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"คนเมือง" ความสํานึก และการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ ของชาวไทยเหนือ ใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร การเมือง และสังคม
แกไขเพิม่ เติม จากบทกลาวนําในการเสวนาวิชาการ เรื่อง "คนเมืองทามกลางบริบทการ
เปลี่ยนแปลง" ที่จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตรและภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

เรื่องที่จะพูดเกีย่ วกับ "คนเมือง" เปนการใหภาพกวางๆ ทีม่ องจากทัศนะหรือกรอบความคิดของ
นักมานุษยวิทยา เกี่ยวกับประเด็นปญหาทีว่ า คนเมืองคือใคร? ทําไมเราจะตองมาพูดวา ใครเปน
คนเมือง หรือใครไมใชคนเมือง? ซึ่งคงไมใชปญหาที่เราคิดขึ้นมาโดยบังเอิญ หรือจูๆ เราก็อยากรู
หรือถามตัวเองวาเราเปนใคร ประเด็นปญหาในเรื่องนี้คงจะมีความเปนมา และเกี่ยวพันอยาง
ใกลชิด กับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก และความคิดของทศวรรษที่ผานมา ในบริเวณที่เปน
ศูนยกลางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่เปนผลใหประชากรในภูมภิ าคดังกลาว เกิดความตองการที่จะ
มีสวนรวมทางการเมืองและเศรษฐกิจ มีการกําหนดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตัวเอง หรือ
แมแตตองการจะแยกตัวเปนอิสระ
ในการอภิปรายตอไป เพื่อที่จะเปนการปูพนื้ ความคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ ในตอนแรกจะได
กลาวโดยยอถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาว ตอจากนั้นก็จะไดพูดถึงประเด็นปญหา
เกี่ยวกับความสํานึกและการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทยเหนือ ในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร สังคม และการเมือง
การเปลี่ยนแปลงโลก
และอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ในทศวรรษของป ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๘๕ ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สําคัญเกิดขึ้น ใน
บริเวณที่เปนศูนยกลางอํานาจทางการเมือง และเศรษฐกิจของโลก อันเปนผลจากความลมเหลว
ของพัฒนาการ ในกรอบของการพัฒนาแหงชาติ (National Development) ผูคนสวนใหญเริ่มเสีย
ความเชื่อมั่นศรัทธา ตอความเจริญกาวหนาที่หวังวาจะเกิดขึ้นในทศวรรษกอนหนานัน้ ทําใหเกิด
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางวัฒนธรรมและการเมืองตางๆ ที่ปรากฏออกมาในรูปของการฟนฟูลัทธิ
ศาสนา (Religious Revitalization) ตลอดจนจารีตนิยมแนวใหม (New Traditionalism) ซึ่งบง
ชี้ใหเห็นถึงความพยายามทีจ่ ะใหมกี ารนิยามอัตลักษณทางวัฒนธรรมใหม
ขบวนการเคลือ่ นไหวดังกลาว อาจตามมาดวยการเรียกรองในบริเวณศูนยกลางของกลุม ชาติและ
ชาติพันธุที่จะแยกตัวเปนกลุม ยอย หรือแมแตเปนกลุมอิสระ ซึ่งถือไดวาเปนขบวนวัฒนธรรม
ทางการเมือง ที่รูจักกันในนามของ "โลกที่สี่" (Fourth World) ดังจะเห็นไดจากกรณีของการ
เคลื่อนไหวของชาวอเมริกันอินเดียนในทวีปอเมริกา (Amerindians) ของชนพื้นเมืองในหมูเกาะ
ฮาวาย (Hawaiians) ตลอดจนกระบวนการฟนฟูจารีตประเพณี ของชนพื้นเมืองในหมูเกาะมาเลนี
เชีย (Malenesian Kastom) เปนตน๑
ในวงการของมานุษยวิทยาเอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนและความสนใจที่สําคัญ จากเดิมที่เคย
ใหความสนใจทฤษฎีพัฒนาการ (Developmentalism) และลัทธิวัตถุนิยม (Materialism) ที่มี
อิทธิพลครอบงํา มาตั้งแตทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๕๐ ก็ไดหันมาสนใจความคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม
(Culturalism) และบรรพกาลนิยม (Primitivism) มากขึ้น โดยเฉพาะในทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๗๐
และ ๑๙๘๐

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมใชเปนการพัฒนาทางวุฒิปญญา หรือความกาวหนาในทางทฤษฎี
แตเปนการเปลี่ยนความสนใจโดยทัว่ ไป ดังจะเห็นไดวา นักมานุษยวิทยาอยางเชน มารแชล ซาฮ
ลินส ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยใหความสนใจเกีย่ วกับวิวัฒนาการของรัฐและลําดับขั้นทางการเมือง เปน
เจาของทฤษฎีกําหนดนิยมทางเทคโนโลยีและนิเวศวิทยา (Technological and Ecological
Determinism) ไดหันความสนใจมาสูแนวทฤษฎีกําหนดนิยมทางวัฒนธรรม (Cultural
Determinism) และมองไมเห็นวาจะเกิดความเจริญกาวหนาและพัฒนาการของอารยธรรมโลก
ดังนั้นถาจะถือวาในตอนปลายทศวรรษป ค.ศ. ๑๙๕๐ และ ๑๙๖๐ เปนยุคอิทธิพลครอบงําของ
ทฤษฎี วัตถุนิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Materialism) โบราณคดีในแนวใหม (New
Archaeology) มานุษยวิทยามารกซิสต (Marxist Anthropology) และมานุษยวิทยาพัฒนาการ
(Development Anthropology) เมื่อมาถึงปจจุบัน นักมานุษยวิทยาไดหนั มาสนใจประเด็นทาง
วัฒนธรรม ที่มองวัฒนธรรมวาเปนเหมือนกับหนังสือ (Culture as Text) ที่จะตองมีการตีความ
หรือแปลความหมายในบริบทของตัวเอง ใหความสนใจในดานวัฒนธรรมกับอัตลักษณ และ
วัฒนธรรมกับประวัติศาสตร ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีวัฒนธรรมสัมพัทธนิยม (Cultural
Relativism) และบรรพกาลนิยม (Primitivism)
ที่นาสนใจก็คือ จากหลักฐานที่ปรากฏในทวีปยุโรป อเมริกา และในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
ประวัติศาสตรไดหันมาสูแ นวความคิดทางมานุษยวิทยา (Historical Anthropology) อันเปนความ
พยายามทีจ่ ะยอนกลับไปสูอดีต และสรางอัตลักษณทางสังคมวัฒนธรรมตัวเองขึ้นมาใหม๒
แดเนียล เบลล นักสังคมวิทยาแนวหนาของอเมริกา ไดใหภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว แนวความคิดทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาอเมริกัน เริ่มตนจากการรณรงคเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสังคม แลวจึงคอยๆ เปลี่ยนจากแนวความคิดทางการเมืองของฝายซายไปสูฝายขวา
จากการเมืองของชั้นสังคมไปสูอุดมการณสมัย "สิ้นยุคอุดมการณ" หลังจากนั้นก็หนั เขาสูสมัย
หลังสังคมอุตสาหกรรม ความขัดกันทางวัฒนธรรมของระบบทุนนิยม จนถึงในปจจุบันซึ่งมี
ความตองการ (ถามีความเปนไปได) ที่จะยอนกลับไปสูอ ดีตทางวัฒนธรรมและอัตลักษณตาม
จารีตประเพณี ที่ตองสูญเสียไปเมื่อเกิด "ลักษณะยุคหลังสมัยใหม" (Postmodernity) ของระบบ

อุตสาหกรรมปจจุบัน จุดของความสนใจไดเปลี่ยนจากชัน้ สังคม (Class) ไปสูลักษณะทางชาติ
พันธุ (Ethnicity) ไปสูวัฒนธรรม (Culture) และจากลักษณะความมีเหตุผล (Rationality) ไปสู
ความตองการทางศาสนา๓
เทาที่กลาวมาจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงในบริเวณศูนยอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
โลก อันเปนผลมาจากความลมเหลวของรัฐชาติ ในการดําเนินนโยบายตามกรอบพัฒนาการ
แหงชาติ (National Development) การสูญเสียศรัทธา และความเชื่อมัน่ ในความเจริญกาวหนาที่
คาดหวังวาจะเกิดขึ้น ไดทําใหกลุมชาติและกลุมชาติพันธุในบริเวณศูนยกลางเกิดการแตกสลาย
เปนหนวยยอย (National and ethnic Fragmentation) มีการเคลื่อนไหวเรียกรองที่จะใหมีการ
กําหนดอัตลักษณทางวัฒนธรรมใหม ตองการที่จะมีสิทธิมีสวนในการปกครองตนเอง หรือ
แมแตการที่จะแยกตัวเปนอิสระ
ปรากฏการณตางๆ ดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึน้ ทั่วโลก ในบริเวณศูนยกลางอํานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ ของยุโรป อเมริกา และคงจะไดแพรขยายเขามาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมทั้งประเทศไทยดวย
ขบวนการเคลือ่ นไหวเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหนกั มานุษยวิทยา รวมทั้งนักสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตรอื่นๆ ไดหันมาใหความสนใจแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางวุฒิปญญาที่กลาวขางตน คงจะไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดดเดีย่ ว
ตามลําพัง แตเปนสิ่งที่ไดเกิดขึ้นพรอมๆ กับการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมการเมือง (Cultural
Politics) อันเปนการเมืองของการตอสูเรียกรองของประชาชน ที่จะมีสิทธิมีสวน หรือมีความเปน
อิสระทางการเมืองการปกครอง เปนการยืนยันความเปนไท ของปจเจกชน ในระบบคุณคาตาม
จารีตประเพณี ตอตานอํานาจครอบงําของระบบการบริหารและทุนนิยมรวมศูนย และความ
พยายามของรัฐ ที่จะสรางความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวทางสังคมและวัฒนธรรม๔
เมื่อไดกลาวยอนหลังใหเห็นวา ความตองการของประชาชนที่อยูในบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทย ที่เรียกตัวเองวา "คนเมือง" ทีจ่ ะกําหนดอัตลักษณของตัวเอง มีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกับกระแสการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในบริเวณศูนยกลางของระบบ
โลกอยางไรแลว ตอไปก็จะไดกลาวถึง การกําหนดอัตลักษณของ "คนเมือง" โดยจะไดพิจารณา
ถึงสิ่งที่มักจะใชเปนตัวกําหนดอัตลักษณ (Identities) ของความเปน "คนเมือง" เพื่อแยกความ
แตกตางของตน จากคนที่ "มิใชคนเมือง" ทีส่ ําคัญ ๓ ประการ คือ ๑. ความเปนมาทาง
ประวัติศาสตร ๒. ภาษา และ ๓. จารีตประเพณี วิถีชวี ิต หรือที่เรียกรวมๆ วา "วัฒนธรรม" ซึ่งใน
แตละหัวขอจะไดกลาวตามลําดับตอไป
"ลานนา"
ตัวตนทางประวัติศาสตรและการเมือง
คนในภาคเหนือของประเทศไทยตางมีความภูมิใจในประวัติศาสตรของอาณาจักรลานนา ที่สืบ
ตอมาเปนเวลานาน และเพิ่งจะผานการฉลองครบรอบ ๗๐๐ ปไปเมื่อไมนาน (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ประวัติศาสตรจึงถือเปนอัตลักษณสําคัญ ที่ชาวไทยในภาคเหนือใชนิยามความเปนหนึ่งเดียวของ
ชาวไทยเหนือ หรือ "คนเมือง"
เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร เราไมไดหมายถึงประวัติศาสตรที่เนนความสําคัญหรือคุณคาทางดาน
ความเปนจริง (True-value History) เทานั้น แตยังหมายรวมถึงสิ่งที่อาจเรียกไดวา สังคมวิทยา
ของความรูทางประวัติศาสตร (Sociology of Historical Knowledge) ซึ่งไดแกความรู การสราง
หรือการมองอดีตของคนในสังคม หรือที่อาจเรียกไดวามานุษยวิทยาประวัติศาสตร (Historical
Anthropology)
โดยการนิยามความหมายประวัติศาสตร ที่มลี ักษณะกวางและครอบคลุมดังกลาว ก็จะทําใหเรา
สามารถพูดไดถึงบันทึกทางประวัติศาสตร ที่เขียนโดยปราชญทองถิ่นโบราณของเมืองเหนือ
อยางเชน ตํานานสุวรรณคําแดง ตํานานสุวรรณโคมคํา ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานเมืองเชียง
แสนเงินยาง ตํานานมูลศาสนา ชิณกาลมาลีปกรณ ตํานานจามเทวีวงศ และตํานานพืน้ เมือง
เชียงใหม ในฐานะที่มีความสําคัญเชนเดียวกับเอกสารทางประวัติศาสตรอื่นๆ ของอาณาจักร

ลานนา
เมื่อยอนกลับไปพิจารณาถึงพัฒนาการของอาณาจักรลานนาตลอดระยะเวลา ๗ ศตวรรษที่ผานมา
เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๒ หรือ ๑๓ เมื่ออาณาจักรนานเจาลมสลายโดยกองทัพของกุบไล
ขาน ภูมิภาคในลุมแมนํ้าโขงตอนกลาง ซึ่งเปนบริเวณตัง้ แตแมน้ําพรหมบุตร ติดกับพรมแดน
พมาจนถึงบริเวณแมน้ําโขง ไดกลายเปนศูนยกลางในการพัฒนาของรัฐไทอิสระตางๆ โดย
อาจจะมีรัฐบางรัฐถูกผนวกเขาไปอยูในดินแดนของพมาปจจุบัน อยางเชนรัฐไทยใหญ ที่มีเชียง
ตุงเปนศูนยกลาง และมีรัฐอีกจํานวนหนึ่งอยูในบริเวณลุมแมน้ําโขง ไดแกสิบสองปนนา และสิบ
สองจุไท ที่อยูใ นมณฑลยูนนานทางตอนใตของจีน รวมทั้งรัฐไทอื่นๆ ที่อยูทางตอนเหนือของ
เวียดนาม รัฐตางๆ เหลานี้ตางมีตํานานทางประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยขุนเจือง ขุนบรม ปูเจาลาว
จก จนถึงสมัยสรางเมืองเชียงแสน เชียงราย จนกระทั่งยายเมืองหลวงจากเชียงรายมายังเชียงใหม
จนถึงรัชสมัยของพระเจาติโลกราช ที่ไดทรงสรางความเจริญรุงเรือง และความเปนปกแผนใหกับ
อาณาจักรลานนา ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๕-๑๖
หลังจากนัน้ ก็เปนยุคที่อาณาจักรลานนาเริม่ เสื่อม เชียงใหมตกไปอยูภายใตการปกครองของพมา
รวม ๒๐๐ ป และตอมาในสมัยที่กองทัพพมาถูกขับออกไปจากดินแดนของภาคเหนือในสมัยของ
พระเจาตาก เชียงใหมเองก็แทบจะกลายเปนเมืองราง จนตอง "เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง" สราง
เมืองใหกลับคืนสูสภาพเดิมโดยพระเจากาวีละ
จนกระทั่งถึงชวงที่สําคัญยิ่งทางประวัติศาสตร เมื่อฝรั่งเศสเริ่มขยายอํานาจเขามาในอินโดจีน
และขณะเดียวกันอังกฤษก็ขยายอํานาจเขามาทางแหลมมลายูไปจนถึงพมา ดินแดนตางๆ ที่
รวมกันเปนรัฐไทอยางหลวมๆ ในบริเวณตอนกลางของลุมแมน้ําโขง รวมทั้งรัฐไททีอ่ ยูทางตอน
เหนือของเวียดนาม ก็ถูกขีดเสนแบงใหอยูภ ายในเขตอิทธิพลของฝรั่งเศส สวนบริเวณรัฐฉาน
แถบลุมแมน้ําสาละวิน ก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของอังกฤษ ที่ขยายอํานาจเขามาในพมา และ
ทายที่สุดหัวเมืองตางๆ ที่เคยเปนดินแดนของอาณาจักรลานนา อันเปนผลความพยายามของ
รัชกาลที่ ๕ ที่จะสรางความเปนปกแผนใหแกประเทศ เพื่อปองกันการขยายอิทธิพลของ
มหาอํานาจอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศส ก็ถูกบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยาม

