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บทคัดยอ
  ความเปนอืน่ในสงัคมลานนาเกิดจากปจจยัตาง ๆ  ไดแก ปจจยัดานสังคมและวฒันธรรม  ปจจยัดานการเมือง 
และปจจัยดานเศรษฐกิจ ในขณะท่ีลักษณะของความเปนอื่นปรากฏในวรรณกรรมลานนาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับตํานาน
ชาติกําเนิด  การเรียกช่ือกลุมชาติพันธุ  เพศ  การศึกษา และตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ และหากมองความเปนอื่น
ในกรอบของเวลาจะพบวาวรรณกรรมลานนามีพลวัตดานรูปแบบ เน้ือหา และการใชภาษา นอกจากน้ียังมีประเด็น
เร่ืองของการโตกลับของกลุมชาตพัินธุทีถู่กสรางใหเปนคนอ่ืนท่ีกระทําออกมาในรูปแบบทีส่งัคมสวนใหญคาดหวังและ
ยอมรับ ไมวาจะเปนการเขารับการศึกษาในระดับปริญญาหรือการเปดเผยตัวตนเพ่ือแสดงใหจุดยืนและหาพ้ืนท่ี        
ใหกับกลุมชาติพันธุของตน ซึ่งเปนการลดชองวางของการกีดกันทางชาติพันธุ
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Abstract
  There are three causes influencing the otherness in Lanna society; culture, politics and economy. 
In Lanna literature; however, the otherness is found in the literature concerning the myth of origin, name 
of ethnic groups, genders, educational systems, social status and careers of Lanna people. Moreover, 
the dynamic of literature in terms of language style, contents and language uses has been promoting the 
otherness in Lanna society from time to time. Reaction of the ethnic groups to the otherness given by the 
outsiders of their groups is expressed under the social norms such as enrolling to be students in                
universities, excepting their otherness to the public. These behaviors could narrow the gap of ethnic 
exclusion between them and the others in Lanna society.
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บทนํา
  ทามกลางความขัดแยงท้ังในระดับองคกร ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ลวนสงผลทางดานลบ  ไมวาจะ
เปนการถูกคุกคาม การถูกลิดรอน หรือแมแตการถูกทําใหเปนอืน่ท้ังดานความคิดและการกระทํา ไมทางใดก็ทางหน่ึง 
มโนทัศนของความเปนอื่น เปนไปเพ่ือจัดการกับสิ่งตาง ๆ ในสังคมใหอยูในตําแหนงแหงท่ีที่กําหนด เปนสัดสวนหรือ
แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของสังคม และผูมอีาํนาจสามารถจัดการกับส่ิงตาง ๆ  นัน้
ได หากส่ิงน้ันเบ่ียงเบนจากมาตรฐานของสังคม ดังน้ันผูที่ตกเปนเหย่ือของการกดทับ เบียดขับ ใหกลายเปนอื่นก็หนี
ไมพนกลุมชาตพัินธุ รองรอยหน่ึงท่ีปรากฏลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนในหนาวรรณกรรมลานนา ทีส่ามารถสะทอนใหเห็น
ถึงความเปนอื่นในสังคมลานนาไดอยางชัดเจน 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดความเปนอ่ืนในลานนา
  ความเปนอืน่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมลานนาเกิดจากปจจยัหลายอยางท้ังท่ีเปนปจจยัเชิงเด่ียว ทีมุ่งสรางความเปน
อื่นในระดับปจเจกบุคคล ซึ่งถูกหลอหลอมจากการกระทํา การเลียนแบบ หรือการรับรูจากส่ิงแวดลอมรอบขาง และ
ปจจยัเชิงซอนทีมุ่งสรางความเปนอ่ืนในระดับโครงสราง นโยบาย กฎกติกา ซึง่ตองมหีนวยงานของรัฐเขามาเก่ียวของ 
ดวยปจจัยเหลาน้ีจึงทําใหเกิดเปนลักษณะของความเปนอื่นในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน ตํานาน  นิทาน 
นวนิยาย  เปนตน  และรูปแบบนี้จะไปกําหนดเน้ือหาและภาษาท่ีใชในการสรางความเปนอื่น ปจจัยท่ีทําใหเกิด        
ความเปนอื่นในลานนามี 3 ปจจัย กลาวคือ
  1. ปจจยัดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจยัน้ีเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ทีท่าํให
คนคดิ เช่ือ และกระทําตาม โดยสิง่ทีค่ดิ เชือ่ และกระทําตามน้ัน เปนสิง่ทีค่นสวนใหญไดกําหนด และเห็นวาชอบธรรม
แลว สิ่งเหลาน้ีไดสรางความแตกแยกข้ึนภายในสังคม
          ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมไดกําหนดใหคนสวนใหญประพฤติปฏิบัติตามครรลอง ดวยเห็นวา

สิง่ทีส่งัคมสวนใหญเชือ่และถือปฏบิตักัินนัน้เปนสิง่ทีถู่กตองและมเีพียงหน่ึงเทาน้ัน   เรามักจะไดยินคําวา “เอกลักษณ” 
(Identity) มากกวาคําวา “อัตลักษณ” (Character) แตในความเปนจริงทุกสังคมแมแตสังคมลานนาเอง ก็เปนสังคม
ที่มีความหลากหลายและแตกตางทางชาติพันธุ  ผูคนเหลาน้ีมักมีความแตกตางทางวัฒนธรรมจากสังคมใหญ ไมวา
จะเปนในดานภาษา  ศาสนา  ความเชื่อ  เมื่อมีความแตกตางในเรื่องเหลาน้ีจึงทําใหถูกมองวาเปนพวกลาหลัง             
ไรการศึกษา บางคร้ังเปนการมองขามความหลากหลายของกลุมคน สังคม วัฒนธรรม หรือพหุสังคมและวัฒนธรรม 
พรอมกันน้ันก็พยายามสราง “ความเปนหน่ึงเดียว” ดวยกรอบคิดและวาทกรรมวาดวยความเปนชาติ ไมไดให            
ความสนใจกับตอความเปนรฐัประชาชาติ หรอืความเปนชาตทิีแ่ตกตางทางชาติพันธุ หรือกลุมคนทีม่คีวามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมแตอยางใด
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  2. ปจจัยดานการเมือง ที่แบงแยกพวกเขาออกจากพวกเรา เพราะสมาชิกทุกคนตองอยูภายใตการรวม
อํานาจเขาสูศูนยกลาง และหากตองการเปนสวนหน่ึงของกลุมก็ตองอยูใตกฎเกณฑ ในทางตรงกันขามหากเปน
ปฏิปกษหรือตอตานกลุมก็จะถูกตอบโตดวยเหตุผลทางการเมืองในทางใดทางหน่ึง  กลุมชาติพันธุตาง ๆ มักไมมี
สถานภาพความเปนพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่ง ซึ่งถูกมองวาเปนกลุมคนท่ีลอแหลมตอความมั่นคงของชาติ และ          
ถูกกีดกันไมใหมีสวนรวมในทางการเมือง 
   สิง่ทีก่ารเมืองใชเปนเคร่ืองมอืในการจดัการกับกลุมชาตพัินธุก็คอื กฎหมายตาง ๆ  ไมวาจะเปนกฎหมาย
วาดวยคนตางดาว  กฎหมายวาดวยแรงงงานตางดาว  กฎหมายวาดวยการหลบหนีเขาเมือง เปนตน และหากตองการ
เขามาอยูในพ้ืนท่ีของคนกลุมใหญก็จะถูกลิดรอนสิทธิบางประการหรือหลายประการแลวแตเง่ือนไข แตสิง่ท่ีแสดงถึง
ความเปนอื่นท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุดก็คือการมีบัตรสีตาง ๆ ที่รัฐกําหนดให บัตรเหลาน้ีไดแสดงถึงความเปนคนอ่ืน
อยางชัดเจน เมื่อกลุมชาติพันธุเหลาน้ีแสดงบัตรทุกคนจะถูกปฏิเสธไมทางใดก็ทางหนึ่ง อยางนอยก็แสดงออกทาง
สหีนา ทาทาง ยังไมรวมถึงการเขาถึงทรพัยากรหรือสวสัดกิารข้ันพ้ืนฐานในฐานะสิทธิมนษุยชนก็ถูกกีดกันดวยเชนกัน
           นอกจากน้ีสิ่งท่ีการเมืองเขาไปจัดระเบียบไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไมตองสูญเสียเลือดเน้ือก็คือ
ระบบการศึกษา ดังน้ัน ตํารา แบบเรียน หนังสือ จึงเปนชุดความรูชุดหน่ึงท่ีจะจัดระเบียบ หรือจัดการกับพลเมืองของ
ตนเอง และใหพลเมืองของตนเองจัดการกับ “คนอื่น” ในแงของแบบเรียนพบวา  แบบเรียนมีพัฒนาการดานเน้ือหา  
ทีร่นุแรง ภาพกลุมชาตพัินธุและ/หรอืชาวเขาจากเดิมทีม่นีํา้เสียงช่ืนชมกลบักลายเปนอืน่อยางถึงทีส่ดุกับความเปนไทย 
ทั้งในดานศาสนา และวิถีทางเพศ  นอกจากน้ันยังเก่ียวของกับยาเสพติดเปนภัยคุกคามความม่ันคงของชาติ และยัง
ทาํไรเลือ่นลอย อนัเปนตวัการท่ีนาํไปสูภัยพิบตันิานัปการ และเม่ือประกอบกบัการกอรางสรางความเปนชาตินยิมใน
แบบเรยีนในลักษณะถึงเลือดถึงเน้ือ และชาวเขาถูกวางอยูในตาํแหนงไมตางกับศตัรูผูเผากรุงศรีอยุธยา กลาวคือเปน
ผูทําลายชาติ  ดังน้ันความเคียดแคนรุนแรงตอชาวเขาจึงมีอยูสูงมาก (สุนทร  สุขสราญจิต, 2551, บทคัดยอ)
   ขณะท่ีหนังสารคดีชีวิตของชนกลุมนอยบนดอยสูง (สมัย  สุทธิธรรม, 2542, คํานําสํานักพิมพ) ไดพูดถึง
ชาวมง (แมว) ตอนหน่ึงวา  
 
