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 ก 

คาํนํา 

 

วิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ9 าโขง เป็นวิชาเอกบงัคบัในหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาประวติัศาสตร์ (หลกัสูตร 2561) ซึK งวิชาดงักล่าวคือ วิชาประวติัศาสตร์ลา้นนา ในหลกัสูตรเดิม (2556) 

ทั9งนี9 คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรของสาขาวิชาฯ มีความเห็นร่วมกนัว่า การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนานั9นมี

ความสําคญัอย่างยิKง ทั9งต่อการทาํความเขา้ใจอดีตและการทาํความเขา้ใจความเปลีKยนแปลงของลา้นนาปัจจุบนั 

การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา และการวิจยัปัญหาในประวติัศาสตร์ลา้นนายงัคงเป็นพนัธกิจสาํคญัของนกัวิชาการ 

นกัวิจยัโดยเฉพาะในภาคเหนือ อีกทั9งคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก็ให้ความสําคญัต่อการสร้าง

และขยายพรมแดนความรู้ดา้นลา้นนาออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

อนึKงความเปลีKยนแปลงของลา้นนา ในฐานะทีKเป็นส่วนหนึKงของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะ

อย่างยิKงเริKมมีการกล่าวถึงความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ลา้นนาในมิติทางประวติัศาสตร์

สัมพนัธ์กบัภูมิภาคลุ่มแม่นํ9 าโขง ลุ่มแม่นํ9 าสาละวิน ค่อนขา้งมาก ทั9งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม จาํเป็นอยา่งยิKงทีKองคค์วามรู้ดา้นลา้นนาจาํเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัความเปลีKยนแปลงดงักล่าว อีกทั9ง

เพืKอเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาในการเป็นพลเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และของโลกใน

อนาคต 

การเรียนการสอนวิชานี9ตามหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ (2561) ยงัเนน้ และให้ความสาํคญักบัแนวพินิจต่าง ๆ 

ในการทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนา และเนืKองจากเป็นเรืKองใหม่ทีKนกัศึกษาตอ้งอาศยัฐานในการอ่าน การทาํ

ความเขา้ใจ ทั9งแนวพินิจทีKหลากหลาย และเนื9อหาทีKกวา้งและลึกขึ9น จาํเป็นอยา่งยิKงทีKผูส้อน ผูรั้บผิดชอบกระบวน

วิชา ตอ้งจดัทาํตาํราเพืKอใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวิชาดงักล่าว 
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บทที$ 1 
บทนํา 

 
ตาํราประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ8 าโขง เป็นงานเขียนภายใตโ้ครงการผลิตตาํราของคณะ

มนุษยศาสตร์ อาศยังบประมาณรายได ้ปีงบประมาณ 2562 มีชืLอโครงการคือ ตาํราประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่นํ8 าโขง (Textbook of History of Lanna and the Greater Mekong Subregion) โดยตาํราเล่มนี8 เขียนขึ8นเพืLอ

ใชป้ระกอบการเรียนการสอนในกระบวนวิชา 004282 ตามหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ 

พ.ศ. 2561  

 
1.1 ตําราประวติัศาสตร์และการสร้างความเข้าใจเกี:ยวกบัประวติัศาสตร์ 
 ประวติัศาสตร์ลา้นนาเป็นหนึLงในกระบวนวิชาทีLนกัศึกษา นกัเรียนประวติัศาสตร์ใหค้วามสนใจ และเป็น

ส่วนหนึL งของการจดัการหลกัสูตรทอ้งถิLนศึกษาทั8งในระดบัประถมวยั มธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา รวมถึง

การศึกษานอกโรงเรียนซึL งเติบโตขึ8นอยา่งมากนบัตั8งแต่ทศวรรษ 2520 เป็นตน้มา ยงัไม่นบัการจดัสัมมนาวิชาการ 

การจดัตั8งศูนยท์อ้งถิLนศึกษาเพืLอรวบรวม จดัเกบ็ และเผยแพร่องคค์วามรู้เกีLยวกบัทอ้งถิLน  
ความตอ้งการทีLจะศึกษาเรืL องราว ความเป็นมา และความเปลีLยนแปลงทางประวติัศาสตร์ของท้องถิLน

ภาคเหนือ หรือทีLเรียกวา่ลา้นนานั8น เกิดขึ8นท่ามกลางความเปลีLยนแปลงขนานใหญ่ของสังคมไทย โดยเฉพาะอยา่ง

ยิLงความเปลีLยนแปลงขององค์ความรู้ในการศึกษาประวติัศาสตร์หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึL งนักวิชาการ

ทางดา้นประวติัศาสตร์ต่างให้ความหมายว่าเป็นจุดเปลีLยนทีLสาํคญัและเป็นหมุดหมายของการเกิดใหม่ในดา้นของ

องคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ทีLหลากหลาย ไม่จาํกดัหรือรวมศูนยอ์ยูเ่ฉพาะประวติัศาสตร์ชาติทีLมีรัฐและชนชั8นนาํ

เป็นศูนยก์ลางของการจดัการองคค์วามรู้ในเรืLองนี8  (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2549:67-69) อย่างไรก็ตาม การจดัการองค์

ความรู้ในสังคมไทยไม่เคยเป็นอิสระจากอาํนาจและการเมือง ดงัสะทอ้นผา่นเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทีLกลายเป็น

ประวติัศาสตร์บาดแผล ประวติัศาสตร์ทีLหายไป และความทรงจาํทีLไม่อาจมีทีLทางในสังคม กล่าวไดอี้กนยัหนึL งว่า 

การสร้างความรู้ทางประวติัศาสตร์สัมพนัธ์กบัสิLงอืLนทีLพน้ไปจากความรู้ในโลกทางวิชาการบริสุทธ̀ิ ซึL งไม่มีอยูจ่ริง 

ดงันั8น หากนกัเรียนประวติัศาสตร์เขา้ใจพื8นฐานของวิชาประวติัศาสตร์และความสาํคญัของการเรียนการสอนวิชานี8

ตั8งแต่ตน้ ยอ่มนาํพาผูเ้รียนและผูส้อนไปสู่คาํถามใหม่ ๆ ไดไ้ม่สิ8นสุด 

ความยอ้นแยง้ทีLกลายเป็นส่วนหนึL งของวฒันธรรมการเรียนรู้ในสังคมไทยคือ การสมาทานต่อความรู้ทีL

เรียกว่า “ตาํรา” ทั8งนี8 เพราะความรู้แต่เดิมนั8นสัมพนัธ์กบัโลกทางศาสนา หรือคมัภีร์ทางศาสนา ความรู้ในลกัษณะ

เช่นนี8 มุ่งให้ผูเ้รียนเขา้ใจตามตวับท ผูที้Lเรียนมากศึกษามาก จึงหมายถึงผูที้Lสามารถจดจาํและเขา้ใจตวับทต่าง ๆ 

ตามทีLผูส้อนชี8ทาง การศึกษาตาํราในลกัษณะคมัภีร์เช่นนี8  ไม่นาํไปสู่การตั8งคาํถาม การวิพากษ์ หรือการลม้ลา้ง

ขอ้เสนอของตวับท ตาํราประวติัศาสตร์ทีLนกัเรียนประวติัศาสตร์ใชจ้าํนวนมากอยูใ่นข่ายนี8ทั8งสิ8น อยา่งไรกต็าม โดย

พื8นฐานของศาสตร์ทีLตอ้งการศึกษาความเป็นมาของมวลมนุษยชาติ เหตุการณ์ และร่องรอยของอดีต พบว่านัก

ประวติัศาสตร์ผูเ้ขียนตาํรา คือผูที้Lสร้างประวติัศาสตร์ชุดต่าง ๆ โดยอาศยัเครืLองมือทางประวติัศาสตร์ คือการวิพากษ์

หลกัฐาน ทว่าสิL งทีLนักประวติัศาสตร์นําเสนอนั8น เป็นเพียงขอ้คน้พบหนึL งในบรรดาความเป็นไปได้อืLน ๆ อีก

มากมาย ทั8งทีLมีผูเ้สนอไวก่้อนหนา้และยงัไม่มีผูศึ้กษา โดยแทแ้ลว้นกัประวติัศาสตร์ไม่อาจเขา้ถึงขอ้เทจ็จริงในอดีต
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ได้ทั8 งหมด และการศึกษาผ่านสิL งทีLเรียกว่าหลกัฐานนั8น จึงเป็นขอ้จาํกดัของนักประวติัศาสตร์ตั8งแต่ตน้ ดงันั8น 

นกัเรียนประวติัศาสตร์ไม่ควรยึดงานเขียนทางประวติัศาสตร์ชิ8นใดเป็นเสมือนคมัภีร์ แต่ควรศึกษางานเหล่านี8 เพืLอ

พฒันาคาํถาม และคน้หาเส้นทางใหม่ ๆ ในการอธิบายสิLงต่าง ๆ ทีLเกิดขึ8นอยา่งไม่หยดุย ั8ง 

ประวติัศาสตร์ลา้นนา เป็นหนึLงในความทา้ทายทีLรอใหผู้เ้รียนประวติัศาสตร์อ่าน เพืLอตั8งคาํถาม วิพากษแ์ละ

ต่อยอดองคค์วามรู้อีกมากมาย ทีLยงัไม่ไดน้าํเสนอ หรือยงันอนนิLงอยูเ่สมือนคมัภีร์ทางประวติัศาสตร์ ปัญหาของการ

สมาทานต่อความรู้ประวติัศาสตร์ล้านนาเช่นนี8  รังแต่จะพาผูเ้รียนไปสู่การค้นหาว่าใคร คือคนล้านนาทีLแท ้

วฒันธรรมลา้นนาทีLแทมี้ลกัษณะอย่างไร ดงัปรากฏให้เห็นในวิธีการสร้างความรู้ความเขา้ใจทางประวติัศาสตร์

มากมายในปัจจุบนั ผูเ้ขียนพฒันางานเขียนชิ8นนี8 ขึ8นเพืLอใชเ้ป็นปฐมบทเพืLอนาํไปสู่บทสนทนาในระหวา่งการเรียน

การสอนวิชาดงักล่าวให้ไดม้ากทีLสุด ประวติัศาสตร์ลา้นนาทีLสนทนากบัสังคมปัจจุบนัมีแนวโน้มทีLจะกลายเป็น

ประวติัศาสตร์ทีLห่างไกลจากชีวิตคน ซํ8 ารอยกบัประวติัศาสตร์ชาติทีLเคยถกเถียงกนัมาก่อนหนา้นี8  และผูเ้ขียนเองไม่

ปรารถนาใหเ้ป็นเช่นนั8น  

 

1.2 ล้านนากบัอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํDาโขง 

 ความสมัพนัธ์ของลา้นนากบัอาณาบริเวณลุ่มแม่นํ8าโขง สามารถอธิบายผา่นมิติทางประวติัศาสตร์ยอ้นกลบั

ไปอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะอยา่งยิLงมิติทางสังคม วฒันธรรม ของผูค้นผา่นความเชืLอ วฒันธรรมประเพณี ภาษา วิถี

ชีวิต ความเป็นชาติพนัธ์ุ และปฏิสัมพนัธ์ในเรืLองต่างๆ ทีLยงัปรากฏร่องรอย หลกัฐานทั8งทางวตัถุและไม่ใช่ เช่น 

โบราณวตัถุ โบราณสถาน ตาํนาน ภาษา อาหาร ลวดลายทีLปรากฏบนผนืผา้ งานศิลปกรรม หตัถกรรม ฯลฯ  

และเมืLอไม่นานมานี8  ปรากฏความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในนาม GMS : The Greater Mekong Subregion 

เกิดขึ8นในปี 2535 ภายใตค้วามร่วมมือของ 6 ประเทศสมาชิก ไดแ้ก่ จีน พม่า ลาว กมัพูชา เวียดนาม และไทย โดย

มุ่งเนน้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุนเป็นสาํคญั นบัแต่แรกเริLมการดาํเนินการของกลุ่มประเทศ

สมาชิกไดรั้บความช่วยเหลือดา้นงบประมาณจากธนาคารเพืLอการพฒันาเอเชียหรือ เอดีบี ในการสนบัสนุนและการ

ลงทุนดา้นการคมนาคม การสืLอสาร และพลงังาน  

 ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลประเทศต่างๆ นั8นมีจุดมุ่งหมายทีLเนน้การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

การพฒันาประเทศใหก้า้วไกล โดยอาศยัเทคโนโลยกีารสืLอสารเป็นกาํลงัสาํคญั การคา้และการลงทุนทีLเปิดกวา้งและ

ขา้มพน้ขอ้จาํกดัของความเป็นรัฐชาติ โดยมีความพยายามจะโยงมิติความสมัพนัธ์ของกลุ่มประเทศเหล่านี8  เขา้กบัมิติ

ทางประวติัศาสตร์ อยา่งไรก็ตามพบว่า การศึกษากลุ่มประเทศใน GMS ในเชิงประวติัศาสตร์นั8นค่อนขา้งตื8นเขิน 

เนืLองจากวตัถุประสงคห์ลกัของงานเขียนเหล่านั8น เป็นไปเพืLอตอบสนองการเคลืLอนยา้ยของทุน แรงงาน สินคา้ และ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาํคญั การศึกษามิติทางวฒันธรรม จึงเป็นไปเพืLอตอบสนองกลุ่มทุนอุตสาหกรรมบริการ 

ทั8งทางดา้นการท่องเทีLยว การโรงแรม ทีLพกั สถานบริการต่างๆ การส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน นาํไปสู่การ

ประดิษฐส์ร้างประเพณี พิธีกรรม และการแสดงต่างๆ มากมาย ซึL งลว้นเป็นกิจกรรมทีLตอบสนองผูค้นภายนอก และ

ตอบสนองคนภายในเฉพาะทีLลดรูปลงเหลือมิติทางเศรษฐกิจ เช่น หนงัสือชุดอาเซียนทีLสร้างความเขา้ใจต่อประเทศ

เพืLอนบา้น นิยมแยกการอธิยายประเทศต่างๆ ออกจากกนั การอธิบายประวติัศาสตร์เนน้ความเป็นมาตามลาํดบัเวลา 

และไม่ค่อยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ ทั8งกบัประเทศเพืLอนบา้นใกลเ้คียง ในระดบัภูมิภาค และ

ระดบัโลกเท่าทีLควร รวมถึงการหลีกเลีLยงการอภิปรายประเดน็ปัญหาร่วม เช่น เมืLอเกิดการใชท้รัพยากรร่วมกนั การ
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เคลืLอนยา้ยของทุนและแรงงาน ทีLส่งผลกระทบต่อชีวิตของผูค้นและการบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ ปัญหา

เรืLองการละเมิดสิทธิมนุษยชน การคา้มนุษย ์เป็นตน้ 

 ในกลุ่มประเทศสมาชิกของ GMS จะพบวา่จีนคือประเทศทีLมีบทบาทนาํทั8งดา้นการลงทุน การคา้ และการ

เคลืLอนยา้ยของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิLงดา้นการท่องเทีLยว เนืLองจากความร่วมมือสําคญัดา้นหนึL งคือการลด

ขอ้จาํกดัในการเดินทางของประชากรระหว่างสมาชิก เพืLอให้การท่องเทีLยวภายในกลุ่มประเทศ GMS สร้างมูลค่า

การคา้ การลงทุนภายใน จีนจึงเป็นประเทศเดียวทีLมีบทบาทอย่างเด่นชดัในการพฒันาเส้นทางคมนาคมระหว่าง

ประเทศสมาชิก อีกทั8งยงัเดินหนา้พฒันาเส้นทางคมนาคมทางนํ8 า และสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าพลงันํ8 าจากแม่นํ8 าโขง 

โดยการสร้างเขืLอนจาํนวนมากบริเวณลุ่มนํ8 าโขงตอนตน้ และแมว้่าความร่วมมือด้านหนึL งคือการใช้ทรัพยากร

ร่วมกนัอยา่งย ัLงยนื ทวา่จีนยงัคงไม่ตอบคาํถามถึงผลกระทบทีLมีต่อทรัพยากรในแม่นํ8 าโขงและวิถีชีวิตของชุมชนริม

ฝัLงนํ8า โดยเฉพาะอยา่งยิLงผลกระทบทีLเกิดขึ8นบริเวณทา้ยเขืLอน  

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการลดอุปสรรคทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก ยงัเอื8อประโยชน์ใหก้บั

ประเทศทีLสามารถผลิตสินคา้ทีLมีตน้ทุนตํLากวา่ อนันาํไปสู่การทะลกัเขา้ของสินคา้เหล่านั8นไปยงัประเทศเพืLอนบา้น 

เช่น สินคา้เกษตรกรรมทีLยงัไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป สินคา้อุตสาหกรรม ในทาํนองเดียวกนั จีนสามารถผนวก

เอาเครือข่ายการคา้ภายในของประเทศสมาชิก เพืLอดึงเอาวตัถุดิบและผลผลิตในภาคเกษตรกรรมไปป้อนโรงงาน

อุตสาหกรรมในจีนผา่นระบบเครือข่ายในขั8นตอนต่าง ๆ  

การขยายตวัของทุนและผูป้ระกอบการจีนไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั8น มิไดเ้กิดขึ8น

อย่างฉาบฉวย เนืLองจากภายใต้นโยบายของรัฐบาลจีนเอง ได้นําไปสู่การขบัเคลืLอนความร่วมมือในด้านอืLนๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิLงดา้นการศึกษา การเซ็นสัญญาร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา สถาบนัภาษา และหลกัสูตรทีLเอื8อให้

เกิดการแลกเปลีLยนนกัเรียน นกัศึกษา และทา้ยทีLสุดคือการผลิตบณัฑิต ผูมี้ความรู้ความเชีLยวชาญทีLตอบสนองต่อ

การขยายตวัของภาคธุรกิจ การลงทุน เช่น นกัศึกษาชาวจีนเริLมสนใจเขา้มาศึกษาหลกัสูตรนานาชาติในไทยมากขึ8น 

สนใจเรียนภาษาไทย และสนใจทีLจะหางานทาํหรือช่องทางประกอบธุรกิจในไทย ดว้ยเล็งเห็นว่าตลาดในไทยเอง

กาํลงัขยายตวัและรองรับการเขา้มาของนกัท่องเทีLยวจีนมากขึ8น เป็นตน้ ซึL งในทา้ยทีLสุด ทาํให้เกิดคาํถามว่า ความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก GMS นั8นแทจ้ริงแลว้ใครไดป้ระโยชน์ และเสียประโยชน์ หรือไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

ภายใตบ้ริบทของการแข่งขนัของทุนนิยมเสรี 

 ในกรณีของพม่า ซึL งเป็นประเทศทางฝัLงตะวนัตกของลา้นนา เดิมทีความสัมพนัธ์ระหว่างลา้นนากบัพม่า

สามารถพิจารณาผา่นลุ่มนํ8าสาํคญัอีกสายหนึLงคือ สาละวิน ก่อนจะกระจายไปสู่แม่นํ8 าสาขาอืLน ๆ ภายใน อาทิ แม่นํ8า

ปาย ยวม ซึL งลว้นเป็นส่วนหนึL งของสัมพนัธ์ระหว่างลา้นนาและพม่าทั8งสิ8น นอกจากนี8 ยงัพบว่า ภายหลงัทีLรัฐบาล

ทหารพม่าเริLมถอยและยอมรับความผิดพลาดในการบริหารประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจแบบปิดทีLนาํพา

ประชากรไปสู่ความยากจน และขาดโอกาสการพฒันา ทาํใหพ้ม่ากลายเป็นเป้าหมายสาํคญัประเทศหนึLงของจีน อนั

เนืLองมาจากเป็นประเทศทีLเพิLงเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ และโอกาสการขยายตวัของทุกภาคส่วนภายในยงัมีอยู่

มาก ดงัจะพบว่าตวัเลขการท่องเทีLยวในพม่าขยบัตวัสูงขึ8นเรืLอย ๆ พร้อม ๆ กบัธุรกิจดา้นการโรงแรม ร้านอาหาร 

ภาคบริการอืLน ๆ รวมถึงความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้อุตสาหกรรมทีLนาํเขา้จากจีนจากเดิมคือผา่นตลาด

ชายแดนในช่องทางต่าง ๆ ทว่าเมืLอพม่าเปิดประเทศและยอมรับการลงทุนจากภายนอกมากยิLงขึ8น ทาํให้จีนให้

ความสาํคญักบัการขยายเส้นทางคมนาคมเขา้ไปยงัพม่า 
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 การศึกษา GMS ในมิติทางประวติัศาสตร์นั8นสําคญัอย่างไร และประชากรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ8 าโขง

กาํลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาในเรืLองใดบา้งเป็นคาํถามทีLยงัรอการอภิปรายจากผูศึ้กษาอยา่งกวา้งขวาง พร้อมๆ กบัการ

เปิดประเด็นไปสู่การกาํหนดหัวขอ้ปลีกยอ่ยทีLชวนให้ผูส้นใจศึกษาในประเด็นปัญหาเชิงลึก ซึL งเป็นส่วนหนึL งของ

กระบวนการเรียนรู้ทีLการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ8าโขงตอ้งการ 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 

เพืLอใหน้กัศึกษาในกระบวนวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ8าโขง มีตาํราทีLสามารถใชเ้ป็น

แนวทางในการสืบคน้ และตั8งคาํถาม ทั8งในมิติทางประวติัศาสตร์ และความเปลีLยนแปลงของลา้นนาปัจจุบนั รวมถึง

เพืLอใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจมิติความสมัพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ของลา้นนากบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 

1.4 ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ ทิศทางการวจัิยของภาควชิา/สาขาวชิา และคณะในด้านใด 

 1.4.1 สอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจยัของภาควิชา ทีLมุ่งเนน้ให้บุคลากรของภาคพฒันาองคค์วามรู้ให้เท่าทนักบั

ความเปลีLยนแปลง และมุ่งตอบสนองต่อประเด็นปัญหาใหม่ๆ สามารถนาํการวิจยัมาใชเ้ป็นส่วนหนึLงของการเรียน

การสอน เพืLอใหน้กัศึกษาไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 1.4.2 สอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจยั และการอุดหนุนการวิจยัของคณะฯ ทีLตอ้งการใหห้ลกัสูตรสร้างองคค์วามรู้ 

เพืLอพฒันาบณัฑิตทีLมีคุณภาพ มีคุณธรรม และนาํความรู้ไปต่อยอด สร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคม และประเทศชาติ 

  

1.5 ประโยชน์ที:คาดว่าจะได้รับ 

นกัศึกษาไดอ้าศยัตาํรา เพืLอเป็นฐานเบื8องตน้ในการทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นํ8าโขง และสามารถต่อยอดความรู้ของตวัเอง ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 

1.6 ขอบเขตของเนืDอหา 
เนื8อหาของกระบวนวิชานี8  จะเนน้สองส่วนทีLต่างออกไปจากเนื8อหาในกระบวนวิชาเดิม กล่าวคือ จะเนน้

ความสัมพนัธ์ของลา้นนากบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเนน้ให้นกัศึกษาเขา้ใจแนวพินิจต่างๆ ในการทาํ

ความเขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ8าโขง 

เนื8อหาทั8งหมด สามารถแบ่งเป็นบทต่าง ๆ โดยอิงกบัเนื8อหาทีLไดท้ดลองสอนไปแลว้ในเทอม 1/2561 ดงันี8  

 

บทที: หัวข้อ คาํอธิบาย 

1 บทนาํ อธิบายทีLมาและความสาํคญัของของการจดัทาํตาํรา

และการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี8  รวมถึง

วตัถุประสงค ์ประโยชน์ทีLจะไดรั้บ และขอบเขตของ

โครงการ รวมถึงเอกสารและงานวิจยัทีLเกีLยวขอ้งใน

ภาพรวม  

2 ลา้นนากบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพื8นทวีป ความสัมพนัธ์ระหว่างลา้นนากับเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต้เขตภาคพื8นทวีป โดยเฉพาะอย่างยิLงอาณา

บริเวณลุ่มแม่นํ8 าโขง ในมิติทางประวัติศาสตร์ 

ความสัมพนัธ์ทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมือง 

3 การศึกษารัฐในเขตภาคพื8นทวีป กระบวนการสร้างความเขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนา 

ผา่นการศึกษาพฒันาการการก่อเกิดรัฐ และลกัษณะ

สาํคญัของรัฐในเขตภาคพื8นทวีป ความเปลีLยนแปลง

จากรัฐจารีตไปสู่รัฐสมยัใหม่ และการแข่งขนัทาง

อํ าน าจ ใน ช่ ว งค ริส ต์ ศ ต ว ร รษ ทีL  1 9  ถึ งต้ น

คริสตศ์ตวรรษทีL 20 

4 บริบทและการแบ่งยคุสมยั กระบวนการสร้างความเขา้ใจเกีLยวกบัลา้นนาผ่าน

แนวพินิจต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างการแบ่งยุค

สมยัทางประวติัศาสตร์ กบับริบททางประวติัศาสตร์

ทีLนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจเกีLยวกบัลา้นนา 

5 ประวติัศาสตร์ทอ้งถิLน ประวัติศาสตร์ล้านนาในฐานะประวัติศาสตร์

ท้องถิLนในบริบทของประวติัศาสตร์ชาติและการ

สร้างชาติไทย การผลิต การใช้ และการรวบรวม 

จัด เก็บ  วัต ถุ  หลักฐานของท้องถิLน  และความ

เป ลีL ยน แปลงท างวัฒ น ธรรม  ทีL สั มพัน ธ์ กับ

กระบวนการสร้างองคค์วามรู้เกีLยวกบัทอ้งถิLน 

6 ประวติัศาสตร์กบัการศึกษาชีวิตคน การศึกษาคนในประวติัศาสตร์ ในฐานะทีLเป็นส่วน

หนึL งของประวติัศาสตร์การเคลืLอนยา้ยถิLนฐาน การ

เชืLอมประสานมิติทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

และการเมือง ผา่นการเดินทาง การคา้ การกวาดตอ้น 

การสู้รบ  การก่อรูปของชุมชน  หมู่บ้านในพื8นทีL

ภาคเหนือ 

7 ประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ ว่ าด้ ว ยค ว าม ขัด แ ย้ง ใน ป ระวั ติ ศ าส ต ร์  อัน

เนืLองมาจากการปรับเปลีLยนความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ 

การปรับเปลีLยนรูปแบบรัฐ  และการแทรกแซง

ความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์

8 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ ความเปลีLยนแปลงในระยะใกล ้ทีLส่งผลต่อวิถีชีวิต

ของผูค้น นําไปสู่การปรับตัว การเคลืLอนยา้ยของ

แรงงาน  ตามทุน  และปัจจัยการผลิต  ทรัพยากร 

รวมถึงการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีLยว 
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การลงทุนในกิจการต่างๆ  การขยายโครงสร้าง

พื8นฐาน และผลกระทบทีLเกิดขึ8น 

9 บทสรุป แสดงใหเ้ห็นถึงความเชืLอมโยงของเนื8อหาและความ

เปลีLยนแปลงทั8งหมดของลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นํ8 าโขง ทั8 งในด้านขององค์ความรู้ ความเข้าใจ 

การศึกษาประวติัศาสตร์ และชีวิตของผูค้น ทั8งการ

เปลีLยนแปลงในเชิงโลกทศัน์ และวิถีชีวิตดา้นต่างๆ 

 

1.7 เอกสารและสิ:งพมิพ์ที:ใช้อ่านเพิ:มเติม  

1.7.1 เอกสาร สิLงพิมพห์ลกัในกระบวนวิชา 

Van Roy, Edward. 1971.  Economic Systems of Northern Thailand structure and change.   

Ithaca: Cornell University Press. 

Walker, Andrew.1999. The legend of the golden boat: regulation, trade and traders in the  

borderlands of Laos, Thailand, China, and Burma 

 รัตนาพร เศรษฐกลุ. 2552. ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและวฒันธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน. เชียงใหม่:  

ซิลคว์อร์ม. 

วราภรณ์ เรืองศรี. 2557. คาราวานและพ่อค้าทางไกล. เชียงใหม่: ศูนยอ์าเซียนศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

สรัสวดี อ๋องสกลุ. 2544. ประวติัศาสตร์ล้านนา. พิมพค์รั8 งทีL 3. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 

1.7.2 เอกสาร สิLงพิมพแ์นะนาํในกระบวนวิชา 

Carne, Louis de.1995. Travels on the Mekong: Cambodia, Laos, and Yunnan: the political and  

trade report of the Mekong exploration commission (June 1866-June 1868).Bangkok: 

White Lotus Press. 

Cupet, P. 2000. Travel in Laos and among the Tribes of Southeast Indochina, The Pavie  

Mission Indochina Papers 1879-1895-Volume 6, Translated by Walter E.J.Tips. Bangkok: 

White Lotus Press.  

Curtis, Lillian Johnson. 1998.  The Laos of North Siam : seem through the eyes of a missionary.   

Bangkok: White Lotus Press. 

Grabowsky, Volker and Turton, Andrew. 2003.  The Gold and Silver Road of Trade and Friendship:  

The McLeod and Richardson Diplomatic Missions to Tai States in 1837.  Chiang Mai: 

Silkworm books Press. 

Keyes, Charles F. 1977.  The Golden Peninsular: Culture and Adaptation in Mainland Southeast  

Asia. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. 

Scott, James C. 2009.  The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast  
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Asia.  New Haven&London : Yale University Press. 

พรพิมล ตรีโชติ และคนอืLนๆ. 2548. การค้าชายแดนไทยกบัอนุภูมิภาคแม่นํDาโขง. กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชีย 

ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วสนัต ์ปัญญาแกว้. 2553. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา การพฒันา กบัการเดนิทางเคลื:อนที:ของผู้คน.  

เชียงใหม่: ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

 

1.8 กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้/การวดัผล 
 

การกาํหนดประเดน็ปัญหา การอภิปราย การแลกเปลี:ยน การวดัผล 

การกําหนดหัวข้อ ความ

สนใจ ตั8งคาํถามทีLสัมพนัธ์

กับ เนื8 อห าในบท ต่างๆ 

อยา่งอิสระ 

ผูศึ้กษา สืบค้นข้อมูล และ

เชืL อมโยงให้ เห็นประเด็น

สําคัญของคําถามทีLตั8 งขึ8 น 

และเสนอข้อมูลห รือข้อ

ถกเถียงสาํคญักบัผูอื้Lน 

เปิ ด โอ ก าส ให้ เกิ ด ก าร

แลกเปลีL ยนความคิดเห็น

ระหวา่งผูศึ้กษาดว้ยกนั 

สะสมใบงานและ

คะแนนเก็บตลอด

ภาคการศึกษา 

หวัขอ้คน้ควา้อิสระ นําเสนอหัวข้อ และแสดง

ให้เห็นถึงความสําคญัของ

ประเดน็ปัญหา 

การสาํรวจพรมแดนความรู้ 

เสนอผลทีLไดจ้ากการศึกษา

ทีL แสดงให้ เห็น ถึงทักษะ

ความ รู้  ความเข้าใจ  และ

ความคิด วิเคราะห์ทีLฝึกฝน

ตลอดภาคการศึกษา รวมถึง

ทักษะในการสืบคน้ขอ้มูล 

การประเมินคุณค่าหลกัฐาน 

การวิเคราะห์ การเชืLอมโยง

ข้ อ มู ล  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง

ขอ้เสนอทีLเป็นเหตุเป็นผลมี

ความน่าเชืLอถือ 

นาํเสนอต่อผูศึ้กษาคนอืLนๆ 

เพืL อ แ ล ก เป ลีL ย น ค ว าม

คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ รั บ ฟั ง

ข้ อ เส น อ แ น ะ ทีL เ ป็ น

ประโยชน์ 

การทาํรายงาน 

ผูส้อนเป็นผูก้าํหนดโจทย ์ ผูศึ้กษาอภิปราย โดยอาศยั

ความ รู้  ความเข้าใจ  และ

ความสามารถในการเรียบ

เรี ย งความ คิ ดอย่ าง เป็ น

ระบบ  

เสนอทัศนะ  ห รือความ

เป็นไปได้ของคําตอบทีL

หลากหลาย  หรือนําไปสู่

ป ระ เด็ น คําถ าม อืL น ๆ  ทีL

สมัพนัธ์กนั 

การสอบ 
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บทที$ 2 

ล้านนากบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภาคพื:นทวปี 

  

 บทนี% เป็นการอธิบายภาพรวมของความสมัพนัธ์ระหวา่งลา้นนากบัอาณาบริเวณต่างๆ ของเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ขตภาคพื%นทวีป และลา้นนาเองก็ถือว่าเป็นรัฐในเขตภาคพื%นทวีปทีIมีความสาํคญัในฐานะทีIเป็นศูนยก์ลาง

ของอาณาเขตตอนใน ในการรวบรวมส่วย สินคา้ และบรรณาการก่อนส่งต่อไปยงัรัฐเมืองท่า ทั%งเมืองท่าทางตอนใต้

ของพม่า เมืองท่าลุ่มนํ% าเจา้พระยา และเส้นทางสู่ทะเลทางดา้นแม่นํ% าโขง ในบางยคุสมยัการคา้ของลา้นนาเชืIอมโยง

ไปถึงไปถึงอ่าวตงัเกีTย ในบทนี% จึงความสัมพนัธ์ผ่านเรืIองเส้นทาง ระบบเงินตรา ตาํนาน ความเชืIอ ศาสนา ภาษา 

วรรณกรรม และโลกทศัน์ทางการเมือง ทีIแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และความเชืIอมโยงโลกทศัน์และวิถีชีวิต

ของผูค้น 

 ลกัษณะโครงสร้างทางสังคม การเมืองของลา้นนามีความคลา้ยคลึงกบัรัฐไทอืIนๆ ในพื%นทีIหุบเขา การ

จดัการความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองใหญ่นอ้ยอาศยัรูปแบบของรัฐบรรณาการ หรือรัฐในระบบส่วย ทีIเมืองต่างๆ มี

พนัธะตอ้งรวบรวมส่วย ทั%งสินคา้ และแรงงานให้กบัศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองทีIตวัเองยอมอ่อนขอ้ให้ การ

จดัการแรงงานหรือการควบคุมกาํลงัคน ยงักาํหนดไวผ้า่นโครงสร้างอาํนาจในระบบศกัดินา เช่น  

ไพร่๑๐ มี นายสิบ๑  

นายสิบ ๕ มี นายซาว ๒ (ซาวคือยีIสิบ) 

นายซาว ๒ มี นายร้อย ๑ 

นายร้อย ๑๐ มี เจา้นายพนั ๑ 

เจา้นายพนั ๑๐ มี เจา้หมืIน ๑  

เจา้หมืIน ๑๐ มี เจา้แสน ๑1  

  

 ลกัษณะเด่นของของการจดัการกาํลงัคนในระบบนี% คือการจดัการส่วยอนัหมายถึงกาํลงัแรงงาน และสินคา้ 

หรือผลผลิตอนัเกิดขึ%นจากทีIดินและกาํลงัแรงงาน ลา้นนาใชร้ะบบพนันา เช่นเดียวกนัรัฐไทอืIนๆ ซึI งขอบเขตของ

พนันานั%น มีนยัถึงพื%นทีIเพาะปลูก และกาํลงัคนหรือแรงงานไปดว้ยพร้อมกนั โดยเรียกว่า “พนันาเหมืองฝาย” อนั

แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของการจดัการทีIดินและนํ% าไปดว้ยพร้อมกนั ระบบเหมืองฝายก็เป็นรูปแบบของ

องคก์รทางสงัคมอยา่งหนึIงทีIผูป้กครองใชเ้พืIอจดัระเบียบทางสงัคม การจดัการเหมืองฝายของลา้นนามีการศึกษาไว้

ในหลากหลายแง่มุม ทั%งในมิติทางวฒันธรรม ผ่านพิธีกรรม ความเชืIอ การใชภู้มิปัญญาในการจดัการทรัพยากร 

โดยเฉพาะอยา่งยิIง นํ% า เนืIองจากภูมิเทศทีIสัมพนัธ์กบัพื%นทีIตน้นํ% า พื%นทีIลาดชนั พื%นทีIลุ่มตํIา การจดัการนํ% าในระบบ

เหมืองฝายจึงมีความสาํคญัอยา่งยิIง และสมัพนัธ์กบัผลผลิตทีIจะเกิดขึ%นมากนอ้ยไปดว้ยพร้อมกนั ในมิติทางการเมือง

 
1 ระบบนายสิบ ถือเป็นระบบการจดัการกาํลงัคนที9สะทอ้นให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคม การเมือง ที9ให้ความสาํคญัต่อการควบคุมกาํลงัคน

อยา่งมาก เนื9องจากไพร่ถือเป็นทรัพยากรสาํคญัของรัฐ และตอ้งมีสงักดัมูลนายตามลาํดบัชัLน รัฐของพวกไทยดาํในเขตเวยีดนามกมี็สิบนา ฮอ้ยนา 

พนันา หมื9นนา แสน ลา้น หรือลา้นนา เช่นเดียวกนักบัทางลา้นนาและลา้นช้าง ระบบหัวสิบ หัวพนั หัวหมื9น อาจจะนับเป็นส่วนหนึ9 งของ

วฒันธรรมการเมืองที9ผูค้นและรัฐในอาณาบริเวณแถบนีL มีร่วมกนั ดูเพิ9มเติมใน จิตร ภูมิศกัดิT , “ขอ้คิดใหม่ในประวติัศาสตร์ไทยลุ่มนํL าเจา้พระยา,” 

โองการแช่งนํ,า และข้อคิดใหม่ในประวติัศาสตร์ไทยลุ่มนํ,าเจ้าพระยา (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2524) หนา้ 306-9 



 

 9 

แก่ฝาย หรือหัวหน้าเหมืองฝาย ทาํหน้าทีIเป็นหน่วยการปกครองขนาดย่อม ทีIสมาชิกผูร่้วมใชเ้หมืองฝายให้การ

ยอมรับ ยาํเกรง และเป็นผูต้ดัสินใจเมืIอเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูใ้ชน้ํ% าในเหมืองฝาย หรือความเสียหายทีIเกิดขึ%นแก่

เหมืองฝาย แก่ฝายกต็อ้งเขา้มาดูแลและลงโทษผูก้ระทาํความผดิ เป็นตน้ 

 นอกจากลกัษณะร่วมในโครงสร้างทางสังคม การเมือง ของลา้นนาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพื%น

ทวีปแลว้ ยงัพบมิติอืIนๆ ทีIจะเสนอในบทนี% อีกหลายประการ ทั%งทางดา้นภาษา วฒันธรรม และการคา้ ในเรืIองของ

ภาษานั%นพบวา่ มีการใชค้าํ และภาษา ร่วมกนัหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิIงในแถบลา้นนา ลา้นชา้ง คาํหลายคาํ

บอกถึงฐานะ หรือศกัดินา เช่น สิบ พนั หมืIน แสน ลา้น ดงัไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ ยงัมีคาํว่า ขุน อนัเป็นคาํทีIบอกถึง

ฐานะ และอาํนาจของผูป้กครองทีIสาํคญั และพบวา่ใชก้บัรัฐทีIมีขนาดไม่ใหญ่มาก ระบบโครงสร้างไม่ซบัซอ้นนกั 

ศกัดินาระดบั ขนุ จึงเทียบเท่ากบัเจา้เมือง ผูป้กครองเมือง ผูกิ้นเมืองกเ็รียก ซึI งคาํเดียวกนันี%  หากเทียบกบัรัฐทีIมีขนาด

ใหญ่กวา่ อยา่งอยธุยา จะพบวา่ตาํแหน่งขนุ มีความสาํคญัลดลงไป เมืIอเทียบชั%นกบักษตัริย ์ซึI งถือวา่เป็นผูป้กครองทีI

อยูใ่นฐานะสูงสุด (จิตร ภูมิศกัด̀ิ, 2524: 302-5) ในดา้นของการใชค้าํ และภาษา ทีIสัมพนัธ์กบัการใชชี้วิตของผูค้น 

ผา่นภาษาพูด เช่น การออกเสียง ร เป็น ฮ ในกลุ่มคนแถบลา้นนา ลา้นชา้ง ออกเสียง พ เป็น ป ซึI งรวมถึงกลุ่มไทใน

สิบสองปันนา และสิบสองจุไทดว้ย กล่าวไดว้า่ ภาษามีส่วนจรรโลงท่วงทาํนอง สาํเนียง ของโลกวรรณกรรมและ

การสืIอสาร ทีIผูค้นในแถบลุ่มนํ%าโขงมีร่วมกนั 

 นอกจากนี%  เราอาจพบว่ามิติความสัมพันธ์ทางการค้า ในงานของผู ้เขียน  เรืI อง การค้ากับเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนาก่อนการสถาปนาระบบเทศาภิบาล (วราภรณ์, 2550: 67-73) ไดก้ล่าวถึง

ประเด็นสาํคญัทีIเกีIยวขอ้งกบัเครือข่ายทางการคา้ของชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ ทีIเสมือนเป็นเส้นใยถกัทอและประกอบ

สร้างขึ%นเป็นผืนภาพชีวิตของผูค้นในแถบนี%  โดยจะแสดงผา่นเส้นทางการคา้ ระบบเงินตรา มิติทางวฒันธรรม และ

โลกทศัน์ทางการเมือง เพืIอแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นทีIมีลกัษณะเคลืIอนไหว ดงัปรากฏผ่านเส้นทาง

การคา้ต่อไปนี%  

 

2.1 มิติทางเศรษฐกจิ 

การคา้ทีIเชืIอมระหว่างเมืองต่างๆ ของลา้นนา มีความสําคญัต่อการอธิบายรัฐในระบบส่วยและตลาดใน

บริบทของรัฐก่อนสมยัใหม่ ทั%งนี%พบว่าอาณาจกัรลา้นนากาํเนิดขึ%นไดภ้ายหลงัทีIพญามงัรายสามารถขยายเครือข่าย

การคา้ตอนบนคืออาณาบริเวณลุ่มนํ% ากก ลงมาสู่บริเวณลุ่มนํ% าปิง หรือการเคลืIอนศูนยก์ลางลงมาเพืIอเชืIอมเครือข่าย

การคา้ตอนในกบัเมืองท่า และทาํให้ศูนยก์ลางของราชธานีแห่งใหม่อยา่งเชียงใหม่ กลายเป็นเมืองทีIมีความสาํคญั

ขึ%นในเวลาต่อมา โทมสั สมิท (Thomas Smythe) ผูเ้ขา้มาสํารวจการคา้ของสยามเมืIอปี ค.ศ.1627 (พ.ศ.2160) เกิด

ความคาดหวงัทีIจะขยายตลาดคา้ผา้ทีIเชียงใหม่เนืIองจากเห็นวา่ราคาสินคา้ทีIเชียงใหม่มีมูลค่าเพิIม 6-7 เท่า จากราคาทีI

ตลาดของสยาม หรือกล่าวไดว้า่ส่วนต่างของราคา เกิดขึ%นทั%งจากการเดินทางของผา้จากเมืองท่าไปยงัตลาดดินแดน

ตอนใน ขณะทีIชาวตะวนัตกก็รับรู้ว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งส่งออกสินคา้ทีIมีตลาดความตอ้งการสินคา้อยู่ทีIอินเดีย 

รายการสินคา้เหล่านั%นไดแ้ก่ ทองคาํ ทบัทิมแดง หินสี กาํยาน หนงักวาง และครัIง การคา้ของเชียงใหม่เวลานั%นยงั

เชืIอมกบัองัวะ ลา้นชา้ง และอยธุยา (Le May, 1986; 44) หรือกล่าวไดว้า่การคา้ของลา้นนาก่อนสมยัใหม่เชืIอมต่อกบั

ทั%งเมืองในเขตภาคพื%นทวีปกบัเมืองท่า โดยสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์ของผูค้นบนเส้นทางการคา้เหล่านี%  
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ภาพที9 1 เสน้ทางคาราวานของกลุ่มพอ่คา้จีนยนูนานการ ช่วงปลายพทุธศตวรรษที9 25 

ปรับปรุงจากแผนภาพแสดงเสน้ทางคาราวานการคา้ของแอนดรู ฟอร์บส์ และเดวดิ เฮนเลย ์ 

Andrew Forbes and David Henley, The Haw: Traders of the Golden Triangle  

(Bangkok : Teak House Press, 1997) p. 60. 

  

 
2.1.1 การคา้ลุ่มแม่นํ%าโขง  

เส้นทางการคา้ลุ่มนํ% าโขง หมายถึงเส้นทางการคา้ทีIเชืIอมโยงและสัมพนัธ์กบัผูค้นบริเวณลุ่มนํ% าโขง หาได้

หมายถึงการคา้ทีIใชแ้ม่นํ% าโขงเป็นเส้นทางสัญจรโดยตรง พ่อคา้ทางไกลจากตอนใตข้องจีนจากยูนนาน พวกเขา

เดินทางขา้มเขตพื%นทีIซึI งเป็นหุบเขาลาดชนั ซึI งตอ้งอาศยัความชาํนาญสูงมาก ในการเดินทางพร้อมกบัล่อต่าง บา้งใช้

มา้ต่าง มุ่งหนา้เลียบเลาะตามเส้นทางแม่นํ% าโขง มาสู่อาณาบริเวณทีIเป็นลาวเหนือ ไดแ้ก่เมืองอูเหนือลงมา2 ชาวลาว

และลา้นนารู้จกัคุน้เคยพวกเขาในชืIอเรียก “พอ่คา้ฮ่อ”  

 
2 เมืองอูเหนือถือตัLงอยูบ่นเสน้ทางการคา้ที9พอ่คา้สามารถเลือกเดินทางต่อไดห้ลายทิศทาง ในปัจจุบนั เมืองอูเหนือเป็นส่วนหนึ9งของแขวงพงศาลี 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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พ่อคา้ฮ่อรู้จกัเส้นทางสายนี% เป็นอยา่งดี เนืIองจากเป็นเส้นทางทีIจะพาพวกเขาลงมาหาวตัถุดิบสาํคญั นัIนคือ 

ฝ้าย ดงันั%นพวกเขาจึงนาํสินคา้จากตอนบนลงมาเพืIอแลกเปลีIยนกบัฝ้าย และแน่นอนวา่พ่อคา้ฮ่อรู้ดูวา่ตลาดแห่งใด

ตอ้งการสินคา้ประเภทใด กล่าวไดว้า่เส้นทางสายนี% คือเส้นทางการคา้แม่นํ% าโขงทีIเชืIอมลุ่มแม่นํ% าโขงตอนบนลงมาสู่

ตอนกลางทีIเด่นชดัทีIสุด และเป็นเส้นทางทีIกองคาราวานใหค้วามสาํคญั เนืIองจากสามารถเลือกเส้นทางทีIตดัผา่นไป

ยงัเมืองอืIนๆ ไดอี้กหลายทาง เช่น หากตอ้งการเชืIอมต่อไปถึงตงัเกีTย ก็สามารถแยกไปทางทิศตะวนัออก มุ่งหนา้สู่

เมืองซอนลาเขา้ไปยงัเขตเวียดนาม ซึI งจะไปพบกบักลุ่มทีIทาํการคา้อยูใ่นเขตลุ่มนํ%าดาํ ลุ่มนํ%าแดง อนัเป็นถิIนฐานของ

คนไทกลุ่มต่างๆ หากพวกเขาไม่ตอ้งการเดินทางไปยงัทิศตะวนัออกกบ่็ายหนา้ลงใตเ้ขา้สู่เขตเมืองหลวงพระบาง ซึI ง

เป็นศูนยก์ลางของตลาดการคา้ใหญ่ และยงัสามารถแวะเวียนตลาดยอ่ยๆ ทีIกระจายอยูต่ลอดเส้นทาง หลวงพระบาง

เป็นตลาดริมฝัIงแม่นํ% าโขงทีIสาํคญัและยงัเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองของอาณาจกัรลา้นชา้ง ซึI งมีทาํเลทีIตั%งทีIน่าสนใจ 

กล่าวคือ ลา้นชา้งมีภูมิประเทศทีIทอดตามลาํนํ% าโขง ทาํใหส้ามารถเชืIอมเครือข่ายการคา้ทางนํ% าลงไปถึงกมัพูชา และ

เวียดนาม การคา้ทางนํ% าบนเส้นทางสายนี%  ในสายตาของชาวต่างชาติเป็นเรืIองยากลาํบาก ทั%งอุปสรรคจากเกาะแก่ง

และกระแสนํ% าทีIเชีIยวกราก ไม่เหมาะต่อการลาํเลียงสินคา้ทางเรือ แต่กป็รากฏหลกัฐานวา่มีการใชเ้รือขนาดเลก็ของ

ผูค้นในแถบลุ่มนํ%าโขง ใชส้ญัจรขึ%นล่องมาอยา่งยาวนาน  

เส้นทางการคา้แม่นํ% าโขง จึงเป็นเส้นทางทีIเชืIอมเครือข่ายการคา้ทีIอยู่ลึกขึ%นไปทางตอนบน จากอาณา

บริเวณตอนใตข้องจีนลงมา และยงัเป็นทีIรู้จกัผา่นบนัทึกของจีน เอกสาร “โฉวตา้ควาน (Chou Ta-kuan)” เป็นหนึIง

ในบนัทึกทีIไดรั้บการกล่าวถึงมากเรืIองหนึIง ในเอกสารชิ%นนี%ไดก้ล่าวถึงพอ่คา้จีนผูเ้ดินทางไปคา้ขายยงัเมืองพระนคร

ของเขมร เขาไดเ้ล่าถึงอุปสรรคการคา้ทีIตอ้งแข่งขนักบัพ่อคา้พื%นเมือง ซึI งเป็นพวกทีIเดินทางคา้ขายระหวา่งลา้นชา้ง

กบัพระนครตามเส้นทางลาํนํ% าโขง โฉวตา้ควานเล่าวา่พอ่คา้เหล่านี%ฉลาดรอบรู้ และชาํนาญการคา้ทางเรือ (วราภรณ์, 

2550: 70) หรือตอนทีIเขากล่าวถึงกมัพชูา กใ็หภ้าพของชาวจีนทีIนัIนวา่ พวกเขาไดแ้ต่งงานกบัผูห้ญิงพื%นเมือง ผูห้ญิง

คา้ขายเก่ง พวกชาวจีนทีIมาเกีIยวดองดว้ยหวงัผลทางการคา้ วฒันธรรมการคา้ขายทีIเขาเล่าคือ การวางสินคา้บนเสืIอ 

ไม่มีร้านเป็นการถาวร ผูค้า้ตอ้งเช่าพื%นทีIจากเจา้ของตลาดทีIเป็นขนุนาง และสินคา้ทีIคนพื%นถิIนตอ้งการอยา่งมากคือ

สินคา้จากจีน ไดแ้ก่ ทองคาํ เงิน ผา้ไหม ดีบุก เครืIองกระเบื%อง ปรอท กระดาษ กาํมะถนั ฯลฯ3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 เสาวนิต รังสิยานนท์ (สรุปความ) จาก “บนัทึกเรื9องขนบธรรมเนียมของกมัพูชา” (Mémoires sur les coutumes du Cambodge) โดย โจวตา้-

กวาน ผูบ้ ันทึกชาวจีน สมัยราชวงศ์หยวน เป็นชาวเมือง Yong-kia ฉบับที9  2 ค.ศ.1902 หน้า 1-234 สืบค้นข้อมูลออนไลน์ จากเว็บไซต ์

https://www.sac.or.th/databases/siamrarebooksold/main/index.php/history/-befeo/1 0 4 -memoires-sur-les-coutumes-du-cambodge เข้ า ถึ ง เมื9 อ

วนัที9 28 มิ.ย. 63 
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ภาพทีI 2 ลกัษณะการคา้ในตลาด

ทอ้งถิIน และบทบาทของผูห้ญิง 

ทีIมาhttps://www.pinterest.com 

/clayart0023/ภาพเก่าเชียงใหม่/ 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากบนัทึกของชาวตะวนัออกแลว้ ยงัปรากฏบนัทึกของชาวตะวนัตกอีกหลายชิ%น
4 เกีIยวกบัการคา้ใน

แถบลุ่มนํ% าโขง เช่น บาทหลวงชาวโปรตุเกส Father Gaspar da Cruz ผูเ้ดินทางเขา้มาเผยแผ่คริสต์ศาสนาทีIกรุง

พนมเปญ เมืIอปี ค.ศ.1555 (พ.ศ. 2098) พบวา่มีการใชแ้ม่นํ% าโขงในกลุ่มพอ่คา้ทีIเดินทางมาจากอาณาจกัรลาวตอนใน 

เพืIอมาคา้ขายทีIเมืองละแวก (Osborne, Milton, 2000; 32-58 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 70) เส้นทางแม่นํ%าโขงทีIกล่าวมา

ขา้งตน้ ใหน้ํ% าหนกักบับทบาทและการคา้ของทอ้งถิIนระหวา่งลา้นชา้งและกมัพชูา ทีIอาศยัเส้นทางทางนํ% าเป็นสาํคญั 

ทวา่หากพิจารณาใหก้วา้งออกไป จะพบวา่ลา้นชา้งถูกทาํใหเ้ป็นศูนยก์ลางของการรวบรวมสินคา้จากพื%นทีIตอนใน 

เช่นเดียวกบัลา้นนา และทาํการคา้กบัเมืองทีIมีเครือข่ายติดต่อกบัเมืองท่าหรือมีทางออกสู่ทะเล  

ความสาํคญัของเส้นทางสายนี% ยงัไดรั้บการยนืยนัจากพอ่คา้ชาวดชัต ์ผูเ้ขา้มาตั%งสถานีการคา้ทางตอนเหนือ

ของพนมเปญ ณ เมืองอุดงค์หรือโอดงก์ (Odongk) เมืIอปี ค.ศ.1636 (พ.ศ. 2179) หรือราวเกือบร้อยปี หลงัจาก

บาทหลวงชาวโปรตุเกส พอ่คา้ชาวดชัตผ์ูนี้%มาเพืIอรวบรวมสินคา้จากเขมร และเมืองทีIอยูลึ่กเขา้ไปตอนใน นัIนแสดง

ใหเ้ห็นวา่การตั%งสถานีการคา้ทีIเมืองอุดงค ์ทาํใหเ้ขาเขา้ถึงสินคา้ทางนํ% าทีIลาํเลียงมาจากดินแดนตอนใน ดงัรายการทีI

เขาบนัทึกไว ้ไดแ้ก่ ขา้ว ทีIน่าจะรวบรวมมาไดจ้ากตลาดในกมัพชูาและเวียดนาม ซึI งจะกลายเป็นสินคา้ส่งออกไปยงั

ปัตตาเวีย หนงักวาง และครัIงเป็นสินคา้ทีIส่งออกไปยงัญีIปุ่น สินคา้ของป่าน่าจะสร้างรายไดใ้ห้กบัพ่อคา้ชาวดชัต์

เป็นอยา่งยิIง ทั%งนี% เพราะ หลงัจากเขาตั%งสถานีทีIอุดงคไ์ดเ้พียง 5 ปี เขาก็วางแผนทีIจะขยายสถานีการคา้ให้ลึกเขา้ไป

ในเขตเส้นทางการคา้แม่นํ% าโขง คือ การตั% งสถานีการคา้ทีI เวียงจนัทน์ เพืIอติดต่อและทาํการคา้กับเจา้เมืองลาว 

(Osborne, 2000; 32-58 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 70) จะเห็นว่า การรวบรวมสินคา้และการส่งสินคา้เป็นทอดๆ จาก

 
4 การแปลบนัทึกของชาวตะวนัตกโดยปัญญาชนชาวลาวที9มีชื9อ คือ งานแปลของ หุมพนั รัดตะนะวง เช่น งานแปลเรื9อง ท่านเกริต วันวุสต๊อฟ

เดินทางมาเวียงจันทน์ 1641-1642 โดยมุ่งใหภ้าพอาณาจกัรลาวลา้นชา้งในสมยัรุ่งเรือง ในช่วงเวลาดงักล่าวบนัทึกของเกริต วนัวสุต๊อฟ ในฐานะ

ทูตของขา้หลวงใหญ่ VOC หรือบริษทัการคา้ของฮอลนัดา แสดงให้เห็นภาพของลาวสมยัพระเจา้สุริยะวงสา (ธีรยทุธ บวัจนัทร์ และปิยวรรณ 

จนัทรศรี, “หุมพนั รัดตะนะวง: การรืLอฟืL นวฒันธรรมแห่งชาติและชาตินิยมทางวฒันธรรมในลาว,” ใน ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ปริทัศน์ ปีที9 4 ฉบบัที9 7 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2558): 277-289 ) ประเด็นเกี9ยวกบัหุมพนั รัดตะนะวง จะกล่าวถึงอีกครัL งในบทที9 5 แนวพินิจใน

การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ9น การใชห้ลกัฐาน และความเปลี9ยนแปลงทางวฒันธรรม 
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ตน้ทางมายงัปลายทางทีIมีสถานีการคา้ของชาวตะวนัตกคอยรอรับอยู ่ผ่านมือของพ่อคา้ทอ้งถิIนหลายทอด ทาํให้

ราคาสินคา้ถูกเพิIมมูลค่าสูงขึ%น ในฐานะของพ่อคา้ เขายอ่มคาดหวงัทีIจะทาํการคา้กบัผูค้า้รายใหญ่ทีIเขาหมายถึงเจา้

เมืองลาว และคาดหวงัผลกาํไรทีIเพิIมมากขึ%นกวา่เดิม 

โดยภาพรวมจะพบวา่ เส้นทางการคา้แม่นํ% าโขง มิไดมี้ความสมํIาเสมอ หรือสามารถใชเ้ป็นเส้นทางหลกัใน

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได ้ทั%งนี% เนืIองจากแม่นํ% าโขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติทีIอยูร่ะหว่างศูนยก์ลาง

อาํนาจหลากหลาย และมกัไดรั้บผลกระทบจากความเคลืIอนไหวของรัฐต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น พอ่คา้

ชาวดตัช์พบว่าเส้นทางการคา้แม่นํ% าโขงมิไดเ้ติบโตและขยายตวัอยา่งทีIคิดไว ้อนัเนืIองมาจากความเคลืIอนไหวทาง

การเมืองและการขบัเคีIยวอาํนาจระหว่างสยามและเวียดนามไปยงัลาวและกมัพูชา ซึI งนอกจากจะทาํให้การคา้ใน

ภาพรวมไดรั้บผลกระทบแลว้ ยงัพบว่าชาวตะวนัตกต่างปิดสถานีการคา้และเลิกให้ความสนใจเส้นทางการคา้

ดงักล่าว ดงัปรากฏอยู่ในบนัทึกของ บาทหลวง Father Giovanni-Maria Leria ผูเ้ดินทางไปเยือนเวียงจนัทน์เมืIอปี 

ค.ศ.1642 (พ.ศ.2185) ซึI งเป็นช่วงเวลาเพียง 6 ปี นบัจากบนัทึกของพ่อคา้ชาวดชัตที์Iมาเยือนก่อนหน้านี%  (Osborne, 

2000: 32-58 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 70) หากจะวิคราะห์ให้ลึกลงไปถึงเส้นทางการคา้แม่นํ% าโขง ย่อมจะเห็นได้

อยา่งชดัเจน ถึงสภาวะการเป็นพื%นทีIรอยต่อของอาํนาจ แมก้ระทัIงในบริบทของรัฐก่อนสมยัใหม่ แม่นํ%าโขงกย็งัดาํรง

ฐานะของพื%นทีIทีIเป็นชายขอบของอาํนาจศูนยก์ลางขนาดใหญ่ ซึI งในทีนี% คือ สยามและเวียดนาม ขณะทีIศูนยก์ลาง

ทางการเมืองทีIมีสถานะรองลงไป ตอ้งอาศยัการรักษาดุลอาํนาจผ่านระบบบรรณาการ อยา่งไรก็ตาม การขยายตวั

ของการคา้แม่นํ% าโขง และเมืองทีIกลายเป็นทีIตั%งสถานีการคา้ของชาวตะวนัตกอยา่งกมัพูชา ก็กลายเป็นสิIงทีIดึงดูด

ความสนใจ และศูนยก์ลางอาํนาจทีIเหนือกว่าก็ตอ้งการแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของเมืองเหล่านี% ในฐานะทีIเป็น

ส่วนหนึI งของปริมณฑลแห่งอาํนาจ ความขดัแยง้และสงครามระหว่างสยามกบัเวียดนาม เพืIอแสดงออกถึงความ

เหนือกวา่ต่อทั%งลาวและกมัพชูา น่าจะสมัพนัธ์กบัการขยายตวัของการคา้แม่นํ%าโขงไม่มากกน็อ้ย 

การใชพื้%นทีIของผูค้นในแถบลุ่มนํ% าโขงนั%นมีความหลากหลาย ทีIบ่งบอกถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นกบั

สายนํ% า นอกจากใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทางการคา้แลว้ ยงัอาศยัเป็นแหล่งประมง แหล่งอาหาร และพื%นทีI

เกษตรกรรมในช่วงหน้าแลง้ โดยเนินหาดจะถูกปรับเป็นพื%นทีIเกษตรกรรมทีIมีความอุดมสมบูรณ์จากตะกอน

ธรรมชาติทีIพดัพามาในแต่ละฤดูกาล นอกจากนั%นยงัปรับใชเ้ป็นพื%นทีIคา้ขายระหวา่งคนลาวกบัคนขมุหรือชาวข่า ใน

รูปแบบของตลาดนัดชัIวคราว กิจกรรมทีIเกิดขึ%นตามหาดทรายแม่นํ% าโขงคือ คนขมุจะนาํสินคา้จากป่ามาแลกกบั

สินคา้เครืIองนุ่งห่มของคนลาว จาํพวกผา้ทอซึIงเป็นทกัษะและงานฝีมือของชาวลาวมาชา้นาน  

ดังนั% น พื%นทีIในแถบแม่นํ% าโขง จึงปรากฏการเคลืIอนไหวของผูค้นและวฒันธรรมทีIไม่หยุดนิI ง อัน

เนืIองมาจากการเดินทาง การคา้ ของผูค้น คาร์เน (Carne, Louis de, 1995; 155,158) หนึI งในคณะสํารวจลาํนํ% าโขง

ช่วงปี ค.ศ.1866-1868 (พ.ศ. 2409-2411) ไดต้ั%งขอ้สังเกตหลงัจากทีIเขาไดเ้ดินสํารวจตลาดการคา้ทีIเมืองหลวงพระ

บางวา่ การคา้ทางไกลเป็นเรืIองของพ่อคา้จีนยนูนาน พวกเขาจะนาํสินคา้จาํพวก ไหม ฝ้าย ยาสูบ มาแลกเปลีIยนใน

แต่ละฤดูกาล ซึI งพวกเขาตอ้งใชเ้วลาเดินทางและความชาํนาญในการเคลืIอนคาราวานตามพื%นทีIไหลเขา พื%นทีIลาดชนั

มากกวา่พอ่คา้พื%นเมือง ทีIนัIนคาร์เนยงัพบพอ่คา้พม่า5 ทีIขนสินคา้จาํพวก ฝ้าย เกลือ ถว้ยพิมพล์าย สิIงทอ กระดุม และ

เส้นหมีI มาขาย สินคา้ทีIมากบัพ่อคา้พม่าส่วนใหญ่คือสินคา้จากโรงงานขององักฤษทั%งทีIประกอบการอยูที่Iอินเดีย 

 
5 พ่อคา้พม่าที9คาร์เนสังเกตเห็นที9ตลาดหลวงพระบาง คือพ่อคา้ที9เดินทางมาจากพม่า แน่นอนว่าอาจรวมถึงพ่อคา้ไทใหญ่ที9คา้ขายอยู่ระหว่าง

ลา้นนา ลา้นชา้ง. 
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และชาวอินเดียทีIขยายกิจการมายงัพื%นทีIตอนล่างของพม่า การเดินทางมายงัหลวงพระบางของพ่อคา้พม่า ยอ่มตอ้ง

ผา่นตลาดการคา้หลายแห่งในภาคเหนือ และน่าจะเป็นโอกาสใหพ้วกเขาไดส้าํรวจตลาดและแลกเปลีIยนสินคา้บาง

รายการก่อนเขา้สู่เมืองหลวงพระบาง ซึI งคาร์เนพบวา่มีพ่อคา้จากเชียงใหม่อยูด่ว้ยเช่นกนั พวกเขาขายเครืIองเคลือบ 

ร่มกนัแดด ซึI งเป็นสินคา้ทอ้งถิIนของเชียงใหม่ทีIค่อนขา้งมีชืIอ โดยเฉพาะร่มกระดาษ ส่วนพ่อคา้พื%นเมืองของหลวง

พระบางขายอาหารสด จาํพวกปลา เนื%อควาย และหมู (วราภรณ์, 2550: 148) การขยายตวัของตลาดเมืองหลวงพระ

บางทาํให้สันนิษฐานไดว้่าตลาดของเมืองทีIอยูฝั่Iงตรงขา้มทีIชาวบา้นและพ่อคา้ใชข้า้มฟากก็น่าจะขยายตวัดว้ย เช่น 

เมืองน่าน ซึI งมีทั%งความใกลชิ้ดในเชิงเครือญาติกบัหลวงพระบางและความใกลใ้นเชิงภูมิศาสตร์ 

ตลาดและผูค้า้ทีIไดรั้บการกล่าวถึงจากชาวตะวนัตก ทาํให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อคา้ ลกัษณะทาง

ชาติพนัธ์ุ และประเภท ชนิดของสินคา้ อนับ่งบอกไดถึ้งแหล่งผลิต กระบวนการ และตลาดทีIเกีIยวขอ้ง การพบกนั

ระหว่างผูซื้%อและผูข้าย และลกัษณะเฉพาะของตลาดในแต่ละทีIแต่ละแห่งทีIจะมีสินคา้เฉพาะแตกต่างกนัออกไป 

หรือกระทัIงกลุ่มคนทีIมีบทบาททางการคา้ เช่น พ่อคา้พื%นเมืองชาวหลวงพระบางทีIขายอาหารสด คาร์เนไม่ได้

กล่าวถึงคนกลุ่มนี% ในรายละเอียด ทว่าพ่อคา้จาํหน่ายอาหารสดทีIเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเนื%อสัตว ์ผูค้รอบครอง

เขียงหมู และเนื%อ มกัเป็นพอ่คา้ฮ่อหรือคนจีนยนูนาน และหากลงในรายละเอียดกส็ามารถตั%งขอ้สงัเกตไดอี้กวา่ พวก

ทีIขายเนื%อคือพวกมุสลิม (หุย) ส่วนพวกขายหมูคือพวกทีIไม่ใช่มุสลิม (ฮัIน) โดยคนทั%งสองกลุ่มต่างก็ลว้นมีบทบาท

สําคญัต่อการคา้ของลา้นนาทั%งสิ%น ส่วนคนพื%นเมืองมกัจะขายอาหารสดในกลุ่มผกั ผลไม ้ขา้วสาร พริกแห้ง ฯลฯ 

(วราภรณ์, 2550: 148) และไม่ว่าคนกลุ่มไหนจะมีบทบาทต่อการคา้สินคา้ประเภทใด พวกเขาย่อมคุน้เคยกนัใน

พื%นทีIของการคา้และการแลกเปลีIยน อนัไดแ้ก่ การใชภ้าษาการคา้ เช่น ภาษาไท รวมถึงการแลกเปลีIยนมิติทางสงัคม 

วฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นเครืIองแต่งกาย อาหาร และเรืIองเล่า 

กล่าวโดยสรุปในหวัขอ้ 2.1.1 ชวนให้ผูอ่้านพินิจภาพการคา้ในเขตภาคพื%นทวีป โดยเฉพาะการคา้ในแถบ

แม่นํ% าโขง ทีIมีประเด็นทางชาติพนัธ์ุ ชนชั%น และมิติทางสังคม วฒันธรรม นอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจ ชีวิตของ

ผูค้นทีIผกูโยงอยูก่บัการคา้ การแลกเปลีIยน และเกษตรกรรม ซึI งรวมถึงการประมงดว้ย กิจกรรมเหล่านี%ลว้นเป็นส่วน

หนึIงของการสร้างอตัลกัษณ์ใหพ้วกเขามีความแตกต่าง ทวา่สัมพนัธ์กนัและเชืIอมโยงเกีIยวพนักนัอยา่งแนบแน่นมา

ชา้นาน 

 2.1.2 เครือข่ายฝัIงทะเลตะวนัออก 

เครือข่ายการคา้จากพื%นทีIราบในเขตหุบเขาของลา้นนาและอาณาบริเวณตอนใตข้องจีน มีทางออกสู่ทะเล

ทางดา้นตะวนัออกทีIสําคญัอีกแห่งหนึI งคือ บริเวณอ่าวตงัเกีTย ซึI งยงัคงอยูใ่นเครือข่ายการคา้ของพ่อคา้จีนยนูนาน 

และกลุ่มชาติพนัธ์ุไททีIเดินทางคา้ขายระหว่างเมือง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเครือข่ายการคา้ดงักล่าวผ่านทาง

ลา้นนา จะไม่เห็นถึงความใกลชิ้ดหรือความสัมพนัธ์ของเครือข่ายเหล่านั%นโดยตรง ทวา่หากพิจารณาจากการคา้ลุ่ม

แม่นํ% าโขง กลบัให้ภาพทีIต่างออกไป กล่าวคือ กลุ่มคาราวานจากยูนนานใชเ้ส้นทางเลียบเลาะแม่นํ% าโขง เพืIอมุ่งสู่

ตลาดการคา้ทางตอนล่าง ทั%งทีIลา้นนา ลา้นชา้ง และเมืIอเริIมเขา้สู่อาณาบริเวณของลาว พวกเขาสามารถเลือกเส้นทาง

เพืIอแยกไปทางทิศตะวนัออก เขา้สู่ถิIนฐานของพวกไท และพื%นทีIลุ่มนํ% าดาํ นํ% าแดง สามารถเดินทางต่อไปถึงอ่าว

ตงัเกีTย  

จากบริเวณตอนเหนือของลาว พวกเขายงัสามารถแยกเส้นทางลงสู่พื%นทีIตอนล่าง คือเขา้สู่อาณาเขตของ

ลา้นนาทางห้วยทราย เชียงของ เชียงราย หรือเคลืIอนตํIาลง แลว้วกเขา้เมืองแพร่ เมืองน่าน หรือจากหลวงพระบาง 
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เข้าสู่ปากลาย มุ่งหน้าสู่ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ผ่านเมืองนํ% าปาด และเมืองพิชัย (อุตรดิตถ์) ล่องนํ% าน่านเข้าเมือง

พิษณุโลก ก่อนลงสู่เมืองท่าของสยาม ซึI งจะเห็นว่าตลอดแนวแม่นํ% าโขง ผูค้นสามารถเดินทางข้ามไปมาได้

โดยสะดวก หรือจากหลวงพระบาง หากมุ่งลงทางใต้ ก็เข้าสู่ตลาดภายในของลาว สู่ลาวใต้ ผ่านกัมพูชาและ

เวียดนาม (มาซูฮารา, 2546: 69 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 69) 

ตวัอยา่งของเมืองริมฝัIงแม่นํ% าโขง ทีIมีความสาํคญัต่อการคา้ลกัษณะเช่นนี%  เช่น เมืองเชียงของ เมืองหลวง

พระบาง ดงัเรืIองเล่าของแมคกิลวารี (2537; 202-203,468) มิชชนันารีผูเ้ดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายในปี ค.ศ.