เทาที่กลาวมาขางตนอยางรวบรัด เปนความพยายามทีจ่ ะเสนอโฉมหนาประวัติศาสตรของลานนา
ที่ไดคลี่คลายมาตลอดระยะเวลากวา ๗๐๐ ป แตภาพทีเ่ รามีอยูในใจ หรือในความเปนจริง ภาพที่
เราสรางขึ้นมา เกี่ยวกับประวัติศาสตรลานนา ดูเหมือนกับวาเหตุการณตางๆ จํานวนมหาศาลที่
อุบัติขึ้นในอดีตนั้น เปนพัฒนาการที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน ที่เปนแนวทางเดียวหรือมี
ลักษณะเปนเสนตรง (Linear Development) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เราพยายามที่จะคนหาสิ่งที่
เรียกวา "ตัวตนทางประวัตศิ าสตร" โดยการนําเอาเหตุการณตางๆ ที่แมวาจะเกิดในกาลเวลา
สถานที่ และบนพื้นฐานความคิดที่แตกตางกัน มาปะติดปะตอ ตัดแตง และทําใหเปนตัวตนหรือ
ภาพที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ในความเปนจริง ถาเรามาคิดทบทวนดูแลว จะเห็นไดวาตํานานปรัมปรา หรือเรื่องราวตางๆ ใน
อดีต อยางเชน อาณาจักรนานเจาก็ดี ตํานานสุวรรณคําแดง ตํานานสิงหนวัติกุมาร สุวรรณโคมคํา
โยนก เชียงแสนเงินยาง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับดินแดนในภาคเหนือจํานวนมาก เปนสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาค และกาลเวลาที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง และเมื่อไดเกิดขึ้นแลวก็คลี่คลายไปโดยตัวของมัน
เอง หรืออาจจะจบลงอยางกะทันหัน และเหตุการณทเี่ กิดขึ้นใหมก็อาจจะมีหรือไมมีความ
เกี่ยวพัน หรือตอเนื่องกับอุบตั ิการณที่เกิดขึน้ กอนหนานัน้ ก็ได ดังจะเห็นไดวามีอยูบอ ยครั้งที่ใน
ตํานานไดกลาวถึงเมืองลม (น้ําทวม) เพราะผูคนไมอยูใ นศีลในธรรม [เพราะเอาปลาไหล (เอียน)
เผือก ซึ่งถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากิน หรือลูกตีพอแม ฯลฯ] แลวมีการสรางเมืองขึ้นมาใหม และก็
มักปรากฏบอยๆ เชนเดียวกัน ที่เมื่อมีการเปลี่ยนกษัตริยห รือราชวงศ ก็อาจจะเริ่มตนนับศักราช
ใหม หรือแมแตคิดระบบศักราชขึ้นมาใหม ยุคที่เพิ่งสิ้นสุดลงและที่เริ่มตนขึ้นมาใหมจึงขาดความ
ตอเนื่องกัน ทั้งในดานพื้นทีแ่ ละกาลเวลา
ที่สําคัญยิ่งไปกวานัน้ ความคิดเกี่ยวกับตัวตนทางการเมือง หรือที่เรียกวา "รัฐประศาสนโยบาย"
(Polity) ของแตละยุคแตละสมัย ก็อาจจะมีพื้นฐานทางความคิด และมีรูปลักษณที่แตกตางกันโดย
สิ้นเชิงกับตัวตนทางการเมืองที่เรียกวารัฐ (State) อยางที่เราเขาใจกันในปจจุบัน ดังจะเห็นไดวา
กอนที่อิทธิพลของอินเดียจะแพรขยายเขามาในบริเวณที่เปนภาคเหนือของประเทศไทย ตํานาน
สุวรรณคําแดงหรือตํานานเจาอินทขีล (ฉบับที่ คุณสงวน โชติสุขรัตน ปริวรรติ) ซึ่งเปนปรัมปรา
คติเกี่ยวกับกําเนิดของนครเชียงใหม ไดกลาวไววา

เริ่มแรกทีเดียวมีหมูอยู ๔ เหลา มีถิ่นที่อยูในบริเวณทิศเหนือ ตะวันออก ตะวันตก และทิศใต ที
แรกหมูทั้ง ๔ เหลาตางก็สามัคคีกลมเกลียวรักใคร มีการไปมาหาสูกันและกัน แตอยูมาวันหนึ่งก็
เกิดทะเลาะกัน จึงพากันแยกยายไปอยูในทิศของใครของมัน ตอมาหัวหนาหมูที่อยูทางทิศเหนือก็
ตาย แลวไปเกิดเปนพญา และครั้นเมื่อพญาผูนั้นตาย ก็ไดไปเกิดเปนเจาสุวรรณคําแดง ซึ่งเมื่อ
เติบโตเปนหนุม ใหญก็ไดขี่มา เที่ยวลาสัตวไปจนพบกวางทอง และไดตดิ ตามกวางไปจนพบ
ชัยภูมิ ที่ตอมาไดเลือกเปนทีต่ ั้งของนครพิงคหรือเชียงใหม
จากตํานานปรัมปราเรื่องนี้ ก็พออนุมานไดวาความคิดเกีย่ วกับการจัดองคกรทางพื้นที่ หรืออาณา
บริเวณ (Organization of Space) ของคนในเมืองเหนือสมัยนั้น หรือจินตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่
อาจารยธงชัย วินิจจะกุล๕ เรียกวา "รูปลักษณหรือกายภาพทางภูมิศาสตร" (Geo-body) ถือทิศทั้ง
สี่เปนหลัก คือ เหนือ ใต ตะวันออก และตะวันตก
การจัดพืน้ ที่โดยอาศัยทิศหลักทั้ง ๔ นี้ ตอมาอาจพัฒนาเปน ๘ โดยรวมทิศเฉียงทั้ง ๔ เขาไป (ซึ่ง
ถารวมศูนยกลางเขาไปดวย ก็จะเปน ๕ และ ๙ ตามลําดับ) หรืออาจแบงยอยออกไปเปน ๑๖
จนถึง ๓๒ การแบงหัวเมืองสําคัญออกไปตามทิศหลักทัง้ ๔ การจัดกองทัพ หรือการจัด
คณะกรรมการปกครองอยางในเมืองเหนือ เปน ขัน ๕ หรือขัน ๘ การจัดแผนผังเมืองโดยมีประตู
สําคัญทั้ง ๔ ทิศ ตลอดจนการวางแผนผังของพระราชวัง และวัดวาอาราม ก็อาจกลาวไดวาใช
เกณฑอยางเดียวกัน
อาจารยคายส (Charles F. Keyes) ไดเคยกลาวถึงความเชือ่ เกี่ยวกับการเดินทางธุดงคไปไหวพระ
ธาตุของคนในเมืองเหนือไววา พระธาตุที่สําคัญๆ ในภาคเหนือและหัวเมืองใกลเคียง จะตรงกับ
๑๒ ปนักษัตร โดยมีความเชือ่ วาใครเกิดปไหนก็จะตองเดินทางไปไหวพระธาตุประจําปเกิดของ
ตน ความคิดเรือ่ งพระธาตุดังกลาวก็อาจถือไดวาเปนความคิดของคนเมืองเหนือ เกี่ยวกับการจัด
องคกรทางพื้นที่หรืออาณาบริเวณทางศาสนา (Religious Space) ซึ่งบริเวณที่ตั้งของพระธาตุ
อาจจะอยูในพืน้ ที่หรือนอกพืน้ ที่ (การปกครอง) ของเมืองเหนือ เชน พระธาตุชเวดากองอยูใน
พมา หรือพระธาตุหลวงนครเวียงจัน อยูในประเทศลาว เปนตน ตํานานเรื่องพระ (พุทธ) เจาเลียบ
โลก ที่กลาวถึงบริเวณตางๆ ที่พระพุทธเจาเสด็จไปถึง ก็เปนความคิดในเรื่องการจัดองคกรทาง

พื้นที่ทางพุทธศาสนา (รวมทั้งการเมือง) ของคนในเมืองเหนือเชนเดียวกัน
เมื่อแนวความคิดเกี่ยวกับมัลดาละ (มณฑล) ซึ่งเปนคติของฮินดู-พุทธศาสนาฝายทิเบต (HinduTibetan Buddhism) แพรขยายเขามา รูปแบบของการจัดองคกร ของศูนยการเมืองในบริเวณ
ภาคพื้นทวีปเอเชียอาคเนย คือ สยาม พมา ลาว เขมร เวียดนาม ก็เปลีย่ นรูปลักษณไปเปนอยางที่
แทมไบอาฮ๖ เรียกวา "ระบบดาวบริวาร" (Galactic Polity) ซึ่งมีเมืองที่มอี ํานาจการปกครองเปน
ศูนยกลาง แวดลอมดวยเมืองบริวารจํานวนหนึ่ง ที่จัดโครงสรางการบริหารอยางเดียวกับ
ศูนยกลาง แตมีขนาดลดหลัน่ กันไปตามลําดับ เมืองที่เปนศูนยกลาง (เมืองราชธานี) จะมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนเจาเมืองบริวาร (เมืองลูกหลวงและเมืองพญามหานครตางๆ) ควบคุมการทหาร
และความสัมพันธกับตางประเทศของเมืองประเทศราช (ซึ่งเปนเมืองตางชาติตางภาษาอยูใน
บริเวณรอบนอก) สวนกิจการทางเศรษฐกิจและกิจการภายใน เนื่องจากระยะทางในแตละเมือง
อยูหางไกลและการคมนาคมไมสะดวก เมืองบริวารที่อยูห างออกไปจึงคอนขางจะเปนอิสระ
อํานาจและความสําคัญของเมืองตางๆ ในระบบนี้ จึงขึ้นอยูกับความใกลชิดของแตละเมืองกับ
ศูนยกลาง
เมืองศูนยกลางเปรียบเหมือนกับดาวหรือโคมไฟดวงใหญ ที่สองแสงกระจายไปโดยรอบ ใครอยู
ใกลก็จะไดรับแสงมาก และถาอยูหางออกไปก็จะไดรับแสงนอยลงตามลําดับ ศูนยกลางอํานาจ
จะขึ้นอยูกับแสนยานุภาพของกองทัพ และบุญบารมีของกษัตริยผูปกครอง เมื่อหมดอํานาจบุญ
บารมีก็เหมือนกับดาวอับแสง ศูนยกลางก็อาจจะยายไปอยูที่อื่น พรอมกับเมืองตางๆ ก็จะพากัน
ยายไปเกาะกลุม ใหม
ศูนยกลางของอํานาจในอาณาบริเวณทางสังคม (Social Space) ในประวัติศาสตรของเมืองเหนือ
กอนที่มหาอํานาจอาณานิคมตะวันตกจะขยายตัวเขามา และเมืองที่เคยอยูในอาณาจักรลานนาจะ
ถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยาม ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ ก็มีอยุธยา
สุโขทัย เชียงใหม ยางกุง เมาะตะมะ หลวงพระบาง เวียงจัน พนมเปญ และเว และอาจจะรวมถึง
ศูนยอํานาจของจีนดวย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา เมืองเหลานี้ตางก็ผลัดเปลี่ยนกันเปนศูนย
อํานาจ หรือเปนเมืองบริวาร แลวแตสถานการณของแตละยุคสมัยจะแปรเปลี่ยนไป เมื่อลัทธิ

อาณานิคมไดขยายอิทธิพลเขามา ความคิดอุดมการณ และรูปแบบการเมืองของดินแดนใน
บริเวณนี้จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
โดยสรุป ประเด็นที่ตองการเสนอในตอนนีก้ ็คือเหตุการณทางประวัติศาสตร และรูปแบบของ
ตัวตนทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางสังคม ของภูมิภาคตอนกลางของลุมแมน้ําโขง ลุมแมน้ํา
สาละวิน และดินแดนในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ตอ มาไดสถาปนาเปนอาณาจักรลานนา
ตามที่ปรากฏในตํานานประวัติศาสตรนั้น เปนเหตุการณที่เกิดในสถานที่ กาลเวลา และบน
พื้นฐานของกรอบความคิดที่แตกตางกันอยางมาก ไมไดมีความตอเนือ่ ง หรือมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แตนักประวัติศาสตรในความพยายามทีจ่ ะสรางประวัติศาสตรพัฒนาการของรัฐชาติ
ไดปรับเปลี่ยนตัดแตงอุบัตกิ ารณในอดีตตางๆ ใหเขามาอยูใ นพัฒนาการแนวเดียว หรือที่มี
ลักษณะเปนเสนตรง เพื่อใหสอดรับกับพัฒนาการของรัฐชาติ
ถาเราคํานึงถึงความจริงที่วา การเขียนประวัติศาสตรก็คือการเอาความคิดหรืออุดมการณปจจุบัน
ใสเขาไป หรือเขาไปมองอดีต ดังนั้นยิ่งเราพยายามหรือมีความคิดวาจะชําระประวัติศาสตรให
ถูกตองตรงกับความเปนจริง (ตามความคิดหรืออุดมการณของเรา) มากเทาใด ประวัติศาสตรที่
ถูกชําระหรือสรางขึ้นมาก็ยอมจะสะทอนความคิดและอุดมการณของเรามากขึ้นเทานัน้ ในแงนี้
การเขียนหรือสรางประวัติศาสตรจึงถือวาเปนความพยายามที่จะสรางภาพหรืออัตลักษณของ
ตัวเอง (Self-identification)
แตเนื่องจากเหตุการณในอดีต ดังจะเห็นไดจากกรณีของลานนา ขาดความตอเนื่องและเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในดานกาลเวลาและสถานที่ ดังนัน้ การมองหรือสรางประวัติศาสตร
ลานนาในระยะที่ผานมา จึงเปนอยางที่นกั มานุษยวิทยาผูสนใจประวัตศิ าสตรทานหนึ่ง เรียกวา
เปนการมองยอนกลับไปสูอดีต ในลักษณะที่เปนมายาคติ (Retrospective Illusion) มากกวาความ
เปนจริง๗
"คําเมือง"

