บทคัดยอ
การวิเคราะหวถิ ีชีวิตและคานิยมของชาวลานนาไทย
โดย มณี พยอมยงค และ นรินทรชัย พัฒนพงศา
(ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสภาวิจัยแหงชาติ)
วัตถุประสงคของงานวิจยั นี้ คือการศึกษาถึงวรรณกรรมสําคัญของลานนาไทย ซึ่งจะ
สะทอนวิถีชีวติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ของลานนาไทยในอดีตนับจากกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน จนถึงปจจุบันวาวรรณกรรมสะทอนสิ่งใดบาง และที่ชาวลานนาไทยในปจจุบันปฏิบัติอยูเปน
เชนไร อันจะกอใหเกิดความเขาใจในวิวฒ
ั นาการตาง ๆ เพื่อประโยชนในการศึกษาเพื่อใหแงคดิ ดาน
จริยธรรม ทั้งเปนประโยชนในการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวในทองถิ่นภาคเหนือใหมีมากขึ้น
ไดใชวิธีวิเคราะหวรรณกรรมลานนาไทย เรื่องสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 3-6 และ 7-8
และสมัยรัชกาลที่ 9 แหงกรุงรัตนโกสินทร เพื่อระบุวิถชี ีวิตและคานิยมที่ปรากฎแลวนํามาจัดหมวดหมู
และลําดับความถี่
จากนั้นนํามาสรางเปนแนวสัมภาษณชาวลานนาไทยปจจุบันวามีพฤติกรรมและ
คานิยม ดังทีป่ รากฎในวรรณกรรมบางหรือไม และสักเพียงใด โดยแนวสัมภาษณดังกลาวไดมีคณะ
กรรมการผูชํานาญการดานสังคมศาสตร การวิจยั ภาษา และวรรณคดี ชวยวิเคราะห เพื่อใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้นดวย ตอมา ในชวงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 2526 ไดออกสัมภาษณชาวลานนาไทยในเขต
อําเภอเมือง อําเภอแมริม (ชานเมือง) และอําเภอสะเมิง (ชนบท) รวมตัวอยางที่สมั ภาษณ 511 คน
อีกทั้งไดใชวิธกี ารสังเกตการณแบบมีสวนรวมใน 4 กิจกรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีลานนาคือ
พิธีเรียกขวัญ ประเพณีแตงงาน ประเพณีสงกรานต และประเพณีเดือนยี่เปง ลอยกระทง
ลักษณะของประชากรที่สุมนี้ เปนชาย 44.0 % หญิง 53 % โดยทั้งหมดนี้ 62.4 %
แตงงานแลว และ 37.6% ยังไมไดแตงงาน สวนดานอายุ มีผูอยูใ นวัยรุน (15-20 ป) 20.9 % วัย
ผูใหญตอนตน (21-35 ป) 43.1 % และวัยผูใหญสูงอายุ (36 ปขึ้นไป) 36 % ทางดานระดับการ
ศึกษา ประมาณ 1 ใน 3 จบมัธยมศึกษาขึ้นไป ที่จบระดับ ป.4 มี 56.8 % ที่ไมจบประถม 4 และ
ไมไดรับการศึกษา 8.8 %
ทางดานคานิยมในเรื่องชาติกอน เวรกรรม ตลอดจนดานความเชื่อใน ภูติผี และสิ่ง
ลี้ลับตาง ๆ ความเชื่อเรื่องขวัญ การนับถือผูสูงอายุ และความเชื่อวาการมีภรรยานอย เปนสิ่งเหมาะสม
ตลอดจนการบริโภคอาหารแบบลานนาไทย การสูบบุหรี่พื้นเมืองและกินหมาก การแตงกายแบบ
ลานนาไทยของชายในชนบทยังเชื่อและปฏิบัติมากกวาในเมือง ทั้งคนอายุมากเชื่อและปฏิบัติมากกวา
คนที่มีอายุนอย ทั้งนี้รวมถึงผูที่แตงงานแลวเชื่อและปฏิบัติมากกวาผูเปนโสดดวย พฤติกรรมที่คนใน
เมือง กระทํามากกวาชนบทคือการใชยานพาหนะที่ดีขนึ้ และการมีกิจกรรมกีฬาและบันเทิงแบบใหม
ทางดานความแตกตางในเรือ่ งเพศที่พบคือการเชื่อวาตนควรมีสิทธิ์ และอํานาจเหนือหญิง และเชื่อวา
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ชายและหญิงนั้นควรมีอิสระในการเลือกคูเอง ซึ่งชายมีความเชื่อมากกวาหญิง นอกจากนี้สิ่งที่พบวา
หญิงมีความนิยมในผูมีฐานะร่ํารวยมากวาที่ชายชาวลานนาไทยนิยมก็เปนผลสะทอนถึงสิ่งที่มักเปน
