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หลักการและเหตุผล

การเกิดขึ้นของเสนพรมแดนรัฐชาติในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ผนวกรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปน

สวนหน่ึงของรัฐไทย ไดสรางนิยามตัวตนของผูคนที่อาศัยอยูในภาคตะวันเฉียงเหนือ จาก “ลาว” เปน 

“คนไทยอีสาน” ที่มีสถานะเปนพลเมืองของสยามหรือประเทศไทยในเวลาตอมา การสรางเอกภาพของ

รฐัชาตแิละกระแสชาตนิยิมทีเ่นนความเปนไทยทีพ่ฒันาขึน้ในระยะหลงั ไดบดบงัลกัษณะทางชาตพินัธุของ

คนไทยอสีานจนทําใหคนสวนใหญเขาใจวาคนอสีานเปนคนทีม่าจากพืน้ฐานทางชาตพินัธุเดยีวกนั อนัทีจ่รงิ

แลว เราจะพบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุมชาติพันธุอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เชน ผูไท ญอ ไทดํา 

กะเลิง แสก โซ โซทะวึง บรู ญัฮกูร หรือชาวบน กุย หรือสวย เขมร ไทยวน ไทยเบ้ิง ญวน จีน ฯลฯ 

แตอยางไรก็ดี อัตลักษณของกลุมชาติพันธุเหลาน้ีมักจะถูกบดบังหรือกลืนกลายไปโดยนโยบายของรัฐ 

กรณีชาวกุยที่มีความรูในการจับชางและเล้ียงชางเปนอยางดี แตมักจะไดรับความสนใจนอยกวาชางท่ีเปน

สวนหน่ึงของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในขณะเดียวกัน ชาวญวนอพยพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลับถูกกีดกันและหวาดระแวงในชวงที่รัฐไทยกําลังทําสงครามกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 

เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุในภูมิภาคอื่นของไทย กลุมชาติพันธุในอีสานไดเผชิญกับการเปล่ียนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งที่มาจากอํานาจรวมศูนยของรัฐและระบบทุนนิยมเสรี

ชาวบานอีสานยังตองเผชิญกับปญหาขอจํากัดทางดานภูมิศาสตร เนื่องจากพื้นที่บางแหงเปนพื้นที่

ทีม่คีวามแหงแลง ดนิและทรัพยากรเสือ่มโทรม มปีญหาความยากจน และมีปญหาท่ีมาจากโครงการพัฒนา

ขนาดใหญของรัฐ ดังนั้นชาวบานอีสานจํานวนมากจึงออกจากหมูบานไปเปนแรงงานในเมืองขนาดใหญ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูหญิงอีสานแตงงานกับสามีชาวตางชาติเพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีขึ้นในชีวิต

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุหลายกลุมถูกกลืนกลาย ไมมีอัตลักษณของตนเองที่ชัดเจน นอกจาก

การใชภาษาของตนเองในการสื่อสารในกลุมชาติพันธุเดียวกัน อยางไรก็ดี กลุมชาติพันธุบางกลุมก็ยังรักษา

ประเพณพีธิกีรรมบางอยางไวอยางเขมแขง็ ดิน้รนเพือ่สรางความมตีวัตนทางชาตพินัธุแหงตน สบืเสาะรกัษา

ภมูปิญญาความรู และปกปองสิทธิในทรัพยากรทองถ่ินของตน โดยเฉพาะในระยะหลังทีม่กีระแสความสนใจ

ในการศึกษาประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น และการสืบคนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุตางๆ 
ในภาคอีสาน ทั้งโดยกลุมชาติพันธุที่ตองการรูจักตนเอง หรือโดยนักวิจัย หรือโดยหนวยงานของรัฐ

ผานการเมืองเชิงอัตลักษณ แตสวนใหญมักจะถูกดัดแปลงเปนประเพณีประดิษฐเพื่อการทองเท่ียว เชน 

กรณีพิธีแซนโฎนตาของชาวเขมรสุรินทร เปนตน
ถึงแมวากลุมชาติพันธุเหลานี้ตางมีความปรารถนาท่ีจะคนหาอัตลักษณตนเอง กลับไปสูวิถีชีวิต

ชาติพันธุที่ไมอยูในกระแสทุนนิยมเสรีและระบบตลาดท่ีเนนกําไร-ขาดทุน ที่พวกเขาไมสามารถกําหนดได 
มคีวามปรารถนาท่ีจะอยูกบัธรรมชาต ิปกปกรกัษาทรพัยากรใหแกลกูหลาน ซึง่สวนทางกับการพฒันากระแส

หลัก แตก็ยังไมสามารถเดินทางไปสูเปาหมายดังที่คาดหวังไวได ดังจะเห็นวามีการตอรองกับรัฐและทุน

ดวยวิธีการตางๆ เพื่อสามารถกลับไปสูชุมชนชาติพันธุ อาจกลาวไดวากลุมชาติพันธุจํานวนมากในอีสาน
อยูใน “ภาวการณกลายเปน” (Becoming) ที่แมจะมีความปรารถนา มีจินตนาการเก่ียวกับชุมชนตนเอง 

แตภายใตการพฒันากระแสหลกัและทนุนยิมเสรนีี ้“ภาวการณกลายเปน” คอืส่ิงทีท่าทายและควรแกการทาํ

ความเขาใจเปนอยางยิ่ง

การจัดประชุมทางวิชาการเร่ือง วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลง
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวทิยาลยัขอนแกน มวีตัถุประสงคทีจ่ะสงเสริมและเปดโอกาสใหนกัศกึษาและนักวจิยันําเสนอบทความ

เก่ียวกับกลุมชาติพันธุ ในอีสาน เ พ่ือวิ เคราะห แลกเปล่ียน และทําความเขาใจกลุมชาติพันธุ

ในอีสานทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม การประชุมทางวิชาการครั้งน้ีจึงแตกตางไปจาก

การจัดประชุมทางวิชาการท่ีเคยจัดมาในชวงสองสามปที่ผานมา ที่เนนการทําความเขาใจสังคมวัฒนธรรม 

ประเพณีพธิกีรรมและอัตลกัษณของกลุมชาติพนัธุ รวมท้ังการด้ินรนคนหาอัตลกัษณของกลุมชาติพนัธุ และ

ปญหาท่ีพวกเขาเผชิญอยูจากการรวมศูนยของอํานาจรัฐ การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ีผูจัดใหความสําคัญ

ตอ “ภาวการณกลายเปน” ซึ่งเปนมโนทัศนใหมที่อาจจะชวยทําใหเขาใจความปรารถนา และวิธีการตางๆ 

ในการหาชองทางตัดขามพันธนาการทางสังคมการเมืองแบบเดิม และเลือกสรางความสัมพันธแบบใหม

ที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง ตลอดทั้งภาวะความขัดแยงและความเล่ือนไหลของวิถีชาติพันธุที่แสดงออกมา

ในรูปแบบตางๆ

วัตถุประสงคการจัดประชุม

1. เพื่อใหนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการไดมีโอกาสเสนอบทความทางวิชาการ และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ในการทําความเขาใจกลุมชาติพันธุในอีสาน

2. เพื่อวิเคราะหการปรับตัว ความขัดแยง และ “ภาวการณกลายเปน” ของกลุมชาติพันธุในอีสาน

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม

3. เพื่อพัฒนาสถานภาพการศึกษาวิจัย และองคความรูเก่ียวกับกลุมชาติพันธุในประเทศ

วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม

วันที่ 7-8 เมษายน 2559 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

องคกรรวมจัด 

1. ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. แขนงชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

3. ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

จํานวนผูเขารวมประชุม

จํานวน 120 คน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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กําหนดการ 
การประชุมวชาการระดับชาติ

เร่อง วถีชาติพันธุในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรนิยมใหม

วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ. 2559



วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีกร: ดร.แกวตา จันทรานุสรณ 

08.45-09.00 น. กลาวเปดโดย รศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลาวตอนรับโดย รศ.ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน

09.00-10.15 น. “พรมแดนความรูชาติพันธุในอีสาน” 
โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
 รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รศ.ดร.ดารารัตน เมตตาริกานนท ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ดําเนินรายการโดย ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.30-11.00 น. บทสนทนา “ชุมชนในภาวการณกลายเปน”
โดย Prof.Shigeharu Tanabe นักวิชาการอาคันตุกะ ศูนยศึกษาชาติพันธุและ

การพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

11.00-12.30 น. การนําเสนอบทความ

กลุมยอยที่ 1 เศรษฐศาสตรการเมือง
อีสาน (1)

กลุมยอยที่ 2 ชาติพันธุขามชาติ (1) กลุมยอยที่ 3 การเมืองมรดกทาง
วัฒนธรรม (1)

1. ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน 
“ปรากฏการณโละนามาทําสวนยางพารา”: 
การเปล่ียนแปลงมูลคาการใชประโยชน
จากท่ีลุมมาเปนที่ดอนและวิกฤตดาน
แรงงาน ประวัติศาสตรที่ตองเรียนรู

1. ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
ชาติ/ชาติพันธุนิทัศนเวียดนามขามแดน
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง-อีสาน

1. อาจารยพิสุทธิลักษณ บุญโต
การส่ือสารอัตลักษณผานผาซิ่นของกลุม
ชาติพันธุไทดําในพื้นท่ีอําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ประเทศไทย และแขวงหลวง
น้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

2. ดร.สรอยมาศ รุงมณี 
จากหาปลาสูเลี้ยงปลาและนําเขา จากนํา
เขาสูแปรรูป จากแปรรูปสูการทําใหเปน
สินคา (ขามพรมแดน): การปรับตัวของ
ชาวบานลุมน้ําโขงในระบบตลาด

2. ผศ.นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร
อิทธิพลของผูคาจีนกับการเปล่ียนแปลง
ในนครหลวงเวียงจันทน

2. ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ
การชวงชิง “ความเปนเขมร” ผานการ
จัดแสดงแสงสีเสียงตํานานปาจิต-อรพิม
ที่ปราสาทเมืองต่ํา

3. ดร.ณัฐกานต อัครพงศพิศกัดิ์ 
การกลายสภาพของที่ดิน ส.ป.ก. และ
พลวัตของครัวเรือนอีสานภายใตบริบท
ของการพัฒนาพลังงานทางเลือก: กรณี
โรงไฟฟาพลังงานลมจังหวัดชัยภูมิ

3. Lan Lin และ ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
พลวัตความสัมพันธการยายถิ่นขามชาติ
ของชาวจีนอพยพในอีสานภายใตภาวะ
โลกาภิวัตน

3. มงคล ปญญาประชุม 
ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ และ 
ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา

แซนโฎนตา: ประเพณีประดิษฐของกลุม
ชาติพันธุเขมรในบริบทการพัฒนา

4. ดร.วาสนา ละอองปลิว 
“ทุนนิยมชายแดน” กับการขยายตัวของ
ยางพาราในพื้นที่สูงของ สปป.ลาว

4. ผศ.ดร.วัชรี ศรีคํา
ภาวการณกลายเปนคนขามแดนและ
การปรับตัวของชาวลาว กัมพูชา และ
เวียดนามในอีสาน

4. สุวัลยา โตะสิงห
ประวัติศาสตรชายแดนและการตอรอง
ของผูคนบริเวณปราสาทพระวิหาร 
จังหวัดศรีสะเกษ

ประธาน รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู
ผูใหขอคิดเห็น ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ประธาน ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
ผูใหขอคิดเห็น ศ.สุริชัย หวันแกว

ประธาน ดร.รักชนก ชํานาญมาก
ผูใหขอคิดเห็น รศ.สมหมาย ชินนาค

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

10



12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.15 น. การนําเสนอบทความ

กลุมยอยที่ 4 เศรษฐศาสตรการเมือง
อีสาน (2)

กลุมยอยที่ 5 ชาติพันธุขามชาติ (2) กลุมยอยที่ 6 การเมืองมรดกทาง
วัฒนธรรม (2)

1. อาจารยฐิตารัตน พันธุชนะ 
การปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการสรางเขื่อนหัวนา: กรณี
ศึกษา หมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง 
อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

1. รัมภาพรรษ จังจรงิ และ 
ดร.สมพันธ เตชะอธิก

ปจจัยผลักดันและดึงดูดการเคลื่อนยาย
แรงงานของแรงงานขามชาติชาวลาว 
ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน

1. อาจารยวิศิษย ปนทองวิชัยกุล
รอยเทาพระยานาค ผีแมหมายและ
เสื้อแดง: ความปรารถนาของชุมชนชนบท
อีสานในวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง

2. ดร.ประดิษฐ นาดทะยาย และ 
รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง

ระบอบสวัสดิการทางเลือกของจังหวัด
ขอนแกน

2. วิลาสินี โสภาพล และ 
ดร.จกัรพันธ ขัดชุมแสง

ขอนแกนในยุคเปลี่ยนผาน: พัฒนาการ
พื้นที่กับการเปนปลายทางของแรงงาน
ขามชาติสัญชาติพมา

2. พันธุทิพย ตาทอง และ 
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

สินไซ: การสรางความทรงจํารวม
ทางสังคมในเมืองขอนแกน

3. ดร.กฤษณะ ทองแกว 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ 
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ 

ความเปนเหตุเปนผลของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม จากห้ิงบูชาแผนดินสูจิต
วิญญาณของทุนนิยม

3. อาจารยจตุพร ดอนโสม
การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของ
คนไทยเชื้อสายเวียดนามบานนาจอก 
นครพนม

3. อาจารยทัศนีย บัวระภา
การเมืองเรื่อง “ผาทอ”: การประกอบสราง
ความหมายเชิงสัญญะของผาทอพื้นบาน
ในภาคอีสาน

4. ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ และ 
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

ทุนทางสังคมของประชาคมหมูบาน
แกนรักษ ในการจัดการปญหาของชุมชน

4. ศิริพร เชิดดอก และ 
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

มานึขแมร: การนิยามตัวตนของชาวไทย
เชื้อสายเขมรในบริบทอีสานใต

4. อาจารยชานนท ไชยทองดี
อัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเรื่องเลา
ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

ประธาน ดร.พัชรินทร ลาภานันท
ผูใหขอคิดเห็น ดร.วาสนา ละอองปลิว

ประธาน ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ
ผูใหขอคิดเห็น ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ประธาน ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย
ผูใหขอคิดเห็น อาจารยสุริยา สมุทคุปติ์

15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.30-17.00 น. การอภิปราย “‘อีสาน’ ภายใตลัทธิเสรีนิยมใหม” 
โดย ศ.สุริชัย หวันแกว ศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 ดร.ไชยณรงค เศรษฐเช้ือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 คุณสน่ัน ชูสกุล นักพัฒนาอาวุโส
ดําเนินรายการโดย ดร.ชยันต วรรธนะภูติ ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีกร: ดร.เบญจพร ดีขุนทด

09.00-10.30 น. การอภิปราย “ชาติพันธุ ภาษา และวรรณกรรม” 
โดย อาจารยคําสิงห ศรีนอก ศิลปนแหงชาติ พ.ศ. 2535
 บ.ก. ปรีดา ขาวบอ นิตยสารทางอีศาน
 Prof.Rachel Harrison, SOAS, University of London
ดําเนินรายการโดย ดร.แกวตา จันทรานุสรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

10.45-12.30 น. การนําเสนอบทความ

กลุมยอยที่ 7 ภาษา เรื่องเลา และ
วาทกรรมวาดวยอีสาน

กลุมยอยที่ 8 ผูหญิงอีสานและ
ความทันสมัย

กลุมยอยที่ 9 อีสาน รัฐชาติ และมายาคติ

1. ณัฏฐนรี เตชะแกว 
จักรวาลวิทยาในตัวบทและพิธีกรรม
ปาดตงของกลุมชาติพันธุไทดํา
บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

1. อาจารยปุณิกา อภิรักษไกรศรี
การเคล่ือนไหวทางการศึกษาของกลุม
ผูหญิงบนฐานคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา

1. รศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง และ 
คุณชัชวาล บุตรทอง

อุดมคติวิทยาวาดวยคนชาติพันธุอีสาน
ภายใตกระบวนการสรางภาพของความ
เปนอื่นในแบบเรียนสังคมศึกษารวมสมัย

2. อาจารยพสุธา โกมลมาลย 
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง และ 
ดร.รักชนก ชํานาญมาก 

ตํานานและเรื่องเลาขามรัฐ: การรอยเรียง
ชุมชนชาติพันธุผูไทขามรัฐชาติ

2. ดร.ชีรา ทองกระจาย
“ลูกสาว และลูกสะใภ” การปะติดปะตอ
ความเปนหญิง: กรณีศึกษาของ
กะเทยไทยในยุโรป

2. อาจารยปริญ รสจันทร
วานอนสอนงาย: ความเปนคนอีสาน
ที่ถูกสรางโดยรัฐชาติ

3. อาจารยธงชัย แซเจ่ีย 
“แซบอีหลี-ดิลิเฌียส!”: การประกอบสราง
อัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” ในบันเทิงคดี
สืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ

3. ชลธิดา บัวหา และ 
ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล

กลยุทธการตอรองอํานาจของผูหญิงลาว
ในครอบครัวไทย

3. ดร.ต๊ิก แสนบุญ
ความเปนไทย: วาทกรรมการเมือง
ที่กลืนกลายความเปนลาว สูไทยอีสาน
รวมสมัย

4. อาจารยโสภิตา ถาวร 
การเปล่ียนแปลงเสียงวรรณยุกตที่กําลัง
ดําเนินอยูในภาษาไทดําถิ่นเลย

4. ดร.พัชรินทร ลาภานันท
ฝร่ังในอีสาน: สงคราม การทองเที่ยว และ
การแตงงานขามชาติ

4. ผศ.ดร.สุภีร สมอนา
อีสานในมานมายาคติ

ประธาน ดร.แกวตา จันทรานุสรณ 
ผูใหขอคิดเห็น ดร.ชยันต วรรธนะภูติ

ประธาน ดร.เบญจพร ดีขุนทด
ผูใหขอคิดเห็น ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย

ประธาน ผศ.ดร.วัชรี ศรีคํา
ผูใหขอคิดเห็น ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น. การนําเสนอบทความ

กลุมยอยที่ 10 พหุวัฒนธรรมและ
ความทรงจําทางสังคม

กลุมยอยที่ 11 ความรูและการเคล่ือนไหว
ในกระแสทองถ่ินนิยม

กลุมยอยที่ 12 การตอรองเชิงอัตลักษณ 
ในบริบทความทันสมัย

1. พระระพิน พุทธิสาโร, ดร. 
ความเปนอื่นกับพหุลักษณในอีสาน
ตอนลาง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว 
เขมร และสวย

1. สุทธิเกียรติ คชโส
ประชาธิปไตยถดถอยเมื่อเผด็จการ
ครองเมือง ในความเคลื่อนไหว
กลุมฅนรักษบานเกิด จังหวัดเลย

1. อาจารยเกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ชาวบรู: การปรับตัวตอรองและภาวการณ
กลายเปนทางชาติพันธุในยุครวมสมัย

2. กิตติวินท เดชชวนากร 
การอยูรวมกันของชุมชนไทยอีสาน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา: 
บานรองสาน ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา

2. จันทรจิตตรา จันทรออน
การแสดงออกถึงตัวตนทางชาติพันธุ
บนการสรางความเปนทองถ่ินผานการทํา
ผายอมครามใหเปนสินคา
ในจังหวัดสกลนคร

2. วงศกร บุญเกิด
การประกอบสรางและนําเสนอความเปน
แสกในบริบทการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 
บานอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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3. นิลวดี พรหมพักพิง 
ดร.มณีมัย ทองอยู และ 
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ 

การผลิตซ้ําความทรงจํากับการสรางพื้นที่
ทางสังคมของผูรวมพัฒนาชาติไทย
ชาวภูไท

3. อาจารยบัญชา พุฒิวนากุล และ 
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ

วาทกรรมวาดวย: การผลิตความรู และ
ความเช่ือในวัฒนธรรมการเมืองและ
องคกร

3. อาจารยกิติมา ขุนทอง และ 
ผศ.ชาครติ ชาญชิตปรีชา

“ไทภู-ไทครัว” และความเปนอื่น: 
การตอรองเรื่องการเขาถึงทรัพยากรชุมชน 
และการจัดการตนเอง

4. ดร.รักชนก ชํานาญมาก
หญิงผูไทยกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 
การเปล่ียนผานจากงานบานในพื้นที่
สวนตัวสูงานบริการในพื้นท่ีสาธารณะ

ประธาน ผศ.ดร.เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภ
ผูใหขอคิดเห็น ดร.เบญจพร ดีขุนทด

ประธาน อาจารยมานะ นาคํา
ผูใหขอคิดเห็น ผศ.ดร.สุภีร สมอนา

ประธาน ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ
ผูใหขอคิดเห็น ดร.สรอยมาศ รุงมณี

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง

15.00-16.30 น. ขอสังเกตสงทาย “วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” 
ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม” 
โดย Prof.Peter Vail, National University of Singapore
 ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ดร.ชยันต วรรธนะภูติ ศนูยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดําเนินรายการโดย ดร.พัชรินทร ลาภานันท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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รวมบทความ 
การประชุมวชาการระดับชาติ

วถีชาติพันธุในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรนิยมใหม





เศรษฐศาสตรการเมืองอีสาน (1)

1.  “ปรากฏการณโละนามาทําสวนยางพารา”: การเปล่ียนแปลง 18
มูลคาการใชประโยชนจากที่ลุมมาเปนที่ดอน และวิกฤต
ดานแรงงาน ประวัติศาสตรที่ตองเรียนรู
ทรงชัย ทองปาน

2.  การกลายสภาพของที่ดิน ส.ป.ก. และพลวัต 35
ของครัวเรือนอีสานภายใตบริบทของการพัฒนา
พลังงานทางเลือก: กรณีโรงไฟฟาพลังงานลมจังหวัดชัยภูมิ
ณัฐกานต อัครพงศพิศักด์ิ



“ปรากฏการณโละนามาทําสวนยางพารา”: 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชประโยชนจากที่ลุมมาเปนที่ดอน

และวิกฤตดานแรงงาน ประวัติศาสตรที่ตองเรียนรู

ทรงชัย ทองปาน

ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดยอ

การเขามาของยางพาราในอีสานโดยเฉพาะในลุมน้ําหวยคอง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ปลูกยางพารา

แหงแรกๆ จากโครงการอีสานเขียว นอกจากจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการดํารงชีพทั้งกิจกรรม

การผลิตและหารายไดจากนาขาวและไรมันสําปะหลังมาเปนสวนยางพารา การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

การบรโิภคทีเ่ปล่ียนจาก “หา” มาเปน “ซ้ือ” แลว การเปล่ียนแปลงดังกลาวยงัทาํใหเราไดเหน็ถงึประวตัศิาสตร

การเปลีย่นแปลงมลูคาการใชประโยชนจากทีลุ่มมาเปนทีด่อน และแรงกดดนัอนัเนือ่งมาจากจากการแยงชงิ

แรงงาน การเขามาของยางพาราไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทุนทางธรรมชาติอยาง “ที่ดิน” ที่ทําใหพื้นท่ี

ในอีสาน ที่เคยคิดกันวาแหงแลงปลูกยางพาราไมได เปลี่ยนมาเปนพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา 

และความเหมาะสมดังกลาวไดทาํใหเกิดการเปล่ียนแปลงมูลคาใชสอย จาก “ทีลุ่ม” พืน้ท่ีทีเ่หมาะสมสําหรบั

การปลูกขาวแตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา มาเปน “ท่ีดอน” พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว

แตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา อยางไรก็ตาม ราคายางพาราไมไดเปนเง่ือนไขเดียวเทานั้นที่ทําให

พวกเขาเหลาน้ันตัดสินใจลดหรือโละนามาเปนสวนยางพารา แตยังรวมไปถึงเง่ือนไขอันเน่ืองจากการแยงชิง

แรงงานระหวางนากับยาง เงือ่นไขอันเน่ืองมาจากคาแรงข้ันต่าํทีเ่ขามากระทบการจางแรงงานในภาคเกษตร 

จนทําใหการทํานาไมคุมคาและนํามาสูการตัดสินใจลดหรือโละนาขาวในที่สุด

คําสําคัญ: ยางพารา มูลคาการใชประโยชน วิกฤตดานแรงงาน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

18



ความเปนมา

ประเด็นหนึ่งที่กําลังเปนศูนยกลางของการถกเถียงท่ีเกี่ยวของกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในปจจุบัน คงหนีไมพนประเด็นท่ีเก่ียวกับการเติบโตและการขยายตัวของ

พืชเศรษฐกิจอยาง “ยางพารา” ที่ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา อิทธิพลของทุนนิยมและทุนนิยมชายขอบ

ของจนีบนฐานอตุสาหกรรมรถยนตและการบรโิภคยางธรรมชาตทิดแทนยางสงัเคราะห เศรษฐกิจกลไกตลาด

เสรนียิมใหมและการคาผานนโยบาย การคาเสร ีรวมไปถงึการเชดิชอูดุมการณการพฒันาทีเ่นน “การเตบิโต

ทางเศรษฐกิจ” เพือ่หวงัใหเกิดความทนัสมัยทดัเทยีมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว (ยศ สนัตสมบตั ิและอรญัญา 

ศิริผล, 2555) ไดกลายมาเปนพลังขับเคลื่อนที่ทําให “ยางพารา” ถูกทําใหกลายมาเปน “พืชเศรษฐกิจ” ของ

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ภายใตฉายา “พืชมหัศจรรย” ที่สามารถ 

“ขจดัความยากจน” และทาํใหเกิด “ความทันสมยั” แกประเทศท่ีถกูเรียกวา “กาํลงัพฒันา” และ “ดอยพฒันา” 

โดยมีภาพความสําเร็จของการปลูกยางพาราในประเทศพ่ีนอง อยางมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

ภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศไทย เปน “แมแบบ” ของความสําเร็จ โดยเฉพาะความสําเร็จของจีน

ที่สามารถปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ไมใชพื้นที่ดั้งเดิมของยางพาราจนกลายเปน “the rubber success story 

in China” (Fox et al., 2007: 13)

มายาคติของการเปนพชืทีน่าํมาสูการพฒันา ไดถกูทาํใหเปนเง่ือนไขท่ีสงผลใหเกดิการขยายตัวอยาง

รวดเร็วของพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะ “การเปดพื้นที่ใหม” (Non-traditional rubber region) จากพืช

ที่ปกติปลูกอยูในเขตศูนยสูตรระหวาง 10 องศาเหนือ และ 10 องศาใต พื้นที่ดั้งเดิมของการปลูกยาง 

(Traditional rubber region) (Li and Fox, 2012, p.420) มาเปนพื้นที่ตอนในของแผนดิน ทั้งในจีนตอนใต

โดยเฉพาะในเขตมณฑลยนูนาน พมา ลาว บางสวนของประเทศกมัพชูา พ้ืนทีต่อนเหนอืของเวยีดนามและ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตัวเลขสถิติพื้นที่ปลูกยางคงเปน “หลักฐาน” อยางเดียว 

ที่ชี้ใหเห็นถึงปรากฏการณดังกลาว อาทิ เดิมในป พ.ศ. 2543 ลาวมีพื้นที่ปลูกยางพารารวม 73,612.5 ไร 

และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 1,136,500 ไร ในขณะท่ีป พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้น 15.4 เทาภายในเวลาเพียง 10 ป 

(FRC Rubber Plantation Survey, 2006 อางถงึในธนาคารเพ่ือการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย, 2549) 
หรือในกรณีพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่เพิ่มจาก 2,984,097 ไร 

ในป พ.ศ. 2552 มาเปน 3,477,303 ไรในป พ.ศ. 2554
เชนเดียวกับในกรณีภาคอีสานของประเทศไทย ที่ครัวเรือนตองการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหเกิด

ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตองการที่จะปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของตัวเองดวยการเปลี่ยนแปลงที่ดินทีละเล็ก

ทีละนอย จากที่ดอนที่ที่เคยปลูกพืชเศรษฐกิจอยางมันสําปะหลัง ออย ปอ มาเปนสวนยางพารา ที่ดอน

ไดกลายมาเปนพืน้ทีท่ีม่มีลูคาการใชประโยชนเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการปลกู

ยางพารา จากท่ีเคยไมมีคุณคาหรือมีคุณคานอยกวาที่ลุม ครัวเรือนท่ีอยูในที่ดอนซึ่งเดิมเปนพื้นที่ชายขอบ 

ไมมีน้ํา ก็กลับกลายมาเปนครัวเรือนที่มีโอกาสในเชิงที่ตั้ง ไดครอบครองพื้นที่เหมาะสมสําหรับการปลูก
ยางพารา โดยเฉพาะอยางย่ิงภาพความสําเร็จของการทําสวนยางพาราไดถูกตอกยํ้ามากย่ิงข้ึนในระยะตอมา

ดวยราคายางพาราท่ีบางชวงพุงสูงเกินกวากิโลกรัมละ 100 บาท ทําใหชวงระยะเวลาไมนานนัก ท่ีนาในท่ีลุม

ไดกลายมาเปนพื้นที่ปลูกยางพารา ภาพของยางพาราท่ียืนแถวตรงอยูริมคันนา ภาพการลดขนาดของท่ีนา

ลงใหเหลือแคเพียง “ปลูกไวพอกิน” และภาพการเปล่ียนแปลงท่ีนาทั้งหมดใหเปนสวนยางพารา เน่ืองจาก

การปลูกขาวกลายเปน “ความยุงยาก” และมี “ตนทุนสูง” โดยเฉพาะตนทุนในเร่ืองของแรงงานซ่ึงในขณะน้ัน
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มมีากกวาคาแรงขัน้ต่าํทีร่ฐับาลประกาศสาํหรบักรรมกรในเมอืง การซือ้ขาวกนิจงึ “สะดวกกวา” ดงันัน้บทบาท

ของขาวจึงแปรเปล่ียนไป ในขณะท่ียางพาราไดกลายมาเปนแหลงรายไดหลักของชาวนาบนเสนทางของ

การเปน “เศรษฐีใหมสวนยาง” กลยุทธในการดํารงชีพแบบใหมของครัวเรือนชาวนา

ดังนั้นประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเราไดเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการใช

ประโยชนจากที่ลุมมาเปนที่ดอน การเขามาของยางพาราไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทุนทางธรรมชาติ

อยาง “ท่ีดิน” ท่ีทําใหพ้ืนท่ีในอีสานท่ีเคยเขาใจกันวาแหงแลงปลูกยางพาราไมได เปล่ียนมาเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

สําหรับปลูกยางพารา และความเหมาะสมดังกลาวไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมูลคาการใชสอย จาก 

“ทีลุ่ม” พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตไมเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา มาเปน “ทีด่อน” พืน้ที่

ที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวแตเหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา อยางไรก็ตาม ราคายางพารา

ไมไดเปนเง่ือนไขเดียวเทาน้ันท่ีทําใหพวกเขาเหลาน้ันตัดสินใจลดหรือโละนามาเปนสวนยางพารา แตยัง

รวมไปถึงเง่ือนไขอันเนื่องจากการแยงชิงแรงงานระหวางนากับยาง เงื่อนไขอันเนื่องมาจากคาแรงข้ันต่ํา

ที่เขามากระทบการจางแรงงานในภาคเกษตร จนทําใหการทํานาไมคุมคาและนํามาสูการตัดสินใจลดหรือ

โละนาขาวในที่สุด

วัตถุประสงคและวิธีการศึกษา

ดวยเหตุนี้ บทความคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะฉายภาพใหเห็นถึงปรากฏการณโละนามาทําสวน

ยางพารา ซึ่งเปนประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่งของคนอีสานที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการใช

ประโยชนจากทีลุ่มมาเปนท่ีดอน และวิกฤตดานแรงงานซึง่เปนเง่ือนไขหนึง่ทีท่าํใหครัวเรอืนชาวนาตดัสนิใจ

โละนามาปลูกยางพารา โดยบทความช้ินน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง “เศรษฐีใหมสวนยาง”: การเปล่ียนแปลง

วถิกีารดาํรงชพีของครัวเรือนชาวนาในลุมน้าํหวยคอง วทิยานพินธในระดบัปรญิญาเอกของผูเขยีนเอง โดย

เปนงานวิจัยสนาม (fi eldwork) ที่ทําการเก็บขอมูลทั้งจากเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึกจาก

ผูใหขอมูลที่หลากหลาย ในชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

“บริบท”: พื้นที่ศึกษา

“ปรากฏการณโละนามาทําสวนยางพารา” การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชประโยชนจากที่ลุมมาเปน
ที่ดอนและวิกฤตดานแรงงาน ประวัติศาสตรที่ตองเรียนรูครั้งนี้ เปนตัวอยางของปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ในลุมน้ําหวยคอง ลุมนํ้า 1 ใน 37 ลุมน้ําสาขาของระบบลุมน้ําโขง ลุมน้ําหวยคองเปนลุมน้ําขนาดเล็ก

เมื่อเทียบกับลุมน้ําท่ีอยูใกลเคียงอยางลุมนํ้าสงครามตอนลางซ่ึงอยูทางทิศใต มีพื้นที่ประมาณ 3,157.72 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,973,577 ไร ในขณะท่ีลุมน้ําหวยคองมีพื้นที่เพียง 711.90 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 444,935 ไร มีขนาดเล็กกวาถึง 4.4 เทา อยางไรก็ตาม แมวาลุมนํ้าหวยคองจะไมไดมีความสําคัญ

มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ําสงครามที่มักถูกใชเปนพื้นที่ศึกษาจากนักวิชาการหลากหลายสาขา แต
ลุมน้าํหวยคองก็ไดเริม่เปนพืน้ทีท่ีม่คีวามสําคัญมากย่ิงข้ึน เมือ่ผลการศึกษาของชรัตน มงคลสวัสด์ิ และคณะ 

(2554: 33-35) ชี้ใหเห็นวาลุมน้ําหวยคองเปนหน่ึงในส่ีของระบบลุมน้ํายอยของลุมน้ําโขงในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือที่ปลูกยางพารามากที่สุดและมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายตัวอยางหนาแนน (ลุมน้ําโขงสวนที่ 7 

จํานวน 154,608.27 ไร ลุมนํ้าหวยคองจํานวน 104,812.98 ไร ลุมนํ้าสงครามตอนลางจํานวน 87,481.35 ไร 

และลุมน้ําเลยตอนลางจํานวน 82,623.24 ไร)
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จากฐานขอมูลสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตรทําใหทราบวา ลุมนํ้าหวยคองหรือ

ลุมน้ําที่ถูกใหรหัสวา “0226” นั้น “มีพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 711.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 444,935 ไร คิดเปน

รอยละ 1.25 ของพื้นที่ลุมน้ํา ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ

บึงกาฬ อําเภอพรเจริญ อําเภอโซพิสัย อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย (ปจจุบันไดแกจังหวัดบึงกาฬ) 

ขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําทางทิศเหนืออยูบนแนวสันปนน้ําของหวยคองกับลําน้ําสาขาที่ไหลลงแมน้ําโขง ทาง

ทิศตะวันออกอยูบนสันปนนํ้าของ หวยซาวกับหวยฮ้ี ทิศตะวันตกอยูบนสันปนน้ําของหวยอังฮา ซึ่งอยูใน

ลุมน้ําสาขาแมน้ําโขงสวนท่ี 7 ทางทิศใตอยูบนแนวสันปนน้ําระหวางหวยคองกับหวยขม้ินและจุดบรรจบ

หวยคองกับแมน้ําสงคราม” (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 2556) 

 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของลุมน้ําหวยคอง ลุมน้ําสาขายอยของลุมน้ําโขง. 

จาก ขอบเขตลุมน้ําสาขาในลุมน้ําโขง, โดย สถาบันสารสนเทศและทรัพยากรนํ้าและการเกษตร, 
สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556, จาก http://www.haii.or.th/

นอกจากนี้สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 (อางอิงมาจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี), 
2554: 14) ยังระบุวา ลุมน้ําหวยคองมีปริมาณนํ้าทาเฉล่ีย 1,181.39 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่ตัวลุมน้ํา

เองมีความจุรวม 9.06 ลานลูกบาศกเมตร ขอมูลดังกลาวไดระบุตัวเลขความตองการนํ้าของลุมน้ําแหงนี้

ซึ่งมีจํานวน 72.03 ลานลูกบาศกเมตร ทําใหปริมาณนํ้าในลุมน้ําหวยคองมีเพียงพอตอความตองการของ

ผูคนในลุมน้ํา แตบางครั้งในชวงฤดูฝนปริมาณนํ้าก็มีมากเกินกวาความจุของลุมนํ้าที่จะสามารถรองรับได 
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“น้ําหลากเยอะ เมื่อวานซืนเห็นนํ้าขาวเปย” อยางไรก็ตาม “มันเปนน้ํามาเดินผาน ลดเร็ว” (ทองพูล 

ทิพยอินทรพรม, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556)

นอกจากลุมนํ้าหวยคองจะถูกนับวาเปนหน่ึงในลุมนํ้าสาขาของระบบลุมนํ้าโขงแลว “หวยคอง” ยังถือเปน

ระบบลุมนํ้ายอยของลุมนํ้าสงคราม เน่ืองจากมีตนกําเนิดจากท่ีราบสูงทางดานทิศตะวันออกของอําเภอปากคาด

แลวไหลมาบรรจบกับแมน้ําสงครามที่บานทาศรีชมชื่น (ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ, 2550: 2-6) ผูใหญทองพูล บานหนองหมู ไดเลาใหฟงถึงระบบของลําน้ําหวยคองวา “ที่นี่เปน

หวยหนองหมู ไหลไปลงคอง คองก็ลงสงคราม สงครามก็ลงโขง ลงท่ีจังหวัดนครพนม” (ทองพูล ทิพยอินทรพรม, 

สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) ในขณะท่ีแมนํ้าสงครามซ่ึงมีตนนํ้าในอําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ไหลผาน

อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี อําเภอโซพิสัย อําเภอพรเจริญ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และไหลลง

แมน้าํโขงทีต่าํบลไชยบรุ ีอาํเภอทาอเุทน จงัหวดันครพนม ทัง้น้ีลาํน้าํทีไ่หลลงแมน้าํสงครามนัน้ไมไดมเีฉพาะ

แคหวยคองเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงลําน้ําอูน น้ํายาม หวยโนด หวยซาง หวยสามยอด หวยคอง หวยฮ้ีและ

น้ําเมาโดยไดไหลมาบรรจบกับแมน้ําสงครามตามจุดตางๆ

 

ภาพท่ี 2 ขอบเขตของลุมน้ําหวยคอง. จาก ระบบนําเสนอแผนท่ีชุดดินมาตราสวน 1:25,000, 

กรมพัฒนาที่ดิน, สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556, จาก http://eis.ldd.go.th/lddeis/ SoilView.aspx

สําหรับพ้ืนท่ีของลุมนํ้าหวยคองน้ัน พ้ืนท่ีทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกของลุมนํ้าสาขาน้ัน 

เปนที่ราบสลับกับลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 5% สวนบริเวณทิศใตและตอนกลางของลุมน้ํา

สาขา สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย ความลาดชัน 2-5% นอกจากน้ีบริเวณ

สองฝงลําน้ําที่สําคัญของลุมน้ําสาขา ไดแก หวยคอง หวยเนียม หวยหวา หวยลึกและหวยบันรังเปนที่ราบ

ริมฝงลําน้ํา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553: 2-3; ชรัตน มงคลสวัสด์ิ และคณะ, 2554: 5)
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ดังนั้นพ้ืนที่สวนใหญหรือรอยละ 33.01 ของลุมน้ําหวยคอง มีสภาพทรัพยากรท่ีดินเปนดินที่มีสภาพ

พืน้ทีเ่ปนลูกคลืน่ลอนลาดเลก็นอย การระบายน้าํดปีานกลาง (หนวยดนิที ่49B) รองลงมารอยละ 8.38 เปน

หนวยดินท่ีมีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ การระบายน้ําคอนขางเลว (หนวยดินท่ี 25) 

รอยละ 7.45 เปนหนวยดินที่มีสภาพพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลาดเล็กนอย การระบายนํ้าคอนขางเลวและมีคันนา 

(หนวยดนิที ่49) และรอยละ 7.10 มสีภาพพืน้ทีล่กูคลืน่ลอนลาดเลก็นอย การระบายน้าํด ี(หนวยดินท่ี 7.10) 

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2553: 3-1-3-9) จากสภาพพื้นที่และทรัพยากรดินดังกลาว ทําใหลุมน้ําหวยคองจึงเปน

ลุมน้ําที่ถูกระบุวามีปญหาและหรือขอจํากัดในการใชทรัพยากรดิน อาทิ ดินตื้นที่ดอนซึ่งมีรอยละ 43.89 

ของเนื้อที่ลุมน้ํา มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง เปนดินที่มีกรดจัดมากถึงกรดจัดปานกลาง เปนดิน

ทีม่กีารระบายน้าํดถีงึคอนขางเลว เน้ือดินเปนดนิรวนปนทราบหรอืดนิเหนยีวหรอืดนิรวนทีม่เีศษหนิปะปน

มาก สวนดินลางเปนดินปเศษหินหรือปนกรวด ดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย สวนดินในท่ีลุมซึ่งมี

พืน้ทีน่อยกวาก็มกัเปนดนิตืน้ทีลุ่ม ดนิคอนขางเปนทรายในทีลุ่ม ดนิทีเ่ปนทรายจดัในทีลุ่มและทีด่อนซึง่ดนิ

ทุกประเภทถูกระบุวา เปน “ดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา” (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553: 3-20-3-

22) สภาพพ้ืนทีข่องลุมนํ้าหวยคองจึงเปนตวักําหนดคุณภาพของดิน ตลอดจนกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของชาวบานในลุมน้ําแหงนี้มาตั้งแตในอดีตกลาวคือ ที่ลุมทํานา ที่ดอนทําไร จนกระท่ังยางพาราเขามา

“ที่ลุมทํานา”: พื้นที่ที่ทุกครัวเรือนตองการในชวงตั้งถิ่นฐานยุคแรก

สภาพภูมินิเวศ ดินและนํ้าไดกลายมาเปนทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของผูคนในลุมน้ําแหงน้ีมาต้ังแต

อดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะภูมินิเวศที่เปน “ที่ดอน” สลับกับ “ที่ลุม” หรือลักษณะภูมินิเวศที่ปรากฏท่ัวไป

ในพืน้ทีภ่าคอสีานทีเ่รยีกกันวาภมูนิเิวศแบบ “โนน” และ “ทุง” ทัง้นีท้ีด่อนหรอืทีโ่นนและท่ีลุมหรอืทุง มคีวาม

สัมพันธกับสภาพดินและน้ําซึ่งเปนที่มาของการทํามาหากินของคนในลุมน้ําแหงน้ีอยางมาก ที่ดอนซึ่งมี

ลักษณะเปนดินลูกรังและดินรวนที่มีการระบายน้ําไดดี สวนที่ลุมหรือทุงเปนดินเหนียวมีการระบายน้ําเลว

และมีความอุดมสมบูรณของนํ้า ภูมินิเวศท้ังสองประเภทถูกระบุจากนักวิชาการดานดินวา “มีความ

อุดมสมบูรณต่ํา”

อยางไรก็ตาม ดวยสภาพดินและความสามารถในการระบายน้ําของดิน ทําใหที่ดอนเหมาะสมแก

การปลูกพืชไร สวนที่ลุมก็เหมาะสําหรับการปลูกขาวและดวยคุณลักษณะทางภูมินิเวศดังกลาว โดยเฉพาะ

เปนพื้นที่ที่มีที่ลุมที่สามารถปลูกขาวได ไดดึงดูดใหผูคนเขามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนที่แหงน้ีคร่ึงศตวรรษ 
“ที่มันหลาย มันกวางขวางเลยมาเบิ่ง” (พอใหญไพฑูรย, สัมภาษณ 19 กรกฎาคม 2556) “อุดมสมบูรณดี

เพราะวามีนา มีขาว ผมมาเห็นเลยตัดสินใจกับแฟนอยูที่นี่” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556) 

“เฮ็ดมัน เฮ็ดกลอย ก็อยากเฮ็ดบาง” (พอใหญหัด, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 2556)

สภาพพื้นที่ดังกลาวนอกจากจะดึงดูดใหผูคนเขามาตั้งถ่ินฐานในพ้ืนที่แหงน้ีแลว ความเปนคนอีสาน

ที่ผูกติดกับวัฒนธรรมขาว ไดทําใหการต้ังถิ่นฐานในระยะเร่ิมแรกจนถึงระยะกอนท่ียางพาราจะกระจายไป
ท่ัวลุมนํ้าแหงน้ี “ท่ีลุม” ท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวและเปนสินทรัพยท่ีครัวเรือนชาวนาในลุมนํ้าแหงน้ี 

ตางแสวงหาเพือ่ใหไดมาซึง่สทิธใินการครอบครอง ดงัน้ันครวัเรอืนท่ีเขามาเปนครวัแรกๆ ตางก็จบัจองทีด่นิ

ที่เปนที่ลุมเพื่อทํานาเปนหลัก “ก็จับจองท่ีนากอน” (ผูใหญบานหนองแวง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) 

“พอใหญบุญถมมี 300 กวาไร มาเฮ็ดไว” (อุดม ยืนชีพ, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) ที่ลุมจึงมีมูลคา

ใชสอยมากกวาที่ดอน ที่ที่อัตคัดเรื่องน้ําและดิน
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เมื่อความตองการที่ลุมเพื่อทํานามีมากขึ้น ที่ดินที่เคยไมมีมูลคาเน่ืองจากเปน “ปาเปนดง” มากอน 

จึงเริ่มมีมูลคาการแลกเปลี่ยนขึ้นมา ครัวเรือนใดที่จับจองไมทันก็จําเปนตองซื้อหาจากครัวเรือนที่เขามา

จับจองกอน

ทั้งนี้กอนที่พื้นที่ปาสงวนแหงชาติแหงนี้จะถูกประกาศเปนเขต ส.ป.ก. เมื่อป พ.ศ. 2537 ที่ดินยังคง

สามารถซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัได แมจะไมถกูกฎหมายและไมมใีบเอกสารสิทธิก์ต็าม โดยในชวงระยะแรกๆ 

ที่นามีราคาซื้อขายประมาณ “ไรละ 300-500 หรือพันน้ีแหละ” (สุจิตต สิยมาศ, สัมภาษณ, 23 กรกฎาคม 

2556) “ราคาไมเกิน 1,000 กวาบาท แตละแปลง” (ผูใหญบานนา, สัมภาษณ, 31 กรกฎาคม 2556) ดวย

เหตุนี้ครัวเรือนท่ีครอบครองที่นามาก จึงเปนครัวเรือนที่มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตมากกวาคนที่มีที่

นานอย เพราะนอกจากจะสามารถผลิตขาวไดมากแลว ยังหมายความถึงความสามารถในการแลกเปล่ียน

ที่ดินใหกลับมาเปนเงินที่นํามาใชจายในครัวเรือนได

ในขณะท่ีในชวงระยะแรกน้ันท่ีดอนเปนพ้ืนท่ีท่ีไมมีใครตองการ เปนพ้ืนท่ีท่ีใครก็สามารถท่ีจะ “จับจองได” 

โดยไมตองซื้อหาเหมือนที่นา “ไปจองเอาไดเลย ทางจากปากคาดเขามาบานนาขาม บานคลองเค็ม 

ไอทีก่วางๆ ฝงโนนจบัไดเลย แตไมมใีครอยากได เขาบอกวามนัเปนทราย จะเอามาทําอะไร” (ผูใหญบานนา, 

สัมภาษณ, 31 กรกฎาคม 2556) บางครัวเรอืนไมสามารถหาซ้ือที่นาที่อยูในที่ลุมได ก็ตองอาศัยถากถาง

ที่ดอนเพื่อปลูกขาวดอ “ถางได 20 ไร ทําไรขาวหยอด เพิ่งมามีนาเม่ือ 4-6 ปมานี้” (ลุงสุนทร, สัมภาษณ, 

21 กรกฎาคม 2556)

ดวยเหตุนี ้ภายหลังจากท่ีลุมถูกจบัจองซ้ือขายเปล่ียนมือโดยครัวเรือนท่ียายถ่ินฐานมาชวงระยะแรกๆ 

จนหมด ครัวเรือนท่ียายมาอยูทีหลังจึงไดครอบครองท่ีดินท่ีเปนท่ีดอนเปนหลัก ท่ีดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

อาทิ ครวัเรอืนในหมูบานปทุมรตัน หมูบานนองใหมของตําบลสมสนุก สวนทีน่าท่ีมอียูไมมากนักกไ็ดมาจาก

การซ้ือตอจากครัวเรือนอ่ืนๆ ที่เขามาจับจองพ้ืนที่กอน ดังนั้นกอนท่ียางพาราเขามา ครัวเรือนเหลานี้

จงึเปนครวัเรอืนทีม่ฐีานะยากจน เปนครวัเรอืนชายขอบ แมตอมาภายหลงัทีด่อนจะไดถกูปรบัเปลีย่นถากถาง

เพื่อปลูกมันสําปะหลังและปอ มูลคาการซื้อขายท่ีดอนก็ยังคงตํ่ากวาที่ลุมหลายเทาตัว “แตกอนไมแพง 

ตอนยายมาจากสระแกวซื้อที่ดินไวแรกๆ ไรละ 3-4 พัน แตที่ลุมแพงกวาที่ดอน ที่ผมซื้อมาแตกอนที่นา
ไรละ 10,000 ที่ดอนไรละ 3,000” (พี่จน, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2556) “ราคาไรละ 2-3 พัน แตตอนนี้

ไมได” (ภรรยาพอใหญไพฑูรย, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2556) “มาทีแรกก็บมีหยัง ไรมันก็บคอยแพง 

แปลงละ 2,000-3,000 บางแปลง 600-700 ก็ไดหละ ผมซื้อเจ็ดรอยหละ ที่นาแพงแตกอน ตอนน้ีกลายเปน
ที่ดอนแพง” (ลุงสุนทร, สัมภาษณ, 21 กรกฎาคม 2556) อยางไรก็ตาม ภายหลังจากดินเร่ิมเส่ือมโทรมจาก

การปลูกมันสําปะหลังจนผลผลิตตกต่ํา ที่ดอนไดถูกทิ้งใหรกราง สวนครัวเรือนหลังจากปลูกหรือเก่ียวขาว
แลวก็เขากรุงเทพฯ “มันบไดผล ดินมันจืด คนก็หนีเขากรุงเทพฯ” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 

2556)

การเขามาของยางพารา: การเปลี่ยนแปลงจากนามาเปนสวนยางและการเปลี่ยนแปลงมูลคา

การใชสอยจากที่ลุมมาเปนที่ดอน 

ภายหลังจากยางพาราเขามาในลุมน้ําแหงน้ี อันเน่ืองมาจากการสงเสริมของภาครัฐนับตั้งแตป พ.ศ. 

2533 เปนตนมา โดยเฉพาะโครงการอีสานเขียว ที่ทําใหครัวเรือนท่ียากจน ครัวเรือนที่มีที่ดอน จึงเปนกลุม

เปาหมายแรกที่ไดเขารวมโครงการ เนื่องจากไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวานี้ “เขาตองปลูกอยูในพ้ืนที่ที่ปลูก
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ไดกอน ยางพาราตองปลูกในพ้ืนที่สูง พื้นที่ที่เปนลูกฟูก เขาจึงปลูกที่เปนที่เนินกอน หลังจากน้ันจึงขยับมา

เปนนาดอน พื้นที่ที่ไมเหมาะสมเขาไมสงเสริม” (เฉลิมพล เขตบุรี, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2556) จนกลาย

มาเปนครัวเรือนกลุมแรกๆ ที่ปลูกยางพารา

หลังจากที่ไดมีการพิสูจนแลววายางพาราสามารถปลูกไดและสามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือน

ที่ทดลองปลูกยาง ที่ดอนจึงถูกปรับเปล่ียนจากไรมันสําปะหลังมาเปนสวนยางพารา โดยเฉพาะหลังป 

พ.ศ. 2550 เปนตนมา เมื่อยางพารามีราคาสูงกวา 100 บาท ไมเพียงแตที่ดอนเทานั้นที่ถูกเปล่ียนมาปลูก

ยางพารา ทีลุ่มท่ีเคยทํานา ทีท่ีไ่มเหมาะสมสําหรบัการปลูกยางพารา แมวาบางครัวเรือนจะพยายามเปล่ียน

ท่ีนามาเปนสวนยางก็ตาม “ดินนาปลูกยางไมคอยขึ้น ถาเคยทํานามากอน มาปลูกยางมันไมอยากขึ้น 

ขึ้นยาก” (ทองพูล ทิพยอินทรพรม, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) “กลางทุงไปนี้ ขาเจาสิโละนาปลูกยาง

หลาย จะเห็น ยางบงาม” (ผูใหญบานหนองแวง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) แมแตนาดอนแปลงสุดทาย

ในหมูบานปทุมรัตนก็ไมสามารถดํารงอยูได “ตอนแรกเปนนา นานํ้าฝนน้ีหละ มันไมคอยไดผล เจาของนา

เลยเปล่ียนไปเลย ปที่แลวทํานาอยู เพิ่งโละเดือนน้ีแหละ เดือนมิถุนา เพิ่งปลูก ตัดสินใจโละเลย เผิ่นสั่งมา” 

(ตอมและแกว, สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2557)

ภาพของเศรษฐีใหมสวนยางท่ีปรากฏข้ึนมาอันเนือ่งมาจากการเพ่ิมขึน้ของราคายางพารา โดยเฉพาะ

ในกลุม “ผบีา” ผูทีต่ดัสนิใจทดลองปลูกยางกลุมแรก ภาพการออกรถกระบะปายแดง ภาพของบานท่ีเปลีย่น

จากเสาไมมาเปนเสาปูน หรือจากบานไมมาเปนบานปูน ฯลฯ ไดทําใหครัวเรือนท่ีเคยแอบ “มองอยูหางๆ” 

ครัวเรือนที่ยังไมตัดสินใจปลูกยางพารา “หมดขอสงสัย” ที่มีตอยางพารา “อยางผมเห็นคุณ ผมไมมีอะไร 

มีแตที่นา ผมทํานารายไดไมไดดีขึ้น แตคุณมีสวนยางแลวรายไดคุณดีขึ้น มีเงินซื้อรถซ้ือรา ไปไหนก็ได 

เที่ยวไหนก็ได ไปแมคโครซื้อของเต็มไปหมด” (เฉลิมพล เขตบุรี, สัมภาษณ, มิถุนายน 2556) ทําใหครัวเรือน

ที่เหลือเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเพื่อปลูกยางพาราบาง

หลงัจากนัน้มาครวัเรอืนชาวนาทีย่งัไมตดัสินใจปลกูยางพารากไ็ดเริม่ไถกลบไรมนัสาํปะหลงัเพือ่ปลกู

ยางพารา รวมไปถึงที่ลุมที่เคยใชปลูกขาว บางครัวเรือนตัดสินใจหาเงินมาถมที่นา แลวยกเปนถนนดิน

เพ่ือปลูกยางพารา “เริ่มบุกเบิกที่นาที่หยัง แถวที่บานเปนนาหมด เด๋ียวน้ีปลูกหมดแลว โอยก็กระหน่ําใหญ 

โละนาเลยชวงนี ้โละนาทิง้ น้าํทวมกไ็ถยกรอง ซือ้ปลูก ตอนนีก้ลายเปน สวนยางซะเยอะ” (ผูใหญบานบาน

หนองหมู, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) “บางคนก็ถมที่นาโละปลูกยางเลย ขาวไมไดผลเทาไร คนในท่ีลุม

ที่มีนาแตเหลือนอย สวนใหญเอามาปลูกยางกันหมด ลดท่ีนา ปลูกยาง รุนนี้ ปสองปโละนาปลูกยาง” 
(พี่สมพร, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2556) “บางคนโละนาออก เขาเห็นรายไดแลววายางมีรายไดดี” (ถวิล 

วงศสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2556) เชนเดียวกับผูใหญบานหนองขามที่มีนาลุม “น้ําแลนผาน” 

แตก็ลงทุนดวยการ “กันเปนดิน ยกดินสูงประมาณ 1.20 เมตร ทําเปนถนน รถวิ่งไปได” (ผูใหญบาน

บานหนองขาม, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

สวนบานนาเจริญเหนือที่เคยทําแตนาดอนแตไมคอยไดผล เมื่อยางพาราเขามาจึงเลิกทํานาหันมา
ปลูกยางพารา “หนักๆ เขา ที่ดินนาก็ไมทํา เลิก ไถทิ้งปลูกยางกันหมด บานเราเปนยางไปหมด นาไมคอย

จะมี บานนี้มีที่ดอน ที่หนองเลิงยังมีที่ลุมอยู แตหมูนี้ทํานาดอนไมคอยไดผล ฝนไมดี ไปๆ มาๆ ก็โละเปน

สวนยางพาราไปหมด” (ผูใหญบานบานนาเจริญเหนือ, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

เชนเดยีวกบับานศรสีขุพฒันาทีม่พีืน้ท่ีผสมผสานระหวางทีด่อนกบัทีลุ่ม ครัวเรือนมากกวารอยละ 80 

ก็ไดเปลี่ยนมาปลูกยางพารา “เปลี่ยนที่นามาเปนสวนยางหลาย จาก 252 ครอบครัว เหลือคนที่มีนาอยู
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ประมาณไมถึง 30 ครอบครัว นอกนั้นเปลี่ยนมาเปนสวนยางหมด” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 

2556) ยกตัวอยางเชน ครอบครัวพี่จน ผูที่เพิ่งกลับมาจากการออกไปทํางานในกรุงเทพฯ และตางประเทศ 

ก็เพิ่งโละที่นาเพ่ือปลูกยางพาราในปนี้ (พ.ศ. 2556) แมวาปหนาแกจะตองซื้อขาวกินก็ตาม “ตอนน้ียังไมซื้อ 

ยังมีขาวเหลือพอกินอยู กินไดเปนป หลังจากนั้นคงซื้อกิน ไมเปลืองหรอก” (พี่จน, สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 

2556) “นาผูหนึ่งพอเอาไวกิน” (ผูใหญบานบานหนองขาม, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงภูมิทัศนจากนาเปนยางสามารถสังเกตเห็นไดดวยตาเปลา “แตกอนจะเปน

นาพรึดขึ้นไปทางโนน พอเห็นกันได โละกันมา เจานั้นโละ เจานี้โละ ถึงหวย ก็โละทํายาง” (รุงทิศ แจงไพร, 

สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556) โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2554-2555 ที่ราคายางเกินรอยบาทตอกิโลกรัม 

“ป 54-55 ราคามันดี มาตอนนี้แหละกระตือรือรนมาก ทําใหมีที่ไรที่นาก็โละปลูกยางหมดเลย คนไหนไมมี

มีนา ที่ดิน ไมเหลือเดี๋ยวนี้คนปลูกยาง” (ทองสุก สมศรี, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) “กลางทุงไปนี้ ขาเจา

สิโละนาปลูกยางหลาย” (ผูใหญบานบานหนองแวง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

สวนครัวเรอืนทีม่พีืน้ท่ีเพาะปลกูอยูในท่ีลุมมากและทุกๆ ปมนี้าํหลาก กป็รับตวัดวยการลงทนุถมดิน 

“ยกเปนถนน” แลวปลูกยาง เชนกรณีของผูใหญบานบานหนองขาม แมจะตองลงทุนมากกวาก็ตาม 

“น้ําแลนผาน ของผม นาผมเปนแพใหญ ก็ปลูกงามเลย 2 ป ตนเทาขวดเหลา สองปเต็ม เพราะกันดิน 

ทําเปนถนน รถไปได ยกดินสูงประมาณ 1.20 เมตร ลงทุนเปลี่ยนจากที่นามาเปนสวนยางกันเยอะ 

ครึ่งตอครึ่ง” (ผูใหญบานบานหนองขาม, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

แมจะไดผลผลิตนอยกวาที่ดอนท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกยาง แตครัวเรือนก็หวังวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 

มีความม่ันคงมากข้ึน แมจะตองโละท่ีนาทิ้ง “เทียบบไดเลย เพราะวาไดเงินตลอด หากมื้อนี้ก็ไดเงินแลว” 

(ลุงดําและพ่ีแดง, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2556)

“เขาทําไปเพราะมันเปลี่ยนแปลงอาชีพเขา ทําใหเขามีความมั่นคงในชีวิต วิถีชีวิตของเขา 

การเปลีย่นแปลงสภาพชวีติของเขาดขีึน้ เขาเหน็คนรอบขางแลววาดขีึน้ แมวารายไดทีเ่กิดขึน้อาจไมเทาเขา

ก็ตาม แตไดนอยก็ยังดี โอยขายยางแคครั้งเดียว ซื้อขาวไดกินไปเปนป” (เฉลิมพล เขตบุรี, สัมภาษณ, 

15 มิถุนายน 2556)
ดังนั้นบางครัวเรือนจึงหันมาซื้อ แทนการปลูก “ขาวซื้อ มีใสขาวไร แตไดไมคุมป ก็ตองซื้อ” (พี่สมพร, 

สัมภาษณ, 15 มกราคม 2556) “รายไดจากยางสามารถซ้ือขาวไดทั้งป ดีกวาการทํานา” (ถวิล วงศสุวรรณ, 
สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 2556) “นาไมทํา ซื้อขาวถงุกิน มันสะดวกกวากัน ไมมีเวลาจะไปทํานา” (ทองสุก 
สมศรี, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) “นาก็โละทิ้งกันหมด ซื้อขาวกิน บางคนทํานาไมคุมก็ซื้อขาวกินดีกวา 

ไมมีใครทํานาเทาไรหรือพูดไดวาไมมีนา” (แสวง คําสุดา, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

สวนคนท่ียงัมีนาเหลืออยูบางกเ็ริม่ลดจํานวนพ้ืนท่ีลงพอใหเหลือขาวกนิในแตละป “มนีาเขาก็ลดปลูก

ยางหมด” (สมคิด เลิศประเสริฐ, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2556) “นาผมเฮ็ดอยู นาผม 12 ไร แตวาปนี้

มาปลูกยาง ปลูกใหม 8 ไร เหลือ 3-4 ไร ตอนนี้ก็เลยไถปลูกอีก บพอกรีด” (ลุงสุนทร, สัมภาษณ, 
21 กรกฎาคม 2556) บางรายแมจะยังทํานาอยูแตกไ็ดขยาย “คันนา” ใหกวางข้ึนแลวปลูกยาง “ผมมี 700 

กวาตน ผมเปดได 300 ตน ผมทําคันนา ทํานา เปนสวนผสม ทําเปนถนน ทําตามแนวคันนา ตามตะวัน

ออกตะวันตก” (พี่สมคิด, สัมภาษณ, 26 กันยายน 2556)

บางครัวเรือน “ไมโละนา” เพราะเกรงวาเมื่อราคายางตกตํ่า “จะไมมีขาวกิน” แตไดปรับกลยุทธของ

ครัวเรือนดวยการ “ใหเขาเชาแลวแบงเปนขาว” เพื่อลดแรงงานและตนทุนในการปลูกขาว “ปกลายผมไมได
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ทํานาเอง แตใหเขาทํา เขาแบงใหกิน ปกติทําเองไดกินตลอดป นาผมไมโละเพราะวากลัวยางราคาลง แลว

จะหาทิศทางเดินไมได เดี๋ยวนี้อยูที่ 34 บาท ถามันลงมาอยูที่ 18 ทานจะกินอะไร ถาทานไปปาดหนายาง

ก็ไมคุม ก็ตองอด ก็ตองเดินทางเขากรุงเทพฯ ไมมีกิน จะกินอะไร ยางก็ขายไมได คนมันไมคิดกัน” (รุงทิศ 

แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556)

ในทางตรงกันขาม ครัวเรือนเลือกใชกลยุทธ “พยายามทําเอง” ท้ังหมด ไมจางแรงงานภายนอกครัวเรือน

เพ่ือลดตนทุนดานแรงงาน เชน ผูใหญบานบานหนองหมู ทํานาเองท้ังหมดเพราะคาแรงคอนขางสูง

ปรากฏการณดงักลาวทําใหทีด่อนเปนทีท่ีค่รัวเรือนในลุมนํ้าแหงนีม้คีวามตองการมากย่ิงขึน้ สงผลให

ราคาท่ีดินสูงขึ้นมาก “ที่เริ่มแพงตอนชวงราคายางสูง เริ่มซื้อกันมา ที่ดินตกไรละ 100,000 กวาบาท เริ่มซ้ือ

กันมา” (ผูใหญบานบานนาขาม, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) ในขณะท่ีที่นามีราคาลดตํ่าลงไปเร่ือยๆ 

เนื่องจากไมสามารถปลูกยางได ที่ลุมจึงกลายมาเปนพื้นที่ที่ไมมีครัวเรือนใดตองการ “ที่ลุมเดิมราคาแพง 

แตเดี๋ยวนี้ไมมีใครยากซื้อ ขายไมได สวนที่ดอนไรหนึ่งตก 100,000 ซื้อกัน กลับทิศกลับทาง” (ประจักษ 

สุนาอาจ, สัมภาษณ, 31 กรกฎาคม 2556) “ที่ลุมบคอยแพง ราคาอยูที่ไรละ 20,000 นาลุมราคามากกวานี้

ไมมี แตที่ดอนขึ้นไปสูงกวา มีโอกาสขายได” (อุดม ยืนชีพ, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556)

โดยเฉพาะที่ดินที่มียางพาราและสามารถเปดกรีดไดยิ่งมีราคาแพงขึ้นไปอีก อยางเชน “นายบัวรอง

มาขายใหนายกลิ่น พิทฝาย จํานวน 9 ไรกวา นายบัวรองขายในชวงนั้นไดเงินถึง 300,000 ทําใหชาวบาน

ฮือฮา เปนการขายที่ดินที่แพงมากที่สุดในขณะน้ัน” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) หลังจาก

นั้นมาทําให “ราคาที่ดินที่นี้พุงใหญเลย” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, กรกฎาคม 2556) “พอยางมีราคา 

เขาขายไรละแสนส่ีแสนหา แตกอนผมมาซ้ือสามสิบไร ผมซื้อหมื่นสองหม่ืนสามรวมกัน ตอนนี้บไดแลว” 

(พอใหญกลม, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2556) “เมื่อมาซื้อตอนแรก ที่ผมเปนดงปาคา ป 45 กอนปลูก 

ไรละ 5,000 ตอนนี้กี่ลานกี่ลานเขาก็ซื้อ สองลานเขาก็ซื้อถามีเงิน แตกอน 20,000 บาทก็ได 30 ไร แตกอน 

50 ไร 20,000 30 ไรประมาณ 20,000 สมัยนี้บได” (พอใหญไพฑูรย, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556) 

“หลังจากน้ันมา คนเร่ิมปลูกมากข้ึน ท่ีดินเร่ิมแพง ป 45 ท่ีดินยังราคาไรละ 7,000-8,000 พันบาท ถือวายังถูก 

บางที่ 5,000 พันบาท บางที่ 6,000 พันบาท ผมซื้อไวรอยไร นอกจากน้ียังมีนายทุนเขามาซื้อบาง ทําให
ราคาท่ีดินพุงข้ึนไปไรละ 100,000 บาท หลังจากน้ันท่ีเนินข้ึนมาไรละมากกวา 100,000 บาท” (รุงทิศ แจงไพร, 

สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556)

นอกจากท่ีดินจะมีการเปล่ียนแปลงในเชิงมูลคาการใชสอยแลว ยังมีการเปล่ียนแปลงมูลคาการแลกเปล่ียน
ทั้งการเปล่ียนแปลง “ราคา” และ “ความสามารถในการแลกเปล่ียน” แมที่ดินจะเปนที่ ส.ป.ก. ที่กฎหมาย

กําหนดวา “หามซื้อขาย” ก็ตาม แตดวยนโยบายการสงเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ ส.ป.ก. ไดทําให 
“กฎหมาย” ไมมีผลในทางปฏิบัติ

การเปล่ียนแปลงดังกลาว ไดสงผลทางออมทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงสถานะทางสังคมของครัวเรอืน

ชาวนา จากครัวเรือนที่ครั้งหนึ่งเปนผูที่มีความมั่นคงมั่งคั่งเนื่องจากมีที่นามากกลับกลายมาเปนครัวเรือน
ชายขอบ สวนครัวเรือนท่ีมีที่ดอนกลับมีสถานะตรงกันขาม อาทิ หมูบานนาลอมท่ีครัวเรือนสวนใหญ 

“บมีที่ดอน มีแตที่นา หมูบานนี้ที่ลุมหลาย ที่ลุมเยอะ เพราะวามันติดกับลําคลอง 70% มีที่นา มีนาเกือบ

ทุกครัวเรือน” ทั้งที่ในอดีตเปนหมูบานที่มั่งคั่ง มีความอุดมสมบูรณ ในน้ํามีปลาในนามีขาว แตในปจจุบนั

แมการทํามาหากินจะยังมีรูปแบบการผลิตแบบเดิม แตก็ไดกลายเปนหมูบานที่ลาหลังกวาหมูบานอื่นๆ 

เนือ่งจากครวัเรอืนสวนใหญยงัคงทํานาและออกไปรบัจางนอกพืน้ที ่บางครัวเรือนไดกลายมาเปน “ลกูจาง” 
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ของเพ่ือนบานในชุมชนใกลเคียงท่ีมีสวนยางพารา “สวนมากไปรับจางเขา ไปเก็บข้ียาง” (ผูใหญบานบานนาลอม, 

สัมภาษณ, 31 กรกฎาคม 2556) แมจะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน แตมีสถานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมดอยกวาผูที่มีสวนยางอยางเห็นไดชัด

“โละนามาปลูกยาง” และวิกฤตดานแรงงาน

อยางไรกต็าม “ราคายาง” ไมใชเหตผุลเดยีวเทานัน้ทีท่าํใหครัวเรอืนชาวนาตดัสนิใจโละนามาปลกูยาง 

แตดวยขอจํากัดของการทํานาเองที่ไมคุม “ไมคอยได ไมคุม ขาวสามกระสอบยังไมไดคาปุย” (ลุงดําและ

พี่แดง, สัมภาษณ, 15 มกราคม 2556) บางครัวเรือนนาอยูในที่ดอนผลผลิตไมดี “ท่ีแรกก็เฮ็ดนาอยูปละ 

70-80 ถังปุย พอเขาพากันมาปลูกยางก็เลยเปล่ียนมาปลูกยาง เพราะวานาเปนท่ีดอน นาสูง ไรนาไมเหมาะสม 

เปล่ียนนามาเปนสวนยางพาราดีกวา” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) “ทํานาก็ขาดทุนทุกป 

คาแรงแพง คาปุยคายาสารพัด ทํานาลําบาก ความชื้นเยอะ ตนกลาเอาไมไหว น้ําแรง ฝนตก” (พี่จน, 

สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2556)

เหตผุลสาํคญัทีส่ดุก็คอื ตนทนุในการปลกูขาวทีเ่พิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะคาจางทีไ่ดรบัผลกระทบมาจาก

คาแรงข้ันตํ่า 300 บาท “คาแรง 300 บาท เอาคาแรงข้ันตํ่ามาใชเลยนะ นายกทักษิณประกาศวาข้ึนคาแรงงาน 

300 บาททุกอยาง” (อุดม ยืนชีพ, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) บางหมูบานสูงกวา 300 บาท “คาแรง

ทางนี้บได 300 บได มันเลยขึ้นไปอีก 350 เปนตนไป 400-500 คาแรงเผ่ิน จางบได 300 นี้ครับ บอยู 300” 

(ทองพูล อินทรพรม, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556)

รวมไปถึงจํานวนแรงงานที่ลดนอยลงเนื่องจากครัวเรือนสวนใหญ “เร่ิมเปดหนายาง” “เวลา” เกือบ

ทัง้หมดจึงถกูทุมเทไปกับสวนยางพารา พวกท่ีเคยรับจางในนาก็เปล่ียนไปรับจางในสวนยางอันเน่ืองมาจาก 

“เขาทําสวนยาง เขากรีดยางปุบเขาได 400-500 รายไดเขาดี” (ทองพูล อินทรพรม, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 

2556) ในขณะที่ “แตกอนยังชวยกันเกี่ยวขาว ชวยกันทํานาหวาน ชวยกัน เมื่อสองปมานี้ไมมีแลว ไมวาง 

เขาเปดหนายางกันเต็มที่ ราคา จางไปเก่ียวขาวสามรอยไมเอา เด๋ียวน้ีสามรอยหาสิบ ขั้นต่ําสามรอย แตนี่

สามรอยหาสิบจึงจะไป” (สมคิด เลิศประเสริฐ, สัมภาษณ, 29 มกราคม 2556) “แตกอนชวยกันเอาแรง

ในชวงหนาเก่ียว หนาเก่ียวคอยวานเอา” (ยายลุน, สมัภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) “ทกุวนันีไ้มไดแลว 300 

เลยบานอาหงไปนี้ บานหนองแวง บานดอนยม บานหวยเส่ือม วันละ 350 เขาถึงไป ถาไมจางถึงก็ไมไป 

จาง 300 เขาไมไป หายาก” (ทองสุก สมศรี, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556) “ตอนนี้ไมรูจางอะไรก็แพง 
เกี่ยวขาว ดํานาก็แพง เขาก็ไปจางเหมือนกัน แตไมไหวหรอก กรีดยางดีกวา แตถาจางแพงก็ไป 350 บางที 

400 ก็ตองเอา เพราะคนไมมี” (แสวง คําสุดา, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

ขณะเดียวกันการทํานาในแตละขั้นตอนนับตั้งแตเพาะกลา ถอนกลา ไถ ดํา เก่ียว มัดและเก็บ 

ลวนแลวแตตองอาศัยการจางแรงงานดวยกันทั้งส้ิน ยิ่งเปนเง่ือนไขสําคัญที่ทําใหครัวเรือนชาวนาเริ่ม

แบกรับตนทุนไมไหว จนมองวาการทํานาเปนเร่ือง “ยุงยาก” “ไมคุมคา”
ทั้งนี้สาเหตุของคาแรงท่ีสูงขึ้นนอกจากจะมาจากอัตราคาจางข้ันต่ําที่ถูกปรับขึ้นมาโดยรัฐบาลแลว 

การเขามาของยางพารายงัทาํใหเกดิความตงึเครยีดดานแรงงานระหวางสวนยางพารากบัการทาํนา เนือ่งจาก

คุณลักษณะในการผลิตยางพาราเอง ที่มีกิจกรรมเกือบทุกวันตลอดท้ังป สงผลใหตองใชแรงงาน

ดังนั้นครัวเรือนจึงใชแรงงานภายในครัวเรือนเปนหลักเพื่อลดตนทุนการผลิต เมื่องานในสวนยาง

มีมากและกอใหเกิดรายไดที่สูงกวา ครัวเรือนจึงจําเปนตองดําเนินกลยุทธดวยการลดความหลากหลาย
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ในกิจกรรมการผลิตลง เพื่อใหมีแรงงานเพียงพอในการผลิต ลดกิจกรรมนอกไรนาของตัวเองลง โดยเฉพาะ

ครัวเรือนคนท่ีไมมีสวนยางหรือมีแตนอย การตัดสินใจทํางานในสวนยางพารามากกวาในนา เนื่องจาก

ไดรับคาตอบแทนมากกวา ในขณะที่ใชเวลานอยกวา “ทุกวันน้ี กรีดยางเขานับเปนมีดเลย มีดละเทานั้น

เทานี้ ถาฝนไมตก ถาสวนเขาเยอะ สองสามพัน เขานับเปนมีดไปเลย มีดละ 4-5 พัน ไดเยอะกวา” 

(ทองสุก สมศรี, สัมภาษณ, 1 สิงหาคม 2556)

การเปล่ียนแปลงของคาแรงดังกลาวไดสงผลกระทบโดยตรงตอคาจางแรงงานในทุกข้ันตอนของ

การทํานา ไมวาจะดําหรือหวาน ถอนกลา ไถ ปลูก เก่ียว มัด เก็บ ขน ประกอบกบัอุปทานแรงงานที่มีอยู

นอยกวาความตองการแรงงานทําใหเกิดการ “ขาดแคลน” “แยงชิง” แรงงานระหวางครัวเรือนชาวนา 

โดยเฉพาะในฤดเูก็บเกีย่วทีต่องการ “ความรวดเรว็” ในการเกบ็เกีย่วผลผลติ ทาํใหเกดิแรงกดดนัแกครวัเรอืน

มากยิ่งขึ้น “ขาวสุกเต็มแลว จําเปนตองจางราคาสูง” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) บาง

ครวัเรอืนตองจํายอมใชรถเก่ียวขาวแมขาวจะรวงเสียหาย “ปกลายผมใชรถเก่ียว แตผมทํานาดํานะ รวงเยอะ 

สาเหตุทีร่วงคอื ตอนแรกผมจะจางคน ไมมคีน กร็อจนขาวมนัแหงกรอบแลว ทาํใหรวงมาก รวงกต็องยอมรับ

สภาพตัวเอง ยอมรับวาเสียดายอยู แตก็ดีกวาตองจางคน รอ จางคนเก่ียว มันไมมี” (ผูใหญบานบานกลาง, 

สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

การแยงชิงแรงงานระหวางครัวเรือนในชุมชนเดียวกัน ไดทําใหเกิด “การตัดราคา” คาจาง เพื่อ “ดึง” 

แรงงานเขามา “สมัยนี้คนงานแยงกัน คนหนึ่งให 320 ผูนั้นก็ให 340 เก่ียวขาว ขาวสุกเต็มแลว จําเปนตอง

จางราคาสูง หนาเกี่ยวขาวแยงกัน เพราะถาไมเก่ียวมันรวง หนาปกดําไมคอยเทาไร” (ยายลุน, สัมภาษณ, 

18 พฤษภาคม 2556) คาแรงท่ีเคยถูกก็กลับแพงข้ึนทุกป “ที่เขาดํานากันเขาจางถอนกลาแตกอนมัดละ 

3 บาท ขึ้นมามัดละ 4 บาท มัดกลา ทุกวันน้ีรูสึกวาจะ 5 บาทไปแลว” (ถวิล วงศสุวรรณ, สัมภาษณ, 

5 มิถุนายน 2556) “สมัยนี้มันเปลี่ยนแลว คาจางเก่ียวมัดละ 30 บาท 40 บาท ปที่แลวมัดละ 40 บาท” 

(ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) เชนเดียวกับครูสุรชัยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาคาจาง

ดาํนาทีเ่ปลีย่นจาก “250 มา 300 350 500 กย็งัไมมคีนทาํ ไมคุม” (ครูสรุชยั, สมัภาษณ, 12 มถินุายน 2556) 

หรืออยางต่ําสุดวันละ 300 บาท เหมือนที่พอใหญหัดจางคนมา 5 คนเพ่ือชวยดํานา โดยใหคาจางวันละ 
300 บาทตาม “คาแรงขั้นต่ํา” เนื่องจากไมไดเล้ียงอาหารกลางวันเพราะแตละคนหอขาวมากินเอง โดยเริ่ม

ตั้งแต 08.00-17.00 น. ครัวเรือนบางครัวเรือนตองยอมใชรถเกี่ยวเพื่อลดตนทุนในการจางแรงงาน โดย

เฉพาะครัวเรือนที่มีนาจํานวนมาก แตบางครัวเรือน “ยังตองเก่ียวอยู แถวนี้ไมมีรถเก่ียว ใชรถเก่ียวขาวรวง
หลาย เสียดาย เอาไวกิน” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556)

นอกจากนี้คาแรงงานในสวนยางที่สูงกวาและเวลาสวนใหญของครัวเรือนท่ีอุทิศใหกับสวนยาง ยังได

สงผลกระทบตอแรงงานนอกภาคเกษตรดวย อาท ิองคการบรหิารสวนตาํบลตองใชความพยายามอยางมาก

ทีจ่ะจางแรงงานเพือ่มาทาํถนนคอนกรตี แต “หาคนงานยาก” ทาํใหตองเปลีย่นจากการจางมาเปน “ตเีหมา” 

แทน
ดงันัน้ดวยตนทนุทีส่งูกวาผลตอบแทนท่ีไดรบั ดวยเวลาท่ีครวัเรือนมีนอยลง ครวัเรือนชาวนาจึงจาํเปน

ตองสรางความม่ันคงใหกบัครวัเรือนดวยการปรับตวัในการผลิตขาว (1) ลดจาํนวนท่ีนาหรือโละท่ีนาทัง้หมด

เพ่ือลดตนทุน ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนมาปลูกยางพาราเพ่ือสรางความมั่นคงในเร่ืองรายได (2) บางครัวเรือน

ยังคงทํานา แตเปลี่ยนทําเลที่ตั้งของการทํานาจากในหมูบานเปนนอกหมูบาน เชน พอใหญกลม “มีแต

สวนยาง ลุงไมมีนาแลว เฮ็ดนาลูกเขย เปนคนอําเภอโซพิสัย กลับไปทํานาที่โนน” (พอใหญกลม, สัมภาษณ, 
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22 กรกฎาคม 2556) หรือกรณีของผูใหญบานบานกลาง ที่วางแผนจะเปล่ียนนาใหเปนสวนยางท้ังหมด 

แลวไปหาเชาทํานาท่ีอื่น “ทําคันดินใหสูง ปลูกตามคัน ตอไปผมจะทิ้งนา ทําคันใหใหญอีก พอมันโตขึ้น

ไมเอานา ตัวผมวางโครงการไว เพราะวานาตองไปทําที่อื่นแลว หมายถึงตองหาที่อื่น ตองซื้อที่อื่น ผมก็มี

ท่ีเดียว แตตอนน้ียังไมไดทํา สองสามปน้ีได” (ผูใหญบานบานกลาง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) (3) ปรับเปล่ียน

วิถีการผลิตขาวของตัวเอง เชน เปลี่ยนจากนาดํามาเปนนาหวาน “เด๋ียวน้ีทํานาดํา ทั้งหวานและดํา นาลุม

เขาก็หวานเอา แถวๆ นี้ขาวเขียวๆ นี้เขาหวานเอา” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) และ

ในป พ.ศ. 2557 ครัวเรือนยายลุนเองก็ตัดสินใจหวานแทนดําเพราะไมมีเวลา “เขามีสวนยาง เวลาไมพอ 

เขาก็มาไถ หวาน เวลามันนอย” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) “ทุกวันนี้เปนนาหวาน ไมดาํ 

เหลือดํานิดหนอยพอใหลูกหลานใหรูวาดํานาเขาดํากันยังไง” (ถวิล วงศสุวรรณ, สัมภาษณ, 5 มิถุนายน 

2556) “ปหนาผมจะเปลี่ยนเปนนาหวาน” (ผูใหญบานบานกลาง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

กรณีของผูใหญบานบานกลาง ซึ่งปนี้ (พ.ศ. 2556) เปนปแรกที่แกตองปรับตัวเพื่อตอสูกับคาแรงงาน

ที่สูงขึ้น หายากขึ้น โดยเฉพาะหนาเกี่ยวขาว ทําใหผูใหญหันมาใชรถเกี่ยวขาวแทนใชแรงงานคน แมจะ

เสียดายขาวท่ีรวงจากการเก็บเก่ียวก็ตาม แกสาธยายใหฟงถึงคาจางในการทํานาท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

ละเอียดวา “แตกอน 250 เต็มที่ มันจะมี 150 แลวก็ขึ้นมา 200 แลวก็ขึ้นมา 300 ถอนกลาไว อยาง 

500 มัดนี้ ไมมีใครไป มันจะเนา ก็เสร็จเลย เสียดาย คาถอนมัดละ 3 บาท รอยละ 300 จางคนดํานี้ 

เขาจะดําไดเต็มที่คนละ 50 มัดตอวัน 50 มัดไมไดถึงไร 50 มัด 300 อีก รวมคาถอน 300 เปน 350 มัดละ 

1.50 คาถอน 3 บาท คาดําก็ 1.50 ดําตางหาก คาถอน 3 บาทมัดเปนมัดๆ ไว มาจางดํา มัดละ 6 บาท 

คนหน่ึง 300 ดําได 50 มัด เต็มที่เลย คือบางคนก็จะได 40 บางคนก็จะได 50 บางคนได 60 ถัวเฉล่ียแลว

คนละ 50 มัดตอวัน แตวันไหนแดดมากๆ ไมได รายวัน 300 นี้ก็รายวัน แตเฉล่ียเอา ผมเคยจาง 400 มัด 

ผมจาง 10 คน หมดอยูวันละ 3,000 10 คน 3,000 กินอยูกับเราอีกตางหาก กับขาว แตขาวเขาเอาไป 

กับขาวตอนเชา และตอนเที่ยง เลี้ยงเขาอีก นาจะประมาณตกวันละ 330 ทั้งซื้ออาหาร เอ็มรอย กาแฟ 

เอาใจ ถาไมอยางงั้นเขาไมไป ถาขี้เหนียวเขาไมไป เด๋ียวๆ ไปๆ พอถึงเวลาไมได ไมมี แลวก็สําหรับ

การจายเงินจะตองจายลวงหนา เงินคลอง ถาเงนิพรุงนีม้า เอา คอยมาเอาเงนินะไมอยากไป กบ็านเดียวกนั 
ก็จะรูประวัติกัน เงินอืด มันเปนอยางง้ัน แตผมน้ีจายลวงหนาเลย บางคนเท่ียงวันกลับแลว ปวดโนนปวดน้ี 

คืนเงินครึ่งหน่ึง” (ผูใหญบานบานกลาง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556)

ทั้งนี้คนที่มารับจางนั้นมีหลากหลายทั้งที่ “มีสวนยางเหมือนกัน เปนคนขยัน” บางคน “ไมมีสวนยาง” 
อยางไรก็ตาม คนท่ีมารับจางสวนใหญเปน “ผูใหญ วัยรุนไมคอยมี ดํานาไมคอยเปน เด๋ียวน้ีเด็กดํานาไมเปน 

ตองเปนผูใหญ” ในขณะที่วัยรุนสวนใหญ “เขาจะกรีดยาง หยอดนํ้ากรด หยอดนํ้าสม” แตวัยรุนก็อาจจะมี

บางในบางกจิกรรม “ถาเปนวยัรุนกไ็ถคราดดวยรถเดนิตาม ชวยพอแมได แตดาํไมเปน พอชวยเสรจ็กไ็ปทาํ

อยางอื่น” (ผูใหญบานบานกลาง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) นอกจากน้ีหลังเก็บเกี่ยวแลวยังตองจาง

แรงงานอีกหลายข้ันตอน ไมวาจะเปน “จางคนเก่ียววางไว วางเปนฟอนๆ เรียงยาว เปนแถว สัก 3 วันก็ไปมัด 
จางคนมัด ถาตัวเองมัดไมไหว ถาจางคนเกี่ยวก็ตองจางคนมัด ถานานกวานั้นมันจะกรอบ น้ําหนักจะลด 

พอสามแดดไมเกินสี่ ถาเกินหาหกเบาหวิว (มัดละ) รอยละ 20 เด๋ียวน้ีรอยละ 30 รอยละ 40 ปนี้นาจะ 

50 ปที่จะถึง 100 มัด ประมาณสองกํามือ ปหนานาจะ 50 วันหน่ึงเขามัดได 700-800 มัด มัดทั้งวันได 

700-800 เชาหนึ่งถึง 400 ได เชา 10 โมงไดแลว 400-500 คนมัดเกงวันละ 1,500 แลว 750 นอยละ 

50 บาท มัดเสร็จทิ้งไวนั่นแหละเราก็เอารถอีแตกไปเก็บ ขนข้ึน จางขนอีก แตไมมาก ถาจะใหเสร็จวันเดียว
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คือจางรถและจางคน ใหเอารถไปเอง เราจางคนใหเขา ผมชวยเขาคันละ 2 คน คนขับ คนขึ้น ใหมัน

รอยหนึ่งวันหนึ่ง ใหเขาไปลูกหลาน คารถเขาก็เอาไปเติมน้ํามันใหเขา วันละ 300 แลวก็คาเขาอีก 300 

ก็เปน 600 ถาเราจะเอารถเดินตามไถวันละ 600 เติมน้ํามันใหเขา ทั้งคนทั้งรถ น้ํามัน 100 ก็ไถไดทั้งวัน 

ก็เปน 700 ลงทุนเยอะทํานา” (ผูใหญบานบานกลาง, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2556) (4) เน่ืองจากรายได

ที่เพิ่มขึ้นจากสวนยางผนวกกับเพื่อแลกกับเวลาในการทํานา ครัวเรือนบางครัวเรือนใชวิธีการจางแรงงาน

ท้ังหมดจากท่ีเคยใชแรงงานในครัวเรือน บางครัวเรือนจางแรงงานเฉพาะในบางกิจกรรมท่ีใชแรงงานแบบเขมขน 

กิจกรรมท่ีใชแรงงานนอยครัวเรือนจะยังคงใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก อาทิ “จางไถแลวหวานเอง 

จางรถไถปน” (ยายลุน, สัมภาษณ, 18 พฤษภาคม 2556) เชนเดียวกันในกิจกรรมการไถ “แตกอนเวลาลง

ทาํนาใชรถอแีตก มอืใครมอืมนั แตทกุวนันีใ้ชวธิกีารจาง เหมารถไถใหญ ทาํนาปนีผ้มเหมา 6,000 ถงึ 7,000-

7,5000 บาท ไถแลวก็คราดใหดวย” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556) รวมไปถึงจางถอนและ

ดํา “ของผมหมดไปหม่ืนกวาบาท” (รุงทิศ แจงไพร, สัมภาษณ, 2 กรกฎาคม 2556)

“เหตุผล” ที่ครัวเรือนชาวนาใชเพื่อสรางความชอบธรรมในการเปลี่ยนจากผืนนามาเปนสวนยาง 

นอกจากจะเปนเร่ืองของความม่ันคงทางรายไดแลว ยังรวมไปถึงเหตุผลอ่ืนๆ อีก อาทิ เม่ือมีจํานวนนานอยลง 

ก็สามารถท่ีจะดูแลนาไดอยางทั่วถึง และถาหากดูแลดีๆ ก็จะทําใหไดผลผลิตดีขึ้น “เอาไวสักสามไร เรามา

ทํานอย เพราะเราบํารุงดูแลอยางทั่วถึง เหลือกิน แตกอนมีเทาไรก็หมด ไดไมพอกิน” (สมคิด เลิศประเสริฐ, 

สัมภาษณ, 29 มกราคม 2556)

บางครัวเรือนไดเปลี่ยนที่นามาเปนสวนยางก็ดวยความจํายอมเพราะ “ปลูกปกอนก็มี 2-3 ป 8-9 ไร 

ปลูกในนาเพราะวามันเขิน มันเปนปายางหลาย เอาแตที่ลุมไว” (พอใหญไพฑูรย, สัมภาษณ, 19 กรกฎาคม 

2556) “ที่นา 12 ไร เขาปลูกยางหมด มีนาคนเดียว มันไมมีน้ําขัง เลยปลูกหมด ทุกคนปลูกยางหมด

เหลือผมคนเดียว น้ําไมขังก็เลยไถปลูกยาง” (พอใหญกลม, สัมภาษณ, 22 กรกฎาคม 2556) 

บทสรุป

ไมใชแคเพียงการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการดํารงชีพท้ังกิจกรรมการผลิตและหารายไดจากนามาเปน
สวนยาง การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการบริโภคจากรายไดทีเ่พิม่ขึน้ ความม่ันคงของรายไดทีม่มีากข้ึน ทีท่าํให

การบริโภคของคนในลุมน้ําหวยคองมีลักษณะใกลเคียงกับคนในเมืองเทาน้ัน แตการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

อีกประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในการดํารงชีพทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจและ
การเงิน ทุนมนุษยและทุนทางสังคมก็ยังปรากฏใหเห็นดวยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะทุนธรรมชาติอยาง

ทรัพยากรที่ดิน ที่ไดเปลี่ยนจากท่ีลุมมาเปนที่ดอน การเปล่ียนแปลงมูลคาการใชสอยและมูลคาแลกเปลี่ยน 

ภายหลังจากตนยางพาราและรายไดจากยางพาราของกลุมผีบากลุมแรก ไดกลายมาเปนหลักฐานที่ยืนยัน

วา ยางพาราสามารถปลูกไดดีในภาคอีสาน ไมเพียงแคนั้น ยางพารายังทําใหครัวเรือนมีรายไดสม่ําเสมอ

แตกตางจากพืชเศรษฐกิจอืน่ๆ ทีผ่านมา นบัตัง้แตนัน้มา ทรพัยากรท่ีดนิทีเ่คยถูกระบุวาเปนสาเหตุหลกัของ
ความยากจนในภาคอสีาน กก็ลบักลายมาเปนทรพัยากรทีเ่หมาะสมสาํหรบัปลกูยางพาราโดยเฉพาะทีด่อน 

ครวัเรอืนในลุมน้าํหวยคองจงึไดเร่ิมปรบัเปลีย่นทีด่นิของตนจากทีเ่คยทาํไร ทาํนาดอนมาเปนสวนยางพารา 

ครัวเรือนท่ีครอบครองท่ีดอนไดเปลี่ยนจากกลุมที่เคยดอยโอกาสมาเปนกลุมที่มีโอกาส สวนครัวเรือนที่

ครอบครองท่ีลุมก็ไดเขยิบขยับออกมาเปนครัวเรือนชายขอบแทน เนื่องจากดินนาไมเหมาะสมท่ีจะปลูก
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ยางพารา หรือหากจะปลูกก็จําตองลงทุนมากกวาที่ดอน การตัดสินใจเปล่ียนจากนามาเปนสวนยาง

ยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นในชวงป พ.ศ. 2551-2556 เมื่อราคายางอยูที่ 70-80 บาทตอกิโลกรัม

อยางไรก็ตาม ราคายางไมใชเหตุผลเดียวเทานั้นที่ทําใหครัวเรือนชาวนาตัดสินใจโละนามาปลูกยาง 

แตดวยขอจํากัดของการทํานาเองท่ีไมคุมคา เหตุผลสําคัญท่ีสุดก็คือ ตนทุนในการปลูกขาวท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะคาจางที่ไดรับผลกระทบจากคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท การทํานาในแตละขั้นตอน นับตั้งแต

เพาะกลา ถอนกลา ไถ ดํา เกี่ยว มัดและเก็บ ลวนแลวแตตองอาศัยการจางแรงงานดวยกันทั้งส้ิน จนทําให

ครวัเรอืนชาวนาไมสามารถแบกรบัตนทนุไดไหว การทาํนาจงึกลายเปนเรือ่งยุงยากไมคุมคา จาํนวนแรงงาน

ทีล่ดนอยลงเน่ืองจากครัวเรอืนสวนใหญเริม่ทุมเทแรงงานท้ังหมดไปกับสวนยาง ยิง่ตอกยํ้าเหตผุลในการเลิก

ทํานา พวกที่เคยรับจางในนา ก็เปลี่ยนเปนรับจางในสวนยางเพราะรายไดดีกวา แถมใชเวลานอยกวาดวย

ตนทุนที่สูงกวาผลตอบแทนที่ไดรับ ดวยเวลาที่ครัวเรือนมีนอยลง ครัวเรือนชาวนาจึงจําเปนตองใชกลยุทธ

ลดจาํนวนทีน่าหรอืโละทีน่าทัง้หมดลง เพ่ือลดตนทุนการผลิต ขณะเดียวกนัก็เปล่ียนปลูกยางพาราเพือ่เพิม่

รายได และแมบางครัวเรือนจะยังคงทํานาอยู แตก็ไดเปลี่ยนทําเลที่ตั้งของการทํานาจากในหมูบานเปน

นอกหมูบาน รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตขาวของตัวเอง เชน เปลี่ยนจากนาดํามาเปนนาหวาน 

การจางแรงงานในการทํานาท้ังหมด จากท่ีเคยใชแรงงานในครัวเรือน บางครัวเรือนจางแรงงานในบางกิจกรรม 

โดยเฉพาะกิจกรรมที่ใชแรงงานนอย บางครัวเรือนยังคงใชแรงงานในครัวเรือนเปนหลัก

เมื่อมูลคาการใชประโยชนที่ดินมีมากข้ึนจากการปลูกยาง ที่ดินจึงกลายมาเปนสินทรัพยเชิงทุนที่มี

การสะสมและเปลี่ยนมือมาโดยตลอด นับตั้งแตเริ่มมีการต้ังถิ่นฐานในลุมน้ําแหงน้ี จากที่เคยเปนปาสงวน 

กลายมาเปนที่ดิน ส.ป.ก. ที่รกรางวางเปลา ไดถูกแปรเปล่ียนเปนไรนา ครัวเรือนท่ีเขามาจับจองคร้ังแรกๆ 

ไดขายที่ดินตอใหกับครัวเรือนที่เขามาในลําดับถัดไป เกิดการเปล่ียนมือจากครัวเรือนสูครัวเรือน รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงมูลคาการแลกเปลี่ยนทั้งราคาและ ความสามารถในการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะหลังจาก

ยางพาราเขามา การสะสมและเปล่ียนมือย่ิงมีความเขมขนมากย่ิงข้ึน การซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ีดินไดปรับเปล่ียน

ทําเลที่ตั้งจากที่ลุมที่ที่เหมาะสมสําหรับทํานามาเปนที่ดอน ที่ที่ครั้งหนึ่งไมมีราคา เปนปารก แตหลังจาก

ยางพาราเขามา ทีด่อนไดกลายเปนพ้ืนท่ีทีม่มีลูคา ครวัเรอืนทีไ่มมทีีด่อน ตางพยายามหาซือ้ทีด่อนเพ่ือปลกู
ยางพารา ครัวเรือนที่มีที่ดอนอยูแลว แตยังไมเพียงพอสําหรับผลิตเพื่อเล้ียงดูครอบครัว ก็หาซื้อที่ดอนเพ่ิม 

สวนครัวเรือนท่ีมีที่ดอนเพียงพอแกการผลิต บางครัวเรือนก็ไดสะสมท่ีดินเพ่ิม จากเดิมที่เพียงพอสําหรับ

การผลิตโดยสมาชิกในครัวเรือน มาเปนมีมากเกินกวากําลังแรงงานในครัวเรือน จนตองจางแรงงานเพิ่ม 
ครวัเรอืนผบีาบางครวัเรือนเริม่สะสมทีด่นิ บางครวัเรือนขายสวนยางพาราใหกบัครวัเรือนทีต่องการในราคา

สูงจนเปนที่ฮือฮาไปท่ัวหมูบาน บางครัวเรือนนําเงินที่ไดจากยางพาราหมุนกลับมาซื้อที่ดินเพิ่มจนมีที่ดิน

มากกวารอยไร ดังน้ันหลังจากยางพาราเขามาและเปนที่ยอมรับของผูคนในลุมน้ําหวยคอง การสะสมทุน

และการเปล่ียนมือทีเ่พิม่มากข้ึน แมในปจจบุนัราคายางพาราจะลดตํ่าลงก็ตาม การสะสมทุนและการเปล่ียน

มอืของทีด่นิกย็งัคงดาํเนนิตอไป แมจะเริม่มทีศิทางทีน่อยลงอนัเนือ่งมาจากราคาทีด่นิทีแ่พงลบิล่ิว จนยาก
ทีจ่ะซ้ือหามาครอบครอง การสะสมทีด่นิอาจนบัไดวาเปนหน่ึงในกลยทุธการดาํรงชพีทีค่รวัเรอืนตัดสินใจใช

เพื่อการอยูรอด ดวยการขยายพื้นที่เพาะปลูก อยางไรก็ตามแมวาการสะสมที่ดินและการเปลี่ยนมือ

จะเขมขนขึ้น แตการสะสมและการเปลี่ยนมือดังกลาวยังคงอยูภายในชุมชนเปนหลัก
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“ปรากฏการณโละนามาทําสวนยางพารา”: การเปลี่ยนแปลงมูลคาการใชประโยชนจากท่ีลุมมาเปน

ที่ดอนและวิกฤตดานแรงงาน ประวัติศาสตรที่ตองเรียนรูในคร้ังนี้ จึงสะทอนใหเห็นวา (1) ลักษณะทาง

กายภาพของที่ดิน ยังคงเปนเงื่อนไขสําคัญที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงมูลคาการใชประโยชนที่ดิน และเปน

ปจจัยที่ไมควรละเลยในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเกษตรในชนบท (2) มูลคาการใชประโยชนที่ดิน

ในลุมและท่ีดอน สะทอนใหเห็นวามูลคาการใชประโยชนท่ีดินมีลักษณะเปนพลวัตเปล่ียนแปลงกลับไปกลับมา 

ขึ้นอยูกับความสามารถในการตอบสนองเชิงเศรษฐกิจของท่ีดิน (3) การโละนามาทําสวนยางพารา 

ถอืเปนการเปรับเปล่ียนกลยุทธในการดํารงชพีของครัวเรอืนชาวนาในลุมนํ้าแหงนี ้และไมใชแตเฉพาะเง่ือนไข

ในเชิงผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบของยางพาราที่มีมากกวาขาวเทานั้นที่ทําใหเขาเปลี่ยนจากนามาเปน

สวนยาง แตยังรวมไปถึงเงื่อนไขดานตนทุนและเง่ือนไขดานแรงงานอีกดวย
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ทามกลางโอกาสใหมๆ จากการท่ีรัฐบาลดําเนินแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

25 เปอรเซ็นต ใน 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) กลุมทุนพลังงานในประเทศไดผลักดันธุรกิจไฟฟาพลังงานลม

ในหลายพืน้ทีข่องภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทา มกลางเสยีงคดัคานจากชาวบานในบางพืน้ที ่เชน กรณพีืน้ท่ี

เขายายเท่ียง จงัหวดันครราชสมีา และพ้ืนทีต่าํบลบานไร อาํเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภมู ิการผลกัดนัดงักลาว

มีนัยสําคัญตอการจัดการท่ีดินในพ้ืนท่ีซึ่งสวนใหญเปนพื้นท่ีจัดสรรของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

บทความช้ินนี้วิเคราะหการกลายสภาพของท่ีดิน ส.ป.ก. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทามกลาง

ยุทธศาสตรการมุงสูสังคมคารบอนตํ่าของไทย โดยชี้ใหเห็นวาเง่ือนไขบางประการ เชน ความเปนมาของ

ชุมชน ประสบการณและมุมมองของชาวบานเก่ียวกับที่ดิน ส.ป.ก. และชวงเวลาท่ีบริษัทเริ่มเขามาดําเนนิ

โครงการ ไดสงผลใหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนมือที่ดินของชุมชนสูบริษัทผลิตไฟฟาพลังงานลม อัน

ไดแก ความไมมั่นคงในการถือครองที่ดิน การตอรองระหวางคนกลุมตางๆ ในกระบวนการเปล่ียนมือของ

ที่ดิน เครือขายทางการเมืองในระดับทองถิ่น และความกังวลของคนในพื้นท่ีเกี่ยวกับผลกระทบทางดาน

สิ่งแวดลอม กลายเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี เง่ือนไขและปจจัยเหลานี้ทําใหกระบวนการตอ

รองของผูมีสวนไดสวนเสียเต็มไปดวยความไมลงรอยท้ังระหวางบริษัทและหนวยงานของรัฐ และระหวาง

ชาวบานดวยกันเอง
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บทนํา

ทามกลางความกังวลของประชาคมโลกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร และการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพอากาศ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไดรับการผลักดันข้ึนเปนหนึ่งในแนวทางหลักในการพัฒนา 

ภายใตเปาหมายในการสรางกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจที่ลดการปลอยกาซและมลพิษรูปแบบตางๆ 

เสรมิสรางประสิทธภิาพในการใชพลงังานและทรัพยากร และปองกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

และนิเวศบริการ (United Nations Division for Sustainable Development, 2012: 63) เปาหมายท่ีดูจะ

สนองตอบตอขอกาํหนดและพันธสญัญาระหวางประเทศ รวมทัง้ความหวงกงัวลเก่ียวกบั “วกิฤต” ทางดาน

ทรพัยากร ทาํให “เศรษฐกิจสเีขียว” ไดกลายเปนวาทกรรมท่ีหลอเลีย้งความรวมมอืระหวางรฐั ธรุกจิเอกชน 

และชุมชนในดานการลงทุนในโครงการท่ีชูความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน ตลอดทศวรรษ

ทีผ่านมาโครงการเหลาน้ีดาํเนินไปอยางเขมขนและตอเนือ่งโดยเฉพาะในประเทศแถบซีกโลกใต (Von Braun 

and Meinzen-Dick, 2009)

ในบรรดาโครงการในลักษณะดังกลาวรวมถึงการสงเสริมการผลิตพลังงานทางเลือกในกลุมพลังงาน

หมุนเวียน1 เชน การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel Production) และไฟฟาพลังนํ้า (Hydropower) ซ่ึงในระยะหลัง

ถูกจับตามองเปนอยางมากในแงของผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม สวนหน่ึงเน่ืองจากการลงทุน

ในโครงการท้ังสองประเภทนํามาซ่ึงการแยงยดึทีด่นิ (Land Grabs)2 ในประเทศกําลงัพฒันาอยางขนานใหญ 

โดยในระยะหลายปทีผ่านมา แวดวงวชิาการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงและสงัคมทีเ่กีย่วของกบั

ทีด่นิไดชีใ้หเหน็ถึงการสญูเสยีทีด่นิ การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิ และการกระจายการถอืครองทีด่นิ

ทีเ่กดิจากการกวานซ้ือหรือรบิเอาท่ีดนิไปใชในอุตสาหกรรมไฮโดรพาวเวอรและการปลูกพชืเช้ือเพลิงชวีภาพ 

(Borras, McMichael and Scoones, 2010; Gerber and Veuthey, 2010; Fairhead, Leach and Scoones, 

2012; Holmes, 2014; Ty, Phuc and van Westen, 2014) ทามกลางการเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและเชิง

คณุภาพของงานศกึษากลุมดังกลาว เปนทีน่าสงัเกตวา งานทีร่ะบถุงึความสมัพนัธระหวางการเปลีย่นแปลง

ทางการเมืองและสังคมเก่ียวกับท่ีดินและการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ เชน พลังงานลม

อยางเปนระบบ ยงัมอียูอยางจาํกดั อกีทัง้งานทีม่อียูกม็กัจะเอนเอยีงไปในเชงิของการใหภาพความรวมมอื
อยางแนบแนนและราบร่ืนระหวางทุนธรุกจิและอํานาจทางการเมืองในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน และ

การที่ชาวบานถูกพรากออกจากที่ดิน (Land Dispossession) (Martinez and Davilla, 2014; Dunlap, 2016)
ในสวนของประเทศไทย การพัฒนาพลังงานลมซึ่งดําเนินมาอยางคึกคักในชวงกึ่งทศวรรษที่ผานมา 

เกิดขึน้ทามกลางเสียงเรียกรองของภาคประชาชนบางสวนในการลดการพ่ึงพาและนําเขานํ้ามนัเชือ้เพลงิและ

1 พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก (alternative energy) หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิงและ

กาซธรรมชาติ แบงตามแหลงที่มาได 2 ประเภทคือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป เรียกวา พลังงาน
สิ้นเปลือง (nonrenewable energy) ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน และ
พลังงานท่ีไดจากแหลงที่สามารถกอกําเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาเองได เรียกวา พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) 
ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา และไฮโดรเจน เปนตน (มณฑาสินี หอมหวาน, 2555: 100)

2 การแยงยึดที่ดิน (land grabs) กินความรวมถึงการถายโอนการควบคุมทรัพยสินและทรัพยากรเหนือพื้นที่บริเวณกวาง

จากมือของคนในทองถ่ินสูทุนใหญภายนอก ในนามของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางงาน และการตอบสนอง
ตอวิกฤตอาหาร พลังงาน การเงิน รวมถึงความจําเปนในการบรรเทาปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ (Holmes, 2014: 549-550)
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การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว โดยในเชิงนโยบายปรากฏวาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) ไดตั้งเปาสัดสวนการใชพลังงานลมถึง 1,200 เมกะวัตต ภายใน

ป 2564 จากกําลังการผลิตกอนการประกาศใชแผนฯ ที่มีอยูเพียง 7.28 เมกะวัตต ทั้งนี้ เพื่อรองรับ

เปาหมายดังกลาว แผนฯ ไดระบถุงึการอํานวยความสะดวกผานการผลักดันแกไข ปรบัปรงุ ขอกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบัติบางอยาง เชน ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเก่ียวกับ

การขอใชพืน้ทีเ่พือ่พฒันาโครงการพลงังานลม (กระทรวงพลงังาน, ม.ป.ป.: 4-5) และแนวทางการขอใชพืน้ที่

เพ่ือพัฒนาพลังงานลมของภาคเอกชน ในเขตพ้ืนที่ปาที่เหมาะสมตอการเกษตรหรือพื้นที่ ส.ป.ก. (โซน A) 

และเขตพ้ืนที่ปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) ที่นํามาดําเนินการปฏิรูปที่ดิน (คณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แหงชาต,ิ ม.ป.ป.) เปนตน การเปดทางใหเอกชนขอใชพืน้ทีไ่ดตามทีร่ะบไุวดงักลาวเปนทีม่าของการประกาศ

แนวทางใหเอกชนเชาพื้นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือประกอบธุรกิจที่ทําให

ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (สยามธุรกิจ 2555) ซึ่งนับตั้งแตป 2553 ส.ป.ก. ไดลงนามใหเชา

พื้นที่ในตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตําบลบานไร และตําบลวะตะแบก อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปแลวเปนจํานวนทั้งส้ินราว 135 ไร (วินดพาวเวอร่ี, 2556) การดึง ส.ป.ก. มารวม

ในการพัฒนาพลังงานลมโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานนี้ ทําใหเกิดคําถามตอประเด็นการลดลงของพื้นที่

เกษตรกรรมและพันธกิจในการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. เอง

จากการพิจารณาบริบทแวดลอมในเชิงนโยบายและชองวางในงานศึกษาที่มีอยูในปจจุบัน งานวิจัย

ซึ่งเปนฐานของบทความช้ินนี้จึงมุงตอบคําถามวา ปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอกระบวนการกลายสภาพ

ของท่ีดนิ ส.ป.ก. จากการเปนทีด่นิเพ่ือการเกษตรกรรมมาสูการเปนสถานท่ีดาํเนินการของอุตสาหกรรมผลิต

ไฟฟาพลังงานลม และคนกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของมีบทบาทอยางไรในแงของการตอรองในกระบวนการ

ดงักลาว โดยผูวจิยัเลอืกเก็บขอมลูในพ้ืนทีจ่งัหวัดชยัภมูซิึง่นิยามอัตลกัษณของจังหวัดในฐานะ “เมอืงตนแบบ

พลังงานหมุนเวียน”3 อนึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกตัวแทนของครัวเรือนในบาน

เทพพนา (หมู 10) ตําบลบานไร ในอําเภอเทพสถิต จํานวน 24 ครัวเรือน และบานซับถาวรพัฒนา (หมู 17) 

ตาํบลวะตะแบก ในอาํเภอเทพสถติ จาํนวน 28 ครัวเรือน ในระหวางเดอืนกมุภาพนัธถงึเดอืนมนีาคม 2559 

โดยบทความชิน้น้ีนาํเสนอเฉพาะผลการศกึษาในพืน้ทีห่มูบานเทพพนา ซึง่มกีารคดัคานโครงการตดิตัง้กงัหนั

ลมผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีจนกระท่ังทําใหโครงการหยุดชะงัก4 ทั้งนี้ การสุมตัวอยางครัวเรือนเปนการสุมแบบ

โควตาโดยใหไดจํานวนครัวเรือนที่เห็นดวยกับโครงการ ไมเห็นดวยกับโครงการ และไมไดใหความสนใจกับ
โครงการ ในสัดสวนที่เทากัน

3 กระทรวงพลงังานไดประกาศสนบัสนุนใหจงัหวดัชัยภมูเิปนเมอืงตนแบบพลงังานหมุนเวยีนทัง้ในดานชวีมวล (การผลติ
ออยปอนเขาสูโรงงานผลิตเอทานอลในพื้นที่ เชน อุทยานมิตรผลที่อําเภอภูเขียว) การตั้งโซลารฟารมขนาดใหญ
ในอําเภอบําเหน็จณรงค และการต้ังโครงการกังหันลมผลิตไฟฟาในอําเภอเทพสถิต (สํานักขาวไทย, 2558)

4 บทความช้ินนี้ไมไดมุงวิเคราะหถึงผลกระทบในดานส่ิงแวดลอมจากการวางแผนดําเนินโครงการพัฒนาพลังงานลม
ในพ้ืนท่ีศึกษา แตไดมีการผนวกขอสังเกตในแงความกังวลของชาวบานตอผลกระทบดังกลาว ซึ่งมีผลตอกระบวนการ
ตอรองเร่ืองที่ดินระหวางชาวบานและบริษัทที่ดําเนินโครงการ
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การเมืองเรื่องที่ดินของโครงการพัฒนาพลังงานลม

โครงการพัฒนาพลังงานลมในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญเติบโตข้ึนพรอมๆ กับการเปล่ียนแปลง

ในการควบคุมที่ดินในชุมชนทองถิ่นที่มักจะถูกตีคาวา “ถูกนํามาใชประโยชนนอยเกินไป” (Underutilized) 

การตีคาในลักษณะนี้นําไปสูการเปลี่ยนมือของผูควบคุมที่ดินจากเดิมท่ีเปนชุมชนไปสูมือของบรรษัท

ขามชาติที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐ เม่ือผนวกกับขอเท็จจริงที่วา การเปลี่ยนมือดังกลาวถูกรับรองความ

ชอบธรรมจากการอางเปาหมายในการรักษาสิ่งแวดลอมและการสรางสังคมเขียว-คารบอนต่ํา การพัฒนา

พลงังานลมในหลายๆ พืน้ทีท่ัว่โลกจึงถูกนํามาวิเคราะหภายใตมโนทัศนทีเ่รยีกวา การแยงยดึสเีขียว (Green 

Grabbing) โดยแมจะไมพบวาทุนธุรกิจพลังงานลมจากภายนอกชุมชนกวานซื้อที่ดินอยางท่ีอาจเรียกไดวา

ขนานใหญ แตการไดมาซึง่ทีด่นิของโครงการก็มนียัทีเ่กีย่วของกบั “การแยงยดึทีด่นิ” (Land Grabs)5 เนือ่งจาก

มันเกี่ยวของกับบริบทกระบวนการ อํานาจ และการโตแยงในลักษณะตางๆ ที่กลายเปนเง่ือนไขและปจจัย

ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมที่ดิน (Changes in Land Control) (Peluso and Lund, 2011: 

669)

กระบวนการในการเปล่ียนแปลงการควบคุมท่ีดินอันเปนผลจากการแยงยึดสีเขียวซ่ึงรวมถึงโครงการ

พฒันาพลงังานลม เกดิขึน้ทามกลางมติติางๆ6 ไดแก (ก) มติดิานการแปรรปูทีด่นิสาธารณะใหเปนของเอกชน

ท่ีซ้ือขายไดและการทําใหการถือครองท่ีดินตามประเพณีกลายเปน “ทางการ” ผานกระบวนการออกเอกสารสิทธ์ิ 

(Fairhead, Leach and Scoones, 2012: 24; Holmes, 2014: 551) ซึ่งสงผลตอการกระจายการถือครอง

ที่ดินและวิถีการดํารงชีพ (Borras and Franco, 2012: 46-51) และ (ข) มิติดานการเปล่ียนแปลงบทบาทของ

รัฐ เชน การใหสัมปทานการเชาที่ดินของรัฐเพื่อดึงดูดธุรกิจเขียว (Fairhead, Leach and Scoones, 2012: 
24; Holmes, 2014: 243-246) ทามกลางการกําหนดคาใหกับธรรมชาติในเชิงบริการ คนในชุมชนทองถ่ิน

ในฐานะผูอางสิทธิเดิมบางสวนถูกขับออกจากท่ีดิน และบางสวนที่แมจะไมไดถูกขับออกจากท่ีดินแตก็ตก

อยูภายใตกระบวนการปรับโครงสรางของกฎระเบียบและอํานาจหนาทีใ่นการเขาถงึ ใชประโยชน และจัดการ

ที่ดิน (Fairhead, Leach and Scoones, 2012: 24; Holmes, 2014: 238-239) ในจํานวนน้ี อาจสูญเสียที่ดิน

โดยสมัครใจใหกับธุรกิจสีเขียวและกลายเปนแรงงานหรือเกษตรกรภายใตความสัมพันธเชิงพันธสัญญากับ
ธุรกิจ พวกเขาเหลานี้มักประสบปญหารวมกันในแงของการขาดความรู ความเขาใจ และความสามารถ

ในการจดัการทีจ่ะใชตอรองกบัธรุกิจเขยีวทีเ่ขามาในทองถ่ินของพวกเขา (Borras, McMichael and Scoones, 
2010: 589)

ในสวนของปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมที่ดินนั้น หากพิจารณาโดยอางอิงจาก

การศึกษาเก่ียวกับโครงการพัฒนาพลังงานลมในตางประเทศ อาจรวมถึงปจจัยภายนอก ไดแก การสราง

ภาพใหพื้นที่เปาหมายเปน “ชายแดนใหมของเศรษฐกิจเขียว” (Dunlap, 2016:2) รวมถึงวาทกรรมท่ีดึงดูดใจ

ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงการพัฒนาชุมชนและประโยชนทางดานส่ิงแวดลอม (Martinez and Davilla, 2014: 1) 

5 การแยงยึดที่ดินกินความรวมถึงการถายโอนการควบคุมทรัพยสินและทรัพยากรเหนือพื้นที่บริเวณกวางจากมือของ
คนในทองถ่ินสูทนุใหญภายนอก ในนามของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางงาน และการตอบสนองตอวิกฤต
อาหาร พลังงาน การเงิน รวมถึงความจําเปนในการบรรเทาปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ 

(Holmes, 2014: 549-550)
6 ผูสนใจอาจดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวคิดเร่ืองการแยงยึดสีเขียว (green grabbing) ใน ณัฐกานต อัครพงศพิศักด์ิ 

(2559)
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และปจจยัภายในชมุชนไดแกการทีช่มุชนมคีวามม่ันคงในการถอืครองทีด่นิต่าํ (Martinez and Davilla, 2014: 

10) การรวมมือตอรอง คัดคาน หรือตอตานการเปลี่ยนมือของที่ดินและทรัพยากรของคนกลุมตางๆ 

ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระหวางประเทศ (Martinez and Davilla, 2014: 1-2; Dunlap, 2016: 8-9) 

ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน เครือขายอุปถัมภของนักการเมืองในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และบริษัท 

(Dunlap, 2016: 8) และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม (Dunlap, 2016: 3-4)7 ทั้งนี้ 

ในกรณีของบานเทพพนา ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมินั้น จะเห็นไดวา ปจจัยเหลานี้

มีผลแตกตางกันไปตอกระบวนการกลายสภาพของท่ีดิน ส.ป.ก. มาเปนแหลงพัฒนาโครงการผลิตไฟฟา

พลังงานลม

“การตื่น (พลังงาน) ลม” (Wind Rush) บนพื้นที่ ส.ป.ก. ในจังหวัดชัยภูมิ

การเจรจาระหวางบรษิทัธรุกจิพลงังานลมหลายรายและชาวบานเทพพนาในชวงครึง่แรกของทศวรรษ 

2550 เกิดขึ้นทามกลางบริบทที่เครือขายธุรกิจจํานวนหน่ึงในประเทศไทยไดเริ่มผลักดันโครงการผลิตไฟฟา

พลงังานลม อกีทัง้นโยบายรวมทัง้แผนปฏบิตักิารจาํนวนไมนอยของรัฐบาลไทยไดเอือ้ตอการขยายการลงทนุ 

เชน มาตรการรับซ้ือรูปแบบสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา (Adder) จากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนระยะเวลา 

10 ป ซึ่งเริ่มขึ้นนับตั้งแตป 2550 มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติครั้งที่ 6/2552 (ครั้งที่ 128) 

แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010)8 ความกระตือรือรนของ

ภาครัฐในการสงเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนซ่ึงรวมถึงพลังงานลม สงผลกระทบตอภาคอีสานซ่ึงมี

พื้นที่ในหลายจังหวัดท่ีถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เปาหมายในการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญและโรงไฟฟา เชน 

พื้นที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา9 และพื้นที่ตําบลบานไรและตําบลวะตะแบก 

อําเภอเทพสถิต และตําบลซับใหญ อําเภอซับใหญ จังหวัดชัยภูมิ โดยพื้นที่เหลานี้มีความนาสนใจรวมกัน

ประการหนึ่งคือ มันลวนเปนพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึง่มแีนวทางหลกัคอื การสรางความเปนธรรมในการถอืครองท่ีดนิผานการจดัสรรทีด่นิ

ทํากิน
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. มีลักษณะเฉพาะทั้งในแงของท่ีมา เปาประสงคในแงของหนาท่ี และ

การตีคาของที่ดินในแงของที่มาน้ัน โดยท่ัวไป ส.ป.ก. จะนําที่ดินของรัฐ (เชน ที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ

7 การเดินเคร่ืองของกังหันลมในโครงการผลิตไฟฟาพลังงานลมในตางประเทศถูกตัง้ขอสงัเกตวา กอใหเกดิผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมหลายประการ เชน เสียงรบกวน การสั่นสะเทือนของบาน การสูญเสียตนไมพันธุพืชและแหลง
ที่อยูอาศัยของสัตวในพ้ืนที่ที่ถูกแผวถางใหเปนถนนและเสนทางในการเดินสายไฟฟาใตดิน การระเหยของนํ้า การรั่ว
ไหลของนํ้ามนัจากกังหนั การลมตายและเปนหมันของววัจากการด่ืมน้าํทีป่นเปอนน้าํมันทีร่ัว่ไหล การลดลงของประชากร

นกและคางคาว ปญหาเพลิงไหมอันเกิดจากลมแรงหรือฟาผา รวมไปถึงความกังวลตอผลกระทบขางตนและตอความ
สัมพันธกับกลุมผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ (Dunlap, 2016: 4)

8 ลาสุดอาจนับรวมมาตรา 44 ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 4/2559 ใหยกเวนการบังคับใช
ผังเมืองรวมในกิจการบางประเภทรวมถึงโรงไฟฟา

9 โครงการหลักๆ ในพื้นที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในปจจุบัน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟา

พลังงานลมเวสตหวยบง 2 และเวสตหวยบง 3 ของบริษัท วินด เอ็นเนอรยี่ โฮลด้ิงส จํากัด (WEH) โดยแตละโครงการ
ติดตั้งกังหันลมขนาดใหญจํานวนโครงการละ 45 ตน รวมเปน 90 ตน นอกจากนั้นยังมีโครงการใหมๆ ที่ทยอยเขาไป
ตั้งในพื้นที่เชนโครงการของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด (WED) เปนตน
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และเขตปาไมถาวรท่ีเสื่อมโทรม หรือที่สาธารณะสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันแตพลเมือง

ไดเลิกใชหรือเปลี่ยนสภาพจากการใชประโยชนรวมกันแลว เปนตน) หรือที่ดินของเอกชนซึ่งไดจัดซื้อหรือ

เวนคืนจากเจาของที่ดินเอกชนดังกลาว มาจัดสรรใหกับเกษตรกรผูที่ไมมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีที่ดิน

เลก็นอยไมเพยีงพอแกการครองชีพ หรอืสถาบันเกษตรกร10 โดยมีขอกําหนดหามซ้ือขาย แตตกทอดสูทายาท

โดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรได11 (ศรินิภา อภญิญาวัชรกลุ, 2554: 47-51) ทัง้น้ี ในสวนของท่ีดนิ

ของรัฐที่นํามาจัดสรรนั้น สวนหนึ่ง ส.ป.ก. ไดรับมอบพื้นที่ปาสงวนในเขตพื้นที่ปาเพื่อการเกษตรกรรม 

(Zone A) และเขตพื้นที่ปาเพื่อการเศรษฐกิจ (Zone E) ที่เสื่อมสภาพแตมีราษฎรครอบครองทํากิน จาก

กรมปาไม (สํานักจัดการท่ีดินปาไม, ม.ป.ป.: 198) อยางไรก็ตาม ทามกลางความตองการท่ีดินที่เพิ่มขึ้นจาก

การขยายตวัของประชากร ปรากฏวาในทางปฏบิตัปิระชาชนทีไ่ดรบัจดัสรรทีด่นิ ส.ป.ก. ไดซือ้ขายทีด่นิเปลา

โดยไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ผานการตกลงทําสัญญาระหวางผูซ้ือขายในรูปแบบตางๆ (ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล, 

2554: 116-118) และผูถือหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ก็ไดขานรับ

นโยบาย “แปลงสินทรัพยเปนทุน” ที่รัฐบาลประกาศออกมาในป 2546 โดยไดนํา ส.ป.ก.4-01 มาเปน

หลักทรัพยในการกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรากฏการณเหลานี้

ชี้ใหเห็นวา ที่ดิน ส.ป.ก. ไดเขาสูกระบวนการทําใหเปนการเงินมาเปนเวลานานกอนหนาที่วาทกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. จะถูกแปรรูปใหเปนวาทกรรมสีเขียวเสียอีก

ในสวนของโครงการกังหันลมน้ัน ส.ป.ก. ไดอนุญาตใหเอกชนเชาท่ี ส.ป.ก. มีขนาดเน้ือท่ีไมเกิน 

50 ไร เพื่อดําเนินโครงการภายใตสัญญาเชาพื้นที่ระยะเวลา 25-27 ป โดยอัตราคาเชาที่ตองจายใหกับ 

ส.ป.ก. เปนจํานวนเงินไรละ 35,000 บาทตอป การอนุญาตดังกลาวเปนผลจากการหารือรวมกันระหวาง

กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ซึ่งมี 

ส.ป.ก. เปนหนวยงานในสังกัด) ที่ไดตีความใหการติดตั้งกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟาเปนกิจการที่เก่ียวของกับ

ความเปนอยูของเกษตรกรในดานเศรษฐกิจและสังคมในเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดิน จึงเขาหลักเกณฑของ

กิจการที่สามารถอนุญาตใหภาคเอกชนขอใชพื้นที่ ส.ป.ก. ได12 (คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ, 

ม.ป.ป.) โดย ส.ป.ก. ไดใหเหตุผลสนับสนุนการอนุญาตใหเชาที่ดินวา เน่ืองจากโครงการพัฒนาพลังงานลม
สอดคลองกบันโยบายของรฐัในดานแผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ป และเปนการลดปญหาภาวะโลกรอน 

“ทาํใหเกษตรกรมีรายไดและความเปนอยูทีด่ ีโดยไมตองยายถ่ินฐานเขาไปทํางานในเมืองเหมือนท่ีผานมา” 
(วินดพาวเวอรี่, 2556)

10 นอกจากการจัดสรรท่ีดินทํากินใหกับราษฎรผูยากไรแลว สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมยังไดระบุกิจกรรม
อื่นๆ ไวในพันธกิจของหนวยงาน อาทิ การพัฒนาสงเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ผานโครงการตางๆ เชน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง นิคมการเกษตร การพัฒนาผูแทนเกษตรกร การพัฒนา

ธุรกิจชุมชน การสรางตนแบบการเรียนรูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดิน เปนตน รวมไปถึงการสงเสริม
และพฒันาโครงการสมารทฟารมเมอรเพือ่พฒันาเกษตรกรรุนใหม (สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม, ม.ป.ป.: 
2-3)

11 ในกรณีของการเชาซ้ือ เมื่อเกษตรกรไดชําระคาเชาซื้อครบถวนแลวก็จะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของตนเอง แตก็ยัง
แบงแยกหรือโอนสิทธิไปยังผูอื่นไมได เวนแตจะเปนการตกทอดทางมรดกแกทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบัน

เกษตรกร หรือขายใหกับ ส.ป.ก. เพื่อนําไปจัดใหกับเกษตรกรรายใหมที่มีความตองการที่ดินประกอบเกษตรกรรม
12 อาศัยความตามมาตรา 30 วรรคหาของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532
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อนึง่ โครงการพฒันาพลงังานลมในพืน้ทีท่ีส่วนหนึง่อยูในเขตบานเทพพนามกีารสาํรวจพืน้ทีเ่พือ่ศกึษา

ความเปนไปไดของโครงการมาตัง้แตป 2553 โดยม ี3 บริษทัเขามาเจรจากบัชาวบาน ไดแก บริษทั เทพสถติ 

วินด ฟารม จํากัด ซึ่ง ส.ป.ก. ระบุวาไดอนุญาตใหใชพื้นที่จํานวน 39 แปลง เน้ือที่ 38 ไร ในตําบลบานไร 

(วินดพาวเวอรี่, 2556) บริษัท เทพพนา วินด ฟารม จํากัด ซึ่งถูกเอ็กโก กรุป เขาซื้อกิจการในป 2555 และ

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ในเครือบริษัท วินด เอนเนอรยี่ โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินโครงการผลิต

ไฟฟาพลังงานลมรายใหญที่ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี ในเดือนกันยายน 

ป 2553 องคการบริหารสวนตําบลบานไรไดมีมติผานความเห็นชอบใหบริษัทเทพสถิต วินด ฟารม จํากัด

ลงทนุต้ังโรงไฟฟาพลงังานลมในพ้ืนทีซ่ึง่หากมีการตดิตัง้จรงิจะมจีาํนวนกงัหนัลมทัง้ส้ิน 43 ตวั โดยเสากงัหนั

มีความสูง 100 เมตร รัศมีใบพัด 51.5 เมตร จํานวนใบพัด 3 ใบ และมีกําลังการผลิตสูงสุด 2.5 เมกะวัตต

ตอชุด (สํานักขาวเนชั่น 2553) นายกองคการบริหารสวนตําบลบานไรในขณะนั้นระบุในขาววาการมีมติ

เหน็ชอบเปนผลสบืเน่ืองจากการทําประชาคมเพ่ือพจิารณาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเบือ้งตนในพืน้ทีจ่าํนวน 

2 ครั้งในชวงตนป 2553 (คมชัดลึกออนไลน 2553) แตหลังจากนั้นขาวเก่ียวกับการดําเนินโครงการไดเงียบ

หายไป ซึง่ชาวบานเทพพนาไดใหเหตุผลระหวางการสัมภาษณเชิงลึกวา เนือ่งจากโครงการไมผานประชาคม

หมูบาน

แมวาการดําเนินโครงการกังหันลมในพื้นที่บานเทพพนาจะไดรับการสนับสนุนจาก ส.ป.ก. ในฐานะ

เจาของพ้ืนที่ แตจนถึงปจจุบันการดําเนินโครงการยังคงหยุดชะงัก ในขณะท่ีโครงการอ่ืนๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

ทีม่กีารรเิริม่ในภายหลัง เชน โครงการในพืน้ทีต่าํบลวะตะแบก ซึง่กนิพืน้ทีส่วนใหญของบานซบัถาวรพฒันา 

(หมู 17) ไดรบัการตอบรับจากชาวบานในพ้ืนทีแ่ละเร่ิมมกีารตดัถนนเพ่ือลาํเลียงสวนประกอบของกังหนัลม

เขาสูพื้นที่ติดต้ัง สวนโครงการที่อําเภอซับใหญก็ไดมีการติดตั้งกังหันลมแลวเสร็จไปจํานวนหนึ่ง จึงเปน

คาํถามวาปจจยัใดทาํใหโครงการในพืน้ทีบ่านเทพพนายงัไมเดนิหนาจนถงึปจจบุนัทัง้ๆ ทีม่ชีาวบานบางกลุม

เห็นดวยกับโครงการและทางบริษัทก็ยังคงดําเนินการเจรจาขอเชาและขอซ้ือที่ดินจากชาวบานบางราย

ในทางลับ

กังหันลมใตเงาปา: บานเทพพนา และปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยน (ไมผาน) ของที่ดิน ส.ป.ก.

จากการเกบ็ขอมลูจากชาวบานเทพพนาพบวา ความเปนมาของชมุชน ประสบการณและมมุมองของ

ชาวบานเก่ียวกับท่ีดิน และชวงเวลาท่ีบริษัทเร่ิมเขามาดําเนินโครงการ ไดทําใหปจจัยตางๆ เชน ความไมม่ันคง
ในการถือครองท่ีดิน การตอรองระหวางคนกลุมตางๆ ในกระบวนการเปล่ียนมือของท่ีดิน เครือขายทางการเมือง

ในระดับทองถิ่น และความกังวลของคนในพื้นที่เก่ียวกับผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม กลายเปนอุปสรรค

ขัดขวางการดําเนินโครงการ

ความเปนมาของชุมชนเทพพนา และการเขามาของโครงการกังหันลม
หมูบานเทพพนา (หมู 10) ตําบลบานไร อําเภอเทพสถิต ตั้งอยูใกลกับอุทยานแหงชาติปาหินงาม

ซึ่งเปนแหลงเที่ยวชมทุงดอกกระเจียวของจังหวัดชัยภูมิ ในปจจุบันชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด พริก13 เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเปนดินเหนียว

13 ชาวบานเทพพนาระบุวาในอดีตต้ังแตชวงเริ่มต้ังหมูบานมีการปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง ลูกเดือย ขาวก่ํา และออย 
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ปนทรายและหินลูกรัง สําหรับรายไดจากการปลูกมันสําปะหลังซึ่งเปนอาชีพหลัก เฉลี่ยเมื่อหักตนทุนแลว 

ครัวเรือนสวนใหญจะมีรายไดอยูท่ีประมาณ 40,000-50,000 บาทตอป ท้ังน้ี จากการประเมินของผูใหญบาน 

สัดสวนของครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินมีจํานวนมากกวาครัวเรือนที่มีที่ดินทํากิน แตมากกวากันไมมากนัก 

โดยในสวนของครัวเรือนที่มีที่ดินทําการเกษตรนั้น โดยเฉลี่ยมีที่ดินประมาณ 20-30 ไรตอครัวเรือน โดย

มีเพียงไมกี่รายท่ีมีที่ดินมากกวานั้นซึ่งอาจจะมากท่ีสุดถึง 100 ไร ชาวบานในหมูบานมีการเชาที่ดินเพิ่มเติม 

เชน การเชาที่ดินปลูกมันสําปะหลังซึ่งโดยทั่วไปคิดเปนจํานวนเงินไรละ 2,000 บาท หรือ 1,500 บาท

ในกรณีที่ที่ดินมีหินอยูมาก

การต้ังหมูบานเทพพนาเกิดขึ้นทามกลางความขัดแยงระหวางกรมปาไมกับชาวบาน ซึ่งสงผลถึง

ความรูสกึไมมัน่คงในสทิธเิหนือทีด่นิของชาวบานมาจนถงึปจจบุนั เดมิทเีขตทีต่ัง้ในปจจบุนัของบานเทพพนา

ตัง้อยูในพืน้ทีซ่ึง่กรมปาไมประกาศใหเปนเขตปาสงวนนายางกลกั โดยแมวาการแผวถางบกุเบกิทีด่นิในพืน้ที่

จะเกิดขึ้นตั้งแตชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (2504-2508) แตในภายหลังไดมี

การอพยพชาวบานออกจากพื้นท่ีตามโครงการจัดสรรท่ีดินทํากินแกราษฎรผูยากไรในพ้ืนท่ีปาสงวน

เสือ่มโทรม (คจก.) ซึง่ดาํเนนิการในป 2534 ลงุบญุชวย14 หนึง่ในแกนนําชาวบานเทพพนาท่ีคดัคานโครงการ 

คจก. ในยุคนั้นระบุวา ชาวบานไดถูกอพยพลงไปอยูในบริเวณซ่ึงในปจจุบันเปนที่ตั้งของบานหนองใหญ 

(หมู 9)

“แตกอนที่ตรงนี้เปนบานหนองใหญ หมู 9 สมัยน้ันมีการใหจีนเชาที่ปลูกยูคาฯ เราก็เลย

ถูกไลลงไป ... ยายกันตอนฤดูฝนลงไปตรงซับสะเลเต เดือดรอนมาก เพราะไดที่ที่โนน

เปนที่บาน 2 งานและทําไรอีกเพียง 14 ไร นอยกวาพื้นที่เดิมที่มีกันอยูบางบานเกือบ

รอยไร ... ทีย่ายไปก็ไมมคีาชดเชย ไดแคปลากระปอง 10 ลงั พชืผลท่ีปลกูไวพอมันรกราง

หญาขึน้กต็ดิไฟ ตอนนัน้เกบ็อะไรไมทนักอนยาย เพราะจะเกบ็มนัสําปะหลงัไดกต็องรอ

เก็บตอนสิ้นหนาฝน ... พอตอสูแลวไดที่ดินคืนมา บางบานก็ยายกลับ บางบานที่ไมได

ยายกลับมาก็ตั้งหมู 9 อยูที่โนนไปเลย ... ที่นี่เลยต้ังหมูบานใหมเปนหมูที่ 10”15

ความยากลาํบากอนัเกดิจากการถกูผลกัดนัออกจากชมุชนของตนเองทาํใหชาวบานบางสวนเขารวม

ขบวนการคดัคานโครงการ คจก. และโตแยงการอางสทิธขิองรฐัเหนอืทีด่นิ โดยพวกเขาไดเขารวมเคลือ่นไหว
ในนามสมัชชาคนจนรวมกับกรณปีญหาอ่ืนๆ ผลจากการเคล่ือนไหวอยางตอเนือ่งนาํไปสูมตคิณะรัฐมนตรี

ในป 2539 ใหกรมปาไมสงมอบพ้ืนทีบ่านเทพพนา ซึง่กรมปาไมไดกนัออกเปนบริเวณพ้ืนทีป่าเพ่ือเศรษฐกิจ 
ให ส.ป.ก. นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดิน (บิสนิวส, 2539) และมีการเปดทางใหชาวบานยายคืนสูพื้นที่เดิมได 

โดยแกนนําไดขอแบงพ้ืนท่ีจากชาวบานท่ีมีที่ดินเกินกวา 50 ไร ซึ่งเปนเพดานของจํานวนพ้ืนที่ที่ ส.ป.ก. 

ใหแตละครัวเรือนใชทําประโยชน ใหกับชาวบานที่ไมมีที่ดินทํากิน

แตในภายหลังเสื่อมความนิยมลง โดยในกรณีของออยนั้นเนื่องจากปญหาการขนสงเขาสูโรงงานน้ําตาลซ่ึงอยูไกลจาก

หมูบาน และการขาดแคลนนํ้า
14 ผูเขียนบทความใชนามสมมติแทนชื่อของผูใหสัมภาษณ โดยเปนไปตามแนวทางการไมเปดเผยช่ือผูใหขอมูล
15 สัมภาษณ, บุญชวย, 21 กุมภาพันธ 2559
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ประสบการณในการตอสูเก่ียวกบัสทิธเิหนอืทีด่นิทีช่าวบานไดดาํเนนิการรวมกบัชาวบานในพืน้ท่ีอืน่ๆ 

และกลุมนักพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ในอดีตทําใหชาวบานสูงวัยระดับแกนนําใหความสําคัญกับคุณคาของ

ที่ดินในฐานะปจจัยสําคัญสําหรับการยังชีพดวยการเกษตรกรรม และการปองกันที่ดินหลุดมือออกไปจาก

หมูบาน อุษา วัย 37 ป ซึ่งเปนหน่ึงในผูที่ไมเห็นดวยกับโครงการระบุวา ความฝงใจจากการถูกขับออกจาก

พื้นที่ในชวงป 2538 ทําใหชาวบานสวนหนึ่งกลัววาการเปดทางใหโครงการกังหันลมเขามาในพื้นที่จะสงผล

แบบเดียวกัน

“ชาวบานเคยถูกไลที่ไปอยูหมู 9 หนองใหญ ก็เลยไมอยากโดนไลอีก ตอให ส.ป.ก. 

มาเปนตวักลางกไ็มไดทาํใหมัน่ใจขึน้ เพราะ ส.ป.ก. มาสญัญาอะไรไว จะหาทีด่นิบริจาค 

5-7 ไรใหคนที่ไมเคยมีที่ดิน ก็เงียบหายไป”16

เปนทีน่าสงัเกตวา ความไมมัน่คงในการถอืครองทีด่นิ ส.ป.ก. (ซึง่ผูใชประโยชนทีด่นิไมไดมกีรรมสทิธิ์

เหนอืทีด่นิ) ไมไดทาํใหครวัเรอืนทีย่งัมทีีด่นิอยูในชมุชนบานเทพพนาเรงปลอยเชาหรือขายท่ีดนิใหกบันายทนุ

โรงไฟฟากังหันลมจากภายนอก ในทางกลับกัน การที่ชาวบานซึ่งเปนแกนนําในการเรียกรองที่ดินคืนจาก

กรมปาไมและเปนปราชญชาวบานดานการทาํเกษตรยงัไดรบัความนบัถอืจากชาวบานหลายกลุม17 หรอืเปน

ผูเฒาผูแกในหมูบานที่ลูกหลานเกรงใจ “ตองยกมือตาม”18 ประกอบกับการท่ีทางบริษัทที่จะเขามา

ดําเนินโครงการไมสามารถตอบคําถามของชาวบานเก่ียวกับผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมได ทําใหเสียง

ของชาวบานที่คัดคานโครงการพัฒนาพลังงานลมในพื้นที่มีมากกวาเสียงของชาวบานที่สนับสนุนโดยคน

รุนที่อายุนอยลงมา ซึ่งเห็นการท่ีชาวบานจํานวนมากตกไปเปนผูเชาหลังจากขายท่ีดิน ส.ป.ก. ของตนเอง 

มองวาการใหบริษัทมาเชาหรือซื้อที่ดินอาจสงผลเสียระยะยาว อีกทั้งชาวบานบางกลุมยังมีความเชื่อวา 

การถือครองท่ีดิน ส.ป.ก. เปนระยะเวลานานอาจทําใหพวกเขาไดรับพิจารณาใหไดรับมอบโฉนดท่ีดิน 

พอบรรจงและพอสุกซึ่งมีที่ดินทําการเกษตรทั้งในและนอกหมูบานเกินกวา 50 ไร19 อธิบายถึงสภาพและ

ปจจัยที่ทําใหชาวบานในหมูบานตกเปนผูไรที่ดิน ซึ่งสวนหนึ่งเกี่ยวของกับทัศนคติของชาวบานที่มีตอ
ที่ ส.ป.ก. ในฐานะทรัพยากรที่เปลี่ยนเปนตัวเงินได20 ในขณะที่ ลินจง วัย 45 ป ใหเหตุผลท่ีชาวบาน

สวนใหญเพิ่งจะไดรับ ส.ป.ก.4-01 ทั้งๆ ที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินมาเปนเวลานาน

“เดิมแตละบานมีที่ดินอยางนอยที่สุดก็ 5 ไร แตตอมามีนายทุนมากวานซื้อ ...มานาน

มากแลวตั้งแตกอนทุงดอกกระเจียวบูมอีก ... ที่มาซื้อก็มีจากนอกหมูบาน จากหมู 2 
บานโนนสําราญ ตําบลหวยยายจิ๋วก็มี จากตางจังหวัด จากกรุงเทพฯ ก็มาก พวกนี้เอา

16 สัมภาษณ, อุษา, 21 กุมภาพันธ 2559
17 ผูวิจัยพบวา ชาวบานไดทํารูปปนของแกนนําหลักในการ “ขอคืนพื้นที่ กลับคืนถิ่นแผนดินแม” คือ ตากอง ถาวร ตั้งอยู

บริเวณแท็งกน้ําใหญใกลกันกับบานของผูชวยผูใหญบาน
18 สัมภาษณ, ขวัญใจ, 21 กุมภาพันธ 2559
19 ชาวบานใชวิธีกระจายชื่อในการถือครองในหมูคนในครัวเรือน เพื่อไมใหแตละคนมีที่ดินทําการเกษตรเกินเพดาน

ที่ระเบียบขอบังคับของ ส.ป.ก. กําหนดไวที่ไมเกิน 50 ไร
20 ในปจจุบันราคาท่ีดินในหมูบานเทพพนาอยูที่ระหวาง 50,000-100,000 บาทตอไร
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ไปทํารีสอรท หรือซื้อทิ้งไว บางทีก็เจาของท่ีดินเดิมเราน่ีแหละที่กลายไปเปนคนรับจาง

เฝาที่ใหเขา ไดเดือนละ 3,000-4,000 บาท บางคนขายท่ีดินไปเพราะมองวาอาจจะ

เชาได ... เอาเงินไปซ้ือรถบาง การศึกษาลูกบาง”

“ชาวบานบางกลุมไมทําการเกษตรมักจะขายท่ีดิน ส.ป.ก. หรือใบ ภ.บ.ท.521 ดวยความ

ไมเคยมีเงินกอนจํานวนมาก ผสมกับไมมีความรูทํากิน หรือที่ทําอยูนี้ไดกําไรนอย สวน

มากจะเปนหน้ีนายทุนทบตนทบดอกไปเร่ือยๆ และความข้ีเกยีจท่ีจะทําการเกษตรเอง”22

“ที่ไมไปขึ้นทะเบียนออก ส.ป.ก.4-01 กับทาง ส.ป.ก. ทั้งๆ ที่มีเจาหนาที่มาสองกลอง 

(รังวัดที่ดิน – ผูเขียน) เพราะมันเปลี่ยนชื่อไมได โอนไมได ขายไมได บางคนก็กลัววาถา

ออก ส.ป.ก. แลวจะไมไดออกโฉนดหรือ น.ส.3 ...เคยคุยกับเจาหนาที่ ส.ป.ก. เขาบอก

วาในกลุมที่ดินที่ตอไปจะมีการใหออกโฉนดได ส.ป.ก. มาเปนอันดับหนึ่ง เราก็วาเปน

ไปไดเพราะมันมีการรังวัด ไมเหมือนกับ ภ.บ.ท.5 ซึ่งไมมีการรังวัด”23

ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

การที่หมูบานเทพพนาถือเปนพื้นที่แรกๆ ของจังหวัดชัยภูมิที่ ส.ป.ก. ไดอนุญาตใหเอกชนสามารถ

เชาที่ดินเพื่อทําโครงการโรงไฟฟาพลังงานลม มีผลอยางยิ่งตอการที่ชาวบานแสดงความไมเห็นดวย

กับโครงการ เมื่อผนวกกับความกังวลของชาวบานเกี่ยวกับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่อาจ

เกิดขึ้นจากการติดตั้งกงัหันลมและการตั้งโรงไฟฟาพลังงานลมในพ้ืนที่

ชาวบานท่ีไมเหน็ดวยกับโครงการระบุวา ในระยะท่ีบรษิทัเขามาสํารวจและเจรจากับชาวบานน้ัน เปน

ชวงทีโ่ครงการพัฒนาพลงังานลมท่ีตาํบลหวยบง อาํเภอดานขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา เพ่ิงจะดําเนินการ24 

ชาวบานจึงยังไมสามารถประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัหมูบานได ผนวกกับเม่ือบริษทัลงมาทําประชาคม

กับชาวบานกลับไมปรากฏวามีเจาหนาที่จากหนวยงานที่สามารถชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบทางดาน

สิ่งแวดลอมและสังคมไดอยางชัดเจนมารวมในการทําความเขาใจกับชาวบาน ขณะที่ชาวบานที่อยูใน
เครือขายกับองคกรพัฒนาเอกชนและชาวบานที่มีลูกหลานทํางานอยูในตางประเทศก็ไดตั้งขอสังเกตถึง

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ อันไดแก ความแหงแลงจากการพัดของกังหันลมท่ีจะสงผลตอ
พชื การแกวงของใบพดัทีอ่าจเปนอนัตรายตอสตัวทีอ่ยูในระบบนเิวศของหมูบานและบรเิวณใกลเคยีง และ

มลภาวะทางเสียง เปนตน ขอมูลดังกลาวน้ีสอดคลองกับรายงานขาวท่ีระบุวา แมบริษัทจะเดินหนา
ทาํประชาคมรบัฟงความคดิเหน็จากชาวบานในพืน้ทีต่ัง้แตตนป 2553 แตชาวบานยงัไมพงึพอใจตอการชีแ้จง

ของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบดานเสียงของกังหันลมท่ีอาจกอใหเกิดความรําคาญ สงผลตอคุณภาพอากาศ

21 แบบแสดงรายการเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองที่
22 สัมภาษณ, สุก, 22 กุมภาพันธ 2559
23 สัมภาษณ, ลินจง, 21 กุมภาพันธ 2559
24 การติดตั้งใบพัดของกังหันลมยักษในโครงการที่หวยบงเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2555 (ซีเมนส 

ประเทศไทย, 2555)
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และการคมนาคมขนสง25 และกระทบตอสัตวในทองถ่ิน (สํานักขาวเนช่ัน, 2553) พอสุก ปราชญชาวบาน

ดานการเพาะปลูกเห็ด ซึ่งมีที่ดิน 90 ไร ใหความเห็นเก่ียวกับความกังวลของตนและชาวบานที่ไมเห็นดวย

กับการเขามาดําเนินการของโครงการพัฒนาพลังงานลมวา ระบบนิเวศและการเพาะปลูกตองไดรับผลกระทบ

อยางแนนอน

“โครงการกังหันลม มีก็ไดไมมีก็ได แลวแตคนสวนใหญเห็นชอบ แตเทียบกับประเทศ

ฮอลแลนดทีเ่ปนทุงหญาและเปนตนแบบของกงัหนัลมแลว คดิวานาจะมปีญหามากกวา

ทีจ่ะไดประโยชน ... พืน้ทีร่อบบรเิวณมนัจะเปนทุงเสยีหมด ไมสามารถมตีนไมสงูได และ

ผลผลิตคุณภาพลดตํ่าลงเพราะความแลงที่เกิดจากการเปนทุงโลง สัตวเล็กและจําพวก

สัตวปก นก คางคาว ไดรับผลแนนอน ระบบนิเวศจะเปลี่ยนไปจากเดิม”26

เพือ่เปนการคลายความตงึเครยีดในการเจรจาระหวางบรษิทัและชาวบานซึง่กงัวลเกีย่วกบัผลกระทบ

ของโครงการ พลังงานจังหวัดซึ่ง “รูวาชาวบานไมไวใจรัฐ”27 พยายามอธิบายขอดีของโครงการโดยเนนไปท่ี

ประโยชนตอสวนรวม โดยระบุวาโครงการพัฒนาพลังงานลมเปนโครงการพลังงานสะอาดและไมมีผลกระทบ

เทากับกรณีของโรงไฟฟาถานหิน อีกทั้งยังทําใหไทยสามารถผลิตไฟฟาเองไดโดยไมจําเปนตองซ้ือไฟฟา

มาจากประเทศลาว ในสวนของทางบริษัทไดเนนย้ําสโลแกนที่วา “รัฐบาลไดไฟฟา ชาวบานไดคาเชาที่”28 

และไดชี้แจงกับชาวบานวาโครงการจะไมสงผลกระทบตอชุมชนเนื่องจากต้ังอยูหางจากหมูบาน 200 เมตร 

ขอมลูน้ีขดัแยงกับความรบัรูของชาวบานทีไ่มเหน็ดวยกบัโครงการทีว่า โครงการตัง้อยูหางจากหมูบานเพยีง 

50 เมตร

“ที่คัดคานเพราะมันใกลเขตชุมชนระยะ 50 เมตร ไปดูก็จะเห็นตรงถนนลาดยาง

สุดหมูบาน ถัดออกไปจากตรงน้ัน 50 เมตรก็จะเปนพ้ืนท่ีท่ีเขามาสํารวจไว ... นอกจากน้ัน

ก็กลัวเรื่องเสียง มลภาวะ พืช”29

นอกจากจะเผชญิกบัการคดัคานโครงการอนัเนือ่งมาจากความกงัวลของชาวบานเกีย่วกับผลกระทบ

ทางสิ่งแวดลอม บริษัทยังมีขอขัดแยงกับหนวยงานภาครัฐในแงของการใชทรัพยากรในพื้นที่อีกดวย ทั้งนี้ 
จากคาํบอกเลาของชาวบานบางราย บรษิทัมแีผนเดมิทีจ่ะทาํถนนสีเ่ลนเพือ่ลําเลยีงสวนประกอบของกงัหนั

ลมเขาสูพื้นที่ตั้งทับเสนทางลูกรังเดิมระหวางหมูบานโคกสะอาดและหมูบานเทพพนาซึ่งคิดเปนระยะทาง

ประมาณ 7 กิโลเมตร แตติดปญหาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ในเขตอุทยาน โดยกอนหนานี้ชาวบานเองก็เคย

25 ประเด็นนี้เก่ียวของกับฝุนละอองรวมทั้งการเสื่อมของผิวถนน รวมท้ังประเด็นการเดินสายไฟฟาแรงสูงผานพ้ืนที่ของ
หมูบาน

26 สัมภาษณ, สุก, 22 กุมภาพันธ 2559
27 สัมภาษณ, เพ็ญ, 21 กุมภาพันธ 2559
28 สัมภาษณ, สุก, 22 กุมภาพันธ 2559
29 สัมภาษณ, อุษา, 21 กุมภาพันธ 2559
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ประสบปญหากรมปาไมไมอนุญาตใหกรมทางหลวงทําถนนในพื้นที่ลูกรังดังกลาว โดยกรมปาไมใหเหตุผล

วาชาวบานอาจใชโอกาสน้ีในการตัดไมทําลายปา

เครือขายทางการเมืองในระดับทองถิ่นและการตอรองในกระบวนการเปล่ียนมือที่ดิน

จากการเปดเผยของอดตีสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบลบานไร หนึง่ในสามบรษิทัไดตดิตอผาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานไรขอเขามาสํารวจพ้ืนที่ในป 2553 ซึ่งสภาไดมีมติใหบริษัทสามารถ

เขามาสาํรวจพืน้ท่ีไดเน่ืองจากเห็นคลอยตามกบัคาํชีช้วนของบรษิทัทีร่ะบวุา หากมกีารตัง้กงัหนัลมจะมกีาร

เตบิโตของธรุกจิประเภทตางๆ ซึง่จะนาํรายไดในแงของภาษมีาใหกบั อบต.30 คาํชีช้วนดงักลาวนบัวาตรงใจ

ของ อบต. ในพื้นที่ ซึ่งกําลังประสบปญหาการเก็บภาษีไดต่ํานับตั้งแตป 2555 ซึ่งสวนหนึ่งเน่ืองมาจากการ

รณรงคของ ส.ป.ก. ในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผานกระบวนการการจัดสอบสวนสิทธิและรังวัด

ที่ดินเพ่ือใหชาวบานไดรับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ทั้งน้ี โดยทั่วไปเมื่อชาวบานไดรับหนังสือ ส.ป.ก.4-01 

อบต. จะไมสามารถเรียกเก็บภาษีบํารุงทองที่จากท่ีเดิมเคยเรียกเก็บได

หลังจากข้ันตอนดงักลาว โครงการตองผานประชาคมรบัฟงความคดิเห็นของชาวบานในตาํบลบานไร

ทุกหมูบานที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งจะถือวามติการประชาคมผานการรับรองก็ตอเมื่อมี

ครวัเรอืนเขารวมประชาคมเกนิครึง่หนึง่ของครวัเรือนทัง้หมด ทัง้นี ้โดยเปนไปตามขอกาํหนดเรือ่งการรบัฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน พ.ศ. 2555 อน่ึง เพ่ือผลักดัน

โครงการใหผานประชาคมใหได บริษัทไดสงผูนําทองถ่ิน (เชน นายก อบต. กํานัน และผูใหญบาน) รวมทั้ง

เจาหนาที่หนวยงานรัฐที่เก่ียวของ เชน สํานักงานพลังงานจังหวัด ไปดูงานที่ประเทศเยอรมนี อีกทั้งยัง

จัดใหชาวบานที่ไมเห็นดวยกับโครงการไปเย่ียมชมโรงไฟฟากังหันลมลําตะคอง โดยระหวางน้ัน ชาวบาน

จํานวนราวๆ 10 คน ไดดําเนินการตอรองกับบริษัทในนามของชาวบานเทพพนา โดยย่ืนขอเสนอใหทาง

บริษัทดําเนินการในลักษณะตางๆ เชน การตัดถนนเขาสูแปลงเกษตร การตอประปาเขาหมูบาน การสราง

ฝาย การจายไฟฟรีใหแกชุมชน การใหเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใหชาวบานกูยืม การใหเงินปนผลแกชุมชน 
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทไดรับพิจารณาขอเสนอเหลาน้ีและพยายามเช่ือมสัมพันธกับชาวบานโดยการเขารวม

กิจกรรมและงานประเพณีในรูปแบบตางๆ เชน จัดของขวัญมามอบใหเด็กในวันเด็ก หรือใหเงินสนับสนุน

งานลอยกระทงประจําป เปนตน

30 อน่ึง โรงไฟฟาพลังงานลม เปนหนึ่งในโรงไฟฟากลุมที่ไมเขาขายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม (เวนแตเปนโครงการท่ีอยูในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ัน 1) อยางไรก็ตาม ผูขอรับใบอนุญาตดําเนินกิจการจะตองดําเนินการ
ตามมาตรการท่ีกาํหนดไวในหลกัการปฏิบตั ิ(Code of Practice: COP) อยางเครงครดั และตองเสนอรายการตรวจสอบ
ดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อใชเปนหลักเกณฑ
ในการพิจารณาใหใบอนุญาตผลิตไฟฟา ในสวนของพระราชบัญญัติโรงงานกําหนดหามตั้งโรงงานภายในระยะ 
100 เมตรจากเขตตดิตอสาธารณสถาน เชน โรงเรยีนและวดั และพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ (พ.ศ. 2535) กําหนดระดับความดังของเสียงประเภทเสียงรบกวนไมเกิน 10 เดซิเบล และเสียงทั่วไปไมเกิน 
70 เดซิเบล อนึง่ โครงการจะตองมีหลกัฐานการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสียและประชาชนในพ้ืนที ่รวมท้ังหนังสอื
ยินยอมหรือยอมรับจากหนวยงานหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงในกรณีท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการพลังงานลม
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นอกจากคําสัญญาในดานการพัฒนารูปแบบตางๆ แลว ทางบริษัทไดเสนอมอบคาตอบแทนใหชาวบาน

แบงออกเปนหมวดตางๆ หมวดแรกคือ ครัวเรือนที่อยูในแนวเขตการสํารวจพื้นที่จะไดรับคาตอบแทน

ไรละ 200 บาท หมวดทีส่องคอืครวัเรอืนทีม่ทีีด่นิซึง่เปนทีต่ัง้ของกงัหนัลม จะไดรบัเงนิตามสญัญาเปนจาํนวน

เงิน 35,000 บาทตอไรตอป โดยการจายเงินจํานวนน้ีจะครอบคลุมชวงเวลาท่ียังไมไดมีการติดตั้งกังหันลม

ดวย เปนท่ีนาสังเกตวา ขอเสนอจากการเจรจาระหวางตัวแทนชาวบานเทพพนาและบริษัทคลายคลึงกับ

ขอเสนอของบรษิทัวนิด เอน็เนอรยี ่โฮลดิง้ ซึง่ไดแจงตอทีป่ระชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลหวยบง ตาม

บันทึกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 255931 จึงอาจกลาวไดวา ขอเสนอเหลานี้เปนพื้นฐานขอตกลงระหวางชุมชน

กับบริษัทผูผลิตพลังงานลม แตอาจมีขอแตกตางเพียงในแงของการดําเนินการใหเปนไปตามขอเสนอ

แมวาองคการบริหารสวนตําบลบานไรจะพยายามแสดงทาทีทีเ่ปนกลาง และทางบริษทัก็ยืน่ขอเสนอ

ในรูปแบบตางๆ ที่ดูคลายกับวาจะเปนประโยชนกับชาวบาน แตกลับปรากฏวา มีเหตุการณอีกจํานวนหนึ่ง

ท่ีทาํใหชาวบานมองบทบาทขององคการบริหารสวนตาํบลและทาทขีองบรษิทัดวยความกังขา อาท ิขาวลอื

วานายกองคการบรหิารสวนตาํบลในสมยันัน้ไดรบัคาใชจายในการประสานงานใหกบับรษิทัเปนจาํนวนเงนิ

ที่สูง การพูดคุยในหมูบานชาวบานเกี่ยวกับเนื้อหาที่องคการบริหารสวนตําบลและผูนําหมูบานตอรองกับ

บริษัท ซึ่งชาวบานมองวาคนซึ่งเปนตัวแทนของพวกเขาเหลานี้รูไมเทาทันบริษัทขาวลือวาบริษัทสามารถ

ขอเอกสารสิทธิ น.ส.3 จากกรมท่ีดินสําหรับพื้นที่ ส.ป.ก. บางแปลงได การท่ีกระบวนการประชาคม (ซึ่งมี

การเชิญผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอมารวมดวย) ดําเนินไปโดยมีการเชิญเฉพาะครัวเรือนที่มีที่ดิน

ในแนวเขตท่ีเกีย่วของกบัโครงการมาเขารวมประชาคม และการท่ีชาวบานทีไ่ดรบัขอเสนอใหตดิตัง้กงัหนัลม

และควรจะไดรับเงินจํานวน 35,000 บาทตอไรตอป กลับไดรับเงินตอบแทนเพียงไรละ 5,000 บาทตอไร

ตอปเทานั้น

เสียงสนับสนุน และทิศทางของโครงการในพื้นที่บานเทพพนา

การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในพื้นที่บานเทพพนาเปนอีกหน่ึงตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา 

ชาวบานมักไมไดมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อมีโครงการพัฒนาขนาดใหญเขามาในหมูบาน และ

ความไมลงรอยนีอ้าจปทูางใหกบัการผลกัดนัโครงการในอนาคต อนึง่ชาวบานเทพพนาทีเ่หน็ดวยกบัโครงการ

พัฒนาไฟฟาพลังงานลม ซ่ึงเปนกลุมผูมีท่ีดินท้ังท่ีไดรับและไมไดรับการเจรจาขอเชาจากบริษัทใหความเห็นวา 

โครงการนาจะชวยสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่32 โดยยกตัวอยางโครงการสาธิตที่ตําบลวะตะแบกซึ่งมี
ผูไปเย่ียมชมอยางตอเนื่อง สวนในแงผลกระทบน้ัน พวกเขามองวาหากพิจารณาจากโครงการในพ้ืนท่ีอื่น 

นาจะอนุมานไดวาโครงการไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ลุงพัน หนึ่งในเจาของพ้ืนที่ที่ไดรับการทาบทาม

ขอเชาพื้นที่มองวา โครงการอาจสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเพียงเล็กนอย

31 บริษทัยืน่ขอเสนอในรปูแบบตางๆ ไดแก คาตอบแทนสาํหรบัทีด่นิทีส่ละสทิธ์ิใหตัง้กงัหนัลม คาตอบแทนกรณรีศัมใีบพดั
รบกวน การตั้งกองทุนพัฒนาตําบลเมกะวัตตละ 150,000 บาทในปแรก และ 15,000 บาทในปที่สอง ฝายกั้นนํ้า 

การตดิตัง้เสาไฟฟาตามถนน ประปาหมูบาน การสนับสนนุโครงการท่ีชมุชนตัง้ขึน้มา ภาษีโรงเรือนจากสถานีไฟฟาและ
ตัวกังหันลมที่ทาง อบต. จะเปนผูไดรับ (บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต. หวยบง ครั้งที่ 1/2557)

32 สัมภาษณ, ตุก, 22 กุมภาพันธ 2559
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“มนักอ็าจจะมีผลกระทบอยูบาง ... บรษิทัพาไปดูงานท่ีเขายายเท่ียง (โรงไฟฟากังหันลม

ลําตะคอง) ชาวบานก็วาเสียงไมดัง ตามที่บริษัทบอก ผลกระทบก็มีนอยคือมีแคลม”33

ทั้งนี้ ชาวบานที่เห็นควรใหมีการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานลมในหมูบานใหความเห็นวา 

ชาวบานที่ไมเห็นดวยกับโครงการมี 3 กลุม ไดแก กลุมที่ไมมีที่ดินและกลุมที่มีที่ดินแตไมไดอยูในเขตที่

แนวกังหันลมตัดผาน ซึ่งทั้งสองกลุมน้ีจะไมไดรับประโยชนในรูปตัวเงินจากบริษัท และกลุมที่มีที่ดินนอย

ซึ่งหากใหบริษัทเชาจะไมมีที่ดินทํากินเหลืออยู โดยชาวบานแทบทุกคนที่ใหความเห็นในแงนี้ใชวลี “ฝนตก

ไมทั่วฟา” ในการอธิบายความขัดแยงภายในหมูบาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกหากโครงการถูกปดฝุนข้ึนมา

ดําเนินการใหมในอนาคต ความเห็นดังกลาวสอดคลองเพียงบางสวนกับขอสังเกตจากกลุมที่ระบุวาตนเอง

ไมไดใหความสนใจตอโครงการเทาไรนัก โดยคนกลุมนี้ซึ่งเปนกลุมที่ไมมีที่ดินหรือมีที่ดินแตไมไดอยูในเขต

ทีแ่นวกังหันลมตัดผาน ใหความเห็นวา การท่ีชาวบานมีความเห็นแตกกนัออกเปนสองกลุมใหญๆ  เปนเร่ือง

ของผลประโยชนที่ไมลงตัว หรือผลประโยชนตกกับผูใหเชาแตทั้งหมูบานอาจไดรับผลกระทบ34 ทั้งนี้ 

กลุมท่ีไมแสดงตนวาเห็นชอบหรือคัดคานโครงการระบุวา จนถึงปจจุบันพวกตนยังไมแนใจเก่ียวกับผลกระทบ

ทีอ่าจเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการ เพราะตนไมไดถกูเชิญใหเขารวมประชาคมและเทาท่ีฟงคนในหมูบาน

มา ตางคนตางก็ใหความเห็นแตกตางกันไป “หลายคน หลายพูด”35

ทามกลางความเห็นท่ีขัดแยงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ชาวบานแตละกลุมกลับเห็นตรงกันวา

โครงการพัฒนากังหันลมในหมูบานอาจดําเนินตอไป ทั้งน้ี กลุมอดีตผูนําในตําบลประเมินวา คนที่คัดคาน

โครงการเริ่มจะหันมาเห็นดวยในระยะหลังๆ เพราะเห็นวาในพื้นที่อื่นๆ ที่อยูใกลเคียง เชน บริเวณท่ีตั้ง

โครงการสาธิตที่อยูไมหางจากทางรถไฟตําบลวะตะแบกและโครงการที่ตําบลซับใหญ ชาวบานยังปลูก

มันสําปะหลังไดตามปกติ36 ในขณะท่ีแกนนําฝายท่ีคัดคานโครงการมองวา มีความเปนไปไดสูงที่โครงการ

ดังกลาวจะเดินหนาตอไปได เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากรัฐในฐานะโครงการ “พลังงานสะอาด”37

อนึ่ง การที่ยังมีบางบริษัทเดินหนาเจรจาขอเชาและแมแตขอซื้อที่ดินกับชาวบานบางกลุม และมีการ

ทาํสญัญาขายขาดทีด่นิ เปนสัญญาณทีช่ีใ้หเห็นวา แมบริษทัทีด่าํเนนิการอาจไมใชบรษิทัเดมิแตการดําเนนิ
โครงการนาจะยังมีอยูตอไป ทั้งนี้พบวา ชาวบานจํานวน 3-4 ราย จากจํานวน 30 รายที่อยูในแนวเขต

กังหันลม ยอมขายขาดที่ดินเนื่องจากตองการไดเงินดวน โดยบริษัทจะถือ ส.ป.ก.4-01 ไวและทําสัญญา

คลายๆ กับสัญญาเงินกูเพื่อเปนหลักประกันวาชาวบานจะไมขอคืนที่ดินยอนหลัง

33 สัมภาษณ, พัน, 21 กุมภาพันธ 2559
34 สัมภาษณ, แสง, 22 กุมภาพันธ 2559; จุม, 21 กุมภาพันธ 2559
35 สัมภาษณ, นุช, 22 กุมภาพันธ 2559
36 ฝายที่ไมเห็นดวยกับโครงการ ตั้งขอสังเกตวา โครงการในพ้ืนท่ีทั้งสองแหงยังอยูในระยะตั้งตน จึงไมอาจประเมินผล

กระทบในระยะยาวหรือผลกระทบสะสมได
37 สัมภาษณ, บุญชวย, 21 กุมภาพันธ 2559
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“สวนใหญกเ็ลอืกจะรอรับคาเชา 35,000 บาทตอป กค็าดหวังวาจะไดเงนิทกุปตามสัญญา 

25 ป คือนอกจากเขตกังหันลม 1 ไรแลว พื้นที่รอบกังหันลมอีก 4 ดานรวมเปน 5 ไร 

บริษัทก็มาขอเชาอัตราเดียวกัน ซึ่งบางบานเขามองวานอกจากบริเวณท่ีตั้งกังหันลม 

1 ไร บริเวณขางๆ ก็ยังปลูกมันสําปะหลังได แลวบางบานก็มีที่ดินอยูในบริเวณที่ไมถูก

เขตกงัหันลมตดัผานดวยกย็งัทาํมาหากนิปลกูอะไรไปได แตบางคนกข็ายขาดและไดเงนิ

ไรละ 150,000 บาท”38

บทสรุป

กรณขีองบานเทพพนาตาํบลบานไรอาํเภอเทพสถติจังหวดัชยัภมูสิะทอนใหเหน็ถึงการตอรองระหวาง

บริษัทเอกชนหนวยงานของรัฐและชุมชน ในกระบวนการกลายสภาพของท่ีดินจัดสรรภายใตโครงการของ

สาํนกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไปสูการเปนทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมผลติไฟฟาพลงังานลม

โดยผูวิจัยพบวาธุรกิจ “เขียว” ประเภทน้ี ไดสวมทับปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของการแปรรูปที่ดิน ส.ป.ก. 

ใหเปนของเอกชน ซึง่ทีผ่านมาไดสงผลใหเจาของท่ีดนิจาํนวนมากในหมูบานกลายเปนผูเชาทีด่นิและแรงงาน

เฝาที่ดินของตนเองโดยความสมัครใจ

แมโครงการที่ตําบลบานไรจะยังคงหยุดชะงักอยูในปจจุบัน แตกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต

ป 2553 ก็ชี้ใหเห็นปจจัยตางๆ ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการควบคุมที่ดิน ส.ป.ก. จากมือของ

เกษตรกรสูมือของบริษัทผลิตไฟฟา “พลังงานสะอาด” ซ่ึงไดแกความไมม่ันคงในการถือครองท่ีดิน การตอรอง

ระหวางคนกลุมตางๆ ในกระบวนการเปลีย่นมอืของทีด่นิ เครอืขายทางการเมอืงในระดบัทองถิน่ และความ

กังวลของคนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม โดยแมวาปจจัยเหลานี้จะคลายคลึงกับปจจัย

ที่สงผลตอการเปลี่ยนมือที่ดินของชุมชนสูบริษัทผลิตไฟฟาพลังงานลมในตางประเทศ แตกรณีของหมูบาน

เทพพนาก็ไดใหขอสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สงผลใหปจจัยเหลานี้กลายเปนอุปสรรคตอการดําเนิน

โครงการ อันไดแก ความเปนมาของชุมชน ประสบการณและมุมมองของชาวบานเกี่ยวกับที่ดิน และ

ชวงเวลาท่ีบริษัทเริ่มเขามาดําเนินโครงการ

ในสวนของการตอรองระหวางบริษัท หนวยงานของรัฐ และชุมชนน้ัน อาจกลาวไดวาเปนกระบวนการ

ทีเ่ตม็ไปดวยความขดัแยง แมแตระหวางหนวยงานของรฐักบับรษิทั และระหวางชาวบานดวยกนัเอง อกีทัง้

ในขณะท่ีการตอรองดาํเนนิไป กไ็ดมกีารปะทะประสานกันของวาทกรรมท่ีเก่ียวของ เชน วาทกรรม “พลงังาน
สะอาด” “การอนรุกัษ” และ “การปฏริปูทีด่นิ” ทัง้นี ้การประสานกนัของวาทกรรมเหลานีม้แีนวโนมทีจ่ะสราง

โอกาสใหโครงการกังหันลมในพื้นที่ตําบลบานไรกลับมาเดินหนาไดอีกในอนาคต

38 สัมภาษณ, ฝน, 21 กุมภาพันธ 2559
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การปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนหัวนา: 
กรณีศึกษา หมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ1

ฐิตารัตน พันธุชนะ

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทคัดยอ

ผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา มิไดมีแตเพียงการเกิดน้ําทวม การสูญเสียที่ดินทํากิน และ

สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเทานั้น หากแตยังทําใหสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู รวมทั้ง

อาชีพของชาวบานเปลี่ยนแปลงไปดวย งานวิจัยน้ีมุงศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการสรางเขื่อนหัวนา และ

การปรับตัวของชาวบานในหมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี

เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม การสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 

ชาวบานมีการปรับตัวจากเดิมที่มีอาชีพและวถิีชีวิตความเปนอยูที่พึ่งพาธรรมชาติเปนหลัก เชน การทํานา 

หาของปา และประมง มาเปนการเลี้ยงวัวนม การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกตนไผและยางพารา การ

รบัราชการ และการผันตวัเองเปนแรงงานรับจางในเมือง การปรับตวัดงักลาวเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลง

ทางส่ิงแวดลอมของชุมชนภายหลังการสรางเขื่อนหัวนา ที่ทําใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ

ภายในชุมชนลดลง ชาวบานไมสามารถพ่ึงพารายไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแตเพียงอยางเดียว 

และตองดิ้นรนทําอาชีพอื่นๆ เสริมเพื่อความอยูรอด

คําสําคัญ: การปรับตัว เขื่อนหัวนา อาชีพ

1 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ Professional Development of Water Governance and Regional 

Development Practitioners in the Mekong Basin Fellowship Program (MK32) โดยไดรับทุนและการสนับสนุนจาก 
Australian Aid, M-POWER, CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems และ MSSRC Mekong 
Sub-Region Social Research Center
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ความเปนมาและความสําคัญ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการดําเนินโครงการสรางเข่ือนมากมายโดยรัฐบาล

ในยุคตางๆ โดยมีเปาประสงคเพือ่ท่ีจะพัฒนาความเปนอยูทีด่ขีองประชาชน อยางไรก็ตาม เขือ่นตางๆ นัน้

ถกูสรางข้ึนโดยปราศจากการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) 

ที่อาจจะเกิดขึ้น และขาดการมีสวนรวมและความยินยอมจากชาวบานที่อยูอาศัยในพื้นที่

ดวยเหตุนี้ เราจึงเห็นไดวา การสรางเข่ือนน้ันไมไดมาพรอมกับการสรางโอกาสและความรุงเรือง

ใหกบัชาวบานเทาน้ัน แตการสรางเข่ือนยังนํามาซ่ึงความสูญเสียและความเจ็บปวดของชาวบานดวยเชนกนั 

จากผลกระทบของการสรางเข่ือนท่ีผานมา ไดทําใหชาวบานหลายคนตองจําใจยอมละท้ิงถิ่นฐานบานเกิด

และยายไปอยูในพ้ืนที่แหลงอื่นที่พวกเขาไมคุนเคย ผลกระทบดังกลาวสรางความเดือดรอนใหกับชาวบาน

และวถิชีมุชนเปนอยางมาก เน่ืองจากชีวติความเปนอยูของพวกเขาจะไมมวีนักลบัมาเปนเหมอืนเดมิอกีเลย

หลังจากที่เขื่อนนั้นไดถูกสรางขึ้นมา

เข่ือนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ก็เปนหน่ึงในโครงการสรางเข่ือนเพ่ือผลิตไฟฟาพลังนํ้าขนาดใหญท่ีเกิดข้ึน

เพื่อตองการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยโครงการ

ดงักลาวไดรบัการดําเนนิการภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในรฐับาลของพลเอก

ชาติชาย ชุณหะวัณ

เขื่อนหัวนาถูกสรางข้ึนโดยปราศจากการแจงเตือนลวงหนาแกชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ พวกเขา

ไมไดมีสวนรวมใดๆ เลยในการสรางเขื่อนน้ัน พวกเขาไมเคยไดทราบเลยวาการสรางเขื่อนหัวนาจะสง

ผลกระทบตอชุมชนของพวกเขาอยางไร ทั้งๆ ที่รัฐบาลไดวางแผนไวเอาไววาในการสรางเขื่อนหัวนานั้น 

สองหมูบานคือ หมูบานหนองโอง และหมูบานหนองหวาย ตําบลโนนสัง อาํเภอกันทรารมย จงัหวัดศรีสะเกษ 

จําเปนจะตองโยกยายถิ่นฐานหลังจากมีการสรางเข่ือนข้ึนมา เน่ืองจากการสรางเข่ือนจะทําใหพื้นที่ของ

ทั้งสองหมูบานจมหายไปกับสายน้ํา

จากกรณีดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การสรางเข่ือนหัวนาไดสรางความเหล่ือมล้ําใหกับประชาชน

ในพื้นท่ีจากการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาเคยพ่ึงพา ชาวบานในหมูบานหนองโองเองก็ไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก พวกเขาไมสามารถเขาถึงทรัพยากรทางธรรมชาติได และจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ

สิ่งแวดลอมใหมที่ไมคุนเคย ชาวบานหลายคนตองเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต เนื่องจากไมสามารถเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและปรับตัวได ทําใหพวกเขาตองออกจากหมูบานไปเปนแรงงานราคาถูกในเมืองใหญ
เพ่ือสงเงินกลับบานเกิดใหกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ที่ยังอาศัยอยูในหมูบาน

จากผลกระทบของการสรางเขื่อนดังกลาว รัฐบาลหลายๆ รัฐบาลก็ไดเล็งเห็น และมีความพยายาม

ที่จะลดผลกระทบนั้นดวยการสรางโครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่นั้นมากข้ึน เชน โครงการรังวัดปาชุมชน 

โครงการทําแกมลิงเพ่ือปองกันนํ้าทวมในชุมชนของหนวยงานภาครัฐตางๆ หลายๆ หนวยงาน โดยมีความหวัง

วาโครงการพัฒนาตางๆ ในพ้ืนที่จะสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวบานใหดีขึ้นไดอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม เสียงสะทอนของชาวบานที่สะทอนกลับมาจากการดําเนินโครงการตางๆ ในพื้นที่ก็ได

แสดงใหเห็นวา ย่ิงรัฐบาลพยายามสรางโครงการพัฒนาเพ่ือชวยเหลือชาวบานมากเทาไร โครงการตางๆ น้ัน

ก็ย่ิงหวนกลับมาทํารายชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมากข้ึนเทาน้ัน เน่ืองจากโครงการพัฒนาตางๆ น้ันถูกส่ังการ

มาจากเบ้ืองบน ไมไดมาจากความตองการของชาวบาน ชาวบานไมไดประโยชน และไมมีสวนรวมในการ

จัดทําโครงการ ทําใหการสรางโครงการพัฒนานั้นไมไดชวยใหชาวบานมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ซ้ําราย 
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โครงการพฒันาเหลานัน้ยงัเปนการปองกันไมใหชาวบานไดเขาถงึทรพัยากรปาไมและยังทาํลายพืน้ทีชุ่มน้าํ

ของชุมชนอีกดวย

จากปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในดานการสรางเขื่อนและการสรางโครงการพัฒนาตางๆ ของภาครัฐ ที่ทั้ง

สงผลกระทบและซ้ําเติมชาวบานในหลายๆ ดาน ทําใหชาวบานในหมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอ

กันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตองพบกับผลกระทบที่ไมพึงปรารถนาที่ไดรับการดําเนินการโดยภาครัฐ

ที่ไมเคยไดรับรูถึงปญหาของชาวบาน ชาวบานตองมีชีวิตอยูอยางไรสุข ทามกลางผลลัพธที่กลืนไมเขา

คายไมออก และไมเคยไดรูวาในอนาคตนั้น ชีวิตตัวเองจะเปนเชนไร

ในดานการสรางเขือ่นหัวนานัน้ แกนนําชาวบานในหมูบานหนองโองบางสวน ไดเขารวมกนักบัสมชัชา

คนจนเพ่ือประทวงและตอรองกับรัฐบาลเพื่อปกปองหมูบานไมใหน้ําทวม อันเปนผลมาจากการสรางเข่ือน 

โดยรัฐบาลไดตอบรบัขอเสนอในการคงระดับน้าํทีเ่ข่ือนหวันาไวตามท่ีชาวบานเสนอเพ่ือไมใหน้าํไหลทะลัก

เขาทวมหมูบาน

แตอยางไรกต็าม ถงึแมวาชาวบานจะสามารถปกปองหมูบานจากนํ้าทวมได พวกเขาก็ยงัคงไมสามารถ

ปกปองผลกระทบอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการสรางเขือ่นได เชน วถิชีวีติของชาวบานในรปูแบบเดมิ ทีพ่ึง่พาอาศยั

ทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนเปนสวนใหญ ทีช่าวบานในชมุชนสวนใหญยงัชพีดวยการตกปลาในแมน้าํ และ

หาของปาในปาชุมชน ปาบุง ปาทามของพวกเขา เพื่อมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากการสราง

เขื่อนไดทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรชุมชนท่ีพวกเขาอาศัยอยู เพราะการสรางเข่ือน

ทําใหทรัพยากรในชุมชนบางสวน เชน ปาบุง ปาทาม ถูกทําลายเสียหายไป ทําใหชาวบานตองพบกับความ

ยากลําบากมากข้ึนในการดํารงชีวิต และไดกลายมาเปนคนชายขอบ เนื่องจากพวกเขาไมสามารถเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติดังเชนที่ผานมาได สงผลใหพวกเขาตองดิ้นรนมากขึ้นเพื่อที่จะอยูรอดไปในแตละวัน 

หลายคนตองปรบัตัว หลายคนตองเปลีย่นอาชพีใหม และละทิง้ถิน่ฐานบานเกดิหรอืหางานทาํในเมอืงใหญ

เพื่อใหตนเองและครอบครัวมีชีวิตรอด

จากประเด็นปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจวา ชาวบานในหมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง 

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ มีวิธีการในการปรับตัวในดานอาชีพอยางไร เพื่อใหอยูรอดได

ในสถานการณจากการสรางเขื่อนหัวนา โดยที่ยังไมไดรับการเยียวยาใดๆ จากทางภาครัฐ และการปรับตัว

ดังกลาวนั้น สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานและชุมชนอยางไร โดยมีวิธีการศึกษาคือ ใชแบบสอบถาม 

โดยทาํเปนแบบสํารวจดานอาชพีของชาวบานในแตละครวัเรอืน การสนทนากลุม และการสมัภาษณเชิงลึก 
เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลในการวิจัย โดยมีพื้นที่ที่ทําการศึกษา และประชากรกลุมเปาหมายคือชาวบาน

ในหมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ โดยไดทําการเก็บขอมูลระหวาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค
1. เพือ่ศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการสรางเข่ือนหัวนาท่ีมตีอวิถชีวีติของชาวบานในหมูบาน

หนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

2. เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย 

จังหวัดศรีสะเกษ อันเปนผลมาจากการสรางเขื่อนหัวนา
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ผลการศึกษา

ผลการศึกษา เรื่อง การปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา: 

กรณีศึกษา หมูบานหนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษนี้ สามารถแบงไดเปน 

2 หัวขอ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา และโครงการพัฒนาของ

ภาครัฐ และการปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา โดยมี

รายละเอียดในแตละหัวขอดังตอไปนี้

1. ผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนาและโครงการพัฒนาของภาครัฐ

ในสวนของผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา รวมทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐน้ี ผูวิจัยไดแบง

เนื้อหายอยออกเปน 2 สวน เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ คือ 1.1 ผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนา 

โดยในหัวขอดงักลาวจะเปนการอธิบายผลกระทบของชาวบานหนองโองท่ีเกดิจากการสรางเข่ือนหวันา และ 

1.2 ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ ที่ไดอธิบายถึงผลกระทบที่ชาวบานไดรับเพิ่มเติมไปจากเดิม 

นอกเหนือจากการสรางเขื่อนหัวนา

1.1 ผลกระทบจากการสรางเขื่อนหัวนา
เขื่อนหัวนาเปนหน่ึงในโครงการขนาดใหญของรัฐบาลท่ีไดรับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี 

ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2532 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เขื่อนหัวนาไดถูกสรางข้ึนตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเข่ือนหัวนานั้น

ไดถูกสรางขึ้นในสมัยเดียวกันกับการสรางเข่ือนราศีไศล

เข่ือนหัวนา และเข่ือนราษีไศล เปนเข่ือนขนาดใหญท่ีถูกสรางข้ึนโดยไมไดมีการศึกษาผลกระทบ

ทางส่ิงแวดลอมใดๆ เลย ทั้งๆ ที่เขื่อนดังกลาวนั้นเม่ือสรางแลวจะสงผลกระทบตอชาวบาน ซึ่งในเวลาท่ีมี

การสรางเขือ่นนัน้ ทางโครงการไมไดมกีารเปดเผยขอมลูใดๆ ตอสาธารณะเลย เนือ่งจากกลัววาจะมปีญหา

ดานมวลชนออกมาประทวงและตอตานเหมือนกับกรณีการสรางเข่ือนปากมูลในจังหวัดอุบลราชธานี

ในชวงที่มีการสรางเขื่อนนั้น ทางโครงการไดแจงกับชุมชนวา การสรางเขื่อนดังกลาวนั้น

จะเปนเพยีงการสราง “ฝายยาง” เทาน้ัน ซึง่ระดบัน้าํจะคงอยูเพียงริมตลิง่แมน้าํมลูเทานัน้ และไมกอใหเกดิ
ผลกระทบใดๆ เชน น้ําทวมปาบุง ปาทาม หรือที่ดินทํากินของชาวบานเลยแมแตนอย

อยางไรก็ตาม ในชวงทีม่กีารสรางคนัดนิในแมน้าํมลู กม็กีารกอสรางตางๆ มากมายท่ีขดัขวาง
ทางเดินของคลองและทางไหลของนํ้าในแมนํ้า ชาวบานท่ีอาศัยอยูริมนํ้าตางก็กังวลวากระแสนํ้าจากพ้ืนท่ีสูง
อาจจะไมสามารถไหลเขาสูแมน้าํมลูเหมือนเดิมได และอาจจะไหลทวมพืน้ทีท่าํกนิของพวกเขา ซึง่เจาหนาที่

ทีท่าํการรบัผิดชอบในการกอสรางนัน้ไดใหขอมลูวาพวกเขาจะสรางชองทางทีน่้าํสามารถ “ไหลผาน” แมน้าํ
มูล (พื้นที่กักเก็บนํ้าได) แตสุดทาย ขอมูลดังกลาวก็ไมเปนความจริง เน่ืองจากเจาหนาที่ที่ทําการรับผิดชอบ

ในการกอสรางนั้นก็ไดมาเปดเผยภายหลังวา จะตองมีการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําไวในพื้นที่บางแหงเพ่ือระบาย

น้ําออก ในกรณีที่น้ําไมสามารถไหลไปยังแมน้ํามูลและเออลนเขาทวมที่ดินทํากินของชาวบานในหมูบาน
จากกรณีดังกลาว จะเห็นไดวาโครงการสรางเข่ือนหัวนาไมไดใหขอมูลใดๆ เก่ียวกับการสราง

เข่ือนใหแกชาวบานเลย และไมไดใหขอมูลวาชาวบานท่ีอาศัยอยูในหมูบานหนองโอง และหมูบานหนองหวาย 

ที่ตั้งอยูบนความสูงจากน้ําทะเลที่ 115.5 เมตร จะตองทําการอพยพเน่ืองจากนํ้าทวมหมูบาน อันเปนผล

มาจากการสรางเข่ือนดวยหรือไม ดังน้ัน ชาวบานและผูท่ีกังวลเก่ียวกับการสรางเข่ือนดังกลาวกวาสองพันคน

จึงไดรวมตัวกันเพ่ือเจรจาตอรองกับตัวแทนรัฐบาล ซึ่งมาจากกระทรวงวิทยาศาสตรในเดือนกันยายน 
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ป พ.ศ. 2541 เพื่อที่จะทวงถามรัฐบาลใหระบุถึงพื้นที่ในการสรางอางกักเก็บน้ําใหชัดเจนมากกวานี้ และ

ตรวจสอบวาพืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบน้ันเปนพืน้ทีใ่ดบาง เพือ่ทีจ่ะใหประชาชนท่ีไดรบัผลกระทบไดเตรยีมตวั

กอนที่เขื่อนจะถูกสรางขึ้นอยางสมบูรณ แตอยางไรก็ตาม ผลจากการเจรจาตอรองน้ันก็ยังไมสัมฤทธิ์ผล 

ยังไมมีการดําเนินการใดๆ หลังจากการพบปะพูดคุยคร้ังน้ัน แตการสรางเข่ือนหัวนา ยังคงดําเนินตอไป

เนื่องจากเขื่อนหัวนาถูกสรางขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของชาวบานในพื้นที่ ชาวบาน

หลายคนในหมูบานหนองโองยังไมเคยไดทราบเกี่ยวกับการสรางเขื่อนและไมไดเตรียมตัวใหดีพอสําหรับ

การสรางเข่ือนและการปรับตัวเม่ือเข่ือนสรางเสร็จแลว ดังน้ัน เม่ือเข่ือนสรางเสร็จ ชาวบานจึงไดรับผลกระทบ

จากเขื่อนในหลายดาน

การสรางเข่ือนหัวนา ไดนําเอาผลกระทบตางๆ มากมายมาสูชาวบานในหมูบาน เชน การ

เกดิความเปนไปไดทีจ่ะตองโยกยายถ่ินฐานบานเกิด และพืน้ทีท่าํกนิของชาวบาน อนัเปนผลมาจากการเกิด

น้าํทวมทัง้ภายในและภายนอกพ้ืนท่ีอางกกัเก็บนํ้า การเกิดน้าํทวมปาบุง ปาทาม ผลกระทบดานการประมง 

และดานสังคม วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน

สําหรับผลกระทบในดานการโยกยายถ่ินฐาน ไดมีการคาดการณวาหมูบานหนองโอง และ

หมูบานหนองหวาย ที่มีชาวบานอาศัยอยูประมาณ 73 ครัวเรือน และ 80 ครัวเรือนซึ่งเปนหมูบานที่มี

ประวัติการต้ังถิ่นฐานยาวนานกวาหน่ึงรอยปจะตองถูกโยกยายถ่ินฐานไป ชาวบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่

ดังกลาวนั้น ดํารงชีวิตอยูดวยการทํานา การตกปลา และหาของปาจากปาชุมชน แหลงน้ํา และปาบุง 

ปาทาม ซึ่งพวกเขาจะตองไดรับผลกระทบในดานอาชีพและวิถีชีวิตเปนอยางมาก หลังจากที่เขื่อนนั้น

ถูกสรางข้ึน

ในป พ.ศ. 2536 เจาหนาที่ที่มีความรับผิดชอบในการสรางเขื่อนหัวนาไดแจงแกชาวบาน

ที่อาศัยอยูในหมูบานหนองโอง และหมูบานหนองหวาย วาพวกเขาไมควรจะปลูกสรางสิ่งกอสรางใดๆ 

ในครัวเรือน เนื่องจากพวกเขาอาจจะตองอพยพโยกยายออกจากพ้ืนท่ี แตอยางไรก็ตาม 5 ปตอมา 

เจาหนาท่ีกย็งัคงมีคาํตอบท่ีไมชดัเจนเก่ียวกับแผนในการอพยพโยกยาย และชาวบานท่ีอาศยัอยูในหมูบาน

ก็มีความกังวลเปนอยางมากเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวเองวาจะเปนอยางไรตอไป ซึ่งในภายหลัง ชาวบาน
จากสองหมูบานก็ไดมารวมตัวกันเพื่อเจรจากับรัฐบาล เพื่อที่จะรักษาระดับน้ําในอางเก็บน้ําไวที่ 112 เมตร

เหนอืระดบัน้าํทะเล เพือ่ทีจ่ะปกปองหมูบานของพวกเขาจากน้าํทวม ซึง่การเจรจาตอรองนัน้ เปนผลสาํเรจ็
สวนในประเด็นดานการเกิดน้าํทวมท่ีดนิทาํกิน ทัง้ภายในและภายนอกอางเก็บน้าํน้ัน กม็พีืน้ที่

ปาบุง ปาทามบางสวนท่ีชาวบานใชเพ่ือเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังโดยสวนรวมและโดยสวนตัว เม่ือเข่ือนหัวนา

มีการกักเก็บน้ําไวที่ระดับนํ้า 112 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ปาบุง ปาทามก็จะตองจมหายไปภายใตพื้นท่ี
กักเก็บน้ําของเข่ือนหัวนาอยางแนนอน

ในป พ.ศ. 2536 หนวยงานรฐับาลไดทาํการสาํรวจพืน้ท่ีปาบุง ปาทาม และออกเอกสารรังวดั

ที่ดิน ซึ่งซอนทับกันกับที่ดินที่ชาวบานถือครอง ซึ่งหนวยงานรัฐบาลไดกระทําการดังกลาวโดยท่ีไมไดแจง
ลวงหนาใหชาวบานทราบ ชาวบานหลายคนไมทราบมากอนเก่ียวกับการออกเอกสารรังวัดน้ี และตองสูญเสีย

ที่ดินทํากินของตัวเองไป กลายเปนที่ของรัฐบาลเพ่ือเปนพื้นที่ที่ถูกน้ําทวมในการสรางอางเก็บน้ําเพื่อสราง

เข่ือนหัวนา การดําเนินการดังกลาวไดทําใหเกิดขอขัดแยงอยางมากระหวางรัฐบาลลาวกับชาวบาน เน่ืองจากรัฐบาล

ไมไดใหขอมูลใดๆ ท่ีเปนประโยชนแกชาวบาน และยังยืนยันวาชาวบานท่ีอาศัยอยูในเข่ือนหัวนาจะไมไดรับ
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ผลกระทบจากการเกิดนํ้าทวมในปาบุง ปาทาม และพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบานเน่ืองจากนํ้าจากเขื่อน

จะถูกกักเก็บไวเพียงแตในแมน้ํามูลและพื้นที่ปาบุงปาทามที่ถูกน้ําทวมเทานั้น

นอกจากนี้ ในการสรางเขื่อนหัวนา ผูสรางเข่ือนยังไดสรางคันดิน และคันดินดังกลาวไดขวาง

ลําคลองกวา 30 แหง ซึ่งเปนลําคลองท่ีระบายนํ้าเขาสูแมน้ํามูลเพื่อที่จะปองกันอางกักเก็บน้ํา ที่มีระดับ

การกักเก็บนํ้าที่ 112 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เพื่อใหไหลลงสูคลอง ซึ่งในความเปนจริงแลว การสราง

คันดินตางๆ นั้นดูเหมือนจะเปนการสราง “เขื่อน” เพื่อที่จะขวางคลองเสียมากกวา ทําใหน้ําจากเขื่อน

ไมสามารถไหลไปยังคลอง และไมสามารถไหลไปยังแมน้ํามูลได เพราะฉะนั้น ที่ดินทํากินของชาวบาน

ก็อาจจะเกิดนํ้าทวมได อันเปนผลมาจากการสรางคันดินขวางคลอง

สาํหรับการเกิดนํ้าทวมในพ้ืนทีป่าบุง ปาทามในพ้ืนทีร่มิน้าํมลูน้ัน จากการศึกษาพบวาในพ้ืนท่ี

ดังกลาว มีพื้นที่ชุมน้ํา ปาบุง ปาทาม และปาชุมชน ที่เปนแหลงอาศัยของพันธุพืชและสัตวปานานาชนิด 

ที่มีอยูอยางสมบูรณ เนื่องจากชาวบานไดชวยกันรักษาไว ทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร เชน เห็ด ลูกไม

ปา และหนอไม ซึง่การมีปาเหลานีเ้ปนการปกปองตล่ิงน้าํไมใหถกูทาํลาย เนือ่งจากปาจะดูดซบัความชุมชืน้

จากพืชและน้ําที่ไหลไปยังแมน้ํามูลตลอดทั้งป แตอยางไรก็ตาม เมื่อมีการกักเก็บน้ําที่ระดับน้ํา 112 เมตร

เหนอืระดบัน้าํทะเล ปาบุง ปาทามและพืน้ทีชุ่มน้าํกจ็ะถกูทาํใหจมลงไปอยางถาวร และมผีลกระทบตอระบบ

นิเวศของแมน้ํามูล ผูคนที่พึ่งพาอาศัยปาบุง ปาทาม และปาชุมชนเปนแหลงอาหารจะไดรับผลกระทบ

อยางมาก

ในผลกระทบดานการประมงน้ัน ในพ้ืนที่ที่ทําการสรางเข่ือน บริเวณแมน้ํามูลจะมีเกาะแกง

มากมาย ทําให “นักหาปลา” สามารถจับปลาเพ่ือเอาไปทํากินและขายเพ่ือเล้ียงชีวิตได ซึ่งโดยท่ัวไปแลว 

ชาวประมงในหมูบานหนองโองจะสามารถทํารายไดจากการจับปลาและการหาของปาจากปาชมุชนไดเปน
จาํนวนมาก และจากรายไดดงักลาว พวกเขากส็ามารถนาํมาสงเสยีลกูหลานในครอบครวัใหไดรบัการศกึษา

ที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพขาราชการ หรือทํางานในหนวยงานราชการได (ชาวบานในหมูบานหนองโอง

มากกวา 60 ครัวเรือน จาก 73 ครัวเรือน สามารถสงเสียลูกหลานเขาเรียนและเรียนจบกลับมา

ประกอบอาชีพขาราชการได)

อยางไรกต็าม เมือ่เขือ่นไดถกูสราง และมกีารกกัเกบ็น้าํทีร่ะดบั 112 เมตรเหนอืระดบัน้าํทะเล 

กไ็ดทาํใหเกดิผลกระทบดานการประมง จาํนวนปลาในพ้ืนทีล่ดลง เนือ่งจากปลาไมสามารถวายนํ้าขามเข่ือน

และอางกักเก็บนํ้ามาได ทําใหพวกเขาไมสามารถใชภูมิปญญาทองถ่ิน ที่พวกเขาไดเรียนมาต้ังแตรุนพอแม
ปูยาตายายมาใชในการจบัปลาเหมอืนเดมิได เนือ่งจากรปูแบบของสภาพแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไป ทาํให

พวกเขาตองปรับตัวและปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหเขากับสถานการณที่พวกเขากําลังเผชิญเชนเดียวกันกับ

ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากเข่ือนปากมูล

สําหรับผลกระทบทางสังคมนั้น การสรางเขื่อนหัวนาไดทําใหชาวบานตองประสบปญหากับ

การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากการสูญเสียทีด่นิทาํกนิและทรัพยากรธรรมชาติทีม่อียูในชุมชน 
รวมทั้งการเกิดขอขัดแยงกันระหวางผูที่สูญเสียที่ดินทํากิน กับผูที่ไดโอกาสในการใชน้ําจากเขื่อน และ

ขอขัดแยงระหวางรัฐบาลกับชาวบาน เนื่องจากรัฐบาลไมไดใหขอมูลที่เปนประโยชนแกชาวบาน และไมได

เปดพื้นที่ใหกับชาวบานเขารวมในการถกเถียงและตัดสินใจเกี่ยวกับชะตาชีวิตของตัวเอง

อยางไรก็ตาม ขอขัดแยงระหวางชาวบานและรัฐบาลในเข่ือนหัวนาในครั้งน้ี แตกตางไปจาก

ขอขดัแยงจากการสรางเขือ่นอืน่ๆ ในอนุภมูภิาคลุมนํ้าโขง เนือ่งจากในเขือ่นอืน่ๆ มขีอขดัแยงและขอกงัวล
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เกี่ยวกับการโยกยายถ่ินฐาน การต้ังถ่ินฐานใหม และเงินชดเชยจากการสรางเข่ือน แตในขอขัดแยงของ

ชาวบานกับภาครัฐกรณีเขือ่นหัวนาน้ี ชาวบานมีความกังวลมากกวาเก่ียวกับการพัฒนาวิถชีวีติความเปนอยู

ของชาวบานเพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงลบจากการสรางเข่ือน

ถงึแมวารฐับาลพยายามทีจ่ะลดผลกระทบทีเ่ปนลบจากการสรางเขือ่นหวันา แตกด็เูหมอืนวา

รัฐบาลก็ยังคงมีการบริหารจัดการนํ้าที่ไมดี เนื่องจากรัฐบาลไมรูวาปญหาใดของชาวบานที่ควรจะไดรับ

การแกไขกอน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ เชน กรมชลประทาน พยายามเพ่ิมการมีสวนรวมของชาวบานเพ่ิมขึ้น

ดวยการต้ังกลุมผูใชน้ํา เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการการบริหารจัดการประตูน้ําของเข่ือนหัวนา 

และยงัคงระดบัน้าํไวที ่112 เมตรเหนอืน้าํทะเล เพือ่ทีจ่ะปกปองหมูบานจากน้าํทวมและแจงเตอืนชาวบาน

ลวงหนาเม่ือมกีารเปดและปดประตูน้าํเพือ่ลดปญหาทีเ่กิดข้ึนจากกระแสนํ้า อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง

แลว การเปดและปดประตนู้าํน้ันไมสามารถแจงลวงหนาไดเลย เนือ่งจากประตนู้าํนัน้จะถกูส่ังการมาโดยตรง

จากหนวยงานรัฐบาลสวนกลาง ใหเปดหรือปดประตูน้ําอยางทันทีทันใด ทําใหหนวยงานภาครัฐในระดับ

ทองถิ่นไมสามารถแจงเตือนชาวบานลวงหนาไดทัน เมื่อประตนู้ําถูกปดลง ระดับน้ําในพื้นที่ใตเข่ือนหัวนา

โดยรวมถึงบานหนองโองจะถูกทําใหลดต่ําลงอยางรวดเร็ว ทําใหอุปกรณประมงของชาวบาน เรือ และ

ทรัพยสินตางๆ ของชาวบานน้ันหายไป เรือที่ถูกผูกไวที่ตนมะพราวก็จะถูกแขวนไวเหมือนเรือถูกแขวนคอ 

เมื่อมีการเปดประตูเขื่อน ระดับน้ําในพื้นที่ใตเข่ือนก็จะมีมากขึ้น ทําใหน้ําทวมพื้นที่ทํากินของชาวบาน 

ทรัพยสินของชาวบานเสียหาย เรือประมงหายไป ชาวบานพยายามแกไขปญหาเหลาน้ีดวยการเจรจา

ตอรองกบักรมชลประทาน และพวกเขาไดรบัความหวงัวากรมชลประทานจะแกไขปญหาเหลาน้ีให แตอยางไร

ก็ตาม จนถึงวันนี้ ปญหาดังกลาวก็ไมสามารถแกไขได 

1.2 ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ
จากผลกระทบของการสรางเขื่อนหัวนาที่เกิดข้ึนกับชาวบานในหมูบานหนองโอง แทนที่

หนวยงานภาครัฐจะชวยแกไขปญหาชาวบานท่ีพบกับความเหล่ือมลํ้าและการถูกผลักไสใหเปนชายขอบ 

แตโครงการฟนฟูและผลกระทบจากเขื่อนหัวนาที่ดําเนินการโดยภาครัฐกลับทําใหชาวบานกลายเปน

ชายขอบมากขึน้จากการปดลอมดานทรพัยากรทางธรรมชาต ิทาํใหชาวบานในหมูบานหนองโองตองไดรบั
ผลกระทบเพ่ิมเติมจากการปดลอมการเขาไปใชประโยชนจากปาชุมชน และการทําลายพ้ืนที่ปาบุงปาทาม

ของชาวบาน
ในประเด็นดานการปดลอมปาชุมชนดงหนองขาของชาวบานน้ัน รัฐบาลพยายามผนวกและ

ควบคุมปาชุมชนใหอยูในความดูแลของรัฐ โดยการมอบหมายใหบริษัทเอกชนเปนคนกลางในการสํารวจ

พืน้ทีร่งัวัดในปาชุมชน และสรางศูนยเรยีนรูในปาชุมชน ซึง่พืน้ทีบ่างสวนท่ีบริษทัเอกชนไดทาํรังวัดน้ัน เปน
ที่ดินทํากินของชาวบาน ทําใหเกิดปญหาดานการถือครองที่ดิน การเปนเจาของที่ดิน และการผนวกรวม

ทีด่นิของชาวบานเปนพืน้ทีป่าชุมชน ทาํใหชาวบานในหมูบานหนองโองรูสกึไมมัน่คงในการจดัการทรพัยากร

ปาชุมชนของตนเอง 
นอกจากน้ี ชาวบานหนองโองยังมีภูมิปญญาในการดูแลปาชุมชน โดยเฉพาะการดูแลตนยางนา

ที่สืบตอกันมารุนตอรุน โดยตนยางนาน้ันมีการใชประโยชนคือการนํายางจากตนยางนาเพ่ือเปนเช้ือเพลิง 

เปนข้ีไตเพ่ือกอไฟในบาน ตนยางนาแตละตนจะถูกใชงานและบํารุงรักษาโดยเจาของท่ีคอยดูแลสืบตอกันมา

ตั้งแตสมัยปูยาตายาย และถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ไดมีการดําเนินการมาอยางยาวนาน แตอยางไรก็ตาม 

ภูมิปญญาทองถิ่นนี้ถูกละเลยโดยภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลมองวาการดําเนินการดังกลาวนี้เปนการบุกรุก
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ปาชุมชน และเปนการขโมยยางของตนยางนามาเพ่ือขายใหกับนายทุน ซึ่งความเปนจริงแลว พวกเขา

ทําเพียงการนําเอายางจากตนยางนามาเปนข้ีไตเพื่อจุดไฟในครัวเรือนเทานั้น

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐประการตอมา คอืการท่ีรฐับาลไดทาํลาย

พื้นที่ชุมน้ําของชุมชนโดยการดําเนินโครงการแกมลิงเพื่อปองกันน้ําทวมจากเขื่อน ดวยการขุดดินทําเปน

แองเพื่อรับน้ําที่จะทวมมาจากเขื่อน โดยความหวังดีของรัฐบาลในครั้งนี้ ไมไดชวยชาวบานหนองโอง

ใหรอดพนจากการถูกนํ้าทวม ซ้ํารายยังทํารายชาวบานเพ่ิมเติมดวยการมอบหมายใหบริษัทเอกชนทําการ

ขุดดิน และเอาดินที่ไดจากการขุดเพ่ือทําแกมลิงนั้นไปถมลงในปาบุงปาทาม ซึ่งเปนแหลงความม่ันคง

ทางอาหารทีส่าํคญัของชาวบาน ทาํใหพวกเขาประสบกบัปญหาความมัน่คงทางอาหารและไมสามารถพึง่พา

ทรัพยากรทางธรรมชาติเปนหลักไดอีก

จากผลกระทบของการดําเนินโครงการของหนวยงานภาครัฐ ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินนอย 

ดงัเชนชาวบาน 10 ครวัเรอืนในหมูบานหนองโองตองกลายเปนชายขอบ และตองปรบัเปลีย่นวถิชีวีติตวัเอง

จากการเปนคนหาของปาและชาวประมงกลายมาเปนแรงงานราคาถูกเนื่องจากพวกเขาไมสามารถเขาถึง

ทรัพยากรทางธรรมชาติดังเดิมได พวกเขาไมมีความมั่นคงทางอาหาร และไมมีรายรับจากที่อื่นเพิ่มเติม 

ดวยเหตุน้ี พวกเขาจึงถูกบีบบังคับทางออมใหปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและละท้ิงถ่ินฐานบานเกิด จากเดิมท่ีกลายเปน

ชาวนา กก็ลายมาเปนแรงงานในเมืองใหญ เพราะผลกระทบและความสูญเสยีดงักลาวน้ันเปนความสูญเสยี

ที่รัฐไมเคยชดเชยให

ในครวัเรอืนอืน่ๆ ทีม่ทีีด่นิทาํกนิปานกลางและมทีีด่นิมากกต็องมีการปรบัตวัเชนกนั พวกเขา

จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเปนชาวประมง ชาวนา และคนหาของปามาเปนการปลูกยางพารา 

ปลูกไผ เล้ียงปศุสัตว เลี้ยงปลาในกระชัง ทําฟารมโคนม และประกอบอาชีพอยางอ่ืนที่ไมใชการเกษตร

โดยรวมแลวจะเห็นไดวา ปญหาการปดลอมชุมชนในหมูบานหนองโอง ในยุคเสรีนิยมใหมนี้ 

มีความซับซอนมากกวาเดิมและยากท่ีจะเห็นเน่ืองจากมีตัวแสดงมากกวาเดิม ประเด็นปญหามีความซับซอน

มากข้ึน ซึง่ชาวบานท่ีไดรบัผลกระทบ ไมสามารถเรียกรองขอคาชดเชยใดๆ ได เนือ่งจากปญหาน้ีเปนปญหา

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทางออม

2. การปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อนหัวนา

จากผลกระทบของการสรางเข่ือนหัวนาดังที่ไดกลาวมา ไดแสดงใหเห็นวาชาวบานในหมูบาน
หนองโอง ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ มีความจําเปนอยางมากท่ีจะตองปรับตัว

ในดานอาชีพ และวิถีชีวิตความเปนอยู เพ่ือใหเขากันกับสถานการณในดานส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ในสวนน้ีจะเปนการอธิบายใหเห็นถึงการปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานหมูบานหนองโองท่ีไดรับผลกระทบ

จากการสรางเขื่อนหัวนา ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม คือการทํานา หาของปา เล้ียงสัตว ปลูกพืชไร จับปลา และ

ทําประมงพื้นบาน มาเปนอาชีพที่มีความหลากหลายมากข้ึน
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยน้ีสํารวจแตเพียงการปรับตัวในดานอาชีพ ที่แสดงใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงในดานอาชีพของชาวบานหลังจากการสรางเข่ือนเทานั้น ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจะมุงเนนไปท่ี

ที่มาของรายไดครัวเรือน และอาชีพของครัวเรือนตามขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน

ในงานวิจัยน้ี จากขอมูลของแบบสํารวจครัวเรือน จํานวน 67 ครัวเรือน ผูเขียนไดมีการแบงชาวบาน