กับอัตลักษณของคนเมือง
ภาษาถือวาเปนอัตลักษณทสี่ ําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่ชาวไทยเหนือมักจะใชกําหนดกลุมชาติพันธุของ
ตน "คนเมือง" มีภาษาพูดของตัวเอง เรียกวา "คําเมือง" และมี "ตัวเมือง" เปนภาษาเขียน ที่ทําให
แตกตางจากชาวไทยที่อยูในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เชน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต
เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องภาษา ริดชารด เดวิส นักมานุษยวิทยาชาวออสเตรเลียผูลวงลับไปแลว ที่
เคยเขามาศึกษาตํานานและพิธีกรรมของเมืองนาน ไดอาง ราอูล นาโรลล (Raoul Naroll) นัก
มานุษยวิทยา ผูเสนอวา ในการที่จะตัดสินวาภาษาใดเปนภาษาอิสระ (Language) หรือเปนเพียง
ภาษาถิ่นหรือภาษาพูด (Dialect) ของอีกภาษาหนึ่ง อาจทําไดโดยเลือกคําในภาษาพูด จากภาษาที่
ตองการจะศึกษาเปรียบเทียบมา ๒๐๐ คํา ตามมาตรฐานสวาเดสช (Standard Swadesh 200-word
List) ถาคําพองของภาษาพูดที่นํามาเปรียบเทียบ อยางนอย ๘๐% ออกเสียงคลายกัน ก็ถือไดวา
ภาษาทั้งสองเปนภาษาเดียวกัน ไมใชเปนเพียงภาษาพูดหรือภาษาถิ่นของอีกภาษาหนึ่ง
โดยอาศัยหลักการอยางเดียวกัน และโดยการเลือกคําจากภาษาพูดไทยกลาง และคําที่ใชพูดใน
เมืองนานปจจุบัน ตามเกณฑมาตรฐานสวาเดสช ริดชารด เดวิส ไดพบคําที่มีเสียงพองกันอยูเพียง
๖๖.๕% และยิง่ ถาเอาคําที่คนเฒาคนแกพูดกัน หรือคําที่ใชอยูในคัมภีรโบราณมาเปรียบเทียบดวย
แลว คําที่มีเสียงพองกันจะเหลือเพียง ๖๑% ดังนั้น ริดชารด เดวิส จึงสรุปวา ภาษาเหนือ หรือ "คํา
เมือง" เปนภาษาอิสระจากภาษาไทยกลาง หรืออาจกลาวไดวาคนเมืองมีภาษาที่เปนของตัวเอง๘
แตคนภายนอกสวนใหญ โดยเฉพาะชาวตะวันตก มักจะมองภาษาเหนือหรือคําเมืองวาเปนภาษา
ถิ่นของภาษาไทยกลาง เชนเดียวกับ "ภาษาลาว" ของชาวอีสาน หรือภาษา "ปกษใต" ของคนใน
ภาคใต
นักมานุษยวิทยาที่เขามาศึกษาในภาคเหนือ และตองการรูภาษาเหนือมักจะไดรับคําแนะนําให
เริ่มตนเรียนภาษาไทยกลางกอน แลวจึงคอยๆ ไปสรางความคุนเคยกับศัพทเฉพาะหรือสํานวน

พูดตางๆ จํานวนหนึ่ง ภายหลังเมื่อเขาไปในทองถิ่น แตหลายคนสารภาพวาเปนความเขาใจผิด
ทําใหตองเสียเวลายอนกลับมาเรียนคําเมืองใหมเกือบทั้งหมด ซึ่งนาจะไดเรียนภาษาเหนือเสีย
ตั้งแตแรก
ความเชื่อดังกลาวอาจจะเปนเพราะวา ในปจจุบันภาษาไทยกลางไดเพิ่มความสําคัญมากขึ้น ใน
ฐานะที่เปนภาษาทางราชการหรือภาษากลาง คนเมืองเองก็พูดภาษาไทยกลางมากขึ้น โดยการ
เรียนรูจากโรงเรียน และสื่อตางๆ
นอกจากนี้ในสมัยหนึ่งเรามักจะแยกกลุมชนเชื้อชาติตางๆ (ภายใตความคิดและอิทธิพลของ
นักภาษาศาสตร) โดยใชภาษาของคนสวนใหญในกลุมเปนหลัก แตภาษาเปนสิ่งที่สามารถหยิบ
ยืมแลกเปลีย่ นกันได และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นคนทีพ่ ูดภาษาเดียวกันอาจจะอยู
หรือไมอยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันก็ได อยางเชนกลุมชาติพันธุที่อพยพจากประเทศในอินโดจีน
เขาไปอยูในอเมริกาหลังสงครามเวียดนาม เชน มง ถิ่น ลาว เขมร และเวียดนาม เด็กรุน ใหมใน
ปจจุบัน ถาไดฟงสําเนียงพูด (ภาษาอเมริกัน) ดูการแตงตัว ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ก็จะเห็นได
วาคลายเด็กวัยรุนอเมริกัน แตกระนัน้ ในทางชาติพันธุ พวกเขาก็ยังถือตนวาเปนมง ถิ่น ลาว เขมร
และเวียดนาม ยังคงถือจารีตประเพณี ประกอบพิธีกรรม และมีการเฉลิมฉลองเทศกาลวันปใหม
และอื่นๆ อยูเหมือนเดิม
ในขณะเดียวกันก็มีกรณีของชนตางกลุม ที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน ซึง่ อาจจะมีภาษาแตกตาง
กัน แตในสวนรวมก็อาจถือเปนกลุมชาติพนั ธุเดียวกันได ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ อี. อาร.
ลีช นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ ที่เขาไปศึกษาในบริเวณที่สูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
พมา ที่เขาเรียกวา "บริเวณภูเขาของชนเผาคฉิ่น" (Kachin Hills Area)
ลีชไดพบวา กลุมชนตางๆ ที่อยูในบริเวณดังกลาว มีภาษาพูดหรือภาษาถิ่น (Dialects) ของตัวเอง
เปนจํานวนมาก นักภาษาศาสตรไดจัดแบงกลุมภาษาทีใ่ ชอยูในบริเวณนี้ (นอกจากกลุม ที่ใชภาษา
ไท) ออกไดเปน ๔ กลุมใหญๆ คือ ๑. จิงปอ (Jingphaw) คนที่อยูในกลุมภาษานี้ ยังแบงเปนกลุม
ยอยๆ ไดอกี ๖ กลุม โดยที่แตละกลุมตางมีภาษาที่สามารถพูดจาเขาใจกันไดกับกลุมอื่นๆ ๒. มารู

(Maru) เปนภาษาที่ใกลกับภาษาพมามากกวาภาษาจิงปอ ที่แบงออกเปนกลุมยอยไดอีก ๕ กลุม
และมีหลายพวกในกลุมนี้ทไี่ มสามารถพูดจาเขาใจกันและกันได ๓. นุง (Nung) แบงออกเปน
หลายกลุมภาษาที่แตกตางกัน และไมสามารถพูดจาเขาใจกันไดเลย ภาษานุงใกลกับภาษาทิเบต
มากกวาภาษาจิงปอ และภาษานุงทางตอนใตมีความใกลชิดกับภาษามารูตอนเหนือ และ ๔. ลีซู
(Lisu) แบงออกเปนกลุมภาษาทองถิ่นที่แตกตางกันจํานวนมาก ภาษาลีซูแตกตางอยางมากกับ
ภาษาจิงปอและมารู อีกทั้งยังใชหลักไวยากรณแบบพมา กลุมที่พูดภาษาลีซูถือวาเปนกลุมชาย
ขอบ
โดยสรุปแลว ลีชไดพบวาในบริเวณภูเขาของชนเผาคฉิ่น ทั้งๆ ที่ในบริเวณดังกลาวนี้มีการแบง
ออกไปเปนกลุมภาษาที่หลากหลาย และในแตละกลุมตางก็มีภาษาพูดของตัวเอง แตในทางชาติ
พันธุกลุมชนตางๆ ก็วาเปน "คฉิ่น" ดวยกัน๙
จากการศึกษาของลีชไดแสดงใหเห็นวา ภาษามิใชอัตลักษณที่สําคัญเพียงอยางเดียว ที่จะใชใน
การกําหนดลักษณะทางชาติพันธุ คงจะตองมีองคประกอบอยางอื่นดวย และคนที่ไมไดพูดภาษา
เดียวกัน ก็อาจถือวาอยูในกลุม ชาติพันธุเดียวกันได
สําหรับสถานการณของประเทศไทย เดวิด แบรดลีย นักมานุษยวิทยาภาษาศาสตร ไดพบวา ใน
บริเวณที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย เรามักจะพบกลุมชาติพันธุตางๆ รวมกันอยู โดยมีกลุมๆ
หนึ่งที่มีอิทธิพลครอบงํา ทางภาษาและวัฒนธรรม (อาจจะเปนกลุมไทยเหนือหรือไทยกลาง) เปน
ศูนยกลาง ในแตละกลุมชาติพันธุยอย ก็จะมีการกําหนดอัตลักษณของตัวเอง โดยที่ภายในแตละ
กลุมยอยก็จะมีการแบงบูรณาการทางสังคม ออกเปนระดับตางๆ เชน สกุล (Lineages) สกุลวงศ
(Clans) ชาติกุล (Tribes) และหนวยที่อยูเหนือขึ้นไป เชน ประชาชาติ (Nation) เปนตน ดังนั้น
ปุถุชนคนหนึ่งก็อาจจะเปนสมาชิกในแตละระดับของระบบลําดับชั้นสังคมที่ซับซอน (Complex
Hierarchy) นั้น กลาวคือคนๆ หนึ่งอาจจะเปนสมาชิกของแซหรือสกุล หรือสกุลวงศ หรือชาติกุล
หรือแมแตประชาชาติหนึ่งไดในระยะเวลาหนึ่ง และดวยจุดมุงหมายที่แตกตางกัน๑๐
ในกระบวนการสูญเสียวัฒนธรรม (Deculturation) และผสมผสานทางวัฒนธรรม (Assimilation)

ของกลุมชาติพันธุยอยตางๆ สิ่งที่ไมถือวามีความสําคัญเปนพื้นฐาน หรือไมไดมีการนิยามไว
ชัดเจน ก็จะถูกแทนทีก่ อน อยางระบบเศรษฐกิจ ก็อาจจะถูกบูรณาการเขากับระบบเศรษฐกิจของ
ศูนยกลาง ลําดับชั้นทางการเมืองตามประเพณี อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนา ไดแกการถือผีบรรพบุรุษและภูติผีตางๆ ก็อาจจะถูกศาสนาของศูนยกลาง (เชนพุทธ
ศาสนา) เขามาแทนที่ โครงสรางความสัมพันธทางสังคม เชนการแตงงาน การเลือกทีอ่ ยูอาศัย
หลังการแตงงาน ก็จะถูกครอบงําดวยอิทธิพลของแบบแผนวัฒนธรรมของศูนยกลาง
เมื่อมาถึงจุดนี้ ภาษาของกลุมชาติพันธุยอยก็ยอมจะตกอยูภ ายใตอิทธิพลของศูนยกลาง
เชนเดียวกัน เริ่มดวยการทวมทนของถอยคําและศัพทตางๆ ที่หยิบยืมมาใช และในการ
แลกเปลี่ยนอางอิงกันและกัน ระหวางกลุม ทองถิ่นกับศูนยกลาง การเปลี่ยนแปลงในรูปของเสียง
จะเกิดขึ้นกอน ตามมาดวยการเปลี่ยนลําดับของคํา และความหมายของประเภทตางๆ เขาไปสู
ภาษาของศูนยกลาง หลังจากนั้นก็เปนไปไดวา แมวากลุมชาติพันธุยอยจะยังพูดภาษาของตนอยู
แตชื่อของกลุมอาจจะเปลีย่ นไป เชน คนแมว เยา ลีซู และอักขา อาจถูกเรียกรวมๆ วา "ชาวเขา"
หรือ "ชาวไทยภูเขา" หรือคนเมืองเหนือ ที่เคยเรียกตัวเองวา "คนเมือง" ก็อาจจะกลายเปน "ชาว
ไทยเหนือ" หรือแมแต "ชาวลานนา" อยางในปจจุบนั และในที่สุดภาษาถิ่นก็จะไมมีผูใช เด็กรุน
หลังอาจจะยังคงสํานึกในภาษาที่สืบทอดมาแตโบราณ แตก็อาจจะไมรสู ึกภูมิใจ หรืออาจปฏิเสธ
ไมยอมรับ และในที่สุดก็จะสูญหายไปจากความทรงจํา หรืออาจเพียงหลงเหลืออยูในความทรง
จําวา สมัยหนึง่ คนในเมืองเหนือเคยมีภาษาพูดที่เรียกวา "คําเมือง" และมีภาษาเขียนเปน "ตัว
เมือง"
"วิถีชีวิต" หรือ "วัฒนธรรม"
ของคนเมือง
ในบรรดาอัตลักษณสําคัญ ที่คนเมืองเหนือใชกําหนดลักษณะทางชาติพันธุ ก็มีจารีตประเพณี
หรือ "วิถีชีวิต" ที่เรียกรวมๆ วา "วัฒนธรรม" ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งรวมกัน แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมดังกลาว อาจจะเปนเรื่องอาหารการกิน เปนตนวา ขาวเหนียว แกงฮังเล

แกงแค น้ําพริกหนุม และน้ําพริกออง หรือเรื่องเสื้อผาเครื่องนุงหม อยางเชน การนุงซิ่นฝายและ
ไหมของสุภาพสตรี การสวมเตี่ยวสะดอและเสื้อมอฮอมของสุภาพบุรุษ การที่ผูชายเมืองเหนือ
สมัยกอนนิยมสักหมึกตั้งแตขอเทาขึ้นมาถึงบั้นเอว ประเพณีการทําบุญกวยสลากหรือสลากภัต
ประเพณีรดน้ําดําหัวผูเฒาผูใ หญในงานสงกรานต รวมทั้งรูปแบบสถาปตยกรรม เชน ในการ
สรางเรือนทรงไทยเหนือ อยางที่รูจักกันวา "เรือนลานนา" เปนตน
แตการมีสวนรวมในวิถีชีวิต ระบบคุณคา ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ที่รวมเรียกวา
"วัฒนธรรม" ของกลุมชาติพันธุนั้น ในทางมานุษยวิทยาถือวาเปนสิ่งที่เกิดตามมาหรือเปน
ผลกระทบ (Implications) ของการปรับตัวทางวัฒนธรรม มากกวาจะเปนลักษณะมูลฐาน
(Primacy) หรือลักษณะสําคัญที่จะใชนิยาม (Definitional Characteristics) องคกรของกลุมชาติ
พันธุ
นักมานุษยวิทยา อยางเฟรดริก บาธ๑๑ ไดชี้ใหเห็นวา ถาถือกลุมชาติพันธุเปนหนวยที่ยึดถือ
วัฒนธรรม (CULTURAL BEARING UNITS) จะทําใหเราตองอาศัยรูปลักษณะภายนอกของ
วัฒนธรรม เปนสิ่งที่ใชกําหนดและแยกความแตกตางทางชาติพันธุ อันจะทําใหเกิดความสําคัญ
ผิด ๒ ประการ
ประการแรก ถาเราเนนความสําคัญของหนวยที่ยึดถือวัฒนธรรม จะทําใหการจําแนกบุคคลหรือ
กลุมทองถิ่น ที่เปนสมาชิกของกลุมชาติพนั ธุ ตองอาศัยลักษณะภายนอกของวัฒนธรรม
(CULTURAL TRAITS) จากการสังเกตการณในอาณาเขตวัฒนธรรมหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงเกณฑ
ที่ใชกําหนด และความรูสึกนึกคิดของคนภายในกลุม เมื่อเปนดังนัน้ ความแตกตางระหวางกลุมก็
จะกลายเปนรายการของความแตกตาง (TRAIT INVENTORIES) อยางเชน ลักษณะของทรงผม
เครื่องแตงกาย การสรางบานเรือน ซึ่งเปนลักษณะที่ปรากฏภายนอก และการวิเคราะหเองก็จะ
กลายเปนการวิเคราะหทางวัฒนธรรม (CULTURAL ANALYSIS) แทนที่จะเปนองคกรของกลุม
ชาติพันธุ (ETHNIC ORGANIZATION) เปนตนวา กลุมชาติพันธุนั้นมีระบบความสัมพันธที่
เสมอภาคเทาเทียมกัน หรือมีการแบงชั้นสังคม นอกจากนี้ความสัมพันธุระหวางกลุม ที่มีลักษณะ
เปนพลวัต ก็จะไดรับการพิจารณาในแงที่เปนการผสมผสานทางวัฒนธรรม