      ความรักและการเปล่ียนคูครองของชาวแมวก็กระทํากันคอนขางงาย                              
      พรหมจารีไมใชสิ่งท่ีตองยึดถือนักสําหรับพวกเขา  แมวชอบโคนไมทําลายปาเพ่ือ  
      ทําไรเล่ือนลอยเร่ือยไป  ในปจจุบันน้ีไมทราบวาจะยังมีปาไมและวัฒนธรรมเกา  
      ของชาวมงหรือแมวหลงเหลืออยูสักเทาไหร?

  ตวัอยางขางตนจะเห็นไดวาระบบการศึกษาไดพยายามครอบงําความคิดของสมาชิกในสังคมผานชุดความรู 
ผานสถาบันและระบบการศึกษาใหมีวิธีคิดดานลบเก่ียวกับกลุมชาติพันธุ  และหากสมาชิกในสังคมสยบยอมและ   
เชื่อตาม การจัดการกับกลุมชาติพันธุก็กระทําผานสมาชิกในสังคมไดทันที
  ปจจัยสุดทายเปนปจจัยดานเศรษฐกิจ ในดานปจจัยทางเศรษฐกิจมักมองกลุมชาติพันธุวามีระบบการผลิต
ที่ไมมีประสิทธิภาพ  มีวิถีการดํารงชีวิตเพียงแคพอยังชีพ คนเหลาน้ีมักต้ังถ่ินฐานอยูในที่ที่ไดรับผลกระทบจาก          
ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม  และยังถูกมองจากคนในสังคมใหญอกีวาเปนพวกทําลายส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกัน



80 »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 - ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2557

นายทุนก็พอใจจางแรงงานเหลาน้ีเปนจาํนวนมาก ดวยเหตุผลวาราคาถูก ความยอนแยงระหวางแรงงานราคาถูกกับ
ประสิทธิภาพของงานที่ไดกลาวไวในตอนตนทําใหเกิดการตั้งคําถามข้ึนวาสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจกลาวอางวา                 
กลุมชาติพันธุมีระบบการทํางานไมมีประสิทธิภาพก็ดี ไมคิดถึงผลกําไร ดํารงชีวิตเพียงยังชีพก็ดี หรืออื่นๆ อีกน้ัน       
เปนความจริงหรือไม หรือเปนเพียงขออางในการตอรองและกีดกันกลุมชาติพันธุเทาน้ัน
  การเขามาของระบบทุนนิยมทําใหเกิดการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจกนัมากข้ึน การนําเสนอสินคาหรือบรกิาร 
ก็มกีลวิธีตาง ๆ  มากมาย ปจจบุนักลุมชาตพัินธุนอกจากจะเปนแรงงานราคาถูกแลว ตวัของกลุมชาตพัินธุก็เปนประเด็น
ที่ถูกหยิบยกมาใชเพ่ือขายสินคาหรือบริการเชนเดียวกัน กับสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนละคร  สารคดี  
ภาพยนตรและการแสดงตาง ๆ ที่แตกอนเลียนแบบการแตงกาย ชีวิตความเปนอยู เหมือนกับกลุมชาติพันธุ             
เสมือนหนึ่งวาเปนกลุมที่แปลกประหลาด ลึกลับ ในสังคมของคนกลุมใหญ ปจจุบันใชตัวละครจริง ฉากจริงมาใช      
เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการลอเลียนผานเสียงเพลงท่ีดูเผิน ๆ อาจมองเปนเร่ืองนารัก       
สะทอนวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ หากมองในทางกลับกันทุนนิยมไดสรางจุดเดนบนจุดดอยของกลุมคนเหลาน้ี
  ดวยมุมมองจากปจจัยท้ังสามขางตน ทําใหกลุมชาติพันธุกลายเปนชายขอบของสังคม ถูกลดทอนคุณคา
และศักด์ิศรีความเปนมนุษย ปจจัยท้ังสามขางตนไดพยายามทําผาน “ความเปนคนลานนา หรือคนเมือง” นอกจาก
จะกลายเปนวาทกรรมท่ีครองความเปนใหญ เบียดขับ ลดทอนคุณคา และตัวตนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ลง                 
อีกท้ังยังเปนขออางในการปกปดการใชอํานาจละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด

ความเปนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นในสังคมลานนา
  ตาํนานของชาติกําเนิดถือเปนอกีรองรอยหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงการแบงชัน้ทางสังคม ตาํนานของชาติกําเนิด
นัน้มกีารแบงลกัษณะของคนแตละชนชาต ิแตละชาตพัินธุวามคีวามเหนือกวา ความดอยกวา ความสงูกวา ความตํา่
กวาไวอยางชัดเจน ซึ่งการแบงลักษณะดังกลาวทําใหเห็นถึงความแปลกแยกความเหนือกวา ความสูงกวาปรากฏ     
ใหเห็นในตํานานชาติกําเนิดของคนลานนาท่ีวา

     ... ทานจุงไปเกิดในมนุสสโลกเมืองคน ที่เมืองเชียงลาวน้ันเถอะ                                                                              

     แลวกระทําราชภาวะเปนทาวพระยามหากษัตริยเปนเจาเปนใหญแกทาวพระยา                                                                    
     ทั้งหลายในเมืองลานนา และรักษายังวรพุทธศาสนาเถอะวาอั้นสันน้ันลัวะจังกร  
     เทวบุตรก็รับเอาคําพระยาอินทาวา สาธุ ดี ดี และวาอั้นแลวก็จุติแตชั้นฟาลงมากับ  
     บริวารแหงตนพันหน่ึง กลายเกินเงินทิพยแตชั้นฟา นัยหน่ึงวากลายแต                    
     ปลายดอยทุง ลงมาเอาปฏิสนธิโอปาปติกา ...

