมืองหรืออักษรธรรม คือตัวหนังสือที่
ใช้บันทึกสรรพวิชาความรู้ของพื้นบ้านล้านนาเรามาแต่เดิม แต่ต่อมาถูกลดบทบาทลงเมื่อการศึกษาระบบ
โรงเรียนแพร่หลายมากขึ้น เด็ก ๆ เข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่าเข้าวัด พอเข้าโรงเรียนต้องใช้อักษรไทย อักษร
พื้นเมืองไม่มีสอนในโรงเรียน มันจึงค่อย ๆ ซบเซาไป” (ลูกข้าวนึ่ง, หน้า 179) นอกจากนี้ยังได้เสียดสีระบบ
การศึกษาไทย ที่เน้นบังคับให้เรียนภาษาไทยมาตรฐาน ผ่านบทสนทนาของย่ากับหลาน ที่ว่า
“ย่าอ่านได้หรือตัวหนังสือพม่า”
“ใครบอก นั่นละตัวเมือง ภาษาของเราคนเมือง”
“ที่ผมเรียนครูบอกตัวไทย ภาษาของเราคนไทย”
“ไม่ใช่ เราไม่ใช่คนไทย เราเป็นคนเมือง”
“เราเป็นคนเมือง ทาไมครูไม่ให้เรียนตัวเมืองล่ะ” (เด็กบ้านดอย, หน้า 37)
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นักเขียนภาคเหนือ ได้เลือกใช้ภาษาล้านนาในตัวบทภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยมเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในงานเขียน เป็นการนิยามความหมายใหม่ให้ กับ ภาษาถิ่น อีกทั้ งเป็นเครื่ อ งมือสร้า งความเป็ นอื่ น ให้ กั บ
ส่วนกลางโดยใช้ภาษาพูดในการจาแนก รวมไปถึงนิยามความหมายให้กับอักษรธรรมล้านนาว่าเป็นอักษรที่เก็บ
องค์ความรู้อันมหาศาล รวมถึงวิจารณ์นโยบายภาษาของรัฐ ไทยที่รวมศูนย์อานาจภายใต้การอุดมการณ์
ชาตินิยม
2. สร้างความเป็นล้านนาผ่านฉาก
การเล่าเรื่องผ่านฉากมี 2 ลักษณะคือ การกล่าวถึงสถานที่จริง และการสร้างบรรยากาศที่สะท้อน
ความเป็นล้านนา อาทิ “ขอให้ได้เห็นเชียงใหม่ก็พอใจ อย่างน้อยก็ได้จ่ายตลาดวโรรส ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เหนือ
แม่ระมิงค์ ฝนที่เชียงใหม่คงเย็นชุ่มชื่น แดดคงอุ่นอ่อนละไมเหมือนแสงจันทร์ ทุกซอกทุกมุมของเชียงใหม่คงมี
แต่ไมตรีจิตน่าพิสมัย” (ประทีปเหนือธารพิงค์, หน้า 213)
นักเขียนจะเลือก”พื้นที”่ ที่เป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นกับรัฐ เช่น ดอยหลวงเชียงดาวที่มี
ความขัดแย้งด้านนโยบายระหว่างภาครัฐกับท้องถิ่นในการสร้างกระเช้าไฟฟ้ า “ถ้าหลวงเชียงดาวเป็นที่สถิต
ของเจ้าหลวงคาแดงกับนางอินเหลา.....ท่านเป็นผีหลวงอยู่เหนือผีทั้งหลายทั่วทั้งล้านนา ขอให้ท่านปกปักรักษา
เวลาเข้าถ้า เมื่ออยู่ในถ้า ขอให้สารวมกาย สารวมวาจา สารวมใจ อย่าละเมิดล่วงล้าประเพณี ดีงามที่สืบทอด
กันมา” (ไพรพิสดาร, หน้า 8) ประเด็นดังกล่าวเป็นความขัดแย้งระหว่างส่วนท้องถิ่นกับรัฐอย่างต่อเนื่องโดยให้
ความสาคัญต่อสถานที่ทั้งเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ ที่พึงอนุรักษ์เนื่องจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
จุดประสงค์สาคัญในการใช้ฉาก ทั้งพื้นที่ทางกายภาพ และพื้นที่ในจินตนาการเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
สถานที่ดังกล่าวมีคุณค่าควรหวงแหนด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นการต่อต้านภาพลักษณ์ของส่วนกลางที่มองว่า
“ท้องถิ่น” นั้นเป็นดินแดนที่ไม่เจริญ การเลือกกล่าวถึงพื้นที่ขัดแย้งด้านอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐ
กับประชาสังคม เป็นการประกอบสร้างภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยมอย่างมีนัยะสาคัญ
3. สร้างความเป็นล้านนาผ่านภูมิปัญญา
นั ก เขี ย นภาคเหนื อ ได้ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาในการด าเนิ น เรื่ อ ง โดยสอดแทรกเป็ น ระยะในตั ว บท
สามารถจาแนกภูมิปัญญาต่าง ได้ 6 ลักษณะ คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย
หัตถศิลป์ วรรณกรรม และการขับขาน เพื่อตอกย้าว่า “ล้านนานี้ดี” เพราะเป็นดินแดนแห่งภูมิปัญญาโดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ขนบธรรมเนียมประเพณี
นักเขียนได้นาขนบธรรมเนียมประเพณีมาเล่าในตัวบท โดยจะเลือกประเพณีที่เรียกว่า “ล้านนา
อารยะ” เช่น การดาหัว การอู้บ่าวอู้สาว (การเลือกคู่ครองของชาวล้านนา) ปอยลูกแก้ว (การบวชเณร) การสู่
ขวัญ พิธีกรรมต่าง ๆ ความเชื่อเรื่องขึด (ข้อห้ามต่าง ๆ ในการดารงชีวิตของชาวล้านนา) ฯลฯ
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คนโบราณก่อนหน้า เราจึงบัญญัติชุดความรู้ขึ้นมาชุดหนึ่งไว้ให้เราปฏิบัติ ให้เรารู้อันควรแลบ่ควรที่เป็น
อันควรที่เราจะปฏิบัติ ที่อันไม่ควรก็ควรที่เราจะละเลี่ยง เฉพาะส่วนที่เป็นอันไม่ควรมักรู้ กันในนามว่าขึด …..
ตกขึดเป็นเรื่องร้ายแรง หากตกขึดน้อย ผลร้ายจะเกิดกับตัวเอง ตกขึดปานกลาง ผลร้ายจะลามถึงครอบครัว
ตกขึดหลวง ผลร้ายอาจจะระบาดไปทั้งหมู่บ้าน ..... คนแต่ก่อนจึงมักสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกัน
การตกขึดหลวงนั่นเอง (ลูกข้าวนึ่ง, หน้า 77 – 78)
3.2 อาหาร
อาหารเป็นสิ่งที่ใช้สร้างบรรยากาศความเป็นล้านนา การกล่าวถึงอาหารล้านนาในตัวบทส่งผลสอง
ประการคือ การประชาสัมพันธ์อาหารล้านนาให้คนภาคอื่นรู้จัก และผลิตซ้าความทรงจาทางสังคมเพื่อสร้าง
ความเป็นกลุ่มก้อนของคนเมืองโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือ ดังข้อความที่กล่าวถึง “ไส้อั่ว” ในยุคที่ คนภาค
กลางยังไม่รู้จักอาหารเหนือดังเช่นปัจจุบัน จึงพยายามเทียบเคียงกับไส้กรอก ดังข้อความที่ว่า “ไส้กรอกไงล่ะ
นิคมตอบ นี่แหละ ไส้กรอกแบบเชียงใหม่ที่ทางการเขาจัดถวายในหลวงกับสมเด็จ ฯ ที่เสด็จเยือนเชียงใหม่ ”
(จากฟากฟ้า, หน้า 46) และได้กล่าวถึงน้าพริกอ่อง “อย่าลืมตาน้าพริกเผ็ด ๆ น้าพริกมะเขือเทศผัดหอม ๆ กับ
ผั ก สด” (ริ ม ฝั่ ง แม่ ร ะมิ ง ค์ , หน้ า 416-417) นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ขนมจี น น้ าเงี้ ย ว “รุ่ ง อยากให้ คุ ณ ลุ ง
รับประทานแปลก ๆ แต่ขนมจีนแกงหมูมะเขือเทศที่เรียกกันว่าน้าเงี้ยว” (ดาวประจาใจ, หน้า 176)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า อ.ไชยวรศิลป์ พยายามที่จะอธิบายอาหารล้านนา ซึ่งในยุคนั้นไม่เป็นที่
รู้จักโดยเทียบเคียงกับอาหารของภาคกลางเพื่อให้ผู้อ่าเข้าใจและเห็นภาพ
3.3 ที่อยู่อาศัย
องค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอในงานวรรณกรรมของนักเขียน
ภาคเหนือ เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ชั้นสูงที่สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพชน
มองดูดอกไม้ที่ปลูกไว้ที่กระถางและเอื้องต่าง ๆ ที่เลี้ยงไว้ในกระเช้าดินรูปร่างแปลก ๆ แขวนไว้ตามที่
ร่ม โดยเฉพาะ ร้านน้า คือชั้นไม้สักที่สาหรับวางหม้อดินเผาบรรจุน้าสะอาดสี่ใบเรียงกัน ภายใต้หลังคากระเบื้อง
คล้ายเรือนเล็ก ๆ กั้นฝาเพียงครึ่งเดียวทั้งสามด้านชั้นบนสูงแค่ปลายคางผู้ใหญ่นี้เอง (ริมฝั่งแม่ระมิงค์ หน้า
350 – 351)
“ผังเรือนโดยรวมก็เหมือนเหย้าเรือนทั่วไปในหย่อมย่านกลางดงอันไกลลับแห่งนี้ เป็นเรือนชั้นเดียวใต้
ถุนสูงพอลอดเข้าออกได้สบาย เสาเรือนสาเร็จด้วยไม้ก่อลาตรงแข็งแน่น นอกจากเสาแล้ว ส่วนอื่นๆ แทบ
จะล้วนแล้วด้วยไม้ไผ่ทั้งสิ้น ชานยื่นด้าน หน้า กว้างวาเศษ เป็นชานโล่งตากแดดตากเดือนไว้เป็นที่ตากพริก
ตากผ้าและตากยวงฝ้ายขาวฟู ค่าคืนบางครั้งเป็นที่คุยกันของหนุ่มสาว หากแต่คืนนี้ลูกสาวยังอยู่ที่หูกทอผ้าใต้
ถุนกับลูกชายเสี่ยวเมือง แกเองอยู่กับลูกชายเสี่ยววงที่ชาน” (เมืองลับแล, หน้า 136)
3.4 เครื่องแต่งกาย
เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ใช้นิยามความเป็นล้านนาได้ เป็นอย่างดี นักเขียนได้เลือก เครื่องแต่งกายของ
สตรี เพื่อสะท้อน แบบแผนในการแต่งกายของผู้หญิงเหนือ ที่ “มีวัฒนธรรม” ใน “ความเป็นล้านนา”
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“บุศราในวันนี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองทั้งชุด ผ้าซีนฝ้ายพื้นเมืองสีดาคาดแดงเป็นสามริ้ว
อย่างที่เรียกกันว่า “เชิงแพร่” เสื้อผ้าฝ้ายแขนกระบอกรัดรูปคอปกบัวผ่าอก สีหม้อฮ่อมขับผิวที่ขาวให้ดูผ่อง
ผาดสะอาดตา ผมที่ดัดด้วยน้ายาเย็นขอดปลายหลวมๆ ปล่อยยาวเลยต้นคอ ลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่
สมบูรณ์ตลอดสีหน้าและดวงตาที่เร้นรอยเศร้าอย่างลึกซึ้งไว้เบื้องหลังกิริยาที่ร่าเริงอยู่เสมอ”
( ริมฝั่งแม่ระมิงค์, 185 )
3.5 หัตถศิลป์
หัตถศิลป์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอารยะของชาติพันธุ์ เครื่องเขิน ผ้าทอ
เครื่องเงินจึงได้รับการนาเสนอผ่านตัวบท
“พ่อเฒ่าจ่าชุ่มเอาโอใบใหญ่มาขัดจนเกลี้ยง ใบหนอดมีขนคายสาก ๆ คล้ายใบข่อย ต่างแต่ ใบใหญ่เก่า
จับถือได้ถนัดกว่า โอใหญ่ลงรักสมุกคลุกเถ้าตองกล้วยเรียบร้อย ดาและเลื่อมปลาบยามต้องแสงไฟ ผิวด้านใน
เคลือบหางหรือชาดแดงก่าใส่น้าไม่ซึม เคลือบทาสองชั้นสามชั้นทั้งผิวนอกผิวใน ยกส่องกับไฟ ไม่เห็นรูรั่วจึง
ค่อยพอใจ” (สร้อยสุคันธา, หน้า 192)
3.6 วรรณกรรม พบ 2 ประเภทคือ วรรณกรรมลายลักษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ ดังนี้
3.6.1 วรรณกรรมลายลักษณ์
นักเขียนจะเลือกเพียงบางตอนเพื่อประกอบอารมณ์ของตัวละคร หรือเป็นบทสนทนาของตัวละคร
อาทิ วรรณกรรมคาสอนเรื่องวิธูรสอนโลกซึ่งแพร่หลายทั่วล้านนา
วิธูรเหง้าโลกท้าว
ลือผญา
สอนสั่งยังโลกา
โลกนี้
ใคร่ได้ใคร่แถมผญา
เล็งเลียบ ดูถะหล่า
เพียงดั่งมีไม้ใต้
ส่องไว้ในมโน
สุ้มเสียงยาวเย็นและก้องลึกของพ่อน่าฟังนัก พ่อขับโคลงวิธูรสอนโลก อินทรชอบฟังแต่ไม่ค่อย
รู้
เรื่อง ด้วยว่าเป็นถ้อยคาเก่าแก่เข้าใจยาก พับหลั่นเล่มนั้นจดความรู้อะไรต่อมิอะไรไว้มาก เป็นของครูบาวัด
หนองหล่ม ท่านยกให้พ่อตั้งแต่ยังอยู่ในผ้าเหลืองโน่นแล้ว (ดาบอุปราช, หน้า 121)
3.6.2 วรรณกรรมมุขปาฐะ พบ 4 ประเภท ได้แก่ ภาษิต ปริศนาคาทาย เพลงประกอบการละเล่น
ของเด็ ก และค าอู้ บ่ า วอู้ ส าว ดั ง ตั ว อย่ า ง เพลงประกอบการละเล่ น ของเด็ ก ล้ า นนาที่ เ รี ย กว่ า สิ ก ก้ อ งก๋ อ
(การละเล่นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ โดยชันเข่าให้เด็กนั่งแล้วโยกตัวเด็กขึ้นลงพร้อมร้องเพลง)
สิกก้องก๋อ
บ่ายอค่องแค่ง บ่าแคว้งสุก ปลาดุกเน่า
หัวเข่าปม
หัวนมปิ้ว
ปิดจะลิว
ตกน้าแม่กวง
สาวนมหลวง มานั่งปั่นฝ้าย ปั่นบ่ได้
ไห้โง ๆ ไห้โง ๆ
(ลมเหนือและป่าหนาว, หน้า 13)
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า นั ก เขี ย นภาคเหนื อ ได้ นิ ย ามความเป็ น ล้ า นนาผ่ า นภู มิ ปั ญ ญา
ที่พยายามสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมล้านนานั้นไม่ด้อยไปกว่า กรุงเทพฯ หากล้านนาคือดินแดนแห่งภูมิ
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ปัญญาแขนงต่าง ๆ นอกจากจะสร้างบรรยากาศความเป็นล้านนาผ่านตัวบทแล้ว อีกด้านหนึ่งเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้ านนาแก่ผู้อ่าน ซึ่ งเป้าหมายที่สาคัญ คือให้ผู้อ่านตระหนักถึงอารยะของ “ความเป็น
ล้านนา” ภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยม
4. สร้างความเป็นล้านนา ผ่านบุคคลในประวัติศาสตร์
บุคคลในประวัติศาสตร์ล้านนา ที่เลือกนามาเสนอในตัวบท พบว่า จะเลือกบุคคลสาคัญ 2 ลักษณะ คือ
บุคคลสาคัญ ในประวัติศาสตร์ล้ านนาที่ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป และบุคคลที่มีส่วนในความขัดแย้ง ในบริบท
ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างล้านนาและสยาม
4.1 บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ล้านนาที่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป โดยเลือกใช้ “สามกษัตริย์” คือ
พระญามังราย พระญาร่วง(พ่อขุนรามคาแหง) และพระญางา เป็นการยึดโยงกษัตริย์ล้านนาให้เข้ากับปฐม
กษัตริย์ตามอุดมการณ์รัฐชาติ “เวียงเชียงใหม่นี้หนอ กว้างใหญ่ใหม่งามสมชื่อ ได้ยินแต่คาเล่าคาลือว่าเป็นเมือง
กว้างช้างหลาย ตาอีกนั่นแหละเป็นคนเล่าว่าพระญามังรายหลวงเป็นผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ขึ้นมา
มี
พระญาร่วงแห่งเมืองสุโขทัยกับพระญางาเมืองแห่งเมืองพะเยามาช่วยสร้าง สร้างเสร็จแล้วก็เรียกชื่อว่านพบุรี
ศรีนครเชียงใหม่” (ลูกข้าวนึ่ง, หน้า 13-14) นอกจากนี้ยังกล่าวถึง “หนานทิพย์ช้าง” ในลักษณะของวีรบุรุษที่
ฟื้ น ม่ า น(ขั บ ไล่ พ ม่ า ) เป็ น การผลิ ต ซ้ าอุ ด มการณ์ ข องรั ฐ ไทยที่ มั ก กล่ า วถึ ง พม่ า ในลั ก ษณะของผู้ ร้ า ยใน
ประวัติศาสตร์ “หนานทิพย์ช้างเป็นคนลาปางหลวง ..... สมัยนั้นร้อยบ้านล้านนาเรานี้ข้าเขือกเยือกไหว บ้าน
เหนือรบบ้านใต้ บ้านใต้รบบ้านเหนือ ด้วยบ้านเมืองไม่มีเจ้าปกครองเด็ดขาด ฝูงม่านมันเป็นใหญ่แดนบ้าน
ล้านนาเรา คนฝ่ายเราก็เอากันริฟื้นขับม่าน” (เมืองลับแล, หน้า 116) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบุคคลที่ได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างล้านนากับรัฐส่วนกลาง อาทิ พระเจ้ากาวิละ ที่นาไพร่พลลงไป “พึ่งพระบรมโพธิ
สมภาร” และได้รับการสถาปนาให้เป็น พระญาวชิรปราการ เจ้านครเชียงใหม่ การกล่าวถึงบุคคลสาคัญในประ
วัตศาสตร์ที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีงามราบรื่นภายใต้วาทกรรมพระบรมโพธิสมภาร เป็นการยึดโยงล้านนา
เข้ากับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นอุดมการณ์หลักและเป็นความมั่นคงของรัฐไทย
4.2 บุคคลที่มีส่วนในความขัดแย้ง ในบริบทความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างล้านนาและสยาม
การเลือกบุคคลที่มีส่วนในความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ในช่วงของการปฏิรูปการปกครอง ที่ลด
บทบาทเจ้าผู้ครองนครลง ซึ่ งสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างล้านนากับส่วนกลางนามาใช้ในตัวบท
อาทิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี พระญาปราบสงคราม(พระญา
ผาบ) และพระศรีวิชัย (ครูบาศรีวิไชย) ทาให้เกิดความหมายในการต่อต้านและเป็นการตอกย้าบาดแผลทาง
ประวัติศาสตร์ภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยม
“ถ้าเผอิญแขกที่มาตลอดจนเทพธิดาไม่แต่งตัวแบบสับสนปนเปกันซึ่งมีทั้งแบบเก่า และแบบใหม่ ซึ่ง
ทาให้บรรยากาศของเมืองเสียไปมาก เราคงจะเคลิ้มไปว่าได้มาร่วมในงานเฉลิมฉลองสถูปที่เก็บอัฐิของต้น
ตระกูลเจ้าเวียงเหนือ เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้านั่นทีเดียว พระราชชายาที่ว่าทรงสิริโฉมพิไลนัก ซึ่งพระปิยะมหาราช
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ทรงมีพระราชหัตถ์เลขาพระราชทานบ่อยครั้งที่สุด แล้วเจ้าแม่ทิพเกสรผู้ให้กาเนิดโอรสคือกรมหมื่นสรรค์วิสัย
นฤบดีในรัชกาลที่ห้า ท่านทั้งสองเป็นเจ้าหญิงในราชสกุลเวียงเหนือที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้น ซึ่ง เรารู้จักจาก
การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์” (จากฟากฟ้า, หน้า 100-101) และอีกข้อความทีว่ า่
“เจ้าพ่อว่าตั้งแต่ข้าหลวงเมืองใต้ขึ้นมา อานาจอาชญาทั้งหลายเขาก็ยึดไปหมดซวดเซกันไปหมดแล้ว
สุดแต่เจ้าปู่ ก็ถูกกล่าวหาว่าหนุนหลังพระญาผาบเป็นกบฏ การใหญ่ กบฏหลวงครั้งนั้นมีเจ้ านายเชื้อสายใหญ่
ยศต้องสงสัยหลายคน เจ้าปู่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกุมตัวลงไปเมืองใต้จนตายในคุกเมืองกอกแคว้นใต้ชาวไทยกรุงเทพ
โพ้น เจ้าปู่ตาย คุ้มหลวงก็เหมือนสลายหายห่างเหมือนเปล่าว่างกลายเป็นเรือนหลวงลวงใน อาชญาชาวใต้เขา
รุกรุมคุมเหงเมืองเรานักแท้” (เจ้าจันท์ผมหอม : นิราศพระธาตุอินทร์แขวน หน้า 9)
พระศรีวิไชย หรือที่ภายหลังนิยมเรียกว่าครูบาศรีวิชัยเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น ในฐานะผู้ถูกกระทาเพราะต้องอธิกรณ์ หากเป็นวีรบุรุษสาหรับคนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความ
ทรงจาทางสังคมร่วมกันของคนล้านนา ในการต่อต้านอานาจของรัฐส่วนกลาง ภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยถูก
ผลิตซ้า ในฐานะความทรงจาร่วมของสังคม “ตนท่านชื่อว่าศรีวิชัย ชื่อออกกว้างรู้จักกันแพร่หลายว่าครูบา
ศีลธรรม สีลาวิสุทธิ เป็นตนบุญแก่กล้า ร่มเกล้าบังหัวหมู่คนทั้งหลาย สั่งสอนก่อสร้าง ฝึกฟื้นใจคนจนเลื่ องลือ
สามบ้านแปดเมืองทั่วแคว้น ท่านเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยึดถือว่าจะปฏิบัติเจริญรอยไปตามตนท่าน ตนเป็นเจ้า
ครูบาท่านตายแล้วในผ้าเหลืองเมินนานนักแล้ว แต่คนก็ยังไหว้ยังสาท่านมาจนปัจจุบันนี้ ” (ลมเหนือและป่า
หนาว, หน้า 82)
5. สร้างความเป็นล้านนาโดยยึดโยงกับพระพุทธศาสนา
นักเขียนล้านนาได้นิยามความหมายให้กับชาวล้านนา หรือคนเมืองผ่านตัวบท โดยสร้างตัวละครให้
เป็น พุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด มีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง “ชีวิตชาวบ้านที่ความเป็นอยู่
อย่างง่าย ๆ และไม่เดียงสา ค่าแรงแสนถูก แต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างปกติสุข ไม่ได้ร้องโวยวายว่าตนไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ที่จับใจที่สุดก็คือผู้สูงอายุ ที่ผูกพันตนเองกับศาสนาอย่างแนบแน่น และอะไรก็ไม่น่าประทับใจเท่ากับ
เด็กสาว ๆ ที่พากันเข้าไปนั่งวิปัสสนากับพวกคนเฒ่าคนแก่ที่วัด ดูน่ารั กและบริสุทธิ์เหลือเกิน” (จากฟากฟ้า,
หน้า 173) มาลา คาจันทร์ ได้กล่าวถึงพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบล้านนา ส่วนหนึ่งเป็นการเสนอ
“ความแปลกใหม่” ให้ผู้อ่านที่เป็น “คนนอก” และยึดโยง ”คนใน” ผ่านความทรงจา อย่างไรก็ตามพิธีกรรมที่
กล่าวถึงเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพุทธศาสนา อาทิ พิธีสวดเบิกคือการสวดโดยคณะสงฆ์ นิยมสวดใน
พิธีฉลองถาวรวัตถุ “เสียงสวดเบิกโบราณหลบเสียงลงต่า หึ่มห่าสังฆะร้องสวดในลาคอ ฝ่ายว่าเณรน้อยเสียงใส
กลับไล่เสียงสูงเหมือนแก้ว หนึ่งสูงหนึ่งต่า พร่าร้องพร้องเพรียงเป็นเสียงเก่าแน่น ควันธูปหอม เที ยนหอมก็
หอม คนเฒ่าคนแก่อัดแอเต็มวิหารพากันเงียบมิด เสียงไอก็มาขาดเสียงขากก็มาหาย เสียงซิกซี้ซุบซิบก็มาหมด
มีแต่เสียงสวดทานองเก่าแก่ดังก้องอยู่เสียงเดียวเท่านั้น” (ไฟพรางเทียน, หน้า 77)
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พระพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐไทยดังนั้นการยึดโยงล้านนาให้เข้ ากับพุทธศาสนานั้นย่อม
สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของผู้คนที่ถูกกล่อมเกลาด้วยศาสนา เป็นผู้มีความเจริญทางด้านจิตใจซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นว่า “ล้านนานี้ด”ี เพราะมีคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
6. การสร้างความเป็นอื่นให้คนต่างชาติพันธุ์
การสร้างความเป็นอื่นให้คนต่างชาติพันธุ์ ในงานวรรณกรรมของนักเขียนภาคเหนือ มักพบเห็นได้อยู่
เสมอ เนื่องจากเชิดชูวัฒนธรรมล้านนา จึงต้องชี้ให้เห็นวัฒนธรรมที่ด้อยกว่า เพื่อทายกความเป็นล้านนา ให้
เด่ น ชั ด ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ บ นพื้ น ที่สู ง มัก น ามาเป็ นคู่ เ ปรี ย บเที ยบอยู่ เ สมอ โดยน าประเด็ น ของ
การศึกษาของรัฐไทยเป็นเครื่องจาแนก อีกทั้งได้สะท้อนนโยบายการสมานลักษณ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของศูนย์กลาง
ของอานาจที่ต้องการกลืนกลายสร้างความเป็นไทย เพื่อความมั่นคงของรัฐ อีกทั้งมองว่าการให้การศึกษาเป็น
หน้าที่ของผู้ที่เจริญกว่า และการศึกษาคือเครื่องมือที่เปลี่ยน “สัตว์ให้เป็นมนุษย์”
“ถ้าพ่อจะเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่าที่จะคานึงถึงเพื่อนมนุษย์ที่อาภัพการศึกษาเหล่านั้น เราก็
คงไม่มีความสานึกอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ‘หน่าซอ’ หรือ ‘นาชี’ ตลอดจน ‘ลูถ่ะ’ ก็คงไม่มีวันที่จะอ่านหนังสือ
ออก และเมื่อขาดการศึกษาขั้นมูลฐานเสียแล้ว มนุษย์จะต่างอะไรกับสัตว์ แนวคิดของพ่อก็เหมือนกับการปิด
ทองหลังพระ เพราะว่าใครเลยจะมองเห็นว่าการสร้างเยาวชนชาวดอยให้รู้จักหนังสือไทย รู้จักคาว่าชาติไทย
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นคือการขยายอาณาจักรและเพิ่ม ‘พลเมืองดี’ ให้แก่ชาติใน
อนาคต ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม”
(แม่สายสะอื้น, หน้า 55 – 56)
\
7. สร้างความเป็นล้านนา ผ่านการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง
การสร้างความเป็นล้านนาให้โดดเด่นคือการนิยาม หรือเชื่อมโยงเข้าสู่อานาจที่เหนือกว่าคือส่วนรัฐ
ส่วนกลาง เพื่อกาหนดตาแหน่งแห่งที่ของล้านนา กล่าวได้ว่านักเขียนภาคเหนือ พยายามหาที่ยืนในสังคมให้กับ
ล้านนา โดยใช้ตัวบทเป็นปฏิบัติการของอุดมการณ์ล้านนานิยม โดยได้เปรียบเทียบส่วนกลางกับล้านนา 2
ลักษณะคือ การเชื่อมโยงในแนวราบ อันหมายถึงการแสดงถึงความเท่าเทียมกันระหว่าง ล้านนา กับส่วนกลาง
และการเชื่อมโยงในแนวดิ่งคือการแสดงถึงความเหนือกว่าของล้านนาโดยให้ส่วนกลางเป็นรอง
7.1 การเชื่อมโยงในแนวราบ
อ.ไชยวรศิลป์สะท้อนว่า ล้านนากับกรุงเทพฯ นั้นทัดเทียมกันโดยใช้ทั้งบุคคลและวัฒนธรรมเป็นคู่
เทียบเพื่อทาให้ความเป็นล้านนาเด่นชัดขึ้น
“พระญาพรหมโวหาร นั่นกวีเอกของลานนาไทย แต่นี่เขาเป็นกวียุคใหม่ของไทยภาคกลางนี่แม่เฒ่า
พระญาพรหมของเราต้องเปรียบกับสุนทรภู่ซีครับ” (ริมฝั่งแม่ระมิงค์, หน้า 450)
“เล่มนี้เป็นนิยายรักขนาดยาวคล้ายอิเหนาชื่อ เจ้าสุวัฒน์ เล่มนี้มีส่วนคล้ายพระอภัยมณีอยู่บ้างแต่ไม่
เหมือนทีเดียว ชื่อเรื่อง หงส์หิน” (ส่องหล้า, หน้า 123)
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จากตัวอย่างข้างต้นได้พยายามเชื่อมโยงบุคคลสาคัญของล้านนากับส่วนกลาง และเชื่อมโยงวรรณคดี
มรดกกับวรรณกรรมท้องถิ่นว่ามีความทัดเทียมกัน
7.2 การเชื่อมโยงในแนวดิ่ง
การเชื่อมโยงในลักษณะนี้ จะสร้างความเป็นอื่นให้กับส่วนกลาง ซึ่งเป็นการต่อรองอานาจในลักษณะที่
ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง โดยนักเขียนล้านนาจะบรรยายความเสื่อมทรามของเมืองหลวงโดยเทียบกับความ
สูงส่งของล้านนาเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้งและคล้อยตามว่า “ล้านนานี้ดี” 2 ลักษณะ คือ สร้าง
ภาพด้านดีให้ล้านนา และสร้างภาพด้านลบให้แก่กรุงเทพ
7.2.1 สร้างภาพด้านดีให้ลา้ นนา
สร้างภาพด้านดีให้ล้านนา เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสื่อสารแก่ผู้อ่านว่า “ล้านนานี้ดี” โดยจะกล่าวใน
ลักษณะของการหวงแหนแผ่นดินเกิด เป็นสานึกท้องถิ่นนิยมแม้จะเป็นผู้แพ้ในประวัติศาสตร์ หากก็ยังภูมิใจใน
ความพ่ายแพ้ และการพ่ายแพ้ในสงครามแย่งชิงอานาจการปกครองยังส่งผลต่อบุคลิกที่ดีของคนล้านนา
แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องอับอายขายขี้หน้าหรือเสียศักดิ์ศรี เราถูกสอนให้ยอมรับความพ่าย
แพ้อาจเป็นเพราะว่าล้ านนาเมื องเราแพ้ม านานกระมัง เราจึงยอมรับความพ่ายแพ้ได้ง่าย ในอดี ตเราคือ
อาณาจักรหนึ่ง แต่เมื่อแพ้พม่า เราถูกพม่าปกครองสองร้อยปี พอสลัดหลุดจากพม่า ราชอาณาจักรสยามก็
ปกครองเราเรื่อยมา ความเป็นผู้แพ้ การตกอยู่ใต้อานาจอื่นมานานอาจประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ
ของคนบ้านเรา เราจึงยืดหยุ่น ประนีประนอม เราก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนล้านนา เป็นลูกข้าวนึ่ง (ลูกข้าว
นึ่ง, หน้า 48 – 49)
7.2.2 สร้างภาพด้านลบให้แก่กรุงเทพฯ
พบว่านักเขียนภาคเหนือ ได้สร้างภาพด้านลบให้แก่กรุงเทพฯ 2 ลักษณะ คือ กล่าวถึงคนและสถานที่
ในด้านลบ
7.2.2.1 สร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับคนกรุงเทพฯ พบ 6 ลักษณะ คือ ข่มเหงล้านนา เอาแต่ใจ
ไม่รักษาสัญญา โลภ โหดเหี้ยม และขูดรีดท้องถิ่น ดังตัวอย่างการเอาแต่ใจของคนกรุงเทพฯ “เจ้าพ่อว่า ชาวใต้
บ่เข้าใจคนเมือง มันเอาแต่ใจมันเป็นที่ตั้ง นึกจะทาอย่างใดมันก็ทา” (เจ้าจันท์ผมหอม : นิราศพระธาตุอินทร์
แขวน, หน้า 21) ตัวอย่างข้อความที่สะท้อนความโหดเหี้ยมของคนกรุงเทพฯ “ท้าวป็อดพ่อนางใจเย็นใจยาว
กว่าน้องชาย เมตตากรุณาก็หนาแน่นกว่า พ่อนางมองว่าข้าเป็นคนรับใช้ แต่น้องชายนางมองว่าข้าเป็นทาสทา
สาทาสีเยี่ยงอย่างศักดินาไทยใต้อันระบาดขึ้นมาราวสามสิบกว่าปีผ่านมานี้ จะทาอย่างใดกั บเขาก็ได้ ลงหลัง
ด้วยหวายเป็นริ้วเป็นรายก็ได้ ฆ่าให้ตายก็ได้ พอใจอีข้านางใดก็ชี้นิ้วเอาได้” (สร้อยสุคันธา, หน้า 51)
7.2.2.2 สร้างภาพลักษณ์ด้านลบกับสถานที่ นักเขียนภาคเหนือ ได้สร้างภาพด้านลบให้แก่กรุงเทพฯ
โดยกล่าวว่าเป็นแหล่งการค้าบริการทางเพศของหญิงสาวภาคต่าง ๆ รวมทั้งหญิงสาวภาคเหนือ มักจะเรียกว่า
“ล่องใต้” หมายถึงการไปขายบริการทางเพศในกรุงเทพ “ไปตายเอาดาบหน้า ผิดนักกูเปิดหนีเข้ากรุงเทพฯ
กูเองยังสาวยังงาม ดูถี สุดแต่อีคามีอีคามาไปเป็นกะหรี่ยังได้ดิบได้ดี แล้วคนอย่างน้องแนนมีหรือจะตกอับ
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งามกูก็งามกว่า สาวกูก็สาวกว่า รู้กูก็รู้กว่า ได้นั่งเอาหน้าตากแอร์สักเดือนก็คร้านจะมีราศีสาวกรุงจับจนแวววับ
ตาเสี่ย” (ไฟพรางเทียน, หน้า 39)
สรุปผลการศึกษา
การประกอบสร้างความเป็นล้านนา (Lannaness) เป็นปฏิบัติการณ์ภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยม
(Lanna Ideology) ที่เกิดขึ้นเพื่อต่อต้านอุดมการณ์ชาตินิยมของส่วนกลางซึ่งเป็นอุดมการณ์หลัก (Dominant
Ideology) จากโอวาทานุสาสนีย์ ในสมัยของพระเจ้าพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ สะท้อนการนิยามตนเองของ
“เชียงใหม่” ว่าอยู่เหนือกว่าวัฒนธรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ “กรุงเทพฯ” ถูกสร้างให้ภาพลักษณ์ด้านลบ โดยมอง
ว่าคนกรุงเทพฯ เป็นนักเลง วัฒนธรรมของคนกรุงเทพฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับ
จดหมายของศรีโหม้ ที่ได้จัดวางเมืองเชียงใหม่ให้เท่าเที่ยวกับอารยประเทศ อีกทั้งได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ด้าน
ลบให้กับกรุงเทพฯ ทั้งความเจริญ ทั้งคน และสถานที่ ดั งนั้นจากงานวรรณกรรมยุคก่อนรัฐชาติได้สะท้อน
ความสูงส่งของเชียงใหม่ และความต่าต้อยของกรุงเทพ ฯ ดังนั้นวรรณกรรมทั้งสองเรื่องข้างต้นจึงเป็น “หมุด
หมายของอุดมการณ์ล้านนานิยม ในวรรณกรรมล้านนา” ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่คาว่า “ล้านนา”
จะถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ต่อมาทศวรรษ 2480 ได้มีการเคลื่อนไหวในโดยเชิดชูความเป็นชาติไทย ภายใต้
อุดมการณ์ชาตินิยมอันเข้มข้น พบว่านักเขียนภาคเหนือ ได้สร้าง “ความเป็นล้านนา” สะท้อนการแสวงหาพื้นที่
เพื่อต่อรองกับกระแสชาตินิยม อีกทั้งยังเป็นกระบวนการท้องถิ่นนิยมที่เกิดขึ้น โดยนักเขียนที่มีบทบาทสาคัญ
ได้แก่ อ.ไชยวรศิลป์ และ มาลา คาจันทร์ ที่ผลิตผลงานภายใต้อุดมการณ์ล้านนานิยมซึ่งเป็นอุดมการณ์ต่อต้าน
(Counter Ideology) โดยใช้เรื่องสั้น และนวนิยายเป็นปฏิบัติการเพื่อการสร้างความเป็นล้านนา (Lannaness)
เน้นสื่อสารกับคนนอกวัฒนธรรม โดยสร้างความเป็นล้านนาผ่านภาษา ฉาก ภูมิปัญญา บุคคลในประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา การสร้างความเป็นอื่นให้คนต่างชาติพันธุ์ และการเชื่อมโยงกับรัฐส่วนกลาง อาจกล่าวได้ว่า
วรรณกรรมของอ.ไชยวรศิลป์ และมาลา คาจันทร์ นั้นเป็น วรรณกรรมกระแสรอง (a minor literature)
ที่มิได้ต้องการสถาปนาให้ล้านนาเป็นศูนย์กลางของอานาจ หากเป็นการขับเคี่ยวในการต่อรองอานาจจาก
ส่วนกลางเพื่อแสวงหาที่ยืนในสังคมให้กับวัฒนธรรมล้านนาโดยการผลิต สร้างความเป็นล้านนาอย่างเข้มข้น
ผ่านตัวบท ทั้งที่ไม่รู้ตัว หรือตั้งใจ ล้วนอยู่ภายใต้การทางานของอุดมการณ์ล้านนานิย ม ดังนั้นการเกิดของของ
วรรณกรรมสีสันท้องถิ่นภาคเหนือ ของ อ.ไชยวรศิลป์ และมาลา คาจันทร์ ได้นิยามความหมายใหม่ให้กับ
ล้านนา โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องต่อรองมีส่วนทาให้เกิดการยึดโยงผู้คนที่ความรู้สึก “รักษ์ล้านนา” เข้ามามี
ส่วนร่วมจนกลายเป็น “พลเมืองล้านนาทางวัฒนธรรม” (Lanna culture citizenship)