(ACCULTURATION) ซึ่งเปนแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยา ที่เคยใชอยูในสมัยอาณานิคม เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลการติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรม ระหวางชาวตะวันตกกับกลุมชนพื้นเมือง ซึ่งใน
ปจจุบันพนสมัยไปแลว
ประการที่สอง รูปลักษณวัฒนธรรมที่ปรากฏใหเห็นภายนอก อาจถือไดวาเปนผลของการปรับตัว
ทางนิเวศวิทยา (ECOLOGICAL EFFECTS) ของกลุม ตอสภาพแวดลอมภายนอก อยางเชนใน
เรื่องอาหารการกินของชนกลุมหนึ่ง ก็อาจจะสะทอนใหเห็นถึงพืชพันธุธ ัญญาหาร ตลอดจนสัตว
สิ่งที่มีชีวิต ที่เลี้ยงหรือปลูกหรือสามารถจะหาไดในบริเวณที่อยูอาศัยของชนกลุมนัน้ อยาง
ปจจุบันในภาคเหนือ พืชเมืองหนาว เชน กะหล่ําปลี แครรอต มันฝรั่งและอื่นๆ ไดรบั การแนะนํา
เขาไป และปลูกเปนพืชเศรษฐกิจของกลุมชาติพันธุ ทั้งที่อยูในบริเวณพืน้ ราบและบนภูเขา วัสดุที่
ใชในการปรุงอาหาร ตลอดจนรูปแบบของอาหารการกินก็เปลี่ยนไป อาหารประเภทโปรตีน
อยางเชน เนื้อ นม และปลา ก็มีเพิ่มมากขึน้ จากที่เคยไดรบั โปรตีนจากพืชผักเปนสวนใหญ
การปลูกบานเรือนก็เชนเดียวกัน วัสดุที่ใชซึ่งเดิมเปนสิ่งที่หาไดในบริเวณนั้น อยางเชนบานของ
ชาวเขาในจังหวัดภาคเหนือ สมัยหนึ่งอาจจะใชไมไผและไมจริงเปนวัสดุกอสรางและ
สวนประกอบที่สําคัญ แตตอมาเมื่อปาไผและตนไมใหญหมดไป ประกอบกับไดเรียนรูเทคนิค
ในการนําดินมาทําเปนบล็อกเพื่อใชทําผนังบาน จากชนกลุมอื่น (เชน ชาวยูนนาน ที่อพยพมาจาก
ตอนใตของจีน) ชาวเขาในบริเวณจังหวัดเชียงรายไดเริม่ หันมาสรางกําแพงบานดวยดิน หรือไมก็
ใชวัสดุกอสรางที่หาซื้อไดจากในเมือง เชน ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง และสังกะสีมุงหลังคา
รูปลักษณของบานเรือนตามจารีตดั้งเดิม จากบานชั้นเดียวที่ปลูกติดกับพื้นดิน หรือใตถุนสูง ก็
เปลี่ยนมาเปนบานสองชั้น เชนเดียวกับชาวไทยที่อยูบนพื้นราบหรือในเมือง
ในเรื่องเสื้อผาเครื่องนุงหมก็เชนเดียวกัน ดายหรือไหมทีใ่ ชทอผา ที่เคยผลิตเองจากฝายหรือปอที่
ปลูกในไร ก็สามารถที่จะซื้อหามาไดจากตลาด รวมทั้งเสื้อผาสําเร็จรูปแบบคนเมือง เราจะเห็นได
วาในปจจุบันเสื้อผาและการแตงกายของกลุมชาติพันธุในภาคเหนือไดเปลี่ยนรูปแบบ และมี
ความแตกตางจากที่เคยเปนอยูเมื่อไมกี่ทศวรรษที่ผานมาเปนอยางมาก วิถีชีวิตความเปนอยู
ตลอดจนจารีตประเพณีอนื่ ๆ ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกเชนเดียวกัน
ดังนั้น เราจะพบวากลุมชาติพันธุที่ยึดถือวัฒนธรรมหนึ่ง มีระบบคานิยมและความคิดตางๆ ที่
เหมือนกัน ก็อาจจะมีวิถีการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมที่ยอมรับเปนสถาบันที่แตกตางกัน และ
ถาตองเผชิญกับโอกาสที่เปดใหในสภาพแวดลอมตางกัน และในทํานองเดียวกัน กลุมชาติพันธุที่
แพรหลายกระจายอยูใ นอาณาบริเวณที่มีสภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยาตางกัน อาจจะมีรูปแบบ
พฤติกรรมที่เปนสถาบันที่ไมแตกตางกัน ก็อาจเปนได ดังนั้นจึงไมเปนการเพียงพอในการ
กําหนดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ที่จะยึดถือรูปลักษณภายนอกวาเปน
สวนประกอบที่สําคัญทางวัฒนธรรม เนื่องจากรูปลักษณภายนอกตางๆ ดังกลาว เปนผลของการ
ปรับตัวทางนิเวศวิทยา เทาๆ กับที่เปนการถายทอดทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันเราก็ไมอาจจะ
กลาวไดวา ความแตกตางที่ปรากฏอยูในกลุมชาติพันธุหนึง่ จะเปนตัวกําหนดเบื้องตนที่จะ
กอใหเกิดการแบงแยกออกเปนกลุมยอยๆ หรือมีการขยายกลุมเพิ่มขึ้น เพราะจากหลักฐานที่มีอยู
กลุมชาติพันธุท ี่มีองคกรทางเศรษฐกิจในระดับงายๆ ที่มีอยูในบริเวณนิเวศวิทยาทีแ่ ตกตางกัน
(ECOLOGICAL NICHES) จํานวนหนึ่ง ก็สามารถที่จะดํารงความเปนเอกภาพทางวัฒนธรรมไว
ไดตลอดระยะเวลาที่ยาวนานระยะหนึ่ง๑๒
ที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา เราไมควรจะมีความสับสน ระหวางผลกระทบดาน
สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา และผลกระทบของจารีตประเพณีตอวัฒนธรรม
ในการศึกษาวิเคราะห และกําหนดความแตกตางของกลุมชาติพันธุ จําเปนที่เราจะตองแยก
ผลกระทบทั้งสองประเภทออกจากกันอยางชัดเจน และมุง ที่จะทําการวิเคราะหองคการทางสังคม
ยิ่งกวาวัฒนธรรม
หนวยและพรมแดน
ทางชาติพันธุ

การกําหนดหนวยชาติพันธุ (ETHNIC UNIT) และการอธิบายวาหนวยชาติพันธุหนึ่งจะสามารถ
ดํารงอยูไดอยางไร เปนประเด็นปญหาที่สาํ คัญในหมูนกั มานุษยวิทยารวมทั้งนักสังคมศาสตร
อื่นๆ แตกระนัน้ ก็ยังไมมีความเห็นลงรอยกัน เกี่ยวกับเกณฑที่จะใชกําหนดหนวยชาติพันธุ
ปญหาและความสับสนที่เกิดขึ้น ในความพยายามดังกลาว เปนผลมาจากการที่นักมานุษยวิทยา
ขาดความชัดเจนเกีย่ วกับเกณฑตางๆ ที่จะใชเปนตัวกําหนดตัวตนทางสังคม อยางเชน กลุมชน
(PEOPLES) เผาพันธุ (TRIBES) สังคม (SOCIETY) และวัฒนธรรม (CULTURE)
ราอูล นาโรลล นักมานุษยวิทยาที่ไดกลาวนามมาแลว ไดเสนอเกณฑกําหนดหนวยชาติพันธุ ที่
สําคัญ ๖ ประการ ไดแก การกระจายของลักษณะวัฒนธรรมที่สําคัญ ความใกลชิดทางอาณาเขต
องคกรทางการเมือง ภาษา การปรับตัวทางนิเวศน และโครงสรางชุมชนทองถิ่น๑๓
ไมเคิล มอรมัน นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน ที่เคยเขามาศึกษาหมูบานชาวไทลื้อ ที่อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ไดโตแยงวา เกณฑตางๆ ทีน่ าโรลลเสนอ ก็คือเกณฑกําหนดหนวยชาติพันธุ ใน
ฐานะที่เปนหนวยยึดถือวัฒนธรรม ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน ที่เขาเห็นวามีขอจํากัดสําคัญ ๓
ประการ คือ ๑. เนื่องจากตัวกําหนด อยางเชน ภาษา วัฒนธรรม และองคกรทางการเมือง ขาด
สหสัมพันธตอกันอยางสมบูรณ กลาวคือหนวยตางๆ ที่กําหนดโดยเกณฑหนึ่ง อาจจะไมสอดรับ
กับหนวยทีก่ ําหนดโดยเกณฑอีกอยางหนึง่ ๒. ถาคําวา "วัฒนธรรม"
ถูกใชโดยหมายถึงแบบแผน แผนการ หรือโครงราง ของการดําเนินชีวติ แลว หนวยทีเ่ กิดจากการ
รวมของตัวกําหนดดังกลาว รวมทั้งตัวกําหนดอื่นๆ ที่นาโรลลเสนอ ก็อาจถือไดวาเปนหนวยที่
ยึดถือวัฒนธรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในภาวการณและระยะเวลาหนึ่ง และ ๓. เนื่องจากเปนการ
ยากที่จะใชภาษา วัฒนธรรม องคกรทางการเมือง สังคม หรือระบบเศรษฐกิจ กําหนดขอบเขต
ตัวตนทางชาติพันธุไดอยางชัดเจน ตามเหตุผลตางๆ ที่กลาวมาแลว มอรมันจึงเห็นวาการกําหนด
หนวยชาติพนั ธุเปนปญหาของทุกภูมภิ าคในโลก ที่เราไมสามารถใชลักษณะทางวัตถุวิสัยหรือที่
เปนรูปธรรม อยางเชน ภาษา และแบบแผนการดําเนินชีวิต กําหนดวาหนวยชาติพนั ธุหนึ่ง
เริ่มตนตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหน๑๔

เนื่องจากเปนการยากลําบากในการที่จะแบงกลุมวัฒนธรรมตางๆ ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกันได
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม นักวิชาการบางคนจึงตองอาศัยลักษณะสําคัญ (TRAITS) และ
สถาบันตางๆ จํานวนหนึ่ง ทีด่ ูเหมือนจะมีความสําคัญ ไมวาในทางทฤษฎี หรือที่สถาบันในสังคม
ตองพึ่งพาอาศัย หรือไมก็อาจจะเปนลักษณะสําคัญ ที่หนวยวัฒนธรรมนั้นใชกําหนดตนเอง หรือ
ถูกกําหนดโดยกลุมเพื่อนบาน เปนเกณฑในการแบง
ในปจจุบนั การศึกษาวิเคราะหตางวัฒนธรรม หนวยที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบ มักจะเปน
หนวยสังคม มากกวาวัฒนธรรม นักมานุษยวิทยาอาจจะใชเกณฑ อยางเชน "การสิ้นสุดของ
ลักษณะการพึง่ พาอาศัย" (DISCONTINUITIES OF DEPENDENCY) เปนเครื่องชวยในการแบง
หนวยสังคม แตก็ชวยไดไมมากนัก ในการที่จะกําหนดวา ระบบการเมือง เขตแดน วัฒนธรรม
และภาษา ของหนวยหนึ่งสิ้นสุด และเริ่มตนใหมตรงไหน นอกจากนี้เราจะไมพบตัวตนทาง
สังคมใดที่ "มีความสมบูรณในตัวเอง"
จากการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ในบริเวณแผนดินใหญของเอเชียอาคเนย ซึ่งเปนบริบทของ
ดินแดนในภาคเหนือของประเทศไทย พบวากลุมชนที่มวี ัฒนธรรมหลากหลาย อาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมทางนิเวศน ทั้งที่คลายคลึงกันและแตกตางกันอยางมาก ตางก็มีรูปแบบการพึ่งพา
อาศัยกันและกัน ในลักษณะที่ไมสามารถจะแยกเปนอิสระจากกันไดอยางชัดเจน๑๕
จากความเปนจริงดังกลาว ในการศึกษาชาวไทลื้อในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไมเคิล มอรมัน
ไดพบวา การที่จะกําหนดอัตลักษณของ "ความเปนไทลือ้ " หรือการที่จะกลาววา ชาวไทลื้อ "มี
ตัวตน" และการที่จะเขาใจวากลุมชาติพันธุลื้อในประเทศไทยปจจุบันสามารถดํารงอยูไดอยางไร
จะไมสามารถทําได ถาแยกพิจารณาชาวไทลื้อวา เปนเผาพันธุอิสระจากชาวไทยเหนือ และกลุม
ชาติพันธุอื่นๆ ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความเปนชาวไทลื้อจะตอง
พิจารณาในบริบทของสังคมสวนรวม (LARGER SOCIAL SYSTEM) ที่มีกลุมชาติพันธุอื่นๆ
รวมอยูดว ย มอรมันไดอางคําของ อาร. เอฟ. เมอรฟ ที่กลาววา "ความเปนสมาชิกภาพของกลุม
ความรวมมือ (ใดๆ ก็ตาม) ขึน้ อยูกับเกณฑกําหนด ผูที่ไมใชสมาชิกของกลุม (THE
EXCLUDED) อันเปนความรูสึกเกี่ยวกับความเปนคนอืน่ (OTHERNESS)...เปนสิ่งสําคัญ ที่ใช