(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524, 9)

  ในขณะท่ีตํานานของกลุมชาติพันธุอื่นมีลักษณะดอยกวา ตํ่ากวา ดังเชน นิทานกําเนิดขา แมวาจะถูก            
วางตําแหนงของพ่ีใหญสุดของชนเผาอ่ืน ๆ แตความยอนแยงเร่ืองสีผิวก็ถูกนํามาเปนประเด็นในการแยกเผาตาง ๆ 
ออกจากกัน ดังปรากฏในนิทานกําเนิดขาท่ีวา
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     ขาเปนกลุมชนที่มีความเปนมายาวนาน เลาเปนนิยายปรัมปราเร่ือง                                                        
     “อมแปกอมแงน” ซึ่งกลาวถึงน้ําทวมโลกวา มีสองพ่ีนองชายหญิงพากันไปขุดตุน                                  
     (บางก็วาขุดอน) เมื่อพบตัวตุนแลวก็ทราบวาจะเกิดน้ําทวมโลก ตัวตุนบอกให                                                       
     สองพี่นองหลบเขาไปอยูขางในกลอง ดังน้ันเม่ือถึงบาน สองพ่ีนองจึงไดทํากลอง  
     ขนาดใหญแลวหลบเขาไปอยูขางใน ตอมาเมื่อเกิดน้ําทวมโลก ผูคนตายหมด                                              
     เหลือแตสองพี่นองที่อยูในกลอง จากน้ันสองพ่ีนองจึงแยกยายกันไปหาคูครอง                                                       
     แตไมพบใครรอดชีวิต ดังน้ันสองพ่ีนองจึงตกลงอยูกินกันฉันสามีภรรยา หลังจาก  
     นั้น 3 ป ก็มีบุตรคลอดออกมาเปนน้ําเตา จึงนําไปแขวนไวขางเตาไฟ ในขณะท่ี  
     สองสามีภรรยาไปทํางานในไร ก็ไดยินเสียงผูคนรองอยูในนํ้าเตาลูกน้ันหลายคราว   
     วันหน่ึงผูเปนสามีจึงใชเหล็กแหลมเผาไฟเจาะรูผลน้ําเตา ทันใดนั้นก็มีผูคนพากัน  
     เบียดเสียดกันออกมาจํานวนมาก เขาจึงใชสิ่วเจาะอีกรูหน่ึงใหกวางข้ึน ผูคนท่ี                        
     เหลืออยูก็พากันกรูออกมาตามรูที่เจาะ บรรดาผูคนท่ีอออกมากอนจึงมีผิวคล้ํา                                         
     เพราะตองเบียดเสียด สีกับเขมาไฟ ซึ่งเช่ือวาตอมากลายเปนบรรพบุรุษของชนเผา  
     อาขา ถือเปนผูอายหรือพ่ีของชนเผาอื่น สวนชนเผาไท - ลาว และเผาอื่น ๆ ซึ่ง                                   
     ออกมาตามชองที่ใชสิ่วเจาะจึงมีผิวขาวและถือวาเปนผูนอง

(มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542, 657)

  นอกจากน้ีตํานานเก่ียวกับลัวะ ก็เปนอีกเร่ืองหนึ่งที่ถูกกลุมชนชั้นนําของทองถิ่นหยิบยกเร่ืองชาติกําเนิดมา
ขยายความและจัดวางตําแหนงแหงทีใ่หกลายเปนพวกท่ีมชีาตกํิาเนิดต่ํา นัน่คอืตํานานมูลศาสนา ชนิกาลมาลีปกรณ 
และจามเทวีวงศ กลาวเปรียบเทียบ ลัวะเปนคนเกิดในรอยเทาสัตว มีจําพวกชาง แรด วัว และเน้ือ และอยูกันเปน  
กลุมตามพันธุสัตว สะทอนการเปนสังคมชนเผาท่ีใชสัตวเปนสัญลักษณ แตตํานานดังกลาวไมระบุวาคนเกิดใน          
รอยเทาสัตวเปนลัวะ ตํานานรุนหลังคือตํานานสุวรรณคําแดง นํามาอธิบายวาคนในรอยเทาสัตวเปนลัวะ ตํานานน้ี
เขียนโดยพระเถระช้ันสูงในยุคท่ีพุทธศาสนารุงเรือง จึงเห็นวาลัวะเปนคนท่ีลาหลังทางวัฒนธรรม เพราะไมนับถือ
พระพุทธศาสนา (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542, 5919)
  การเรียกช่ือกเ็ชนเดียวกัน มทีัง้การเรียกช่ือตนเอง และชือ่ทีถู่กคนอืน่เรียก เปนอกีปญหาหน่ึงในเรือ่งมมุมอง
ทางวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของความแตกตาง  การมองแบบคนนอก (Outsider) กับการมองแบบคนใน (Insider)     
มักจะทําใหเกิดขอขัดแยงเสมอมา ในการกําหนดกลุมชาติพันธุนั้น ชนกลุมหนึ่งจะนิยามตนเองวาแตกตางจากคน
กลุมอื่น ๆ  อยางไร โดยอาศัยตัวกําหนดหรืออัตลักษณตาง ๆ  ที่มีอยูรวมกันจํานวนหน่ึง เปนตนวา กําเนิดหรือตํานาน
เก่ียวกับความเปนมาในอดีต (Origin or Myth of Origin) ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม (Customs or 
Culture) ความเหนือกวาหรือความบริสุทธ์ิทางศีลธรรม (Moral Superiority or Purity) และอ่ืน ๆ  แตในขณะเดียวกัน
กลุมก็จะถูกกําหนดหรือนิยามโดยกลุมอื่น ๆ ที่อยูในระบบความสัมพันธของสวนรวม แตเน่ืองจากเกณฑที่ชนกลุม
หน่ึงใชนิยามตนเอง และเกณฑที่ชนกลุมอื่นใชกําหนดไมใชอยางเดียวกัน ผลที่เกิดตามมาก็คือ ชื่อชนชาติหรือ           
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กลุมชาติพันธุ (Ethnos) ที่ชนกลุมหนึ่งใชเรียกตัวเอง กับชื่อที่กลุมชาติพันธุอื่น ๆ ใชเรียกแตกตางกัน ดวยเหตุผลน้ี 
การเรียกช่ือกลุมชาติพันธุจึงมีลักษณะของการแฝงนัยยะหรือความหมายทางลบ (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2543)
  ในประวตัศิาสตรลานนาไมเคยมขีอถกเถียงเร่ืองชือ่บานนามเมอืง แตหลงัจากการรวมอาํนาจเขาสูศนูยกลาง
ของรัฐไทยแลวปญหาการเรียกช่ือตาง ๆ ก็มีกระแสความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะความไมลงรอยเร่ืองการเรียก
ชือ่ภมูภิาคทางเหนือวา ลานนา หรอืลานนา ซึง่เปนความขัดแยงระหวางกลุมนกัวิชาการของรัฐกบันกัวิชาการทองถ่ิน 
ในดานของนักวิชาการของรัฐโดยมี ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เปนประธานการสอบชําระไดขอยุติวา            
ลานนา เปนคําท่ีถูกตอง โดยมีเหตุผลสนับสนุนวา หลักศิลาจารึกท่ี   วัดเชียงสา จังหวัดเชียงราย พบคําวาลานนา  
ระบบพันนาเปนระบบการแบงเน้ือทีน่าออกเปนหนวยท่ีเรยีกวา พันนา ซึง่หากรวมจํานวนพันนาท้ังหมดในอาณาจกัร
แลวจะมีมากจึงใชคําวาลานนา และพระนามของพญากือนา ก็แปลวา รอยลานนา
  ในขณะเดียวกันนักวิชาการทองถ่ินก็ใหเหตุผลทีต่างออกไปวาควรใชลานนา เพราะมีตนลานอยูเปนจาํนวนมาก 
มกีารนําใบลานมาจดจารอกัษรธรรม หรอืคําเมือง ทีส่าํคัญในใบลานสวนมากจารคําวา ลานนา โดยไมใสรปูวรรณยุกต 
ดังน้ันควรใชลานนาจึงจะถูกตอง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจํานวนลาน ไมใชหนวยการนับแตเปนหนวยการวัดตวง  
  ความขัดแยงดังกลาวเกิดขึ้นในระยะเวลาหน่ึงแตสุดทายทางออกอยูที่ความพอใจของผูใชวาพอใจที่จะใช
ลานนา หรือลานนา หรืออาจจะพอใจที่จะใชคําวา “ไทย” ตอทายคําท้ังสองก็ยอมไดเชนเดียวกัน จะเห็นไดวาการเขา
มากําหนดการเรียกช่ือโดยสวนกลาง ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของกลุมคนที่ถูกกําหนดช่ือเรียกซ่ึงเปนคนในทองถ่ิน 
หากมองในแงของอํานาจและความเปนอื่นจะเห็นไดอยางชัดเจนวาตัวคนทองถ่ินแทบไมมีบทบาทในการกําหนด      
ชื่อเรียกของกลุมตนเอง หากเปนไปตามคนสวนกลางโดยสรางชุดความรู  ความจริงผานนักวิชาการ
  นอกจากช่ือบานนามเมืองแลว ชื่อกลุมชาติพันธุที่เรียกตนเองกับชื่อที่ถูกเรียก ก็มีความยอนแยงท้ังในดาน
ความหมายและมโนทัศน คาํวา “คนเมอืง” ก็เปนประเด็นท่ีกลาวถึง เพราะคําน้ีไมไดเกิดมาพรอมกบัยคุประวัตศิาสตร
ลานนา จึงถือวาเปนคําใหมและเปนคําท่ีมีนัยยะทางสังคมวัฒนธรรมและการเมืองอยูสูงมาก  เพราะเปนปฏิกิริยา
ตอบโตและช้ีแจงชาวพมาวาตนเองไมใชคนพมา  เปนคนพ้ืนเมืองท่ีอยูในดินแดนแถบน้ีมากอน เพราะในประวัตศิาสตร
ลานนาเคยตกเปนเมืองขึ้นของพมา ถูกพมาปกครองมาสองรอยกวาป ดังนั้นการสถาปนาคําวา “คนเมือง” โดยมี
ความหมายวาเปนคนพ้ืนเมืองไมใชคนพมาจึงเปนการแยกกลุมวาเปนคนละกลุมกันกับคนพมา 
  นอกจากน้ีคําวา “คนเมือง” ยังเปนปฏิกิริยาตอบโตและช้ีแจงคนไทยภาคกลางวาตนเองไมใช “ลาว” เพราะ
คนไทยภาคกลางเรียกคนลานนาวา “ลาว” มีความหมายท่ีไมดี เชน เปนพวกนุงผาซ่ิน กินก้ิงกือ  กินปลารา และ
ทัศนคติของคนไทยปจจุบันท่ีมีตอคําวา ลาว ยังคงมีความหมายในแงลบอยูในบางคน โดยคําน้ีจะหมายถึง ตํ่าตอย 
สกปรก ไมมีการศึกษา ไมมีความรู เซอเซอะหรือเซอซา ไมมีมารยาท ไมมีวัฒนธรรม ปาเถ่ือน หรือแมแตมีคําพูด        
ที่ติดปากวา ลาวขาวเหนียว (จันทบูรณ  สุทธิ, 2539, 35) ซึ่งในทัศนคติของคนไทยภาคกลางถือกันวาคนลานนามี
สถานภาพทางสังคมตํ่ากวาคนไทยภาคกลาง ดังน้ัน ความหมายของคําวา “คนเมือง” จึงเคล่ือนจากความหมายวา
เปนคนพ้ืนเมือง เปลี่ยนมาเปนผูที่มีอารยะ เพ่ือชี้แจงตอคนไทยภาคกลาง    
  ชือ่เรยีกกลุมชาตพัินธุ และชือ่เรยีกตนเองของชาติพันธุก็เปนการแสดงใหเห็นถึงฐานคิดแบบ  คนนอก - คนใน  
พวกเรา - พวกเขา  ไดเปนอยางดี เชน
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     ชื่อท่ีถูกเรียก ขมุ/ขามุ
     ความหมาย  ขาทาสผูรับใช
     ชื่อเรียกตนเอง ลาวเทิง/กํามุ/ไทยใหม (ใชเรียกในประเทศไทย)
     ความหมาย  คนบนท่ีสูง/คน