56

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ. (2557). LOUIS ALTHUSSER อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ. กรุงเทพฯ
: Text.
ชาลี เอื้อไพบูลย์. (2555). ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างมิชชันนารีอเมริกันกับกลุ่มชนชั้นต่าง ๆ ใน
สังคม เชียงใหม่ พ.ศ. 2410-2484. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2545). วาทกรรมการพัฒนา : อานาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์และความ
เป็นอื่น. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตตารา มหาวิทยาลัยเกริก.
บุญเสริม สาตราภัย. (2523). ศรีโหม้ คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา. เชียงใหม่: โรงพิมพ์ปอง.
บัวริน วังคีรี. (2556). ภาพแทนล้านนาในสายตาคนนอก (สยาม/ไทย) และการโต้กลับมายาภาพของ
นักเขียนพื้นถิ่น. มนุษยศาสตร์สาร, 14, 1-37.
ธเนศวร์ เจริญ เมื อง. (2554). คนเมือง ประวัติศาสตร์ล้ านนาสมั ยใหม่ พ.ศ. 2317-2553. เชียงใหม่:
สถาบัน พัฒนา เมืองเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2544). คนเมือง. เชียงใหม่: โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2537). ลมเหนือและป่าหนาว. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2537). เด็กบ้านดอย. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2537). ไฟพรางเทียน. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2547). ดาบอุปราช. กรุงเทพฯ: มติชน.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2550). หัวใจพระเจ้า. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2552). สร้อยสุคันธา. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2553). ไพรพิสดาร. กรุงเทพฯ: เพื่อนดี.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2554). เจ้าจันท์ผมหอม : นิราศพระธาตุอินทร์แขวน.
กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
มาลา คาจันทร์ [นามแฝง]. (2554). ลูกข้าวนึ่ง. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
สายชล สัตยานุรักษ์. “ชาตินิยม วัฒนธรรม และความขัดแย้ง ”. ใน ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : รายงานการ
ประชุม วิ ช าการ; วั น ที่ 22-23 ธั น วาคม 2551 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม นานาชาติ โรมแรมอิ เ อ็ ม เพรส
เชียงใหม่.
สุนทร คายอด. (2558). อ.ไชยวรศิลป์กับภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ. ลาพูน: ณัฐพลการพิมพ์.
หทัยวรรณ ไชยะกุล. (2556). วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย (พ.ศ.2413-2550): การสืบทอดภูมิปญ
ั ญา
และการสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2498). ริมฝั่งแม่ระมิงค์. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์.
อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2504). ส่องหล้า. พระนคร : โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์.
57

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2507). ดาวประจาใจ. พระนคร : โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน.
อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2509). จากฟากฟ้า. พระนคร : โรงพิมพ์ประเสริฐอักษร.
อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2515). ค่าควรเมือง. พระนคร : โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์.
อ.ไชยวรศิลป์, [นามแฝง]. (2516). ประทีปเหนือธารพิงค์. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : อักษรบริการ.
Althusser, Louis. (1984). Essay on Ideology. London :Thetfort Press.

58

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

“ครูบาคติใหม่” : ภาพลักษณ์และการนาเสนอตัวเองในฐานะ “สินค้าทางความเชื่อ”84
ณัฐพงศ์ ดวงแก้ว85
Nattapong Doungkaew
บทความฉบับนี้ต้องการศึกษาการสร้างภาพลักษณ์และการนาเสนอตัวเองของกลุ่มพระสงฆ์ที่เรียกว่า
“ครูบาคติใหม่” ในฐานะสินค้าทางความเชื่อประเภทหนึ่ง จากการศึกษาพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ของครูบา
คติใหม่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยและสอดคล้องกับความต้องการและพื้นฐานความเชื่อ
ทางศาสนาของผู้คนในสังคม อีกทั้งกลุ่มครูบาคติใหม่นาเสนอตัวเอง (promote) ในช่องทางต่างๆ อีกมากมาย
เช่น หนังสือประวัติ เพลงประวัติ การรายการโทรทัศน์ และ สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์และการ
นาเสนอตัวตนของครูบาคติใหม่เป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้คนในสังคมสนใจ และหลั่งไหลมาศรัทธาต่อตัวครูบาคติใหม่
เป็นจานวนมาก
ค าส าคั ญ : ครู บ าคติ ใ หม่ , การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ , การน าเสนอตั ว เอง , สิ น ค้ า ทางความเชื่ อ ,
ภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย
“Neo-Kruba” : Image and Self-Presentation as “A Product of Belief”
The purpose of this article is to study the construct of image and the self-presentation
of monks who call “Neo-Kruba” that is one of “the product of belief”. The results of the
study revealed that the construct of “Neo-Kruba”’s image is not only relevant to the image
of Kru-ba Sriwichai, but also consistent with the needs and basic belief of the society. At the
same time, they have been promoted themselves through biography books, biography music,
TV program or social media. As a result, the “Neo-Kruba” are at sportlight and become faithful.
Keyword: Neo-Kruba, Image making , Self-presentation , A Product of Belief , Kru-ba
Sriwichai Image
84

บทความฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษากระแส “ครูบาคติใหม่” ในภาคเหนือของไทย พุทธทศวรรษ 2530-2550 ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจาปี 2558
85 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Graduate Student of History Faculty of
Liberal Arts Thammasat University)
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บทนา
ภายหลังทศวรรษ 2470 เกิดกระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ค รูบาศรีวิชัยขึ้น86 กระแส
ดังกล่าวดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับอิทธิพลจากกระแสล้านนานิยม ในช่วงทศวรรษ 2530 ทาให้กระแส
การผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คน
ในสังคมเป็นอย่างยิ่ง ทาให้ครูบาศรีวิชัยกลายเป็นพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสาคัญในภาคเหนือบดบังความสาคัญของ
พระสงฆ์รูปอื่นๆ ในช่วงเวลาร่วมสมัย
กระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์นั้น ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจใหม่ต่อภาพลักษณ์ครู
บาศรีวิชัยให้แก่คนในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงผู้คนในสังคมปัจจุบัน ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จึงมักรับรู้หรือเข้าใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยเพียงแค่ว่า ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย เป็นพระนักพัฒนาที่สร้าง
และบูรณะพุทธสถานสาคัญในภาคเหนือจานวนมาก เป็นพระผู้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เป็นต้นแบบพระสงฆ์
จารีตล้านนา เป็นพระเกจิรูปสาคัญในพุทธศาสนาไทย และที่สาคัญที่สุด ครูบาศรีวิชัยได้กลายมาเป็นตัวแทน
ความหมาย และ แบบแผนการเป็น “ครูบา” ในการรับรู้และความเข้าใจของคนในปัจจุบันเกือบทั้งสิ้น
จากอิทธิพลของกระแสที่กล่าวมาข้างต้นและการรับรู้และความเข้าใจต่อคาว่า “ครูบา”ของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน ทาให้ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ได้รับการเรียกขานจากสาธารณชน รวมถึงเรียกขาน
ตัวเองด้วยคาว่า “ครูบา” เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทความฉบับนี้เรียกกลุ่มครูบา
ดังกล่าวว่า “ครูบาคติใหม่”
“ครูบาคติใหม่” มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือมักนาเสนอภาพลักษณ์ของตนเองให้เชื่อมโยงและ
สัมพันธ์กับภาพลักษณ์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยภายใต้การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกสร้างขึ้นจาก
กระแสการผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย เช่น การนุ่งจีวรสีกรักแดง หรือกรักน้าตาล นุ่งห่ม
แบบรั ด อก ห้ อ ยลู ก ประคา ถื อ ไม้ เ ท้ า ใช้ ต าลปั ต รที่ท าตาลใบลานหรื อ ขนนกยูง มั ก ท าท่ า ทางหรือ แสดง
อากัปกิริยาที่คล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย รวมถึงการกล่าวว่าหรือถูกเชื่อว่าเป็นครูบาศรีวิชัยหรือขวัญ
ของครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด เป็นต้น
การนาเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มครูบาคติใหม่นั้นทาให้ครูบาคติใหม่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและสนใจ
จากผู้คนในสังคมจานวนมาก ทั้งกลุ่มคนชนชั้นกลางทั้งจากในและนอกพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มชาวบ้านทั่วไปใน
ภาคเหนือ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยต่างๆ จานวนมาก กลุ่มคนเหล่านี้ต่างหลั่งไหลเข้ามาเลื่อมใส
ศรัทธาต่อครูบาคติใหม่ นามาซึ่งทุนปัจจัย และ แรงปัจจัยจานวนมหาศาลเพื่อหวังที่จะได้ร่วมสร้างบุญและเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ศรัทธาครูบาคติใหม่
บทความฉบับนี้จึงมุ่งหวังศึกษาการสร้างและการนาเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่มครูบาคติ -ใหม่ใน
ฐานะ “สินค้าทางความเชื่อ ”ประเภทหนึ่งที่ผู้คนในสังคมสามารถเลือกที่บริโภคได้ตามรสนิยมและความ
86

กระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยหลังทศวรรษ 2470 ประกอบไปด้วยหลายช่องทาง เช่น หนังสือชีวประวัติ เพลงซอประวัติครูบาศรี
วิชัย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ภาพถ่ายครูบาศรีวิชัย เครื่องราง-วัตถุมงคลครูบาศรีวิชัย มุขปาฐะตานานเรื่องเล่าเกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย เป็นต้น
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ต้องการคนเหล่านั้น ซึ่งจะสัมพันธ์กับความคาดหวังทางศาสนาของผู้คนในสังคมที่เกิดจากพื้นฐานความเชื่อ
ทางศาสนาและสภาวะความไม่มั่นคงในการดาเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
กระแสการผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย ทศวรรษ 2470 – ปัจจุบัน
หลั ง ทศวรรษ 2470 เป็ น ต้ น มามี ก ระแสการผลิ ต ซ้ าภาพลั ก ษณ์ แ ละสร้ า งภาพลั ก ษณ์
ครูบาศรีวิชัยขึ้นหลายประการ เช่น หนังสือชีวประวัติครูบาศรีวิชัย ซอประวัติครูบาศรีวิชัย ภาพถ่ายครูบาศรี
วิชัย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เครื่องรางและวัตถุมงคลครูบาศรี วิชัย รวมถึงตานานมุขปาฐะต่างๆ ที่เกี่ยวกับครู
บาศรีวิชัย กระแสดังกล่าวทาให้ครูบาศรีวิชัยกลายเป็นบุคคลสาคัญของท้องถิ่นภาคเหนือในฐานะ “ตนบุญแห่ง
ล้านนา” กลายเป็นตัวแทนความหมายของคาว่า “ครูบา” ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงหนังสือชีวประวัติครูบาศรีวิชัย
กับการผลิตซ้าและการสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยเท่านั้น
หนังสือประวัติครูบาศรีวิชัยในปัจจุบัน (2560) ผลิตออกมาจานวนมากกว่า 46 ฉบับ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นพระสงฆ์รูปที่มีงานเขียนชีวประวัติมากรูปหนึ่ง และ ถูกผลิตซ้าและตีพิมพ์อยู่อย่างต่อเนื่อง87 เช่น ฉบับของ
พระอานันท์ พุทฺธธมฺโม ตีพิมพ์กว่า 9 ครั้ง จานวนกว่า 72,000 เล่ม ซึ่งล่าสุดได้นามาตีซ้าในปี 2558 ในนาม
สมาคมชาวลาพูน เนื้อหาส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาหลักๆ อยู่ 4 ประเภท และ 1 องค์ประกอบสาคัญ เช่น 1.
ประวัติในส่วนของการกาเนิด 2. การเข้าสู่เพศบรรพชิตและการศึกษา 3. ประวัติในส่วนของกรณีข้อ ขัดแย้ง
ระหว่างครูบาศรีวิชัยและรูปแบบศาสนาใหม่ที่กาหนดโดยรัฐส่วนกลาง และ 4. งานบูรณะพุทธสถานสาคัญใน
เขตพื้นที่วัฒนธรรมล้านนาเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสาคัญของ
ครูบาศรีวิชัยและเป็นที่รับรู้ของผู้คนส่วนใหญ่ และองค์ประกอบสาคัญหนึ่งประการคือ รูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับ
ครูบาศรีวิชัยที่จะต้องนามานาเสนอประกอบทุกฉบับ
จากการพิจารณาถึงเนื้อหาในหนังสือชีวประวัติครูบาศรีวิชัยฉบับที่กล่าวว่ามักนาเสนอภาพลักษณ์
สาคัญ 4 ประการหลักๆ เช่น
1. ภาพลั ก ษณ์ ก ารเป็ น “ตนบุ ญ ” ผู้ วิ เ ศษ ภาพลั ก ษณ์ นี้ มั ก จะสั ม พั น ธ์ อ ยู่ กั บ เรื่ อ งราวเหนื อ
ธรรมชาติ เช่น เมื่อครั้งครูบาถือกาเนิดได้เกิดฝนตกฟ้าร้อง ฝนฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว เป็นที่มาของชื่อท่านว่า
“อ้ายฟ้าฮ้อง” หรือ “อินเฟือน” เป็นคนมีเมตตาสูงกว่าบุคคลปกติ โดยเวลาพ่อแม่นาปลาหรือสัตว์ที่จับมา
ได้มาขับไว้ท่านก็มักจะนาไปปล่อย มีจิตใจฝักใฝ่ในทางธรรม สันโดษ
2. ภาพลักษณ์การเป็น “เกจิ” รูปสาคัญในพุทธศาสนาไทย โดยชีวประวัติแต่ละฉบับจะต้องเน้นย้า
วัตรปฏิบัติของครูบาศรีวิชัย เช่น ท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษ ไม่ปรารถนาในยศถาบรรดาศักดิ์ เคร่งครัดใน
พระวินัย ฉันข้าวมื้อเดียว และไม่ฉันอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์
87

เนื้อหาส่วนนี้จะวิเคราะห์ผ่านหนังสือชีวประวัติครูบาศรีวิชัยฉบับสาคัญๆ ดังต่อไปนี้ ฉบับของเจ้าสุริยวงศ์วโรรส ปี 2472 ฉบับของ ส.สุภาภา ปี 2499
ฉบับของสงวน โชติสุขรัตน์ ปี 2506 ฉบับของสุวัฒน์ วรดิลก ปี 2519 ฉบับของสิงฆะ วรรณสัย ปี 2522 ฉบับของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2537 ฉบับของสารธาร ศรัทธาธรรม ปี 2538 ฉบับของหลวงศรีประกาศ ปี 2538 ฉบับของวิทยา ประทุมธารารัตน์ ปี 2541 ฉบับของพระปลัด
เชี่ยวชาญ สุวิชฺชโน ปี 2557 และ ฉบับใหม่ล่าสุด ของ สมาคมชาวลาพูน ปี 2558 เป็นต้น
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3. ภาพลักษณ์พระนักพัฒนา เป็นสิ่งที่ชีวประวัติทุกชิ้นของครูบาศรีวิชัยจะต้องนาเสนอ โดย
จะต้องกล่าวถึงความสาคัญของสถานที่แต่ละที่ที่ครูบาศรีวิชัยได้ไปบูรณะหรือสร้าง เช่น พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุช่อแฮ พระธาตุดอยตุง วิหารพระเจ้า ตนหลวง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ ซึ่งสถานที่แต่ละที่จะสัมพันธ์
กับความเชื่อเกี่ยวกับตานานพระเจ้าเลียบโลก88 หรือเป็นหนึ่งใน “ชุธาต”89 ตามความเชื่อของคนในภาคเหนือ
และทุกฉบับจะต้องกล่าวถึงผลงานชิ้นสาคัญของครูบาศรีวิชัยคือ การสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ด้วยระยะทาง
กว่า 12 กิโลเมตร กับการใช้เวลาสร้างเพียง 5 และ ชีวประวัติทุกฉบับจะต้องสรุปจานวนสถานที่ที่ครูบาศรี
วิชัยได้เดินทางไปสร้างหรือบูรณะไว้ท้าย
4. ภาพลักษณ์พระต้นแบบพุทธศาสนาแบบจารีตล้านนา ภาพลักษณ์นี้เนื้อมักจะนาเสนอผ่านกรณี
ความขัดแย้งระหว่างครูบาศรีวิชัยกับรัฐไทย ที่ ไม่ยอมที่จะสยบยอมต่ออานาจรัฐโดยยึดมั่นพระธรรมวินัย และ
การปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้และสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์เท่านั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ภายหลังเริ่มลดทอน
ความสาคัญลงไป เช่น ในเพลงครูบาศรีวิชัยฉบับทิพวรรณ จันทร์สวย แทบจะไม่กล่าวถึงความขัดแย้ง90 หรือใน
เพลงครูบาเจ้าศรีวิชัยฉบับ พิพัฒน์พงษ์ หน่อขัดกล่าวว่าเป็นเพียงมารผจญเท่านั้น 91 หรือลดทอนลงให้เป็น
เพียงความขัดแย้งของความไม่เข้าใจกันและกัน92
อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ถูกนาเสนอพร้อมกับหนังสือชีวประวัติของครูบาศรีวิชัยคือ “รูปภาพ” และ
“รูปกิจกรรมต่างๆ” ของครูบาศรีวิชัย โดยรูปภาพต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด
ถูกผลิตซ้าทั้งเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติครูบาศรีวิชัยในหนังสือชีวประวัติ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องรางและ
วัตถุมงคล เช่น ล็อกเกต รูปหล่อ รูปเหมือน อนุสาวรีย์ หรือแม้แต่เป็นวัตถุมงคลด้วยตัวของมันเอง หรือใน
ปัจจุบันยังถูกนามาผลิตซ้าในรูปแบบอื่นๆ เช่น ปฏิทิน ของชาร่วยของที่ระลึกในโอกาสพิธีต่างๆ ซึ่งรูปภาพและ
วัตถุต่างๆ ที่ถูกจาลองจากรูปภาพครูบาศรีวิชัยนี้ได้นาเสนอภาพลักษณ์สาคัญคือ ลักษณะการแต่งกายและ
ลักษณะท่าทางของครูบาศรีวิชัยออกมา เช่น นุ่งผ้าแบบรัดอก มีผ้าคลุมไหล่ ห้อยลูกประคา ถือไม้เท้า ใช้
ตาลปัตรที่ทาจากขนนกยูงหรือใบลาน ทาให้ภาพลักษณ์ดังกล่าวกลายเป็นการรับรู้และความเข้าใจหลักของ
ผู้คนในปัจจุบัน ว่าลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นวิถีปฏิบัติแบบครูบาศรีวิชัย รวมถึงกลายเป็นวิถีลักษณะแห่งการเป็น
“ครูบา” ในความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบัน

ดู เธียรชาย อักษรดิษฐ์, ตานานพระเจ้าเลียบโลก: การศึกษาพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาภูมินาม ตานาน ผู้คน, กรุงเทพฯ: บริษัทธารปัญญา
จากัด, 2552.
89 ดู เธียรชาย อักษรดิษฐ์ กรกนก รัตนวราภรณ์ และคณะ, ล้านา: จักรวาล ตัวตน อานาจ , ชุธาตุ ความเชื่อเรื่อง “พระธาตุประจาปีเกิดในล้านนา”
ปรากฏการณ์ทางอานาจ ศรัทธา มายาคติ, กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
90 ทิพยวรรณ จันทร์สวย , “เพลงครูบาศรีวิชัย,” You Tube video, https://www.youtube.com/watch?v=4_gpmkr9qVQ , (สืบค้นเมื่ อ
22 กันยายน 2559).
91 พิพัฒน์พงษ์ หน่อขัด, “เพลงครูบาเจ้าศรีวิชัย,” You Tube video. https://www.youtube.com/watch?v=hxbSpd1xWsc , (สืบค้นเมื่ อ
22 กันยายน 2559).
92 ดู ส.สุภาภา, ชีวิตและผลงานของครูบาศรีวิชัย, พระนคร: สานักพิมพ์คลังวิทยา, 2499.
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กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าหนังสือชีวประวัติและรูปภาพครูบาศรีวิชัยเป็นหนึ่งในช่องทางสาคัญหนึ่ง
ในกระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ครูบาศรีวิชัย โดยภาพลักษณ์ที่ถูกผลิตซ้าแนะนาเสนออยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ภาพลักษณ์การเป็นตนบุญผู้วิเศษ การเป็นเกจิ การเป็นพระนักพัฒนา และ พระสงฆ์จารีตล้านนา
ไม่เพียงเท่านั้นกระแสดังกล่าวยังคงทาให้ครูบาศรีวิชัยกลายเป็นที่รู้จักและรับรู้ของผู้คนในสังคมในฐานะ “ตน
บุญแห่งล้านนา” และเป็นตัวแทนความหมายของคาว่า “ครูบา” ด้วยในปัจจุบัน
ดังนั้นกระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาที่ผู้คนมีต่อตัวครูบาศรีวิชัยเท่านั้น กระแสดังกล่าวยังเป็นปัจจัยในการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัยต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนในสังคมด้วย ทั้ง
ที่เป็นพระสงฆ์เอง และผู้คนทั่วไปในสังคม จนเป็นปัจจัยนาไปสู่การเชื่อมโยงและอ้างอิงกับภาพลักษณ์นั้นๆ
เพื่อสร้างความชอบธรรมการเป็น “ครูบา” และนาเสนอภาพลักษณ์เพื่อสร้างจุดขายให้แก่ตนเองของกลุ่มครู
บาคติใหม่ ซึ่งจะกล่าวต่อไป
การรับรู้และความเข้าใจของคนในสังคมปัจจุบันต่อครูบาศรีวิชัย
กระแสการผลิ ต ซ้ าและสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ค รู บ าศรี วิ ชั ย ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ค รู บ า
ศรีวิชัยเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมมากยิ่งขึ้นและขยายออกไปสู่ผู้คนในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่เพียงแค่คนในภาคเหนือ
เท่านั้น โดยส่วนใหญ่มักรู้จักครูบาศรีวิชัยในฐานะพระเกจิหรืออริยสงฆ์รูปสาคัญ เป็นปูชนีย -บุคคล ผู้ที่เป็นที่
เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สาธารณชน และเป็น 1 ใน 17 พระอริยสงฆ์สาคัญ
ของพุทธศาสนาไทยที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หรือรู้จักเพียงแค่เ ป็น “ตนบุญแห่งล้านนาไทย” และ
เป็นพระนักพัฒนาผู้สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เป็นพระผู้มีบารมีสามารถบูรณะสถานที่สาคัญทางพุทธศาสนาใน
ภาคเหนือจานวน มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาจานวนมาก ดังคากล่าวของป้าสุภาพ อังศุกสิกร ชาวจังหวัดลพบุรีที่
กล่าวว่า “...ครูบาที่รู้จักก็เป็นครูบาศรีวิชัยนิเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย ที่สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ท่านมีบารมี
สูงนะ ถ้าไม่มีบารมีจะไม่สามารถทาอะไรแบบนี้ได้...”93 หรือเข้าใจว่าครูบาศรีวิชัยเป็นต้นแบบหรือลักษณะของ
การเป็น “ครูบา” โดยส่วนใหญ่มักอธิบายถึงคุณสมบัติของ “ครูบา” เชื่อมโยงถึงครูบาศรีวิชัยเป็ นหลัก ดัง
คาอธิบายพระราชปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่กล่าวว่า “...เมืองเชียงใหม่ทุกวันนี้เรายกย่องครูบาโดยไม่ได้มองความประพฤติ เรา
มองแค่รูปลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมมากเกินไป...ประการสาคัญที่ ผมอยากเล่าให้ฟังคือเรื่องครูบา เช่น ครูบา
ศรีวิชัยนั้น ถือเป็นแม่แบบ เมื่อเราเห็นว่า นี่เป็นลักษณะครูบา เราก็ควรยกย่องส่งเสริมกัน...”94 ไม่เพียงเท่านั้น
ลักษณะการแต่งของครูบาศรีวิชัยที่ถูกผลิตซ้าผ่านรูปภาพอยู่อย่างต่อเนื่องยังทาให้เข้าใจว่า ลักษณะการแต่ง