ในครัวเรือนของหมูบานหนองโองตามการถือครองท่ีดิน โดยแบงเปนกลุมครัวเรือนท่ีมีที่ดินมาก คือ
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ครัวเรือนที่มีที่ดินมากกวา 22 ไร จํานวน 12 ครัวเรือน กลุมครัวเรือนท่ีมีที่ดินปานกลาง คือครัวเรือนท่ีมี

ที่ดินระหวาง 11-21 ไร จํานวน 24 ครัวเรือน และกลุมครัวเรือนที่มีที่ดินนอย คือกลุมครัวเรือนที่มีที่ดิน

ตั้งแต 1-10 ไร จํานวน 31 ครัวเรือน เพื่อใหเห็นถึงการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบอาชีพ

ของชาวบานที่เปลี่ยนแปลงไป

ในกลุมที่มีที่ดินมาก จากแบบสํารวจครัวเรือนจะเห็นไดวา รายไดหลักของครัวเรือนมาจากการ

ขายขาว รองลงมาคือการประกอบอาชีพท่ีไมใชเกษตรกรรม และการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน การทําวัวนม 

การทําปศุสัตว เปนตน โดยรายละเอียดเปนไปตามตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 การประเมินมูลคาแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือนที่มีที่ดินมาก

แหลงที่มาของรายไดของผูมีที่ดินมาก ประเมินมูลคาการขาย (บาท) รอยละ

1. ขาว 1,357,000 36.20

2. หนอไม 5,000 0.13

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 100,800 2.69

4. ทําฟารมปศุสัตว 572,700 15.28

5. ทําฟารมวัวนม 600,000 16.00

6. ของปา 43,100 1.15

7. ปลาในกระชัง - 0.00

8. ปลาจากแมน้ํา 152,000 4.06

9. อาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 918,240 24.49

10. สงเงินกลับบาน - 0

รวม 3,749,040 100

เมื่อพิจารณาการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรในกลุมครัวเรือนท่ีมีที่ดินมาก สิ่งที่สามารถพบเห็น
ไดคือการที่ชาวบานในครัวเรือนมักจะบริโภคขาว ปลาจากแมน้ํา ของปา และสินคาทางการเกษตรอื่นๆ 
ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 2

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ตารางที่ 2 การประเมินมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของครัวเรือนที่มีที่ดินมาก

การบริโภคของกลุมผูมีที่ดินมาก ประเมินมูลคาการบริโภค (บาท) รอยละ

ขาว 156,200 91.94

หนอไม 0 0

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 2,000 1.18

ปศุสัตว 0 0

โคนม 0 0

ของปา 5,500 3.24

ปลาในกระชัง 0 0

ปลาจากแมน้ํา 6,200 3.65

รวม 169,900 100

โดยสรปุแลว จะเหน็ไดวา แหลงทีม่าของรายได และแหลงอาหารในการบรโิภคหลกัสาํหรบัครวัเรอืน

ที่ดินมากคือขาว ฟารมโคนม และปศุสัตว ในขณะที่รายไดประมาณหน่ึงในส่ีนั้นมาจากการประกอบอาชีพ

ที่ไมใชการเกษตร

ในครัวเรือนท่ีมทีีด่นิปานกลาง แหลงท่ีมาของรายไดคร่ึงหน่ึงของพวกเขาข้ึนอยูกบัการขายผลิตภณัฑ

ทางการเกษตร เชน การขายขาว ขายปลาในกระชัง ปลูกไผ และฟารมโคนม ในขณะท่ีรายไดอีกครึ่งหนึ่ง

ของพวกเขาคือการประกอบอาชีพที่ไมใชการเกษตร ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 3

เมือ่พจิารณาถึงมลูคาในการบรโิภคของชาวบานในครวัเรอืนท่ีมทีีด่นิปานกลาง จะเหน็ไดวา ผลติภัณฑ

ทางการเกษตรท่ีบริโภคสวนใหญคือขาว ของปา ปลา หนอไม และผลิตภัณฑทางการเกษตรอ่ืนๆ ดังจะเห็นได
จากตารางที่ 4

โดยสรุปแลว จะเห็นไดวา คร่ึงหน่ึงของประชากรในครัวเรือนท่ีมีท่ีดินปานกลางน้ัน คร่ึงหน่ึงจะมีรายได

มาจากอาชีพที่ไมใชการเกษตร และอีกครึ่งหน่ึงมาจากการขายขาว ขายปลาในกระชัง หนอไม และโคนม
สําหรับครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินนอยน้ัน จะเห็นไดวา ครัวเรือนกวา 75% พึ่งพารายไดจากนอกภาค

การเกษตร และการท่ีสมาชิกในครอบครัวออกจากชุมชนไปทํางานและสงเงินกลับบาน ในขณะที่ประชากร

สวนที่เหลืออาศัยการขายขาว โคนม ปลาในกระชัง หนอไม ของปา และปลาจากแมน้ํา ดังจะเห็นไดจาก

ตารางที่ 5

สวนในกรณีการบริโภคนั้น มากกวา 80% ของครัวเรือนบริโภคขาว ในขณะที่ผลิตภัณฑอื่นๆ คือ
ของปา และปลาจากแมน้ํา ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 6

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ตารางที่ 3 การประเมินมูลคาแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือนที่มีที่ดินปานกลาง

แหลงที่มาของรายไดของผูมีที่ดินปานกลาง ประเมินมูลคาการขาย (บาท) รอยละ

ขาว 620,000 7.70

หนอไม 770,000 9.56

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 156,000 1.94

ทําฟารมปศุสัตว 474,000 5.88

ทําฟารมวัวนม 650,000 8.07

ของปา 58,000 0.72

ปลาในกระชัง 1,050,000 13.03

ปลาจากแมน้ํา 18,000 0.22

อาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 4,079,600 50.64

สงเงินกลับบาน 180,000 2.23

รวม 8,055,600 100

ตารางที่ 4 การประเมินมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของครัวเรือนที่มีที่ดินปานกลาง

การบริโภคของกลุมผูมีที่ดินปานกลาง ประเมินมูลคาการบริโภค (บาท) รอยละ

ขาว 541,000 86.56

หนอไม 15,000 2.4

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 12,000 1.92

ปศุสัตว 12,000 1.92

โคนม 0 0

ของปา 19,000 3.04

ปลาในกระชัง 14,000 2.24

ปลาจากแมน้ํา 12,000 1.92

รวม 625,000 100

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ตารางที่ 5 การประเมินมูลคาแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือนที่มีที่ดินนอย

แหลงที่มาของรายไดของผูมีที่ดินนอย ประเมินมูลคาการขาย (บาท) รอยละ

ขาว 375,000 7.17

หนอไม 270,000 5.16

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 10,000 0.19

ทําฟารมปศุสัตว 42,300 0.81

ทําฟารมวัวนม 400,000 7.66

ของปา 93,200 1.78

ปลาในกระชัง 280,000 5.35

ปลาจากแมน้ํา 32,500 0.62

อาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 3,127,000 59.80

สงเงินกลับบาน 599,000 11.46

รวม 5,229,000 100

ตารางที่ 6 การประเมินมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของครัวเรือนที่มีที่ดินนอย

การบริโภคของกลุมผูมีที่ดินนอย ประเมินมูลคาการบริโภค (บาท) รอยละ

ขาว 862,800 88.94

หนอไม 4,500 0.46

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 9,000 0.93

ปศุสัตว 6,800 0.7

โคนม 10,000 1.03

ของปา 44,500 4.59

ปลาในกระชัง 10,000 1.03

ปลาจากแมน้ํา 22,500 2.32

รวม 970,100 100

 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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เมื่อพิจารณารายไดของประชากรในภาพรวมท้ังหมูบาน จะเห็นไดวา แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญ

เกือบครึ่งหน่ึงของชาวบานมาจากการทํางานนอกภาคการเกษตร ในขณะที่รายไดหลักจากภาคการเกษตร

สวนที่เหลือคือ การขายขาว โคนม ปลาในกระชัง หนอไม และปศุสัตว โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 7

ตารางที่ 7 การประเมินมูลคาแหลงที่มาของรายไดของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบานหนองโอง

แหลงที่มาของรายได ประเมินมูลคาการขาย (บาท) รอยละ

ขาว 2,352,000 13.81

หนอไม 1,045,000 6.13

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 266,800 1.57

ทําฟารมปศุสัตว 1,089,000 6.39

ทําฟารมวัวนม 1,650,000 9.69

ของปา 194,300 1.14

ปลาในกระชัง 1,330,000 7.81

ปลาจากแมน้ํา 202,700 1.19

อาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 8,124,840 47.7

สงเงินกลับบาน 779,000 4.57

รวม 17,033,640 100

เมื่อพิจารณาถึงมูลคาการบริโภคในภาพรวม จะเห็นไดวา ชาวบานมากกวารอยละ 80 บริโภคขาว 
ในขณะท่ีผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ชาวบานบริโภครองลงมาคือของปา ปลาแมนํ้า ปลาในกระชัง หนอไม และ

ปศุสัตว ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การประเมินมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของครัวเรือนทั้งหมด

ในหมูบานหนองโอง

การบริโภค ประเมินมูลคาการบริโภค (บาท) รอยละ

ขาว 1,560,000 88.39

หนอไม 19,500 1.10

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 23,000 1.30

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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การบริโภค ประเมินมูลคาการบริโภค (บาท) รอยละ

ปศุสัตว 18,800 1.07

โคนม 10,000 0.57

ของปา 69,000 3.91

ปลาในกระชัง 24,000 1.36

ปลาจากแมน้ํา 40,700 2.31

รวม 1,766,000 100

 

เม่ือเปรียบเทียบรอยละของการพ่ึงพาทรัพยากรทางธรรมชาติ จะเห็นไดวา กลุมประชากรท้ังสามกลุม

คือ ผูมีที่ดินมาก ปานกลาง และนอย มีอัตราสวนรายไดที่แตกตางกันไป ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงขอมูล

การพ่ึงพาทรัพยากรทางธรรมชาติที่แตกตางกัน โดยในกลุมที่มีที่ดินมาก จะเห็นไดวา ชาวบานสวนใหญ

พึ่งพารายไดจากขาวเปนหลัก ในขณะท่ีผูที่มีที่ดินปานกลาง มากกวาคร่ึงหนึ่งจะมีรายไดจากนอกภาค

การเกษตร และกลุมผูทีม่ทีีด่นินอย มากกวา 70% จะมรีายไดมาจากนอกภาคการเกษตร โดยมีรายละเอียด

ดังตารางท่ี 9

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแหลงที่มาของรายไดของชาวบานในครัวเรือนแตละประเภท

แหลงที่มาของรายได (รอยละ) ที่ดินมาก ที่ดินปานกลาง ที่ดินนอย

ขาว 36.20 7.70 7.17

หนอไม 0.13 9.56 5.16

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 2.69 1.94 0.19

ทําฟารมปศุสัตว 15.28 5.88 0.81

ทําฟารมวัวนม 16.00 8.07 7.66

ของปา 1.15 0.72 1.78

ปลาในกระชัง 0.00 13.03 5.35

ปลาจากแมน้ํา 4.06 0.22 0.62

อาชีพอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 24.49 50.64 59.80

สงเงินกลับบาน 0 2.23 11.46

รวม 100 100 100

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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จากขอมูลในตารางขางตน จะเห็นไดวา ภายหลังการสรางเขื่อนหัวนา กลุมผูมีที่ดินมากยังคงมี

ความสามารถในการปรบัตวัและมอีาชพีทีท่าํรายไดจากภาคการเกษตรได ในขณะทีก่ลุมผูทีม่ทีีด่นิปานกลาง

และมีที่ดินนอยจะปรับตัวไดยากกวา โดยมีเพียงคร่ึงหน่ึงของผูที่มีที่ดินปานกลาง และหน่ึงในสามของ

ผูมีที่ดินนอยเทานั้นที่สามารถประกอบอาชีพจากการเกษตรได

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบในการประกอบอาชีพ จะเห็นไดวา กลุมที่มีที่ดินมาก สามารถมีรายไดจาก

อาชีพแบบดั้งเดิม คือการปลูกขาว และมีเงินลงทุนในการประกอบอาชีพอื่นๆ เชน ทําฟารมปศุสัตว และ

ทําฟารมวัวนม ในขณะที่กลุมผูที่มีที่ดินปานกลาง มีความสามารถในการลงทุนไปประกอบอาชีพอื่นๆ 

ที่หลากหลาย เชน การปลูกหนอไม ทําฟารมปศุสัตว ทําฟารมวัวนม และเลี้ยงปลาในกระชัง สวนกลุม

ผูที่มีที่ดินนอย นอกจากการทํานาปลูกขาว หาของปาแลว ก็มีเงินทุนนอยกวาในการลงทุนประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ เชน เลี้ยงปลาในกระชัง ทําฟารมวัวนม หรือปลูกหนอไม เมื่อเทียบกันกับ

ทั้งครัวเรือนที่มีที่ดินมาก และมีที่ดินนอย ซึ่งผลจากความสามารถในการปรับตัวดังกลาว ไดสะทอนใหเห็น

ถึงความสามารถในการดํารงชีพของชาวบาน ซึ่งกลุมที่มีรายไดนอยจะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการ

สรางเข่ือนมากที่สุด และจําเปนตองประกอบอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตรมากท่ีสุด

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงรอยละมูลคาในการบริโภคในครัวเรือนของชาวบานท้ังสามกลุม จะเห็นไดวา 

มีความแตกตางกันไมมากนัก โดยชาวบานสวนมาก มากกวา 85% จะบริโภคขาวเปนอาหารหลัก รองลงมา

คือของปา ปลาจากแมน้ํา และผลิตภัณฑทางการเกษตรอ่ืนๆ โดยจะเห็นไดวากลุมที่มีที่ดินนอยจะบริโภค

ของปาในสัดสวนมากท่ีสุด สวนกลุมที่มีที่ดินมากจะมีการบริโภคปลาจากแมน้ําในสัดสวนมากท่ีสุด และ

กลุมที่มีที่ดินปานกลางจะบริโภคหนอไมมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 10

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบการบริโภคผลิตภัณฑทางการเกษตรของชาวบานในครัวเรือนแตละประเภท

การบริโภค (รอยละ) ที่ดินมาก ที่ดินปานกลาง ที่ดินนอย

ขาว 91.94 86.56 88.94

หนอไม 0 2.4 0.46

ผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่นๆ 1.18 1.92 0.93

ปศุสัตว 0 1.92 0.7

โคนม 0 0 1.03

ของปา 3.24 3.04 4.59

ปลาในกระชัง 0 2.24 1.03

ปลาจากแมน้ํา 3.65 1.92 2.32

รวม 100 100 100
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เมื่อเปรียบเทียบการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติของชาวบานจากหมูบานหนองโอง โดยอาศัยขอสรุป

จากบทสนทนากลุมยอยของโครงการทามมูลในป พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนการพูดคุยกับกลุมชาวบานประมาณ 

10 คน และมีการประมาณการตัวเลขท้ังบริโภคและขายอยางคราวๆ จะเห็นไดวา มูลคาการบริโภคและ

พึ่งพิงทรัพยากรทางธรรมชาติไดเปลี่ยนแปลงไป โดยชาวบานในปจจุบัน (ขอมูลสํารวจ ณ ป พ.ศ. 2558) 

มีรายไดจากการขายขาว ขายของปา และปลาจากแมน้ํานอยลง เมื่อเทียบกันกับมูลคาการบริโภคและขาย

ในป พ.ศ. 2541 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแหลงที่มาของรายไดจากการขายขาว ขายของปา และปลาในกระชัง

ของหมูบานหนองโอง

แหลงที่มาของรายได (บาท) ป พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2558

ของปา 3,493,900 263,300

ขาว 4,441,300 3,912,000

ปลาจากแมน้ํา 5,538,690 243,400

รวม 13,473,890 4,418,700

จากตารางดังกลาว แสดงใหเห็นวา มูลคาการขายและบริโภคของปา และปลาจากแมนํ้าในป พ.ศ. 2558 

ลดลงอยางมากจากมูลคาการขายและบริโภคในป พ.ศ. 2541 อยางมีนัยสําคัญ ทําใหแสดงใหเห็นวา 

ผลกระทบจากการสรางเขือ่นไดทาํใหความมัน่คงทางอาหารของชาวบานสญูเสยีไป ทาํใหชาวบานในหมูบาน

ตองปรบัเปลีย่นวถิชีวีติและอาชพีเพือ่ใหอยูรอดไดภายหลงัจากการสรางเขือ่น โดยจากขอมลูในดานอาชพี 

จะแสดงใหเหน็วา ในภาคการเกษตร ชาวบานสวนใหญยงัคงปลกูขาว แตมกีารเพิม่การลงทนุประกอบอาชพี

ทางการเกษตรอื่นๆ เชน การปลูกหนอไม ยางพารา ปศุสัตว ฟารมโคนม และการเลี้ยงปลาในกระชัง

เพิม่เตมิ เพือ่ใหมรีายไดจากทางอืน่ๆ เขามาในครวัเรือน ในอกีนยัหนึง่ ชาวบานทีไ่มมคีวามสามารถในการ
ปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ก็ไดผันตัวไปประกอบอาชีพอื่นๆ นอกการเกษตร เชน 

รบัราชการ ประกอบอาชีพรบัจาง เปนแรงงานในเมือง เพ่ือหาเล้ียงตัวเองและครอบครัว ซึง่ชาวบานในกลุม

ที่มีรายไดนอกภาคการเกษตรนี้สวนใหญจะมาจากกลุมชาวบานในครัวเรือนท่ีมีที่ดินนอยและปานกลาง
ตามลําดับ
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อภิปรายและสรุปผล

จากงานวิจยันีไ้ดแสดงใหเหน็วา ชาวบานในหมูบานหนองโอง ตาํบลโนนสัง อาํเภอกันทรารมย จงัหวัด

ศรีสะเกษ ไดรับผลกระทบในดานสิ่งแวดลอมและความมั่นคงทางอาหาร อันเปนผลมาจากการสรางเข่ือน

หวันา และมีความจาํเปนตองปรบัตวัในดานอาชพี จากเดิมท่ีเคยพ่ึงพารายไดจากการทํานา หาของปาและ

ทําประมงพ้ืนบานก็ตองเปลี่ยนเปนการผันตัวไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย

มากขึ้น เชน ปลูกไผ เลี้ยงโคนม ขายปลาในกระชัง เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดไดทามกลางความเปล่ียนแปลง

งานวิจัยนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดคือการศึกษาผลกระทบจากการสรางเข่ือนหัวนาและ

การศึกษาการปรับตัวในดานอาชีพของชาวบานในหมูบานหนองโอง แตอยางไรก็ตาม ดวยขอจํากัดของ

ขอมลู ผูวจิยัไมสามารถเกบ็ขอมลูในดานอาชพีกอนมกีารสรางเขือ่นได ประกอบกบัขอมลูจากการอภปิราย

กลุมยอยของกลุมทามมูลในดานรายไดของชาวบานในป พ.ศ. 2541 ที่ผูวิจัยไดยกมานําเสนอ เปนเพียง

ขอมูลประมาณการอยางคราวๆ ไมใชขอมูลรายไดตามความเปนจริงของชาวบานในเวลาน้ัน ทําใหขอมูล

การเปรียบเทียบในการเปลี่ยนแปลงอาชีพอาจจะไมชัดเจน แตผูวิจัยก็ไดมีการจัดการสนทนากลุมและ

มีการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหเห็นถึงภาพการเปลี่ยนแปลงผานคําบอกเลาในอดีตของชาวบานหนองโอง

วามีการเปลี่ยนแปลงไปในดานอาชีพอยางไรนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัว

ในดานอาชีพของชาวบาน แสดงใหเห็นถึงภาพผลกระทบและการปรับตัวของชาวบานไดชัดเจนย่ิงข้ึน
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ระบอบสวัสดิการทางเลือกของจังหวัดขอนแกน
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บทคัดยอ

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออภิปรายบริบทของการจัดสวัสดิการของรัฐในระดับจังหวัด วิเคราะห 

และนําเสนอแนวทางในการจัดสวัสดิการทางเลือก ใชการผสมผสานงานวิจัยในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

การศึกษาเชิงปริมาณ ไดแก การสัมภาษณครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน การวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก 

การวิเคราะหเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ใชการสรางฉากทัศนอนาคตรวมกัน

ผลการวิจัยพบวา ในภาวะท่ีประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง และเศรษฐกิจ

การตลาดไดขยายตัวออกไปอยางกวางขวางน้ัน แตในระดับทองถ่ิน คนสวนใหญยังคงทํางานอยูในภาค

เกษตร ไมไดเขามาอยูในระบบสวัสดิการแบบตลาดอยางเต็มรูป การขยายขอบเขตของสวัสดิการของรัฐ 

จาํกดัขอบเขตอยูในเร่ืองสุขภาพ และการศกึษา รปูแบบสวัสดกิารในทองถิน่จงึเปนแบบผสม (Mixed-welfare) 

คือครัวเรือนและชุมชนเขามามีบทบาทในระบอบสวัสดิการอยางกวางขวาง

การวิเคราะหฉากทัศนอนาคตชี้ใหเห็นวา ฉากทัศนอนาคตแบบ “รวยทามกลางสิ่งแวดลอม” เปน

ฉากทัศนที่ทํานายจากสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบันไดใกลเคียง แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือก

ในอนาคตจําเปนตองเช่ือมโยงกับเรื่องส่ิงแวดลอม และการสรางความเปนธรรมในสังคม ขอเสนอแนะ

การวิจัย ควรกําหนดนโยบายดานการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกในชนบทอีสาน ใหเกิดการพัฒนา

ความสามารถของครัวเรือนและชุมชน ควรมีการนําแนวทางการพัฒนาสวัสดิการทางเลือก ไปศึกษา
ครัวเรือนและชุมชน ในภาคอีสาน และควรมีการศึกษาการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกในภูมิภาคอ่ืนๆ 

เปรียบเทียบปจจัยที่เหมือนหรือตางกันกับครัวเรือนและชุมชนในภาคอีสาน และวางแผนพัฒนาสวัสดิการ
ทางเลือกตอไป 
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ความเปนมา

การพัฒนาที่มุงไปสูระบบอุตสาหกรรม ภายใตแนวคิดแบบทุนนิยม มีหลักการอันเปนหัวใจสําคัญ 

ก็คือ การลงทุนทําการผลิตเพื่อแสวงหากําไร โดยมีตลาดซ่ึงขับเคล่ือนดวยการแขงขันเปนกลไกสําคัญ 

แตในทางปฏิบัติผูที่เขาสูการแขงขันในระบบตลาดโดยมากไมไดอยูในสถานะที่เทาเทียมกัน ทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูที่แข็งแรงกวากับผูที่ดอยกวา ซึ่งนําไปสูการแขงขันท่ีไมเปนธรรม ขอเท็จจริง

เปนเชนนี้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2553) ภายหลังจากการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเก่ียวกับ “รัฐสวัสดิการ” (Welfare State) ที่พัฒนาขึ้นมาในประเทศยุโรป 

ซึง่มองวา สวสัดิการเปนสนิคาหรือบรกิารท่ีรฐัจะตองจัดหา หรอืจดัใหมสีาํหรับประชากรเพ่ือเปนการปกปอง 

(Shield – off ) ประชากร โดยเฉพาะกลุมที่ออนแออันเกิดจากการแขงขันกันในระบบตลาดแบบทุนนิยม 

ซึ่งมีทั้งผูไดรับประโยชนและผูเสียประโยชน รัฐจึงจําเปนจะตองเขาไปดูแลผูที่ไมสามารถที่จะปรับตัว

ในการดาํรงชวีติ โดยการกระจายกลบั (redistribution) ทรพัยากร จากผูทีไ่ดรบัผลประโยชนไปสูผูดอยโอกาส

กลุมตางๆ ได แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ภาระคาใชจายของภาครัฐสูงมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยมา 

นอกจากน้ันยงัทาํใหคนท่ีเคยทํางานและยังสามารถทํางานไดจาํนวนหน่ึงตดัสนิใจลาออกกอนเกษียณอายุ

เร็วกวาที่ควรจะเปน (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2553) ซึ่ง Esping-Anderson (1990) ก็ไดวิจารณวาแนวคิดเรื่อง

รัฐสวัสดิการดังกลาว ไมเหมาะสมหรือไมสามารถนํามาใชประโยชนไดกับประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก

ตลาดการจางแรงงานของประเทศกําลังพัฒนายังเปนตลาดท่ีไมสมบูรณ มีประชากรที่ไมไดทํางานในระบบ 

(Formal sector) เปนจํานวนมาก ประชากรกลุมนี้จึงไมไดรับสวัสดิการจากสถาบันตลาด และการที่ตลาด

การจางงานยังไมเกิดขึ้นอยางสมบูรณ ทําใหรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีนอย ไมเพียงพอที่จะนํามาจัด

สวัสดิการไดอยางครอบคลุม และแนวคิดเร่ืองรัฐสวัสดิการแบบตะวันตก ยังมิไดใหความสําคัญกับชุมชน 

ในฐานะที่เปนผูผลิตสินคาสวัสดิการโดยตรง และเปนผูบริหารจัดการกระจายสวัสดิการไปสูกลุมประชากร

เปาหมาย (บัวพันธ พรหมพักพิง, 2550) กรณีของประเทศไทย ในชวงป 2536-2550 รัฐจัดเก็บรายได

ไดเพียงรอยละ 15-18 ของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) จงึไมสามารถนํางบประมาณมาใชจาย

ในดานสวัสดิการใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง ในป 2552 ประเทศไทยมีคาใชจายเพื่อสวัสดิการทั้งหมด

เทากับ 3 แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.2 ของ GDP และสวนใหญเปนสวัสดิการดานสุขภาพและ

สวัสดิการแกผูสูงอายุถึงรอยละ 95 ของคาใชจายดานสวัสดิการของรัฐทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบการใชจาย

ดานสวสัดกิารของประเทศไทยกับบางประเทศท่ีอยูในกลุม “ประเทศในองคกรเพือ่ความรวมมอืทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา” (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) จงึพบวา ประเทศไทย

มสีดัสวนการใชจายดานสวสัดกิารทีต่่าํกวามาก (คณะทาํงานการกระจายรายได สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ, 2550; วรวรรณ ชาญดวยวิทย, 2553) ดังนั้น ปจจุบันจึงยังไมถือวาประเทศไทยเปนรัฐ

สวัสดิการ เพราะยังใหความคุมครองไมครอบคลุมและมีงบประมาณจํากัด (อัมมาร สยามวาลา และสมชัย 

จิตสุชน, 2550; วรวรรณ ชาญดวยวิทย, 2550; และดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2550)
ปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับระบอบสวัสดิการของประเทศไทยมีสองดาน กลาวคือ ดานแรก ความไมเปนธรรม

ในการเขาถึงระบบสวัสดิการ และดานที่สอง ระบบสวัสดิการเอง กลายเปนตัวผลักใหคนอีกกลุมหนึ่งตกอยู

ในความยากจนหรือความดอยโอกาส ดังนั้น ปญหาท่ีเกิดขึ้นจึงสะทอนออกมาในลักษณะท่ีเปนปญหา

ในทางเทคนิค กลาวคือ มองวาประชาชนและหนวยงานตางๆ ยังขาดความเขาใจในอุดมการณของงาน

สวัสดิการที่ถูกตอง ขาดขอมูลในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ เอกชน และชุมชนขาดการนํา
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ภมูปิญญาท่ีมอียูในสงัคมมาใชประโยชนในการจดัสวสัดกิารสังคม (คณะกรรมการสงเสรมิการจัดสวสัดกิาร

สังคมแหงชาติ, 2550; จิตติ มงคลชัยอรัญญา ชินชัย ชี้เจริญ และพงษเทพ สันติกุล, 2550) และที่ผานมา

เมื่อเราพูดถึงสวัสดิการ เรามักจะมองเฉพาะบทบาทของภาครัฐ และเอกชนเปนสําคัญ โดยลืมนึกถึง

ภาคชุมชนซ่ึงการมองไมเห็นความสําคัญของภาคชุมชนดังกลาว จึงถือเปนขอจํากัดหรือชองวางของ

องคความรูที่จะนํามาใชในการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีอยูใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว เหมือนอยางเชน Leach., Means and Scoons (1999) ที่มองวา “ความยากจนไมไดเกิดจาก

ความลมเหลวในกระบวนการผลิต” แตเก่ียวของกบัสทิธแิละโอกาสของการมีและการครอบครองทรัพยากร 

(Having and Controlling) 

ทามกลางขอจํากัดตางๆ ของสถาบันของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการขางตน ในความเปนจริงแลว

ยังมีสถาบันอ่ืนๆ อีกมาก นับต้ังแตครอบครัว ชุมชน การกระทํารวม (Collective Actions) แบบตางๆ 

ท่ีมีสวนในการผลิตและการกระจายสินคาสวัสดิการ ถึงแมวาสถาบันตลาดและสวัสดิการของรัฐจะมีความสําคัญ 

แตสถาบันเหลานี้ก็มีบทบาทอยางมาก ดังนั้น สิ่งที่เราจะตองทําความกระจางหรือทําการศึกษาวิจัยก็คือ 

สถาบันทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสถาบันอื่นที่อยูนอกรัฐและตลาด จะมีบทบาทในการผลิตและแจกจายสินคา 

“สวัสดิการ” ไดแคไหน ภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลงท่ีผูวิจัยไดกลาวในตอนตน และสวัสดิการท่ีสถาบัน

ตางๆ ผลติออกมา จะสามารถตอบสนองความจาํเปนและความอยูดมีสีขุของประชากรไดมากนอยเพยีงใด 

ซึ่งที่ผานมาการจัดสวัสดิการโดยสถาบันที่อยูนอกรัฐ (สวัสดิการทางเลือก หรือสวัสดิการชุมชน) มีกลุม

นักวิชาการท่ีกลาวถึงสวัสดิการทางเลือกนี้ ไดแก ณรงค เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (2549) ซึ่งไดจําแนก

การจัดสวัสดิการ ออกเปน 3 ฐาน ไดแก 1) ฐานทรัพยากร เปนการจัดสวัสดิการเพ่ือทุกคน เนนการสราง

ความม่ันคงทางดานอาหาร รายได การใชประโยชนจากปาสาธารณะ แหลงนํ้า ทรัพยากรทางทะเล และ

ทรัพยากรสวนบุคคล 2) ฐานวัฒนธรรม คือ การเกื้อกูลของครอบครัว เครือญาติ ระบบอุปถัมภ และ

การจัดการของศาสนสถาน และ 3) ฐานงานพัฒนา ไดแก สวนที่ชุมชนรับเอารูปแบบจากภายนอกเขาไป

ดําเนินการในชุมชนโดยมีบางกิจกรรมท่ีริเริ่มทํากันเอง แตบางกิจกรรมไดรับสนับสนุนในเบื้องตนจาก

หนวยงานจากภายนอก เชน กลุมออมทรัพย กลุมธุรกิจชุมชน เปนตน 
ในขณะเดียวกัน เมื่อเรากลาวถึงคําวา ชาติพันธุ (Ethnic) คนสวนใหญก็มักจะนึกถึง ชนกลุมนอย 

(Ethnic Minority) ซ่ึงมักจะหมายถึงไทยภูเขา หรือชนเผาตางๆ เปนตน แตในอีกดานหน่ึงไดนิยามความหมาย

ที่กวางกวา โดยใหความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ที่ทําใหเกิดอัตลักษณตัวตน ลักษณะเดน
ของกลุมคน ซึ่งไมใชเปนการถูกนิยามโดยสายเลือด (ชาติพันธุ) เพราะฉะน้ัน ปจจัยที่ทําใหเกิดความเปน

ชาตพินัธุ จงึไมใชเรือ่งเช้ือชาติอยางเดยีว แตอาจจะเกดิจากปจจยัอืน่ๆ รวมท้ังเศรษฐกจิ สงัคม และอํานาจ
ทางการเมือง สําหรับบทความวิจัยนี้มีความสนใจวา สิทธิในการไดรับบริการจากรัฐ หรือในทางกลับกัน

สิทธิที่รัฐจัดให (สวัสดิการ) ไดกลายมาเปนความสัมพันธเชิงชาติพันธุ หรือ “ชาติพันธุสัมพันธ” (Ethnicity) 

ประเด็นสําคัญบทความวิจัยน้ี เสนอวา รัฐไดใชระบบสวัสดิการเปนเคร่ืองมือในการควบคุมพลเมือง โดย
ผูที่ไดรับสวัสดิการจากรัฐจะมอบความภักดี หรือเชื่อฟงรัฐ ซึ่งในสภาพที่ระบบเศรษฐกิจไมไดสรางโอกาส

หรือทางเลือกในการดําเนินชีวิตใหแกประชาชนที่กวางขวางพอก็จะทําใหประชาชนกลายเปนลูกคา 

(Clientilism) ทีพ่ึง่พาตอบรกิารของรฐั แตอยางไรกต็าม ประชาชนกพ็ยายามจะแสวงหาชองทางในการเจรจา

ตอรอง เพ่ือลดการพ่ึงพาตอบริการของรัฐ ดวยการสรางสวัสดิการชุมชนตางๆ ข้ึนมา โดยอาศัยความรวมมือ

และทรัพยากรภายในชุมชน ผลสําคัญที่เกิดขึ้นจากการท่ีชาวบานไดคนพบศักยภาพของตนเองและคอยๆ 
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พัฒนาศักยภาพเหลานี้คือ เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นวาชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได สามารถ

จัดการทรัพยากรใหม จัดสวัสดิการใหม ทําใหทุกคนอยูรวมกันในชุมชน และอยูรวมกันกับธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและเปนสุข ในบทความวิจัยน้ีมีเน้ือหาที่จะนําเสนอใน 2 ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นแรก เก่ียวกับบริบทของการจัดสวัสดิการของรัฐในระดับจังหวัด และประเด็นตอมาไดนําเสนอ

แนวทางในการจดัสวสัดกิารทางเลอืกในระดบัจงัหวัด ซึง่จะไดนาํเสนอใหเห็นถึงพืน้ทีท่ีท่าํการศกึษา วธิกีาร

ศึกษา ผลที่ไดหรือขอถกเถียงสําคัญของบทความนี้ตอไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกของจังหวัดขอนแกนในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาบริบทของการจัดสวัสดิการของรัฐในระดับจังหวัด ในประการตอมาเพ่ือวิเคราะหความจําเปนของ

ครวัเรอืน และศกัยภาพของชมุชนในการจดัสวสัดิการ และประการสดุทายเพ่ือพฒันาและนาํเสนอแนวทาง

ในการจัดสวัสดิการทางเลือก เปนการวิจัยโดยใชวิธีวิทยาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวาง

วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ อันประกอบดวย การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเปนสาขาหนึ่งของ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการศึกษาปญหาอยางกวางๆ เพื่อสํารวจหาขอมูลเกี่ยวกับ

สภาพความเปนจริงหรือลักษณะทั่วๆ ไปของสิ่งที่วิจัย โดยมีจุดประสงคเพื่อใหทราบปญหาอันจะเปน

แนวทางสําหรับแกปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคต ในงานวิจัยนี้มุงคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับบริบทของ

การจดัสวสัดิการในระดับจังหวดั ในปจจบุนัวามพีฒันาการหรอืสภาพความเปนจรงิอยางไร เปนการแสวงหา

คําตอบ หรือการสรางองคความรูดวยการใชหนังสือ (Text) และเอกสาร (Document) ทั้งที่เปนส่ิงพิมพ และ 

อิเล็กทรอนิกส แลวนําเสนอผลการศึกษาในเชิงวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล (Scott, 2006) การวิเคราะห

ขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการกําหนดหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบ ใหเกิด

ความเขาใจในความหมายและความสัมพันธของขอมูล ในบริบทของการจัดสวัสดิการในระดับจังหวัด และ

เชือ่มโยงความเปนเหตุเปนผลของขอมลู มาระบหุวัเร่ืองเพ่ือใหสามารถสรุปผลไดตรงตามวตัถปุระสงคของ

การวิจัยในรูปของรายงานเชิงพรรณนา และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูทรงคุณวุฒิในระดับตําบล พื้นที่
เปาหมายในการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการคัดเลือกตําบลโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Random 

Sampling) ไดตําบลเปาหมาย 3 ตําบล ไดแก ตําบลดอนดั่ง ตําบลดอนดู และตําบลหนองเม็ก อําเภอ
หนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน เปนพืน้ท่ีทีย่งัไมเคยมีการดําเนนิงานเก่ียวกบัการพัฒนาสวัสดกิารทางเลือก
มากอน สําหรับประชากรกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูนําระดับตําบล/หมูบาน ตําบลละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 

90 คน เพื่อเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จุดละ 30 คน ใชวิธกีารเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Random Sampling) จากผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีความรู ความคิด ประสบการณ และ

มีภาวะผูนํา สามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เปนตัวแทนของชุมชน ในแตละตําบล

สาํหรับวิธวีทิยาเชิงปริมาณ โดยผานกระบวนการเก็บขอมลูดวยแบบสัมภาษณ ในบทความน้ี เปนการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เก่ียวกับบริบทของสวัสดิการระดับ

จงัหวดั และจากการประชุมเชิงปฏบิตักิารผูทรงคณุวฒุใินระดบัทองถ่ิน เพือ่สรางฉากทัศนรวมกนั (Scenarios 

Building Workshop) และนาํเสนอแนวทางในการจดัสวสัดกิารทางเลอืกของจงัหวดัขอนแกน โดยลาํดบั ดงันี้
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บริบทของสวัสดิการระดับจังหวัด

จงัหวดัขอนแกน ตัง้อยูบรเิวณจดุศนูยกลางของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ทาํใหกลายเปนศนูยกลาง

ของการบริหารระบบราชการ มีหนวยงานราชการสวนกลางและรัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) รวมกวา 484 หนวยงาน/องคกร เปนศนูยกลางทางดานการแพทย ศนูยกลางทางดานการศกึษาของ

ภูมิภาค (สํานักงานจังหวัดขอนแกน, 2556) และในดานที่เก่ียวกับตลาด เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 

นับตั้งแตในป พ.ศ. 2476-2519 เปนตนมา การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ทําใหจังหวัดขอนแกน

กลายเปนศูนยกลางของการคาขาว และตอมาการขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึน ทําใหมีการขยายพื้นที่

ทําการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงบัวพันธ พรหมพักพิง และคณะ (2555) พบวา ในยุคของการกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาคและการพัฒนาอุตสาหกรรม ขอนแกนไดรับการจัดวางใหเปน “เมืองหลวงของ

ภาคอสีาน” คอืเปน “ขัว้การเตบิโตในระดบัรอง” สงผลใหอตุสาหกรรมในจงัหวดัมกีารขยายตวัอยางตอเน่ือง 

และจากป 2536 จนถึงปจจุบัน จึงมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง การขยายตัวของการพัฒนาภูมิภาค

ลุมน้ําโขง ทําใหขอนแกนไดรับการจัดวางใหเปนศูนยกลางทางดานการคมนาคมและการขนถายสินคา

อยางไรก็ตาม ประชากรสวนใหญของขอนแกนยังคงอาศัยอยูในชุมชนชนบท และยังประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรเปนหลัก จากการพัฒนาท่ีผานมา สงผลใหครัวเรือนและชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายดาน 

ดานเศรษฐกิจ ครัวเรือนมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวกันภาวะหน้ีสินก็เพ่ิมมากข้ึน

เชนกัน มีการพึ่งพาตลาดมากขึ้น สมาชิกในครัวเรือนมีการอพยพแรงงาน เปนการปรับตัวของครัวเรือน

เพื่อใหสามารถดํารงชีพอยูไดโดยไมเดือดรอนมากนัก ในขณะที่ทางดานสังคม ครัวเรือนและชุมชนยังคงมี

ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ มีความเอ้ืออารีตอกัน มีการรวมกลุมทางสังคม

ในรูปแบบตางๆ และหลายกลุมไดนํามาสูการจัดสวัสดิการทางเลือกในเวลาตอมาจนกระทั่งปจจุบัน 

โดยภาพรวมชุมชนในจังหวัดขอนแกนยังไมสามารถพ่ึงตนเองได ยังตองพ่ึงพิงรัฐและตลาด ชุมชนยังถูก

เอารัดเอาเปรียบและปญหาความเหลื่อมล้ํายังคงดํารงอยู

ในสวนของรัฐและสวัสดิการ ถึงแมวารัฐบาลจะมีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในบางเรื่องที่ดูวา

จะครอบคลุมทั่วถึงประชากรทุกกลุม แตในขอเท็จจริงพบวา ยังคงมีชองวางของสวัสดิการรัฐที่เกิดขึ้น 
ทัง้ในเรือ่งการเขาถึงบรกิารหรอืไดรบับรกิารทีไ่มเทาเทยีมกนั คณุภาพของบรกิารทีไ่ดรบั และความเพยีงพอ

ของสวัสดิการ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสวัสดิการรัฐในดานสังคม ดานสุขภาพ ดานการศึกษา 
และดานอาชีพ รายไดและการทํางาน สําหรับสวัสดิการภายใตกลไกตลาด มีการประกอบการภาคอุตสาหกรรม/
การบริการที่หลากหลายมีอัตราการขยายตัวท่ีสูงขึ้นอยางตอเน่ือง และเพิ่มความสําคัญตอเศรษฐกิจของ

จังหวัดมากขึ้นเปนลําดับ มีการปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเกษตร มาเปนอุตสาหกรรม ทําใหมีการจาง

แรงงานในทองถ่ินสูงขึ้น ดังนั้น ประชากรในจังหวัดขอนแกนจึงทํามาหาเล้ียงชีพนอกภาคเกษตรมากข้ึน 

รายไดของประชากรสวนใหญมาจากนอกภาคเกษตรเปนหลกั ในขณะทีก่ารมงีานทาํของประชากรสวนใหญ 

เปนผูทํางานในสาขาเกษตรกรรม ชี้ใหเห็นวา ภาคเกษตรกรรมยังเปนแหลงจางงานหลัก และยังเปนอาชีพ
หลักของประชากรในจังหวัดขอนแกน ลักษณะของครัวเรือนดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Ian Gough 

(2004) ที่ไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของประเทศที่กําลังพัฒนา ที่เกี่ยวของกับระบอบสวัสดิการวา 

ในประเทศท่ีกําลังพัฒนา รูปแบบการผลิตมักจะเปนแบบผสม คือการผลิตแบบอุตสาหกรรมเกิดข้ึน 

ในขณะเดยีวกนัวถิกีารผลติแบบดัง้เดมิ หรอืแบบชาวนา กย็งัปรากฏอยู สวสัดกิารของประชากรเกดิจากการ 
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“ทํามาหาเล้ียงชีพ” (Livelihoods) โดยการอาศัยสินทรัพยทุนหลายๆ ดานประกอบกัน และใชยุทธวิธี

หลายอยาง มีการใชแรงงานหลายอยาง ไมไดทําหรือใชแรงงานอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว

ผลลัพธของสวัสดิการและความอยูดีมีสุข ในจังหวัดขอนแกน พบวา สวัสดิการของรัฐและตลาด

ยังไมครอบคลุม แมวาจะมีเรื่องสุขภาพ การศึกษา แตประชาชนยังทํางานในภาคเกษตร มีรายไดนอย 

มคีวามเสีย่งกับการผนัผวนของตลาด อยางเชน การมงีานทาํของประชากรในจงัหวดัขอนแกน ซึง่สวนใหญ

ทาํงานในภาคการเกษตร มรีายไดของครัวเรือนทีเ่กิดจากการทํางานในภาคเกษตรอยูในระดับต่าํ ประชากร

ที่อยูในวัยแรงงานจํานวนมากยังไมไดรับหรือไมสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐดานการประกันสังคมได 

ในสวนของสวัสดิการดานสุขภาพ พบวา ประชากรในวัยเด็กไดรบัการเล้ียงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน

ยงัไมครอบคลุมทัว่ถงึ นอกจากน้ันยงัมหีมูบานทีป่ระสบปญหาดานความปลอดภัยในการทํางาน การปองกนั

โรคติดตอ ดานการกีฬา และการปลอดจากยาเสพติด อีกเปนจํานวนมาก ขอจํากัดดานบุคลากรทาง

การแพทยไมเพยีงพอทําใหมปีญหาดานคุณภาพของการใหบรกิารท่ีไมเพยีงพอ/เหมาะสม สาํหรับสวัสดกิาร

ดานการศึกษา พบวา ประชากรในจังหวัดขอนแกนไดรับหรือสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐดานการศึกษา

ไดนอยลง บงช้ีวาหนวยงานดานการศึกษายังไมสามารถจัดสวัสดิการดานการศึกษาใหกลุมเปาหมายไดอยาง

ครอบคลุมและทั่วถึง จนทําใหอันดับการพัฒนาดานการศึกษาลดลงตามลําดับ (สํานักงานโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย, 2552)

สูอนาคต: แนวทางในการจัดสวัสดิการทางเลือก 

ปจจัยการขับเคลื่อนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

สาํหรบัปจจยัการขับเคล่ือนทีท่าํใหเกดิการเปล่ียนแปลงของระบบสวัสดิการในจังหวดัขอนแกน มอียู

หลายประการ ทั้งที่เปนปจจัยขับเคล่ือนทางตรง และทางออม นับตั้งแตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร นโยบายดานการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ในดานความรูและการรับรูของประชาชนตอระบบสวัสดิการ จากการประเมินบริบทของการจัดสวัสดิการ
ในจงัหวดัขอนแกน และการวเิคราะหความสามารถในการตอบสนองความจําเปนของครัวเรอืนของสวัสดกิาร

รฐัและสวสัดิการทางเลอืก พบวา ถงึแมวาจงัหวดัขอนแกนจะไดรบัการกาํหนดใหเปนศนูยกลางความเตบิโต
รอง ทําหนาที่กระจายความเจริญเติบโตไปสูพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งนโยบายเชนนี้ไดผลักดันใหอุตสาหกรรม
หลายอยางเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกนสูงกวาจังหวัดใกลเคียงอยางเห็นไดชัด แตในอีกดานหนึ่งผลของ

การพัฒนาดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ อยางเชน ปญหาความเหล่ือมลํ้าของรายไดของ

ประชาชน ระบบการผลิตขาดประสิทธิภาพ ขาดการบริหารจัดการปจจัยการผลิตท่ีดี และการบริหารจัดการนํ้า

เพื่อการเกษตรยังขาดประสิทธิภาพ ทางดานสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยูในระดับต่ํา แรงงาน

ขาดทักษะฝมอื มกีารเคล่ือนยายแรงงาน มปีจจยัทีส่งผลกระทบตอสขุภาพอนามัยของประชาชนหลากหลาย
มากขึ้น ดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติฯ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากการใชปุยเคมี

ในภาคการเกษตร ความคุมคาของการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติยงัอยูในระดับต่าํ ดานความมัน่คง

ปลอดภัย ยังมีปญหาอาชญากรรม และยาเสพติดในพื้นที่ ปญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปญหาอุทกภัย

และภัยแลง จากสถานการณและผลกระทบที่เกิดขึ้นขางตน จึงพบวามีปจจัยขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 5 ประการ 

ดังนี้
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ประการแรก นโยบายดานการเกษตรและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย นโยบายสงเสริมการเกษตร 

นโยบายสงเสรมิการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม การสงเสรมิการเกษตรแบบพนัธสญัญา และการสงเสรมิ

พืชเศรษฐกิจชนิดใหม นโยบายเหลานี้เปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบสวัสดิการของครัวเรือนและชุมชนในจังหวัดขอนแกน

ประการตอมา ปจจัยดานสังคม ประกอบไปดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งอยูในระดับต่ํา สงผล

ตอการเขาถึงสวัสดิการดานอาชีพ รายได และการทํางาน แรงงานขาดทักษะฝมือ มีการเคล่ือนยายแรงงาน 

และมปีจจยัทีส่งผลกระทบตอสขุภาพอนามัยของประชาชนอยางหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ียงัมปีญหา

อาชญากรรม และยาเสพติดในพื้นที่

ประการทีส่าม ดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ 

น้ํา ปา จากการใชปุยเคมีในภาคการเกษตร การปลอยนํ้าเสียจากภาคอุตสาหกรรม ความคุมคาของการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติยังอยูในระดับต่ํา ปญหาภัยธรรมชาติโดยเฉพาะปญหาอุทกภัยและ

ภัยแลง

ประการที่สี่ การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปถึงการใชที่ดินเพ่ือการเกษตร 

เพราะการใชทีด่นิเพือ่การเกษตรในจงัหวดัขอนแกนเปนการใชทีด่นิของเกษตรกรรายยอย การทีเ่กษตรกรมี

ทีด่นิขนาดเลก็จงึจาํเปนตองเพ่ิมความเขมขนและปจจยันาํเขาเพือ่ใหไดผลผลติทีเ่พยีงพอ แตโดยทัว่ไปแลว

ผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอที่จะตอบสนองตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นในปจจุบันได ครัวเรือนจึงตอง

พึง่แหลงรายไดนอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ นอกจากน้ียงัสงผลถึงการแขงขันในการผลิตเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว 

และการแขงขันแยงชิงการเขาถึงทรัพยากรดวย

ประการสุดทาย ทัศนคติของคนในครัวเรือนที่มีตอเรื่องสวัสดิการและการเปลี่ยนแปลงของระบบ

สวัสดิการ มีการเปลี่ยนแปลงและการรับรูเกี่ยวกับสวัสดิการที่เกิดข้ึนจากหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวัสดิการชุมชน นอกจากน้ีทัศนคติของหนวยงานรัฐ ท้ังหนวยงาน

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เริ่มมองเห็นความสําคัญ และศักยภาพของครัวเรือนและชุมชน 

ในการจัดสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น

แนวโนมที่สําคัญ 
จากการระดมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เขารวมในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับตําบล 

ทั้ง 3 เวที พบวา แนวโนมสําคัญท่ีนาจะเกิดข้ึนในจังหวัดขอนแกน มีดังน้ี 1) ภาวะหนี้สินของครัวเรือน

ที่เพิ่มมากข้ึนกอใหเกิดปญหาอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน ยาเสพติด อาชญากรรม การแยงชิงทรัพยากร เปนตน 
2) ปญหาการจัดการขยะ และของเหลือจากกระบวนการผลิตที่เพิ่มจํานวนมากข้ึน 3) สถานการณทางดาน

สังคม วิถีการดําเนินชีวิต การทํางาน การบริโภคแบบเมืองขยายเขามาสูครัวเรือนและชุมชนชนบทเพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหระบบความสัมพันธ/ความผูกพันของคนในครัวเรือนลดลง 4) ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
เชน อุทกภัย ภัยแลงมีมากขึ้นและมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 5) ความขัดแยงของชุมชนชนบท อันเน่ืองมาจาก

สภาพความขดัแยงทางการเมอืงในระดบัชาตมิมีากข้ึน 6) มกีารใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลเพิม่มากขึน้ ทาํให

โรคภัยและอุบัติเหตุจากการทํางานมากข้ึน 7) มีการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารเปนพืชพลังงาน

เพิ่มมากขึ้น เชน ออย มันสําปะหลัง เปนตน 8) ปญหาสภาพแวดลอมมีความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน 

น้ํา ปา มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะพื้นที่ชุมน้ํา และปาไมมากขึ้น 9) ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนชนบท
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มีการนําความรูมาปรับใชในกระบวนการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 10) พื้นที่ทําการเกษตรลดลงในขณะท่ี

ความตองการวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน ทําใหขาดความตระหนักถึงผลกระทบของการใชสารเคมี

ทางการเกษตร 11) การอพยพแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขาสูการทาํงานนอกภาคการเกษตรเพิม่มากขึน้ 

และ 12) มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินจากครัวเรือนเกษตรกร ไปสูนายทุนและคนเมืองมากข้ึน

แนวโนมที่สําคัญขางตน เมื่อนํามาพิจารณาถึงความไมแนนอนอันเปนผลมาจากความสลับซับซอน

ของสถานการณทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่จะสงผลใหแนวโนมดงักลาวมคีวามผนัแปรไปไดอยางมาก เมือ่พจิารณา

ถงึความไมแนนอนทีส่าํคญัจงึอาจแตกตางกนัตามความคดิเหน็ของผูเขารวมเวทกีารประชุมเชงิปฏบิตักิารฯ 

ในแตละพื้นที่ 2 ประการ ไดแก ประการแรก เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวม 3 ตําบล เห็นวา ความ

ไมแนนอนท่ีสําคัญ คือ การเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และสภาพแวดลอมในจังหวัดขอนแกน โดยมองวา 

แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากร และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลใหวิถีการดําเนินชีวิต 

การทาํงานการบรโิภคแบบเมอืงขยายเขาสูครัวเรือนและชมุชนชนบทเพิม่มากขึน้ สงผลใหระบบความสมัพนัธ

หรือความผูกพันของคนในครัวเรือนลดลง การชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนลดนอยลง วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชนแบบดั้งเดิมถูกลดความสําคัญ ครัวเรือนและชุมชนจะพึ่งพาภายนอกมากข้ึน และ

ประการทีส่อง เวทปีระชมุเชงิปฏบิตักิารในแตละตาํบล ผูทรงคณุวฒุทิีเ่ขารวมเวทรีะดมความคดิเหน็ในพืน้ท่ี

ตําบลดอนดั่งและตําบลหนองเม็ก มีความเห็นตรงกันถึงความไมแนนอนท่ีสําคัญ คือ การเปล่ียนแปลงของ

สภาพสงัคมและสภาพแวดลอม เนือ่งจากตําบลดอนด่ังและตาํบลหนองเม็กเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ

ดานผลผลติ และสมาชกิของครวัเรอืนมกีารเดนิทางไปทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรมทีอ่าํเภอพลอยางชดัเจน 

ในขณะที่ตําบลดอนดูเปนพื้นที่ที่มีสภาพแหงแลง การปลูกขาวไมคอยไดผล ครัวเรือนจํานวนมากหันมา

ปลูกพืชพลังงาน คือ ออยและมันสําปะหลัง จึงมองเรื่องความไมแนนอนที่สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลง

ที่สภาพแวดลอมเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของครัวเรือนและชุมชนเปนลําดับแรก

แนวทางในการจัดสวัสดิการทางเลือก

จากฉากทัศนและผลกระทบตอระบบสวัสดิการ ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลววา สภาพสังคมและ
ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยขับเคล่ือนและแนวโนมสําคัญ ดังน้ัน จากฉากทัศนดานสังคมและส่ิงแวดลอม 4 ฉากทัศน

ของจังหวัดขอนแกน ทําใหคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงของระบบสวัสดิการ ภายใตฉากทัศน 

4 ฉากทัศน สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปไดระหวาง “สภาพสังคมและส่ิงแวดลอม” ที่แตกตางกัน 
ในชวงป พ.ศ. 2535-2545 โดยการคาดการณตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของระบบสวัสดิการจะเกิดขึ้น

หลังจากป พ.ศ. 2555 ภายใตฉากทศัน 4 ฉากทัศนขางตน แนวทางในการจัดสวัสดิการทางเลือกในอนาคต
สามารถเปนไปได 4 แนวทาง ดังนี้

1. แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “สังคมอุดมสุข”

การจัดสวัสดิการยังคงตองเปนหนาที่ของรัฐ ซึ่งหมายถึง “รัฐสวัสดิการ” ในอนาคต จะตองเกิด 
กองทนุสวสัดกิารสงัคมทีร่ฐัจะเปนผูดแูลระบบการยงัชพีของประชากรทัง้หมดอยางครบวงจร มรีะบบประกนั

ชีวิตและสังคมท่ีครอบคลุมต้ังแตเกิดจนตาย มีการจัดสวัสดิการดานการศึกษาอยางท่ัวถึงบนพ้ืนฐาน

ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใหทองถิ่นกําหนดหลักสูตรเอง ระบบประกันสุขภาพที่เปนธรรมและทั่วถึงเปนจริง 

โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกิจกรรม ขอสรุปจากแนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะท่ี 

“สังคมอุดมสุข” ถือเปนความตองการของชุมชนท่ียังมองภาพของสวัสดิการวา ยังเปนหนาที่หลักของ
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ภาครัฐที่ตองเปนผูรับผิดชอบ หรือผูปฏิบัติการ (Action) โดยมีชุมชนเขามาเปนผูรวมปฏิบัติการมากข้ึน

กวาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั แตหากมองดขูอเทจ็จรงิทีเ่กิดขึน้จากการพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการเจรญิเตบิโต

ของเศรษฐกิจเปนดานหลัก ผานมากวา 50 ป ก็จะพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา

ยงัเกิดขึน้คอนขางนอย การพฒันาเศรษฐกจิเตบิโตอยางรวดเรว็ แตในดานอืน่ๆ ไดรบัผลกระทบในลกัษณะ

ท่ีไมพึงประสงคจํานวนมากมาย เชน ปญหาทางสังคม ส่ิงแวดลอมดานสุขภาพ เปนตน การพัฒนาท่ีผานมา

สวนมากเปนการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติมาจากสวนกลาง ในลักษณะ (Top-down) ดังน้ัน 

ประเด็นนี้ ก็จะมีผลตอระบบความคิดของผูเขารวมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับตําบล ทั้ง 3 เวที 

ซึ่งภายใตฉากทัศน “สังคมอุดมสุข” การตีความของสวัสดิการก็ยังอยูที่ระดับกิจกรรม หรือการกระทํา

โดยมองวา สวัสดิการเปนงานที่มุงชวยเหลือประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการกินดีอยูดี ทั้งในยามปกติ

และในยามทีป่ระสบปญหา (บวัพนัธ พรหมพกัพงิ, 2554) และประเดน็ทีภ่าครฐัจะเปนผูรบัผดิชอบในลกัษณะ

ของรัฐสวัสดิการน้ัน ผูวิจัยมองวาเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นไดยากมาก เหมือนดังที่ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2549) 

กลาววาสัดสวนรายไดที่จัดเก็บภาษีกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย ในชวงที่ผานมา

ระหวางป 2536-2550 รฐัจดัเก็บภาษีไดเพยีงประมาณรอยละ 15-18 ของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 

ซึ่งนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีการจัดสวัสดิการท่ีเขมแข็งทางทวีปยุโรป และกลุมประเทศ

สแกนดิเนเวยี ดังน้ัน การทํารัฐไทยใหเปน “รัฐสวัสดิการ”(Welfare State) เปนเร่ืองที่เปนไปไมได แตรัฐไทย

ก็ยังคงมีหนาท่ีตองจัดสวัสดิการสาธารณะใหกับประชาชนท่ีเรียกวา สวัสดิการโดยรัฐ (State Welfare) 

ซึ่งณรงค เสนอวา ทุกฝายจะตองรวมกันสรางสรรคใหสังคมไทยเปนสังคมสวัสดิการ ที่มีสวัสดิการหลาย

รูปแบบ จัดการโดยหลายสถาบัน โดยแตละรูปแบบและแตละสถาบัน มีความเปนอิสระตอกัน

ดังนั้น แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “สังคมอุดมสุข” ในอนาคตจึงเปนเรื่อง

ที่เปนไปไดยาก เน่ืองจากขอจํากัดท่ีผูวิจัยไดกลาวถึงในขางตนแลว อีกทั้งในมิติของชุมชนเองก็ยังไมเห็น

บทบาทที่ชัดเจนวาจะเปนผูปฏิบัติการ (Action) อยางไร หรือปฏิบัติการไดมากนอยเพียงใดบนฐานของ

การจัดสวัสดิการทางเลือกของชุมชนท่ียืนอยูบน 3 ฐาน คือ สวัสดิการบนฐานวัฒนธรรม สวัสดิการบนฐาน

ทรัพยากร และสวัสดิการบนฐานงานพัฒนา และอีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญตามที่ Ian Gough (2004) ไดชี้

ใหเหน็ลักษณะเฉพาะของประเทศกําลงัพฒันาทีเ่กีย่วของกบัระบอบสวสัดกิารวา รปูแบบการผลติทีเ่รียกวา 

วถิกีารผลิตแบบทุนนิยมในประเทศกําลงัพัฒนายังไมไดสถาปนาข้ึนมาอยางเต็มรูปแบบ การผลิตมกัจะเปน

แบบผสม คือ มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้น แตในขณะเดียวกัน วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม หรือแบบ
ชาวนา ก็ยังปรากฏอยู ซึ่งวิถีการผลิตหลายแบบดํารงอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธและไมอาจทํานายไดวา

วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมหรือแบบชาวนาจะหมดไปเมื่อใด “รัฐสวัสดิการ” ภายใตสังคมอุดมสุข จึงเปนเร่ืองท่ี

เปนไปไดยาก

2. แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “รวยอยูในสิ่งแวดลอมที่ลมสลาย”
ผูรวมเวทีมองวา การตามแนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “รวยอยูในสิ่งแวดลอม

ทีล่มสลาย” ชมุชนจะเนนหนกัทีก่ารพึง่ตนเองมากขึน้ดวยการใชภาคอีงคกรปกครองสวนทองถิน่ใหเขามามี

บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและจัดสวัสดิการในการดูแลเด็ก คนชราและผูดอยโอกาสในชุมชน 

รวมทั้งสรางสวัสดิการรวมกลุมอันเปนการสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชนนําไปสู

การสรางรูปแบบ “การบริหารจัดการกลุมดานสังคมและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม” ขอสรุปจากแนวทาง
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การจดัสวสัดกิารทางเลอืก ภายใตสภาวะดงักลาวนี ้มองวาจากทศิทางการกระจายอาํนาจทีเ่ปนอยูในปจจบุนั 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในดานการจัดสวัสดิการนาจะสามารถทําไดมากขึ้น 

ครอบคลุมกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น แตที่ผานมาปญหาสําคัญของการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นก็คือ 

ฐานคิดที่ยังรักษารูปแบบเดิม รูปแบบการจัดแบบบนลงลาง ที่เนนการควบคุมและกํากับการใชจาย

งบประมาณไวที่สวนกลาง การอุดหนุนงบประมาณให อปท. ดําเนินกิจกรรมตามที่รัฐบาลเปนผูกําหนด

วัตถุประสงคในการใชจายไวเรียบรอยแลว โดยปรับเปล่ียนความสัมพันธทางอํานาจเพียงเล็กนอยระหวาง

อํานาจรัฐสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน ซึ่งจะนําไปสูการแบงอํานาจมากกวาการกระจายอํานาจ 

(คณะทํางานการกระจายรายได สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) ดังน้ัน ในแตละ

ปงบอดุหนนุมากกวาครึง่หนึง่ทีร่ฐัจดัสรรให อปท. ไดกาํหนดวัตถุประสงคไวอยางชดัเจนแลว เชน งบอดุหนนุ

ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานส่ิงแวดลอม เบ้ียยังชีพคนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส เปนตน 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2556)

แนวทางการจดัสวสัดกิารทางเลอืกขางตนนี ้ชีใ้หเหน็วา เรายงัตดิยดึอยูกบัการจดัสวสัดกิารกระแส

หลัก ขาดมติขิองการมองศกัยภาพของชมุชนทีจ่ะเขามามสีวนรวมในกระบวนการจดัสวสัดกิารทีช่ดัเจน หรอื

มองในมุมกลับก็คือ ชุมชนยังคงเปนฝายที่ถูกกระทํา หรือถูกทําใหออนแอลง มิติการมองดานสวัสดิการ

ยงัคงตดิกบัดักอยูทีค่วามยากจน และความขาดแคลน ทัง้ๆ ทีโ่ดยทัว่ไปแลวในชมุชนชนบทเองยงัมทีรัพยากร

ที่สมาชิกของชุมชน เปนเจาของและใชประโยชนรวมกัน เชน ปาไม ที่ทําเลเล้ียงสัตว หวยหนองคลองบึง 

แมน้ํา เปนตน ซึ่งการใชประโยชนจากทรัพยากรของคนในชุมชน ทําใหเกิดวิวัฒนาการของกฎ กติกา เพื่อ

ควบคุมการใชประโยชนรวมกัน ดังนั้น สวัสดิการทางเลือกท่ีอยูบนฐานทรัพยากร ในท่ีนี้จึงไมไดหมายถึง

ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอยางเดียว แตหมายความรวมถึง ระบอบกรรมสิทธ์ิของชุมชนดวย (บัวพันธ 

พรหมพักพิง, 2554) ดังน้ัน แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือก ภายใตสภาวะท่ี “รวยอยูในส่ิงแวดลอม

ท่ีลมสลาย” จึงมิไดหมายความวาสิ่งแวดลอมคือทรัพยากรธรรมชาติเพียงอยางเดียว และจากขอจํากัดของ 

อปท. เกีย่วกบังบประมาณ และความสมัพนัธเชงิอาํนาจ กบัรฐัสวนกลางและสวนภมูภิาค การจดัสวสัดกิาร

ทางเลือกตามแนวทางนี้ จึงยังไมสอดคลองกับสถานการณและความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “จนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี”
การจัดสวัสดิการในสภาวะท่ี “จนอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี” จะเปนไปในลักษณะการแลกเปล่ียน

ประสบการณ ที่เนนการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ดวยการจัดสวัสดิการดานการศึกษา พัฒนาระบบการสื่อสาร

ใหทันสมัย คุณภาพการศึกษาท่ัวถึง ขณะเดียวกันตองเสริมสรางคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา จัดเวทีการเรียนรูชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ สังคม วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร สงเสริมการลงทนุ สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคา OTOP ผลิตสินคาเพื่อสราง

รายไดใหเกิดข้ึนในครัวเรือน สงเสริมการรวมกลุมทางสังคม สรางระบบอาสาสมัครเพ่ือนชวยเพ่ือน การชวยเหลือ
คนตกงาน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมกลุมออมทรัพย สวสัดกิารฌาปนกิจ และจัดสวัสดกิาร

ดานโครงสรางพ้ืนฐานโดยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบมากข้ึน ดวยการลดการกอสราง

สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา ประปา เปนตน สําหรับแนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือก ภายใตสภาวะ

ดงักลาวน้ี ชมุชนเร่ิมมองมาท่ีศกัยภาพของตนเองมากข้ึน คดิถงึการพ่ึงตนเองไดหลากหลายเพ่ิมขึน้ ทัง้ดาน

การศกึษา การเรยีนรูจากภายใน (รากเหงา) การสงเสรมิ/ตอยอดดานอาชพี เพือ่สรางรายไดใหกบัครวัเรือน 
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การรวมกลุมทางสังคมในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเชื่อมโยงภารกิจ ความ

รับผิดชอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มากข้ึน จึงสามารถกลาวไดวา แนวทางการจัดสวัสดิการ

ทางเลือกดังกลาว มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานเปนอยางมาก สอดคลอง

กบัแนวคดิของฉตัรทพิย นาถสภุา (2534) ทีอ่ธิบายวา ครวัเรอืนในชมุชนชนบทอสีานดัง้เดิมยดึถอืธรรมเนยีม

ประเพณีปฏิบัติ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากความเชื่อ ตอมาไดกลายเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตของแตละ

ครอบครัวจนกลายเปนวัฒนธรรมชุมชน จนถือไดวาเปนทุนทางสังคม และแปลงมาสูการจัดสวัสดิการ

ทางเลือกบนฐานวัฒนธรรมในเวลาตอมาจวบจนปจจุบัน แบบแผนการดําเนินชีวิตผานระบบชุมชนนี้ 

เกิดขึ้นโดยอาศัยชุดของความคิด ความเชื่อของแตละกลุมครอบครัว กลายเปนวัฒนธรรมชุมชนที่เปน

สวนหน่ึงของระบบชุมชน

ในทางแนวคิดที่เกี่ยวกับระบอบสวัสดิการ ที่เราเรียกวา ระบอบความมั่นคงอยางไมเปนทางการ 

(Informal Security Regimes) นั้นมีขอวิจารณวา หากการจัดสวัสดิการทางเลือกตามแนวทาง “จนอยูใน

สิ่งแวดลอมท่ีดี” นี้ เกิดขึ้นจริงในอนาคต และมีความเขมแข็ง ในบริบทที่ตลาดของประเทศท่ีกําลังพัฒนา

ซ่ึงยังไมสมบูรณ รัฐมีการคอรรัปชันอยางกวางขวาง และมีวัฒนธรรมแบบอุปถัมภ คนจนในประเทศเหลาน้ี 

ประสบปญหาในเร่ืองความม่ันคง ปญหาการเขาถึงสินคาและบริการตางๆ ท่ีมีอยูในสังคม ดังน้ันคนจนเหลาน้ี 

จึงอยูในสภาพท่ีถูกบังคับใหตองหันไปหา “ทุนทางสังคม” ที่มีอยู อยางเชนเครือขายอุปถัมภ ที่สามารถ

ใหความชวยเหลือแกคนจนเหลาน้ี ประเด็นสําคัญก็คือ เครือขายอุปถัมภหรือทุนทางสังคมเหลาน้ี จะสนองตอบ

ความตองการในระยะสั้น ในขณะท่ีจะสรางหรือเพ่ิมความเสี่ยงใหแกคนจน อยางเชน ตกอยูในเครือขาย

อุปถัมภและมีภาระผูกพันตอเนื่อง ไมสามารถหลุดออกมาได สภาพเชนนี้ Wood (2000, 2003) เรียกวา 

“การผนวกเขาในดานกลับ” (Adverse Incorporation) การท่ีเรามีสวัสดิการทางเลือกตามแนวทางน้ี อาจจะ

สรางความมั่นคงในขณะนั้น แตสวัสดิการทางเลือกดังกลาว ในอีกดานหน่ึงกลับจะไปลดแรงกดดันไมใหรัฐ

ปรับระบบสวัสดิการ เพราะมีชุมชนทําหนาท่ีอยูแลว ทําใหปญหาคอรรัปชันจึงยังคงมีและขยายตอไป 

ซึ่งระบอบความม่ันคงอยางไมเปนทางการเหลานี้ จึงเปนการเล่ือนเอาปญหาความไมมั่นคง ออกไปไวใน

อนาคต 
อยางไรก็ตาม ผูเขียนมองวา แนวทางการจัดสวัสดิการแบบนี้ จะสามารถเปนทางเลือกและสราง

ความเขมแข็งใหกับครัวเรือนและชุมชน มากกวาแนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “สังคม
อดุมสุข” และการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะท่ี “รวยอยูในส่ิงแวดลอมท่ีลมสลาย” ทีผ่านมา และมีความ

สอดคลองกับสถานการณที่เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากท่ีสุด สวนแนวทางการปองกันและแกไข

เพื่อไมใหเกิดหรือนําไปสูสภาพที่เรียกวา การผนวกเขาในดานกลับ นั้น องคกรทางสังคมและเครือขาย

อุปถัมภ จะตองสรางกลไกขึ้นมาเพื่อเชื่อมประสานกิจกรรม หรือสวัสดิการท่ีดําเนินอยู ภายใตฐานการจัด

สวัสดิการชุมชนทั้ง 3 ฐาน ไดแก สวัสดกิารที่อยูบนฐานวัฒนธรรม สวัสดิการท่ีอยูบนฐานทรัพยากร และ

สวัสดิการท่ีอยูบนฐานงานพัฒนา กับหนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของของภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) โดยวางบทบาทและภารกิจความรับผิดชอบ ของแตละภาคสวน คือ ภาครัฐ อปท. และภาคชุมชน

อยางชัดเจนและสอดคลองกันเพือ่ลดความซํ้าซอนในการปฏิบตั ิโดยเนนการกระตุนศกัยภาพของครัวเรือน 

ใหมีสวนรวมในการเปนผูสรางสวัสดิการทางเลือกภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู กับทุกภาคสวนอยางสมดุลและ

เทาเทียมกัน
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4. แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะที่ “จนอยูในสิ่งแวดลอมที่ลมสลาย”

การจัดสวัสดิการทางเลือกในสภาวะท่ี “จนอยูในส่ิงแวดลอมท่ีลมสลาย” จะเปนไปในลักษณะ

ที่มุงเนนสวัสดิการดานการอนุรักษการฟนฟูประเพณีทองถ่ิน สรางความตระหนักในคุณคาของส่ิงแวดลอม 

ดิน น้ํา ปาไม การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนเอกลักษณของชุมชน สรางการมีสวนรวม

ของชุมชนใหมากข้ึน สวัสดิการดานสุขภาพเนนการพ่ึงตนเองตาม “แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ในการสรางภูมิคุมกัน การสรางสุขภาพ ลดการซอมสุขภาพลง มีกองทุนดูแลสุขภาพในชุมชนดูแลตั้งแตเกิด

จนตาย สวัสดิการดานการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของชุมชน สวัสดิการดานการพักชําระหน้ีการจัดหา

แหลง ทุนดอกเบ้ียต่ํา สงเสริมการรวมกลุมออมทรัพย การรวมกลุมประกอบอาชีพ การจัดสวัสดิการ

ดานสุขภาพใหครอบคลุมที่ครอบคลุมทั่วถึง

สาํหรบัแนวทางการจัดสวสัดิการทางเลือกตามแนวทางน้ี ผูวจิยัมองวา สถานการณเชนนีม้โีอกาส

ทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศไทยคอนขางนอย แตถาหากเกดิสภาวะดงักลาวขึน้ในอนาคต แนวทางการจดัสวสัดกิาร

ทางเลือกท่ีจะเกิดข้ึน จะเปนไปในลักษณะของการพ่ึงตนเองในระดับการทํามาหาเล้ียงชีพใหสามารถอยูรอดได

ในสภาสังคมและสิ่งแวดลอมเชนนี้ การเนนสวัสดิการดานการอนุรักษฟนฟูประเพณีทองถิ่น สรางความ

ตระหนกัในคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ดนิ น้าํ ปาไม จะเกดิข้ึนคอนขางชาและไมมพีลงั
ทางสงัคมในการขบัเคลือ่นทีม่ากพอ เนือ่งจากขาดกลไกท่ีจะเชือ่มประสานทีช่ดัเจน ซึง่สอดคลองกับแนวคดิ

ของ Ian Gough (2004) เกี่ยวกับระบอบความไมมั่นคง (Insecurity Regime) ซึ่งเปนความไมมั่นคงของ

ประชากร เชน ความเส่ียงตอความยากจน ความอดอยาก โรคภัยไขเจ็บ การขาดหลักประกันในการดําเนินชีวิต

ที่เหมาะสม ความเสี่ยงตอการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เปนตน ซึ่งระบอบความไมมั่นคงของประชากร 

อันเนื่องมาจากการท่ีสถาบันหลักไมอาจจะทําหนาที่รับผิดชอบตามที่คาดหมายไดนี้ บัวพันธ พรหมพักพิง 

(2554) กลาววา สภาวะเชนน้ีจะทําใหเกิดสภาพท่ีเรียกวา รัฐลมเหลว และความไมมั่นคงที่เก่ียวของกับ

การทําหนาท่ีของตลาด ซึ่งเราไมอาจจะทํานาย หรือควบคุมสถานการณที่เก่ียวของกับสวัสดิการหรือ

ความอยูดีมีสุขของมนุษยได จึงถือวาเปนระบอบที่เปนปญหาตอความอยูดีมีสุขของชาติมากที่สุด

กลาวโดยสรุป หากเราคาดการณแนวโนมการเปล่ียนแปลงของระบบสวัสดิการตามแบบแผน

ในอดีต ตั้งแตป พ.ศ. 2535-2555 ที่มีความเปนไปไดวาแนวโนมการเปล่ียนแปลงระบบสวัสดิการทางเลือก

ในอีก 20 ปขางหนาคือ พ.ศ. 2575 แนวทางการจัดสวัสดิการทางเลือกที่นาจะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแกน 
ผูวิจัยวิเคราะหวาจะมีแนวโนมที่เปนไปตามฉากทัศนที่ 3 คือในสภาวะที่ “จนอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี” 
ซึ่งในฉากทัศนนี้ไดชี้ใหเราเห็นวาแนวโนมการจัดสวัสดิการทางเลือกในจังหวัดขอนแกน ในอนาคตจะเปน

การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Mixed Welfare) ที่จะสามารถเช่ือมผสานภาคสวนตางๆ ทั้งที่เปนทางการ 

(Formal Sector) และไมเปนทางการ (Informal Sector) มาจดัระบบสวสัดกิารรวมกนั โดยยดึเอาปญหา และ

ความตองการของประชาชนเปนตัวตั้ง ยึดการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนเขามาเปนหุนสวน

การพัฒนารวมกับภาคสวนตางๆ ในสังคมอยางสมดุล
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บทสรุป

แนวทางการจดัสวสัดกิารทางเลอืกในอนาคตทีม่คีวามเปนไปไดของจงัหวดัขอนแกน การจดัสวสัดิการ

ทางเลือกจะวางอยูบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม โดยจะเปนไปในลักษณะของการแลกเปล่ียนประสบการณของ

ครัวเรือนและชุมชนท่ีวางอยูบนฐานวัฒนธรรมของชุมชน มีการจัดเวทีการเรียนรูชุมชน เพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณดานสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตรของชุมชนท่ีเนนการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน สวัสดิการ

ทางเลือกบนฐานทรัพยากร ครัวเรือนและชุมชนมีการสรางกระแสดานการอนุรักษทรัพยากร ดิน น้ํา ปาไม 

มีการจัดตั้งองคกรอาสาสมัครดานสิ่งแวดลอม กําหนดกฎ ระเบียบของชุมชนในการใชและเขาถึงทรัพยากร

อยางชัดเจน มีการสรางเครือขายทางสังคมและส่ิงแวดลอมเพื่อเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐและองคกร

เอกชนเพิ่มมากขึ้น สําหรับสวัสดิการทางเลือกบนฐานการพัฒนา การจัดสวัสดิการดานการศึกษา จะมีการ

พัฒนาระบบการสื่อสาร ใหทันสมัย คุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นจะตองมีความทั่วถึง ขณะเดียวกันตอง

เสริมสรางคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา สงเสริมการลงทุน 

สงเสริมกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคา OTOP ผลิตสินคาเพ่ือสรางรายไดใหเกิดขึ้นในครัวเรือน 

สงเสริมการรวมกลุมทางสังคม สรางระบบอาสาสมัครเพ่ือนชวยเพ่ือน การชวยเหลือคนตกงาน การชวยเหลือ

ผูดอยโอกาสในชุมชน สงเสรมิกลุมออมทรัพย สวสัดิการฌาปนกิจ และจัดสวสัดิการดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โดยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่รบัผดิชอบมากข้ึน ดวยการลดการกอสรางสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา 

ประปา เปนตน

แนวโนมการจัดสวสัดิการทางเลือกของจังหวัดขอนแกนในอนาคต จะเปนการจัดสวสัดกิารแบบผสม 

(Mixed Welfare) ทีส่ามารถเช่ือมผสานภาคสวนตางๆ ทัง้ทีเ่ปนทางการ และไมเปนทางการ มาจัดสวัสดกิาร

รวมกัน โดยยึดเอาปญหา และความตองการของประชาชนเปนตัวตั้ง ยึดการมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาชนเขามาเปนหุนสวนการพัฒนารวมกับภาคสวนตางๆ ในสังคมอยางสมดุล ทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของ

กับการจัดสวัสดิการทางเลือกจะตองมีความรับผิดชอบรวมกันโดยไมผลักภาระใหภาคสวนใดภาคสวนหน่ึง

เปนผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว

ขอเสนอแนะจากการวิจัย

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งน้ี เห็นวา ควรกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสวัสดิการทางเลือกใหมีความ
ชัดเจน โดยใชขอมูลครัวเรือนและชุมชนเปนฐาน ควรกําหนดนโยบายดานการพัฒนาสวัสดิการทางเลือก

ในชนบทอีสาน ใหเกิดการพัฒนาความสามารถของครัวเรือนและชุมชน สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมี

การนําแนวทางการพัฒนาสวสัดกิารทางเลือก ไปศกึษาครวัเรือนและชมุชน ในภาคอสีาน เพือ่ใหไดแนวทาง

ที่มีความเหมาะสมกับครัวเรือนและชุมชนในลักษณะแตกตางกัน และควรมีการศึกษาการพัฒนาสวัสดิการ

ทางเลอืกในภูมภิาคอืน่ๆ เปรยีบเทยีบปจจยัทีเ่หมอืนหรอืตางกนักบัครัวเรือนและชมุชนในภาคอีสาน และ

วางแผนพัฒนาสวัสดิการทางเลือกตอไป
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ความเปนเหตุเปนผลของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
จากหิ้งบูชาแผนดินสูจิตวิญญาณของทุนนิยม1

กฤษณะ ทองแกว

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

วิยุทธ จํารัสพันธุ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

บทคัดยอ 

ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยูภายใตขอจํากัดในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรมของไทย แตกป็ระสบความสาํเรจ็ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม การศกึษาครัง้นีจ้งึตัง้อยูบนฐาน

ความเชื่อที่วา ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ผานกระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผลตามความเช่ือ

ในลัทธิขงจื๊อนาจะทําใหประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบ

กรณีศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตามแนวทางการสัมภาษณ รวมกับการสังเกตการณ

แบบไมมีสวนรวม และการบันทึกประวัติชีวิต กับครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยูใน

ประเทศไทยจํานวน 32 ครอบครัว

กระบวนการหลอหลอมความคิดเชิงเหตุผลบนฐานความเชื่อรวมกันในลัทธิขงจื๊อ (ขยัน ประหยัด 

ซื่อสัตย อดทน) ของสมาชิกในครอบครัวไทยเชื้อสายเวียดนาม ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การฝกฝน

ใหเกดิความเปนเหตเุปนผล 2) ความคดิเชงินามธรรมและสามญัการ 3) การกระทาํอยางมรีะเบยีบวนิยั เปน

หัวใจสําคัญที่เชื่อมโยงใหสมาชิกในครอบครัวรวมกันผลิตซ้ําโครงสรางความสัมพันธ และชวยใหครอบครัว

ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามสามารถประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได คือ 1) ความเปน

ปจเจกบุคคลภายใตครอบครัว 2) การแบงงานกันทําภายใตครอบครัว 3) การแลกเปล่ียนสินคา และ 4) รายได

จากการเก็งกาํไร ความสัมพนัธของกระบวนการหลอหลอมกับความสําเร็จในระบบเศรษฐกจิของครอบครัว

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามสะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย ความหมาย คุณคา และการฝกหัดกระทําติดตอกัน
ยาวนานของสมาชิกครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่ยึดถือรวมกันอยางเหนียวแนนจนกลายเปน

ลักษณะเฉพาะของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีแตกตางจากครอบครัวอื่น

คําสําคัญ: ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม ความเปนเหตุเปนผล จิตวิญญาณทุนนิยม

1 This research article is a part of research titled “Social Mobility of the Viet Kieu Family in Thai Society” in 
Sociology, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen 
University
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บทนํา

จิตวิญญาณทุนนิยมของสังคมตะวันตกน้ันเติบโตมาจากคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต ที่มี

ปจเจกบุคคล (Individual) เปนผูเรียกรอง (Calling) ที่มีความเปนเหตุเปนผล (Rationality) การเก็งกําไร 

(Speculation) และการแลกเปลี่ยน (Exchange) เปนฐานของการเติบโตเปนสายธารความคิดเร่ืองทุนนิยม 

(Weber, 1958) จนกลายมาเปนจิตวิญญาณทุนนิยมในสังคมตกวันตก (Weber, 1968) แตอยางไรก็ตาม 

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมก็เขามาเติบโตในสังคมตะวันออก ภายใตรมเงาของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งลัทธิขงจ๊ือที่เปนพื้นฐานความเช่ือในการดํารงชีวิตของชาวเวียดนาม 

แตศาสนาและลัทธิเหลาน้ีมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การฝกฝนบําเพ็ญตบะ (Asceticism) ที่อยูบนฐานของ

ความเปนเหตุเปนผล (Rationality) ซึ่งเปนฐานคิดเดียวกันกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงถกเถียงวา “ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามที่ผานกระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปน

ผลตามความเชื่อในลัทธิขงจื๊อนาจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ไดเชนกัน”

ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม (Vietnamese Thais) ท่ีอพยพเขามาในสังคมไทยใน ค.ศ. 1946 อยูในสภาวะ

สงครามเย็นใน ค.ศ. 1945-1989 รัฐไทยไดควบคุมใหอยูภายใตผานหนวยงานตางๆ เชน กองการตางประเทศ 

ตํารวจ ทหาร กรมการปกครอง เปนตน (ธัญญาทิพย ศรีพนา และTrinh Dieu Thin, 2548) สงผลใหวิถีชีวิต

ของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามจําตองถูกจํากัดวิถีชีวิตภายในอําเภอและจังหวัดเทานั้น หามการเดินทาง

ออกนอกจังหวัด เวนแตจะทําหนังสือขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัด ซึ่งเงื่อนไขนี้นํามาสูการฝกฝน

ความอดออม อดทน จนเขมแข็งกลายมาเปนตบะในการดําเนินชีวิตตอมา และกลายมาเปนการกระทํา

ที่เปนธรรมชาติที่สังคมไทยยอมรับคือ ความขยัน ประหยัด และอดทน เพราะกวา 5 ทศวรรษท่ีถูกตีกรอบ

ความสัมพันธไวในระดับครอบครัวที่ความเปนปจเจกบุคคลเติบโตข้ึนมา ไดรับคําสั่งสอนจากลัทธิขงจ๊ือ

ผานห้ิงบูชาแผนดิน (Fatherland Shrine) โรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม รวมถึงสังคมไทยท่ีหลอหลอมใหมี

ความคิดที่เปนเหตุเปนผล จนนํามาสูรูปแบบเชิงนามธรรมที่กอรางระเบียบวินัยขึ้นมากํากับการกระทํา

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวได (กฤษณะ ทองแกว สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และวิยุทธ จํารัสพันธุ, 2557)
พลวัตการเปลี่ยนแปลงการกระทําทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามขางตน มีประเด็น

ที่นาสนใจท่ีสนับสนุนขอโตแยงขางตนคือ ครอบครัวท่ีอาศัยอยูภายใตขอจํากัดในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะขอจํากัดของโอกาสในการประกอบอาชีพ แตก็พบวาครัวเรือน
ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามเหลาน้ีกย็งัประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สามารถครอบครอง

ทรัพยสิน เปนเจาของกิจการรานคาได เชน รานอาหารเวียดนาม ตัวแทนจําหนายรถยนต รถจักรยานยนต 

เปนตน (ดาว ดาววัน, แหลม ทองดี และดิ้น ถิ่นงาม [ชื่อสมมติ], 2556) ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ทําใหผูวิจัย

เชื่อวา ครอบครัวนาจะมีกระบวนการหลอหลอมสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางจากบริบทสังคมอื่นท่ีทําให

ครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจทั้งๆ ที่เคยตกอยูในสภาวะของ
คนชายขอบในสังคมไทยมากอน ดังนั้นการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการหลอหลอมของ

ครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามกับความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของครอบครัวชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ เพราะการทําความเขาใจความสัมพันธทางสังคมดังกลาว

จะกอใหเกดิองคความรูใหมในการอธบิายการกระทาํทางสงัคมของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามไดถกูตองตาม

ความเปนจริงดวย
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วิธีวิทยา

บทความนี้ผูวิจัยไดนําการตีความ (Interpret) ตามแนวคิดของเวเบอรมาใชผสมผสานกับการวิจัย

เชิงคุณภาพ ดวยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี มีวิธีการเก็บขอมูลดวยการสังเกตการณ การบันทึกประวัติชีวิต

บุคคล การสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณกลุม จากผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนตัวแทนของครอบครัวชาวไทย

เชื้อสายเวียดนาม จํานวน 32 ครอบครัว เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดนําแนวคิด 

1. การฝกฝนใหเกิดความเปนเหตุเปนผล 2. นามธรรมและสามัญการ 3. การกระทําอยางมีระเบียบวินัย 

4. จติวญิญาณแบบทนุนยิมของเวเบอร มาตคีวามปรากฏการณกระบวนการเลือ่นชัน้ทางสงัคมของชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

กระบวนการเลื่อนชั้นทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธของกระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผลและความสําเร็จในระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผลเปนกระบวนการสําคัญที่ทําให
ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ครอบครัวชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามไดสรางกระบวนการบนพื้นฐานความเชื่อในหลักคําสอนของลัทธิขงจื๊อจากห้ิงบูชาที่วา 

“ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีคุณธรรม” ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 1. การฝกฝนใหเกิดความเปนเหตุเปนผล 

2. ความคิดเชิงนามธรรมและสามัญการ 3. การกระทําอยางมีระเบียบวินัย คําสอนจากหิ้งบูชาทําหนาที่

ในการประสานความคิด การกระทําของสมาชิกครอบครัวอยางมีเหตุผลกันและกันระหวางการปฏิบัติ 

ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย (Purpose) มีความหมาย (Meaning) มีคุณคา (Value) และการฝกหัดกระทํา

กระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผล

การฝกฝนใหเกิด
ความเปนเหตุเปนผล

ความเปนปจเจกบุคคล
ภายใตครอบครัว

ความคิดเชิงนามธรรม
และสามัญการ

การแบงงานกันทํา
ภายในครอบครัว

การกระทําอยางมี
ระเบียบวินัย

รายไดจากการเก็งกําไร

การแลกเปล่ียนสินคา

ความคิด

เชิงเหตุผล

ความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
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ติดตอกันยาวนาน (Habituation of Long Practice) ที่สมาชิกในครอบครัวไทยเช้ือสายเวียดนามมีรวมกัน

อยางเหนียวแนน กระบวนการบนพื้นฐานความเช่ือดังกลาว เปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหครอบครัวชาวไทย

เช้ือสายเวียดนามประสบความสําเร็จในระบบทุนนิยม คือ สมาชิกเปนปจเจกบุคคลภายใตครอบครัว 

การแบงงานกันทําภายในครอบครัว รายไดจากการเก็งกําไร และการแลกเปล่ียนสินคา ซึ่งรายละเอียดของ

ความสัมพนัธของท้ังสองสวนมีดงันี ้“ยดึม่ันโดยมีพืน้ฐานความคิดภายใตขัน้ตอนในการหลอหลอมใหสมาชิก

ในครอบครัวมีการกระทําในแตละกระบวนการนําไปสูการเกิดจิตวิญญาณแบบทุนนิยม” ซึ่งประกอบดวย 

1) ความเปนปจเจกบุคคลภายใตครอบครัว 2) การแบงงานกันทําภายใตครอบครัว 3) การเก็งกําไร และ 

4) การแลกเปลี่ยนสินคา ซึ่งบทความนี้แสดงใหเห็นฐานคิดของศาสนาและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ที่มีความเปนเหตุเปนผลรวมกัน ดังนี้ 

1. กระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผลของครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

1.1 การฝกฝนใหเกิดความเปนเหตุเปนผล

การฝกฝนใหเกิดความเปนเหตุเปนผลของครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม เปนขั้นตอน

แรกท่ีสมาชิกในครอบครัวจะไดรับการฝกฝน คือ การคิดคํานวณเชิงตัวเลข ซึ่งครอบครัวชาวไทยเชื้อสาย

เวียดนามไดสรางกระบวนการฝกฝนใหแกสมาชกิในครอบครวัใน 2 ลกัษณะ ไดแก การฝกฝนความเปนเหตุ

เปนผลจากครอบครัวตนเอง (Rationality of Family Vietnamese Thai) และการฝกฝนความเปนเหตุเปนผล

จากโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม ครอบครัวของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามถือเปนสถาบันทางสังคมท่ีมี

สมาชิกของครอบครัวที่มีความสัมพันธกับครอบครัวอยางแนบแนน และเปนพื้นที่ที่รัฐไทยมีอํานาจในการ

ควบคุมเบาบาง โดยเฉพาะเร่ืองความเชื่อการเคารพบูชาหิ้งบูชาแผนดิน หิ้งบูชาบรรพบุรุษ รูปเคารพของ

ทานประธานโฮจิมินห ที่เปรียบเสมือนเทพเจาที่ยังมีลมหายใจ (วิทยากร เชียงกูล, 2554) ชาวไทยเช้ือสาย

เวยีดนามบางสวนยอมรับวาประธานโฮจิมนิหคอื “พระท่ีปฏบิตัตินอยางเครงครัด” (เกมิ แวนดํา, ยี ่เบาบาง 

และรัตน รักชน [ชื่อสมมต]ิ, 2556) ความศรัทธาและตัวอยางเหลานี้นํามาสูการสอนและการปฏิบัติตนของ

ผูนาํครอบครวัเพือ่เปนตวัอยางทีด่ใีหกบัสมาชกิสบืตอมาอกีคาํรบหนึง่ แตอยางไรกต็าม ครอบครวัก็สัง่สอน
สมาชกิตามคาํสอนจากห้ิงบชูาแผนดนิ (Ban tho to quoc) เปนสวนใหญ เพราะวามสีาระคอนขางครอบคลุม

ในทุกเรื่อง ทั้งประเทศเวียดนาม สังคมไทย และครอบครัว (กฤษณะ ทองแกว สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และ

วยิทุธ จาํรสัพนัธุ, 2557) คาํสอนจากหิง้บชูาเขามาทาํหนาทีใ่นการประสานความคดิ การกระทาํของสมาชกิ
ครอบครัวอยางมีเหตุผลกันและกันระหวางการปฏิบัติและการยึดหลักคําสอนของครอบครัวตามมาน้ันเอง 

ตวัอยางเชน การมีคาํสัง่มาจากพรรคคอมมิวนิสตเวยีดนามใหครอบครัวชาวเวียดนามผูกเส่ียวกับครอบครัว
ชาวไทย เพื่อจะไดอยูในเมืองไทยอยางปลอดภัยและอาศัยครอบครัวชาวไทย (ฮุง เฟอรนิเจอร [ชื่อสมมติ], 

2556) 

“…ปจจบุนัครอบครวัไดทาํหนาทีใ่นการสอนโดยการใหสมาชกิปฏบิตั ิคอืใหลกูมาลงทนุ

และบริหารกิจการเล็กของเขาเอง เพื่อเปนการฝกใหลูกไดรูจักตนทุน กําไร การลงทุน 

และผลประกอบการ ซึ่งตางจากรุนผมที่เรียนรูจากพอแม...” (เตียน ใจดี [ชื่อสมมติ], 

2556)
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“...ผลจากการท่ีฉนัเกงการคํานวณ ทาํใหทกุคร้ังเดินทางไปไหนก็ตาม ฉนัจะคิดคาํนวณ

ถึงการลงทุนเล็กๆ นอยๆ ตลอด เชน คิดวาถาหากเราซ้ือไปแลวเปล่ียนบรรจุภัณฑใหม 

ก็จะทําใหไดกําไรขึ้นมาอีก...” (ไขเออ เลย [ชื่อสมมติ], 2556) 

การฝกฝนความเปนเหตุเปนผลจากโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม ชาวเวียดนามเม่ือถึงเกณฑ

ที่จะตองเขาโรงเรียน ซึ่งสวนใหญมีอายุประมาณ 7 ขวบ ก็จะตองเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐไทยในตอน

กลางวนั และเมือ่กลบัมาจากโรงเรยีนแลวกต็องไปเรยีนตอทีโ่รงเรยีนสอนภาษาเวยีดนามกบัครชูาวเวยีดนาม 

โดยมีการจับกลุมกันเรียนประมาณ 5 คนตอครูหนึ่งคนตามบานของครู ซึ่งคุณครูก็คือนักเรียนรุนพี่ที่เรียน

สําเร็จประถมปที่ 6 ตามหลักเกณฑของโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม (ฮุง เฟอรนิเจอร [ชื่อสมมติ], 2556) 

ดังนั้นการศึกษาท่ีโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามจึงไดประกอบสรางวิชาความรูอยางคณิตศาสตร เพราะมี

เปาหมายวา ชาวเวียดนามทุกคนตองมีความรูเร่ืองการคํานวณจึงจะสามารถประกอบอาชีพการคาเพื่อ

เลี้ยงตัวเองได เพราะถูกกีดกันจากรัฐไทยในการเขารับราชการ ดังนั้นวิชาคณิตศาสตรจึงเปนวิชาแรก

ในชั้นเรียนประถมปที่ 1 และถูกบรรจุไวในทุกระดับจนถึงประถมปที่ 6 (ฮุง เฟอรนิเจอร [ชื่อสมมติ], 2556) 

การเรียนการสอนของทุกวิชาจะใชภาษาเวียดนามเปนภาษาในการเรียนการสอน เพราะตองการรักษา

วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมของเวียดนามไวตอไป ซึ่งในขณะน้ันชาวเวียดนามทุกคนตางก็มี

เปาหมายรวมกันคือ เมื่อประเทศปราศจากสงครามแลวก็จะอพยพกลับประเทศเวียดนาม

แตอยางไรก็ตาม ครั้นนานวันเขาชาวเวียดนามบางคนก็ไดแตงงานลงหลักปกฐาน

ในประเทศไทยและคนพบโอกาสในการสรางความมัง่คัง่ใหกบัตนเองและครอบครวักค็อื การคาขาย เพราะ

คนไทยไมถนดัการคาขาย แตถนดัการเกษตร จะมีกเ็พยีงชาวจนีเทานัน้ทีท่าํการคาขาย ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะผลติ

อนุชนใหมคีวามสามารถในการคาขาย ดงัน้ันวิชาคณติศาสตรเปนวิชาสําคัญท่ีนกัเรียนตองเรียนทุกคนและ

ทุกชั้นป การเรียนรูก็สงผลใหหนุมสาวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีเรียนสําเร็จมาสามารถคํานวณถึงตนทุน 

กําไร ขาดทุน ในการประกอบอาชีพคาขายหรือแมแตบริการได (ฮุง เฟอรนิเจอร [ชื่อสมมติ], 2556)

…โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามจะใหความสําคัญกับวิชาเลข เพราะคุณครูบอกวา

วิชาเลขจะทําใหเราประกอบอาชีพคาขายได...(ฮาย สบายดี [ชื่อสมมติ], 2556)

“...ซึง่ตอนเรียนระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดอรุณรงัส ีกต็องทําและขายขนมนางเล็ด

จนหลายๆ ครัง้ตองไปโรงเรยีนสายและถกูต ีเวลาขอเงนิแม แมกจ็ะบอกวาถาลกูไปขาย

ของแมก็จะมีเงินใหลูก ถาไมไดขายของแมก็ไมมีเงินใหลูก...” (เตียน ใจดี [ชื่อสมมติ], 

2556)

อยางไรกต็าม ถงึแมวถิชีวีติของครอบครวัชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามรุนเกาจะไดรบัการฝกฝน

ความเปนเหตเุปนผลเชงิตวัเลข แตในปจจบุนัการหลอหลอมความเปนเหตเุปนผลเปนหนาทีข่องครอบครวั

เพียงอยางเดียว เพราะโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามที่แอบสอนกันในยุคกอนไดยุติบทบาทลง และรูปแบบ

การหลอหลอมก็ตางกันคือ รูปแบบเกาเปนการเรียนรูจากครอบครัว แตรูปแบบใหมครอบครัวมอบหมาย
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ใหสมาชิกเปนผูวางแผนและปฏิบัติการเอง เพราะครอบครัวเชื่อวามีความรูนั้นเอง (สัมภาษณเชิงลึก

นายเตียน, 2556)

1.2 ความคิดเชิงนามธรรมและสามัญการ

ขั้นตอนความคิดเชิงนามธรรมและสามัญการหรือความคิดเชิงเหตุผล เปนข้ันตอนท่ีชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามไดสอดแทรกเขาไปในข้ันตอนแรกจนเขาไปสูตัวสมาชิกครอบครัวแตละคน (Internalize) 

ความคิดของสมาชิกในครอบครัวทําหนาท่ีในการยึดโยงครอบครัว (กฤษณะ ทองแกว สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 

และวิยุทธ จํารัสพันธุ, 2557) และเมื่อความคิดเหลานี้ถูกถายทอดออกมาผานการกระทําทางสังคมอยางมี

เปาหมายและทําอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเหลาน้ีไดมีความคิด

เชิงนามธรรมและสามัญการน่ันเอง ความคิดเชิงนามธรรมของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม (Abstract of 

Vietnamese Thai) ตามแนวคิดของเวเบอรเปนสวนประกอบหน่ึงของรูปแบบเชิงนามธรรมท่ีพัฒนามาจาก

รากฐานของความเปนปจเจกบุคคลที่มีโอกาส เวลา และฝกฝนหรือบําเพ็ญตบะ จนเกิดความคิดที่มีความ

เปนเหตุเปนผลข้ึนมา (ธเนศ วงศยานนาวา, 2556) แตสําหรับชาวไทยเช้ือสายเวียดนามไดพัฒนาข้ึนมา

จนมาทําหนาที่ในการยึดโยงครอบครัว (กฤษณะ ทองแกว สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และวิยุทธ จํารัสพันธุ, 2557) 

นับตั้งแตเกิดมาก็ไดรับการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว ดวยการถายทอดคําสอนจากห้ิงบูชาแผนดิน 

(ค.ศ. 1947-1957) ที่มีการนําคําสอนเชิงปรัชญาจากลัทธิขงจ๊ือและคําสอนของประธานโฮจิมินหมารวมไว

ดวยกนั โดยมคีาํสอนทัง้สีด่านคอื ดานบน ขวา ซาย และลาง ของหิง้บชูา และในสวนดานในหิง้กม็รีปูธงชาติ

เวียดนามและประธานโฮจิมินหประดับอยู แตคําสอนท่ีมีผลในระดับครอบครัวคือคําสอนซ่ึงถูกจารึกไว

ดานซายของหิ้งวา “Can kiem liem chinh” (เก่ิน เกียด เลียม จินห) มีความหมายวา “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย 

มีคุณธรรม” (โสภนา ศรีจําปา, 2548) ซึ่งสามารถขยายความไดวา คําวา “ขยัน” หมายถึง ทํางานสุจริต

ทุกอยางที่ขวางหนา ขอใหไดเงินอยางถูกตองก็ยอมทําทั้งหมด (บันทึกประวัติชีวิตนายบา, 2556) คําวา 

“ประหยัด” หมายถึง ใชเงินเปน เก็บออมเงิน ชาวเวียดนามไดแบงเงินออกเปนสามสวน สวนแรกเปนเงิน

เก็บถาวร สวนท่ีสองเปนสํารองไวเผื่อมีธุระ ถาไมมีความจําเปนสวนนี้ก็จะถูกนําไปรวมกับสวนแรก และ
สวนที่สามคือใชจายในครอบครัว (ธีระวุฒิ เจริญราษฎร, 2551) สวนคําวา “ซื่อสัตย” ก็คือการดํารงไวซึ่ง

ความซือ่ตรงตอสมาชกิในครอบครวั ตอเพือ่นบาน และลกูคา คอืถาหากสญัญาไวแลวก็ตองทาํตามสญัญา 
(วฒันะ บาตึง [ชื่อสมมติ], 2556)

สวนคําวา “คุณธรรมจริยธรรม” แปลวา อยูเพื่อทําคุณประโยชน บําเพ็ญประโยชน และตาย

ใหเปนประโยชนตอสงัคม อาทิ ชวยเหลือเพ่ือนบานเรือนเคียง ดงัน้ันความคิดของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม

ในระดบันามธรรมนัน้กจ็ะไดรบัการผลติซํ้าทางความคดิชดุนีส้ม่าํเสมอ โดยเฉพาะการกระทาํทางสงัคมตาม

เทศกาลตางๆ เชน ตรษุเวยีดนาม เทศกาลเขาพรรษา และวนัสาํคญัตางๆ (ลอก ดาวเงิน [ชือ่สมมต]ิ, 2556) 

ความสอดคลองของการกระทําตามเทศกาลเหลาน้ีมคีวามเช่ือมโยงกับครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม 
เพราะท้ังสามกิจกรรมน้ันมีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือสมาชิกสวนใหญของครอบครัวเขามาอยูรวมในปริมณฑล

พธิีกรรมอันศักด์ิสิทธิ์ และอีกอยางก็เปนการรวมเครือญาติดวย แตก็จะมีบางที่สมาชิกจํานวนนอยที่ไมได

มารวม เพราะไปศึกษาและทํางานอยูตางประเทศ เปนตน ปจจุบันนี้ถึงแมวาการผลิตซ้ําชุดความคิด

เชิงนามธรรมของครอบครัว ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามจะไมมีหิ้งบูชาอีกแลว แตชาวเวียดนามรุนท่ีหนึ่ง 

รุนที่สอง ก็ยังคงจดจําชุดความคิดนี้ไดดี
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สามัญการของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม (General of Vietnamese Thai) คือ การกระทํา

อยางมีเปาหมายของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีมกีารกระทําอยางตอเน่ือง ภายหลังจากท่ีไดรบัการส่ังสอน

เรื่องความขยัน ประหยัด อดทน และการกระทําอยางเปนตัวอยางจากครอบครัว สมาชิกภายในบานก็เกิด

การตระหนักรูหรือสํานึกรูขึ้นมาไดทันทีในการกระทําของพอแมที่ผสานใหเด็กๆ ในครอบครัวเริ่มเรียนรู

ความคิดเชิงนามธรรมของการขยัน ประหยัด อดทน วาจะทําใหครอบครัวมีสถานภาพท่ีดีขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นในสังคมไทย

“…ตอนกลางวันแมจะไปซื้อปลาจากอุดรธานีไปขายท่ีอําเภอพังโคน สกลนคร ในตอน

กลางคืนก็ชวยกันทําเบงโขน จนถึง 3 ทุม จึงเขานอน และครั้นตี 5 ก็ตองตื่นนอน 

จากนั้นนองๆ ไปจัดรานใหพี่สาวขายเสื้อผา ทําจนกลายเปนชีวิตประจําวัน...” 

(ซวน ทวนทอง [ชื่อสมมติ], 2556)

“...ในครอบครัวชาวเวียดนามไมมีใครอยูเฉยไดเลย เพราะเราถูกอบรม สั่งสอนมา

อยางนั้น และก็มีการปฏิบัติตัวเปนตัวอยางของครอบครัวตลอดเวลา...” (ไขเออ เลย 

[ชื่อสมมติ], 2556)

“...สมัยเปนเด็กมีเพ่ือนบานเปนชาวเวียดนาม ซึ่งสังเกตไดวา เพื่อนชาวเวียดนาม

ตองทํางานใหกบัครอบครัว ซึง่แตกตางจากคนไทยเช้ือสายลาว เชน เวลาทีเ่ลนกบัเพ่ือน

ชาวเวียดนามยังคงตองเลี้ยงนองไปดวย ในขณะที่ผูใหขอมูลมีความอิสระในการเลน 

และอีกอยางก็คือ เพื่อนชาวเวียดนามตองทํางานและฝกหัดการทําการคาโดยการนํา

ของไปขายท่ีโรงเรียนเพ่ือหารายไดซึง่เปนการฝกหดัทักษะการคาขายอีกดวย สรปุไดวา 

เด็กๆ ชาวเวียดนามจักไดรับทักษะทางการคาขายผานการบมเพาะจากครอบครัว

ตามสภาพเศรษฐกิจขณะนั้น...” (พิศ หลบภัย [ชื่อสมมติ], 2556)

ปรากฏการณของครอบครัวนายซวน นางสาวเลย และนายพิศ ใหความเปนสามัญการของ

ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามไดวา กจิกรรมหรอืการงานทีท่าํใหเดก็ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามนัน้คอืชดุเหตุผล
ในการอธิบายไดอยางชัดเจน ไมวาการตองลุกข้ึนทํางาน ชวยเหลือพ่ีสาว สมาชิกในครอบครัว การไมทอดท้ิง

หนาที่แมจะออกไปว่ิงเลนก็ยังคงตองเลี้ยงดูนองไปดวย เพราะสมาชิกของครอบครัวไดรับคําสอน
เชิงนามธรรมมาตลอดวาหามอยูเฉยๆ ที่ไมมีเปาหมาย เพราะการอยูทําสิ่งหน่ึงส่ิงใดอยางไรเปาหมายน้ัน

เวเบอรบงวามนัคอืพฤติกรรม (Behavior) ทีไ่มมเีหตผุลและเปาหมายในการกระทําทีช่ดัเจน (โคเซอร, 2547) 

ดงันัน้ถาหากไปวิง่เลนกับเพือ่นซึง่เปนเรือ่งท่ีไรเหตผุลไรเปาหมาย เดก็จงึตองพานองไปเลีย้งและไปเลนดวย 
เพื่อใหชุดของนามธรรมที่วานี่คือ การกระทํา อยางมีเหตุผล เปาหมาย มิใชเพียงแคพฤติกรรมท่ีทําอยาง

ไรเหตุผลและเปาหมาย อยางนอยก็ทําใหสมาชิกคนอื่นทํางานไดอยางตั้งใจมากขึ้น ซึ่งเปาหมายของ

การกระทําและพฤติกรรมของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามน้ันอยูที่การหาเงินมาจุนเจือ และเก็บสะสมตาม

เปาหมายของครอบครัวคือการเลื่อนสถานภาพของครอบครัวตามมาในอนาคต และการกระทําเหลานี้

กม็วีนิยัจากการฝกฝนอยางเครงครดักาํกับอยูเร่ือยมา ดงัน้ันเมือ่เปาหมายทีถ่กูวางไวมเีหตผุลเชงิตวัเลขและ
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จํานวนเงินรองรับ ดังนั้น การกระทําที่แสดงออกมาวา ขยัน ประหยัด และอดทน จึงกลายเปนสามัญ

การที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามต้ังใจทําอยางมีวินัยและก็ภาคภูมิใจ สวนผลกระทบจากการกระทําที่มีวินัย

กํากับอยางเครงครัดก็คือสังคมไทยก็ใหการยอมรับตามมา

1.3 การกระทําอยางมีระเบียบวินัย 

ขั้นตอนการกระทําอยางระเบียบวินัยเปนขั้นตอนสุดทายท่ีครอบครัวไทยเช้ือสายเวียดนาม

ไดกระทํา (Discipline of Vietnamese Thai) การกระทําอยางมีระเบียบวินัยเปนการปฏิบัติกฎระเบียบอยาง

เครงครัด แมจะไมมีใครมาบังคับ เราก็สามารถบังคับตัวเองได เพราะพวกเราผานการฝกฝนมาต้ังแตเด็กๆ 

แลว โดยในเรื่องความขยัน ประหยัด อดทน จนมันอยูในสายเลือดไปแลว (แหลม ทองดี [ชื่อสมมติ], 2557) 

เพราะการปลูกฝงโดยการปฏิบัติตัวใหดูของพอแมนั้น ทําใหลูกทุกๆ คนจําเรื่องราวการตอสูในชีวิตไดดี 

ภายในระเบียบวินัยของชาวเวียดนามน้ันมีความคิดเชิงเห็นผลเชิงตัวเลขทําหนาที่ในการกํากับเสมอ ซึ่งจะ

ทาํใหชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามนัน้คาํนวณถงึตนทนุ กาํไร และการเกง็กาํไร ไดเสมอ ดงัน้ันเม่ือกระบวนการ

ตางๆ ของความคิดชัดเจน ก็เกิดเปนการกระทําทางสังคมที่มีระเบียบวินัยตามมาน้ันเอง 

“...ในเมืองนครพนมไมมีชาวไทยเช้ือสายเวียดนามที่ยากจน ที่สถานภาพต่ําที่สุดก็จะ

เปนเจาของตึกหน่ึงหลังในราคาประมาณ 3 ลานบาท และสําหรับคนท่ัวไปก็มีตึก

ประมาณ 2-3 หลังหรือตามจํานวนบุตร สวนคนที่มีสถานภาพก็มีที่ดินและตึกประมาณ 

10 กวาตึกขึ้นไป และหลายครอบครัวก็ไมมีหนี้สิน สิ่งเหลานี้ไดมาจากความขยันตั้งใจ

อยางเครงครัด...” (ดาว ดาววัน, แหลม ทองดี และดิ้น ถิ่นงาม [ชื่อสมมติ], 2556) 

ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามมีความเขาใจดีวา การถือครองท่ีดิน ตึกรามบานชองน้ันถือเปน
การถือครองทรัพยสินที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ตามหลักเหตุผลของการเก็งกําไร และถาหากเปนชาวไทย

เชือ้สายเวียดนามรุนทีส่อง คอืรุนทีม่าเกิดในเมืองไทย กจ็ะแทบไมใชจายสิง่ทีไ่รสาระ แตจะใชจายตามความ
จาํเปนจรงิ เพราะมรีะเบยีบวนิยัตวัหนึง่ทีย่งัคงทรงพลงัมากๆ คอื “ถาหากอยากไดอะไรตองกลับไปคดิและ

สอบถามกับสมาชิกในครอบครัวกอน” อยางนอย 3 วัน ซึ่งกฎระเบียบน้ีเปนระเบียบท่ีชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนามรุนที่สองไดรับถายทอดมาทุกคน จนถึงปจจุบันก็ยังคงยึดมั่นในระเบียบวินัยตัวนี้ (ดาว ดาววัน, 
แหลม ทองดี และดิ้น ถิ่นงาม [ชื่อสมมติ], 2556) และก็ยังคงมีการถายทอดมาใหสมาชิกในครอบครัวบาง 

แตอยางไรก็ตาม เมื่อลูกหลานเขาไปศึกษาในสถานศึกษาในสังคมไทย ก็ทําใหระเบียบวินัยที่ชาวไทย
เชื้อสายเวียดนามรุนแรก รุนสอง ยึดมั่นมา ก็มีการละเลยไปบางในรุนที่สาม และรุนที่สี่ในชวงวัยเด็ก วัยรุน 

แตครัน้พวกเขากาวขึน้มามคีรอบครวั ระเบยีบวนิยัเรือ่งการไตรตรองกอนตดัสนิใจซือ้กย็งัคงมกีารยดึมัน่อยู 

เพราะระเบียบวนิยันัน้มาจากรากฐานของความเปนเหตุผล ความคุมคา การเก็งกาํไร ดงันัน้ ถาหากระเบยีบ
วินัยจะทําใหการตัดสินใจเกิดความคุมคาที่สุด ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็ยอมนําวิธีการท่ีดีเหลานี้กลับมา

ใชในวันที่เขาตองออกมาสรางครอบครัวของเขา ซึ่งอาจจะแตกตางไปบางจากตอนที่เปนสมาชิกของ

ครอบครัวปฐมที่มีความรับผิดชอบนอยกวา (ดาว ดาววัน, แหลม ทองดี และดิ้น ถิ่นงาม [ชื่อสมมติ], 2556) 

ดังนั้นระเบียบวินัยของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามนั้นมีการผูกพันอยางใกลชิดกับความคิดรับผิดชอบ

ในครอบครัว 
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2. จิตวิญญาณแบบทุนนิยมของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม (Spirit of Capitalism in The 

Vietnamese Thai) 

2.1 ความเปนปจเจกบุคคลภายใตครอบครัว สําหรับชาวไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีเขามาพํานัก

ในสังคมไทยน้ันไดถกูรฐัไทยพยายามลดทอนความสัมพนัธทางสังคมจากกลุมทางสังคมลงมาใหเหลือเพียง

ความสัมพันธในครอบครัว (สุน ทุนมี [ชื่อสมมติ], 2556) และสงผลใหสมาชิกใหความสําคัญกับครอบครัว

เพิ่มขึ้น (งามพิศ สัตยสงวน, 2545) และมีความมุงมั่นในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานจนประสบความสําเร็จ

เปนสวนใหญ (ธีระวุฒิ เจริญราษฎร, 2551) และประกอบกับเงื่อนไขภายในสังคมไทย เชน วาทกรรมการ

กระทําอันเปนคอมมิวนิสต ที่สงผลกระทบใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยูในสังคมไทยอยางระมัดระวังตัว

ภายในครอบครัวมากขึ้น (สุน ทุนมี [ชื่อสมมติ], 2556) เพราะภายหลังจากที่แนวคิดคอมมิวนิสตเขามา

ในสังคมเวียดนามจวบจนขับไลเจาอาณานิคมฝร่ังเศสจากการรบชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูใน ค.ศ. 1954 

แลวนั้น รัฐไทยก็ไดตีตรา (Stigma) ภัยความมั่นคงใหเรื่อยมา (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2526) มีเพียงการรวมตัว

กันเปนกลุมเพื่อกระทําการไดเพียงในประเพณีเทานั้น เชน ในพิธีกรรมงานศพ ก็สงเสียงเบามาก จนมี

คําพูดที่วา “เงียบเหมือนแกวตาย” (สุน ทุนมี [ชื่อสมมติ], 2556) ในสังคมอีสานท่ีมีความหมายวา ถาหาก

ชุมชนเงียบก็เพราะชาวเวียดนามปลีกตัวจากตลาดไปรวมตัวกันที่งานศพ แตก็ไมมีการสงเสียง เพราะ

กฎหมายไทยหามมิใหรวมตัวกันเกิน 5 คน แตในงานศพจําตองเกิน แตถึงแมคนมากก็ไมมีเสียง ซึ่งเหมือน

กับทุกคนจะเขาใจกันดี ดังนั้นกระบวนการในการลดทอนความเปนปจเจกบุคคลจึงคอนขางจะไดผลดี และ

เง่ือนไขเหลาน้ีกส็งผลใหกอรางความเปนปจเจกบุคคลของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามใหมภายใตคานยิมของ

ครอบครัว

ความเปนปจเจกบุคคลภายใตครอบครัวที่กอรางสรางตัวข้ึนมาน้ันไดเปดโอกาสใหสมาชิก

นําเสนอแนวทางการคาที่แตกตางออกไปจากแนวทางเดิมๆ ของครอบครัว แตแนวทางใหมนั้นก็จะตอง

พึ่งพาสมาชิกในครอบครัวเชนกัน อาทิ นายวัฒนะ บาตึง (ช่ือสมมติ) เลาวา ครอบครัวสรางของจนไดยึด

อาชีพชางซอมนาิกามายาวนาน จนมาถึงวันหน่ึงนองสาวไดชักชวนใหเปล่ียนไปประกอบอาชีพ ดังน้ัน
นายวัฒนา บาตึง จงึรบัแนวคิดของนองสาวมา และมาอธิบายใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจ ครอบครัวสราง

จึงไดดําเนินการตามความคิดใหมของผูนําครอบครัว จนรานอาหารของครอบครัวมีชื่อเสียง ขยายกิจการ

สงอาหารเวยีดนามออกไปกรงุเทพมหานครอกีมากมาย ผลจากการทีส่มาชกิเชือ่และปฏบิตัติามแนวคดิของ
ผูนําจึงสงผลใหครอบครัวจึงมีสถานภาพทางสังคมในมิติเศรษฐกิจดีขึ้น ความสําเร็จเหลานี้เกิดจากการที่

ปจเจกบุคคลของครอบครัวไดมีโอกาสในการนําเสนอและสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ครอบครัวนัน้เอง ดงันัน้ครอบครัวของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามจึงเปนครอบครัวท่ีเปดโอกาสใหความเปน

ปจเจกบุคคลมีเสรีภาพภายใตครอบครัว ซึ่งถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมน้ันเอง 

(วัฒนะ บาตึง [ชื่อสมมติ], 2556) เพราะปจเจกที่ผานการฝกฝนยอมมีแนวคิดที่เดนชัดและนํามาสูการมี
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติและนําครอบครัวที่ผานการฝกฝนมารวมกันกระทําการรวมกัน ซึ่งนํามาสูความ

สําเร็จ

2.2 การแบงงานกันทําภายในครอบครัว ในอดีตคือนับตั้งแต ค.ศ. 1946-1992 สถานภาพของ

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไมไดมีเสรีภาพในการที่จะประกอบอาชีพ เพราะรัฐไทยไดสงวนอาชีพและหาม

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

96



มิใหประกอบอาชีพถึง 39 อาชีพ (พ.ร.ก. กําหนดงานในอาชีพและหามคนตางดาวทํา พ.ศ. 2522) ดังนั้น

อาชีพในชวงนั้นทําไดก็คือ คาขายและบริการเทานั้น ดังน้ันการแบงงานกันทําในระดับครอบครัวจึงมีความ

เขมขนมาก โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทชัดเจนมากอาทิ หัวหนาครอบครัวอยางพอทําหนาที่ปลูกผัก รดน้ํา 

พรวนดิน แมจะทําหนาทีน่าํผกัไปขายทุกวนั สวนลกูๆ กม็หีนาทีก่นัทกุคน ซึง่สมาชิกในครอบครัวจะตระหนัก

ดีวาทุกคนจะตองทํางาน (ซวน ทวนทอง [ชื่อสมมติ], 2556)

“…คุณแมเปนคนเกง เจาความคิด อาทิ เวลามีหนังมาฉาย คุณแมจะดําเนินการให

พี่สาวทําขนมใหนองๆ ไปขายขณะที่ไปดูหนัง…” (ซวน ทวนทอง [ชื่อสมมติ], 2556)

จุดเดนของครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามคือ งานช้ินเดียวกันน้ันในครอบครัวทํารวมกัน 

แตแบงกันที่กระบวนการ อาทิ คุณแมคิด ใหพี่สาวทํา และใหนองๆ ไปขายขนม พอไดเงินมาแมก็จะเปน

ผูบริหารจัดอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงสงผลใหสมาชิกในครอบครัวทุกคนตางเขาใจกระบวนการตางๆ อยางเปนองครวม

การแบงงานกันทําภายในครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนั้นมาจากการยอมรับ

ความคิดของสมาชิกภายในครอบครัวมากอนแลว เพราะกระบวนการหลอหลอมท่ีผานการฝกฝน

ความเปนเหตุเปนผล การมีแนวคิดเชิงนามธรรม และการกระทําอยางมีระเบียบวินัยรวมกันของสมาชิก

ในครอบครัวสงผลใหครอบครัวมีเปาหมาย และกระบวนการชัดเจน ดังนั้นการแบงงานกันทําภายใน

ครอบครัวจงึนํามาสูการมีผลตอบแทนจากการกระทํารวมกันนัน้เอง เชน การแบงงานกันของครอบครัวปฐม

ของนายวัฒนะ บาตึง (ชื่อสมมติ) จากธุรกิจรานอาหารเวียดนาม โดยใหนองชายคนเล็กเปนผูบริหาร 

นองสาวคนโตควบคุมการประกอบอาหาร สวนครอบครัวสรางของนายวัฒนะ บาตึง รับผิดชอบควบคุม

การปลูกผัก และครอบครัวนองชายก็รับผิดชอบเล้ียงหมูสงมารานอาหาร เปนตน เพราะเม่ือธุรกิจขยาย

มากข้ึน การแบงงานกนัทําจากครอบครัวปฐมกก็ระจายลงไปสูครอบครัวสราง และในครอบครัวสรางกม็กีาร

แบงงานกันทําอีกครั้งหนึ่ง เชน การควบคุมคนงานเปนของหัวหนาครอบครัว การทําบัญชีเปนของลูกสาว 

และการรับผดิชอบการขนสงเปนของลูกชาย ดงันัน้การแบงงานกันทาํภายในครอบครัวของชาวไทยเช้ือสาย
เวียดนามนั้นมีการแบงกันตั้งแตครอบครัวปฐมสูครอบครัวสราง และสมาชิกทุกคนก็ไดรับภารกิจของงาน

ที่แตกตางกันออกไป (วัฒนะ บาตึง [ชื่อสมมติ], 2556) แตอยางไรก็ตาม งานท่ีแบงกันทําน้ันสมาชิก
ในครอบครัวก็สามารถชวยเหลือกันทําไดตอไปนั้นเอง เพราะครอบครัวชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมี
ความเปนเหตุเปนผลในการแบงงานกันทํา และเชื่อวาการแบงงานกันทําภายในครอบครัวจะสงผลใหธุรกิจ

มีความเจริญรุงเรืองรวมกัน ดังนั้นจึงนํามาสูการทํางานอยางมีระเบียบวินัยรวมกันของสมาชิกครอบครัว 

ซึ่งนํามาสูการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามตามมา

2.3 รายไดจากการเก็งกําไร (Speculation from Market) คือการซ้ือทรัพยสินหรือส่ิงของท่ีคาดวา
จะมีมูลคาเพิ่มเติมในอนาคตมาถือครองไวเพื่อรอการจําหนายหรือแปรเปนทุนตางๆ (Weber, 1958) 

กบ ใจใหญ (ชื่อสมมติ) ใหขอมูลวา ปูยาตายายของเราเขามาอยูในประเทศไทยต้ังแตสมัยกอนสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 โดยครอบครัวเร่ิมเขามาอยูท่ีนครพนม ยายมาอยูสกลนคร และเขามาอยูท่ีอุดรธานีเม่ือ 60 กวาปแลว 

โดยมีพี่นอง 9 คน มี 7 คนสรางครอบครัวอยูในจังหวัดอุดรธานี กรุงเทพมหานคร 1 คน และฝร่ังเศส 1 คน 

ครอบครัวของพ่ีนองทุกคนท่ีอยูในอุดรธานีลวนประกอบการธุรกิจสวนตัว เพราะครอบครัวปฐมของผม
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ประกอบอาชีพคาขายปลาในตลาด ตอมาก็มีทุนทรัพยสามารถซื้อที่ดินในซอยแจมนุสรณ เทศบาล

นครอุดรธานี อาํเภอเมือง จงัหวัดอดุรธานี ซึง่ปจจบุนัทีด่นิผนืนีก้เ็ปนมรดกท่ีพอแมมอบไวใหและกลายเปน

ทุนใหพี่นองในครอบครัวไดประกอบการธุรกิจสวนตัว สวนนายกบ (ชื่อสมมติ) ก็ประกอบการรานกาแฟ 

รานจําหนายรถมอเตอรไซคขนาดใหญ (Big Bike) (กบ ใจใหญ [ชื่อสมมติ], 2556) เพราะครอบครัวของ

ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามมีความถนัดในการคิดถึงความคุมคาและกําไรจากการซ้ือขาย ซึ่งในกรณีที่ดิน

ในซอยแจมนุสรณ เทศบาลนครเมืองอุดรธานีน้ัน พอแมบอกวาตอนท่ีซ้ือก็คิดเก็งกําไร เพราะเช่ือวาตอไปน้ัน

ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น แตถาหากตามหลักของเวเบอรนั้นทรัพยสินที่ซื้อมาเก็งกําไรจะตองนําออกไปขาย

เพ่ือท่ีจะไดมีเงินทุน และกําไร เพ่ือนําไปลงทุนตอไป แตในครอบครัวของนายกบ (ช่ือสมมติ) น้ันมองวาการแปร

ทรัพยสินเปนทุนก็ถือวาเปนหน่ึงในกระบวนการเก็งกําไร เพราะเงินทุนจากการแปรทรัพยสินก็นําไปหาซ้ือ

ทรัพยสินที่อื่นเพื่อการเก็งกําไร อาทิ ที่ดินแปลงอ่ืนๆ ซึ่งที่ดินเหลานั้นก็ซื้อมาขายไปน้ันเอง แตถาหากเปน

ที่ดินท่ีมีอนาคตสดใสก็จะเก็บไวตอไป แตทรัพยสินท่ีเปนมรดกก็จะเก็บรักษาไวอยางดี (กบ ใจใหญ 

[ชื่อสมมติ], 2556) ดังนั้นในกระบวนการกอเกิดจิตวิญญาณทุนนิยมของครอบครัวนายกบ (ชื่อสมมติ) นั้น

ถึงแมวาจะมีสัมมาอาชีพในการประกอบการธุรกิจสวนตัวแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีการประกอบการธุรกิจ

ที่เกี่ยวกับที่ดินซึ่งเปนการเก็งกําไรเชนกัน

การเก็งกําไรจากการซ้ือที่ดินนั้นมาจากฐานความคิดความเปนเหตุเปนผลเชิงตัวเลขของ

ชาวไทยเช้ือสายเวยีดนามท่ีผานการฝกฝนมาจากครอบครัวและโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีใหความสําคญั

กับหลักคิดนี้ เพราะตองการใหชาวไทยเชื้อสายเวียดนามไดประกอบอาชีพคาขาย ดังนั้นเมื่อชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามมีแนวคิดความเปนเหตุเปนผลแลวก็นํามาสูการมีกระทําก็คือ สะสมเงินมาซื้อที่ดิน และ

นํามาแบงใหลูกๆ ในครอบครัว เพ่ือแบงใหลูกๆ ไดเปนทุนในการประกอบการธุรกิจตางๆ ดังน้ันการเก็งกําไร

ของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามจากการสะสมท่ีดนิใหสมาชิกในครอบครัว จงึมทีัง้การครอบครองท่ีดนิ ซึง่เปน

ปจจยัสาํคญัในการเขาถงึตลาด เพราะหลักการเก็งกาํไรคือเง่ือนไขท่ีสาํคญัของการเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนยิม

นั้นเอง

2.4 การแลกเปลี่ยนสินคา (Exchange) คือการแลกเปล่ียนสินคาที่มาจากการสะสมไวลวงหนา 

โดยมีกําไรเปนตัววัดความพึงพอใจในการแลกเปล่ียนซ่ึงถือเปนเหตุผลท่ีสําคัญ (Weber, 1968) การแลกเปล่ียน
ของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามชวงทศวรรษ ค.ศ. 1950 อยูบนฐานของการนําแรงงานไปแลกเปล่ียนกับรายได 
เชน การเริ่มอาชีพรับจางหาบน้ําจากแมน้ําโขง และรับจางทั่วไป คือ ไปรับจางเปนลูกจางตาม เชน 

รานนาิกา รานซอมรถ รานเฟอรนิเจอร รานทําทอง โรงกลึง เปนตน (วัฒนะ บาตึง [ชื่อสมมติ], 2556) 

“โดยสวนใหญแรงงานเวียดนามเหลานี้จะแอบอยูหลังรานและยอมทํางานเพื่อรับคาจางในราคาที่ต่ํากวา

ทองตลาด” (โฮ เหงียนวัน [ชื่อสมมติ], 2557) และมีการสะสมทุนตางๆ ไวโดยใหชาวเวียดนามที่อพยพ

มากอน ค.ศ. 1946 หรือชาวไทยเปนผูถือครองทรัพยสินให (กบ ใจใหญ [ชื่อสมมติ], 2556) ครั้นหลัง 
ค.ศ. 1992 ที่รัฐบาลไทยใหสิทธิพลเมืองแกชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ทรัพยสินที่สะสมไวก็ไดกลับมาสู

การถอืครองของชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม เชน ตกึรามบานชอง ทีด่นิ ซึง่นํามาสูการเปดกจิการสวนตวั เชน 

รานนาิกา โรงตรึง รานซอมรถ รานอาหารเวียดนาม รานตัดเย็บเสื้อผา เปนตน (วัฒนะ บาตึง [ชื่อสมมติ], 

2556) ภายหลงัจากทีธ่รุกิจของครอบครวัเตบิโตขึน้การขยายธรุกจิหรอืวงของการแลกเปลีย่นกข็ยายออกไป

บนฐานของครอบครัว เชน รานอาหารแหนมเนืองของจังหวัดหนองคายและรานอาหารแหนมเนืองท่ีจงัหวัด
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อดุรธาน ีทีม่าจากความสมัพนัธของพีก่บันอง (วฒันะ บาตงึ [ชือ่สมมต]ิ, 2556) เครอืขายธรุกิจศนูยจาํหนาย

รถยนตและจักรยานยนตของครอบครัวนายโฮ (ชื่อสมมติ) ที่มีสาขาของรานจําหนายจักรยานยนตในแอง

สกลนครกวา 100 สาขา และมีศนูยจาํหนายรถยนตกวา 10 แหง ซึง่ไดแบงๆ กนัไปใหกบัสมาชิกในครอบครัว 

และเม่ือตนป 2014 ก็ไดเปดศูนยจําหนายรถบีเอ็มดับเบิลยูที่อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพิ่มเติมอีกดวย 

(โฮ เหงียนวัน [ชื่อสมมติ], 2557) หรือแมแตธุรกิจเครื่องรีดหลังคาแมททาซีนของครอบครัวนายซวน 

(ชื่อสมมติ) ที่ดําเนินการอยูก็ไดขยายกิจการไปใหลูกชายอีกสาขาหนึ่ง ซึ่งอยูในจังหวัดอุดรธานีเหมือนกัน 

โดยในสวนของลูกชายใหจาํหนายสนิคาอยางเดียว แตหลงัคาแมททาซีนนัน้ยังผลติจากพอ (ซวน ทวนทอง 

[ชือ่สมมต]ิ, 2556) ซึง่การขยายกจิการจากรากฐานของครอบครวัชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามนัน้ตอนเริม่แรก

อาจจะมาจากการแบงงานกนัทําในธุรกิจตวันัน้ในครอบครัว แตคร้ันธรุกิจเตบิโตแลวกม็กีารขยายกจิการตวั

เดมิออกไปในกระแสของระบบทุนนยิมท่ีใหความสําคญักับ “การรวมกันทาํงานในครอบครัว” และพอธุรกจิ

เตบิโตกข็ยายสาขาเพือ่เพิม่ศกัยภาพของการแลกเปลีย่นสนิคาไปในทองตลาดเพิม่มากขึน้บนฐานของความ

เปนเหตุเปนผลในกระบวนการเก็งกําไรและแลกเปลี่ยนเสมอ 

การแลกเปล่ียนสินคาถือเปนกระบวนการสุดทายของวงจรการเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมที่สําคัญ เพราะการแลกเปลี่ยนนั้นคือการไดตนทุนและกําไรกลับเขามา ดังน้ันกอน ค.ศ. 1950 

การแลกเปลี่ยนแรงงานกับเงิน ครั้นมาถึง ค.ศ. 1992 เปนการแลกเปล่ียนสินที่เกิดจากฐานของครอบครัว

ที่ผานการฝกฝนความเปนเหตุเปนผลท่ีสามารถประเมินกําไรจากการแลกเปล่ียนต้ังแตเร่ิมตน และมีความ

คิดถึงการแลกเปลี่ยนสินคาตลอดเวลา ซึ่งเมื่อนํามาแลกเปลี่ยนสินคาจริงๆ ฐานความคิดเหลานี้ก็นํามาสู

การคํานวณเปนตัวเลขได โดยกําไรคือเปาหมายของการแลกเปล่ียนสินคาของครอบครัวชาวไทยเช้ือสาย

เวียดนาม ซึ่งไดกลายเปนฐานในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามมาน้ันเอง 

สรุปและอภิปรายผล

ปรากฏการณความสําเร็จในการทําธุรกิจของครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมที่เคยตกอยูในสถานภาพของผูอพยพ มีขอจํากัดภายใตเง่ือนไขโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของไทย ตองมีความคิด ความเชื่อ และการกระทําทางสังคมที่แตกตางจากบริบทอื่น 

ปรากฏการณเหลานี้เปนประเด็นที่นาสนใจนําไปสูขอถกเถียงที่วา “ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนาจะมี
กระบวนการหลอหลอมความเปนเหตุเปนผลบนฐานความเชื่อตามลัทธิขงจื๊อจึงทําใหประสบความสําเร็จ
ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม” ผลการศกึษาสรปุไดวา ชาวไทยเชือ้สายเวยีดนามหลอหลอมความเปนเหตุ

เปนผลใหกบัครอบครวัจากคาํสอนของลทัธขิงจือ๊คาํสอนของโฮจมินิหผานหิง้บชูาแผนดนิภายในครอบครวั

และโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม ซึ่งคําสอนเหลานี้ไดสถาปนาความคิดเชิงนามธรรมในตัวของชาวไทย

เชื้อสายเวียดนามจนนํามาสูความเปนธรรมชาติของชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม ที่นํามาสูการกระทําที่มี

ระเบียบวินัยกํากับ ซึ่งระเบียบวินัยนั้นก็คือความเปนเหตุเปนผลท่ีไดรับการฝกฝนมาจากครอบครัวนั้นเอง 
ซึ่งในอีกทางหนึ่งความเปนเหตุเปนผลนั้นก็กลายเปนรากฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดวยเชนกัน

คือ ความมีเหตุผลของปจเจกบุคคล การแบงงานกันทํา การเก็งกําไร และการแลกเปลี่ยน ซึ่งสิ่งเหลานี้

เปนเงือ่นไขผูคนตองฝกฝนและกระทําดวยตนเอง เพราะเวเบอรเชือ่วา การกระทําทางสังคมของผูคนทีผ่าน

การฝกฝนมาอยางเครงครัดจะทําใหเขามีระเบียบวินัยในการกระทําที่ตอเน่ืองยาวนานได ซึ่งสอดคลองกับ

ปรากฏของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีผานการฝกฝนดวยตนเองอยางเครงครัดภายใตครอบครัวและ
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โรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม ดังนั้นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจึงมีความคิดเชิงนามธรรมและสามัญการ

ที่นํามาสูการกระทําอยางมีระเบียบวินัยตอเนื่องยาวนานได เชน ความขยัน ประหยัด อดทน ที่คอยสะสม

ทุนทางเศรษฐกิจอยางยาวนาน นับตั้งแต ค.ศ. 1946-1992 ที่ชวงนี้มีการสะสมทุนทางเศรษฐกิจไวกับ

ชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายเวียดนามรุนเกา ที่อพยพมากอน ค.ศ. 1946 ความเปนเหตุเปนผลและระบบ

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของชาวไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีมีการเติบโตอยางสอดคลองกันน้ัน เปนตัวบงบอก

ความสําคัญกับความเปนเหตุเปนผล เพราะสังคมปจจุบันถูกพัฒนาข้ึนมาบนฐานของวิทยาศาสตรที่เคย

สงผลตอการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสืบเนื่องตอมาถึงระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบนฐาน

ของการแลกเปล่ียนและการเก็งกําไร ซึง่ชาวไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีผานการฝกฝนความเปนเหตุเปนผลจาก

ครอบครวัและโรงเรยีนสอนภาษาเวยีดนามทีม่กีารปลกูฝงความคดิเชงินามธรรมทีส่บืสานตอมาจากหิง้บชูา

แผนดิน ซึ่งสังเกตไดจากการกระทําที่เปนปกติ เชน ความขยัน ประหยัด อดทน ที่มีความเปนระเบียบวินัย

เขามากํากับการกระทําทุกอยาง ดังนั้นฐานความเปนเหตุเปนผลน้ีจึงนําไปสูการเกิดจิตวิญญาณทุนนิยม

หรือรากฐานของระบบเศรษฐกิจของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่มีทักษะในการแลกเปลี่ยนสินคาและ

การคาดการณสภาวะของตลาดจนนํามาสูทักษะในการเก็งกําไรสินคา ทรัพยสินตางๆ เปนตน ซึ่งปรากฏ

ออกมาเปนปรากฏการณทางสังคม เพราะเวเบอรใหความสําคัญกับการกระทําทางสังคม โดยอธิบายผาน

ความสัมพันธทางสังคม ซึ่งการฝกฝนอยางพากเพียรจากชีวิตประจําวันภายใตครอบครัว และเง่ือนไขทาง

สงัคมสงผลใหความเปนเหตุเปนผลไดเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมท่ีมเีงือ่นไขของการแลกเปล่ียน

สินคาและการเก็งกําไรเปนหัวใจสําคัญ

ดังน้ันพอจะสรุปไดวา กระบวนการหลอหลอมความคิดเชิงเหตุผลบนฐานความเช่ือรวมกันในลัทธิ

ขงจื๊อ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน) ของสมาชิกในครอบครัวไทยเชื้อสายเวียดนาม เปนหัวใจสําคัญ

ที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวรวมกันผลิตซํ้าโครงสรางความสัมพันธ กระบวนการเหลานี้ชวยใหครอบครัว

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามประสบความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ถึงแมจะอยูภายใตขอจํากัด
ในเชิงโครงสรางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมของไทยก็ตาม ความสัมพนัธระหวางกระบวนการหลอหลอม

ของครอบครัวชาวเวียดนามกับความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของครอบครัวชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย (Purpose) ความหมาย (Meaning) คุณคา (Value) และ

การฝกหัดกระทําติดตอกันยาวนาน (Habituation of Long Practice) ของสมาชิกครอบครัวชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามท่ีมีรวมกันอยางเหนียวแนน และกลายเปนจุดเดนที่ครอบครัวชาวไทยเช้ือสายเวียดนามแตกตาง
จากครอบครัวในบริบทสังคมอื่น 
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ทุนทางสังคมของประชาคมหมูบานแกนรักษ ในการจัดการปญหาของชุมชน

เกรียงไกร ผาสุตะ1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข2

หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ือง “ทุนทางสังคมของประชาคมบานแกนรักษ 

ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาความเปนมาของ

สภาพปญหา ระยะเวลา และสาเหตุของปญหาชุมชน 2. ศึกษากระบวนการ บทบาทของประชาคมและ

ผลลัพธในการจัดการปญหาของชุมชน และ 3. วิเคราะหแนวคิดทุนทางสังคมในการจัดการปญหาชุมชน

ของประชาคมบานแกนรักษ ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปญหาของชุมชนท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู

ของชุมชน ไดแกปญหาการบุกรุกปาที่ดอนปูตา ปญหาการจัดการขยะภายในชุมชน ปญหาการไกลเกลี่ย

ขอขดัแยงดวยระบบเจาโคตร ปญหาเร่ืองสุราในชุมชน และปญหายาเสพติดของชุมชน ระยะเวลาของปญหา

เกิดข้ึนเปนระยะเวลายาวนานแตกตางกันตามประเภทของปญหา สาเหตุของปญหาสวนใหญเกิดจาก

การไมปฏิบัติตามกฎเกณฑและความเช่ือของชุมชน 2. กระบวนการจัดการปญหาเปนขั้นตอนตางๆ 

ดําเนินการโดยประชาคมซึ่งมีทุนทางสังคมที่เขมแข็ง ทําใหเห็นบทบาทของครอบครัวและเครือญาติ 

ระบบเจาโคตรคณะกรรมการหมูบาน กลุมตางๆ และผูนาํชมุชนไดมสีวนทาํใหเกดิผลลพัธทีส่ามารถจดัการ

ปญหาดังกลาวได 3. เมือ่วเิคราะหแนวคดิทนุทางสงัคมของประชาคมบานหนองขามไดพบวาเปนการสนอง

ความเช่ือทางสังคม การจัดการปญหาของสังคม เกราะคุมครองผลกระทบจากกระแสการพัฒนาโลกาภิวัตน 
ตัวชวยในการจัดการปญหาในชองทางที่หลากหลาย การสรางความเปนปกแผนทางสังคม

คําสําคัญ: ประชาคม ทุนทางสังคม การจัดการปญหาภายในชุมชน

1 อาจารยประจําสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 167 หมู 8 บานเนินสะอาด ตาํบลนาราชควาย 

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
2 รองศาสตราจารย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบท (MRDM) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอนแกน 123 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002
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ที่มาและความสําคัญของปญหา

นับต้ังแตประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2540 เปนตนมา นักวิชาการทาง

สังคมศาสตรพยายามที่จะศึกษาและเขาใจโครงสรางทางสังคมของไทยวา ประชาชนไดรับผลกระทบกับ

ปญหาดังกลาวมากนอยเพียงใด และสามารถท่ีจะพนภาวะวิกฤตมากนอยในระดับใด ในอดีตท่ีผานมา 

รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สามารถผานภาวะเศรษฐกิจได ทําใหไทยไมตองเปนหนี้สิน

ของกองทุนระหวางประเทศ (IMF) อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในภาวการณเปล่ียนแปลงของประเทศไทย

ปจจุบันนั้น แมวาประชาชนไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็ตาม ประชาชนก็ยังไดรับการพัฒนา

ไมมากก็นอย ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหประเทศชาติมั่นคงข้ึน และประชาชนไดรับการพัฒนาใหมีชีวิต

ความเปนอยูทีด่ขีึน้ในระดับหน่ึงน้ัน กค็อื ประเทศไทยมีทนุทางสังคมท่ีเขมแข็ง ทาํใหเปนพลัง และมีศกัยภาพ

ที่จะตอสูกับภาวะที่เปนปญหากับเศรษฐกิจจนทําใหประเทศชาติไดรอดพนปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ

ไดพอสมควร เมื่อพิจารณาในระดับหมูบานและชุมชน ปญหาของสังคม และปญหาทางวัฒนธรรม เปนตน 

การที่ชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนไดในระดับหนึ่ง ยอมจะเห็นทุนทางสังคมของชุมชนที่สามารถนํามาใช

ในการจัดการปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี

งานวิจัยเรื่องประชาคมหมูบานไดแพรหลาย มีรากฐานของทุนทางสังคมที่เขมแข็งของชุมชนบาน 

คุมตําบล คูเมือง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของความเปนประชาคมหมูบาน

ไดพัฒนามาจากความตองการของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน 

ซึ่งมีลักษณะของประชาคมแบบลางขึ้นบน (Bottom up) (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2008; Somsak Sresontisuk, 

2003 and 2010) สําหรับบานแกนรักษ (นามสมมติ) หมูที่ 10, 13 ตําบลแกนรักษ (นามสมมติ) 

อาํเภอมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแกน เปนชมุชนทองถิน่อกีแหลงหนึง่ ซึง่มทีนุทางสงัคมทีเ่ขมแขง็ ทาํใหประชาคม

หมูบานสามารถจัดการปญหาชุมชนไดเปนอยางมาก จงึนาสนใจท่ีจะศกึษาถอดบทเรียน ซึง่มทีนุทางสังคม

ที่เขมแข็ง ทําใหประชาคมหมูบานสามารถจัดการปญหาชุมชนไดเปนอยางมาก จึงนาสนใจท่ีจะศึกษา

ถอดบทเรยีนของทนุทางสงัคม นอกจากนีผู้นาํชมุชนในหมูบานยงัมบีทบาทในดานการจดัการปญหาตางๆ 

ในชุมชนไดเปนอยางดี เชน การรวมกันอนุรักษปาชุมชน แหลงน้ําสาธารณะภายในชุมชน ปญหาดาน
ยาเสพติด การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดังนั้นในการศึกษาในคร้ังนี้จะวิจัยถอดบทเรียนบานแกนรักษ 

หมูที ่10, 13 คอื แนวคิดทนุทางสงัคมของประชาคมในการจัดการปญหาของชมุชนวาสภาพทัว่ของประชาคม
บานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน เปนอยางไร ลักษณะทุนทางสังคมของ
ประชาคมบานแกนรักษ เปนอยางไร และวิเคราะหทุนทางสังคมในการจัดการปญหาชุมชนของประชาคม

บานแกนรักษไดอยางไร

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของสภาพปญหา ระยะเวลา และสาเหตุของสภาพปญหาในชุมชน
บานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

2. เพ่ือศึกษากระบวนการ บทบาทของประชาคมและผลลัพธในการจัดการปญหาของชุมชนบาน

แกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

3. เพื่อวิเคราะหแนวคิดทุนทางสังคมในการจัดการปญหาชุมชนของประชาคมบานแกนรักษ ตําบล

แกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
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แนวคิดที่ใชในการศึกษา

แนวคดิเรือ่งทนุทางสงัคมเมือ่กลาวถงึทนุทางสงัคมยอมจะเหน็วา ทนุทางสงัคมเปนคาํทีน่กัรฐัศาสตร 

Putman (1995) ที่ไดกลาวถึงทุนทางสังคมในเร่ืองความไววางใจ แตสําหรับประเทศไทยนั้นจะเนน

ความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผ แมวาแนวคิดทุนทางสังคมจะถูกบัญญัติขึ้นโดยนักวิชาการ

ตางประเทศ แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักคิด นักวิชาการไทยตางเห็นตรงกันวา ทุนทางสังคม

เปนสิ่งที่มีอยูแลวในสังคมไทยและมีอยูหลากหลายดวย ขึ้นอยูกับการใหคําจํากัดความของนักคิดเหลานั้น 

(อภิชัย พันธเสน, 2546; อมร พงศาพิชญ, 2546) ดังเชน เอนก นาคะบุตร (2545) ไดกลาวถึงทุนทางสังคม

ใน 5 รปูแบบ คอื ทนุทางจติวญิญาณ ทนุทางภมูปิญญา ทนุทางทรพัยากรมนษุย ทนุทางทรพัยากรธรรมชาต ิ

และทุนสาธารณะ ซึ่งทุนทางสังคมดังกลาว จะเปนพลังสําคัญในการขับเคล่ือนของการปฏิรูปสังคมไทย 

เพ่ือสรางระบบความปลอดภัยของสังคม (social safety net)

ในทัศนะของผูวจิยั ความหมายของทุนทางสังคม สามารถท่ีจะเขาใจในเร่ืองของเครือขายความสัมพนัธ

ทางสังคม (networks of social relations) จากบรรทัดฐานของความซ่ือสัตย และความชวยเหลือ ซึ่งเปน

ผลประโยชนรวมกันของสังคมหากพิจารณาทุนทางสังคมใหลึกซึ้ง จะตองพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของ

คุณภาพของทุนทางสังคมหรือเนื้อหาของทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธทางสังคมท่ีเหมาะสมนําไปสู

การรวมพลังในการแกปญหาสวนรวม (Stewart-Weeks and Richardson, 1998) ดังจะเห็นไดจากชุมชน

ที่เขมแข็ง ก็ยอมจะเห็นชุมชนน้ันมีทุนทางสังคม โดยสมาชิกในชุมชนตางชวยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยทัว่ไปเนือ้หาสาระของทนุทางสงัคมมักจะพจิารณาถงึความเขมแขง็ของครอบครวัหรือความเจรญิ

กาวหนาของชุมชนหรือสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่กลาวถึงความเจริญ และความเสื่อม ดังเชน Putman (1995, 

1998) ที่กลาวถึงความเสื่อมและลดลงในดานทุนทางสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม เนื้อหา

สาระทีแ่ทจรงิของทนุทางสงัคมยงัเปนทีว่พิากษกนัดานทฤษฎ ีและดานทีเ่ปนจรงิ ทัง้น้ีเน่ืองจากแตละสงัคม

ยอมจะมีทุนทางสังคมตางกัน เนื้อหาสาระของทุนทางสังคมที่เหมาะสมในสังคมหน่ึง อาจจะไมเหมาะสม

ในอีกสังคมหน่ึงก็ไดดังนั้น เมื่อพิจารณาและยอมรับในความหลากหลายของสังคม ก็ยอมจะตองยอมรับ

ความหลากหลายของเนื้อหาสาระทุนทางสังคม โดยมิติทางสังคมวิทยา อาจจะกลาวไดวา เน้ือหาของทุน
ทางสังคมก็คือ ความสัมพันธที่เกี่ยวกับโครงสรางทางสังคมที่สามารถนําไปใชจนทําใหสังคมมีความสงบสุข 

ความปลอดภัย และความมั่นคง
สาํหรบัการศกึษาแนวคดิทนุทางสงัคม จะพจิารณาทนุทางสงัคมของชมุชนบานแกนรกัษในการจดัการ 

1. ปญหาการบุกรุกปาที่ดอนปูตา 2. ปญหาการจัดการขยะภายในชุมชน 3. ปญหาการไกลเกล่ียขอขัดแยง

ดวยระบบเจาโคตร

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา

หนวยที่ใชในการวิเคราะห การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหนวยที่ใชในการวิเคราะห
เปนบุคคล กลุม และชุมชนของบานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

เคร่ืองมอื และวิธกีารท่ีใชในการวิจยั การศึกษาคร้ังนีจ้ะใช 1) แนวทางการสัมภาษณ เพือ่ใชวธิกีาร

สัมภาษณเชิงลึก 2) แนวทางการสัมภาษณกลุม เพื่อใช การสัมภาษณกลุม 3) แนวทางการสนทนากลุม 

เพ่ือใชการสนทนากลุม และ 4) แนวทางการสังเกตการณ เพื่อใชการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
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ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาในการเปนเวลา 3 ป ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 จนถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมเปนหนังสือทางวิชาการ เพื่อเผยแพรองคความรูดานทุนทางสังคม

ในป พ.ศ. 2559

การเก็บรวบรวมขอมลูภาคสนาม ในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนการฝกอบรมนักวจิยัชาวบาน หรอืนกัวจิยั

ทองถ่ิน เปนผูรวมวิจัยในการเก็บขอมูลทั้งน้ีผูรวมทีมวิจัยเปนนักวิจัยชุมชน ซึ่งจะทําใหการศึกษา

มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น และประชาชนของประชาคมบานแกนรักษมีสวนรวมทุกคน 

ซึ่งเปนการวิจัยโดยชุมชน และเพื่อชุมชน

การประมวลผลขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีชาวบานทุกทานเปน

นักวิจัยชาวบาน คณะนักวิจัยเปนชาวบานในชุมชนที่ศึกษา ทําใหมีการบันทึกภาคสนาม และประมวลผล

ขอมูลตามแนวทางการสัมภาษณ สวนการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา

ประวัตคิวามเปนมาของชุมชนบานแกนรกัษ บานแกนรกัษ ตาํบลแกนรกัษ อาํเภอมัญจาคีร ีจงัหวัด

ขอนแกน กอตัง้เมือ่ป พ.ศ. 2433 โดยไดมรีาษฎรจากบานพระบ ุตาํบลบานโตน อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแกน 

โดยมีนายเสมียนตา สารีมุก เปนหัวหนา ปนั้นเกิดวิกฤต ฟาฝนไมตกตองตามฤดูกาล แหงแลง จึงพา

ลูกหลานและญาติเดินทางอพยพเพ่ือหาทําเลท่ีอุดมสมบูรณเพ่ือทํานา ทําไร จึงไดจัดขบวนเกวียนออกเดินทาง

จากบานพระบุ มาทางทิศตะวันตก พอมาถึงทําเลแหงหน่ึงมีหนองนํ้าขนาดใหญ และกับลําหวยซึ่งหางกัน

ประมาณ 200 เมตร เปนทีอ่ดุมสมบูรณเตม็ไปดวยสัตวปาและปาไมนานาพันธุ เหมาะแกการทํานา ทาํสวน

ทําไรเปนอยางดี จึงไดพักแรมอยูขางหนองน้ําแหงน้ัน จึงปรึกษาหารือกับลูกหลานและญาติที่เดินทางมา

ดวยกันวาทําเลแหงนี้เปนที่เหมาะสมปกหลักบานเรือนเพ่ืออยูอาศัย เพื่อใหเจริญรุงเรืองในภายหนาได 

ซึ่งบริเวณรอบหนองน้ําน้ันมีไมมะขามขึ้นอยูเต็มไปหมด แตมีจุดเดนอยูที่หนึ่งคือ เปนโพนขนาดใหญและ

มตีนมะขามใหญหลายตนและเปนทีอ่ศัจรรยตนทีอ่ยูบริเวณโพนนัน้มแีกนทัง้หมดตัง้แตลาํตนถงึกิง่เลย เปน

ที่อัศจรรยยิ่งนัก จึงไดกอตั้งชุมชนขึ้นตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน ตอมาประมาณ 10 ปหรือ พ.ศ. 2443 ไดมี
ราษฎรจากบานโพนเพ็ก อําเภอกุดเคา สมัยน้ันไดทยอยเขามาอยูรวมกัน โดยการนําของนายข้ี บงพิมพ 

และไดตั้งชื่อวัดขึ้นช่ือ “วัดชมพูคํา” ตั้งแตนั้นเปนตนมา (บันทึกภาคสนาม, กันยายน 2556)
สภาพท่ัวไปของประชาคมบานแกนรักษในปจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต ชุมชนบานแกนรักษ ตําบล

แกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูหางจากองคการบริหารสวนตําบลแกนรักษ ไปทาง

ทิศใต 6 กิโลเมตร หางจากอําเภอมัญจาคีรีไปทางทิศเหนือ 15 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกนไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต 54 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ มีที่ตั้งเปนที่ราบ มีลําหวยคําปากดาวไหลผาน ซึ่งไหล

มาจากเทือกเขาภูเม็ง พื้นที่เปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก

ทิศเหนือ จด บานกุดขอนแกน หมู 9 ตําบลแกนรักษ และบานทาเกษม หมู 11 ตําบลแกนรักษ
ทิศใต จด บานเหลาใหญ ตําบลนาขา

ทิศตะวันออก จด บานบูรณะ ตําบลโพนเพ็ก

ทิศตะวันตก จด บานหนองบัวเย็น ตําบลนาขา
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ความเปนมาของสภาพปญหา ระยะเวลา และสาเหตุของปญหา ในชุมชนบานแกนรักษ ตําบล

แกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

สภาพปญหาการบุกรุกปาที่ดอนปูตาปาดอนปูตาของชุมชนบานแกนรักษ เปนปาดิบแลงสาธารณะ 

ตั้งอยูทางทิศเหนือขอชุมชน มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร สภาพทั่วไปของปาดอนปูตาประกอบไปดวยศาลปูตา

ตั้งอยูกลางปา รายรอบไปดวยตนยางนา พื้นที่วางเปลา และดานเหนือของปามีลําหวยปากดาวซึ่งไหล

มาจากเขาภูเมง็ไหลผาน และทางทิศใตของปาจะติดกบัพืน้ทีน่าของชาวบานในชุมชน ซึง่เปนจดุกําเนิดของ

ประเด็นปญหา กลาวคือเม่ือประมาณเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2555 เกิดปญหาการบุกรุกเขตพ้ืนท่ีปาดอนปูตา

ของชาวบานที่มีพื้นที่ทํากินติดกับเขตดอนปูตา โดยชาวบานไดใชรถไถนา ไถรุกลํ้าพื้นที่ดอนปูตาและ

ปรับเปล่ียนพื้นที่ปาใหเปนพื้นที่นาขาวของตนเอง ชาวบานไดทําการปนคันนาของตนเองใหมขยายเขต

คันนาเขามาในเขตพ้ืนที่ดอนปูตา และนําตนสักเขามาปลูกรุกลํ้าในเขตดอนปูตาที่ตนเองบุกรุกไป และ

ตอมาชาวบานในชุมชนบางทานไดเขาไปหาหนอไมและของปาในเขตดอนปูตา ไดพบกับสภาพดอนปูตา

ที่ถูกชาวบานบุกรุกไป จึงนําเรื่องมารองเรียนกับคณะกรรมการหมูบานเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกท่ี

ปาสาธารณะของชุมชนดังกลาวโดยเรงดวน ระยะเวลาการกอตวัและส้ินสดุของปญหา ตัง้แตมกราคม 2555-

กันยายน 2555 สาเหตุของปญหาคือ ชาวบานบุกรุกเขตปาดอนปูตา และความไมชัดเจนของแนวเขตดอน

ปูตา เขตปาดอนปูตาไมมีแนวรั้วที่สังเกตไดชัดเจน

ปญหาการจัดการขยะในชุมชนเนื่องจากหมูบานแกนรักษทั้งสองหมูบานเปนชุมชนใหญ ในทุกๆ วัน

จะมขียะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูทีช่าวบานในชมุชนแตละครอบครวัไดนาํไปทิง้ทีบ่ริเวณรมิถนนขางบรเิวณปา

โคกหนองมูก ซึง่ตัง้อยูทศิตะวันตกของหมูบาน ทัง้นีเ้นือ่งจากชุมชนดังกลาวมีเขตการปกครองภายใตองคการ

บรหิารสวนตาํบลแกนรกัษ ทีย่งัไมไดยกระดบัการปกครองเปนเทศบาลตาํบล และไมมกีลุมงานทีร่บัผดิชอบ

เรื่องการจัดการขยะในชุมชน เมื่อมีจํานวนปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้นก็ไดทําใหเกิดผลกระทบข้ึนในชุมชน 

กลาวคือ ขยะดังกลาวไดสงกลิ่นเหม็นเขามาในชุมชน และเมื่อถึงหนาฝนปริมาณน้ําฝนก็มาชะลางขยะ

บางสวนใหไหลลงสูหนองมูก ซึ่งเปนแหลงน้ําสาธารณะที่ใชผลิตนํ้าประปาในชุมชน และนอกจากนี้เมื่อมี

ชาวบานบางคนนําขยะไปทิ้งและไดจุดไฟเผาขยะดังกลาว กล่ินเหม็นไหมของควันไฟก็ลอยเขามาในชุมชน
ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศขึ้น สรางความเดือดรอนใหชาวบานเปนอยางมากระยะเวลาการกอตัวและ

สิ้นสุดของปญหา ตั้งแตมกราคม 2552-มีนาคม 2557 สาเหตุของปญหา เกิดจากชาวบานนําขยะไปท้ิง
เรีย่ราดขางถนนรมิปาสาธารณะหนองมกู จาํนวนปรมิาณขยะทีเ่พิม่มากขึน้และสงกล่ินเหมน็จากการจดุขยะ
เขามาในชุมชน และขยะบางสวนเมื่อถึงหนาฝนไดไหลตกลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ

ปญหาการไกลเกลีย่ขอขดัแยงดวยระบบเจาโคตรชมุชนบานแกนรกัษเปนชมุชนใหญ มปีระชากรอาศยั

ในชุมชนเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับชุมชนอ่ืนๆ ใน ตําบลแกนรักษ และในเขตอําเภอมัญจาคีรี จากการ

ที่มีประชากรอาศัยอยูในชุมชนเปนจํานวนมาก สวนหน่ึงก็ไดทําใหเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางประชากร

ในชุมชนเกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชน 
ปญหาเรื่องของการบุกรุกเขตที่ดินทํากิน ปญหาการลักเล็กขโมยนอย ปญหาการทะเลาะวิวาทชกตอย

ในชุมชน ปญหาชูสาว ฯลฯ และเนื่องจากชุมชนดังกลาวตั้งอยูหางไกลสถานีตํารวจภูธรอําเภอมัญจาคีรี 

ในสวนแนวทางในการจัดการกับปญหาบางสวนน้ันชุมชนน้ีไดใชวิธีการระงับขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตร

หรือระบบเฒาแกชุมชน ซึ่งเปนวิธีการท่ีชุมชนเลือกใชจัดการระงับขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนต้ังแตอดีต

จนถงึปจจบุนัระยะเวลาการกอตัวและสิน้สุดของปญหา ไมสามารถระบไุดชดัเจนได เพราะปญหาขอขดัแยง
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จะเกิดขึ้นในชุมชนทุก ๆ ปสาเหตุของปญหา คือ ความขัดแยงทางดานเศรษฐกิจ เชน แนวเขตการบุกรุก

แนวเขตที่ดินทํากินระหวางชาวบานกับชาวบาน หรือระหวางชาวบานกับที่ดินสาธารณะ และความขัดแยง

ทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชน ปญหาเรื่องชูสาว และปญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาท เปนตน

กระบวนการ บทบาทของประชาคม และผลลัพธในการจัดการปญหา ของชุมชนบานแกนรักษ 

ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

กระบวนการการจัดการปญหาการบุกรุกปาท่ีดอนปูตา ขั้นตอนการแกไขปญหาเร่ิมขึ้นดังตอไปนี้ 

1) ชาวบานในหมูบานนําเรื่องขึ้นรองเรียนคณะกรรมการหมูบานในคราวประชุมประจําเดือนในชุมชน 

2) คณะกรรมการหมูบานประชุมรวมกันกับชาวบานในชุมชนทั้งสองหมูบานเพื่อหาทางออกของปญหา 

3) คณะกรรมการหมูบานรวมกับชาวบานผูอาวุโสในชุมชนขะจํ้าหมูบาน รวมกับตัวแทนชาวบานทุกหลังคาเรือน 

นัดหารือกับชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ปาดอนปูตา พรอมทั้งมีการออกรังวัดแนวเขตปาดอนปูตาใหมรวมกัน 

โดยอาศัย “ระบบเฒาแกหรือระบบเจาโคตร” ในชุมชนชวยกันชี้แนวเขตปาดอนปูตาเดิม พรอมรังวัดใหม

ใหไดพื้นท่ีครบ 3 ไร เหมือนเดิม โดยมีเง่ือนไขกับชาวบานท่ีบุกรุกเขตปาดอนปูตาวา ถาไมยินยอมคืน

ผนืปาแกชมุชน ชาวบานในชมุชนจะรวมกันรองเรยีนไปยังสวนราชการทีเ่กีย่วของตอไป และจากการประชมุ

หาทางออกรวมกัน ปรากฏวาชาวบานคนดังกลาวไดยินยอมขอตกลงท่ีไดรวมประชุมกับชาวบาน 

4) คณะกรรมการหมูบานพรอมท้ังตัวแทนชาวบานทุกหลังคาเรือน รวมกันปกหลักแนวเขตปาดอนปูตาใหม 

และทําขอตกลงกับชาวบานท่ีมีพ้ืนท่ีทํากินติดกับดอนปูตาดังกลาว พรอมท้ังหามไมใหมีการบุกรุกปาดอนปูตา

เกิดข้ึนอีก 5) ตัวแทนชาวบานในชุมชนทุกหลังคาเรือนรวมกันจัดพิธีกรรม “การสมมาปูตา” ข้ึนในปาดอนปูตา 

เพื่อเปนการขอสมาลาโทษในส่ิงที่ชาวบานลูกหลานในชุมชนไดกระทําการลวงเกินตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่เปน

สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนตอไป โดยในกิจกรรมประกอบไปดวยการสรงนํ้าศาลปูตา การปลูกปา

ตนยางนาเพ่ือทดแทนตนยางนาที่ถูกทําลายไป และการทําความสะอาดรอบๆ ปาดอนปูตา

บทบาทของผูนําในการจัดการปญหาชุมชนดังกลาว ประกอบดวยคณะกรรมการหมูบานแตละหมู 

ประธานประชาคมบานแกนรกัษ ผูอาวโุสในชมุชน พระสงฆ ขะจ้าํบานบทบาทของครอบครวัและเครอืญาติ

พี่นองมีความสําคัญจัดการปญหาดังกลาวคือ คณะกรรมการหมูบานสวนหน่ึงที่ไดรับการประสานใหรวม
ในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทในครั้งน้ี ถูกคัดเลือกมาจากตัวแทนของ “เจาโคตร” ในตระกูลหลักๆ 

ในชุมชน ซึ่งเปนผูอาวุโสในชุมชนท่ีไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบานในชุมชน และสวนหน่ึงของตัวแทน

ในการเจรจา ชุมชนไดเชิญเจาโคตรของชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ปาดอนปูตาดังกลาว เขารวมในการไกลเกล่ีย
ปญหาดงักลาวดวย ซึง่อาจกลาวไดวาระบบเครือญาตแิละบทบาทของครอบครัวมผีลตอความสําเร็จในการ

ไกลเกล่ียขอพิพาทดังกลาวบทบาทหนาที่ของกลุมวัดในการจัดการปญหา มีก็คือในสมัยหน่ึง ปาดอนปูตา

เคยถูกใชเปนสถานที่ตั้งของวัดปาวิโมกขาราม ซ่ึงตอมาเกิดปญหานํ้าทวมในฤดูฝน ชาวบานจึงไดทําการ

ยายวัดออกไปจากปาดอนปูตา บุคคลตัวแทนที่รวมในการชี้แนวจุดเขตแดนปาดอนปูตาในการไกลเกลี่ย

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งคือ กลุมญาติโยมวัดปาวิโมกขาราม ที่เคยไดเห็นแนวเขตเดิมของปาดอนปูตา
น่ันเอง บทบาทหนาท่ีของกลุมภายในหมูบานในการจัดการปญหา มีความสําคัญบทบาทหน่ึง คือ การไกลเกล่ีย

ขอพิพาทในคร้ังน้ี เปนการทํางานรวมกันของหลายภาคสวนในชุมชน โดยท่ีชมุชนใชระบบการไกลเกล่ียแบบ 

“เฒาแก” หรือ “ระบบเจาโคตร” ในการจัดการปญหาระดับชุมชน และการจัดการปญหาดังกลาวดําเนินไป

ดวยความเรียบรอยเปนที่พอใจของทั้งสองฝายคือชุมชนและชาวบานที่บุกรุก
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ผลสําเร็จในการแกไขปญหา มีผลตอชีวิตความเปนอยูของหมูบานหลายประการ คือ ไดพื้นที่

ปาดอนปูตาที่ถูกบุกรุกกลับคืนมาเปนปาสาธารณะ ชาวบานทุกคนสามารถเขาหาของปาในพื้นที่ดอนปูตา

ไดเหมอืนเดิม แสดงใหเหน็ถงึความสามัคคขีองคนในชุมชนในสวนของขบวนการภาคประชาสังคมในชุมชน

กระบวนการจัดการปญหาการจัดการขยะภายในชุมชน ข้ันตอนการแกไขปญหาเร่ิมข้ึนดังตอไปน้ี 

1) ชาวบานในหมูบานนําเรื่องขึ้นรองเรียนคณะกรรมการหมูบานในคราวประชุมประจําเดือนในชุมชน 

2) คณะกรรมการหมูบานประชุมกันกับชาวบานในชุมชนทั้งสองหมูบานเพื่อหาทางออกของปญหา 

3) คณะกรรมการหมูบานดําเนินการแกไขปญหามีการทําขอตกลงรวมกันในชุมชนโดยสรางสถานท่ีทิ้งขยะ

แหลงใหมที่ตั้งอยูไกลจากชุมชนมากขึ้น โดยชุมชนไดเลือกเอาฝงทิศตะวันออกของปาโคกหินขาว ที่ตั้งอยู

ทางทิศตะวันตกของชุมชนเปนสถานท่ีทิง้ขยะแหลงใหม และนอกจากน้ีไดมกีารต้ังกฎชุมชนข้ึนโดยตามเสียง

ตามสายในหมูบานทั้งสองหมู สั่งหามไมใหมีการท้ิงขยะท่ีบริเวณปาโคกหนองมูก ถาใครฝาฝนและชุมชน

ตรวจสอบวาไดละเมิดขอตกลงรวมจริง จะถูกปรับในอัตรา 1,000 บาท 4) คณะกรรมการหมูบานพรอมท้ัง

ตัวแทนชาวบานทุกหลังคาเรือน รวมกันถางปาบริเวณโคกหินขาว พรอมทั้งมีการวาจางรถขุดดินมาทําการ

ขุดบอขยะแหลงใหมขึ้น พรอมทั้งมีการตัดถนนเช่ือมตอกับถนนเสนหลัก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ชาวบานที่นําขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะแหลงใหม

บทบาทของผูนาํในการจัดการปญหา มปีระกอบดวย คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการประชาคม

หมูบาน และตัวแทนชาวบานทุกหลังคาเรือน มาประชุมรวมกันหลายๆ คร้ัง บทบาทของครอบครัวและ

เครือญาติพี่นองมีความสําคัญในการจัดการปญหาขยะภายในชุมชนเปนอยางย่ิง เนื่องจากปญหาน้ีเปน

ปญหาทีเ่ก่ียวของกบัทุกครัวเรอืน และคณะกรรมการหมูบานมกีารประชาสัมพันธโครงการน้ีผานครอบครัว

และญาติพี่นองของตนเองบทบาทหนาท่ีของกลุมภายในหมูบานในการจัดการปญหาขยะเปนอยางย่ิง 

เนื่องจากเปนการทํางานรวมกันของหลายภาคสวนกลุมตางๆ ในชุมชน

ผลสําเร็จในการจัดการปญหาขยะภายใน ซึ่งยอมสงผลกระทบท่ีดีตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน

ไมมากก็นอย ดังตอไปนี้คือ ยุติปญหากลิ่นเหม็นของการเผาขยะยุติปญหาขยะไหลลงสูแหลงนํ้าสาธารณะ

ไดสถานท่ีท้ิงขยะแหลงใหม แสดงใหเห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในสวนของขบวนการภาคประชาสังคม
ในชุมชน

กระบวนการจดัการปญหาไกลเกลีย่ขอขดัแยงดวยระบอบเจาโคตร ขัน้ตอนในการจดัการปญหา
ไกลเกลี่ยขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตร มีดังตอไปนี้ 1) ชาวบานคูกรณีนําเรื่องขึ้นรองเรียนคณะกรรมการ
หมูบาน 2) คณะกรรมการหมูบานประชุมรวมกันกับเจาคณะเจาโคตร เฒาแกในชุมชนเพื่อหาทางออกของ

ปญหา 3) คณะกรรมการหมูบานประชุมรวมกันกับเจาคณะเจาโคตร เฒาแกนัดหารือเจรจาไกลเกล่ียกับ

ชาวบานคูกรณี พรอมทั้ง “ชี้นํา” แนวทางในการแกไขปญหา โดยหากชาวบานคูกรณีทั้งสองพอใจกับ

คําตัดสินของเจาโคตรและคณะกรรมการหมูบาน ก็จะมีการลงนามบันทึกเปนขอตกลงรวมกันถึงการ

ยตุปิญหาไวเปนหลกัฐาน ณ ทีท่าํการผูใหญบาน โดย 4) ใหผูชวยผูใหญบานรางขอตกลงรวมกนัของแนวทาง
การยุติปญหาพรอมทั้งอานรางขอตกลงรวมใหคูกรณีทั้งสองฟง 5) ใหชาวบานคูกรณีลงนามเพื่อรับทราบ

ในเอกสารน้ัน สําหรับกรณีที่ที่การปรับไหม ในรางสัญญาดังกลาวจะมีการระบุถึงรายละเอียดของจํานวน

สินไหม และวันเวลาที่คูกรณีตองชดใชสินไหมดวย

บทบาทของผูนําในการจัดการปญหาไกลเกล่ียขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตร มีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

ประกอบดวย คณะกรรมการหมูบาน ประธานประชาคมหมูบาน ผูอาวุโสในชุมชน และเจาโคตร พระสงฆ 
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และขะจ้ําหมูบาน บทบาทของครอบครัวและเครือญาติพี่นองในการจัดการปญหาไกลเกล่ียขอขัดแยง 

ดวยระบบเจาโคตร เปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง โดยคณะกรรมการหมูบานสวนหนึ่งที่ไดรับการประสาน

ใหรวมในการเจรจาไกลเกล่ียขอพิพาทในแตละคร้ังน้ัน ถกูคดัเลือกมาจากตัวแทนของ “เจาโคตร” ในตระกูล

หลักๆ ในชุมชน ซ่ึงเปนผูอาวุโสในชุมชนท่ีไดรับการยอมรับนับถือจากชาวบานในหมูบาน ซ่ึงอาจกลาวไดวา 

ระบบเครือญาติและบทบาทของครอบครัวมีผลตอความสําเร็จของการไกลเกล่ียขอขัดแยงท่ีเกดิข้ึนในชุมชน

ในแตละครั้งเปนอยางมาก บทบาทของกลุมวัด ไดเปนสวนหนึ่งในการจัดการปญหาดังกลาว เน่ืองจาก

เจาโคตรเปนสวนหนึ่งของชุมชน คือกลุมของญาติโยมของวัด มีบทบาทในการเจรจาตอรอง และไกลเกล่ีย

ปญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญมักเปนปญหาครอบครัว และชูสาวเปนตน ดังอาจกลาวไดวา วัดก็มีบทบาท

สําคัญในการแกไขปญหาขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน บทบาทหนาที่ของกลุมภายในชุมชน เปนสวนหนึ่ง 

และสําคัญในการจัดการปญหาดังกลาวเชนกัน เพราะการไกลเกลี่ยขอพิพาทในแตละครั้ง เปนการทํางาน

รวมกันของหลายภาคสวนในชุมชน โดยที่ชุมชนใชระบบไกลเกลี่ยแบบ “เฒาแก” หรือ “ระบบเจาโคตร” 

ในการจัดการปญหาระดับชุมชนและการจัดการปญหาดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยเปนที่พอใจ

ทั้งสองฝาย

ผลสําเร็จในการจัดการปญหาดังกลาว ไดมีผลที่ดีตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน แสดงใหเห็นถึง

ความเขมแข็งของประชาคมบานหนองขามในการจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้นไดเปนอยางดี หลายประการ คือ 

สามารถยุตปิญหาขอขดัแยงใหชมุชน โดยใหชมุชนจัดการเองชาวบานทุกคนสามารถมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นถึงแนวทางในการแกไขปญหาผานเจาโคตรในชุมชนแสดงใหเห็นถึงความสามัคคีของ

คนในชุมชนในสวนของขบวนการภาคประชาสังคมในชุมชน

การวเิคราะหแนวคดิทนุทางสงัคมในชมุชนบานแกนรกัษ ตาํบลแกนรักษ อาํเภอมญัจาครี ีจงัหวัด

ขอนแกน

ทนุทางสงัคมในฐานะเพือ่ความสนองความเชือ่ทางสงัคม พืน้ฐานความเปนมาของทนุทางสงัคม

ในชมุชนบานแกนรกัษ มรีากฐานมาจากความเชือ่ศรทัธาตอผีปูตา ซึง่เปนความเชือ่วาผีบรรพบรุษุมารกัษา

ชมุชนใหมคีวามรมเยน็ และจดัการปญหารวมกนั นอกจากนีค้วามศรทัธาในความเชือ่พระพทุธศาสนากเ็ปน
สวนหน่ึง ทําใหชุมชนมีจิตสํานึกรวมกันในการจัดการปญหาของชุมชน เชน กรณีมีการบุกรุกท่ีสาธารณะ

ปาดอนปูตา ดงันัน้ความเชือ่ความศรทัธาตอความเชือ่และศาสนาถอืวาเปนทนุทางสงัคมทางดานวฒันธรรม

เพื่อการสนองตอความเชื่อทางสังคม
ทนุทางสงัคมในฐานะการจดัการปญหาทางสงัคม เมือ่ชมุชนบานแกนรักษไดพฒันาทนุทางสงัคม

เกดิข้ึนตลอดมาต้ังแตการต้ังถ่ินฐานของชุมชน ชวีติความเปนอยูของสมาชิกภายในชุมชน เปนความสัมพนัธ

ทางเครือญาต ิความเอ้ือเฟอ ความชวยเหลอืซึง่กนัและกัน กย็อมจะเปนทนุทางสงัคมทีค่วามตองการทําให

ชวีติความเปนอยูมคีวามเปนปกแผน ชมุชนมคีวามสงบสขุและมัน่คง ถาหากมปีญหาเกดิข้ึน จงึไดรวมพลงั

ชุมชนจึงเปนทุนทางสังคมเพ่ือจัดการปญหาของชุมชน เชน ปญหาการบุกรุกปาที่ดอนปูตา ปญหา
การจัดการขยะภายในชุมชน ปญหาการไกลเกล่ียขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตรของคนในหมูบาน การท่ี

ทุนทางสังคมไดรับใชหรือเปนประโยชนตอชุมชน ก็เทากับวาทุนทางสังคมมีลักษณะทุนทางปญญา

ไดพยายามจดัการปญหาของสงัคม หรอื แกไขปญหาของสงัคมไดในระดบัหนึง่ โดยอาศยัประชาคมหมูบาน

แกนรักษ ที่คณะกรรมการมีความเขมแข็ง และเครือญาติพี่นอง
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ทุนทางสังคมในฐานะเปนเกราะคุมครองผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน จากการที่กระแส

การพัฒนาของโลกาภิวัตนไดเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกสวนของโลก ยอมมีผลกระทบตอชุมชนบานแกนรักษ

ทั้งในดานบวกและดานลบ กลาวคือ ระบบทุนนิยมซึ่งเปนกระแสหลักไดรับผลกระทบตอโครงสรางสังคม

และชุมชนเปนอยางมาก ทั้งนี้ยอมจะมีผลกระทบตอทุนทางสังคมตามไปดวย แตโดยที่ทุนทางสังคม

ในชมุชนไมไดเปนพืน้ฐานของทนุนยิมแบบตะวนัตก จงึทาํใหเกิดปญหาความขดัแยงข้ึนในชมุชนอยูเนอืงๆ 

เชน ระบบทุนนยิมยอมจะทําลายระบบวัฒนธรรมของชุมชน แตดวยทุนทางสังคมของชุมชน ทาํใหประชาคม

ชุมชนสามารถจัดการปญหาดังกลาวได ดังน้ันทุนทางสังคมจึงเปนเกราะคุมครองผลกระทบของกระแส

พัฒนาของโลกาภิวัตน

ทุนทางสังคมในฐานะเปนตัวชวยในการจัดการปญหาของการพัฒนาที่หลากหลาย ขอสังเกต

ประการท่ีหนึง่ ทนุทางสังคมมีความสัมพนัธทีส่อดคลองกับการพัฒนาชุมชนหมูบานและจัดการปญหาของ

ชุมชน กลาวคือ การยอมรับผลกระทบของการพัฒนาท้ังท่ีกอใหเกิดปญหา และไมเปนปญหา โดยจะเห็นวา

การพฒันาชมุชนทีเ่หมาะกบัชมุชนจะตองสอดคลองกบัความตองการของชมุชน ทัง้นีจ้ะตองรเิร่ิมและกระทาํ

การพฒันาโดยชมุชนนัน้ๆ ซึง่ประโยชนทีไ่ดกเ็พือ่ชมุชนของตน ตวัอยางเชน ปญหาการไกลเกลีย่ขอขดัแยง

ดวยระบบเจาโคตร ดังนั้น การพัฒนาที่เหมาะสมยอมจะตองขึ้นอยูกับทุนทางสังคมที่มาจากชุมชน ซึ่งมี

ความตองการที่จะแกไขปญหาของชุมชนน่ันเอง

ทุนทางสังคมในฐานะสรางความเปนปกแผนทางสังคม การท่ีสังคมหนึ่งๆ ไดมีการสะสมจนเกิด

ทุนทางสังคมขึ้นนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดระเบียบทางสังคม ดังเชน ชุมชนบานแกนรักษที่เนนการจัดการ

ทุนทางสังคมอยางเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการเปนปกแผนและความมั่นคงทางสังคม และความสามัคคี 

กลาวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชนบานแกนรักษ มีความเปนระเบียบ ไมเกิดปญหาใดๆ 

หรอืถามปีญหา กส็ามารถจดัการปญหาได ชมุชนจะมคีวามมัน่คงตวัอยางทีเ่หน็ได คอื ประชาคมในหมูบาน

แกนรักษเปนตัวอยางที่ประชาชนมีความสุข สามารถขจัดปญหาสิ่งเสพติดได สังคมจึงมีความมั่นคง 

มีการประชุมพบปะหารือ ปรึกษากันในหมูคณะกรรมการชุมชน จนทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาท่ีมั่งคง 

เนื่องจากชุมชนมีทุนทางสังคมท่ีเขมแข็ง ซึ่งเกิดจากการจัดการทุนทางสังคมท่ีประชาชนรวมกันสราง
ความเปนปกแผนทางสังคมขึ้นน่ันเอง

ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการจัดการปญหาของชุมชน เมื่อมีปญหาของชุมชนเกิดขึ้น 
ในแตละปญหาไดใชทุนทางสังคมในการจัดการปญหา เปนประชาคมชุมชนบานแกนรักษที่เขมแข็ง

ในการจัดการปญหาอยางเหมาะสม ในบางกรณีตองใชระยะเวลานานหลายป เชน ปญหาการทิ้งขยะ 

ตองมีกระบวนการตางๆ จึงจะประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีการจัดการระงับขอพิพากษความขัดแยง 

ตองใชกระบวนการหลายขั้นตอน

ทุนทางสังคมในฐานะเปาหมายในการจัดการปญหาของชุมชน การที่ประชาคมบานแกนรักษ

รวมกันประชุม โดยมีคณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานการประชุมประชาคมบานแกนรักษ และ
หาแนวทางในการจัดการปญหาของชุมชนน้ัน เพื่อนําไปสูความเขมแข็งของทุนทางสังคม เชน ปญหา

การท้ิงขยะในชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคีภายในชุมชน ซึ่งอาจกลาวไดวาทุนทางสังคมเปนเปาหมาย

ของชุมชน เนื่องจากที่ตองการชุมชนมีสภาพทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

ทุนทางสังคมจึงเปนเปาหมายตอการจัดการปญหาของชุมชน
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ทุนทางสังคมฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการปญหาชุมชน การจัดการปญหาของชุมชน เชน 

การออกรังวัดแนวเขตปาดอนปูตาใหมรวมกัน ตองใช “ระบบเฒาแกหรือระบบเจาโคตร” เปนเครื่องมือ

ในการจดัการปญหาของชุมชน ไดชวยกนัชีแ้นวเขตปาดอนปูตาเดมิ ทาํใหเหน็วาทุนทางสงัคมมคีวามศรัทธา

ความเชื่อผีปูตา

สรุปและอภิปรายผล

สรุป วัตถุประสงคของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาความเปนมาของสภาพปญหา ระยะเวลา และ

สาเหตุของปญหาของชุมชนบานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 2. เพื่อศึกษา

กระบวนการบทบาทของประชาคมและผลลัพธในการจัดการปญหาของชุมชนบานแกนรักษ ตาํบลแกนรักษ 

อาํเภอมญัจาครี ีจงัหวดัขอนแกน และ 3. เพ่ือวิเคราะหแนวคิดทนุทางสงัคมในการจัดการปญหาชมุชนของ

ประชาคมบานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ระเบียบวิธีการวิจัยเปนการวิจัย

เชิงคุณภาพ เปนการถอดบทเรียนปญหาของชุมชน ซึ่งทุนทางสังคมมีบทบาทตอการคล่ีคลายปญหาตางๆ 

ภายในชุมชน หรือการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดเปนอยางดี

ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปญหาของชุมชนเปนปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน 

ซึ่งสงผลกระทบทางลบตอชุมชน ไดแกปญหาการบุกรุกปาที่ดอนปูตา ปญหาการจัดการขยะภายในชุมชน 

ปญหาการไกลเกลี่ยขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตร ระยะเวลาของปญหาเกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนาน

แตกตางกนัตามประเภทของปญหา สาเหตขุองปญหาสวนใหญเกดิจากการไมปฏบิตัติามกฎเกณฑของชมุชน 

2. กระบวนการจัดการปญหาโดยประชาคมหมูบาน ซึง่มีทนุทางสังคมท่ีเขมแข็ง ทัง้นีบ้ทบาทของครอบครัว 

ระบบเจาโคตร และคณะกรรมการหมูบานตลอดจนผูนําไดมีสวนทําใหเกิดผลลัพธที่สามารถจัดการปญหา

ดงักลาวได 3. เมือ่วเิคราะหแนวคดิทนุทางสงัคมของประชาคมหมูบานแกนรกัษพบวาเปน 1) ทนุทางสงัคม

ในฐานะเพ่ือการสนองความเชือ่ความศรัทธาของชมุชน 2) ทนุทางสงัคมในฐานะเพ่ือการจดัการปญหาของ

สังคม 3) ทุนทางสังคมในฐานะเกราะคุมครองผลกระทบของกระแสการพัฒนาของโลกาภิวัตน 4) ทุนทาง

สงัคมในฐานะตัวชวยในการจัดการปญหาของพัฒนาท่ีหลากหลาย 5) ทนุทางสังคมในฐานะสรางความเปน

ปกแผนทางสังคม 6) ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการจัดการปญหาของชุมชน 7) ทุนทางสังคมในฐานะ

เปาหมายของการจัดการปญหาของชุมชน 8) ทนุทางสังคมในฐานะเคร่ืองมือในการจัดการปญหาของชุมชน 

อภิปรายผล การจัดการปญหาของประชาคมบานแกนรักษ เปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจาก
ทนุทางสงัคมของชมุชน อาจกลาววาทนุทางสงัคม (Social Capital) เปนเหมอืนสารหลอลืน่ใหความสมัพนัธ

ทางสังคมและกิจกรรมตางๆ ทางสังคมเปนไปดวยความเรียบรอย ลดตนทนุในการเจรจาตอรองหากมีปญหา

ภายใน หรือภายนอกกิจกรรม หรือคอยสอดสองปญหา และบังคับใชบทลงโทษ ทั้งน้ี เน่ืองจากประชาคม

บานแกนรกัษมรีะบบเครือญาติทีเ่ขมแข็ง ภาวะความเปนผูนาํชุมชน ความสามัคคขีองความเปนชมุชน และ

ความมีจิตสํานึกรวมสาธารณะ จึงมีผลตอการเชื่อใจกัน (Trust) ความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือเกื้อกูล 
(Reciprocity and Exchange) การมีกติกาหรือบรรทัดฐานบางอยางรวมกัน และความเช่ือมโยงกันในรูปแบบ

ของเครือขายหรือกลุม หากมีปญหาเกิดขึ้นชุมชน ดังไดยกตัวอยางปญหาการรุกที่ปาดอนปูตา ปญหา

การจดัการขยะภายในชมุชน ปญหาการไกลเกลีย่ขอขัดแยงดวยระบบเจาโคตร โดยประชาคมบานแกนรักษ

ท่ีมีทุนทางสังคมท่ีเขมแข็งไดรวมตัวกัน เพ่ือชวยกันขจัดปญหาตางๆ ดวยความสามัคคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

จนทาํใหปญหาหมดไป หรอืลดนอยลง บางครัง้ตองใชเวลานานหลายป แตดวยความเปนชมุชน ทีป่ระชาชน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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มีจิตสํานึกสาธารณะ และตระหนักถึงปญหา และความเดือดรอนตอประชาชนสวนใหญ จึงรวมมือจัดการ

ปญหาตางๆ ได

หากเมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งยอมจะกลาวไดวา พื้นฐานประวัติความเปนมาของทุนทางสังคม ก็เพื่อ

ตอบสนองความตองการของสังคมนั่นเอง เมื่อมีการประพฤติปฏิบัติสืบตอเนื่องกันเปนระยะเวลานาน

จนกลายเปนสถาบันและโครงสรางทางสังคมตามความตองการทางสังคม ดังนั้น แนวคิดทุนทางสังคม

จึงเปนประโยชนตอการสรางประชาคมบานแกนรักษนี้ และยอมนําไปสูประชาสังคมในภาพรวมของสังคม

ตอไป กลาวคือ ทุนทางสังคมเปนการเช่ือมประสานคน (Bonding) ท่ีมีลักษณะทางสังคมรวมกันมี นอกจากน้ี

ทนุทางสงัคมยงัเช่ือมประสานประชาคม (Bridging) ซึง่เปนการเชือ่มระหวางกลุมในระดบัทองถิน่กบัองคกร

ภายนอกหรือองคกรของรัฐอีกดวย

ขอเสนอแนะ การศึกษาประชาคมบานแกนรักษ ตําบลแกนรักษ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนน้ี 

ไดใชแนวคดิทนุทางสังคมทําใหทราบบทบาทของผูนาํชมุชน คณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการประชาคม 

ระบบครอบครัว และระบบเครือญาต ิขะจํ้าในฐานะเปนตวัแทนของความเช่ือความศรัทธาตอผปีูตา สมาชกิ

กลุมวัด และกลุมตางๆ ไดใชทุนทางสังคมในหลายฐานะเพ่ือการจัดการปญหาตางๆ ภายในชุมชนไมมาก

ก็นอย และเพื่อแสดงถึงความสําคัญของทุนทางสังคม และประโยชนที่ไดอานิสงสของทุนทางสังคมที่มีตอ

การจัดการปญหาของชุมชนได ดังนั้นจึงเสนอแนะใหหนวยงานของทางรัฐ ซึ่งไดไปทํางาน หรือรวมกัน

พฒันาชุมชน จะตองมีความจริงใจความไววางใจ และความเคารพความรูความสามารถของชุมชน เพือ่สราง

ความสัมพันธที่ดีซึ่งกันและกัน ยอมจะเห็นศักยภาพความสามารถที่ชุมชนจะรวมตัวเปนประชาคมชุมชน 

ในการจัดการปญหาของชุมชนอยางยั่งยืนของชุมชนอยางแทจริงตลอดไป
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ชาติ/ชาติพันธุนิทัศนเวียดนามขามแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง-อีสาน1

ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ

EarthRights International

บทคัดยอ

ประชากรชาติ/ชาติพันธุเวียดนามในภาคอีสานจากเดิมท่ีมีฐานะเปนผูลี้ภัยจากสงครามอินโดจีน-

ฝรั่งเศส ซึ่งไดอพยพลงหลักปกฐานในจังหวัดตางๆ ริมแมน้ําโขง ซึ่งเรียกตนเองวา “เหวียต เกียว” หลังจาก

ไดรับสัญชาติไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมาและภายใตบริบทของการพัฒนาอนุภาคลุมน้ําโขง-อาเซียน 

ปจจุบนัชาวเวียดนามเหลาน้ีมบีทบาทท่ีเดนชดัมากตอความสัมพนัธระหวางประเทศของไทยและเวียดนาม 

ทั้งดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ การสงเสริมการคาการลงทุน ปรากฏการณเหลานี้ที่เชื่อมโยงความเปน

เวียดนามขึ้นเปนชาติ/ชาติพันธุนิทัศนเวียดนาม และไดเกิดปรากฏการณการแสดงอัตลักษณเวียดนาม

ในรูปแบบตางๆ ในพื้นที่สาธารณะในเมืองชายแดนในภาคอีสาน ความเชื่อมโยงบนพื้นฐานของชาติ/

ชาติพันธุนิทัศนโยงนี้เองทําใหประชากรกลุมชาติ/ชาติพันธุเวียดนามสามารถกลายเปนผูกระทําการท่ีเดิม

ใชชีวิตอยูในปริมณฑลชีวิตจากในประเทศมาสูพื้นที่ขามชาติ

นอกจากนั้น ความเชื่อมรอยของชาติ/ชาติพันธุเวียดนามเหลานี้ดํารงอยูเหนือเขตแดนรัฐ-ชาติ

ในอนภุมูภิาคลุมน้าํโขง แตกม็ลีกัษณะทีร่วมมอืกบัภาครฐั องคกรทองถิน่ และภาคเอกชนไดอยางดี เน่ืองจาก

ประชากรชาติ/ชาติพันธุเวียดนามเหลานี้มีความสามารถในดานภาษาไทย-เวียดนาม และเครือขายองคกร

ภาครัฐทั้งในภาคอีสานและความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลและหนวยงานทองถ่ินในเวียดนาม และ

ใชทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม เหลานี้ในการสรางฐานะ ดิ้นรน ทางเศรษฐกิจและสังคมในเมือง

ชายแดนหลายเมืองในอีสานในปจจุบัน

คําสําคัญ: ชาติพันธุเวียดนาม อีสาน อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ชายแดน ทุนทางวัฒนธรรม

1 สวนหน่ึงจากบทที ่3-4 จาก ใน Tanasak Phosrikun, 2015, Racing to the GMS Borderland: Viet Kieu and Vietnamese 
Students at Rajbhat University in the Northeast of Thailand, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
อยางยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ความเคลื่อนไหวของชาติ/ชาติพันธุเวียดนามในอีสาน-อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

การเปดใหแรงงานเวียดนามลงทะเบียนแรงงานตางดาวในชวงเดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559 

ไดรบัความชวยเหลอืจากสถานทตูเวียดนามประจาํกรงุเทพมหานครเปนอยางด ีในรายการทวีขีองเวยีดนาม

เองกไ็ดไปสาํรวจดแูรงงานเวยีดนามในกรงุเทพฯ และจงัหวดัตางๆ ในประเทศไทย ในเทปรายการ จากการ

สัมภาษณทานเอกอัครราชทูตสังคมนิยมเวียดนาม ฯพณฯ Ngyễn Tất Thanh ซึ่งทานไดใหสัมภาษณ

เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยอนุญาตใหแรงงานเวียดนามลงทะเบียนทํางานเปนแรงงานได โดยทาน Nguyễn 

Tất Thanh ไดกลาวเพิ่มอีกวา 

ในแตละพื้นที่จะมีชาว เหวียต เก่ียว (Việt Kiều) ในกรุงเทพฯ และภาคอีสานสนใจและ

สนับสนุนใหแรงงาน ถาพี่นองแรงงานมีความจําเปนจริงๆ และผมสามารถจะยืนยัน 

100 เปอรเซ็นตวา ชาวเหวียต เก่ียวของพวกเรา จะสนับสนุนเราในทุกเร่ือง (น.3.15)2

ความต่ืนตัวในการเคล่ือนยายของแรงงานชาวเวียดนามเร่ิมปรากฏใหเห็นหลังจากท่ีผูเขียนไดเรียน

อยูในชัน้ปที ่1 ทีม่หาวิทยาลยัอบุลราชธานี ตัง้แตป ค.ศ. 2004 ซึง่เปนชวงเวลาท่ีสถาบนัราชการและสถาบัน

การศึกษาตางๆ ในภาคอีสานกําลังตื่นเตนที่จะเห็นถนนและสะพานท่ีเชื่อมโยงประเทศไทยเขากับประเทศ

ในภูมิภาคลุมน้ําโขงภายใตแผนงานอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB-GMS Program) 

เนื่องจากสะพานเหลานี้จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากการคาและการลงทุนใหกับประเทศมากขึ้น

ความชวยเหลือและเช่ือมตอแบบน้ีคงแทบเปนไปไมไดเลยในพ้ืนที่สาธารณะในชวงยุคสงครามเย็น 

(Cold War) เนื่องจากกลุมผูอพยพชาวเวียดนามที่หนีตายมาจากการบุกของทหารฝร่ังเศสในชวงหลังจากที่

ลาวและเวยีดนามเคลือ่นไหวปลดปลอยตนเองจากการปกครองของเจาอาณานิคม แลวรัฐไทยพลกินโยบาย

จากชวยเหลือกลายเปนการสอดสอง (Surveillance) เนื่องจากความกลัววาจะแพรเชื้อรายคอมมิวนิสต

เขาสูราชอาณาจักรไทย (ธนนันท, 2545; ธัญญาทิพยและทิน, 2548) หลังจากที่สหรัฐอเมริกาไดถอน

กองกําลังออกจากภูมิภาคน้ีแลว ประเทศคอมมิวนิสตอยางลาวและเวียดนามก็เริ่มหันทิศทางประเทศไปสู

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มุงหวังที่จะใหประเทศมีความเจริญกาวหนาขึ้น โดยเวียดนามไดนําใชนโยบาย 

“โดย เหมย” ในป 2529/1986 เพื่อเช่ือมโยงตนเองเขากับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จากนั้นเวียดนามก็เขาสู

การเปนภาคกีบัองคกรระหวางประเทศท้ังดานการคาและการลงทุนตางๆ เปนสวนหนึง่ของโครงการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงซ่ึงเริ่มในป ค.ศ. 1992/2536 และเขาเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนในป 

พ.ศ. 2538 การพัฒนาในระดับภูมิภาคนี้เองที่ทําใหชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทยหรือที่เรียกวา 
“เหวียต เกี่ยว” ไดมีโอกาสในการแสดงอัตลักษณความเปนเวียดนามและเชื่อมโยงความเปนชาติพันธุ

ของตนกับประเทศบานเกิดหลังจากไดรับสัญชาติไทย

บทความน้ีจะไดกลาวถึงการฟนขึน้ของอัตลักษณของชาติพนัธุเวยีดนามท่ีเกดิข้ึนหลังยุคสงครามเย็น 
(Cold War) ที่ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงทําใหเกิดลักษณะของการปะทะทับซอนทาง

วัฒนธรรม (Intersectionality of Cultures) และการคืนชีพของอัตลักษณทางวัฒนธรรม (Revitalization of 

2 ทีม่า VTV Singapore. บทสมัภาษณเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม ประจาํประเทศไทย: https://www.
youtube.com/watch?v=DLwu7YxLmUY
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Cultural Identity) ของหลายชาติพันธุ ซึ่งไดกาวพนความกังวลวาโลกาภิวัตนนั้นจะนํามาซึ่งการสูญเสียหรือ

ไมความเปนอธิปไตยของชาติ พรอมทั้งอัตลักษณทางชาติพันธุขามชาติ แตความเปนจริงพลังโลกาภิวัตน

เองกลับเปนชองทางใหทั้งความเปนชาติ และชาติพันธุเชื่อมโยงกันขามพรมแดนมากข้ึน หรือแมกระท่ัง

ทําใหอัตลักษณทางชาติพันธุที่ถูกกดทับอยูสามารถพุงออกมาเปนปรากฏการณอัตลักษณตางๆ ไดงายข้ึน 

ซึง่ปจจบุนักจ็ะเหน็ไดวา มอีงคกรทีท่าํงานเกีย่วกบัชนพืน้เมอืงเกดิขึน้มากมายทัว่โลก เพือ่ทีจ่ะตัง้คาํถามถงึ

สิทธิที่เคยถูกเจาอาณานิคมกดทับไวในยุคลาอาณานิคม

ขอมลูทีน่าํมาเขยีนบทความช้ินดงักลาวไดมาจากประสบการณและความคุนเคยกบัชาวเหวยีต เกีย่ว 

จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตป พ.ศ. 2548 ซึ่งผูวิจัยไดใชเวลาหลังเลิกเรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไปเรียนภาษาเวียดนามเพ่ิมเติมจากลุงสมบูรณซึ่งอาสาเปนครูภาษาเวียดนามใหกับลูกหลาน

ชาวเวียดนามและคนที่สนใจ และหลังจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2556-2557 ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เพื่อเขียน

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาอยางย่ังยืน ในประเด็นเรื่อง การศึกษาขามแดน

ของนักศึกษาหนุมสาวชาวเวียดนามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ซึ่งในบทหนึ่งของวิทยานิพนธไดมีหัวขอบทบาทของคนเหวียต เกี่ยวทองถิ่นตอการขามแดนของนักศึกษา

เหลาน้ัน ขอมูลดังกลาวเปนสวนหน่ึงท่ีไดจากภาคสนามแบบหลายพ้ืนท่ี (multi-sited fi eldwork) ท้ังในภาคอีสาน

และบางสวนในเวียดนามนํามาประกอบเปนบทความเพื่อเห็นถึงความเชื่อมโยงของชาติพันธุเวียดนาม

ในประเทศไทยและเวียดนามในรูปของภูมทิศันทางวัฒนธรรมท่ีเกดิข้ึนภายใตกระแสเสรีนยิมใหมในภูมภิาค

การสะสมทุนทางสังคม-วัฒนธรรมกับขามแดนของชาติพันธุในบริบทเสรีนิยมใหม

หลังจากยุคสงครามเย็น ความลมเหลวจากระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไดทําใหประเทศ

สังคมนิยมทั้งรัสเซีย จีน ลาวและเวียดนามตางไดหันไปสูการนําเอาระบบเสรีนิยมเขามาในประเทศมากข้ึน 

(Market-Oriented Socialist Economy) ซึง่ดูเหมอืนวาประเทศท่ีเปนเสรนียิมในการพฒันาประเทศไดสงเสรมิ

ใหประเทศที่ไมไดปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยและประเทศโลกท่ีสามเขารวมกับระบบตลาดโลก โดย

ในลกัษณะดังกลาวความคิดเรือ่งระบบเสรีนยิมโลกท่ีนาํดวยนักเศรษฐศาสตรสาํนกัชคิาโกไดสนบัสนนุใหรฐั
ตางๆ ลดบทบาทในทางเศรษฐกิจลง โดยมีกลุมทุนเปนผูมบีทบาทโดยไดตัง้ธนาคารโลก (World Bank) และ

สถาบนัทางการเงนิตางๆ ขึน้มาเพือ่ใหทนุในการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานภายในประเทศดอยพฒันาตางๆ 
หลังจากนั้นไมนานในชางทศวรรษที่ 1990s เราจะเห็นไดวา โลกไดมีความเช่ือมโยงกันมากข้ึนมากกวาเดิม
ภายใตแนวคิดที่สงเสริมใหเอกชนสามารถเปนผูดําเนินการทางเศรษฐกิจไดอยางเสรี หรือที่เรียกวา 

“ลัทธิเสรีนิยมใหม” (Neoliberalism) อุดมการณดังกลาวมุงเสริมใหรัฐและรัฐบาลตางๆ ในโลกไมมีบทบาท

ที่จะไปกาวกายหรือแทรกแซงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แตควรสงเสริมใหเอกชนเปนผูกระทําการหลัก

ในการพฒันาเศรษฐกจิน่ันเอง ชวงเวลานีเ้องเปนชวงทีร่ะบบทนุนิยมอาศยัการปรับตวัในการอยูรอดบนโลก

โดยการขูดรีดทรัพยากรและแรงงานในพื้นที่ตางๆ ในโลกผานระบบการสื่อการ การขนสง และการเงิน
ท่ีรวดเร็วอยางท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน (Harvey, 2007) เน่ืองจากลักษณะโลกาภิวัตนดังกลาว คือ การปรับตัว

ของโลกสมัยใหมยุคปลายท่ีตองการท่ีจะขยับขยายพ้ืนท่ีในการสะสมทุนไปยังแหลงอ่ืนอยางไรเง่ือนไข 

เนื่องจากพ้ืนที่ในการสะสมทุนในระดับรัฐนั้นมีนอยลง ดังน้ันการปลดล็อกเง่ือนไขทางเศรษฐกิจโดยการให

รฐัโอนกจิกรรมทางเศรษฐกจิทกุอยางใหเอกชนเปนคนดาํเนนิการจงึเปนทางรอดใหกบัทนุนยิมโลกอยูรอด

ไดในยคุปจจบุนั (Harvey, 1989) ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตนัน้ บทบาทของธนาคารเหลานีไ้ดเขามารือ้และ
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จัดระเบียบพื้นที่ใหม (De-Erritorialization and Re-Territorialization) ผานการวางแผนการพัฒนาที่เชื่อมโยง

กันนอกอาณาเขตรัฐ-ชาติ ในกรณีดังกลาว ถือวาการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion) เปนเครื่องมือของทุนนิยมโลกที่ขยับมาในพื้นที่ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตนในปจจุบันทําใหเกิดการขามแดน-ขามชาติของผูคนข้ึนท่ัวโลก ซ่ึงการขามแดน

ของผูคนน้ันไดนําเอาวัฒนธรรมและวัตถุทางวัฒนธรรมขามแดนไปดวย Appaduri (2005) เห็นวา ความ

เชือ่มตอของความเปนชาตพินัธุในยคุโลกาภวิตันไดอยูนอกเหนอืการควบคมุของเสนแบงรัฐ-ชาต ิ(Nation-

State) หลังจากน้ันประเด็นดังกลาวไดมาเปนที่ถกเถียงของนักวิชาการที่สนใจประเด็นสังคมศาสตรกับ

โลกาภิวัตนเปนอยางมาก นอกจากโลกาภิวัตนจะสลายเสนเขตแดนแลว Appaduri (2005) ยังเสนออีกวา 

ทองถิน่เองกย็งัมีลกัษณะท่ีขามพรมแดนรัฐ-ชาตไิปพรอมๆ กบักระแสโลกาภิวตันดวย โดยเฉพาะความเปน

ชาติ/ชาติพันธุที่มีลักษณะท่ีไหลเวียนไปกับกระแสทุนนิยมโลก (Ethnocape) โดยเฉพาะในกระแสของส่ือ

ท่ีการส่ือสารและการคมนาคมไดเปนตวันาํของวฒันธรรมเหลาน้ีขามพรมแดนจากประเทศท่ีเปนวฒันธรรม

ตนทางไปสูกลุมคนที่อยูนอกประเทศ (Diaspora) ดังน้ันเราจะเห็นไดวา “สื่อชาติพันธุ” (Ethno-Media) เอง

ก็มีพลังในการเรียกรองผูคนที่ขามพรมแดนชาวไทใหญจากรัฐฉานใหสนับสนุนกองกําลังตอตานรัฐบาล

ของไทยใหญในพมาทั้งการบริจาคเงินและการเขารวมเปนทหาร (Amporn, 2011) นั่นหมายความวาพื้นที่

ทองถิ่นเองไมไดหายไปจากการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนแตอยางใด แตกลับทําใหกระแสทองถ่ินเองผนวก

เขากับกระแสโลกาภิวัตนไดในรูปแบบของการปะทะประสาน (Articulation) ของกระแสโลกที่เปดพื้นที่

ใหผูคนไดเคลื่อนยายและติดตอสื่อสารกันไดเสรีมากขึ้น ในกรณีของชาติพันธุเวียดนามในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงน้ี ผูเขียนเห็นวาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในอนุภาคลุมนํ้าโขงน้ัน นอกจากจะใหทุนในตางประเทศ

ไหลเวียนในภูมิภาคแลว ยังเกิดการเช่ือมโยงผูคนในภูมิภาค ในขณะเดียวการปะทะประสานกันของทุน

ทางเศรษฐกิจดังกลาวก็ทําใหเกิดการทับซอนของทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหมๆ นั่นคือ ทุนทางสังคม-
วัฒนธรรมขามพรมแดน เชน ชาวเวียดนามในประเทศไทยกลายเปนตัวละครท่ีทําหนาที่สื่อสารกันระหวาง

นกัลงทุนไทยกับรฐับาลเวียดนาม หรอืเกิดการศึกษาท่ีสงเสริมใหเรยีนภาษาไทยมากข้ึนในประเทศเวียดนาม

และภาษาเวียดนามในระดับอุดมศึกษาของไทย อาจจะกลาวไดวาผูคนในยุคของการพัฒนาในภูมิภาคน้ัน 

นอกจากจะใชภาษาอังกฤษในการเช่ือมโยงกับทุนนิยมโลกไดแลว ยังตองมีทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม

อื่นๆ อยูดวย จนกลายเปนความทับซอนกันของทุนทางวัฒนธรรม (Intersectionality of Cultural Capital 

and Social Capital) ซึ่งมีแนวโนมวาจะมีมากข้ึนในอนาคต
ในโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion) โครงการท่ีทําใหผูคน

เคลื่อนยายกันมากข้ึน คือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor: NSEC) 

และระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเปนโครงการท่ีเนนการสราง

โครงถนนเพื่อเชื่อมโยงการคาของประเทศตางๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะโครงการ

ตะวันออกตะวันตกน้ัน ไมไดสรางเพียงปรากฏการณการเปนรวมตลาดใหเปนตลาดในระดับภูมิภาค และ
การเคล่ือนยายของแรงงานจากประเทศท่ีแรงงานราคาถูกไปยังประเทศท่ีมคีวามเจริญทางเศรษฐกิจมากกวา

เทานัน้ แตทนุทางวัฒนธรรม ทนุทางสังคมตางๆ กไ็ดเปล่ียนรูปดวย ในกรณีของภาษาในภูมภิาค จะสามารถ

สังเกตเห็นไดเลยวา ผูคนมีความหลากหลายทางดานภาษามากข้ึน อันเน่ืองมาจากตลาดภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนน้ัน 