1871 (พ.ศ. 2415) พบวา่ทีIเชียงของมีท่าเรือขา้มฟากซึIงมีเรือไวบ้ริการไม่นอ้ยสาํหรับขนส่งคนและสินคา้ ขา้มไปมา

ระหวา่งเชียงของกบัหลวงพระบาง เส้นทางเชียงของ-หลวงพระบางเป็นเส้นทางตามลาํนํ% าโขงช่วงหนึIงทีIใชส้ัญจร

มายาวนานเนืIองจากเส้นทางในช่วงนี% ถือวา่มีความเสีIยงนอ้ยทีIสุดจากปัญหาเกาะแก่งและนํ%าเชีIยว อยา่งไรกต็ามเรือทีI

ใชต้ามลาํนํ% าโขงเป็นลกัษณะเรือขดุขนาดไม่ใหญ่ กลุ่มคนทีIรับจา้งขนส่งสินคา้และผูค้นขึ%นล่องหลวงพระบาง-เชียง

ของจึงตอ้งมีความชาํนาญในการใช้เรือค่อนขา้งมาก แต่หากไม่เลือกใช้เส้นทางทางนํ% า จากเชียงของสามารถ

เดินทางเลียบฝัIงลาํนํ% าโขงไปถึงเมืองน่าน เมืองแพร่ซึI งจะใชเ้วลาเดินทางราว 4-5 วนั (Forbes and Henley, 1997; 63-

64) จากเมืองน่านจึงค่อยเลือกใชเ้ส้นทางตามนํ% าโขงเขา้สู่หลวงพระบาง กล่าวไดว้า่การขา้มฟากไปมาระหวา่งสอง

ฝัIงแม่นํ% าโขง แทบจะเกิดขึ%นเกือบตลอดเส้นทาง และการขา้มฟากนั%นตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความเชีIยวชาญประเมิน

ความแรงของกระแสนํ%า ระดบันํ%า ซึI งไปสมัพนัธ์กบัเกาะแก่งใตน้ํ% า และนํ%าหนกัของสินคา้ทีIบรรทุกบนเรือ  

ส่วนการคา้กบัเครือข่ายดา้นตะวนัออก คือการคา้ของลา้นนาเชืIอมกบัตงัเกีTย จะผ่านบทบาทของพ่อคา้

คาราวานและการคา้แม่นํ% าโขงอีกชั%นหนึIง ซึI งพวกเขาเดินทางแลกเปลีIยนสินคา้เป็นทอดๆ ตามตลาดสาํคญั เลอแฟร์ 

(Lefevre, E., 1995; 8) ผูเ้ดินทางไปยงัเขตสิบสองปันนาและเมืองสิงห์ในช่วงปี ค.ศ.1894-1896 (พ.ศ. 2437-2439) 

ตั%งขอ้สังเกตวา่คนอนันมั
6 มีความคล่องแคล่วในการคา้ทางเรือ คนกลุ่มนี% มีบทบาทสาํคญัในการคา้ตามเส้นทางนํ% า

ดาํ นํ% าแดง โดยมีสินคา้หลกัคือ เกลือ การคา้เกลือในเขตภาคพื%นทวีปถือว่ามีความสําคญัอย่างมาก พ่อคา้ยูนนาน

มกัจะนาํฝิI น และชาจากเขตสิบสองปันนาลงมาแลกเปลีIยนกบัสินคา้อืIนๆ ทางตอนล่าง เลอแฟร์ยงัเล่าถึงศูนยก์ลาง

การคา้เกลือทีIโฉโป (Chobo) ตลาดคา้เกลือทีIกลายเป็นชุมทางของพวกพ่อคา้คาราวาน การคา้ของเวียดนามจาก

บนัทึกของเขา ยงักล่าวถึงการคา้ภายในของเวียดนาม ระหวา่งคนบนพื%นทีIสูงกบัคนพื%นราบ คนสองกลุ่มนี%จะมาพบ

กนัทุก 7 วนั ในลกัษณะของตลาดนดั โดยพบวา่ สินคา้ทีIแลกเปลีIยนกนัในตลาด ไดแ้ก่ ฝ้ายดิบ กระดาษจากใยพืช 

หมวกสานทีIหญิงเวียดนามนิยมใช ้สินคา้ทีIมาจากตงัเกีTย พบวา่เป็นสินคา้ทีIนาํเขา้มากบัเรือและสินคา้ทอ้งถิIน ไดแ้ก่ 

มีด ดาบ แกว้เจียระไน เหลา้ขาว เนื%อหมู ฝ้ายสาํหรับทอ เกลือ ขา้ว เครืIองปั% นดินเผา สินคา้จากทะเล ฯลฯ (วราภรณ์, 

2550: 79) การคา้เกลือในพื%นทีIดินแดนตอนใน ทีIกล่าวถึงขา้งตน้ เป็นเกลือทีIไดจ้ากบ่อเกลือซึI งกระจายตวัอยู่ใน

พื%นทีIหลายเมือง เช่นเดียวกบับ่อเกลือทีIเมืองน่าน เกลือบ่อหรือเกลือทีIผา่นกะบวนการตม้เหล่านี%  เป็นส่วนสาํคญัของ

วตัถุดิบในการปรุงและถนอมอาหาร การใชเ้กลือในชีวิตประจาํวนัของผูค้นยงัครอบคลุมไปสู่เรืIองอืIนอีกมาก ทาํให้

เห็นถึงวฒันธรรมทีIพวกเขามีร่วมกนัผา่นสินคา้สาํคญัซึIงไปสมัพนัธ์กบัการผลิต การบริโภค และการแลกเปลีIยน  

 
6 คนอนันมัหรือชาวอนันาํ เป็นคาํที9ชาวตะวนัตกเรียกคนเวียดนามกลุ่มหนึ9 งตามคนจีน อนันมัแต่เดิมเป็นเขตปกครองหนึ9 งของจีน เป็นพืLนที9

เชื9อมต่อตัLงแต่บริเวณเวียดนามตอนบน อ่าวตงัเกีiย เรื9อยมาถึงแถบลุ่มนํL าดาํ นํLาแดง ทัLงนีL ยงัพบวา่ในอาณาบริเวณดงักล่าว บทบาททางการคา้ของ

ชาวจีนยงัคงเด่นชดั รวมถึงการผสมผสานทางวฒันธรรม และความเชื9อต่างๆ ระหวา่งจีนและอนันมั 
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หากพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างการคา้แม่นํ% าโขงกบัตงัเกีTย บนเส้นทางการคา้ของพ่อคา้คาราวานล่อ

ต่าง มา้ต่างของชาวยนูนาน จะพบวา่ พวกเขาเคลืIอนขบวนสินคา้จากตอนใตข้องจีนลงมาเชืIอมต่อกบัตลาดแถบลุ่ม

นํ% าโขงและตงัเกีTย เพืIอตามหาฝ้าย เนืIองจากฝ้ายเป็นสินคา้ทีIมีความตอ้งการของตลาดบริเวณจีนตอนใตค่้อนขา้งสูง 

อนัเนืIองจากในพื%นทีIดงักล่าวสามารถผลิตฝ้ายไดน้อ้ยกว่าความตอ้งการมาก พวกพ่อคา้จึงออกเดินทางเพืIอตามหา

สินคา้ฝ้าย และโดยมากมกัจะพบในถิIนฐานของไทดาํตั%งแต่เดียนเบียนฟู เมืองแถง ไปถึงเมืองไลเจา ดอร์เลออง (D 

Orleans, Henri, Prince, 1999: 225 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 69) เล่าถึงพ่อคา้จีนยนูนานเมืIอครั% งทีIเดินทางมาถึงตลาด

เมืองแถงว่า ทีIนัIนเขาไดพ้บกบักองคาราวานฮ่อ พร้อมกบัมา้ 40 ตวั ขบวนของพ่อคา้จีนยนูนานกลุ่มนี% เดินทางมา

คา้ขายฝิI นและของใชอื้Iนๆ กบัคนลาว ก่อนจะนาํฝ้ายกลบัไปยงัยนูนาน เรืIองเล่าของดอร์เลออง ทาํใหท้ราบวา่ตลาด

ของชาวไท ทั%งในเขตเวียดนามและลาว เป็นพื%นทีIปลูกและผลิตฝ้ายขนาดใหญ่ ซึI งมีความตอ้งการของตลาดในยนู

นานอยูม่าก การเดินทางของกลุ่มพ่อคา้คาราวานจึงเคลืIอนไปท่ามกลางความตอ้งการของสินคา้ทีIแตกต่างกนัในแต่

ละพื%นทีI พวกเขาเดินทางเพืIอนาํสินคา้จากแหล่งผลิตทีIหนึI งไปสู่ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคอีกแห่งหนึI ง และ

เป็นการแลกเปลีIยนตลอดเส้นทาง 

ในทางกลบักนั การเดินทางลงสู่พื%นทีIลุ่มนํ%าโขงและตงัเกีTยของกองคาราวานจีนยนูนาน ทาํใหชาวตะวนัตก

ทีIพบเจอ เริIมสนใจตลาดในเขตภาคพื%นทวีปมากขึ%น เมืIอพบวา่มีสินคา้หลายรายการทีIสามารถขยายตลาดไปพร้อม

กบัรวบรวมสินคา้ทีIเป็นทีIตอ้งการของตลาดภายนอกไดใ้นคราวเดียวกนั โดยเฉพาะอย่างยิIงเส้นทางการคา้เชืIอม

ต่อไปยงัจีนทางใต ้ซึI งเป็นเส้นทางทีIพ่อคา้ชาวฝรัIงเศสออกสํารวจเพืIอหาความเป็นไปได้ในการเชืIอมเส้นทาง

อนันมั-ยนูนาน และลา้นชา้ง-ยนูนาน การสาํรวจบนเส้นทางดงักล่าวหลายชิ%น บนัทึกเกีIยวกบัตลาด สินคา้ ความถีI

ของกองคาราวาน และแหล่งแร่สําคญัทีIยงัไม่ไดรั้บการพฒันา เช่น ถ่านหิน ดีบุก เหล็ก ทองแดง และเงินฯลฯ 

อุปสรรคสําคัญทีIพวกเขาบันทึกไวร้ะหว่างการสํารวจคือ การซ่องสุมของกองกําลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆ อัน

เนืIองมาจากความขดัแยง้และความเคลืIอนไหวในเขตชนบทของจีน การปราบปรามของรัฐบาลจีนทีIมีต่อชาติพนัธ์ุ

อืIน นาํไปสู่การเคลืIอนลงใตข้องบรรดากองกาํลงัทีIใชธ้งสีต่างๆ เป็นสัญลกัษณ์ ในหลายพื%นทีIทีIถูกกองกาํลงัเหล่านี%

ยึดครอง จะกลายเป็นชุมชนร้าง พวกเขาจะสืIอสารผ่านกลุ่มคนทีIเดินทางและพ่อคา้ให้หลีกเลีIยงการใช้เส้นทาง

ดงักล่าว  (Dupuis, J., 1998; 56-65 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 69) บนัทึกของชาวตะวนัตกยนืยนัวา่เส้นทางเหล่านี% เป็น

เส้นทางร่วม ทั%งทีIกลุ่มพ่อคา้ใชส้ัญจร พวกเขาก็เป็นกลุ่มทีIเดินทางและมีกองกาํลงัทาํหน้าทีIป้องกนัสินคา้อยูเ่ป็น

ทุนเดิม ทวา่ในช่วงทีIกองกาํลงัติดอาวธุเคลืIอนไหวอนัเนืIองจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในของจีนนั%น กระทบ

ต่อการเดินทางในสถานการณ์ปกติ เนืIองจากตลาดและชุมชนหลายแห่งถูกยึดครอง การสืIอสารระหว่างกลุ่มคน

เดินทางและพ่อคา้ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงมีความสําคญัอย่างยิIงในการประเมินความเสีIยงทีIจะเกิดขึ%นบนเส้นทาง

ต่างๆ 

ภายหลงัทีIฝรัIงเศสพฒันาเส้นทางการคา้ทางตะวนัออกคือจากตงัเกีTยเขา้ไปยงัตอนใตข้องจีน ทาํใหเ้ส้นทาง

คมนาคมบริเวณลุ่มนํ%าแดงเชืIอมไปถึงตาลีมีความสาํคญัขึ%นมาแทน (Chiranan Prasertkul, 1989; 73 อา้งใน วราภรณ์, 

2550: 111) การคา้ผา้ในเส้นทางดา้นตงัเกีTยทาํใหก้ารคา้ฝ้ายพื%นเมืองไดรั้บผลกระทบไม่นอ้ย เนืIองจากฝ้ายทีIเขา้มาตี

ตลาดมีราคาถูกกวา่ ส่งผลใหป้ริมาณการนาํเขา้ฝ้ายตามเส้นทางลุ่มนํ%าแดงขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ตวัเลขการนาํเขา้ฝ้าย
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เฉพาะทีIหม่งเจ่อ (Mongtze)7 ในปี ค.ศ.1890 (พ.ศ. 2433) มีจาํนวน 1,870 หาบ (113,079 กิโลกรัม, 1 หาบ เท่ากบั 

60.47 กก.) มีมูลค่า 32,644 ตาํลึง หรือคิดเป็นราคาเฉลีIย 17.44 ตาํลึงต่อหาบ ในปีถดัมาปริมาณการนาํเขา้เพิIมขึ%นเป็น 

3,860 หาบ (233,414 กิโลกรัม) มีมูลค่ารวมถึง 70,838 ตาํลึง คิดราคาเฉลีIยได ้18.34 ตาํลึงต่อหาบ (Pichon, 1999; 94

อา้งใน วราภรณ์, 2550: 111) แมไ้ม่ปรากฏหลกัฐานทีIชดัเจนว่า การนาํเขา้ฝ้ายจากฝัIงทะเลดา้นตงัเกีTยกระทบต่อ

การคา้ระหว่างลา้นนา ลา้นชา้ง และยนูนานอยา่งไร ทว่าหากพิจารณาจากเส้นทาง กล่าวไดว้่าเส้นทางการคา้โดย

ภาพรวมมิไดซ้อ้นทบักนัโดยตรง และน่าจะหนุนเสริมใหก้ารคา้ภายในขยายตวัเพิIมมากขึ%น รวมถึงการขยายตวัของ

ระบบเงินตราและความหลากหลายของสืIอกลางในการแลกเปลีIยน 

 

2.2 การแลกเปลี4ยน และเงนิตรา 

เงินตราทีIกล่าวถึงในหวัขอ้นี%  ทาํหนา้ทีIเป็นสืIอกลางในการแลกเปลีIยนสินคา้เฉกเช่นการใชสิ้นคา้ทีIมีความ

ตอ้งการของตลาดเป็นสืIอกลาง ไดแ้ก่ ฝิI น ผา้ไหม เงิน ทอง การคา้ของลา้นนา ลา้นชา้ง และในแถบลุ่มนํ% าโขง ยงั

ปรากฏวฒันธรรมการใชเ้บี%ย หรือหอยเบี%ย ประวติัศาสตร์ลา้นนากล่าวถึงการใชเ้บี%ยร่วมกบัเงินตราประเภทอืIนมา

ยาวนาน ดงัปรากฏในเอกสารพื%นเมืองเรืIองค่าเงินเทียบเคียงกบัเบี%ยของช่วงเวลานั%น เช่น ใน “สมุตตราช” บางตอน

กล่าววา่ 10 เงินเท่ากบั 10,000 เบี%ย บางตอนก็ระบุวา่ 1 เงินเท่ากบั 100 เบี%ย (อรุณรัตน์ วิเชียร-เขียว, ปริวรรต, 2524; 

10-23) เนืIองจากเบี%ยเป็นหน่วยยอ่ยของเงินตรา ทีIสามญัชนเขา้ถึงและใชใ้นชีวิตประจาํวนั เบี%ยเป็นหนึIงในสินคา้ทีI

นาํเขา้มาทางเรือหรือเมืองท่าก่อนส่งต่อเขา้สู่ตลาดตอนใน และยงัใชเ้ป็นค่ากลางของการกาํหนดมูลค่าของเงิน และ

ยงัรวมถึงเป็นหน่วยในการระบุโทษหรือการปรับไหมเมืIอกระทาํความผิด ดงัว่า “...หากมีโทษหมืIนหื%อเอาพนัเบี%ย 

โทษพนัหื%อเอาร้อยเบี%ย...”  (สมหมาย เปรมจิตต,์ ปริวรรต, 2521; 10)  

การกาํหนดค่าเงินต่อเบี% ยจึงไม่แน่นอนขึ%นอยู่กับจาํนวนเบี% ยและเงืIอนไขอืIนๆ อาทิ สถานการณ์ทาง

การเมืองของลา้นนาช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษทีI 16 เกิดความขดัแยง้ในกลุ่มขนุนางเกีIยวกบัสิทธ̀ิในการสืบราชสมบติั 

และเป็นช่วงทีIการคา้ของลา้นนาซบเซา มีการ “ลดัเบี% ยลง” หรือมีการปรับแต่งค่าเงิน ดงัว่า “...พระเมืองแกว้ แต่ง

เบี% ย 98 หื%อ เปน 100 ทา้วอา้ยเกลา้ แต่งเบี% ย 80 เปน 100 ทา้วชาย แต่งเบี% ย 70 เปน 100 ทา้วอุปโย แต่งเบี% ย 60 เปน 

100 พระแม่กุ แต่งเบี%ย 58 เปน 100...” (สรัสวดี อ๋องสกุล, ม.ป.ป.) การเปลีIยนแปลงค่าเงินอยา่งกระทนัหนัหรือการ

เปลีIยนค่าเงินโดยใชอ้าํนาจของผูป้กครองเขา้ไปกระทาํนั%น ถือเป็นสิIงทีIผิดไปจากคลองธรรม และกลายเป็นสิIงอา้ง

ไดว้่าผูป้กครองขาดความชอบธรรมในการปกครอง เป็นการใชอ้าํนาจไปในทางมิชอบ เพราะการปรับค่าเงินให้

สวนทางกบัสภาพเศรษฐกิจ ยอ่มหมายถึงการสร้างความยากลาํบากในการดาํเนินชีวิตปกติของชาวเมืองใหม้ากขึ%น 

เนืIองจากสัมพนัธ์กบัการเรียกเก็บส่วย ภาษี และจ่ายค่าสินไหมต่างๆ สภาวะไม่ปกติเหล่านี% จึงคลา้ยเป็นตวัเร่งให้

ความขดัแยง้ทางสงัคม การเมือง ไปถึงจุดแตกหกัไดเ้ร็วขึ%นอีก 

การใช้เบี% ยจึงอยู่เกินบริบทของการคา้แต่เขา้ไปสัมพนัธ์กับมิติด้านอืIนอย่างหลากหลายกระทัIงมีผูต้ ั% ง

ขอ้สงัเกตกลุ่มทีIใชห้อยเบี%ยวา่ “เขตเศรษฐกิจทีIใชเ้ปลือกหอยเบี%ย” ซึI งกินพื%นทีIกวา้งขวางอยา่งนอ้ยในเขตคาบสมุทร

อินโดจีน และดินแดนตอนในทีIมีการใชเ้บี%ยกนัมาแต่โบราณ การเปลีIยนแปลงทางเศรษฐกิจในทีIหนึIงยอ่มส่งผลต่อ

อีกทีIหนึIงภายในกลุ่มทีIมีวฒันธรรมการใชห้อยเบี%ยและมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งกนั (มาซูฮารา, 2546; 18) 

 
7 น่าจะหมายถึงเมืองเหมิ9งจืLอ (Mengzi) ซึ9 งตัLงอยูบ่นเสน้ทางลุ่มนํLาแดงจากตงัเกีiยไปยงัยนูนาน-ผูเ้ขียน 
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ดงันั%นการปรับแต่งเบี%ยจึงมิใช่ปัญหาภายใน หากมองผ่านวฒันธรรมการใชห้อยเบี%ย เนืIองจากการคา้ของลา้นนามี

เครือข่ายทีIกวา้งขวาง และการกาํหนดค่าเงิน การปรับเปลีIยนค่าเงินยอ่มส่งผลกระทบไม่มากกน็อ้ย 

นอกจากเบี%ยแลว้ เงินตราในเมืองและอาณาจกัรต่างๆ กมี็ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่หลอมและ

ตีขึ%นจากแหล่งแร่ทีIหาไดใ้นทอ้งถิIน เช่น เงินตราของลา้นชา้ง เรียกเงินฮอ้ย เงินฮอ้ยมีลกัษณะคลา้ยเรือขดุ หรือเรือ

ชะล่า มูลค่าของเงินฮอ้ยขึ%นอยูก่บัเนื%อเงินผสมเช่นกนั เรียกฮอ้ยนํ% าสาม ฮอ้ยนํ% าหก ฮอ้ยนํ% าแปด มีตราประทบัหลาย

แบบทั%งชา้ง งู ตวัอกัษร ตวัเลข ดอกไม ้และจกัร นอกจากนี% เงินลา้นชา้งยงัมีเงินลาด โดยใชเ้ป็นเงินปลีก เงินลาดเป็น

เงินทีIทางการผลิตขึ%น และมีความประณีตสูง ส่วนทีIชาวบา้นผลิตขึ%นเองเรียกเงินลาดฮอ้ย มูลค่ากาํหนดตามค่าโลหะ 

ขณะทีIการคา้ของลาวกบัเมืองต่างๆ มีการใชท้ั%งเงินกีบและเงินอฐัทองแดงพวง(เงินฮอ้ย) (แอมอนิเย, 2539; 14) เงิน

ฮอ้ย(ร้อย) เนืIองจากชาวบา้นจะเจาะรูเลก็ๆ ไวด้า้นหนึI งของเงิน และร้อยเป็นพวงผกูเอวบา้ง สะพายเฉียงบา้ง เวลา

เดินทางกจ็ะสะดวกและเกบ็รักษาไดง่้าย และพอ่คา้ทีIเดินทางคา้ขายกเ็รียกนายฮอ้ย 

หากพิจารณาวิวฒันการของการแลกเปลีIยนและการใชเ้งินตราของลา้นนา จะพบว่า เดิมทีเงินตรามีฐานะ

เป็นสืIอกลางในการแลกเปลีIยนเทียบเท่ากบัสินคา้มีค่า และเป็นทีIตอ้งการของตลาด มิใช่เงินตราในความหมาย

เดียวกับสืIอกลางในตลาดของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ดังนั% น เงินตราจึงมิใช่ปัจจัยหลักของการค้าและการ

แลกเปลีIยน เมืIอเทียบกบัความตอ้งการของทั%งสองฝ่ายทีIสามารถตกลงและต่อรองเพืIอแลกเปลีIยนสินคา้กนัได ้บวก

กบัค่าของเงินตราในช่วงเวลานั%น สัมพนัธ์กบัค่าของเงินหรือเนื%อเงิน อนัเป็นองคป์ระกอบของการสร้างเงินตราขึ%น

และการกาํหนดค่าของเงิน ดงันั%นเงินตรากคื็อสินคา้มีค่าอยา่งหนึIงนัIนเอง  

การศึกษารูปแบบของการใชเ้งินตรา และสืIอกลางในการแลกเปลีIยน เพืIอทาํการคา้บริเวณตอนในของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพื%นทวีปมีความเป็นมายาวนาน เส้นทางการคา้ก่อนสมยัใหม่และตลาดสาํคญัในอาณา

บริเวณทีIศึกษาทาํให้เห็นมิติทางสังคม วฒันธรรมเขา้มาเกีIยวขอ้ง อาทิ การคา้ภายในเครือข่ายของกลุ่มคนทีIมี

วฒันธรรมการใช้กลองมโหระทึก การคา้ของกลุ่มคนทีIมีวฒันธรรมการใช้ฝ้ายเพืIอทอเป็นเสื% อผา้เครืIองนุ่งห่ม 

การคา้ของกลุ่มคนภายในเครือข่ายวฒันธรรมการใช้หอยเบี% ย เป็นตน้ นอกจากนี% การคา้ในเขตภาคพื%นทวีปเป็น

การคา้ในรูปแบบคาราวานซึIงมีความหลากหลายของการใชส้ตัวพ์าหนะทีIแตกต่างกนัในแต่ละพื%นทีI 

 

2.3 มิติทางวฒันธรรม 

 ความสัมพนัธ์ของลา้นนากบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพื%นทวีปในมิติทางวฒันธรรมในทีIนี%  จะพิจารณา

วฒันธรรมผา่นวิถีชีวิต ความเชืIอ อนัปรากฏอยูท่ั%งในรูปของตาํนาน พิธีกรรม รวมถึงการใชภ้าษา ทีIสะทอ้นผา่นงาน

วรรณกรรมต่างๆ วฒันธรรมของผูค้นในแถบลา้นนา มีลกัษณะผสมผสาน แลกเปลีIยน และหยิบยืมมาจากการ

ปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นตลอดช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ เรืIอยมาจนถึงปัจจุบนั ทั%งกิจกรรมทางการเมือง ไม่วา่จะเป็น

การศึกสงคราม การกวาดตอ้น อพยพยา้ยครัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การคา้ และการแลกเปลีIยนภาษา ประเพณี 

วฒันธรรม อาหาร การแต่งกาย สินคา้ ลว้นทาํใหผู้ค้นในแถบนี% มีลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมหลายประการ 

2.3.1 ความเชืIอ ตาํนาน และพิธีกรรม 

 ก่อนสร้างอาณาจกัรลา้นนาทีIมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง กล่าวไดว้่าเดิมความรุ่งเรืองอนัเป็นบ่อเกิดของ

แหล่งอารยธรรมและจะกลายเป็นส่วนหนึI งของฐานรากทีIผูป้กครองในสมยัราชวงศม์งัรายใชใ้นการปกครองและ

เชืIอมโยงผูค้นคือ อารยธรรมในแถบลุ่มนํ% ากก ทีIเชืIอวา่ผูค้นมีความรู้ในการผลิตมากพอสมควร ทั%งการใชเ้ครืIองมือ
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การเกษตรอยา่งเช่น จอบหรือจก ความรู้ในระบบเหมืองฝาย และโครงสร้างทางสังคม การเมืองทีIมีลาํดบัชั%น ความ

เชืIอทีIมีต่อผูป้กครอง อนัปรากฏผา่น ตาํนานสิงหนวติักมุาร และตาํนานเมืองหนองหล่ม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงโลกทศัน์

ของผูค้นในพื%นทีIลุ่มนํ%า พื%นทีIชุ่มนํ%าทีIมีความอุดมสมบูรณ์ และความอุดมสมบูรณ์นี%กเ็ชืIอมโยงสมัพนัธ์กบัผูป้กครอง 

และวถีิปฏิบติัของชาวเมืองทีIมีศีลธรรมคอยกาํกบัอีกชั%นหนึIง  

 อยา่งไรก็ตาม ร่องรอยของความเชืIอเก่าแก่ของผูค้นในแถบนี% คือ ความเชืIอเรืIองนาค สัตวที์Iมีลกัษณะพิเศษ 

เช่น เป็นสัตวเ์ผือก ปลาไหลเผือก ตามตาํนานของคนในแถบลุ่มนํ% ากก ลุ่มนํ% าโขง การทาํร้าย หรือบริโภคสัตวเ์ผือก

เหล่านี%  นาํมาซึI งความล่มสลายของเมือง (อนุชิตและทวีศกัด̀ิ, 2560:493-507) ตาํนานทีIทาํหนา้ทีIสืบทอดภูมิปัญญา

และความรู้ให้กบัคนสมยัโบราณ มีตาํนานเมืองหนองหล่มเป็นเหมือนร่องรอยของอารยธรรมทีIคนในแถบลุ่มนํ% า

โขงมีร่วมกนั และสิIงทีIอยูเ่บื%องหลงัความคิดเหล่านี% คือ การดาํรงอยูร่่วมกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  

 การแสดงออกของผูค้นทีIสะทอ้นมิติทางวฒันธรรมนั%น จะปรากฏอยา่งเด่นชดัอีกครั% งในยคุของการพฒันา

ทีIรัฐขยายอาํนาจเขา้สู่ชุมชนหมู่บา้น ผ่านโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจ การผลกัดนัให้ชุมชนเปลีIยนวิถีการผลิต

แบบเลี%ยงตนเอง ไปสู่การผลิตเพืIอขาย หรือเพืIอความตอ้งการของตลาด ในขณะเดียวกนัก็พบว่าทรัพยากร อนัเคย

เป็นสิIงทีIผูค้นสามารถเขา้ถึงไดแ้ละใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เริIมถูกจาํกดัลง อนัเนืIองมาจากรัฐเริIมสถาปนาอาํนาจเหนือ

ทรัพยากร หรือผกูขาดการจดัการทรัพยากร ในบริบทนี% เองทีIชาวบา้นเริIมหยบิเอาเครืIองมือทางวฒันธรรมขึ%นมาต่อสู้

กบัอาํนาจรัฐทีIตวัเองไม่คิดว่าจะสามารถต่อกรไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ดงันั%นจึงอาศยัพื%นทีIของความเชืIอ พิธีกรรม

เป็นเครืIองมือสาํคญั เช่น ปรากฏการทีIอาํเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี และการสร้างความหมายให้แก่เกาะนาคี ใน

ฐานะพื%นทีIศกัด̀ิสิทธ̀ิ (อนุชิตและทวีศกัด̀ิ, 2560:493-507)  

2.3.2 ภาษา และวรรณกรรม 

 การแลกเปลีIยนในมิติทางวฒันธรรมอยา่งหนึI งคือ ภาษา และวรรณกรรม ทีIทาํให้ขอบเขตของลา้นนานั%น

กวา้งใหญ่ไพศาลกวา่พื%นทีIภาคเหนือตอนบนของไทยปัจจุบนั ทั%งนี% เนืIองจากภาษาเดินทางไปพร้อมกบัผูค้น และทิ%ง

ร่องรอยในรูปแบบของวรรณกรรมต่างๆ มากมาย ในบริบทของการคา้ ลา้นนาและผูค้นในแถบลุ่มแม่นํ% าโขงมี

ลักษณะร่วมของการใช้ภาษา ทั% งภาษาพูด และภาษาเขียน ภาษาพูด ในกลุ่มตระกูลภาษาไท เป็นภาษาทีI มี

ความสําคญัในการสืIอสารในโลกของการคา้มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิIงการคา้ในแถบดินแดนตอนใน 

เนืIองจากกลุ่มพ่อคา้ทีIมีบทบาทสาํคญั ทั%งการคา้ทางไกล และการคา้ในทอ้งถิIน อาศยัภาษาไททั%งในโลกการคา้และ

การเมืองการปกครอง พ่อคา้ ทาํหนา้ทีIเป็นเหมือนคนกลางในการแลกเปลีIยนและเชืIอมต่อมิติทางสังคม วฒันธรรม 

ผา่นปฏิบติัการทางดา้นภาษา ทาํใหภ้าษามีลกัษณะทีIลืIนไหล และขยายตวัออกไปตามเครือข่ายของการแลกเปลีIยน

สืIอสาร นอกจากพ่อคา้แลว้ยงัพบวา่ พวกศิลปิน หมอเพลง กลอนลาํ ก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึIงทีIช่วยเชืIอมต่อและทาํให้

เกิดการแลกเปลีIยนภาษา และวรรณกรรม หากศึกษาวรรณกรรมพื%นบา้นของลา้นนาและผูค้นในแถบลุ่มนํ% าโขง จะ

พบวา่วรรณกรรมส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากเรืIองราวทีIเป็นมุขปาฐะ หรือการเล่าต่อๆ กนัมา ในรูปแบบของนิทาน 

คาํกลอน เรืIองสั%น อยา่งเจี%ยก๊อมในภาคเหนือของไทย ซึI งวรรณกรรมกลุ่มนี% ยงัรักษากลิIนอายของวฒันธรรมพื%นถิIน

ในทีIต่างๆ ทวา่หากมองในภาพใหญ่จะเห็นลกัษณะร่วมบางประการ เช่น เคา้โครงของเรืIองราวทีIไดรั้บอิทธิพลจาก

พุทธศาสนา จากพระไตรปิฎก หรือจากขนบบางประการของกลุ่มคนไต ไทในทีIต่างๆ ทีIสะทอ้นถึงโลกทศัน์ของ

ผูค้น และวฒันธรรม ประเพณีบางประการ อนัมีนยัถึงบทบาททางเพศทีIมิไดพิ้จารณาวา่ผูห้ญิงตกอยูใ่นสถานะรอง

ของระบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมเสมอไป หรืออยูภ่ายใตโ้ครงสร้างแบบปิตาธิปไตยแบบเบด็เสร็จ เช่น 
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การศึกษาวรรณกรรมเรืIอง ส่งชูส้อนสาว วรรณกรรมทีIแพร่หลายในกลุ่มชาวไตในเวียดนาม ของยกุติ (2561: 43-

44) ทาํใหพ้บวา่ภายใตข้นบของสงัคมทีIมีการคลุมถุงชนนั%น ปัจเจกชนทีIไม่ค่อยไดรั้บความสนใจหรือมีการศึกษาใน

เชิงโลกทศัน์ชีวทศัน์ โดยเฉพาะอย่างยิIงหากเป็นสามญัชนดว้ยแลว้ กลบัพบว่า ส่งชู้สอนสาวเป็นตวัอย่างของ

วรรณกรรมทีIแสดงใหเ้ห็นถึงการต่อรองของปัจเจกต่อโครงสร้างทางสังคมอยา่งน่าสนใจ ซํ% ายงัแสดงใหเ้ห็นถึงมิติ

ทางเพศในสงัคม วฒันธรรมของกลุ่มคนไตดาํในเวยีดนาม  

 วรรณกรรมลา้นนาก็เช่นเดียวกนั หากแบ่งตามสาระกวา้งๆ ไดว้า่วรรณกรรมศาสนา กบัวรรณกรรมเมือง 

ทีIมีเป้าหมายของการสร้าง และการสืIอสารทีIไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว วรรณกรรมศาสนามีความชดัเจนตรงทีIมุ่งเนน้

การจรรโลง รักษา และสืบทอดศาสนา มุ่งไปทีIการอบรมสัIงสอน ให้มีศีลธรรม และทา้ยทีIสุดย่อมสัมพนัธ์กบั

การเมืองในมิติทีIช่วยใหรั้ฐหรือผูป้กครองสามารถจดัระเบียบและปกครองไดง่้ายขึ%น วรรณกรรมศาสนาโดยทัIวไป

จึงสะทอ้นภาพสงัคมทีIสงบสุขหากผูป้กครองและราษฎรฝักใฝ่ในศีลในธรรม และความปัIนป่วน วุน่วาย หรือไปถึง

หายนะ หากปฏิบติัในทางตรงกนัขา้ม วรรณกรรมเมือง นอกจากกล่าวถึงความเป็นมา และเน้นบทบาทของผูน้าํ 

ผูป้กครองในฐานะของผูต้ ั%งเมืองแลว้ วรรณกรรมกลุ่มนี%  ยงัเปิดช่องใหเ้กิดการโตแ้ยง้ ลอ้เลียน หรือต่อตา้นสิIงทีIเป็น

บรรทดัฐานทางสังคมอยูด่ว้ย ทั%งนี% ก็เพืIอลดความตึงเครียด และทาํให้โครงสร้างหลกัยงัคงดาํเนินสืบต่อไปได ้โดย

ไม่เกิดการต่อตา้นอยา่งรุนแรง  

 เรืIองราวในโลกวรรณกรรมของลา้นนาและผูค้นในแถบลุ่มนํ% าโขงทีIมีเคา้โครงหลกัคลา้ยคลึงกนั เช่น ฮีต 

12 คอง 14, ความเชืIอในเรืIองธรรมชาติและสิIงเหนือธรรมชาติ, ความเชืIอในเรืIองบรรพบุรุษ, ความเชืIอเรืIองขวญั 

ฯลฯ  

นอกจากทีIกล่าวมาขา้งตน้ พระสงฆก์็เป็นเสมือนคนกลางในการเชืIอมประสานมิติทางสังคม วฒันธรรม

ดว้ยเช่นกนั เช่น การเทศน์ การจารึกคมัภีร์ทางศาสนา โดยมีลกัษณะร่วมกนัคือการใช้ภาษา ทั%งบาลี สันสกฤต 

การศึกษาจารึกลา้นนาของศิริสาร (2559: 33) พบวา่ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา กลุ่มชนทีIนบัถือพทุธศาสนา

ใชอ้กัษรและภาษามอญโบราณ และภาษาบาลีในการจารึก โดยจารึกเหล่านี% มีอายรุาวพุทธศตวรรษทีI 17 มีเนื%อหา

หลกัเป็นเรืIองการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาของพระมหากษตัริย ์เช่น จารึกพระเจา้สววาธิสิทธิ 2 (วดักู่กดุ) ลพ.2  

ประเด็นเรืI องการแลกเปลีIยนวฒันธรรมผ่านทางศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ ยงัสอดคล้องกับ

ขอ้เท็จจริงทีIพบว่าจารึกทีIเก่าทีIสุดสมยัลา้นนา และเป็นจารึกทีIใชอ้กัษรไทย คือ จารึกวดัพระยืน ลพ.38 พ.ศ.1913 

สมยัพระเจา้กือนา ส่วนจารึกทีIเขียนดว้ยอกัษรธรรมลา้นนากลบัพบทีIจงัหวดัสุโขทยั คือ จารึกลานทองสมเด็จพระ

มหาเถรจุฑามุณิ สท.52 พ.ศ.1919 ซึI งตามหลกัฐาน ทั%งสองอาณาจกัรลว้นมีการแลกเปลีIยนดา้นวฒันธรรมผ่าน

ตวัอกัษรและพระพทุธศาสนา (ศิริสาร, 2559: 35) และโดยเฉพาะอยา่งยิIงในสมยัของพระเจา้กือนาทีIนกัวิชาการต่าง

ลงความเห็นว่าเป็นยคุทองของการผลิต สร้างวรรณกรรม ความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา และการคา้กบัอาณาจกัร

อืIนๆ  

 

2.4 โลกทัศน์ทางการเมือง 

 การเรียนรู้โลกทศัน์ทางการเมือง ผา่นประเด็นต่อไปนี%  ทาํให้ผูศึ้กษาประวติัศาสตร์ลา้นนาและอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่นํ% าโขง สามารถเชืIอมโยงบริบททางประวติัศาสตร์เขา้กบัการประกอบสร้างองคค์วามรู้โดยรัฐไทย ทั%งผ่าน

แบบเรียนทางประวติัศาสตร์ และขอ้ถกเถียงต่างๆ ทีIมีผูน้าํเสนอในเวลาต่อมา เพืIอขยายเพดานทางความคิดและ
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ความเขา้ใจเกีIยวกบัประวติัศาสตร์นิพนธ์ลา้นนา โลกทศัน์ทางการเมืองในทีIนี%หมายถึง ความคิดความเขา้ใจทีIผูค้นมี

ต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ทั%งความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ การจดัองคก์รทางสังคม การรวมกลุ่ม การกระจายทรัพยากร 

การปกครอง การต่อตา้น และความขดัแยง้อนัเนืIองมาจากมูลเหตุต่างๆ 

 2.4.1 ความขดัแยง้ทางการเมือง และประวติัศาสตร์ของผูป้กครองกบัผูถู้กปกครอง 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างลา้นนากบัดินแดนในแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ% าโขง มีลกัษณะร่วมกนับางประการ 

หากพิจารณาผา่นความสัมพนัธ์ของศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองทีIใหญ่กวา่ เช่น อยธุยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ 

โดยเฉพาะในสมยัธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ทีIแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายอาํนาจของพื%นทีIลุ่มแม่นํ% าเจา้พระยาขึ%นมายงั

ลา้นนาและลา้นชา้ง ฉลอง สุนทราวาณิชย ์ตั%งขอ้สังเกตว่า การขยายอาํนาจของธนบุรีเขา้ไปยงัพื%นทีIลาวลา้นชา้ง 

และรวมถึงการกวาดตอ้นไพร่พลจากอาณาจกัรลาวเขา้มายงัพื%นทีIแถบภาคกลางตอนล่างนั%น สัมพนัธ์กบัความ

ขดัแยง้ทางการเมืองระหวา่งธนบุรีกบัพม่า กล่าวอีกนยัหนึIง ลา้นนาและลา้นชา้งมีลกัษณะทีIคลา้ยกนัคือ เป็นอาณา

บริเวณทีIศูนยก์ลางอาํนาจขนาดใหญ่เห็นว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทีIอุดมสมบูรณ์ ทั%งไพร่และส่วยสิIงของทีIจะช่วย

สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองในช่วงเวลานั%น  

 การกวาดตอ้นผูค้นฝัIงซ้ายแม่นํ% าโขง เกิดขึ%นหลายครั% ง ทั%งในสมยัธนบุรีและตน้รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ

อยา่งยิIง ภายหลงัเหตุการณ์กบฏเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทร์ซึI งตรงกบัสมยัรัชกาลทีI 3 ของไทย ในช่วงเวลาดงักล่าว ชุมชน

คนลาวทีIถูกกวาดตอ้นเขา้มา แทบจะกลายเป็นประชากรหลกัของพื%นทีIหลายเมืองในเขตภาคกลางตอนล่าง และ

ตอนบน กระทัIงภายหลงัการขยายตวัของชุมชนเพืIอแสวงหาพื%นทีIเกษตรกรรมในบริเวณใกลเ้คียง ทาํใหส้ังคมและ

กลุ่มคนลาวขยบัขยายตามไปดว้ย 

 ประวติัศาสตร์การกวาดตอ้นไดมี้ส่วนสาํคญัในการสร้างวาทกรรมใหล้าวกลายเป็นชนชาติทีIเป็นรองไทย

หรือสยาม เนืIองจากผูเ้ขียนประวติัศาสตร์ไทยนั%น สร้างความทรงจาํและความรับรู้วา่ลาวคือผูที้Iถูกปกครองโดยไทย 

เป็นชนชาติทีIอยูภ่ายใตอ้าํนาจของไทยมาอยา่งยาวนาน โดยอธิบายผา่นความสัมพนัธ์ในระบบรัฐบรรณาการ การ

เก็บส่วย ประวติัศาสตร์ในช่วงของเจา้อนุวงศเ์วียงจนัทน์ถูกเขียนขึ%นในฐานะของผูพ้่ายแพแ้ละถูกปราบปรามอยา่ง

ราบคาบ ความหมายใหม่ถูกสร้างขึ%นแทนทีIความหมายเดิมทีIคนลาวภาคภูมิใจในความเป็นลาวและชนชาติลาวทีI

หมายถึงผูที้Iมีอารยะและมีประวติัศาสตร์ของตวัเองทีIยิIงใหญ่ 

 2.4.2 แนวคิดกษตัริยก์บัพทุธศาสนา 

 2.4.2.1 การจรรโลงอาํนาจทางการเมือง 

 การศึกษาความคิดทางดา้นพุทธศาสนาในสังคมไทย และรวมถึงพุทธศาสนาในเชิงอุดมการณ์ ความเชืIอ 

มกัปรากฏและจาํกดัอยูใ่นขอบเขตมิติทางสังคม วฒันธรรม กระนั%น ใช่วา่จะไม่มีงานศึกษาทีIพยายามเชืIอมโยงและ

ชี% ให้เห็นมิติทางการเมืองในภายใตอุ้ดมการณ์ความเชืIอทางพุทธศาสนาเสียเลย งานศึกษาของแพทริค โจรี(2563) 

แสดงให้เห็นถึงการใชแ้ละการอุปมาพระมหากษตัริยเ์ปรียบไดก้บัพระโพธิสัตวต์ามความเชืIอในศาสนาพุทธ การ

ขึ%นสู่ตาํแหน่งแห่งทีIของผูป้กครองทีIมีอาํนาจสูงสุด ประหนึIงการบาํเพญ็เพียรบารมี และการสร้างประโยชน์ต่อมวล

มนุษยชาติ ผูป้กครองไม่เพียงตอ้งอยู่ในศีล มีความมานะ มากกว่าปุถุชนทัIวไป ทว่ายงัเป็นตวัแบบของความงาม

ความดี ไม่ต่างจากพระโพธิสัตวผ์ูบ้าํเพญ็เพียรก่อนไดเ้สวยชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ งานของโจรียงักล่าวถึง

การแพร่ขยายของอุดมการณ์และความคิดเรืIองกษตัริยโ์พธิสัตว ์ผ่านวรรณกรรมศาสนา อาทิ การเทศมหาชาติ ซึI ง

กล่าวถึงชาดก และเรืI องราวอดีตชาติของพระพุทธองค์ การเทศมหาชาติมีความสําคญัอย่างยิIงในการเชืIอมต่อ
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อุดมการณ์กษตัริยโ์พธิสตัวไ์ปสู่ประชาชนในทอ้งถิIนต่างๆ เนืIองจากมีการดดัแปลงและผสมผสานความเป็นทอ้งถิIน

ทั%งในเชิงภาษา ท่วงทาํนอง นํ%าเสียง และทกัษะดา้นการเทศของพระสงฆใ์นแต่ละทีIแต่ละแห่ง  

 หากพิจารณาผ่านมิติทางการเมือง จะพบว่าโลกวรรณกรรมทีIแพร่ขยายลงสู่มหาชนในขนบเดิมของ

สังคมไทย เป็นลกัษณะของการพูด การอ่าน การขบัร้อง และการฟัง การเทศมหาชาติจึงไดรั้บความนิยมอย่าง

กวา้งขวาง ราษฎรไม่เพียงรับเอาสาร หรือสาระสําคญัของเรืIองราวทั%งหมด ทว่ายงัรู้สึกคลอ้ยตามและมีอารมณ์

ความรู้สึกร่วมไปกบัความทุกขย์าก ความเศร้า ความปีติยินดี ผ่านเรืIองราวต่างๆ ตลอดทอ้งเรืIอง นบัเป็นสิIงสาํคญั

อยา่งยิIงทีIรัฐและผูป้กครองเองกใ็หค้วามสาํคญั ในงานศึกษาของธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (2563: 8-9) อา้งถึงการศึกษา

ของชลธิรา สัตยาวฒันา (2561) และยุกติ มุกดาวิจิตร (2561) ว่าดว้ยความคิดและความเชืIอในเรืI องอาํนาจ การ

ปกครอง และการต่อตา้นระบบของชุมชนไทโบราณ ซึI งดาํรงอยูก่่อนทีIคติความคิดและมโนทศัน์ทีIเป็นระบบ และมี

ลกัษณะทัIวไปกว่าจากอารยธรรมอินเดียจะเขา้มากาํกบัและรองรับสถาบนักษตัริยใ์ห้มีอาํนาจเพิIมขึ%นมหาศาล 

ลกัษณะดงักล่าวให้ความสาํคญักบัเอกภาพของรัฐและผูป้กครอง เนน้การเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ เพืIอนาํทางไปสู่

โลกหนา้ การรักษาและจรรโลงระเบียบและความสงบสุขของชุมชนมากกวา่การนาํการเปลีIยนแปลงในประชาคม 

ซึI งลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มทางวตัถุของระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมเหนือการผลิตแบบอืIน ทีI

เป็นหตัถกรรมและอุตสาหกรรม 

 การอธิบายขา้งตน้นั%นนาํไปสู่ขอ้เสนอทีIวา่เพราะเหตุใดรูปแบบทรัพยสิ์นเอเชียทีIสะทอ้นถึงพฒันาการของ

ชุมชนโบราณถึงมีความเปลีIยนแปลงน้อยเมืIอเปรียบเทียบกบัทรัพยสิ์นยุโรป นัIนเป็นเพราะรูปแบบของเอเชีย

จาํเป็นตอ้งอยูร่อดต่อมาอยา่งยาวนานและเหนียวแน่น เนืIองจากปัจเจกชนไม่เป็นอิสระจากชุมชน และรูปแบบของ

การผลิตแบบเลี% ยงตวัเองก็มีความเป็นเอกภาพระหว่างภาคเกษตรกรรมกบัหัตถกรรม เพราะหากปัจเจกเปลีIยน

ความสัมพนัธ์ของเขาต่อชุมชน ยอ่มจะนาํผลกระทบและความเสียหายมาสู่ชุมชนในทีIสุด คาํอธิบายนี%ทาํให้ชุมชน

ไทโบราณนั%นเกิดการเปลีIยนแปลงชา้กวา่และยงัคงสามารถรักษารูปแบบการผลิตแบบเลี%ยงตวัเองไดต่้อมาอีกนาน 

(ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2563: 10) อยา่งไรก็ตามปฏิเสธไม่ไดว้า่ รูปแบบความสัมพนัธ์ทางการผลิตดงัไดก้ล่าวมานี%  

เริIมไดรั้บผลกระทบอยา่งแทจ้ริง และส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกและชุมชนอยา่งเด่นชดัภายหลงัทีIรัฐไทย

ดาํเนินนโยบายมุ่งนาํพาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม และเปลีIยนภาคชนบทไทยจากเกษตรกรรมแบบเลี%ยงตวัเองไปสู่

เกษตรกรรมเชิงพาณิชยใ์นช่วงทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา 

 2.4.2.2 มิติทางเพศ 

 แมว้่าโลกและพื%นทีIศกัด̀ิสิทธ̀ิทางพุทธศาสนา จะเป็นพื%นทีIทีIให้ความสําคญักบัผูช้าย ทั%งเงืIอนไขของการ

บรรพชา การเขา้สู่โครงสร้างของคณะสงฆที์Iมีการจดัลาํดบัชั%น และการบริหารจดัการเฉกเช่นเดียวกบัระบบราชการ

แขนงหนึIง ซึI งมิไดเ้ป็นอิสระจากรัฐ กระนั%น ปฏิเสธไม่ไดว้า่สตรีเพศเองกม็กัปรากฏบทบาทเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน

และมีส่วนสําคญัทีIผลกัดนัให้บุรุษเพศกา้วขึ%นสูงความสําเร็จในทางธรรม เรืI องราวของผูห้ญิงทีIปรากฏในพุทธ

ประวติั และถูกผลิตซํ% าในเรืIองเล่าของพระโพธิสัตวเ์มืIอครั% งบาํเพญ็ทานบารมี พระองคบ์ริจาคทานให้กบัผูอื้Iน ทั%ง

บุตรและภรรยา เป็นตน้  

 กล่าวไดอี้กนัยหนึI งว่า งานศึกษาและการกล่าวถึงบทบาทของผูห้ญิงในพุทธศาสนานั%น มกัเป็นไปใน

ลกัษณะหนุนเสริมเพืIอให้ผูช้ายสามารถไปถึงจุดสูงสุดของการบรรลุธรรมมากกว่า แมแ้ต่เรืI องแนวคิดกษตัริย์

โพธิสัตวที์IเพิIงกล่าวถึงนี%  ก็มิไดใ้หค้วามสาํคญักบับทบาทของผูห้ญิงในการเผยแพร่ความคิดชุดนี% เท่าไหร่ เนืIองจาก
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ผูเ้ขียนมุ่งไปทีIบทบาทของกษตัริย ์และพระสงฆผ์ูท้าํการเผยแพร่ผ่านการเทศ ทั%งทีIผูฟั้งส่วนใหญ่มกัเป็นอุบาสิกา 

และเหล่าผูห้ญิงซึIงเป็นกลุ่มทีIอุปถมัภค์ ํ%าจุนพทุธศาสนานี% เอง ทีIเชืIอวา่บทบาทของผูห้ญิงทีIยอมทุกขท์รมาน ทั%งการทีI

พระโพธิสตัวบ์ริจาคลูกเป็นทานและบริจาคภรรยาเป็นทาน เป็นกศุลทีIยิIงใหญ่หาใดเปรียบเสมอเหมือน  

 หากจาํลองภาพมาสู่ระบบสังคมในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ก็ยงัพบคติความเชืIอเหล่านี%อยูม่าก ทีIเนน้

บทบาทของผูห้ญิงเป็นผูส้นบัสนุนครอบครัวและสามีในเรืIองต่างๆ เป็นผูย้อมตามและเคารพสามีเฉกเช่นบิดา บูชา

สามีและยกยอ่งทั%งต่อหนา้และลบัหลงั ดงัปรากฏอยูใ่นสุภาษิตสอนหญิงในวฒันธรรมพื%นถิIนของลา้นนาและใน

แถบลุ่มนํ%าโขง  

 2.4.2.3 หลกัฐานประเภทจารึก 

 ลกัษณะร่วมทางสงัคม วฒันธรรมของผูค้นในแถบนี%ยงัสามารถพิจารณาผา่นขนบในการสร้างจารึก ซึI งถือ

เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทีIสําคญัไม่แพห้ลกัฐานในกลุ่มอืIน เช่น นกัประวติัศาสตร์ศึกษาจารึกของลา้นนา 

และพบความคิดเรืIองการกลัป์ปานาจาํนวนมาก เมืIอนาํมาเชืIอมโยงกบัความคิดเรืIองกษตัริยโ์พธิสัตว ์จะไดว้่าการ

กล่าวถึงบทบาทของกษตัริยใ์นฐานะของผูอุ้ปถมัภพ์ระพุทธศาสนาโดยเฉพาะผ่านการกลัปานาเป็นสิIงทีIสะทอ้น

ภาพของกษตัริยโ์พธิสัตวค่์อนขา้งชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิIงผ่านแนวคิดเรืIองทานบารมี ศิริสาร (2559:4) ศึกษา

สารัตถะและโลกทศัน์ทีIปรากฏผา่นจารึกลา้นนาจาํนวน 526 หลกั ตั%งแต่ช่วงพทุธศตวรรษทีI 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษ

ทีI 25 กล่าวถึงยุครุ่งเรืองของลา้นนา นับตั%งแต่สมยัพระเจา้กือนา พ.ศ.1898 ถึงสิ%นสมยัพระเมืองแกว้ พ.ศ.2068 

สารัตถะส่วนมากในจารึกจะเป็นเรืI องการประกาศกิริยาบุญในพระพุทธศาสนา เช่น สร้างพระ สร้างวดั ถวาย

ทรัพยสิ์น ทีIดิน ไร่นาและขา้พระ นอกจากนี% จารึกยงัว่าดว้ยเรืIองบนัทึก คาํสัIง ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัทีIเป็น

พระราชอาญา อาชญา พระราชโองการ โองการหรือคาํสัIง 

 นักวิชาการด้านจารึกตั%งขอ้สังเกตว่า คนลา้นนามีความยาํเกรงอาํนาจฝ่ายปกครอง ประกอบกบัความ

เชืIอมัIนศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงสามารถผสานทั%งสองส่วนนี%และปรากฏเป็นสารัตถะสาํคญัในจารึกส่วนใหญ่

ทีIพบ (ศิริสาร, 2559: 6) อย่างไรก็ตาม แมแ้ต่ในงานของนักวิชาการผูศึ้กษาจารึกของลา้นนาและของไทยอย่าง

กวา้งขวาง ก็ยงัจาํกดัขอบเขตของลา้นนา ว่าหมายถึงดินแดนทีIอยู่ในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือของไทยในปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน เช่นเดียวกบังานของสรัสวดี (2544: 23) 

ซึI งเป็นการลอ้มกรอบลา้นนาตามขอบเขตของรัฐชาติสมยัใหม่ ทั%งทีIอาณาจกัรลา้นนาทีIผูเ้ขียนทั%งสองหมายถึงนั%น 

เริIมตน้ในปี พ.ศ.1839 หรือปีทีIพญามงัรายตั%งเมืองเชียงใหม่ ขึ%นเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา  

ความเชืIอมโยงดา้นโลกทศัน์ทางศาสนาทีIปรากฏอยูใ่นจารึกของลา้นนา และอาณาบริเวณแถบลุ่มนํ% าโขง 

สามารถพิจารณาไดจ้ากงานศึกษาของ ธนพร (2548) เรืIอง การศึกษาวิถีชีวิตและความเชืIอของชาวลา้นนาจากจารึก

ลา้นนา งานของ ทศพล (2542) เรืIอง ขา้โอกาสพระธาตุพนม อาํเภอพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม และงานศึกษา

ของปิยฉตัร์ (2542) เรืIอง สงัคมลา้นชา้ง ตั%งแต่ปลายพทุธศตวรรษทีI 21 ถึงพทุธศตวรรษทีI 23 (ศิริสาร, 2559: 10-12) 

 

2.5 สรุป 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งลา้นนา และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ% าโขง กบัอาณาบริเวณรายรอบ ลว้นมีส่วนสาํคญัต่อ

การประกอบสร้างและก่อรูปทั%งความเป็นรัฐลา้นนา ทีIมีระเบียบ แบบแผน มีการจดัองคก์รทางสังคม การเมือง ใน

บางยุคบางสมยัอาณาจกัรลา้นนา ลา้นช้าง ขยายอาํนาจและขอบเขตออกไปอย่างกวา้งขวาง ผ่านกิจกรรมทาง



 

 24 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซึI งมิติต่างๆ เหล่านี% มิได้แยกออกจากกัน โดยพื%นฐานของความ

เคลืIอนไหวเหล่านี% คือ การเคลืIอนยา้ยของผูค้น 

 การศึกษาประวติัศาสตร์จึงเป็นการศึกษาความเคลืIอนไหวของผูค้น ซึI งเป็นผูป้ระกอบสร้างทั%งรูปแบบ

การเมืองการปกครอง ลกัษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชแ้ละการถ่ายทอดภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

ซึI งมีความเปลีIยนแปลงไปในแต่ละช่วงบริบท  

 ลา้นนาในบริบทก่อนรัฐสมยัใหม่ หรือก่อนการผนวกรวมเขา้เป็นส่วนหนึIงของสยามภายใตร้ะบบมณฑล

เทศาภิบาล พ.ศ.2442 จึงไม่สามารถใชก้รอบคิดเรืIองรัฐชาติเขา้มาจดัการหรืออธิบายความเคลืIอนไหวของผูค้นใน

มิติต่างๆ ได ้ทั%งนี% ดงัทีIไดน้าํเสนอไวต้ลอดในบทนี% ถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นในแถบลุ่มแม่นํ% าโขง ลา้นนา ลา้นชา้ง

เครือข่ายการคา้ระหว่างอาณาบริเวณตอนใต้ของจีนไปจนถึงถิIนฐานของสิบสองจุไท และตงัเกีTย ซึI งขา้มพน้

ขอ้จาํกดัดา้นพรมแดนทีIเกิดขึ%นในภายหลงั 



บทที$ 3 

การศึกษารัฐในเขตภาคพื7นทวปี  

 

รัฐในเขตภาคพื.นทวีปเช่นรัฐลา้นนา ลา้นช้าง องัวะ มีลกัษณะบางประการที?แตกต่างออกไปจากรัฐในเขต

ภาคพื.นสมุทร ทั.งรูปแบบของกิจกรรมการคา้ การผลิต และรวมถึงการควบคุมกาํลงัคนหรือประชากรภายในรัฐ ทาํให้

เกิดการจาํแนกความแตกต่างของผูค้นออกจากระบบส่วยและความเป็นไปไดที้?รัฐจะจดัเก็บส่วยภาษี ซึ? งส่วนใหญ่ผา่น

ผู ้นําของชุมชนอีกชั. นหนึ? ง เป็นต้น  พัฒนาการของการเกิดสังคม และรัฐก็เช่นกัน  อาณาบริเวณแถบนี. ในทาง

ประวติัศาสตร์ทั.งหลกัฐานทางโบราณคดี มานุษยวทิยา และประวติัศาสตร์ กล่าวถึงความเชื?อมโยงของรัฐในเขตภาคพื.น

ทวีปกบัรัฐที?อยูลึ่กเขา้ไปยงัดินแดนตอนใน และความเชื?อมโยงกบัรัฐเมืองท่ามาชา้นาน ความสัมพนัธ์ดงักล่าวสะทอ้น

ผา่นทั.งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  

บทนี. ต้องการอธิบายพื.นฐานความคิดเกี?ยวกับแนวพินิจในการทําความเข้าใจประวติัศาสตร์ โดยหยิบ

ยกตวัอยา่งของรัฐในเขตภาคพื.นทวีป เช่น รัฐลา้นนา เป็นกรณีศึกษาที?จะชี. ให้ผูอ่้านเห็นภาพว่าการทาํความเขา้ใจผ่าน

แนวพินิจหนึ?งๆ มีขอ้จาํกดัและนาํไปสู่ความเขา้ใจประวติัศาสตร์อยา่งไร  

กล่าวไดอี้กนยัหนึ?งวา่ การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาสามารถทาํไดผ้า่นแนวพินิจที?หลากหลาย เช่น นอกจาก

การศึกษาประวติัศาสตร์รัฐราชอาณาจกัร รัฐราชวงศ์ รัฐสมยั ดงัที?มีการศึกษาไวค่้อนขา้งมากพอสมควร ยงัสามารถ

ศึกษาความเคลื?อนไหวในบางยุค บางสมัยที?บริบททางประวติัศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความ

เปลี?ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น งานศึกษาจาํนวนมาก มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลา้นนากบัสยาม ในบริบทของ

การเปลี?ยนระบบความสัมพนัธ์จากรัฐบรรณาการมาสู่การปกครองลา้นนาของสยามในฐานะมณฑลเทศาภิบาล อนั

เกิดขึ.นไปพร้อมกบัที?สยามกาํลงัปรับเปลี?ยนตวัเองไปสู่การเป็นรัฐสมยัใหม่ หรือการศึกษาผ่านแนวพินิจที?พิจารณา

ประวติัศาสตร์ลา้นนาในฐานะที?เป็นประวติัศาสตร์ทอ้งถิ?น ที?พยายามสร้างอตัลกัษณ์ของตวัเองผ่านงานเขียนทาง

ประวติัศาสตร์ ทั. งจากนักวิชาการท้องถิ?น และนักวิชาการอื?น ที? เริ? มเปิดพื.นที?ของขอ้มูลหลกัฐานที?หลากหลายขึ.น 

นาํไปสู่การอธิบายความเคลื?อนไหวของลา้นนา ที?ไม่จาํเป็นตอ้งเคลื?อนไปพร้อมกบัสยามอยา่งเป็นอนัหนึ? งอนัเดียวกนั 

หรือการศึกษาผา่นแนวพินิจแบบจุลประวติัศาสตร์ที?เนน้การศึกษาคนในระดบัปัจเจก และไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะชนชั.นนาํ 

กษตัริย ์เจา้นาย แต่สามารถขยายไปสู่การศึกษาชีวิตของพ่อคา้ ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นกบฏ นักโทษ ผูห้ญิง หรือแมแ้ต่

ศิลปินพื.นบา้น หมอพื.นบา้น เป็นตน้ การศึกษาผ่านแนวพินิจดงักล่าวยอ่มทาํให้ผูส้นใจประวติัศาสตร์ลา้นนา ไดเ้ห็น

ความเคลื?อนไหวของภูมิภาคนี. ดว้ยความเขา้ใจที?แตกต่างออกไป กล่าวคือ เป็นความเขา้ใจที?ผ่านปัจเจกบุคคลที?มีชีวิต

ร่วมสมยัอยูใ่นเหตุการณ์ อยูใ่นบริบทในช่วงเวลาดงักล่าว ชีวิตที?พวกเขาสัมพนัธ์ ไดพ้บปะ ไดเ้ห็น และไดป้ระสบมา 

ผา่นบนัทึกส่วนตวั คาํบอกเล่าเหตุการณ์ หรือในคาํใหก้ารต่างๆ เป็นตน้ นอกจากนี. ยงัสามารถศึกษาผา่นประวติัศาสตร์

ความขดัแยง้ ซึ? งมีอยูด่ว้ยกนัหลายระดบั ทั.งในระดบัรัฐอนัหมายถึงการอยูใ่นสถานะของกบฏหรือการต่อตา้นอาํนาจรัฐ 

หรือความขดัแยง้ในระดบัชุมชน ในทอ้งถิ?น จากปัญหาและบริบทที?เปลี?ยนแปลงไป เช่น ปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรที?

เขม้ขน้มากยิ?งขึ.น หรือปัญหาอนัเนื?องมาจากการความไม่เห็นพอ้งร่วมในการขอ้เขียนหรือขอ้เสนอทางประวติัศาสตร์ 
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ซึ? งก็พบว่ามีให้เห็นอยูด่ว้ยเช่นกนั ทั.งความเห็นต่างในการใชข้อ้มูลหลกัฐาน การตีความความหลกัฐานเหล่านั.นไปใน

ทิศทางที?แตกต่างกนั เป็นตน้ การเปลี?ยนแนวพินิจยอ่มนาํไปสู่ความเขา้ใจและจุดเนน้ที?มีต่อประวติัศาสตร์แตกต่างกนั 

ดงันั.นหากผูศึ้กษาไม่จาํกดัตวัเองและความสนใจใหมุ้มแคบ ผูศึ้กษายอ่มสามารถพฒันาโจทยห์รือคาํถามขึ.นมาจากการ

พิจารณาแนวพินิจต่างๆ อยา่งถ่องแทแ้ละหาขอ้จาํกดั ขอ้ไดเ้ปรียบของการศึกษาอยา่งรอบดา้น 

 

3.1 การศึกษาประวติัศาสตร์รัฐราชอาณาจักร, รัฐราชวงศ์, รัฐสมัย 

แนวพินิจทางประวติัศาสตร์หนึ? งที?ได้รับความนิยมอย่างมาก และสอดคล้องกับขนบของหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์ยคุเก่าแก่ คือ แนวพินิจวา่ดว้ยพฒันาการและการกาํเนิดรัฐ ซึ? งเริ?มตั.งแต่พฒันาการของสังคมมนุษยใ์นยคุ

โบราณ การก่อตั.งชุมชน กระทั?งพฒันาการขึ.นสู่ระดบัรัฐ ตั.งแต่การก่อตั.ง ผ่านความเปลี?ยนแปลงของยคุสมยั การล่ม

สลาย และอาจรวมถึงการฟื. นฟูเมืองขึ.นมาใหม่ 

การศึกษาผา่นแนวพินิจชุดนี. จึงสมัพนัธ์กบัปรัชญาความคิดทางประวติัศาสตร์ซึ?งจะกล่าวถึงในบทนี.ดว้ย ไดแ้ก่ 

ประวติัศาสตร์ทั?วไป, สงัเขบประวติัศาสตร์ (general history) 

การศึกษาประวติัศาสตร์ในโลกวิชาการของการศึกษาสมยัใหม่ เขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้ร้อมกบัองค์

ความรู้ชุดอื?นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ?งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงันั.นองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ที?ริเริ?ม

โดยชาวตะวนัตก หรืองานเขียนจาํนวนมากที?เรียกว่าเป็นงานเขียนกลุ่มบูรพาคดีศึกษา (Orientalism) จึงเป็นการเขียน

ประวติัศาสตร์เกี?ยวกบัดินแดน ผูค้นในถิ?นฐานอื?นที?มียโุรปเป็นศูนยก์ลาง โดยพื.นฐานทางความคิดที?เชื?อวา่ยโุรปไม่เพียง

เป็นศูนยก์ลางของความเจริญกา้วหนา้ทางอารยธรรม ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี?

จะกลายเป็นมหาอาํนาจ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาของคริสตจกัร นั?นทาํให้ชาวยุโรปที?เดินทางไปทั?วทุกมุมโลกเพื?อ

แสวงหาดินแดนและอาณานิคมในช่วงคริสตศ์ตวรรษที? 19 สร้างสังเขบประวติัศาสตร์เกี?ยวกบัชนพื.นถิ?นต่างๆ ไปโดย

ปริยาย แมว้่างานเขียนที?เรียกว่าเป็นบูรพาคดีศึกษาจะมิใช่สาํนกัประวติัศาสตร์ และเป็นการตั.งขอ้วิจารณ์ขอ้เขียนของ

ชาวตะวนัตกขึ.นในภายหลงั ทว่าปฏิเสธไม่ไดว้่าพวกเขาทิ.งมรดกไวใ้นรูปของงานเขียน และงานที?สร้างความเขา้ใจ

เกี?ยวกบัชาวตะวนัออกและดินแดนเหล่านี. ไวม้ากมาย และเหตุผลที?ผูเ้ขียนกล่าวถึงงานของพวกเขาไวใ้นบริบทของ

สาํนกัประวติัศาสตร์นี.  กเ็พราะมีการใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลที?พวกเขาบนัทึกไวเ้พื?อสร้างสงัเขปประวติัศาสตร์ในเวลาต่อมา

นั?นเอง 

ประวติัศาสตร์ของดินแดนแถบนี. ในเวลาต่อมาจึงถูกสร้างขึ.นผา่นบทบาทของชนชั.นนาํ ที?เป็นคนพื.นถิ?น พวก

เขามิไดย้อมรับขอ้เขียนของชาวตะวนัตกเสียทั.งหมด เพราะขอ้เขียนหลายประการสะทอ้นโลกทศัน์ที?แตกต่างกนั อนั

เนื?องมาจากพื.นฐานของความคิด ความเชื?อ ระบอบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมที?แตกต่าง

กัน เช่น เมื?อกล่าวถึงมิติความเชื?อในเรื? องของศรัทธา และศาสนา ชนชั. นนําสยามต่างยอมรับในวิทยาการและ

ความกา้วหนา้ของโลกตะวนัตก แต่ไม่ยอมรับความเหนือกว่าในดา้นจิตวิญญาณและความเชื?อทางศาสนา พวกเขาจึง

สร้างประวติัศาสตร์ชาติขึ.นใหม่ เป็นประวติัศาสตร์ที?มีศูนยก์ลางแห่งศรัทธาอยูโ่ลกตะวนัออก ประวติัศาสตร์แห่งชาติ

ไดก้ลายเป็นจุดเริ?มของการสร้างความเป็นมาอนัยอ้นกลบัไปไกลโพน้ เพื?อแสดงใหช้าวตะวนัตกเห็นถึงการหยั?งรากทาง
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วฒันธรรม และความเชื?อ เช่น การรวบรวมโบราณวตัถุของชนชั.นนาํตั.งแต่สมยัรัชกาลที? 4 เป็นอยา่งนอ้ย การแปลจารึก

หลกัที? 1 เพื?อแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญ และความเก่าแก่ของบา้นเมืองในสมยัโบราณ 

การศึกษาประวติัศาสตร์ในยคุสุโขทยัจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ?งต่อชนชั.นนาํไทยในบริบทที?มหาอาํนาจแผข่ยาย

เขา้สู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ? งต่อมาจะกลายเป็นหนึ? งในโครงเรื?องของประวติัศาสตร์ชาติ ว่าดว้ยการถูกรุกรานและ

การเสียดินแดน  

การต่อสู้กบัอาํนาจที?เหนือกวา่ดว้ยการสร้างตวัตนและความเป็นชาติของชนชั.นนาํสยาม คือจุดเริ?มตน้ของงาน

เขียนทางประวติัศาสตร์ การศึกษาสิ?งที?เรียกว่าประวติัศาสตร์ และรวมถึงจุดเริ?มของการสร้างองค์ความรู้ที?เรียกว่า

ประวติัศาสตร์ลา้นนา ซึ? งในที?นี. ขอหยิบยกงานเขียนของ พระยาประชากิจกรจกัร์ เรื?อง พงศาวดารโยนก เป็นตวัอยา่ง

ของงานเขียนในกลุ่มนี.  พงศาวดารโยนกคือสิ?งที?ชนชั.นนาํสยามตอ้งการย ํ.าว่าดินแดนที?เรียกว่าลา้นนานั.นมีพฒันาการ

ทางประวติัศาสตร์และความสมัพนัธ์กบัสยาม เช่นเดียวกบังานอีกจาํนวนมากที?ศึกษาโดยกลุ่มชนชั.นนาํ เช่น พงศาวดาร

ไทใหญ่ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ ์พระนิพนธ์ของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพ งานเขียนและงานสืบคน้เกี?ยวกบัชนชาติไท ของวิลเลียม คลิฟตนั ดอดด ์มิชชนันารีชาวอเมริกนัที?ฝาก

ผลงานไวม้ากมายและกลายเป็นตวัแบบของการศึกษาคน้ควา้ในแนวทางที?ใกลเ้คียงกนัออกไปอยา่งกวา้งขวาง เช่น งาน

ศึกษาของหลวงวิจิตรวาทการ งานเหล่านี. จาํนวนมาก สามารถกล่าวไดว้่าพวกเขาใชแ้ละอา้งอิงงานคน้ควา้ งานบนัทึก

ของชาวตะวนัตกที?เขา้มาและเขียนถึงชาวตะวนัตก บา้งอา้งถึงหลกัฐานพื.นเมือง จารึก ที?ชนชั.นนาํสยามนาํไปใชเ้พื?อ

เขียนประวติัศาสตร์ในแบบฉบบัของตวัเอง สิ?งที?มาพร้อมกบัชาวตะวนัตกจึงเป็นสิ?งที?ชนชั.นนาํสยามไดต้ดัสินใจเลือก 

และเลือกว่าสิ?งไหนไม่นาํไปสู่ความเจริญที?นาํมาสู่การเสื?อมถอยในอาํนาจและโครงสร้างภายในสังคมที?พวกเขาอยูใ่น

ฐานะของผูป้กครอง 

งานเขียนสงัเขปประวติัศาสตร์ในช่วงแรก ลว้นเป็นงานเขียนที?อยูภ่ายใตข้นบของการเขียนงานแบบพงศาวดาร 

ที?เน้นเรื?องราวของวงศก์ษตัริยแ์ละรัชกาลต่างๆ ร้อยเรียงกนัตามลาํดบัเวลา ผ่านพระราชกรณียกิจทั.งความสําเร็จและ

ความลม้เหลว ความรุ่งโรจน์และความเสื?อม การผูกสร้างพนัธมิตรทางการเมืองและสงคราม หรือเป็นงานเขียนที?ให้

ความสาํคญักบัการสร้างวีรบุรุษของชาติ และกล่าวถึงวีรกรรมของการกอบกูช้าติบา้นเมือง ชยัชนะหรือความพา่ยแพต่้อ

ศตัรู   

“ตาํนานพื.นเมืองเชียงใหม่” เล่าถึงตอนที?พญามงัรายสามารถโจมตีเมืองหริภุญไชยไดส้าํเร็จหลงัจากที?ส่งไส้ศึก

คืออา้ยฟ้าเขา้ไปสร้างความแตกแยกหรือทาํลายระบบระเบียบทางสังคมของเมือง เมื?ออา้ยฟ้าควบคุมไพร่นาโดยใช้

อาํนาจเกินขอบเขตจนชาวเมืองไม่พอใจเจ้าเมือง และพากันกระด้างกระเดื?อง กระทั?งปล่อยให้ผูมี้อาํนาจคนใหม่ 

(พญามงัราย) เขา้มาปกครองโดยง่าย (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ (ปริวรรต), 2543)  

ชัยชนะของพญามงัรายในประวติัศาสตร์กรณีของการตีเมืองหริภุญไชย ไม่ได้รับการอธิบายไปอย่างอื?น 

นอกจากการตีเมืองและการขยายอาํนาจจะเป็นการแสดงออกถึงบุญบารมีของกษตัริยห์รือผูป้กครอง ซึ? งต่อมาจะ

กลายเป็นปฐมกษตัริยผ์ูส้ร้างอาณาจกัรลา้นนา แมว้า่การไดม้าซึ? งชยัชนะนั.นจะเป็นการหลอกลวงชาวเมืองใหห้ลงเชื?อวา่

ผูน้าํของตนนั.นหมดบุญวาสนาในการปกครองเมืองต่อไปแลว้ ผูมี้บุญคนใหม่กาํลงัมา พญามงัรายใชแ้นวคิดเรื?อง สิทธิ
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ธรรม แนวคิดกษตัริยโ์พธิสตัวที์?กล่าวถึงไวใ้นบทที? 2 มาเป็นเครื?องมือในการทาํลายความชอบธรรมของเจา้เมืองหริภุญ

ไชย ทวา่ประวติัศาสตร์ที?เขียนขึ.นในภายหลงัภายใตแ้นวพินิจ general history กลบัมิไดใ้ส่ใจประเดน็เหล่านี.  เท่ากบัการ

ยกให้พญามงัรายเป็นผูส้ถาปนาอาณาจกัรลา้นนา เป็นปฐมวงศม์งัราย และทาํให้ประวติัศาสตร์ก่อนการตั.งอาณาจกัร

ลา้นนา การสถาปนาเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางในปี พ.ศ.1839 มีความสาํคญัลดนอ้ยลงมาก  

และหากตาํนานเป็นเครื? องแสดงความคิดของกลุ่มชนชั.นนําในสมยัโบราณ ก็ย่อมพบขอ้จาํกัดตามมาคือ 

ประวติัศาสตร์ที?เขียนขึ.นในลกัษณะนี.  บวกกบัขอ้จาํกดัในหลกัฐานที?ใช้ จะสัมพนัธ์กบัชีวิตของคนธรรมดาสามญั

อยา่งไร  

หากขยบัจากตาํนานไปสู่งานวรรณกรรม ก็พบว่า วรรณกรรมลา้นนาส่วนใหญ่ ยงัคงเล่าเรื?องผ่านความคิดว่า

ดว้ย รัฐลา้นนาที?เริ?มก่อเกิดขึ.นนั.น อธิบายความเป็นไปของบา้นและเมือง รวมถึงผูป้กครองผา่นความคิด ความเชื?อทาง

พทุธศาสนา ดงัปรากฏ และปะปนอยูใ่นกฎหมายโบราณ วรรณกรรมลา้นนา ในตอนหนึ?งของวรรณกรรมเรื?อง คร่าวซอ

เรื?องหงส์ผาคาํ ของพระยาโลมาวิสัย ซึ? งอุดม รุ่งเรืองศรี สันนิษฐานวา่กวีลา้นนาผูนี้. น่าจะเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2320-2330 

และไดแ้ต่งคร่าวซอเรื?องดงักล่าวขึ.นช่วงประมาณปี พ.ศ.2370-2375 ตอนหนึ? งของคร่าวฯ ที?ว่าดว้ยความสงบสุขของ

บา้นเมือง อนัน่าจะถูกนาํมาอา้งอิงในเชิงอุดมคติของรัฐลา้นนาในหลายยคุหลายสมยัดว้ยกนั ดงัวา่ 

 

  “...มีเมือ&ฯนึ*&ฯนั,-ฯ มหารฐา  ชื*3ฯพารา ณสีใหญ่ก;ฯ ้า&ฯ  
มี=กา>ฯ กํ@าแพ&ฯก่3ฯสา้&ฯ    ขาCฯเผี3ฯก์ล้;ฯรท¶ฯซทาJฯ  

สิLฯฯส3ฯงโยPฯ ชนก฿RฯหSฯาJฯ   เป>ฯบั>ฯทาJฯ ปอSฯเมVฯเอVฯอ้า&ฯ  
มายุท่า&ฯกิ>ฯ เจ้า ัยุท่า&ฯส้า&ฯ  เมี3ฯงทY¶ฯชุ่มเชิJฯบา>ฯ  

พืZ>ฯลุ่มฟ้า ไผบํ@ปุรปา>ฯ    สๆ>ฯ ^ก์เชิJฯบ¶ฯ>ฯม้าVฯม;ฯรชุถ้า>ฯ  
มีช>ฯะบ฿aฯ นิค฿Sฯบ่3ฯรบ้า>ฯ    ท่าท้า&ฯป่3ฯงทา&ฯเรี3ฯอ  

ฝูงต่า&ฯทY¶ฯ;ฯ =เทfใต้เหีgฯ3ฯอ  มาถ;ฯาJฯเคี*3ฯงh฿;ฯ ป¢-ฯสี*ด้า>ฯ  
บํSฯ ีเสิVฯ ต่า&ฯเมี3ฯงต่า&ฯบ้า>ฯ    จัVฯมาย^Jฯย่3ฯkฯ́ าเมี3ฯง  

ทุคัํm¶ฯเชั,า ส>ฯๆ ^กส ั^เสี3ฯร   เป>ฯพ3ฯรเนี3ฯง ต฿nฯฯตีต่3ฯkฯต้3ฯง  
ล้า&ฯบ่า;ฯสา;ฯ ยุท่า&ฯ£ ั>ฯ£ ้3ฯง    ห฿;ฯช้3ฯงคาpฯคJฯรคํ¶ฯ  

เh ี ่3ฯงภิภาpฯ ร¢pฯจ฿pฯจํา   ช้3ฯkฯซ3ฯรํา สๆ>ฯ ^ก์ตื*>ฯต้3ฯง  
อุกrฯหsฯ ^ก์ อืZอึ&ฯเกิRฯก้3ฯง    สJฯงเนี3ฯงนั-ฯโห่ร้3ฯง  

uี*uฯฯแค>ฯแน ทั&ฯพิ>ฯพาpฯค้3ฯง   สJฯงสัv>ฯรก้3ฯงทืดิ-ฯ  
เh ื ่3ฯงขาJฯw ึV ฯw ้3ฯม ¢-ฯแรแภจี>ฯ   ข3ฯงชิpฯชิ>ฯ ยุท่า&ฯ£ ั ่>ฯ£ ้3ฯง  
ตuฯฯ฿าpฯกาpฯรี มีเตSฯชุห้3ฯง    ค่าJฯคัLฯฯ£าpฯ£าJฯทํา  

w ่3ฯงนุ่งเh ี ่3ฯงเทxฯฯ เh ี ่3ฯงแรบ่๊ห>ฯ ํา ส฿>ฯแส่;ฯด้;ฯkฯคํา แขLฯฯเสีZ3ฯอ§ฯผ้า  
uัVฯuิ*uฯฯรคํา ใส่ทั&ฯเหuฯฯ ิ ้มSฯห>ฯ ้า ร่าuฯฟ้าแก่Sฯเพิ&ฯพา;ฯ...” (บ"ฯ ่ที' ๑, ห*ฯ ้า ๑-๒)  
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“...มีเมืองนึ*งนั,น มหารฐา ชื*อเมืองพารา ณสีใหญ่กวา้ง  

มีปราการ กาํแพงก่อสร้าง   ขาวเผอืลว้นทาซทาย (กาํแพงเมืองโบกปูนสีขาวโพลน)  

สิบสองโยช-ชนะกฎหมาย  เป็นบนัทาย ปอมเมฆเอกอา้ง (เป็นปราการสูงเทียมเมฆ)  

มายทุ่างกิน เจา้ยทุ่างสร้าง  เมืองทา้วชุ่มเชยบาน  

พื,นลุ่มฟ้า ไผบ่ปูนปาน   สนุกเชยบาน มากนวลชุถา้น  

มีชนบท นิคมบ่อนบา้น   ท่าทา้งป่องทางเรือ  

ฝงูต่างทา้ว ประเทศใตเ้หนือ  มาถวายเครื*องครัว ปณณาสี*ดา้น  

บ่มีเศิก ต่างเมืองต่างบา้น   จกัมายยุยอ่ยเอาเมือง  

ทุกคํ*าเชา้ สนุกสุขเสือน  เปนพอยเนือง ตบตีต่อยตอ้ง  

ร้างบ่าวสาว ยทุ่างหย ั*นหยอ้ง   หวัชอ้งคาดเคียนคาํ  

เครื*องภิภาด ระนาดจดจาํ  ชอ้ยซอรํา สนุกตื*นตอ้ง  

อุกขะหลุก อื,ออึงเกิดกอ้ง   เสียงเนืองนนัโห่ร้อง  

ปี* แคนแน ทงัพิณพาทยฆ์อ้ง  เสียงสนั*นตอ้งทือดิน  

เครื*องขายพรึกพร้อม นานแรแพรจีน  ของชิดชิน ยทุ่างหย ั*นหยอ้ง (ของอยา่งดี)  

ตลาดกาดลี มีเตม็ชุหอ้ง   ค่ายคบัหยาดยายทาํ  

พร่องนุ่งเครื*องเทศ เครื*องแรบ่หนาํ สนแส่วดว้ยคาํ แขบเสื,อและผา้  

ปักปิ* นคาํ ใส่ทงัเหลิ,มหนา้   ร่ามฟ้าแก่นเพิงพาว...” 

(อุดม รุ่งเรืองศรี,2524:1-2) 

 

 บา้นเมืองในอุดมคติ ที?มีความสงบสุข ปลอดการศึกสงคราม และการคา้เฟื? องฟู ความเป็นอยูข่องชาวเมืองที?มี

เครื?องตกแต่งร่างกาย มีความสนุกสนานบนัเทิงเริงใจผา่นการประสานเสียงของดนตรี เป็นการให้ภาพของกวีซึ? งหากมี

อายอุยูต่ามช่วงเวลาที?อุดม (2524) สนันิษฐานคือประมาณช่วงตน้รัตนโกสินทร์นั.น เป็นภาพที?ยอ้นแยง้กบัความเป็นจริง 

ทั.งลา้นนาในช่วงเวลาดงักล่าว ผา่นศึกสงคราม การกวาดตอ้น และการเกณฑแ์รงงานอยา่งหนกั การใชชื้?อเมืองพาราณสี

ตามทอ้งเรื?องของกวี มีนยัของการสร้างตวัแบบเมืองในอุดมคติ ซึ? งในประวติัศาสตร์ลา้นนามกัยกยอ่งให้บา้นเมืองที?มี

ความสงบร่มเยน็และมีความเจริญเกือบทุกดา้นนั.น อยูใ่นช่วงสมยัพญากือนาถึงสมยัพระเมืองแกว้ พ.ศ.1898-2068 ภาพ

แทนความกา้วหนา้และความเจริญ คือความเจริญทางพทุธศาสนา การขยายอาํนาจของกษตัริย ์และตลาดการคา้นั?นเอง 

 โดยภาพรวม ประวติัศาสตร์ลา้นนาจาํเป็นตอ้งขา้มผา่นขอ้จาํกดัทั.งของหลกัฐาน ที?ตอ้งการมุมมองในการอ่าน

ใหม่ดว้ยแนวพินิจที?ต่างไปจากเดิม และวิธีการนาํเสนอที?ต่างออกไป 

เช่นเดียวกบังานเขียนในแถบลุ่มแม่นํ. าโขง ผ่านปลายปากกาของนกัประวติัศาสตร์ชาตินิยม ฉลอง (2549) ตั.ง

ขอ้สังเกตต่อการเขียนพงสาวะดาน ของมหาสีลา วีระวงส์ ว่าเกือบไม่ไดเ้อ่ยถึงพฒันาการทางเศรษฐกิจ-สังคม หรือ

แมแ้ต่พฒันาการทางวฒันธรรมของสังคมลาว และการปะทะสังสรรคแ์ลกเปลี?ยนทางวฒันธรรมที?ดาํรงอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ 

ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอื?นๆ เลย พื.นที?การเล่าเรื?องทั.งหมดถูกสงวนไวใ้ห้แก่เหตุการณ์สําคญัทาง

การเมืองที? เกี?ยวข้องกับอาณาจักรล้านช้าง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง จาํปาศกัดิj  อาณาจักรอื?นทั. งเชียงขวาง และ
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ประวติัศาสตร์ของชาติพนัธ์ุอื?นๆ ไม่มีตวัตน ซํ. าหนังสือพงสาวะดานลาว ยงัยอมรับการตีความของฝ่ายไทยในกรณี

เหตุการณ์กบฏเจา้อนุวงศ ์(ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์) ของเจา้พระยาทิพากรวงศ ์นอกจากนี.  พงสา

วะดานลาว ยงัไม่กล่าวถึงเรื?องราวของขบวนการลาวอิสระ ความเคลื?อนไหวทางการเมือง-วฒันธรรม ของกลุ่มชาตินิยม

ลาว ช่วงก่อนหนา้ พ.ศ.2489 

 กล่าวไดว้า่ การเกิดขึ.นของการศึกษาประวติัศาสตร์ไทย และวิธีการทางประวติัศาสตร์ที?เริ?มตน้ขึ.นโดยกลุ่มชน

ชั.นนาํไทยนั.น ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดและวิธีวิทยามาจากแนวทางการศึกษาแบบ general history เป็นการเขียน

ประวติัศาสตร์ที?มุ่งสร้างตวัตนต่อชาวโลก โดยเฉพาะอยา่งยิ?งชาวตะวนัตก พร้อมกบัการสร้างตวัตนและความเป็นชาติ

ใหเ้กิดขึ.น เพื?อเป็นเบา้หลอมและสลายความแตกต่างหลากหลายของคนที?อยูใ่นอาํนาจของสยาม ซึ? งโดยพื.นแลว้มีความ

หลากหลายมากกวา่กลุ่มชนชาติไท  

 พงศาวดารโยนกถูกใชเ้ป็นตาํราวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาอยู่ยาวนาน ในสถาบนัการศึกษาเก่าแก่ทั.งที?คณะ

อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หรือแมแ้ต่การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาของภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก่อนที?นกัวิชาการดา้นลา้นนาศึกษาจะสร้างผลงานและเขียนตาํราขึ.นใหม่เพื?อใช้

อธิบายความเคลื?อนไหวของลา้นนาในเวลาต่อมา กล่าวอีกนยัหนึ? ง การเกิดขึ.นขององคค์วามรู้เกี?ยวกบัลา้นนา ลา้นนา

ศึกษา หรือลา้นนาคดี ในภายหลงั เกิดขึ.นบนฐานของการไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทั.งในประวติัศาสตร์

ระยะไกล และระยะใกลไ้ด ้และสิ?งที?เป็นขอ้จาํกดัร่วมของงานเขียนในแนว general history คือ การที?ผูค้นส่วนใหญ่ใน

สังคมไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ? งของประวติัศาสตร์ เนื?องจากเรื?องราวเกี?ยวกบัวีรกรรมของวีรบุรุษลว้นไม่สัมพนัธ์กบัชีวิต

ทางสงัคมในปัจจุบนั 

 

3.2 การศึกษาประวติัศาสตร์สังคม ประวติัศาสตร์ทั;งหมด, ประวติัศาสตร์ทั;งมวล 

ความคิดหรือกาํเนิดของการศึกษาประวติัศาสตร์ตามแนวพินิจนี. เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคม การเมือง ภายหลงั

สิ.นสุดสงครามโลกครั. งที? 2 ก็วา่ได ้สงครามและความสูญเสียทาํใหผู้ค้นยิ?งพบวา่มนุษยชาติมิไดวิ้วฒัน์และกา้วหนา้ขึ.น

ตามความกา้วหนา้ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ผูที้?มีความรู้กลบัใชม้นัเพื?อสั?งสมอาํนาจ ความมั?งคั?ง 

และทาํลายลา้งมวลมนุษยด์ว้ยกนัเอง สงครามและความตายของเหล่าผูค้นจาํนวนมาก ทาํให้พวกเขายอ้นกลบัมาตั.ง

คาํถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที?ละเอียดซับซ้อนลงไป มากเกินกว่าที?สังเขบประวติัศาสตร์จะอธิบายได้ อีกทั. ง

ประวติัศาสตร์ที?มีศูนยก์ลางความเจริญ และความเคลื?อนไหวอยู่ที?ยุโรปเริ?มถูกปฏิเสธ เพราะนั?นหมายถึงการทาํให้

ประวติัศาสตร์ในมิติอื?นๆ หายไปเป็นจาํนวนมาก 

ในสังคมไทยเอง ก็มีความเปลี?ยนแปลงขององคค์วามรู้มหาศาล ความรู้ทางประวติัศาสตร์ในระดบัอุดมศึกษา

เอง นอกจากการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ชาติแลว้ เริ?มมีการบรรจุความรู้เกี?ยวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถิ?นต่างๆ ที?แมว้า่

จะเป็นทอ้งถิ?นภายใตค้วามเป็นชาติเดียวกนั ทว่าการเปิดพื.นที?ให้เกิดการศึกษาทอ้งถิ?นในมิติที?ละเอียดลงไป ก็ทาํให้

ความรู้แตกแขนกออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
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ประวติัศาสตร์ทั.งหมด (total history) 

แนวคิดประวติัศาสตร์ทั.งหมดเกิดขึ.นบนฐานของการตอบโต ้และเป็นปฏิปักษก์บัประวติัศาสตร์แบบ general 

history มีแชล ฟูโก ผูที้?ถูกจดัวา่เป็นนกัประวติัศาสตร์ความคิดคนหนึ?งสนบัสนุนความคิดประวติัศาสตร์ทั.งมวลในฐานะ

ที?ตอ้งการตอบโตก้บั general history เขาเสนอว่าแทนที?จะเขียนประวติัศาสตร์ที?เนน้วีรบุรุษหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆ เช่น 

สงครามที?ถูกกล่าวถึงในประวติัศาสตร์บ่อยครั. ง เขาเสนอให้ยอ้นกลับไปตรวจสอบห้วงขณะเวลา หรืออาจเป็น

ปรากฏการณ์หนึ? งๆ ที?เกิดขึ.นในประวติัศาสตร์ระยะใกล ้ในเชิงทา้ทาย ว่าทาํไมเหตุการณ์เหล่านั.นจึงเกิดขึ.น เกิดขึ.น

ภายใตส้ภาวการณ์เช่นใด สัมพนัธ์กบัเรื?องอะไรบา้ง หรือมองหาความเป็นไปไดใ้นการอธิบายใหม่ในมุมมองที?ต่าง

ออกไป เพื?อเปลี?ยนแปลงความเขา้ใจที?มีต่อประวติัศาสตร์1  

โอลิเวียร์ กรัมช์ กล่าวถึงการศึกษาในแบบประวติัศาสตร์ทั. งหมดด้วยเช่นกัน  เขาเสนอว่า การศึกษา

ประวติัศาสตร์ลกัษณะนี.ควรมุ่งมองหาตวัเชื?อม ซึ? งอาจจะเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ?งที?มีอิทธิพล และมีความหมาย

ต่อการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที?จะเกิดขึ.นตามมา สัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ที?เกิดขึ.นก่อนหนา้นั.นดว้ย กรัมช์จึง

เป็นตวัอย่างของนักวิชาการ นักวิจยั ที?เสนอให้ศึกษาประวติัศาสตร์ระยะยาว ที?แสดงให้เห็นถึงความเชื?อมโยงคลา้ย

เส้นตรงที?ทอดขา้มกาลเวลาในประวติัศาสตร์2  

ประวติัศาสตร์ทั.งหมดจึงเป็นหมุดหมายแรกของการศึกษาประวติัศาสตร์ที?ออกมาเปิดพื.นที?ให้กบัการหยบิใช้

หลกัฐานอื?น ขอ้มูลอื?น และสาํนวนอื?นที?ไม่ไดก้ล่าวถึงไวใ้นสงัเขปประวติัศาสตร์ที?มีอยูก่่อนหนา้ ทั.งนี. เนื?องจากขอ้จาํกดั

ทั.งมาจากวิธีคิด วิธีการศึกษา และเบื.องหลงัทางความคิดของการสร้างประวติัศาสตร์ที?เกือบทั.งหมดมาจากกลุ่มชนชั.นนาํ

ของสังคม พวกเขาเขียนประวติัศาสตร์ที?เนน้บทบาทของชนชั.นนาํดว้ยกนัเอง และมีกรอบในการเล่าเรื?องที?จาํกดั เช่น 

ความเคลื?อนไหวในภาคส่วนอื?นของสังคม หรือแมแ้ต่ขอ้มูลหลกัฐานพื.นถิ?นหลายชิ.นไม่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นขอ้มูล 

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

ยอ้นกลบัมาสู่การพินิจประวติัศาสตร์ไทยในบริบทที?เริ?มเกิดความสนใจในทอ้งถิ?นศึกษา และการเติบโตของ

การคน้ควา้วิจยัอยา่งเป็นระบบ งานเขียน ประวัติศาสตร์ล้านนา โดยนกัวิชาการลา้นนาศึกษาคือ สรัสวดี อ๋องสกุล ได้

เขียนและเรียบเรียงตาํราขึ.นใหม่ และเป็นเป็นตาํราหลกัในการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนามาอยา่งยาวนาน 

กล่าวไดว้า่งานของสรัสวดี มีลกัษณะที?ต่างออกไปจากงานเขียนก่อนหนา้ ในที?นี. จึงจดัให้อยูใ่นแนวทางการศึกษาแบบ

ประวติัศาสตร์ทั.งหมด แมว้่าเนื.อหาโดยทั?วไป ยงัคงเล่าผ่านยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ ภายใตพ้ฒันาการของรัฐและ

บทบาทของกษตัริยต์ามราชวงศ ์ทวา่สิ?งที?ต่างออกไป คงเป็นดงัที? นิธิ เอียวศรีวงศไ์ดเ้ขียนไวใ้นคาํนิยมวา่  

 
1 มีแชล ฟูโก (Michel Foucault, 15 ตุลาคม ค.ศ. 1926 – 25 มิถุนายน ค.ศ. 1984) เป็นนกัปรัชญา นกัประวติัศาสตร์ความคิด นกัทฤษฎีสงัคม นกันิรุกติ

ศาสตร์ และนกัวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝรัGงเศส เคยดาํรงตาํแหน่ง "ศาสตราจารยท์างประวติัศาสตร์ของระบบความคิด" (Professor of the History of 

Systems of Thought) ทีG วิทยาลัยฝรัGงเศส  (Collège de France) และเคยสอนทีGมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เบิ ร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา ออนไลน์ , 

www.th.m.wikipedia.org. 
2 Olivier Kramsch กรัมช ์เป็นนกัวจิยัอาวโุสทีGสนใจปัญหาการจดัการพืSนทีGชายแดนและการขา้มแดนของรัฐ  
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“.. ผูเ้ขียนหนงัสือเล่มนี. (สรัสวดี) ใชห้ลกัฐานกวา้งขวางและวิเคราะห์ประวติัศาสตร์ไปถึงระดบัโครงสร้าง โดย

ศึกษาประวติัศาสตร์ตามลาํดบัแต่ตน้จนปลาย ไม่เฉพาะแต่เพียงยคุสมยัเดียว จึงทาํใหผู้เ้ขียนสามารถเสนอการจดัลาํดบั

ยคุสมยัของประวติัศาสตร์ไดแ้จ่มชดัและน่าเชื?อถือกวา่ที?นกัเรียนประวติัศาสตร์ลา้นนาอื?นเคยทาํมา ลาํดบัยคุสมยัคือจุด

แขง็ที?สุดของหนงัสือเล่มนี.  และถือไดว้า่เป็นความกา้วหนา้ที?สาํคญัในการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาโดยรวมดว้ย (เนน้

โดยผูเ้ขียน) (สรัสวดี, 2539) 

สรัสวดีไดแ้บ่งยคุสมยัในหนงัสือออกเป็นประวติัศาสตร์ยคุแวน่แควน้-นครรัฐ, อาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ.1839-

2101) คือตั.งแต่ที?พญามงัรายตั.งเมืองเชียงใหม่ถึงการเสียเมืองแก่พม่า, ลา้นนาสมยัพม่าปกครอง(พ.ศ.2101-2317) ในช่วง

นี.ปรากฏการศึกษาของลดัดาวลัย ์แซ่เซียว เรื?อง 200 ปี พม่าในล้านนา ซึ? งลดัดาวลัยไ์ดแ้บ่งประเด็นตลอดช่วงที?ลา้นนา

ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่าเป็น 2 เรื?องใหญ่ๆ กล่าวคือนโยบายที?พม่าตั.งแต่ราชวงศต์องอูถึงราชวงศค์อนบองมี

ต่อลา้นนา และศึกษาการเมืองภายในของลา้นนาในช่วงเวลาดงักล่าว ทั.งความขดัแยง้ในหมู่ชนชั.นปกครอง บทบาทของ

พระสงฆ์ เป็นตน้, งานศึกษาของสรัสวดีในช่วงถดัมาคือ ลา้นนาสมยัเมืองประเทศราชแห่งราชอาณาจกัรสยาม(พ.ศ.