93

สัมภาษณ์ป้าสุภาพ อังศุกสิกร , เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน2558.
พระนคร ปรังฤทธิ์ (ปญฺญาวชิโร) , บรรณาธิการ, เถราภิเษก พิธียกยกสมณศักดิ์ พระสงฆ์ในล้านนา, เชียงใหม่ : แม็กพริ้นติ้ง (มรดกล้านา) , 2553 , น.
16.
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กายดังกล่าวเป็นลักษณะของการแต่งกายแบบ “ครูบา” ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์รูปใดในปัจจุบันแต่งกายในลักษณะ
ดังกล่าวมักจะถูกมองจากผู้คนว่าเป็น “ครูบา” และมักจะได้รับการเรียกขานด้วยคาว่า “ครูบา” ด้วยเช่นกัน
ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ผู้คนในสังคมเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อครูบา
คติใหม่คือ ภาพลักษณ์ต่างๆ ของครูบาศรีวิชัยที่ครูบาคติใหม่พยายามเชื่อมโยงและนาเสนอสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังทางศาสนาที่ผู้คนในสังคมกลุ่มหนึ่งต่างแสวงหา เช่น การเป็นตนบุญ การเป็นเกจิ การเป็นพระ
นักพัฒนา
ผู้คนในปัจจุบันยังคงมีความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องโลกกึ่งพุทธกาล โดยเชื่อว่าภายหลังยุคกึ่งพุทธกาล
จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นมายมาย หรือที่เรียกว่า “กลียุค” จะบังเกิด “ตนบุญ” หรือ “ผู้มีบุญ” มาเพื่อค้าจุน
พุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีตามพุทธทานาย ซึ่งความเชื่อดังกล่าวยังคงปรากฏเป็นคาทานายมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นผู้คนจึงเชื่อกันว่าการเกิดขึ้นของ “กลุ่มครูบาคติใหม่” คือเป็นส่วนหนึ่งของการลง
การเกิดของ “ตนบุญ” “โพธิสัตว์” ซึ่ง วสันต์ได้อธิบายแนวคิดความเชื่อดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “ตนบุญ”
เป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาพุทธเถรวาทนิกายโยนที่มีแนวปฏิบัติเฉพาะและวางอยู่บนฐานความคิดความเชื่อใน
เรื่องพระโพธิสัตว์ ดังสะท้อนผ่านการธุดงค์เผยแพร่ศาสนา ประเพณีการเดินทางไกลเพื่อจาริกแสวงบุญ และ
การทานุบารุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ภายใต้การนาของครูบาหรือพระสงฆ์ผู้มีบุญบารมี ซึ่งส่งผลให้
สาธุชนทั่วไปมีโอกาสได้ “สร้างบุญ” ผ่านการทาบุญทาทานภายใต้การนาของ “ครูบา” รูปนั้นๆ 95
ความเชื่ออีกประการหนึ่งที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยเชื่อเรื่อง “ตัวกลางที-่ ดี” ในการ
สร้างบุญโดยผู้คนยังคงความเชื่อที่ว่า หากได้ร่วมบุญกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือมีฌานสมาบัติที่สูง
จะได้รับผลบุญที่มากกว่าการทาบุญร่วมกับพระสงฆ์ทั่วไป 96 เช่นนั้นครูบาคติใหม่ในฐานะครูบาตนบุญ หรือผู้มี
บุญ (ในความเชื่อของชาวบ้าน) จึงถือเป็นหนึ่งในกลุ่มพระสงฆ์ภายใต้แนวคิดความเชื่อเรื่อง “ตัวกลางที่ด”ี ดังที่
กล่าวมานี้
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากพื้นฐานความเชื่อสาคัญทั้ง 2 ประการของผู้คนกลุ่มหนึ่งในสังคม ต่างเป็น
ปัจจัยที่ทาให้กลุ่มคนเหล่านั้นต่างแสวงหาพระสงฆ์กลุ่มที่มีลักษณะที่สัมพันธ์กับแนวคิดความเชื่อดังกล่าว ผู้คน
จานวนมากเหล่านั้นจึงหลั่งไหลเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาในตัวครูบาคติใหม่ ด้วยเชื่ อว่าครูบาคติใหม่เป็นพระสงฆ์ผู้
ทรงด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดและเชื่อว่ามีฌานบารมีที่สูงกว่าพระสงฆ์
ทั่วไป เป็น “ตนบุญ” หรือ “ผู้มีบุญ” ลงมาบังเกิดเพื่อนาพาผู้คนเสร้างบุญ สั่งสมบุญ และเพื่อนาพาผู้คน
ช่วยกันธารงรักษาไว้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 พรรษ
ไม่เพียงเท่านั้นยังเชื่อว่าการสร้างบุญกับครูบาคติใหม่หรือพระสงฆ์ที่อยู่ภายใต้แนวคิดความเชื่อนี้
ไม่ได้เป็นเพียงการสั่งสมบุญไว้ในอนาคตชาติเท่านั้น ยังเชื่อว่าผลบุญดังกล่าวยังจะสามารถช่วยให้เขารอดพ้น
วสันต์ ปัญญาแก้ว (บรรณาธิการ), “ตัวตนคนเมือง 100 ปี ชาตกาล ไกรศรีนิมมานเหมินท์ ,” ครูบา อวตารต๋นบุญ , เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2555 ,
น.31-32.
96 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, “ศาสนาทัศน์ของชุมชนเมืองสมัยใหม่ ศึกษากรณีวัดพระธรรมกาย,” วารสารพุทธศาสน์ศึกษาจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ,
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2541): น.37
95
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กับการเผชิญปัญหาที่จะเกิดในโลกปัจจุบันได้ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการงานการเงิน ปัญหาด้วยความไม่
เท่าเทียมทางสังคม เป็นต้น และด้วยสภาวะปัญหาเหล่านี้จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ครูบาคติใหม่ต้องปรับตัว
เพื่อให้ตนเองสามารถตอบสนองต่อสภาวะความไม่มั่นคงเหล่านี้ของคนในสังคมได้ด้วย ซึ่งจะกล่าวต่อไป
“ครูบาคติใหม่” กับนาเสนอตนเองด้วยภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย
จากชื่อเสียงของครูบาศรีวิชัยและภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยที่ถูกนาเสนอผ่านกระแสการผลิตซ้า
และการสร้างภาพลักษณ์นั้น มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับความเชื่อและความคาดหวังของผู้คนในสังคมที่
ต่างพากันแสวงหาเพื่อร่วมสร้างบุญ ดังนั้นครูบาคติใหม่จึงเลือกที่จะสร้างหรือเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของตนเอง
ให้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัย เพื่อสร้างจุดขายให้กับสานักและตัวของครูบาคติใหม่เอง
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ค รู บ า ค ติ ใ ห ม่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค รู บ า ศ รี วิ ชั ย นั้ น มี ห ลั ก ๆ
อยู่ 4 ประการหลั ก ๆ เช่ น 1. การแต่ ง กายและการแสดงอากั ป กิ ริ ย าที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ค รู บ า
ศรีวิชัย 2. การกล่าวว่าเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด 3. การเชื่อมโยงผ่านวัตรปฏิบัติและพิธีกรรม 4.การ
สร้างภาพลักษณ์การเป็นพระพัฒนา
ประการแรกคื อ การแต่ ง กายและการแสดงอากั ป กิ ริ ย าที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ค รู บ า
ศรีวิชัย การเชื่อมโยงในลักษณะนี้เป็นการเชื่อมโยงที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มักจะแต่งกายตาม
ลักษณะการแต่งกายและแสดงอากัปกิริยาที่คล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยความเข้าใจของเขาเองที่
ได้รับอิทธิจากกระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย (ดูภาพที่ 1.1 และ 1.2) ดังนั้ นจึงจะเห็นว่า
ครูบาคติใหม่พยายามนาเสนอตัวเองให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ดังกล่าวของครูบาศรีวิชัยอยู่ตลอดเวลา

ภาพที่ 1.1 แสดงลักษณะเชื่อมโยงผ่านการแต่งกายของครูบาคติใหม่ที่คล้ายภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย , ที่มา
รวบรวมโดยผู้เขียน
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ภาพที่ 1.2 แสดงลักษณะการแสดงท่าทางที่คล้ายกับท่าทางของครูบาศรีวิชัยที่ถูกผลิตซ้า
อยู่อย่างต่อเนื่อง , ที่มา รวบรวมโดยผู้เขียน
ประการที่สอง คือการเชื่อมโยงผ่านการสร้างเรื่องเล่าการเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด ด้วย
พื้ น ฐานความเชื่ อ เรื่ อ ง “ขวั ญ ” ครู บ าคติ ใ หม่ ห ลายท่ า นเป็ น หนึ่ ง ในสามสิ บ สองขวั ญ ของครู บ า
ศรี วิ ชั ย กลั บ ชาติ ม าเกิ ด เช่ น กรณี ข องครู บ าเทื อ ง ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า มี ลั ก ษณะใบหน้ า ที่ ค ล้ า ยกั บ ใบหน้ า ของ
ครู บ าศรี วิ ชั ย (ดู ภ าพ 1.3) จึ ง เชื่ อ กั น ว่ า ครู บ าเทื อ งเป็ น ขวั ญ ส่ ว นหั ว ของครู บ าศรี วิ ชั ย กลั บ ชาติ ม าเกิ ด
ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ครู บ าเทื อ งยั ง กล่ า วว่ า ท่ า นมี 3 สิ่ ง ในชี วิ ต ที่ ท าให้ ค นในภาคเหนื อ เชื่ อ ว่ า ท่ า นเป็ น
ครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด คือ 1. ท่านเกิดในวันเดียวกับวันที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพ 21 กุมพันธ์ 2481 และ
ค รู บ า เ ทื อ ง เ กิ ด ใ น เ มื่ อ 2 1 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 0 8 2 . เ ห ตุ ที่ ท่ า น แ ล ะ ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม ม า เ กิ ด ใ น
ปี 2508 นั้นเพราะว่าครูบาศรีวิชัยได้กล่าวอมตะวาจาไว้ว่า “...หากน้าปิงไม่ไหลย้อนขึ้นทางเหนือ จะไม่กลับมา
เหยียบแผ่นดินเชียงใหม่...” ซึ่งเป็นมุขปาฐะที่เล่ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงรู้กันในทุกวันนี้ และด้วยปีเดียวกัน
นั้นรัฐบาลสร้างเขื่อนยันฮี หรือเขื่ อนภูมิพลฯ ในปัจจุบันเสร็จในปี 2508 จึงทาให้น้าไหลขึ้นทางเหนือ และ 3.
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยสามารถนามาตั้งที่เชียงใหม่ได้ในปีเดียวกันนั้น ท่านจึงกล่าวว่าคนจึงเชื่อว่าท่านและครู
บาบุญชุ่มเป็นครูบาศรีวิชัยกลับชาติมาเกิด97

“ครูบาเทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตอน 1 รายการบันทึกลับแดนสยาม (ให้สัมภาษณ์เพื่อทาบันทึกรายการ),” YouTube video,
https://www.youtube.com/watch?v=31nKy10sC20 (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558).
97
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ภาพที่ 1.3 แสดงภาพการเปรียบเทียบระหว่างลักษณะใบหน้าของครูบาศรีวิชัยกับครูบาเทือง
, ที่มา โดยผู้เขียน
ประการที่สาม คือการเชื่อมโยงผ่านวัตรปฏิบัติและพิธีกรรม การเชื่อมโยงในลักษณะนี้นั้น ส่วน
ใหญ่มักเป็นการเชื่อมโยงจากประวัติครูบาศรีวิชัยที่ถูกดัดแปลงและสร้างขึ้นมาใหม่ เช่น วัตรปฏิบัติครูบาศรี
วิชัยที่ว่า “...นุ่งผ้าสามผืน ตื่นตีสี่ ฉันข้าวคาบเดียว เตียวจงกลม...” รวมถึงการฉันเจด้วย โดยลักษณะวัตร
ปฏิบัติดังกล่าวนี้ครูบาน้อย เตชปฺญโญ กล่าวว่าถือวัตรปฏิบัติเช่นนี้และทาเป็นประจาทุกวัน 98 ซึ่งวัตรปฏิบัติ
ดังที่กล่าวมานี้พระครูอดุลสีลกิตติ์กล่าวว่าเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่ให้มันคล้องจองและมีความไพเราะขึ้น99
ไม่เพียงแค่วัตรปฏิบัติเท่านั้นที่ครูบาคติใหม่พยายามเชื่อมโยงกับครูบาศรีวิชัย พิธีกรรมถือเป็นสิ่ง
สาคัญประการหนึ่ง โดยเฉพาะพิธีกรรม “การเข้านิโรธกรรม” โดยส่วนใหญ่พยายามกล่าวว่า ได้สืบทอด
พิ ธี ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว ม า จ า ก ค รู บ า อ า จ า ร ย์ ข อ ง ต น เ อ ง ซึ่ ง เ ค ย เ รี ย น รู้ แ ล ะ ศึ ก ษ า ม า จ า ก ค รู บ า
ศรีวิชัย เช่นกรณีของครูบาอริยชาติ ที่กล่าวว่าได้รับการศึกษาวิชาดังกล่าวมาจากครูบาจันทร์ติ๊บ(ทิพย์) ซึ่งเป็น
ลู ก ศิ ษ ย์ ข อ ง ค รู บ า ชุ่ ม โ พ ธิ โ ก วั ด วั ง มุ ย ซึ่ ง เ ชื่ อ กั น ว่ า ค รู บ า ชุ่ ม ถื อ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ ใ ก ล้ ชิ ด
ครูบาศรีวิชัยรวมถึงมีความสัม พันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับครูบาชัยวงษาพัฒนาด้วย 100 หรือไม่ก็กล่าวว่าเป็น
การศึกษามาจากพับสาของครูบาศรีวิชัยที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์มาจนถึงตัวของท่านเอง เช่นกรณีของครู
บาน้อย ก็กล่าวว่าได้เรียนรู้วิธีการเข้านิโรธกรรมจากพับสาของครูบาศรีวิชัยที่ตกทอดมาจากครูบาผัด ซึ่งเป็น
ครูบาอาจารย์ของท่านเช่นกัน101
อย่างไรก็ตามลักษณะของการเข้านิโรธกรรมของครูบาคติใหม่ในปัจจุบันกลับมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป โดยมีการปรับประยุกต์และตีความหมายเพิ่มให้กับพิธีกรรมเหล่านั้น เช่น จะต้องอยู่ ในหลุมลึก 1
ศอก กว้าง 2 ศอก ให้พอดีเข่าแล้วสร้างซุ้มฟางครอบหลุมนั้น ซึ่งเมื่อนั่งแล้วซุ้มฟางจะมีความสูงเลยศีรษะเพียง
98

ครูบาน้อย เตชปัญโญ, วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559.
พระครูอดุลสีลกิตติ์, วัดธาตุคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559.
100 ส.สุทธิพันธ์, ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ทิพย์ในธรรม, (กรุงเทพฯ: บริษัทสถาพรบุ๊คส์จากัด, 2554), 54-55.
101 ครูบาน้อย เตชปัญโญ, วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่, เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559.
99
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1 ศอก จากนั้นใช้ผ้าขาวปู 4 ผืนสาหรับรองนั่ง แทนความหมายของอริยสัจสี่ ซุ้มมีเสา 8 ต้น แทนความหมาย
คือ มรรค 8 ยอดซุ้มปักธงฉัพพรรณรังสี อันมีความหมายถึงปัญญา ราชวัตรล้อมซุ้มมี 9 ชั้นแทนความหมาย
โลกุตรธรรม 9 คือ มรรค 4 นิพพาน 1 เป็นต้น 102 ไม่เพียงเท่านั้นการจัดพิธีกรรมดังกล่าวยังมีประกาศโฆษณา
เชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมกิจกรรมจานวนมาก
ประการที่สี่คือการสร้างภาพลักษณ์การเป็น “พระนักพัฒนา”103 โดยภาพลักษณ์การเป็ นพระ
นักพัฒนาเป็นภาพลักษณ์สาคัญของครูบาศรีวิชัย ดังนั้นครูบาคติใหม่จึงพยายามสร้างและนาเสนอภาพลักษณ์
การเป็นพระนักพัฒนาให้แก่ตนเอง เช่น การตามรอยการสร้างวัดที่ครูบาศรีวิชัยเคยสร้าง ในกรณีของครู
บาเทืองได้ไปบูรณสถานที่ที่ครูบาศรีวิชัยเคยไปบูรณะหลายสิบแห่ง โดยเฉพาะวัดบ้านปาง วัดพระเจ้าตนหลวง
เมืองพะเยา พระธาตุม่อนไก่แจ้ เป็นต้น 104 ส่วนครูบาอานันท์ ได้ไปสร้างวัดบ้านปางและรวบรวมข้าวของ
เครื่องใช้ของครูบาศรีวิชัยจนสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยขึ้นขึ้น ณ วัดบ้านปาง105
ไม่เพียงเท่านั้นลักษณะการสร้างวัดของครูบาคติใหม่ในปัจจุบันจะต้องสร้างวัดของตนเองให้ยิ่งใหญ่
และสวยงามอลังการ (ดูภาพวัดครูบาเทือง ภาพที่ 1.4 และ วัดครูบาอริยชาติ ภาพที่1.6) และวัดของครูบาคติ
ใหม่นั้นจะต้องกล่าวว่าเป็นลักษณะศิลปะแบบล้านนาร่วมสมัย ซึ่งการสร้างวัดให้มีความความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงการพยายามสร้างภาพลักษณ์การเป็นพระนักพัฒนาเพื่อให้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์
ของครูบาศรีวิชัยเท่านั้น การสร้างวัดในลักษณะดังกล่าวยังเป็นการสถาปนาบารมีให้แก่ครูบาคติใหม่ผู้เป็น
เจ้าของวัดวัดนั้นด้วย โดยส่วนใหญ่ผู้คนมักเชื่อว่า บารมีของเจ้าอาวาสวัดมันจะสะท้อนผ่า นการบูรณะการ
ก่อสร้างวัด โดยเชื่อว่า วัดที่สร้างใหญ่และใช้เวลาในการก่อสร้างเร็ว แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบารมีสูง

ส.สุทธิพันธ์ , ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ทิพย์ในธรรม, (กรุงเทพฯ : บริษัทสถาพรบุ๊คส์จากัด, 2554), น.61.
“พระนักพัฒนา” ในที่นี้หมายถึงพระที่เน้นการบูรณปฏิสังขรณ์ หรือสร้างพุทธสถานสาคัญจานวนมาก และมีความยิ่งใหญ่อลังการ
104 สนทนากั บ ครู บ าเทื อ ง นาถสี โ ล เมื่ อ ลงพื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ ง านกฐิ น ประจ าปี 2558 วั ด พระธาตุ ด งสี ม า ต.แม่ พ ริ ก อ.แม่ สรวย
จ.เชียงราย, เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558.
105 พระอานนท์ พุทธมฺโม (รวมรวมโดยสมาคมชาวลาพูน), ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนา ศรีหริภุญชัย , พิมพ์ที่ 9 (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์,
2558) น.219.
102
103

68

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

ภาพที่ 1.4 แสดงลักษณะบางส่วนของวัดครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ภาพที่ 1.5 แสดงภาพมุมสูงแสดงความยิ่งใหญ่และสวยงามของวัดครูบาเทือง นาถสีโล
วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กล่ า วโดยสรุ ป ครู บ าคติ ใ หม่ พ ยายามน าเสนอตนเองด้ ว ยการเชื่ อ มโยงกั บ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ครูบาศรีวิชัยอยู่หลายประการ การเชื่อมโยงเหล่านั้นทาให้ครูบาคติใหม่ได้มาซึ่งภาพลักษณ์สาคัญที่คล้ายคลึง
กับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัย เช่น การเป็นตนบุญ ผู้วิเศษ ซึ่งสะท้อนกับความต้องการและแสวงหาของผู้คน
ในสังคม ไม่เพียงเท่านั้นภาพลักษณ์ต่างๆ เหล่านั้นยังทาให้ครูบาคติใหม่เหล่านี้ได้รับภาพลักษณ์ของการเป็น
“ครูบา” ไปด้วยพร้อมกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ดังกล่าวของครูบาศรีวิชัยนั้นได้กลายมาเป็นต้นแทนของตัว
หมายของคาว่า “ครูบา” ในการรับรู้และความเข้าใจของผู้คนในปัจจุบันไปแล้วเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามการการเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ทาให้
ผู้คนในสังคมให้ความสนใจและเข้ามาเลื่อมใสศรัทธาในตัวครูบาคติใหม่เท่านั้น ครูบาคติ -ใหม่ยังมีลักษณะการ
ปรับตัวอย่างอื่นๆ จานวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความไม่มั่นคงในโลกปัจจุบันของผู้คน เช่น การสร้าง
พระเจ้าโคตรทันใจ การสร้างพระเจ้ารวยมหาศาล ซึ่งทาขึ้นจากไม้ไผ่สานขึ้นมาเป็นองค์พระพุทธรูป หรือการ
ปรับประยุกต์พิธีกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องโชคชะตา ดวง และเงินทอง เช่น การพิธีกรรม
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สืบชะตา สะเดาะนพเคราะห์ การเสกน้ามนต์ธรณีสาร หรือแม้แต่การประทีปตีนกา หรือจุดอาง เพื่อโชคลาภ
และความมงคลแก่ญาติโยม ลักษณะการปรับตัวโดยการปรับประยุกต์พิธีกรรมหรือการสร้างพระพุทธที่มีนาม
ตอบสนองกับความต้องการของผู้คนในยุคแห่งการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การงาน การเงิน รวมถึงความ
ไม่มั่นคงต่างๆ อีกจานวนมาก ซึ่งลักษณะการปรับดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะของการสร้างจุดสนใจ สร้างแรง
ดึงดูดจากผู้คนสนใจ ให้เข้ามาเลื่อมใสศรัทธาตัวครูบาคติใหม่เช่นกัน
“ครู บ าคติ ใ หม่ ” กั บ การน าเสนอตั ว ตนต่ อ การรั บ รู้ ข องคนในสั ง คม (การโฆษณา) ในฐานะ
“สินค้าทางความเชื่อ”
ดั ง ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว ข้ า งต้ น เป็ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องครู บ า
คติ ใ หม่ โดยการใช้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องครู บ าศรี วิ ชั ย เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ใ นการน าเสนอตนเอง (สิ น ค้ า ยี่ ห้ อ
ศรี วิ ชั ย ) รวมถึ ง ลั ก ษณะการปรั บ ตั ว ของครู บ าคติ ใ หม่ ใ นแง่ ต่ า งๆ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามช่ อ งทางการน าเสนอ
ภาพลักษณ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ต่างๆ สู่การรับรู้ของผู้คนในสังคม (การโฆษณาตนเอง) เป็นเรื่อ งที่สาคัญไม่
น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ ลักษณะเหล่านี้ทาให้ครูบาคติเป็นที่รู้จักและสนใจของผู้คนในสังคม ซึ่งการนาเสนอตัวเอง
ในที่นี้เปรียบเสมือนกับการทาตนเองให้กลายเป็นสินค้า แต่เป็นสินค้าในลักษณะสินค้าทางความเชื่อ เพื่อเป็น
ตัวเลือกหนึ่งในสินค้าทางความเชื่อจานวนมากที่ปรากฏในพุทธศาสนาสังคมไทยในปัจจุบันให้ผู้คนในสังคมได้
เลือกบริโภคได้ตามความชื่นชอบและความนิยมของแค่ละบุคคล
โดยพบว่าครูบาคติใหม่ได้ใช้ช่องทางเทคโนโลยีร่วมสมัยหลายประเภทเป็นเครื่องมือในการช่วย
นาเสนอตนเองด้วย เช่น การผลิตหนังสือชีวประวัติ รูปถ่ายและวิดีโอคลิป ข่าวสารและรายการทีวี ของที่ระลึก
และของเช่าบูชาต่างๆ เครื่องรางและวัตถุมงคล และที่สาคัญที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน์ ( Socail Media)
โดยเฉพาะ เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งในที่นี้จะกล่าวเพื่อบางประเด็นเท่านั้น
หนังสือชีวประวัติเป็นช่องทางหนึ่งที่ครูบาคติใหม่ใช้นาเสนอภาพลักษณ์ของตนเองต่อการรับรู้ของ
ผู้คนในสังคม โดยในหนังสือประวัติจะประกอบไปด้วย
1.การนาเสนอประวัติของครูบาประวัติที่มาของวัดของครูบาคติใหม่รูปนั้นๆ ที่สะท้อนภาพลักษณ์
การเป็น “ตนบุญ” ของครูบารูปนั้นๆ เช่น เมื่อก่อนแม่ฝันเห็นพระพุทธทองคา หรือ แม่ฝัน ถึงผ้าขาวผืนงาม
เป็นต้น อุปนิสัยที่ฝักใฝ่ในทางธรรม ปรารถนาที่จะเข้าสู่เพศบรรพชิตตั้งแต่เยาว์วัย เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าว
นั้นมีความคล้ายคลึงกับลักษณะประวัติของครูบาศรีวิชัยที่ถูกผลิตซ้าและนาเสนออยู่อย่างต่อเนื่องในสังคม ไม่
เพียงเท่านั้นยังนาเสนอการเรียนรู้สรรพวิทยาต่างๆ ในการสร้างเครื่องรางของขลังต่างๆ
2. ประสบการณ์จากลูกศิษย์ ซึ่งจะเป็นนาเสนอภาพความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่ลูก
ศิษย์สัมพันธ์ได้จากตัวครูบาคติใหม่รูปนั้นๆ เช่น น้ามนต์ช่วยแมวรอดชีวิต สามารถหยั่งรู้ถึงภัยทางธรรมชาติ
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ได้ล่วงหน้า หรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสาเร็จในแรง
การทาธุรกิจภายหลังจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครูบาคติใหม่ ไม่เพียงเท่านั้น ลูกศิษย์แต่ละคนที่จะได้
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นาเสนอประสบการณ์ในหนังสือชีวประวัติบางท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงทางสังคมเช่น ดารา-นักแสดง เป็นต้น
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวครูบาคติใหม่ได้อย่างมาก
3. เครื่องราง-วัตถุมงคลต่างๆ ของครูบาคติใหม่ เนื้อหาเหล่านี้จะนาเสนอประเภทเครื่องต่างๆ ที่
เป็นเอกลักษณ์ของครูบาคติใหม่รูปนั้นๆ ที่ได้ผลิตออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์หรือผู้ ที่สนในได้เช่าบูชา โดยจะอธิบาย
ถึงพุทธคุณรวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการเช่าบูชาเครื่องรางหรือวัตถุมงคลต่างๆ เหล่านั้นของครูบา
คติใหม่ เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ครูบาหลายรูปให้ความสาคัญในการนาเสนอในหนังสือชีวประวัติของตนเอง
อย่างยิ่ง ซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ เป็นส่วนที่ถูกให้ความสาคัญมากเป็นพิเศษ เช่น หนังสือหน่อพุทธางกูร ของครู
บากฤษดา สุเมโธ ได้ใช้พื้นที่ในหนังสือกว่า 182 หน้าจาก 299 หน้าเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง
หนังสือครูบาอริยชาติ ได้พื้นที่กว่า 44 หน้าจาก 102 หน้าเพื่อนาเสนอในหนังสือชีวประวัติของตนเอง
4. เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติวัดและสถาปัตยกรรมในวัดของครูบาคติใหม่ เป็นอีกหนึ่งประเด็นถูก
นาเสนอในหนังสือประวัติครูบาคติใหม่ โดยจะกล่าวถึงเรื่องราวมหัศจรรย์ที่ทาให้ครูบารูปนั้นได้มาอยู่และสร้าง
วัดในพื้นที่ดังกล่าว เช่น นิมิตเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีบั วดอกที่มีดวงแก้วเปล่งประกายแสงสว่างไสวออกมา หรือ
แม้แต่เรื่องราวมหัศจรรย์ที่สัมพันธ์กับตานานมุขปาฐะเช่น เป็นพื้นที่พักเสวยอาหารของสมเด็จพระนเรศวร
เป็นต้น หรือแม้แต่การนาเสนอปริศนาธรรมต่างๆ ในสถาปัตยกรรมของวัด เพื่อสร้างจุดขายให้วัดกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว เช่นการนาเสนอวัดมีความยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยศิลปะแบบล้านนาร่วมสมัย รวมถึงการ
นาเสนอรูปเคารพต่างๆ ที่สร้างขึ้นในวัดทั้งที่เป็นรูปเคารพในทางพุทธศาสนา หรือ ลัทธิพิธีต่างๆ เช่น เจ้าแม่
กวนอิม พิฆเนศ พระสีวลี พระพรหม หรือแม้แต่การสร้างพระธาตุสิบสองราศี เป็นต้น
5. รูปภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญอย่างยิ่งของหนังสือ โดยจะนาเสนอภาพของครูบาคติใหม่รูป
นั้ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ของหนั ง สื อ ซึ่ ง เป็ น ภาพลั ก ษณ์ แ ละลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ข องครู บ า
ศรีวิชัย เช่นการนุ่งห่ม รูปภาพกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกนาเสนอออกมาจานวนมากเช่ น ภาพพิธี
กรรมการเข้านิโรธกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมสร้างชื่อเสียงให้ตัวครูบาด้วย อีกสิ่งสาคัญคือรูปภาพของวั ดและ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถูกนาเสนอในหนังสือชีวประวัติด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 1.6 แสดงปกหนังสือแนวชีวประวัติและกิจกรรมที่ผลิตโดย
ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต, ที่มา โดยผู้วิจัย

ภาพที่ 1.7 แสดงปกหนังสือแนวชีวประวัติและกิจกรรมที่ผลิตโดย
ครูบาชัยยาปัถพี ชัยรัตนจิตฺโต, ที่มา โดยผูว้ ิจัย

ภาพที่ 1.8 แสดงปกหนังสือแนวชีวประวัติและกิจกรรมที่ผลิตโดย
ครูบาหรือพระอาจารย์กฤษดา สุเมโธ, ที่มา โดยผู้วิจัย
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ไม่เพียงเท่านั้นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ครูบาคติใหม่ได้นาเสนอตนเอง
ต่อการรับรู้ของผู้คน โดยการจากสารวจผู้ใช้บริการเฟสบุ๊ค ในสังคมไทยสารวจเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 มี
จานวนกว่า 4,216,680 คน และอัตราการเติบโตของผู้ใช้เฟสบุ๊คในประเทศไทยมีอันดับสูงเป็นอันดับที่ 2 ของ
โลกสูงถึงร้อยละ 10.96 มีจานวนสมาชิกใหม่กว่า 161,300 สมาชิกที่เพิ่มในหนึ่งสัปดาห์หรือคิดเฉลี่ยเป็น
23,000 คนต่อหนึ่งวัน106 ยิ่งไปกว่านั้นจากการสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2556
พบว่าเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดอันดับแรกคือเฟสบุ๊ค (Facebook) ร้อยละ 92.2 รองลงมาคือ กู
เกิลพลัส ร้อยละ 63.7 และ ไลน์ (Line) ร้อยละ 61.1107
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของการใช้เฟสบุ๊คในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี อิทธิพล
ดังกล่าวจึงทาให้ครูบาคติใหม่จานวนมากเลือกที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในการนาเสนอตนเอง จึงเห็นได้ว่า
ในปัจจุบันมีเฟสบุ๊คของกลุ่มพระสงฆ์ที่มีลักษณะภาพลักษณ์ครูบาคติใหม่จานวนมาก ดูภาพ 1.9

ภาพที่ 1.9 แสดงภาพรวมหน้าโปรไฟล์เฟสบุ๊คครูบาคติใหม่ , ที่มา : รวบรวมโดยผู้วิจัย
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ ครู บ าคติ ใ หม่ ใ ช้ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วในการแชร์ กิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง รู ป ภาพ
ตัวครูบารวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวัด และ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อความเพื่อประกาศชักชวนให้

ภานุวัฒน์ กองราช, “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook,” (วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.2
107 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, “รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ชั้นอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2556,” (กรุงเทพฯ : สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรกนิกส์), อ้างถึงใน อุษา กิตติพันธ์โสภณ, “ อิทธิพลของการรับรู้ตัวตนบนเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ , ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ คณะพาณิ ชยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557,” น.1
106
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ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมนั้นๆ108 ของครูบาคติใหม่ ดังในภาพที่ 1.10 เป็นภาพเชิญช่วยผู้ศรัทธาครูบา
ร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าในการสร้างฉัตรทองคาหนัก 7 กิโลกรัมเพื่อประดิษฐาน ณ พระธาตุจอมยอง
ประเทศพม่า โดยในภาพจะระบุชื่อและเลขบัญชีสาหรับผู้ที่สนใจร่วมสร้างบุญกับครูบาด้วย