ไดเกิดเปนชองโหวของ “ทุนทางวัฒนธรรม” ที่เปนที่ตองการของตลาด (Market Niche) เชน ความสามารถ

ในการใชภาษาสองภาษา (Bilingual) กลุมคนเหลาน้ีจะมคีวามไดเปรยีบในตลาดภมูภิาคใหมทีเ่กดิ โดยเฉพาะ
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การคาในบริเวณชายแดน เชน กรณีบัณฑิตไทยจบสาขาภาษาเวียดนามสามารถท่ีจะไปทํางานเปนตัวแทน

ของบรษิทัในทีไ่ปลงทนุในเวยีดนามได หรอืกรณทีีบ่ณัฑติชาวเวยีดนามทีเ่รยีนภาษาไทย กส็ามารถทาํธรุกจิ

คาขาย และการทองเที่ยวระหวางสองประเทศได

ในบทความน้ี ผูเขียนตองการท่ีปรับใชแนวคิดเร่ืองทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง

วัฒนธรรมของปแอร บูดิเยอร (Bourdieu, 1977) ซึ่งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมดังกลาวนั้นเปน

สิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนเปนทุนอีกอยางหนึ่งได (Interconvertibility) ดังน้ันแลว ชนชั้นกุมพีที่มีทรัพยสิน

น้ันก็สามารถจะลงทุนใหบุตรหลานของตนเองไดรับการศึกษาท่ีดีเพ่ือท่ีจะเปล่ียนการศึกษาน้ันเปนเงินตราได 

นั่นเปนความสามารถในการเปล่ียนทุนทางเศรษฐกิจใหเปนทุนทางวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน (Bourdieu, 

1986) แตอยางไรก็ตามในยุคโลกาภิวัตนที่กลาวมานั้น เมื่อไดปะทะประสานกับกระแสโลกาภิวัตนนั้น 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวจะมีการทับซอนกันมากข้ึน (Plüss, Caroline and Chan Kwok-bun, 

2012) เนือ่งจากระบบเศรษฐกิจทีข่ามชาติและขามพรมแดนน้ัน นอกจากจะนําเอาวัฒนธรรมทองถิน่เขาไป

ในกระแสโลกาภิวัตน (Appaduri, 2005) ดังนั้น กลุมชาติพันธุเวียดนามในประเทศท่ีอยูในอนุภาคลุมน้ําโขง

อาศัยโอกาสของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจดังกลาวนี้ เพื่อสรางตัวตนของคนเวียดนามที่มีอยูในภูมิภาค

ลุมน้ําโขงโดยไดแสดงตัวตนออกในพื้นที่สาธารณะในฐานะผูทําประโยชนใหกับทองถิ่น และในภาคอีสาน 

ชาวเวียดนามเหลาน้ีก็ไดเพิ่มระดับของการแสดงตัวตน (Enhance Identity) ขึ้นมาในบริบทของอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขงและอาเซียน

เหวียต เก่ียว: ผูลี้ภัยสงคราม-ภัยความมั่นคง-พอคาในเมืองชายแดน

ในภาคอีสานชาวเวียดนามจะถูกนําเสนออยูในหลายลักษณะ เชน ในหนังสือลูกอีสานของคําพูน 

บญุทว ี(คาํพูน, 2554) ชาวเวยีดนามในวรรณกรรมเรือ่งนีจ้ะมลีกัษณะเปนพอคาและแมคาทีห่าบของคาขาย 

ซึ่งในวรรณกรรม คนอีสานในสมัยนั้นเขาใจกันวา คนเวียดนามเหลานี้เขามาทําการคาขายเพื่อที่จะสงเงิน

กลับไปยังประเทศของตน เนื่องจากในขณะน้ันประเทศเวียดนามอยูในภาวะสงคราม แตอยางไรก็ตาม

ชาวเวียดนามในวรรณกรรมเลมน้ี ชาวเวียดนามที่อพยพเขามาไมไดถูกเบียดขับออกจากสังคมแตอยางใด 

แตมฐีานะเทากบัพอคาชาวจนีทีม่อียูในชมุชน อตัลกัษณของชาวเวยีดนามในวรรณกรรมอสีานเลมนีจ้งึเปน

อัตลักษณของพอคาและแมคาที่ขยันทํามาหากินและไมใชจายสุรุยสุราย

อยางไรก็ตาม ชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในภาคอีสานของไทยไมไดมีแคกลุมที่หนีจากสงครามในชวง
การตอสูเพื่อเปนเอกราชจากอาณานิคมฝรั่งเศสเทานั้น ธัญญาทิพยและทิน (2548) ไดศึกษาชาว

เหวียต เกี่ยวในภาคอีสานของไทย และไดแบงการอพยพของชาวเวียดนามในประเทศไทยมีมาตั้งแตยุค

รัชกาลที่ 3 ของกรุงรัตนโกสินทร แตอยางไรก็ตามธัญญาทิพยและทิน (2548) ไดแบงการอพยพต้ังถิ่นฐาน

ของชาวเวียดนามในไทย3 ออกเปนสามยุค ไดแก การอพยพยายถ่ินกอนสงครามโลกคร้ังที่สองซ่ึงนับตั้งแต

รัชกาลท่ี 3 เปนตนมา ยุคของการอพยพยายถิ่นในชวงสงครามอินโดจีนซ่ึงเก่ียวของกับชาวเหวียต เก่ียว
ทีจ่ะกลาวถึงในบทความน้ี และสุดทายคือกลุมชาวเวียดนามท่ีอพยพหลังจากเหตุการณไซงอนแตก (Saigon 

Fall) ในป ค.ศ. 1975/2518 หรือปจจุบันชาวเวียดนามในประเทศเวียดนามเรียนวา “วันรวมชาติ” นั่นเอง

3 ผูเขียนเห็นวาจะกลาววาประเทศไทยก็ไมถูกตองนัก เนื่องจากกอนการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ยุคดังกลาวเปนยุคประวัติศาสตรในยุครัฐแบบมณฑล (mandala state) มากกวา
รัฐ-ชาติหรือรัฐประชาชาติ (nation-state)
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กลุมชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยูตามจังหวัดชายแดนแมน้าํโขงในภาคอีสานสวนใหญเปนประชากรของ

ชาวเวียดนามอพยพในกลุมที่สอง ซึ่งชาวเวียดนามอพยพกลุมดังกลาวไดวายน้ํามาอยูฝงไทยหลังจาก

เหตุการณ “ทาแขกแตก” ในวันที่ 21 มีนาคม 1946 อันเกิดจากการโจมตีของกองกําลังทหารของ

เจาอาณานิคมฝรั่งเศส เหตุการณครั้งนั้นไดทําใหชาวลาวและชาวเวียดนามหลายคนไดขามแมน้ําโขง

มาลี้ภัยอยูฝงจังหวัดนครพนมประเทศไทย โดยในยุคดังกลาว รัฐบาลของนายปรีดี พนมยงคไดใหการ

ชวยเหลือโดยการตั้งศูนยอพยพชั่วคราวใหกับชาวเวียดนามในจังหวัดตางๆ ตามแนวแมน้ําโขง และใหเงิน

จํานวนหนึ่งเพ่ือตั้งตัวเพื่อรอคอยการเดินทางกลับไปยังเวียดนาม หลังจากเหตุการณดังกลาวไดไมนาน

ทางการไทยไดสงชาวเวียดนามอพยพกลับไปยังทาเรือที่ไฮฟองไดเพียง 4 เที่ยว เน่ืองจากเกิดความลําบาก

และไมปลอดภัยจากสงครามระหวางกองทัพเวียดนามเหนือและเวียดนามใตหลัง ค.ศ.1961 (International 

Committee of Red Cross, 1961) ทําใหชาวเวียดนามท่ีเหลือติดคางอยูในประเทศไทยและเกิดความขัดแยง

อันเน่ืองมาจากรัฐบาลในยุคตอมาพยายามท่ีจะนําชาวเวียดนามเหลาน้ีสงไปยังเวียดนามใต ซ่ึงอยูคนละฝาย

กับชาวเวียดนามในภาคอีสานของไทยที่เปนฝายที่สนับสนุนรัฐบาลเวียดนามเหนือโดยสงเงินสนับสนุน

ใหเวียดนามเกิดการ “รวมชาติ” ในสมัยนั้น

ณ ที่นี้ผูเขียนจะยกตัวอยางกรณีของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีชาวเวียดนามท้ังเกาและใหมอาศัยอยู

ในเมืองท่ีถือไดวาเปนเมืองชายแดนท่ีมีความเช่ือมโยงกับการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 

มชีาวเวียดนามท่ีอยูกอนเปนชาวคริสตทีห่นีการกดข่ีทางศาสนามาต้ังรกรากอยูในจังหวัดอุบลราชธานีกอน

ชาวเวียดนามสวนใหญที่อพยพหนีจากการบุกโจมตีของเจาอาณานิคมฝรั่งเศสในเขตประเทศลาวมาอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีนอกเมืองอุบลราชธานีในขณะน้ัน แลวเรียกพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลจัดสรรใหวาเปน “นิคมญวน” หลังจากน้ัน

ชาวเวียดนามก็ไดอาศัยอยูในเขตนิคมดังกลาวพรอมกับประกอบกิจการการคาขาย อันเนื่องจากเงื่อนไข

ทางการเมืองท่ีรฐับาลไทยไมอนญุาตใหลกูหลานชาวเวียดนามเขาโรงเรียน และไมอนญุาตใหประกอบอาชีพ

ที่หวงหามไวใหคนไทย ในปจจุบันชาวเหวียต เกี่ยวก็มีธุรกิจการคาขายท่ีเดนชัด เชน รานหมูยอ กวยจ๊ับ

เวียดนาม โรงกลึง ฯลฯ จนปจจุบันอาหารเวียดนามเหลานี้กลายเปนเอกลักษณของเมืองอุบลราชธานี 

โดยมีคํากลาวที่วา “ถาไปถึงอุบลฯ ตองไปทานหมูยอใหได” นั่นทําใหยืนยันไดวาสิ่งที่ปรากฏในวรรณกรรม

เรื่องลูกอีสานของคําพูน บุญทวี ที่ไมตางจากความเปนจริงนัก ความสามารถในการทําการคาขายและ

ความขยันหม่ันเพียงแตอดออมน่ันเอง เปนทั้งความเช่ือและปจจัยในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของชาว

เวยีดนาม ซึง่ปจจบุนันอกจากชาวเวยีดนามจะเปนผูทีส่รางเศรษฐกจิใหกบัเมอืงชายแดนในเมอืงอบุลราชธานี
แลว ชาวเวียดนามยังไดรวมกลุมกันเปนสมาคมเพ่ือแสดงตัวตนในพื้นที่สาธารณะ เผยแพรวัฒนธรรม และ

เชื่อมโยงอัตลักษณตนเองเขากับประเทศท่ีเคยเปนที่อยูของบรรพบุรุษ นอกจากน้ันยังชวยเหลือหนวยงาน

รฐั เอกชน และหนวยงานการศกึษาในการเชือ่มสมัพนัธกบัหนวยงานตางๆ ในประเทศเวยีดนาม โดยเฉพาะ

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมเชื้อสายเวียดนามอุบลราชธานีมีบทบาทอยางมากในการสรางหลักสูตร

ภาษาเวยีดนาม และรบันกัศกึษาชาวเวยีดนามจากเวยีดนามมาศกึษาตอในระดับปริญญาตร ีณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเปนสถาบันการอุดมศึกษาทองถิ่น โดยการเปนลามและเปนผูประสานงานใหกับ

หนวยงานใหกับทั้งสองประเทศ 
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เหวียต เก่ียว: จินตกรรรม “ชาติเวียดนาม” ในเมืองชายแดน

“แอม4 ดูสิฉากหลังงานเราสิ (งานตรุษเวียดนาม-ผูเขียน) สวยไหม? มันเปนรูปสะพาน

ขามแมน้ํามูน เสมือนเราเปนสะพานสรางความสัมพันธสองประเทศ” 

สมบูรณ นายกสมาคมเช้ือเวียดนามอุบลราชธานี

ขอความดังกลาวขางตนเปนการกลาวยํ้าถึงแรงปรารถนาของลุงสมบูรณในฐานะนายกสมาคม

เชื้อสายเวียดนามอุบลราชธานี ซึ่งผูเขียนไดรูจักกับลุงสมบูรณตั้งแตป พ.ศ. 2547 จากการสนใจเรียนภาษา

เวียดนามเพิ่มเติมจากที่ลงทะเบียนเรียน ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ผูเขียนไดเสนอทํารายงานเรื่อง “ประวัติศาสตรภูมิปญญาทองถิ่นชาวเวียดนาม

อบุลราชธานี” ในรายวิชาภมูปิญญาทองถ่ินกับการพฒันารวมกบัเพือ่นซึง่แมของเธอเปนมเีชือ้สายเวยีดนาม 

ในขณะน้ันลุงสมบูรณมีรานดอกไมในตลาดสด พรอมกับกิจการหอพักในเขตบานนิคมสายกลาง ซ่ึงสวนใหญ

นกัศกึษาทีพ่กัอยูจะเปนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานแีละนกัเรยีนจากโรงเรยีนเบญจะมะ

มหาราช และโรงเรียนหรือวิทยาลัยตางๆ ในละแวกดังกลาว

ลุงสมบูรณเปนชาวเวียดนามรุนที่สองท่ีเกิดอยูที่ฝงไทยหลังจากท่ีพอแมไดขามมาอยูที่จังหวัด

นครพนม พรอมกับหนีรนลงมาอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวเวียดนามเหลาน้ีพยายามเขาไปอยูกับ

ชาวเวียดนามเดิมท่ีเปนชุมชนคริสตศาสนิกชน แลวถูกจัดระเบียบใหไปอยูนอกเมือง ซึ่ง ณ ขณะนั้น

รัฐบาลไทยไดใหชาวเวียดนามอยูในพ้ืนที่ “นิคมญวน” ซึ่งขณะน้ันถือวาเปนพื้นที่นอกเมือง แตหลังจากท่ี

รัฐบาลนายปรีดีหมดอํานาจลง ระบอบการเมืองโลกเปลี่ยนไปจากที่รัฐบาลไทยโดยนายปรีดี พนมยงค

เคยสนับสนุนขบวนการปลดแอกของเวียดนามและลาวจากเจาอาณานิคมฝร่ังเศส รัฐบาลท่ีนําโดย

จอมพล ป. พิบูลสงครามก็ไดเริ่มปฏิบัติการตอตานชาวเวียดนาม อันเน่ืองมาจากนโยบายทางการเมือง

ที่ตอตานการลุกลามของลัทธิคอมมิวนิสตโดยการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาที่ตองการปองกันการขยาย

อิทธิพลของจีนและสหภาพโซเวียตซ่ึงเปนหัวหอกโลกสังคมนิยม (ธนนันท, 2545; ธัญญาทิพย, 2548; 

ศริญญา, 2558) ทาํใหชาวเวยีดนามตองอยูอยางยากลาํบากมากข้ึน อนัเน่ืองมาจากขอจาํกดัหลายอยางที่

กาํหนดและบงัคบัใหชาวเวยีดนามปฏบิตัติาม เชน การหามทาํอาชพีบางอยาง การไมอนุญาตใหสอนภาษา

เวียดนาม ฯลฯ เปนตน 
คนเวียดนามเหลานี้ไมไดรับบัตรประชาชน จนกระทั่งมีการเจรจากันตั้งแตยุคพลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ ซึ่งไดเริ่มนโยบายการเปล่ียนสนามรบเปนสนามการคา จึงเร่ิมมีการใหบัตรประชาชนแก
ชาวเวียดนามรุนที่เกิดในประเทศไทย ชาวเวียดนามเหลานี้สวนใหญไดรับบัตรประชาชนในชวงป 

พ.ศ. 2547-48 หลังจากที่มีโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB-GMS) 

แตอยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่เกิดความทุกขยากในการใชชีวิตนั้น ชาวเวียดนามเหลานี้ก็มีกลยุทธในการ
ใชชีวิตเพ่ือหลีกหนีท้ังขอจํากัดทางการเมือง เชน การแตงงานกับคนท่ีมีบัตรประชาชนหรือซอนเงินไวในภาชนะ

แลวฝงไวใตดนิ เปนเตน (ศรญิญา, 2558) แตจากไดบตัรประชาชนในชวงทศวรรษที ่2540 แลว ชาวเวยีดนาม

4 แอม ในภาษาเวียดนามแปลวา “นอง” เปนคําที่ผูเปนครูใชเรียกศิษยของตนเอง
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เหลานี้ก็ไดเริ่มนําทรัพยสินท่ีไดสะสมไวมาขยายกิจการของตนเองใหเดนข้ึนจนกลายเปนเศรษฐีใหม

ในเขตเมืองชายแดนในภาคอีสาน และหนึ่งในเมืองเหลานั้นก็คือเมืองอุบลราชธานี 

ธัญญาทิพยและทิน (2005) ระบุวา จริงๆ แลวชาวเวียดนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยนั้นเร่ิมมีบทบาทในการเช่ือมความสัมพันธระหวางประเทศของไทยและเวียดนามตั้งแต

ยุคบุกเบิกของโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (ADB-GMS Program) ผูเขียนจึงตั้งคําถามตอจาก

ธญัญาทิพยและทิน (2005) วา มปีจจยัอะไรบางท่ีทาํใหชาวเวียดนามท้ังทีอ่ยูในภาคอีสานของประเทศไทย 

นักศึกษาชาวเวียดนามในเมืองชายแดน และแรงงานทั้งมีฝมือและไรฝมือเหลานี้เชื่อมโยงและยึดเหนี่ยว

จนกลายเปนภูมิชาติ/ชาติพันธุที่ขามพรมแดนไทย-ลาว-เวียดนามไดบริบทการกลายเปนอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขงหรืออาเซียน ณ ปจจุบัน

ในโลกออนไลน ในเว็บไซตขาวเสียงของเวียดนาม Voice of Vietnam (VOV) ไดนําเสนอขาวของ

การทําหนาทีเ่ผยแพรวฒันธรรมเวียดนามของชาวเวียดนามของชาวเวียดนามในไทย5 โดยมีหวัขาววา “ชมรม

ชาวเวียดนามในประเทศไทยมีสวนรวมพัฒนาความสัมพันธเวียดนาม-ไทย” และเน้ือหาขาวท่ีกลาวช่ืนชม

ยกยองชาวเวียดนามที่อยูในประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธระหวางประเทศในวาระที่ทาน

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2556 

ซึ่งจากการที่ผูเขียนลงพื้นที่พูดคุยและสัมภาษณหลายครั้ง พบวา ในทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานีกลุมคน

เวียดนามเหลานี้ก็มีบทบาททางดานความสัมพันธระหวางประเทศใหกับหนวยงานของไทยและเวียดนาม

ไดอยางชัดเจนชาวเหวียต เก่ียวในเมืองอุบลราชธานีไดตัง้สมาคมเช้ือสายเวียดนามอุบลราชธานีขึน้มาเมือ่

ป ค.ศ. 2009/2552 ซึ่งจากการที่ผูเขียนลงพื้นที่รวมกับกลุมนักศึกษาจากประเทศญี่ปุน นายกสมาคม

เชื้อสายเวียดนามอุบลราชธานี และฝายประชาสัมพันธของสมาคม อาจารยทวี รุงโรจนขจรกุล ซึ่งเปน

ชาวเหวียต เกี่ยว ตลอดชีวิตของอาจารยที่อาศัยอยูที่นิคมญวนนั้น ตั้งแตเกิดและเติบโตในจังหวัด

อุบลราชธานี อาจารยทวีไมเคยไดรับการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐบาล แตไดรับการศึกษาจากระบบ

การศึกษาท่ีชาวเวียดนามไดตั้งขึ้นเอง โดยการเรียนการสอนน้ันเปนการสอนในนิคมและเปนการสอน

แบบลับๆ เนื่องจากรัฐไทยในสมัยนั้นไมอนุญาตใหมีการเรียนการสอนเวียดนาม อาจารยทวีเติบโตมากับ

การเปนชางไฟฟาโดยการฝกเอง แตหลงักอนทีช่าวเหวียต เกีย่วจะต้ังสมาคมเช้ือสายเวียดนามอุบลราชธานี 

ชาวเหวียต เก่ียวไดรวบรวมเงินแลวสงอาจารยทวีไปเรียนภาษาเวียดนามท่ีฮานอยเปนเวลาสองเดือน 

ซึ่งเหตุผลที่สงอาจารยทวีไปน้ัน นายกสมาคมฯ ไดใหเหตุผลวา อาจารยทวีเปนคนท่ีเรียนรูดวยตนเอง
เร็วมาก การใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาเวียดนามอยูในระดับที่ดีมาก หลังจากน้ัน ผศ.ดร.เสรี สมชอบ 

ซึ่งเปนอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในชวงท่ีเริ่มเปล่ียนช่ือเปนมหาวิทยาลัย

ในป พ.ศ. 2547 ไดเห็นความสามารถของอาจารยทวี และไดเชิญใหอาจารยทวีไปเปนอาจารยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในเวลาตอมา หลังจากน้ันชื่อเสียงของอาจารยทวีและสมาคมเช้ือสาย

เวียดนามอุบลราชธานีก็เปนที่รูจักในทองถิ่นมากข้ึน

5 ที่มา vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/ชมรมชาวเวียดนามในประเทศไทยมีสวนรวมพัฒนาความสัมพันธเวียดนามไทย/
162911.vov
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สวนการตั้งสมาคมนั้น อาจารยทวีไดใหขอมูลการตั้งกลุมชาวญ่ีปุนวา สมาคมดังกลาวไดตั้งขึ้นมา

หลังจากการรวมตัวกันของชาวเวียดนามวัยกลางคนถึงวัยเกษียณอายุ เพ่ือทํากิจกรรมตางๆ หลังจากนั้น

ไดตั้งสมาคมเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งใหกับกลุม โดยมีวัตถุประสงคในการต้ังสมาคม 7 ขอ ดังน้ี

1. เพื่อสงเสริมความสามัคคีของชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก กิจกรรมตามประเพณี 

และงานพิธีตางๆ ของสมาชิก

2. สงเสริมวัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะชาวเวียดนามหนุมสาวในทองถิ่นที่ไมสามารถพูด

ภาษาเวียดนามได และชวยเผยแพรวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศไทย

3. จัดกิจกรรมกีฬาหรือรองเพลง เพื่อการรักษาเพลงและประเพณีเวียดนาม โดยเฉพาะงาน

ตรษุเวียดนาม

4. เปนส่ือกลางในกบัหนวยงานไทยและเวยีดนามทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีต่องการลงทนุหรอืสราง

ความรวมมือระหวางประเทศ

5. ดูแลผูสูงอายุ ซึ่งตามประเพณีเวียดนามผูมีอายุนอยจะตองดูแลและใหความเคารพแกผูสูงอายุ

6. เปนองคกรที่ไมเกี่ยวของกับการเมือง ไมมีผลประโยชน และไมยุงเก่ียวกับการเมือง

7. เปนองคกรที่ไมเกี่ยวของกับการเลนไพ การเลนบิลเลียด หรือการพนันใดๆ

หลังจากน้ันอาจารยทวียังไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา ทําไมสมาคมจึงตั้งชื่อสมาคมวา “สมาคมเชื้อสาย

เวียดนาม” หรือ “Hoi Nguoi Viet” แทนคําวา “สมาคมชาวไทยเช่ือสายเวียดนาม” โดยอธิบายในแงของ

ความเปน “ชาติ” หรือ “เชื้อสาย” มากวาความเปนชาติพันธุโดยกลาววา 

“สมาคมฯ ไมใชคําวา สมาคมชาวเวียดนาม หรือ สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 

แลวใชคาํวา สมาคมเช้ือสายเวยีดนาม นัน่หมายความวา ใครก็ตามทีม่ตีรวจดโูครงสราง

ดีเอ็นเอแลวสามารถระบุไดวาเปน เวียดนาม สามารถท่ีจะเปนสวนหน่ึงของสมาคมได”

จากขอความดังกลาว อาจารยทวีไดสรุปวา “ไมวาจะเปนนักศึกษาชาวเวียดนามที่มาศึกษาตออยู 

ณ เมืองอุบลราชธานี หรือชาวเวียดนามที่มาคาขายหรือทํางานท่ีเมืองอุบลราชธานี จะสามารถมาขอ

ความชวยเหลือจากสมาคมในกรณีที่จําเปนได” ตัวอยางเชน ปจจุบันมีนักศึกษาชาวเวียดนามจํานวนมาก
ทีม่าขอคําแนะนําและคําปรึกษาจากสมาคม ซึง่ในหลายปทีผ่านมาหลังการมีนกัศกึษาชาวเวียดนามมาเรียน

ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี ทางสมาคมกลาววา สมาคมเช้ือสายเวียดนามอุบลราชธานีไดชวยเหลือ

นักศึกษาชาวเวียดนามท่ีมาเรียนอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยตลอด นอกจากน้ันยังเคย

ชวยเหลือนักศึกษาเวียดนามท่ีเคยไดรับอุบัติเหตุที่ตองรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลหลายคร้ัง และ

ในแตละปสมาคมเช้ือสายเวียดนามอุบลราชธานีก็ไดเชิญใหนักศึกษาเวียดนามเขารวมงานตรุษเวียดนาม 
ซึ่งเริ่มจัดตั้งแตป 2552 เปนตนมา

นอกจากน้ันการเมืองของการแสดงตัวตนในพ้ืนที่สาธารณะยังเปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ผูคนที่ขาม

พรมแดน หรือผูตั้งถิ่นฐานใหมในตางประเทศใชในการสรางอํานาจในการตอรองใหกับคนเอง Aihwa Ong 

(1999: 96) ใชในการศึกษาชนช้ันกลางชาวจีนจากฮองกงและสิงคโปรที่ไปอยูในเขต Penisula Park ซึ่งเปน

พื้นที่ที่เหมาะสมในการสะสมทุนโดยการลงทุนตางๆ หลังจากน้ันชาวเชื้อสายจีนเหลานี้ไดเริ่มซื้อบานและ
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สงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียนในเขตดังกลาว ในขณะที่ชาวเชื้อสายจีนเหลานี้ พวกเขาก็ไดตอรองอํานาจ

ในทองถิน่ซึง่เปนอาํนาจทีอ่ยูในกลุมของคนขาวโดยใชการทาํบญุและทาํกจิกรรมเพ่ือการกุศลตางๆ ในการ

แสดงตัวตน กลยุทธเหลานี้เปนกลยุทธที่ใชกันในหมูคนที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเปนสวนหนึ่งหรือ

ไดรับการยอมรับนั่นเอง ในขณะท่ีชาวเวียดนามในเมืองอุบลราชธานีไมสามารถท่ีจะแสดงตัวตนในพ้ืนท่ี

สาธารณะไดกอนยุคการพัฒนาในภูมิภาคเน่ืองจากเง่ือนไขทางการเมืองของความม่ันคงท่ีสอดสองพวกเขาอยู 

ตางจากในปจจบุนัทีพ่วกเขาเปนกลุมคนทีม่บีทบาททีโ่ดดเดนในพืน้ทีส่าธารณะของเมอืงชายแดนอยางเมอืง

อบุลราชธาน ีและแสดงความเปนตวัตนไดอยางเตม็ทีใ่นบรบิทการเมอืงและการพฒันาในปจจบุนัทีมุ่งสราง

เศรษฐกิจขามแดนและเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

จะเห็นไดวา หลังจากท่ีชาวเหวียต เก่ียวในจังหวัดอุบลราชธานีไดสะสมทุนทางเศรษฐกิจในชวง

หลายปทีอ่ยูในประเทศไทยแบบไมมสีญัชาติไทย ปรากฏวา หลังจากท่ีไดรบัสญัชาติไทยแลว ชาวเวียดนาม

เหลานี้มีเสรีภาพเหมือนคนไทยทุกประการ และนอกจากนั้นโครงการอนภุูมิภาคลุมนํ้าโขง (GMS) ก็เปนอีก

แรงผลักหน่ึงทีท่าํใหชาวเวียดนามเหลานีเ้ปนผูไดเปรียบท่ีจะมีโอกาสเดินทางขามพรมแดน เมือ่เปรียบเทียบ

กับกรณีที่ชาวจีนโพนทะเลท่ียายถ่ินไปอยูที่ Penisula Park แลวจะเห็นไดวา ถึงแมชาวเวียดนามจะไมได

ตั้งถิ่นฐานอยูในท่ีเหมาะสมตามหลัก “ฮวงจุย” (fengshui) ตามวัฒนธรรมเตา-ขงจ๊ืออยางชาวจีนที่เลือก

ที่อยูในรัฐแคลิฟอรเนีย แตชาวเวียดนามเหลาน้ีก็สามารถสะสมทุนแลวซื้อทําเลรานคาที่ดีไดในภายหลัง 

แตสิ่งที่ชาวเวียดนามเหลาน้ีใชในการสรางตัวตน ก็คือ “การแสดงตัวตนในพื้นที่สาธารณะ” โดยใชกิจกรรม

ตางๆ ทีถ่อืวาเปนการชวยเหลอืงานสาธารณะในทองถิน่นัน้ๆ โดยเฉพาะในหลายปทีผ่านมา ชาวเวยีดนาม

ไดมีโอกาสในการจัดงานและกิจกรรมตางๆ โดยเริ่มตั้งแตการจัดประเพณีปใหมหรือตรุษเวียดนาม (Tết 

Nguyên Đán) ในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูติดกับพื้นที่นิคมญวนน่ันเอง นอกจาก

จะจัดงานประเพณีปใหมแลว ในป 2555 สมาคมยังไดจัดงานสตรีสากลข้ึน โดยเชิญนายกเทศมนตรีในขณะน้ัน 

คือ ฯพณฯ รจนา กัลปตินันท เปนผูมาเปดงาน โดยในงานสมาคมฯ จะเชิญผูหญิงที่เปนสมาชิกของ

สมาคมฯ มานัง่รบัประทานอาหารบนโตะจีนแลวกลาวถงึความสาํคญัของการจดังานวนัสตรสีากล แลวผูชาย

ที่เปนสมาชิกของสมาคมจะเปนผูที่ใหบริหารอาหารและเคร่ืองด่ืมแกผูหญิงเหลานี้ ลุงสมบูรณ นายก
สมาคมฯ ไดบอกกับผูเขียนวา “การจัดงานแบบนี้ไดมาจากเวียดนาม เนื่องจากประเทศเวียดนามไดให

ความสําคัญกับวันสตรีสากลมานานแลว ซึ่งเรา (ประเทศไทย) พึ่งจะมีกันแตไมไดจัดงานใหญเหมือนท่ี

เวียดนาม” หลังจากนั้นผูเขียนก็ไดมีโอกาสเขาสังเกตการณการจัดงานปใหมในป 2556 และ 2557 ในป 
พ.ศ. 2556 สมาคมเช้ือสายเวียดนามไดจัดงานตรุษเวียดนามอีกเชนเคย โดยสมาคมฯ ไดเชิญทานกงสุล

สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม จงัหวดัขอนแกนมารวมงาน ฝงขาราชการไทยทางสมาคมไดเชญิผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีมารวม โดยทานผูวาไดกลาวกับกงสุลฯ วา

“จังหวัดอุบลราชธานีไดมีความมุงหวังที่สรางความรวมมือกับทางเวียดนามในอนาคต 

โดยเฉพาะโครงการเมืองคูมิตรกับจังหวัดกวางนามและเทือเทียนเว อันเปนการสราง

การเปนสวนหนึง่ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในป 2559 ทีจ่ะถงึ ทางภาคประชาชน

ของจังหวัดอุบลราชธานีมีความยินดีที่มีนักศึกษาชาวเวียดนามมาศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนาม

ของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กระผมไดพูดคุยกับทานอธิการบดีของทั้งสอง
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มหาวิทยาลัยแลว ณ บัดน้ี ผมของเชิญชวนแขกผูมีเกียรติทุกทาน ดื่มเพื่อถวายพระพร

ใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดมีพระพลานามัยแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของพวกเรา

ตอไป”

หลังจากทุกคนในงานไดดื่มเพื่อถวายพระพรแลว ผูวาราชการฯ ไดนํากลาว ไชโย 3 ครั้ง

การดิ้นรนของชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานีอาจจะไมเหมือนกับกรณีของชาวจีนโพนทะเล

ที่รัฐแคลิฟอรเนีย อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาสมาคมเช้ือสายเวียดนามอุบลราชธานีเองก็มีบทบาทในการ

สงเสริมธุรกิจและการพัฒนาในภูมิภาค โดยในการนี้สมาคมมีบทบาทในการนําคณะศึกษาดูงาน เตรียม

เอกสารเพือ่ทีจ่ะประชมุหรอืลงนามในขอตกลงระหวางหนวยงานตางๆ ของไทยและเวยีดนาม หลงัจากนัน้

ในป พ.ศ. 2557 สมาคมเชือ้สายเวยีดนามฯ ไดจดังานปใหม ณ ทีท่ีถ่อืวาเปนพ้ืนทีข่องพอคาในเมอืงชายแดน

จังหวัดอุบลราชธานี นั่นคือ การจัดงานตรุษเวียดนาม ณ หอการคาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือวาพื้นที่

ดังกลาวเปนพ้ืนท่ีของชาวจีนที่ทําหนาที่เปนพอคาในยุคบุกเบิกของเมืองอุบลราชธานี ในการเตรียมงาน

ดังกลาว สมาคมฯ ไดเชิญตัวแทนของหอการคาซ่ึงเปนชาวจีนเขารวมงานตรุษเวียดนาม และไดกลาวถึง

ความสัมพันธของชาวจีนกับชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี

การจัดงานในพ้ืนท่ีดังกลาว อาจจะกลาวไดวาสมาคมเช้ือสายเวียดนามประสบความสําเร็จในการ

แสดงตัวตนในพ้ืนที่เมืองชายแดนอุบลราชธานีเปนอยางดี โดยเฉพาะหลังจากน้ันในป 2557 สมาคมฯ 

ไดจัดงานตรุษเวียดนาม ณ ศูนยแสดงสินคาโอทอปขององคการบริหารจังหวัดอุบลราชธานี ในความเห็น

ของผูเขียน การยายพื้นที่ของการแสดงตัวตนของชาวเวียดนามดังกลาวนั้น ในมุมหนึ่ง คือการสรางความ

สัมพันธเชิงอํานาจของกลุมตนเองกับผูที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจในทองถิ่น นั่นเอง ลักษณะของปฏิบัติการ

ดังกลาวนั้นเปนปฏิบัติการท่ีเกิดขึ้นอยางเขมขนของสมาคมท่ีมีบทบาทมากข้ึนในสถาบันทางสังคมตางๆ 

ในเมืองชายแดนแหงน้ี โดยเฉพาะอาจารยทวี รุงโรจนขจรกุล ซึ่งเปนผูที่ทางสมาคมไดสงไปเรียนภาษา

เวยีดนามสาํเนยีงเมอืงหลวงฮานอย ซึง่ปจจบุนัตวัอาจารยทวเีองไมไดสอนทีม่หาวทิยาราชภฏัอบุลราชธานี

มากนกั แตกลบัมบีทบาทการเปนตวัแทนมหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานใีนการสรางความสมัพนัธระหวาง
ประเทศระหวางหนวยงานตางๆ ที่อยูภายในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

โดยสรปุแลว ความสามารถทางเศรษฐกจิทีช่าวเหวยีต เกีย่วเหลานีไ้ดสะสมและประสบมาในอดตีนัน้ 
ทําใหชาวเวียดนามเหลานี้โหยหาอดีตของประเทศบานเกิด แลวตั้งสมาคมข้ึนโดยสรุปแลว ความสามารถ
ทางเศรษฐกจิทีช่าวเหวยีต เก่ียวเหลานีไ้ดสะสมและประสบมาในอดตีนัน้ ทาํใหชาวเวยีดนามเหลานีโ้หยหา

อดตีของประเทศบานเกิดทีต่นเองไดถกูปลกูฝงมาต้ังแตรุนบรรพบุรษุ และชาวเวียดนามรุนนีก้ม็คีวามผูกพนั

และความสัมพนัธทีด่กีบัรฐับาลพรรคคอมมิวนิสตเวยีดนามในปจจุบนัทีท่าํการปฏิวตัแิละรวมชาติไดสาํเร็จ 

หลังจากความรวมมือของการพัฒนาในระดับภูมิภาคนั้น รัฐบาลไทยเองก็ไดยกเลิก พระราชบัญญัติ

การกระทําการอันเปนคอมมิวนิสต แลวสิทธิในการเปนพลเมืองแกชาวเวียดนาม แลวหลังจากนั้น
ชาวเวยีดนามในจังหวดัชาแดนแมน้าํโขงกไ็ดตัง้สมาคมข้ึน เพ่ือฟนฟูอตัลกัษณตนเองและเช่ือมความสมัพันธ

ระหวางสองประเทศในบริบทของวาทกรรมการพัฒนาอนุภาคลุมน้าํโขง และกลายเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนไดเปนอยาง ซึ่งในทางทฤษฎีแลวผูคนเหลานี้เองไดเชื่อมโยงตนเองขามชาติกลับไปยังประเทศแม 

ซึง่เปนชาติทีเ่ปนจนิตกรรมของรัฐบาลเวียดนาม (Anderson, 1991) และทําใหตนเองน้ันเปนผูแสดง/ผูกระทํา
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การท่ีอาศัยอยูในพื้นที่ระดับภูมิภาคลุมน้ําโขงในฐานะท่ีเปนตัวเชื่อมความสัมพันธของท้ังสองประเทศและ

ทองถิ่น

เหวียต เก่ียว การทูต นักศึกษา แรงงาน และความสัมพันธระหวางประเทศ

การท่ีหนวยงานตางๆ ทั้งในไทยและในเวียดนามใชประโยชนจากกลุมชาวเหวียต เก่ียวเหลานี้ 

ไมเพียงแตหมูคนเหลาน้ีนั้นเปนคนที่สามารถส่ือสารภาษาไทย-เวียดนามไดเพียงเทานั้น แตเน่ืองจาก

ในอดีตที่ผานนับตั้งแตป ค.ศ. 1946 นั้น ชาวเวียดนามท่ีอาศัยอยูในเมืองชายแดนของแมน้ําโขงน้ันมีความ

สัมพันธอันดีกันตลอดกับรัฐบาลเวียดนามเหนือ อันหมายถึงการมีความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลสาธารณรัฐ

สังคมนยิมเวียดนาม ณ ปจจุบัน

ความสัมพันธระหวางชาวเวียดนามกับรัฐบาลเวียดนามนั้นไมใชพึ่งเกิดในชวงของการพัฒนา

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเทานั้น ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสการเขามาเคลื่อนไหวขบวนการปลดแอกจาก

อาณานิคมฝรั่งเศสของเวียดนาม โดยเฉพาะผูนําที่สําคัญ คือ โฮจิมินห หรือที่เรียกกันวาลุงโฮน้ันไดเขามา

เชญิชวนชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยูในประเทศไทยรวมชวยเหลือขบวนการ ดงัน้ัน ลงุโฮ เปนทีเ่คารพสักการะ

ของชาวเวียดนามอยูในประเทศเวียดนาม (ธัญญาทิพยและทิน, 2548) นอกจากน้ันในยุคที่เวียดนาม

แบงออกเปนเวียดนามเหนือ-ใตชาวเวียดนามในอีสานยังสงความชวยเหลือใหกับทางเวียดนามเหนือเพื่อ

ทาํการรวมประเทศ ถงึแมการเคล่ือนไหวในยุคนัน้จะถูกจบัตามองจากรัฐไทยก็ตาม ในกรณีของชาวเวียดนาม

ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น องลื้อ6 (Ông Lữ) ซึ่งเคยเปนทหารเวียดนามท่ีหนีมาจากเหตุการณอาณานิคม

ฝรัง่เศสบุกเมอืงทาแขก แขวงคํามวน ทางฝงประเทศลาวในขณะน้ัน มาหาท่ีหลบภัยทีฝ่งนครพนมแลวอพยพ

ลงไปยังเมืองอุบลราชธานี ปจจุบันบานขององล้ือจะอยูใกลกับชุมชนชาวเวียดนามท่ีเปนชุมชนโบสถคริสต

ใกลกับโรงเรียนอาเวมารีอา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บนผนังบานขององล้ือจะมีใบประกาศ
เกยีรตคิณุทีร่ฐับาลเวยีดนามมอบใหกบัองลือ้ในฐานทีเ่คยชวยเหลอืการรวมประเทศของรฐับาลในขณะนัน้ 

จะเห็นไดวาชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานีมีความสัมพันธที่แนบแนนกับทางรัฐบาลเวียดนามเปน

อยางดี โดยเฉพาะในชวงที่เริ่มโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) ชาวเวียดนามในภาคอีสานสวนใหญไดบัตรประชาชนในป พ.ศ. 2547 ชาวเวียดนามเหลานี้ก็เริ่ม

มีกิจกรรมรวมกับรัฐบาลเวียดนามเร่ิมมากข้ึน มีหนวยงานรัฐบาลเวียดนามท่ีมาเย่ียมเยียนอยูเปนประจํา

โดยเฉพาะสถานกงสุลสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม จังหวัดขอนแกน ในป 2557
ผูเขียนไดรับเชิญจากอาจารยทวี รุงโรจนขจนกุล ใหไปสังเกตการณการเย่ียมเยียนสมาคมของ

คณะวุฒิสภาไทย เน่ืองจากวุฒิสภาไทยในชุดดังกลาว ไดรับเชิญจากสภาประชาชนเวียดนามใหไปเยี่ยม
ในป พ.ศ. 2555 มีสมาชิกวุฒิสภาทานหนึ่งของไทยกลาววา “ตอนที่ไปเยี่ยมสภาประชาชนเวียดนาม 

ทานรองประธานสภาประชาชนเวียดนามไดฝากใหดูแลชาวเวียดนามที่อยูในภาคอีสาน” ทางสมาคม

จงึรายงานเรือ่งชีวติความเปนอยูตอคณะสมาชกิวฒุสิภาพของไทยขณะทีเ่ย่ียมเยียน โดยอาจารยทว ีรุงโรจน
ขจรกุลไดเลาถึงประวัติศาสตรของชาวเวียดนามในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเช่ือมโยงกลับไปยังยุคอดีต

ของเวียดนาม เชน การเชื่อมโยงตนเองกันเจิ่น ฮึง ดาว (Trần Hưng Đào) ซึ่งถือวาเปนบรรพบุรุษของ

ชาวเวียดนามตามประวัติศาสตรชาติของเวียดนามในปจจุบัน และไดแสดงออกอยางชัดเจนในความภูมิใจ

6 อง แปลวา ทาน ตา ปู เปนคําที่เรียกคนรุนหลานเรียกรุนปูยาตายาย
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ในอัตลักษณของชาวเวียดนามที่ตอสูกับฝรั่งเศสและอเมริกา หลังจากน้ัน อาจารยทวีเองก็ไดรายงานถึง

ความเปนอยูของชาวเวยีดนามในปจจบุนัไมมปีญหาในการดํารงชวีติแลว เน่ืองจากทกุคนไดรบัสัญชาตไิทย

เกือบหมดทุกคนแลว ที่เหลือก็เปนรุนแรกที่อพยพมา ซึ่งไมจําเปนตองมีบตัรประชาชนก็ได

นอกจากกับรัฐบาลเวียดนามแลวในทองถิ่นชาวเวียดนามในเมืองอุบลราชธานียังไดชวยเหลือและ

ดูแลนักศึกษาชาวเวียดนามที่ศึกษาอยูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เน่ืองจากอาจารยทวี ซึ่งเปนฝาย

ประชาสัมพนัธของสมาคมฯ นกัศกึษาเหลานีเ้ริม่เขามาเรียนในภาคอสีานของไทยในป พ.ศ. 2547 เนือ่งจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ในภาคอีสาน ณ ขณะนั้นตองการท่ีจะสรางความสัมพันธระหวางประเทศ โดย

มุงไปท่ีการรวมมือกับภาคีทางดานการศึกษาในประเทศลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงไดรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ในภาคอีสานจัดงานแลกเปล่ียนเยาวชนข้ึน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลงัจากทีห่นุมสาวชาวเวยีดนามไดเห็นสภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนครแลว หนุมสาวชาวเวยีดนาม

เหลานั้นจึงขอผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีรวมโครงการในขณะน้ัน อนุญาตใหพวกเขาเขาเรียน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานของไทยได หลังจากน้ันมหาวิทยาลัยในภาคอีสานจึงเริ่มใหหนุมสาว

เหลานั้นเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกอนที่จะแยกเรียนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ 

ในภายหลัง

ปจจุบันมีนักศึกษาหนุมสาวชาวเวียดนามจํานวนมากจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยฯ เองก็ใชชาวเวียดนามในเมืองอุบลราชธานีโดยเฉพาะอาจารยทวี รุงโรจนขจรกุล เปน

ผูประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษาในเวียดนามเพ่ือที่จะรับ

นกัศกึษาเขามาเรยีนในประเทศไทย จากการสมัภาษณของผูเขยีน นกัศกึษาจะอยูกนัโดยครัง้แรกจะเชาบาน

อยูในบานพักครูของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี (เดิม) โดยจายเงินเพียงปละ 3,000 บาท ตอคนตอป จึงทําให

นกัศึกษาสามารถอาศยั เรยีน และทํางานในจังหวดัอบุลราชธานไีด แตบอยครัง้ทีน่กัศึกษาเหลานีถ้กูตาํรวจ

ตรวจคนเขาเมอืงจบั เชน ผูใหสมัภาษณซึง่เปนนกัศกึษาในสาขาบญัชคีนหนึง่เคยโดนจบักบัเพือ่นเนือ่งจาก

ไปทํางานเสิรฟอาหารอยูรานซีฟูดชื่อดังแหงหนึ่งในเมืองอุบลราชธานี เน่ืองจากรัฐบาลไทยยังไมอนุญาต

ใหแรงงานเวยีดนามทาํงานในประเทศไทยได ในชวงเวลาดงักลาวนกัศกึษาเวยีดนามหลายคนจะตองดิน้รน
หางานพารทไทมทําแบบเปนทางการที่มีใบอนุญาต เชน การเปนครูสอนภาษาเวียดนามท่ีโรงเรียนเอกชน 

หรือแอบเปนลูกจางอาหารตางๆ แบบลับๆ 
ในสวนของการเรยีนการศกึษา นกัศกึษาชาวเวยีดนามเหลานีจ้ะไดเขารบัการอบรมภาษาไทยจํานวน

กวา 7 เดือน และตองสอบไดคะแนนมากกวา 75/100 คะแนน กอนที่จะเขาเรียนชั้นปที่ 1 ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีโดยไมตองสอบเขาเหมือนเด็กไทย และจายคาเทอมในอัตราเดียวกันกับเด็กไทย 
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏในอีสานไดแกระเบียบของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาชาวเวียดนามจาย

คาเลาเรียนเพียงครึ่งหนึ่งของคาเลาเรียนสําหรับชาวตางชาติ หรือจายเทากับนักศึกษาชาวไทยนั่นเอง 

นอกจากเรียนภาษาไทยในหองเรียนแลว นักศึกษาเหลานี้ก็จะใชกลยุทธการหาเพ่ือนคนไทยเพ่ือฝกภาษา
ไทยของตนเองใหแข็งแรงขึ้น และการทํางานในเมืองอุบลราชธานีก็เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่ชวยการฝกภาษา

ไทยในชีวิตประจําวันดวย ซึ่งการเรียนในลักษณะดังกลาว นักศึกษาเองจะตองขยันขันแข็งเพ่ือที่จะประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนในสถาบันการอุดมศึกษาของไทย แตก็มีบางคนที่ไมสนใจเรียนจึงตองกลับไปอยูที่

เวียดนาม
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ในแงของความสัมพันธกับชาวเหวียต เกี่ยวเหลานี้แลว อาจารยสุพรรณ ซึ่งเปนลูกหลานชาว

เหวียต เกี่ยว รุนที่ 3 และเปนอาจารยที่สอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาชาวเวียดนามเหลานี้จะมีหนาท่ีดูแล

การใชชวีติของนกัศกึษาเวยีดนาม นอกจากนัน้นกัศกึษาชาวเวยีดนามเองยงัมคีวามสมัพนัธกบัชาวเวยีดนาม

บางครอบครัวเปนกรณีพิเศษและคอยชวยเหลือเก้ือกูลกันอยูตลอดเวลา เชน กรณีของลุงสายันตเอง

ก็จะชอบแวะไปที่บานพักของนักศึกษาเรื่อยๆ โดยในชวงตรุษเวียดนามในป 2557 ลุงสายันตเองก็ไดขน

เครื่องเสียงและเพลงคาราโอเกะเวียดนามท่ีซื้อมาจากเวียดนามไปยังบานนักศึกษา และรวมด่ืมกินกัน

นักศึกษาจนจบงาน ผูเขียนเองก็ไดสัมภาษณลุงสายันต ลุงสายันตเองเลาวาตนเองมีความสัมพันธกับ

นักศึกษาเหลาน้ีมาต้ังแตรุนแรก (2547) หลังจากน้ันก็มีการชวยเหลือนักศึกษาอยูตลอด และสวนตัวเอง

ลุงสายันตก็ไดมีโอกาสที่ฝกภาษาเวียดนามดวย

ทายทีส่ดุ การอพยพของแรงงานชาวเวียดนามในจังหวัดอบุลราชธานีในชวงท่ีรฐับาลไทยยังไมอนญุาต

ใหขึน้ทะเบยีนเปนแรงงานตางดาวก็เปนความสมัพนัธอกีชัน้หนึง่ ซึง่วชัร ีศรีคาํ (2557) พบวา ชาวเวยีดนาม

เหลานี้เขามาเปนลูกจางในรานที่มีเจาของเปนชาวเวียดนามในเขตนครอุบลราชธานี เน่ืองจากมีความขยัน 

และเนือ่งจาก “ความรกัในชาติเดยีวกนัตามทีบ่รรพบรุษุไดสัง่สอนไว” ชาวเหวยีต เกีย่วในจงัหวัดอุบลราชธานี

จังตัดสินใจท่ีจางแรงงานเหลานั้น หลังจากน้ันแรงงานชาวเวียดนามก็ไดชวนเพ่ือนและญาติชาวเวียดนาม

ที่หนีจากความยากจนและรายไดจากแรงงานราคาถูกในเวียดนามมาเปนแรงงาน ผานเครือขายทางสังคม

ของแรงงานเวียดนามและนายจางที่เปนชาวเวียดนามมากขึ้น จนรัฐบาลทายตองประกาศนโยบายให

ชาวเวียดนามลงทะเบียนแรงงานในเวลาตอมา7

 จากปรากฏการณตางๆ ท้ังความสัมพันธของชาวเหวียต เก่ียวกับรัฐบาลเวียดนาม ชาวเหวียต เก่ียว 

กับนักศึกษาชาวเวียดนาม และชาวเหวียต เก่ียวกับแรงงานชาวเวียดนาม ทําใหเห็นไดวา ความรูสึกแบบ 

“ชาติเดียวกัน” เปนทั้ง “ทุนทางวัฒนธรรม” (Cultural Capital) และ “ทุนทางสังคม” (Social Capital) 

ที่ประกอบไปดวยความสัมพันธอันดีของชาวเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามในยุคประวัติศาสตรการสรางชาติ

สมัยใหมของชาวเวยีดนามในภาคอสีานของไทยทีม่อียูในชมุชนชาวเหวยีต เกีย่วในเมอืงชายแดนภาคอสีาน

หลายแหง จึงไมแปลกเลยท่ีจินตนาการของความเปน “คนชาติเดียวกัน” จะเช่ือมโยงของความเปนชาติ-

ชาติพันธุ (Ethno-National) และกลายเปนสวนสําคัญในการสรางอัตลักษณตัวตนของความเปนเวียดนาม

ของชาวเหวียต เก่ียวในภาคอีสานของไทยขามพรมแดนระหวางสองประเทศ และมีลักษณะท่ีชัดเจนข้ึน 

เนื่องจากการพัฒนาในภูมิภาคไดทําใหทั้งการไหลเวียนของผูคน ขาวสาร วัฒนธรรม ภาษามีลักษณะ
ที่กระจายในภูมิภาคเหนือเขตแดนรัฐชาติไดเร็วขึ้น

ดงันัน้ “ชาต-ิชาตพินัธุ” ในยคุโลกาภวิตันปจจบุนักเ็ปนทนุอกีชนดิหนึง่ทีป่ระกอบไปดวยทนุทางสงัคม
และทุนทางวัฒนธรรม และชาวเหวียต เกี่ยวเหลานี้ก็ใชทุนของความเปน “ชาติเวียดนาม” สรางอัตลักษณ

ของตน ผนวกกับการความเปนพลเมืองไทยที่สามารถใชภาษาไทย สรางอัตลักษณผานพื้นที่สาธารณะ

ในรูปแบบตางๆ จึงไมแปลกที่ทานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเวียดนามประจําประเทศไทยกลาวยืนยันกับ
สื่อโทรทัศนของเวียดนามวา ชาวเหวียต เกี่ยวมีความสนใจและสนับสนุนการเขามาของแรงงานเวียดนาม 

อยางที่ผูเขียนไดยกขึ้นมาในชวงตนของบทความ ซึ่งจากการสังเกตของผูเขียนในส่ือสังคมออนไลนเฟซบุค

7 ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/634084
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ของนายกสมาคมเชื้อสายเวียดนามเอง ก็พบวานายกสมาคมฯ ไดมีการนําแรงงานชาวเวียดนาม

ไปจดทะเบยีนเปนแรงงานตางดาวเหมอืนอยางทีท่านเอกอคัรราชทตูไดกลาวไวกบัรายการทวีขีองเวยีดนาม 

ผูเขียนเห็นวา ชาวเหวยีต เก่ียวเองยงัใชทนุทางชาตพินัธุทีต่นเองมอียูรวมงานและรวมมอืกับท้ังรัฐบาล

ไทย ทองถิ่น เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในการสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ของรัฐบาล

เวียดนามและเอกชนเวียดนามดวย ซึ่งจะกลาวไดวา “ความเปนชาติ” ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

ภาษา และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็เปนลักษณะของการปฏิบัติการของ “พลเมือง” อีกแบบหนึ่ง

ที่ไมใชพลเมืองทางกฎหมายจากการไดบัตรประชาชนไทย แตเปนพลเมืองที่ชวยเหลืองานสาธารณะ 

ซึ่งถาพิจารณาแลวก็เปนการใชทุนทางวัฒนธรรมและสังคมที่มีอยูในการสรางทุนเชิงสัญลักษณ (Symbolic 

Capital) นอกจากน้ันชาวเหวียต เก่ียวเองก็ยังมีฐานะพลเมืองของ “ชาติเวียดนาม” อันเปนประเทศแม

ที่ไมไดอาศัยอยูในประเทศแมเหมือนอดีต ความเปนพลเมืองแบบนี้มีความมีความยืดหยุน และอยูเหนือ

พรมแดนรัฐ-ชาติ (Ong, 1999; 2009) ในอีกมุมหนึ่งผูเขียนเห็นวา ลักษณะดังกลาวก็เกิดจากเง่ือนไขของ

ทุนเสรีนิยมใหมที่นําเอาทุนชนิดตางๆ เชน ทุนทางวัฒนธรรมของการพูดภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 

มาผสมปนเปกันจนกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน ที่จะมีทุนหลายชนิดทั้งทุน

ทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนวัฒนธรรมที่ทับซอนกันมากขึ้น (Intersectionality) ซึ่งจะทําใหคนที่มี

ความสามารถทางวฒันธรรมภาษาทีห่ลากหลายมบีทบาทในการเปนผูกระทาํการอยูในพืน้ทีต่ลาดในระดบั

อนุภาคลุมน้ําโขงและอาเซียนนั่นเอง

บทสงทาย: ภาวการณกลายเปนชาติ/ชาติพันธุนิทัศนเวียดนามขามพรมแดน

เนื่องจากระเบียบการเมืองในอดีตที่จัดแบงกลุมชาวเหวียต เกี่ยวในฐานะที่เปนผูเขามาอาศัยและ

ความลื่นไหลของอัตลักษณทางการเมืองของชาวที่ถูกนิยามโดยรัฐไทยและสังคมไทยที่ตองการจัดแบง

ชาวเวียดนามในฐานะคนอ่ืน ทําใหกลุมชาวเวียดนามเหลานี้ทั้งถูกนับรวมและกีดกันออกจากสังคมตาม

วาทกรรมทางการเมืองในแตละยุค ผานการปะทะประสานกับอํานาจทางการเมืองที่หลากหลายทั้งการ

ชวยเหลือและการสอดสอง อยางไรก็ตามถึงแมจะมีการกดทับอัตลักษณของชาวเหวียต เก่ียวในอดีต 
แตขณะเดียวกันชาวเหวียต เก่ียวเองตองปรับตัวใหอยูรอดในสถานะของผูที่ไรสัญชาติไทย โดยใชกลยุทธ

ตางๆ ในการดํารงชีวติ เชน การอาศัยการแตงงานกับคนท่ีมบัีตรประชาชน หลงัจากผานพนบริบทการเมือง

ในยุคสงครามเย็นมาสูยุคของความรวมมือระหวางประเทศ ผนวกกับการไดสิทธิในการเปนพลเมือง
ประเทศไทยผานการไดบตัรประชาชน และการยกเลกิพระราชบญัญัตกิารกระทําอนัเปนคอมมวินิสต ทาํให

ชาวเวียดนามเองต้ังกลุมขึ้นเพื่อการแสดงตัวตนในพ้ืนที่สาธารณะ อาจจะกลาวไดวาการแสดงอัตลักษณ
เวียดนามดังกลาวไดเกิดขึ้นหลังจากความเก็บกดและปดก้ันตัวตนในพื้นที่ทั้งทางการเมืองและทางสังคม

ในอดีต ผานจองมองและความหวาดระแวงของรัฐไทยท่ีมองชาติพันธุเวียดนามในฐานท่ีเปนตัวแทน 

(Representative) ของลัทธิทางการเมืองท่ีแปลกแยก (Alien) และเปนภัยตอความม่ันคงของรัฐมาเปนเวลานาน 
และพลุงพลานออกมาเปนพลงัทีแ่สดงตวัตนในสงัคมในฐานะทีเ่ปนผูชวยเชือ่มความสมัพนัธระหวางรฐัและ

หนวยงานราชการของท้ังสองรัฐเพ่ือสรางใหเกิดการยอมรับทางสังคม การชวยเหลือรัฐและเอกชนในยุคปจจุบัน

ของชาวเวียดนามในเมืองอุบลราชธานี ดั่งเชน กรณีของการเปนสื่อกลางใหกับแรงงานชาวเวียดนาม

ลงทะเบียนแรงงานตางดาว จึงเปนมากกวาความเชื่อมโยงระหวางชาติพันธุเวียดนามในระดับลางเทาน้ัน 

เพราะเบือ้งหลงัในเชงิจนิตนาการทางการเมอืง สงัคม และชาตพินัธุชาวเวยีดนามเลานีม้พีืน้ทีท่างการเมอืง
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ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเวียดนาม ปรับใชประเพณีและวัฒนธรรมเวียดนามผานการลอกแบบ (Imitation) 

จากประเทศเวียดนาม และสรางความหนวยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในทองถ่ินนั่นเอง

จากบรบิททางประวัตศิาสตรลุมน้าํโขง ซึง่มกีลุมชาต/ิชาติพนัธุเวยีดนามอพยพโยกยายอยูทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศ โดยเริม่จากยคุทายของการลาอาณานคิมในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ซึง่ทาํให

เกิดการอพยพหนีสงครามจนถึงปจจุบัน เพื่อใหเห็นพัฒนาการบทบาทของชาติ/ชาติพันธุเวียดนามในภาค

อีสานและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง จะเห็นไดวาสวนใหญในงานศึกษาภาวการณกลายเปนของคนยายถิ่นนั้น

มักจะมองปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดทางเศรษฐกิจเพียงเทาน้ัน ซ่ึงมุมมองดังกลาวยังไมมองไมพนลักษณะ

ของคูตรงกันขามของการเปนพ้ืนท่ีตนทางและปลายทาง (Dichotomy Thinking) ดังน้ัน การวิจัยการขามแดน

ควรมองชาตพินัธุทีข่ามแดนใหมลีกัษณะท่ีซอนทบัของภาวการณทีห่ลากหลาย (Intersectionality) เพือ่ทาํให

เห็นภาวการณของการกลายเปนที่เกิดขึ้นในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับภูมิภาคในยุคเสรีนิยมน้ี

ไดชัดเจนขึ้น
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อิทธิพลของผูคาจีนกับการเปลี่ยนแปลงในนครหลวงเวียงจันทน

นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร

ชยันต วรรธนะภูติ

สมชัย ภัทรธนานันท

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดยอ

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของนครหลวงเวยีงจันทนหลังการเขามาของทุน

และผูคาจีนรายยอย หลังการเกิดขึ้นของโครงการความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือ GMS 

วิธีการศึกษาใชกระบวนการทางมานุษยวิทยา ทั้งการสัมภาษณ สังเกต การเขาไปคลุกคลีสังเกตวิถีชีวิต 

รวมทั้งการใชเอกสารทางราชการลาว งานวิชาการ และขาวสารจากหนังสือพิมพ

ผลการศึกษาพบวาหลังจากที่ลาวเขาโครงการ GMS นครหลวงเวียงจันทนเติบโตอยางรวดเร็ว 

เกิดความรวมมือระหวางรัฐบาลจีนและลาว ทําใหทุน คนและสินคาจากจีนเขามาในลาวเปนจํานวนมาก 

และการเขามาของคนเหลาน้ี นําไปสูการเปล่ียนแปลงของเมืองท้ังในดานกายภาพ เกิดศูนยการคาขนาดใหญ

รองรับการทองเท่ียว และตลาดยอยที่เกิดขึ้นหนาโรงงานตางๆ การปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคน

ในนครหลวงเวียงจันทน คนลาวหันมาทํางานเปนลกูจางคนจีน เรยีนภาษาจีนมากข้ึน และหลายคนแตงงาน

กับคนจีนรวมถึงการเลี้ยงลูกใหเปนจีน

คําสําคัญ:  ผูคาจีน เวียงจันทน 
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บทนํา 

การเปล่ียนแปลงของสถานการณโลกหลังสงครามเย็น กลุมประเทศตางๆ รวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ 

ทั้งในลักษณะทวิภาคี หหุภาคี ดังเชนการเกิดขึ้นของโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง (The Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation Program: GMS) และความรวมมือ

ระหวางรัฐบาลจีนและลาว นําไปสูการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในลาวท่ีกําลังเปดรับการลงทุนจากประเทศ

ตางๆ หลงันโยบายกลไกเศรษฐกิจใหมใน ป 1986 ทาํใหนครหลวงเวียงจันทน เมอืงหลวงของประเทศเติบโต

อยางรวดเร็ว จนถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางทางการคา อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ของลาว (ค.ศ. 2006-2010) 

บทความนีจ้งึตองการจะนาํเสนอการเตบิโตของนครหลวงเวยีงจนัทน จนนาํไปสูการเปลีย่นแปลงของ

เมือง โดยมีเหตุปจจัยมาจากการเขามาของผูคาจีน และทุนจีนที่เขามาประกอบการคาในนครหลวง

เวียงจันทน ซึ่งงานศึกษาอื่นไมไดใหความสําคัญกับประเด็นนี้เทาใดนัก

ความสัมพันธพิเศษระหวางรัฐบาลจีน-ลาว สูการเขามาของทุนและคนจีน

หลังจากที่ลาวปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ เปดรับการลงทุนจากตางประเทศ จีนไดกลับเขามา

ผูกสัมพันธกับลาวอีกครั้ง ความสัมพันธของทั้งสองประเทศดีขึ้น หลังป 1988 เมื่อลาวปรับความสัมพันธ

ทางการทตูกบัจนี และเปดพรมแดนใหประชาชนทัง้สองประเทศเดนิทางไปมาหากนัไดอกีครัง้ จากนัน้รฐับาล

ท้ังสองตางเดินทางไปเย่ียมเยือนระหวางกัน ทําใหเกิดการกระชับความสัมพันธกันอยางรวดเร็ว ผลท่ีตามมา 

คือการลงนามใหความรวมมือกันในหลายระดับ โดยในป ค.ศ. 1989 ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ

และเลขาธิการใหญพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเดินทางไปเยือนจีน พรอมลงนาม “ขอตกลงวาดวยกงสุล

ระหวางจีน-ลาว” “ขอตกลงดานวัฒนธรรมระหวางจีน-ลาว” “ขอตกลงชั่วคราววาดวยการจัดการปญหา

พรมแดนระหวางจีน-ลาว” และ “ขอตกลงวาดวยการยกเวนวีซาแกกัน” (China Radio International วันที่ 

10 กนัยายน 2552) นอกจากการเย่ียมเยือนกนัในระดับรฐับาลแลว ในระดับทองถิน่กม็กีารเปดความสัมพนัธ

ระหวางกนัดวย อยางกรณีรฐับาลลาวลงนามในขอตกลงกับแขวงยูนนานในการสํารวจแรและการสรางสถานี

รถไฟขนาดเล็กทางภาคเหนือของลาว รวมทั้งการสงผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เขามายังลาว

ในปตอมา คณะผูแทนจากกระทรวงการคาของจนีไดเดินทางเยือนเวียงจนัทน และไดลงนามในสัญญา 

5 ปวาดวยความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางสองประเทศ ผูนําในระดับ
พรรค ตัวแทนคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการเก่ียวกับความสัมพันธกับตางประเทศของพรรค

คอมมิวนิสตจีนก็ไดเดินทางไปเยือนลาวอยางเปนทางการเพื่อเสริมขยายความสัมพันธในระดับพรรค 

นอกจากน้ีจีนยังไดชวยพัฒนาสนามบินใหแกลาวในแขวงหลวงนํ้าทา และสงมอบเคร่ืองบินท่ีบริษัทการบินลาว

สั่งซื้อจากจีน 2 เครื่องดวย (มานะ มาลาเพชร, 2534: 160) หลังจากน้ันทั้ง 2 ประเทศมีการเดินทาง

เยี่ยมเยือนกันทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นเรื่อยมา รวมถึงการกระชับไมตรีที่รัฐบาลจีน
สนับสนุนเงินชวยเหลือการพัฒนาประเทศในลาว

ตอมาในป 1992 เกิดโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (GMS) จากการ

รวมตัวกันของประเทศที่มีพรมแดนติดกันในอาณาบริเวณลุมน้ําโขง รวม 6 ชาติ ไดแก เมียนมาร ไทย ลาว 

เวยีดนาม กมัพชูา และจีนตอนใต โดยการสนับสนนุจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 

Bank: ADB) เริ่มจากการสรางระบบคมนาคมใหเชื่อมถึงกัน และการเปดพรมแดนใหสามารถเดินทางถึงกัน
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ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดวยการลดกฎระเบียบการขามแดน ทั้งทุน คน สินคา เมื่อจีนและลาวตางเขาเปน

สมาชิกโครงการ GMS ทําใหท้ัง 2 ชาติกระชับความสัมพันธ และเรงสรางความรวมมือระหวางกันมากย่ิงข้ึน

ในป 1992 รัฐบาลทั้ง 2 ฝายไดเซ็นเอกสารสําคัญ ไดแก สัญญาวาดวยการรวมมือดานเศรษฐกิจ 

เทคนิค ระหวางรัฐบาล สปป.ลาว และรัฐบาล สป.จีน ที่รัฐบาลจีนไดใหเงินกูไมมีดอกเบ้ียแกรัฐบาลลาว 

30 ลานหยวน เพื่อดําเนินการท่ีรัฐบาลท้ังสองตกลงรวมกัน และในป 1995 รัฐบาลท้ังสองประเทศ

ไดเซ็นสัญญาวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจ เทคนิค ระหวางรัฐบาล สปป.ลาว และรัฐบาล สป.จีน 

ทีร่ฐับาลจีนเสนอเงินชวยเหลอืแบบใหเปลา 30 ลานหยวน เพ่ือปฏบิตักิารกับโครงการท่ีรฐับาลทัง้สองตกลง

รวมกนั ซึง่จากความรวมมอืสูความชวยเหลอืของรฐับาลจนีนี ้นาํไปสูขอตกลงความรวมมอืกนัทางเศรษฐกจิ

ขึ้น โดยรัฐบาลทั้งสองไดเซ็นสัญญาวาดวยการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการรวมมือดานเศรษฐกิจ-การคา และ

เทคนิค ระหวางรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ในวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1997 โดยมีจุดประสงค เพื่อขยายความสัมพันธมิตรภาพและความรวมมือ

ตอกันระหวางสองประเทศ สงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา และเทคนิคบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ที่ตางฝายตางไดรับผลประโยชน (สีคูน บุนวิไล, 2007: 3)

ในป 2000 คณะกรรมาธิการรวมมือดานเศรษฐกิจ-การคาและเทคนิคชุดนี้ ซึ่งมีตัวแทนของรัฐบาล

ทัง้ 2 ฝายไดประชมุทบทวนผลดาํเนนิการในชวงทีผ่านมา และรวมเซน็สัญญาวาจะสรางความสะดวกใหแก

วิสาหกิจทั้ง 2 ฝาย เพื่อขยายความรวมมือที่ตางฝายตางไดรับประโยชน โดยผูแทนท้ัง 2 ฝายเห็นชอบ

ในการสนับสนุนการขยายความรวมมือดานการลงทุนตอกัน ซึ่งทางฝายจีนย้ําวาจะสงเสริมใหวิสาหกิจ

ของจีนเขามาลงทุนในลาว เชน ในดานเกษตรแปรรูป เคร่ืองมือเกษตร เคร่ืองใชไฟฟาในเรือน ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑสื่อสาร และอ่ืนๆ สวนดานการคานั้น รัฐบาลท้ัง 2 ฝาย ไดรวมตกลงกันวา

จะขยายการคาของท้ัง 2 ฝายใหมากข้ึน โดยสงเสริมรูปแบบทางการคาใหหลากหลาย และเปดกวางทางการคา

ระหวาง 2 ฝายทั้งการคาแบบเงินตรา การคาแบบแลกเปล่ียนสินคา การคาแบบทดแทน และอื่นๆ รวมทั้ง

การหาประเภทสินคาขาเขา-ขาออก และสินคาที่ทั้งสองฝายตองการเพ่ิมขึ้น (สีคูน บุนวิไล, 2007: 10-11) 

จากความรวมมือนี้ ทําใหเกิดการขยายตัวของทุนจีนที่เขามาลงทุนและทําการคาในลาวและนครหลวง
เวียงจันทนมากยิ่งขึ้น

สําหรับการเติบโตของนครหลวงเวียงจันทน เมืองหลวงของลาวเร่ิมกลับมาเฟองฟูอีกคร้ังหลังเปด
ประเทศเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปนแบบตลาดในป 1986 ดวยนโยบายจินตนาการใหม ตอมาเปลี่ยนเปน
นโยบายกลไกเศรษฐกิจใหม ดวยความที่เวียงจันทนมีความพรอมดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กวาเมืองอื่น จึงเปนที่สนใจสําหรับนักลงทุนตางประเทศที่จะเขามาลงทุนมากที่สุด โดยระยะแรกลักษณะ

การลงทุนจะเปนการรวมทุนกับรัฐบาลลาว เปนในรูปของรัฐวิสาหกิจ สวนมากจะเปนธุรกิจขนาดใหญ เชน 

กิจการเชื้อไฟ (ปมน้ํามัน) โรงแรมขนาดใหญ สวนกิจการขนาดกลางและเล็ก เชน โรงแรมขนาดเล็ก รานคา

ยอยตางๆ เปนของคนทองถิ่น ทั้งคนลาวเชื้อสายจีน คนลาวเช้ือสายเวียด และคนเช้ือสายลาว ที่เขามา
ดําเนินกิจการคาหลังจากที่รัฐบาลอนุญาตใหทําธุรกิจได การคาเร่ิมเติบโตขึ้นในเวียงจันทนอีกคร้ัง

เม่ือลาวเขาเปนสมาชิกโครงการ GMS เกิดการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจากการขยายตัว

ของการกอสราง เพ่ือรองรับการเขามาลงทุนของนักลงทุนจากตางประเทศ และการอพยพเขามาของแรงงาน

จากแขวงอื่นๆ ในลาว มีการสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ ทั้งบานพัก โรงแรม เกสตเฮาส บานเชา เพื่อรองรับ

การเขามาของผูคนที่หลากหลายในนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งจะเห็นไดจากการเติบโตของธุรกิจขาย
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วัสดุกอสราง อยางในป ค.ศ. 1999 มีรานวัสดุกอสรางมากถึง 239 ราน และรานใหญมี 16 ราน กระจายอยู

ใน 9 เมืองของนครหลวงเวียงจันทน (พิชิด ไชยะทิด, 2000: 1) และในชวงนี้ สินคาทันสมัยของจีนเร่ิมทยอย

เขามา จากการเปดตลาดจีนในป 1999 เชนเดียวกัน

หลังจากท่ีเวียงจันทนคอยๆ เติบโต ทุนและคนจีนเห็นลูทางในการประกอบอาชีพในลาว จึงได

หล่ังไหลเขามายังนครหลวงเวียงจันทน โดยในระยะแรก จะมีทุนจีนรวมทุนกับทุนลาว สรางศูนยการคาขึ้น 

จากนัน้จงึประชาสมัพนัธใหคนจนีเขามาคาขายในเวยีงจันทน ตอมามทีนุจนีเขามาทาํโครงการตางๆ ในลาว 

เชน สรางเขื่อน ถนน และนําแรงงานจากจีนเขามา พอโครงการเสร็จ แรงงานจีนแอบลักลอบและหลบ

เขามาอยูในเวียงจันทน ผันตัวเองเปนผูคาเรขายสินคาตามบาน คนจีนที่เริ่มประกอบอาชีพคาขายในลาว

ตางไดชกัชวนเพ่ือนของตนเขามาดวย คนจีนท่ีเขามาในเวียงจนัทนชดุแรก จะมาจากคนุหมงิ มณฑลยนูนาน 

เจอเจยีง ประมาณป ค.ศ. 1999 จากนัน้คนมณฑลอืน่เริม่ทยอยเขามา หลงัป 2005 กลุมทีม่มีากในเวยีงจนัทน

คือกลุมจีนจากมณฑลหูหนาน สวนกลุมที่มีประปรายคืออันฮุย เจอเจียง จี้หลิน กวางสี เสฉวน เปนตน

เมื่อคนจีนเริ่มเขามามากขึ้น ตางมุงเขามาทําการคาขาย เนื่องจากเวียงจันทนกําลังขยายตัวและ

ตองการสินคาใหมเพื่อสรางเมือง และตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการสินคาสมัยใหม โดย

ในนครหลวงเวียงจันทนผูคาจีนไดสรางตลาดใน 4 ลักษณะ คือ ตลาดศูนยการคา ตลาดของคนทองถ่ิน 

ตลาดที่ผูคาจีนสรางขึ้นริมถนน และตลาดเรที่กลุมจีนเรขายสินคาไปตามบาน

ตลาดลักษณะแรกตลาดศูนยการคา ซึ่งนักลงทุนจีนเขามาลงทุน และเนนขายสินคาจากจีนเปนหลัก 

หรือที่เรียกวา “ตลาดจีน” ซึ่งทุนใหญเขามาสรางศูนยการคา และใหเชาพื้นที่ในศูนยการคา ทําใหผูคาจีน

ที่พอมีเงินทุนเขามาจับจองขายสินคาในศูนยการคา โดยการนําสินคาทันสมัยตามวิถีคนเมืองเขามาขาย 

ไดแก ศูนยการคาเวียงจันทน หรือตลาดจีนหนองดวง หรือตลาดจีนเกา เปดตลาดในป ค.ศ. 1999 เปน

ศูนยการคาท่ีรวมทุนระหวางบริษัทหงยวยเวียงจันทนของคนลาวไดขอเชาท่ีรัฐบาลและดึงใหนักลงทุนจีน

มารวมลงทุนในการสรางอาคาร และดึงดูดคนจีนเขามาคาขายในตลาดน้ี อีกแหงหน่ึงคือ ศูนยการคาซันเจียง 

หรือตลาดซันเจียง ของนายติง กั๋ว เจียง มาจากมณฑลเจอเจียง หรือที่คนในตลาดรูจักในนามวาเหลาติง 

เมือ่กฎหมายการลงทนุอนญุาตใหนกัลงทนุสามารถลงทนุได 100% นายเหลงตงิไดขอสมัปทานทีด่นิซึง่เปน

ของกระทรวงปองกันประเทศกอสรางอาคารข้ึนมาใหม เปนศูนยการคาซันเจียง บนเน้ือท่ี 174,500 ตารางเมตร 

ในเขตบานอุโมงทอง และบานดงปาสัก ไดรับสัมปทานเชาที่ดิน 50 ป (ผูจัดการออนไลน. วันที่ 6 สิงหาคม 

2549) เปนตลาดจีนใหม เปดตลาดเมื่อป ค.ศ. 2008 ผูคาในตลาดท้ัง 2 แหงน้ีสวนใหญเปนคนจีน และขาย
สินคาจากประเทศจีน

นอกจากคนจีนจะขายสินคาจีนในศูนยการคา 2 แหงนี้แลว ผูจีนยังกระจายไปขายสินคาตาม

ศูนยการคาตางๆ อีก เชนตลาดเชามอลล, ศูนยการคาอาเซียนมอลลของนักลงทุนตางชาติอื่นดวย สินคา

ที่ขายในตลาดศูนยการคาไดแกกลุมสินคาท่ีสนองความทันสมัยตามวิถีคนเมือง สวนมากจะขายในตลาด

ศนูยการคา หรอืตลาดจีน มอียูหลายหมวดสินคา ไดแก หมวดเคร่ืองแตงกาย ทีม่ทีัง้เสือ้ กางเกง ชดุกระโปรง 
เส้ือผาเด็ก ผาเช็ดตัว ผาเช็ดหนา ชุดชั้นใน ชุดนอน หมวดเครื่องประดับ เชนสรอยคอ จี้ กําไล แหวน 

ตางหู นาิกาขอมือแฟชั่น กิ๊บติดผม ยางรัดผม เข็มขัด แวนตากันแดด กระเปา หลายแบบ ทั้งกระเปาถือ

ของผูหญิง กระเปาพกท้ังหญิงและชาย รวมถึงกระเปาเดินทางทั้งใหญ เล็ก รองเทาหลากหลายรูปแบบ

ท้ังหญิง ชาย และเด็ก หมวดของตกแตงบาน ท้ังผามานหลากแบบหลายลาย ตุกตาใสตูโชว มีท้ังตุกตาเลซิน 

ตุกตาเซรามิก โมบายแตงบาน นาิกาแขวนแฟช่ัน นาิกาต้ังโตะ กรอบรูป ดอกไมประดิษฐ แจกัน
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หลากรูปแบบ พรมปูพื้น พรมเช็ดเทา หมวดเครื่องเสียง เชน ลําโพงขนาดใหญ วิทยุ เครื่องเลน DVD 

มีหลายย่ีหอ หลายราคา หมวดเครื่องใชไฟฟา ทั้งตูเย็น แอร พัดลม เคร่ืองซักผา หลายย่ีหอ หลายราคา

เชนกัน หมวดอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ หลายแบบ หลาย่ีหอ iPad แท็บเล็ต หมวดเคร่ืองเลนเด็ก 

หมวดเคร่ืองครัว เชน ถวยชาม หมอหุงขาว เตาไฟฟา ตัวดูดควัน หมวดเคร่ืองสุขภัณฑหองนํ้า เชนอางกุชช่ี 

ฝกบัวหลายแบบ โถชักโครก กอกน้ําตางๆ หมวดเครื่องนอน เชนผาหม หมอน มุงครอบ มุงแบบเต็นท 

ผารองฟูก อุปกรณภายในรถยนต เชนเบาะหนัง พวงมาลัย เบาะรองน่ัง พรมสําหรับรถ เปนตน

ลักษณะเดนของสินคาในกลุมนี้ นอกจากจะเปนสินคาทันสมัยแลว ยังมีความพิเศษในลักษณะ

สมัยใหมแบบจีน ทั้งเร่ืองการออกแบบลวดลาย รูปทรงตามแบบจีน เชน ผามาน เนนความพล้ิว บาง 

ดูออนหวาน ออนละมุน มีหลากหลายลวดลาย หรือวัสดุตกแตงบาน เชน อางลางหนา บางมีรูปทรงแบบ

หอยเชลล แบบสี่เหลี่ยม แบบทรงกลมกนลึก ทรงกลมกนตื้น ทรงหยดนํ้า และทําดวยวัสดุหลากหลาย เชน 

แกรนิต เซรามิก พรอมดวยสีสัน ลวดลายท่ีสวยงาม แปลกตา ตัวอยางเชน อางลางหนาลายดอกโบต๋ัน 

อางลางหนาเซรามิกสีมวงออน สีสมใส สีเขียวมรกต เปนตน

ตลาดลกัษณะที ่2 คอืตลาดของคนทองถ่ิน เปนตลาดทีผู่คาจนีแทรกตวัเขาไปรวมขายสนิคาในตลาด

นั้นดวย โดยเนนขายสินคาท่ีแตกตางจากผูคาเดิม ซึ่งลักษณะตลาดของคนทองถ่ินจะอยูใกลชุมชน 

บางตลาดอยูติดถนน การจัดแบงพ้ืนที่ในตลาดน้ีจะแยกเปนตลาดสด ซึ่งขายสินคาประเภทสด เชน ผัก 

ผลไม ขาว ปลา ผักดอง ฯลฯ บางตลาดที่อยูใกลแมน้ําจะมีปลาแมน้ําตัวใหญ สด นํามาขายในราคาไมแพง

ดวย รวมถึงอาหารพรอมปรุงและอาหารปรุงสําเร็จ เชน ไกยาง อาหารปรุงสุก ซึ่งในสวนนี้มักจะอยูดานใน

ของตลาด โดยมากจะสรางเปนลานโปรง มีหลังคาคลุม สวนอีกดานของตลาด บางเปนเพิง เปนกระตอบ 

หรือเปนบานเชา สําหรับขายสินคาประเภทของกินของใช เชน ขนม เคร่ืองด่ืม ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน 

แปรงสีฟน น้ําปลา ฯลฯ รวมท้ังเส้ือผาสําเร็จรูป สินคาเหลานี้ สวนมากเปนสินคาจากประเทศไทย โดย

ผูคาชาวลาวท่ีขามไปซ้ือจากฝงไทย เชน หนองคาย อุดรธานี ผูคาลาวบางคนไปซ้ือเส้ือผาจากตลาดประตูนํ้า 

กรุงเทพฯ เพื่อนํามาขายในตลาดนี้ก็มี หรือผูคาลาวบางคนไปรับสินคามาขายจากตลาดทุงขันคํา 

ซึ่งเปนตลาดใหญขายสงทั่วประเทศ

เม่ือมีรานคาจีนเขามาขายสินคาในตลาดดวย โดยมากกอนท่ีผูคาเหลาน้ีจะเลือกขายสินคาในตลาดใด 

ก็มักจะมาเรขายสินคาในละแวกนั้นกอน กอนตัดสินใจเขามาคาขายในตลาดนั้น ซึ่งรานคาจีนเหลานี้ 

จะเชาบานคนลาวที่อยูดานนอก แตอยูไมไกลจากตลาดที่ชาวบานขายสินคากัน โดยมากจะอยูริมถนน 
รานเหลานี้มีลักษณะเปนบานช้ันเดียว ดานนอกผูคาจีนจะนําสินคาวางขาย สวนดานในของรานจะใชเปน

ที่พักอาศัย และบานเชาที่สรางใหสามารถทําการคาขายไดนี้ คนลาวที่เปนเจาของบาน มักจะสรางใหอยู

ใกลตลาด เพื่อใหผูสนใจทําการคาขายมาเชาได ซึ่งในระยะหลัง สวนมากจะเปนคนจีน ที่ตองการหาทําเล

สําหรับทําการคาขาย และเจาของที่ดินบางราย สรางบานเชาเปนหองแถวชั้นเดียวหลังไมใหญ ใหผูคาจีน

เชา เพราะรูวาผูคาจีนตองการทําเลสําหรับทําการคาขาย ทําใหคนลาวมีรายไดมากข้ึนจากการใหเชาบาน
ของตน

สินคาที่ผูคาจีนกลุมน้ีนํามาขาย เปนสินคาประเภทอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่คนลาวตองการ 

ทั้งอะไหลรถจักรยานยนต เครื่องมือชาง เชนคอน สิ่ว น็อต ไขควง เคร่ืองมือเกษตร เชน อวน ไซ หัวจอบ 

เครื่องตบแตงบาน เชน กรอบรูป นาิกาแขวน เคร่ืองใชไฟฟา ทั้งเคร่ืองเลน ดีวีดี พัดลม และของใชใน

ชีวิตประจําวันอ่ืนๆ เชน ท่ีตัดเล็บ ไฟฉาย ถานไฟฉาย รม ไมถูพ้ืน ถวยชามกระเบ้ือง ฯลฯ รวมท้ังของเลนเด็ก 
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เปนตน โดยมีกลุมลูกคาคือ ชาวบานที่อยูในละแวกนั้น ที่สะดวกในการหาซื้อสินคาโดยไมตองเขามาซื้อ

ในตลาดใหญในเมือง ลักษณะเดนของสินคาเหลานี้ คือมีความทันสมัย และราคาถูก

ตลาดลักษณะที่ 3 คือตลาดที่ผูคาจีนสรางขึ้นริมถนน โดยการเกาะเกี่ยวความเจริญของเมือง จาก

การขยายถนน หรือสรางถนนเสนใหมๆ กลาวคือ การเติบโตของเมือง นําไปสูการสรางถนน ขยายถนน

ใหมๆ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางทั้งภายในเมืองและระหวางเมือง นําไปสูการเกิดข้ึนของชุมชน

การคารมิถนนขึน้ในหลายๆ ถนนในนครหลวงเวยีงจนัทน เร่ิมดวยการสรางบานพกั หรอืตกึแถวใหเชา ทาํให

คนจีนที่มุงเขามาหาทําเลประกอบการคา มองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ จึงไดมาเชาเปดรานขายสินคา 

จนกระท่ังรมิถนนเหลานัน้กลายเปนยานการคาไป ซึง่ยานการคาริมถนนท่ีผูคาจนีเขาไปสรางตลาดขายสินคา

ของตนน้ัน มี 2 กลุม คือ

กลุมแรก ผูคาริมถนนของจีนทุนนอยที่ขายสินคาราคาถูกจากจีน ทั้งสินคาทันสมัยตามวิถีคนเมือง 

อยางโทรศัพทมือถือกอบป เชนวงเวียนดอนโหนน กลายเปนแหลงคาโทรศัพทมือถือราคาถูก และราน

ที่ขายสินคาราคาถูกที่ใชในชีวิตประจําวัน อยางริมถนนยานบานสวาง จะมีรานขายสินคาจีนตั้งแตอะไหล

รถจักรยานยนต ไปถึงแวนตา กระเปา ทั้งริม 2 ขางทาง

กลุมที่สอง ผูคาจีนทุนมากที่เชารานคาขายสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา และของตบแตงบาน 

ซึ่งเปนกลุมสินคาราคาสูง และคุณภาพสินคาดี อยางเชน ยานถนนสุพานุวง ยานบานฝาย ยานตลาด

หนองดวง ถนนทุงขันคํา และอีกหลายๆ ถนน ที่จะมีรานคาจีนแทรกกับรานคาของไทย ลาว หรือตัวแทน

จําหนายสินคาของชาติอื่น เชนเกาหลี ซึ่งรานจีนเหลานี้จะขายสินคาฟุมเฟอย อยางเคร่ืองใชไฟฟา จากจีน 

ญี่ปุน และเกาหลี หรือรานของประดับตกแตงบาน เชน โคมไฟ ผามาน ที่มาจากจีน ซึ่งกลุมผูคาเหลานี้ 

มุงตตีลาดผูบรโิภคระดับกลางถึงสงู ตางจากกลุมแรกท่ีมุงตลาดผูบรโิภคระดับลาง ซึง่มรีายไดนอย ลกัษณะ

รานคาของผูคาจีนกลุมนี้จะเปนอาคารพาณิชย 2 หรือ 3 ชั้น สวนมากทําสัญญาเชาหลายป ราคาแลวแต

ทาํเล ถาเปนยานการคาทีส่าํคญักจ็ะราคาสงู สนิคาของผูคากลุมน้ีมหีลากหลาย แตสวนมากเนนทีค่ณุภาพ 

และสินคามีราคาสูง ดวยนครหลวงเวียงจันทนกําลังมีการกอสรางโครงการตางๆ มาก รานคาเหลานี้

จึงเขามาขายสินคาเพ่ือตอบสนองลูกคาระดับบน หรือลูกคาที่ตองการสินคาดี มีคุณภาพ สินคามีอะไหล

เปลี่ยนเม่ือชํารุด หรือมีบริการหลังการขาย เพื่อสรางความไดเปรียบทางการคากับกลุมผูคาอื่น

ตลาดลกัษณะที ่4 คอืตลาดเรทีก่ลุมจนีเรขายสนิคาไปตามบาน การเรขายสนิคานี ้ในกฎหมายวาดวย

ธุรกิจของลาว บัญญัติไวชัดเจนวาหามชาวตางชาติคายอยหรือคาเร เพราะฉะน้ันการคาเรของคนจีนเหลาน้ี
จงึถอืวาผดิกฎหมายลาว ทาํใหจนีเหลาน้ีตองหลบซอนเจาหนาทีข่องรัฐ การคาเรของคนจีนเหลานีม้ ี2 กลุม 

คือกลุมคนจีนที่มุงเขามาในเวียงจันทนเพื่อเรขายสินคา กับกลุมที่มีรานแลวออกเรขายสินคาในบางโอกาส 

ซึ่งในบางวันสามารถเรขายสินคาไดเกือบ 500 บาท รายไดดีกวาพวกต้ังรานเสียอีก จีนที่มีรานริมถนน

จึงมักใหคนในครอบครัว เชน บุตร ภรรยาออกเรขายสินคา หารายไดอีกทางหน่ึง

สินคาของผูคาจีนเรเหลานี้จะเปนสินคาขนาดเล็ก พกพาสะดวก มีราคาถูก และสวยงามตามสมัย 
ซึง่ลกูคาสามารถซ้ือหลายช้ิน เชน แวนตา ทีช่ารจแบตโทรศัพท นาิกาขอมอื สรอย กระเปาสตางค เปนตน 

ผูคาเรบางคนห้ิวเปนตะกราขางในใสสินคาจนเต็ม และมีถุงใบใหญสําหรับเติมสินคาเม่ือขายไปแลว โดย

ผูคาเรเหลานี้จะออกตระเวนขายสินคาในเขตนอกเมือง และจะกลับเขามาพักรวมกลุมกันในบานพัก 

ใกลกับแหลงรับสินคา เพื่อนําออกขายเรในวันตอไป
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การเขามาของคนจีน การสรางตลาด และนําสินคาจากประเทศจีนเขามาขาย ทําใหสินคาจีน

มีเกลื่อนเมืองเวียงจันทน และจากการเขามาของคนจีนเหลานี้ทําใหนครหลวงเวียงจันทนเกิดการ

เปล่ียนแปลงทัง้ในดานกายภาพของเมอืง และคานยิมของคนลาวทีก่าํลงัปรบัเปลีย่นตามอทิธพิลของคนจนี

ที่มีมากขึ้นในเวียงจันทน

การเปล่ียนแปลงของนครหลวงเวียงจันทนจากการเขามาของผูคาจีน 

การขยายตัวอยางรวดเร็วของนครหลวงเวียงจันทน เหตุปจจัยหน่ึงมาจากผูคาจีนท่ีเขามาประกอบ

ธุรกิจการคาในนครหลวงเวียงจันทน การสรางตลาดของผูคาจีนแตละกลุม ทําใหสินคาจีนกระจายไปในทุก

พืน้ทีข่องเวียงจันทน และเขาถงึผูบรโิภคชาวลาวทุกกลุม ซึง่การเติบโตทางการคาน้ี นาํไปสูการเปล่ียนแปลง

ในนครหลวงเวียงจันทน ดานกายภาพ กลาวคือ เกิดการขยายตัวของตลาดศูนยการคา

การเติบโตของธุรกิจการคาและการบริโภคสินคาของผูคนในนครหลวงเวียงจันทนที่เพิ่มข้ึนนี้ ทําให

รัฐบาลทองถิ่นเวียงจันทนเห็นโอกาสน้ี จึงไดวาดหวังใหนครหลวงเวียงจันทนเปนศูนยกลางทางการคา
แหงอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงภายในป 2030 ในแผนพัฒนานครหลวงเวียงจันทน (คณะอนุกรรมการทบทวน 

รวบรวม และเขยีนประวตัศิาสตรนครหลวงเวยีงจนัทน 450 ป, 2010: 418) รฐัทองถิน่ในนครหลวงเวยีงจนัทน

กลาวางวิสัยทัศนเชนนี้ มาจากการเห็นการเติบโตทางการคาของเวียงจันทน ซึ่งมีผูคาจีนเปนองคประกอบ

สวนหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเมือง การนิยมบริโภคสินคาสมัยใหมของผูคน ความหลากหลายของ

สินคาในแตละระดับ และสินคาเหลาน้ีสามารถตอบสนองกลุมผูบริโภคไดทุกกลุม สิ่งเหลานี้สะทอน

ใหเห็นชัดจากการสงเสริมใหเกิดโครงการการสรางศูนยการคาขนาดใหญ (Mega Project) ขึ้นหลายแหง

ในนครหลวงเวียงจันทน ไดแก ศูนยการคาเมกะมอลล ของกลุมรีกัลโกลบอลอินเวสตเมนต ซึ่งเปน

กลุมลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยขนาดใหญของทุนจีนกับสิงคโปร และกลุมนี้กําลังจะสรางโรงแรม 5 ดาว

ขนาดใหญอีกหนึ่งแหง (ผูจัดการออนไลน, วันที่ 20 กันยายน 2554)

นอกจากน้ียังมีกลุมฮาลองอินเวสทเมนต แอนด ดีเวลลอปเมนต ของเวียดนามกําลังจะสราง

เวียงจันทนคอมเพล็กซ ซ่ึงประกอบไปดวยโรงแรม ศูนยบันเทิงครบวงจร อพารตเมนตใหเชาทําสํานักงาน 
ศูนยสุขภาพและศูนยการคาดวย (ผูจัดการออนไลน, 12 กันยายน 2554) และยังมีโครงการ Vientiane New 

World ตามแนวแมน้ําโขง โครงการ The World Trade Centre ในใจกลางเวียงจันทน รวมทั้งโครงการ 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง” (That Luang Marsh Specifi c Economic Zone) ของบริษัทเซี่ยงไฮ วาน 

เฟง กรุป (Shanghai Wan Feng Group) ที่มีกรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับชาวบานในยานบึงธาตุหลวง 

ดงัจะกลาวตอไป เปนตน ซึง่ในโครงการเมกะโปรเจก็ตตางๆ เหลาน้ี จะแบงสวนหนึง่สาํหรับเปนศนูยการคา 

หรือพื้นที่สําหรับคาปลีก ซึ่งเทากับวาโครงการเหลานี้เปนทุนใหญที่สราง “ตลาด” ใหผูคาตางๆ มาจับจอง

คาขาย ในที่นี้ ผูคาจีนก็เขามาจับจองคาขายดวยเชนกัน

การเกิดข้ึนของโครงการการสรางศูนยการคาขนาดใหญเหลานี ้เทากับวารฐับาลลาวกําลังเปดทางให
สินคาอันหลากหลายของประเทศตางๆ มุงสูนครหลวงเวียงจันทน โดยเฉพาะสินคาจากจีนที่กําลังหาทาง

ระบายออกนอกประเทศอยางมาก นอกจากการเปดตลาดแลว ศูนยการคายังเปนการดึงผูคาจากประเทศ

อื่นที่เขามาในลาว และผูคาที่มีความคลองตัวทางการคา และความพรอมในการประกอบธุรกิจ เชนผูคาจีน

ก็จะย่ิงหล่ังไหลเขามาสูนครหลวงเวียงจันทนมากย่ิงข้ึนไปดวย นอกจากน้ี การเกิดข้ึนของโครงการขนาดใหญ 
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ยังตองแลกกับพ้ืนที่เกษตร แหลงรับน้ําทางธรรมชาติ และวิถีของผูคนในเวียงจันทน ที่กําลังเปล่ียนแปลง

ตามการเขามาของทุน และการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน ตามแนวทางเสรีนิยมใหม

นอกจากน้ี อิทธิพลจากการเติบโตของเมือง ทําใหเศรษฐกิจภายในของลาวขยายตัวอยางมาก 

พรอมกับการเขามาของกลุมแรงงานจากตางแขวง นําพาสูการเกิดชุมชนยอยๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรม 

พรอมกับการเกิดขึ้นของตลาด และสินคาราคาถูก เอ้ือกับกลุมแรงงานท่ีมีรายไดต่ํา และผูคาใหมชาวลาว

ที่เห็นชองทางการเติบโตของเมือง ผันตัวเองเขาสูระบบการคาดวยเชนกัน โดยรัฐบาลลาวต้ังเปาหมาย

ที่จะนําพาประเทศใหรอดพนจากความดอยพัฒนา ภายในป 2020 พรอมกับการปรับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนลาวในทุกๆ ดาน และการสงเสริมคนลาวใหเขาสูระบบเศรษฐกิจตลาด ดวยการสนับสนุน

ใหประกอบการคา การเปนชางฝมอืในสาขาตางๆ ความเปนผูชาํนาญการ (อานเพิม่เตมิในกระทรวงยุตธิรรม, 

2001 (ก): 47-48) ดังตัวอยางการเกิดตลาดยอยหนาโรงงานทอผาแหงหนึ่งที่ยานดงปาแลบ และการเกิด

กลุมผูคาใหมชาวลาว อยางโพชัย ในตลาดยอยน้ี

ตัวอยางการเกิดข้ึนของตลาดยอย หรือตลาดช่ัวคราวท่ีหนาโรงงานเย็บผาสงออกแหงหน่ึง ท่ีดงปาแลบ 

ตลาดน้ีเกิดขึ้นมาประมาณป 2000 ซึ่งโรงงานเย็บผานี้ เปลี่ยนมือเจาของใหม ในป ค.ศ. 1995 นายโพชัย 

เจาหนาที่การเงินของโรงงานแหงนี้เลาวา ตลาดชั่วคราวน้ีใหญขึ้นเร่ือยๆ ลูกคามทีั้งคนงานในโรงงาน และ

คนมาจากที่อื่น เมื่อเขาเห็นวามีตลาดอยูตรงน้ี เขาก็จะมาซ้ือที่นี่ ตลาดน้ีแรกเร่ิม เปนตลาดขายอาหารสด 

อาหารปรุงสุก แมคาเปนคนแถวนี้ เขาจะไปรับผัก ผลไมมาจากตลาดใหญอีกทอดหน่ึง เมื่อตลาดเร่ิมเปนที่

รูจักจากคนละแวกนั้น ตอมาก็มีรานขายเสื้อผามาขาย ชวงแรกๆ เขาจะมาขายเฉพาะวันเงินเดือนออก 

ตอมาก็มาตั้งรานขายประจําเลย เขาพักอยูบานพักคนงานของโรงงาน ตกเย็นก็จะวาง ก็ไดรับเสื้อผาจาก

ตลาดมาขายหนาโรงงาน เมื่อเห็นดานหนาหอพักคนงานมีที่วาง จึงขออนุญาตเจาของโรงงานเพ่ือตั้งราน 

เมือ่เจาของอนญุาต จงึไดตัง้รานเยบ็ผาและขายเสือ้ผาหนาหอพัก โดยเยบ็กางเกงเดก็ขายเองและรบัเสือ้ผา

มาขาย เชนเสื้อผาเด็กจากจีน ซึ่งเขาจะไปหาซ้ือแถวตลาดหนองดวง เขาเลาวาเหตุที่เขาตองมาเปดราน

หลังเลิกงาน เนื่องจากเงินเดือนเขากับภรรยาไมพอใชจาย เพราะเวียงจันทนคาครองชีพสูงและเขาตอง

เล้ียงลูกที่กําลังเล็กอีก 1 คน ทําใหเขาจึงตองหารายไดพิเศษเพิ่มเติม

นอกจากการเกิดข้ึนของตลาดตามชุมชนใหมแลว การขยายตัวของการบริโภคสินคาสมัยใหมท่ีมีราคาถูก

จากจีน ไดนําไปสูการเกิดขึ้นของกลุมผูคาใหม โดยเฉพาะตามตลาดในเขตนอกเมือง ผูคาลาวกลุมใหม

เลือกขายสินคาจากจีน เนื่องจากจุดเดนของสินคาจีน คือราคาถูก เหมาะกับตลาดลางของลาว ซึ่งมี
เปนจํานวนมาก สินคาจีนจึงแพรหลายอยางรวดเร็ว และจากราคาท่ีถูกนี้ ทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคา

ไดอยูเรื่อยๆ บางครั้งไมตองรอใหเสีย แตสามารถมีไดหลายๆ อัน เพื่อความสะดวกในการใชสอย 

อยางสาวลาวคนหนึง่บอกวา เธอมีทีช่ารตแบตเตอรีโ่ทรศพัทมอืถอืทีม่าจากจนีหลายอัน เวลาจะใชสามารถ

หยิบใชอยางสะดวก เพราะมีราคาถูก หาซื้องาย เปนตน

การเปล่ียนแปลงของเมือง กําลังเปล่ียนแปลงวิถีการดํารงและเล้ียงชีพของผูคนในเวียงจันทน การไดเห็น
สนิคาสมยัใหม จากทัง้รานคาและสือ่โฆษณา ทาํใหผูคนในเวยีงจนัทนซมึซบัและปรารถนาในการเสพสนิคา

ทันสมัยมากยิ่งขึ้น คาครองชีพในเวียงจันทนที่สูงข้ึน ประกอบกับความปรารถนาในการเสพสินคาทันสมัย 

ทําใหคนลาวตองดิ้นรนเพื่อหารายไดมากย่ิงข้ึน พรอมกับการเติบโตทางการคาที่ดึงดูดใหลูกคาปรารถนา

การใชจายเงินเพ่ือซ้ือสินคาใหมากท่ีสุด การขยายตัวของตลาดของกลุมผูคาจีน และการกระจายตัวของ

สินคาจีน ไดเปล่ียนแปลงคานิยมการบริโภคสินคาของคนลาว ท่ีเนนสินคาทันสมัยและราคาถูก ดังท่ีกลาวแลว 
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ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี นําไปสูการเปล่ียนแปลงดานสังคม อันมาจากการยอมรับการเขามาของคนจีนมากข้ึน 

ไมวาจะเปนการเปลี่ยนคานิยมดานอาชีพ การแตงงาน การเล้ียงลูก จนถึงการเปล่ียนวิถีที่เรียบงายสูความ

ฟุงเฟอตามสมัยนิยมในกลุมวัยรุนลาว เปนตน ซึ่งการเปล่ียนแปลงคานิยมของคนลาวเหลานี้ หนุนเสริม

การขยายตัวท้ังการเขามาของคนจีนที่มาประกอบธุรกิจ และสินคาจีนท่ีจะหล่ังไหลเขามาเพ่ิมข้ึนอีก 

การเปลี่ยนแปลงคานิยมทางสังคมของเวียงจันทนที่กําลังเกิดขึ้น มีดังน้ี

1. คนลาวกับการเลือกทํางานกับคนจีน

หลังจากที่เวียงจันทนเติบโตอยางรวดเร็ว ทําใหคนลาวรุนใหมบางคนที่เคยปรารถนาจะเรียน

หนังสือสูงๆ จบแลวจะไดเขาทํางานกับภาครัฐ เพื่อสรางความมั่นคงใหแกชีวิต เปลี่ยนมาเปนการเขามา

ทาํงานเปนลูกจางของคนจนี ซึง่ปจจบุนับรษิทัหางรานของคนจนีทีเ่ขามาทาํงานในลาวกาํลงัตองการคนลาว

ที่พูดภาษาจีนไดอีกมาก และดวยเหตุนี้ทําใหคนลาวจํานวนหน่ึงเลือกไมเรียนหนังสือตอ แตเขามาทํางาน

กับคนจีนกอน จากนั้นจึงเรียนภาษาจีนเพ่ิมเติม เพ่ือสรางความกาวหนาใหตนตอไป ดังตัวอยางของจิน 

และตา

จิน เรียนจบเอกภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จินเลือกทํางานท่ีบริษัทจีน เพราะมีรายได

มากกวา ถึงแมวางานจะหนัก แตก็ไดมีโอกาสใหมๆ จินเลาวาบางครั้งนายจางก็สงเธอไปประสานงานกับ

บรษิทัทีป่ระเทศจนี ทาํใหเธอมโีอกาสไดพบคนมากมาย และเปนโอกาสทีเ่ธอจะสามารถสรางฐานะของเธอ

ไดมากกวา และกรณีของตา ทํางานที่รานจีนมา 10 กวาป และไปเรียนภาษาจีนเพ่ิมเติมในวันเสาร ซึ่งเปน

วันหยุดของเธอ ตารูจักกับคนจีนหลายราน และก็อยากจะมีรานเปนของตนเองบาง จึงนําเงินเก็บไปซ้ือ
สนิคาจากรานจีนทีรู่จกัมาขายในตอนเย็นหลังเลิกงาน ซึง่เธอเลิกงาน 17.00 น. ขายไดสกัพกักห็ยดุไปเพราะ

เหน่ือย ลกูกย็งัเล็ก เลยไมมเีวลา จงึเปล่ียนวิธกีารใหม มาเปนการเพ่ิมมลูคาใหตนเอง โดยการเปนไกดหรือ

ลามใหชาวจีนในบางโอกาส ซึ่งทําใหไดรายไดที่สูงกวา และตาก็หมั่นเรียนรูภาษาจีนเพ่ิมขึ้น จากท่ีเรียนรู

จากนายจางมาแลว โดยการเขาเรียนที่โรงเรียนที่สอนภาษาจีน

สาวลาวหลายคนรูภาษาจนี จากการเขามาทาํงานกบัคนจนี และคอยๆ เรียนรูภาษาจนีกบันายจาง 

จนสามารถส่ือสารกับคนจีนได และบางคนก็ขยับตัวเองไปทํางานรานอ่ืน ที่ใหเงินเดือนสูงกวา โดยเฉพาะ

ในตลาดซันเจียงที่ลูกจางคนลาวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทํางานรานคาตางๆ ในซันเจียง แลวแตวารานไหน

จะใหเงินเดือนสูงกวา ซึ่งเกือบจะเหมือนกับเปนการ “ซื้อตัว” กันเลยก็วาได เพราะรานคาตางๆ ตองการ
คนที่มีทั้งประสบการณในการคาและภาษาจีนเพ่ือส่ือสารกับนายจางได
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ภาพประกอบ ปายรับสมัครพนักงานในตลาดซันเจียง (แปล-รับสมัครพนักงาน 

เงินเดือน 1,000,000-2,000,000 กีบ ผูที่พูดภาษาจีนไดจะรับพิจารณากอน)

2. การแตงงานของชายจีนกับหญิงลาว

การแตงงานขามวัฒนธรรมระหวางชายจีนกับหญิงลาวมีมานานแลว เนื่องจากมีคนจีนไดเขามา

ในลาว ตัง้แตสมยัอาณาจักรลานชาง เพราะพรมแดนระหวางลาวและจีนอยูตดิกนั จนถึงการเขามาปกครอง

อาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน คนจีนไดเขามาในอินโดจีน โดยกลุมที่เขามาจะเปนจีนกวางตุง ไหหลํา 

แคะ ฮกเก้ียน และแตจิว๋ ในจํานวนคนจีนทีเ่ขามาในอินโดจีนนี ้คนจีนเขามาในลาวนอยท่ีสดุ จนกระท่ังลาว

ไดรับเอกราชจากฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 1954 มีคนจีนอยูในลาวประมาณ 35,000 คน เน่ืองจากลาวมีพื้นที่

ที่ไมติดทะเล มีเศรษฐกิจลาหลังกวาเวียดนามและกัมพูชา (Minority Rights Group, 1992: 25) กลุมคนจีน
มีนอยจึงทําใหเกิดการแตงงานขามวัฒนธรรมข้ึน และลูกหลานจีน-ลาวไดเรียนรูภาษาจีนในโรงเรียนจีน

ทีเ่วยีงจนัทนหรอืตามเมืองใหญในลาว ลกูหลานจีนจงึมคีวามเปนจนีและอยูในชมุชนจนี แตกตางจากปจจบุนั 

ถึงแมจะมกีารแตงงานขามวัฒนธรรมระหวางจีนและลาว แตก็ไมไดอยูในชุมชนจีน และหญิงลาว จึงเรียนรู
วัฒนธรรมจีนผานทางสามีคนจีน ที่อาศัยอยูดวยกันในชุมชนลาว แตเธอก็ภูมิใจท่ีจะเรียนรู และสอนลูก

ใหรูวาตนเปนจีน อยางกรณีของลี หญิงลาวที่แตงงานกับหนุมจีน และทั้งคูขายกวยเตี๋ยวที่ตลาดจีน และ

สีสมพอน ขายขนมในชุมชนลาว แตสอนลูกใหเปนจีน

ลี เลาวาเธอเปนคนตางจังหวัดเขามาหางานทําในเวียงจันทน เพื่อนจึงชวนใหมาทํางานราน

กวยเต๋ียวของคนจีน ซึ่งเปนสามีของเธอในปจจุบัน มาใหมๆ เธอก็พูดจีนไมได พออยูไปก็เรียนรูไป สามี
เห็นเธอเปนคนขยัน พูดนอย ก็ชอบเธอ เธอก็เห็นวาเขาเปนคนอดทน ขยัน เธอเองก็หลงรักเขา พอทํางาน

ดวยกันไปก็รักกัน และตกลงแตงงานกัน เธอแตงงานกับเขาไดประมาณ 2 ปแลว ยังไมมีลูก เธอกับสามี

เชาบานพักอยูดานนอก เปนละแวกของคนลาว สามีสอนเร่ืองการทํากวยเต๋ียวของบานเขาท่ีหูหนาน และ
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สอนเร่ืองไหวเจา เธอก็ทําพิธีกรรมเล็กๆ ที่บานพักเทานั้น แตถาเปนพิธีกรรมใหญๆ วันสําคัญๆ เชน

ตรุษจีน เขาก็จะกลับไปทําที่จีน และเขาก็จะพาเธอไปดวย

สวนกรณีของสีสมพอน หญิงลาวที่แตงงานกับวิศวกรจีน ที่ตองออกพื้นที่คุมงานอยูตลอดเวลา 

เธอจึงไดเรียนรูวัฒนธรรมจีนจากคําบอกเลาของสามี และภูมิใจที่จะใหลูกเปนจีน ซึ่งสีสมพอน เปน

ชาวหลวงพระบาง เธอเลาวาเดิมเธอพักอยูเขตชานเมืองหลวงพระบาง ทําอาชีพคาขายเล็กๆ นอยๆ และ

ทอผาอยูบาน สามีเปนคนจีน ที่เขามาสรางเขื่อนท่ีหลวงพระบาง เขาเปนวิศวกร พอเขามาเจอเธอ เขาก็

ชอบเธอ ตอนน้ันเธออายุประมาณ 18-19 ป ปจจุบันอายุ 32 ปแลว เขาก็มาขอแตงงาน ที่บานเธอ

ก็ไมขัดของ สามีก็ยายเขามาอยูที่บานของเธอ ปจจุบันมีลูกดวยกัน 2 คน คนโตเปนหญิง อายุ 10 ป 

คนเล็กเปนชาย อายุ 6 ป เธอยายเขามาอยูที่เวียงจันทนเมื่อประมาณ 4 ปที่แลว เพราะลูกเร่ิมโต 

อยากใหลูกเขาโรงเรียนดีๆ ซึ่งทางน้ันหายาก เธอเลยยายเขามาอยูกับนองสาวท่ีเวียงจันทน สามี

ก็ไมขัดของ ตอนยายเขามาใหมๆ สามียังตองทํางานท่ีหลวงพระบางอยู แตสามีก็หมั่นมาเย่ียมเธอกับลูก 

ลกูชายตอนน้ีเรยีนอยูโรงเรยีนเลยีวโต ซึง่เปนโรงเรียนนานาชาติ มสีอนหลายภาษา เธออยากใหลกูไดเรยีน

ภาษาจีนจะไดคุยกับพอและปูยาได และเปนทุนใหลูกไดรูภาษาจีน ซึ่งอนาคตจะหางานทํางาย สวนลูกสาว 

ตอนนี้เขาโรงเรียนของรัฐ และวันเสาร-อาทิตยใหเรียนพิเศษภาษาจีนเชนกัน โดยเรียนวันละ 2 ชั่วโมง เธอ

เพิ่งไปบานสามีที่จีน เม่ือตนปที่ผานมา ซึ่งสามีพยายามจะใหไปเมืองจีนตั้งหลายคร้ัง แตเธอไมอยากไป

เพราะลูกยังเล็ก และไมมั่นใจวาจะคุยกับญาติสามีเขาใจไหม เขากินอยูอยางไร ความกังวลใจก็เลยทําให

ไมกลาไปเยี่ยมญาติสามี แตสามีก็กลับไปประเทศปละไมกี่ครั้ง สามีเคยเลาวาเขาเคยมีภรรยา แตตอนนี้

เลิกกันแลว มีลูก 1 คน ตอนน้ีก็อยูกับญาติของสามีที่ประเทศจีน

ตอนนี้สามีถูกสงใหไปทํางานที่เขมร เขาจะกลับบานบางคร้ังก็ 3 เดือนคร้ัง หรือ 6 เดือนคร้ัง เมื่อ

กลับมาก็มาอยูบานประมาณ 1 อาทิตยก็กลับไปทํางานตอ มีแตโอนเงินมาใหในแตละเดือน เธอมีหนาที่

เลี้ยงลูก และเก็บเงินที่เขาสงมาให เธอนําเงินที่สามีใหมาเปดรานขายของชําเล็กๆ พอมีรายไดกินในแตละ

วนั และเธอยังเปนนายหนาขายท่ีดนิดวย เธอเลาวาตอนน้ีทางบานท่ีหลวงพระบาง มญีาติมาบอกขายท่ีดนิ 

เธอเห็นวาพอมีเงินซื้อ ก็เลยซื้อที่ดินไวหลายแปลง ถามีคนมาขอซ้ือก็จะขายไป สามีก็รูวาเธอนําเงินไปซื้อ

ที่ดิน เขาก็ไมวาอะไร และเธอยังไดซื้อวัวใหพอแมที่หลวงพระบางเล้ียง เพราะเวลาวัวออกลูก นําไปขาย

ก็จะไดกําไร ถือวาเปนการลงทุนอีกแบบหน่ึง ตอนน้ีฐานะของเธอก็พอมีพอกิน สามีก็ยังคงสงเงินมาให

ทกุเดอืนดวย สามบีอกวาคนทาํการคาตองหมัน่ไหวเจาจะไดขายด ีเธอกทํ็าตาม โดยสามจีะบอกวาตองไหว
อยางไรบาง เธอจึงตองลองจัดไหวตามที่เขาบอก ซึ่งคนในละแวกบานพักเธอตอนน้ีก็ไมมีใครไหวเจากัน

การแตงงานระหวางชายจีนกับหญิงลาวในปจจุบัน บางคูแตงงานเพื่อผลประโยชน จนนํามาสู

การฉอโกง อยางเรื่องเลาจากคนลาว เรื่องเลาที่คนจีนถูกสาวลาวฉอโกงทรัพยสิน เน่ืองจากคนจีนตองการ

ซื้ออสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นๆ ท่ีหามชาวตางชาติจับจอง ยกเวนกรณีที่มีเงินทุนเปนจํานวนมาก 

เชนทีด่นิ อาคารพาณิชย บานพกัอาศัย ตวัอยางสาวลาวคนหน่ึง เขามาเปนลกูจางคนจีน ทีเ่ขาเขามาลงทุน
ในลาวพรอมภรรยา เมื่อชายจีนเห็นลูทางท่ีจะทําธุรกิจเพ่ิม แตติดขัดท่ีไมสามารถประกอบธุรกรรม

ในชื่อตนเองได เมื่อเห็นวาลูกจางสาวเปนเด็กหัวออน นายจางจึงขอรองใหลูกจางลาวซื้อทรัพยสิน

ในช่ือของหลอน เชนอาคารพาณิชย เพ่ือขยายธุรกิจเพ่ิม โดยนายจางใชวิธีการน้ีซ้ืออสังหาริมทรัพยมาหลายป 

จนกระท่ังภรรยาคนจีนปวย และเสียชีวิตในเวลาตอมา นายจางคนจีนจึงไดแตงงานอยูกินกับลูกจางผูนั้น 

และจดทะเบียนสมรส จากนั้นนายจางคนจีนก็ไดซื้ออสังหาริมทรัพยตางๆ เพิ่มเติม จนกระทั่งมาจับไดวา
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ภรรยาสาวคนลาวแอบมีชูกับหนุมลาว จึงขอหยาและแบงสินสมรส โดยสินทรัพยที่ซื้อหลังแตงงานแบงกัน

คนละคร่ึง ทางชายจีนตองการเอาสินทรัพยที่ตนซื้อในนามของผูหญิงกอนแตงงานคืน แตปรากฏวาฝาย

หญิงไมคนืให ฝายชายจนีจงึไดแจงความ ทางกฎหมายลาวไมสามารถชวยเหลอืได เนือ่งจากทรัพยสนิกอน

แตงงานที่ชายจีนซื้อในนามของผูหญิงลาว ก็ถือวาเปนการยินยอมใชชื่อของผูหญิงเอง ชายจีนผูนั้นก็ไดแต

เรียกรองขอความชวยเหลือ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไดมีการฟองรองในชั้นศาลดวย

กรณีชายจีนแตงงานกับหญิงลาวแลวมีการจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อหยารางกันก็ตองปฏิบัติตาม

กฎหมายครอบครัวของลาว ซึ่งกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสกัน ทางการลาวก็สามารถย่ืนมือเขามา

ชวยเหลือ เมื่อเกิดปญหาตกลงกันมาไมไดภายในครอบครัว อยางกรณีการแบงทรัพยสมบัติตางๆ รวมท้ัง

การเล้ียงดูบุตรดวย (กระทรวงยุติธรรม, 2001(ข): 20-21)

นอกจากน้ีการแตงงานระหวางชายจีนกับหญิงลาวบางคู ชายจีนยังอยูประเทศจีน แตหญิงอยูที่

ลาว แตแตงงานกัน โดยฝายชายจะมาหาภรรยาคนลาวท่ีประเทศลาวหลังจากน้ันก็จะกลับประเทศจีน 

อยางกรณีเรื่องเลาของวง เจาของรานขายตูอาหาร อายุ 22 ป เลาวาเธอแตงงานกับสามีคนจีนได 1 ปแลว 

จากการแนะนําของเพื่อนสาวที่มีสามีเปนคนจีนเชนกัน สามีเธออายุ 41 ป มีภรรยาแลว มีลูก 2 คน แตเลิก

กับภรรยาแลว เขาทํางานเปนตัวแทนจําหนายยางรถยนตอยูที่ประเทศจีน วงเลาวาตอนท่ีเห็นกันครั้งแรก 

จากการดูตัวที่ภัตตาคารแหงหนึ่งในเวียงจันทน เธอเห็นเขาก็ชอบ ดูเขาเปนคนดี เพื่อนเธอก็สนับสนุน 

เธอจึงตัดสินใจแตงงานกับเขา เมื่อแตงงานแลว เขาก็กลับประเทศจีน เพราะเขาทํางานท่ีนั่น แตเดือนหนึ่ง

เขาจะมาหาเธอคร้ังหนึ่ง บางครั้งก็ 2 เดือน เขาบอกวาเขาอยากมาอยูที่ลาว แตตอนน้ียังไมมีโอกาสเพราะ

งานที่นั่นกําลังไปดวยดี บางครั้งเขาก็มาดูทําเลเพ่ือหาลูทางทําธุรกิจ เขาก็มาพักอยูกับเธอ

วงเลาวาญาติพี่นองของสามีรูวาวงเปนภรรยาเขา แตลูกเขายังไมรู เขาตองมีภาระดูแลลูกอยู 

เขาเลยไมคอยใหเงินเธอเทาไร แตถาเธอมีปญหาเรื่องเงินก็จะขอเขา เขาก็จะให บางคร้ังเขาเงินขาดมือ

ก็มาขอเธอเชนกัน

จากตัวอยางของวง ทําใหเห็นวาระบบการดูตัว หรือแมสื่อ เพื่อจับคูแตงงานระหวางชายจีนกับ

หญิงลาวเริ่มเกิดขึ้น และยิ่งความตองการสิทธิที่มากกวาผูอื่น จากการแขงขันกันเขามาลงทุนทําการคา
ในลาว ยิ่งทําใหชายจีนบางคนยอมทิ้งครอบครัวเดิมเพื่อมาหาโอกาสทองในลาว โดยใชผูหญิงลาวเปน

สะพานเพ่ือใหตนไดรับโอกาสท่ีเหนือกวาผูอื่น คือการไดซื้อที่ดิน หรือทรัพยสินอื่นๆ ที่ทําใหตนสามารถ

สรางฐานะไดอยางมั่นคง
การแตงงานของหญิงลาวกับชายจีนในปจจุบันจึงมีหลากหลายแบบ แตสวนมากอยูบนฐานของ

ผลประโยชน เพราะฉะนั้นคานิยมใหมของสาวลาวท่ีมองวาชายจีน ขยัน ไมเจาชู เปนคนทํามาหากิน 

ซึง่เธอมองวาเปนคนดีนัน้ กาํลงัสงผลใหหญิงลาวมองหาคูชวีติทีจ่ะมาชวยกนัสรางครอบครัวและฐานะดวย 

อยางสีสมพอน ไดกลาวถึงทัศนคติของชายจีนวา เปนคนขยัน ไมเจาชู อดทน และเปนคนทํามาหากิน 

ถาผูหญิงไดชายประเภทนี้เปนคูครองก็จะสามารถลืมตาอาปากได และนี่อาจจะเปนเหตุผลท่ีทําใหชายจีน
สามารถใชผูหญิงลาวเปนสะพานสูความมั่งคั่งของเขาได

สวนเร่ืองของความรัก จากวัฒนธรรมท่ีตางกันนั้น สีสมพอนบอกวา อยูกันไปก็รักกันเอง สวน

วัฒนธรรมท่ีตางกันก็คอยเรียนรูและปรับตัวเขาหากัน บางคูที่เขากันไมไดมากๆ ก็เลิกรางกันไป บางคู 

ถาพอทนกอ็ยูกนัไป เพือ่อนาคตทีด่ ีบางคูอยูดวยกนั พอธรุกจิทีท่าํลมเหลว ฝายชายหมดตวักเ็ลกิกบัภรรยา

คนลาวแลวกบัประเทศจนี ถามลีกูดวยกนั บางทฝีายชายกส็งเงินมาใหลกูบาง บางครัง้กไ็มสง บางคูถาธรุกจิ
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ลม แลวเขายังรักกันอยู ฝายชายก็จะนําภรรยาคนลาวกลับประเทศจีนดวย การแตงงานแบบนี้ ก็แลวแตวา

ใครจะโชคดี ผูชายจีนบางคนขยัน ทํามาหากินก็จริง แตไมไดรักเมียลาวเลย ก็แลวแตวาสนาของแตละคน

เมื่อการแขงขันทางการคา และการแสวงหาประโยชนในลาวมีสูง การสรางโอกาส การฉวยโอกาส

จึงเปนกลเม็ดท่ีคนจีนทุนนอยตองการฉกฉวย การแตงงานกับหญิง เพ่ือเพ่ิมโอกาสของตนทางธุรกิจจึงเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะการเปนเจาของที่ดินเพื่อทําธุรกิจตางๆ ในขณะที่กฎหมายลาวอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ

ที่มีเงินทุน 500,000 ดอลลารสหรัฐ สามารถซื้อที่ดินในลาวไดอยางถูกกฎหมาย การแตงงานกับหญิงลาว 

เพื่อซื้อที่ดินในชื่อของภรรยา จึงเปนทางออกของนายทุนนอยที่ตองการเติบโตทางธุรกิจเชนเดียวกัน 

พรอมกันนั้นก็เปนโอกาสของหญิงลาวที่จะใชการแตงงานขยับฐานะของตนดวยเชนกัน

3. การเลี้ยงลูกใหเปนจีน 

การแตงงานขามวัฒนธรรมระหวางชายจีนกับหญิงลาวในปจจุบัน บางคูมีบุตรดวยกัน สีสมพอน

เลาวา เธอมีลูกกับสามีชาวจีน 2 คน เปนหญิงหนึ่ง ชายหน่ึง ผูหญิงชื่อ หลิวซีเหวิน สามีเปนคนตั้งให 

สวนลูกชายชื่อ หลิวเตอหัว เธอเปนคนตั้ง เพราะสามีแซหลิว และลูกเธอก็มีชื่อลาวดวย เธออยากใหลูก

มีชื่อจีน เขาจะไดรูวาเขาก็มีเช้ือจีนดวย ตอนน้ีลูกของเธอยังเล็กอยู เธอจึงใหถือสัญชาติลาวไปกอน 

พอโตขึน้ลูกสามารถเลอืกสญัชาตใิหมเองไดวา เขาจะเลกิสญัชาตลิาวตามอยางแม หรือจะเลอืกสญัชาตจินี 

ตามอยางพอ ซึ่งเธอก็ตามใจลูก และแลวแตโอกาสในเวลาน้ันดวย ซึ่งตอนน้ีเธอก็ใหลูกๆ เรียนภาษาจีน 

เพราะอนาคตการลงทุนของจีนกําลังมาแรงในลาว ตอนน้ีใครที่รูภาษาจีนก็สามารถหาเงินไดมากกวา และ

ในอนาคตกวาลูกจะโต ภาษาจนีกน็าจะเปนทีน่ยิมในลาวมากดวย เพราะจนีเขามาลงทนุในลาวมาก ตวัสามี
เธอก็ตามใจเธอวาจะใหลูกเรียนภาษาจีนหรือไม

นี่คือ มุมมองของหญิงลาวผูหน่ึงซึ่งวางแผนอนาคตของลูก และการสรางความตระหนักรูและ

เสริมความแข็งแกรงจากการท่ีลูกมีเช้ือสายจีนคร่ึงหน่ึง นําพาไปสูโอกาสท่ีดีและม่ันคงในอนาคต สวน

การเปลี่ยนแปลงสัญชาติเมื่อเด็กโตข้ึน ในกฎหมายวาดวยสัญชาติลาวไดระบุไวใน มาตรา 24 ความเห็นดี

ของเด็กในการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ วาในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสัญชาติของพอแมนั้น สัญชาติของเด็ก
ที่มีอายุเกินกวา 14 ป และยังไมถึง 18 ป จะถูกเปล่ียนแปลงไปตามสัญชาติของพอแมได ก็ตอเม่ือมีความ

เหน็ดเีปนลายลกัษณอกัษรของเดก็เทานัน้ (กระทรวงยตุธิรรม, 2001(ค): 9) ซึง่การทีล่กูสสีมพอนไดสญัชาติ
ลาวตามสิทธิข์องผูเปนแม ทาํใหสสีมพอนสามารถนําลูกเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐได ซึง่ลดภาระคาใชจาย
ของเธอไปมาก

การมีลูกกับหนุมจีนก็เปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง ถากรณีผูชายจีนไมตองการจะลงทุนในลาวแลว 

และจะกลับประเทศจีน ผูหญิงลาวมีสิทธิ์ถูกทอดทิ้งไดทุกเม่ือ เพราะผูหญิงลาวสวนมากไมคิดจะตามสามี

ไปอยูประเทศจีน เน่ืองจากความไมคุนเคยกับวัฒนธรรมประเพณี อาหาร ญาตพิีน่องของสาม ีรวมถึงภาษา

จนีของสามีดวย รวมถงึคานยิมการมลีกูชายของวัฒนธรรมจนีกเ็ปนอกีหนึง่เหตผุลทีช่ายจีนตองการแตงงาน
กับหญิงลาว เน่ืองจากนโยบายลูกคนเดียวของจีน และวัฒนธรรมจีนนิยมการมีลูกชาย เพ่ือสืบสกุลและ

ไหวบรรพบรุุษที่ลวงลับไปแลว การแตงงานกับหญิงลาว จึงเปนโอกาสท่ีชายจีนจะมีลูกชายเพ่ิมขึ้นดวย

การสรางโอกาสทางการศึกษาใหลูก ก็เปนสวนสําคัญในการวางอนาคตของลูกนอย อยางกรณี 

“ลูกซอด” บางคนที่พอแมพอมีฐานะก็จะใหลูกเขาโรงเรียนเลียวโต ซึ่งเปนโรงเรียนนานาชาติ มีสอน

หลายภาษาท้ังลาว จีน อังกฤษ แตคาเทอมสูงไปดวย สีสมพอนเลาวาลูกชายเธอเรียนอยูชั้นอนุบาลของ
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โรงเรียนเลียวโต ตองเสียคาใชจายรายเดือน เดือนละ 45 ดอลลารสหรัฐ ถาข้ึนประถมศึกษา ตองจาย

คาเทอม เทอมละ ประมาณ 120 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งเธออยากใหลูกเรียนภาษาจีนก็เลยอยากใหเรียน

โรงเรียนนี้ตอ สําหรับลูกซอดท่ีพอแมฐานะไมคอยดี ก็จะสงลูกเขาโรงเรียนของรัฐ ซึ่งคาใชจายไมแพงมาก 

ถาบางคนอยากใหลูกรูภาษาจีนก็จะใหเรียนพิเศษภาษาจีน ตกประมาณชั่วโมงละ 200 บาทเปนตนไป 

บางคนก็เรียนภาษาจีนกับพอที่บาน เปนตน

การแตงงานขามวฒันธรรมจนเกิด “ลกูซอด” หรือลูกคร่ึงจนี-ลาว เริม่มมีากข้ึนในเวยีงจันทน เพราะ

คนจีนเขามามากขึ้น และการแตงงานกับหญิงลาวเปนวิธหีนึ่งที่จะทําใหนายทุนจีนสามารถมีสิทธ์ิในการซื้อ

อสังหาริมทรัพย เพ่ือขยับฐานะของตนจากผูเชา มาเปนเจาของเองได พรอมกับโอกาสตางๆ ท่ีกฎหมายลาว

อนญุาตใหเฉพาะพลเมอืงลาว ซึง่หญงิลาวจะสามารถทําธรุกรรมตางๆ แทนสามีคนจนีได ซึง่ส่ิงเหลานีก้าํลงั

มีเพ่ิมขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน เชนกนั

4. การหลงสูความฟุงเฟอของลูกจางลาว

จากการเติบโตของนครหลวงเวียงจันทน ทําใหปจจุบันนครหลวงเวียงจันทนกลายเปนเมือง

ที่หนุมสาวจากตางแขวงปรารถนาจะเขามาแสวงโชค บางคนเอาตัวรอด สรางฐานะได บางคนตองกลับ

ตางจังหวัดดวยมือเปลา เพราะความหลงกรุง ฟุงเฟอ หลงใหลกับความตระการตาของเมือง การหลอกลอ

ในสรรพคุณของสินคา รวมถึงการใชสินคาเพื่อขยับตัวเองจากโคลนตมสูเบื้องฟา เหมือนที่สาวลาวบางคน

พยายามกระทํา เพื่อยกฐานะตนดวยเครื่องแตงกาย เคร่ืองประดับ อันบงบอกถึงความทันสมัย ทั้งเสื้อผา 

หนา ผม และโทรศัพทมือถือ เปนตน ตัวอยางของ นิด สาวนอยจากคําเกิด ไมมีโอกาสเรียนตอในระดับ

อุดมศึกษา ตองเดินทางเขาเมืองหลวงเพื่อมาหางานทํากับพี่สาวขางบาน ที่เขามาทํางานในตลาดซันเจียง 

เมื่อปที่แลว ความหรูหรา ฟุงเฟอ การแขงขันในการแตงตัวในหมูสาวลาวที่ทํางานกับผูคาจีนในซันเจียง 

ทําใหนิดแทบจะไมมีเงินเหลือเก็บเพื่อสงกลับบาน นิดพักกับเพื่อนที่เปนลูกจางรานจีนเหมือนกัน 

นิดเลาวาเพ่ือนๆ เธอแตงตัว ทั้งเสื้อผา หนาผม เธอก็อยากสวยอยางเพ่ือนบาง เผ่ือวาจะมีโอกาสดีๆ 

เขามาในชีวติบาง เมือ่เธอทํางานในตลาดจีน เธอก็พอรูราคา และสามารถตอรองราคาได เธอจึงเร่ิมแตงตวั 
ทั้งเครื่องประดับ เครื่องสําอาง เพื่อใหตัวเองดูสวย

ผลจากความอยากสวย เดน ทําใหสาวลาวหลายคนตองตกหลุมพรางของความฟุงเฟอ เหลานี้ 

จนบางคนตดิความหรหูรา จนตองหาวธิกีารหาเงินเพิม่ โดยการคาประเวณ ีซึง่พนกังานตอนรบัของโรงแรม
แหงหนึ่ง เลาใหผูวิจัยฟงวา มักมีนักธุรกิจชาวจีนพาหญิงสาวชาวลาวมานอนคางคืน โดยแอบพาเขามา

ตอนดึกๆ และออกจากหองพักกอนสวางเปนประจํา ซึ่งหญิงเหลาน้ี สวนมากจะเปนลูกจางรานจีน 
ที่หารายไดเสริม จากการเปนผูหญิงไซดไลน (Sideline)

การแยงชิงและความขัดแยงของคนเวียงจันทนตอการเขามาของผูคาและทุนจากประเทศจีน

การเติบโตของนครหลวงเวียงจันทนนาํไปสูการเขามาขยายทุน และตลาดของทุนตางชาติตางๆ อยาง

ทุนจีน จนนําไปสูความขัดแยงระหวางนายทุนกับคนทองถิ่น การแยงชิงตลาดของกลุมผูคาเดิม อยางจีน

เกา เวียดนาม กับกลุมผูคาจีนใหม ในตลาดเครื่องใชไฟฟา ตลาดยานยนต ตลาดดานอุปกรณกอสราง 

เปนตน
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เม่ือทุนจีนเขามาสรางตลาดศูนยการคานําพาใหผูคาจีนหล่ังไหลเขาสูนครหลวงเวียงจันทน ผูคาเหลาน้ี

คาสินคาหลากหลายประเภท แตมีสินคาอยูอีกจําพวกหนึ่ง ซึ่งเปนสินคาที่ตอบสนองคนระดับกลางถึงสูง

ในเวียงจันทน เชนสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟา เชน แอร พัดลม เครื่องซักผา ตูเย็น กลุมคอมพิวเตอร 

กลุมยานยนต เชน รถยนต รถจักรยานยนต สินคาในกลุมอุปกรณกอสราง เชน เหล็ก ปูนซีเมนต ซึ่งแตเดิม

สนิคาเหลานีข้ายโดยผูคาเดิม ซ่ึงมทีัง้จนีในลาว และคนเวียดในลาว กลุมผูคาเดิมจะส่ังซือ้สนิคาจากฝงไทย

เขามาขาย และมีบางที่เปนตัวแทนจําหนายสินคาจากฝงไทย เชน เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต เปนตน

หลังจากท่ีผูคาจีนนําสินคาจีนเขามาขายในเวียงจันทน สินคาหลายประเภทกําลังถูกแยงตลาด

โดยกลุมผูคาจนีใหม ซึง่ลกัษณะเดนของสนิคาจีน คอืทนัสมยัและราคาถูก จงึทาํใหลกูคาลาวเร่ิมหนัมาสนใจ

สินคาจีนมากขึ้น ตัวอยางผูคาจีนที่นํารถยนตซิตี้คารยี่หอเชอรี่คิวคิว (Chery QQ) จากจีนเขามาขาย

ในนครหลวงเวียงจันทน รถน้ีมีขนาดเครื่องยนตเพียง 812 ซีซี 3 สูบ 12 วาลว ใหพลังสูงสุด 72 แรงมา 

ขับเคล่ือนดวยเกียรแมนนวล 5 จังหวะ มีเกียรออโตใหเลือก เชอร่ีคิวคิวเขาสูตลาดลาว ในขณะท่ีนํ้ามันราคาสูง 

ทาํใหรถยนตจนีไดกลายเปนทางเลอืกทีไ่ดรบัความสนใจจากลกูคาโดยเฉพาะอยางยิง่กลุมทีอ่าศยัอยูในเขต

เมือง เพราะใชน้ํามันเพียง 50 กิโลเมตรตอลิตร ในราคา 6,000 ดอลลาร หรือประมาณ 190,000 บาทเศษ 

รวมภาษีตางๆ เรียบรอย (ผูจัดการออนไลน, วันที่ 25 มิถุนายน 2551) รถยนตเชอรี่คิวคิวจึงเขามาแยง

สวนแบงตลาดรถยนตโตโยตา ที่มีผูคาเดิมเปนตัวแทนจําหนายไปไมนอย

สวนตลาดวัสดุกอสรางของคนลาวในนครหลวงเวียงจันทนขยายตัวอยางมาก หลังการเกิดข้ึนของ

โครงการ GMS รวมทั้งการเขามาเปนตัวแทนจําหนายของบริษัทจากไทย เชน ปูนซีเมนตไทย ปูนซีเมนต

นครหลวง บริษัททีพีไอ เปนตน เมื่อการแขงขันมีสูง ประกอบผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 1997 

ทําใหธุรกิจขนาดเล็กของลาวตองปดกิจการลง สวนรานขนาดใหญในเวียงจันทนก็ตองแขงขันกันสูง หลัง

ป 2000 สินคาประเภทวัสดุกอสรางจากจีนและเวียดนามหล่ังไหลเขามามาก ทําใหคนลาวหันไปนิยมใช

สินคาจีน เวียดนาม เพราะราคาถูกกวา ในขณะที่กลุมผูคาเดิมที่คาวัสดุกอสรางจากไทย ขายไดนอยลง 

แตดวยลักษณะคุณสมบัติของสินคาที่แตกตางกัน ทําใหกลุมผูคาวัสดุเดิมยังคงขายสินคาไดในโครงการ

ขนาดใหญ บานพักหรู หรือระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งกําลังมีเพิ่มขึ้นในเวียงจันทนเทานั้น (ผูจัดการ
ออนไลน, วันที่ 10 กุมภาพันธ 2554)

การเขามาของผูคาจีนและการนําสินคาราคาถูกเขามาในลาว จนนํามาสูการแยงตลาดของผูคาเดิมแลว 
การหล่ังไหลเขามาอยางมากลนของผูคาจนียงันาํไปสูการแยงอาชีพของคนลาว ทัง้การคายอย และแรงงาน

รับจาง จนรัฐบาลลาวตองออกมาตรการในการควบคุมการเขามาของคนจีน โดยในป 2011 รัฐบาลลาว

ไดออกมตเิกีย่วกบัทศิทางและวธิแีกไขปญหาชาวตางประเทศทีเ่ขามาคาขายและทาํงานรบัจางใน สปป.ลาว 

มีประเด็นสําคัญดังนี้ สําหรับผูมีทุนไมถึง 1,000 ลานกีบ (แตไมนอยกวา 250 ลานกีบ) นั้น ตองมอบให

องคการบริหารสวนอําเภอทําสัญญาไวอยางรัดกุม เพื่อใหเขาเพ่ิมเงินลงทุนใหถึง 1,000 ลานกีบ ภายใน 

2 ป เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 17 ของกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ถาหากครบ 2 ป แลว 
ยังเพ่ิมเงินทุนไมไดจะตองหยุดกิจการและใหกลับประเทศ (โตะขาวลาว, เมษายน 2554: 40) การท่ีรัฐบาลลาว

ออกกฎควบคุมการคายอยของชาวตางชาตินี้ กระทบกับผูคาจีนรายยอย โดยเฉพาะจีนที่จะเขามาเรขาย

สินคา เพราะกลุมเหลานี้ผลัดเวียนกันเขามาดวยเงินทุนอันนอยนิด กอนจะตั้งรานไดในเวลาตอมา

สาํหรบักลุมแรงงานชาวตางประเทศ ทีก่าํลงัทาํอาชีพเปนชางและกรรมกรรับเหมากอสราง หรอือืน่ๆ 

มีเงื่อนไขการทํางานในลาวดวยเชนเดียวกัน เพื่อปองกันการลักลอบอาศัยอยูในลาวตอ หลงัโครงการเสร็จ
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สิ้น เหมือนที่อดีตกลุมแรงงานจีนมักกระทํา โดยผันตัวเองจากผูใชแรงงานมาเปนผูคา การออกกฎควบคุม

การเขามาประกอบอาชีพของชาวตางชาติในลาว ซึ่งสวนมากเปนคนจีนและคนเวียดนามน้ัน รัฐบาลลาว

ก็เกรงกระทบความสัมพันธระหวางประเทศเชนกัน โดยรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ

ของลาว ทาํการพบปะ ชีแ้จงใหกบัสถานทตู สถานกงสลุของประเทศเพ่ือนบานทีเ่กีย่วของ เพือ่ “ใหไดทราบ

ในนโยบายและมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลจะดําเนินการอยางละเอียดลึกซึ้ง เพื่อใหเขาใจ เห็นอกเห็นใจกัน 

พรอมท้ังใหความรวมมือในการปฏิบตัจิรงิ” (เรือ่งเดียวกัน, หนา 42) แตหลังจากน้ัน ปญหาแรงงานงานเถ่ือน

ในลาวก็ไมไดลดลง ดังการกลาวอางของวิทยุเอเชียเสรี ความวา อิงตามมติขอตกลงของรัฐบาลเก่ียวกับ

ทิศทางและวิธีแกไขปญหาน้ี เห็นวา สปป.ลาวจะใชมาตรการควบคุมชาวตางชาติที่อาศัยในลาวแบบ

ไมถูกตองตามกฎหมายอยางเขมงวด แตจวบจนปจจุบันก็ยังมีจํานวนคนตางชาติเขามาแยงผลประโยชน

ของพลเมอืงลาวเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง (วทิยเุอเชยีเสร ีวนัที ่14 เมษายน 2011 อางจาก โตะขาวลาว, เมษายน 

2554: 13)

จากความมากลนท่ีกลุมจีนใหมเขามาในนครหลวงเวียงจันทนแลว การท่ีรัฐทองถ่ินมุงหวัง

ใหเวียงจันทนเปนศูนยกลางทางการคาในอนุภูมิภาคก็ทําใหรัฐกระตุนใหทุนเขามามากข้ึน และพยายาม

เปดทางใหทนุสามารถใชประโยชนจากทีด่นิอยางเตม็ที ่โดยการใหสมัปทานทีด่นิเปนเวลานาน ดงึดดูใหทนุ

อยากเขามาพัฒนาท่ีดิน เม่ือทุนเขามาพัฒนาท่ีดินก็นําไปสูความขัดแยงเร่ืองท่ีดินของชาวบานท่ีอยูมาแตเดิม 

ตัวอยางกรณีโครงการเมืองใหมบึงธาตุหลวง หรือ ไชนาทาวนเวียงจันทน ที่ลมเลิกไป เมื่อป 2010

โครงการเมืองใหมบึงธาตุหลวง หรือไชนาทาวนเวียงจันทน ของบริษัท Suzhou Industrial Park 

Overseas Investment ผูกอสรางสนามกีฬาหลักเพ่ือแขงขันกีฬาซีเกมสครั้งที่ 25 ที่ผานมา เตรียมกอสราง

โครงการนี ้แตมเีหตุตองลมเลกิโครงการไป เมือ่ป 2010 ดวยสาเหตหุลักคอื ธนาคารเพือ่การพฒันาจนี ของ

ประเทศจีนไมอนมุตัเิงนิกับการจายคาชดเชยและคาเวนคืนทีด่นิทีส่งูกวา 400 ลานดอลลารสหรัฐ ประกอบ

กับการตอตานจากประชาชน ดวยเสียงร่ําลือไปทั่ววา กําลังจะมีชาวจีนจากแผนดินใหญราว 50,000 คน

เขาไปอาศัยในเขตเมืองใหม ประชาชนท่ัวไป จนถึงพนักงานของรัฐตางไมพอใจ จับกลุมกันวิพากษวิจารณ

กันกวางขวาง กลายเปนคําถามเก่ียวกับเอกราชอธิปไตยของชาติ (ผูจัดการออนไลน, 10 กรกฎาคม 2553)
ในอีก 2 ปตอมา โครงการพัฒนาบึงธาตุหลวงไดกลับมาอีกครั้ง ในช่ืออยางเปนทางการวา 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง” (That Luang Marsh Specifi c Economic Zone) ของบริษัท เซี่ยงไฮ วาน 
เฟง กรุป (Shanghai Wan Feng Group) ซึ่งวางศิลาฤกษไปเมื่อปลายป 2012 โครงการน้ีพัฒนาบนเนื้อที่ 
325 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาบริเวณ 8 หมูบาน และมีประชาชนกวา 435 ครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบ

จากโครงการนี้ อันเนื่องมาจากการจายเงินชดเชยที่ต่ํามาก และมีประชาชนกวา 100 หลังคาเรือนที่ไมยอม

ยายออก พรอมกับเรียกรองความเปนธรรม ซ่ึงรัฐบาลทองถ่ินเจาของทองท่ีไดแตออกมายืนยันวาท่ีดินเหลาน้ี

เปนของนายทุนจีนแลว และออกมากําชับไมใหประชาชนขายที่ดินน้ีแกผูอื่น (ผูจัดการออนไลน, วันที่ 18 

สิงหาคม 2556)
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บทสรุป

ความสัมพันธพิเศษระหวางรัฐบาลจีนและลาวถูกกระตุนดวยโครงการ GMS ทําใหรัฐบาลทั้งสอง

กระชับความสัมพันธยิง่ขึน้ จนนาํมาสูการทะลกัเขามาของทนุและคนจีนเพ่ือมาประกอบการคาในเวียงจนัทน 

การเติบโตของนครหลวงเวียงจันทน ปจจัยหนึ่งจึงมาจากการเขามาของคนจีน เมื่อเวียงจันทนเติบโต

จนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงของเมือง ทั้งดานกายภาพ และสังคม การเกิดขึ้นของศูนยการคาขนาดใหญ

หลายแหงทั่วนครหลวง สอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนาทองถ่ินเวียงจันทน ที่กําหนดใหนครหลวง

เวียงจันทนเปนศูนยกลางทางการคาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ภายในป 2030 พรอมกันนี้ ตามแหลง

ชุมชนใหม เชน บานพักคนงาน เกิดตลาดยอย ขึ้น

จากการเปล่ียนแปลงดานกายภาพสูการเปล่ียนแปลงดานสังคม กลาวคือ เมือ่ผูคาจีนเขามา พวกเขา

ตองการผูชวย มคีนลาวบางกลุมเขาไปทํางานกับคนจีน มกีารเรียนภาษาจีนเพ่ิมขึน้ในกลุมคนลาว ผูคาลาว

เริ่มมาคาสินคาจีน เพราะราคาถูก ทันสมัย และสินคาจีนเริ่มติดตลาดมากข้ึน และจากการเร่ิมคุนชินกับ

คนจีน นําไปสูการแตงงานระหวางสาวลาวและหนุมจีนเพ่ิมข้ึน การเกิด “ลูกซอด” และการเล้ียงลูกใหเปนจีน 

เพราะตองการตอกย้าํใหลกูรูวาตนเปนจนี เพือ่ทีจ่ะไดใช “ความเปนจนี” นาํพาตนเองไปสูอนาคตทีด่ตีอไป 

เพราะจีนเปนทุนใหญที่กําลังเขามาสรางอาณาจักรในลาว

ในขณะที่เวียงจันทนเติบโต การเขามาของทุน คน สินคาที่หลากหลายมากข้ึน นําไปสูการแยงชิงกับ

ตลาดของผูคาเดิม ในกลุมสินคาดานวัสดุกอสราง เครื่องใชไฟฟา เปนตน และการเติบโตของเมือง 

สูการสรางโครงการขนาดใหญ ทาํใหพืน้ท่ีการเกษตร แหลงน้าํธรรมชาต ิรวมถงึวถิชีมุชนของคนเวยีงจนัทน

ตองเปล่ียนแปลง นําไปสูความขัดแยงในการใชที่ดิน ผลประโยชนจากท่ีดิน ซึ่งผลปรากฏวารัฐบาลลาว

เลือกใหสิทธิพิเศษกับนายทุนเปนหลัก
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พลวัตความสัมพันธการยายถิ่นขามชาติของชาวจีนอพยพ
ในอีสานภายใตภาวะโลกาภิวัตน

Lin Lan1

กีรติพร จูตะวิริยะ2

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ

บทความน้ี ศึกษาพลวัตความสัมพันธการยายถ่ินขามชาติท่ีเปล่ียนแปลงไปของชาวจีนอพยพท่ีเขามา

ดํารงชีวิตในภาคอีสานของสังคมไทยภายใตภาวะโลกาภิวัตน เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกชาวจีน

อพยพรุนเกาทีเ่ขามาในไทยกอน ค.ศ. 1978 และชาวจนีอพยพรุนใหมทีเ่ขามาอาศยัในพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน ี

และศึกษาเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการยายถ่ินขามชาติจากเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา

ไทย ผลการศึกษาพบวา ความสมัพันธการยายถิน่ขามชาตขิองชาวจนีอพยพในอีสานระหวางชาวจนีอพยพ

รุนเกาและชาวจีนรุนใหม มคีวามแตกตางและเปล่ียนแปลงไปในหลายประการ ประการแรก นโยบายรัฐบาล

จนีมสีวนสําคญัทีส่นบัสนนุการอพยพของชาวจนีรุนใหมเปนอยางมาก ประการทีส่อง ชาวจนีอพยพรุนเกา 

สวนใหญมักถือสัญชาติพื้นที่ปลายทาง แตชาวจีนอพยพรุนใหมยังถือสัญชาติจีนเปนหลัก ประการท่ีสาม 

รปูแบบการเดนิทางยายถ่ินเขาสูประเทศไทยของชาวจนีอพยพรุนใหมมกัใชเสนทางบกและเสนทางอากาศ 

ประการที่สี่ ฐานะของชาวจีนอพยพรุนใหมไดเล่ือนฐานะสูงข้ึน และมีระดับการศึกษาที่ดีขึ้น ประการที่หา 

สาเหตุการยายถ่ินของชาวจีนอพยพรุนใหมเกือบท้ังหมดเปนการยายถ่ินดวยความสมัครใจ ประการที่หก 

พื้นที่ตนทางของชาวจีนอพยพเปลี่ยนจากมณฑลภาคตะวันออกเฉียงใตของจีนเปนอพยพจากหลากหลาย
มณฑลของจีน ประการที่เจ็ด ทุนหรือสมบัติที่พกติดตัวเมื่อยายถ่ินเขาสูประเทศไทยของชาวจีนอพยพ

รุนใหมมีอยูในระดับหน่ึงแลว ซึ่งตางจากชาวจีนอพยพรุนเกาท่ีเขามาแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” ประการ

ที่แปด เครือขายทางสังคมของชาวจีนอพยพรุนใหมมีการประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ต และระบบ

ปฏิบัติการของเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการดํารงชีวิต ประการสุดทาย ชาวจีนอพยพรุนใหมไมได

ยึดติดหรือสรางความสัมพันธกับพื้นที่ปลายทางอยางใกลชิดเหมือนชาวจีนอพยพรุนเกาอีกตอไป

คําสําคัญ: ยายถิ่นขามชาติ ชาวจีนอพยพ ภาวะโลกาภิวัตน

1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาลุมน้ําโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดพัฒนาบทความนี้จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท เรื่อง การยายถิ่นขามชาติและเครือขายทางสังคมของ

ผูคาชาวจีนอพยพรุนใหมในตลาดโบเบ จังหวัดอุดรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจําสาขาวิชาลุมน้าํโขงศึกษา และสาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทนํา

ความสัมพนัธทางชาติพนัธุทีใ่กลชดิแนบแนนระหวางไทยกับจนีมมีาชานาน ดัง่คาํกลาวท่ีวา “ไทยจีน

ใชอื่นไกล พี่นองกัน” (Duan Lisheng, 2015) สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีระหวางชาวจีนและ

ชาวไทย ซึง่จะเหน็ไดวาคนจนีหรอืกลุมชาตพินัธุจนีกระจายอยูทัว่ทกุมมุโลก ทัง้นีจ้ะเหน็วา ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตพบวาคนจีนเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการกอรางสรางเมืองและพัฒนาประเทศในหลายมิติ 

โดยเฉพาะมิติทางดานเศรษฐกิจ และดานการเมือง (นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร, 2554) นับต้ังแตในชวง

คริสตศตวรรษที่ 13-14 ชาวจีนไดอพยพเขามาในประเทศไทย (Skinner, 2548) ชาวจีนไดกลายเปนกลุม

ชาตพินัธุทีม่บีทบาททางสังคมและเศรษฐกิจทีไ่มสามารถมองขามไดในสงัคมไทย อกีทัง้ยงัขยายวงกวางเขา

สูทุกภูมิภาค ในประเทศไทยรวมถึงพ้ืนท่ีภาคอีสาน อันเปนพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยทรัพยากร และความหลากหลาย 

ทางวฒันธรรม และเปนพืน้ทีท่ีผ่กูติดทางกายภาพกบัลุมแมน้าํโขง ซึง่ทาํใหภาคอสีานเปนเขตพืน้ทีท่ีม่คีวาม

นาสนใจทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการอพยพยายถิ่นของชาวจีน นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่

ยทุธศาสตรทีม่คีวามสาํคญัในการตดิตอคาขายระหวางประเทศในลุมนํ้าโขงและรฐัสวนกลางของไทย พืน้ที่

ภาคอีสานจึงเปนเสมือนพื้นที่แหงโอกาสที่ดึงดูดชาวจีนไปตั้งหลัก ปกฐานเปนจํานวนมาก ผูวิจัยในฐานะ

คนจีนรุนใหมที่อาศัยอยูในสังคมไทยภายใตภาวการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

พบวามีชาวจีนรุนใหมที่อพยพเขามาอาศัยอยูในภาคอีสานเปนจํานวนมาก รวมทั้งเกิดการจัดตั้งเครือขาย

ทางสังคมของชาวจีนอพยพในถ่ินอีสานในพื้นที่ตลาดโบเบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีชาวจีนอพยพรุนใหม

เขามาดํารงชีวิตและดําเนินธุรกิจ ขามชาติเปนจํานวนมาก แมการยายถิ่นขามชาติของผูคนเกิดข้ึนมาเปน

เวลานานแลว แตประเด็นการยายถิน่ขามชาตภิายใตเงือ่นไขทางสงัคมเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงตามยคุสมยั 

และกระแสโลกาภวิตันทีม่อีทิธพิลตอการดาํเนนิชีวติของผูคน ซึง่กอใหเกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการยาย

ถิน่ของชาวจีนและรูปแบบการดําเนินธรุกิจทีผ่นัแปรไปตามบริบทโลกาภิวัตน ยงัมงีานศึกษาอยูอยางจํากัด 

ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจศึกษาพลวัตความสัมพนัธการยายถ่ินขามชาติ ทีเ่กดิขึน้ของชาวจีนอพยพท่ีเขามาดํารง

ชีวิตในภาคอีสานของสังคมไทยภายใตภาวะโลกาภิวัตน ที่กอใหเกิดการเคล่ือนผานของทุน เงินตรา สินคา 

ขอมูล แนวความคิด และผูคนขามรัฐชาต ิ(Gidden, 2006: 50-51) มีลักษณะอยางไร
จากความสนใจดังกลาว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภาษาไทย 

ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยอาศัยขอมูลจากหนังสือ ตํารา และบทความ ทางวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของ
กับชาวจีนอพยพ รวมทั้งประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีผูวิจัย ยังไดสัมภาษณเชิงลึก ชาวจีนอพยพ

รุนเกาที่เขามาในไทยกอน ค.ศ. 1978 และชาวจีนอพยพรุนใหมที่เขามาหลังป ค.ศ. 1978 ที่อาศัยในพื้นท่ี

ตลาดโบเบ จังหวัดอุดรธานี รวมกับการสังเกตการณ อยางมีสวนรวมในประเด็นตางๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห 

ซึ่งความสัมพันธที่แฝงอยูในปรากฏการณเหลานี้ 

ชาติพันธุจีนในอีสาน
ภาคอสีานหรอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย มลีกัษณะทางกายภาพตัง้อยู บนแองโคราช

และแองสกลนคร ประกอบดวย 20 จังหวัด มีอาณาบริเวณท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน โดยมีแมนํ้าโขง

กั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออก เปนพรมแดนธรรมชาติ ทางใตจรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตก

มเีทอืกเขาเพชรบูรณและเทือกเขาดงพญาเย็นเปนแนวก้ันแยกจากภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทย 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, ม.ป.ป.)
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ภาคอีสานเปนภมูภิาคท่ีมคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีทีแ่ตกตางกนั

ในแตละทองถิ่น สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สวนหนึ่งอาจจะเปน

ผลมาจากการเปนศูนยรวมของประชากรที่มีความหลากหลายเช้ือชาติ มีการอพยพยายถ่ินที่อยู และมีการ

ติดตอสัมพันธกับประชาชนในประเทศใกลเคียง ไมวาจะเปนลาว กัมพูชา หรือพมา เปนตน (จุมพล 

วิเชียนศิลป, ม.ป.ป.) แมวาชาวอีสานจะมีที่มาจากผูคน หลายกลุม ในการตั้งบานเรือนอยูในพื้นท่ีตางๆ 

แตดวยวิถีชีวิตความเปนอยูที่ยึดมั่นในจารีตประเพณีของทองถิ่นที่เรียกวา “ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” ทําให

เกิดความสมานฉันทปรองดอง มีการประกอบสัมมาอาชีพอยูรวมกันอยางเปนสุขเรื่อยมา รวมทั้งมี

ความเปนอยูที่เรียบงาย และนิสัยรักสงบของคนอีสานเปนสวนหน่ึงท่ีดึงดูดใหชาวตางชาติเขามาในพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะ ชาวจีนหรือกลุมคนเช้ือชาติจีนที่เขามาในประเทศไทย และไดใชชีวิตอยูรวมกับคนไทยภายใต

สังคมและวัฒนธรรมไทยอยางสมานฉันทกลมเกลียวในพื้นที่ตางๆ (Skinner, 2548) ทําใหมีการต้ังถิ่นฐาน

สรางบานเรอืนอยางถาวร ใชชวีติผกูติดกับพืน้ทีภ่ายในสงัคมไทย จนกระท่ังรุนลูกรุนหลานของชาวจีนอพยพ

รุนเกา ไดกลายเปนชาวไทยเชื้อสายจีนเกือบทั้งหมด คนจีนเหลานี้มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาใหเกิด

ความเปนเมือง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยเฉพาะบทบาททางดานเศรษฐกิจ (นารีรัตน 

ปริสุทธิวุฒิพร, 2554) และการเมืองของทองถิ่นอีสาน (แกวตา จันทรานุสรณ, 2551) อยางไรก็ตาม 

ในปจจุบันยังมีชาวจีนที่เพิ่งอพยพเขามาใหมเปนจํานวนมาก และยังคงถือหนังสือเดินทางของประเทศจีน

เขามาในพ้ืนที่อีสานโดยมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนมากข้ึนอยางตอเน่ือง

การศึกษาเก่ียวกับกลุมคนจีน เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมาโดยตลอดในแวดวงวิชาการ ซึ่งมี

นักวิชาการหลายทานสนใจในประเด็นดังกลาวอยางลึกซึ้งและกวางขวางมาอยางตอเน่ือง งานวิจัยท่ีมี

ช่ือเสียงของ William Skinner (2548) ที่ไดศึกษาสังคมจีนในไทย-ประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห ที่เลาถึงประวัติ

ความเปนมาของชาวจีนท่ียายถิ่นเขาสูสังคมไทย จนในท่ีสุดสามารถอยูรวมกับคนไทยไดอยางกลมกลืน

สมานฉันท เปนงานบุกเบิกทางวิชาการในการทําความเขาใจชาติพันธุจีนในสังคมไทยในชวงแรก งานวิจัย

ของ อรญัญา ศริผิล (2556) ทีศ่กึษาสภาพการยายถ่ิน และการดําเนินกิจการของผูคาชาวจีนในพ้ืนทีช่ายแดน

ไทย-ลาว งานวิจัยที่เนนการศึกษาชาวจีนในพื้นที่ชายแดนประเทศลาว ซึ่งมีความแตกตางจากพื้นท่ี
ภาคอีสาน สะทอนใหเห็นวา การศึกษากลุมชาวจีนในอีสานน้ันยังมีการศึกษาที่คอนขางจํากัด นอกจากนี้ 

ยศ สันตสมบัติ (2557) ไดเขียนงานเรื่อง มังกรหลากสี ที่สะทอนใหเห็นภาพรวมในระดับมหาภาคของ

ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีภาคอีสานและประเทศลาว ซึ่งสอดคลองกับงานของสุวิทย ธีรศาศวัต (2552) 
ที่เลาถึงประวัติความเปนมาของชาวจีนที่อาศัยอยูในพื้นที่อีสาน

ในภาพกวางทางประวัติศาสตร งานของแกวตา จันทรานุสรณ (2551) ไดศึกษาถึงอํานาจการเมือง

ท่ีชาวจีนยึดครองในเทศบาลนครขอนแกน และงานของนารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร (2554) ท่ีช้ีใหเห็นวา ชาวจีน

มีบทบาทดานเศรษฐกิจตอพื้นที่ที่อาศัยอยูเปนอยางมาก นอกจากนั้นยังมีงานดารารัตน เมตตาริกานนท 

และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2531) ที่เปรียบเทียบสภาพชาวจีนที่อาศัยอยูในสองอําเภอของจังหวัดยโสธร 
งานของชรินรัตน อิงพงษพันธ (2548) ศึกษาประวัติความเปนมา วิถีชีวิตและสัมพันธภาพของชาวไทย

เชื้อสายจีนผานสมาคมแซตางๆ ในจังหวัดเลย ซึ่งสอดคลองกับงานของธันยพร ประชุม (2550) ที่ศึกษา

ประวัติความเปนมาของชาวจีนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร แตท้ังน้ีงานวิจัยเหลาน้ีลวนเปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญ

ในมิติทางดานประวัติศาสตร แตในมิติทางสังคมศาสตรยังไมพบงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับชาวจีน

ในภาคอีสาน อีกทั้งการศึกษาวิจัยตางๆ ขางตนเปนผลการศึกษาที่ใหความสนใจกับกลุมคนจีนอพยพ
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รุนเกา ขอมูลหลายประการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขและบริบททางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งยัง

ไมสามารถสะทอนใหเห็นถึงพลวัตความสัมพันธที่เกิดขึ้นของชาวจีนอพยพรุนใหมได จึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง ในการทําความเขาใจ และศึกษากลุมชาวจีนอพยพในอีสานภายใตภาวะโลกาภิวัตนในปจจุบัน 

แตอยางไรก็ตาม เพื่อทําความเขาใจรากเหงาของชาวจีนอพยพ จําเปนตองศึกษาถึงประวัติการเขามาของ

ชาวจีนโพนทะเลต้ังแตอดีต เพือ่วิเคราะหใหเห็นถงึพลวัตความสัมพนัธการยายถ่ินขามชาติของชาวจีนอพยพ

ในอีสานภายใตกระแสการเปลี่ยนผานทางสังคมแหงโลกาภิวัตน

การยายถิ่นของชาวจีนในอีสาน

ชาวจีนโพนทะเลที่ยายถิ่นขามชาติมายังประเทศไทย ไดอพยพมาเมื่อประมาณ 2,200 ปที่แลว 

ซึง่ตรงกบัสมยัราชวงศฮัน่ตะวนัตกของจนี ซึง่ขณะนัน้ยงัมจีาํนวนไมมากนกั (ประพฤทธ์ิ ศกุลรตันเมธ,ี 2555) 

จนเมื่อศตวรรษที่ 13-14 มีชาวจีนอพยพเขามายังเขตแดนไทย ตามทาเรือตางๆ ทั้งภาคใตและภาคกลาง

ของไทย โดยไดตัง้หลกัปกฐานและใชชวีติกับชาวไทยเรือ่ยมา (Skinner, 2548) ไมเพยีงแตประเทศไทยเทานัน้ 

แตชาวจีนมีการยายถ่ินแบบกระจัดกระจายอยูทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต Zhuang GuoTu 

(2008b) ไดแบงชวงการเคล่ือนยายของชาวจีนโพนทะเลไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปน 4 ชวงหลัก 

ซึ่งชาวจีนโพนทะเลท่ียายถ่ินขามชาติเขามาในประเทศไทยมีลักษณะคลายกับการแบงชวงดังกลาวเชนกัน 

โดยชวงแรกชาวจีนจะยายถ่ินเพ่ือดําเนินธุรกิจขามชาติในชวงตนศตวรรษท่ี 17 จนถึงกลางศตวรรษท่ี 19 

เนือ่งจากประเทศตะวนัตกไดเขามามอีาํนาจทางการคากับเอเชยี ทาํใหเกดิแรงกระตุนในการขยายเครอืขาย

การคาธรุกจิ และเกดิการพฒันาเครอืขายเปนอยางมาก ทัง้น้ีเพือ่แขงขันกบัการขยายอาํนาจทางการคาของ

ประเทศตะวันตกในขณะน้ัน สวนชวงที่สองของการเคล่ือนยายคือ ชวงที่เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมขยายตัว 

และพัฒนาไปทั่วโลก ทําใหเกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก แรงงานจีนไรกําไร (กุลีจีน) จึงไดออกจาก

ประเทศเพื่อทํางานหารายไดนอกประเทศ ชาวจีนทั้งหลายในสมัยนี้จําเปนตองออกนอกประเทศเพื่อ

แสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อชีวิตที่ดีกวาเดิม เน่ืองจากสภาพสังคมจีนในขณะน้ันเต็มไปดวย

ปญหานานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในทางเศรษฐกิจและภัยสงคราม
กลางศตวรรษที ่19 ถงึตนศตวรรษที ่20 มแีรงงานจนีเปนจาํนวนมากไดอพยพเขาสู ประเทศไทย และ

เม่ือประมาณตนศตวรรษท่ี 20 ถึงกลางศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงเปนชวงท่ีสาม ผูคนสามารถยายถ่ินดวยความสมัครใจ 
เนื่องจากเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังเติบโต และพัฒนาเปนอยางมาก ประกอบกับ
สงครามโลกสงบลง จงึไดเปดโอกาสใหผูคนไดเขามาลงทุน โดยชวงน้ีเปนชวงท่ีประเทศไทยมีจาํนวนชาวจีน

โพนทะเลท่ีอพยพเขามามากท่ีสดุในเอเชีย ในป ค.ศ. 1950 มชีาวจนีโพนทะเลประมาณสองลานหาแสนคน 

ซ่ึงเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนชาวจีนโพนทะเลของเอเชียในขณะน้ัน และรุนลูกรุนหลานของชาวจีน

โพนทะเลในชวงที่ 1-3 กลายเปนคนไทยเชื้อสายจีนไปหมด โดยถือสัญชาติไทย และสําหรับชวงที่สี่ ซึ่งเปน

ชวงท่ีชาวจีนอพยพรุนใหมสามารถอพยพออกจากประเทศจีนไดอยางเสรี (Xin Yi Min) ในชวงหลัง ป ค.ศ. 1978 
เปนตนไป (Zhuang GuoTu, 2008a; Skinner, 2548) การใชป ค.ศ. 1978 เปนเสนแบง เน่ืองจากรัฐบาลจีน

ไดริเริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศ ตั้งแตป ค.ศ. 1978 ซึ่งปรากฏเปนที่ชัดเจนวาจํานวน

ชาวจีนโพนทะเลทีอ่อกนอกประเทศและผูมัง่คัง่จาํนวนมากในพืน้ทีต่างๆ นัน้ มสีวนเกีย่วของเปนอยางมาก

ตอความสําเร็จของนโยบายดังกลาว (ศิริลักษม มาศวิริยะกุล, 2549)
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Zhuang GuoTu (2008b) ไดแบงกลุมผูอพยพชาวจีนตามชวงเวลาเปน 4 ชวง คือ ในชวงแรกถึง

ชวงที่สาม ตามการแบงยุคดังกลาวคือ ศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศตวรรษท่ี 20 และSkinner (2548) ยังพบวา 

ชาวจีนรุนแรกๆ ที่เดินทางเขามาเมืองไทยโดยทางเรือและทางบกเปนเสนทางหลัก (อรัญญา ศิริผล, 2556) 

มักเปนคนที่ไมไดมีการศึกษา หรือมีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก จึงเขามาประกอบอาชีพเปนกุลี หรือผูคา

พื้นบานเปนสวนใหญ และสวนใหญไมพึ่งพาเงินทองหรือมีสมบัติติดตัวมา เดินทางเขามาในแบบที่เรียกวา 

“เส่ือผืนหมอนใบ” และ Skinner (2548) ไดกลาวถึงชวง ค.ศ. 1910-1938 วาชาวจีนมีบทบาทสําคัญอยาง

มากที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่เก่ียวกับ ขาว ไม ดีบุก และยางพารา ซึ่งเปนผลผลิต

หลัก 4 อยางของประเทศไทยในขณะน้ัน รวมถึงกลุมชาวจีนที่เปนแรงงานมีฝมือจํานวนมาก ตางมีบทบาท

ทางสังคมอยางมองขามไมได (Skinner, 2548) โดยชาวจีนเหลานี้มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาใหเกิด

ความเปนเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงบทบาททางดานเศรษฐกิจ รวมถึงการสานความผูกพันทางดานสังคม

และวฒันธรรมท่ีเปรยีบเสมอืนสายใยผกูพนัใหคนเหลาน้ีสรางเครอืขายกอความสมัพนัธในกลุมตนใหมคีวาม

สัมพันธที่เหนียวแนนมากย่ิงขึ้น (นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร, 2554) ขณะเดียวกัน ชาวจีนก็สามารถปรับตัว

ใชชีวิตภายใตวัฒนธรรมและสังคมไทย รวมทั้งสรางความสัมพันธผูกติดกับพื้นที่ปลายทางท่ีพวกเขาอพยพ

ยายถ่ินเขามาไดอยางกลมกลืนและแนบแนน

เมือ่ประมาณป ค.ศ. 1950 ชาวจีนโพนทะเลมกัใชเวลาหลายเดอืนนัง่เรอืเขามาตามทาเรอืตางๆ โดย

สมัยราชวงศหมิงตอนปลาย รัฐจีนไดเปดสิทธิใหผูคาจีนท้ังหลายสามารถเดินเรือไปยังประเทศเพ่ือนบาน

ใกลเคียง และมีคนจํานวนไมนอยเดินทางไปสูพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Duan LiSheng, 2015) 

ผูอพยพสวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงใตของจีน และทองถิ่นท่ีมีผูอพยพออกนอกประเทศมักเปน

ชาวจีนภาคตะวันออกเฉียงใตซึง่มทีัง้ชาวกวางตุง ชาวแตจิว๋ แคะ ฮกเกีย้น และชาวไหหลํา เปนตน (Skinner, 

2548) สาเหตุการยายถิ่นขามชาติของผูอพยพชาวจีนโพนทะเลเหลาน้ีมักเปนการยายถิ่นเขามาเพ่ือ

ดําเนินธุรกิจและหารายไดเปนหลัก เชน ชาวจีนสวนใหญจะประกอบอาชีพเปนพอคาซึ่งทําไดโดยสะดวก 

และมีทักษะการดํารงชีพที่สูง (ประนุช ทรัพยสาร, 2550) นอกจากน้ียังพบวา ฐานะผูอพยพมักเปนกลุมคน

ที่เปนชนช้ันลางของสังคม ซึ่งมีฐานะเศรษฐกิจไมคอยดีนัก ประกอบกับมีระดับการศึกษาคอนขางตํ่า 

ชาวจีนโพนทะเลจึงมักประกอบอาชีพเปนผูคาที่ขายอาหาร ขายของประจําบาน เปนชาวสวน ชาวประมง 

และเปนแรงงานกอสราง โดยความต้ังใจของผูอพยพเขามาในไทยเพ่ือทํางานในดานท่ีไมใชเกษตรกรรม หรอื

เพ่ือเผชิญโชค และยกระดับฐานะเศรษฐกิจใหเปลี่ยนแปลงไป เมื่อกลาวถึงประเด็นดังกลาวตองระลึกวา
แรงกระตุนที่ทําใหชาวจีนละท้ิงบานเกิดเมืองนอนของตนออกมา ในข้ันแรก เนื่องมาจากความยากจน

บีบบังคับใหชาวจีนไปอยูตามเมืองทาชายทะเล และท่ีน่ัน ชาวจีนยินดีทํางานทุกชนิด ไมวาจะเปนผูฝกหัดงาน

กบัสมาคมพอคา หรอืรานคาของชางฝมอื และทาํงานเปนกรรมกรชัน้ต่าํ (Skinner, 2548) ในสวนของพอคา

จะมีสินคาประเภทเคร่ืองสําอาง ทองเหลือง ถวยโถ ชาม เนื้อหมู และปลาสด เปนตน นอกจากน้ีแลว 

ยังมีชาวจีนที่ประกอบอาชีพตางๆ หลากหลาย เชน ตีเหล็ก (Biyuchan, 2553) มรดกทางสังคมชิ้นสําคัญ
ที่ชาวจีนโพนทะเลมอบไวใหรุนลูกรุนหลานคือ องคกรการกุศล รวมทั้งสมาคมในรูปแบบตางๆ ซึ่งองคกร

เหลานี้ไดทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมการติดตอและปฏิสัมพันธระหวางผูมีเชื้อสายจีนในตางแดน ตลอดจน

เปนเครือขายสายใยไมไผ (Bamboo Network) ที่สะทอนความรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจการเมืองและ

สังคมระหวางชาวจีนโพนทะเลท่ีต้ังรกรากอยูในดินแดนโพนทะเล (ศิริลักษม มาศวิริยะกุล, 2549) เห็นไดจาก 

มีการกอตั้งสมาคมบานเกิด สมาคมแซ สมาคมกลุมภาษาจีน และสมาคมหอการคาจีน นอกจากสมาคม
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ตางๆ ยงัมกีารกอตัง้โรงเรียน การรวมตัวกอตัง้มลูนิธติางๆ ของกลุมชาวจีนตามแตละพ้ืนที ่(Skinner, 2548; 

ศิริลักษม มาศวิริยะกุล, 2549) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาชาวจีนโพนทะเลมีเทคนิคการปรับตัวเขาสูสังคมพ้ืนท่ี

ปลายทางอยางแยบยล นั่นคือสังคมไทย ผานการสรางเครือขายทางสังคมที่เปรียบเสมือนสายใยไมไผของ

ชาวจีนรวมกัน และทําใหมกีารอํานวยความสะดวก รวมถึงการรวบรวมทรัพยากรตางๆ เพ่ือดํารงชีวติ และ

ดาํเนินธรุกจิไดอยางมัง่คงตลอดจนเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการดําเนินกจิกรรมอ่ืนใหเปนไปอยางราบร่ืน

ในสวนการยายถิ่นมายังภาคอีสานของชาวจีน มีจํานวนนอยมากในชวงกอนมีทางรถไฟ โดยชาวจีน

ท่ีเขามาในชวงน้ีทําอาชีพเจาภาษีนายอากรท่ีเมืองนครราชสีมา และท่ีเมืองใกลเคียง บางสวนทําการคา

ในตัวเมืองใหญๆ ซึ่งการเดินทางระหวางเมืองเพื่อทําการคานั้นมักไมคอยปลอดภัยนัก (สุวิทย ธีรศาศวัต, 

2552) แตหลังจากท่ีมีการสรางเสนทางรถไฟมายังจังหวัดนครราชสีมา ในป ค.ศ. 1990 ทําใหชาวจีน

เดินทางเขามายังภาคอีสานไดสะดวกขึ้น จึงพบเห็นชาวจีนเขามาทําการคาขายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

(ประนุช ทรัพยสาร, 2550) กิจการคาและเศรษฐกิจอีสานก็เฟองฟูขึ้นทันที เน่ืองจากคาขนสงท่ีถูกลง 

ความปลอดภัยท่ีเพิ่มมากขึ้น และเปนผลใหชาวจีนอพยพสูภาคอีสานจาก 8,800 คน เปน 344,300 คน 

(สุวิทย ธีรศาศวัต, 2552) ในชวงเวลานั้น

ความคับค่ังในการดําเนินธุรกิจของชาวจีนสะทอนไดจากเร่ืองเลาของผูอาวุโสท่ีวา “ในราวป พ.ศ. 2443 

คูงวนฮง คูลงฮะ และอึ้งเกียเปา ชาวจีนกลุมแรกๆ ไดนําเอาสินคาอุปโภคบริโภคจากกรุงเทพฯ เดินทาง

ไปคาขายตามหวัเมอืงตางๆ ของประเทศ จนในทีส่ดุไดตัง้หลกัปกฐานทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีโดยเปดรานคาขาย

ของเบ็ดเตล็ด ณ บริเวณท่ีเรียกกันในอดีตวา ตลาดเกา จากน้ันชาวจีนอีกหลายทานไดติดตามมาคาขาย

ทีต่ลาดเกา จนกลายเปนชมุชนชาวจนีแหงแรกในจงัหวดัอดุรธาน ีปจจบุนัยังปรากฏรองรอยของความเจรญิ

รุงเรืองของชุมชนชาวจีน” (วิมลลักษณ มวงเจริญ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559) ตั้งแตนั้นเปนตนมา

จังหวัดอุดรธานีรวมท้ังจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน ไดมีชาวจีนอพยพเขามาต้ังหลักปกฐานและดํารงชีวิต

อยูรวมกับชาวไทยจนกระท่ังทุกวันน้ี

ผูวิจัยพบวา ในปจจุบัน มีชาวจีนอพยพรุนใหม ซึ่งเปนผูอพยพที่ยายเขามาประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยหลังป ค.ศ. 1978 และอาศัยอยูภาคอีสานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในบริเวณ
ตลาดโบเบ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนพื้นที่การรวมตัวในการดําเนินธุรกิจของชาวจีน รุนใหมเปนจํานวนมาก 

ชาวจีนเหลานี้ยังถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนเกือบทั้งหมด และตัดสินใจมาดวยความสมัครใจ เพื่อ

มาคนหาโอกาสทางเศรษฐกจิผานการคา และดาํเนินธรุกจิขามชาติ ชาวจีนรุนใหมเหลาน้ีมาจากหลากหลาย
มณฑลของประเทศจีน เชน หูหนาน (Hu Nan) ยูนนาน (Yun Nan) และอานฮุย (An Hui) ไมไดจํากัดพื้นที่

ตนทางเหมือนชาวจีนอพยพรุนเกา ที่มักมาจากมณฑลตะวันออกเฉียงใตที่ติดกับทะเล และชาวจีนรุนใหม
มักเดินทางโดยเสนทางอากาศ อีกทั้งเปนผูที่มีทักษะหรือเงินทุน มีสมบัติที่พกติดตัวมาในระดับหนึ่ง 

สวนมากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป มเีงินทุนระดับกลาง โดยสวนมากไดรบัขอมลูและ

การอํานวยความสะดวกจากเครือขายทางสังคมชาวจีนในภาคอีสาน เพื่อเดินทางเขามาประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย และดาํเนนิธรุกิจขามชาตดิวยตนเอง แตยงัไมพบการรวมตวัเปนชมุชน และการสรางโรงเรยีน

หรือหอการคาของชาวจีนอพยพรุนใหมเหลานี้ นอกจากน้ียังพบวา วิธีการติดตอแบบมีการพบปะพูดคุย

ในลักษณะเผชิญหนา ไมคอยมีความจําเปนมากนัก โดยแทนที่จะใชเวลาปรับตัวเขาสูสังคมพื้นที่ปลายทาง 

ซึ่งก็คือพื้นท่ีอีสานของไทย กลับเลือกท่ีจะใชเวลาสวนใหญในการใชระบบปฏิบัติการ (Application) ของ

โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ติดตอกับผูรวมมือในธุรกิจขามชาติ รวมทั้งสมาชิกครอบครัวในตางแดน
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มากกวา นั่นแสดงใหเห็นวาเครือขายที่เกิดขึ้นในปจจุบันของชาวจีนรุนใหม เนนการสรางเครือขายในกลุม

คนจีนดวยกันมากกวาสรางเครือขายกับคนในทองถ่ิน บางคนถึงแมวามาเมืองไทยหลายปแลว แตยังไมมี

เพ่ือนคนไทย และยังมีบางคนเปดรานขายคาหลายปแลว แตยังพูดภาษาไทยไดเพียงตัวเลขกับคําสนทนา

พื้นฐานเบ้ืองตน ปรากฏการณน้ีสะทอนใหเห็นวา การมีทุนและทรัพยากรหลายประการท่ีอํานวย

ความสะดวก ทําใหชาวจีนอพยพรุนใหมไมตองพยายามปรับตัวเขาสูสังคมพ้ืนท่ีปลายทางเหมือนอดีต

แตยังสามารถดํารงชีวิตและดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี

นอกจากพ้ืนท่ีตลาดโบเบในจังหวัดอุดรธานี กลุมชาวจีนอพยพรุนใหมไดกระจายตัวประกอบการคาขาย

ตามตลาดและพืน้ทีต่างๆ ทัว่ภาคอสีานเปนจาํนวนมาก สิง่เหลานีเ้ผยใหเหน็ถงึพลวตัการเปลีย่นแปลงและ

เงื่อนไขทางสังคมที่แฝงอยูภายใตปรากฏการณเหลานี้ ผูวิจัยจึงพยายามวิเคราะหและทําความเขาใจพลวัต

ความสัมพันธและการยายถิ่นขามชาติระหวางชาวจีนอพยพรุนเกาและชาวจีนอพยพรุนใหม วามีพลวัต

ความสัมพันธเปนอยางไร

พลวัตความสัมพันธการยายถิ่นขามชาติของชาวจีนในอีสาน 

จากการอพยพยายถ่ินขามชาติของชาวจีนที่เขามาในไทยในแตละชวงเวลาพบวา ชาวจีนอพยพ

รุนเกาที่เขามาในไทยกอน ค.ศ. 1978 และชาวจีนอพยพรุนใหมที่เขามาอาศัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวระหวางผูอพยพชาวจีนรุนเกาและรุนใหมหลายประเด็น ผูวิจัยวิเคราะหพลวัต

การเปลี่ยนผานเปนประเด็นตางๆ ได ดังนี้

ประเด็นแรก การมีนโยบายรัฐตางๆ ที่สงเสริมการไปมาหาสูกันของประชาชน สงผลตอการเขามา

ประเทศไทยของชาวจีนอพยพรุนใหม และในประเด็นดังกลาวตางจากผูอพยพชาวจีน รุนเกา โดยหลังจาก 

ป ค.ศ. 1978 รัฐจีนใหความสนใจกับความม่ังค่ังของชาวจีนโพนทะเลกับชาวจีนอพยพรุนใหมที่เดินทาง

ออกนอกประเทศในชวงหลัง ซึ่งรัฐจีนเนนปฏิบัติการเปดใหมีความยืดหยุนมากกวาเนนกฎระเบียบและ

คานิยมอันลาสมัย (Zhuang GuoTu, 2008a; Zhuang Guotu & Chen Jun, 2008; Dai Fan, 2011) 

แมชาวจีนอพยพรุนใหมเหลานี้ที่อพยพจากแผนดินจีนไปแลว ไดสรางลูทางการดําเนินธุรกิจนอกแผนดิน
จีนไวจนมั่งคั่งร่ํารวยแลวยังกลับมาลงทุนในจีน รวมท้ังนโยบายของประเทศจีนที่สนับสนุนการลงทุนและ

สงเสรมิการสรางโครงการตางๆ ในกลุมประเทศลุมน้าํโขง เปนแรงผลกัดนัสาํคญัใหเกดิการยายถิน่ขามชาติ
ของชาวจีนอพยพรุนใหม

ประเด็นที่สอง การมีผูอพยพชาวจีนรุนเกาและรุนใหมตางก็ถูกมองวาเปนชาวจีนเหมือนกัน 

แตรุนเกามักถือสัญชาติที่เปนสัญชาติพื้นที่ปลายทาง โดย อรัญญา ศิริผล (2556) ไดกลาวไววา คนจีน

ยายถ่ินรุนใหมเหลาน้ีมักเรียกตนเองวา จงกั๋วเหริน (Zhong Guo Ren) หรือที่แปลวา คนจีนในประเทศจีน

ที่มีเช้ือชาติจีน (Chinese Nationality) และเปนพลเมืองของรัฐจีน (Chinese Citizenship) ผูคาจีนเหลานี้

แยกความแตกตางของตนเองออกจากกลุมจีนโพนทะเล หรือคนจีนอ่ืนๆ จากการถือบัตรประชาชนจีน 
ดังนั้นเมื่อเขาประเทศอื่นจึงตองใชหนังสือเดินทางหรือบัตรผานแดนโดยผูอพยพชาวจีนรุนใหมเหลานี้

มีมุมมองตอ หัวเฉียว (Hua Qiao: Chineses journer) วาเปนคนจีนที่อยูนอกบานเกิด แมจะมีเชื้อชาติจีน

ก็ตาม แตยังเปนพลเมืองของรัฐอื่น (เชน จีนสัญชาติลาว ไทย มาเลเซีย พมา กัมพูชา) ที่ถือบัตรประชาชน

ของประเทศอื่นๆ ทั้งสองกลุมจึงมีมุมมองตอกันที่มีความเปนอ่ืน และมีความเปนเราแฝงอยูดวย
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ประเด็นที่สาม รูปแบบหรือวิธีการเดินทางยายถ่ินเขาสูประเทศไทยของชาวจีนอพยพรุนใหม

เปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่พัฒนามากข้ึน ในป ค.ศ. 2001 ประเทศจีนไดเปนสมาชิก

ขององคการการคาโลก (WTO) จึงเกิดไหลบาของสินคาจีนนานาชนิด และมีผูคาจีนเขามาปรากฏ

ในชีวิตประจําวันตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย (Dai Fan, 2011) การพัฒนาของเทคโนโลยีและวิธีการ

ขนสงกลายเปนปจจัยสําคัญที่อํานวยความสะดวกใหแกชาวจีนอพยพรุนใหม เน่ืองจากการสรางเสนทาง

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) ผานเสนทางถนนความเร็วสูงระหวาง

ประเทศ จากเมืองคุนหมิงของประเทศจีนถึงกรุงเทพมหานคร และการเปดเท่ียวบินระหวางไทยกับจีน

อีกหลายสายการบินกลายเปนชองทางใหมของการเปล่ียนวิธีการเดินทางเขาประเทศไทย จากอดีตที่ใช

การเดินทางนั่งเรือในทะเลของชาวจีนโพนทะเลรุนเกา กลายเปนเขามาดวยการน่ังรถทางบกหรือการ

นั่งเครื่องบิน อรัญญา ศิริผล (2556) กลาววา คนจีนยายถิ่นรุนใหมเหลานี้เปลี่ยนรูปแบบการใชเสนทาง 

ที่จากเดิมมักเดินทางโดยใชเสนทางการเดินเรือเปนหลัก (Oversea) แตคนจีนยายถ่ินรุนใหมดังกลาว

ใชเสนทางบก (Overland) ไมเพียงแตใชเสนทางบกเทาน้ัน ผูวิจัยยังพบวากลุมเปาหมายท่ีศึกษาในครั้งนี้

มักใชเสนทางอากาศ โดยการนั่งเครื่องบินในการเดินทางยายถ่ินขามชาติอีกดวย

ประเด็นที่สี่ การท่ีฐานะของชาวจีนอพยพรุนใหมไดเลื่อนสูงขึ้น มีระดับการศึกษาท่ีดีขึ้นและการ

ประกอบอาชพีของชาวจนีอพยพรุนใหมมกัเปนผูคาและเจาหนาทีร่ะดบัสงูของบรษิทัขามชาต ิชาวจนีอพยพ

รุนใหมเหลานี้มีการศึกษาคอนขางสูง สามารถประกอบอาชีพเปนระดับผูบริหารระดับกลางหรือระดับสูง

ของบริษัทขามชาติ รวมทั้งเปนเจาของกิจการเองได (Janet Salaff , Arent Greve, & Siu-Lun Wong, 2006) 
ในงานของอรัญญา ศิริผล (2556) ไดจําแนกกลุมคนจีนตามรูปแบบของการทํางานและชนชั้นอาชีพได 

4 กลุม ไดแก กลุมนายทนุขนาดใหญและขนาดกลาง กลุมแรงงาน กลุมชาวจีนทีเ่ขามาเชาทีด่นิทาํการเกษตร 

และกลุมผูประกอบการรายยอยและผูคา ซึ่งแตกตางไปจากผูอพยพชาวจีนรุนเกาที่ประกอบอาชีพเปน

กรรมกรแรงงานในระยะแรก
ประเด็นท่ีหา สาเหตุการยายถ่ินของชาวจีนอพยพรุนใหมเกือบท้ังหมดเปนการยายถ่ินดวยความ

สมัครใจ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจหรือคนหาโอกาสท่ีดีกวาทั้งในดานการทํางาน การพัฒนา
ฐานะทางเศรษฐกจิ การศกึษา และคณุภาพชวีติทีด่กีวา การอพยพของชาวจนีรุนใหมเหลานีต้างสอดคลอง

กบังานศึกษาของนักวชิาการหลายทานท่ีศึกษาคนจีนและการอพยพของชาวจีนรุนใหมในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตในพ้ืนที่อื่นๆ เชน งานของ Liu Hong (2002) เสนอวา ชาวจีนรุนใหมที่ยายออกจากประเทศ
มักตัดสินใจดวยตนเอง และอาจไปในฐานะนักศึกษา ผูที่มีทักษะหรือความรูความสามารถเฉพาะดาน และ

เปนผูทีย่ายตามญาติทีม่สีญัชาติพืน้ทีป่ลายทางอยูแลว ขณะเดียวกันชาวจีนอพยพรุนใหมมกัมีการยายถ่ิน
เพื่อไปคนหาโอกาสที่ดีทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่สูง นอกจากน้ี ในงาน Big Fish in a Small Pond-

-Chinese Migrant Shopkeepers in South Africa (Edwin Lin, 2014) เลาถึงผูคาชาวจีนที่ยายไปแอฟริกาใต 

โดยเทียบกับบริบททางสังคมเศรษฐกิจภายในประเทศจีนทีเ่ขมงวด ทาํใหผูคาชาวจีนอพยพเหลานีต้ดัสินใจ
ยายถิ่นเพื่อไปหาบรรยากาศที่มีการแขงขันนอยและมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจสําหรับการดําเนินธุรกิจ

ที่สะดวกกวา พวกเขาจึงมีโอกาสที่จะเปน “ปลาใหญ” ในพื้นที่ปลายทางไดงายข้ึน

ประเดน็ท่ีหก พืน้ท่ีตนทางของชาวจนีอพยพรุนใหมเปล่ียนจากมณฑลภาคตะวนัออกเฉียงใตของจนี

เปนมณฑลจากภูมิภาคตางๆ ของจีน ซึ่งพบวาสวนใหญมาจากมณฑลทางตอนใตและตะวันออกเฉียงใต

ของจีน ไดแก มณฑลหูหนาน (Hu Nan) ยูนนาน (Yun Nan) อานฮุย (An Hui) เจอเจียง (Zhe Jiang) 
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เจียงซี (Jiang Xi) ฉงชิง (Chong Qing) และเสฉวน (Si Chuan) (อรัญญา ศิริผล, 2556) ซึ่งตรงกับที่ผูวิจัย

พบวา ผูคาชาวจนีรุนใหมทีด่าํเนนิการคาขายทีต่ลาดโบเบ จงัหวดัอดุรธาน ีมกัมาจากมณฑล เจอเจียง (Zhe 

Jiang) และหูหนาน (Hu Nan) ซึ่งมณฑลหูหนานไมไดเปนมณฑลที่ติดทะเล แตตั้งอยูบริเวณภาคกลาง

ของจนี และพืน้ทีป่ลายทางของชาวจนีรุนใหมเหลานีเ้ปล่ียนจากเมอืงหลกั 2-3 แหงในภาคใตและภาคกลาง

ของไทยกระจายไปอยูทั่วประเทศ เชน กลุมเปาหมายของการวิจัยคร้ังน้ี ชาวจีนอพยพรุนใหมเลือกเขามา

ดําเนินธุรกิจที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือวาเปนพื้นที่ที่ไมคุนเคยสําหรับชาวจีนทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับ

พื้นที่เดิมถือเปนพื้นที่ที่แปลกใหม เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีไมใชทั้งเมืองทาเรือ ไมใชเมืองหลวง และไมใช

พื้นที่ชายแดน

ประเด็นที่เจ็ด ทุนหรือสมบัติที่พกติดตัวในการยายถิ่นเขาประเทศไทยของชาวจีนอพยพมีความ

แตกตางกันเปนอยางมาก ระหวางชาวจีนอพยพรุนเกาและรุนใหม ซึง่เห็นไดจากงานศึกษาสังคมจีนในไทย

ทางประวตัศิาสตรเชงิวเิคราะหของ Skinner (2548) พบวา ชาวจนีรุนแรกยายเขาประเทศไทยโดยไมไดพึง่พา

เงินทองหรือสมบัติมากมายนัก ซึ่งเขามาแบบ “เสื่อผืนหมอนใบ” แตผูคาชาวจีนรุนใหมในปจจุบันไมได

เขามาเหมือนในอดีต โดยพวกเขามีทุนติดตัวมาดวย ซึ่งเปนทุนกอนขนาดกลางเปนสวนใหญ เนื่องจาก

การเขามาดําเนินธุรกิจในเบื้องตน ทุนเหลาน้ีถือวาเปนตนทุนที่ประกอบธุรกิจข้ันแรกและเปนหลักประกัน

ของคุณภาพชีวิต (อรัญญา ศิริผล, 2556) นอกจากน้ี ชาวจีนรุนใหมเหลานี้ยังมีทุนทางสังคมท่ีคอนขาง

เขมแข็งอีกดวย โดยมีเครือขายทางสังคมท่ีพรอมจะอํานวยความสะดวกในหลายๆ ดานของการทําธุรกิจ

ในพ้ืนท่ีชายแดน เชน เม่ือผูคาชาวจีนรุนใหมหวังจะเขาสูสนามธุรกิจชายแดนในภาคเหนือของไทย ตอง

ทําความรูจักกับ “พี่ใหญ” (ภาษาจีนเรียกกันวา DaGe “ตาเกอ”: หมายความวา “พี่ใหญ”) ในชายแดนกอน 

“พี่ใหญ” มีเครือขายแบบรอบดานและทั่วถึงสามารถชวยดําเนินการตั้งแตการขนสงจากฝายจีนมาถึงไทย 

จนกระทั่งถึงขั้นตอนการจําหนายสินคาตางๆ ดวย

ประการที่แปด เครือขายทางสังคมของชาวจีนอพยพรุนเกากับรุนใหมมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

จะเหน็ไดจากเครือขายชาวจนีอพยพรุนเกาจดัต้ังขึน้บนพ้ืนฐานความสมัพนัธ 5 ประการท่ีเปนสวนประกอบ

พื้นฐานของเครือขายชาวจีน ไดแก พื้นที่ตนทางที่ผูอพยพเขามา (Geographical Relationship) ตระกูล
เครือญาติ (Kinship) หรือบางทีอาจแยกตามกลุมชาติพันธุก็ได ศาสนาความเชื่อและเทพเจาบูชารวมกัน 

(Religious Relationship) การงานธุรกิจหรือวัตถุประสงคเฉพาะดาน (Product Relationship) และ

ความสมัพนัธทีม่ผีลประโยชนรวมกนั (Business Relationship) เชน ความเปนพวกพอง เพือ่นรวมงาน ฯลฯ 
(Li Huifen, 2010; Zhang YuDong, 2006; Long DengGao, 1998; The Research Group of “5 Relationships› 

Culture and Management Network of Overseas Chinese”, 1997) เนนการติดตอระหวางสมาชิกภายใน

เครือขายผานการติดตอของคนระหวางเครือขายหรือกลุม มักใชวิธีที่เปนการพบปะพูดคุยกันดวยตัวเอง 

สรางความสัมพันธ ความไววางใจและความผูกพันจากการเจอหนา และสังสรรคกัน แตเน่ืองจากความทันสมัย

ในภาวะโลกาภวิตันของโลกปจจบุนั ชาวจนีอพยพรุนใหมไดมคีวามรูความสามารถในการเขาถงึและประยกุต
ใชระบบอินเทอรเน็ตและระบบปฏิบัติการ (Application) ของโทรศัพทมือถือ (Smart Phone) ซึ่งเปนระบบ

เทคโนโลยีการส่ือสาร เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดตอกันระหวางสมาชิกเครือขาย 

และสามารถชวยดําเนินธุรกิจขามชาติไดอยางสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

สวนประเด็นสุดทาย พบความสัมพันธระหวางชาวจีนอพยพรุนใหมกับพื้นที่ตนทางและพ้ืนที่

ปลายทางเหลานี้มีความแตกตางจากรุนเกา โดยชาวจีนอพยพรุนใหมจะกลับพื้นที่มาตุภูมิบอยคร้ัง อีกท้ัง
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มีวิธีการติดตอและสงเงินกลับบานที่แตกตางจากชาวจีนรุนเกา ในงานของ Xiang Biao (2003) เสนอวา 

ปจจุบันคนจีนอพยพรุนใหมไมเหมือนคนจีนโพนทะเลรุนกอนในลักษณะที่คนจีนรุนใหมยังคงรักษา

ความเปน “คนจีนในประเทศจีน” และรักษาความสัมพันธอันแนนแฟนไวกับประเทศตน นอกจากน้ี 

การสงเงินกลับบาน (Remittances) มักกลายเปนการกลับไปลงทุนทั้งทางตรงและทางออมในพื้นที่บานเกิด

ของตนเอง สวนความสัมพันธกับพื้นที่ปลายทาง ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ชาวจีนเลือกยายมาต้ังถิ่นฐานน้ี 

แมชาวจีนมีความพยายามปรับตัวเขาสูพื้นที่ที่ยายเขาแลวก็ตาม แตจะเห็นไดวาชาวจีนรุนใหมไมไดผูกติด

และอาศัยพื้นที่ปลายทางอยางใกลชิดดังเชนอดีตอีกตอไป จากขอมูลภาคสนามพบวาผูคาชาวจีนรุนใหม

ที่ประกอบธุรกิจในตลาดโบเบ จังหวัดอุดรธานี ไมไดปรับตัวโดยอาศัยความพยายามเหมือนชาวจีนรุนเกา

มากนัก สวนใหญแทบไมรูภาษาไทย พูดไมได เขียนไมเปน เขาใจเพียงสองสามคําที่เปนคําศัพทพื้นฐาน 

ไมสามารถส่ือสารกับคนไทยทั่วไปไดอยางเปนอิสระ ชาวจีนอพยพรุนใหมมักใชภาษาทองถ่ินของบานเกิด

คุยกันกับคนท่ีอยูในครอบครัวเทานั้น และแทบจะไมมีเพื่อนคนไทย ประเด็นที่นาสนใจย่ิงกวาคือ ผูคา

ชาวจีนอพยพรุนใหมกลุมนี้ไมเพียงแตไมเขารวมกิจกรรมกับชาวไทยในทองถ่ิน แมกิจกรรมชาวจีนรุนเกา

ก็ไมเขารวมดวย และไมรูจักกับชาวจีนรุนเกาในพื้นที่อีกดวย กลุมเปาหมายนี้มักไมมีกิจกรรมอยางอ่ืน

นอกจากดําเนินธุรกิจในตลาด แสดงใหเห็นถึงการท่ีไมไดตองการพ่ึงพาอาศัยสังคมของพ้ืนที่ปลายทาง

เหมือนแตกอนอีกตอไป

บทสรุป 

พลวัตความสัมพันธการยายถ่ินขามชาติของชาวจีนอพยพรุนเกาและรุนใหมในอีสาน มีการ

เปล่ียนแปลงปรับตัวในหลายมิติ ทามกลางบริบททางสังคม และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย

ของประเทศท่ีตางกันภายใตกระแสโลกาภิวัตน เกิดการเปล่ียนผานการยายถ่ิน ในรูปแบบใหมท่ีเนนการยายถ่ิน

เพื่อแสวงหาโอกาสและผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจในระดับที่เนนความไดเปรียบในเชิงการคาและธุรกิจ

ทีม่ากกวาเดิม อกีท้ังยังนําไปสูการสรางเครือขายทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ซึง่ไมไดยดึติดกับพืน้ที่

ปลายทางจากการสรางเครือขายทางสังคมท่ีแตกตางจากชาวจีนอพยพรุนเกาปฏิบัติอยูอีกตอไป รวมถึง
การใชเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบอินเทอรเน็ตเปนตัวชวยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจขามชาติของ

กลุมชาวจีนอพยพรุนใหมในปจจุบัน สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการของแนวทางการดําเนินธุรกิจ

แบบใหมของชาวจีนในยุคสมัยใหมแหงเทคโนโลยี และปฏิสัมพันธทางสังคมในการยายถ่ินขามชาติ
ทีเ่กดิการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทความทันสมัย บทความน้ีหวงัจะเปนจดุเร่ิมตนในการศึกษาความสัมพนัธ

ในการยายถ่ินขามชาติและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับชาวจีนอพยพรุนใหมที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและขยาย
วงกวางในการอพยพยายถ่ินเขามาประเทศไทย เพือ่ใหสงัคมและรัฐไทยตระหนักถงึความสําคัญกบัประเด็น

ทางสังคมในการอพยพยายถิ่นขามชาติของชาวจีนรุนใหมในปจจุบัน 
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ภาวการณกลายเปนคนขามแดนและการปรับตัว
ของชาวลาว กัมพูชาและเวียดนามในอีสาน

วัชรี ศรีคํา

คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

บทคัดยอ

บทความนี้ศึกษาการปรับตัวของชาวลาว กัมพูชา และเวียดนามในฐานะคนขามแดนในอีสาน 

โดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากงานวิจัย 4 เรื่องที่ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับแรงงานลาวในพื้นที่ 

อําเภอโขงเจียมและอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลย ผูคาชาวกัมพูชาในตลาดชายแดน

ชองจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร รวมทั้งแรงงานเวียดนามและชาวไทยเช้ือสายเวียดนามในจังหวัด

อุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร

ผลการศกึษาพบวา การกลายเปนคนขามแดนของชาวลาว กมัพชูา และเวยีดนามในอสีาน เปนโอกาส

ทางเศรษฐกิจที่จะชวยใหตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการตอยอดธุรกิจจากแรงงาน

เปนนายหนาจัดหาแรงงาน จากลูกจางเปนเจาของธุรกิจ จากผูคายอยเปนนายทุนหรือผูคารายใหญ 

มีการสรางเครือขายการทํางานการทําธุรกิจในหมูเครือญาติและขยายออกไปสูวงกวาง ในขณะเดียวกัน 

ในกระแสทุนนิยมเสรีมีคนขามแดนจํานวนไมนอยที่ไมสามารถหยิบฉวยโอกาสในทางเศรษฐกิจเหลานี้ได 

และกลายเปนแรงงานระดับลางท่ีใชชีวิตอยางมีความเสี่ยงในดานสุขภาพ ความปลอดภัย การเอารัด

เอาเปรียบและการถูกจับกุมจากเจาหนาที่

ทามกลางภาวการณกลายเปนคนขามแดนในอีสาน แมวาจะตองปรับตัวทั้งในดานสังคม ภาษา 

วฒันธรรม ตลอดจนการตอรองกับรฐัและทุนเพือ่ความอยูรอด คนเหลานีย้งัรักษาความมีตวัตนทางชาติพนัธุ

ของตนเอง และสะทอนออกมาในการปฏิสัมพันธทั้งกับคนในกลุมเดียวกันและคนอ่ืน การทําความเขาใจ

คนขามแดนในอีสาน จึงเปนประเด็นที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกตอไป

คําสําคัญ: คนขามแดน การปรับตัว ลาว กัมพูชา เวียดนาม
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บทนํา

การขามแดนเปนปรากฏการณโลกาภวิตันและการเคลือ่นยายถายเททางวฒันธรรมระดบัโลก (Global 

Culture Flows) ทีม่กีารเลือ่นไหลและการเคลือ่นยายของคน การเคลือ่นไหวของกระแสเงนิ กระแสสือ่ กระแส

เทคโนโลยี และความคิดขามอาณาบริเวณทั่วโลกเปนคุณลักษณะใหมและเฉพาะของสังคมสมัยใหม

ในยุคที่เสนแบงระหวางพรมแดน กลายเปนส่ิงที่เลือนราง (Appadurai, 1996) Stuart Hall (1993) ระบุวา

เอกลักษณของคนในยุคโลกาภิวัตนมีการเปลี่ยนแปลง ในระดับของพื้นที่ที่มีการโยกยายถ่ินไปมาของผูคน

อยางสะดวก รวดเร็ว และการกระทําไดทําในปริมาณที่มากอันเปนผลมาจากการคมนาคมส่ือสารท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และราคาถูก และระดับของตัวตน ทําใหเกิดอัตลักษณใหมที่เรียกวา Diaspora คือผูที่อพยพยาย

ไปอยูตางถิ่น แตยังมีความผูกพันเหนียวแนนกับวัฒนธรรม สังคมบานเกิดของตัวเอง อยูในวัฒนธรรมใหม

โดยไมยอมสูญเสียอัตลักษณเดิมของตนเอง มีหลายอัตลักษณหรือมีอัตลักษณลูกผสม เปนอัตลักษณแบบ

ใหมทีเ่กดิในโลกโลกาภิวตันดงัน้ันศกึษาวัฒนธรรมจําเปนทีจ่ะตองมีการศึกษาและทําความเขาใจวัฒนธรรม

ภายใตกรอบของการเปลี่ยนแปลงและการกาวพนออกจากพ้ืนที่ เวลา และพรมแดนรัฐชาติในอดีต

องคประกอบท่ีสําคัญของภาวะขามชาติหรือลักษณะขามชาตินั้นก็คือ ความหลากหลายของ

ความเก่ียวพันที่ผูอพยพขามพรมแดนธํารงไวอยางตอเน่ืองท้ังในสังคมมาตุภูมิและสังคมในประเทศพักพิง 

ซึ่งการผลิตขามแดนและการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค การเคลื่อนยายของผูคน แรงงาน 

และการอพยพโยกยายเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม การปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําให

เกิดการปรับตัวเพื่อดํารงอยูของสังคม วัฒนธรรมตางๆ ในพื้นที่ (ศิริพร วัชชวัลคุ, 2554: 14-16) 

Lionnet & Shin (2005) กลาวถึงลักษณะขามชาติวา คือพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน และการมีสวนรวม

ในทุกที่ที่กระบวนการการทําใหเปนพันธุทาง (Hybridization) เกิดขึ้น และพหุวัฒนธรรมยังถูกผลิต และ
แสดงตนโดยไมมีความจําเปนที่ศูนยกลางตองเขามาเปนสื่อกลาง และวัฒนธรรมขามพรมแดนยังสงผลถึง

การผลิตและการผลิตซ้าํทางความคิด จนิตนาการ รสนิยม วถิชีวีติหรอืสิง่รอบตัวผานการเช่ือมโยงถึงสถาบัน

สังคม เชน ครอบครัว ตลาด รัฐ ซึ่งทําใหเกิดวัฒนธรรมลูกผสม ซึ่งเกิดจากการปรับวิถีชีวิตของผูอพยพ

เพือ่ใหอยูในสงัคมใหมไดอยางราบรืน่ซึง่แรงงานเหลาน้ี Park (1928) เรยีกวา “คนชายขอบ” (Marginal Man) 
คนเหลานี้ขามแดนมาพรอมกับความเช่ือและวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน เมื่อตองเผชิญกับสถานท่ีใหมและ

วัฒนธรรมใหม เปนผูที่นําวัฒนธรรมที่แตกตางเขามา จะทิ้งวัฒนธรรมเดิมทั้งหมดก็ไมได หรือจะปฏิเสธ

วัฒนธรรมใหมทั้งหมดก็ไมได ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมข้ึน
แนวคิดทีว่า พรมแดนเปนพืน้ทีเ่คล่ือนไหวและเล่ือนไหลเกิดขึน้มาอยางชานานและเกิดขึน้ตลอดเวลา 

งานของประสิทธิ์ ลีปรีชา (2545) มองการเคลื่อนยายเปนประวัติศาสตรของชาวมงเปนกลไกเชื่อมโยง
ความสมัพนัธของชาวมงเขาดวยกนั พรมแดนรฐัชาตเิปนประดษิฐการใหมทีข่ดัขวางใหกระบวนการเดนิทาง

เคล่ือนยายขามพรมแดนท่ีมีมากอนใหสลับซับซอนมากข้ึน สวนวันดี สันติวุฒิเมธี (2545) ที่ไดใชวิธีการ

ทางชาติพันธุวรรณา (Ethnographics) อธิบายกระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวไทยใหญ
ในเขตชายแดนไทย-พมา ทีม่องพรมแดนในฐานะทีเ่ปนพืน้ทีช่ายขอบของอาํนาจรฐัชาติ เปนบรเิวณทีช่มุชน

ไดแปรสถานะความเปนคนชายขอบของพ้ืนที่ใหกลายเปนศูนยกลางทางสังคม ดวยการสรางความหมาย 

และตคีวามใหม ดวยความเชือ่และอดุมการณของชมุชนเพือ่แปรสภาวะความไรอาํนาจของชมุชนชายขอบ

ใหกลายเปนแหลงอางอิงทางอํานาจเพ่ือการดํารงอยูไดอยางอยูรอดซึ่งกระบวนการดังกลาวมีมาอยาง

ยาวนาน
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การเคล่ือนยายแรงงานของผูคน สิ่งของ ความคิดหรือวัฒนธรรมระหวางพ้ืนที่ที่มีความหางกันทาง