     ชื่อท่ีถูกเรียก ยาง/กะเหร่ียง
     ความหมาย  คนปาเถ่ือนลาหลัง
     ชื่อเรียกตนเอง ปกาเกอะญอ (สะกอ)/โพลง (โปว)
     ความหมาย  คน

     ชื่อท่ีถูกเรียก แมว/เหมียว/เมี่ยว
     ความหมาย  คนปาเถ่ือน/เสียงของแมว
     ชื่อเรียกตนเอง ฮมง/มง
     ความหมาย  อิสรชน

  มโนทัศนของการเรียกช่ือตนเองของกลุมชาติพันธุเหลาน้ีวามีความหมายในทางบวก แตชื่อที่ถูกเรียกกลับ  
มีความหมายในทางลบ ผสานกับความเชื่อดานลบเรื่องสุขอนามัย การทํามาหากิน ของกลุมชาติพันธุ และเมื่อกลาว
ถึงกลุมชาติพันธุเหลาน้ี ก็มักจะมีมโนทัศนเร่ืองของความสกปรก กลุมคนท่ีคายาเสพติด พวกตัดไมทําลายปา               
เหลาน้ีตามมาเสมอ นอกจากน้ียังมีกลุมชาติพันธุอื่นอีก เชน คนภาคเหนือเรียกชนกลุมที่เรรอน ดํารงชีพอยูไดดวย
การเก็บหาของปาและลาสัตววา ผีตองเหลือง เปรียบเทียบคนเหลาน้ีวาเปน  ผี ปศาจ แตพวกเขาเรียกตนเองวา        
มลาบรี ที่แปลวา คนท่ีอาศัยอยูในปา (จันทบูรณ  สุทธิ, 2539, 36-37)
  นอกจากน้ียังมีขอสังเกตอีกวาการเรียกช่ือพืชผักตาง ๆ ตามดวยช่ือของกลุมชาติพันธุอาจมี    นัยยะของ  
การเสียดเยยอยูดวย เชน การเรียกมะเขือชนิดหน่ึงวามะเขือละโว  เรียกมันชนิดหน่ึงวา มันแกว  มันแกวลาว มันแกว

ละแวก   เรียกมะระชนิดหน่ึงวาฟกแมว  หรือแมแตการเรียกช่ือเห็ดชนิดหน่ึงวา  เห็ดหูลัวะ เปนชื่อเห็ดชนิดหน่ึงใน
วงศ Auriculariaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Auricularia Polytricha Sacc.   ที่คนภาคกลางเรียกวาเห็ดหูหนู     
เปนเห็ดที่มีสีดําปนแดง มีลักษณะท่ีคนลานนามองดูแลวคลาย ๆ กับใบหูของชาวลัวะ แสดงวาชาวลัวะน้ันเปน         
กลุมคนท่ีมีผิวคล้ํา นับเปนอารมณขันแบบหน่ึงของคนลานนา ปจจุบันคนลานนายังเรียกเห็ดชนิดน้ีวา เห็ดหูลัวะ     
เชนเดิม (จนัทบูรณ  สทุธิ, 2539, 10) การเรียกช่ือกลุมชาติพันธุอืน่ก็เชนเดียวกัน มกัจะมีภาพดานลบติดมาดวยเสมอ 
และหากตองการลอเลียน ก็มักจะนํากลุมชาติพันธุตาง ๆ มาลอเลียนเปนประจํา
  เร่ืองราวของความเปนอืน่ท่ีมกัพบเห็นในสงัคมลานอีกดานหน่ึงก็คอื เร่ืองเพศ การลอเลียนเร่ืองเพศมีปรากฏ
อยูคอนขางมากในวรรณกรรมลานนา ในความเปนจริงเรื่องเพศเปนเรื่องตองหาม (Taboo) และเปนการไมสมควร
หากนําเร่ืองเพศมาพูดในที่สาธารณะ ถึงกระน้ันก็ยังพบเห็นกันไดทั่วไป เชน          
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   ตัวอยาง 1 แมไกขาว
      มีพระภิกษุกับแมชีสองรูป อาศัยอยูในวัดแหงหน่ึง ตางแอบชอบพอกัน    
   วันหน่ึงพระภิกษุกําลังหวานขาวใหไก ปากก็พูดไปวาไฉนแมไกขาวจึงไมไข                
   ฝายแมชีไดไดยินจึงพูดตอบวา 
      “...ค็ไกพูเหลืองบหื่นมัน”