2317-2442), ในบทถดัจากนี.  เป็นการคลี?ขยายประวติัศาสตร์ลา้นนาช่วงสุดทา้ยในรายละเอียด ทั.งเรื?อง สงครามเชียงตุง 

การขยายเขา้มาของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก การรวมหัวเมืองในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์และการวิเคราะห์สังคม

เศรษฐกิจลา้นนา 

งานอีกชิ.นคือผลงานของ ศรีศกัร วลัลิโภดม เรื?อง ประวัติศาสตร์โบราณคดี ของล้านนาประเทศ ศรีศกัรเสนอ

ภาพของ เวียง แควน้ต่างๆ ของลา้นนาสมยัโบราณ โดยเน้นหลกัฐานทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็น คูนํ. า คนัดิน แหล่ง

โบราณสถาน เครื?องปั. นที?ขดุพบ รวมถึงตาํนานต่างๆ แมว้า่งานของศรีศกัร ถือเป็นงานที?บุกเบิกการใชห้ลกัฐานในกลุ่ม

ตาํนาน ซึ? งเป็นหลกัฐานที?ไม่ไดรั้บความนิยมในการศึกษาแบบ general history เนื?องจากชนชั.นนาํสยามต่างเห็นว่า

ตาํนานส่วนใหญ่ มกัเจือด้วยเรื? องราวอภินิหาร และเรื? องเหนือธรรมชาติ ไม่สามารถเชื?อถือหรือหาขอ้เท็จจริงทาง

ประวติัศาสตร์ได ้
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ภาพที? 3 บริเวณส่วนฐานของประติมากรรมฤาษีกมั

มะโล3 สร้างด้วยสําริด พ.ศ.2147 โดยสมเด็จบรม

บพิตรพระเป็นเจ้าเมืองเชียงแสน  พร้อมทั. งมหา

สมเด็จราชครู วดัพระหลวง และพระสังฆโมลีเจา้ 

จารึกส่วนฐานเป็นภาษาลา้นนาและบาลี คือใชอ้กัษร

ธรรมลา้นนา บาลี พบในพื.นที?วดัพระธาตุดอยตุง อ.

แม่สาย จ.เชียงราย ความพิเศษของประติมากรรม

ลอยตวัชิ.นนี. คือ การนาํพระพกัตร์ของพระพุทธรูป

มาสร้างเป็นดวงหนา้ของพระฤาษี 

 

ที?มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

พื.นที?ของตาํนานในฐานะหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เริ?มตน้ขึ.นพร้อมกบักระแสความสนใจประวติัศาสตร์

ทอ้งถิ?น ทั.งนี. เนื?องจากขนบการบนัทึก ที?หลงเหลือไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ?นต่างๆ นั.น แทบไม่

ปรากฏ จะมีอยูบ่า้งในรูปแบบของจารึกซึ? งจะกล่าวถึงขา้งหนา้ ตาํนานส่วนใหญ่เป็นเรื?องเล่าที?ถ่ายทอดกนัปากต่อปาก 

กระทั?งภายหลงัจึงเริ?มมีการบนัทึกไวบ้า้ง ดงันั.น ตาํนานที?ปรากฏในภายหลงัจึงมกัมีหลายสาํนวน และไม่สามารถสืบ

คน้หาฉบบัที?แทห้รือฉบบัแรกไดอ้ยา่งปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย ทั.งนี. เนื?องจากฉบบัแรกก็บนัทึกมาจากความ

ทรงจาํที?ถ่ายทอดกนัมาอยูดี่ 

การใชต้าํนานในฐานะหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ จะแตกต่างจากเอกสารลายลกัษณ์ชิ.นอื?นๆ เนื?องจากผูอ่้าน

ตาํนานไม่อาจใชข้อ้มูลที?ปรากฏอยา่งตรงไปตรงมา การศึกษาตาํนานและการใชต้าํนานเป็นการสืบหาร่องรอยของโลก

ทศัน์ที?ผูค้นมีต่อสังคม สิ?งแวดลอ้ม บา้นเมือง ผูป้กครอง ความเชื?อ และระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง ตาํนานนํ. าเตา้ปุงของ

ชาวลาว พยายามจะเชื?อมโยงผูค้นหลากหลายกลุ่มวา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไร แมก้ระนั.นก็ยงัพบวา่ผูส้ร้างตาํนานเหล่านั.นมี

 
3 ในจารึกลา้นนาภาคทีG 1 เล่มทีG 1 หน้า 16 ระบุทะเบียนประวติัของประติมากรรมชิSนนีS ว่า จารึกฐานพระฤาษีวชัรมฤค ซึG งเป็นเรืGองราวเกีGยวพนักบั

พระพุทธศาสนา อา้งการมาเยือนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และตาํนานเกีGยวกบัฤาษี 3 ตน รวมถึงการหยาดนํS าถวายครัวชาวมิลกัขุ 500 ครัว 

และยงักล่าวถึงนามของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศ์มงัรายอีกหลายองค์ มีพญามงัราย พญามงัคราม พญาแสนพู พญาคาํฟู พญาผายู และขุนนาง

อาํมาตย ์ซึG งสาระสาํคญัของจารึกชิSนนีS เพืGอแสดงถึงพืSนทีGศกัดิ_ สิทธิ_ คือ ดอยปู่เจา้ (บริเวณดอยตุงปัจจุบนั) ทีGมีการอุปถมัภจ์ากพระสงฆแ์ละชนชัSนนาํมา

ยาวนาน ขอ้สงัเกตจากปีทีGปรากฏในจารึกคือ พ.ศ.2147 ซึG งตามหลกัฐานของนกัประวติัศาสตร์ลา้นนา เป็นช่วงทีGลา้นนาไดต้กไปเป็นเมืองขึSนของพม่า

เรียบร้อยแลว้ แต่ยงัคงรูปแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองของลา้นนาไวเ้ช่นเดิม เพียงแต่ตอ้งถวายบรรณาการใหก้ษตัริยพ์ม่า ขอ้สังเกตประการ

ถดัมาคือการใชอ้กัษรธรรมลา้นนา ทีGพบวา่ภายหลงัเมืGอลา้นนารับเอาพทุธศาสนาลงักาวงศจ์ากสุโขทยัเขา้มา ในสมยัของพญากือนา (พ.ศ.1898-1928) 

ดงัปรากฏจารึกวดัพระยนื ลพ.38 เมืองลาํพนู พ.ศ.1913 และจารึกกษตัริยร์าชวงศม์งัราย ลพ.9 พ.ศ.1954 ทีGปรากฏวา่มีการใชอ้กัษรฝักขาม อนัเป็นการ

ดดัแปลงอกัษรสุโขทยัมาเป็นของตวัเองและใชอ้ยา่งแพร่หลายในลา้นนาควบคู่กบัอกัษรธรรมลา้นนา (ศิริสาร, 2559: 24) 
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กศุโลบายอยา่งใดอยา่งหนึ?ง เช่น การแฝงไวด้ว้ยระบบชนชั.น ความคิดเรื?องชนชาติที?เป็นใหญ่ เช่น คนลาวเชื?อวา่พวกเขา

สืบเชื.อสายจากแถนผูเ้ป็นใหญ่ เป็นชนชั.นผูป้กครอง ขณะที?ชนชาติอื?น เช่น ชาวข่าเป็นผูที้?ถูกปกครอง เป็นตน้  

ตาํนานเวียงหนองหล่มในพื.นที?ภาคเหนือ กบัตาํนานผาแดงนางไอ่ มีลกัษณะร่วมกนัหลงัจากที?ชาวเมืองพากนั

กินสัตวเ์ผือกทาํใหบ้า้นเมืองล่มกลายเป็นหนองขนาดใหญ่ ก็ถือเป็นตาํนานที?แฝงไวด้ว้ยความเชื?อร่วมกนัของผูค้นแถบ

ลุ่มนํ. าโขง ผาแดงนางไอ่ชาวเมืองพากนักินเนื.อกระรอกเผือกซึ? งเป็นนาคแปลงกายมา ส่วนเวียงหนองหล่มนั.นชาวเมือง

พากนักินเนื.อปลาไหลเผือก ซึ? งยงัคงสะทอ้นถึงการลงโทษของอาํนาจเหนือธรรมชาติที?มนุษยไ์ม่สามารถเอาชนะได้

นั?นเอง 

กล่าวได้ว่าการใช้ตาํนานและหลกัฐานทางโบราณคดี เป็นการเติมเต็มขอ้มูลหลกัฐานประวติัศาสตร์ที?ไม่

หลงเหลือหรือหาขอ้มูลที?เป็นลายลกัษณ์อกัษรไดน้อ้ยมาก การใชห้ลกัฐานสองกลุ่มนี. ยงัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์

และความเชื?อมโยงของผูค้นที?ขา้มพน้ขอ้จาํกดัในเรื?องรัฐราชวงศ ์ตาํนานเมือง และประวติัศาสตร์เฉพาะถิ?นเพียงอยา่ง

เดียว นกัวิชาการผูสื้บคน้และเชี?ยวชาญการอ่านหลกัฐานเช่น จิตร ภูมิศกัดิj  ก็วิพากษค์วามคิดที?เพิกเฉยตาํนาน และเห็น

วา่ไม่น่าเชื?อถือ ซึ? งเป็นความเห็นที?ชนชั.นนาํไทยมีต่อตาํนานทอ้งถิ?นต่างๆ และมกัจะยดึเอาจารึกเป็นที?ตั.ง ซึ? งจิตร พบวา่

วฒันธรรมการจารึกเองกมี็ขอ้จาํกดัอยูด่ว้ยเช่นกนั เช่น ในพื.นที?แถบลุ่มนํ.าเจา้พระยา ไม่พบจารึกที?อายเุก่าแก่พน้เลยสมยั

อยุธยาขึ.นไป และพบวฒันธรรมการเขียน และบนัทึกลงสมุดไทย ซึ? งเขียนไดง่้ายกว่าการจารลงบนใบลาน อนัเป็น

วฒันธรรมการบนัทึกในหมู่ชาวลาวและพวกโยนหรือโยนก ขอ้จาํกดัของการจารลงใบลานคืออายขุองหลกัฐานที?สั.น

และเสียหายไดง่้ายกว่า ตาํนานบางเรื?องมีความน่าเชื?อถืออย่างมากในมุมมองของจิตร เช่น ตาํนานมูลศาสนา ซึ? งนัก

ประวติัศาสตร์จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์แยกแยะส่วนเรื?องราวปาฏิหาริยอ์อกจากขอ้เท็จจริง มิใช่ปฏิเสธไปเสียทั.งหมด เช่น 

ตาํนานสิงหนวติั พงศาวดารโยนกฉบบัใบลานของเดิม ก่อนที?พระยาประชากิจกรจกัรจะเรียบเรียงและดดัแปลง (จิตร 

ภูมิศกัดิj , 2524: 365-75) หากนําตาํนานกลบัเขา้สู่หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที?มีคุณค่า และควรได้รับการใช้อย่าง

กวา้งขวาง ผูเ้ขียนเองก็เชื?อวา่ จะทาํให้ประวติัศาสตร์ทั.งหมด ประวติัศาสตร์สังคม มีชีวิตชีวามากขึ.นกวา่ที?เป็นอยูอ่ยา่ง

แน่นอน 

ยิ?งกวา่นั.น การศึกษาประวติัศาสตร์ทั.งหมด ประวติัศาสตร์สงัคม ยงัเปิดพื.นที?ไปสู่มิติอื?นของการศึกษา เช่น การ

ใชห้น่วยการศึกษาเป็นพื.นที? เวียง เมือง ลุ่มนํ. า เช่น งานของรัตนาพร เศรษฐกลุ เรื?อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม 

แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน งานชิ.นนี. ไดแ้บ่งเนื.อหาในการทาํความเขา้ใจ แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน ออกเป็น การตั.งถิ?นฐานของ

ชุมชนในยุคก่อนประวติัศาสตร์, พฒันาการของเมือง, พฒันาการของระบบการผลิตและการค้า, พฒันาการทาง

วฒันธรรม, ยุคปรับเปลี?ยน (พ.ศ.2416-2442) คือตั. งแต่สนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับแรกถึงการปฏิรูประบบมณฑล

เทศาภิบาล อธิบายบริบทการเขา้มาของชาติตะวนัตกกบัการปฏิรูปการปกครองของสยาม, ยคุปัจจุบนั (พ.ศ.2442-2476) 

งานของรัตนาพรช่วยคลี?คลาย และขยายภาพของลา้นนาในมิติที?ต่างออกไป กล่าวถึงรัตนาพรมิไดเ้นน้ความ

เป็นศูนยก์ลางที?เมืองเชียงใหม่ และบทบาทของราชวงศ์มงัราย หรือบทบาทของกษตัริยเ์ช่นงานของสรัสวดี ทว่าให้

ความสาํคญักบัความเคลื?อนไหวของผูค้นในแอ่งสังคม วฒันธรรม ที?มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือการคา้ การเคลื?อนตวั

ของชุมชนและการก่อเกิดของรัฐสมยัใหม่ ที?เขา้มาปรับเปลี?ยนรูปแบบความสัมพนัธ์ภายในสังคมทอ้งถิ?น ซึ? งรัตนาพร
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ให้ความสําคญักบัพลงัทางเศรษฐกิจจากมหาอาํนาจตะวนัตกที?เป็นตวัเร่งให้เกิดการเขา้ยึดครองและปฏิรูปมณฑล

เทศาภิบาลของสยามในปี พ.ศ.2442 ความเปลี?ยนแปลงของพื.นที?ภาคเหนือหลงัจากนั.นคือการผนวกรวมเขา้สู่อาํนาจทาง

การเมืองที?มีกรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลาง และมีระบบเศรษฐกิจที?เปลี?ยนการผลิตเพื?อเลี.ยงตวัเองไปสู่การผลิตเพื?อขาย 

กล่าวโดยภาพรวม แนวพินิจ total history ซึ? งมีส่วนสาํคญัต่อการโตแ้ยง้ถกเถียงและนาํไปสู่การแตกแขนงของ

การศึกษาประวติัศาสตร์ออกไปอยา่งกวา้งขวาง จากประวติัศาสตร์ชาติไม่กี?สาํนวนของกลุ่มชนชั.นนาํ ไปสู่ปริมณฑล

ทางวิชาการ ทั.งระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ?น การเคลื?อนออกจากประวติัศาสตร์และแนวพินิจ general history ไปสู่การ

ใชห้ลกัฐาน และการกาํหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาที?ไม่จาํเป็นตอ้งมีรัฐราชวงศแ์ละกษตัริยเ์ป็นศูนยก์ลางเพียง

อยา่งเดียว 

 

3.3 แนวพนิิจปรัชญาทางประวติัศาสตร์ 

historical method วิธีการทางประวติัศาสตร์เพื?อเขา้ถึงขอ้เทจ็จริงเกี?ยวกบัอดีต  

จากที?กล่าวมาขา้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวติัศาสตร์แบบ general history หรือแบบ total history ลว้น

เป็นการศึกษาที?เชื?อว่าการเคร่งครัดในการสอบสวน ตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการใชข้อ้มูลหลกัฐานอย่างรอบดา้น 

สามารถนาํพามนุษยไ์ปสู่ขอ้เท็จจริงในประวติัศาสตร์อนัไกลโพน้ได ้การศึกษาทางประวติัศาสตร์คือการสร้างนัก

ประวติัศาสตร์ผูส้ามารถใชแ้ละประเมินคุณค่าหลกัฐาน รวมถึงการตีความหลกัฐานขอ้มูลอยา่งเป็นกลาง รอบดา้น และ

นาํเสนอขอ้คน้พบทางประวติัศาสตร์ที?น่าเชื?อถือ 

คอลลิงวูด (R. G. Collingwood) นกัปรัชญาประวติัศาสตร์คนสาํคญัชาวองักฤษในคริสตศ์ตวรรษที? 20 ผูเ้ป็น

เจา้ของผลงานเรื?อง Idea of History ให้ความเห็นเกี?ยวกบัวิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ ไวว้่า วิธีการศึกษาหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ต่างจากการศึกษาหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยผูศึ้กษาตอ้งมีคุณลกัษณะสาํคญั 2 ประการคือ (1) ผูศึ้กษา

ตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการวิจยัทางประวติัศาสตร์ และคิดอยา่งเป็นประวติัศาสตร์ (historical thinking) และ(2) เขา

และเธอไม่เพียงแต่ตอ้งเป็นนกัประวติัศาสตร์ ทว่าตอ้งเป็นนกัปรัชญาทั.งทางดา้นความคิด และรวมถึงความสนใจต่อ

ประเดน็ปัญหาทางประวติัศาสตร์ไปดว้ยพร้อมกนั 

ตวัอยา่งหนึ?งที?สะทอ้นการทาํงานของนกัประวติัศาสตร์ลา้นนาเช่นสรัสวดี คือขอ้อภิปรายเรื?อง “ลว” ที?ปรากฏ

อยูใ่นเอกสารโบราณ และกลายเป็นขอ้ถกเถียงว่า “ลว” หมายถึงลวัะหรือละวา้ หรือหมายถึง “ลาว” กนัแน่ เพราะใน

ตาํนานพื.นเมืองเชียงแสนกล่าวถึงปฐมวงศข์องผูน้าํที?ใชชื้?อ ลาวจงหรือลาวจก แต่รูปแบบการบนัทึกที?ไดรั้บอิทธิพลจาก

ภาษาบาลี ทาํใหก้ารบนัทึกถูกแปลงใหเ้ป็นบาลีดว้ย เช่น ลาวจก เป็น ลวจกักราช (สรัสวดี, 2544: 37)  

นอกจากนี.นกัประวติัศาสตร์ตอ้งระมดัระวงัในการยนืยนัความถูกตอ้งของหลกัฐาน ตวัอยา่งของเรื?องนี. คือ การ

ที?นักประวติัศาสตร์พยายามอย่างยิ?งที?จะเขา้ถึง “หลกัฐานชั.นตน้” และอ่านมนัอย่างระมดัระวงั, มีการสอบเทียบกบั

หลกัฐานชิ.นอื?นๆ ก่อนสร้างขอ้เสนอบางประการ ประวติัศาสตร์จึงไม่ใช่การต่อภาพจิoกซอว ์แต่เป็นการประมวล

ความคิดให้เป็นขอ้สรุปที?มีความน่าเชื?อถือ และความน่าเชื?อถือไม่สามารถอธิบายไดด้ว้ยการวางเรียงหลกัฐานหรือเอา

ขอ้มูลมาเรียงต่อๆ กนั ทว่านักประวติัศาสตร์คือผูที้?บทบาทอย่างยิ?งในการเชื?อมโยงขอ้มูลที?กระจดักระจายอย่างเป็น
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ระบบ และมีความน่าเชื?อถือ นอกจากนี. ยงัตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด และเสนอวิธีการทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ หรือในงานวิจยัจะพบการนาํเสนอไวใ้นส่วนของหวัขอ้เรื?องวิธีวิทยาในการวิจยัหรือการทาํงาน 

กล่าวไดว้่า วิธีการทางประวติัศาสตร์ที?มีลกัษณะเป็นแบบวิทยาศาสตร์คือการตั.งคาํถาม การคิดอยา่งวิพากษ ์

การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงอยา่งรัดกุมและรอบดา้น นั?นหมายความวา่การตั.งคาํถามนั.นไม่ควรเกิดขึ.นอยา่งเลื?อนลอย ทวา่

ตอ้งมาจากขอ้มูลหรือความเป็นไปไดอ้ยา่งหนึ?งอยา่งใดที?ทาํใหผู้วิ้จยัตั.งคาํถาม และนาํไปสู่กระบวนการทาํงานอยา่งเป็น

ระบบ จะเห็นไดว้า่ วิธีการทางประวติัศาสตร์ และการเกิดขึ.นของประวติัศาสตร์มีส่วนอยา่งมากต่อการทาํความเขา้ใจ

ลา้นนาและอาณาบริเวณในแถบลุ่มนํ.าโขง ทั.งการศึกษาผา่นแนวพินิจ general history และแบบ total history ผา่นวิธีการ

ทางประวติัศาสตร์ ซึ? งในปัจจุบนัหัวขอ้วิจยัและโจทยใ์นการศึกษารัฐ ต่างให้ความสําคญัต่อประเด็นเรื?องการก่อเกิด

รัฐสมยัใหม่ในอาณาบริเวณแถบนี. เป็นอยา่งมาก เนื?องจาก กระบวนการเปลี?ยนแปลงไปสู่รัฐสมยัใหม่นั.น ถือไดว้า่เป็น

การเปลี?ยนผา่นทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

3.4 กระบวนการเกดิรัฐสมัยใหม่ 

ความเป็นรัฐสมยัใหม่ กลายเป็นประเด็นที?มีการถกเถียงกนัอยา่งมากทั.งในแวดวงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ และศาสตร์สาขาอื?นๆ ที?ต่างเขา้มาอธิบายความเปลี?ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ซึ? งในหวัขอ้นี. จะนาํมาอภิปราย

เพื?อนาํไปสู่การเปิดประเดน็ใหม่ๆ ใหเ้กิดการศึกษาในปัจจุบนัมากกวา่การสาํรวจองคค์วามรู้วา่ดว้ยรัฐสมยัใหม่  

3.4.1 ความเป็นสมยัใหม่ในประวติัศาสตร์ลา้นนา 

ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอและเปิดประเด็นไปสู่การอภิปรายในประเด็นนี. ว่า ความเป็นสมยัใหม่ไม่จาํเป็นตอ้ง

เกิดขึ.นพร้อมกบักระบวนการเกิดรัฐสมยัใหม่ ทั. งนี. เพราะกรณีของลา้นนามีลกัษณะเฉพาะที?ต่างออกไป เช่น การ

พิจารณาลา้นนาในฐานะที?เป็นส่วนหนึ?งของสยามและประวติัศาสตร์ชาติไทย ทาํใหก้ารพิจารณาความเป็นสมยัใหม่ของ

ลา้นนา ไม่เป็นอิสระ และผกูโยงอยูก่บัประวติัศาสตร์ชาติไทยอยูม่าก 

ความเป็นสมยัใหม่ในที?นี.  ผูเ้ขียนขอหยบิยกประเดน็เรื?องความเป็นสมยัใหม่ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และ

วฒันธรรม โดยเริ?มจากมิติทางเศรษฐกิจก่อน ความเป็นสมยัใหม่ทางเศรษฐกิจ ซึ? งสัมพนัธ์อยูก่บัระบบทุนนิยม รวมถึง

มิติทางสังคม วฒันธรรม ค่อนขา้งมาก ผูเ้ขียนพบว่าตลาดการคา้และสินคา้ในลา้นนานั.น สัมพนัธ์กบัตลาดสินคา้

ต่างประเทศ และสินคา้สมยัใหม่ ซึ? งเป็นสินคา้ที?เกิดขึ.นบนฐานของทุนนิยมอุตสาหกรรมในสังคมตะวนัตก ฉะนั.นการ

ขยายอาํนาจของระบอบอาณานิคมเขา้มายงัอาณาบริเวณแถบนี.  จึงนาํรูปแบบทางเศรษฐกิจ และสินคา้ใหม่ๆ เขา้มา ผา่น

ทางเมืองที?อยูบ่นเส้นทางการคา้ของลา้นนา เช่น เมืองระแหง เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ? งจะเป็นเมืองหนา้ด่านทางเศรษฐกิจรับ

สินคา้จากเมืองท่ามะละแหม่งเขา้สู่ลา้นนา ผูค้นในฟากฝั?งตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงใตข้องลา้นนาจึงเขา้ถึงรูปแบบวิถี

ชีวิตผา่นการบริโภคสินคา้สมยัใหม่หลายรายการ เช่น เครื?องครัวสมยัใหม่ อุปกรณ์เยบ็ผา้ เสื.อผา้สาํเร็จรูปที?มีการตดัเยบ็

อยา่งดี รวมถึงลกัษณะชนิดของผา้ที?หลากหลาย ทั.งผา้ฝ้าย ไหม สักกะหลาด ขนมหวานอยา่งช็อคโกแลต นมขน้หวาน 

ไมขี้ดไฟ อาหารกระป๋อง การเขา้ถึงสินคา้เหล่านี. นาํไปสู่ขอ้สังเกตประการถดัมาคือการที?ผูค้นเชื?อมโยงตวัเองเขา้สู่
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ระบบเศรษฐกิจเงินตรา ซึ? งพบวา่เงินรูปีเขา้มาแพร่หลายในลา้นนาก่อนเงินบาทและบทบาททางเศรษฐกิจของสยามจะ

เขา้มา 

ระบบเงินตราไม่เพียงสัมพนัธ์กบัตลาดการคา้ การลงทุน และการจา้งงาน แต่ยงัแสดงให้เห็นถึงมิติทางสังคม 

วฒันธรรมของผูค้นที?เชื?อมโยงสัมพนัธ์กบัโลกภายนอกผ่านการบริโภคและการแลกเปลี?ยน ดงันั.นหากพิจารณาใน

ประเด็นนี. จะพบว่าความเป็นสมยัใหม่ในแบบทุนนิยมตะวนัตกในลา้นนานั.น เชื?อมโยงผูค้นในอาณาบริเวณที?สัมพนัธ์

กบัตลาดและเส้นทางการคา้เขา้กบัความเป็นสมยัใหม่ตามแบบทุนนิยมตะวนัตก และเป็นสิ?งที?เกิดขึ.นก่อนการปฏิรูป

การเมืองการปกครองของสยาม 

3.4.2 สิ.นสุดรัฐลา้นนาสู่การเป็นมณฑลหนึ?งของสยาม 

การปฏิรูประบบมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ.2442 ทาํใหล้า้นนาสิ.นสุดสถานะของการเป็นรัฐจารีต ในทางการเมือง 

รัฐสยามไดเ้ขา้มาเปลี?ยนแปลงโครงสร้างการเมืองการปกครองภายใน และนาํรูปแบบการปกครองของรัฐบาลอาณา

นิคมที?จดัการปกครองดินแดนต่างๆ ในอาณานิคมของตวัเองมาปรับใช ้เช่น การส่งขา้หลวงใหญ่ในฐานะตวัแทนของ

รัฐบาลกลางผูมี้อาํนาจเตม็เขา้ไปสั?งการ การปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการไต่สวนคดีความ โดยลด ละ เลิก การพิจารณา

คดีความแบบเดิมที?มีการทรมาน และเป็นอาํนาจสิทธิj ขาดของเจา้เมืองในการไต่สวน ไปสู่การปฏิรูปการศาล และ

กระบวนการยติุธรรม ที?ตอ้งการสร้างความน่าเชื?อถือและแข่งขนักบัการศาลของต่างประเทศ ความเป็นสมยัใหม่ของ

สยามในช่วงเวลาดงักล่าวคือ การปฏิรูประบบราชการ ยกเลิกผลประโยชน์ของขนุนาง เจา้เมืองทอ้งถิ?น และใชวิ้ธีการ

จ่ายเงินเดือน ซึ? งส่งผลใหรั้ฐส่วนกลางสามารถเกบ็เกี?ยวผลประโยชน์ที?ไดท้ั.งหมดเขา้สู่ทอ้งพระคลงั รัฐหารายไดเ้พิ?มขึ.น

จากการยกเลิกระบบไพร่ ทาส และหนัมาจดัเกบ็ภาษี เกบ็ค่าราชการ และแสวงหารายไดจ้ากการใหส้มัปทาน การคา้  

กล่าวได้ว่าความเปลี?ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ในเชิงการเมืองของสยามนั. น มิได้สร้างความเป็น

สมยัใหม่ใหเ้กิดขึ.นในระดบัทอ้งถิ?นอยา่งที?ควรจะเป็น ในที?นี.หมายถึงความเปลี?ยนแปลงโครงสร้างการผลิต เพื?อรอบรับ

ระบบทุนนิยมที?เขา้มา เนื?องจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน์ั.น คือการรวบอาํนาจและรวมศูนยอ์าํนาจไวที้?สถาบนั

พระมหากษตัริย ์ขา้ราชการที?ส่งไปปฏิบติัหน้าที?ในหัวเมืองทั.งหมดถือว่าเป็นขา้พระบาทหรือขา้ของพระเจา้แผ่นดิน 

ส่วนราษฎรหรือประชาชนก็ตอ้งขึ.นทะเบียนเป็นคนในบงัคบัของสยาม ซึ? งรัฐพยายามควบคุมและสํารวจจาํนวน

ประชากร การตั.งถิ?นฐาน การเคลื?อนยา้ยอยา่งเขม้งวดมากยิ?งขึ.น 

กระบวนการกลายเป็นรัฐสมยัใหม่นั.น ส่งผลอยา่งยิ?งต่อการเคลื?อนยา้ยของผูค้นบริเวณชายแดน เนื?องจากก่อน

หน้านี. การเดินทางของพวกเขายงัไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยกฎ กติตา ที?เกิดขึ.นบริเวณชายแดน อนัเป็นระเบียบอย่างใหม่ที?

เกิดขึ.นพร้อมกบัการสถาปนาอาํนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ ซึ? งประเดน็นี.จะอภิปรายผา่นความคิดเรื?องชายแดน  

ชายแดน (border) เป็นสิ?งที?เพิ?งเกิดขึ.นภายใตบ้ริบทของการเปลี?ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

วฒันธรรมในที?ต่างๆ เกือบทั?วโลก เมื?อประเทศเหล่านั.นเคลื?อนเขา้สู่สิ?งที?เรียกว่า “สภาวะความทนัสมยั” (modernity) 

บริบทของลา้นนาและสยามในช่วงคริสต์ศตวรรษที? 19 ก็มีลกัษณะที?คลา้ยกนันี.  กล่าวคือสยามกาํหนดกติกาบริเวณ

ชายแดนขึ.น เนื?องจากเป็นพื.นที?เชื?อมต่อกบัอาํนาจของตะวนัตก คือองักฤษกบัฝรั?งเศสที?ขยายตวัเขา้สู่เอเชียตะวนัออก
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เฉียงใตภ้าคพื.นทวีป ชนชั.นนาํสยามเขา้ร่วมกติกาใหม่ผ่านการเร่งสํารวจแผนที?แนวพระราชอาณาเขต นั?นทาํให้การ

กาํหนดเส้นเขตแดน (territory) ที?แน่นอนเกิดขึ.นในเวลาเดียวกนั  

ความขดัแยง้บริเวณชายแดนทั.งแนวชายแดนดา้นทิศตะวนัตกคืออาณาบริเวณที?เรียกว่าหัวเมืองไทใหญ่ หรือ

บริเวณพื.นที?เขตรัฐฉานของประเทศพม่าปัจจุบนั และแนวชายแดนดา้นทิศตะวนัออกที?มีพรมแดนธรรมชาติคือแม่นํ. า

โขง เป็นแนวประชัดเขตแดนของฝรั?งเศสที?เขา้มายึดครองประเทศลาว ทาํให้แนวคิดเรื? องอาํนาจอธิปไตยของรัฐ 

(sovereignty) และการใชก้ฎหมายสมยัใหม่กลายเป็นเครื?องมือสาํคญัที?รัฐสยามเร่งทาํความเขา้ใจและสร้างเครื?องมือที?

เป็นรูปธรรมขึ.นมาปรับใช ้ 

กฎหมายที?เขียน หรือตราขึ.นในช่วงเวลาดงักล่าว ส่งผลต่อผูค้นที?เดินทางขา้มแดนอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ?ง

การพิจารณาไปพร้อมกบัประเด็นเรื?องคนในบงัคบั หรือคนในปกครอง (subject) ของรัฐ สยามพยายามอย่างยิ?งที?จะ

สร้างความน่าเชื?อถือให้กบัชาวต่างประเทศที?อาศยัอยู่ในอาณาเขตของสยาม ให้เปลี?ยนมาเป็นคนในบงัคบัของสยาม

แทนคนในบงัคบัต่างชาติ ทั. งนี. เพราะสยามตอ้งการกาํลงัคนอย่างมากในบริเวณชายแดน และประชากรเหล่านี. ยงั

สามารถแปลงเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐในรูปแบบของการจดัเกบ็ภาษี และการเกณฑแ์รงงานซึ?งยงัมีใหเ้ห็นอยู ่ 

ในภาพรวม แมก้ารเปลี?ยนไปสู่ความเป็นสมยัใหม่จะเห็นภาพผ่านการเปลี?ยนแปลงในเชิงโครงสร้างหลาย

ประการ ทวา่รัฐยงัมิไดรั้บรองสิทธิj ของประชากรในฐานะพลเมือง (citizen) ตามแบบอยา่งของรัฐสมยัใหม่ กฎหมายที?

รัฐเขียนหรือตราขึ.น มุ่งเป็นไปเพื?อตอบสนองต่อผลประโยชน์ของรัฐมากกวา่เพื?อประชาชน ขณะที?คนลา้นนาที?อาศยัอยู่

ตามเมืองต่างๆ เริ?มถูกควบคุมให้อยู่ประจาํที?เพื?อความสะดวกในการจดัเก็บค่าราชการ ภาษี และรวมถึงการป้องกนั

อาชญากรรมในเรื?องต่างๆ ซึ? งพบวา่มีอยูม่ากในช่วงของการปรับเปลี?ยนโครงสร้างการเมืองการปกครองนี.   

 เมื?อรัฐแสดงตวัเป็นอาํนาจแบบใหม่เขา้มาแทนที?การจดัการและการแก้ไขปัญหาในรูปแบบเดิม ทาํให้รัฐ

จาํเป็นตอ้งสร้างกลไกการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นทหารรักษาชายแดน ตาํรวจ เจา้หนา้ที?ตรวจเก็บภาษี และการกระจาย

อาวุธสมยัใหม่ในฐานะเครื?องมือที?มีประสิทธิภาพมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม พบวา่อาํนาจรัฐที?ชายแดนมิไดเ้ขม้แขง็หรือมี

ประสิทธิภาพแต่อยา่งใด อาํนาจรัฐส่วนกลางห่างไกลจากกิจกรรมและความเคลื?อนไหวบริเวณชายแดน และกลายเป็น

ว่าพื.นที?ชายแดนมกัจะถูกควบคุมและถูกครอบงาํดว้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านวิถีชีวิตของผูค้นบริเวณชายแดนเสีย

มากกว่า ซึ? งสอดคล้องกับงานศึกษาของ แทกเกลียคอซโซ  (Eric Tagliacozzo, 2005: 30-32) ที?พบความหย่อน

ประสิทธิภาพหรือกติกาชายแดนภายใตก้ารแข่งขนัของเจา้อาณานิคม เช่น กรณีขององักฤษกบัเนเธอร์แลนดบ์ริเวณหมู่

เกาะของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เจา้อาณานิคมทั.งสองต่างแข่งขนั เพื?อสร้างแผนที? เพื?อระบุตาํแหน่งของทรัพยากร แร่

ธาตุ ที?สุดทา้ยกลายเป็นสนามของเหล่าบรรดานกัสาํรวจ ทั.งนกัธรณีวิทยา นกัวิทยาศาสตร์ รวมถึงมิชชนันารี เขา้ไปยงั

ดินแดนเหล่านั.น เขากล่าวถึงแผนที?ของฮอลนัดาบนเกาะสุมาตรา ที?พยายามจาํแนกผูค้นและสถานที?โดยใชเ้งื?อนไข

ภูมิศาสตร์กายภาพ 

 3.4.3 ความเป็นสมยัใหม่ที?สร้างขึ.น 

 จากหวัขอ้ 3.4 ที?กล่าวถึงขา้งตน้ จะพบว่าทนัทีที?สยามขยายอาํนาจเขา้สู่ลา้นนา และผนวกรวมลา้นนาเขา้เป็น

ส่วนหนึ? งของสยาม ชนชั.นนําสยามได้เปลี?ยนความหมายว่าด้วยความเป็นสมยัใหม่ในลา้นนา กล่าวคือ ความเป็น



 39 

สมยัใหม่มิไดส้ัมพนัธ์และเชื?อมโยงกบัโลกภายนอกเท่ากบัการเชื?อมโยงกบัความเป็นไทย ดงันั.น ความเป็นสมยัใหม่ใน

ความหมายนี. คือการใส่รหัสความเป็นไทยผ่านมิติทางสังคม วฒันธรรม ตั. งแต่เรื? องภาษา การแต่งกาย วฒันธรรม

แห่งชาติจากส่วนกลาง การศึกษาที?จดัการโดยรัฐ และแมก้ระทั?งระบบราชการที?กลายเป็นตน้แบบของการเขา้ถึงความ

เป็นสมยัใหม่ผา่นการบริโภคความเป็นไทยก่อนคนกลุ่มอื?น  

 

3.5 สรุป  

การกาํหนดความเป็นศูนยก์ลางของเมืองและสถานที?ราชการอนัเป็นเครื?องหมายของความทนัสมยัและความ

เจริญ พร้อมกบัการเปลี?ยนพื.นที?และความหมายให้อาณาบริเวณชายแดนเป็นพื.นที?ห่างไกลความเจริญหรือลา้หลงั ไม่

พฒันา เมืองที?เคยเป็นด่านหน้าและเขา้ถึงความเป็นสมยัใหม่ก่อนเชียงใหม่อย่างเมืองแม่ฮ่องสอน ไดก้ลายเป็นเมือง

ชายแดนทั.งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการพฒันา เนื?องจากรัฐให้ความสําคญักบัเมืองใหญ่ในฐานะที?เป็นศูนยก์ลางทาง

การเมือง และเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค 

 กล่าวโดยสรุป การศึกษาลา้นนาในฐานะที?เป็นรัฐในเขตภาคพื.นทวีปผา่นแนวพินิจที?กล่าวมาตั.งแต่ตน้ รวมถึง

แนวคิดว่าดว้ยความเป็นสมยัใหม่ มีขอ้จาํกดัหลายประการให้พิจารณา และรวมถึงเปิดช่องไปสู่การตั.งประเด็นคาํถาม 

การคิดโจทยวิ์จยัใหม่ๆ โดยไม่ถูกลอ้มกรอบหรือติดกบัดกัไม่วา่จะเป็นขอ้จาํกดัในเรื?องพรมแดนรัฐชาติ และความคิดวา่

ความเป็นสมยัใหม่ที?ถูกสร้างขึ.นเมื?อไม่นานมานี.  

 



บทที$ 4   

บริบทและการแบ่งยุคสมัย 

 

 เนื$ อหาในบทนี$ เป็นการทําความเข้าใจสิ9 งที9 เรียกว่าบริบททางประวติัศาสตร์ (historical context) ซึ9 งมี

ความสาํคญัอยา่งมากในการศึกษาประวติัศาสตร์ และการประเมินคุณค่าหลกัฐาน เนื9องจากนกัประวติัศาสตร์จาํเป็นตอ้ง

หาอายขุองหลกัฐานที9พบ และวิพากษห์ลกัฐานโดยเชื9อมโยงกบับริบททั$ง บริบทในการพบหลกัฐาน และบริบทการใช้

หลกัฐานดงักล่าวโดยละเอียด นอกจากนี$ ยงัจะกล่าวถึงการแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ ทั$งการแบ่งยคุสมยัโดยทั9วไป อนั

เป็นลกัษณะกวา้งๆ และการแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ในบริบทของการศึกษาลา้นนาโดยเฉพาะ 

           

4.1 การสร้างความเข้าใจบริบททางประวติัศาสตร์ 

 การศึกษาประวติัศาสตร์เป็นการศึกษาความเคลื9อนไหวของมนุษยใ์นอดีต ซึ9 งสัมพนัธ์กบัปัจจยัแวดลอ้มอยู่

เสมอ ดงันั$นไม่ว่านักประวติัศาสตร์จะศึกษาคน เหตุการณ์ วตัถุในประวติัศาสตร์ ย่อมตอ้งจดัวางสิ9งเหล่านั$นลงบน

บริบทอยา่งถูกตอ้ง ไม่คลาดเคลื9อน ความคลาดเคลื9อนในลกัษณะผิดฝาผิดตวัมกัปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ ในการตีความ

ของนักประวติัศาสตร์ และนักวิชาการจาํนวนไม่น้อย ทั$ งโดยตั$ งใจและไม่ตั$ งใจ อนึ9 ง ดังได้กล่าวไวต้ั$ งแต่ต้นว่า 

การศึกษาประวติัศาสตร์ไทยนั$น แรกเริ9มมิไดเ้กิดขึ$นบนฐานของการเติบโตและความกา้วหนา้ทางภูมิปัญญาในสังคม 

เท่ากับการสร้างตัวตน และความเป็นชาติขึ$ นในบริบทการขยายตัวของระบอบอาณานิคม ดังนั$ นงานเขียนทาง

ประวติัศาสตร์จึงเป็นการทาํงานทางการเมืองอย่างหลีกเลี9ยงไม่ได้ เช่น ที9ผูเ้ขียนได้กล่าวถึงการให้ความสําคญักบั

ประวติัศาสตร์สุโขทยัในรัชสมยัของพ่อขนุรามคาํแหงเป็นพิเศษ การแปลจารึกหลกัที9 1 และการกล่าวถึงความรุ่งเรือง

ของสุโขทยัสมยัโบราณ สภาวะผดิฝาผดิตวัอนัเนื9องจากการใส่บริบทใหก้บัหลกัฐานคลาดเคลื9อน ปรากฏผา่นคาํอธิบาย

จาํนวนมากที9กล่าววา่การปกครองสมยัสุโขทยันั$นมีลกัษณะที9เป็นประชาธิปไตย และบรรยากาศทางการคา้ก็มีลกัษณะ

ของการคา้เสรี เป็นตน้  

 ดงันั$น บริบททางประวติัศาสตร์จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก และนกัประวติัศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งเป็นผูรู้้กวา้งและ

รู้ลึกในคราวเดียวกนั สามารถบอกไดถึ้งความผดิปกติของการใชภ้าษา สาํนวน รูปแบบ และมิติทางสงัคม วฒันธรรม ที9

ทาํใหก้ารใชห้ลกัฐานมีความรอบคอบรัดกมุยิ9งขึ$น 

 ในบทนี$ ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงบริบทและการแบ่งยคุสมยัของลา้นนาควบคู่กนัไป เพื9อขยายความเขา้ใจทั$งในเชิง

เนื$อหา และมโนทศัน์เกี9ยวกบัลา้นนา ซึ9 งถือเป็นการทาํความเขา้ใจผา่นแนวพินิจอีกแบบหนึ9ง จากที9เสนอไปบา้งแลว้ใน

บทก่อนหนา้ 

 แนวพินิจที9ให้ความสําคญักบัการกาํหนด หรือการแบ่งยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ ซึ9 งจะสัมพนัธ์กบับริบท

หนึ9 งๆ เป็นการเฉพาะนั$น ทาํให้การรับรู้เกี9ยวกบัประวติัศาสตร์นั$นๆ แตกต่างกนั เช่น การรับรู้เกี9ยวกบัลา้นนา และ

ประวติัศาสตร์ลา้นนา ถูกครอบงาํดว้ยการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ที9เน้นการสร้างเมืองเชียงใหม่และอาณาจกัร

ลา้นนาของพญามงัราย ตลอดช่วงสมยัของราชวงศม์งัรายจึงเป็นช่วงที9นกัประวติัศาสตร์ตั$งใจเนน้ย ํ$าเป็นพิเศษ ทั$งจะดว้ย
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ขอ้จาํกดัดา้นการศึกษา การใชห้ลกัฐาน หรืออะไรก็ตาม ทาํให้ประวติัศาสตร์ราว 200 ปี ที9ลา้นนาตกเป็นเมืองขึ$นของ

พม่า แทบจะไม่ปรากฏการศึกษาและรวมอยูใ่นองคค์วามรู้ดา้นลา้นนาคดี 

 ขอ้สังเกตประการถดัมาคือ แนวพินิจวา่ดว้ยการกาํหนดยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ เป็นส่วนหนึ9งของการศึกษา

ประวติัศาสตร์ในแบบ general history คือการเชื9อมร้อยประวติัศาสตร์ตามบทบาทของกษตัริยแ์ต่ละยคุ ดงันั$น อคติของ

การสร้างประวติัศาสตร์ชาติและประวติัศาสตร์ทอ้งถิ9นที9ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ9 งของชาติ จึงไม่ไดใ้ห้นํ$ าหนักกบั

ประวติัศาสตร์ที9ช่วงของการแพส้งคราม และบา้นเมืองที9อยูใ่นสภาวะไร้ระบบระเบียบ งานจาํนวนนอ้ยชิ$นที9กล่าวถึง

บริบททางการเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวเมื9อไม่นานมานี$ คืองานศึกษาของ นิธิ (2562) เรื9อง ว่างแผ่นดิน: ประวัติศาสตร์

เปรียบเทียบ “กรุงแตก” ในสามราชอาณาจักร ซึ9 งนิธิเปรียบคาํวา่ วา่งแผน่ดิน ในความหมายของการวา่งระเบียบ แบบ

แผน มีลกัษณะของความไม่ต่อเนื9องกบัระเบียบเดิม อนัเนื9องมาจากการขึ$นสู่อาํนาจของคนกลุ่มใหม่ ที9ไม่สัมพนัธ์กบั

เชื$อพระวงศแ์ละขนุนางก่อนหนา้ ขณะที9งานศึกษาเกี9ยวกบัลา้นนา เลือกที9จะใชแ้นวพินิจวา่ดว้ยการกาํหนดยคุสมยัทาง

ประวติัศาสตร์ที9ลอ้ไปกบัประวติัศาสตร์ชาติกระแสหลกั คือ เน้นถึงความต่อเนื9องของระเบียบ แบบแผน และการ

ปกครอง เช่น การกล่าวถึงการคดัลอกกฎหมายเก่า ระเบียบปกครองเมืองเมื9อครั$ งสมยัพญามงัราย พญากือนา กลบัมาใช้

อีกครั$ งเมื9อเกิดผูน้าํใหม่ในทอ้งถิ9นลุกขึ$นมาฟื$ นฟูบา้นเมืองโดยการร่วมมือกบักองทพัฝ่ายใต ้ทั$งในช่วงของการว่าง

ระเบียบเรื9อยมาเพื9อต่อตา้นอาํนาจพม่าที9จะกลายเป็นศตัรูร่วมทางการเมืองของสยามกบัลา้นนา 

  

4.2 การแบ่งยุคทางประวติัศาสตร์ 

 การแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์โดยทั9วไป เป็นการแบ่งเพื9อบ่งบอกถึงพฒันาการของสังคมมนุษย ์ทั$งการตั$งถิ9น

ฐาน พฒันาการทางสังคม การเมือง และวฒันธรรม ที9จะสะทอ้นผา่นเครื9องมือ อาวธุ เครื9องประดบั รูปแบบการใชชี้วิต 

และทกัษะในเรื9องต่างๆ รวมถึงการจดัระเบียบทางสงัคมวา่มีความซบัซอ้นอยา่งไร การผลิตมีการใชเ้ทคโนโลยถึีงระดบั

ขั$นไหน เช่น การทดนํ$ า การกกัเก็บนํ$ า การควบคุมและการจดัการธรรมชาติมีลกัษณะอย่างไร มรดกทางวฒันธรรม 

อยา่งเช่น ภาษา งานหตัถกรรมจาํพวกเครื9องปั$ น งานหล่อ สาํริด ฯลฯ ลว้นเป็นสิ9งที9นกัประวติัศาสตร์ และนกัโบราณคดี 

พยายามคน้หาความหมายจากสญัลกัษณ์และร่องรอยที9ยงัหลงเหลืออยูท่ั$งสิ$น 

 ปัจจุบนัการเก็บรักษาวตัถุทางประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่ อยูภ่ายใตก้ารดูแลของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และ

ทอ้งถิ9นต่างๆ ทวา่การใชป้ระโยชน์ และการศึกษาโดยเชื9อมโยงเขา้กบับริบททางประวติัศาสตร์ยงัมีอยูน่อ้ย และเรียกได้

ว่าใชป้ระโยชน์ไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ ทาํให้วตัถุทางประวติัศาสตร์หลายชิ$นถูกทิ$งให้สูญหาย บา้งก็มีการจดัเก็บโดย

ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
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ภาพที9 4  เครื9องมือหินกะเทาะ สมยัสงัคมล่าสตัว ์อายรุาว 15000-7000 ปี 

ที9มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

4.2.1 ยคุสาํริด (4000-2500 ปี) ยคุก่อนประวติัศาสตร์ 

กลองมโหระทึก เป็นวตัถุทางประวติัศาสตร์หรือหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ในยคุก่อนการบนัทึกหรือการใช้

อกัษร ดงันั$น นักประวติัศาสตร์และนักโบราณคดีจึงพยายามหาความเชื9อมโยงของผูค้นและวฒันธรรมผ่านวตัถุทาง

ประวติัศาสตร์เหล่านี$  เช่น การคน้พบกลองมโหระทึกสร้างดว้ยโลหะสาํริดในปี พ.ศ.2546 ซึ9 งนกัโบราณคดีสันนิษฐาน

วา่น่าจะมีอายรุาว 2500-2100 ปีล่วงมาแลว้  
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ภาพที9 5 กลองมโหระทึก ลกัษณะเป็นกลองหน้าเดียว ทาํ

จากสาํริด หล่อแม่พิมพชิ์$นเดียวทั$งใบ บนหนา้กลองปรากฏ

ลวดลายดาวหกแฉก  ตัวกลองพบลวดลายสัตว์ต่างๆ 

โดยเฉพาะลายเส้นรูปววัพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

แหล่งที9พบคือ หนองนํ$ าใกลเ้มืองโบราณจนัจวา้ อ.แม่จนั จ.

เชียงราย อายรุาว 2500 ปี 

 

ที9มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.

เชียงราย 

 

วฒันธรรมการใชก้ลองมโหระทึกไดรั้บการบนัทึก

ในเอกสารของจีน หย่งชวงเสี$ ยวผิน (Yung Chuang Hsiao 

Pin) อา้งถึงวฒันธรรมการใชก้ลองชนิดนี$ทางตอนใตข้องจีน

แถบยนูนานในเขต “หลิ9งหนนั” ถิ9นฐานของชาวจว้ง  

การสํารวจในพื$นที9ดงักล่าวยงัพบกลองมโหระทึกที9ฝังดินไวก้ว่า 600 ใบ การใช้กลองชนิดนี$ ยงักระจายอยู่

ทั9วไปในพื$นที9ตอนใตล้งมา ในถิ9นฐานของชาว ข่า ละวา้ และกะเหรี9ยง โดยเฉพาะอยา่งยิ9งพบวา่ผูที้9ครอบครองกลองคือ

ผูน้าํที9จะมีบทบาทในทางพิธีกรรมของกลุ่ม อนัจะปรากฏสัญลกัษณ์สาํคญัหลายประการ เช่น ววั กบ ที9สื9อถึงความอุดม

สมบูรณ์และใชใ้นพิธีกรรมที9สมัพนัธ์กบัการผลิต (วราภรณ์, 2557: 49) 

กลองมโหระทึกสะทอ้นความสัมพนัธ์และเครือข่ายการคา้โบราณในแถบลา้นนาไดอ้ยา่งเป็นดี กล่าวคือใน

กลุ่มชนชาติที9ใชก้ลองมิไดผ้ลิตกลองขึ$นเอง แต่อาศยัคา้ขายแลกเปลี9ยนกบัคนกลุ่มอื9น เช่นพบวา่ชาวไทใหญ่คือกลุ่มที9

ผลิตกลอง ผูที้9จะครอบครองกลองมโหระทึกไดต้อ้งใชว้วัถึง 700–1000 ตวั เพื9อแลกกลอง 1 ใบ กลองมโหระทึกจึงเป็น

ภาพแทนของการคา้สมยัโบราณที9จดัอยูใ่นกลุ่มสินคา้ฟุ่มเฟือย เนื9องจากราคาที9สูงและการเขา้ถึงจาํกดัอยูใ่นกลุ่มชนชั$น

นาํ มิใช่สินคา้ทั9วไปในตลาด ที9เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค (ส่งศรี วีระประจกัษ,์ 2507 อา้งถึงใน อญัชลี สินธุสอน, 2548: 

71) นอกจากจะพบกลองมโหระทึกอยูท่ั9วไปในแถบยนูนานเรื9อยลงมาถึงลา้นนา ยงัพบวา่การใชก้ลองกระจายอยูต่ลอด

ลุ่มแม่นํ$ าโขง และภาคอีสานของไทยปัจจุบนั อนัสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะร่วมทางวฒันธรรม และความสัมพนัธ์ที9

อาศยัเส้นทางแม่นํ$าโขงไดอี้กประการหนึ9ง (อญัชลี สินธุสอน, 2548 อา้งในวราภรณ์, 2557: 49)  

 การครอบครองสินคา้ฟุ่มเฟือยเพื9อบ่งบอกและแสดงสถานภาพทางสังคมที9แตกต่างกนันั$นมีมาอยา่งยาวนาน 

และภายหลงันกัประวติัศาสตร์และโบราณคดีไดพ้บวตัถุเหล่านี$จาํนวนมาก  
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ภาพที9 6 เครื9องทองโบราณ พบที9 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สนันิษฐานวา่มีอายชุ่วงพทุธศตวรรษที9 22-24 

ที9มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

การใชก้ลองมโหระทึกไม่เพียงเชื9อมโยงกลุ่มวฒันธรรมจากตอนใตข้องจีนเรื9อยมายงัลา้นนา และลา้นชา้งหรือ

แถบลุ่มแม่นํ$ าโขงแลว้ ยงัพบวา่วฒันธรรมการใชก้ลองนี$กมี็อยูใ่นพม่าดว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะในถิ9นฐานของชาววา้ และ

ดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ถึงกลุ่มที9ผลิตกลองคือชาวไทใหญ่ ดงันั$น การคา้และการแลกเปลี9ยนสินคา้ที9มีมูลค่าสูงจึงดาํรงมา

อยา่งยาวนาน เช่นเดียวกบัสินคา้ในกลุ่มเครื9องประดบั อาวุธ และเครื9องใชอื้9นๆ (Zhao Yanshe, 2002; 234-243 อา้งใน 

วราภรณ์, 2557: 49) 

 4.2.2 สมยัประวติัศาสตร์ 

ในยคุนี$ปรากฏหลกัฐานที9เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาและการใชห้ลกัฐานส่วน

ใหญ่ที9เป็นหลกัฐานในสมยันี$  และมกัเป็นหลกัฐานที9มีอายุตั$ งแต่พุทธศตวรรษที9 21 ลงมา อนัเป็นช่วงที9ลา้นนามี

พระสงฆ์และผูรู้้บนัทึกขอ้ความต่างๆ ไว ้หลากหลายรูปแบบ ทั$งจารึก คมัภีร์ใบลาน ปับสา ส่วนหลกัฐานที9มีอายุ

มากกวา่พทุธศตวรรษที9 20 ขึ$นไป มกัเหลือรอดเพียงจารึกเท่านั$น (ศิริสาร, 2559: 1-3) 

ตวัอย่างของเอกสารโบราณลา้นนาที9นักประวติัศาสตร์มกักล่าวถึงชิ$นหนึ9 งคือ ราชวงศาพืCนเมืองเชียงใหม่ 

เอกสารชิ$นนี$ ไดใ้ห้ภาพความสัมพนัธ์ระหว่างยนูนานกบัลา้นนา ผ่านเรื9องราวการทาํศึกสงครามระหว่างพระเจา้ติโลก

ราช พ.ศ. 2022 กบัเจา้วอ้งแห่งเมืองวิเทหราช หรือเมืองฮ่อ (สมหมาย เปรมจิตต,์ปริวรรต, 2518) ในช่วงเวลาดงักล่าว
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อาณาจกัรลา้นนาขยายอาํนาจเขา้ไปยงัเมืองแพร่และน่านดว้ยเช่นกนั เนื9องจากเมืองน่านมีบ่อเกลือ ซึ9 งเป็นสินคา้สาํคญั

และน่านยงัเป็นประตูสู่ตลาดการคา้เมืองหลวงพระบางอีกดว้ย   

หากศึกษาเอกสารพื$นเมืองชิ$นนี$  ไปพร้อมกบัการตรวจสอบความคิดเรื9องกษตัริยโ์พธิสตัว ์ซึ9 งไดน้าํเสนอไวใ้น

บทที9 2 กจ็ะพบวา่ ราชวงสาพืCนเมืองเชียงใหม่ แสดงถึงขนบของการบนัทึกเอกสารอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ไม่เพียงชนชั$น

ปกครองและพระสงฆจ์ะเป็นผูมี้บทบาทในการสร้าง บนัทึกเอกสาร ทวา่เรื9องราวส่วนใหญ่ยงัวา่ดว้ยพระราชกรณียกิจ

ของพระมหากษตัริย ์การขยายอาํนาจ และการปกครอง ที9เป็นเสมือนการแผ่ขยายบารมีในทางโลก หากษตัริยอ์งคน์ั$น

ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นผูป้กครองที9อยู่ในศีลในธรรม เช่นการส่งเสริมพระสงฆ์ในการศึกษาคมัภีร์ทางศาสนา และ

ส่งเสริมให้เดินทางไปแสวงหาความรู้ในต่างประเทศ ต่างเมือง ส่งเสริมการคดัลอกคมัภีร์ทางศาสนา การสร้างจารึก 

เจดีย ์วิหาร และพระพุทธรูป รวมถึงการถวายขา้วดัไวเ้ป็นผูอุ้ปถมัภพ์ระพุทธศาสนาเป็นตน้ สําหรับเอกสารพื$นเมือง

ของลา้นนาเรื9องนี$ ยงัปรากฏร่องรอยการใชภ้าษาของคนหลายกลุ่มที9เขา้มายงัลา้นนา และมีการหยิบยมืภาษา เนื9องจาก

ผูป้ระพนัธ์ตั$งใจเอ่ยถึงภาษาอื9นในเอกสาร1 

ภาพที9 7 จารึกวดัพนัตองแตม้2 อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย พ.ศ.2030 อนัเป็นช่วงท้ายของ

รัชกาลพระเจา้ติโลกราช ต่อรัชกาลพระยอด

เชียงราย จารดว้ยอกัษรไท 

 

ที9มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.

เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

นอกจากพระมหากษตัริย ์เสนาอาํมาตย ์และพระสงฆ์ ผูเ้ขียนสันนิษฐานว่าการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา 

น่าจะมีกลุ่มพอ่คา้ นกัเดินทางร่วมดว้ย เช่น การคน้พบหีบธรรมในถํ$าผาแดง อ.แม่สะเรียง ของพระยาอนุมานราชธนใน

ปี ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) คือการแสดงใหเ้ห็นการเคลื9อนของภาษาและมิติทางสังคม วฒันธรรมของผูค้นระหวา่งลา้นนา

และเพื9อนบา้น ภายในหีบธรรมปรากฏใบลานจารึกเป็นภาษาไทยวน (การจารดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา) ในช่วงเวลา

ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษที9 17-18 เนื$อหาวา่ดว้ยเรื9องราวชาดก ความเชื9อและพิธีกรรมของคนไทยวน ขณะเดียวกนักพ็บวา่ 

 
1 สมหมาย เปรมจิตต ์(2518) กล่าวถึงภาษาพม่า ภาษาฮ่อ ญวน และอื>นๆ ที>ปรากฏในเอกสารชุดนีG . 
2 คาํอธิบายที>ปรากฏอยูต่รงฐานจารึกกล่าวถึงที>มาของการสร้างจารึกหลกันีG วา่ เพื>อถวายแด่พญายอดเชียงรายและพระราชมารดา โดยทัGงสองพระองค์

ไดถ้วายนาไวเ้ป็นภาษีวดัมูลค่า 600,000 เบีGย และคนอีก 15 ครอบครัว ถวายไมส้กัเพื>อสร้างวหิารและหอพระไตรปิฎก จารึกหลกันีG ถูกฝังเมื>อ พ.ศ.2031 
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การพบหีบธรรมในบริเวณที9มีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหรี9ยงตั$งถิ9นฐานอยู ่และน่าจะอยูม่าหลายร้อยปี นาํไปสู่การตั$งขอ้สังเกต

ของนกัวิชาการทางดา้นมานุษยวิทยาอยา่งคายส์ (Keyes, Charles F., 1970; 221-235) วา่ ในช่วงที9ใบลานเหล่านี$ ถูกเขียน

ขึ$นน่าจะเป็นช่วงที9เมืองยวมยงัอยูใ่ตอิ้ทธิพลของอาณาจกัรลา้นนา ซึ9 งหากเทียบตามช่วงเวลาของอายหุลกัฐานนั$นจะ

พบวา่ อาณาจกัรลา้นนามิไดเ้ป็นอิสระ หากเป็นช่วงที9พม่าเขา้มาปกครองลา้นนาเรียบร้อยแลว้ การปรากฏหลกัฐานที9ยงั

ใชอ้กัษรธรรมลา้นนาตามแนวฝั9งตะวนัตก เลยไปจนถึงอาณาบริเวณที9เรียกว่ารัฐฉาน เช่น ทางฝั9งตะวนัตกของแม่นํ$ า

สาละวิน ที9เมืองหมอกใหม่กพ็บวา่หลายวดัยงัมีตาํนานของพวกไทยวน เหตุที9เป็นเช่นนั$น ส่วนหนึ9งเป็นเพราะการจารึก

ใบลานตามคติความเชื9อทางพุทธศาสนาเป็นการสร้างอานิสงฆอ์ยา่งหนึ9ง และอาจเป็นไปไดว้า่จารึกบางฉบบัจะเกิดขึ$น

พร้อมกบัการเดินทางของกลุ่มพ่อคา้บนเส้นทางการคา้ระหวา่งลา้นนากบัพุกามและรัฐกะเหรี9ยง เนื9องจากเส้นทางดา้น

เมืองยวมเป็นเส้นทางจากลา้นนาตดัขา้มแม่นํ$ าสาละวินเขา้ไปยงัพม่าได ้และเป็นเส้นทางโบราณสายหนึ9งที9ยงัใชต่้อมา

ในสมยัของนกัสาํรวจชาวองักฤษ3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที9 8 กรรมวาจา จารดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา เมื9อ พ.ศ.2423-2468 

ที9มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

 

 

 
3 ดูบนัทึกการเดินทางของ ดร.ริชาร์ดสัน ใน Farrington, Anthony (Edited), Dr Richardson’s missions to Siam 1829-1839 (Bangkok : White Lotus 

Press, 2004) 
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4.3 ล้านนาไทย 

 การกาํหนดยุคสมยัทางประวติัศาสตร์ในบริบทของลา้นนาไทย คือลา้นนาในฐานะที9เป็นมณฑลและเขต

ปกครองหนึ9 งของไทย มิใช่หัวเมืองประเทศราชที9ดาํรงอยู่แบบกึ9 งอิสระอีกต่อไป ดังนั$ น การกาํหนดยุคสมัยที9 มี

ความสําคญัต่อการอธิบายประวติัศาสตร์ไทย ก็เขา้มามีอิทธิพลต่อการอธิบายความเปลี9ยนแปลงในลา้นนาดว้ย ทั$งนี$

เนื9องจากผูศึ้กษามิไดพิ้จารณาลา้นนาในฐานะที9เป็นหน่วยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที9แยกอยู่อย่างอิสระ หรือมี

พฒันาการโดยตวัเอง  

4.3.1 ความเปลี9ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

1) ความเปลี9ยนแปลงก่อนและหลงั พ.ศ.2398 

 แนวคิดที9ผูศึ้กษาลา้นนารับมาจากการเขียนประวติัศาสตร์ไทย หรือการอธิบายความเปลี9ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ผ่านแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น งานเขียนในกลุ่มสาํนกัฉัตรทิพย ์นาถสุภา โดยมีงานเขียนชิ$นสาํคญัคือ 

เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต ฉตัรทิพยแ์ละลูกศิษยข์องเขาสร้างคาํอธิบายสังคมไทย โดยเนน้ความเปลี9ยนแปลงในเชิง

โครงสร้างภายหลงัการทาํสนธิสัญญาบาวริ9 ง พ.ศ.2398 หรือกาํหนดให้เป็นหมุดหมายของการเปิดการคา้เสรี การ

สลายตวัของภาคการผลิตเพื9อยงัชีพหรือการผลิตแบบพึ9งตวัเองลง การอธิบายทาํนองนี$ ให้ภาพว่าหลงัทาํสนธิสัญญา

ชาวนาไทยไดผ้นวกตวัเองเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจการคา้ภายใตร้ะบบทุนนิยม มีการผลิตเพื9อขายเป็นสาํคญั และเงินตราได้

เขา้มามีบทบาทสาํคญัในระบบตลาด งานศึกษาอีกหลายชิ$นกล่าวถึงการเปลี9ยนแปลงการใชที้9ดินในเขตลุ่มนํ$ าภาคกลาง

ตอนล่าง การขดุคลองในแถบทุ่งรังสิตเพื9อเปลี9ยนพื$นที9รกร้างไปเป็นพื$นที9เกษตรกรรม ทั$งการปลูกขา้ว และนํ$ าตาล การ

ขยายตวัของสวนยางพาราในพื$นที9ภาคใต ้และการเกิดขึ$นของโรงสี โรงงานนํ$ าตาล โรงงานยาสูบ โรงเลื9อย ที9นาํมาสู่

ความตอ้งการแรงงานมหาศาล การขยายตวัของทุนนายทุนชาวจีน และชาวต่างชาติ  

งานศึกษาเกี9ยวกบัเศรษฐกิจการคา้ภาคเหนือที9อาศยัแนวคิดดงักล่าวในการอธิบายคือ งานของชูสิทธิn  ชูชาติ 

เรื9อง การค้าขายทางเรือ บริเวณลุ่มนํCาแม่ปิง ระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางของประเทศไทย (พ.ศ.1839-2504) งานชิ$นนี$

แมพ้ยายามจะลากเขา้กรอบการอธิบายที9ใชบ้าวริ9 งเป็นตวัแบ่ง แต่ก็พบว่าขดัแยง้กบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงในพื$นที9หลาย

ประการ  

ชูสิทธิn ตั$ งขอ้สังเกตว่าระบบไพร่ทาส ทาํให้การคา้ขายไม่สะดวก เนื9องจากคนเหล่านี$ ไม่สามารถประกอบ

กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ เพราะมีพนัธะต่อมูลนาย กระทั9งหลงั 2398 และเกิดการเลิกทาสขึ$นในปี 2417 เลิกไพร่ 

2448 กระนั$นก็พบว่ามณฑลพายพัเวลานั$น ที9ประกอบดว้ย เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย และ

แม่ฮ่องสอน ไดเ้ลิกทาสเมื9อปี 2454 ประกาศเลิกการเกณฑแ์รงงานสาธารณะปี 2455 และประกาศเลิกไพร่ปี 2457 ซึ9 งนั9น

หมายความวา่การเลิกไพร่และทาสในลา้นนานั$นใชเ้วลายาวนานกวา่กรุงเทพฯ และพื$นที9ภาคกลางตอนล่าง  

 ชูสิทธิn ยงัตั$งขอ้สงัเกตต่ออีกวา่ ต่อใหเ้ป็นระบบเศรษฐกิจเสรี แต่โครงสร้างทางการเมืองและทางกฎหมายยงัไม่

เปิดกวา้ง ไพร่และทาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการคา้น้อยทาํให้การคา้ทางเรือและการคา้ลกัษณะอื9นไม่

ขยายตวั ซึ9 งประเดน็ที9เขาวิเคราะห์ไวน่้าสนใจวา่  
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ภาพที9 9  ลกัษณะการคา้ทางเรือของลา้นนา ตามแม่นํ$าสาํคญั เช่น แม่นํ$าปิง เป็นเรือที9มีหางเรือยกสูง  

บา้งเรียกเรือหางแมงป่อง 

ที9มา หนังสือฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ จากเวบ็ไซต ์https://readthecloud.co/glass-plate-

negatives-photo-chiang-mai/ 

   

(๑)การคา้ทางเรือของเชียงใหม่สัมพนัธ์กบัการคา้ต่างประเทศที9ตอ้งผา่นเมืองท่าตอนล่าง กิจการเหล่านี$ อยูใ่น

มือของต่างชาติเกือบทั$งหมด  

(๒) ตลาดภายในยงัมีกาํลังซื$ อตํ9า ทาํให้สินค้าเข้าไม่แพร่หลายในหมู่คนชั$นล่างอันเป็นผลมาจากระบบ

เศรษฐกิจแบบเลี$ยงตวัเอง และ  

(๓) ระบบไพร่ ทาส ที9ไม่เอื$อใหป้ระกอบกิจกรรมการคา้ คนเหล่านี$ เขา้มามีส่วนร่วมหรือทาํไดเ้พียงเป็นลูกถ่อ 

พอ่คา้เรือ พอ่คา้แพในชนบท 

 ปัจจยัสาํคญัที9มีผลต่อการเปลี9ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคเหนือ ชูสิทธิn เนน้ไปที9การพฒันาระบบ

คมนาคม โดยเฉพาะอยา่งยิ9งการสิ$นสุดการคา้ทางเรือ สัมพนัธ์กบัการขยายเส้นทางรถไฟมายงัภาคเหนือ เด่นชยั(แพร่) 

2454 ลาํปาง 2459 เชียงใหม่ 2464  

 โดยภาพรวมจะพบว่า การพยายามอธิบายความเปลี9ยนแปลงให้เข้ากับกรอบหรือการแบ่งยุคสมัยทาง

ประวติัศาสตร์ที9กาํหนดไวแ้ลว้ล่วงหนา้ กลบัพบวา่ขดัแยง้ทั$งในเชิงขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงที9เกิดขึ$นในพื$นที9 การศึกษาทาํนอง

นี$ ต่อมาไดรั้บการตั$งคาํถามจากนกัวิชาการที9ศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ9นมากขึ$น และถึงกบัเรียกร้องใหง้านศึกษาทอ้งถิ9น
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กาํหนดยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ขึ$นเอง หรือพฒันาของการผนวกเขา้กบัระบบทุนนิยมที9ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดขึ$นพร้อมกนั

ทั9วทั$งสงัคม และไม่จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความเปลี9ยนแปลงของประวติัศาสตร์ชาติ 

4.3.2 ความเปลี9ยนแปลงก่อนและหลงัสงครามโลกครั$ งที9 2 (ทศวรรษ 2490 เป็นตน้มา) 

 งานชิ$นสาํคญัในกลุ่มนี$ คืองานของ ผาสุก พงษไ์พจิตรและคริส เบเกอร์ เรื9อง Thailand: Economic and Politic 

หรือที9รู้จกัในฉบบัแปลเป็นไทยวา่ เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ ซึ9 งผาสุกกล่าวไวใ้นถอ้ยแถลงถึงวิธีการทาํงาน

ชิ$นนี$ วา่ ตอ้งการให้เป็นหนงัสือที9คนทั9วไปอ่านไดไ้ม่ตอ้งผจญกบัศพัทเ์ทคนิค มีการตีความหลกัฐานขอ้มูลที9ไดรั้บการ

คน้ควา้มาแลว้ในแง่มุมและมิติใหม่ๆ  

 ผลงานชิ$นนี$ มีลกัษณะที9ต่างออกไปจากงานที9กล่าวถึงตอนแรก เพราะมีการสํารวจขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง จน

แทบจะเรียกไดว้่าเป็นงานประวติัศาสตร์เศรษฐกิจที9ดีที9สุดชิ$นหนึ9 ง ที9มีลกัษณะการทาํงานตามแนวพินิจแบบ total 

history ทาํใหเ้ห็นความเคลื9อนไหวของภาคการผลิตระดบัต่างๆ ตั$งแต่ชาวนารายยอ่ย การขยายตวัของระบบฟาร์ม กลุ่ม

ทุนขนาดเลก็ในทอ้งถิ9น นายทุนใหญ่ที9เชื9อมโยงกบัการคา้ต่างประเทศ การเกิดขึ$นของตวัละครใหม่ๆ และเครือข่ายของ

กลุ่มผูป้ระกอบการ 

 งานของผาสุกแสดงให้เห็นว่า หลงัการเปิดเสรีทางการคา้ พ.ศ. 2398 ไดเ้อื$อให้กบักลุ่มทุนและการสะสมทุน

ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะคนจีน ทว่างานชิ$นนี$ ไดแ้สดงให้เห็นถึงการเคลื9อนตวัของทุน และการขยายพื$นที9การผลิต

ออกสู่ชนบท การเติบโตของทุนระดบัทอ้งถิ9นนบัตั$งแต่ทศวรรษ 2470 เป็นตน้มา และพบวา่ เศรษฐกิจการคา้เสรีเริ9มทาํ

งานอยา่งแทจ้ริงก็เมื9อหลงัสงครามโลกครั$ งที9 2 มาแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ9งเมื9อกลุ่มการเมืองปีกเสรีนิยมเป็นฝ่ายไดช้ยั

ชนะ ภายหลงัการทาํรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิn  ธนะรัตช ์พ.ศ. 2501 

 

4.4 สรุป 

โดยภาพรวมจะพบวา่ บทนี$ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ9งที9เรียกวา่บริบททางประวติัศาสตร์ และ

การแบ่งยคุทางประวติัศาสตร์ที9ถือวา่เป็นแนวพินิจหนึ9ง เนื9องจากนกัประวติัศาสตร์ที9ศึกษาสังคมไทยและลา้นนาอาศยั

กรอบในการอธิบายประวติัศาสตร์ตามยคุสมยัที9แตกต่างกนั ความต่างนี$ ยอ่มนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจที9มีต่อเรื9องราว

ในอดีตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัดว้ย เช่น ผูเ้ขียนกล่าวถึงลา้นนาไทยในช่วงทา้ยเนื9องจากการกาํหนดยุคสมยัทาง

ประวติัศาสตร์ของลา้นนาเป็นภาพที9แยกไม่ออกกบัการกาํหนดยคุสมยัของประวติัศาสตร์ไทย ทั$งที9ลา้นนาไม่จาํเป็นตอ้ง

มีความเปลี9ยนแปลงเป็นภาพเดียวกบัพื$นที9ภาคกลางตอนล่าง และแมแ้ต่อาณาบริเวณที9เรียกนกัประวติัศาสตร์กาํหนดให้

เป็นขอบเขตของลา้นนาศึกษา กไ็ม่จาํเป็นตอ้งเปลี9ยนแปลงไปพร้อมกนัหรือมีลกัษณะเดียวกนั 

 ประเด็นสําคญัที9ผูส้นใจและตอ้งการศึกษาคน้ควา้ดา้นลา้นนาคดีต่อไปควรตระหนกั คือการกาํหนดยคุสมยั

ทางประวติัศาสตร์นั$นมิใช่สิ9งที9ถูกกาํหนดไวแ้ลว้ ทวา่เกิดขึ$นบนฐานคิด วิธีวิทยา รวมถึงทฤษฎีที9ผูศึ้กษาไวแ้ลว้เลือกใช ้

การกาํหนดยคุสมยัทางประวติัศาสตร์สามารถเปลี9ยนแปลงได ้และความเปลี9ยนแปลงดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อชุดคาํอธิบาย

ที9ต่างไปจากเดิม หรือใหภ้าพความเคลื9อนไหวที9สมัพนัธ์กนัในมุมมองที9ต่างออกไป 

 



บทที$ 5 

ประวติัศาสตร์ท้องถิ$น  

 

 การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นในสังคมไทย เริ4มเกิดขึ>นราวทศวรรษ 2520 ภายหลงัจากที4การศึกษาของ

รัฐในระดบัอุดมศึกษาเริ4มขยายตวัไปยงัภูมิภาค และการศึกษาเกี4ยวกบัทอ้งถิ4นต่างๆ ก่อนหนา้นี> เป็นบทบาทหนา้ที4

ของขา้ราชการฝ่ายการเมืองหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นสาํคญั ดงันั>นจึงพบวา่งานคน้ควา้เกี4ยวกบัทอ้งถิ4นริเริ4มโดย

ขา้ราชการตามสายบงัคบับญัชา ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั และเมืองต่างๆ ถูกรวบรวมขึ>นดงัภาพต่อ ที4ตอ้งการ

ให้พื>นที4 ต่างๆ ในอาณาจักรไทยหลอมรวมเป็นชาติเดียวกัน บุคคลสําคัญในท้องถิ4นจึงหมายถึง บุคคลที4ทํา

ประโยชน์ต่อชาติบา้นเมือง ไม่มีประวติัที4เคยต่อตา้นหรือต่อสู้กบัรัฐ  

 ความเคลื4อนไหวของการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นตลอดช่วงหลายทศวรรษที4ผ่านมา พอจาํแนกและ

อธิบายไดด้งัต่อไปนี>  

 