กายภาพ ทาํใหชองวางหดสัน้เขาหากันจนพรมแดนทางรฐัชาตหิรือพรมแดนทางวัฒนธรรมไมเปนอุปสรรค

ตอการเคลื่อนยายแรงงาน (ปฤษฐา รัตนพฤกษ, 2545) ปรากฏการณขามพรมแดน (TransnationalIssues) 

ทําใหจินตนาการ ความคิดและการรับรูของผูคนที่อยูขามแดน ขามพื้นที่เปนไปอยางรวดเร็ว ในดานความ

สัมพันธทางสังคม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมการสรางพื้นที่และสถานที่ใหมของ

คนขามแดนทีไ่มไดถกูจาํกัดไวเฉพาะในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่หรอืบานเกดิเมอืงนอนของตวัเองเทานัน้ แตมกีาร

เชื่อมโยงขามพื้นที่ผานการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ในสวนวัฒนธรรมขามแดน 

การเคล่ือนยายเงินทุน ทรัพยสินและส่ิงของขามแดน ทั้งในรูปแบบการลงทุนขามชาติ การผลิตสินคา 

การกระจายสินคา ครวัเรือนมีสวนชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ โดยการสงเงินกลับเขามาชวยเหลือครอบครัว
ในทองถิน่หรอืชวยเหลอืสงัคมในรปูแบบตางๆ ทีบ่านเกดิ และวฒันธรรมขามพรมแดนยงัสงผลถงึการผลติ

และการผลิตซ้ําทางความคิด จินตนาการ รสนิยม วิถีชีวิตหรือส่ิงรอบตัวผานการเช่ือมโยงถึงสถาบันสังคม 

เชน ครอบครวั ตลาด รฐั ซึง่ทาํใหเกดิวฒันธรรมลกูผสม ซึง่เกดิจากการปรับตวัและปรบัวถิชีวีติของผูอพยพ

เพื่อใหอยูในสังคมใหมไดอยางราบรื่น

การกลายเปนคนขามแดนของชาวลาว กัมพูชาและเวียดนามในอีสาน

การพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังการเปล่ียนสนามรบใหเปนพ้ืนที่การคา ทําใหประเทศไทย

มีความตองการแรงงานเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การประมง การกอสราง และ

ดานอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นและขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะแรงงานประเภทไรฝมือ หรือแรงงานในระดับลาง 

แตเนือ่งจากประชากรมีรายไดเพิม่ขึน้แรงงานบางสวน ไดรบัการศึกษาและมีการพัฒนาทักษะในการทํางาน

มากขึน้ พฒันาฝมอืไปทาํงานทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะทาง ทาํใหแรงงานระดบัลางของไทยเขาสูตลาดแรงงาน

ลดลง รวมทั้งงานที่มีความเสี่ยงสูงหรืองานที่ตองใชแรงงาน ทํางานหนักหรืองานสกปรก ไมมั่นคง คาจาง

ต่าํ ผลตอบแทนนอย หรอืสภาพการทาํงานอนัตราย แรงงานในพืน้ทีไ่มตองการทาํ (สภุางค จนัทวานชิ และ 

Gary Risser, 2539: 91) จึงทําใหเกิดภาวการณขาดแคลนแรงงานในระดับลางข้ึน และดวยเหตุผลดังกลาว 

ทําใหมีการจางแรงงานขามชาติที่เต็มใจเขาสูตลาดแรงงานในระดับลาง เขามาทดแทนเปนจํานวนมาก 

แรงงานจากประเทศกัมพูชา พมา ลาว และเวียดนามมีการเคล่ือนยายหรือการไหลเขามาทํางาน

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย (Asian Migrant Centre, 
2005: 118-124) ภาคอีสานของไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ

การบริการ ทําใหเกิดความตองการแรงงานเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการยกเวนวีซาเขาประเทศของสมาชิก

ในอนภุมูภิาคลุมแมน้าํโขง การเดนิทางระหวางประเทศจากลาว เวยีดนามและกมัพชูามคีวามสะดวกสบาย 

รวมทั้งชุมชนขามแดนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ มีสวนชวยสนับสนุนใหกระบวนการแรงงานขามแดนอีสาน

ขยายพ้ืนที่จากบริเวณชายแดนไปสูภาคอื่นๆ
แรงงานประเทศเพื่อนบานจากลาว กัมพูชา และเวียดนาม เขามาทํางานในประเทศไทยผานทาง

ชายแดนติดตอกับลาวและกัมพูชา เนื่องจากพื้นที่ชายแดนมีความหลากหลายของปฏิสัมพันธระหวางผูคน

ที่ขามแดนผานไปมา มีการลักลอบขามชายแดนเพื่อเขามาทํางานในประเทศไทย ซึ่งเสนทางที่แรงงาน

ขามชาตินิยมใชคือ พื้นที่ของจังหวัดท่ีอยูในบริเวณชายแดน เชน เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร 

อุบลราชธานี สุรินทร เปนตน
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ประเทศไทยมีการจัดการแรงงานตางดาวโดยกําหนดนโยบายควบคุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดทําทะเบียนราษฎรสําหรับคนตางดาวสัญชาติ

พมา ลาวและกัมพูชามีการจดทะเบียนนายจางท่ีตองการจางแรงงานตางดาว และใหแรงงานตางดาว

ที่หลบหนีเขาเมืองไดขึ้นทะเบียน เพื่อใหมีสิทธิอยูในราชอาณาจักรและขออนุญาตทํางานใหถูกตอง

ตามกฎหมาย แตนโยบายดังกลาวไมไดครอบคลุมถึงแรงงานยายถ่ินจากเวียดนาม แรงงานเวียดนาม

ที่ลักลอบทํางานอยางผิดกฎหมายเขามาทํางานดวยการชวยเหลือของคนไทยเชื้อสายเวียดนามและ

นายหนาที่เปนทั้งคนไทยเช้ือสายเวียดนามและชาวเวียดนาม เมื่อนายจางหรือผูประกอบการตองการ
แรงงานเวียดนาม จะแจงความจํานงผานนายหนาชาวเวียดนามและนายหนาท่ีเปนคนไทยเช้ือสายเวียดนาม 

นําแรงงานเวียดนามเขามายังประเทศไทยในฐานะนักทองเที่ยว ซึ่งจะอยูในประเทศไทยได 30 วัน เม่ือ

ครบกําหนด นายจางหรือผูประกอบการจะใหเงินแรงงานเวียดนามเพื่อไปตอหนังสือเดินทางที่ดานตรวจ

คนเขาเมืองของจังหวัดที่มีดานชายแดน แลวกลับเขามายังประเทศไทยเพ่ือทํางานตอซึ่ง Le Nhan Tam 

(2011) บาทหลวงในหนองบัวลําพูระบุวา แรงงานเวียดนามมักทํางานกับคนไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีอยูใน

พื้นที่มานาน โดยนายจางจะมีที่พักและอาหารให ซึ่งจะมีแรงงานใหมเขามาแทนคนเกาอยูตลอดเวลา 

เนือ่งจากคนเกาจะยายไปหางานท่ีอืน่ทีไ่ดคาจางมากกวาแรงงานอาศัยเครือขายของญาติพีน่องและเพือ่น

ในการหางาน แรงงานสวนใหญมาจากภาคเหนือของเวียดนาม คือจังหวัดหาติ๋ง เหงะอาน แทงหัว ฝูเถาะ 

และฮวาบิ่ง ซึ่งเปนพื้นที่ที่ยากจน ประสบภัยธรรมชาติทุกปขาดแคลนท่ีดินทําการเกษตรและมีการจางงาน

ในพื้นที่คอนขางนอย

ตอมาคณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่10 กมุภาพันธ 2558 ใหสามารถจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติ

เวียดนาม ซึ่งเปนบุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางและเขามาในราชอาณาจักรอยางถูกกฎหมายคร้ังสุดทาย

กอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม แตระยะเวลา

การอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรไดสิ้นสุดแลว เฉพาะแรงงานตางดาวท่ีตองการจะทํางานกับนายจาง

ในงานรับใชในบาน งานกรรมกร ในกิจการกอสราง ประมง และรานอาหารโดยอนุญาตทํางาน 1 ป 

ไมอนุญาตใหเปลี่ยนนายจาง รวมทั้งจัดเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาตในอัตราที่กฎหมายกําหนด
จากการศึกษา (วชัร ีศรคีาํ, 2557: 149) พบวา แรงงานเวียดนามระบุวา ปจจยัดงึดดูจากไทยคือ ปจจยั

ทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายไดที่สูงกวาในเวียดนาม แรงงานเวียดนามสวนใหญกลาววา รายได
ที่ไดรับจากการทํางานในอบุลราชธานี เปนรายไดที่สูงกวาที่เคยไดรับเมื่ออยูในเวียดนามราว 2-8 เทา เปน
โอกาสทางเศรษฐกจิทีจ่ะชวยใหตนเองและครอบครวัมชีวีติความเปนอยูทีด่ขีึน้ เชนเดยีวกับแรงงานลาวและ

แรงงานกัมพูชา ที่เขามาทํางานในภาคอีสาน

การปรับตัวของชาวลาว กัมพูชาและเวียดนามในอีสาน

เมือ่ชาวลาว กมัพชูา และเวยีดนามยายถิน่เขามาทาํงานในอสีานแลว คนเหลานีจ้ะตองมกีารปรบัตวั
ทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ซึง่พวกเขาสามารถปรับตวัทางดานเศรษฐกิจไดเปนอยางดี ทัง้การ

ปรับตัวในเรื่องของการประกอบอาชีพ การทํางาน และการปรับตัวในเรื่องรายรับ รายจาย และการสงเงิน

สงกลับไปใหครอบครัวในประเทศของตนอยางตอเน่ือง

แรงงานเวียดนามบางคนสามารถพัฒนาตนเองจากแรงงานเปนนายหนาจดัหาแรงงาน โดยเพือ่นสนิท

ในหมูบานเห็นวาตนไปทํางานในประเทศไทยแลวทางบานมีฐานะดีขึ้น จึงติดตอวาเขาสนใจจะมาทํางาน
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ในประเทศไทยแรงงานดังกลาวจึงสอบถามและประสานงานกับคนไทยเชื้อสายเวียดนาม รวมทั้งเพื่อน

ที่เปนคนเวียดนามที่อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหารวามีใครตองการคนทํางานบาง เมื่อมี

คนตองการแรงงานจึงพาเพ่ือนเขามาทํางานและเปนนายหนาแรงงานต้ังแตน้ันเปนตนมา (บรรลือ เทียมทัศน 

และวัชรี ศรีคํา, 2558: 105)

สวนชาวกัมพูชาท่ีเขามาคาขายในพ้ืนท่ีตลาดชายแดนชองจอม จากการศึกษา (เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ, 

วัชรี ศรีคํา และจิราภรณ สมิธ, 2558) พบวา ผูประกอบการคาชาวกัมพูชามักจะใชเครือขายทางสังคมของ

ครอบครวัและเพือ่นๆ ทีจ่ะหาพืน้ทีใ่นตลาดเพือ่ใหทาํธรุกจิ บางคนมรีานคา 2-8 ราน ดาํเนนิการโดยสมาชกิ

ในครอบครัวที่เปนพี่นองรวมสายโลหิต และจากการสมรสโดยมีกลุมผูคา 4 กลุมคือผูคาที่เริ่มจับจองพ้ืนท่ี

รานตัง้แตเปดตลาด ผูคาทีเ่ขามาเซงรานตอจากคนไทยหรอืคนกมัพชูาผูคารายใหมทีเ่ชารานตอจากเจาของ

เดิมที่เปนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ซึ่งผูคากลุมนี้ เมื่อมีเงินจํานวนที่มากพอ บางรายก็จะเซงรานตอจาก

เจาของเดิม และผูคาท่ีรบัโอนกรรมสิทธ์ิการเชารานคาจากครอบครัว เชน แมมพีืน้ทีห่อง 2 หอง แลวจึงแบง

ใหลูกคาขายเอง 1 หอง บางรายเปนพี่สาวท่ีมีกิจการอยูกอน เห็นลูทางการคาขายท่ีดี ก็ยกรานเดิมให

นองชายเขามาคาขาย อีกกรณีหน่ึงนาสาวเปนเจาของราน เม่ือตองการกลับภูมิลําเนาก็ยกรานตอใหหลานสาว

ผูคาชาวกัมพูชาที่ เขามาต้ังแตเริ่มตลาด หลายรายเขามาเพราะปญหาความยากจน เชน 

ทําเกษตรกรรมไมไดผลดี ไมมีที่นาทํากินเปนของตัวเอง จึงตัดสินใจเขามาทําการคาขาย บางรายขายบาน 

เพื่อนํามาลงทุน สวนผูคาอีกประเภทเขามาทําการคาขายท่ีตลาดชายแดนชองจอม เพราะทําการคาขาย

อยูแลว และตองการเปลี่ยนสถานที่คาขาย บางรายคาที่ที่จังหวัดพนมเปญมากอน เชน น้ํา อาหาร เส้ือผา 

บางรายขายสินคาประเภทเดียวกันที่โอเสม็ด แลวขายไมดีจึงยายเขามาขายท่ีฝงไทย บางรายคาขาย

ที่โรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว มากอน แตคาเชาแพง จึงยายมาขายท่ีชองจอม แตผูคา

หลายรายไดรับการชักชวนจากครอบครัว ญาติพี่นองที่เขามาขายสินคาอยูกอน บางก็เขามาชวยขาย 

กอนมีรานของตนเอง บางก็นาํเงินเขามาลงทนุเชารานเอง หรอืรบัชวงรานตอจากญาติพีน่อง มกีารตอยอด

ธุรกิจ จากลูกจางเปนเจาของธุรกิจ จากผูคายอยเปนนายทุนหรือผูคารายใหญ มีการสรางเครือขาย

การทํางานการทําธุรกิจในหมูเครือญาติและขยายออกไปสูวงกวาง

ในขณะเดียวกัน ในกระแสทุนนิยมเสรีมีคนขามแดนจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถหยิบฉวยโอกาส

ในทางเศรษฐกิจเหลานี้ได และกลายเปนแรงงานระดับลางท่ีใชชีวิตอยางมีความเส่ียงในดานสุขภาพ และ

ความปลอดภยั จากการศกึษาแรงงานลาวในจงัหวดัเลยและอบุลราชธาน ี(วชัรี ศรคีาํ, 2555) พบวา แรงงาน
ลาวที่อยูในอีสานมักจะมาจากแขวงที่อยูใกลเคียง กลาวคือ แรงงานลาวในอุบลราชธานีสวนใหญมาจาก

แขวงจําปาสัก สาละวัน และสะหวันนะเขต สวนแรงงานลาวในจังหวัดเลยสวนใหญมาจากแขวงไซยะบุรแีละ

แขวงเวียงจันทน แรงงานท้ังหมดทํางานโดยไมไดขออนุญาตหรือจดทะเบียนแรงงานตางดาว สวนใหญ

ทํางานรับจางในรานอาหาร รานขายของ รานซอมเครื่องปรับอากาศ รานคาราโอเกะ โรงงานชําแหละ

เนือ้สัตว ทาํขนม แรงงานเก็บเก่ียวขาวและขาวโพด แรงงานทีร่บัจางทาํงานดานการเกษตรมกัเขามาทํางาน
เปนครอบครัว เชน แรงงานท่ีรับจางหักขาวโพดท่ีจังหวัดเลยสองครอบครัว พาภรรยาพรอมทั้งลูกที่ยังเปน

เด็กเล็กอายุต่ํากวา 10 ป และลูกที่เปนวัยรุนมาทํางานดวย เน่ืองจากไมมีคนดูแล

แรงงานหญิงชาวลาวท่ีมีความเส่ียงในดานสุขภาพ โดยเฉพาะความเส่ียงในการติดเช้ือเอชไอวี คือ

ผูทีท่าํงานในรานคาราโอเกะ และผูอยูกบัคูสมรสทีซ่ือ้บริการจากหญิงขายบริการ สวนแรงงานชายสวนใหญ

มีความเส่ียงสูงเน่ืองจากไมนิยมใชถุงยางอนามัย แรงงานชายท่ียังโสดเห็นวาการซ้ือบริการจากหญิงขายบริการ 
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แมมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส แตยังมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย โดยเฉพาะเม่ือดื่มสุรา หรือ

ไมสามารถหาซื้อถุงยางอนามัยได แรงงานหญิงขาดอํานาจตอรองและจัดการควบคุมเร่ืองเพศ ไมสามารถ

ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธจากสามี รวมทั้งขาดความรูความเขาใจ

ในเรื่องวิธีการคุมกําเนิดที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับตนเอง วิธีการคุมกําเนิดที่ฝายชายเลือกโดยไมให

ความสําคัญเรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หญิงมีความเส่ียงติดโรคสูงข้ึนพอๆ กับสามีได

สวนการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม พบวา ชาวเวียดนามและกัมพูชาในอีสานจะมีการปรับตัว

ดานวัฒนธรรมการใชภาษาเปนอยางมาก ซึ่งในการปรับตัวทางดานภาษานั้น จะกระทําโดยการเรียนรู

ภาษาไทยจากบุคคลรอบขางทั้งโดยทางตรงและทางออม ชาวเวียดนามสามารถส่ือสารโดยใชภาษาไทยได

โดยใชเวลาไมนาน เนื่องจากหากตองการทํางานที่หลากหลาย และมีรายไดเพิ่มข้ึน แรงงานเวียดนาม

มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองส่ือสารภาษาไทยใหได แรงงานเวียดนามสวนใหญประสบปญหาในการปรับตัว

ทางดานภาษาในชวงแรกท่ีทํางานในอุบลราชธานี เพราะไมสามารถท่ีจะพูดภาษาไทยได แตจะมีแรงงาน

เวียดนามมีกลุมคนท่ีเขามาทํางานอยูกอนคอยชวยเหลือในการส่ือสาร และนายจางท่ีเปนคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามสามารถส่ือสารภาษาเวียดนามได ในชวงแรก เมื่อทํางานเสร็จก็จะกลับท่ีพักกันเปนกลุมและ

จะไมออกนอกที่พัก เพราะยังไมคุนเคยกับเสนทางและกลัวถูกทางการจับกุม เวลาที่จะซื้ออาหาร ก็จะให

กลุมแรงงานท่ีเคยอยูกอนท่ีพอพูดภาษาไทยไดเปนคนซ้ือให แตในชวงระยะเวลาตอมาก็เร่ิมพูดภาษาไทยได 

เพราะนายจางคนไทยเช้ือสายเวียดนามท่ีคอยชวยเหลือในการสอนภาษาไทยท่ีใชในชีวิตประจําวันควบคู

กับการทํางาน (วัชรี ศรีคํา, 2556: 60)

สวนชาวกัมพูชาที่คาขายในตลาดชายแดนชองจอม สามารถพูดภาษาไทยที่จําเปนตองใชในการ

ซือ้ขายได แตสามารถใชภาษาเขมรในการติดตอกบัคนทองถิน่ในพืน้ทีไ่ด ดงันัน้การใชภาษาไทยจึงไมจาํเปน

มากนัก สวนแรงงานลาวในอีสานสามารถใชภาษาลาวในการสื่อสารกับคนอีสานในพื้นที่ไดเปนอยางดี 

แตมีแรงงานท่ีเปนพนักงานในรานอาหารและรานคา รวมท้ังแรงงานในโรงงานพยายามท่ีจะส่ือสารโดยใช

ภาษาไทย ที่นาสนใจคือเมื่อผูวิจัยสัมภาษณแรงงานลาวในจังหวัดเลยคนหน่ึง ผูวิจัยสัมภาษณโดยใช

ภาษาอีสานแตแรงงานดังกลาวตอบเปนภาษาไทยภาคกลางตั้งแตเริ่มตนจนจบการสัมภาษณ แมจะมีการ
ออกเสียงท่ีแตกตางบางและใชคําศัพทที่ไมตรงกับความหมายท่ีตองการสื่อบาง แตแรงงานสามารถพูด

ภาษาไทยภาคกลางไดเปนอยางดี
การปรบัตวัทางดานวฒันธรรมในเรือ่งอ่ืนๆ เชน ในการแตงกาย และอาหารการกนิ ชาวลาว เวยีดนาม 

และกัมพูชาในอีสานจะสามารถปรับตัวไดเร็วและปรับตัวไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเน่ืองจากมีวัฒนธรรมการแตงกาย

และอาหารการกินไมตางกันมากนัก แรงงานเวียดนามในไทยมีการปรับตัวในดานการแตงกายอยางเห็นไดชัด 

โดยเฉพาะแรงงานหญิง ที่เมื่อมาทํางานในชวงแรกจะนิยมสวมเสื้อและกางเกงลายเดียวกันที่มีเน้ือผาลื่น 

และลายดอกตัดเปนชุด ซึ่งมักพบเห็นไดทั่วไปในชนบทของเวียดนาม แตการแตงกายดังกลาวแตกตางจาก

คนไทยโดยทั่วไป ทําใหเปนเปาสายตา และอาจจะเส่ียงตอการท่ีเจาหนาที่จะเขามาสอบถามหรือจับกุมได 
ไมกีว่นัหลังจากนัน้ แรงงานหญิงมกัจะเปล่ียนมาใสเส้ือยืด กางเกงยีนส หรือกางเกงขายาว เพือ่ใหกลมกลนื

กับคนไทยโดยทั่วไป (วัชรี ศรีคํา, 2556: 60-61)

สวนประเด็นวัฒนธรรมทางเพศของแรงงานลาวมักจะเกี่ยวของกับมิติภายใน ทั้งในดานของอารมณ 

ความรูสึก และความเช่ือ เพราะมนุษยใหความหมายหรือเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกี่ยวกับตนเอง 

ในกระบวนการที่สัมพันธกับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณและตัวตนที่ซอนทับกันอยู ทั้งอัตลักษณ
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สวนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณทางสังคม (Social Identity) ที่จะใชแสดงตนแรงงานลาว

มคีวามยดืหยุนในการปรบัเปลีย่นความเชือ่ด้ังเดมิของตนใหสอดคลองกบัพืน้ท่ีขามพรมแดน สามารถละทิง้

ความเช่ือเรื่องเพศด้ังเดิมของตนเองเม่ือขามแดนไปอยูในถิ่นที่อยูใหม และมีอิสระทางเพศในชุมชน

ขามแดนมีการผสมผสานวัฒนธรรมทางเพศของไทยและตะวันตกผานกระแสโลกาภิวัตนอยางไรก็ตาม 

แรงงานท่ีเคยปฏิบัติตามฮีตคองประเพณีของตน เมื่อมาทํางานในอีสานก็ไดลาฮีตแต เมื่อเกิดเหตุการณ 

หรือความเจ็บปวยที่ไมสามารถอธิบายได หรือรักษาใหหายขาดได ก็จะติดตอกับครอบครัวในลาว เพื่อให

หมอผีหรือผูทําพิธีในหมูบานทําพิธีเพื่อสอบถามวาตนไดทําผิดฮีตในเร่ืองใด และหากไมสามารถกลับบาน

เพื่อทําพิธีดวยตนเอง ก็จะใหทางบานทําพิธีให เพื่อบรรเทาปญหาท่ีเชื่อวาเกิดจากการผิดฮีตของตนเอง 

เคยมีกรณีที่แรงงานเจ็บปวยรักษาไมหาย ไมตองการทํางานตอ นายจางตองติดตอตัวแทนแรงงาน

ในประเทศไทยใหไปทําพิธีใหแรงงานในหมูบานตนทางของแรงงานลาวจากน้ัน แรงงานจึงยอมทํางานตอ

การอพยพแรงงานทําใหหนุมสาวตองจากสังคมเดิมเขามาอยูในสภาพใหม ไมมีพอแมหรือญาติ

ใหการคุมครองหรือปรกึษาหารือ การพบปะของหนุมสาวเปนไปไดงายข้ึน ประกอบกับการยอมรับวฒันธรรม

อื่น ทําใหการแสดงออกทางเพศของแรงงานลาวในสังคมไทยเปล่ียนไป แตเมื่อแรงงานเหลาน้ีกลับไปยัง

ประเทศลาว ก็ไดกลับไปสูวัฒนธรรมทางเพศตามความเชื่อดั้งเดิม ที่ระบบความเชื่อเร่ืองผียังมีสวนกําหนด

พฤติกรรมของคนในสังคมอยูมาก

ขอมูลเก่ียวกับชาวลาว เวียดนาม และกัมพูชาในอีสานแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของแรงงาน ท่ีเคล่ือนยาย

ขามพรมแดนรัฐชาติระหวางลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย สิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเคล่ือนยาย

แรงงานและการปรับตัวที่เห็นไดชัดเจนคือ โครงขายทางสังคมของญาติและคนในหมูบานเดียวกัน คาแรง

ที่สูงกวา และโอกาสในการทํางานที่แมจะเปนแรงงานไรฝมือและแรงงานก่ึงฝมือ ก็สามารถมีโอกาสทํางาน

มีรายไดมากกวาที่เคยทําในประเทศตน อัตลักษณของตนมีการนํามาใชเพื่อชวยในการปรับตัวใหเข ากับ

สิ่งแวดลอมใหม หรือพยายามซอนหรือเปล่ียนอัตลักษณของตนเพ่ือไมใหถูกจับกุม เนื่องจากสถานภาพ

การทํางานที่ผิดกฎหมายในอีสาน
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ปจจัยผลักดันและดึงดูดการเคลื่อนยายแรงงานของแรงงานขามชาติชาวลาว
ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน

รัมภาพรรษ จังจริง

สมพันธ เตชะอธิก

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันและดึงดูดการยายถ่ินและการเคล่ือนยาย

แรงงานของแรงงานขามชาติชาวลาว ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล และนําเสนอขอมูลพื้นฐานโดยวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ 

โดยมุงศึกษาทําความเขาใจถึงปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันและแรงดึงดูดการยายถ่ินและการเคล่ือนยายแรงงาน 

กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคือ แรงงานขามชาติชาวลาว ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึง 

ในจังหวัดขอนแกน ใชการสัมภาษณเชิงลึกโดยมีแบบสัมภาษณแบบเปนเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาและ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการสรุปผลตามประเด็นท่ีตองการศึกษา และใชการพรรณนา

เชิงวิเคราะหในการนําเสนอ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนแรงผลักดันและดึงดูดในการอพยพยายถ่ิน 

สวนใหญมาจากปญหารายไดที่ สปป.ลาวตํ่า มีรายจายคอนขางสูง ปญหาหนี้สิน ไดรับคําแนะนําจาก

เครอืญาตแิละเพือ่นฝงู อกีทัง้ยงัตองการมาอยูในสภาพสงัคมทีม่คีวามทนัสมยั และมคีวามมัน่คงทางอาชพี

มากกวาที่ สปป.ลาว

คําสําคัญ: การเคลื่อนยายแรงงาน แรงงานขามชาติชาวลาว
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บทนํา

การยายถิน่ขามชาตไิดกลายเปนประเดน็ท่ีมคีวามสาํคญัในทุกภูมภิาคทัว่โลก ในภูมภิาคอาเซยีนเอง

มีประชากรมากกวา 500 ลานคน มีแรงงานอพยพยายถิ่นสูงถึง 15.3 ลานคน จากรายงานขององคการ

สหประชาชาต ิประมาณการวาในระหวางป 2548-2553 ประเทศไทยมแีรงงานขามชาตใินประเทศมากเปน

อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือประมาณ 4.92 แสนคน ซึ่งเปนรองจากประเทศสิงคโปร

ทีน่าํเขาแรงงานขามชาติประมาณ 7.22 แสนคน โดยเฉพาะแรงงานสัญชาตพิมา กมัพชูา และลาว มจีาํนวน

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับแรงงานขามชาติสัญชาติอ่ืนท่ีไดรับใบอนุญาตทํางานในราชอาณาจักร (คณะอนุกรรมการ

สทิธมินษุยชน, 2554) ประเทศในอาเซยีนหลายประเทศไดมกีารพฒันาเปนประเทศอตุสาหกรรมใหม (Newly 

Industrialized Countries: NIC) จึงเกิดสภาพของการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศตองนําเขาแรงงาน

จากประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย ซึง่ประเทศไทยเองถกูจัดใหเปนหนึง่ในประเทศอตุสาหกรรมใหมทีม่กีารพัฒนา

อตุสาหกรรมทางเศรษฐกจิอยางรวดเรว็ ทาํใหเปนปจจยั “ดงึดูด” ใหมแีรงงานจากประเทศเพือ่นบานเขามา

ประกอบอาชพีในประเทศไทยมากขึน้เรือ่ยๆ โดยมสีดัสวนของจาํนวนประชากรแรงงานสญัชาตพิมา กมัพชูา 

และลาว มากที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานขามชาติสัญชาติอื่น (สภาความมั่นคงแหงชาติ, 2549 อางถึง

ในคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2554: 14)

สําหรับการอพยพแรงงานขามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาจังหวัดขอนแกนเปนอีก

จงัหวดัหนึง่ทีม่แีรงงานขามชาติเดินทางเขามาทํางานเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากเปนเมอืงเศรษฐกิจทีส่าํคญั

ของภาคอีสาน จากการสํารวจขอมูลลาสุดเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 พบวามีแรงงานขามชาติ 

จํานวนท้ังส้ิน 5,301 คน สามารถจําแนกไดดังน้ีคือ แรงงานท่ีเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 528 คน, 

แรงงานขามชาติที่เขามาทํางานภายใตขอตกลงระหวางรัฐ (MOU) จํานวน 1,068 คน เปนพมา 147 คน 

ลาว 921 คน, แรงงานขามชาติ ผานการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 1,604 คน เปนพมา 1,386 คน ลาว 167 คน 

และกัมพูชา 51 คน, แรงงานตางดาวที่ยังไมผานการพิสูจนสัญชาติ (มติ ครม. ป 2552-2554) จํานวน 
2,101 คน พมา 1,563 คน ลาว 363 คน และ กัมพูชา 174 คน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแกน, 2556) 

สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
อยางไรก็ตาม แรงงานขามชาติชาวลาวท่ีทํางานในพ้ืนที่อําเภอเมืองขอนแกน สวนใหญทํางาน

ในโรงงานแหอวน โรงงานผลิตรองเทา ลูกจางในรานอาหาร และคนรับใชในบาน โดยเฉพาะแรงงาน
ขามชาติลาวที่มีการกระจุกตัวทํางานภายในโรงงานผลิตรองเทาเปนจํานวนมาก ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่เปนแรงผลักดันและดึงดูดการเคลื่อนยายแรงงานของแรงงานขามชาติชาวลาว

ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนบริษัทท่ีทําการผลิตรองเทาสงออกตางประเทศ 

ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองขอนแกน

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันและแรงดึงดูดการยายถ่ินและการเคล่ือนยายแรงงานของแรงงาน

ขามชาติชาวลาว ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน
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วิธีการวิจัย

การวิจยัคร้ังน้ีใชระเบียบโดยใชวธิวีจิยัเชิงคณุภาพในการศึกษา และนําเสนอขอมลูพืน้ฐานโดยวิธกีาร

ศึกษาเชิงปริมาณ ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปและขอมูลที่เกี่ยวกับ

การเคลื่อนยายแรงงาน และใชการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งมีแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือที่ใช

ในการศึกษา โดยศึกษาทําความเขาใจถึงปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันและแรงดึงดูดการยายถ่ินและการเคล่ือนยาย

แรงงาน โดยมีพืน้ทีใ่นการวิจยัและการเก็บรวบรวมขอมลูคอื โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดขอนแกน 

ซึ่งเปนบริษัทที่ทําการผลิตรองเทาสงออกตางประเทศ และมีแรงงานขามชาติลาวที่มีการกระจุกตัวทํางาน

ภายในโรงงานผลิตรองเทาเปนจํานวนมาก

รวมทั้งการศึกษาจากขอมูลมือสอง เอกสารวิชาการ บทความ หนังสือ รายงานการวิจัย และการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการพ้ืนท่ีวิจัย โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ัวไป

และขอมลูท่ีเกีย่วกบัการเคลือ่นยายแรงงาน และใชการสมัภาษณเชงิลกึซึง่มแีบบสมัภาษณกึง่โครงสรางเปน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ตองการ 

ผูใหขอมลูประกอบดวย แรงงานขามชาตชิาวลาวทัง้ชายและหญงิ จาํนวน 30 คน และเจาหนาทีโ่รงงานของ

โรงงานคือ เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ และอาสาสมัครตัวแทนแรงงานขามชาติชาวลาว จากน้ันนําขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหโดยการตรวจสอบ และการจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นท่ีตองการศึกษา กลาวคือ 
การวิเคราะหขอมูลดําเนินไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล ในแตละวันผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ

ความถูกตองและความครบถวนของขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณการพูดคุยกับผูใหขอมูลแตละคน และ

อาศัยขอมูลจากบันทึกภาคสนาม (Field Note) ขอมูลที่มีการจัดหมวดหมูแลวมารวบรวมขอมูลทั้งหมดท่ีได

มา เชน ขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ รวมไปถึงการจดบันทึกขอมูลดานตางๆ เมื่อผูวิจัยไดทําการ

ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลแลว จึงทําการนําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analysis 

Description) และนําเสนอตามกรอบแนวคิดทฤษฎี

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวา แรงงานขามชาติชาวลาวท่ีมาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 63.3 มีอายุระหวาง 19-25 ป คิดเปนรอยละ 36.6 มีสถานภาพสมรสและอยูดวยกัน คิดเปน

รอยละ 56.6 นับถือศาสนาพุทธท้ังหมด มีถ่ินอาศัยเดิมอยูท่ีแขวงเวียงจันทนคิดเปนรอยละ 73.3 กวารอยละ 
86.7 สบืเชือ้สายจากกลุมชาตพินัธุลาวลุม จบการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน คดิเปนรอยละ 40.0 

โดยกวารอยละ 83.3 เขามาทํางานในประเทศไทยมากกวา 1 ป สวนใหญพักอาศัยภายในหองพักที่โรงงาน 

คิดเปนรอยละ 93.3 และแรงงานเกือบทั้งหมดมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย มากถึงรอยละ 93.3 

กวารอยละ 40.0 ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร ไดแก การทํานาปลูกขาว ทําไรปลูกขาวโพด และปลูก

ใบยาสูบ รองลงมาคือคาขาย และรับจางท่ัวไป ไดแก รับจางในภาคเกษตรและรับจางนอกภาคเกษตร 
คิดเปนรอยละ 26.7 และ 20.0 ตามลําดับ เชน รับจางดํานา หวานขาว และเก่ียวขาว ไดคาตอบแทนวันละ 

120 บาท โดยเริ่มงานตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งผูที่วาจางจะคอยดูแลเรื่องอาหารการกินใหดวย 

สวนการทํางานรับจางทั่วไป เชน รับจางทําอิฐมอญ (อิฐแดง) โดยตองต่ืนนอนต้ังแตเวลา 04.00-05.00 น. 

เพือ่ไปทํางานและทํางานจนถึงเวลา 18.00 น. รวมเวลาทํางานประมาณ 12-13 ชัว่โมงตอวนั ไดคาตอบแทน
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วันละ 200 บาท คิดเปนรายไดตอเดือน 400,000 กีบขึ้นไป คิดเปนรอยละ 76.7 คิดเปนเงินไทยประมาณ 

5,000-6,000 บาทตอเดือน

อยางไรก็ตาม การทํางานใน สปป.ลาว โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนจะทํางานลําบาก ทั้งการเดินทาง 

การทํางาน ตลอดจนสถานท่ีในการทํางาน คือ หากฝนตกก็ตองหยุดงานมีบางคร้ังหยุดติดตอกันนาน 

2-3 วัน ทําใหขาดรายไดในชวงวันน้ันสงผลตอรายไดที่จะนํามาใชจายในครอบครัว ดวยคาครองชีพท่ีสูง

ประกอบกับตองเปนกําลังหลักในการดูแลครอบครัว ทําใหแรงงานขามชาติชาวลาวเกิดความคิดที่อยากจะ

อพยพมาทํางานในประเทศไทย ดงัเชนทีแ่รงงานขามชาติชาวลาวไดกลาวถึงความลําบากของชีวติชวงท่ีอยู

ที่ สปป.ลาว ไววา

“มีชีวิตความเปนอยูคอนขางลําบาก สวนใหญไมคอยมีเงินสําหรับใชจายในครอบครัว 

หรือมีก็ไมเพียงพอกับคาใชจายในแตละวัน เมื่อไมมีเงินตองไปยืมเงินจากนายจางหรือ

จากคนรูจัก นอกจากนั้น ยังตองทํางานรับจางเพื่อหารายไดมาใชจายในครอบครัว” 

ทอง อายุ 38 ป (นามสมมติ) 

จากขางตน จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับชีวิตครอบครัวของแรงงานขามชาติ

ชาวลาวกอนเขามาทํางานท่ีประเทศไทยน้ัน คอนขางมีชีวิตท่ีลําบาก มีความขัดสนเร่ืองรายได การประกอบอาชีพ 

ตลอดจนภาระหนาที่ที่ตองดูแลสมาชิกในครอบครัว 

สําหรับปจจัยท่ีเปนแรงผลักดันการยายถ่ินและการเคลื่อนยายแรงงานของแรงงานขามชาติ

ชาวลาวน้ัน มาจาก ปจจัยดานรายไดจากการทํางานหรือคาตอบแทนการทํางานท่ี สปป.ลาว 

คอนขางตํ่า ซึง่มีรายไดขณะทํางานอยู สปป.ลาว ประมาณ 400,001 กบีข้ึนไป โดยคิดเปนเงินไทย ประมาณ 

120-200 บาทตอวัน เฉลี่ยเดือนละ 5,000-6,000 บาท ซึ่งรายไดที่ไดรับนั้นเพียงพอตอการใชจายเทานั้น 

แตไมสามารถเก็บเปนเงินออมสะสมได หรือบางเดือนก็ไมพอใช จําเปนตองไปกูเงินมาเพื่อใชจาย
ในครอบครัว ดังที่แรงงานขามชาติชาวลาวไดกลาวถึงแรงผลักดันที่ทําใหยายมาทํางานท่ีประเทศไทยไววา 

“รายไดจากการทํางานท่ี สปป.ลาว ไดคาตอบแทนคอนขางนอยและไมแนนอน ประมาณเดือนละ 

5,000 บาท แตมรีายจายประมาณเดอืนละ 4,000-5,000 บาท ซึง่ไมเพยีงพอกบัคาใชจายภายในครอบครวั 
มีเงินแคพอใชจายในแตละวันเทานั้น ไมเหลือเก็บเปนเงินออมได จึงตัดสินใจมาทํางานท่ีประเทศไทย” 

นอย อายุ 27 ป (นามสมมติ)

อีกทั้งมรีายจายคอนขางสูงไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัว เน่ืองจากคาครองชีพที่ สปป.

ลาว สงูกวาไทย โดยคาใชจายในแตละวนัประมาณ 300-400 บาท ซึง่ยังไมรวมคาอืน่ๆ ทีจ่าํเปนตองใช เชน 

คาเลาเรียนของบุตร ตนทุนที่นํามาใชในการเพาะปลูก เปนตน และแรงผลักดันที่สําคัญอีกอยางคือ 
ปจจัยดานภาระหน้ีสิน ซึ่งเปนหนี้สินที่มาจากการลงทุนเก่ียวกับการทําเกษตร การเพาะปลูก เชน การทํา

นา ปลูกขาวโพด เลีย้งสตัว ปลกูใบยาสบู ในบางครัง้ทีไ่มมเีงนิทนุจาํเปนตองไปกูยมืเงนิจากแหลงเงนิกูตางๆ 

สวนใหญกูจากกองทุนหมูบาน ประมาณ 20,000-30,000 บาท อีกทั้งราคาของผลผลิตไมเปนไปตาม

ที่คาดหวัง สงผลใหขาดทุน ไมสามารถนําเงินไปชําระหน้ีได ประกอบกับคาครองชีพใน สปป.ลาว สูงกวา

ที่ประเทศไทย สงผลใหรายรับไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว สงผลใหประสบกับปญหาภาระหน้ีสิน
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ตามมา จึงเปนแรงผลักดันใหตองการจะอพยพขามมาทํางานที่ประเทศไทย ดังเชนที่แรงงานขามชาติ

ชาวลาวไดใหขอมูลในสวนน้ีไววา “ปญหาภาระหน้ีสินสวนใหญเปนหน้ีท่ีเกิดจากการลงทุนทําเกษตรในแตละป 

เชน ทํานา ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ผลผลิตที่ไดในแตละปไมแนนอนบางปก็ขาดทุน อีกทั้งหน้ีสินที่เกิดจาก

การกูยมืเงินเพ่ือใชจายในครอบครัว งานท่ีทาํมีรายไดแคพอใชในแตละวัน ไมสามารถนําไปปลดชําระหน้ีได 

จึงเปนเหตุผลที่อยากเขามาทํางานท่ีประเทศไทยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และตองการนําเงินไปใชหนี้ใหหมด” 

สมพร อายุ 41 ป (นามสมมติ)

จากขางตน สรุปไดวาปจจัยที่เปนแรงผลักดันการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติชาวลาวในโรงงาน

อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน ใหเขามาทํางานในประเทศไทยน้ัน มาจากปจจัยดานรายไดจากการทํางาน

หรือคาตอบแทนการทํางานที่ สปป.ลาว คอนขางตํ่า ปจจัยดานปญหารายจายคอนขางสูงไมเพียงพอ

ตอการใชจายในครอบครัว และปจจัยดานภาระหนี้สิน

ในสวนของการเดินทางเขามาทํางานในประเทศไทยน้ัน แรงงานขามชาติชาวลาวไดรบัคาํแนะนําและ

ชักชวนจากนายหนาหรือนายจางใหเขามาทํางานที่ประเทศไทยผานบริษัทจัดหางาน โดยบริษัทจะมี

คาใชจายคาดําเนินการ (คาหัว) คิดรายละ 15,000 บาท จะหักกับแรงงานเปนรายสัปดาหคือ 15 วันตอคร้ัง 

ซึ่งจะหักจากเงินเดือนครั้งละ 375 บาท ติดตอกันเปนเวลา 40 สัปดาห (20 เดือน) สวนการทําสัญญาจะทํา

สัญญา 2 ปตอคร้ัง เมื่ออยูครบสัญญาทางบริษัทจัดหางานจะตอสัญญาใหใหม แตตองจายเงินเพ่ิมอีก 

3,000 บาท และหักจากเงินเดือนจํานวน 300 บาทตอสัปดาห เปนระยะเวลา 5 เดือน ดานการเดินทาง

เขาประเทศ จะมีรถจากบริษัทจัดหางานใน สปป.ลาว มารับเพื่อไปสงที่ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัด

หนองคาย จากน้ันก็จะมีรถจากบริษัทที่ทํางานมารับ ซึ่งในข้ันตอนแรกเม่ือมาถึงเมืองไทย เจาหนาท่ี

ที่เกี่ยวของจะจัดการธุระเกี่ยวกับประวัติ คาใชจาย พาไปรับประทานอาหาร เขาที่พัก จัดสรรหองพัก และ
เม่ือเขาโรงงานแรงงานขามชาติชาวลาวจะไดรับการอบรมเร่ืองการทํางาน กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ของโรงงานกอนเริ่มทํางาน

สวนปจจัยที่เปนแรงดึงดูดแรงงานขามชาติชาวลาวใหเขามาทํางานในประเทศไทย ไดแก ปจจัย

ดานความคาดหวังในรายได เม่ือแรงงานขามชาติชาวลาวเขามาทํางานในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา 

สวนใหญมรีายไดหรอืคาตอบแทนการทาํงานประมาณเดอืนละ 9,000 บาทขึน้ไป ซึง่มากกวารายไดทีไ่ดรบั

เม่ือตอนท่ีอยู สปป.ลาว นอกจากน้ัน หากรวมการทํางานลวงเวลาหรือโอที จะมีรายไดประมาณ 12,000 บาท

ตอเดือน สงผลใหมีเงินเหลือเก็บและสงไปใหครอบครัวที่ สปป.ลาวได ครั้งละประมาณ 2,000-3,000 บาท
ขึ้นอยูที่รายจายในแตละเดือน ซึ่งคาใชจายที่แรงงานใชในแตละเดือนอยูที่ประมาณ 5,000 บาท หรือวันละ 

101-150 บาท ซึ่งนอยกวาเมื่อตอนที่อยู สปป.ลาว และรายไดเหลานี้สวนใหญมีเหลือเก็บออมและ
เพียงพอตอการดําเนินชีวิตในแตละเดือน ดังที่แรงงานขามชาติชาวลาวไดเลาถึงความคาดหวังดานรายได

ที่มากขึ้นไววา “ตัดสินใจมาทํางานที่ประเทศไทย มีความคาดหวังเร่ืองรายไดที่คิดวาตองไดมากกวาอยูลาว 

และเม่ือไดเขามาทํางานท่ีประเทศไทยจริง พบวารายไดเพิ่มมากข้ึน คือไดรับคาตอบแทนการทํางาน
เดือนละ 9,000 บาท รวมการทํางานลวงเวลาหรือโอทีจะมีรายไดประมาณ 12,000 บาทตอเดือน มีเงิน

เหลือสงกลับใหครอบครัวที่ สปป.ลาว นอกจากนั้นยังมีเงินเหลือเก็บในแตละเดือนอีกดวย” คําหลา อายุ 

30 ป (นามสมมต)ิ ซึง่สงผลใหเกดิ ความพอใจในการมีงานทํา มคีวามม่ันคงในอาชีพ เน่ืองจากการทํางาน

ที่ประเทศไทยนั้นมีลักษณะของการทํางานที่คอนขางชัดเจนและแนนอน ไมวาจะเปนเร่ืองเวลาการทํางาน 

การจายคาตอบแทนการทํางาน กลาวคือ มีเวลาเขาทํางานและเวลาเลิกงานท่ีแนนอน ซึ่งเวลาเร่ิมทํางาน
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ตั้งแต 08.00-12.00 น. พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และเร่ิมงานอีกคร้ังเวลา 13.00-17.00 น. นอกจากน้ัน หาก

โรงงานมีรายการส่ังซื้อสินคาในจํานวนมาก แรงงานขามชาติชาวลาวก็สามารถทํางานลวงเวลาหรือทําโอที

ซึ่งจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยมีคาตอบแทนทํางานลวงเวลาช่ัวโมงละ 56.25 บาท (300/8 X 1.5) 

สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถสงเงินใหครอบครัวไดดวย รวมถึงสถานประกอบการหรือโรงงาน

มีการตอสัญญาการจางงานทุก 2 ป และใบอนุญาตทํางาน 4 ป ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ

การวาจางแรงงาน รวมทั้งยังไดรับสิทธิประกันสังคมที่โรงงานมีให

กอนที่จะเขามาทํางานนั้น แรงงานขามชาติชาวลาวจะไดรับการฝกอบรมและคําแนะนําการทํางาน 

การใชอุปกรณตางๆ ในการทํางานจากเจาหนาที่ที่เก่ียวของ นอกจากน้ันในสถานประกอบการหรือโรงงาน

ยงัมอีปุกรณปองกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการทํางานตามแตละแผนกงาน เชน หนากากกันฝุน ผาปดจมูก 

รองเทาหุมสน แวนตากันสิ่งแปลกปลอมกระเด็น และที่อุดหู เพื่อปองกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการทํางาน 

ทาํใหแรงงานขามชาตชิาวลาวมคีวามรูสกึมัน่ใจในระบบปองกนัความปลอดภยัในการทาํงาน นอกจาก

ความปลอดภยัในการทาํงานแลว แรงงานขามชาตชิาวลาวยงัรูสึกวาทีพ่กัอาศยัสวนใหญกม็คีวามปลอดภยั 

เนื่องจากลักษณะที่พักอาศัยโรงงานจัดใหลักษณะเปนหอพัก อยูใกลกับที่ทํางาน สามารถเดินหรือ

ปนจักรยานไปทํางานไดโดยไมจําเปนตองใชเสนถนนทางหลวงท่ีมีการจราจรพลุกพลาน และหอพักยังมี

พนักงานรักษาความปลอดภัย จึงรูสึกอุนใจและรูสึกวามีความปลอดภัยในการอยูอาศัย ดังท่ีแรงงานขามชาติ

ชาวลาวบางคนไดแสดงความคิดเห็นไววา “พกัอาศยัอยูทีห่อพกัทีโ่รงงานจดัไวให ทีห่อพกัมเีจาหนาทีร่กัษา

ความปลอดภัย (รปภ.) ทําหนาท่ีดูแลความเรียบรอยของท่ีพักอาศัย จึงรูสึกอุนใจในความปลอดภัยและ

รูสึกดีมากกวาที่จะไปเชาบานอยูขางนอก” จันดี อายุ 34 ป (นามสมมติ)

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากปจจัยดึงดูดในเร่ืองของรายได การมีงานทํา หรือความรูสึกม่ันคง

ในอาชพีแลวนัน้ ยงัพบวา ปจจยัทีด่งึดดูแรงงานขามชาตชิาวลาวเขามาทาํงานทีป่ระเทศไทยเพราะตองการ

อยูในสภาพสังคมท่ีมีความทันสมัยมากกวาท่ี สปป.ลาว เนื่องจากสภาพสังคมของสถานประกอบการ

หรือโรงงานและท่ีพักที่มีระยะทางใกลกัน สามารถเดินทางไปทํางานไดอยางสะดวกสบาย ทําใหแรงงาน

ขามชาติชาวลาวมีความพึงพอใจในสภาพสังคมคอนขางมาก ในสวนของท่ีพักอาศัยมีสถานท่ีใหออกกําลัง

กายมีที่ใหพักผอน นอกจากนั้น หากตองการประกอบอาหารหรือรับประทานอาหาร ก็สามารถจับจาย

ซื้อของไดอยางสะดวกจากรานอาหารท้ังอาหารสดและรานขายของชําทั่วไป หรือรานสะดวกซ้ือใกลที่พัก 

เหมือนท่ีแรงงานขามชาติชาวลาวไดบอกเลาถึงความรูสกึเก่ียวกับปจจยัทีด่งึดดูใหมาทํางานในประเทศไทย
ไวดังนี้ “เหตุผลที่ตองการเขามาทํางานที่ประเทศไทยนอกจากเรื่องรายไดแลว เหตุผลอีกอยางคือ รูสึก

อยากลองใชชีวิตในสังคมท่ีมีความเจริญและมีความทันสมัยมากกวาที่บานเกิด อีกทั้งเคยดูละครของไทย

และจากการบอกเลาของเพ่ือนหรือญาติพี่นองท่ีเคยมาอยูกอน เชนที่ทํางานอยูใกลท่ีพักอาศัย มีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และการใชชีวิต” ตุย อายุ 20 ป (นามสมมติ)

นอกจากนั้นยังมีปจจัยดานความตองการเขาทํางานที่เดียวกับเครือญาติและเพื่อน เน่ืองจาก
แรงงานขามชาติชาวลาวสวนใหญมีญาติพ่ีนองและเพ่ือนท่ีเคยทํางานและยังทํางานอยูในประเทศไทยกอนแลว 

ซ่ึงมักจะไดรับฟงเรื่องราวการทํางานตลอดจนประสบการณใชชีวิต รายได คาตอบแทนตางๆ ตลอดจน

สวัสดิการท่ีไดรับจากบุคคลเหลานี้ สงผลใหตัวแรงงานขามชาติชาวลาวนั้นสนใจและอยากเขามาทํางาน

ที่ประเทศไทยตามที่ไดรับฟงขอมูลมาก นอกจากน้ันการไดมาทํางานกับญาติพี่นองและเพ่ือนฝูงซึ่งเปนคน

บานเดียวกันยอมทําใหเกดิความชวยเหลือเก้ือกูลกนัขึน้ เชน ดานอาหารการกิน แบงปนกนั ชวยเหลือเวลา
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ทํางาน บางครั้งที่จําเปนตองไปเขาหองน้ําเพื่อนก็ทํางานแทน เวลาลางานฉุกเฉินเพ่ือนก็บอกเจานายหรือ

นายจางแทนได ขอยืมเงินไดในกรณีทีเ่ดอืดรอนหรือขดัสน เปนตน ดงัคาํกลาวของแรงงานขามชาติบางคน

ที่ไดพูดถึงความรูสึกที่อยากมาทํางานที่เดียวกับญาติพี่นองและเพ่ือนไว ดังน้ี “มีญาติพี่นองและเพ่ือนบาน

ที่เคยมาทํางาน ไดบอกเลาประสบการณทํางานและการใชชีวิตที่ประเทศไทยใหฟง นอกจากน้ัน ถาไดมา

ทาํงานท่ีเดียวกับญาติและเพ่ือนฝูงคงจะรูสกึดี คอื ไมเหงา ไมตองปรับตวัมาก อกีอยาง การทํางานท่ีเดียวกัน

ก็จะไดชวยเหลือกันได เชน เรื่องอาหารการกิน เรื่องเงิน มีปญหาอะไรก็ปรึกษากันได เปนเหตุผลที่อยาก

มาทํางานที่นี่” ลําไพ อายุ 23 ป (นามสมมติ)

จากขางตนจะเห็นไดวา ปจจัยท่ีเปนแรงดึงดูดแรงงานขามชาติชาวลาวใหเขามาทํางานในประเทศไทยน้ัน 

ไดแก ความคาดหวังดานรายไดสูงขึ้น รูสึกพอใจในการมีงานทําที่มีความมั่นคงในอาชีพ มากกวากวางาน

ที่เคยทําขณะอยูที่ สปป.ลาว อีกทั้งมีความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน เน่ืองจากโรงงานที่ประเทศไทย

มีระบบปองกันอันตรายจากการทํางานใหกับพนักงาน นอกเหนือจากปจจัยดึงดูดในเร่ืองของรายได การมี

งานทํา หรือความรูสึกมั่นคงในอาชีพแลวนั้น ยังพบวา ปจจัยที่ดึงดูดแรงงานขามชาติชาวลาวเขามาทํางาน

ที่ประเทศไทยเพราะตองการอยูในสภาพสังคมท่ีมีความทันสมัยมากกวาที่ สปป.ลาว รวมท้ังยังไดทํางาน

ท่ีเดียวกับเครือญาติและเพ่ือนท่ีมาทํางานท่ีประเทศไทย ซ่ึงใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันดีในกรณีท่ีเดือดรอน

หรือมีปญหา 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษา ปจจัยที่เปนแรงผลักดันการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติชาวลาวใหเขามาทํางาน

ในประเทศไทย มาจากประเด็นดานเศรษฐกิจคือ รายไดหรือคาตอบแทนการทํางานท่ีประเทศเดิม

คอนขางต่ํา มีรายไดหรือคาตอบแทนไมแนนอน คาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานการรับจางทั่วไปนั้น

คอนขางต่าํ ซึง่มรีายไดขณะทาํงานอยู สปป.ลาวประมาณ 400,001 กบี คดิเปนเงินไทย ประมาณ 120-200 

บาทตอวนั เฉลีย่เดือนละ 5,000-6,000 บาท ซึง่ถอืวาไดนอยและไมเพยีงพอตอการดํารงชีวติ ซึง่สอดคลอง

กับวิโรจน สารรัตนะ, 2538 ไดกลาวถึงสาเหตุหรือแรงผลักดันของการยายถิ่นในเชิงทฤษฎีตามกฎแหง
การอพยพยายถิ่น (Law of Migration) ของราเวนสไตน ไววา สาเหตุของการยายถิ่นมีประเด็นสําคัญ 

2 ประการ คือแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ และการไมมีงานทําภายในทองถิ่นหรือภายในประเทศเดิม และ

สอดคลองกับการศึกษาของ เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนตามแนวชายแดนภาคอีสาน (2550) ไดกลาวถึง 
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนยายแรงงาน แรงผลักดานเศรษฐกิจที่ไมดีในประเทศเดิมของกลุม ประกอบกับ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพคอนขางมีนอย ไดคาจางถูก สิ่งเหลานี้ลวนเปนแรงผลักดันใหเกิดการ
เคลื่อนยายแรงงาน

อยางไรกต็าม จากการศกึษาประเดน็ดานแรงผลกัดนัใหเกดิการเคลือ่นยายแรงงานขามชาตนิัน้ยงัพบ

ประเด็นท่ีเก่ียวกับ ปญหาภาระหน้ีสินของกลุมแรงงานขามชาติชาวลาวดวย กลาวคือ แรงงานขามชาติ
ชาวลาวสวนใหญมีภาระหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ ซึ่งเปนหน้ีสินที่มาจากการลงทุนทําการเกษตร การกูยืม

จากกองทุนในหมูบาน ประกอบกับคาครองชีพใน สปป.ลาว ที่คอนขางสูง ทําใหเกิดการกูหนี้ยืมสินเพ่ือนํา

มาใชจาย อีกทั้งรายไดจากการประกอบอาชีพเดิมในบานเกิดนั้น ไมเพียงพอตอการชําระหน้ีสินที่มีอยู 

สิ่งเหลานี้จึงเปนแรงผลักดันใหตองการจะอพยพเขามาทํางานท่ีประเทศไทย
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สวนปจจัยดึงดูดใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานขามชาติชาวลาวใหเขามาทํางานในประเทศไทย คือ 

ความคาดหวังดานรายไดมากขึ้นเมื่อเขามาทํางานในประเทศไทย และความรูสึกพึงพอใจและความมั่นคง

ในอาชีพ การมีงานทําที่แนนอน มีคาตอบแทนเพิ่มขึ้น มีการตอสัญญาการจางงานทุก 2 ป และใบอนุญาต

ทาํงาน 4 ป สอดคลองกบัการนาํเสนอของประมวล สุขกลอม (2547) ไดกลาวถงึงานของกลุมเศรษฐศาสตร

นีโอคลาสสิค ท่ีไดอธิบายวา มนุษยตัดสินใจยายถ่ินดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ดังน้ันผูยายถ่ินจึงเปนผูยายถ่ิน

ทางเศรษฐกิจหรือเปนแรงงาน ปจจัยดึงดูดสําคัญที่ทําใหมนุษยยายถ่ิน ไดแก คาจางท่ีสูงขึ้นและโอกาส

การไดงาน กลาวคือ มนุษยจะยายถ่ินไปยังประเทศท่ีกาวหนาทางเศรษฐกิจมากกวา และสอดคลองกับ

สุณี ฉัตราคม (อางถึงใน คชษิณ สุวิชา, 2551) ไดกลาวถึงแรงดึงดูดการเคล่ือนยายแรงงาน คือ ระดับคาจาง

และเงนิเดอืนทีส่งูกวาในประเทศบานเกิดของแรงงาน สิง่จงูใจทางเศรษฐกิจทีส่าํคญัของแรงงาน ไดแก ระดบั

คาจางและเงินเดือน ถาแรงงานในอาชีพตางๆ พบวาแรงงานประเภทเดียวกันกับเขาในตางประเทศนั้น 

จะมรีะดบัคาจางหรอืเงนิเดอืนทีส่งูกวามากกจ็ะเปนส่ิงดงึดดูใจใหแรงงานเหลานี ้ตองการอพยพเคลือ่นยาย

ออกไปทํางานยังถิ่นใหมได

นอกจากแรงดึงดูดดานเศรษฐกิจ รายได และการประกอบอาชีพแลว แรงดึงดูดที่สําคัญอีกอยาง คือ 

ความตองการอยูอาศยัในสภาพสงัคมทีม่คีวามทนัสมยัมากกวาประเทศเดมิ การใชชวีติและเรยีนรูสิง่ใหมๆ  

จากประเทศหรือสงัคมทีม่คีวามเปนเมอืง มคีวามทนัสมยัมากกวาทีภ่มูลิาํเนาเดมิของตนเอง สอดคลองกบั

การศึกษาของเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนตามแนวชายแดนภาคอีสาน (2550) ไดกลาวถึงผลการสํารวจ

ขอมูลแรงงาน แรงงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนของภาคอีสาน พบวา สาเหตุที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยาย

นอกจากดานเศรษฐกิจที่ไมดีในประเทศของตนและตองการรายไดเพิ่มเพื่อจุนเจือครอบครัว ประกอบกับ

ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีนอย คาจางถูก การศึกษาไมสูง อีกท้ังรายจายในครอบครัวเพ่ิมข้ึนแลว 

ปจจัยสาํคัญอกีประการคือ ความตองการใชชวีติอยางอิสระ อยูในสังคมท่ีมคีวามทันสมัย และความสะดวก

ในการดํารงชีพ

อยางไรก็ตาม ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนการไดเขามาทํางานที่เดียวกับเครือญาติ

และเพ่ือนท่ีมาทํางานที่ประเทศไทย ซึ่งใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันดีในกรณีที่เดือดรอนหรือมีปญหา 
ลวนเปนปจจัยที่ดึงดูดแรงงานขามชาติชาวลาวเขามาทํางานท่ีประเทศไทยทั้งส้ิน
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การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
บานนาจอก นครพนม

จตุพร ดอนโสม

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ

งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาทางชาติพันธุ การสรางและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ

ทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนามบานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของงานชาติพันธุวรรณนาท่ีใชสนามในลักษณะของการศึกษา

ชาติพันธุวรรณนาท่ีมีสนามหลายพ้ืนที่ (Multi-Sited Ethnography) ทําการรวบรวมขอมูลโดยการศึกษา

เอกสารและการสัมภาษณภาคสนามตลอดท้ังการสังเกตแบบมีสวนรวม รวบรวมผลการวิจยันาํมาจัดหมวด

หมูและวิเคราะหนําเสนอดวยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา คนไทยเชื้อสายเวียดนาม

บานนาจอก เปนกลุมคนเวียดนามจากทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม ไดอพยพเขามาประเทศไทย

โดยเฉพาะจังหวัดริมแมน้ําโขง บานนาจอกตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2441 โดยกลุมคนเวียดนามรุนเกา ตอมา

เริ่มมีกลุมคนเวียดนามรุนใหมอพยพตามมาในชวงสงครามอินโดจีน สวนการสรางและการปรับเปล่ียน

อัตลักษณทางชาติพันธุผูศึกษาพิจารณาจากการสัมภาษณคนภายนอกท่ีสะทอนตัวตนทางชาติพันธุของ

คนไทยเชือ้สายเวยีดนามบานนาจอกและอตัลักษณทีค่นไทยเชือ้สายเวยีดนามบานนาจอกเลอืกมานาํเสนอ 

พบวาในหมูบานมกีารสราง อตัลกัษณดวยวฒันธรรมและประวัตศิาสตร การสรางจติสาํนกึทางประวัตศิาสตร

ดวยเรื่องราวของวีรบุรุษ โฮจิมินห ซึ่งสะทอนถึงอัตลักษณที่ถูกปรับเปล่ียนเล่ือนไหล และเลือกนํามาใช

ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยอยูตลอดเวลา

คําสําคัญ: อัตลักษณทางชาติพันธุ บานนาจอก คนไทยเช้ือสายเวียดนาม
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บทนํา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนภาคที่มีกลุมคนไทยเช้ือสายเวียดนาม อาศัยอยูเปน

จาํนวนมาก ทัง้กลุมทีอ่พยพเขามาขอพึง่พระบรมโพธสิมภารในชวงทีฝ่รัง่เศสยดึเวยีดนามเปนเมอืงขึน้ และ

กลุมที่เขามาเม่ือคร้ังฝร่ังเศสกลับเขายึดครองอินโดจีนอีกคร้ัง ตางเขามาต้ังบานเรือนอยูในเขตเมืองริมฝง
แมน้ําโขงแถบเมืองนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร บางกลุมไดเขารีตนับถือศาสนาคริสตที่วัดหนองแสง 

เมอืงนครพนม และวัดทาแร เมอืงสกลนคร บางกลุมไดตัง้ถิน่ฐานท่ีบานโพนบก บานนาจอก และบานคูเมอืง 

จังหวัดนครพนม (สุรจิตต จันทรสาขา, 2545: 108-109) คนไทยเช้ือสายเวียดนามมีความขยัน อดทน รักษา

ประเพณี สามัคคี และปรากฏเห็นความขัดแยงในการอยูรวมกันกับคนไทยในหลายคร้ังดวยกัน จากเหตุที่

ไทยเองมีนโยบายตอตานคอมมิวนิสต ยุคสมัยหน่ึงมีกลุมคนเวียดนามอพยพไดใชดินแดนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเปนฐานนอกประเทศในการตอสูกับฝรั่งเศส การเคล่ือนไหวในไทยจึงทําใหคนไทยเกิดความ

หวาดระแวงวาเปนกลุมคอมมิวนิสตที่อาจสงผลรายตอความมั่นคงของไทย

บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เปนหมูบานของคนเวียดนามรุนเกา

ที่ไดอพยพเขามาอยูอาศัยราวป พ.ศ. 2441 มีความสําคัญทางประวัติศาสตรโดยในชวงสงครามอินโดจีน 

โฮจิมนิหอดีตประธานาธิบดีเวยีดนามเคยมาพํานักเคล่ือนไหวกูชาติ จนกลายเปนประวัตศิาสตรของหมูบาน

มาจนปจจุบัน สวนกลุมคนเวียดนามอพยพท่ีเขามาขออยูอาศัยในภายหลังเปนไปเพ่ือการหลบภัยทางการเมือง 

เราจึงพบวาคนเวียดนามจะอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อความปลอดภัย แตเนื่องจากภาพของคอมมิวนิสต

ในตัวตนของคนเวียดนามไดฝงลึกเขาไปในมโนทัศนของคนไทยและนโยบายกักกันเขตที่อยูอาศัย และ

นโยบายอืน่ๆ ทีใ่ชควบคมุคนไทยเชือ้สายเวยีดนาม ลวนสงผลตางฝายตางหวาดระแวงกนัมากขึน้ ถงึแมวา

ในชวงหลังรัฐไทยจะเห็นชอบนโยบายผสมกลมกลืนชาวเวียดนามอพยพ แตการปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการใหสญัชาตยิงัมคีวามลาชา ซึง่เปนสญัลักษณของการแบงแยก และความไมเทาเทยีมกนัในสงัคม 

(ธัญญาทิพย ศรีพนา, 2546: 73)

การศกึษาเนนศึกษาความเปนมาทางชาตพินัธุของคนไทยเชือ้สายเวยีดนามทีไ่ดใชการสรางอตัลักษณ

ทางชาติพนัธุเปนฐานในการตอสูตอรอง เพือ่การมพีืน้ทีท่างสงัคมการเลอืกพืน้ทีห่มูบานนาจอก เหตเุพราะ
เปนหมูบานเกาแกทีช่าวเวยีดนามไดอพยพเขามาตัง้แตสมยัรชักาลที ่5 มกีระบวนการสรางและปรบัเปลีย่น

อัตลักษณ เพื่อความอยูรอดและอยูรวมในสังคมไทยได ซึ่งหลังจากการจัดตั้งใหเปนหมูบานมิตรภาพไทย-

เวียดนาม ไดสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในหมูบานอยางเล่ียงไมได ดังน้ัน จึงคาดวาการศึกษาจะชวย
คลี่ภาพบางมุมของกลุมคนไทยเชื้อสายเวียดนามใหสังคมไทยไดเขาใจ การทําความเขาใจประวัติศาสตร

ทางชาตพินัธุ จนนาํไปสูการยอมรบั เปดโอกาสใหอตัลกัษณทางชาตพินัธุตางๆ ไดแสดงตวัตนจนกลายเปน
ความม่ังคั่งทางวัฒนธรรม เปนพหุสังคมที่อยูรวมไดอยางปกติสุข

แนวคิดและวิธีวิทยาที่นํามาใชศึกษา คือ แนวคิดอัตลักษณ แนวคิดการธํารงชาติพันธุ และแนวคิด

คนพลัดถิ่นเขามาอธิบาย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การศึกษาที่ใชแนวคิดอัตลักษณ ไดเลือกหยิบเอา
ความหมายของอัตลักษณที่ชี้วาเปนการแสดงออกถึงตัวตนและอัตลักษณที่เสนอวาไมจําเปนที่จะตองมี

หนึ่งเดียว แตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันข้ึนมาเปนตัวเรา พวกเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตาม

ธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม (Social Construct) มักมีการล่ืนไหล ผลิตซ้ํา เปลี่ยนแปลง หรือ

มีกระบวนการตอบโตตอรองได บุคคลหรือกลุมคนหนึ่งๆ อาจจะนิยามตัวตนและเลือกที่จะแสดงตน

แตกตางออกไปไดตามสถานการณบริบทและชวงเวลาที่กําลังเผชิญอยู ดังนั้น อัตลักษณจึงจําเปนตองมี
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กระบวนการสรางความเหมือนระหวาง “พวกเรา” และความแตกตางกับ “พวกเขา” หรือ “คนอื่น” และเมื่อ

พจิารณาถงึความหมายของอตัลกัษณทางชาตพินัธุ พบวา เปนส่ิงทีท่าํใหสมาชกิในกลุมชาตพินัธุนัน้ๆ รูสกึ

รวมวาเปนพวกเดียวกันที่แตกตางจากกลุมชาติพันธุอื่น และอัตลักษณทางชาติพันธุไมใชผลผลิตของ

เชือ้ชาต ิชนชาต ิและวฒันธรรม หากแตมนัถูกสรางขึน้และสรางใหมเปนกระบวนการอยางสมัพทัธกบับรบิท

และสภาวการณทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา และการเลือ่นไหลของเครอืขายแหงความสมัพนัธเชงิอาํนาจ 

และเมื่อศึกษาอัตลักษณจะตองทําการวิเคราะหวาทกรรม การสรางภาพแทนความจริง การถูกทําให

กลายเปนอื่นควบคูไปดวย และใชการศึกษาแบบ “วงศาวิทยา” (Genealogy) เปนการศึกษาถึงชุดกฎเกณฑ 

และบริบทท่ีเปนตัวกําหนดหรือสรางความหมาย ใหกับสิ่งที่ศึกษาในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติการ

ของวาทกรรม

ดงันัน้ อตัลกัษณทางชาตพินัธุจงึไมอาจดาํรงอยูอยางโดดๆ หรือแยกออกตางหากจากความสัมพนัธ

กับคนกลุมอื่นๆ กระบวนการกอรางสราง อัตลักษณในบริบทของ “ความเปนชาติพันธุ” จึงไมอาจแยก

ออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจ และโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวคิดอัตลักษณ

ที่นํามาใชศึกษาชาติพันธุจึงนิยามความเปนชาติพันธุวา หมายถึงแงมุมหน่ึงของความสัมพันธทางสังคม

ระหวางกลุมคนท่ีคิดวากลุมตนแตกตางจากกลุมอ่ืน มิไดหมายถึงสิ่งที่เปนคุณสมบัติเฉพาะทางวัฒนธรรม

หรือเช้ือชาติของกลุมเทานั้น ดังนั้น การนิยามกรอบความเปนชาติพันธุจึงเก่ียวของกับความสัมพันธ

เชิงอํานาจ เพราะการนิยามขอบเขตทางชาติพันธุยอมตามมาดวยการนิยาม “ความเปนอ่ืน” นักวิชาการ

ทางสังคมศาสตรไดชี้วาสิ่งนี้เปน การเมืองเร่ืองอัตลักษณ และประเด็นความสัมพันธระหวาง อัตลักษณ

ทางสังคมและอัตลักษณสวนบุคคล จึงมีกลไกการสรางความเปนอื่นปรากฏอยูในท้ังกระบวนการสราง 

อัตลักษณของปจเจกและอัตลักษณทางสังคม และความรูสึกในอัตลักษณสวนบุคคลจะถูกสานข้ึนมาจาก

การปฏิเสธและกดขมอัตลักษณหลายๆ อยางท่ีไมเปนที่ยอมรับของสังคม เราจะเห็นไดวาในการนิยาม 

อตัลักษณ เหลี่ยมมุมหลายอยางของอัตลักษณอาจขัดแยงหรือซอนทับกันเองได

สวนแนวคิดการธํารงชาติพันธุ ชี้วาการธํารงชาติพันธุเปนปรากฏการณทางสังคมที่สามารถพบได

ทุกหนทุกแหง ทั้งในประเทศท่ีกําลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแลว ทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยเฉพาะ

รฐัชาตปิระกอบไปดวยประชากรซึง่มภีมูหิลงัทางดานเชือ้ชาต ิความเชือ่ ศาสนา คานยิม ตลอดจนแบบแผน

ในการดํารงชีวติอนัแตกตางหลากหลาย มาต้ังถ่ินฐานอยูรวมกันภายใตอาํนาจการปกครองระบอบเดียวกัน 

การธํารงชาติพันธุมีบทบาททางการเมืองเพ่ิมมากข้ึนในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงตั้งแตสงครามโลก
ครั้งที่สองเปนตนมา (จักรพันธุ ขัดชุมแสง, 2543: 2) การศึกษามโนทัศน “การธํารงชาติพันธุ” ผูศึกษา

จึงไดเลือกใชแนวทางของยุคหลังสมัยชาติพันธุธํารง (Post-Ethnicity) คือการพิจารณาวากลุมชาติพันธุ 

พรมแดนชาติพันธุ การธํารงชาติพันธุ และอัตลักษณชาติพันธุ ในมิติที่สะทอนวา “อัตลักษณชาติพันธุ” 

เปนมโนทัศนหลักที่ตองวิเคราะหเรื่องของจิตสํานึกและปฏิสัมพันธของปจเจกบุคคลในสถานการณที่มี

ความซับซอนของชาติพันธุและวัฒนธรรม การอธิบายอัตลักษณชาติพันธุในยุคนี้สวนใหญจะเก่ียวกับ
การแสดงออกของอัตลักษณชาติพันธุในการปฏิสัมพันธ การธํารงอัตลักษณชาติพันธุ ความสัมพันธของ

อัตลักษณชาติพันธุกับอัตลักษณอื่นๆ เชน เพศ และชนช้ัน (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2547: 111) 

ความหมายของการธํารงชาติพันธุตามยุคหลังสมัยชาติพันธุธํารง เปนกระบวนการสรางและนิยาม

ความหมายใหกบักลุมชาตพินัธุของตนเอง และกลุมชาตพินัธุนัน้ๆ ยงัคงรกัษาวฒันธรรมและแสดงสญัลกัษณ

ทีบ่งบอกถงึความเปนกลุมตนเอง เพือ่แยกแยะกลุมตนเองใหเห็นไดชดัเจน ซึง่กระบวนการดังกลาวเปนการ

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม

187



ตอรองทางวัฒนธรรมและสรางพ้ืนที่ทางสังคม ไมวาบริบททางสังคมจะเปล่ียนแปลงไปอยางไรก็ตาม 

กระบวนการธํารงชาติพันธุก็จะสามารถปรับเปลี่ยนลื่นไหลไดตามบริบทและสถานการณที่แตกตาง

ตลอดเวลา กระบวนการธํารงชาติพันธุในลักษณะดังกลาว จึงเรียกไดวาเปนกระบวนการสรางอัตลักษณ

ทางชาติพันธุ เพราะวาลักษณะของการธํารงนั้นมีการปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ํา ไมคงที่ตายตัว แตกลับเปน

กระบวนการธาํรงอตัลกัษณทีไ่มหยดุน่ิง งานชิน้นีจ้งึเลอืกทีจ่ะศกึษาอตัลกัษณทางชาตพินัธุของกลุมคนไทย

เชือ้สายเวียดนามบานนาจอก โดยวิเคราะหผานกระบวนการธํารงชาติพนัธุ คอื เนนศกึษาถึงสญัลกัษณทาง

วฒันธรรมบางอยางทีบ่งช้ีถงึอตัลกัษณทางชาตพินัธุทีก่ลุมชาตพินัธุเลือกทีจ่ะหยบิยกขึน้มาแสดงตามบรบิท

และสถานการณที่แตกตาง เพื่อการตอรองทางวัฒนธรรมและสรางพื้นที่ทางสังคมใหกลุมตนเอง

จะเห็นวาเราไมสามารถผูกวัฒนธรรมไวกับพรมแดนภูมิศาสตรเฉพาะแหงใดแหงหน่ึงได หรือสิ่งที่

เรียกวาวัฒนธรรม (Culture) อัตลักษณ (Identities) และชาติพันธุ (Ethnicities) ไมสามารถระบุไวในกลอง

หรืออาณาบริเวณทางภูมิศาสตรแหงใด หากแตเปนส่ิงที่ไหล สัญจรและตัดขามกลองและพรมแดนแลวนั้น 

นอกจากแนวคิดอตัลกัษณและแนวคิดการธํารงชาติพนัธุแลวนัน้ ยงัไดทบทวนแนวคิดคนพลัดถิน่ (Diaspora) 

ชวยทําความเขาใจในการศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม ในบริบทของสังคม

ที่เปล่ียนแปลงไปดวย

แนวคิดคนพลัดถิน่ มองวาการท่ีผูคนเร่ิมทีจ่ะอพยพออกนอกมาตุภมู ิเกดิการติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว

และถีม่ากขึน้ ซึง่เปนความหมายท่ีบงบอกและสามารถวัดไดวาเปนคนพลดัถิน่ การเปล่ียนแปลงความหมาย

ของคนพลัดถิ่นในบริบทของโลกาภิวัตนนี้ กอใหเกิดการร้ือฟนการศึกษาตัวแบบคนพลัดถิ่น อาทิ กลุมคน

ที่ถูกจัดวาเปนคนพลัดถิ่นตองมีองคประกอบ เชน ถูกบังคับใหอพยพออกจากมาตุภูมิ มีสํานึกรวมทาง

ประวัติศาสตรและมรดกทางวัฒนธรรมของกลุม มีเจตจํานงเพื่อความอยูรอดในฐานะชนกลุมนอย และ

มีอัตลักษณรวมกันที่ปรากฏชัด (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2547: 199-202) ฐิรวุฒิ เสนาคํา (2546) 

ไดนําเสนอในบทความเรื่อง “คนพลัดถิ่น” สรุปไดวา งานที่เกี่ยวกับคนพลัดถ่ินที่ศึกษาปรากฏการณทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตสํานึก สวนใหญจะอิงอยูกับแนวคิดที่มองคนพลัดถ่ินในฐานะ

ตัวแบบการวิเคราะห (Diaspora as Typological Tool) และคนพลัดถิ่นในฐานะที่เปนเง่ือนไขทางสังคม 
(Diaspora as Social Conditions) คนพลัดถ่ินในงานศึกษาชาติพันธุ มีลักษณะประเด็นรวมและแตกตางกัน

หลายประการ ทีส่าํคญัไดแก ประการแรก ทัง้งานทางชาติพนัธุและคนพลัดถ่ิน ตางมีการเคลือ่นท่ีทางแนวคิด 
คือ จากฐานคิดวาคือสิ่งที่กําหนด มาสูฐานคิดวาคือส่ิงที่ถูกสราง ประการที่สอง อัตลักษณคนพลัดถิ่นหรือ
ชาตพินัธุใหมหลกีไมพนจากประเดน็เรือ่งอาํนาจ วาทกรรมและการเมอืง และการเสนออตัลกัษณผสม เพือ่

ลดทอนความรุนแรงของอัตลักษณบริสุทธิ์ เชื้อชาติ บริสุทธิ์ ที่เก็บกด ปดกั้น และกอความรุนแรงตอ
ความเปนอ่ืนหรืออัตลักษณอ่ืน ประการท่ีสาม การสรางอัตลักษณของชาติพันธุใหมน้ัน มิไดจํากัดอยูภายใต 

พรมแดนทางภูมศิาสตรของรัฐใดรัฐหน่ึงแตสรางขามทวีป คอื การศึกษาอัตลักษณคนพลัดถ่ินและชาติพนัธุ

จากมุมมองแบบโลกาภิวัตนหรือการขามพรมแดน ประการท่ีสี่ งานของเฟร็ดริค บารท (Fredrik Barth) ที่มี
จดุเนนทีพ่รมแดนทางชาติพนัธุ โดยพรมแดนดังกลาวมีความหมายท่ีบอกถงึภาษา การแตงกาย วฒันธรรม 

และการสรางและรักษาพรมแดนคือสิ่งท่ีแยกกลุมชาติพันธุออกจากกัน แตก็ไมไดชี้วาพรมแดนดังกลาว

เปนพรมแดนท่ีแขง็ ขดีชดั เปลีย่นไมไดหรอืไม ในขณะท่ีฮอลลทีเ่นนความเปนพนัทางของอัตลกัษณชาติพนัธุ

และคนพลัดถิ่นเพ่ือการสลายพรมแดนท่ีชัดเจน และลบข้ัวความรุนแรงของอัตลักษณหรือชาติพันธุหรือ

คนพลัดถิ่นในทายท่ีสุด ประการท่ีหา ส่ิงที่แบงความเปนชาติพันธุและคนพลัดถิ่นใหแตกตางกัน คือ 
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ความสัมพันธระหวางกลุมผูอพยพกับมาตุภูมิ กลาวคือ กลุมชาติพันธุหมายถึงกลุมที่อยูนอกมาตุภูมิ

ไมสัมพันธกับมาตุภูมิ และคนพลัดถิ่นคือกลุมผูอพยพที่ตั้งหลักแหลงในที่อื่นและยังคงสัมพันธกับมาตุภูมิ

ในดานใดดานหนึ่ง

โดยสรุปแลว คนพลัดถ่ินจึงหมายถึง กลุมคนหรือชุมชนที่อพยพออกนอกมาตุภูมิและยังคงมี

ความสัมพันธกับมาตุภูมิดวยการติดตอสื่อสาร การหวนรําลึกอดีต การบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับมาตุภูมิ

จากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง และสาเหตุของการอพยพออกนอกมาตุภูมิและการกลายเปนคนพลัดถิ่น

หรือชาติพันธุนั้นอาจจะมาจากเหตุผลที่หลากหลาย จะเห็นไดวาแนวคิดคนพลัดถ่ินชี้ใหเห็นถึงประเด็น

ความสัมพันธของคนพลัดถ่ินกับมาตุภูมิที่แตกตางไปจากกลุมคนหรือกลุมชาติพันธุทั่วไป ซึ่งความสัมพันธ

กับมาตุภูมิดังกลาวจะสงผลตอการสรางอัตลักษณของคนพลัดถิ่นหรือกลุมชาติพันธุนั้นๆ ผูศึกษาขอรวม

ความวา อัตลักษณของคนพลัดถิ่น คือ สิ่งที่ถูกสราง และเปนสิ่งที่สรางอยางไมมีที่สิ้นสุด อัตลักษณ

สวนหนึ่งอยูในอดีตสวนหนึ่งอยูในอนาคต และอัตลักษณคนพลัดถิ่นจะมีลักษณะเปนอัตลักษณผสมหรือ

อตัลกัษณพนัทางทีเ่กดิจากการผสมผสาน ลืน่ไหล และเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ดงัน้ันการทาํความเขาใจ

อัตลักษณของคนพลัดถ่ินและกลุมชาติพันธุในสังคมปจจุบันจึงตองอยูบนพื้นฐานที่วาคนพลัดถิ่นและ

กลุมชาติพันธุไมไดมีแกนแกนไมมีความเปนหน่ึงเดียว แตมีความหลากหลายในตัว จนทําใหผูศึกษาไมอาจ

จาํแนกประเภทไดอยางสมบูรณชดัเจน และควรมองคนพลัดถิน่หรือกลุมชาติพนัธุในมิตทิีเ่ชือ่มโยงกับสงัคม

โลกาภิวัตน ในมิติของการขามพรมแดนรัฐ-ชาติ ไมลดทอนความหลากหลายของคนพลัดถิ่นและชาติพันธุ 

และไมวเิคราะหแบบแยกสวนแตตองวเิคราะหในมติทิางประวตัศิาสตรของกอตวัของคนพลดัถ่ินจากมมุมอง

แบบวงศาวิทยาที่วิพากษประวัติศาสตรมากข้ึน เนนการวิเคราะหเฉพาะกรณีมากกวาการสรางตัวแบบ

ในการศึกษา จึงเห็นวาการศึกษากลุมคนไทยเชื้อสายเวียดนามตองอยูบนฐานของความเขาใจวา

กลุมชาตพินัธุนัน้มคีวามหลากหลายในตวัเอง ไมมคีวามเปนแกนแกนหนึง่เดยีว และตองศกึษาภายใตบริบท

รัฐชาติและโลกาภิวัตน

จะเห็นไดวาท้ังสามแนวคิดตางมีประเด็นรวมคือ กลุมชาติพันธุไมไดเปนหน่ึงเดียว ไมมีแกนแกน 

แตมีความแตกตางหลากหลาย และภายใตบริบทโลกาภิวัตนตางมีกระบวนการสรางอัตลักษณที่แตกตาง
ออกไป กลุมชาติพนัธุไมไดมคีณุสมบตัเิฉพาะตัว หากแตถกูผลติซ้าํและแปรเปล่ียนไดตามบริบทตางๆ และ

เปนผลผลิตของประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปนผลของกระบวนการตอรองเชิงอํานาจในความสัมพันธ
ทางสังคมหลายระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามยุคสมัย เปนเร่ืองของกระบวนการสรางความหมาย

ทางสังคม ดงันัน้ ความเปนชาติพนัธุจงึถูกเนนในฐานะท่ีเปน “กระบวนการทางสังคมของการสรางอัตลกัษณ” 

มากกวาแกนแกนของคุณสมบัติบางอยาง แนวคิดดังกลาวไดนําไปสูการทําความเขาใจในการสรางและ

การปรับเปล่ียนอัตลักษณของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม การมองและนิยามตัวตนของคนไทยเช้ือสาย

เวยีดนาม เนนการศกึษาการสรางและการปรบัเปลีย่นอตัลักษณทางชาตพินัธุของคนไทยเชือ้สายเวยีดนาม 

ทีอ่งิอยูกบับรบิทกระแสโลกาภวิตัน กระแสความรวมมอืในประเทศอนภุมูภิาคลุมนํ้าโขง นโยบายของรฐับาล
ดานสังคมและเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และบริบทของการปฏิสัมพันธทางสังคม

และเศรษฐกิจที่มีตอคนกลุมอื่นๆ ในสังคมดวย

สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุในสังคมรวมสมัย พบงานของจักรพันธุ 

ขัดชุมแสง (2543) เรื่อง “ชุมชนมุสลิมในตลาดชายแดนไทย-พมา: สัมพันธภาพระหวางพหุสังคม วิถีชีวิต

ทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ” งานวิจัยของรัตนา บุญมัธยะ (2545) เรื่อง “พิธีมะเนากับความเปน
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ตัวตนของคนคะฉิ่นในเมืองมิชชินา รัฐคะฉิ่น ประเทศสหภาพพมา” งานของประสิทธิ์ ลีปรีชา (2546) เรื่อง 

“ระบบเครือญาติและอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมงในกระแสความเปลี่ยนแปลง” และงานของศิริรัตน 

แอดสกุล (2543) เรื่อง “การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ: กรณีศึกษาชุมชนมอญบานมวง 

ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” และงานของยศ สันตสมบัติ (2543) เร่ือง “หลักชาง: 

การสรางใหมของ อัตลักษณไทในใตคง”

เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับอัตลักษณทางชาติพันธุ จึงพบวาอัตลักษณทางชาติพันธุ

มักสะทอนผานสัญลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางท่ีกลุมชาติพันธุเลือกหยิบยกมาเพ่ือตอรองกับสังคม

ภายนอกหรือกับกลุมชาติพันธุอื่น เพื่อการสรางพ้ืนที่ทางสังคมใหกับกลุมตนเอง เชน งานของจักรพันธุ 

พบวาการนิยมเปนเจาของกิจการขนาดเล็กเปนอัตลักษณของมุสลิม การมีปฏิสัมพันธและคานิยม

บางประการรวมกันเปนปจจยัพืน้ฐานของการอยูรวมในพหุสงัคม และการธํารงชาติพนัธุจะเกิดข้ึนกต็อเม่ือ

มีการปะทะสังสรรคระหวางกลุมชาติพันธุ เชนเดียวกันกับงานของรัตนาที่ชี้วาพิธีมะเนา คือส่ิงที่ชาวคะฉ่ิน

เลอืกท่ีจะยกข้ึนมาเพ่ือสรางอํานาจในการตอรองกับรฐับาลพมา เพือ่แสดงถึงความมีตวัตน งานของประสิทธิ์

และศริริตัน ชีว้าอตัลกัษณทางชาตพินัธุสามารถเหน็ไดจากการสบืทอดประเพณแีละวฒันธรรมของกลุม เชน 

ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ เปนตน หรืองานของยศ ที่พบการผลิตซ้ําของอัตลักษณทางชาติพันธุ คือ

การนาํเอาสญัลักษณทางวฒันธรรมแบบเดมิมานยิามและใหคณุคาใหมในการปรบัความสมัพนัธกบักลุมอืน่ 

เชน การปลูกและบริโภคขาว เพื่อตอบโตตอรองกับระบบทุนนิยม หรืองานปอยพระเจาแบบใหม

งานศึกษาทั้งหมดสะทอนวา การศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุในบริบทของสังคมปจจุบัน เรา

ไมสามารถที่จะสรุปไดวา อัตลักษณทางชาติพันธุเกิดขึ้นเพราะความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางเดียว 
เมือ่วเิคราะหอตัลกัษณทางชาตพินัธุใหลกึลงไปจะเหน็ถงึความซบัซอนทีเ่ปนกระบวนการ เพราะอตัลกัษณ

ทางชาติพันธุจะเกิดขึ้นในสภาวการณที่มีการเผชิญหนาหรือมีความขัดแยงในการจัดสรรและการใชอํานาจ

ในสังคม ดังน้ัน กลุมชาติพันธุจึงตองนิยามตัวเองหรือแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุ เพ่ือแสดงถึงความมีตัวตน

ของกลุม และเพ่ือปกปองผลประโยชนหรอืเพ่ือการตอรองทางวัฒนธรรม ซึง่สญัลกัษณตางๆ ทางวัฒนธรรม 

เชน ภาษา อาชีพ การแตงกาย พิธีกรรม หรืออื่นๆ จึงเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณทางชาติพันธุ
สวนงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัคนไทยเช้ือสายเวียดนามมีงานของขจัดภยั บรุษุพฒัน (2520) เรือ่ง “ญวน

อพยพ” พบถึงสาเหตุของคนญวนท่ีตองอพยพออกนอกประเทศเวียดนามดวยไดเกิดกบฏข้ึนในประเทศ
หลายครัง้ ซึง่กลุมนีจ้ดัอยูในกลุมคนญวนเกา และดวยการอพยพหนภียัสงครามของคนญวนใหมหรือญวน

อพยพ การอพยพของคนญวนเขาสูประเทศไทยคร้ังใหญที่สุด คือ เมื่อคราวท่ีฝร่ังเศสกลับเขายึดครองลาว

และกัมพูชาอีก ซ่ึงไดรับการตอตานจากขบวนการชาตินิยมของท้ังสองประเทศ ทําใหฝร่ังเศสทําการปราบปราม

อยางรุนแรง เปนผลใหกลุมคนญวนที่อาศัยอยูในลาวและกัมพูชาอพยพเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

งานของเฉลิมชัย ผิวโนนเรือง (2524) เรื่อง “ทัศนคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอเวียดนาม: ศึกษา

เปรยีบเทยีบระหวางจงัหวดัทีม่แีละไมมชีาวเวยีดนาม” พบวาชาวญวนอพยพมคีวามนยิมลทัธคิอมมวินิสต 
จึงปรากฏถึงความขัดแยงในการอยูรวมกันในสังคมระหวางคนไทยกับคนญวน และวิทยานิพนธของผล อัฐนาค 

(2543) เรื่อง “วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร” พบถึง

ประวัติศาสตรการอพยพเขามายังประเทศไทยท้ังกอนและหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง คนไทยเช้ือสาย

เวียดนามจะมีความเช่ือเรื่องภูตผี วิญญาณ คนไทยเช้ือสายเวียดนามนับถือศาสนาพุทธและคริสต มีระบบ

เครือญาติที่ผูกพันแนนแฟน นับถือผูอาวุโส ซึ่งงานวิจัยหรือเอกสารเหลานี้เปนงานท่ีสามารถเทียบเคียง
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ใหเห็นถึงการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ ประวัติศาสตรความเปนมา และวิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามบางสวนในพื้นที่ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นเหลานี้จะชวยกําหนดกรอบ

แนวคิดของการศึกษาคร้ังนี ้โดยเฉพาะในประเด็นของการสราง และการปรับเปล่ียนอัตลกัษณทางชาติพนัธุ 

ซึ่งจะอิงอยูกับนโยบายของรัฐบาล บริบททางสังคมและเศรษฐกิจ หรือกระทั่งกลุมคนที่เขามาเกี่ยวของ

สมัพนัธ การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของทัง้หมดเพือ่การศกึษาทีร่อบดานในบรบิททางสงัคมและ

เศรษฐกิจที่ซับซอนในปจจุบัน

จนนํามาสูกรอบคิดของการวิจยั คอืบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของคนไทยเชือ้สายเวียดนามไมวา

จะเปนกระแสโลกาภิวัตน กระแสภูมิภาคนิยม นโยบายการพัฒนาประเทศทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ

ตางมีความสัมพันธโดยตรงตอการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม เนื่องจาก

มีการนิยามตัวเอง คนอื่นนิยามและใหความหมาย การสรางภาพตัวแทน กระบวนการปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ํา

อัตลักษณ กระบวนการตอรองทางวัฒนธรรม จิตสํานึกทางประวัติศาสตร การมีคานิยมรวม และการแสดง

สัญลักษณทางวัฒนธรรม ซึ่งการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุดังกลาว มีความสอดคลองกับสถานการณ 

ชวงเวลา นโยบายของรัฐบาล บริบททางดานสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และในการ

สรางอัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเช้ือสายเวียดนามนั้นอิงอยูกับการปฏิสัมพันธกับคนไทยเชื้อสาย

เวียดนามดวยกนัเองในชุมชน การปฏิสัมพันธกับกลุมคนตางชาติพันธุภายนอกชุมชน และการปฏิสัมพันธ

กบัคนเวียดนามในประเทศเวียดนาม ซึง่ทัง้หมดลวนสงผลโดยตรงตอการสรางและการปรบัเปล่ียนอตัลักษณ

ทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

ประวัติศาสตรหมูบาน

ในอดีตบานนาจอกเปนที่รูจักของคนทองถิ่นนครพนมวาเปน “หมูบานคนเวียดนาม” แตปจจุบัน

เริม่เปนทีรู่จกัทัง้ของชาวไทย และชาวเวยีดนามในฐานะแหลงทองเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรในนาม “หมูบาน

มิตรภาพไทย-เวียดนาม” ดวยความเปนหมูบานของคนเวียดนามในอดีตและความเปนหมูบานมิตรภาพ

ไทยเวียดนามในปจจุบัน ประวัติศาสตรของหมูบานมีความสัมพันธเก่ียวของกับประวัติศาสตรของประเทศ

เวียดนามโดยตรง โดยเฉพาะการทําสงคราม อาทิ สงครามกับจีน สงครามตอตานฝร่ังเศส และสงครามกับ

อเมริกา สงครามจึงทําใหคนเวียดนามตองอพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยในหลายระลอกดวยกัน 

เมื่อเขามาแนนอนไทยเองก็มีนโยบายในการควบคุมคนเวียดนาม นโยบายการปราบปรามคอมมิวนิสต 
จึงพบวามีการรักษาวัฒนธรรมและการปรับวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ตลอดทั้งปฏิสัมพันธ

กบักลุมคนภายนอก ดวยเหตุผลเหลานีส้งผลใหหมูบานนาจอกแตกตางไปจากหมูบานชนบทของภาคอีสาน
ทั่วไปอยางชัดเจน

การกอตั้งหมูบานตั้งขึ้นเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานเปนที่แนชัด แตจากการบอกเลาของผูอาวุโส

ในหมูบานพบวาในป พ.ศ. 2441 นั้นศาลเจา “ดายเวือง” ประจําหมูบานไดถูกสรางขึ้นแลว ชื่อบาน 
“นาจอก” เปนช่ือที่ทางราชการตั้งใหเพื่องายตอการปกครอง สําหรับคําวา “นาจอก” นั้น พบวาตั้งข้ึนตาม

ลักษณะสภาพภูมิประเทศเหมือนหมูบานอีสานท่ัวไป สําหรับการอพยพมาหาทําเลท่ีตั้งบาน เปนเพราะวา

คนเวียดนามมักจะแสวงหา แหลงอุดมสมบูรณเปนหลัก ชื่อของหมูบานท่ีวา “นาจอก” นั้นเปนเพราะ

พื้นที่ของหมูบานสวนใหญจะเปนพื้นที่นาและมีสุนัขจิ้งจอกจํานวนมาก จึงเรียกวาบานนาจอก สําหรับ 

“บานตนผึ้ง” นั้นเปนเพราะมีผึ้งมาทํารังในพื้นที่ของหมูบานจํานวนมากเชนกัน มาภายหลังเพ่ือความเปน
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ระเบยีบและงายตอการปกครองจึงไดมกีารรวมบานนาจอกและบานตนผึง้เขาเปนหมูบานเดยีวกนัและมชีือ่

อยางเปนทางการวา “บานนาจอก” ตามพระราชบัญญัติการปกครองทองที่ พ.ศ. 2475

ระลอกคลื่นของคนเวียดนามกับการอพยพเขาสูนาจอก
ชาวเวียดนามรุนที่ 1 หรือเวียดนามรุนเกา พบวา อพยพเขามาต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนกลุม

ทีร่วมกนักอตัง้หมูบาน โดยอพยพเขามาอยูอาศยัในชวง พ.ศ. 2420 ปจจบุนัเปนกลุมคนสวนใหญในหมูบาน 

ชาวเวียดนามกลุมนีไ้ดสบืเช้ือสายช้ันลกูและช้ันหลาน และท้ังหมดไดสญัชาติไทยมีบตัรประจําตวัประชาชน

และทะเบียนบานครบทุกครอบครัว นอกจากน้ันยังไดเปลี่ยนนามสกุลจากนามสกุลแบบเวียดนามมาเปน

นามสกุลแบบไทยกันท้ังหมด คนเวียดนามกลุมนี้ อพยพเขามาดวยสาเหตุการหลบหนีการปกครองของ

ฝรั่งเศส และยังมีสาเหตุมาจากความยากจน และดวยเหตุที่สภาพภูมิประเทศของเวียดนามมีลักษณะเปน

ตวั S ยาวจากเหนือลงใต บรเิวณพืน้ทีภ่าคกลางของเวียดนามน้ันแคบมาก มพีืน้ทีต่ดิกบัลาวและไทย ทาํให

การอพยพเพื่อหาแหลงทํามาหากินท่ีอุดมสมบูรณนั้นเปนไปไดงาย ประกอบกับเมื่อรอยกวาปกอน

ประเทศไทยเองก็ยังไมมีการเขมงวดกวดขันในเรื่องการเขาเมืองมากนัก ที่ทางวางเปลามีอยูอีกมากมาย 

เหมาะสําหรับการต้ังถิน่ฐานทํามาหากิน จงึเปนเหตุดงึดูดใหชาวเวียดนามไดอพยพเขามาต้ังถิน่ฐานในแถบ

ฝงขวาของแมน้ําโขงในสมัยนั้น เสนทางจากจังหวัดฮาติงสูหมูบานนาจอกพบวามีระยะทางใกลกวา

เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดฮาติงไปยังฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม 

ชาวเวียดนามรุนที่ 2 หรือ เวียดนามรุนใหม เปนกลุมคนที่เขามาอยูอาศัยในหมูบานนาจอก

ระลอกหลัง และตองถือบัตรเวียดนามอพยพมาจนถึงปจจุบันคนเวียดนามรุนใหมพบวามีความแตกตาง

ไปจากเวียดนามรุนเกาทั้งในเร่ืองของภาษาพูด การยึดมั่นและเคารพในตัวโฮจิมินห การมีเครือขาย

คนเวียดนามอพยพ หรือกระทั่งการแตงบทเพลงประจําหมูบานนั้น กระทําโดยคนเวียดนามรุนใหมทั้งส้ิน 

และการแสดงตัวตนมักตางไปจากคนเวียดนามรุนเกาอยางเห็นไดชัด เพราะมักไมแสดงตัวเมื่ออยูในสังคม 

กระบวนการสรางและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางชาติพันธุ
คนไทยเช้ือสายเวียดนามมีกระบวนการตอรองทางวัฒนธรรมดวยรูปแบบตางๆ เพ่ือใหกลุมของตนเอง

สามารถท่ีจะอยูรวมในสังคม เมื่อวัฒนธรรมแบบเวียดนามถือวาเปนวัฒนธรรมยอย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในยุคที่ไทยปราบปรามคอมมิวนิสต ผูนําของชาวเวียดนามถูกกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุยิ่งเปนไปดวยความยากลําบาก แตอยางไรก็ตามพบวากลุมชาติพันธุ

มีการปรับวัฒนธรรมตางๆ ใหสอดคลองกับสถานการณและบริบททางการเมือง และการแสดงออกทาง

วัฒนธรรมแบบเวียดนามถูกใชเปนกระบวนการตอรองกับสังคม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมีตัวตนทาง

ชาติพันธุ

คนไทยเชื้อสายเวียดนามบานนาจอกเรียกกลุมชาติพันธุของตนเองท้ัง “ญวน” “เหวียต” และสุดทาย
คําวา “คนไทยเช้ือสายเวียดนาม” พบวาเพ่ิงถูกนํามาใชในภายหลังจากท่ีไดรับสัญชาติไทย สําหรับคําวา 

“ญวน” นัน้ถงึแมความหมายจะเปนไปในทางดูหมิน่ดูแคลนทางชาติพนัธุบาง แตกลับพบวาคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามสามารถยอมรับได เพราะเม่ือคนไทยเชื้อสายเวียดนามนิยามตัวเองใหมีความแตกตางไปจาก

ชาวไทยอีสานทั่วไปพบวา ไดใชคําวา “คนญวน” ที่มีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายและอพยพมาจากภาคกลางของ

ประเทศเวียดนาม มีการสืบทอดวัฒนธรรมแบบเวียดนาม นับถือศาลเจา มีพิธีกรรมของหมูบาน มีวิถีชีวิต
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ในแบบของกลุมชาติพันธุตนเอง สวนคําวา “แกว” นั้น เปนการดูหมิ่นทางชาติพันธุเชนเดียวกับที่ชาวไทย

อีสานเรียกคนไทยเชื้อสายจีนวา “เจก”

ครั้งหน่ึงเม่ือผูศึกษาสอบถามเก่ียวกับการแยกแยะระหวางคนไทยเช้ือสายเวียดนาม และชาวไทย

อีสานท่ัวไป ไดรับคําตอบวาใหสังเกตที่สีผิว ภาษาพูด ซึ่งจะมีความตางกัน แตนั่นอาจเปนเพียงขอสังเกต

เบือ้งตนในการจําแนกความเปนกลุมชาติพนัธุ เพราะการศึกษาอัตลักษณทางชาติพนัธุ ตองทําการวิเคราะห

ถึงจิตสํานึกทางประวัติศาสตรรวมดวย การที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามมีจิตสํานึกรวมเกี่ยวกับเร่ืองราว

การกูชาติของเจาเจิ่น ฮึ่ง ดาว และประธานาธิบดีโฮจิมินห พบวา สอดคลองในความเชื่อเก่ียวกับศาลเจา

ของหมูบาน เรือ่งราวและเร่ืองเลาเกีย่วกับจงัหวดัฮาตงิ รวมทัง้การตอสูดิน้รนของบรรพบรุษุ การมบีทเพลง

ประจําหมูบานเพื่อสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรรวมกัน ซึ่งมีความสําคัญมาก

การซอนทับกันระหวางอัตลักษณปจเจก และอัตลักษณรวมของคนไทยเช้ือสายเวียดนามน้ัน พบวา 

ขึ้นอยูกับการปฏิสัมพันธกับกลุมคนและเม่ือสอบถามถึงความเปนมาทางประวัติศาสตรของบรรพบุรุษ 

คนไทยเช้ือสายเวียดนามรุนเกาแสดงทาทโีตแยงในเร่ืองของการอพยพของบรรพบุรษุ ยอมรบัวาบรรพบรุษุ

อพยพมาจากเวียดนามจริง แตอธิบายวาตนเองไมใชคนอพยพ แตเปนคนไทยเชื้อสายเวียดนามท่ีเกิด

ในเมืองไทย ในขณะเดียวกันความรูสึกผูกพันกับจังหวัดฮาติง ประเทศเวียดนามก็ยังมีอยู คนไทยเชื้อสาย

เวียดนามมักจะแสดงออก เมื่อไดรวมกันทําพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนาท่ีศาลเจาประจําหมูบาน 

ซึ่งในขณะน้ันผูศึกษาพบวาการแสดงออกถึงอัตลักษณสวนบุคคลจะคลอยตามเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ

การแสดงออกอัตลักษณรวมทางชาติพันธุเวียดนาม แตเมื่อใดก็ตามที่คนไทยเชื้อสายเวียดนามตอง

ปฏสิมัพนัธกบัคนตางชาตพินัธุ อตัลกัษณสวนบคุคลจะถกูปรบัเปลีย่นไป โดยจะนยิามตนเองวาเปนคนไทย

ที่มีบัตรประจําตัวประชาชนไทยเหมือนกันกับคนกลุมอ่ืนๆ ในสังคม ดังนั้นจึงไมสามารถท่ีจะพิจารณา

ความเปนชาติพันธุโดยวิเคราะหแคการแสดงออกในสวนที่เปนอัตลักษณปจเจกไดเพียงอยางเดียว และ

ในสวนที่เกี่ยวกับการจําแนกแยกแยะทางชาติพันธุ ผูศึกษาไดพิจารณาจากส่ิงที่บงชี้ถึงความเปนอัตลักษณ

ทางชาติพันธุท่ีถูกสรางข้ึนจากกลุมชาติพันธุเอง และการถูกสรางใหจากคนภายนอก หรือเรียกอีกอยางไดวา 

การยัดเยียดอัตลักษณจากกลุมคนภายนอก ในขณะเดียวกันนั้นอัตลักษณที่กลุมชาติพันธุสรางขึ้นเอง
จึงถือวาเปนกระบวนการตอบโตตอรองทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง พิจารณาจากสัญลักษณทางวัฒนธรรม

หลายอยางท่ีกลุมคนไทยเช้ือสายเวียดนามเลือกท่ีจะหยิบยกข้ึนมาตอรองกับสังคมภายนอกหรือกับกลุม

ชาติพันธุอื่น เพื่อสรางพื้นที่ใหกับกลุมตนเอง ดังน้ัน เมื่ออัตลักษณหมายถึงกระบวนการสรางความหมาย 
และกระบวนการสรางตัวตนของกลุมชาติพันธุ จึงจะไดนําเสนอถึงกระบวนการสรางความหมายเหลานั้น 

ทีก่ลุมคนไทยเชือ้สายเวยีดนามไดแสดงออกโดยผานการใชวฒันธรรมและการใชประวตัศิาสตรในการสราง

อัตลักษณทางชาติพันธุ ดังนี้

การสรางอัตลักษณดวยวัฒนธรรม
ภาษาเวียดนาม เปนวัฒนธรรมที่ถูกนํามาสรางอัตลักษณทางชาติพันธุอยางหน่ึง ถึงแมวา หมูบาน

จะถูกต้ังอยูในแผนดินไทยมารอยกวาปแลว แตการพูดภาษาเวียดนามในครอบครัวและในชุมชนยังพบวา
เปนการผลิตซํ้าและสืบทอดอัตลักษณทางชาติพันธุ ภาษาเวียดนามเปนภาษาแบบพยางคเดียวมี 6 เสียง 

ตั้งแตเสียงสูงไปจนเสียงต่ํา พูดเหมือนเสียงดนตรี ถึงแมชาวเวียดนามสวนใหญทั่วประเทศตั้งแตผูที่อยูติด

กับพรมแดนจีนไปจนถึงแหลมกาเมา จะพูดภาษาเวียดนามก็ตาม แตพบวามีสําเนียงตางกันเปน 3 แบบ 
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ชาวเวยีดนามภาคเหนอืจะพดูเสยีงสงูออกเสยีงพยางคสัน้ๆ สวนชาวเวยีดนามทางใตนอกจากจะใชคาํศพัท

ผิดไปจากพวกทางเหนือแลวยังไมคอยออกเสียงสระ และเวลาพูดมีสําเนียงคลายดนตรี สําหรับพวก

ภาคกลางมกัพูดเสยีงหนัก เพราะมักพูดโดยใชเสียงต่าํ ภาษาเวยีดนามไมไดเกิดอยูในภาษาจีนก็จริง แตทวา

ไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีจีนโบราณมาก หลายคําในภาษาจีนนับจํานวนหลายพันคํา ไดเขามาปะปนกับ

ภาษาเวียดนามท่ีใชพดูกนัประจําวนันอกเหนือไปจากภาษาเวียดนามแลวยงัพบวา ชนกลุมนอยในประเทศ

เวียดนามยังพูดภาษาทองถิ่นตางกันออกไปอีก

ภาษาท่ีคนไทยเช้ือสายเวียดนามบานนาจอกใชสือ่สารกันนัน้ พบวามอียู 3 ภาษา คอื ภาษาเวียดนาม 

ภาษาอสีาน และภาษาไทยกลาง สาํหรบัภาษาเวยีดนาม ชาวบานบอกวาคลายเปนภาษาอสีานของเวยีดนาม 

ซึง่จะมคีวามแตกตางไปจากภาษาเวยีดนามทางภาคเหนอือยางฮานอย หรอืแตกตางไปจากภาษาเวยีดนาม

ทางใตอยางโฮจิมินหหรือไซงอนเดิม และปจจุบันยังพบวา มีการผสมผสานคําระหวางภาษาเวียดนามและ

ภาษาอีสานหรือภาษาไทยดวย หลายคร้ังที่ผูศึกษาไดยินคนไทยเช้ือสายเวียดนามส่ือสารกันดวยภาษา

เวียดนามผสมกับภาษาไทย และเลือกพูดภาษาเวียดนามกับชาวบานดวยกันในหมูบาน แตเมื่อตองพบปะ

คนนอกกลุมชาติพันธุจะใชภาษาไทยหรือภาษาอีสาน ซึ่งข้ึนอยูกับสถานการณนั้นๆ

ปจจุบันเด็กรุนใหมในหมูบานนาจอก พบวานิยมพูดภาษาไทยกันมากข้ึนอยางไรก็ตามเม่ือภาษา

เวียดนามเปนกระบวนการผลิตซ้ําอัตลักษณทางชาติพันธุที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท สถานการณทาง

การเมอืง และปฏสิมัพันธเชิงอาํนาจของแตละกลุมชาตพินัธุ ปจจบุนัเมือ่สถานการณทางการเมอืงทีค่ลีค่ลาย

ไปในทางท่ีดีมากข้ึน การกลายเปนหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนามนั้น ภาษาเวียดนามท่ีเปนภาษาของ

บรรพบรุษุ เดมิในอดตีทีไ่มสามารถแสดงออกทางวฒันธรรมดวยการพดูภาษาเวยีดนามในสงัคมไดตามปกต ิ

หรือกระทั่งการเรียนการสอนภาษาเวียดนามที่ตองกระทําแบบหลบๆ ซอนๆ นั้น แตในปจจุบันกลับพบวา

ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีโรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม หรือแมกระทั่งมหาวิทยาลัยนครพนมเอง 

มีการเปดสอนภาษาเวียดนาม มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยของไทยและ

ของเวียดนามดวย เหลานี้สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยอมรับพ้ืนท่ีทางสังคมกับกลุมชาติพันธุเวียดนาม

มากขึน้ กระบวนการสรางอตัลกัษณทางชาติพนัธุยอมปรบัเปล่ียนไป คนไทยเช้ือสายเวียดนามบานนาจอก
เริ่มที่จะกลาแสดงออกทางวัฒนธรรมดวยการพูดภาษาเวียดนามมากข้ึน หลายคร้ังที่พบวาคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามหลายคนภูมิใจท่ีตนเองยังสามารถพูด อานและเขียนภาษาเวียดนามได หลายคนภูมิใจที่สามารถ
ถายทอดภาษาของบรรพบุรุษไปสูลูกหลานได ขณะท่ีหลายคนแสดงความกังวลวาในอนาคตลูกหลานของ
คนไทยเช้ือสายเวียดนามจะไมสามารถพูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม จนละทิ้งอัตลักษณทางชาติพันธุ

ในสวนนี้ไปในที่สุด

การแตงกายดวยชุดแบบเวียดนาม จากการสังเกตท้ังผูหญิงและผูชายในวัยกลางคน นยิมใสกางเกง

ขาสามสวนเมือ่เวลาปกตทิีอ่ยูบาน ซึง่มคีวามแตกตางไปจากผูหญงิชาวอีสานในวยักลางคนทีน่ยิมนุงผาถุง

เปนสวนใหญ และผูชายชาวอีสานจะนิยมใสโสรง สําหรับวัยรุนก็พบวามีการแตงกายตามสมัยนิยมท่ัวไป
เชนกัน ประเด็นที่ผูศึกษาใหความสนใจในการพิจารณาอัตลักษณทางชาติพันธุ คือ การแตงกายดวยชุด

อาวหยายของเวียดนาม ซึ่งในอดีตแลวนั้น นิยมสวมใสกันมาก เพราะเปนชุดประจําชาติ แตเมื่อเขามาอยู

ในสังคมไทย พบวากลุมชาติพันธุนี้ไดปรับวัฒนธรรมดวยการเลือกท่ีสวมใสเฉพาะในพิธีกรรมทางศาสนา

ทีส่าํคญั และย่ิงถาตองอยูในบรบิทหรือสถานการณทางสังคมท่ีไมเอือ้อาํนวย ความเปนชาติพนัธุเวยีดนาม

ในสังคมไทยท่ีถกูจบัตามองแลวน้ัน พบวาถาสถานการณทางการเมืองไมปกต ิกลุมชาตพินัธุเวยีดนามเลือก
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ทีจ่ะไมสวมใสชดุดงักลาวเลย เพราะถอืวามคีวามแปลกแยกแตกตางไปจากสงัคมสวนใหญ และอาจจะนาํพา

ความเดือดรอนมาสูกลุมชาติพันธุตนเองดวย

อยางไรก็ดี เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา ชุดแตงกายของคนไทยเช้ือสายเวียดนามจะถูกนํามาสวมใส 

เชน พธิกีรรมไหวศาลเจา ผูชายท่ีตองทําหนาทีใ่นการประกอบพิธกีรรมจะใสชดุอาวหยายสีดาํ ซึง่เปนกางเกง

ขายาวสีดาํและเส้ือชายยาวสีดาํ ซึง่เปนชดุทีไ่ดรบัการมอบตอๆ กนัมา สวนผูหญงิจะมีชดุอาวหยายเชนกนั 

การแตงกายแบบเวียดนามที่เกี่ยวของกับการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ พบวา ตั้งแตมีการเปดหมูบาน

เปนหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม ผูหญิงในหมูบานเริ่มที่จะตัดชุดอาวหยายมาสวมใสกันมากขึ้น ดังนั้น

การแตงกายชุดอาวหยาย จึงเปนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบไป ถึงแมวาชุดที่มีการนํา

กลับมาสวมใสจะเปนแบบเกาแตความหมายกลับเปล่ียนไปเพือ่การประชาสัมพนัธเกีย่วกับความเปนคนไทย

เชือ้สายเวียดนามในรูปของหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม ไมใชในบริบทของความเปนหมูบานคอมมิวนสิต

เหมือนในอดีต ทั้งนี้การแสดงออกถึงอัตลักษณทางชาติพันธุ จึงมีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกับบริบท

ทางสังคมและการเมืองอยางชัดเจน เพราะต้ังแตหมูบานกลายมาเปนหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม 

การแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบเวียดนามสามารถกระทําไดมากข้ึน การแตงกายแบบเวียดนามกลับเปน

ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาไปเที่ยวชมความเปนชาติพันธุเวียดนาม การนําชุดอาวหยายมาจําหนายใหกับ

นักทองเท่ียว แตสําหรับคนไทยเช้ือสายเวียดนามแลว ถึงแมวาชุดประจําชาติจะถูกนํามาใชเปนสินคา

จําหนายใหกับนักทองเท่ียวก็ตาม แตความสําคัญของชุดแบบเวียดนามจะมีความสําคัญมากเม่ือถูกนําไปใช

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกลุมชาติพันธุ ไมใชแคการนําไปสวมใสเพื่อความสวยงามแตเพียง

อยางเดียว ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการใหความหมายกับชุดแบบเวียดนามท่ีแตกตางกันไประหวางคนไทย

เชื้อสายเวียดนามกับคนกลุมอื่นในสังคม

บทเพลงประจําหมูบานนาจอก (Ban Mai gue toi) บทเพลง Ban Mai gue toi หรือที่เม่ือพูด

ในภาษาไทยจะออกเสียงวา บานใหม เกว โตย เปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงที่ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือ

ตอกยํ้าความเปนชาติพันธุเวียดนามของคนไทยเช้ือสายเวียดนามบานนาจอก ถูกแตงข้ึนโดยนายปญญา 
พัฒนะประสิทธิ์ชัย ในราวป พ.ศ. 2525 พบวาคนในหมูบานรูจักเพลงน้ีและสามารถรองได สิ่งที่สนับสนุน
ความภมูใิจของชาวบานบงชีไ้ดดวยความหมายของบทเพลงดวยเน้ือหาและความหมายท่ีปลกุเราจติสาํนกึ

ใหรักถิ่นฐาน เนื้อหาเพลงสะทอนใหเห็นถึงอาณาบริเวณของหมูบาน วัฒนธรรมประเพณีแบบเวียดนาม 
การเคารพบรรพบุรุษ รักพวกพองและมีความสามัคคี และประเด็นท่ีสําคัญที่สุด คือการใหรักและเคารพ
โฮจิมินหเสมือนเจาชีวิตของคนเวียดนามทั้งปวง ดังน้ัน บทเพลงประจําหมูบานจึงเปนการสรางจิตสํานึก

ทางประวัตศิาสตรรวมกันของคนไทยเช้ือสายเวียดนามบานนาจอก และชาวบานมักเลือกท่ีจะรองเพลงเม่ือ

มีการรวมตัวกันในกลุมคนไทยเช้ือสายเวียดนาม เมื่อมีพิธีกรรม และงานสังสรรคในหมูบานท่ีไมเกี่ยวของ

กับคนนอกชุมชนหรือสวนราชการแตอยางใด บทเพลงจึงเปนกระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ

ที่จําแนกแยกแยะคนไทยเช้ือสายเวียดนามออกจากกลุมชาติพันธุอื่น ดวยการใชคํารอง ทํานอง เน้ือหา 
และใชภาษาเวียดนามเทานั้น เพราะคนไทยเชื้อสายเวียดนามบานนาจอกเทานั้นท่ีสามารถรองและเขาใจ

ถึงความหมายที่ลึกซึ้งได 
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การสรางอัตลักษณดวยประวัติศาสตร 

ศาลเจาพอดายเวือง: เจาเจิ่นฮ่ึงดาว เปนส่ิงที่คนไทยเช้ือสายเวียดนามไดเลือกที่จะหยิบยกข้ึนมา
เพื่อตอกย้ําความเปนชาติพันธุเวียดนาม โดยเฉพาะกลุมคนไทยเชื้อสายเวียดนามรุนเกาแลวนั้น ศาลเจา 

แทบจะเปนทุกสิ่งทุกอยางผูกติดอยูกับวิถีชีวิตของคนเวียดนาม มีสวนเกี่ยวของในแทบจะทุกเรื่องของ

การดํารงชีวิตประจําวัน คนไทยเชื้อสายเวียดนามไดนําเร่ืองราวและพิธีกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นในศาลเจา

เขามาทําหนาที่ในการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรในการธํารงชาติพันธุ โดยการยกยอง เชิดชูวีรบุรุษ

ที่เปนเจาของคนเวียดนามท้ังปวง คือ เจา เจิ่น ฮึ่ง ดาว ที่คนไทยเช้ือสายเวียดนามในภาคอีสานตางให

ความเคารพสักการะ ศาลเจา จึงเปนเครื่องมือในการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ

ในความหมายของคนไทยเช้ือสายเวียดนามบานนาจอกรวมกัน อาทิ การถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจาเจ่ิน ฮึ่ง ดาว เรื่องเลาเก่ียวกับจังหวัดฮาติง ตลอดจนความกลาหาญของโฮจิมินห 

จิตสํานึกทางประวัติศาสตรถูกตอกย้ําผานพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่ศาลเจาของหมูบานอยูตลอดเวลา ศาลเจา

นอกจากจะทาํหนาทีเ่ปนสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมตางๆ ของหมูบานแลว ยงัถอืไดวาเปนกระบวนการสราง

อตัลักษณทางชาตพินัธุของคนไทยเชือ้สายเวยีดนามท่ีไดจาํแนกแยกแยะกลุมชาตพินัธุนีใ้หแตกตางออกไป

จากกลุมชาติพันธุอื่นๆ ในสังคม อาทิ การนําความเชื่อ ความเคารพศรัทธาเก่ียวกับศาลเจาของหมูบาน

เขาไปรวมอยูในกฎระเบยีบของการเปนสมาชิกกลุมออมทรพัยของหมูบานนาจอก โดยยึดหลกัความซือ่สตัย 

รักสามัคคีในพวกพอง จนทําใหการดําเนินกิจการออมทรัพยของหมูบานประสบผลสําเร็จ รวมไปถึงเมื่อ

เกิดกรณีพิพาทขึ้นในหมูบาน คนไทยเช้ือสายเวียดนามจะมีการพิจารณาคดีความโดยอิงอยูกับระบบของ

การตดัสนิคดคีวามตางๆ โดยคณะกรรมการศาลเจา ถอืไดวาคณะกรรมการศาลเจา ทีเ่ปนผูนาํอยางไมเปน

ทางการของหมูบานนั้น มีบทบาทหนาที่ในหมูบานนาจอกมากกวาคณะกรรมการหมูบานที่ถูกแตงตั้ง

อยางเปนทางการ

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาถึงกระบวนการสรางอัตลักษณดวยประวัตศิาสตร จงึพบวา ศาลเจา เรือ่งราวของ

เจา เจิ่น ฮึ่ง ดาว และประธานาธิบดีโฮจิมินห ลวนเปนส่ิงที่คนเวียดนามใหความเคารพ มีการเลา ถายทอด 

ตอกย้ํา ผลิตซ้ําความเช่ือนั้นอยูตลอดเวลาผานประเพณี พิธีกรรม และจิตสํานึกทางประวัติศาสตร 

ความเคารพรักศรัทธาในตัวของวีรบรุุษผูกูชาติเหลานี้จึงเกิดกับคนในชาติพันธุเวียดนาม ดวยกระบวนการ

ทางพิธีกรรมที่กระทําในศาลเจาทั้งหมด ความเช่ือในระบบผูอาวุโส ความเช่ือในคณะกรรมการศาลเจา 

ความซ่ือสัตยที่จะตองมีเม่ือเขาเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยของหมูบาน และผูศึกษาพิจารณาแลวพบวา
ศาลเจา และเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับวีรบุรุษในการกูชาติ เรื่องราวทางประวัติศาสตร เปนสิ่งที่คนไทยเช้ือสาย

เวียดนามเลือกท่ีจะหยิบยกขึ้นมาเพ่ือใชในการอธิบาย และใหความหมายตอความเปนกลุมชาติพันธุของ

ตนเอง เพือ่นาํเสนอตอสงัคมภายนอกถึงความมีตวัตนทางชาติพนัธุ และจําแนกแยกแยะกลุมชาติพนัธุของ

ตนเองใหแตกตางไปจากคนกลุมอื่นในสังคมดวยความรูสึกรวมทางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรของชาติ

เวียดนาม
วีรบุรุษโฮจิมินห เรื่องราวเก่ียวกับโฮจิมินหในการรับรูจริงๆ ของคนไทยเช้ือสายเวียดนามรุนเกา

ในหมูบานนาจอกนั้น แทบจะไมมีใครทราบรายละเอียดมากนัก เมื่อครั้งที่โฮจิมินหไดเขามาพํานักอาศัย 

แตสาํหรบัคนไทยเช้ือสายเวียดนามรุนใหมทีอ่พยพเขามาอยูอาศัยในภายหลังในหมูบานกลับพบวาโฮจิมนิห 

คือ วีรบุรุษในการกอบกูเอกราชของชาติเวียดนาม อาจเปนเพราะวาไดรวมตอสูเปนแนวรวมในการกูชาติ

กับขบวนการของโฮจิมินห มากอน มีการหนุนชวยเครือขายในการกูชาติเวียดนามมาตลอด พบวามีการ
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ถายทอดคําสอนของโฮจิมินห เพ่ือปลูกฝงความสามัคคีของคนเวียดนามท้ังในและนอกประเทศใหมีความรัก

และเคารพยดึมัน่ในแนวทางอดุมการณและคาํสอนของโฮจมินิหอยางเหนยีวแนน จงึพบวาคนไทยเชือ้สาย

เวียดนามบานนาจอกไดสรางอัตลักษณทางชาติพันธุดวยการใชประวัติศาสตร การหยิบยกเรื่องราวของ
โฮจิมินหมาถายทอด อาทิ บทเพลงประจําหมูบานท่ีมีเร่ืองราวการตอสูเพื่อกูชาติ คําสอนของโฮจิมินห 

การนํารูปภาพของโฮจิมินหไปสักการะในศาลเจา อยางไรก็ตาม การสรางอัตลักษณดวยเร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตรที่เก่ียวกับโฮจิมินหนี้ สามารถกระทําไดเม่ือสถานการณทางการเมืองของประเทศไทย

เริ่มคล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้นเทานั้น แตถาเม่ือใดท่ีสถานการณไมปกติ ก็ไมสามารถท่ีจะแสดงออกถึง

ความรักและเคารพโฮจิมินห คนในหมูบานเลาวา ยุคของการปราบคอมมิวนิสตนั้น รูปภาพ คําสอนและ

เรื่องราวที่เกี่ยวกับโฮจิมินหไดถูกทําลายจนหมดส้ิน แตเมื่อผานพนยุคสมัยน้ันมาเร่ืองราวของโฮจิมินห

ไดกลับเขามาอีกครั้ง และถูกนําเขามาเผยแพรโดยกลุมคนไทยเช้ือสายเวียดนามรุนใหม ซึ่งพบวาเปนยุคที่

รัฐบาลไทยเปลี่ยนสนามรบมาเปนสนามการคาในสมัยของนายกชาติชาย ชุณหะวัณ จนเมื่อเวลาผานไป

จากหมูบานคอมมิวนิสตกลายมาเปนหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม พบวาเปนยุคของโลกาภิวัตนเขา

ครอบครองโลก สังคมเริ่มที่จะรับรูและสงตอขอมูลขาวสารซึ่งกัน ระบบของแตละประเทศเริ่มเปดมากขึ้น 

มีการคาขายแบบทุนนิยม ประเทศไทยเองเร่ิมใหความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบานในอินโดจีนมากข้ึน 

เพือ่ทาํการคา สวนเวยีดนามเองกม็นีโยบายโดยเมย ทีแ่ตกตางไปจากระบบเศรษฐกจิแบบถอืกรรมสทิธิร์วม 

มาเปนการเปดโอกาสเร่ิมกระจายกรรมสิทธ์ิเพ่ือลดความกดดันจากปญหาความยากจน และความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน (สุวรรณา อุยานันทและคณะ, 2546: 11) นับวาเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญของ

ประเทศเวียดนาม สงผลใหเกิดความรวมมอืกนัในหลากหลายดาน การเปดเสรีทางการคาทาํใหความสมัพันธ

ระหวางประเทศเปนไปในลักษณะท่ีดีขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมยอยตางๆ ในสังคมไทยจึงเร่ิมไดรับความสนใจ 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุมคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีประเทศมาตุภูมิอยางเวียดนามที่เร่ิมมีอิทธิพล

ทางการคาในประเทศลุมน้ําโขง และมคีวามสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย

การพิจารณาความเปนชาติพันธุของกลุมชาติพันธุเวียดนามบานนาจอกตองทําการวิเคราะหสิ่งท่ี

สังคมภายนอกเปนผูสรางใหดวยวามีเหตุผลและปจจัยในการสรางอัตลักษณดวยประวัติศาสตรที่เหมือน

หรือแตกตางกันออกไปอยางไรบาง สําหรับการสรางอัตลักษณดวยประวัติศาสตรใหกับคนไทยเช้ือสาย

เวียดนามโดยกลุมคนภายนอกน้ัน พบวา การเกิดขึ้นของโครงการหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม ไดถูก

จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม เพื่อเช่ือมความสัมพันธทั้งทางดานสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองของท้ังสองประเทศ ประกอบกับบานนาจอกมีความสําคัญทางประวัติศาสตร

ทีป่ระธานาธบิดโีฮจมินิหเคยเขามาพาํนกัเคลือ่นไหวกูชาต ิการจดัตัง้โครงการหมูบานมติรภาพไทยเวยีดนาม 

พบส่ิงท่ีเกดิข้ึนควบคูตามมา คอื การเขียนประวัตศิาสตรของหมูบาน และประวัตศิาสตรการเคล่ือนไหวของ

ประธานาธิบดีโฮจิมนิห เร่ืองราวตางๆ ถกูถายทอดโดยนกัวิชาการเวยีดนามและนกัวิชาการไทย มกีารผลติ

เอกสารตําราเพ่ือใชแจกจาย จาํหนาย พรอมกันนัน้ยงัมกีารสรางบานจําลองของโฮจิมนิหขึน้บนพ้ืนทีท่ีเ่ชือ่
กันวา เปนท่ีพํานักของโฮจิมินหเมื่อคร้ังมาเคล่ือนไหว นอกจากการสรางบานจําลองของโฮจิมินหแลวน้ัน 

ยังมีการสรางอาคารไวจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับเสนทางและประวัติของโฮจิมินห ไวดวย ซึ่งพบวาเปน

กระบวนการจัดทําของหนวยงานราชการมากกวาการมีสวนรวมของคนในหมูบาน

ปจจุบันภาพของบานนาจอก ถูกนําเสนอสูสังคมไทยและสังคมเวียดนามในฐานะหมูบานมิตรภาพ

ไทยเวยีดนามและท่ีสาํคญั คอื คนทีอ่าศยัอยูในหมูบานเปนคนไทยเชือ้สายเวยีดนามทีอ่พยพมาตัง้แตอดตี 
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มีวิถีชีวิตแบบเวียดนามที่คอนขางตายตัว มีการนําเสนอภาพของชาวเวียดนามที่แตงกายดวยชุดอาวหยาย

แบบเวียดนาม มีวิถีชีวิตแบบเวียดนามที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ไมมีความเปนพลวัต แตในความเปนจริงแลว 

เรื่องราวตางๆ ไดเกิดขึ้นครั้งแลวคร้ังเลาที่หมูบาน ไมวาจะเปนการท่ีหมูบานไดถูกจัดใหเปนพ้ืนที่สีแดง

ในยุคปราบคอมมวินิสต หรอืกระท่ังการทีไ่ทยสนบัสนนุอเมรกิาใหใชพืน้ทีภ่าคอีสานเปนฐานในการทิง้ระเบดิ

ที่เวียดนามเหนือ บริบทท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาน้ัน จึงสงผลตอกระบวนการสรางและปรับเปล่ียน

อตัลักษณทางชาติพนัธุของคนไทยเชือ้สายเวยีดนามอยูตลอดเวลาเชนกัน อยางไรก็ตามถึงแมวาสถานการณ

ทางการเมืองและสังคมจะเปล่ียนแปลงไป แตสิ่งที่คนไทยเช้ือสายเวียดนามยังสามารถท่ีจะแสดงออกได

อยางเขมขนมาอยางตอเน่ือง คือ การนับถือศาลเจาดายเวือง ซึ่งกฎระเบียบของหมูบานเปนส่ิงที่ทุกคน

จะตองยึดถอืและปฏิบตัอิยางเครงครัด ไมวาจะเปนการรวมพิธกีรรมตางๆ ตลอดจนเร่ืองของการเปนสมาชิก

ในสหกรณออมทรพัยของชุมชน ทีไ่ดนาํระบบความเช่ือเกีย่วกบัศาลเจาเขาไปใชในกระบวนการบริหารจดัการ

ที่เนนความซื่อสัตย ศาลเจา จึงเปนส่ิงที่กลุมชาติพันธุเลือกที่จะหยิบยกขึ้นมาแสดงออกเพื่อตอบโต
ตอรองกับสังคมภายนอกถึงความเปนชาติพันธุเวียดนาม ที่มีวัฒนธรรมแบบเฉพาะ มีรูปแบบ
การบริหารจัดการและปกครองกันเองของคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ไมวากลุมคนภายนอกจะสราง
อัตลักษณทางชาติพันธุหรือวาทกรรมใดใหกับหมูบานก็ตาม แตสําหรับคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
แลวน้ัน การเลือกทีจ่ะหยิบยกวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรทีก่ลุมชาติพนัธุของตนเองไดสรางข้ึนน้ัน 
สามารถบงชีถ้งึความเปนชาติพนัธุเวยีดนามไดเปนอยางด ีและสามารถตอรองกบัสงัคมภายนอกเพือ่
บอกถึงความมีตัวตนทางชาติพันธุ และกระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุนั้น เปนเรื่องท่ี
กลุมชาติพันธุเลือกที่จะกระทําเทาที่จะสามารถแสดงออกไดตามบริบทของสังคมในชวงเวลาหน่ึงๆ 
ขึน้อยูกบัสถานการณทางการเมืองของสังคม และข้ึนอยูกบัความสัมพนัธเชงิอาํนาจกับแตละกลุมคน
ที่เขามาปฏิสัมพันธดวย

ดังนั้น ประวัติศาสตรและจิตสํานึกทางประวัติศาสตรจึงมีทั้งการสรางโดยคนนอกชาติพันธุ คนนอก

คือสวนราชการสรางให โดยการสรางบานจําลองของโฮจิมินห การกอสรางหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนาม 

การเขียนประวัติศาสตรของหมูบานโดยผานประวัติการเคล่ือนไหวของโฮจิมินห การจัดแสดงนิทรรศการ
เรือ่งราวและภาพถายของโฮจมินิห การสงเสรมิใหคนไทยเชือ้สายเวียดนามในหมูบานฟนฟกูารแตงกายแบบ

เวียดนามข้ึนมาอีกครั้ง เพื่อแสดงใหกับนักทองเที่ยวไดพบเห็นเม่ือมีพิธกีรรมตางๆ ซึ่งพบวาเปนอัตลักษณ

ที่ถูกสรางจากคนภายนอก เปนการพยายามสรางอัตลักษณทางชาติพันธุใหกลายเปนสินคา รวมท้ังเปน
แหลงประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดนครพนม อีกทั้งยังเปนการลบภาพของความเปนหมูบาน

คอมมิวนิสต โดยการสรางใหเปนหมูบานมิตรภาพไทยเวียดนามแทนที่ อยางไรก็ตามคนไทยเชื้อสาย
เวยีดนามเองก็เลอืกทีจ่ะยอมรับและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ทีท่างราชการไดขอความรวมมอื ถงึจะมีความ

แตกตางไปจากการเขารวมในพิธกีรรมท่ีกลุมชาติพนัธุยดึถอืกนัมาตามวัฒนธรรมประเพณีของกลุมชาติพนัธุ

ก็ตาม ผูศึกษาสังเกตวาคนไทยเชื้อสายเวียดนามสามารถท่ีจะแสดงออกทางวัฒนธรรมไดอยางเต็มที่เมื่อมี
การรวมกลุมทางชาติพันธุ และมีการตอกย้ําถึงจิตสํานึกทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุอยูตลอดเวลา 

โดยจะสอดแทรกอยูในวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในแทบจะทุกเรื่อง โครงสรางการปกครอง

หมูบานที่ยึดถือระบบอาวุโส การมีกฎกติกาของหมูบานที่อิงอยูกับความเชื่อในเรื่องของศาลเจาที่มี

ความเขมขนมาก 
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บทสงทาย

การท่ีหมูบานนาจอกต้ังขึ้นในสมัยของรัชกาลท่ี 5 ใหที่ทํากินและตั้งใหมีหัวหนาปกครองกันเอง 

การใหสัญชาติ การต้ังโรงเรียนไทย จึงพบวามีการผสมกลมกลืนวัฒนธรรมคนเวียดนามใหเขากับสังคมไทย 

ดวยการพูดภาษาไทย การเรียนหนังสือไทย แตขณะเดียวกันก็พบวาคนไทยเช้ือสายเวียดนามเองก็ได

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบเวียดนามดวยวัฒนธรรมแบบเวียดนามท่ีสะทอนใหเห็นอยางเดนชัดคือ

การสรางศาลเจาในป พ.ศ. 2441 การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ งานศพ งานแตงงาน ประเพณี

ไหวดวงวิญญาณบรรพบุรุษ งานตรุษญวน เปนตน สัญลักษณทางวัฒนธรรมที่กลุมชาติพันธุไดเลือก

แสดงออกเหลาน้ีลวนเปนการสืบทอดและธํารงอัตลักษณทางชาติพันธุทั้งส้ิน ในขณะเดียวกันก็ใชวา

วัฒนธรรมเหลานั้นจะคงที่หยุดนิ่งไมเปลี่ยนแปลง หากแตมีปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทและ

สถานการณทางสังคมและการเมือง มีการรับเอา หรือกระท่ังปฏิเสธ ปรับและเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอยาง

เพ่ือใหสังคมสวนใหญยอมรับ อาทิ การเปลี่ยนนามสกุลแบบเวียดนามมาเปนนามสกุลแบบไทยเม่ือไดรับ

สัญชาติ แตยังพบวามีการคงรูปของคําและความหมายของนามสกุลแบบเวียดนามเอาไว เพื่อใหลูกหลาน

ทราบไดถึงเครือญาติและความเปนชาติพันธุ นอกน้ันการพูดภาษาเวียดนามพบวาไมใชภาษาเวียดนาม

แบบท่ีคนเวียดนามในประเทศเวียดนามพูดคุยสื่อสารกัน หากแตเปนภาษาเวียดนามท่ีมีการผสมคําไทย 

บางคาํมกีารยมืภาษาอสีานเขาไปใชรวมดวย เพราะตองปฏสิมัพนัธกบัชาวไทยอสีานหมูบานใกลเคยีง และ

คนไทยท่ัวไปในสังคม ดังน้ันจึงทําใหภาษาเวียดนามแบบตนฉบับของภาษาจริงๆ หายไปบางแตมีการผสมคํา

เขามาใชแทนเพ่ือความเขาใจในหลายภาษา หรอืการท่ีคนไทยเช้ือสายเวียดนามเลือกทีจ่ะใชภาษาเวียดนาม 

ภาษาอีสาน ภาษาไทยเมื่อครั้งที่ตองปฏิสัมพันธกับคนกลุมตางๆ การสรางบานเรือนแบบทรงไทยอีสาน

ซึง่จากเดิมบานเรือนแบบเวียดนามจะเปนบานช้ันเดยีว แตเม่ือเขามาอยูในสังคมไทย พบวามกีารสรางบาน

สองชั้น วัฒนธรรมการกิน การแตงกาย หลายอยางมีการผสมผสานเขากับวัฒนธรรมไทย ในสวนของ

ประเพณ ีเชน งานศพ ทีม่กีารลดขัน้ตอนในพธิกีรรมบางขัน้ตอนเพือ่ความสะดวก เชนเดยีวกบังานแตงงาน

ที่ปรับรูปแบบไปมาก แตยังคงสวนที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางชาติพันธุ คือการไหวบอกกลาวบรรพบุรุษ

ที่ลวงลับไปแลวตอหนาแทนบูชาบรรพบุรุษของตระกูล เปนตน

ในสวนของการปรับเปล่ียนอัตลักษณทางชาติพันธุไปตามบริบทและสถานการณของสังคมไทยนั้น 

พบในชวงที่มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในหมูบาน คือ การเคล่ือนไหวของโฮจิมินหในประเทศไทย การมี

เครือขายคนเวียดนามในอีสาน และในยุคของสงครามอินโดจีน และชวงที่มีคนเวียดนามรุนใหมอพยพ
เขามาอยูอาศยัในหมูบาน จากยคุดงักลาวน้ีเรือ่ยมาในภายหลังพบวา รฐับาลไทยเร่ิมมกีารควบคมุเขตพืน้ที่

อยูอาศยัของคนเวยีดนามมากขึน้ เพราะมเีหตผุลเกีย่วกบัความปลอดภยัและความมัน่คงของชาต ินโยบาย

การปราบปรามคอมมวินิสตของไทย ทาํใหคนไทยเชือ้สายเวยีดนามมชีวีติความเปนอยูทีล่าํบากมาก คาํวา 

หมูบานคอมมิวนิสตถูกนํามาเรียกแทนช่ือของหมูบานนาจอก เกิดการระแวงในพฤติกรรมของคนไทย

เชือ้สายเวยีดนาม ทัง้หมดสงผลใหการแสดงออกทางวฒันธรรมแบบเวยีดนามตองปรบัเปลีย่นไปตลอดเวลา 
การเรยีนการสอนภาษาเวียดนามตามบานทีต่องหลบซอน การแตงกาย การพดูภาษาเวยีดนาม การประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีตองกระทํากันเฉพาะในหมูบาน การปฏิสัมพันธระหวางคนไทยเช้ือสายเวียดนาม

บานนาจอกกับกลุมคนภายนอกจึงเปนไปในทิศทางท่ีไมสูดี อัตลักษณทางชาติพันธุหลายอยางไดถูก

ปรับเปล่ียนไปมากในชวงของสถานการณทางสังคมไทยไมปกติ ดวยเหตุผลท้ังหมดท่ีกลาวมา จึงพบวา 

คนไทยเชื้อสายเวียดนามไดปรับเปล่ียนวัฒนธรรม มีการสรางขึ้นมาใหม การยอมรับเอาวัฒนธรรม
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กระแสหลักเขามาปรับใช การเรียนภาษาไทย การดิ้นรนเพื่อใหไดสัญชาติไทยดวยการโอนใหลูกหลาน

ของตนไปเปนบุตรบุญธรรมของคนไทย การเปล่ียนนามสกุลจากแบบเวียดนามมาเปนแบบไทยหลังจาก

ที่ไดสัญชาติไทย เพื่อใหสังคมยอมรับกลุมชาติพันธุของตนเองมากข้ึน ในขณะเดียวกันการสราง อัตลักษณ

ทางชาติพันธุก็ยังตองดําเนินไปเพื่อสืบทอดและธํารงความเปนชาติพันธุเวียดนามและการสรางตัวตน

ทางชาติพันธุ ถึงแมจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบาง และทั้งหมดน้ีคือกระบวนการสรางและปรับเปลี่ยน

อัตลักษณทางชาติพันธุของคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่มีการล่ืนไหล ผลิตซ้ํา ซอนทับกันอยูตลอดเวลา 
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มานึขแมร: การนิยามตัวตนของชาวไทยเชื้อสายเขมรในบริบทอีสานใต1

ศิริพร เชิดดอก2

จักรพันธ ขัดชุมแสง3

บทคัดยอ

บทความน้ีมวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะการนยิามตัวตนซึง่เปนสวนสําคญัของการธํารงชาตพินัธุ

ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในบริบทบานหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร อันเปน

พื้นที่ซึ่งมีชาวลาว ชาวสวย และชาวเขมร อาศัยอยูรวมกัน ขอมูลที่ใชในบทความนี้ไดมาจากงานวิจัย

เชิงคณุภาพซึง่ใชการสมัภาษณรวมท้ังการสงัเกตการณมสีวนรวมและไมมสีวนรวมเปนวิธกีารหลกัในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผลการศึกษาพบวา ชาวไทยเช้ือสายเขมรนิยามตัวตนสองลักษณะ คือ การนิยามที่เกิดจาก

การสรางจติสํานกึทางประวตัศิาสตรชาตพินัธุ และการนยิามทีเ่กดิจากการปฏสิมัพนัธระหวางกลุมชาตพินัธุ 

การนิยามตัวตนทั้งสองลักษณะดังกลาวไมเพียงสะทอนใหเห็นตําแหนงแหงที่ของชาวเขมร ทามกลาง

ความสมัพนัธเชงิอาํนาจกบัชาวลาวและชาวสวยเทานัน้ แตยงันาํมาซึง่การสรางพืน้ทีใ่นการรกัษาคณุคาของ

ชาวเขมรเพื่อใหไดรับการยอมรับจากชาวลาว และชาวสวย ในสภาวการณที่ “เขมร” เปนเพียงวัฒนธรรม

รอง ที่ถูกเบียดขับจากวัฒนธรรมหลักในทองถิ่น 

คําสําคัญ:  ชาวไทยเชื้อสายเขมร มานึขแมร การนิยามตัวตน จิตสํานึกทางประวัติศาสตร ชาติพันธุ

การธํารงชาติพันธุ

1 บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “มานึขแมร: การธํารงชาติพันธุของชาวไทยเช้ือสายเขมร ภายใตบริบท
ความหลากหลายทางชาติพันธุ” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยพหุลักษณลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 นักวิจัยศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทนํา

ทามกลางความหลากหลายที่ดํารงอยูในสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และการเมอืง ทีไ่ดรบัผลกระทบจากการพัฒนาภาครฐั มกีลุมชาตพินัธุบางกลุมอาศยัอยูรวมกนั

อยางสงบสุข แตบางกลุมอาจถูกผนวกรวมกับกลุมอื่นดวยเงื่อนไขตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมารัฐไทย

พยายามเขามาควบคุมจัดการกลุมคนตามพื้นที่ตางๆ ในสังคมผานนโยบายรูปแบบตางๆ ทุกยุคสมัย 

เห็นไดชัดเจนในชวง พ.ศ. 2470-2480 แนวคิดเร่ืองบูรณาการของชาติมีความเขมขนข้ึนและปรากฏ

ในนโยบายผสมกลมกลืน กลุมชนตางๆ ภายใตการนําของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของ

ไทยในยุคนั้นโดยอาศัยแนวคิด “ชนชาติไทย” (Thai Race) (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, ม.ป.ป.) ทําให

อัตลักษณที่หลากหลายถูกบัดบังและถูกแทนท่ีดวยอัตลักษณความเปนไทย โดยท่ีกลุมชาติพันธุเหลานี้

มีการปรับวิถีปฏิบัติบางอยางใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ แตบางอยางก็มีการพยายามรักษาความเปน

ตัวตนของแตละกลุมไว เพื่อสรางพ้ืนที่หรือจุดยืนในสังคมอันเปนชองทางในการบอกเลาวา “ฉันคือใคร” 

ในรูปแบบที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ในสภาวการณที่กลุมตองเผชิญ บางกลุมสามารถรักษาความเปน

ตัวตนเอาไวไดอยางเขมแข็งแตบางกลุมมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนนอย ทามกลางบริบทความหลากหลาย

ของกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันกระจายกันอยูทั่วพื้นที่ประเทศไทยมาอยางชานาน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง (อสีานใต) ทีม่ลีกัษณะโดดเดนเชงิพืน้ทีท่างกายภาพตดิอาณาเขตชายแดน

ของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ในบริเวณน้ีเคยมีผูคนเดินทางไปมาหาสูและแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

กันในรูปแบบตางๆ ทั้งในดานการคา วัฒนธรรม ซึ่งมีกลุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในบริเวณแถบนี้อยางนอย 

จาํนวนสามกลุมชาติพนัธุ อนัมคีวามโดดเดนทางวฒันธรรมและอาศัยอยูรวมกันมาชานาน ไดแก ชาวเขมร 

ชาวลาว และชาวสวย (กวย, กยู, กยุ) แตละกลุมมอีตัลกัษณทีเ่ฉพาะตัวโดยเฉพาะกลุมชาวไทยเช้ือสายเขมร

มีการอาศัยอยูอยางหนาแนนในพ้ืนที่ดังกลาว และถูกจัดอยูในตระกูลภาษาออสโตเอเชียติกโดยเฉพาะ

มอญ-เขมร (สุวิไล เปรมศรีรตัน และคณะ, 2547: 19) บางครั้งคนกลุมนี้เรียกตนเองวา “เขมรลือ” หรือ 

“เขมรสูง” เพราะอาศัยอยูในบริเวณท่ีราบสูงพนมดงรัก หรือบางคร้ังเรียกตนเองวา “เขมรถ่ินไทย” หรือ 

“กลุมชาติพันธุไทยเชื้อสายเขมร” (สวนใหญมักถูกเรียกโดยนักวิชาการ) ในขณะที่ “เขมรกัมพูชา” อาศัยอยู

พื้นที่ราบต่ํา จึงเรียก “เขมรต่ํา”

ชาวไทยเช้ือสายเขมรต้ังถิ่นฐานกระจายอยูในพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศไทย จังหวัดที่มีกลุมชาวไทย

เชือ้สายเขมรอาศัยอยูหนาแนนทีส่ดุ ไดแก บรุรีมัย สรุนิทร และศรีสะเกษ โดยเฉพาะในพ้ืนทีจ่งัหวดัสรุนิทร
มีจํานวนกลุมชาติพันธุสามกลุมหลักอาศัยอยูรวมกัน คือ ชาวเขมร ชาวลาว และชาวสวย ซึ่งบริบทและ

กระแสการพัฒนาจากภาครัฐสวนใหญสะทอนเรือ่งราวทีบ่อกเลาถงึรองรอยศลิปะ วฒันธรรม ทีไ่ดรบัอิทธพิล

จากกลุมวัฒนธรรมเขมรที่เคยรุงเรืองเมื่ออดีตตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร ดวยเหตุนี้ทําใหการรับรูของ

ผูคนทั่วไปผานสื่อตางๆ ถูกมองวาจังหวัดสุรินทรเปนพื้นที่หลักที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรอาศัยอยูมากที่สุด

ในประเทศไทย และยังคงมีความสามารถในการรักษาความเปนตัวตนหรือลักษณะเฉพาะกลุมไดอยาง
เขมขนมากกวากลุมอื่นๆ แตจากการศึกษากลับพบวาปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่สวนทางกับ

ภาพลักษณที่อยูในการรับรูของคนวงกวางท่ัวไป สิ่งท่ีเคยรับรูผานมาอาจไมใชความจริงเสมอไปหรือ

อาจเปนเพียงความจริงดานเดียว เนื่องจากหลายๆ พื้นที่ของสุรินทร ชาวเขมรกลับเปนคนกลุมนอย 

วฒันธรรมเฉพาะกลุมหรอืตวัตนของกลุมทีเ่คยถกูมองวาโดดเดนกลบักลายเปนเพยีงวฒันธรรมรองทีม่พีืน้ท่ี

ในการแสดงตัวตนนอย แตวัฒนธรรมที่สะทอนตัวตนของความเปนลาวอีสานกลับขึ้นมามีบทบาทแทนที่ 
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สถานการณแสดงตัวตนของชาวเขมรจึงถูกลดเลือนใหอยูภายใตอัตลักษณความเปนคนไทยอีสาน หรือ

คนอีสานเทานั้น

หมูบานหนองแวง ตาํบลหนองแวง อาํเภอศรณีรงค จงัหวดัสุรนิทร เปนพืน้ทีซ่ึง่มลีกัษณะเชนเดียวกัน

กับพื้นที่สวนใหญในอีสานใต คือ มีความแตกตางหลากหลายของกลุมชาติพันธุสามกลุมอาศัยอยูรวมกัน 

คือ ชาวเขมร ชาวลาว และชาวสวย หมูบานแหงน้ีตั้งอยูในบริเวณตําบลหนองแวงท่ีมีทั้งหมดแปดหมูบาน 

ซึง่สวนใหญหมูบานอืน่ๆ ในพืน้ทีใ่กลเคยีงมักมชีาวลาวอาศยัอยูหนาแนน เนือ่งจากสวนใหญอพยพมาจาก

พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สวนกลุมชาวไทยเชื้อสายเขมรอาศัยกระจายตัวกันอยูทั่วไปในพื้นที่ตําบลหนองแวง 

แตมเีพยีงหมูบานหนองแวงเทานัน้ ทีม่ชีาวไทยเช้ือสายเขมรอาศัยอยูหนาแนนมากทีส่ดุ อยางไรกด็ใีนพืน้ที่

บานหนองแวงก็ยังถือวามีจํานวนชาวเขมรอาศัยอยูนอยกวาชาวลาวและชาวสวย

สถานการณดังกลาวทําใหกลุมชาวเขมรมีความพยายามสรางจิตสํานึกทางชาติพันธุและตอกย้ํา

ความมีตัวตนผานการนิยามความหมายในรูปแบบตางๆ ที่นอกจากจะสรางพื้นที่ในการรักษาคุณคาของ

กลุมแลว ยังเปนชองทางในการสรางการยอมรับ ผานการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามวัฒนธรรมลาวซ่ึงเปน

วฒันธรรมกระแสหลัก การนิยามตัวตนดังกลาวเปนเคร่ืองมือสําคญัในการปลุกจติสํานกึใหคนในกลุมมคีวาม

เขมแข็งและตอรองกับกลุมอื่นได ทามกลางความสัมพันธระหวางกลุม และเปดชองทางของการรื้อฟน

วัฒนธรรมและชวงชิงพื้นที่ซึ่งมีลักษณะการสรางอัตลักษณที่หลากหลาย อันเกิดจากจิตสํานึกรวมของคน

ในกลุมและผูกโยงกับจิตสํานึกระหวางกลุมดวย

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการนิยามตัวตนของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มีผลตอ

การธํารงชาติพนัธุของกลุมในบริบทอีสานใต ขอมลูทีป่รากฏในบทความน้ีไดจากการวิจยัเชิงคณุภาพ ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิโดยการคนควา

เอกสารที่เกี่ยวของสวนขอมูลปฐมภูมิไดจากการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักซึ่งประกอบดวย คือ 

ผูอาวุโสและผูรูของชุมชน และสัมภาษณผูใหขอมูลท่ัวไป คือ ชาวเขมร ซึ่งแบงออกเปนรุนเกา รุนใหม 

ตามชวงอายุและเงื่อนไขของการอพยพเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีศึกษา ตลอดถึงชาวลาว ชาวสวย ที่อาศัย

อยูในหมูบานหนองแวง นอกจากนี้ ยังใชการสังเกตการณมีสวนรวมและแบบไมสวนรวม ในการเก็บขอมูล
ปฐมภูมิดวย ในการสัมภาษณนั้นใชเทคนิคการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยมีแนวคําถามเปนเคร่ืองมือ

เพือ่ใชในการสมัภาษณเพือ่ไดขอมลูตามประเดน็ทีก่าํหนด ไดแก บริบทชมุชน การนยิามตวัตนของชาวเขมร 
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรชาติพันธุและการนิยามความหมายของชาวเขมร 

แนวคิดที่ใชในการวิจัย
แนวคิดที่ผูเขียนใชในการอธิบายปรากฏการณ ไดแก แนวคิดการธํารงชาติพันธุ ตามแนวทาง

ประกอบสรางคุณคาและความหมายและแนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี

สวนแรก คือ แนวคิดการธํารงชาติพันธุ ในแนวทางประกอบสรางคุณคาและความหมาย ตามกรอบ
การอธิบายของ อานันท กาญจนพันธุ (2553, 2555) เปนการศึกษาความเปนชาติพันธุในฐานะท่ีตั้งอยู

บนพื้นฐานของการสรางความหมาย (Constructivist Approach to Ethnicity) ซึ่งมองวาความเปนชาติพันธุ

เปนเพียงสํานึกที่ถูกสรางข้ึนหรือเปนเพียงองคกรทางสังคมอยางหน่ึงท่ีถูกสรางความหมาย โดยอาศัย

ความรูสึกรวมบางอยาง ภายใตภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ความเปนชาติพันธุ

จึงไมมีแกนแกน แตเปนเพียงสิ่งที่ถูกประกอบสรางข้ึนเทานั้น ซึ่งมีความเล่ือนไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ขึ้นอยูกับบริบท สถานการณ ภายใตความสัมพันธระหวางกลุมที่มีนัยของความสัมพันธเชิงอํานาจ

หลายระดับ ซึ่งประกอบดวย กระบวนการและหนาที่ในการดํารงความแตกตางทางชาติพันธุ ความสัมพันธ

ระหวางชาติพันธุและการแสดงอัตลักษณชาติพันธุในกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลขามชาติพันธุ

และการเปลี่ยนแปลงทางชาติพันธุ ดังนั้น การรักษาความแตกตางทางชาติพันธุจึงมิใชการท่ีกลุมชาติพันธุ

หนึ่งจะพยายามรักษาความเปนตัวตนของกลุมไวเทาน้ัน แตเปนการพยายามสรางคุณคาหรือนิยาม

ความหมายบางอยางเพื่อนิยามตัวตนใหมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนในสังคม (สุเทพ สุนทรเภสัช 2542 

อางในอานันท กาญจนพันธ, 2555, วีระ สมบูรณ, 2551, ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547)

สวนท่ีสอง คือ แนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม ตามกรอบการอธิบายของ Sister Callista Roy 

(1976 อางใน กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร, 2538) ไดนําหลักการของ Maslow (Maslow Hierarchy Needs) 

มาทําความเขาใจพ้ืนฐานธรรมชาติที่มนุษยตองการ ซึ่งมีพื้นฐานบนความเช่ือที่วาวัฒนธรรมเปนเครื่องมือ

สาํคญัในการปรับตวัของมนุษยเปนสิง่ท่ีสรางข้ึนเพ่ือดํารงความสัมพนัธกบัถิน่ทีอ่ยู วฒันธรรมเปนสวนหน่ึง

ของมนุษยและมนษุยไมสามารถดํารงอยูไดหากปราศจากวัฒนธรรม มนุษยไดสราง ใชและไดรบัผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงของวฒันธรรมและนาํไปสูการตองปรบัเปลีย่นความสมัพนัธทางสงัคมดวย เพือ่ใหเกดิ

ความสอดคลองกับบริบทที่อาศัยอยู การปรับตัวทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย 

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณทางสังคมที่แปรเปลี่ยนไป ดังที่อมรา พงศาพิชญ (2547) ไดชี้วา

วัฒนธรรมเปนระบบในสังคมที่ถูกมนุษยสรางขึ้น มิใชระบบท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อาจเปนการประดิษฐ

หรือสรางข้ึนมาจากวัตถุสิ่งของหรือพฤติกรรมตางๆ ซึ่งมีสองลักษณะคือ วัฒนธรรมในลักษณะท่ีเปน

สัญลักษณ และวัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมยังเปนวิถีทางแหงการดํารงชีวิตทุกๆ อยางของสมาชิก

ในสังคม ที่มีความแตกตางกันไปในแตละสังคม วัฒนธรรมจึงไมไดหยุดน่ิงและเกิดข้ึนผานการปฏิสัมพันธ

กับสังคมอื่นๆ (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2542) ดังน้ันคําวา “วัฒนธรรม” จะขึ้นอยูกบัความรูและพื้นฐานของ

แตละคน ซึ่งมีความหมายที่หลากหลาย (ผจงจิตต อธิมนันทะ, 2545)

มีนักวิชาการบางทานไดเสนอมุมมองการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย

ซึง่ทีท่าํใหเหน็วาการใชพืน้ทีท่างวัฒนธรรมมีลกัษณะล่ืนไหลและถูกใชเปนเคร่ืองมอืในการปรับตวัตออทิธพิล

ที่เขามามีผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในแตละพื้นที่ การใหความหมายของวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม

ถูกผูกโยงเขากับมโนทัศน “อํานาจ” และการใหความหมายของความจริงทางสังคมในฐานะท่ีมนุษยเปน

สมาชิกสังคม ดวยเหตุนี้วัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการสรางตัวตนและความหมายตางๆ ไมใชสิ่งที่ตายตัว 
แตถูกสราง ผลิตซ้ํา และเปล่ียนแปลงความหมายไดเสมอ เปนการสะทอนใหเห็นการใชสัญลักษณทาง

วัฒนธรรมในการตอสู (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2553)

บานหนองแวง: มานึขแมรกับความหลากหลายทางชาติพันธุ 

บานหนองแวง ตั้งอยูใน ตําบลหนองแวง อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร อยูหางจากตัวจังหวัด
ประมาณเจ็ดสิบหากิโลเมตร หมูบานแหงนี้มีกลุมชาติพันธุอาศัยอยูสามกลุม ไดแก ชาวเขมร ชาวลาว 

ชาวสวย โดยมีกลุมชาวเขมรอาศัยอยูนอยท่ีสุดเพียงย่ีสิบกวาหลังคาเรือนเทานั้น บานหนองแวงกอตั้งขึ้น

เปนหมูบานแรกของตําบล เปนจุดศูนยรวมของผูคนและกิจกรรมตางๆ ของตําบล มีอาณาเขตติดตอกับ

ชุมชนอ่ืนๆ อีกแปดหมูบาน มีเนื้อท่ีประมาณสามพันหารอยเจ็ดสิบสี่ไร แบงออกเปนพื้นที่เพ่ืออยูอาศัย

ประมาณสามรอยหาสิบไร ถูกจัดแบงออกเปนหาคุมบาน โดยมีพื้นที่สาธารณะประมาณสามสิบไร
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หนองแวงกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 พอทวี อายุ 67 ป และพอใหญผึ้ง อายุ 81 ป ซึ่งเปนผูที่มีความรู

เกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน ไดเลาวา “มีกลุมชาวสวยอพยพเขามาตั้งบานเรือนเปนกลุมแรก ตอมาจึงมี

กลุมลาวและกลุมเขมรอพยพตามมาในภายหลัง โดยกลุมชาวเขมรเร่ิมอพยพเขามาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2500 

เนื่องจากการหาแหลงที่ดินทํากิน ตอมาจึงชักชวนญาติพี่นองอพยพเขามาเร่ือยๆ มีตระกูล “หุนทอง” เปน

กลุมชาวเขมรดั้งเดิมกลุมแรกของหนองแวง” (ทวี ยาจิต, 2557; ผึ้ง สมัญญา, 2557) เง่ือนไขหลักของการ

อพยพเขามาของชาวเขมรในพ้ืนที่หนองแวงมีสองเง่ือนไข ไดแก การหาแหลงท่ีดินทํากินและการแตงงาน

ขามกลุมชาติพนัธุ สอดคลองกับคาํบอกเลาของพอสนอง ผูใหญบานหนองแวง อาย ุ59 ป ไดเลาถงึลกัษณะ

การตั้งถิ่นฐานในหมูบานวา “ไดมีกลุมสวยมาอยูกอนลาวประมาณสิบกวาป ในชวงแรกมีเพียงหกถึงเจ็ด

หลงัคาเรอืน เวียนกนัไปอยูทีบ่านปาไร บานลกูไก ทุงนา ยายมาจาก ตาํบลแจนเเวน บานธาต ุบานตาโนน” 

(ชัย เอิบอิ่ม, 2557) หากเปรียบเทียบจากอดีตถึงแมวากลุมชาวเขมรไดตั้งบานเรือนเพ่ิมขึ้นในหมูบาน แตก็

ยังถือวาชาวเขมรเปนเพียงคนกลุมนอยที่สุดในพื้นที่ดังกลาว 

การอพยพและการต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีหมูบานหนองแวงต้ังแตอดีตถึงปจจุบันทําใหมีการอาศัยอยูรวมกัน

ของชาวเขมร ชาวลาว และชาวสวย กลุมชาวลาวเปนผูมีบทบาทสําคัญเปนหลัก ชาวเขมรมีสถานภาพ

เปนเพียงคนกลุมนอยในพ้ืนที่ ทําใหในแงของบทบาททางการเมืองและการเขาถึงทรัพยากรมีจํากัดกวา

กลุมอื่น ชาวเขมรจึงมีการสรางความสัมพันธระหวางกลุมดวยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในหมูบาน

ทีย่ดึตามแบบวฒันธรรมลาวเปนวฒันธรรมหลกั โดยเฉพาะกจิกรรมประเพณ ีและความเชือ่หลักอยูภายใต

วิถีการดําเนินชีวิตของลาว สงผลใหพื้นที่ในการแสดงตัวตนของชาวเขมรถูกลดทอนลง ซึ่งเขมรกลายเปน

สมาชิกหนึ่งที่แวดลอมดวยวัฒนธรรมความเปนลาวอีสาน แมวาจะมีการเขาไปรวมกลุมในการทํากิจกรรม

กับชาวลาวและสวย แตบทบาทของชาวเขมรก็ยังคงนอยกวากลุมอื่นในชุมชน ประกอบกับเร่ืองราวท่ีใช

ในการบอกเลาตัวตนของกลุมในพ้ืนท่ีไมไดมีความชัดเจน มีเพียงเรื่องราวที่ตอกย้ําความโดดเดนของ

กลุมชาวลาว และชาวสวยเทานัน้ ทามกลางการพยายามปรบัตวัทางวฒันธรรมของชาวเขมร เพือ่ใหสามารถ

อาศัยอยูรวมกับกลุมอื่นไดอยางปกติสุข

อยางไรก็ดี จากการเก็บขอมูลภาคสนามทําใหพบวา ชาวเขมรมีการชวงชิงพ้ืนท่ีของเร่ืองเลาทาง
ประวัติศาสตรของชุมชนอิงกับประวัติศาสตรของการกอสรางเมืองสุรินทรผูกโยงกับโบราณสถานตางๆ 

ในพืน้ทีใ่กลเคยีงมาใชเปนเครือ่งมอืในเปนฐานอางอิงการนิยามตัวตนควบคูกับการใหความหมายผานการ

ปฏิสัมพันธระหวางกลุมในชุมชน ดังนั้นพื้นที่บานหนองแวงไมไดเปนเพียงพ้ืนที่ซึ่งมีกลุมชาติพันธุสามกลุม
อาศัยอยูรวมกนัเทานัน้ แตยงัเปนพืน้ทีท่ีแ่ฝงปรากฏการณของการตอรองในการสรางพ้ืนทีเ่พือ่แสดงตัวตน

ของกลุมชาวเขมร ที่ตองเผชิญกับการกลืนกลายความเปนลาวอีสาน ในบริบททางวัฒนธรรมและความ

สัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ

มานึขแมร: สถานภาพของตัวตนจากบริบททางประวัติศาสตร

มานึขแมรคือใคร

“ชาวไทยเชือ้สายเขมร” หรอื “มานขึแมร” หมายถงึ กลุมคนทีม่กีารใชภาษาเขมรในการสือ่สาร ยดึถอื
ประเพณี วัฒนธรรมแบบเขมร สวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดสุรินทรเปนกลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณ

อีสานตอนลางหรืออีสานใตมาอยางยาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ทามกลางความหลากหลายของ

ผูคนท่ีอาศัยอยูรวมกันในแถบน้ีสบืเน่ืองมาหลายพันปจวบจนถึงปจจบุนั บรเิวณดังกลาวน้ีเคยเปนพืน้ทีข่อง

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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อาณาจกัรขอมโบราณซึง่พืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทรเคยเปนดนิแดนของอาณาจกัรขอมทีรุ่งเรอืงในอดตี ความงดงาม

ของอารยธรรมขอมและรองรอยของวัฒนธรรมเขมรโบราณยังคงปรากฏอยูถึงปจจุบัน นอกจากน้ันบริเวณ

แถบนี้เคยเปนเสนทางของการไปมาหาสูกันระหวางผูคนที่อาศัยอยูในบริเวณตอนบนและตอนลางของ

เทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งก็คือพื้นที่กัมพูชาในปจจุบันตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร แตจากภัยสงครามและ

ภัยทางธรรมชาติ ประกอบกับอาณาจักรขอมเส่ือมอํานาจ สงผลใหพื้นที่แถบนี้ถูกทิ้งรางไป

กลุมมานึขแมรที่อาศัยอยูในพื้นที่อีสานใตโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทรเรียกตัวเองวา “เขมรบน” หรือ 

“ขแมรลือ” อาศัยอยูอยางหนาแนน คําวา “ขแมรลือ” คําวา “ลือ” เปนภาษาเขมรถ่ินแปลวา “ขางบน” 

หมายถึงบริเวณเจนละบกสวนบริเวณที่ราบลุมทะเลสาบแมน้ําโขงเปนที่ต่ํา เรียกวา “ขแมรกรอม” คําวา 

“กรอม” เปนภาษาเขมรถ่ินแปลวา “ขางลาง” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2547: 142-143) ในชวงสมัยรัชกาลที่ 3 ของ

ราชสํานักสยามคําวา “เขมร” ถูกใชในความหมายของการเรียกพ้ืนที่บริเวณจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และ

ศรีสะเกษ วาเปนเขตพื้นที่ “เขมรปาดง” ดังน้ันสถานภาพของคําวา “เขมร” หรือ “ขแมร” มีความแปรเปล่ียน

ไปตามบริบททางการเมืองในแตละยุคสมัย

ตอมาในราว พ.ศ. 2302 เริม่มกีารเขามาของกลุมทีเ่รียกตวัเองวา “สวย” หรอื “กยู” ซึง่มคีวามชํานาญ

ในการจับชางเขามาอาศัยอยูในพื้นที่ และเชียงปุมซึ่งเปนกลุมชาวสวยไดสรางความดีความชอบจับชางศึก

ที่แตกโรงกลับคืนสูอยุธยาไดสําเร็จ ภายหลังพระเจาเอกทัศนจึงไดเลื่อนบรรดาศักดิ์แตงตั้งใหเชียงปุมเปน

หลวงสรุนิทรภกัดีและเปนพระยาสรุนิทรภกัดศีรณีรงคจางวางปกครองเมืองสุรนิทรในเวลาตอมา ทาํใหตัง้แต

นั้นมาชาวไทยเช้ือสายเขมรหรือท่ีคนพ้ืนถิ่นเรียกกลุมคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทรวา “ขแมรสเร็น” 

มีความสัมพันธที่ดีกับกลุมชาวสวยในฐานะผูกอบกูเมืองใหกําลังเจริญรุงเรืองอีกครั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 

ถือเปนชวงเวลามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจที่รัฐสยามสวนกลาง สงผลให

มกีารสงเสริมระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ทาํใหอทิธพิลการหลอหลอมอัตลกัษณ

ความเปนไทย เริ่มแทรกซึมสงผลใหความมีตัวตนของเขมรเปล่ียนแปลงไป ทามกลางการตอรองระหวาง

กลุมชาตพินัธุทีห่ลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะการอาศัยอยูในพืน้ทีข่องภาคอีสานทีม่วีฒันธรรมชดุใหญคอื

วัฒนธรรมความเปนคนลาวอีสาน มีพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการแสดงตัวตนในภาพกวาง สงผลให
อัตลักษณความเปนเขมรมีการปรับเปลี่ยน ลื่นไหล ภายใตกระแสการพัฒนาของรัฐ ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอ

ในหัวขอตอไปถึงลักษณะการนิยามตัวตนของชาวเขมรท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน

ดังน้ัน บทความนี้ใหความหมายของกลุมชาวเขมรหรือ “ขแมร” หรือ “มานึขแมร” วาเปนกลุมชน
ดั้งเดิมที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่แองโคราชและลุมแมน้ําโขง มาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรปจจุบัน

อาศัยอยูหนาแนนบริเวณพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสุรินทร

มีการอาศัยอยูหนาแนนที่สุด ซึ่งมีการใชภาษาเขมรเปนภาษาเฉพาะกลุมและมีลักษณะทางวัฒนธรรม

เฉพาะตัว และอาศัยอยูรวมกับกลุมชาวลาว ชาวสวย

ความเปนเขมรในแดนลาวอีสาน: จิตสํานึกทางประวัติศาสตรกับการอางอิงตัวตน

ในการศึกษาปรากฏการณนี้เปนการทําความเขาใจลักษณะภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่มีผลตอ

การสรางจิตสํานึกรวมทางประวัติศาสตรของชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งไดกลาวในหัวขอที่ผานมาบางแลว 

ดังมุมมองของยศ สันตสมบัติ (2544: 22-23) ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ อานันท กาญจนพันธุ (2555) 

ท่ีสะทอนใหเห็นวาในการพิจารณาความสัมพันธของกลุมชาติพันธุน้ัน การทําความเขาใจสํานึกทางประวัติศาสตร

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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หรือภูมิหลังทางประวัติศาสตรท่ีกลุมสรางข้ึนจะทําใหสามารถเขาใจถึงการนิยามตัวตนของกลุม และนําไปสู

การพิจารณาถึงปรากฏการณของการแสดงอัตลักษณ ที่เล่ือนไหลตามสถานการณ และหวงเวลา ในบริบท

ของพื้นที่บานหนองแวงที่กลุมชาวเขมรอาศัยอยูทําใหเห็นพื้นที่ในการแสดงตัวตนนอยประกอบกับ

แหลงอางอิงความเปนตัวตนก็เบาบาง จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา สิ่งท่ีมีผลสําคัญตอการนิยาม

ตัวตนของกลุมคือเกิดจากการสรางสํานึกทางประวัติศาสตรสองลักษณะ คือ การอางอิงผานประวัติศาสตร

รัฐไทย เชื่อมโยงกับแหลงโบราณสถานในพ้ืนที่ใกลเคียงเพ่ือตอกยํ้าความมีตัวตนหรือการเปนเจาของพ้ืนที่

รวมกับลาวและสวยอยางชอบธรรม

การอางอิงความเปนตัวตนผานประวัติศาสตรรัฐไทย เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ถูกบนัทึกผาน

หนงัสอืทางประวตัศิาสตรและมกีารบอกเลาสบืตอกนัมา ตอกย้าํความสมจรงิของเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร

ของพ้ืนที่ซึ่งเคยเปนอาณาจักรขอมที่มีความรุงเรือง รวมถึงพื้นที่บริเวณบานหนองแวงดวย ถึงแมวาตอมา

อาณาจักรนี้จะลมสลายไปแลวก็ตามแตเรื่องราวเลานี้ก็ยังคงปรากฏในการรับรูของผูคนทั่วไปในแถบนี้

ผานการซอนทับของเรื่องราวประวัติศาสตรการกอตั้งอาณาจักรรัฐไทย การสอดแทรกความมีตัวตน

ทางประวัติศาสตรในบริบทพื้นที่จังหวัดสุรินทร อันมีเรื่องราวเก่ียวโยงกับชนชาติขอม โดยคนในพ้ืนที่

มคีวามเขาใจวา “ขอมกับเขมร” คอืกลุมคนกลุมเดยีวกนั ประกอบกบัการเชือ่มตอของดินแดนไทยกบักมัพชูา

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เปนการตอกยํ้าความเปนไปไดของเร่ืองราว รวมถึงการปรากฏ

รองรอยของแหลงโบราณสถานตางๆ อันเปนฐานของวัฒนธรรมในอดีต ส่ิงเหลาน้ีย่ิงตอกยํ้าถึงความมีตัวตน

ของกลุมชาติพันธุที่สืบเน่ืองกันมาอยางยาวนาน แตในประวัติศาสตรของการกอตั้งเมืองสุรินทรแมจะถูก

บันทึกไววาเกิดจากการกอบกูของกลุมชาวสวยที่อพยพมาจากแขวงอัตตะปอ และสรางความดีความชอบ

ในการจับชางเผอืกกลบัสูกรงุศรอียธุยากต็าม แตยงัมกีารบนัทกึไววาชาวสวยกลุมเหลานีก้ต็องมกีารปรับตวั

และรับวัฒนธรรมผูคนพื้นถิ่นที่อาศัยอยูเปนกลุมหลักนั่นคือ กลุมชาวเขมร

สถานการณที่กลุมชาวเขมรตองอาศัยอยูรวมกับกลุมชาวลาวและชาวสวย ซึ่งเปนกลุมท่ีมีอํานาจ

ในการจัดการทางประวัติศาสตรในพื้นที่หนองแวงมากกวาชาวเขมร สงผลใหชาวเขมรหยิบยกเอา

ประวัติศาสตรการกอบกูรัฐไทยควบคูกับการกอตั้งเมืองสุรินทรมาใชในการนิยามตัวตน เพ่ือสราง
ความชอบธรรมในการตอรองระหวางกลุมผานเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร วาบรรพบรุษุชาวเขมรคอืกลุมคน

พื้นถิ่นที่อาศัยอยูในพ้ืนที่บริเวณน้ีมายาวนานนับพันปมาแลว ผูเขียนตองการช้ีใหเห็นวาภาพทาง
ประวตัศิาสตรทีถ่กูบนัทกึโดยรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยเฉพาะในพ้ืนทีแ่ถบจงัหวดัสุรนิทร
และพ้ืนที่ใกลเคียง ตลอดถึงการบอกเลาของบรรพบุรุษจากรุนสูรุนในพ้ืนที่วาบริเวณน้ีเคยเปนพ้ืนที่

ขอมโบราณ หรือเปนพื้นที่ที่มีกลุมชาวเขมรอาศัยอยูอยางหนาแนน อันเปนกลุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูใน

บริเวณน้ีมาอยางยาวนาน ทําใหเกิดการรับรูรวมกันของผูคนในพ้ืนท่ีถึงความมีตัวตนของกลุมชาวเขมรเร่ือยมา 

แมวาจะมีการอพยพหนีจากภัยสงครามไปบางสวน แตกลุมคนทีม่อีารยธรรมและปรากฏรองรอยถึงปจจบุนั

อยางเดนชัดทีส่ดุคอื กลุมชาวเขมร การรบัรูของประวตัศิาสตรชดุทีถ่กูสรางโดยรฐัอาจยงัไมเพยีงพอตอการ
อางอิงความมีตัวตนหรือการอางความชอบธรรมของกลุมชาวเขมรในพื้นที่บานหนองแวง ดังนั้นชาวเขมร

จึงเชื่อมโยงประวัติศาสตรชุดดังกลาวกับหลักฐานที่สามารถตอกย้ําเร่ืองราวเหลานั้นใหมีชีวิตสามารถ

จับตอง และเปนรูปธรรม ผานการอางอิงเชื่อมโยงกับพื้นที่โบราณสถานหรือปราสาทหินและการขุดพบ

วัตถุโบราณตางๆ ที่ปรากฏอยูในบริเวณพื้นที่แถบน้ัน เพื่อร้ือฟนประวัติศาสตรความรุงเรืองของอาณาจักร

ขอมมาใชในการตอบโต ตอรองกับประวัติศาสตรชุมชน
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อาณาจักรขอมกับการฟนคืนของประวัติศาสตร ในสวนของการสรางสํานึกท่ีมีผลตอการนิยามตัวตน 

เพื่อธํารงชาติพันธุของชาวเขมรนั้น นอกจากการหยิบยกชุดประวัติศาสตรที่ถูกสรางโดยรัฐมาใชตอรอง

ใหตัวตนของกลุมมีพลังมากข้ึนแลว ชาวเขมรยังมีการเช่ือมโยงเพ่ือตอกยํ้าความสมจริงของเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตรผานการอางอิงกับแหลงโบราณสถานคือ ปราสาทหิน และวัด และการอางอิงการขุดพบ

วัตถุโบราณตางๆ ที่ไมใชเพียงในพ้ืนที่บานหนองแวงเทานั้น แตเปนพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงอีกสามแหง

ทีถ่กูชาวเขมรหยบิยกขึน้มาใชอางองิความเปนเจาของพืน้ที ่ไดแก วัดธาตทุอง วดับานปราสาท และปราสาท

ปรางกู 

ภาพแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งแหลงอางอิงพื้นที่รองรอยทางประวัติศาสตร 

ของชาวเขมรบานหนองแวง ตําบลหนองแวง อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร 

(ขอมูลจากการสัมภาษณและสํารวจ-ผูเขียน)

พื้นท่ีทั้งสามแหงน้ีมีราวเรื่องของการบอกเลาที่มีความเกี่ยวโยงวาถูกสรางขึ้นในยุคสมัยท่ีขอม

เรืองอํานาจ และชาวบานในบริเวณน้ันใหความเคารพบูชาเร่ือยมา ทําใหการอางอิงตัวตนผานพ้ืนท่ีสามแหงน้ี
ไดรับการยอมรับจากกลุมอื่นอยางชอบธรรมมากข้ึนนอกจากน้ันยังมีการเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรชุมชน

ที่มีการกลาวอางถึงความมีตัวตนของชาวเขมรมาใชเปนฐานในการนิยามตัวตนดวย จากการบอกเลาของ

พอใหญผึ้ง ชาวสวย อายุ 81 ป ซึ่งมีความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรการกอตั้งหมูบานหนองแวงอยางลึกซ้ึง 

ไดกลาวอางถึงการมีตัวตนของกลุมชาวเขมรในอดีต กลาววา
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“ในอดีตทิศตะวันออกเฉียงใตของหนองนํ้าของหมูบานประมาณสามสิบเมตร มีเศษเหล็ก

เศษตะก่ัวและแรตางๆ สันนิษฐานวาในพ้ืนที่หมูบานแหงน้ีเคยเปนบานเกาโบราณ

สมยัขอม และถกูทิง้รางมาหลายรอยปแลว ทาํใหคนพบของเกาพวกเศษเหล็ก เศษตะกัว่ 

ซ่ึงสันนิษฐานวาสถานท่ีน้ีเคยเปนท่ีทําการเจียระไนของประดับ สรอยคอ กําไลคลองแขน 

เครื่องมือตางๆ ซึ่งกลุมชาวลาวเรียกวา “ทอง” สวนชาวสวย เรียกวา “แยง” มีลักษณะ

เปนวิธีการทําโดยอาศัยการตีเจียระไน บางก็เปนตางหู สรอยคอ แลวก็เคร่ืองประดับ 

ชาวเขมร เรียกวา “ประ” จึงเรียกวาเปนสถานท่ี “ตําประตําแยง” เลยเรียกวา “หนองระพัง 

ตะเปยงแวง” แปลวา “หนองยาว” การตําเงินตีทองในอดีตนั้นเรียกวา “ตะเปยงแยง 

หนองแยง” ก็คือ “ทอง” นั่นเอง” 

(นายผึ้ง สุมัญญา อายุ 81 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 16/05/2557)

ตัวอยางคําบอกเลาของกลุมชาวลาวและชาวสวยดังกลาว นอกจากเปนการตอกยํ้าถึงความมีตัวตน

ของชาวเขมรผานการรับรูประวัติศาสตรชุดหลักท่ีถูกสรางโดยรัฐแลว ยังมีการตอกยํ้าเรื่องราวของ

ประวัติศาสตรที่ถูกสรางขึ้นจากการตั้งช่ือหมูบานผานประวัติศาสตรของทองถิ่น ทําใหเห็นวาการสราง

ประวตัศิาสตรเพือ่อางองิความเปนเจาของพืน้ทีร่วมของเขมรในบานหนองแวง สงผลใหเกดิการยอมรบัและ

การรับรูระหวางกลุมชาติพันธุดวย อันไมเพียงเปนการตอกยํ้าเรื่องราวในแบบเรียนเทานั้น แตยังมีการ

หยิบฉวยจากประวัติศาสตรเรื่องเลาของการต้ังช่ือหมูบานมาเช่ือมโยงอีกดวย และการขุดพบวัตถุโบราณ

ทีส่วนใหญถกูกลาวอางวาเปนของกลุมชาวเขมร ทาํใหเร่ืองราวทางประวตัศิาสตรของการเคยเปนพืน้ทีเ่ดมิ

ของชาวเขมรบริเวณบานหนองแวงยังคงมีพลังอยูถึงปจจุบัน ซึ่งในบางบริบท หรือสถานการณ ชาวเขมร

ไดชวงชิงพืน้ทีใ่นการนิยามตัวตนผานพ้ืนทีท่างประวัตศิาสตรในการสรางจิตสํานกึรวม ซึง่องิกบัประวัตศิาสตร

แหงรัฐเสมอ เพราะถือเปนชองทางสําคัญของการสรางอํานาจ ในการตอรองกับกลุมชาวลาว ชาวสวย 

ไดอยางแนบเนียน เนื่องจากประวัติศาสตรที่ถูกสรางโดยรัฐมีอํานาจและพลังตอสํานึกของคนในพ้ืนที่

ดังกลาว ในสวนน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอการนิยามตัวตนของกลุม เน่ืองจากจิตสํานึกทางชาติพันธุ
เปนสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ อันเปนสํานึกที่ถูกสรางรวมกันของ

กลุมชาวเขมรในพื้นที่ ซึ่งจะปรากฏในหัวขอที่จะกลาวถึงตอไป

ตัวตนทางชาติพันธุผานการนิยามความหมายของชาวเขมร

ในประเด็นนีเ้ปนการพิจารณาลักษณะการธํารงชาติพนัธุทีเ่ปนสวนขยายภาพอันเกิดจากจิตสาํนกึทาง

ประวัติศาสตร เพราะการนิยามอัตลักษณของกลุมชาวเขมรมีความเกี่ยวโยงกับพื้นที่และเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรอยูพอสมควร โดยผูเขียนจะนําเสนอการนิยามที่เกิดขึ้นทั้งที่กลุมชาวเขมรรุนเกา และรุนใหม 

ใหความหมายกับตัวเอง และการนิยามท่ีเกิดจากกลุมชาวสวยและชาวลาว ใหความหมายกับตัวตนของ
กลุมชาวเขมรดวย สะทอนใหเห็นวาการนิยามตัวตนของกลุมชาวเขมรมีความแตกตางหรือคลายคลึงกับ

การมองจากภายนอกอยางไร เน่ืองจากการพิจารณาอตัลกัษณจาํเปนจะตองใหความสาํคญักบัการใหคุณคา

และความหมาย ซึ่งเปนชองทางของการพิจารณาถึงอัตลักษณที่เปนปจเจกบุคคล และอัตลักษณรวม

ของกลุม (Collective Identity) และการทําความเขาใจการสรางอัตลักษณ ภายใตความสัมพันธระหวาง

กลุมชาติพันธุ อันเปนสวนสําคัญที่มีผลตอการธํารงชาติพันธุของกลุมชาวเขมรในพ้ืนที่ตอไป
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การใหนิยามกลุมชาวเขมรที่เกิดจากการนิยามตัวเอง คนในกลุม และจากมุมมองของชาวลาวและ

ชาวสวย สะทอนใหเห็นการนิยามอัตลักษณ ในการมองความเปนชาวเขมรผูเขียนไดพิจารณาผานมุมมอง

ของชาวเขมร ชาวลาว และชาวสวยที่อาศัยอยูในบานหนองแวง เพื่อเปรียบเทียบทัศนะที่คนอ่ืนมอง

ชาวเขมรและชาวเขมรมองตัวเอง ตลอดถึงมมุมองท่ีชาวเขมรรับรูวาชาวลาว ชาวสวย มองชาวเขมรอยางไร 

เพือ่ทาํใหเหน็มติขิองการนยิามตนเองทีห่ลากหลายและทาํใหเห็นสถานภาพทางสงัคมท่ีชาวเขมรมใีนพืน้ที่

บานหนองแวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นแรก คือ มุมมองที่ชาวเขมรมองตัวเอง ผูเขียนไดสัมภาษณชาวเขมรรุนเกา (อายุ 40 ปขึ้นไป) 

และชาวเขมรรุนใหม (อายุ 40 ปลงมา) เนื่องจากจะทําใหเห็นลักษณะของการรับรูของชาวเขมรสองรุนวัย 

ที่อพยพเขามาอาศัยอยูทามกลางกลุมชาวลาวและชาวสวย เปนหลักมีผลตอทัศนะมุมมองของชาวเขมร

ตอการนิยามตัวเองหรือไม

ชาวเขมรรุนเกา มองวา “เขมร” คือ กลุมคนที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดสุรินทรมาอยางยาวนาน และ

มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตรของการมีตัวตนเรื่อยมา จากตัวอยางคําบอกเลาของปาสําเนียง อายุ 59 ป 

กลาววา “เราก็คิดวาเปนเขมรแหละ เขมรสุรินทร ขแมรสเร็น ไมใชเขมรอพยพ เขมรตํ่าที่ไหน” (นางสําเนียง 

ทองยอย อายุ 59 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 06/05/2557) สอดคลองกับคําบอกเลาของนายสน่ัน หุนทอง อายุ 

47 ป กลาววา “กเ็รยีกเขมร เขมร แตเปนเขมรไทยไมใชเขมรกัมพชูา พวกผมพูดเขมรไปลาวสวนใหญฟงออก

แตเขาไมพูดเขมรแบบเรา” (นางสนั่น หุนทอง อายุ 47 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 21/05/2557) แตในขณะที่

ชาวเขมรรุนเกาบางคนใหความคิดเห็นเพิ่มเติมที่อิงกับบริบทของการอาศัยอยูที่มองวาตัวเองเปนลูกผสม 

กลาวคือ “เปนลูกครึ่ง เพราะพอเปนเขมร แตแมเปนสวยมาจากศรีขรภูมิ” แตในขณะเดียวกันบริบทของ

การปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาวเขมรกับกลุมอื่นมีการเรียกขานชาวเขมรท่ีสะทอนถึงการนิยามหรือความมี

ตัวตนในพื้นที่ของชาวเขมรจากคําเรียกขานของชาวลาวและชาวสวย โดยชาวเขมรท่ีอพยพเขามาอาศัยอยู

ในบานหนองแวงผานการแตงงานขามกลุม กลาววา “สวนใหญเขาจะเรยีกเปนชือ่เลย ไมคอยเรยีกวา “เขมร” 

อะไรเราคดิวาเราเปนเขมร แตตอนเวลาเราพดูคยุกบัเขาจาํเปนตองพดูทัง้ลาวทัง้เขมร เดยีวจะหาวาเรานนิทา

เขา ถาสวย ลาว บางคนท่ีฟงเขมรพอไดกจ็ะพดูลาวสนทนากับคนพดูเขมรเลยภาษาใครภาษามัน” (นายตรึม 
คํามา อายุ 65 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 20/06/2557)

“เขาก็เรียกแต “ตาเขมร” ตาเขมรมาแลว แตพอกลับไปท่ีบานเกาที่ขุขันธ ก็เรียกวา 

“ตาเลียว” (ตาลาว) มาแลว ตาเลียวโมเฮย เปนแบบนั้นไป....คิดวาเขมรสุรินทรกับเขมร

ศรีสะเกษไมเหมือนกัน เขมรสุรินทร (ขแมรสเร็น) พูดสนุกกวาก็คือพูดไพเราะกวา เขมร

ทางน่ีพูดเปาๆ พูดไวไมเพราะเทา แตเราก็อางอิงวาเปนเขมรศรีสะเกษตามท่ีมา

นั่นแหละ” 

(นางเดน เพชรแกว อายุ 52 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 21/06/2557)
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ขณะเดียวกันชาวเขมรรุนเกาบางคนไดกลาวที่ความแตกตางของการแบงแยกชาวเขมรจากสําเนียง

ภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวันวา 

“ชาวบานเรียกวา “พวกเขมร” เขาวานะ เขมรในพื้นที่หนองแวงกับเขมรในพื้นที่ทั่วไป

ของสุรินทรบางทีก็ไมคอยเหมือนกัน พวกเราเรียกเหมือนกัน พูดเหมือนกัน แตคนละ

สําเนียง เพี้ยนออกลาวนิดหนอย เชน เขมรในสุรินทรเรียก “เว” เขมรปรางกูเรียก “แวก” 

แตก็คืออันเดียวกัน เขมรศรีสะเกษก็พวกเดียวกันกับเขมรเราแหละ หรือพูดวา “ขะยม

โตย...เดอมีย” “มีย” แปลวา ลุง ปา ขะยม ก็ถาลาวก็พูดวา “ขอย” “เจา” 

(นายสวาง เข็มพงษ อายุ 58 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 20/05/2557)

ชาวเขมรรุนใหม มองวา “เขมร” คอื กลุมคนทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีจ่งัหวดัสุรนิทรมายาวนานเชนเดยีวกนั

กบัมมุมองของชาวเขมรรุนเกา แตกลบัมองวาการเรียกหรือการแบงแยกความเปนเขมรในปจจุบนัไมชดัเจน

นกัหากใชภาษาเปนตวัแบงแยก เนือ่งจากในปจจุบนัการไดรบัอทิธพิลของการส่ือสารพูดคุยโดยใชภาษาลาว

อีสานเปนภาษากลางของหมูบาน และการเขาสูระบบการศึกษาที่ลูกหลานชาวเขมรมีการปฏิสัมพันธกับครู 

เพื่อนนักเรียนที่มีการพูดคุยภาษาลาวอีสานเปนหลัก ทําใหการใชภาษาในการแบงแยกถูกมองวาอาจไมใช

ทั้งหมด เห็นไดจากคําบอกเลาของ นายถวิล อายุ 32 ป ซึ่งกลาววา “การเรียกหรือบงบอกวาเขมรไหมนะ 

ปจจุบันเขาก็เรียกหรือถือวาเปนลาวเหมือนกันไมคอยถือภาษาท่ีพูดแลว” (นายถวิล บุญสุข, อายุ 32 ป 

สัมภาษณเมื่อวันที่ 06/05/2557) แตนางสุกัญญา สุดารักษ อายุ 40 ป เปนลูกสาวคนสุดทองของนายกอน 

หุนทอง กลาววา “ชาวเขมรมีวัฒนธรรมท่ีโดดเดน โดยเฉพาะแซนโฎนตาท่ีมีการยึดถือปฏิบัติกันตลอด 

พอ แมเคยพาทํายิ่งใหญมาก และเปนกลุมที่คนอาศัยอยูในพื้นที่แถบนี้มานานแลวเคยเรียนมาเหมือนกัน” 

(นางสุกัญญา สุดารักษ, อายุ 40 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 06/05/2557) แตในขณะเดียวกันนายกิจติพัทธ 

จันเทศ อายุ 25 ป หลานชายของพอใหญจันเลียง ซึ่งมีบทบาทในเร่ืองเปนผูนําไสยศาสตร กลาววา 

กลบัมองวา “เขมร” เปนกลุมคนทีม่บีทบาทดานไสยศาสตรโดดเดนมาก สงัเกตไดจากตาของผมท่ีมชีาวบาน
เคารพศรัทธา แกชวยเหลือชาวบานมาตลอด

จากการวิเคราะหขอมูลชาวเขมรรุนเกาและรุนใหม ผูเขียนพบวา สิ่งที่ชาวเขมรมองตัวเองเหมือนกัน
แบงเปนสองลักษณะ คอื การอางอิงความมีตวัตนกับการสรางความชอบธรรมผานการหยิบความศักด์ิสทิธิ์

ของสถานที่ทางประวัติศาสตรหรือการคนพบวัตถุโบราณบางอยาง ตลอดถึงตํานานเรื่องเลาของ

ประวัติศาสตรหมูบานในการขุดพบของโบราณในอดีตจนถึงปจจุบันย่ิงตอกย้ําการนิยามตัวตนของเขมร

ที่อิงกับประวัติศาสตรมีชีวิตอีกครั้ง (สอดคลองกับประเด็นการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตร) และ

มองวาตัวเองเปนเขมรสุรินทรขณะเดียวกัน ก็มองวาเขมรศรีสะเกษมีความคลายคลึงกับเขมรสุรินทร 

แตมองวาเขมรกัมพูชาไมใชพวกเดียวกัน การนิยามอางอิงความมีตัวตนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทรเทียบเคียง
กับประวัติศาสตร การรับรูจากรุนสูรุน และลักษณะตอมาเปนการนิยามท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวาง

กลุมที่มีความเลื่อนไหลขึ้นอยูกับบริบทความสัมพันธของการเก่ียวของกับกลุมชาวลาว ชาวสวยดวย ทําให

เห็นประเด็นรวมกันคือการที่มองวาความเปนเขมร ไมไดแบงแยกกันโดยภาษาอีกตอไป แตขึ้นอยูกับ

สถานการณ เงือ่นไขของความสัมพนัธ นอกจากนัน้ส่ิงทีช่าวเขมรมองไมเหมือนกันคอื ชาวเขมรรุนเกามกีาร
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นิยามความเปนตัวตนที่เลื่อนไหล แตชาวเขมรรุนใหมมีการหยิบยกเก่ียวกับประเพณี ความเชื่อ ที่เคยรับรู

หรือเคยรวมปฏิบัติกับชาวเขมรรุนเกามาใชในการมองตัวเอง

ประเด็นที่สอง จากมุมมองที่คนอื่นมองชาวเขมร ประเด็นนี้ผูเขียนทําการสัมภาษณกลุมชาวลาว 

ชาวสวย ทั้งรุนเกา (อายุ 40 ปขึ้นไป) และรุนใหม (อายุ 40 ปลงมา) กลุมชาติพันธุทั้งสองกลุมมีมุมมอง

ตอการนิยามความเปนเขมรอยางไร

ชาวลาว และชาวสวย รุนเกามองวา “เขมร” คือ กลุมคนที่เหมือนกันกับลาว สวย อาศัยอยูรวมกัน

มาชานาน แตมองวาชาวเขมรในพ้ืนที่บานหนองแวงมีความแตกตางจากเขมรท่ีอาศัยอยูในกัมพูชา โดย

ชาวเขมรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีประเทศไทยเปนพ่ีนองกันเรียกวา “เขมรสูง” แตชาวเขมรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

ประเทศกัมพชูา เรยีกวา “เขมรตํ่า” ความรูสกึหรือทัศนะท่ีชาวลาวและชาวสวย รุนเกา มตีอชาวเขมรจะเปน

ลักษณะของความสัมพันธแบบพ่ีนองท่ีไมตองการแบงแยกอยางชัดเจนนัก จากคําบอกเลาของผูใหญบาน

หนองแวงกลาววา “ก็เรียกธรรมดา สวนใหญจะแทนดวยช่ือเลย เดียวไปบอกวาเขมรๆ เดียวเขาโกรธ” 

(ชัยณรงค ยาจิต อายุ 49 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 05/05/2557) สวนคําบอกเลาของ นางทอง อายุ 77 ป 

หลานสาวพอใหญจัน ยาจิต ผูมีบุกเบิกหมูบานและเปนกลุมชาวสวย กลาววา 

“เวลาเราเอ้ินคือลาวนี่แหละ ถาจะเอ้ินอีเขมรก็หยานเขาอาย เขาก็คนคือเฮา ถาเราไป

เรียกเขมร อีเขมร พวกเขมร ก็หยานเขาอายก็เลยเอ้ินคือลาวน่ีแหละ ธรรมดารวมบาน

ไปเลย เอิ้นคือหมูเฮานี่หละ (เวลาเราเรียกก็เหมือนลาวนี่แหละ ถาจะเรียก “อีเขมร” 

ก็กลัวเขาจะอาย เขาก็คนเหมือนกับเรา ถาเราไปเรียก “เขมร” “อีเขมร” “พวกเขมร” 

กก็ลวัเขาอายก็เลยเรียกเหมือนลาวนีแ่หละ ธรรมดาอยูรวมบานกนัไปแลว เรยีกเหมือน

พวกเรานี่แหละ ถาจะเรียก “อีเขมร” ก็กลัวเขมรอาย เขาก็เหมือนพวกเรา)” 

(นางทอง แกวคํา อายุ 77 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 22/05/2557)

ชาวลาว ชาวสวย รุนใหม มองวา “เขมร” คือ คนที่อาศัยอยูรวมกับชาวลาว ชาวสวย ปจจุบันมีการ
ปฏิบัติประเพณี กิจกรรมเชนเดียวกับชาวลาว ชาวสวย ไปแลว บางคนแสดงความคิดเห็นวา “การเรียกหรือ

บงบอกวาเปนเขมรไหมนะ ปจจุบันเขาก็เรียกหรือถือวาเปนลาวเหมือนกันไมคอยถือภาษาที่พูดแลว” 

(นายถวิล บุญสุข อายุ 32 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 22/06/2557) สอดคลองกับคําบอกเลาของนางออย อายุ 
40 ป ที่ชี้วา “เวลาคนในหมูบานเรียกคนเขมร ก็เรียกธรรมดา เพียงแตเขาพูดเขมรได” (นางออย สุขมั่น อายุ 

40 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 23/06/2557)

จากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณมุมมองที่ตัวแทนกลุมอ่ืนมองชาวเขมร ผูเขียนพบวา กลุมอื่น

มอง “เขมร” โดยชาวลาว ชาวสวย รุนเกา และรุนใหม มีจุดที่เหมือนกันคือ มีการอางอิงประวัติศาสตร

ที่เกิดข้ึนในอดีตของความยิ่งใหญที่รับรูรวมกันในวงกวางวาเคยเปนอาณาจักรขอมรุงเรืองมากอน แตก็ยัง
มีลักษณะการนิยามชาวเขมรตามลักษณะทางภูมิศาสตรของการอาศัยอยูที่มองวา ชาวเขมรในไทยเปน 

“เขมรบน” ชาวเขมรในพื้นที่กัมพูชาเปน “เขมรตํ่า” สะทอนใหเห็นวาเร่ืองราวของประวัติศาสตรในอดีต

ที่ชาวเขมรนํามาอางอิงในการนิยามตัวเอง เกิดการยอมรับและการรับรูที่ไมเพียงเปนการตอกย้ําสํานึก

ทางประวัติศาสตรในกลุมชาวเขมรเทาน้ัน แตยังเปนการตอกยํ้าความมีตัวตนของชาวเขมรกับชาวลาวและ

ชาวสวยดวย แตมุมมองที่กลุมอื่นมีความตางกันคือ กลุมอื่นรุนเกาใหน้ําหนักกับการนิยามชาวเขมรอิงกับ
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ประวัติศาสตรมากกวากลุมอื่นรุนใหม ที่กลับมองวาชาวเขมร ชาวลาวและชาวสวย คือพี่นองกันที่ปจจุบัน

มีวิถีปฏิบัติที่คลายคลึงกันไมสามารถจําแนกจากกันไดอยางชัดเจน

ดังนั้น การนิยามความเปนตัวตนของชาวเขมร เปนการนิยามจากมุมมองคนในน่ันคือกลุมชาวเขมร

รุนเกาและรุนใหม ที่มองวา “เขมร” ผานการใชคําเรียกท่ีเกิดทั้งจากท่ีชาวเขมรนิยามและคําท่ีเกิดจาก
การตีความจากการเรียกขานจากคนกลุมอื่น โดยมีคําวา “พวกเขมร” “คนเขมร” “ชาวเขมร” “เขมรสุรินทร 

(ขแมรสเร็น)” “เขมรลาว (ขแมรเลียว)” การนิยามดังกลาวข้ึนอยูกับเงื่อนไขและสถานการณ แฝงไวดวย

การสรางความสัมพนัธระหวางกลุมและการเปนคนไทย ดงัคาํกลาวท่ีวา “ยายเปนเขมรนีแ่หละ คดิวาตัวเอง

เปนเขมร ไมใชลาวหรอก ซึ่งเขมรสุรินทรกับศรีสะเกษก็เหมือนๆ กัน เปนคนไทยเหมือนกัน แตไมใชเขมร

ต่ํานะ เปนเขมรบน” (นางสําเนียง ทองยอย อายุ 59 ป สัมภาษณเมื่อวันที่ 6/05/2557)

ในขณะที่มุมมองของคนนอกหรือคนกลุมอื่น มองวา “เขมร” คือกลุมคนที่มีความสัมพันธแบบพี่นอง

กับชาวลาว และชาวสวย โดยใชคําเรียกวา “คนเขมร” “กลุมคนเขมร” หรือบางสวนก็เรียกผูสูงอายุ

ในบานหนองแวงทีเ่ปนกลุมคนเขมรวา “เฒาเขมร” หรอืเปนการระบชุือ่เรยีกขาน แตการจาํแนกกลุมชาตพินัธุ

ในพ้ืนท่ีเปนการจําแนกจากตระกูลชาวเขมรท่ีอพยพกันมา ชาวบานจะรูวาบานหลังใดบางท่ีมีชาวเขมรอาศัยอยู

และเปนเครือญาติกับชาวเขมรในหมูบาน นอกจากน้ันยังมีการจําแนกกลุมชาวเขมรผานการใชภาษา 

โดยใชวิธีการสังเกตจากบริบทการสนทนาในสถานการณท่ีชาวเขมรพบปะพูดคุยกันท่ีเปนกลุมชาวเขมรดวยกัน

จะมีการใชภาษาเขมรในการสนทนา และรูปแบบประเพณี ที่ชาวเขมรปฏิบัติหรือเลือกหยิบมาใชในพื้นที่

บานหนองแวงก็เปนอีกวิธีการสําคัญในการจําแนกความเปนเขมรไดชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นจากการพูดคุย

กับชาวบานบางสวนที่เปนชาวลาว ชาวสวย กลาววาการมองวาคนไหนเปน “เขมร” หรือไม อาจดูไดจาก

แหลงที่มาของการอพยพ เนื่องจากชาวเขมรสวนใหญอพยพมาจากพ้ืนที่ อําเภอ ศรีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร 

อําเภอ ปรางกู อําเภอ ขุขันธ จังหวัด ศรีสะเกษ และ จังหวัด บุรีรัมย ซึ่งเปนพื้นที่ที่ชาวบานกลาววา

ชาวเขมรอาศยัอยูอยางหนาแนน จะเหน็ไดวาการนยิามตวัตนของกลุมชาวเขมรมคีวามเลือ่นไหลตามบรบิท 

สถานการณ และชวงเวลาอันสะทอนผานการเรียกขานและการบอกเลาของกลุมคนรุนเกากบักลุมคนรุนใหม 

นั่นเอง

จะเห็นไดวาลักษณะการนิยามอัตลักษณที่ชาวเขมรใชในการสรางอัตลักษณเพื่อธํารงชาติพันธุ

ของกลุม เกิดขึ้นจากพื้นฐานของการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรชาติพันธุ และความสัมพันธระหวาง

กลุมชาติพันธุ ซึ่งกลุมมีการอางอิงความเปนตัวตนเช่ือมโยงกับการสรางการยอมรับระหวางกลุมชาติพันธุ
อยางชอบธรรม อันสะทอนไปสูการนิยามตัวตนท่ีมีความชัดเจนมากข้ึนในบริบทของความหลากหลาย

ทางชาติพนัธุและการตกอยูในสภาวการณการเบยีดขับทัง้จากอิทธกิารพฒันาของรัฐตอการสรางอัตลักษณ

ความเปนคนไทย และอทิธพิลของวฒันธรรมลาวอีสานทีโ่ดดเดนในระดบัภมูภิาค ทาํใหการแสดงอัตลักษณ

ของกลุมชาวเขมรตองอยูบนฐานการปรับตัวทางวัฒนธรรม ทามกลางการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัตติามบริบท

ของสถานการณทางสังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ 
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สรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาพบวาการนิยามตัวตนของกลุมชาวเขมร เกิดจาก 2 ลักษณะที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

นั่นคือ การสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรชาติพันธุ และการนิยามความหมายของความเปนเขมรภายใต

บริบทความสัมพันธระหวางกลุม อันมีพื้นฐานการปรับตัวทางวัฒนธรรม ซึ่งชาวเขมรใชภูมิหลัง

ทางประวตัศิาสตรในการสรางจติสาํนกึของกลุมชาตพินัธุ เพือ่ตอกย้าํความมตีวัตนและความเหนอืกวากลุม

ชาวลาว และชาวสวยในพื้นที่ ในการสรางจิตสํานึกดังกลาว ชาวเขมรไดหยิบยกเอาเร่ืองราวท่ีผานการรับรู

ในวงกวางเก่ียวกับพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเคยเปนพ้ืนท่ีเดิมของเขมรหรือขอม เพ่ือเปนการบอกเลาใหเห็นความเปนมา

ที่ยาวนานของบรรพบุรุษ ควบคูกับการอางอิงประวัติศาสตรที่ถูกสรางโดยรัฐในระดับภูมิภาค ทําใหแมวา

ชาวเขมรจะมีประวัติศาสตรตอการมีบทบาทกอตั้งบานหนองแวงท่ีไมเดนชัดนัก แตในบริบททาง

ประวัติศาสตรในภาพกวางหรือไมพื้นที่จังหวัดสุรินทร บุรีรัมยและศรีสะเกษ ชาวเขมรกลับมีบทบาทสําคญั

ตอการอางอิงความเปนเจาของเหนือกวาชาวลาวและชาวสวย นอกจากน้ันยังมีการอางอิงเกี่ยวโยงกับ

การสรางเมืองสุรินทรของพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง เชื่อมโยงใหเกิดความรูสึกความเปนพี่นอง

รวมกับกลุมชาวสวย ซึ่งเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําทองถ่ิน และมีการสรางความสมจรงิของ

ประวัตศิาสตรเหลาน้ีผานการอางอิงกบัการขุดพบวัตถโุบราณและโบราณสถานปราสาทหินตางๆ ในบริเวณ

ใกลเคียง อันมีนัยของการเชื่อมรอยผูคนลาว สวย เขามารวมในพื้นที่ประวัติศาสตรของเขมรดวย ผูกโยง

พื้นท่ีจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษเปนดินแดนท่ีเคยรุงเรืองรวมกัน ที่เกี่ยวโยงกับแหลงที่มาของ

กลุมผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่บานหนองแวงนั่นเอง

การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรทําใหเกิดความรูสึกรวมของกลุมชาวเขมร สะทอนผานการนิยามตัวตน 

เพ่ือบอกตําแหนงแหงที่ของกลุมในบริบทความหลากหลาย โดยการนิยามท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางตาม

ชวงเวลา สถานการณ และเง่ือนไข ของแตละปจเจกบุคคลสูอัตลักษณในระดับกลุม ผูเขียนไดแบงการเช่ือมโยง

ขอมูลทั้งจากมุมมองของกลุมชาวเขมรท่ีมองตนเอง และมุมมองภายนอกกลุมที่เกิดจากการมองของกลุม

ชาวลาว ชาวสวย รุนเกา และรุนใหม สะทอนใหเห็นวา การนิยามท่ีกลุมชาวเขมรมีตอตนเอง มีความเล่ือนไหล 

ตามสถานการณและชวงเวลา โดยชาวเขมรรุนเกาที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีการนิยามโดยใชบริบททาง
ประวตัศิาสตร ลกัษณะการสือ่สารผานการใชภาษาเขมร และการสรางอตัลกัษณความเปนชาวเขมรในพืน้ท่ี

จังหวัดสุรินทร (ขแมรสเร็น) และความเปนเขมรท่ีมีลักษณะลูกผสมผานการแตงงานขามกลุมชาติพันธุ 

เรยีกวา เขมรลาว (ขแมรเลยีว) ทีม่องวาตนเองเปนเขมรทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีป่ระเทศไทย แตไมใชพวกเดยีวกนั
กบัเขมรทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีป่ระเทศกัมพชูา ในสวนของการนิยามตวัตนชาวเขมรจากกลุมอืน่ มกัมกีารนยิาม