ภาพที่ 1.10 แสดงภาพโปสเตอร์เชิญชวนทาบุญในเฟสบุ๊ควัดแสงแก้วโพธิญาณ
วัดครูบาอริยชาติ , ที่มา “วัดแสงแก้วโพธิญาณ” , Facebook,
https://www.facebook.com/sangkaewphothiyan/photos/a.310020905745571.74877.11197906
2216424/1328172073930444/?type=3&theater (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560).
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเฟสบุ๊คของครูบามีความสาคัญต่อการนาเสนอตัวครูบาต่อผู้คนในสังคม โดยจะ
พบว่าเฟสบุ๊คของครูบาคติใหม่แต่ละรูปนั้นมีผู้คนสนใจเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊คหรือกดไลค์และกดติดตามเฟสบุ๊ค
ของครูบาจานวนมาก เช่น เฟสบุ๊คแฟนเพจลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร มีสมาชิกกว่า 7,690 คน เฟสบุ๊
คแฟนเพจเฟสบุ๊ควัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดของครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต มีผู้กดถูกใจเพจกว่า 36,374 คน มีผู้
กดติดตามกว่า 37,151 คน เฟสบุ๊คแฟนเพจศิษย์วัดศรีดอนมูล ของครูบาน้อย เตชปญฺโญ มีผู้กดถูกใจกว่ า
5,255 คน มีคนกดติดตามกว่า 5,262 คน และเฟสบุ๊คส่วนตัวสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู ของครูบาชัย
ดูเฟสบุ๊คครูบารูปสาคัญๆ ต่อไปนี้, วัดแสงแก้วโพธิญาณ , https://www.facebook.com/sangkaewphothiyan/?ref=ts&fref=ts (สืบค้น
เ มื่ อ 9 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 0 ) , ส ถ า น ธ ร ร ม ด อ ย ด ว ง แ ก้ ว สั พ พั ญ ญู ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011726254232&ref=ts&fref=ts (สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2560) , ลูกศิษย์ค รูบาพ่อบุญ
ชุ่ม ญาณสวโร , https://www.facebook.com/profile.php?id=100008597501006&ref=ts&fref=ts (สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2560) , และ
วัดศรีดอนมูล , https://www.facebook.com/Watsridonmoon/?fref=ts (สืบค้นเมื่อ 9 กรกฎาคม 2560)
108
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ยาปัถพี ชัยรัตนจิตฺโต มีเพื่อนในเฟสบุ๊คกว่า 2,038 คน ไม่เพียงเท่านั้นผู้คนเหล่านั้นต่างร่วมกดไลค์ กดแชร์
ข้อมูลต่างๆ ของครูบาด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพกิจกรรม หรือแม้แต่ก ารเชิญชวนในการสร้างบุญต่างๆ ของครูบา
คติใหม่ ดังนั้นพื้นที่เฟสบุ๊คเป็นพื้นที่สาคัญพื้นที่หนึ่งที่ทาให้ผู้คนรู้จักครูบาคติใหม่ได้ และครูบาคติใหม่ก็เร่งเห็น
ความสาคัญนั้นเช่นกัน
จากข้อมูลต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเฟสบุ๊คถือเป็นช่องทางสาคัญช่องทางหนึ่งที่ครูบา
คติใหม่จึงเลือกที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการนาเสนอตนเอง เพราะสะดวก และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ใดๆ ในการสร้างเฟสบุ๊ค อีกทั้งยังเป็นพื้นที่โซเซียลมีเดียที่มีผู้คนใช้งานจานวนมาก ดังนั้นพื้นที่เฟสบุ๊คจึงถือว่า
เป็นพื้นที่ในการนาเสนอภาพลักษณ์และกิ จกรรมต่างๆ ของครูบาคติใหม่และสามารถสื่อสารไปสู่การรับรู้ของ
ผู้คนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงแค่หนังสือชีวประวัติ และสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเฟสบุ๊คเท่านั้นที่ครูบาคติใหม่ใช้ในการ
นาเสนอภาพลักษณ์ของคนเองเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์นั้นไปสู่การรับรู้ของผู้ค นในสังคม ยังมีช่องทางอื่นๆ อีก
จานวนมากที่ครูบาคติใหม่ใช้เป็นเครื่องมือ เช่น ข่าว รายการทีวี เทคโนโลยีเครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ทและแผ่น
คอมแพคดิสก์ หรือแม้กระทั่งธุรกิจห้องภาพและทีมช่างถ่ายภาพและวิดีโอที่มีประสิทธิ เช่นการใช้โดรนในการ
เก็บภาพบรรยากาศในงานพิธีกรรมต่างๆ ของครูบาคติใหม่เป็นต้น ช่องทางเหล่านี้ต่างเป็นเครื่องมือสาคัญที่ครู
บาคติใหม่เลือกที่จะใช้เพื่อนาเสนอ (โฆษณา) ภาพลักษณ์ และกิจกรรมต่างๆ สู่สายตาของผู้คนในสังคม สร้าง
แรงดึงดูดและความสนใจจากผู้คนในสังคมทาให้เขาเหล่านั้นหลั่งไหลกันเข้ามาบริโภคครูบาคติใหม่ ในฐานะ
สินค้าทางความเชื่อประเภทหนึ่ง
กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าภายใต้บริบทประวัติศาสตร์ของสังคมภาคเหนือภายหลัง
ทศวรรษ 2470 ได้เกิดกระแสการผลิตซ้าและสร้างภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งกระแสดังกล่าวประกอบไปด้วย
ช่องทางหลายช่องทาง เช่น หนังสือชีวประวั ติครูบาศรีวิชัย วรรณกรรมเพลงซอประวัติ รูปภาพ อนุสาวรีย์
เครื่องรางวัตถุม งคล รวมถึงเรื่องราวมุ ขปาฐะที่เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย กระแสดังกล่าวทาให้ครูบาศรีวิชัย
กลายเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ในสังคมวงกว้างในฐานะ “ตนบุญแห่งล้านนา” หรือ ในฐาน “พระเกจิสาคัญ
ของพุทธศาสนาไทย”
ไม่เพียงเท่านั้นกระแสดังกล่าวยังได้ทาภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยให้กลายเป็นการรับรู้และความเข้าใจ
หลักของผู้คนในสังคม เช่น ภาพลักษณ์การเป็นตนบุญ ภาพลักษณ์การเป็นพระนักพัฒนา ภาพลักษณ์การนุ่ง
ห่ม ภาพลักษณ์การเป็นต้นแบบพุทธศาสนาแบบจารีตล้านนาและประการสาคัญ คือ ภาพลักษณ์ของการเป็น
“ครูบา” หรือกลายมาเป็นตัวแทนความหมายของคาว่า “ครูบา” ภายใต้การรับรู้และความเข้าใจของผู้คนใน
สังคมปัจจุบัน
ดังนั้นจากอิทธิพลของกระแสดังกล่าวทาให้ผู้คนในสังคมมีชุดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับครูบาศรี
วิชัยชุดเดียวกันกับสิ่งที่ถูกกระแสผลิตซ้าและสร้างขึ้น “ครูบาคติใหม่” หรือพระสงฆ์กลุ่มที่เติบโตมาพร้อม
กระแสล้านนานิยมในทศวรรษ 2530 จึงนาภาพลักษณ์ครูบาศรีวิชัยใช้เป็นภาพลักษณ์ของตนเองเพื่อนาเสนอ
ภาพลักษณ์ดังกล่าวสู่การรับรู้ของผู้คนในสังคม ซึ่งภาพลักษณ์ของครูบาคติใหม่ดังกล่าวนั้นสัมพันธ์กั บพื้นฐาน
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ความเชื่อของผู้คนในสังคมทั้งการเป็นตนบุญที่เกิดมาเพื่อนาผู้คนสร้างบุญ เพื่อทะนุบารุงศาสนา และ เป็น
“ตัวกลางที่ดี” ในการสร้างบุญ ผู้คนจึงแสวงหาพระสงฆ์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อได้ร่วมสร้างบุญกับพระสงฆ์รูป
นั้น ซึ่งครูบาคติใหม่เป็นหนึ่งในนั้น
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาครู บ าคติ ใ หม่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ต นเองให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาพลั ก ษณ์
ครูบาศรีวิชัยเท่านั้น เพื่อทาให้ผู้คนรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ครูบาคติใหม่จึงเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยช่วย
ในการนาเสนอและสื่อสารภาพลักษณ์ต่างๆ ของตนเองไปสู่การรับรู้ (สายตา) ของผู้คน โดยมีช่องทางสาคัญๆ
เช่น การผลิตหนังสือประวัติ การผลิตนาเสนอผ่านข่าวและรายการทีวี การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ
เฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจานวนมาก เป็นเครื่องมือในการนาเสนอตนเอง ซึ่งการนาเสนอ
ดังกล่าวเป็นการนาเสนอ (โฆษณา) ตัวเองในลักษณะคล้ายสินค้าประเภทหนึ่งแต่เป็น “สินค้าทางความเชื่อ”
เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้เลือกบริโภคตามความนิยมส่วนบุคคล ดังนั้นผู้คนที่นิยมจึงพากันหลั่งไหลมาเลื่อมใส
ศรัทธาครูบาคติใหม่ในฐานะสินค้า “ยี่ห้อศรีวิชัย”
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ซอพื้นเมืองในการเล่าเรียนท้องถิ่น : การยือ้ แย่งระหว่างความรู้ทางการและความรู้ (ที่ทาให้เป็น)ท้องถิ่น
ธนพงษ์ หมื่นแสน109 , นงเยาว์ เนาวรัตน์( Ph.D.) 110
บทคัดย่อ
วาทกรรมการศึกษาไทยมักชี้ให้เห็นเสมอว่า โรงเรียนถูกสถาปนาให้เป็นพื้นที่ๆมีความเป็นสถาบันซึ่ง
สร้างการครอบครองอานาจนาทางวัฒนธรรมสูง ทั้งยังมีบทบาทสาคัญในการเป็นกลไกสร้างและผลิตซ้ า
อุดมการณ์รัฐเพื่อที่จะตระเตรียมพลเมืองอันพึงปรารถนา งานชิ้นดังกล่าวเป็นบทความเชิงแนวคิดซึ่งวางอยู่
บนคาถามว่า แท้จริงแล้ วโรงเรียนเป็นพื้นที่สาหรับสร้างการยื้อแย้งแข่งขันและต่อรองกับชุดความรู้ต่างๆได้
หรือไม่และอย่างไร โดยได้สร้างข้อถกเถียงว่า โรงเรียนเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างในการที่จะก่อให้เกิดการยื้อแย่ง
แข่งขันและประชันชุดความรู้ ความคิด ความเชื่อในมิติทางการเมืองวัฒนธรรม ซึ่งสามารถดูได้จาก “ซอ
พื้นเมือง” (การขับร้องมุขปาฐะแบบล้านนา) ที่ได้รับการผนวกเข้ามาสู่พื้นที่หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่
ข้อค้นพบกล่าวว่า ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้านนาก่อตัวขึ้นในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็นแรง
พลังสาคัญ ซึ่งสามารถผลักให้ความรู้และวั ฒนธรรมท้องถิ่นนั้นได้เข้าไปมีพื้นที่ในหลักสูตรของโรงเรียนที่เน้น
และเชิดชูอุดมการณ์ความเป็นท้องถิ่น โดยซอพื้นเมืองซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางวัฒนธรรมล้านนา
ได้ถูกผนวกเข้าไปสู่พื้นที่ของหลักสูตรท้องถิ่น โดยเป็นอีกส่วนสาคัญในการผลิตซ้า “จินตกรรมอัตลักษณ์
ล้านนา” ทว่าในอีกด้านหนึ่ง กลับรับหน้าที่ๆจะผลิตซ้า “รัฐนาฏกรรม” นอกจากนั้นยังพบว่า เมื่อซอ
พื้นเมืองที่ได้รับการผนวกเข้ามาสู่พื้นที่หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนก็ได้ก่อให้เกิดการปรับเลื่อนกระบวนทัศน์
เชิงเทคนิคสาหรับการวิจัยทางการศึกษา การจัดการความรู้ การพัฒนาหลักสูตร และผู้มีส่วนได้เสียในการจัด
การศึกษา อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่เกิดขึ้นกลับมุ่งที่จะสถาปนาให้ความรู้ท้องถิ่นให้มีลักษณะเป็นสถาบัน
ทางการอย่างมากยิ่งขึ้น หรือ กลายมาเป็น “ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นทางการ” โดยเกิดสิ่งที่เรียกเป็น “นวัตกรรม
ทางการศึกษาบนฐานความเป็นท้องถิ่น ” ขึ้นตามมา ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าสร้างการปิดกั้นและกีดกันให้ความรู้
ท้องถิ่นในแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการสถาปนาให้เป็นทางการเป็นอื่นออกไปจากพื้นที่หลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน
ลักษณะของเล่าเรียนที่เป็นไปในลักษณะที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ก็ยังคงมี การยื้อแย่งซึ่งเกิดขึ้นดาเนินอยู่เรื่อยมาใน
โรงเรียนที่ยังคงไว้ซึ่งความต้องการจะเปิดช่องให้โรงเรียนให้เป็นที่ๆเปิดกว้างให้มีช่องทางเลือกที่จะจัดให้มีการ
เรียนการสอนในหลากรูปแบบแก่ผู้เรียน
คาสาคัญ: ซอพื้นเมือง, หลักสูตร, ความรู้ที่ถูกทาให้เป็นท้องถิ่น, การยื้อแย่ง

109 E-mail address : sormaesai@gmail.com , ศิลปินซอพื้นบ้านล้านนา
110 E-mail address: nyayee@hotmail.com , รองศาสตราจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ ก ารศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
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Saw Vocal Tradition in Local Schooling : The Contestation between Official Knowledge
and Localized Knowledge
Thanaphong Muensan111Nongyao Nawarat112 ,
Abstract
The prevailing discourses on Thai Education indicate that school is highly institutionalized
and culturally hegemonized. It serves an important apparatus for the reproduction of state
ideology in disciplining and preparing desired citizen. This paper is a conceptual paper that
aims to address the question of whether school is actually a negotiating space. The paper
argued that school was an opening space for negotiation and contestation for knowledge,
thought, belief, and cultural politics. Based on the examination of Saw Vocal Tradition
(or Lan Na Oral Poetry) contained in local curriculum in Chiang Mai province, the study
found that Lan Na sociocultural capital developed in the past two decades served as the
important force that made it possible for knowledge and culture of the locals to be
included in local curriculum of schools, which highly oriented to localness. When Saw Vocal
Tradition as Lanna culture product was included and represented in local curriculum, it
reproduced imagined Lan Na identity, on the one hand. On the other hand, it served to
reproduce ‘theatrical state’. The study also revealed that the presence of Saw Vocal
Tradition in the local curriculum of the schools shifted technical paradigm in educational
research, knowledge management, curriculum development, educational management, and
educational stakeholders. This led to the institutionalization of local knowledge or to
become local official knowledge. This phenomenon, so-called “localness based-education
innovation”, undermined and restricted the inclusion of other local knowledge that was not
institutionalized from local curriculum in school. This study concluded that an ongoing
contestation in school is needed in order to provide school with choices in teaching,
developing, and cherishing students.
Keyword : Saw Vocal Tradition, Curriculum, Localized Knowledge , Contestation
111 E-mail address : sormaesai@gmail.com, Saw Vocal Tradition Artist
112E-mail

address: nyayee@hotmail.com, Associate Professor of Social science education, Foundations and Development
Faculty of Education, Chiang Mai University
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1. บทนา
“ซอพื้นเมือง” คือ เพลงขับร้องปฏิพาทย์113และถือว่าเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม “(พื้นบ้าน) ล้านนา”
ที่สาคัญอันหนึ่ง
ซึ่งมักถูกหยิบใช้เป็นภาพตัวแทนในการประกอบสร้างและอธิบาย “อัตลักษณ์ความเป็น
ล้านนา” (ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, 2556) โดยมีลักษณะคล้ายกลอนลาในภาคอีสาน เพลงอีแซวลาตัดในภาค
กลางหรือเพลงบอกในภาคใต้ ด้วยลักษณะดนตรีที่มีความตายตัวและต่างกันไปตามแต่ละรูปแบบของทานอง
จึงสามารถที่จะบรรจุเนื้อหาทั้งในแบบเตรียมเป็นบทร้อยกรองไว้ล่วงหน้า แบบการด้นสด(improvise) หรือ
แบบหยิบจับเอาบางบทบางตอนผสมการด้นโดยตัวศิลปินหรือช่างซอลงไปในโครงสร้างของท่วงทานองเพลง
นั้นๆ ซอพื้นเมืองจึงคุณลักษณะเป็นวรรณกรรมที่บรรจุเอา “รหัส”(code) หรือ “ร่องรอย” ของ “สาร”
(massage) เพื่อการสื่อความหมายระหว่างศิลปินหรือช่างซอซึ่งมีทั้งชายและหญิงโดยจะขับร้องโต้ตอบกับคู่ที่
เรียกว่า “คู่ถ้อง” (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล , 2532) ในฐานะผู้ส่งสาร (sender) ไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟัง
(receiver) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารของสังคม (social communication)
ในอดีตซอพื้นเมืองมีทั้งลักษณะที่เป็นพิธีกรรมและสื่อบันเทิงอยู่ในตัว ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
มากในภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านชนบท (อรพิน สร้อยญาณะ, 2553 : 8) มีหลายแง่มุมทางวิชาการ
ที่จัดวางซอพื้นเมืองในฐานะของวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาที่เน้นถ่ายทอดเนื้อสาระอันแฝงไปด้วยคติความเชื่อ
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ที่ฉายให้เห็นภาพสังคมล้านนาในยุคเกษตรกรรม ตลอดจนเป็นกระจกส่อง
สะท้อนความเป็นไปของสังคมและผู้คนท้องถิ่นที่ทั้ง “กิน ขี้ ปี้ นอน” และมีชีวิตทางสังคมที่เกี่ยวพันอยู่ทั้งทาง
โลกและทางธรรม ในบางแง่มุมซอพื้นเมืองถูกจัดวางไว้ในฐานะ “สื่อพื้นบ้าน” (folk media) โดยในสายตา
ของนักนิเทศศาสตร์หลายสานัก (กาญจนา แก้วเทพและคณะ, 2554) ซึ่งต่างก็ได้อธิบายและเผยให้เห็นพลัง
ของการสื่ อสารจากสื่ อ ประเภทดัง กล่ า วว่า มีบ ทบาท กระทบต่ อ การพั ฒ นาและการขั บเคลื่อ นของสังคม
นอกจากนี้ซอพื้นเมืองถูกอ่านผ่านแง่มุมของวัฒนธรรมศึกษาว่าเป็นทั้งการผลิตซ้า ถ่ายทอด เป็นส่วนของ
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์และอัดแน่นไปด้วยมิติทางการเมืองวัฒนธรรม (บุษกร สาโรงทอง, 2552 ;
จิราพร ขุนศรี, 2557)
อย่ า งไรก็ ต าม ซอพื้ น เมื อ งที่ ส ามารถพบเห็ น ได้ ใ นพื้ น ที่ ท างสั ง คมยุ ค ปั จ จุ บั น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ยื น ยั น ถึ ง
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น “ขบวนการสันทนาการให้กับสังคม” อันเป็นการสะท้อนชีวิตของ
ผู้คนในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและโครงสร้างแบบแผนทางสังคม อีกทั้งช่วยถ่ายทอดบันทึกเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คน (สมฤทธิ์ ลือชัย , 2534) ยิ่งไปกว่านั้น ภาษาที่สื่อความหมายในซอ
พื้นเมืองก็มีศักยภาพเป็นตัวกระทาทางการเมืองสาคัญเฉกเช่นเดียวกั นกับสื่อพื้นบ้านชนิดอื่นๆ และมักเคยถูก
หยิบใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารทางการเมือง โดยภาครัฐซึ่งเคยเข้ามาใช้ช่องทาง (channel) ของ
“สื่อมวลชนพื้นบ้าน” เพื่อเป็นกระบอกเสี ยงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐ ที่สร้างการสื่อสารไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายหรือในบางมุมชาวบ้านเองก็กลายเป็นตัวกระทาทางการเมืองที่หยิบใช้ “สื่อมวลชนพื้นบ้าน” ใน
การต่อต้าน ท้าทายหรือสนทนากับเสาหลักทางสังคมและรัฐ ซึ่ง ยังคงไว้ซึ่งปฏิบัติการของการ “สืบสาน” และ
113
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“สืบสาร” ที่ยังคงดาเนินไปอย่างคลี่คลายให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ สังคมและวั ฒนธรรม
(โดยเฉพาะสังคมวัฒนธรรมล้านนา) ที่สัมพันธ์ในแต่ละบริบทและความจาเป็นยุคสมัย (ชุติพงศ์ คงสันเทียะ,
2556 ; ธนพงษ์ หมื่นแสน, 2557 ใน ภูเดช แสนสา บรรณาธิการ)
พื้นที่ทางการศึกษาอย่างเช่นโรงเรียน ถือว่าเป็นพื้นที่ทางสังคมที่คงมีบทบาทสาคัญ ในการถ่ายทอด
วัฒนธรรม (cultural transmission) ระบบการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนได้ทาหน้าที่ดังกล่าวดีที่สุดเสมอ
มา การศึกษาจึงไม่เพียงที่จะถ่ายทอดและบารุงรักษาวัฒนธรรมในอดีตเท่านั้นหากยังต้องเสริมสร้างให้สมาชิก
ของสังคมพึงตระหนักถึงปัจจุบันและอนาคตนั่นคือ การศึกษาเป็นตัวการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ๆได้อีกด้วย
(ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2525 : 75) ปฏิบัติการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ่านระบบการศึกษานั้น
แทรกผ่านทั้งปรัชญาการศึกษา หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน กฎระเบียบในโรงเรียนที่สร้างขึ้นบนฐาน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะ หลักสูตรแอบแฝง (hidden curriculum) ที่พยายามสอดแทรกจิตสานึกและวิถีการ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียนที่เล่าเรียนในโรงเรียน (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2560)
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาที่ได้ผนวกรวมเอาภูมิปัญญา ความรู้ หรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านมาสู่ระบบโรงเรียนเป็นการสื่อให้เห็นถึงนัยยะของภาคปฏิบัติการจริงของการศึกษา (discursive
practice) ที่คอยจัดระบบระเบียบของความรู้ท้องถิ่นให้เข้าสู่ร่องรอยของการเล่าเรียนในสังคมสมัยใหม่ โดย
เกิดขึ้นทั้งในระบบโรงเรียนและมีส่วยขยายออกไปสู่นอกระบบโรงเรียน (มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ , 2547) ซอ
พื้นเมืองในฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรมของสังคมล้านนา จึงนับว่า เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ดังกล่าวและ
ยากที่จะเลี่ยงการ “ปะทะ” และ “ประสาน” กับ “ตัวกระทาการทางการศึกษา” ใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและ
มีผลต่อการกาหนดตาแหน่งแห่งที่ของ “ซอพื้นเมือง” ในหลักสูตรและการเล่าเรียนของโรงเรียนท้องถิ่น
งานชิ้นนี้ ผู้เขียนมุ่งใช้ “ซอพื้นเมือง” เป็นเครื่องมือหรือกุญแจเพื่อไขความกระจ่างและเผยให้เห็นฉาก
หลังของปฏิบัติการทางการศึกษาในท้องถิ่นเชียงใหม่ ว่าแท้ที่จริงแล้ว “โรงเรียนไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดตายตัว หรือ
เป็นที่ๆมีความเป็นสถาบันอันสูงส่งที่มุ่งครองอานาจนาทางวัฒนธรรมหรือผลิตซ้าอุด มการณ์ในการตระเตรียม
พลเมืองอันพึงปรารถนาของรัฐเพียงเท่านั้น ทว่าพื้นที่หลักสูตรและการเล่าเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นเชียงใหม่
(หรือที่อื่นๆ) กลับเป็นพื้นที่ชุ่มชอุ่มไปด้วยความยืดหยุ่นที่ช่วยให้เกิดการขยับขยายช่องทางหรือมีพลังมากมาย
ที่จะท้าทาย “ความรู้ที่เป็นทางการ” (Official knowledge) ด้วยการสร้างให้เกิดการต่อรอง ยื้อแย่ง ปะทะ
ประสาน รวมทั้งกาหนดตาแหน่งแห่งที่ใหม่ (re-localized) ของความรู้ ความคิดอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์
กับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ล้านนาผสานกระแสการเชิดชู “ความเป็นท้องถิ่น ” ในโรงเรียน” นั้นว่ามี
ลักษณะอย่างไร มีตัวกระทาการทางการศึกษา กระแสความคิดใดหรือผลผลิตใดบ้าง ที่เกิดและก่อตัวขึ้น
ท่ามกลางปฏิบัติการทั้งหลายดังกล่าว ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อเป็นการทาความเข้าใจถึง “อัตลักษณ์เชิงซ้อน
ทางการศึกษา” บนพื้นที่ทางสังคมล้านนาร่วมสมัย ผ่านการปรากฏขึ้นของศิลปวัฒนธรรมที่เคลื่อนและแสดง
ตัวอยู่ในและโดยรอบพื้นที่ทางการศึกษาท้องถิ่น
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2. ย้อนคิด : การเล่าเรียนผ่านหลักสูตรในโรงเรียนไทยสู่การเล่าเรียนผ่านหลักสูตรในโรงเรียนท้องถิ่น
(เชียงใหม่)
การจัดการศึกษาของรัฐที่มีต่อคนท้องถิ่นนั้น ได้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนที่เล่าเรียนในระบบ
การศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนในฐานะเป็นผู้รู้หนังสือ (Literacy) ซึ่งสามารถทาการติดต่อกับระบบราชการได้
โดยสะดวกและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ทว่าอีกด้านหนึ่งระบบการศึกษาสมัยใหม่ของรัฐไทยนั้นมี
ความเป็นสถาบันที่งอกงามอยู่บนระบบราชการ และเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเล่าเรียนนั้น มักมีโครง
เรื่องหลัก (main team) ที่มุ่งเน้นประดิษฐ์สร้าง “ความเป็นไทย” ผ่านพื้นที่ทางวัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย
รูปแบบหลักสูตรที่เป็นทางการ (official curriculum) และหลักสูตรแฝง (hidden curriculum) โดยมักเน้น
ให้ความสาคัญกับระบบวัฒนธรรมราชการ (ไทยภาคกลาง) และการจัดการเรียนรู้ในลักษณะเอกวัฒนธรรม
(monoculture) (รุ่งลาวัลย์ ละอาคาและคณะ, 2558) การจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจึงนับว่าเป็นส่วน
สาคัญในโครงการทางการเมือง (political project) ของรัฐ ที่ดาเนินเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีระบบ
การศึกษาสาธารณะ (public education) ในรัฐประชาชาติไทยในร่วมร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ข้ออภิปรายที่มีต่อการเล่าเรียนที่เกิดขึ้นในบริบทการจัดการศึกษาท้องถิ่นอย่างจังหวัดเชียงใหม่นั้น
ผู้เขียนขอนาย้อนทวนกลับไปในช่วงเวลาที่โครงสร้างการเมืองล้านนาได้ถูกเปลี่ยนไปในทิศทางแบบแผน
เดียวกับสยามหรือรัฐไทย การศึกษาจึงมีฐานะเป็นกลไกอุดมการณ์ของรัฐและเป็นถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการเปลี่ยนจินตนาการและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในท้องถิ่นให้เกิดความรับรู้แบบเดียวกับคนสยามหรือ
คนไทยเพื่อสร้างการบูรณาการความเป็นชาติผ่านการให้ความสาคัญกับการเรียนการสอนหนังสือภาษาไทย
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสังคมไทย ทาให้เด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ร่วมจาก
ส่วนกลางหรือวัฒนธรรมราชการ (ไทยภาคกลาง) ทั้งนี้ในช่วงรอยต่อดังกล่าวเอง การศึกษาได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจากคนในท้องถิ่น ตั้งแต่เจ้านายซึ่งมุ่งแสวงหาความดีความชอบภายใต้ระบบราชการสยามรวมถึง
ราษฎรและเหล่ามิชชันนารี (เตือนใจ ไชยศิลป์,2536 ; อาสา คาภา, 2549 ; นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2560)
อย่ า งไรก็ ต าม ความจริ ง ทางสั ง คม (social fact) ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา ไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะคงทนถาวร
มิหนาซ้ายังถูกท้าทายด้วยกลุ่มคนผู้ตื่นรู้ในหลายภาคส่วนของสังคมเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในท้องถิ่นที่
ส่วนหนึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในทางความรู้ที่แยกขาดและเชื่อมต่อไม่ติดกับชีวิตหรือโลกทัศน์ทางสังคมของ
พวกเขา โดยท่าทีของการตั้งคาถามต่อระบบการศึกษาไทยได้รุกคืบส่งเสียงไปยังแนวนโยบายและเนื้อหาการ
จัดการศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ 2516 -2519 ถึงความเหมาะสมในเนื้อหาสาระและวิธีการจัดการศึกษาที่
ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่แสนหน้าเบื่อ เป็นการบีบบังคับขืนน้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ลดทอน
คุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุษ ย์ ที่ ท าให้ค วามก้ า วหน้ า ทางสติ ปั ญ ญาของผู้ เรี ย นลดลง (ชู เ กี ย รติ ลี สุ ว รรณ์ , 2535)
ข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้บริบทของเหล่าปัญญาชนด้านการศึกษาฝ่ายซ้าย ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากงานเขียนด้านการศึกษาในยุคสมัยนั้นเช่น Paolo Freire (1970 ) หรืองานของ Ivan illich (1971)
เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าในยุคต่อมาข้อวิจารณ์ที่มีต่อระบบการศึกษากลับถูกแทนที่ด้วยทัศนะทางการศึกษาที่มา
พร้อมๆกันกับ “กระแสวัฒนธรรมชุมชน” ในห้วงเวลาเดียวกันนี้เองที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ได้เติบ
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ใหญ่ก้าวกระโดดขึ้นพร้อมๆกับกระแสเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา อานิสงค์หลังเหตุการณ์พฤษภา
เลือดในปี 2535 ตามมาด้วยขบวนการเคลื่อนไหวยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในปี 2540 ผนวกกับการ
เติบโตของภาคประชาสังคม จึงเป็นที่มาของการยกร่างพระราชบัญญัติก ารศึกษาปี
พ.ศ 2542
นักพัฒนาหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในภาคเหนือส่วนหนึ่ง จึงได้ทุ่มน้าหนักในการทางานทางการศึกษาไปยัง
พื้นที่การทางานบนฐานคิดดังกล่าวอันเป็นต้นทุนที่เกาะเกี่ยวกันในภูมิภาคที่กลายมาเป็นพลังในการสร้างสรรค์
การศึกษาบนฐานภูมิปัญญาล้านนาในช่วงถัดๆมา114
ในเวลาต่อมา ท่าทีของการศึกษาไทยได้มีการปรับเปลี่ยน เพื่อมุ่งรับใช้ชุมชนที่ตนอยู่อาศัยมากขึ้น
สาระความรู้ ที่ถ่ายทอดกันในสถาบันการศึกษาบางแห่งถูกปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นละมุนละม่อมในบาง
ด้าน อันแสดงให้เห็น การเชื้อเชิญต้อนรับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามาสู่หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน
พร้อมกับการสร้างชุดคาอธิบายว่าด้วยยุทธวิธีเช่นนี้ จะนาพาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทั้งยังชูให้เห็นว่าเป็น
โอกาสเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้นและหวังว่าที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถสร้างการ
เรียนรู้ที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ (อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ, 2551 : 86)
ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ต้ อ งท าให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก รากฐาน และศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น รู้ ร ากเหง้ า และ
วัฒนธรรมของตนเอง โดยนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐานในการจัดการศึกษา รวมถึงเน้นการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงทุกขั้นตอนของหลักสูตร ซึ่งท้ายที่สุดหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(อมรวิชช์ นาครทรรพและคณะ, 2551 :103-104)
แม้ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่ามีงานวิชาการที่สร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกันอย่าง
กว้างขวางในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามงานวิจัยเรื่อง “ปฏิบัติการผนวกรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่การศึกษา
ในระบบโรงเรียน” ของ มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ (2552) กลับเผยให้เห็น อีกด้านของ "วาทกรรมหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น" ที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว ด้วยเหตุที่การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อชุมชน
อย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาหลักสูตรการศึกษาไทยในระบบโรงเรียนพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้ไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ และเชื่อว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหากนาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียน จะทาให้ระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาได้ ถือเป็นกรอบปฏิบัติเชิงนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา ที่จะทาให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ชุมชนตัวเอง เพียงเพราะภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่คนมีความสัมพันธ์กับ
ส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นตนเอง นักคิดจานวนไม่น้อยเชื่อว่าการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาจะทาให้
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับท้ องถิ่น เกิดความรัก ความผูกพัน และต้องการอยู่ในท้องถิ่นตัวเอง จึงเกิดเป็ น
แนวนโยบายน า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า มาสู่ ห ลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น แบบแผน เพื่ อ ให้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ น
สถานศึกษา แต่อาจลืมนึกไปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้วิชาการตามแบบแผนของหลักสูตรในโรงเรียนนั้น