5.1 แนวพนิิจในการศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถิ9น 

5.1.1ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นในฐานะที4เป็นส่วนหนึ4งของประวติัศาสตร์ชาติ 

กาํเนิดประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นที4ถูกบรรจุโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี้การเรียนการสอนในระดบัโรงเรียน 

ตั> งแต่โรงเรียนมธัยมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลยั เป็นประวติัศาสตร์ท้องถิ4นที4ถอดรูปแบบทั> งเคา้โครง

ความคิดหลงั วิธีการศึกษา ในแบบ general history ลงมาเลยทีเดียว จะต่างไปก็เพียงขนาด หรือขอบเขตของ

การศึกษาที4เล็กลงมา ทว่าการศึกษาทาํนองนี> เล่าถึงตาํนานวีรบุรุษ ผูป้กครอง และพื>นที4สําคญัทางประวติัศาสตร์ 

ได้แก่ พื>นที4ตั> งทัพ เส้นทางเดินทัพ ที4สัมพันธ์กับการศึกสงคราม และพระมหากษัตริยไ์ทย พื>นที4สําคัญทาง

ประวติัศาสตร์นอกเหนือจากนี> คือ พุทธสถาน ไดแ้ก่ วดัคู่บา้นคู่เมือง ที4เคยเป็นที4จาํพรรษาของพระสงฆค์นสาํคญั 

หรือเป็นวดัที4กษตัริย ์เจา้นาย เชื>อพระวงศเ์คยเสดจ็ประทบั  

การเขียนประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นในความหมายนี>  จึงมิไดมี้ความน่าสนใจในเชิงวิชาการ แต่มีความสาํคญัต่อ

คนทอ้งถิ4นที4เชื4อในเคา้โครงของประวติัศาสตร์ชาติไทยอยูก่่อนแลว้  

5.1.2ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นเพื4อคนทอ้งถิ4น และอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ4น 

ภาพที4 10 มสัยดิหลงัแรก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

ที4มา ทั>งสองภาพมาจากบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และการ 

         ใหข้อ้มูลมสัยดิ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
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การขยายตวัของชุมชน ทาํให้ความเป็นทอ้งถิ4นและการศึกษาประวติัศาสตร์ถิ4นในแบบแรก ก) เริ4มไม่

ตอบสนองต่อคนพื>นถิ4น เนื4องจากเคา้โครงการเล่าเรื4องไม่อาจบรรจุเรื4องราวทั>งหมดที4สัมพนัธ์กบัพวกเขาได ้กล่าว

ได้อีกนัยหนึ4 งว่า กระแสของการศึกษาประวติัศาสตร์ท้องถิ4นเพื4อคนท้องถิ4นนี>  เริ4 มเกิดขึ>นเมื4อเกิดการท้าทาย

การศึกษาแบบ general history ทวา่มิใช่การทา้ทายแบบถึงรากถึงโคน เพียงแต่เริ4มเรียกร้องใหมี้การสร้างองคค์วามรู้

ทางประวติัศาสตร์ที4ตอบสนองต่อคนในทอ้งถิ4นมากยิ4งขึ>นกวา่เดิม และเรียกร้องใหเ้กิดการศึกษาผา่นมิติต่างๆ อยา่ง

กวา้งขวาง ขอ้เรียกร้องอนัหนึ4งที4สัมพนัธ์กบัเนื>อหาในบทที4 4 คือการเรียกร้องใหท้อ้งถิ4นต่างๆ กาํหนดยคุสมยัทาง

ประวติัศาสตร์ของตวัเอง ที4ไม่จาํเป็นตอ้งเปลี4ยนแปลงไปในแบบเดียวกนักบัประวติัศาสตร์ชาติ  

การศึกษาในแนวทางนี> จึงเป็นการนาํเอาแนวคิด total history เขา้มาปรับใช้ ทั>งโดยตั>งใจหรือไม่ก็ตาม 

แนวทางในการศึกษาประวติัศาสตร์แบบแรกก็เริ4 มถูกท้าทาย ในความหมายที4ไม่ค่อยมีพลังต่อการอธิบาย

ปรากฏการณ์และความเปลี4ยนแปลงในพื>นที4 

5.1.3การคน้หารากเหงา้ ความเป็นมา และขอ้มูล หลกัฐานภายในทอ้งถิ4น 

ความตื4นตวัของการสืบคน้และแสวงหาขอ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ทาํให้การศึกษาทอ้งถิ4นขยาย

พรมแดนความรู้ออกไปอย่างมาก ทั>งการใช้และการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐาน หากการศึกษาประวติัศาสตร์

ลา้นนาปรับตวัไม่ทนักบัความเปลี4ยนแปลง และยงัมุ่งสร้างอตัลกัษณ์ลา้นนา ความเป็นลา้นนาอยา่งแคบ ในแบบ

เดียวกับอตัลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย ก็มีความเป็นไปได้ว่า งานศึกษาท้องถิ4นและประวติัศาสตร์ท้องถิ4น

ภาคเหนือจะหนัหลงัให้กบัความเป็นลา้นนาไปสู่การสร้างความหมายใหม่ของตวัเอง เนื4องจากประวติัศาสตร์ของ

สามญัชนและการต่อสู้กบัอาํนาจรัฐและทุนของชาวบา้นทั>งในชนบทและเมือง ไม่จาํเป็นตอ้งผูกโยงตวัเองเขา้กบั

ประวติัศาสตร์ลา้นนา โดยเฉพาะอยา่งยิ4งประวติัศาสตร์ในแบบ  general history อีกต่อไป 

 

ภาพที4 11 หมอ้ของชาวไทใหญ่ ใช ้

ประกอบอาหารระหวา่งการเดินทาง 

ที4มา ศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วิทยาลยัชุมชน 

แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

 

ความตื4นตวัในการรวบรวมและคน้ควา้ 

ความเป็นมาทางชาติพนัธ์ุของผูค้นในพื>นที4 

ภาคเหนือปัจจุบนั จึงปรากฏใหเ้ห็นจาํนวนมาก 

ในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้ และพิพิธภณัฑท์อ้งถิ4น  

ซึ4 งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สาํคญั และไม่จาํเป็นตอ้ง 

เชื4อมร้อยตวัเองเขา้กบัประวติัศาสตร์ลา้นนา หรือ 

กระทั4งประวติัศาสตร์ชาติ เนื4องจากองคค์วามรู้เหล่านี>  เป็นไปเพื4อตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถิ4น และ

ชาติพนัธ์ุของตวัเอง เหนือสิ4งอื4นใด พื>นที4ของการศึกษาเหล่านี>  เริ4มไดรั้บความสนใจจากแวดวงวิชาการมากยิ4งขึ>น  
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5.1.4หลกัสูตรการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4น 

การเรียนการสอนประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4น ส่วนใหญ่เป็นการจดัการโดยกลุ่มนกัวิชาการ นกัการศึกษาภายในทอ้งถิ4น

เอง ดงันั>น พวกเขาจึงออกแบบหลกัสูตร และตาํรา 

ไดค่้อนขา้งเป็นอิสระ เนื4องจากความเป็นทอ้งถิ4นใน 

แต่ละพื>นที4ยอ่มแตกต่างกนั หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4น จึงเป็นเหมือนพื>นที4ของการช่วง 

ชิงความทรงจาํของผูเ้รียน และทาํใหพ้วกเขาตระหนกั 

ถึงความหลากหลาย และการดาํรงอยูร่่วมกนัในสงัคม 

โดยเคารพในศกัดิb ศรีความเป็นมนุษย ์รวมถึงใน 

วฒันธรรมของตวัเอง      ภาพที4 12 ปัdบสาที4เขียนดว้ยอกัษรไทใหญ่ ไดรั้บ 

       การดูแลโดยผูเ้ชี4ยวชาญดา้นไทใหญ่ศึกษา 

      ที4มา ศูนยไ์ทใหญ่ศึกษา วิทยาลยัชุมชน 

แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

       

5.1.5ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4นในฐานะที4เป็นขมุพลงัในบริบทที4ทอ้งถิ4นกาํลงัเปลี4ยนแปลง 

ความเปลี4ยนแปลงของชนบทไทยในช่วงครึ4 งศตวรรษที4ผา่นมา เรียกร้องใหผู้ค้นในชนบทตอ้งปรับตวัต่อ

ความเปลี4ยนแปลงอยา่งมหาศาล แน่นอนวา่วิธีการและมิติของการปรับตวันั>นมีความหลากหลาย และมีหลายระดบั 

ตั>งแต่ระดบัปัจเจก ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน สังคม องคก์ร หน่วยงาน ภูมิภาค เป็นสถานการณ์ที4ทั>งล่อแหลม 

เปราะบาง สุ่มเสี4ยง ทา้ทาย และไม่มีความแน่นอน กระนั>นกลบัพบว่าคนในภาคชนบทมิไดร้อคอย หรือตั>งรับ ต่อ

ความเปลี4ยนแปลงแต่ฝ่ายเดียว พวกเขาคิดค้นหาวิธีการต่างๆ เพื4อจะเป็นส่วนหนึ4 งของการขับเคลื4อนความ

เปลี4ยนแปลงเหล่านั>น มากบา้ง นอ้ยบา้ง ประสบความสาํเร็จบา้ง ลม้เหลวบา้ง บาดเจบ็ ลม้ตาย สาบสูญ และไร้การ

จดจาํ สรรเสริญ  หรืออาจเป็นที4 วิพากษ์วิจารณ์  มีพื>นที4มากมายในสื4 อสมัยใหม่ สิ4 งเหล่านี> ล้วนแต่เป็นความ

เปลี4ยนแปลงในมิติทางสงัคม วฒันธรรม ทั>งสิ>น 

1) การคน้หาแนวพินิจใหม่เพื4อทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์ 
ความเปลี4ยนแปลงที4ถกโถมเขา้สู่ทอ้งถิ4นต่างๆ จนนาํไปสู่กระแสและแรงตา้นหลากหลายรูปแบบ บา้ง

ตอ้งการรักษาวฒันธรรมถิ4นไม่ให้สูญหาย หรือมองว่ากระแสวฒันธรรมโลกที4ไหลบ่ามาพร้อมกบัระบบทุนนิยม

กาํลงัเขา้มาทาํงานทอ้งถิ4น คนกลุ่มหนึ4งจึงหวนกลบัไปยดึและคน้หาวฒันธรรมเดิมของตวัเอง กระแสการฟื> อฟูและ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมจึงเป็นทางเลือกหนึ4งของชุมชนในหลายพื>นที4 ทาํใหป้ระเดน็เรื4องการอนุรักษม์รดกทาง

วฒันธรรม กลายเป็นเรื4องที4ไดรั้บความสนใจอยา่งมาก เช่น เมื4อทอ้งถิ4นไดรั้บการเสนอให้กลายเป็นส่วนหนึ4งของ

มรดกโลก เมื4อความเป็นทอ้งถิ4นและคนทอ้งถิ4นเชื4อมต่อกบัพลเมืองโลก ความเป็นเมืองมรดกโลก ไดรั้บการตั>ง

คาํถามถึงเป้าหมายและสิ4งที4ตามมา เนื4องจากเกิดขึ>นในบริบทของการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเที4ยวเชิง

วฒันธรรม ทาํให้คนในทอ้งถิ4นมีความคิดเห็นแตกออกเป็นหลายฝ่าย ทั>งเห็นดว้ยและเห็นต่าง ขณะที4หน่วยงาน

ภาครัฐมีแนวโน้มที4จะเห็นดว้ยและเป็นตวักลางในการนําเสนอมรดกทางวฒันธรรมให้เขา้สู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการ เช่น กรณีของเมืองหลวงพระบาง เมืองในพื>นที4 ลุ่มแม่นํ> าโขงที4กลายเป็นภาพสะท้อนมิติทาง
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วฒันธรรมของชาวลาว ที4 เน้นนําเสนอความเรียบง่ายในวิถีชีวิต ความใกล้ชิดกับธรรมชาติ และยงัคงรักษา

วฒันธรรมประเพณีไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น ประกอบกบัหลวงพระบางมีศาสนสถานที4คงเอกลกัษณ์ของวดัลาวที4

สวยงาม  

ตวัแบบของหลวงพระบาง ไดก้ลายเป็นประเดน็ใหเ้กิดการนาํเสนอเมืองน่านเขา้สู่การเป็นเมืองมรดกโลก

ดว้ย ทั>งการนาํเสนอผา่นมิติทางประวติัศาสตร์ถึงการเป็นเมืองที4มีความใกลชิ้ดกบัหลวงพระบาง ราวกบับา้นพี4เมือง

นอ้ง ความสมัพนัธ์ทั>งผูค้น วฒันธรรม รวมถึงธรรมชาติ เป็นประเดน็ที4ไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งมาก 

สภาวะของการกลายเป็นมรดกโลก คือการเปิดพื>นที4ให้เกิดการจดัการที4มากกวา่ทอ้งถิ4น ดงัจะพบวา่เมือง

ส่วนใหญ่ที4 ขึ> นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะได้รับความสนใจ อย่างน้อยในกลุ่มที4สนใจแหล่งท่องเที4ยวทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ความยอ้นแยง้ 

ของการเมืองวฒันธรรมกรณีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ผ่านขอ้เขียนของ ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์(2553) 

เสนอประเด็นว่า ลาวซึ4 งเลือกระบบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมนั>น เคยลม้ลา้งและปฏิเสธสิ4 งที4 เป็น

วฒันธรรมประเพณีแบบศกัดินา ครั>นเมื4อมิติทางวฒันธรรม กลายเป็นทุนทางวฒันธรรมที4ทาํใหรั้ฐไดรั้บประโยชน์ 

กลบัไม่ปฏิเสธ ซํ> าสนบัสนุนใหห้ลวงพระบางคงรักษารูปแบบทางวฒันธรรมบางอยา่งไว ้มีทั>งการควบคุม ผลิตซํ> า 

สร้างใหม่ เพื4อใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที4ยว 

อยา่งไรก็ตาม เมืองมรดกโลกไม่จาํเป็นตอ้งรักษาหรือคงรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ4 งให้หยุดนิ4ง เนื4องจาก

ชีวิตของผูค้นลว้นมีความเปลี4ยนแปลง เมืองมรดกโลกเรียกร้องใหค้วามเปลี4ยนแปลงเหล่านั>นมีจงัหวะที4ชา้ลง และมี

กติกาบางอยา่งร่วมกนั มิใช่ต่างคนต่างทาํ ต่างคนต่างคิด ดงันั>น ทางออกของเมืองมรดกโลกในอนาคตจะมีลกัษณะ

อยา่งไร ยงัคงเป็นโจทยที์4ทา้ทายต่อการขบคิดและอภิปรายอยา่งยิ4ง 

2) สื4อสมยัใหม่กบัการนาํเสนอประเดน็ปัญหาของทอ้งถิ4น และพื>นที4ของคนรุ่นใหม่ 

ความเปลี4ยนแปลงอนัเนื4องมาจากความตอ้งการพื>นที4ของคนรุ่นใหม่ในทอ้งถิ4นต่างๆ นาํมาสู่การนาํเสนอ

ภาพทอ้งถิ4นที4แตกต่างออกไปในหลายรูปแบบ ทั>งนี> เนื4องจากคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที4เติบโตมาพร้อมกบัการใชสื้4อที4

หลากหลาย มีเทคโนโลยดีา้นการสื4อสารที4ช่วยยกระดบัความเขา้ใจต่อคนในสงัคม นั4นทาํใหผู้ที้4ทาํงานกบัคนกลุ่มนี>  

จบัเอาลกัษณะเด่นดงักล่าวมาหนุนเสริมเพื4อใหค้นรุ่นใหม่สามารถผลิตสื4อที4สร้างสรรค ์และนาํเสนอประเดน็ปัญหา

ของตวัเอง ไปพร้อมกบัเสนอสื4อทางเลือกใหก้บัสังคม เช่น ละครเยาวชน “เจา้ผีเสื>อ” ที4บอกเล่าประเด็นปัญหาของ

ตวัเองผา่นกลุ่มเยาวชนพม่า การทาํงานกบัเยาวชนที4เป็นลูกหลานของแรงงานในเชียงใหม่ ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนบน พวกเขาคือกลุ่มที4มีบทบาทสาํคญัในหลากหลายสาขาอาชีพ และตอบสนองต่อ

การขยายตวัของเมืองในช่วงหลายทศวรรษที4ผา่นมา เช่นเดียวกบันิทรรศการพม่าระยะประชิด โดยมิวเซียมสยาม ที4

นาํเสนอภาพนิทรรศการกลุ่มแรงงานพม่าในไทย พร้อมกบัเปิดให้ผูค้นไดเ้ขา้ชมและทาํความเขา้ใจ เรียนรู้ความ

แตกต่างทางวฒันธรรม และเปลี4ยนแปลงมายาคติของคนในสังคมที4มีต่อชาวพม่า อนัเนื4องมาจากอคติทั> งทาง

ประวติัศาสตร์ และอคติที4ถูกสร้างขึ>นโดยรัฐในภายหลงั นอกจากนี>ยงัมีกลุ่มละครมะขามป้อม จงัหวดัเชียงใหม่ ที4มี

ส่วนในการขบัเคลื4อนประเดน็ปัญหาในสงัคมผา่นบทบาทของเยาวชนอีกเช่นกนั 

พื>นที4และการแสดงออกของคนหลากหลายรุ่น นาํไปสู่การผสมผสานและการคิดใหม่ บา้งนาํเสนอใน

รูปแบบของงานศิลปะที4ผสมผสานทั>งความเป็นทอ้งถิ4นและความเป็นสากลเขา้ไวด้ว้ยกนั แนวโนม้ของการนาํเสนอ

มิติทางวฒันธรรมในเงื4อนไขนี> จึงมิไดม้องว่าตอ้งกลบัไปแสวงหาวฒันธรรมประเพณีที4แท ้เท่ากบัการดาํรงอยูใ่น
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ปัจจุบนั การนาํสิ4งที4มีอยู ่หรือเป็นฐานทางวฒันธรรมที4ยงัมีคุณค่า มีความหมาย มาสื4อสารและใส่ความเป็นสากล 

ผา่นระบบสญัลกัษณ์ ภาษา ท่วงทาํนอง จงัหวะ และสื4อสมยัใหม่ 

3) วฒันธรรมการเมือง  
ความเคลื4อนไหวในพื>นที4การเมืองวฒันธรรม กลายเป็นประเดน็ที4ไดรั้บความสนใจอยา่งมากในพื>นที4ศึกษา

ทางวิชาการ ในปรากฏการณ์ที4เกิดขึ>นทางสังคม วฒันธรรมกลายเป็นเครื4องมือสาํคญัที4ผูค้นหยิบมาใช ้และเรียนรู้

จากการใชว้ฒันธรรมเพื4อต่อสู้กบัอาํนาจและพลงัที4มากดทบั ในบริบทของสงัคมภาคเหนือ การพฒันาและการขยาย

อาํนาจของรัฐเข้าสู่ชุมชนท้องถิ4น นํามาสู่การต่อสู้หลากหลายระลอก และกระจายกันไปในกลุ่มต่างๆ ทว่า

ประวติัศาสตร์ของขบวนการเคลื4อนไหวทางสงัคม ของสหพนัธ์ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ4งที4

ควรค่าแก่การเรียนรู้ ไม่เพียงเป็นการต่อสู้ในปริมณฑลการเมืองวฒันธรรมแลว้ ยงัพบว่ารากฐานของการต่อสู้เมื4อ

หลายทศวรรษมาแลว้ ร่วมกบัเหตุการณ์เมื4อครั> ง 14 ตุลาคม 2516 ไดก้ลายเป็นหมุดหมายของการไม่ยอมจาํนนของ

ชาวบา้น เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือในเวลาต่อมา 

การต่อสู้ของคนชั>นล่าง สามัญชน กลุ่มที4มีอาํนาจน้อย มักจะอาศัยมิติทางวฒันธรรมเป็นเครื4 องมือ 

เนื4องจากเป็นการต่อสู้ ต่อตา้น อยา่งไม่เปิดเผย อาทิ การต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์ ซึ4 งถือเป็นการสื4อสารทางวฒันธรรม 

และเป็นการเมืองเชิงวฒันธรรมไปดว้ยพร้อมกนั 

นกัวิชาการที4ทาํงานลกัษณะนี>  มกัหยบิยมืแนวคิดของกรัมชีมาใช ้เหล่า Gramscian ต่างใหค้วามสาํคญักบั

การพิจารณาอุดมการณ์ ค่านิยม ความเชื4อ วา่เป็นเสมือนตวัเหนี4ยวนาํใหเ้กิดการกระทาํเพื4อสร้างอตัลกัษณ์ทางสงัคม 

หรือเป็นสิ4งที4สร้างเงื4อนไขใหเ้กิดความเขา้ใจในผลประโยชน์ร่วมกนั 

ตวัอยา่งที4เป็นรูปธรรมเรื4องหนึ4งคือ คนกะเหรี4ยงไดส้ร้างความหมายใหม่ใหก้บักลุ่มตนเอง ผา่นวาทกรรม

เรื4อง “ป่าชุมชน” และอาศยัปฏิบติัการทางวฒันธรรม ผา่นพิธีกรรม ความเชื4อ วิถีชีวิต เพื4อสื4อสารกบัคนในสงัคมถึง

วิถีของคนกบัป่า เพื4อต่อสู้กบัวาทกรรมหลกัของรัฐเรื4อง “ชาวเขาทาํลายป่า”   

ในประเดน็นี>จะพบวา่ “วาทกรรม” นั>นทาํงานผา่น “เรื4องเล่า” ซึ4 งมีอยูห่ลายชุด หลายสาํนวนในสงัคม เรื4อง

เล่าแต่ละชุดจึงบรรจุไวซึ้4 งอาํนาจและความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ผูเ้ล่าเองก็มุ่งหมายที4จะสร้างการรับรู้อยา่งใดอยา่ง

หนึ4งเสมอ  

ตวัอยา่งถดัมา เป็นการเมืองวฒันธรรมกรณีของการใช ้“คมัภีร์ใบลานลาว” ซึ4 งเป็นวตัถุวฒันธรรมที4ถูกใช้

เป็นภาพตวัแทนของการต่อสู้ทางการเมืองของลาวในยคุอาณานิคม ผา่นขอ้เขียนของ บวัไข เพง็พระจนัทร์(2551) 

ซึ4 งพบว่า คมัภีร์ใบลานนั>นมีบทบาทอยา่งมาก บทบาททางศาสนจกัร คือการอาศยัพุทธศาสนาเป็นเบา้หลอมหรือ

เป็นแกนกลางทางวฒันธรรมของชาติลาว ที4ประกอบดว้ยความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและความเชื4อ บทบาททาง

อาณาจกัร คมัภีร์ใบลาน เป็นบนัทึกประวติัศาสตร์ชาติลาว และยงัมีบนัทึกเกี4ยวกบัวรรณกรรม กฎหมาย การเมือง

การปกครอง ประเพณี วฒันธรรม ฉะนั>นจะพบวา่คมัภีร์ใบลานเป็นวตัถุวฒันธรรมที4สาํคญั และถูกใชเ้พื4อต่อสู้แยง่

ชิงระหวา่งฝรั4งเศสกบัสยามในการพยายามเขา้ไปมีอาํนาจเหนือลาว 

ปัญญาชนลาววิพากษก์ารกระทาํของฝรั4งเศสวา่ ฝรั4งเศสตอ้งการยดึครองหวัใจของคนลาวดว้ยการเป็นเจา้

อาณานิคมทางปัญญา โดยอาศยัคมัภีร์ใบลาน ซึ4 งเป็นศูนยร์วมของความรู้ ภูมิปัญญา โลกทศัน์ จกัรวาลวิทยาของ

ลาว 



 55 

ฉะนั>นในช่วงนั>นจึงมีการเก็บส่วยคมัภีร์ใบลาน เพื4อให้ทุกวนัทุกหมู่บ้านส่งส่วยคมัภีร์ใบลานให้กับ

ฝรั4งเศส ซึ4 งนาํมาสู่การต่อตา้นของทั>งชาวบา้นและพระสงฆ ์ส่วนคมัภีร์ที4ฝรั4งเศสเก็บรวบรวมไดก้็มีการนาํไปจดั

แสดงในพิพิธภณัฑ ์

กรณีนี> สะทอ้นถึงสิ4งที4เรียกว่าการปกครองชีวญาณ (governmentality) ตามความคิดของฟูโก ที4ฝรั4งเศส

เลือกใช ้นั4นคือการเกบ็รวบรวมคมัภีร์ใบลาน คือเทคโนโลยแีห่งอาํนาจของผูป้กครองเพื4อจะรู้เท่าทนัภูมิปัญญาของ

ชาวลาว และทา้ยที4สุดเพื4อที4จะปกครองชาวลาวไดง่้ายขึ>นนั4นเอง ดงันั>นสิ4งที4ฝรั4งเศสทาํคือ “การปริวรรตคมัภีร์ใบ

ลาน” และสถาปนาองคก์รทางศาสนาขึ>นเพื4อสร้างความเป็นอนัหนึ4 งอนัเดียวกนัของพุทธศาสนาในอินโดจีน(ลาว 

เวียดนาม กมัพชูา) มีการตั>งสถาบนัพทุธศาสนาขึ>นที4เขมร โดยใหพ้ระสงฆล์าวไปศึกษาที4นั4น 

แน่นอนว่าแมแ้ต่พื>นที4ของการศึกษาประวติัศาสตร์ ก็ไม่อาจหยุดย ั>งและจาํกดัการกล่าวถึงปรากฏการณ์

เหล่านี> ไดอี้กต่อไป เพราะหากไม่มองวฒันธรรม และการเมืองเป็นเรื4องของชนชั>นนาํเพียงอยา่งเดียว ปริมณฑลทาง

การเมืองและวฒันธรรมไดข้ยายตวัมาสู่พื>นที4ของคนสามญัเป็นที4เรียบร้อย ในความหมายของการหยิบใช้เพื4อ

ประโยชน์บางประการ อนัเนื4องมาจากการเผชิญหนา้กบัสถานกรณ์ใหม่ๆ เช่น วิกฤตอตัลกัษณ์ เพศสภาพ คนชาย

ขอบ หรือเพื4อนาํเสนอทางเลือกให้แก่สังคม ดงันั>นหากการศึกษาประวติัศาสตร์ยงัคงหยดุนิ4ง และละเลยประเด็น

ปัญหาเหล่านี>  การศึกษาอดีตคงกลายเป็นส่วนหนึ4งของปัญหาในการสร้างวิกฤตอตัลกัษณ์ และผลิตซํ> าความเป็นชาย

ขอบใหค้นบางกลุ่มในสงัคมอยา่งหลีกเลี4ยงไม่ได ้

 เช่นเดียวกบัตวัอยา่งที4ชวนให้เกิดคาํถามว่า อตัลกัษณ์ของคนเมืองคืออะไร “คนเมือง” กลายเป็นคาํเรียก

แทนคาํวา่ลา้นนาเมื4อไม่นานมานี>  แต่ทั>งสองคาํนี> มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมาก เนื4องจากอตัลกัษณ์สาํคญัของคนเมือง

ที4ถูกนาํเสนอก็คือคนลา้นนา และเชื4อมโยงกบัประวติัศาสตร์ ความเป็นมาที4ยาวนาน ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอประเด็น

ปัญหาของการศึกษาประวติัศาสตร์ไวห้ลายประการ โดยเฉพาะในบทที4  4 และตอนต้นของบทนี> ที4ว่าด้วย

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4น ซึ4 งไดอ้ธิบายถึงความสมัพนัธ์ของความเป็นทอ้งถิ4นกบัความเป็นชาติ และรวมถึงกระแสของ

วฒันธรรมอื4นที4ขา้มพน้ความเป็นชาติ ไปสู่ระดบัโลก ความเคลื4อนไหวเหล่านี>ทาํให้ทอ้งถิ4นและอตัลกัษณ์ถิ4นตอ้ง

ปรับตวัอยา่งมหาศาล ผูค้นรู้สึกไดถึ้งสภาวะร้างไร้ตวัตน และปราศจากที4ยดึเหนี4ยว ลาํพงัอตัลกัษณ์ไทยไม่เพียงพอ

เนื4องจากโดยพื>นฐานพวกเขาเองก็ไม่รู้สึกอนัเป็นหนึ4 งอนัเดียวกบัอตัลกัษณ์ของชาติที4ชนชั>นนาํหยิบยื4นให้ ทั>4งนี>

เพราะอตัลกัษณ์แห่งชาติไม่เคยสลายความเป็นช่วงชั>น และไม่อาจลบประวติัศาสตร์ของการกดปราบทอ้งถิ4น ชาติ

พนัธ์ุอื4นใหอ้ยูใ่นสถานะรอง เช่น ชาวมลายจูะยอมรับอตัลกัษณ์ชาติไทยไดอ้ยา่งไรหากประวติัศาสตร์ของพวกเขา

คือประวติัศาสตร์ที4ถูกกดขี4เหยยีบหยาม และประวติัศาสตร์ชาติเองกไ็ม่มีที4ทางที4จะกูคื้นศกัดิb ศรีของความเป็นมนุษย ์

ไม่มีพื>นที4ของโลกอิสลามและชาวมุสลิม พวกเขาไม่อาจเชื4อมต่อตวัเองเขา้กบัอตัลกัษณ์ไทยที4เนน้ความเป็นพุทธ

มามกะของประชาชนและผูป้กครอง ซํ> ารัฐไทยยงับงัคบัให้คนพื>นถิ4นหันหลงัให้กบัภาษาถิ4นของตวัเอง ตอ้งหัด

เรียน เขียน อ่าน ภาษาไทย และใชภ้าษาไทยเท่านั>นในสถานศึกษาและหน่วยงานราชการ  

 ในท้องถิ4นภูมิภาคอื4นไม่ว่าจะเป็นชาวอีสานและชาวเหนือ ต่างประสบปัญหาวิกฤตอตัลกัษณ์ทั> งสิ>น 

เมื4ออตัลกัษณ์ไทยเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถครอบงาํไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ และไม่เพียงพอต่อการสร้างตวัตนในฐานะ

พลเมืองของชาติ และของโลก ทาํให้พวกเขากลบัมาแสวงหาอตัลกัษณ์ถิ4นที4หายไป การกูคื้นผ่านปฏิบติัการทาง

ภาษา การหวนไปสู่วฒันธรรมทั>งที4เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น การหันมาสวมใส่เสื>อผา้พื>นเมือง ใชภ้าษาถิ4น 

จดักิจกรรมงานประเพณีให้ลูกหลานไดเ้รียนรู้ และเป็นการแสดงออกซึ4 งตวัตนให้แก่คนภายนอก เป็นกิจกรรมที4
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เกิดขึ>นทั> งในพื>นที4ภาคเหนือ อีสาน และใต  ้เมื4ออตัลกัษณ์ถิ4นกลายเป็นสิ4 งที4สําคญัและเป็นสิ4 งที4คนท้องถิ4นไม่

ตอ้งการใหอ้ยูใ่นพื>นที4สีเทาๆ อีกต่อไป พวกเขาตอ้งการกูคื้นศกัดิb ศรีของตวัเองไปพร้อมกบัการทา้ทายอาํนาจจากที4

เคยถูกดูแคลน ทั>งจากประวติัศาสตร์ชาติที4กล่าวถึงคนต่างถิ4นต่างวฒันธรรมในฐานะของคนที4ไม่เจริญ เป็นพวกเร่อ

ร่าลา้หลงั แมใ้นบริบทของสังคมสมยัใหม่ พวกเขาก็ยงัคงเป็นคนบา้นนอกที4สื4อสารภาษาไทยกลางไม่ชดัเจน มีวิถี

ชีวิตที4แตกต่างออกไปจากคนเมืองหลวง 

 ปัจจุบนัการนาํเสนออตัลกัษณ์ถิ4นในพื>นที4สื4อไดรั้บการตอบรับอยา่งมาก ส่วนหนึ4งเนื4องจากกลุ่มผูบ้ริโภค

ที4เป็นคนพื>นถิ4นเองก็ให้การสนับสนุน และอีกส่วนหนึ4 งคือคนในวฒันธรรมอื4นเองก็เปิดรับที4จะเรียนรู้ความ

แตกต่างทางวฒันธรรมมากขึ>น แมแ้ต่หน่วยงานของรัฐเองก็ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอตัลกัษณ์ถิ4น และ

วฒันธรรมถิ4น เนื4องจากกระแสของการกลบัมารื>อฟื> นมิติทางวฒันธรรมนั>นเกิดขึ>นทั4วโลก วฒันธรรมที4กาํลงัจะสูญ

หายกลายเป็นประเดน็ที4หลายฝ่ายใหค้วามสาํคญั บวกกบัรัฐและหน่วยงานต่างๆ เลง็เห็นประโยชน์ของการส่งเสริม

ใหว้ฒันธรรมสามารถแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ อนัเป็นกระแสหนึ4งของการท่องเที4ยวเชิงวฒันธรรมที4แผข่ยาย

ไปทั4ว 

 โดยสรุป อัตลักษณ์ถิ4นและประวติัศาสตร์ท้องถิ4น หากไม่ปรับตัวและเรียนรู้ข้อจาํกัดมากมายจาก

ประวติัศาสตร์ชาติและการสร้างอตัลกัษณ์ไทย ก็จะกลายเป็นการผลิตซํ> าตวัแบบที4คบัแคบ เช่น การขีดเส้นว่าใคร

คือคนเมือง คนเมืองคือคนไทยวน หรือไทโยนในประวติัศาสตร์ดงัเช่นที4นกัประวติัศาสตร์ลา้นนาและคนบางกลุ่ม

นิยามกระนั>นหรือ เพราะหากเป็นเช่นนั>น คนในชาติพนัธ์ุอื4นๆ ลว้นต่างก็ไม่ใช่คนเมือง หากวาทกรรมคนเมือง

กลายเป็นประเด็นใหม่ของการสร้างความแตกร้าวในระดบัทอ้งถิ4น ก็ป่วยการที4จะคิดสร้าง หยิบใชว้ฒันธรรมมา

เป็นเครื4องมือทางการเมืองเพื4อขบัเคลื4อนในประเด็นอื4น ในทางประวติัศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นลา้นนาหรือไทย อตั

ลกัษณ์คนเมือง และคนไทย ลว้นสร้างขึ>นจากผูค้นที4อพยพเคลื4อนยา้ย ทั>งโดยสมคัรใจและบงัคบั การผสมผสาน

ผูค้นหลากชาติพนัธ์ุดาํรงอยูม่าเนิ4นนาน  

 

5.2 การศึกษาวฒันธรรม ผ่านศิลปกรรม พุทธศิลป์ วรรณกรรม 

 การศึกษาลา้นนาโดยอาศยัมิติทางวฒันธรรมยงัมีประเด็นให้พิจารณาอีกมาก ในที4นี> จะเลือกหยิบยก

กรณีศึกษาที4เป็นเพียงส่วนหนึ4งเท่านั>น เพื4อเป็นตวัอยา่งและชวนใหอ้ภิปรายอยา่งกวา้งขวาง 

5.2.1 การศึกษาพระพทุธรูปลา้นนา 

 งานศึกษาของ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว(2558) เรื4อง พระพทุธรูป ตามคติชาวล้านนา กล่าวถึงคมัภีร์ใบลานชื4อ 

“อานิสงส์สร้างพระเจา้” (คนลา้นนาเรียกพระพุทธรูปว่า พระเจา้) ที4สะทอ้นความคิด ความเชื4อของคนลา้นนาต่อ

การสร้างพระพทุธรูปที4มีมายาวนาน โดยพระพทุธรูปองคแ์รกคือพระแก่นจนัทน์มีเรื4องราวปรากฏในตาํนาน   

 ตาํนานพื5นเมืองเชียงใหม่ กก็ล่าวถึงอานิสงส์ของการสร้างพระพทุธรูปสมยัพญามงัราย กล่าวคือภายหลงัตี

เมืองหริภุญไชยได ้จากนั>นไดส้ร้างเวียงกุมกาม ไดพ้บกบัพระมหากสัสัปปะที4เวียงกุมกาม เมื4อพระมหากสัสัปปะ

เทศนาเรื4องอานิสงส์การสร้างและซ่อมพระพทุธรูป พญามงัรายไดใ้หช่้างกานโถมสร้างพระพทุธรูปสาํริดขึ>น 5 องค ์

จากนั>นพญามงัรายเดินทางไปเจริญไมตรีกบัเมืองหงสาวดี เจา้เมืองหงสายกนางปายโคให้เป็นพระชายา เมื4อไป

เจริญไมตรีกบัเมืององัวะ กไ็ดรั้บช่างฝีมือกลบัมาดว้ย 
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 แนวคิดที4เชื4อว่าการสร้าง/ซ่อมพระพุทธรูปนั>นไดอ้านิสงส์มากมายนั>น ยงัสัมพนัธ์กบัชั>น สถานะของ

ผูส้ร้าง เช่น อานิสงส์สร้างพระเจา้กล่าววา่ผูส้ร้างพระพทุธรูปจะเป็นผูมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด มียศศกัดิb สูง มีบริวาร

มาก อานิสงส์ที4เกิดขึ>นนั>นมากกว่าการสร้างถาวรวตัถุอื4นๆ จะพบว่าแนวคิดนี>สอดคลอ้งกบัการสร้างพระพุทธรูป

ของลา้นนาที4ส่วนใหญ่จะสร้างโดยชนชั>นนาํ มีการสลกั จารึกไวที้4ฐานพระพทุธรูป 

 การสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปแบบหนึ4 งของการสะสมทานบารมี  นอกเหนือจากการทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาในรูปแบบอื4น โดยเฉพาะอย่างยิ4งการถวายที4ดินอนัหมายถึงผลประโยชน์ที4เกิดขึ>นจากผืนดิน

เหล่านั>น ขา้วดัหมายถึงกาํลงัแรงงานที4จะช่วยเหลือกิจกรรมของวดัและพระสงฆอ์ยา่งเตม็กาํลงั การถวายปัจจยัเพื4อ

สร้างสิ4งปลูกสร้างไม่วา่จะเป็นไมใ้นการสร้างวิหาร ศาลา และกุฏิพระสงฆ ์ลว้นเป็นส่วนหนึ4งของการสั4งสมบารมี

ของชนชั>นปกครองทั>งสิ>น ส่วนผูที้4ไดรั้บการถวายเป็นขา้วดักเ็ชื4อวา่ไดรั้บอานิสงฆผ์ลบุญไปดว้ยพร้อมกนั 

 ในยคุที4เศรษฐกิจของลา้นนาขยายตวั การสร้างพระพุทธรูปอาจไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะกษตัริย ์แต่ยงัขยายไปสู่

คนกลุ่มอื4นๆ ที4มีความตอ้งการสร้างบุญกุศลครั> งใหญ่ การศึกษารูปแบบทางพุทธศิลป์ เทคนิคที4ใช ้และสารที4ใชใ้น

การสร้าง อาทิ ดิน ครั4ง ไม ้งาชา้ง หิน ตะกั4วและดีบุก สาํริด ทองคาํ เงิน อญัมณี ขี> เถา้ ผา้ ใบไม(้ใบลาน) ก็สามารถ

นาํไปศึกษาถึงยคุสมยั ความสมัพนัธ์ อาย ุและโลกทศัน์ของผูค้นในประวติัศาสตร์  

5.2.2 การศึกษาจิตรกรรม 

 เรื4อง “จิตรกรรมลา้นนา” ในงานศึกษาของ เนื>ออ่อน ขรัวทองเขียว(2556) เรื4อง ความเข้าใจในจิตรกรรม

ไทยประเพณี พบวา่จิตรกรรมฝาผนงัส่วนใหญ่เป็นเรื4องราวเกี4ยวกบัพุทธศาสนา จิตรกรรมของลา้นนาที4เก่าที4สุดที4

ยงัหลงเหลือให้ศึกษา อยู่ที4กรุเจดียว์ดัอุโมงค์เป็นภาพพระอดีตพุทธเจา้ประทบันั4งขตัสมาธิ ปางมารวิชยั แสดง

อิทธิพลศิลปะสุโขทยั กาํหนดอายุไดร้าวพุทธศตวรรษที4 20 ความนิยมวาดภาพพระอดีตพุทธเจา้ เป็นที4นิยมใน

ศิลปะพุกามของพม่า หากสังเกตลวดลายประจาํยามกา้มปูก็พบความเชื4อมโยงกบัศิลปะอยธุยาไดด้ว้ยเช่นกนั ส่วน

อีกภาพหนึ4 งเป็นจิตรกรรมเขียนสีลายพรรณพฤกษารูปดอกโบตัlน ปรากฏทั> งกิ4ง ก้าน ใบ มีลักษณะเครือเถา

ต่อเนื4องกนั สลบัช่องไฟดว้ยลายหงส์จีน นกยงู นกกระยาง แสดงอิทธิพลของศิลปะจีน 

 ช่วงที4ลา้นนาตกเป็นเมืองขึ>นของพม่า (พ.ศ.2101-2317) ก็พบว่าลา้นนารับอิทธิพลศิลปะของพม่าเขา้มา

ผสม อาทิ ภาพวาดแผงคอสอง วิหารนํ> าแตม้ วดัพระธาตุลาํปางหลวง จ.ลาํปาง กาํหนดอายุที4ครึ4 งหลงัของพุทธ

ศตวรรษที4 23 โดยมีรายละเอียดที4เผยใหเ้ห็นถึงศิลปะแบบพม่าในภาพวาดทั>งรูปทรงของประสาท อาคารบา้นเรือน 

การแต่งกายของผูค้น การแบ่งฉากดว้ยเส้นลูกคลื4น และการถมพื>นหลงัเป็นสีดาํ ความใกลเ้คียงของศิลปะพม่าเช่นนี>

พบที4เมืองสะกาย (อยูร่ะหวา่งองัวะกบัมณัฑะเลย ์ลุ่มแม่นํ>าอิระวดี) ของพม่า 

 ลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมของลา้นนาและลา้นชา้ง คือ ความนิยมทาํลายทองในงานจิตรกรรม ปรากฏ

บริเวณหลงัพระประธาน คอสอง เสาวิหาร ฯลฯ ของภาคเหนือพบที4วดัพระสิงห์ เชียงใหม่ วดัปงยางคก ลาํปาง ที4

ลาวพบที4เมืองหลวงพระบาง 

 อิทธิพลทางวฒันธรรมสมยัรัตนโกสินทร์ที4เขา้มายงัลา้นนา เกิดขึ>นในช่วงพุทธศตวรรษที4 24-25 เนน้การ

เขียนภาพเพื4อเล่าเรื4อง เนน้การใชสี้มากสี อยา่งไรก็ตามช่างลา้นนาปรับแต่งเนื>อหา เรื4องราวที4มีลกัษณะพื>นถิ4นร่วม

ดว้ย อาทิ จิตรกรรมฝีมือช่างไทยใหญ่วดับวกครกหลวง เชียงใหม่ จิตรกรรมฝีมือช่างไทยลื>อวดัหนองบวั น่าน 

แม้ว่าจะเล่าเรื4 องราวพุทธประวติั ทศชาติชาดก แต่ให้รายละเอียดที4 ต่างไปจากจิตรกรรมของรัตนโกสินทร์ 
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โดยเฉพาะในรายละเอียดตั>งแต่การแต่งกาย การตดัเส้น การแบ่งฉากดว้ยการถมดาํ ซึ4 งการแบ่งฉากดว้ยเส้นโคง้คลื4น

และการถมดาํ แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะพม่า 

ภาพที4 13 จิตรกรรมฝาผนงั กณัฑที์4 11 มหาราช เล่าถึงตอนที4ชูชกผกูสองกมุารตีตอนเขา้ป่า คํ4าที4แห่งใดกจ็ะผกูสอง

กมุารไว ้ส่วนตวัเองผกูเปลนอนบนตน้ไม ้เวลากลางคืนจะมีเทวดามาแกเ้ชือกและกล่อมนอน 

ที4มา จิตรกรรมฝาผนงัวดัทรายมูล(พม่า) เชียงใหม่  

 

5.2.3 การศึกษางานวรรณกรรม 

 วรรณกรรมของลา้นนาอาจแบ่งกวา้งๆ ไดเ้ป็นวรรณกรรมศาสนา กบัวรรณกรรมทางโลก วรรณกรรมกลุ่ม

แรก เป็นกลุ่มที4ชนชั>นปกครองสมัพนัธ์อยูก่บัการอุปถมัภ ์ซึ4 งจะพบการอุปถมัภพ์ระพทุธศาสนาหลากหลายรูปแบบ 

การสร้างวิหาร เจดีย ์พระพทุธรูป ไปจนถึงการอุปถมัภใ์หมี้การคดัลอกคมัภีร์ใบลาน ซึ4 งถือเป็นวรรณกรรมประเภท

หนึ4ง โดยทั4วไปบนัทึกการเผยแผศ่าสนา การสร้างวดั พระเจา้หรือพระพทุธรูปสาํคญั ชาดกต่างๆ  

 

ภาพที4 14 จารึกวดัวิสุทธาราม พ.ย.4 พ.ศ.2035 

ที4มา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 

การละเมิดคาํสั4งหรือสิ4งที4ผูส้ร้างจารึกไดก้ล่าวไว้

นั> น  ถือเป็นเรื4 องร้ายแรง แต่ความผิดเหล่านั> น  หาใช่

ความผิดที4มีบทลงโทษอยา่งชดัเจนไม่ ส่วนทา้ยของจารึก

มักจะทิ>งคําสาบแช่งไว้สําหรับผู ้ที4 ไม่ปฏิบัติตามหรือ

ละเมิดมากกว่า ซึ4 งอาจได้ผลมากกว่าบทลงโทษทาง
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กฎหมายดว้ยซํ> า เช่น จารึกวดัวิสุทธาราม พ.ย.4 พ.ศ.2035 ว่า “ลุงพระเป็นเจา้เมืองเชียงราย กบัเจา้พนัเคา้เมือง พ่อ

นอ้ยหื>อคนมาฝังหินจารึกไวใ้นวดัวิสุทธาราม เพื4อหื>อมั4นแก่ศา(สนา)...ไผอยา่กลัlวเกลา้คนหมู่นี>  ไวต้ามอาชญาลุง

พระเป็นเจา้เทอญ” (มูลนิธิ เจมส์ เอช ดบัเบิ>ลย ูทอมป์สัน, 2534: 106-107 อา้งใน ศิริสาร, 2559: 150) นอกจากนี> ใน

จารึกบางหลกัยงักล่าวละเอียดไปถึงขอบเขตของงานที4แต่ละคนตอ้งทาํ และขอบเขตของเวลาในการทาํงานรับใช้

พระพุทธศาสนา บางจารึกระบุว่าสามารถซื>อคนที4มีค่าตวัเท่ากนัมาแทนขา้พระคนเดิม (ศิริสาร, 2559: 5-6) การ

สร้างเงื4อนไขที4ยดืหยุน่ขึ>นของผูถ้วายขา้พระ สะทอ้นใหเ้ห็นความเปลี4ยนแปลงของสังคมในเชิงโครงสร้างไดอ้ยา่ง

หนึ4 ง กล่าวคือ ลา้นนาในยุคสมยัที4อาณาเขตและการคา้ขยายตวัอย่างกวา้งขวาง และผูค้นมิไดมี้เพียงศรัทธาต่อ

พระพุทธศาสนาเท่านั>น แต่ยงัมีบทบาทสาํคญัต่อการเปลี4ยนแปลงและดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดงันั>น การไถ่

ถอนตวัเองจากการเป็นขา้พระตามราคาที4กาํหนดไวแ้ลว้ในจารึกจึงไม่ใช่เพียงการอนุญาตให้ทาํได ้แต่ตอ้งเป็น

บริบททางสงัคม เศรษฐกิจ ที4เอื>อใหส้ามารถทาํไดด้ว้ยพร้อมกนั 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จารึกได้กลายเป็นโบราณวตัถุที4 มีตาํแหน่งแห่งที4  และ

ความสําคญัต่อบา้นเมืองอยา่งชดัเจน ในปี พ.ศ. 2427 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ผู ้

เป็นศิษยใ์กลชิ้ดในรัชกาลที4 4 เมื4อครั> งที4พระองคย์งัทรงผนวช) ไดอ่้านจารึกสุโขทยัหลกัที4 4 คือ จารึกวดัป่ามะม่วง 

ที4จารดว้ยอกัษรขอม ขึ>นเป็นคนแรก (กรมศิลปากร, 2526: 225 อา้งใน ศิริสาร, 2559: 9) ความสําคญัของจารึกใน

สมยัรัชกาลที4 5 นั>น ปรากฏขึ>นอยา่งเด่นชดั ดงัที4พระองคเ์องทรงเห็นว่าศิลาจารึกเป็นของสาํคญัในทางพงศาวดาร

ของบา้นเมือง ควรจดัเกบ็และรวบรวมมาไวร้วมกนัที4พิพิธภณัฑสถานกรุงเทพฯ โดยแรกเริ4มทรงรับสั4งใหก้รมพระ

ยาดาํรงราชานุภาพ ทาํการสํารวจและรวบรวม ครั> นล่วงมาถึงสมยัรัชกาลที4 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่ัว ทรงโปรดให้เป็นหน้าที4ของหอพระสมุดสําหรับพระนคร ในการทาํหน้าที4รวบรวม โดยสมเด็จพระเจา้

บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดใ้หศ้าสตราจารย ์ยอร์จ เซเดส์ ซึ4 งดาํรงตาํแหน่งบรรณารักษใ์หญ่ประจาํ

หอพระสมุดวชิรญาณขณะนั>นอ่านและอธิบายขอ้ความในจารึก (ศิริสาร, 2559: 9) 

 การศึกษาจารึกในระยะแรก เป็นการศึกษาเชิงอกัขรวิทยา (Palaeograghy) และอกัขรวิธี (Orthography) มุ่ง

ศึกษาพฒันาการของตวัอกัษร วา่คลี4คลายหรือดดัแปลงมาจากอกัษรตน้ฉบบัชนิดใด พร้อมอธิบายการคลี4คลายของ

ตวัอกัษร การศึกษาในระยะต่อมาคือ การศึกษาเนื>อหาในจารึก ศึกษาสารัตถะ ความเชื4อ วิถีชีวิต การกลัป์ปานา การ

ทาํบุญ ฯลฯ การศึกษาในดา้นอื4น เช่น การศึกษาโดยอาศยัความรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์ ที4เนน้การใช ้การออกเสียง 

การหยบิยมืแลกเปลี4ยน การศึกษาในทางนี>ทาํใหเ้ห็นการเคลื4อนตวัของภาษา และความสมัพนัธ์ของผูค้น นอกจากนี>

ยงัมีการศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์ โดยนกัประวติัศาสตร์อาศยัจารึกเป็นเหมือนเอกสารชั>นตน้ ที4สร้างขึ>นร่วม

สมยักบัเหตุการณ์นั>นๆ และยงัมีการศึกษาดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ และสถาปัตยกรรม ลกัษณะเด่นของหลกัฐาน

จาํพวกจารึกที4ต่างไปจากเอกสารคือ เอกสารมีโอกาสที4จะเสื4อมและหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะหลกัฐานที4เป็น

ลายลกัษณ์ช่วงก่อนพทุธศตวรรษที4 20 ที4เหลือเพียงจารึก (ศิริสาร, 2559: 1-3) 

ส่วนวรรณกรรมทางโลกนั>นมกัมาจากเล่าเรื4อง ไม่ว่าจะเป็นสุภาษิต ค่าว กลอน เพลง นิทาน มุขปาฐะ 

ภายหลงัจะค่อยมีการเรียบเรียงขึ>นเป็นงานเขียน แต่ก็พบวา่มีหลายสาํนวนที4โครงเรื4องคลา้ยกนั แต่ดดัแปลงเนื>อหา 

รายละเอียดแตกต่างกนัไป 
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 วรรณกรรมเป็นเครื4องมือทางวฒันธรรมในการสร้างเครือข่ายของผูค้น ดงัจะพบวา่วรรณกรรมศาสนานั>น 

สามารถเชื4อมโยงไดก้วา้งขวาง ในดา้นที4ว่าความเชื4อพุทธศาสนามีคาํสอน บทสวด ชาดกร่วมกนั ทาํให้ประชาชน

สามารถเชื4อมโยงตวัเองเขา้เป็นส่วนหนึ4งของเครือข่ายทางศาสนาในระดบักวา้ง 

 ขณะเดียวกันวรรณกรรมศาสนา ก็ทาํหน้าที4จรรโลงค่านิยม อุดมการณ์ทางสังคม ที4 เน้นความตํ4าสูง 

ฐานนัดร และความดี ความชั4ว อนัเกิดจากการปรุงแต่งขึ>นของจิต ที4น่าสนใจคือการอธิบายถึงบุญบารมีของกษตัริย ์

ผูน้าํ และคนกลุ่มนี>มกัถูกใชเ้ป็นตวัละครอนัเป็นสญัลกัษณ์ของความดี อาทิ วรรณกรรมไทใหญ่เรื4อง อลองมองสาม

นม ซึ4 งสะทอ้นโลกทศัน์ทางศาสนาและสงัคม วฒันธรรมที4มีลาํดบัชั>นชดัเจน 

 วรรณกรรมเรื4 องนี> เป็นนิทานชาดก ที4 เชื4อมโยงกับคาํสอนในพุทธศาสนา ทั> งชื4อตัวละคร นิสัย การ

แสดงออกถึงปัญญาในสถานการณ์ต่างๆ ตวัละครประกอบดว้ยกุศละ พ่อคา้ลูกเศรษฐี เป็นผูมี้ศีลธรรม เคร่งครัด

คุณธรรม มีสหายรับใชชื้4อพยากะตา ไม่ฝักใฝ่ทั>งกศุลและอกศุลมีหนา้ที4รับใชเ้จา้นายอยา่งเดียว เนื4องจากถูกสอนมา

ให้รู้จกัอ่อนน้อมถ่อมตน ตวัละครอีกคนคือช่างทองมากฝีมือชื4อ อะกุศละ ผูมี้แต่ความโลภ โกรธ หลง เนื>อเรื4อง

ดาํเนินใหเ้ห็นวา่ผูที้4มีศีลธรรมนั>นสุดทา้ยไดพ้บกบัจุดจบที4ดี ไดแ้ต่งงานกบัลูกสาวของกษตัริย ์ขณะที4อะกุศละมีจุด

จบคือถูกธรณีสูบ  

 ขณะที4วรรณกรรมทางโลกนั>น ซ่อนประเดน็ของการเมืองวฒันธรรมไวค่้อนขา้งมาก เนื4องจากมีลกัษณะที4

ลื4นไหล และเนื4องจากมาจากวฒันธรรมการเล่า อาศยัประสบการณ์ และอารมณ์ความรู้สึก ทั> งสุข ทุกข์ เศร้า 

สามารถเหนี4ยวนาํอารมณ์ของคนฟังไดไ้ม่ยากนกั อาทิ ชาวบา้นอาศยัเพลง ค่าว กลอน บอกเล่าความทุกขจ์ากภยั

พิบติั สงคราม และการเข่นฆ่าที4เคยเกิดขึ>น เพื4อส่งสารมายงัคนรุ่นต่อๆ มาถึงความทุกขที์4บรรพบุรุษตอ้งเผชิญ มีนยั

ทางการเมืองที4แสดงถึงความไม่พอใจต่อรัฐ ระบบราชการ และอื4นๆ 

ทั>งงานจิตรกรรมและงานพทุธศิลป์ คมัภีร์ใบลาน งานวรรณกรรมเป็นร่องรอยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

ที4สะทอ้นมิติทางวฒันธรรมของสังคมลา้นนา อนัแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของลา้นนาและอาณาบริเวณที4ลา้นนาเชื4อมต่อทั> งพม่า อิทธิพลความเชื4อพุทธศาสนาจากอินเดีย การ

แลกเปลี4ยนทางวฒันธรรมกบัผูค้นลุ่มนํ>าโขง และกบัสยามมาอยา่งยาวนาน 

5.2.4 การประดิษฐส์ร้างประเพณี  

 ตอนหนึ4 งของ การประดิษฐ์สร้างประเพณี: ประวติัศาสตร์ของปัจจุบนั โดยธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้

กล่าวถึงหนงัสือเรื4อง The Invention of Tradition เป็นชื4องานชิ>นสําคญัของอีริค ฮอบส์บอวม์ Eric Hobsbawm นกั

ประวติัศาสตร์สายมาร์กซ์ เป็นอาจารยส์อนประวติัศาสตร์สังคม เศรษฐกิจในมหาวิทยาลยัลอนดอน กล่าวถึงว่า

บรรดาประเพณีทั>งหลายในองักฤษที4คนทาํกนันั>น ส่วนใหญ่สร้างขึ>นเมื4อไม่นานมานี>  คือราว ศ.19 แต่คนองักฤษ

กลบัคิดวา่เป็นของเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองมานาน เช่นธรรมเนียมประเพณีของราชสาํนกั 

 ประเพณีที4ถูกสร้างขึ>น หมายถึงแบบฉบบัของปฏิบติัการชุดหนึ4ง โดยอาศยักฎเกณฑ ์พิธีกรรม สัญลกัษณ์ 

มุ่งปลูกฝังคุณค่าและ ขนบธรรมเนียมบางอยา่ง มีการทาํซํ> าๆ มีความต่อเนื4องกบัอดีต เพื4อสร้างความเป็นของ จริง

แท ้โดยเฉพาะเมื4อนาํไปเชื4อมโยงกบัประวติัศาสตร์ ประเพณีต่างๆ จึงสร้างขึ>นเพื4อจุดมุ่งหมายบางประการ เช่น ช่วย

สถาปนาหรือเป็นสัญลกัษณ์ใหก้บัความเป็นปึกแผน่ทางสังคม หรือสร้างความเป็นอนัหนึ4งอนัเดียวกนัของสมาชิก 

ความเป็นชาติ สํานึกร่วมของกลุ่ม ชนชน คนลา้นนา ฯลฯ และให้ความชอบธรรมแก่สถาบนัทางสังคม ให้ฐานะ
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และความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจแก่คนบางกลุ่มบางคน ประเพณียงัทาํหนา้ที4ปลูกฝังค่านิยม ความเชื4อ ระบบคุณค่า ที4

สงัคมยดึถือ ขนบธรรมเนียม มารยาท การเคารพผูอ้าวโุส การยดึถือความกตญัnู ฯลฯ 

ฉะนั>นประเพณีจึงเป็นการประดิษฐส์ร้าง ดว้ยจุดมุ่งหมายบางประการเสมอ เราจะศึกษาประวติัศาสตร์เพื4อ

เขา้ใจวฒันธรรม และศึกษาวฒันธรรมเพื4อเขา้ใจประวติัศาสตร์ไดอ้ย่างไร ดว้ยวิธีการและเครื4องมืออย่างไร ดว้ย

กรอบความคิดอะไร ดว้ยเป้าหมายอะไร 

 

5.3 สรุป 

โดยสรุปการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ4น และรวมถึงประวติัศาสตร์ลา้นนานั>น สามารถศึกษาและทาํความ

เขา้ใจผา่นแนวพินิจต่างๆ หลากหลายแนวทาง ซึ4 งนาํไปสู่การสร้างขอ้สงัเกต ขอ้สรุป และความเขา้ใจเกี4ยวกบัอดีตที4

แตกต่างกนั นกัประวติัศาสตร์สืบคน้และเขียนประวติัศาสตร์ดว้ยจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึ4งเสมอ เช่นเดียวกบัผู ้

ที4รับหรือเชื4อในคาํอธิบายทางประวติัศาสตร์เรื4องใดเรื4องหนึ4ง ลว้นมีเหตุผลและเป้าหมายที4แตกต่างกนั เช่น คนใน

ภาคเหนือรับเอาประวติัศาสตร์ลา้นนาเขา้ไปเป็นส่วนหนึ4งของการสร้างอตัลกัษณ์ถิ4น ไดแ้ก่ คนเมือง ที4เชื4อมโยงกบั

ประวติัศาสตร์ มิติทางสังคม วฒันธรรมในอดีต ดงันั>นประวติัศาสตร์จึงมิใช่องคค์วามรู้ที4ลอยอยู ่แต่ปฏิสัมพนัธ์กบั

ชีวิตและผูค้นในปัจจุบนัไม่ทางใดก็ทางหนึ4 งเสมอ การปรับตวัต่อความเปลี4ยนแปลงของผูค้นในสังคมสมยัใหม่ 

ยอ่มตอ้งการอตัลกัษณ์ที4มีความซบัซ้อนและยืดหยุน่กว่าเดิม การขีดเส้นและผูกขาดความหมายอยา่งใดอยา่งหนึ4 ง 

ลว้นทาํให้อตัลกัษณ์ดงักล่าวอ่อนแอและหมดความหมาย เช่น การอา้งความเป็นของแทก้ว่าทางวฒันธรรม หรือ

ความเก่าแก่ที4ใส่คุณค่าความหมายวา่ดีกวา่ เหนือกวา่ และเหยยีบย ํ4าวฒันธรรมอื4นใหด้อ้ยกวา่หรือมีศกัดิb ศรีที4เป็นรอง

วฒันธรรมตวัเอง การสร้างความหมายเหล่านี> ไม่เกิดประโยชน์อนัใดทั>งในทางวิชาการและการดาํรงอยูร่่วมกนัใน

สงัคม หากผูค้นไม่เคารพความแตกต่างและอยูร่่วมกนัโดยเคารพสิทธิb ความเป็นมนุษยข์องผูอื้4นอยา่งเท่าเทียม 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



บทที$ 6  

ประวติัศาสตร์กบัการศึกษาชีวติคน 

 

ในบทนี&จะนาํเสนอแนวพินิจที2สมัพนัธ์กบัการศึกษาคนในมิติทางประวติัศาสตร์ ทั&งจุลประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ

นิพนธ์ ซึ2 งจะมีบางส่วนที2คาบเกี2ยวไปสู่ประเดน็เรื2องวฒันธรรมและภาษา ความคาดหวงัต่อการเรียนรู้ในบทนี& คือ การที2

ผูเ้รียนสามารถสร้างโจทยวิ์จยัใหม่ๆ มีจินตนาการต่อการศึกษาคนสามญัในสังคมที2กาํลงัเปลี2ยนแปลง และทาํให้ชีวิต

และความเคลื2อนไหวของคนหลายคนหลายกลุ่ม หลุดหายไปจากการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ หรือไม่สามารถเขา้มาอยูใ่น

พื&นที2สนใจของสื2อสมยัใหม่ ทั&งนี& เนื2องจากพื&นที2ดงักล่าวถูกครอบงาํดว้ยระบบทุนและการแข่งขนัในเชิงราคา แมแ้ต่การ

นาํเสนอเรื2องราวของคนจน คนที2ถูกจาํกดัในการเขา้ถึงทรัพยากร ก็ยงัถูกแปลงเป็นมูลค่าในรายการโชวต่์างๆ เช่น ร้อง

เพลง บวกกบัการเล่าเรื2องชีวิตส่วนตวั หรือรายการที2มุ่งนาํเสนอชีวิตและความขดัสนของผูค้นในสังคม พร้อมกบัให้

เงินทุนเลก็นอ้ย หรือเปิดรับบริจาค รายการเกมส์โชว ์เป็นตน้ เรื2องราวของคนในพื&นที2เหล่านี& คือการสร้างความรู้สึกเห็น

อกเห็นใจชั2วคราว ความจนที2มาพร้อมกบัความดี คนดี คนกตญัUู จึงมกัไดรั้บความช่วยเหลือ สิ2งที2ผูใ้หไ้ดรั้บตอบแทน

คือความคิดเรื2องบุญกุศล คนดีช่วยเหลือคนดี และเป็นผูมี้นํ& าใจ ขณะที2พื&นที2ของคนจนที2ลํ&าเส้นไปสู่การแยง่ชิง ขโมย

ของ หรือทาํร้ายร่างกายผูอื้2น คือพื&นที2ของเรือนจาํ  

การศึกษาชีวิตคนในบทนี& จึงเนน้ที2เรื2องราวของสามญัชน หรือหากมิใช่ก็เป็นบุคคลที2มิค่อยไดรั้บการกล่าวถึง

ในประวติัศาสตร์มากนกั บุคคลเหล่านี&อาจจะมิใช่คนที2มีชื2อเสียงหรือทาํคุณประโยชน์ต่อสังคม เพราะหากเป็นเช่นนั&น

ยอ่มไม่มีผูใ้ดไปศึกษาชีวิตนกัโทษในเรือนจาํ ชีวิตของคนเก็บขยะ ขายพวงมาลยั เนื2องจากเป็นกลุ่มคนที2คนในสังคม

มองขา้ม หรือไม่เห็นคุณค่าต่อการศึกษาชีวิตของพวกเขา 

ก่อนเขา้สู่แนวพินิจจุลประวติัศาสตร์เพื2อมองหาเครื2องมือในการศึกษาชีวิตคน ผูเ้ขียนจะเริ2มจากงานศึกษาชาติ

พนัธ์ุนิพนธ์ ซึ2 งเป็นงานที2บุกเบิกการศึกษาคนไปก่อนหนา้  

 

6.1 การศึกษาคน ชาติพนัธ์ุ 

 งานเขียนเกี2ยวกบัคนกลุ่มต่างๆ ในลา้นนาเมื2อแรกเริ2มนั&น เป็นงานเขียนผ่านปลายปากกาของชาวตะวนัตกที2

เดินทางเขา้มายงัดินแดนแถบนี&  ทั&งเพื2อสาํรวจตลาดการคา้ และแสวงหาสินคา้ของป่า งานเหล่านี& เรียกไดว้่าเป็นบนัทึก

มากกว่างานศึกษา เนื2องจากพวกเขาบนัทึกหลายสิ2งหลายอยา่งไปพร้อมกนั มิใช่การเขียนถึงคนพื&นเมืองเป็นเรื2องหลกั 

กระทั2งเมื2อล่วงสู่ช่วงคริสตศ์ตวรรษที2 19 บนัทึกเกี2ยวกบัคนและชาติพนัธ์ุมีลกัษณะที2แตกต่างออกไป ทั&งนี& เพราะการเขา้

มาของชาวตะวนัตกในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มิไดเ้ป็นไปเพื2อการสํารวจตลาด แสวงหาสินคา้ เพื2อป้อนสถานี

การคา้อยา่งเดิม แต่เป็นการขยายอาํนาจ ไปพร้อมกบัแนวคิดการคา้เสรีเพื2อตอบสนองรูปแบบทางเศรษฐกิจ และตอ้งการ

กระจายสินคา้เขา้สู่ตลาดใหไ้ดม้ากที2สุด อนัเป็นผลพวงเนื2องมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในโลกตะวนัตกนั2นเอง การ

แสวงหาวตัถุดิบกเ็ป็นไปภายใตจิ้นตนาการที2แตกต่างไปจากเดิม เนื2องจากในช่วงคริสตศ์ตวรรษที2 19 ทั&งเทคโนโลยกีาร

เดินเรือ การขนส่งสินคา้ในระบบราง อาวธุยทุโธปกรณ์สมยัใหม่ และอุตสาหกรรมสิ2งทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ
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องคค์วามรู้หลงัจากการปฏิวติัทางวทิยาศาสตร์ ทาํใหช้าวตะวนัตกเชื2อมั2นในความเหนือกวา่ของตวัเองเหนือชนพื&นเมือง

ในทั2วทุกแห่งที2พวกเขาประสบ งานเขียนเกี2ยวกบัคนและชาวพื&นเมืองจึงเป็นไปในลกัษณะของการมองผ่านความคิด

ของผูบ้นัทึกที2มีสังคมและวฒันธรรมตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง ชนพื&นเมืองจึงกลายเป็นมนุษยที์2ยงัไม่พบแสงสว่างทาง

ปัญญา และพวกเขายงัรอการปลดปล่อยจากคนยโุรป  

 ดงัที2กล่าวมาถึงเป้าหมายของการมาเยือนของชาวตะวนัตก ทว่าในครั& งนี&พวกเขามาพร้อมกบัความเชื2อมั2นใน

ตวัเองอยา่งใหญ่หลวง สงครามและการสู้รบกบัคนพื&นเมืองกลายเป็นความสูญเสียของฝ่ายที2ปกป้องมาตุภูมิเพื2อกษตัริย์

และการป้องกนัตวัเอง และผูป้กครองในอุษาคเนยไ์ดเ้รียนรู้ถึงรูปแบบการรบที2เหนือกว่าอยา่งไม่อาจต่อกรได ้ดงันั&น

การเข้ามาของชาวตะวนัตกหนนี&  จึงนําไปสู่การเปลี2ยนแปลงมหาศาลต่อโครงสร้างภายใน เช่น ความพยายาม

ปรับเปลี2ยนประเทศไปสู่ความเป็นสมยัใหม่อย่างชาวตะวนักตก ชนชั&นสูงของสยามเรียนรู้เทคโนโลยีและใชม้นัทั&ง

ทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่การจา้งชาวตะวนัตกเขา้มาประจาํในตาํแหน่งหนา้ที2ต่างๆ และการส่งเจา้นายเชื&อพระวงศไ์ป

ศึกษาเล่าเรียนยงัต่างประเทศ  

 การถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีของโลกตะวนัตกเขา้มาหลายช่องทาง ดงัไดก้ล่าวถึงการจา้งผูช้าํนาญการ

โดยตรงในกระทรวงต่างๆ ที2ตั&งขึ&นใหม่ไปพร้อมกนั รวมถึงการฝึกปรือทหารอาชีพเพื2อใชอ้าวุธสมยัใหม่เป็นครั& งแรก 

การเขา้มาของเทคโนโลยทีางการแพทย ์ทั&งวคัซีน การผา่ตดั องคค์วามรู้ในการบาํบดัรักษาที2ต่างออกไปจากเดิมมหาศาล 

ความรู้เรื2องสุขอนามยัเบื&องตน้ที2ส่งผลต่อการเปลี2ยนแปลงชีวิตและพฤติกรรมของชาวเมือง โดยเริ2มจากพื&นเมืองก่อนที2

จะขยายไปสู่ส่วนอื2นๆ สุขอนามยัและความสะอาดเป็นหลกัการพื&นฐานในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค เช่น อหิวาห์ตกโรค และโรคติดต่ออื2นๆ ความรู้ทางการแพทยก์ระจายเขา้มาพร้อมกบัภารกิจของคณะมิชชนันารีไป

ดว้ยพร้อมกนั พวกเขาไม่เพียงเชื2อมต่อกบัคนพื&นเมืองโดยตรงในทางการแพทย ์ทวา่ยงัเชื2อถึงภารกิจของคนขาวในการ

ปลดปล่อยคนเหล่านี& ออกจากธรรมเนียม ประเพณีที2ยงัลา้หลงั และเป็นพฤติกรรมนอกรีตในความคิดของชาวคริสต ์

ดงันั&นการหยบิยื2นความรู้สมยัใหม่ใหก้บัชาวพื&นเมืองจึงเป็นไปในลกัษณะของการแลกเปลี2ยน มิชชนันารีนาํการแพทย์

สมยัใหม่ การศึกษาสมยัใหม่ไปสู่ภูมิภาคและพื&นที2ห่างไกลจากศูนยก์ลางที2กรุงเทพฯ ทว่าพวกเขาก็ตอ้งการให้คน

พื&นเมืองยอมรับศาสนาของพวกเขาไปดว้ยพร้อมกนั เช่น การเดินทางมาเยอืนเชียงใหม่ครั& งแรกของศาสนาจารยแ์ดเนียล 

แมคกิลวารี ในปี ค.ศ.1863 หลงัจากที2พวกเขาไดย้า้ยฐานการทาํงานจากกรุงเทพฯ มาอยูที่2เพชรบุรีและไดท้าํงานกบัเชลย

ชาวลาวที2นั2นมาก่อน 2 ปี จึงไดต้ดัสินใจมาเยือนเชียงใหม่ และหลงัจากมาสํารวจครั& งแรก เขาพร้อมภรรยาคือ นาง

โซเฟีย แมคกิลวารี พร้อมบุตรอีก 2 คนไดต้ดัสินใจมาเริ2มตน้ขยายงานดา้นการเผยแผ่ศาสนาที2เชียงใหม่ในปี 1867 

หลงัจากนั&นเพียง 1 ปี พวกเขากต็ั&งคริสตจกัรเพรสไบทีเรียนที2 1 เชียงใหม่ไดส้าํเร็จ1 

 การศึกษาคน/ชาติพนัธ์ุในแถบล้านนาและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภาคพื&นทวีป ผ่านมิติทางวฒันธรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ2ง “ภาษา” ที2เรียกว่า the ethnolinguistic ลว้นเป็นสิ2งที2เกิดขึ&นในช่วง ศ.19 ภายใตบ้ริบทการเขา้มาของ

อาณานิคมตะวนัตกดงัไดก้ล่าวถึงขา้งตน้  

 
1 ประสิทธิ(  พงษอุ์ดม,ประวติัศาสตร์คริสต์ศาสนาในเชียงใหม่, เอกสารออนไลน,์ หนา้ 3-6, 

http://library.payap.ac.th/christianity/doc/history_christian_chiangmai_lamphun.pdf 
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 ชาร์ลส์ คายส์ (Charles F. Keyes) นกัมานุษยวิทยาผูศึ้กษาคนในแถบอุษาคเนย ์ไดเ้ขียนงานชิ&นหนึ2 งคือ  The 

Golden Peninsula เขาเสนอว่า เดิมอาณาบริเวณแถบนี& มีการจดัจาํแนกคน/ชาติพนัธ์ุอยูก่่อนแลว้ โดยอาศยัแนวคิดทาง

พุทธศาสนาเป็นตวัแบ่งหรือเป็นเครื2องมือในการแยกแยะกลุ่มคน กล่าวคือ กลุ่มที2 become Buddhists และกลุ่มที2ไม่ใช่ 

หรือยดึถือความเชื2อพื&นถิ2นตามชาติพนัธ์ุของตวัเองเป็นหลกั กลไกทางศาสนา จึงเขา้มาแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม กวา้งๆ 

คือ กลุ่มที2มีความเจริญแลว้ (civilized) กบัพวกที2ยงัไม่เจริญ (uncivilized) ความคิดลกัษณะนี&ปรากฏอยูใ่นหลายๆ กลุ่ม 

หลายๆ วฒันธรรม อาทิ ในบนัทึกของจีนกล่าวถึงกลุ่มคนอื2นที2มิใช่ชาวจีนวา่เป็นพวก “คนป่าเถื2อน” barbarians อนัเป็น

ความเชื2อที2มองวฒันธรรมของตวัเองเป็นศูนยก์ลาง การพน้จากความเป็นคนป่าเถื2อนคือการรับหรือกลืนเขา้สู่วฒันธรรม

ของจีน  

 ความคิดเรื2องการมองวฒันธรรมของตวัเองเป็นศูนยก์ลางของการมองวฒันธรรมอื2นที2แตกต่าง เริ2มปรากฏขึ&น

ในช่วง ศ.19 เมื2อจักรวรรดินิยมตะวนัตกแผ่ขยายอาํนาจเข้ามา โดยนําเอาแนวคิดที2ใช้สังคมยุโรปเป็นศูนยก์ลาง 

(Eurocentrism) เขา้มาดว้ย ไม่วา่จะมองผา่นประเดน็เรื2องศาสนา เศรษฐกิจ โครงสร้างทางการเมือง สังคม วฒันธรรม ก็

ตามแต่ คนพื&นเมืองก็ยงัคงมีสถานะของคนเถื2อน คนนอกศาสนา ที2รอคอยความเปลี2ยนแปลงที2คนขาวที2เจริญกวา่หยบิ

ยื2นใหน้ั2นเอง  

กล่าวไดว้า่ การวิวาทะในประเดน็เชิงชาติพนัธ์ุเหล่านี& เขม้ขน้ขึ&น ภายหลงัที2นกัมานุษยวิทยาสมยัหลงั เริ2มเขา้มา

ศึกษาและมุ่งความสนใจไปที2 the sociocultural diversity ขอ้มูลจาํนวนหนึ2งที2พวกเขาใชเ้พื2อมองยอ้นไปถึงกระบวนการ

จาํแนกแยกแยกชาติพนัธ์ุต่างๆ คือบนัทึกสมยัอาณานิคม บนัทึกสองชิ&นที2คายส์ กล่าวถึงคือ พจนานุกรมภูมิศาสตร์ทาง

ตอนบนของพม่าและรัฐฉาน เขียนโดย เจมส์ จอร์จ สกอตต ์J. George Scott (1900) เรื2อง Gazetteer of Upper Burma 

and the Shan States ซึ2 งสกอตต์อาศยัการจดัจาํแนกคนผ่านกลุ่มตระกูลภาษา the ethnolinguistic categories และงาน

เขียนในทีมสาํรวจของ โอกตุต ์ปาวี (Auguste Pavie) ในชื2อ Mission Pavie ในการสาํรวจครั& งนั&นครอบคลุมอาณาบริเวณ

ถึง 676,000 ตารางกิโลเมตร ตลอดช่วงเวลา ค.ศ.1879-1995 การสํารวจคน/ชาติพนัธ์ุนั&นอาศยัการจาํแนกผูค้นผ่านมิติ

ทางวฒันธรรม ทั&งในเรื2องภาษา การแต่งกาย การกิน การอยู ่วฒันธรรม ความเชื2อของผูค้น 

 บนัทึกเหล่านี& จึงเป็นการนาํเสนอภาพของผูค้น ชาติพนัธ์ุต่างๆ ที2ต่างออกไปจากขนบเดิมในงานจารีตทั&งที2เป็น

พงศาวดารและตาํนานที2อาจจดัไดว้่าเป็นหมุดหมายแรกของงานเขียนเกี2ยวกบัคน ชาติพนัธ์ุ ซึ2 งมีมิติทางศาสนาเขา้มา

เกี2ยวขอ้ง หรือกล่าวไดว้่าในช่วงที2ชาวตะวนัตกเขา้มาและทิ&งบนัทึกไวม้ากมาย มนัคือระลอก 2 ของงานเขียนเกี2ยวกบั

กลุ่มคน ชาติพนัธ์ุ 

 อย่างไรก็ตาม จุดเปลี2ยนของการศึกษาคน ชาติพนัธ์ุ เกิดขึ&นตั&งแต่ช่วงสงครามโลกครั& งที2 2 เป็นตน้มา นัก

มานุษยวิทยาเริ2มปรากฏตวัขึ&นเพื2อทาํการศึกษาคน ชาติพนัธ์ุในแถบนี&อยา่งจริงจงั และมีวิธีวิทยาในการทาํความเขา้ใจที2

แตกต่างออกไปจากเดิม กล่าวคือการศึกษาชาติพนัธ์ุและการจาํแนกชาติพนัธ์ุต่างๆ นั&นเริ2มพิจารณาผ่าน customs and 

ways of life ซึ2 งพบวา่วิธีการจาํแนกชาติพนัธ์ุในแบบเดิม อนัเป็นมรดกในยคุอาณานิคมนั&นเกิดปัญหามากมาย งานกลุ่ม

นี& ถือเป็นงานเขียนคน ชาติพนัธ์ุระลอกที2 3 ที2ยงัคงมีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบนั 
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6.2 ววิาทะ ว่าด้วยชาติพนัธ์ุนิพนธ์ 
 ในงานศึกษาของนิติ ภวคัพนัธ์ (2558) เรื2อง ชวนถก ชาติและชาติพันธ์ุ นิติไดจ้าํแนกแนวทางการศึกษาชาติ

พันธ์ไว้ 2 แนวทางกว้างๆ  คือ  1) Primordialism การศึกษาในกลุ่มนี& อาศัยสิ2 งที2 เรียกว่าเป็นประสบการณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ (historical experience) หรือจะเรียกในภาษาที2เขา้ใจไดง่้ายกว่าเดิมว่าเป็นการศึกษาผ่านภูมิหลงั ความ

เป็นมาทางชนชาติ เชื&อสาย และวฒันธรรมที2เชื2อวา่พวกเขาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษ การศึกษาในกลุ่มนี&จดั

อยูใ่นแนวสารัตถะนิยม (essentialism) คือยงัเชื2อวา่มีความเป็นชาติพนัธ์ุที2แทที้2สามารถอธิบายลกัษณะหรือรูปแบบการ

ใชชี้วิตบางประการได ้ดงันั&นพวกเขาจึงทาํการศึกษาและจดบนัทึกเพื2อจาํแนกชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ ออกจากกนั โดยอาศยั

ฐานขอ้มูลที2ไดจ้ากการศึกษาว่าคนกลุ่มใดเป็นกลุ่มใดบา้ง มีลกัษณ์เด่นอยา่งไร 2) Constructivism งานในกลุ่มนี& เชื2อว่า

ความเป็นชาติพนัธ์ุนั&นเป็นกระบวนการสร้างทางสงัคม อนัเนื2องมาจากชาติพนัธ์ุต่างๆ นั&นตอ้งปรับตวัและเปลี2ยนบางสิ2ง

บางอยา่งให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้ม หรือสถานการณ์ใหม่ๆ ที2พวกเขากาํลงัเผชิญอยู ่ดงันั&นงานศึกษาในกลุ่มหลงันี& จึง

ปฏิเสธสารัตถะของความเป็นชาติพันธ์ุ เนื2องจากความเป็นชาติพันธ์ุนั& นมีลักษณ์ที2 ลื2นไหลและเปลี2ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา  

ตวัอยา่งการศึกษาชาติพนัธ์ุที2อาศยัแนวทางอยา่งหลงันี&  ปรากฏอยูใ่นงานของนกัมานุษยวทิยาผูเ้ขา้ไปศึกษาชาติ

พนัธ์ุทางตอนบนของพม่า คืองานของเอด็มนัด ์ลีช Edmund R. Leach นกัมานุษยวิทยาผูใ้ชเ้วลาหลายสิบปีบริเวณพื&นที2

ชายแดนของพม่า ผลงานชิ&นสาํคญัของเขาคือ The frontiers of “Burma” และงานของเขาไดท้ะลายและรื&อกระบวนทศัน์

ในจาํแนกชาติพนัธ์ุที2มีมาก่อนหนา้หรือการศึกษาในแนวทางแรกที2เชื2อในสารัตถะของความเป็นชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะ

อย่างยิ2งเอกสาร Gazetteer of Upper Burma and the Shan States ที2ไดก้ล่าวถึงก่อนหน้านี&  ซึ2 งลีชพบว่าความเป็นชาติ