ที่อิงกับสถานการณความสัมพันธระหวางกลุม โดยรุนเกามีการอางอิงเร่ืองราวทางประวัติศาสตรและ

การนิยามตามลักษณะทางภูมิศาสตรของการอาศัยอยู ผานคําวา “เขมรบน” (ขแมรลือ) สวนรุนใหมมักอิงกับ

แหลงที่มาของการอพยพและลักษณะการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและมองวาความเปนเขมรวา

ไมสามารถแยกแยะโดยเบ็ดเสรจ็เดด็ขาดจากกลุมชาวลาว ชาวสวย ดงัน้ันความเปนชาวเขมรในพ้ืนทีบ่รบิท
ของวฒันธรรมลาวจึงมกีารนยิามทีม่คีวามซบัซอนในเชิงบรบิททางประวตัศิาสตรและพ้ืนท่ีของความสมัพนัธ

ระหวางกลุมชาติพันธุ อัตลักษณจึงมีความเล่ือนไหล และถูกนิยามเพ่ือแสดงสถานภาพของกลุมชาวเขมร

ที่มีในพ้ืนท่ีบานหนองแวง และขยายพื้นท่ีของประวัติศาสตรที่กวางมากกวาในบานหนอง เพ่ือการสราง

อํานาจเพ่ือตอรองความเหนือกวาระหวางกลุมชาติพันธุและการยอมรับระหวางกลุม
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ขอคนพบสําคัญที่ไดจากการศึกษา คือ การสรางจิตสํานึกทางชาติพันธุผานประวัติศาสตรจะชัดเจน

และมีพลังเม่ือถูกนํามาใชในการนิยามตัวตน กลาวไดวา การสรางจิตสํานึกของกลุมชาติพันธุเกิดจาก

ภูมิหลังทางประวัติศาสตรที่กลุมสรางขึ้น ซึ่งมีการอางอิงพื้นที่ทางประวัติศาสตรในอดีตมารับใชปจจุบัน 

ควบคูกับการอางอิงการคนพบโบราณวัตถุตางๆ ซึ่งมีความเล่ือนไหล เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับบริบท

สถานการณแลวนั้น แตงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบอีกวาความมีพลังของภูมิหลังทางประวัติศาสตรเกิดขึ้นผานการ

นิยามตัวตนของกลุมชาวเขมรที่มีการเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตรของการบอกตําแหนงแหงที่ 

หรือสถานภาพทางสังคมของกลุม เพื่อนําไปสูการกําหนดตัวตนในระดับปจเจกและตัวตนทางสังคม 

ทามกลางการปฏิสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุในพื้นที่ บนฐานการดึงประวัติศาสตรที่ถูกสรางโดยรัฐ

มาเสริมพลังในการอางอิงความมีตัวตนในพ้ืนที่อันมีกลุมชาวลาว ชาวสวยเปนกลุมหลัก นอกจากน้ัน

จิตสํานึกทางประวัติศาสตรของกลุม สามารถมองผานสํานึกรวมและการสรางความสัมพันธระหวาง

กลุมชาติพันธุได บทความนี้ยังชี้ใหเห็นวา ลักษณะการสรางอัตลักษณ เพื่อธํารงชาติพันธุของกลุมชาวเขมร 

ตองพิจารณามากกวาการสรางอัตลักษณที่เกิดจากจิตสํานึกทางประวัติศาสตร สอดคลองกับการนําเสนอ

มุมมองของ Tapp (1989) ที่กลาววาการศึกษาชาติพันธุตองพิจารณาถึงจิตสํานึกทางประวัติศาสตรที่กลุม

เลือกสรรในการใชสรางความหมายสูการสรางอัตลักษณเพื่อแบงแยกความแตกตางทางชาติพันธุผานการ

แสดงออก ซึ่งเปนประวัติศาสตรที่มิใชการถูกกําหนดโดยสายเลือด แตเกิดจากการเลือกสรร ในการนิยาม

ความหมายของตัวตน บทความช้ินนี้ชี้ใหเห็นวานอกจากการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรของกลุม

ชาวเขมร มีการอางอิงนอกเหนือจากชุดประวัติศาสตรในอดีตและเร่ืองเลาในพื้นที่แลว ยังพบวา ชาวเขมร

มีการใชประวัติศาสตรเชื่อมโยงกับแหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดถึงอางอิงผานการหยิบยืม

ประวัติศาสตรของรัฐมาเสริมใหเกิดความชอบธรรมของความสมจริงในการสรางประวัติศาสตรของกลุม 

ทีท่าํใหเห็นมติกิารใชประวัตศิาสตรในการสรางจิตสาํนกึรวมภายในกลุมและยึดโยงกับจติสาํนกึรวมระหวาง

กลุมกับชาวสวย ดังนั้นการสรางจิตสํานึกทางประวัติศาสตรกลุมชาติพันธุที่ในอดีตเปนเพียงการพิจารณา

สํานึกภายในกลุมเทานั้น แตการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาบริบททางประวัติศาสตรสามารถนํามาใชอธิบาย

ความสมัพนัธของสาํนึกระหวางกลุมชาตพินัธุได สะทอนผานความสมัพนัธทีแ่นบแนนและใกลชดิของสาํนกึ
ทางประวัติศาสตรของชาวเขมรกับชาวสวย ประวัติศาสตรที่ชาวเขมรหยิบมาใชบางสวนถูกอธิบายผาน

ชุดประวัติศาสตรแหงรัฐที่อางอิงผานพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง ซึ่งเปนกลุมชาวสวย ดังนั้น

ชุดประวัติศาสตรที่กลุมชาวเขมรใชในการสรางจิตสํานึกมีความเก่ียวโยงกับชุดประวัติศาสตรของกลุม
ชาวสวยดวย

การนิยามตัวตนของชาวเขมรกอเกิดอัตลักษณปจเจกและสังคม ที่ซอนทับกันในสวนของการนิยาม
ตวัตนของชาวเขมรมลีกัษณะทีถ่กูสรางขึน้และปรบัเปลีย่นตลอดเวลา เพือ่กาํหนดสถานภาพของกลุมใหเกดิ

ความสอดคลองกับวิถีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เอื้อไปสูการเขาถึงสิทธิในการแสดงตัวตนของกลุม 

อัตลักษณเปนเหมือนองคประกอบในระบบวัฒนธรรมท่ีถูกผลิตซ้ําโดยการนิยามตัวตนควบคูกับการนิยาม
โดยคนอ่ืน อาจถูกสรางข้ึน ถูกทําใหโดดเดนหรือเลือนรางตามสถานการณที่กลุมเผชิญ ดังน้ันอัตลักษณ

จึงไมจําเปนที่จะตองไดรับการสืบทอดจากอดีตเพียงอยางเดียวแตเปนการสรางใหม ตีความหมายใหม 

อาจเปนการนําอดีตมาใชเปนพื้นฐานของเรื่องที่สรางใหม เพื่อใชอธิบายความสัมพันธทางสังคมและ

การตอรองระหวางกลุมเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิและพ้ืนที่ในการแสดงตัวตนผานการนิยามหรือที่เรียกวา 

“อตัลกัษณทางสงัคม” (นธิ ิเอยีวศรวีงศ อางในศลิปวฒันธรรม, 2548; สรุยิา สมทุคปุติแ์ละพฒันา กติอิาษา, 
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2544) ดวยเหตุนี้อัตลักษณจะกอรูปไดตองเกิดจากพื้นฐานความขัดแยงและความสัมพันธเชิงอํานาจ 

(อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2553) ในบทความนี้ชี้ใหเห็นการนิยามตัวตนของกลุมชาวเขมรที่เลื่อนไหล 

มีการนิยามเพื่อกําหนดตําแหนงแหงที่ทางสังคมในการแสดงตัวตนของกลุม ทําใหเกิดอัตลักษณในระดับ

ปจเจกท่ีนิยามเพ่ือแสดงตัวตนวามีความแตกตางจากคนอ่ืน และอัตลักษณทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจาก

การปฏสิมัพนัธระหวางกลุมชาตพินัธุและการเขารวมกจิกรรมทางวฒันธรรมในพืน้ที ่ทาํใหเหน็วาการนยิาม

ตัวตนของชาวเขมรมีการนิยามที่ซอนทับของการแสดงตัวตนท่ีไมไดแยกจากสังคมอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

แตเปนการนิยามที่เกิดจากการมองของคนอื่นในสังคมดวย 
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การสื่อสารอัตลักษณผานผาซิ่นของกลุมชาติพันธุไทดํา
ในพ้ืนที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย และแขวงหลวงนํ้าทา 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิสุทธิลักษณ บุญโต

อาจารยประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บทคัดยอ

การศึกษานี้มุงเปรียบเทียบการสื่อสารอัตลักษณกลุมชาติพันธุไทดําใน 2 พื้นที่ คือ อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ประเทศไทย และแขวงหลวงน้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผานการ

นําเสนอผาซิ่นในแตละบริบทพื้นที่ทางสังคม และการสื่อสารความหมายของผาซิ่นทั้งภายในสมาชิก

กลุมชาติพันธุ และระหวางสมาชิกกลุมชาติพันธุกับกลุมคนอื่นๆ ในสังคม 

ผลการศึกษาพบวา ผาซ่ินท่ีชาวไทดําท้ังสองพ้ืนท่ีใชแสดงความเปนชาติพันธุคือผาซ่ินท่ีทอดวยกรรมวิธี

มัดหมี่เชนเดียวกัน มีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป คือ ในพื้นที่ประเทศไทย เรียกวา “ผาซิ่นนางหาญ” 

และในพืน้ทีป่ระเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เรยีกวา “ผาซิน่หม่ี” ทัง้สองลกัษณะยงัคงปรากฏ

การใชงานในปจจุบัน มีการปรับประยุกตรูปแบบ วัสดุ และการตัดเย็บไปตามกระแสความนิยมของกลุมชาติพันธุ

และสงัคมของแตละประเทศ ผาซิน่ทัง้สองลักษณะปรากฏบทบาทท้ังในพืน้ทีท่างสงัคมภายในกลุมชาตพินัธุ 

ตางกลุมชาติพันธุ และพื้นที่สื่อออนไลน ซึ่งลวนแสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุที่มีความ

แตกตางกัน

สําหรับกระบวนการสื่อสารความหมายของผาซิ่นนั้น ผาซิ่นนางหาญถูกสืบทอดดวยความหมาย

ของความพิเศษหรือศักดิ์สิทธ์ิจากตํานานหรือเร่ืองเลาเก่ียวกับตนกําเนิดการทอซ่ึงมีหลากหลายสํานวน
ทีก่ลาวอางความเปนของแท สวนผาซิน่หมีถ่กูสบืทอดความหมายดวยการเชือ่มโยงความสาํคญักบัพธิกีรรม

และความตอเนือ่งจากการเปนเครือ่งแตงกายในชวีติประจาํวนั ทัง้นี ้ความแตกตางของการสือ่สารอตัลักษณ
ผานผาซิ่นในแตละพ้ืนท่ีเปนผลจากการปรับประยุกตความเปนไทยและลาวบางประการเขาดวยกัน 
ซึ่งสวนหนึ่งเนื่องดวยความตองการแสดงตัวตนวาเปนสวนหนึ่งของรัฐและเพื่อจําแนกความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม

คําสําคัญ: ไทดํา อัตลักษณชาติพันธุ ผาซิ่นนางหาญ/ผาซิ่นหมี่
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บทนํา

บทความน้ี เปนสวนหน่ึงของการวิจัยเร่ือง “ผาซิ่นตาหม่ี: มรดกทางวัฒนธรรมรวมของชาวไทดํา

ในภูมิภาคอาเซียน” ภายใตโครงการวิจัยทุนศาสตราจารยวิจัยดีเดน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศาสตราจารย ดร.สมทรง บุรุษพัฒน เรื่อง “การแปรตามภูมิภาคของภาษาและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ

บางกลุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ประจาํป 2558 ทัง้นี ้พืน้ทีศ่กึษาหลกัของโครงการวจิยัประกอบดวยพ้ืนที ่3 ประเทศทีม่คีวามสัมพนัธ

ทางดานประวัติศาสตรกลุมชาติพันธุไทดํา คือ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แตอยางไรก็ดี บทความน้ีไดสรุปเพียงขอสังเกตในเบ้ืองตน

จากการศึกษาในพื้นที่ 2 ประเทศเทาน้ัน และยังอยูในระหวางการดําเนินการวิจัยเพ่ือคนหา เก็บรวบรวม 

เรยีบเรยีง และวเิคราะหความสมัพนัธของผาซิน่กบั “ความเปนชาตพินัธุ” ในฐานะมรดกทางวฒันธรรมรวม

ของกลุมชาติพันธุไทดําในภูมิภาคอาเซียนใหเกิดความสมบูรณตอไป

สาํหรับมโนทัศนทีค่ลมุเครือในเร่ืองกลุมชาติพนัธุ (Ethnic Group) หรอืความเปนชาติพนัธุ (Ethnicity) 

มีนัยหมายถึงหนวยทางสังคมการเมืองและระบบเครือญาติเดียวกัน ผานประสบการณทางประวัติศาสตร

ชดุเดยีวกนั และมแีบบแผนทางวฒันธรรมทีค่ลายคลงึกนั โดยอาจหมายถงึกลุมคนใดๆ ทีพ่ดูภาษาเดยีวกัน 

แตอยางไรก็ดี การใชภาษาในการจําแนกความเปนชาติพันธุนั้นเปนสิ่งที่ตองระมัดระวัง เนื่องดวยภาษา

สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา เชนเดียวกับวัฒนธรรมท่ีในบางบริบทกลุมชาติพันธุอาจจําเปนตองปรับตัว

จากการปรับเปลี่ยนพรมแดนทางวัฒนธรรม ดังนั้น ปจเจกบุคคลอาจมีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

การเปนสมาชิกของกลุมสังคมในหลายๆ กลุมซึ่งเกิดขึ้นอยางพรอมกัน สงผลใหการแสดงอัตลักษณนั้น

เปล่ียนแปลงไปตามบริบทการเปนสมาชิกของแตละกลุมสังคม (ยศ สันตสมบัติ, 2544)

แอนโทน่ี สมิธ (1986 อางถึงใน สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548) กลาวถึงองคประกอบสําคัญของการ

เปนประชาคมทางชาติพันธุวาประกอบดวยมิติตางๆ รวมกัน 3 ประการ คือ 1) การมีชื่อรวมกัน (Collective 

Name) ซึ่งเปนรหัสยะ (มีลักษณะลี้ลับ) หรือสัญลักษณที่บงบอกถึงการมีคุณลักษณะพิเศษรวมกัน 

2) การมีตํานานปรัมปราเกี่ยวกับกําเนิดและการสืบเชื้อสายรวมกัน (Collective Myths of Origin and 

Descent) ในการอธิบายถึงการกาํเนดิ การเติบโต และชะตากรรมรวมกนั ซึง่เปนแรงขับเคล่ือนใหประสบการณ

ของประชาคมมีความหมายและสาระสําคัญในการกอใหเกิดแนวทางหรือแรงบันดาลใจในการกระทํารวมกัน 

และ 3) การมีประวัติศาสตรรวมกัน (Shared History) ซึ่งเปนส่ิงที่สรางความตอเน่ืองทางกาลเวลาจากการ

รวบรวมประสบการณของแตละช่ัวอายุคนเขาไวดวยกัน

เชนเดียวกันกับความเปนชาติพันธุในทัศนะของนิโคลัส แทป (อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2544) 
ที่มองวาความเปนชาติพันธุไมใชสิ่งที่ไมไดถูกกําหนดข้ึนโดยสายเลือดโดยกําเนิด หากแตเปนส่ิงที่เกิดขึ้น

โดยผลของการจงใจเลอืกสรรประวตัศิาสตรของตนเองทีเ่กิดผลประโยชนสงูสุดเพ่ือนํามาตคีวามและนยิาม

เปนประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ ดังจะเห็นไดวา “อัตลักษณกลุมชาติพันธุ” (Ethnic Identity) จึงควร
ถูกพิจารณาในลักษณะของจิตสํานึกทางประวัติศาสตร (Historical Consciousness) เนื่องดวยการนิยาม

ตัวตนใดๆ ของกลุมชาตพิันธุ ขึ้นอยูกับบริบทประวัติศาสตรในแตละชวงเวลาดวยเชนกัน อีกทั้งอัตลักษณ
กลุมชาติพันธุก็สามารถผลิตขึ้นใหมไดทุกชวงเวลาตามบริบทของเหตุการณที่เผชิญดวยเชนกัน

ดังนั้น การพิจารณาความเปนชาติพันธุหรืออัตลักษณชาติพันธุนั้น จึงมีความจําเปนตองพิจารณา

ท้ังแงมุมของการสืบเช้ือสายดวยระบบเครือญาติ ซ่ึงเปนองคกรพ้ืนฐานทางสังคมในการหลอหลอมวัฒนธรรม
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กลุมชาติพันธุ ในขณะเดียวกันก็ยังตองใหความสําคัญถึงบริบททางสังคมในแตละชวงเวลาท่ีมีความเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงสงผลใหอัตลักษณชาติพันธุถูกปรับเปล่ียนตามไปดวย สวนหน่ึงเปนเพราะปจจัยของการอยูรอดของชาติพันธุ

ในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ การศึกษาคร้ังนี้จึงไดเลือก “วัตถุทางวัฒนธรรม” (Cultural Material) ซึ่งเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมที่สามารถจับตองได (Tangible Cultural Heritage) เปนตัวแทนในการศึกษาการเลือกสรร

ประวัติศาสตรเพื่อนิยามตัวตน และทําความเขาใจการตอรองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

เพื่อการดํารงอยูของความเปนชาติพันธุหนึ่งๆ ในบริบทปจจุบัน

สภาพบริบทสงัคมปจจบุนัทีมี่การกาํหนดพรมแดนรัฐชาติและการแบงเขตแดนการปกครองในรูปแบบ

ของประเทศ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมของกลุมชาติพันธุตองปรับตัวไปตามระบบการเมืองการปกครอง 

เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทดํา ซ่ึงเปนกลุมชาติพันธุท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยูในพ้ืนท่ีมณฑลกวางสี มณฑลยูนนาน 

มณฑลตังเกี๋ย บริเวณลุมแมน้ําดํา และลุมแมน้ําแดง โดยเฉพาะในพ้ืนที่แควนสิบสองจุไท (บังอร ปยะพันธุ, 

2541; สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 2554; อภิญวัฒน โพธิ์สาน, 2552) อดีตพื้นที่ดังกลาวมีการจัดการ

ระบบการปกครองเปนของตนเองมาอยางยาวนาน จนกระท่ังในป พ.ศ. 1885 ซึง่กลุมคนไทในลาวไดสถาปนา

อาณาจักรลานชางโดยมีศูนยกลางการปกครองอยูที่หลวงพระบาง ทําใหสิบสองจุไทตองตกอยูภายใต

การปกครองของหลวงพระบาง แตอยางไรก็ดี เน่ืองดวยพ้ืนท่ีสิบสองจุไทยน้ันต้ังอยูในเขตมหาอํานาจ 3 ฝาย 

คือ ลาว (หลวงพระบาง) เวียดนาม และจีน ทําใหผูปกครองตองสงบรรณาธิการไปใหเมืองท่ีอยูโดยรอบท้ังส้ิน 

ดังที่ไดชื่อเรียกวาเปนเมืองสามฝายฟา (บังอร ปยะพันธุ, 2541; สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 2554; 

อภิญวัฒน โพธ์ิสาน, 2552) ทั้งน้ี ไดเกิดกรณีพิพาทในบริเวณพื้นท่ีดังกลาวหลายครั้ง สงผลใหเกิดการ

กระจัดกระจายยายถิน่ฐานของชาวไทดาํไปยงัพืน้ท่ีตางๆ ดวยเหตผุลทางดานการเมืองการปกครอง ปจจบุนั

ในพ้ืนทีภ่มูภิาคอาเซียน จงึปรากฏการต้ังถ่ินฐานของกลุมชาตพินัธุดงักลาวในหลายประเทศ อาท ิไทย ลาว 

และเวียดนาม

อยางไรก็ดี บริบทของพ้ืนที่ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี 

ยอมสงผลใหความเปนชาตพินัธุหรอือตัลกัษณชาตพินัธุแตละกลุมมคีวามแตกตางกันออกไป เนือ่งดวยการ

แสดงตัวตนของกลุมชาติพันธุสวนหน่ึงเปนผลจากการเลือกสรรเพ่ือความอยูรอดในสังคม การศึกษาครั้งนี้ 

จงึพยายามทาํความเขาใจความเปนชาตพินัธุผานวตัถทุางวฒันธรรมรวมของกลุมชาตพินัธุไทดาํในตางบรบิท

พื้นที่ โดยเลือกกรณีศึกษาเปรียบเทียบ “ผาซิ่นนางหาญ” ของกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่บานนาปาหนาด 

ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ “ผาซ่ินหม่ี” ของกลุมชาติพันธุไทดําในพ้ืนท่ีบานหัวขัว บานนํ้าแงน 
และบานทงไจใต แขวงหลวงน้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีลักษณะรวม

ของโครงสรางของผาซิ่นและบทบาทหนาที่การใชงานท่ียังคงปรากฏความสําคัญตอกลุมชาติพันธุไทดํา
ในปจจุบัน

วัตถุประสงค

1. ศกึษาเปรียบเทียบกระบวนการส่ือสารผานผาซิน่ของกลุมชาติพนัธุไทดําในพ้ืนทีป่ระเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. วิเคราะหความสัมพันธของการแสดงอัตลักษณชาติพันธุไทดําผานผาซิ่นในพ้ืนที่ประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

222



วิธีการศึกษา

บทความน้ีมุงเนนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการส่ือสารอัตลักษณของกลุมชาติพันธุไทดํา

ในตางบริบทพื้นที่ ไดแก พื้นที่บานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย 

และพื้นที่บานหัวขัว บานน้ําแงน และบานทงไจใต แขวงหลวงน้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ผานการนําเสนอวัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Material) กรณีศึกษา “ผาซิ่นนางหาญ” และ 

“ผาซ่ินหม่ี” การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดอัตลักษณชาติพันธุ (Ethnic Identity) รวมในการอธิบายกระบวนการ

สือ่สารความหมายผานผาซิน่ และวิเคราะหการปรากฏบทบาทของผาซ่ินบนพ้ืนท่ีทางสังคมตางๆ ในบริบท

ปจจุบัน เก็บรวบรวมขอมูลดวยมุมมองมานุษยวิทยาวัฒนธรรมโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้

ยงัไดประยุกตแนวทางในการจดัทาํทะเบียนวตัถพุพิธิภณัฑในการเกบ็รวบรวมขอมลูทางกายภาพของผาซิน่

เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของวัตถุทางวัฒนธรรมตางบริบทพื้นที่

ผลการศึกษา

การอพยพยายถ่ินฐานของชาวไทดําเขามายังประเทศไทยน้ันเกดิขึน้ในสมัยกรงุธนบุรแีละรัตนโกสินทร

ตอนตนจากการท่ีสยามไดเขาไปมีอํานาจเหนืออาณาจักรลานชาง ทําใหเกิดการกวาดตอนชาวไทดําเขามายัง

ประเทศไทย โดยมีการกวาดตอนหลายครั้ง ไดแก พ.ศ. 2322 กวาดตอนชาวไทดําซึ่งมีถิ่นฐานติดกับพื้นที่

เวียดนามซ่ึงเปนเมืองสามฝายฟาจากกรณีพิพาทของอาณาจักรจําปาศักด์ิและอาณาจักรเวียงจันทน พ.ศ. 2335 

จากกรณีเมืองแถนและเมืองพวนแข็งขอตอสยาม พ.ศ. 2378 จากกรณีเมืองแถนแข็งขอตอเมืองหลวงพระบาง 

พ.ศ. 2425 จากกรณีเหตุการณกบฏจีนฮอ อยางไรก็ดี ชาวไทดําที่อพยพเขามาในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ 

ไดอพยพไปยังประเทศลาวในป พ.ศ. 2530 และกลับเขามาต้ังถ่ินฐานอีกคร้ังในป พ.ศ. 2560 โดยไดต้ังบานเรือน

อยูที่บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งแตนั้นเปนตนมา (สุมิตร ปติพัฒน และคณะ, 2521; 

บังอร ปยะพันธุ, 2541; อภิญวัฒน โพธ์ิสาน, 2552) ปจจุบันกลุมชาติพันธุไทดํากระจัดกระจายอยูในหลายจังหวัด

ในหลายภาคของประเทศไทย อาทิ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

สพุรรณบรุ ีลพบรุ ีสระบรุ ีนครสวรรค พจิติร พษิณุโลก กาํแพงเพชร สโุขทยั อตุรดติถ เลย ชมุพร สรุาษฎรธาน ี

และเลย (สมทรง บุรุษพัฒน และคณะ, 2554) 

สําหรับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนประเทศท่ีมีความหลากหลายของ

กลุมชาติพันธุ การจัดจําแนกประชากรในพ้ืนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการใชเกณฑ
กลุมชาติพันธุตามภาษาพูดและระดับความสูงของพ้ืนที่อยูอาศัยน้ัน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ 

คือ กลุมลาวลุม กลุมลาวเทิง และกลุมลาวสูง โดยกลุมชาติพันธุไทดําน้ันจัดอยูในกลุมลาวลุมรวมกับ

กลุมชาติพันธุอื่นๆ อาทิ ลาว พวน ลื้อ ผูไท ไทแดง ยวน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะรวมกันของภาษาพูดไท-ลาว 

การต้ังบานเรือนบริเวณพ้ืนท่ีราบลุมแมนํ้าโขงและแมนํ้าสาขาตางๆ การรับประทานขาวเหนียว และการนับถือ

ศาสนาพุทธ (ดารารัตน เมตตาริกานนท, 2555) ท้ังน้ี การอพยพของชาวไทดําเขาสูประเทศลาวน้ัน สวนหน่ึง

สืบเนื่องจากการที่ชาวไทดําเขารวมกับเวียดมินเพื่อชวยเวียดนามตอสูกับฝรั่งเศสที่พยายามเขาปกครอง

เวียดนามในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือฝร่ังเศสพายแพสงครามในเวียดนามท่ีเดียนเบียนฟู ในป พ.ศ. 2497 
คนไทในเวียดนามเหนือทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงชาวไทดําจึงตกอยูภายใตการปกครองของเวียดนามท่ีนิยม

ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม เหตุการณดังกลาวจึงสงผลใหบางกลุมไดอพยพออกนอกประเทศ

เพ่ือความปลอดภัยไปอาศัยยังประเทศลาวและประเทศฝรั่งเศส (สุมิตร ปติพัฒน, 2546) ทั้งน้ี ในปจจุบัน
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กลุมชาติพันธุไทดํานั้นกระจายตัวตั้งถ่ินฐานในพ้ืนที่แขวงตางๆ ไดแก หัวพัน พงสาลี อุดมไซ บอแกว 

หลวงน้ําทา บอแกว และหลวงพระบาง

ทั้งนี้ เพื่อทําความเขาใจการสื่อสารความเปนชาติพันธุในตางบริบทพื้นที่ ผูศึกษาวิจัยจึงไดหยิบยก

วัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Material) ขึ้นมาเปนกรณีศึกษาโดยเลือก “ผาซิ่น” ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

(Cultural Heritage) ของสตรีกลุมชาติพันธุไทดํา ท่ีถูกสงผานจากรุนสูรุนท้ังบทบาทการใชงานท่ีมีความตอเน่ือง

จากอดีตจนถึงปจจุบัน อีกท้ังยังปรากฏการสงผานกระบวนการสืบทอดในรูปแบบอมุขปาฐะจากการผลิตวัตถุ 

และกระบวนการสืบทอดรูปแบบมุขปาฐะจากการสงตอความหมายจากประสบการณความทรงจําท่ีถูกผลิตซํ้า

ภายในกลุมชาติพันธุ โดยลักษณะรวมทางกายภาพของผาซิ่นทั้งสองบริบทพ้ืนที่นั้น ไดแก ลักษณะรวม

ของกรรมวิธกีารทอผาแบบมัดหม่ี1 และขิด2 รวมท้ังลกัษณะรวมของโครงสรางผาซิน่ ซึง่ผูศกึษาไดเลอืกกรณี

ศึกษาระหวาง “ผาซิ่นนางหาญ” และ “ผาซิ่นหมี่” นอกจากน้ี เหตุผลสําคัญอีกประการท่ีผูศึกษาพิจารณา

เลือก “ผา” เปนตัวแทนเพื่อทําความเขาใจวัฒนธรรมน้ัน สืบเนื่องจาก “ผา” ดังกลาวเปนมรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรมที่ผานการคัดสรรใหเปนวัฒนธรรมท่ียังคงดํารงอยูในบริบทสังคมรวมสมัยในปจจุบัน

ดังจะสามารถอธิบายเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัความสําคญัของผาในวัฒนธรรมไทดําประเทศไทยไดวา ผาของ

ชาวไทดาํนัน้ปรากฏในทุกชวงชวีติเชนเดียวกบักลุมชาตพินัธุไทกลุมอ่ืนๆ โดยเอกลกัษณคอืผาทีย่อมคราม

จนสีเขมหรือดํา สามารถจัดจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ผาที่ใชในใชชีวิตประจําวัน ไดแก ผาที่ใชเปน

เคร่ืองนุงหมโดยทั่วไป และผาที่ใชในประเพณีและพิธีกรรม ไดแก ผาที่เปนองคประกอบตางๆ ของการ

จดังานประเพณแีละพธิกีรรม (สมุติร ปตพิฒัน และคณะ, 2553) เชนเดยีวกบัชาวไทดาํในประเทศสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ความสําคญัของผาจะมีความสัมพนัธกบัผูหญิง โดยหญิงชาวไทดําจะตองเปน

ผูเย็บเครื่องนอนดวยตนเอง สิ่งเหลานี้ลวนเปนเครื่องบงบอกความสามารถและความคิดสรางสรรค อีกทั้ง

ยังมีความสําคัญในฐานะเปนสินสอดสําหรับการแตงงานของตนเอง รวมถึงมีบทบาทสําคัญในพิธีกรรมศพ

ของชาวไทดํา และประเพณีการเลี้ยงผีบรรพบุรุษอีกดวย (Traditional Arts and Ethnology Centre, 2012)

การสงผานนิยามและความเปนมาของผาซิ่นจากประสบการณความทรงจํา

การใหคาํนยิามความหมายรวมท้ังประวัตคิวามเปนมาของผาซิน่ท้ังสองบริบทพ้ืนท่ีจากประสบการณ

ความทรงจาํของชาวไทดาํสวนมากถกูถายทอดในลกัษณะมขุปาฐะเชนเดยีวกนั หากแตสิง่ทีแ่ตกตางกนันัน้ 

คือ “การใหคุณคา” กับผาซิ่น คุณคาหลักของผาซิ่นนางหาญยึดโยงกับเร่ืองเลา ตํานานซึ่งสะทอนใหเหน็ถึง
ความพิเศษบางประการของผาซ่ินท่ีแตกตางกับผาประเภทอ่ืนๆ ของชาวไทดํา ในขณะท่ีผาซ่ินหม่ี มีคุณคาหลัก

ในฐานะของใชในชีวิตประจําวันซ่ึงมีมูลคาท่ีสูงกวาผาลักษณะอ่ืนๆ ของชาวไทดํา อีกท้ังยังยึดโยงบางประการ

กับความเชื่อเรื่องแถนและผีบรรพบุรุษ

ความเปนมาท่ีปรากฏผานตํานานเร่ืองเลาของชาวไทดําเก่ียวกับ “ผาซ่ินนางหาญ” ในประเทศไทยน้ัน 

พบความยอนแยงของเร่ืองเลาจํานวน 3 สํานวน โดยสํานวนแรกน้ันปรากฏในหนังสือเร่ืองชางทอรอยใจ 

เทดิไท 72 พรรษา (สน สมีาตรงั และคณะ, 2548) ซึง่สอดคลองกบัเรือ่งเลาของขาน ซอนเปยยงุ (สมัภาษณ, 

1 มัดหมี่ คือ กรรมวิธีการทอผาที่มีการมัดเสนใยเพื่อสรางลวดลายกอนยอมสีและทอ (ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล [บ.ก.], 

2536)
2 ขิด คือ กรรมวิธีการทอผาท่ีมีการเพ่ิมเสนดายพุงพิเศษบนผืนผาเพ่ือสรางลวดลายขามชวงดายเสนยืนบนผืนผา (ทรงศักด์ิ 

ปรางควัฒนากุล [บ.ก.], 2536)
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2558) และสําลาน กรมทอง (สัมภาษณ, 2558) อีกทั้งยังปรากฏในเน้ือหาของปายนิทรรศการภายในกลุม

ทอผาพ้ืนเมืองไทดํา (ฟนฟู) หมูท่ี 4 และปรากฏบนถุงจําหนายสินคาของกลุมดังกลาว สํานวนน้ีมีใจความสําคัญ

กลาวถึงที่มาของชื่อของผาซิ่น โดยกลาววา คําวา “นางหาญ” เปนชื่อเรียกผาที่ผูเฒาชาวไทดําไดยกยอง

แกสตรีชาวไทดําคนหนึ่งที่อาจหาญสามารถทอผาซิ่นจนสําเร็จ โดยเรียกวา “ผาฝายทอมือลายนางหาญ” 

สวนที่มาของผาซิ่นน้ัน แหลงขอมูลทั้งหมดไดกลาวไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ กลาวถึงหญิงชาวไทดํา

คนหนึ่งที่ไดออกแบบและทอผาซึ่งมี 3 ลายในหน่ึงผืนข้ึนโดยต้ังใจวาจะไวใชสวมใสเอง แตเมื่อลงมือทอผา

ก็ไดเสียชีวิตลง หญิงคนท่ี 2 เม่ือทอก็เสียชีวิตเชนเดียวกัน ผูเฒาผูแกในหมูบานจึงหามไมใหมีการทอผาผืนน้ี

ตอไป ทัง้นี ้มหีญงิคนหนึง่ซึง่เปนคนที ่3 ไดอาสาจะทอผาตอจนสาํเรจ็ โดยกอนทอไดบอกกลาวผเีรือนแลว

อธิษฐานวาหากทอสําเร็จจะถวายผาผืนนี้แกผีเรือนกอนนํามาใชสอย ทายที่สุด ผูหญิงคนน้ีสามารถทอผา

ผืนนี้ตอไดจนสําเร็จ และผานี้จึงถูกใชเปนเคร่ืองเซนไหวสําหรับผีเรือนสืบมา

สําหรับสํานวนที่ 2 นั้นปรากฏเฉพาะในหนังสือเรื่องชางทอรอยใจ เทิดไท 72 พรรษา กลาวถึง

ความเปนมาของผาซิ่นนางหาญวาเปนผาที่ชาวไทดําในพื้นที่บานนาปาหนาดไดนํามาจากเมืองแถง

หรือเมืองเดียนเบียนฟูในคราวที่อพยพเขามายังประเทศลาวและประเทศไทย มีมาตั้งแตสมัยใดนั้นไมมี

การบันทึกไว โดยผานี้เปนผาถุงของภรรยาเจานายช้ันผูใหญทานหน่ึงที่ทอข้ึนเพ่ือใสใหแตกตางจากผาซิ่น

ไทดําทั่วไป เปนเครื่องแตงกายของชั้นเจานายฝายหญิง บุคคลทั่วไปไมสามารถนํามาใชได (สน สีมาตรัง 

และคณะ, 2548)

สวนสํานวนท่ี 3 ไดกลาวถึงชื่อ “นางหาญ” วาเปนชื่อของสตรีชาวไทดําคนหน่ึงซึ่งเดิมชื่อ “นางหุง” 

โดยช่ือ “หาญ” น้ันเปนช่ือท่ีไดรับพระราชทานจากกษัตริยไทดํา คราวท่ีทอผาซ่ินผืนหน่ึงถวายพระราชินีไทดํา 

โดยภูมิหลังของผูหญิงคนน้ีเปนคนท่ีมีปญหาครอบครัว สามีไดไปมีภรรยาใหม ผูหญิงคนน้ีทุกขใจและเสียใจมาก 

ผูหญิงคนน้ีไดคิดคนลายผาขึ้นผืนหนึ่ง เมื่อทอผาเสร็จจึงนําไปถวายราชินีไทดํา ราชินีไดยกยองวาเปน

ผูทีก่ลาหาญ อดทน สามารถทอไดจนสาํเรจ็ จากนัน้กษัตริยจงึไดพระราชทานชือ่ใหจากนางหุงเปนนางหาญ 

และไดเรียกชื่อผาดังกลาววา “ผาซิ่นมัดหมี่ลายขิดของนางหาญ” ชื่อของผาจึงเปนชื่อเรียกที่มาจากช่ือของ

ผูทอนัน่เอง ทัง้นีห้ลงัจากทีน่างหาญไดรบัพระราชทานชือ่แลวจงึตรอมใจตายจากปญหาเดมิเรือ่งครอบครวั 

สําหรับความเกี่ยวของกับการใชประกอบพิธีกรรมนั้น ในอดีตผาลักษณะนี้ไดรับการยกยองวาเปนของสูง 

มีบทบาทในการใชสําหรับประกอบพิธีเพื่อติดตอกับแถน (โสภา คุมคํา, สัมภาษณ, 2558)

ดังจะเห็นไดวา จากเน้ือความทั้งสามสํานวนขางตนนั้นมีลักษณะรวมกันหลายประการ ประการแรก 

คือ การเปนผาท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยเปนผาที่ทอยาก สะทอนถึงความสามารถทางภูมิปญญาและความ

อดทนของผูทอ ซึ่งปรากฏในสํานวนที่ 1 และ 3 ประการท่ีสอง ผาดังกลาวมีความเก่ียวของกับลําดับชนชั้น 
ปรากฏในสํานวนท่ี 2 และสํานวนท่ี 3 โดยการกลาวถึงความสัมพันธกับชนชั้นปกครองของกลุมชาติพันธุ 

ประการที่สาม พบลักษณะรวมกันในสํานวนที่ 1 และ 3 วาผานางหาญมีความเก่ียวของกับระบบความเช่ือ

เรื่องแถนและผีบรรพบุรุษของชาวไทดําในฐานะสื่อกลางในการติดตอกับโลกอื่นๆ ที่ไมใชโลกมนุษย และ
ประการสุดทาย เปนลักษณะรวมกันในทุกสํานวน คือ การเปนผาสําหรับ “ผูหญิง” ทั้งน้ี ลักษณะรวมกัน

ของเน้ือความในแตละสํานวนน้ัน สะทอนใหเห็นวาผานางหาญมีคุณคาหรือความสําคัญพิเศษในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งตอชาวไทดําในพื้นที่บานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อยางไรก็ดี เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ “ผาซ่ินหม่ี” ในพ้ืนท่ีประเทศลาว พบความแตกตางอยางชัดเจน

ในเรื่อง “ชื่อเรียก” ผาซึ่งทอขึ้นดวยกรรมวิธีเดียวกัน และมีลักษณะโครงสรางที่คลายคลึงกัน โดยไมปรากฏ
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การเรียกชื่อผาซ่ินนางหาญ แตปรากฏการเรียกชื่อจํานวน 2 ชื่อ คือ สวนมาก เรียกวา “ผาซิ่นหมี่” และ

บางสวน เรียกวา “ผาซิ่นตาหมี่” โดยเปนการเรียกตามลักษณะเสนใยของผาที่ทอขึ้นจากไหมหมี่ (ไหม) 

และการเรยีกชือ่ตามลกัษณะของผา อกีทัง้ ยงัไมปรากฏตาํนานเรือ่งเลาในลกัษณะคลายคลงึกบัประเทศไทย 

อยางไรกด็ ีประสบการณความทรงจาํของชาวไทดาํในประเทศลาวเกีย่วกบันยิามความหมายและความสาํคญั

ของผาซ่ินหม่ีสามารถอธิบายไดเปน 2 ลักษณะตามบทบาทการใชงานของผาซิ่น ไดแก บทบาทการเปนผา

ที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยผาซิ่นหม่ีเปนผาที่ชาวไทดําสวมใสในทุกๆ โอกาสท้ังการสวมใสอยูบาน ทํางาน 

หรือในโอกาสพิเศษตางๆ ทั้งที่เปนกิจกรรมภายในและตางกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนที่รับรูโดยท่ัวไปของ

ประชาชนชาวลาวในพื้นที่แขวงหลวงน้ําทาวาซิ่นในลักษณะนี้บงบอกถึงเอกลักษณการแตงกายของกลุม

ชาติพันธุไทดํา (แหม ลอวันคํา, สัมภาษณ, 2558; ออ วาดทองลือ, สัมภาษณ, 2558; บัววอน เจื้อไซทอง, 

สัมภาษณ, 2559; เปง แฝงบัววัน, สัมภาษณ, 2559; แวน จันทะนาม, สัมภาษณ, 2559)

สําหรับบทบาทที่สองนั้น ปรากฏความสําคัญในการเปนส่ือกลางเพื่อติดตอกับโลกอื่นๆ ที่ไมใช

โลกมนุษยในพิธีเสนเรือนและพิธีเสนจวง โดยผาท่ีใชในพิธีเสนเรือนน้ันตามปกติแลวจะใชเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย

ตามท่ีแตละครอบครัวมีครอบครองในการเซนไหวเพื่อมอบแกผีเรือน หากบานใดมีผาซิ่นหม่ีก็จะใชผา

ดงักลาวเปนหนึง่ในของใชสาํหรบัประกอบพธิ ี(บนุ จนัทาวไิล, สมัภาษณ, 2558; มน พมมะนสีอน, สมัภาษณ, 

2559) แตสําหรับพิธีเสนจวง จากประสบการณความทรงจําของเพ็ง เอืองดวงแหม (สัมภาษณ, 2559) 

และเอี้ย ลอสมมวน (สัมภาษณ, 2559) ชาวไทดําบานหัวขัว รวมท้ังอิน ลอวันเปยง (สัมภาษณ, 2559) 

ชาวไทดาํบานทงไจใตซึง่ไดสบืทอดการเปนแมมด3 ไดกลาวในลกัษณะเดยีวกนัวา ในอดตีตนเคยเหน็การใช

ผาซ่ินหม่ีในการประกอบพิธีเสนจวง โดยเปนผาท่ีมดลาว (พอมด) สวมใสเพ่ือทําพิธีหน่ึงซ่ึงใชแพะในการทําพิธี 

นอกจากนี้ยังไดอธิบายเพ่ิมเติมอยางคราวถึงพิธีดังกลาววาเปนพิธีที่จะประกอบขึ้นตามความเช่ือที่วา 

เม่ือสามีของหญิงชาวไทดําไดเสียชีวิตลง จะเกิดเหตุการณเจ็บปวยของผูหญิงท่ีดลบันดาลข้ึนโดยผีจวง

ซ่ึงเปนผีของผูชายหรือผีชูข้ึน จึงตองทําพิธีดังกลาวเพ่ือตัดความสัมพันธระหวางโลกมนุษยกับโลกหลังความตาย 

อยางไรก็ดี อิน ลอวันเปยง (สัมภาษณ, 2559) ยังไดกลาวถึงลักษณะพิเศษของผาซิ่นที่มดลาวใชในการ

ประกอบพิธีซึ่งตนเคยเห็นวามีลักษณะแปลกกวาซิ่นโดยปกติทั่วไปในปจจุบัน โดยมีการทอดวยกรรมวิธีขิด

จํานวนมากประสมกับการทอมัดหม่ีตลอดท้ังตัวซ่ิน และมีลวดลายท่ีวิจิตรมากกวาซ่ินหม่ีท่ีปรากฏในปจจุบัน

ทั้งนี้ จากการสืบคนหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทดํานั้น ปรากฏ

งานเขียนของสุมิตร ปติพัฒน (2545) ซึ่งไดกลาวถึงพิธีเสนจวงในหนังสือศาสนาและความเช่ือไทดํา
ในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวาพิธีเสนดังกลาวเปนพิธีที่จะตองมีการฆาแพะ (ฟนแบ) 

เพือ่สังเวย หรอืทีเ่รยีกวา “เสนแบ” เปนพธิทีีม่กัจะใชกบัผูเจบ็ปวยทีม่อีาการหนกั โดยผูทีท่าํพธิไีดนัน้จะตอง
เปนมดลาวเทาน้ัน เนื่องดวยตองมีการฆาแพะและตองใชดาบเปนอาวุธ ซึ่งมีเพียงแตเฉพาะมดลาวเทานั้น

ท่ีมีดาบในการทําพิธีรักษา ชาวไทดําเช่ือวาพิธีกรรมน้ีเปนการเซนผีฟาหรือแถนใหเขามาชวยเน่ืองจากมดน้ัน

ไมมีอํานาจเพียงพอ โดยการเจ็บปวยท่ีตองใชการฆาแพะเพ่ือรักษาน้ันมักจะเปนการเจ็บปวยจากแรงอาฆาต

3 มด (Sorcerer) เปนผูรักษาอาการเจ็บไขท่ีคนไทดําเช่ือวาเกิดจากการกระทําของผีตางๆ อาจเปนไดท้ังเพศชายและเพศหญิง 
แตตองมีเชื้อสายเกี่ยวโยงโดยมีพอแมหรือบรรพบุรุษเปนมดมากอน การสืบทอดมดหรือการรับมด (ฮับมด) จะเกิดขึ้น

จากการท่ีผีมดมาเขาทรงแสดงความจํานงวาตองการใหบุคคลน้ันๆ เปนมดตอไปโดยอาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวย บุคคลน้ัน
จะตองตัดสินใจที่จะเปนมดและร่ําเรียนวิชาทางไสยศาสตร อาการเจ็บปวยเหลานั้นก็จะหายเปนปกติ ทั้งนี้ มดผูหญิง
จะเรียกวา “แมมด” สวนมดผูชายจะเรียกวา “พอมด” หรือ “มดลาว” (สุมิตร ปติพัฒน, 2546)
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สําหรับการกลาวถึง “ผีจวง” น้ัน ปรากฏการกลาวถึงในหนังสือเร่ืองประวัติศาสตรสิบสองจุไท (ภัททิยา 

ยิมเรวัต, 2544) ถึงการเปนช่ือเมืองซึ่งเปนที่อยูของผีชื่อวา “เมืองผีจวง” เปนเมืองที่คนชูจะมารวมตัวกัน

เมื่อเสียชีวิต ในเมืองนั้นจะไมมีเมีย ไมมีผัว และมีแตเพียงชู โดยกิจกรรมภายในเมืองน้ันไดแกการขับลํา

รองเพลงหาชู เมืองนี้เปนสวนหนึ่งของด้ําที่มีลักษณะเชนเดียวกับเมืองมนุษย แตแตกตางที่เปนเมืองของ

ผูที่เสียชีวิตแลว ทั้งนี้ จะมีแถนคอยควบคุมใหปฏิบัติตนตามขอบังคับของแตละเมือง นอกจากน้ี จากการ

สืบคนขอมูลผาซิ่นมัดหมี่ซึ่งมีลักษณะพิเศษของชาวไทดํานั้น พบขอมูลที่นาสนใจในหนังสือ Weaving 

Paradise: Southeast Asian Textiles and their Creators ซึ่งปรากฏภาพและขอมูลเก่ียวกับผาซิ่นที่ถูก

เรียกชื่อวา “ซิ่นผี” หรือ “ซิ่นหมอผี” ของชาวไทดําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศลาว และ

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศเวียดนาม ถงึลักษณะของผนืผาทีท่อดวยเสนใยไหมและฝาย โดยใชกรรมวิธี

การทอจกหรือเกาะ ขิด และมัดหม่ีเสนพุง ระบุลวดลายสามเหล่ียมที่มัดจากสวนหางของเงือกซึ่งเปนภาพ

แทนจัว่เรอืนของผูตายทีส่รางไวเหนอืหลมุศพ และระบเุพิม่เตมิวาเปนลวดลายทีม่กัพบในผาซิน่ทีใ่ชสวมใส

ในพิธีศพ (McIntosh, L., 2007)

จากขอมูลขางตนนัน้ ดงัจะสามารถเชือ่มโยงความสมัพันธบางประการระหวางขอมลูเอกสารท้ังเร่ือง

พิธีเสนจวง ผีจวง และผาซิ่นผีกับประสบการณความทรงจําของชาวไทดําในพ้ืนที่แขวงหลวงนํ้าทาซ่ึงมี

ความสอดคลองกัน โดยสามารถตั้งขอสันนิษฐานเบื้องตนไดวาผาซิ่นซ่ึงทอดวยกรรมวิธีมัดหมี่และขิด

ที่มีลักษณะพิเศษอาจมีความเกี่ยวของบางประการกับการมดลาว พิธีเสนจวง และผีจวง หรือการประกอบ

พิธีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับระบบความเช่ือเร่ืองผีของชาวไทดํา

นอกจากประสบการณความทรงจําของชาวไทดําท่ีมีความเก่ียวของกับบทบาทการใชงานผาท้ังสองลักษณะ

แลวนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลยังปรากฏขอสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับผาซิ่นหมี่หรือผาซิ่นตาหมี่

ที่สัมพันธกับขอมูลภูมิประเทศและประวัติศาสตร โดยปรากฏคํากลาวที่วา “ซิ่นตาหมี่เมืองบม ซิ่นตากลม

เมืองฮอ” โดยอิน ลอวันเปยง (สัมภาษณ, 2559) ไดอธิบายถึงชื่อเมืองท่ีปรากฏในคํากลาวดังกลาววา 

“เมืองบม” นั้นหมายถึงเมืองฟาเมืองสวรรค สวน “เมืองฮอ” นั้นหมายถึงเมืองจีน และไดสันนิษฐานวา

นาจะเปนชื่อเมืองซึ่งเปนที่มาของซิ่นในรูปแบบตางๆ ทั้งนี้ คํากลาวถึงผาซิ่นและชื่อเมืองดังกลาวมีความ

สอดคลองกับบทกลอนท่ีปรากฏในกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยซ่ึงพองกัน

ทั้งในพื้นที่อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี, อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอําเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี แตก็ไมมีผูทราบความหมายและความสัมพันธที่เกี่ยวของกันระหวางผาซิ่นและชื่อเมือง
แตอยางไร (พิสุทธิลักษณ บุญโต, 2557)

อยางไรก็ตาม จากการสืบคนเอกสารท่ีมีการกลาวถึงช่ือเมืองเกาท่ีเก่ียวของกับถ่ินฐานเดิมของชาวไทดํา 
ผูศึกษาพบความสอดคลองกับบทความเร่ือง “คนไทยขาว” และ “คนไทยดํา” ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเวียดนาม “ช่ือน้ันสําคัญไฉน” ซ่ึงเขียนโดยเก่ิม จอง เปนภาษาเวียดนาม และแปลเปนภาษาไทยโดยพรเพ็ญ 

ฮั่นตระกูล (2532) โดยพบวามีการกลาวถึงคําขยายความเก่ียวกับชื่อเมือง ความวา
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“...‘เซี่ยงหมี่มึ๊นฮอ ที่นั่นมีการทอผาฝายมาก’

(เซี่ยงหม่ี มึ๊นฮอ คนไทยเรียกวา เมื่องเซี่ยงหมี หรือ เมื่องหม่ี เมื่องม๊ึน เมื่องฮอ)...

...‘เมื่องโบม เมื่องบาม มีมา’

(เมือ่งโบม เมือ่งบาม คนไทยเรยีกวา เมือ่งโบม หรอืเมือ่งบมุ ปจจบุนัอยูในตาํบลเมือ่งแต ลายโจว)...”

(พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล, 2532: 6)

จากการกลาวถึงช่ือเมืองขางตนในเอกสารน้ัน ผูศึกษาต้ังขอสันนิษฐานวาอาจมีความสัมพันธกับช่ือเมือง

ที่ปรากฏในคํากลอนซ่ึงพองกันท้ังในประเทศไทยและประเทศลาว โดยเสียงที่เพ้ียนจากกันอาจเนื่องดวย

สําเนียงภาษาพูดของแตละทองถิ่น ทั้งนี้ สามารถตั้งขอสมมติฐานไดวาผาซิ่นตาหมี่อาจมีความสัมพันธกับ

เมืองบม ซึ่งปรากฏหลักฐานเอกสารในช่ือเมืองโบม เมืองบาม หรือเมืองบุมที่ปจจุบันอยูในพ้ืนที่ลายโจว 

(Lai Chau) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนถิ่นฐานเดิมของชาวไทดํากอนการอพยพยายถ่ินฐานไปยังพื้นที่ตางๆ 

รวมถงึแขวงหลวงน้าํทา ประเทศลาว นอกจากนีย้งัอาจมีความสัมพนัธกบัเมอืงฮอ ซึง่ปรากฏหลกัฐานเอกสาร

ในช่ือเมืองเซ่ียงหมี เมืองหม่ี เมืองม๊ึน หรือเมืองฮอ ซ่ึงถูกบันทึกวามีการทอฝายเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี 

ขอสมมติฐานดังกลาวยังตองมีการสืบคนหลักฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพ่ือยืนยันความนาเชื่อถือที่มากย่ิงข้ึน

ในการสรุปขอมูลตอไป

บทบาทของผาซิ่นบนพ้ืนที่ทางสังคมในบริบทรวมสมัย

ความตอเนื่องในการใชงานผาซิ่นนางหาญในพื้นที่ประเทศไทยและผาซิ่นหมี่ในพื้นที่ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทาํใหผาซิน่กลุมชาติพนัธุไทดาํยังคงปรากฏบทบาทในบริบทสังคม

ปจจบุนัของแตละประเทศทัง้ในบรบิทภายในพ้ืนทีก่ลุมชาตพัินธุ ซึง่เปนพืน้ทีท่ีผ่าซิน่ถกูส่ือสารเพียงเฉพาะ

ภายในประชาคมชาติพันธุเทานั้น และบริบทภายนอกพื้นที่กลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ผาซิ่นถูกสื่อสาร

ไปยังบุคคลกลุมอ่ืนๆ ในสังคม แตอยางไรก็ดีความเปล่ียนแปลงท้ังการปกครองแบบรัฐชาติซ่ึงขีดเสนแบงแดน

ตามเกณฑของพ้ืนที่มากกวาลักษณะรวมทางวัฒนธรรม ความเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอม รวมท้ัง

คานิยมในสังคมกลุมชาติพันธุ ยอมสงผลกระทบตอการสรางความตอเน่ืองทางวัฒนธรรมในลักษณะ

ที่แตกตางกันออกไป

“ผาซิ่นนางหาญ” ปรากฏหนาที่หลักในการเปนเคร่ืองแตงกายของผูหญิงกลุมชาติพันธุไทดํา
ประเทศไทย โดยบทบาทของผาซิ่นซึ่งปรากฏภายในบริบทพ้ืนที่ทางสังคมของกลุมชาติพันธุนั้นสามารถ

อธิบายไดดังตอไปนี้

1) บทบาทของ “ผาซิ่นนางหาญ” ภายในบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุ

 พื้นท่ีทางสังคมท่ีปรากฏบทบาทของผาซิ่นนางหาญน้ัน สามารถจําแนกออกเปน 3 พื้นท่ีหลัก 

คือ พื้นท่ีการผลิต โดยปจจุบันเปนการผลิตเพ่ือจําหนายเปนหลัก มีทั้งรูปแบบการรวมตัวกันเปนองคกร
หรือกลุมเพ่ือการทอผา ตัวอยางเชน กลุมทอผาฝายพื้นเมืองไทดํา (ฟนฟู) หมู 4 ซึ่งมีนางสําลาน กรมทอง 

เปนประธานกลุม และการผลิตรายบุคคลโดยไมสังกัดกลุมใดๆ สําหรับพื้นที่ถัดมา คือ พื้นที่การใชงาน 
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดงานประเพณีประจําปตางๆ หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในกลุมชาติพันธุ ซ่ึงเปดโอกาส

ใหมีการสวมใสเครื่องแตงกายประจําชาติพันธุ อยางไรก็ดี การสวมใสผาซิ่นนางหาญปรากฏใหเห็น

อยางชัดเจนในการใชเปนเครื่องแตงกายสําหรับการตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเขามาเย่ียมชมและทํากิจกรรม
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รวมกับแหลงการเรียนรูภายในหมูบานซึ่งมีลักษณะเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ ทั้งนี้ ภายในชุมชน

ประกอบดวยองคกรจํานวนท้ังสิ้น 2 องคกรท่ีมีการเปดตอนรับนักทองเท่ียว คือ ศูนยวัฒนธรรมฅนไทดํา 

หมูบานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซ่ึงบริหารจัดการโดยการรวมตัวกันของ

คนในชุมชน และบานพิพิธภัณฑไทดําบานนาปาหนาด ซึ่งบริหารจัดการโดยเอกชน (สําลาน กรมทอง, 

สัมภาษณ, 2558; โสภา คุมคํา, สัมภาษณ, 2558)

 สวนพื้นที่ที่ 3 นั้น ปรากฏภายในแหลงการเรียนรูและแหลงขอมูลภายในหมูบานนาปาหนาด 

ทัง้ภายในบานพพิธิภณัฑไทดาํทีม่กีารจดัแสดงและจดัจาํหนายผาซิน่นางหาญบรเิวณใตถนุเรอืน ทัง้ยงัปรากฏ

ขอมูลเร่ืองราวตํานานเก่ียวกับผาซ่ินนางหาญในลักษณะปายแสดงขอมูลภายในศูนยทอผาฝายพ้ืนเมืองไทดํา 

(ฟนฟู) หมูที่ 4 อยางไรก็ดี นอกจากพ้ืนที่ทางกายภาพแลวนั้น ผาซิ่นนางหาญยังปรากฏบทบาทบนพ้ืนที่

ทางจิตวิญญาณซ่ึงเปนการรับรูรวมกันภายในสมาชิกกลุมชาติพันธุไทดําในพ้ืนที่บานนาปาหนาด โดยมี

ความเช่ือและการรับรูรวมกันวา ผาซ่ินนางหาญเปนผาท่ีมีลักษณะพิเศษกวาผาซ่ินในรูปแบบอ่ืนๆ ของชาวไทดํา 

อีกทั้งยังมีความสําคัญในฐานะการเปนหนึ่งในของใชในพิธีเสนเรือนอีกดวย

2) บทบาทของ “ผาซิ่นนางหาญ” ภายนอกบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุ

 นอกจากผาซิน่นางหาญจะมบีทบาทภายในพ้ืนทีข่องกลุมชาตพินัธุตนเองแลวนัน้ ผาซิน่ยังปรากฏ

บทบาทนอกบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุโดยเปนเครื่องบงชี้ลักษณะเฉพาะหรือความแตกตางทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาพบขอสังเกตที่นาสนใจใน 2 พื้นที่ ประกอบไปดวย พื้นที่แรก การปรากฏบนพ้ืนที่กิจกรรม

ทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไทดําตางบริบทพื้นที่ ดังจะเห็นไดจากการเขารวมงานประเพณีอิ้นกอน

ฟอนแคน4 ซึ่งจัดโดยกลุมชาติพันธุไทดําในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ภายใตชื่องาน “รวมพลไทดําอ้ินกอนฟอนแกน ณ บางกอก” ณ สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชัน 

ผาซ่ินนางหาญเปนผาท่ีชาไทดําในพ้ืนท่ีบานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นํามาสวมใสเพ่ือเขารวม

งานประเพณีดังกลาว 

 อยางไรก็ดี แมวาชาวไทดําในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยและในพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

จะเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน หากแตความแตกตางทางประวัติศาสตรและการปรับตัวทางวัฒนธรรม 

ทําใหชาวไทดําท้ังสองพ้ืนท่ีมีวัฒนธรรมและความทรงจํารวมท่ีแตกตางกันออกไป รวมท้ังลักษณะการนุงผาซ่ิน 

ความแตกตางของผาซิ่นนางหาญกับผาซิ่นอ่ืนๆ ของชาวไทดําในภูมิภาคตะวันตกประการแรก คือ ขนาด

ความยาวของตัวซ่ินท่ีมีความยาวท่ีมากกวาซ่ึงเปนผลมาจากขนาดของฟมในการทอผาซ่ึงมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
ประการท่ีสอง คือ กรรมวิธีการทอ เม่ือเปรียบเทียบผาท่ีมีโครงสรางและกรรมวิธีการทอในลักษณะเชนเดียวกัน

ระหวางผาซิ่นนางหาญของชาวไทดําในจังหวัดเลย และผาซิ่นตาหม่ีของชาวไทดําในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทย พบวา ผาซิ่นนางหาญประกอบดวยกรรมวิธีหลัก 2 รูปแบบ คือ มัดหมี่ และขิด ในขณะท่ี

ผาซิ่นตาหม่ีมีแตเพียงมัดหม่ีเปนกรรมวิธีการทอหลัก ประการท่ีสาม คือ ลักษณะของลวดลายท่ีผาซ่ิน

นางหาญจะมีลายนาคแตในขณะที่ไมปรากฏลายดังกลาวในผาซิ่นตาหม่ี ทายที่สุด ประการที่สี่ คือ วิธีการ
นุงผาซิน่ ซึง่เปนการนุงปายผาไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง แตกตางกับการนุงผาซิน่ของชาวไทดําในภูมภิาค

4 ประเพณีอิ้นกอนฟอนแคน หรือที่เรียกตามสําเนียงภาษาไทดําวา “อิ้นกอนฟอนแกน” นั้น เปนประเพณีประจําป
ที่ชาวไทดําในแตละหมูบานของประเทศไทยจะจัดขึ้นในชวงประมาณเดือน 5 ของทุกป โดยพ้ืนที่ที่จัดนั้นจะเปน
ลานหรือขวง ทั้งนี้ อาจจะเปนพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่วัดซึ่งตั้งอยูภายในหมูบาน
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ตะวันตกของประเทศไทยท่ีนิยมการนุงทบหัวซ่ินท้ังสองขางไวกลางลําตัว แลวทบหัวซ่ินดานบนลงอีกช้ันหน่ึง

ที่เรียกวา “ทบหนาวัว” (ถนอม คงยิ้มละมัย, สัมภาษณ, 2556)

พื้นที่ถัดมา ไดแก พื้นที่ภายนอกบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุในการปรากฏบทบาทของผาซิ่นนางหาญ 

คอื พืน้ทีส่ือ่ออนไลนผานเวบ็ไซต www.facebook.com ภายใตการนาํเสนอเรือ่งราวความเปนมาของผาซิน่

และการใชเปนชองทางในการประกาศจําหนายผาซิ่นนางหาญจากบัญชีผูใชสวนบุคคลซ่ึงเปนชาวไทดํา 

นอกจากนี้ยังปรากฏผานภาพการสวมใสผาซิ่นนางหาญในรูปแบบการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ

แหลงการเรยีนรูภายในหมูบานจาํนวน 2 แหลงในลักษณะหนาแฟนเพจ (Facebook Fan Page) เชนเดยีวกนั 

โดยใชชือ่วา “ศนูยวฒันธรรมฅนไทดาํ บานนาปาหนาด” (ออนไลน, 25 มนีาคม 2559) และ “บานพพิธิภณัฑ

ไทดําบานนาปาหนาด” (ออนไลน, 25 มีนาคม 2559)

ดงัจะเหน็ไดวา ชาวไทดาํในพืน้ทีป่ระเทศไทย ไมไดสือ่สารความเปนชาตพินัธุของตนแตเพยีงเฉพาะ

ภายในสมาชิกกลุมชาตพินัธุของตนเองเทานัน้ แตยงัมกีารส่ือสารกบับุคคลภายนอกในลักษณะตางๆ แมแต

ภายในกลุมชาติพันธุเดียวกันแตตางกลุมพ้ืนท่ีต้ังถ่ินฐานอยางพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย สวนหน่ึง

เพื่อตองการบงบอก “ความตาง” และ “ความเฉพาะ” ของตนเอง ที่อาจจะนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ

ในกลุมชาติพันธุรวมท้ังมีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจจากการสรางเอกลักษณใหแกหมูบานทองเท่ียว

เชิงชาติพันธุหรือเพ่ือการขายผาซ่ินในฐานะของ “สินคา” ท่ีสามารถบริโภคไดท้ังคนในและคนนอกวัฒนธรรม

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการปรากฏบทบาทของ “ผาซิ่นหม่ี” ในพื้นที่ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบท้ังบทบาทที่เหมือนและแตกตางออกไป โดยพบวาผาซิ่นหม่ี

มีหนาที่หลักในการเปนเครื่องแตงกายของผูหญิงชาวไทดําเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดี สามารถชวงชิงพื้นที่

ทางสังคมซ่ึงเปนบริบทพ้ืนท่ีภายนอกกลุมชาติพันธุไดอยางกวางขวางกวาเม่ือเปรียบเทียบกับผาซ่ินนางหาญ

ในบรบิทพ้ืนทีป่ระเทศไทย ทัง้นี ้การปรากฏบทบาทของผาซิน่หม่ีสามารถอธบิายไดใน 2 ลกัษณะเชนเดยีวกนั 

กลาวคือ

1) บทบาทของ “ผาซิ่นหม่ี” ภายในบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุ

 ผาซิน่หมีป่รากฏบทบาทภายในบริบทพืน้ทีก่ลุมชาติพนัธุบนพืน้ทีท่างสังคมใน 2 รปูแบบ ประกอบ

ไปดวย รูปแบบที่ 1 พื้นที่การผลิต โดยปรากฏในทุกพื้นที่ศึกษาทั้งบานหัวขัว บานทงไจใต และบานนํ้าแงน 

ซึง่สวนมากจะเปนการผลติรายบคุคล หรอืมกีารรวมกลุมกนัดวยความสมัพนัธเชงิครอบครวั ทัง้นี ้ผาซิน่หมี่

ยงัคงถูกผลิตอยางตอเน่ืองและไมเพยีงพอตอความตองการของตลาดการใชงาน เนือ่งดวยผูหญงิชาวไทดํา
มีความนิยมในการนุงผาซิ่นหมี่ในชีวิตประจําวัน (ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมการแตงกายของผูหญิงลาว) 

ในขณะที่คนรุนใหมไมสามารถทอผาไดและไมมีเวลาในการทอผา

 สําหรับพ้ืนท่ีในรูปแบบท่ี 2 น้ัน คือ พ้ืนท่ีการใชงาน โดยพบวาสามารถจําแนกบทบาทของการใชงาน

ไดเปน 2 ลักษณะ คือ การใชงานในชีวิตประจําวันและการใชงานในโอกาสสําคัญตางๆ ในอดีตน้ัน ผาซ่ินหม่ี

เปนผาที่นิยมสวมใสในชีวิตประจําวันมากกวาในปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนน้ันสวนหนึ่งนั้น

เน่ืองมาจากการที่ผูหญิงชาวไทดําทุกคนไมสามารถทอผาสําหรับใชงานไดเอง จึงทําใหจําเปนตองซื้อหา

จากแหลงผลิตและแหลงจําหนายตางๆ อีกท้ังคนรุนใหมยังมีโอกาสในการเลือกแตงกายตามสมัยนิยมไดอยาง
หลากหลาย อยางไรก็ดี แมวาความนิยมในการสวมใสในชีวิตประจําวันน้ันจะลดนอยลง แตผาซิ่นหมี่ก็ยัง

คงเปนอีกหน่ึงเคร่ืองแตงกายท่ีพวกเขาเลือกท่ีจะสวมใสเพ่ือแสดง “ตัวตน” รวมท้ัง “ฐานะ” ซ่ึงสะทอนใหเห็น

จากการที่ผาซ่ินหมี่มีราคาที่คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผาซิ่นในรูปแบบอื่นๆ ที่มีจําหนายโดยท่ัวไป 
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 สวนการสวมใสในโอกาสสําคัญน้ัน พบวาสวนมากเปนการสวมใสเพ่ือเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ภายในกลุมชาติพันธุ โดยเฉพาะการสวมใสเขารวมงานบุญไทดํา ซึ่งเปนงานประเพณีประจํากลุมชาติพันธุ

ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกๆ 3 ป โดยจะเวียนกันเปนเจาภาพจัดแตละหมูบาน ภายในงานดังกลาว ชาวไทดํา

ตางสวมใสเคร่ืองแตงกายประจําชาติพันธุมารวมงานกันอยางพรอมเพรียง (เปง แฝงบัววัน, สัมภาษณ, 2559) 

นอกจากนี้ ยังนิยมสวมใสเขารวมงานตางๆ ทั้งงานมงคลอยางเชนงานแตงงาน อยางไรก็ดี วัฒนธรรม

การแตงกายของชาวลาวมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวไทดําเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการสวมใส

ชุดเจาสาวของผูหญิงชาวไทดําในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมลาว โดยไมนิยมนุงซ่ินหมี่ 

แตนยิมแตงกายตามเคร่ืองแตงกายประเพณีนยิมของลาวท่ีเนนการสวมใสเสือ้ผาสแีดงและสีทอง ซึง่เช่ือวา

เปนสีที่มีความหมายถึงความมงคล ผาซิ่นหมี่จึงไมปรากฏบทบาทในการเปนเครื่องแตงกายของเจาสาว 

แตยังคงปรากฏเปนเคร่ืองแตงกายของผูที่มารวมงานโดยท่ัวไป (บัววอน เจื้อไซทอง, สัมภาษณ, 2559) 

สําหรับงานอวมงคลอยางเชนงานศพน้ัน ก็ปรากฏบทบาทของผาซ่ินหม่ีเชนเดียวกัน โดยเปนท้ังเคร่ืองแตงกาย

ของผูเสียชีวิต และเครื่องแตงกายของผูมารวมพิธี

 เชนเดียวกันกับผาซ่ินนางหาญท่ีนอกจากการปรากฏบทบาทบนพ้ืนท่ีทางกายภาพแลวน้ัน ยังปรากฏ

บทบาทบนพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ผาซิ่นหมี่ใชเปนส่ือกลางในการติดตอกับโลกอื่นๆ ที่ไมใชโลกมนุษย อาทิ 

ใชในพิธีเสนจวง และพิธีเสนเรือน เปนตน อยางไรก็ดีประสบการณความทรงจําในลักษณะน้ี หลงเหลืออยูเพียง

เฉพาะในกลุมผูที่มีความเกี่ยวของกับพิธีกรรม อาทิ แมมด หมอเสน ผูสูงอายุ หรือผูที่มีความสนใจพิเศษ

เกี่ยวกับความเชื่อของกลุมชาติพันธุเทานั้น ไมไดเปนความทรงจํารวมกันของผูคนสวนมากแตอยางใด

2) บทบาทของ “ผาซิ่นหม่ี” ภายนอกบริบทพื้นที่กลุมชาติพันธุ

 ผาซิ่นหมี่ปรากฏบทบาทในพ้ืนที่ทางสังคมอ่ืนๆ ภายนอกบริบทกลุมชาติพันธุอยางกวางขวาง 

ทัง้ในพ้ืนทีกิ่จกรรมทางวฒันธรรมกลุมชาตพินัธุอืน่ๆ พืน้ทีส่ถานศกึษา พืน้ทีต่ลาด พืน้ทีพ่พิธิภณัฑ รวมท้ัง

พื้นที่สื่อออนไลน ซึ่งสงผลใหผูคนตางวัฒนธรรมตางกลุมสังคมลวนรูจักและรับรูถึงเอกลักษณรวมกันของ

ผาซ่ินไทดําซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ เส้ือผาเคร่ืองแตงกายของผูคนในพ้ืนท่ีแขวงหลวงนํ้าทา

สวนหนึ่งนั้นจึงสามารถใชจําแนก “ความเปนชาติพันธุ” หนึ่งๆ ออกจากความเปนชาติพันธุอื่นๆ ทามกลาง

พื้นที่ซึ่งมีความหลากลายทางชาติพันธุไดเปนอยางดี

 ภายในพื้นที่การจัด “งานบุญชนเผากึมมุ” ประจําป 2559 ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 

ในพืน้ทีบ่านเวียงทอง แขวงหลวงนํ้าทา ซึง่เปนงานประจําปของกลุมชาติพนัธุกมึมหุรือขมุทีไ่ดมกีารจัดงาน
เฉลิมฉลอง การแสดง การออกราน และกิจกรรมการละเลนตางๆ ตลอดชวงเวลาบายจนถึงกลางคืน 

ปรากฏบทบาทของผาซ่ินหม่ีของชาวไทดําในฐานะของสินคาท่ีนํามาขายจากเมืองสิง ในขณะท่ีผูท่ีมารวมงาน
ก็ไมไดมีเพียงแตชาวกึมมุเทาน้ัน แสดงใหเห็นวาการเดินทางมาจากตางเมืองของแมคาชาวไทดําเพื่อนํา

สินคามารวมออกรานจํานวนหลายรานยอมตองสามารถจําหนายสินคาได สะทอนใหเห็นวาผูบริโภค

กส็ามารถเปนใครกไ็ดทีไ่มไดจาํกดัเพยีงชาวไทดาํเทานัน้เชนกนั การปรากฏบทบาทเชนนี ้สะทอนใหเหน็วา
มากกวาการเปนเสื้อผาเครื่องแตงกายที่สามารถแลกเปลี่ยนกันสวมใสระหวางกลุมชาติพันธุคือวัฒนธรรม

ทีส่ามารถแลกเปล่ียนกันได โดยเฉพาะผาซิน่หม่ีทีใ่นปจจบุนัไมไดมขีอกาํหนดหรือขอหามใหสวมใสแตเพยีง
เฉพาะสมาชิกกลุมชาติพันธุไทดําเทานั้น

 อีกหนึ่งสถานท่ีสําคัญซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ 2 ที่ชวยสงเสริมความภาคภูมิใจในชาติพันธุและการเรียนรู

การอยูรวมกับความหลากหลายทางชาติพันธุ รวมท้ังปลูกฝงคานิยมในการสืบสานวัฒนธรรมของตน 
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คอื “โรงเรยีนมธัยมสมบรูณเทศบาลแขวง” ซึง่เปนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลทีม่กีารรณรงคใหนกัเรียนและคณุครู

สวมใสเครื่องแตงกายประจําชาติพันธุของตนในทุกวันพุธ บทบาทนี้เปนบทบาทที่ปรากฏขึ้นในพื้นที่ใหม

ซึ่งเดิมไมไดอยูในวิถีชีวิตของชาวไทดํา พื้นที่นี้ไดเปดโอกาสใหเยาวชนตางกลุมชาติพันธุไดแลกเปล่ียน

ความแตกตางทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ผูปกครองของนักเรียนจะตองเปนผูจัดเตรียมและจัดหา

เครื่องแตงกายดวยตนเองซ่ึงในปจจุบันไมจําเปนตองทําเองท้ังหมด สามารถซ้ือหาเส้ือผาที่มีจําหนาย

ตามทองตลาดไดโดยสะดวก ซึ่งกอใหเกิดพื้นที่ที่ 3 คือ “ตลาด” แหลงรวบรวมขาวของเคร่ืองใชในวิถีชีวิต

ครบถวนทั้งปจจัย 4 ของชีวิตในทุกๆ ดาน ในพ้ืนที่แขวงหลวงน้ําทานั้น ปรากฏตลาดหรือรานจําหนาย

ผาซ่ินหม่ีในหลายรูปแบบ ทั้งที่จําหนายเปนรานคาแผงลอยในพ้ืนที่ตลาดเชาหลวงนํ้าทา (ตลาดชาติพันธุ) 

และตลาดกลางคืนหลวงน้ําทา หรือมีลักษณะเปนรานรับตัดเส้ือผาเคร่ืองแตงกายชาติพันธุ รวมทั้งรานคา

สวนบคุคลทีเ่ปนเอกชน แตกล็วนแตจาํหนายผาซิน่หมีท่ีล่กัษณะและโครงสรางทีเ่ปนไปในลักษณะเดียวกนั

สวนพืน้ทีท่ี ่4 นัน้ เปนพืน้ทีท่ีใ่ชทัง้การตอนรบัแขกบานแขกเมอืงและพืน้ทีส่าํหรับการเรยีนรูของผูคน

ในประเทศ คือ “หอพิพิธภัณฑแขวงหลวงนํ้าทา” โดยจัดแสดงขาวของเคร่ืองใชของกลุมชาติพันธุตางๆ 

ในประเทศ สําหรับการจัดแสดงผาซิ่นไทดํานั้น เปนผาซิ่นที่ทอดวยกรรมวิธีมัดหม่ีตลอดท้ังตัว โดยไมมี

ลักษณะของลายขิดท่ีค่ันในแนวขนานลําตัวแตกตางกับผาท่ีชาวไทดํานิยมนุงกันโดยท่ัวไปในปจจุบัน ทายท่ีสุด 

พื้นที่ที่ 5 คือพื้นที่สื่อออนไลนในลักษณะเชนเดียวกับผาซิ่นนางหาญ ผานการเผยแพรรูปภาพสวนบุคคล

ที่ปรากฏการนุงผาซิ่นหมี่ลงในเว็บไซตเฟซบุก (www.facebook.com) ซึ่งเปนการสื่อสารสาธารณะ

หรือกึ่งสาธารณะกับผูคนอื่นๆ ในสังคม

ดงัจะเห็นไดวาพืน้ทีข่องผาซิน่หม่ีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความกวางขวาง

ในหลายพ้ืนที่ทางสังคม โดยเฉพาะในบริบทนอกพ้ืนที่กลุมชาติพันธุ การส่ือสารอยางเปนวงกวางท้ังจาก

การจําหนายและการสวมใสในพื้นที่อื่นๆ เปนการตอกยํ้าการรับรูของคนในสังคมถึงเอกลักษณเฉพาะของ

เครือ่งแตงกายประจาํชาตพินัธุ ยงัผลใหเกดิความยอมรบั และนาํไปสูความตอเนือ่งในการสบืสานวฒันธรรม

ในทายท่ีสุด อยางไรก็ดี ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นคือเร่ืองการตัดเย็บผาซิ่นหม่ีที่มีการประยุกตและ

ติดตะขอในลักษณะกระโปรงใหสะดวกตอการใชงานจริงในชีวิตประจําวัน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผาดังกลาว

สามารถดํารงอยูควบคูกับสังคมรวมสมัยไดเปนอยางดี

สรุปและอภิปรายผล
ความสัมพันธของวัฒนธรรมท่ีรายรอบวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ รวมท้ังระบบการปกครอง สงผลใหวัตถุ

ทางวัฒนธรรมตางบริบทประเทศมีความแตกตางกันออกไป แมวาจะมีประวัติศาสตรชาติพันธุในอดีต

บางประการรวมกันก็ตาม หากพิจารณา “ผาซ่ินนางหาญ” และ “ผาซ่ินหม่ี” ตามแนวคิดสัญวิทยา ท่ีวาดวยการ

ใสรหัส (Encode) การตอกย้ํารหัส (Recode) และการถอดรหัส (Decode) (ชัยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2555) 

สามารถอธิบายใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ในแตละบริบทพื้นที่ประเทศนั้น ผาซิ่นซึ่งมีหนาที่คลายคลึงกัน 

ผานกระบวนการสงผานนิยามความหมายและผลิตซ้ําผานการใชงานผาซิ่นโดยเชื่อมโยงความรูสึกรวม

ถึงการมีบรรพบุรุษรวมกันท่ีแตกตางกันออกไป แตยังคงระบบความเช่ือเร่ืองแถนและผีบรรพบุรุษไวในลักษณะ
เดียวกัน 

บทบาทของ “ผาซ่ินนางหาญ” ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย ถูกเลือกสรรใหปรากฏ

ในบางพื้นที่ และดํารงอยูดวยจิตสํานึกรวมของกลุมชาติพันธุซึ่งยังคงยึดโยงอยางเหนียวแนนกับความเชื่อ
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เรื่องแถนและบรรพบุรุษ นํามาสูการประกอบพิธีตางๆ ซึ่งมีผาเปนเคร่ืองประกอบพิธี รวมทั้งจิตสํานึกรวม

ในการมีบรรพบุรุษรวมกันผานการจัดงานประจําปซึ่งเปนโอกาสหนึ่งที่ผาถูกนํามาใชสําหรับการบงบอก

ตัวตนเพื่อสื่อสารกับสมาชิกชาติพันธุ แตอยางไรก็ดี สวนหน่ึงน้ันก็เกิดจากการกระตุนจิตสํานึกรักชาติพันธุ

ผานการจัดการหมูบานทองเที่ยวเชิงชาติพันธุ ซึ่งนํามาสูความตองการแสดงออกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ผาซ่ินนางหาญจึงถูกเลือกเปนภาพแทนในการนําเสนอตัวตนเพ่ือส่ือสารกับสมาชิกตางชาติพันธุ (เพียงเฉพาะ

ในบางโอกาส)

ในขณะท่ี “ผาซ่ินหม่ี” ในพ้ืนที่แขวงหลวงนํ้าทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปรากฏบทบาทอยางเปนวงกวางในพื้นที่ทางสังคมโดยเฉพาะในบริบทตางพื้นที่กลุมชาติพันธุโดยไดรับ

การสนับสนุนจากองคกรตางๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในประเทศ กอปรกับการยอมรับปรับเปล่ียนวัตถุทางวัฒนธรรม

ใหมีความรวมสมัยไปตามบริบทสังคม เชน การตัดเย็บเปนกระโปรงท่ีสะดวกตอการสวมใส เปนสวนหนึ่ง

ที่ทําใหผาซิ่นหมี่ที่ถึงแมจะขาดชวงของการสงผานขอมูลความสําคัญกับพิธีกรรมในอดีต แตยังคงดํารงอยู

ในวิถีชีวิตจริงในหลายโอกาสและชวงเวลา

“อัตลักษณ” จากการศึกษาคร้ังนี้ จึงไมอาจนิยามไดวา “ไทดํา” สวมใสผาซิ่นรูปแบบใดที่สะทอนวา

ตนคือสวนหนึง่ของสมาชกิกลุมชาตพินัธุ แตอตัลักษณหรอืความเปนชาตพินัธุในท่ีนีส้ามารถบงบอกไดจาก

การเลือกสรรพื้นที่ในการแสดงบทบาทของวัตถุทางวัฒนธรรมในวาระและโอกาสตางๆ ในสังคมที่ตองการ

บงบอกตัวตนวาเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุ ขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารผานผาซิ่น

ทั้งสองบริบทพื้นที่จากการศึกษาครั้งนี้ที่ควรศึกษาและทําความเขาใจตอไป คือ เรื่องความสัมพันธระหวาง 

“พื้นท่ี”, “ความศักด์ิสิทธิ์” และ “วิถีชีวิต” วาทายที่สุดการส่ือสารในรูปแบบใดจะสามารถขับเคล่ือนและ

สงผานวตัถุทางวฒันธรรมใหมคีวามเชือ่มโยงกบัอดตีจนถงึปจจบุนั และนาํไปสูการกาํหนดทศิทางดวยตนเอง

ของการเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุในอนาคต โดยตองไมละทิ้งการคํานึงถึงบริบททามกลางความทับซอน

ของการเปนพลเมอืงรัฐชาติไปในขณะเดียวกัน แลว “ความดั้งเดิม”, “รากเหงา” และ “ความจริงแท” จําเปน

มากนอยเพียงไรในการใชสรางสํานึกทางประวัติศาสตรรวมกันของกลุมชาติพันธุ อันเปนสวนหนึ่งของการ

นิยามตนเองใน “ความเปนชาติพันธุ”
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การชวงชิง “ความเปนเขมร” 
ผานการจัดแสดงแสงสีเสียงตํานานปาจิต-อรพิมที่ปราสาทเมืองตํ่า

เบญจวรรณ นาราสัจจ

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ

มรดกวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานเขมรท่ีอยูภายใตการดูแลใกลชิดของกรมศิลปากรมักมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่อางอิงวาเปนประเพณีประจําปของทองถ่ิน และการจัดแสดงแสงสีเสียง

ที่มุงนําเสนอความเปนเขมรโบราณ ทวา ที่ปราสาทเมืองต่ํา ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง มีกลุมคนทองถ่ินตอสูทุมเทเปนเวลาหลายป

จนสามารถจัดการแสดงแสงสีเสียงตํานานทองถ่ินเร่ืองปาจิต-อรพิม เพื่อนําเสนอความเปนเขมรรวมสมัย 

ของคนกลุมชาติพันธุเขมรท่ีเปนประชากรกลุมหลักในตําบล คําถามของบทความน้ีคือเหตุใดกลุมคนทองถ่ิน

ดังกลาวจึงมุงมั่นใหไดจัดการแสดงแสงสีเสียงตํานานปาจิต-อรพิมและการแสดงนี้สําคัญอยางไรตอการ

นําเสนอความเปนเขมรรวมสมัยของพวกเขา

จากการศกึษาภาคสนามในชวงป พ.ศ. 2554-2556 ผูวจิยัพบวา การจดัแสดงดงักลาวเปนปฏสิมัพนัธ

เชิงตอบโตการจัดงานประเพณีประจําปและการแสดงท่ีปราสาทพนมรุง ตลอดจนองคความรูของกรมศิลปากร 

ซึง่ตดัขาดความเก่ียวของระหวางปราสาทเขมรกับชาวเขมรรวมสมัยซ่ึงยึดถอืวาปราสาทเหลาน้ันเปนมรดก

จากบรรพชน โดยกลุมผูเกี่ยวของเลือกหยิบยกตํานานสําคัญของทองถ่ินที่เคยเปนคําอธิบายหลักเก่ียวกับ

ปราสาทเขมรและสถานทีต่างๆ ในทองถิน่ มาเปนเร่ืองเลาหลักในการจัดแสดง เพ่ือสานตอดวยจินตนาการ

ความเปนเขมรรวมสมัยใหสาธารณชนรับรู พรอมกับรือ้ฟนตาํนานในฐานะหลักฐานยืนยันความเปนเจาของ

มรดกที่สืบทอดจากบรรพชน 

คําสําคัญ: มรดกอารยธรรมเขมร ความเปนเขมร การแสดงแสงสีเสียง ปราสาทเมืองตํ่า
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บทนํา

มรดกวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานเขมรท่ีอยูภายใตการดูแลใกลชิดของกรมศิลปากรมักมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่อางอิงวาเปนประเพณีประจําปของทองถ่ิน และการจัดแสดงแสงสีเสียง

ที่เปนการเลาเรื่องอดีตที่สําคัญของมรดกแหงนั้น เชน งานเทศกาลเที่ยวพิมายและการแสดงแสงเสียง 

“วมิายปรุะ แดนเทวนฤมติร” ทีป่ราสาทพมิาย จงัหวดันครราชสมีา งานประเพณขีึน้เขาพนมรุงและการแสดง

แสงเสียงตํานาน “มหาเทวาลัยพนมรุง” ที่ปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย งานประเพณีปรางคกูสวนแตง

และประเพณบีญุบัง้ไฟ และการแสดงแสงเสยีง “ตาํนานปรางคกูสวนแตง” ทีป่รางคกูสวนแตง จงัหวดับรุรีมัย 

เปนตน 

ภายใตการตรวจตราควบคุมเน้ือหาท่ีนําเสนอจากเจาหนาท่ีกรมศิลปากร สวนใหญจึงจัดแสดง

เรือ่งราวในอดีตตามองคความรูประวัตศิาสตรและโบราณคดีและจินตนาการท่ีมุงเนนความเปนเขมรโบราณ 

ซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีตายแลวของอารยธรรมเมืองพระนคร ดังปรากฏการยอนกลับไปคัดลอกรูปแบบการแตงกาย 

เครื่องประดับ และทารายรําจากภาพสลักที่ปรากฏในปราสาทนครวัดและปราสาทเขมรอื่นๆ เพื่อใช

เปนแหลงอางอิงความเปนเขมรโบราณท่ี “ถูกตอง” เน่ืองจากวัฒนธรรมเขมรท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบันท้ังในไทย

และกัมพูชาลวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และถูกมองวาตัดขาดจากวัฒนธรรมโบราณเหลานั้น

จนหมดส้ินแลว

ทวา ที่ปราสาทเมืองต่ํา ตําบลจรเขมาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งตั้งอยูหางจากปราสาท

พนมรุงราว 8 กิโลเมตร และไดรับการจัดการในฐานะสวนหน่ึงของอุทยานประวัติศาสตรพนมรุง มีกลุมคน

ทองถิ่นตอสูทุมเทเปนเวลาหลายปจนสามารถจัดการแสดงแสงเสียงตํานานทองถิ่นเรื่องปาจิต-อรพิม 

ขึ้นเปนกิจกรรมหลักในการสงเสริมการทองเท่ียวปราสาทเมืองตํ่า คําถามของบทความน้ีคือเหตุใดกลุมคน

ทองถิ่นดังกลาวจึงมุงมั่นที่จะจัดการแสดงแสงเสียงตํานานปาจิต-อรพิม และการแสดงนี้สําคัญอยางไร

ตอการนําเสนอความเปนเขมรรวมสมัยของพวกเขา

จากการศึกษาภาคสนามในชวงป พ.ศ. 2554-2556 และการศึกษาเอกสารทองถ่ินที่เก่ียวของ ผูวิจัย

พบวาความตองการจัดแสดงแสงเสียงตํานานดังกลาวที่ปราสาทเมืองต่ําเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ความหมายและความสัมพันธระหวางคนทองถ่ินกับปราสาทพนมรุงภายใตการจัดการของกรมศิลปากร

และการสงเสริมการทองเที่ยวของทางจังหวัดบุรีรัมย ดังรายละเอียดตอไปนี้

คนทองถิ่นกับปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทพนมรุง
กอน พ.ศ. 2514 เปนที่รับรูกันในหมูชาวอําเภอประโคนชัย และชาวจังหวัดบุรีรัมยวาตําบลจรเขมาก 

อําเภอประโคนชัย เปนท่ีต้ังของปราสาทเขมรโบราณขนาดใหญ 2 แหงคือ (1) ปราสาทพนมรุง ท่ีอยูบนยอดเขา

รอยตอระหวางอําเภอประโคนชัยกับตําบลตาเปก อําเภอนางรอง (ป พ.ศ. 2539 แยกออกเปนอําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ) ซึ่งอําเภอนางรองถือเปนที่ตั้งปราสาทพนมรุงดวยเชนกัน และ (2) ปราสาทเมืองต่ํา 
กับปราสาทขนาดเล็ก 4 แหง โดยปราสาทพนมรุงเปนศูนยรวมศรัทธาความเช่ือของผูคนท่ีถือวามีความสําคัญ

มากท่ีสุดไมเพียงกับคนในตําบลจรเขมาก ซ่ึงมีกลุมชาติพันธุหลักเปนเขมร หากรวมถึงคนในอําเภอประโคนชัย 
อําเภอนางรองและจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีกลุมชาติพันธุหลักเปนเขมร ไทยเบ้ิง ลาวและกูย ดวย 

จากบันทึกของอายมอนิเยร นักสํารวจชาวฝร่ังเศสท่ีเดินทางถึงอําเภอประโคนชัยและนางรอง

เม่ือราว พ.ศ. 2428 ระบุวา ผูคนในหมูบานรอบเขาพนมรุงมีวัฒนธรรมฉลองปใหมดวยการสรงนํ้าพระพุทธรูป
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จํานวนนอยท่ีพบในปราสาท และสักการะรอยพระพุทธบาทหินขนาดสูงกวา 1 เมตรท่ีอาจถูกนํามาจาก

วัดในโคราช ณ เวลาหน่ึงกอนเขาไปพบ (Aymonier, 1999: 158) อันแสดงถึงธรรมเนียมการจัดพิธีกรรม

ทางศาสนาบนเขาพนมรุงที่มีมานานกอนการตั้งถ่ินฐานของชาวชุมชนบุรุนแรก (ซึ่งปจจุบันเปนชุมชนที่อยู

ใกลปราสาทพนมรุงมากท่ีสดุ) และยังคงสืบทอดตอกันเร่ือยมาในหมูคนทองถ่ิน ท้ังทีเ่ปนกลุมชาติพนัธุเขมร 

ไทยเบิ้ง และลาว 

จากการสอบถามประวัติชุมชนตาเปกที่ตั้งอยูเชิงเขาพนมรุงดานตะวันตกพบวามีการตั้งถิ่นฐาน

ของกลุมคนพูดภาษาไทย (เบ้ิง) ที่อพยพมาจากนครราชสีมาต้ังแตราว พ.ศ. 2369-2370 โดยอยูรวมกับ

ชาวเขมรและชาวไทยโคราชท่ีอยูมากอนหนานัน้ พวกเขาไดรวมยดึถือปราสาทพนมรุงเปนศนูยกลางศรัทธา

ทั้งความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติและพุทธศาสนา โดยนํารอยพระพุทธบาทจําลองใหมมาประดิษฐานไวที่

ปรางคนอย เมื่อ พ.ศ. 2437 (กรมศิลปากร, 2510: 13; ประยูร อภัยจิต, สัมภาษณ 6 พ.ค. 54) และสราง

หลังคาสังกะสีคลุมปรางคนอยซึ่งไมมีอยูมาแตเดิม (กรมศิลปากร, 2531: 61) เปนตน ตอมา ป พ.ศ. 2481 

หลวงปูเปลี่ยน โอภาสโส (พระราชวิสุทธิธรรมรังสี) พระเกจิสายธรรมยุติจากสุรินทร กับกลุมชาวเขมร

ในชุมชนบุ ตําบลจรเขมาก ไดรวมกันริเริ่มจัดประเพณีขึ้นเขาพนมรุงที่มีกําหนดวันแนนอนคือวันข้ึน 15 ค่ํา 

เดือน 5 (จากเดิมแตละชุมชนหรือกลุมผูศรัทธาเดินข้ึนเขาพนมรุงเพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาทและ/หรือ

ฉลองปใหมแบบไมไดนัดหมายวันที่แนนอน) สอดรับกับงานขึ้นเขาสวาย (วัดพนมศิลาราม อําเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร) ในวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 หรือครึ่งเดือนกอนหนาที่หลวงปูเปลี่ยนชักชวนใหจัดขึ้น จึงตั้งใจ

เลือกกําหนดวันจัดงานและรูปแบบใหสอดคลองกัน โดยชักชวนญาติโยมชาวเขมรจากสุรินทรมารวมงาน

ประเพณีที่เขาพนมรุงจนกลายเปนประเพณีที่มีผูคนมารวมงานปละไมนอยกวาหมื่นคน (ภูมิจิต เรืองเดช, 

2529: 2; สําอาง พิทักษา, สัมภาษณ, 6 พ.ค. 54) และนับเปนประเพณีสําคัญที่สุดของทองถ่ินเก่ียวกับ

ปราสาทพนมรุง มีกิจกรรมหลักคือ 1. ปดทองไหวพระ นมัสการรอยพระพุทธบาทจําลอง 2. สรงนํ้าพระ

ในเทศกาลสงกรานต 3. รดนํ้าผูหลักผูใหญท่ีเคารพนับถือ 4. จัดเทศนมหาชาติ 5. จัดงานสมโภชภาคกลางคืน 

มีมหรสพ เชน เจรียงเริน เรือมอันเร กันตรึม มวย เปนตน (ภูมิจิต เรืองเดช, 2529: 2) 

ตามความทรงจําของชาวชุมชนบุ วันงานข้ึนเขาทุกปมีญาติพี่นองชาวเขมรจากสุรินทรและบุรีรัมย

เดนิทางมารวมงานเปนจาํนวนมาก เนือ่งจากเปนวนัตอม1 ตามประเพณเีขมรซึง่ตองหยดุทาํงาน จงึเปนวนั

วางใหไปทาํบญุไหวพระ อกีทัง้พวกเขายงัไปรวมงานขึน้เขาสวายสลบักบัญาตพิีน่องจากสรุนิทรมารวมงาน

ขึน้เขาพนมรุง จงึเปนเหมือนการสืบสานเครือขายความสมัพันธระหวางกนัใหใกลชดิยิง่ขึน้ (สาํอาง พทิกัษา, 
สัมภาษณ 6 พ.ค. 54) ดังนั้น แมมีผูคนหลากหลายชาติพันธุในทองถ่ินมารวมงานและรวมกันจัดกิจกรรม

ในงาน รวมถึงเคยมีฝายปกครองระดับอําเภอประโคนชัยและนางรองรวมกันเปนเจาภาพจัดเปนงานใหญพิเศษ

ในป พ.ศ. 2494 (ภูมิจิต เรืองเดช, 2529: 5) แตภาพหลักอยางหน่ึงของงานน้ีคืองานประเพณีของชาวเขมร 

อันสะทอนออกมาในอีกช่ือเรียกวา “(งาน) วนัเขมรข้ึนเขา” 

สวนปราสาทเมืองตํ่าตามการสํารวจของอายมอนิเยรในชวงเวลาเดียวกัน มีสภาพเปนท่ีลุมนํ้าทวมขัง
และรกรางไรผูคน แตชนิดตนไมจําพวกมะมวง มะพราวแสดงใหเห็นวาเคยเปนที่ตั้งชุมชนมากอน 

และคนพ้ืนเมืองท่ีพูดภาษาเขมรในขณะน้ันเรียกวาเมืองหรือกําแพง โดยเรียกช่ือปราสาทวาเมืองตํ่า ซ่ึงไมใชคํา

1 วันตอมมีสองชวงคือ “ตอมตูจ” หรือวันหยุดเล็ก ระหวางวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 5 ถึงวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 5 และ “ตอมธม” 
หรือวันหยุดใหญ ระหวางวันแรม 1 ค่ํา เดือน 5 ถึงวันแรม 7 ค่ํา เดือน 5 สําหรับการพักผอน อาจมีการละเลน 
ไปเยี่ยมเยือนญาติพี่นองและ/หรือทําบุญ (จังหวัดสุรินทร, 2551: 100)
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ในภาษาเขมร จึงมีขอสันนิษฐานวาคําน้ีถูกเรียกโดยคนสยามดวยการเปรียบเทียบกับเมืองสูงใกลพนมรุง 

(Aymonier, 1999: 156) จากประวัติของชุมชนโคกเมืองท่ีตั้งอยูรอบขางปราสาทเมืองตํ่าปจจุบันวา 

ราว พ.ศ. 2480 กลุมชาติพันธุลาวจากอุบลราชธานีและหลากหลายจังหวัด อพยพมาต้ังถิ่นฐานทางทิศใต

ของปราสาทเมืองต่ํา ซึ่งเปนพ้ืนที่วางระหวางชุมชนชาวเขมรท่ีอยูมาดั้งเดิม (พร ละมายศรี, สัมภาษณ 

3 พ.ค. 54) จากนัน้จงึไดถางปาทีป่ราสาทเมอืงต่าํนาํไมมาสรางวดัทีห่นาปราสาท พรอมทัง้ไดยดึถอืปราสาท

เมอืงต่าํเปนทีส่ถติของผปีูตา ภายหลงักรมศลิปากรจางเจาหนาทีด่แูลปราสาทและลอมรัว้ ชมุชนจงึยายศาล

ออกไปอยูตั้งที่ริมรั้วปราสาทแทน (ประพัฒน แวววงษ, สัมภาษณ 4 พ.ค. 54) แสดงใหเห็นวาคนทองถิ่น

ดั้งเดิมที่เปนชาวเขมรในชุมชนโดยรอบ แมยึดถือปราสาทเมืองต่ําเปนปราสาทโบราณสําคัญของตําบล

แตมิไดเขามาใชเปนศูนยกลางความเชื่อศรัทธาอยางปราสาทพนมรุง

ความเปนเขมร ในกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวมรดกอารยธรรมเขมร

ภายใตนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวไทยของรัฐ จังหวัดบุรีรัมยไดเลือกสงเสริมปราสาทพนมรุง

เปนแหลงทองเท่ียวสําคัญแหงแรกของจังหวัด ตั้งแต พ.ศ. 2529 และเร่ิมเปนเจาภาพจัดงานประเพณี

ขึ้นเขาพนมรุงแทนกลุมคนทองถิ่นเดิมในวันที่ 12 เมษายน 2530 เปนคร้ังแรก (จังหวัดบุรีรัมย, 2530: 25) 

จากนั้นไดจัดตอเนื่องทุกป โดยมีกิจกรรมแตกตางจากงานข้ึนเขาด้ังเดิมอยางส้ินเชิง กลาวคือไมมีกิจกรรม

เกี่ยวของกับ “ทําบุญปดทองนมัสการรอยพระพุทธบาท” ที่เคยเปนเปาหมายหลักของงาน เนื่องจาก

กรมศิลปากรใหคนทองถิ่นเคลื่อนยายรอยพระพุทธบาทออกจากเขตปราสาทพนมรุงตั้งแตมีการบูรณะ

ปรางคนอยในชวงป พ.ศ. 2515-2516 (กรมศิลปากร, 2548ก: 140) และมิไดนํากลับมาประดิษฐานหลังการ

บรูณะแลวเสรจ็ ดวยเหตทุีม่ใิชของโบราณรวมยุคสรางปราสาทท่ีตองอนรุกัษไว แมวาในขาวประชาสัมพนัธ

ผานสื่อสาธารณะยังมักอางถึงจุดประสงคของประเพณีขึ้นเขาพนมรุงเพ่ือ “ทําบุญปดทองนมัสการ

รอยพระพุทธบาท” เชนเดิมก็ตาม

งานข้ึนเขาพนมรุงท่ีทางจังหวัดเปนเจาภาพมีจุดเนนการแสดงภาคกลางวัน2 อยูที่ขบวนแหพระนาง

ภูปตินทรลักษมีเทวีและเทพพาหนะ จากสมมติเหตุการณวา พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี เสด็จจากเมือง

นครหลวงของขอมเสด็จมาเยือนลูกชายและหลานคือนเรนทราทิตยและหิรัณยะท่ีบวชเปนฤๅษี และบําเพ็ญพรต

อยูที่ปราสาทพนมรุง พรอมนําแพะและวัวนมอยางละ 100 ตัว กับเครื่องบูชาตางๆ มาถวายพระศิวะ 

และสตัวพาหนะสาํหรบัถวายเทพผูพทิกัษทศิทัง้สิบแหงปราสาทพนมรุง โดยผูเขยีนบท (อดีตหวัหนาอทุยาน
ประวัติศาสตรพนมรุงในขณะนั้น) อางถึงขอสันนิษฐานหนึ่งทางประวัติศาสตรโบราณคดี (ที่ยังถกเถียงกัน

ไมมีขอยุติ) วาพระนางเปนชายาของพระเจาธรณีนทรวรมันที่ 1 ผูถูกพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ฆาตาย 
(กอนข้ึนครองราชยสมบัติในราวพุทธศตวรรษท่ี 17) และเปนพระมารดาของนเรนทราทิตยแหงราชวงศมหิธรปุระ 

ผูเดินทางออกจากเมืองนครหลวงมาสรางปราสาทท่ีเขาพนมรุง บวชเปนฤๅษีบําเพ็ญพรตจนตบะแกกลา 

(จงัหวดับรุรีมัย, 2534: 23-24) และเนือ่งจากมกีารพบประตมิากรรมโบราณรปูสตัวตางๆ ทีเ่ปนเทพพาหนะ
ที่คาดวาเคยประดิษฐานรวมกับเทวรูปของเทพรักษาทิศท้ังสิบตามคติฮินดู รวมถึงมีการสลักภาพเทพ

บนพาหนะในหินส่ีเหล่ียมท่ีดานบนเปนรูปดอกบัวดวย อันเปนเอกลักษณสําคัญอยางหน่ึงของปราสาทพนมรุง

2 ภาคกลางคืนเปนการแสดงแสงเสียงเลาเร่ืองการสรางปราสาทพนมรุงเปนเทวาลัยบชูาพระศิวะของทานนเรนทราทิตย
แหงราชวงศมหิธรปุระ
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ในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ (สุภัทรดิศ-ดิศกุล, ม.จ., 2516: 87) จึงเปนเหตุใหอางวาที่ปราสาทพนมรุง

แมสรางถวายพระศิวะแตมีเทพรักษาทิศทั้งสิบคอยปกปกรักษา ในขบวนของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี

จึงนําสัตวพาหนะมาถวายแดเทพทั้งสิบดวย (สามารถ ทรัพยเย็น, สัมภาษณ 23 มี.ค. 54)
ในขบวนแห มีผูแสดงจํานวนหลายรอยคนแตงกายดวยชุดยอนยุค ซึ่งอาจมองแบบเหมารวมวา

เปนขอมโบราณได ชวยกันหามแครที่วางรูปปนขนาดใหญรูปสัตวแตละชนิด เชน หงส ชาง โค รากษส 

กระบือ ฯลฯ พรอมปายคําอธิบายวาสัตวชนิดนั้นเปนพาหนะของเทพผูรักษาทิศใด3 มีหญิงชายถือเคร่ือง

เซนไหวบชูาและตงุ (ธงยาวแบบอสีาน) จาํนวนหนึง่เดนินาํรปูปนละ 1 ขบวนยอย เดนิตอกนัเปนขบวนใหญ 

หนาสดุเปนขบวนพราหมณหลวง ปดทายดวยขบวนของพระนางภูปตนิทรลกัษมเีทวนีัง่เสลีย่งพรอมเคร่ือง

ยศชั้นสูง มีนางสนองพระโอษฐชื่อจริยาเปนเดินนําหนาเสลี่ยง โดยมีจุดเดนเปนการแสดงของนางรํา

ในชุดขอมโบราณหรือมักเรียกวา “รําอัปสรา” บริเวณสะพานนาคราช และบันไดข้ึนปราสาท ในชวง

กอนเคล่ือนขบวนหรือหลังจากพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีวางดอกไมบูชา 

ความเปนเขมรโบราณท่ีถูกนําเสนอผานขบวนแหและการแสดงดังกลาว เปนส่ิงท่ีผูเก่ียวของมักอางถึง

ความแทจริงของเสื้อผา เคร่ืองประดับและทารํา จากการลอกแบบภาพจําหลักในปราสาทเขมรตางๆ 

ในไทยและกัมพูชา ตามแนวทางการจัดแสดงระบําโบราณคดี4 ที่กรมศิลปากรริเริ่มไวตั้งแตราว พ.ศ. 2510 

(สํานักการสังคีต, 28 มี.ค. 58) โดยไมมีสวนใดเลยท่ีเปนวัฒนธรรมเขมรรวมสมัยของผูคนทองถ่ินที่มีสวน

เปนผูรวมจัดงานตามคําสั่งของทางจังหวัด การพัฒนาชุดการแสดงเหลานั้นจึงเปนบทบาทของสถาบัน

การศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาดานนาฏศิลปเปนหลัก ขณะที่อีกกิจกรรมเดนคือพิธีบวงสรวงพระศิวะ

หนาปราสาทพนมรุง เปนพิธีกรรมท่ีฝายวัฒนธรรมของจังหวัดจัดข้ึนโดยอางถึงลัทธิพิธีแบบฮินดูตามความเห็น

ของผูเช่ียวชาญท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐหรือพราหมณราชสํานัก และเชิญหัวหนาสวนราชการเปนผูรวมประกอบพิธี 

คนทองถิน่ท่ัวไปเปนเพียงผูชมในฐานะนักทองเทีย่ว ขณะท่ีผูบรหิารปกครองทองถิน่อยางกาํนัน ผูใหญบาน 

ประธานและรองประธาน อบต. ฯลฯ มีหนาที่รวมจัดกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมสามารถ

เสนอเปลีย่นแปลงแนวทางของกจิกรรมได เนือ่งจากโครงสรางการจดังานเปนไปตามลาํดบัสายบงัคบับญัชา

หรือการสั่งการแบบบนลงลาง 

3 ไดแก หงส (พาหนะของพระพรหม เทพพิทักษทิศเบื้องบน) ชาง (พาหนะของพระอินทร เทพพิทักษทิศตะวันออก) 
โค (พาหนะของพระอีสาน เทพพิทักษทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ระมาด (แรด-พาหนะของพระอัคนี เทพพิทักษทิศตะวันออก
เฉียงใต) คชสีห (สิงหหัวชาง-พาหนะของทาวกุเวร เทพพิทักษทิศเหนือ) นกยูง (พาหนะของพระขันธกุมาร เทพพิทักษ
ทศิใต) นาค (พาหนะของพระวริณุ เทพพทิกัษทศิตะวนัตก) มา (พาหนะของพระพาย เทพพทิกัษทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื) 
รากษส (พาหนะของพระนิรฤติ เทพพิทักษทิศตะวันตกเฉียงใต) กระบือ (ควาย-พาหนะของพระยม เทพพิทักษทิศเบ้ืองลาง)

4 เปนชดุการแสดงท่ีสรางข้ึนดวยการเลียนแบบเคร่ืองแตงกายและทาทางจากโบราณสถานวัตถเุนือ่งในอารยธรรมโบราณ
แตละกลุม ซ่ึงอารยธรรมเขมรท่ีถูกเรียกวา “ศิลปะลพบุรี” ถูกนํามาใชจัดชุดการแสดงท่ี 3 “ระบําลพบุรี” (สํานักการสังคีต, 
28 มี.ค. 58)
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดังกลาวลวนเปนไปตามวาทกรรมหลักในการจัดการมรดกของไทย5 ท่ีประกอบดวยวาทกรรม

โบราณสถาน และวาทกรรมมรดกเพ่ือการทองเท่ียว กลาวคือ วาทกรรมโบราณสถาน ซึ่งมีพื้นฐานสําคัญ

จากองคความรูโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะ กับปฏิบัติการจัดการของกรมศิลปากรในแหลงมรดกตางๆ 

ไดอธบิายความหมายของปราสาทเขมรวาเปนเทวาลยับชูาเทพเจาฮินด ู(สวนใหญคอืพระศวิะ) ของกลุมชน

โบราณที่มีการแตงกายตามภาพจําหลัก และรับอิทธิพลดานพิธีกรรมความเชื่อจากอินเดีย ซึ่งมีแบบฉบับ

หลากหลาย ในการจัดพิธีบวงสรวงเลียนแบบส่ิงท่ีเช่ือวาเคยเกิดข้ึนในฐานะพระราชพิธีจึงตองเลือกแบบฉบับ

จากสวนกลาง การจัดการแสดงและพิธีบวงสรวงแบบน้ี จึงพบเห็นไดในปราสาทเขมรแหงอ่ืนท้ังท่ีมีการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวกอนและหลังปราสาทพนมรุง เชน ปราสาทพิมาย ปรางคกูสวนแตง 

ปราสาทเปอยนอย เปนตน 

ตามวาทกรรมโบราณสถานของไทย ปราสาทเขมรเปนส่ิงที่เจาของคือกลุมชนเขมรโบราณ หรือที่มัก

เรียกวา “ขอม” สรางและ/ใชในชวงพุทธศตวรรษที่ 15-18 กอนทิ้งรางไป ตอมามีคนกลุมใหมเขามาแทน 

กลุมคนทองถิ่นไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุใดจึงไมนับเปนเจาของหรือผูสืบทอดมรดกเหลานี้ แมวาบริเวณ

เชิงเขาพนมรุง มีชุมชนโบราณจํานวนกวา 50 แหง (ปรียานุช จุมพรม, 2548: 257) ที่ดํารงอยูมาตั้งแตกอน

พุทธศตวรรษท่ี 15 และเพ่ิมจํานวนข้ึนจนเปนชุมชนหนาแนนในชวงท่ีรับอิทธิพลอารยธรรมเขมรระหวาง

พุทธศตวรรษที่ 15-18 กอนทิ้งรางชุมชนจํานวนมากไปและเหลือบางสวนที่เปน “ชุมชนเล็กๆ ที่อยูหางไกล

จากศูนยกลาง มิไดเปนเมืองสําคัญหรือเปนศูนยกลางทางศาสนาเชนในอดีตที่ผานมา” (ปรียานุช จุมพรม, 

2548: 270) ในชวงหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบกับขอวินิจฉัยในพระราชนิพนธวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาโทเรื่อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี6 

เกี่ยวกับชื่อวนัมรุงหรือพนมรุงวา “เปนที่นาสังเกตวาคําภาษาเขมรคํานี้ไมมีการเพ้ียนเสียงหรือแมแต

5 วาทกรรม ในท่ีนี้หมายถึง กรอบกํากับการรับรูของผูคนวาสิ่งใดคือความรูหรือความจริง โดยเน้ือหาภายในกรอบน้ัน
อาจมีหลากหลาย คลายคลึง แตกตางหรือแมแตขัดแยงกันเอง แตมีสิ่งหนึ่งรวมกันนั่นคือกรอบความรู (episteme) 
ซึ่งเปนลักษณะของหลักการจัดระเบียบ (organizing principle) ของสิ่งตางๆ วาสิ่งใดอยูในประเภทใด แตละสิ่งสัมพันธ

เชื่อมโยงกันอยางไรบาง จนเกิดการรับรูถึงหลักเกณฑที่ใชโดยปราศจากการนิยามหรือระบุไวอยางชัดเจนในลักษณะ
ของทฤษฎี ทวากระจายอยูท่ัวในเน้ือหาของวาทกรรมน้ัน (Foucault, 1991: 55) จากการวิเคราะหกรณีศึกษาปราสาทพนมรุง 

กรอบความรูวาดวยการจัดการมรดกของไทย ประกอบดวยสองกลุมหลัก คือ (1) องคความรูโบราณคดี-ประวัติศาสตร

กับแนวทางการจัดการโบราณสถานวัตถุอยางเปนวิชาการ ซึ่งใหอํานาจแกผูเช่ียวชาญในการวินิจฉัยความจริงเกี่ยวกับ
อดีตและวิธีการอนุรักษ บูรณะ จัดการที่ถูกตอง ในท่ีนี้เรียกวา วาทกรรมโบราณสถาน กับ (2) แนวทางจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวแหลงมรดกเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียว
ดวยพืน้ฐานขอมลูทางประวตัศิาสตรและวฒันธรรม ทวามกัมไิดใสใจจรงิจงัตอคุณคาของโบราณสถานในฐานะหลกัฐาน
การศึกษาอดีต หรือแมแตการรักษาคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินตอวิถีชีวิตของคนเหลานั้น (เบญจวรรณ 

นาราสัจจ, 2557: 274)
6 ในพระราชนิพนธวิทยานิพนธระดับปริญญาโท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระบุวา พนมรุง

มาจากภาษาเขมรที่ปรากฏในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุง (จารึกพนมรุง 2, 3, 4 และ K1090) คือคําวา 
“วฺนํรุง” แปลวา ภูเขาใหญ ซึ่งเมื่อเปนภาษาเขมรปจจุบันเขียนไดวา ภฺนํ รุง อานวา พนมรูง หรือ พนมรุง ในภาษาไทย 
ซึ่งทั้งสองภาษาหมายถึงภูเขาใหญและมีคําวา “รมยคีรี” หรือภูเขาอันนารื่นรมย ปรากฏในจารึกพนมรุง 7-9 วาเปนที่

บําเพ็ญพรตเปรียบไดกับท่ีบําเพ็ญพรตของพระศิวะบนเขาไกรลาส รมยคีรี ยังอาจหมายถึงอีกช่ือเรียกเขาพนมรุง
หรืออาจเปนภูเขาอ่ืนๆ ในบุรีรัมย และอาจเปนท่ีมาของนามจังหวัดบุรีรัมย (เมืองอันนาร่ืนรมย) ก็ได (เทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2521: 5-6, 110-111)
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การเปลี่ยนความหมายแตประการใด ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นมาตั้งแตสมัยโบราณ

ไดเรียกช่ือน้ีสืบทอดตอกันลงมาตลอดจนถึงรุนลูกรุนหลานท่ีอยูอาศัย ณ ท่ีน้ันและยังคงอยูมาจนถึงทุกวันน้ี

แมวาจะมีผูคนอพยพเขามาใหมอีกเปนจํานวนมากในระยะตอมาก็ตาม” (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 

สมเด็จพระ, 2521: 154) ไดถูกนําไปผนวกกับผลการศึกษาของนักวิชาการทานอ่ืนที่พบวา พนมรุงเปนชื่อ

ที่เรียกกันมาตั้งแต พ.ศ. 1532 เปนขอสรุปวา “พนมรุงไมใชชื่อตั้งใหมdแตมีมานานแลวกวา 900 ป นามนี้

ปรากฏหลักฐานครั้งแรกพรอมๆ กับการสรางปราสาทหลังแรกๆ บนภูเขาแหงน้ี” (กรมศิลปากร, 2531: 75) 

ทําใหเกิดการสานตอจินตนาการของคนทองถิ่นวาผูคนในชุมชนโบราณดังกลาวเปนบรรพบุรุษของพวกตน 

และคาดหวงัทีจ่ะไดรบัคาํอธบิายจากผูเชีย่วชาญตออดตีของชมุชนทองถิน่จากสมยัขอมทีส่มัพนัธกบัชมุชน

ในปจจุบัน โดยเฉพาะในตําบลจรเขมากที่ประชากรกลุมหลักเปนเขมรและมีชุมชนเขมรเกาแกที่ตั้งมากอน

การตั้งอําเภอประโคนชัยเสียอีก 

ทวา หลังจากพ้ืนที่สวนหน่ึงในชุมชนบุไดรับการเลือกเปนพื้นที่ขุดคนสํารวจของกรมศิลปากรต้ังแต

หลายปกอน กลับไมปรากฏองคความรูในประเด็นดังกลาวใหเปนที่รับรูของผูคนในทองถ่ิน และในรายงาน

ผลการสํารวจท่ีกรมศิลปากรตีพิมพเผยแพรเก่ียวกับปราสาทเมืองตํ่าระบุเพียงวาพบโครงกระดูกและโบราณวัตถุ

อะไรบาง สนันษิฐานวาอายุสมยัใด พรอมขอสรุปคอืเปนการแสดงใหเหน็ถงึการเขาอยูอาศัยของคนโบราณ

ในชวงกอนและระหวางที่มีการสรางปราสาทเมืองต่ํากับบารายและกุฏิ ษี โดยชี้ใหเห็นวาชุมชนโคกเมือง 

ซึ่งที่ตั้งตามเขตปกครองของปราสาทเมืองต่ํา เปนการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนจากจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อราว 50-60 ปที่ผานมา (กรมศิลปากร, 2540: 30) หรือกลาวอีกนัยคือไมมีความเกี่ยวของใดๆ ระหวาง

ชุมชนโบราณที่ศึกษากับผูคนในทองถิ่น อันจํากัดเฉพาะชุมชนที่ตั้งของปราสาทโบราณในปจจุบัน โดยมิได

มคีวามพยายามใหคาํอธบิายเกีย่วกับความสบืเน่ืองของการอยูอาศยัของชมุชนอืน่ทีอ่ยูในละแวกใกลเคยีง

ทีอ่าจมกีารยายเขา-ยายออกจนอาจไมมชีมุชนใดท่ีมปีระวัตเิกาแกสบืยอนไดถงึสมยัขอม แตสามารถอธิบาย

แนวทางการสืบทอดชื่อพนมรุงระหวางชุมชนตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 มาจนปจจุบัน ซึ่งจะเปนการแสดง

ความเช่ือมโยงระหวางชุมชนปจจุบันกับชุมชนโบราณตามความสนใจของคนทองถิ่น ทวา ความคาดหวัง

ดังกลาวเปนสิ่งที่อยูนอกขอบเขตของแนวทางการผลิตองคความรูทางโบราณคดีซึ่งมีนักวิชาการบางทาน

เคยสะทอนไววา “งานโบราณคดี [ตามแนวทางศึกษากระแสหลักท่ีเนนการศึกษารูปแบบและพรรณนารูปแบบ

ของโบราณวัตถุ] ไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกับคน เปนงานที่แยกคนกับสิ่งของ ผลที่ตามมาคือทําให

สาธารณะไมสามารถเขาใจงานโบราณคดีได...คนท่ีเขาใจคือนักโบราณคดีเทานั้น” (รัศมี ชูทรงเดช, 2550: 
1–เพ่ิมขอความในวงเล็บโดยผูวิจัย)

เม่ือปราศจากการยอมรับความเก่ียวของระหวางชุมชนปจจุบันกับชุมชนโบราณท่ีเปนเจาของปราสาทขอม 

สถานภาพ “ผูสบืมรดก” ของคนทองถ่ินจงึหายไปดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงเมือ่ชดุคาํอธบิาย “ขอมไมใชเขมร” 

ที่ถูกเผยแพรสูสาธารณะในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487 และ พ.ศ. 2491-2500) 

สรุปสาระไดวา ขอม เปนกลุมชนโบราณท่ีสูญส้ินเผาพันธุไปแลว จากน้ันมีคนกลุมใหม (คือคนไทย) 

ที่เขามาอยูในดินแดนเดิมของขอมและผสมผสานจนเกิดเปนเขมรปจจุบัน (ธิบดีซบัวคําศรี, 13 ก.พ. 55) 

ยังคงทรงพลัง7 ในการอธิบายความไมเกี่ยวของระหวาง “ขอม” ผูสรางปราสาท กับชาวเขมร (ทั้งในไทย

7 จากการสอบถามความคิดเห็นของชาวเขมรในชุมชนบุและคนกลุมอื่นในชุมชนตาเปก พบวามีคนอีกสวนหน่ึงยึดถือ
ตามชุดคําอธิบายน้ี ขณะที่คนอีกสวนหนึ่งไมเห็นดวย แตมักเชื่อวาไมสามารถเถียงได (ประมูล แกวลอย, สัมภาษณ, 
19 เม.ย. 55; อรุณวรรณ จุฑาจันทร, สัมภาษณ 18 เม.ย. 55; เคียง จัตุกูล, สัมภาษณ 26 พ.ค. 54)
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และกัมพูชา) ปจจุบัน การจัดกิจกรรมแสดงความเปนเขมรโบราณจึงเปนการตอกยํ้าอยางตอเน่ืองถึงความ

ไมเกี่ยวของระหวางชาวเขมรรวมสมัย (ลาวและไทยดวย) ที่อยูโดยรอบกับปราสาทเขมรท่ีพวกเขาถือวา

เปนมรดกของบรรพชนชาวเขมรโบราณ ทําใหเกิดความคับของใจแตไมอาจทัดทานอํานาจที่เหนือกวา

ของทางจังหวัด และกรมศิลปากรได ยิ่งกวาน้ัน การใชชื่องาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง” โดยอางวา

เปนประเพณีทองถ่ินเทากับปดก้ันโอกาสท่ีพวกเขาจะจัดงานดังกลาวในฐานะท่ีเปนประเพณีทองถ่ิน

ตามแบบแผนเดิมอันแสดงถึงอัตลักษณความเปนเขมรรวมสมัยไปหมดสิ้น (ประทีป พึ่งตน, สัมภาษณ 

19 ต.ค. 55; สําอาง พิทักษา, สัมภาษณ 6 พ.ค. 54)

ดังนั้น เมื่อปราสาทเมืองต่ําไดรับการบูรณะจนแลวเสร็จ ในป พ.ศ. 2539 โดยอยูภายใตการบริหาร

จัดการของอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงที่มีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวปราสาทพนมรุงเปนหลัก และ

การสงเสริมการทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ําเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดังกลาว ซึ่งบางปไดจัดใหมีกิจกรรม

บางอยางท่ีปราสาทเมืองตํ่า แตบางปไมม ีสงผลใหกลุมชาวเขมรในตําบลจรเขมากสวนหน่ึงเกิดความตองการ

ใหปราสาทเมอืงต่าํไดรบัความสนใจจากสาธารณชนมากขึน้พรอมกบัทีไ่ดแสดงความเปนเจาของมรดกเขมร

ของพวกตนดวย เมื่อมีสวนไดเขาเปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก จึงไดทําเรื่องเสนอ

ขอจัดพิธีบวงสรวงท่ีปราสาทเมืองตํ่าเปนประจําทุกปอยางตอเน่ืองมาตั้งแต พ.ศ. 2548 (นภา เอี่ยมศิริ, 

สัมภาษณ 22 ก.พ. 54) โดยเร่ิมจากการจัดในวันเดียวกับงานข้ึนเขาพนมรุงซึ่งไมมีกําหนดวันแนนอน 

ข้ึนกับการกําหนดในแตละปของผูวาราชการจังหวัด ป พ.ศ. 2550 จึงมีมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

กาํหนดเปลีย่นเปนวนัมรดกไทยคอื 2 เมษายนของทกุปเพือ่ใหมคีวามชอบธรรมเพยีงพอทีจ่ะขอแยกกจิกรรม

ออกจากงานขึ้นเขาพนมรุง สวนรูปแบบกิจกรรมไดเลียนแบบการบวงสรวงท่ีปราสาทพนมรุง เชน การเชิญ

หัวหนาสวนราชการเปนผูรวมประกอบพิธีกรรม จัดการแสดงชุดแรกเปน “รําอัปสรา” เพื่อใหสอดคลอง

กับส่ิงท่ีจําเปนตองทํา (ตามวาทกรรมโบราณสถานและวาทกรรมมรดกเพ่ือการทองเท่ียว) เปนตน โดยผสมผสาน

กับวิถีวัฒนธรรมชุมชน เชน เชิญพราหมณทองถ่ินมาเปนผูประกอบพิธีบวงสรวง ตรงขามกับพิธีบวงสรวง

ทีป่ราสาทพนมรุงซึง่เนนการเชิญพราหมณราชสํานกัมาเปนผูประกอบพิธหีลกัและเลือกใชการแสดงกันตรมึ 

และ “รํามะมวด” หรือรําแมมด ตามประเพณีเขมร ซ่ึงเปนส่ิงท่ีกลุมผูเก่ียวของอางวา เอ้ือใหเกิดการประทับทรง

ผูเขารวมพิธีบางคนอันสงผลใหพิธีบวงสรวงท่ีปราสาทเมืองตํ่ากลายเปนพิธีกรรมท่ีมีผลทางจิตวิทยาตอชาวบาน

ในตําบลบางสวนอยางจริงจัง ตางกับพิธีบวงสรวงที่ปราสาทพนมรุงซึ่งเปนงานที่จัดขึ้นตามหนาที่ ไมมีผล

ตอศรัทธาของชุมชน (นภา เอี่ยมศิริ, สัมภาษณ 14 เม.ย. 55; วิสุทธิ์ หมายประโคน, สัมภาษณ 2 เม.ย. 54) 
เปนตน

กระนั้น ดวยขอจํากัดของพิธีบวงสรวง ซึ่งยังมีโครงสรางการจัดตําแหนงผูเขารวมงานท่ีสะทอน
ความสัมพันธตามลําดับช้ันอยางมาก คือขาราชการและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่งดานหนา

โตะประกอบพธิ ีผูรวมงานทีเ่ปนชาวบานทัว่ไปนัง่หางออกไปและมบีางสวนยนืดูจากรมิรัว้ของเขตปราสาท 

เนื่องจากเกาอี้ที่จัดใหนั่งอยูหางจากการแสดงและโตะบวงสรวง ทําใหเห็นไมชัด และมีจํานวนไมเพียงพอ
ตอผูชมในบางชวงของพิธี ประกอบกับลักษณะพิธีกรรมท่ีมีพ้ืนฐานศาสนาฮินดู ตางกับศาสนาความเช่ือหลัก

ของชมุชนปจจบุนัทีถ่ือพทุธศาสนาผสมความเชือ่ผ ีจงึยงัคงมผีูเสนอใหรือ้ฟนวฒันธรรมดัง้เดมิของทองถิน่
เพ่ิมขึ้น
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องคความรูทางโบราณคดีวาดวยผูสรางปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทพนมรุง

กอน พ.ศ. 2514 เขตอีสานใต มีตํานานที่แพรหลายอยางกวางขวางเรื่องปาจิต-อรพิม เปนแหลง

อางอิงความเปนมาของชื่อสถานที่ตางๆ เชน นางรอง พิมาย ทุงกระเต็น ลําปลายมาศ ฯลฯ มาจนปจจุบัน 

โดยมีสํานวนตางๆ มากมาย ที่มีรายละเอียดเหมือนกันบางตางกันบาง แตเคาหลักรวมกันคือเจาปาจิต 

เจาชายเขมรมาจากนครธม มาพบนางบัว หญงิทองในเขตดินแดนประเทศไทยปจจบุนัซึง่มลีกัษณะตรงตาม

คาํทาํนายวาเปนแมของเน้ือคู ปาจติจงึไดขออาศยัอยูดวยจนนางบวัคลอดนางอรพมิและเลีย้งดจูนเตบิใหญ 

ระหวางท่ีปาจิตกลับเมืองของตนเพ่ือเตรียมขบวนขันหมากมาสูขอนางอรพิม ทาวพรหมทัตสงทหารมาจับตัว

นางอรพิมไปเมืองพิมาย ปาจิตตามไปชวยนางออกมา แตมีเหตุใหพลัดพรากกันอีกนานกวาจะไดครองคู

อยูรวมกันในที่สุด ซึ่งตามสํานวนที่ผูวิจัยไดฟงจากผูรูในชุมชนบุและตาเปกระบุวา ปาจิตมาพบนางบัว 

ผูเปนแมของอรพิมบริเวณเชิงเขาพนมรุงและสรางปราสาทพนมรุงใหเปนท่ีอยูของนางจนคลอดอรพิมออกมา 

และในตอนทายท้ังคูกลับมาแตงงานและอยูรวมกันที่ปราสาทพนมรุง (ผล ทิชาชาติ, สัมภาษณ 5 พ.ค. 54; 

ควาย ปานหัตถา, สัมภาษณ 25 พ.ค. 54) โดยมีการอางถึงหลักฐานยืนยันตํานานเปนคราบดําของเขมา

ควันไฟและกองขี้เถาในทองพระโรงที่ผูเฒาผูแกชี้วาเปน “หองแมอรพิมอยูไฟ” อันหมายถึงการอยูไฟของ

นางบัวหลังคลอดนางอรพิม และคําเรียกปรางคนอยวา “ปรางคอรพิม” รวมถึงเรียกช่ือตนไมท่ีออกดอกสีเหลือง

สวยงามรอบบริเวณปราสาทวา “ฝายอรพิม” (ปจจุบันเรียกวา “ฝายคํา”หรือ “สุพรรณิการ” เปนที่รูจักกันวา

เปนตนไมที่ขึ้นตามยอดภูเขาไฟท่ีดับแลวซ่ึงมีหลายยอดในจังหวัดบุรีรัมย) พรอมเร่ืองเลาวานางอรพิม

ปลูกไวเปนสัญลักษณการแตงงาน (ประกอบ พิทักษา, สัมภาษณ 6 พ.ค. 54; แผง แกวยงกฎ, สัมภาษณ 

29 ต.ค. 55; ทุน นวลกระสังข, สัมภาษณ 20 ต.ค. 55; กอง เฮประโคน, สัมภาษณ 19 ต.ค. 55) โดยมีผูเลา

บางสวนที่ระบุวา ปราสาทเมืองต่ําเปนวังของปาจิตที่สรางข้ึนเพ่ืออยูกับอรพิม ซึ่งคุณรมิดา ชาญประโคน 

อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปน

ชาวประโคนชัยโดยกําเนิดไดเรียบเรียงตํานานเร่ืองนี้ผสมกับองคความรูทางประวัติศาสตร-โบราณคดี

ของกรมศิลปากรเปน “5 ตํานานปราสาทหิน” ที่จัดพิมพเปนเอกสารเผยแพรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เม่ือ พ.ศ. 2552 เลาวาปาจิตเปนเจาชายจากแควนพุทไธสมันท่ีอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของแควนวนัมรุง 

ไดมาเรียนวิชาที่สํานักของพราหมณหิรัญยะ (บุตรของนเรนทราทิตย) อันมีปราสาทพนมรุงเปนเทวสถาน

สําคัญแหงแควนวนัมรุง เมื่อเดินทางกลับบานเมืองไดพบกับนางบัวที่หมูบานเชิงเขาพนมรุง และอยูดูแล

จนนางคลอดอรพิมที่ปราสาทเมืองต่ํา ตอมาเมื่ออรพิมเติบโตขึ้นจึงไดเขาทําพิธีเบิกพรหมจรรยที่ปราสาท
พนมรุง (รมิดา ชาญประโคน, 2552: 3-15) 

เชนเดียวกับตํานานท่ัวไป คือไมมีหลักฐานพิสูจนวาตํานานปาจิต-อรพิมเร่ิมเกิดข้ึนหรือแพรหลาย

เมือ่ใด แตมผีูเสนอวาเปนนทิานชาดกในพทุธศาสนาชือ่ ปาจติกมุารชาดก วาดวยอดีตชาตขิองพระพทุธเจา

ท่ีเคยเกิดเปนทาวปาจิต ซ่ึงปรากฏหลักฐานลายลักษณเกาแกท่ีสุดเปนนิทานคํากลอนเร่ืองปาจิตกุมารกลอนอาน 

ตนฉบับตัวเขียนสมุดไทยจากสมัยกรุงธนบุรี เก็บรักษาไวท่ีกองหอสมุดแหงชาติและมีระบุตอนทายวาเขียนเสร็จ
เมื่อ พ.ศ. 2316 (กรมศิลปากร, 2533: คําอธิบาย 1-3) โดยมีโคลงทวาทศมาศสมัยกรุงศรีอยุธยาอางถึง

เหตุการณสําคัญในเรื่องปาจิต อรพิมดวย (Rungsima Kullapat, 2013: 46) แมในเขตอีสานใตมีการ
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เลาตํานานน้ีพรอมการเช่ือมโยงช่ือสถานท่ีตางๆ ในจังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมาเปนหลัก8 จนผูคนทองถ่ิน

มักเขาใจวาเปนตํานานของกลุมชาติพันธุเขมร ทวา มีหลักฐานเปนใบลานและภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด

เขตอีสานกลาง (Rungsima Kullapat, 2013: 44-65, 75) อันแสดงใหเห็นวา ตํานานเร่ืองน้ีไดแพรหลาย

ในกลุมชาตพินัธุลาวมาชานาน และคงเปนสิง่ยืนยันการผสมผสานทางวฒันธรรมระหวางกลุมชาตพินัธุเขมร

และลาวทีอ่ยูรวมในทองถิน่เดยีวกนั เชนเดยีวกบักลุมไทยเบิง้ทีร่วมสบืทอดตาํนานเรือ่งนีด้วย ในทางวชิาการ

จงึมผีูวเิคราะหคณุคาของตาํนานนีว้าเปนการนาํมาใชสรางความเขาใจความเปนมาในการสรางปราสาทขอม 

และการจดจําภูมิทัศนทองถิ่นดวยชื่อตามตํานาน (ภูมิจิต เรืองเดช, 2526ก: 151; Denes & Tiamsoon, 

2013: 35) โดยมีคนในชุมชนทองถ่ินบางสวนรับรูและอางถึงพรอมเสริมคําอธิบายตามความเช่ือของพวกตนวา 

ตํานานปาจิต-อรพิมอาจมีสวนเปนประวัติศาสตรแทจริงในแงที่เคยมีเจาชายจากนครธมมาแตงงานกับ

หญิงสาวแถวพนมรุง ดังคําบรรยายของคุณนภา เอี่ยมศิริ ผูรูทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการยกยองในชุมชนบุ 

หนึง่ในแกนนาํทีร่ือ้ฟนการนาํเสนอตาํนานเรือ่งนี ้ซึง่บอกเลาระหวางทาํหนาทีพ่ธิกีรในพธิบีวงสรวงเมอืงต่าํ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เปนตน อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาปจจุบันชาวเมืองนางรองสวนหน่ึงอางถึง

คําอธิบายชื่อเมืองนางรองวาเปนสิ่งแสดงความเปนเจาของปราสาทพนมรุงมาตั้งแตในอดีต โดยระบุที่มา

ของชื่อวามาจากคําวา “พนมโรง” ซึ่งชาวเขมรนิยมออกเสียงวา “นมโรง” หรือมาจากตํานานปาจิต-อรพิม

ที่วา เมื่อนางอรพิมมานั่งรองไหที่สามีถูกงูกัดตายจึงเรียกวาเมือง “นางรอง (ไห)” และเปน “นางรอง” 

ตอมา (จังหวัดบุรีรัมย, 2529: 99) อันอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหตํานานเร่ืองน้ียังคงไดรับความสนใจ

จากผูคนทองถ่ินในระดับอําเภอและชุมชนมาจนปจจุบัน ขณะท่ีตํานานอ่ืนลบเลือนไปหมดแลวจนยาก

จะสืบคนได9 เชน “แควนพนมโรง” เปนอีกชุดความรูเดิมวาดวยอาณาจักรโบราณท่ีเคยต้ังอยูในเขตอําเภอ

นางรองรวมสมัยกบัแควนศรจีนาศะ (พทุธศตวรรษท่ี 13-16) หรือตัง้แตกอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

ของไทย ซึ่งคนทองถิ่นเช่ือกันวาเปนกลุมชนที่เดียวกับผูสรางปราสาทเขมรโบราณแตภายหลังการส้ินสุด

อารยธรรมเมืองพระนคร คนเหลาน้ีไดปรับเปล่ียนมาสูวฒันธรรมเขมรปจจบุนั หรอืทีพ่งศาวดารสมยัอยธุยา 

8 การศึกษาดังกลาวช้ีใหเห็นสถานท่ีตางๆ ซึ่งมีชื่อตรงตามท่ีระบุในตํานานปาจิต-อรพิม จํานวน 27 แหง ในประเทศ
กัมพูชา (1 แหง) ลาว (1 แหง) และไทย (25 แหง สวนใหญอยูในจังหวัดบุรีรัมยและนครราชสีมา มี 2 แหงในจังหวัด
สระแกว) เชน นครธม พนมรุง บานจานตาํรา บานกงรถ ลาํปลายมาศ ทุงกระเตน็ เขากระโดง พมิาย เปนตน-(Rungsima-

Kullapat, 2013: 120-123) โดยช้ีใหเห็นวาตํานานน้ีเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในกลุมคนทองถ่ินในจังหวัดบุรีรัมย
และนครราชสีมาที่อาศัยอยูในสถานที่นั้นๆ โดยมี 4 แหง คือบานตําแย พิมาย นางรอง และทุงกระเต็น ที่ไดรับการ
ระบุในวรรณกรรมลายลักษณโบราณท่ีศึกษา (Rungsima Kullapat, 2013: 43-44, 131)

9 เชน นิทานอินทปรัสถาท่ีระบุในหนังสือปราสาทพนมรุงของกรมศิลปากรวา เปนแหลงความเขาใจเก่ียวกับปราสาทพนมรุง
ของชาวบานมากอน (กรมศิลปากร, 2531: 100) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไมพบผูรูจักตํานานเรื่องดังกลาวเลย แตพบ

วรรณกรรมโบราณเร่ือง “อินทปตถา” ซึ่งภูมิจิต เรืองเดช ปริวรรตจากตนฉบับเปนสมุดขอยโบราณฉบับที่บิดาของเธอ
ทีเ่ปนชาวจังหวัดบรุรีมัยไดรบัตอมาจากปูและเก็บรกัษาไวนานแลว เมือ่ป พ.ศ. 2526 โดยมี บทไหวครรูะบุวาเปนนทิาน
นอกชาดก เน้ือหาเปนเรือ่งราวของสองพ่ีนองท่ีพลัดพรากจากกันในชวงสงคราม ดวยบุญญาธิการและอิทธฤิทธิท์ีเ่พ่ิมพนู
ระหวางระเหเรรอน พี่ชาย (กุณวงศ) ไปพบปราสาทหินรางบนพ้ืนราบจึงเขาไปใชเปนที่อยูอาศัย ตอมามีผูคนมาขอ
พึ่งพาบารมีจึงรวมกันเปนบานเมือง ใหกุณวงศเปนกษัตริย และราษฎรชวยกันซอมแซมตอเติมปราสาทหินรางใหเปน

ปราสาทราชฐานอันงดงาม ขณะที่นองสาว (อินทปตถา) ไดของวิเศษหลายอยางและมีปศาจมาฝากตัวเปนขารับใช
ชวยสรางเมืองและปราสาทหินบนยอดเขาใหเปนที่อยูอาศัยซึ่งมีมนุษยเพียงคนเดียวคือตัวอินทปตถาท่ีมีอิทธิฤทธ์ิ
เหมือนเทพธิดา (ภูมิจิต เรืองเดช, 2526ข: 15-18) อันเปนเน้ือหาใกลเคียงกับท่ีระบุไวในหนังสือของกรมศิลปากรดังกลาว
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เรียกวา “เขมรปาดง” (พุทธิ มนตรี, สัมภาษณ 22 ก.พ. 54; อดิศักดิ์ บุญหนัก, สัมภาษณ 6 เม.ย. 54; 

สวาท ศรีผดุง, สัมภาษณ 26 ต.ค. 55; สรเชต วรคามวิชัย, 2528: 58-60) โดยนัยน้ี ชาวเขมรท่ีอยูแควน

พนมโรง (และสืบเชื้อสายมาถึงชุมชนเขมรเชิงเขาพนมรุงปจจุบัน) จึงมีสถานะเปนผูสืบเชื้อสายผูสราง

ปราสาทโบราณเชนเดียวกับชาวเขมรในกัมพูชาซ่ึงสืบเช้ือสายจากผูสรางปราสาทโบราณในเมืองพระนคร ทวา 

กลับไมมีผูใดจดจํารายละเอียดตามชุดความรูนี้ได 

ต้ังแต ป พ.ศ. 2514 กรมศิลปากรเร่ิมบูรณะปราสาทพนมรุงและสามารถสรางศรัทธาของผูคนทองถ่ิน

ใหยอมรับองคความรูทางวิชาการโบราณคดีในการอธิบายปราสาทไดวาเปนจริงเหนือตํานานท่ีพวกเขายึดถือได 

จึงลดและเลิกการถายทอดสืบตอกัน โดยคาดหวังวาจะไดรับทราบความเปนมาของปราสาทพนมรุงและ

ปราสาทเมืองต่ําในท่ีสุด ทวาหลังการบูรณะปราสาทเมืองตํ่าแลวเสร็จในป พ.ศ. 2540 กรมศิลปากรไมพบ

หลกัฐานทีจ่ะชวยสรางองคความรูเก่ียวกบัผูสรางปราสาทเมอืงต่าํ ยิง่กวานัน้ การตคีวามเนือ้หาในจารกึวา

ปราสาทพนมรุงสรางโดยทานนเรนทราทิตย เช้ือสายราชวงศมหิธรปุระท่ีปกครองทองถ่ินบริเวณน้ี บนพ้ืนฐาน

ความเขาใจสภาพการเมืองการปกครองในสมัยน้ันวา อาณาจักรเมืองพระนครมิไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

แบบรัฐรวมศูนย แตมีรัฐหลายรัฐ เปนญาติกันบางไมเปนบาง อยูรวมๆ กัน โดยมีรัฐอิสระบางรัฐท่ีอยู

ในดินแดนอีสานของประเทศไทยปจจุบัน ซ่ึงพนมรุงเปนหน่ึงในรัฐอิสระดังกลาวและผูปกครองมีความสัมพันธ

ทางเครือญาติกับกษัตริยเมืองพระนคร (เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2521: 152) 

หรือเปนลักษณะการปกครองแบบมัณฑละ10 หรือมณฑล (Mandala) ซ่ึงเปนเครือขายความภักดีและวัฒนธรรม

ทีร่ฐัเลก็รฐันอย มตีอศนูยอาํนาจของรัฐใหญ มากกวาการปกครองแบบมขีอบเขตอาณาจกัรทีช่ดัเจนตายตวั

อยางรัฐชาติในปจจุบัน โดยกรมศิลปากรเนนอธิบายการดํารงอยูของราชวงศมหิธรปุระ ในฐานะผูสราง

ความยิ่งใหญใหกับปราสาทพนมรุง เพียงวาเปนกษัตริยทองถิ่นที่มีความสัมพันธทางเครือญาติใกลชิดกับ

กษัตริยเมืองพระนคร จนมีเช้ือสายของราชวงศน้ีเสด็จข้ึนครองราชบัลลังกกัมพูชาหลายพระองค (กรมศิลปากร,

2531: 84-87) จึงไมอาจสรางความเขาใจที่ชัดเจนใหกับผูคนทองถิ่นซึ่งรับรูตามองคความรูประวัติศาสตร

กัมพูชาโบราณวาปราสาทขนาดใหญทุกแหงสรางโดยกษัตริยเมืองพระนคร และไมเคยมีความเขาใจ

เกีย่วกบักษตัรยิทองถิน่มากอน พวกเขาจงึเชือ่วาเรือ่งราวของนเรนทราทติยถกูแตงขึน้เพือ่ประกอบกจิกรรม

การทองเที่ยวเทาน้ัน (พุทธิ มนตรี, สัมภาษณ 22 ก.พ. 54; ชอง อนันตึก, สัมภาษณ 29 ต.ค. 55; ประทีป 

พึง่ตน, สมัภาษณ 6 เม.ย. 56) ยิง่กวานัน้ ดวยแนวทางสรางองคความรูโบราณคดีตองอาศัยหลกัฐานยืนยนั 

เม่ือไมพบหลักฐาน กรมศิลปากรจึงไมสามารถสันนิษฐานไดวาใครเปนผูสรางปราสาทเมืองตํ่า หรือกลาวไดวา
สําหรับคนทองถ่ิน ไมมีองคความรูของกรมศิลปากรเก่ียวกับผูสรางปราสาทท้ังสองใหยึดถือวาเปนจริง 

ทั้งที่เปนคําถามสําคัญที่พวกเขาตองการคําตอบ และหากเชื่อวามีกษัตริยปกครองพนมรุง พวกเขาสามารถ

จินตนาการวาปราสาทเมืองต่ําคงเปนชุมชนหลักหรือตัวเมืองภายใตปกครองของกษัตริยองคเดียวกันได 

เมื่อไมเชื่อจึงเทากับไมมีแหลงขอมูลที่เอื้อใหคนทองถ่ินจินตนาการตอเลยและ “ชองวาง” การรับรูนี้เปนส่ิง

ที่ตองไดรับการเติมเต็ม

10 “มัณฑละ” เปนคําเดียวกับคําวา “มณฑล” แตนํามาใชเพ่ือเล่ียงมิใหเกิดความสับสนกับการปกครองแบบมณฑลท่ีเกิดข้ึน
ในสมัยรัชกาลที่ 5
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การรื้อฟนตํานานปาจิต-อรพิม

ทศวรรษ 2540 ความแพรหลายของวาทกรรมโบราณสถานทวนกระแสที่เกิดจากกลุมนักวิชาการ

โบราณคด-ีประวตัศิาสตรทีส่นบัสนนุการใหความสาํคญักับชมุชนทองถิน่วาเปนผูรกัษาความทรงจาํเกีย่วกบั

ประวัติศาสตรของทองถ่ินไว และควรเปนผูดูแลใกลชิดมรดกทางโบราณคดีท่ีต้ังอยูในทองถ่ิน จึงไดเสนอแนวทาง

การจัดการมรดกทางโบราณคดีโดยชุมชนทองถ่ิน และเริ่มปฏิบัติการจัดการโบราณสถานดวยความรวมมือ

ระหวางชุมชนกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา และ/หรือในกรมศิลปากรหลายแหง (เบญจวรรณ นาราสัจจ, 

2557: 239-241) แมดวยขอจํากัดหลายอยางจึงไมเกิดปฏิบัติการลักษณะดังกลาวในทองถ่ินเชิงเขาพนมรุง 

แตมสีวนสนบัสนุนความสาํคญัของตาํนานในฐานะความทรงจาํของทองถิน่ ประกอบกบักระแสการอนรุกัษ

และฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินในสังคมไทย ซ่ึงต้ังแตทศวรรษ 2530 มีการนํามาสงเสริมใหใชในงานพัฒนาชุมชน 

และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่ตางๆ อยางแพรหลาย ตอเนื่องดวยแรงกระตุนจากอนุสัญญา

วาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของยูเนสโกต้ังแต พ.ศ. 2546 ใหเห็นความสําคัญ

ของมรดกกลุมนี้มากข้ึน11 โดยมีมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติใหใชคําเรียกวา “มรดกภูมิปญญา

ทางวัฒนธรรม” และจัดใหวรรณกรรมพื้นบานเปนหมวดหน่ึงจากทั้งหมด 7 หมวด (กรมสงเสริมวัฒนธรรม, 

2558: 6-7) พรอมทั้งจัดใหมีการขึ้นทะเบียนมรดกกลุมน้ีในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2552 เปนตนมา 

(สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2552: 4) อันเปนการยกฐานะวรรณกรรมพื้นบานใหเปน

สิ่งที่มีคุณคาควรไดรับการถายทอดสืบตอแกคนรุนตอไป แทนการถูกลืมเลือนในฐานะ “เร่ืองไมจริง” 

อยางทีเ่คยเปนมา จงึไมนาแปลกใจทีก่ลุมผูเกีย่วของมคีวามเชือ่มัน่วาสามารถหยบิยกตาํนานปาจติ-อรพมิ

มานําเสนอสูสาธารณชนได ในฐานะสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ไมจําเปนตองเลิกสืบทอด

อีกตอไป ในฐานะเรื่องไมจริงหรือไรคุณคาตามวาทกรรมโบราณสถานกระแสหลักอยางที่เคยเปนมา 

ยิ่งกวาน้ัน นโยบายกระจายอํานาจดวยการถายโอนภารกิจจากหนวยงานราชการสูองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามบทบัญญตัใินรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหกรมศิลปากรตองถายโอนภารกิจการ

ดูแลจัดการโบราณสถานดวย เฉพาะโบราณสถานท่ีมีความสําคัญในระดับต่ํากวาระดับชาติเปนสําคัญ 

(เรวดี สกุลพาณิชย, 2553: 107) สงผลใหปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่าที่มีสถานภาพเปนอุทยาน

ประวัติศาสตรไมเขาขายท่ีจะตองไดรับการถายโอน กระน้ัน สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพนมรุงมีแนวโนม

อนุญาตการจัดกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลจรเขมากในเขตปราสาทเมืองตํ่ามากข้ึน 
ความพยายามร้ือฟนตํานานปาจิต-อรพิมของ อบต.จรเขมาก ภายใตการนําของคุณนภา เอ่ียมศิริ 

อดตีครทูีเ่ปนคนในชุมชนบุ ผูใสใจกิจกรรมวัฒนธรรมและมีความปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะร้ือฟนตาํนาน
ปาจิต-อรพิมใหกลับมาเลาขานกับในชุมชนหรือเปนที่ยอมรับในวงกวาง ประสบผลในการจัดสรางเปนการ

แสดงแสงเสียงปาจิต-อรพิม คร้ังแรกในป พ.ศ. 2548 แตไดรับขอทักทวงจากเจาหนาท่ีอุทยานฯ จนไมสามารถ

เปดการแสดงไดอีก จนกระท่ัง คุณนภาไดดํารงตําแหนงรองนายก อบต.จรเขมากระหวางป พ.ศ. 2551-2555 
จึงวางแนวทางการพัฒนาบทการแสดงใหเปนท่ียอมรับของกรมศิลปากรเพ่ือขอเปดการแสดงอีก (นภา เอ่ียมศิริ, 

11 จากเดิมซึง่ไดมกีารจดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐ ทาํหนาทีศ่กึษาคนควา อนรุกัษ 
สงเสริม เผยแพร ฟนฟูและพัฒนาวัฒนธรรมไทย รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบาน ตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา ประกอบกับ
มีการนําประเพณีและวรรณกรรมทองถ่ินไปใชการพัฒนาชุมชน จนกลายเปนกระแสนิยมดวย
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สัมภาษณ 22 ก.พ. 54) และไดจัด 2 คร้ังในป พ.ศ. 2554 กับ พ.ศ. 2556 กอนท่ีฝายปกครองอําเภอประโคนชัย

เขามารับเปนเจาภาพจัดแทนในป พ.ศ. 2558

กลยุทธหลักในการดําเนินโครงการดังกลาวเพ่ือใหไดรับอนุมัติจากกรมศิลปากร คือ การระบุไวในสวนนํา

ของบทการแสดงวาเปนการเสนอตํานานปาจิต-อรพิมในฐานะนิทานพื้นบานที่เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต

วัฒนธรรมของผูคนในอดีตซึ่งควรไดรับการอนุรักษไว โดยไมโตแยงกับองคความรูทางวิชาการโบราณคดี

ที่ถือวาเปนความจริง หรือกลาวไดวาเปนการยอมลดความนาเชื่อถือของตํานานท่ีเปนความเชื่อด้ังเดิม

ของชุมชนลง แตเมื่อมีโอกาสนําเสนอตอคนในชุมชน ผูเก่ียวของเลือกใชทาทีแบบกํากวม เชน ในงาน

บวงสรวงปราสาทเมอืงต่าํป พ.ศ. 2555 พธิกีรใชชวงระหวางรอการประกอบพธิ ีเลาถงึตาํนานปาจติ-อรพิม

ที่มีการจัดแสดงไปแลววาแมกรมศิลปากรถือวาเปนนิทาน แตเปนสิ่งที่บรรพชนของชาวชุมชนบุเชื่อวาจริง 

และใครจะเชื่ออยางไรยอมเปนสิทธิของคนผูนั้น (นภา เอ่ียมศิริ, สัมภาษณ 2 เม.ย. 55) หรือมีการระบุวา 

“อยากทําสิ่งที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของประโคนชัย ใชปราสาทเปนสื่อกลางใหคน รุนหลังไดสืบทอด 

อยางตํานาน เทพนิยาย ไมรูวาจริงคือยังไง แตเปนเร่ืองเลาท่ีทําใหปราสาทมันนุมนวลนาสนใจ ขอมูลวิชาการ

เปนแคขอสันนิษฐานจากวัตถุท่ีเหลืออยู แตไมมีวัฒนธรรมประเพณีหรือจิตวิญญาณ” (จิราภรณ เปยนประโคน, 

สัมภาษณ 23 เม.ย. 55) เปนตน

การดําเนินการน้ีสะทอนถึงความพยายามชวงชิงความหมายของตํานานซ่ึงเคยถูกลบเลือนความสําคัญ

ลงตามวาทกรรมโบราณสถาน ใหกลับมามีความสําคัญในฐานะวรรณกรรมทองถิ่นที่อาจแฝงสาระ

ทางประวตัศิาสตรไวตามวาทกรรมโบราณสถานทวนกระแส ควบคูกบัการเพิม่ความสาํคญัใหกบัวฒันธรรม

เขมรรวมสมัยในฐานะท่ีเปนเจาของตํานานหรือความรูด้ังเดิมเก่ียวกับปราสาทเขมรในพ้ืนท่ี ย่ิงกวาน้ัน ผูเขียนบท

ยงัไดสอดแทรกความรูเดิมเก่ียวกบัแควนพนมโรง ดวยบทบรรยายวา “หากไดทอดสายตามองไปรอบท่ีราบ

อันกวางใหญซึ่งเปนท่ีตั้งของปราสาทเมืองตํ่าแหงน้ี จะมีหมูโบราณสถานสําคัญในวัฒนธรรมขอมจํานวน

ไมนอยอาทิปราสาทพนมรุงปราสาทปลายบัด บารายเมืองต่ํา รวมถึงกู ษี และสิ่งของที่หลงเหลือมาแต

ครั้งอดีต ลวนแตเปนพยานชี้ชัดวาพื้นท่ีอาณาจักรพนมโรงแหงน้ีตองเคยรุงเรืองและคลาคล่ําไปดวยผูคน

จากตางถ่ินตางท่ี ไมดอยกวาแควนใดที่อยูรายรอบ” (ปยพล วงศประสิทธิ์, 2556: 4) รวมถึงคําอธิบาย

ชื่อเรียกสถานท่ีตางในทองถิ่นวามาจากตํานานเรื่องนี้ซึ่งเปนที่รับรูกันในหมูคนทองถิ่นมาแตดั้งเดิม 

เพือ่แสดงถงึ “ความรูทองถ่ิน” ทีเ่ชือ่มโยงกบัความเปนเจาของปราสาทในฐานะผูสบืเชือ้สายจากกลุมผูสราง

และ/หรือกลุมคนที่ชวยกันดูแลรักษามิใหปราสาทถูกทําลายไปหมด12 กอนที่กรมศิลปากรจะเขามาบูรณะ 
โดยมองขามเงือ่นไขของการนบัความเปนผูสบืเชือ้สายทีต่องมหีลกัฐานวาเปนชมุชนดัง้เดิมอยูตอเน่ืองจาก

พทุธศตวรรษที ่15 มาจนปจจบุนัตามแนวทางของกรมศลิปากร ขณะเดยีวกนัในการจดักิจกรรมรบัประทาน

อาหารเย็นพรอมนัง่ชมการแสดง ยงัไดเลอืกตัง้ชือ่ดวยภาษาเขมรลวนวา “โฮปบายละเงีย้ด” (แปลวากนิขาว

มื้อเย็น) และเนนจัดอาหารพ้ืนเมืองของประโคนชัย เชน ขาวเจา กุงจอมผัด หมูฮอง แกงบวน เปนตน 

เพือ่ตอบโตชือ่กจิกรรม “โฮปบายดนิเนอร” ในงานขึน้เขาพนมรุงทีเ่ปนภาษาเขมรผสมองักฤษ และจดัอาหาร

แบบในเมือง เชน ขาวเหนียว ไกทอด หมูทอด ลาบ เปนตน (จิราภรณ เปยนประโคน, สัมภาษณ 23 เม.ย. 55) 

หรือกลาวไดวาเปนความพยายามในการแสดงอัตลักษณเขมรรวมสมัยอีกทางหน่ึง

12 ดังกรณีตัวอยางปราสาทปลายบัด เดิมมีสภาพปราสาทใหเห็นเกือบเต็มองค แตชวงทศวรรษ 2480 มีการขุดหาโบราณวัตถุ
อยางเอิกเกริกถึงข้ันใชระเบิดทําลายจนกลายเปนกองหินปรักหักพัง (ประสิทธิ ทรงประโคน, 3 พ.ค. 54) โดยกลุมคนทองถ่ิน
มิไดขัดขวางเน่ืองจากปราสาทต้ังอยูหางไกลและมิไดเปนศูนยรวมศรัทธาอยางปราสาทพนมรุง
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แมรูปแบบการจัดงานยังคงเปนกิจกรรมหารายไดที่มีเปาหมายผูชมเปนนักทองเที่ยวจากตางถิ่น 

(เจาหนาที่รัฐและผูสนใจในอําเภอประโคนชัย) ซึ่งตองซื้อบัตรราคาหลายรอยบาทหรือไดรับเชิญในฐานะ

ตัวแทนจากหนวยงาน จึงจํากัดความสนใจของคนในชุมชนทองถิ่นที่สวนใหญไมพรอมจาย แมผูจัดยินดี

ใหยืนชมจากนอกเขตท่ีจัดขันโตกปูเส่ือสําหรับผูมีบัตรได แตคนสวนใหญยอมรูสึกดอยกวาคนท่ีน่ังทานอาหาร 

จงึยากทีจ่ะยนืชมอยางสบายใจ ทาํใหการแสดงนีม้พีลังจาํกัดในอนัทีจ่ะสรางความผูกพันของผูคนในชมุชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเครื่องแตงกายและเคร่ืองประดับตลอดจนการแสดงระบํารําลึกพนมโรง ลวนเปน

ชุดเขมรโบราณตามแบบฉบับอารยธรรมขอมตามสมมติเหตุการณในเร่ืองวาเปนสมัยขอม จึงไมมีเคร่ืองดนตรี

หรือการแตงกายที่แสดงถึงวัฒนธรรมเขมรรวมสมัย และกลายเปนกิจกรรมหนึ่งที่ถูกวิพากษวิจารณวา

เปนการนําวัฒนธรรมดั้งเดิมไปรับใชการทองเท่ียวโดยไมคํานึงถึงวิถีวัฒนธรรมทองถ่ินที่แทจริง ไมตางกับ

ที่ทางจังหวัดกระทําตอปราสาทพนมรุง (ในการจัดงานขึ้นเขาพนมรุงและการแสดงแสงเสียง) ควบคูไปกับ

ความชื่นชมของคนภายนอกชุมชนตอการรื้อฟนวัฒนธรรมทองถ่ินมานําเสนอ 

กระนั้น หลังการจัดแสดงครั้งแรก 6 ป ไดมีผูหยิบยกเร่ือง “เจาแมอรพิม” แหงเขาพนมรุง มาอธิบาย

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตและสรางปฏิบัติการตอเน่ือง ดังคําบอกเลาวา “(เจาแมอรพิม) ทําใหหลวงพอไสว (เจาอาวาส

วัดเขาพนมรุงในขณะนั้น) ไมสบาย ปวดหัว รักษายังไงก็ไมหาย ยายไปดูหมอ (เขาทรง) ที่บานโคกสูง 

(บานหนองบัวรายไมมีคนทรง) ไดความวาทานใชน้ําในสระ (บนเขาในเขตปราสาทพนมรุง) จนหมด 

เจาแมอรพิมเลยไมพอใจ จึงตองเชิญขึ้นศาล ตอนเชิญตองเอาดนตรีพื้นบาน-กันตรึมบานบุไปเลน แหมา

เมื่อตนๆ เดือนมีนาคมที่ผานมา” (เย็ม สงครามรอด, สัมภาษณ 3 พ.ค. 54) จากน้ันวันที่ 15 เมษายน 2555 

ผูวิจัยไปดูที่ศาลเจาพอพนมรุงในบริเวณปาหลังวัดปราสาทพนมรุง ซึ่งสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2552 และติดตั้ง

ปายช่ือ “เจาพอพนมรุง” หนาเทวรูปพระศิวะ พบวามีการประดิษฐานเทวรูปสตรีพรอมปายช่ือ “เจาแมพนมรุง”13 

ซึ่งยังไมมีใหเห็นในชวงสํารวจภาคสนามครั้งแรกวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 และในการสัมภาษณผูเก่ียวของ

กอนหนานั้นไมปรากฏการพูดถึงเจาแมอรพิมหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวของมากอน จึงอาจกลาวไดวาหลังการ

จัดแสดงคร้ังท่ีสอง มีการตอบรับของกลุมชาวเขมรบางสวนในทองถ่ินตอการร้ือฟนตํานานปาจิต-อรพิม

ในรูปแบบของการแสดงแสงเสียงที่ทําใหตํานานน้ีกลับมาสูวิถีชีวิตของพวกเขาอีกครั้งหน่ึง 

ทวา นับจาก พ.ศ. 2558 ฝายปกครองอําเภอประโคนชัยไดรับเปนเจาภาพจัดการแสดงดังกลาวเอง 

โดยกําหนดวันเวลาและรายละเอียดการแสดงบางอยางตางไปจากแนวทางเดิมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จรเขมาก แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดท่ีในอนาคต การจัดการของอําเภออาจปรับลดหรือละท้ิง “ความเปน

เขมรรวมสมัย” ที่เคยถูกสอดแทรกไวจนหมด โดยกลุมผูเก่ียวของเดิมไมมีอํานาจขัดขวาง หากพวกเขา

ยงัตองการเชือ่มโยงมรดกอารยธรรมเขมรในทองถ่ินกบั “ความเปนเขมรรวมสมยั” ยอมจาํเปนตองสรางสรรค
วิธีการหรือแนวทางใหมตอไป

13 ผูใหขอมูลยืนยันวาปายช่ือเจาแมพนมรุงหมายถึงเจาแมอรพิม (เย็ม สงครามรอด, สัมภาษณ 3 พ.ค. 54; เสือย 
เมอะประโคน, สัมภาษณ 4 พ.ค. 54)
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บทสรุป

การจัดแสดงแสงสีเสียงตํานานปาจิต-อรพิมเปนปฏิสัมพันธเชิงตอบโตการจัดงานประเพณีประจําป

ขึ้นเขาพนมรุงและการแสดงแสงเสียงเรื่องนเรนทราทิตยที่ปราสาทพนมรุง ภายใตวาทกรรมโบราณสถาน

และวาทกรรมมรดกเพือ่การทองเทีย่ว ซึง่ตดัขาดความเกีย่วของระหวางปราสาทเขมรกบัชาวเขมรรวมสมยั 

ทั้งที่พวกเขายึดถือวาปราสาทเหลาน้ันเปนมรดกจากบรรพชน (ในสองแงมุมคือเปนกลุมผูสรางที่อยูใน

อารยธรรมเขมรโบราณ และ/หรือกลุมผูดูแลรักษาในชวงหลังการสิ้นสุดอารยธรรมเขมรโบราณ) โดยกลุม

ผูเกีย่วของเลือกหยิบยกตาํนานสําคญัของทองถิน่ทีเ่คยเปนคาํอธบิายหลักเกีย่วกบัปราสาทเขมรหลายแหง

และสถานท่ีตางๆ ในทองถิ่น แตตอมาถูกองคความรูของกรมศิลปากรเบียดขับใหกลายเปน “เรื่องไมจริง” 

มาเปนเร่ืองเลาหลักในการจัดแสดง เพ่ือสานตอดวยจินตนาการความเปนเขมรรวมสมัยใหปรากฏสูการรับรู

ของสาธารณชน (นักทองเที่ยว) พรอมกันกับการรื้อฟนตํานานในฐานะหลักฐานยืนยันความเปนเจาของ

มรดกเขมรที่สืบทอดจากบรรพชน รวมถึงใชเปนโอกาสในการนําเสนอวัฒนธรรมเขมรรวมสมัยอื่นๆ 

เชน อาหารทองถ่ินเขมร เปนตน อันเปนไปตามวาทกรรมมรดกในทองถ่ิน กระน้ัน ดวยอิทธิพลของ

วาทกรรมหลักทั้งสอง การแสดงดังกลาวไมเพียงมีกรอบจํากัดที่ยังคงตองแสดงถึงความเปนเขมรโบราณ

ผานเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และการแสดงระบํารําลึกพนมโรง นับจาก พ.ศ. 2558 ยังกลายเปน

กิจกรรมท่ีฝายปกครองอําเภอเปนเจาภาพจัดการเอง จึงมีความเปนไปไดที่ “ความเปนเขมรรวมสมัย” 

อาจถูกลดทอนจนหายไปในอนาคต กลุมคนทองถ่ินท่ียังตองการเช่ือมโยงมรดกอารยธรรมเขมรกับ “ความเปน

เขมรรวมสมัย” จําเปนตองสรรหาชองทางใหมตอไป
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สินไซ: การสรางความทรงจํารวมทางสังคมในเมืองขอนแกน1

พันธุทิพย ตาทอง2

จักรพันธ ขัดชุมแสง3

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการสรางความทรงจํารวมทางสังคมของเทศบาลนครขอนแกน 

ผานวรรณกรรมทองถ่ิน “สินไซ” ผลการศึกษาพบวา เทศบาลนครขอนแกนซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานรัฐ

ทองถิ่นไทย ไดพยายามสรางสินไซจากรองรอยทางประวัติศาสตรดวยการอาศัยวิทยาวิธีเชิงวิทยาศาสตร 

ทําใหชุดความรูนั้นมีความชอบธรรม มีขอเท็จจริงมาสนับสนุนตอการอธิบายอดีตหรือเปนภาพตัวแทน

ของอดีตใหมบนพ้ืนฐานความเปนปจจุบัน เพ่ือใหเปนกลไกหน่ึงในการหนุนเสริมและเนนยํ้าถึงชุดระเบียบวินัย

วาดวยการเปนพลเมืองท่ีดี อันเปนคานิยมหลักสําคัญของรัฐชาติ การเลือกสรรใหสินไซเปนความทรงจํา

รวมใหมของคนขอนแกนจึงเกิดขึ้นบนพื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ การปรับแตงภูมิทัศน

เมือง งานประเพณีสงกรานต กิจกรรมเมือง และหลักสูตรวรรณกรรมทองถ่ินของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครขอนแกน โดยสอดแทรกแฝงฝงความทรงจําดังกลาวไวกับเหตุการณ กิจกรรม แบบเรียน คานิยม 

สัญลักษณบนพ้ืนท่ีสาธารณะ แมกระท่ังเส้ือผา ของที่ระลึก ปฏิบัติการเหลาน้ีทําใหความทรงจําที่พรามัว 

ไมตอเน่ือง หลนหาย กลับกลายมามีชีวิตใหมเพ่ือใหสังคมมีเร่ืองเลา ถายทอด บอกตอ จนนําไปสูความเปน

เอกภาพ ความภูมิใจรวม ความเปนพวกพองพี่นองเดียวกัน เกิดสํานึกรวมของคนขอนแกนและสังคม

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คําสําคัญ: ความทรงจํารวมทางสังคม สินไซ วรรณกรรมทองถ่ิน

1 บทความน้ีเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธเรื่อง “สินไซ: การสรางความหมายใหมใหกับวรรณกรรมทองถิ่นในขอนแกน” 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยพหุลักษณลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 นักวิจัยศูนยวิจัยพหุลักษณลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทนํา

จากแนวทางการพฒันาประเทศเพือ่เขาสูการเปนสวนหนึง่ของประชาคมอาเซยีน ดวยการกาํหนดให

จังหวัดขอนแกนเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรดานการคมนาคมขนสงตามเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก-

ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) รวมทั้งนโยบายของจังหวัดที่ตองการเปน

จดุศนูยกลางการพัฒนา หรอื Hub ในดานตางๆ ดวยเชนกนั ทาํใหผูเขยีนเห็นปรากฏการณความเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษที่ผานมา อาทิ การขยายเสนทางการคมนาคมขนสงถนน

เสนทางหลวงมิตรภาพ “ประตูสูอินโดจีน”  การเปนทางเชื่อมตอและจุดพักสินคาระหวางประเทศบนถนน

สาย R9 สาํหรบัการเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดวยการสรางและปรบัปรงุคลงัสนิคาใหสามารถรองรบั

ความตองการของผูประกอบการได การจัดพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเขตเมือง การขยายตัวของพ้ืนท่ี

อตุสาหกรรม การขยายตัวดานการคาการลงทุน รวมถึงการรุกงานดานวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรทองถ่ิน 

ดวยการประดิษฐความทรงจํารวมใหเกิดกับผูคนในเมืองขอนแกนผานการปรับทัศนียภาพของเมืองใหมี

ความสวยงาม ทันสมัย แตยังไมละท้ิงความเปนทองถ่ินจากการเลือกสรรตัวละครวรรณกรรมทองถ่ิน

เร่ืองสินไซ มาสรางเปนงานประติมากรรมเสาไฟฟารูปสีโห สินไซ และสังขทอง ตามถนนเสนหลักท่ีมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจของเมืองขอนแกน ไดแก ถนนศรีจันทร ถนนมะลิวัลย รวมทั้งบริเวณศาลหลักเมืองขอนแกน 

อนัเปนพ้ืนท่ีศกัด์ิสทิธิแ์ละศนูยรวมจติใจของชาวขอนแกน สาํหรบัเนือ้เร่ืองและความสาํคญัของวรรณกรรม

เรื่องนี้ผูเขียนขอกลาวโดยยอ ดังนี้

สินไซ หรือ ทาวสินไซ เปนตัวละครเอกในวรรณกรรมเร่ืองสินไซ และเปนพระโอรสของพระยากุสราช

ผูปกครองนครเปงจาล มีนางลุนเปนพระมารดา มีหอยสังขหรือทาวหอยสังขรวมพระมารดาเดียวกัน 

สินไซมีฐานะเปนนองชายหอยสังข และมีพี่ชายตางมารดาอีกคนคือสีโห ตามคติความเชื่อของชาวพุทธ

แถบลุมน้ําโขงมีความเชื่อวา สินไซเปนผูมีบุญมากมาเกิดเปนพระโพธิสัตว เพื่อบําเพ็ญบารมีสําหรับ

การตรัสรูเปนพระพุทธเจาในอนาคต สินไซไดออกติดตามพาอาคือนางสุมณฑาจากเมืองยักษกลับสูนคร 

พระราชบิดาจึงมอบนครเปงจาลใหปกครอง พระองคทรงปกครองบานเมืองจนมีความเจริญรุงเรือง และราษฎร

มีความสุขรมเย็นถวนหนา (โสวิทย บํารุงภักดิ์, 2554: 2; ทรงวิทย พิมพะกรรณ, 2553: 64-65) ในฐานะ

ที่เปนวัฒนธรรมทองถ่ินที่มีความสําคัญในสังคมและวัฒนธรรมลุมน้ําโขง เรื่องราวของสินไซถูกเลาขาน

และผลิตซํ้ามาแลวไมนอยกวาเการอยป ยุคกอนท่ีจะแบงการปกครองเปนรัฐชาติ ในสมัยอาณาจักรลานชาง

ครอบคลุมอาณาบริเวณจากจีนตอนใต ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ไปจนถึงพมาบางสวน นิทานเรื่องน้ี
ไดถูกถายทอดจากรุนสูรุนสืบทอดตอกันมาและผสมผสานความคิด ความศรัทธาเขากับพุทธศาสนาทําให 

มุขปาฐะ “สินไซ” กลายเปนวรรณกรรมที่ไดรับความนิยมในยุคตอมา โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย มีการสงตอสูรูปแบบศิลปกรรมในลักษณะตางๆ ตามความนิยม นับต้ังแตการเทศนสินไซ 

หมอลําสินไซ หนังประโมทัย ทาฟอนรํา ทวงทํานองดนตรี และภาพจิตรกรรมฝาผนัง (สํานักการศึกษา 

เทศบาลนครขอนแกน, 2554)
จากการสบืคนขอมลูทางประวตัศิาสตรทีม่กีารบอกเลาถงึความยิง่ใหญของวรรณกรรมและความนยิม

ในอดีต ทําใหเทศบาลนครขอนแกนตัวแทนรัฐทองถ่ินไทยท่ีมีอํานาจบริหารจัดการพ้ืนที่ทางการปกครอง

และศูนยกลางเศรษฐกิจเมืองขอนแกน เลือกใชมรดกทางวัฒนธรรมของผูคนลุมน้ําโขงมาสรางเปน

ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาเมืองภายใตแนวคิด “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมแหงยุคสมัย” ใชวัฒนธรรม

เปนตัวเชื่อมระหวางรัฐ ทองถิ่น และโลกาภิวัตน ซึ่งไดรับความรวมมือจากกระบวนการภาคประชาสังคม
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อาทิ ชุมชนสาวะถี4 สํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

ผูรูในทองถิ่นและภาคเอกชน เพื่อใชวรรณกรรมเปนตัวนําสํานึกรักทองถิ่นสูการสรางสํานึกอื่นๆ ตอไป 

นอกจากการสรางความรวมมือในระดับชุมชนทองถ่ินแลว เทศบาลนครขอนแกนยังพัฒนาตอยอดขยายพ้ืนท่ี

ความรวมมือดานวรรณกรรมไปยังศูนยพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อีกดวย (แกวตา จันทรานุสรณ, 2550: 70-73) จึงกอใหเกิดภาคปฏิบัติ

การจริงผานการขับเคลื่อนงานเชิงรุกดานวัฒนธรรมสินไซข้ึนในหลายๆ มิติ เชน การศึกษาทองถ่ิน การมี

สวนรวมของภาคประชาชน กีฬา นันทนาการ การทองเท่ียว และประเพณีวัฒนธรรม เปนตน จากการ

มีรากฐานรวมกันในเชิงประวัติศาสตรดานวัฒนธรรม และการสรางความรวมมือในระดับเหนือรัฐ (Transnational 

Cooperation) กับ สปป.ลาว ทําใหวรรณกรรมเรื่องสินไซซึ่งเปนสมบัติของชุมชนชาวพุทธในวัฒนธรรม

สองฝงโขงไดรับการฟนฟูอีกครั้งใหกลายเปน “มรดกวัฒนธรรมแหงชาติ และมรดกวัฒนธรรมของทองถ่ิน” 

เปนสวนหนึ่งของการสราง “อัตลักษณแหงชาติและทองถ่ิน” ภาคการเมืองและภาคประชาชน ซึ่งไทย 

(ภาคอีสาน) และลาวใหความสําคัญในฐานะเปนวรรณกรรมที่สะทอนความหมายดาน “ความทรงจํา

เกี่ยวกับอดีต” หรือเปน “สํานึกทางประวัติศาสตร” ของสังคมทั้งสองฝงแมน้ําโขง (ทรงวิทย พิมพะกรรณ, 

2553: 23 ;2555: 3)

ภายใตปฏิบัติการบนพ้ืนที่สาธารณะจึงพบความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเทศบาลนครขอนแกน 

(องคกรปกครองทองถ่ินของไทย) กบั สปป.ลาว ผานการมีจดุรวม เอกลกัษณ หรือสาํนึกรวมกันวาชาติตางๆ

ในแตละภูมิภาคมีความเหมือนกันทางดานสังคม-วัฒนธรรมเดียวกันคือ “สินไซ” อันจะนําไปสูการเปน

ภูมิภาคนิยมดานสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural Regionalism) ได และหากพิจารณาในแงน้ี ความทรงจํา

เกี่ยวกับอดีตหน่ึงๆ จึงมีความเล่ือนไหล ไมไดหยุดนิ่ง มีลักษณะไมสืบทอดตอเน่ืองมาต้ังแตอดีต 

แตประวัติศาสตรรวมดังกลาวไดถูกนิยามใหมผานความทรงจําของคนหลายกลุมที่ตางชวงชิงการนิยาม

ความหมายใหกับสินไซใหม เพ่ือตอบสนองเง่ือนไขหรือเปาหมายบางอยางของกลุมคนท่ีเขารวมชวงชิง

การใหความหมายแกสินไซ กลาวอีกแบบตามความหมายของอรรถจักร สัตยานุรักษ (2548) ความทรงจํา

ก็คือ กระบวนการเลือกสรร ตัดทิ้ง แตงเติม จํา ลืม เก่ียวกับอดีตมารื้อฟนและสรางใหม เปนความทรงจํา

รวมทางสังคมใหม ความทรงจําใหมนี้มีลักษณะเล่ือนไหล ไมตายตัว ปรับเปลี่ยนไปตามความเปล่ียนแปลง

ของสังคม เมื่อความทรงจํารวมชุดเดิมไมสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมได ความทรงจํา

ชุดใหมจะถูกสรางข้ึนทดแทน เพ่ือใหสังคมยังคงดํารงอยูได ฉะน้ันกระบวนการผลิตสรางดังกลาวจึงเผยใหเรา
เห็นพลวัตของความสัมพันธที่ขัดกัน ตอสู ตอรอง นอมรับ โอนออน และรวมมือของคนกลุมตางๆ 

หลากหลายระดับอยางสลับซับซอน

ภายใตมิติที่ซับซอนทางวัฒนธรรมของเทศบาลนครขอนแกน ผูเขียนเกิดขอคําถามตอปรากฏการณ

นี้วา การสรางความทรงจํารวมทางสังคมของเทศบาลนครขอนแกน ผานวรรณกรรมทองถิ่นสินไซสะทอน

ผานพ้ืนทีป่ฏบิตักิารใดบาง อกีทัง้คาํตอบตอขอสงสัยน้ียงัทาํใหทราบถึงเปาหมายของการสรางความทรงจํา
รวมของกลุมผูนําทางการเมืองทองถิ่นขอนแกนอีกดวย

4 บานสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนที่หางจากตัวจังหวัดขอนแกนทางดานทิศตะวันตก

ตามเสนทางถนนมะลิวัลย สายขอนแกน-ชุมแพ ระยะทาง 21 กิโลเมตร มีประวัติการตั้งชุมชนมานานเกือบสองรอยป 
ลักษณะเดนของชุมชนคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือฮูปแตมเร่ืองสินไซรอบสิมวัดไชยศรีและมีผูรูท่ีสามารถบอกเลาเร่ืองราว
ของภาพดังกลาวเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนของตนเองได

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

258



แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาใหเห็นถึงการนําวรรณกรรมสินไซมาสรางเปนความทรงจํารวมทางสังคมของกลุมนักการเมือง

ทองถ่ินขอนแกนน้ัน ผูเขียนไดเลือกใชแนวคิดเร่ือง ความทรงจํารวมทางสังคม (Social Memory) เพ่ือเปน

แนวทางนาํสูการทาํความเขาใจถงึความสาํคญัและความจาํเปนของกลุมคนทีต่องการสรางความชอบธรรม

เพ่ือกําหนดช้ีนําผูคนในสังคม ดวยการสรางความทรงจําใหมจากหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือพื้นฐาน

ความทรงจําเดิม แตตอเติมชุดความรูและระเบียบวินัยอันเปนเครื่องมือในการกํากับควบคุมประชาชน

ของรัฐสมัยใหม เพื่อจรรโลงโครงสรางและฐานอํานาจเดิมของสังคมเอาไว ดังน้ัน ผูเขียนจึงจําเปนตองใช

แนวคิดวาทกรรม อํานาจ ความรู และการวิเคราะหวาทกรรม โดยเฉพาะสวนของอํานาจและความรู

ที่กอใหเกิดการสรางระเบียบวินัยเพื่อควบคุมคนในสังคม ของ Michel Foucault มาใชอธิบายปรากฏการณ

ดังกลาว

ความทรงจํารวมทางสังคม (Social memory) ไดรับการพัฒนามาจากแนวคิด “สํานึกรวม” (Collective 

Eff ervescence) ของ Emile Durkheim ไดเสนอวา ในชวงท่ีสงัคมตองเผชิญกบัปญหา สิง่ท่ีสามารถยึดเหน่ียว

คนในสังคมใหเปนกลุมกอนอันหน่ึงอันเดียวกันภายใตบรรทัดฐานของสังคมคือ การทํากิจกรรมรวมกัน 

เชน พิธีกรรมตางๆ ที่ทําใหเกิดสํานึกรวมกัน เกิดอารมณ ความรูสึก ผลประโยชนและความสนใจรวมกัน 

(Olaveson, 2001 อางถึงใน บัวไข เพ็งพระจันทร, 2551: 12) แตวิธีคิดของ Durkheim ไดสรางขอสงสัยที่วา 

แมวากลุมคนในสงัคมจะมกีจิกรรมสรางสรรคเชงิวฒันธรรมและประกอบซ้าํ ผานการเฉลมิฉลอง งานพธิกีรรม

ในชวงที่สังคมไมมีความสงบ แตถาในสถานการณปกติ อะไรคือส่ิงที่ใชยึดโยงความสัมพันธของคนในสังคม

เขาไวดวยกัน นั่นคือสิ่งที่ Halbwachs ไดทําการศึกษาและนํามาพัฒนาเปนแนวคิดของเขา (Coser, 1992 

อางถึงใน Jun Jing, 1996, เบญจพร ดีขุนทด, 2555 (แปล))

Maurice Halbwachs (1992) ลกูศษิยของ Durkheim ไดศกึษาและพัฒนาแนวคิดตอยอดในงานศึกษา

เรื่อง “On Collective Memory” เขาไดอธิบายวาความทรงจํารวมทางสังคม คือ ภาพตัวแทนของอดีต

รวมท้ังสัญลักษณของงานเฉลิมฉลองรําลึกตางๆ และหลักฐานทางประวัติศาสตรรวมเขาไวดวยกัน (วิไลวรรณ 

จงวไิลเกษม, 2553: 14) จากประสบการณของปจเจกทีส่มัพนัธกบัสงัคม การทาํกจิกรรมหรอือยูในเหตกุารณ

รวมกนั จะทาํใหเกิดความทรงจาํรวมของคนในสังคม และกอใหเกิดเอกภาพในสังคม ทาํใหสงัคมมีเรือ่งเลา 

ถายทอด ผลิตซ้ํา หลอหลอมเปนอัตลักษณทางสังคมขึ้นมา (Maurice Halbwachs, 1983 อางถึงใน อุทิศ 

สังขรัตน, 2553: 4) ซึ่งการสรางความทรงจําของมนุษยประดิษฐขึ้นมาเพ่ือตองการหยุดพัก หลบหลีก
จากภาวะปจจุบัน บางคร้ังก็เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเผชิญหนากับปจจุบัน หรือเพ่ือตองการใหเปน

เคร่ืองยืนยนัถึงอดีตของตนท่ีเช่ือมโยงกับอดีตของสังคมน้ันวายงัคงมีอยูในปจจบุนั และเม่ือใดท่ีถกูกระตุน
ดวยบริบททางสังคม ความทรงจําและอดีตเหลานั้นจะปรากฏขึ้นมาผานทางรางกาย เชน การแตงกาย 

พฤติกรรมและกิจกรรมตางๆ ดังนั้นมนุษยจึงมักสรางอดีตจากการหยิบฉวยบริบททางสังคมที่เปนอยู

ในปจจุบัน มาตอเติม เพิ่ม ตัดตอ และยอสวนใหสอดคลองกับความตองการของตน จะเห็นไดวาบางครั้ง
เมื่อตองเผชิญกับปญหาคนเราจึงมักโหยหาอดีตที่สวยงาม (Romantic Nostalgic Past) ที่ตนสรางข้ึน 

เพื่อใชเปนเกราะปองกันตนเอง ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในปจจุบัน (บัวไข เพ็งพระจันทร, 2551: 12) 

ปจจุบันจะเห็นวาธุรกิจทองเท่ียวประเภทการโหยหาอดีตกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก อาทิ ตลาดนํ้า

และชุมชนโบราณ เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนวา ชวงเวลาหนึ่งคนเราตองการหลีกหนีจากภาวะปจจุบัน 

เพื่อเติมพลังหรือซอมแซมจิตใจจากสังคมทุนนิยมที่วุนวาย การหวนระลึกถึงสภาพอดีต หรือความทรงจํา
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อนัสวยงามทีต่นสรางขึน้ จงึเปนทางออกหนึง่ทีผู่คนเลอืกใหเยยีวยาตนเองใหสามารถเผชญิกบัสถานการณ

ตางๆ ได 

Michael Schudson นกัสงัคมวิทยาชาวอเมรกินั กลาวในงานเขยีนของเขาชือ่ Watergate in American 

Memory (1992) วา ความทรงจําไมใชเปนเรื่องทางจิตของบุคคลเทานั้น แตรวมถึงเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ

สิ่งท่ีมนุษยประดิษฐสรางขึ้นมาดวย ความทรงจําจะแฝงอยูในรูปตางๆ เชน กฎเกณฑ ระเบียบ หนังสือ 

ตํารา อนุสาวรีย งานพิธี รวมถึงของที่ระลึก เปนตน ทําใหความทรงจําที่พรามัว เลือนราง กลับมามีชีวิตอยู

ในวาทกรรมอีกครั้ง มุมมองตอการศึกษานี่ไดเผยใหเห็นวา ความทรงจําคือ สิ่งที่สังคมไดประดิษฐสราง 

และมีภาคปฏิบัติการทางสังคมที่หลากหลาย ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Foucault ที่ศึกษา

ความทรงจําผานวัตถุ ปรากฏการณทางสังคม และภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (เยาวนุช เวศรภาดา, 

2545: 26-27)

ขณะท่ี Connerton (1989 อางถึงใน วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2553) กลาวถึงบทบาทของความทรงจํารวม

ทางสังคมวา ความทรงจํารวมทางสังคมทําหนาที่สรางภาพตัวแทนของอดีตใหมบนพื้นฐานของความเปน

ปจจุบัน (Paul Connerton, 1989 อางถึงใน วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, 2553: 4) จากงานศึกษาของเขาเร่ือง 

“How Societies Remember” ไดชี้ใหเห็นวา ความทรงจําของปจเจกและความทรงจําของสังคมซึ่งแฝงฝง

อยูทุกแหง แมกระทั่งเสื้อผา เครื่องแตงกาย พฤติกรรมของผูคนจะปรากฏเดนชัดในสองพ้ืนที่คือ พื้นที่

พิธีกรรมรําลึก (Commemorative Memory) และปฏิบัติการทางรางกาย (Bodily Practices) (บัวไข 

เพ็งพระจันทร, 2551: 13) สวน Olick (1999: 333-341) ไดใหขอสังเกตวา ความทรงจํารวมทางสังคม

มีสองรูปแบบคือ หน่ึง เปนความทรงจําของปจเจกท่ีเก่ียวของกับสังคมน้ันๆ และสอง เปนความทรงจํารวมกัน

ของคนในสังคมทีอ่ยูในเหตุการณเดียวกนั ดงันัน้ ความทรงจาํรวมทางสงัคมจงึมบีทบาทสาํคญัทางการเมือง

และสังคม และบางครั้งไดกลายเปนวาทกรรมทางการเมือง 

Grant Evans (1998 อางถึงใน บัวไข เพ็งพระจันทร, 2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง “The Politics 

of Ritual and Remembrance: Laos Since 1975” โดยนําแนวคิดเร่ืองความทรงจํารวมทางสังคม

มาทําการศึกษาประวัติศาสตร และปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรมของลาว ผานพิธีกรรม พุทธศาสนา 

อนุสาวรีย พิพิธภัณฑ การศึกษา แบบเรียน และอ่ืนๆ ผลการศึกษาของเขาช้ีใหเห็นวา ภายหลังการเปล่ียนแปลง

การปกครองประเทศ รฐับาลใหมไดโคนลมระบอบการปกครองและทุกส่ิงทกุอยางภายใตการปกครองแบบ

เกา โดยรัฐใหมมองวาเปนเร่ืองไรเหตุผล ไมเปนวิทยาศาสตร ฟุมเฟอย ปลายทศวรรษ 1980 ระบบ
คอมมิวนิสตลมสลาย รัฐบาลไดพยายามสรางความทรงจําทางสังคมขึ้นมาใหม เพื่อตองการลบภาพ

ของระบอบเกา ผานปฏิบัติการทางสังคมและปฏิบัติการทางรางกาย และพยายามแสวงหาความชอบธรรม

ใหแกตนเอง ดวยการพ่ึงสัญลักษณตามแบบจารีตเดิมที่แฝงฝงอยูในความคิดของประชาชน ซึ่ง Evans 

พยายามใหเห็นวา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปน “การเมืองเร่ืองความทรงจํา” (Politics of Memory) (Grant 

Evans, 1998 อางถึงใน บัวไข เพ็งพระจันทร, 2551: 13) 

สวนงานศึกษาเรื่อง การฟนฟูคัมภีรใบลานในยุคจินตนาการใหม สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ของบัวไข เพ็งพระจันทร (2551) ทําการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจความหมายทางสังคม
ของการฟนฟูคัมภีรใบลานทั้งชวงกอนและหลังยุคจินตนาการใหม บัวไขมองวา การฟนฟูคัมภีรใบลานเปน 

“การเมืองเรื่องวัฒนธรรม” (Politics of Culture) เพราะการนําคัมภีรใบลานซ่ึงเปนมรดกทางปญญา 

ความทรงจําอดีต สํานึกประวัติศาสตร อัตลักษณรวมของชุมชนลาวยุคกอน มาสราง “อัตลักษณแหงชาติ” 
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ของรัฐบาลสมัยใหม ภายใตบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง การฟนฟูคัมภีรใบลานยังทําใหคนในทองถิ่น

เกิดสํานึกและภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินในฐานะมรดกวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังทองถ่ินไดเชื่อมโยง

กับสังคมภายนอกจากการมีสวนรวมอนุรักษคัมภีรใบลานของรัฐ แตขณะเดียวกันก็เกิดการปะทะ ตอรอง 

และชวงชิงการใหความหมายเก่ียวกับคัมภีรใบลานระหวางรัฐกับทองถ่ิน เพื่อรักษาพ้ืนที่ทางสังคมและ

บงบอกถึงความเปนแกนแททางวัฒนธรรมของตน

จากงานศึกษาท้ังของ Grant Evans และ บัวไข เพ็งพระจันทร ทําใหเห็นวา Evans จะใหน้ําหนักและ

ความสําคัญของปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเปนทางการ หรือมองระดับรัฐ มากกวาบวัไข ที่พยายาม

จะเสนอขอมูลปรากฏการณของทองถิ่นเพื่อการตอบโต ชวงชิงการใหความหมายจากปฏิบัติการทางสังคม

วัฒนธรรมของรัฐ กลาวคือเปนการมองทั้งระดับรัฐและทองถ่ิน ดังน้ันการนํามาปรับใชสําหรับการศึกษา

เรือ่ง “สนิไซ” กบัการสรางความทรงจาํรวมทางสงัคมเมอืงขอนแกน คอื ผูศกึษาจะทาํความเขาใจปฏบิัตกิาร

ที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยมองผานภาคปฏิบัติการขององคกรปกครองทองถิ่นอยางเทศบาล

นครขอนแกน เพื่อใหเกิดความเขาใจตอปรากฏการณทางสังคมชัดเจนข้ึน

สําหรับประเทศไทยไดมีผูใหทัศนะและวิธีการศึกษาเก่ียวกับความทรงจํารวมทางสังคม ที่สามารถ

นํามาใชประโยชนในการศึกษาครั้งนี้ อาทิเชน 

นิธิ เอียวศรีวงศ ไดใหทัศนะวา ความทรงจําเกี่ยวกับอดีต สามารถใชเปนฐานสรางตัวตนของเรา

ขึน้มาในปจจบุนั และสรางความคาดหวงัของอนาคตได และการทีร่ฐัชาตจิะมอีาํนาจไดสวนหนึง่มาจากการ

สรางความทรงจํารวมกันใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน เชน เน้ือหาในแบบเรียนประวัติศาสตร ก็คือความทรงจํา

ของชาติ ทีถ่กูสรางข้ึนใหตองจดจํา ความทรงจํานีถ้กูสรางเพ่ือเปนพืน้ฐานรองรับโครงสรางอํานาจ วฒันธรรม 

สังคม และการเมืองของชาติ หรือกลาวไดวา ความทรงจําท่ีสรางตัวตนของรัฐคือ ประวัติศาสตร รัฐจึงทําหนาท่ี
กํากับอดีตของคนในชาตินั่นเอง รวมถึงทองถิ่นเองก็สรางตัวตนผานการเลาเร่ืองหรือตํานานเชนกัน 

(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2548: 11-103) ขณะที่อุทิศ สังขรัตน (2553: 6-9) ก็ไดเสนอวา “พื้นที่แหงความทรงจํา” 

ยงัทําหนาท่ีบรรจุรองรอย หรอืกอรปูความทรงจําท่ีผูมอีาํนาจไดเลอืกสรรไวแลว มาเปนภาพแทนอุดมการณ

อยางใดอยางหนึ่ง แมวาความทรงจํานั้นจะเปนเรื่องอดีตอันเลือนรางในความทรงจํารวมของปจเจก

หรือคนในสังคม แตการศึกษาประวัติศาสตรไดใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร ทําใหสรางความชอบธรรม

ตอการอธิบายอดีตและมีขอเท็จจริงสนับสนุนใหกับความทรงจําดังกลาวได สอดคลองกับความเห็นของ 

ชาตรี ประกิตนนทการ (2553: 12-13) ที่มองวา ความทรงจําทางประวัติศาสตร คือ การเลือกจดจําอดีต
บางอยางไว และลืมอดีตอื่นๆ ที่คิดวาไมสําคัญ การเลือกจําหรือลืม ขึ้นอยูกับความสัมพันธเชิงอํานาจ

ของสังคม ความทรงจําที่ขัดแยงกับโครงสรางอํานาจปจจุบันจะถูกกดทับ บิดเบือน ซอนเรน หรือเก็บไว 
ขณะท่ีความทรงจําที่เอื้อตอการหนุนเสริมโครงสรางอํานาจในปจจุบันจะถูกนํามาจดจํา ผลิตซ้ํา ถายทอด 

และเผยแพรอยางกวางขวาง ขึ้นอยูกับความสัมพันธเชิงอํานาจของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน อํานาจ

จึงเปนผูผลิตสรางความทรงจํา และทางกลับกันความทรงจําก็เปนตัวหนุนเสริมอํานาจใหเขมแข็งเหมือนกัน 
นอกจากนี้ อรรถจักร สัตยานุรักษ (2548: 8-9) ไดใหทัศนะที่เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ มองวา

ความทรงจํารวมทางสังคมมีหลายระดับ กลุมชนชั้นไดสรางความทรงจํารวมขึ้นมาหน่ึงชุด เพ่ือสรางและ

จรรโลงโครงสรางรัฐเอาไว มีการผลิตซํ้าและถายทอดไปสูคนทุกกลุมและทุกพ้ืนท่ี อีกท้ังไดเบียดขับการอธิบาย

อดตีของผูคนออกจากโลกทศันแบบพทุธศาสนา จงึนํามาสูการลางความทรงจาํรวมแบบเดมิ แลวเสรมิสราง

การปลูกฝงความทรงจํารวมชุดใหมเขาไปแทนที่ใหคนในสังคม อีกทั้งไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษา
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เกี่ยวกับความทรงจํารวมทางสังคมไวสองดานคือ ดานที่หนึ่ง การศึกษาเร่ือง ความทรงจํารวมทางสังคม 

ทําใหเขาใจแนวคิดท่ีใชในการจรรโลงโครงสรางสังคมในแตละชวงเวลาใหคงอยู เพราะคนท่ีอยูในความทรงจํา

เดียวกันจะเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกันทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ความทรงจํารวมทางสังคม

จึงเปนเหมือนเสนใยที่เช่ือมโยงทุกคนในสังคมเขาไวดวยกัน ความทรงจําเหลานี้มักถูกสรางโดยสถาบัน

ทางอํานาจของสังคมน้ันๆ สวนอีกดาน การศึกษาเร่ือง ความทรงจํารวมทางสังคม จะเปนการสราง 

“ความทรงจําใหม” หรอืปรับเปล่ียน “ความทรงจําเดิม” เพือ่นาํไปสูการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธเชงิอาํนาจ

และแกปญหาการเขาถึงเขาถึงทรัพยากรท่ีเหลื่อมล้ํากันในสังคม ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐาน “ความทรงจําเดิม

ของสังคม”

เปนที่นาสังเกตวา งานศึกษาเก่ียวเร่ืองความทรงจําหรือพื้นที่ความทรงจํารวมทางสังคมในบริบท

สงัคมไทยมักทําการศึกษาจากแงมมุของเหตุการณอนันาสะเทือนใจ ฝนรายของคนในชุมชน หรือเหตุการณ

ที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต จิตใจ และทรัพยสินของชุมชน เชน งานศึกษาของชุติมา ประกาศวุฒิสาร 

(2551) อังกูร หงสคณานุเคราะห (2552) และสุภาภรณ จินดามณีโรจน (2553) เปนตน แตผูเขียนพบวา

ในแวดวงวิชาการของไทยไดมีการศึกษาเรื่องราวของคนทองถิ่น และกลุมชาติพันธุตางๆ มากมาย แมวา

งานศึกษาแตละชิ้นจะไมไดใชแนวคิดเรื่องความทรงจํารวมทางสังคมโดยตรง แตภาพรวมของเนื้อหาแลว

ทาํใหทราบไดวาเคร่ืองมอืทีก่ลุมคนตางๆ ใชในการปรับเปล่ียนความสัมพนัธเชงิอาํนาจในสังคมน้ันมลีกัษณะ

การตัดตอ แตงเติม เลือกจํา ลืม อางอิงอดีตและสรางใหมจากความทรงจํารวมทางสังคมเพ่ือรับใชสถานการณ

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับพวกตนเอง กลุมชาติพันธุตนเอง งานวิจัยน้ีไดแก การเมืองวาดวยเร่ืองอัตลักษณ

ทางชาติพันธุของไทอาหม ดํารงพล อินทรจันทร (2547) “มูน” ไมใช “มูล” : วาทกรรมตอตานรัฐ

ของกลุมชาติพันธุไทย-ลาว ที่ไดรับผลกระทบจากเข่ือนปากมูล สมหมาย ชินนาค (2547) เร่ืองแปลง

ความทรงจํา “ไต” สรางความเปน “ไทย” นิติ ภวัครพันธุ (2547) และ ตํานานและพิธีกรรมบูชา

ผีเมือง: การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรของไทพวนและผูไทในประเทศไทยปฐม หงสสุวรรณ (2547) 

ความคลายคลึงของกลุมคน ชุมชน ทองถ่ิน ในการตอบโต ตอรอง ประนีประนอม ผสมกลมกลืนกับอํานาจรัฐ

อยูทีก่ารเลือกใชประวัตศิาสตรมาเปนสิง่ประกอบสรางในความชอบธรรมของการกระทําของกลุมตน ไมวา

จะเปนการเลือกตํานาน นิทานปรัมปรา ชุดประวัติศาสตร พิธีกรรม ความเปนเช้ือสายเดียวกันมาเอ้ือประโยชน

ใหกบัตนเองหรอืการสรางประวตัศิาสตรขึน้มาใหม เพือ่ทายสดุแลวกค็อืการสรางสาํนึกความเปนพวกพอง

เปนชมุชน/ทองถ่ินเดียวกัน กล็วนแตเปนการสรางพ้ืนทีค่วามทรงจําทางสังคมรวมกัน โดยอางอิงจากทัศนะ
ของอรรถจักร สัตยานุรักษ (2548) ความทรงจํารวมทางสังคม หมายถึง การเลือกสรร ตัดทิ้ง แตงเติม 

จํา ลืม เกี่ยวกับอดีต มารื้อฟนและสรางใหมเปนความทรงจํารวมทางสังคมใหม เพื่อเปนเคร่ืองมือในการ
ชวงชงิปรบัเปล่ียนความสมัพันธเชิงอาํนาจและแกปญหาการเขาถงึทรพัยากรทีไ่มเสมอภาคของคนในสังคม 

ความทรงจําใหมนี้มีลักษณะล่ืนไหล ไมตายตัว ปรับเปลี่ยนไปตามความเปล่ียนแปลงของสังคม เมื่อความ

ทรงจํารวมชุดเดิมไมสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมได ความทรงจําชุดใหมจะถูกสรางขึ้น
ทดแทน เพ่ือใหสังคมยังคงดํารงอยูได 

สิ่งที่ผูศึกษาสนใจอยูที่การนําประวัติศาสตร ตํานานมาประดิษฐสราง ผลิตซ้ํา เพื่อรับใชมิติดานของ

การเมือง สังคม วัฒนธรรม ทามกลางกระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้มีเปาหมาย

ท่ีตองการปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิงอํานาจหรือตองการสรางวาทกรรมใดใหดํารงอยู ดังน้ัน การจะวิเคราะห

ใหเห็นถึงเบื้องลึกของปรากฏการณนี้ จึงจําเปนตองทําความเขาใจถึงสิ่งที่คงรูปของอํานาจและความรู 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

262



นั่นคือการสรางระเบียบวินัยและการลงโทษสําหรับผูฝาฝน หนังสือ วินัยและการลงทัณฑ Discipline 

and Punish งานเขียนอีกเลมของ Foucault ไดสําทับเร่ืองการใชอํานาจในอีกรูปแบบหน่ึง ที่มองสถาบัน

ทางสังคมของโลกสมัยใหมเกือบทุกประเภทไมวาจะเปนคุก โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน หรือกองทัพ 

ในมุมมองท่ีแปลกใหมเกี่ยวกับอํานาจ เขามองวาอํานาจไมใชแบบ “กดข่ี” หรืออํานาจแบบ “มอมเมา” 

อยางที่ศึกษากันอยูทั่วไป แตอํานาจที่ใชอยูเปนการควบคุมผานกระบวนการสรางบรรทัดฐานของสังคม

ซึง่เปนลกัษณะเดนในสังคมสมัยใหม ระเบียบวินยั คอื เคร่ืองมือสําคัญของอํานาจท่ีคอยกํากบัควบคุมผูคน

ใหอยูในบรรทัดฐานเดียวกนั โดยการควบคุมน้ีแทรกเขาไปในระดับรายละเอียดของชวีติประจําวนั จนถงึข้ัน

ซึมซับเขาไปในพฤติกรรมของมนุษย เห็นไดวา Foucault ไมไดใชคําวา “ระเบียบวินัย” ในความหมาย

เชิงบวกเทาใดนัก แตคําวา “ระเบียบวินัย” กลับเปนการสรางกฎเกณฑใหคนอยูในกรอบการควบคุมเพ่ือรับใช

ผลประโยชนของผูไดเปรียบจากระบบสังคม ซึ่งเปนอํานาจที่ Foucault เรียกอีกอยางหน่ึงวา “ชีวอํานาจ” 

(Biopower) นั่นเอง (นพพร ประชากุล, 2552: 174-175) ดังน้ัน รางกายจึงเปนพื้นที่สําคัญที่เผยใหเห็นถึง

ปฏบิตักิารของความสัมพนัธเชิงอํานาจ ในฐานะวัตถแุหงความรูและเปาหมายหลักของการใชอาํนาจรวมถึง

สนามทางการเมืองท่ีเขามาปะทะสังสรรค สุดทายรางกายก็ถูกทําใหเช่ืองเช่ือและถูกใชประโยชนทางการเมือง

และเศรษฐกิจในที่สุด (แบรี่ สมารท, 2555: 137-139) อานันท กาญจนพันธุ (2555: 78) ไดขยายความ

เพิ่มเติมวา “เมื่อคนเราไปยอมรับความรูหนึ่งวาเปนความจริง ก็จะทําใหความรูนั้นมีอํานาจบังคับได 

โดยไมมีตัวตนของผูบังคับอํานาจน้ัน น่ันก็คือ ตัวของเราจะบังคับตัวเองใหเปนไปตามความรูท่ีเรายอมรับวา

เปนความจรงิ” ฉะนัน้ ผูเขยีนจงึสนใจคนหาคาํตอบวา ภายใตการสรางความทรงจาํเก่ียวกับสนิไซของเทศบาล

นครขอนแกนไดบรรจ ุแฝงฝง สอดแทรก ระเบยีบวนิยัหรอืกฎเกณฑทางสงัคมชดุใดบาง เพือ่ทาํหนาท่ีกาํกบั

และควบคุมผูคนทั้งสังคมใหอยูในบรรทัดฐานเดียวกัน

สวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดทบทวนงานศึกษาท่ีใชแนวคิดวาทกรรมเปนหลักและมีความใกลเคียง

กับงานที่ผูเขียนกําลังศึกษาคือ งานศึกษาเรื่อง “วาทกรรมความรูในการฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน กรณีศึกษา 

อุทยานการศึกษา-หมูบานวัฒนธรรมขุนศรี ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” 

โดยเยาวนุช เวศรภาดา ( 2545) และ เร่ือง “สถาบันกษัตริยไทยสมัยใหม: ศึกษาภาคปฏิบัติการของวาทกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง” ของเมตตา ราศรีจันทร (2554) งานสองเร่ืองน้ีไดใชแนวคิดวาทกรรม อํานาจ ความรู 

มาวิเคราะห มาชําแหละกระบวนการสรางอํานาจโดยการอางอิงสถาบันกษัตริยเปนเครื่องมือในการ

สรางความรูของตนใหอยูเหนือวาทกรรมชุดอ่ืนของสังคม ความเหมือนขอหน่ึงของงานท้ังสองน้ีคือ ความรู
และอํานาจไดถกูผลิตจากโครงสรางขางบนและเปนคนภายนอก ทีต่องการเขามาจัดระเบียบใหกบัการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของประชาชนเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ีเขาตองการ คุณประโยชนของงานศึกษาท้ังสองเร่ืองน้ี
จะชวยใหผูเขียนเกิดมุมมองการวิเคราะหปรากฏการณสินไซในพ้ืนที่เมืองขอนแกนเช่ือมโยงกับอํานาจ

และความรูชุดอื่นของสงัคมไทยใหลุมลึกมากย่ิงข้ึน

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูเขียนไดใชข้ันตอนและกระบวนการวิจัยท่ีเนนการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใชแนวการศึกษาเชิงคุณภาพและแนวทางการศึกษาวาดวยชาติพันธุวรรณนาสนามวิจัย

หลายพ้ืนที ่(Multi-sited Ethnography) การศึกษาคร้ังนี ้ไดเลือกพืน้ทีใ่นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลคอื 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพราะเปนพื้นที่ที่มีการสรางความทรงจํารวมเกี่ยวกับสินไซอยางตอเนื่อง 
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สวนการเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปนสองสวนดวยกันคือ หนึ่งการเก็บรวบรวม

ขอมลูจากเอกสารและงานท่ีเก่ียวของ และสองการใชแนวทางการสัมภาษณเพือ่ใหไดมาซึง่ขอมลูเชงิคณุภาพ 

โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Dept Interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมกับการใชวิธีการสังเกตแบบ

มีสวนรวม (Participant Observation) และแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

สวนการวเิคราะหขอมลูผูเขียนไดทาํการวเิคราะหขอมลูในสองลักษณะคอื 1) การวเิคราะหขอมลูจาก

เอกสาร และ 2) การวเิคราะหขอมลูทีไ่ดจากการเกบ็ขอมลูภาคสนามดวยวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ ซึง่การวเิคราะห

ขอมูลนี้ผูเขียนไดดําเนินการทั้งระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลและหลังจากการเก็บขอมูลแลวเสร็จ ในสวน

การนําเสนอขอมูลผูศึกษาไดนําเสนอเปนลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห Analysis Description)

ผลการศึกษา

การศึกษาคร้ังนี้ ไดแบงพ้ืนที่ของการสรางความทรงจํารวมทางสังคมออกเปนสามพ้ืนที่ไดแก หนึ่ง 

พื้นที่ทางการเมือง สอง พื้นที่ทางการศึกษา และสาม พื้นที่ทางวัฒนธรรม เพื่อจําแนกใหเห็นรูปแบบ

การสอดแทรกความหมาย ชุดระเบียบวินัย และกลุมเปาหมายของการผลิตความทรงจําในแตละพื้นที่ 

อยางไรก็ตาม สนามของอํานาจและความรูท่ีถูกสรางข้ึนมาในแตละพ้ืนท่ีน้ันไมไดแยกขาดจากกัน ตรงกันขาม

ปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้ตางมสีวนหนนุเสรมิและผลติซํ้าท้ังความทรงจาํและอาํนาจซึง่กนัและกนั ดงัรายละเอยีด

ตอไปนี้

สินไซ: การเมืองเร่ืองการสรางความทรงจําระดับทองถิ่นสูระดับชาติ

ผลจากการพัฒนาในยุคทุนนิยมที่เนนการผลิต สรางความเจริญเติบโตดานวัตถุและกระแสโลก

เปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ กลุมผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนจึงไดกาํหนดวสิยัทศันเร่ือง “เมอืงนาอยูอยาง

ยั่งยืน” ใหมีความสอดคลองตามหลักการของรัฐ กลุมผูปฏิบัติการไดคาดหวังใหงานวัฒนธรรมนําไปสูการ

บรรลุเปาหมายการพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อใหคนทองถ่ินเกิดความสามัคคี ปรองดอง สงเคราะห ชวยเหลือ

และมีสํานึกรักทองถ่ินอันจะเปนเสนทางไปสูการเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืนตามวิสัยทัศน วรรณกรรม