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 68)

   ตัวอยาง 2 ฅนโดนหลอก
      สามีไปไถนากลางทุง แตคิดพิเรนทรและลองสังวาสกับควาย เม่ือภรรยารู  
   จึงแกลงบอกสามีวาจะมีคนมาจับคนท่ีสังวาสกับควาย เมื่อสามีเห็นคนกําลังจะเดิน   
   ตรงมาหาตนและดวยความกินปูนรอนทองจึงว่ิงหนี แตจริงแลวคนเหลาน้ันออก   
   ลาเน้ือฟาน คนท่ีกําลังลาเน้ือฟานก็เขาใจวาเน้ือฟานว่ิงไปทางน้ันจึงว่ิงตาม           
   เมื่อสามีจนมุมจึงหันหนาสูบอกวา เอาสิ ยังไงก็เปนควายของตนเอง

 (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 76)

  เมื่อศึกษาในวรรณกรรมลานนาพบวาลักษณะของเร่ืองเลาเก่ียวกับเพศนอกจากบุคคลท่ัวไปแลว   ยังมกีาร
ลอเลียนกลุมบุคคลที่มีตําแหนงแหงท่ี ผูมีอํานาจ พระ แมชี กลุมชาติพันธุอีกดวย และเร่ืองเพศท่ีนํามาลอเลียนน้ัน    
มีทั้งเร่ืองเพศท่ีเปนปกติ และเร่ืองเพศท่ีไมปกติหรือกามวิตถาร
  การศกึษากเ็ปนอีกประเดน็หน่ึงทีแ่สดงถงึความเปนอืน่ในสงัคมลานนา การศกึษาในลานนาแตกอนนัน้นิยม
ใหลกูหลานบวชเรียน หลงัจากน้ันหากจะออกมาประกอบอาชีพก็สกิขาลาเพศ โดยคนลานนาเช่ือวาบตุรหลานท่ีผาน
การบวชเรยีนมา นอกจากจะมคีวามรูแลว เมือ่สกิขาลาเพศจะประพฤติตนเปนคนด ีดงันัน้หากมองเรือ่งความเปนอืน่
ในการบวชเรียน ผูหญิงยอมไมมีสิทธ์ิในเรื่องการบวชเรียน การลอเลียนในเร่ืองการศึกษาน้ัน พระ บุคคลที่เคยบวช
เปนพระ (ชาวลานนาเรียกวา นอย หรือ หนาน) หรือเจานาย มักถูกนํามาลอเลียนอยูเสมอ เน้ือหามักเนนใหบุคคล  

ดังกลาวมีลักษณะท่ีตรงกันขามคือการไมรูหนังสือ หรือหากเปนชาวบานธรรมดานอกจากความไมรูหนังสือแลวยัง
แฝงความบานนอก ลาหลังอีกดวย เชน 

   ตัวอยาง 1 หนานดิบเมียลอง
     ชายคนหน่ึงอางตนวาเปนหนานอยูกินกับภรรยาเปนเวลานาน ฝายภรรยา   
   อยากรูวาเปนหนานจริงหรือไมจึงแกลงขีดเขียนแลวบอกวามีคนเอาหนังสือมา         
   สงให ฝายหนานก็โมเมตอบวาพรุงน้ีจะตองไปที่ฝาย

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 84)
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   ตัวอยาง 2 แอะ
     พอลูกคูหน่ึงเดินเขาเมือง แตเน่ืองจากท้ังสองไมเคยรูจักแพะ เมื่อลูกชาย   
   เห็นแพะจึงพูดวาสุนัขมีเขา พอไดยินจึงดุวาไอโงเขาเรียกแอะตางหาก

 (หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 85)

  การนําตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ มาลอเลียนพบไดทั่วไป แตการนํามาเลาหรือลอเลียนน้ันยอมนํามาเลา
เฉพาะกลุมเทาน้ัน แมจะเปนไปไมไดในโลกของความเปนจริง แตสิ่งท่ีนํามาลอเลียนน้ันแสดงถึงความพยายามของ
กลุมคนดอยอํานาจท่ีจะขัดขืนตออิทธิพลของคนหรือความสัมพันธทางสังคมท่ีไมพอใจในประเด็นน้ีจะยกตัวอยาง
นิทานลานนา 2 เร่ือง คือ เส้ียงเม่ียงค่ําพญา กะตําปลาค่ําตุ 

      สมัยท่ีพระพุทธเจา ยังทรงทรมานพระองคอยูในโลก มีแมหมายคนหน่ึง                        
    อยากจะขามแมนํ้าไปทําบุญท่ีพระพุทธเจาประทับ คร้ังน้ันมีเจาพญา พระภิกษุ                     
    และลัวะนําเรือขามฟากไป แมหมายขอไปดวยแตก็ถูกปฏิเสธ นางแคนมากจึง                   
    ตั้งสัจอธิษฐานขอใหชาติหนามีลูกสามคนใหไปแกแคนบุคคลท้ังสาม โดยให                                      
    ชื่อวา เส้ียงเม่ียง กะตําปลา และปูเส็ด

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)

  นิทานท้ังสองเร่ืองหากพิจารณาโดยใชแนวคิดเร่ืองความเปนอื่น เพศสภาพท่ีแตกตางกันก็ถือวาสามารถ
สรางความเปนอื่นได ขณะเดียวกันฐานะทางสังคม/อาชีพ หรือตําแหนงแหงที่ที่แตกตางกันก็สามารถเปนอื่นไดเชน
เดียวกัน เพราะหากมองในแงของตัวละครท้ังสามที่ถูก “คํ่า” (ขมเหงรังแก) ลวนเปนตัวแทนของสถาบันท้ังส้ิน
  เร่ืองเส้ียงเม่ียงค่ําพญาน้ันเปนเรื่องเก่ียวกับตัวแทนของสถาบันกษัตริย เน้ือหาทุกตอนของเร่ืองจะเก่ียวพัน
กับทรพัยสนิหรอืชูสาว ซึง่ก็พอจะนํามากลาวไดเชนเดียวกันวา ความสมัพันธระหวางชาวบานกับเจาเมอืง มคีวามขดัแยง
ในเร่ืองทรัพยสนิและชูสาวเปนสําคัญ เพราะชาวบานมีความรูสกึเกรงกลัวเจาเมืองและเลากันวาเจาเมืองออกไปเท่ียว
หมูบานใดชาวก็บานก็จะตองนําลูกสาวหรือทรพัยสนิท่ีมคีาตาง ๆ ไปซอน ดงัน้ันเร่ืองเส้ียงเม่ียงค่ําพญาจึงเปนการลอ
บุคคลที่มีอํานาจผานนิทานลานนา เชน

     ตัวอยาง 1 แกลงโกงเอาทรัพยของพญาเจาเมือง
       เส้ียงเม่ียงทาพนันกับพอคาเม่ียงท่ีกําลังจะเอาเม่ียงของพญาเจาเมือง                                     
     ไปขาย วาพอคาไมสามารถขามลําน้ําได ถาพอคาเม่ียงสามารถขามไดตนจะยอม                  
     เปนข้ีขา แตถาขาไมไดพอคาเม่ียงตองใหเมี่ยงแกตนท้ังหมด เมื่อตกลงกันแลว                 
     พอคาเม่ียงลุยขามนํ้าไปได แตเส้ียงเม่ียงเถียงวา พอคาไมไดขามไปเหมือนกับที่                             
     ตกลงกันไว เพียงแตเดินลุยไป ไมไดกาวขามหรือกระโดดขาม พอคาหมดปญญา           
     เถียงเลยยกเม่ียงใหจนหมดตามสัญญา