พนัธ์ุนั&นมิไดมี้อยูอ่ยา่งแทจ้ริง แต่เป็นการประกอบสร้างขึ&นตามบริบทและเงื2อนไขต่างๆ อาทิ ความเป็นไต ความเป็นคะ

ฉิ2น ซึ2 งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที2เขาศึกษานั&น พบว่า การแสดงออกซึ2 งอตัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหนึ2 งนั&นเป็นเสมือนปฏิบติัการ

ทางสังคม วฒันธรรม  เป็นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างชาติพนัธ์ุ ทาํให้การแช่แข็งอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุว่าตอ้ง

ประกอบไปดว้ยลกัษณะอยา่งนั&นอยา่งนี& แทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย และไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงที2เกิดขึ&น ประเด็น

การลื2นไหลของอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุนี&  ภายหลงัแทบจะกลายเป็นแนวทางหลกัของการศึกษาร่วมสมยั โดยเฉพาะ

อยา่งยิ2งเมื2อตอ้งพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างชาติพนัธ์ุดว้ยกนั ชาติพนัธ์ุกบัความเป็นชาติ ประเด็นเรื2องความขดัแยง้

ทางทรัพยากร และการประดิษฐส์ร้างทางวฒันธรรมเพื2อเพิ2มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  

6.3 ชาติพนัธ์ุกบัความเป็นชาติ 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติพนัธ์ุกบัความเป็นชาตินั&น แมกซ์ เวเบอร์ นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั เคยเสนอไวว้า่ 

ชาติพนัธ์ุ มีฐานะเป็นกลุ่มสังคม-การเมือง ที2ยงัประกอบอยู่ดว้ยฐานของบางสิ2งบางอย่างร่วมกนั กล่าวคือ ความเชื2อ

เฉพาะกลุ่ม, การสืบเชื&อสาย, การมีบรรพบุรุษร่วมกนั แต่สิ2งที2ทาํใหก้ลุ่มชาติพนัธ์ุมีพลงัเกาะเกี2ยวกนัขึ&นอยา่งเขม้แขง็นั&น

คือ สิ2งที2เรียกวา่เป็นปฏิบติัการทางสังคม การเมือง ที2ทาํให้เกิดกลุ่มการเมืองขึ&นมา เช่น เรื2องเล่าเกี2ยวกบัลา้นนาสมยัตน้ 

ก่อนที2พญามงัรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ&นเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร 
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มีงานอยูไ่ม่กี2ชิ&นที2กล่าวถึงเรื2องราวของคนพื&นเมือง เช่น การศึกษาของจิตร (2544) และศรีศกัร (2545: 338-9) 

วา่ดว้ยคนลวัะ ละวา้ และลกัษณะทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของคนกลุ่มนี&ตั&งแต่ก่อนพญามงัรายจะ

สถาปนาอาณาจกัรลา้นนา ดงัจะพบวา่สมยัพระนางจามเทวีก็สร้างความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติกบัลวัะ เนื2องจากคนกลุ่ม

นี& คุมอาํนาจในเขตพื&นที2สูง กระทั2งเมื2อพญามงัรายยดึเมืองลาํพูนไดแ้ลว้ ศรีศกัรตั&งขอ้สังเกตวา่พระองคย์า้ยมาสร้างเวียง

กุมกามและเชียงใหม่เป็นเมืองสําคญั ให้อา้ยฟ้าซึ2 งในตาํนานว่าเป็นคนลวัะปกครองลาํพูน เพื2อสร้างความสัมพนัธ์กบั

กลุ่มลวัะ อีกทั&งยงัส่งผลใหพ้ญามงัรายขยายความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ขา้มเทือกเขาถนนธงชยัทางตะวนัตก

ไปยงัมอญ พม่า ในลุ่มนํ& าสาละวินไดโ้ดยสะดวก และขยายอาํนาจไปถึงหงสาวดี (วราภรณ์, 2561: 109-110) การสร้าง

เครือข่ายทางสังคม การเมืองจึงเป็นหัวใจหลกัของการขยายอาํนาจของผูป้กครองก่อนสมยัใหม่ พญามงัรายมิไดส้ร้าง

เมืองและสถาปนาความรู้ใหม่ เท่ากบัการผนวกเอาเทคโนโลยแีละความรู้ที2คนพื&นเมืองมีอยูแ่ลว้ก่อนหนา้มาเป็นกลไก

ในการบริหาร และจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกลุ่มต่างๆ 

ความยอ้นแยง้ของประวติัศาสตร์ที2เขียนขึ&นในภายหลงัคือ แมว้่าตาํนานพื&นเมืองเกือบทุกแห่งในภาคเหนือ

กล่าวถึงกลุ่มคน ทั&งลวัะ และละวา้เป็นประชากรของเมือง ก่อนพวกไต ไท จะเขา้มามีอาํนาจเกือบทั&งสิ&น ขอ้สังเกตบาง

ประการเกี2ยวกบัคนกลุ่มนี& คือ วรรณกรรมลา้นนาโดยทั2วไปมิไดก้ล่าวถึงพวกเขาในฐานะที2เป็นประชากรของเมือง อาทิ 

นิราศหริภุญไชย ซึ2 งแต่งขึ&นในช่วงพุทธศตวรรษที2 20 กล่าวถึงคน “ไทย เมง ม่าน เงี& ยว” (ศรีศกัร, 2545: 337) ซึ2 งอาจ

อธิบายไดว้า่วรรณกรรมเหล่านี& เขียนขึ&นโดยกลุ่มคนไท และมีนยัของการมองวา่พวกลวัะ ละวา้ เป็น “คนอื2น” เป็นคนป่า

คนดอยที2ไม่สามารถผนวกกลืนเขา้มาเป็นส่วนหนึ2 งของวฒันธรรมไทได ้อยา่งมากก็คือการเรียกเก็บส่วย2 (วราภรณ์, 

2561: 110) อคติต่อความเป็นชาติพนัธ์ุแบบหยุดนิ2ง ยงัสัมพนัธ์กบัประเด็นการศึกษาชาติพนัธ์ุในปัจจุบนั กล่าวคือผู ้

ศึกษามีแนวโน้มที2จะมองว่ากลุ่มคนบนที2สูงนั&น ขาดการปรับตวัและการติดต่อกบัสังคมอื2นๆ ทาํให้ชีวิตและความ

เป็นอยู่ลา้หลงั ไม่พฒันา และจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาไปในทิศทางเดียวกบัคนกลุ่มอื2น โดยเฉพาะอย่างยิ2งการใช้

รูปแบบชีวิตของคนที2ลุ่มเป็นมาตรฐาน 

ในความเป็นจริงกลุ่มคนที2มีสงัคม วฒันธรรม ในพื&นที2ดอน พื&นที2สูง ทาํเกษตรกรรมแบบไร่หมุนเวียน ไม่ไดมี้

เฉพาะกลุ่มลวัะ ละวา้ เท่านั&น ยงัมีคนกลุ่มอื2นอีก อาทิ กะเหรี2ยง และหากนบัชาติพนัธ์ุอื2นที2เคลื2อนยา้ยเขา้มาในระยะเวลา

อนัใกลก้็มีอีกหลากหลายชาติพนัธ์ุ อยา่งไรก็ตามคนลวัะ ละวา้ มิไดห้ายไป พวกเขายงัคงสืบทอดสังคม วฒันธรรมของ

ตนเองต่อมา ในงานวิจยัของฉวีวรรณ และคณะ (2555: 83, 102) ซึ2 งใชค้าํว่า ลเวือะ แทนกลุ่มสังคม วฒันธรรม ที2รวม

เอาลวัะ ละวา้ไว ้ไดศึ้กษาพื&นที2ที2สนันิษฐานวา่เป็นศูนยก์ลางของแหล่งวฒันธรรมลเวือะ คือ บางส่วนของพื&นที2อาํเภอแม่

ลานอ้ย อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ2 งพบว่ามีความหลากหลาย

ของความเชื2อและพิธีกรรมของลเวือะอยูม่าก โดยเฉพาะความเชื2อเรื2องผี การเลี&ยงผีของลเวือะในที2ต่างๆ การผสมผสาน

ทางวฒันธรรมเขา้กบัคนกลุ่มอื2นและศาสนา กล่าวให้ถึงที2สุดแลว้ องค์ความรู้เกี2ยวกบัคนกลุ่มนี& ยงัมีอยู่น้อยมากใน

 
2 ดงัปรากฏบนัทึกของชาวต่างชาติ วา่คนกลุ่มนีFอาศยัอยูบ่นพืFนทีKสูง และเสียส่วยเหลก็ใหก้บัเชียงใหม่ พวกเขายงัเป็นคนฝึกชา้งและเลีFยงชา้งไวใ้ชง้าน

อีกดว้ย (Farrington, 2004: 41) (อา้งใน วราภรณ์, 2561: 110)  
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ลา้นนาคดี เรื2องราวของพวกเขามกัถูกนาํเสนอให้อยูใ่นสถานะรอง ดงัขอ้สังเกตของนิธิ (2560) ภายหลงัไดฟั้งเรื2องราว

เกี2ยวกบัละวา้และแอ่นที2เชียงตุง คนกลุ่มนี& เป็นผูส้ถาปนาและอุปถมัภพ์ระธาตุจอมดอยและตาํนานเกี2ยวกบัพระธาตุนี&

นั&นสะทอ้นการต่อตา้นทางสังคมของผูที้2อยูใ่นสถานะรอง และที2สําคญัตาํนานยงัมีคงมีชีวิต ชาวแอ่นยงัคงเป็นกาํลงั

สาํคญัของการดูแลปฏิสังขรณ์องคพ์ระธาตุ (วราภรณ์, 2561: 111) กล่าวไดว้่าแมแ้ต่พื&นที2ของการศึกษาคน ก็เป็นพื&นที2

ทางการเมืองของการแยง่ชิงความหมาย และการอธิบาย ซึ2 งการศึกษาจาํนวนมากไม่นาํไปสู่ความรู้และความเขา้ใจ หรือ

อยูบ่นฐานของการดาํรงอยูร่่วมกนัโดยเขา้ใจทั&งมิติทางประวติัศาสตร์และขอ้จาํกดัของชุดความรู้ที2มีอยูก่่อนหนา้ 

การศึกษาคนบางกลุ่มนั&น เป็นการศึกษาที2จาํกดัอยูม่าก อาทิ คนลวัะ คนละวา้ คนมุสลิม คนเชื&อสายอินเดีย คน

รัสเซีย ชาวคริสเตียน ฯลฯ ขณะที2คนลวัะ ละวา้ปรากฏในประวติัศาสตร์ลา้นนาเฉพาะบริบทก่อนการตั&งอาณาจกัร และ

แทบจะไม่มีการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านี& ในบริบทต่างๆ อีกเลย คนมุสลิม คนอินเดีย เข้ามาเป็นส่วนหนึ2 งของ

ประชากรลา้นนา และเกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมจากคนรุ่นแรกมาถึงปัจจุบนั แต่กลบัพบว่างานศึกษาเรื2องราว

ของคนกลุ่มนี& มีน้อยมาก ซํ& ามิได้ศึกษาบนฐานที2 พิจารณาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ2 งของล้านนาคดีด้วยซํ& า อาทิ 

ประวติัศาสตร์ของชุมชนมุสลิมเชียงใหม่3 เชียงราย และที2อื2นๆ สัมพนัธ์กบัลา้นนาอยา่งแนบแน่นผา่นมิติทางเศรษฐกิจ 

การคา้ ศาสนา การศึกษา และโดยเฉพาะอยา่งยิ2งในวฒันธรรมอาหาร การกิน การบริโภค ที2ยงัเป็นที2รู้จกัและเป็นที2นิยม

ในปัจจุบนั เหล่านี& คือวฒันธรรมที2ยงัมีชีวิตแต่ขาดการศึกษาอยูม่าก อนัตรายของการขาดแคลนความรู้หรือสังคมที2อุดม

ไปดว้ยความไม่รู้นั&นเป็นสิ2งที2สังคมภาคเหนือไดเ้ผชิญหนา้มาอยา่งต่อเนื2อง อาทิ ปรากฏการณ์การต่อตา้นการก่อสร้าง

มสัยดิในพื&นที2หลายจงัหวดัของภาคเหนือ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่คนในพื&นที2มีมุมมองต่อคนมุสลิมเป็นคนอื2น ขณะเดียวกนัก็

ขาดแคลนความรู้ ความเขา้ใจที2มีต่อคนมุสลิม (วราภรณ์, 2561: 109-112) ทั&งที2คนมุสลิมภาคเขา้มาตั&งถิ2นฐานและ

สัมพนัธ์กบัคนในพื&นที2ภาคเหนือมาอย่างยาวนาน ทั&งกลุ่มที2เคลื2อนมาจากตอนใตข้องจีน เป็นมุสลิมเชื&อสายจีน และ

มุสลิมจากบงัคลาเทศที2เคลื2อนเขา้มาทางพม่าตดัเขา้สู่พื&นที2ภาคเหนือทางแม่ฮ่องสอน กระทั2งตั&งชุมชนในพื&นที2แม่สะ

เรียง ขนุยวม และแม่ฮ่องสอน พวกเขาตั&งมสัยดิและทาํการคา้ บา้งแต่งงานกบัคนพื&นถิ2นทั&งไทใหญ่ และกะเหรี2ยง (วรา

ภรณ์, 2558) 

อานันท์ (2555: 241-307) ไดแ้บ่งแนวทางการศึกษาเมื2อครั& งทบทวนสถานภาพไทศึกษาของ ไวอ้ย่างน้อย 5 

แนวทางดว้ยกนั กล่าวคือ (1) การศึกษาลกัษณะดั&งเดิมทางชาติพนัธ์ุ (2) การศึกษาการแลกเปลี2ยนและการรับอิทธิพล

ทางวฒันธรรม (3) การศึกษาการเปลี2ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ (4) การศึกษาประวติัศาสตร์ของ

การผสมผสานทางชาติพนัธ์ุ และ (5) การศึกษาความเป็นตวัตนทางชาติพนัธ์ุ ซึ2 งอานนัทพ์บว่าการศึกษานั&นกระจุกอยู่

เฉพาะ 2 แนวทางแรก ส่วน 3 แนวทางหลงันั&นยงัมีการศึกษาอยูน่อ้ย นอกจากนี& อานนัทย์งัเสนอว่า การศึกษาตอ้งเนน้

การศึกษาในเชิงองคร์วมและเชิงเปรียบเทียบมากขึ&น หรือตอ้งอาศยัการศึกษาแบบขา้มศาสตร์มากขึ&น4 (วราภรณ์, 2461: 

 
3 งานศึกษาคนมุสลิมในภาคเหนือนัFนยงัมีอยูน่อ้ยมาก และเท่าทีKมีอยูก่็เป็นการรวบรวมประวติัของตระกูลโดยทายาท อาทิ งานของจีริจนัทร์ วงศลื์อ

เกียรติ ประทีปะเสน, ขนุชวงเลียงฦาเกียรติ: ทายาทเจิ>งเหอ 100 ปี คาราวานม้าต่างสู่เชียงใหม่ (เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ,์ 2549) อา้งใน วราภรณ์ 

(2561: 112) 
4 ใน “คาํนาํ” นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2553: ฉ-ช) ตัFงขอ้สงัเกตวา่ สถานภาพของความรู้ทีKถูกสาํรวจนัFนไม่ไดผ้กูติดอยูก่บั “ศาสตร์” อยา่งตายตวั เพราะอาจารย์

อานนัท ์เอาประเดน็ ไทย-ไทคดีศึกษาเป็นตวัตัFง การสาํรวจจึงครอบคลุมงานศึกษาทีKไม่อยูใ่นศาสตร์มานุษยวทิยาโดยตรงจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่ง
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112-3) ในปัจจุบนัการศึกษาและการวิจยัมีแนวโน้มที2เรียกไดว้่าขา้มศาสตร์มากขึ&น เพียงแต่ขอ้จาํกดันั&นตกไปอยู่ที2

หน่วยงานและสถาบนัทางวิชาการ ที2พยายามจะยดัความรู้เขา้กล่องสาขาวิชาต่างๆ ดงัเดิม เช่น ตอ้งระบุสาขาตั&งแต่ตน้ 

กระทั2งเมื2อจะนาํผลงานเหล่านั&นไปใชอ้า้งอิงและเสนอผลงานวิชาการกต็อ้งระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นงานวิชาการสาขาใด   

เกือบทั&งหมดที2กล่าวมา ไม่นาํไปสู่การขยายพรมแดนความรู้ และการสร้างโจทยวิ์จยัใหม่ๆ เพื2อผลกัให้องค์

ความรู้เกี2ยวกบัลา้นนาเดินต่อไปขา้งหนา้ เช่นเดียวกบัขอ้สงัเกตในบทความของอานนัท ์(2535: 35)5 เรื2อง ปัญหาและวิธี

การศึกษาประวติัศาสตร์ชนชาติไท เมื2อเกือบ 30 ปี ก่อน ยงัชวนให้คิดและกลบัมาพิจารณาหมุดหมายของลา้นนาคดีที2

ผ่านมาไดค่้อนขา้งเด่นชดั กล่าวคือ เมื2อการศึกษาลา้นนาจากเดิมนั&นมีสถานะเป็นเพียงกลุ่มวฒันธรรมอื2นในความคิด

ของกลุ่มชนชั&นนาํสยาม จนกระทั2งถูกร้อยเขา้มาเป็นส่วนหนึ2 งของการศึกษาประวติัศาสตร์ชนชาติไทราว 100 ปีมานี&  

ในช่วงของการประกอบสร้างรัฐชาติไทยราวตน้พุทธศตวรรษที2 25 กระทั2งเกิดความตื2นตวัของการศึกษาสิ2งที2เรียกว่า

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ2น ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที2 25 ถึงตน้พุทธศตวรรษที2 26 โดยคนทอ้งถิ2น ทั&งผูรู้้ พระ นกัวิชาการ 

ฯลฯ จนทาํใหล้า้นนาศึกษาเขา้ใกลสิ้2งที2เรียกวา่ สถาบนั  

ความตื2นตวัของสถาบนัอุดมศึกษาทั2วภาคเหนือ จนนาํไปสู่การตั&งสถาบนัลา้นนาคดี ศูนยล์า้นนาศึกษา และ

อื2นๆ สะทอ้นให้เห็นถึงการเติบโตและความตอ้งการผลกัดนัความรู้เกี2ยวกบัลา้นนาต่อไปขา้งหน้า ทว่าทาํอยา่งไรให้

กรอบการศึกษาลา้นนา หลุดพน้จากกบัดกัอนัเดียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทย ที2เนน้กลุ่มชนชาติไทแขนงต่างๆ วา่มีจุด

ร่วมทั&งถิ2นกาํเนิด มิติทางวฒันธรรม ภาษา ร่วมกนั คนลา้นนาในความหมายแคบนั&นเคยจาํกดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มไทโยนหรือ

ไทยวน และภายหลงัขยบัมาสู่ไทกลุ่มต่างๆ มากขึ&น อาทิ ไทลื&อ ไทเขิน ไทใหญ่ ฯลฯ แต่ก็ยงัมุ่งศึกษากลุ่มคนไท และ

วฒันธรรมของคนเหล่านี& ในฐานะที2เป็นวฒันธรรมของลา้นนา เช่นกนั ขอ้เสนอของสุจิตต ์(2530: 8-11) ก็มองว่าควร

กา้วใหพ้น้จากการศึกษา “ถิ2นกาํเนิด” และ “เชื&อชาติ” เนื2องจากเห็นวา่เป็นเรื2องเหลวไหลและอนัตราย การศึกษาเรื2องราว

ของคนกลุ่มต่างๆ ในลกัษณะของการผสมผสานทางวฒันธรรม โดยอาศยัพื&นที2ลุ่มนํ&าสาํคญั อาทิ ลุ่มแม่นํ&าโขง ลุ่มแม่นํ&า

สาละวิน ลุ่มแม่นํ& าแดง ลุ่มแม่นํ& าเจา้พระยา รวมถึงการใชร่้องรอย หลกัฐานทางโบราณคดีน่าจะเป็นทางออกที2ดีต่อ

ทิศทางการศึกษาเรื2องของคน (วราภรณ์, 2561: 114-5) ขอ้เสนอดงักล่าวมีความเป็นไปไดอ้ย่างยิ2งและสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะชีวิตทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของผูค้น และหากนักศึกษา ผูส้นใจขยบักรอบการศึกษา

ออกไปจากทิศทางเดิม ไปสู่คาํถามใหม่ๆ งานศึกษาชีวิตคนกลุ่มต่างๆ ยงัมีเรื2องใหค้น้ควา้อีกมาก 

เช่นเดียวกนักบัขอ้เสนอของอานนัท ์(2535: 37-45) ที2ตอ้งการให้ขยบัจากการมุ่งศึกษาวฒันธรรมของกลุ่มชน

ชาติไท มาเป็นการศึกษาประวติัศาสตร์ของการผสมผสานทางวฒันธรรม อนัจะเป็นการขยายขอบเขตของการศึกษามิติ

ทางวฒันธรรมออกไปและไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะการศึกษาโดยนกัประวติัศาสตร์เท่านั&น ดงัปรากฏผ่านงานศึกษาของจิตร 

ภูมิศักดิk  (2544) ศรีศักร วลัลิโภดม (2545) เอ็ดมันด์ ลีช (Edmund Leach) (Tambiah, 2002) และคนอื2นๆ การศึกษา

 
ยิKงสถานภาพความรู้ทางสังคมศาสตร์ (ยกเวน้เศรษฐศาสตร์) เกีKยวกบัสังคม และวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะลา้นนา และอาจารยนิ์ธิยงัเห็นวา่งานชิFนนีF

ช่วยวางมาตรฐานของการวิจารณ์งานทางวิชาการทีKดี คือเป็นการประเมินสถานภาพของประเด็นความรู้ทีKหนงัสือเล่มนัFนกล่าวถึง เพืKอชีFวา่งานชิFนนัFน

ไดช่้วยขยายหรือเปลีKยนแนวทางของความรู้ในเรืKองนัFนๆ อยา่งไรหรือไม่ (วราภรณ์, 2561: 113) 
5 อานันท์เคยนําเสนอบทความชิFนนีF ต่อทีKประชุมทางวิชาการประจาํปีของสมาคมประวติัศาสตร์ฯ เมืKอวนัทีK 28 มกราคม 2532 ณ โรงเรียนสาธิต 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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ทาํนองนี& จะช่วยให้เห็นภาพของการผสมผสานทางวฒันธรรมที2ไม่จาํกดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มคนไท ยิ2งไปกว่านั&นอานนัทย์งั

เสนอใหห้นัไปศึกษาประวติัศาสตร์จากพิธีกรรมและความเชื2อ ทั&งนี&กเ็นื2องมาจากงานศึกษาประวติัศาสตร์ชนชาติไทมกั

เริ2 มตน้ในยุคของการสร้างอาณาจกัร อนัเป็นยุคที2พุทธศาสนาได้เขา้มามีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี& ค่อนขา้งมาก จึงเป็น

การศึกษาที2ตดัตอนเรื2องราวของสังคม และความเชื2อของผูค้นที2มีอยูก่่อนหนา้นั&น การศึกษาทาํนองนี&มกัปฏิเสธเอกสาร

กลุ่มตาํนาน หรือหลกัฐานอื2นที2ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัที2อานนัทวิ์เคราะห์วา่ “หลกัฐานประวติัศาสตร์ประเภทความ

เชื2อนี&  มกัจะถูกเก็บรักษาไวค่้อนขา้งมั2นคงในรูปของพิธีกรรม” การรักษาพิธีกรรมต่างๆ ไวห้รือกระทั2งการปรับเปลี2ยน

พิธีกรรมในแต่ละยคุสมยัจึงมีนยัสาํคญั และเชื2อมโยงมาสู่ขอ้เสนอของอานนัทใ์นประเด็นถดัมาคือ การศึกษาเกี2ยวกบั

พฒันาการทางสังคม ทั&งนี& อานนัทต์ั&งขอ้สังเกตว่าส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัพลงัทางความคิดหรืออุดมการณ์กบัพลงั

ทางสังคมผ่านการจัดองค์กรทางสังคม ซึ2 งพลังทั& งสองด้านมิได้แยกจากกัน  (วราภรณ์ , 2561: 115-6) หากนัก

ประวติัศาสตร์กา้วขา้มพรมแดนเอกสารไปสู่การศึกษาพิธีกรรมเช่นเดียวกบันกัมานุษยวิทยา กน่็าจะนาํพาผูอ่้านเขา้ไปสู่

ความคิด ความรู้สึก และความเชื2อของผูค้นในถิ2นฐานแถบนี& อีกมาก   

 ลกัษณะพหุสงัคม (plural society)  

 ลกัษณะของพหุสังคมที2สัมพนัธ์กบับริบทของสังคม เศรษฐกิจ ช่วงคริสตศ์ตวรรษที2 19 ในช่วงเวลาดงักล่าว 

เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ บวกกบันโยบายทางการเมืองของรัฐบาลอาณานิคม ที2แบ่งแยกกลุ่มคน ชาติพนัธ์ุต่างๆ 

ออกจากกนั อยา่งไรกต็าม นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมที2ถูกนาํมาปรับใชใ้นพื&นที2ต่างๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นาํมา

สู่การเคลื2อนยา้ยแรงงาน ซึ2 งมีลกัษณะของการจดัการตามชาติพนัธ์ุ อาทิ การขยายตวัของนายทุนอินเดีย และจีน นาํมาซึ2ง

การนาํเขา้แรงงานอินเดียและจีนไปพร้อมกนั เกิดการตั&งชุมชนตามชาติพนัธ์ุในพื&นที2เศรษฐกิจ และการแบ่งชั&นทาง

เศรษฐกิจ สงัคมตามชาติพนัธ์ุดว้ยในเวลาเดียวกนั  

 แน่นอนวา่ความตึงเครียดทางชาติพนัธ์ุยงัไม่นาํไปสู่ความขดัแยง้ที2รุนแรง ตราบเท่าที2รัฐบาลอาณานิคมยงัคงมี

อาํนาจนํา ทว่าภายใตส้ภาวะและแรงกดดนัเช่นนี& เอง ที2นํามาสู่ความรุนแรงในเวลาต่อมา การก่อรูปของขบวนการ

ชาตินิยมในที2ต่างๆ  

6.3.1 กระบวนการก่อรูปของความเป็นชาติ 

 ลกัษณะพหุสังคมที2เกิดขึ&นกบัสังคมภายใตร้ะบอบอาณานิคม ในเวลาต่อมาคือการต่อสู้เพื2อปลดแอกชาติของ

ตวัเองจากระบอบอาณานิคม ซึ2 งเป็นปรากฏการณ์ร่วมของชาติต่างๆ ทั&งที2เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชีย และที2อื2นๆ 

กรณีของสยาม เกิดการเปลี2ยนแปลงสถานะของหวัเมืองอยา่งลา้นนาขึ&นอยา่งมีนยัสาํคญั เนื2องจากสยามเริ2มนาํรูปแบบ

และวิธีการจดัการปกครองตามแบบของอาณานิคมมาใชใ้นการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ในพื&นที2

เหล่านั&น  

 มิติที2ชวนให้พิจารณาคือ ความพยายามสร้างชาติ ผา่นการนาํเสนออตัลกัษณ์ไทย ความเป็นไทย และการกลืน

กลายความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุเขา้มาเป็นส่วนหนึ2งของความเป็นไทย ซึ2 งใชเ้วลายาวนาน มีการปฏิรูปทางการศึกษา 

ศาสนา และลทัธิ ธรรมเนียมต่างๆ ชาติพนัธ์ุที2เคยมีลกัษณะเฉพาะถิ2น ไดรั้บการอธิบายผ่านกระบวนการสร้างองค์

ความรู้โดยชนชั&นนําสยาม เช่น การสร้างองค์ความรู้เกี2ยวกับลา้นนาผ่าน “พงศาวดารโยนก” ซึ2 งค่อนขา้งประสบ
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ความสาํเร็จในแง่ที2ทาํให้ประวติัศาสตร์ในภูมิภาคอื2นเขา้มาเป็นส่วนหนึ2งของประวติัศาสตร์ชาติ ผูค้น ชาติพนัธ์ุอื2น ได้

เขา้มาเป็นส่วนหนึ2งของพลเมือง ประชากรสยามหรือไทยในเวลาต่อมา 

 กล่าวไดว้า่ กระบวนการที2ทาํใหอ้ตัลกัษณ์พื&นถิ2นค่อยๆ หายไป จนแทบหมดความสาํคญั อาทิ การหา้มใชภ้าษา

ถิ2นทั&งในการพูดและเขียนในพื&นที2สาธารณะ พื&นที2ราชการ นาํมาสู่การต่อตา้นและการรื& อฟื& นในเวลาต่อมา ซึ2 งถือเป็น

แรงเหวี2ยงอนัเกิดขึ&นจากการคน ชาติพนัธ์ุเริ2มรู้สึกไร้ราก ทั&งไม่สามารถเชื2อมโยงตวัเองเขา้กบัอตัลกัษณ์แห่งชาติ ครั&นจะ

หนัไปหาอตัลกัษณ์พื&นถิ2น กก็ลบัเป็นสิ2งที2ขาดองคค์วามรู้ ต่อไม่ติดกบัรากเหงา้ของตนเอง  

 และดงัที2ไดน้าํเสนอไวแ้ลว้ในบทที2 5 ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ2น ที2กล่าวถึงแนวพินิจต่างๆ ในการศึกษา อนัเป็นผล

พวงของการแสวงหาอตัลกัษณ์ถิ2น 

6.3.2 การศึกษาคนผา่นอตัลกัษณ์ถิ2น 

ความพยายามคน้หารากเหงา้ที2เชื2อวา่มีอยูจ่ริง และสามารถทาํใหก้ลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั& งหนึ2ง ผา่นการรื&อฟื& น

ในรูปแบบต่างๆ อยา่งไรกต็าม รัฐไทยกป็รับตวัต่อความเปลี2ยนแปลงเช่นนี&  และมีปฏิกิริยาต่อการต่อตา้น โดยการผนวก

กลืนความเป็นทอ้งถิ2นเขา้มาเป็นส่วนหนึ2งของชาติ รัฐเป็นทั&งผูส้นบัสนุนและส่งเสริม ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบการศึกษา 

การสร้างองค์ความรู้ การจดัแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ2ง การท่องเที2ยวเชิงวฒันธรรม ที2 เร่งเร้าให้เกิดการรื& อฟื& นและ

แสดงอตัลกัษณ์พื&นถิ2นอยา่งเขม้ขน้ ซึ2 งพอจะสรุปลกัษณะของการศึกษาคนผา่นอตัลกัษณ์ถิ2นไดด้งันี&  

1) การศึกษาคนในทอ้งถิ2นภายใตบ้ริบทของความขดัแยง้ทางชาติพนัธ์ุดว้ยกนัเอง และความขดัแยง้ระหว่าง
ชาติพนัธ์ุกบัรัฐ อนัเนื2องมาจากบริบททางเศรษฐกิจที2เร่งใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งเขม้ขน้ ลกัษณะของ

การศึกษาชาติพนัธ์ุภายใตเ้งื2อนไขเช่นนี&  จะพิจารณาความเป็นชาติพนัธ์ุที2มีการปรับตวั และประกอบ

สร้างอตัลกัษณ์ขึ&นมาภายใตเ้งื2อนไข บริบทหนึ2ง อาทิ งานศึกษาคนมง้ที2ปรับตวักบัระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 

นาํไปสู่ความเปลี2ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรมของคนมง้เอง มิติหญิงชาย และอื2นๆ  

2) ศึกษาความเคลื2อนไหวของผูค้น ผา่นมิติทางวฒันธรรม และภาษา ทาํให้เขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนาโดย

ไม่ติดกบัดกัเรื2องรัฐชาติ ปัจจุบนัเริ2มปรากฏงานวิจยัที2ศึกษาชุมชนของคนลา้นนาที2อาศยัอยู่ในประเทศ

พม่า ทว่ายงัพยายามเสนออตัลกัษณ์บางประการ เพื2อบ่งชี& ว่าพวกเขาคือคนลา้นนาที2อาศยัอยูใ่นพม่า ทั&ง

เรื2องอาหาร วิถีชีวิต ฯลฯ 

3) ศึกษาผ่านแนวคิดว่าความเป็นชาติพันธ์ุล้วนเป็นสิ2 งที2 เคลื2อนไหว เปลี2ยนแปลง ทําให้การศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนาในมิตินี&  มีเรื2องใหศึ้กษาไม่รู้จบ อาทิ การศึกษาวฒันธรรม และภาษา ในฐานะที2เป็น

ปฏิบติัการทางสงัคม การเมือง มองวา่ผูค้นสามารถสร้างสรรคขึ์&นใหม่ได ้ดว้ยบริบทใหม่ๆ อาทิ เยาวชนที2

ตอ้งการอนุรักษ์เพลงพื&นบา้น ไม่จาํเป็นตอ้งรักษาในรูปแบบดั&งเดิมเพียงอย่างเดียว แต่ผสมผสานแนว

ดนตรีใหม่ เนื&อหา ท่วงทาํนองใหม่ๆ เพื2อเปิดพื&นที2ให้กบัคนรุ่นใหม่เขา้มา และทา้ยที2สุดกลายเป็นเพลง 

ดนตรี ที2ผูค้นในสังคมหันมาสนใจ มีชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ใช่อยู่ในพิพิธภณัฑ์ในรูปแบบของการจดัเก็บ 

หรือตั&งคาํถามต่อไดว้่า การอนุรักษคื์อการจดัเก็บ หรือการทาํให้มนัมีชีวิตต่อในชีวิตประจาํวนั; สามารถ
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นาํมาใชใ้นการพิจารณาเอกสาร หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดด้ว้ย การอนุรักษบ์างครั& งกปิ็ดกั&นการเขา้ถึง 

แทนที2จะเปิดใหมี้การเขา้ถึงไดง่้าย นาํมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

4) ศึกษาคน ชาติพนัธ์ุ ผ่านมิติทางประวติัศาสตร์ เช่น ขณะที2รัฐพยายามเขา้มาจดัระเบียบ ปกครอง และใช้

กลไกต่างๆ เพื2อทาํใหค้น ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม และภาษา อยูภ่ายใตก้รอบของชาติ มีความเป็นอนัหนึ2งอนั

เดียวกนั องคป์ระกอบเหล่านี& ก็ไม่เคยที2จะถูกจดัระเบียบหรือยอมจาํนนไดโ้ดยง่าย ทั&งนี& เพราะธรรมชาติ

ของคน ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม และภาษา เป็นสิ2งที2ลื2นไหลที2สุด เช่น คาํเมืองหลายคาํ เป็นคาํแปลมาจาก

ภาษาองักฤษ หรือภาษาอื2น วฒันธรรมการกิน อาหาร และวิธีการถนอมอาหารที2มาจากการผสมผสานทาง

วฒันธรรม เป็นตน้ 

5) ท้ายที2สุดการศึกษาคนไม่ควรเริ2มจากการสร้างอตัลกัษณ์คนลา้นนาอย่างใดอย่างหนึ2 ง เพื2อบอกว่าคน
ลา้นนา หรือคนเมืองตอ้งมีคุณลกัษณะเช่นนั&นเช่นนี&  แต่ควรนาํไปสู่ความเขา้ใจความเปลี2ยนแปลงของ

สงัคมลา้นนาในแต่ละช่วงเวลา   

 

6.4 จุลประวติัศาสตร์กบัการศึกษาคน 

 จุลประวติัศาสตร์เริ2มหันมาสนใจประวติับุคคลมากขึ&น โดยพบว่า การศึกษาบุคคลสําคญั ชนชั&นนาํนั&นมีอยู่

ก่อนหนา้นี&แลว้ ความสาํคญัของชนชั&นนาํในประวติัศาสตร์ไม่วา่จะเป็นกษตัริย ์เชื&อพระวงศ ์ขนุนาง พระสงฆ ์ลว้นเป็น

ชีวิตและบทบาทที2มิไดแ้ยกออกจากกรอบการอธิบายของประวติัศาสตร์ชาติ หรือกล่าวอีกนยัหนึ2งไดว้า่ ประวติัศาสตร์

ในแบบ general history นั&นไดใ้ห้พื&นที2กบับุคคลเหล่านี&อยูก่่อนแลว้ งานศึกษาเชิงประวติับุคคล หรืออตัชีวประวติัเป็น

เพียงการขยายภาคบทบาทของคนกลุ่มนี& ใหก้วา้งขวางและสาํคญัยิ2งๆ ขึ&นไป 

การลงลึกในรายละเอียดเพื2อศึกษาประวติัศาสตร์ทั&งหมด ทาํให้ฐานของการใช้ขอ้มูล หลกัฐาน ขยายกวา้ง

ออกไปอยา่งที2ไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ2งละอนัพนัละนอ้ยที2ไม่เคยอยูใ่นสายตาของนกัประวติัศาสตร์ กลายเป็นที2จบัจอ้ง

อยา่งจริงจงัเป็นครั& งแรก ไม่วา่จะเป็นจดหมาย บนัทึกส่วนตวั โทรเลข คาํใหก้าร รายการสินคา้ อตัชีวประวติับุคคล ฯลฯ 

เหล่านี& คือการบุกเบิกไปสู่การศึกษาสิ2งที2เรียกวา่จุลประวติัศาสตร์ทั&งสิ&น การแตกตวัของแนวทางการศึกษาเช่นนี&  มาจาก

ความสลบัซบัซอ้นของขอ้มูลที2นกัประวติัศาสตร์คน้พบไดเ้อง 

เทคโนโลยกีารพิมพแ์ละภาพถ่ายทาํให้การสร้างและการบนัทึกแพร่กระจายไปในวงกวา้ง และเปิดโอกาสให้

เกิดการพิมพป์ระวติั บนัทึกของสามญัชนเพิ2มขึ&นอยา่งมากในระยะหลงั อยา่งไรก็ตาม ย ํ&าตรงนี& ก่อนวา่งานศึกษาที2เรียก

กนัวา่จุลประวติัศาสตร์นั&นมิไดห้มายถึงการศึกษาอตัชีวประวติัของบุคคลต่างๆ แต่อยา่งใด การศึกษาชีวิตของคนนั&นถือ

วา่สาํคญัมาก แม่วา่บุคคลดงักล่าวจะมิใช่ผูที้2มีชื2อเสียง มีตาํแหน่งแห่งที2สาํคญัทั&งในอดีต ปัจจุบนั ทวา่จุลประวติัศาสตร์

หนัมาสนใจเรื2องราวในชีวิตประจาํวนัของผูค้น ทั&งวิถีปฏิบติัที2ดูเหมือนเป็นแบบแผน ดาํเนินอยูอ่ยา่งซํ& าๆ ทุกเมื2อเชื2อวนั 

จุลประวติัศาสตร์สนใจเขา้ไปดูรายละเอียด ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัสิ2งของ คนกบัสิ2งแวดลอ้ม และ

ความหมายที2คนมีใหต่้อวฒันธรรม  
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 สิ2งที2นกัประวติัศาสตร์กลุ่มนี&สนใจคือ คนเหล่านั&นใชป้ฏิบติัการในชีวิตประจาํวนัเพื2อต่อรองหรือใหไ้ดม้าเพื2อ

เป้าหมายบางประการ ดงันั&นโดยพื&นฐานของแนวพินิจนี& ย่อมตอ้งเชื2อก่อนว่า โครงสร้างทางสังคมในมิติต่างๆ มิได้

จดัการชีวิตปัจเจกไดอ้ยา่งเดด็ขาด ในทางตรงกนัขา้ม พวกเขามองหาพลงัและทางออกของปัจเจกในชีวิตประจาํวนั เมื2อ

ชีวิตคือการไขปัญหาอยูทุ่กเมื2อเชื2อวนั คือกระบวนการต่อรองกบัสิ2งที2ไม่ไดเ้ป็นไปตามความตอ้งการ หรือต่อรองกบัสิ2ง

ที2พยายามจะควบคุมชีวิตใหไ้ปเป็นในทิศทางใดทิศทางหนึ2งเสมอ  

 ตวัอย่างที2จะกล่าวถึงในหัวขอ้นี&  เป็นเรื2องราวของคนในประวติัศาสตร์ที2มิใช่บุคคลสําคญัหรือมีชื2อเสียงใน

ความหมายที2ประวติัศาสตร์แบบ general history ใหค้วามสนใจ หรือกระทั2งใหคุ้ณค่าความสาํคญั ทวา่จุลประวติัศาสตร์

กลบัพบวา่ การศึกษาชีวิตคนเหล่านี& คือกุญแจไปสู่ความเขา้ใจสังคมในประเดน็ปัญหาต่างๆ ที2ไม่อาจทาํความเขา้ใจผา่น

โครงสร้างหรือมโนทศัน์หลกัเพียงอยา่งเดียว เช่น เราไม่อาจเขา้ใจเรื2องความยติุธรรมจากการศึกษาตวับทกฎหมายที2รัฐ

หนึ2งๆ ประกาศใช ้หากเราไม่เคยทาํความเขา้ใจและมีขอ้มูลวา่ผูค้นในรัฐปฏิสมัพนัธ์กบักฎหมายเหล่านั&นอยา่งไร ในมิติ

ใด และผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายสามารถใชก้ฎหมายเหล่านั&นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด ใชอ้ยา่งเสมอภาคกบัทุกคน ทุก

กลุ่มหรือไม่ กฎหมายเขียนขึ&นในเงื2อนไขหรือบริบทเช่นใด เพราะเหตุใดกฎหมายถึงมีขอ้จาํกดัทางเพศ วยั และบางครั& ง

รวมถึงการศึกษา ตาํแหน่งแห่งที2ทางสงัคมดว้ย 

6.4.1 คนที2อยูน่อกวงของประวติัศาสตร์ 

1) ปฏิบติัการของแรงงานต่างชาติ  

คนต่างชาติที2มาขายแรงงานในสังคมภาคเหนือ จาํนวนมากเป็นกลุ่มคนที2ไม่อยูใ่นสถานะพลเมืองที2รัฐไทยให้

การรับรอง บา้งเป็นกลุ่มคนที2ไม่สามารถยนืยนัตวัตนไดอี้กวา่เป็นพลเมืองของรัฐใด เนื2องจากพวกเขาลี&ภยัทางการเมือง

จากประเทศหรือถิ2นฐานบ้านเกิดมายงัประเทศไทย หรือที2บางคนใช้คาํเรียกว่าไร้รัฐ คนกลุ่มนี& อาศยัปฏิบติัการใน

ชีวิตประจาํวนัเพื2อเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การใชสื้2อเทคโนโลยเีพื2อเชื2อมต่อหรือสร้างเครือข่ายเสมือนบนโลกออนไลน์ ใช้

ขอ้ไดเ้ปรียบในเรื2องภาษาที2มากวา่สองภาษา บา้งอาศยัเครือข่ายทางศาสนา เพื2อหลีกเลี2ยงการเผชิญหนา้กบัเจา้หนา้ที2ของ

รัฐ ในขณะเดียวกนักอ็าศยัสถานภาพที2รัฐไม่มีฐานขอ้มูลในการตรวจสอบนี&  สร้างประโยชน์ในเรื2องต่างๆ  

การศึกษาชีวิตของแรงงานต่างชาติ ซึ2 งเป็นกลุ่มคนที2อยูน่อกวงของประวติัศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวติัศาสตร์

ชาติหรือประวติัศาสตร์ทอ้งถิ2น พวกเขากลายเป็นสิ2งที2มีชีวิตที2หลุดลอยออกจากสังคม ทั&งที2ชีวิตของแรงงานเหล่านี& ใน

บางแง่มุมไม่ไดแ้ตกต่างจากคนทั2วไป พวกเขามีครอบครัวหลากหลายเพศ วยั มีความตอ้งการขั&นพื&นฐานเฉกเช่นมนุษย์

คนอื2นๆ มีความเศร้า เสียใจ ตอ้งการผอ่นคลาย แสวงหาความสุขบา้ง ตอ้งการไดรั้บความสนใจและใหค้วามสาํคญั ทวา่

ในความเป็นจริงแรงงานต่างชาติตอ้งอาศยัอยูใ่นมุมมืดของสังคม บา้งเขา้มาดว้ยกระบวนการที2รัฐไม่รับรอง พวกเขาไม่

อาจใช้กฎหมายและอา้งสิทธิk ในกระบวนการยุติธรรมไดเ้ช่นคนปกติ ซึ2 งในสถานการณ์นี& คือการเอื&อให้กลุ่มที2จอ้ง

แสวงหาผลประโยชน์บีบบงัคบัและใชแ้รงงานเหล่านี& เกิดกวา่อตัราที2กฎหมายกาํหนด เช่น การบงัคบัใชแ้รงงานเดก็ การ

บงัคบัผูห้ญิงใหข้ายบริการทางเพศโดยไม่เตม็ใจ การบงัคบัใชง้านล่วงเวลาโดยไม่จ่ายค่าจา้งอยา่งเป็นธรรม 

จากประเด็นปัญหาดงักล่าวทาํให้พบว่า การศึกษาเรื2องแรงงานนั&น มิใช่อาศยัเพียงอ่านกฎหมายและขอ้บงัคบั 

หรือสอบถามจากนายจา้งผูป้ระกอบการเพียงอย่างเดียว ชีวิตของแรงงานคนหนึ2 งสามารถสะทอ้นปัญหาในระดบั
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โครงสร้าง และยงัรวมถึงความไม่เป็นธรรมทางสงัคมไดม้ากมาย การทุจริตและการเอื&อประโยชน์ในกลุ่มผูป้ระกอบการ

และบางครั& งรวมถึงเจา้หนา้ที2ของรัฐ 

2) นกัเลงควาย 
สุมาลี พนัธ์ุยรุา (2558) ศึกษานกัเลงควายเมืองชลบุรี พบวา่คนที2ไดชื้2อวา่เป็นนกัเลงนั&นเป็นผูมี้ใจคอกวา้งขวาง 

ชอบช่วยเหลือลูกนอ้ง บริวาร มีบุคลิกกลา้ไดก้ลา้เสีย มีอิทธิพลในทอ้งถิ2น พวกเขาสร้างความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภห์ลาย

ระดับ งานชิ&นนี& ศึกษาชีวิตของจีนทองดี ซึ2 งเป็นบุคคลที2มีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครอง 2435 หรือ

เหตุการณ์เกิดขึ&นช่วงทศวรรษ 2430 จีนทองดีอาศยัฐานที2เป็นพ่อคา้และเป็นนกัเลงขยายกิจการรับซื&อขายไถ่ถอนมา้ โค 

กระบือ ใชอ้าํนาจบงัคบัไพร่ ทาส และผูร้้ายให้เขา้มาอยูใ่นอาํนาจตน เพื2อให้คนเหล่านี&ทาํหนา้ที2ไปลกัโค กระบือ อีก

ทอดหนึ2 ง จีนทองดียงัมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้นายชั&นผูใ้หญ่ มีการส่งของกาํนนั บรรณาการไปถวายเป็นเนือง เมื2อ

เจา้นายลงพื&นที2ก็ตอ้นรับอยา่งดี และสร้างสายสัมพนัธ์กบันกัเลงถิ2นอื2น อาทิ เมืองแกลง ระยอง บางละมุง พนสันิคม 

ฉะเชิงเทรา พฤติกรรมของจีนทองดีก็มีหลายดา้น ทั&งการบงัคบัข่มขู่ผูอื้2น และปกป้องช่วยเหลือคนที2ยอมอยูใ่นอาํนาจ

ตน  

ชีวิตของจีนทองดี ทาํใหเ้ห็นภาพสงัคมไทยสมยัรัชกาลที2 5 ในดา้นที2ต่างออกไปจากเดิม เช่นเดียวกบัการศึกษา

ชีวิตของขุนโจร และผูมี้อิทธิพลในทอ้งถิ2นหลายแห่งที2พบว่า คนเหล่านี& มีส่วนสําคญัในการเชื2อมต่ออาํนาจรัฐเขา้กบั

ทอ้งถิ2น บา้งไดรั้บการวา่จา้งและไดรั้บการแต่งตั&งใหเ้ป็นผูน้าํในการปราบปราบโจรผูร้้ายเสียเอง เนื2องจากรัฐไม่มีกาํลงั

เพียงพอ ซํ& ายงัไม่อาจเขา้ใจหรือประเมินความเคลื2อนไหวที2เกิดขึ&นในระดบัทอ้งถิ2นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กลไกทางกฎหมายก็

มิไดศ้กัดิk สิทธิk หรือมีประสิทธิภาพแต่อยา่งใด บางครั& งในทอ้งถิ2นยงัตอ้งการกลไกภายในในการจดัการมากกว่าความ

ตอ้งการอาํนาจที2มาจากฝ่ายรัฐ 

การขยายตวัของการคา้ในแถบพื&นที2ภาคกลาง โดยเฉพาะอยา่งยิ2งการคา้ปศุสตัวใ์นบริบทที2การเลี&ยงปศุสตัวเ์พื2อ

การคา้ยงัไม่ขยายตวั เมื2อปริมาณความตอ้งการของตลาดมีมาก ทาํให้เกิดการลกัขโมยววั ควาย ชา้ง มา้ อยูบ่่อยครั& ง ซึ2 ง

ในช่วงเวลาดงักล่าวจะพบวา่ พวกผูมี้อิทธิพลและสร้างฐานะขึ&นมาจากผลประโยชน์ทางการคา้เหล่านี&  มกัจะไดรั้บการ

ยกเวน้จากเจา้หนา้ที2ของรัฐ เนื2องจากพวกเขาสร้างความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภก์บัพวกเจา้นายและขา้ราชการชั&นสูง เป็นตน้ 

ตวัอย่างหลกัฐานใน เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที; 5 มหาดไทย กล่าวถึง เรื; องซืDอโคกระบือ ม.ค.90 

(2414)วา่  

“มร.นุมนัผูว้า่การแทนกงสุลองักฤษ แจง้ความมายงัพระเจา้ภูธราภยัฯ ที2สมุห์นายก ดว้ยรายความตอ้ง

ซู่ซื&อกระบือผูร้้ายที2เมืองสุพรรณนั&น ให้เจา้เมืองกรมการมีหมายประกาศจงแข็งแรงว่า ถา้ผูใ้ดจะซื&อโคซื&อ

กระบือ ก็ให้มาบอกกาํนนักรมการจงทุกราย ถา้ผูซื้&อผูข้ายไม่ไดม้าบอกกรมการกาํนนั เจา้ของโคและกระบือ

ไปพบปะจาํไดว้่าเป็นของตวัแน่แลว้ ก็ให้เจา้เมืองกรมการ ถามผูซื้&อว่าซื&อมาจากใคร ราคาเท่าไร ให้ตอ้งซู่

นาํไปหาผูข้าย ถา้ไดต้วัผูร้้ายแลว้ กใ็หเ้ร่งเงินค่ากระบือใหต้อ้งซู่ ถา้ตอ้งซู่นาํตวัผูข้ายไม่ไดก้ใ็หส่้งตวัตอ้งซู่เขา้

มากรุงเทพฯ” 
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หรือในเรื2อง มิสเตอนอกซ์เอเยนและกงสุลเยนิราลอังกฤษ มีหนังสือทูลสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ

บาํราบปรปักษ์ เรื; องพวกปล้นหนีเข้ามาเชียงใหม่ พ.ค.97-เม.ย.97 (2421)  

“จากหนงัสือของมิสเตอนอกซ์เอเยนและกงสุลเยนิราลองักฤษ เล่าว่ามองสอยเจ บุตรมองแซกอ คน

ในบงัคบัองักฤษ ยื2นหนงัสือมามีใจความว่าเขาไดให้พวกลูกจา้งกบัชา้งทาํการไม ้เมื2อเลิกงานแลว้ปล่อยชา้ง

เลี& ยงไว ้3 ช้าง มีผูร้้ายมาลกัเอาช้างทั&ง 3 ไป คือช้างพลาย 1 ราคา 1800 แถบ ช้างพงัใหญ่ 1 ราคา 1000 แถบ 

ชา้งพงัเล็ก 1 ราคา 700 แถบ เขาให้พวกลูกจา้งติดตามก็รู้ว่าชา้งทั&งสามอยูใ่นมือ พยาอุตรการโกสนกรมการ

เมืองพิไช โดยพยาอุตรการโกสนเอาชา้ง 2 ชา้งแบ่งแลกเปลี2ยนไวก้บัหลวงจนัอดัชาซึ2 งอยูเ่มืองเถิน เขาไดไ้ป

ร้องต่อเจา้เมืองเถิน เจา้เมืองไดส้อบสวนและอายดัช้างทั&งสองไว”้ อีกฉบบัก็เล่าว่า “เขาให้ลูกจา้ทาํไมที้2ป่า

คลองสวนมาก เลิกงานแลว้ปล่อยชา้งเลี& ยงอยู่ มีผูร้้ายมาลกัเอาชา้งพลายของเขาไปชา้งหนึ2 ง เป็นราคา 1600 

แถบ เมื2อสืบดูจึงรู้วา่ชา้งพลายของเขานี&  พยาอุตรการโกสนกรมการเมืองพิไชขายให้งะจนันะตอ้งซู่ ที2อยูเ่มือง

เถินเป็นเงิน 800 แถบ ขอใหมี้การสอบสวนเรื2องนี& ”  

 

มิสเตอกลู ์ผูว้า่การแทนไวเยนกงสุลเยนิราลองักฤษ ทูลแจง้ความมายงัพระบาํราบฯ วา่ “ษาละซคัแขก

คนในบงัคบัองักฤษมาฟ้องว่า ศกัราช 1236 (2417) พี2นอ้งแขกสองคนเอาเพชรและพลอยมาขายที2แขวงเมือง

เถิน แลว้พวกบ่าวของเจ้าวังนา หนานมงัคะละ หนานมอ เมืองเถินปลน้ฆ่าแขกพี2นอ้งเขาตายทั&งสองคน แลว้

เก็บเอาของไปรวมราคาเงิน 9100 รูปี  การตดัสินความให้ชาํระเงนคืนแค่ 2700 รูปี พอถึงเวลาจริงจ่ายให้แค่ 

2000 รูปี พอมาทวงอีก 700 รูปีหลายครั& งกไ็ม่ได ้จึงขอใหมี้การชาํระความเรื2องนี& ” 

 

ในปี พ.ศ.2431 “มร.ฟอเรนซ์ฯ แจง้ความมายงัพระยาพิพฒัโกษาราชทูลฉลองกรมท่า ดว้ยนายร้อยคาํ

โบ นายร้อยอินตะ คนในบงัคบัองักฤษ ร้องวา่ ลูกจา้ง 20 คน ไล่กระบือ 1000 ตวั โคต่าง 252 ตวั บรรทุกสินคา้

ต่างๆ ออกจากเมืองกะลาสินมา ถูกปลน้โคกระบือ 64 ตวั โคต่าง 96 ตวั กบัทรัพยสิ์นต่างๆ ไปหมดสิ&น” 

 

3) คดีฆาตกรรมมองโปงยะ และความรักระหวา่งเจา้นายลา้นนากบัคนพม่า  
เรื2องราวนอกวงประวติัศาสตร์ ยงัรวมถึงเรื2องของเจา้นายที2ประวติัศาสตร์ไม่อยากบนัทึกหรือเปิดเผย เช่นจาก

บนัทึกเรื2อง ผู้ร้ายฆ่ามองโปงยะตาย เชียงใหม่, พ.ย.-ม.ีค.100 (2424)  

“บอกพระยาราชเสนาขา้หลวงเมืองนครเชียงใหม่ เรื2องมีคนทุบตีมองโปงยะคนพม่าในบงัคบัองักฤษ 

ตายเอาศพไปฝังไวริ้มประตูชา้งเผอืงเมืองเชียงใหม่ เมื2อขดุศพขึ&นดูกพ็บวา่ศพเปื2 อยเน่าแลว้ จาํหนา้ไม่ได ้น่าจะ

ตายได ้5-6 วนัแลว้ มร.ติวินไดย้ื2นฟ้องคดีมองโปงยะที2ศาลต่างประเทศวา่มองโปงยะเป็นคนในบงัคบัองักฤษ มี

หนังสือเดินทางสําหรับตวั ตั&งบา้นเรือนอยู่แขวงเมืองมระแมรต์(มะละแหม่ง) เดินทางเขา้มาซื&อชา้งที2เมือง

เชียงใหม่ เดินทางเขา้มาทางเมืองแม่ฮ่องสอน และไดพ้บกบัมองเมยินโมย มองเมยินโมยฝากหนังสือให้เจา้
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อุบลวนันา6ฉบบัหนึ2ง เมื2อเจา้อุบลวนันาไดรั้บหนงัสือแลว้ จึงบอกวา่มีแผลที2แกม้ถามมองโปงยะวา่รักษาใหไ้ด้

หรือไม่ มองโปงยะวา่เคยรักษาหายอยูบ่า้ง มองโปงยะกเ็ขา้ออกบา้นเจา้อุบลวนันาหลายครั& ง แต่ครั& งสุดทา้ยใน

เวลากลางคืนและมีคนทุบตีมองโปงยะตาย บุคคลที2ตกเป็นจาํเลยไดแ้ก่ เจา้อุบลวนันา เจา้สิงคาํบุตรเขยเจา้อุบล

วนันา และเป็นบุตรเจ้าราชบุตร และบ่าวอีก 7 คน กับมองโพพม่าคนในบังคับอังกฤษ ที2 ติดคุกอยู่เมือง

เชียงใหม่ถูกกล่าวหาวา่มีส่วนรู้เห็นดว้ย รวมจาํเลย 10 คน” 

 

เรื2องนี&พระยาราชเสนาไดรั้บมอบหมายใหมี้การสอบสวนและชาํระความที2เชียงใหม่เมื2อไดน้าํเรื2องราวทั&งหมด

กล่าวกบัเจา้นครเชียงใหม่ เจา้ทิพเกษรทราบเรื2องโดยถี2ถว้นกรู้็ความวา่เดิมเจา้อุบลวนันาทาํความชอบหลายครั& ง และเคย

ตอ้งโทษจาํตรวนเพราะไปมีชูรั้กกบัพม่ามีชื2อคนหนึ2 ง จนภายหลงัเจา้อุบลวนันาขอทาํหนงัสือสัญญาทานบล เจา้นคร

เชียงใหม่จึงปล่อยตวัไป ต่อมาหมองทูลจ่อนายร้อยไมข้อนสักเมืองมะละแหม่ง เขา้มาที2เมืองเชียงใหม่ มองโปงยะเป็น

ลูกจา้งตามมองทูลจ่อเขา้มาอยูเ่ชียงใหม่ เขา้ออกบา้นเจา้อุบลวนันาเนืองๆ เมื2อเจา้นครเชียงใหม่กบัเจา้ทิพเกษรทราบ

เหตุการณ์ก็กาํชบัให้เจา้สิงคาํบุตรชายตรวจตราเรื2องโจรผูร้้าย และกีดขวางมองโปงยะดว้ย มองโปงยะนั&นตั&งบา้นเรือน

อยูใ่นกาํแพงเมืองริมประตูชา้งเผอืก มีผูร้้ายเอาไฟเผาเรือนมองโปงยะ เจา้อุบลวนันาโกรธหาวา่เจา้นายเมืองเชียงใหม่ข่ม

เหงมองโปงยะ ตอนนั&นมองโปงยะยงัไม่มีหนงัสือสาํหรับตวั เจา้อุบลวนันาจดัชา้งสองชา้งกบัคน 6 คน พามองโปงยะ

กลบั เมื2อมองโปงยะขอหนงัสือสาํหรับตวัที2เมืองมะละแหม่งแลว้กก็ลบัมาเชียงใหม่อีก เจา้อุบลวนันาไดซื้&อเรือนใหม้อง

โปงยะที2ประตูท่าแพ มองโปงยะไปมาหาสู่เจา้อุบลวนันาเสมอ วนัหนึ2งมองโปงยะขดัสนเงินจะเล่นถั2วเล่นโป ขอยมืเงิน

เจา้อุบลวนันา แต่เจา้อุบลวนันาไม่ให้เพราะเคยให้ไปหลายครั& งแลว้ มองโปงยะโกรธเอาเทา้ถีบเจา้อุบลวนันา เจา้สิงคาํ

บุตรเขยเห็นเหตุการณ์ไม่พอใจจบัดาบจะฟันมองโปงยะ มองโปงยะชกัมีดซุยออกมาต่อสู้กนั เจา้อุบลวนันาระงบัเหตุไป

ไดค้รั& งหนึ2 ง บุตรสาวเจา้อุบลฯ นาํความแจง้กบัเจา้นครเชียงใหม่ เจา้ทิพเกษร เจา้ราชบุตร เรื2 องนี& สร้างความอบัอาย

ใหก้บัเครือญาติของเจา้อุบลวนันา เจา้ราชบุตรจึงกาํชบัใหเ้จา้สิงคาํดูแลคุม้ อยา่ใหม้องโปงยะเขา้ไปอีก ภายหลงัวนัหนึ2ง

มองโปงยะแอบปีนหนา้ต่างเรือนเขา้ไปเวลากลางคืน บ่าวเฝ้าเรือนเห็นเหตุการณ์ก็รุมจบัตวัต่อสู้กนั จนมองโปงยะตาย 

จึงเอาศพไปฝังไวแ้ละไม่ไดบ้อกใหเ้จา้อุบลฯ รู้ 

 
6 เจา้อุบลวรรณา เป็นธิดาองคเ์ล็กสุดของพระเจา้กาวิโลรสสุริยวงศ ์เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ องคที์K 6 กบัเจา้อุษา เป็นขนิษฐาร่วมอุทร กบัแม่เจา้ทิพ

เกสร หรือเป็นเจา้น้าผูอุ้ปการะเจา้ดารารัศมีตัFงแต่ท่านยงัเยาวว์ยั เรืKองราวของเจา้อุบลวรรณาไม่ปรากฏในประวติัศาสตร์ลา้นนา ทัFงในฐานะบุคคล

สาํคญัหรือมีบทบาทใดทีKโดดเด่น ทัFงทีKชีวิตของท่านมีความน่าสนใจหลากหลายแง่มุม การเป็นบุคคลนอกวงประวติัศาสตร์นัFนมาจากสถานะทีKเป็น

หญิง ซึK งไม่ค่อยไดรั้บการเขียนถึงมากเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ ทวา่ชีวติของท่านยงัแตกต่างจากหญิงลา้นนาในขนบทัKวไป และความสามารถยงัเก่งเกินบุรุษ 

นัKนอาจทาํใหเ้รืKองราวและชีวิตของท่านกลายเป็นสิKงทีKถูกทาํใหเ้ลือนหายไปอยา่งน่าเสียดาย ทัFงความสามารถในทางธุรกิจกบัชาวต่างประเทศในสมยั

รัชกาลทีK 5 ทีKมีความโดดเด่น ทัFงการคา้ไมแ้ละมีกิจการไมม้ากมายทีKทาํให้ไดผ้ลประโยชน์จากค่าตอไม ้ท่านยงัเขา้ร่วมธุรกิจในยคุบุกเบิกทัFงโรงงาน

ทอผา้ โรงงานทาํเครืKองเงิน โรงงานแกะสลกัไม ้โรงตม้เหลา้ ฯลฯ  เป็นเจา้นายคนหนึK งทีKชาวต่างชาติเขียนถึงในคราวมาเยือนเชียงใหม่ ทัFงฮอลล ์      

ฮลัเลตต ์และศาสนาจารย ์แดเนียล แมคกิลวารี ขอ้มูลออนไลน ์https://th.wikipedia.org/wiki/เจา้อุบลวรรณา  
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เรื2องราวอนัเป็นเกลด็นอกประวติัศาสตร์เกี2ยวกบัชีวิตของเจา้อุบลวรรณาในเอกสารของสยาม จดัเก็บไวที้2หอ

จดหมายเหตุแห่งชาตินี&  ถูกจดัไวใ้นหมวดหมู่ของปัญหาทั2วไปที2ฝ่ายราชการรายงานให้ทางชนชั&นนําสยามทราบ 

อยา่งไรกต็าม เนื2องจากเจา้อุบลวรรณามีความใกลชิ้ดกบัเจา้ดารารัศมี พระชายาองคห์นึ2งในรัชกาลที2 5 เรื2องราวของท่าน

น่าจะเป็นที2กล่าวถึงอยู่บา้ง และดว้ยความที2ท่านมีบทบาทโดดเด่นหลายประการ เจา้อุบลวรรณาน่าจะเป็นตวัแบบที2

สาํคญัในการที2เจา้ดารารัศมีใชเ้ป็นแนวทางในการเคลื2อนไหวการเมืองวฒันธรรมของลา้นนาในเวลาต่อมา ทั&งเรื2องการ

ปฏิรูปดนตรี การฟ้อนรํา และอื2นๆ  

4) พระยาพรหมโวหาร กวีเอกของลา้นนา 
ไพฑูรย ์พรหมวิจิตร(2529) เรียบเรียงผลงานและประวติัของพระยาพรหมโวหารจากที2มีผูเ้ขียนไวก่้อนหน้า

หลายสาํนวน ประวติักล่าวไวว้า่ เขาเกิดเมื2อ พ.ศ.2345 เป็นชาวอาํเภอเมือง ลาํปาง บิดาชื2อ แสนเมืองมา ขา้งฝ่ายพอ่มีเชื&อ

สายของราชตระกลูเจา้เจด็ตน ส่วนมารดาชื2อ จนัทร์เป็ง และมีนอ้งชายคนเดียวชื2อบุญยงค ์เมื2อเป็นเดก็ บิดาพาไปฝากไว้

กบัเจา้อาวาสวดัสิงห์ชยั ใกลบ้า้น พรหมินท(์ชื2อเดิมของพระยาพรหมโวหาร) ไดเ้รียนตวัลา้นนา สวดมนต ์หดัเทศน์ จน

อายุ 17 ปี 2362 ไดบ้รรพชาเป็นสามเณร และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าสามเณรทั&งหมด เมื2ออายุครบเกณฑ์ก็

อุปสมบทต่อ ครั& งพออายุได ้22 ปี เจา้อาวาสจึงพาไปฝากไวก้บัพระอาจารยปิ์นตา วดัสุขมิ&น (อยู่ติดกบัวดัเจดียห์ลวง 

ปัจจุบนักลายเป็นวดัร้าง) ที2เชียงใหม่ ไดเ้รียนภาษามคธ อยูเ่ชียงใหม่ 2-3 พรรษาก็กลบัไปวดัเดิมที2ลาํปาง พออายไุด ้26 

ปี พระพรหมินทก์ล็าสิกขาบท ซึ2 งมีผูท้กัทว้งในเวลานั&นอยูม่าก  

เนื2องจากพระพรหมินทร์ มีความสามารถในการแสดงธรรมเทศนา โดยเฉพาะเทศมหาชาติกนัฑม์ทัรี7 โดยท่าน

เองไดแ้ต่งคร่าวก่อนลาสิกขา “คร่าวใคร่สิกข”์ ซึ2 งสะทอ้นให้เห็นชีวิตและงานที2สัมพนัธ์กนัจนแยกไม่ออก กวีไดแ้รง

บันดาลใจจากชีวิตของตัวเองในหลายตอน ที2กลายมาเป็นบทกวีที2 มีชื2อในภายหลัง ชีวิตหลังจากการลาสิกาบท 

พรหมินทร์ไดมี้โอกาสอยูก่บัผูห้ลกัผูใ้หญ่ ใชชี้วิตอยูใ่กลชิ้ดกวีที2มีชื2อเสียงอยา่งพระยาโลมาวิสัย กวีประจาํราชสาํนกั

ลาํปาง เมื2อพรหมินทร์แสดงไหวพริบในทางกวี เจา้หลวงนครลาํปางจึงตั&งให้เป็นพระยาพรหมโวหาร และไดแ้ต่งงาน

กบัเจา้สุณา ณ ลาํปาง (ภรรยาคนแรกในจาํนวน 42 คน) 

ชีวิตของพระยาพรหมโวหารหลงัจากนี&จะเริ2มตกตํ2าลง หลงัจากเจา้หลวงลาํปางใชใ้หท่้านไปซื&อชา้งที2เมืองแพร่

พร้อมกบัเงิน 2000 รูปี แต่ระหว่างทางพระยาพรหมโวหารใช้เงินไปกบัการพนันจนหมด จึงแต่ง “คร่าวช้างขึด”8 

ส่งกลบัไปใหเ้จา้หลวงแทน และกลายเป็นจุดแตกหกัของความสมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบัเจา้หลวง หลงัจากเหตุการณ์นั&น 

พระยาพรหมโวหารไม่สามารถกลบัไปลาํปางไดอี้ก 

คร่าวบทนี&ภายหลงักวีนกัวิชาการถกเถียงกนัวา่น่าจะมีมากกวา่ 1 สาํนวน และไม่ชดัเจนวา่เขียนขึ&นสมยัที2พระ

ยาพรหมโวหารอยูแ่พร่หรือเชียงใหม่ เนื2องจากมีขอ้มูลวา่สมยัพระเจา้อินทวิชยานนท ์พระบิดาของเจา้ดารารัศมี มีชา้ง

 
7 การเทศมหาชาติกณัฑต่์างๆ พระสงฆผ์ูเ้ทศนาทีKมีความสามารถและเป็นทีKยอมรับ จะถ่ายทอดเรืKองราวผ่านการใชเ้สียง จงัหวะ ท่วงทาํนองทีKน่าฟัง 

และไดรั้บการชืKนชมยกยกจากอุบาสกอุบาสิกา กณัฑม์ทัรีเป็นหนึKงในกณัฑที์Kไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เนืKองจากมีทอ้งเรืKองทีKชวนใหส้ะเทือนอารมณ์

ความรู้สึก 
8 ชา้งขึด คือชา้งทีKมีลกัษณะไม่เป็นมงคล ซึK งพระยาพรหมโวหารบรรยายไวใ้นคร่าวชา้งขึด 
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ลกัษณะไม่ดี เมื2อเจา้ฟ้าเมืองนายมาขอก็เลยให้ไป (หากเป็นสํานวนหลงั ตอนนั&นพระยาพรหมโวหารมาอยูเ่ชียงใหม่

แลว้) 

สุดทา้ยกวีลา้นนาท่านนี& ไดไ้ปสมคัรเป็นคนรับใชข้องเจา้หลวงเมืองแพร่ และที2นั2นทาํให้พระยาพรหมโวหาร

ไดพ้บกบัศรีจม วา่ที2ภรรยาคนต่อมาซึ2 งท่านใหค้วามรักมาก เมื2อถึงคราวพลดัพรากกนัก็แต่ง “คร่าวรํ2านางจม” มีดว้ยกนั

สี2บท บา้งกเ็รียกวา่คร่าวสี2บท 

ปี 2404 อายุ 59 ปี พระยาพรหมโวหารเดินทางจากเมืองลบัแลไปอยู่กบัพระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ ์เจา้หลวง

เชียงใหม่ และไดส้มรสกบัเจา้บวัจนัทร์ ผูเ้ป็นภรรยาคนสุดทา้ย มีบุตรสาวดว้ยกนั 1 คน และไดเ้สียชีวิตลงในปี 2430 

อาย ุ85 ปี  

การศึกษาชีวิตของพระยาพรหมโวหารตามแนวพินิจจุลประวติัศาสตร์ จาํเป็นตอ้งเชื2อมโยงชีวิตของเขาในแต่

ละช่วงตอนกบับริบททางสังคม การเมือง ดงัมีผูก้ล่าวถึงเขาว่าเป็นบุคคลสามแผ่นดิน คือมีชีวิตอยูที่2เมืองลาํปาง แพร่ 

และเชียงใหม่ในช่วงบั&นปลายของชีวิต ทั&งดว้ยโอกาสทางการศึกษา ชีวิตในเพศบรรพชิต และโอกาสในการรับราชการ

ไดท้าํงานใกลชิ้ดกบักวีผูมี้ชื2อเสียงอยา่งพระยาโลมาวิสยั อนึ2งชีวิตและบุคลิกส่วนตวัของท่านยงัถูกนาํไปเปรียบเทียบกบั

กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์คือ สุนทรภู่ ทั&งชีวิตที2ตอ้งระหกระเหินและชื2อเสียงที2ไม่คงเส้นคงวา 

จากประวติัของพระยาพรหมโวหาร ทาํให้เห็นว่าชีวิตของเขาโลดโผนอยูร่ะหว่างกลุ่มเจา้นาย ในคุม้ของเจา้

ลา้นนา และมีชีวิตร่วมกบัคนทั2วไปเฉกเช่นสามญัชนอื2น ดงันั&นการศึกษาบทกวีของพระยาพรหมโวหารในฐานะตวับท

ที2สะทอ้นสังคม วฒันธรรม ในช่วงเวลาดงักล่าวก็เป็นสิ2งที2นกัประวติัศาสตร์ให้ความสนใจนอ้ย ทั&งที2งานสมยัหลงัเริ2ม

หนัมาสนใจพื&นที2สื2อบนัเทิง อยา่งดนตรี แนวเพลง และกระทั2งศึกษาตวัศิลปินกนัมากขึ&น 

 

6.5 สรุป 

 ประวติัศาสตร์กบัการศึกษาชีวิตคน เรียกร้องใหน้กัเรียนประวติัศาสตร์หนัมาสนใจคนที2อยูน่อกปริมณฑลของ

การศึกษาทางประวติัศาสตร์ให้มากขึ&น เรื2องราวชีวิตของผูค้นเหล่านั&นยอ่มสัมพนัธ์กบับริบทของพวกเขา และสังคมที2

แวดลอ้ม นั2นคือวิธีการหนึ2 งของการเขา้ใจประวติัศาสตร์ผ่านชีวิตของผูค้น และเรียกร้องให้นักประวติัศาสตร์ขยาย

ขอบเขตของการใชห้ลกัฐาน หรือการนิยมสิ2งที2เรียกว่าเป็นเอกสารชั&นตน้ เอกสารสําคญัทางประวติัศาสตร์ ไปสู่สิ2ง

สามญั เช่น วตัถุสิ2งของ บนัทึกในชีวิตประจาํวนัของผูค้นใหม้ากขึ&น ทั&งนี& เพื2อทา้ยสุดแลว้ งานเขียนทางประวติัศาสตร์ที2

สัมพนัธ์กบัความเปลี2ยนแปลงของสังคม เหตุการณ์สําคญั และกระทั2งความสัมพนัธ์กบัโลกในมิติต่างๆ ย่อมเกิดขึ&น 

หลายสาํนวน  

 การศึกษาชีวิตของผูค้นในประวติัศาสตร์ นําไปสู่การเปลี2ยนแปลงในเชิงของวิธีวิทยาในการศึกษา กรอบ

ความคิด และการใชห้ลกัฐาน จึงถือเป็นความเปลี2ยนแปลงที2สําคญั และนาํไปสู่แนวพินิจใหม่ต่อการทาํความเขา้ใจ

ประวติัศาสตร์ใหม้ากขึ&นในอนาคต 

 

 



บทที$ 7  

ประวติัศาสตร์ความขดัแย้ง  

  

ความเปลี)ยนแปลงของสังคมมนุษยแ์ละประวติัศาสตร์นิพนธ์ทั)วทุกแห่งหน ลว้นเป็นประวติัศาสตร์ความ

ขดัแยง้ ประวติัศาสตร์ลา้นนากไ็ม่ไดรั้บการยกเวน้ ทวา่ความขดัแยง้ที)กล่าวถึงในบทนีH  มิไดมี้เพียงความขดัแยง้ทาง

ชนชัHน ความขดัแยง้อนัเนื)องจากการเปลี)ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเท่านัHน ทิศทางของการศึกษาทางประวติัศาสตร์

และความเคลื)อนไหวของโลกวิชาการ เอืHอใหเ้กิดการแลกเปลี)ยนและสนทนาประเดน็ปัญหาทางสงัคมในลกัษณะที)

ขา้มศาสตร์ ขา้มสาขาวิชา อยา่งนอ้ยก็เป็นปรากฏการณ์ที)เห็นเด่นชดัขึHนเรื)อยๆ นบัจากทศวรรษที) 1990 เป็นตน้มา 

นอ้ยแห่งที)ยงัคงอา้งความเป็นสาขาเฉพาะ และศาสตร์เฉพาะที)ไม่เชื)อมต่อกบัศาสตร์สาขาอื)น โดยเฉพาะอยา่งยิ)งใน

แวดวงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ที)มุ่งเน้นศึกษาสังคมและความเปลี)ยนแปลงของมนุษย ์การเชื)อมต่อประเด็น

ปัญหาและการแลกเปลี)ยนวิธีวิทยาในการศึกษา เป็นสิ)งที)สาํคญัและหลีกเลี)ยงไม่ได ้

 เนืHอหาหลกัในบทนีHจะชวนใหพิ้จารณาบริบททางประวติัศาสตร์ของลา้นนาในแต่ละช่วง จากสงัคมภายใต้

ระบบรัฐศกัดินา และการควบคุมไพร่ในระบบมูลนาย นับตัHงแต่สมยัอาณาจกัรลา้นนา เรื) อยมากระทั)งเกิดการ

เปลี)ยนแปลงโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และรูปแบบความสัมพันธ์ภายในสังคม ซึ) งพบว่าความ

เปลี)ยนแปลงต่างๆ มิไดด้าํเนินไปอยา่งราบรื)น ทวา่มีลกัษณะของการต่อตา้นเกิดขึHนบ่อยครัH ง ที)เป็นเช่นนัHนเพราะใน

สมยัโบราณ สงัคมหมู่บา้นแมต้อ้งสมัพนัธ์กบัรัฐผา่นระบบส่วยและตลาด เป็นฐานกาํลงัแรงงานและทรัพยากร หาก

ทว่าอาํนาจและกลไกของรัฐยงัไม่เขา้ใกลแ้ละสอดส่องชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนมากนกั รัฐยงัคงปล่อยให้

สังคมหมู่บา้นดาํเนินชีวิตตามวิถีประเพณีของตวัเอง การต่อตา้นก็มิไดป้รากฏชดัเจน โดยชาวบา้นอาจเลือกสื)อสาร

ผา่นระบบสญัลกัษณ์ที)บ่งบอกถึงทัHงความยาํเกรงและลอ้เลียนไปดว้ยในคราวเดียวกนั 

 รูปแบบของการต่อตา้นเองกมิ็ไดแ้สดงออกผา่นความรุนแรงเท่านัHน แต่ยงัอาศยัศิลปะแขนงต่างๆ เช่น บท

กลอน เพลงร้อง งานจิตรกรรม พิธีกรรม ความเชื)ออื)นที)นอกเหนือจากศาสนา กล่าวอีกนัยหนึ) งประชาชนเรียนรู้

วิธีการต่อสู้โดยอาศยัมิติทางวฒันธรรมมาอย่างยาวนาน หรือกระทั)งการแต่งกาย ภาษาพูด ภาษากาย ก็ลว้นถูก

นาํมาใชไ้ดท้ัHงสิHน 

 ดงันัHนอาจกล่าวไดว้่าประวติัศาสตร์ความขดัแยง้และการต่อตา้นเป็นหนึ) งในหัวขอ้หรือประเด็นปัญหาที)

ยอ้นกลบัไปได้ยาวนานหัวขอ้หนึ) งในประวติัศาสตร์ เป็นประเด็นที)มีทัH งลกัษณะความเป็นสากลและลกัษณะ

เฉพาะถิ)น ซึ) งผูเ้รียนประวติัศาสตร์ตอ้งอาศยัวิธีการทางประวติัศาสตร์ในการสืบคน้และหยิบยกประเด็นปัญหา

เหล่านัHนขึHนมาอภิปราย 

 หากจะทาํความเขา้ใจประเดน็ปัญหาดงักล่าวของลา้นนาผา่นมิติทางประวติัศาสตร์ยอ่มตอ้งยอ้นใหเ้ห็นถึง

พฒันาการทางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจของลา้นนา ดงัต่อไปนีH  

 

7.1 โครงสร้างสังคม เศรษฐกจิล้านนาก่อนสมัยใหม่ 

 ลา้นนาในช่วงก่อนสมยัใหม่มีรูปแบบทางสังคม และเศรษฐกิจในแบบที)เรียกว่า เศรษฐกิจแบบส่วยและ

ตลาด บา้งใชค้าํวา่เป็นสังคมสมยัศกัดินา ซึ) งมกัแปลเป็นภาษาองักฤษแทนคาํวา่ Feudalism อยา่งไรก็ตามคาํนีHสร้าง

ปัญหาให้กบันักวิชาการชาวตะวนัตกที)เขา้มาศึกษาสังคมลา้นนา และสังคมไทย เพราะความเขา้ใจคลาดเคลื)อน 



 79 

เนื)องจากเมื)อตรวจสอบกบัสังคมศกัดินาในยโุรปแลว้พบวา่มีลกัษณะแตกต่างกนั เนื)องจากระบบสังคมของลา้นนา

และไทยก่อนสมยัใหม่เน้นการจดัการกาํลงัคน มิใช่ที)ดิน กาํลงัคนในที)นีH ถูกแปลงเป็นแรงงานในการผลิตอีก

ชัHนหนึ) ง ดงันัHนที)ดินจะมีความหมายและเกิดประโยชน์ไดย้อ่มตอ้งอาศยัแรงงานคนเป็นฐาน กาํลงัคนยงัถูกแปลง

เป็นกาํลงัในการทาํศึกสงคราม เนื)องจากการสู้รบในช่วงเวลาดงักล่าวอาศยัการเกณฑ์กาํลงัคนเป็นฐานอีกเช่นกนั 

นอกจากนีHกาํลงัคนยงัหมายถึง จาํนวนของส่วยที)รัฐสามารถเก็บได ้อาจมาจากการผลิตหรือผลผลิตที)เกิดจากที)ดิน

หรือการทาํเกษตรกรรม และมาจากป่าซึ) งกต็อ้งอาศยักาํลงัแรงงานในการเกบ็ส่วยเหล่านัHน ส่วยที)รัฐจดัเกบ็เป็นส่วน

หนึ)งของรูปแบบการเมืองการปกครองที)เรียกอีกชื)อหนึ)งวา่ รัฐบรรณาการ การเสียส่วยหรือบรรณาการใหก้บัรัฐถือ

เป็นหนา้ที)ของไพร่ เช่นเดียวกบัหนา้ที)ที)ตอ้งเสียภาษีแมเ้ขา้สู่ช่วงของการเป็นสมยัใหม่แลว้ ดงันัHนพนัธะที)ไพร่มีต่อ