พื้นบานจึงเปนตัวเลือกที่เขามาไดถูกที่ถูกเวลา เพื่อเปนเครื่องมือทางอํานาจในการเช่ือมการทํางานและ

สรางการมีสวนรวมระหวางผูปกครองกับผูอยูใตอํานาจปกครองอัน หมายถึงเทศบาลนครขอนแกน

กับคนทองถ่ิน ดวยการผูกโยงสนามความทรงจําสินไซของชุมชนสาวะถี มหาวิทยาลัยขอนแกนและ สปป.ลาว 
กลาวคือ ชุมชนสาวะถีและวัดไชยศรีไดสรางความหมายใหกับสินไซในการเปนตัวแบบแหงความสามัคคี 

กตัญู ซื่อสัตย รักพี่นอง และเปนผูยึดถือจารีตประเพณีอยางเหนียวแนน การสรางความหมายเหลานี้

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมอืพฒันาชุมชนและร้ือฟนประเพณีวฒันธรรมทองถิน่ ชมุชนสาวะถแีละวัดไชยศรไีดสราง

ปฏิบัติการสินไซขึ้นมาภายในชุมชนเปนระยะเวลาเกือบสิบปกอนแลว ถัดมาคือ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไดใหความหมายตอสนิไซในฐานะท่ีเปนมรดกวัฒนธรรมทองถ่ินและมีความสืบเน่ืองเปนฐานทางวัฒนธรรม
ของคนลานชางลุมน้ําโขง เพื่อเปนเครื่องมือสานสัมพันธ สรางความรวม และบูรณาการการทํางานเขากับ

ชุมชนและประเทศเพื่อนบาน การขับเคลื่อนงานสินไซเกิดขึ้นกอนหนาเทศบาลไมนานนัก สวน สปป.ลาว 

ไดสรางสนิไซใหเปนวรีบรุษุทีม่คีวามเกงกลาสามารถฝาฟนอุปสรรคจนประสบผลสาํเร็จ และสรางวาทกรรม

ใหคนหนุมสาวเปนสินไซแหงยุคสมัยเพื่อรวมพัฒนาประเทศชาติมาตั้งแตยุค ค.ศ. 1970 เรื่อยมาจนกระท่ัง

ปจจบุนั กลุมเทศบาลจึงใชความหมายตางๆ เขามาผสมรวมเปนชดุความรูแบบเทศบาล วาเปนวรรณกรรม
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ลุมน้ําโขงครบเคร่ืองท้ังความดีงามดานคุณธรรม จริยธรรม ความสนุกสนานและมีรากรวมทางวัฒนธรรม

กับพี่นองชาวลานชาง มีการใหความหมายใหม ตั้งแตชื่อตัวละครจนกระทั่งถึงฉากตอนท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง

โดยอิงกบับรบิทสถานการณปจจบุนั การนาํเสนอเน้ือเร่ืองฉบับเทศบาลเนนดานคณุธรรมของตัวละครหลัก

ทั้งสามตัว เพื่อนํามาสรางเปนกรอบคุณลักษณะอันพึงประสงคของพลเมืองที่ดีหาดาน ไดแก ความกตัญู 

ความกลาหาญ ความซื่อสัตย ความเสียสละ และความพอเพียง มุงหวังใหเด็กและเยาวชนไดรูจัก ซึมซับ

เอาสินไซเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต และประชาชนท่ัวไปไดเกิดสํานึกรักทองถิ่น การอางสิ่งที่เคยมี

และไดรับความนิยมในอดีตมาสรางใหมใหมีความรวมสมัยและใหเปนที่ยอมรับของคนขอนแกนเรื่อยมา 

แมจะเกิดการผลัดเปล่ียนทางอํานาจการบริหารแตนายกเทศมนตรีคนปจจบุนัก็ยงัคงเปนกลุมกอนเดียวกัน

กับผูบริหารคนเกา ทําใหการขับเคลื่อนสินไซยังคงดําเนินไปอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตามส่ิงสําคัญท่ีจะละเลยไปไมไดสําหรับการสรางความทรงจําขึ้นมารับใชกลุมผลประโยชน

ทางการเมืองประการหน่ึงคือ การสรางความเปนประวัติศาสตรใหกับเคร่ืองมือชิ้นนั้นๆ ดวยการผลิต

ความหมายที่สรางขึ้นใหมใหตอเนื่องและยาวนาน ดังเชน เร่ืองราวนิทานสินไซที่มีการเชื่อมโยงรากเหงา

ลกึลงไปมากกวาเการอยป ดวยการขดุคนรวบรวมขอมลูหลกัฐานโบราณคดตีางๆ ทีเ่กีย่วของ อาท ิฮปูแตม 

หนังสือใบลาน การเทศน การรํา การสัมภาษณผูเฒา ผูแก ปราชญพ้ืนบาน เพ่ือนํามาอางสรางความนาเช่ือถือ

และความชอบธรรมใหกับการสรรสรางสินไซเปนเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมอันทรงพลัง เม่ือวิเคราะหรายละเอียด

ของวรรณกรรมสนิไซฉบบัเทศบาลจะพบวา ชิน้สวนของชดุความรูทีป่ระกอบเปนเรือ่งยอสินไซฉบบันี ้มกีาร

กํากับดวยความชอบธรรมจากกฎเกณฑหลายสถาบัน อาทิ ชุดระเบียบวินัยของสังคมทําหนาที่ควบคุม

ใหเกดิการเคารพปฏบิตัติามกฎบานเมอืง จารีตประเพณ ีภายในปรมิณฑลของครอบครวัจะชวยหลอหลอม

ขัดเกลาใหเกิดความกตัญู เปนคนดี ซื่อสัตย กลาหาญ การเปนพลเมืองที่ดี เชื่อมมาถึงสถาบันศาสนา

เรื่องกฎแหงกรรม บาป-บุญ ประพฤติตนอยูในศีลธรรม หมั่นทําบุญทําทาน สงเคราะหผูยากไร จึงเก่ียวพัน

ไปถึงการเมืองเรื่องหลักการปกครอง ความเทาเทียม ยุติธรรม ประชาธิปไตยถือเสียงขางมาก ยึดหลัก

กฎหมายผสมผสานกับหลักศาสนาคือ ทศพิธราชธรรมและความพอเพียง ดังน้ันการนิยามความหมายของ

สินไซน้ันมีความล่ืนไหล ตอเติม ขยับขยาย ปรับเปล่ียนรูปรางการนิยามตนเองต้ังแต การใหความหมาย

สนิไซทีม่คีณุคาเปนแบบอยางทีด่งีามตอตวับคุคล เดก็ และเยาวชน ใหมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ยงัมีสวน

ในการหนุนเสริมวาทกรรมหลักของชาติไทย รวมถึงการเปนสมบัติรากฐานทางวัฒนธรรมรวมกันของ

คนสองฝงโขง และเปนบันไดเช่ือมความสัมพันธของคนท้ังสองประเทศ อันเปนความหมายท่ีกินอาณาเขต
กวางไกลกวาพรมแดนรัฐชาติ ดังนั้นการตีความสินไซจึงมีลักษณะไมคงท่ี ไมแนนอนตายตัว แตสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อใหความทรงจําที่ถูกสรางขึ้นใหมนั้น
ยังคงอยูดวยการพยายามครอบงําชุดความรูอื่น ทําใหตัวเองมีสถานะเหนือกวาในสังคม

หลักสูตรทองถิ่นสินไซ

ภาคการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสรางความทรงจํารวมทางสังคมใหเกิดขึ้นและ

ดําเนินไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมีผลใหชุดความรูนั้นถูกประทับ แฝงฝงเขาไปในระบบคิดของผูคน ดังนั้น
การสรางหลักสูตรวรรณกรรมทองถิ่นสินไซจึงเปนพื้นที่หนึ่งใหกลุมผูมีอํานาจในการกําหนดการรับรูใชเปน

ชองทางถายทอดอุดมการณ ความคิด และวธิปีฏบิตั ิกลาวคอื ผูบรหิารเทศบาลรวมกับผูบรหิารสถานศึกษา

และคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนในนาม “เรือลํานอย” ไดรวมกันสรางหลักสูตรวรรณกรรม
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ทองถ่ินสินไซข้ึนมา โดยมีสาระอยูท่ีการเนนยํ้าเร่ืองการมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนผานคุณสมบัติ

ของตวัละครสโีห สนิไซ และสงัขทอง ใหสอดคลองกบัความเปนพลเมอืงทีด่ขีองหลกัสตูรแกนกลางอนัไดแก 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 2. ซื่อสัตย สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝเรียนรู 5. อยูอยางพอเพียง 6. มุงมั่นในการ

ทํางาน 7. รักความเปนไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. พึ่งตนเอง 10. กตัญูกตเวที 11. มีสัมมาคารวะ และ

12. มคีวามรบัผดิชอบ จากนัน้จงึลดทอนใหเปนคณุลกัษณะอันพงึประสงคของเด็กและเยาวชนสังกัดเทศบาล

ในรปูของหลกัสตูรทองถิน่คอื ซือ่สตัย กลาหาญ เสียสละ กตญัู และพอเพยีง โดยสงผานโครงสรางอํานาจ

ไปสูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 11 แหงใหนําไปใชในการเรียนการสอนต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ถงึมธัยมศึกษาปที ่3 โดยตองมชีัว่โมงการเรยีนการสอนเรือ่งเกีย่วกบัสนิไซรอยละ 30 ของเวลาเรยีนทัง้หมด 

(12-16 ชัว่โมงตอหน่ึงภาคการศกึษา) และใหอาํนาจแกโรงเรยีนในการนาํไปประยกุตใชในการเรยีนการสอน

สอดแทรกในรายวิชาตางๆ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมสินไซจึงเขามากระทํากับมนุษยในรูปแบบความรู 

จากการผลักดันของผูปฏิบัติตามระเบียบวาทกรรมใหสินไซเขาไปสอดแทรกอยูในเนื้อหาวิชาเรียนไมจํากัด

เฉพาะกลุมสาระใดสาระหน่ึง แตบังคับใหกลุมสาระภาษาไทยตองสอนสวนกลุมสาระอ่ืนสามารถนําไป

ประยุกตได เพ่ือใหกลุมครูเหลานี้ทําหนาที่กลอมเกลา ถายทอด ชี้นํา วาคุณลักษณะและคุณธรรมท่ีปรากฏ

ในเรื่องสินไซสิ่งไหนเปนแบบอยางที่ควรปฏิบัติตาม สิ่งไหนผิดไมควรปฏิบัติตาม

ดังเห็นไดวา การนําวรรณกรรมสินไซฉบับเทศบาลที่เต็มไปดวยการตอเติมความหมายใหม ตีความ

เนนเรื่องคุณธรรม ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนในอนาคต

มายอยเปนหลักสูตรทองถ่ินบังคับใชกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนจึงเทากับเปนกระบวนการทํางาน

ของอาํนาจในการควบคุมความคิดและพฤติกรรมของผูคนอยางแยบยลและรุนแรงมากกวาการบังคับรางกาย 

เพราะผูตกอยูใตอาํนาจเหลานัน้จะถูกเทคโนโลยีแหงอาํนาจเขาแทรกซึมปลูกฝงอยางชาๆ และทําใหยอมรับ

แบบไมรูตัว โดยเฉพาะเรื่องการเปนพลเมืองที่ดีครอบคลุมสามสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 

ของสงัคม ผานหลกัสตูรทองถิน่สนิไซทีก่าํลงัแพรกระจายเขาสูสถาบนัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนสงักดั

เทศบาลครอบคลุมทุกระดับช้ัน อาศัยครูเปนสื่อกลางถายทอดระเบียบวินัยความดีขึ้นมา ไมเฉพาะแตการ

สรางการรับรูภายในหองเรียนเทานั้น โลกภายนอกหองส่ีเหล่ียมเองก็พบเห็นสัญญะท่ีเก่ียวของกับสินไซ

ไดทัว่ไป ทัง้ภาพวาดฝาผนงัอาคารเรยีนขนาดใหญของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลแหงหนึง่ทีค่ดัลอกจากผนงัสมิ

วัดไชยศรี ปายประชาสัมพันธ นิทรรศการผลงานทางการศึกษาของนักเรียน มุมสาระสินไซของหองสมุด 

และอ่ืนๆ เม่ือเคล่ือนตัวออกจากปริมณฑลของโรงเรียนแลว เด็กนักเรียนยังสามารถพบเห็นช้ินสวนเร่ืองราว
ของสินไซไดตามสถานท่ีตางๆ จึงเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีไดรับการปลูกฝงจากครูในหองเรียน อันนํามาสูการรับเอา

ชุดระเบียบวินัยสินไซเขาไปติดต้ังในระบบคิดของเด็กนักเรียนโดยไมรูตัวก็เปนได แตส่ิงท่ีตองพึงระลึกอยูเสมอ
คือบรรทัดฐานหรือคานิยมของสังคมใดสังคมหน่ึงไมใชสัจจะหรือความจริงแท แตการบรรจุความทรงจําเก่ียวกับ

ตนแบบที่ดีงามตัวใหมใหกับนักเรียนไมไดเกิดขึ้นอยางราบเรียบ เพราะมีครูบางสวนไดใหความหมายกับ

ชุดความรูทองถ่ินบนฐานคติของตนท่ีมองวาชุดความรูทองถ่ินสินไซ จะชักนําใหนักเรียนจมด่ิงอยูกับมายาคติ

อันงดงามของทองถ่ิน และเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนตามตัวบงช้ีความสําเร็จ

ของสถานศึกษา จึงเปนที่มาของการน่ิงเฉยและตอรองโดยครูบางกลุมเพื่อไมผลิตซ้ําความหมายดังกลาว

ตามนโยบายของเทศบาล

เมื่อมองในระดับที่ลึกลงไปมากกวาการนิ่งเฉยหรือปฏิกิริยาที่ผูรับนโยบายแสดงออกเพื่อเปนการ

ตอบโตแลว ตัวนโยบายหรือกรอบเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นที่เทศบาลกําหนดใหโรงเรียนนํามาปฏิบัตินั้น 
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ยังเปนเพียงกรอบกวางๆ ที่มอบไวเปนแนวทางในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทานั้น การผลิต

ซ้ําชุดความรูสินไซของกลุมครูเหลานี้จึงเกิดขึ้นโดยปราศจากการกํากับรูปแบบการเรียนการสอนอยางเปน

ทางการจากเทศบาล

สงกรานต ขบวนแหสินไซ และสินไซตบประทายโลก

ในชวงปลายเดอืนกุมภาพนัธ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครขอนแกนไดจดัประชมุเพือ่เตรยีมพรอมสาํหรับ

การจัดงานมหาสงกรานตประจําป โดยไดนําแนวคิด “Event City” หรือ “เมืองแหงเทศกาล” มาผสานกับ

ความมีช่ือเสียงและไดรับความนิยมเลนนํ้าของถนนขาวเหนียวในหมูนักทองเท่ียวท้ังคนในทองถ่ิน ตางถ่ิน และ

ตางชาติ เนนสรางความแตกตางจากการจัดงานที่ผานมาทุกป ใน “งานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน 

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนขาวเหนียว” ไดรับความเห็นชอบจากมติในท่ีประชุมใหมีการจัดขบวนแห

สินไซ และจัดแสดงประติมากรรมทรายสินไซประกอบแสง สี เสียง ครั้งแรกของภาคอีสานและประเทศไทย 

ในชื่อ “ประติมากรรมทรายสินไซตบประทายโลก” โดยการนําประเพณีขนทรายเขาวัดและงานตบประทาย

ชวงหลังเทศกาลสงกรานตมาประยุกตใหเกิดความรวมสมัยสรางสินไซใหเปนอัตลักษณเมือง สวนพื้นที่

การจัดแสดงวัฒนธรรมประดิษฐนั้นทางคณะผูจัดงานไดเจาะจงเลือกบริเวณ “เกาะวัฒนธรรม” ลานโลง

ใกลกับศาลหลักเมือง เพื่อใหอยูใกลชิดกับปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือ หลักเมืองขอนแกน สถานท่ีเคารพ

สกัการะของกลุมชาติลาวคนพืน้ถิน่และเสาฟาดนิจดุเชือ่มตอโลกมนษุยกบัสวรรคตามความเชือ่ของชาวไทย

เชือ้สายจนี บรเิวณนีจ้งึนบัเปนศนูยรวมพลงัดานจติวญิญาณของคนพืน้ถิน่และทายาทจนีโพนทะเล อนัเปน

สัญลักษณบงบอกถึงความเปนทองถิ่นและอัตลักษณเมืองขอนแกน การนําประติมากรรมทรายสินไซ

ตบประทายโลกมาจัดแสดงในพ้ืนที่บริเวณนอกจากจะอาศัยพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ของเมืองแสดงตัวตนแลว 

ยังเปนการประกาศใหสาธารณชนรับทราบวาน่ีคืออีกหน่ึงอัตลักษณเมืองขอนแกนเชนกัน กระบวนการผลิตซํ้า

ความทรงจําใหเกดิข้ึนรวมกันของคนขอนแกนผานสินไซคร้ังนี ้ไดถกูถายทอดและนําเสนอผานรายงานขาว

ความคืบหนาการจัดงานต้ังแตการจัดเตรียมงานจนกระท่ังถึงงานสงกรานตวันสุดทายสื่อมวลชนท้ังระดับ

ทองถิน่ ระดบัชาต ิและตางชาต ิกย็งัใหความสนใจมาตดิตามนาํเสนอขาวอยูตลอด และไดรบัความรวมมอื

จากมิตรสหายภาคีหลายภาคสวนท่ีมีสวนสําคัญเอ้ืออํานวยและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเมืองขอนแกน 

อาทิ สํานักงานจังหวัดขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ททท. สํานักงานขอนแกน สถานี

ตาํรวจภธูรเมอืงขอนแกน องคกรธรุกจิภาคเอกชน สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
และธุรกจิรวมทุนเปนผูสนบัสนนุการจัดงานคร้ังน้ี เมือ่พจิารณาการจัดรูปขบวนในการแหสงกรานตวนัที ่13 

เมษายน พ.ศ. 2557 พบวาไดใชพระพุทธพระลับแหนําหนาขบวนสินไซและปายชื่อเทศบาลนครขอนแกน
ที่ประดิษฐดวยอักษรไทนอยเราจะพบวา เทศบาลไดใชองคพระอันศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองเปนสิ่งเบิกทาง

ใหกบัขบวนแหสนิไซหรอืเปนการสรางการยอมรับตอ อตัลกัษณรวมอกีอยางของเมืองใหเกิดกบัชาวขอนแกน

ดวยการผสมกลมกลืนกันไดอยางลงตัว หากมองในแงของบทบาทตออารมณความรูสึกของคนทองถิ่น
ท้ังพระพุทธพระลับ วรรณกรรมสินไซและอักษรไทนอยน้ัน ลวนเปนรากรวมทางวัฒนธรรมของคนลานชางเดิม

เชนกัน5 การใชส่ือสัญลักษณท้ังสามอยางพรอมกันในงานประเพณีสงกรานตหรือบุญเดือนหา ตามความเช่ือ

5 หลวงพอพระลบัหรอืพระพทุธพระลบัถกูสรางข้ึนในสมยัพระเจาโพธสิาร มหาธรรมกิราชาธิราช (พ.ศ. 2063-พ.ศ. 2090) 
แหงอาณาจักรลานชางซ่ึงครอบคลุมถึงภาคอีสานของประเทศไทยดวย หลวงพอพระลับไดถกูอญัเชิญใหมาประดิษฐาน
ที่เมืองขอนแกนพรอมกับการต้ังเมืองขอนแกนบริเวณบึงบอนกอนมีการยายที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้ง
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วถิปีฏิบตัฮิตีสบิสองของคนลุมน้าํโขง จงึไมเพยีงเปนการสงผานอัตลักษณถงึคนทองถ่ินเทานัน้ แตยงัเปนการ

ร้ือฟนความทรงจํารวมทางประวัติศาสตรถึงความเปนพวกพองเดียวกันกับพ่ีนองชาว สปป.ลาว ผานชองทาง
สือ่สารมวลชนท่ีมารวมถายทอดการจดังานสงกรานตอกีดวย นอกจากขบวนแหสนิไซภายในงานสงกรานต

เมอืงขอนแกน นกัทองเท่ียวยังไดพบกับประติมากรรมทรายสินไซตบประทายโลกท่ีถกูสรางข้ึนเปนคร้ังแรก

ในภาคอีสานและเมืองขอนแกน โดยเฉพาะประติมากรรมทรายสินไซน้ันเปนความแปลกใหมและความชาญฉลาด

ของเทศบาลนครขอนแกนในการชวงชงิความหมายใหมของการสรางความทรงจาํเกีย่วกบัวรรณกรรมสนิไซ

ใหคนทองถ่ินและตางถ่ินไดรับรูวาน่ีคือ อัตลักษณเมืองขอนแกน จากเดิมการขนทราย กอปะทาย หรือ

ตบประทายชาวบานอีสานจะรวมกันกอเปนรูปเจดียบริเวณลานวัดหรือริมแมน้ําในวันที่ 16 เมษายน

หลังนําพระพุทธรูปกลับไปประดิษฐานท่ีเดิม แตเทศบาลนครขอนแกนไดนําการตบประทายหรือกอเจดียทราย

มาประยุกตเปนงานปนรปูตวัละครและดานเร่ืองสินไซ ผานการจัดแสดงบนพ้ืนทีศ่กัดิส์ทิธิข์องเมืองท่ีพยายาม

เช่ือมโยงกับความเช่ือและประเพณีฮตีสบิสองของชาวอีสาน แตประติมากรรมทรายเพียงอยางเดียวไมอาจ

ทาํใหคนทัว่ไปเกดิการรบัรู และเขาใจถึงความหมายทีซ่อนอยูภายใตรปูรางทรายปนได เทศบาลนครขอนแกน

จึงไดจัดทําเนื้อเรื่องสินไซฉบับยอบนปายไวนิลขนาดใหญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแขวนไวบริเวณ

เกาะวัฒนธรรม และประสานงานเช่ือมกับภาคีเครือขายนักวิชาการ (มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ใหเขามามีสวนเติมเต็มจากเปนผูสรางนิยาม กําหนด

เนือ้เรือ่งการแสดงเพือ่ถายทอดไปยงักลุมผูชมโดยการเลอืกบัน้หรอืตอนของวรรณกรรมใหมคีวามสอดคลอง

กับสถานการณบานเมืองที่กําลังเกิดความไมสงบจากเหตุการณชุมนุมประทวงทางการเมืองครั้งย่ิงใหญ

ของประเทศ

ดังนั้น สินไซจึงไมไดมีความหมายเพียงแคการผลิตความเปนคนขอนแกนหรืออัตลักษณเมืองเทาน้ัน 

แตยงัมมีติทิีเ่ชือ่มโยงโดยตรงกับภาคธุรกจิหรือเศรษฐกิจเมืองขอนแกนอยางเห็นไดชดัเจนจากปรากฏการณ

การจัดงานประเพณีสดุยอดสงกรานตอสีาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนขาวเหนียวปนี ้(พ.ศ. 2557) 

การจัดงานไดสะทอนใหเห็นถึงกระแสการทองเที่ยวชวงเทศกาลที่จัดข้ึนในจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะ

ประเพณีสงกรานตถนนขาวเหนียวแหลงทองเที่ยวขึ้นช่ือและเปนที่รูจักกันดีทั่วประเทศและตางชาติ 

การผนวกสินไซเขามาเปนสวนสําคัญของงานจึงเปนการฉวยใชโอกาสสรางการจดจําและทําใหคนทั่วไป

เกิดการรับรู ยอมรับและเขาใจวาสินไซคือภาพแทนเมืองขอนแกน โดยอาศัยกระแสการทองเท่ียวเทศกาล

สงกรานตที่เปนที่นิยมอยางกวางขวางในหมูนักทองเท่ียวในระยะเวลาอันส้ันของเทศกาลสงกรานต
เพียงชวงเดือนเมษายนเทาน้ัน

สรุป

การสรางวาทกรรมสินไซของกลุมนักการเมืองทองถ่ินขอนแกนนั้น หากพิจารณาอยางถ่ีถวนแลว

จะพบวา ปฏิบัติการและการใหความหมายหลายๆ อยางท่ีเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาเกือบทศวรรษน้ี ลวนแลว
แตมีความโอนออนผอนตามชุดระเบียบวินัยหรือวาทกรรมหลักของประเทศท้ังสิ้น นั่นคือ การผลิตซ้ํา

และเนนย้ําชุดระบอบความจริงของการเปนพลเมืองท่ีดี ขณะเดียวกันวาทกรรมกระแสหลักอยางการเปน
พลเมืองที่ดีก็ชวยหนุนเสริมใหการสรางความทรงจําเก่ียวกับสินไซดวยเชนกัน ผานความรูเรื่องคุณลักษณะ

อันพึงประสงคหรือคุณธรรมหาดานที่เปนหัวใจหลักของการขับเคลื่อนวรรณกรรมสินไซในขอนแกน แลวใช

การบงัคบัเชงิโครงสรางสงผาน ปลกูฝง ถายทอด ตดิตัง้ระบบความคดิใหเกดิขึน้กบัเดก็นกัเรยีนและเยาวชน
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ขอนแกนภายในพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ เพ่ือหลอมรวมสูการมีสํานึกความเปนพลเมืองไทย

และพลโลกในอนาคต กลาวคือ จุดมุงหมายสําคัญของกลุมผูปฏิบัติการฝายการเมืองทองถ่ินตัวแทนอํานาจรัฐ

แกนหลักการขับเคลื่อนวาทกรรมสินไซในขอนแกน ตองการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีสํานึกรักทองถิ่น 

และสรางคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใหเกดิแกพวกเขา เพือ่ใหเปนกาํลงัสาํคญัในการพฒันาบานเมอืงตอไป 

ดวยการสรางชุดประวัติศาสตรใหมีความตอเนื่องและความสัมพันธที่เกี่ยวของกับความเปนมา รากเหงา 

การกอเกิดเมืองขอนแกน และเช่ือมโยงถึง สปป.ลาว ในลักษณะเปนมรดกรวมทางวัฒนธรรมลุมน้ําโขง 

เม่ือประชาชนเขาใจและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรที่หลอมรวมไปสูสํานึกรักทองถิ่นและสํานึก

เรื่องชาติ พวกเขายอมยินยอม ทุมเท เสียสละประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีวานอนสอนงาย เพื่อเปนการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอบานเมืองภายใตการส่ังการควบคุมจากผูปกครอง การเปนพลเมืองท่ีดีของรัฐ

จึงกลายเปนบรรทัดฐานอยางหน่ึงไดรับการยอมรับจากสังคมวาเปนสิ่งที่ดี ถูกตอง ควรคาแกการปลูกฝง

ใหประชาชนปฏิบตัติามเพ่ือเปาหมายการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข รฐัไดสงผานชุดความรูการเปน

พลเมืองที่ดีผานระบบการศึกษาของไทยทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา โดยกําหนดใหเปนสาระ

การเรียนที่สําคัญอันเปนเทคนิคของอํานาจอยางหนึ่งในการติดตั้งระบบความคิดอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกิดการยอมรับและเช่ือวาการเปนพลเมืองที่ดีนั้นเปนจริง จนกลายเปนระบอบความจริงขึ้นมา รวมถึง

การกําหนดใหสินไซมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่เปนชิ้นสวนหน่ึงของการเปนพลเมืองท่ีดี แมวารัฐจะเปด

โอกาสใหทองถิน่ไดแสดงตวัตน สรางชดุประวตัศิาสตรหรือร้ือฟนความเปนทองถิน่ข้ึนมาใหม แตยงัคงตอง
เช่ือมชุดความรูหรือประวัติศาสตรตนเองเขากับศูนยกลางอํานาจดวย ดังขอคนพบจากการศึกษาของเยาวนุช 

เวศรภาดา (2545) ที่ชี้ใหเห็นวาการสรางวาทกรรมความรูเพ่ือร้ือฟนวัฒนธรรมทองถ่ินของบานเขาขุนศรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ันไดพยายามสรางชุดประวัติศาสตรทองถ่ินใหอิงกับเหตุการณและสถานท่ีส้ินพระชนม

ของพระเจาตากสินมหาราช เพื่อสรางความภาคภูมิใจและความชอบธรรมในการสรางและใชชุดความรู

ดังกลาวเปนจุดขายสําหรับเปนแหลงเรียนรูและสถานท่ีทองเท่ียวภายในชุมชน ดังน้ัน การประกอบสราง

ความเปนทองถ่ินของทองท่ีหรือชุมชน จึงตองอยูภายใตเง่ือนไขความสัมพันธกับอํานาจรัฐสวนกลางดวยเสมอ 

นอกจากการสรางความหมายใหมใหสินไซไปเก่ียวโยงกับชุดระเบียบวินัย กฎเกณฑ คานิยมของสังคมไทยแลว 

สนิไซยงัถกูใชเปนเครือ่งมอืทางวฒันธรรมในการทาํใหเกดิความพรามวัทางพรมแดนความเปนอืน่ของกลุม

วัฒนธรรมลานชางลุมนํ้าโขงโดยเฉพาะคนอีสานกับคนลาว ดวยการนําเสนอคุณคาของวรรณกรรมสินไซ

ในฐานะรากรวมทางวัฒนธรรมท่ีมีมาอยางยาวนานกอนการปกปนเขตแดนรัฐชาติ 
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การเมืองเรื่อง “ผาทอ”: การประกอบสรางความหมายผาทอพื้นบานในภาคอีสาน

ทัศนีย บัวระภา1 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดยอ

การศึกษาเร่ือง การเมืองเรื่องผาทอ: การประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของผาทอพื้นบาน

ในภาคอีสาน เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อทําความเขาใจ ความสัมพันธระหวาง ผาทอ กลุมผูทอผา และ

ผูบริโภค ในบริบทเศรษฐกิจของทุนนิยมสมัยใหม เนื่องจากผาทอในภาคอีสานไมไดถูกใชสอยในเชิง

อรรถประโยชนหรือการใหคุณคาและความหมายแบบด้ังเดิมท่ีถูกกํากับโดยโครงสรางและการหนาท่ีอีกตอไป 

ผูวจิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา คณุคาและความหมายของ “ผาทอ” ในบริบทของทุนนยิมสมัยใหม มคีวามหมาย

เชงิสัญญะอยางไร สญัญะอนันีท้าํงานอยางไร และคณุคาและความหมายดงักลาวกอใหเกดิการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุมผูทอผาอยางไร โดยใชแนวคิด Materiality ของ Miller, Daniel (2005) 

เปนกรอบในการศึกษา โดยนํา “ผาซิ่นตีนแดง” ผาเอกลักษณประจําจังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยวิเคราะห 

1 นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail: tassanee.bb@gmail.com and 
Tassanee.b@msu.ac.th
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บทนํา

ผาทอถือเปนวัตถุทางวัฒนธรรม (Material Culture) ที่มนุษยประดิษฐขึ้น ดังน้ันผาทอจึงเปนตัวบท

ที่สื่อความหมายถึงขนบประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่แตกตางกัน การอาน 

“ผาทอ” ก็เหมือนกับ “การอาน” วัฒนธรรมที่เปนภาษาเขียนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสังคมและวัฒนธรรมน้ันๆ 

(Kathryn Sullivan Kruger, 2011) ในอดีตผาทอในภาคอีสานถูกประกอบสรางความหมายผานประโยชน

การใชสอยในประเพณีและวิถีชีวิต การใหคุณคาและความหมายของผาทอจึงเปนกระบวนการสื่อสาร

ของมนุษยผานสีสัน ลวดลาย และประโยชนการใชสอย ซึ่งเปนระเบียบแบบแผนท่ียึดติดกับโครงสราง 

และการหนาที่ทางสังคม (ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล, 2541; Cheesman, 2007) 

ปจจุบันผาทอในภาคอีสาน ไมไดถูกใชสอยในเชิงอรรถประโยชนหรือการใหคุณคาและความหมาย

แบบดั้งเดิมที่ถูกกํากับโดยโครงสรางและการหนาที่อีกตอไป ในบริบทเศรษฐกิจของทุนนิยมสมัยใหมผาทอ

พื้นบานถูกประกอบสรางโดยผูบริโภค โดยการสรางชุดความรู คุณคาและความหมายของผาทอที่ผลิต

โดยคนชนบทใหเปนตัวแทนของความเปนชนบทที่บริสุทธ์ิ เพื่อสนองความตองการการสรางตัวตน

ของชนช้ันกลางในเมือง (ปราโมทย ภักดีณรงค, 2547) จากการศึกษาของ ปยะนุช พยัคฆพงศ (2549) 

ชี้เห็นวา การประกอบสรางคุณคาของผาทอพื้นบานในภาคอีสานเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะผายอมคราม

ซึ่งในอดีตมีภาพลักษณของผาที่ชาวนาสวมใส มาเปนผาที่มีมูลคาและคุณคาในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม 

กลายเปนสินคาวัฒนธรรมประจําจังหวัดสกลนคร การประกอบสรางความหมายจึงถูกกําหนดโดยผูบริโภค

ซึ่งไดรับอิทธิพลจากกระแสทองถิ่นนิยม กระแสธรรมชาตินิยม และนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ที่มีรัฐเขามาเกี่ยวของในการผลิต 

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเกิดขึ้น ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 

ไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ หรือเรียกโดยยอวา OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT) เปนแนวคิดที่ตองการ

ใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลักเปนของตัวเอง โดยใชวัตถุดิบหรือทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น

มาทาํการพัฒนาจนกลายเปนสนิคาทีส่ามารถสรางรายไดแกชมุชน โดยเฉพาะผลิตภณัฑผาไหมและผาฝาย 

เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริมตลอดมา ทําใหผลิตภัณฑผาทอพื้นบานออกสูตลาดเปนจํานวนมาก

ทําใหเกิดปญหาคุณภาพ ปญหาความซ้ําซอนและขาดเอกลักษณของสินคา (อัจฉรา ภานุรัตน และคณะ, 

2546)

ในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดสงเสริมและคัดสรรใหมีผาทอท่ีเปนเอกลักษณประจําจังหวัดหน่ึงเดียว 

(Single Identity) ตามยทุธศาสตรการขบัเคล่ือนนโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ทาํใหเกิดผาทอเอกลกัษณ
ประจําจังหวัดตางๆ ขึ้นในหลายจังหวัดในภาคอีสานซึ่งมีความโดดเดนในการทอผา เชน ผายอมคราม 

ประจาํจงัหวดัสกลนคร ผาแพรวา ประจาํจงัหวดักาฬสนิธุ ผาลายสรอยดอกหมาก ประจาํจงัหวดัมหาสารคาม 

ผาซิน่ตนีแดง เปนผาเอกลักษณประจําจงัหวัดบรุรีมัย เปนตน นโยบายการสงเสริมใหมผีาเอกลักษณประจํา
จงัหวัดทาํใหเกดิปญหา เนือ่งจากกลุมทอผาตางก็แยงชิงความหมายของการเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัด 

เพ่ือทําใหผาทอของตนมีพื้นที่ และสวนแบงของการตลาด
ผาทอ ในบริบทของการเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงเปนสนามเปดพื้นที่ใหคนภายนอก 

ดังเชนนักพัฒนาท้ังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ไดเขามามีสวนในการ

สรางคุณคาความหมาย เพื่อเปนจุดขายใหกับผาทอพ้ืนบาน ผาทอในภาคอีสานจึงถูกผลิตสรางคุณคา
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และความหมายจากคนหลากหลายกลุม ทั้งกลุมผูมีอํานาจในระบบราชการ กลุมผูบริโภค และกลุมผูทอผา 

ในยุคทุนนิยมสมัยใหมจึงมีการผลิตสรางวัฒนธรรมใหเปนสินคาเพ่ือรับใชการเมือง การเมืองในท่ีนี้

ไมใชความหมายที่เกี่ยวกับอํานาจการปกครอง แตเปนการเมืองในวิถีประจําวันของประชาชน วัฒนธรรม

จึงกลายเปนพ้ืนท่ีของการตอสูตอรอง การตีความหรือการสรางนิยามความหมายใหมๆ โดยประชาชน

นั่นเอง (Fred Inglis, 2004)

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณคาความหมายเชิงสัญญะของผาทอพ้ืนบาน ในบริบททุนนิยมสมัยใหมน้ัน

มีความหมายเชิงสัญญะอยางไร และสัญญะท่ีกลุมทอผาเหลานี้สื่อออกมานั้นทํางานอยางไร อํานาจของ

ผาทอนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุมผูทอผาอยางไร

วัตถุประสงคการศึกษา 

เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมายและกระบวนการส่ือสัญญะของผาทอในภาคอีสาน อันจะ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชางทอผา ในบริบททุนนิยมสมัยใหม

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาเรื่องการเมืองเรื่อง “ผาทอ” การประกอบสรางสัญญะของผาทอในภาคอีสาน ผูศึกษา

ใชกรอบแนวคิดในการศึกษา Material Culture เปนการศึกษาความสัมพนัธระหวางวัตถุ (Object) และมนุษย 

การดํารงอยูรวมกันระหวาง ‘สัญลักษณ (Symbol)’ กับ ‘วัตถุ (Object)’ ที่มนุษยสรางข้ึน จากการศึกษาของ 

Miller, Daniel (1992) เสนอวาวัตถุไดกลายเปนส่ือสัญลักษณ และสื่อแสดงสวนที่เปนนามธรรมของความ

สมัพนัธระหวางคนกับสิง่ของ ระหวางคนและคน โดยมีการแลกเปล่ียน (Exchange) เปนวธิกีารและเปนแกน

ของความสัมพันธ การทําใหนามธรรมแสดงออกทางวัตถุ (Objectifi cation) ในสังคม ความทันสมัยไดกลายเปน

เงื่อนไขอันแรกๆ ของการสรางวัฒนธรรมและสังคม ความปรารถนาของคนตอวัตถุทําใหเกิดคุณคา

และมูลคาของวัตถุนั้น (ปราโมทย ภักดีณรงค, 2547: 12) การศึกษาที่ผานมาเก่ียวกับวัตถุทางวัฒนธรรม

จะเปนการศกึษาโดยการตัง้คาํถามวา คนใหความหมายหรอืเปนตวักําหนดวตัถสุิง่ของอยางไร “how people 

make things” แตการศึกษาวัตถุธรรมสมัยใหม (New Material Culture) เปนการศึกษาวา วัตถุสิ่งของ

เปนตัวกําหนดคนอยางไร “how things make people” เน่ืองจากในโลกวัตถุนิยมสมัยใหมคนจะกลัวอํานาจ

ของวัตถทุีจ่ะเขามามีบทบาทตอมนษุย (Miller, 1998) จนสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

วิธีการศึกษา
วิธีดําเนินการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชระเบยีบวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และ

การสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลักเปน 3 กลุมคือ กลุมผูทอผา กลุมผูบริโภคผาทอ และหนวยงาน

ราชการ ทาํการวเิคราะหขอมลูและนาํเสนอดวยวธิกีารพรรณนาวเิคราะห ผูวจิยัจะนาํความหมายและสญัญะ
ของผาซ่ินตีนแดง ซึ่งเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดบุรีรัมย เปนหนวยวิเคราะห เน่ืองจาก กระบวนการ

คัดสรรผาซ่ินตีนแดงเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดนั้นยังเปนปญหาไมครอบคลุมความเปนเอกลักษณ

ของจังหวัดซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ทําใหเกิดการแยงชิงความหมายของผาประจําจังหวัด 

อันเนื่องมาจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑตามนโยบายของรัฐบาล 
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ผาซิ่นตีนแดงในความหมายของการเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัด

ในชวงระยะ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545 ประเทศไทยอยูในระยะชวงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจหรือท่ีรูจักกัน

โดยท่ัวไปวา เปนยุค “IMF” หรือ ยุค “ฟองสบูแตก”  ทําใหเกิดแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฉบับท่ี 9 

(พ.ศ. 2545-2549) ภายใตปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยรฐับาลไดนาํกระแสพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและ แกไขปญหาของประเทศชาติ เพื่อใหประชาชน

ในชนบทสามารถสูกับปญหาทางเศรษฐกิจและสรางฐานชุมชนใหเขมแข็ง ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลสมัย

นายกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัร ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะจดัใหมโีครงการ “หนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภณัฑ” 

หรือเรียกโดยยอวา OTOP  (ONE TAMBON ONE PRODUCT) เปนแนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบาน

มีผลิตภัณฑหลักเปนของตัวเอง เปนผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปญญาทองถ่ินมาทําการ

พัฒนาจนกลายเปนสินคาที่สามารถสรางรายไดแกชุมชน โดยความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย 

ซึ่งไดมอบใหกรมพัฒนาชุมชนและจังหวัด เปนหนวยงานหลัก โดยเร่ิมจากการรวมกลุมประชาชนในระดับ

ฐานราก ในการจดัการทรพัยากรทีม่อียูในทองถิน่ ใหเปนผลติภณัฑและการบรกิารทีม่คีณุภาพมเีอกลกัษณ 

โดยรัฐจะเขาไปสงเสริมในเร่ืองวิชาการ เทคโนโลยี ชองทางการตลาด และขยายโอกาสใหชุมชนเขาถึงแหลงทุน

ตามเปาหมายที่วางไว

จังหวัดบุรีรัมยไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการทอผาเพ่ือพัฒนาเปนอาชีพตลอดมา

โดยเฉพาะผาไหมมีหลักฐานท่ีเดนชัดในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการจัดตั้งสถานีเล้ียงไหมปลูกหมอนท่ีจังหวัด

บุรีรัมย มีการเสด็จตรวจเยี่ยมไหมที่บุรีรัมย โดยกรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม พระราชโอรส ลําดับท่ี 38 

อธิบดีกรมชางไหมคนแรก ที่ระหวางทางท่ีเสด็จทรงแตงเพลง “ลาวดําเนินเกวียน” ขึ้น ปจจุบันเรียกวา 

“เพลงลาวดวงเดือน” จึงเปนเพลงท่ีมีตํานานเก่ียวของกับไหมบุรีรัมย และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย กไ็ดเสดจ็ตรวจเยีย่มไหมทีห่นวยพทุไธสง โดยตัง้ทีพ่กัทีบ่ริเวณทีต่ัง้โรงเลีย้งไหม

พุทไธสง (บริเวณโรงพยาบาลพุทไธสงในปจจุบัน) มีการต้ังโรงสาวไหมข้ึน ณ ที่วาการอําเภอและศาลาวัด

ในพืน้ทีน่าโพธิ ์พทุไธสง เพือ่สอนใหกลุบุตรกลุธดิารูจกัทาํไหมครบวงจร และกรมชางไหมไดยายการทดลอง

เล้ียงไหมจากกรุงเทพฯมาสมทบกับหนวยเมืองพุทไธสง ทําใหไหมบุรีรัมยมีชื่อเสียงต้ังแตนั้นเปนตนมา 

และในป พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดรับเอากลุมทอผาไหมบานนาโพธิ์ 

เขาเปนสมาชิกของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในพระองค ในป 2542 มีการกอสรางศูนยหัตถกรรมพ้ืนบานอําเภอ

นาโพธ์ิ เพ่ือรองรับแผนงานดานการพัฒนาอาชีพตามโครงการสวนพระองคของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เพือ่แกปญหาภยัแลงทีอ่าํเภอนาโพธิ ์ซึง่พระองคทรงเสดจ็เยีย่มราษฎรทีอ่าํเภอนาโพธิ์

ถึง 5 ครั้ง จึงยกระดับฝมือทอผาชาวบุรีรัมยใหดียิ่งข้ึนเปนตนมา (นิติ กสิโกศล, 2541)
ปจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย เปนแหลงทอผาไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากน้ีดวยสภาพพื้นที่ตั้ง

มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน จึงทําใหมีความหลากหลายของเช้ือชาติซ่ึงกอใหเกิดความหลากหลาย

ของประเพณีวฒันธรรม จนทําใหเปนทีรู่จกัโดยท่ัวไปดังคาํขวัญของจังหวัดทีว่า “เมอืงปราสาทหิน ถิน่ภเูขาไฟ 
ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ซึง่การผลิตผาไหมจังหวัดบรุรีมัยมกีารผลิตกระจายตัวในอําเภอตางๆ มากกวา 

20 อําเภอ อําเภอท่ีมีกําลังการผลิตมาก ไดแก อําเภอนาโพธ์ิ อําเภอพุทไธสง อําเภอนางรอง อําเภอละหานทราย 
อําเภอกระสัง อําเภอบานใหมไชยพจน และอําเภอหนองหงส มีกลุมผลิตผาไหมในรูปแบบตางๆ จํานวน 

96 กลุม หรือมีจํานวนผูผลิต 5,861 ราย ครัวเรือนปลูกหมอนเล้ียงไหม จํานวน 18,086 ครัวเรือน และไดรับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จํานวน 291 ราย (สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย, 2557)
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เมื่อรัฐบาลไดมีโครงการ “หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ” และมีนโยบายสงเสริมและคัดสรรใหมีผาทอ

ที่เปนเอกลักษณประจําจังหวัดหนึ่งเดียว (Single Identity) ในป พ.ศ. 2544 จังหวัดบุรีรัมยไดประกาศให 

“ผาซ่ินตีนแดง” เปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งผาซิ่นตีนแดง หรือซิ่นหมี่รวด เปนเอกลักษณ

ของชาวนาโพธ์ิและพุทไธสงโดยแท ซึง่เดิมอาํเภอนาโพธ์ิขึน้กบัอําเภอพุทธไธสง ตัง้อยูเหนอืเขตของจังหวัด

บุรีรัมย ต้ังเปนก่ิงอําเภอเม่ือ พ.ศ. 2524 และยกระดับเปนอําเภอเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2531 ซ่ึงในทองถ่ินอ่ืน

ไมมีซิ่นตีนแดง ซึ่งซิ่นชนิดนี้มีความแตกตางจากซ่ินชนิดอื่น คือ หัวซิ่นและตีนซิ่นยอมเปนสีแดงตรงกลาง

เปนพืน้สดีาํมดัหม่ีเลนสเีหลือง แดง ขาว มเีขยีวปนบาง เครือซิน่ดานหวัซิน่และตีนซิน่มสีแีดง กวางประมาณ 

8 หลบ โดย 1 หลบ เทากับไหม 40 เสน ลายที่ใชทอสวนใหญเปนลายเกาดั้งเดิมและนิยมลายใหญๆ 

เชน ฟนเลือ่ยเพราะเสนใหญทอเสร็จเรว็ เหน็ลายชัด และท่ีสาํคญัเก็บตนดาว เปนการเก็บลายไหมดวยการ

จกเพิ่มเติมที่ตีนซิ่นเพื่อเพิ่มความสวยงามและแสดงฝมือในความละเอียดประณีตของผาซิ่นตีนแดง 

การประกาศใหผาซิ่นตีนแดงเปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดจึงเปนปญหา ดวยจังหวัดบุรีรัมย

เปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีประชากรท่ีพูดภาษาเขมร มากท่ีสุดประมาณรอยละ 40 

อาศยัอยูในแถบอําเภอเมืองบุรรีมัย กระสัง ประโคนชัย หวยราช สตกึ พลับพลาชัย บานกรวด ละหานทราย 

และบางสวนของอําเภอคูเมือง ผานุงที่เปนเอกลักษณมาแตโบราณของผูหญิง ไดแกผาหมี่โฮล ซเร็ย 

ผากระเนียว ผาอันปรม ผาสมอ ผาไหมลายลูกแกว เปนตน ประชากรท่ีพูดภาษาลาวในจังหวัดบุรีรัมย

มีประมาณรอยละ 30 อาศัยอยูในแถบอําเภอพุทไธสง นาโพธ์ิ และบางสวนของอําเภอคูเมือง เปนแหลงผลิต

ผาซิ่นตีนแดงของจังหวัด สวนประชากรที่พูดภาษาไทยโคราช มีประมาณรอยละ 20 สวนใหญอาศัย

อยูในแถบอําเภอหนองกี่ อําเภอนางรอง ลําปลายมาศ ผานุงที่เปนเอกลักษณของกลุมจะเปนผาหม่ี

หางกระรอก ผาหมี่โฮล สวนประชากรที่พูดภาษากูย มีประมาณรอยละ 10 อาศัยในแถบอําเภอกระสัง 

ประโคนชัย ละหานทราย และบางสวนของอําเภอสตึก ผานุงที่เปนเอกลักษณคือผากระเนียวเปนการ

นําไหมสองสีมาควบกันเรียกวา “กะนีว” มีลักษณะลายริ้วเปนทางยาว ดังนั้นการคัดสรรผาเอกลักษณ

ประจําจังหวัดบุรีรัมยโดยการนําผาท่ีแสดงภาพแทนความเปนกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่งขึ้นมาจึงเปน

ปญหา (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย, 2557) 

ตอมาในป พ.ศ. 2553 จังหวดัไดมกีารทบทวนโดยตัง้คณะทาํงาน ไดมกีารออกแบบผสมผสานระหวาง

ลวดลายผาที่เปนเอกลักษณรวมของคนทั้ง 4 กลุมชาติพันธุที่อาศัยในจังหวัดเพ่ือใหเปนจุดเดนของจังหวัด

บุรีรัมย เกิดเปน “ลายหางกระรอกหมี่ภูภิรมย” หรือ “ผาไหมลาวา” ตามโครงการเสนทางสายไหม OTOP 
สูตลาดสากล แตกย็งัไมเปนทีย่อมรับ และมีปญหาจากลิขสทิธิข์องลายผาท่ีนาํไปจดทะเบียนทําใหเปนปญหา

ในการเขาถึงภูมิปญญาลวดลายผาชนิดน้ี
ในป พ.ศ. 2555 จาการประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินโครงการพัฒนาผาลายเอกลักษณจังหวัด

บุรีรัมย จึงไดประกาศใหมีผาเอกลักษณประจําจังหวัดอยูสองประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ผาซ่ินตีนแดง 

ซึ่งผลิตมากที่อําเภอพุทไธสง และอําเภอนาโพธิ์ และประเภทที่ 2 ผาหางกระรอกคูซึ่งผลิตมากที่ อําเภอ
กระสัง และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และมีการผสมผสานลวดลายลายระหวางผาหางกระรอกคูและผาซิ่น

ตีนแดง เกิดเปน ผาลายหางกระรอกคูตีนแดง เพื่อใหจังหวัดบุรีรัมยมีผาที่แสดงถึงเอกลักษณและมีความ

เปนหนึ่งเดียว 

การใหความหมายของผาซิน่ตนีแดงในความหมายผาเอกลักษณประจาํจงัหวดัดงักลาวเปนความหมาย

ที่เกิดจากผูเชี่ยวชาญและหนวยงานในจังหวัดเปนผูกําหนด ไดมีการสงเสริมใหกลุมทอผาในจังหวัด
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ไดทอผาซ่ินตนีแดงและผาหางกระรอกคูตนีแดง ทาํใหความตองการผาชนิดนีข้ยายมากขึน้ไปยงัอาํเภอตางๆ 

เนือ่งจากมีการสงเสรมิให ขาราชการ พนักงานของรัฐสวมใสตามมตทิีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี เมือ่วนัที ่7 ม.ิย. 

พ.ศ. 2554 จังหวัดบุรีรัมยไดกําหนดใหขาราชการ พนักงานของรัฐ สวมใส “ผาซ่ินตีนแดง” “ผาลายหางกระรอกคู” 

“ผาลายหางกระรอกคูตีนแดง” ทุกวันอังคารเพื่อสงเสริมเอกลักษณไทย และใหใส “ผาลายหางกระรอกคู

ตีนแดง” ในงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง นอกจากน้ีใหสวมใสในโอกาสท่ีเหมาะสมตลอดจนใชในชีวิตประจําวัน 

เปนตน (สาํนักงานจังหวัดบรุรีมัย, 2557) ทาํใหผาซิน่ตนีแดง และผาลายหางกระรอกคูตนีแดง ทีเ่ปนลวดลาย

ประจําจังหวัดเปนผาทอท่ีไดรับการสงเสริม ใหความรู จัดอบรมเพ่ือใหกลุมทอผากลุมตางๆ ใหสามารถ

ทอได

ผาทอภาคอีสานจึงมีความหมายของการเปนผาที่เปนสินคาวัฒนธรรม ในพื้นที่สมัยใหมของ

เขตการปกครองมหาดไทย เปนสินคาของที่ระลึก มิติรูปแบบ (From) ของผาที่กําหนดกรอบอยูภายใต

เทคโนโลยีของการผลิต เชน ผามัดหม่ี ผาขิด ผาจก ผายก และในดานสังคมของผาที่อยูในรูปทรงของการ

ทําหนาที่ สัญลักษณ และศิลปะ มีกรอบของวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด ไดเปลี่ยนแปลงความหมายและ

รูปแบบของผา ความหมายและสัญลักษณของผาไมไดกําหนดโดยคนในสังคมอีกตอไป แตกําหนดโดย

ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ หนวยงานของรัฐ ที่วางแผนการผลิตวากอนสินคาจะถึงมือผูบริโภค ตัวสินคานั้น

จะถูกเปล่ียนไปเปนสัญญะกอน มีกระบวนการประกอบสรางสัญญะประกอบดวย การกําหนดราคา 

การวางแผนการตลาด การประชาสมัพันธ การสรางตราสญัลักษณ การกําหนดคณุภาพและการผลิตภายใต

มาตรฐานเดียวกัน (รังสรรค ธนะพรพันธ, 2546) 

ความหมายเชิงสัญญะของผาซิ่นตีนแดงในบริบทสมัยใหม รูปทรงของผาซิ่น ซึ่งเปนเคร่ืองแตงกาย

ทอนลางของผูหญิง มีความหมายสัญญะในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ ความเปนหญิงหรือชาย เปลี่ยนแปลงไป 

กลายเปนผาที่สามารถใชไดทั้งชายและหญิง ลวดลายผาซิ่นซึ่งเปนขอหามในสมัยโบราณท่ีไมสามารถ

มาอยูในพ้ืนท่ีของชายได ก็สามารถเปล่ียนแบบฟอรมของรูปทรงกลายมาเปนเส้ือท่ีสวมใสทอนบนของชายได 

ไมมีขอหามหรือขอคะลําอีกตอไป ดังจะเห็นไดจากการนําเอาผาซิ่นตีนแดงนํามาตัดเย็บเปนเสื้อซาฟารี

ซ่ึงเปนแบบฟอรมของขาราชการ พนักงานของรัฐท่ีเปนชาย ซ่ึงจะเห็นขาราชการในจังหวัดสวมใสแทนเส้ือสูท 

เม่ือมีงานพธิกีารของจังหวดั ซึง่สอดคลองกบัการศึกษาของ สดุแดน วสิทุธลิกัษณ (2534) ไดเสนอวาอทิธพิล

จากการสงเสริมการทองเท่ียวกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงความหมายของผาพื้นเมือง ในกระบวนการผลิต

ของชุมชนหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัยซึ่งกําลังเปลี่ยนผานจากการผลิตเพื่อใชสอยในครัวเรือนเปนการผลิต
เพ่ือผูอื่นนอกชุมชน จึงตองลดการใหความสําคัญกับความหมายเดิมที่ผูกติดกับตัวตนท่ีมีตําแหนงแหงท่ี

เฉพาะของผูหญงิ เม่ือมคีวามนยิมในผาซิน่ตนีจกเพ่ิมมากข้ึน การใชผาซิน่ตนีจกท้ังในชุมชนและนอกชมุชน 
แสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนหาดเส้ียวท่ีขายไดในสถานการณและโอกาสท่ีตางๆ กัน โดยไมมีขอจํากัด

ของตําแหนงแหงที่ของผูหญิงเทานั้น เพราะปรากฏวาตีนจกไดขยายไปใชบนเส้ือนอก เนคไท หมอน 

หรอืแมนแตเสือ้นาค ในพิธบีวชของเพศชาย ตนีจกจึงเปนงานศิลปะของชุมชนท่ีทัง้หญงิและชายเปนเจาของ 

จนกระท่ังการขยายตัวของการทองเท่ียวท่ีทําใหความหมายของผาซิ่นตีนจก ถูกใชแสดงความหมายของ

ชาติพันธุ “ลาว” ตีนจกในปจจุบันจึงกลายเปนสินคาทางชาติพันธุท่ีส่ือความหมายของคนภายนอกไดชัดเจน
การใหความหมายของสีของผาซิ่นตีนแดงในอดีต สีแดง เปนสีที่เจานายหรือคนมีฐานะสวมใส 

และตองเปนสีแดงสด เพราะการยอมสีเดิมใชการยอมสีแบบธรรมชาติ ซึ่งการยอมสีธรรมชาติตองยอม

หลายๆ ครั้ง จึงจะทําใหสีสดเขม ซึ่งตองใชเวลาและความประณีตในการยอมมาก ทําใหยากตอการยอม
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ดังนั้นคนในสมัยกอนจึงนิยมใสเสื้อผาสีสดเพ่ือแสดงฐานะ ในบริบทของการเปนสินคาทางวัฒนธรรม 

การใหความหมายของสีของผาซิ่นตีนแดง ไมไดเปนความหมายเชิงสัญญะของการแบงแยกลําดับชั้น

ทางสังคมอีกตอไป แตเปนความหมายของผาซิ่นตีนแดงท่ีเปน sign เปนสินคาวัฒนธรรมท่ีมีความเฉพาะ

เจาะจง มเีอกลักษณของความเปนตวัแทนของจังหวัดบรุรีมัย ในขณะเดียวกันกส็ือ่ความหมายของชาติพนัธุ 

“ลาว” เมื่อสื่อความหมายกับคนภายนอก และในขณะเดียวกัน ผาซิ่นตีนแดง ก็สามารถส่ือความหมายของ

ความเปน “ชาติ” เมื่อสวมใสในงานพิธีการกับหนวยงานของรัฐไดอีกดวย

ความหมายลวดลายผามัดหม่ี ซึง่เปนลวดลายท่ีเกิดจากจินตนาการของผูทอจากธรรมชาติและระบบ

ความเช่ือในวัฒนธรรม เชนลายนาค ลายงูลอย ลายดอกแกว เกดิเปนลวดลายท่ีมชีือ่เรียกใหมๆ  เปนลวดลาย

ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคเพื่อใหเปนเอกลักษณประจําสิ่งสําคัญในจังหวัด เชน ลายลาวา แทนภูเขาไฟ 

ซึง่เปนคาํขวญัของจังหวดับุรรีมัย ลายปราสาท ลายนาคซึง่เปนลายทีเ่กดิจากความเช่ือดัง้เดมิในศาสนาพทุธ

และพราหมณ ก็ไดรับการสรางความหมายใหมใหเปนพญานาค ผูคอยพิทักษชาวจังหวัด ใหมีความอุดม

สมบูรณ

การเปนผาทีเ่ปนตวัแทนของกลุมชาตพินัธุ การแสดงความหมายวาเปนคนกลุมเดยีวกนัมสีญัลักษณ

ที่สรางความหมายรวมกันก็แปรเปลี่ยนไป ทุกกลุมชาติพันธุสามารถทอผานี้ได ลวดลายผา มีการประดิษฐ

บนส่ือสมัยใหมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดลวดลายใหมๆ การสรางลวดลายผาที่เปนเอกลักษณ

ของจังหวัดที่รัฐกําหนดขึ้นนั้น ชาวบานผูทอบางคนยังไมทราบความหมาย เนื่องจากทอตามที่ไดรับการ

สงเสริมใหทอเทาน้ัน ข้ึนอยูกับกรอบของการตลาด การกําหนดราคา การประชาสัมพันธ การสรางตราสัญลักษณ 
และการสรางเอกลักษณในเชิงพื้นที่สมัยใหม ชาวบานสามารถควบคุมการขยายตัวของความหมายของผา 

เพื่อคงความเปนเอกลักษณไวไดเพียง การคงไวซึ่งโครงสรางหลักของผาซิ่นตีนแดง ที่มีหัวซิ่น ตีนซิ่นสีแดง 

ทออยูในผืนเดียวกันโดยมีตัวซิ่นที่เปนลวดลาย สีสันที่มีความหลากหลายตามวิวัฒนาการ เทคโนโลยี

การออกแบบและการผลิตเทาน้ัน

ผาซ่ินตีนแดง ประวัติความเปนมาและเรื่องเลา

ผาซ่ินตีนแดง ไดถูกนําเสนอใหเปนที่รูจัก ในป พ.ศ. 2536 โดย ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ

บุรีรัมยนําซิ่นตีนแดงไปแสดงนิทรรศการสมบัติอีสานใต ครั้งที่ 2 โดยใชซิ่นตีนแดงเปนชุดแตงกาย

ของนักแสดงนาฏศิลปในชุดระบําอัปสรา ซ่ึงถอดแบบการแตงกายและทารายรํามาจากภาพจําหลักรูปนางอัปสร
ที่ปราสาทนครวัด เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ใหเปนที่รูจักและ

เปนท่ีนิยมของบุคคลท่ัวไป ทําใหสันนิษฐานวาผาซ่ินตีนแดงเปนผาเขมร แตตอมาไดมีการศึกษาและยืนยันวา
เปนผาของกลุมชาติพันธุลาวไดทอข้ึนครั้งแรกโดยชางฝมือทอผาในคุมของพระยาเสนาสงคราม (เจาเมือง

คนแรกของเมืองพุทไธสง) เม่ือประมาณกวา 200 ปมาแลว โดยลายหม่ีสวนใหญเปนลายด้ังเดิม คือ ลายนาค 

ลายแขวเลื่อย (ลายฟนเลื่อย) และลายขอตางๆ นิยมใชสีในการทอเปน สีเหลือง แดง ขาว มีเขียวปนบาง
การสรางชุดความรูใหมวา “ผาซ่ินตีนแดง” เปนผาซ่ินของลาว จากหนังสือ พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเขียนในป พ.ศ. 2544 ไดกลาวถึงประวัติ “ผาซิ่นตีนแดง” วาได

ทอข้ึนคร้ังแรกโดยชางทอผาในคุมของพระยาเสนาสงคราม (เจาเมืองคนแรกของพุทไธสง) แถวบานหนองหัวแฮด

และบานโนนหมากเฟอง (บานศีรษะแรตและบานมะเฟองในปจจุบัน) เม่ือประมาณ 200 ปมาแลว เปนผาซ่ิน

ท่ีกลุมคนเช้ือสายลาวเปนผูประดิษฐคิดคนข้ึน จากหลักฐานตํานานพระเจาใหญและการกอต้ังหมูบานศีรษะแรต 
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วา “ …ในสมัยกอน ทาวศรีปาก (นา) ทาวเหลือสะทาน ทาวไกรสร เสนาบดีเมืองสุวรรณภูมิ (ปจจุบันอยู

ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม) ซึ่งเปนคนไทยเช้ือสายลาว พรอมดวยบริวาร ชอบเขามาลาสัตว

ในเขตลุมน้ําลําพงชู ตลอดไปจนถึงลุมน้ําชี (ในเขตจังหวัดชัยภูมิ) 

กลาวกันวาการลาแรดเพื่อนํานอมาทํายาน้ัน ถาพบแรดในเขตพุทไธสงจะไลลาไดในเขตชยัภูมิ และ

ถาพบในเขตชัยภูมิจะไลลาไดในเขตพุทไธสง คร้ังหนึ่งทั้งสามไดยิงไดนกขนาดใหญสวยงามมากตัวหนึ่ง

ที่บริเวณบึงสระบัว เรียกกันวา “นกหงส” นกตัวนั้นบินมาตกบริเวณปารกดานทิศตะวันออก จึงออกตามหา

นกตวันัน้ในปาดงักลาว แตกลบัพบพระพุทธรปูองคใหญทีไ่มเคยพบท่ีใดมากอน ดวยความดีใจจึงเลกิคนหา

นกและพากันสํารวจบริเวณรอบๆ องคพระ พบเจดียทรงสี่เหลี่ยมดานหลังพระพุทธรูป พบหนองนํ้า

ขนาดยอมดานหนาองคพระ มีหัวแรดตายมานานแลวอยูในหนองนํ้าน้ัน มีตนตาลเรียงรายอยูรอบๆ ท้ังส่ีทิศ 

มีเถาวัลยคลุมรุงรัง ไมมีหมูบานคนในบริเวณน้ัน จึงกลับไปบานเกิดและชักชวนญาติพี่นองมาต้ังรกรากท่ีนี้ 

แลวตัง้ชือ่หมูบานวา “หนองหัวแฮด” ตามหวัแรดทีพ่บ โดยมทีาวศรีปาก (นา) เปนเจาเมอืง เรยีกวา “อปุฮาด

ราชวงศ” และไดชวยกันบูรณปฏิสังขรณบริเวณที่ไดพบพระพุทธรูปอยูเปนวัด ชื่อวา “วัดหงส” ตามชื่อนก

ทียิ่งแลวมาตกบริเวณน้ัน…พระเจาใหญ สนันษิฐานวาสรางพรอมกบัเมอืงพุทไธสง คอื ประมาณ พ.ศ. 2200 

ชางท่ีสรางพระเจาใหญอาจเปนชางสกุลลาว เพราะพระพุทธรูปหลายองคท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราชอัญเชิญมามีพระเกศเหมือนพระเจาใหญ เชน ที่วัดสระปทุม พระเกศลักษณะนี้มีเฉพาะ

ในภาคอีสานและประเทศลาวเทาน้ัน…” จึงนาจะเช่ือไดวาผาซิ่นตีนแดงน้ันเปนผาซิ่นของกลุมชนลาว

ไมใชเขมร ตอมาไดแพรขยายการทอผาซิน่ตนีแดงจากบานศรีษะแรตและบานมะเฟองไปยงัหมูบานใกลเคยีง 

คือ บานจาน บานแวง และบานนาโพธ์ิ (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 2544) นอกจากเปนการชําระประวัติศาสตรที่ออกมาเปนหนังสือวิชาการแลว เร่ืองเลา

เหลานี้ไดออกมาเปนวีดิทัศนในการแสดงตํานานผาซิ่นตีนแดงของจังหวัดบุรีรัมย และไดเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับผาซิ่นตีนแดงลงในหนังสือหลายเลม เชน อนุสรณ 200 ปเมืองพุทไธสง, สมบัติอีสานใต ครั้งที่ 6, 

หนังสือพิมพสื่อสารธุรกิจ และหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปญญา

ไทยของจังหวัดบุรีรัมย เปนตน

ในการสงเสริมการทอผาของหนวยราชการ พยายามท่ีจะสรางเร่ืองเลาหรือนิทานพื้นบานเพ่ือใหผา

ทอนั้นมีเอกลักษณโดยเดน เรื่องเลาหรือนิทานจึงเปนสัญญะ ที่ถูกสงผานการส่ือสารสมัยใหมเพ่ือยืนยัน

ความมีตัวตนในอดีตของสินคาเหลาน้ัน ตอกยํ้าถึงความจริงแท และการมีระยะหางของพ้ืนที่ที่ยากตอการ
เขาถึงของคนธรรมดา ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ศิราพร ณ ถลาง (2554) ไดกลาวไวในบทสังเคราะหทายเลม 

เรือ่งเลาพืน้บานไทย: การนําไปประยุกตใช และ “พืน้ทีท่างสังคม” ในปจจบุนั เปนการอธิบายวาประเทศไทย
มีตนทุนทางวัฒนธรรมประเภทนิทานและเรื่องเลาที่มี “คุณคา” จนสามารถนํามาประยุกตใช สนับสนุน

กิจกรรมตางๆ หรือเพ่ิม “มูลคา” ใหกับสินคาและบริการไดอยางมากมาย เรื่องเลาไทยและนิทานไทย

ไมมีวันตายไปจากสังคมไทย อีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมไทยไดทุกยุคทุกสมัย 
(ศิราพร ณ ถลาง, 2554) 
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ผาซ่ินตีนแดงและความเปนสินคาคุณภาพที่มีดวงดาวรับรอง

ในการดําเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ของรัฐบาล ไดกําหนดให พ.ศ. 2546 

ดําเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ (OTOP Product Champion: OPC) เพ่ือสงเสริมใหผูผลิตและผูประกอบการ 

ไดพัฒนาคุณภาพใหมีมาตรฐานตามเกณฑการรับรองผลิตภัณฑ OTOP ใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค

ทัง้ในและตางประเทศ ไดมกีารกําหนดวาสนิคาชมุชนจากภูมปิญญาทองถ่ินจะตองไดรบัมาตรฐานผลิตภณัฑ

ชุมชน (มผช.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) นอกจากโครงการ มผช. ที่เก่ียวของ

กับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการสงออกแลวภาครัฐยังไดกําหนด

ใหมี โครงการ OTOP Product Champion (OPC) หรือการคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ OTOP เพื่อดาํเนิน

การหาผลิตภณัฑทีม่คีวามเปนเลศิจากระดับจงัหวดั ภาค และประเทศ รวมทัง้มกีารจดัระดบัชัน้ของผลิตภณัฑ 

OTOP ในระดับ 1-5 ดาว การจัดลําดับขั้นของการมอบดาวต้ังแต 1-5 ดาว เขามามีบทบาทในการตัดสิน

ราคาและสินคาในชุมชน จะแขงในตลาดไดตองได 3 ดาวข้ึนไป ซึง่สวนใหญผูประกอบการท่ีจดทะเบียนกลุม

ซึ่งอยูในตลาดมานานจะเขามาคัดเลือกจะมีโอกาสไดดาวมากกวา 

ปจจุบันผูประกอบการในจังหวัดบุรีรัมยที่ไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไทย 

ประเภทผาทอ จําแนกขอมูลตามระดับดาว ดังน้ี ระดับ 2 ดาวมีจํานวน 6 ราย ระดับ 3 ดาว มีจํานวน 43 ราย 

ระดับ 4 ดาว มีจํานวน มี 58 ราย ระดับ 5 ดาวมีจํานวน 21 ราย รวมทั้งส้ิน 128 ราย จากผูผลิตในจังหวัด

ทั้งสิ้น 5,861 ราย ซึ่งจะเห็นวาผูผลิตในชุมชนที่เปนรายยอยสวนใหญจะไปไมถึงดาว การตลาดของผาไหม

จังหวัดบุรีรัมย มีทั้งการซื้อขายผานคนกลาง และไมผานคนกลาง มีตลาดระดับชุมชนและตลาดนอกชุมชน 

โดยลักษณะของตลาดผาไหมของจังหวัดบุรีรัมย ก็มีลักษณะคลายๆ กับของจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลาวมี 3 ลักษณะ ประกอบดวย การจําหนายผานตัวกลางในชุมชน 

ซึ่งสวนใหญจะเปนประธานกลุมจะนําผลิตภัณฑของกลุมไปจําหนายในงานเทศกาลและงานท่ีหนวยงาน

ราชการจัดขึ้น และงาน OTOP City ที่เมืองทองธานี หรือจําหนายภายในชุมชน ทั้งในรูปแบบที่จัดจําหนาย

ในท่ีทําการกลุมภายในชุมชน ติดตอขอวางจําหนายผลิตภัณฑชุมชนในรานคาท่ัวไป ผาไหมท่ีไดรับการคัดสรร

ใหเปนผาทีม่คีณุภาพสวนใหญจะสงใหทีศ่นูยศลิปาชพีบานนาโพธิ ์บานนาโพธิ ์ตาํบลนาโพธิ ์อาํเภอนาโพธิ ์

จังหวัดบุรีรัมย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย, 2555)

“ผาซ่ินตีนแดง” เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการถายทอด เทคนิควิธี ที่สืบทอดตามประเพณีวิถีชีวิต 

เมื่อประกอบสรางใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จึงยังไมสามารถปรับตัวทันกับความตองการ
ของลูกคาได ดังนั้นจึงไมแปลกที่จะเห็นผาไหมหรือผาฝายที่มีรูปแบบลวดลายที่คลายกันในหลายจังหวัด 

ในหมูบานเองการรวมกลุมสมาชกิในการทอผากเ็ปนไปอยางหลวมๆ หากไมมนีายทนุใหญใหทนุสนบัสนนุ 

ก็เปนการยากในการพัฒนาผลิตภัณฑของตนได การสงเสริมที่ไมมีตลาดรองรับจึงมีผูประกอบการซึ่งอาจ

จะเปนพอคา แมคาในจังหวัดหรือในพื้นที่  สวนชาวบานจะเขามาเกี่ยวของในฐานะแรงงานรับจางทํางาน

มากข้ึนตามคาํสัง่ของนายจาง จากการสมัภาษณชาวบานหมูบานหน่ึงในภาคอสีาน พบวา ชาวบานจะรับจาง

ผลิตผาทอ ตามคําสั่งของนายจาง เชนรับจางผลิตเสนไหม จางดองไหม กวักไหม ตีเกลียว ยอมสี รับจาง

มดัหมี ่รบัจางทอผา ตามความถนดัแตละอยาง ซึง่แตละคนกร็บังานเปนอยางๆ ตามทีไ่ดรบัคําสัง่ เนือ่งจาก
มีปญหาในการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ หรือสินคาที่ผลิตและขายไมได 
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ผาทอของชุมชนที่หนวยงานของรัฐสงเสริม โดยการหาวัตถุดิบในทองถิ่น ทําใหประเภทสินคา

ไมแตกตางกันมาก สินคาที่เหมือนกันออกมาสูตลาด ทําใหกลไกราคาสินคาลมเหลว นอกจากนี้คุณภาพ

ที่ออกโดยเกณฑของรัฐ ในบางชุมชนที่ไมสามารถผลิตเสนใยไหมเองไดตองซื้อเสนไหมราคาถูกจาก

ประเทศเพื่อนบาน ทําใหคุณภาพของสินคาไปไมถึงดวงดาว เนื่องจากพื้นที่บางแหงไมใชพื้นที่สําหรับ

ปลูกหมอนเล้ียงไหม จากการสัมภาษณชาวบานท่ีอาศัยอยูตามลุมน้ําชีเลาใหฟงวา ในสมัยกอนคนทางน้ี

ไมไดปลูกหมอนเลี้ยงไหมเองแตจะนําขาว ปลา ไปแลกเสนไหมกับคนแถวพยัคฆและพุทไธสง ซึ่งมีพื้นที่

ท่ีสามารถปลูกหมอนเล้ียงไหมไดดีกวามาทอผาใช ซ่ึงเปนวัฒนธรรมการทํามาหากินของแตละพ้ืนท่ีไมเหมือนกัน 

ผาจึงเปนกิจกรรมสําคัญในหลายชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย รายไดจากการทอผานั้นข้ึนอยูกับความยากงาย

และความยาวของผาท่ีทอได จากการสมัภาษณชางทอผาพบวา ผาทีท่องายแมจะไดคาจางนอยแตสามารถ

ทอไดจํานวนมากในแตละวัน เม่ือคิดเปนเงินแลวคุมคากวาการทอผาที่มีเทคนิคซับซอนแมจะไดเงินมาก

แตก็ใชเวลามากตามไปดวย ในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมการสรางความปรารถนาของคนตอวัตถุ

ทําใหเกิดคุณคา มูลคาของวัตถุชิ้นนั้น ดังนั้นเงิน จึงเปนวัตถุที่ไดรับสัญญะ (Sign) เพราะมีการแลกเปลี่ยน

สิ่งของซ่ึงมีความสัมพันธกับคนกํากับอยู เงินจึงฝงเขาไปในชีวิต (Embodies) และทําใหความสัมพันธ

เชิงปฏิบัติการระหวางมนุษยและสิ่งของมีพัฒนาการตอตัวตนของการเขาไปเปนเจาของ (Miller, 1992) 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสาร ในฐานะตัวผลิตทางวัฒนธรรมน้ันเอง การท่ีมนุษยศึกษาสิ่งประดิษฐ

ที่มนุษยสราง ก็จะกลับเขามาในจิตใจของมนุษยการพิจารณานามธรรมของวัตถุ หรือการทําใหนามธรรม

กลายเป็นเร่ืองของวัตถุ (Objectification) จึงเป็นกระบวนการรับรู้สําหรับการพัฒนาตัวตนของมนุษย์

ผานการพัฒนาทางวัตถุซึ่งก็คือเงินนั้นเอง

ผาซิ่นตีนแดงและสินคามีลิขสิทธิ์แสดงพื้นที่หรือแหลงกําเนิด GI

ผาทอที่ชาวบานรวมตัวกันผลิตผาทอในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีเครื่องมือการผลิต 

กี่ทอผา จํานวน 1 หลัง ถึง 20 หลังเทานั้น เมื่อรัฐตั้งเปาหมายเพ่ือการสงออกไปยังตางประเทศ จึงเกิด

กฎหมายคุมครองลิขสิทธ์ิที่เปนภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งกฎหมายคุมครองน้ีขึ้นอยูกับกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร Geographical Indications : GI พ.ศ. 2546 ซึ่งกฎหมายเหลานี้

ลวนเกิดขึ้นตามขอตกลงระหวางประเทศ ภายใตกรอบความคิดของตะวันตก และกรอบความรวมมือ
ของชาติตะวันตก เชน ความตกลงอุรุกวัยวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวกับการคา (Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods 

หรือ TRIPS) ในกรอบขององคการการคาโลก อนุสัญญาดานทรัพยสินทางปญญาตางๆ ภายใตกรอบ

ของ องคการ-ทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือการเจรจาการคาเสรี

ระหวางประเทศคูคาตางๆ ที่มีแนวโนมจะขยายวงกวางข้ึนเร่ือยๆ (ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง และ ชูชีวรรณ 
ตมิศานนท, 2557) 

การจดสิทธิบัตรแมเปนทางออกสามารถจะคุมครองสิทธิตามกฎหมาย หากแตวาคาใชจายในการ

จดสิทธิบัตรมีราคาสูงมากเกินกวาที่ชุมชนจะรองรับได ในอัตรา 20,000 บาทตอแบบซึ่งในชุมชนที่มีแบบ

หรือลายมากเปนสิบเปนรอยแบบไมสามารถจะเสียคาใชจาย ไดจึงตองปลอยใหกลุมธุรกิจบางกลุม

เอาเปรียบและใชสิทธิทางกฎหมายกลาวอางความคุมครองแทน ทําใหภูมิปญญาชาวบานท่ีเคยเปนภูมิความรู
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ทองถิ่น กลายเปนภูมิความรูที่ตองหามไมสามารถเขาถึงไดอีกตอไป ดังนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่รัฐเขามา

สงเสริมและอางวาจะเปนการคุมครองภูมิปญญาของหมูบานน้ัน แตในระดับชาวบานแลวเปนการกีดกันสิทธ์ิ

มากกวาการเขาถึงสิทธิ์ 

นอกจากนี้จากการศึกษาของ ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง และ ชูชีวรรณ ตมิศานนท (2557) พบวา 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ. 2537 ตามมาตรา 4 กลาววาลวดลายบนผืนผาไหมอันอาจถือวาเปน

ลิขสิทธิ์ประเภทศิลปะประยุกตได หากผูผลิตลวดลายใชวิธีการพิมพลายบนผืนผาไหม สวนวิธีการทอ 

ปก การสาน วธิกีารเชนนีห้าใชการสรางงานศลิปะประยกุตตามกฎหมายลขิสทิธิไ์ทยได ชีใ้หเหน็ชองวางของ

กฎหมายไทย การเจรจา หรือการตอรองทางการคา สําหรับชาวบานกฎหมายตางๆ เหลาน้ียังเปนเรื่อง

หางไกล กฎหมายและขอตกลงตางๆ ทีเ่ปนกรอบแนวคิดจากตางประเทศ เหลาน้ีเปนการกีดกนัทาํใหผาทอ

ของไทยไมสามารถสงไปขายตางประเทศไดมากกวาจะเปนการสงเสริม

“ผาซิน่ตีนแดง” เปนผาทอในภาคอสีานทีไ่ดรบัการคุมครองสิง่บงชีท้างภมูศิาสตร GI ในป พ.ศ. 2557 

ซึ่งชาวบุรีรัมยมีความภาคภูมิใจตอสัญลักษณอันนี้ เพราะลิขสิทธิ์นี้เปนสัญญะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร

สมัยใหม เปนสัญลักษณที่ใชแทน แหลงภูมิศาสตรซึ่งตองสามารถใชสื่อสารเพ่ือใหผูบริโภคทราบและเขาใจ

ถึงที่มาของสินคาจาก แหลงภูมิศาสตรนั้นๆ ได เชนผาซิ่นตีนแดง เปนสัญญะเพ่ือบงชี้การผลิตผาทอวามี

แหลงผลิตที่จังหวัดบุรีรัมยเทาน้ันท่ีอื่นไมใชแหลงผลิต ผาที่ไดรับการคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร GI 

ในภาคอีสานนอกจากผาซิ่นตีนแดงแลวก็มีเพียง “ผาแพรวา” ของกาฬสินธุเทานั้นที่ไดรับการคุมครอง 

ในแงของความเปนพื้นที่สาธารณะ ของภูมิปญญาพื้นบาน กฎหมายฉบับน้ี ทําใหวัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปญญาชาวบานซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม การส่ังสมทางวัฒนธรรมของสังคมจากรุนสูรุน 

ความรูสั่งสมมานี้ยากที่จะแยกออกวาเปนความรูที่มีรากฐานจากที่ใด ใครเปนเจาของภูมิรู หากมีผู

ไดผลประโยชนจากกฎหมายน้ีนําไปใชเพ่ือครอบครองความรูที่เปนสาธารณะนั้นเปนความรูสวนตนก็จะ

เปนการกีดกันการเขาถึงภูมิรูนี้ซึ่งถือเปนทรัพยากรรวมกันในสังคม กฎหมายน้ีมีวัตถุประสงคการใหความ

คุมครองผูบริโภค เพื่อเปนการเชื่อมั่นวา “ผาซิ่นตีนแดง” เปนของจริงแทที่ผลิตโดยชาวบุรีรัมย

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของชางทอผา

เมื่อการทอผา “ผาซิ่นตีนแดง” ไดกลายเปนสวนหนึ่งของอาชีพคนในชุมชนมีการจัดอบรมและจัดให

มีหลักสูตรการเรียนทอผา การออกแบบลวดลายผาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือยึดโยงกับสถาบันในทองถ่ิน
เปนสําคัญ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน กรมหมอนไหม สถาบันวิชาการ หรือ

มหาวิทยาลัยในทองถิ่น จากเดิมชางทอผาในอดีตที่มีการเรียนรูเรื่องการทอผาจากแมและยาย และเมื่อโต
ขึ้นตองการเรียนรูเรื่องการทอผาชนิดใดก็จะไปขอเรียนกับครูชางทอผาชนิดนั้นโดยตรง ในปจจุบันมีการ

ฝกอบรมเทคนิคการทอผาแบบใหม เชน การเก็บตะกอลายพิเศษ เทคนิคการยอมผาดวยสีธรรมชาติ 

จากครูภูมิปญญา, วิทยากร, นักวิชาการ และนักวิจัย ทําการฝกอบรมภายนอกและภายในชุมชน ชางทอผา
บางคนกลายเปนวิทยากรและครูภูมิปญญาใหแกโรงเรียน และชางทอผากลุมอ่ืนๆ ตามโครงการท่ีหนวยงาน

ของรัฐเขามาสงเสริม เพื่อสรางผาทอใหเปนสื่อเชิงสัญญะที่พึงปรารถนาของผูบริโภค

การผลิตผาซ่ินตีนแดงในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงลักษณะของผาใหมีความพิเศษ โดยมีการเพ่ิมเติม

ลวดลายพิเศษ การใหสีที่แตกตางจากเดิม การเขียนทองลงบนลวดลายผาเพื่อสรางมูลคาของผา โดยมี

การแลกเปล่ียน (Exchange) เปนวิธีการและเปนแกนของความสัมพันธ การทําใหนามธรรมแสดงออกทางวัตถุ 
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(Objectifi cation) ในสังคม ความทันสมัยไดกลายเปนเง่ือนไขอันแรกๆ ของการสรางวัฒนธรรมและสังคม 

ความปรารถนาของคนตอวัตถุทําใหเกิดคุณคาและมูลคาของวัตถุนั้น (ปราโมทย ภักดีณรงค, 2547: 12)

สังคมของชางทอผาไมใชสังคมของชาวนาอีกตอไป กลายเปนสังคมของผูประกอบการ ชางทอผา

กลายเปนผูรับจาง หรือแรงงานนอกระบบ กระบวนการผลิตของชาวบานจากการผลิตผาทอเพ่ือใชสอย

ในประเพณี และชีวิตประจําวัน เปนการผลิตเพ่ือยังชีพในอดีต มาเปนการผลิตเพ่ือขายในตลาดอยางเขมขน 

และกําลังเปลี่ยนเขาสูการเปนผูผลิตยุคหลัง (Post-Productivity) ที่คํานึงถึงความหมาย หรือคุณคาท่ีได

จากการผลิตพรอมๆ กับเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตของพวกเขาดวย (อานันท กาญจนพันธุ, 2554: 23)

การสงผาไหมไปจําหนาย ณ มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งถือวาเปนเกียรติสูงสุด เพราะคาตอบแทน

ทีไ่ดรบัถอืวาเปนเงนิพระราชทานจากสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ และการรบัซือ้ผาไหมจากศนูย

จะไดรับคาตอบแทนสูงกวาที่ชาวบานขายเอง และเปนตลาดที่คอนขางจะแนนอนหากเปนผลิตภัณฑ

ท่ีมีคุณภาพตามกําหนด ทําใหชาวบานอยากเขาไปมีสวนรวมในโครงการแตการเขารวมโครงการจะตองมีกฎเกณฑ

ที่คัดสรร ชางทอท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถพัฒนาไปสูการขอรับเคร่ืองหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน

สีนํ้าเงิน สีทอง ซ่ึงเปนตรารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ ผาไหมไทยอันดับท่ี 3 จาก 4 อันดับ จากสถาบัน

หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ซึ่งตองไดรับการอบรมพิเศษเพื่อจะไดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับ

จากการศึกษาในหมูบานหน่ึงในจังหวัดบุรีรัมยพบวา การศึกษาของชางทอผาสูงข้ึน บางคนมีการศึกษา

ระดับ ปวช. ปริญญาตรี กลายเปนผูประกอบการรายยอย เปนนายทุนในหมูบาน เปนผูนําในกลุมทอผา 

การผลิตผาไหมและกระจายรายไดไปยังสมาชิก สวนชางทอท่ีรับจางทอผา นอกจากรับจางเปนเงินแลวก็มี

การรับจางเปนผาจากท่ีทอไดในสัดสวน 3 ตอ 1 การท่ีผูนาํกลุมจะทําใหมคีวามสัมพนัธกบัหนวยงานราชการ

เปนอยางดี ทําใหสามารถสรางกลุมเพ่ือใหเขาถึงทรัพยากรตางๆ ของทางราชการ หรือเอกชน ที่เขาไป

สนับสนุนได เชน งบประมาณ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การตลาด การประชาสัมพันธ ชองทาง

การจําหนาย ฯลฯ นอกจากน้ีกลุมทอผา ยังไดสรางเครือขายบนอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

การประชาสัมพันธและการตลาดใหกับกลุมอีกดวย

สรุป
ผาทอของภาคอีสานไมไดเปนเพียงเคร่ืองนุงหมหรือศลิปหตัถกรรมเทาน้ัน แตยงัสะทอนความสัมพนัธ

ทางสังคมตามมิติของพ้ืนที่ และ กาลเวลา ผาทอในสาระของการเปนส่ิงประดิษฐ (The Artifact Perse) 

โดยตวัของผาเองนัน้สามารถเปนกรอบกาํหนดการสรางความหมายตอสิง่อืน่ (ปราโมทย ภกัดณีรงค, 2547) 
การใชผานอกจากจะสื่อถึงความสัมพันธของพื้นที่ที่แตกตางกัน ยังมีนัยของ geopolitics ที่เปนเรื่องเลา

ทางประวตัศิาสตรแตละพืน้ที ่เพือ่สงเสรมิใหเปนจดุขายของผาทอ ผูรูหรือผูเชีย่วชาญเปนผูกาํหนดทศิทาง

ของการตีความเชิงสัญญะของการบริโภค ผาซิ่นตีนแดงเมื่อถูกทําใหเปนสินคาวัฒนธรรมจึงถูกสรางและ
ผลิตสรางความหมาย คุณคาสัญญะตางๆ ที่มีความสัมพันธกับมิติทางความคิด คานิยมในสังคม หรือ

ดึงเรื่องเลา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในอดีตมาใสความหมายเพ่ือสนองความตองการบริโภคในยุคปจจุบัน
กระบวนการผลิตความหมายและคุณคาของศิลปหัตถกรรมทองถิ่นอยูในโลกของสังคมผูบริโภค

ชนช้ันกลางและชนช้ันสงู ดงัน้ันคณุคาและความหมายของผาทอท่ีสรางขึน้ในบริบทของทนุนยิมสมัยใหมนี้

ยังประกอบเปนกระบวนการที่ผูบริโภคกําหนดการแสดงออกของชางทอ ขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการ
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ที่กํากับความหมายใหดํารงอยูจนกอรูปสถาบันทางสังคมขึ้นมาและมีผลตอการกลอมเกลาทางสังคม

ของชุดความหมายและคุณคาเหลานั้น กระท่ังกลับไปกําหนดหรือปฏิบัติและความเปล่ียนแปลงตางๆ 

ใหเกิดขึ้นในสังคมของชาวบาน ในฐานะเปนสังคมของผูผลิตเอง ซึ่งกระบวนการเหลานี้ อัปปาดูไรย Arjun 

Appadurai (1986) ชี้ใหเห็นวาความตองการบริโภคน้ันเปนการแสดงออกทางเศรษฐกิจของการเมือง 

การบริโภคไมใชพื้นที่ของปจเจกแตมีนัยทางสังคมตลอดจนเปนความสัมพันธ กระบวนการโตตอบสังสรรค

ของขอมูลความรูที่บอกวาอะไรควรบริโภคหรืออะไรไมควรบริโภค กรณีการใชผาในอินเดียไมใชเพียงแต

เปนเรือ่งของการใชผาเทานัน้ แตมนียัทางการเมอืง มกีารแสดงคณุคาและความตองการบรโิภค ประวตัศิาสตร

ทางสังคมของผา เศรษฐศาสตรการเมืองของการบริโภค โครงสรางการผลิตในทองถ่ินที่กําหนดสถานภาพ

ของคนในการผลิตแตละขั้นตอน ความหมายเดิมของผาทอพ้ืนเมืองในความหมายเดิมไดถูกประกอบ

สรางใหม ตรรกะของการบริโภคในสังคมเลก็ทีถ่กูโยงเขากบัระบอบคณุคาทางการเมืองของสังคมใหญทาํให

สังคมของชางทอผาเปลี่ยนแปลงไป
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อัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดศรีสะเกษ1

ชานนท ไชยทองดี

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บทคัดยอ

บทความวิจยันีม้วีตัถุประสงคเพือ่รวบรวมเร่ืองเลาศกัดิส์ทิธิจ์ากวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรม

ลายลักษณในจังหวัดศรีสะเกษเพ่ือนํามาวิจัยในทางคติชนวิทยาโดยใชแนวคิดอัตลักษณทางวัฒนธรรม เปนกรอบ

ในการวิจัย ผลการศึกษาพบวาสามารถรวบรวมเรื่องเลาศกัดิ์สิทธิ์ไดจํานวน 552 สํานวน สามารถจําแนก

ประเภท ไดแก 1) สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ 2) วัตถุศักดิ์สิทธิ์ 3) เทพศักดิ์สิทธิ์ 4) บุคคลศักดิ์สิทธิ์ 5) สัตวศักดิ์สิทธิ์ 

6) วิญญาณศักด์ิสิทธิ์ และ 7) พืชศักด์ิสิทธิ์ อัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเร่ืองเลาศักดิ์สิทธิ์สามารถจําแนก

ประเภท ไดแก 1) บคุคลและวิญญาณศักดิส์ทิธิ ์2) วตัถ/ุส่ิงของศักดิส์ทิธิ ์3) สถานท่ีศกัดิส์ทิธิ ์และ 4) พธิกีรรม

ศักด์ิสิทธ์ิ ผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นความสําคัญของเร่ืองเลาท่ีเปนส่ือในการสรางสํานึกใหผูคนในสังคม

ไดตระหนักรูวัฒนธรรม และเรื่องราวในอดีต

คําสําคัญ: อัตลักษณทางวฒันธรรม เรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 งานวิจยันีส้าํเร็จเรียบรอยไดดวยความอนุเคราะหจากผูมพีระคุณหลายทาน ผูวจิยัซาบซ้ึงเปนอยางย่ิง จงึขอขอบพระคุณ

ทุกทาน ไว ณ โอกาสน้ี ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภณ สมจิตศรีปญญา ที่ไดถายทอดความรู
ดานการวิจัยดานคติชนวิทยาแกผูวิจัย ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยกนก โตสุรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทยา 
อิทธิชินบัญชร ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ ทองพันชั่ง และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร ที่หม่ัน
ใหคาํชีแ้นะตลอดจนวิธวีทิยางานวิจยั ทาํใหผูวจิยัไดตัง้คําถาม และขบคิดกบัเนือ้หาและขอมูลในงานวิจัยนี ้ขอขอบคุณ
อาจารยพรพิมล ศิวินา ที่ไดชวยผูวิจัยในดานการคนควา และการแปลภาษาตางประเทศทั้งในงานวิจัยเลมนี้ รวมถึง

งานวิชาการอ่ืนๆ เรื่อยมา ขอขอบคุณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ไดชวยเรียบเรียงขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 
ขอขอบพระคุณกลุมงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษท่ีไดมอบทุนในการวิจัยครั้งนี้ คุณูปการคร้ังนี้
จะสงผลตอวงวิชาการดานคติชนวิทยา และวัฒนธรรมศึกษาตอไป
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บทนํา

วอลเตอร ฟชเชอร (W. Fisher, 1987) กลาววามนุษยเปนสัตวที่มีประวัติศาสตร มีวัฒนธรรม และ

มีการเลาเรื่อง ไมวาจะเปนการศึกษาหรือการสื่อสารในเรื่องใดก็ลวนแตเปน “การเลาเรื่อง” ทั้งส้ิน ฟชเชอร 

ไดใหคํานิยาม “การเลาเร่ือง” วาหมายถึง การกระทําเชิงสัญลักษณไมวาจะเปนการพูด/ หรือการกระทํา

ก็ตามที่มีลําดับขั้นตอนและมีความหมายสําหรับผูที่มีชีวิตอยูหรืออาศัยอยูในเรื่องน้ัน ไมวาผูอาศัยน้ัน

จะเปนผูสรางเร่ืองเลา ผูฟง หรือผูตีความเร่ืองเลานั้นก็ตาม ทั้งน้ีหนาที่ของขาวสารจากเร่ืองเลาจะเปน

ตัวกําหนดวิถีทางที่ เราจะมีชีวิตอยูในเร่ืองเลาของเราน้ันเอง (กาญจนา แกวเทพ, 2549: 162)

เรื่องเลามีความสัมพันธกับอํานาจในสังคม ดังที่ เอมิล เดิรกไฮม (Emile Durkheim) แสดงความเห็น

ไววา สังคมมีอํานาจในการควบคุมมนุษยทั้งการบังคับควบคุมจากภายนอกซึ่งเปนเร่ืองของบทลงโทษ

ทางกฎหมายและสังคม และการควบคุมจากภายในซ่ึงเปนเร่ืองกฎระเบียบทางศีลธรรมจรรยา (รัตนา โตสกุล, 

2548: 62-63) อีกทั้งเรื่องเลายังมีความเปนพหุลักษณ (Narrative Pluralism) และมักถูกมองวาเปนเร่ืองเลา

ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Narrative) ที่สัมพันธกับระบบความเช่ือทางศาสนาซ่ึงยอมจะมีระบบทางความเช่ือ

และทางศาสนาท่ีดํารงอยูในเร่ืองเลาน้ันมากกวาหน่ึงระบบเสมอ ไมวาเร่ืองเลาเหลาน้ีจะถูกสรางข้ึนหรือบอกเลา

กันมาต้ังแตอดีตหรือถูกเลาในปจจุบันก็ตาม ดังน้ันพหุลักษณของเร่ืองเลาประเภทตํานาน ยอมปรากฏความเช่ือ 

และความศักดิ์สิทธ์ิหลากมิติ หลายความหมาย สลับซับซอนและเปนผลวัต (มานิตย โศกคอ, 2554) 

โลกศักดิ์สิทธิ์เปนโลกแหงจินตนาการที่มนุษยสรางข้ึน เพื่อใชในการรับมือ/ตอสู/ตอรองกับความ

ผันผวนที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธกับธรรมชาติ และกับมนุษยดวยกันในโลกปกติ โลกศักดิ์สิทธิ์จึงเปนโลก

ที่ปรากฏเปนคร้ังคราวในวาระท่ีมนุษยตองเผชิญกับวิกฤติที่ไมอาจควบคุม อยางไรก็ตามจินตนาการ

แหงโลกศกัดิส์ทิธ์ิทีถ่กูสรางข้ึนนี ้กต็กอยูภายใตอทิธพิลของบริบททีม่นษุยไดสมัพนัธอยูดวย ประการสาํคญั 

“แมแบบของความเชื่อ” ของแตละชาติพันธุ จะเปนฐานรากแหงรูปแบบและเนื้อหาของโลกศักด์ิสิทธิ์

ของมนุษยในแตละพื้นที่ 

ความเช่ือตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในลักษณะตางๆ เปนระบบความเช่ือพื้นฐานของมนุษยในสังคมบุพกาล 

ที่จําตองสรางส่ิงเหลานี้ขึ้นมาไวเปนที่ยึดเหนี่ยว เพราะความเกรงกลัวตอปรากฏการณที่ไมอาจอธิบาย

หรือทําความเขาใจได โดยเช่ือวาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคือพลังอํานาจล้ีลับท่ีคอยควบคุมท้ังมนุษยและธรรมชาติไว 

การสยบยอมตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จึงเปนหนทางแหงการรอดพนจากหายนะพรอมๆ กับอาจทําใหประสบกับ

สัมฤทธิผลในสิ่งที่มุงหวัง โลกศักด์ิสิทธิ์จากมุมมองปจจุบันจึงเปนโลกแหงความไรเหตุผลของสังคมมนุษย
ยุคบุพกาลที่ดํารงอยูกอนยุคศาสนา (สุวิทย มาประสงค, ม.ป.ป.)

Emile Durkheim (1915 อางถึงใน ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2546: 4) ไดเสนอความคิดวา 
พิธีกรรมและสัญลักษณตางๆ ในโลกของความศักดิ์สิทธิ์ คือตัวแทนที่เปนรูปธรรมของความเปนสังคม

ในชีวิตประจําวันมนุษยเราอาจจะมีชีวิตอยูโดยไมจําเปนตองสําเหนียกถึงความเปนกลุมเปนกอน 

เปนพวกเดียวกับของพวกที่มาพบปะติดตอดวย แตในพิธีกรรมแลว ทั้งบรรยากาศและสัญลักษณในพิธี 
ทําใหความรูสึกเปนพวกเดียวกันตกผลึก เกิดความสํานึกในความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สืบสายโลหิต

มาจากบรรพบุรุษสายเดียวกัน และมีชะตาชีวิตอยูรวมกัน 

เอเจียน แอมอนิเย (2539: 38) กลาวถึงจังหวัดศรีสะเกษไววาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในพื้นท่ี

อีสานตอนใตท่ีมีรูปแบบของรัฐสามารถยอนไดไปถึงสมัยอาณาจักรขอมโบราณ รวมท้ังยังมีหลักฐานหลงเหลือ

แสดงใหเห็นวา พื้นที่อีสานใตรวมพื้นที่ของประเทศเพื่อนบานอยางกัมพูชา และลาว เคยมีความเปนสากล 
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และตดิตอทางการคาระหวางกันมาเนิน่นาน นอกจากน้ีจงัหวัดศรีสะเกษยังเปนพืน้ทีข่องความหลากหลาย

ทางชาติพันธุ ไดแก เขมร สวย ลาว เยอ แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากพิจารณา

จากงานวิจยัของ วลรีตัน มนัทรุาช (2547) จะพบวานทิานพ้ืนบานจังหวัดศรีสะเกษสะทอนสภาพสังคมและ

สภาพวิถีชีวิตของชาวบานในตําบลศรีสะอาด 11 ประการ คือ สภาพที่ตั้ง สภาพองคประกอบของสังคม 

สภาพอาชีพ สภาพทรัพยากร สภาพท่ีอยูอาศัย สภาพกิจวัตรประจําวัน สภาพอาหาร การกิน สภาพเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช สภาพการรักษาพยาบาล สภาพการคมนาคม และสภาพการปกครองนิทานพ้ืนบานเขมรถ่ินศรีสะอาด

สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของชาวบานเขมรถิ่นศรีสะอาด 4 ประเภทใหญ คือ วัฒนธรรมท่ัวๆ ไป ความเช่ือ 

คานิยม และคติสอนใจ ซึ่งวัฒนธรรมท่ัวๆ ไปจําแนกเปนประเพณีสวนบุคคล ประเพณีสวนรวม และ

ธรรมเนียมประเพณี 

จากประเดน็ทีก่ลาวมาขางตนสรปุไดวาจงัหวดัศรสีะเกษในฐานะหนวยการวเิคราะหเปนพืน้ทีท่ีย่งัคง

มคีวามนาสนใจในแงวฒันธรรมจงึทาํใหผูวจิยัเกดิคาํถามทีน่าํไปสูประเดน็ของการตัง้โจทยวจิยัวาในเขตพืน้ท่ี

จังหวัดศรีสะเกษนั้นมีเรื่องเลาใดบางที่สามารถนํามาศึกษาวิเคราะหตีความเพ่ือทําความเขาใจมิติทางดาน

อัตลักษณทางดานวัฒนธรรม โดยใชแนวทางการวิจัยคติชนวิทยา (Folklore) มาศึกษาวิเคราะหจะทําให

มองเห็นลักษณะความสัมพันธทางสังคมวัฒนธรรม

วัตถุประสงค

1. เพื่อรวบรวมเรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์จากวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณในจังหวัด

ศรีสะเกษ

2. เพือ่ศกึษาอตัลกัษณทางวฒันธรรมจากวรรณกรรมมขุปาฐะ และวรรณกรรมลายลกัษณในจงัหวดั

ศรีสะเกษ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. เรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์จากวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณในจังหวัดศรีสะเกษไดรับ

การรวบรวมและจัดจําแนกประเภท

2. ทาํใหทราบอตัลกัษณทางวฒันธรรมจากวรรณกรรมมขุปาฐะ และวรรณกรรมลายลกัษณในจงัหวดั

ศรีสะเกษ

ขอบเขตงานวิจัย

1. ขอบเขตเชิงพื้นที่

 2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีชุมชน 22 อําเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองเลา 

มุงเนนการเกบ็ขอมลูทีเ่ก่ียวของกับเน้ือหา และอนภุาคความศกัดิส์ทิธิข์องเรือ่งเลาเพือ่นาํมาศกึษาอตัลกัษณ
ทางวัฒนธรรม

2. ขอบเขตดานขอมูล

 2.1 ขอมูลที่เปนวรรณกรรมมุขปาฐะ คือ ขอมูลทางภาษาท่ีเกิดจากการส่ือสารโดยการพูดคุย

สนทนา สัมภาษณ การเลาเรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธกับความศักดิ์สิทธิ์ของเร่ืองเลา
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 2.2 ขอมลูทีเ่ปนวรรณกรรมลายลักษณ คอื ขอมลูประเภทบทความท่ีปรากฏในเอกสารท่ีเกีย่วของ

กับตํานาน นิทาน เรื่องเลาที่สัมพันธกับความศักดิ์สิทธิ์

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเร่ืองเลาศักด์ิสิทธ์ิในจังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

ตามข้ันตอนดังนี้

1. สํารวจ และรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของกับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่สัมพันธกับการวิจัย เพื่อใช

เปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหอัตลักษณทางวัฒนธรรม

2. ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่ก่ียวของกับแนวคดิทฤษฎอีตัลกัษณทางวฒันธรรม และแนวทางการศกึษา

เรื่องเลา รวมถึงวิธีวิทยาเรื่องเลาในทางคติชนวิทยา

3. สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สามารถรับรูเรื่องเลาในชุมชน

4. เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณผูรูเก่ียวกับประวัติการต้ังถ่ินฐาน 

ความเปนมาของบาน รวมทั้งประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตางๆ ของชาวชุมชนซึ่งเจาะจงศึกษา

ในประเด็นความศักด์ิสิทธิ์ ที่สามารถนํามาตีความในประเด็นอัตลักษณทางวัฒนธรรม

5. รวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งจากวรรณกรรม มุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณประเภทเอกสาร 

ตํารา สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

6. จดัระเบียบขอมลูทีไ่ดจากการรวบรวมเปนกลุมประเภทตางๆ เพือ่ใชในการศึกษาวิเคราะหในลาํดบั

ตอไป 

7. วิเคราะหผลการวิจัย 

8. สรุปผลการวิจัย 

9. เรียบเรียงและเขียนอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห 

ผลการวิจัย

1. เรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

 1.1 สถานที่ศักด์ิสิทธิ์

ลําดับ พื้นที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรลักษ 14

2 อําเภอกันทรารมย 19

3 อําเภอขุขันธ 36

4 อําเภอขุนหาญ 21

5 อําเภอน้ําเกลี้ยง 7

6 อําเภอโนนคูน 9

7 อําเภอเบญจลักษณ 8
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ลําดับ พื้นที่ จํานวน/เรื่อง

8 อําเภอปรางคกู 22

9 อําเภอพยุห 9

10 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 11

11 อําเภอเมืองจันทร 4

12 อําเภอยางชุมนอย 18

13 อําเภอราษีไศล 23

14 อําเภอวังหิน 16

15 อําเภอศรีรัตนะ 11

16 อําเภอศิลาลาด 7

17 อําเภอหวยทับทัน 7

18 อําเภอภูสิงห 13

19 อําเภออุทุมพรพิสัย 46

20 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 43

  จากตารางเร่ืองเลาประเภทสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี 

  1. เร่ืองเลาเกี่ยวกับแหลงน้ํา จํานวน 59 เรื่อง 

  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับปา จํานวน 16 เรื่อง 

  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับปราสาท จํานวน 6 เรื่อง

  4. เรื่องเลาเกี่ยวกับวัด จํานวน 18 เรื่อง 

  5. เรื่องเลาเกี่ยวกับศาล จํานวน 166 

  6. เรื่องเลาเกี่ยวกับเลาขาว จํานวน 4 เรื่อง 

  7. เรื่องเลาเกี่ยวกับดอน จํานวน 46 เรื่อง 
  8. เรื่องเลาเกี่ยวกับพระธาตุ จํานวน 3 เรื่อง 
  9. เรื่องเลาเกี่ยวกับหมูบาน จํานวน 31 เรื่อง 
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 1.2 วัตถุศักด์ิสิทธิ์

  จากตารางเร่ืองเลาประเภทวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี
  1. เรื่องเลาเกี่ยวกับพระพุทธรูป จํานวน 11 เรื่อง

  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับรูปปนโบราณ จํานวน 6 เรื่อง
  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ จํานวน 17 เรื่อง

 1.3 เทพศักด์ิสิทธิ์

ลําดับ พื้นที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรารมย 2

2 อําเภอโนนคูน 1

3 อําเภอขุขันธ 6

4 อําเภอขุนหาญ 2

5 อําเภอพยุห 1

6 อําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ 1

7 อําเภอไพรบึง 3

8 อําเภอยางชุมนอย 2

9 อําเภอศรีรัตนะ 2

10 อําเภอศิลาลาด 4

11 อําเภอหวยทับทัน 1

12 อําเภอภูสิงห 1

13 อําเภออุทุมพรพิสัย 1

14 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 3

ลําดับ พ้ืนที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรารมย 1

2 อําเภอขุนหาญ 1

3 อําเภอเบญจลักษ 1

4 อําเภอวังหิน 1
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  จากตารางเร่ืองเลาประเภทเทพท่ีศักดิ์สิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี

  1. เรื่องเลาเกี่ยวกับเทพอุทาการี จํานวน 1 เรื่อง 

  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับพระอินทร จํานวน 1 เรื่อง 

  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับแมธรณี จํานวน 1 เรื่อง 

  4. เรื่องเลาเกี่ยวกับแมโพสพ จํานวน 1 เรื่อง

 1.4 บุคคลศักด์ิสิทธิ์

  จากตารางเร่ืองเลาประเภทวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี

  1. เรื่องเลาเกี่ยวกับเฒาจ้ํา จํานวน 2 เรื่อง 

  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับรางทรง จํานวน 1 เรื่อง 

ลําดับ พ้ืนที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรารมย 3

2 อําเภอกันทรารมย 10

3 อําเภอขุนหาญ 4

4 อําเภอขุขันธ 7

5 อําเภอพยุห 1

6 อําเภอไพรบึง 3

7 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 1

8 อําเภอเบญจลักษ 2

9 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 1

10 อําเภอน้ําเกลี้ยง 2

11 อําเภอไพรบึง 2

12 อําเภออุทุมพรพิสัย 3

13 อําเภอยางชุมนอย 1

14 อําเภอราษีไศล 3

15 อําเภอวังหิน 2

16 อําเภอศิลาลาด 1

17 อําเภอภูสิงห 4

18 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 5
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  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ จํานวน 6 เรื่อง 

  4. เรื่องเลาเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ จํานวน 42 เรื่อง 

 1.5 สัตวศักด์ิสิทธิ์

  จากตารางเร่ืองเลาประเภทสัตวที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี 
  1. เรื่องเลาเกี่ยวกับเสือ จํานวน 1 เรื่อง 

  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับแมว จํานวน 1 เรื่อง 
  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับนก จํานวน 2 เรื่อง 

   4. เรื่องเลาเกี่ยวกับงู จํานวน 7 เรื่อง 
   5. เรื่องเลาเกี่ยวกับควาย จํานวน 1 เรื่อง 

   6. เรื่องเลาเกี่ยวกับชาง จํานวน 2 เรื่อง 

   7. เรื่องเลาเกี่ยวกับลิง จํานวน 1 เรื่อง 

   8. เรื่องเลาเกี่ยวกับเตา จํานวน 2 เรื่อง 

   9. เรื่องเลาเกี่ยวกับไกแกว จํานวน 1 เรื่อง 
   10. เรื่องเลาเกี่ยวกับตะกวด จํานวน 1 เรื่อง 

ลําดับ พื้นที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรลักษ 1

2 อําเภอกันทรารมย 3

3 อําเภอขุขันธ 5

4 อําเภอขุนหาญ 1

5 อําเภอโนนคูณ 1

6 อําเภอเบญจลักษ 1

7 อําเภอไพรบึง 1

8 อําเภอภูสิงห 4

9 อําเภอราษีไศล 1

10 อําเภออุทุมพรพิสัย 1

11 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 1
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 1.6 วิญญาณศักด์ิสิทธิ์

  จากตารางเร่ืองเลาประเภทวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี 

   1. เรื่องเลาเกี่ยวกับขวัญ จํานวน 1 เรื่อง 
   2. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีปอบ จํานวน 9 เรื่อง 

   3. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีเจาที่ จํานวน 27 เรื่อง 

   4. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีกินดี จํานวน 2 เรื่อง 

ลําดับ พื้นที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอกันทรลักษ 1

2 อําเภอกันทรารมย 8

3 อําเภอขุขันธ 6

4 อําเภอขุนหาญ 6

5 อําเภอน้ําเกลี้ยง 3

6 อําเภอโนนคูน 1

7 อําเภอเบญจลักษณ 2

8 อําเภอปรางคกู 2

9 อําเภอพยุห 1

10 อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 1

11 อําเภอไพรบึง 1

12 อําเภอเมืองจันทร 1

13 อําเภอยางชุมนอย 4

14 อําเภอราษีไศล 3

15 อําเภอวังหิน 2

16 อําเภอศรีรัตนะ 1

17 อําเภอศิลาลาด 2

18 อําเภอหวยทับทัน 3

19 อําเภอภูสิงห 2

20 อําเภออุทุมพรพิสัย 15

21 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 9
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   5. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีเปรต จํานวน 2 เรื่อง 

   6. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีโชน ผีลุมปุม จํานวน 2 เรื่อง

   7. เรื่องเลาเกี่ยวกับแถน จํานวน 2 เรื่อง 

   8. เรื่องเลาเกี่ยวกับพญานาค จํานวน 4 เรื่อง 

   9. เรื่องเลาเกี่ยวกับเสือสมิง จํานวน 1 เรื่อง 

  10. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีเปา จํานวน 1 เรื่อง 

  11. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีแมมาย จํานวน 3 เรื่อง 

  12. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีตนโพธ์ิ จํานวน 8 เรื่อง

  13. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีนางตะเคียน จํานวน 4 เรื่อง 

  14. เรื่องเลาเกี่ยวกับผีกองกอย จํานวน 1 เรื่อง 

  1.7 พืชศักด์ิสิทธิ์

  เรื่องเลาประเภทพืชที่ศักด์ิสิทธิ์ สามารถจําแนกเร่ืองเลาได ดังน้ี

  1. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนมะเดื่อใหญ จํานวน 1 เรื่อง 
  2. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนยาง จํานวน 2 เรื่อง 

  3. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนมะขาม จํานวน 1 เรื่อง 

  4. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนกระเจา จํานวน 1 เรื่อง 

  5. เรื่องเลาเกี่ยวกับเจกเมียะ (กลวย) จํานวน 1 เรื่อง 

  6. เรื่องเลาเกี่ยวกับโสกใหญ จํานวน 1 เรื่อง 

  7. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนพะยอม จํานวน 1 เรื่อง 
   8. เรื่องเลาเกี่ยวกับตนไม จํานวน 1 เรื่อง

ลําดับ พ้ืนที่ จํานวน/เรื่อง

1 อําเภอเบญจลักษ 1

2 อําเภอกันทรารมย 1

3 อําเภอขุขันธ 1

4 อําเภอขุนหาญ 2

5 อําเภอโนนคูณ 1

6 อําเภอเบญจลักษ 1

7 อําเภอปรางคกู 1

8 อําเภอเมืองศรีสะเกษ 1
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จากการรวบรวมเรื่องเลาศักด์ิสิทธิ์ในพื้นที่ 22 อําเภอในจังหวัดศรีสะเกษทําใหผูวิจัยพบวา นอกจาก

จาํนวน 552 เรือ่งเลาแลว ยงัพบอนุภาคของเร่ืองเลาทีส่ามารถจําแนกความศักดิส์ทิธิ ์ไมวาจะเปน คน สตัว 

สิ่งของ นอกจากนี้ยังจําแนกตามพื้นที่ที่มีกลุมชาติพันธุที่อาศัยกระจายตัวตามอําเภอตางๆ ในจังหวัด

ศรีสะเกษ

2. อัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเรื่องเลาศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

 สุวิทย มาประสงค (ม.ป.ป.) ไดนําเสนอกรอบส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูในโลกศักด์ิสิทธิ์ของสังคม 

“พุทธศาสนาแบบชาวบาน” ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนกรอบในการอธิบายอัตลักษณทางวัฒนธรรมจากเรื่องเลา

ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

  2.1 บุคคลและวิญญาณศักด์ิสิทธิ์ 

   2.1.1 เฒาจ้ําปูตา บานทุงจาน ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ 

    ซอน จิบจันทร (2557: สัมภาษณ) เลาวา ในอดีตอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน 

สปป.ลาว แตไมพบหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร การอพยพประชาชนมาตั้งบานเรือนประมาณ 

3 ครอบครัว เรียกวา “สามฮมโพธ์ิศรี” บริเวณดังกลาวมีตนจานจํานวนมาก อีกทั้งยังมีแหลงนํ้าอยูไมไกล 

จงึตดัสนิใจสรางบานแปลงเรือนกันทีแ่หงนี ้และมีการจับจองพ้ืนทีอ่าศัยอยูรวมกันเร่ือยมา และต้ังชือ่หมูบาน

วา “บานจาน” บานจานมีศาลปูตาตั้งอยูในปาสาธารณประโยชนของหมูบาน ซึ่งเปนปาขนาดใหญ 

ชาวบานเรียนกวา “ดอนปูตา” ดอนปูตาน้ีสรางข้ึนเพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบาน ซึ่งเชื่อวาปูตานี้

จะชวยปกปองรักษาชาวบานใหอยูเย็นเปนสุข ทําการเกษตร ขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ ตนไดรับการ

คดัเลอืกใหเปนผูดแูลศาลปูตาหลงัจากทีค่นกอนไดเสียชวีติลง โดยทาํการคดัเลอืกจากผูทีอ่าวโุส มคีณุธรรม 

ศีลธรรม และมีวิชา ปจจุบันคุณมีอายุ 100 ป ชาวบานเรียกตนวา “เฒาจ้ํา” การถายทอดการเปนเฒาจ้ํา

ใชการถายทอดจากรุนสูรุน เฒาจ้ําทําหนาที่เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับศาลปูตา 

ในทุกๆ ปจะมีประเพณีเลี้ยงปูตาหรือ “เลี้ยงบาน” โดยมีการเล้ียงในทุกเดือน 3 ของทุกป เมื่อถึงเดือน 3 

ออกใหม ชาวบานรวมถึงหมูบานใกลเคียง ซ่ึงมีท้ังหมด 6 หมูบาน คือ บานจานใหญ บานทุงจาน บานโนนขาม 

บานจานใต บานหนองตาสา และบานสี่แยก มีเรื่องเลาที่เก่ียวกับศาลปูตา ดังน้ี

   ครอบครัวหนึ่งมีลูกหลาน 3 คน ละแวกบานเฒาจ้ํา ไปวิ่งเลนที่หลังบานของเฒาจ้ํา 

ซึง่เปนทีต่ัง้ของศาลหลกับาน ดวยความซนของเดก็จงึไปหยบิรูปปนตากบัยายทีอ่ยูบนศาลหลกับานมาเลน 
เอารูปปนนั้นประกบกันสอไปในทางสัปดน จากน้ันเด็กก็ลมลงนอนชักด้ินชักงอ พอแมเห็นดังน้ันก็ตกใจ 

รบีเรยีกเฒาจ้าํใหมาด ูเฒาจ้าํจงึไดบอกกลาวศาลหลักบานใหวาเดก็ไมรูเรือ่งตองขมาตอศาลหลักบานอาการ

ก็หายไป นอกจากนี้ศาลหลักบานยังเปนที่บนบานศาลกลาวของชาวบานอีกดวย ไมวาจะไปเกณฑทหาร 

ไปสอบ

   นอกจากนี้ยังมีเรื่องเลาอีกวาคนในหมูบาน ทํากิจการเกี่ยวกับที่ดิน มาขอวาใหขาย

ท่ีดินได ถาขายท่ีไดจะเปล่ียนศาลให หลังจากน้ันไมนานก็ขายท่ีดินได และไดมาสรางศาลใหใหม ซ่ึงเหตุน้ีเอง

ที่ทําใหศาลหลักบานเปนที่เคารพของคนในหมูบานเปนอยางมาก 
   2.1.2 เจาพออุปฮาด บานดงเค็ง ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด 

    บานดงเค็งมีสถานที่สําคัญที่ทุกคนในหมูบานหรือบุคคลภายนอกใหความเคารพ

เชนกัน คือ ศาลปูตาประจําหมูบาน ซึ่งชาวบานเช่ือวาศาลปูตาชวยปกปองคุมครองไมใหเกิดอันตราย
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กับชาวบาน สมพร อาจทํา (2557: สัมภาษณ) เลาวา ศาลปูตั้งข้ึนมาพรอมกับการตั้งหมูบานเพ่ือปกปอง

คุมครองหมูบานใหอยูเย็นเปนสุข โดยกลาวตอไปอีกวาครอบครัวของตนเปนเช้ือสายเฒาจ้ํามาต้ังแต

สมัยปูยา ตาทวด

   เหตุการณที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์คือในชวง ป พ.ศ. 2552 เกิดมีพายุไตฝุน ทําให

หมูบานในรอบๆ ไดรับความเสียหายอยางมาก สวนบานเค็งไมไดรับความเสียหาย ศาลปูตาจะต้ังอยูใน

เขตวัด ลักษณะการต้ังศาลจะหันหนาออกมาทางทิศเหนือ และติดกับถนนเสนหลักในการเดินทางผาน

เพื่อเขาตัวอําเภอในชวงเดือนพฤษภาคม (เดือนหก) ชาวบานจะทําบุญประเพณีบุญเบิกบาน, เซนปูตา 

โดยในแตละปจะมีพิธีกรรมเลี้ยงปูตา การเลี้ยงก็จะเอา เหลา ไก ยาสูบ หมาก และอื่นๆ สอดคลองกับ

สํานวน ที่วา “คําหมาก กอกยา” “เหลาไห ไกโต” นอกจากน้ีการเล้ียงปูตา 

     สมพร อาจทํา (2557: สัมภาษณ) ยังเลาอีกวา ในแตละหมูบานในแถบภาคอีสาน

สวนมากจะมศีาลปูตาแถบทกุหมูบาน กอนทีจ่ะเลีย้งปตูาประจาํหมูบานไดจะตองไปเลีย้งทีศ่าลหอปากเจา

เสียกอน “หอปากเจา” หรือเมืองหลวง เปนที่วาราชการ ที่ประชุมที่สั่งการของเจาพอผูเปนใหญสุดก็คือ 

เจาพอองคอุปฮาด เจาพอองคอุปราช เจาพอองคราชวงศ เจาพอพระเซียง เจาพอพระเกด ซึ่งศาลน้ีมีการ

ขนานนามวาศาลเจาพอดงภูดิน ศาลเจาพอดงภูดินจะต้ังอยูอําเภอราษีไศล การต้ังศาลเจาพอดงภูดิน

จะต้ังอยูในปาเนื้อติดทาน้ํา โดยจะเล้ียงศาลเจาพอดงภูดินในวันพุธแรกของวันออกพรรษาของทุกๆ ป 

ในวันดังกลาวจะมีเทียมหรือรางทรงเจาพอตางๆ ประมาณ 300 กวาองคมาชุมนุมกัน โดยมีพออุปฮาด

เปนผูทีม่ศีกัดิส์งูสดุในสายเจาพอน้ี องคทีเ่ลก็กจ็ะมาไหวพออปุฮาดทกุองค บางองคกจ็ะนําเหลา หมากพล ู

ยาสูบ และคาคายหรือเงิน คาคายก็คือ คาคําพูดอวยพร ของพออุปฮาด ที่กลาวตอองคเจาพออื่นๆ 

เพื่อใหไปปกปองคุมครอง รักบานเมืองใหอยูเย็นเปนสุข ตอมาเมื่อเลี้ยงศาลเจาพอดงภูดินแลว จึงจะ

สามารถไปเล้ียงศาลเจาพอ ตามสถานท่ีตางๆ ในแถบอําเภอราษีไศล อําเภอศิลาลาด อําเภอบึงบูรพ 

อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอโพนทราย อําเภอหนองฮี และที่อื่นๆ

   2.1.3 เจาพอองคหลอ เจาพอหนอคํา บานสงยาง อําเภอศิลา

     บัว ทวีสาร (สัมภาษณ: 2557) ไดใหขอมูลวา บานสงยาง กอตั้งข้ึนประมาณ 200 ป

มาแลว โดยผูกอตั้งหมูบานคนแรกคือ กํานันแพง วิรุณพันธ ซึ่งแรกเร่ิมเดิมทีหมูบานมีชื่อวา บานหินลาด 

เนื่องจากมีหินเยอะ และมีทาที่เหมาะสมสําหรับการจอดเรือ บานหินลาดไดแยกออกมาจากตัวอําเภอ

ราษไีศลทีต่อนแรกไดทาํการตัง้อาํเภอราษไีศลทีบ่านศรไีศล (บานเมอืงเกาปจจบุนั) แตเนือ่งจากอยูหางไกล
ตวัจงัหวดัมากอําเภอราษีไศลจงึไดยายไปต้ังทีต่าํบลเมอืงคง อาํเภอราษีไศลปจจบุนั และบานทาลาดก็แยก

มาเปนอําเภอศิลาลาด ครั้งแรกท่ีตั้งหมูบานไดตั้งหมูบานติดกับลําน้ําเสียว แตในชวงเวลาหน่ึงไดเกิด
โรคระบาดท่ีมากับน้ํา และความเดือดรอนเกี่ยวกับภูตผี ชาวบานจึงแตกต่ืน และมีการยายถ่ินฐานไปท่ีอื่น

หรือที่เรียกวาไปครัว 

    นอย บุญยืนนาน (สัมภาษณ: 2557) กลาววา เจาพอองคหลอ และเจาพอหนอคํา 

ไดมาประทับรางทรงเทียมนอย บุญยืนนาน และไดใหขอมูลวา เจาพอองคหลอ และเจาพอหนอคํา 

2 พี่นองท่ีจะไปไหนมาไหนดวยกันตลอด ไดลองเรือมาเร่ือยๆ มาอยูที่ศาลเจาพอดงภูดิน ซึ่งถือวาเปน
ตัวจังหวัดกอนจากนั้น มีการเรียกรองจากปูผาขาววาหมูบานหินลาด (บานสงยางปจจุบัน) จะมีเหตุราย

เกิดขึ้น จะมียักษ มาร มาจับคนจับเด็กกิน จึงเกิดการเรียกรองจากปูผาขาวใหมาปราบยักษ เพราะปูผาขาว

จะปราบแคภูตผี เจาพอองคหลอ และเจาพอหนอคําจึงมาตามคําขอของปูผาขาว เพราะเห็นวาเปนพื้นที่
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เหมาะสม นาอยู อุดมสมบูรณ เจาพอองคหลอ และเจาพอหนอคํา ไดมาเขาฝนผูที่เรียกวา “จ้ํา” ใหบอก

ชาวบานวาทานไดมาอยูแลว แลวใหทําพิธีเลือกรางทรงที่เหมาะสมเพื่อใหทานมาประทับราง โดยทาน

เห็นวาใครเหมาะสม ก็จะ “ซูน” เอาเอง และทานไดเลือกซูน 

    ยามมุ เปนเทียมคนแรกจากน้ันเทียมยามมุไดเปดองคเทยีมคนอ่ืนๆ ตอไปอีกมากมาย 

เทียมยามุมไดปกปกรักษาหมูบานมาเรื่อยๆ จนทานไดเสียชีวิตลง แตความศรัทธาของชาวบานก็ไมได

หมดลงยังคงนับถือเจาพอมาเร่ือยๆ แตหลังจากท่ีเทียมมุมไดเสียไปก็ไมมีรางไหนท่ีเหมาะสมที่ทานจะมา

ประทับราง จนผานไป 40 ป ทานจึงเจอรางที่เหมาะสม คือ เทียมนอย บุญยืนนาน (เทียมคนปจจุบัน) 

ไดมาเลือกซูนป พ.ศ. 2553

    บรเิวณรอบๆ ศาลเจาพอองคหลอหนอคาํ จะมลีาํน้าํเสยีว และจะมสีะพานขามแมน้าํ 

ซึง่เปนสะพานทีใ่ชเปนเสนทางสญัจรระหวางตาํบลกงุ และตาํบลหนองบวัดง ความศกัดิส์ทิธิข์องเจาพอองค

หลอ หนอคํา ทุกๆ ปจะมีการไหวศาลเจาในทุกๆ เดือนหก และเดือนสิบสอง และในขณะเดียวกันในทุกๆ ป 

กจ็ะมคีนเสยีชีวติในเหตกุารณการจมน้าํตาย ซึง่จากความเชือ่ชาวบานไดเชือ่วา ในทกุๆ ป เจาพอองคหลอ 

หลอคํา จะหาขาบริวาร มีหลายคนที่ไมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ มีการลบหลู ก็จะมีเหตุการณการจมน้ําตาย

เกิดขึ้นอยูเสมอ หลังจากที่มีคนในหมูบานเสียชีวิตจากการจมน้ําทุกป เทียมผูที่เปนรางประทับใหเจาพอ

องคหลอ หลอคํา ก็มีการติดตอกับทางเจาพอ และไดขอวาอยาเอาลูกหลานบานสงยางไปเปนขาบริวาร 

จากนั้นมา คนในหมูบานก็ไมเสียชีวิตจากการจมน้ํา แตจะเปนคนหมูบานอ่ืนที่มาหาปลา และเลนน้ํา 

ซึ่งทําใหเสียชีวิตดวยการจมน้ํา 

   2.1.4  ปูสังกะสา ยาสังกะสี บานทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย

    บานทุงไชย ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเปนแองตื้น

คลายกระทงหงาย และลาดเอยีงไปทางทศิตะวนัออกคอนไปทางเหนอืเล็กนอยท่ีราบนีป้ระกอบดวย ทุงนา 

หนองน้ํา และลําหวย บานทุงไชยมีเรื่องเลาเกี่ยวกับปูสังกะสายาสังกะสีซึ่งไดรับการนับถือวา เปนบุคคล

ท่ีมีอยูจริงในบานทุงไชย ชาวบานเช่ือวาเปนผูนําแยกยายชาวบานสวนหน่ึง ไปต้ังชุมชนใหมทางทิศตะวันตก

ของบานทุงไชยซ่ึงหางออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ปจจุบันคือบานหนองมะฮาด หมูที่ 5 ตําบลทุงไชย 

ปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงเรียนทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    เสาร ศรีแยม (2557: สัมภาษณ) ทายกประจําหมูบานเลาวาปูสังกะสา ทานเปนคน

สันโดษไมคอยพบปะใครบางก็วาทานเปนเปนปอบ เม่ือทานเสียชีวิตลงไดตั้งศพบําเพ็ญกุศลเปนงานศพ
ที่ตั้งศพนานแรมเดือนโดยไมทราบสาเหตุทําใหเกิดความกลัวกับผูคนในหมูบานตกเย็นทุกคนตองรีบ

อาบนํ้าข้ึนนอนทันที เม่ือเผาศพทานเสร็จจึงนํากระดูกฝงไวบริเวณบานของทานจนมีตนไฮเกิดข้ึนบริเวณน้ัน 
ปจจุบันอยูในเขตของโรงเรียนทุงไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก เร่ืองราวของทานเลือนหายไป

   ป 2556 ผูอํานวยการโรงเรียนในขณะน้ันไดใหชางมาตัดแตงก่ิงตนไฮ โดยท่ีผูอํานวยการ

โรงเรียนไมไดบอกกลาวเจาที่ หลังจากชางตัดกิ่งตนไฮไดเพียงกิ่งเดียวก็เกิดเหตุการณกับนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมตน ประมาณยี่สิบคน เกิดอาการชักเกร็งเหมือนผีเขาซึ่งทางคณะครูไดนําสงโรงพยาบาลแตแพทย

ไมทราบสาเหตุ เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นบอย จนทําใหครูนักเรียนไมสามารถเรียนหนังสือไดจึงตามรางทรง

หรือหมอธรรม ไดรับคําตอบวา ทานบอกวา ผูอํานวยการไปลบหลูตัดตนไมที่ทานอาศัย ดังน้ันเลยมีการ

สรางศาลเพื่อขอขมา จึงทําใหอาการของนักเรียนเปนปกติตั้งแตนั้นเปนตนมาแตตองเซนไหวดวยของสด

ทุกวันพระตามคําขอของทาน
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 2.2 วัตถุ/สิ่งของศักด์ิสิทธิ์ 

   2.2.1 เศียรพระเกาโบราณ หมูบานล้ินฟา ตําบลลิ้นฟา อําเภอยางชุมนอย

     บานล้ินฟา ตําบลล้ินฟา อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปดวยบานล้ินฟา 

หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 10, 11 และ 14 บานล้ินฟาปจจุบัน เกิดข้ึนมาจากชุมชนเกาต้ังอยูรอบหมูบานถึง 3 ชุมชนเกา 

ไดแก 1. ชุมชนบานเกา-หนองเทา 2. ชุมชนเกาบานเทิน และ 3. ชุมชนเกาบานสีไคล ในอดีตลําน้ํามูล 

เคยเปนเสนทางในการขนสงสนิคาไปขาย โดยสารทางนํ้า และทางบกโดยเดินเทาเมือ่มาถึงบรเิวณหนองนํ้า 

จึงหยุดพักอาบน้ําชําระรางกาย จึงเกิดช่ือเรียกหนองนํ้านี้วา “หนองสีไคล” คืออาบนํ้าขัดขี้ไคล เหง่ือไคล

นั่นเองผูนํา และชาวบานลิ้นฟาจึงไดเขามาดูแล และบูรณปฏิสังขรณเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม-19 ตุลาคม 

2556

    บานลิ้นฟามีพระสมเด็จองคปฐมบรมไตรสีไคชัยมงคลมุณี (หลวงพอสีไค) เดิมเปน

เศียรพระเกาที่ชาวบานไดพบขณะออกไปหาปลาในหนองน้ําสีไคลแลวเศียรพระติดกับแหของชาวบาน 

จึงนําขึ้นมาเก็บไว ในอดีตมีโจรชุกชุม เขามาบุกทําลายขุดเอาสิ่งของมีคา และวัตถุโบราณไปจํานวนมาก 

สวนเศียรพระคาดวานาจะนําไปไมไดจึงทิ้งลงไปในหนองน้ํา 

    คาํม ีจาํปาเรอืง (2557: สมัภาษณ) เลาวาบรรพชนของทานคอืกลุมคนทีอ่พยพมาจาก

บานเกาสีไคเขามาอยูที่บานล้ินฟาปจจุบัน เม่ือคร้ังเปนเด็กทานไดไปวัดเกาสีไคลน้ีกับพอของทาน และ

เคยเห็นพระพุทธรปูองคใหญ ความยาวประมาณ 2 เมตร ลกัษณะเปนพระพุทธรูปนอนตะแคง และบริเวณ

ริมหนองนํ้าก็จะมีบานชาวบานกระจายกันอยู

   2.2.2 ครก และสากโบราณ บานดงเค็ง ตําบลหนองหัวดง อําเภอศิลาลาด 

    บานดงเค็ง หมูที่ 9 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพ

ภูมิประเทศโดยรวม เปนพื้นที่ราบ เปนทุงนา ปาเบญจพรรณ ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอศิลาลาด 

ระยะทาง 2 กิโลเมตร และหางจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอศิลาลาด ระยะทาง 2 กิโลเมตร สภาพทาง

ภูมิศาสตรของหมูบาน สวนใหญจะเปนปาดงเค็ง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณของปาไมสัตวนานาชนิด และ

พืชผักผลไมจะมีตามฤดูกาล นอกจะมีปาแลวยังมีหนองนํ้า เรียกวา “หนองถม” หนองน้ีสามารถเก็บน้ําได

ตลอดป และเปนแหลงอาหารของชุมชนบานดงเค็งไดเปนอยางดี 

    บานดงเค็งมีวัตถุชิ้นสําคัญ มีลักษณะเปนเหมือนครก และสาก แตเปนหิน วรรณนา 

มูลเซอ (2557: สัมภาษณ) เลาวา ขณะที่ตนอายุประมาณ 40 ป มีผูจางไปเฝารถแทรกเตอรที่ทางหลวง
นํามาทําพนังกันนํ้า คนขับรถแบ็คโฮ ไดนําหินท่ีมีลักษณะคลายสากมาให จึงเกิดความสงสัย คนขับรถแบ็คโฮ

จึงเลาใหฟงวา เมื่อนําไปไวที่บานรูสึกแปลกๆ เหมือนมีใครมองอยูตลอดเวลา และลูกนอยของเคาก็รองไห
ไมยอมหยุดจึงแนใจเลยวาตองเกิดจากหินที่มีลักษณะเหมือนสากน้ีแนนอน จึงไดนําหินมาใหตน และ

ตอมาตนไปพบกับหินช้ินท่ีสอง และช้ินสาม มีลักษณะคลายครก จึงนํากลับมาท่ีบานลางใหสะอาด 

หินทั้งสองชิ้นที่เปนเหมือนครกไดเรืองแสงจึงนําหินทั้งสามมาประกอบกันจึงรูวา หินทั้งสามน้ีเปนของคูกัน
เหมือนครกกับสากปจจุบัน ซึ่งตอมาตนไดนําหินชิ้นที่เหมือนสาก ไปหาหมอดู และหมอดูไดกลาววาหินนี้

เปนดี หินวิเศษ หินนี้ไมไดตกอยูกับใครงาย แตเมื่อมาอยูดวยแลวจะเปนหินท่ีนําพาความสุขมาให
คนในครอบครัว และหมอดูก็ไดทายไปอีกวา หินนี้มีอายุหลายรอยปหรือเปนพันปแลว มีมาตั้งแตยุคขอม

รุงเรือง พรอมกันกับกูพระโกนา เพราะกูพระโกนา 
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   2.2.3 เสา บานหนองขาม ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะ 

     บานหนองขาม ตําบลสะพุง อําเภอศรีรัตนะต้ังอยูบริเวณตอนกลางคอนไปทางตะวันออก

เฉียงใตของจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเปนที่ราบลุมสลับกับที่ราบลอนลูกคล่ืน ซึ่งตอเน่ืองจากเขตท่ีสูง

ทางตอนใตของจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอําเภอกันทรลักษ มีลําน้ําธรรมชาติไหลผานคือลําหวยตามาย 

ซึ่งเปนแหลงนํ้าธรรมชาติสายใหญ กลุมชาติพันธุหลักไดแกชาวกูย (หรือกวยหรือสวย) ซึ่งพูดภาษากูย 

รองลงไปคือกลุมชาติพันธุชาวเขมรซ่ึงพูดภาษาเขมรสูงหรือขแมรเลอ, ชาวเยอซ่ึงพูดภาษากูยเยอ และชาวลาว

ซึ่งพูดภาษาลาว 

    เทียม อินตะนัย (2556: สัมภาษณ) เลาวา “บริเวณหนองท่ีอยูหลังบานมีเสาอยูหลักหน่ึง

ที่ฝงอยู มีชาวบานไปขุดออก เนื่องจากเห็นวามันกีดขวาง แต ขุดแลวขุดอีกก็ไมสามารถนําเสาออกจาก
หนองได ใชเวลาขุดหลายวันจนสามารถนําเสาออกมาได ภายหลังชาวบานท่ีขุดเสาก็ปวย และเสียชีวิต 

จึงตองตั้งศาลเพื่อเปนการขอขมา หนองนํ้าที่มีขนาดใหญซึ่งเชื่อกันวา ชางเดินทางผานมาทางนี้ประจํา 

และชอบลงเลนนํ้าในชวงเย็น เรียกกันวา เปนทางชางผาน เน่ืองจากเปนปาใหญ และไมมีบานผูคนอาศัย 

ถนนหนทางจึงเปนทางเดินของชาง” อาจสันนิษฐานไดวาเมื่อครั้งที่มีศึกสงคราม ผูดูแลชางในการสูรบ

หรือควานชางนําชางมาที่หนองเปนประจํา จนเรียกไดวาเปนทางชางผานจึงตองการทําสัญลักษณไว

เพ่ือบงบอกวาพ้ืนท่ีดังกลาวน้ีเปนของตน เน่ืองจากไมมีใครเปนเจาของ โดยการปกเสาไว แตเม่ือเวลาผานไป

เสาหลักนั้นก็จมหายไปอยูใตดินเหลือเพียงตอที่โผลขึ้นมา

   2.2.4 ไหสี่หู บานศาลา ตําบลสาโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ 

    บานศาลามีเน้ือท่ีทัง้หมดประมาณ 756 ไร 80 ตารางวา แบงออกเปนพืน้ท่ีของหมูบาน 

59 ไร 80 ตารางวา และพ้ืนท่ีทางการเกษตร 697 ไร พ้ืนท่ีโดยมากลอมรอบดวยทุงนา มีปาไมทางทิศตะวันตก

ของหมูบาน พื้นที่สวนมากเปนที่ลุมดอน ดินรวนปนทราย สภาพดินมีความอุดมสมบูรณดี มีน้ําบริบูรณ 

จึงเปนเขตเพาะปลูกท่ีสําคัญของหมูบาน สภาพดินท่ีเปนท่ีลุมดอนทําใหนาทวมถึงไดยาก ชาวบานจึงไมคอย

ประสบกับปญหาน้ําทวม 

    บานศาลามีไหส่ีหู ซ่ึงเปนโบราณวัตถุ มีลักษณะเปนรูปทรงรีปองออก คอนมาทางดานบน 

สวนที่ปองออกมาจะมีหูส่ีหู ติดอยู ลักษณะของหู จะเปนเสนทรงกลม โคงงอเปนรูปวงรีติดอยู ทําจาก

ดินเหนียวเผา และเคลือบเงา สันนิษฐานวาเปนโบราณวัตถุสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย (ไหส่ีหู, 2557: ออนไลน) 

    พระอธิการแสวงปฺญาธฺโร (2557: สัมภาษณ) เลาวา ไหโบราณน้ีขุดพบเมื่อประมาณ 
30 ปที่แลวขุดพบโดย นายธนู จันทสุข ในที่ดินของนายไลย บุตรมาลา ในอดีตบริเวณดังกลาวมีลักษณะ

เปนเนินสูง นายไลย และนายธนูไดไปขุดหาหนู เมื่อขุดลึกลงไปประมาณ 1 เมตร พบไหขางซึ่งภายใน
ไหโบราณมีวัตถุบางอยางลักษณะคลายทองอยูเปนจํานวนมาก จึงไดกลบดินไวตามเดิม ไมบอกให

นายไลยทราบ พอกลับถึงบานนายธนูจึงภรรยาทราบ และกลับมาขุดอีกคร้ัง แตไมพบทองเหมือนครั้งแรก 

แตสิ่งที่ขุดไดคือไหโบราณ 4 หู ทั้งสองไดนําไหโบราณน้ีมาเก็บไวที่บาน 
    เมื่อนํามาไวในบานปรากฏวาอยูไมเปนสุข เจ็บไขไดปวยตลอดเวลา ซึ่งเชื่อวาเกิดจาก

อาถรรพของไหโบราณนี้ ทั้งสองจึงนาเอาไหโบราณน้ีไปทิ้งไวที่อื่น แลวอาการเจ็บไขไดปวยน้ันก็หายไป 

ทางวัดบานศาลาเห็นวาเปนของเกาแกจึงนําเอาไหโบราณน้ีมาเก็บไวที่วัด โดยแรกๆ พระในวัดก็จะฝนเห็น

หญิงชรา อายุประมาณ 80 ป แตงชุดขาว หลายคนเดินวนรอบไห คลายการทําพิธีกรรมบางอยาง 

แตหลังจากน้ันก็ไมมีเหตุการณประหลาดเกิดขึ้นแตอยางใด อาจเปนเพราะนํามาเก็บไวในบริเวณวัด 
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  2.3 สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ 

   2.3.1 ภูตผีดง ผีโพธ์ิ บานหนองสะเต็ง เทศบาลตําบลอุทุมพรพิสัย 

    บานหนองสะเตง็ ตัง้อยูหมูที ่5 เทศบาลตาํบลอุทมุพรพสิยั อาํเภออทุมุพรพสิยั จงัหวดั

ศรีสะเกษ หางจากตัวอําเภอไปทางทิศใต ถนนอุทุมพร-ปรางกู ระยะทางราว 1 กิโลเมตร เปนหมูบานเล็ก

ประชากรจึงมีไมมากนัก เพราะเปนหมูบานที่แยกออกมาจากสระกําแพงใหญ เปนหมูบานที่ไมมีวัดไมมี

โรงเรียนมีเพียงศาลาประชาคมหลังเล็กๆ ไวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดงผีโพธิ์นี้ติดกับฮองอีสานเขียว 

    บริเวณดงผีโพธิ์จะประกอบไปดวยตนไมขึ้นหนาทึบ ทั้งตนไมใหญเล็ก ขึ้นจนรก

เต็มพ้ืนท่ีของดงผีโพธ์ิ ซ่ึงใชสําหรับเผาศพของคนในหมูบาน ผีท่ีดงน้ีหลอกแมกระท่ังตอนกลางวัน มีผูพบสุนัข

วิ่งไปวิ่งมาในดง ทําใหไดยินเสียงวิ่งกระโดด บางครั้งถึงกับวิ่งตัดหนาคนที่กําลังเดินอยู ในเวลากลางคืน

ผูใดออกหาสัตวน้ําใกลกับดงผีโพธ์ิ จะไดยินเสียงคลายคนเลนน้ํา ปจจุบันดงผีโพธ์ิถูกแปรสภาพจากพ้ืนที่

ดงปาท่ีรกทึบ เปนทุงนาท่ีโลงเตียน เหมาะแกการทํานา เหลือท้ิงไวเพียงช่ือวาดงผีโพธ์ิ กับตนโพธ์ิท่ีลมใกลตาย 

ในอดีตหากจะเดินทางเขาตัวเมืองอําเภออุทุมพรพิสัย ตองขามฮองอีสานเขียวเปนสะพานไม ใครจะไปมา

คาขาย ชาวบานเลาวา ตองเดินทางตั้งแตเชามืด พอขามสะพานมาสักพักกอนจะถึงบริเวณหนองสะลาม 

จะมีผูหญิงยืนอยูขางทางแลวรองถามวาจะไปไหน คนท่ีจะไปขายของจึงตอบวาไปขายผักในเมืองอําเภอ 

หญิงผูนั้นจะพูดตอวา มาๆ พักกอนคอยเดินทางตอพรอมกัน เพราะเข็นรถมาไกล อีกอยางถนนหนทาง

แตกอนเปนดินเหนียว การเดินทางจึงไมสะดวกนัก จากน้ันคนขายผักกับผูหญิงคุยกันไปเร่ือยๆ พอหายเหน่ือย

คนขายผกัจงึชวนผูหญงิคนน้ันเดนิทางตอปรากฏวาไมมผีูหญงิอยู ณ บรเิวณนัน้เลย รองตะโกนกไ็มพบเสียง

ตอบรับ จึงรูวาตนนั้นถูกผีหลอก จึงรีบพากันเข็นรถผักไปที่ตัวเมืองอําเภอ พอจะถึงบานหนองเต็ง ฟาเร่ิม

สางแลว จึงรีบเดินทางเขาตัวอําเภอ จนเปนเลาขานกันสืบมา

    ปจจุบันหนองสะลามไมหลงเหลือเปนหนองแลว เหลือเพียงตนไมไมกี่ตน ตอนนี้

กลายกลับเปนทุงนาแลว ชวงเวลายอนไปไมถึงสิบป ชวงระยะทางจากหนองสะลามถึงสะพานขามฮอง

อีสานเขียว มักเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

   2.3.2 ลําหวยบานหวยตึ๊กชู ตําบลหวยตึ๊กชู อําเภอภูสิงห 

    บานหวยต๊ึกชู มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 700 ไร พื้นที่โดยมากลอมรอบดวยทุงนา 

เปนที่ราบสูง สภาพดินอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูกเปนอยางดี มีจํานวนหลังคาเรือน 145 หลัง 

ประชากรทั้งหมด 681 คน แบงเปนชาย 343 คน หญิง 338 คนมีแหลงนํ้าหลักไวใชสอยสําหรับคนในชุมชน 
คือ ฝายหวยตึ๊กชู คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทํา 

    ชาวบานสวนใหญเลาวาตนเองมีบรรพบุรุษเปนชาติพันธุเขมร ที่อพยพยายมาจาก
กัมพูชา ภาษาที่ใชสวนใหญจึงเปนภาษาเขมร ซึ่งปจจุบันก็ยังคงใชภาษาเขมรในการสื่อสารกันอยู อีกทั้ง

ยังมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูที่นาสนใจ โดยอาศัยความทรงจําของชาวบานในการชวยใหขอมูล 

เพื่อนําไปสูการคนหา ความเปนอัตลักษณของชุมชน โปว ศรีสิงห (2557: สัมภาษณ) เลาวา การต้ังถ่ินฐาน
บานหวยตึ๊กชูเมื่อ 200 กวาปมาแลว ประชาชนอพยพจากแขมรกรอม (เขมรลาง) มาอาศัยอยูเปนหมูบาน 

โดยแตงตั้งใหนายช่ืน เปนผูดูแลปกครองลูกบาน พื้นที่รอบหมูบานเปนปาอุดมสมบูรณไปดวยสัตวปา 

และมีลําหวยตึ๊กชูซึ่งมีสัตวน้ําจํานวนมากเปนแหลงทํามาหากินของชาวบาน

    จากขอมูลดังกลาวทําใหเช่ือกันวาเปนลําหวยท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และท่ีเคารพบูชา เลาสืบกันมา

วาลําหวยแหงนี้มีโดนกะแซไท เปนอารักษอยู คําวา “โดนกะแซไท” เปนภาษาเขมร (โดน ใชเรียกนําหนาชื่อ
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ผูหญิงวัยชราท่ีเปนเทพยดา อารักษหรือพระภูมิเจาท่ี กะแซไท แปลวาเศรษฐี) เมื่อคร้ังยายกะแซไท

มีชีวิตอยู ยายกะแซไทใชชีวิตอยูตางจากผูอื่น อยูตัวคนเดียวหุงขาวดวยนํ้ามะพราว กินแตน้ํามะพราว 

ไมกินนํ้าอื่นๆ เวลาอาบน้ําก็จะอาบน้ําบอเล็กๆ ใสสะอาด น้ําที่อาบก็จะดูแลเปนอยางดีไมใหใครไปยุง

ในสวนนี้เลย จนกระทั่งยายกะแซไทเสียชีวิตลง จึงไปเปนอารักษดูแลรักษาลําหวยตึ๊กชูแหงน้ัน 

    มีเรื่องเลาวานกที่บินขามลําหวยนั้นตองตายทุกตัว หรือหากผูใดไปรบกวนหรือ

กระทําส่ิงที่ไมดีก็จะมีอันเปนไป ฉะน้ันเมื่อชาวบานพากันไปหาปลาหรือไปเก็บผักหักฟนก็จะเคารพบูชา

บอกกลาวกอน มักมีปรากฏแปลกๆ ใหเห็นอยูเรื่อย ใครตองการปลาไปทําอาหารก็จะนําดอกไมไปกราบ

บอกกลาวขอปลากบัทาน ปาฏหิารยิกจ็ะเกดิขึน้คอืมปีลากระโดดขึน้มาบนฝง ชาวบานจงึรํ่าลอื และเคารพ

นบัถอืมาตลอด อาทิ มเีณร 2 รปู อยากทดลองวิชาเรียน เพราะไดยนิชาวบานรํ่าลอืกันวาหวยต๊ึกชูศกัด์ิสทิธิ์

เปนอยางมาก จึงลงไปในลําหวย และใหเณรอีกรูปรออยูขางบนฝง หลังจากน้ันไมมีวี่แววของเณรรูปนั้น

ที่จะขึ้นฝงมาเลย นอกจากนี้ยังมเีหตุประหลาดเกิดขึ้นทําใหชาวบานตกใจคือชาวบานพบจระเขเผือกอยูใน

ลําหวย สันนิษฐานวาน่ันก็คือเณรที่ลงไปในน้ํา

 2.4 พิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์

   2.4.1 กลวยทองคํา หมูบานไพร ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ 

    บานไพรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,855 ไร แบงออกเปนพื้นที่ที่ตั้งของหมูบาน 

ประมาณ 600 ไร และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,255 ไร พื้นที่โดยมากลอมรอบดวยทุงนา หนองนํ้า 

และหวย จึงเปนหมูบานที่ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรทางธรรมชาติ

    ชาวเขมร-สวย ในอดีตเมื่อบุตรหลานแตงงาน ตองดูตําราที่ชื่อวา เจกเมียะ (กลวย

ทองคํา) ตํารานี้บันทึกไวในสมุดขอย ปจจุบันไมนิยมใชกันแลว ซึ่งเจกเมียะ มาจากความเชื่อในนิทาน

เรือ่งฤกษดขีองชายชาวนาท่ีปลกูกลวยตรงเวลาฤกษทีโ่หรในราชสํานกับอกไว มาก สงิหโท (2557: สมัภาษณ) 

ไดเลาวา พระราชาจะลงเสาหลักเมืองจึงใหโหรดูฤกษที่ดีที่สุด โหรก็กําหนดเวลาให และเม่ือถึงเวลา

ก็เอาเสาลงหลุม แตปรากฏวาคลาดไป 1 นาที ในขณะเดียวกันมีชายผูหนึ่งปลูกกลวยตามฤกษนั้น การเอา

เสาหลักลงหลุมน้ัน ผลปรากฏวาไมไดผลดีดังทํานาย พระราชาจึงสั่งประหารชีวิตโหรนั้นเสีย แตชาย

ผูปลูกกลวย เมื่อกลวยโตขึ้นกลับออกลูกมาเปนทองคํา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาฤกษดีนั้นมีผลตอชะตาชีวิต 

ดังนั้นการแตงงานที่ถือใหบุตรธิดามีเหยาเรือนจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองเลือกฤกษใหดีที่สุด 

    จากทีก่ลาวมาทัง้หมด จะพบวาเรือ่งเลาศกัดิส์ทิธิช์วยใหผูคนในปจจบุนัรบัรูความหมาย
จากสัญลักษณทางภาษาของเรื่องเลาที่เกี่ยวโยงกับคน และสังคม รวมถึงรูปธรรม นามธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ดงัที ่Cliff ord Geertz ไดใหความหมายเกีย่วกบัสญัลักษณวา สญัลักษณคอือะไรกต็าม การกระทาํ เหตกุารณ
คุณลักษณะหรือความสัมพันธ ที่ใชเปนส่ือแนวความคิด (Conception) ซึ่งแนวความคิดคือ ความหมาย

ของสัญลักษณ (อคิน รพีพัฒน, 2551: 77) ดังน้ันสัญลักษณจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินชีวติในทาง

สังคมทุกรูปแบบ เพราะเปนรูปแบบของความคิดที่สัมผัสได เปนขอสรุปของประสบการณที่เรามองเห็น 
เปนรปูธรรมของความคดิ ทศันะในการตดัสนิใจ ความปรารถนาและความเชือ่ของมนษุย ทาํใหความหมาย

ของสัญลักษณมีลักษณะเปนสวนรวม ท่ีคนในสังคมรับรูรวมกัน และใชสัญลักษณในการติดตอส่ือสารระหวางกัน 
รวมทั้งวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เกิดจากการส่ังสมและการเรียนรูที่ทําใหเกิดประสบการณในชีวิตมนุษย
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อภิปรายผลการวิจัย

เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา การวิจัยในคร้ังน้ีทําใหทราบวาเร่ืองเลา

มบีทบาทสําคญัตอชีวติมนษุยและสงัคมในหลายดาน (ประยรู ทรงศลิป, 2542: 6) คาล โครน (Kaarle krohn) 

นักคติชนวิทยาชาวฟนแลนด และสติธ ทอมปสัน (Stith Thompson) ไดสรุปสาระสําคัญของทฤษฎีการแพร

กระจายคือของเร่ืองเลาวา นาจะเกิดขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งกอนแลว ก็แพรกระจายไปสูแหลงอ่ืนๆ ประเพณี

การเลาเรื่องเลาเปนสิ่งท่ีปรากฏในทุกสังคม แตละสังคมตางก็มีวิธีการอนุรักษเร่ืองเลา บางสังคมอนุรักษ

เรื่องเลาดวยการเลาสืบตอกันมา บางสังคมอนุรักษดวยการบันทึกเปนลายลักษณ ในสังคมท่ีถายทอด

การเลาเรื่องเลาสืบตอกันมา หากปราศจากผูรับชวงสืบทอดกันมาและไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร

เก็บไว นับวันที่จะคอยๆ หมดไปจากสังคมนั้นๆ (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2530: 20)

อตัลักษณทางวัฒนธรรมสามารถสะทอนความคิดของกลุมชน ดงัทีค่ลฟิฟอรด เกียรซ (Cliff ord Geerz) 

สุริยา สมทุคุปติ์ และคณะ, 2540: 13-14) ไดนําเสนอวา “ความคิด” (Thought) สามารถพิจารณาได 2 สวน

คือ สวนท่ีเปนกระบวนการและสวนท่ีเปนผลผลิตหรือตัวความคิด ความคิดจึงมีความหมายครอบคลุม

ทัง้สิง่ทีก่าํลังเกดิขึน้ และเปนไปในหวัสมองของคนและสิง่ทีถ่กูถายทอดออกมาเปนการกระทาํหรอืพฤตกิรรม

ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับสังคม 

ดงันัน้อตัลกัษณทางวฒันธรรมทีส่ะทอนจากเรือ่งเลาศกัดิส์ทิธิก์ค็อื การเชือ่มโยงวธิคีดิทางความเชือ่ 

ศาสนาท้ังผ ีพราหมณ และพุทธ ทัง้หมดนัน้มาจากสภาพภูมศิาสตรทีต่ัง้ทางวฒันธรรมของจังหวดัศรสีะเกษ 

สอดคลองกับ นภาภรณ หะวานนท (2552) ไดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเร่ืองเลาในงานศึกษา

ทางสังคมศาสตรไววา วิธีการศึกษาเร่ืองเลา ใหกรอบการมองท่ีชวยใหนักวิจัยสามารถเขาถึงประสบการณ

ของบุคคลผานเรื่องราว ดวยมนุษยเรานั้นอยูภายใตอิทธิพลของเร่ืองเลาของตนเอง และของผูอื่น เรื่องเลา

เปนบันทึกประสบการณของมนุษยที่ถูกสรางขึ้นผานเร่ืองราวท่ีถูกนํากลับมาเลาใหม วิธีการศึกษาเรื่องเลา

จึงเหมาะกับการศึกษาความซับซอนของชีวิต เพราะเร่ืองเลาเปดพื้นที่ใหคนสามารถนําเร่ืองตางๆ กลับมา

เลาใหมไดอีกคร้ัง คนมองความสมเหตุสมผลในชีวิตของตนเองตามเร่ืองเลาท่ีมีอยู ดังนั้นความเขาใจชีวิต

จึงไมใชการต้ังคําถามวาชีวิตเปนอยางไร แตเปนการต้ังคําถามวาชีวิตไดรับการตีความ และตีความใหม

อยางไร
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จักรวาลวิทยาในตัวบทและพิธีกรรมปาดตง
ของชาวไทดําบานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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บทคัดยอ

บทความนีม้วีตัถุประสงคเพ่ือศกึษาจกัรวาลวทิยาในตวับทและพธิกีรรมปาดตงของชาวไทดาํ บานนา

ปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประเทศไทย ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร ขอมูลมุขปาฐะ 
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บทนํา

กลุมชาติพันธุไทดํา (Taidam Ethnic group) เปนชนกลุมใหญกลุมหน่ึงของชนชาติไทท่ีอพยพ

ยายถิ่นฐานเขามาอาศัยในประเทศไทยดวยเหตุผลทางการเมืองและกระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ 

มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน ผูไทยดํา ไทยทรงดํา โซง ไทยโซง ลาวโซง แตหมายถึงกลุมชนเดียวกัน ชาวไทดํา

เรียกตนเองวา “ไต” “ผูไต” “ผูไตดํา” (หรือไทดํา) ความหมายของคําวา “ไต” คือ กลุมชาติพันธุคนไท

สาขาหน่ึงที่มีความเปนอิสระ คําวา “ดํา” หมายถึงการแตงกายดวยเคร่ืองนุงหมสีดํา ชื่อที่เรียกวา “ไทดํา” 

จึงมีความหมายรวมวา กลุมชาติพันธุคนไทสาขาหน่ึงในบรรดาหลายชนเผาที่แตงกายดวยสีดํา 

ไทดําเปนอีกหน่ึงกลุมชาติพันธุท่ีมีประเพณีการสืบทอดทางวัฒนธรรมมาเปนเวลาชานาน มีถ่ินฐานเดิม

อยูในแควนสิบสองจุไท ปจจุบันคือจังหวัดเดียนเบียนฟูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม 

จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตรพบวาไทดําไดอพยพเขามายังประเทศไทยหลายคร้ังและ

กระจดักระจายอยูหลายพ้ืนทีใ่นประเทศไทย ชาวไทดําบานนาปาหนาด อาํเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย อพยพ

เขามาในประเทศไทยในป พ.ศ. 2423-2428 เพชรตะบอง สิงหหลอคํา (2548) อธิบายไววา ไทดําบานนา

ปาหนาดอพยพมาจากแควนสิบสองจุไทคร้ังที่ 5 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 และมาตั้งบานเรือนอยูที่บานนาปาหนาด เมื่อป พ.ศ. 2460 จนถึงปจจุบัน ชาวไทดําบานนา

ปาหนาด ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเร่ือยมา โดยเฉพาะพิธีกรรมการปาดตง ซึ่งเปนพิธีกรรมหนึ่ง

ที่ชาวไทดําทําเพื่อแสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแลว เน่ืองจากชาวไทดํานับถือผีเรือน

เปนศาสนาของชีวิต พิธีกรรมการปาดตงจึงไดปฏิบัติเปนวัฒนธรรมสืบมาจนถึงปจจุบัน

พิธีกรรมการปาดตง คือพิธีกรรมท่ีมีการนําอาหารมาเซนไหว “ผีเรือน” ท่ีหองผีบรรพบุรุษ โดยหองน้ัน

เรียกวา “กะลอหอง” คําวา ปาดตง แปลวา วางตั้งไว ปาดตงจึงเปนการนําเครื่องเซนใสถาดไปวางต้ังไว 

เพ่ือเซนหรือเสนใหกับผีพอผีแม และผีบรรพบุรุษทางฝายพอผูลวงลับไปแลว ไดมีของกินเหมือนเมื่อครั้ง

ที่ยังมีชีวิตอยูและใหลูกหลานไดระลึกถึง พรอมทั้งขอพรใหผีพอ ผีแมและผีบรรพบุรุษคุมครองใหอยูเย็น

เปนสุข การทําพิธีกรรมปาดตงจะทําใน 2 ลักษณะคือ ปาดตงสําหรับผีผูตาว และปาดตงสําหรับผีผูนอย 

ผีผูตาวเปนผูสืบเชื้อสายมาจากเจาหรือกษัตริยปกครองเมืองในสมัยกอน สวนผีผูนอยจะเปนคนสามัญชน

ทั่วไป ผีผูตาวและผีผูนอยจะไมทําพิธีกรรมการปาดตงในวันเดียวกัน 

เมือ่พจิารณาจากตัวบทและพิธกีรรมปาดตงแลว ผูวจิยัพบวามปีระเดน็ทีน่าสนใจอนัไดแกเรือ่งจักรวาล

วทิยาในตวับทและพธิกีรรมการปาดตงของชาวไทดาํบานนาปาหนาด บทความนีจ้งึมุงศกึษาพธิกีรรมปาดตง
วาแสดงใหเหน็ถงึระบบจักรวาลวิทยาของชาวไทดําอยางไร และแสดงใหเหน็ถงึความเช่ือดัง้เดมิของชาวไท

ดําที่มีมาต้ังแตอดีตอยางไร

วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาจักรวาลวิทยาในตัวบทและพิธีกรรมการปาดตงของชาวไทดํา บานนาปาหนาด อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย
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ขอบเขตของงานวิจัย

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาจากการเก็บขอมูลตัวบท

และพิธีกรรมการปาดตงของกลุมชาติพันธุไทดํา บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ทั้งขอมูล

ทางดานเอกสาร การสัมภาษณ และสังเกตการณอยางมีสวนรวม

ผลการวิจัย

จกัรวาลวทิยา (Cosmology) หมายถงึ ความรูวาดวยการแสวงหาความจรงิทีเ่กีย่วกับโลกและจกัรวาล

ในมิติตางๆ วาดวยการกําเนิดโครงสรางของโลกและจักรวาล มโนทัศนเร่ืองจักรวาลวิทยามีความสัมพันธ

กับความเช่ือเหนือธรรมชาติอันเปนเร่ืองที่ชาวไทดํายอมรับอยูในจิตสํานึก ทั้งผี แถน และขวัญ สุมิตร 

ปติพัฒน (2545) กลาววา ความเชื่อทางศาสนาของไทดําเก่ียวของกับเร่ืองขวัญ ผี แถน (เทวดาหรือผีฟา) 

และส่ิงเหนือธรรมชาติตางๆ จึงมีลักษณะศาสนาเปนแบบวิญญาณนิยม (Animism) ซึ่งเปนความเชื่อที่เนน

เรื่องผีหรือวิญญาณตางๆ 

จักรวาลวิทยาในตัวบทและพิธีกรรมปาดตง ตามความเชื่อของชาวไทดําบานนาปาหนาด อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย มี 2 ระดับคือ เมืองฟาและเมืองลุม ชาวไทดําเช่ือวามนุษยที่เสียชีวิตแลว 

ขวัญ (วิญญาณ) จะออกจากรางของมนุษย ความเชื่อนี้คลายกับแนวคิดเรื่องวิญญาณนิยม (Animism) 

ในสงัคมชาวพทุธ มนุษยผูทีเ่สยีชวีติแลวจะถูกนาํไปเผาทีป่าชา แตกอนจะเผารางมนุษย ผูนาํในการประกอบ

พิธีกรรมเผาศพจะมีคําสวดสงผีใหขวัญของผูท่ีตายไปตามสถานท่ีตางๆ ท่ีไดบอกทางใหไป โดยเร่ิมจากเมืองลุม 

(เมืองมนุษย) ไปจนถึงเมอืงฟา (เมอืงผีเมอืงแถน) แตพธิกีรรมการปาดตงเปนพธิกีรรมท่ีทาํหลังจากท่ีมนุษย

ไดเสียชีวิตไปแลว กลาวคือเปนพิธีกรรมที่กลาวเรียกผีบรรพบุรุษลงมาจากฟาเพื่อรับอาหารเซนไหว

ภาพจําลองภูมิจักรวาลจากการศึกษาและสัมภาษณในพิธีกรรมปาดตงของชาวไทดําบานนาปาหนาด

เมืองฟา

เมืองลุม (เมืองมนุษย)

เมืองของแถน

เฮือนปานหลวง

เฮือนปานนอย

ด้ําดอย

เมืองลุม

วาดโดย นายกุลเชษ รัตนา 

(ศิลปนภาพไทยรวมสมัย)
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จักรวาลวิทยาที่ปรากฏในตัวบทและพิธีกรรมปาดตงประกอบดวย 2 เมืองดังน้ี

1. เมืองฟา 

 เมืองฟา ตามความหมายของชาวไทดํา คือเมืองที่อยูบนฟา เปนเมืองที่ใหญและกวางขวางมาก 

มีความอุดมสมบูรณ ผูที่อาศัยอยูบนเมืองฟาประกอบดวยวิญญาณบรรพบุรุษ บรรพชน ทั้งตระกูลผูตาว

และผูนอย แถน (เทวดา) ทั้ง 10 แถน เปนเมืองท่ีเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมืองฟาจึงเปรียบเสมือนเมืองสวรรค

ของชาวไทดํา ประกอบไปดวยชั้นตางๆ อีกหลายชั้น ซึ่งเปนที่อยูของขวัญมนุษยประเภทตางๆ สถานที่

ที่อยูบนเมืองฟาที่ปรากฏในพิธีกรรมการปาดตง คือ เฮือนปานหลวง เฮือนปานนอย และด้ําดอย รวมท้ัง

การกลาวถึงแถนดวย

 1.1 เฮือนปานหลวง เปนที่อยูของตระกูลสิงลอคํา หมายถึงตระกูลที่เปนกษัตริยหรือผูปกครอง

ของชาวไทดํา เมื่อมนุษยจากตระกูลสิงลอคําเสียชีวิต ขวัญของสิงลอคําจะถูกบอกทางใหไปอยูบนเฮือน

ปานหลวง แตกอนที่ขวัญจะเดินทางไปถึงเฮือนปานหลวงตองผานสถานท่ีตางๆ หลายท่ี เฮือนปานหลวง

ถือไดวาเปนท่ีที่อยูสูงท่ีสุดในจักรวาลของชาวไทดํา เปนแดนท่ีเนรมิตไดทุกสิ่งอยาง มีของทุกอยางตามท่ี

ใจปรารถนา ขวัญที่อาศัยอยูที่นี้ไมตองทํางานใหลําบากจะมีกินมีอยูตลอดป

  1.2 เฮือนปานนอย เปนที่อยูของขวัญของสิงลอ มนุษยจากตระกูลสิงลอ เมื่อเสียชีวิตไปแลว 

ขวัญของสิงลอจะถูกบอกทางใหไปอยูบนเฮือนปานนอย เปนบริเวณท่ีอยูบนฟา มีภูเขาสูงที่สุดในจักรวาล 

กอนที่ขวัญจะเดินทางไปถึงเฮือนปานนอยตองผานสถานที่ตางๆ หลายที่เชนเดียวกับตระกูลสิงลอคํา 

เฮือนปานนอยถือไดวาเปนที่ที่อยูสูงที่สุดรองลงมาจากเฮือนปานหลวง ขวัญที่อาศัยอยูบริเวณนี้ไมตอง

ทํางานใหลําบากจะมีกินมีอยูตลอดป

  1.3 ด้ําดอย เปนที่อยูชั้นสูงสุดของขวัญบรรพบุรุษคนสามัญชนที่ไมใชเจา ประกอบดวยสิงวี 

สงิกา และสิงกวาง บรเิวณนีจ้ะคลายเมืองมนษุย มบีานเรือนและไรนาตางๆ ผูทีอ่าศยัอยูจะตองทาํมาหากนิ

และปลูกบานอยูกันเอง นอกจากนี้ยังมีบอนํ้าสําหรับกินใหญใสสะอาดเรียกวา บอนํ้าสางกินเย็น

 1.4 เมืองของแถน แถนเปนเทวดาท่ีอยูเมืองฟา ผูที่อยูเมืองน้ีมีอํานาจเหนือสรรพส่ิงทั้งหลาย 

สามารถดลบันดาลใหเกิดความเปนไปตางๆ มนุษยจะตองปฏิบัติตนใหถูกตองดีงาม เพื่อใหไดรับความ

เมตตาจากแถน แลวบันดาลใหเกิดความสุข ถาทําใหแถนโกรธหรือทําสิ่งที่ไมดีจะไดรับภัย ชีวิตของมนุษย

จึงตกอยูภายใตอํานาจของแถน แถนตามความเชื่อของชาวไทดํามี 10 แถน ประกอบไปดวย แถนหลวง 

แถนปวกะลาวี แถนชาด แถนแนน แถนบุน แถนเคอ แถนเคาะ แถนสิง แถนสัด และแถนนุงขาว แตละแถน
จะมีหนาที่ควบคุมโลกมนุษยที่แตกตางกันไป ความตอนหน่ึงในตัวบทท่ีใชในพิธีกรรมปาดตง ไดกลาวถึง

อํานาจของแถนไววา

“เออ ขวบฟา มาป มื้อดี ปใหม ไดมาฮอดมาเถิงแลว โอปอแม ตาวลอกอ ได หยาเอาะ หยากํา 
ลงมากินขาวปาดตง ปอตาว แมตาว มากินแกงหนอสม ตมขาไกใสหนอสม เขาสุกโปง งายตงปาด หยาดเหลาลง 

กินอาย ฟายเหลาลงกินเหื่อ หยาเอาะ หยากํา เจาปูหล้ํา หญาหลํ้า เจือกันมากินจุหนา ปากัน มากินจุกน 

ฟนมะมาปากันกิน กินแลวใหกุมใหกวมลุเตา ลุหลานไปเสาะไปหามาตางให ปลอดภัย ใหฮั่งมีดีไดเอ็ดใจดี
คือจั่งยังผู เอ็ดใจฮูคือจั่งผูนองจาย อยาปายไปใสลุใสเตาเนอ…”
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  บทแปล “ขณะนี้วันเวลาลวงเลยมาถึงวันขึ้นปใหมแลว พอแม (เรียกชื่อ ตระกูลหรือสิง) 

ไปจําศีลกับแถนบนฟาแลว ใหลงมากินขาวปาดตง พอเฒาแมเฒาใหลงมากิน แกงหนอไมสม ตมขาไก

ใสหนอไมสม นึ่งขาวสุกแลวยกลงกวักขาว ใหพอเฒาแมเฒามากิน กลิ่นอายเหลา กินอายของอาหาร 

ไปจําศีลกับแถนบนฟาแลว ก็ชวนกันมากินทุกๆ คนทุกตน กินแลวใหดูแล คุมครองลูกหลาน เดินทาง

ไปที่ใดก็ขอให (ผี) ปลอดภัย ใหไดอยูดี ทําใจใหดีเหมือนเชนผูที่ ยังมีชีวิตอยู ใหทําใจรูเหมือนเชนนองชาย 

อยาทําใหลูกหลานเจ็บไขไดปวย อยาใหไดรับส่ิงที่ไมดี”

สัมภาษณและตัวบท นายเด็ดยอด ไพศูนย (26-27 กันยายน 2558)

จากบทดังกลาวเช่ือวาเดือน 9 และเดือน 10 เปนเดือนท่ีผีบรรพบุรุษหรือผีเรือนท่ีประจําอยูกะลอหอง

ขึ้นไปจําศีลอยูบนฟากับพญาแถนเปนเวลา 1 เดือน เมื่อถึงเวลารับอาหารปาดตงจากลูกหลานท่ีอยู

เมืองมนุษยก็จะอําลาแถนลงมาอยูที่กะลอหอง อํานาจของแถนคือจะเปนผูอนุญาตใหผีลงมารับปาดตง 

ประเพณีเชนนี้จะตัดสินจากคนในหมูบาน กลาวคือหากสมาชิกในบานผูใดมีอันเปนไป ทําในส่ิงที่ไมดี 

ไดรับความเดือดรอนตางๆ ในขณะท่ีผีเรือนไมอยูเชื่อวาแถนจะกักตัวไมใหผีเรือนลงมารับปาดตง ดังน้ัน

ผูสืบสกุล (มนุษย) ที่อยูเมืองลุมจะตองทําพิธีขอวิญญาณผีเรือนจากแถน อํานาจของแถนจึงมีอิทธิพล

ตอผีและมนุษย จากความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของโครงสรางทางสังคมของชาวไทดํา

และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางเมืองฟากับเมืองลุมไดอยางชัดเจน

จากการสัมภาษณแมเสย ซอนเปยยุง (สัมภาษณ 6 เมษายน, 2558) กลาววา ขวัญของผูท่ีเสียชีวิตแลว 

ผูนําในการประกอบพิธีกรรมการตายจะสวดสงผีไปเมืองฟา ผีตระกูลสิงลอคําจะไปอยูที่เฮือนปานหลวง 

ผีตระกูลสิงลอจะไปอยูที่เฮือนปานนอย และผีของตระกูลสามัญชนจะไปอยูที่ด้ําดอย สถานท่ีทั้ง 3 เปนที่

ที่อยูบนเมืองฟา แตเมื่อสมัยกอนชาวไทดําไดแบงใหอยูแบบน้ีเพราะตระกูลตางๆ จะมีหนาท่ีตางกันไป 

ตระกูลสิงลอคําเปนกษัตริยก็อยูสูงที่สุด รองลงมาคือสิงลออยูที่เฮือนปานนอย โครงสรางทางสังคมสงผล

ตอความเชื่อนี้และคนในสังคมก็ยึดถือปฏิบัติเปนธรรมเนียมสืบตอๆ กันมา เปนที่ยอมรับในสังคม และเรา

จะประกอบพิธีกรรมปาดตงเพ่ือเปนการอัญเชิญวิญญาณหรือขวัญของผีบรรพบุรุษลงมารับอาหารท่ีเรา

ทาํใหเพือ่ใหทกุทานทกุตนไดกนิดอียูด ีไมอดอยาก ถาผบีรรพบรุษุมอีาหารการกนิทีอ่ดุมสมบรูณ ลกูหลาน

ก็จะพลอยไดรับความรมเย็นเปนสุขดวย

จากการศึกษาตัวบทในพิธีกรรมและการสัมภาษณแสดงใหเห็นวาชาวไทดํามีความผูกพันใกลชิด
กับผีบรรพบุรุษ มีความเคารพยําเกรงตอบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว (ผีเรือน) และมีวิถีชีวิตความเปนอยู

ท่ีเรียบงาย นอกจากน้ันพิธีกรรมปาดตงของชาวไทดํายังแสดงใหเห็นถึงระบบโครงสรางทางสังคม ความสัมพันธ
ของคนในสายตระกูลเดียวกันและรวมไปถึงความสัมพันธของคนในสังคมอีกดวย

2. เมืองลุม

 เมืองลุม (เมืองลาง) คือเมืองที่มนุษยอาศัยอยู อันไดแก บาน ประเทศ ดินแดน เมืองท่ีเปนชุมชน

อยูฝงตรงขามกับเมืองฟา เปนเมืองท่ีมีการจัดตั้งตัวเมืองท่ีประสานความเช่ือกับนิเวศวิทยา เน่ืองจาก
มีทัศนะวาเมืองนั้นประดุจสิ่งมีชีวิต ชาวไทดําจะนิยมตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณภูเขา เชื่อวาจะทําใหพื้นดิน

อุดมสมบูรณ มีน้ําไหลผานตลอดป เมื่อศึกษาตัวบทและพิธีกรรมการปาดตงแลวพบวา ความเชื่อในตัวบท

และพิธีกรรมประกอบไปดวยเมือง 2 ลักษณะคือ เมืองทางกายภาพและพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์
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 2.1 เมืองทางกายภาพ คือ เมืองที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เปนสวนประกอบของโลกที่เปน

องคประกอบทางภูมิศาสตร เชน ขนาด ที่ตั้ง ภูมิประเทศภูมิอากาศพืชพรรณ

  ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ บานเรือนของมนุษยที่อาศัยอยูถือวาเปนเมืองทางกายภาพ 

มนษุยอาศยัอยูทีเ่มอืงลุม มหีนาทีป่ระกอบพธิกีรรมเพือ่เลีย้งผบีรรพบรุษุของตวัเอง ผบีรรพบรุษุทีเ่สยีชวีติ

แลวจะเดนิทางไปมาระหวางเมอืงฟากับเมอืงลุม ชาวไทดาํเชือ่วาผีบรรพบรุษุมสีวนในการใหความชวยเหลอื 

และปกปองคุมครอง ทําใหคนในครอบครัวไดรับความสุข อุดมสมบูรณ ความสัมพันธดังกลาว กลาวไว

ในตัวบทพิธีกรรมการปาดตง ความวา 

  “หยาเอาะหยากํา ก็ยังโฮมปโฮมนอง มีปานเขามาหาปานปลามาสู ปอตาวหลาลอคําเนอ 

อันเหลากินเบาเลิบจั่งกอยไว กินเบาได จั่งกอยวาง เบาจางเบาะใหกินหลายเบาจางหนายใหกินอิ่ม 

ฟนมะปากันกิน ฮาน่ีนะ”

  บทแปล พอเฒาแมเฒาทีไ่ปถือศลีอยูกบัแถนบนฟาใหลงมารับ ปาดตง วนันีร้วมญาติพีน่อง

นําพานขาวพานปลามาให มารวมกันทุกบานลูกหลานทุกคน พอเฒาแมเฒาใหมากิน อันไหนท่ีไมชอบ

กไ็มตองกิน กินไมไดก็ใหวาง ของที่อรอยก็ใหกินเยอะๆ ใหกินจนอ่ิม มากินดวยกันใหครบทุกตนๆ

สัมภาษณและตัวบท นายเด็ดยอด ไพศูนย (26-27 กันยายน 2558)

จากตวับทและพธิกีรรมเหน็ไดวา การปาดตงเปนพธิกีรรมทีส่าํคญัของชาวไทดํา การเลีย้งผบีรรพบุรษุ

ใหอยูดีกินดี ไดรับความอุดมสมบูรณทําเปนประจําสมํ่าเสมอ จะทําใหลูกหลานท่ีอยูเมืองมนุษยไดมีความสุข

ไปดวย ความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางผีบรรพบุรุษกับลูกหลาน เมื่อบรรพบุรุษ

เสียชีวิตไปแลว ลูกหลานไทดําจะไมไดรูสึกวาพอแมบรรพบุรุษหายไปไหน เพราะบรรพบุรุษทุกทานจะได

กลับมาอยูที่กะลอหองกับลูกหลานตามเดิม

 2.2 พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธ์ิ เปนคาํทีเ่กิดข้ึนเนือ่งจากโครงสรางของเมอืงลุมและเมอืงฟา ซึง่องิกบัโครงสราง

จักรวาล เปนที่อยูของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ซึ่งมีสวนเช่ือมตอกัน พื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิในเมืองลุมที่ปรากฏในพิธีกรรม

การปาดตงคือ กะลอหองและตูบ 

  จากการสัมภาษณชนะชัย ไพศูนย (สัมภาษณ 7 เมษายน, 2558) กลาววา เมืองลุมของ
ชาวไทดําคือเมืองที่อยูเบื้องลาง มีบานเรือนที่คนอาศัยอยู มีธรรมชาติ ปลูกขาวทํานาเปนอาชีพหลัก 

อยูกันเปนครอบครัว แตภายในบานของแตละหลัง จะมีกะลอหอง คือสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่จะใหใครเขา
โดยพละการไมได บานที่มีผูสืบผีเรือนจะมีกะลอหองสําหรับใหผีเรือนอยู แตสําหรับบานที่ไมมีผูสืบผีเรือน

หรือผูสืบผีเรือนเปนลูกสาว จะทําตูบไวใหผีเรือนอยูนอกบานและเล้ียงผีนอกบาน กะลอหองหรือตูบถือวา

มีความศักด์ิสิทธิ์ แตเดิมผูที่จะเขาไปในกะลอหองไดจะตองเปนผูสืบผีเรือนของบานหลังน้ันเทานั้น ทวา
ในปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ชาวไทดําตอนรับทุกคนเขามาในหมูบาน กฎเกณฑตางๆ ไมได

เครงครัดเชนแตกอน เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมเซนไหวผีบรรพบุรุษ บุคคลภายนอกก็สามารถเขารวม
พิธีกรรมได

  จะเห็นไดวาเมืองลุมของชาวไทดํานอกจากจะเปนเมืองที่มีมนุษยอาศัยอยูแลวยังมีพื้นท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ที่สรางไวสําหรับวิญญาณผีบรรพบุรุษผูที่มนุษยจะตองยําเกรงและใหความเคารพตอสถานท่ี
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ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้ดังนั้นหากจะกลาวถึงเมืองฟากับเมืองลุมในพิธีกรรมการปาดตงจึงแสดงใหเห็นวาเปนเมือง

ที่แยกออกจากกันโดยส้ินเชิง โลกทัศนของชาวไทดําจึงประกอบไปดวย 2 เมืองใหญๆ ที่สําคัญคือ เมืองฟา

กบัเมอืงลุม เมอืงฟาเปนเมอืงทีเ่ปนทีอ่ยูสาํหรบัขวญัของคนทีเ่สยีชวีติไปแลว สวนเมอืงลุมเปนพืน้ทีส่าํหรบั

มนุษยทั่วไปอาศัยอยู วิถีชีวิตดําเนินไปตามเวลาปกติ 

ตัวบทและพิธีกรรมการปาดตง ความสัมพันธกับจักรวาลวิทยา

พิธีกรรมการปาดตงใหญจัดในเดือนกันยายนหลังจากผีเรือนไปเฝาแถน ดังคํากลาวที่วา “เบือนเกา

ผีเฮือนตาวไปเฝาแถน” แปลวา ผีเฮือนจะไปเฝาแถนบนฟา 1 เดือน คือเดือนกันยายน ในระหวางที่ผีเรือน

ไปเฝาแถน ไทดําจะถือปฏิบัติตัวอยางสํารวม ระมัดระวังไมทําในสิ่งที่ไมดี ไมทําความชั่วรายทั้งปวง

เพราะจะทําใหผีเรือนเดือดรอน อาจจะถูกแถนจับไมใหลงมาท่ีกะลอหองซ่ึงจะนําความเดือดรอนวิบัติมาสู

ครอบครวัในทีส่ดุ เดอืนสบิขางแรมทีต่รงกบั “มือ้ฮาย” ชวงกนัยายนจะทาํพธิปีาดตงใหญเพือ่ตอนรบัผเีรอืน 

เปนการเริม่ตนปใหมชวีติใหม ซึง่ลกูหลานญาตพิีน่องทกุคนจะมารวมกนัประกอบพธิกีรรมการปาดตงใหญ 

เริ่มตนที่บานผีเฮือนที่เปนผีผูตาวที่เปนตระกูลสิงลอคําและสิงคํากอน วันตอมาจึงทําพิธีปาดตงผีเฮือน

ทีเ่ปนผผีูนอย ไดแก สงิเรอืง สงิกวาง สงิกา สงิว ีตามม้ือเวนตงของตน (วนัทีต่รงกับวนัเสยีชวีติของบรรพบุรษุ) 

บทประกอบพิธีกรรมการปาดตงใชเปนบทเดียวกัน แตเปล่ียนช่ือเรียกผีตามรายช่ือสมุดบันทึกที่บันทึก

ผูที่เสียชีวิตแลวของเรือนนั้นๆ เชน พิธีกรรมปาดตงของผีผูตาวก็จะเรียกชื่อเฉพาะผีผูตาว พิธีกรรมปาดตง

ของผีผูนอยก็จะเรียกเฉพาะช่ือผีผูนอย (เรียกเร่ิมตนจากลําดับรายชื่อผูที่เสียชีวิตกอน)

 

ขั้นตอนของพิธีกรรมปาดตง

ขั้นที่ 1 บอกกลาวผีเรือน ทําความเคารพผีเรือนดวยกวามฟายเหลา

ขั้นที่ 2 บอกกลาวผูที่มารวมงานใหผีเรือนรับทราบ

ขั้นที่ 3 เชิญผูตาวผูแก แขกสําคัญเจาของเรือนบุตรหลานทุกคนมารวมกันและจัดเตรียมปานขาว
ขั้นที่ 4 ผูชวยหมอพิธี (แมบาน) จัดปานขาวและยกปานขาวไปวางที่กะลอหอง

ขั้นที่ 5 ใหผูชวยหมอเปดสุรา น้ําสม น้ําหวานแลวกลาวคําหยาดนํ้าลงท่ีพื้นกะลอหองและขางฝา
ข้ันที่ 6 กูปานตง

ขั้นที่ 7 จัดวางบุหรี่หมากพลูนําออกจากปานขาว
ขั้นที่ 8 เลี้ยงแขก

ขั้นที่ 9 สงแขก แขกกลาวอวยพรใหเจาบานอยูเย็นเปนสุข

เครื่องเซนสังเวยในวันปาดตง ลูกหลานทุกคนจะมารวมพิธีจัดขาวปลาอาหารในวันปาดตงใหญ 

อาหารพิเศษไดแก ไกตมสุกตามจํานวนบุตร แกงหนอไมสมใสไก ผักนึ่งสุก ขาวตมมัด จิ้งหรีด ปงปลาดักแด 
ตมหนอไม ผลไม เผือก มัน สุรา ฯลฯ ญาติๆ ก็จะนําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมมารวมพิธีดวย อาหารท่ีใช

ในพิธีกรรมการปาดตงแสดงใหเห็นในภาพตัวอยาง ดังน้ี
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ภาพประกอบ 1 ผูนําในการประกอบพิธีกรรมเชิญผูสูงอายุ แขกสําคัญเจาของเรือนบุตรหลาน
 ทุกคนมารวมกันและจัดเตรียมปานขาว (พานขาว) มาตั้งไวที่กะลอหอง

ภาพประกอบ 2 พานอาหารท่ีใชในการเซนไหวผีบรรพบุรุษ
ภาพประกอบ 3 น้ําสม น้ําหวาน สุราของผูรวมพิธีกรรมท่ีนํามาชวยงาน

ภาพประกอบพิธีกรรมการปาดตง วันที่ 13 ตุลาคม 2558 

ภาพโดย ณัฏฐนรี เตชะแกว

1

2 3

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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เมื่อเตรียมอาหารใสพานพรอมแลวก็ยกไปวางที่กะลอหอง เครื่องเซนสังเวยที่นํามาจัดในพิธีกรรม

ปาดตงจะเปนอาหารพื้นบานที่ปรุงแตงงายๆ หาไดงายตามชุมชน แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย

ของคนในชุมชน แมกระท่ังผูที่เสียชีวิตไปแลวก็ยังตองไดรับอาหารท่ีดีเชนเดียวกันกับผูที่ยังมีชีวิตอยู 

เชน บทประกอบพิธีกรรมในขั้นตอนที่ 1 กลาววา

“เออ… เจอนี้นา ด้ําสะถอ ปอ ด้ํา ปอกวาน… (ตาว ลอคํา) สิงอ่ืนๆ ใหเรียกชื่อผีเรือนน้ันๆ ด้ํา 

สะแข แม ด้ํา แมนางตาว (ชื่อ) หลาลอคํา ด้ํา สะถู ปูด้ําปู กวาน… ตาว (ชื่อ) หลาลอคํา

ด้ํา สะ ขา ยาดํ้า ยานาง… ตาว (ชื่อ) หลาลอคํา

สามสิบด้ําเฮือนโกบ เฮือนกู จุโตนจุโกน

เออ เจอ นี้นา ยางมีเหลามาหยอดกอหนองฟาย นี้เนอ

เจือกันมาปากันกิน โกนใดอยาเฮี๊ยะเบาฮู ผูใดอยาเฮ๊ียะเบาเงิน

เวนผูใดมันลาย กายผูใดมันหมอม ไดกินปอมมันอาวสวนดูงาม

กินแลวจั่งใหกุมใหกวม ลุเตาลุหลาน เหลน ผูโกน งัวกวายปายเขา ผีอยาโซน

โกนอยาแป ผูป อยาใหเจ็บตอง ผูนองอยาใหเจ็บปูม

กินแลวเมืออยูหัวกอน เมือนอนหัวขื่อ

ผีจิขึ้นตางตูเอายูมาก้ัง ผีจิขึ้นตางหลั้ง เอาเหาะมาแตงเนอ…..

บทแปล บทข้ึนตนกลาวเรียกช่ือผีบรรพบุรุษตามสิง (นามสกุล) ญาติพ่ีนองท้ังสามสิบเรือนมารวมกัน

และมากันทุกคนที่มาวันนี้มีเหลามาให มากินดวยกันทุกตน ไมเวนผูใด ที่กลาวมาเรียกมาทั้งหมดนั้น

อยาวาไมบอกไมกลาวผูใด ถาผีบรรพบุรุษไดกินแลวก็จะดีเปนสิริมงคล แตถาไมไดกินกับทานอ่ืนๆ ก็จะโกรธ 

กินแลวใหดูแลคุมครองลูกหลาน เหลนผูคน วัวควาย อยาใหมีเหตุเภทภัยใดๆ อยาใหเดือดรอน ถากินแลว

ใหรักษาลูกหลานอยาใหเจ็บปวยทั้งผูพี่และผูนอง อยาใหมีขโมย ใหดูแลทุกอยาง กินอิ่มแลวใหไปนอน

อยูที่อยูบนขื่อเสาบนเรือน ถาจะมีเหตุรายก็ใหขวางก้ันไวไมใหเขามาทํารายและใหรักษาคนในเรือน”

สัมภาษณและตัวบท นายเด็ดยอด ไพศูนย (26-27 กันยายน 2558)

จากตัวบทท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการกลาวถึงญาติพ่ีนองท้ังสามสิบครัวเรือนท่ีไดมารวมกันน้ัน
ถือไดวาเปนการประกอบพิธีกรรมท่ียิ่งใหญและสําคัญเพราะในอดีตสมาชิกของคนในสังคมมีไมมากนัก 

การมารวมกันไดถงึสามสิบครัวเรอืนน้ันถือเปนการรวมใจกนัประกอบพิธกีรรมและถือวาพธิกีรรมท่ีจดัทาํขึน้

มีความศักด์ิสิทธ์ิ ดังน้ันผูท่ีเขารวมพิธีกรรมจะมีความยินดีตอเจาของเรือน ใหความสําคัญ และใหความเคารพ

ตอผีบรรพบุรุษเปนอยางยิ่ง อีกท้ังในตัวบทดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงการเคารพในบุญคุณของสัตว 

สองชนิดคือ วัวและควาย ซึ่งเปนสัตวที่มีบุญคุณตอมนุษย กลาวคือชาวไทดํามีความเปนอยูที่เรียบงาย
มีอาชีพทํานา ทําสวน ชีวิตจึงผูกพันอยูกับวัวและควาย สัตวทั้งสองชวยชาวบานทําไรนาไดซึ่งใหประโยชน

อยางสูงย่ิงตอคนในสังคม

พิธีกรรมปาดตงจึงมีความความสัมพันธกับความเชื่อเรื่องจักรวาลเพราะสืบเนื่องมาจากโครงสราง

ทางสังคมในอดีตที่ลูกหลานไดสืบเชื้อสายกันมาหลายรุน เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาตระกูลที่ปกครองดูแล

ทุกขสุขของคนในสังคมจะไดรับการเทิดทูนไวสูงสุด ไมใชเพียงแคมนุษยที่อาศัยอยูบนเมืองลุมเทาน้ัน
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แตหมายรวมไปถึงวิญญาณผีบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวก็ไดรับการเทิดทูนใหอยูสูงสุดดวยเชนกัน เปรียบใหเห็น

ในตวับทในการประกอบพธิกีรรมและการสมัภาษณคนในชมุชนดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนคอื ระบบความเช่ือ

เรื่องจักรวาลมีการแบงเปนระดับชั้นภูมิตางๆ ตามสถานะทางสังคมของผูคนนั้น บทบาทและสถานะ

ของคนในสังคมเปนอยางไรเม่ือเสียชีวิตแลวก็จะมีท่ีอยูประจําตน เชน ขวัญหรือวิญญาณของตระกูลสิงลอคํา

จะถูกผูประกอบพิธีกรรมบอกทางใหไปอยูที่เฮือนปานหลวง สิงลอไปเฮือนปานนอย และตระกูลสิงอื่นๆ 

ใหไปอยูทีด่้าํดอย ทัง้สามเมืองจะอยูบนภูเขากุมงอเมอืงฟา นอกจากนัน้ความเช่ือของคนในสังคมยังกาํหนด

ใหเห็นวาขวัญมีที่อยูประจําตนอื่นๆ อีก เชน ขวัญของผูที่มีเวทมนตคาถาจะอยูที่เมืองมด สวนไหมหรือ

ปาหมอนเปนที่อยูของขวัญหนุมสาว เมืองโคระเปนที่อยูของขวัญชายหญิงที่ไมไดแตงงาน เปนตน

ผีและจักรวาลวิทยา

ชาวไทดํา มีเอกลักษณเฉพาะตัวอยูคือ มีความเชื่อเร่ืองผีเรือนซึ่งเก่ียวของกับประเพณีและพิธีกรรม

ตางๆ ในชีวติประจําวนั ผตีามความเช่ือของชาวไทดาํประกอบดวยผดีแีละผีราย ผดีจีะชวยคุมครอง ปกปอง

ไมใหไดรับความเดือดรอน แตถามีการกระทําที่ทําใหไมพึงพอใจ ไมใหความเคารพ ลบหลูดูหมิ่น ผีก็จะ

ทําโทษทําใหไดรับความเดือดรอนและมักจะไมมีความสุข สวนผีรายจะเขามาทําใหชีวิตเดือดรอนท้ังคน

และสัตวและนําภัยพิบัติมาสูมนุษย

ผทีีป่รากฏในพธิกีรรมการปาดตงคอืผดี ีเรียกวา ผเีรือน ชาวบานนาปาหนาดนบัถอืผเีรือนเปนศาสนา

ประจําใจ เปนที่พึ่งทางจิตใจ เพชรตะบอง ไพศูนย (2553) กลาววา ผีเรือนคือ ผีบรรพบุรุษของเรือน

ท่ีตายไปแลวมาสิงสถิตอยูท่ีหองผีเรือน บานเรือนไทดําจะตองทําหองใหผีเรือนไวทุกหลังเรียกวา “กะลอหอง” 

เพื่อเปนที่อยูของผีเรือน เปนที่เคารพบูชาของทุกคนในครอบครัว ผีเรือนถือวาเปนศาสนา ถาไมมีผีเรือน

ความเปนไทดําก็จะหมดไปอยางรวดเร็ว ผีเรือนนําไปสูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตางๆ พิธีกรรมตางๆ มักจะ

เกี่ยวของกับผีเรือนแทบทั้งสิ้น ผูที่เปนลูกหลานจะตองมีการนําอาหารไปใหผีเรือนกินในวัน ปาดตงและ

ทําพิธีเสนเรือนเปนประจําเพื่อใหผีเรือนมีความสุข เมื่อใดที่มีผูเสียชีวิตในครอบครัว จะมีพิธีเชิญวิญญาณ

ของผูตายเขามาอยูในครอบครัว เรียกวา “เอาผีขึ้นเรือน” ดังนั้นในบานเรือนของชาวไทดําบานนาปาหนาด

จะมีหองสําหรับผีเรือนเรียกวา “กะลอหอง” ซึ่งเปรียบเสมือนหองพระจะจัดไวสําหรับเปนที่อยูของผีเรือน

และหองน้ีจะไมใหบุคคลภายนอกเขาเปนอันขาดเพราะจะผิดประเพณีหรือผิดผี และนอกจากน้ันบานใด

ทีม่ลีกูสาวเปนผูสบืผเีรอืนจะสรางตบูไวนอกบานสําหรับเปนทีอ่ยูของผีบรรพบรุษุ ผเีรอืนจึงมคีวามสัมพนัธ
ระหวางเมืองฟากับเมืองลุมเพราะจะเดินทางไปมาระหวางท้ังสองเมืองโดยท่ีอยูในเมืองฟาคือ เฮือนปานนอย 

เฮือนปานหลวงและดํ้าดอย สวนเมืองลุมมีที่อยูคือตูบและกะลอหอง พิธีกรรมปาดตงท่ีปฏิบัติสืบทอด
กันมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานจึงแสดงใหเห็นถึงระบบจักรวาลวิทยาของชาวไทดําไดอยางชัดเจน

สรุปและอภิปรายผล

การศกึษาจกัรวาลวทิยาในตวับทและพธิกีรรมปาดตงของชาวไทดาํ บานนาปาหนาด อาํเภอเชยีงคาน 

จังหวัดเลย ประกอบไปดวยเมืองที่สําคัญ 2 ระดับคือ เมืองฟาและเมืองลุม 
เมืองฟาคือที่อยูของแถนและผีบรรพบุรุษ แถนอาศัยอยูบนฟา แตผีบรรพบุรุษเดินทางไปมาระหวาง

เมืองฟากับเมืองลุม ที่อยูของผีบรรพบุรุษบนเมืองฟาเรียกวา เฮือนปานหลวง เฮือนปานนอย และด้ําดอย 

ท่ีอยูของผีจะแบงตามระดับชนช้ันทางสังคมหรือสายตระกูล สวนเมืองลุมคือท่ีอยูของมนุษย มนุษยมีหนาท่ี
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ทําพิธีกรรมปาดตงใหผีบรรพบุรุษเพ่ือใหผีบรรพบุรุษไดอยูดีกินดี อุดมสมบูรณ ที่อยูของผีบรรพบุรุษที่อยู

เมืองมนุษยไดแก กะลอหองและตูบ ซึ่งจะตองทําความสะอาดอยูเปนประจําสม่ําเสมอ

ชนชาติพันธุไทดําบานนาปาหนาดเปนคนกลุมเล็กๆ กลุมหน่ึงที่มีความเปนอิสระและดํารงชีวิต

อยูในสงัคมชาวพุทธไดอยางมีความสุข ในขณะท่ีวฒันธรรมของชาวไทดํามคีวามเขมแขง็โดยเฉพาะทางดาน

ความเช่ือของชาวไทดํา จากการสัมภาษณนายเชย ทันหา (สัมภาษณ 6 เมษายน, 2558) กลาววา 

มีความเชื่ออื่นเขามาในสังคมไทดําบางแลวไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต แตชาวไทดําก็ยังนับถือผีเรือน

และยังคงประกอบพิธีกรรมเชนเดิม เพชรตะบอง ไพศูนย (2553) กลาววา ดานความเชื่อของชาวไทดํานั้น

ไดมีศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตเขามาปะปนบางแลว แตชาวไทดํายังคงนับถือศาสนาไทดําอยู มีเพียง

เล็กนอยเทานั้นท่ีไดเปล่ียนแปลงเปนศาสนาพุทธ สวนใหญจะเปนผูที่ไมมีผีเรือน แสดงใหเห็นวาบริบท

ทางสังคมและการต้ังถ่ินฐานในพ้ืนทีแ่หงใหมของชาวไทดําไมไดสงผลทําใหความความเช่ือของคนในสังคม

เปล่ียนไปตามบริบทของสังคมนั้นๆ แตอยางใด แตชาวไทดําสามารถอาศัยอยูรวมกับสังคมชาวพุทธได

โดยมีปจจัยหนึ่งคือชาวไทยพุทธมีความเช่ือในเรื่องผี เชนเดียวกับชาวไทดํา จึงทําใหชาวไทดําสามารถ

ประกอบพธิกีรรมตามความเชือ่ของสงัคมไดและอยูรวมกนัไดอยางมคีวามสขุ ดงัน้ัน การประกอบพธิกีรรม

ที่สําคัญเชน พิธีกรรมปาดตงของชาวไทดําจึงยึดถือปฏิบัติกันมาไดจนถึงปจจุบันโดยไมมีการเปล่ียนแปลง

ทายที่สุดแลวการศึกษาตัวบทและพิธีกรรมการปาดตงแสดงใหเห็นวา ความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยา

มีความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคมทั้งเมืองสวรรคและโลกมนุษยของชาวไทดํา นอกจากนั้นการศึกษา

เรื่องจักรวาลวิทยายังทําใหเห็นวาชาวไทดํายึดมั่นกับความดี เมื่อเสียชีวิตจะไดไปที่เมืองฟาหรือสวรรค 

จักรวาลวิทยาของไทดําจะไมปรากฏเมืองนรกเชนสังคมชาวไทยพุทธ แมวาจะเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัย

อยูในประเทศไทยก็ตาม
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บทคัดยอ

บทความน้ีพยายามวิเคราะหถึงการสรางชุมชนชาติพันธุผูไทท่ีมีลักษณะขามรัฐชาติ อันเปนสภาวะใหม

ของชุมชนชาติพันธุ ที่เกิดขึ้นภายใตบริบทการเปลี่ยนผานของรัฐในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ซึ่งแตเดิมความเปนชาติพันธุในบริบทรัฐชาติ ไดถูกชารลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) อธิบายในฐานะ

ที่มีลักษณะเปน “เฮเทโรกลอสเซีย” (Heteroglossia) อันหมายถึงสภาวะท่ีผูคนตีความท้ังผูอื่นและตนเอง

ในสํานวนที่หลากหลาย ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวของอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ไมเปนเอกเทศของชุมชน

ชาตพินัธุภายในรัฐชาต ิและเปนไปไมไดทีจ่ะพจิารณาชาตพินัธุในแตละรัฐในฐานะทีเ่ปนกลุมชาตพินัธุทีเ่ปน

หนึง่เดยีวกนัอกีตอไป เน่ืองจากความเปนชาตพินัธุลวนแตมคีวามสมัพนัธและถกูสรางโดยรัฐผานเทคโนโลยี

ของอํานาจ โดยบทความช้ินน้ีพยายามช้ีใหเห็นสภาวะใหมของชาติพันธุผูไทในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ทีม่กีารพยายามสรางชุมชนชาตพินัธุทีม่คีวามเปนหนึง่เดียวขามรฐัชาตขิึน้ โดยอาศยัเคร่ืองมอืทางวฒันธรรม

ที่เปนตํานานและเรื่องเลาทางชาติพันธุ โดยเฉพาะการนําตํานานและเรื่องเลามาตีความและจัดรูปแบบ

เปนเสนทางการเคล่ือนยายและขยายตัวทางชาติพันธุ เพ่ือเช่ือมโยงรอยเรียงชาติพันธุในแตละรัฐเขาดวยกัน 

จนกอใหเกิดชุมชนทางชาติพันธุขามรัฐชาติข้ึน ภาวการณการดังกลาวไดสะทอนการเคล่ือนไหวและแสดงถึง
พลงัในการจดัการตนเองของกลุมชาตพินัธุผูไทขามรฐัชาต ิเพือ่ขยายเครอืขายและการแสวงหาผลประโยชน
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“ผูไท” ชาติพันธุทามกลางประวัติศาสตรรัฐชาติ

“ผูไท” เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่จัดอยูในกลุมชนท่ีพูดภาษาตระกูลไท-กะได ปจจุบัน ผูไทสวนใหญ

ตั้งถิ่นฐานอยูในแขวงคํามวน สะหวันนะเขต และสาละวัน ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) รวมทั้งในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ และมุกดาหารของประเทศไทย (ทรงยศ 

วีระทวีมาศ นพดล ตั้งสกุล และวีละ อาโนลัก, 2552) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร สันนิษฐานวา แตเดิม

ชุมชนของผูไทนาจะอยูในบริเวณพื้นท่ีนานอยออยหนูในเมืองแถงและเมืองไล บริเวณตอนเหนือของ 

สปป.ลาว และเวยีดนามในปจจบุนั (ศรศีกัดิ ์วลัลิโภดม, 2534; ถวลิ ทองสวางรัตน, 2530) กอนมีการอพยพ

ชุมชนลงมาสูทางใต มาตั้งชุมชนในบริเวณลุมแมน้ําโขงฝงตะวันออกที่เมืองวัง ซึ่งในปจจุบันตั้งอยูในเขต 

สปป.ลาว และถูกกวาดตอนในชวงสงคราม ทําใหตองโยกยายถิ่นฐานชุมชนมาตั้งในพื้นที่ใหม เชน 

เมอืงสกลนคร เมอืงเรณูนคร เพือ่เปนกําลงัแรงงานในการสรางบานเมือง ชวงกอนการสรางรัฐชาติสมยัใหม 

(บงัอร ปยะพันธุ, 2541) การอพยพของผูไทดังกลาวเกิดขึน้สามคร้ังใหญ คอื ในชวงสมัยกรงุธนบุร ีชวงสมัย

รัชกาลที่ 1-3 และชวงสุดทายในสมัยรัชกาลที่ 5 (สมใจ ดํารงสกุล, 2542) 

การเคล่ือนยายเขาไปต้ังชุมชนของผูไทในพ้ืนที่ใหมตามรัฐจารีตตางๆ ในบริเวณภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ทําใหผูไทตองปรับตัวหลายดานเพื่ออาศัยในถิ่นที่อยูใหม เชน การเขาสูการจัดลําดับชั้นการปกครอง 

ตามลําดบัหัวเมืองผานการสงสวย หรือการเขาสูระบบการเกณฑไพรพล เปนตน (พระโพธิวงศาจารย, 2515) 

การเคลือ่นยายผูคนและการตัง้ชุมชนในพืน้ทีใ่หม ในยคุกอนการเกดิขึน้ของรฐัชาตภิายใตการจดัการปกครอง

แบบรัฐจารีต เปนสิ่งปกติเรื่อยมาในแถบพื้นที่ภูมิภาคลุมน้ําโขง (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556) จนถึงชวงสมัย

รชักาลที ่5 ทีก่ารลาอาณานคิมของประเทศตะวนัตกเร่ิมขยายอิทธพิลมากขึน้ในภมูภิาคลุมน้าํโขง จนนาํมา

ซึง่การจัดแบงอาณาเขตพ้ืนทีพ่รมแดนแหงรัฐข้ึนใหมโดยอาศัยการขีดเสนพรมแดน สงผลใหเกิดการจัดการ

พืน้ทีด่นิแดนในรปูแบบใหมทีใ่ชวชิาความรูทางภมูศิาสตรแบบตะวนัตกเปนกรอบในการจดัการขดีเสนพืน้ท่ี

พรมแดนแบงแยกพ้ืนท่ีรัฐออกจากกัน โดยยึดเอาแมนํ้า ลําธาร และสันเขา มาเปนสัญลักษณในการแบงแยก 

อันเปนไปตามรูปแบบการสรางรัฐแบบใหม ที่เรียกวา “รัฐชาติ” ใหเกิดขึ้นในดินแดนลุมแมน้ําโขง (ประสิทธิ์ 

ลีปรีชา, 2545; เอนเดอรสัน, 2552; ธงชัย วินิจจะกูล, 2556; Anderson, 1996) ปรากฏการณเชนน้ี

ทําใหผูไทถูกตัดแยกออกไปเปนพลเมืองของรัฐชาติตางๆ เชน “ผูไทดํา” และ “ผูไทขาว” ที่อาศัยอยูใน

แควนสิบสองจุไทท่ีคร้ังหน่ึงเคยเปนพ้ืนท่ีครอบครองของไทย แตหลังจาก พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) ผูไทในพ้ืนท่ี

สิบสองจุไทไดตกไปเปนพลเมืองของฝร่ังเศส และกลายเปนพลเมืองของเวียดนามในชวง พ.ศ. 2488 
หลงัจากทีเ่วยีดนามไดรบัเอกราชจากฝรัง่เศส (ศรศีกัดิ ์วลัลโิภดม, 2543; สมใจ ดาํรงสกลุ, 2542) เชนเดยีวกัน

กับผูไทที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ฝงซายของแมน้ําโขง บริเวณเมืองวังมล เมืองวังคํา เมืองแสก เมืองเชียงฮม 

และเมืองคําเกิดคํามวน ที่แตเดิมอยูในเขตปกครองของเมืองนครพนมในอาณาจักรไทย แตตอมาตองตก

อยูใตการปกครองของฝรั่งเศสในชวง พ.ศ. 2436 และไดกลายเปนพลเมืองของ สปป.ลาว ในระยะตอมา 

(ถวิล ทองสวางรัตน, 2530)

แนวคิดวาดวย “รัฐชาติ” ภายใตการขีดเสนแบงเขตแดนระหวางรัฐในยุคลาอาณานิคมสงผลให

เกิดการจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบใหมในพื้นที่ซึ่งผูไทเคยอาศัยอยู การเกิดข้ึนของเสนแบงดินแดนแบบใหม
ไดกอใหเกิดการตัดแยกผูคน วัฒนธรรม และชาติพันธุตางๆ ออกเปนสวนภายใตการแบงจัดหมวดหมู

ผานขอบเขตพ้ืนที่พรมแดนของรัฐชาติที่เกิดขึ้น

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ผลการเปลี่ยนแปลงการจัดการพรมแดนดังกลาว สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ สัตวเลี้ยง ผลผลิต

ทางการเกษตร และผูคนของกลุมชาติพันธุตางๆ ซ่ึงแตเดิมมีการเคล่ือนยายถายโอน ถูกกําหนดเขาเปนสวนหน่ึง

ของรัฐอยางเด็ดขาด ภายใตระบบของการบริหารงานท่ีถูกกําหนดมาจากศูนยกลางของรัฐชาติ ที่มุงเนน

ควบคุมและกําหนดทิศทาง การบริหารจัดการองคประกอบในพื้นที่ ใตเขตปกครองของตนใหเปนเอกภาพ

ภายใตการมุงกลืนกลายผูคนและชาติพันธุ ใหเปนเอกภาพภายในพ้ืนที่รัฐชาติโดยผานกระบวนการดําเนิน

นโยบายการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (cultural assimilation) อันถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสรางความเปน

พลเมืองที่เปนเอกภาพในรัฐชาติสมัยใหม (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2545; จามะรี เชียงทอง, 2547) 

ผลของกระบวนการน้ี สงผลโดยตรงตอกลุมชาติพันธุผูไท ท้ังในดานการปรับเปล่ียนอุดมการณความเปน

ชาติพันธุ วัฒนธรรม และระบบความรู ทั้งในพื้นที่รัฐไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว เชนในรัฐไทยชาติพันธุ

ผูไทก็ตกอยูภายใตกระบวนการการทําใหเปนไทย (Thai-ization) ทีด่าํเนินการไปใตแนวความคิดการจําแนก

แยกพวก (exclusion) และลัทธิชาตินยิมท่ีสงผลใหเกิดคนไทยและวัฒนธรรมไทย เปนกลุมใหญของประเทศ 

และสงผลใหกลุมชาตพินัธุอืน่ๆ กลายเปนชายขอบไป (ธงชยั วนิจิจะกูล, 2556) สวนในรฐัชาตลิาว ชาตพินัธุ

ผูไทก็ถูกกลืนกลายภายใตนโยบายการจําแนกชาติพันธุใหมที่ผนวกรัดเอาทุกชาติพันธุเปนชนชาติลาว 

และแบงการอธิบายความแตกตางของผูคนใหเปนเร่ืองของการจําแนกพ้ืนที่อยูอาศัย เชน “ชนชาติลาวลุม” 

“ชนชาติลาวเทิง” และ “ชนชาติลาวสูง” (ฉลาดชาย รมิตานนท, ม.ป.ป.) 