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)
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    ตัวอยาง 2 แกลงเปนชูกับเมียพญาเจาเมือง
      เจาเมืองสั่งใหเส้ียงเม่ียงออกไปรบดวย แตเส้ียงเม่ียงทําเถลไถลจนจะไป                     
    ทัพไมทัน เจาเมืองจึงสั่งใหเส้ียงเม่ียงไปรับใชเมียของตน เส้ียงเม่ียงก็บอกวา                                        
    ไมรูจะทําอะไรใหภรรยาเจาเมือง เจาเมืองก็บอกวา มีใครสั่งใหทําอะไรก็ทํา                                
    อยางน้ัน เส้ียงเม่ียงก็รับคํา คืนวันน้ันนกกระปูดรอง ปด ๆ ๆ (ปด แปลวา เปด)                              
    เส้ียงเม่ียงก็ทําตาม เปดประตูหองของเจาเมือง แลวนกก็ไมหยุดรอง เลยเปดผาหม             
    ของเมียเจาเมือง นกก็ไมหยุดรอง เปดผานุงแลวนกก็ไมหยุดรอง จากน้ันก็มีเสียง   
    หนูรองตอวา จิ๊ ๆ ๆ (จิ๊ แปลวา แตะ) เส้ียงเม่ียงก็แตะเน้ือตองตัวของเมีย                       
    พญาเจาเมือง แตะไปแตะมาก็มีนกเคาแมวมารรองอีกวา ซุกเมม ๆ ๆ เส้ียงเม่ียงก็   
    ไดเปนชูกับเมียพญาเจาเมือง

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)

  นอกจากพญาเจาเมอืงแลวเร่ืองเกีย่วกับพระภกิษหุรือตวัแทนของสถาบนัศาสนาในสงัคมลานนา พระภิกษุ 
หรือ “ตุเจา” โดยเฉพาะท่ีเปนเจาอาวาส จัดวาเปนผูที่มีอํานาจในทองถ่ินอาจเปนไปไดที่เจาอาวาสจะใชอํานาจของ
ตนเกินขอบเขตจนทําใหชาวบานไมพอใจ มีคําพังเพยโบราณของลานนาท่ีวา “ผีคํ่าบนคนค่ําลุม ตุเจาค่ํากลาง”         
นั่นหมายความวาชาวลานนาไดจัดให “ตุเจา” เปนผูชอบขมเหงรังแกดวยผูหน่ึง  ทั้งน้ีโดยท่ัว ๆ ไป ชาวบานตองเสีย
สละอาหารทีด่ทีีส่ดุของตนใหแกพระ และบางครัง้ขนบธรรมเนยีมในการทาํบญุอาจบงัคบัใหชาวบานรูสกึอึดอดัเหมอืน
ถูกขมเหงรังแกได นอกจากนี้เจาอาวาสยังใชอํานาจในการบังคับหรือสั่งใหทําตาง ๆ โดยเฉพาะลูกศิษยวัด ดังนั้น
นิทานกะตําปลาค่ําตุจึงสรางความเปนคนอ่ืนใหกับพระภิกษุ เชน

    ตัวอยาง กะตําปลาค่ําตุ
        มีวันหน่ึงพระข่ีมานําหนา ศิษยวัดหาบเกลือเดินตามหลัง ศิษยวัดอยากข่ีมาบาง
    จึงออกอุบาย เมื่อพระหันมาดูทีไรก็ทําทาหลับคอพับอยูกับคาน จนพระถามวาสบายมากหรือ 
    ศิษยตอบวาหาบเกลือสบายกวาข่ีมาเพราะตองนั่งปวดหลัง และตองระวังตก 
    พระเห็นจริงก็เลยเปล่ียนมาหาบเกลือ ศิษยพอไดมาก็ขี่ไปรอที่วัด     
    พระหาบเกลือเดินจนเหน่ือยจึงคิดหาท่ีซอน แลวคอยบอกใหศิษยมาเอา
    แตหาท่ีไหนก็ดูไมปลอดภัยจึงนําไปซอนไวในนํ้า พอกลับมาดูอีกทีปรากฏวา
    เกลือละลายไปแลว พระคิดวาปลาขโมยไปซอนจึงบอกใหศิษยวัดวิดน้ําเพ่ือหาปลามาถาม
    และทําโทษ พอจับไดปลาชอนก็ทําทีเปนถาม ปลาไมตอบก็ตบและทุบหัวปลา 
    พอศิษยจับไดปลาดุกก็ย่ืนใหพระชวยตบเต็มแรง แตโดนเง่ียงปลาดุกรองดวยความเจ็บปวด 
    สลัดอยางไรก็ไมออก ศิษยจึงหาวิธีโดยการปนข้ึนไปบนเขาแลวกล้ิงหินลงมา 
    พระตกใจว่ิงหนีพรอมกันนั้นเง่ียงปลาดุกก็หลุดจากมือ พระโกรธแตไมรูจะทําอยางไรจึงไดแตบน

(สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว, ม.ป.ป.)
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  นอกจากน้ียังมีอีกหลายตอนท่ีวาดวยการรังแกพระดวยเลหเหล่ียมและการกระทําตาง ๆ เชน  ตอนศิษย     
ทุบหนาผากพระเพราะไดรับคําสั่งใหตบแมลงวันทุกตัวโทษฐานขโมยอาหาร ความจริงศิษยวัดเปนคนกิน แลวจับ
แมลงวันใสไวในกลองอาหารแทน ตอนท่ีหลอกพระใหกินข้ีหมาเพราะถกูบังคบัใหกินกอนเน่ืองจากตองการลองดีโดย
การฝาฝนคําสั่งพระ ตอนหลอกใหพระต่ืนแตดึกออกไปบิณฑบาตเพราะถูกส่ังใหเฝาดาวประกายพรึกไว เปนตน
  เร่ืองกะตําปลาค่ําตุนี้มีการสรางความเปนอื่นใหกับพระโดยสรางใหพระเปนคนท่ีโงทึ่ม  ไมทันคน ซึ่งขัดกับ
ลักษณะของพระโดยท่ัวไป โดยเฉพาะพระท่ีเปนเจาอาวาส และมีขอสังเกตวาทุกตอนเปนเร่ืองที่เก่ียวกับคําส่ังและ
ของกิน 
  นอกจากพญาเจาเมอืง และพระภิกษแุลว บคุคลอืน่ทีม่บีาทในสงัคมลานนาก็ถูกนํามาลอเลยีนเชนเดียวกัน 
เชน 

    ตัวอยาง คําวาเหลน (คําวาเลน)
    สัพพีติโย           ปูหนานโตไดสาด  (ไดเส่ือ)
    ปูหนานนาถไดยู     ปูหนานจูไดวี  (ไดไมกวาด/ไดพัด)
    ปูหนานสีไดนํ้าตน    ปูหนานอนไดถงพา   (ไดคนโท/ไดยาม)
    สลามองไดตุมกับไซ       ปูใบไดแหกับแซะ       (ไดอีจู/ไซ/ไดอุปกรณหาปลา)
    ปูมาแฅงแฅะ (ขากะเผลก)           ไดหมอขางกับรางลิน (กระทํา/รางน้ํา) 
    ปูแกวเข้ียวห้ิน (ฟนกรอน)           ไดคาผาตองผืนเดียว (ไดผาขาวมา)

(อุดม  รุงเรืองศรี, 2554, 139)