ในการนิยาม กําหนด และธํารงไวซึ่งพรมแดนของหนวยสังคม" ๑๖
กลาวอีกอยางหนึ่ง การที่จะถือวาปุถุชนคนหนึ่งเปนสมาชิกของสังคมหนึ่ง ก็โดยที่เขาไมไดเปน
สมาชิกของสังคมอื่น ในการกําหนดตัวตนทางชาติพันธุ ปุถุชนจะกําหนดวาตัวเองแตกตางจาก
คนอื่นอยางไร
มีใครบางที่ถือไดวาเปนสมาชิกของกลุม และใครบางที่ไมใชสมาชิกของกลุม ซึ่งก็เทากับเปน
การกําหนดสิ่งที่เรียกวา "พรมแดนทางชาติพันธุ" (ETHNIC BOUNDARIES) ของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ ที่เขามามีปฏิสัมพันธกันนั่นเอง
ดังนั้นถาจะพิจารณาในแงของความสัมพันธกับระบบชาติพันธุสวนรวม ก็อาจกลาวไดวาชาว
ไทยเหนือหรือคนเมือง เปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุไท (TAI ETHNIC GROUPS) ซึ่งรวมกัน
เปนตระกูลวัฒนธรรมและภาษา ที่มีขนาดใหญที่สุดในพื้นทวีปเอเชียอาคเนย มีถิ่นที่อยูใน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่สําคัญก็คือ เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย แพร
และนาน และมีประชากรประมาณ ๓.๕ ลานคน๑๗
ชาวไทยเหนือเรียกตัวเองวา "คนเมือง" ซึ่งหมายถึงกลุมชนที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณ หรือตัวตน
ทางประวัติศาสตรและการเมือง ที่เรียกวา "เมือง" ที่มีเชียงใหมเปนศูนยกลาง
ในอดีตชาวไทยเหนือถูกเรียกวา "ลาว" โดยกลุมผูบริหารในกรุงเทพฯ และโดยนักเดินทาง
ชาวตะวันตก ซึ่งอาจจะเปนการสะทอนถึงความคลายคลึงกันทางภาษาและวัฒนธรรม ระหวาง
ชาวไทยเหนือกับชาวลาวในประเทศลาว อยางไรก็ตาม ชาวไทยเหนือก็ไมเรียกตัวเองวา "ลาว"
หรือชอบใหใครมาเรียกพวกเขาวา "ลาว" ชาวไทยเหนือถือวาชาวลาวเปนกลุมชนทีม่ ีลักษณะ
คลายคลึงกับพวกเขา แตมวี ฒ
ั นธรรมแตกตางกัน ชาวไทยเหนือเรียกตัวเองวา "คนเมือง" ใชภาษา
พูดที่เรียกวา "คําเมือง" และมีภาษาเขียนเรียกวา "ตัวเมือง" ซึ่งแตกตางจากชาวลาว
เราจะพบวากลุมชนที่พูดภาษาตระกูลไท มีถิ่นที่อยูอาศัยอยูในอาณาบริเวณตั้งแตมณฑลอัสสัม

จนถึงตังเกีย๋ และมณฑลยูนนานจนถึงบริเวณตอนเหนือของแหลมมลายู
เมื่อพูดถึง "ชาวไทย" (THAI) เรามักจะหมายถึงกลุมชนที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทยปจจุบัน
ขณะที่ "ชาวไท" (TAI) เปนกลุมชนที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในเมืองตางๆ ที่มีความเกีย่ วพันกันทาง
วัฒนธรรม ภายนอกราชอาณาจักรไทย ที่สาํ คัญไดแก ลาว ฉาน (ไทยใหญ) ลื้อ เขิน และพวน
รวมทั้งชาวไทยเหนือหรือคนเมืองดวย
คําวา "ชาวไทย" หรือ "คนไทย" มีความหมายในความสัมพันธกับคนเมืองและเมือง เปน ๒ นัยที่
สําคัญ คือ ประการแรก หมายถึงประชากรที่เปนสวนหนึง่ ของรัฐประชาชาติไทย (THAI
NATION-STATE) ซึ่งเมืองของชาวไทยเหนือหรือคนเมืองก็เปนสวนหนึ่งในพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรและการเมือง และประการที่สอง คนเมืองใชคําวา "คนไทย" (หรือ "คนใต") โดย
หมายถึง "ชาวสยาม" (SIAMESE) ซึ่งเปนกลุมชาติพันธุที่มีอิทธิพลครอบงําทางการเมืองและ
วัฒนธรรม ที่สวนใหญมีถิ่นที่อยูอาศัยในบริเวณภาคกลางและภาคใตของประเทศ
ในสมัยตอมาชาวไทยเหนือถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมชาติไทย (NATIONAL
THAI CULTURE) ลักษณะความเปนไทยเหนือก็คอยๆ ถูกแทนที่ดว ยความเปนไทยของภาค
กลางและใต
กลุมคนไทยเปนกลุมชนใหญที่สุด ที่อยูในภาคกลางและภาคใต รองลงมาก็เปนคนลาว ที่อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศลาว ดังนั้นเมื่อพูดถึง "ลาว" จึง
หมายถึงประชากรที่อยูใน ๒ ประเทศ คือประเทศไทยและประเทศลาว ดังนั้น "คนไทย" จึงมิได
หมายถึงประชากรทั้งประเทศ แตหมายถึงกลุมชาติพันธุห นึ่ง คือ "ชาวสยาม" ที่มีถิ่นที่อยูในภาค
กลางและภาคใตของประเทศไทย
การศึกษาชุมชนชาวไทยในภาคกลาง ของนักมานุษยวิทยาในระยะที่ผานมา ที่เคยอางวาเปน
การศึกษาสังเกตการณของพฤติกรรมที่เปนตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ โดยที่มองขาม
ทรัพยากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในภูมภิ าคตางๆ ของประเทศ ในความเปนจริง

อาจกลาวไดวา เปนเพียงการศึกษาแบบแผนพฤติกรรมของชุมชนชาว "สยาม" เทานั้น
"คนเมือง"
ชื่อเรียกชนชาติหรือกลุมชาติพันธุ
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน การที่จะนิยามหรือถือวากลุมชาติพันธุใดวามีตวั ตนหรือไมอยางไร
นั้น จะตองพิจารณาโดยเกี่ยวพันกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ที่รวมกันอยูในระบบความสัมพันธุ
เดียวกัน
ในการกําหนดกลุมชาติพันธุน ั้น ชนกลุมหนึ่งจะนิยามตนเองวาแตกตางจากคนกลุมอืน่ ๆ อยางไร
โดยอาศัยตัวกําหนดหรืออัตลักษณตางๆ ทีม่ ีอยูรวมกันจํานวนหนึ่ง เปนตนวา กําเนิดหรือตํานาน
เกี่ยวกับความเปนมาในอดีต (ORIGIN OR MYTH OF ORIGIN) ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม (CUSTOMS OR CULTURE) ความเหนือกวาหรือความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม
(MORAL SUPERIORITY OR PURITY) และอื่นๆ แตในขณะเดียวกันกลุมก็จะถูกกําหนดหรือ
นิยามโดยกลุมอื่นๆ ที่อยูในระบบความสัมพันธของสวนรวม แตเนื่องจากเกณฑท่ชี นกลุมหนึ่ง
ใชนิยามตนเอง และเกณฑทชี่ นกลุมอื่นใชกําหนดไมใชอยางเดียวกัน ผลที่เกิดตามมาก็คือ ชื่อชน
ชาติหรือกลุมชาติพันธุ (ETHNONYMS) ที่ชนกลุมหนึ่งใชเรียกตัวเอง กับชื่อที่กลุมชาติพันธุ
อื่นๆ ใชเรียกจึงแตกตางกัน นอกจากนี้ชื่อเรียกกลุมชาติพันธุ ทั้งที่กลุมใชเรียกตัวเองและที่กลุม
อื่นเรียก ยอมจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง
เปนธรรมดาที่กลุมชนที่ถือตัวเองวามีอารยธรรมความเจริญเหนือกวา จะเรียกกลุมชนที่ดอยความ
เจริญกวา หรืออยูภายใตอํานาจการปกครองของตน ดวยชื่อที่มีความหมายต่ําทรามหรือดูถูก
เหยียดหยาม (DEROGATORY TERMS) ดังจะเห็นไดวา
อินเดียสมัยเริม่ แรก ชนชาติอารยันที่เขามาภายหลัง ในฐานะของผูพิชิต และมีอํานาจปกครอง
เหนือชนพื้นเมืองดั้งเดิม จะเรียกชนพื้นเมืองในสวนรวมวา "มิลักขะ" ซึ่งหมายถึงคนเถื่อน ชาว

ปาชาวเขา คนชั้นต่ํา คนที่ไมบริสุทธิ์ หามชาวอารยันคบคาสมาคม และหามไมใหแตงงานดวย
เพราะจะทําใหสายเลือดอันบริสุทธิ์ของชาวอารยันตองเสือ่ มเสีย
ชนชาติฮั่นของจีนสมัยโบราณก็มีชื่อเสียงเชนเดียวกัน ในเรื่องที่ดูถูกเหยียดหยามชนชาติอื่น ชาว
ฮั่นเรียกชนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะที่อยูใ นดินแดนทางตอนใตของแมน้ําแยงซีเกียงวา "หยวน" ซึ่งมี
ความหมายวาเปนพวกอนารยะหรือปาเถื่อน
ในปจจุบนั คนไทยเองก็เรียกชาวจีนโพนทะเลที่อพยพเขามาอยูในประเทศวา "เจก" เรียกกลุมชาติ
พันธุชาวกะเหรี่ยง ที่อยูบริเวณชายแดนตะวันตกและตอนเหนือวา "ยาง" เรียกกลุมชาติพันธุที่อยู
ในบริเวณภูเขาในภาคเหนือวา "แมว" "มูเซอ" "ลีซอ" "เยา" และ "อีกอ" หรือเรียกชาวมุสลิมเชื้อ
สายมาเลยที่อาศัยอยูในจังหวัดภาคใตวา "แขก" หรือชาวตะวันตกผิวขาววา "ฝรั่ง" โดยไมได
เฉลียวหรือใสใจวา ชื่อเรียกตางๆ ดังกลาว ไมใชชื่อที่กลุม ชาติพันธุนั้นๆ ใชเรียกตัวเอง หรือ
อยากใหคนอืน่ เรียก และที่รา ยยิ่งไปกวานัน้ ความหมายของชื่อที่เราใชเรียกพวกเขานั้น สวน
ใหญมักจะสอความหมายไปในทางดูถูกเหยียดหยาม หรือดอยความเจริญ ปาเถื่อน ฯลฯ ใน
ลักษณะเดียวกับที่คนไทยเหนือไมพอใจทีจ่ ะใหใครมาเรียกพวกเขาวา "ลาว" และอยากจะให
เรียกวา "คนเมือง" มากกวา
ความจริงคําวา "ลาว" กอนทีค่ วามหมายจะเปลี่ยนมาเปนเชิงดูถูกเหยียดหยาม เคยมีความหมาย
สูงสงในเชิงยกยอง ที่บรรพชนของชาวไทยเหนือใชเรียกเผาพันธุและตระกูลผูปกครองของตน
จากการศึกษาภาษาของชาวจวงและภาษาพื้นเมืองในมณฑลกวางตุงและกวางซี พบคําวา "ลาว"
แปลวา "คน" ที่หมายถึง "อารยชน" ดังจะเห็นไดวา พระนามของกษัตริยของอาณาจักรเงินยางยุค
ตนๆ (ตั้งแต พ.ศ. ๑๑๘๑ ลงมา) ใชคําวา "ลาว" นําหนาทุกพระองค ตัง้ แตลาวจก ลาวเคาแกว ลาว
เลา ลาวตัน ลงมาตามลําดับกวา ๓๐ พระองคกอนที่จะเปลี่ยนมาใชคําวา "ขุน" ในปจจุบันชาวจีน
ฮอในยูนนาน ก็ยังคงเรียกชาวไทยเหนือ โดยใชคําวา "ลาว" นําหนาชื่อตัว เปนคํายกยอง
เชนเดียวกับคําวา "นาย" (ทําใหนกึ ถึงกษัตริยโยนกโบราณ ที่เรียกขานกันวา "ลาวจก" หรือ "ลาว
เคาแกว" เปนตน)

หลักฐานอีกอยางหนึ่งที่คงเหลือมาในปจจุบัน ก็คือคําวา "ลาว" ในภาษาลาว ที่ใชเปนสรรพนาม
บุรุษที่ ๓ ในความหมายใหความรักใครนับถือ คลายกับคําวา "ทาน" หรือ "เขา" (อยางใน
ประโยค "ขอยไปหาญาพอมาแลว ลาววาสิมาเมื้ออื่น" ซึ่งแปลวา "ผมไปหาหลวงพอมาแลว ทาน
วาจะมาพรุงนี"้ ) ๑๘
คุณจิตร ภูมิศกั ดิ์ ไดใหความเห็นสรุปเกี่ยวกับคําวา "ลาว" ที่สมัยหนึ่งใชในความหมายเปนการยก
ยอง ในหมูชนเผาไทยุคตนๆ และไดพัฒนาการในกาลตอมา ไวอยางรัดกุมชัดเจนวา "ลาว แต
ดั้งเดิมคงจะมีความหมายวาคน ...แตหมายถึงผูเจริญแลว เปนในความหมายยกยอง แลวตอมาก็
ไดพัฒนาตามสภาพสังคม คือเมื่อชนชาตินเี้ ปนผูพิชิต เปนนาย ลาวก็มคี วามหมายวานาย ผูมี
อํานาจ ผูเปนใหญ และในทีส่ ุดก็เปนคํานําหนากษัตริย และผูที่เคารพ ตอมาเมื่อมีคําอื่นมาใชเรียก
นําหนานามกษัตริยแทนคําวาลาว คือมีคําวาขุน ทาว พญา ฯลฯ เกิดขึน้ แทนที่ คําวาลาวจึงคอยๆ
สูญเสียความหมายอันสูงสุดไป และเลื่อนต่ําลงมา เปนคําสรรพนามที่มีคาเทากับทาน" ๑๙
คุณจิตรยังไดกลาวถึงคําวา "ลาว" ที่ใชเรียกชนชาติหรือชาติพันธุลาวในประเทศลาววา เนื่องจาก
คําวาลาวมีความหมายสูงสง และมีฐานันดรเปนนายเหนือสังคม ชนชาติลาวจึงมิไดสนใจคําวา
"ไท" หรืออยากเรียกตัวเองวา "ไท" ความภูมิใจในความเปนลาวและชาติพันธุลาว ไดเกิดขึ้นและ
พัฒนามาเปนเวลานานนับพันป ดังจะเห็นไดจากในวรรณคดีเรื่องทาวฮุงขุนเจือง ไดกลาวถึงคน
ในอาณาจักรเงินยาง (ในสมัย พ.ศ. ๑๖๕๐-๑๗๕๐) วา ยังคงมีความรูสึกโหยหาอาลัยอาวรณตอ
จารีตประเพณีของ "ลาวเกา" ซึ่งไดแกลาวแหงราชอาณาจักรเงินยาง ยุคกอนหนาขุนเจือง คงจะ
ไมตางจากที่คนไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนๆ ที่ยังคงยอนรําลึกถึงสมัยอยุธยาวา เปนยุคที่
"บานเมืองดี" เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหชาวลาวละทิง้ ชื่อ "ไท" ก็คอื ชนชาติที่อยูข างเคียงไม
เรียกพวกเขาวา "ไท" แตเรียกวา "ลาว" และที่สําคัญพวกเจาขุนมูลนายไทย ในสมัยลานชางเปน
เมืองขึ้นของไทย ก็มักจะเรียกพวกเขาในความหมายที่ดูถกู ดูแคลน เชนเรียกวา "ลาวพุงขาว" (ซึ่ง
ตางจากคนไทยเหนือที่เรียกวา "ลาวพุงดํา") และไมยอมรับพวกเขาวาเปนไท ทําใหชาวลาวมี
ปฏิกิริยา ถือวาพวกตนเปนคนละพวกกับไท ตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ป อาณาจักรลานชางถูก
กองทัพไทยยกไปย่ํายีหลายครั้ง และครั้งสําคัญที่สุดในสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร
เมื่อยกกองทัพไปปราบเจาอนุวงศ ก็ถึงกับเผาเมืองเวียงจันพินาศทั้งเมือง เพื่อไมใหลาวฟน