ขณะเดียวกันในรัฐชาติเวียดนาม ชาติพันธุผูไทไดถูกนโยบายการกลืนกลายภายใตมโนทัศน 

“ความเปนพี่นองทางชาติพันธุ” ของผูคนที่อาศัยอยูในเวียดนามที่มาจากเชื้อสายเดียวกัน โดยมี “คินห” 

(Kinh) เปนพี่คนโต และชาติพันธุอื่นๆ มีความสัมพันธที่เปนพี่เปนนองกัน โดยมีพี่ใหญเปนผูคอยปกปอง

ดแูล (จามะรี เชยีงทอง, 2550) งานศึกษาทีส่ะทอนใหเหน็การเปล่ียนแปลงของผูไทหลงัถกูผนวกเขาสูระบบ

รฐัชาติสมยัใหม อาทิ งานการศึกษาของ ถวลิ ทองสวางรัตน (2529) งานศึกษาของ สรุตัน วรางครตัน (2524) 

และงานศึกษาของ พิเชฐ สายพันธ และ นฤพนธ ดวงวิเศษ (2541) ตางสะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง

และการสรางใหม ดานความเชื่อ รูปแบบการดําเนินชีวิต และวัฒนธรรมการแสดงผูไทในรัฐชาติไทย 

ขณะท่ีงานของ พิเชฐ สายพันธ (2550) เรื่อง “จากเมืองแถนเปนเดียนเบียนฟู การเมือง ชาติพันธุ ขามรัฐ-

กลืนรัฐ กลุมไทในเวียดนาม” ไดสะทอนใหเห็นลักษณะของรูปแบบวิถีชีวิตท่ีผูไทถูกกําลังกลืนกลายทาง

ชาติพันธุจากรัฐเวียดนาม เปนตน

ในบริบทความสัมพันธระหวางรัฐชาติและชาติพันธุ ภายใตการดําเนินนโยบายการกลืนกลายทาง

วัฒนธรรม สงผลใหผูไทสญูเสยีความแตกตางทางวฒันธรรม จากการกลืนกลายความแตกตางของชาติพนัธุ

ใหกลายเปนพลเมอืงของรฐั (Detribalization) (สเุทพ สนุทรเภสชั, 2548) กระบวนการการกลนืกลายทีช่มุชน
ชาติพันธุตองเผชิญในบริบทรัฐชาติดังกลาว ทําให Charles F. Keyes (1992) ชี้วาเปนไปไมไดที่จะพิจารณา

ความเปนชาติพันธุในฐานะท่ีเปนกลุมชาติพันธุประเภทหนึ่งที่มีความเปนหน่ึงเดียวกันอีกตอไป เน่ืองจาก

ความเปนชาตพินัธุนัน้มลีกัษณะทีเ่ปน “เฮเทโรกลอสเซยี” (Heteroglossia) ซึง่หมายถงึสภาวะทีผู่คนตคีวาม
ทั้งผูอื่นและตนเองในสํานวนท่ีหลากหลาย อันเปนผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของอิทธิพลทางวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพนัธุทีไ่มเปนเอกเทศ เนือ่งจากความเปนชาตพินัธุในบริบทรฐัชาตถิกูสรางขึน้ภายใตกระบวน
ของรัฐชาติที่ตางพยายามสรางและกลืนกลายผูคนและชาติพันธุใหเปนพลเมืองในรัฐชาติตนท่ีกระทําผาน

เทคโนโลยีและอํานาจของรัฐทีแ่ตกตางกัน กระบวนการดังกลาวยอมกอใหเกดิรปูของจิตสาํนกึทางชาติพนัธุ

ในแบบที่หลากหลายอันเกิดจากประสบการณความสัมพันธของชาติพันธุกับรัฐชาติที่แตกตางบนพื้นที่
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พรมแดนท่ีถูกตัดแยกขาดออกจากกัน (ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2550) ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนน้ียอมกอใหเกิด

เปน “ราก” ฝงตรงึอดุมการณความเปนชาตไิวใหกบัผูคนกลุมชาติพนัธุ ในฐานะทีเ่ปนทัง้ชาตพินัธุและพลเมอืง

ของรัฐภาย ที่อาศัยในพ้ืนที่เขตแดนของรัฐสมัยใหมที่เกิดขึ้น (Malkki, 1997)

ปรากฏการณ “ผูไทโลก” สถานการณทางชาติพันธุในพื้นที่อุษาคเนย

การเกิดขึ้นของพรมแดนของรัฐชาติสมัยใหมและกระบวนการกลืนกลายความแตกตางทางชาติพันธุ

ใหกลายเปนพลเมืองของรัฐชาติตางๆ สงผลใหอาณาบริเวณถิ่นที่อยูอาศัยของผูไทที่แตเดิมเคยเดินทาง

เคลื่อนยายและกระจายอยูในดินแดนแถบลุมน้ําโขง ไดถูกตัดแบงออกโดยพรมแดนแหงรัฐ และทําให

ความสัมพันธทางชาติพันธุของผูไทที่แตเดิมเคยติดตอสัมพันธกันอยางเช่ือมโยงถูกตัดขาดออก และยุติลง

ทามกลางความหวาดระแวงระหวางรฐัอนัเปนผลมาจากสถานการณการลาอาณานิคม และสบืเนือ่งลวงเลย

มาจนยุคสมัยของสงครามเย็นที่ทําใหแตละรัฐเขมงวดตอพลเมืองตนในการติดตอกับพลเมืองของรัฐอื่นๆ

การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของผูไทจากหลายรัฐชาติในงาน “วันผูไทโลก” และงาน “วันผูไท

นานาชาติ” ถือไดวาเปนปรากฏการณการรวมตัวทางชาติพันธุคร้ังใหญ หลังจากท่ีผูไทถูกทําใหแตกแยก

ตดัขาดออกจากกัน ในบริบทการเกิดขึน้ของพรมแดนของรัฐชาต ิและกระบวนการกลืนกลายความแตกตาง

ทางชาติพันธุในรัฐชาติ

การรวมตัวกันของผูไทในคร้ังนี้เปนการรวมตัวกันเพ่ือแสดงออกทางชาติพันธุ และเพ่ือแสดงพลัง

ทางชาติพันธุของผูไท ที่เปนชุมชนทางชาติพันธุซึ่งมีอุดมการณทางชาติพันธุรวมกัน ในการถายทอด

ประสบการณ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางผูไท และเพื่อการยกระดับของการอนุรักษวัฒนธรรม

และสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของผูไทจากระดับทองถ่ินสูระดับโลก (สมาคมผูไทโลก, ม.ป.ป.)

บรรยากาศภายในงานวันผูไทโลกและงานวันผูไทนานาชาติเปนการเดินทางมาพบปะรวมตัวกัน 

ของผูที่มีสํานึกทางชาติพันธุในการเปนผูไทจากหลายพ้ืนที่ เชน ผูไทจากประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย 

ผูไทหนองสงูจากจงัหวดักาฬสนิธุ ผูไทเซโปนจากจังหวดัยโสธร ผูไทกระปอง ผูไทวงั ผูไทกะตาก จากจงัหวัด

สกลนคร ผูไทจาก สปป.ลาว ที่มาจากเมืองวัง เมืองเซโปน และเมืองอะสะพอน แขวงสะหวันนะเขต 

ผูไทจากเมืองกวางสีและเมืองแทงฮวา ประเทศเวียดนาม และผูไทจากเมืองเชียงรุง ประเทศจีน ที่ได

มาพบปะสังสรรคตลอดทั้งการสืบสายเครือญาติผานการลําดับเหตุการณและเรื่องเลา อันเปนตัวกลาง

ในการรอยรัดผูคนชาติพันธุผูไทจากตางรัฐเขาดวยกัน 
นอกเหนือจากการพบปะสังสรรคระหวางผูคนผูไท ภายในงานยังมีเสวนาวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมและความคิดเห็นในหัวขอที่เกี่ยวของกับผูไท และมีการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

เกี่ยวกับผูไทเพื่อเลาเร่ืองราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูไท ใหผูคนที่สนใจเขารวมงาน

ไดรบัทราบเก่ียวกบัวฒันธรรมของผูไท ดวยเหตุนี ้งานวนัผูไทโลกและงานวนัผูไทนานาชาต ิจงึถอืวาเปนการ

รวมกลุมของผูไทขนาดใหญ ที่สามารถรวบรวมกลุมผูมีสํานึกทางชาติพันธุผูไท ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ใหเขามารวมเปนสวนหน่ึงของงานไดจํานวนมากกวาสองหม่ืนคน (สุเทพ ไชยขันธุ, 2556)

งานวันผูไทโลกและงานวันผูไทนานาชาติเปนงานทางชาติพันธุของผูไทท่ีจัดเปนประจําทุกป 
งานวนัผูไทโลกไดเริม่จดัขึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2552 ทีอ่าํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม โดยไดรบัการสนบัสนนุ

และขับเคล่ือนโดย “สมาคมผูไทโลก” และกลุมอาจารยโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ที่เปนกลุมแกนหลัก

ของผูไทที่มีความสนใจในเร่ืองของกลุมชาติพันธุตนเอง และเปนผูจุดประกายและประสานงานใหเกิด

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม

323



การรวมตัวทํากิจกรรมทางชาติพันธุของผูไทจนเกิดเปนกิจกรรมวันผูไทโลกท่ีจัดเปนกิจกรรมตอเน่ืองเปน

ประจําในทุกป 

ภาพประกอบ 1 ภาพตัวแทนชาติพันธุผูไทจากประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และไทย 

ที่เขารวมงานวันผูไทโลกคร้ังที่ 6

จดุเริม่ตนของงานวนัผูไทโลก เปนความรวมมอืของกลุมสมาคมผูไทโลก และกลุมครอูาจารยโรงเรียน
เรณนูครวิทยานุกลู ทีไ่ดขยายความรวมมือในการจัดกิจกรรมทางชาติพนัธุ จากงานของโรงเรียนมาเปนงาน

ของอําเภอ ยกระดับมาเปนงานของจังหวัด จนกระทั่งมาเปนงานการรวมกลุมผูไทในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติในปจจุบัน และใน พ.ศ. 2559 การจัดงานการรวมกลุมผูไทในงานวันผูไทโลก ไดขยายพ้ืนที่

การจดังานออกไปยงัเครอืขายผูไทในพืน้ทีอ่ืน่ๆ จากเดมิทีเ่คยจดัเฉพาะทีอ่าํเภอเรณนูคร จงัหวัดนครพนม

การขยายระดับของงานวันผูไทโลกทําใหเครือขายการรวมมือจากชาติพนัธุผูไทตางพ้ืนทีเ่ปนรปูธรรม

มากข้ึน การจัดงานวันผูไทโลกคร้ังที่ 6 ไดเปล่ียนพ้ืนที่ในการจัดงานจากอําเภอเรณูนครซ่ึงเปนสถานท่ี

จัดงานประจําทุกป มาเปนบานโนนหอม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนชุมชนของผูไทกะตาก 
การยายสถานท่ีจัดงานในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายพ้ืนท่ีจัดงานและเพ่ือสรางเครือขายกับผูไทในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ใหมโีอกาสเปนเจาภาพ ตลอดจนสรางความรวมมือกบัผูไทในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ ใหเขารวมกิจกรรมในการรวมกลุม
มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน งานวันผูไทนานาชาติซึ่งเปนการรวมกลุมทางชาติพันธุของผูไทขามรัฐชาตินั้น ถูกจัด

ในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลกุดสิม อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ บรรยากาศภายในงานเปนการรวมตัว

ของผูไทจากหลายพื้นที่ อาทิ ผูไทจากประเทศเวียดนาม ผูไทยจาก สปป.ลาว และผูไทจากประเทศไทย 

เพื่อแสดงออกถึงความเปนหนึ่งเดียวกัน กิจกรรมในงานประกอบไปดวย การแสดงประวัติศาสตรผูไท
การแสดงวถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีมความเปนอยู ตลอดจนการแสดงดนตรพีืน้เมอืงของผูไท การจดันทิรรศการ

เผยแพรวัฒนธรรมของผูไท และการจัดเสวนาเชิงวิชาเกี่ยวกับชาวผูไท
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งานวันผูไทนานาชาติเริ่มจัดครั้งแรกใน พ.ศ. 2554 ที่บริเวณใตอางเก็บน้ําหวยสายนาเวียง อําเภอ 

เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ และไดจัดตออีก 3 ครั้ง โดยคร้ังที่สองถูกจัดขึ้นในป พ.ศ. 2555 และครั้งที่ 3 ซึ่งเปน

ครั้งลาสุดถูกจดขึ้นใน ป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปน 

โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดงานวันผูไทนานาชาติ คือเพ่ือฟนฟู สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

อนัเปนอตัลักษณของผูไทใหเปนทีรู่จกัอยางแพรหลาย และเพือ่ยกระดบั สงเสรมิ และพฒันาการทองเทีย่ว

เชงิวฒันธรรมรปูแบบใหม จากระดบัทองถิน่ สูระดบัสากล (สาํนักงานประชาสมัพนัธจงัหวดักาฬสินธุ, 2554)

ภาพประกอบ 2 พิธีเปดงานวันผูไทนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

(นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน)

ภาพประกอบ 3 การแสดงชุดประจํากลุมชาติพันธุผูไทตางๆ จาก สปป.ลาว 

ในงานวันผูไทนานาชาติครั้งที่ 1
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การรวมตัวทางชาติพนัธุของชาวผูไท ทัง้ในงานวันผูไทโลกและงานวันผูไทนานาชาติ เปนปรากฏการณ

ที่ทําใหผูไทจากหลากหลายพ้ืนที่มีโอกาสมารวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ ทางชาติพันธุรวมกัน อันเปน

การแสดงถึงความเปนหน่ึงเดียวกันทางชาติพันธุ เชน การฟอนผูไทรวมกัน การลงขวงเข็นฝาย หรือกระท่ัง

การลงขวงหมอเหยา ซึ่งเปนพิธีกรรมที่มีรวมกันของผูไทในหลายพ้ืนที่ การทํากิจกรรมตางๆ ดังกลาวก็เพื่อ

สรางการรวมกลุม และเปนการประกาศใหคนอื่นๆ รูจักผูไทในฐานะที่เปนกลุมชาติพันธุที่มีภาษาพูด 

เคร่ืองแตงกาย และศิลปะการแสดงท่ีโดดเดน ถอืเปนมรดกทางวัฒนธรรมของผูไทท่ีสบืทอดมาอยางยาวนาน 

ส่ิงน้ีจึงเปนการนิยามตนเองและแสดงตัวตนของชาวผูไทซ่ึงมีท่ีมาจากหลายพ้ืนท่ีตอการรับรูของคนกลุมอ่ืนๆ

ภาพประกอบ 4 ภาพที่ใชเผยแพรและการแสดงทางวัฒนธรรมของชาติพันธุผูไท

โดยสมาคมผูไทโลก

การจดังานวนัผูไทนานาชาตแิละงานวนัผูไทโลก นอกจากมวีตัถปุระสงคเพือ่การรวมตวัและการแสดง

อัตลักษณทางชาติพันธุแลว วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งอาจเปนเปาหมายสูงสุดในการจัดการ

รวมกลุมในงานวันผูไทโลกและงานวันผูไทนานาชาติในแตละคร้ัง คือ เพ่ือเปนการนําผูไทยใหเขาไปมีสวนรวม
ในการจดัการทรัพยากรตางๆไมวาจะเปนทรัพยากรในทองถ่ิน การสรางพลังตอรองทางการเมือง หรอืกระท่ัง

การเขาไปมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวทางชาติพันธุเชิงวัฒนธรรมที่สามารถควบคุมและจัดการ
ไดจากระดับทองถ่ินสูระดับสากล ตลอดจนเปนการขับเคลื่อนชาวผูไทใหกาวไปสูความรวมมือทางวิชาการ

ตลอดจนการคาและการลงทนุระหวางผูไทดวยกนัเอง และระหวางผูไทกบักลุมชาตพินัธุอืน่ๆ ในอนภุมูภิาค

ลุมน้ําโขง (งานผูไทนานาชาติ, 2556) 
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ภาพประกอบ 5 การรําผูไทในงานวันผูไทโลก ซึ่งเปนการแสดงอัตลักษณรวม

ของชาวผูไทจากหลายพ้ืนที่

ถึงแมวาการจัดงานวันผูไทโลกและวันผูไทนานาชาติจะสะทอนปรากฏการณสําคัญทางชาติพันธุ

หลายอยาง เชน การสรางอํานาจการตอรองในการจัดการทรัพยากร การสรางพ้ืนที่การแสดงออกทาง

วัฒนธรรม หรือการสรางพลังรวมทางชาติพันธุขามชาติ แตในบทความน้ีผูเขียนมุงเนนอธิบายงานวันผูไทโลก

และวันผูไทนานาชาติในฐานะที่เปนพื้นที่ของการรวมกลุมทางชาติพันธุของชาวผูไทขามรัฐชาติซึ่งสะทอน

ใหเหน็ปฏสิมัพนัธภายในชมุชนชาตพินัธุทีช่าวผูไทไดขามรฐัชาตเิดมิทีต่นสงักดัมารวมตวักันเพือ่เคลือ่นไหว

แสดงออกซึง่อตัลกัษณและตวัตนแหงความเปนชาตพินัธุผานการเคล่ือนไหวสรางเครือขายแสดงการนิยาม

ตนตัวตนบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเช่ือท่ีแตกตางเพ่ือบงบอกสถานะของตนเองท่ีแปลกแยก

แตกตางออกไปจากวัฒนธรรมความเปนสมาชิกของรัฐชาติที่ตนเคยสังกัดอยู

เพื่อทําความเขาใจการเกิดขึ้นของการรวมกลุมชาวผูไทในงานวันผูไทโลกและงานวันผูไทนานาชาติ 

อันเปนสภาวะใหมของผูไทในอาณาบริเวณลุมนํ้าโขง สิ่งที่จําเปนตองพิจารณาเพื่อทําความเขาใจ

ปรากฏการณดงักลาว คอื กลไกและเครือ่งมอืในการรอยเรยีงชาวผูไทจากตางพืน้ที ่โดยเฉพาะอยางยิง่ผูไท
จากรัฐชาติตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมวันผูไทนานาชาติและวันผูไทโลก ใหเขารวมกันเปนชุมชนชาติพันธุผูไท

ขามพรมแดน ในบทความนีจ้ะวเิคราะหใหเหน็ถึงการสรางชมุชนขามรัฐชาตผิานตํานานและเรือ่งเลาในฐานะ
เครื่องมือที่รอยเรียงผูไทจากรัฐชาติที่หลากหลายใหอยูในชุมชนชาติพันธุขามรัฐชาติเดียวกัน

ตํานานและเร่ืองเลาขามรัฐเครื่องมือการรวมกลุมขามรัฐชาติ

ในการพิจารณาและทําความเขาใจการรวมตัวของผูไทขามรัฐชาติ อันเปนบริบททางชาติพันธุใหม 

ทีเ่คลือ่นไหวออกจากวาทกรรมของรัฐชาต ิประเด็นสาํคญัประการหน่ึงซึง่ตองนาํมาพจิารณา คอื เครือ่งมือ
ในการรวบรวมชาติพนัธุทีม่ลีกัษณะท่ีแตกตางและหลากหลายอันเกิดจากประสบการณทีส่มัพันธกบัรฐัชาติ

ที่แตกตางเขารวมกัน การศึกษาครั้งนี้พบวาเครื่องมือที่ถูกใชในการสรางชุมชนชาติพันธุผูไทขามพรมแดน

รัฐชาติ ไดแก เรื่องเลาและตํานาน ที่ชวยใหการรวมกลุมขามรัฐชาติของผูไทขามรัฐชาติเกิดขึ้นได
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ในหวัขอถัดไป ผูเขยีนขอเสนอตาํนานและเรือ่งเลาตางๆ ซึง่เปนเครือ่งมอืทีก่อใหเกดิชมุชนชาตพินัธุ

ผูไทขามรัฐชาติ โดยแบงออกเปนสามประเด็น ไดแก 1) ตํานานและเร่ืองเลา: มุขปาฐะขามแดนของผูไท 

2) ตาํนานและเร่ืองเลา: ฐานะความจริงขามพรมแดน และ 3) ตาํนานและเร่ืองเลา: ปฏบิตักิารและการสราง

เครือขายชาติพันธุขามรัฐชาติ

1. ตํานานและเรื่องเลา: มุขปาฐะขามแดนของผูไท 

 เรื่องเลาและตํานานทองถิ่นแบบมุขปาฐะเปนหนึ่งในรูปแบบของการบันทึกประวัติศาสตร

ความเปนมา และเลาเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของผูไทในทองถ่ินตางๆ และถือไดวาเปนหน่ึงในเคร่ืองมือสําคัญ 

ที่ทําใหผูคนชาวผูไทรับรูถึงความเปนรากเหงาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูที่มา

และถิ่นกําเนิดของบรรพบุรุษที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ภูมิกําเนิดและความสัมพันธของตนเองกับผูคนบนสองฝง

ลุมแมน้ําโขงตอนลาง ระหวางภาคอีสานของประเทศไทยกับตอนกลางของ สปป.ลาว ในฐานะที่เปน

กลุมคนที่มีความสัมพันธเชื่อมโยง และสามารถสืบสาวเร่ืองนับเปนพวกเดียวกันได

 จากการศึกษาประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานของผูไทในจังหวัดซึ่งมีผูไทอาศัยอยางสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ และยโสธร พบวามักเปนการอางถึงเร่ืองและตํานานเลาที่ฟงตอๆ กันมา

ในทองถ่ินตางๆ และเร่ืองเลาเหลานัน้มกัเร่ิมตนจากประวัตศิาสตรเร่ืองการยายถ่ินฐานท้ังท่ีเปนการอพยพ

และการถูกกวาดตอน เปนเหตุใหผูไทตองอพยพเคลื่อนยายไปมาจนกระทั่งตั้งถิ่นฐานในดินแดนบริเวณ

ริมฝงแมน้ําโขง นอกจากนี้ ยังพบวาเรื่องเลามีโครงสรางและองคประกอบของเรื่องที่คลายคลึงกัน 

คือ การพูดเรื่องการยายถ่ินจากเมืองเดิมมาสูเมืองใหม และการระบุชื่อเรียกกลุมของตนตามช่ือเมือง

ที่เปนถิ่นตนทางกอนการอพยพ เชน

 “พอแมกะเลาวาผูไทเมืองวังนี้ มาจากพูน...เมืองนานอย ออยหนู เมืองลาวพูนได มากะมาต้ังอยู
บอนนี้ละ ผูเฒาผูแก กะบอกวามันทก..จั้งพากันมา” 

[ยายนาง นามสมมุติ (สัมภาษณ) 13 มกราคม 2559]

 “แมกะฟงปูยาเคาเลามา...วาผูไทเซโปนบานฮองแซงกะ อพยพมาจากเมืองเซโปนพูน...กะมา

ในสมัยสงครามสมัยปราบเจาอนุวงศ กะตอนเวียงจันทน...” 
[ยายพอน นามสมมุติ (สัมภาษณ) 8 มกราคม 2559]

 “ผูไทวัง กะคือ ผูไทที่อพยพมาจากเวงวัง ทางฝงลาว มันกะมาคนละเทอ คนละทาง กับผูไท

ผูอื่น...” 

[ตาสมสุก นามสมมุติ (สัมภาษณ) 9 มกราคม 2559]

 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานของผูไท และจากการสํารวจ
คําอธิบายประวัติการต้ังถ่ินฐานของผูไทในพ้ืนท่ีตางๆ ทําใหพบวาชาวผูไทสวนใหญในประเทศไทยมักเลาถึง

ประวัติศาสตรการโยกยายที่ระบุแหลงที่มาจากภูมิกําเนิดของบรรพบุรุษ ขอมูลจากการสัมภาษณชี้วา

การระบุพ้ืนท่ีดินแดนตนทางของผูไทมีนัยสําคัญสองประการคือ หน่ึง เพ่ือระบุตัวตนของผูไทวากลุมของตน
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เปนใคร ซึ่งสัมพันธกับแหลงตนทางที่อพยพซึ่งจะถูกนํามาตั้งชื่อเรียกตัวตนของผูไทในพื้นที่นั้นๆ เชน ผูไท

ทีต่ัง้บานเรอืนอยูแถบอาํเภอพรรณานคิม เรยีกตนเองวาเปน “ผูไทวัง” อนัหมายถงึกลุมผูไททีอ่พยพมาจาก

เมืองวัง หรือ “ผูไทกระปอง” อันหมายถึงผูไทที่อพยพมาจากเมืองกะปอง และมาตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอ

วาริชภูมิ เชนเดียวกันกับการเรียกชื่อของ “ผูไทกะตาก” เปนการเรียกชื่อตนเองของผูไทที่มีประวัติศาสตร

การอพยพยายถ่ินฐานมาจากเมืองกะตาก แลวมาต้ังบานเรือนอยูแถบตําบลโนนหอม และแถบริมหนองหาร

ทางทิศใต เปนตน และ สอง เพื่อใหลูกหลานสามารถสืบสาวเรื่องราวที่มาและที่ไปของตนเองได ทั้งยัง

สามารถเดินทางกลับไปชวยเหลือเยี่ยมเยียนญาติพี่นองในพื้นที่ตั้งชุมชนเดิมกอนการอพยพโยกยาย 

ที่ตกคางและไมไดอพยพเคลื่อนยายและอยูในพื้นที่ตนทางไดดังเชนพวกตน ดังตัวอยางคําบอกเลา

ของผูไทดังนี้

 “...บรรพบุรุษเพิ่นกะบอกอยู กะมีโอกาสกะไปเย่ียมพี่เย่ียมนอง...ผูเฒาผูแก เพิ่นกะไดบอกไววา

พี่นองทางผูไทเฮาอยูทางได...” 

[เดชา นามสมมุติ (สัมภาษณ) 5 กุมภาพันธ 2559]

 “...พ่ีสัญญากับปูยาตายายพ่ีไว...วาถาไดทํางานพอมีเงินมีทองพ่ีก็จะพาพวกทานมาเย่ียมพ่ีเย่ียมนองทาน 

พวกเคาอยากมาไอเราก็ไดฟงแตเรื่องเลา พอดีเห็นทางน้ีจัดทัวรไปสืบหาผูไทท่ีเมืองเซโปนพอดี พี่เลย

ถือโอกาสตามมาเพราะพ่ีก็เปนผูไทเซโปน ที่เคาวามาจากเมืองน้ีเหมือนกัน...” 

[คุณหมอนที นามสมมุติ (สัมภาษณ) 25 มีนาคม 2559]

 นอกจากประวัติศาสตรการบอกเลาถ่ินท่ีอยูของผูไทผานมุขปาฐะ ท่ีบงบอกถึงความสัมพันธท่ีเช่ือมโยง

ของผูไทกับพ้ืนท่ีดินแดนแหงอ่ืนแลว ยังพบดวยวาการสรางความเก่ียวพันระหวางชาวผูไทกับพ้ืนท่ีแหลงอ่ืนๆ 

ท่ีเปนพ้ืนท่ีเดิมกอนการอพยพถูกบันทึกอยูในตํานานการอธิบายการเกิดข้ึนของชาวผูไท โดยเฉพาะอยางย่ิง

ตํานานพงศาวดารเมืองแถง (แถน) ที่กลาวถึงประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐานและการโยกยายอพยพของ

ชาวผูไท

 “...การกําเนิดมนุษยและถิ่นกําเนิดของชาวผูไทวา เกิดจากเทพสามีภรรยา 5 คู ซึ่งเปนพี่นองกัน 

เมื่อหมดอายุบนสวรรคจึงอธิษฐานจิตเนรมิตนํ้าเตาข้ึนมา เทพท้ัง 5 คู ก็เขาไปอยูในน้ําเตา น้ําเตาลอย

จากสวรรคมาตกบนภูเขาท่ีทุงนาเตา ซึ่งอยูหางจากเมืองแถงไปทางตะวันออกเปนระยะทางเดิน 1 วัน 
น้ําเตาไดแตกออก เทพไดกลายเปนมนุษย 5 คู ออกมาจากน้ําเตาทีละคูตามลําดับ คือ ขา แจะ ผูไท 

ลาวพุงขาว ฮอ (จีน) และแกว (ญวน) ซึ่งเปนตนกําเนิดของมนุษย 5 เผาพันธุในเวลาตอมาคนเหลานี้

ไดแยกยายกันต้ังรกรากในพ้ืนท่ีตาง ๆสําหรับชาวผูไทต้ังบานเรือนท่ีเมืองแถง เมืองเจียน เมืองมุน เมืองบาง 
เมืองไล เมืองควาย เมืองคุง เมืองมวย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัด เมืองซาง รวมกันแลวเปน 12 เมือง 

จึงเรียกวา แควน สิบสองจุไทย…”
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 จะเห็นไดวา เรื่องเลา และตํานานทองถิ่น ที่เปนเรื่องมุขปาฐะที่ชาวผูไทในแตละพื้นที่เลาสืบ

ตอกันมาเพื่ออธิบายความเปนมาของกลุมชาติพันธุตนในแตละพื้นที่ทองถิ่น สิ่งหนึ่งที่นาสนใจและ

เปนประเด็นที่สงผลตอการรวมกลุมผูไทขามรัฐชาติ คือ ทั้งเรื่องเลา และตํานานของผูไทลวนเปนเรื่อง

ที่อธิบายตัวตนของตนเองอยูเหนือพรมแดนรัฐชาติสมัยใหม และเปนการเกาะเก่ียวตัวตนและชุมชน

ของชาวผูไทในพื้นที่หน่ึงเขากับชุมชนผูไทในพื้นที่อื่นๆ ผานการนับสายญาติและการระบุเมืองที่มาดั้งเดิม

ที่เปนตนทางของการอพยพกอนที่จะเขามาตั้งชุมชนในพื้นที่ใหมในอาณาเขตของรัฐชาติตางๆ เรื่องเลา 

และตาํนานดงักลาวจงึเปรยีบเสมอืนเสนดายทีผู่ไทในพืน้ทีร่ฐัหนึง่ผกูตนเองเขากบัผูไทในพืน้ทีร่ฐัชาตอิืน่ๆ 

 ดวยเหตุนี้ การสืบสาวเครือญาติและผูกตนเองเขากับพื้นที่ดินแดนอ่ืนๆ ขามรัฐชาติผานเร่ืองเลา 

และตํานานของผูไท จึงเปนกลไกสําคัญในการเช่ือมรอยผูไทจากรัฐชาติตางๆ เขาไวดวยกัน ภายใต

จินตนาการเรื่องดินแดนตนกําเนิดที่เปนบรรพบุรุษรวมกัน 

2. ตํานานและเรื่องเลา: ขามแดนฐานะความจริงขามพรมแดน

 นอกจากเร่ืองเลา และตาํนานทองถิน่ของชาวผูไท ทีเ่ปนความเช่ือรวมทีร่อยเรียงใหชาตพินัธุผูไท

ผูกความสัมพันธกับชาติพันธุผูไทในพื้นที่รัฐชาติอื่นๆ ได ภายใตการอธิบายวาตนเปนกลุมชนที่มีรากเหงา

ทางประวตัศิาสตรขามรฐั และมญีาตพิีน่องในพืน้ทีท่องถ่ินอ่ืนตางแดน จะถกูสืบทอดตอกันมาโดยผานการ

บอกเลาและตํานานในทองถ่ิน สิ่งหนึ่งที่ทําใหเร่ืองเลา จารึก และตํานานท่ีแสดงถึงสายสัมพันธระหวาง

ชาวผูไทในพ้ืนท่ีทองถ่ินปจจุบันกับชาวผูในในพ้ืนท่ีตางแดน มีพลังในการอธิบายในฐานะของ “ความเปนจริง” 

ที่มากกวาเร่ืองเลาและตํานาน คือ การทําใหประวัติศาสตรการบอกเลาการเปนงานเชิงวิชาการและ

การบันทึกแบบสมัยใหม

 บันทึกเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติพันธุผูไท เร่ิมถูกบันทึกครั้งแรกๆ ในฐานะการทํา “จารึก” 

เพื่อบันทึกประวัติศาสตรการอพยพของชาวผูไทในทองถิ่นตางๆ โดยเปนการพยายามถอดความจาก

ประวตัศิาสตรบอกเลามาเปนตวัหนงัสอื จากการศกึษาโครงสรางเรือ่งเลาในจารกึของผูไททีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา 

และหากนํามาเปรียบเทียบกับตํานานการอพยพเคลื่อนยายอันเปนมุขปาฐะเก่ียวกับผูไทในพ้ืนที่จะพบวา 

โครงเร่ืองท้ังสองสํานวนท้ังในสวนท่ีเปนเรื่องเลาและคําจารึกทางประวัติศาสตรมีลักษณะคลายคลึงกัน 

กลาวคอื เปนการกลาวถงึชมุชน ระบบนเิวศ และบานเมอืงตนทาง อนัเปนทีม่าของผูไททีเ่ขามาตัง้บานเรอืน

ในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศไทยในปจจุบัน เชน จารึกประวัติชาวผูไทเขาวงท่ีกลาวถึงประวัติศาสตรการเดินทาง
และการตั้งถิ่นฐานของชาวผูไทในพื้นที่ ตําบลกุดสิม อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

ที่คลายคลึงกับเรื่องเลาเกี่ยวกับประวัติการอพยพของผูไทในพื้นที่ วา

 “ประชากรในอําเภอเขาวงเปนคนเชื้อสายผูไท ยายถ่ินฐานมาจากเมืองวัง แขวงคํามวน เมื่อป 
พุทธศักราช 2384 โดยในปดังกลาว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงรับสั่งใหพระมหาสงคราม

เปนแมทัพนํากําลังไปตีเมืองวังและเมืองใกลเคียง เนื่องดวยป พุทธศักราช.2369 เจาอนุวงศผูครอง

นครเวียงจันทรเปนกบฎตอประเทศไทย กองทัพไทยไปปราบลงได ตอมาประเทศไทยเปนคูอริกับญวน 
เพื่อแยงพ้ืนที่การปกครองบริเวณเขมร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 จึงมีรับส่ังใหสงกองทัพ

ไปตีเมืองวัง เพื่อเปนการตัดกําลังเสบียงญวน เมื่อตีเมืองวังไดจึงกวาดตอนผูคนจํานวน 3,003 คน 

กลับเมืองไทยซ่ึงมีบุคคลชั้นนํามาดวย เชน เจาราชวงศกอ ทาวดวย บุตรเจาเมืองวัง ทาวตอบุตรอุปฮาด 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

330



(อุปราช) เมืองวัง เมื่อมาถึงบริเวณภูพาน จังหวัดสกลนคร ไดปลดปลอยใหเปนอิสระและต้ังถิ่นฐาน 

ประกอบอาชีพบริเวณนั้นไดประมาณ 2 ป ตอมาเกิดน้ําทวมหนัก จึงไดพากันอพยพลงมาทางทิศใต มาถึง

บริเวณภูมิประเทศเปนที่ราบสองฝงลํานํ้ายัง (บริเวณอําเภอเขาวง) กับมีลําน้ําสายเล็กๆ อื่นในบริเวณน้ัน

อีกหลายสาย อีกทั้งมีกุดน้ํา (หนองนํ้า) หลายท่ี ซึ่งกุดนํ้าแหงแรกท่ีพบ มีกอนหินลายคลายใบเสมาอยู 

เห็นวาบริเวณดังกลาวมีความเหมาะสมจึงพากันต้ังบานเรือนอยูเปนหมูบาน เรียกช่ือหมูบานวา “บานกุดสิม

นารายณ” ตั้งแตปนั้น ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2388 (จ.ศ. 1207) ตรงกับปมะเส็ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ตั้งเปนเมืองกุดสิมนารายณ ขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ” 

 นอกจากการทําจารึกของชาวผูไทที่ถือเปนการบันทึกเรื่องราวในระยะเริ่มตน ตอมางานศึกษา

เกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติพันธุผูไท ไดเริ่มถูกบันทึกเปนหนังสือและส่ิงพิมพสมัยใหมเมื่อราวประมาณ

ตนป พ.ศ. 2510 ซึ่งเปนงานเขียนที่ถูกบันทึกโดยชาวผูไทที่ไดรับการศึกษาและมีความสนใจบันทึก

ประวตัศิาสตรชาตพินัธุของตน งานสาํคญัเลมแรกๆ ไดแก งานเขยีนของ ถวลิ เกสรราช (2512) เรือ่ง “ประวตัิ

ผูไทย” และงานเขียนของ ถวิล ทองสวางรัตน (2530, 2528, 2527) เร่ือง “ประวัติผูไทยและชาวผูไทย

เมอืงเรณนูคร” ใหภาพรายละเอียดของผูไททัง้ในสวนของประวัตศิาสตร การอพยพ เรือ่งเลา รปูแบบหมูบาน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งประเพณีตางๆ ของชาวผูไทในสังคมไทย โดยนอกจากงานเขียนของ 
ถวิล ทองสวางรัตน ที่เปนคนในชาติพันธุผูไท งานเขียนลักษณะของการบันทึกทางประวัติศาสตร

ที่ถูกถอดออกมาจากเร่ืองเลา จารึก และตํานานทองถ่ินของชาติพันธุผูไทโดยคนชาติพันธุผูไทท่ีไดรับ

การศึกษา ที่สนใจในการชําระประวัติศาสตรของชาติพันธุตนเอง ยังพบอีกหลายเลมที่มักถูกอางถึง เชน 

งานเขียนเร่ือง “ภูไทมาจากไหนกันแน ไทดํา ไทขาว คือกลุมไหนกันแน” ซึ่งถูกเขียนข้ึนโดย ชัยบดินทร 

สาลีพันธ (ม.ป.ป.) และงานเขียนเรื่อง “เรณู-ภูไท” ของ ประวิทย คําพรหม (2549) เปนตน 

 

ภาพประกอบ 6 ประวัติศาสตรเรื่องเลาของชาติพันธุผูไทที่ถูกเขียนข้ึนโดยคนในชาติพันธุผูไทเอง
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 ความสําคัญของหนังสือและบันทึกเหลาน้ี สะทอนใหเห็นจากการที่ผูไทใหคุณคาวาเปนเรื่องจริง

ที่ควรรู ดังที่ผูวิจัยมักไดยินเสมอเมื่อสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับประวัติศาสตรผูไท

 “ไปอานหรือยังหนังสือของอาจารย... ที่เขาเขียนเร่ืองผูไทเรณูนะ ทําวิจัยเร่ืองน้ีตองไปอานนะ 

มันเปนหนังสือท่ีดีมาก อานแลวจะไดเขาใจ มาถามๆ เอาแบบน้ีพี่วาไปอานเอาเองดีกวาพี่ก็กลัววาจะพูด

ไมถูก” 

[คุณครูงามพิศ นามสมมุติ (สัมภาษณ) 14 กุมภาพันธ 2559]

 “พี่วากลัวพ่ีเลาผิดนะ ไปอานบันทึกของอาจารย...เขาไมดีกวาเหรอ พี่วาเคาบันทึกเร่ืองท่ีนอง

อยากรูไวอยูนะ พี่วาอันน้ันมันถูกตองกวานะ...” 

[พี่ขจร นามสมมุติ (สัมภาษณ) 14 กุมภาพันธ 2559]

 งานเขยีนทีเ่ปนบนัทกึทางประวตัศิาสตรทีถ่อดมาจากเรือ่งเลา จารกึ และตาํนานดงักลาวเปนการ

ยกระดับเรื่องเลา จารึก และตํานาน ใหเปนงานเขียนทางชาติพันธุที่มีพลังในการอธิบายถึงความเปนจริง

ทางประวัติศาสตรมากยิ่งขึ้นกวาการอางอิงจากเรื่องเลา จารึก หรือตํานาน เน่ืองจากเปนงานท่ีถูกบันทึก

อยางเปนระเบียบและมีแบบแผนท่ีสามารถอางอิงได กระน้ัน งานเหลานี้ก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

เรื่องเลา จารึก และตํานานทองถิ่น ที่มักแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรของการเคล่ือนยายและพ้ืนที่ชุมชน

ของผูไทในพื้นที่ตางแดนกอนการอพยพโยกยายถิ่นฐาน เชน

 “...ชาวภูไทไดเคลื่อนยายมาจากชายฝงเมืองเวภูชุน เมืองคําโล เขาสูแขวงคํามวนและแขวง

สวรรณเขต ตลอดฝงขวาแมน้ําโขงสูประเทศไทยในปจจุบัน จากการสืบคนเลาขานและศึกษาจากผูเฒา

ชาวภูไท โดยเฉพาะจากการศึกษาของขาพเจา ซึ่งเปนคน “ภูไท” แตกําเนิด...” 

(ชัยบดินทร สาลีพันธ, ม.ป.ป.)

 “...กลุมชาวภไูทตัง้หลกัแหลงอยูบรเิวณอารยธรรมดองซอน ถาเขยีนวงกลมจะครอบคลมุเวยีดนาม
ตอนเหนือแถบฮานอย จวงกวางสี ยูนาน สิบสองปนนาของจีน ครอบคลุมมาถึงแขวงเชียงขวางของลาว 

รวมท้ังท่ีเรียกวา “สิบสองจุไท” เจาไทย ก็เรียก สิบสองจุไทคือคนเผาไท-ลาว 12 กลุม ซึ่งมีเผาภูไทเปน

เผาสําคัญเผาหนึ่ง และในปจจุบันจะมากท่ีสุดท่ีชาวภูไทยังอยูแหลงเดิมและใกลถิ่นเดิม คือบริเวณลานชาง
ตอนเหนือ ตั้งแตเชียงขวาง (เมืองพวน) เมืองแถง แขวงซําเหนือ หัวพันอุดมซาย บริคําไซ คํามวน และ

ทีแ่ขวงสวันเขต...โดยชาวภูไทมีการอพยพยายถ่ินฐานขามแมน้าํโขงมาเปนระยะ ตัง้แตตนสมยัรชักาลท่ี 1-3 

ซึ่งบางสวนก็ไดมาอยูที่เมืองหนองหลมในปจจุบัน...” 
(ประวิทย คําพรหม, 2549)
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 นอกจากการมีลักษณะเปนงานเชิงวิชาการและการบันทึกแบบสมัยใหมแลว สิ่งสําคัญท่ีทําให

มีพลังในการอธิบายประวัติศาสตรผานการถอดเร่ืองเลามุขปาฐะใหกลายเปนความจริงที่นาเช่ือถือ คือ 

การอางอิงกับความรูและตําแหนงของผูแตงหนังสือ เชน ประวัติการจบการศึกษาทางดานตาง การเปน

ผูชวยอาจารยใหญ หรือกระทั่งการดํารงตําแหนงผูพิพากษา เปนตน

 ขณะเดียวกัน นอกจากงานการศึกษาผูไทโดยชาวผูไททีส่นใจเร่ืองราวของตนเองแลว มกีารศึกษา

อีกประเภทหน่ึงท่ีเร่ิมเขามามีบทบาทในการสรางความจริงทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางย่ิงการเขียนงาน

เรือ่งไท นัน่คอื งานการศกึษาผูไทในรปูแบบของงานวจิยั การศกึษาแนวนีเ้ริม่ขึน้จากความสนใจของนกัวิจยั

ชาวตะวันตก อยาง Erik Seidenfaden (1943) บทความของเขาเร่ือง The So and The Phu Thai อธิบาย

ถึงลกัษณะทางชาตพินัธุของผูไทในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือของไทยวาดาํรงชพีดวยการลาสตัวและการทาํ

เกษตรกรรมเชนเดียวกันกับโซ นับถือศาสนาพุทธและผีบรรพบุรุษ มีธรรมเนียมในการแตงงานที่เปน

เอกลักษณ ประกอบพิธีหลังจากการแตงงานอีกหลายครั้งเพื่อเซนไหวผีบรรพบุรุษ และแสดงความเคารพ

ครอบครัวฝายเจาสาว 

 สําหรับงานศึกษาผูไทโดยนักวิจัยไทยน้ัน เริ่มตนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2520 โดยเฉพาะอยางย่ิง

วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดมหาสารคาม ถือเปนงานเขียน

กลุมแรกท่ีสนใจศึกษาผูไท โดยเนน ลักษณะทางวัฒนธรรมบางอยาง อาณาเขตทางภูมิศาสตร องคกร

ทางการเมอืงการปกครอง ภาษา การปรบัตวัเชงินเิวศ และโครงสรางชมุชน (ฉววีรรณ ประฉวบเหมาะ, 2547)

 งานศึกษากลุมน้ี ไมเพียงเปนการสรางคําอธิบายเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของผูไท 

ถิ่นฐานเดิม และเสนทางการอพยพ บนพื้นฐานของวิธีการเชิงประวัติศาสตร แตยังพยายามสรางแผนท่ี 

เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางผูไทในแตละกลุมในดินแดนลุมนํ้าโขงโดยอางอิงผังความสัมพันธเชื่อมโยง

ของผูไทจากขอมูลทางประวัติศาสตรที่ผานการศึกษาอยางมีระบบมารองรับ เชนแผนท่ีดังตอไปนี้

ภาพประกอบ 7 ภาพประกอบการอธิบายการอพยพเคล่ือนยายของชาวผูไทกะปอง เมืองวาริชภูมิ 
ในบทความงานวิจัยเรื่อง “ภูไทกะปอง”: ประวัติศาสตรทองถ่ินของกลุมชาติพันธุภูไทในลุมนํ้าโขงตอนลาง
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ภาพประกอบ 8 ภาพประกอบการอธิบายการอพยพและการเคล่ือนยายถ่ินฐานของชาวผูไท 

ในหนังสือเรื่อง “ภาษาผูไท เพื่อสุขภาพ”

 การสรางเรื่องราวการเชื่อมโยงผูไทขามพรมแดนผานงานศึกษาท่ีเก่ียวกับผูไททั้งในสวนของการ

บันทึกประวัติศาสตรทางชาติพันธุของผูไทโดยคนผูไทและงานเขียนเชิงวิชาการที่กลาวไปขางตนเปนการ

สรางความจริงผลิตซ้ําเรื่องสายสัมพันธของผูไทที่สัมพันธกับพี่นองผูไทยในพ้ืนที่อื่นๆ ขามรัฐชาติ หรือ

อีกนัยหนึ่ง เปนการสถาปนาความจริงภายใตระเบียบวิธีการเรียบเรียงงานเชิงวิชาการและคําบอกเลา

ของกลุมคนทีเ่ปนผูไทจรงิๆ จงึทาํใหความจรงิเหลานีม้อีาํนาจในการอธบิายโลกทางประวตัศิาสตรของผูไท

มากกวาในรูปแบบของเรื่องเลา จารึก และตํานาน ซึ่งเปนเร่ืองเลาเชิงมุขปาฐะเชนในอดีตที่ผานมา ดังเห็น

ไดจากคํากลาวตอไปนี้

 “ผมก็มาตามหนังสือที่เคาบอก อานดูแลวก็เหมารถมาเลย ผมเปนผูไทเมืองวัง ก็เลยอยากรูวา
พี่นองจะเปนยังไง ผมก็เลยมาที่บานนายม บานอางคํา เมืองวลีะบุลี เพราะในหนังสือ ... เคาบอกวาที่นี่ 
คือเขตที่ตั้งของ “เมืองวัง” ในอดีต เปลี่ยนมาเปนชื่อเมืองวีละบุลี...” 

[พี่สมศักดิ์ นามสมมุติ (สัมภาษณ) 8 กุมภาพันธ 2559]

 “พี่อยากมาดูตามหนังสือที่อาจารย ... เขาเขียนเลาแบบวามันอยูตรงไหน พี่อยากมาดูวาที่นั้น

ที่นี้ตามหนังสือ พี่ก็วามันใชนะ ไมมีหนังสือของอาจารย ... นี้พี่ก็ไมรูจะเริ่มจากตรงไหน” 
[พี่ดาว นามสมมุติ (สัมภาษณ) 14 กุมภาพันธ 2559]
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3. ตํานานและเรื่องเลา: ปฏิบัติการและการสรางเครือขายชาติพันธุขามรัฐชาติ

 นอกจากเร่ืองเลา จารึก ตํานาน และงานเขียนท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรการโยกยายถิ่นและ

เครอืขายชมุชนดัง้เดิมขามพรมแดนทัง้เชิงวชิาการและการบนัทกึเร่ืองเลาของชาวผูไทไดทาํใหเร่ืองเครอืขาย

ความสมัพนัธขามพรมแดนของชาตพินัธุผูไทกลายมาเปนความจรงิทีม่หีลกัฐานในการอธบิายความสมัพันธ

ของผูคนที่ถูกรอยเรียงเปนเครือขายชุมชนชาติพันธุขามพรมแดน จนกระทั่งเกิดการเดินทางออกไปสืบคน

รากเหงาของตนเองแลว ยังมีงานเขียนรูปแบบใหมที่กลายมาเปนเงื่อนไขสําคัญที่กอใหเกิดการรวมกลุม

ทั้งในงานวันผูไทนานาชาติและวันงานผูไทโลก

 “...อยางตอนแรกๆ ท่ีจะทํางานวันผูไทโลก ทางสมาคมก็พยายามติดตอไปยังกลุมผูไทในหลายๆ ท่ี 

แตปญหาสาํคญัอยางหนึง่กค็อื เรารูวาชาตพินัธุผูไทในแตละกลุมอยูตรงไหน เรารูวาผูไทเซโปนอยูตรงไหน 

ผูไทวังอยูตรงไหน แตปญหาก็คือมันเปนความรูของเราแตพี่นองเราฝงนูนเคาไมรู พอดีตอนน้ันอาจารย ... 

ไดติดตอเขามากับทางสมาคมวาจะเขียนหนังสือเก่ียวกับผูไทโดยจะเร่ิมตนการเขียนผานการเดินทาง 

ไปหาพีน่องจรงิๆ แบบไมใชแบบเดมิทีอ่างบนัทกึเกาๆ ทางสมาคมกเ็ลยเหน็ดวย เพราะเปนการสานสมัพนัธ

ของพี่นองฝงนูนกับเรา เคาจะไดรูวาเราก็เปนผูไทเหมือนกับเคา แลวก็หวงใยกันแลวจะไดชวนเคา

มารวมงาน...” 

[อาจารยปติ นามสมมุติ (สัมภาษณ) 9 มกราคม 2559]

 ขณะเดียวกัน ปญหาสําคัญที่พบในการพยายามจัดงานการรวมตัวของชาวผูไท คือ การรวบรวม

ความหลากหลายของกลุมคนท่ีเรียกตนเองวา “ผูไท” เพราะอยางท่ีไดเสนอไปแลววาทามกลางการเปล่ียนผาน

ของดินแดนลุมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดขึ้นของการปกครองแบบรัฐชาติที่พยายามผนวกผูคน

และดินแดนใหเปนหน่ึงเดียวกัน ผูคนในภูมิภาคลุมน้ําโขงรวมท้ังผูไทที่อาศัยอยูในพื้นที่แหงน้ี จึงหนีไมพน

ทีจ่ะถูกกลืนกลายและผนวกรวมเปนสวนหน่ึงของรัฐชาติทีเ่กดิขึน้ ปญหาสําคัญอกีประการหน่ึงคอื ทามกลาง

ประวัติศาสตรและการบันทึกเร่ืองผูไทท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย จะใชอะไรเปนเร่ืองเลาหรือเปนเคร่ืองมือ

ในการรอยเรียงผูไทในดินแดนตางๆ ใหมีสํานึกทางชาติพันธุเดียวกัน เพราะเร่ืองราวและประวัติศาสตร

สวนใหญกลาวถึงผูไทเฉพาะกลุมที่มีชื่อเรียกตนเองแตกตางกัน

 ดวยเหตุนี้ การเขียนเรื่องเลาใหมของผูไทจากการเดินทางเพื่อการรวบรวมเครือขายจึงเปนการ
สรางเร่ืองเลาของผูไทข้ึนใหม โดยใหความสําคัญกับตํานานและนิทานของผูคนผูไท โดยเฉพาะอยางย่ิง

ตํานานและนิทานเรื่องแถนซึ่งเปนตํานานรวมกันของผูไททุกกลุม เรื่องเลาในลักษณะนี้ ใหความหมาย

ของคําวา “แถน” ไวสองความหมาย ความหมายแรก แถนคือเทพเจา สวนความหมายท่ีสอง แถนเปน

อาณาจักรโบราณท่ีชือ่วา “อาณาจักรเทียน หรืออาณาจักรแถน” ซึง่ตัง้อยูในมณฑลยูนานของจีนในปจจบุนั 

ประชากรของอาณาจักรเทียนหรือแถนน้ีเรียกวา “ไทหรือไท” เม่ือนําไปรวมกับคําวา “ผู” ซ่ึงมีความหมายวา 

“คน” จึงเรียกวา “ผูไท” โดยนัยนี้คําวา “ผูไท” จึงหมายถึงชาวผูไทผูสืบเชื้อสายโลหิตมาจากอาณาจักรเทียน

หรืออาณาจักรแถนโบราณ (พระราชรัตนมงคล (ดร.มนตรี อภิมนฺติโก, 2557)
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ภาพประกอบ 9 ชุดหนังสือที่เกิดขึ้นภายใตการเดินทางเพ่ือรวบรวมชาติพันธุผูไทและเปนหลัก

ในการอางอิงในเรื่องความเปนชาติพันธุผูไทในการรวมกลุมชาติพันธุขามรัฐชาติ

 การใชตํานานเร่ืองเมืองแถนเปนตัวดําเนินเร่ืองในการอธิบายความสัมพันธของผูไท ทําใหการ

อธบิายความเปนผูไทในลกัษณะนีค้รอบคลมุไปถงึชาตพินัธุกลุมอืน่ๆ ดวย เนือ่งจาก “ไทดาํ” และ “ไทแดง” 

ก็มีความเชื่อและตํานานเรื่องเมืองแถนดวยเชนกัน และเปนหน่ึงในกลุมที่ถูกงานเขียนช้ินใหมนิยามวา

เปนผูไทเชนกัน และไดเขามามีสวนรวมทั้งงานวันผูไทนานาชาติและงานวันผูไทโลก สงผลใหปรากฏการณ

ภายในงานวันผูไทนานาชาติและวันงานผูไทโลกเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการรวบรวมชาวผูไทย
จากพื้นที่ สปป.ลาว ประเทศเวียดนาม และประเทศไทยเขาดวยกัน

ภาพประกอบ 10 กลุมไททรงดําที่เขารวมงานวันผูไทนานาชาติ
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 อยางไรก็ดี การใชตํานานเมืองแถนเปนจุดรวมเชนนี้ทําใหนักวิชาการบางทานต้ังคําถามกับ

การรวมไทดําวาเปนผูไท ในประเด็นน้ีผูเขียนหนังสือที่ใชอางอิงในการรวบรวมผูไทไดกลาววา

 “ผมมองวาการบอกวาผูไทตองเปนเชนนั้นเชนนี้มันคับแคบ ผมมองวาผูไทเปนชนชาติเหมือนกับ

ชนชาติไทย ซึ่งในชนชาติก็มีหลายเช้ือชาติที่แตกตางอยูภายใน อยางชนชาติไทย ก็ประกอบไปดวยผูคน

เช้ือชาติไทย ลาว จีน อินเดีย อะไรอยางน้ี ชนชาติผูไทในมุมมองผมก็เชนกันท่ีท่ีประกอบไปดวยเช้ือชาติไทดํา 

ไทแดง ฉวง ซึ่งอยูภายใตความเชื่อเรื่องแถน รวมกัน” 

[อาจารยสุภาพ นามสมมุติ (สมัภาษณ) 9 มกราคม 2559]

 การนําเสนอวิธีคิดการจัดเรียงเรื่องราวของชาติพันธุผูไทเพื่อรอยเรียงผูคนที่แตกตางเขาดวยกัน 

ไดรับการยอมรับจากนักเขียนสารคดีชื่อดังอยาง ธีรภาพ โลหิตกุลที่นิยามวา 

 “การเขียนงานแบบอาจารยสุภาพ อาจเปนแนวทางใหมที่ไดขอมูลจากการเดินทางไปสํารวจ

และเก็บขอมูลในพื้นที่ ซึ่งเปนการเปดพรมแดนทางความรูใหมใหองคความรูดานชาติพันธุ คติชนวิทยา 

ภมูศิาสตร โบราณคด ีฯลฯ ... ซึง่เปนวธิกีารเขยีนแบบใหม ทีเ่อาขอมลูความจรงิมานําเสนอผานกระบวนการ

การสรางสรรค เม่ือคิดจะเขียนสารคดี จึงจําเปนตองคํานึงถึงขอมูลและกลวิธีการนําเสนอในสัดสวนเทาๆ กัน 

สารคดีเปนสวนหน่ึงของความบันเทิง ท่ีสอดแทรกความรูสาระและความจริง ซ่ึงไมใชเร่ืองแตงเองเหมือนนิยาย 

ซึ่งส่ิงที่อาจารยสุภาพเขียนถือไดวาเปนสารคดีแนวใหมที่อยูระหวางนิยายและวิชาการ...” 

(ธีรภาพ โลหิตกุล, 2556)

 สารคดีแนวใหมท่ีเกิดข้ึนอันเปนฐานในการอางอิงในการรวมกลุมผูไทขามรัฐชาติสามารถสรางการรับรู

และการรวมผูคนไดอยางกวางขวาง อีกท้ังเปนเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการรอยเรียงผูคน ทามกลางความ

แตกตางไดอยางแยบยล และเปนเคร่ืองมือที่ใชอธิบายความชอบธรรมในการรวมกลุมผูคนที่หลากหลาย

ไดอยางกวางขวางและเหมาะสมกวางานเขียนในแบบที่ผานมา

สรุป: การรอยเรียงชุมชนขามรัฐชาติ
“การรวมตัวทางชาติพันธุขามรัฐชาติ” ไมไดเปนปรากฏการณทางชาติพันธุที่เกิดขึ้นอยางเล่ือนลอย 

หรือเปนเพียงการรวมมือของกลุมคนที่เรียกตัวเองวา “ผูไท” แตเปนปรากฏการณที่สัมพันธกับชุดความรู

ที่เปนแหลงอางอิงความชอบธรรมของการรวมกลุม

การเปลีย่นแปลงชดุเรือ่งเลาทีเ่กีย่วกบัผูไททามกลางการจัดความสมัพนัธและความพยายามรวมกลุม

ผูไทท่ีแตกตางและหลากหลายพ้ืนทีเ่ขารวมกันทาํใหสถานการณการวมกลุมผูคนขามพรมแดนรัฐชาติสามารถ

เปนจริงขึ้นได ดังน้ัน ชุดความจริงของความสัมพันธจึงกลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่สงเสริมการกาวขาม

ขอจาํกดัวาดวยพรมแดนแหงรฐัทีแ่ตเดมิรฐัพยายามควบคุมผูคนภายใตขอบเขตพรมแดนมาสูการเปดพืน้ที่
พรมแดนระหวางกัน 
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ดวยเหตุนี ้เรือ่งเลาเกีย่วกบัชาติพนัธุผูไทท่ีเปลีย่นแปลงไปจึงเปรียบเสมือนชดุความรูระดบัวาทกรรม

ที่เกิดการเปล่ียนแปลงที่อาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรฐานที่เปนตัวชี้วัดและกําหนด

ความเปนจริง เม่ือชุดเรื่องเลาที่เกี่ยวของกับผูไทเปล่ียนแปลง ชุดตัวชี้วัดที่กําหนดพรมแดนความแตกตาง

ทางชาติพันธุ ท่ีกําหนดวาใคร “เปนผูไท” หรือ “ไมเปนผูไท” จึงเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้น การนับรวม

ไททรงดําหรือหรือไทแดงจึงไมใชเรื่องท่ีตองถกเถียง เพราะการนับรวมดังกลาวน้ันไดถูกอธิบายไดดวย

ชุดความจริงที่ถูกสรางผานเรื่องเลาที่ครอบงําและสถาปนาความเปนจริงน้ันอยู

อยางไรก็ดี ชุดความเปนจริงท่ีถูกสถาปนาผานเร่ืองเลาก็อาจไมสามารถครองความเปนจริงไดตลอดเวลา

และเสมอไป เพราะในความเปนจรงิ ความรูและเร่ืองเลาเก่ียวกับผูไทก็ไมไดมเีร่ืองเดียวเสมอไปแตอยูทีใ่คร

จะมีอํานาจอธิบายความจริงและเปนชุดความรูที่สนับสนุนค้ําจุนอํานาจทามกลางความสัมพันธของผูคน

ที่มีการชวงชิงตลอดเวลา

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

338



บรรณานุกรม

งานผูไทนานาชาติ. (2556). [ออนไลน], แหลงที่มา http://kalasin-pao.go.th.

จามะรี เชียงทอง. (2547). “การเมืองเร่ืองชาติพันธุ วัฒนธรรม และความรูพื้นถิ่นในไทย เวียดนาม 

และลาว” ในวาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.

ฉลาดชาย รมิตานนท. (ม.ป.ป.). การเมืองเรื่องอัตลักษณใน สปป.ลาว: ขอสังเกตเบื้องตนจากทัศนะ

สตรีนิยม. เอกสารอัดสําเนา. ไมปรากฏปที่พิมพ.

ฉวีวรรณ ประจวบเหมา. (2547). “ทบทวนแนวทางการศึกษาชาติพันธุ ขามยุคสมัยกับการศึกษาในสังคมไทย”. 

ใน วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร. หนา 1-126.

ชัยบดินทร สาลีพันธ. (ม.ป.ป.). ภูไทมาจากไหนกันแน ไทดํา ไทขาว คือกลุมไหนกันแน. เอกสารอัดสําเนา

ไมพบสถานที่จัดพิมพ.

ถวิล เกษรราช. (2512). ประวัติผูไทย. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ.

ถวลิ ทองสวางรตัน. (2530, 2527). ประวัตผิูไทยและชาวผูไทยเมืองเรณูนคร. กรงุเทพฯ: โรงพมิพศรีอนนัต.

ทรงยศ วีระทวีมาศ นพดล ตั้งสกุล และวีละ อาโนลัก. (2552). เรือนพ้ืนถิ่นผูไทในประเทศลาว. ขอนแกน: 

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน.

ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). กําเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตรภูมิกายาของชาติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

คบไฟ.

ธีรภาพ โลหิตกุล. (2557). “คํานิยม” ในหนังสือเร่ือง ผูไทลุกแถน ภาค 2 สืบคนรากเหงาผูไทนานาชาติ

จากนิทานพญาแถน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุขภาพใจ.

บงัอร ปยะพันธุ. (2541). ลาวในกรุงรตันโกสนิทร. กรงุเทพฯ: สาํนักงานสนับสนุนการวิจยั.ประสิทธ์ิ ลปีรชีา. 

(2545). “เครือญาติขามพรมแดนรัฐชาติ กรณีศึกษากลุมชาติพันธุมง”. ใน วารสารสังคมศาสตร. 

ขามพรมแดน. คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 167-186.

ประวิทย คําพรหม. (2549). เรณู-ภูไท. นครพนม: ม.ป.ท.

ปนแกว เหลืองอรามศรี. (2550). “ความอิหลักอิเหล่ือของมโนทัศนชาติพันธุ”. ใน วารสารสังคมศาสตร 

มานุษยวิทยา, อุษาคเนย และชารลส คายส.คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา 183-228.

พระโพธิวงศาจารย. (2515). วัฒนธรรมเนียมตางๆ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพรุงเรืองรัตน.
พระราชรัตนมงคล (ดร.มนตรี อภิมนฺติโก, 2557). (2557). “คํานิยม” ในหนังสือเร่ือง ผูไทลุกแถน ภาค 2 

สืบคนรากเหงาผูไทนานาชาติจากนิทานพญาแถน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสุขภาพใจ.

พิเชฐ สายพันธ และนฤพนธ ดวงวิเศษ. (2541). ผูไท. รายงานการวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.

พิเชฐ สายพันธ. (2550). จากเมืองแถนเปนเดียนเบียนฟู การเมือง ชาติพันธุ ขามรัฐ-กลืนรัฐ กลุมไท
ในเวียดนาม. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน).

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. (2534). ความเชื่อเรื่องแถนในไทยดํา ศาสนาด้ังเดิมของคนไทย. เมืองโบราณ. 17(3) 

หนา 12-35.

สมใจ ดํารงสกุล. (2542). สารานุกรมกลุมชาติพันธุในประเทศไทย: ผูไทย. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม.

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม

339



สุเทพ ไชยขันธุ. (2556). ผูไทลูกแถน สานสัมพันธ เชื่อมพรมแดน อาเซียน... เปนหน่ึงเดียว. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพสุขภาพใจ.

สุเทพ สุนทรเภสัช. (2548). ชาติพันธุสัมพันธ: แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ 

กลุมชาติพันธุ ประชาชาติ และการจัดองคกรความสัมพันธทางชาติพันธุ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

Anderson, Benedict. (1996). Imagined Communities: Refl ections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London: Verso.

Erik, Seidenfaden. (1943). The So and The Phuthai. J. T. R. S. Vol XXXIV Pt. 2. pp. 143-181

Keyes, Charles F. (1992). Who are Lue Revisited? Ethnic Identity in Laos, Thailand, and China. 

Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, the Center for International 

Studies, Working Paper.

Malkki, Liisa H. (1997). National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of 

National Identity among Scholars and Refugees. In: Akhil Gupta, James Ferguson (eds) Culture, 

Power, Place. Explorations in Critical Anthropology. Durham, London: Duke University Press, 

S. 52-74.

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

340



“แซบอีหลี-ดีลิเฌียส!”: การประกอบสรางอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” 
ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ

ธงชัย แซเจี่ย

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

บทคัดยอ

บทความน้ีมุงศกึษาตวัละคร “พุมรกั พานสิงห” นกัสืบผูมบีทบาทสาํคญัในบนัเทงิคดีสบืสวนสอบสวน

ของวินทร เลียววาริณ จํานวน 7 เลม โดยใชกระบวนทัศนหลังอาณานิคมเพื่อพิจารณาการประกอบสราง

อัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” ใหกับตัวละครดังกลาว จากการศึกษาพบวา บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของ 

วินทร เลียววาริณ นําเสนอตัวละครนักสืบอีสานภายใตวาทกรรมของสังคมท่ีปะทะสังสรรคกัน กลาวคือ 

คุณลักษณะนักสืบของ “พุมรัก พานสิงห” อันประกอบดวยความสามารถในการสืบสวนสอบสวน 

ความชางสังเกต กระบวนการคิดวิเคราะห และความรูทางวิทยาศาสตรที่นักสืบใชไขคดี เหลานี้คือสัญญะ

แหงความมีเหตุผลภายใตวาทกรรมวิทยาศาสตร ทั้งยังมีนัยโตกลับวาทกรรม “อีสานโง” ที่ไหลเวียนอยู

ในสังคมดวย ขณะท่ีความเปนอีสานของ “พุมรัก พานสิงห” ซ่ึงนําเสนอผานภาษาถ่ินท่ีนักสืบใช การแตงกาย

ที่แปลกแยกจากตัวละครอื่น รวมถึงรสนิยมการรับประทานอาหาร เหลาน้ีถูกนําเสนอในลักษณะชวนขัน 

อันเปนผลผลิตจากวาทกรรมแหงความเปนอื่นที่มีตอชาวอีสาน กลาวไดวา ความเปนอีสานท่ีนําเสนอ

ผานตวัละครนีค้อืการทาํให “อสีานเช่ือง” ดวยวธิกีารของนกัเขยีนผูเปนชนชัน้นําทางความคดิของสังคมไทย 

อันเปนการตอกยํ้าอํานาจของ “ศูนยกลาง” ที่มีเหนือ “ทองถ่ิน” และยืนยันถึงความไมเทาเทียมท่ีมีอยู

ในสังคม

คําสําคัญ: การประกอบสราง ตัวละครนักสืบ บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวน วาทกรรม อัตลักษณ
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ความเปนมา

บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของไทยเร่ิมปรากฏคร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั ในระยะแรกจะเปนการแปลบันเทิงคดีสบืสวนสอบสวนเพ่ือตพีมิพลงในวารสารและหนังสอืพิมพ

สมัยนั้น กอนท่ีตอมาจะมีนักเขียนไทยเขียนวรรณกรรมแนวน้ีเพ่ิมมากข้ึน นักเขียนท่ีมีผลงานบันเทิง

คดีสืบสวนสอบสวนตอเน่ืองหลายเลมและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในปจจุบันมีจํานวนไมมากนัก หน่ึงในน้ัน

ก็คือ วินทร เลียววาริณ

“เสีย่วนักสบื” เปนชดุบนัเทิงคดีสบืสวนสอบสวนของวินทร เลยีววาริณ ถอืกาํเนิดขึน้จากความประสงค

ท่ีจะเขียนงานวรรณกรรมแนวน้ีใหเปนแบบไทยๆ กอปรกับไดรับคําแนะนําและชักชวนจากเรืองเดช จันทรคีรี 

บรรณาธิการนิตยสารรหัสคดี และสุจิตร โสรจศรีโสม เพื่อนนักเขียนบทภาพยนตรเก่ียวกับนักสืบ เปนเหตุ

ใหวนิทร เลียววารณิสรางสรรคงานบนัเทงิคดสีบืสวนสอบสวนชดุนีข้ึน้มา ในระยะแรกไดตพีมิพลงในมตชิน

สุดสัปดาห กอนที่จะตีพิมพรวมเปนเลมในที่สุด (วินทร เลียววาริณ, 2547ข: 202-203) ปจจุบัน วินทร 

เลียววาริณสรางสรรควรรณกรรมประเภทนี้ออกมาแลว 7 เลม ไดแก คดีผีนางตะเคียน (2547ก) ฆาตกรรม

กลางทะเล (2547ข) ฆาตกรรมจักรราศี (2551) คดีเจ็ดแพะ (2553) คดีลาคนเจาชู (2556) คดีศพลองหน 

(2557) และคดีหนอนนิยาย (2559)
“เส่ียวนักสืบ” มิไดเปนเพียงช่ือชุดบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณแตเพียงอยางเดียว

เทานั้น หากยังสื่อถึง “พุมรัก พานสิงห” ตัวละครนักสืบผูมีบทบาทสําคัญในการสืบสวนสอบสวนคดี

ที่เกิดขึ้นภายในเรื่อง บุคลกิลักษณะของตัวละครน้ีไดรับการบรรยายไววา

เขาเหมือนหลุดมาจากอีกโลกหน่ึง สวมเส้ือผาฉูดฉาด โกรกสีผมแปล็บแปรน คาดแวนตาดํากรอบหัวใจ 

พวงมาลัยเต็มคอ หนาตาก็พอหลออยูในมาตรฐานไทยปนลาว…พุมรัก พานสิงหเปนนักรอง ชอบกินลาบ 

ขาวเหนียว สมตํา แจว แซบอีหลี-ดีลิเฌียส เวาอีสานปนไทยกลาง ดังน้ีจึงไมแปลกที่หลายคนเรียกเขาวา 

‘เสี่ยวนักสืบ’

(วินทร เลียววาริณ, 2547ข: 8)

คําอธิบายบุคลิกลักษณะของพุมรัก พานสิงหขางตนน้ีใชถอยคําที่ขัดแยงกัน ดังปรากฏใน ขอความ
ที่วา “เขาเหมือนหลุดมาจากอีกโลกหนึ่ง” ขอความดังกลาวใหภาพวาพุมรัก พานสิงหดูผิดแปลกและ

ประหลาดจากคนอื่นๆ ขัดแยงกับคําวา “ไมแปลก” ที่ปรากฏในขอความ “ไมแปลกที่หลายคนเรียกเขาวา 

‘เส่ียวนกัสืบ’” ทาํใหนาพจิารณาวา ทีส่ดุแลว “เสีย่วนกัสบื” หรอืตวัละครพุมรกั พานสงิหในบนัเทงิคดสีบืสวน
สอบสวนของวินทร เลียววาริณเปนตัวละครนักสืบที่มีอัตลักษณอยางไร อัตลักษณดังกลาวถูกประกอบ

สรางผานกลวิธีใด และเปนผลมาจากกรอบวิธีคิดแบบใดทามกลางชุดความคิดอันหลากหลายที่ไหลเวียน

อยูในสังคม 

ในบรรดากระบวนทัศนทั้งหลายที่นํามาใชศึกษาอัตลักษณของคนในสังคมนั้น ผูวิจัยเห็นวากระบวน

ทัศนหลังอาณานิคม (Postcolonialism) เหมาะที่จะนํามาศึกษาตัวละคร “เส่ียวนักสืบ” เปนอยางมาก 
เพราะเปนกระบวนทัศนที่บรรดาประเทศที่เคยเปนอาณานิคมใชเพื่อตอสูกับอาณานิคมทางความคิดท่ี 

“ตะวันตก” ทิ้งไวตั้งแตยุคลาอาณานิคม โดยมีหนาที่หลักคือการวิพากษ “ตะวันตก” ในฐานะประเทศ

เจาอาณานิคม (Edgar and Sedgwick, 2008: 251-252) ประเด็นหน่ึงท่ีมุงวิพากษคืออคติของชาติตะวันตก

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

342



ที่มีตอชนพ้ืนเมืองในประเทศใตอาณานิคม แมบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณจะมิใช

เรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในยุคลาอาณานิคมและไมมีชาติตะวันตกกับตะวันออก แตตัวละครพุมรัก พานสิงหหรือ

ที่ไดรับการนิยามวา “เสี่ยวนักสืบ” ก็มีสถานะเทียบเทากับชนพื้นเมือง ขณะท่ีวินทร เลียววาริณในฐานะ

นักเขียนซึ่งสามารถกําหนดชะตากรรมของตัวละครพุมรัก พานสิงหไดก็สามารถเทียบเคียงไดกับประเทศ

เจาอาณานิคมซึ่งมีอํานาจกระทําตอประเทศใตอาณานิคม หากกลาวใหชี้เฉพาะลงไป “เส่ียวนักสืบ” ก็คือ

ตัวละครที่เปนผลผลิตจากกรอบวิธีคิดบางประการของนักเขียน และการประกอบสรางตัวละครดังกลาวนั้น

อาจแฝงไวซึ่ง “อคติ” บางประการไมวานักเขียนจะตั้งใจหรือไมก็ตาม

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา แมนาฏอนงค พวงสมบัติ (2553) จะเคยศึกษาตัวละคร

พุมรัก พานสิงหในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณแลว แตก็เปนเพียงการศึกษาในฐานะ

ที่เปนองคประกอบหนึ่งของวรรณกรรมประเภทนี้ ทั้งยังศึกษาเปรียบเทียบกับเรื่อง คินดะอิจิยอดนักสืบ 

ซึ่งเปนบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของญี่ปุน ยังไมมีงานศึกษาหรืองานวิจัยใดท่ีมุงพิจารณาตัวละครนักสืบ

พุมรกั พานสงิหในฐานะทีเ่ปนการประกอบสรางอตัลกัษณ “เส่ียวนกัสบื” มากอน นบัวาเปนเรือ่งทีน่าสนใจ

ศึกษาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจการประกอบสรางอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” 

ใหแกตัวละครดังกลาว

วัตถุประสงค

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตัวละคร “พุมรัก พานสิงห” ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของ

วินทร เลียววาริณ จํานวน 7 เลม โดยใชกระบวนทัศนหลังอาณานิคมเพื่อพิจารณาการประกอบสราง

อัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” ใหแกตัวละครดังกลาว

วิธีการศึกษา
บทความน้ีใชวธิวีจิยัเอกสาร (documentary research) และเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 

(descriptive analysis)

ผลการศึกษา

จากการศึกษาบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ พบวา วินทร เลียววาริณนําเสนอ
ตัวละคร “เสี่ยวนักสืบ” ภายใตวาทกรรมสองชุดที่ปะทะสังสรรคกัน ดังมีรายละเอียดจะกลาวไดตอไปนี้ 

“เสี่ยวนักสืบ” กับวาทกรรมวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรคือความรูท่ีไดโดยการสังเกตและคนควาจากปรากฏการณธรรมชาติแลวจัดเขาเปนระเบียบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1120) วิธีคิดแบบวิทยาศาสตรที่อางความเปนเหตุเปนผล (Rationality) 

ความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) ท่ีสามารถพิสูจนความถูกตองไดโดยการวัดใหเห็นเปนท่ีประจักษ กลายเปน

วาทกรรมที่ครอบงําความคิดของผูคน (ยงศักดิ์ ตันติปฎก, 2546: 18) ไมเวนแมแตระบบตํารวจในยุคปฏิรูป
กฎหมายที่เปล่ียนมาใชหลักวิทยาศาสตรเพ่ือคนหาตัวผูกระทําผิดและทําใหกระบวนการยุติธรรมมีความ

นาเช่ือถือมากย่ิงข้ึน (ชูศักด์ิ ภัทรกุล-วณิชย, 2548: 327) อิทธิพลของวิธีคิดแบบวิทยาศาสตรดังกลาวขางตนน้ี

สงผลตอบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนทุกยุคทุกสมัยดวย ไมเวนแมแตในชุด “เส่ียวนักสืบ” นี้
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ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ ตัวละครนักสืบพุมรัก พานสิงหเปนตัวละคร

ทีถ่กูประกอบสรางความเปนนกัสบืผานคณุสมบัตหิลายประการ ไดแก ความสามารถในการสบืสวนสอบสวน 

ความชางสังเกต กระบวนการคิดวิเคราะห และความรูทางวิทยาศาสตร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน 

ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนเปนคุณสมบัติประการสําคัญของนักสืบทุกคน ในบันเทิงคดี

สืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ ตัวละครพุมรัก พานสิงห มีความสามารถในการสืบสวนสอบสวน

เชนเดียวกับที่ตํารวจมี และความสามารถของเขาก็สามารถชวยเพ่ือนตํารวจคลี่คลายคดีได ดังใน 

คดีหนอนนิยาย ความวา

“อีกคร้ังหน่ึงปาเห็นชายกลางรองไห เส้ือผาของเขาเหม็นกล่ินปสสาวะ คาดค้ันจนไดความวาเด็กโตกวา

คนหน่ึงปสสาวะใสเขา

นักสืบนึกถึงคดีคนตายที่บานซึ่งกําลังประกาศขาย ศพถูกฆาตกรปสสาวะรด

“กมล ไพศารินทร?”

“ใชคะ”

“เกิดอะไรขึ้น?”

“วนันัน้ชายกลางอานนยิายจนหลบัไป กมลกไ็ปปสสาวะใสหนงัสอืทีว่างบนตวัชายกลาง เปยกทัง้คน

ทั้งหนังสือ เขารองไหไมใชเพราะตัวเขาเปยก แตเสียใจที่หนังสือเปยกไปทั้งเลม”

นักสืบวา “หนังสือเลมนั้นช่ือ เล็บครุฑ ใชไหม?”

“ใชคะ คุณรูไดยังไงคะ?”

(วินทร เลียววาริณ, 2559: 206)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา พุมรัก พานสิงหถามคําถามที่เขาสงสัยและอาจนําไปสูความเขาใจ

มูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมของฆาตกร คําถามที่พุมรัก พานสิงหถามเชื่อมโยงกับเหตุฆาตกรรมที่เกิดข้ึน

กอนหนา ท้ังยังชวยใหความสงสัยท่ีเคยมีกระจางข้ึนดวย ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนดังท่ีกลาวมาน้ี

เปนคณุลกัษณะสําคญัของพุมรกั พานสิงห ดงัจะเห็นไดจากการท่ีตวัละครดังกลาวคลีค่ลายคดีไดดวยความ

สามารถนี้ กลาวไดวา การประกอบสรางอัตลักษณ “เส่ียวนักสืบ” ใหแกตัวละครดังกลาวนั้น ความสามารถ
ในการสืบสวนสอบสวนเปนสวนสําคัญที่ขาดมิได

ความชางสังเกต

ความชางสังเกตเปนคุณสมบัติประการหน่ึงของนักสืบเพราะการสังเกตทําใหเห็นรายละเอียดบางอยาง

ท่ีตัวละครอ่ืนๆ ภายในเร่ืองมองขามไป บอยคร้ังท่ีการสังเกตของนักสืบนําไปสูการคล่ีคลายคดีหรือปริศนาตางๆ 
ไดในที่สุด ตัวละครพุมรัก พานสิงหในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณก็มีความชางสังเกต

เชนกัน ดังตัวอยางจากตอน คนรักบาน ความวา

ในหนังสือเรื่อง ตามลาดอกไมปา คุณลักษมีเลาวาไปเดินปาหาดอกไมที่อเมริกา ระหวางทางถูกพิษ

ของยางตนไมชนดิหนึง่ทีแ่ขนขวาทัง้แขน เกิดอาการผวิไหมเหมอืนถกูแดดเผา เพราะพษิน้ีมปีฏกิริยิากบัแสง 
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หมอบอกวายางทําใหเกิดแผลเปนบนผิว พอโดนผิวก็ทําใหโดนแสงไมได หมอวาแผลเปนน้ีอาจอยูนานหลายป 

แผลเปนสีมวงคลายรอยไหม...

นักสืบจองตาผูหญิงเบื้องหนานิ่ง

...ทุกคร้ังท่ีพบคุณ คุณสวมเส้ือแขนยาวเสมอ วันน้ันคุณเลิกแขนเส้ือเพ่ือทําสวน ทําใหผมเห็นแผลเปน

บนแขนแวบหนึ่ง คุณจะกรุณาเลิกชายแขนเส้ือข้ึนอีกคร้ังใหเราดูแขนขวาของคุณไดไหมครับ?

(วินทร เลียววาริณ, 2557: 153)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา พุมรัก พานสิงหสังเกตเห็น “แผลเปนบนแขน” ของผูตองสงสัยวา

เปนฆาตกรฆานองสาวและสวมรอยเปนนองสาวแทน การสังเกตแมเพียง “แวบหน่ึง” ก็สามารถนําไปสู

การพิสูจนขอสงสัยและขอสรุปของคดีที่เกิดขึ้นได ความชางสังเกตดังลักษณะที่กลาวมานี้ปรากฏในบันเทิง

คดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณทุกเร่ือง จึงสามารถกลาวไดวาเปนคุณลักษณะสําคัญของการ

ประกอบสรางอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” ภายในเร่ือง

กระบวนการคิดวิเคราะห

วิเคราะห คือ การใครครวญ หรือการแยกออกเปนสวนๆ เพื่อศึกษาใหถองแท (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556, หนา 1115) กระบวนการคิดวิเคราะหเปนสวนสําคัญของการคลี่คลายคดีตางๆ เพื่อหาขอสรุป

ที่ชัดเจน ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ กระบวนการคิดวิเคราะหทําใหพุมรัก 

พานสิงหสามารถคลี่คลายคดีที่ซับซอนได ดังตัวอยางจาก คดีคนเมาตกทะเล ความวา

นายปุนไมไดฆาตัวตาย นายปุนฆานายสงค นายสงคโดนยาพิษตกทะเลไป กลายเปนอาหารฉลาม 

ฉลามตัวนั้นก็ตายไปเพราะยาพิษเชนกัลลซึ่งเปนเวลาเดียวกับท่ีมันถูกลูกเรือจับขึ้นมาผาทอง พวกลูกเรือ

กองซากปลาฉลามไวบนเรอื เสีย่วเคนเก็บเนือ้ฉลามสวนหนึง่ไวทาํอาหาร เมือ่พวกนัน้จดัการเร่ืองนายสงค

เรียบรอย และออกเรืออีกคร้ัง เส่ียวเคนก็ทําอาหารใหลูกเรือท้ังหมดกิน ทีน้ีรูแลวยังวา ทําไมทุกคนโดนยาพิษ

กันหมด

(วินทร เลียววาริณ, 2547ก: 145)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา พุมรัก พานสิงหวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางมีลําดับ แมวา

เหตุการณที่เกิดขึ้นจะมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม ในคดีขางตน “เคน” คือผูตองสงสัยวางยาพิษ แตการ
วิเคราะหเหตุการณของพุมรัก พานสิงหทําใหเห็นที่มาท่ีไปของพิษในรางกายทุกคนวาเกิดจากนายปุน

ทีว่างยาฆานายสงคแลวพษิน้ันกลับมาหาลูกเรือทุกคนผานปลาฉลามท่ีพวกเขาจับ กระบวนการคิดวเิคราะห

ดงัทีก่ลาวมาน้ีเปนคณุลกัษณะสําคญัของการประกอบสรางอัตลักษณ “เสีย่วนักสบื” เพราะปรากฏในบันเทิง
คดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณทุกเร่ือง 
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ความรูทางวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรเปนความรูแขนงสําคัญที่วินทร เลียววาริณนํามาใชในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวน

ผานการอธิบายเหตุการณที่นาสงสัยหรือคดีฆาตกรรมตางๆ ของพุมรัก พานสิงห และบอยคร้ังก็กลายเปน

หลักฐานอยางดีดวย ดังตัวอยางจาก ฆาตกรรมจักรราศี ความวา

สารแคดเมียมที่ถูกละลายออกมาในเลือดในระยะเวลานานหลายๆ ป ทําใหไปสะสมที่ตับและไต 

สงผลใหหลวงพอกลดเปนโรคไต นีเ่ปนลกัษณะเดียวกับคนท่ีทาํงานในโรงงานแบตเตอร่ีหรอืการเช่ือมโลหะ

ทีไ่ดรบัสารแคดเมียมตอเน่ือง กอ็าจทําใหสารแคดเมียมสะสมในไตและตับ และทําใหเปนโรคไตและตับได...

นีเ่ปนหลักฐานทีช่ดัเจนอยางยิง่วา ร.ต.อ. ตวง มไิดตายจากการปวยครัง้นัน้ เขาเหมอืนคนทีต่ายแลว

เกิดใหม และถือโอกาสนั้นสวมรอยแกลงตายไปเสียเลย. . .

(วินทร เลียววาริณ, 2551: 268-269)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา สารแคดเมียมท่ีคนพบในกองอัฐิของหลวงพอกลดนําไปสูขอสรุปวา 

ร.ต.อ.ตวง ซึ่งเคยถูกกระสุนปนและยังฝงอยูในรางกายคือคนคนเดียวกันกับหลวงพอกลด สารแคดเมียมที่

อยูในลูกกระสุนทําให ร.ต.อ.ตวง ปวยและแกลงตายเพือ่หลบหนจีากการถูกตามลา ความรูทางวทิยาศาสตร

ของพุมรัก พานสิงหเปนสวนสําคัญในการคลี่คลายปริศนาภายในเรื่องดังกลาว ลักษณะเชนน้ีปรากฏใน

บนัเทิงคดีสบืสวนสอบสวนของวินทร เลยีววาริณทกุเร่ือง ทัง้ยงัเปนสวนสําคญัในการประกอบสรางอัตลกัษณ 

“เส่ียวนักสืบ” ดวยอีกประการหน่ึง

จากที่กลาวมาจะเห็นวา คุณลักษณะนักสืบของ “พุมรัก พานสิงห” อันประกอบดวยความสามารถ

ในการสืบสวนสอบสวน ความชางสังเกต กระบวนการคิดวิเคราะห และความรูทางวิทยาศาสตรที่นักสืบ

ใชไขคดี เหลาน้ีคือสัญญะแหงความมีเหตุผลที่วินทร เลียววาริณใชประกอบสรางตัวละคร “เสี่ยวนักสืบ” 

ขึน้ภายใตวาทกรรมวทิยาศาสตร แมคณุลกัษณะอนักลายเปนสัญญะเหลานีจ้ะปรากฏจนเปนขนบของบันเทงิ

คดีประเภทสืบสวนสอบสวน ดังที่มีผูกลาวเกี่ยวกับวรรณกรรมประเภทน้ีวา 

จะเริ่มตนดวยศพ สถานการณ และรูปการแวดลอมลวนสอใหเชื่อวา นี่คือฆาตกรรม ปญหาคือใคร
เปนคนทํา ทุกคนแมแตตํารวจลวนไมสามารถคลี่คลายปมปริศนาฆาตกรรมได จําตองอาศัยนักสืบสมัคร
เลนเขามาชวยไขปริศนา การดําเนินเร่ืองมักจะเปนไปอยางยอกยอนซอนเง่ือนชวนติดตามชนิดผูอาน

วางไมลง จวบจนหนาสุดทาย ปริศนาฆาตกรรมจึงถูกไขออกมาดวยความชาญฉลาดของนักสืบ

(ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2548: 326)

แตกระน้ันก็ตาม “เสี่ยวนักสืบ” มิไดเปนแตเพียงการเดินตามขนบของวรรณกรรมประเภทน้ีเทานั้น 
หากยังมีนัยโตกลับวาทกรรม “อีสานโง”1 ที่ไหลเวียนอยูในสังคมดวย กลาวคือ สัญญะแหงความมีเหตุผล

ภายใตวาทกรรมวทิยาศาสตรทาํใหตวัละคร “เสีย่วนกัสบื” มใิชคนอสีานทีโ่ง หากคอืคนอสีานทีม่คีณุสมบตัิ

1 ตัวอยางเกี่ยวกับวาทกรรม “อีสานโง” มีดังที่ประชา สุวีรานนท (2554: 77) วิเคราะหไววา “หากมีการเลือกตั้ง ขอหา
โงเงา งมงาย และชอบขายเสียงจะถูกโยนมาใหคนอีสาน” อันสื่อใหเห็นวา สังคมมีภาพเหมารวมบางประการเกี่ยวกับ
ชาวอีสาน
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แหงความเฉลียวฉลาด มีศักยภาพในการชวยตํารวจไขคดีตางๆ ไดอยางดีเย่ียม หากกลาวอยางถึงท่ีสุด

ก็คือ เปนความเฉลียวฉลาดที่เปนประโยชนตออํานาจรัฐศูนยกลางท่ีปรากฏผานสถานะตัวละครตํารวจ

ในเรื่อง

“เส่ียวนักสืบ” กับวาทกรรมแหงความเปนอื่น

แมการโตกลับวาทกรรม “อีสานโง” ผานตัวละคร “เสี่ยวนักสืบ” จะชวยกอบกูภาพเหมารวมของ

ชาวอีสานท่ีมีในสังคมไดอยูบาง ทวาการนําเสนอความเปนอีสานของตัวละครดังกลาวก็มิอาจสลัดใหหลุดพน

จากวาทกรรมแหงความเปนอื่นที่คนในสังคมมีตอชาวอีสานได เพราะแมวินทร เลียววาริณจะนําอัตลักษณ

อสีานบางอยางมาประกอบสรางข้ึนเปนตวัละครลูกผสมทีม่ศีกัยภาพในการสืบสวนสอบสวนตามแบบฉบับ

ของนักสืบ ทวาความเปนอีสานที่ปรากฏในตัวละครนักสืบนั้นกลับปรากฏในลักษณะ “ลําลอง” ในที่นี้จะขอ

ยกตัวอยางการประกอบสรางความเปนอีสานใหแกตัวละครพุมรัก พานสิงห ดังมีรายละเอียดในประเด็น

ตอไปนี้

ภาษาถิ่นอีสาน

พุมรัก พานสิงหหรือท่ีวินทร เลียววาริณขนานนามวา “เส่ียวนักสืบ” น้ันไมปรากฏแนชัดวามีภูมิลําเนาเดิม

ในจังหวัดใด แตจากคําวา “เสี่ยว” ใน “เส่ียวนักสืบ” ทําใหทราบไดวาพุมรัก พานสิงหมีภูมิลําเนา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งบางคร้ังวินทร เลียววาริณยังแทรกภาษาถิ่นอีสานไวในบทสนทนาดวย 

ดังตัวอยางจาก คดีเจ็ดแพะ ความวา

สารวัตรหัวเราะ “แตงงานชั้นลาง ทําแทงชั้นบนงั้นเรอะ”

“โลกเบ้ียวๆ ใบนี้ก็เปนอยางนี้แหละ ไมมีความพอดี คนไมถือศีลกัลล”

“สาธุ ไมนาเชื่อวาเปนคําพูดของเสือผูหญิง”

“ฮวย! บอกจักเทียๆ แลววา กูบแมนเสียแมญิงบักอ่ันนี่แหม”

(วินทร เลียววาริณ, 2553: 172)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวามีการใชคําภาษาถ่ินอีสานในประโยควา “ฮวย! บอกจักเทียๆ แลววา 
กูบแมนเสียแมญิงบักอั่นน่ีแหม” ในเชิงอรรถของหนาเดียวกัน วินทร เลียววาริณไดกลาวถึงความหมาย

ของขอความน้ีวา “บอกก่ีหนแลววากูไมใชเสือผูหญิง” อันเปนขอความระบาย ทีเลนทีจริงที่ทําให
เพ่ือนตํารวจปรักปรําวาเปนเสือผูหญิง 

อกีตัวอยางหนึง่ทีม่กีารแทรกภาษาถ่ินไวในบันเทิงคดสีบืสวนสอบสวนของวินทร เลยีววารณิ มาจาก

เรื่องส้ันชื่อ อสรพิษปริศนา ความวา

“มึงทําอะไรวะ เฉ?”
“ดูรอยกัด”

“ดรูอยกัดรึวาดูไอนั่นกันแน?”

“พี่อยาทะลึ่งไมมีกาลเทศะ”
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“แลวดูไอนั่น เอย! ดูรอยกัดทําไม?”

“ผมเคยเห็นรอยกัดแบบน้ี ตอนท่ีผมอยูในปาเมืองเหนือ ปาท่ีเล้ียงผมถูกงูกัดตาย ผมเลยตองออกมา...”

นักสืบตอความ “...เลยกายเปนบักหํานอยรอนเรพเนจร”

(วินทร เลียววาริณ, 2556: 107)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวามีการแทรกภาษาถ่ินอีสานในประโยควา “...เลยกายเปนบักหํานอย

รอนเรพเนจร” ในเชิงอรรถของหนาเดียวกัน วินทร เลียววาริณไดกลาวถึงความหมายของขอความนี้วา 

“กลายเปนบักหํานอยตุหรัดตุเหร” ขอความดังกลาวน้ีสื่อนัยถึงการลอเพ่ือใหเกิดความขบขันภายใน

บทสนทนา

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา ภาษาถ่ินอีสานปรากฏแทรกในบทสนทนาท่ีทําใหเกิดอารมณขันเปนสวนมาก 

มากกวาทีจ่ะปรากฏเปนสวนหลกัของบทสนทนาหรือปรากฏเปนสวนสาํคญัในกระบวนการสบืสวนสอบสวน

ในเรื่อง อาจกลาวไดวาภาษาถ่ินอีสานที่ปรากฏอยางไมสลักสําคัญตอการดําเนินเร่ืองหรือการคล่ีคลายคดี

ตางๆ เปนผลมาจากวาทกรรมแหงความเปนอื่นที่มีตอชาวอีสานและภาษาถิ่นอีสาน กลาวคือ ในบันเทิง

คดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณสําเนียงภาษาถิ่นอีสานท่ีนํามาใสไวลดทอนสถานะจากการ

เปนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน กลายเปนเพียงภาษาท่ีกอใหเกิดความขบขันแกผูใชภาษาไทยราชการ 

ดงัจะเหน็ไดจากเนือ้หาทีท่าํใหเกิดอารมณขนัทีภ่าษาถิน่อสีานไปปรากฏและการแปลภาษาถิน่อสีานทีป่รากฏ

ภายในเร่ืองใหกลายเปนภาษาไทยราชการในเชิงอรรถของหนาที่ปรากฏขอความภาษาถิ่นอีสาน

การแตงกาย

การแตงกายของพุมรัก พานสิงหเปนรายละเอียดที่วินทร เลียววาริณตั้งใจกลาวถึงตั้งแต ฆาตกรรม

กลางทะเล ซึ่งเปนผลงานบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเลมแรก ดังที่กลาวไววา “ผมพบพุมรัก พานสิงห

ในมุมมืดหนึ่งของคาเฟยานดาวนทาวนกรุงเทพฯ เขาดูเหมือนหลุดมาจากอีกโลกหนึ่ง สวมเสื้อผาฉูดฉาด 

โกรกสีเสนผมแปล็บแปรน คาดแวนตาดํากรอบหัวใจ พวงมาลัยเต็มคอ” (วินทร เลียววาริณ, 2547ข: 8) 

ภาพของพุมรัก พานสิงหที่ปรากฏในขอความดังกลาวแสดงลักษณะที่ดูโดดเดนและดูแปลกแยกอยูดวย

ในท ีดงัขอความทีว่า “เขาดูเหมอืนหลดุมาจากอกีโลกหนึง่” อยางไรก็ด ีลกัษณะแปลกแยกทีไ่ดรบัการกลาว

ถึงอยูบอยครั้งในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณคือลักษณะการแตงกาย ดังที่ นามน้ัน

สําคัญไฉน ซ่ึงเปนตอนแรกในวรรณกรรมชุดน้ีไดกลาวเปดตัวพุมรัก พานสิงหเม่ือมาสถานีตํารวจตามคําเชิญ

ของสารวัตรสามิต ความวา
ชายรางเล็ก ผมฟูเปนกระเซิงฉาบสีสะทอนแสง เสื้อสีเขียวฉูดฉาด กางเกงขากวางสีสม กาวลง

จากรถแท็กซี่ที่จอดหนาสถานีตํารวจ เขากาวออกมาพรอมกีตารตัวหน่ึง ทาทางอิดโรย เขาเดินขึ้นชั้นบน
อยางเซ่ืองซึม

ตํารวจหนุมคนหน่ึงถาม “นี่คุณขึ้นมาขางบนทําไม? จะแจงความใหลงไปชั้นลาง”

“ผมมาหาสารวัตรสามิต”

“ทานสารวัตรไมไดเรียกนักรองมาโรงพัก”

(วินทร เลียววาริณ, 2547ข: 21)
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา พุมรัก พานสิงหแตงกายสีฉูดฉาด เชนสีเขียว สีสม เมื่อเขาไปท่ีโรงพัก 

การแตงกายของเขาทําใหเจาหนาที่ตํารวจเขาใจวาเขาเปนนักรองและมาทําธุระอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับ

การสืบสวนสอบสวนคดี จนกระท่ังหลังจากน้ันสารวัตรสามิตไดมาพาพุมรัก พานสิงหเขาไปประชุมรับทราบคดี

ที่เกิดขึ้นจึงทําใหเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจเช่ือวาเปนนักสืบจริงๆ

อยางไรก็ดี การแตงกายลักษณะดังกลาวของพุมรัก พานสิงหเปนที่จับตามองและชวนใหสงสัยเสมอ

เมื่อเขาไมไดรองเพลงอยูบนเวที หากมาปรากฏตัวในการสืบสวนสอบสวนคดี ดังตัวอยางจาก ฆาตกรรม

จักรราศี ความวา

“ตํารวจสองนายนั้นสอบถามผมแลว”

“ขอถามอีกทีก็แลวกัลลนะ”

ยามมองเครื่องแตงกายสีสันฉูดฉาดของเขา

“คุณเปนตํารวจนอกเครื่องแบบหรือครับ?”

นักสืบยิ้ม “จะวายังงั้นก็ได เอาละ คุณไดยินเสียงปนตอนก่ีโมง?”

(วินทร เลียววาริณ, 2551: 18)

จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา เมื่อพุมรัก พานสิงหเขาไปสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย

ในลักษณะเดียวกับท่ีตํารวจสอบถามขอมูลตางๆ จากผูเก่ียวของกับเหตุการณ เขากลับถูกพนักงานรักษา

ความปลอดภัยมองดวยความไมแนใจพรอมตั้งคําถามวา “คุณเปนตํารวจนอกเคร่ืองแบบหรือครับ?” 

จะเห็นไดวา การแตงกายของพุมรัก พานสิงหในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของ วินทร เลียววาริณ

ทาํใหตวัละครน้ีผดิแปลกไปจากตัวละครอ่ืนๆ ทัง้ยังมลีกัษณะท่ีชวนขันอีกดวย ความผิดแปลกท่ีเกิดขึน้เปน

ผลมาจากวาทกรรมแหงความเปนอื่นที่สังคมมีตอชาวอีสานผานการแตงกายฉูดฉาดและแตกตางจากคน

ในสังคม

รสนิยมการรับประทานอาหาร
นอกจากภาษาถ่ินอีสานกับการแตงกายท่ีกลาวไปแลว รสนิยมการรับประทานอาหารของพุมรัก 

พานสิงหก็เปนรายละเอียดที่วินทร เลียววาริณตั้งใจกลาวถึง ใน “เปดแฟม พุมรัก พานสิงห” ซึ่งเปนเสมือน
คํานําหนังสือ วินทร เลียววาริณ (2547ข: 8) ไดกลาวไววา “พุมรัก พานสิงหเปนนักรอง ชอบกินลาบ 
ขาวเหนียว สมตํา แจว แซบอีหลี-ดีลิเฌียส” ขอความดังกลาวน้ีนําเสนอภาพของพุมรัก พานสิงหวาเปน
ผูท่ีนิยมชมชอบอาหารอีสาน ใน นามน้ันสําคัญไฉน ไดกลาวถึงการรับประทานอาหารของพุมรัก พานสิงหดวย 
ดังความวา

“ตกลง ผมใหเวลาถึงแคทุมหนึ่งแลวกัลล...” เขาดูนาิกาขอมือ “...เอาละ เลิกประชุม ทํางานได ออ! 

ใครซักคนชวยสั่งสมตําใหผมจานแกงวง เอาแบบเผ็ดจัดนะ ไมมีพริกแลวสมองผมตื้อ”

(วินทร เลียววาริณ, 2547ข: 27)
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา “สมตํา” เปนอาหารอีสานท่ีพุมรัก พานสิงหสั่งเพ่ือมารับประทาน

ระหวางพยายามคลี่คลายคดี สถานะของสมตําที่ปรากฏในขอความดังกลาวมิใชอาหารในมื้อหลัก 

หากเปนเพียงอาหาร “แกงวง” อีกทั้งการส่ังอาหารมารับประทานระหวางทํางานยังใหภาพวาเปนอาหาร

ทีไ่มไดรบัประทานอยางจริงจงัโดยเฉพาะเม่ือเทียบกับการรับประทานอาหารในม้ือหลัก นอกจากน้ียงัทาํให

เกิดความตลกขบขันได

จากการวิเคราะหการนําเสนอความเปนอีสานผานบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ 

จะเห็นไดวา ความเปนอีสานของพุมรัก พานสิงห แมจะเปนสวนหนึ่งในอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” ตามท่ี

วินทร เลียววาริณประกอบสรางใหแกตัวละคร แตก็ปรากฏอยาง “ลําลอง” กลาวคือ เปนสวนที่มิได

มีความสําคัญตอรูปคดี ความเปนอีสานซึ่งนําเสนอผานภาษาถิ่นที่นักสืบใช รสนิยมการรับประทานอาหาร 

รวมถงึการแตงกายทีแ่ปลกแยกจากตวัละครอืน่ เหลานีถ้กูนาํเสนอในลกัษณะชวนขนัทัง้สิน้ ความเปนอสีาน

ไมเคยปรากฏเปนสวนสําคัญของกระบวนการสืบสวนสอบสวนภายในเรื่อง หากมีบทบาทในแงการสราง

อารมณขันหรือสรางบุคลิกความเปนอีสานใหแกตัวละครพุมรัก พานสิงหแตเพียงเทาน้ัน ซ้ํายังเปนการ

ตอกยํ้าวาทกรรมแหงความเปนอื่นที่รัฐไทยมีตอชาวอีสานดวยการทําใหความเปนอีสานกลายเปน “อีสาน

เชื่อง” ซึ่งอยูภายใตการกําหนดควบคุมดวยอํานาจของรัฐไทยดังแสดงผานการประกอบสรางนักสืบ

แบบไทยๆ หรือ “เสี่ยวนักสืบ” ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนของวินทร เลียววาริณ 

“เสี่ยวนักสืบ”: อํานาจ อัตลักษณ กับการปะทะสังสรรคของวาทกรรม

อัตลักษณในแงหนึ่งคือ “ภาพแทน” ของคนคนหน่ึงซ่ึงเก่ียวพันกันกับการนําเสนอภาพแทนซ่ึงมี

การใหความหมาย กระบวนการสรางอัตลักษณจึงเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับวาทกรรม โดยเฉพาะ

ในกรณทีีว่าทกรรมเขามามบีทบาทในการสรรหาความแตกตางและระบบการแบงแยก (สรุเดช โชตอิดุมพนัธ, 

2551: 9) นอกจากน้ี อํานาจยังมีสวนในการกําหนดอัตลักษณของบุคคล กลาวคือ อํานาจประกอบสรางอัตลักษณ

จากภายนอกได ในขณะเดียวกันผูถูกสรางอัตลักษณใหนั้นอาจสรางอัตลักษณทางเลือกของตนขึ้นมา

เพื่อตอรองกับอัตลักษณที่ถูกสรางให (นัทธนัย ประสานนาม, 2556: 16) อยางไรก็ตาม การประกอบ

สรางอัตลักษณตัวละครเกิดขึ้นดวยการเขียนของนักเขียนฝายเดียว ตัวละครมิอาจสรางอัตลักษณทางเลือก

หรือตอรองใดๆ กับนักเขยีนได

“เสี่ยวนักสืบ” เปนอัตลักษณของ “นักสืบแบบไทยๆ” นามพุมรัก พานสิงห กระบวนการประกอบ
สรางอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” เกิดจากการปะทะสังสรรคระหวางวาทกรรมท่ีไหลเวียนอยูในสังคม กลาวคือ 

ในการประกอบสรางตัวละคร “เสี่ยวนักสืบ” วินทร เลียววาริณไดนําคุณลักษณะของนักสืบอันเปนผลผลิต

จากวาทกรรมวิทยาศาสตรที่ไหลเวียนอยูในสังคมและกลายเปนวาทกรรมกระแสหลักที่ครอบงําความคิด

ของคนมาประกอบสรางตวัละครท่ีมศีกัยภาพในการสืบสวนสอบสวนตามแบบฉบับนกัสืบโดยท่ัวไปเพ่ือให

อตัลักษณนกัสบืมคีวามนาเช่ือถอื อกีทัง้คณุสมบตัคิวามเปนนกัสืบดงักลาวยกัมนียัแหงการโตกลับวาทกรรม 

“อีสานโง” ดวย ในขณะเดียวกัน วินทร เลียววาริณก็ไดนําบุคลิกลักษณะบางอยางของความเปนอีสาน

มาทาํใหกลายเปนคณุลกัษณะของตวัละครลกูผสม ความเปนอีสานของพุมรัก พานสิงห แมจะเปนสวนหน่ึง
ในอัตลักษณ “เสี่ยวนักสืบ” แตก็เปนสวนที่มิไดมีความสําคัญตอรูปคดีแมแตนอย ทั้งน้ีเนื่องจากความเปน

อีสานไมเคยปรากฏเปนสวนสําคัญของกระบวนการสืบสวนสอบสวนภายในเรื่อง หากมีบทบาทในแง

การสรางอารมณขันหรือสรางบุคลิกความเปนอีสานใหแกตัวละครน้ีเทาน้ัน โดยนัยนี้อาจกลาวไดวา 
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“เสี่ยวนักสืบ” เปนผลจากการนําอัตลักษณอีสานมาทําให “เช่ือง” หรือเรียบรอยข้ึนดวยมุมมองและกลวิธี

ของนักเขียน

กลาวไดวา “เส่ียวนักสืบ” เปนผลจากการปะทะสังสรรคระหวางวาทกรรมหลากหลายชุดและกอปรข้ึน

เปนอัตลักษณนักสืบแบบไทยๆ ดวยวิธีการของนักเขียนผูเปนชนช้ันนําทางความคิดของสังคมไทย ทั้งน้ี

เมื่อพิจารณาถึงสถานะของนักเขียนซึ่งถือไดวาเปนชนชั้นกลางของสังคมไทย การประกอบสรางอัตลักษณ 

“เส่ียวนักสืบ” ภายใตวาทกรรมชุดตางๆ เปนการตอกยํ้าอํานาจของนักเขียนชนช้ันกลางซ่ึงถือเปน “ศูนยกลาง” 

ของอํานาจรัฐไทยและมีอํานาจเหนือ “ทองถ่ิน” (ในบริบทนี้คือ “อีสาน”) ทั้งยังยืนยันถึงความไมเทาเทียม

ของ “อํานาจ” ในการผลิตชุดความคิดที่มีอยูในสังคมอีกประการหน่ึงดวย
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การเคลื่อนไหวทางการศึกษาของกลุมผูหญิงบนฐานแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา

ปุณิกา อภิรักษไกรศรี 

คณะศึกษาศาสตร แขนงพหุวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บทคัดยอ

ขบวนการเคลือ่นไหวของสตรนียิม สู สตรศีกึษา เปนรปูธรรมของการจดัการศกึษาแบบพหวุฒันธรรม 

มิใชเพียงการกลาวถึงการผนวกเอาเร่ืองผูหญิงไวหลักสูตรเทาน้ัน แตนัยของการจัดการศึกษาตองมีกระบวนทัศน
ฐานอุดมการณเรื่อง “คุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ซึ่งผูเขียนเช่ือวา “หากอุดมการณ การศึกษา

ยึดถือ ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความยุติธรรมจะเกิดข้ึนตามมา” เพ่ือใหการศึกษาเปนกลไกการเรียนรู

มิไดสรางความเปนอ่ืนใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษย บทเรียนการเคล่ือนไหวของกลุมสตรีนิยมกับการสรางความรู

ท่ีเรียกวา “สตรีศึกษา” ท่ีเปนบทเรียนสําคัญกับการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม สําคัญคือ กลุมวัฒนธรรมรอง 

หรือ กลุมถูกทําใหเปนอื่น หมายรวมถึง กลุมผูหญิง กลุมผูดอยอํานาจทางสังคม ตองถูกยกสถานะเปนทั้ง 

“ผูรู” และ “ผูถูกทําใหรู” กลาวคือ เขาใจตนเอง เรียนรูผูอื่น ไดในเวลาดวย โดยกระบวนการวิพากษ 

หรือกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหเกิดการเรียนตนเอง และผูอื่น คํานึงถึง (1) ความรูของ ในฐานะ

ชุดประสบการณตรงและหลุดออกจากกรอบจารีต (2) ความรูตองวิพากษถึง “วาทกรรมเชิงอํานาจครอบงํา 

กลไกการผลิตซ้ําวาทกรรม” (3) ความรูตองวิพากษถึง “คุณคา ความหมาย การตีความ และการใชชีวิต

ของผูหญิง” (4) ความรูสราง “พลังชีวิต”

คําสําคัญ: การเคล่ือนไหวทางการศึกษา การเคล่ือนไหวทางการศึกษาของกลุมผูหญงิ พหวุฒันธรรมศึกษา
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บทนํา

ปรากฏการณการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของกลุมผูหญิงบนฐานแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา สิ่งที่

ตองตั้งคําถาม คือ คําถามแรก “ทําไมกลุมผูหญิงตองเคล่ือนไหว?” คําถามที่สอง “แนวทางการเคล่ือนไหว

ทางการศึกษาของกลุมผูหญิงแบบใดท่ีจะนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีเปนธรรม ?” คําถามท่ีสาม แนวคิด

พหุวัฒนธรรมศึกษาจะเปนกลไกในการจัดการศึกษาท่ีเอ้ือตอกลุมผูหญิงอยางไร ?” และคําถามสุดทาย 

“แนวทางการจัดการศกึษาสําหรบักลุมผูหญิงควรเปนอยางไร ?” จากขอคําถามเบ้ืองตน บทความน้ี จะเนน

การวิพากษถึงการเคลื่อนไหวทางการศึกษาของกลุมผูหญิงบนฐานแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา

หากกลาวนําดวย “ความรูแบบผูหญิง” “ความรูแบบสตรีนิยม” หรือที่ปจจุบันมีคําวา “สตรีศึกษา” 

จะถูกมองดวยทัศนะของ “เปนอื่น” “ไมจําเปน” “ทํามาหากินไมได” “เปนความรูแบบแมบาน” “เรียนไป

ทําไม” “อาชีพหนีไมพน พยาบาล เย็บปกถักรอย ทําอาหาร” หรือแมแตเมื่อกลาวถือ “ความรูแบบ

สตรีนิยม” หรือ “สตรีศึกษา” ถูกมองแบบ “ผูหญิงหัวรุนแรง” “ผูหญิงไมเขาพวก” “เรียนเพ่ือมาเปนศัตรู

กบัผูชาย” (ผูชายในท่ีนีค้อื ผูชายท่ีเปนตวัแทนโครงสรางสงัคม) เหลาน้ี การท่ีผูเขียนเริม่ตนเชนนีเ้พือ่สะทอน

ใหเห็นถึงบริบทการจัดการศึกษาใหแกผูหญิงเปนการผลิตซ้ําของวาทกรรมผานการเรียนรูที่แฝงการกดทับ

ท่ีทําใหผูหญิงเปนผูไรอํานาจ ผูดอยอํานาจ แมวาจะมีขบวนการเคล่ือนไหวทางการศึกษาบนฐานการตอบโจทย

ความหลากหลายทางสังคม เพื่อสรางความเปนธรรมทางการศึกษา แตนโยบายทางการศึกษากลายเปน

ประเทศก็ยอนแยง และไมสามารถทําใหระบบการศึกษาสลายโครงสรางความไมเทาเทียม ความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคมได ทั้งน้ีเนื่องจากการศึกษาถูกเปนเคร่ืองมือที่ใชดํารงความเปนคนกลุมเดียวกัน ดํารงจารีต 

ดํารงความเปนรัฐชาติ ดํารงระบบเศรษฐกิจแบบทุน ดํารงวัฒนธรรมแบบครอบงํา ดํารงไวซึ่งอํานาจ

ของชนชั้นผูปกครอง (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555: 191-192) เมื่อมองยอนถึงขบวนการเคลื่อนไหว

ของกลุมผูหญิง หรือภาพแทนท่ีเดนชัด คือ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของกลุมสตรีนิยม ไดดําเนินการ

เคล่ือนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมใหแกผูหญิง ในขณะเดียวก็ตองมีการจัดการความรู

ของกลุมผูหญิง เพ่ือร้ือ สราง และประกอบสรางความรูแบบผูหญิง เพ่ือดึงศักยภาพ เสริมสรางพลัง 

ความเชื่อมั่นใหกับกลุมผูหญิงถึงประสบการณชีวิตที่มีคุณคา มีความหมายสามารถสรางการเปลี่ยนแปลง

ใหเกิดในชีวิตของผูหญิง โดยการปลดตนเองออกจากโครงสรางอํานาจทางวาทกรรมและโครงสรางอํานาจ

ทางสังคม เปนภาพที่ตีแผ “ชุดความรูของผูหญิง” จึงเกิดข้ึน ในรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวของ 

“กลุมสตรีนิยม” และ การจัดการความรูจากการปฏิบัติจริงสู “สตรีศึกษา” ภาพปรากฏของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางการศึกษาของกลุมผูหญิงบนฐานแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา 
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พลวัตของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผูหญิงมองผานสตรีนิยม1 สูสตรีศึกษา2: 

มิติการจัดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมศึกษา 

การกลาวถงึการวพิากษชดุความรูของผูหญงิกบักระบวนการสรางความเปนหญงิใหอยูสถานะผูดอย

อาํนาจ ภายใตโครงสรางความสมัพนัธอาํนาจทีเ่หล่ือมลํ้า วพิากษผาน “ขบวนการของสตรนียิมสู สตรีศกึษา” 

พบกระบวนการจัดการความรู สรางความรู และใชความรูเพื่อการเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิง หรือเรียกวา 

“นักสตรีนิยม” เพื่อเรียกรองความเทาเสมอภาคทางเพศ จนกระท่ังพัฒนามาเปนหลักสูตรสตรีศึกษา

ท่ีเปดสอนท่ัวโลก ภาพผานเชิงประวัติศาสตร โดยสามารถแบงเปนชวงยุคตางๆ ไดแก (1) ยุคความรูของผูหญิง

กอนการเคลื่อนไหวกลุมสตรีนิยม (2) ยุคขบวนการเคล่ือนไหวของกลุมสตรีนิยมและการเกิดของสตรีศึกษา 

(3) ยุควิพากษความรูสตรีนิยม การปะทะกันระหวางกระบวนทัศนสตรีนิยมดวยกันเอง กับการถูกปะทะ

ดวยความรูกระแสหลัก กลาวคือ 

ชวงที่ 1 ยุคความรูของผูหญิงกอนการเคลื่อนไหว หรือยุคคล่ืนลูกที่ 1 (First Wave) เปนชวง

ยุคที่เริ่มมีการกอรางของขบวนเคลื่อนไหวสตรีนิยม โดยกระแสหลัก คือ การถกเถียงถึงคุณธรรมของความ

เปนหญิง ความเปนชาย ความเปนเหตุผลที่ชายมี หญิงไมมี การเรียกรองสิทธิความไมเทาเทียมทางเพศ 

รวมท้ังอิสระของผูหญิง ประเด็นการเคล่ือนไหว เนนการผลักดันผูหญิง (โดยเฉพาะชนช้ันกลาง และชนช้ันสูง) 

ไดมีโอกาสผันตนไปสูโลกสาธารณะ แตยังคงตองดําเนินบทบาทในโลกสวนตัว อีกประเด็นหน่ึงท่ีประสบ

ผลสําเร็จคือ การเรียกรองสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของผูหญิงในอังกฤษและอเมริกา เมื่อสําเร็จ

การเคลื่อนไหวก็เริ่มแผวลง (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 31) ภาพปรากฏของยุคนี้ บทบาทและสถานภาพ

ของผูหญิงยงัมไิดหลดุพนจากกรอบจารตี แมจะมีการเรยีกรองผลักดนัใหผูหญงิไดมโีอกาสในพืน้ทีส่าธารณะ 

แตทั้งนี้ผูหญิงก็ยังคงตองถูกคาดหวังกับจารีตปฏิบัติในพื้นที่โลกสวนตัว (พื้นที่ครอบครัว) ในขณะที่เมื่อ

กลาวถึงชุดความรูของผูหญิง เปนยุคที่ความรูผูหญิงถูกกดทับดวยระบบจารีตสําหรับผูหญิง ที่ผูกติดไวกับ

โครงสรางความสมัพนัธเชงิอาํนาจทีล่ดทอนคณุคาผูหญิงใหอยูในชนชัน้ผูดอยอาํนาจ การเปนแรงงานทาส

ที่ถูกกดขี่ โดย Anthony Gidden (อางถึงใน ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555: 186) ไดกลาวถึง จารีต คือ อะไร

ที่ผูกติดหรือยึดติดอยูในความทรงจํา หรือ “Collective Memory” เกาะติดกับระบบพิธีกรรม จารีตจึงเปน

สิ่งที่ถูกประดิษฐขึ้นมาวาดวยความจริง มีผูพิทักษ มีความลึกซ้ึงกวาประเพณี เพราะ “จารีตมีพลังในการ

ผูกพัน” ซึ่งรวมเอาเรื่องของ “ศีลธรรม ศรัทธา ความเชื่อ อารมณ” ดังน้ัน ความรูที่เก่ียวกับจารีต หรือ จารีต

ท่ีเปนความรู จึงมีอิทธิพลตอวิถีการปฏิบัติตนของผูหญิง ท่ีสามารถผูกติด ผูกสัมพันธ และกลบกลืนชุดความรู
ของผูหญิง กดทบัการปฏบิตัติน กดทบักระบวนการเรียนรู และลดทอนศกัยภาพของผูหญงิภายใตโครงสราง

ทางสังคมนั้นๆ ซึ่ง “ความเปนจารีต” เปนสิ่งที่ผลิตซ้ํา ถายทอด และผสมผสานกลืนกลาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกาล

เวลา สภาวะ เฉพาะท่ี แตสามารถสงตอผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมไดอยางสืบเนื่อง 

1 สตรีศกึษา สตรีนยิม (วารุณ ีภรูสินิสทิธิ,์ 2545: 5) หมายถึง ระบบคิดและขบวนการทางสังคมท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะตั้งอยูบนการวิเคราะหที่วา ผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบและผูหญิงอยูในสภาพ
ที่เปนรองหรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา สตรีมีจุดมุงหมายทางการเมืองพอๆ กบัจุดมุงหมายทางวิชาการ

2 สตรีศึกษา (สุชีลา ตันชัยนันท, 2554: 141) หมายถึง การศึกษาเร่ืองของผูหญิงในปริมณฑลตางๆ ท่ีผูหญิงมีปฏิสัมพันธดวย 

เพื่อเสนอความจริงโดยรอบดานของชีวิตผูหญิง ตลอดจนสามารถอธิบายและเขาใจปญหาความไมเสมอภาคระหวาง
ชายและหญิง ทัง้น้ีเพือ่บรรลุเปาหมาย คอื การเปลีย่นแปลงสถานภาพทีเ่สยีเปรยีบของผูหญงิ ดวยการเปล่ียนโครงสราง
อํานาจในสังคมอันเปนสัมพันธภาพทางอํานาจท่ีเอารัดเอาเปรียบผูหญิงในปจจุบัน
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กลาวโดยสรุป ในชวงยุคนี้ ลักษณะชุดความรูของผูหญิง จึงเปนความรูเชิงจารีตที่ตองยึดถือปฏิบัติ 

ถูกกําหนดใหเปน มากกวาการกําหนดความรูดวยตนเอง ซึ่งเม่ือเทียบเคียงกับกระบวนทัศนพหุวัฒนธรรม

ศึกษา “จารีต” หรือ “สังคมจารีต” ที่สงผลตอ “กระบวนการทัศนการจัดการเรียนสอนเชิงจารีต” เปนการ

ทําลายและทํารายใหวัฒนธรรมยอยในสังคมเปนอ่ืน ถูกลดทอนคุณคา หรือถูกสังคมกลาวหาวา “เปนพวก

นอกจารีต” ซึ่งทฤษฎีสตรีนิยม หรือ การจัดการศึกษาแบบสตรีศึกษา จึงเปนภาพปรากฏของกระบวนทัศน

พหุวัฒนธรรมศึกษา ที่ออกมาจัดการกับระบบการเรียนรูดวยตนเอง ฉะน้ัน คงตองเร่ิมกับการตั้งคําถาม

และยอนรอยจารีตที่กดทับความเปนมนุษยนั้น 

ชวงที่ 2 ยุคขบวนการเคลื่อนไหวของกลุมสตรีนิยมและการเกิดของสตรีศึกษา หรือ ชวงยุค

คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) เปนชวงยุคที่วิเคราะหลงไปถึง บทบาทของผูหญิงในสังคมที่ถูกทําให 

“เปนอื่น” หรือ “เปนคนนอก” เนนการวิเคราะหถึงสภาพดอยอํานาจของผูหญิง โครงสรางความสัมพันธ

เชงิอาํนาจทีท่าํใหผูหญงิกลายเปนอืน่ ซึง่ถกูวพิากษอยางมีสวนรวมของสํานกัคดิสตรนียิมอยางหลากหลาย 

โดยมีจุดรวมคือ “การเรียกรองในเร่ืองความเทาเทียมระหวางหญิงชาย” และ เชื่อในเร่ือง “ความเปน
สากลของปญหาและทางออกของผูหญิง” (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 30) จุดรวมดังกลาว “การสราง

กระบวนการเรียนรูใหกบัผูหญงิ ไดมองเห็น ความรูจากประสบการณของตนเอง ศกัยภาพ และการหลุดพน

จากภาวการณถูกกดทับ กดขี่ไดดวยตนเอง” 

ในชวงยุคนีเ้องท่ีขบวนการเคล่ือนไหวเรียกรองมีความคมชัด และชัดเจนในกระบวนทัศนของแนวคิด

สตรีนิยม ที่สถาปนาเปน “นักสตรีนิยม” ซึ่งควบคูไปกับการจัดความรูของผูหญิงใหม จนกลายเปนวิชาการ

ดาน “สตรีศึกษา” กลาวคือ เมื่อกลาวถึงสตรีนิยมในฐานะขบวนการเคล่ือนไหว เปนตัวอยางที่เปนรูปธรรม

ของการเคล่ือนไหวแมเปนภาพปรากฏเชิงประวัติศาสตรของการเคล่ือนไหวของผูหญิงเพ่ือใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงสังคม แตในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึงการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมไดในเวลา
เดียวกันอยางเปนรูปธรรม ผลพวงที่เกิดขึ้นในชวงยุคนี้ ดังเชน

ศตวรรษที่ 1970 ขบวนสตรีนิยม ไดรวมตัวเคล่ือนไหวเรียกรองสิทธิความเปนพลเมืองของผูหญิง 

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวอยางรวดเร็ว แตผูหญิงกับถูกจัดใหอยู

ในสถานภาพของพลเมืองช้ันสอง เชน ถกูกดีกัน้การเขาสูตลาดแรงงาน ถกูจาํกดัความกาวหนาในการทาํงาน 

ขาดความมั่นคงในอาชีพ ไดรับคาจางนอยกวาผูชาย หมายรวมถึงถูกกีดกั้นโอกาสทางการศึกษาในการ

เขาศึกษาตอในบางสาขาวิชา ผูหญิงกลายเปนกลุมยากจน ตกอยูภาวะพึ่งพิง ผูชายมีรายไดมากกวา 
ดังกลาวนี้ ผูหญิงจึงอยูในสถานภาพผูดอยโอกาส ผูพึ่งพิง และผูชายถูกจัดอยูในสถานภาพผูถือครอง

ทรพัยากร ผูมอีาํนาจ ผูหารายได หมายถึงการเปนแรงงานฝมอื (เอกสารประกอบสารกระบวนวิชา 100310, 
2558, หนา 22) ซึ่งการเคลื่อนไหวของสตรีนิยม เปนเรียกรองท้ังสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิแรงงานแลว 

ยังกอเกิดการเปล่ียนแปลงมิติสิทธิการศึกษารวมดวย มีผลทําใหเกิดการเปดโอกาสทางการศึกษาสําหรับ

ผูหญิงที่สามารถเขารับการศึกษาในระดับมัธยมและสูงกวานั้น ทั้งน้ีขบวนการเคล่ือนไหวนอกจากเนนเรื่อง 
ความเสมอภาคทางสังคม ยังชี้เปาหมายไปยัง “ความรูเก่ียวกับผูหญิงในโรงเรียน” ที่มิใช “การศึกษาสตรี” 
แตเปน “สตรีศึกษา” (สุชีลา ตันชัยนันท, 2554: 141) ซึ่งเปนจุดเร่ิมของการเคลื่อนตัวของ “สตรีนิยม 
สู สตรีศึกษา” ที่ตองเนน “ความรูของผูหญิง” เปนฐานการเรียนรูสําคัญ 
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ภาพผลของขบวนการเคล่ือนไหวสตรีนิยม เปนจุดหน่ึงของการกอเกิดสตรีศึกษาข้ึน กลาวคือ 

ในประเทศตะวนัตกในประเทศองักฤษและอเมรกิา เมือ่กลาง ค.ศ.ที ่1960 ในชวงน้ีสตรีศกึษาเปนการแสวงหา

การเรียนรูเกี่ยวกับผูหญิงรุนตางๆ ที่มากอนในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผูหญิง ทั้งน้ีเปนการ

นําความรูนั้นมาแจงหรือบอกกลาวเสริมขบวนการเคล่ือนไหวของกลุมผูหญิง ในชวงยุคแรกของการ

เกิดขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิสตรีนี้ การจัดการศึกษาเปนไปเพื่อสืบคนความรูแบบผูหญิง และใชความรู

ของผูหญิงเปนภาพสะทอนใหเกดิการขับเคลือ่นรวมกนั บรรดาผูหญงิในแวดวงนักวชิาการ และวงการอ่ืนๆ 

ในเมื่อใหญของประเทศตะวันตก เริ่มสืบคนงานเขียน วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ถูกคนพบโดยผูหญิง 

และถายทอดใหกับกลุมผูหญิงในชุมชน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของสตรีศึกษาในชวงยุคนี้ มีลักษณะ

ของการมารวมตัวของผูหญิงอยางไมเปนทางการ เปนการมาทํากิจกรรมแบบมีชุมชนเปนฐาน และเปนการสอน

ในช้ันเรียนตามสถาบันตางๆ บาง ในยุคของขบวนการเคล่ือนไหวเร่ืองสิทธิสตรี ภาพปรากฏของกระบวนทัศน

สตรีศึกษามุงเนน โดยนักสตรีนิยมไดเพิ่มเติมใหเกิดขอเรียกรอง ไดแก กระบวนทัศนเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคทางเพศ (ความเสมอภาคทางสังคม) ทําใหมีการคนควาวิจัย และมีการสอนในสถาบัน

เกี่ยวกับผูหญิงในสถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเพิ่มมากขึ้น ตอมา ป 1970 อเมริกามีการเปดสอนสตรีศึกษา

อยางเปนทางการ ในรูปของ women’s studies programmes ที่ Sandiago State University และ Cornell 

University และเพ่ิมเปนทวีคูณอยางรวดเร็ว จนป 1990 มีการสอนสตรีศึกษาอยูอยางนอย 58 ประเทศ

ทั่วโลก 108 ประเทศมีสถาบัน และองคกรรูปแบบอื่นๆ ท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือคนควาวิจัย จัดทําสิ่งพิมพที่เก่ียวกับ

ผูหญิง กระบวนวิชาสตรีศึกษามากมาย (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555: 38) 

กลาวโดยสรุป ผลของขบวนการเคล่ือนไหวของสตรีนยิม สู สตรีศกึษา ทาํใหเกดิการศึกษาของผูหญงิ

ในรูปของสตรีศึกษา สตรีนิยมกลายเปนชุดความรูเชิงทฤษฎี ท่ีเรียกวา “ทฤษฎีสตรีนิยม” ซ่ึงสะทอนถึง ความรู
ของผูหญิงตองหลุดออกจากกรอบจารีต โดยจะกลาวตอในประเด็น ผลพวงจากขบวนการเคล่ือนไหว

ของสตรีนิยมกับสตรีศึกษากับการเปดโลกกระบวนทัศนของพหุวัฒนธรรมศึกษา

ชวงที่ 3 ยุควิพากษความรูสตรีนิยม แบงเปน 2 บริบทคาบเก่ียว ในชวงยุคนี้เกิดการวิวาทะกัน

ระหวางกระบวนทัศนสตรีนิยมดวยกันเอง กับ การถูกปะทะดวยความรูกระแสหลัก ความรูที่เปนสากล 

  3.1 ยุคคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เปนยุคแนวคิดสตรีถูกวิพากษและตั้งคําถาม

ตอขอเสนอ (สมมติฐาน) เชน “ความเปนสากลของปญหาของผูหญิงโดยไมพิจารณาถึงเงื่อนไขของ

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม” ระบบคิดคูตรงขาม ความเชื่อในการไดมาซึ่งความรูตามแนววิทยาศาสตร 

ไมสามารถตอบโจทยความหลากหลาย หรืออัตลักษณทางวัฒนธรรมของผูหญิงในแตละวัฒนธรรม 

แตละสังคมได ขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมในยุคนี้ ใหความสนใจในประเด็น ไดแก
   ประเด็นที่ 1 หญิงชายมีความแตกตางกันเพศสรีระเทาน้ัน แตในมิติอื่นๆ มิได

แตกตาง 

   ประเด็นที่ 2 สนใจ เรื่อง ความเฉพาะเจาะจง ความหลากหลายและความแตกตาง

ของผูหญิงแตละคน อัตลักษณของผูหญงิ 

   ประเด็นที่ 3 ใหความสาํคญักบัการวพิากษ และแสวงหาทางออก ของสถานะ “ผูอืน่” 
หรือ “คนนอก” ซึ่งหมายรวมถึง สตรีนิยมผิวดํา และ สตรีรักรวมเพศ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 31) 

   ในขณะเดียวกัน ชวงยุคนี้ก็ถูกปะทะดวยแนวคิดหลังสมัยใหม ซึ่งมีผลตอการจัดสราง

ชุดความรูแบบพหุวัฒนธรรมศึกษา หมายรวมถึงแนวคิดของสตรีนิยมหลังสมัยใหม ที่จะสะทอนใหเห็นถึง 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

358



ชุดความรูของผูหญิงที่มีความหลากหลาย และซับทับกันอยูทั้งในมิติของความแตกตางทางวัฒนธรรม 

กลุมชน ชาติพันธุ บริบททางสังคม ฯลฯ ซึ่งแนวคิดหลังสมัยใหม และ แนวคิดเชิงวิพากษ มีผลตอขบวนการ

เคลื่อนไหวของสตรีนิยมในชวงยุคนี้

  3.2 ยุคหลังสมัยใหม หรือ หลังสตรีนิยม เปนการตั้งคําถามกับชนชั้นที่เกิดขึ้นในกลุม

ของสตรีนิยมเอง ดังเชน “ความเปนสากลของผูหญิงยังถูกกลาวหาวาเปนความคิดเฉพาะของพวกผิวขาว

ชาวตะวันตก” นักคิดสตรีนิยมโลกที่สามจึงวิพากษวา “การกดขี่ผูหญิงในโลกใบนี้มีรูปแบบท่ีไมเหมือนกัน 

บางคร้ังไมสอดคลองกัน และเช่ือมโยงกันไมได” ซึง่แนวคิดหลังสมยัใหม และ แนวคิดสตรีนยิมหลังสมยัใหม 

จึงเสนอประเด็น ดังนี้

   ประเด็นที่ 1 วพิากษอยางถอนรากถอนโคนตอแนวคิดความเปนชายท่ีเปนศนูยกลาง

การรูแจง และเปนผูกําหนดสังคม

   ประเด็นที่ 2 ความรูเปนสิ่งที่ถูกกําหนดสรางจะตําแหนงแหงที่หนึ่งๆ ความเปนเพศ 

บทบาททางเพศ เปนความรูที่ถูกสรางขึ้นเฉพาะท่ี และมีชุดความรูที่แตกตางกันตามบริบทแหงที่ 

   ประเด็นที่ 3 อํานาจของวาทกรรมทําลายผูหญิง หมายรวมถึง ทําลายความรูและ

อัตลักษณความเปนผูหญิง โดยย้ําวา “ผูหญิงไดถูกสรางขึ้น ความเปนหญิงมิไดติดตัวมาแตกําเนิด” และ

ไดอธิบายการสรางความเปนเพศทางสังคม ที่ตองศึกษาถึงปฏิบัติการทางสังคมที่กอใหเกิดคุณลักษณะ

และบทบาททางเพศเปนชวงหนึ่งของประวัติศาสตรเฉพาะชวงหน่ึงเทานั้น 

   ประเด็นที่ 4 อัตลักษณทางสังคมเปนส่ิงที่มีความซับซอนมาก ซึ่งเกิดจากปฏิบัติการ

ทางสังคมที่แตกตางหลากหลาย และอัตลักษณทางสังคมมิไดถูกสรางข้ึนเพียงคร้ังเดียวจบและสถานะคงที่

ตลอดไป แตมีกระบวนการหลอหลอมทางสังคม และสามารถเปล่ียนแปลง พัฒนาไดตามกาลเวลา 

ความสัมพันธและการกระทําของผูกระทําที่เปลี่ยนไป 

   ดังน้ัน แนวคิดหลังสมัยใหม ที่ทําใหเกิดกระบวนทัศนของหลังสตรีนิยม ที่ปฏิเสธ

ความเหมือนกันของผูหญิงในแตละกลุม แตละสังคม และปฏิเสธอัตลักษณของผูหญิงที่แนนอน 

หมายรวมถึงปฏิเสธการเมืองแบบอัตลกัษณ หรอื ปฏเิสธความสากลของผูหญงิ และเม่ือผสานเขากบัแนวคิด

เชิงวิพากษ นําไปสูทางการออกการร้ือ ปรับ สราง ของโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจและโครงสราง

ของวาทกรรมเชิงอํานาจ จึงจะนําไปสูการหลุดพนจากอํานาจครอบงํา ฉะน้ัน การศึกษาแบบสตรีนิยมท่ีเกิดข้ึน

ผานกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม เปนปรากฏการณหน่ึงสะทอนการจัดการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
ไดอยางเปนรูปธรรม 

ผลพวงจากขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีนิยมกับสตรีศึกษา: 

การเปดโลกกระบวนทัศนของพหุ-วัฒนธรรมศึกษา

จากพลวัตของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของผูหญิงมองผานสตรีนิยมสูสตรีศึกษา ผลพวง
ของขบวนการเคล่ือนไหวท่ีเปดโลกทัศนของพหุวัฒนธรรม ใหไดขอคนพบของการจัดการศึกษาแนว

พหุวัฒนธรรมศึกษา โดยการกลาวถึง (1) ความรูของผูหญิง ในฐานะชุดประสบการณตรงและหลุดออกจาก
กรอบจารีต (2) ความรูของผูหญิง ตองวิพากษถึง “วาทกรรมเชิงอํานาจที่ครอบงํา” (3) ความรูของผูหญิง 

ตองวิพากษถึง “คุณคา ความหมาย การตีความ และการใชชีวิตของผูหญิง” และ (4) ความรูของผูหญิง

ในฐานะ “พลังชีวิต” โดยมีสาระดังตอไปนี้ 
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ประการแรก ความรูของผูหญิง ในฐานะชุดประสบการณตรงและหลุดออกจากกรอบจารีต 

การสรางความรูของสตรีนิยม ใหความสําคัญกับการนํา “ชีวิตและประสบการณผูหญิง มาสรางเปนความรู” 
โดยกระบวนการสรางความรู เปนทั้งกระบวนการสรางและการวิพากษเปดโปงการถูกกดทับของผูหญิง 

ภายใตความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหลื่อมล้ํา แบบชายเปนใหญ (ทวีลักษณ พลราช, 2553: 13) 

นอกจากนี้ ภายใตชุดความรูที่ถูกคลี่และเปดโปงออกมาน้ัน จะตองวิพากษใหเห็นถึง จารีตที่กดทับ

ความเปนหญิงใหได ซึ่งแนวคิดสตรีนิยมกลาวชัดเจนวา การผลิตสรางความรูแบบสตรีนิยม ที่จะบรรจุ

ลงในหลักสูตรสตรีศึกษา หรือ การศึกษาวิจัย จะตองผลิตสรางความรูที่มีลักษณะวพิากษจารีต และ สังคม

จารีต และชัดเจนวา ความรูตามแนวสตรีนิยมน้ันไมไดถูกสรางข้ึนมาจากฐานจารีต ทั้งน้ีเน่ืองจาก จารีต 

เปนมีพลังผูกติดสัมพันธ มีอิทธิพลตอความทรงจํามากกวาประเพณี ดวยมีเร่ืองของศีลธรรม จริยธรรม

ทางสังคม ความเชื่อ ศรัทธาเขาไปผูกติดไว (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555: 184) หากไมกระชากชุดความรู

เดิมของผูหญิงท่ีเปนชุดความรูแบบจารีต ยากนักที่ผูหญิงจะสามารถหลุดพนจากสถานภาพผูดอยอํานาจ 

ดังนั้น จึงตองรื้อ สราง โดยใหความสําคัญกับ “ชุดความรูเชิงประสบการณของผูหญิง” เปนหลัก 

กลาวโดยสรุป ความรูของผูหญิงในฐานะชุดประสบการณตรง หลุดจากกรอบจารีต เปนร้ือ ปรับ 

สรางความรูจากผูหญิงโดยตรง และปรับเปนพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอยางมีคุณคา สรางความหมาย

ในชีวิตของตนเองได ซึ่งในการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมศึกษา ก็ตองคํานึงถึง “ชุดความรูของแตละกลุม

วัฒนธรรม” ในขณะเดียวกันตองสามารถวิเคราะหจารีตที่กดทับเราอยู กับการใชความรูของตนเองในการ

กําหนดสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง ใหคุณคากับความหมายชีวิตของผูอื่นไดเวลาเดียว หรือ

เรียกวา และสรางมิติ “การเดินเขา ออก” ในสังคมจารีตนั้นๆ ได หรือ “การจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม

ตองเทาทันอํานาจและวาทกรรม” 

ประการสอง ความรูของผูหญิง ตองวิพากษถึง “วาทกรรมเชิงอํานาจครอบงํา3 กลไกการผลิตซํ้า

วาทกรรม” สําหรับญาณวิทยาแบบนักสตรีนิยม (Feminist Epistemology) กลาววา ชุดความรูของผูหญิง

ที่จะไดมาน้ัน ตองเกิดจากการโตแยงระหวางญาณวิทยาแบบนักสตรีนิยม กับญาณวิทยากระแสหลัก 

เพื่อตรวจสอบ สอบสวน ธรรมชาติ ลักษณะ และภาวะตางๆ ของความรู (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2555: 

198) วา ถูกครอบงําดวยจารีต วาทกรรม และระบบโครงสรางอํานาจชุดใด เหลาน้ีจึงตองเขาใจชุดของ 

“วาทกรรมท่ีมีอํานาจมีคุณลักษณะอยางไร ?” และ “กลไกใดบางท่ีใชในการผลิตซํ้าวาทกรรมอํานาจน้ันๆ ?” 

ภายใตโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจของความเหล่ือมลํ้าทางเพศ ขบวนการเคล่ือนไหวสตรีนิยม
ตแีผใหเห็นถงึ “การผลิตสรางวาทกรรมเชิงอาํนาจครอบงําความเปนหญิง ความเปนชายอยางเหน่ียวแนน” 

โดยเฉพาะวาทกรรมที่สงผานจารีต ประเพณี พิธีธรรม ความเชื่อ หรือแนบสนิทอยูกับกฎหมาย โดยกลไก

3 หากกลาวถึง วาทกรรม (อภิญญา เฟองฟูสกุล อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552: 284) เปนการผลิตความหมายเก่ียวกับ
ความจริงในเร่ืองตางๆ เปนผลผลิตชุดความรู กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคม นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีสถาบัน
ทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมที่ตอเนื่องจากความรูนั้นๆ วาทกรรมทําใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูกผลิตขึ้น 
ดังน้ัน วาทกรรม จึงเปนตัวแทนของภาษา ที่ผลิตซ้ําผานชุดความรู และถูกทําใหเช่ือวาเปนจริง ถูกตอง สมบูรณ 
ซึ่งสงผลใหความรูที่กําหนดสรางขึ้นโดยชนชั้นผูมีอํานาจ กลายเปน “ความรูที่มีอํานาจ กําหนดวิธีคิด ความเชื่อ 

อุดมการณรวม สรางแบบแผนทางวัฒนธรรมใหถือปฏิบัติรวมกัน ภายใตการสรางความรูเปนหนึ่ง ไมแปลกแยก” 
แตในขณะเดียวกัน วาทกรรมที่สรางขึ้นเหลานั้น ก็กีดกั้นมนุษยที่คิดตาง มนุษยมีวิถีปฏิบัติไมเปนสากลใหเปนอื่น 
กลายเปนคนชายขอบ คนไรรัฐ ผูดอยอํานาจ ผูที่ตองปกครอง ผูผิดปกติ เบี่ยงเบน ฯลฯ
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สําคัญที่ทําใหชุดวาทกรรมครอบงําดํารงอยู มีการผลิตซ้ํากระบวนทัศนที่เปนอคติทางเพศ สรางมายาคติ

ครอบชีวิตของผูหญิง ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เชน การบอกสอนผานบิดามารดา การกําหนด

ดวยตัวบทกฎหมาย สุภาษิตคําพังเพย วรรณกรรมตางๆ ฯลฯ เหลาน้ีเห็นไดวา ระบบท่ีหนุนการผลิต

ซ้ําวาทกรรมครอบงํา และสามารถเขาถึงผูหญิง ผูชาย สมาชิกทางสังคมได คือ การศึกษา ที่เปนเครื่องมือ

ของชนช้ันอํานาจ ชนช้ันปกครอง หรือกลาวไดวา โครงสรางสังคมชายเปนใหญ เปนผูกําหนดวาทกรรม

การสอนในหลักสูตรเรื่อยมา ดังเห็นไดจาก 

ตวัอยางคาํสอนหญงิสอนทีว่า “เปนลูกผูหญงิตองอยูกบัเหยาเฝากบัเรอืน” เมือ่ออกจากพืน้ทีท่ีไ่มใช

ที่บานหรือไมไดอยูกับครอบครัว สังคมจะเริ่มตั้งคําถาม เชน ในกรณีที่ผูหญิงถูกขมขืนกระทําชําเรา จะถูก

ตั้งคําถามกอนวา “ไปทําไม” “ไปทําอะไร” “แตงตัวยังไง” เหลานี้สะทอนมิติของการใหคุณคากับผูหญิง

และพ้ืนที่ที่ผูหญิงสามารถดํารงอยูไดอยางปลอดภัยในความรูสึกของสังคม แตเปน “ความรูสึกปลอดภัย

ในความรูสึกของผูหญิงหรือเปลาน้ัน กลับไมใชคําถามหรือเปนคําตอบที่ไมสมควร”

หรือ เมื่อแตงงานแลว “ผูหญิงถือเปนสมบัติของสามี” พื้นที่ถูกจํากัดใหอยูที่บาน และครอบครัว 

ตองดําเนินบทบาทของความเปนภรรยา แม และลูกสาว โดยการตองปรนนิบัติสามี ดูแลลูก

สุภาษิตสอนหญิง ซึ่งสุนทรภูแตงไวราว พ.ศ. 2380-2383 (อางถึงใน นันทิรา ขําภิบาล, 2530: 20) 

โดยบอกสอนแกผูหญิงในชนชั้นไพร หรือชนชั้นสามัญทั่วไปวา 

...คํานับนอบสามีทุกวี่วัน อยาดุดันดื้อดึงตะบึงบอน

ครั้นสิ้นแสงสุริยาอยางไปไหน  จุดไตไฟเขาไปสองในหองกอน

ระวังดูปูปดสลัดที่นอน  ทั้งฟูกหมอนอยาใหมีธุลีลง

ถาแมนวาภัสดาเขาไสยาสน  จงกราบบาททุกครั้งอยางพล้ังหลง

แมนเมื่อยเหน็บเจ็บปวดในทรวดทรง ชวยบรรจงนวดฟนใหบรรเทา...

จากคําสุภาษิตดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ผูหญิงในยุคนี้การปรนนิบัติดูแลสามีถือเปนหนาที่

ทีพ่งึกระทําอยางยิง่ และทีส่าํคญัสะทอนใหเหน็ ความเหล่ือมลํ้าและความดอยกวาของผูหญงิอยางชัดเจน 

ที่แสดงถึงความเคารพสามีอยางสูงสุด โดยตองมีการกราบไหว 

หรอืแมแต กฎหมายตราสามดวงในสังคมไทยโบราณ กฎหมายบัญญัตใิหสามีมสีทิธเิฆีย่นตีภรรยาได 
ดังปรากฏใน กฎหมายตราสามดวงลักษณะผัวเมีย มาตรา 60 บัญญัตวิา “สามี ภริยาอยูดวยกัน ภริยา

มคีวามผดิ สามจีะปราบปราม โบยต ีหญงิจะเอาโทษแกสามนีัน้มไิด ถาภรยิาดาวาหยาบชาแกสาม ีใหภรยิา
เอาขาวตอกดอกไมขอโทษแกสามีจึงสมควร” (อางถึงใน วัชรินทร ปจเจกวิญูกูล, อุทัยวรรณ แจมสุธี 

และ อํานาจ เนตสุภา, 2546: 79-80) ก็ยังปรากฏในตัวบทกฎหมายท่ีบัญญัติอยางชัดเจนถึงสิ่งที่ภรรยา

ตองปฏิบัติแกสามี จนตอมาถูกผลิตซ้ําเปนวาทกรรมคุนหู “ผูหญิงเปนสมบัติของสามี” 

ซึ่งชุดวาทกรรมครอบงําเหลานี้มีอํานาจตอกรอบทางสังคมและแบบแผนการปฏิบัติตนของผูหญิง

เปนอยางยิ่ง มีกลไกการผลิตซ้ําสําคัญคือ การศึกษา

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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กลาวโดยสรุป ความรูของผูหญิง ตองวิพากษถึง “วาทกรรมเชิงอํานาจครอบงํา4 กลไกการผลิตซ้ํา

วาทกรรม” หากจะตอสูกับวาทกรรมเชิงอํานาจ จําเปนอยางย่ิงที่ตอง “รื้อความรู ทลายอํานาจครอบงํา 
สรางวาทกรรมใหม” หากกลาวถึงสถาบันการศึกษา จําเปนอยางท่ีตองร้ือชุดความรูทั้งกระบวนทัศน
ผูสอน หลักสูตรและสาระที่นัยครอบงํา วิธีการสอน เหลานี้จะเปนกลไกในการจัดการกับ วาทกรรมอํานาจ 

และผลิตซ้ําวาทกรรมเชิงความเทาเทียม ความเสมอภาคทางสังคม และการเคารพในความมนุษย บนฐาน

วาทกรรมแบบพหุวัฒนธรรมตอไป ทั้งนี้ภาพหนึ่งที่จะปรากฏตามมา คือ การเกิดของขบวนการเคล่ือนไหว

อีกครั้ง เพ่ือรื้อถอนสาระวาทกรรมเหลานั้น 

ประการสาม ความรูของผูหญิง ตองวิพากษถึง “คุณคา ความหมาย การตีความ และการใชชีวิต

ของผูหญิง” ดวยชุดความรูของผูหญิง มีการปะทะกันของความรู 2 ขั้ว ไดแก ขั้วแรก “ความรูตามจารีต” 

ซึ่งเปนชุดความรูที่มีอิทธิตอความเปนหญิง เปนกรอบปฏิบัติทางสังคม และทรงอํานาจ ปะทะกับขั้วที่สอง 

“ความรูที่กอเกิดภายในตัวตนของผูหญิง” ซึ่งเปนชุดความรูที่ถูกปดกั้น กดทับมิใหแสดงตน แสดงศักยภาพ 

เหลานี้จําเปนอยางยิ่งใหผูหญิงวิพากษชุดความรูของตนเอง ในฐานะ “ผูรู” และ “ผูถูกรู” ลงไปใหถึง คุณคา

ของชุดความรูผูหญิง การใหความหมายกับชุดความรูของผูหญิงที่เปนบวก การตีความชีวิตและการใชชีวิต

ของผูหญิง เนนเร่ืองความสามารถในการเปล่ียนแปลงและแสวงหาทางออกจากการกดทับน้ันๆ ดังนั้น 

กระบวนการวิพากษชุดความรูของผูหญิงดวยตัวผูหญิงเอง เปนส่ิงท่ีสําคัญ ในฐานะ “ผูรู” และ ผูถูกทําใหรู” 

โดยวพิากษถงึ “ตวัตน” “ตวัตนกับความสมัพนัธทีผ่กูตดิ” “ตวัตนกบัโครงสรางความสมัพนัธอาํนาจ” “ตวัตน

ที่มีพลังเปล่ียนแปลง” เหลานี้เปนสิ่งท่ีตองใหเกิด โดยเฉพาะ “ชุดความรูของกลุมท่ีถูกกดทับทางสังคม” 

เฉกเชนเดียวกับ “ผูหญิง” จําเปนอยางยิ่งที่ตองทําใหการสราง การประกอบสราง และกระบวนการเรียนรู 

ไดเปนพื้นที่ “วิพากษชีวิต ตัวตน การถูกครอบงํา และการหลุดพน” ซึ่งการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะสราง

และผลิตซ้าํ “ชดุความรูของกลุมวฒันธรรม ใหมคีณุคา มคีวามหมาย การตคีวามและการใชชวีติอยางมนษุย

ที่มีศักดิ์ หลุดพนจากการถูกกดทับ” 

กลาวโดยสรุป ความรูของผูหญิง ตองวิพากษถึง “คุณคา ความหมาย การตีความ และการใชชีวิต

ของผูหญิง” ซึ่งสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมตองดําเนินการ คือ การทําใหกลุมผูหญิง 

และกลุมวฒันธรรม (กลุมวฒันธรรมรอง) เปน “ผูรู” “ผูถกูทาํใหรูดวยตนเอง” โดยใหเกดิกระบวนการวิพากษ

เปนพื้นท่ีสราง “คุณคาความรูของตน ใหความหมายกับความรูของตน ตีความเพ่ือนําไปสูการสรางชีวิต

ที่หลุดพนดวยตนเอง” ตอไป 
ประการสี่ ความรูของผูหญิงในฐานะ “พลังชีวิต” กลาวคือ ความรูของผูหญิง เปนความรูที่มีพลงั 

ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองทําใหเห็น ใหตระหนัก และใหคุณคากับชุดความรูเชิงประสบการณของตนเอง เพราะท่ีผานมา

4 หากกลาวถึง วาทกรรม (อภิญญา เฟองฟูสกุล อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552: 284) เปนการผลิตความหมายเก่ียวกับ
ความจริงในเร่ืองตางๆ เปนผลผลิตชุดความรู กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคม นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีสถาบัน
ทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมที่ตอเนื่องจากความรูนั้นๆ วาทกรรมทําใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูกผลิตขึ้น 
ดังน้ัน วาทกรรม จึงเปนตัวแทนของภาษา ที่ผลิตซ้ําผานชุดความรู และถูกทําใหเช่ือวาเปนจริง ถูกตอง สมบูรณ 
ซึ่งสงผลใหความรูที่กําหนดสรางขึ้นโดยชนชั้นผูมีอํานาจ กลายเปน “ความรูที่มีอํานาจ กําหนดวิธีคิด ความเชื่อ 

อุดมการณรวม สรางแบบแผนทางวัฒนธรรมใหถือปฏิบัติรวมกัน ภายใตการสรางความรูเปนหนึ่ง ไมแปลกแยก” 
แตในขณะเดียวกัน วาทกรรมที่สรางขึ้นเหลานั้น ก็กีดกั้นมนุษยที่คิดตาง มนุษยมีวิถีปฏิบัติไมเปนสากลใหเปนอื่น 
กลายเปนคนชายขอบ คนไรรัฐ ผูดอยอํานาจ ผูที่ตองปกครอง ผูผิดปกติ เบี่ยงเบน ฯลฯ
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ผูหญิงถูกทําใหรูสึกวาส่ิงท่ีมีภายในตนน้ันดอยอํานาจ การปฏิบัติตนเปนไปเพ่ือเพียงตอบสนองตอความพึงพอใจ

ของผูท่ีเปนบิดามารดา สามี สังคม ดวยกรอบจารีตท่ีเปนชุดความรูเชิงอํานาจและทําหนาท่ี กดทับชุดความรู

ทีอ่ยูภายในของผูหญงิเอง ดงันัน้ การวพิากษความรูของผูหญงิ จะตองวพิากษให “ตระหนกัรูพลงั” “ดงึและ

ใชพลังความรู” “สงเสริมและพัฒนาพลังความรู” เพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงท้ังระดับตนเอง ผูอื่น 

และสังคม ดังน้ัน เมื่อกลาวถึงการศึกษาพหุวัฒนธรรม จําเปนตองใชชุดความรูของกลุมวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางพลังชีวิตของกลุมพหุวัฒนธรรม ในท่ีน้ีหมายรวมถึง กลุมผูหญิงดวย ในฐานะ “ผูรู” ผูถูกทําใหรู” 

ที่นําไปสูการสามารถ “สถาปนาอํานาจ” มิใชในฐานะผูมีอํานาจเหนือกวาใคร แตในฐานะมนุษยผูมีคุณคา 

มีศักดิ์ศรี 

บทสรุป

ขบวนการเคลือ่นไหวของสตรีนยิม สู สตรีศกึษา เปนรปูธรรมของการจดัการศกึษาแบบ พหุวฒันธรรม 

มิใชเพียงการกลาวถึงการผนวกเอาเร่ืองผูหญิงไวหลักสูตรเทานั้น แตนัยของการจัดการศึกษาตองมี

กระบวนทัศนฐานอุดมการณเรื่อง “คุณคาและศักดิ์ความเปนมนุษย” ซึ่งผูเขียนเชื่อวา “หากอุดมการณ 

การศึกษายึดถือ ความเปนธรรม ความเสมอภาค ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นตามมา” เพื่อใหการศึกษา

เปนกลไกการเรียนรูมีมิไดสรางความเปนอื่นใหเกิดขึ้นในสังคมมนุษย บทเรียนการเคลื่อนไหวของ

กลุมสตรีนิยมกับการสรางความรูที่เรียกวา “สตรีศึกษา” ที่เปนบทเรียนสําคัญกับการจัดการศึกษา

พหุวัฒนธรรม สําคัญคือ กลุมวัฒนธรรมรอง หรือ กลุมถูกทําใหเปนอ่ืน หมายรวมถึง กลุมผูหญิง กลุมผูดอย

อํานาจทางสังคม ตองถูกยกสถานะเปนท้ัง “ผูรู” และ “ผูถูกทําใหรู” กลาวคือ เขาใจตนเอง เรียนรูผูอื่น 

ไดในเวลาดวย โดยกระบวนการวิพากษ หรือกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหเกิดการเรียนตนเอง และผูอื่น 

คํานึงถึง (1) ความรูของ ในฐานะชุดประสบการณตรงและหลุดออกจากกรอบจารีต (2) ความรูตองวิพากษถึง 

“วาทกรรมเชิงอํานาจครอบงํา5 กลไกการผลิตซ้ําวาทกรรม” (3) ความรูตองวิพากษถึง “คุณคา ความหมาย 

การตีความ และการใชชีวิตของผูหญิง” (4) ความรูสราง “พลังชีวิต”

5 หากกลาวถึง วาทกรรม (อภิญญา เฟองฟูสกุล อางถึงใน สุภางค จันทวานิช, 2552: 284) เปนการผลิตความหมาย
เก่ียวกับความจริงในเร่ืองตางๆ เปนผลผลิตชุดความรู กฎเกณฑ และขอปฏิบัติทางสังคม นอกจากน้ันยังรวมถึง
การมีสถาบันทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมท่ีตอเน่ืองจากความรูน้ันๆ วาทกรรมทําใหคนนิยามตนเองตามความรู
ที่ถูกผลิตขึ้น ดังนั้น วาทกรรม จึงเปนตัวแทนของภาษา ที่ผลิตซ้ําผานชุดความรู และถูกทําใหเช่ือวาเปนจริง ถูกตอง 
สมบูรณ ซ่ึงสงผลใหความรูท่ีกําหนดสรางข้ึนโดยชนช้ันผูมีอํานาจ กลายเปน “ความรูท่ีมีอํานาจ กําหนดวิธีคิด ความเช่ือ 

อุดมการณรวม สรางแบบแผนทางวัฒนธรรมใหถือปฏิบัติรวมกัน ภายใตการสรางความรูเปนหนึ่ง ไมแปลกแยก” 
แตในขณะเดียวกัน วาทกรรมที่สรางขึ้นเหลานั้น ก็กีดกั้นมนุษยที่คิดตาง มนุษยมีวิถีปฏิบัติไมเปนสากลใหเปนอื่น 
กลายเปนคนชายขอบ คนไรรัฐ ผูดอยอํานาจ ผูที่ตองปกครอง ผูผิดปกติ เบี่ยงเบน ฯลฯ
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“ลูกสาว และลูกสะใภ” การปะติดปะตอความเปนหญิง: 
กรณีศึกษาของกะเทยไทยในยุโรป

นางสาวชีรา ทองกระจาย

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

กองสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย

Cheera.owf@gmail.com

บทคัดยอ

ในกระแสโลกาภิวัตนและการขามพรมแดน กะเทยเปนสวนหน่ึงของการเคลื่อนไหวของแรงงาน

และการอพยพยายถ่ิน บทความน้ีมุงนาํเสนอการปะติดปะตออตัลกัษณความเปนหญงิของคนขามเพศไทย

ในยุโรปจากการเก็บขอมูลภาคสนามใน 4 ประเทศ ไดแก ฝร่ังเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด 

ในบริบทสังคมปลายทางที่มีวัฒนธรรม ภาษา ชาติพันธุ และมุมมองเรื่องเพศที่แตกตางจากสังคมไทย 

บทความนี้แสดงใหเห็นกระบวนการการตอรองกับนิยามความเปนหญิง และคานิยมหรือภาพอุดมคติ

แหงสตรีเพศ ทั้งในสังคมตนทางและสังคมปลายทางของกะเทยไทย เพื่อสรางตัวตนความเปนหญิง และ

ความเปนผูหญิงของตนเอง บทบาทหนาที่ความเปน “ลูกสาว” และ “ลูกสะใภ” ทั้งในครอบครัวดั้งเดิม 

และครอบครัวใหมถูกอางถึงและผลิตซ้ําเพ่ือสนับสนุนและตอกย้ําความเปนสตรีเพศของผูหญิงขามเพศ

ทีไ่มไดแตกตางไปจากผูหญงิทีม่เีพศหญงิโดยกําเนิด อกีทัง้ กะเทยยังใชกลยทุธตางๆ เพือ่ทาํใหตวัตนความ

เปนหญิงที่ถูกสรางขึ้นใหมนี้ มีความมั่นคงปลอดภัย คงทนถาวร และไมถูกทาทายโดยปจจัยภายนอกอื่นๆ 

การตอรองกับครอบครัวด้ังเดิม หรือแมแตครอบครัวใหมในบริบทการแตงงานขามวัฒนธรรม ไมอาจหลีกหนี

การตอรองทางเศรษฐกิจไปได อํานาจเงินตราและความมั่นคงทางเศรษฐกิจถูกใชเปนเครื่องมือเพื่อทําให

เกดิการยอมรบั สรางความไวเนือ้เช่ือใจ และเพือ่พฒันาความสมัพนัธกบัสมาชกิครอบครวัคนอ่ืนๆ ในฐานะ 

“ลูกสาว” “ลูกสะใภ” “ปา” หรือแมแต “แม”

คําสําคัญ: กะเทย ผูหญิงขามเพศ แตงงานขามวัฒนธรรม กะเทยไทยในยุโรป เควียร การอพยพ
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บทนํา

บทความนีเ้ปนสวนหนึง่ของการวจิยัระดบัดุษฎีบณัฑติของผูเขียน ซึง่ไดแรงบันดาลใจและแรงผลกัดนั

ประสบการณกวาสบิปในทวปียโุรป ซึง่เปนพืน้ท่ีทีเ่รามักไมไดพบเหน็คนขามเพศงายดายนัก ซึง่แตกตางกบั

ในสังคมไทยท่ีเราสามารถพบเห็นกะเทย หรือคนขามเพศไดทั่วไปในทุกสถานท่ี ผูเขียนจึงเกิดคําถามท่ีวา

พื้นที่ของกะเทยไทยอยูที่ไหนในกระแสโลกาภิวัตน การขามชาติขามพรมแดน และการขามวัฒนธรรม

หากเรามองวากะเทย สาวประเภทสอง หรือคนขามเพศเปนสวนหนึง่ของสงัคมไทยมตีวัตน มบีทบาท 

และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งไดรับการยอมรับมากนอยแตกตางกันไปในบริบทตางๆ โดยเชื่อมโยง

กับปจจัยไมวาจะเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ครอบครัว และความเปนปจเจกแลวในบริบท

ของชุมชนไทยในตางแดน หรือบริบทของการอพยพยายถิ่นของคนไทยไปในสังคมอื่นที่มีวัฒนธรรม 

กฎระเบียบ ภาษา และมุมมองความเปนเพศที่แตกตาง กะเทยไทยจะไดรับการยอมรับหรือไม อยางไร 

เหลานี้คือคําถามเบื้องตนของผูเขียน อันนํามาซึ่งการทําวิจัยใน 4 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมนี 

เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด ระหวางป 2008-2010 

กะเทย ดงัเชนชายหญงิทัว่ไป มคีวามหวงั และความฝนทีต่องการทาํใหเปนจรงิ การตดัสนิใจเดนิทาง

ไปตางประเทศ ไมไดมีเพียงแตเหตุผลทางเศรษฐกิจ แตยังแฝงไวดวยความคาดหวังดานจิตใจ หรือการไขวควา

เพื่อเติมเต็มดานอารมณและความรูสึก ภาพของการ “โกอินเตอร” หรือการไปเมืองนอกในสังคมไทย 

มักถูกมองวาเปนเสนทางไปสูความรํ่ารวย อาชีพการงานท่ีดี ความม่ันคงในชีวิต และอนาคตท่ีดีกวา 

สําหรับกะเทยหลายๆ คน เมืองนอกเปรียบเสมือนเสนทางสูความสําเร็จ และอาจจะนําไปสูการยอมรับ

ความเปนหญงิของกะเทยท่ีดกีวา นอกจากประเทศเหลาน้ีจะเปนประเทศทีร่่าํรวยและพฒันาแลว ในประเทศ

ยุโรปตะวันตกหลายๆ ประเทศยังมีกฎหมายรับรองสถานภาพของบุคคลขามเพศ ซึ่งอนุญาตใหผูหญิง

ขามเพศเปลี่ยนสถานภาพจาก นาย เปน นางสาว ได (สําหรับผูชายขามเพศก็สามารถเปล่ียนจาก นางสาว 

เปน นาย ได เชนเดียวกัน) ดังนั้นการเดินทางไปทํางานหรืออาศัยใหประเทศเหลานี้ อาจจะเปนหนทาง

ที่ทําใหกะเทยเหลานี้กาวไปสูความเปนหญิงที่สมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน 

บทความน้ีตองการแสดงใหเห็นการมีสวนรวม และบทบาทของกะเทยไทยในบริบท การอพยพ

ยายถ่ินไปเมอืงนอกทีถ่กูมองขามโดยจากรฐั และแวดวงวชิาการ ในชวงสบิปทีผ่านมาเรือ่งราวของหญงิไทย

ที่แตงงานกับชาวตางชาติ และหญิงไทยในตางแดนเปนที่สนใจของแวดวงวิชาการดานสังคมศาสตร 

และเปนหัวขอหลักการวิจัยในเรื่องการขามพรมแดนและการแตงงานขามวัฒนธรรม แตเรื่องราวของ
เพศทางเลือก เชน กะเทย หรือผูหญิงขามเพศ ยังไมเปนที่รูจัก และถูกมองขามไป บทความน้ีตองการ

นําเสนอขอมูลการวิจัยทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับเร่ืองราวของกะเทยไทยในประเทศยุโรปท่ีถูกดึงดูดเขาสู
กระบวนการการอพยพยายถิ่นฐาน เชนเดียวกับหญิงและชายท่ัวไปที่ตองการไปสูชีวิตที่ดีกวา และอนาคต

ที่สดใส โดยมีความคาดหวังวาเมืองนอกจะสามารถเติมเต็มหรือตอบสนองความตองการท่ีขาดหาย 

และไมสามารถเขาถึงไดในสังคมไทย อีกทั้ง ผูเขียนยังตองการเปดพื้นที่ทางวิชาการและเผยแพรเรื่องราว
เกี่ยวกับกลุมความหลากหลายทางเพศใหประจักษตอสังคม ในฐานะประชากรสวนหน่ึงของสังคมที่ไมอาจ

ละเลย

บทความนี้มุงเนนตั้งคําถามกระบวนการตอรองเพื่อตนเองกับนิยามความเปนหญิง และคานิยม

หรือภาพอุดมคติแหงสตรีเพศของกะเทยไทยในบริบทการขามวัฒนธรรม ในพ้ืนที่สวนตัวของครอบครัว 

ทั้งในสังคมตนทาง และในสังคมปลายทางท่ีพํานักของกะเทย โดยผานบทบาทหนาท่ี ความเปน “เมีย”, 
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“ลูกสาว”, “ลูกสะใภ”, “ปา” หรือแมแต “แม” ท้ังในครอบครัวด้ังเดิม และครอบครัวใหม ซ่ึงนอกจากจะเปนไป

เพื่อสรางตัวตนความเปนหญิง และความเปนผูหญิงของตนเอง ยังเปนเสมือนยุทธศาสตรการเอาตัวรอด 

อนัเปนสวนหนึง่ของการตอสูเพือ่สิง่ทีด่กีวา การสรางฝนใหเปนจริง และการกอรางสรางตัวเพ่ือความสําเรจ็

ในชีวิต และเพื่ออนาคตที่ดีกวา ตามความคาดหวังที่ไดตัดสินใจมาเมืองนอก 

กรอบทฤษฎี

งานวิจัยชิ้นนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่อง Queer Migration และ Sexual Migration ซึ่งเสนอวา

การอพยพของยายถ่ินไมไดมแีตชายและหญิง แตยงัมีบคุคลท่ีระบุตนเองวาเปนเพศอ่ืนเขารวมอยูในกระแส

การอพยพขามชาตินี้ดวย ทฤษฎีเควียรยังแนะแนวทางใน การนําเพศวิถี (Sexuality, Sexual Orientation) 

มาเปนปจจัยในการคิดวิเคราะห และพิจารณาเพ่ืออธิบายประสบการณการโยกยายถิ่นฐานของบุคคล 

Carrillo (2004) ไดใหคําอธิบายวา การอพยพยายถ่ินนั้นอาจจะไมไดมีสาเหตุมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ

เพียงอยางเดียว กลุมคนที่รักเพศเดียวกัน คนขามเพศ หรือกลุมเพศทางเลือกอ่ืนๆ อาจจะมีความตองการ

ไปอยูอาศัยในประเทศที่พวกเขาไดรับความเปนธรรม และการยอมรับมากกวา หรือในดินแดนที่พวกเขา

จะสามารถมีอิสระทางเพศ และสามารถท่ีจะแสดงตัวตนของตนเองได ดังเชน กรณีศึกษาในประเทศยุโรป

บางประเทศ เชน ประเทศฝร่ังเศส ไดเปดรับผูลี้ภัยทางเพศ (sexual refugees) ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศ

แอฟริกาซึ่งการรักเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดกฎหมายและผูรักเพศเดียวกันไดรับการลงโทษอยางรุนแรง 

(Awondo, 2011) เปนตน 

กรอบทฤษฎีเหลานีเ้ปนแนวทางตอศกึษากะเทย หรือคนขามเพศไทยในบรบิทการอพยพยายถิน่ฐาน 

และการขามพรมแดน วาตองคํานึงถึงปจจัยทางการจิตใจ อารมณ และความรูสึกอีกดวย การไดอาศัย

อยูในสิ่งแวดลอมที่เปนมิตร เปนธรรม และไดรับการยอมรับในตัวตนที่พวกเขาตองการจะเปนสาเหตุหนึ่ง 

หรือเปนปจจัยผลักดันในการที่กะเทยตองการยายถิ่นฐานไปอยูในสังคมที่พวกเธอเชื่อวาดีกวา และไดรับ

การยอมรับมากกวา และเปนหนทางไปสูชีวิตที่มั่นคงกวา กรอบแนวคิดทฤษฎีเร่ือง Queer Migration 

และ Sexual Migration นําไปสูแนวคิดเร่ืองเปาหมายของการอพยพยายถิ่นท่ีไมไดยึดโยงเพียงแตปจจัย

ทางเศรษฐกิจ หรือเม็ดเงินที่ไดเพิ่มมาก แตยังหลอมรวมไปถึงการประสบความสําเร็จในชีวิต และสรางฝน

ทางดานจิตใจใหเปนจริง การอพยพยายถิ่นไปเมืองนอกจึงเปนเหมือนยุทธศาสตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น หรือ

เพ่ือชีวิตในแบบท่ีบุคคลคนนั้นตองการจะมี และตองการจะเปน (quest for better life and for self-identity) 

ไมวาจะเปนทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงดานความเปนอิสระในการแสดงออกซ่ึงตัวตน 

(identity) ความเปนปจเจก ความตองการพื้นฐาน ความตองการพ้ืนที่ของตนเอง และความฝนอยากท่ีจะมี
หรืออยากจะเปนของตนเอง

แนวคิดน้ียังผลักดันใหเกิดการต้ังคําถาม และการใหคําอธิบายเรื่องเพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี 

(Sexuality, Sexual Orientation) ในฐานะปจจัยหรือกลไกอยางหน่ึงของกระบวนการการอพยพยายถ่ิน 

ท้ังในฐานะท่ีเปนแรงผลักดันหรือเปาหมายของกระบวนการอพยพยายถ่ิน และเปนเคร่ืองมือนําไปสูความสําเร็จ

ในการอพยพยายถ่ินอีกดวย แนวคิดนี้นําไปสูการต้ังคําถามตอกระบวนการตอรองนิยามความเปนหญิง 
และการปะติดปะตอตัวตนความเปนหญิงผานประสบการณการอพยพยายถิ่นของกะเทยเปนกระบวนการ

การตอสูเพือ่ความม่ันคงตนเองทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคมและจติใจ และเพือ่สรางเสรมิและธาํรงความเปนหญิง

ของตนเองใหมั่นคงแข็งแรง การตอรองเหลานี้ผูกโยงอยูกับการตอรองดานเศรษฐกิจหลีกเล่ียงไมได 
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เนื่องดวยจากการประสบความสําเร็จทางดานเศรษฐกิจจากประสบการณในเมืองนอกหรือไมนั้น สงผล

โดยตรงตออํานาจตอรองทางสังคมของกะเทย และรวมถึงเชื่อมโยงถึงอํานาจตอรองตอความเปนหญิง 

และอุดมคติแหงสตรีเพศผูที่จะตองเปน “ผูดูแลอภิบาล” (Care taker) สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ โดยผาน

บทบาทตางๆ ทั้งกับชายคนรัก กับสมาชิกในครอบครัว เชน ในฐานะ “ลูกสาว” ที่เลี้ยงดูชวยเหลือพอแม 

หรือในฐานะ “ปา” ที่เลี้ยงดูหลานๆ เปนตน

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ และการสังเกตการณอยางมีสวนรวม โดยอาศัย

เครือขายคนไทยในตางประเทศ และวิธีการบอกเลาปากตอปากเพื่อคนหาบุคคลที่ตรงกับความตองการ

ของผูวิจัย และพรอมและสมัครใจท่ีจะใหขอมูล การเก็บขอมูลภาคสนามใชเวลาทั้งหมด 3 ป โดยไดเร่ิม

ลงพื้นที่ตั้งแตป 2008-2010 ใน 4 ประเทศยุโรป ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด 

โดยเนนการลงพื้นที่ในเมืองหลวง และเมืองใหญที่มีชุมชนคนไทยอาศัยอยูมาก มีผูรวมและตอบรับ

การสัมภาษณทั้งหมด 26 คน ดังตอไปนี้1

1 เพือ่ปกปดตวัตนท่ีแทจรงิ และเคารพสิทธคิวามเปนสวนตัวของผูใหสมัภาษณ ผูเขยีนจึงไมเผยแพรชือ่จริงของผูใหขอมลู 
และใชนามสมมุติเทานั้น

ชื่อ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ

พิม 32 ปริญญาโท นักศึกษา มีคูรัก ไมไดแตงงาน

ลินดา 44 ประถมศึกษา พนักงานทําความสะอาด มีคูรัก ไมไดแตงงาน

ทีนา 36 อนุปริญญา เจาของรานอาหาร มีคูรัก ไมไดแตงงาน

คิม 41 ปริญญาตรี เปนแมบาน แตงงาน

ยูมิ 40 ไมมีวุฒิการศึกษา ขายบริการทางเพศ โสด

หนู 33 อนุปริญญา เจาของรานอาหาร โสด

พลอย 30 ปริญญาตรี แมครัว แตงงาน

ไผ 38 มัธยมศึกษา แมครัว แตงงาน

มาย 25 มัธยมศึกษา เปนแมบาน แตงงาน

หนิง 42 ปริญญาตรี พนักงานเสิรฟ แตงงาน

ลีลา 44 ประถมศึกษา แมครัว โสด

ลี 52 อนุปริญญา เปนแมบาน แตงงาน

ฟาราห 36 อนุปริญญา ขายบริการทางเพศ แตงงาน

พอลลา 35 อนุปริญญา ขายบริการทางเพศ โสด
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จากผูใหสัมภาษณทั้งหมด มี 6 คนยังไมไดผาตัดแปลงเพศ แตดํารงชีวิตเปนผูหญิง และหน่ึงคน

ที่แตงกายเปนชายในชีวิตประจําวันและแตงกายเปนหญิงเม่ือออกไปเท่ียวตอนกลางคืน ผูใหสัมภาษณ

อายุระหวาง 25-65 ป มีภูมิลําเนาเดิมอยูตางจังหวัด 18 คน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 8 คน 

มาจากครอบครัวฐานะยากจน 10 คน ฐานะปานกลาง 8 คน และฐานะดี 8 คน และมีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา 6 คน ระดับมัธยมปที่หก 3 คน ระดับอนุปริญญา 9 คน และระดับปริญญาตรี 7 คน 

ผูใหสัมภาษณประกอบอาชีพหลากหลายในประเทศยุโรป เชน ทํารานอาหาร เปนแมครัว เปนพนักงานเสิรฟ 

เปนพนักงานทําความสะอาด บางคนแตงงานอยูกับสามีเปนแมบานไมไดทํางาน บางคนประกอบธุรกิจสวนตัว 

และบางสวนอยูในธุรกิจ บริการทางเพศ มากกวาคร่ึงหนึ่งของผูใหสัมภาษณเคยเก่ียวของกับงานบริการ

ทางเพศ
การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ และบันทึกการสัมภาษณผานเคร่ืองอัดเสียง อยางนอย 3 คร้ัง

ตอผูสัมภาษณหนึ่งคน สําหรับผูสัมภาษณบางคนที่ผูวิจัยมีความสนิทสนม จะใชวิธีการเขียนบันทึกทุกครั้ง 

หลังจากการพบปะพูดคุยและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม

สาเหตุในการตัดสินใจมาเมืองนอกของกะเทยไทย

เราสามารถแบงสาเหตุหลักๆ ของการตัดสินใจมาเมืองนอกของกะเทยไทยได 2 สาเหตุ กลาวคือ 
การตองการทํางานเพื่อรายไดที่มั่นคงกวา และการตองการมาตามหา “ความรัก” สําหรับกะเทยไทย

ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน จุดประสงคหลักในการมาเมืองนอก คือ ความตองการทางเศรษฐกิจ ผูหญิง
ขามเพศหรือกะเทยที่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนคาดหวังวาการมาเมืองนอกแลวจะไดทํางานที่ดี 

ชื่อ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ

แคท 50 ปริญญาตรี พนักงานเสิรฟ โสด

หมิง 65 ประถมศึกษา ขายบริการทางเพศ โสด

กันยา 42 อนุปริญญา เจาของกิจการ แตงงาน

นิด 42 ปริญญาตรี เปนแมบาน แตงงาน

เอมี่ 65 ปริญญาตรี อาชีพอิสระ โสด

เคท 38 ปริญญาตรี พนักงานเสิรฟ แตงงาน

นอย 46 ปริญญาตรี ขายบริการทางเพศ แตงงาน

ติ๊ก 55 ประถมศึกษา ขายบริการทางเพศ โสด

นาตาลี 39 ปริญญาตรี พนักงานขาย แตงงาน

โซฟ 45 ประถมศึกษา เจาของกิจการ โสด

นุก 46 อนุปริญญา พนักงานเสิรฟ โสด

ทิพย 52 ปริญญาโท เจาของกิจการ โสด
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และหารายไดไดดีกวาในประเทศไทย กะเทยอีกกลุมหน่ึงท่ีไมไดมีปญหาดานฐานะทางเศรษฐกิจ มักให

เหตุผลวาตองการสรางครอบครัว เน่ืองจากในสังคมไทยน้ัน มีความเปนไปไดยากท่ีกะเทยหรือสาวประเภทสอง

จะสามารถมีความสัมพันธที่มั่นคงกับชายคูรักที่นําไปสูการแตงงาน

พลอย กะเทยคนหนึ่งจากเมืองน้ําหอมใหเหตุผลตอการตัดสินใจแตงงานและเดินทางมาเมืองนอก

กับคนรักวา “เปนกะเทยอยางเรา เราจะทําอะไรตอไปอยูเมืองไทยเราแตงงานมีครอบครัวไมได” ในความคิด

ของพลอย เธอไมอยากมีชีวิตโสดโดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวในบั้นปลายชีวิต เธอจึงตัดสินใจคบหากับ

เพือ่นชายฝรัง่ทีเ่พือ่นสนทิแนะนําใหรูจกั หลงัจากสามปทีค่บกนัและไปมาหาสูระหวางเมอืงไทย และฝร่ังเศส 

พลอยตัดสินใจละทิ้งอาชีพชางแตงกายมือทอง เพื่อมาเปนภรรยาของชายคนรัก 

พลอยไมไดเปนกรณีเดียวท่ีเหตุผลของการตามหาความรักเปนจดุชนวนของการตัดสนิใจมาเมืองนอก 

หนิง กะเทยอีกคนหน่ึงที่มาจากครอบครัวฐานะคอนขางดี ตัดสินใจกลับมาประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งหลังจาก

ที่เคยเรียนภาษา และไดรูจักผูชายคนหนึ่ง หนิงกลาววาเธอตามหา “ความรัก” กะเทยหลายคนกลาววา 

พวกเธอรูสกึเปนทีร่กั หรอืไดรบัความรกั ความรูสกึ ความเสนหา จากผูชายฝรัง่จรงิๆ อยางทีผู่หญิงคนหนึง่

ไดจากชายคนรัก ซึ่งแตกตางจากความรูสึกที่ไดรับจากผูชายไทยซ่ึงมักมีภาพท่ีไมดีในความคิดของกะเทย 

เชน ผูชายไทยคบกะเทยเพื่อผลประโยชน หรืออายที่จะเดินกับกะเทย ผูชายไทยตองแตงงานมีลูกตาม

ความตองการของครอบครัว เปนตน ภาพเชิงลบของผูชายไทยเปนสาเหตุหน่ึงทีก่ะเทยมองหาคูรกัตางชาต ิ

โดยคาดหวังวาจะพบความรักในอุดมคติ และไดมีโอกาสมาเมืองนอก 

บทบาทเมียและลูกสะใภ: การปะติดปะตอความเปนหญิงของกะเทยในครอบครัวฝรั่ง

กะเทย “เมียฝรั่ง”
ผูใหสมัภาษณทกุคนกลาววา สาม ีหรอืคูรกัของตนทราบถงึการเปนคนขามเพศ และ/หรอืประสบการณ

การผาตัดแปลงเพศ แตละคนนั้นมีวิธีการ และชวงเวลาในการบอกเรื่องราวของตนเองที่แตกตางกันไป 

สวนใหญจะใชเวลาในการคบหากันแลวระดับหนึ่ง จนมีความมั่นใจที่จะบอกหรือมั่นใจวาชายคนรัก

จะสามารถเขาใจ และ/หรอืยอมรบัในตวัตนความเปนผูหญิงขามเพศได กะเทยหลายคนใชกลยทุธความเปน 

“เมยีท่ีด”ี หรอืความเปน “หญิงไทยใจงาม” ในการพิชติใจคูรกั หรือสามี เพ่ือเสริมสรางความรัก ความผูกพนั 

และสรางคุณคาใหตัวเอง 

ลีเลาถึงวันท่ีเธอบอกสามีวาเธอเปนกะเทยวา “เปนวันปใหม เราไปฉลองกันที่เมืองไทย ที่โรงแรม 
บรรยากาศดีมากๆ เราคิดไวกอนแลววาจะบอกวันนี้ เราก็จัดเตรียมทุกอยาง บรรยากาศโรแมนติกมาก 

ทั้งอาหาร มีจุดพลุ มีแสงเทียน ตอนน้ันคิดไวอยูแลววา ถาบอกแลวเขารับไมได เราก็เลิก เราเตรียมใจแลว 

เราพรอมแลว แตไมไดพูดตรงๆ พูดออมๆ วา ตอนฉันเกิดมาไมไดเปนแบบน้ีนะ ฉันเกิดเปนเด็กผูชาย 

แตเขาก็ไมไดมีทาทีตกใจหรือช็อก แลวเขาก็ตอบกลับมาวา เขารักเราอยางท่ีเราเปนตอนน้ี” ลีดีใจมาก

ทีส่ามีรกัและเห็นคณุคาในตัวเธอ และความสัมพนัธหลายปทีไ่ดรวมสรางกันมา ลอีธบิายตอวา เธอพยายาม
เปนภรรยาที่ดีปรนนิบัติสามีดวยความเอาใจใส “เขาคงเห็นความดีของเรา” กะเทยหลายๆ คน ใชบทบาท

เมียที่ดีในอุดมคติที่ดูแลสามี ทั้งการบานการเรื่อง และเร่ืองบนเตียง เพื่อมัดใจสามีหรือคูรัก และเพื่อสราง

ความรักและความสัมพันธใหเขมแข็ง เพื่อใชในการตอรอง เมื่อตัดสินใจท่ีจะบอกความเปนคนขามเพศ

ของตนเอง 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

370



มาย เลาวา สามขีองเธอบอกวา ตกหลุมรักเธอต้ังแตวนัแรกๆ ทีไ่ดเริม่คบหากันเพราะเธอเอาเส้ือผา

ของเขาไปซัก มายเองตัดสินใจที่จะบอกความจริงวาเธอยังไมแปลงเพศหลังจากนั้นไมนานแฟนของเธอ

ก็ตัดสินใจโอนเงินมาจากเมืองนอกเพื่อใหเธอไปแปลงเพศ นาตาลีเลาถึงเหตุผลท่ีสามียอมรับความผูหญิง

เต็มตัวของเธอ “เขาชอบในความเปนผูหญิงของเรา ชอบลุคของเรา Lady-like เราเปนผูหญิงมากกวาผูหญิงอีก 

ตั้งแตหัวจรดเทา แลวพี่ก็ใชความเปนเอเชีย เราดูแลสามี เวลามาถึงบาน ที่รักเธอหิวนํ้าไหม ดูแลเขา 

หาขาวหาน้ํา ซักผารีบผา เราทําใหเขาหมด ไมขาดตกบกพรอง” 

บทบาทความเปนแมบานของผูหญิงตามแบบแผนประเพณี ถูกผลิตซ้ํา ตอกย้ํา และใหคุณคา 

เพ่ือสนับสนุนและยืนยันในตัวตนความเปนหญิงของกะเทย หนาท่ีความรับผิดชอบในบาน และความรับผิดชอบ

ตอสามี เปนสวนหน่ึงของวาทกรรมท่ีปะติดปะตอความเปนหญิงของกะเทย ผานสถานะ และบทบาทภรรยา 

อีกทั้งบทบาทหญิงไทยตามแบบฉบับประเพณียังถูกใชตอรองในสถานการณที่กะเทยตองการหลีกเลี่ยง

ความสัมพันธที่ไมพรอม หรือเม่ือไมพรอมท่ีจะเปดเผยความเปนคนขามเพศ พลอยเลาถึงตอนท่ีเธอคบหา

เพื่อนชายฝรั่งวา “ประเพณีบานเราเปนแบบนี้ เราจะมีอะไรกอนแตงไมได เพราะเรายังไมพรอมที่จะมีอะไร

กับคนนี้ เพราะเรายังไมไดผาตัด” 

การใชบทบาทความเปนหญิงแบบประเพณีนิยมไมไดหมายความวา กะเทยจะตองถูกกดข่ี เอารัด

เอาเปรยีบ หรอืจํากดัอยูในกรอบความเปนหญงิไทยใจงามเสมอไป แตกะเทยสามารถพลกิแพลงใชบทบาท

ดังกลาวเพ่ือประโยชนของตนเอง และเพิ่มอํานาจการตอรองในความรัก ความสัมพันธ โดยมีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหไดรับการยอมรับในตัวตนความเปนผูหญิงขามเพศอีกดวย 

ในขณะเดียวกัน สิ่งที่กะเทยไดรับจากความสัมพันธกับผูชายฝรั่ง คือ ความรัก ความเสนหา ความสุข

จากความสัมพันธ และการยอมรับในตัวตนท่ีกะเทยไดรับจากสามี หรือคูรักฝร่ัง ความรูสึกเหลาน้ีทําใหกะเทย

รูสึกวาตนเองเปนผูหญิงคนหน่ึง กะเทยแทบทุกคนเห็นวา ผูชายฝร่ังยอมรับ ความเปนผูหญิงขามเพศ

ของพวกเธอ และการมาใชชีวิตตางประเทศทําใหกะเทยสามารถมีคนรัก และมีชีวิตคู และสรางชีวิตครอบครัวได 

นาตาลีกลาววา “ถาพี่ไมไดมาเมืองนอก พี่คงไมสามารถทําและเปนอยางที่พี่ตองการได พี่คงเปน

กะเทยแกที่คอยไลจับเด็ก ที่ตองจายเพื่อหาความสุข ทีนากลาววา “ที่นี่ พี่ไดพบความรักที่แทจริง ไดพบ

ในส่ิงท่ีเราไมเคยคิดมากอน พี่ไมเคยคิดวาจะไดเจอผูชายท่ีรักเราจริงๆ เรารูสึกจริงๆ วาเคาตองการเรา 

มคีวามรูสกึตอเรา ทีเ่มอืงไทยตอนเราเปน เดก็ๆ เรากเ็คยมผีูชายเขามา แตมาแลวกไ็ป ผูชายยงัไงเขากต็อง

แตงงาน พอแมเขาก็อยากใหลูกแตงงานเปนธรรมดา เพื่อนบางคน เดี๋ยวน้ีก็ยังไมมีอะไร ไมมีครอบครัว 
ไมมแีฟน อยูตวัคนเดยีว นัน่คอื ประเทศไทย แตทีน่ีเ่ทาทีพ่ีเ่หน็ และไดสมัผัส ผูชายเขามอีารมณ ความรูสกึ 

มีความออนโยนตอเราเหมือนเราเปนผูหญิง” 

กะเทยหลายคนแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา พวกเธอรูสึกไดรับการปฏิบัติอยางผูหญิง

คนหนึ่งจากผูชายฝรั่ง ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเธอไมเคยไดรับจากประสบการณกับผูชายไทย ฟาราหกลาววา 

“ผูชายไทยเห็นแกตัว ไมเปนสุภาพบุรุษ ผูชายฝรั่งเขาไมวาน่ังคิดวาเธอเปนอะไร เธอจะเปนอะไรก็ชาง 
เขาไมไดสนใจอดีต ผูชายฝร่ังนะ พี่จะบอก เขาดูแลเราท้ังเร่ืองบนเตียงดวย”

ความแตกตางทางบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปดชองทางใหคูรักที่เปนเพศหลากหลายสามารถ

สรางครอบครัว โดยรฐัใหการรบัรอง อกีทัง้บทบาทความเปนหญงิในอดุมคตขิอง “เมยีทีด่”ี ทีก่ะเทยพยายาม

ตอรองกับคูรักฝรั่ง สงผลใหกะเทยสามารถสรางสรรค ปะติดปะตอและธํารงความเปนหญิงของตนเองได

ในส่ิงแวดลอมสังคมใหมนี้ได ถึงแมจะมีความเสี่ยงอยูบางที่ตัวตนตนกําเนิด “เพศชาย” จะถูกเปดเผย 
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กะเทยบางคนท่ียังมีบัตรประจําตัวเปนเพศชายอยู ยังตองปดบังอําพรางความจริงสวนหน่ึงน้ีไวตอคนใกลชิด

ในครอบครัว 

บทบาทสะใภ การตอกย้ําความเปนหญิง

จากผูใหสัมภาษณทั้งหมด หลายคนยอมรับวา ครอบครัวของสามีไมรูวาตนเองเปนผูหญิงขามเพศ 

เราไมอาจจะปฏิเสธไดวา กะเทยไทยดวยสรีระแลวมีรูปรางหนาตาที่เหมือนผูหญิงทั่วๆ ไป และเมื่อย่ิงอยู

ในสงัคมตะวนัตกทีผู่คนหลากหลายชาตพินัธุ และมรีางกายสงูใหญกวาคนไทยอยูแลว กะเทยไทยจงึสามารถ

กลมกลืนไปไดกับผูหญิงทั่วๆ ไปในสังคมตะวันตก หลายๆ คนเผชิญกับคําถามวา เมื่อไรจะมีหลานมาให

ชื่นชม จากพอแมสามี จนในบางกรณีการปกปดอําพรางความเปนคนขามเพศกลายเปนเรื่องท่ีทั้งกะเทย

และสามีของพวกเธอตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน

นิดเลาวา เธอเคยถามสามีวาถาครอบครัวของเขารูความจริงจะทําอยางไร สามีของนิดตอบวา 

ถาครอบครัวของเขารูแลวไมสามารถยอมรับได เขาก็จะเลือกที่จะอยูกับนิด นอกจากน้ีสามีของนิดยังคอย

ระวังเรื่องตางๆ และคอยเตือนเรื่องทาทางอากัปกิริยาตางๆ ของนิดเม่ือเขาสังคม เชน การน่ัง การพูดจา 

การหัวเราะ สามีของนิดยังแนะนําใหนิดซื้อผาอนามัยตอหนาแมของเขาเพื่อไมใหเกิดความเคลือบแคลง

สงสัย ซึ่งนิดก็ทําตามคําแนะนําของสามี และรูสึกอุนใจท่ีสามีเขาใจและชวยเหลือเพ่ือทําใหตัวตน

ความเปนหญิงของเธอสามารถดําเนินตอไปไดอยางราบร่ืน โดยไมถูกส่ันคลอนจากปจจัยจากคนใกลชิด

กะเทยหลายคนเลาวา สามีของพวกเธอชวยบอกกับพอแมของพวกเขา เมื่อถูกตั้งคําถามวาทําไม

ไมมลีกูวา พวกเขาไมอยากมลีกูเองหรอืบางกอ็ธบิายวาการทีภ่รรยาไมมลีกูเปนเพราะมีปญหามดลกูผิดปกติ 

ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวา การปะติดปะตอตัวตนความเปนหญิง และการเสริมสรางใหตัวตนนี้มั่นคง

ปลอดภัยน้ันไมไดมีแคกะเทยท่ีพยายามกอรางสรางตัว แตสามี หรือคูรักยังมีสวนรวมในกระบวนการ

ตอรองนี้ เพ่ือความสัมพันธที่มั่นคงของพวกเขา 

ผูใหสัมภาษณที่แตงงานมีครอบครัวสวนใหญเลาวา ครอบครัวฝรั่งเปนครอบครัวเล็ก มีความอิสระ

และมีวถิชีวีติแบบตัวใครตัวมนั ไมใกลชดิสนทิสนมเหมือนครอบครัวไทย พอแมของสามีจงึไมไดคาดหวังวา

ลูกสะใภจะตองมีบทบาทในการดูแลพอแมสามีเทาใดนัก เหตุนี้ทําใหกะเทยลูกสะใภมีอิสระในการจัดการ

และดําเนินชีวิตครอบครัวของตนเอง โดยไมถูกกดดันจากครอบครัวของสามี กะเทยจึงสามารถใชชีวิต

ในแบบที่ตนเองเปน และอยางที่ตองการไดอยางอิสระ 
เร่ืองราวและบทบาทลูกสะใภของกะเทยคลายคลึงกับเร่ืองราวของหญิงไทยท่ีแตงงานกับชาวตางๆ ชาติ 

ทีรู่สกึวามอีสิระในการจัดการครอบครัวของตนเองโดยไมถกูกาวกาย หรือกดดนัจากพอแมสาม ีพอแมสามี
ฝรั่งไมไดคาดหวังใหลูกสะใภตองคอยมาดูแล หรือชวยเหลือในเร่ืองตางๆ เชนเดียวกัน ในกรณีของกะเทย 

วิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางทําใหกะเทยรูสึกสบายใจ ไมตองกังวลกับความเปนคนขามเพศมากเกินไปนัก 

และม่ันใจในการสรางครอบครัวของตนเองมากข้ึน ซึ่งแตกตางจากครอบครัวไทยท่ีกะเทยคิดวาพอแม
สามีไทยนั้นมีบทบาทและอิทธิพลตอครอบครัวของลูกๆ มากกวา และแทบเปนไปไดที่จะสรางครอบครัว

กับผูชายไทย

สําหรับครอบครัวที่รูถึงความเปนคนขาเพศของลูกสะใภนั้น มีปฏิกิริยาท่ีหลากหลายกันไป ดังเชน

กรณีของคิม และทีนา คิมเลาวา เธอเองยังไมไดผาตัดแปลงเพศ และเม่ือแตงงานมาอยูกับสามี เธอรับหนาท่ี

ดูแลพอสามีที่ปวยอยูที่บาน สามีจึงตัดสินใจบอกกับพอวา คิมเปนผูหญิงขามเพศ คิม กลาววา “เคยถาม
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พอสามีวา คิดยังไงที่ลูกมีเมียเปนกะเทย คือพี่ตองการถามเพ่ือใหเราเขาใจ เราจะไดอยูแบบสบายใจ เคาก็

ตอบวาถาลูกเขามีความสุข เขาก็มีความสุข พี่ก็คิดวาเขายอมรับนะ ก็ไมเคยมีปญหาอะไรกัน เขาก็ไมได

เสียใจอะไร” 

อยางไรก็ตาม ไมใชวาทุกคนจะยอมรับไดไปเสียท้ังหมด ตัวอยางของทีนาเปนตัวอยางของการตอรอง

บทบาทลูกสะใภที่กะเทยเองตองใชบทบาทลูกสะใภที่ดี ความเปนภรรยาท่ีดี เพื่อพิสูจนใหพอแมสามีเห็น

และไววางใจ 

ทีนา เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเมื่ออายุ 19 ป และไดพบกับอองตวนเม่ืออายุ 20 กวาๆ ทั้งสอง

ไดคบหากันและอาศัยอยูดวยกันอยางเปดเผย โดยท่ีพอแมของอองตวนไมทราบวา ทีนาเปนผูหญิง

ขามเพศ และยังไมไดผาตัดแปลงเพศ เมื่อคบกับมาไดสามเดือน ทีนาและอองตวนตัดสินใจบอกความจริง

กับพอแม ในชวงแรกทีนารูสึกวาพอแมของอองตวนไมยอมรับในตัวเธอมากนัก เธอคิดวาอาจเปนเพราะ

ดวยความที่ทีนาเปนคนขามเพศและเปนคนตางดาวดวยเลยทําใหพอแมของอองตวนไมไวใจ กลัววา ทีนา

จะมาหลอกลูกชายของตนเอง ทีนาจึงพยายามทําตัวใหดี โดยการชวยอองตวนทํางาน ทั้งคูตัดสินใจ

เปดกจิการรานอาหารดวยกนั โดยเปดเปนรานสงอาหารตามสัง่ในระยะแรก ตอมาทนีาจงึตดัสินใจขอกูเงนิ

ธนาคารเพ่ือเปดเปนรานอาหาร ทนีาเลาวา “หลงัจากท่ีบอกไป เหมอืนฝนเขาลมสลาย เขาคงอยากมีหลาน 

มีงานแตงงานของลูกอะไรแบบน้ี แตหลังจากบอกความจริงทาทีเขาก็เปลี่ยนไป คนพอช็อกไปเลย คนแม

ก็นิ่งๆ เหมือนเย็นชากับเรา บานเคาคอนขางมีฐานะ เขาอาจจะกลัววาจะมาหลอกลูกเขาหรือเปลา แตก็

พยายามทําตัวใหเขาเห็นวาเราก็ดูแล ตอนท่ีเร่ิมทํารานอาการ ก็ทํางานหนักมาก ตอนน้ันเขาก็ไมมีงาน

อยางอ่ืน กช็วยกันทาํสองคน จนสดุทายพอแมเคาคงเหน็วาก็ชวยเหลอืลกูเขาได แตวนัแรกทีบ่อกความจรงิ 

เปนครั้งแรกที่พอแมเคาเจอกะเทย เขาคงคิดหลายอยางวาจะเปนโสเภณีอะไรยังง้ีหรือเปลา แตดวยความ

ที่ก็เหมือนผูหญิง เคาสามารถพรีเซนตเราวาเปนผูหญิงไดนะ ครอบครัวเคาก็มีมรดก เปนเรื่องธรรมดา

ที่เขาตองคิด กลัวลูกจะโดนหลอก เขาก็หางเหินกับเรา แตหลังๆ พอเห็นเราดีกับลูกเขามากๆ ขึ้น เขาก็เริ่ม

ยอมรับ”

เหตุการณที่ทําใหทีนารูสึกวา แมสามียอมรับในตัวนิดมากขึ้นคือ ครั้งหนึ่งทีนาและสามีไดรับเชิญ

ใหไปงานเลี้ยงที่บานพอแมสามี พรอมกับแขกของพอแมสามีคนอื่นๆ ระหวางรับประทานอาหาร ทีนา

ไดขอตัวเขาหองนํ้า เมื่องานเล้ียงเสร็จสิ้นและแขกไดกลับไปหมดแลว แมสามีไดมากระซิบบอกทีนาวา 

ทีหลังเวลาเขาหองน้ําใหยกฝาชักโครกลงดวย คนอื่นๆ จะไดไมสงสัยวาเธอไมใชผูหญิง ทีนารูสึกประทับใจ
ในการใสใจในรายละเอียดของแมสามีที่เตือนเธอดวยความหวังดี หลังจากน้ันทีนาจึงรูสึกวาเธอไดรับ

การยอมรับมากขึ้น 

ตัวอยางของทีนาแสดงใหเห็นวา การดูแลสามีและการชวยเหลือใหหนาท่ีการงานของสามีเจริญกาวหนา 

อันเปนหนาที่ของภรรยาที่ดีในอุดมคติ เปนสวนหน่ึงในการตอรองตัวตนความเปนหญิงของกะเทย ทั้งกับ

ชายคูรักเองและครอบครัวของฝายชาย การไดรับการยอมรับในฐานะลูกสะใภฝร่ังน้ัน ก็ทําใหกะเทยเอง

รูสึกมั่นคงในชีวิตคู และบทบาทการเปนภรรยาของตนเองมากขึ้น และบทบาทการเปนลูกสะใภนี้เอง

ที่เติมเสริมตอตัวตนความเปนหญิงของกะเทยใหมีความมั่นคงทนถาวร ซึ่งตองผานกระบวนการตอรอง
โดยใชภาพลักษณการเปน “เมียท่ีดี” ท่ีตองดูแลชวยเหลือสามี ถึงแมวาแรงกดดันจากครอบครัวฝร่ังจะไมมาก

เทาในบริบทสังคมไทย แตความเปนเพศที่แตกตางที่ทับซอนกับความเปนคนตางดาว ภายในบทบาท

ของลูกสะใภนั้นเปนเงื่อนไขที่ทําใหกะเทยจะตองตอสูและตอรอง โดยผานยุทธวิธีตางๆ ตั้งแตการปกปด
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อาํพราง การแสดงบทบาทความเปนหญิง หรอืแมแตการพิสจูนตนเองเพ่ือสนับสนุน และตอกยํ้าความเปน

ตัวของตัวเอง และประสานสรางความสัมพันธที่ดีกับครอบครัวใหมของตนเอง 

การไดเปนลูกสะใภยังถูกตีความเสมือนการไดทําหนาที่ขอลูกสาวอีกดวย นิดกลาววา “พี่ไมไดบวช

ใหแม แตพี่คิดวาการที่พี่ไดแตงงาน มีสามี พี่ก็ไดทําหนาที่ลูกสาวใหแมแลว” บทบาทการเปนสะใภฝรั่ง 

และประสบการณในตางแดนนําไปสูการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม และบทบาทในครอบครัวอีกดวย 

“ลูกสาว” “แม” “ปา” กะเทย และบทบาทสตรีเพศในฐานะผูอุปถัมภค้ําจุนครอบครัว

ประสบการณจากตางแดนสงผล ท้ังบทบาทความเปน เมียฝร่ัง การเปนลูกสะใภ สงผลตอ การตอรอง

ตวัตนของกะเทยในสงัคมดัง้เดมิอยางหลกีเลีย่งไมได บทบาทเหลานี ้รวมถงึ เมด็เงนิท่ีหาไดจากตางประเทศ 

ทําใหกะเทยเขามามีบทบาทใหมในครอบครัว ในฐานะผูอุปถัมภค้ําจุนครอบครัว

ในชวงที่ผูเขียนไดรูจักพอลลา เธอประกอบอาชีพขายบริการ เธอเลาวา เธอตัดสินใจมาขายบริการ

ทางเพศ เพราะเธอมีหนี้สินมากมาย อีกทั้งครอบครัวของเธอที่เมืองไทยยังมีฐานะยากจนและตองการ

ความชวยเหลือ ขณะท่ีเธอเลา เธอใหผูเขียนดูภาพถายตอนท่ีเธอกลับไปเมืองไทยเพ่ือนําเงินไปสรางบานใหม

ใหแมของเธอ

พอลลาเลาวา “พอแมพี่นองก็ยอมรับเราไดมากขึ้น พอแม ครอบครัวก็มีแตคนดีใจกับเราที่มาถึง

จุดนี้ได ครั้งลาสุดที่ไปบานแมเลาใหฟงวา คนขางบานเขาพูดใหแมดีใจเถอะวา แมมีลูกสาวเพ่ิมอีกคนนึง

เนอะ ลูกสาวคนนี้ก็ชวยแมมามาก” พอลลาเลาวา เธอรูสึกวาครอบครัวยอมรับเธอ และยอมรับในบทบาท

ความเปนหัวหนาครอบครัวของเธอมากขึ้น เมื่อเธอสามารถหาเลี้ยงครอบครัวไดมากข้ึน เธอเลาวา 

“ตอนแรกแมก็รับไมไดวาทําไมเราเปล่ียนไปแบบน้ี ไปเลาใหแมฟงวา แมจะทําแลวนะ ทําอะไร อาว 

แมไมเห็นเหรอวาลูกแมเปลี่ยนไป เปนผูหญิง ตอนแรกเคาก็ตกใจ อยาบอกนะวาจะไปผาตัด ในที่สุดแลว

เขาก็ไมไดปฏิเสธเรานะ เพราะเราดูแลเขามาท้ังชีวิต ใหพอแมหมดถาเขาตองการอะไรก็พยายามทําใหได 

พอแมก็เริ่มยอมรับ ไมพูดอะไรท่ีจะทําใหเรารูสึกไมดี ไมเคยทําใหเรารูสึกเจ็บช้ํานํ้าใจเลย” พอลลาเลาวา 

เธออยากเก็บเงินใหไดสิบลานแลวเธอจะเลิกอาชีพนี้ 

ตัวอยางของพอลลาเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาอํานาจทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอยางมาก

ในการตอรองบทบาทในครอบครัว การประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ นอกจากจะเปล่ียนแปลงสถานะ

ทางสังคมแลว มีผลตอการตอรองตัวตนความเปนหญิงตอพอแม เธอกลาววา “มีลูกชายที่หนีตามผูชายไป 

ก็นาอับอายพอแรงอยูแลว แถมกลับมากลายเปนกะเทย เปนเร่ืองที่เขารับไมได ยากมากๆ เราเลย

ตองพยายาม ตองไดดีใหได จะทําใหพอแมเสียหนาไมได ตองทําใหเขาเห็นวาถึงจะมีลูกเปนแบบน้ี 
มันไมใชจุดดอย แตลูกคนน้ีก็สามารถทําใหพอแมได” 

การทําหนาลูก โดยเฉพาะ บทบาทของ “ลูกสาว” ที่ดูแลพอแม ซึ่งอาจจะหมายถึงการดูแลโดยตรง 

หรือโดยออมผานทางการชวยเหลือจุนเจือทางการเงิน เปนกระบวนการสําคัญในการตอรองตอ ความเปน 
“ลูกกะเทย” ซึ่งมักถูกมองวาเปนความผิดพลาดในการเล้ียงดูของพอแม และเปนเร่ืองนาอายในสังคมไทย 

การสวมบทบาทหนาที่ลูกสาวที่ดีที่กะเทยพยายามทํา โดยอาศัยปจจัยอํานาจทางเศรษฐกิจกิจที่หาไดจาก

ตางแดนนั้น สามารถกลบเกลื่อนลบเลือนความรูสึกผิด และความแตกตางของตัวตนทางเพศท่ีผิดแผก

ไปจากบรรทัดฐานท่ีสังคม และความคาดหวังของพอแมที่ตองการใหเปนลงไปได ในสังคมวัฒนธรรม

ที่ใหคุณคากับบุญคุณและความกตัญู อํานาจเงินที่ถูกสงมาจากแดนไกล ไมถูกต้ังคําถามของท่ีมาท่ีไป 
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แตถูกใหคุณคาวาผลผลิตของความกตัญูรูคุณ แสดงถึงความเปนลูก (สาว) ที่ดี ความสามารถในการ

