การเมืองเรืองอัตลักษณ์ใน สปป.ลาว: ข้อสังเกตเบืองต้นจากทัศนสตรี นิยม (1)1
ฉลาดชาย รมิตานนท์ ศูนย์สตรี ศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบนั เราทราบแล้วว่า สังคมลาวตังแต่อดีตในยุคสมัยทีเป็ นราชอาณาจักรลาว ยุคทีเป็ นเมืองขึนของสยาม
ต่อมาเป็ นอาณานิคมของฝรั งเศส ยุคสมัยการต่อสู ้เพือปลดปล่อยเป็ นเอกราช ปลดปล่อยประเทศจากฝรั งเศส และ
สหรัฐอเมริ กา ยุคสมัยสร้างชาติภายใต้อุดมการณ์ของสังคมนิ ยมเรื อยมาจนถึงยุค ของการเปิ ดประเทศเข้าสู่ ระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโลกกระแสหลัก ภายใต้นโยบายจิ นตนาการใหม่ ยุคสมัยต่างๆ เหล่านี
ดําเนิ นไปภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพนั ธุ์หรื อพูดอีกอย่างหนึ งว่า สังคมลาวทุกยุคทุกสมัยเป็ นสังคม
พหุวฒั นธรรม ทีมีนัยว่าเป็ นสังคมทีมีความแตกต่า งหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ และหรือวัฒนธรรมอย่างมากมายโดย
ตลอด แต่ในอดีตความแตกต่างหลากหลายถูกซ่ อนความขัดแย้งและการต่อ ต้านเอาไว้ดว้ ยอํานาจรัฐ ของแต่ละยุค
สมัยทีสร้างมายาคติเรื องความเป็ นหนึ งเดียว (unitary) ด้วยการประกอบสร้างอัตลักษณ์ลาว หรื อความเป็ นลาวให้มี
เพียงหนึ งเดียวเท่านัน ตัวอย่างเช่น ในยุคหนึ งความแตกต่างระหว่างผูค้ นทีมีอยูไ่ ด้รับการอธิบายว่าเป็ นเพียงตําแหน่ง
แห่งทีทางภูมิศาสตร์ของการตังถิ นฐานบ้านเรื อนและการทํา มาหากินเท่า นัน ซึ งเห็ นได้จากการจํา แนก “คนลาว”
ออกเป็ น “ชนชาติลาวลุ่ม” “ชนชาติลาวเทิง” และ “ชนชาติลาวสู ง” เป็ นต้น ในขณะทีปัจจุ บนั นี กล่ าวกันว่า “ลาว”
“สังคมลาว” “ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว” มีกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ อยู่ประมาณ 49 “ชนเผ่า” อนึง
ผูเ้ ขียนอยากตังเป็ นข้อสังเกตว่า ตัว เลขกลุ่ มชาติพนั ธุ์ใ นการจัดประเภทชุดใหม่ไม่ใ ช่ “การค้นพบความจริ งใหม่”
เนืองจาก “ความจริ ง” หรื อ “ข้อเท็จจริ ง” นันมีอยูแ่ ละเป็ นทีตระหนักรู ้กนั มานานแล้ว แท้จริ งแล้ว “การค้นพบ” ทีว่า
นีเป็ นการ “ยอมรับข้อเท็จจริ งล่าสุ ด” ทีว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรื อต่อไปจะเรี ยกสันๆ
ว่า สปป.ลาว นันเป็ น “ประเทศ” หรื อ “รัฐสมัยใหม่” ทีตังเป้ าหมายว่าเป็ นรัฐประชาธิ ปไตย แบบสาธารณรัฐทีมี
ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ หรื อ มีลักษณะเป็ นสังคมพหุ วฒ
ั นธรรม (multicultural society) แต่การพูดแค่นัน
ไม่ ใ ช่ เ ป็ นการสิ นสุ ด ของเรื อง เนื องจากสิ งทีเป็ นแนวคิ ด หรื อ มโนทัศน์ สํ า คัญที แฝงอยู่คื อ “ความแตกต่ า ง”
(differences) ดังนัน โจทย์สําคัญโจทย์หนึ งของ “คนลาว” หรื อ “ประชาชนลาว” คือ สังคมลาว หรื อ สปป.ลาว จะ
ดํารงอยูแ่ ละก้าวต่อไปอย่างไรบนความแตกต่างในความเป็ น “สาธารณรัฐ” ทีอ้างว่าเป็ นสาธารณรัฐของประชาชน
ลาว ไม่ใช่ “พระราชอาณาจักรลาว” และไม่ใช่ “ประเทศลาว” เฉยๆ แต่อยู่ในบริ บทใหม่ทีลาวต้องเน้นอย่างไม่มที าง
หลี ก เลี ยงว่า สปป.ลาว เป็ นประเทศหนึ งใน “ระบบโลก” (world system) ทีเต็มไปด้วยการแข่ ง ขัน ต่อสู ้ทีไม่
เหมือนกับการต่อสู ้ของลาวในอดีต พูดอีกอย่างหนึ งคือ ลาวในลักษณะนี อยู่ใ นกระแสโลกาภิวตั น์ ทีมีพลวัตอยู่
ตลอดเวลา ดังนันภายใต้เงือนไขหรื อ “บริ บท” ทีว่า นี สังคมลาว/สปป.ลาว จะปรับเปลี ยนจากรัฐ ทีมีเอกภาพ ซึ ง
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เขียนขึนเพือจุดประเด็นในการทําวิทยานิ พนธ์ระดับบัณฑิ ตศึ กษา สาขาสตรี ศึกษา ของนักศึกษา จาก สปป.ลาว

บูรณาการ (integrated) /เอาความแตกต่างหลากหลายขัดแย้งและเปลียนแปลงบนฐานของ “ความเป็ นลาวแบบหนึ ง
เดียว” ไปสู่ รัฐแบบ “พหุนิยมทางวัฒนธรรม” (multiculturalism) ได้อย่างไร?