กลับมาเปนภัยคุกคามตอไทยไดอีก ความทรงจําทางประวัติศาสตรอันขมขื่นของลาว ที่มีตอ
รัฐบาลไทยเปนลําดับมาดังกลาว ทําใหชนชาติลาวหางเหินกับคําวาไท และในทายทีส่ ุดก็ถึงกับ
ปฏิเสธวาชนชาติลาวไมใชชนชาติไทแตเปนลาว ๒๐
การที่ชาวไทยสมัยกอนและภายหลังการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕ เรียกชาวไทยเหนือ
วา "ลาว" คงจะเปนมรดกที่ไดรับมาจากอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่ง
กําลังขยายอํานาจและสรางความเปนปกแผนใหกับอาณาจักรอยุธยา
ในป พ.ศ. ๑๙๙๙ พระเจาติโลกราชเจาเมืองเชียงใหม ไดยกกองทัพขึ้นมาตีหัวเมืองทีอ่ ยูในอํานาจ
ของอยุธยา อันไดแกสวรรคโลก เชียงชื่น (คือเมืองศรีสัชนาลัยในจังหวัดสุโขทัยปจจุบัน)
สุโขทัย และกําแพงเพชร เปนตน แลวเขามากวาดตอนผูค นถึงเมืองชัยนาท พระบรมไตร
โลกนาถจึงยกกองทัพขึ้นไปปราบ โดยยายศูนยราชธานีไปตั้งอยูที่เมืองพิษณุโลก และใหพระ
ราชโอรสปกครองกรุงศรีอยุธยาแทน
เหตุการณการสูรบระหวางอยุธยากับลานนา ไดมีบันทึกไวในวรรณกรรมที่มีชื่อของอยุธยา คือ
"ลิลิตยวนพาย" หรือ "ยวนพายโคลงดั้น" ซึ่งสันนิษฐานวาแตงในรัชสมัยของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๓-๒๐๗๒) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงมี
ชัยชนะเหนือชาวไทยแหงอาณาจักรโยนก ที่ชาวสยามอยุธยาเรียกวา "โยน" หรือ "ยวน" ดังมี
ขอความ (ในโคลงบทที่ ๒๘๑) วา "ยวนพายพลลานเรน คายคึง" (แปลวา "พวกทหารลาวพายแพ
แตกตื่นตกใจถอยกลับไป") ชาวสยามอยุธยาเรียกชาวโยนกวา "ลาว" เรียกกษัตริยผปู กครอง
(โครงบทที่ ๖๗ และ ๑๑๒) วา "ปนลาว" หรือ "กรุงลาว" ซึ่งหมายถึงกษัตริยลาว หรือพระเจา
กรุงลาว คือพระเจาติโลกราช สวนชาวโยนกที่สูรบดวยถือวาเปน "เศริกลาว" คือขาศึกลาว และ
เรียกทหารชาวโยนก (โครงบทที่ ๑๓๓) วา "หมื่นลาว"
การสูรบระหวางกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหมนั้น ไดดําเนินไปจนถึงป พ.ศ. ๒๐๑๗ เมื่อสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถสามารถรบชนะศึกเมืองเชียงชื่นไดอยางเด็ดขาด ไดผูคนที่ถูกกวาดตอนไปจาก
เมืองสวรรคโลกกลับคืนมา ดับความยุคเข็ญที่เจาเมืองเชียงใหมไดกอใหเกิดขึน้ แกหวั เมืองเหนือ

และตอมาเมืองเชียงใหมก็ไดขอทําสัญญาไมตรีดวย การสูรบระหวางอยุธยากับเชียงใหมก็สงบ
ลงตลอดรัชกาล บทสุดทายของลิลิตยวนพายไดสรุปการสูร บในครั้งนี้ไววา "สยามกวนยวนพาย
แพ ศักดยา" (แปลวา "สยามกอกวน (สูรบ) จนพวกลาวเชียงใหมตองแพอํานาจไป") ๒๑
มีวรรณกรรมรวมสมัยตอนตนอยุธยาอีกชิน้ หนึ่ง คือ "ลิลิตพระลอ" ซึ่งอยุธยาคงจะไดไปจาก
เมืองเหนือ ในสมัยที่อยุธยาและโยนกมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ทั้งในดานการสูรบและการ
กวาดตอนผูคน (รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม)
ลิลิตพระลอเริ่มตนดวยรายยอพระเกียรติ ที่กลาวถึงความยิ่งใหญของกษัตริยอยุธยา ที่ทรงมีชัย
ชนะแกลาวเมืองเหนือวา "ปราบทุกทิศ ฤทธิรุกราน ผลาญพระนคร รอนลาวกาวตาวตัดหัว ตัว
กลิ้งกลาดดาษดวน ฝายขางยวนพายแพ ฝายขางลาวประไลย ฝายขางไทยไชเยศร" ๒๒
ในการสูรบระหวางอยุธยากับเชียงใหม เมื่อเชียงใหมเปนฝายพายแพ อยุธยาผูชนะก็ยอมจะตองดู
ถูกเหยียดหยามผูแพวาเปนเชลย เปนขา หรือเปนเมืองขึ้น
หลังจากยุคของพระเจาติโลกราชไปแลว ความรุงเรืองของเชียงใหมก็สนิ้ สุดลง เชียงใหมและชาว
โยนกในสวนรวม ก็ไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากอยุธยาตลอดมา จนกระทั่งในสมัยตอมา
(ตั้งแต พ.ศ. ๒๑๐๐ เปนตนมา) เชียงใหมกต็ กเปนเมืองขึน้ ของพมา เปนระยะเวลาเกือบ ๒๐๐ ป
ในสมัยนัน้ ชาวพมาเรียกชาวโยนกวา "ยูน" ซึ่งเคยเขาใจกันวาคงจะเปนคําที่มีเสียงเพี้ยนมาจากคํา
วา "โตยวน" แลวจึงเปลี่ยนมาเปน "โตยน" และ "ยูน" แตตามความเห็นของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ คํา
วา "ยูน" เปนคําพมา แปลวา "ขา" หรือ "ทาส" ซึ่งเปนคําที่มีความหมายเชิงดูถูกเหยียดหยาม๒๓
จากความเปนมาดังกลาว คุณจิตร ภูมิศกั ดิ์ ไดใหเหตุผลสันนิษฐานเกีย่ วกับที่มาของคําวา "คน
เมือง" ที่ใชเปนชื่อเรียกชาวไทยเหนือวา มาจากสองแนวความคิด แนวหนึ่งนั้นเชื่อวาเปนชื่อเรียก
เพื่อประกาศหรือยืนยันวา ตนเองไมใชคนปาอนารยะ แตเปนคนที่เจริญแลว เปน "คนเมือง" คือ
คนที่อยูในเมือง สวนอีกแนวหนึ่ง (ความเห็นของคุณสงวน โชติสุขรัตน) เกิดขึน้ ในสมัยที่พมา
ปกครองลานนา (พ.ศ. ๒๑๐๐ เปนตนมา) ชาวไทยเหนือเรียกพมาวา "มาน" ดังนั้นเพื่อแยกตัวเอง

วาตัวเองไมใชพมา ชาวไทยเหนือจึงเรียกตัวเองวา "คนเมือง"
นอกจากนี้คุณจิตรยังไดกลาวตอไปวา ผูใหเหตุผลดังกลาวไมไดอธิบายวา เหตุใดชาวไทยเหนือ
จึงมิไดเลือกคําอื่นๆ ที่มีอยูแลว อยางเชนคําวา "ไต" หรือ "ไท" เพื่อเรียกตัวเอง ทําไมจึงจําเพาะ
เจาะจงเลือกคําวา "คนเมือง" หรือจะเปนเพราะใชคํา "คนเมือง" ในความหมายเดียวกับ "คน
พื้นเมือง" ซึ่งคุณจิตรก็คดิ วาคงจะไมใช ดังนั้นคุณจิตรจึงลงความเห็นวา คําวา "คนเมือง" เกิดขึ้น
เพื่อทําหนาที่ตอบโตการดูถูกเหยียดหยาม เชนเดียวกับคําวา "ไท" ในสมัยโบราณ ที่ชนเผาไทใช
เปนปฏิกิริยาโตตอบการดูถูกเหยียดหยามของชนชาวฮัน่
เหตุผลและขอสันนิษฐาน ทั้งของคุณจิตร ภูมิศักดิ์ และคุณสงวน โชติสุขรัตน ที่กลาวขางตน
เปนเหตุผลที่นา รับฟงและมีความเปนไปได ถาจะมองการดูถูกเหยียดหยามของชาวจีนในสมัย
นานเจา ของคนไทยสยามสมัยอยุธยา และของชาวพมาในสมัยที่มีอํานาจปกครองลานนา ในแง
เปนแรงกดดันอันเปนผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทางสังคมวัฒนธรรม ที่ทําใหเกิด
สิ่งที่เรียกวา "ความสํานึกทางชาติพันธุ" (Ethnic Consciousness) ทําใหกลุมชาติพันธุไ ทยเหนือ
รูสึกวา จําเปนจะตองแบงแยกกลุมของตัวเองออกจากกลุม อื่นๆ กลาวคือ ระหวาง "ไต" หรือ
"ไท" กับ "จีน" ระหวางชาวไทยโยนกหรือยวนกับชาวไทยอยุธยา หรือ ระหวางไทยยวนกับ
"มาน" หรือพมา
แตคุณจิตรและคุณสงวนก็ไมไดใหรายละเอียดมากนัก เกีย่ วกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและสังคม ที่เปนผลใหเกิดแรงกดดันดังกลาว และที่สําคัญยิง่ ไปกวานั้นก็คือ เหตุการณ
ที่คุณจิตรและคุณสงวนยกขึน้ มาอาง เพื่ออธิบายการที่คนไทยเหนือในปจจุบันเรียกตัวเองวา "คน
เมือง" อาจถือไดวา เปนการอางเหตุการณที่เกิดขึ้นตางยุคสมัยกันโดยสิ้นเชิง (Anarchronic) ดัง
จะเห็นไดวา คุณจิตรไดอางถึงสมัยนานเจา (ซึ่งอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗) ทีช่ าวไทเรียก
ตัวเองวา "คนเมือง" อันเปนปฏิกิริยาตอบโตการดูถูกเหยียดหยามของจีน วาคงจะเปน
เชนเดียวกับการที่ชาวไทยโยนกหรือโยน (ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑) เรียกตัวเองวา "คนเมือง"
เพราะตองการใหแตกตางจากคนไทยอยุธยาที่ดูถูกดูหมิน่ พวกตน และในทายที่สุดก็สรุปวาการที่
ชาวไทยเหนือปจจุบัน เรียกตัวเองวา "คนเมือง" ก็คงจะเปนเพราะไดรบั แรงกดดัน (การดูถูก

เหยียดหยาม) ในลักษณะเดียวกัน คุณสงวน โชติสุขรัตน ก็เชนเดียวกัน ไดอธิบายที่มาของคําวา
"คนเมือง" วามีมาตั้งแตสมัยพมาปกครองลานนาแลว (ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๔)
เนื่องจากสมัยนั้นมีชนตางชาติเขามาปะปนอยูมาก ชาวไทยโยนกจึงจําเปนตองแยกใหเห็นชัดวา
ตัวเองเปน "คนเมือง" ไมใชชาวพมาหรือ "มาน" นับตั้งแตนั้นมาชาวไทยเหนือก็เลยเรียกตัวเองวา
"คนเมือง"
นอกจากเหตุการณที่ยกมาอางจะเปนคนละยุคคนละสมัยดังกลาวแลว ถาหากวาเหตุการณเกิดขึน้
จริงตามที่คุณจิตรและคุณสงวนอาง อยางนอยคําวา "คนเมือง" และคําอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางเชน
"คําเมือง" ก็นาจะปรากฏใหเห็นในเอกสารโบราณของลานนาที่ตรงกับสมัยที่อาง คือสมัยอยุธยา
ตอนตน หรือในสมัยที่พมาปกครองลานนาบาง แตอาจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว ผูเชี่ยวชาญ
ภาษาลานนา ก็อางวาไมพบคําวา "คนเมือง" ในเอกสารโบราณของลานนา และอาจารยสรัสวดี
อองสกุล ผูเขียนประวัติศาสตรลานนาปจจุบัน ก็ยังไดยนื ยันวาคําวา "คนเมือง" เพิ่งจะปรากฏเปน
ครั้งแรกในรายงานของกรมหมื่นพิชิตปรีชากร ขาหลวงพิเศษฝายลาวเฉียง (ดูแลเมืองเชียงใหม
ลําพูน และเลําปาง ระหวาง พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๒๘)๒๔ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา คําวา "คนเมือง"
คงจะเปนคําทีเ่ พิ่งจะเกิดขึ้นมา ในสมัยหลังการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕ นี่เอง
ถาเปนเชนนัน้ ปญหาที่นาสนใจก็คือ กอนหนานั้นชาวไทยเหนือมีการรวมกลุมทางสังคม
การเมืองอยางไร? และชาวไทยเหนือเรียกตัวเองวาอยางไร?
จอรจ กองโดมินาส นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ผูศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบการเมือง
ของชนเผาไท ที่อยูในบริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ไดพบวาการจัดองคกรชุมชน
ชนบท โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา มีความคลายคลึงกันที่จัดเปนรูปของ "เมือง" ในลําดับชั้น
ของสังคมสวนรวม "ผีเมือง" จะเปนผีที่ใหความคุมครอง (มีอํานาจเหนือ) "ผีบาน" ตางๆ ที่
รวมกันขึ้นเปนเมือง โดยจะรวมเอา "ผีเฮือน" ซึ่งเปนผีของแตละครัวเรือน ที่อยูภายใตอํานาจของ
ผีบานเขาไวดว ย แต "ผีเฮือน" มีอํานาจเฉพาะบริเวณ (เรือน) ในขณะที่ "ผีบาน" เชนเดียวกับ "ผี
เมือง" จะมีอํานาจครอบคลุมเหนือผูคนทีอ่ ยูในบริเวณบานทั้งหมด รวมทั้งบริเวณทีเ่ ปนไรนา ปา
เขา แหลงน้ํา สัตวเลี้ยง รวมทั้งสัตวปา ทั้งที่อยูบนบกและในน้ํา คําวา "เมือง" อาจจะใชโดย