รัฐหรือผูป้กครองคือ การเสียส่วยที)เป็นไดท้ัHงสิ)งของ และแรงงาน 

 ส่วนการเปรียบเทียบระบบศกัดินากบัทางสังคมยุโรป ปรากฏในงานศึกษาของคาลาวาน (Sharon Kay 

Michell Calavan, (1975) เรื)อง Aristocrats and Commoners in Rural Northern Thailand ซึ) งไดพ้ยายามอธิบายเรื)อง

นีH ไวว้่า Feudalism ในสังคมยโุรปนัHน ใชอ้ธิบายระบบการจดัการที)ดินภายใตร้ะบบขุนนาง ซึ) งพวกนีH เป็นเจา้ที)ดิน 

(landlord) หรือบางครัH งใชว้า่ผูถื้อครองที)ดิน (landholder) ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจา้ที)ดินกบัแรงงานซึ)งมีสถานะเป็น

ทาสในที)ดินของลอร์ดนัHน แทบจะอยู่ภายใตอ้าํนาจของลอร์ดโดยสมบูรณ์ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ) งว่าเจา้ที)ดินมี

อาํนาจสิทธ̂ิขาดเหนือที)ดินและชีวิตของพวกทาส เป็นผูก้าํหนดกิจกรรมทัHงหมดในที)ดิน ทัHงการผลิตและการใชชี้วิต

ของทาส การแต่งงานและความสมัพนัธ์ในระดบัต่างๆ  

 การอธิบายสังคมลา้นนา และสังคมไทยสมยัศกัดินานัHนจะพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างกษตัริย ์มูลนาย 

และไพร่ ความสัมพนัธ์ระหว่างชัHนของคนอาศยัสิ)งที)เรียกว่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์และพวกไพร่หรือคนที)

อยูภ่ายใตอ้าํนาจของมูลนาย และกษตัริยน์ัHนยอมรับความเหนือกวา่ของผูน้าํ ไม่เฉพาะอาํนาจทางการเมือง แต่มีมิติ

ทางสังคม วฒันธรรมดว้ย ประเด็นนีH สามารถอธิบายไดว้่า เพราะเหตุใด ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางชนชัHน 

ระหวา่งผูป้กครองและผูถู้กปกครองภายใตค้วามสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์จึงไม่นาํไปสู่ความขดัแยง้และการต่อตา้นอยา่ง

รุนแรง ทัHงนีH เพราะกลไกการจดัการความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภใ์นรูปแบบของการแลกเปลี)ยน และต่างตอบแทน เช่น 

ผูใ้ห้การอุปถมัภใ์ห้การคุม้ครองและช่วยเหลือในบางกรณี และผูอ้ยูใ่ตอุ้ปถมัภก์็มีพนัธะในเรื)องต่างๆ และยอมรับ

ความเหนือกว่าของผูอุ้ปถมัภ ์ดงัแนวคิดเรื)องกษตัริยโ์พธิสัตวที์)ไดก้ล่าวถึงไวใ้นบทตน้ๆ แนวคิดทางพุทธศาสนา

อธิบายความแตกต่างทางชนชัHนและฐานะทางเศรษฐกิจสัมพนัธ์กบัเรื)องของกรรม ภพชาติที)มนุษยเ์วียนวา่ยตายเกิด 

ผู ้ที)ทํากุศลกรรมดีมาหลายภพหลายชาติ ย่อมได้เกิดเป็นผู ้มีบุญบารมี อยู่ในฐานะและตําแหน่งแห่งที) ที) ดี 

นอกจากนัHนเราอาจพบแนวคิดนีHผา่นขอ้ความในจารึกเมื)อมีการกลัปานา ขา้คน ทรัพยสิ์น ใหก้บัวดั ผูก้ลัปานา ลว้น

ตอ้งอารอนิสงฆผ์ลบุญยิ)งใหญ่ เพื)อไปเกิดเป็นผูมี้อาํนาจ ฐานะ วาสนา ในชาติต่อๆ ไป หรือไปเกิดบนสรวงสวรรค ์

เป็นตน้1 

 คาลาวาน (1975) มองว่ารัฐต่างๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รับอิทธิพลทางศาสนาจากอินเดีย ทัHง

พราหมณ์ ฮินดู พุทธศาสนา ที)ลว้นแต่อธิบายอาํนาจ บารมี และความเหนือกว่าของผูป้กครอง ชนชัHนปกครองยงั

เป็นผูที้)ยดึโยงกบัอาํนาจศกัด̂ิสิทธ̂ิผา่นพิธีกรรม ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภร์ะหวา่งชัHนของผูค้น ก็มีลกัษณะของการ

 
1 จารึกคาํอธิษฐาน ซึ/ งมีอายุราวพุทธศตวรรษที/ 21-22 ปรากฏความปรารถนาเหล่านีC ของผูจ้ารึก (มูลนิธิเจมส์ เอช ดบัเบิCลยู ทอมป์สัน, 

2534: 141-143) อา้งใน ศิริสาร, 2559: 55) 
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แลกเปลี)ยน และต่างตอบแทนซึ) งกนัและวนั ในสังคมลา้นนา มูลนาย เจา้นายที)มีไพร่ในการปกครองของตนเอง มี

หนา้ที)ดูแลปกป้องไพร่ และไม่กดขี)จนมากเกินไป เพราะมิเช่นนัHน ไพร่อาจหลบหนี ทาํใหข้าดกาํลงัแรงงาน ซึ) งเป็น

หวัใจสาํคญัของระบบเศรษฐกิจ 

 ในประวติัศาสตร์ของลา้นนาก็เคยเกิดความขดัแยง้ที)รุนแรงและนาํไปสู่จุดเปลี)ยนของการสร้างอาณาจกัร

ลา้นนาขึHนบริเวณที)ราบลุ่มแม่นํH าปิงแทนที)ราบลุ่มแม่นํH ากก ใน ตาํนานพืHนเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงการออกอุบายของ

อา้ยฟ้า ผูท้าํงานรับใชใ้กลชิ้ดและเป็นนายหนงัสือ คอยเกบ็ส่วยภาษีใหพ้ญามงัราย วา่ขออาสาเขา้ไปเป็นไส้ศึกเพื)อปู

ทางให้พญามงัรายสามารถยึดเมืองหริภุญไชยไดโ้ดยง่าย โดยการสร้างสถานการณ์ขึHนว่าตวัอา้ยฟ้าไดท้าํความผิด 

และถูกเนรเทศออกจากเมือง ซํH าทรัพยสิ์นบา้นเรือนลูกเมียกถู็กริบไปหมด เพื)อที)จะไดไ้ปพึ)งบารมีของพญายบีา เจา้

เมืองหริภุญไชย จากนัHนจึงเริ)มออกอุบายสร้างความบาดหมางใหช้าวเมืองเลิกนบัถือพญายบีา เช่น ขึHนอากรส่วนไร่

ส่วยนา ซํH ายงัเกณฑไ์พร่ใหข้ดุคลองตลอดหนา้ร้อนเพื)อแกปั้ญหานํHา และทาํลายตน้ขา้วโดยการลากเสาเรือนขวางนา

ขา้ว จนชาวเมืองเริ)มหมดศรัทธาในบารมีของพญายีบา และเปิดทางให้พญามงัรายสามารถตีเอาเมืองไดโ้ดยง่าย 

(อรุณรัตน์ และวยัอาจ, 2543: 18-31)2 

 การทาํลายความชอบธรรมตามหลกัสิทธิธรรมทางพุทธศาสนา เป็นสิ)งที)ชนชัHนนาํในช่วงเวลาดงักล่าวใช้

เพื)อประโยชน์หรือหวงัผลทางการเมือง โดยมิไดค้าํนึงถึงหลกัศีลธรรมอยา่งตรงไปตรงมา แต่เป็นการใชเ้พื)อทาํลาย

ความชอบธรรมใหฝ่้ายหนึ)งและสร้างความชอบธรรมใหอี้กฝ่ายหนึ)ง ซึ) งเป็นสิ)งที)ชนชัHนนาํใชเ้ป็นกศุโลบายและอา้ง

สิทธิ อาํนาจทางการเมืองที)เหนือกวา่ไพร่ ราษฎรมาโดยตลอด 

 นอกจากแนวคิดทางศาสนาที)สัมพนัธ์และเชื)อมโยงกบัการเมืองการปกครองในระบบส่วยแลว้ ยงัพบว่า

ระบบตลาดกเ็ป็นอีกหนึ)งพืHนที)เศรษฐกิจ การเมืองที)รัฐใหค้วามสาํคญัไม่นอ้ย และอาศยัหลกัการของการไม่ควบคุม

หรือเรียกเก็บผลประโยชน์มากจนเกินไป ไม่วา่จะเป็นค่าอากรตลาด หรือภาษีต่างๆ เพื)อเปิดโอกาสใหค้นมาชุมนุม

กนั และเป็นโอกาสของผูป้กครองในการสอดส่องผูค้นต่างบา้นต่างเมือง และสินคา้นานาชนิดที)ทาํใหผู้ป้กครองเอง

ไดรั้บขอ้มูลมากมายจากการกระบวนการปล่อยใหต้ลาดเป็นพืHนที)ของการชุมนุมดงักล่าว วราภรณ์ (2550: 131-140) 

เสนอวา่พืHนที)ของตลาดนัHนเป็นพืHนที)ของการแลกเปลี)ยนขอ้มูลข่าวสารที)สาํคญั ซึ) งรัฐก่อนสมยัใหม่อาศยัเป็นพืHนที)

ของการสืบ สาํรวจ ตรวจสอบ ในคราวเดียวกนั ความสาํคญัของตลาดนัHนเรียกไดว้า่อยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ของการสร้าง

บา้นแปงเมืองตามความคิดของสงัคมและรัฐสมยัจารีตเลยกว็า่ได ้พญามงัรายตัHงเมืองเชียงใหม่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางของ

อาณาจกัรลา้นนา กต็ัHงตลาดใหเ้ป็นพืHนที)ของการคา้และการแลกเปลี)ยนสินคา้ในคราวเดียวกนั 

 ลา้นนาในช่วงของการเปลี)ยนผา่นไปสู่การเป็นรัฐสมยัใหม่นัHนมีการศึกษาไวพ้อสมควร หนึ)งในการศึกษา

นัHนคือผลงานของผูเ้ขียนเอง (วราภรณ์, 2557) และไดอ้ธิบายการปรับเปลี)ยนไปสู่รัฐสมยัใหม่สมัพนัธ์กบับริบทของ

อาณานิคมตะวนัตกที)ขยายพืHนที)ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรมเขา้มายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น

บริบททางประวติัศาสตร์ที)เร่งเร้าใหรั้ฐก่อนสมยัใหม่ต่างๆ รวมถึงสยามตอ้งปรับเปลี)ยนตวัเองไปสู่การเป็นรัฐสมยั

ใหม่ เพื)อโอกาสในการแข่งขนักบัมหาอาํนาจตะวนัตกทัHงในทางเศรษฐกิจ การเมือง โดยการรับเอาเทคโนโลย ีและ

 
2 ตาํนานพืCนเมืองเชียงใหม่มีหลายฉบบัและหลายสาํนวน ฉบบัปริวรรตของอรุณรัตน์ และวยัอาจ (2543) นีC  ปริวรรตจากตน้ฉบบัใบลานข

อง ดร.ฮนัส์ เพนธ์ ที/ไดจ้าก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ/ งสันนิษฐานว่าคดัลอกเมื/อปี พ.ศ.2421 อยา่งไรก็ตาม เนืCอเรื/องที/เล่าถึงตอนพญามงั

รายใหอ้า้ยฟ้าออกอุบายเพื/อยดึหริภุญไชยนัCนปรากฏในบนัทึกของชาวตะวนัตกที/เขา้มาในสมยัรัชกาลที/ 5 คือ คาร์ล บอค (1986: 194-195) 

ซึ/ งอยูใ่นช่วงปี พ.ศ.2434-2435 อนัน่าจะเป็นเรื/องเล่าทางประวติัศาสตร์ที/เล่าสู่กนัอยา่งแพร่หลาย 
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ความรู้สมยัใหม่เขา้มาปรับใช ้รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ การศึกษา การศาล การยติุธรรม การจดัทาํแผนที)เพื)อ

สร้างขอบเขตอาํนาจอธิปไตยแห่งรัฐ การสาํรวจขอ้มูลประชากร ทรัพยากร และรายละเอียดภายในพระราชอาณา

เขตอย่างละเอียดละออ การสร้างขอ้มูล ความรู้สมยัใหม่เพื)อยืนยนัการมีอยู่ การดาํรงอยู่ และความเป็นมาทาง

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เพื)อยนืยนัถึงอารยธรรมที)เจริญกา้วหนา้ อีกทัHงการสาํรวจแหล่งอารยธรรมความเชื)อทาง

ศาสนา เพื)อยนืยนัถึงจิตวิญญาณของผูที้)เจริญแลว้ของชาวสยามเอง ในส่วนของประชากรนัHนพบวา่ บางส่วนไดถู้ก

ผนวกเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ก่อนหนา้การปรับตวัของสยามแลว้ เช่นกรณีของลา้นนาที)เชื)อมโยงกบัโลกเศรษฐกิจ

การคา้ของระบอบอาณานิคมก่อนสยามจะเขา้มาจดัการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล ดงันัHน จึงถือเป็นความ

ผิดพลาดอยา่งมาก หากงานศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาจะอธิบายความเคลื)อนไหวของลา้นนาในฐานะที)เป็นส่วน

หนึ)งของสยามมาตัHงแต่ตน้ และมองภาพความเคลื)อนไหวทางเศรษฐกิจ ผูค้น สงัคมและวฒันธรรม ผา่นสายตา และ

ขอ้เขียนของชนชัHนนาํสยามเพียงเท่านัHน 

 งานศึกษาชิHนอื)นๆ ที)พยายามสร้างหมุดหมายหรือจุดเปลี)ยนของความเปลี)ยนแปลงไปสู่สงัคมสมยัใหม่ของ

ลา้นนา ปรากฏดงัตวัอยา่งต่อไปนีH  

 

7.2 ล้านนาช่วงเปลี?ยนผ่านไปสู่สมัยใหม่ 

งานศึกษาโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของคาลาวาน (1986) กาํหนดจุดเปลี)ยนสําคญัของระบบ

ศกัดินาไวที้)ปี พ.ศ. 2475 หรือปีแห่งการปฏิวติัสยาม จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ไปสู่ระบอบรัฐธรรมนูญ 

โดยการนาํของคณะราษฎร กล่าวคือคาลาวานมองว่าเป็นเวลาที)อาํนาจของขุนนางในระบบศกัดินานัHนสิHนสุดลง  

หลงัจากนีH เกิดคนกลางกลุ่มใหม่ๆ ที)เขา้มาดาํเนินธุรกิจการคา้ ทัHงที)มาจากภายนอก ที)กลุ่มที)ขยบัฐานะขึHนมา เริ)ม

สร้างสายสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภขึ์Hนใหม่ เป็นกลุ่มเจา้พอ่ เจา้แม่ (พอ่เลีHยง แม่เลีHยง)  

หากจะกล่าวว่าความสัมพนัธ์ที)เกิดขึHนใหม่นีH  แมเ้ป็นความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์แต่ก็เป็นความสัมพนัธ์เชิง

อุปถมัภที์)อิงอยูก่บัความสัมพนัธ์เชิงพาณิชยก์็คงจะไม่ผิดไปจากความเป็นจริงและบริบททางสังคม เศรษฐกิจ ใน

พืHนที)ภาคเหนือมากนกั อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์ดงักล่าวก็มิไดเ้กิดขึHนพร้อมกนัทั)วทุกแห่งหน ยงัคงเป็นลกัษณะ

เด่นของเมืองที)เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจเสียมากกวา่ 

และหากจะพินิจผา่นมุมมองทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั กพ็บวา่นกัวิชาการลา้นนาศึกษา กมิ็ไดเ้ห็นดว้ยที)ตอ้ง

อาศัยความเปลี)ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองในปี 2475 มาเป็นเงื)อนไขของการปะทะประสานกับความ

เปลี)ยนแปลงดังกล่าว ซึ) งมีปัจจัยจากภายนอกเป็นสําคัญ เช่น งานของชูสิทธ̂ิ ชูชาติ ที)อาศัยกรอบของความ

เปลี)ยนแปลงตามประวติัศาสตร์ไทยที) เน้นความเปลี)ยนแปลงจากศูนยก์ลางเป็นอันดับแรก คือยึดเอาการทาํ

สนธิสัญญาบาวริ)ง 2398 เป็นจุดเปลี)ยน แลว้ค่อยไล่ดูความเปลี)ยนแปลงภายในของลา้นนาภายหลงั ซึ) งขอ้มูลที)พบ

คือลา้นนาเปลี)ยนแปลงหลงัจากนัHนอีกมาก งานของรัตนาพร เศรษฐกุล (2552) เรื) อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

วัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน อาจเป็นตวัอยา่งของงานศึกษาลา้นนาที)พยายามมองความเปลี)ยนแปลงจากระดบั

พืHนที)หรือทอ้งถิ)นเป็นสาํคญั 

 อยา่งไรก็ตาม งานของรัตนาพรก็ยงัมุ่งคน้หาวา่ เกิดการเปลี)ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของลา้นนาขึHนตอน

ไหน โดยงานชิHนนีH ใชปี้ 2442 เป็นจุดเปลี)ยน โดยผูเ้ขียนเห็นวา่ไดเ้กิดชาวนาเสรีและการล่มสลายของระบบศกัดินา 

ในความหมายที)ว่าเมื)อรัฐบาลสยามเขา้มาจดัการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลนัHน ไดส้ลายความสัมพนัธ์
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ระหว่างมูลนาย ไพร่ ของลา้นนาในระบบเจา้ลง ไพร่ลา้นนาไม่มีพนัธะที)ตอ้งทาํงานให้กบัเจา้นายอีกต่อไป ซึ) งใน

ความเป็นจริง รัตนาพรใหค้วามสาํคญักบัการทาํสนธิสญัญาเชียงใหม่ทัHงสองฉบบัคือปี 2416, 2426 ที)เปิดโอกาสให้

สยามเขา้ไปแทรกแซงกิจการภายในของลา้นนา ผลที)เป็นรูปธรรมที)สุดคือ การใหร้าษฎรเสียภาษีใหก้บัรัฐ ไม่วา่จะ

เป็นภาษีแทนการเรียกเกณฑ ์ภาษีนา และอื)นๆ  

 การเติบโตทางเศรษฐกิจของลา้นนายงัสัมพนัธ์กบัการคา้ไม ้การคา้กบัอาณานิคม ซึ) งนาํไปสู่การขยายตวั

ของเมืองที)กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ อาทิ  ลําปาง เชียงใหม่  เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

อุตสาหกรรมการแปรรูปไมน้าํมาสู่การเคลื)อนยา้ยแรงงานเขา้สู่เมืองอย่างรวดเร็ว ทัHงจาํนวนประชากรและการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ จากเมืองใหญ่กระจายไปยงัเมืองอื)นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ)งการคา้ชายแดนที)ขยายตวัตามอยา่ง

รวดเร็ว กล่าวไดว้่าเมืองไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของภาคอุตสาหกรรม กรณีของลาํปาง ที)มิไดมี้ทาํเลเอืHอต่อภาค

เกษตรกรรม แต่เป็นศูนยก์ลางของการคา้ไม ้ทาํใหเ้ขตเมืองแออดัไปดว้ยแรงงานและกลุ่มผูป้ระกอบการนานาชาติ 

ทัHงจีน อินเดีย ชาวตะวนัตก ชาติพนัธ์ุต่างๆ  

 เศรษฐกิจอาณานิคมนัHนสัมพนัธ์กบัการจดัการแรงงานในระบบ plural society ซึ) งมีการแบ่งแยกทุน และ

แรงงานออกตามชาติพนัธ์ุ นกัวิชาการอาณานิคมอยา่งเฟอร์นิวลั (1956) เสนอว่า ชาติพนัธ์ุต่างๆ เหล่านีH ไม่มีชีวิต

ดา้นใดเลยที)สัมพนัธ์กนันอกจากพืHนที)ตลาด หรือพืHนที)ทางเศรษฐกิจ market place เท่านัHน หากผูป้ระกอบการเป็น

ชาวจีน แน่นอนวา่แรงงานในกิจการของเขายอ่มเป็นแรงงานชาวจีนดว้ยเช่นกนั 

 การนาํเสนอแนวคิดวา่ดว้ยลกัษณะความเป็นชาติพนัธ์ุในสมยัอาณานิคมดงักล่าว กลายเป็นกรอบในการทาํ

ความเขา้ใจและการศึกษาชาติพนัธ์ุในยคุเริ)มแรก ซึ) งสยามก็รับเอาแนวคิดนัHนเขา้มาเป็นส่วนหนึ) งของการจดัการ

ระบอบความสัมพนัธ์ใหม่ภายในรัฐดว้ยเช่นกนั นั)นก็คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ซึ) งสามารถพิจารณาไดอี้ก

ทางหนึ)งวา่ เป็นกระบวนการเปลี)ยนแปลงไปสู่ความเป็นสมยัใหม่ของสยามไปดว้ยพร้อมกนั 

 นอกจากงานศึกษาในเชิงประวติัศาสตร์ กพ็บวา่งานศึกษาทางดา้นสงัคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ กมี็การศึกษา

ความเปลี)ยนแปลงเศรษฐกิจผา่นพฤติกรรมของมนุษยไ์วใ้นหลากหลายเงื)อนไข โดยในที)นีH จะกล่าวถึงในฐานะที)มนั

เป็นส่วนหนึ)งของบริบทความเคลื)อนไหวในระดบัโลก เนื)องจากลา้นนาถูกผนวกเขา้กบัระบบเศรษฐกิจสมยัอาณา

นิคม ที) เชื)อมต่อกับเศรษฐกิจระดับโลก ก่อนการสถาปนาระบอบเทศาภิบาลของสยามด้วยซํH า ดังนัH น ความ

เปลี)ยนแปลงในหลายสิ)งอยา่งที)เกิดขึHนในพืHนที) จึงไม่อาจพิจารณาไปพร้อมกบัความเปลี)ยนแปลงของกรุงเทพฯ ได้

นั)นเอง 

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที)ถูกนาํมาใชอ้ธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ์ที)จะกล่าวถึงต่อไปนีH  มีอยู่

ดว้ยกนั 3 แนวทาง ไดแ้ก่ (1) แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัของอดมั สมิธ ที)กล่าวคือพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

ของมนุษยที์)ดาํรงมาทุกยคุสมยัใหม่ หรือการใชค้าํวา่ “มนุษยเ์ศรษฐกิจ” homo economics ที)อธิบายพฤติกรรมของ

มนุษยใ์นเชิงปัจเจกที)มีศกัยภาพในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื)อตดัสินใจทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายในการ

แสวงหาประโยชน์สูงสุด หากพิจารณาตามแนวคิดของสมิธ มนุษยเ์ศรษฐกิจถูกพฒันาให้ใชศ้กัยภาพอยา่งเต็มขัHน 

เมื)อสังคมกา้วเขา้สู่ระบบทุนนิยมและตลาดการคา้เสรี โดยมนุษยส์ามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการต่างๆ ไดอ้ย่าง

หลากหลาย เป็นโอกาสของผูบ้ริโภคในการเลือกสรรและตดัสินใจ ดงันัHนแนวคิดของเขาจึงถูกใชเ้พื)อเสริมสร้าง

และพฒันาให้ตลาดเสรีทาํงานไดอ้ย่างเต็มที) ในกรณีของลา้นนาจะพบว่าแนวคิดเรื)องตลาดเสรี เขา้มาพร้อมกบั

ระบอบเศรษฐกิจของอาณานิคม แมก้ระนัHนก็พบว่า การเปิดเสรีของตลาดนัHนเป็นมายาคติ และเป็นเรื)องของการ
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แข่งขนัที)มีอาํนาจรัฐหรือการเมืองเขา้มาเกี)ยวขอ้งดว้ยไม่มากก็นอ้ย เช่น การแข่งขนัขององักฤษ ฝรั)งเศส และสยาม 

ในพืHนที)ที)เคยเป็นส่วนหนึ) งของรัฐบรรณาการ กรณีของสองประเทศแรกนัHนก็แข่งขนักนัเพื)อแสวงหาเส้นทางสู่

ตลาดการคา้จีนตอนใต ้เป็นตน้ ดงันัHน หากพิจารณาตามแนวคิดของสมิธแลว้ ทัHงทางฝั)งของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ไม่

เคยถูกกาํกบัดว้ยพลงัของตลาดแบบเสรีอยา่งแทจ้ริง  

การจดัการปกครองหัวเมืองลา้นนาของสยาม พบว่ารัฐเขา้มากาํกบัควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง

ใกลชิ้ดมากยิ)งขึHน เนื)องจากความตอ้งการจดัเกบ็ภาษีอนัเกิดขึHนจากการแปลงทรัพยากรใหเ้ป็นสินคา้ในตลาด ทัHงป่า

ไม ้สินแร่ และผลผลิตทางการเกษตรที)เกิดขึHนและกาํลงัขยายตวั ดงันัHน ภายใตส้ภาวการณ์ดงักล่าว จึงไม่เอืHอใหเ้กิด

กลุ่มทุนหรือผูป้ระกอบการในระดบัเลก็ ที)ตอ้งการจะสะสมทุนและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ ซํH าตลาดภายในยงัมี

กาํลงัซืHอค่อนขา้งตํ)า รัฐยงัเก็บภาษีจากผลผลิตที)ไดเ้พิ)มขึHนเพื)อให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเมืองการปกครองอยา่ง

ใหม่ที)ตอ้งอาศยัหรือหวงัพึ)งระบบราชการอยา่งมาก และกาํลงัสําคญัของรัฐเหล่านีH ก็ตอ้งการค่าตอบแทนซึ) งลว้น

เป็นผลประโยชน์ที)รัฐจดัเกบ็ไดใ้นพืHนที)ทัHงสิHน 

(2)แนวคิด substantivism ของคาร์ล โปลนัยี ผูบุ้กเบิกและเสนอว่าอิทธิพลทางวฒันธรรมมีผลต่อระบบ

เศรษฐกิจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ์โปลนัยเีห็นวา่สิ)งที)เรียกวา่ “มนุษยเ์ศรษฐกิจ” นัHนเพิ)งจะเกิดขึHนใน

บริบทของโลกในช่วงคริสตศ์ตวรรษที) 19 นีH เอง ที)เกิดสังคมตลาด social market พร้อมกบัการก่อรูปของรัฐสมยั

ใหม่ การเปลี)ยนแปลงโครงสร้างทางสงัคมเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด พร้อมกบัการเปลี)ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์

ปัจเจกมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมก่อนหน้านีH ในความเห็นของโปลนัยี นัHนมีอยู่ 3 

รูปแบบดว้ยกนั คือ รูปแบบการกระจายถ่ายโอนทรัพยากรที)รวมศูนยอ์ยูที่)ผูน้าํในระบบศกัดินา รูปแบบต่างตอบ

แทน และสุดทา้ยรูปแบบครัวเรือนซึ)งเป็นการผลิตเพื)อยงัชีพ 

กล่าวไดว้่าแนวคิดของโปลนัยี วิจารณ์สภาวะมนุษยเ์ศรษฐกิจของสมิธว่าเป็นสิ)งที)เพิ)งเกิดขึHน ดงัที)ได้

อภิปรายไวก่้อนหนา้นีHบา้งแลว้ แต่สิ)งที)โปลนัยขียายเพิ)มเขา้ไปในบริบทนีH คือพลงัทางวฒันธรรม ซึ) งในกรณีหลงันีH

ถือวา่มีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสมยัหลงั เนื)องจากตลาด

และสินคา้ทาํงานโดยอาศยัมิติทางวฒันธรรมในการสร้างมูลค่าในเชิงคุณค่า เช่น กรณีของสยาม หลงัจาการผนวก

หัวเมืองต่างๆ เขา้มาอยูภ่ายใตร้ะบบมณฑลเทศาภิบาลแลว้ ก็เร่งสร้างความหมายเรื)องชาติไทยและความเป็นไทย 

ผา่นการสร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ งานเขียน และการศึกษา ซึ) งรัฐประสบความสาํเร็จในการเปลี)ยนใหค้น

พืHนถิ)นต่างๆ หันมาใชภ้าษาไทย เป็นภาษาราชการและภาษาประจาํชาติ การกลืนกลายผูค้นให้หันมายอมรับสิ)งที)

เรียกว่าเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนในชาตินัHน อาศยัการสร้างเรื)องเล่าที)ทาํให้ผูค้นหันมายอมรับความเป็นไทย

หลายกรณี เช่น การสร้างสถานะผูร้้ายให้แก่ชาวต่างชาติที)เขา้มารุกรานประเทศ และสถานะของเมืองที)ตกเป็น

เมืองขึHนของชาวต่างชาติ และการขยายความของชาวต่างชาติในความหมายของการเป็นอื)น ที)เขา้มาแยง่ชิงสิทธิและ

ผลประโยชน์ของคนในชาติ เช่น ขอ้หาที)มีให้กบัคนจีนที)เขา้มามีบทบาททางเศรษฐกิจในสังคมไทย หรือการยดั

เยียดความเป็นอื)นให้กลุ่มคนที)คิดเห็นต่างไปจากรัฐทัHงในเชิงอุดมการณ์และการต่อตา้นในรูปแบบอื)น เช่นขอ้หา

เรื)องการเขา้ร่วมและฝักใฝ่ในลทัธิคอมมิวนิสต ์เป็นตน้ 

งานศึกษาเกี)ยวกบัคนชัHนกลางในสังคมไทย ซึ) งเสนอวฒันธรรมของคนชัHนกลางพร้อมกบัการสร้างอตั

ลกัษณ์ของคนกลุ่มนีH ผา่นการบริโภค ก็เป็นสิ)งหนึ) งที)สนบัสนุนความคิดของโปลนัยีในความหมายนีHดว้ย กล่าวคือ 

การอาศยัมิติทางวฒันธรรมนัHนใชท้ัHงในฝั)งของผูผ้ลิตเพื)อสนบัสนุนการขาย และทางฝั)งผูบ้ริโภคที)ตอ้งการบริโภค
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ความหมาย บริโภคระบบคุณค่าบางอยา่งที)ผนวกรวมอยูใ่นตวัสินคา้ หรือแมแ้ต่กระแสของการท่องเที)ยวและการ

บริโภคสินคา้ทางวฒันธรรมในบริบทปัจจุบนัก็ตาม จะพบวา่เกิดขึHนไปพร้อมกบัการสร้างคุณค่าความหมายใหก้บั

วฒันธรรมพืHนถิ)นต่างๆ และการที)คนในทอ้งถิ)นลุกขึHนมารืHอฟืH นและนาํคุณค่าเหล่านัHนกลบัมาสร้างใหม่หรือผลิตซํH า 

กเ็นื)องจากมนัเป็นคุณค่าที)สามารถแปลงไปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไดน้ั)นเอง 

(3)สาํนกัเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ ภายใตข้อ้เสนอของดุกราส นอร์ธ ช่วงทศวรรษ 1980 นกัคิดกลุ่ม

นีH มุ่งวิจารณ์ขอ้เสนอของโปลนัยีที)มองสังคมก่อนทุนนิยมในลกัษณะที)แตกต่างออกไปอย่างสิHนเชิง ขาดการ

เชื)อมโยงกบัเศรษฐกิจตลาด สาํนกัที)สามนีHมองเห็นความเชื)อมโยงในเชิงสถาบนัหลายประการจากสังคมโบราณสู่

สมยัใหม่ อาทิ รูปแบบการกระจายถ่ายโอน และรูปแบบต่างตอบแทนที)ยงัคงมีอยูถึ่งปัจจุบนั กระทั)งสิ)งที)โปลนัยี

มองวา่เป็นอภินนัทนาการของสังคมโบราณ ที)เป็นของกาํนนั gift นอร์ธกลบัมองวา่คือสินบน bribe รูปแบบหนึ)งที)

คนในสมยันัHนใชเ้พื)อต่อรองและเพิ)มผลประโยชน์ให้กบัตวัเอง เงื)อนไขเช่นนีH เกิดขึHนในบริบทที)โครงสร้างสถาบนั

ยงัลา้หลงั และโครงสร้างพืHนฐานเศรษฐกิจยงัไม่เขม้แขง็เพียงพอ 

ในความหมายนีH  การให้และการรับแมอ้ยูบ่นเงื)อนไขของระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม การเมือง เช่นใน

ระบบรัฐบรรณาการ หรือการใหสิ้)งของระหวา่งกนั ในการอธิบายของสาํนกัเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่มองวา่

มนัคือการแลกเปลี)ยนเพื)อหวงัผลอย่างใดอย่างหนึ) งเสมอ มนัจึงมิใช่การให้หรือการรับอย่างไร้เดียงสา ทว่าการ

แลกเปลี)ยนในบริบทของสังคมไทยและลา้นนาถือว่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภด์ว้ยเช่นกนั และหากจะอธิบาย

ให้เพิ)มขึHนอีก ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภใ์นเงื)อนไขดงักล่าวนัHน ไม่สามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนว่าทัHงสองฝ่ายกาํลงั

แลกอะไรกบัอะไร เนื)องจากการตอบแทนอาจจะมิไดเ้กิดขึHนในเวลาเดียวกนั แต่มุ่งการสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาว

ที)ค่อนขา้งย ั)งยนืถาวรมากกวา่ ดงันัHนหากพิจารณาบนเงื)อนไขของสาํนกัเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม่ การใหจ้าก

ฝ่ายหนึ) งจึงมิใช่การให้อยา่งเปล่าดาย แต่เป็นการให้เพื)อจุดมุ่งหมายทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ) งเสมอ 

เช่น การยกบุตรสาวให้ไปแต่งงานเป็นภรรยาคนหนึ) งของเจา้เมืองใหญ่ เพื)อหวงัผลว่าเมืองนัHนจะนับถือตนเป็น

ประหนึ)งเครือญาติและไม่รุกรานกนั ซึ) งความสัมพนัธ์และการแลกเปลี)ยนในลกัษณะนีH เกิดขึHนอยูไ่ม่นอ้ยในสังคม

ก่อนสมยัใหม่ และมกัถูกอธิบายวา่ความสมัพนัธ์ทางการเมืองนัHนอาศยัการสร้างความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติผา่นการ

แต่งงาน ทัHงที)ในอีกมุมหนึ)งมนัคือการแลกเปลี)ยนเพื)อต่อรองหรือหวงัผลทางการเมือง ดงันัHน แมแ้ต่ความเป็นเครือ

ญาติก็ลว้นเป็นสิ)งที)ถูกสร้างขึHนเพื)อจุดมุ่งหมายบางประการ และขึHนอยูก่บัระดบัความสัมพนัธ์ว่ามีขนาดเล็กใหญ่

เพียงใด ส่งผลกระทบต่อผูค้นกลุ่มอื)นๆ ในสงัคมหรือไม่  

ลกัษณะสาํคญัของสาํนกัคิดสกลุนีH คือ การไม่พิจารณาสงัคมก่อนสมยัใหม่และเมื)อเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่

แลว้ในลกัษณะที)เป็นภาพขาวกบัดาํ แต่มีลกัษณะของความเกี)ยวโยง สืบทอด และส่งผา่นกนัมา สงัคมก่อนสมยัใหม่

มิไดเ้รียบง่ายและดีงาม แต่เตม็ไปดว้ยการต่อสู้ แยง่ชิง การเข่นฆ่าและการใชอ้าํนาจเด็ดขาดของผูน้าํในการจดัการ

กบัผูที้)อยูใ่ตอ้าํนาจ ส่วนผูที้)อยูใ่ตอ้าํนาจนัHนกมิ็ไดมี้แต่ความภกัดี หรือบูชาผูน้าํ แต่อาศยักลไกหลายอยา่งเพื)อต่อรอง

ให้ดาํรงอยูไ่ด ้เช่น การแลกเปลี)ยนดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซึ) งอาจให้ในรูปแบบของกาํนลั ของขวญั การยกให้ดว้ย

ความสมคัรใจ หรือการใหเ้พราะถูกบงัคบัเอา 

ประเด็นที)อยากชวนผูอ่้านถกเถียงให้มากขึHน ซึ) งเป็นการเชื)อมแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทัHง 3 มาไวร้วมกนัคือ 

สิ) งที) เรียกว่ามนุษย์เศรษฐกิจนัH นมีมิติทางเพศอย่างไร เนื) องจากประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินัH น  เป็น

ประวติัศาสตร์ที)เน้นหรือให้ความสําคญักบัเพศชายค่อนขา้งมาก ทัHงการอธิบายว่าเป็นเพศที)สามารถออกเดินทาง
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และทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดโ้ดยไม่ถูกผกูยดึดว้ยเงื)อนไขทางสังคมมากนกั หากเทียบกบัเพศหญิงที)คาดหวงัให้

เป็นผูดู้แลครอบครัว เครือญาติ และเป็นเหมือนเพศที)ถูกจาํกดัดว้ยระบบสงัคมแบบชายเป็นใหญ่มาตัHงแต่ตน้ ดงันัHน

หากเทียบกบัระบบสงัคมแบบศกัดินาที)มีชนชัHนมูลนายและไพร่ ในบรรดาไพร่ดว้ยกนัเอง ไพร่หญิงยงัมีอาํนาจนอ้ย

กว่าหรือตอ้งอยู่ภายใตก้ารปกครองของชาย หากยงัไม่แต่งงานคืออยู่ในอาํนาจของพ่อผูถื้อว่าเป็นเจา้บา้น หาก

แต่งงานแลว้คืออยูใ่ตอ้าํนาจของสามี 

อยา่งไรกต็ามภาพดงักล่าวค่อนขา้งขดัแยง้กบัขอ้มูลหรือกระทั)งภาพในประวติัศาสตร์ที)พบวา่ผูห้ญิงเองกมี็

บทบาททางเศรษฐกิจอยูม่าก ภาพเก่าที)วา่ดว้ยตลาดการคา้ในลา้นนา ลว้นฉายภาพใหเ้ห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ผูห้ญิงในตลาดอยา่งมีชีวิตชีวา แมว้า่มูลค่าของสินคา้ที)เหล่านัHนมิไดสู้งมากนกั เนื)องจากเนน้ไปที)กลุ่มสินคา้อุปโภค

บริโภคในชีวิตประจาํวนั แต่กแ็สดงใหเ้ห็นวา่ผูห้ญิงในสงัคมลา้นนามิไดถู้กจาํกดัและถูกควบคุมจนไม่สามารถออก

จากบา้นไปทาํกิจกรรมอยา่งอื)นได ้ในทางตรงกนัขา้ม ภาพผูห้ญิงในตลาดกลบัแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและการ

แสดงออกในพืHนที)เศรษฐกิจซึ) งตอ้งอาศยัทัHงทกัษะการต่อรอง การคิดคาํนวณ และการสื)อสารกบัผูอื้)นในระดบัที)

มากกวา่การอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือนมาก 

ดงันัHนคาํถามในส่วนนีH จึงสมัพนัธ์กบักบัการพิจารณามนุษยเ์ศรษฐกิจ ซึ) งดาํรงอยูต่ ัHงแต่สงัคมก่อนสมยัใหม่ 

โดยใส่มิติทางเพศลงไป พิจารณาผูห้ญิงในฐานะที)เป็นกลุ่มที)มีศกัยภาพและมีบทบาทอยา่งมากในหน่วยการผลิต 

การแลกเปลี)ยน และการบริโภค และเป็นหน่วยนับที)มีคุณภาพคือมีความเคลื)อนไหว และสัมพนัธ์อยู่กับการ

แลกเปลี)ยน การต่อรอง ในระดบัต่างๆ 

เมื)อการต่อรองและการแลกเปลี)ยนมิไดน้าํมาซึ) งผลตอบแทนที)เหมาะสม การต่อตา้นอนัแสดงออกถึงความ

ไม่พอใจ ไม่ยอมรับในอาํนาจ และความตอ้งการการเปลี)ยนแปลงก็เป็นสิ)งที)ดาํรงอยูคู่่กบัประวติัศาสตร์ในช่วงของ

การเปลี)ยนแปลงไปสู่สมยัใหม่ กรณีของลา้นนาเองก็พบว่า การต่อตา้นการจดัเก็บภาษีและการเกณฑแ์รงงานของ

สยาม ไดรั้บการอธิบายผา่นเหตุการณ์การก่อจลาจลในเขตหวัเมือง 2 ครัH งสาํคญัคือ กบฏพญาผาบ หรือพญาปราบ

สงครามในปี พ.ศ.24323 และเหตุการณ์กบฏเงีHยวในปี พ.ศ.24454 ความขดัแยง้ที)นกัวิชาการวิเคราะห์ไวส้ัมพนัธ์กบั

การปฏิรูปการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ)งเรื) องการผูกขาดการจดัเก็บภาษีโดยรัฐบาล

ส่วนกลางคือสยามในช่วงเวลานัHน หรือการอธิบายได้อีกอย่างหนึ) งว่าอาํนาจรัฐส่วนกลางได้เขา้มาแทรกแซง

ความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภที์)มีอยูเ่ดิมในทอ้งถิ)น ไดแ้ก่ ผูป้กครองและคนในพืHนที) ที)อาจเป็นไดท้ัHงราษฎรทั)วไปและ

 
3 จากขอ้มูลเชิงสัมภาษณ์ในงานศึกษาของสรัสวดี พบว่าพญาปราบสงครามมีฐานะเทียบไดก้บันายแขวงหรือกาํนนั มีหนา้ที/ในการเก็บ

ภาษีดา้นฝั/งตะวนัออกของแม่นํC าปิง บริเวณแขวงจ๊อม(หนองจ๊อม) แขวงคือ(แม่คือ) และแขวงกอก เหตุการณ์ที/นาํไปสู่การก่อจลาจลใน

พืCนที/สัมพนัธ์กบัระบบภาษีอากรผกูขาดที/เริ/มกาํหนดกติกาใหม่ จากที/เคยเกบ็ภาษีอากรพืชสวน ไดแ้ก่ หมาก มะพร้าว พลูเฉพาะเมื/อมีการ

ซืCอขาย เปลี/ยนเป็นการเกบ็รายปี ทาํใหร้าษฎรเดือดร้อนเพราะแมว้า่ยงัไม่ทนัไดผ้ลประโยชน์จากการขายกต็อ้งเสียภาษีแลว้ ซํC าเป็นอตัราที/

สูงกว่าการเก็บในระบบเดิมที/พญาปราบสงครามเคยรับผิดชอบ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นีC ยงัพบว่าพญาปราบสงครามเป็นที/เคารพนบัถือ

ของชาวบา้น และเป็นผูที้/มีวชิาอาคม มีฝีมือทางการสูร้บเป็นที/ยอมรับอยูไ่ม่นอ้ย (สรัสวดี, 2544: 380) 
4 สรัสวดี อธิบายเหตุการณ์ครั; งนี; วา่เกิดขึ;นอนัเนืBองจากความไม่พอใจของพวกเจา้นายและราษฎรในทอ้งถิBนต่อการปฏิรูป ซึB งมีกระแสมาตั;งแต่ปี 

พ.ศ.2443 และสาเหตุอีกส่วนหนึB งสรัสวดีมองว่ามาจากความไม่พร้อมในการบริหารจัดการ เนืBองจากรัฐบาลขาดข้าราชการทีBมีความรู้

ความสามารถ และเขา้ถึงประชาชน ทาํให้เกิดความไม่เขา้ใจกนัในหลายกรณี ซํ; าขา้ราชการยงัดูหมิBนและใชอ้าํนาจกดขีBชาวพื;นเมือง (สรัสวดี, 

2544: 399) 
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พ่อคา้ กรณีของการจดัเก็บภาษีจึงเป็นตวัอยา่งที)เด่นชดัของการแทรกแซงความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภที์)นาํไปสู่การ

ต่อตา้น และความขดัแยง้ ที)ลงทา้ยดว้ยการถูกปราบปรามอยา่งเดด็ขาดโดยใชค้วามรุนแรง 

ประวติัศาสตร์ในช่วงสมยัใหม่ แทจ้ริงแลว้ประกอบขึHนดว้ยการต่อตา้นและการขดัขืนการปกครองของรัฐ

อยูบ่่อยครัH ง ซึ) งการต่อตา้นเหล่านีH เป็นทัHงแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย ลกัษณะที)ไม่เปิดเผยคือการต่อตา้นโดยอาศยัมิติ

ทางสังคม วฒันธรรม เช่น การอาศยัพิธีกรรม ซึ) งเหตุการณ์ดงักล่าวเคยเกิดขึHนเมื)อครัH งที)ลา้นนาต่อตา้นการเก็บภาษี

สุรา โดยเจา้อุบลวรรณาไดท้าํพิธีเขา้ทรงหรือทรงเจา้ เพื)อบ่งบอกถึงความไม่พอใจของอดีตเจา้นายผูล่้วงลบัต่อการ

ผูกขาดภาษีอากรสุราของสยาม และเป็นเหตุให้ชายาของเจา้หลวงเชียงใหม่ลม้ป่วย5 ซึ) งนาํมาสู่การผ่อนปรนและ

การยกเลิกการจดัเก็บภาษีดงักล่าวในช่วงเวลานัHน การอาศยัมิติทางวฒันธรรมในกรณีคลา้ยกนันีH ยงัปรากฏอยูอ่ยา่ง

ต่อเนื)อง ซึ) งถือเป็นการต่อตา้นและความขดัแยง้รูปแบบหนึ)ง ที)ไม่ไดแ้สดงการต่อตา้นโดยใชก้าํลงั อาวธุ หรือความ

รุนแรงอยา่งโจ่งแจง้ 

อยา่งไรก็ตาม เมื)อรัฐเริ)มเรียนรู้ถึงขอ้จาํกดั และการเขา้ไม่ถึงชีวิต วฒันธรรม และความเป็นอยูข่องราษฎร 

รัฐจึงเร่งสร้างช่องทางของการผนวกกลืนลกัษณะความเป็นทอ้งถิ)นเขา้มาสู่ความเป็นไทยที)รัฐสามารถจดัการทัHง

เรื)องภาษา ขนบธรรมเนียม และรวมถึงการแพร่กระจายอุดมการณ์ของชาติลงไปสู่ราษฎร เช่น อุดมการณ์เรื)องความ

เป็นชาติไทย ที)มีสถาบนักษตัริย ์และพทุธศาสนา เป็นองคป์ระกอบสาํคญั สิ)งเหล่านีHทัHงถูกบรรจุไวใ้นแบบเรียนเพื)อ

การศึกษาในระดบัพืHนฐาน และการส่งเสริมผา่นระบบรัฐราชการในช่องทางอื)นๆ ในเวลาต่อมา 

 

7.3 การศึกษามิติความขัดแย้งภายในสังคม 

แมว้่าการศึกษารัฐไทยเมื)อไม่นานมานีH  ตอ้งการท้าทายและโตแ้ยง้ทศันะครอบงาํทางวิชาการ ว่าด้วย

แนวคิดสังคมไทยมีโครงสร้างหลวม ซึ) งหากอธิบายตามแนวคิดดงักล่าว สังคมย่อมไม่ตอ้งเผชิญหน้ากบัความ

ขดัแยง้ที) รุนแรง และแม้ว่าสังคมจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึHนบ้างในบางครัH งไม่ว่าจะเป็นสงคราม ความ

หลากหลายของผูค้น หรือความวุ่นวายต่างๆ ภายใน กระนัHนสังคมที)มีโครงสร้างหลวมก็จะสามารถปรับเปลี)ยน

ความสัมพนัธ์ไปได ้ไม่ทาํให้สังคมแตกสลาย กล่าวไดว้า่ แนวคิดเรื)องสังคมไทยมีโครงสร้างหลวม เป็นส่วนหนึ)ง

ของแนวคิดโครงสร้าง หน้าที)  ที)กลายเป็นทัศนะหลักในการอธิบายลักษณะของสังคมไทย ก่อนที)สังคมจะ

เผชิญหนา้กบัความขดัแยง้ครัH งรุนแรง เมื)อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เมื)อนัHนเองที)นกัวิชาการเริ)มไม่พอใจกบัการ

อธิบายตามแนวคิดดงักล่าวอีกต่อไป 

 กลุ่มสาํนกัคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นกลุ่มสาํคญัที)ไดน้าํเสนอกรอบการทาํความเขา้ใจสังคมไทยเสีย

ใหม่ โดยแนวคิดนีH ไดรั้บอิทธิพลทางความคิดมาจากมาร์กซ์ พวกเขามองวา่สังคมใดกต็าม ยอ่มประกอบขึHนดว้ยคน

ต่างชนชัHน แต่ละชนชัHนยอ่มมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที)แตกต่างกนั และพวกเขายอ่มปกป้องผลประโยชน์ร่วม

ของชนชัHนตนเอง ในประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติทั)วทุกแห่งในโลกใบนีH  กล่าวไดว้่า สังคมในเชิงอุดมคติที)

 
5 งานเขียนที/กล่าวถึงเจา้อุบลวรรณานัCน ปรากฏทัCงจากเอกสารฝ่ายรัฐไทยหรือสยาม และเอกสารจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ/งกลุ่มม

มิชชนันารีและพ่อคา้ที/ไปมาหาสู่กบัเจา้อุบลวรรณา ผูไ้ดชื้/อว่าเป็นผูห้ญิงลา้นนาที/มีความสามารถโดดเด่นแห่งยคุ ทัCงภาพของนกัธุรกิจ

ผูก้วา้งขวาง รํ/ ารวย และทกัษะไหวพริบการเจรจากบัชาวต่างชาติ เช่น ในบนัทึกของคาร์ล บอค (Bock, 1986: 339-340) รวมถึงในบทความ

ของเพญ็สุภา สุขคตะ (2559) ใน มติชนสุดสัปดาห์ (ออนไลน์ วนัที/ 6 ธนัวาคม 2559) ซึ/ งเผยแพร่ครัC งแรกในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบบัวนัที/ 

20 กรกฎาคม 2555 
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ปราศจากความแตกต่าง หรือความเหลื)อมลํH ายงัไม่เคยเกิดขึHนจริง แต่ความจริงคือคนนัHนต่างเขา้ถึงทรัพยากรไม่

เท่ากนั มีอาํนาจและโอกาสทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ยิ)งในสังคมทุนนิยมที)เร่งเร้าให้กลุ่มนายทุนเร่งเอาประโยชน์

จากกลุ่มแรงงาน หากเป็นการขดูรีดที)หนกัหนาเกินไป ไม่มีรูปแบบของการลดแรงตึงเครียดเหล่านีH ยอ่มนาํไปสู่การ

ต่อตา้นในทา้ยที)สุด 

 กล่าวไดอี้กอยา่งหนึ) งว่า สาํนกัคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่าความขดัแยง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคม เป็นสิ)งที)หลีกเลี)ยงไม่ไดเ้ลยในประวติัศาสตร์ของมวลมนุษย ์โดยมกัปรากฏมูลเหตุของความขดัแยง้ และการ

ตอบสนองต่อความขดัแยง้ที)แตกต่างวิธีการออกไป 

 7.3.1 ความขดัแยง้ในงานเขียนทางประวติัศาสตร์ 

 อาจกล่าวไดว้่า นับตัHงแต่สังคมไทยเริ)มปรากฏงานเขียนที)เรียกไดว้่าเป็น “งานทางประวติัศาสตร์” และ

กลายเป็นสิ)งที)เรียกวา่ “ประวติัศาสตร์ชาติ” ไดก้ลายเป็นปฐมบทของความขดัแยง้มาโดยตลอด ทัHงนีH เนื)องจากกลุ่ม

ชนชัHนนาํไทย ตอ้งการสร้างความเป็นอนัหนึ) งอนัเดียวกนั และอาศยัความเขา้ใจ(ที)ผิด) ว่า หากหลอมรวมความ

แตกต่างหลากหลายให้กลายเป็นหนึ)ง ภายใตก้ารยดึถืออตัลกัษณ์บางอยา่งร่วมกนั ยอ่มทาํให้สังคมปราศจากความ

ขดัแยง้ ทัHงนีH เพราะ ไม่มีผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ)งที)อยูเ่หนือกวา่ผลประโยชน์ของชาติ วิธีการเช่นนีHทาํ

ใหรั้ฐไทยมุ่งสลายอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะถิ)นลง เพื)อชูอตัลกัษณ์ร่วมของชาติ ซึ) งทัHงประสบความสาํเร็จและไม่

ประสบความสาํเร็จ เราอาจเรียกกลุ่มที)อยูใ่นส่วนที)ไม่ประสบความสาํเร็จนีH วา่เป็นการต่อตา้น และเป็นมูลเหตุของ

ความขดัแยง้ทางสงัคม 

 ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)นเกือบทัHงหมดมีลกัษณะของการต่อตา้นและขดัแยง้กบัประวติัศาสตร์ในตวัเอง แมว้า่

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)นที)ปรับแต่งให้ร้อยรัดไปกบัประวติัศาสตร์ชาติในภายหลงั ซึ) งแทจ้ริงแลว้ก็เป็นการปรับตวั

ของรัฐไทยดว้ย ในการยอมรับการมีอยูข่องประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)น แต่ในระดบัของการศึกษาและการหลอมรวมใน

ระดบัของการสร้างจิตสํานึกร่วม เพื)อขยบัความหมายของคนในชาติให้ละเอียดลออลงไปยงัไม่ไดเ้กิดขึHนอย่าง

แทจ้ริง ตวัอยา่งที)จะนาํเราเขา้ใจไดง่้ายขึHนในประเด็นนีH คือ ต่อให้เรามีประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)นใต ้ประวติัศาสตร์ของ

คนมาลาย ูประวติัศาสตร์ของคนอีสาน ของคนพวน คนขแมร์ คนไทใหญ่ คนลา้นนา คนกะเหรี)ยง คนลืHอ คนยอง 

ฯลฯ เรากไ็ม่เคยลดราอคติที)มีอยูร่ะหวา่งชาติพนัธ์ุไดเ้ลย ความหลากหลายที)ตัHงอยูล่อยๆ แต่ไม่ไดท้าํงานลึกลงไปใน

ระดบัจิตสาํนึกและการเคารพคนอื)นอยา่งเสมอกนันัHนไม่เคยเกิดขึHน เช่นเดียวกบัการกล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคม

ประชาธิปไตย แต่ไม่เคยเลยที)จะยอมฟังเสียงหรือความคิดที)แตกต่างจากตวัเองดว้ยใจเป็นธรรม  

 นอกจากรัฐไทยจะผนวกเอาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)นเขา้มาเป็นส่วนหนึ)งของชาติในความหมายที)ลอยอยู ่ดงั

ไดก้ล่าวไปแลว้นัHน ซึ) งดา้นหนึ)งก็ทาํให้พลงัของการต่อตา้นและความขดัแยง้ไม่ทาํงาน ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ)นและ

คนทอ้งถิ)นค่อยๆ ยอมรับและพอใจที)รัฐไทยใหพื้Hนที)ความเป็นทอ้งถิ)นวา่เป็นส่วนหนึ)งของชาติไทย ทวา่สิ)งที)รัฐไทย

ทาํมากกว่านัHนคือการเขียนประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ)นขึHนเอง โดยมุ่งเน้นความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจที)มีรัฐไทยเป็น

ศูนยก์ลาง อยูบ่นฐานของชาติที)มีศาสนาพุทธ และพระมหากษตัริย ์ฉะนัHน ประวติัศาสตร์การต่อตา้นรัฐไทยหรือ

สยามเกือบทัHงหมดจึงเป็นประวติัศาสตร์ของเหล่ากบฏ ซึ) งกลายเป็นคนชั)วชา้ไปโดยอตัโนมติั และสร้างความชอบ

ธรรมให้รัฐใชค้วามรุนแรงในการจดัการปัญหากบัคนเหล่านีH  ในช่วงเริ)มแรกของการก่อร่างสร้างรัฐไทยสมยัใหม่ 

รัฐได้เผชิญหน้ากับการต่อต้านของผูค้น ทัH งกรณีหะยีสุหรง กบฏผีบุญอีสาน อันมีมูลเหตุสําคัญมาจากการ

เคลื)อนยา้ยของประชากรสองฝั)งโขง อาทิ เหตุการณ์กบฏสาเกียดโงง้สมยัรัชกาลที) 2 ราวปี พ.ศ.2363 สัมพนัธ์กบั
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การเขา้ไปจดัการปัญหาคนของสยามที)สร้างความไม่พอใจใหก้บัชาวข่า หรือชาวกุยในพืHนที)อีสานต่อเนื)องถึงเขมร 

ความไม่พอใจที)สั)งสมนาํมาสู่การจบัอาวุธขึHนต่อสู้ และลงเอยที)การปราบปรามของสยามอย่างรุนแรง แทบจะ

เรียกวา่ลา้งแผน่ดิน กล่าวคือจากที)คนกูยหรือข่าในหวัเมืองอีสานมีอยูร่าว 3 แสน ถูกสังหารจนแทบไม่เหลือ ที)รอด

จาการสงัหารไม่กี)พนักถู็กวาดตอ้นไปเป็นทาส 

กบฏเงีH ยวภาคเหนือ กบฏพญาผาบหรือปราบสงครามในปี 2432 ซึ) งก็ถือเป็นกบฏผีบุญดว้ยเช่นกนั ใน

ภายหลงัใชเ้รียกกบฏเช่นนีH ว่าเป็นกบฏไพร่บา้ง กบฏชาวบา้นบา้ง ซึ) งพบว่ามูลเหตุของการต่อตา้นมาจากความไม่

พอใจการเกบ็ภาษีอากรแบบผกูขาด จากเดิมการปฏิรูปการจดัเกบ็ภาษีสมยัรัชกาลที) 5 นัHน เริ)มมีการเกบ็ภาษีพืชสวน 

ซึ) งกรมหมื)นพิชิตปรีชากร เมื)อครัH งเป็นขา้หลวงพิเศษประจาํหวัเมืองลาวเฉียง ไดเ้รียกเกบ็ภาษีชนิดนีH เฉพาะเมื)อมีการ

ซืHอขายเท่านัHน ทว่าต่อมา เมื)อพระเจา้นอ้งยาเธอพระองคเ์จา้โสณบณัฑิตมาประจาํการ ไดเ้ปลี)ยนวิธีเรียกเก็บเป็นปี

ละครัH ง ไม่วา่จะมีการซืHอขายหรือไม่ก็ตาม นาํมาซึ) งความไม่พอใจแก่ราษฎร ซํH าระบบการประมูลเจา้ภาษีนายอากร 

ยิ)งทาํใหเ้จา้ภาษีที)ชนะการประมูลไปขดูรีดเอากบัประชาชน 

 การชาํระประวติัศาสตร์กบฏทาํไดห้รือไม่ เป็นคาํถามที)ทา้ทาย เนื)องจากการชาํระประวติัศาสตร์กบฏก็

ยอ่มหมายถึงการทา้ทายอาํนาจรัฐไปดว้ยพร้อมกนั การปฏิเสธประวติัศาสตร์ฉบบัที)รัฐใหก้ารรับรอง แลว้เขียนขึHน

ใหม่ในสํานวนที)แตกต่างออกไปย่อมมีความหมายและความสําคญัอย่างยิ)งต่อผูที้)ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏมาโดย

ตลอดในประวติัศาสตร์ฉบบัชาติไทย เนื)องจากคนเหล่านีH มีแนวโนม้ที)จะไม่สามารถกลืนตวัเองเขา้มาเป็นส่วนหนึ)ง

ของรัฐไทยไดอ้ยา่งสนิทใจนั)นเอง 

 หากลูกหลานของคนที)มีบรรพบุรุษเคยจบัอาวธุต่อสู้กบัขา้ราชการสยาม ซึ) งเรื)องเล่าที)เล่าต่อๆ มา คือ พวก

เขาไม่พอใจการใชอ้าํนาจและการบีบบงัคบัของขา้ราชการในหัวเมือง การต่อตา้นดงักล่าวเป็นปฏิกิริยาที)พวกเขา

ปกป้องตนเอง ซึ) งหากมองจากฝ่ายราษฎร์คือสิ)งที)สมควรทาํอยา่งยิ)งในสถานการณ์เช่นนัHน ทว่าประวติัศาสตร์ได้

กล่าวหาวา่พวกเขาคือกบฏ อาทิ เหตุการณ์เงีHยวปลน้เมือง เจา้พิริยะเทพวงศ ์เป็นเจา้เมืองแพร่ เหตุการณ์เกิดขึHนเมื)อปี 

2445 หรือเวลาให้หลงั 3 ปี นบัจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองมณฑลพายพั แมว้า่จุดเริ)มของการก่อการครัH งนีH  

มีแนวร่วมสาํคญัคือกลุ่มที)เสียประโยชน์จากการปกครองของสยาม ทัHงกลุ่มพ่อคา้ เจา้นาย ทว่าเมื)อปฏิบติัการของ

ฝ่ายกบฏสําเร็จขึHนเรื) อยๆ ก็เพิ)มจาํนวนแนวร่วมที) เป็นราษฎรทั)วไป ปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านใช้การสังหาร

ขา้ราชการไทยและกลุ่มที)เขา้ร่วมกบัสยาม เมื)อสยามปราบกบฏเงีHยวไดส้าํเร็จ กล็งโทษกลุ่มกบฏดว้ยการตดัคอเสียบ

ประจาร คาํถามคือ ลูกหลานของพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ)งในความเป็นไทยอยา่งไม่ตะขิดตะขวงใจเลยหรือ 

ในเมื)อบรรพบุรุษถูกกล่าวหาวา่เป็นกบฏและตอ้งโทษประหาร  

 7.3.2 การต่อตา้นที)ไม่นาํไปสู่ความรุนแรง 

 แมว้่าประวติัศาสตร์เสนอภาพการต่อตา้นที)รุนแรงและลงเอยดว้ยการใชค้วามรุนแรงตอบโตข้องฝ่ายรัฐ 

ทว่าในความเป็นจริง การต่อตา้นของฆราวาส อาจไม่ไดใ้ชค้วามรุนแรงเท่านัHน การปฏิเสธหรือไม่รับเอาสิ)งที)เป็น

อุดมคติ อุดมการณ์หลกัของชาติ ในแบบฉบบัที)รัฐตอ้งการกถื็อเป็นการต่อตา้นอยา่งหนึ)งเช่นกนั อาทิ การที)ทอ้งถิ)น

ทัHงหลายพยายามรักษาอตัลกัษณ์เฉพาะถิ)นของตนเอง หรือไม่ไหลไปกบัสิ)งที)เป็นวฒันธรรมของชาติอยา่งไม่ลืมหู

ลืมตา ก็ถือว่าเป็นการต่อตา้นดว้ยเช่นกนั ทว่ารัฐไม่ไดม้องว่าการต่อตา้นเหล่านีH เป็นสิ)งที)ตอ้งจดัการหรืออนัตราย 

หากไม่มาสั)นคลอนหรือทาํใหอ้ตัลกัษณ์แห่งชาติมวัหมอง  
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 ปัจจุบนัเริ)มกฎงานเขียนทางประวติัศาสตร์หลายชิHนที)มีการตัHงคาํถามที)ทา้ทายและสลบัขัHวของการเล่า

ประวติัศาสตร์เสียใหม่ โดยมีประวติัศาสตร์ชาติเป็นตวัแบบของการต่อตา้น กไ็ม่นาํไปสู่ความรุนแรงแต่อยา่งใด จะ

มีบา้งที)งานเขียนประวติัศาสตร์ไปโยงเขา้กบัความเชื)อของคนทอ้งถิ)น และไดรั้บการต่อตา้น เนื)องจากผูเ้ขียนตีความ

ต่างไปจากสิ)งที)ชาวบา้นเชื)อถือนั)นเอง 

7.3.3 การต่อตา้นทางศาสนา 

รัฐกบัการแบ่งแยกนิกายศาสนา มหานิกาย/ธรรมยุตินิกาย การแบ่งแยกนิกายนีH ถูกมองว่ามีเหตุผลทาง

การเมืองอยูเ่บืHองหลงั นกัวิชาการต่างชาติถึงกบัสรุปวา่มิไดมี้ความแตกต่างในเรื)องของการตีความพระไตรปิฎกดว้ย

ซํH า แต่เป็นความต่างในเรื)องปลีกย่อย อาทิ พิธีกรรม และการพระวินัยปลีกย่อย ซึ) งนิธิเห็นว่านั)นแหละที)สําคญั

สาํหรับพุทธศาสนา เนื)องจากหากยดึถึงหลกัปฏิบติัแตกต่างกนั แมแ้ต่การสวดเปล่งสาํเนียงไม่เหมือนกนั ก็อาจจดั

ไดว้่าอยู่คนละกลุ่ม ละวงศ์กนัได ้ประเด็นคือในประวติัศาสตร์ของพุทธศาสนานัHน เกิดการแบ่งแยกนิกาย และ

สาํนกัต่างๆ ออกจากกนัมาโดยตลอด ทวา่การแบ่งแยกเหล่านีH ไม่ไดน้าํไปสู่สงครามหรือความขดัแยง้ที)รุนแรงอยา่ง

เห็นไดช้ดั นิธิวิเคราะห์ว่าเนื)องจากไม่มีองคก์รกลางหรืออาํนาจกลางที)เป็นฝ่ายฆราวาสเขา้ไปกาํกบัองคก์รคณะ

สงฆอ์ยา่งแทจ้ริง 

รัฐไทยก่อนสมยัใหม่นัHน กษตัริยซึ์) งถือวา่คือรัฐเป็นผูที้)มีพนัธะต่อพทุธศาสนา กล่าวคือ เป็นผูอุ้ปถมัภพ์ทุธ

ศาสนา และคอยตรวจสอบมิให้พระสงฆ์ออกจากกรอบของพระวินัย จึงมีการตรวจชาํระอยู่เนืองๆ การชาํระ

ตรวจสอบนีH  ดา้นหนึ)งก็เป็นโอกาสให้พระเจา้แผน่ดินตรวจตราวา่มีผูใ้ดแฝงอยูใ่ตร่้มเงาของผา้เหลือง อนัมีสถานะ

พิเศษ ทาํใหร้อดพน้จากสถานะไพร่เมืองที)มีหนา้ที)ต่อรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ)งการเกณฑ ์ 

รัฐสมยัใหม่ต่างออกไป ความพยายามที)จะปกครองคนภายในรัฐไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากระบบ

ราชการสมยัใหม่ กฎหมาย การศาล การศึกษาแลว้ ยงัพบว่าศาสนาไดก้ลายเป็นเครื)องมือทางการเมืองที)สําคญั 

ศาสนาไดเ้ชื)อมต่อเขา้กบัอุดมการชาตินิยมและศาสนานิยม มีบทบาทนบัตัHงแต่การกูช้าติจากจกัรวรรดินิยม ในหลาย

พืHนที)ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นาํเอาศาสนาเขา้มาใชเ้ป็นอตัลกัษณ์แห่งชาติต่อสู้กบัคนที)รัฐมองวา่เป็นคนอื)น ซึ) ง

มกัจะเป็นกลุ่มที)นับถือศาสนาที)ต่างออกไป อาทิ พระสงฆ์พม่ามีความคิดที)รุนแรงต่อกลุ่มที)นับถือศาสนาอื)น

โดยเฉพาะอิสลาม ส่วนที)นบัถือศาสนาคริสต ์กลายเป็นกลุ่มที)เขา้ร่วมกบัชาวต่างชาติสมยัอาณานิคม  

กรณีของรัฐไทยไม่อาจผนวกรวมชาวมาลายใูตใ้หเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ)งของความเป็นไทยได ้เนื)องจากความ

เป็นไทยนัHนมีองคป์ระกอบหนึ) งคือพุทธศาสนา ซึ) งชาวมาลายลูว้นนบัถืออิสลาม เป็นตน้ หรือกรณีของรัฐอิสลาม

อย่างมาเลเซียก็อาศยัศาสนาเป็นเครื)องมือทางการเมืองในการปกครอง และกีดกนัคนต่างศาสนา เชืHอชาติ ดว้ย

วิธีการต่างๆ ผ่านนโยบายของรัฐ ฉะนัHนความขดัแยง้และการต่อตา้นอนัมีมูลเหตุมาจากศาสนาจึงเกิดขึHนและมกั

แสดงออกดว้ยความรุนแรง เสียยิ)งกวา่ความขดัแยง้ของเหล่าฆราวาส นั)นเป็นเพราะมายาคติที)มองวา่ศาสนานัHนเป็น

พืHนที)แยกออกจากการเมือง 

พืHนที)ศาสนาและการเมืองถูกผนวกแน่นอยา่งมาก ในบริบทของรัฐอาณานิคม เนื)องจากประเทศเจา้อาณา

นิคมต่างใชศ้าสนาเป็นเครื)องมือในการจดัการและควบคุมคนพืHนเมือง และเป็นการใชอ้าํนาจแบบรวมศูนย ์กรณี

ของไทย ระบอบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยส์ร้างองค์กรคณะสงฆ์แบบรวมศูนยขึ์Hนดว้ยเช่นกนั ทาํให้เกิดความ

ขดัแยง้กบัคณะสงฆโ์ดยเฉพาะที)อยูใ่นเขตหวัเมือง ทัHงนีH เพราะรัฐไทยในช่วงเวลาดงักล่าว หวั)นเกรงความไร้เอกภาพ 
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และกลุ่มคณะสงฆอ์าศยัความศรัทธาสร้างความเป็นกลุ่มกอ้นที)รัฐเกรงว่านาํมาสู่ภยัทางการเมืองไดด้ว้ย ในหลาย

กรณีกบฏผูมี้บุญ มาจากสภาวะตนบุญทางศาสนา 

อยา่งไรกต็าม ความพยายามของรัฐไทยในการควบคุมองคก์รคณะสงฆถื์อวา่ประสบความสาํเร็จอยา่งหนึ)ง

คือ ต่อใหมี้หลายสาํนกั หลายกลุ่ม ทวา่พทุธศาสนาในสงัคมไทยถูกทาํใหส้มัพนัธ์กบัสถาบนักษตัริยอ์ยา่งแนบแน่น

นับแต่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ฉะนัHนเมื)อพระสงฆ์กลายเป็นกลไกสําคญัในการนาํเสนอราชาธิปไตย เมื)อเกิด

ความขดัแยง้ทางการเมืองขึHน พระสงฆม์กัจะออกมาแสดงบทบาทชีHนาํสงัคมอยูเ่สมอ อุดมการของฝ่ายสงฆไ์ม่วา่จะ

เป็นชาตินิยม ศาสนานิยมยงัคงทาํงานอยา่งเหนียวแน่น และพร้อมจะใชวิ้ธีการเผด็จการโดยธรรม เมื)อเห็นว่าฝ่าย

ต่อตา้นรัฐนัHนเป็นภยัต่อบา้นเมือง ต่อสถาบนั เช่น พระสงฆเ์สนอวา่การฆ่าคอมมิวนิสตไ์ม่บาป เป็นตน้ 

การปฏิบติัศาสนาของพระจอมเกลา้ฯ ไม่ต่างจากคาํสอนของท่านพุทธทาส คือไม่ใช่เรื)องของการสั)งสม

บุญบารมีเพื)อกา้วหนา้ไปในหลายชาติหลายภพจนบรรลุพระนิพพาน แต่เป็นการทาํพระนิพพานให้แจง้แก่ตนเอง

ต่างหาก และส่วนนีHหายไปในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆใ์นสมยัรัชกาลที) 5 หรือปฏิรูปศาสนาในมาตรฐาน

ธรรมยตุระลอก 2 

การตีความพุทธธรรม “แบบใหม่” อย่างที)พระจอมเกลา้ฯ ทรงสอนนัHน ถือเป็นความเปลี)ยนแปลงอย่าง

ไพศาลแก่พุทธศาสนาไทยทีเดียว และเป็นการเปลี)ยนแปลงที)หลกัธรรมคาํสอนหรือ orthodoxy แน่นอน ใน

ความเห็นของพระจอมเกลา้ฯ พระภิกษุแต่ละรูปเป็นเพียงบุคคล ย่อมถูกวิพากษวิ์จารณ์หรือตัHงขอ้รังเกียจได ้แต่

พระสงฆใ์นความหมายถึงองคร์วมต่างหาก ที)ไม่ควรไปล่วงละเมิด 

ถา้คิดถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งฆราวาสกบัพระที)มีมาในพทุธศาสนาไทยตัHงแต่โบราณ ธรรมยติุกนิกายของ

พระจอมเกล้าฯ จึงเป็นคาํสอนที)พลิกฟ้าคว ํ)าแผ่นดินพอสมควรทีเดียว และประเด็นเรื) องการวิพากษ์วิจารณ์

ตรวจสอบกนัเองระหว่างพุทธบริษทัดงักล่าว ก็หายไปในการปฏิรูปธรรมยุตระลอกที)สองเหมือนกนั นิธิเห็นว่า

ความเปลี)ยนแปลงดา้นหลกัธรรมคาํสอนของธรรมยุตมีความสําคญักว่าหลกัปฏิบติัดา้นพระวินยั แต่ในภายหลงั 

กลบัไปถือเอาวตัรปฏิบติัเลก็ๆ นอ้ยๆ ของพระธรรมยติุวา่เป็นหลกัใหญ่ของการปฏิรูปศาสนาครัH งนัHน 

การปฏิรูปศาสนาดา้นหลกัธรรมคาํสอนของพระจอมเกลา้ฯ ซึ) งเป็นส่วนสาํคญัของธรรมยติุกนิกายนีH  ถูก

ลืมเลือนหรือไม่ค่อยได้รับความสําคัญในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ในรัชกาลที)  5 ลงมา เช่น ไม่ให้

ความสําคญัแก่โลกุตรธรรมอีกต่อไป และเนื)องจากตอ้งการใชพ้ระสงฆเ์ป็นเครื)องมือของรัฐ จึงทาํให้รัฐมีอาํนาจ

เหนือคณะสงฆ ์แต่ไม่ตอ้งการใหอุ้บาสกอุบาสิกาตรวจสอบคณะสงฆไ์ดอ้ยา่งที)พระจอมเกลา้ทรงชีH เอาไว ้พระสงฆ์

ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ)งของอาํนาจรัฐไปแลว้จึงไม่ตอ้งการใหช้าวบา้นตรวจสอบ 

ตกมาถึงสมยัรัชกาลที) 6 หลกัธรรมคาํสอนของพุทธศาสนาถูกนาํมารับใชช้าติ และสมบูรณาญาสิทธิราชย์

อยา่งเปิดเผยเลย โลกตุรธรรมจึงยิ)งมีประโยชน์นอ้ยลงไปอีก อาจารยไ์พศาลท่านอธิบายวา่ ธรรมยติุกนิกายของพระ
จอมเกลา้ฯ คืออธิบายหลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนาให้สอดคลอ้งกบัวิทยาศาสตร์ ให้เป็นเรื)องของชาตินีH 
และในลกัษณะที)ท่านเรียกวา่เหตุผลนิยม 

 กล่าวไดว้่า รัฐอาศยัองคก์รคณะสงฆ์ในทางการเมืองการปกครองชีวญาณของประชาชน อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบนัพืHนที)ของพระสงฆเ์ริ)มถูกตรวจสอบมากขึHนเรื)อยๆ พร้อมกบัการเกิดขึHนของพระสงฆที์)อา้งตวัเป็นผูมี้วิชา 
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ซึ) งมิใช่วิชาทางศาสนา สิ)งเหล่านีHกาํลงับอกถึงความเปลี)ยนแปลงของสังคมไปในทิศทางใด หรือกรณีของพระสงฆ์

ที)ส่งเสริมการบูชาสิ)งศกัด̂ิสิทธ̂ิเพื)อใหชี้วิต การงาน การเงิน ดีขึHนเรื)อยๆ ในรูปของการทาํบุญ การบนบานศาลกล่าว 

คาํถามคือ จะเขา้ใจปรากฏการณ์เหล่านีH อย่างไรในบริบทของสังคมไทยปัจจุบนั ที)โลกของความเป็นเหตุเป็นผล

เพียงอยา่งเดียว ไม่เพียงพอต่อการอธิบายปรากฏการณ์หรือการสร้างความเขา้ใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที)เกิดขึHน 

 

7.4 สรุป 

 ประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ เป็นสิ)งที)ดาํรงอยู่มาอย่างยาวนาน แต่การพินิจประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ที)

นาํไปสู่การปรับเปลี)ยนของสงัคมทัHงในเชิงโครงสร้างและบุคคลไม่ค่อยปรากฏมากนกั เช่น การต่อตา้นอาํนาจรัฐใน

ประวติัศาสตร์ของชาติพนัธ์ุต่างๆ ทาํใหรั้ฐคิดถึงการผนวกกลืนชาติพนัธ์ุเหล่านัHนมาอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์ความเป็น

ชาติร่วมกนั โดยไม่ใชก้าํลงัอาวธุแต่อาศยักระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคม วฒันธรรม  

 ความเป็นไทย และประวติัศาสตร์ชาติไทย กลายเป็นสิ)งที)สาํคญัต่อความเป็นชาติที)ชนชัHนนาํไทยสร้างขึHน 

โดยการสร้างตวัเปรียบขึHนมาเพื)อกล่อมเกลาคนในชาติให้หันมาร่วมมือกันพิทักษ์และจรรโลงชาติ เช่น การ

เปรียบเทียบกบัประเทศเพื)อนบา้นในเรื)องของการไม่เคยตกเป็นเมืองขึHนของมหาอาํนาจตะวนัตก และเลี)ยงการ

อธิบายการคุกคามและการแสดงแสนยานุภาพของชาติตะวนัตกที)เหนือกว่าสยามทุกช่องทางในห้วงเวลาหัวเลีHยว

หัวต่อของการปรับเปลี)ยนไปสู่สมยัใหม่ว่าเป็นการคุกคาม และคนในชาติจาํเป็นตอ้งร่วมมือกนัเพื)อขจดัภยัของ

มหาอาํนาจเหล่านีH  ทัHงการไม่ยอมรับสิ)งที)เป็นมรดกของมหาอาํนาจตะวนัตก ทัHงในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง 

วฒันธรรมที)ส่งผ่านมาทางศาสนา และอื)นๆ ทัHงที)ประวติัศาสตร์อีกดา้นหนึ) งที)ไม่อาจปฏิเสธไดเ้ลยคือ การรับเอา

วฒันธรรมต่างชาติของชนชัHนนาํไทยเขา้มาเป็นส่วนหนึ) งของการสร้างวฒันธรรมของชนชัHนสูงเองในช่วงเวลา

ดงักล่าว และเวลาต่อมา 

 หากจะกล่าววา่ประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ เป็นประวติัศาสตร์ที)เขียนขึHนในลกัษณะของการปิดตาขา้งหนึ)ง 

เพื)อผลประโยชน์ของผูเ้ขียนที)ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนชัHนนาํ ทัHงดว้ยผลประโยชน์ของการสร้างชาติอนัสมัพนัธ์อยูก่บั

ผลประโยชน์ของกลุ่มชนชัHนตวัเองแลว้นัHน ยอ่มทาํใหผู้ต่้อตา้นตกอยูใ่นฐานะของผูร้้าย กบฏ โดยมองขา้มความไม่

เป็นธรรมในเรื) องต่างๆ ไปจนหมดสิHน การศึกษาประวติัศาสตร์ความขดัแยง้ แท้จริงแลว้เป็นการศึกษาความ

เคลื)อนไหวของสังคมแบบหนึ) ง ที)มักนําไปสู่ความเปลี)ยนแปลงหลังจากนัH นจากคนทุกกลุ่ม ทัH งฝ่ายรัฐ และ

ประชาชน กล่าวอีกนยัหนึ)งคือ ความขดัแยง้นาํไปสู่การจดัระเบียบทางสังคม การเมือง อยา่งใหม่ ซึ) งไม่เพียงแต่รัฐ

เท่านัHน ที)หาหนทางในการจดัระเบียบและลดภาพความขดัแยง้ลงไป ทว่าในกลุ่มประชาชนเอง ก็คน้หากุศโลบาย

ทางการเมืองอยา่งใหม่ในการต่อตา้นไปดว้ยพร้อมกนั 

 

 



บทที$ 8 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิ 

 

ความสัมพนัธ์ทางการคา้ของลา้นนาที4ไดน้าํเสนอไวใ้นบทที4 2 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบและความสาํคญัของ

การคา้ของรัฐในเขตภาคพืIนทวีป ที4นาํไปสู่ความสัมพนัธ์ในมิติอื4นที4หลากหลาย การศึกษาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจว่า

ดว้ยการคา้ และการเคลื4อนยา้ยของสินคา้นัIน สามารถพิจารณาผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัสิ4งของหรือสินคา้ คน

กบักิจกรรมทางการคา้ ความสมัพนัธ์เหล่านีI เป็นส่วนหนึ4งของกระบวนการสร้างความหมายใหก้บักลุ่มคนและชาติพนัธ์ุ 

โดยเฉพาะในบริบทช่วงก่อนสมยัใหม่ สินคา้ การคา้ และชาติพนัธ์ุคือระบบความสัมพนัธ์ที4แสดงให้เห็นมิติทางสังคม 

วฒันธรรม ของภาคพืIนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และในเขตภาคพืIนทวีป หรือที4เราใชค้าํว่าลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่นํIาโขงนัIน จะพบวา่มีสินคา้สาํคญัหลายรายการ สินคา้เหล่านีI มีความสาํคญัไม่เพียงแต่กบัตลาดภายใน ทวา่ยงัสมัพนัธ์

กบัตลาดเมืองท่าอีกดว้ย อาทิ นํIาผึIง นํIารัก ชะมดเช็ด งาชา้ง ครั4ง ฯลฯ 

รูปแบบทางเศรษฐกิจการคา้ของลา้นนาเริ4มเปลี4ยนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และสัมพนัธ์กบัทุนนิยมที4

เขา้มาพร้อมกบัการขยายอาํนาจของระบอบอาณานิคม กล่าวคือ ระบอบอาณานิคมไดส้ร้างเงื4อนไขใหเ้กิดการลงทุน การ

ขยายการผลิต การริเริ4มอุตสาหกรรมภายใน การจา้งแรงงาน การขยายตวัของสถาบนัการเงิน การธนาคาร การใหสิ้นเชื4อ 

และรวมถึงกระตุน้ให้เกิดการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจเงินตรา กล่าวคือ เงินตราที4ใช้ในตลาดและในระบบการ

แลกเปลี4ยน มิไดมี้ความหมายเช่นเดิมอีกต่อไป ทว่าเริ4มมีนยัของการควบคุมอตัราการแลกเปลี4ยนโดยรัฐ เนื4องจากรัฐ