ข้อมูลนี้ ผู้เขียนสังเคราะห์มาจาก รายงานการฝึกประสบการณ์การจัดการทางวัฒนธรรม (สส.503) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยสห
วิทยาการ สหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา : การสืบสานและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ล้านนา” จัดทาขึ้นโดย นิชาการ กลั่นสุธนและคณะ
114
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มีความแตกต่างทั้งอุดมการณ์ ความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ ดังนั้ น การนาความรู้ในโรงเรียนและภูมิ
ปัญญามาใช้ในพื้นที่โรงเรียนจึงล้มเหลว
ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับงานว่างานวิจัยชิ้นดังกล่าวนี้ ถึงสาเหตุเหตุที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นมิอาจ
เติบโตได้ในโรงเรียน เพราะการศึกษาในโรงเรียนไม่ได้จัดการศึกษาเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง แต่การศึกษาดาเนิน
ไปเพื่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมเป็ น หลั ก จึ ง ท าให้ ค รู นั ก เรี ย น ตลอดถึ ง ผู้ ป กครองไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการเรียนรู้ภูมิปัญญา และในขณะเดียวกัน ภูมิปัญญาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือ กลับถูกมองว่าไร้
ค่า ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหารายได้ ไม่ได้ทาให้ถู กเลื่อนฐานะ ตาแหน่งทางสังคม ต่างจากความรู้ใน
โรงเรียนที่ทาให้มีรายได้ ฐานะ และตาแหน่งในสังคม จึงนาไปสู่การละเลยต่อความรู้ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมา
ส่งผลให้เกิดปัญหาในชุมชน และส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ตั้งแต่การละทิ้งถิ่นฐาน เพื่อเข้ามาสู่ตลาด
จ้างงาน เกิดการว่างงานหากจานวนคนว่างงานเพิ่มขึ้นจะนาไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ อีกมาก ผู้ที่กาหนดนโยบาย
ทางการศึกษาและผู้จัดทาหลักสูตรควรคิดในกรอบที่กว้างและมองการศึกษาไทยให้รอบทิศทางกว่าที่เป็นอยู่
เพราะนโยบายมีผลต่ออนาคต
3. พื้นที่หลักสูตรและการเล่าเรียนท้องถิ่นในฐานะสมรภูมิทางการเมืองวัฒนธรรม
การทาความเข้าใจ “การศึกษาท้องถิ่น” ผ่าน “ซอพื้นเมือง” ในงานเขียนชิ้นนี้ ผู้เขียนได้วางกรอบ
ความคิดเพื่อจะศึกษาปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
พื้ น ที่ ข องโรงเรี ย น โดยแนวคิ ด ทางสั ง คมวิ ทยาการศึ ก ษาคลาสสิ กก็ ไ ด้ ชี้ ชั ด ถึ ง หน้ า ที่ในการถ่า ยทอดทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสถาบันทางสังคมอย่างโรงเรียนแล้วเป็นอย่างดี (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2531)
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ของโรงเรียนเองก็มิได้เป็นอาณาบริเวณของการผูกขาดปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความเป็น
สถาบันหรือเป็นกลไกในการส่งผ่านอุดมการณ์ของรัฐโดยสมบูรณ์เพียงเสมอไป ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนก็มิได้
เป็นพื้นที่ๆจะส่งผ่านหรือถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้โดยตรงเพียงอย่า งเดียว บทความนี้ จึงมุ่ง
เผยให้เห็นถึงฉากหลังของพื้นที่โรงเรียน ว่าเป็นปริมณฑลที่ชุ่มชอุ่มไปด้วยกระบวนการยื้อแย่ง ต่อรอง ช่วงชิง
และคัดสรรตาแหน่งแห่งที่ของความรู้ในฐานะอานาจรูปแบบหนึ่ง ก่อนที่จะมีปฏิบัติการในพื้นที่ทางการศึกษา
เพื่อหล่อหลอมหรือขัดเกลาผู้เรียนที่เข้ารับบริการทางการศึกษาด้วยซ้า
การได้มาซึ่งเครื่องมือสาคัญสาหรับเผยให้เห็นสมรภูมิการช่วงชิงในทางการเมืองวัฒนธรรมที่หลบซ่อน
อยู่หลังฉากของพื้นที่การศึกษานั้น ผู้เขียนได้ย้อนมองไปยังแง่มุมอันเป็นวิธีคิดของนักการศึกษาแนวสมัยใหม่
นิยมซึ่งพวกเขาได้จัดวางความหมายของคาว่า หลักสูตร (curriculum) ไว้ในฐานะของ “พิมพ์เขียว”(blue
print) ของการเล่าเรียนและมีความสาคัญในกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นส่วนสาคัญใน
กระบวนการส่งผ่านความรู้ของระบบการศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2553) ยิ่งไปกว่านั้นการเล่าเรียนที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการในระบบย่อมมีอานาจรัฐเข้ามาเป็นผู้กาหนดและจัดวางมวลประสบการณ์ กิจกรรมการเล่า
เรียนที่เน้นลาดับความก้าวหน้า เกณฑ์การประเมินต่อผู้เรียน
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อย่างไรก็ตาม การมอง “หลักสูตร” ของผู้เขียนว่ามีฐานะเป็นพื้นที่หรือสมรภูมิของการเล่าเรียน ย่อม
ช่วยให้เห็นถึงการปะทะสังสรรค์ระหว่างความรู้หลายกลุ่มก้อนและหลากแหล่งที่มา หลักสูตรและการเล่าเรียน
ในโรงเรียนมีฐานะเป็น “สนาม/พื้นที่” ทางการเมืองวัฒนธรรม ที่คละคลุ้ง อัดแน่นไปด้วยการปะทะผสาน
ในทางการเมืองวัฒนธรรม อยู่ทุกๆปริมณฑลอย่างมีพลวัตและแน่นอนว่ามุมมองที่ผู้เขียนได้หยิบใช้เป็นแว่น
เพื่อส่องทะลุทะลวงให้เห็นฉากหลังของการจัดการศึกษาท้องถิ่นนั้นเป็นวิธีคิดของศาสตร์ด้านหลักสูตรที่
ถกเถียงกันภายใต้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาแนววิพากษ์และหลังสมัยใหม่ (Henry Giroux, 2002 ; อภิภา
ปรัชญพฤทธิ์, 2555)
ทั้งนี้ นักการศึกษาแนวปฏิรูปนิยมได้ตั้งคาถามและท้าทายต่อนิยามและความหมายของหลักสูตรใน
แนวสมัยใหม่นิยมโดยเผยให้เห็นว่าหลักสูตรนั้นสามารถถูกมองและประกอบสร้างความหมายใหม่ในลักษณะ
ของ “เรื่องเล่าที่มีประวัติความเป็นมาจาเพาะ” (Giroux, 2002) ทั้งยังเป็นสิ่งที่ผูกโยงเข้ากับการค้นหาตัวตน
ในปัจจุบัน เพื่อย้อนกลับไปหารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับการประกอบสร้าง “อัตลักษณ์ล้านนา” ภายใต้กระแสธารการเชิดชู “ความเป็นท้องถิ่น ” ผ่าน
กระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะการขุดค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองใน “อดีต” หรือ
แม้กระทั่งเป็นสมรภูมิของการต่อสู้และต่อรองทางความคิดความเชื่อทางการเมืองวัฒนธรรม (Tierney, 2002)
ระหว่างผู้คนกลุ่มต่างๆ เป็นที่ชัดเจนแน่นอนว่าหลักสูตรทั้งที่ถูกกาหนดมาลักษณะที่เป็นทางการจากรัฐหรือไม่
เป็นทางการจากกลุ่มทางสังคมที่ไม่ใช่รัฐจึงล้วนมีความเป็นการเมืองและหน้าที่ทางการเมืองแฝงเร้นอยู่ใน
หลักสูตร
สาหรับ ออมสิน จตุพร (2557) ก็ได้ร่วมอธิบายถึงความรู้ในหลักสูตรผ่านกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่
นิยมว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวางแผนเพื่อการควบคุมหรือตัดสินความถูกต้องได้อย่างแน่นอน แต่ขึ้นอยู่กับการ
ตีความของผู้รับรู้ซึ่งมีจุดยืนและ อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันอันเนื่องมากภูมิหลังที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นแล้ว
ความรู้ในหลักสูตรยังมีลักษณะที่เป็นพลวัต ทาให้ไม่สามารถควบคุมคาดการณ์และทานายได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นความรู้ในหลักสูตรจึงมีลักษณะเป็นอัตวิสัย มีความสุนทรียะและเกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการควบคุมได้แบบเครื่องจักรกลนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม หากมองและให้ความหมายหลักสูตรในแง่มุมแนวปรากฏการณ์วิทยานิยม ก็จะพบว่า
ความรู้ในหลักสูตรนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นในบริบททางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ดังนั้นความรู้ใน
หลักสูตรจึงมิได้มีความเป็นกลางหรือไร้เดียงสา แต่มีลักษณะที่สัมพัทธ์หรือเป็นไปตามวัฒนธรรม (Relative or
culture-bound) ดังนั้น ความถูกผิดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่นอน ตายตัวและล่วงหน้า หากแต่
ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีกรอบคิด โลกทัศน์หรือมุมมองที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนนั้นได้รับการกล่อมเกลาและหล่อหลอมทางสังคมจากบริบท ภูมิหลังที่มีความแตกต่างกัน ด้วย
เหตุนี้การตัดสินความแท้จริงของความรู้ จึงต้องคานึงถึงจุ ดยืนหรือตาแหน่งแห่งที่ (positionality) และบริบท
แวดล้อมของผู้สร้างความรู้นั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์หลักสูตรจึงต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบริบท
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แวดล้อมที่หลักสูตรมีปฏิบัติการอยู่ นอกจากนี้หลักสูตรก็จะสะท้อนและแสดงให้เห็นความเชื่อเชิงสถาบันอัน
เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะในงานชิ้นนี้ ผู้เขียนมุ่งเผยให้เห็นถึงการเรียนรู้เพื่อการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่โรงเรียน
4. ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมล้ านนากับการผนวกซอพื้นเมืองเข้าสู่ พื้นที่หลักสูตรและการเล่าเรียน
ท้องถิ่นเชียงใหม่
ความรู้เป็นผลิตผลทางวัฒนธรรม ( cultural product) โดยส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบัน ความรู้สามารถ
สร้างหรือเกิดขึ้นผ่านกระบวนการและกลไกใน “สถาบันการศึกษา” ในฐานะเป็นพื้นที่/สมรภูมิของหลักสูตร
และการเล่าเรียนของโรงเรียน รวมถึงพื้นที่การเรียนรู้ทางสังคมอื่นๆ ที่ผุดตัวขึ้นมาอย่างมากมายรากฐานทาง
สังคมยุคอันใกล้นี้ ซึ่งถือว่าเป็นพลังสาคัญ ที่ผลักให้มีการนาเอา “ซอพื้นเมือง” ได้เข้ามาสู่พื้นที่ของหลักสูตร
และการเล่าเรียนในโรงเรียนอันมีพันธกิจเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นล้านนาใน
พื้นที่การศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่ รวมทั้งชี้ให้เห็นอีกว่า ซอพื้นเมืองได้เปลี่ยนรูปแบบหรือขับเคลื่อนตาแหน่งแห่ง
ที่ของตนโดยผ่านพื้นที่หลักสูตรท้องถิ่นในบริบทการศึกษาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร ทั้งนี้ รากฐาน
สาคัญหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างซอพื้นเมืองให้ได้รับการ
ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โรงเรียน มีดังนี้
๐ ฐานการทางานพัฒนา “จากยุคคาตอบอยู่ที่หมู่บ้านถึงยุควัฒนธรรมชุมชน”
การเชื่อมประสานกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆในพื้นที่ทางสังคมท้องถิ่นภาคเหนื อ เกิดจากการทางานของ
เหล่าบรรดานักพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวตอนยุคเริ่มต้น ที่มีความคิดและความเชื่อที่แต่เดิมว่าชุมชนจะต้องได้รับ
การพัฒนานั้น ก็เนื่องมาจากการที่พวกเขาขาดซึ่งความรู้ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตหรือแนวทางการ
พัฒนาช่วงนี้มักมุ่งเน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่และการจัด
การศึกษานอกระบบ” นักพัฒนามักมีสูตรสาเร็จในการทางานโดยเน้น “การนาเข้า” ความรู้ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นไปในลักษณะของการยัดเยียด การพัฒนาจากบนลงล่างให้ชุมชน ชาวบ้าน
ส าหรั บ บทบาทของซอพื้ น บ้ า น ถู ก ใช้ ใ นการท างานพั ฒ นาซึ่ ง เริ่ ม ต้ น ในปี พ .ศ. 2516 เมื่ อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้มีการร่วมมือกันจัดสัมมนาเพื่อใช้สื่อ
พื้นบ้านประเภทซอพื้นเมืองร่วมรณรงค์โครงการวางแผนครอบครัว ดูเหมือนว่าการสัมมนาในครั้งนั้น ดูจะเป็น
ก้าวแรกในการใช้สื่อพื้นบ้านประเภทเพลงซอเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และในปีเดียวกันนั้นภาควิชา
สื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ (ในขณะนั้น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้จัดให้มีการสัมมนา ในหัวข้อ “ดนตรี
เพื่อการศึกษา” ก็ได้มีการนาเอาสื่อพื้นบ้านประเภทเพลงซอมาสาธิตให้ผู้ เข้าร่วมการสัมมนาได้รู้จักและเข้าใจ
ถึงสื่อพื้นบ้านดังกล่าวนี้ด้วย (สมฤทธิ์ ลือชัย , 2535) โดยในยุคนั้นการทางานพัฒนาได้มุ่งให้ความสาคัญต่อ
การศึกษาชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน การค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศึกษาองค์กรชุมชน
ดั้งเดิม ฯลฯ โดยที่มีการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดจากการทางานว่า ชุมชนที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ
ขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องได้ นั่นเป็นเพราะสามารถเชื่อมต่อกับฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชน
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ขบวนการทางสังคมในยุคสมัยนั้นจึงเน้นให้น้าหนักไปที่ “ดิน น้า ป่า” ทั้งการหยิบใช้วัฒนธรรมและเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการดู แลรักษาป่า หัตถกรรมพื้นบ้าน การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าฐาน
ความคิด ความรู้หรือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ก่อตัวขึ้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตกลุ่มคน บุคลากรผู้เป็น
ปราชญ์ท้องถิ่น อย่าง “พ่อครู แม่ครู”จากแต่ละสาขาที่จะมาร่วมสร้างการศึกษาให้เกิดการการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทางการศึกษาในยุคสมัยถัดมา
๐ การเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ในวาระครบ 700 ปี : หมุดหมายและโอกาสสาคัญแห่งการสร้าง
ความเป็นท้องถิ่น การต่อสู้ในเชิงการเมืองวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเชียงใหม่ ได้ดาเนินเรื่อยมา นับตั้งแต่
การเคลื่อนไหวเรื่อง กระเช้าลอยฟ้า รวมถึงการคัดค้านการสร้างตึกและคอนโดสูง ฯลฯ ก็เป็นในบางตัวอย่าง
ของปฏิบัติการที่กลายมาเป็น กระแสท้องถิ่นนิยมและสั่งสมก่อเกิดเป็นพลังขึ้นในหม้อหลอมรวมทางสังคม ใน
ฐานะที่ เ ชี ย งใหม่ เ ป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางด้ า นการศึ ก ษาและเป็ น แหล่ ง สั่ ง สมทางปั ญ ญา อั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ราวปี พ.ศ 2539 ถึงปี พ.ศ 2540 เมืองเชียงใหม่ก็ได้เวียน
มาสู่วาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 700 ปี ซึ่งทาให้เหล่าบรรดาคนกลุ่มต่างๆ ได้เกาะกลุ่มรวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะ
อธิบายถึงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของล้านนา ประกอบกับการที่เมืองเชียงใหม่เองก็ได้
รั บ ภาระงานส าคั ญ ระดั บ นานาชาติ ใ นฐานะที่ เ ป็ น เมื อ งเจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น กี ฬ าซี เ กมส์ อี ก ด้ ว ย
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2539 ; ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2543) นั่นคงทาให้เราพอที่จะจินตนาการถึงการขยายตัว
ของการลงทุนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่เพื่อการรองรับ “แขกแก้วผู้มาเยือน”
นอกเหนือนี้ การผลิตงานทางปัญญาในด้านการศึกษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในห้วงระยะเวลา
ดังกล่าวก็เกิดขึ้นกันอย่างอึกทึกครึกโครมทั้งในพื้นที่สถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา
ในวาระเดียวกันก็ได้ก่อเกิดคณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาที่เป็นการรวมตัวกันจากองค์กรต่างๆ
ทั้ง ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ นักเขียน ศิลปิน กลุ่มศิลปวัฒนธรรม องค์กร
พัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน ร่วมกันจัดงาน”สืบสานล้านนา” โดยได้มีการดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2540 แล้ว
ก็จึงได้มีการตัดสินใจก่อตั้ง “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ขึ้นในปี 2543 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้
กลุ่ ม คนและชุ ม ชนที่ ท างานบนรากฐานทางวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้ ไ ด้ ม าร่ ว มน าเสนอ
ประสบการณ์การทางานต่อบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการทางานด้านทรัพยากร การเกษตร งานหัตถกรรม การ
รักษาแบบพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ เป็นต้น พร้อมกันนั้นยังติดตามมาด้วย
กระแสรื้ อ ฟื้ น อั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวาง ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งเกิ ด ขึ้ น กั บ คนเมื อ ง
เชียงใหม่ หากแต่ได้ดาเนินควบคู่ไปกับการรื้อฟื้นองค์ความรู้พื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
พิธีกรรมบวชป่า การสืบชะตาแม่น้า ฯลฯ (เยาวนุช เวศร์ภาดา 2545: 2)
นอกจากนี้ กระแสรื้อฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีปฏิบัติการแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมในชีวิตประจาวันของ
คนเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพื้นที่ทางการศึกษาอีกด้วย เช่น เกิดการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุด
พื้นเมืองทุกวันศุกร์ โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งความพยายามในการ
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รื้อฟื้นภาษาถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การรื้อฟื้นอัตลักษณ์ท่ามกลางบริบทความเป็นเมืองสัมพันธ์กับอัตลักษณ์
ในระดับปัจเจกมากขึ้น จึงอาจถือได้ว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2540 เป็นยุคแห่งความเฟื่องฟูก็ว่าได้ ดนตรีและ
ศิลปะการแสดงหลากหลายรูปแบบ ถูกรื้อฟื้น ปรับประยุกต์ถ่ายทอด ในฐานะที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ดนตรี ศิลปะการแสดง แม้กระทั้งซอพื้นเมือง ให้ได้
แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง เช่น การจัดประกวดแข่งขัน การจัดตั้งศูนย์การเรียนเพื่อเปิดทาการเรียนการ
สอนให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นต้น
6. ซอพื้นเมือง : ปฏิบัติการผนวกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสู่พนื้ ที่หลักสูตรและการเล่าเรียน
ของโรงเรียน
การผนวกเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านต่างๆ ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะเน้นไปที่ ซอ
พื้ น เมื อ ง ให้ เ ข้ า มาสู่ พื้ นที่ หลั กสู ต รและการเล่า เรีย นในโรงเรี ยน ได้ ถู ก ก าหนดเป็ น นโยบายการศึ กษาทั้ง
ระดับชาติและระดับสถานศึกษา โดยในระดับปฏิบัติการนั้นก็ได้มีการกาหนดให้โรงเรียนดึงเอาภูมิปัญญามา
ใช้การกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแบบแผนการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งซอ
พื้นเมือง (หรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ) ก็ย่อมต้องผ่านเข้าสู่การสร้างระบบความรู้เกี่ยวการพัฒนาหลักสูตร
รวมถึงการกาหนดแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีลักษณะเฉพาะ ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ระบบการศึกษาที่เน้นให้ความสาคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นได้สร้างชุดคาอธิบายให้เห็นว่า เนื้อหาหรือความรู้
ที่มาจากชุมชนหรือท้องถิ่น หากถูกนามาบรรจุกลุ่มก้อนวิธีคิดดังกล่าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแล้ว
ย่อมจะมีความสัมพันธ์อันสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน พร้อมทั้งจัดวางความมุ่งหวังว่า
ผู้เรียนสามารถที่จะนาความรู้ ความคิดที่ได้จากหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในชีวิตจริงได้ (อุษณีย์ ธโนศรรย์ ,2545 ;
มณฑณา พิพัฒน์เพ็ญ,2547และ2552) ความน่าสนใจสาคัญต่อปรากฏการณ์ของการดึงเอาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จะมีผลทาให้ปราชญ์ผู้รู้หรือพ่อครูแม่ครูมี
ศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดการพึงตนเองในทางความรู้ได้ในลักษณะอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าปฏิบัติการ
ดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม กระบวนการผนวกรวมเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่ ร ะบบ
การศึกษานั้น ความรู้ดังเดิม (tacit knowledge) ต้องถูกสลายอัตลักษณ์เดิมเพื่อรับเอาอัตลักษณ์ใหม่ทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งอาศัยระเบียบ แนวปฏิบัติและระบบความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่พยายามกากับ
ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ภายใต้ขอบเขตและข้อกาหนดของระบบการศึกษา กระบวนการดังกล่าวนี้ถือเป็น
“การสถาปนาความรู้ท้องถิ่นให้มีความเป็นทางการ” (Localized Official Knowledge) ให้เกิดขึ้นด้วยตรา
ประทับของอานาจในสนามแห่งวาทกรรมทางการศึกษากระแสหลัก สิ่งเหล่านี้ล้วนคือกระบวนการของการ
จัดระเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดาเนินไปภายใต้กฎเกณฑ์ กติกาและแบบแผนในเชิงวิชาการของหลักสูตรที่วาง
อยู่บนอุดมการณ์ความรู้ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้นหลักเหตุผล ทั้งยัง ยืนยันความชอบธรรมดังกล่าวด้วย
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ชุดความจริงทางการศึกษาที่เป็นความรู้ทางการ (Official Knowledge) (Apple, 1993 ) ด้วยศาสตร์ด้าน
หลักสูตรที่พยายามคอยกากับ จัดระเบียบ “ซอพื้นเมือง” ให้เป็นแค่เพียง “สาระและผลผลิตของภูมิปัญญา”
ในรายวิชาหนึ่งในตัวหลั กสู ตรสถานศึกษาเท่านั้น โดยมีทั้งรายละเอียดของสถานที่เรียน เวลาเรียนที่ถูก
ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ โดยผู้เขียนจะได้นาเสนอประเด็นนี้อีกครั้งที่ลุ่มลึกมากขึ้นในประเด็นถัดไป
แม้ว่าปราการด่านแรกของ “ซอพื้นเมือง” จะมีสถานภาพความรู้ที่อยู่ในสถานะรองของพื้นที่หลักสูตร
ในระบบการศึกษา แต่ความไม่ลงรอยระหว่างชุดความรู้ที่เป็นทางการกับชุดความรู้ที่ถูกทาให้เป็นท้องถิ่น ยังคง
นาไปสู่การยื้อแย่ง (Contestation) เพื่อช่วงชิงความหมายในสมรภูมิทางการศึกษา เมื่อมีตัวกระทาการ
ทางการศึกษา (Educational Agency)อื่นๆเข้ามาพาดผ่านเกี่ยวข้อง จึงทาให้เกิดการยื้อแย่ง (Contestation)
เพื่อหยิบฉวยใช้ซอพื้นเมืองในฐานะวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตซ้าหรือรับใช้
ทางอุดมการณ์ต่างๆกันที่ทั้ง “ท้องถิ่นนิยม”หรือ “ชาตินิยม”แม้กระทั่ง “ราชาชาตินิยม” (แม้อุดมการณ์เหล่า
ยิ่งมีความสอดประสานและไม่ได้แยกขาดออกจากกันเลยด้วยซ้า) ซึ่งเข้ามาปะทะประสาน ต่อต้าน ต่อรองเชิง
การเมืองวัฒนธรรมในพื้นที่หลักสูตรของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรแฝงเร้น (Hidden Curriculum)
5.1 ซอพื้นเมือง ว่าด้วยการประกอบสร้าง “จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา”
การปะทะผสานในทางการเมืองวัฒนธรรมของอุดมการณ์ชุดต่างๆอย่างมีพลวัตในพื้นที่หลักสูตรที่เป็น
ทางการ (Official Curriculum) และหลักสูตรแฝงเร้น (Hidden Curriculum) ของโรงเรียนก็เป็นที่น่าสนใจว่า
“ความเป็นล้านนาในโรงเรียน” (Lannaness in School) นั้นก็ได้รับการสถาปนาให้เบียดขับอยู่ควบคู่กับ
“ความเป็นไทยในโรงเรียน” (Thainess in School) ซึ่งลงรากปักฐานมาก่อนหน้า การกระจายอานาจการจัด
การศึ ก ษาสู่ ท้ อ งถิ่ น และการเปิ ด โอกาสให้ ท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเป็ น ผลมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดว่า “ให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
โรงเรียนท้องถิ่นจึงมีที่ทางอย่างเป็นทางการที่จะรับการผลักดันและส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนา “หลักสูตร
ท้องถิ่น” และการผลักดันให้ “หลักสูตรท้องถิ่น” มีบทบาทในระบบการศึกษาของท้องถิ่นไทย กระบวนการ
เหล่ า นี้ ไ ด้ ด าเนิ น มาพร้ อ มๆกั บ กระแสฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนาซึ่ ง สร้ า งให้ เ กิ ด ต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข อง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ามายื้อแย่งแข่งขัน ประชันตนเองกับความรู้ในแบบอื่นๆบนพื้นที่การเล่าเรียนในโรงเรียนราว
สองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน
ท่ามกลางบริบทดังกล่าว ซอพื้นเมือง ก็ค่อยๆพลิกตัวออกจากปริมณฑลของวัดวาอาราม งานบุญหรือ
พิธีกรรมมาสู่พื้นที่ของการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมหรือการแสดงนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เพิ่ม
มากขึ้น รวมถึง “โรงเรียน” ซึ่ งเดิม ที นั้นซอพื้นเมืองไม่เ คยอยู่ในอาณาบริ เวณเหล่ านี้ม าก่ อน นัยยะของ
ปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแสดงถึงความพยายามของโรงเรียนและปฏิบัติการของหลักสูตรท้องถิ่ นที่พยายามเอา
องค์ประกอบบางอย่างในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาผลิตซ้าและ จัดวางตาแหน่งแห่งที่ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
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กับความต้องการของสถานศึกษาท้องถิ่น แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการนิยามตัวตนความเป็นล้านนาใหม่
โดยอาศัยพื้นที่ โรงเรียน ปรากฏการณ์นี้ชี้ใ ห้เห็นว่ าโลกล้านนาจารีต (traditional Lanna) กับโลกล้านนา
สมัยใหม่ (modern Lanna) มีการปะทะ ประสานรวมถึงยื้อแย่งบทบาทของความรู้ระหว่างกันอย่างเข้มข้น
สมัยใหม่ในท้องถิ่นที่สมาทานวิธีคิดว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาบาง
แห่งได้ยังพยายามทุกวิถีทางเพื่อฉวยโอกาสตักตวงผลประโยชน์จาก “ความเป็นท้องถิ่น” ของเชียงใหม่ ผ่าน
กระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ “ซอพื้นเมือง” ทั้งยังการเข้าร่วมหรือการแสดงออกผ่าน
งานประเพณี พิธีกรรม และงานกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
นัยสาคัญของการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนท้องถิ่น จึงก่อตัวขึ้นเสมือนภาคปฏิบท (Paradox) ของโลกาภิวัตน์
อย่างซับซ้อนและจริงจัง (วสันต์ ปัญญาแก้ว 2543 : 40) ซอพื้นเมือง จึงถูกจัดไว้ในฐานะของสื่อการแสดง
พื้นบ้านและเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งมีความสาคัญในการประกอบสร้าง “จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา” ให้เกิดขึ้น
ผ่านพื้นที่หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน กระบวนการเหล่านี้ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มคนในท้องถิ่นเท่านั้น
หากแต่มีพลังอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้กันนั่นคือกลุ่มคนภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคส่วน
ร าชก าร ที่ มี พั น ธกิ จ ใ น ก าร ส่ งเส ริ ม แ ล ะอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม “ แ ห่ ง ชาติ ” อย่ า งอุ่ น หนา ฝ า คั่ ง
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ก็เป็นส่วนสาคัญที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ประกอบสร้าง “จินตกรรมอัตลักษณ์ล้านนา” ผ่านซอพื้นเมืองด้วยการจัดทาหลักสูตร “สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การขับซอ ปีพุทธศักราช 2550”115 (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ, 2550) รวมถึงลักษณะดารงอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนผ่านของปฏิบัติการต่างๆที่ใน
บางกรณี ก็ แสดงให้เ ห็น ความย้อ นแย้ง กั นจากเหล่า บรรดาองค์ กรพั ฒนาเอกชน (Non – Governmental
Organizations หรื อ NGOs) เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ ส าคั ญ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งพื้ น ที่ ข องการนิ ย าม “ความเป็ น
ท้องถิ่น” เท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ในการแสดงถึง “จุดยืน” หรือตาแหน่งแห่งที่ของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่ง
สามารถนาเสนอแนวทางการทางานของกลุ่มให้สังคมได้รับรู้ โดยใช้กลยุทธ์ทาง“วัฒนธรรม” เป็นตัวเชื่อมโยง
เครือข่ายให้แผ่กว้างออกไป
อย่างไรก็ตามแม้โรงเรียนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการนิยาม “ความเป็นล้านนา” แต่ก็เป็นไปในลักษณะ
ของการนิยามเพื่อตอบสนองวิธีคิดของการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดลมหายใจของบรรพชนล้านนาเสียมากกว่า
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าความหมายที่สร้างขึ้นเหล่านั้นยังถูกผูกขาดโดยกลุ่มคนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ (อรรถจักร สัต
ยานุรักษ์ 2534: 16)
5.2 ซอพื้นเมือง ว่าด้วยการผลิตซ้า “รัฐนาฏกรรมทางการศึกษา”
แม้ว่าซอพื้นเมืองจะมีฐานะเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมล้านนาแต่เมื่อถูกผนวกเข้าสู่พื้นที่ของหลักสูตร
การศึกษา ในระบบโรงเรียน กลับถูกยื้อแย่งหยิบใช้และจัดวางตาแหน่งแห่งที่ใหม่ให้กับ “ชุดความรู้ที่ถูกทา
ให้เป็นท้องถิ่น” ดังกล่าว เนื่องจาก “ซอพื้นเมือง” เป็นวรรณกรรมขับขานที่มีลักษณะเป็น “สื่อ” ซึ่งสามารถ
บรรจุสารหรือเนื้อความที่ร้อยเรียงให้เกิดความหมายได้เฉกเช่นเดียวกันกับบทร้อยกรองอื่นๆ โรงเรียนท้องถิ่น
115ผู้เขียนได้ทาการเจาะลึกเพื่อนาเสนอประเด็นที่ว่านี้ลงรายละเอียดในหัวข้อที่
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บางแห่งที่มีปฏิบัติการผนวกเอา “ซอพื้นเมือง”เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่หลักสูตรและกระบวนการเล่าเรียน
หรือเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ครูและบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในด้านการประพันธ์ การขับร้องหรือเล่น
ดนตรีประกอบการแสดงซอพื้นเมือง จึงมักได้เข้ามาไปส่วนร่วมในพื้นที่พิธีกรรมของโรงเรียนด้วยเสมอ
การเฉลิมฉลองในวาระโอกาสสาคัญทั้งพระราชพิธีและรัฐพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถวายราชสดุดี
เนื่องวันเฉลิมพระชนม์พรรษาหรือวันพระราชสมภพของพระบรมราชวงศ์ ล้วนเป็นวาระโอกาสสาคัญ เรียกได้
ว่าเป็นบั้นท้ายปลายน้าของกระบวนการ “รัฐนาฏกรรม” (theatrical state) ที่เกิดขึ้นในสังคมจาลอง ย่อส่วน
อย่างเช่นในพื้นที่โรงเรียน ด้านนิธิ เอียวศรีวงค์ (2560) ได้พยายามอรรถาธิบายสังคมไทยผ่านมโนทัศน์รัฐ
นาฏกรรม วิเคราะห์ระบบสัญลักษณ์อย่างละเอียดถึงการแสดงของรัฐทาให้เกิด “โลกภายนอก” ที่เราสัมผัสได้
เพื่อมีผลกระทบต่อ “โลกภายใน” ซึ่ งเป็นโลกแห่งการรับรู้และรู้สึกของประชาชน นิธิได้อ้างอิง งานของ
Clifford Geertz ที่เสนอทฤษฎีไว้ว่า รัฐ เปรียบเสมือนโรงละครที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสื่อสารบางอย่างให้แก่ประชาชน
เท่านั้น ทั้งนี้ “นาฏกรรมของรัฐ” ไม่มีเวทีเฉพาะแต่รัฐทั้งรัฐกลับเป็นคือโรงละคร ที่ต้องการตอกย้าความมี
ระเบียบของสังคมตามอุดมคติ โรงเรียนท้องถิ่นที่อุดมการณ์ราชาชาตินิยมมีปฏิบั ติการอยู่อย่างครุกกรุ่นจึงใช้
“นาฏกรรม” ดังกล่าวที่จะผลิตซ้ากฎระเบียบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะช่วยให้สังคมดารงอยู่อย่างสงบสุขได้ ผู้เขียนจึง
ดัดแปลงมโนทัศน์ข้างต้นนี้และ “อ่าน”ใหม่ในฐานะ “รัฐนาฏกรรมทางการศึกษา” (Educational theatrical
state) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ซอพื้นเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่นอกโรงเรียนซึ่งเป็นภาคขยาย
ภายใต้ตราประทับรับรองของปฏิบัติการการศึกษาในระบบ สานวนภาษาที่ผ่านการร้อยกรองลงไปในแต่ละ
ท่วงทานองซอพื้นเมื องที่ นิยมประพันธ์ขึ้ นล่ว งหน้า นั่นเพื่ อความแน่นอน แม่นยาและมีความถูกต้อง ตาม
ความหมาย นั้นชี้ให้เห็นถึงการยกระดับจากภาษาธรรมดาซึ่งใช้สื่อความหมายผ่านศิลปะพื้นบ้านธรรมดานั้นมี
ความต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด เช่นการใช้ศัพท์แสงราชาศัพท์ แม้กระทั่งการจัดวางร่างกายในระหว่างการ
ขับขานซอพื้นเมืองในระหว่างบันทึกเทปซอถวายพระพรทางช่องโทรทัศ น์116 เป็นต้น รวมถึงในวาระการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซอพื้นเมืองในทุกๆพื้นที่ต่างได้ร่วมมี
ปฏิบัติการเพื่อถวายความไว้อาลัยในครั้งนี้และมีขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังวาระโอกาสวันสาคัญอัน
เป็นพิธีการซึ่งถูกกาหนดขึ้ นโดยภาครัฐ ซอพื้นเมืองก็มักเข้ามามีพื้นที่ในวาระโอกาสดังกล่าวด้วยอีกเช่นกัน
อาทิ การขับซอเพื่อร่าพรรณนาถึงพระคุณของบิดามารดา ในโอกาสสาคัญอย่างวันพ่อหรือวันแม่ หรือใน
บางครั้งโรงเรียนท้องถิ่น มักจัดให้มี “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” ต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในงานพิธีการต่างๆกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ “ช่างซอนักเรียน”ก็มักได้รับโอกาสเข้าร่วมทาการแสดงใน
พื้นที่ดังกล่าว แม้กระทั่งงานวันภาษาไทยแห่งชาติที่ก็มักจัดวางที่ทางให้กับซอพื้นเมือง ในฐานะมีความ
เกี่ยวข้องกับภาษาล้านนาหรือภาษาไทยถิ่นเหนือ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและไม่แยกขาดจากภาษาไทย