หมายถึงเมืองสําคัญๆ (Town) แวนแควน (Principality) แตขณะเดียวกันก็อาจจะหมายถึงชุมชน
ขนาดตางๆ (Communes) โดยชุมชนขนาดเล็กกวาอาจจะรวมอยูในชุมชนที่มีขนาดใหญกวา โดย
ที่แตละหนวยก็ยังคงมีชื่อเรียกวา "เมือง" ไมไดมีชื่อแตกตางกัน เหมือนอยางในภาษาจีนหรือ
ตะวันตก โดยนัยนี้คําวา "เมือง" จึงอาจจะใชนิยามรัฐที่มอี ํานาจ (Powerful State) อยางประเทศ
ไทย หรือเมือง (Principality) ที่อยูใตการปกครองของประเทศไทย และอาศัยหลักการอยาง
เดียวกัน หนวยบรรณาการขนาดเล็ก (Small Fief) ที่รวมเปนสวนหนึ่งของหนวยที่มีความสําคัญ
เหนือกวา ก็ยังคงถือวาเปน "เมือง" มีผีคุมครองซึ่งก็ยังคงเปน "ผีบาน" ที่มีอํานาจคุมครองภายใน
บริเวณบาน แตก็อาจจะตองอยูภายใตอํานาจของ "ผีเมือง" ที่บานนั้นยอมรับอํานาจการปกครอง
กองโดมินาส เรียกระบบการเมืองของรัฐเผาไท ที่มีโครงสรางอยางเดียวกันซอนกันอยู โดยมี
ขนาดลดหลั่นกัน ตั้งแตระดับลางจนถึงระดับสูงสุดนี้วา "ระบบกลอง" ("Systemes a
emboitement" or "System of Emboxment") พรอมกับใหความเห็นวา การที่มีคําวา "เมือง" อยู
เพียงคําเดียว ใชกับบูรณาการทางสังคมการเมืองระดับตางๆ คงไมใชเพราะลักษณะวัฒนธรรม
ของไทย ที่ไมมีการแยกความแตกตาง แตคงจะเปนเหตุผลทางประวัตศิ าสตร ที่รัฐไทมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วและกวางขวางในพื้นทีท่ างสังคม (Social Space) คือบริเวณแผนดินใหญ
ของเอเชียอาคเนย ตั้งแตบริเวณลุมแมน้ําพรหมบุตรในรัฐอัสสัม จนถึงแมน้ําแดงในบริเวณตอน
เหนือของเวียดนาม
จากการอธิบายของกองโดมินาส จะเห็นไดวา "เมือง" เปนหนวยสังคมการเมืองของรัฐชนเผาไท
ที่มีการจัดลําดับหนวยที่มีโครงสรางอยางเดียวกัน มีขนาดลดหลั่นกันตามขนาดและบูรณาการ
ตั้งแตระดับลางสุด ของครัวเรือนและบาน จนถึงระดับบน คือแควน นคร หรืออาณาจักร โดยแต
ละหนวยตางก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของระบบการเมือง ที่เรียกวา "เมือง" เดียวกัน ประชาชนไมวา
จะอยูใ นระดับใดของ "เมือง" ก็ตาม จะถือตนวาเปนประชาชน หรือคนของเมืองในระดับนั้น
และในขณะเดียวกันก็ถือตนวาเปนคนของเมืองในสวนรวมดวย๒๕
โดยอาศัยแนวความคิดในลักษณะที่ไดกลาวขางตน ริดชารด เดวิส นักมานุษยวิทยาผูเคยเขามา
ศึกษาสังคมวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ไดใหขออธิบายเกี่ยวกับที่มา และ

ความหมายของคําวา "คนเมือง" ในพัฒนาการประวัติศาสตรภาคเหนือของประเทศไทยวา
ดินแดนในภาคเหนือของประเทศไทย เคยแบงออกเปนอาณาบริเวณตางๆ จํานวนหนึง่ เรียกวา
"เมือง" คําวาเมืองก็อาจจะหมายถึง "นคร" (City) "เมือง" (Town) "แควน" (Principality) หรือ
"บาน" (Village) ซึ่งแตเดิมเคยเปนที่ประทับของกษัตริย เจาผูปกครอง หรือผูนําทองถิ่น ถาเปน
กษัตริยก ็เรียกวา "เจาเมือง" ถาเปนผูนําทองถิ่นก็เรียกวา "พอเมือง" นอกจากจะเปนบริเวณศูนย
อํานาจของเจาเมืองหรือผูนําทองถิ่นแลว คําวา "เมือง" ยังมีความหมายครอบคลุมถึงอาณาบริเวณ
ที่อยูภายในทีเ่ ปนปาเขา (Hinterland) ที่อยูภายใตอํานาจการปกครองของเจาเมืองหรือผูนํา
ทองถิ่นนั้นดวย ดังนั้นคําวา "เมือง" จึงอาจจะหมายถึงเมือง หรือหมูบานขนาดใหญ หรืออาจจะ
รวมถึงอาณาบริเวณภายในดวย ดังนั้นการที่ชาวไทยเหนือจะบอกวาเขาเปนคนของเมืองๆ หนึ่ง ก็
อาจจะคลุมเครือไมชัดเจน อยางเชน ถามีคนๆ หนึ่งบอกวาเขามาจากเมืองนาน อาจจะไมชดั เจน
วา เขามาจากภายในตัวเมืองนาน หรือวามาจากบริเวณใดของเมืองนาน ดังนั้นเขาจึงอาจจะถูก
ถามอีกวา เขาอยู "ในเวียง" (ภายในกําแพงเมือง) หรือวาอยู "นอกเวียง" (นอกกําแพงเมือง)
ในความเห็นของ ริดชารด เดวิส เมืองเปนระบบของตัวตน ที่มีการจัดลําดับของการรวมกลุม
(Hierarchy of Inclusiveness) สมัยที่เมืองมีพัฒนาการถึงจุดสูงสุดของการจัดลําดับดังกลาว ก็คือ
เมื่อภาคเหนือของประเทศไทยรวมเปนหนึ่งเดียว ภายในอาณาจักรลานนา โดยมีเชียงใหมเปน
ศูนยกลาง เมื่อยุคนั้นผานพนไปแลว เมืองที่อยูในลําดับสูงสุดจะประกอบดวยเมืองเกา ซึ่งโดย
คราวๆ แลวจะตรงกับจังหวัดในปจจุบนั อยางเชน แพร นาน ลําปาง ลําพูน และเชียงใหม แตเดิม
ภายในเมืองสําคัญตางๆ ดังกลาว จะรวมเอาเมืองที่มีขนาดเล็กตางๆ ที่อยูภายใตการปกครองเจา
เมือง หรือผูนําทองถิ่นระดับรองลงมาเขาไวดว ย เมืองระดับรองที่ใหญที่สุดบางเมือง อาจจะ
เปรียบไดคราวๆ กับอําเภอในปจจุบัน เมืองที่มีขนาดเล็กหรือมีความสําคัญรองลงมา จะ
ประกอบดวยกระจุกหรือกลุมหมูบานตางๆ ที่อยูใตการปกครองของหัวหนาบาน ที่อยูของ
หัวหนาบานเหลานี้อาจจะเปนหมูบานทีป่ จจุบันดูเหมือนกับไมมีความสําคัญ เพราะไดสูญเสีย
ความสําคัญทางการเมืองไปหมดแลว แตกย็ ังคงเรียกวา "เมือง" อยู
เมืองแตละเมืองจะมีความสําคัญลดหลั่นกันมาตามลําดับ แตละเมืองจะมีบริเวณศูนยกลางของ
เมืองหรือบาน ที่มีกําแพงลอมรอบ เรียกวา "เวียง" หรือ "เชียง" และแตละเมืองก็จะประกอบดวย

บานจํานวนหนึ่งในลักษณะดังกลาว "เมือง" จึงถือเปนรูปแบบขององคกรทางการเมือง ของชน
เผาไทมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งปจจุบันก็ยังพบอยูในหมูชนเผาไทในเวียดนาม ประวัตศิ าสตรของ
ภาคเหนือของประเทศไทย เริ่มตนดวยการกอตั้งเมืองในลําดับตางๆ มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่
๑๓ โดยที่โครงสรางของเมืองดังกลาวมีลักษณะแตกตางจากชนเผาเขมรที่มีอยูดั้งเดิม ซึ่งเปน
กลุมที่ตอมาถาไมถูกดูดกลืนโดยชนเผาไท ก็คงเปนกลุม ที่เหลือตกคางใหเห็นอยูใ นบริเวณปาเขา
ระหวางบริเวณที่ราบลุม ที่อยูภายใตอํานาจครอบงําของชนเผาไท
โดยนัยที่ไดอธิบายมาแลวขางตน ริดชารด เดวิส จึงไดสรุปวาในปจจุบนั การเปนชาวไทยเหนือ ก็
คือการนิยามหรือการถือตนวาเปนสวนของระดับใดระดับหนึ่งของเมืองรวมกัน และพูดภาษาถิ่น
ที่เรียกวา "คําเมือง" ซึ่งแตกตางจากภาษาของชนพื้นเมืองดั้งเดิม (คือมอญ-เขมร) หรือชนเผาอื่นๆ
ดังไดกลาวมาแลวขางตน ชาวไทยเหนือเรียกตัวเองวา "คนเมือง" ซึ่งก็หมายถึง "คนของเมือง"
ดวยเหตุนี้คําวา "คนเมือง" และ "ชาวไทยเหนือ" จึงเปนคําที่มีความหมายอยางเดียวกัน และใช
แทนกันได๒๖
อัตลักษณของชาวไทยเหนือ
กับการเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองและสังคม
ที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ในการอธิบายถึงสาเหตุที่ทาํ ใหชาวไทยเหนือเรียกตัวเองวา "คน
เมือง" นั้น ไมวานักนิรุกติศาสตร อยางเชน คุณจิตร ภูมิศกั ดิ์ นักอานตํานานเมืองเหนือ อยางเชน
คุณสงวน โชติสุขรัตน หรือแมแตนักมานุษยวิทยาปจจุบนั อยางเชน จอรจ กองโดมินาส และริด
ชารด เดวิส ตางก็ใชแนวการอธิบายและการวิเคราะหในลักษณะเดียวกัน กลาวคือในการศึกษา
พิจารณาประเด็นปญหา หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่ง ผูศึกษาจะกลาวหรือบรรยายถึง
ปรากฏการณนั้น และอืน่ ๆ ที่มีความเกีย่ วของสัมพันธกัน ที่เกิดขึน้ ณ ที่นั้นและในเวลาเดียวกัน
และก็อาจจะกลาวรวมไปถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นกอนหนานัน้ ที่เกิดขึ้นในที่เดียวกันหรือวาที่
อื่น โดยไมคํานึงวาเหตุการณที่อา งถึงหรือนํามากลาวนัน้ จะอยูหางไกลกันเพียงใดทางดาน
กาลเวลา ดังนัน้ ปรากฏการณที่เกิดขึ้น ณ ที่หนึ่งในขณะหนึ่ง กับปรากฏการณที่เกิดขึ้น ณ

สถานที่อื่นและในเวลาตางกัน จะไดรับการพิจารณาวาเปนสิ่งๆ เดียวกัน
โดยนัยดังกลาว คุณจิตรจึงเห็นวา การที่ชาวไทยเหนือในปจจุบันเรียกตัวเองวา "คนเมือง" เปน
เพราะปฏิกิริยาที่ไดรับมาจากการดูถูกดูแคลนของคนไทย ในสมัยหลังการปฏิรูปการปกครอง
ของรัชกาลที่ ๕ ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับสมัยกอนหนานั้น ที่ชาวไทยโยนกหรือโยนถูกชาวไทย
อยุธยา ซึ่งเปนคนไทยดวยกันเหยียดหยาม และเหตุการณทํานองเดียวกันก็เคยเกิดมาครั้งหนึ่ง
แลวในสมัยนานเจา คนไทยที่ถูกชาวฮั่นดูถูกเยียดหยาม ไดใชสกุลวา "เมิง" หรือ "เมือง" ซึ่งจีน
เรียกวา "ไตเมิง" หรือ "ไทเมือง"
คุณสงวน โชติสุขรัตน ก็ใหเหตุผลเชนเดียวกันวา การทีช่ าวไทยเหนือในปจจุบนั เรียกตัวเองวา
"คนเมือง" นั้น คงจะเริ่มมาตัง้ แตสมัยที่พมาเขามาปกครองลานนา ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๒๒๔ ที่คนไทยตองการจะแยกตัวเองออกมาจาก "มาน" หรือชาวพมา
สําหรับกองโดมินาสนั้น ไดกลาวถึงวิวัฒนาการของระบบการเมืองของชนเผาไท ที่มีลําดับชั้น
บูรณาการทางสังคมการเมืองในรูปของ "เมือง" ที่ครอบคลุมเหตุการณในประวัติศาสตรหลาย
ศตวรรษ เริ่มตั้งแตสมัยขุนบรมผูกอตั้งอาณาจักรลานชางของชนชาติลาว ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓
จนถึงสมัยที่ขนุ บางกลางหาว เจาไทเมืองบางยาง สามารถเอาชนะผูปกครองเขมร และตอมาไดมี
การสถาปนาสุโขทัยรัฐอิสระของไทยขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งกระบวนวิวัฒนาการดังกลาว
ยังมีหลักฐานทางชาติพันธุวรรณนา ปรากฏใหเห็นอยูในหมูชนเผาไทดํา ในบริเวณตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนามปจจุบนั
ริดชารด เดวิส ในการอธิบายที่มาของคําวา "คนเมือง" ก็ไดกลาวถึงความเปนมาในประวัติศาสตร
ของหนวยสังคมการเมือง ที่เรียกวา "เมือง" ในดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได
พัฒนาการถึงขีดสูงสุด เมื่อเมืองตางๆ เขามารวมเปนหนวยเดียวกัน ภายใตอาณาจักรลานนา ซึ่งมี
เชียงใหมเปนศูนยกลาง หลังจากที่อาณาจักรลานนาเสื่อมอํานาจลง เมืองตางๆ ที่เคยเปนสวน
หนึ่งของอาณาจักรลานนา รวมทั้งชุมชนในระดับตางๆ ที่เขามารวมเปนสวนหนึ่งของเมือง ยังคง
เรียกตัวเองวา "เมือง" และประชาชนที่อยูใ นชุมชนตางๆ ดังกลาว ก็ยังถือวาตัวเองเปน "คนเมือง"