เป็นผูผ้ลิตเงินตราและกาํหนดอตัราการแลกเปลี4ยน เงินตรายงัเริ4มสมัพนัธ์กบัการใชชี้วิตของผูค้นมากยิ4งขึIน อีกทัIงยงัเริ4ม

เป็นทางเลือกในการชาํระหนีI  การเสียภาษี การจ่ายค่าแรง เงินเดือน และสินคา้ กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจของลา้นนา แม้

มิไดเ้ปลี4ยนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดในทุกภาคส่วน ทว่าความเปลี4ยนแปลงดงักล่าวเริ4มปรากฏให้เห็นในพืIนที4

เมืองขนาดใหญ่บา้งแลว้ เช่น ลาํปาง เชียงใหม่ 

 

8.1 เศรษฐกจิการค้าในช่วงเปลี7ยนผ่านของล้านนา 

 การคา้ในช่วงเปลี4ยนผ่านนีI  เป็นช่วงที4ลา้นนาเกิดพลวตัภายในค่อนขา้งสูง ทัIงนีI เนื4องจากการติดต่อสัมพนัธ์

ทางการคา้กบัชาติตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิ4งการคา้กบัองักฤษผา่นทางพม่า การแข่งขนัทางเศรษฐกิจระหวา่งองักฤษ

และฝรั4งเศส นาํมาสู่การขยายตวัของตลาดภายใน เนื4องจากการนาํเขา้สินคา้โรงงานหลายรายการ บวกกบัความตอ้งการ

สินคา้ปฐมภูมิจากภาคพืIนทวีป ทัIงรายการสินคา้ป่าที4มีอยูเ่ดิม สินคา้ที4ผ่านกระบวนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และ

สินคา้ที4สัมพนัธ์กับภาคเกษตรกรรม ทาํให้เกษตรกรต้องปรับตวัอย่างมากต่อความเปลี4ยนแปลงที4เกิดขึIน ซึ4 งเป็น

ปรากฏการณ์ก่อนและหลงัจากการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลของสยามในปี 2442  

 กล่าวไดอี้กอยา่งหนึ4งวา่คนลา้นนาเริ4มสมัพนัธ์กบัระบบการคา้เสรี และตลาดการคา้นานาชาติ และเศรษฐกิจใน

ระบบเงินตรา ก่อนและในระหว่างที4สยามเขา้มาจดัระบบการเมืองการปกครอง และพยายามผนวกเอาเศรษฐกิจของ
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ลา้นนาเขา้ไปสมัพนัธ์กบักรุงเทพฯ ซึ4 งสาํเร็จลงไดก้เ็มื4อสามารถเชื4อมเส้นทางรถไฟสายเหนือในช่วงกลางพทุธศตวรรษ

ที4 25 แลว้  

 ในหัวขอ้เรื4องประวติัศาสตร์เศรษฐกิจนีI  ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงการคา้ของลา้นนาและอาณาบริเวณลุ่มแม่นํI าโขง 

โดยภาพรวม และพิจารณาผ่านสินคา้บางรายการ เพื4อให้เห็นความเคลื4อนไหวของผูค้นและการปรับตวัต่อความ

เปลี4ยนแปลงในช่วงเวลาดงักล่าว 

8.1.1 การคา้ครั4ง 

ครั4งเป็นหนึ4 งในรายการสินคา้ที4ปรากฏอยู่ในบนัทึก ทัIงของกลสุลต่างประเทศ และบนัทึกของนักเดินทาง 

พ่อคา้ชาวตะวนัตก มิชชนันารี ที4เดินทางเขา้มายงัลา้นนา หรือกล่าวถึงครั4งจากตลาดลา้นนา และดินแดนในแถบลุ่มนํI า

โขงตอนกลางที4ส่งไปยงัท่าเรือตอนล่าง ทัIงท่าเรือของสยามและบริเวณปากแม่นํI าโขง ในบนัทึกของมิชชนันารี โจน

วานนี เอฟ. เดอ มารินี ซึ4 งมาเยือนลา้นชา้งช่วงปี พ.ศ. 2185-2191 โดยพบว่า มีการลาํเลียงครั4งจากตลาดตอนใน ไปยงั

เมืองท่า เช่น ครั4งจากเชียงใหม่หากไม่ลาํเลียงสู่ทะเลทางท่าเรือสยามกส่็งไปยงัตลาดที4หลวงพระบาง ก่อนจะใชเ้ส้นทาง

แม่นํIาโขงลาํเลียงลงไป 

บนัทึกขา้งตน้ ยงัสอดคลอ้งกบัจดหมายของ นายแพทยแ์กมป์เฟอร์ ในเวลาต่อมา เขาคือแพทยป์ระจาํบริษทั

การคา้วีโอซีของฮอลนัดา ซึ4 งเดินทางเขา้มายงัอยธุยาในช่วงตน้สมยัของพระเพทราชา ราวปี พ.ศ. 2233 หมอแกมป์เฟอร์

ไดเ้ขียนบนัทึก และจดหมายที4เล่าถึงผูค้นและความเคลื4อนไหวของบา้นเมืองที4ตนเองมีโอกาสพบเห็น หมอแกมป์เฟอร์

กล่าวไวใ้นจดหมายตอนหนึ4งวา่ ครั4งและกาํยานเป็นสินคา้สาํคญัของลาว การคา้ของลาวใชแ้ม่นํI าโขงไปถึงกมัพชูา โดย

เมืองเอกของลาวคือ ลา้นชา้ง และเชียงใหม่ (ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์, 2545: 56-57 อา้งใน วราภรณ์, 2550:108) 

ในฐานะหมอผ่าตดัประจาํกองเรือของฮนัลนัดา หมอแกมป์เฟอร์ย่อมได้รับทราบขอ้มูลเกี4ยวกับสินคา้สําคญัของ

พืIนเมืองแต่ละแห่ง นั4นหมายความวา่ท่าเรือดา้นปลายแม่นํI าโขงที4กมัพูชานัIน มีครั4งและกาํยาน ซึ4 งเป็นสินคา้ที4รวบรวม

มาจากตอนในและเป็นสินคา้ที4ฮอลนัดาใหค้วามสนใจอีกดว้ย 

การคา้ครั4งมีความสําคญัอย่างต่อเนื4องมาจนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที4 25 มูลค่าการคา้เพิ4มสูงขึIนทุกปี 

กล่าวคือ หากดูจากปริมาณการส่งออกครั4งของสยามช่วงปี พ.ศ.2451-2455 มีทัIงหมด 475,234 กิโลกรัม รวมมูลค่า 

197,174 บาท พอถึงปี 2472 มีการส่งออกมากถึง 5,244,503 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,758,405 บาท ครั4งที4ส่งออกจาก

ท่าเรือของสยามเกือบทัIงหมดมาจากตลาดการคา้ของเชียงใหม่ ลาํปาง อุตรดิตถ ์เด่นชยัและโคราช โดยพบวา่ครั4งที4ตลาด

เชียงใหม่ ยงัมาจากตลาดภายใน ทัIงจากเชียงราย เชียงตุง และแม่ฮ่องสอน แต่ส่วนใหญ่เป็นครั4งที4ผลิตขึIนที4เชียงใหม่ ที4

ตลาดลาํปาง มีการนาํเขา้ครั4งมาจากเชียงราย เชียงตุง สิบสองปันนา ยนูนาน และหลวงพระบาง เช่นเดียวกบัตลาดที4แพร่ 

ซึ4 งจะนาํเขา้ครั4งจากน่านและเชียงราย ส่วนตลาดที4อุตรดิตถเ์ป็นแหล่งรวบรวมครั4งจากน่าน หลวงพระบาง และปากลาย 

(วราภรณ์, 2550: 108-9) การรวบรวมครั4งสมัพนัธ์กบัระบบส่วย หรือส่วยครั4งหนึ4งในรายการส่วยสาํคญั นอกจากเร่ว ซึ4 ง

มกัปรากฏอยูใ่นรายการส่วยจากหวัเมืองลาว ทัIงลาวกาวและลาวเฉียงของสยาม การใชค้รั4งในระดบัทอ้งถิ4นเป็นไปอยา่ง

กวา้งขวางในกิจกรรมต่างๆ ตัIงแต่ระดบัชีวิตประจาํวนั การคา้ งานในศาสนสถานและวงัของเจา้นาย 
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ในงานช่างและงานฝีมือ ครั4งเป็นวตัถุดิบที4ใช้ทาํสียอ้ม ใช้เป็นสารเคลือบ คนท้องถิ4นรู้จกัการใช้ครั4งเป็น

ตวัเชื4อมประสานเครื4องมือและเครื4องใชม้านาน ใชอุ้ดรูรั4วของเรือและอื4นๆ ศิลปินพืIนบา้นนามว่าน้อยเมตตาที4คาร์ล 

บอคมีโอกาสไดส้นทนาและเปลี4ยนความรู้ทางดา้นงานศิลป์ ใชค้รั4งเพื4อให้สีแดง(เลือดนก) ขณะที4สีอื4นๆ เช่นสีเหลือง

ไดจ้ากดิน สีนํI าเงินไดจ้ากคราม (Bock, 1986: 152-3, 245) การใชค้รั4งมีอยูแ่ลว้อยา่งแพร่หลายในงานเอกสาร เช่น พวก

เจา้นายทอ้งถิ4นใชค้รั4งสาํหรับประทบัตราเอกสาร เพื4อแสดงถึงการผนึกจดหมายสาํคญั นอกจากนีIครั4งถูกนาํไปใชเ้ป็น

สารเคลือบผิว เช่น เชลแลค ซึ4 งเป็นสินคา้จากคาบสมุทรอินโดจีนที4ส่งไปยงัองักฤษต่อปีไม่ตํ4ากว่า 1200 ตนั (Curtis, 

1998: 162-3 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 110) นั4นหมายความวา่การใชค้รั4งในต่างประเทศ หรือในแถบยโุรปก็เป็นไปอยา่ง

กวา้งขวางเช่นเดียวกนั และน่าจะเป็นการใชใ้นระดบัอุตสาหกรรมแลว้ 

ก่อนที4ครั4งจะกลายเป็นสินคา้ในเชิงอุตสาหกรรม เดิมชาวบา้นเลีIยงครั4งในป่า และตามเรือกสวนไร่นา และมกั

อาศยัแรงงานในครัวเรือนเป็นสําคญั ต่อเมื4อครั4งเริ4มสร้างรายไดม้ากขึIน จึงเริ4มมีการเช่าไมเ้พื4อเลีI ยงครั4ง ไมที้4สามารถ

เลีIยงครั4งไดคื้อไม่ฉาํฉา พุทรา โดยกลุ่มผูเ้ลีI ยงรายยอ่ยจะเช่าตน้ไม ้40-150 ตน้ ในราคาตน้ละ 2.4.5 บาท (Ministry of 

Commerce and Communications, 1930: 232 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 110) การเช่าไมเ้พื4อเลีIยงครั4ง แสดงใหเ้ห็นถึงการ

ขยายตวัของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที4ตอ้งการรับซืIออยา่งไม่จาํกดัเท่าที4กาํลงัการผลิตจะให้ได ้ทว่าผูเ้ลีI ยง

ส่วนใหญ่ยงัเลีIยงในระบบเดิม กล่าวคือมิไดมี้การเปลี4ยนเทคโนโลยแีต่อยา่งใด เพียงแต่เปลี4ยนจากการเลีIยงในป่าและมุ่ง

เพื4อการใชป้ระโยชน์ภาคครัวเรือ มาสู่การเลีIยงเพื4อขายในปริมาณที4มากขึIน อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดเริ4มเขา้มากระตุน้ให้

ผูผ้ลิตเพิ4มปริมาณการผลิตเพื4อใหเ้กิดส่วนเกินสาํหรับขาย อนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของระบบทุนนิยมเขา้มายงั

พืIนที4ภาคเหนือซึ4 งเป็นช่วงที4แรงงานยงัไม่ไดเ้ป็นอิสระจากระบอบศกัดินาอยา่งเต็มที4 กระนัIนการเช่าไมเ้พื4อเลีIยงครั4งก็

มิไดเ้ป็นขอ้หา้มแต่อยา่งใด หากผูผ้ลิตมีเงินทุนมากพอที4จะลงทุนเพื4อใหเ้กิดรายได ้ 

กล่าวไดว้า่แต่เดิมการคา้ของเชียงใหม่เชื4อมต่อกบัหลวงพระบางและเมืองท่าตอนล่างที4กมัพชูา แสดงใหเ้ห็นถึง

บทบาทของการคา้แถบลุ่มนํI าโขงค่อนขา้งชดัเจน อีกฝั4งหนึ4งของเชียงใหม่ คือการคา้กบัรัฐฉาน และมะละแหม่ง ซึ4 งจะ

ทวีความสาํคญัขึIนมานบัตัIงแต่ช่วงปลายพทุธศตวรรษที4 24 ถึงกลางพทุธศตวรรษที4 25  

ความเปลี4ยนแปลงที4เกิดขึIนในช่วงนีI คือ การคา้ของเชียงใหม่ และลาํปาง ซึ4 งเป็นเมืองที4มีบทบาททางการคา้

อยา่งมาก ภายหลงัการฟืI นฟูบา้นเมืองสาํเร็จ เปลี4ยนความสมัพนัธ์กบัเมืองท่าทางทะเลจากฝั4งแม่นํI าโขง มาเป็นการคา้กบั

สยาม โดยเริ4มจากการคา้ทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต ์เป็นลาํดบั แน่นอนวา่ความสาํคญัของการคา้ระหวา่งลา้นนาและ

ลุ่มแม่นํI าโขงถูกลดความสําคญัลงไป เนื4องดว้ยปัญหาขอ้พิพาทเรื4องเขตแดนระหว่างสยามกบัฝรั4งเศส และการขยาย

อาํนาจของสยามเขา้ไปยงัลา้นนา เพื4อผนวกเอาระบบเศรษฐกิจ การคา้ และระบบเงินตราให้สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัสยาม

มากขึIน 

8.1.2 การคา้ฝ้าย 

 โดยภูมิประเทศของลา้นนาและอาณาบริเวณแถบลุ่มนํI าโขง ในหลายพืIนที4ขาดความอุดมสมบูรณ์มากพอที4จะ

ปลูกขา้วและพืชที4ตอ้งการนํIามาก ดงันัIน ฝ้ายจึงเป็นพืชพืIนเมืองที4สามารถเจริญเติบโตไดดี้ เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

และตอบสนองต่อความตอ้งการของทัIงตลาดภายในและตลาดภายนอก อนัไดแ้ก่ การคา้กบัอาณาบริเวณตอนใตข้องจีน 
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 หรือกล่าวไดอี้กอย่างหนึ4 งว่า เป็นการคา้ในแถบลุ่มแม่นํI าโขงตอนบนลงมาถึงตอนกลางที4รวมอาณาบริเวณ

ลา้นนาเขา้ไวด้ว้ย ในฐานะแหล่งผลิตฝ้ายที4สําคญั ที4บริเวณลุ่มนํI าโขงตอนบนไม่สามารถผลิตไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันัIน

การเดินทางลงสู่ตลาดตอนล่างของพ่อคา้จีนยนูนาน จึงมีจุดมุ่งหมายเพื4อนาํสินคา้จากตลาดตอนบนมาแลกเปลี4ยนกบั

ฝ้าย กล่าวคือ พวกเขาจะนาํสินคา้จาํพวกเครื4องทองเหลือง ฝิ4 น เหลก็ กระทะ จากคุนหมิง และหมวกสาน ขีIผึIง วอลนทั 

กระดิ4งห้อยคอววั ผา้ไหม ชา จากเชียงตุง มายงัตลาดล่าง เพื4อแลกเปลี4ยนกบัฝ้าย ซึ4 งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในบนัทึกของ

หลุยส์ ปิคชอน เมื4อปี พ.ศ.2435 ระหว่างที4เดินทางไปยูนนานเขาไดต้ัIงขอ้สังเกตว่า ที4ยูนนานผลิตฝ้ายไดน้้อยและมี

คุณภาพตํ4า แมว้า่จะมีการทาํไร่ฝ้ายกระจายอยูท่ั4วไปในเขตยนูนาน ทวา่ตลาดการคา้ที4ยนูนานกลบันาํเขา้ฝ้ายจากที4อื4นๆ 

ทัIงที4รัฐฉาน ลา้นนา ลา้นชา้ง และบางส่วนมาจากพะโมและเชียงตุง รวมถึงเขตเสฉวน (Forbes and Henley, 1997: 73, 

78 อา้งใน วราภรณ์, 2550:110-11) การผลิตฝ้ายที4ให้ปริมาณและคุณภาพตํ4าในพืIนที4แถบลุ่มนํI าโขงตอนบน น่าจะ

สัมพนัธ์กบัทัIงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ฝ้ายยงัคงเป็นสินคา้ที4ตอบสนองต่อวฒันธรรม

การถกัทอของผูค้นชนชาติต่างๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 การคา้ฝ้ายมีพลวตัที4น่าสนใจ แมใ้นช่วงอาณานิคมเอง ชาวตะวนัตกทัIงองักฤษและฝรั4งเศสจดัให้ฝ้ายเป็น

รายการสินคา้สาํคญัที4เป็นที4ตอ้งการของตลาดภายใน หากพวกเขาจะเปิดประตูทางการคา้กบัจีนตอนใต ้พวกเขายอ่มนึก

ถึงฝ้ายเป็นอนัดบัตน้ นั4นทาํให้ฝรั4งเศสเริ4มนาํเขา้ฝ้ายมาทางดา้นอ่าวตงัเกีiย ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที4 25 ซึ4 งกระทบต่อ

การคา้ฝ้ายของทอ้งถิ4น เนื4องจากราคาฝ้ายที4นาํเขา้เหล่านีI มีราคาที4ถูกกวา่ อยา่งไรกต็ามผลกระทบดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั 

เนื4องจากความตอ้งการของตลาดภายในยงัมีสูงกว่าปริมาณสินคา้ฝ้าย ในทางกลบักนั ฝ้ายที4นาํเขา้ช่วยให้ตลาดภายใน

ขยายตวัอย่างมาก ทัIงในแถบลุ่มนํI าดาํ นํI าแดง เรื4อยไปจนถึงมณฑลยูนนาน ขณะที4ฝ้ายโรงงานหรือผา้ฝ้าย(เป็นพบั) 

ปรากฏอยูใ่นรายการสินคา้ของสยามที4มาจากสิงคโปร์อยูก่่อนแลว้ตัIงแต่ช่วงปลายพทุธศตวรรษที4 24 แต่ยงัไม่แพร่หลาย

ขึIนมายงัตลาดตอนบน หากจะมีการกล่าวถึงผา้ฝ้ายจากสยามอยูบ่า้ง ก็มกัอยูใ่นรายการสิ4งของหรือของขวญัที4กษตัริย์

พระราชทานให้กบัเจา้นายฝ่ายเหนือ (สารสิน วีระผล, 2548: 202 อา้งใน วราภรณ์, 2550: 112) ดงันัIนความเคลื4อนไหว

ของการคา้ผ่านรายการสินคา้ จึงไม่อาจมองผ่านความเคลื4อนไหวจากท่าเรือกรุงเทพฯ หากตอ้งพิจารณาจากความ

เคลื4อนไหวของลา้นนาเป็นฐาน และความสมัพนัธ์ระหวา่งรายการสินคา้กบักิจกรรมอื4นๆ ของผูค้น 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที4 19 องักฤษเขา้ไปมีอิทธิพลทางการคา้บริเวณชายฝั4งทะเลตะวนัออกของจีน ขณะที4

ฝรั4งเศสฝันถึงเส้นทางตามแม่นํI าโขงจากดา้นตะวนัตกของจีนลงมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพืIนทวีป องักฤษยงัมี

แผนการณ์จะเปิดประตูการคา้ที4กวางตุง้และตลอดลุ่มนํI าแยงซี การแข่งขนัที4สัมพนัธ์กบันโยบายการคา้ทางนํI าทาํให้

ฝรั4งเศสคิดจะครอบครองบริเวณปากแม่นํI าโขงและแม่นํI าแดงในเวียดนาม รวมถึงเขา้ไปมีอิทธิพลในเวียดนามจนถึงฝั4ง

ทะเลจีนใต ้เหตุการณ์ครัI งสาํคญัคือวิกฤตการณ์อ่าวตงัเกีiยในปี ค.ศ.1873 ซึ4 งเกิดขึIนภายหลงัการสาํรวจลุ่มนํI าโขงช่วงปี 

ค.ศ.1866-1868 ของทีมสาํรวจที4นาํโดยเออร์เนสต ์ดูดาร์ต เดอ ลาเกร์ (Ernest Doudart de Lagree) และฟรานซิส การ์นิ

เยร์ (Francis Garnier) บนเส้นทาง 2,000 กิโลเมตร และไดข้อ้สรุปว่าไม่สามารถใชแ้ม่นํI าโขงเป็นเส้นทางเขา้สู่จีนได ้

การสาํรวจครัI งนีI ยงัไดพ้บวา่มีการคา้ไหม ชา และสิ4งทอที4ส่งออกจากยนูนานมาตามเส้นทางแม่นํI าแดง (วราภรณ์, 2557: 
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91-99) หรือกล่าวอีกอยา่งหนึ4 งไดว้า่การคา้ในแถบลุ่มแม่นํI าโขงตอนบนเรื4อยลงมาถึงตอนกลางและล่าง การคา้ในกลุ่ม

สิ4งทอ และเส้นดา้ย รวมถึงวตัถุดิบอยา่งไหม ฝ้าย เป็นสินคา้สาํคญัที4มีตลาดภายในเป็นตวัขบัเคลื4อนหลกั 

การขยายตวัของการคา้ลุ่มนํI าโขงมีปัจจยัเขา้มาเกี4ยวขอ้งหลายประการ การขยายอาํนาจของฝรั4งเศสเขา้มายงั

บริเวณที4เรียกว่าโคชินจีน ทาํให้การคา้ของเวียดนาม ลาว และกมัพูชามีความใกลชิ้ดกนัมากขึIน แมว้่าเดิมทีการคา้ของ

ลาวตัIงแต่เวียงจนัทน์ลงไปจะสัมพนัธ์กบัการคา้ทัI งทางดา้นเวียดนามและทางตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยเวลานีI  

รวมถึงเขมรตอนใต ้ภายหลงัที4แม่นํI าโขงทวีความสําคญัและมีเรือขึIน-ล่องขนส่งสินคา้อยา่งสมํ4าเสมอ การคา้ของลาว

ทางตอนใตก้็เขา้มาใกลชิ้ดกบัหลวงพระบางมากขึIน เมืองอุบลราชธานี หนองคายมีความสําคญัขึIนทุกขณะ เวลานัIน

อุบลราชธานีเป็นแหล่งส่งออกเกลือสินเธาวไ์ปยงัลาวและเมืองใกล้เคียง และกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ทางด้าน

ตะวนัตกเฉียงใตข้องลาว ที4มีผูค้นเขา้มาตัIงบา้นเรือนหนาแน่นขึIน เมืองที4ส่งส่วยทองคาํให้กบัสยามอยา่งอตัตะบือ ได้

กลายเป็นแหล่งชุมนุมของพอ่คา้และนายฮอ้ย เมืองหนองคายเป็นศูนยก์ลางในการส่งออกสีเสียดกบัยาสูบ ซึ4 งเป็นสินคา้

ที4มีความตอ้งการของตลาดในละแวกนัIนค่อนขา้งสูง ช่วงปี ค.ศ.1895-1897 เริ4มมีกลุ่มคนจีนเขา้ไปมีบทบาททางการคา้

และการเก็บภาษีอากรในนามของรัฐบาลสยามแลว้ โดยเฉพาะภาษีการพนนั(วราภรณ์, 2557: 91-99) ซึ4 งยงัมิใช่สิ4งที4ผิด

กฎหมาย และรัฐบาลเลง็เห็นประโยชน์จากการเกบ็ภาษีอากรมากกวา่สิ4งอื4นใด เช่นการคา้ฝิ4 นที4สร้างรายไดใ้หก้บัรัฐบาล

อยา่งมากในช่วงแรก  

กล่าวไดว้า่ในช่วงอาณานิคม เศรษฐกิจของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพืIนทวีป ไดเ้ชื4อมต่อกบัเศรษฐกิจอาณา

นิคม กล่าวคือ การเปิดเสรีการคา้ และการลงทุนของต่างชาติ เกิดการเคลื4อนยา้ยแรงงานในภาคการผลิตหลายรูปแบบ 

ทัIงกิจการป่าไม ้เหมืองแร่ และแรงงานในภาคเกษตรกรรม ทัIงแรงงานในระบบศกัดินา และแรงงานจา้ง เริ4มมีการนาํเขา้

เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ โรงสี โรงเลื4อย โรงทอผา้ และการเพาะเลีIยงปศุสัตวเ์พื4อการคา้ ซึ4 งลว้นแลว้แต่ทาํให้โครงสร้าง

ความสัมพนัธ์ภายในสังคมเกิดการเปลี4ยนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ4งความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภที์4ตอ้งการเครือข่ายที4กวา้ง

กวา่ระดบัชนชัIนนาํทอ้งถิ4น ขณะที4กลุ่มชนชัIนนาํทอ้งถิ4น ก็เป็นกลุ่มแรกๆ ที4สามารถปรับตวัต่อความเปลี4ยนแปลง โดย

อาศยัฐานจากทุนที4มีอยูเ่ดิม 

ในระดบัของชนชัIนล่างทั4วไป พวกเขาตอ้งปรับตวัอยา่งมาก และมิไดมี้ทางเลือกต่อความเปลี4ยนแปลงมากนกั 

ในงานศึกษาของ สก็อตต ์(1977; 13-63)1 เรื4อง จริยธรรมทางเศรษฐกิจ การต่อตา้นและการยงัชีพของชาวนาในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้กล่าวถึงตวัแปรในการกาํหนดปริมาณการผลิตว่าสัมพนัธ์กบัปริมาณการบริโภคของภาคครัวเรือน 

อธิบายการเปลี4ยนแปลงทางเศรษฐกิจที4สัมพนัธ์กบัการขยายตวัของระบบอาณานิคมผ่านการจดัการหรือลดขนาดของ

การผลิตเพื4อยงัชีพของชาวนา รูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ทาํให้ชาวนามีทางเลือกนอ้ยลง มีความเสี4ยงมากขึIน การผลิต

เพื4อยงัชีพของชาวนาได้รับการคุกคามสูงขึIนเมื4อชาวนาทาํการผลิตได้น้อยลงหรือถูกกดดันเรื4 องค่าเช่าหรือภาษี 

ทางเลือกของพวกเขามีเพียง ถา้ไม่ลุกขึIนต่อตา้นกต็อ้งหลบหนี ซึ4 งการหลบหนีกท็าํไดย้ากขึIนกวา่เดิม อนัเนื4องมาจากรัฐ

 
1 Scott, James C.  The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia.  New Haven and London: Yale University 

Press, 1977. 
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เองกป็รับตวัเขา้สู่ระบบราชการสมยัใหม่ และสร้างกลไกทางอาํนาจ การปกครองในระดบัทอ้งถิ4นในการกวดขนั ตรวจ

ตรา และควบคุมการเคลื4อนยา้ย  

ในสภาวการณ์ที4ชนชัIนล่างทางสังคมตอ้งปรับตวัต่อความเปลี4ยนแปลงนีI  สก็อตตอ์า้งคาํพูดของชาวนาพม่าที4

ตดัพอ้ทาํนองวา่เมื4อก่อนดิน นํI า ป่า ไม่มีใครอา้งสิทธิเป็นเจา้ของได ้ทุกคนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเสรี 

พวกเขาทอผา้ใส่เอง แต่ตอนนีI ทุกอยา่งกลายเป็นสมบติัของรัฐ การทอผา้กลายเป็นงานที4ไม่สร้างผลกาํไร ขณะที4พวกเขา

ต้องการใช้เงินมากขึI นเพื4อซืI อสิ4 งของที4ครัI งหนึ4 งเคยหามาได้ด้วยตัวเอง สําหรับเรื4 องนีI สก็อตต์วิเคราะห์ว่าความ

เปลี4ยนแปลงเกิดจากสองปัจจยั คือการเปลี4ยนแปลงจาํนวนประชากร และสํานึกภายใตน้โยบายของระบบอาณานิคม 

(conscious colonial policy) ในกรณีของสยาม ซึ4 งจาํลองรูปแบบการเมืองการปกครอง การบริหารในระบบรัฐราชการ

จากอาณานิคมมาใชอี้กชัIนหนึ4ง รัฐบาลสยามเริ4มเรียนรู้ถึงขอ้จาํกดัของรัฐในระบอบเดิม ไปพร้อมกบักระบวนการสร้าง

อาํนาจและการควบคุมจากส่วนกลางไปดว้ยพร้อมกนั ดงัจะพบการปรับตวัอยา่งมากในการปฏิรูประบบภาษีอากร 

ระบบภาษีอากรแต่เดิมในหวัเมืองลา้นนา เคยเป็นระบบการจดัการของทอ้งถิ4น แมว้า่ทา้ยที4สุด กลุ่มชนชัIนนาํ

ทอ้งถิ4นคือกลุ่มที4ไดป้ระโยชน์สูงสุด มิใช่ชาวนา คนชัIนล่างของสังคม ทวา่การจดัเก็บภาษีก็อาศยัความยดืหยุน่เป็นฐาน 

อนัเนื4องมาจากรัฐไม่ตอ้งการให้เกิดการต่อตา้นจึงมกัมอบหมายให้ผูน้าํในทอ้งถิ4นเป็นผูป้ระสานเชื4อมต่อชาวบา้นอีก

ชัIนหนึ4ง ซึ4 งระบบดงักล่าวเริ4มถูกรบกวนไปจนถึงยกเลิก 

การจดัการปกครองของสยาม อนัมีตวัแบบมาจากการปกครองของอาณานิคมนัIน ฉลอง สุนทราวาณิชย ์(2541; 

35-44) สรุปลกัษณะสําคญัไวห้ลายประการ ไดแ้ก่ (1) อาํนาจและบทบาททางการเมืองของผูน้าํแบบจารีตที4เป็นชาว

พืIนเมืองถูกโอนถ่ายให้แก่ผูป้กครองชาวตะวนัตก หรือยงัอยูใ่นตาํแหน่งแต่มีอาํนาจจาํกดั (2) มีการเปลี4ยนแปลงไปสู่

อาํนาจรัฐที4รวมศูนยแ์ละมีอาณาเขตที4แน่นอนชดัเจนโดยอาศยักลไกอาํนาจรัฐที4สร้างขึIนใหม่ ไดแ้ก่ระบบราชการที4วาง

อยู่บนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลแบบทางโลก ซึ4 งหมายถึงการแยกอุดมคติทางศาสนาออกจากการตดัสินใจทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ระบบราชการกลายเป็นเครื4องมือในการบงัคบัใชก้ฎหมาย รักษาความสงบภายใน และ

ความมั4นคงภายนอก การเก็บภาษีอากร การจดัการศึกษา การจดัการทางการผลิต ฯลฯ (3) การเปลี4ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจ โดยการเขา้มาของทุนจากภายนอก การขยายพืIนที4การผลิตเพื4อส่งออก ซึ4 งอาศยัการบุกเบิกเพื4อใชพื้Iนที4ขนาด

ใหญ่ในการปลูกพืชเฉพาะอยา่ง การเปลี4ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจลกัษณะนีIทาํใหอุ้ตสาหกรรมในครัวเรือนล่มสลาย 

ขณะเดียวกนัก็เกิดการเปลี4ยนแปลงทางสังคมเมื4อระบบราชการแบบใหม่มุ่งสร้างความชาํนาญเฉพาะดา้น การเกิดกลุ่ม

ชนชัIนนําใหม่ ได้แก่พวกข้าราชการ ผูป้ระกอบการ การแลกเปลี4ยนทางวฒันธรรมหรือการปะทะสังสรรค์ทาง

วฒันธรรมที4มีอยูม่ากในสงัคมจารีต ถูกจาํกดัภายหลงัการเขา้มาของระบบอาณานิคม 

ตวัอยา่งที4เด่นชดัอนัหนึ4งคือ การหา้มเดินทางอยา่งเสรี ทัIงระหวา่งเมืองเนื4องจากปัญหาเรื4องการเก็บค่าราชการ

เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก และการติดตามตรวจสอบของเจา้หนา้ที4ก็เกิดปัญหาตามไปดว้ย ทาํให้รัฐเริ4มเขม้งวดเรื4อง

การจดัทาํและแสดงเอกสารราชการ ไดแ้ก่ เอกสารสาํคญัสาํหรับตวั สาํหรับสัตวพ์าหนะ เมื4อตอ้งเคลื4อนยา้ยตอ้งแจง้แก่

สวนราชการตัIงแต่ระดบัผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ตามลาํดบั พร้อมเหตุผลที4ตอ้งเดินทาง เคลื4อนยา้ย 



 98 

 นอกจากนีI  รัฐบาลยงัพบว่า ความเปลี4ยนแปลงทางการเมืองเพียงอย่างเดียว ยงัไม่เพียงพอ ดว้ยเห็นขอ้จาํกดั

หลายประการ ที4ทาํใหเ้ศรษฐกิจการคา้ไม่สามารถขยายตวัไดม้ากนกั อาทิ ขอ้จาํกดัเรื4องโครงสร้างพืIนฐาน การคมนาคม

ขนส่งยงัไม่ตอบสนองต่อการขยายตวัของภาคการผลิตและการบริโภค ทาํให้รัฐทุ่มเทงบประมาณเพื4อการวางระบบ

โครงสร้างพืIนฐาน เริ4มจากการเชื4อมต่อสายโทรเลข และต่อมาเริ4มคิดถึงโครงข่ายรถไฟ ที4มุ่งขนส่งสินคา้ และแรงงาน

เป็นสําคญั อาทิ องักฤษสามารถเชื4อมตลาดการคา้ของพม่าตอนล่างและตอนบนผ่านเส้นทางรถไฟไดส้ําเร็จ การเปิด

ตลาดทางตอนเหนือของพม่าเป็นโอกาสให้พ่อคา้ท้องถิ4นเติบโต เช่นเดียวกบัโครงการสร้างเส้นทางรถไฟสายใต ้

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และสายเหนือของสยาม ที4ทาํใหเ้กิดการเติบโตของพอ่คา้ นกัธุรกิจ นกัลงทุนทัIงในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ4งการเติบโตของกลุ่มนายทุนชาวจีนที4สามารถขยายเครือข่ายไดก้วา้งขวาง รวดเร็วกว่า

กลุ่มทุนทอ้งถิ4น เนื4องจากพวกเขามีเครือข่ายเดิมอยูก่่อนแลว้ 

เมื4อมีการพฒันาเส้นทางรถไฟขึIนมาถึงลาํปางและเชียงใหม่ ไดเ้กิดการเปลี4ยนแปลงของผูป้ระกอบการสาํคญั

ทางการคา้ กลุ่มคนจีนจากภาคกลางเขา้ไปมีบทบาทแทนที4พ่อคา้ชาวพม่า อินเดีย ไทใหญ่ (กรณีของพ่อคา้พม่าและ

พ่อคา้อินเดียน่าจะเขา้มาทาํกิจการในภาคเหนือเพิ4มขึIนช่วงที4ลา้นนายงัติดต่อคา้ขายกบัพม่า (ภายใตร้ะบบอาณานิคม

องักฤษ) – ผูศึ้กษา) อาทิ กิจการคา้ขายที4ลาํปาง เดิมทีพ่อคา้พม่ามีบทบาทมากที4สุด ภายหลงัที4การคมนาคมทางรถไฟ

มาถึงพ่อคา้จีนก็เขา้มามีบทบาทแทนโดยซืIอกิจการจากพ่อคา้เหล่านัIน และปรากฏการณ์เช่นเดียวกันนีI ก็เกิดขึIนที4

เชียงใหม่ดว้ย (สรัสวดี อ๋องสกลุ, 2544; 475) ความเปลี4ยนแปลงนบัจากนีI คือความเปลี4ยนแปลงทัIงในเชิงโครงสร้าง และ

ระดบัความสัมพนัธ์ของผูค้น หรืออาจกล่าวไดว้า่ลา้นนาไดป้รับเปลี4ยนไปสู่สมยัใหม่ที4เชื4อมโยงและเป็นส่วนหนึ4งของ

รัฐไทยอยา่งแทจ้ริง แมว้า่นกัวิชาการจาํนวนมากจะนบัวา่การผนวกรวมลา้นนานัIนสาํเร็จตัIงแต่ปี 2442 เมื4อมีการปฏิรูป

ระบบะมณฑลเทศาภิบาล 

 

8.2 เศรษฐกจิการค้าสมัยใหม่ 

 กล่าวไดว้่าหลงัสงครามโลกครัI งที4 2 หลายประเทศเริ4มเปลี4ยนทิศทางของการพฒันาเศรษฐกิจชาติ กรณีของ

ไทย ก่อนหนา้สงครามโลกครัI งที4 2 และระหวา่งนัIน รัฐบาลภายใตก้ารนาํของจอมพล ป.พิบูลสงครามไดด้าํเนินนโยบาย

เศรษฐกิจแบบชาตินิยม ซึ4 งสร้างปัญหาและขอ้จาํกดัมากมายให้กบักลุ่มทุนต่างชาติ ทวา่ขอ้จาํกดัเหล่านีI ค่อยๆ คลายตวั

ลงและปลดล็อคไปในทา้ยที4สุดภายหลงัสงครามสิIนสุดลง ดงัจะพบว่า เศรษฐกิจภายใตก้ารนาํของกลุ่มการเมืองที4มี

สหรัฐอเมริกาเป็นทัIงนายทุนใหญ่และผูชู้อุดมการณ์ฝ่ายโลกเสรีอยูเ่บืIองหลงัการขึIนสู่อาํนาจทางการเมืองของจอมพล 

สฤษดิm  ทิศทางของการพฒันาเศรษฐกิจหลงัจากนีI คือการเปิดให้มีการลงทุนโดยทุนต่างชาติอย่างเขม้ขน้ การผลกัให้

ชาวนาเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และการขยายตวัของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ4 งรัฐไดส่้งเสริมอุตสาหกรรม

ภายใน เพื4อทดแทนการนาํเขา้ ความเปลี4ยนแปลงของเมืองต่างๆ ในภาคเหนือมีเงื4อนไขที4แตกต่างกนัในรายละเอียด 

รวมถึงความทรงจาํของผูค้นที4มีต่อสงครามที4กินเวลาหลายปี บางกลุ่มไดป้ระโยชน์และแสวงหาผลกาํไรในช่วงเวลา

ดงักล่าว และจาํนวนไม่นอ้ยที4ไดรั้บผลกระทบทัIงจากการโจมตีของฝ่ายสัมพนัธมิตรและโรคภยัที4มากบัการแข่งขนัทาง

อาํนาจในระหวา่งนัIน 
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ประเดน็ที4ตอ้งการนาํเสนอในบริบทของเศรษฐกิจสมยัใหม่ มีดงัต่อไปนีI  

8.2.1 การเคลื4อนยา้ยแรงงาน 

 การเคลื4อนยา้ยแรงงาน เกิดขึIนและสมัพนัธ์กบัการพฒันาโครงสร้างพืIนฐานดา้นการคมนาคม การใชพื้Iนที4เมือง

เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงศูนยก์ลางของการใชท้รัพยากรมากมายมหาศาล และเป็นมูลเหตุ

หนึ4งของการเกิดสภาวะไม่สมดุลระหวา่งการพฒันาเมืองและชนบท ทาํใหเ้กิดการเคลื4อนยา้ยของแรงงาน จากชนบทสู่

เมือง ซึ4 งส่วนหนึ4 งคือเกษตรกร ชาวนา ที4ลม้เหลวและไม่สามารถปรับตวัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่ไดน้ั4นเอง คน

กลุ่มนีIทัIงสูญเสียที4ดินและมีพนัธะหนีI สินอนัเกิดขึIนในช่วงเวลาสัIนๆ ของการเปลี4ยนแปลงเขา้สู่ระบบเกษตรเชิงพนัธะ

สัญญา และเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ์เนื4องจากส่วนใหญ่พวกเขาตอ้งแบกรับความเสี4ยงโดยลาํพงั ขณะที4ราคาพืชผลมี

กาํลงัซืIอภายในตํ4า เนื4องจากอุตสาหกรรมภายในก็ไม่รองรับวตัถุดิบจากภาคเกษตรกรรม การผลกัสินคา้ไปสู่ตลาด

ภายนอกกไ็ม่สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหญ่ได ้เนื4องจากมาตรฐานสินคา้ส่งออกตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีเครือข่าย และ

การลงทุนมหาศาล เกษตรกรและชาวนาจาํนวนหนึ4 งไม่เพียงเคลื4อนยา้ยเขา้สู่เมือง แต่ยงัเกิดสภาวะสมองไหล คือ

แรงงานที4ดิIนรนเพื4อเดินทางออกไปทาํงานยงัประเทศอื4นๆ  

 การเคลื4อนยา้ยของมนุษยใ์นสังคมสมยัใหม่ เป็นเทคโนโลยีในการเสริมอาํนาจให้กบัมนุษย ์เพื4อช่วยให้พวก

เขาบรรลุเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการที4มนุษยจ์ดัวางตวัเองเป็นผูก้ระทาํการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

การเคลื4อนยา้ยจึงเป็นชีวิตทางสังคมที4ไม่หยุดนิ4ง เมื4อมนุษยใ์นสังคมสมยัใหม่ตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอน การ

ประเมินคุณค่า และการสร้างระเบียบ บรรทดัฐาน กลายเป็นสิ4งที4ไม่หยดุนิ4ง และขา้มพน้ขอ้จาํกดัเดิมๆ อาทิ ชาติ ความ

เป็นชาติพนัธ์ุ ศาสนา และชุมชนทอ้งถิ4น (ประเสริฐ, 2561: 21-32) 

 งานศึกษาเกี4ยวกับการเคลื4อนยา้ยแรงงานของ วาสนา ละอองปลิว (2561) เรื4 อง การเมืองของการ (ไม่) 

เคลื4อนยา้ยของแรงงานหนุ่มสาวไทย โดยพบว่าตวัเลขของเงินที4ผูอ้พยพส่งกลบับา้น(ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกาํลงั

พฒันา) มีมูลค่าสูงเป็นอนัดบัสองรองจากเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และมีสดัส่วนที4เพิ4มสูงขึIนเรื4อยๆ  

 ภายใตส้ถานการณ์เช่นนีI  ทาํให้ภาครัฐ เอ็นจีโอ นักวิชาการปรับเปลี4ยนมุมมองต่อการมองความสัมพนัธ์

ระหว่าง การอพยพกบัการพฒันา จากเดิมมองว่าการอพยพเป็นภาพสะทอ้นของ “ปัญหา” การพฒันา มาสู่การมองว่า 

การอพยพเป็นการเพิ4ม “ศกัยภาพ” เนื4องจากการอพยพไดก้ลายเป็นเครื4องมือของการพฒันา และหนทางแกไ้ขปัญหา

ความยากจน หรือเป็นหนทางในการลดความยากจนและการพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งผูอ้พยพ(ผูใ้ห)้ กบัครอบครัวที4

อยูบ่า้น(ผูรั้บ) 

 จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามของวาสนาที4ชุมชนแห่งหนึ4งในจงัหวดัลาํปาง โดยการสัมภาษณ์แรงงาน วยัหนุ่ม

สาว อายรุะหวา่ง 20-30 ปี พบความสมัพนัธ์ของสิ4งที4เคลื4อนยา้ยกบัไม่เคลื4อนยา้ย ตวัอยา่ง แม่บา้นเดินทางจากครอบครัว

ยากจนไปเป็นพี4เลีIยงเดก็ในต่างประเทศ ใหบุ้ตรสาวคนโตทาํหนา้ที4เลีIยงนอ้งดูแลครอบครัวแทน การเคลื4อนยา้ยของคน

บางกลุ่มจึงลดทอนศกัยภาพ ความเป็นไปไดข้องการเคลื4อนยา้ยของผูอื้4น 

 ความเปลี4ยนแปลงของชุมชนชาวนาแห่งหนึ4 งในจังหวัดลําปาง ช่วงหลัง 2500 ทําให้อาชีพนอกภาค

เกษตรกรรมเริ4มทวีความสําคญัขึIนมา สมาชิกของชุมชนเริ4มขยบัออกจากพืIนที4เพื4อไปเป็นแรงงานรับจา้งในจงัหวดั
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ใกลเ้คียง ทัIงที4ลาํพูน เชียงใหม่ และจนถึงต่างประเทศ ทัIงซาอุดิอาระเบีย คูเวต กาตาร์ โอมาน ลิเบีย สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ 

 ตวัอย่างเช่น ลุงเอเดินทางไปประเทศซาอุฯ ในปี 2522 โดยเสียค่านายหน้า ค่าเดินทางราว 30000 บาท ลุงบี

เดินทางในปี 2532 เสียค่านายหน้า ค่าเดิมทางราว 65000 บาท คนที4เดินทางไปต่างประเทศจึงมกัมาจากครอบครัวที4มี

ฐานปานกลางขึIนไป บางส่วนเอาโฉนดที4ดินไปจาํนองเพื4อเอาเงินมาจ่ายค่านายหนา้ และสามารถไถ่ถอนโฉนดภายหลงั

ไปทาํงานไดร้าวปีกวา่ๆ  

 การเดินทางไปต่างประเทศของแรงงานจากชนบท กลายเป็นเรื4องเล่าของคนในชุมชน บา้งว่าไปทาํงานเมือง

นอกแลว้มีเงินมาปลูกบา้นใหม่ ส่งลูกเรียน ซืIอนา ลงทุน และอื4นๆ แมว้่ามีแรงงานไม่น้อยที4ถูกหักหลงั ถูกหลอก ได้

ค่าแรงไม่เป็นไปตาทสญัญา แต่เรื4องเล่าเหล่านีIกถู็กกลบดว้ยเรื4องเล่าของกลุ่มแรงงานที4ไปแลว้ประสบความสาํเร็จ 

 ในระยะสิบปีที4ผา่นมา เกิดการเดินทางของคนหนุ่มสาวอีกรุ่นหนึ4ง คนกลุ่มนีIจะมีจุดหมายปลายทางของการไป

ขายแรงงานที4ประเทศเกาหลีใต ้ออสเตรเลีย โดยพวกเขาไปทาํงานในโรงงาน ทัIงโรงงานพลาสติก อาหาร ฟาร์มเกษตร 

ร้านนวด ซึ4 งต่างจากแรงงานที4เดินทางไปก่อนหน้านีI  พวกเขามกัไปทาํงานก่อสร้าง ความแตกต่างอีกประการหนึ4 งที4

สําคญัคือ คนรุ่นพ่อแม่นัIนไปดว้ยวิธีการที4ถูกกฎหมาย พวกเขามีการศึกษานอ้ย และตอ้งพึ4งพานายหน้าเป็นหลกั ต่าง

จากแรงงานรุ่นลูก บา้งจบปริญญา หรืออนุปริญญา ทว่าพวกเขาเกือบทัIงหมดไปแบบผิดกฎหมาย โดยอาศยัช่องทาง

ต่างๆ พวกเขาไดเ้ปรียบในเรื4องของการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

 โดยภาพรวม การเคลื4อนยา้ยของแรงงานนัIนมีมูลเหตุหลายประการ อาจจาํแนกไดก้วา้งๆ ไดว้า่ เป็นการอพยพ

ดว้ยสถานการณ์บงัคบั ทัIงที4อาจมีสาเหตุจากภยัธรรมชาติ และภยัทางการเมือง กบัการอพยพอนัมีเหตุผลทางโครงสร้าง 

ดงัที4กล่าวมา คือความเหลื4อมลํIาระหว่างเมือง ชนบท ระหว่างประเทศพฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันา แรงงานจึง

เคลื4อนยา้ยเพื4อแสวงหาโอกาสที4ดีกว่า บวกกบัประเทศปลายทางก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทัIงแรงงานมีฝีมือ

และไร้ฝีมือ การเคลื4อนยา้ยของแรงงานจึงมีทัIงแรงผลกั และแรงดึงดูด โดยภาพรวมการเคลื4อนยา้ยของแรงงานไดส้ร้าง

มูลค่าเพิ4มใหก้บัทัIงประเทศตน้ทางและปลายทาง 

 กล่าวได้ว่าในบริบทของโลกาภิวฒัน์ รัฐมีความจาํเป็นต้องเปิดประเทศ/พรมแดน เพื4อผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ นอกจากเป้าหมายเรื4องการคา้ การลงทุน ทรัพยากร การพฒันาขา้มชาติยงัมีเหตุผลในเรื4องอุปสงค ์แรงงาน ทัIง

แรงงานราคาถูก แรงงานมีฝีมือ แรงดูดและแรงผลกั อยา่งไรก็ตาม การอพยพของแรงงานกลุ่มต่างๆ มีรายละเอียดและ

ความยากง่ายแตกต่างกนั อาทิ กระบวนการออกเอกสาร วีซ่า ใบอนุญาตเขา้เมือง หากเป็นแรงงานมีฝีมือ ขัIนตอนของ

การออกเอกสารมีความยุ่งยากน้อยกว่า นั4นเป็นสาเหตุหนึ4 งที4ทาํให้แรงงานไทยที4ไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ มกัอาศยั

ช่องทางที4ผดิกฎหมายในการเขา้ไปทาํงาน  

 8.2.2 สินคา้ 

 สินคา้ในที4นีIหมายถึง ผลผลิตที4เกิดขึIนจากกระบวนการผลิต ที4อาศยั ทุน แรงงาน และเทคโนโลย ีซึ4 งประเด็น

สุดทา้ยนีI รวมถึงความรู้ ภูมิปัญญา มรดกทางวฒันธรรม ที4ใชป้ระกอบสร้างความหมายให้กบัสินคา้ ซึ4 งจะปรากฏอยา่ง
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เด่นชดัในหมวดหมู่สินคา้วฒันธรรม ความเปลี4ยนแปลงของสินคา้ในตลาดภาคเหนือในช่วงหลายทศวรรษที4ผ่านมา 

สามารถแบ่งไดก้วา้งๆ เป็น 3 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ 

 หมวดสินคา้เกษตรกรรม สินคา้เกษตรกรรมมีการปรับตวัไปอยา่งมาก การเปลี4ยนแปลงจากเกษตรกรรมเพื4อยงั

ชีพเขา้สู่เกษตรกรรมเชิงพาณิชยท์าํให้สินคา้เกษตรกรรมอิงอยู่กบัความผนัผวนของกลไกราคา และมาตรการการ

แทรกแซงกลไกราคาของภาครัฐ ในภาคเหนือสินคา้เกษตรตอ้งปรับตวักบัตลาด บา้งหนัไปมุ่งเนน้การแปรรูป และการ

ปรับปรุงพนัธ์ุ การมุ่งส่งออกตลาดต่างประเทศ สินคา้เกษตรหลายชนิด ประเภทตอ้งต่อสู้กบักลไกตลาดและวิธีการ

ใหม่ๆ ของกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ เนื4องจากกลุ่มหลงัมีอาํนาจในการต่อรองกบัตลาดสูงกวา่ 

 ปัจจุบนัเกษตรกรยงัตอ้งเผชิญกบัการเขา้มาของสินคา้เกษตรกรรมจากประเทศเพื4อนบา้น อนัเนื4องมาจากความ

ร่วมมือทางการคา้ ลดอุปสรรคและขอ้จาํกดัทางการคา้ระหวา่งรัฐ การคา้ขา้มพรมแดนทาํใหเ้กษตรกรรมตอ้งปรับตวัอีก

ชัIน บา้งหนัไปปลูกพืชชนิดใหม่ รวมถึงการหนัไปใชเ้กษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย ์เพื4อหาตลาดที4มีความเฉพาะเจาะจง

มากยิ4งขึIน 

 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้กลุ่มนีI ส่วนใหญ่มิใช่อุตสาหกรรมภายในพืIนที4 เนื4องจากปัจจุบนัตลาดการ

กระจายสินคา้อุตสาหกรรมมีหลากหลายช่องทาง หากไม่นบัการคา้ผา่นตลาดออนไลน์ สินคา้ส่วนใหญ่ในตลาดการคา้

ภาคเหนือ เป็นสินคา้ที4มาจากแหล่งผลิตหลากหลายทัIงภายในและภายนอกประเทศ เมืองซึ4 งเป็นศูนยก์ลางของการ

กระจายสินคา้อุตสาหกรรม อาทิ เชียงใหม่ ลาํปาง ไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของการรวบรวมสินคา้หลากหลายเครื4องหมาย

การคา้จากทั4วทุกมุมโลก เพื4อตอบสนองต่อผูบ้ริโภคซึ4 งส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคที4ตอ้งการเขา้ถึงสินคา้กลุ่มนีI  หากเป็นสินคา้

แบรนดด์งั มกัเป็นกลุ่มนกัท่องเที4ยวมากกวา่คนทอ้งถิ4น 

 ขณะที4คนทอ้งถิ4น สามารถเขา้ถึงสินคา้อุตสาหกรรมไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึIน เนื4องจากเริ4มมีโรงงานพกัสินคา้

ในเขตภูมิภาค ไม่ตอ้งรอสินคา้ส่งจากกรุงเทพฯ อีกต่อไป ขณะที4หลายจงัหวดัมีสนามบินที4สามารถเชื4อมคน และสินคา้ 

เขา้หากนัไดง่้ายขึIนกวา่แต่ก่อน 

 นอกจากนีI ยงัเห็นการขยายตวัของธุรกิจขายปลีก ที4กระจายไปตามชุมชนต่างๆ สินคา้ส่วนใหญ่เน้นเครื4อง

อุปโภคบริโภคและเทคนิคส่งเสริมการขายที4มุ่งให้ผูบ้ริโภคกลายเป็นลูกคา้ประจาํ ไม่ใช่ขาจร อาทิ การสะสมคูปอง

ส่วนลด สะสมแสตมป์แลกสินคา้อื4นๆ หรือการลดแลกแจกแถมในโอกาสต่างๆ เมื4อลูกคา้เริ4มติดหรือกลายเป็นลูกคา้

ประจาํ ทาํใหร้้านคา้ปลีกอื4นๆ ไม่สามารถแข่งขนัได ้โดยเฉพาะร้านคา้ชุมชนในรูปแบบโชห่วย ที4ค่อยๆ ปิดตวัลง หรือ

ตอ้งปรับปรุงร้านคา้ใหมี้หนา้ตาทนัสมยั และแข่งขนัดา้นกลยทุธการตลาดใหเ้ทียบเคียงกนั 

 ความเปลี4ยนแปลงของรูปแบบการคา้เหล่านีI  ยงัสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมที4เปลี4ยนแปลงไปอีกดว้ย 

โดยพบวา่ตวัแทนจาํหน่ายหรือพนกังานขายส่วนใหญ่ มุ่งขายสินคา้และบริการ มากกวา่มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ดา้นอื4น

กบัผูซื้Iอ แมว้า่จะเป็นลูกคา้ประจาํ กมี็การรักษาระยะความสมัพนัธ์อยูเ่สมอ ลกัษณะความสมัพนัธ์แบบเครือญาติเสมือน

ในรูปแบบวฒันธรรมชุมชนแบบดัIงเดิม ค่อยๆ หมดความสําคญัลง ผูซื้Iอพึงพอใจที4จะอยู่ในฐานะของ “คุณลูกคา้” 

มากกวา่จะถูกเรียกวา่ ป้า อา พี4 นอ้ง ลุง ในแบบเดิม ขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็พึงพอใจกบัการติดป้ายราคาหรือส่วนลดที4

ชดัเจน มากกวา่การต่อรองราคาจากความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซื้Iอผูข้าย ในระบบวฒันธรรมแบบโชห่วยอีกดว้ย  
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 สินคา้กลุ่มวฒันธรรม การผลิตสินคา้วฒันธรรมเพื4อขายอย่างเต็มรูปแบบสัมพนัธ์กบัการขยายตวัของภาค

บริการและการท่องเที4ยว มีการนําคุณค่าทางวฒันธรรมที4มีอยู่ในท้องถิ4นต่างๆ มาสร้างสินคา้ในรูปแบบต่างๆ ใน

ความหมายนีI สินคา้ทางวฒันธรรมอาจไม่ไดมี้เฉพาะสินคา้ที4จบัตอ้งไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่ยงัรวมถึงการทาํใหว้ฒันธรรม

กลายเป็นสินคา้ อาทิ การใหน้กัท่องเที4ยวเสพวฒันธรรมการใชชี้วิตแบบชาวบา้น การนาํเสนอภาพวิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุ

และหารายไดจ้ากกิจกรรมเหล่านีI  เป็นตน้ การเติบโตของสินคา้ทางวฒันธรรมทาํใหว้ฒันธรรมหลายสิ4งอยา่งที4เริ4มหมด

ความหมายไปก่อนหนา้นีI ถูกนาํมาผลิตซํI าและเพิ4มเติมความหมายใหม่ๆ เขา้ไป อาทิ ศิลปินสร้างงานศิลปะที4เรียกกว่า

เป็นสไตลล์า้นนา ทว่าใส่ความหมายที4เป็นสากลที4สามารถสื4อสารกบัคนภายนอกไดง่้ายขึIน ไปจนถึงการเปลี4ยนแปลง

ตาํแหน่งแห่งที4 การใชง้านของตวังานที4ผลิตขึIน อาทิ งานศิลปะที4เคยมีการแบ่งพืIนที4โลกียก์บัพืIนที4ศกัดิm สิทธิm ออกจากกนั 

ก็อาจไม่มีความจาํเป็นอีกต่อไป เมื4องานศิลปะสมยัใหม่ไดต้ดัขา้มพืIนที4เหล่านัIน และสามารถดาํรงอยูใ่นพืIนที4ตลาดได้

อย่างเสรี การทาํงานศิลปะเข้าไปสัมพนัธ์กับตลาดอย่างแนบแน่น จนเข้ามากาํหนด กาํกับความคิดของศิลปินผู ้

สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยซํI า 

8.2.3 การท่องเที4ยว การลงทุน 

 สดัส่วนของการลงทุนจาํนวนมากในภาคเศรษฐกิจปัจจุบนั เนน้ไปที4อุตสาหกรรมการท่องเที4ยวและงานบริการ 

ซึ4 งขยายตวัอยา่งต่อเนื4อง โดยพบวา่อตัราความตอ้งการแรงงานในภาคนีIก็ขยายตวัดว้ยเช่นกนั เชียงใหม่และเมืองใหญ่ๆ 

ในภาคเหนือเริ4มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และกลายเป็นแรงดูดแรงงานจากที4อื4นทัIงในและนอกประเทศมา

ต่อเนื4องหลายปี ดงันัIนจึงพบว่า แมแ้ต่ระบบราชการเองก็ผอ่นปรนในเรื4องการควบคุมตรวจเขม้แรงงานต่างชาติ เมื4อมี

นโยบายลงมา หรือมีการกาํชบัมาก็ตรวจเขม้หนหนึ4 ง แต่โดยภาพรวมคือการเปิดช่องให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ท่องเที4ยวไดป้ระโยชน์จากการใชแ้รงงานเหล่านีI  

 ปัญหาของเมืองที4ปล่อยให้เศรษฐกิจหลกัหรือรายไดห้ลกัถูกครอบงาํดว้ยการท่องเที4ยว ซึ4 งกลายเป็นสัดส่วน

ของภาคการลงทุนที4สูงมาก การลงทุนในส่วนนีIไม่เพียงธุรกิจดา้นพี4พกั แต่ยงัรวมถึงแหล่งชอ้ปปิI ง ร้านอาหาร เครื4องดื4ม 

ธุรกิจภาคบริการอื4นๆ อาทิ ธุรกิจนวด สปา เช่ารถ แพคเก็จทวัร์ ฯลฯ เป็นการเปลี4ยนแปลงโครงสร้างการพฒันาที4มุ่ง

ตอบสนองคนเดินทาง หรือผูม้าเยอืนชั4วคราว อาทิ การคิดถึงระบบขนส่งมวลชนที4มีประสิทธิภาพมิใช่เพื4อคนในพืIนที4

แต่เพื4อใหน้กัท่องเที4ยวเชื4อมั4นต่อการเดินทาง เส้นทางของระบบขนส่งมวลชนหลกัๆ จึงมีหมุดหมายที4หา้งสรรพสินคา้ 

ยา่นธุรกิจ สถานบนัเทิง ไม่ใช่สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที4ราชการ และอื4นๆ ที4ตอบสนองต่อคนทอ้งถิ4น  

 ทิศทางของการพฒันาการวางผงัเมืองก็เช่นกนั การขยายตวัของธุรกิจการท่องเที4ยว เปิดช่องให้ย่ายธุรกิจ

สามารถประกอบกิจการพน้เวลา นกัท่องเที4ยวไม่ตอ้งมีใบอนุญาตก็สามารถขบัขี4ยวดยานไปในที4ต่างๆ ได ้โดยมีชีวิต

และความเสี4ยงของผูใ้ชร้ถใชถ้นนอื4นๆ เป็นเดิมพนั เมืองที4มุ่งตอบสนองต่อประโยชน์และรายไดจ้ากการท่องเที4ยว โหม

ใช้ทรัพยากรไปกบัเรื4 องนีI อย่างมหาศาล ทัI งพลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ4 งแวดลอ้มที4เสื4อมโทรม ร่อยหรอ การ

กลายเป็นเมืองแฟนตาซีทุกรูปแบบ 

 ในภาพรวมจะพบว่า ความเปลี4ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคเหนือนัIน ค่อนขา้งมีความ

เปราะบางสูง อนัเนื4องจากเป็นเศรษฐกิจที4พึ4งพารายไดจ้ากภายนอก นั4นคือ อุตสาหกรรมการท่องเที4ยวและภาคบริการ 
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ความไม่มั4นคงในเศรษฐกิจการท่องเที4ยวนัIนเกิดขึIนหลายทิศทาง อาทิ ความผนัผวนของเศรษฐกิจที4ใหญ่กวา่ระดบัชาติ

ยอ่มส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที4ยว การแข่งขนัที4เพิ4มสูงขึIน อาทิ การจดัแสดงแสงสีเสียง การจดัแสดงไมด้อกไม้

ประดบั การจดัประกวด และงานประเพณีต่างๆ ที4ต่างกแ็ข่งขนักนัเพื4อดึงดูดยอดนกัท่องเที4ยวเขา้สู่จงัหวดั อุตสาหกรรม

การท่องเที4ยวและการลงทุนในส่วนนีIแมจ้ะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทวา่กลุ่มที4ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง คือกลุ่ม

นายทุน ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ผลพลอยไดจ้ากการเติบโตทางเศรษฐกิจที4จะกระจายสู่ตลาดล่าง และผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยนัIนถือเป็นสัดส่วนที4นอ้ยมาก และหากคิดถึงตน้ทุนดา้นสิ4งแวดลอ้ม ความเสื4อมโทรมของทรัพยากร และความไม่

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ นี4คือตน้ทุนทางสงัคมที4คนในสงัคมตอ้งร่วมกนัแบกรับทัIงสิIน 

 

8.3 ชายแดนและการค้าข้ามแดน 

 ในงานศึกษาชายแดน มกัพิจารณาชายแดนหรือ frontier เป็นสิ4งประกอบสร้างที4เกิดขึIนพร้อมกบักติกาอยา่ง

ใหม่และการเกิดขึIนของรัฐชาติสมยัใหม่ เช่น รัฐจะอา้งสิทธิm และอาํนาจอธิปไตยเหนือดินแดน และกาํหนดกฎ กติกา 

ระเบียบต่างๆ ขึIน เพื4อแสดงออกถึงอาํนาจอธิปไตยเหนือดินแดนเหล่านัIน โดยทั4วไปชายแดนของรัฐชาติสมยัใหม่มกั

ไดรั้บการศึกษาในฐานะปริมณฑลทางการเมือง พืIนที4ของการช่วงชิงและการแสดงออกซึ4งอาํนาจ การแข่งขนัทางอาํนาจ 

ซึ4 งพบวา่ประเดน็ดงักล่าวนบัวนัเริ4มมีความซบัซอ้นเพิ4มมากขึIน อนัเนื4องมาจากชีวิตของผูค้นที4สมัพนัธ์กบัพืIนที4ชายแดน

นัIนมิไดย้อมรับและปฏิบติัตามกติกาที4รัฐเป็นผูก้าํหนดขึIนอยา่งตรงไปตรงมา ในทางตรงกนัขา้มกิจกรรมและวิถีชีวิต

ของผูค้นบริเวณชายแดนมีลกัษณะที4ต่อรองกบัอาํนาจรัฐ และมกัเป็นผูค้วบคุมความเคลื4อนไหวในอาณาบริเวณดงักล่าว

เสียเอง และในความเป็นจริงอาํนาจรัฐเพียงลาํพงัไม่อาจรักษาไดต้ลอดแนวชายแดน พวกเขาจึงตอ้งการความร่วมมือจาก

ชาวบา้นในพืIนที4ในการเป็นหูเป็นตาอีกแรงหนึ4ง กล่าวคือ เจา้หนา้ที4รัฐทอ้งถิ4นมกัจะสร้างสายสัมพนัธ์อนัดีกบัชาวบา้น

ในพืIนที4ชายแดนมากกวา่เพราะต่างฝ่ายต่างพึ4งพิงกนันั4งเอง (วราภรณ์, 2557) 

ในทางกลบักันเมื4อพวกเขาออกจากพืIนที4ชายแดนไปยงัพืIนที4อื4น อาทิ แรงงานชาวลาวที4เขา้ไปทาํงานใน

กรุงเทพฯ และอยู่นานเกินกว่าวีซ่ากําหนด พวกเขาจึงตกที4นั4งเป็นแรงงานผิดกฎหมาย เพราะส่วนใหญ่ถือวีซ่า

นกัท่องเที4ยว ดงันัIนความรู้สึกไม่มั4นคงและเสี4ยงต่อการถูกจบัจึงเกิดขึIนตลอดเวลา และเมื4อพวกเขาถูกจบัได ้กม็กัจะตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายอีกมากมาย กระบวนการจบักุมแรงงานและการเสียค่าปรับต่าง ๆ นัIน กลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต

ระหว่างเจา้หนา้ที4ของรัฐและนายหนา้หรือนายจา้ง และความรุนแรงของปัญหาจะเพิ4มขึIนทบทวีคูณ หากเป็นแรงงาน

หญิงชาวลาวที4ถูกหลอกมาขายบริการทางเพศ ซึ4 งส่วนใหญ่มกัจะใหข้อ้มูลกบัเจา้หนา้ที4ภายหลงัที4ถูกจบักมุวา่พวกเขาตก

ลงกบันายหนา้วา่จะมาทาํงานเป็นเดก็เสิร์ฟ หรือไม่กง็านในภาคบริการอื4น ๆ แต่เมื4อสถานะของพวกเธอเป็นแรงงานผดิ

กฎหมาย การเขา้ถึงการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จึงแทบไม่มี 

 การศึกษาชายแดนในฐานะที4 เป็นปริมณฑลทางเศรษฐกิจ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ4 งที4ได้รับความสนใจ

ค่อนขา้งมาก เนื4องจากการขยายตวัของการคา้ชายแดน ทาํให้รัฐเปลี4ยนพืIนที4ดงักล่าวจากเดิมที4ระบบเศรษฐกิจ และ

การคา้แทบจะเป็นอิสระจากรัฐทัIงหมด มาเป็นการคา้และตลาดชายแดนที4รัฐเขา้มาตรวจสอบ ควบคุม มีการตัIงด่าน

จดัเก็บภาษีและตรวจสอบสินคา้เขา้ออก รวมถึงการตรวจสอบผูค้นที4เดินทางขา้มแดนไปมาในพืIนที4ที4เป็นทัIงด่านถาวร 
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ด่านชั4วคราว และจุดผ่อนปรนต่าง ๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพืIนที4ชายแดนจาํนวนมาก มิไดเ้ขา้ออกในช่องทางปกติ 

หรือกล่าวอีกนยัหนึ4งวา่ การคา้ขา้มแดนในลกัษณะ “ลอดรัฐ” ยงัคงเป็นสิ4งที4ดาํเนินควบคู่กนัไปกบัการคา้ที4รัฐยอมรับวา่ 

“ถูกกฎหมาย”  

อย่างไรก็ตาม มีงานศึกษาบางชิIนที4อธิบายว่ายงัมีการคา้อีกประเภทหนึ4 ง ที4ไม่ใช่ทัI ง “ลอดรัฐ” และ “ถูก

กฎหมาย” แต่สามารถนิยามหรืออธิบายไดว้่า “เป็นเรื4องที4ผิดกฎหมายแต่ยอมรับได”้ ดงัปรากฏในบทความของสร้อย

มาศ รุ่งมณี (2558: 317-344) ที4พบว่าการเดินทางขา้มโขงไปมาระหว่างแรงงานชาวลาวและชาวอีสานนัIน จาํนวนมาก

ไม่ไดด้าํเนินการตามเอกสารที4ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเจา้หนา้ที4รัฐทัIงลาวและไทยก็ทราบเรื4องดงักล่าว แต่ผอ่นปรน

หรือยอมให้ผูค้นสามารถเดินทางได ้สร้อยมาศนาํแนวคิดชายแดนศึกษา ที4เปลี4ยนกรอบในการศึกษา โดยเนน้บทบาท

และปฏิบติัการของผูค้นในพืIนที4ชายแดนเป็นสาํคญั และพบวา่อาํนาจรัฐที4ปฏิบติัการในพืIนที4ชายแดน มกัจะเลื4อนไหล

ตามวิถีชีวิตของผูค้นมากกว่าการยึดหลกัการตามกฎหมาย เช่น งานศึกษาของ Andrew Walker(1999) และงานของยศ  

สันตสมบัติ (2557: 181-217) การยอมให้แรงงานเคลื4อนยา้ยทาํงานขา้มแดนได้ เนื4องจากต่างยอมรับว่าต่างได้รับ

ประโยชน์และพวกเขามิไดม้องแรงงานเหล่านีI ในฐานะที4เป็นอาชญากร หรือพบวา่มูลค่าการคา้ ปริมาณสินคา้ของพวก

เขานัIนเลก็นอ้ยเกินกวา่ที4จะถูกเรียกเกบ็จากด่านศุลกากร 

 ความลื4นไหลของผูค้นและสินคา้ ยงัสัมพนัธ์กบัปริมณฑลทางสังคมและวฒันธรรม ความเป็นเครือญาติ ซึ4 ง

พบวา่ผูค้นสองฝั4งโขงมีการเคลื4อนยา้ยไปมา และมีการแต่งงานระหวา่งกนั บวกกบันโยบายของรัฐที4แตกต่างกนั ขณะที4

ไทยส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ์ในช่วงที4ลาวยงัปิดประเทศและใชร้ะบอบสังคมนิยม 

ทาํให้เกิดการเคลื4อนยา้ยของแรงงานชาวลาวราคาถูกมายงัตลาดแรงงานฝั4งไทย เมื4อสายสัมพนัธ์ของผูค้นเริ4มหนาแน่น

ขึIน การปิดกัIนการเคลื4อนยา้ยของคนและสินคา้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได ้แมใ้นยามที4รัฐจะใชก้ติกาที4เขม้งวดขึIนก็ตาม ใน

ประเดน็นีI จะพบวา่การพิจารณาชายแดนนัIน จาํเป็นอยา่งยิ4งที4จะตอ้งมองเห็นความสมัพนัธ์ของมิติทางสังคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมืองไปดว้ยพร้อมกนั 

8.3.1 ความเปลี4ยนแปลงของชุมชนใกลช้ายแดน: การต่อสู้ทางวฒันธรรมภายใตก้ารแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 

เมืองในแถบชายแดนของภาคเหนือ เช่น เชียงราย ไม่เพียงมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที4มิไดเ้ป็นอนัหนึ4 งอนั

เดียวกบัประวติัศาสตร์ลา้นนาที4มองผ่านความเคลื4อนไหวของเชียงใหม่ เช่นเดียวกบัเมืองอื4นๆ ในภาคเหนือที4ลว้นมี

จงัหวะ และชีพจรของตวัเอง 

การศึกษาผูค้นผ่านมิติทางวฒันธรรมที4ได้รับความสนใจ คือการมุ่งไปที4การผลิตสร้างความหมายให้กับ

วฒันธรรมต่างๆ ซึ4 งส่วนหนึ4งของมรดกของการศึกษาตัIงแต่สมยัอาณานิคมที4เรียกวา่ งานชาติพนัธ์ุวรรณนาจาํนวนมาก

นัIน ไดส้ร้างความเขา้ใจเกี4ยวกบัมิติทางวฒันธรรมที4จาํกดั คือการมองวฒันธรรมกบัชาติพนัธ์ุในลกัษณะที4เป็นสารัตถะ

นิยม การจาํแนกลกัษณะทางชาติพนัธ์ุออกจากกนัผา่นความแตกต่างทางวฒันธรรมนัIน จึงจาํกดัอยูเ่ฉพาะองคป์ระกอบ

บางอยา่ง อาทิ การแต่งกาย ภาษา วฒันธรรมกิน การอยู ่พิธีกรรม โดยพยายามอธิบายลกัษณะทางวฒันธรรมที4มีความ

จริงแท ้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ซึ4 งทา้ยที4สุดแลว้พบวา่ชาติพนัธ์ุในความหมายดงักล่าวหามีอยูจ่ริงไม่  
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การพิจารณามิติทางวฒันธรรม ที4เน้นการทาํความเขา้ใจความหมายของวฒันธรรม อนัเกิดจากกระบวนการ

สร้างของผูค้น และความสมัพนัธ์ที4แปรเปลี4ยนไปตามบริบทและเงื4อนไขต่างๆ ปรากฏในงานของอานนัท ์และฉลาดชาย 

(2535: 68) ผูไ้ดชื้4อวา่เป็นนกัมานุษยวิทยาภาคเหนือของไทย ที4มีส่วนสาํคญัต่อการขยายพรมแดนความรู้เกี4ยวกบัลา้นนา

ออกไป  

จากเดิมที4นกัประวติัศาสตร์ลา้นนามุ่งศึกษาเพื4อสร้างองคค์วามรู้ผ่านความพยายามถอดรหัสหรือความหมาย

จากตวับท ในการปริวรรตเอกสารโบราณ ซึ4 งพบว่ากลุ่มคนที4ทีส่วนไดส่้วนเสียกบัการจารึกขอ้ความเหล่านัIนมกัจาํกดั

อยูเ่ฉพาะกลุ่มชนชัIนนาํทางสงัคม ยิ4งกวา่นัIน การอ่านและการตีความในตวับทดงักล่าวยงัอยูบ่นฐานของการสร้างความรู้

ที4เชื4อว่ามีความจริงอยา่งใดอยา่งหนึ4 งเกี4ยวกบัอาณาบริเวณที4เรียกว่าลา้นนา ทาํให้เกิดการละเลยความเคลื4อนไหวทาง

วฒันธรรม 

ในความเป็นจริงการอ่านวฒันธรรมในแต่ละช่วงบริบทยอ่มไดค้วามหมายที4แตกต่างกนั อาจเรียกสิ4งนีI ว่าเป็น

ความจริงชุดหนึ4 งในบรรดาความจริงอื4นๆ อีกหลายชุดเหลือคนานับ การแสวงหาความรู้ในลกัษณะนีI จึงไม่เพียงไม่

สามารถผูกขาดความจริงอยา่งใดอยา่งหนึ4 งได ้ทว่ายงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใดจึงมีการนาํเสนอความจริง

เหล่านีI  และกระบวนการในการนาํเสนอมีลกัษณะอยา่งไร สมัพนัธ์กบัใคร ภายใตบ้ริบทแบบใด  

ในงานของวราภรณ์ (2561: 85-119) ไดช้วนใหอ่้านวฒันธรรม ผา่นสิ4งที4เรียกวา่ พิธีกรรม ซึ4 งอานนัทแ์ละฉลาด

ชายเสนอว่าเป็นการผลิตใหม่ทางวฒันธรรม พิธีกรรมหลายอยา่ง อาทิ การเลีIยงผี การเขา้ทรง การฟ้อน ในพิธีกรรมจึง

เป็นการปรับตวัหรือต่อสู้กบับริบททางสังคมที4กาํลงัเปลี4ยนแปลง กระบวนการเหล่านีI มีพลงัไดก้็ต่อเมื4อมีองคป์ระกอบ

ของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ส่งผลใหสิ้4งที4แสดงออกเป็นธรรมชาติ 

การผลิตใหม่ทางวฒันธรรมนัIนสัมพนัธ์กบัการปรับตวัและการต่อสู้กบับริบทที4ผูค้นกาํลงัเผชิญอยู่ ความ

เปลี4ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจของชุมชนหมู่บา้นทั4วทุกภูมิภาคของไทยรวมถึงภาคเหนือในช่วงหลายทศวรรษที4ผา่น

มา นาํมาสู่ความสนใจศึกษาและอ่านวฒันธรรมในหลากหลายมิติ 

1) บา้นนํIาจนั  

เรื4องที4นาํเสนอนีI  สะทอ้นถึงบริบทและความเปลี4ยนแปลงของชุมชนใกลช้ายแดน ชุมชนบา้นนํI าจนั2 ตัIงอยู่

กึ4งกลางระหวา่งตวัอาํเภอและแม่นํIาโขง อนัเป็นแนวพรมแดนระหวา่งประเทศไทย ลาว และพม่า ผูค้นในรุ่นบุกเบิกที4มา

อาศยัอยูชุ่มชนบา้นนํI าจนันัIนมาจากหลายสาย มีทัIงกลุ่มที4อพยพโยกยา้ยมาจากชุมชนเดิมที4อยูติ่ดกบัแม่นํI าโขง และเมื4อ

เกิดเหตุการณ์นํI าท่วมใหญ่ราวปี พ.ศ.2509 หลายครอบครัวไดต้ดัสินใจยา้ยมาอยูที่4บา้นนํIาจนั เนื4องจากมีญาติพี4นอ้งส่วน

หนึ4งอาศยัอยูที่4นี4 บางกลุ่มอพยพยา้ยถิ4นฐานมาจากลาํพนู แม่ฮ่องสอน และอาจรวมถึงพืIนที4อื4นๆ เนื4องจากทาํเลของบา้น

นํI าจันนัI นถึงได้ว่าเป็นศูนย์กลางระหว่างเมืองใหญ่  โดยสภาพภูมิประเทศเป็นพืIนที4ราบระหว่างหุบเขา มีพืIนที4

เกษตรกรรมกวา้งขวาง มีแม่นํI าไหลผ่าน มีพืIนที4ชุ่มนํI าใกลก้บัชุมชน มีพืIนที4ป่าที4อุดมสมบูรณ์ มีศาสนสถานเก่าแก่ซึ4 ง

ภายหลงัคนในชุมชนร่วมกนับูรณะขึIนอยา่งมั4นคง (วราภรณ์, 2561: 90) ลกัษณะของการโยกยา้ยถิ4นฐาน ในบริบทที4

 
2 ชุมชนบา้นนํ) าจนัเป็นชื0อสมมติ แต่เป็นชุมชนที0มีอยู่จริง เนื0องจากเรื0องราวทั)งสองเรื0องเป็นเรื0องที0เกิดขึ)นในพื)นที0ดงักล่าว และผูเ้ขียนไม่ตอ้งการ

เปิดเผยทั)งตวับุคคลและสถานที0 
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สังคมไทยยงัตอ้งการกาํลงัแรงงานในการหกัร้างถางพก เพื4อเปลี4ยนพืIนที4ป่าเสื4อมโทรมเป็นพืIนที4เกษตรกรรมนัIน พบวา่

เกิดชุมชนตัIงใหม่ขึIนหลายแห่ง กระจายอยูต่ามพืIนที4ราบระหว่างภูเขาและแม่นํI า และส่วนใหญ่ของการเคลื4อนยา้ยเป็น

การเดินทางตามเครือข่าย คือเครือญาติที4เดินทางไปลงหลกัปักฐานก่อนหนา้  

ชุมชนบา้นนํI าจนัมีลกัษณะอกแตก กล่าวคือมีถนนสายหลกัผ่ากลาง แบ่งชุมชนออกเป็นสองฟากฝั4ง และ

ภายหลงัไดแ้บ่งเป็นเขตการปกครอง ไดแ้ก่หมู่ 1 และ 2 ตามลาํดบั พืIนที4ตลอดแนวถนน เป็นพืIนที4แรกๆ ที4เริ4มมีการ

พฒันาและจบัจองโดยกลุ่มคนเชืIอสายจีน พวกเขาสร้างห้องแถวไมช้ัIนเดียวและทาํการคา้ ดา้นหลงัห้องแถวไมเ้หล่านีI

คือพืIนที4ตลาด ซึ4 งมีการปรับเปลี4ยนการใชพื้Iนที4และการซืIอขายอยา่งมีนยัสาํคญั กล่าวคือ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2500-

2530 คือช่วงที4ตลาดและระบบเศรษฐกิจในยา่นหอ้งแถวนีI เติบโตอยา่งสูงสุด ตลาดของที4นี4กลายเป็นศูนยก์ลางของการ

ซืIอขายแลกเปลี4ยน ทัIงสินคา้ในชีวิตประจาํวนัและขา้วของเครื4องใชอื้4นๆ ความครบครันของสินคา้นัIนทาํให้ตลาดเชา้

บา้นนํI าจนักลายเป็นตลาดกลางของชุมชนอื4นอีกหลายชุมชน ในช่วงที4พน้ฤดูเก็บเกี4ยวลานดา้นหน้าห้องแถวยงัถูกใช้

เป็นพืIนที4ฉายหนงัขายยาและกิจกรรมเพื4อความบนัเทิงอื4นๆ ที4จดัขึIนนอกเหนือจากข่วงของวดั นอกจากกลุ่มคนจีนที4เขา้

มาจบัจองพืIนที4ทางเศรษฐกิจดงัไดก้ล่าวแลว้ ยงัพบว่าคนอีกกลุ่มหนึ4 งที4มีโอกาสจบัจองพืIนที4เหล่านีI ก่อนใครคือกลุ่ม

ขา้ราชการในยคุบุกเบิก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครูในชุมชนนั4นเอง คนกลุ่มหลงันีI ไม่เพียงแสดงออกถึงสถานะและชัIน

ทางสงัคมที4แตกต่างจากชนชัIนชาวนาชาวไร่ พวกเขายงัอา้งอิงตวัเองกบัเชืIอสายเจา้นายเก่าแก่ ซึ4 งจะกล่าวถึงต่อไป กล่าว