โรงเรียนแห่งหนึ่งและหลายๆที่ผู้ศึกษาได้เคยรับเชิญให้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขับซอพื้นเมือง มีพันธกิจที่ต้องร่วมบันทึกเทปซอถวาย
พระพรทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในทุกวาระโอกาสวันมหามงคลในรัชกาลที่ผ่านมา
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6. ซอพื้นเมืองในฐานะความรู้ท้องถิ่นที่เป็นทางการและนวัตกรรมการศึกษาบนฐานความเป็นท้องถิ่น
ผู้เขียนมีความจงใจที่จะใช้หัวข้อนี้ เพื่อขยายบทสนทนาเพิ่มเติมจากหัวข้อ5.2 โดยจะขยับมาสู่ประเด็น
“ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นทางการ” (Localized knowledge official) ของซอพื้นเมืองที่ได้รับการผนวกเข้ามาสู่
พื้นที่หลักสูตรในระบบโรงเรียน กระบวนการสร้างให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีสถานะถูกยอมรับว่า
เป็นความรู้ที่เป็นทางการนั้น ย่อมสร้างการลดทอนอัตลักษณ์เต็มรูปแบบของความรู้ ท้องถิ่นดั้งเดิมให้เหลือ
เพียงแค่การถ่ายทอดผลผลิตของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่นาเสนอเป็น “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ” ซอ
พื้นเมืองจึงต้องแสดงตัวและปรับตนเองให้สอดรับกับแบบแผน แนวทาง กฎเกณฑ์ของความรู้วิชาการใน
โรงเรียนด้วย
ความเป็นทางการของความรู้ท้ องถิ่นในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสืบทอดซอพื้นเมืองในฐานะ
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีลักษณะถูกทาให้เป็นมาตรฐานทั้งจังหวะการร้อง ท่วงท่านั่งเวลาเปล่ง
เสียงและคาร้องหรือแม้กระทั่งการเดินทานองให้เป็นไปในแบบเดียว นั่นคือ “ท่วงท่าสาเนียงแบบเชียงใหม่”
ลักษณะมาตรฐานดังกล่าว เชื่อว่าสร้างความไพเราะและเกิดการยอมรับในระดับกว้าง พร้อมกันนั้นยอมสร้าง
และกีดกั้นท่วงท่าสาเนียงการขับซอในแบบ “ไม่ใช่เชียงใหม่” ออกไปจากมาตรฐาน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการขีด
เส้นแบ่งเพื่อจัดวางมาตรฐานการขับซอนั้น จะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อเกิดการประชันขันแข่งในเวทีระดับภาค ซึ่ง
มักจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีช่างซอซึ่งเป็นนักเรียนจากหลายๆโรงเรียนใน
จังหวัดอื่นๆเข้าร่วมแข่งขันการสร้างความเป็นมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น “พื้นบ้าน” นั้นยังมีในศิลปวัฒนธรรมรูปแบบอื่นๆ เช่น การฟ้อนที่เป็นมาตรฐาน จังหวะการตีกลองที่
เป็นมาตรฐาน การประสมวงดนตรีพื้นเมืองในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน หรือท่วงท่านั่ง จังหวะการดีดหรือสี
เครื่องดนตรี เป็นต้น นัยยะของปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจึงวางอยู่พื้นฐานของความเชื่ออันสถาปนา “ความ
แท้” “แบบเบ้า” หรือ “เมื้องเมือง” ของ “ล้านนาในอุดมคติ”
นอกจากนี้ “ซอพื้นเมือง” ก็ยังปรากฏขึ้นในฐานะ “นวัตกรรมในระบบการศึกษาบนฐานความเป็น
ท้องถิ่น” โดยถ้า หากมีการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการระหว่างโรงเรียน ซอพื้นเมืองก็ ถือได้ว่าเป็น
โปรแกรมพิเศษที่มักถูกจัดให้มีขึ้นเสมอในงาน ซึ่งนับเป็นโอกาสที่น้อยนักในรอบปีที่ศิลปินช่างซอทั้งวัยจิ๋ว วัน
เยาว์จะมารวมตัวกัน นอกจากนี้ ซอพื้นเมืองได้ถูกจัดให้เป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อประชันขันแข่ง ที่ยิ่งถูก
จัดให้มีขึ้นบ่อยครั้งในหลายวาระโอกาสสาคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด วันอนุรักษ์มรดกไทย หรือกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานสถาบันการอุดมศึกษา หน่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐที่ทางานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับจังหวัด อีกทั้งยังจะเห็น
ได้ว่า กลไกระบบราชการของแวดวงการศึกษาที่มีการขยับขยายตัวอย่างต่อเนื่องในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
ได้ก่อให้เกิดกลไกการนิเทศและประเมินสถานศึกษากันอย่างเอิกเกริก สิ่งที่ผู้เขียนมักพบเห็นและได้สัมผัสมา
นั้นคือ การใช้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อย่างเช่นซอพื้นเมือง เข้าไปมีส่ วนใน “พิธีกรรมทางการศึกษา” หรือใช้
เป็นการแสดงเพื่อต้อนรับขับสู้ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มาประประเมินสถานศึกษาในหลายกรรมหลายวาระ ซึ่งนัยยะ
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ของปฏิบัติการดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้ความโดดเด่นแต่เฉพาะ
ทางวิ ช าการเพี ย งเท่ า นั้ น หากการปะทะสั ง สรรค์ ร ะต่ อ รองระหว่ า งชุ ด ความคิ ด ความเชื่ อ ทางการเมื อ ง
วัฒนธรรม หรือการยื้อแย่งตาแหน่งแห่งที่ความรู้ต่างๆที่มีขึ้นในโรงเรียน ยังนาไปสู่การสร้างพื้นที่ยืดหยุ่นให้
นักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้แสดงตัวตน หรือสร้างสั่งสมผลงานที่สะท้อนการเรียนรู้จาก
สภาพจริงเพื่อเป็นบันใดก้าวสู่โอกาสทางการศึกษาด้านการเจ้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านโครงการหรือ
โควตาพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ท้องถิ่นได้อีกด้วย
7. หลากมิติของการปรับกระบวนทัศน์และตัวแสดงทางการศึกษาในท้องถิ่น : วิเคราะห์จาก “หลักสูตร
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านขับซอ”
ทิศทางการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นได้คลี่คลายช่องทางและเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ นอกเหนือไปจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วม
ออกแบบจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นในห้วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กรณีของซอพื้นเมืองซึ่งมีสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานขึ้นในระหว่างปี
พ.ศ 2548-2551 เรื่อง “การส่งเสริมอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมไป
พัฒนา” ซึ่งได้ทาการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากผู้ร่วมจัดทา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปิน
แห่ ง ชาติ แ ละศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นด้ ว ยกระบวนการจั ด การความรู้ (knowledge management) ให้ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะนาไปจัดท าเป็น “สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การขับซอ” ในปีพุทธศักราช 2550 สาหรับจั ด
การศึกษาในช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ช่วงชั้นที่3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่4(มัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6) โดยอิ ง มาตรฐานการเรี ย นรู้ ต ากหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2544 (ส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2550)
ทั้งนี้ชุดเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย เอกสารแสดงโครงสร้างหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู้ รวมทั้ง
เอกสารประกอบการเรียนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Process) ผู้เขียนได้ย้อนทวน
และสอบทานชุดเอกสารหลักสูตร จึงพบข้อสังเกตที่น่าสนใจโดยจะขออภิปรายเป็นลาดับดังต่อไปนี้
๐ กระบวนการจัดเก็บให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการขับซอพื้นเมือง อยู่ในช่วง
ระยะเวลาอันสั้น เน้นกระบวนการสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านเพื่อถอด
จัดการองค์ความรู้เป็นวิธีการที่น่าสนใจ (และพบได้ค่อยข้างน้อยในกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในแวด
วงครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์) อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวพบข้อติติงในหลายประการ เช่น ทีมกระบวนกร
ในการจัดการความรู้เป็นนอกวัฒนธรรม (outsider) กระบวนการสื่อสารในขั้นตอนนี้จึงมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในรายละเอียดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับสารอันเป็นเนื้อหาสาระของจากผู้ให้ข้อมูลซอพื้นเมือง
๐ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาร่างหลักสูตรแม้จะมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร ถึง
อย่ า งไรก็ ต ามกลั บ ไม่ มี นั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น คนในวั ฒ นธรรม (insider) อั น จะสร้ า งความเข้ า ใจใน
ความสัมพันธ์ของความรู้เนื้อหาซอพื้นเมืองผนวกกับวิธีสอน (pedagogical content and knowledge)
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๐ องค์ประกอบของหลักสูตร ผังมโนทัศน์การเรียนรู้ คาอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเวลาของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้มีทิศทางมุ่งสถาปนาความเป็นมาตรฐานเกินไป ทว่าการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซอพื้ นเมืองนี้
ไม่สามารถกาหนดเวลาหรือเกณฑ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนและแน่นอน เพราะในทุกๆการ
เรียนรู้ปฏิบัติทักษะทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนั้น การเรียนรู้ควรเป็นไปภายใต้หลักการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง (self-directed Learning) มากกว่า
อีกทั้งผู้เขียนเห็นศิลปินซอรุ่นเยาว์ที่เติบโตขึ้น
จนมีชื่อเสียงและตาแหน่งแห่งที่ในแวดวงศิลปินซอนั้นล้วนผ่านการเรียนรู้แบบนาตนเองจนประสบผลสาเร็จ
ทั้งสิ้น
นอกจากนี้แล้ว การที่หลักสูตรได้กาหนดระยะเวลาในการเล่าเรียนที่มีความชัดเจนไว้ล่วงหน้าเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การประสบผลสาเร็จทางการเรียนรู้ ภูมิปัญญาอย่างเช่นซอพื้นเมืองตามแบบแผนของ
หลักสูตรท้องถิ่นเอง ได้อาศัยระเบียบ อานาจ การประเมินผลเพื่อตัดสินความสามารถของผู้เรียน การที่
กระบวนการของหลักสูตรได้กากับการเล่าเรียนซอพื้นเมืองในฐานะการบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น มีผลทาให้ภูมิปัญญาหรืซอพื้นเมืองเองมีฐานะในระดับต่ากว่าความรู้ที่
อยู่ในแบบแผนของกสารศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งในมิติขององค์ความรู้และมิติของคุณค่า ซึ่งหมายถึงว่า ซอ
พื้นเมืองในฐานะภูมิปัญญาซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง มีการปรับเปลี่ยนความรู้เพื่อ
การดารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ได้ถูกลดทอนลงให้เป็นผลผลิตของความรู้ที่สอนกันในโรงเรียนเท่านั้น ผู้เรียน
จึงเรียนรู้ได้เพียงผลผลิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ก็มิอาจนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงได้ ซึ่ง
ผู้เขียนยกให้เห็นข้อสังเกตขั้นต้นซึ่งมีข้อบ่งชี้ถึงสัญญาณด้านบอกที่ว่า “กระบวนทัศน์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติ
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ” ได้ขยับขยายมุ มมองและวิธีคิดทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รวมถึงเปิดหน้าตัวแสดงทางการศึกษาใหม่ๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว (สาลี
ทองธิว, 2544 :สาลี ทองธิว ,2545 และ สาลี ทองธิว, 2551)
นอกจากนี้ ผู้เขียนจะชี้เพิ่มเติมอีกว่าความอ่อนแอของโรงเรียนท้องถิ่น (ขาดแคลนบุคคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจหรือมีสมรรถนะทางการสอนศิลปวัฒนธรรม) ในการใช้หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
ขาดการเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์และกาเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบริบทในชุมชนท้องถิ่นกับ
โรงเรียน จะต้องวางฐานความเข้าใจและให้น้าหนักไปที่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่ต้องเสริมพลังอานาจ
(empower) ให้ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรมีทักษะในการหาข้อมูลจากท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อ
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นในเชิงลึก ตลอดจนสร้างบรรยายการของวัฒนธรรมในโรงเรียน
ท้องถิ่นให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู (Professional Learning Community ; PLC) ให้ได้เกิดการ
ยกระดับการพัฒนาความรู้ความเข้าในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ที่ผ่านมีผู้เขียนเห็นว่าการเสริมทักษะโดย
การจัดอบรมที่เน้นให้ความรู้หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิให้ให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย (Lecture)
หรือสร้างสถานการณ์ให้ครูฝึกทาเอกสารหลักสูตรในระยะเวลาสั้นๆ ตามที่ได้ปฏิบัติกันมานั้น มาสามารถทาให้
ครูเกิดความเข้าใจต่อองค์ความรู้และกระบวนถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นได้อย่างถ่องแท้
ทว่าผู้มีส่วนได้เสียงหน้าตาใหม่ๆในแวดวงการศึกษาท้องถิ่น โดยเฉพาะครูหรือนักการศึกษาที่อยู่ในแวดวง
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ศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นดอกเป็นผลจากกระแสธารการยกระดับศิลปวัฒนธรรมจากท้องถิ่นล้านนา
ในรองสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา ควรได้ มี ก ารทบทวนและตกผลึ ก ร่ ว มกั น ที่ จ ะแสดงพลั ง ในการท างานทาง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
ผู้เขียนจะได้นาเสนอในหัวข้อทิ้งท้ายต่อไป โดยจะวิเคราะห์ถึง “วาทกรรมปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่”
ที่ผ่านการฟูมฟัก บ่มเพาะมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา โดนเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวาระการเฉลิมฉลองอายุ
เมืองเชียงใหม่ครบ720ปี พลังดังกล่าวมีมากพอแค่ไหนที่จะนามาเป็นฐานในการขับเคลื่อน “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาพลเมืองท้องถิ่นเชียงใหม่” อันเป็นพลเมืองล้านนา และพลเมืองเพื่ออนาคต รวมถึงการจัดวางตาแหน่ง
แห่งที่ซอพื้นเมืองในบริบทสังคมที่มีภูมิทัศน์ความรู้ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไพศาลในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา
“ล้านนาคดีศึกษา” จะมีพลังที่จะอธิบายการเคลื่อนตัวของสังคมท้องถิ่นดังกล่าวอย่างไร
9. วาทกรรมเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา : ซอพื้นเมืองและอนาคตล้านนา(คดี) 4.0
ราวครึ่งทศวรรษก่อนหน้าวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ข้อเสนอเรื่องการ
กระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ได้ถูกรื้อฟื้นและหยิบจับกลับขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้ง พร้อมทั้งได้มีการเพิ่มเติมส่วนของ
รายละเอียดข้อมูลปลีกย่อย ข้อเสนอดังกล่าวถูกการขับเคลื่อนภายใต้ขบวน “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ที่นา
โดยนักพัฒนาองค์เอกชนและเครือข่ายแกนนาที่ใกล้ชิดและเคยก่อตัวร้อยรัดเป็นเครือข่ายเพื่อทางานพัฒนาใน
ระดับพื้นที่เชียงใหม่ มาในหลายทศวรรษก่อนหน้า ทุนทางสังคมที่เคยเป็นเครือข่ายดังกล่าวนี้ ได้รับการ
สนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (ธเนศวร์ เจริญเมืองและคณะ,
2555 ในเจษฎา โชติกิจภิวาทย์และวิทยากร บุญเรือง บรรณาธิการ) รวมทั้งได้มีการตกผลึกข้อเสนอว่าด้วยการ
กระจายอานาจสู่ ท้ อ งถิ่ น รวมถึงมี การเพิ่มเติมหลายประเด็ นสาคัญ ๆอันจะเกิ ดผลประโยชน์สูงสุ ด ให้ แ ก่
“พลเมืองเชียงใหม่”
ข้อเสนอการกระจายอานาจทางการศึกษา มีสัญญาบวกมานับตั้งแต่มีการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ที่กาหนดว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระ
ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” (อ้างถึงใน อมรรัตน์ วัฒนาธร, 2552) ซึ่ง
ข้อสนเทศส่วนหนึ่งซึ่งผู้เขียนได้สังเคราะห์จากเอกสารการทางานของเครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองที่ได้เสนอ
ทิศทางการปฏิรูปและกระจายอานาจทางศึกษามาสู่ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อย่างน่าสนใจทั้งในด้านการปรับ
กระบวนทัศน์การศึกษาที่เน้นการศึกษาเพื่อชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อสังคม โดยเปลี่ยนจากการ “จัดการศึกษา” สู่
“กระบวนการเรียนรู้” โดยเน้นให้มีการปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารและนโยบายการศึกษาทั้งยังเน้นย้า
ชัดเจนถึงแนวทางจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ในวิถีชุมชนและการจัดการการ
เรียนรู้โดยองค์กรชุมชน เป็นต้น
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กระแสธารการเคลื่ อนไหวเหล่ า นี้ ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นต้นทุนส าคัญ ในการสนทนาถกเถี ย งใน
ประเด็น“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเมืองเชียงใหม่” ที่ดาเนินขึ้นสืบเนื่องมาภายใต้คาขวัญที่ว่า “รักษ์วัฒนธรรม
ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” ของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา(Chiang Mai Education
Reform Alliance) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ซึ่งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่4 ปี
(2559- 2562) เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปีเพื่อระดมพลังและพัฒนากลไกความร่วมมือ
ของหน่วยงานทุ กภาคส่วนในพื้นที่เพื่อการจัดการศึกษาโดยมี 5 เป้าหมายขับเคลื่อน ได้แก่ 1.) สร้างความ
ภูมิใจในการเป็นพลเมืองเชียงใหม่ 2.) พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3.) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สัมมาชีพ 4.) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง และ 5.) สร้างเครือข่ายความร่ วมมือทุกภาคส่วนทั้ง
จังหวัด ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้หรือ AreaBased Education (ABE) ภายใต้“โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”
ทิศทางเคลื่อนไหวอันสืบเนื่องมาร่วมสองสามทศวรรษที่ฉายภาพให้เห็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมใน
สองทศวรรษหลังวาระ 700ปี เมืองเชียงใหม่ ได้มีการดีดขยับเพิ่มตัวมากขึ้นภายใต้บริบทพื้นที่ๆเปลี่ยนแปลงไป
พลังดังกล่าวได้สร้างความงอกงามไปยังสถาบันการอุดมศึกษาทั้งที่สังกัดรัฐและเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่นหรือโรงเรียนท้องถิ่นที่สมาทานอุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมให้ปรากฏตัวในพื้นที่โรงเรียนมาอย่าง
ล้มลุกคลุกคลานมาเมื่อก่อนหน้า รวมทั้งปัญญาชนท้องถิ่น นักวิชาการรุ่นใหม่ รวมทั้งกลุ่มคนผู้สนใจในแวดวง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นดอกผลที่เกิดขึ้นจาก นวัตกรรมทางสังคมท้องถิ่นในห้วงระยะเวลาสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาแทบทั้งสิ้นและก่อร่างสร้างงานทางปัญญาขึ้นมาอย่างมากมายบนพื้นที่เชียงใหม่ในหลายมิติ
ด้วยกัน และแน่นอนว่างานทางปัญญาเหล่านี้ได้มีส่วนในการสร้างและขยับขยายขอบฟ้าความรู้ในสังคมท้องถิ่น
ล้านนาให้แผ่กว้างออกไปอย่างไพศาล ประเด็นการนาเสนอเรื่องราวของท้องถิ่น จึงไม่ได้พาดผ่านแค่ประเด็น
การสืบทอด “สืบสานและสืบสารแห่งอดีต ” แต่เพียงเท่านั้น พลังทางวิชาการที่ร่วมอธิบายสังคมล้านนาทา
หน้าที่ๆจะกาหนดอนาคตตนเอา หรือ “สืบสานและสืบสารแห่งปัจจุบัน ” เพื่อที่จะก่อปั้น (Construction)
และกาหนดอนาคตของคนเมืองเชียงใหม่ โดยพื้นที่ทางการศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่ทั้งในเชิงสถาบันหรือเชิง
พื้นที่ของหลักสูตรนั้นก็ควรที่จะแบกรับเอาพันธกิจเหล่านี้
ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นการชี้ช่องให้ผู้มีส่วนได้เสียงทางการศึกษาท้องถิ่ นเชียงใหม่ได้มีการ “ยื้อแย่ง”
หยิบใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงหรือการวิจัยเพื่อทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ทาง
การศึกษาเพื่อการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปในอนาคตบนฐานเข้าใจต่อพลวัตทาง
สังคม วัฒนธรรม การเมือง และประวัติศาสตร์ท้ องถิ่นที่เชื่อมต่อกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมใน
ระดับมหภาค ทั้งยังจะเป็นพลังที่ช่วยให้เกิดการก้าวขยับไปข้างหน้าด้วยสติ ไม่สับสน และมีจุดยืนที่ชัดเจนเป็น
การสร้างจินตภาพแห่งอนาคตของท้องถิ่นตัวเองและคิดเชิงวิพากษ์ต่อประสบการณ์ทางการศึกษาทั้งในอดีต
ปัจจุบนั และอนาคตซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง (Pinar, 1976) จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ตาแหน่งแห่งที่ของซอพื้นเมืองในฐานะผลผลิตและสาระทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
95

13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THAI STUDIES
Contradiction, Controversy and Confusion of Lanna Historiography
15-18 JULY 2017, CHIANG MAI, THAILAND