และมีภาษาพูดของตัวเองเรียกวา "คําเมือง" แตกตางจากกลุมชนขางเคียงอื่นๆ จนถึงปจจุบัน
แนวการอธิบายในลักษณะดังกลาว เปนสิ่งที่รูจักในทางมานุษยวิทยาวา "ปจจุบันกาลทางชาติ
พันธุวรรณนา" (Ethnographic Present) ซึ่งเปนวิธีการที่นกั มานุษยวิทยาอเมริกันในยุคตนๆ ได
เคยใช ในการบรรยายเกีย่ วกับสังคมวัฒนธรรมสังคมของชนพื้นเมือง ที่ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีชวี ิตของพวกเขา ที่เคยมีอยูในประวัตศิ าสตรไดสูญสิ้นไปเกือบจะหมดแลว กอนที่นัก
มานุษยวิทยาจะไดเขาไปศึกษาสังเกตการณ นักมานุษยวิทยาจะใชคํากริยาปจจุบนั กาล (Present
tense) บรรยายเกีย่ วกับปรากฏการณที่เกิดขึ้น ในสังคมวัฒนธรรมที่ศึกษาดังกลาว โดยไมคํานึง
วาสิ่งที่กําลังเขียนถึงนั้นจะอยูหางไกลกันเพียงใด ทางดานสถานที่และกาลเวลา จากปรากฏการณ
ที่เขากําลังสังเกตการณศกึ ษาอยูนั้น โดยทัว่ ไปแลว ปจจุบันกาลทางชาติพันธุวรรณนา ไดถูก
นําไปเชื่อมโยงกับความคิดที่วา การบรรยายหรือพรรณนาทางชาติพันธุ เปนการสะทอนหรือเปน
ตัวแทนความถูกตองของวัฒนธรรม ในขณะหนึ่งของกาลเวลา และขอความที่บรรยายหรือ
พรรณนาในสวนรวม จะกลายเปนหลักฐานทางชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Records) ที่อยู
เหนือกาลเวลา (Timeless) คือมีความถูกตองเปนจริงตลอดไปโดยไมเปลี่ยนแปลง๒๗
ในการศึกษาประวัติศาสตรชนชาติไทยเทาที่ผานมา เราเคยมีความเชื่อกันวา อัตลักษณทางชาติ
พันธุของชนชาติไทย (Tai Ethnic Identity) หรือที่เรียกวา "ความเปนไทย" นั้น มีลักษณะ
เฉพาะตัว สามารถดํารงอยูไดดวยตัวเอง และสืบทอดตอไปได โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง จะเห็น
ไดจากทีเ่ ราเคยเชื่อวา ตั้งแตเริ่มแรกชนชาติไทยเคยมีถิ่นฐานอยูในประเทศจีน แตตอมาเมื่อถูก
รุกรานจากจีน จึงคอยๆ เคลื่อนยายเขามาในทวีปเอเชียอาคเนย ตั้งบานเมืองแวนแควนเปนอิสระ
ขนาดเล็ก อยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําสําคัญตางๆ จนในที่สุดก็ไดสถาปนาสุโขทัยขึ้นเปน
อาณาจักรไทยแหงแรก และตอมาเมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจก็เกิดอาณาจักรอยุธยาในบริเวณที่ราบ
ลุมแมน้ําเจาพระยาขึ้นมาแทน สืบทอดความเปนไทยจากสุโขทัย และหลังจากสมัยอยุธยาก็สืบ
ทอดตอไปยังสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรตามลําดับ
การมองประวัติศาสตรในแนวดังกลาว เปนการมองพัฒนาการในแงเปนเสนตรงหรือแนวดิ่ง
(Linear History) และดวยความคิดทฤษฎีที่วา บรรพบุรุษของชนชาติไทยแตเดิมอยูใ นประเทศจีน

แลวจึงคอยๆ อพยพถอยรนลงมาทางใต จนถึงบริเวณทีอ่ ยูในปจจุบัน ประวัติศาสตรของชนชาติ
ไทยจึงไดรับการพิจารณาในแนวทีเ่ ปนเสนตรงจากเหนือลงมาใต
แตดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ประวัติศาสตรของชนชาติไทกลุมตางๆ ในภูมภิ าคทางตอนเหนือ
ของทวีปเอเชียอาคเนยเอง ตางก็มีวัฏจักร คือ กําเนิด พัฒนาการ และการสิ้นสุดของตัวเอง ที่
แตกตางและหลากหลาย จนไมอาจถือไดวา มีความสัมพันธเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ดังนั้น ถาเราไมคํานึงถึงทฤษฎีที่วาชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณทางตอนใตของประเทศจีน
และหันมาพิจารณาพัฒนาการของรัฐไทยในบริเวณอื่นๆ ของภาคพื้นทวีปเอเชียอาคเนย ที่เคย
เปนศูนยอารยธรรมดั้งเดิมของไทย ซึ่งมีพัฒนาการตอเนือ่ งมาเปนเวลานาน อยางเชน ในบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ก็จะเห็นไดวารัฐไทยมีพัฒนาการที่ตางไปจากรัฐไทที่พฒ
ั นาขึ้นมา
ในภูมภิ าคตอนเหนือ ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหเขาใจไดวา เหตุใดทัศนคติอยางนอยก็ในหมูชน
ชั้นปกครอง ของชาวไทยสยามในอาณาจักรอยุธยา ที่สืบทอดตอมายังชาวไทยในสมัย
รัตนโกสินทร จนถึงสมัยกอนการปฏิรูปของรัชกาลที่ ๕ ที่ดูถูกเหยียดหยามชาวไทยเหนือ ทั้งๆ
ที่เปนชาวไทยดวยกัน ดังที่คณ
ุ จิตร ภูมิศกั ดิ์ เองก็ไดเคยตั้งคําถามไวดังกลาวแลวขางตน มี
พื้นฐานความเปนมาทางประวัติศาสตรอยางไร
จะเห็นไดวา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๓ เปนตนมา บริเวณที่ถือเปนแกนกลาง กอนทีจ่ ะพัฒนาขึ้น
มาเปนอาณาจักรอยุธยานัน้ คือดินแดนดานตะวันตกของอาณาจักรนครวัด ที่มีเมืองลพบุรีเปน
ศูนยกลาง ตอมาภายหลังในตอนกลางของศตวรรษ อํานาจการควบคุมดินแดนเหนือบริเวณ
ดังกลาวเริ่มเสือ่ มลง อาจจะเปนเพราะเกิดความยุงยากในนครวัดเอง รวมทั้งความพยายามของ
ผูปกครองในลพบุรีเอง ที่จะเปนอิสระจากการปกครองของเขมร ขณะเดียวกันประชากรบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยา ก็ไดรับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของสุโขทัย ที่เปนอิสระจากการ
ปกครองของเขมร คือประมาณป ค.ศ. ๑๒๙๐ ความเปนผูนําและกําลังทางทหาร ทําใหสุโขทัย
ปลดแอกดินแดนชายขอบดานตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยาจากเขมรไดเปนผลสําเร็จ ในขณะ
ที่ลพบุรีก็สามารถรักษาอํานาจเหนือดินแดนทางดานตะวันออกไวได

หลังจากพระเจารามคําแหงสิ้นพระชนมในตอนสิ้นศตวรรษ สถานการณทางการเมืองของ
ดินแดนบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาก็ตกอยูใ นภาวะระส่ําระสาย แตลพบุรีซึ่งเคยเปนศูนย
วัฒนธรรมและการบริหารของอาณาจักรเขมร ทางดานตะวันออกของลุมแมน้ําเจาพระยา ก็ยังคง
รักษาความเปนอิสระของตนไวได ทั้งจากสุโขทัยและนครวัด
ในทางวัฒนธรรม ลพบุรีมีพื้นฐานที่เปนการผสมผสานระหวางศาสนาพราหมณ พุทธศาสนา
นิกายมหายาน และพุทธศาสนานิกายหินยานดั้งเดิมของพมา รวมทั้งศิลปะวิทยาการตางๆ ของ
อินเดีย สวนประชากรนั้นมีเชื้อสายเขมร ที่อาศัยอยูในเมืองที่อยูภายใตการปกครองอันยาวนาน
ของลพบุรี คือ อินทรบุรี สิงหบุรี ชัยนาท นครนายก และปราจีนบุรี เปนตน นอกจากนี้ก็ยังมีชน
ชาติมอญปะปนอยูเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันก็มีชนชาติไทลาว ที่เริม่ อพยพเขามามากขึ้น จาก
บริเวณทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของลุมแมน้ําปาสัก ซึ่งเปนบริเวณในปจจุบันของ
จังหวัดเพชรบูรณ รวมทั้งจากบริเวณที่ราบสูงโคราช
ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแลว จึงอาจกลาวไดวา ลพบุรธี ํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ที่ไดรับสืบทอดมาจากสมัยทวารวดี สวนการแสดงออกทางชาติพันธุนั้น
ไมถือวาเปนเขมร โดยพื้นฐานของความเปนมอญในยุคกอนหนานัน้ และในฐานะเปนผูนับถือ
พุทธศาสนา ในดานความสัมพันธกับนครวัดนัน้ ลพบุรีถือวาเปน "สยาม" และมีฐานะเปน
ศูนยกลาง อยางนอยก็ทางดานการปกครองของประชากรไทย ในบริเวณดานตะวันตกของลุม
แมนํ้าเจาพระยา
ในสมัยนีเ้ มืองที่มีความสําคัญก็คือ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรีคงจะสืบทอดอํานาจการปกครอง
มาจากดินแดนที่ครอบคลุมบริเวณตั้งแตเมืองชัยนาททางเหนือ ลงไปจนถึงเมืองชุมพรทางใต ซึ่ง
หลายศตวรรษกอนหนานั้น (ในสมัยทวารวดี) มีศูนยกลางอยูที่นครปฐมและสมัยตอมาที่เพชรบุรี
ดินแดนในบริเวณนี้อยางนอยในตอนตนของคริสตศตวรรษที่ ๑๓ เคยมีความสัมพันธใกลชิดกับ
นครศรีธรรมราช ที่อยูในบริเวณคาบสมุทรมลายู และเคยอยูภายใตอํานาจของสุโขทัย ในป ค.ศ.
๑๒๙๐ หลังจากสุโขทัยเสื่อมอํานาจในราวป ค.ศ. ๑๓๐๐ เมืองสุพรรณบุรีไดแยกตัวเปนอิสระ
และมีอิทธิพลเหนือเมืองอื่นๆ ทางตอนใต เมืองสุพรรณบุรีมีประชากรเปนชาวไทยสยาม นับถือ

พุทธศาสนานิกายเถรวาท และมีผูปกครองที่มีอํานาจและอิทธิพล ที่ทําใหบรรดาเมืองที่อยู
ทางดานตะวันตกของลุมแมน้ําเจาพระยา คือ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ซึ่งตางก็
ตองการที่จะเปนอิสระจากเขมร เขามาสวามิภักดิ์
ผูนําที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ในตอนกลางของคริสตศตวรรษที่
๑๔ (ค.ศ. ๑๓๔๐) ก็คือพระเจาอูทอง (สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑) ซึ่งประสูติในป ค.ศ. ๑๓๑๔
จากตระกูลพอคาชาวจีนผูมีอทิ ธิพล และคงจะมีถิ่นฐานอยูที่เมืองราชบุรี พระเจาอูทองไดเสก
สมรสกับธิดาของผูปกครองเมืองสุพรรณบุรี และเจาหญิงผูมีเชื้อสายผูปกครองเมืองลพบุรี ซึ่ง
อยางนอยในทางสัญลักษณกค็ งจะเปนฐานอํานาจสําคัญ ที่สงเสริมความทะเยอทะยานทาง
การเมืองของพระเจาอูทอง ในศตวรรษตนๆ อาณาจักรอยุธยา อยางนอยทางดานการบริหาร คง
จะมิไดพัฒนาไปดวยความราบรื่นนัก ดังจะเห็นไดวากษัตริยในยุคแรกๆ ก็ยังคงสงพระญาติรวม
สายโลหิตไปปกครองหัวเมืองที่สําคัญๆ โดยที่พระเจาอูท องเองก็ไดสง พระราชโอรสของ
พระองคไปปกครองเมืองลพบุรี และตอมาในรัชกาลของพระบรมราชา ก็ไดสงพระราชโอรสไป
ปกครองเมืองสุพรรณบุรี แมวาสถาบันรวมศูนยการปกครองจะทําใหอาณาจักรอยุธยามีศูนย
อํานาจที่ยั่งยืน แตในการสืบราชบัลลังกแตละครั้งมักจะเกิดความยุงยาก เมื่อผูอางสิทธิในบัลลังก
เปนเจาผูปกครองหัวเมืองทีม่ ีอํานาจ
ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ (ค.ศ. ๑๔๔๘-๑๔๘๘) ไดมีการปฏิรปู การปกครองครั้งสําคัญ
โดยการเพิ่มความเขมแข็งใหกับสถาบันการบริหารของราชอาณาจักร โดยการออกกฎหมาย
สําคัญ ๒ ฉบับ คือ พระไอยการตําแหนงนาพลเรือน และพระไอยการตําแหนงนาทหารหัวเมือง
ซึ่งเปนกฎหมายที่จัดลําดับฐานะของบุคคลในสังคม โดยกําหนดใหทุกคนมี "ศักดินา" ซึ่งก็ไดแก
"ขอบเขตแหงอํานาจความรับผิดชอบ" ของผูที่มฐี านะสูงสุดจนถึงผูมีฐานะต่ําสุดในสังคม
นอกจากนี้ทางดานการบริหารยังไดแบงออกเปน ๒ ฝาย คือฝายทหาร ใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเสนาบดีกลาโหม และฝายพลเรือน โดยใหเสนาบดีมหาดไทยเปนผูร ับผิดชอบ นอกจากนี้ทั้ง
ฝายทหารและพลเรือนก็ยังแบงตามหนาทีร่ ับผิดชอบออกเปนกรมกองตางๆ ทั้งในสวนกลางและ
ภูมิภาค

ระบบการบริหารแบบรวมศูนยที่ไดปฏิรูปขึ้นใหมนี้ ไดรับการทดสอบประสิทธิภาพในปลาย
คริสตศตวรรษที่ ๑๕ ซึ่งเปนระยะเวลาที่อยุธยาตองเผชิญกับสงครามอยูเกือบตลอดเวลา ระบบ
การบริหารแบบใหมนไี้ ดนําไปใชในการจัดกองทัพ การสงกําลังสนับสนุน และในการสราง
ความเปนผูนํา เพื่อความมั่นคงและอยูรอดของอาณาจักรอยุธยา
สงครามที่มีการสูรบตลอดเวลา ๔๐ ป ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไมใชเพื่อ
สงเสริมความยิ่งใหญของพระองคอยางที่เปนมาในอดีต แตเปนผลพวงของการพัฒนามาจนถึง
จุดสุดยอดของรัฐไทยในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา คืออาณาจักรอยุธยา หลังจากที่ไดใชเวลามา
เปนศตวรรษ๒๘
ดังนั้น จึงเห็นไดวา เมื่อมาถึงป ค.ศ. ๑๔๕๐ ไดมีรัฐของชนชาติไทพัฒนาขึ้นมาใน ๓ ภูมิภาค คือ
อาณาจักรอยุธยาในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา อาณาจักรลานนาที่อยูในภาคเหนือตอนบนของ
แมน้ําเจาพระยา ซึ่งอยุธยากําลังตอสูขับเคี่ยว เพื่อที่จะผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักร
สยาม และอาณาจักรลานชาง ที่อยูในบริเวณตอนกลางของลุมแมน้ําโขง
รัฐไทที่พัฒนาขึ้นมาใหมดังกลาว มีพื้นฐานและรูปแบบที่แตกตางไปจากรัฐในสมัยบรรพบุรุษ
กอนหนานั้น ที่มักจะใหความสนใจเฉพาะภายในทองถิ่น และประเทศเพื่อนบานเปนสําคัญ โดย
พยายามทีจ่ ะนิยามรัฐของตน บนพื้นฐานใหมและมีความเปนสากลมากขึ้น
รัฐที่เปนคูแขงสําคัญของอยุธยา คือลานนานั้น อยุธยาสามารถปราบปรามและเอามาอยูภายใต
อํานาจไดในสมัยอยุธยา แตสําหรับอาณาจักรลานชางนั้น ตองใชเวลาเนิน่ นานออกไป เพราะ
อยุธยาเองตองเสียเอกราชแกพมา หลังจากที่ไดกอบกูเ อกราชจากพมา สิ้นสุดการสูรบและ
อิทธิพลของพมาแลว ซึ่งก็ลว งมาจนถึงรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร สยามจึงสามารถ
ปราบปรามอิทธิพลของอาณาจักรลานชางไดสําเร็จ ในคราวยกกองทัพไปปราบขบถเจาอนุวงศ
และตีนครเวียงจัน
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