ไดว้า่ในยคุที4ตลาดบา้นนํI าจนัค่อยๆ เติบโตขึIนนัIน คนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพเกษตรกร บา้งส่งบุตรสาว

ไปทาํงานต่างจงัหวดั บุตรชายบางบา้นเดินทางออกไปทาํงานต่างประเทศ เศรษฐกิจของบา้นนํI าจนันัIนเชื4อมต่อกบัเมือง

ชายแดนผ่านการรับสินคา้ และเชื4อมกบัศูนยก์ลางของเมืองอยา่งแยกไม่ออก (วราภรณ์, 2561: 90-91) การเติบโตของ

ชุมชนใกลช้ายแดนมีลกัษณะที4พิเศษทัIงในเรื4องชาติพนัธ์ุและสินคา้ที4มีหลากหลายชนิด ประเภท การเคลื4อนของสินคา้

และผูค้นมีความลื4นไหลและน่าสนใจอยา่งยิ4ง เนื4องจากบริเวณที4กลายเป็นศูนยก์ลางของการคา้การแลกเปลี4ยน กลายเป็น

พืIนที4ปะทะประสานทางวฒันธรรม และการก่อตวัของศูนยก์ลางอาํนาจในระดบัทอ้งถิ4น ดงัจะพบวา่ภายหลงับา้นนํI าจนั

กลายเป็นที4ตัIงของศูนยร์าชการระดบัตาํบล รวมถึงที4ตัIงของโรงเรียนมธัยมประจาํตาํบลอีกดว้ย 

การเติบโตทางเศรษฐกิจผลกัดนัใหแ้มแ้ต่ครอบครัวเกษตรกรเริ4มส่งบุตรหลานเขา้ไปเรียนโรงเรียนในเมืองมาก

ขึIน และค่อยๆ กระทบต่อจาํนวนนกัเรียนในพืIนที4ชุมชน รัฐบาลแกไ้ขปัญหาการลน้เกินของอตัราครูทั4วประเทศและมุ่ง

ผลกัดนัให้คนรุ่นใหม่ๆ เขา้แทนที4 จึงทาํให้ขา้ราชการครูของชุมชนเกือบทัIงหมดเกษียณอายรุาชการก่อนกาํหนด พวก

เขาส่วนใหญ่ยงัใชชี้วิตอย่างปกติสุขหลงัจากนัIน ขณะที4ย่านเศรษฐกิจเดิมเริ4มขยายตวั เกิดร้านรวงใหม่ๆ ทัIงที4มาจาก

ทายาทของครอบครัวคนจีนในรุ่นถดัมา และคนพืIนถิ4นรุ่นใหม่ที4เริ4มหันหลงัให้กบังานในภาคเกษตรกรรม หันมาเปิด

ร้านกิจการขายของชาํและอื4นๆ มากขึIน ขณะเดียวกนั แมแ้ต่เกษตรกรเองก็สามารถขยบัฐานะทางเศรษฐกิจจากการ

สะสมทุนและการเติบโตของสินคา้ในภาคการเกษตรแมแ้ต่การปรับตวัของราคาที4ดินในช่วงทศวรรษ 2530-2550 (วรา

ภรณ์, 2561: 91-92) ในช่วงเวลาดงักล่าว คือความเปลี4ยนแปลงอยา่งกา้วกระโดดของชุมชนบา้นนํI าจนั เนื4องจากกลุ่มที4

เคยยึดอาชีพเกษตรกรเริ4มหันไปประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมากขึIน หลงัจากการขายที4ดินให้กบันายทุน มีทัIงที4

ประกอบกิจการในพืIนที4และเดินทางไปแสวงหาอาชีพอื4นในเขตเมืองและต่างประเทศ   
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ความเปลี4ยนแปลงของการใชที้4ดิน หรือทรัพยากรในพืIนที4 สัมพนัธ์กบัการเขา้มาของกลุ่มนายทุนจากภายนอก

เพื4อปลูกพืชเศรษฐกิจระยะยาว ทัIงสวนส้ม ยางพารา ขณะเดียวกนัศูนยก์ลางของการซืIอขายแลกเปลี4ยน ไดข้ยายจาก

พืIนที4ตลาดริมถนนสายหลงั เขา้ไปสู่ชุมชนดา้นใน ซึ4 งต่อไปจะเรียกวา่ตลาดบนคือตลาดใหม่กบัตลาดล่างคือตลาดเดิม 

การขยายตวัของชุมชนในภาพรวม ทาํใหต้ลาดบนจากที4เป็นเพียงตลาดชั4วคราวกลายเป็นตลาดประจาํที4มีสินคา้และคน

เขา้ตลาดมากขึIน ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นชาวบา้นชุมชนบา้นนํIาจนัเอง ขณะที4ตลาดล่างไดเ้ปลี4ยนรูปแบบการคา้ จากเดิมเป็น

ตลาดคา้ปลีกกลายเป็นตลาดคา้ส่งซึ4 งเริ4มดาํเนินการตัIงแต่เวลา 3 นาฬิกาหรือตีตาม ตลาดล่างกลายเป็นแหล่งรวมของ

พ่อคา้แม่คา้จากชุมชนหลายแห่งที4อยูห่่างจากถนนใหญ่เขา้ไป พวกเขาจะมาซืIอสินคา้จากตลาดแห่งนีI เพื4อไปกระจายยงั

ตลาดปลีกในชุมชนของตวัเองอีกชัIนหนึ4 ง ขณะที4ร้านโชห่วยเองก็เติบโตและสามารถปรับตวัอยูไ่ด ้โดยอาศยัทัIงเรื4อง

ความสัมพนัธ์ และการไม่คา้กาํไรเกินควร เนน้การขายในปริมาณมาก กาํไรแต่พองาม นั4นทาํให้ร้านโชห่วยกลายเป็น

ร้านสะดวกซืIอยอ่มๆ หากบา้นไหนจดังานและตอ้งซืIอของเตรียมงานกจ็ะเลือกมาที4ร้านนีIแทนการเขา้เมือง ทัIงที4อาจซืIอ

ไดถู้กกว่าอีกเลก็นอ้ย แต่เมื4อคาํนวณจากค่านํI ามนัและเวลาแลว้ ชาวบา้นยงัเลือกที4จะซืIอสินคา้จากร้านโชห่วยมากกว่า 

(วราภรณ์, 2561: 92) ความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นและโชห่วยที4ยงัรักษาไวไ้ด ้คือการปล่อยใหรั้บสินคา้ไปใชไ้ดก่้อน

ในระบบเชื4อ ซึ4 งเป็นระบบที4มีอยูเ่ดิม เนื4องจากทัIงคนซืIอและคนขายต่างรู้จกัคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดี ดงันัIนกิจการของร้าน

โชห่วยจึงเติบโตจากร้านในหอ้งแถวไมเ้ก่าๆ เจา้ของกส็ามารถขยบัขยายไปอยูร้่านตึกแถวดว้ยทุนรอนเหล่านัIน 

นอกจากนีI ยงัเกิดกลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ ทัIงที4เป็นทายาทคนจีนรุ่นบุกเบิก ทายาทของเกษตรกรชาวนาที4

ผนัตวัเองมาประกอบกิจการอื4นๆ อาทิ เปิดร้านเครื4องเขียน กิqฟชอป เครื4องสาํอาง มินิมาร์ท ร้านกาแฟ ร้านขายยา ร้าน

เสริมสวย เยบ็ผา้ ซกั อบ รีด ร้านเกมส์ ร้านบริการอินเตอร์เน็ต ร้านจาํหน่ายมือถือ โรงนํI าแขง็ ร้านอาหาร ฯลฯ ขณะที4

กลุ่มขา้ราชการยคุเก่าค่อยๆ หมดบทบาทลง กระทั4งอาชีพขา้ราชการกมิ็ไดเ้ป็นความใฝ่ฝันของคนรุ่นหนุ่มสาวอีกต่อไป 

หอ้งแถวในยา่นเดิมเริ4มเปลี4ยนเจา้ของ หรือปล่อยใหเ้ช่า (วราภรณ์, 2561: 93) ความเคลื4อนไหวของชุมชนใกลช้ายแดน

โดยภาพรวมมีพลวตัค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ4งความเปลี4ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการพฒันา เนื4องจากพืIนที4บา้น

นํI าจนัอยูบ่นเส้นทางไปสู่ท่าเทียบเรือสินคา้ริมฝั4งแม่นํI าโขง จึงกลายเป็นพืIนที4เชื4อมต่อทางดา้นคมนาคม และอยูใ่นแผน

ขยายเส้นทาง พืIนผวิจราจร จากสองช่องทางเป็นสี4ช่องทาง  

ถนนไดพ้าดผา่นทัIงบา้นเรือนและสถานที4ศกัดิm สิทธิm ตามความเชื4อของชาวบา้น ซึ4 งทา้ยที4สุดแลว้ทุกสิ4งอยา่งตอ้ง

หลีกทางใหเ้ส้นทางดงักล่าว ตน้ไมใ้หญ่สองขา้งทางและการใชถ้นนในแบบเดิมถูกแทนที4ดว้ยเส้นทางจราจรอยา่งใหม่ 

เนื4องจากถนนใหญ่มีเกาะกลาง มีช่องทางกลบัรถ ขณะที4ยวดยานต่างๆ ยงัดนัทุรังที4จะขบัขี4เช่นเดิม ทาํให้การยอ้นทาง

เพื4อเขา้แยกหรือซอยเป้าหมายโดยไม่ยอมเสียเวลาไปถึงช่องทางกลบัรถที4อยู่ไกล กลายเป็นความเสี4ยงในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นที4ประชาชนแบกรับ ทัIงที4มิใช่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการพฒันาดงักล่าวโดยตรง การใชชี้วิตของผูค้น

ท่ามกลางความเสี4ยงและมลภาวะทางเสียง จากรถบรรทุกขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ที4แล่นดว้ยความเร็วสูงจากชายแดนฟาก

ฝั4งตะวนัตกมายงัท่าเทียบเรือแม่นํIาโขง กลายเป็นภาพชินตาของผูค้นทัIงสองฝั4ง ชีวิตที4เปลี4ยนไปแลว้อยา่งสิIนเชิง และรัฐ

ตอบแทนไดเ้พียงค่าชดเชยในการขยบับา้นใหห่้างออกจากเส้นทาง แต่สิ4งที4พวกเขาสูญเสียตลอดไปนัIน ไม่เคยถูกนบัอยู่

ในรายการชดเชยที4พึงได ้ 
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2) ตาํนานและความเชื4อของผูค้นลุ่มนํIาโขง 
การเชื4อมโยงกลุ่มคน วฒันธรรม และกิจกรรมทางสังคมของผูค้นในอาณาบริเวณลุ่มนํI าโขงนัIน ไดรั้บความ

สนใจจากนกัประวติัศาสตร์เมื4อไม่นานมานีI เอง บนัทึกความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติระหว่างลา้นนาและลา้นชา้ง ตัIงแต่

ตาํนาน พงศาวดาร ตาํนานขนุบรม กล่าวถึงคนพืIนถิ4นของลุ่มนํIาโขงที4เป็นพวกนาค และยงัหมายถึงกลุ่มชนที4นบัถือนาค 

เงือก และงู ร่วมกนั และภายหลงัความเชื4อพืIนถิ4นเหล่านีI ผสานเขา้กบัศาสนา และยงัปรากฏผ่านสถาปัตยกรรมต่างๆ 

มากมาย ท้าวฮุ่งท้าวเจือง ขุนเจืiองในพงศาวดารโยนก ให้ลูก ๕ คน ไปครองเมืองเงินยาง ไชยนารายณ์ ลา้นชา้ง แกว 

เชียงรุ่ง ซึ4 งมีนยัของการเชื4อมกลุ่มบา้นเมืองต่างๆ ผ่านความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างกษตัริยห์รือผู ้

ครองเมือง ยงัปรากฏต่อมาซึ4 งมีการบนัทึกเรื4องราวเหล่านีI ไวแ้ลว้ อาทิ สมยัพระเจา้ฟ้างุม้แสดงความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ด

กบัเชียงใหม่ และน่าน กล่าวคือ ราชธิดาของเจา้สามผญา นางนอ้ยอ่อนสอไปเป็นมเหสีของพระเจา้ฟ้างุม้ และพระเจา้ฟ้า

งุม้เคยขอความช่วยเหลือจากพญาคาํตนัเมืองน่านและสิIนพระชนมที์4นั4น สมยัพระเจา้ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้ ตรงกบั

สมยัพญาติโลกราช เชียงใหม่ส่งทพัไปช่วยหลวงพระบางรบกบัอาณาจกัรไดเวียด สมยัพระเจา้โพธิสารราช ตรงกบัสมยั

ของพระเกศเกลา้เชียงใหม่ มีการส่งราชธิดา พระนางยอดคาํทิพไปเป็นมเหสี มีพระราชโอรสคือพระเจา้ไชยเชษฐาธิ

ราช3 และไดป้กครองทัIงเชียงใหม่และหลวงพระบาง (สุเนด, 2544: 1-7 อา้งใน วราภรณ์, 2561: 98-100) แมต้าํนานจะ

บรรจุเรื4องราวเชิงอภินิหาริยม์ากมายไว ้ทว่านกัวิชาการต่างเห็นพอ้งกนัว่า เรื4องราวในตาํนานนัIนสะทอ้นโลกความคิด 

ความเชื4อของผูค้นไดค่้อนขา้งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ4งความพยายามเชื4อมความสัมพนัธ์ โดยอาศยัมิติเชิงเครือญาติ 

ชาติพนัธ์ุ ตาํนานในลกัษณะเช่นนีIปรากฏอยูท่ั4วไป และยงัคงมีกลิ4นอายของผูค้นและวฒันธรรมในแถบลุ่มนํI าโขงอยา่ง

เด่นชดั 

ความสัมพนัธ์ของผูค้นในอาณาบริเวณลุ่มนํI าโขงในมิติทางการเมืองของคนสามญั ยงัเชื4อมโยงกนัผ่านโลก

ตาํนานและความเชื4อในเรื4องสิ4งศกัดิm สิทธิm ต่างๆ เช่น เรื4องของนาค และการยดึถือในหลกัศีลธรรมบางประการที4ส่งผลให้

บา้นเมืองสงบสุขหรือเกิดเภทภยั ดงัปรากฏในตาํนานเมืองหนองหล่ม และยงัปรากฏสัตวส์ัญลกัษณ์ของความเชื4อพืIน

ถิ4นคือปลาไหล การกล่าวถึงความเชื4อมโยงของผูค้นผ่านความเชื4อและโลกตาํนานนัI น อานันท์ (2535: 35-40) ตัI ง

ข้อสังเกตว่า มันได้กลายเป็นเครื4 องมือของรัฐในการสถาปนาความเป็นชาติ โดยการหยิบยกข้อเสนอของนัก

ประวติัศาสตร์ อาทิ งานของเดวิด วยัอาจ (Dawid K. Wyatt) และนกัวิชาการไทศึกษายคุบุกเบิกเรื4อยมา เนื4องจากงาน

ศึกษาทาํนองนีI มีแนวโน้มที4จะค้นหารากเหงา้ของกลุ่มชนชาติ เป็นรากเหงา้ที4บริสุทธิm ก่อนจะได้รับอิทธิพลจาก

วฒันธรรมอื4น (วราภรณ์, 2561: 100) คงเป็นเรื4องที4ปฏิเสธไดย้ากที4จะกล่าววา่งานเขียนทางวิชาการนัIนปลอดจากความ

เป็นการเมือง ในทางตรงกนัขา้มการผลิตความรู้ลว้นวิ4งวนอยูใ่นพืIนที4ของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ตัIงแต่การกาํหนด

ประเดน็ที4จะศึกษา แหล่งทุน จุดมุ่งหมายในการทาํงานหรือวจิยั และการเผยแพร่ การนาํผลงานที4เกิดขึIนไปใชป้ระโยชน์ 

ซึ4 งมิไดมี้แต่ดา้นการศึกษาเท่านัIน 

 
3 ยุคสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ถือว่าเป็นช่วงหนึ0 งที0ล้านนามีความใกล้ชิดกับล้านช้างอย่างเด่นชัด มหาสีลา (2532: 80) ผูเ้รียบเรียง

พงศาวดารลาว กก็ล่าวถึงเรื0องนี) วา่ ปี พ.ศ.2098 ก่อนที0สมเดจ็พระไชยเชษฐาธิราชจะยกเขา้ตีเชียงใหม่นั)น ไดต้ั)งพระยาเมืองกาวกางเป็นแม่ทพัยกไปตี

เชียงแสนไดก่้อน และสมเดจ็พระไชยเชษฐาธิราชไดเ้สดจ็ไปอยูเ่ชียงแสน เพื0อทาํนุบาํรุงเมือง ตั)งเชียงแสนเป็นราชธานี อยูพ่กัหนึ0งก่อนจะยกพลเขา้ตี

เอานครเชียงใหม่ 
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ในงานศึกษาของลึก , จิรศักดิm  และวรลัญจก์  (2544: 29-66) พบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากระหว่าง

สถาปัตยกรรมทางศาสนาของลา้นนาและลา้นชา้ง โดยเฉพาะหลวงพระบาง ทัIงเจดีย ์วิหาร และองคป์ระกอบต่างๆ ใน

รายละเอียด และดงัไดก้ล่าวไวถึ้งความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติระหว่างสองแควน้ มีการเดินทางไปมาหาสู่ของผูค้นทัIง

ระดบัเจา้นายและสามญัชน ทาํให้เกิดการแลกเปลี4ยนมิติทางวฒันธรรม และงานช่างไปดว้ยพร้อมกนั การแลกเปลี4ยน

ฝีมือเชิงช่างส่วนใหญ่สมัพนัธ์กบัความใกลชิ้ดและอิทธิพลทางศาสนาที4รับเขา้มา เช่น เจา้หลวงเชียงใหม่จา้งช่างพืIนบา้น

ชาวไทใหญ่ที4มีฝีมือโดดเด่นดา้นจิตรกรรม (Bock, 1986: 244-5) การเขียนลวดลายฝาผนงัของวิหาร ศาสนสถาน และ

ตามที4ต่างๆ เป็นงานที4ชนชัIนนาํจะใหก้ารอุปถมัภช่์างในการแสดงฝีมือทัIงสิIน  

พน้ออกไปจากปริมณฑลของ วดัหรือศาสนสถาน ความเชื4อเกี4ยวกบัรูปแบบโครงสร้างและศิลปกรรมของ

วิหารยงัถูกจาํลองไปสู่โลกหลงัความตาย ในรูปแบบของปราสาทที4ยงัคงองคป์ระกอบสาํคญั ทัIงช่อฟ้า (จอ้ฟ้า) ป้านลม 

หนา้บนั (หนา้แหนบ) ตบัหลงัคา คนัทวย (นาคะตนั) ฯลฯ และกลายเป็นแบบแผนหรือธรรมเนียมปฏิบติัของลูกหลานที4

มีต่อผูต้ายในวาระสุดทา้ย ดงัปรากฏผา่นงานศึกษาของ ภูเดช (2556: 13-27) ซึ4 งพบวา่เดิมนัIนการสร้างปราสาทศพทาํขึIน

ควบคู่กบัสัตวหิ์มพานต์ กล่าวคือปราสาทศพต่างบนสัตวหิ์มพานต์อีกชัIนหนึ4 ง ไดแ้ก่นกหัสดีลิงค์ ชา้งเอราวณั หงส์ 

พญานาค และเกือบทัIงหมดนัIนเป็นการจดัพิธีศพของเจา้นายและพระเถระชัIนผูใ้หญ่ โดยภูเดชพบวา่ธรรมเนียมปราสาท

ศพต่างบนสัตวหิ์มพานตนี์IทัIงลา้นนาและลา้นชา้งรับอิทธิพลมาจากพม่าในช่วงตน้พุทธศตวรรษที4 22 (วราภรณ์, 2561: 

102) ยิ4งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเคลื4อนไหวของผูค้นและวฒันธรรมในแถบนีI เป็นอยา่งดี  

กระทั4งเมื4อสังคมภาคเหนือของไทยที4เคยเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมลา้นนาเขา้สู่สมยัใหม่ ความเชื4อหลาย

อยา่งยงัคงแพร่หลายในหมู่สามญัชน อาทิ เรื4องของปราสาทศพต่างบนสตัวหิ์มพานตที์4ลดรูปลงเหลือเฉพาะปราสาทศพ

สาํหรับคนทั4วไป ส่วนที4ยงัต่างบนสัตวหิ์มพานตน์ัIนคงเหลือเฉพาะนกหสัดีลิงคแ์ละหงส์ โดยจะใชก้บัพิธีศพของพระที4

ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ และรวมถึงงานศพของผูมี้ฐานะ เนื4องจากการทาํปราสาทศพกลายเป็นธุรกิจอยา่งหนึ4 ง 

มิใช่เป็นการร่วมมือกนัสร้างขึIนดงัเช่นแต่เดิมอีกต่อไป ปราสาทศพกลายเป็นเครื4องเชิดชูเกียรติแก่คนตายในวาระ

สุดทา้ย กลายเป็นเครื4องหมายของความกตญัsูที4บุตรหลานแสดงออกใหแ้ก่ผูต้าย หรือกระทั4งเป็นคาํสั4งเสียสุดทา้ยของ

ผูต้ายเองที4ปรารถนาจะนอนอยูใ่ตช้ายคาของวิมานปราสาท 

โดยทั4วไป การพิจารณามิติทางวฒันธรรมมุ่งสนใจเฉพาะรูปแบบและลกัษณะทางกายภาพ รวมถึงการกระจาย

และการรับวฒันธรรม มากกว่ามุ่งทาํความเขา้ใจความหมายและปฏิบติัการทางวฒันธรรม อนัจะช่วยให้เขา้ใจระดบั

ความสัมพนัธ์ทางสังคม ไม่วา่จะสะทอ้นผา่นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที4กล่าวถึงไวต้อนตน้ อานนัท ์(2535: 15) เสนอ

ว่าวฒันธรรมหมายถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมในการผลิตของมนุษยที์4ต่อสู้กบัธรรมชาติ และในการจดัความสัมพนัธ์

ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัเอง ภายใตเ้งื4อนไขหรือบริบทหนึ4ง มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติัที4เป็นจริง ดงันัIนอานนัทเ์ห็นวา่

การเปลี4ยนแปลงทางวฒันธรรมนัIนมิไดเ้กิดขึIนโดยปราศจากเงื4อนไข แต่ตอ้งเปลี4ยนไปในขบวนการต่อสู้ โดยเฉพาะ

ขบวนการต่อสู้ที4เกี4ยวขอ้งกบัการเปลี4ยนแปลงวิธีการผลิต (วราภรณ์, 2561: 103) ดงันัIนหากพิจารณาตามความหมายที4

อานนัทเ์สนอ การศึกษามิติทางวฒันธรรมจึงไม่อาจรอดพน้จากความเป็นการเมืองไปได ้เช่นเดียวกบัประเด็นอื4นๆ ที4

เสนอไวใ้นบทก่อนหนา้นีI ที4จะเห็นการเมืองวฒันธรรมในพืIนที4ต่างๆ   
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ในบนัทึกของแอมอนิเย ( 2539) เรื4อง บันทึกการเดินทางในลาว เป็นอีกหนึ4งตวัอยา่งของสิ4งที4เรียกวา่การเมือง

วฒันธรรมของภาษา และการแปล บนัทึกชิIนนีI เกิดขึIนบนเงื4อนไขที4ผูบ้นัทึกตอ้งการสาํรวจหาศิลาจารึกในเขต สปป.ลาว 

เมื4อปี พ.ศ. 2438 อนัเป็นช่วงที4ฝรั4งเศสเขา้มาจดัการปกครองผูค้น และพยายามที4จะศึกษาภูมิปัญญา ความรู้ผา่นการเก็บ

รวบรวมจารึก อีกหนึ4 งร้อยปีต่อมา งานชิIนนีI ไดรั้บการแปลและจดัพิมพใ์นภาษาไทย ซึ4 งผูแ้ปลพบปัญหาใหญ่คือชื4อ

สถานที4ต่างๆ นัIนไดเ้ปลี4ยนมาใชภ้าษาไทยปัจจุบนัเกือบทัIงหมดและชื4อใหม่ยงัมีความหมายที4เปลี4ยนไปจากเดิมอีกดว้ย 

(แอมอนิเย, 2539: คาํนาํของผูแ้ปล ข)4 ดงันัIนหากพิจารณาภาษาในฐานะที4เป็นส่วนหนึ4 งของวฒันธรรม ซึ4 งมีความ

เปลี4ยนแปลงเกือบตลอดเวลานัIน การเปลี4ยนชื4อสถานที4จึงมีนัยสําคญัอย่างมากที4ยงัขาดการศึกษาและอธิบายความ

เคลื4อนไหวของผูค้นสองฝั4งโขงบนฐานของการเปลี4ยนแปลงทางวฒันธรรม  

การศึกษามิติทางวฒันธรรมยงัตอ้งฟันฝ่าและกา้วขา้มขอ้จาํกดัอีกหลายประการ เช่น ขณะที4ความเปลี4ยนแปลง

ของสังคมลา้นนาและสังคมอื4นที4สัมพนัธ์กบัลา้นนานัIนเกิดขึIนโดยตลอด การศึกษามิติทางวฒันธรรมกลบัละเลย

เงื4อนไขของการเปลี4ยนแปลงภายใตบ้ริบทต่างๆ แต่มุ่งสนใจและคน้หาลกัษณะของวฒันธรรมที4แท ้รวมถึงตัIงป้อม

กล่าวหาวฒันธรรมอื4นที4เขา้มาปะทะวา่มีส่วนสาํคญัในการทาํลายวฒันธรรมดัIงเดิม โดยไม่พยายามทาํความเขา้ใจความ

เปลี4ยนแปลงทางวฒันธรรมบนเงื4อนไขดงักล่าว  

3) วฒันธรรมที4ยงัมีชีวิต 

ในหัวข้อนีI ผูเ้ขียนต้องการอภิปรายในประเด็นทางวฒันธรรมกับการศึกษาชายแดนเพิ4มเติมอีกว่า การ

ผสมผสานทางวฒันธรรมนัIนนาํมาสู่การสร้างสรรคว์ฒันธรรมขึIนใหม่ หรือการปรับเปลี4ยนวฒันธรรมใหส้อดคลอ้ง กบั

บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ งานวิจยัของอุบลรัตน์ (2538: 17-19, 107) แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมของคน

ลา้นนาในพม่า การผสมผสานทางวฒันธรรมตลอดช่วงเวลาอนัยาวนานทางประวติัศาสตร์ ทัIงการเดินทางเพื4อคา้ขาย 

การถูกกวาดตอ้นในช่วงสงคราม และกลุ่มวฒันธรรมที4เดินทางไปพร้อมกบัพุทธศาสนา ทาํให้เห็นความใกลชิ้ดทาง

วฒันธรรมของผูค้นในพม่า ลา้นนา และลา้นชา้งดงัไดก้ล่าวไว ้งานวิจยัของอุบลรัตน์ เขา้ไปศึกษาชุมชนตวัอยา่ง 2 แห่ง

คือที4มณัฑเลย ์และพุกาม ซึ4 งพบว่าที4มณัฑเลยน์ัI นชาวบ้านตาํบลโมงตีซุ กว่าสองร้อยหลงัคาเรือนยงัยึดอาชีพการ

เจียระไนหยก ขณะที4ชาวบา้นตาํบลมินตาซุประกอบอาชีพคา้ขายที4หลากหลาย ตาํบลโยนวินเดิมเคยประกอบอาชีพทาํ

โยนแถ่หรือเครื4องเขิน แต่ปัจจุบนัแทบไม่ไดท้าํแลว้เนื4องจากเขา้ถึงวสัดุต่างๆ ไดย้ากทาํใหช้าวบา้นหนัไปยดึอาชีพอิสระ

ที4ยงัสัมพนัธ์กบังานช่างอยูน่ั4นเอง อยา่งไรก็ตามเมื4อผูวิ้จยัสาํรวจชุมชนมินกะป่าที4พุกาม กลบัพบวา่ชาวบา้นกวา่ร้อยละ 

90 ยงัยึดอาชีพทาํโยนแถ่และมีตลาดรับซืIออยา่งกวา้งขวาง ทัIงที4ยา่งกุง้ พะโค และเมืองตามชายแดน (วราภรณ์, 2561: 

 
4 การสาํรวจหาศิลาจารึก คือเหตุผลหลกัที0แอมอนิเยกล่าวถึงที0มาของบนัทึกชิ)นนี)  ซึ0 งเนื)อหากลบัเป็นการบนัทึกถึงประชากรและการจดัเกบ็ภาษี ดงันั)น

จึงมีการสาํรวจทั)งจาํนวนและจาํแนกคนออกเป็นกลุ่มต่างๆ อาทิ แกว ผูไ้ท กลุา พม่า ลาว เขมร พวน ไทดาํ โดยกลุ่มนี) มีหนา้ที0ที0ตอ้งเสียภาษี ถูกเกณฑ์

แรงงาน และทาํสงคราม ขณะเดียวกนักก็ล่าวถึงกลุ่มคนที0อาศยัตามป่าเขา ไดแ้ก่ ข่า ระแด ส่วย หวา กวย เกียสู่ สุก ตาํปวน พนอง เป็นตน้ (แอมอนิเย, 

2539: คาํนาํของผูแ้ปล จ) หรืออาจกล่าวไดว้า่แทจ้ริงแลว้ บนัทึกชิ)นนี) เป็นพนัธกิจสาํรวจคนมากกวา่สิ0งของคือจารึก เนื0องจากบริบทของบนัทึกนั)นเกิด

ความขดัแยง้ระหว่างฝรั0งเศสและสยามอยูม่าก ในเรื0องของการจดัเก็บภาษีอากรของผูค้นที0ยงัคงเดินทางขา้มไปมาระหว่างสองฝั0งโขง ยงัไม่รวมถึง

ประเด็นปัญหาเรื0องคนในบงัคบั การคา้ทางเรือแม่นํ) าโขง ทาํให้ฝรั0งเศสตอ้งการทราบสถานะของชาวเมืองฝั0งซา้ยแม่นํ) าโขงว่าประกอบดว้ยคนกลุ่ม

ไหน และการนบัจาํนวนประชากรยงัช่วยใหส้ามารถคาํนวณหาอตัราภาษีที0รัฐเกบ็ไดอี้กทางหนึ0งดว้ย อา้งถึงใน วราภรณ์ (2561: 104) 
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106) การเคลื4อนของวฒันธรรมที4ไปพร้อมกบัผูค้นและการเดินทางขา้มแดน ยงัปรากฏในงานศึกษาของธรรศ (2558: 

151-171) เรื4อง เกิงโยน-เกิงม่าน: การปรับตวัของนิกายสงฆใ์นสงัคมไทใหญ่ กรณีหมู่บา้นผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

ซึ4 งพบว่าในกลุ่มวฒันธรรมของไทใหญ่ ไดรั้บอิทธิพลพุทธศาสนาเถรวาท ทัIงนิกายโยนและนิกายม่าน ความลื4นไหล

ของวฒันธรรมจึงเดินทางไปพร้อมกบัผูค้น ภาษา และการคา้ การเดินทาง ดงัไดก้ล่าวถึงไวใ้นบทก่อนหนา้นีI  

เช่นเดียวกบังานช่างนัIนเป็นทกัษะที4ยดึโยงกบัตวัคน เมื4อคนมีการเคลื4อนยา้ยไดน้าํทกัษะดงักล่าวเคลื4อนยา้ยไป

ดว้ย และการทาํโยนแถ่หรือเครื4องเขิน เป็นหนึ4งในกลุ่มงานช่างที4กระจายตวัอยูท่ ัIงในพม่าและลา้นนาตามเส้นทางการคา้

และเส้นทางการเคลื4อนยา้ย การเดินทพั และอื4นๆ ส่วนการคา้หยกนัIนสัมพนัธ์กบัทัIงแหล่งแร่และฝีมือเชิงช่าง ในช่วงที4

องักฤษเขา้มายดึครองพม่าตอนบนไดส้าํเร็จหลงัปี พ.ศ. 2428 องักฤษเขา้ครอบครองแหล่งแร่และการคา้แร่หยก ตลอด

ถึงเส้นทางการคา้หยกที4เขา้มายงัลา้นนาในช่วงเวลาดงักล่าว ความน่าสนใจจากงานวิจยัของอุบลรัตน์ชิIนนีI ที4แสดงถึง

วฒันธรรมที4ยงัมีชีวิตมิไดมี้เฉพาะกลุ่มงานช่าง แต่ยงัรวมถึงอาหารการกิน ที4ปัจจุบนัเป็นอาหารขึIนโตกไวต้อ้นรับ

นกัท่องเที4ยวในภาคเหนืออยา่งนํI าพริกอ่อง ยาํถั4ว แกงฮงัเล แกงโฮะ กะบอง แกงส้มใบส้มป่อย นํIาพริกตาแดง ฯลฯ และ

การปรุงอาหารดว้ยกะปิ กบัรสชาติที4เนน้เปรีI ยวเคม็มากกวา่หวาน วฒันธรรมการกินและวตัถุดิบในการประกอบอาหาร 

และการปรุงนัIนเป็นสิ4งที4สัมพนัธ์กบัความยากง่ายในการเขา้ถึงดว้ยเช่นกนั แมก้ระนัIนผูวิ้จยัยงัสามารถจาํแนกไดว้่า

อาหารที4คลา้ยกนัแต่อาจต่างไปในส่วนผสมบางอยา่งนัIนไดแ้ก่อะไรบา้ง ความต่างอีกประการหนึ4งคือกลุ่มชุมชนที4ศึกษา

บริโภคขา้วเจา้เป็นหลกั ต่างจากวฒันธรรมการบริโภคของคนลา้นนาที4ยงันิยมขา้วเหนียว (อุบลรัตน์, 2538: 98-103) ซึ4 ง

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเมื4อครัI งที4ผูเ้ขียนมีโอกาสไปศึกษาชุมชนไทใหญ่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนผา่นกิจกรรมของกลุ่มพอ่คา้ววั

ต่าง ก็พบว่าสินคา้ทอ้งถิ4นที4เป็นที4นิยมจนถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ4 งของวฒันธรรมการบริโภคของคนไตหรือไทใหญ่ คือ 

ถั4วเน่า กะปิ นํI ามนังา (วราภรณ์, 2558) ดงันัIนอาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมการกิน การบริโภค และการคา้ ทาํให้เกิดการ

แลกเปลี4ยนผสมผสานทางวฒันธรรมและรวมถึงการสร้างความแตกต่างในรส กลิ4น สี ตามวตัถุดิบและองคป์ระกอบ

อื4นๆ  

นอกจากที4กล่าวมาขา้งตน้ งานของอุบลรัตน์ (2538) ยงัพูดถึงความเชื4อเรื4 อง การสัก เรื4 องขวญั ผีและการ

ประกอบพิธีเลีIยงผี ซึ4 งเนน้บทบาทของผูห้ญิงค่อนขา้งมาก ความน่าสนใจอยูต่รงที4 ลกัษณะเหล่านีI เป็นสิ4งที4นกัวิชาการ

ดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาเคยวิเคราะห์ถึงพฒันาการทางสังคมไวต้ัIงแต่ยคุก่อนที4จะรับอิทธิพลอินเดีย รวมถึง

พุทธศาสนา กล่าวคือการนบัถือผี วิญญาณ และบรรพบุรุษนัIนดาํรงอยูค่วบคู่กบับทบาทของผูห้ญิง ทัIงบทบาทในเชิง

พิธีกรรมและการสืบตระกูล มรดก อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านลา้นนาเองต่างหาก ที4ไม่ค่อยให้ความสําคญักับ

พฒันาการทางสังคมในช่วงนีI  ทัI งบทบาทของคนพืIนเมืองกลุ่มต่างๆ ระบบการปกครองที4มีระเบียบแบบแผน มี

เทคโนโลยกีารผลิต การเพาะปลูก การทดนํIา และเลีIยงสตัวเ์พื4อใชง้านและใชใ้นพิธีกรรม รวมถึงความรู้ในการนาํสินแร่

จาํพวกเหลก็ โลหะมาใชป้ระโยชน์ เช่นที4ปรากฏในงานของ ฮอลล ์(2526) (วรภรณ์, 2561: 108) ในกรณีนีI ยงัรวมถึงการ

ขดุคน้สมยัก่อนประวติัศาสตร์และการพบวฒันธรรมร่วมกนัของผูค้นในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น การใชก้ลอง

มะโหระทึกที4ไดก้ล่าวไวใ้นบทตน้ๆ ที4ไม่เพียงสะทอ้นให้เห็นถึงการแลกเปลี4ยนทางสังคม วฒันธรรม แต่ยงัแสดงให้

เห็นถึงมิติทางวฒันธรรมที4ไม่ไดแ้ยกออกจากมิติดา้นอื4น  
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8.3.2 ชายแดนกบัเศรษฐกิจสีเทา เศรษฐกิจนอกระบบ 

 การศึกษาการคา้ชายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ4งในประเด็นที4สัมพนัธ์กบัมิติทางเศรษฐกิจจะพบว่าการคา้

สินคา้ผดิกฎหมาย สินคา้ที4ไม่ไดผ้า่นการตรวจตราและเสียภาษี ณ ด่านศุลกากรที4ชายแดน เป็นสิ4งที4เกิดขึIนในแทบจะทุก

หนแห่งของการศึกษาประเด็นเรื4องการคา้ชายแดนเลยก็วา่ได ้มีคาํเรียกระบบเศรษฐกิจ การคา้เหล่านีI ในหลายแบบ งาน

ศึกษาของ Sango Mahanty (2019) เรียกรูปแบบการค้าเช่นนีI ว่า Shadow Economic โดยเลือกศึกษาการค้าชายแดน

ระหวา่งกมัพชูาและเวียดนามผา่นสินคา้สองประเภทไดแ้ก่ การคา้ไม ้และมนัสาํปะหลงั การใชค้าํวา่ Shadow Economic 

ในงานนีI เธอหมายถึงเครือข่าย การแลกเปลี4ยนสินคา้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที4อยู่นอกเหนือจากการควบคุม การ

ตรวจสอบ หรือกลไกของรัฐที4ชายแดน โดยมุ่งตรวจสอบวา่การสร้างเครือข่าย และชุมชนการคา้ลกัษณะเช่นนีIดาํเนินไป

ไดอ้ยา่งไร 

 Mahanty มองว่าด่านชายแดนและศุลกากรนัIนเป็นภาพแทนของการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ขณะที4 Shadow Economic นัIนดาํเนินการขึIนภายใตเ้ครือข่ายของผูค้นที4ชายแดน โดยมีตวัสินคา้เป็นสิ4งที4ขบัเคลื4อน

เศรษฐกิจดงักล่าวอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม เธอพบวา่ชายแดนเชื4อมต่อเขตการคา้นัIนมีการตัIงด่านขึIนเองเพื4อเรียก

เก็บภาษีสินคา้ผา่นทางมาอยา่งยาวนาน ดงัปรากฏในรายงานของฝรั4งเศสตัIงแต่ช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที4 19 ถึงการตัIง

ด่านของเก็บภาษีผ่านทางขึIนเอง Mahanty มองว่านั4นเป็นรูปแบบหนึ4งของ Shadow Economic คือเป็นลกัษณะของการ

สร้างเครือข่าย และการแลกเปลี4ยนสินคา้ที4ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ที4รัฐเป็นผูอ้อกกฎ ดงันัIน Shadow Economic จึง

ครอบคลุมตัIงแต่การคา้ใตดิ้นไปจนถึงการคา้สิ4งผิดกฎหมาย และพบว่าการสร้างความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภเ์ป็นลกัษณะ

เด่นของเศรษฐกิจในเงามืดหรือเศรษฐกิจใตดิ้น 

 จากการศึกษาของ Mahanty ยงัพบว่าการขยายตวัของการคา้ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชายแดนกมัพูชา-

เวียดนาม เกิดขึIนและสมัพนัธ์กบัวิกฤตการณ์ทางการเงินระดบัโลก ปริมาณการส่งออกสินคา้ทัIงสองชนิดขา้งตน้มีมูลค่า

มหาศาล กล่าวคือ มีการส่งออกมนัสาํปะหลงัจากกมัพชูาไปยงัเวียดนามสูงถึง 4 ลา้นตนัต่อปี และปริมาณการส่งออกไม้

ก็สูงถึง 6 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปีเช่นเดียวกนั และเธอยงัพบอีกว่าการส่งออกไมน้ําไปสู่การลดลงของพืIนที4ป่าใน

กมัพูชาอยา่งรวดเร็ว และยงัสัมพนัธ์กบัการเปลี4ยนแปลงจากพืIนที4ป่าไปสู่พืIนที4เกษตรกรรมหรือการปลูกพืชเศรษฐกิจ

เช่นมนัสาํปะหลงั 

8.3.3 GMS กบัการขยายตวัของทุนขนาดใหญ่ 

 การขยายตวัของทุนขนาดใหญ่สาํหรับพืIนที4ทางเศรษฐกิจ GMS: Greater Mekong Subregion เกิดขึIนอยา่งเป็น

ทางการในปี 1992 ขณะที4ไทยปรับตวัต่อความเปลี4ยนแปลงในระดบัภูมิภาคเช่นเดียวกนั ภายใตก้ารนาํของรัฐบาลพล

เอกชาติชาย ชุณหวณั อยา่งไรก็ตามภายใตก้ารแข่งขนักบักลุ่มประเทศในเครือข่ายทัIง 6 ประเทศ กลบัพบว่าโครงการ

ความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มนํI าโขง หรือ The Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation 

Program มีขอบเขตที4กวา้งขวางกว่าโครงการแม่นํI าโขง โดยประเทศจีนมีศกัยภาพที4โดดเด่นและกลายเป็นผูน้าํในการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ภายใตแ้นวคิดของการพฒันากระแสหลกั เน้นการพฒันาและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพื4อเพิ4มผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั ขณะที4 GMS ไม่ไดค้าํนึงถึงความแตกต่างทางดา้นการเมือง
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และวฒันธรรม อีกทัIงไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบทางวฒันธรรม โดยปล่อยให้ปัญหาที4เกิดขึIนแลว้และกาํลงัจะเกิดขึIนอยู่

ในความรับผิดชอบของแต่ละประเทศ เช่น การพฒันาดา้นพลงังานคือ เขื4อนนํI างึมในลาว ที4ผลิตไฟฟ้าป้อนเขา้สู่ไทย 

เขื4อนปากมูน ปี 1996 การมุ่งพฒันาแหล่งท่องเที4ยวในลาว หรือการเป็นเมืองมรดกโลกของหลวงพระบางปี 1995 การ

ขยายตวัของกลุ่มนายทุนนักธุรกิจไทยในลาวและกมัพูชา  การส่งเสริมให้ขยายพืIนที4ปลูกกาแฟในเวียดนาม (ชยนัต ์

วรรธนะภูติ, 2553: 122-124)  

ในภาพรวม กลุ่มทุนจีน กาํลงัขยายตวัไปยงัพืIนที4อื4น ๆ ทั4วทุกมุมโลก ไม่เฉพาะในไทย จีนดาํเนินนโยบาย

เศรษฐกิจเชิงรุก โดยการเขา้ไปลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคดา้นต่าง ๆ พร้อมกบัการกระจายสินคา้และฐานการผลิต

ไปยงัที4ต่าง ๆ ลกัษณะการดาํเนินการทางเศรษฐกิจของจีนจากการศึกษาของอรัญญา ศิริผล (2557: 395-407) พบว่าคน

จีนที4เดินทางเขา้มาเพื4อประกอบกิจการต่าง ๆ นัIนมีหลายกลุ่มดว้ยกนั แต่งานศึกษานีI เน้นกลุ่มคนจีนรุ่นใหม่ที4เขา้มา

ในช่วงหลงัทศวรรษ 2520 เนื4องจากนโยบายของรัฐบาลจีนในยคุของเติIง เสี4ยวผิงที4ใชน้โยบายเปิดประเทศสู่ภายนอก 

สร้างและพฒันาอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะตามเมืองขนาดใหญ่ที4กลายเป็นศูนยก์ลางของการดึงดูดแรงงานจากภาค

ชนบท มากมายจนตลาดงานไม่อาจรองรับได ้และนโยบายส่งออกคนและทุนจีนไปยงัต่างประเทศ โดยพบว่าระลอก

ใหม่ของคนจีนที4เขา้มานัIนเป็นพวกที4เดินทางทางบก ทัIงกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่และขนาดกลาง กลุ่มแรงงาน กรรมกร

ก่อสร้าง กลุ่มที4มาเช่าที4ดินเพื4อทาํการเกษตร  

 การเกิดขึIนของ GMS จึงกลายเป็นเงื4อนไขสาํคญัที4ส่งเสริมและผลกัดนัใหทุ้นจีน คนจีนไดอ้อกจากประเทศ มุ่ง

สู่การพฒันาเศรษฐกิจในประเทศเพื4อนบา้นแถบลุ่มแม่นํI าโขง และการลดกติกา ขอ้ตกลงที4เป็นอุปสรรคต่อการคา้และ

การลงทุน รวมถึงการเคลื4อนยา้ยของผูค้นในกลุ่มประเทศสมาชิก และกลายเป็นโอกาสให้คนจีนภายใตน้โยบายที4

รัฐบาลจีนส่งเสริมอยู่แลว้ สามารถเดินทางไปยงักลุ่มประเทศสมาชิก GMS ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วยิ4งขึIน ผนวกกบั

รัฐบาลจีนใชน้โยบายอาํนาจละมุน (soft power) บนฐานคิดของผูที้4มีความเจริญและมีวฒันธรรมที4สูงส่งกวา่ จาํเป็นตอ้ง

ช่วยเหลือหรือเปลี4ยนแปลงประเทศที4ยงัขาดการพฒันา โดยอรัญญามองวา่เป็นวิธีคิดเช่นเดียวกบัที4รัฐบาลจีนใชใ้นการ

พฒันาชนชาติอื4น ๆ ในจีน ใหย้อมรับอารยธรรมของพวกฮั4น  

 การแทรกตวัเขา้ไปของธุรกิจทอ้งถิ4นและการบุกเบิกที4ดินเพื4อทาํเกษตรกรรม เป็นบทบาทของชาวจีนที4มีฐานะ

ระดบักลางถึงล่าง ทวา่ในระยะยาวคนกลุ่มนีI ค่อย ๆ ขยบัฐานะขึIนเรื4อย ๆ จากการสะสมทุนในระยะยาว การเป็นผูค้า้ราย

ยอ่ยในพืIนที4ชนบทหรือพืIนที4ห่างไกล ทาํใหพ้วกเขาไดเ้ปรียบเนื4องจากไม่มีผูแ้ข่งขนั จนเมื4อพวกเขาตอ้งเผชิญกบัคู่แข่ง

ที4มีทุนมากกวา่ ผูค้า้รายยอ่ยเหล่านีIจะเริ4มแสวงหาที4ทางใหม่ ๆ ในเขตชนบทต่อไป 

 ลกัษณะการคา้ในพืIนที4ชายแดนของชาวจีนนัIน อรัญญาพบว่าพวกเขาดาํเนินกิจกรรมผ่านเครือข่ายทัIงที4เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ที4เป็นทางการคือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หนา้ที4ของรัฐ เพื4อใหข้ัIนตอน กฎเกณฑ์

ต่าง ๆ สามารถกา้วผ่านไปไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ บวกกบันโยบายของรัฐบาลกลางก็ส่งเสริมให้พวกเขาออกนอก

ประเทศอยู่แลว้ อย่างไรก็ตามกิจการต่าง ๆ นัIน ยงัตอ้งอาศยัรูปแบบของเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการร่วมดว้ย ซึ4 ง

หมายถึงความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติหรือระบบกงสี ที4สัมพนัธ์กบัเรื4องทุน การเชื4อสินคา้ไปจาํหน่ายก่อนล่วงหนา้ และ

อื4น ๆ ที4ทาํใหผู้ค้า้จีนไดเ้ปรียบผูค้า้กลุ่มอื4น 
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 เช่นเดียวกนักบัการศึกษาของวสันต ์ปัญญาแกว้ (Wasan, 2557: 409-441) เรื4อง Modern Roads ที4กล่าวถึงการ

ตดัถนนเชื4อมต่อระหว่างจีนตอนใตก้บัดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน โดยมีเมืองสิบสองปันนาเป็นศูนยก์ลางของการ

ขบัเคลื4อนนโยบายทางเศรษฐกิจที4สาํคญั ถนนเศรษฐกิจไม่เพียงนาํพาผูป้ระกอบการชาวจีนทัIงขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ไปยงัพืIนที4ชนบทของจีน ถนนเศรษฐกิจเหล่านีIยงัเชื4อมต่อชุมชนคนพืIนถิ4น อาทิ คนไตในสิบสองปันนาเขา้กบัเศรษฐกิจ

โลก การเปลี4ยนแปลงพืIนที4และความทรงจาํของผูค้นเขา้กบัความเป็นสมยัใหม่ วสันตม์องวา่ถนนที4จีนเขา้มาดาํเนินการ

เหล่านีI อุปมาคลา้ยดั4งเครื4องมือหรือกลไกที4แสดงถึงความเป็นสมยัใหม่ ซึ4 งรัฐบาลจีนเป็นผูแ้สดงบทบาทสาํคญั ดา้นหนึ4ง

รัฐแสดงให้เห็นวา่เป็นผูที้4นาํความเจริญและการพฒันาของชาติเขา้ไปยงัพืIนที4ชนบท ให้ผูค้นมีชีวิตความเป็นอยูที่4ดีขึIน 

ทว่าในทางกลบักนัรัฐก็สามารถขยายฐานทางเศรษฐกิจอนัหมายถึงการเขา้ถึงตลาดแห่งใหม่ การกระจายสินคา้ การ

เขา้ถึงทรัพยากรในพืIนที4 เขา้ไปยงัพืIนที4ดงักล่าวดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 กรณีของชุมชนคนไต ซึ4 งเดิมเป็นชุมชนที4ค่อนขา้งอิสระและมีวิถีชีวิตความเป็นอยูที่4แตกต่างจากคนจีน แมแ้ต่

คนจีนยนูนาน ไดถู้กเปลี4ยนให้เชื4อมต่อและสัมพนัธ์กบัรัฐจีนอยา่งมากผ่านนโยบายการพฒันา ถนนเศรษฐกิจไม่เพียง

เชื4อมต่อเครือข่ายการคา้กบัจีนอย่างใกลชิ้ด ทว่ายงักลายทาํให้กลุ่มนักท่องเที4ยวสามารถเดินทางเขา้ไปยงัพืIนที4ได้

โดยสะดวก ซึ4 งส่วนใหญ่คือนกัท่องเที4ยวชาวจีน ดงันัIนนกัท่องเที4ยวเองก็มีบทบาทสาํคญัในการส่งเสริมและสนบัสนุน

นโยบายของรัฐในการนาํพาชุมชนคนไตสิบสองปันนาเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ ซึ4 งเริ4มตน้ขึIนราวปี พ.ศ.2496 สถานะ

ของสิบสองปันนากลายเป็นส่วนหนึ4งของสาธารณรัฐประชาชนจีน (the People’s Republic of China) โดยมีเมืองเชียงรุ่ง 

(Jinghong) เป็นศูนยก์ลาง ซึ4 งปัจจุบนันักท่องเที4ยวขนานนามเมืองนีI ว่าเชียงใหม่ เชียงรุ่งกลายเป็นศูนยก์ลางของการ

เชื4อมต่อเส้นทางตัIงแต่คุนหมิง-ซือเหมา-เชียงรุ่ง นบัจาก 2496 จีนมิไดป้ระสบความสาํคญัในการเปลี4ยนแปลงรัฐไตอยา่ง

ทนัทีทนัใด ภายใตก้ารขบัเคลื4อนของรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต ์นบัจากปี 2500 รัฐไดส่้งแรงงานทาํถนนจาํนวนหนึ4งเขา้ไป

ยงัเชียงรุ่ง เพื4อทาํการเชื4อมเส้นทางจากเชียงรุ่งหรือจากพืIนที4ดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนไปยงัเมืองท่าล่อ หรือท่าลอ้ 

(Tha Law) ซึ4 งเป็นเมืองชายแดนติดต่อกบัรัฐฉานของพม่า ตดัถนนจากเมืองยางซึ4 งอยูเ่หนือเมืองเชียงรุ่งไป 30 กิโลเมตร 

เชื4อมต่อไปยงัดา้นตะวนัออกเฉียงใตคื้อเมืองลา ซึ4 งอยูห่่างจากเมืองสิงห์ซึ4 งเป็นเมืองชายแดนติดต่อกบัพรมแดนลาวดา้น

ทิศเหนือ 70 กิโลเมตร 

 ทัIงสองเส้นทางที4เริ4มดาํเนินการตัIงแต่ปี 2500 นัIน เป็นความพยายามของรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ในการจะ

เชื4อมต่อกบัประเทศเพื4อนบา้น ซึ4 งเป็นเส้นทางเลียบเลาะชายแดนทางตอนใตข้องจีน กล่าวไดว้่าในยคุของเหมา เจ๋อตุง 

พืIนที4ชายแดนดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการพฒันามากนัก การเชื4อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าและพลงังานยงัใช้เวลาหลงั

จากนัIนอีกหลายปี เชียงรุ่งและสิบสองปันนาไดก้ลายเป็นพืIนที4ชนบทที4รองรับคนชัIนกลางชาวจีนในยคุของการปฏิวติั

วฒันธรรม  

 จีนเองเพิ4งจะเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่อยา่งแทจ้ริง ก็เมื4อถึงสมยัของเติIง เสี4ยวผิง นบัแต่ทศวรรษ 2520 เป็นตน้

มา โดยใช้นโยบายที4มุ่งพฒันา 4 ดา้นเขา้สู่ความเป็นสมยัใหม่ คือ ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีและผลกัดนักลุ่มผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ไปยงัพืIนที4ชนบท เพื4อเปลี4ยนพืIนที4ต่าง ๆ ของจีนไปสู่ความมั4งคั4ง 

ความรุ่งโรจน์ ดงันัIนถนนเศรษฐกิจที4ถูกปรับปรุงและพฒันาขึIนอีกครัI งในช่วงดงักล่าวจึงไดเ้ปลี4ยนแปลงเมืองเชียงรุ่ง 
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จากเมืองเลก็ ๆ ในเขตชนบทที4ตัIงอยูฝั่4งตะวนัตกของแม่นํI าโขงใหก้ลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที4ยว ซึ4 งสิ4งที4นกัท่องเที4ยว

เขา้มาซืIอชมและสนใจคือวฒันธรรมของคนไต ที4มีการรังสรรคขึ์Iนใหม่ทัIงการร้องรํา วฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจาํวนั 

 นอกจากกลุ่มนักท่องเที4ยว ประชากรหลกัของเมืองเชียงรุ่งเริ4มถูกแทนที4ดว้ยชาวจีนฮั4น ซึ4 งเขา้มาประกอบ

กิจกรรมหลากหลาย ทัI งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม คนกลุ่มนีI เองก็เริ4 มแต่งงานกับคนไตและขยายขนาด

ประชากรที4เป็นคนปะปนกนัหลากหลายชาติพนัธ์ุ  

 โดยภาพรวมจะพบวา่ความสาํเร็จของจีนในการเปลี4ยนแปลงและเชื4อมต่อกบัผูค้นในแถบลุ่มแม่นํI าโขงนัIน เพิ4ง

ประสบความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริงนบัแต่ช่วงทศวรรษ 2520 เป็นตน้มา ภายใตน้โยบายทางเศรษฐกิจเชิงรุก และอาศยัฐาน

ของคนจีนที4ตอ้งการสร้างโอกาส แสวงหาพืIนที4ใหม่ ๆ ในการบุกเบิกเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเลก็ที4

สามารถแทรกตวัเขา้ไปยงัพืIนที4ชนบทไดง่้าย บวกกบัภาครัฐเองใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งเตม็ที4ในการเชื4อมต่อ

โครงข่ายเศรษฐกิจผ่านนโยบายการพฒันา การขยายโครงสร้างพืIนฐานเขา้ไปยงัพืIนที4เหล่านัIน การผสมผสานทาง

วฒันธรรม รวมถึงการประดิษฐส์ร้างวฒันธรรมขึIนใหม่เพื4อรองรับการขยายตวัของการท่องเที4ยว 

 เป็นเรื4องที4รัฐบาลของแต่ละประเทศตอ้งทบทวนถึงกติกาและการใชท้รัพยากรร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ4งตอ้ง

คาํนึงถึงหน่วยประชาคมทางสังคม การเมืองที4มีหลากหลายระดบั ตอ้งขบคิดใหม่สาํหรับความหลากหลายของกลุ่มคน 

องคก์ร สถาบนัที4จดัไดว้า่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (multi-stakeholder institutions) เนื4องจากที4ผา่นมาภายใตแ้นวคิดเรื4อง

การพฒันาการ การคิดถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนัIนจาํกดัอยูใ่นหมู่คนเพียงบางกลุ่ม ยิ4งกลุ่มชาติพนัธ์ุชายแดนยิ4งเป็นกลุ่มที4

รัฐแทบไม่กล่าวถึง หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหนึ4งวา่การพิจารณาและการถกเถียงเพื4อหาทางออกในการใชท้รัพยากรร่วมกนั

นัIนตอ้งสร้างเวทีที4เปิดกวา้งให้คนทุกกลุ่มไดส่้งเสียงและสะทอ้นปัญหา ความตอ้งการอย่างทั4วถึง ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม

นายทุนนกัธุรกิจเช่นที4เป็นอยู ่หรือการปล่อยใหรั้ฐราชการเป็นผูคิ้ดและตดัสินใจในลกัษณะบนลงล่าง (Lebel, 2553: 76-

84) 

 

8.4 สรุป 

 ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มนํI าโขง หากจะกล่าวถึงความเคลื4อนไหวในระยะเวลาอนั

ใกลที้4เชื4อมโยงกบั GMS และแนวคิดเรื4องการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก จาํเป็นอย่างยิ4งที4จะตอ้ง

พิจารณาและให้ความสําคัญต่อมิติทางประวติัศาสตร์ และแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไม่เฉพาะแต่เรื4 องสังคม 

วฒันธรรมของผูค้นตลอดลุ่มนํIาที4มีมาอยา่งยาวนาน ทวา่ตอ้งคาํนึงถึงชีวิตของผูค้นทุกกลุ่มที4สมัพนัธ์ต่อแหล่งทรัพยากร

ร่วมในฐานะของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูที้4ตอ้งเขา้มามีส่วนในการร่วมคิด วางแผน และตดัสินใจ ไม่ใช่ปล่อยใหทุ้กอยา่ง

อยู่ในอาํนาจของรัฐบาล และกลุ่มนายทุนผูป้ระกอบการ โดยปล่อยให้ฝ่ายแรกถือสิทธิm ในฐานะตัวแทนผูพิ้ทักษ์

ประโยชน์ของชาติ ซึ4 งไม่สามารถทาํไดจ้ริง เนื4องจากละเลยผลกระทบต่อสงัคม ชุมชน และสิ4งแวดลอ้ม ขณะที4กลุ่มหลงั

ยิ4งเห็นประโยชน์ที4กลุ่มตวัเองพึงจะไดรั้บเป็นที4ตัIง มากกวา่ผลกระทบต่อชุมชน และสงัคม  
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ดงันัIน หากงานชิIนนีI จะมีคุณูปการอยูบ่า้ง ผูเ้ขียนมุ่งหวงัให้ผูที้4สนใจลา้นนาทัIงในมิติเชิงประวติัศาสตร์ ผูค้น 

วฒันธรรม และอื4นๆ ตัIงคาํถามและคน้ควา้ นาํเสนอขอ้มูล และความเชื4อมโยงในประเด็นต่างๆ ต่อสังคมใหม้าก เพราะ

ยิ4งมีขอ้เสนอและความรู้ที4ผลิตออกมามากเท่าใด ผูค้นในสงัคมยอ่มมีขอ้มูลเพื4อเสนอทางเลือก อยา่งนอ้ยกไ็ม่อยูใ่นภาวะ

ที4เปล่งเสียงแต่ไร้เสียง ไร้สาํเนียง เช่นที4เป็นอยูทุ่กวนันีI  



บทที$ 9 

บทสรุป 

 

ความสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาในปัจจุบัน  ได้ขย ับออกจากพืB นทีEทางวิชาการใน

สถาบนัการศึกษา ไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ทีEหลากหลายโดยคนกลุ่มต่างๆ เรืEองราวทางประวติัศาสตร์ในแบบฉบบัทีE

เคยมีก่อนหนา้ทัBงหมด เปรียบเสมือนแบบทดสอบให้ผูที้Eสนใจไดข้บคิดและตัBงคาํถาม ความตืEนตวัของประวติัศาสตร์

ทอ้งถิEน มีส่วนสาํคญัต่อการขยายความเขา้ใจเกีEยวกบัลา้นนาออกไป และมีส่วนสาํคญัต่อการเชืEอมต่ออาณาบริเวณราย

รอบ เช่น พืBนทีEทางตอนใตข้องจีน แถบรัฐฉานของพม่า บริเวณลุ่มนํB าโขงและลาว ซึE งช่วยให้เห็นภาพและเขา้ใจความ

ลืEนไหลของวฒันธรรม ทีEเคลืEอนยา้ยไปพร้อมกบัผูค้นและสินคา้ 

ในงานเขียนชิBนนีB  นอกจากผูเ้ขียนจะเริEมดาํเนินเรืEองทีEกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งลา้นนากบัเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตภ้าคพืBนทวีปผา่นมิติทางประวติัศาสตร์แลว้ ยงัพยายามทาํความเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของรัฐในเขตดินแดนตอน

ในอยา่งลา้นนา และการศึกษาลา้นนาผา่นแนวพินิจวา่ดว้ยพฒันาการและการกาํเนิดรัฐ โดยมีเคา้โครงเรืEองผา่นราชวงศ ์

และรัชสมยั อาศยัวิธีการนาํเสนอเช่นเดียวกบัสิEงทีEเรียกว่า พงศาวดาร เนน้บทบาทของชนชัBนนาํ อนัเป็นลกัษณะหนึE ง

ของการศึกษาในแบบทีEเรียกวา่ประวติัศาสตร์ทัEวไป สังเขบประวติัศาสตร์ ดงัจะพบวา่งานศึกษาในช่วงแรกทีEอยูภ่ายใต้

กรอบการศึกษาเช่นเดียวกบัประวติัศาสตร์ชาติ อาศยัแนวทางนีB ในการเขียนและอธิบายประวติัศาสตร์ ก่อนจะเริEมเกิด

แนวทางการศึกษาทีEเรียกว่าประวติัศาสตร์สังคม หรือประวติัศาสตร์ทัBงมวล อนัเกิดขึBนจากบริบททีEผูค้นเรียกร้องให้

ความรู้ทางประวติัศาสตร์เปิดกวา้งและกล่าวถึงเรืEองราวต่างๆ นานามากยิEงขึBน ประวติัศาสตร์สงัคมไดเ้ติมเตม็พืBนทีEส่วน

ทีEขาดหายเขา้ไปอยูใ่นนัBน รวมถึงการศึกษาทีEมีประเดน็เฉพาะ เช่น โบราณคดี แอ่งอารยธรรม หรือการศึกษาในเชิงพืBนทีE 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และผูเ้ขียนไดอ้ภิปรายไปถึงปรัชญาความคิดทางประวติัศาสตร์ และ

กระบวนการเกิดรัฐสมยัใหม่ในทา้ยบท 

บทต่อมาผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงนยัสาํคญัของบริบทและการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ ทีEส่งผลต่อการรับรู้และ

ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์ เช่น ประวติัศาสตร์ลา้นนาทัEวไปมีแนวโนม้ทีEจะใหค้วามสาํคญักบัยคุสมยัของราชวงศม์งั

ราย และการกาํหนดยคุสมยัทางประวติัศาสตร์นบัตัBงแต่พญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึE งการนาํเสนอประวติัศาสตร์

ในลกัษณะเช่นนีB  ไม่ต่างจากประวติัศาสตร์สังเขบทีEกล่าวถึงขา้งตน้ เพราะการแบ่งยคุสมยัทางประวติัศาสตร์นัBนเคลืEอน

ตามบทบาทของกษตัริยแ์ละชนชัBนนาํ บริบททางประวติัศาสตร์ก็จาํกดัอยูเ่พียงไม่กีEเรืEองเท่านัBน การเล่าประวติัศาสตร์

ลกัษณะเช่นนีBทาํใหก้ารรับรู้ประวติัศาสตร์ลา้นนา เป็นการรับรู้เพียงส่วนเสีB ยว ซํB ายงัขาดการเชืEอมโยงกบัสงัคมและชีวิต

ของผูค้น 

นอกจากนีB  ในบทเดียวกนัผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงการแบ่งยุคทางประวติัศาสตร์ ซึE งเป็นกรอบความคิดทัEวไปของ

การศึกษาประวติัศาสตร์ และการนาํเสนอภาพความจริงทางประวติัศาสตร์ผ่านการจดัแสดง ซึE งส่วนใหญ่เสนอไวใ้น

พิพิธภณัฑ์ การนาํเสนอขอ้มูลและการจดัแสดงความรู้ทางประวติัศาสตร์ในพิพิธภณัฑ์ตามความเห็นของผูเ้ขียน เป็น

ความรู้ทีE ค่อนข้างหยุดนิE ง และขาดการต่อยอด อนึE ง โบราณวตัถุหลายชิBน ได้ถูกจัดวางและอธิบายถึงทีEมาและ
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ความสาํคญัเพียงสัBนๆ ขาดการเชืEอมโยงกนัและผูเ้ขา้เยีEยมชมไม่สามารถจินตนาการถึงชีวิตของวตัถุเหล่านัBน ในบริบท

ทางประวติัศาสตร์ร่วมสมยักบัวตัถุไดเ้ลย ขณะทีEการนาํเสนอในยคุประวติัศาสตร์ และจารึกโบราณ ผูเ้ขียนไดเ้ชืEอมโยง

ใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของโลกศาสนากบัสถานภาพของกษตัริยห์รือชนชัBนนาํ ซึE งเป็นทัBงผูใ้หก้ารอุปถมัภศ์าสนา และ

ความเชืEอทางศาสนากร้็อยรัดผูค้นในสงัคมใหย้อมรับบทบาท และสถานะทีEพิเศษของกษตัริยใ์นสงัคมทีEมีความแตกต่าง

ทางช่วงชัBน หรือชาติกาํเนิด 

ในทา้ยบทผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงสถานะของลา้นนาไทย อนัมีนยัของการกาํหนดใหป้ระวติัศาสตร์ลา้นนาเป็นส่วน

หนึE งของประวติัศาสตร์ชาติไทย มีจังหวะการเคลืEอนและความเปลีEยนแปลงร่วมกัน เช่น การกําหนดให้ความ

เปลีEยนแปลงในเชิงโครงสร้างการผลิต การเปลีEยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเลีBยวตวัเองไปสู่การผลิตเพืEอขายภายหลงัการ

ทาํสนธิสัญญาบาวริE ง หรือการกาํหนดให้ความเปลีEยนแปลงเกิดขึBนภายหลงัสงครามโลกครัB งทีE 2 เมืEอไทยเริEมพฒันา

ประเทศโดยรับเอาแนวคิดเศรษฐกิจเสรีเขา้มา อยา่งไรก็ตาม เหล่านีB คือการเสนอแนวพินิจในการเขา้ใจประวติัศาสตร์

แบบหนึEงทีEเกิดขึBนในปริมณฑลของการศึกษาลา้นนา มิใช่ทัBงหมดดงัจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

บทถัดมาคือประวัติศาสตร์ท้องถิEน  เป็นการทําความเข้าใจงานเขียนเกีE ยวกับล้านนา ในฐานะทีE เป็น

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนภาคเหนือ ซึE งเป็นกระแสใหม่ หากเทียบกบัการรับรู้เรืE องราวเกีEยวกบัลา้นนาก่อนหน้านีB ผ่าน

ประวติัศาสตร์แนวพงศาวดาร เช่น พงศาวดารโยนก อยา่งไรกต็ามผูเ้ขียนไดวิ้เคราะห์วา่การเสนอประวติัศาสตร์ทอ้งถิEน

ก็มีหลายแนวทาง เช่น ประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนทีEเป็นส่วนหนึE งของประวติัศาสตร์ชาติ อนัสะทอ้นถึงการปรับตวัของ

ภาครัฐทีEผนวกเอาความหลากหลายของทอ้งถิEนเขา้มาเป็นส่วนหนึE งของชาติ รัฐเปิดช่องและสนบัสนุนการสร้างองค์

ความรู้ในทอ้งถิEนต่างๆ เป็นทอ้งถิEนทีEช่วยต่อเติมให้ความเป็นชาติสมบูรณ์มากขึBน มีรายละเอียดมากขึBน และแน่นอน

เป็นชุดประวติัศาสตร์ทีEไม่ขดัแยง้กบัประวติัศาสตร์ชาติแต่อยา่งใด 

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนกเ็ช่นเดียวกบัประวติัศาสตร์ชุดอืEนทีEมิไดมี้สาํนวนเดียว หรือกระทัEงแนวคิดในการศึกษา

ก็เช่นกนั จากแนวทางแรกทีEมีลกัษณะเดียวกบัสังเขบประวติัศาสตร์ มาสู่แนวคิดประวติัศาสตร์สังคมทีEเน้นการศึกษา

ทอ้งถิEนเพืEอคนทอ้งถิEน ไม่จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งไปกบัประวติัศาสตร์ชาติ เนืEองจากประวติัศาสตร์อาจจะไม่มีเรืEองราว

ของพวกเขาเลย เช่นประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ การเคลืEอนยา้ย การอพยพ การตัBงชุมชน ซึE งเป็นเรืEองราวปลีกๆ ในแต่ละ

ทอ้งถิEนต่างๆ เหล่านีB นาํไปสู่ความตืEนตวัในการคน้ควา้หาขอ้มูล การรวบรวม การจดัเก็บ และการใช้ประโยชน์เพืEอ

การศึกษาทางวิชาการอย่างกวา้งขวาง โดยไม่จาํกดัอยู่เพียงแวดวงวิชาการในรัB วมหาวิทยาลยัอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม

ปฏิเสธไม่ไดว้่า ประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนไดเ้ดินทางมาถึงจุดทีEสามารถหยัEงรากลงในสถาบนัการศึกษาไดค่้อนขา้งมัEนคง 

เพียงแต่เนืBอหาและทิศทางของการเรียนรู้ เป็นสิEงทีEตอ้งปรับและนาํเสนอต่อไป 

ความสาํคญัของประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนในบริบททีEสังคมกาํลงัเปลีEยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นความทา้ทายอยา่ง

ใหม่ ทีEผูศึ้กษาจาํเป็นอย่างยิEงทีEจะตอ้งปรับตวั และคน้หาโจทยใ์นการทาํงาน เช่น ความสนใจในการศึกษามิติทาง

วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ในฐานะทีEเป็นขมุพลงัของคนทอ้งถิEนในการรับมือกบัความเปลีEยนแปลง ความไม่แน่นอน 

และสภาวะทีEผูค้นเริEมถามหาอตัลกัษณ์ถิEน และตอ้งการมีส่วนร่วมในการกาํหนดความหมายเหล่านัBน เช่น คนรุ่นใหม่

ตอ้งการพืBนทีEของการแสดงออก และการสืEอสารกบัสงัคมในรูปแบบใหม่ พวกเขาเป็นส่วนหนึEงของสงัคมทีEกาํลงัเปลีEยน 
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และตอ้งการมีส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคต การทาํสืEอของกลุ่มละครกบัเยาวชนทีEเป็นแรงงานชาติพนัธ์ุ ไม่เพียงมีส่วน

สาํคญัในการนาํเสนอประเด็นปัญหาต่อสังคม ทว่าเด็กและเยาวชนเหล่านีB ก็ตอ้งการแสดงตวัตนให้สังคมรับรู้การมีอยู่

ของพวกเขา ความสําคญัของแรงงานในฐานะพลงัการผลิตของเมือง และพวกเขาก็ลว้นเป็นส่วนหนึE งของสังคมดว้ย

เช่นกนั  

ในบทเดียวกนันีB ผูเ้ขียนยงัไดเ้สนองานศึกษาหลายชิBนทีEขบัเคลืEอนประเด็นวฒันธรรมการเมือง อนัเป็นการใช้

มิติทางวฒันธรรมเป็นเครืEองมือในการต่อรองกบัอาํนาจ และเป็นสิEงทีEประชาชนผูมี้อาํนาจน้อยกว่าหยิบฉวยใช้ใน

สถานการณ์ทีEตอ้งเผชิญหนา้กบัวฒันธรรม การเมืองอืEน เช่น ในบริบทของอาณานิคม การช่วงชิงคมัภีร์ใบลานของคน

ลาวโดยฝรัEงเศสเพืEอจะเข้าใจ ความรู้ ภูมิปัญญา โลกทัศน์ จักรวาลวิทยาของลาว ซึE งในความหมายนีB จะพบว่า

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิEนยิEงมีความหมายและความสําคญัอย่างยิEงเมืEอผูค้นในบริบทปัจจุบนัเริEมประสบปัญหาวิกฤตอตั

ลกัษณ์ และรวมถึงการตัBงคาํถามถึงความจริงแทข้องลกัษณะพืBนถิEนบางประการ เช่น คนเมืองคือใคร กลายเป็นคาํถาม

สาํคญัและเป็นเรืEองพืBนฐานของการศึกษาคนในประวติัศาสตร์ลา้นนาเลยทีเดียว 

นอกจากนีB  ผูเ้ขียนไดน้าํเสนองานศึกษามิติทางวฒันธรรมในกลุ่มหลกัฐานต่างๆ เช่น พุทธศิลป์ ศิลปกรรม 

วรรณกรรม อนัแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมหลายประการของผูค้นแถบลา้นนาและอนุภูมิภาคลุ่มนํB าโขง 

รวมถึงวฒันธรรมในฐานะสิEงประกอบสร้างทางสังคม การเมือง ภายใตบ้ริบทและความเปลีEยนแปลงของยคุสมยั ทาํให้

เกิดการประดิษฐป์ระเพณีหลายประการขึBน ดา้นหนึEงเพืEอสร้างอตัลกัษณ์ถิEนร่วมกนัของผูค้น ทีEไม่อาจหาจุดร่วมกนัผา่น

เรืE องใดเรืE องหนึE ง การสร้างขึBนใหม่กลายเป็นคาํตอบ และยงัเป็นสิE งทีEให้มูลค่าแก่พวกเขาในเงืEอนไขทีEกระแสการ

ท่องเทีEยวเชิงวฒันธรรมกาํลงัไดรั้บความสนใจเช่นในปัจจุบนั 

และในประเด็นทีEสัมพนัธ์กนั บทต่อไปวา่ดว้ยประวติัศาสตร์กบัการศึกษาชีวิตคน โดยแสดงให้เห็นแนวพินิจ

ต่างๆ ว่าดว้ยการทาํความเขา้ใจความแตกต่างของผูค้น ตัBงแต่อดีตถึงปัจจุบนั ผูเ้ขียนตัBงตน้การศึกษาชาติพนัธ์ุในสมยั

อาณานิคมก่อน และแสดงให้เห็นถึงอาํนาจของการจดัการความสัมพนัธ์ของคนกลุ่มต่างๆ เพืEอเป้าหมายทางการเมือง 

และการขบัเคลืEอนระบบเศรษฐกิจเป็นสาํคญั ดงันัBนจึงไม่เพียงแต่ขา้ราชการอาณานิคมเท่านัBนทีEปะทะและสัมพนัธ์กบั

คนพืBนถิEนในทีEต่างๆ ยงัมีกลุ่มมิชชนันารี พอ่คา้ นกัเดินทาง ทีEเขา้ดว้ยจุดมุ่งหมายทีEแตกต่างกนัออกไป ทวา่พวกเขาไดทิ้Bง

บนัทึกเกีEยวกบัคนพืBนถิEนมากมาย ทีEจะกลายเป็นปฐมบทของการสืบคน้ชาติพนัธ์ุต่างๆ ในยคุเริEมแรก 

การศึกษาในสมยัต่อมา คือการจดัการองคค์วามรู้ในยคุสงครามเยน็ และยคุของการสร้างชาติ ซึE งความรู้ดา้น

ชาติพนัธ์ุวรรณา ไดเ้ริEมตน้ขึBนแลว้ภายใตก้ารนาํของนกัวิชาการชาวตะวนัตก และชนชัBนนาํไทยเอง การศึกษาชาติพนัธ์ุ

ผา่นตระกูลภาษา และภายหลงัเริEมขยบัมาสู่การศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรม อยา่งไรก็ตามการศึกษาชาติพนัธ์ุและชีวิต

ของคนกลุ่มต่างๆ นัBน ผ่านการวิวาทะมาในระดบัหนึE ง ถึงขอ้กงัขาต่อองคค์วามรู้จาํนวนมากทีEถูกสร้างขึBนก่อนหนา้นีB  

ดงันัBนนักวิชาการสมยัหลงัจึงปฏิเสธกรอบความคิดในการศึกษาชาติพนัธ์ุทีEยงัมองหาลกัษณะเฉพาะบางประการทีE

อธิบายวา่ชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มแตกต่างและมีลกัษณะร่วมกนัอยา่งไร พวกเขายงัเชืEอวา่ความเป็นชาติพนัธ์ุถ่ายทอดมาแต่

บรรพบุรุษและยงัคงรักษารูปแบบบางประการ เช่น ความเชืEอ วฒันธรรม และการใชชี้วิต เช่น การศึกษาคนไทกลุ่ม
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ต่างๆ ทัBงในไทยและทางตอนใตข้องประเทศจีน เพืEอคน้หาลกัษณะร่วมทางวฒันธรรม และพยายามยนืยนัว่าชาติพนัธ์ุ

เหล่านีB มีบรรพบุรุษร่วมกนั 

ในขณะทีEนกัวิชาการอีกกลุ่มหนึEง ซึE งสร้างขอ้สรุปจากการเขา้ไปศึกษาชาติพนัธ์ุในพืBนทีEต่างๆ และพบวา่ความ

เป็นชาติพนัธ์ุนัBนเป็นสิEงทีEสร้างขึBนจากกระบวนการทางสังคม การเมือง อนัเกิดขึBนจากการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งชาติพนัธ์ุ

ดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งพวกเขากบัคนกลุ่มอืEน ความเป็นชาติพนัธ์ุจึงไม่มีลกัษณะทีEแท ้และแน่นิEงตายตวั แต่เป็นสภาวะ

ทีEปรับเปลีEยน เลืEอนไหลได ้อีกทัBงสามารถสร้างสรรคขึ์Bนใหม่ตามเงืEอนไขและเป้าหมายบางประการ ซึE งเป็นกลายเป็นสิEง

ทีEนกัมานุษยวิทยาผูศึ้กษาชาติพนัธ์ุใหค้วามสนใจ 

แต่การศึกษาชาติพนัธ์ุก็มีความเป็นการเมืองตัBงแต่ตน้ เช่น อคติของการศึกษาทีEมุ่งไปยงัคนบางกลุ่ม บางพวก 

ดงัไดเ้สนอไวใ้นหวัขอ้ชาติพนัธ์ุกบัความเป็นชาติ ซํB าการเมืองของการศึกษาคนและชาติพนัธ์ุเช่นนีBทาํใหค้นหลายกลุ่ม

แทบไม่มีพืBนทีEอยูใ่นโลกทางวิชาการ การรับรู้ และพืBนทีEทางประวติัศาสตร์  
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เกี$ยวกบัผู้เขยีน 

 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ เรืองศรี เริ8มทาํงานในตาํแหน่งอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาประวติัศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เมื8อปี พ.ศ.2556 โดยเริ8มสอนในวิชาสังคมและวฒันธรรมไทย วิชาปัญหาใน

การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา วิชาประวติัศาสตร์ไทยโดยสังเขป วิชาประวติัศาสตร์ละตินอเมริกา วิชาการอ่านอดีต 

และวชิาอื8นๆ  

อาจารยว์ราภรณ์เริ8มเขา้มารับผิดชอบในกระบวนวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาในช่วงปีการศึกษา 2560 ซึ8 งเป็น

วิชาเอกในหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ พ.ศ. 2556 และกาํลงัอยูใ่นช่วงของการเตรียมการปรับ

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ พ.ศ.2561 อนัเป็นหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ที8เน้นให้นักศึกษาได้

เขา้ใจถึงวิธีการและปรัชญาความคิดทางประวติัศาสตร์ แนวพินิจในการศึกษาประวติัศาสตร์ และประวติัศาสตร์ใน

ภูมิภาคต่างๆ ทั8วทั[งโลก ทั[งประวติัศาสตร์ทอ้งถิ8น หวัขอ้เฉพาะทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ประวติัศาสตร์เอเชีย ประวติัศาสตร์โลกตะวนัตก เป็นตน้ 

 จากความรู้ และความสนใจในประวติัศาสตร์ลา้นนา และเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพื[นทวีปที8มีอยู่เดิม 

อาจารยว์ราภรณ์ จึงเสนอแนวทางในการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาที8เชื8อมโยงไปยงัอนุภูมิภาคใกลเ้คียง จึง

เป็นที8มาของการปรับชื8อวิชาและเนื[อหาอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ[ าโขงเขา้ไปเป็นส่วนหนึ8งของวิชา และเพื8อใหทิ้ศทางของการ

เรียนการสอนสอดคลอ้งกบัแนวทางหลกัของหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2561 และไดเ้พิ8มส่วนที8ว่าดว้ยแนวพินิจ

ต่าง ๆ เพื8อใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาแนวทางและวิธีการทาํความเขา้ใจประวติัศาสตร์ลา้นนาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 อนึ8 ง การเรียบเรียงและเขียนตาํราเรื8องนี[  ส่วนหนึ8 งมาจากการคน้ควา้และผลงานของอาจารยว์ราภรณ์ที8มีอยู่

ก่อนหนา้ โดยไดป้รับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ยิ8งขึ[น ความผิดพลาดทั[งในส่วนของขอ้มูล การวิเคราะห์ และเนื[อหา

ทั[งหมดอยูใ่นความรับผดิชอบของผูเ้ขียนแต่ผูเ้ดียว 

 
 