เมื่อได้รับการผนวกให้เข้ามาสู่พื้นที่ของหลักสูตรท้องถิ่น ก็ควรมีลักษณะที่ต้องประมวลความรู้อย่างเป็นพลวัต
ต่อโลก สังคมและผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ควรมีการบูรณาการ
สาระจากศาสตร์ที่หลากหลายแต่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแนวนี้
ผู้สอนจะให้ภาพรวมทั้งหมดของข้อ ความรู้ที่ต้องเรียน ให้นักเรียนมองเห็นโครงสร้างใหญ่ของปัญหาที่จะต้อง
ช่วยกันแก้ไข ซึ่งนักเรียนจะร่วมมือกันค้นหา สืบสอบวิธีและรายละเอียดของข้อมูลที่จะทาให้เข้าใจถึงเนื้อหา
สาระและปัญหานั้นๆ
ท้ายที่สุดนี้ นิยามของหลักสูตรและการเล่าเรียนท้องถิ่นในยุคหลังสมัยใหม่ จึงมิใช่เพียงพื้นที่ในการยึด
กุมความรู้ที่เป็นท้องถิ่นตามมุมมองท้องถิ่นนิยม (Localism) เท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงหลักสูตรที่ควรให้คน
ท้องถิ่นได้รู้จักตนเอง เข้าใจในอัตลักษณ์ของตนเอง ที่สามารถเรียนรู้วัฒ นธรรมหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นแล้ว
สามารถประสานระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากลได้เป็นอย่างดีหรือที่เรียกว่า “โลกาเทศาภิวัตน์”
(Glocalization) ซึ่งเผยให้เห็นถึงรูปแบบการเคลื่อนตัวเข้าหากันอย่างหลากหลายของความรู้ ความคิด ความ
เชื่อทั้งในรูปแบบของการ ‘ปะทะ’ และการ ‘ประสาน’ หลอมรวมทางวัฒนธรรม การสังสรรค์อันสลับซับซ้อน
ระหว่างกัน เช่น การหยิบยืมวัฒนธรรมระหว่าง‘ความเป็นท้องถิ่น (Local)’ และ ‘ความเป็นโลก (Global)’
จนออกมาเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมลูกผสม (hybridity) (Steger, 2009 ใน วรพจน์วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2553:
131) ให้สามารถยืนหยัดหรือปรับตัวต่อรองได้ในพื้นที่หลักสูตรและสมรภูมิทางการศึกษาหรือสามารถเกิดการ
แทรกแซง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกระแสการพัฒนาภายนอกกับท้องถิ่นได้
10. สรุป
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ซอพื้นเมืองถูกทาให้มีลักษณะเป็นความรู้ท้องถิ่นที่เป็นทางการ ทั้งยัง
สร้างให้เกิดนวัตกรรมและปฏิบัติการทางการศึกษาบนฐานความเป็นท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระแสความ
เคลื่อนไหวในขบวนการก่อรูปทางสังคมที่นาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในระดับท้องถิ่น ปฏิบัติการทางการศึก ษา
ที่ผนวกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกท้าทายจากภูมิทัศน์ทางความรู้ซึ่งถูกสั่งสมในรอบหลายปีจากผู้มี
ส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาท้องถิ่น รวมถึงต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เคยผลักให้เกิดเครือข่าย
การศึกษาท้องถิ่นเชียงใหม่ที่ผ่านได้ลดพลังลง และเกิดพลังใหม่จ ากดอกผลของกระบวนการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะกลายมาเป็นพลังใหม่ที่จะสร้างคาอธิบายให้แก่สังคมท้องถิ่นล้านนา กระบวนการรื้อฟื้น
ความเป็นท้องถิ่นที่ก่อตัวขึ้นในพื้นที่ทางการศึกษาจึงไม่ได้ถูกผูกขาดความหมายอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่พื้นที่ของหลักสูตรและการเรียนท้องถิ่นเชียงใหม่ กลับมีนัยยะในฐานะที่เป็น “พื้นที่” ที่
กลุ่มพลังต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาร่วมกันช่วงชิง ยื้อแย่งในการสร้างความหมาย
เพื่อบรรลุผลประโยชน์และจุดมุ่งหมายทางการเมืองวัฒนธรรมของฝ่ายตน การพิจารณากิจกรรมทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่หลักสูตรทางการและหลักสูตรแฝงวัฒนธรรมดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
สร้าง (ทั้งที่เป็นการผลิตซ้า ผลิตใหม่และการจัดวางตาแหน่งแห่งที่ให้กับความรู้) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการประ
กอยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา ยังจะสามารถชี้ ให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจการปะทะ
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ประสานระหว่างกลุ่มพลังต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของการพัฒนา เติบโตของเมืองเชียงใหม่ในยุค
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ตาแหน่งทางศาสนาในสังคมไทใหญ่กับการสร้างความหมายใหม่ในปัจจุบัน
Changing meanings of religious titles in present-day Tai Yai society
ธรรศ ศรีรัตนบัลล์117
That Sriratanaban118
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ การใช้ตาแหน่งทางศาสนานาหน้า
นามของคนไทใหญ่ ภายใต้บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน พื้นที่ศึกษาได้แก่ชุมชนไท
ใหญ่ ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการศึกษาพบว่า ในยุคจารีต พุทธศาสนาได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างระบบควบคุมทางสังคม
ของคนไทใหญ่ (ไต/เงี้ยว) โดยพบว่ามีการใช้ตาแหน่งทางศาสนานาหน้านามอย่างเป็นระบบและมีการจัดลาดับ
ชั้น เช่น ผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างวัด ซึ่งจะได้รับตาแหน่งทางศาสนานานาหน้านามว่า “จอง” จะต้องผ่านการ
อยู่ในตาแหน่ง “ส่าง” มาก่อน ในสังคมไทใหญ่ตาแหน่งทางศาสนาทาหน้าที่บ่งบอกสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เป็นปัจจัยที่นาไปสู่การสร้างเครือข่ายทาง
สังคมและการค้าของชาวไทใหญ่ในยุคจารีต นอกจากนี้สังคมภายนอกยังรับรู้ความเป็นไทใหญ่ผ่านการใช้
ตาแหน่งทางศาสนานาหน้านามอย่างกว้างขวาง
กระบวนการทางพุทธศาสนา ซึ่งเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสื่อความหมายและสร้างระบบ
ควบคุมทางสังคมถูกแทนที่ด้วยกระบวนการอื่น ที่พัฒนาขึ้นพร้อมกับการเกิดรัฐสมัยใหม่และการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา การใช้ตาแหน่งทางศาสนา
นาหน้านามในสังคมไทใหญ่ถูกลดบทบาทลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 ในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีการรื้อฟื้นการใช้คานาหน้านามที่บ่งบอกถึงตาแหน่งทางศาสนา และพบว่าเป็นการ
สร้างความหมายใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเกิดขึ้นจากเงื่ อนไขสามประการ ได้แก่ ประการแรก พื้นที่
ของการใช้ตาแหน่งทางศาสนานาหน้านามจะถูกจากัดเฉพาะในพื้นที่ทางศาสนาหรือความเชื่อ โดยไม่ถูก
นาไปใช้เป็นชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์ดังเช่นในอดีต ประการที่สอง คานาหน้านามจะถูกนามาใช้ในกรณีที่
บุคคลนั้นไม่มีตาแหน่งหรือสถานะที่เชื่ อมโยงกับรัฐ ประการที่สาม ระบบการใช้คานาหน้านามมีกระบวนการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเชื่อของพุทธศาสนากระแสหลัก เช่น ความเชื่อเรื่องการบวชพระของชายไทย
นอกจากนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ได้รับรู้ความเป็นไทใหญ่ผ่านคานาหน้านาม
ดังเช่นในยุคจารีต แต่รับรู้ผ่านการนาเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในด้านอื่น
คาสาคัญ: ตาแหน่งทางศาสนา / ไทใหญ่
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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Abstract
This article aims to explain the changes in the use of Buddhist titles by Tai Yai people
under the changing social and economic contexts of modern-day Thailand. The subject of the
study is the Tai Yai community in Muang district, Maehongson province.
The study finds that in the traditional period Buddhism played a significant role in
establishing social control in the Tai Yai (Tai/Ngiew) community. It has been found that there
was a systematic use of religious titles, such as Sang, Jang, Jong, and Paga, which were arranged
in hierarchical order. The religious titles were not only used to convey a person’s socioeconomic status, but also as a means in controlling the conduct of the members of the
society. The religious titles were also employed as a tool for building social and trading
networks in the Tai Yai community. Furthermore, the use of religious titles was also widely
recognized as a form of Tai Yai identity by people outside the Tai Yai community.
The study finds that, with the rise of nation-state and the spread of capitalism in the
latter part of the 25th Buddhist century, the Buddhist customs which were once used to convey
meanings and establish social control have been replaced by other processes, resulting in the
continual decline in the use of religious titles in the Tai Yai community. However, since the
decade 2530’s there has been a revival of the use of religious titles in Maehongson province,
where the titles have been attached new meanings and are used under the following
conditions. First, the use of religious titles is only restricted to religious and belief-related
occasions, and is no longer officially recognized. In other words, the religious titles are no
longer registered in the population registration system as they once were. Secondly, the
religious titles are only applied in the case that the person does not possess a governmentrelated title or rank. Lastly, the use of religious titles has been adapted to conform with the
mainstream Thai Buddhist beliefs, such as beliefs relating to Thai men entering monkhood.
The study also finds that the Tai Yai religious titles are no longer recognized by other ethnic
groups interacting with Tai Yai people, instead nowadays the Tai Yai identity is recognized
through other forms of representations.
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ความนา
เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาวไทใหญ่ที่ก่อรูปขึ้นตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 บริเวณชายแดนด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชุมชนไทใหญ่ดังกล่าวมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากชุมชนหมู่บ้านของ
ชาวไทใหญ่ปลายพระราชอาณาเขต ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนเมื่ อ พ.ศ. 2517 และมี
สถานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2456 119 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีชาวไทใหญ่เป็นประชากรหลัก และสามารถเข้าถึงทรัพยากรของรัฐได้มากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์อื่น
ในพื้นที่เดียวกัน อิทธิพลของรัฐไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องความเป็นไทยที่ดาเนินการผ่านการปกครอง
การศึ ก ษา หรื อ ศาสนา 120 ส่ ง ผลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ กระบวนการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องชาวไทใหญ่ ใ นพื้ น ที่ เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ซึ่งต่อมามีสถานะเป็นคนไทยเชื้อสายไทใหญ่
กระแสท้องถิ่นนิยมและการรื้อฟื้นความเป็นท้องถิ่นที่เติบโตขึ้นในช่วงทศวรรษ 2530- 2540 ส่งผลให้
ชาวไทใหญ่ในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน พยายามรื้อฟื้นความทรงจาโดย “ตาแหน่งทางศาสนา” เป็นประเด็นหนึ่ง
ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ และมี ค วามพยายามในการที่ จ ะรื้ อ ฟื้ น เพื่ อ น ากลั บ มาใช้ ใ หม่ สิ่ ง ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การเลือกที่จะรื้อฟื้นการใช้ตาแหน่งทางศาสนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการของ
คนไทใหญ่ที่จะสร้างตัวตนโดยอ้างอิงกับระบบตาแหน่งทางศาสนาซึ่งเป็นระบบที่เคยมีพลังในยุคจารีต ใน
ขณะเดียวกันก็พบว่าการเลือกใช้ตาแหน่งทางศาสนาเกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มคนที่ไม่มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในสังคมสมัยใหม่ เช่น ครู อาจารย์ หมอ พยาบาล ยิ่งไปกว่านั้น การให้ความหมายต่อตาแหน่งทาง
ศาสนายังแปรเปลี่ยนไป โดยตาแหน่งทางศาสนาของชาวไทใหญ่ถูกอธิบายและให้ความหมายใหม่ผ่านการรับ
เอาแนวคิดด้านความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาจากรัฐไทย อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เป็ น ต้ น บทความนี้ จึ ง มุ่ ง ที่ จ ะอธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ช าวไทใหญ่ ในพื้ น ที่อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน
พยายามรื้อฟื้นการใช้ตาแหน่งทางศาสนานาหน้านามเพื่อสร้างพื้นที่และนิยามความเป็นไทใหญ่ รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการอธิบายความหมายของตาแหน่งทางศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคจารีต
1. ชื่อ: สัญลักษณ์แทนตัวของคนไทใหญ่
ในวรรณกรรมพื้นบ้านของภาคเหนือ มักจะพบเห็นตัวละครซึ่งเป็น “ชาวเงี้ยว” หรือชาวไทใหญ่ มี
บทบาทโดดเด่น เช่น “ส่างนันตา” ในละครซอเรื่องน้อยใจยา เช่นเดียวกับในบันทึกความทรงจาหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นภาคเหนือ อาทิ ประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัย บ่อยครั้งที่พบว่ามีชาวเงี้ยวมา
เกี่ยวข้อง เช่น “ส่างส่า” ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นาชาวบ้านบุกเข้าไปพบครูบาศรีวิชัย ขณะถูกกักบริเวณใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2528). ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน: องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน. หน้า 75-78.
120 สายชล สัตยานุรักษ์. (2550). คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม “ความเป็นไทย” เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มติชน. หน้า 7-16
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วัดพระธาตุหริภุญไชย หรือทายกทายิกาที่มาร่วมทาบุญก่อสร้างถาวรวัตถุกับ ครูบาศรีวิชัย เช่น จองเมธา
(จ.พะเยา) หรือกรณีของขุนกันชนะนนท์ คหบดีคนสาคัญซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ก็เป็นชาว
ไทใหญ่ที่รู้จักกันในนาม “ส่างกั่นนะ”121 ในส่วนของเอกสารทางราชการ ก็พบว่ามีการกล่าวถึงชาวไทใหญ่ เช่น
การระบุชื่อชาวไทใหญ่ในทะเบียนราษฎร เช่น นายจองคาส่วย122 เป็นต้น
ในการรับรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนไทใหญ่มาช้านาน เช่น ไทยวน (คนเมือง) ชื่อของ
คนไทใหญ่เป็นสิ่งสาคัญที่ทาหน้าที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นเป็นคนไทใหญ่ โดยเฉพาะคานาหน้าชื่อของชายชาว
ไทใหญ่ที่มักจะขึ้นต้นด้วยคาว่า “ส่าง” ดังคากล่าวของคนเมืองหรือชาวโยนว่า “หมู่ที่ชื่อว่า ส่างๆ อย่าง
ส่างอ่อง ส่างคา หมู่นี้เป๋นจ๊าดเงี้ยวเจื๊อเงี้ยวตึ้งนั้นนะ” (พวกที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคาว่าส่าง พวกนี้ล้วนเป็นชาวเงี้ยว
หรือมีเชื่อสายเงี้ยวหรือไทใหญ่แทบทั้งสิ้น)123 หรือคากล่าวที่ว่า พ่อเลี้ยงไม้ที่เป็นเงี้ยวนี้ชื่อเขาจะเป็น ลุงจอง ปู่
จอง เช่น จองนันตา หมู่ นี้เป็นหมู่มีเงินแล้วแป๋งวัดแป๋งวา หมู่ที่ชื่อว่าจองนาหน้าส่วนใหญ่เป็นคนมีเงินมี
ฐานะ124 ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวไทใหญ่ในยุคจารีต รับรู้ถึงความเป็นไทใหญ่
ผ่าน “คานาหน้าชื่อ” ซึ่งมีที่มาจากตาแหน่งทางศาสนาของชาวไทใหญ่
สาหรับชาวไทใหญ่ ชื่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล สามารถจาแนกองค์ประกอบได้ 2 ส่วน ได้แก่
คานาหน้านามที่ใช้บ่งบอกสถานภาพและชื่อจริง ในส่วนของคาบอกสถานภาพซึ่งนิยมใช้นาหน้าชื่อจริง อาจ
จาแนกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานภาพทางเพศ สถานภาพที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน และสถานภาพที่
ได้รับจากการมีตาแหน่งทางศาสนา
ประการแรก นับตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก สถานภาพของชาวไทใหญ่จะถูกให้ความหมายผ่านเพศ โดยจะเรียก
คานาหน้าชื่อเด็กชายว่า “จาย” และจะเรียกคานาหน้าชื่อเด็กหญิ งว่า “นาง” หรือ “ญิง” คานาหน้านามที่
จาแนกด้วยเพศ นิยมใช้เรียกตั้งแต่ช่วงวัยเด็กและอาจใช้เรื่อยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เช่น จายทุนละ จายคาข่อง
นางแสงจิ่ง นางจ๋ามตอง หรือจนกว่าบุคคลนั้นจะมีสถานภาพใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ประการที่สอง
สถานภาพที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการทางาน เช่น ปู่ก๊าง (ผู้ใหญ่บ้าน) ปู่เห็ง (กานัน) จเร (อาลักษณ์)
สล่า (หมอ) แก่ผ าย (ผู้ ดูแ ลการจัดการน้าในระบบเหมืองฝาย) เช่น จเรทุนแข่ง สล่าทุนส่า ลุงก๊างหลาว
ประการสุ ด ท้ า ย สถานภาพที่ ไ ด้ รั บ จากการมี ต าแหน่ ง ทางศาสนา อาทิ ต าแหน่ ง ส่ า ง ต าแหน่ ง จ อง เช่ น
ส่างนันตา จองคายอด
ในส่วนของชื่อจริงของชาวไทใหญ่ การตั้งชื่อของชาวไทใหญ่จะตั้งโดยใช้ความรู้จากคัมภีร์ทักษา ชื่อ
ของชาวไทใหญ่จะถูกตั้งให้สอดคล้องกับวันเกิด ซึ่งสัมพันธ์กับหมวดอักษรในคัมภีร์ทักษา เช่น นางส่า ซึ่งเกิด
วันศุกร์ มีชื่อตามหมวดอักษรตามหลักทักษาได้แก่ ส และ ฮ (သ ႁ) นอกจากนี้ชื่อของชาวไทใหญ่นิยมตั้ง
จากภาษาไทใหญ่เอง เช่น คาเหลิน คาหอม หลาวแสง จ๋ามเปา หรือตั้งจากภาษาพม่า เช่น เมี๊ยะจิ่ง เต็งส่วย
พระอานันท์ พุทธธัมโม. (2533). ประวัติของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย. ลาพูน: ณัฐพลการพิมพ์.
หนังสือประจาตัวคนในบังคับของอังกฤษของนายจองคาส่วย ออกให้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2455
123 สัมภาษณ์ นางพัน บ้านสันทรายหลวง ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
124 สัมภาษณ์ นายจันทร์ตุ้ย สมฤทธิ์ ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
121
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องยุ้น และในกรณีของชายชาวไทใหญ่ที่ผ่านการบวชเรียน อาจใช้ชื่อที่ได้รับจากการตั้งฉายาในขณะบวชเรียน
ซึ่งเป็นภาษาบาลี เช่น เต่หวิ่งต๊ะ กั่นจ๊ะนะ วิหม่าละ กอวิต๊ะ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ชื่อของชาวไทใหญ่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนสาคัญ คือ คานาหน้านามซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอก
สถานภาพ และชื่อจริงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนตัวบุคคล สาหรับคนไทใหญ่แล้ว คานาหน้าชื่ อมีความสาคัญต่อ
การอธิบายความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ เพราะทาหน้าที่สะท้อนให้เห็นสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ประการ
สาคัญในยุคจารีตที่พุทธศาสนามีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทใหญ่ สถานภาพและบทบาทของคนไทใหญ่ที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญ เพราะแสดงถึงความเป็นผู้ป ฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และจะ
ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคม ทาให้ตาแหน่งทางศาสนามีความสาคัญในสังคมไทใหญ่มาอย่างสืบเนื่อง
2. ตาแหน่งทางศาสนาในสังคมไทใหญ่
ในโลกพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่ ระบบตาแหน่งทางศาสนาถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดระบบความสัมพันธ์
ของคนในสังคมผ่านการอุปถัมภ์พุทธศาสนา ในขณะเดี่ยวกันก็ถูกใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของผู้คนที่อยู่ใน
ระบบดังกล่าว เนื่องจากสังคมต่างคาดหวังให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตาแหน่งทางศาสนาที่ใช้นาหน้านามชาวไทใหญ่สามารถจาแนกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ตาแหน่งทางศาสนาที่ ได้จาก
การบวช และตาแหน่งทางศาสนาที่ได้จากการถวายวัตถุทาน
2.1 ตาแหน่งทางศาสนาที่ได้จากการบวช
การบวชเป็นหน้าที่สาคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทใหญ่ การบวชมีสองประเภทคือ การบรรพชาเป็น
สามเณร (เจ้าส่าง) และการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ (เจ้าจาง) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบรรพชาหรืออุปสมบท
จะได้รับตาแหน่งทางศาสนาในตาแหน่ง “ส่าง” และ “จาง” ดังนี้
การบรรพชาเป็นสามเณรกับตาแหน่ง “ส่าง” ในยุคจารีตพบว่าชาวไทใหญ่ให้ความสาคัญกับการ
บรรพชาเป็นเณรมากกว่าการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลทางการศึกษาและช่ว งวัยของแรงงานใน
การผลิต พิธีกรรมปอยส่างลองซึ่งเป็นพิธีบรรพชาสามเณรของไทใหญ่จึงได้รับความสาคัญเป็นอย่างมากใน
ฐานะพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสถานะของเด็กชาย บิดามารดา และผู้ให้การอุปถัมภ์พิธีกรรม ในส่วนของเด็กชาย
เมื่อเปลี่ยนสถานะจากฆราวาสสู่เพศบรรพชิต จะมีสถานเป็นสามเณรหรือ “เจ้าส่าง” และเมื่อลาสิกขาบทจะ
ได้รับตาแหน่งนาหน้านามว่า “ส่าง” ซึ่งเป็นตาแหน่งทางศาสนาเบื้องต้นของชาวไทใหญ่
ไม่เพียงแต่ผู้บรรพชาเป็นสามเณรเท่านั้น ตาแหน่ง “ส่าง” ยังเกี่ยวข้องกับบิดามารดาของผู้บวช
รวมถึงผู้ให้การอุปถัมภ์ในการบวชซึ่งเรียกว่า “พ่อข่าม” และ “แม่ข่าม” ด้วย กล่าวคือ หลังจากพิธีกรรมปอย
ส่างลองเสร็จสิ้นลงและส่างลองได้เปลี่ยนสถานะเป็น “เจ้าส่าง” หรือสามเณรโดยสมบูรณ์แล้ว บิดาและมารดา
รวมถึงพ่อข่ามแม่ข่าม (พ่อบวชและแม่บวช หรือพ่อออกแม่ออก) จะได้รับการยกย่องให้ได้รับคานาหน้านามว่า
“พ่อส่าง” และ “แม่ส่าง” ในกรณีของบิดาซึ่งอาจเคยเป็น “ส่าง” มาก่อนแล้ว จะได้รับการยกย่องอย่างเป็น
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ทางการจากสังคมว่า “พ่อส่าง” ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศที่สูงขึ้น และในกรณีของผู้หญิงซึ่งไม่มีโอกาสได้บวชใน
พุทธศาสนา การได้รับการยกย่องเป็น “แม่ส่าง” นอกจากจะเป็นเกียรติยศที่ได้รับจากสังคมแล้ว ยังเป็นบันได
ขั้นสาคัญที่จะทาให้สามารถเป็นเจ้าภาพในการทาบุญที่มีอานิสงส์มากขึ้นได้ ทั้งนี้เพราะสังคมไทใหญ่มีความ
เชื่อว่า การเป็นเจ้าภาพทาบุญที่ได้อานิสงส์มาก เช่น การเป็นเจ้าภาพบวชพระ การเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สร้าง
เจดีย์ สร้างวัด จะไม่สามารถทาได้ ซึ่งในกรณีของผู้ชายต้องเคยผ่านการบวชเรียนเป็นสามเณรหรือมีสถานะ
เป็น “ส่าง” มาก่อน และในกรณีของผู้หญิงต้องเคยเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสามเณรหรือเป็น “แม่ส่าง” มา
ก่อน มิฉะนั้นจะเกิดความไม่เป็นมงคลเรียกว่า “เคิก” หรือ “อุบาทว์” จะส่งผลให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการทาบุญ
นัน้ เกิดอาการเจ็บป่วย อายุสน้ั มีชวี ติ ไม่เจริญรุง่ เรือง หรืออาจมีสติวปิ ลาสได้ในภายหลัง ความเชือ่ ดังกล่าวเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้ชาวไทใหญ่นิยมนาบุตรหลานเข้าบรรพชาเป็นสามเณรผ่านพิธีกรรม
ปอยส่างลอง และในกรณีของผู้ที่ไม่มีบุตรก็นิยมรับเอาบุ ตรชายของผู้อื่นมาบรรพชาเป็นสามเณร เพราะจะทา
ให้มีสถานะเป็น “พ่อข่าม-แม่ข่าม”ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับตาแหน่ง “ส่าง” ซึ่งนอกจากจะได้รับการยอมรับจากสังคม
แล้ว ในด้านของความเชื่อยังจะสามารถดารงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยการเป็นเจ้าภาพทาบุญในพุทธ
ศาสนาในระดับที่สูงยิง่ ขึ้นไปได้อีกด้วย
เนื่องจากตาแหน่ง “ส่าง” เป็นตาแหน่งทางศาสนาเบื้องต้นที่ชาวไทใหญ่พึงมี ในอดีตจึงพบว่ามีการใช้
คานาหน้านามชาวไทใหญ่ด้วยคาว่า “ส่าง” อย่างแพร่หลาย และกลายเป็นที่รับรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ชาว
ไทใหญ่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในมุมมองของคนภายนอก อาจกล่าวได้ว่าชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ส่าง” เป็นอัตลักษณ์
ที่แสดงถึงความเป็นไทใหญ่ในยุคจารีต
การอุปสมบทกับตาแหน่ง “จาง” ในยุคจารีตการอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีจานวนน้อย ส่วนใหญ่
คือผู้ที่เคยผ่านการเป็นสามเณรและมีความปรารถนาจะศึกษาพระธรรมอย่างแท้จริง ในกรณีของการเป็น
เจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ บิดามารดา รวมถึงพ่อข่าม แม่ข่าม ของผู้ที่เข้ารับการอุปสมบท จะได้รับการยก
ย่องให้มีตาแหน่ง “พ่อจาง” และ “แม่จาง” อย่างไรก็ดี หากผู้ที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุลาสิกขาออกมาจะ
ได้รับตาแหน่ง “จาง” หรือ “หนาน” นาหน้านาม โดยความนิยมในการใช้อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละท้องถิ่น
ทั้งนี้เนื่องจากในสังคมไทใหญ่มีทั้งนิกายโยน (เกิงโยน) และนิกายม่าน (เกิงม่าน) 125 อย่างไรก็ดี ในอดีตการ
อุปสมบทพระภิกษุมีจานวนไม่มากนัก ดังนั้นตาแหน่ง “จาง” จึงไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าใดนัก ด้วยเหตุนี้เมื่อจะ
มีผู้ตั้งใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ มักจะขอรับเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบท (พ่อข่าม แม่
ข่าม) ร่วมกับบิดามารดาที่แท้จริงของผู้บวช ซึ่งนอกจากจะได้รับอานิสงส์ตามความเชื่อแล้ว ยังเป็นการเลื่อน
สถานภาพจากตาแหน่ง พ่อส่าง - แม่ส่าง ไปสู่ตาแหน่ง พ่อจาง-แม่จาง ซึ่งเป็นสถานภาพที่สูงกว่าเนื่องจากการ

ธรรศ ศรีรัตนบัลล์. (2558). เกิงโยน เกิงม่าน: การปรับตัวของนิกายสงฆ์ในสังคมไทใหญ่ กรณีหมู่บ้านผาบ่อง อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน.วารสาร
ข่วงผญา, 10, หน้า 151-171.
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บวชพระได้อานิสงส์มากกว่าการบวชเณร 126 ด้วยเหตุนี้ ในยุคจารีตผู้ที่มีสถานภาพดังกล่าวส่วนใหญ่จึ งเป็นผู้มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และได้รับการยกย่องในชุมชนนั้นๆ
2.2 ตาแหน่งทางศาสนาที่ได้จากการถวายวัตถุทาน
เมื่อชาวไทใหญ่มีสถานภาพเบื้องต้นผ่านการยกย่องให้มีตาแหน่ง “ส่าง” หรือ พ่อส่าง-แม่ส่าง นาหน้า
นามแล้ว จะสามารถแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการทานุบารุงพุทธศาสนาด้วยการถวายวัตถุทานที่
สัมพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการถวายวัตถุทานที่สาคัญแต่ละ
ประเภทจะถูกผลิตซ้าอย่างต่อเนื่องผ่านพิธีกรรมการ “ถ่อมลีก” หรือฟังธรรมซึ่งเป็นวรรณกรรมร้อยกรอง เช่น
ต่านะซากเส่ นะรุป๊ะเต้ซะกยาม ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมที่แสดงอานิสงส์ของการถวายวัตถุทานต่างๆ ไว้โดยละเอียด
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อชาวไทใหญ่ได้ทาบุญถวายวัตถุทานที่สาคัญแล้ว ยังจะได้รับการยกย่องให้มีตาแหน่งทาง
ศาสนานาหน้านาม ดังนี้
วัตถุทานที่ถวายในพุทธศาสนา
ผู้สร้างพระพุทธรูป
ผู้สร้างวัด/จอง (วิหาร-กุฏิ)
ผู้ถวายต้นตะเป่ส่า ต้นเวชยันตรา
ผู้สร้างสถูป
ผู้สร้างคัมภีร์/พระธรรม
ผู้ถวายผ้ากฐิน
ผู้สร้างส้วมถาน (เวจกุฎี)
ผู้สร้างบันได
ผู้สร้างสะพาน
ผู้สร้างศาลา
ผู้สร้างแท่นบัลลังก์พระ
ผู้สร้างตู้หนังสือ
ผู้สร้างธรรมาสน์
ผู้สร้างพระเจดีย์
ผู้สร้างโบสถ์
ผู้สร้างรางริน

ตาแหน่งทางศาสนา
พะราตะก่า
จอง
หลอย
หลอย
ลายใส, ลายคา, จ่าก่า
ส่างกาน
ระอิ่ง
ส่างหว่าง, กิงส่างหว่าง
ต้า(ท่า), โข(ขัว)
ซะลอบ
ตางแก
เพิก
กูค่ า
จาตี่
สิ่ม
ลิน

ในคัมภีร์นะรุป๊ะเต่ซะกยาม กล่าวว่า การนาบุตรหลานของผู้อื่นบรรพชาเป็นสามเณรได้อานิงสงส์ 4 กัป และการนาบุตรหลานของผู้อื่น
อุปสมบทเป้นพระภิกษุได้อานิสงส์ 8 กัป
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ผู้เป็นเจ้าภาพเสากุฏิวิหาร
ผู้เป็นเจ้าภาพไม้แป
ผู้เป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรเจดีย,์
ร่มทอง(ทีคา), ร่มขาว(ทีเผือก)

เสา
แป๋
ที

คติเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพถวายวัตถุทานของชาวไทใหญ่สามารถจาแนกได้เป็น 2 ลักษณะ โดย
ลั ก ษณะแรก เป็ น ลั ก ษณะของการถวายวั ต ถุ ท านที่ เ กิ ด จากการเรี่ ย รายจากคนเป็ น จ านวนมาก เรี ย กว่ า
“ต่านะอะมยา” คือเป็นวัตถุทานของหน้าหมู่หรือของสาธารณชนที่ได้ร่วมกันถวาย ไม่ได้จากัดว่าเป็นของ
บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บกั บ ปั จจุ บั น อาจเปรี ย บได้ กั บ การตั้ ง กองกฐิ น หรือ ผ้ า ป่า เพื่ อ สร้ า ง
ถาวรวัตถุ ผู้ท าบุญ ในลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกย่องให้ใช้ตาแหน่งทางศาสนาตามวัตถุ ทานนั้นๆ
นาหน้านาม เพราะไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียว แต่ยังคงเชื่อว่าจะได้อานิสงส์ในการทาบุญตามที่ระบุไว้ใน
คัมภีร์ตามความเชื่อ
ลักษณะที่สอง เป็นลักษณะของการถวายวัตถุทานที่มีผู้ปวารณารับเป็นเจ้าภาพ เรียกว่า “เจ้าต่านะ”
คือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจรวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะเป็นผู้ดาเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การ
จัดหาหรือการจัดสร้างจนสาเร็จเรียบร้อยถึงการประกอบพิธีถวายทานไว้ในพุทธศาสนา ในกรณีนี้ผู้เป็นเจ้าภาพ
ต้องประเมินสถานภาพของตนว่ามีศักยภาพที่จะดาเนินการได้หรือไม่ เช่น การสร้างพระพุทธรูป 1 องค์ ผู้เป็น
เจ้าภาพจะต้องเป็นผู้สละปัจจัยในการสร้างพระ ดาเนินการก่อสร้างหรืออัญเชิญมาจากโรงหล่อพระ เป็น
เจ้าภาพในพิธีกรรมพุทธาภิเษก ถวายข้าวมธุปายาส ตลอดถึงเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเฉลิมฉลอง(งานปอย)
ด้วยแนวคิดดังกล่าวทาให้การทาบุญเป็นเจ้าภาพวัตถุทาน จึงเป็นเรื่องใหญ่และมีความสาคัญต่อชีวิตของชาวไท
ใหญ่ การทาบุญถวายวัตถุทานต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจานวนมาก ชาวไทใหญ่จานวนไม่น้อยเก็บหอมรอมริบเพื่อ
จะได้ทาบุญใหญ่สักครั้งในชีวิต ดังเช่นการสร้าง “จอง” หรือวัด ซึ่งเป็นการทาบุญที่ต้องใช้ปัจจัยทั้งกาลังทรัพย์
และกาลังคนเป็นจานวนมาก สะท้อนให้เห็นสถานภาพของผู้เป็นเจ้าภาพว่าต้องมีทั้งสถานะทางเศรษฐกิจและมี
บารมี กล่าวคือ อาคารศาสนสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวไทใหญ่เรียกว่า “จอง” ส่วนใหญ่
สร้างด้วยไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่หาง่ายในท้องถิ่น ประกอบด้วย จองพารา (วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป) จอง
ตาน (อาคารสาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) จองสังฆะหรือจองหวุนเจ้า (กุฎิ) จองซอม (หอฉัน) จองไพ
(โรงครัว) จองส่างหว่าง (บันได)127 อาคารทั้งหมดนี้จะถูกสร้างเป็นกลุ่มอาคาร เชื่อมต่อกันด้วยพื้นและรางลิน
และจัดแบ่งพื้นที่ตามลาดับความสาคัญด้วยระดับของพื้นและหลังคา ชาวไทใหญ่ที่มีฐานะและมีศรัทธาในพุทธ
ศาสนาที่เป็นเจ้าภาพสร้าง “จอง” หรืออาคารดังกล่าว 1 หลัง จะได้รับการยกย่องให้มีสถานภาพใหม่โดยมีคา
นาหน้านามว่า “จอง” ซึ่งมาจากคาว่า “จองตะก่า” หมายถึงผู้มีศรัทธาสร้างอาคาร 1 หลัง หากเป็นชายจะ
ได้รับการยกย่องว่า “พ่อจอง” และหากเป็นหญิงจะได้รับการยกย่องเป็น “แม่จอง” อาทิ จองสังฆะหรือจอง
127
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หวุนเจ้าของวัดก้าก่อ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าภาพผู้สร้างคือ พ่อเฒ่าจองสิระสาและครอบครัว
สร้างถวายเมื่อ จ.ศ. 1282 (พ.ศ. 2463)128 หรือจองสังฆะ ของวัดหัวเวียงที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2516 ซึ่งพระญาณ
วีรากร เล่าว่า พ่อเฒ่าจองยะ นาวิกวาณิชย์ ผู้เป็นเจ้าภาพสร้างจองสังฆะ ของวัดหัวเวียง เมื่อ พ.ศ. 2516
เนื่องจากอาคารหลังดังกล่าวมีขนาดใหญ่ เป็นอาคารไม้สักกว้าง 6 เมตร (2ห้อง) ยาว 21 เมตร (7 ห้อง) มีคน
ถามพ่อเฒ่าว่าเตรียมเงินไว้พอแล้วหรือ พ่อเฒ่ากล่าวว่ า ถ้าเงินหมดก็ไม่เป็นไรจะขายบ้านมาทาบุญ แต่ตน
อยากให้จองสาเร็จเร็วๆ เพราะตนอายุมากแล้วเกรงว่าจะไม่ทันได้หยาดน้าถวายทาน จะเสียเงินเท่าไหร่ไม่
เป็นไร แต่ขอให้จองเสร็จตนก็สบายใจ 129 ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการทาบุญในลักษณะที่เป็น “เจ้าต่านะ”
เป็นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งในชีวิตของชาวไทใหญ่ อย่างไรก็ดีการทาบุญในลักษณะดังกล่าวจะไม่มีการ
เรี่ยไร แต่ผู้มีจิตศรัทธารายอื่นๆ สามารถร่วมทาบุญได้
จะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าภาพถวายวัตถุทานหรือ “เจ้าต่านะ” ของชาวไทใหญ่ ผู้รับเป็นเจ้าภาพต้องมี
ความพร้อม ประการแรก ต้องเคยผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรหรือเป็นเจ้าภาพการบรรพชาสามเณร (ส่าง/
พ่อส่างแม่ส่าง) มาก่อน ประการที่สอง ต้องมีความพร้อมด้านทุนทรัพย์ ประการที่สาม ต้องมีเครือข่ายทาง
สังคมที่จะมา “โฮ่มกิ๋นโฮ่มหลู่” (ร่วมทาบุญ) ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการมาร่วมบริจาคปัจจัยเป็นจานวนมากแต่
หมายถึงการมาช่วยเหลือร่วมเป็นสักขีพยานในการทาบุญ และการเปลี่ยนสถานภาพทางศาสนาใหม่ตามวัตถุ
ทานที่ได้ถวายนั้นๆ
หลังจากได้รับตาแหน่งทางศาสนาแล้ว สังคมจะเรียกชื่อตาแหน่งทางศาสนานาหน้านามบุคคลนั้น
เช่น ภายหลังจากที่ ลุงส่างยะ ได้ถวายทานจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวเมื องต่างยกย่องท่านเป็น “ลุงจองยะ”
หรือในกรณีของ พ่อส่างโพหย่า เจ้าภาพผู้สร้างพระมหามัยมุนี (เจ้าพาราละแข่ง) และวิหาร ณ วัดหัวเวียง
ภายหลังได้รับการยกย่องว่า “พ่อจองโพหย่า” เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าในบางกรณีชื่อของบุคคลถูกตัด
ออกไปคงเหลือเฉพาะตาแหน่งทางศาสนาเท่ านั้น เช่น ลุงตางแก ครูหมอลีกไตหรือปราชญ์คนสาคัญของชาว
ไทใหญ่ (พ.ศ.2467 - 2560) เดิมชื่อ “จายยี”่ ต่อมาใน พ.ศ. 2493 ได้เป็นเจ้าภาพถวาย “ตางแก” หรือบัลลังก์
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานของวัดที่เมืองน้าคา รัฐฉาน ประเทศพม่า จึงได้รับการยกย่องให้มีตาแหน่ง
“ตางแก” นาหน้านามเป็น “ตางแกจายยี่” แต่ด้วยตาแหน่ง “ตางแก” ไม่มีผู้ใดได้รับเท่าใดนัก ประกอบกับชื่อ
“ลุงตางแกจายยี่” มีมากถึง 5 พยางค์ ในเวลาต่อมาสังคมจึงตัดชื่อท่านออกเหลือเพียง “ลุงตางแก” ทั้งนี้
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกขาน และได้นาชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นนามปากกาว่า “ลุงตางแก” เป็นที่รับรู้ว่าหมายถึงลุง
ตางแกจายยี่สืบมาถึงปัจจุบัน 130 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทใหญ่เลือกที่จะใช้ชื่อตาแหน่งทางศาสนาในการ