เรื่องกลาวขวัญถึงการที่ชายตางถิ่น แสดงตัววามีฐานะดีแลวหลอกลวงผูหญิง วาอาจเนื่องจากความ
นิยมดังกลาวก็ได ขอมูลดานกลุมคนอายุนอยมีความเชือ่ มากกวาคนอายุมาก คือเรือ่ งชายควรมีสิทธิ์
และอํานาจเหนือหญิง และหญิงชายควรมีอสิ ระในการเลือกคูเอง ก็แสดงถึงแนวโนมที่นาพิจารณา
ของคนวัยหนุม สาวรุนใหม
ในแงความเชือ่ วาหญิงลักษณะใดมีความงามนั้น พบวาชาวลานนาไทยในเมืองนิยม
หญิงคิ้วโกง ปากแดง แกมแดง ผมยาว ผมสีดําเปนมัน และผิวสองสี มากกวาในชนบท และนา
แปลกที่หญิงนิยมหญิงไวผมยาววาสวยงามมากกวาที่ชายนิยมเชนนี้ ในสวนของการวิเคราะหดานอายุ
นั้น ผูที่อายุนอยนิยมหญิงเอวบางรางนอย ผมยาว ผมสีดําเปนมันและผิวสองสี มากกวาผูที่อายุมาก
นิยมแตผูที่มีอายุมากก็นิยมหญิง คิ้วโกง และมีฟนดํา (จากการกินหมาก) มากกวาผูท ี่อายุนอยนิยม
สวนที่สะทอนวาพฤติกรรมตางๆ ในชุมชนมีมากนอยเพียงใด พบวาแนวปฏิบัตทิ ี่
หญิงตองปรนนิบัติสามีและแขกในเรื่องการรับประทานอาหาร โดยตนไมรับประทานรวมดวย และ
การที่หญิงเปนชางเทาหลังนั้นในชนบทมีมากกวาในเมือง สวนพฤติกรรมที่ชายมักปดหญิงเรื่องตน
เปนโสดหรือไม เรื่องการที่หญิงถูกหลอกลวงตนเสียหาย ความรักไมสมหวัง หญิงและชายจึงฆาตัว
ตาย ทั้งผูที่สูงอายุตองอยูโดดเดี่ยวเหลานี้ในเมืองมีมากกวาชนบท
งานวิจยั นี้ ยังพบอีกวาชองวางของชาวลานนาไทยวัยรุนกับผูใหญที่อายุเกิน 36 ปขึ้น
ไปนั้นมีมาก ทั้งการที่ผูไดรับการศึกษา แมเพียงจบระดับประถมศึกษาก็สรางความเปลี่ยนแปลงใน
ความเชื่อ และพฤติกรรมาตางๆ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไปอยางมาก
ขอเสนอแนะที่ผูวิจัยระบุไวที่สําคัญจึงเนนใหสนับสนุนความเชื่อหลายประการที่
เปลี่ยนไปในทางตอบสนองการพัฒนา เชนการไมเชื่อเรื่องชาติกอน เวรกรรมตลอดจนสิ่งลี้ลับตาง ๆ
แตเสนอใหแกไขหรือปรับปรุงความนิยมในเรื่องคอรปชั่นที่มีมากขึ้น และการที่ชายอายุนอยเห็นวาตน
ควรมีสิทธิ์และอํานาจเหนือหญิง
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น
พบวา
ขนบธรรมเนียมและ
พฤติกรรมที่แปลกเดนอีกมากยังมีใหพบเห็นและศึกษาไดในชนบท จึงควรจัดรายการทองเที่ยวไปใน
ชนบทแกผูที่สนใจในชีวติ ชาวลานนา รวมทั้งมีมาตรการดานความปลอดภัย และเปนธรรมแก
นักทองเที่ยว สวนผูที่มีเวลาจํากัดก็อาจจัดประยุกตขนบธรรมเนียม ประเพณี ทีน่ าสนใจ ใหไดชม
หรือไดเขารวมในยานที่สะดวกและประหยัดเวลา
แตมีการอธิบายการปฏิบัตทิ ี่เปนจริงของแตละ
กิจกรรมดวยก็จะสรางความเขาใจที่ถูกตอง และชวยสงเสริมการทองเที่ยวที่มีคณ
ุ คาแกนกั ทองเที่ยวได
อีกทางหนึ่ง

มณี พยอมยงค และนรินทรชัย พัฒนพงศา. 2527. วิถีชีวิตและคานิยมของชาวลานนาไทย. เชียงใหม : คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

เรื่องของประเพณีสําคัญทางลานนาไทย เรื่องหนึ่ง คือ ประเพณีเดือนยี่เปงและลอย
กระทงนั้น พบวามีปฏิบัตมิ าในลานนาไทย กอนการเริ่มตนที่กรุงสุโขทัย ดังที่เชือ่ กันมา จึงควรมี
การศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติม และอาจทําความเขาใจถึงกําเนิดของประเพณีลอยกระทงใหถูกตองในโอกาส
ตอไปดวย
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