ภารกิจแรกที “รัฐ” หรื อ “ชนชันผูน้ าํ ” ใน สปป.ลาว ต้องทําและได้ทาํ ไปบ้างแล้วคือ การจําแนกนิ ยามกัน
อีกครังว่า “ลาว” ก็ดี “ความเป็ นลาว” มันคืออะไร ทังนีเพือสามารถระบุได้ว่า “ใครคือคนลาว” และ “ใครคือคนอืน”
ทีต้องทําอย่างนี ก็เพือให้การระบุหรื อกําหนดว่า “ใครบ้างทีสามารถอ้างได้ว่าเป็ นประชาชนลาว” และเป็ นเจ้าของ
ประเทศแบบสาธารณรัฐนี ตามเงือนไขของมโนทัศน์ “ประชาธิปไตย” ทีผูกหรือกําหนดไว้อีกทีหนึ ง ตรงนีเองทําให้
“การเมืองเรื องอัตลักษณ์” หรื อ “Politic of Identities” เป็ นประเด็นทีแหลมคมขึนมา เนืองจาก “ความเป็ นประชาชน
ลาว” หมายถึง
หนึ ง “ความเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์” หรื อสามารถเข้าถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมใน
เรื องต่างๆ เช่น กระจายทรัพยากรและบริ การต่างๆ จากรัฐ
สอง “ความเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม มีเสี ยงในการเจรจาต่อ รอง ขัดขืนในเรื องความสัมพันธ์เชิ งอํา นาจในระบบ
การเมืองทีดํารงอยูใ่ นสังคมนัน ณ เวลานัน อย่า งไรก็ตามการทีจะได้รับการกํา หนดนิยามว่าเป็ น “ประชาชนลาว
เหมือนกัน” มีหลายปัจจัยทีทัง “เหมือน” และ “ต่าง” อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์เป็ นเพียงอัตลักษณ์หนึ งในหลายๆ อัต
ลักษณ์ เช่น ชนชัน เพศภาวะ อายุ สภาวะทางร่ างกาย-จิตใจ ฯลฯ ซึ งทํา งานอยู่ใ นบริ บทของเวลา (ประวัติศาสตร์ )
และสถานทีทีแตกต่างอีกด้วย แม้กระนันก็ตาม การเมืองเรื องชาติพนั ธุ์ก็นบั ว่ามีความสําคัญมาก เนืองจากไม่เพียงแต่
เป็ นการเมืองเชิงอุดมการณ์-อุดมคติและอารมณ์ ความรู ้สึกทีดูราวกับเป็ นเรื องลอยๆ เท่านัน แต่ก ารเมือ งเรื องอัต
ลักษณ์เป็ นการเมือง ซึ งมีมิติทีเป็ นการต่อสู ้แข่งขันแย่งชิง “ความหมาย” ของความเป็ น “ประชาชนลาว” ไม่ใ ช่คน
“ต่างด้าว” ทีเป็ น “คนอื น” ดังนัน การมีตาํ แหน่ งแห่ งทีในฐานะ “ประชาชนลาว” จึงหมายถึงการสามารถเข้า ถึ ง
ผลประโยชน์ต่า งๆ ดังกล่าวแล้วด้วยเหตุนี “คนม้ง” “คนอาข่า” “คนเย้า ” (เมียน) ในอดีตถู กจัดให้เป็ น “ลาวสู ง”
ปัจจุบนั ก็ตอ้ งระบุว่าตนเป็ น “ม้งลาว” “อะข่าลาว” “”เย้าลาว” ไม่ใช่ “ม้งจีน” “อะข่าจีน” และ “เย้าจีน” เป็ นต้น คน
เหล่านีในทางทฤษฎีอาจมีปัญหาน้อย เพราะอย่างน้อยก็เคยได้รับสถานะเป็ น “ลาว” อยู่แล้ว ไม่เหมือนกับกลุ่ มชาติ
พันธุ์อืน เช่น “งวน” ในลาว แม้จะเข้ามาอยู่ในเขตหรื อ “ผืนแผ่นดินลาว” มาหลายชัวคนแล้ว แต่คนงวนก็ไม่เคยมี
สถานะเป็ น “ลาวลุ่ม-ลาวเทิง-ลาวสู ง” หรื อแม้กระทังในการจัดประเภทเป็ น “ชนเผ่าอืนๆ” ทีมีค วามหมายคล้า ยๆ
“เบ็ดเตล็ด” “ย่อยๆ” หรื อ “อะไรก็ได้” ก็ยงั ไม่มี “งวน” อยู่ในนัน (ร่ างวิทยานิ พนธ์ของสาลิกา บดสะบาง ใน “ผูห้ ญิง
กับการแสดงตัวตนทางชาติพนั ธุ์งวน ใน สปป.ลาว”)
คําถามสําคัญทีเกิดขึนมาตรงนีคือ ในความเป็ นจริงมีคนงวนอยู่จริงและอยู่มานานแล้ วด้ วยในลาว แต่ในการ
จัดประเภทกลุ่มคนหรือประชาชนคนลาวอย่างเป็ นทางการและตามกฎหมายไม่มงี วน ประเด็นจึงมีอยู่ว่า งวนมีอยู่
หรือไม่ มอี ยู่กันแน่ ? ถ้ ามีอยู่....มีอยู่อย่ างไร? ถ้ าไม่ มีอยู่.......เพราะอะไรถึงไม่ มี? และถ้ าจะให้ มี “คนงวน” ต้ องทํา
อย่ างไร? เป็ นต้น