จารึกรายนามเจ้าภาพสร้างจองสังฆะ วัดก้าก่อ ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2463)
สัมภาษณ์ พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตสังวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
130 ฮ่างแก้ว ปี๋กอนคา (2551). เอกสารที่ระลึกในการจัดงานปอยปี๋กอนคา เมืองป๋างโหลง รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ เข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/sao.sukham/photos?lst=100008026308326%3A100002252316238%3A1499691007&source_ref=p
b_friends_tl
128
129
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นาเสนอตัวตน นัยหนึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการเป็นผู้ปฏิบัติตนตามครรลองของโลกพุทธศาสนาของชาว
ไทใหญ่
อย่างไรก็ดี จากหลั กฐานจารึกฐานพระพุทธรูปและจารึกการสร้างวัดจานวนมากจะพบว่า ในอดีต
นอกจากการใช้ตาแหน่งทางศาสนาในการแสดงสถานภาพทางสังคมแล้ว ในกรณีของผู้ที่มีตาแหน่งทางการ
ปกครอง นิยมระบุคานาหน้านามที่แสดงถึงตาแหน่งทางการปกครองของตน เช่น จารึกฐานพระพุทธรูปพระ
ประธานวัดปางหมู ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ระบุว่า “พะราตะก่า” หรือเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปมีนามว่า
“ก๊างน้อยสุรวงศ์”131 ตาแหน่ง “ก๊าง” เป็นตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หรือจารึกฐานพระพุทธรูปวัดแม่สะงา อายุราว
120 ปี ระบุชื่อผู้สร้างคือ “ปู่สึ่งโหลงและนายสึ่งโหลง”132 ตาแหน่ง “สึ่ง” อาจเปรียบเทียบได้กับตาแหน่ง
กานันในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าในกรณีที่บุคคลมีตาแหน่งทางการปกครอง ชาวไทใหญ่จะให้ความสาคัญ
มากกว่าตาแหน่งทางศาสนา เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่แสดงถึงการมีสถานะเป็นชนชั้นปกครอง มีอานาจในการ
บริหารจัดการสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชอบธรรม ยิ่ง ไปกว่านั้น การที่ผู้ปกครอง ได้เข้ามามีบทบาท
ในการทาบุญสร้างวัตถุทานในพุทธศาสนา ยังเป็นการเสริมสร้างสถานภาพให้สูงยิ่งขึ้นไปด้วย ตามคติการเป็น
ผู้นาที่ดีของชาวไทใหญ่คือนอกจากการเป็นผู้ปกครองครองซึ่งเป็นเรื่องของทางโลก เป็นการบริหารจัดการชีวิต
ความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้ว ผู้ปกครองยังต้องทาหน้าที่ “อ๋อนกิ๋นอ๋อนหลู่” คือเป็นผู้นาในการทาบุญเพื่อชีวิตที่ดี
ในโลกหน้าอีกด้วย
3. พ่อข่าม – แม่ข่าม: การสร้างเครือข่ายผ่านพิธีกรรมการบวช
สังคมไทใหญ่ได้สร้างความเชื่อและระบบตาแหน่งทางศาสนา โดยในระดับเบื้องต้นต้องสัมพันธ์กับการ
บรรพชาสามเณร ซึ่งมักจะกระทาผ่านพิธีกรรมปอยส่างลอง ซึ่งนอกจากจะมี พ่อส่าง-แม่ส่าง ที่เป็นบิดามารดาของเด็กชายที่เข้าพิธีปอยส่างลองแล้ว ยังส่งผลให้เกิดชุดความสัมพันธ์อีกชุดหนึ่งในสังคมไทใหญ่เรียกว่า
“พ่อข่าม-แม่ข่าม” หมายถึงบุคคลที่ให้การอุปการะเป็นเจ้าภาพในการบวช กล่าวคือ การจัดปอยส่างลองผู้เป็น
เจ้าภาพซึ่งมีบิดามารดาเป็นต้น ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการจัดงานค่อนข้างสูง ในบางครอบครัวที่ฐานะไม่ดีนักจึงมีผู้
มีฐานะดีกว่าขอรับเป็นเจ้าภาพอุปการะ ซึ่งจะเข้ามาดูแลจัดการเสมือนว่าเป็นบุตรของตนเอง เด็กชายที่ได้รับ
การอุปการะก็จะเคารพนับถือเหมือนเป็นพ่อ -แม่คนที่สอง บางรายเมื่อบรรพชาและลาสิกขาบทออกมาแล้ว
ต้องไปอาศัยอยู่บ้านพ่อข่ามแม่ข่ามและได้รับส่วนแบ่งมรดกด้วย นอกจากนี้ในครอบครัวที่ไม่มีบุตรหรือไม่มี
บุตรชาย นิยมไปขออุปการะบุตรชายของครอบครัวอื่ นหรือญาติที่มีบุตรชายหลายคน เพื่อนาเข้าสู่พิธีกรรม
ปอยส่างลอง เพราะปรารถนาในอานิสงส์ตามความเชื่อที่ถูกปลูกฝัง ซึ่งนอกจากกุศลตามความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาแล้ว บุคคลที่ได้เป็นเจ้าภาพปอยส่างลองยังมีสถานะเทียบได้กับ “พระพรหม” ตามตานานและยังเป็น
การปรับเลื่อนสถานภาพเป็น “พ่อส่าง-แม่ส่าง”ด้วย นางประนอม ติลกุล (แม่เฒ่าเจ่ง) เล่าว่า เมื่อตนอายุ 18
131
132

จารึกรายนามเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปวัดปางหมู ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2432)
จารึกรายนามเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปวัดแม่สะงา ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ม.ป.ป.)
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ปี ได้เก็บหอมรอมริบและรับเป็น “แม่ข่าม” ส่างลอง 1 รูป ดังนั้นตนจึงมีสถานะเป็น “แม่ส่าง” ตั้งแต่ก่อน
แต่งงานมีครอบครัว 133 เช่นเดียวกับ นางประยงค์ สิทธิเวช (แม่เฒ่าโย๊ะ) ก่อนแต่งงานได้รับเป็นเจ้าภาพ
บรรพชาสามเณร ดังนั้นจึงมีสถานภาพเป็น “แม่ส่างโย๊ะ” และภายหลังเมื่อ “ลูกข่าม” ลาสิกขาบทออกมา
แต่งงานมีครอบครัว ก็ให้ความเคารพนับถือไปมาหาสู่เสมือนญาติผู้ใหญ่ และมาทาพิธีกั่นตอ (ดาหัว) ทุกปี
ในช่วงเดือนห้าและเดือนสิบเอ็ดตามประเพณีของชาวไทใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า ในกลุ่มผู้หญิงชาวไทใหญ่ที่ไม่มี
โอกาสได้บวชเรียน ผู้หญิงจึงพยายามที่จะทางานและเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
ซึ่งจะทาให้มีสถานภาพเป็น “แม่ส่าง” ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับผู้ชายที่ผ่านการบวชเรียน สามารถทาบุญใน
ระดับที่สูงขึ้นไปได้ และในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถ
รู้จักเก็บออมทรัพย์สินเงินทอง และมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีตาม
แนวคิดในยุคจารีตของชาวไทใหญ่
นอกจากนี้ระบบพ่อข่าม-แม่ข่าม ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางแรงงานและเศรษฐกิจในสังคมไทใหญ่
ประการแรก การรับอุปการะเป็น “พ่อข่าม-แม่ข่าม” สามเณรจะมีสถานะเป็น “ลูกข่าม” ซึ่งเปรียบเสมือน
สมาชิกใหม่ในครอบครัวของพ่อข่ามแม่ข่ามด้วย ดังนั้นเมื่อสามเณรลาสิกขาบทจากเพศบรรพชิต ความสัมพันธ์
ระหว่าง “ลูกข่าม” กับ “พ่อข่าม-แม่ข่าม” จะเป็นไปในลักษณะของคนในครอบครัวเดียวกัน เมื่อมีกิจกรรมที่
ต้องใช้แรงงาน เช่น การลงแขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว การจัดการปอย ลูกข่ามและครอบครัวของลูกข่ามจะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย กล่าวได้ว่าชุดความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นการเพิ่มสมาชิกที่เป็นแรงงานทาง
การเกษตรให้กับครอบครัวนั้นๆ ด้วย และในกรณีของครอบครัวพ่อข่ามแม่ข่ามที่ทาการค้า หลักจากลูกข่ามลา
สิกขาบท มักจะเข้าไปช่วยเหลือการค้าของครอบครัวและพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่ายทางการค้าด้วย เช่น
กรณีของพ่อจองโพหย่า วณิชกุล คหบดีคนสาคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่ง รับช่วงทาสัมปทานป่าไม้ขอนสัก มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะ พ่อข่าม – ลูกข่าม กับผู้รับสัมปทานที่เป็นชาวไทใหญ่ที่เมืองมะละแหม่ง หลังจากลา
สิกขาแล้วจึงรับช่วงทาไม้ในเขตป่าแม่ฮ่องสอนและส่งไปขายต่อให้พ่อข่ามซึ่งทาไม้และมีความสัมพันธ์กับ
โรงเลื่อยที่เมืองมะละแหม่ง134
อนึ่ง ในชุดความสัมพันธ์ดังกล่าว ในกรณีที่ “แม่ข่าม” มีอายุห่างจาก “ลูกข่าม” ไม่มากนัก และแม่
ข่ามยังไม่ออกเรือนมีครอบครัว เมื่อลาสิกขาบทออกมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่ข่ามและลูกข่ามได้พัฒนาสู่การ
เป็นคู่ชีวิต ดังเช่น นางจิ่ง(นามสมมติ) ที่อายุห่างจากลูกข่ามประมาณ 9 ปี เนื่องจากตนยังไม่ได้แต่งงานเมื่อลูก
ข่ามลาสิกขาบทแล้วได้เข้ามาช่วยงานที่บ้านของตน ต่อมาเกิดเป็นความรัก ความผูกพันและแต่งงานกันใน
ที่สุด135 แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่มากนัก และย่อมเป็นที่ติฉินนินทาจากสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง
สังคมไทใหญ่ก็อธิบายว่าทั้งคู่ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันมาจึงได้เป็น แม่ข่าม-ลูกข่าม และได้เป็นสามีภรรยากันใน
ที่สุด
สัมภาษณ์ นางประนอม ติลกุล บ้านถนนประดิษฐ์จองคา ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์ บ้านเลขที่ 32 ถนนสิงหนาทบารุง ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
135 สัมภาษณ์นางจิ่ง (นามสมมติ) บ้านท้าวบุญเรือง ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง “พ่อข่าม-แม่ข่าม” กับ “ลูกข่าม” ที่เริ่มต้นจากการประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันคือการสร้างสมความดีเพื่อภพภูมิที่ดีก ว่าในโลกหน้าและ
พระนิพพาน ทาให้ชุดความสัมพันธ์ของกลุ่มคนดังกล่าวเป็นไปในลักษณะที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และนาไปสู่
การสร้างเครือข่ายทั้งด้านแรงงานและเศรษฐกิจที่สาคัญในยุคจารีต
4. ตาแหน่งทางศาสนา : การสร้างความหมายใหม่ในสังคมไทใหญ่แม่ฮ่องสอน
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกจัดให้เป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด ทาให้ประชาการชาวไทใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลั กในพื้นที่ เป็นกลุ่ม
คนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่รัฐจัดสรรมาให้ได้มากที่สุด แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไทยที่ดาเนินการผ่าน
ระบบการศึกษาและพุทธศาสนาส่งผลอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาของชาวไทใหญ่
ยิ่งไปกว่านั้น ผลจากการจัดการศึกษาของรัฐไทยส่งผลให้ชาวไทใหญ่ที่ได้รับการศึกษามีความคิดและสานึกใน
ความเป็นคนไทย และนาไปสู่การเกิดชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นชนชั้นใหม่ทางสังคมที่มีบทบาททางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในเวลาต่อมา136 กลุ่มคนดังกล่าวมีวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นอิสระ และไม่ถูกยึดโยงด้วย
กระบวนการทางพุทธศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นสถานภาพใหม่ที่เกิดขึ้นจากการได้รับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ โดยเฉพาะการเข้ารับราชการ ทาให้ตาแหน่งทางศาสนาถูกลดความสาคัญลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น
การเข้าสู่ระบบการศึกษาทาให้ลูกหลานชาวไทใหญ่นิยมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยกลางมากขึ้น เช่น นางเต็งเมี๊ยะ
(เกิ ด เมื่ อ พ.ศ.2475) มี ชื่ อ เป็ น ภาษาไทยว่ า “นั น ทา” นางจ่ า (เกิ ด เมื่ อ พ.ศ. 2478) มี ชื่ อ ภาษาไทยว่ า
“พัลภา”137 ความนิยมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยกลางแทนที่ภาษาไทใหญ่ห รือภาษาพม่า ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง และอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันไม่มีคนไทใหญ่ที่ตั้งชื่อด้วยภาษาไทใหญ่แล้ว
อย่างไรก็ดีในช่วงก่อนทศวรรษ 2500 พบว่าชาวไทใหญ่จานวนไม่น้อยใช้ชื่อบรรพบุรุษที่ประกอบด้วย
ตาแหน่งทางศาสนามาตั้งนามสกุล กล่าวคือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช 2456 ขึ้น138 ส่งผลให้ชาวไทใหญ่ที่มีสถานะเป็นประชาชนไทยเริ่ม
ตั้งนามสกุล และพบว่าจานวนไม่น้อยตั้งนามสกุลจากชื่อของบรรพบุรุษที่ประกอบไปด้วยตาแหน่งทางศาสนา
และชื่อจริง เช่น จองโน จองสาม จองแหลง จ่าก่าซื้อ นางสุรีย์ จองเต่ยะ (พงษ์สิริโชติ) กล่าวว่า สมัยก่อนตอน
มีการตั้งนามสกุล หลายคนนิยมใช้ชื่อพ่อเฒ่าที่มียศมี เกียรติมาตั้ง นามสกุล ถ้าพ่อเฒ่าใครเป็น “จองอุ๊ บ
พะก่า”139 ก็เอามาตั้งนามสกุล เช่น นามสกุลจองเต่ยะ เป็นชื่อของพ่อเฒ่าจองเต่ยะ เมื่อก่อนพ่อเฒ่าค้าขายพอ
สรัสวดี อ๋องสกุล. (2551). ประวัติศาสตร์ล้านนา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: อัมรินทร์. หน้า 553
สัมภาษณ์ นางพัลภา เครือทราย บ้านเลขที่ 24 ถนนสิงหนาทบารุง ตาบลจองคา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
138 พระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช 2456. (2455, 22 มีนาคม). ราชกิจานุเบกษา. หน้า 283-288.
139 คาเรียกคหบดีชาวไทใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์พุทธศาสนา โดยเฉพาะการสร้างวัด (จอง)
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มีฐานะและได้ทาบุญสร้างวัด ชาวบ้านชาวเมืองจึงเรียกว่าพ่อจอง 140 การนาชื่อบรรพบุรุษที่มีตาแหน่งทาง
ศาสนาซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมไทใหญ่มาตั้งเป็นชื่อสกุล สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ
ตาแหน่งทางศาสนายังมีพลังและมีคุณค่าต่อสังคมไทใหญ่ แต่ ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพบว่าหลาย
ครอบครัวได้ทาการเปลี่ยนนามสกุลเป็นภาษาไทย เช่น กรณีของครอบครัวจองเต่ยะ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2554 ได้
เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น “พงษ์สิริโชติ” โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นภาษาไทยที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย
ยิ่งไปกว่านั้นการที่บุตรหลานในครอบครัวต้องเข้าไปทางานในเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ นามสกุลที่
เป็นภาษาไทยจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ในการดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
การเคลื่ อ นตั ว เข้ า มาในประเทศไทยของไทใหญ่ พลั ด ถิ่น จากรั ฐ ฉาน ที่ เ พิ่ ม ปริ ม าณมากขึ้น ตั้ งแต่
ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา และในเวลาต่อมารัฐมีนโยบายในการจัดทาบัตรประจาตัว ประกอบกับการเกิดไท
ใหญ่พลัดถิ่นรุ่นที่สองและรุ่นที่สามที่เกิดในประเทศไทย ทาให้ต้องมีการตั้งนามสกุล โดยพบว่าไทใหญ่จานวน
ไม่น้อยตั้งนามสกุลจากชื่อบรรพบุรุษ ซึ่งมีคาระบุตาแหน่งทางศาสนาปรากฏอยู่ด้วย เช่น ส่างหลู่ ส่า งหลาว
จองแหลง จางคา141 ทาให้เห็นว่าปัจจุบันระบบตาแหน่งทางศาสนายังคงมีบทบาทต่อสังคมชาวไทใหญ่ในรัฐ
ฉาน
ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าตาแหน่งทางศาสนา ที่เคยใช้นาหน้านามของชาวไทใหญ่ค่อยๆ ถูกลดบทบาท
ลงและแทนที่ด้วยสถานภาพที่เกิดจากการดาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เช่น คุณครู อาจารย์ ร้อยตารวจ
นายแพทย์ และกล่าวได้ว่าหลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา การใช้ตาแหน่งทางศาสนาเริ่มเลือนรางไปจากสังคม
ไทใหญ่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ดี กระแสท้องถิ่นนิยมและการรื้อฟื้นความเป็นท้องถิ่นที่ขยายตัวอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษ 2540142 รวมถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ซึ่งมีหลายมาตราที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชนและท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เป็นการเอื้อให้เกิดการสร้างสานึกท้องถิ่นนิยม 143 แนวคิดดังกล่าว
ส่งผลให้ชาวไทใหญ่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเริ่มรื้อฟื้นความเป็นไทใหญ่ของตน โดยปรากฏการณ์การรื้อฟื้นการใช้
ตาแหน่งทางศาสนา โดยเฉพาะตาแหน่ง “ส่าง” และตาแหน่ง “จาง” เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจ ดังนี้
“บัตรเชิญ” กับการรื้อฟื้นความทรงจาเกี่ยวกับตาแหน่ง “ส่าง” ในพิธีกรรมปอยส่างลอง
แม้ว่าในปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ตาแหน่งทางศาสนาในการกาหนดสถานภาพทางสังคมจะถูก
แทนที่ด้วยสถานภาพอื่น ส่งผลให้ความสาคัญเกี่ยวกับการจัดลาดับชั้นทางศาสนาที่เริ่มต้นด้วยตาแหน่ง “ส่าง”
เริ่มเลือนรางไปจากสังคมไทใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ามพิธีกรรมปอยส่างลอง ซึ่งเป็ นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน
สถานะของเด็กชายชาวไทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องยังคงถูกจัดขึ้นทุกๆ ปี โดยหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดพิธีกรรมปอยส่างลอง ผ่านการสนับสนุน
สัมภาษณ์ นางสุรีย์ พงษ์สิริโชติ (จองเต่ยะ) บ้านเลขที่ 64 ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สัมภาษณ์ พระอัญชัย อาภากโร วัดร่าเปิง ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
142 พัฒนา กิติอาษา. (2546). มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
143 ชัยพงษ์ สาเนียง. (2551). พลวัตการสร้างและการรับรู้ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ พ.ศ. 2445-2549. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาประวัติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 164-165.
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งบประมาณและอานวยความสะดวกในการจัดงาน 144 พิธีกรรมปอยส่างลองถูกสร้างให้มีความหมายใหม่แทน
ความหมายเดิมคือการบรรพชาสามเณรเพื่อบวชเรียนในพุทธศาสนาและการเปลี่ยนสถานะของเด็กชายและผู้ที่
เกี่ยวข้องสู่การเป็นพิธีกรรมเพื่อนาเสนออัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน145
ในพิธีกรรมดังกล่าว พบว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ชาวไทใหญ่พยายามรื้อฟื้นความทรง
จาเกี่ยวกับความหมายของพิธีกรรมปอยส่างลอง โดยเฉพาะการอธิบายว่าพิธีกรรมดังกล่าวเป็นพิธีกรรมที่จะ
เปลี่ยนสถานะของ บิดามารดา ตลอดถึงพ่อข่ามแม่ข่าม ให้มีตาแหน่ง “ส่าง” อย่างไรก็ดี ตามคติในยุคจารีต ผู้
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะได้รับการยกย่องให้มีตาแหน่ง “ส่าง” ก็ต่อเมื่อได้ส่างลองได้บรรพชาเป็นสามเณรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ทว่าในปัจจุบันเมื่อพิธีกรรมปอยส่างลองจบลง ตาแหน่ง “ส่าง” ก็จะไม่ถูกกล่าวถึงอีกเลย
จนกว่าจะมีพิธีกรรมดังกล่าวอีกครั้งในขวบปีต่ อไป ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าชาวไทใหญ่ได้นาเอาคาว่า “พ่อส่าง-แม่
ส่าง” ไปใช้ในการพิมพ์ “บัตรเชิญ” ที่ระบุกาหนดการจัดงานสาหรับเจ้าภาพนาไปเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมา
ร่วมงาน โดยการพิมพ์จะจัดพิมพ์ด้วยภาษาไทย แต่มีลักษณะพิเศษกล่าวคือ การระบุชื่อเจ้าภาพนิยมใช้คาว่า
พ่อส่าง และแม่ส่าง แทนคาว่านายและนาง แต่ในกรณีที่ผู้เป็นเจ้าภาพมีคานาหน้านามที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทาง
ราชการ เช่น นายแพทย์ อาจารย์ ร้อยตารวจ พันตรี จะไม่ระบุตาแหน่งทางศาสนาแต่จะระบุตาแหน่งหน้าที่
ทางราชการแทน เนื่องจากเป็นสถานภาพที่มีลักษณะเป็นทางการและได้รับการยอมรับทั่วไปในสังคม
ดังกล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าการรื้อฟื้นความทรงจาเกี่ยวกับตาแหน่ง “ส่าง” ถูกนาเสนอผ่านบัตรเชิญ
ซึ่งเป็นการนาเสนอแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต ประการสาคัญจะเห็นได้ว่าแม้มีความพยายามในการจะใช้
ตาแหน่งทางศาสนาในพื้นที่พิธีกรรมปอยส่างลอง แต่ด้วยลั กษณะของตาแหน่งทางศาสนาที่ไม่มีพลังในการ
อธิบายมากพอ จึงถูกใช้เฉพาะในกลุ่มของผู้ไม่มีสถานภาพอื่นทางสังคม เช่น สถานภาพจากตาแหน่งทางที่ทาง
ราชการ

สัมภาษณ์ นายปกรณ์ จีนาคา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2557). แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560. เข้าถึงได้จาก
http://board.maehongson.go.th/viewforum.php?f=53&sid=a8cd720117a4cbb098c4249c575623fa
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ภาพที่ 1 บัตรเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีกรรมปอยส่างลอง หมู่บ้านผาบ่อง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. 2560
พ่อจาง-แม่จาง: ตาแหน่งเดิมกับความหมายใหม่ในสังคมไทใหญ่
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จะพบว่าในพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนไทใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการใช้คานาหน้านามว่า “พ่อจาง” และ “แม่จาง” เพิ่มมากขึ้น และกล่าวได้ว่า
ตาแหน่ง “จาง” เป็นเพียงตาแหน่งเดียวที่ยังคงนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้มีปัจจัยที่เอื้อให้ตาแหน่งดังกล่า
วสามารถปรับตัวให้ธารงอยู่ได้ในปัจจุบัน ประการแรก อิทธิพลของความคิดเรื่องการอุปสมบทพระภิกษุที่ได้รับ
อิทธิพลจากส่วนกลาง (รัฐไทย) ผ่านกระบวนการสร้างความเป็นไทยทั้งการศึกษาและการปฏิรูปพุทธศาสนา
ทาให้แนวคิดเกี่ยวกับการบวชของคนไทใหญ่แปรเปลี่ยนไป กล่าวคือ แม้ว่าชาวไทใหญ่จะยังให้ความสาคัญกับ
การบรรพชาสามเณรผ่านพิธีกรรมปอยส่างลองมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดี่ยวกันชาวไทใหญ่ก็รับเอาแนวคิด
เรื่องชายไทยควรอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนคุณบิ ดามารดาเมื่ออายุครบบวชคือ 20 หรือ 21 ปี ด้วย
เหตุนี้ชาวไทใหญ่จึงให้ความสาคัญกับการบวชพระมากขึ้นด้วย แม่จางอุไร กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไตส่วนใหญ่เป็น
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พ่อจางแม่จาง กันมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่เป็นพ่อส่างแม่ส่าง เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆ ก็นิยมบวชพระ
ต่างจากเมื่อก่อนไม่ค่อยนิยมบวชพระ146
ประการที่สองการรื้อฟื้นความทรงจาเรื่องการใช้ตาแหน่งทางศาสนานาหน้านาม ถูกนามาใช้ในกลุ่ม
ชาวไทใหญ่ที่ไม่มีสถานภาพทางสังคมที่ได้จากการทางาน ในการเลือกใช้ตาแหน่งทางศาสนากลับพบว่าชาว
ไทใหญ่นิยมใช้ตาแหน่ง “จาง” ซึ่งเป็นตาแหน่งทางศาสนาที่ได้ จากการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ โดย
จานวนหนึ่งไม่ได้คานึงว่าตนเคยผ่านการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทสามเณรมาก่อนหรือไม่ กรณีดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าชาวไทใหญ่รับความความเชื่อเกี่ยวกับการบวชพระภิกษุเข้ามาปรับใช้ เป็นการให้ความหมายใหม่กับการ
เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุซึ่งถูกให้ความสาคัญมากกว่าการบรรพชาสามเณร
เกี่ยวกับการใช้คานาหน้านามว่า “พ่อจาง-แม่จาง” พบว่า กลุ่มผู้อาวุโสเป็นกลุ่มสาคัญที่ริเริ่มนามาใช้
โดยเริ่มต้นจากการใช้ในกิจกรรมทางศาสนา เช่น การประกาศรายนามเจ้าภาพที่ร่วมทาบุญให้แก่วัด ต่อมาเมื่อ
ได้รับความนิยมเพิ่ม มากขึ้น ในพิธีกรรมงานศพ ในกรณีที่ผู้ได้รับเชิญให้ไปวางผ้าบังสุกุลไม่มีตาแหน่งทาง
ราชการแต่มีสถานะเป็น “พ่อจาง-แม่จาง” พิธีกรจะประกาศชื่อโดยใช้คาว่าพ่อจางแม่จางนาหน้านาม ซึ่งสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ได้รับเกียรติมากกว่าการใช้คาว่า นาย นาง หรือคุณ พ่อจางหยิ่น วนาภรณ์ กล่าวว่า การ
อยู่ในสังคมไต คนเป็นพิธีกรหรือโฆษกต้องทาความเข้าใจ ถ้าเขาเป็นพ่อจางแม่จางต้องให้เกียรติเขา จะไป
เรียกชื่อเขาเป็นนายเป็นนางบางทีก็ไม่เหมาะ บางคนถึงกับแสดงความไม่พอใจเลยก็มี147 นอกจากนี้ในกิจกรรม
ที่ มี ลั ก ษณะกึ่ ง ทางการ เช่ น การพิ ม พ์ ห น้ า ซองบั ต รเชิ ญ เพื่ อ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ การระบุ ชื่ อ ในการเป็ น
คณะกรรมการจัดตั้งองค์ผ้าป่า กฐิน ก็นิยมระบุคานาหน้านามว่าพ่อจางแม่จาง ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่
บุคคลผู้นั้นด้วย
จะเห็นได้ว่าสังคมไทใหญ่ไม่เพียงแต่เลือกตาแหน่ง “จาง” มาใช้ผ่านการให้ความหมายใหม่ซึ่งได้รับ
แนวคิดจากรัฐไทยเท่านั้น แต่ในปฏิบัติการดังกล่าวจะเห็นว่าคนไทใหญ่เลือกที่จะสร้างความหมายและพื้นที่
ใหม่ให้แก่กลุ่มตนผ่านการนิยามว่าเป็นบุคคลที่มีตาแหน่งทางศาสนา ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบ
ใหม่ในสังคมปัจจุบัน
บทส่งท้าย
ในยุคจารีตตาแหน่งทางศาสนาเป็ นระบบที่สร้างขึ้นและมีประสิทธิภาพในการจัดลาดับชั้นตลอดถึง
กาหนดตาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคมไทใหญ่ ผ่านการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยการทานุบารุง
พุทธศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นระบบตาแหน่งทางศาสนายังเป็นปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การสร้างเครือข่ายด้านแรงงาน
ทางการเกษตรและเครือข่ายทางการค้าผ่านชุดความสัมพันธ์แบบพ่อข่าม-แม่ข่าม ในพื้นที่ชุมชนไทใหญ่ อาเภอ
เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่ออานาจของรัฐไทยและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไทยได้แผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่
146
147

สัมภาษณ์ นางอุไร ยอดประทุม บ้านผาบ่อง ตาบลผาบ่อง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สัมภาษณ์ นายเย็น วนาภรณ์ บ้านผาบ่อง ตาบลผาบ่อง อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ดังกล่าวและเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางที่มี วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ยึดโยงกับ
พุทธศาสนามากนัก ทาให้ระบบตาแหน่งทางศาสนาซึ่งเคยมีพลังในการควบคุมและมีความหมายต่อการ
กาหนดตาแหน่งแห่งที่ของคนไทใหญ่ค่อยๆ ถูกลดบทบาทลง อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านยังพบว่าคน
ไทใหญ่มีความทรงจาเกี่ยวกับตาแหน่งทางศาสนา และยังคงให้ความสาคัญอยู่บ้าง สะท้อนผ่านการนาชื่อบรรพ
บุรุษที่ประกอบด้วยตาแหน่งทางศาสนาและชื่อจริงมาตั้งนามสกุล
ตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา กระแสท้องถิ่นนิยมและกระแสรื้อฟื้นความทรงจาในท้องถิ่นซึ่งขยาย
ตัวอย่างมาก ส่งผลให้ชาวไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามรื้อฟื้นความทรงจาเกี่ยวกับความเป็นไท
ใหญ่ของตนในรูปแบบต่างๆ ความทรงจาเกี่ยวกับเรื่อง “ตาแหน่งทางศาสนา” เป็นชุดความทรงจาหนึ่งที่พบว่า
ชาวไทใหญ่มีความพยายามในการรื้อฟื้น อย่างไรก็ดีพบว่า การรื้อฟื้นระบบการใช้ตาแหน่งทางศาสนาไม่อาจ
ทาได้ทั้งหมด เพราะเงื่อนไขทางสั งคมและเศรษฐกิจหลายประการไม่เอื้ออานวย เช่น ตาแหน่งจอง ซึ่งผู้ที่จะ
ได้รับตาแหน่งดังกล่าวต้องเป็นเจ้าภาพในการสร้าง “จอง” หรือวัดแต่เพียงผู้เดียว แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของวัดได้แปรเปลี่ยนจากกลุ่มอาคารขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันกลายเป็นอาคารหลังใหญ่เ พียง
หลังเดียวซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์มากเกินกว่าที่บุคคลหรือครอบครัวจะเป็นเจ้าภาพได้ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าชาวไท
ใหญ่ พยายามรื้อฟื้นตาแหน่งทางศาสนาอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ตาแหน่ง “ส่าง” และ “จาง” อย่างไรก็ดี
ตาแหน่งทั้งสองกลับถูกนามาใช้ผ่านการสร้างความหมายแบบใหม่ โดยในกรณีของตาแหน่ง “ส่าง” ถูกนามาใช้
ผ่ า นการพิ ม พ์ บั ต รเชิ ญ เพื่ อ สื่ อ ความหมายให้ เ ห็ น ว่ า พิ ธี ก รรมปอยส่ า งลองเป็ น พิ ธี ก รรมที่ ท าให้ ค นได้ รั บ
สถานภาพใหม่ แต่ในขณะเดียวกันตาแหน่ง “ส่าง” กลับไม่ถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายเช่นในอดีตเพราะถูกมอง
ว่าเป็นตาแหน่งที่ได้จากการบวชเณร ซึ่ งมีอานิสงส์น้อยกว่าการบวชพระ แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ชาวไท
ใหญ่ได้รับจากสังคมไทย(ภาคกลาง) ซึ่งให้ความกับการบวชพระมากกว่าการบวชเณร และจากแนวคิดดังกล่าว
ส่งผลให้ชาวไทใหญ่ในปัจจุบันนิยมที่จะใช้ตาแหน่ง “จาง” อย่างแพร่หลาย ทาให้ตาแหน่งดังกล่าวเป็นเพียง
ตาแหน่งเดียวที่ถูกเลือกนามาใช้ในปัจจุบัน
ท้ายที่สุดจะเห็นได้ว่าในกระบวนการรื้อฟื้นความทรงจาไม่อาจคงสภาพของความหมายของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไว้ได้ทั้งหมด ดังเช่นกรณีของตาแหน่งศาสนาในสังคมไทใหญ่ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนความหมายเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในแต่ละยุคสมัยและเอื้อให้สังคมนั้นใช้ประโยชน์สิ่งนั้นให้ได้มาก
ที่สุด
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