  คําวา “หนาน” คือ ผูที่ผานการบวชเรียนมาแลว มีนัยยะของการประพฤติปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม แตจาก
ตัวอยางเม่ือพระสงฆสวด “สัพพีติโย” อนุโมทนาในการบริจาคแลว พระภิกษุจะรับเอาเคร่ืองสังฆทานและกลับวัด     
แตตัวอยางขางตนเปนการบอกเชิงเยาแหยวาสังฆทานจากบานทายกทายิกาน้ัน ยังตกไปถึงมือของฆราวาสดวย      
ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวคนท่ีเปนหนานไมพึงกระทํา อีกท้ังถูกสําทับดวยคําวา “ปู” ในลานนาหมายถึงชายสูงอายุและ
มกัเปนท่ีรงัเกียจของสงัคม ซึง่ปูเถาคือชายแกทีว่นเวียนรับของจากเคร่ืองสงัฆทานก็มอียูหลายคน ดงัท่ีไดสะทอนภาพ
ไวในคําวาเลนแตแฝงนัยยะของความจริงอยู

พลวัตของความเปนอ่ืนและการโตกลับ
  บริบทความสัมพันธทางสังคมที่หลากหลาย การสรางพ้ืนท่ีของกลุมชาติพันธุเปนผลมาจากความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางกลุมผูมีอํานาจกับกลุมชาติพันธุ ภายใตความซับซอนในทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม           
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกลุมชาติพันธุที่พยายามสรางพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมดวยการสรางภาพอัตลักษณ                    
ทางวัฒนธรรมข้ึนมาใหมผานบริบทตาง ๆ  ทางสังคม กระแสโลกาภิวัตนไดกระตุนเตือนใหเกิดความตระหนักและตอสู
กับกระบวนการท่ีทาํใหเปนคนอ่ืนเพ่ือคนหา ฟนฟู หรอืสถาปนาอัตลักษณของกลุมชาตพัินธุ ในหัวขอนีจ้ะนําเสนอถึง
ลักษณะการเล่ือนไหลของนิยามความเปนอื่น และการโตกลับของกลุมชาติพันธุที่ปรากฏในสังคมปจจุบัน
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  พลวัตของความเปนอืน่จะไมเกิดขึน้หากตัวเราไมมลีกัษณะผิดแผกแตกตางไปจากกลุมคนกลุมใดกลุมหนึง่ 
และในโลกของความเปนจริงเราไมสามารถบอกไดวาเราเปนสมาชิกของคนกลุมใดไดเพียงกลุมเดียว ขณะเดียวกัน
เราก็ไมสามารถบอกไดวาเราเปนสมาชกิของคนทกุกลุม ดงันัน้ความเปนอืน่จงึมอียูในทกุคน และมลีกัษณะเล่ือนไหล
ไดตามบริบทหรือปจจัยตาง ๆ ทางสังคมตราบเทาท่ีมนุษยเรายังมีการปะทะสังสรรคกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
  พลวัตของความเปนอืน่สามารถแยกไดเปน 3 ประเดน็ ประเดน็แรกคือพลวตัดานรูปแบบ แตเดิมนัน้รูปแบบ
ของการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับวรรณกรรมประเภทตาง ๆ มีรูปแบบที่ชัดเจน ตายตัว และมีรูปแบบไมมาก       
โดยเร่ิมจากมุขปาฐะและพัฒนาเร่ือยมาจนมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร และในปจจุบันน้ีก็มีการบันทึกใน   
รูปแบบของสื่อประสมมากขึ้น ไมวาจะเปนแถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  แผนบันทึกเสียง  แผนบันทึกภาพ และ       
การบันทึกดวยระบบดิจิตอล  นอกจากรูปแบบของการเก็บขอมูลแลว รูปแบบในการนําเสนอก็มีหลากหลายและมี
ความเฉพาะเจาะจง เชน การเทศน  เพลง  การแสดง  ทอลกโชว (เด่ียวไมโครโฟน)  ภาพยนตร  ขาว  สารคดี  เปนตน 
ความเปนพลวัตในดานรูปแบบอาจทําใหเน้ือหา และภาษาท่ีใชในการส่ือสารอาจมีความเฉพาะเจาะจงตามไปดวย
  ประเด็นท่ีสอง คือ พลวัตดานเน้ือหา เน้ือหาของความเปนอื่นท่ีปรากฏในวรรณกรรมลานนาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวละครใหเปนกลุมชาติพันธุ หรือกลุมคนที่ตองการลอเลียนเพ่ิมมากขึ้น เชน นอกจากจะลอเลียนคน
อืน่แลวยังลอเลยีนตนเอง คนตางถ่ิน คนตางจงัหวัด คนภาคตาง ๆ  มกีารเปล่ียนแปลงฉากใหเขากับสถานท่ีหรือบรบิท
ของสังคมสมัยใหมมากข้ึน หรือรายละเอียดบางประการใหมีความจําเพาะมากข้ึน เชน การแตงกาย ลักษณะทาทาง
ของตัวละคร  เปนตน ทั้งน้ียังคงแกนเร่ืองไว เชน

     ตัวอยาง ลุงมิ่ง  วัตภูมิ 
       ลุงมิ่งเปนฅนปกษใต บเคยเขามาแอวกรุงเทพฯ สักเท่ือ (ไมเคยมาสักคร้ัง)  
     พอดีปนี้ขายยางไดราคาดี ค็เลยมาแอวกรุงเทพฯ มาคนเดียว รถไฟค็บเคยข้ึน          
     สักเท่ือ พอจะตองซื้อต๋ัวรถไฟ ลุงมิ่งค็เขาคิวซื้อตั๋ว ทีนี้ตนทางหนาเปนแมญิง      
     เพ่ินไพลงประจวบคีรีขันธ เพ่ินอูวา
         “ประจวบคีรีขันธ ชั้นหน่ึง ฅนเดียว”
     ลุงมิ่งนึกข้ึนไดวา ประจวบนี้คงจะเปนช่ือ สวนคีรีขันธคงจะเปนนามสกุล    
     ชั้นหน่ึงคงจะเรียนจบ ป.1  ฅนเดียวหมายความวามาฅนเดียว บมีผัว นึกไดจะอ้ัน   
     (เชนน้ัน) ลุงมิ่งค็เขาไพซ้ือต๋ัวรถไฟวา
     “ผม...นายม่ิง  วัตภูมิ  พัทลุง  ป. 4  มีเมียแลว” 

(หทัยวรรณ ไชยะกุล, 2539, 344)
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  การลอเลียนคนกลุมอื่นก็เพียงแตเปลี่ยนตัวละคร เชน ชื่อตัวละครใหเหมาะสมกับทองถ่ินน้ัน ๆ หรือ              
รายละเอียดบางประการ เชน เปลี่ยนจากภาคใตเปนภาคอีสาน เปลี่ยนจากรถไฟเปนรถทัวร ก็จะสรางความเปนอื่น
ใหกับกลุมคนไดอีกหน่ึงกลุม การเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงเปนสวนหน่ึงของพลวัตของความเปนอื่น
  ประเด็นท่ีสาม คือ พลวัตดานภาษา ภาษาที่ใชแสดงความเปนอื่นสามารถสื่อความไดทั้งโดยตรงและโดย
ออม พลวัตดานภาษาเกิดจากการวิวัฒนทางดานภาษา แตการวิวัฒนของภาษาท่ีใชมกีารปรับใหเขากับสังคม บคุคล 
ตลอดจนรปูแบบของการนาํเสนอวรรณกรรม โดยเฉพาะรูปแบบจะเปนตวักําหนดภาษาท่ีใช เมือ่รปูแบบการนาํเสนอ
เปลี่ยนภาษาท่ีใชก็เปลี่ยนตามไปดวย ทั้งน้ีอาจพิจารณาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจรวมดวย เชน 

    ตัวอยาง ภาษาในคําร่ําโรงเรียนกับของกิน
    ดารา เขาหนมเฅ็ก    สะเท็ก ปรินสรอย
    กองหอย วัฒโน      สมบาโอ ยุพราช
    แกงผักกาด แมโจ    พะโล มงฟอรต
    ไลกอด เรยีนา  เรยีนา รองไห  พระหฤทัย ไชโย

(อุดม  รุงเรืองศรี, 2554, 138)

  ตวัอยางท่ีนาํเสนอมีการใชภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย อกีท้ังประยุกตใหเขากับรปูแบบวรรณกรรมประเภท
คําร่ํา (คําฮํ่า) ของคนลานนา มีการสรางความเปนอื่นปนมาในตัวภาษาเร่ิมจากการเขาคูระหวางภาษาอังกฤษ       
ของกินฝรั่งกับโรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียงในเชียงใหม แตใชคําไทย ของกินพ้ืนเมืองเขาคูกับโรงเรียนรัฐ สิ่งที่แฝง         
มากับภาษาคือชั้นทางสังคมในเชียงใหมนั่นเอง 
  นอกจากน้ีความเฉพาะในรูปแบบรวมกับปจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจกท็าํใหเกิดภาษาท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน 
เชน ภาษาทอลกโชว มักเนนเร่ืองการขายเปนสําคัญ ดังน้ันภาษาของทอลกโชวจึงตองเราอารมณ หวือหวา โลดโผน 
และเปนเร่ืองราวท่ีใหม ทันตอสถานการณหรือเก่ียวเน่ืองกับสังคมขณะน้ัน ขณะเดียวกันก็มีการเสียดเยยประชด
ประชันอยูในตัวภาษา จากตัวอยางภาษาตอตอไปนี้ทําใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าทางชนช้ันของกลุมชาติพันธุ                
อีกท้ังเปนการประจานกลุมบุคคล เชน
 
    ตัวอยาง ภาษาทอลกโชว
    สวยท่ีหน่ึงสาวเชียงใหม   สวยใสใสสาวมอชอ 
    สวยอีกอสาวราชภัฏ   สวยเอ็กซจัดสาวพายัพ 
    สวยมุมอับกะเทยทาแพ  ...
  (อายนอย SP. Fishing แมริม, 2555)
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  ภาษาในพาดหัวขาวก็เปนอีกสวนหน่ึงท่ียัดเยียดความเปนคนอ่ืนใหกับกลุมชาติพันธุแบบเหมารวม              
(Stereotype) เพราะภาษาขาวตองสัน้ กระชับ ไดใจความ หากผนวกกับการเมืองและการขายแลว ภาษาตองหวือหวา 
ดึงดูดใหผูอานซ้ือและเช่ือตาม ฝงและแฝงผานความคิดอุดมการณรวมอยูดวย เชน
   
      ตัวอยาง ภาษาพาดหัวขาว
      ตํารวจเมือง ชม. จับชาวเขาคายา
      รวบพมาแสบตระเวนงัดแงะ
      ภ. 5 สนธิกําลังลุยทลายไรฝนกะเหร่ียงอมกอย 
    (เชียงใหมนิวส, 2555)

  เมือ่อานเฉพาะพาดหัวขาวทําใหรูสกึทันทีวากลุมคนเหลาน้ีตองไดรบับทลงโทษอยางสาสม โดยลืมคดิไปวา
เหตุการณหรอืรายละเอียดปลีกยอยตามพาดหัวขาว ไมใชชาวเขาท้ังดอย พมาท้ังหมด หรอืกะเหร่ียงอมกอยท้ังอาํเภอ 
หากแตเปนเพียงกลุมคนท่ีกระทําผิด เฉกเชนเดียวกับคนท่ัวไป แตสิ่งท่ีผิดท่ีผิดทาง ผิดแผกแตกตางคือความ                
เปนชาติพันธุ จึงทําใหภาพของความรุนแรงและอุดมการณความรุนแรงเกิดข้ึนในความคิดของผูอาน โดยผานภาษา
ที่ปรุงแตงแลวเรียบรอย
  การโตกลับเปนผลพวงจากการถูกเบียดขับใหกลุมชาติพันธุกลายเปนคนชายขอบท้ังพ้ืนท่ีและวิธีคิดของ     
คนกลุมใหญในสังคม แตการโตกลับที่จะกลาวในท่ีนี้มิใชการขัดขืน การตอบโตดวยกําลังหรือความรุนแรงแตอยาง
ใด หากแตเปนการตอบโตหรือโตกลับภายใตเง่ือนไขและบริบทที่สังคมอยากใหมี อยากใหเปน หลักการของ                
กลุมชาติพันธุที่ใชโตกลับคือ ทําในสิ่งที่สังคมสวนใหญทํา เปนในสิ่งที่สังคมสวนใหญเปน เมื่อทําได “กําแพงความ
เปนอื่น” ก็ดูเหมือนจะทลายลงไปช้ันหน่ึง 
  ในโลกของสังคมเมืองภายใตทนุนิยมท่ีรกุคืบเขามาครอบงําท่ัวทุกพ้ืนท่ีตางใหความสําคัญและใหคณุคากับ
การศึกษา (ปริญญาบัตร) โดยยกยองวาเปนผูมีความรูความสามารถ คนที่จบปริญญาไดรับการยอมรับจากคนใน
สังคม และสามารถเปล่ียนสถานะใหสูงขึ้นได ดังนั้นจะพบนักศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ                  
เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก เพราะเช่ือวาการมีการศึกษานํามาซ่ึงศักด์ิศรี สิทธิบางประการ และ
สุดทายนํามาซ่ึงการยอมรับจากคนในสังคม
  การโตกลับในระดับตอมาคือการเปดเผยตัวตน และแสดงอัตลักษณ ไมวาจะเปนการใชภาษาการแตงกาย 
ไปจนถึงการรวมกลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งท่ีเปนไปเพ่ือกลุมของตนเอง และกิจกรรมสาธารณะ การโตกลับ
ในระดับนี้เห็นไดจากการเปดเผยตัวตนของกลุมชาติพันธุตาง ๆ เกิดข้ึนมากในกลุมนิสิตนักศึกษา เชน การติดปาย
ประกาศพบรุนนองมง  รุนนองอาขา  หรอือืน่ ๆ  เชนเดียวกับการติดประกาศของรุนพ่ีคณะพบรุนนอง หรือรุนพ่ีจงัหวัด
พบนองจังหวัด การประกาศตัวตนบนพ้ืนสาธารณะแบบน้ีเปนการแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุเหลาน้ีมีตัวตนอยูใน
สังคม และสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชนเดียวกับคนกลุมใหญและคนท่ัวไป 
  การโตกลับดวยระบบการศึกษา จนถึงการเปดเผยตัวตนตอสาธารณชนถือเปนการโตกลับทีป่ราศจากอาวุธ
และการสูญเสีย ขณะเดียวกันก็ไดผลตามความคาดหวังของสังคมในกระแสทุนนิยม นั่นคือ การศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับชนชั้นทางสังคม และสังคมเองก็ยอมรับผูที่มีการศึกษา
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สรุป
  ความเปนอื่นในสังคมลานนาเกิดจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งสงผลทําใหเกิดลักษณะของความเปนอื่นในสังคมลานนา ไมวาจะเปนตํานานเร่ืองชาติกําเนิด          
การเรียกช่ือ เพศ การศึกษา ตําแหนง ฐานะ ชนชั้น อาชีพ และความเปนอื่นน้ันมักเกิดข้ึนกับกลุมตางชาติพันธุ             
ซึ่งภาพสะทอนดังกลาวไดจากตัววรรณกรรมลานนา ในขณะเดียวกันเมื่อยุคเปลี่ยนสมัยเปล่ียน ตัววรรณกรรม           
อนัแสดงถึงความเปนอืน่ในสงัคมลานนาก็มลีกัษณะเปนพลวัตมากข้ึนท้ังในดานรูปแบบ เน้ือหาและภาษา ตลอดจน
กลุมตางชาติพันธุไดรับการศึกษามากข้ึนเพราะการไดรับการศึกษาคือการเล่ือนฐานะและบทบาททางสังคมและ     
เปนส่ิงท่ีสังคมสวนใหญคาดหวัง อีกท้ังการแสดงตัวตนของกลุมชาติพันธุเพ่ือประกาศความมีตัวตนในสังคมและ       
ใชพ้ืนท่ีเพ่ือเปดเผยตัวตนผานกิจกรรมทั้งของกลุมและสาธารณะมากข้ึน ถือวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการโตกลับ
โดยปราศจาการสูญเสีย 
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