เปนผูอุปถัมภค้ําจุนครอบครัว สามารถกลบคําครหา คําวิจารณ หรือความคิดเห็นในเชิงลบตอตัวตนของ

ลูกกะเทย บทบาทของลูกสาวอาจจะไมไดทําใหความเปนกะเทยหายไปโดยสิ้นเชิง แตก็สามารถทําให

ความเปนหญงิ และตวัตนความเปนหญงิของกะเทยถกูปะตดิปะตอ และเพิม่พนูงอกงามขึน้มาอกีหนึง่สวน

ในบริบทครอบครัวในสังคมตนทาง 

กะเทยหลายๆ คนเปนผูอปุการะหลานทีเ่กดิจากพีน่องในครอบครวัของตนเอง กะเทยคนหนึง่เลาวา 

หลานๆ ของเธอเรียกเธอวา “ปา” หรืออยางเชน นาตาลีไดรับหลานเปนบุตรบุญธรรม ลูกชายของเธอ

เรียกเธอวา “แมคนที่สอง” เธอเลาวา “พี่เล้ียงดูสงเสียหลานคนนึง ตั้งแตเล็ก สงเงินให ถึงเราจะไมสามารถ

เปนแมคนได แตเราก็เปนแมพิมพได มีอยางหน่ึงที่อยากเปนแตทําไมไดคือการเปนแมคน มันเปนไปไมได 

แตก็อยากทําตัวใหเปนตัวอยางที่ดีได หลานบางคนเห็นเราต้ังแตยังเปนผูชาย ก็เรียก อาแปะๆ ตอนน้ี

บางคนก็เรียกอยู แตหลานคนที่เปนลูกเราเรียกเราเหมือน แมคนที่สอง” 

กะเทยหลายคนนอกจากจะสงเสียหลานๆ แลว ยังรับหลานมาเปนบุตรบุญธรรม บทบาทเหลานี้

แสดงใหเห็นการเปนกาํลงัสาํคัญ และการมีสวนรวมในการอุปถมัภค้าํจุนครอบครัว กะเทยไมไดสวมบทบาท

เพียงเปน “ลูกสาวที่ดี” เพื่อพอแม แตยังเปน “แม” หรือ เปน “ปา” ของหลานๆ บทบาทเหลานี้ตอกย้ํา

บทบาทความเปนสตรีเพศในอุดมคติของสังคมไทย ซึ่งกะเทยก็สามารถทําหนาที่เหลาน้ีอยางที่ผูหญิง

คนหนึ่งพึงกระทําได ความเปนผูหญิงขามเพศไมไดทําใหบทบาทความเปนหญิงเหลานี้ดอยคุณคาหรือ

แตกตางไปจากบทบาทที่แสดงโดยผูหญิงที่มีเพศหญิงโดยกําเนิด แตอาจจะมีรายละเอียดที่ซับซอน

ในกระบวนการการตอรอง เน่ืองจากความหลากหลายในเพศกําเนิดน้ัน ทําใหกะเทยตองพยายามตอสู

กับเพศสภาพความเปนหญิงอยางดุเดือด และเขมขนโดยอางอิงยึดโยงซํ้าไปซํ้ามากับภาพหรือคานิยมสตรีเพศ

ในอุดมคติ หรือภาพตายตัวที่สังคมคาดหวัง เพื่อตอกยํ้าและสนับสนุนความเปนตัวตนของพวกเธอ 

จาก “กะเทยบานนอก” สู “กะเทยเมืองนอก” บทบาทความเปนหญิงในบริบทการขามวัฒนธรรม 

ประสบการณในตางแดนทําใหกะเทยกาวไปสูพื้นที่แหงการตอสูพื้นที่ใหม พื้นที่ซึ่งไมไดมีกฎเกณฑ
ทางสังคม มุมมองเรื่องเพศ การจําแนกเพศเหมือนเดิมในสังคมตนทาง ความสําเร็จทั้งทางเศรษฐกิจ 

ฐานะทางสังคม และการไดรับการเติมเต็มทางจิตใจและการไดรับการยอมรับในฐานะผูหญิงคนหน่ึง ทําให

กะเทยเขาตัวตนความเปนหญิงที่ตนเองวาดฝนไว แตตัวตนความเปนหญิงนี้ไมใชวาไดมาโดยงาย กะเทย
ตองผานการตอสูและตอรองกับทั้งคานิยม ระบบการใหคุณคาที่เหลื่อมล้ําทับซอนกันทั้งในสังคมตนทาง 

และสังคมวัฒนธรรมปลายทาง 
หลายคนกลาววาผูชายฝรั่งยอมรับมากกวาผูชายไทย แตจริงๆ แลวการยอมรับหรือไมนั้น เกิดข้ึน

เพราะเง่ือนไขตางๆ ในบริบทตางๆ ที่แตกตางกัน ความสวยอยางผูหญิงของกะเทยไทยท่ีถูกสรรคสรางขึ้น 

ทําใหภายนอกแลวคูรักชายฝร่ังกับกะเทยไทยดูเหมือนคูรักตางเพศท่ัวๆ ไป เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหกะเทยไทย
กลมกลนืกบัผูหญงิทัว่ๆ ไป การดแูลสาม ีชวยเหลือใหหนาทีก่ารงานของสามเีจรญิกาวหนาได การปรนนบิตัิ

พัดวี และหนาท่ีของภรรยาท่ีดีในอุดมคติ เปนสวนหน่ึงในการตอรองตัวตนความเปนหญิง ท้ังกับชายคูรักเอง
และครอบครัวของฝายชาย บทบาทและหนาที่เหลาน้ีเองที่กะเทยใชตอรองเพื่อใหเกิดความยอมรับ 

และความรักความผูกพัน และเม่ือกะเทยตัดสินในเผยตัวตนความเปนคนขามเพศแลวนั้น กะเทยจะไดใช

ความรักความผูกพัน และคุณงามความดีที่เพียบพรอมเปนเคร่ืองมือตอรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงการไดรับ
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การยอมรับ และความสามารถท่ีจะธํารงสถานภาพและตัวตนความเปนหญิงของตนไดสืบตอไป การท่ี

ครอบครัวฝรั่งไมคอยมีความสัมพันธที่แนนแฟนเทาใดนัก เปนโอกาสทําใหกะเทยลูกสะใภมีอิสระ และ

มีพื้นที่ของตนเองในการสรางครอบครัวใหมอยางที่ตนเองตองการจะเปน และตองการจะมี ประสบการณ

ในตางแดนเปดโอกาสใหกะเทยไดตอรองความเปนหญิง และตัวตนของตนในท้ังบทบาท “เมีย” และ 

“ลูกสะใภ” ที่อาจจะเปนไปไดยากในสังคมไทยที่ยังติดอยูกับคานิยมความเปนหญิงที่ใหกะเทยไดเปนแค 

“สาวประเภทสอง” 

ผลลัพธของการไปแสวงหาความสําเร็จ และการเดินตามความฝนที่เปนจริง ทําใหกะเทยอยูในฐานะ 

“กะเทยเมอืงนอก” ฐานะทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป ทาํใหฐานะทางสงัคมเปลีย่นไป กะเทยกลายเปนลกูสาว

ที่เปนที่เชิดหนาชูตาของพอแม และสามารถสงเสียเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัวและทํานุบํารุงครอบครัว

ในมีฐานะท่ีดีขึ้น และม่ันคงย่ิงขึ้นสืบตอไป กะเทยบางคนยังคาดหวังวาลูกหลานท่ีไดสงเสียเล้ียงดูมา 

จะตระหนักสํานึกถึงบุญคุณ และทําหนาที่ในการเลี้ยงดู “ปา” หรือ “แมคนที่สอง” ดวยในยากแกเฒา 

เชนเดยีวกัน นดิกลาววา ในสงัคมไทยยังไงลกูหลานก็ตองคอยเล้ียงดคูรอบครวัในอนาคต ลกูหลานตองเปน

คนดูแลพอแมที่แกลง เพราะบานเราไมระบบเงินเกษียณใชไหม เมืองนอกคนเขาไดเงินหลังจากเกษียณ 

ไมจําเปนตองพึ่งพาลูกหลาน รัฐมีหนาที่ดูแลคนที่เกษียณแลว แตเมืองไทย คนชอบพูดกันวา อุย กะเทย 

กะเทยตอไปใครจะเลี้ยงดู ลูกก็ไมมี แกไปจะทํายังไง แตพี่วา มันไมจําเปน เราดูแลตัวเองได แลวการท่ีเรา

ทํางานเก็บเงินไวเยอะๆ เม่ือเรามีเงินตอนบ้ันปลายชีวิต พวกลูกหลานก็จะมาเลี้ยงดูเราเอง พี่คิดแบบน้ี” 

บทบาทของความเปนผูอุปถัมภค้ําจุนครอบครัวของกะเทย ผานความเปน “ลูกสาว” “ปา” และ “แม” 

แสดงใหเห็นบทบาทสําคัญของกะเทยและการมีสวนรวมสนับสนุนในการผลิตซ้ําและสืบตอทางสังคม 

(Social Reproduction) ของครอบครวัจากรุนสูรุน ถงึแมวาความเปนหญิงขามเพศ จะไมสามารถทาํใหกะเทย

เขาถึงความเปนแมผูใหกําเนิด แตบทบาททางสังคมที่กะเทยเมืองนอกเหลานี้ไดสั่งสม ก็ผลักดันใหกะเทย

สามารถรับบทบาท และทําหนาท่ีของความเปนหญิงที่สังคมคาดหวัง โดยไมแตกตางอะไรกับผูหญิง

ทั่วๆ ไป 

ฐานะทางเศรษฐกิจและกําลังซื้อที่มีเพ่ิมข้ึนอันเปนผลมาจากประสบการณในตางแดนทําใหกะเทย

เขาถึงความเปนหญิงไดหลายหลาก และรอบดาน โดยผานบทบาทในครอบครัว ทั้งสังคมตนทางและ 

ในสังคมปลายทาง อยางท่ีกลาวมาแลว กําลังซ้ือน้ียังสงผลตอการเพ่ิมพูนความเปนหญิงในทางกายภาพ 

และโดยผานภาพลักษณความเปนหญิงที่สะทอนตอสังคม กะเทยหลายคนเก็บหอมรอมริบเพื่อการผาตัด
แปลงเพศ หรือศัลยกรรมเสริมเติมตอความสวย เพื่อใหเขาใกลความสมบูรณแบบอยางอิสตรีเพศ 

กําลังซ้ือเพิ่มอํานาจในการตอรองกับสังคม โดยเฉพาะเปนการเพ่ิมฐานะ และการยกระดับทางสังคม 

(Social mobility) อยางกาวกระโดด กะเทย “บานนอก” ผันตัวเองเปน “กะเทยเมืองนอก” ดวยการปรุงแตง

รางกายดวยสินคาราคาแพง และหรูหรา ไมวาจะเปนกระเปา แบรนดเนม และเส้ือผาหนาผม สิ่งเหลานี้

ตอกยํ้าตัวตนความเปนหญิงท่ีมีระดับ และเปนท่ียอมรับของสังคม บทบาทกะเทยผูบริโภคเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการปะติดปะตอความเปนหญิง และตัวตนความเปนหญิงของกะเทย การไดเขาใกลความสวย

สมบูรณแบบอยางสมัยนิยม การไดตบแตงรางกายอยางมีรสนิยมอยางที่ผูหญิงในอุดมคติพึงกระทํา 
หลอหลอมความเปนหญิง และตัวตนของกะเทย ซึ่งอาจจะไมสามารถเกิดขึ้นได หรือเปนไปไดยาก ถาหาก

กะเทยไมไดผานประสบการณ และเก็บเก่ียวความสําเร็จตางๆ จากตางแดน 
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คาํถามทีว่ากะเทยไทยไดรบัการยอมรบัหรอืไม เปนคาํถามทีไ่มสามารถฟนธงลงไปไดวาเปนอยางใด

อยางหนึ่ง แตขึ้นอยูกับบริบท สิ่งแวดลอม ที่ผูกพันและสงอิทธิพลตอรูปแบบบทบาทหนาที่ที่กะเทย

จะตอรองและแสดงออก การปะติดปะตอความเปนหญิงของกะเทยเปนกระบวนการตอรองของความเปนหญิง

ในรปูแบบหนึง่ทีอ่าจแตกตางจากหญงิทัว่ๆ ไปในเร่ืองตนกาํเนดิ แตกระบวนการตอรองและบทบาทหนาท่ี

ที่แสดงก็ไมไดแตกตางกัน กะเทย ดังเชนผูหญิงคนอ่ืนๆ ตอรองกับบทบาทหนาที่ความเปน “เมีย” 

ความเปน “ลกูสะใภ” ความเปน “ลกูสาว” และ ความเปน “แม” หรอื “ปา” คานยิมความเปนหญงิในอุดมคติ

ของการเปน “เมยีทีด่”ี หรอื “แม” หรอื “ผูอภบิาล” คนในครอบครวัถกูตอกย้าํ และผลติซ้าํ โดยผานยทุธศาสตร

ของการตอรองและทาทาย หรือบางคร้ังโนมเอียง และโอนออนผอนตามภาพอุดมคติแหงสตรีเพศ 

เพ่ือกอรางสรางตัว สนับสนุนความเปนหญิง และเสริมสรางใหอัตลักษณตัวตนของตนเองใหมั่งคงแข็งแรง 

และเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหความเปนตัวของตัวเองในภาวการณขามวัฒนธรรม อันเปนพ้ืนท่ีของโครงสรางทางอํานาจ

ที่ทับซอน และเปนชองวางทางโอกาสสูความสําเร็จ อยางที่คาดฝนไว
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กลยุทธการตอรองอํานาจของผูหญิงลาวในครอบครัวไทย1

ชลธิดา บัวหา2

ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล3

บทคัดยอ

บทความนี้มุงนําเสนอถึงกลยุทธในการตอรองของผูหญิงลาวเมื่อเผชิญกับอํานาจกดทับจาก

ครอบครัวไทย โดยไดทําการศึกษาผานประสบการณของผูหญิงลาวท่ีเคยผานการทํางานในรานอาหาร

คาราโอเกะ และเขามาแตงงานกับผูชายไทยตลอดจนมาอาศัยอยูรวมกันในครอบครัวไทยในพื้นที่ ตําบล

กองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิบัติการในชีวิตประจําวันในระหวางผูหญิงลาวและครอบครัวไทยน้ันมิไดเปนไป

ในลักษณะการอยูรวมกันอยางผาสุกเสมอไป บอยคร้ังพบวาผูหญิงลาวที่เขามาแตงงานอยูรวมกับสามี

และครอบครัวไทยมักถูกสมาชิกคนไทยในครอบครัวเดียวกัน อาทิ สามี แมสามี และญาติพี่นองของสามี 

ตีตรา ดูถกู เหยียดหยาม ตลอดจนการกระทําความรุนแรงดวยกําลังและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งปจจัยที่ทําให

เกิดปรากฏการณดังกลาวลวนแลวแตเปนเง่ือนไขเชิงอํานาจท่ีคอยสรางความแตกตางใหผูหญิงลาวถูกกดทับ

อยูตลอด อาท ิวาทกรรมเรือ่งรัฐชาต ิและบทบาทความเปน “ผูหญงิด”ี ขณะเดยีวกนัผูหญงิลาวก็ม ี“กลยทุธ” 

(tactics) ในการตอรองเมื่อเผชิญกับอํานาจกดทับจากครอบครัวไทยหลากหลายรูปแบบแตกตางกัน 

หากเปนปญหาในระดับปจเจก กลยุทธที่ใชตอบโตที่พบเห็นกันไดทั่วไป คือ การเงียบ การดากลับ การใช

กําลังตอบโต การไมทําอาหารใหกิน การหนีขามฝงกลับบานพรอมลูก เปนตน นอกจากน้ีผูหญิงลาว

หลายคนยังไดมวีธิกีารเผชิญกบัอาํนาจโดยใชการตอรอง ชวงชิงความหมายอยางมี “ยทุธศาสตร” (strategy) 

มากข้ึน โดยพยายามเช่ือมโยงตัวเองกับโลกภายนอกของครอบครัว อาทิ การสรางเครือขายคนลาวในชุมชน 

การเขาไปเรียนหนังสือกับ กศน. การจดทะเบียนสมรส การพัฒนาสถานะทางทะเบียนของตัวเอง เปนตน

คําสําคัญ: กลยุทธการตอรองอํานาจ ผูหญงิลาว ครอบครัวไทย 

1 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธเร่ือง ผัวไทย-เมียลาว: กลยุทธการตอรองทางอํานาจของผูหญิงลาวในครอบครัวไทย 
ซึง่ไดรบัทุนสนับสนุนการนําเสนอบทความจากศูนยวจิยัพหุลกัษณสงัคมลุมน้าํโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
3 อาจารยประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ความเปนมา

สองทศวรรษที่ผานมาพื้นที่อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงไดกระโดดเขาสูกระแสการพัฒนาเพื่อผลักตัวเอง

เขาสูภาวะทันสมัยตามกระแสโลกอยางเต็มตัว สงผลใหภูมิภาคดังกลาวคึกคัก ครึกคร้ืนไปดวยกระแส

การลงทุน การโยกยายเคล่ือนไหวท้ังผูคนและสินคา สายนํ้าโขงท่ีเคยเปนเสนขวางก้ันผูคนระหวางรัฐกลับกลาย

เปนจุดเชื่อมตอทําหนาที่เชื่อมโยงของผูคนและสินคาใหเขาถึงกันอยางสะดวกรวดเร็ว ภายใตนิยามโลก

แหงโลกาภวิตันทีท่ลายกาํแพงขวางกัน้เสนแดนรฐัทีอ่ปุโลกนขึน้ในครัง้ยคุเจาอาณานคิมแหงจกัรวรรษยโุรป

ใหพลาลางมาสูภาวะสํานึกใหมที่มีคําถามยอนแยงกับภาวะความเปนชาติในปจจุบัน

ความเลือนรางของเสนเขตแดนของรัฐชาติในกระแสโลกาภิวัตนของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เปนจุดเช่ือมโยง

ใหผูคนและสินคาโยกยายถายเทกันไดสะดวก นัยหน่ึงเปนสัญญาณบงบอกถึงการเขาสูกระแสการพัฒนา

ของภูมิภาคแหงนี้อยางเต็มตัว โดยเฉพาะการทุมพลังเม็ดเงินมหาศาลอยางหนักโดยมีธนาคารพัฒนา

แหงเอเชีย (ADB) ที่ไดเขามาใหการสนับสนุนทั้งในรูปแบบของการเปนแหลงเงินทุนกูยืม และเงินชวยเหลือ

แบบใหเปลา ตลอดจนการใหคําปรึกษาในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพลังงาน เพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เกิดการสรางโครงขายการคมนาคมขนสง ถนน ทาเรือ เขื่อน และโครงการ

สาธารณูปโภคตางๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการผลาญทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูอันม่ังค่ังของภูมิภาคน้ี

ภายใต “วาทกรรมการพัฒนา” ที่ใหความสําคัญในการสะสมทุน แปรเปล่ียนทุกอยางใหเปนวัตถุตนทุน

ทางการผลิต อนัมเีปาหมายอยูทีก่ารนําประเทศในภูมภิาคดังกลาวเขาสู “ความทันสมัย” ซึง่ภาวะดังกลาว

จะทําใหเกิดการจางแรงงานในทองถิ่น และทําใหเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนขยายตัว

ไดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง (อรัญญา ศิริผล, 2554) ในทางกลับกัน ผลของการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้น

กลบัมคีาํถามทีส่าํคญัตามมาคอื การคาชายแดนและการพฒันาทางเศรษฐกจิระหวางประเทศทีอ่ยูในภาวะ

ความแตกตางของแตละประเทศกลบักลายเปนสรางความแตกตาง สงผลใหเกิดความไมสมดุลของการพฒันา 

หรือภาวะ “อสมมาตรแหงการพัฒนา” นําไปสูปญหาตางๆ มากมายท่ีสรางความเส่ียงและความไมเปนธรรม

ทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน ปญหาการเปล่ียนรูปแบบการผลิตทางการเกษตร การเกิดปญหาการคามนุษย 

ปญหายาเสพตดิ ปญหาคนยากจนไรทีด่นิทาํกนิ รวมถงึการโยกยายถิน่ของผูคนแรงงานคนหนุมสาวในภาค

ชนบท เขาสูตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในเมืองท้ังภายในและตางประเทศ นอกจากน้ีภาวะดังกลาว

ยังสงผลใหประชาชนระดับลางโดยเฉพาะชนบท ตองมีการปรับวิถีชีวิตการดํารงชีพอยางขนานใหญ 

ทั้งวิถีการผลิต การบริโภค และการตอรองกับความสัมพันธในระบบการแลกเปล่ียนท่ีเขาสูระบบตลาดและ
เงินตราที่เขมขนมากขึ้น (ณรงคศักด์ิ ชัยราช, 2552)

พืน้ทีช่ายแดนไทย-ลาวจงัหวดัหนองคาย เปนอีกสวนหนึง่ของปรากฏการณการพฒันาทางเศรษฐกจิ

ลุมน้าํโขง ซึง่นอกจากการทุมสรางโครงขายการคมนาคมขนสงแลวน้ัน การพัฒนาดังกลาวยังใหความสําคญั

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและบันเทิง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและการเติบโตของธุรกิจตางๆ 

อีกดวย โดยจะเห็นไดจากการเกิดรานอาหาร ผับ ไนตคลับ บารดิสโก และรานกินดื่มคาราโอเกะผุดขึ้นมา
อยางดาษด่ืน กระจายไปท่ัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว และบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนในจังหวัดหนองคาย 

ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและบันเทิงดังกลาว ไดกลายเปนทางเลือกใหแกผูคนจากชนบท
ของสังคมลาว โดยเฉพาะผูหญิงลาวเริ่มมีการขยับขยายหาหนทางในการทํางานสรางรายได เพื่อเปน

ทางเลือกในเชิงเศรษฐกิจของตนเองทามกลางความหวังของครอบครัวทีร่ออยูขางหลัง ผูหญงิลาวหลายคน

เลือกท่ีจะขามฝงมาทํางานภาคอุตสาหกรรมและบริการในประเทศไทย มีโอกาสไดพบรักกับผูชายไทย 
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และมีการตัดสินใจอยูกินกันแบบครอบครัวในประเทศไทย แตในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูหญิงลาว

ที่ตัดสินใจเขามาแตงงานกับผูชายไทยและอยูอาศัยรวมกันกับสมาชิกในครอบครัวไทยน้ันก็มิไดเปนไป

ในลักษณะการอยูรวมกันอยางผาสุกเสมอไป ดวยท่ีพวกเธอเคยเปนผูหญิงท่ีเคยผานการทํางานในรานกินด่ืม

คาราโอเกะมากอน ประกอบกับความเปนคนลาวท่ีถูกมองวา เปนคนชาติอ่ืนท่ีมิใชคนไทย สงผลใหเกิดทัศนะ

ที่ดูถูก เหยียดหยาม กีดกัน และตีตรา ตลอดจนนํามาสูการเลือกปฏิบัติจากคนในชุมชนรวมถึงสมาชิก

ในครอบครัว อาทิ สามี แมสามี และญาติพี่นองของสามี ขณะเดียวกันพวกเธอก็มีกลยุทธในการตอรอง

ตออํานาจของคนในครอบครัวที่ไดกระทําตอพวกเธออีกดวย 

บทความนี้ตองการวิเคราะหถึงกลยุทธในการตอรองอํานาจของผูหญิงลาวในครอบครัวไทย โดยได

ทําการศึกษาผานประสบการณของผูหญิงลาวที่เคยผานการทํางานในรานอาหารคาราโอเกะ และเขามา

แตงงานกับผูชายไทยตลอดจนมาอาศัยอยูรวมกันในครอบครัวไทยในพื้นที่ ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย โดยใชแนวคิดการตอรองและปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ Michel de Certeau 

มาเปนกรอบในการอธิบาย ถึงการใชกลยุทธของผูหญิงลาวในการตอสูและตอรองกับอํานาจท่ีกดทับ

จากการใชชีวิตประจําวันในครอบครัวไทย โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชวธิกีารสัมภาษณเชิงลกึ ในกลุมผูใหขอมลูท่ีเปนผูหญิงลาวทีเ่ขามาแตงงานและอาศยัอยูในครอบครัว

คนไทย จํานวน 15 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาจัดหมวดหมูประเด็นท่ีตางๆ เพ่ือนําเสนอโดยวิธีการเขียน

เชิงพรรณนาความตอไป

ในการนําเสนอบทความน้ีมีสี่สวนคือ สวนแรกนําเสนอเก่ียวกับบริบทการพัฒนาพื้นที่ชายแดน 

ที่สงผลตอการเขามาทํางานในประเทศไทยของผูหญิงลาวท่ีนําไปสูการแตงงานกับสามีไทยและอาศัย

ในครอบครัวไทย สวนที่สองนําเสนอเก่ียวกับสถานการณในการแตงงานขามชาติของผูหญิงลาวในพื้นท่ี
ที่ทําการศึกษา สวนที่สามมีการนําเสนอในประเด็นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการอยูรวมกันของครอบครัว

ขามชาติ และสวนที่สี่ไดมีการนําเสนอถึงกลยุทธในการตอรองตอสูอํานาจของผูหญิงลาวถูกกระทําจากคน

ในครอบครัวไทยบนพื้นที่ที่ศึกษา

บริบท

หลังการสูรบเชิงอุดมการณทางการเมืองของประเทศตางๆ ในยุค “สงครามเย็น” ประเทศตางๆ 
ในลุมน้ําโขงไดหันหนาเขาหากันเพ่ือสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจ กลายเปนกลุมประเทศลุมน้ําโขง 
6 ประเทศคือ จีน (ยูนนาน) พมา ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยในป พ.ศ. 2535 ไดมีการทําแผน

พัฒนาเพื่อใชประโยชนจากแมน้ําโขงภายใตชื่อ “ความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” (Greater Mekong 
Sub-Regional Economic Corporation/GMS) โดยการสนับสนุนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยมี

เปาหมายในการเชื่อมภูมิภาคนี้เปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจของการลงทุน สงผลผลักดันใหประเทศ ลาว 

กัมพูชา และเวียดนามเดินหนาสูความเจริญในถนนสายการพัฒนาอยางเต็มที่ (ชูพักตร สุทธิสา, 2556: 

39-40) และในสวนของประเทศไทยกับประเทศลาวผลจากการลงนามดังกลาว ไดเชื่อมใหเกิดสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว 3 แหงคือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ตามแผนพัฒนา
พื้นที่ East-West Economic Corridor สงผลใหเกิดการขยายตัวของการคาและการลงทุนในพื้นที่บริเวณ

ชายแดนของทั้งสองประเทศมากขึ้น
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เมื่อพื้นที่ชายแดนคือเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐทั้งเสนทางการคาระหวางอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง และการใชประโยชนจากแมน้ําโขงลวนแลวแตมีผลตอชุมชนชายแดนไทย-ลาว การสงเสริม

การพัฒนาความสัมพันธดานเศรษฐกิจของรัฐหาใชจะราบรื่นสอดคลองกันเสียทีเดียว หากแตมีภาวะ 

“อสมมาตรแหงการพัฒนา” ซึ่งเปนภาวะความไมสมดุลของการพัฒนาของรัฐทั้งหลายในภูมิภาคนี้ ทําให

ผูคนตองด้ินรนเอาตัวรอด นาํไปสูการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนความสัมพนัธทางสังคมดวย โดยเฉพาะ

ความสัมพันธขามพรมแดนของผูคนในชุมชนชายแดนท่ีมีลักษณะยึดโยงกันทั้งในดานเครือญาติ ชาติพนัธุ 

และวัฒนธรรมในพื้นที่ลุมน้ําโขงผานกาลเวลาทามกลางการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง 

ถึงแมเงื่อนไขความรวมมือทางเศรษฐกิจจะทําใหรัฐชาติดูลดอํานาจลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน 

(Globalization) ทามกลางการไหลเท (fl ow) ของผูคน สื่อ เทคโนโลยี อุดมการณและทุน (Appadurai, 2000) 

แตโดยความเปนจริงแลว ระบบการตอกตรึงความคิดและทัศนะของผูคนสองฝงในสวนลึกแลว “ความเปนชาติ” 

ยงัฝงตรงึอยูกบัผูคน ซึง่เปนผลจากกระบวนการสรางชาตินยิมของรัฐ สงผลตอทศันะทาทแีละการแสดงออก

ตอกันของคนสองฝงโขง ซึ่งปรากฏการณดังกลาวเห็นไดชัดในชุมชนชายแดนและยังชัดเจนในหนวยยอย

ของสังคมคือ “สถาบันครอบครัว” โดยเฉพาะในครอบครัวขามชาติหรือชาวบานเรียกครอบครัวลักษณะน้ีวา

ครอบครัว “กลุมผัวไทย-เมียลาว”

“ผัวไทย-ลาว” เปนลักษณะของครอบครัวขามชาติที่ คนสองฝงหรือสองชาติตัดสินในอยูดวยกัน

ฉันทสามีภรรยา โดยที่ฝายชายจะเปนคนไทยและฝายหญิงจะเปนคนลาว ซึ่งทั้งสองตัดสินใจอยูกัน

และอาศัยอยูในครอบครัวไทย ซ่ึงปจจัยท่ีนํามาสูการตัดสินใจอยูรวมกันของชายไทยกับหญิงลาว คือ การพ่ึงพา

ทางเศรษฐกิจที่สาวลาวตองการพึ่งพาผูชายหรือสามีในการดูแลดานเศรษฐกิจของตัวเองและครอบครัว 

เรือ่งของความปลอดภัยในการใชชวีติ ซึง่ประเด็นดงักลาวเช่ือมโยงกับการเขามาเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย 

และบางคนก็ทาํงานในรานคาราโอเกะ ซึง่เปนอาชีพท่ีสุมเส่ียงตอความปลอดภัยของตัวเอง ดงัน้ันพวกเธอ

จงึเลือกท่ีจะตัดสนิใจแตงงานกับผูชายไทยเพ่ือใหพวกเขานําพาพวกเธอออกมาจากวังวนของการขายบริการ

ทางเพศ และประการสุดทายคือเรื่องของความรักที่ความเปนชาติไมสามารถแบงแยกผูคนไมใหรักกันได

สถานการณการแตงงานขามชาติในพ้ืนที่ตําบลกองนาง

พืน้ท่ีชมุชนชายแดนการแตงงานขามชาตริะหวางคนไทยอสีานและคนลาวถอืไดวาเปนปรากฏการณ

ที่มีมานานแลว และชาวบานถือกันวาเปนเรื่องปกติธรรมดา เนื่องดวยผูคนสองฝงโขงมีความใกลชิดกัน
ทั้งในดานระยะทาง ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และชาติพันธุ คนลาวและคนไทยอีสานในชุมชน

ชายแดนมักมกีารเดินทางไปมาหาสูกนัแบบเครือญาต ิดงัน้ันการอพยพครอบครัวของผูคนท้ังสองฝงถือเปน

เรื่องปกติ การไปมาหาสูเยี่ยมเยือนญาติ มิตรสหาย การเดินทางมาหาทํางานรับจาง การเดินทางคาขาย 

และการเดินทางเพื่อมาเที่ยวเลนในงานบุญประเพณี ปรากฏการณเหลานี้ลวนแลวแตนํามาสูการแตงงาน

ขามชาติ (สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2552)

สถานการณการแตงงานขามชาติในชุมชนตําบลกองนาง จากการศึกษาผูศึกษาสามารถแบงชวงระยะเวลา

การเขามาแตงงานออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงที่หนึ่ง พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนชวงที่ลาวฝายขวา
สูรบกับลาวฝายซาย ทําใหมีทหารลาวรวมท้ังชาวบานจากฝงลาวจํานวนมากอพยพหลบหนีภัยสงคราม

และความอดอยากมาอาศัยทํามาหากินอยูกับญาติพ่ีนองอยูในฝงไทยและเกิดการแตงงานกับคนไทยในชุมชน 

ชวงท่ีสอง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2525 ซึ่งตรงกับชวงท่ีรัฐบาลลาวเร่ิมนําแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ของประเทศในระบบนารวมและสหกรณมาใช ประชาชนลาวท่ีไมสามารถปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจ

แบบรวมศูนยนี้ไดก็ตางพากันหลบหนีมาทํางานหาอยูหากินในประเทศไทย นําไปสูการแตงงานกับคนไทย 

และชวงที่สามคือนับตั้งแต พ.ศ. 2529 เปนตนมา ซึ่งเปนชวงที่มีการเปดประเทศสูโลกภายนอก โดยลาว

มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ ภายใตช่ือนโยบาย “จินตนาการใหม” เปนนโยบายท่ีมุงเนนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

จากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตมาเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ประกอบกับในชวง พ.ศ. 2539 

ซึง่ตรงกบัชวงทีป่ระเทศไทยเองกม็นีโยบายยดืหยุนใหแรงงานตางชาต ิ3 สญัชาต ิคอื พมา ลาว และกมัพชูา 

เขามาทาํงานในประเทศไทยได สวนใหญการอพยพในระลอกนีจ้ะเปนการอพยพของคนหนุมสาวทีต่องการ

แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกวาในประเทศไทย ทําใหมีคนลาวบางสวนเขามาแตงงานอยูกินเปนสามี

ภรรยากับคนไทยในชุมชนดวย

จากการสํารวจขอมูลคนลาวในชุมชนตําบลกองนาง4 พบวา จํานวนคนลาวท่ีอาศัยอยูในชุมชน

ตําบลกองนาง 13 หมูบานมีประมาณ 164 คน แบงเปนชาย 40 คน และหญิง 124 คน และมีจํานวน

ครัวเรือนที่มีคนลาวอาศัยอยูในชุมชนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีสัดสวนผูชายลาวที่เขามาแตงงาน

กบัผูหญงิไทยคอนขางนอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสัดสวนของผูหญิงลาวทีเ่ขามาแตงงานกบัผูชายไทยในชมุชน 

สวนใหญจะเปนคนท่ีอยูในวัยแรงงานและมกีารเดนิทางเขามาในประเทศไทยและแตงงานกบัคนไทยในชมุชน

ระหวางชวง พ.ศ. 2529 ถงึปจจบุนั โดยสวนมากจะเคยเขามาทํางานในภาคอุตสาหกรรมบริการและบันเทิง 

ทัง้ในรานอาหาร รานหมูกระทะ รานคาราโอเกะ งานขายของหนาราน และผูหญิงลาวบางคนเคยมาทํางาน

ในชองเพ่ือขายบริการทางเพศดวย

สําหรับเหตุผลของผูหญิงลาวในการตัดสินใจแตงงานกับสามีไทย พบวา ผูหญิงลาวสวนใหญตัดสินใจ

แตงงานกับสามีไทยเพราะดานความรักมากกวาเหตุผลดานเศรษฐกิจ และมองวาผูชายไทย “เปนคนดี” 

เสมอตนเสมอปลาย ไมรังเกียจวาพวกเธอจะเคยทํางานในรานอาหารคาราโอเกะ ตลอดจนยอมรับ

และเขาใจในเหตุผลที่พวกเธอเลือกทําอาชีพเหลานี้ อยางไรก็ตามแมเหตุผลของ “ความรัก” และ “ความดี” 

จะเปนเหตุผลหลักในการตัดสนิใจแตงงานกับสามีไทยของผูหญงิลาว แตกย็งัผูหญงิลาวสวนหน่ึงท่ีตดัสนิใจ

ที่จะแตงงานกับสามีไทยเพราะตองการใหพวกเขานําพาพวกเธอออกมาจากอาชีพที่อยูในวังวนของการ

ขายบริการ “ที่เอ้ือยแตงงานกับแฟน แนนอนหละกะคือเร่ืองของความฮัก แมนบฮักกะคือสิมาอยูนํา 

แตอกีเหตผุลหนึง่ทีเ่อือ้ยตดัสนิใจมาอยูนาํกะคอืเอือ้ยอยากออกมาจากราน ถาเอือ้ยออกมาอยูกบัเขาเอือ้ย

กะบตองกลับไปเฮ็ดงานแบบน้ีอีก”
สวนรูปแบบการแตงงานขามชาติระหวางผูหญิงลาวและสามีไทยในตําบลกองนาง พบวาเม่ือฝายชาย

ไดมีการชักชวนใหผูหญิงลาวลาออกจากงานที่ทําและมาอยูดวยกันแลวนั้น พวกเธอก็ไดตัดสินใจเดินทาง
เขามาอยูอาศัยในครอบครัวของฝายชายและอยูกินดวยกันฉันทสามีภรรยา โดยจะไมมีการจัดพิธีการ

แตงงานใดๆ ที่ประเทศไทย เนื่องดวยสวนใหญการอาศัยอยูกินดวยกันระหวางสามีไทยและผูหญิงลาว

ที่เคยผานการทํางานในรานอาหารคาราโอเกะ มักจะไมไดรับการยอมรับจากคนในครอบครัวของฝายชาย 
ทําใหครอบครัวของฝายชายไมสนับสนุนที่จะใหมีการจัดการแตงงานในครอบครัวเกิดขึ้น แตสวนมาก

ผูชายไทยจะมีการเดินทางไปจัดพิธีกรรมการผูกขอตอแขนและมีการ “ขอขมาพอแม” ของฝายหญิงท่ีบานเกิด

4 การสํารวจขอมูลสมาชิกคนลาวในชุมชนตําบลกองนางท้ังหมด 13 หมูบาน เพื่อจัดตั้งกองทุนการจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูมีปญหาสถานะบุคคลประจําป พ.ศ. 2558 โดยศูนยสงเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน
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ของฝายหญิงในประเทศลาว และจะมีการเชิญเฉพาะญาติพี่นองของฝายหญิงที่อยูในประเทศลาว

มารวมเปนสักขีพยานเทานั้น โดยในการจัดพิธีกรรมการแตงงานฝายชายก็จะมีเงินคาสินสอดไปขอลูกสาว

กับพอแมของฝายหญิงคนละ 10,000 บาท ถึง 50,000 บาท ซึ่งข้ึนอยูกับฐานะและกําลังทรัพยที่ฝายชาย

จะใหโดยผูหญิงลาวและพอแมของเธอไมไดเรียกรอง แตในขณะเดียวกันก็ยังมีผูหญิงลาวอีกสวนหนึ่ง

ที่ไมไดมีการจัดพิธีกรรมการแตงงานใดๆ เลยท้ังในฝงลาวและฝงไทย แตก็มีการเขามาอาศัยอยูดวยกัน

และคนในชุมชนก็รับรูวาทั้งสองคนเปนสามีภรรยากัน “อายเลาชวนออกมาอยูนํา มาอยูกะบไดแตงงาน

อิหยังดอก แตกะมีพากันกลับไปยามบานหาอีพออีแม ไปผูกขอตอแขนอยูลาว ขอขมาพอแม ใหผูเฒา

พอตูแมตูทางบานเพิ่นรับรูจะไดบเปนหวง อายเพ่ินกะเอาเงินสินสอดไปใสพานสมมาใหพอแมหมื่นหนึ่ง” 

สําหรับความคาดหวังในการแตงงาน พบวา ผูหญิงลาวหลายคนใหความคาดหวังเรื่องเศรษฐกิจ

กอนท่ีจะตัดสินใจแตงงานกับสามีไทย โดยหลังจากแตงงานแลวพวกเธอกลับมีความคาดหวังเรื่องของ

ความรัก ความเขาใจ ความซื่อสัตยของสามีมากกวาเร่ืองเศรษฐกิจ บางคนไมไดใหความสนใจเรื่องของ

เศรษฐกจิกอนทีจ่ะแตงงานแตพวกเธอกลบัมคีวามคาดหวงัเรือ่งของการไดรบัการยอมรบัจากคนในครอบครวั

ของสามี เนื่องจากผูชายไทยสวนหน่ึงเคยผานการแตงงานและมีครอบครัวมาแลว ทําใหผูหญิงลาวกลุมนี้

กังวลวาการท่ีพวกเธอในฐานะท่ีเปนคนลาว และเคยทํางานในรานอาหารคาราโอเกะมากอนจะทําให

คนในครอบครัวโดยเฉพาะ ลูกของสามี และพอแมของสามีไมยอมรับที่จะใหพวกเธอเขาไปอยูอาศัย

ในบานดวย นอกจากนี้ยังมีผูหญิงลาวอีกบางกลุมที่มีความคาดหวังเร่ืองของการแตงงานนําไปสูการ

มีชองทางที่จะไดรับสัญชาติไทย สามารถทํางานและอาศัยอยูในประเทศไทยไดอยางม่ันคงและปลอดภัย 

ขณะท่ีผูหญิงลาวบางคนกลับไมไดคาดหวังอะไรจากการแตงงานกับผูชายไทย เพราะพวกเธอมองวา

หากคาดหวังแลวไมเปนตามน้ันจะไดไมเสียใจ

ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจในการอยูรวมกันของครอบครัวขามชาติ

ความสัมพันธเชิงอํานาจเปนมิติท่ีการศึกษาคร้ังน้ีใหความสนใจ โดยเฉพาะการอยูรวมกันของผูหญิงลาว

ทีเ่ขามาอาศัยอยูในกับครอบครัวไทย จากการศึกษาการอยูรวมกันของครอบครัวขามชาติ พบวา ผูหญงิลาว

ที่แตงงานกับผูชายไทยสวนใหญจะยายเขามาอาศัยอยูที่บานของสามี การอยูอาศัยรวมกันมักจะเปน

ในลักษณะแบบครอบครัวขยาย ในครอบครัวหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยสมาชิกในครอบครัวประมาณ 

5-10 คน บางครอบครัวอาศัยอยูดวยกันทั้งพอ แม ลูก ปู ยา บางครอบครัวมีทั้งลุง ปา นา อา อาศัย
อยูในเดียวกัน 

จากการเก็บขอมูลทําใหเห็นวา การอยูดวยกันของครอบครัวขามชาติมิไดเปนไปดวยความผาสุก
เสมอไป หากแตเจือปนไปดวยความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวาง “แมยา” คนไทย กับ “ลูกสะใภ” คนลาว และ

หากมองประเด็นดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวคนไทยที่ไมใชครอบครัวขามชาติ ปญหาระหวาง 

“แมผัว” กับ “ลูกสะใภ” ก็ถือวาเปนปญหาปกติที่เกิดข้ึนและพบเห็นไดทั่วไป ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนสวนใหญ
มักจะเกิดจากความไมพึงพอใจในความคาดหวังที่ทั้งสองฝายมีตอกัน 

สําหรับในครอบครัวขามชาติแลวการกระทบกระทั่งกันระหวางผูหญิงลาวกับคนในครอบครัวไทย 

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นบอยครั้ง และปญหาที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญผูหญิงลาว ซึ่งเปนคนอื่นที่ตองมา

อาศยัอยูในครอบครัวไทยตัวคนเดียว ตองเปนฝายทีแ่บกรบัความทกุขทนจากปฏสิมัพนัธเชงิอาํนาจระหวาง

สมาชิกในครอบครัวที่มีตอเธอในฐานะ “สะใภ” เมื่อผูศึกษาไดมีโอกาสพูดคุยกับผูหญิงลาวหลายคน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม

393



ทีเ่ขามาอยูในครอบครัวฐานะลูกสะใภของครอบครัวไทย พบวา พวกเธอมีมมุมองตอความขัดแยงทีเ่กดิขึน้

ภายในครอบครัววา เปนเร่ืองท่ีทําใหพวกเธอรูสึกอึดอัด และรูสึกเสียใจ นอยใจกับสถานการณที่เกิดข้ึน 

ซึง่การเขามาอยูในครอบครวัของสาม ีพวกเธอเองกพ็ยายามปรบัตัวและปฏบิตัติวัในชวีติประจําวนัเฉกเชน

เดียวกันกับคนในครอบครัวทั่วไป ไมวาจะเปนการรับผิดชอบในดานงานบาน การดูแลความมั่นคงทางดาน

อาหาร การออกไปทํางานรับจางนอกบาน ตลอดจนการทําหนาที่ของ “แม” และ “ลูกสะใภ” ในการดูแล

บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวอีกดวย 

แมผูหญิงลาวพยายามที่จะปรับตัวหรือปฏิบัติหนาที่ภายในครอบครัวใหดีเทาไหรก็ตาม แตการดูถูก 

เหยียดหยาม จนนําไปสูการถูกเลือกปฏิบัติตอผูหญิงลาวของสมาชิกในครอบครัวไทย ก็ยังเปนประเด็น

ท่ีเกิดข้ึนเปนประจําในชุมชนชายแดน ซ่ึงแตละกรณีท่ีเกิดข้ึนตางมีเร่ืองราวและปจจัยเหตุผลการทําใหผูหญิงลาว

โดนกดทับจากสมาชิกในครอบครัวไทย ดังนี้

“ส.ล.น.” : ภาพประทับตราผูหญิงลาว ในครอบครัวไทย

ส.ล.น. หรือ “สาวลาวนอย” เปนคําพูดเชิงลอเลียนท่ีคนไทยในชุมชนตําบลกองนาง มักพูดหยอกลอ

กนัเมือ่เอยถงึผูหญงิลาวในบรเิวณชมุชนชายแดน คาํลอเลยีนดงักลาวมาจากเงือ่นไขทางสงัคมและเศรษฐกจิ

ที่สงผลใหผลหญิงลาวตัดสินใจเดินทางออกจากครอบครัวเพื่อมาทํางานในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งเปนพื้นที่

ที่มีภาษา และวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ผูหญิงลาวสวนหน่ึงตัดสินใจมาทํางานในภาคบริการ โดยเฉพาะ

การทํางานใน “รานอาหารคาราโอเกะ” ในหนาที่เปน “เด็กเสิรฟ” ที่มีใหเห็นกันทุกพื้นที่ในเขตชายแดน

ไทย-ลาว และมีไมนอยท่ีผูหญิงลาวตัดสินใจขายบริการทางเพศ หรือ “ออกแขก” เพ่ือแลกกับเงินสงกลับบาน

เพื่อทําหนาที่ “ลูกสาวดี” ที่กตัญูตอพอแมดวย ซึ่งเง่ือนไขในการตัดสินใจเขามาทํางานดังกลาว 

ทําใหผูหญิงลาวไดมีโอกาสพบปะแขกท่ีเปนผูชายไทยมากหนาหลายตา หลายกลุม และหลายชนช้ัน 

ดวยความนารัก ผิวขาว เอาใจเกง ทําใหผูชายไทยหลายคนตกหลุมรัก และชักชวนใหพวกเธอเลิกทํางาน

ในรานคาราโอเกะ และออกมาอยูกินสรางครอบครัวดวยกัน

ผูชายไทยหลายคนเคยผานการแตงงานมีครอบครัวมาแลวอยางนอยหน่ึงคร้ัง เมื่อผูหญิงลาว

ไดเขามาแตงงานและอาศัยอยูกินฉันทสามีภรรยาในครอบครัวแลว หลายกรณีมักพบวาคนในครอบครัว

และชุมชนมักมองวาพวกเธอเปนตนเหตุมือที่สามทําใหครอบครัวของคนไทยแตกแยก ดังนั้น สลน. หรือ

สาวลาวนอย จึงเปนคําที่คนในชุมชนและครอบครัวมักมองวาเปน “คนไมดี” เคยทําอาชีพขายบริการ
ทางเพศหรือขายตัวมากอน ซ้ํายังเปนตนเหตุใหเกิดปญหาทางครอบครัวดวย ซึ่งการตีตราดังกลาวนําไปสู

การดูถูก เหยียดหยาม จากสมาชิกในครอบครัวทั้ง “แมยา” และญาติที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน
ที่ไมอยากใหลูกชายหรือญาติของตัวเองมีภรรยาเปนสาวคาราโอเกะมากอน

จากการศึกษาในประเด็น การดูถูก เหยียดหยามตออาชีพเดิมของผูหญิงลาวท่ีเคยทํางานในราน

คาราโอเกะพบวา คนในครอบครัวสวนใหญมองภาพของผูหญิงลาวที่เขามาแตงงานกับลูกชายของตนวา

เปนผูหญิงที่ไมดี เปนผูหญิงหาเงิน และที่ตองการมาแตงงานกับลูกชายของตนเพราะเพียงแคตองการเงิน

เทาน้ัน ทําใหผูหญิงลาวมักถูกพอแมและญาติพ่ีนองของสามีมีทัศนคติแบบรังเกียจ และเวลาอาศัยอยูดวยกัน
เมื่อเกิดความขัดแยงกันขึ้นพวกเธอก็มักจะไดรับการดูถูก เหยียดหยาม ไมวาจะเปนคําดาวา “เปนกระหร่ี” 

“เปนผูหญิงหาเงิน” “เปนผูหญิงชั่ว” ซึ่งคําพูดเหลานี้ไดลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพวกเธอ

เปนอยางย่ิง
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นอกการดูถูก เหยียดหยามแลว มีหลายกรณีที่ผูหญิงลาวถูกแบงแยกและเลือกปฏิบัติจากสมาชิก

ครอบครัวตัวเอง โดยโดนกล่ันแกลงสารพัด บางคร้ังก็ใชกําลังทํารายรางกาย เพ่ือท่ีจะทําใหพวกเธอทนไมได

และตัดสินใจเลิกรากับญาติและหนีกลับประเทศลาว ซึ่งสถานการณจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากผูหญิงลาว

ตองอยูตามลําพังหรืออยูกับลูก โดยที่สามีไปทํางานที่อื่น ทําใหเธอและลูกตองเผชิญกับอํานาจดังกลาว

โดยตรง

“แฟนเอ้ือยไปเฮ็ดงานตางประเทศ เอื้อยอยูกับยาและครอบครัวของอา (นองสาวสามี) อยูบาน

หลังเดียวกัน แตเพิ่นใหเอ้ือยแยกอยูคนละช้ัน แบงขาวของเคร่ืองใช บใหแมกระท่ังกินขาวนํา เงินแฟน

สงมากะอาเปนคนจัดการใหใช บางเท่ือเงินบพอใชกะขอเพ่ิมบได เอ้ือยกะไปเฮดงานเอา แมนเวาหยังหลาย

กะดา บางเทื่อกะขูเอื้อยวาจะแจงตํารวจจับ บางเทื่อกะตีเอ้ือย ใสรายใหแฟนวาเอ้ือยเลนชู”

“แม เมีย ลูกสะใภ” บทบาทที่ไรราคาของสะใภลาวในครอบครัวไทย

ภาพของครอบครัวมกัถกูจนิตนาการวามพีอ แม ลกู เปนองคประกอบหลักในครอบครัวโดยครอบครัว

ทําหนาที่บมเพาะ ขัดเกลา และหลอหลอมคนในครอบครัว ซึ่งดูเหมือนจะเปนโลกในจินตนาการ และ

ขาดองคประกอบเชิงความสัมพันธที่ซับซอน โดยเฉพาะมิติความสัมพันธของผูชาย-หญิง ซึ่งนักสตรีนิยม

มักมองวาในยุคอุตสาหกรรมทุนนิยม ครอบครัวเปนหนวยพ้ืนฐานการกดข่ีผูหญิง ซึ่งมาจากอุดมการณ

ชายเปนใหญซึ่งมีขอสังเกตสองประเด็นคือ 1) ครอบครัวใหสถานะผูหญิงเปนเพียงฐานะเมียและแม 

สวน 2) ครอบครัวทําหนาที่เปนเบาหลอมความไมเทาเทียมผานการสอน ปลูกฝงใหแกลูกโดยที่เพศชาย

เปนฝายปกครองผูหญิง และผูหญิงเปนแรงงานที่ถูกกดขี่ในงานบานโดยไมมีคาตอบแทน ซึ่งนักสตรีนิยม

สายมารกไดใหมุมมองและความเห็นเนนหนักวาการกดขี่ผูหญิงในครอบครัวใหประโยชนกับระบบทุนนิยม 

ซึ่งในความหมายวาระบบทุนนิยมฉวยโอกาสใชแรงงานผูหญิงในงานบานและผลิตซ้ําแรงงานใหระบบ

ทุนนิยมโดยไมมีคาตอบแทน เปนการลดตนทุนการผลิตโดยจายเฉพาะคาแรงของสามีเทานั้น (ณรงคศักดิ์ 

ชัยราช, 2552: 47)

ภาพปรากฏดังกลาวสะทอนวิธีคิดและมุมมองของคนสวนใหญที่มีตอผูหญิงลาวที่มาอาศัยอยูใน

ครอบครัวคนไทย ซึ่งพวกเธอมีชีวิตที่ไมแตกตางกับผูหญิงทั่วไปคือ ภายใตความเปนผูหญิงพวกเธอ

ตองทําหนาที่ทั้งแม เมีย และลูกสะใภ ที่ตองมีบทบาทหนาที่ในการรับผิดชอบและดูแลครอบครัว 

ตลอดจนการรับผิดชอบในงานบานทุกๆ อยาง อาทิ การดูแลทําความสะอาดบาน การหุงหาอาหาร 
การดูแลพอแมผูแกชราและบุตรหลานในครอบครัว ซึ่งการทําบทบาทและหนาท่ีเหลาน้ีทําใหผูหญิงลาว

สวนหน่ึงไมไดมโีอกาสออกไปทํางานนอกบานเหมือนดังเชนคนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันสามีไทยบางคนก็ไมอยาก

ใหภรรยาของตนเองออกไปทํางานนอกบาน โดยเขาไดมอบหมายใหพวกเธอมีหนาท่ีหลักในการดูแลงานบาน

และสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน ซึ่งการทําบทบาทหนาที่เหลานี้พวกเธอกลับถูกพอแม และญาติพี่นอง

ในครอบครัวมองวา พวกเธอข้ีเกียจ มาอยูบานเฉยๆ ไมรูจักไปทํามาหากินชวยสามี และที่มาแตงงาน

ก็เพราะตองการมาเกาะสามีคนไทยกิน เน่ืองจากคนในครอบครัวมองวางานท่ีพวกเธอกําลังทํานั้นไมได

กอใหเกิดรายไดที่ชัดเจนเปนเงินเปนทอง ซึ่งในความหมายการทํางานของคนในครอบครัวคือการทําแลว
ตองไดเงินเปนคาตอบแทน ในขณะท่ีผูหญิงลาวทําหนาที่ดังกลาวกลับถูกมองวาพวกเธอไมมีรายไดใดเลย

นอกจากคอยอยูกินกับครอบครัวไปวันๆ และพวกเธอมักจะถูกดาวาเปนประจําวา “เปนคนข้ีเกียจ” 
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มีลูกบอกลูก มีหลานบอกหลานเดอ วาอยาไปเอาเมียคนลาว มันขี้คาน ....นี่คือคําเวาที่เฮาไดยิน

จากปากของแมยาเพิ่นเวากันกับหมูที่มาเลนนําอยูเฮือน เพิ่นเวาใหวาเฮาบฮูจักไปหาเฮ็ดเวียก บไปหาเงิน

ซอยผัว แตแทจริงแลวเฮาละอยากไปหาเฮ็ดเวียกนอกบานคือหมูเขา แตติดที่ผัวบใหไป เพิ่นวาอยากใหเฮา

อยูบานเบิ่งลูก เบ่ิงพอแม เบิ่งเฮือนชาน เพิ่นวาเมียกับลูกสองสามคนเพ่ินหาเล้ียงเองได

ผูหญิงลาวหลายคนพยายามที่จะจัดการตัวเอง โดยการแบงบทบาทหนาที่ในการดูแลครอบครัว

กับการออกไปทํางานนอกบาน เพื่อลดการดุดา และดูถูกจากพอแมและญาติพี่นองของสามี โดยพวกเธอ

ไดพยายามออกไปหาทํางานรับจางเพื่อชวยสรางรายไดใหกับครอบครัว บางคนออกไปทํางานรับจาง

เก็บพืชผลทางการเกษตร บางก็ออกไปหาสินคาทางการเกษตรมาขาย บางคนไปทํางานลางถังนํ้า และลาง

ถั่วงอก ซึ่งพวกเธอจะแบงเวลาหลังจากท่ีทํางานบานทุกอยางเสร็จเรียบรอยแลว และบางคนเลือกท่ีจะ

ออกไปทํางานในชวงกลางคืน เพือ่จะไดใหสามีกลบัมาและอยูดแูลลูก แตนัน่กเ็ปนเพียงรายไดเลก็ๆ นอยๆ

ที่เธอไดมา คร้ันจะใหไปทํางานอยางอ่ืนก็ไมสามารถไปไดเน่ืองจากพวกเธอมีขอจํากัดดานกฎหมาย 

วุฒิการศึกษา และทักษะการทํางานอื่นๆ ที่ไมสามารถสรางไดรายไดเปนกอบเปนกําใหกับครอบครัว

และญาติสามีของเธอพอใจและภูมิใจได ซึ่งภาวะดังกลาว Boserup ไดเสนอไววาการที่ผูหญิงถูกกีดกัน

จากตลาดแรงงานที่เปนผลผลิตจากการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นไมใชเปนเพราะอคติทางเพศอยางเดียว 

แตเปนเพราะผูหญิงไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงาน เพราะผูหญิงขาดโอกาส การศึกษาและฝกอบรมเก่ียวกับ

เทคโนโลยีใหมๆ (Boserup อางใน kabeer, 2001)

“เมียลาว” ความเปนอื่นในครอบครัวไทย

ครอบครัวในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงโครงสรางทางสังคม เปนสถาบันตวัแทนหนวยยอยท่ีเลก็ท่ีสดุในการ

เปนผูกระทําการ (Agency) ผลิตซ้ําความเขาใจและความเปนหน่ึงเดียวของคนในชาติ ดังนั้นครอบครัว

จึงถือเปนสัญลักษณหน่ึงที่เปนสถาบันที่คอยปกปอง ปองกัน และหวงแหนพรอมที่จะรักษาผลประโยชน

ของชาติ เพราะถือเปนภาระหนาที่ที่รัฐ-ชาติมีการสรางและมอบหมายใหสมาชิกในครอบครัวตองคอย

สอดสองดูแล ผานเครื่องมือและสื่อสัญลักษณตางๆ ขึ้นมาเชนประวัติศาสตร ธงชาติเพลงชาติเพลงปลุกใจ

ตางๆ ที่ทาใหเกิดการรักชาติในขณะเดียวกันหากใครหรือส่ิงใดไมเปนไปตามเคร่ืองมือที่รัฐกําหนดไวก็อาจ

เปนภัยตอความมั่นคงของชาติได สิ่งที่กลาวไปขางตนนั้นคือ การกลาวถึงบทบาทของครอบครัวที่เชื่อมโยง

กับรัฐ-ชาติ ในฐานะที่เปนสถาบันการผลิตซ้ําการตอกยํ้าวา นอกเหนือจากส่ิงที่รัฐไดวาไว หรือนอกเหนือ
กติการวมถึงนอกเหนือเสนเขตแดน เปนส่ิงท่ีอาจเปนปญหาตอ “เรา” ได รวมถึง “เมียลาว” หรือ “สะใภลาว” 

ทีไ่มใชคนไทยเพราะมาจากประเทศลาว เขาเมอืงผดิกฎหมายความไมใชพวกเดียวกนัแมจะอยูในครอบครัว 

ชุมชน ประเทศหรือโลกใบเดียวกันก็ยังติดอยูในใจของผูคนคอยสรางจุดไมไววางใจใหเพื่อนมนุษย

อยูตลอดเวลา ซึ่งเปนผลมาจากการความเปนอื่น (Otherness) ในหมูเพื่อนมนุษยดวยกัน

ความเปนอื่นสงผลตอความยากลําบากในการใชชีวิตรวมกันของผูคน เพราะเชื่อมโยงกับทัศนคติ

และการเลือกปฏิบัติตอกันในกลุมสังคมน้ัน การเขามาอยูรวมกับครอบครัวไทยของ “เมียลาว” เปนอีก

ตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดจากผลกระทบการสรางความเปนอื่นในหมูผูคนที่อาศัยอยูดวยกัน พวกเธอมักจะ
ถูกเหยียดหยาม ดูแคลน ขมขู จากพอแม และญาติพี่นองของสามีเมื่อมีปากมีเสียงกัน ซึ่งปจจัยเหลานี้

เกิดจากการมี “อคติทางชาติพันธุ” ที่คนในครอบครัวมักจะเหยียดหยาม ดูถูกพวกเธอวา “เปนคนลาว” 
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คนที่มาจากประเทศ ที่เคยเปนพื้นที่ปกครองของไทย ประเทศที่เคยเปนกบฏกับรัฐไทย ประเทศที่ปกครอง

ดวยระบบคอมมิวนิสต ไมพัฒนา เปนตน 

ถาผิดใจกันมา แมยาก็มีแตดา คํากะวา อีลาว สองคํากะวา อีลาว จริงๆ ยอมรับดวยความภูมิใจนะ

เรื่องความเปนคนลาว แตยามเขาดามันแฝงไปดวยความดูถูกเหยียดหยาม หาวาบานเฮาบอพัฒนา 

บอเจรญิ เลยหนมีาหาอยูหากนิมาเกาะคนไทยกิน ซึง่เฮารูสกึบอมกัเปนหยงัคอืมาวาจงัซีแ่มนเฮามาจากใส

เฮากะมาเปนลูกใภ มาเลี้ยงเพิ่นคือเกาตั้วเนาะ

กลยุทธการตอรองของผูหญิงลาวเมื่อเผชิญกับอํานาจกดทับจากครอบครัวไทย

ภายใตอํานาจเหนือกวาที่คอยกดทับ กดข่ีในครอบครัวนั้นผูหญิงลาว ก็หาใชมีทาทีที่ยอมจํานน

ตออํานาจของ “แมยา” และญาติพี่นองของสามีอยางเดียว ขณะเดียวกันพวกเธอก็มี “กลยุทธ” (tactics) 

ในการตอบโตกบัอาํนาจเหนือกวาในครอบครัวทีค่อยกดทับเธอไดอยางนาสนใจ อาทิ การเงียบ การดากลับ 

การไมทําอาหารใหกิน และการหนีกลับบานพรอมลูก

“การเงียบ” บอยคร้ังที่พวกเธอมักจะเจอคําดุดา ดูถูก จากแมยาและคนในครอบครัว ซึ่งพวกเธอ

ก็มักเลือกที่จะใชวิธี “เงียบ” เปนกลยุทธในการตอรองกับอํานาจดังกลาว ซึ่งในความหมายของความเงียบ

และเลือกที่จะเดินหนี พวกเธอยอมรับวาบางครั้งน่ันคือการแสดงออกถึงความโกรธ แตพวกเธอก็ไมอยาก

แสดงความโกรธออกไปใหคนในครอบครวัเห็นมากนกั เพราะหากพวกเธอแสดงออกใหเหน็วาพวกเธอโกรธ 

และใสใจในคําดาวาเหลาน้ันแลว ก็ย่ิงจะทําใหคนท่ีดาวาย่ิงไดใจ และอีกความหมายหน่ึงคือการไมใหความสําคัญ 

และทําเปนไมไดยินในสิ่งที่คนอื่นกําลังวา และพวกเธอก็มักจะคิดในแงบวกวา คําดาวาเหลานั้นเปนสิ่งไมดี 

และไมอยากใหคุณคาราคาที่จะตองเก็บมาคิดใหปวดใจ นอกจากน้ีนัยของความเงียบยังรวมถึงการจัดการ

สถานการณทีไ่มอยากใหเหตุการณบานปลายไปมาก ซึง่เปนทาทีในการบริหารความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึน้ได

สําหรับตัวเธอและครอบครัว “ถาเขาดาเฮาเฮากะเครียดอยู แตกะอดเอา ยานเขาไดใจ เขาเห็นเฮาเจ็บ

เฮาปวดเขาแฮงคัก ถาเขาวาเขาดาเฮา บางเทือเฮากะทําเปนเฮ็ดซื่อๆ ไว ดามากะเงียบ ถาสูนหลายอีหลี

จะยางหนีซะ เฮ็ดเปนบไดยินเอา แตถาถามวาเครียดบอ กะเครียด แตเฮาก็ตองอดทน คึดฮอดหนาลูกไว”

“การนินทา” หลายคร้ังที่ผูหญิงลาวรูสึกอึดอัดไมสบายใจกับภาวะกดดันที่เกิดข้ึนในครอบครัว 

ซึ่งพวกเธอก็เลือกที่จะใชวิธีการระบาย โดยมีการนําเรื่องราวที่เกิดข้ึนไปเลาหรือไป “นินทา” ใหเพื่อน

ทัง้ทีเ่ปนคนไทยและคนลาวในชมุชนฟง ซึง่การนนิทาดังกลาวพวกเธอบอกวาเปนการผอนคลายและระบาย
ความอัดอั้นออกมา และถือวาเปนอีกหน่ึงที่พวกเธอมักในการตอรองกับความกดดันและความทุกขทน

ที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัวไทย “บางเทือถาแมเลาจมใหเอื้อย แลวมีเรื่องมีปาก

มีเสียงกัน เอื้อยกะจะขี้รถออกมาขางนอก เขามาในบานแลวจะไปหาเวาพื้นเลาใหคนในบานฟง บางเทือ

กะไปเวานาํหมู บางเทือ่กะไปเวาใหลกูหลานเลาฟง เวาแลวและกะซาํบายใจ คอืวาเฮาไดระบายความในใจ

ออกมาเบิดแลว”

ทางออกหน่ึงในการระบายความรูสึกคือการโทรศัพทไปพูดไปคุยกับญาติพ่ีนองและพอกับแมท่ีอยูบาน

ในฝงลาว ซึ่งการโทรศัพทไปคุยกับครอบครัวเดิมที่ฝงลาวถือไดวาเปนกลยุทธอีกอยางหน่ึงที่คนลาวมักใช
เพ่ือระบายความในใจและความทุกขที่พวกเขากําลังเผชิญอยูจากอํานาจกดทับของคนในครอบครัวไทย 

แมบางคร้ังการโทรศัพทกลับไปหาพอแมในครอบครัวเดิม พวกเธอจะไมไดเลาในความทุกขและส่ิงท่ีพวกเธอ

กาํลังเผชญิอยูในครอบครัวไทยใหพอแมฟงทัง้หมด แตการไดโทรศพัทไปฟงเสยีงพอกบัแม การไดโทรศพัท
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ไปถามสารทุกขสกุดิบของคนในครอบครัว แคนีก้ส็ามารถทําใหพวกเธอรูสกึดีและมีกาํลงัใจในการท่ีจะดําเนนิ

ชีวิตตอไป 

“การใชวาจา/กําลังตอบโตกลับ” ผูหญิงลาวหลายคนใชความเงียบในการจัดการแลวไมไดผล หรือ

บางคนเลือกที่จะไมเงียบเมื่อเผชิญกับคําวากลาวเหยียดหยาม หลายครั้งที่พวกเธอใชวิธีโตกลับหรือ

โตเถียงกลับดวยวาจา เพราะพวกเธอรูสึกทนไมไดกับคําดุดา เหยียดหยาม โดยเฉพาะคําวากลาวที่เลยเถิด

ถึงพอแม บุพการีหรือโคตรตระกูลที่อยูทางบานของพวกเธอ “อีลูกลาว อีชาติหมา โคตรพอโคตรแมมึง

บอเคยสั่งเคยสอนบ....บางเทื่อถาเพ่ินดาเอื้อยมาเอื้อยกะดากลับ บางเทื่อเฮาเมื่อยอดแลวเฮากะบยอม

คือกัน ดาเฮาอยางเดียวเฮากะพอทนอยูดอก บางเทือลามไปดาฮอดพอฮอดแมเฮา”

นอกเหนือจากการตอบโตดวยวาจาแลว บางคร้ังหากพวกเธอตองเจอการใชกําลังจากฝายญาติ 

หรือแมสามี ผูหญิงลาวก็มิไดอยูน่ิงเฉย แตพยายามตอบโตดวยกําลังเหมือนกัน แตท่ีผานมาพวกเธอยืนยันวา

ไมเคยเปนฝายเร่ิมใชกําลังกอน หากแตเปนฝายญาติและแมสามีที่มักจะเปนฝายเริ่มใชกําลังกอน ดังนั้น

การใชกําลังดานรางกายของพวกเธอจึงเปนการปกปองและปองกันตัวเธอและลูก

“การไมทําอาหารใหกิน” ปกติคนที่รับผิดชอบการทําอาหารหรือรับผิดชอบเรื่องปากเรื่องทองของ

ครอบครัวคือ “ผูหญิง” ดังนั้นผูหญิงลาวที่เขามาอยูในครอบครัวของสามีในฐานะ “ลูกสะใภ” ก็มีบทบาท

หนาที่ในการทําอาหารเลี้ยงดูคนในครอบครัวเฉกเชนเดียวกับสะใภในครอบครัวทั่วไป แตเมื่อมีปญหา

เกิดการทะเลาะวิวาททั้งกับสามี แมสามี หรือญาติสามีที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน บางครั้งผูหญิงลาว

มักจะมีกลยุทธในการตอบโตโดยไมยอมทําหนาท่ีเปนแมครัวในการรับผิดชอบหุงหาอาหารใหสมาชิก

ในครอบครัวกิน หากแตกลยุทธดังกลาวพวกเธอไมไดทําบอยคร้ัง เพราะหากเธอไมหุงหาอาหารลูกๆ ของเธอ

ก็มักจะไดรับผลกระทบตามมาดวย และขณะเดียวกันสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวก็จะเดือดรอน 

บางเทือเอ้ือยสูนเอ้ือยกะหนี คํ่าๆ พุนจ่ังกลับมา กับขาวกับนํ้าเอ้ือยกะบเฮ็ดใหกิน แลวแตไผสิหากินโลด 

แตวาสวนมากแมนวาสิเคียดปานใด ถาบเหลืออดอีหลี เอ้ือยกะบปากับขาวกับน้ําดอก เพราะถาเอื้อย

บเฮ็ดจั่งไผสิเฮ็ด แลวลูกเตาเฮามันสิไดกินหยัง แมบมีลูกกะบไดวาสิเฮ็ดใหหัวไผกิน

“การแยกบานอยู” ถือเปนกลยุทธหนึ่งท่ีสะใภลาวหลายคนเลือกท่ีจะใชเปนทางออกในการจัดการ

ปญหาในการอยูรวมกันกับคนในครอบครัวสามี ซ่ึงกวาจะมาถึงทางเลือกน้ี ผูหญิงลาวตองผานการเผชิญหนา

กับญาติทางฝงสามีมาอยางมากมาย ทั้งดุดาสารพัด หลายคนเจอแมกระทั่งการใชกําลังความรุนแรง 

การรุมทําราย การใสรายปายสี ตลอดจนมีการขโมยส่ิงของเงินทอง ซ่ึงพวกเธอไมอยากอยูในสภาพแบบน้ัน
ตอไป ดังนั้นการแยกบานอยูจึงเปนทางเลือกสุดทาย และเปนทางออกท่ีดีอีกทางหน่ึงในการจัดการปญหา

ในการอยูรวมกันในครอบครัว ซึ่งบานใหมที่พวกเธอแยกไปอยูนั้น บางคนก็เปนบานเชาที่อยูในหมูบาน
เดียวกัน บางคนเลือกที่จะไปอยูบานญาติพี่นองที่ไมมีใครอาศัยอยู แตหลายคนเลือกที่จะไปปลูกบาน

เปนกระทอมหลังเล็กๆ อยูในท่ีหัวไรปลายนา ในชุมชน “ดอนกลาง” ซึ่งเปนชุมชนที่คนลาวออกมาต้ังบาน

และอาศัยอยูกันอยางหนาแนน
ที่ไดยายออกมาอยูนี่ เพราะมีปญหากันกับลูกสาวของแฟนมีเร่ืองตบตีกัน ตอนแรกอยูในบานก็อยู

กับปาและกะลูกสาวแฟน แตท่ียายออกมาเพราะวาเอ้ือยทนบไหว เลยขอแฟนออกมาสรางเฮือนนอยอยูน่ี 
มาอยูแรกๆ ก็ทําใจบไดเพราะวามันหางบานคน ยานคนมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แตพออยูไปแลวกะชิน ตอนนี้

ซําบายใจ
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“การหนีกลบัลาวพรอมลกู” เปนอกีกลยทุธหนึง่ทีท่างผูหญิงลาวใชตอรองกับอาํนาจสามีหรืออาํนาจ

คนในครอบครัวเมื่อพวกเธอรูสึกอึดอัดอดทนไมไหว ตอส่ิงที่กดทับในครอบครัว การกลับไปบานเกิดที่ลาว

เพ่ือที่จะไปอยูบานซึ่งเปนพื้นที่ปลอดภัยของพวก เมื่อมีการเกิดความขัดแยงกันขึ้นในครอบครัว การหนี

กลับบานพรอมกับลูกของผูหญิงลาวถือไดวาเปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหคนในครอบครัว โดยเฉพาะสามี

และแมยา จะตองคอยโทรศัพทไปตามใหพวกเธอและลูกกลับมา โดยในชวงแรกๆ ของการหนีกลับไป

แมยาจะไมคอยสนใจเพราะคิดวาพวกเธอคงหนีไปไมนานก็คงกลับมา แตเมื่อผานสองวันไปแลวยังไมเห็น

กลับมา แมยามักจะใหสามีโทรศัพทไปตาม และหากสามีโทรไปตามแลวยังไมกลับมา ก็มักจะมีการ

ไปสอบถามขาวคราวจากเพื่อนคนลาวในชุมชน และขอใหเพื่อนคนลาวในชุมชนติดตอกับลูกสะใภใหรีบ

พาลูกกลับมา โดยอางเหตุผลวา “เวลาหลานไปอยูท่ีประเทศลาวแลวจะไมคอยไดกินอะไร ชอบผอมกลับมา 

จงึไมอยากใหไปอยูทีน่ัน้นานๆ” และเวลาท่ีพวกเธอกลับมาคนในครอบครัวกจ็ะไมพดูถงึเหตุการณทีเ่กดิขึน้

และความขัดแยงก็จะเวนระยะเวลาออกไปนาน

อยางไรก็ตามในการอยูรวมกันในครอบครัวไทย นอกจากผูหญิงลาวจะมีการใชกลยุทธในการตอรอง

กบัคนในครอบครวัแลว พวกเธอยงัไดมกีารปรบัวธิกีารเผชญิกับอาํนาจโดยใชการตอรอง ชวงชงิความหมาย

อยางมียุทธศาสตรมากข้ึน ซ่ึงหาก “กลยุทธ” (tactics) หมายถึงการตอสูตอรองแบบกองโจร ตอบโตเปนคร้ังคราว 

และความหมายของคําวา “ยทุธศาสตร” (strategy) คอื การดําเนินการโดยมีรปูแบบ แบบแผนและเปาหมาย

ที่ชัดเจน โดยมีการอิงกับระบบแบบแผน ประเพณี กฎกติกา และวัฒนธรรม หรือคานิยมหลักของสังคม

ที่วางไว 

หากพิจารณาในความหมายดังกลาว ผูหญิงลาวก็ไมไดตอสูตอรองในลักษณะท่ีเปนเชิงกลยุทธอยางเดียว

เสมอไป หลายอยางที่พวกเธอกับกลายเปนผูมีการตอสูอยางมีแบบแผน ยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการชวงชิง

พื้นที่และความหมาย การถูกดูถูกเหยียดหยามวาคนลาวเปนคน “ไมไดหนังสือ” “ไมมีการศึกษา” ของคน

ในครอบครัวเริ่มหายไป เพราะปจจุบัน “สะใภลาว” และคนลาวในพ้ืนที่ตําบลกองนางอีกหลายคนไดสราง

เครือขายทางสังคมในการพัฒนาตัวเอง ดวยการไปเรียนหนังสือโดยการจัดการเรียนการสอนของ กศน. 

ตลอดจนมีการเขาไปรวมกิจกรรมและเรียนรูการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมกับหนวยงานภาคประชาสังคม

ในพ้ืนที ่สงผลใหผูหญงิลาวไดมโีอกาสเรียนหนังสอื ซึง่ขณะน้ีผูหญงิลาวหลายคนกําลงัเรียนระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน ซึ่งการไดเรียนหนังสือและการเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาคประชาสังคม ยังทําใหคนลาว

มคีวามรูความเขาใจเรือ่งสทิธิของตนเองมากขึน้ ทาํใหปจจบุนัพวกเธอไดเกดิการรวมกลุมกนัเพือ่ทีจ่ะมีการ
วางแผนในการขับเคล่ือนงานในการพัฒนาสถานะบุคคลในพ้ืนที่ โดยไดเร่ิมมีการสํารวจขอมูลของคนลาว

ในพืน้ทีว่าแตละคนมีสถานะบุคคลแบบไหน เชน ผูหญิงลาวบางคนไดมกีารจดทะเบียนสมรสกับสามีคนไทย 
และตองการท่ีจะพัฒนาสถานะตนเองใหเปนคนสัญชาติไทย เปนตน และเมื่อมีฐานขอมูลแลวก็จะมีการ

นาํไปพดูคยุหารอืกับทางปลดัอาํเภอเพ่ือหาทางออกในการพฒันาสถานะของตนเองใหดยีิง่ขึน้ ซึง่ในประเด็น

ดังกลาวเปนตัวอยางในการตอสูอยางมียุทธศาสตรในการเช่ือมตัวเองกับเครือขายขางนอก โดยมีระบบ 
กติกาของสังคมเปนสิ่งรองรับ 

แตกอนไผวาหยังวากะบคอยรูเรื่องอิหยัง เวลามีปญหากันเพ่ินกะดากะวาใหวา อลีาว อีบไดหนังสือ 
อีปก แตตอนนี้บมีไผกลาวาใหแลว เพราะเฮาไดมีโอกาสมาเรียนหนังสือ และกะไดมีโอกาสรวมงานกับ

หนวยงานเก่ียวกับสิทธิ เฮ็ดใหเฮารูจักที่จะรักษาสิทธิเจาของหลายข้ึน
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ดงันัน้ส่ิงทีเ่ปนประเดน็นาสนใจคอื หากตองการทีจ่ะพฒันา “ผูหญิงลาว” ในพืน้ทีช่ายแดนใหสามารถ

อยูไดอยางมีศักดิ์ศรีอาจตองใหความสําคัญในการเชื่อมโยงพวกเธอใหเขากับพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหเธอ

มีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพตัวเอง ซึ่งจะนําไปสูการไดรับขอมูลขาวสาร การมีเครือขายทางสังคม ซึ่งทําให

พวกเธอไดตอสูตอรองกับชีวิตทั้งในครอบครัวและในชุมชนไดอยางมีศักดิ์ศรี

บทสรุป 

การเช่ือมโยงโครงสรางและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสงผลตอการ

โยกยายของผูหญิงลาวเขามาสูการทํางานในประเทศไทย และนํามาสูการเกิดครอบครัวขามชาติที่เรียก

กันวา “กลุมผัวไทย-เมียลาว” นั้น จากการศึกษาผูศึกษาไดมีการทําความเขาใจในประเด็นรัฐ-ชาติ ที่นําไปสู

เรื่องของความ “เปนอื่น” และเงื่อนไขเรื่องทุน รวมถึงบทบาททางเพศ (Gender) ที่สงผลใหพวกเธอตองเปน

ฝายถูกกระทํา กดทับ ตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากคนในครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะ สามี แมสามี 

และญาติพี่นองของสามี ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจเหนือกวาในครอบครัวไดกระทําตอพวกเธอไมวาจะเปน 

การดุดา การดูถูก เหยียดหยาม การขมขู ตลอดจนมีการทํารายรางกายและจิตใจ

แตในขณะเดียวกันผูหญิงลาวก็ไมไดนิ่งเฉยยอมรับการกดข่ีแตเพียงฝายเดียว พวกเธอมีรูปแบบ

ชัน้เชิง “กลยุทธ” การตอบโตในฐานะผูกระทําการ (Agency) อยางนาสนใจ ไมวาจะเปนการเงียบ การนินทา

และระบายความทุกขผานระบบการส่ือสารสมัยใหมกับเครือขายทางสังคมท้ังในบานเกิดที่ประเทศลาว

และกับเพ่ือนคนลาวในชุมชนไทย การใชวาจาและกําลังในการตอบโตเพ่ือปองกันรางกายและศักด์ิศรีของตัวเอง 

การละทิ้งบทบาทผูรับผิดชอบเรื่องปากทองของคนในครอบครัว การแยกท่ีอยูอาศัย และการกลับบานเกิด

พรอมลกู ซึง่กลยทุธเหลานีท้าํใหชวยลดทอนอาํนาจทีม่ากดทบัพวกเธอในการใชชวีติรวมกบัครอบครวัไทย

ไดบาง

อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาสนใจคือนอกจาก “กลยุทธ” ที่พวกเธอใชตอรองอํานาจดังที่กลาวมาแลวน้ัน 

การตอรองตอสูของพวกเธอดูมีชั้นเชิงและทาทีท่ีมีเปาหมายมากข้ึน เมื่อมีหนวยงานรัฐและเอกชน

ใหความสําคัญเชื่อมโยงพวกเธอใหออกจากพ้ืนที่โดดเด่ียวปดขังมาสูพื้นที่สาธารณะ จนนํามาสูการสราง

พ้ืนท่ีปลอดภัยในการเรียนรู สรางสรรค และสนับสนุนใหพวกเธอเขาถึงขอมูลท่ีมีความจําเปน สงผลใหพวกเธอ

เชือ่มตวัเองกบัชมุชนเครอืขายคนลาวในพืน้ที ่มกีารจดักิจกรรมรวมกัน เรยีนหนงัสอืรวมกัน ตลอดจนมกีาร

วางแผนในการพัฒนาศักยภาพและสถานะทางทะเบียนของตัวเองรวมกัน ซึ่งการกระทําเหลานี้ลวนมี
แบบแผน และเปาหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงผูศึกษามองวารูปแบบการตอสูตอรองดังกลาวมิใช “กลยุทธ” แตผูหญิงลาว

มีความสามารถในการตอบโตอยางมี “ยุทธศาสตร” ไดถาหากพวกเธอเขาถึงขอมูล ขาวสาร และไดรับ
การพัฒนาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสามารถทําใหผูหญิงลาวท่ีมาแตงงานกับสามีไทย

และอยูในครอบครัวไทยสามารถดําเนินชีวิตประจําวันในครอบครัวไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรีมากข้ึน
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บทคัดยอ

การศึกษาชาติพันธุในอีสานท่ีผานมา กลาวไดวาไมคอยใหความสําคัญกับชาวตะวันตก เม่ือเปรียบเทียบ

กับชาติพันธุอื่นๆ แมวาชาวตะวันตกหรือฝรั่งในอิสานมีมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสอง

ถึงสามทศวรรษที่ผานมา ซึ่ง ‘เขยฝรั่ง’ เปนปรากฏการณที่ชัดข้ึน และเปนประเด็นที่สังคมใหความสนใจ 

วิพากษ วิจารณอยางตอเน่ือง บทความน้ีมุงทบทวนงานศึกษาหลักๆ เพื่อสะทอนสภาพความรูเกี่ยวกับ

ฝรัง่ในอีสาน ทีเ่ชือ่มกบัพลวตัทางสงัคมและการเมืองของภูมภิาคน้ี ภายใตกระแสโลกาภิวตัน/ขามชาตินยิม 

(globalization/ transnationalism) การวิเคราะหใหน้ําหนักกับบริบทที่สําคัญ 3 ชวง กลาวคือ ระหวาง

สงครามเวียดนาม ท่ีอิสานถูกกําหนดใหเปนท่ีต้ังฐานทัพทหารอเมริกัน ชวงตอมานโยบายสงเสริมการทองเท่ียว

เพื่อนํารายไดสูประเทศ และการแตงงานขามชาติ เง่ือนไขเหลานี้สะทอนความหลากหลายซ่ึงสงผลตอการ

เพิ่มจํานวน ความหลากหลายทางสัญชาติ (nationality) และปฏิสัมพันธทางสังคมของฝร่ังกับคนทองถ่ิน 

รวมทั้งความหมายของปฏิสัมพันธดังกลาวในบริบทที่แตกตางกันออกไป 

คําสําคัญ: ฝรั่ง/ชาวตะวันตก อีสาน การแตงงานขามชาติ การทองเท่ียว สงคราม 

1 บทความน้ีไดรบัการสนับสนุนจาก ศนูยวจิยัพหุลกัษณสงัคมลุมน้าํโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
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บทนํา

การเดินทางมาสยาม (หรือประเทศไทย) ของชาวตะวันตกเร่ิมขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกส

เปนชาติแรกท่ีสงตัวแทนมาเจรจาการคากับสยามในป พ.ศ. 2054 ซ่ึงอยูในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 

(2034-2072) นอกจากพอคาหรือตัวแทนการคาแลวยังมีมิสชันนารีชาวโปรตุเกสเดินทางเขามาอยูอาศัย

ในกรุงศรีอยุธยาดวย ระยะตอมา ฮอนลันดา และอังกฤษมีสัมพันธทางการคากับกรุงศรีอยุธยาเชนกัน 

ชาวตะวันตกเหลาน้ี (รวมทั้ง ชาวจีนและญ่ีปุน ที่คาขายในกรุงศรีอยุธยา) มีอูเรือของตนเองและอาศัย

อยูเปนชุมชนในบริเวณทาเรือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (2199-2231) พบวา มีชุมชนชาวตางชาติ

ท้ังโปรตุเกส ฮอนลันดา อังกฤษ ญ่ีปุน และจีน อยูทางฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา (พัชรินทร ดารารัตน 

และเยาวลักษณ 2550; Wyatt 1984; Hatchison 1985) การเขามาอาศัยในสยามของชาวตะวันตกมีมา

อยางตอเนื่อง และมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังการเปดประเทศในสมัยพระบาท สมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว และการลงนามในสนธิสัญญาบราวร่ิง (พ.ศ. 2398) ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เปนเงือ่นไขสาํคญัทีเ่อือ้ใหมชีาวตะวนัตก (รวมทัง้ชาวจนี และชาวตางชาตอิืน่ๆ) 

เขามาในสยามเพ่ิมมากขึ้น เหตุผลสําคัญที่สยามเปดรับชาวตางชาติมีทั้งเร่ืองการคา ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และการพัฒนาประเทศสูความทันสมัย (พัชรินทร ดารารัตน และเยาวลักษณ, 2550) 

กลาวไดวา ชาวตะวันตกเปนกลุมชาติพันธุที่ปรากฎในประเทศไทยมาเปนเวลาหลายรอยป และ

มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ คนเหลาน้ี มีทั้งพอคา/นักธุรกิจ/ผูแทนทางการคา นักการทูต/เจาหนาที่รัฐ

จากประเทศตางๆ และมสิชนันาร ีดงักลาวแลว หากพิจารณาถงึเพศ งานศึกษาผูหญิงและเพศภาวะ (gender) 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของ Barbara Andaya (1998) พบวา ชาวตะวันตกทีเ่ขามาคาขายในแถบประเทศ

แถบเอเชียตะวักออกวันเฉียงใต รวมท้ังสยาม สวนใหญเปนผูชาย จะมีเฉพาะตัวแทนทางการทูต และ

เจาหนาทีร่ะดับสงูทีเ่ดนิทางมาทัง้ครอบครวั กรณีบรษิทัดทัช อสีท อนิเดีย (OVC) ของฮอนลนัดา เจาหนาที่

ระดับท่ีสูงกวาพอคา (koopman หรือ merchant) เทาน้ันท่ีไดรับอนุญาตใหพาครอบครัวมาดวย การมี

ความสัมพันธกับผูหญิงทองถ่ินเปนยุทธวิธีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในท่ีอยูใหมของชาวตางชาติ 

นอกจากน้ียังเปนการสนองความตองการดานอารมณ เปนวิธีการใหไดมาซ่ึงการใหความชวยเหลือทางการคา 

ตลอดจนการสรางเครือขายท่ีโยงใยกับการเจรจาตอรองในกิจการตางๆ Andaya (1998) เรียกความสัมพนัธ

ลักษณะนี้วา “การแตงงานชั่วคราว (temporary marriage)” ในหลายๆ กรณี การแตงลักษณะนี้เปนชองทาง

ใหผูหญิงทองถิ่นมีบทบาทในการคาขาย และสามารถพัฒนาจนไดเปนตัวแทนทางการคา 
เงื่อนไขหรือเหตุผลของการเขามาอาศัยในประเทศไทยของชาวตะวันตกไมมีเฉพาะเรื่องทางการคา 

หรือเศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศเทานั้น การขยายอํานาจของประเทศผูลาอาณานิคม 
การทหาร รวมทัง้จนิตนาการขามชาต ิลวนเปนปจจยัเอ้ือเชนกนั แตเกิดขึน้ในบรบิททางสงัคมและหวงเวลา

ที่ตางกัน หากพิจารณาถึงบริบทเชิงพื้นที่และเวลาท่ีชาวตะวันตกอยูอาศัยในประเทศไทย ไมวาในลักษณะ

ถาวรและช่ัวคราว จะเห็นไดวาในอดีตมักกระจุกตัวในแหลงศูนยกลางความเจริญ และศูนยกลางอํานาจ 
ในเขตเมืองหลวง ทัง้กรงุศรอียธุยา และกรุงเทพฯ อสีานไมใชพืน้ทีเ่ปาหมายท่ีถงึดดูชาวตางชาติ จนกระท่ัง

ในชวงสงครามเวียดนาม (2508-2518) ประเทศไทยสนับสนุนนโยบายสหรัฐอเมริกา และยินยอม

ใหตั้งฐานทัพและกองกําลังระหวางพักรบ เพ่ือแลกกับความชวยเหลือในการพัฒนาประเทศดานตางๆ 

ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและการส่ือสาร การพัฒนาดานการเกษตรและระบบ

การสงเสริมการเกษตร ภายใตขอตกลงดังกลาว พื้นที่ 4 จังหวัดในอีสาน (อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม 
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และนครราชสีมา) ถูกกําหนดเปนท่ีตั้งฐานทัพ เง่ือนไขน้ีเปนจุดเร่ิมท่ีเปดใหมีทหารอเมริกันจํานวนมาก

เขาสูอีสาน เม่ือสงครามส้ินสุดลงนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือนํารายไดสูประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง

กับกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ทําใหเกิดเงื่อนไขใหมที่ดึงดูดชาวตะวันตกเขาสูประเทศไทย แมอีสานไมใช

ภูมิภาคที่เปนแหลงถึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ แตอีสานเปนภูมิภาค “สงออกแรงงาน” สูภาคเศรษฐกิจ

ตางๆ รวมท้ังภาคบริการในแหลงทองเท่ียวตางๆ ทัง้กรงุเทพฯ พทัยา ภเูกต็ สมยุ ดงันัน้ปฎสิมัพนัธระหวาง

ชาวอีสานกับชาวตะวันตกจึงดําเนินมาอยางตอเนื่อง ผานการขยายตัวของการสงเสริมการทองเที่ยว

ตามนโยบายของรัฐ ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาการแตงงานขามชาติ เปนอีกปรากฏการณหนึ่งที่ทําให

ชาวตางชาติ โดยเฉพาะฝรั่งเขามาอาศัยในอีสานและประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

บทความน้ีมุงทบทวนงานศึกษาหลักๆ ที่ผานมา เพื่อทําความเขาใจพัฒนาการ เงื่อนไขตางๆ 

ของการเขามาอยูในอีสานของชาวตะวันตก รวมทั้งการเพิ่มจํานวนและความหลากหลายทางเชื้อชาติ 

(nationality) และปฏิสมัพันธทางสงัคมระหวางชาวตางชาตเิหลานีก้บัคนทองถิน่ ความหมายของปฏสิมัพันธ

ดังกลาวภายใตเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม และนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ 

โดยวเิคราะหในสามบรบิท คอื สงครามเวยีดนาม การขยายตวัของการทองเทีย่ว และ การแตงงานขามชาต ิ

ดังกลาวแลว 

สงครามเวียดนามกับทหารอเมริกันในอีสาน 

สงครามเวียดนาม หรือที่คนเวียดนามเรียกวา “สงครามอเมริกัน” เปนหน่ึงในปรากฏการณการขยาย

อาํนาจ และขยายแสนยานภุาพทางการทหารของสหรัฐอเมริกาสูหลายภมูภิาคในโลก เฉพาะเอเชยีมฐีานทัพ

อเมริกาอยูในหลายประเทศ ทั้งไทย ญี่ปุน เกาหลีใต และฟลิปปนส การปฏิบัติหนาท่ีของทหารอเมริกัน

ในพ้ืนที่เหลานี้มีระยะเวลานับสิบป ไดสงผลท้ังตอการพัฒนาและขยายตัวธุรกิจ โดยเฉพาะย่ิงภาคบริการ

และบันเทิง เพ่ือรองรับความตองการทหารเหลาน้ี ปฏิสัมพันธของทหารกับคนทองถิ่นในหลายๆ กรณี
พัฒนาไปสูความสัมพันธที่มั่นคงจริงจังและการแตงงานในท่ีสุด (Cohen, 2003; Enloe, 2000; Panitee, 

2009; Patcharin, 2013; Sirijit, 2009) งานศึกษาในหลายๆ ประเทศ เชน ฟลิปปนส ฮองกง รวมทั้ง

ประเทศไทย สะทอนถึงความเช่ือมโยงของความสัมพันธระหวางผูหญิงทองถ่ินกับทหารท่ีเกิดขึ้นระหวาง

สงคราม กับปรากฏการณ เจาสาวส่ังทางไปรษณีย (mail-ordered bride) และการแตงงานขามชาติท่ีเกิดข้ึน

ในทศวรรษตอๆ มา (Cheng, 2007; Constable, 2003; Patcharin, 2013; Tolentino, 1997) 
ในกรณีประเทศไทยมีฐานทัพอเมริกัน 7 แหง อยูในอีสาน 4 แหง คือที่จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี 

นครพนม และนครราชสีมา ดังกลาวแลว2 การเปนที่ตั้งฐานทัพและสถานท่ีพักผอนของกองกําลังระหวาง
พักรบ (Rest & Recreation หรือ R&R) ทําใหเกิดธุรกิจบันเทิงและบริการตางๆ ทั้งรานอาหาร ไนตคลับ 

บาร โรงแรมและธุรกิจบานเชา ในพ้ืนที่รอบๆ ฐานท่ีตั้ง เพื่อสนองตอบความตองการของทหารอเมริกัน 

การขยายตัวของธุรกิจเหลาน้ีสัมพันธกับจํานวนทหารท่ีเขามาปฏิบัติการและพักระหวางรบ มีการประมาณวา
ชวงตนทศวรรษ 2510 มทีหารอเมรกินัทีป่ระจาํการในเวยีดนามสปัดาหละ 6,500 คนเดนิทางมาประเทศไทย

ในระหวางพักจากการปฎิบัติหนาท่ี (Weismen, 2000: 182) ชวงท่ีมีทหารอเมริกันมากท่ีสุด (ทั้งผูมาจาก

เวียดนามระหวางพักรบและผูที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย) คือ ป 2521 มีจํานวน 140,000 คน 

2 อีก 3 แหง คือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครสวรรค (ตาคลี) และ ชลบุรี (อูตะเภา)
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(Cohen, 2003: 60) การรองรับทหารเหลานี้ไดสรางงานและโอกาสอยางมหาศาลสําหรับคนทองถิ่น 

มงีานหลากหลายลกัษณะเกดิขึน้อยางมากมาย อกีทัง้มรีายไดหรือคาจางแรงงานสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการ

จางงานโดยนายจางทองถิ่นไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน เชน การทํางานสํานักงานในฐานทัพไดรายได

เปนสองเทาของงานราชการและงานลักษณะเดียวกันท่ีนายจางเปนคนทองถ่ิน (Patcharin, 2013) สวนโอกาส

การทํางานในบริการ การศึกษาของ Cynthia Enloe (2000) ช้ีใหเห็นวาการขยายตัวของงานบริการ ซ่ึงรวมท้ัง

ธุรกิจบันเทิงและบริการทางเพศ ในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของกองกําลังทหารหรือฐานทัพในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก 

ไดดงึดูดผูคนโดยเฉพาะอยางย่ิงผูหญิงจากชนบทท่ีครอบครัวประสบปญหาความยากจนและความลมเหลว

ในการเกษตร เพื่อทํางานหารายได 

อีสานไมไดเปนขอยกเวน ผูหญิงจากชนบทและผูประสบปญหาการดํารงชีพหลั่งไหลเขาสูตัวเมือง

อันเปนท่ีต้ังของฐานทัพอเมริกา เพ่ือทํางานบริการ ท้ังเปนพนักงานรานอาหาร บาร ไนทคลับ เปนหญิงบริการ

หรือพารตเนอร และ “เมียเชา” ทําหนาที่ภรรยาช่ัวคราวแกทหารอเมริกันระหวางที่อยูในประเทศไทย 

ไมเปนที่แนชัดวาผูหญิงที่ทํางานในภาคบริการในพื้นที่ R&R มีมากนอยเพียงใด ในงานของอนันต 

วิริยะพินิจ3 (2512) ประมาณวา สถานบันเทิง เชน บาร ไนตคลับ แตละแหงมีหญิงบริการนับรอยคน 

ลักษณะการบริการมีทั้งแบบช่ัวคราว (ชั่วคืน) และเมียเชาซึ่งอาจมีระยะเวลาเปนสัปดาห เปนเดือน 

หรือตลอดชวงที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย เมียเชาทําหนาที่แมบาน ดูแลความเปนอยู และรวมทํา

กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เพ่ือแลกกับคาตอบแทนตามท่ีตกลงกัน Penny Van Esterik (2000) 

ตั้งขอสังเกตวาความสัมพันธระหวางทหารอเมริกันกับผูหญิงไทย (ในธุรกิจขายบริการทางเพศ) มีลักษณะ

ที่แตกตางไปจากความสัมพันธระหวาง “ผูซื้อ” กับ “ผูขาย” บริการทางเพศท่ีปรากฏในสังคมไทยในขณะนั้น 

เชน ระหวางหญงิไทยกบัชายไทย หรอืหญงิไทยกบัชายจนี ความสมัพนัธระหวางทหารอเมรกินักับหญงิไทย 

มีลักษณะแบบ “คูรัก หรือ แฟน” ที่ไมไดมีเฉพาะความสัมพันธทางเพศ แตมีการทํากิจกรรมตางๆ เชนเดียว

กับที่คูรักพึ่งทํา ในหลายกรณีที่ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนําไปสูการแตงงาน เมื่อสงครามยุติเมียเชาสวนหนึ่ง

ไปใชชีวิตกับสามีในตางแดน แตยังคงรักษาความสัมพันธกับบานเกิด และกลับมาเยี่ยมพอแมเมื่อมีโอกาส 

งานศึกษาการแตงงานขามชาติของผูหญิงอีสานในชวงหลัง (บัวพันธ และคณะ, 2548; Panitee, 

2008; Patcharin, 2013; Sirijit, 2009; Suriya and Pattana, 2007) พบวา ฝร่ังในอีสานสวนหนึ่ง คือ 

อดตีทหารอเมริกนัในยุคสงครามเวียดนามท่ีมาใชชวีติหลังเกษียณกับภรรยา เมือ่เปรียบเทียบกับคนทองถ่ิน

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ทําใหฝรั่งเหลานี้มีชีวิตในอีสานอยางสะดวกสบาย และสามารถใหชวยเหลือ 
อุดหนุน ญาติพี่นอง และชุมชนบานเกิดของภรรยาอีกดวย 

ในอีกดานหนึ่งความสัมพันธระหวางทหารอเมริกันกับผูหญิงไทยท่ีเกิดขึ้นในบริบทดังกลาว ทําให
มีเด็กลูกคร่ึง เด็กเหลาน้ีจํานวนไมนอยถูกทอดทิ้งเมื่อพอกลับสูมาตุภูมิหลังสงครามส้ินสุดลง เน่ืองจาก

แมมขีอจาํกดัในทักษะการประกอบอาชีพ และสวนใหญมพีืน้ฐานทางการศึกษาตํ่าและสถานะทางเศรษฐกิจ

ไมสูดี ประกอบกับ “เมียเชา” ไมไดรับการยอมรับจากสังคม ถูกมองเสมือนเปนตราบาปของสังคมและ
ของผูหญิงไทย ลกูคร่ึงสวนหน่ึงจงึประสบความลําบากในดานความเปนอยูและถูกทิง้ใหมชีวีติตามยถากรรม 

ในขณะท่ีลกูครึง่อกีสวนหนึง่ประสบความสาํเรจ็ในอาชพีการงานและไดรบัการยอมรบัจากสงัคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูทีท่าํงานในธุรกจิบนัเทิง มลูนธิเิพริล เอส บคั ซึง่ใหความชวยเหลือเด็กลกูครึง่ทีเ่กดิระหวางสงคราม

3 อนนัต วริยิะพนิจิ เปนครูทีเ่คยทาํงานรวมกบั มลูนธิเิพริล เอส บคั ทีใ่หความชวยเหลือเดก็ลกูครึง่จากสงครามเวยีดนาม
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เวียดนาม และประสบความลําบากในการดําเนินชีวิต ประมาณวาในป 2512 มีเด็กกลุมนี้ 2,000 คน 

มลูนธิฯิ ไดดาํเนนิการชวยเหลอืหลายดาน ทัง้การใหทนุการศกึษา การพฒันาทกัษะอาชพี การหาผูอปุการะ

ใหบริจาคเงินชวยเหลือเด็กและครอบครัว รวมท้ังการหาผูอุปการะในตางประเทศท่ีรับเด็กเหลาน้ีเปนบุตรบุญธรรม 

(อนันต วิริยะพินิจ, 2512)

หากพิจารณาถึงผลกระทบของสงครามเวียดนามในอีสาน คงปฏิเสธไมไดวามีความหลากหลาย

ทั้งในดานท่ีเปนผลดีและดานลบ ผลประการหน่ึงของสงครามน้ีคือการเกิดเงื่อนไขที่ทําใหทหารอเมริกัน

จํานวนมากเขามาสูอีสาน ปฏิสัมพันธของทหารเหลานี้กับคนทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงนํามา

สูความสัมพันธที่มีความหมาย ความมั่นคง และการแตงงาน ทําใหผูชายเหลาน้ีหวนกลับมาใชชีวิต

หลังเกษียณในอีสาน ในปลายทศวรรษ 2510 แมสงครามจะสิ้นสุดลงและสหรัฐอเมริกาถอดฐานทัพ

จากประเทศไทย ชาวตะวันตกไมไดหายไปจากบริบทในการดําเนินชีวิตของชาวอีสาน นโยบายสงเสริม

การทองเท่ียวเปนเง่ือนไขใหมท่ีเอ้ือใหชาวอีสานมีปฏิสัมพันธกับคนตะวันตกอยางตอเน่ือง ภายใตบริบทใหม

ชาวตะวันตกไมไดมีเฉพาะทหารอเมริกัน แตมาจากหลากหลายประเทศมากข้ึน

การทองเที่ยว กับ ความหลากหลายของฝรั่งในอีสาน 

การสงเสรมิการทองเทีย่วเพือ่นาํเงนิตราสูประเทศ เปนนโยบายทีร่ฐัไทยใหความสาํคญัมาโดยตลอด 

และนโยบายน้ีไดรับการสนองตอบเปนอยางดีจากภาคเอกชน ทั้งนักลงทุนทองถิ่นและนักลงทุนตางชาติ 

ชาวตางชาติจากประเทศท่ีมฐีานะทางเศรษฐกิจดเีปนกลุมเปาหมายของการสงเสริมการทองเท่ียว จากสถิติ

นักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา บงบอกความสําเร็จของนโยบายน้ี 

กลาวคือ จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมจาก 629,000 คน (2513) ในชวงตนทศวรรษ 2510 เปน 2.8 ลานคน 

(2529) ในกลางทศวรรษ 2520 และเพิ่มสูงขึ้นเปน 13.8 ลานคน (2549) ในสองทศวรรษตอมา (สํานักงาน

สถติแิหงชาติ4, Truong, 1990) นกัทองเทีย่วเหลานีส้วนใหญมาจากประเทศในแถบยโุรป องักฤษ ออสเตรเลยี 

และเอเชียท่ีมีเศรษฐกิจดี เชน ญ่ีปุน ในแงสัดสวนหญิง-ชายพบวานักทองเท่ียวชายมีมากกวาหญิงเปนสองเทา 

สัดสวนที่สูงของนักทองเที่ยวชายสัมพันธกับการขยายตัวของ “sex package tours” ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง

ของธุรกิจการทองเที่ยวที่พบในหลายประเทศในเอเซีย ลาตินอเมริกา และคาริเบียน (Dahles, 2009) 

การเติบโตของการทองเที่ยวที่เกิดควบคูกับการขยายตัวของธุรกิจขายบริการทางเพศ ถูกอธิบายวา

มคีวามสัมพนัธกบัเงือ่นไขหลายประการ ทัง้การพฒันาประเทศท่ีใหความสาํคญักบัการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และมุงสูความทันสมัย (modernization) ขณะท่ีละเลยความเทาเทียม ความเปนธรรม และผลกระทบ

ตอวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตผูคน (ยศ, 2535; Cohen, 1996; Lyttleton, 1994) การพัฒนาลักษณะนี้
ถูกมองวาบนพื้นฐานของความไมเทาเทียมทางเพศ และการกดขี่ผูหญิง รวมทั้งสะทอนการแบงงาน

ระหวางเพศภายใตบริบทเศรษฐกิจโลก (international division of labor) ที่เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ํา

ของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ และการเอารัดเอาเปรียบทีผู่หญงิในประเทศกําลงัพฒันา
มากยิ่งขึ้น ภายใตเงื่อนไขดังกลาว การทํางานในภาคบริการของผูหญิง รวมทั้งการขายบริการทางเพศ 

ถูกมองวาไมเพียงแตเปนวิธีการแกปญหาและการเอาตัวรอดของผูหญิงและครอบครัวเทานั้น แตยังสงผล

ถึงรายได เศรษฐกิจ และความอยูรอดของประเทศอีกดวย (Sassen, 2000; Ong, 1985) นอกจากมุมมอง

4 สืบคนจาก: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/Top_touris.html
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ท่ีสะทอนความไมเทาเทียมในบริบทโลก (global disparity) การขยายตัวของการทองเท่ียวและธุรกิจขายบริการ

ทางเพศ ยังถูกเช่ือมโยงกับความเฉพาะเจาะจงของบริบททางสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตรของแตละพ้ืนท่ี 

ในกรณีประเทศไทย การขยายตัวอยางตอเน่ืองของภาคเมือง การพัฒนาและเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

และบริการ ไดสรางเง่ือนไขกระตุนการอพยพสูเมอืงของผูทีอ่ยูอาศัยในเขตชนบท ความแตกตางของโอกาส

ทางเศรษฐกิจเปนปจจัยหนึ่งที่อธิบายวาทําไมคนอีสานจึงอพยพสูพื้นท่ีที่เปนศูนยกลางการพัฒนาและ

เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกวาในการดํารงชีพ (Pasuk, 1982; Yos, 1992) 

 นอกจากความไมเทาเทียมแลว มีการวิเคราะหวาการเขาสูธุรกิจขายบริการทางเพศของผูหญิง 

เชื่อมโยงกับหลายปจจัยหลายประการท้ังปญหาครอบครัว ระดับการศึกษาและคาจางแรงงานท่ีต่ํา 

การขาดทักษะอาชีพ การเผชิญสภาพการทํางานท่ีเลวราย ความปรารถนา (desire) ที่เกิดจากการใชชีวิต

ภายใตกระแสบริโภคนิยมและความทันสมัย (modernity) รวมทั้งความสํานึกในหนาที่ของแมที่ตอง

รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก และสํานึกในหนาที่ลูกสาวที่ดีมีความกตัญู ดูแลเอาใจใสพอแมซึ่งเชื่อมโยง

กับวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศภาวะ (gender culture) ในสังคมไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ (ยศ, 2543; 

ศุลีมาลม 2531; Keyes, 1984; Lyttleton, 1994; Mills, 1999; Pataya, 1999; Thitsa, 1990; Walker and 

Ehrlich, 1992) นอกจากน้ีมีการวิเคราะหวา ประสบการณของผูคนท่ีทํางานในภาคบริการเพ่ือสนองตอบ

ความตองการทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม ประกอบกับแหลงบริการและบันเทิงท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลา

ดังกลาว เชน พัทยาและพัฒนพงษ เอื้อตอการขยายตัวของการทองเท่ียวขามชาติ (transnational tourism) 

(Cohen, 1996; Truong, 1990) 

งานศึกษาของพัชรินทร ลาภานันท (Patchatin, 2013) ในหมูบานอีสาน จังหวัดอุดรธานี สะทอนวา 

ผูหญิงชาวบานสวนหน่ึงเลือกทํางานบริการในแหลงทองเท่ียวเหลานี้ เพื่อทําความรูจักและสรางสัมพันธ

กับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อันเปนจุดเร่ิมที่นําไปสูการแตงงานขามชาติ แมวาความสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียว (ชาย) กับผูหญิงท่ีทํางานบริการในแหลงทองเท่ียวเหลานี้ มักเกิดข้ึนภายใตบริบทการขาย

บรกิารทางเพศ ซึง่ถูกสงัคม “ตตีรา” แตมผีูหญิงจาํนวนหนึง่ทีต่ดัสินใจกาวสูงานนีอ้ยางมเีปาหมายทีช่ดัเจน 

นัน่คอื การสรางสมัพนัธกบัฝรัง่ โดยหวงัวาความสมัพนัธนัน้จะพฒันาสูความผกูพนัทีย่ัง่ยืนและความมัน่คง

ในชีวิต อยางไรก็ตาม ความคาดหวังนี้ไมไดเปนจริงในทุกกรณี แตหากความหวังบรรลุผล ผูหญิงเหลานี้

มกักลับไปใชชวีติทีบ่านเกดิกบัชาวตางชาต ิบางคนลงหลกัปกฐานใชชวีติคูในแหลงทองเทีย่ว บางคนตดิตาม

ชาวตางชาติไปใชชีวิตในตางแดน ไมวาจะอยูแดนไกลแคไหนผูหญิงยังคงรักษาสัมพันธกับบานเกิดอยาง
ตอเน่ือง การอุปการะเล้ียงดูพอแม ใหความชวยเหลือญาติพี่นอง สนับสนุนชุมชนบานเกิด รวมท้ังการ

กลับมาเย่ียมบานเกิดอยางสม่ําเสมอ เปนส่ิงหน่ึงผูหญิงและสามีชาวตางชาติใหความสําคัญ ความสัมพันธ

กับบานเกิดลักษณะน้ีพบในการศึกษาผูหญิงท่ียายถ่ินขามแดนเพ่ือทํางานในภาคบริการและภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

เชนกัน (พัทยา, 2541; สุภางค, 2542; Pataya, 1999) ดวยสายสัมพันธน้ีฝร่ังไมไดหายไปจากวิถีชีวิตคนอีสาน 

และแมวาภรรยาฝรั่งจะไปใชชีวิตในตางแดน และแมวาสงครามเวียดนามจะส้ินสุดลงหลายทศวรรษแลว

ในทางตรงขามการทองเท่ียวกลับทําใหคนอีสานมีปฏิสัมพันธกับฝร่ังหลากหลายสัญชาติมากขึ้น 

ทั้งจากหลายประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย อังกฤษ รวมทั้งอเมริกา ผานความสัมพันธหรือแตงงานขามชาติ 
ในชวง 2-3 ทศวรรษทีผ่านมา อสีานเปนพืน้ทีช่าวตะวนัตกเขามาอาศยัอยูเพิม่ขึน้ ทัง้ในลกัษณะการลงหลกั

ปกฐานอยางถาวรและอยูชั่วคราวในขณะที่ยังคงทํางานในประเทศมาตุภูมิ การทําความเขาใจการแตงงาน

ขามชาติสะทอนปฏิสมัพนัธและประสบการณของฝร่ังในสังคมอีสาน ตลอดจนความหมายของความสัมพนัธ

ขามลักษณะนี้ และพลวัตอันเปนผลจากความสัมพันธนี้ตอชุมชนทองถ่ิน 
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การแตงงานขามชาติ กับ เขยฝรั่ง ในอีสาน

การแตงงานขามชาติ (หรือการแตงงานขามวัฒนธรรม) มักถูกมองเช่ือมโยงกับเงื่อนไขทางวัตถุ

หรอืมิตทิางเศรษฐกิจ มมุมองน้ีปรากฏท้ังในงานวิชาการ ในส่ือกระแสหลัก และในชีวติประจําวันเม่ือพูดถึง

การแตงงานระหวางฝร่ังกับผูหญิงไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูหญิงชนบทอีสาน อยางไรก็ตามการศึกษาท่ีผานมา

สะทอนวาความสัมพันธขามแดนลักษณะน้ีมีความซับซอน และครอบคลุมมากกวาประเด็นทางเศรษฐกิจ 

การแตงงานขามชาติถูกมองวา เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีสัมพันธกับการเผชิญหนา

ระหวางโลกและทองถิ่น (global and local encounter) และสงผลตอพลวัตและวิถีชีวิตของคนทองถิ่น 

(the production of locality) (Appadurai, 1996; Suzuki, 2005; Levitt et al., 2003) โดยเฉพาะอยางในประเด็น

ทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งเพศภาวะ เพศวถิ ีในบรบิทการแตงงานและครอบครวั (Patcharin, 2013; Ratana, 2005; 

Suriya and Pattana, 2007)

การศึกษาการแตงงานขามชาติระหวางผูหญิงไทยกับผูชายฝรั่งที่ผานมา มีประเด็นรวมสองประการ 

ประการแรกงานการศึกษาเกือบท้ังหมดพูดถึงกรณผีูหญงิอีสาน ซึง่แสดงใหเหน็วา ผูหญงิท่ีเขาสูความสัมพนัธ

นี้มาจากภาคอีสานเปนสวนใหญ ประการท่ีสอง การศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับประสบการณผูหญิง 

โดยอธบิายภายใตกรอบคดิ เพศภาวะและเพศวถิ ี(gender and sexuality) การยายถิน่ขามชาต ิ(transnational 

migration) เพศภาวะและผูกระทําการ (gender and agency) และทรัพยากรครัวเรือน ซึ่งอิงกับแนวคิด

ทรัพยากร (resource profi le approach) (บัวพันธ และคณะ, 2548; พัทยา, 2541; สุภางค และคณะ, 2542; 

ataya, 1999; Panitee, 2009; Patcharin, 2013; Ratana, 2005; Sirijit, 2009) สวนงานท่ีใหความสําคัญ

ผูชายฝรั่งมีอยูอยางจํากัด และเปนการศึกษาในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา 

แมจุดเนนการศึกษาการท่ีผานมาอยูที่ประสบการณผูหญิง แตงานเหลาน้ีสะทอนขอมูลเก่ียวกับ

เขยฝรัง่ หลายประการ ประการแรก เขยตางชาตเิหลานีมี้ความหลากหลายทัง้ในแง สญัชาต ิอาย ุและอาชพี 

งานวิจัยของพัชรินทร (Patcharin, 2013) ในชุมชนชนบทแหงหน่ึง ในจังหวัดอุดรธานี พบวา ชุมชนน้ี

มีผูหญิงที่แตงงานกับชาวตางชาติ 159 คน รอยละ 82 เปนชายชาวตะวันตกท่ีมาจาก 15 ประเทศ ครึ่งหน่ึง

ของเขยตางชาติ มีอายุระหวาง 41-60 ป รอยละ 20 อายุนอยกวา 41 ป และอีกรอยละ 20 อายุมากกวา 

60 ป ชาวตางชาติเหลานี้รอยละ 40 ทํางานเกี่ยวกับการใชแรงงาน (blue collar work) รอยละ 19 ทํางาน

ที่ตองใชความรู และทักษะ (professional work) เชน วิศวกร ตํารวจ แพทย และครูสอนภาษา รอยละ 6 

เปนเจาของธรุกจิ และมผีูเกษยีณอายงุานรอยละ 13 ประการทีส่อง เขยฝรัง่มสีวนอยางสาํคญัในการจดัการ

และการรักษาความสัมพันธในครอบครัวขามวัฒนธรรม และความสัมพันธกับญาติพี่นองและกับชุมชน

บานเกิดของภรรยา รวมท้ังการสนับสนุนผูหญิงใหสามารถทําหนาที่ลูกกตัญู ซึ่งเปนหนาที่ของลูก
ท่ีสังคมไทยใหความสําคัญและใหคุณคาอยางมาก ประการท่ี 3 ในแงเศรษฐกิจพบวา พฤติกรรมการใชจายเงิน

ของเขยฝรั่งและครอบครัว สงผลตอการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของภูมิภาคอีสาน ในขณะเดียวกัน

การแตงงานขามชาติสงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจของครัวเรือนอีกดวย (บัวพันธ และคณะ, 2548; 

วิไลวรรณ, 2551) ประการท่ีสี่ ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของเมียฝรั่งและครอบครัว ทําใหไดรับการยอมรับ

และการยกยองจากคนในชุมชน (บัวพันธ และคณะ, 2548) ประการท่ีหา รสนิยม การบริโภค และแบบแผน
การใชชีวิตของเมียฝรั่งไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิตแบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกตาง

จากคนสวนใหญในชุมชน ความแตกตางนี้บงบอกสถานะทางสังคมที่ตางไปจากเดิม และสะทอนถึง

การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) ภายใตโครงสรางการจัดชวงชั้นทางสังคมของชุมชนชนบท 

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม

408



(พัชรินทร, 2558) งานศึกษาเหลานี้สะทอนใหเห็นวาการแตงงานขามชาติสงผลตอพลวัตในสังคมอีสาน

ในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งตําแหนงแหงที่ของผูคนภายใตโครงสรางของสังคม

หมูบาน 

หากพิจารณาการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับเขยฝร่ัง งานของสุริยา สมุทคุปต และ พัฒนา กิติอาษา 

(Suriya and Pattana, 2007) ถือไดวาเปนการศึกษาช้ินแรกๆ ที่วิเคราะหใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของ

ปรากฏการณ “เขยฝร่ัง” ในอีสาน กับ ตลาดการแตงงานในบริบทสังคมโลก (global marriage market) 

ที่มีความสัมพันธกับเชื้อชาติ (race) เพศภาวะ เพศวิถี รวมทั้งความหมายของการแตงงานขามชาติในมิติ

ทางเศรษฐกิจเชิงวฒันธรรม (cultural economy) สรุยิาและพฒันา มองวา ผูชายฝรัง่แตงงานกับผูหญิงอสีาน

บนพ้ืนฐานความปรารถนาท่ีจะมีภรรยาเปนชาวตะวันออก (gendered orientalizing project) และความตองการ

ใชชวีติหลังเกษียณในประเทศตะวนัออก ดวยฐานะทางเศรษฐกจิทีม่ัน่คง ลกัษณะทาทางและรปูรางหนาตา

ที่ดูดี ทันสมัย ทําใหฝรั่งเปน “ตัวเลือก” ที่ดี สําหรับผูหญิงอีสานการแตงงานกับฝรั่งเปน cross-border 

hypergamy คือการท่ีผูหญิงแตงงานกับผูชายตางชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีกวา ภายใต

ความสัมพันธนี้ผูชายฝรั่งรับผิดชอบการสนับสนุนครอบครัวดานการเงิน (provider) สวนผูหญิงมีบทบาท

ในการดูแล เอาใจใส และรับผิดชอบในงานบาน (home-maker) การแบงบทบาทและความรับผิดชอบ

ลักษณะนี้ตอกย้ําถึงวัฒนธรรมเรื่องเพศภาวะในสังคมไทย

งานศึกษาของ Kristen Hill Maher and Megan Laff erty (2514) ชี้ถึงความสัมพันธของบทบาทในการ

สนับสนุนครอบครัว (provider) กับการไดรับการยอมรับของเขยฝร่ังในครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงกับระยะเวลา

ท่ีผูชายเหลาน้ีอาศัยในชุมชนอีสาน Maher and Laff erty เสนอวา บนพ้ืนฐานความแตกตางของระบบเงินตรา

และความไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจในบริบทโลก (global economy) เอ้ือตอการสนับสนุนครอบครัวภรรยา

ของเขยฝร่ัง บทบาทการสนับสนุนครอบครัวแสดงถึงอัตลักษณความเปนชาย และสงผลตอสถานภาพ

และการยอมรับจากครอบครัวผูหญิงและจากชุมชน ในขณะเดียวกันบทบาทน้ีเปนแรงเสริมอํานาจความ

เปนชาย โดยเฉพาะในชวงแรกที่เขามาอยูในอีสาน ในบริบทนี้เขยฝร่ังอยูในสถานะที่ไดเปรียบ (privileged 

white men) เมื่อเทียบกับคนทองถิ่น ในอีกแงหนึ่ง การอาศัยในตางแดน ใชชีวิตภายใตสภาพแวดลอม

และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ขอจํากัดดานภาษาและการส่ือสาร ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตและการบริโภค

ที่อยูบนฐานวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเขยฝรั่งตองเผชิญกับ “ความเปนอื่น” มีชีวิตที่แปลกแยกและ

โดดเด่ียว เงื่อนไขเหลานี้ประกอบกับความแตกตางระหวางอายุ ความคาดหวังของผูหญิงและครอบครัว
ตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ทําใหเขยฝร่ังตระหนักในความไมมั่นคงของความสัมพันธและความคาดหวัง

ท่ีจะใชชีวิตในอีสาน Maher and Laff erty เสนอวา อัตลักษณความเปนชายและสถานะท่ีไดเปรียบของเขยฝร่ัง

มีแนวโนมที่จะถดถอยลดเร่ือยๆ ตามระยะเวลาท่ีผูชายเหลาน้ีอาศัยในอีสาน ขอคนพบจากการศึกษาน้ี

สะทอนมายาคติของความเชื่อ/จินตนาการวาดวยความเหนือกวาของชาวตะวันตก

การศึกษาอีกเรื่องหนึ่งใหความสําคัญในประเด็น ความเปนชาย (masculinities) โดยศึกษา

ผานประสบการณของนักทองเที่ยวชาวตะวันตกในแหลงทองเที่ยวกลางคืน (sex tourist) และเขยฝรั่ง

ในหมูบานอสีานทีส่วนใหญผานประสบการณการเปนนักทองเทีย่วฯ และเริม่พฒันาความสมัพนัธกบัภรรยา
ชาวอีสานในแหลงทองเที่ยวเหลาน้ี (contact zone) (Thompson, Pattana, Suriya 2016) ขอเสนอหลักของ

ผูเขียนคือ การทําความเขาใจในความแตกตางของอัตวิสัยความเปนชาย (masculine subjectivities) 

(ความคิด ความรูสกึประสบการณในช่ัวเวลาหน่ึง-ผูเขียน) กบัอัตลักษณความเปนชาย (masculine identities) 
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ซึ่งเกิดจากการประกอบสรางทางสังคมและวัฒนธรรม บทความใหความสําคัญกับขอถกเถียงเชิงแนวคิด

ที่ใชในการศึกษาพลวัตความเปนชาย ในขณะเดียวกันสะทอนถึงการตอรองและจัดการกับภาพลักษณ 

sex tourist ที่ถูกสังคมตีตรา ภาพในอุดมคติของการเปนผูชายที่ดี (good men) สถานะการเปนเขยฝรั่ง 

ความคิดความรูสึกตอตนเอง (sense of self) โดยเฉพาะในประเด็นเงินตรากับการแตงงาน/ความรัก 

ความรูสึกตอบทบาทในการสนับสนุนครอบครัว (provider) และความคาดหวังของคนทั้งในชุมชนอีสาน

และในแหลงทองเทีย่วตอบทบาทดงักลาว รวมทัง้ความคาดหวังของตนเองตอการใชชวีติในวยัหลังเกษียณ

กับภรรยาในชุมชนอีสาน ประเด็นเหลานี้สงผลตออัตวิสัยความเปนชาย และอัตลักษณความเปนชาย

ที่กอรูปในบริบทการเปนเขยฝรั่งในอีสาน ซึ่งทั้ง sex tourist และเขยฝร่ัง ตองเผชิญและตอรอง 

ความหลากหลายและซับซอนของปฏิสัมพันธ ความคิด ประสบการณ และอัตลักษณของเขยฝร่ัง

ในอีสานเปนประเด็นที่ยังตองมีการศึกษา การทําความเขาใจคนกลุมนี้และความสัมพันธขามชาติที่ยึดโยง

เขยฝร่ังกับชุมชนอีสานเผยใหเห็นแงมุมของการแปลงเปล่ียนอีสานภายใตพลวัตสังคมโลก เร่ืองราวของ

เขยฝร่ัง เมียฝร่ัง sex tourist รวมท้ังชาวบานอีสานท่ีสะทอนผานงานศึกษาท่ีผานมา ทําใหเห็นวาผูคนเหลาน้ี

ไมไดเพิกเฉยตอการเปล่ียนแปลงและโอกาสการสรางความม่ันคงในชีวิต แมวาโอกาสและทางเลือก

ที่เกิดขึ้นจะถูกใหความหมายและคุณคาแตกตางกันออกไป 

บทสงทาย 

บทความนีเ้ผยใหเหน็ถงึพลวตัและความหลากหลายของเงือ่นไขตางๆ ทีส่งผลตอการเขามาอยูอาศยั

ในอีสานของฝร่ังหรือชาวตะวันตกจากประเทศตางๆ ในอดีตการคา ความสัมพันธระหวางประเทศ และ

การพัฒนาประเทศสูความทันสมัย เปนปจจัยสําคัญที่เอื้อใหสยามเปดรับชาวตะวันตก ในชวงสงคราม

เวียดนามเหตุผลทางการเมือง การทหาร รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศ เปนปจจัยสําคัญท่ีทําให

พื้นที่อีสานหลายจังหวัดถูกกําหนดเปนที่ตั้งฐานทัพและสถานท่ีพักผอนของทหารอเมริกาท่ีปฏิบัติหนาที่

ในเวียดนาม กลาวไดวาสงครามเวียดนามนับเปนจุดเริ่มความสัมพันธระหวางชาวอีสานกับฝรั่ง นโยบาย

สงเสริมการทองเท่ียวเพ่ือนํามาซึ่งรายไดของประเทศเปนอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ทําใหชาวอีสานมีปฏิสัมพันธ

กับคนตะวันตกอยางตอเน่ือง แมสงครามเวียดนามจะสงบลง ปรากฏการณ “เขยฝร่ัง” ที่เกิดข้ึนในชวง 

2-3 ทศวรรษที่ผานมา สะทอนถึงเงื่อนไข “ผูกระทําการ” ของผูที่เก่ียวของกับปรากฏการณนี้ ผูกระทําการ

เหลานี้ไมไดละเลยโอกาสที่เกิดขึ้นภายใตบริบทความเชื่อมโยงระหวางทองถิ่น (local) และโลก (global) 
โอกาสท่ีผูคนเหลานี้มองวาเปนทางเลือกในการแสวงหาความมั่นคงในชีวิต ในอีกแงหนึ่งการทบทวนงาน

ที่ผานมาสะทอนวาการแตงงานขามชาติสงผลตอวิถีชีวิตชาวอีสานและชุมชนอีสานในหลากหลายมิติ 
พลวัตทองถ่ินที่เกิดขึ้นที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตนที่ไมอาจ

ปฏิเสธการเผชิญหนาระหวางโลกกับทองถิ่น (global and local articulation) 

อยางไรก็ตาม การศึกษาชาติพันธุในสังคมอีสานท่ีผานมา กลาวไดวาไมไดใหความสําคัญกับชาวตะวันตก
เมื่อเปรียบเทียบกับชาติพันธุอื่นๆ ในขณะท่ีฝร่ังในอิสานมีแนวโนมพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และความสัมพันธ

กบัคนทองถิน่มคีวามหลากหลายและซับซอนยิง่ขึน้เชนกนั ดงันัน้ ประเด็นฝรัง่ในอสีาน (และในภมูภิาคอ่ืนๆ) 
เปน “พื้นที่” วิจัยที่ยังตองมีการศึกษา คนควาเพื่อทําความเขาใจ อีกทั้งกรอบคิดและแนวทางการศึกษายัง

ตองมีการพัฒนา

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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อุดมคติวิทยาว่าด้วยคนชาติพันธุ์อีสานภายใต้กระบวนการสร้างภาพของความเป็นอื่น
ในแบบเรียนสังคมศึกษาร่วมสมัย

ชรินทร์ มั่งคั่ง

ชัชวาลย์ บุตรทอง

ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

วาทกรรม “คนอีสาน” ในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรม 

ให้กับนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาภูมิภาคของประเทศ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้วิธีคิดร่วมสมัย  

ได้ฉายภาพความเป็นจริงของคนอีสานในจินตนาการของคนไทย ภาพตัวแทนความยากจน ความโง่ ความ

เจบ็ปว่ย ความแหง้แลง้ การเปน็กลุม่คนชายขอบจงึเปน็ภาพตวัแทนในวธิคีดิของสงัคมโลก ในขณะเดยีวกนั

แบบเรียนกลับลดทอนพลังอำานาจทุนทางวัฒนธรรมของคนชาติพันธุ์อีสาน ประสบการณ์สาธารณะ 

ในแบบเรยีนรฐัชาตกิลบัมอีทิธพิลตอ่การสรา้งภาพตวัแทนของคนชาตพินัธุอ์สีานทีห่ลากหลายใหก้ลายเปน็ 

“คนอสีาน” ในอดุมคตวิทิยารว่มสมยัผา่นพืน้ทีท่างกายภาพของคนในสงัคมไทย กลไกทีก่อ่ใหเ้กดิความเปน็

คนอีสานได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดแจ้งตั้งแต่มีหลักสูตรแบบแผนในพุทธศักราช 2503 จนถึงหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นบัเปน็เวลากวา่ครึง่ศตวรรษทีค่นชาตพินัธุใ์นอสีานไดถ้กูทำาใหเ้ปน็ 

“คนอีสาน” ในวิธีคิดของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง ภาพคนอีสานในมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นจากแบบเรียน 

จึงไม่ต่างกับคนชาติพันธุ์ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการได้รับผลกระทบจากระบบการศึกษา 

ที่เน้นความเป็นเอกภาพได้ตีตราในฐานะคนไร้ศักดิ์ศรี คนบ้านนอก ความพ่ายแพ้ในการช่วงชิงทรัพยากร  

คนรับใช้ ตัวตลก คนขอทาน ซึ่งประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการประดิษฐ์สร้างทุนทางวัฒนธรรม

ที่ถูกหล่อหลอมจากหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน

คำ�สำ�คัญ: อุดมคติวิทยาร่วมสมัย คนชาติพันธุ์อีสาน แบบเรียนสังคมศึกษา วาทกรรม

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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บทนำ�

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของปัญห�

การเริ่มต้นด้วยการพิจารณาปรัชญาและแนวคิดว่าด้วย “คนอื่น” ช่วยให้ท่านทั้งหลายที่กำาลังอ่าน 

งานเขยีนชิน้นีไ้ดม้องเหน็ภาพรวมของงานไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ กลา่วไดว้า่ในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณา

ปรัชญาและแนวคิดว่าด้วยคนอื่นเท่าที่ผ่านมา มีนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลายคนที่พยายาม 

ให้คำาอธิบายถึงสาเหตุและการก่อตัวที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลมาจากการจัดวางเงื่อนไขหรือการกำาหนดตำาแหน่ง

แห่งที่ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง “ภาพของคนอื่น” และ “ภาพของตัวเรา” ความเกี่ยวเนื่องกันอย่างซับซ้อน

ของความสัมพันธ์ระหว่างภาพทั้งสองดังกล่าวข้างต้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงกับคำา 2 คำา คือ “อคติ” 

และ “อดุมคต”ิ อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้กลา่วไดว้า่ทัง้อคตแิละอดุมคตไิดถ้กูสรา้งขึน้มาในวธิคีดิของคนในสงัคม

ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งผ่านการรับรู้ การเรียนรู้ ตลอดจนการสั่งสมชุดประสบการณ์ วิธีคิดซึ่งมีหน้าที่สร้าง 

คำาอธิบายให้กับคำาตอบต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาได้ดังนั้นแล้วก็อาจพบว่า อคติหรืออุดมคติดังกล่าวนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับ 

คนทัว่ๆ ไปกย็อ่มไมม่ผีลกระทบกระเทอืนในวงกวา้ง หากแตเ่มือ่ไรกต็ามสิง่นัน้ไดเ้กดิขึน้ในวธิคีดิของนกัคดิ 

นักปรัชญา หรือนักวิชาการก็ตาม มันก็อาจมีอิทธิพลและขยายตัวเป็นวงกว้าง และในท้ายที่สุดแล้วย่อม

พัฒนาไปสู่ “วาทกรรม” ที่เป็นเครื่องมืออันทรงอานุภาพอย่างยิ่งยวดในการที่จะเลือกจัดวางให้สิ่งหนึ่งๆ 

อยู่ในตำาแหน่งแห่งที่หนึ่งๆ ได้ หรือกำาหนดให้สิ่งหนึ่งๆ ไม่สมควรอยู่ในตำาแหน่งแห่งที่บางแห่งก็ย่อมได้ 

เช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นดังที่กล่าวมา การอ้างอิงไปถึงงานเขียนของนักสังคมวิทยาหรือนักมานุษยวิทยา  

เพื่อให้เห็นภาพของอคติหรืออุดมคติให้ชัดเจนขึ้น ผู้เขียนจึงขอยกเอาปรัชญาสำาคัญที่ใช้อธิบายบทบาท

หน้าที่ (Function) ของกระบวนการก่อตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและกระบวนการสร้างความเป็นอื่น  

ซึ่งเป็นนักคิดในสำานักชิคาโก อย่างเช่น จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) และชาร์ลล์ คูลลี่ย์ 

(Charles Cooley) ได้เสนอไว้

สำาหรบัแนวคดิของจอรช์ เฮอรเ์บริต์ มีด้ (George Herbert Mead) ทีม่คีวามสนใจในประเดน็พฤตกิรรม

เชิงสังคมศาสตร์ของมนุษย์ ได้เสนอว่า ในท้ายที่สุดแล้วนั้นมนุษย์ย่อมมีลักษณะของการเป็นผู้กระทำา 

ที่มีการควบคุมตนเอง ไม่ใช่ผู้ถูกกระทำาอย่างที่ใครๆ เข้าใจทั้งสิ้น ในวิธีคิดของมี้ดจึงมองว่า การจัดวาง

ตำาแหน่งแห่งที่และตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีลักษณะของการกระทำา

ระหว่าง “บุคคล” กับ “ผู้อื่น” ที่ทำาให้ตัวตนประกอบด้วยส่วนย่อย 2 ส่วนสำาคัญ คือ ในส่วนที่เป็นตัวตน 

ท่ีเป็นไปตามความคิดของเจ้าตัว และตัวตนท่ีเป็นไปตามความคิดของผู้อ่ืนซ่ึงมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างเก่ียวโยง
ส่วนในวิธีคิดของชาร์ลส์ คูลลี่ย์ (Charles Cooley) ก็ได้เสนอประเด็นที่น่าสนใจซึ่งไม่แตกต่างจากนี้

มากนัก แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของคูลลี่ย์ถูกเสนอไว้อย่างน่าสนใจว่า ตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างและ

ธำารงอยูข่องบางสิง่บางอยา่งผา่นการสะทอ้นและการประเมนิจาก “ผูอ้ืน่” โดยเฉพาะภาพสะทอ้นของสงัคม
ซึง่ลว้นแลว้แตม่อีทิธพิลอยา่งมากตอ่การกำาหนดสถานะตวัตนของบคุคล เนือ่งจากภาพสะทอ้นทีผู่อ้ืน่สรา้ง

ให้นั้นมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ในวิธีคิดของมี้ดเรียกทฤษฎีที่ว่านี้ว่า “ตัวตนที ่

เห็นจากกระจกเงา” (Looking-Class Self) (สุภางค์ จันทวานิช, 2552: 112-4)

อาจกล่าวได้ว่า เมื่อพิจารณาทั้งแนวคิดของมี้ดและคูลลี่ย์ จะพบว่าในท้ายที่สุดทั้งสองแนวคิด 

ลว้นแลว้แตใ่หค้วามสำาคญักบัการกำาหนดสรา้งตวัตนผา่นอทิธพิลทีเ่กดิจากการกระทำาและวธิคีดิของ “ผูอ้ืน่” 
การสร้างข้อสรุปสำาคัญอย่างการใช้ทฤษฎี Looking-Class Self หรือแม้แต่การพิจารณาในแง่ที่ว่าบุคคล 
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จะเลอืกพจิารณาและซมึซบัเอาตวัตนทัง้สอง ซึง่เปน็ตวัตนทีเ่กดิจากการควบคมุตนเองและตวัตนทีเ่กดิจาก

การควบคุมให้เป็นไปตามความคิดของคนอื่น ย่อมมีผลต่อการอธิบายความหมายของความเป็น “คนอื่น” 

อย่างเช่น “คนอีสาน” ในงานเขียนชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี

หากกลับมาพิจารณาคำาว่า “คนอีสาน” เสียใหม่ โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย  

ก็อาจช่วยให้เกิดกระบวนการทำาความเข้าใจแบบใหม่ภายใต้ปรากฏการณ์นิยมที่เกิดขึ้นว่า “คนอีสาน”  

ก็เป็นส่วนหน่ึงของผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดวางตำาแหน่งแห่งท่ีของบุคคลในสังคมผ่านเง่ือนไขของการประทับตรา 

การเรียกชื่อ ภาพตัวแทน และการสร้างภาพของความทรงจำาร่วมของสังคม อันเกิดจากเครื่องมือของรัฐ  

ดังเช่น ระบบการศึกษา ระบบหลักสูตร หรือแม้แต่กระทั่งแบบเรียนด้วยก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ

และเง่ือนไขท่ีมีส่วนสัมพันธ์ต่อการจัดวางและกำาหนดตำาแหน่งแห่งท่ีของคนอีสานในสำานึกโดยท่ัวไปของคน 

ในสังคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพลังทางการศึกษาที่ทำาหน้าที่ในการผลักดันพลังทางการเมืองและ 

การเคลื่อนไหวไปสู่ปฏิบัติการในทางสังคมของระบบรัฐ เพื่อกำาหนดบทบาทและการเข้าถึงทรัพยากร 

ของกลุ่มคน

ดงันัน้ “คนอสีาน” ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจงึขอนำาเสนอในประเดน็หลกัทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารใหค้วามสำาคญั

กับกระบวนการจัดการศึกษาภายใต้ระบบโรงเรียน หลักสูตร และวิธีคิดท่ีเป็นผลมาจากเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น 

คำาถามสำาคญัของเนือ้ความทัง้หมดนีจ้งึมคีวามครอบคลมุในประเดน็ของกระบวนการสรา้งอคตแิละอดุมคติ

ให้เกิดขึ้นในวิธีคิดของผู้คนผ่านกระบวนการเรียนรู้และระบบการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรและแบบเรียนโดยเฉพาะการเลือกใช้คำาอธิบายภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัย ดังเช่น หลักสูตร 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521 ปรับปรุง 33 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

โดยเฉพาะการเน้นความสำาคัญของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันัน้มากกวา่บทบาทหนา้ทีข่องหลกัสตูรและแบบเรยีนในการทำาหนา้ทีเ่ปน็ 

กรอบคดิของการจดัการศกึษาแลว้ หนา้ทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่ทีแ่ฝงเรน้อยูภ่ายใตข้อ้ความระหวา่งบรรทดั

และตัวอักษรคือกระบวนการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม

วัตถุประสงค์ของก�รศึกษ�

บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัความเปน็มาของกระบวนการกอ่รปูกอ่รา่ง

ของคนชาติพันธุ์อีสานผ่านกระบวนการสร้างภาพของความเป็นอื่นในจินตนาการของคนในสังคมจากแบบ

เรียนวิชาสังคมศึกษาร่วมสมัย โดยพิจารณาร่วมกับกรอบคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วย “คนอื่น” 

“อคติ” “อุดมคติ” และ “วาทกรรม”

วิธีก�รศึกษ�

งานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนเชิงสังเคราะห์เอกสารและทฤษฎี
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สรุปและอภิปร�ยผล

“คนอีส�น” ก�รก่อรูปก่อร่�ง ในประวัติศ�สตร์สังคมไทย

หากพิจารณาในแง่ของประวัติศาสตร์จะพบว่า คนอีสานเกิดข้ึนมาพร้อมกับกระบวนการทำาให้กลายเป็น

สมัยใหม่ที่มีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า “คนอีสาน” คือส่วนหนึ่งในความสำาเร็จภายใต้

กระบวนการประดิษฐ์สร้างทางวิธีคิดของรัฐ ในการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม นับเป็นเวลากว่า

ศตวรรษที่ความเป็นอีสานได้ก่อตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนท่ามกลางเหตุผลทางการเมือง การเริ่มต้นพิจารณา

ตั้งแต่เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนามมณฑลในช่วงเวลาราวทศวรรษ 2400 เป็นต้นมา คือจุดเริ่มต้น 

ที่ชี้ให้เห็นกระบวนการก่อรูปก่อร่างของ “คนอีสาน” ที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นในประวัติศาสตร์สังคมไทย

อย่างไรก็ตาม กระบวนการกลายเป็นอีสานนอกเหนือจากการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายใต้

สถานการณ์ของความเป็นสมัยใหม่แล้ว ความสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ผู้คนเริ่มมีความเข้าใจอำานาจ

เหนือพื้นที่ลาวซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับรู้

อำานาจเหนือพื้นที่อีสานเกิดขึ้นภายหลังจากเมื่อมีคนลาวจำานวนหนึ่งได้หลีกหนีความวุ่นวายทางการเมือง

จากอาณาจักรลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอีสานแล้วขอพึ่งพระบรมโภธิสมภาร ความต้องการแรงงานที่เป็น

เหตุผลส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายทางการเมืองของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้รัฐบาลสยาม

เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของคนลาวในอีสาน จึงให้มีการตั้งบ้านเมืองขึ้นในบริเวณที่ราบสูง

ทางตอนใต้ของแม่น้ำาโขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2517)

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ขึ้น หากพิจารณาความน่าสนใจของเหตุการณ์นี้

อาจกล่าวได้ว่า การปะทะกันระหว่างเจ้าอนุวงศ์ผู้นำารัฐบาลลาว และรัชกาลที่ 3 ในการแย่งชิงพื้นที่ทับซ้อน

ที่เกิดขึ้นอย่างอีสาน จนนำาไปสู่สงครามระหว่างกรุงเทพฯ กับเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2369 และจบลงด้วย

ความปราชยัของลาว โดยกองทพัสยามไดท้ำาลายนครเวยีงจนัทนจ์นสิน้ซากไมส่ามารถดำารงตนเปน็ศนูยก์ลาง

อำานาจของชุมชนลุ่มน้ำาโขงได้อีกต่อไป ประกอบกับเจ้าอนุวงศ์ถูกควบคุมตัวลงมารับโทษที่กรุงเทพฯ และ

สิ้นพระชนม์ลง สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการกวาดต้อน “ครัวลาว” ครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาไว้ในเขตอีสาน โดยรวม

กลุ่มกันตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทางเวียงจันทร์สามารถรวบรวมกำาลังพลและขยายอำานาจได้

อีก จึงทำาให้ในช่วงนั้นอีสานมีกำาลังคนจำานวนมาก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ได้นำาสู่ความชอบธรรมของรัฐ

ไทยในการที่จะเข้ามาปกครองดูแลผู้ที่ด้อยกว่าดังเช่นเมืองน้อยใหญ่ในเขตขันธ์ศรีมา ซึ่งแสดงให้เห็นผ่าน

นโยบายความพยายามในการกลืนกลายลาวอีสานให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยได้สร้างสำานึกของผู้คน 
ผ่านการยึดโยงอยู่กับพื้นที่ซึ่งถูกกำาหนดและนิยามความหมายจากส่วนกลาง (ไพฑูรย์ มีกุศล, 2517)

ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ความเป็นรัฐจารีตที่ดำาเนินมาหลายทศวรรษสิ้นสุดลงเพราะรัฐไทยได้

ดำาเนนิการปฏริปูประเทศเพือ่สรา้งรฐัชาตสิมยัใหม ่มกีารกำาหนดเขตแดนทีแ่นน่อนอนัเปน็กฎหมายทีแ่สดง

ให้เห็นถึงขอบเขตพระราชอำานาจท่ีแท้จริง ซ่ึงสัมพันธ์กับการจัดการปกครองท่ีรวมอำานาจจากหัวเมืองใหญ่น้อย

เขา้มารวมศนูยไ์วท้ีอ่งคพ์ระมหากษตัรยิเ์พยีงผูเ้ดยีว นอกจากนี ้การสรา้งรฐัสมยัใหมย่งัตอ้งกลนืกลายผูค้น
หลากหลายให้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน ทั้งในเรื่องการเมือง เชื้อชาติ รวมถึงวัฒนธรรม ในกระบวนการ 

ดงักลา่วนี ้ภมูภิาคอสีานเปน็พืน้ทีส่ำาคญัแหง่หนึง่ทีถ่กูรฐัไทยนำามาผนวกรวมไวเ้พราะอยูต่ดิกบัดนิแดนลาว

ที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2436 การดำาเนินนโยบายปฏิรูปอีสานในช่วงนี้นำามาสู่ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นครั้งสำาคัญ โดยอธิบายได้ใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก เป็นการผนวก

อีสานเข้ากับภูมิศาสตร์ไทยผ่านการปฏิรูปการปกครองอันมีผลต่อการก่อตัวและการลดทอนการก่อตัว 
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ของทอ้งถิน่ สว่นในประเดน็ทีส่อง ใชก้ารสถาปนาอดุมการณร์ฐัชาตแิละปลกูฝงัอดุมการณใ์หก้บัคนทอ้งถิน่

ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ในความเป็นไทย และสุดท้ายในประเด็นที่สาม มีการใช้ประวัติศาสตร์ชาติเพื่อการสร้าง

ความทรงจำาร่วมกับคนท้องถิ่น

อาจกลา่วไดว้า่ นโยบายของราชสำานกัสยามไดแ้ผข่ยายอทิธพิลและสง่ผลตอ่การจดัโครงสรา้งทางการ

เมืองสมัยใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะ 

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนี้ว่า

“...ลักษณะการปกครองแบบเดิมนิยมให้เป็นอย่างต่างประเทศราชาธิราช (Empire)  

อันมีเมืองคนต่างชาติต่างภาษาเป็นเมืองขึ้นอยู่ในพระราชอาณาเขต จึงถือว่าเมือง 

ชายพระอาณาเขต 3 มณฑล (มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน และมณฑลลาวกาว) น้ัน 

เป็นเมืองลาว และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเป็นชนชาติไทยว่า “ลาว” แต่ลักษณะ 

การปกครองอย่างนั้นพ้นเวลาอันสมควรแล้ว ถ้าคงไว้จะกลับให้โทษแก่บ้านเมือง  

จึงทรงพระราชดำาริให้แก้ไขลักษณะการปกครอง เปลี่ยนเป็นอย่างพระราชอาณาเขต 

(Kingdom) ประเทศไทยรวมกัน...”

(สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ, หน้า 304-6 อ้างใน ไพฑูลย์ มีกุศล, 2517)

“หัวเมืองชั้นในที่ได้รวมเมืองเข้าเป็นมณฑลจัดการเทศาภิบาลนั้น ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อมณฑลตามพื้นที่อันสมควรแล้วแต่มณฑลชั้นนอกนั้น ยังมิได้

เรียกชื่อมณฑลตามพื้นที่ให้เป็นระเบียบเดียวกัน” ครั้นถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2442 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศให้ “...เมืองนครจำาปาศักดิ์ เมืองอุบลราชธานี 

เมืองศรีสะเกษ แลหัวเมืองอื่นๆ รวมเรียกอยู่ว่า มณฑลลาวนั้น... ให้เรียกว่า  

มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ...”

(ราชกิจจานุเบกษา, 16: 140 วันที่ 11 มิถุนายน ร.ศ. 118)

จากหลกัฐานทีป่รากฏชีใ้หเ้หน็กระบวนการกอ่รา่งสรา้งตวัของคนอสีานไวต้ัง้แต ่พ.ศ. 2442 ดว้ยการ

ออกประกาศเปลีย่นแปลงนามมณฑล ภายใตก้ระบวนการเดยีวกนันัน้ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพ

สิทธิประสงค์ ทรงพยายามแก้ไขโดยโปรดให้มีสารตราสั่งเป็นทางการโดยทั่วไปว่ายังได้มีการสำารวจ

สำามะโนครัว ซึ่งได้มีการออกกฎหมายห้ามการระบุว่าเป็นชาติลาว เขมร ส่วย ผู้ไท ฯลฯ แต่ให้ใช้สัญชาติ
ไทยเหมือนกันหมด

“...แต่น้ีสืบไปให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนกทุกหัวเมืองใหญ่น้อยในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ 

เมื่อมีการสำารวจสำามะโนครัว หรือหากมีราษฎรมาติดต่อที่ต้องการใช้แบบพิมพ์ทาง

ราชการให้ปฏิบัติใหม่ โดยกรอกในช่องสัญชาตินั้นว่า ชาติไทยบังคับสยาม ทั้งสิ้น 

ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ส่วย ผู้ไทย ฯลฯ 

ดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนเป็นอันขาด...”
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สัญญาณดังกล่าวมานี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่ได้ผลอยู่มาก นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการหลอมรวมเอาวิธีคิดและกระบวนการด้วยวิธีการผูกโยงเรื่องราวของคนอีสานเข้าไว้ด้วยกันให ้

เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับรัฐบาลสยามผ่านชื่อที่ใช้เรียกแทนตน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้า

สั่งว่า ให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมณฑลอีกครั้งเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทรงตั้งให้มีความสัมพันธ์ทิศของ

โบราณมีอยู่เป็นคำาส้ันเรียกง่ายกว่าช่ือมณฑลท่ีเรียกอยู่แต่เดิม โดยให้เปล่ียนช่ือมณฑลท่ี 4 ดังกล่าวมาข้างต้น

เสียใหม่ คือ มณฑลตะวันออก ให้เรียก มณฑลบูรพา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เรียก มณฑลอิสาน1 

มณฑลฝ่ายเหนือ ให้เรียก มณฑลอุดร และมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ให้เรียก มณฑลพายัพ ตามลำาดับ 

(ราชกิจจานุเบกษา 17: 620 วันที่ 27 มกราคม 119) ดังนั้นการปรากฏตัวของ “คนอีสาน” ในฐานะ 

คนที่อาศัยอยู่ในมณฑลอีสานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของคนอีสานในปัจจุบัน

อาจกล่าวได้ว่า จุดเริ่มต้นของการก่อรูปก่อร่างของ “อีสาน” ในประวัติศาสตร์สังคมไทยล้วนแล้วแต่

มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองสมัยอาณานิคมที่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคมไว้อย่างมั่นคง เพื่ออ้างสิทธิ์และ 

ความชอบธรรมในการปกครองและป้องกันปัญหาการรุกรานจากชาติตะวันตก “คนอีสาน” ถูกทำาให้เป็นคนไทย

อย่างเต็มตัวในเชิงสัญลักษณ์ แต่อาจกล่าวได้ว่าในทุกวิถีแห่งวิธีคิดยังคงถูกผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม 

ร่วมอย่างเช่นลาวเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

“แบบเรียน” กับว�ทกรรมท�งก�รเมืองในก�รจัดว�งตำ�แหน่งแห่งที่ของคนในสังคม

ในงานวิทยานิพนธ์หลายชิ้นทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต งานหลายชิ้น 

ดังกล่าวน้ันได้พยายามช้ีให้เห็นอิทธิพลของหลักสูตรและแบบเรียนว่าเป็นเคร่ืองมือในการกำาหนดบทบาทหน้าท่ี 

เงื่อนไข รวมถึงการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคมซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำาคัญของรัฐ กล่าวได้ว่าในงาน
ที่สะท้อนให้เห็นบทบาทของการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนในสังคมที่เด่นชัดชิ้นหนึ่ง ดังเช่นงานของ 

ภทัรา องัคณาวศิลัย ์ทีท่ำาการศกึษาวเิคราะหเ์นือ้หาของแบบเรยีนไทยทีก่ระทรวงศกึษาธกิารใหก้ารยอมรบั 
ระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2516 งานศึกษาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นความพยายามในการให้ 

ความหมายทางการเมืองแก่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้น
ในช่วงเวลานั้น ภัทราได้ตั้งสมมติฐานในงานศึกษาชิ้นนั้นว่า เนื้อหาของแบบเรียนไทยในช่วงระหว่างปี  

พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2516 ให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบอบประชาธิปไตย

ในทางที่เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มชนชั้นนำาในสังคมและมีความเปลี่ยนแปลงไป 
ตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (ภัทรา อังคณาวิศัลย์, 2548) อาจกล่าวได้ว่า 

ในงานของภทัรา จดุมุง่หมายทีม่ากกวา่ความตอ้งการจะชีใ้หผู้อ้า่นไดเ้หน็ถงึเนือ้หาในแบบเรยีนทีท่ำาหนา้ที่

เป็นเครื่องมือในการกำาหนดความชอบธรรมของชนชั้นนำาอยู่ตลอดเวลาแล้ว แต่ยังต้องการนำาเสนอภาพ

ของพลงัในการจดัวางตำาแหนง่แหง่ทีข่องคนในสงัคมซึง่เปน็ผลมาจากอทิธพิลของหลกัสตูรและแบบเรยีนที่

ทำาหน้าที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนในระบบโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย

1 ปัจจุบันเขียน “มณฑลอีสาน” ตามแบบแผนปัจจุบัน
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นอกจากน้ัน งานอีกช้ินท่ีพยายามช้ีให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของแบบเรียนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ

และกลไกของรัฐในการกำาหนดและผูกโยงความสัมพันธ์ภายใต้ระบบคิดในบางยุคสมัย ดังเช่นงานของ 

สมุนิทร ์จฑุางกรู วทิยานพินธร์ะดบัมหาบณัฑติ ทีใ่หค้วามสนใจศกึษาในประเดน็ทางประวตัศิาสตรก์ารเมอืง

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาศัยการจัดระบบการศึกษาของชาติเป็น 

ตัวแบบ สุมินทร์เสนอว่า การจัดการศึกษานั้นถือว่าเป็นกลไกในการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้และ 

มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เพื่อที่จะทำาการสร้างสรรค์สังคมนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากแต่เมื่อมี 

การพจิารณาในบรบิททางสงัคมและการเมอืงอาจพบวา่ระบบการศกึษาไดเ้ขา้มาทำาหนา้ทีเ่สมอืน “โรงงาน”  

ทีจ่ะทำาใหบ้คุคลทีถ่กูกลอ่มเกลาทางการศกึษานัน้เปน็ผูท้ีย่อมรบัตอ่อำานาจทางการเมอืงทีด่ำารงอยูช่ว่งเวลา

ขณะนั้น (สุมินทร์ จุฑางกูร, 2529)

อาจกล่าวได้ว่า ในท้ายที่สุดแล้วหากพิจารณาในอีกแง่หนึ่งจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา

และการเมืองก็เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกันได้ยาก นับเป็นเวลาหลายศตวรรษนับต้ังแต่การจัดการศึกษาได้เกิดข้ึน

ในสังคม การศึกษาได้ถูกเชื่อมโยงให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการยึดโยงระหว่างอำานาจของชนชั้นนำาทาง

การเมอืงและการจดัวางตำาแหนง่แหง่ทีข่องคนในสงัคมเพือ่กำาหนดบทบาท พลงัและหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

รวมถึงการสร้างภาพของ “ตัวเรา” และภาพของ “คนอื่น” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทั้งงานของ 

ภัทรา อังคณาวิศัลย์ และงานของสุมินทร์ จุฑางกูร หรืองานชิ้นอื่นๆ ที่พยายามนำาเสนอในแง่เดียวกัน 

กต็าม ลว้นแลว้แตพ่ยายามชีใ้หเ้หน็วา่การศกึษาทำาหนา้ทีบ่างอยา่งในทางการเมอืงอยูต่ลอดเวลา ซึง่มสีว่น

ในการจัดวางวิธีคิดของผู้คนในสังคมด้วย

“คว�มร่วมสมัย” ในแบบเรียนวิช�สังคมศึกษ�กับก�รก่อรูปของคนอีส�น

ความร่วมสมัยของแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา การเลือกพิจารณาเฉพาะบทบาทอันเป็นอิทธิพลของ

หนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่มีการกำาหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2503 ให้มี 

ผลบังคับเป็นหลักสูตรแม่บทในการกำาหนดกรอบและรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ  
ทั่วประเทศ หลักสูตรดังกล่าวได้เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองด้านการจัดการศึกษาอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ  

มีการกำาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามควรแก่อัตภาพ ได้รับการศึกษาอยู่ใน
โรงเรยีนจนอาย ุ15 ปบีรบิรูณ ์เปน็อยา่งนอ้ย ในการจดัการศกึษานัน้เพือ่สนองความตอ้งการของสงัคมและ

บุคคล โดยให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ เนื้อหาสาระที่จัดในระดับประถม

ศึกษาตอนต้น มี 6 หมวดใหญ่ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย 

สำาหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย เพิ่มหมวดวิชาภาษาอังกฤษและหัตถศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต้องเรียนเลขคณิตและพีชคณิตตลอดทั้ง 3 ปี ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย แบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกทั่วไป วิทยาศาสตร์ และศิลปะ (สุพัตรา ชุมเกตุ, 2527)

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ให้มีความรู้

ความสามารถ มคีวามสขุ รวมทัง้เปน็พลเมอืงดขีองสงัคมและประเทศชาต ิเนือ้หาสาระทีเ่รยีนม ี4 กลุม่ คอื 
กลุ่มทักษะ (ไทย-คณิต) กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มลักษณะนิสัย และกลุ่มการงานหลักสูตรประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้พร้อมที่จะทำาประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื้อหา

สาระมี 5 กลุ่ม กลุ่มทักษะในหลักสูตร 2521 เปลี่ยนเป็นกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และเพิ่มกลุ่ม
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ประสบการณ์พิเศษ ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อให้สามารถทำาประโยชน์เพื่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื้อหาสาระที่เรียนประกอบด้วย วิชาบังคับแกน (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย และศิลปศึกษา) วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกเสรี และกิจกรรม (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2526)

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544) มีจุดมุ่งหมายมุ่งพัฒนาคนไทย

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ

ประกอบอาชพี แบง่ระดบัการศกึษาเปน็ 4 ชว่งชัน้ สาระการเรยีนรูม้ ี8 กลุม่สาระ คอื ภาษาไทย คณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

และภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการใช้หลักสูตรพบว่ามีความสับสนในผู้ปฏิบัติการ 

ในสถานศกึษา หลกัสตูรแนน่เกนิไป ปญัหาในการเทยีบโอน และปญัหาคณุภาพผูเ้รยีนในดา้นความรู ้ทกัษะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยเพิ่มสมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่วนเนื้อหาสาระยังคงใช้  

8 กลุ่มสาระ เหมือนหลักสูตร 2544 แต่หลักสูตรกำาหนดตัวชี้วัดมาให้ ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น 

เพิ่มกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดทำาขึ้นเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงาน

ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษานำาไปเป็นกรอบและทิศทางพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  

จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผล การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

ที่กล่าวถึง ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 1 จึงเกิดการ

ทบทวนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาประเทศพื้นฐานในการดำารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ 

และกระบวนการนำาหลกัสตูรไปสูก่ารปฏบิตัใินระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา โดยไดม้กีารกำาหนด

วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทำาหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้กำาหนด
โครงสรา้งเวลาเรยีนขัน้ต่ำาของแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรูใ้นแตล่ะชัน้ปไีวใ้นหลกัสตูรแกนกลาง และเปดิโอกาส

ให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมิน

ผลผูเ้รยีน เกณฑก์ารจบการศกึษาแตล่ะระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศกึษาใหม้คีวามสอดคลอ้ง

กับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนำาไปปฏิบัติ ดังนั้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำาไปสู่การปฏิบัติแต่ยังคงยึดมาตรฐาน
การเรียนรู้และหลักการเดิม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

อาจกล่าวได้ว่า แบบเรียนไม่ได้เป็นเพียงแต่เคร่ืองมือในการทำาหน้าท่ีเป็นส่ือในการส่งต่อความรู้ภายใต้

ระบบหลักสูตรที่มีการกำาหนดกรอบคิดอย่างเป็นระเบียบแบบแผน หากแต่ความน่าสนใจของแบบเรียน 
โดยเฉพาะในวิชาสังคมศึกษาได้ทำาหน้าที่มากกว่านั้น เพราะในทางปฏิบัติแล้ว คำาอธิบายที่มีสถานะของ

ความเป็นวิชาการได้ฝังรากทางความคิดในความเข้าใจของผู้เรียน ภาพอคติ มายาภาพ ถูกสั่งสมภายใต้
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อุดมการณ์และความเข้าใจตามท่ีแบบเรียนบอกโดยไม่ต้องสงสัย ความสงสัยใคร่รู้ในความจริงบางอย่างหลับใหล 

อย่างสงบอยู่ในวิธีคิดของผู้คน เช่นเดียวกันกับวาทกรรมว่าด้วย “คนอีสาน” ผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษ  

แบบเรียนทำาหน้าท่ีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องหากเราพิจารณาในเร่ืองบทบาทหน้าท่ี เพราะโดยเจตนารมณ์แล้ว 

แบบเรียนถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือของผู้มีอำานาจในการจัดวาง รวมท้ังการกำาหนดตำาแหน่งแห่งท่ีของ

คนในสังคม ซึ่งแน่นอนว่า “คนอีสาน” ก็ย่อมเป็นผลผลิตหนึ่งของกระบวนการเช่นว่านี้ด้วย

อีส�นในแบบเรียนจ�ก “อคติ” สู่ “อุดมคติ”

การพจิารณาแบบเรยีนวชิาสงัคมศกึษารว่มสมยั โดยเนน้แบบเรยีนทีเ่ปน็ผลมาจากหลกัสตูรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2541 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วยชี้ให้เห็น

วา่ ภายใตส้ถานะของแบบเรยีนดงักลา่วไดส้รา้งจนิตนาการใหค้นทัว่ไปไดเ้กดิสำานกึรว่มผา่นความรูส้กึนกึคดิ

ในแบบเดียวกัน จินตนาการที่แทบจะไม่ต่างกันเมื่อกล่าวถึงคนอีสาน ส่วนหนึ่งเกิดจากแบบเรียนวิชา

สังคมศึกษาที่ล้วนแล้วแต่พยายามนำาเสนอภาพของคนอีสานในฐานะ “คนอื่น” ผ่านการนิยามความหมาย

ที่เปรียบเทียบกับตัวตนของตนเอง รวมถึงการรับภาพจินตนาการคนอีสานในฐานะผู้ยากจน กลุ่มคน 

ที่ขาดแคลนทรัพยากร ขาดอำานาจในการต่อรอง ขาดสิทธิ แรงงานในกรุงเทพฯ คนทิ้งถิ่น หรือแม้กระทั่ง

การให้ภาพของคนไร้การศึกษา คือพลังในการผลักให้คนอีสานไปสู่ชายขอบของสังคม

อาจกล่าวได้ว่า ภาพที่ถูกนำาเสนอให้เข้าใจโดยทั่วไปผ่านแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาร่วมสมัยเต็ม 

ไปด้วย “อคติ” รวมถึงการลดคุณค่าในการเข้าถึงทางทรัพยากรผ่านความสัมพันธ์ทางกายภาพของพื้นที่  

ดังปรากฏให้เห็นในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ดังนี้ว่า

“ . . .พื้นที่ ราบของลุ่มน้ำ าชี -มูล ความสูงเฉลี่ยของแอ่งประมาณ 150 เมตร  

จากระดับทะเลปานกลาง นับเป็นที่ราบที่มีเนื้อที่กว้างขวางมากที่สุดของประเทศ  

ที่ราบลุ่มน้ำาชี-มูล มี ทุ่งกุลาร้องไห้อยู่ตอนกลาง เป็นพื้นที่ที่มักเกิดภาวะน้ำาท่วม

ในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้งเสมอ เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นดินปนทราย 

ไม่สามารถจะกักเก็บรักษาน้ำาไว้ได้นาน...”

(วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, 2553: 30)

“...พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบรูปแอกจำานวนมาก ทะเลสาบ

หลายแห่งจะมีน้ำาเฉพาะฤดูฝนเท่าน้ัน เม่ือถึงฤดูแล้งน้ำาจะเหือดแห้งไปหมด เพราะพ้ืนดิน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำา น้ำาจึงซึมผ่านได้เร็ว ภาคนี้

จึงมีปัญหาเรื่องน้ำาขาดแคลนและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำาให้พื้นที่บางแห่ง

ไมส่ามารถใชป้ระโยชนใ์นดา้นการเกษตรไดม้ากนกั จงึมพีืน้ทีว่า่งเปลา่เปน็บรเิวณกวา้ง 

เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 

ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ยโสธร และบุรีรัมย์...”

(วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, 2553: 33-4)
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“...ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเพราะเกิด

จากตะกอนเกา่ทีแ่มน่้ำาลำาธารพดัพามาทบัถมกนัไวเ้ปน็เวลานาน แมจ้ะมกีารระบายน้ำาดี

แตก่ารอุม้น้ำาไมด่ ีดนิจงึขาดความอดุมสมบรูณแ์ละไมเ่หมาะแกก่ารเพาะปลกู นอกจาก

นั้น พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 ใน 6 ของภาคนี้ยังเป็นดินเค็ม”

(วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, 2553: 46)

การให้ภาพของคนอีสานในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการทำาการเกษตรอันเนื่องมาจาก

สาเหตตุา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภมูอิากาศและภมูปิระเทศ เปน็ผลใหค้นโดยทัว่ไปสรา้งภาพของคนอสีาน

ในฐานะของคนจนและผูท้ีต่อ้งประสบกบัปญัหาความแหง้แลง้ หรอือกีนยัหนึง่ การทีห่นงัสอืแบบเรยีนเลอืก

ใช้คำาว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” เพื่อสื่อถึงภาพตัวแทนของภาคอีสานที่แร้นแค้นและรอการพัฒนา มากไปกว่านั้น 

ในแง่ของวัฒนธรรมแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาก็ได้พยายามนำาเสนอภาพของคนอีสานในเชิงอคติโบราณ 

และมีการประทับตราพวกเขาเอาไว้ให้แตกต่างจากคนทั่วไป ดังนี้

“...ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เรยีกตนเองวา่ “คนอสีาน” พดูภาษา “อสีาน” มสีำาเนยีง

ใกล้เคียงกับภาษาที่พูดกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...”

(กระมล ทองธรรมชาติ, 2553: 44)

หากพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ใช้ยกเป็นตัวอย่างข้อความ 

ข้างต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าอคติในแบบเรียนได้ทำาหน้าที่สร้างภาพให้คนในสังคมมองคนอีสานในฐานะของ 

คนที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ล้าหลังดังเช่นว่า “...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีวัฒนธรรม

บางสว่นคลา้ยคลงึกบัลาวและเขมร สว่นใหญน่บัถอืพระพทุธศาสนา พดูหรอืเวา้อสีาน ตวัอยา่งวฒันธรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จะมีบ้านใต้ถุนสูง ทำาหน้าต่างเป็นช่องแคบๆ การแต่งกาย ผู้ชายจะ 

ใสก่างเกงขากว๊ย ใสเ่สือ้คอกลม ใชผ้า้ขาวมา้คาดเอว ฝา่ยหญงินยิมนุง่ผา้ซิน่ ใสเ่สือ้คอกลมแขนยาว 

อาหารพ้ืนเมือง เช่น ปลาร้า ส้มตำา ลาบก้อย แจ่ว ส่วนศิลปะการแสดง เช่น เซ้ิงต่างๆ หมอลำา การเป่าแคน 

การแสดงโปงลาง...” (กระมล ทองธรรมชาติ, 2553: 59) ซึ่งแน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริง
ว่าด้วยการแต่งกายโดยทั่วไปของคนอีสานก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร

เท่าใดนัก ขณะเดียวกันในด้านอาหารการกินที่ชี้ชัดว่าปลาร้าและส้มตำาเป็นอาหารหลักของคนอีสาน 

เพียงไม่กี่อย่าง ซึ่งให้ภาพกับคนโดยทั่วไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือภาพของอีสานอย่างแท้จริง

อีกประเด็นที่น่าสนใจอย่างประเด็นของประชากรในภาคอีสาน ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในแบบ

เรียนวิชาสังคมศึกษาได้ให้ภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเป็นภาคที่มีประชากรมากที่สุด พร้อมทั้ง 
ทิ้งท้ายให้เห็นว่า ปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของประชากรในภาคอีสานไว้ว่า

“...ปัญหาการย้ายถ่ิน จากการท่ีประชากรในชนบทซ่ึงมีภาวการณ์ว่างงานหลังการเก็บเก่ียว 

ปีละ 4-5 เดือน และบางส่วนก็ไม่มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง จึงพากันอพยพย้ายถิ่น

เข้าสู่เขตเมืองหรือภูมิภาคอื่น เช่น ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพไป

หางานทำาในเขตเมอืงหลวงหรอืเมอืงใหญใ่นภาคตะวนัออกและภาคใต ้เปน็ตน้ ซึง่ทำาให้

เกิดปัญหาขึ้นทั้งในเขตเมืองและชนบท ดังนี้
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เขตเมือง ประชากรในชนบทบางส่วนนิยมเข้าสู่เขตเมืองเพื่อหางานทำา หาความสะดวก

สบาย และศึกษาเล่าเรียน ทำาให้เขตเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี 

ภูเก็ต มีจำานวนประชากรมากขึ้น ทำาให้เมืองเหล่านี้มีปัญหา เช่น ที่อยู่อาศัย 

และสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ การจราจรติดขัด ศีลธรรมเสื่อมทราม เกิดภาวะมลพิษ

ในน้ำาและอากาศ เป็นต้น

เขตชนบท ผูอ้พยพเขา้สูเ่มอืงสว่นใหญเ่ปน็คนหนุม่สาวทีอ่ยูใ่นวยัทำางานและการศกึษา

เล่าเรียน ทำาให้ในเขตชนบทเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ปัญหาเด็กและผู้อาวุโสถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นต้น...”

(กระมล ทองธรรมชาติ, 2553)

อาจกลา่วไดว้า่ ในความเปน็จรงินัน้ปญัหาศลีธรรมเสือ่มทราม ดงัเชน่หนงัสอืแบบเรยีนกำาลงันำาเสนอ

คือการผลักภาระความรับผิดชอบไปสู่กลุ่มคนท่ีเรียกว่า “คนอีสาน” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอำานาจในการจัดวาง

ตำาแหน่งแห่งที่ให้กับคนอีสานอย่างอคติ ให้อยู่ในพื้นที่ของการสูญเสียอำานาจ ในการเป็นจำาเลยของสังคม 

ที่ต้องเตรียมรับมือและป้องกันเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคนกลุ่มอื่นในสังคม

เมื่อพิจารณาในแง่ของการเมืองในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา อาจพบว่า พลังของอคติที่แบบเรียน

สรา้งขึน้ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปดิทางให ้“อดุมคต”ิ ไดท้ำาหนา้ทีอ่ยา่งมพีลวตัและทรงพลงั เมือ่มาถงึตรงนี ้การพจิารณา

อีสานในฐานะที่เป็นพื้นที่ของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ทำาให้ผู้เขียนนึกถึงสังคมอุดมคติอย่างสังคม

ยูโทเปีย (Utopia) ในวิธีคิดของโทมัส มอร์ (Thomus More) นักเขียน นักกฎหมาย นักปรัชญาสังคม และ 

นักมนุษยนิยมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีอายุอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1477-1535 ที่เป็นสังคมอุดมคติที่มี

จินตนาการของความสมบูรณ์แบบในทางสังคม ความน่าสนใจในงานของโทมัส มอร์ อยู่ตรงที่ว่า พลังที่อยู่

เบื้องหลังในการนำาไปสู่วิธีคิดเช่นว่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากบริบทและสภาพสังคมในช่วงเวลานั้นที่เต็มไป

ด้วยความโหดร้ายภายใต้การปกครองของผู้นำา ผู้คนไม่ได้รับความยุติธรรม สังคมขาดความเท่าเทียมกัน 

ชาวบ้านประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำาบาก ตลอดจนการเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง แรงกดดันของสังคมที่

กลา่วมาขา้งตน้ไดส้รา้งพลงัผา่นกระบวนการคดิของมอรจ์นกอ่ใหเ้กดิเปน็ผลงานชิน้สำาคญัอยา่งหนงัสอืเรือ่ง 

ยูโทเปีย (Utopia) (คมกริช ธนะเพทย์, 2553) เมื่อนำาเอาแนวคิดของโทมัส มอร์ ย้อนกลับมาพิจารณาถึง

อุดมคติของคนโดยทั่วไปที่กำาลังสร้างความเข้าใจ “คนอีสาน” อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า 
พลังทางสังคมย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับความสุกงอมในวิธีคิดในแบบอคติของผู้คน การสร้างภาพอุดมคติว่า

ดว้ยคนอสีานจงึเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากพลงัอนัเปน็ตวัแทนของภาพความทรงจำาในภาพมายาคตขิองหลกัสตูร

และแบบเรียน จินตนาการของคนอีสานในวิธีคิดของคนในสังคมไทยจึงหลีกหนีไม่พ้นการให้ภาพของ 

คนอีสานที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาของความยากจน ความแห้งแล้ง การขาดการศึกษา ขาดอำานาจใน

การชว่งชงิทรพัยากร คนบา้นนอก ความพา่ยแพใ้นการตอ่สูต้อ่รองกบัสทิธ ิภาพของคนรบัใช ้หรอืแมก้ระทัง่
การถูกมองว่าเป็นตัวตลก ผู้คนในสังคมเลือกที่จะปฏิเสธลักษณะความเป็นอีสานให้ออกไปจากตนเอง  

การเลือกที่จะไม่มีลักษณะแบบที่เป็นคนอีสาน หรือการแสดงออกซึ่งความรังเกียจคนอีสานก็เป็นส่วนหนึ่ง

ในขบวนการที่กล่าวมาเช่นนั้นด้วย ความเลวร้ายของอคติที่เป็นภาพของความทรงจำาเช่นที่กล่าวมานี้ 
ทำาหนา้ทีเ่ปดิทางใหก้ารทำางานของรฐัในการใชน้โยบายการพฒันาเขา้ไปบรหิารจดัการภาคอสีานเพือ่สรา้ง

สังคม “อุดมคติ” ด้วยวาทกรรมเพื่อดึงดูดคนอีสานให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมการพัฒนา 
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(Development Discourse) วาทกรรมการพัฒนาจึงเป็นการครอบงำาวิธีคิดและสามารถทำาให้คนอีสานรู้สึก

ยอมรับและซาบซึ้งในความด้อยพัฒนาของตนและพยายามรับเอาสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนา” ซึ่งเป็น 

ภาพของสงัคมอดุมคตใินจนิตนาการของคนในสงัคมเขา้มาแทน ดงัเชน่ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัในแบบเรยีนวชิา

สังคมศึกษา ที่ทำาหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายในการพัฒนาของรัฐที่ว่า“...ทรัพยากรน้ำา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคนี้ขาดแคลนทรัพยากรน้ำามากที่สุดทั้งๆ ที่ปริมาณน้ำาฝนสูงกว่าภาคกลาง 

สามารถเพาะปลูกได้ในฤดูฝนเท่านั้น จึงเกิดมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาขึ้นหลายโครงการ เช่น โครงการ

อีสานเขียว โครงการสร้างเขื่อน โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำา เป็นต้น...” (กระมล ทองธรรมชาติ, 2553: 

50-1) กระบวนการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้หากมองในแง่หนึ่งจะพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพสังคม

อุดมคติให้กับผู้คนเท่านั้น

ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่มีพร้อมกับการบริหารจัดการภาคอีสานอย่างเป็นระบบด้วยการทุ่ม 

งบประมาณมหาศาลเพื่อการจัดสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำาขนาดใหญ่ในหลายแห่งของพื้นที่ภาคอีสาน โครงการ

สรา้งอา่งเกบ็น้ำาเพือ่การเกษตร การพฒันาการศกึษาทีม่คีณุภาพและเปน็ระบบ กระบวนการวจิยัเพือ่วนิจิฉยั

ปัญหาของท้องถิ่น การแก้ปัญหาความยากจน จึงเป็นภาพอุดมคติหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อความพึงพอใจ 

ของคนในสังคม อาจกล่าวได้ว่า พลังของการพัฒนาที่รัฐพยายามหยิบยื่นให้ล้วนแล้วแต่เกิดจากพลัง 

ของอคติที่ส่งผลให้สังคมคาดหวังถึงจินตนาการในการก่อร่างสร้างสังคมอุดมคติให้เกิดขึ้นกับคนอีสาน 

กระบวนการสังคมอุดมคติในแบบอีสานจึงไม่ได้แตกต่างไปจากสังคมยูโทเปียในแบบของโทมัส มอร์  

มากนัก เมื่อพิจารณาในแง่ของพลังเบื้องหลังของโครงการพัฒนาต่างๆ มากมายในอีสาน

บทสรุป

การสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัอดุมคตวิทิยาวา่ดว้ยคนชาตพินัธุอ์สีานนัน้ กลา่วโดยสรปุคอืจะตอ้งสรา้ง

ความเข้าใจอย่างน้อยที่สุดใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ต้องทำาความเข้าใจว่าคนอีสานนั้นไม่ใช้ชาติพันธุ์

ด้ังเดิมมาแต่อย่างไร การก่อร่างสร้างตัวของคนอีสานเร่ิมปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดเม่ือราวร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา
และถูกทำาให้เป็นคนอื่นด้วยการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของสังคมบางประการ เหตุผลสำาคัญเมื่อพิจารณา 

โดยอาศัยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ช่วยชี้ชัดว่าการก่อรูปของคนอีสานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ผลิตวาทกรรมทางการเมืองของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่

กรุงเทพฯ โดยมีเหตุผลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องดินแดนอันเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลในแถบ 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของกรงุเทพฯ เพือ่ใหพ้น้จากการรกุรานของชาตติะวนัตก อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณา 

ในอีกแง่หนึ่ง พบว่าผลจากการดำาเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดพลังในการจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของคนอีสาน

ในพื้นที่ทางการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สำาหรบัในประเดน็ทีส่อง คนอสีานถกูใชเ้ปน็เครือ่งมอืและการฉายภาพซ้ำาเพือ่ใหเ้ปดิทางใหก้บัความ

ชอบธรรมของกระบวนการพฒันา ความพยายามในการสรา้งวาทกรรมการพฒันา (Development Discourse) 

ไปสู่ภาคอีสาน โดยอาศัยกระบวนการการสร้างภาพของคนอีสานที่อยู่ในสถานะยากจน ห่างไกลจาก 
การแพทย์และสาธารณสุข ความแห้งแล้ง และการถูกเอารัดเอาเปรียบที่เป็นภาพของมายาคติในวิธีคิด 

ของผู้คน เพื่อนำาไปสู่การสร้างสังคมอุดมคติในอีสานที่จะต้องพัฒนาไปสู่การได้รับการเอาใจใส่ดูแล 

จากรัฐบาลและงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่เป้าหมายหลักของกระบวนการพัฒนาดังกล่าว 

ก็มุ่งประโยชน์ไปสู่นักการเมืองมากกว่าความมั่งคงของรัฐและการกินดีอยู่ดีของประชาชน
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วาทกรรมทางการเมอืงทีย่กเอามาเปน็ตวัอยา่งใหท้า่นผูอ้า่นไดท้ำาความเขา้ใจในงานเขยีนชิน้นีไ้ดน้ำา

ไปสู่การตั้งคำาถามถึงการก่อตัวขึ้นของ “คนอีสาน” ในสังคมพหุวัฒนธรรม (Multi-Cultural Society) หากแต่

พบนักวิชาการหรือคนในสังคมต่างมองอีสานในแง่ขององค์รวมมากกว่าที่จะมองอีสานในฐานะสังคมที่มี

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายท่ีมากไปด้วยกลุ่มภาษา วัฒนธรรม และประเพณี อาจกล่าวได้ว่า ชัยชนะของการเมือง

เชิงพ้ืนท่ีท่ีสามารถออกแบบและจัดวางตำาแหน่งแห่งท่ีของผู้คนอย่างเช่นคนอีสานดังท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ี  

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพลังในการสร้างภาพความทรงจำาของผู้คนผ่านแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา  

ท่ีประดิษฐ์หน้าตาของคนอีสานในความเข้าใจของผู้คนให้มีลักษณะนิสัย อันเป็นภาพหน่ึงของตัวแทนเผ่าพันธ์ุ

ที่ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สื่อต่างๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่สร้าง

ความน่าสนใจให้กับการศึกษาและทำาความเข้าใจคนอีสานผ่านแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาร่วมสมัย  

ที่ได้ทำาหน้าที่และมีบทบาทสำาคัญในการเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ของรัฐในการจัดวางผู้คนให้อยู่ในพื้นที่ที่

เหมาะสม ในลักษณะของ “วาทกรรม” คนอีสานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลผลิตของเครื่องมือทางการเมือง

สมยัใหมท่ีอ่าศยัหลกัสตูร แบบเรยีน และหนงัสอื รวมไปถงึตวัครทูีท่ำาหนา้ทีใ่นการสรา้งจนิตนาการใหส้งัคม

ได้เข้าใจผ่านการฉายภาพซ้ำาซ้อนอย่างต่อเนื่อง

ทางออกและทางรอดในการลดอคติและอุดมคติของ “คนอีสาน” เป็นข้อเสนอที่ผู้เขียนอยากชี ้

ให้ผู้อ่านงานเขียนช้ินน้ีได้พิจารณาในแง่ท่ีว่า พลังของความรู้ล้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองมือไปสู่การสร้างความสำาเร็จ 

อาจกล่าวได้ว่า การส่งเสริมให้ท้องถ่ินอีสานร่วมกันสร้างความเข้าใจอันเป็นภาพใหม่ท่ีเน้นกระบวนการอีสานใหม่

ผา่นหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีใ่หค้วามสำาคญักบัคนอสีานอยา่งเทา่เทยีมในฐานะพืน้ทีแ่หง่ภมูปิญัญาและวฒันธรรม 

เพื่อลบล้างภาพเก่าๆ ออกจากวิธีคิดของคนอีสานเองและวิธีคิดของคนโดยทั่วไป โดยอาศัยกระบวน 

ส่งต่อความรู้ การรับรู้ และการเรียนรู้อันทรงพลัง แม้ว่าการลบล้างความทรงจำาของผู้คนในสังคมโดยอาศัย

กระบวนการในแบบเดยีวกนักบัทีส่รา้งวาทกรรมนีข้ึน้มาอาจเปน็ไปอยา่งชา้ๆ หากแตเ่ปน็ความทา้ทายหนึง่

ของกระบวนการจดัวางตำาแหนง่แหง่ทีอ่ยา่งทรงพลงั พลงัของแบบเรยีนและหลกัสตูรทอ้งถิน่ทีม่กีารประยกุต์

ใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นจะไม่เพียงแต่ทำาให้นักเรียนหรือคนอีสานได้เข้าใจตัวตนของตนเอง หลีกหนีออก

มาให้พ้นจากวาทกรรมการพัฒนา แต่มากไปกว่านั้น ยังช่วยสร้างพลังของวิธีคิดโดยการเชื่อมโยงตัวตนกับ

รากฐานของท้องถิ่น ใช้พลังของภูมิปัญญาเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของสังคม  

จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาพของอีสานจะไม่ได้เป็นเพียงภาพของความทรงจำาดังเช่นในอดีตได้นำาเสนอไว้  

หากแต่เป็นภาพของโลกอีสานที่จะถูกนำาเสนอโดยคนอีสานเอง
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วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

428



บรรณ�นุกรม

กฎข้อบังคับ เรื่อง เปลี่ยนชื่อมณฑล 4 มณฑล. (ร.ศ. 119, 27 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 17  

ตอนที่ 44 หน้าที่ 620.

กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า

และพัสดุภัณฑ์.

กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง. (2526). 200 ปี ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวง.

กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพฯ: กระทรวง.

กระมล ทองธรรมชาติ. (2553). หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม ม.1 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1: หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

อักษรเจริญทัศน์ อจท.

คมกริช ธนะเพทย์. (2553). จากบาเบลสู่ยูโทเปียสมัยใหม่. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ - (ฉบับที่ 59): 39-54.

ธีระพงษ์ มีไธสง. (2557). พระสงฆ์กับอำานาจรัฐไทย: บทเรียนจากอดีต-พระธรรมยุตสายอีสาน. 

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2557.

พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนนามมณฑล (ประกาศกำาหนดชื่อมณฑลชั้นนอกเสียใหม่ให้เป็น 

ระบบเดียวกับมณฑลชั้นใน ได้แก่ มณฑลตวันตกเฉียงเหนือ, มณฑลฝ่ายเหนือ, มณฑลตะวันออก, 

และกำาหนดและยกชั้นเมืองต่างๆ ในมณฑลนครราชสีห์มาเสียใหม่). (ร.ศ. 118, 11 มิถุนายน).  

ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 16 ตอนที่ 11 หน้าที่ 140.

ไพฑูรย์ มีกุศล. (2517). การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

กรุงเทพฯ: บรรณกิจเทรดดิ่ง.

ภัทรา อังคณาวิศัลย์. (2548). การเมืองของการให้ความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

ในแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการให้การยอมรับ. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รังสรรค์ นัยพรม. (2558). วาทกรรมความจนของคนอีสานในเรื่องสั้นสมัยใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1): 41-55.

วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ. (2553). ภูมิศาสตร์ ม.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: หนังสือเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์ อจท.

สุพัตรา ชุมเกตุ.(2527). การศึกษาไทย: อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้ม. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.

สุภางค์ จันทวานิช. (2552). ทฤษฎีสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมินทร์ จุฑางกูร. (2529). การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยใช้แบบเรียนหลวงเป็นสื่อ ในสมัยรัชกาลที่ 5. 
บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

429



ว่านอนสอนง่าย: ความเป็นคนอีสานที่ถูกสร้างโดยรัฐชาติ

ปริญ รสจันทร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น 

หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย 

พืน้ฐานทีส่ง่ผลใหเ้กดิเหตกุารณก์บฏผูม้บีญุอสีาน 2) เพือ่ศกึษาถงึเหตกุารณก์บฏผูม้บีญุอสีาน 3) เพือ่ศกึษา

วธิกีารสรา้งความปรองดองระหวา่งสยามและทอ้งถิน่หลงัความขดัแยง้กรณกีบฏผูม้บีญุอสีานโดยใชว้ธิกีาร

ทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพภูมิศาสตร์ส่งผลให้คนอีสานมองความมั่นคง 

ของชีวิตคือความม่ันคงของจารีต เม่ือรัฐสยามเร่ิมใช้ระบบราชการสมัยใหม่ทำาให้ระบบจารีตเดิมเปล่ียนแปลงไป 

ส่งผลประการหนึ่งให้เกิดการกบฏขึ้น 2) ราษฎรที่ประกาศตนเป็นผู้มีบุญบางกลุ่มไม่มีแนวคิดในการแย่งชิง

อำานาจการปกครอง แต่ถูกทางการปราบปรามอย่างรุนแรง สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญของสยาม

ในการรกัษาดนิแดนอสีานไวใ้นอำานาจของตน 3) วธิกีารสรา้งความปรองดองของสยาม คอืการใหก้ารศกึษา

แก่คนในท้องถิ่นแล้วดึงคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบราชการ พร้อมเปลี่ยนโลกทัศน์ให้ชาวสยามและ 

ชาวอีสานเอง มองคนอีสานเป็นคนว่านอนสอนง่าย โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกทัศน์ 

ดังกล่าว ส่งผลให้คำานี้กลายมาเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอีสานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา  

และถูกผลิตซ้ำาอีกหลายครั้ง ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวขัดแย้งกับประวัติศาสตร์สังคมอีสานอันเป็นดินแดน 

แห่งการต่อสู้และต่อรองกับอำานาจที่กดทับมาโดยตลอด

คำ�สำ�คัญ: ความปรองดอง อัตลักษณ์ การต่อสู้ต่อรอง
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คว�มเป็นม�

กบฏผีบุญ คือเหตุการณ์สำาคัญบทหน่ึงของประวัติศาสตร์อีสาน ในทัศนะของสยามแล้ว ผีบุญเป็นอุปสรรค

ต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นในดินแดนฝ่ังขวาของแม่น้ำาโขง นับต้ังแต่กบฏผีบุญคร้ังแรกในพุทธศักราช 2242 

จนถึงพุทธศักราช 2502 ช่วงเวลาราว 260 ปี เกิดกบฏผีบุญในดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำาโขงถึง 9 ครั้ง คือ 

กบฏบุญกว้าง พุทธศักราช 2242 กบฏเชียงแก้ว พุทธศักราช 2334 กบฏสาเกียดโง้ง พุทธศักราช 2360  

กบฏสามโบก พุทธศักราช 2442-44 กบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 กบฏหนองหมากแก้ว พุทธศักราช 2467 

กบฏหมอลำาน้อยชาดา พุทธศักราช 2479 กบฏหมอลำาโสภา พลตรี พุทธศักราช 2483 และกบฏศิลา วงศ์สิน 

พุทธศักราช 2502 เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์กบฏทั้งหลายเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่า กบฏผีบุญอีสาน 

พุทธศักราช 2444 คือเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงและมีขอบเขตพื้นที่กว้างขวางที่สุด ด้วยจำานวนผู้ตั้งตัวเป็น

ผู้มีบุญถึง 60 คน กระจายอยู่ถึง 13 เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี 14 คน เมืองศรีสะเกษ 12 คน  

เมอืงมหาสารคาม 10 คน เมอืงนครราชสมีา 5 คน เมอืงกาฬสนิธุ ์เมอืงสรุนิทร ์เมอืงละ 4 คน เมอืงรอ้ยเอด็ 

เมืองสกลนคร เมืองละ 3 คน เมืองขอนแก่น เมืองนครพนม เมืองอุดรธานี เมืองชัยภูมิ และเมืองบุรีรัมย์ 

เมืองละ 1 คน (นงลักษณ์ ลิ้มสิริ, 2524:15-60) มีข้อเสนอหลายประการสำาหรับการอธิบายสาเหตุของกบฏ

ผีบุญอีสาน อาทิ ความเชื่อเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย ความยากลำาบากของคนในท้องถิ่นที่ต้องหาเงินมา

เสยีสว่ย ตลอดจนความไมพ่อใจของผูป้กครองในทอ้งถิน่ทีเ่ริม่สญูเสยีอำานาจ หรอืการแทรกแซงจากฝรัง่เศส 

ทว่าจากสาเหตุทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนฉายถึงรากเหง้าแห่งปัญหาร่วม นั่นคือความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ระหว่างผู้ปกครองจากลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา กับผู้ถูกปกครองในลุ่มแม่น้ำาโขง (ดลนภา เพ่ิมสมบัติ, 2549: 1-5)

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปรียบเสมือนเส้นแบ่งให้ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองมีโลกทัศน์ท่ีต่างกัน

อย่างส้ินเชิง และเม่ือพิจารณาสาเหตุแห่งปัญหาโดยใช้มิติของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นจุดเร่ิมต้นแล้ว 

ความขัดแย้งในมิติอื่นๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ย่อมเป็นเพียงผลสืบเนื่องจากความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น อาทิ ผู้ปกครองจากสยามมองจำานวนคนในบังคับเป็นจำานวนเงินรายหัว ในขณะที่

คนในท้องถิ่นยังดำารงชีพแบบหาอยู่หากิน มิได้เข้าสู่เศรษฐกิจการค้าอันเป็นที่มาของเงินตราที่ผู้ปกครอง

ต้องการ หรือการที่สยามพยายามยื่นแขนอันทรงพลังเข้ามาจัดการศาสนาและความเชื่อในหัวเมืองต่างๆ 

ซึง่ขดักบัวถิดีัง้เดมิทีท่อ้งถิน่เปน็ผูจ้ดัการศาสนาและความเชือ่ของตนเอง (สมุติรา อำานวยศริสิขุ, 2524: 5-7) 

ด้วยเชื้อแห่งเหตุคือความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงเป็นธรรมดาที่พื้นที่การกบฏผีบุญอีสานจะมีขอบเขต 

อันกว้างขวางในทัศนะของสยาม เพราะผู้คนในดินแดนอีสานก็ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก 
ชาวสยามทั้งสิ้น เมื่อชาวสยามเห็นความแตกต่างเป็นภัยคุกคาม การปราบปรามกบฏผีบุญอีสาน 

ในหลายหัวเมืองจึงเป็นไปด้วยความรุนแรงเด็ดขาดด้วยการใช้กองกำาลังที่ผ่านการฝึกฝนแบบตะวันตก  

จนทำาให้เหล่ากบฏล้มตายและแตกพ่ายในที่สุด หลังการปราบปรามยุติ ผู้เข้าร่วมกับผีบุญกว่า 400 คน  

ถูกจองจำาและลงโทษอย่างรุนแรง ในขณะที่ผีบุญระดับผู้นำาถูกประหารชีวิตโดยข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์

คือผู้ได้รับอาญาสิทธิ์ในการไต่สวนและลงโทษ นอกจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแล้ว สยาม 
ยังบังคับให้ผู้ใต้ปกครองเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิม โดยสั่งห้ามราษฎรนับถือผี อาทิ ผีไท้ ผีฟ้า ผีมเหศักดิ์

หลักเมือง ห้ามทรงเจ้า ใครฝ่าฝืนให้ปรับ 12 บาท อาจกล่าวได้ว่า การปราบปรามกบฏผีบุญอีสาน คือ 

ภาพการขยายตัวของรัฐสมัยใหม่ที่เข้าครอบงำาเหนือชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยใช้กำาลังทหาร 
และระบบการบรหิารจดัการสมยัใหมเ่ปน็พืน้ฐาน และหลงัจากการปราบปรามในครัง้นี ้จงึมเิคยปรากฏกบฏ
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ที่สร้างความหวั่นไหวให้รัฐสยาม เช่นดังเหตุการณ์ระหว่างพุทธศักราช 2444 อีกเป็นเวลานาน จนดินแดน

อีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสยามอย่างมั่นคงในที่สุด (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546: 447-449)

อันที่จริง เรื่องราวของกบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 เต็มไปด้วยคำาถามสำาคัญที่ควรกล่าวถึง 

อยู่หลายประเด็น และหนึ่งในคำาถามนั้นคือ สยามใช้วิธีการใดบ้างในการสร้างความปรองดองภายหลัง 

ความขัดแย้งอันรุนแรงถึงขั้นที่ทั้งสองฝ่ายต่างจับอาวุธเข้าประหัตประหารกัน ซึ่งความปรองดองในที่นี้

คล้ายคลึงกับคำาที่มีความหมายตรงกันข้ามคือคำาว่า ความขัดแย้ง ตรงที่ต่างมิได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย  

ทวา่มสีว่นสมัพนัธก์บัวฒันธรรมอยา่งเหนยีวแนน่ หากเราเชือ่วา่ความแตกตา่งทางวฒันธรรมสามารถสง่ผล

ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนได้ ก็คงต้องเชื่อต่อไปอีกว่าการสอดผสานทางวัฒนธรรมนั้นย่อมสร้าง

ความปรองดองได้เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไป 

ตามปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่เป็นเสมือนครรลอง

ในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคม เพราะในวัฒนธรรมมีท้ังความศรัทธา ความเช่ือ ตลอดจน

ค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม ที่สามารถให้ผลตอบแทนในการปฏิบัติและมีบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืน  

เม่ือความขัดแย้งเป็นผลส่วนหน่ึงจากวัฒนธรรมและหลังความขัดแย้งกรณีกบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 

กม็ไิดป้รากฏการกบฏผบีญุขนาดใหญข่ึน้อกี ยอ่มแสดงวา่มกีระบวนการสรา้งความปรองดองระหวา่งสยาม

และท้องถิ่นขึ้น โดยเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าการสร้างความสงบ

เรียบร้อยด้วยวิธีการอื่น เพื่อตอบคำาถามว่าวัฒนธรรมมีส่วนสัมพันธ์กับความขัดแย้งและมีส่วนช่วย 

ในการยุติปัญหาอย่างไร งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความพยายามที่จะศึกษาถึงการสร้างความปรองดองระหว่าง

สยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444 ไปจนถึงพุทธศักราช 2455  

ซึ่งหัวเลี้ยวหัวต่อสำาคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติ ผลจากการวิจัยนี้ นอกจาก 

จะเปน็การสรา้งองคค์วามรูใ้หมส่ำาหรบัวงวชิาการประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่แลว้ ยงัอาจเปน็บทเรยีนหรอืแนวทาง

ในการแสวงหาความปรองดองท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกต่างและแตกแยกในปัจจุบันนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์กบฏผีบุญอีสาน
2. เพื่อศึกษาถึงเหตุการณ์กบฏผู้มีบุญอีสาน

3. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏ 

ผู้มีบุญอีสาน

วิธีก�รศึกษ�

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาหลักฐานเอกสารชั้นต้นประเภทจดหมายเหตุ 

ในหอสมุดแห่งชาติ เอกสารชั้นต้นที่มีการตีพิมพ์แล้วทั้งในหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หอสมุด

กลางมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบโครงร่าง 
ของสมมติฐานขึ้น แล้วใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อทดสอบสมมติฐานนั้นโดยตรวจสอบกับหลักฐาน

เอกสารทางราชการ เอกสารในท้องถิ่น และการสำารวจภาคสนามในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร 

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอำานาจเจริญ และจังหวัด

ศรีสะเกษ เพื่อนำาสู่ความเข้าใจต่อบริบททางภูมิศาสตร์และยุคสมัย ใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาโลกทัศน์ 

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ของคนในพื้นที่ที่มีต่อเหตุการณ์กบฏผู้มีบุญอีสานเพื่อใช้ประวัติศาสตร์จากคำาบอกเล่าตรวจสอบกับ 

หลักฐานเอกสารอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล

ผลก�รศึกษ�

อีสานเป็นดินแดนแห่งการต่อสู้และต่อรองระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางมาแต่อดีตจนปัจจุบัน  

ทว่าภาพดังกล่าวถูกปิดบังอำาพรางไว้ภายใต้วาทกรรมที่ว่าชาวอีสานเป็นคนว่านอนสอนง่าย วาทกรรมนี้

ปรากฏขึน้โดยวรรณกรรมของขา้ราชการชาวสยามในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

เปน็อยา่งนอ้ย และถกูผลติซ้ำาหลายครัง้จากทัง้ขา้ราชการและพระสงฆอ์งคส์ำาคญั จนวาทกรรมนีเ้ขา้ครอบงำา

ชาวอีสาน กลายเป็นอัตลักษณ์ที่สร้างปัญหาความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมระหว่างชาวอีสาน 

กับคนจากศูนย์กลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภูมิศ�สตร์และอดีต

ลักษณะทางกายภาพสำาคัญของอีสาน คือที่ตั้งแบบภาคพื้นทวีปตอนในของคาบสมุทรอินโดจีน  

ไม่มีส่วนใดติดน้ำาทะเล มีผืนแผ่นดินล้อมรอบ บริเวณชายขอบของภาคมีภูเขารายรอบยกเว้นด้านเหนือที่มี

แมน่้ำาโขงเปน็เสน้พรมแดน แนวภเูขาในทศิตะวนัตก อนัไดแ้ก ่เทอืกเขาเพชรบรูณ ์และเทอืกเขาดงพญาเยน็ 

เป็นแนวกั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากดินแดนภาคกลาง ส่วนแนวภูเขาในทิศตะวันออกและทิศใต้ 

คือเทือกเขาพนมดองแร็ก อันเป็นแนวกั้นอีสานกับเขมรต่ำา การยกตัวของแผ่นดิน 2 ด้าน คือ ด้านตะวันตก

และด้านใต้ของภาค ทำาให้ภูมิประเทศมีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแอ่งขนาดใหญ่ลักษณะ 

คล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ แอ่งที่ราบโคราช เกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำามูลและแม่น้ำาชี  

อันเป็นตอนกลางและตอนใต้ของภาค มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และแอ่งสกลนคร อยู่ทาง 

ตอนเหนอืของภาคตัง้แตแ่นวเขาภพูานไปจนถงึแมน่้ำาโขง มแีมน่้ำาสงครามและหว้ยน้ำาก่ำาไหลผา่น (ประเทอืง 

จินตสกุล, 2528: 7)

สภาพภูมิศาสตร์มีส่วนสำาคัญต่อการกำาหนดประวัติศาสตร์ของอีสานอยู่ไม่น้อย เนื่องจาก 

สภาพภูมิศาสตร์ของอีสานได้ให้ทั้งโอกาสและข้อจำากัดของรูปแบบเศรษฐกิจการเมืองของคนอีสาน ในที่นี้

ขอยกตัวอย่างเบื้องต้นคือเรื่องดินฟ้าอากาศกับวิถีชีวิต ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอีสานเป็นภูมิภาคที่ได้รับ

น้ำาฝนเป็นจำานวนมาก ซึ่งฝนเหล่านี้มาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุไต้ฝุ่นซึ่งก่อตัวตลอดปี  
เมือ่ถงึหนา้ฝน แมน่้ำาและทีลุ่ม่ในภาคอสีานจะมนี้ำาไหลบา่เออ่ทว่มเปน็บรเิวณกวา้ง และน้ำาเหลา่นีจ้ะคงอยู่

เพยีงระยะหนึง่กอ่นจะไหลลงสูแ่มน่้ำาสายใหญแ่ละไหลลงทะเลอยา่งรวดเรว็ ชมุชนตา่งๆ จงึเลอืกตัง้อยูบ่น

ที่สูงเพื่อให้พ้นจากน้ำาท่วม แต่ด้วยลักษณะดินที่อุ้มน้ำาไว้ได้น้อย น้ำาส่วนใหญ่จึงระบายออกสู่แม่น้ำาเกือบ

หมดสิ้น ส่งผลให้หน้าแล้งมีน้ำาน้อยหรือไม่มีเลย โดยเฉพาะลำาห้วยสาขาทั่วไปจะเหลือน้ำาน้อยมาก  

ลำาน้ำาสายใหญ่ เช่น แม่น้ำาชีและแม่น้ำามูลจะพอมีน้ำาอยู่บ้าง แต่โดยทั่วไปจะขาดแคลนน้ำาอย่างรุนแรง 
(ประเทอืง จนิตสกลุ, 2528: 135-137) ดว้ยเหตเุชน่นี ้การกอ่ตัง้ชมุชนตอ้งมแีหลง่น้ำากนิน้ำาใชต้ลอดป ีชมุชน

โบราณในอีสานจึงต้องมีวิธีการจัดการน้ำา เช่น การขุดสระน้ำาหรือสร้างคูน้ำารอบชุมชน ซึ่งศรีศักร วัลลิโภดม 

กลา่ววา่ การขดุคนู้ำารอบชมุชนนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืพึง่พากนัของชมุชนในทอ้งถิน่เดยีวกนั เพราะ
ลำาพังชุมชนขนาดเล็กมีจำานวนผู้คนน้อยไม่เพียงพอต่อการขุดคูด้วยตนเองจึงจำาเป็นต้องอาศัยกำาลัง 

ช่วยเหลือจากชุมชนอื่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวย่อมนำาไปสู่การจัดระเบียบทางสังคมและการจัดระเบียบ
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ทางการเมอืงขึน้ และเปน็เหตสุำาคญัประการหนึง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฒันาการทางประวตัศิาสตรข์องอสีาน

โดยเฉพาะการเพิ่มของจำานวนประชากรภายในภูมิภาคแห่งนี้ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546: 192-201)

วถิชีวีติทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพลงัธรรมชาต ิสง่ผลตอ่โลกทศันข์องชาวอสีานใหย้ดึมัน่ตอ่วฏัจกัร

ของธรรมชาติ เนื่องจากฤดูกาลที่คลาดเคลื่อนไปย่อมส่งผลต่อทั้งจักรวาลแห่งชีวิต เช่น การที่น้ำามากเกิน

ความต้องการย่อมส่งผลถึงผลผลิตข้าว ในขณะที่ความแห้งแล้งอาจนำามาซึ่งโรคระบาดและอาจร้ายแรงถึง

ขัน้บา้นเดอืดซึง่ตอ้งโยกยา้ยถิน่ฐานเพือ่หลกีหนภียัรา้ยนัน้ ดว้ยทศันะเชน่นีเ้อง ฮตีคองจงึเกดิมาเพือ่พทิกัษ์

รักษาสมดุลแห่งวัฏจักรให้ดำาเนินไปตามร่องรอยเดิมอย่างราบรื่น ด้วยมุมมองเช่นนี้สิ่งใหม่ๆ นับเป็นเรื่อง

อันตรายที่อาจทำาลายสมดุลของจักรวาลทั้งระบบ โดยมีผีเป็นสัญลักษณ์ของผู้รักษาสมดุลแห่งจักรวาลจาก

อำานาจให้คุณให้โทษ รวมถึงการให้สิทธิในพื้นที่ทำามาหากินซึ่งบางพื้นที่ผีได้ทำาการสงวนไว้มิให้ผู้หนึ่งผู้ใด 

ใช้ประโยชน์ส่วนตนแต่อาจใช้ได้เม่ือได้รับอนุญาติจากผี พ้ืนท่ีใดสามารถเข้าใช้ทำามาหากินได้โดยง่ายพ้ืนท่ีน้ัน

จะไม่ค่อยมีเรื่องเล่าเรื่องผีที่ดุร้าย ในขณะที่พื้นที่ที่คนไม่สามารถปรับตัวเข้าใช้โดยง่ายมักจะมีเรื่องผีที่ 

นา่หวาดกลวั เชน่ ในวงัน้ำาเชีย่วมกัจะมเีรือ่งเงอืกหรอืผพีรายคอยเฝา้เอาชวีติคนทีล่ะเมดิสรา้งความไมพ่อใจ

แก่ผีเหล่าน้ัน นอกจากน้ี ผียังให้โชคในการทำามาหากินหรือท่ีเรียกว่าหมานได้อีกด้วย ความหมานมีท้ังระยะส้ัน 

เช่น การไปหาปลาแล้วได้ปลามากมายในวันน้ัน และหมานระยะยาว เช่น การได้น้ำาท่าพอเหมาะทำาให้ทำานา

ได้ข้าวมาก ความหมานระยะสั้นอาจเกิดจากการเรียกหาผีให้ช่วยเหลือ หรือการนบไหว้ก่อนลงทุ่งลงท่า  

สว่นความหมานระยะยาวเกดิจากการไหวผ้ตีามฮตีฮอย เมือ่ใหผ้ตีรงตามหว้งเวลาตามปกตแิลว้ผจีะบนัดาล

ปกตสิขุกลบัคนืสูช่มุชน นอกจากหมานจะเกีย่วพนักบัผแีลว้ ยงัสมัพนัธก์บัการประพฤตปิฏบิตัติามแบบแผน

ซ้ำาเดิมอีกด้วย สิ่งใดที่ทำาแล้วเคยหมานจะถูกปฏิบัติซ้ำา ซึ่งแบบแผนนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็ก 

จนถึงผู้ใหญ่ เช่น การเล่นดีดลูกหมากแต้ของเด็กๆ จะมีลูกที่ใช้ประจำาเรียกว่า อีเคย อีเก่า หรืออีหมาน  

ซึ่งเชื่อว่าอยู่มือและสามารถนำามาสู่ชัยชนะได้ดีกว่าลูกอื่นๆ จากการเล่นของเด็กสู่การทำามาหากิน เช่น  

การปลูกข้าวแบบแผนซ้ำาเดิมได้กลายเป็นแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดผลิตซ้ำาและส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องจาก 

การทำานาปลูกข้าวจะพ่ึงพิงเพียงพลังจากมนุษย์อย่างเดียวไม่ได้ มนุษย์สามารถลงได้แค่แรงงาน แต่การอภิบาล

ดูแลและการควบคุมน้ำาของนาทางฟ้าเป็นพลังของผีในระดับต่างๆ ก่อนการทำานานั้นจึงต้องมีพิธีเลี้ยง 

ผีตาแฮก ซึ่งจะทำาในเดือน 6 ต้นฤดูฝน โดยคนในชุมชนจะนำาไก่ต้มไปประกอบพิธีเสี่ยงทายระดับน้ำา  

โดยการให้ผู้ประกอบพิธีที่เรียกว่า เฒ่าจ้ำา หรือขะจ้ำา เป็นผู้เสี่ยงทาย เมื่อเลี้ยงตาแฮกแล้ว ชาวบ้านจะทำา 

การแฮกนา ซึ่งเป็นการไถวนเป็นวงกลมแล้วทำาการปักข้าวในนาตาแฮก โดยจะปักข้าว 8 ต้น โดยก่อน 
การปักข้าวแต่ละต้นจะมีการท่องคำาโสก หลังปักทั้ง 8 ต้นลงไปแล้ว จากนั้นจะเป็นการลงทำานาจริง  

แต่ก่อนจะลงมือต้องประกอบพิธีปักกกแฮกก่อน ซึ่งมีเครื่องขัน 5 กล้า 14 ต้น แล้วต้องท่องคำาโสก ดังนี้

“...ไฮ่น้ีไฮ่ก้ำาขวา นาน้ีนาท้าวทุม ท้าวทุมให้กูมาแฮกนากูจักแฮก พญาให้กูมาแฮกกูจักแฮก 

ปกักกนีใ้หก้ไูดง้วัแมล่าย ปกักกนีใ้หก้ไูดค้วายเขา้ชอ้ง ปกักกนีน้กจบิโตตาบอดใหบ้นิหน ี

ปกักกนีน้กจอกโตตาแวนใหบ้นิหน ีปกักกนีแ้มงดาโตฮูย้่ำากกขา้วใหบ้นิหน ีปกักกนีใ้หไ้ด้

ฆ้องเก้ากำา ปักกกนี้ให้ได้คำาเก้าหมื่น ปักกกนี้ให้ได้ข้าวหมื่นมาเยีย ปักกกนี้ให้มานใหญ่

เท่ามานอ้อย ปักกกนี้ให้มานน้อยเท่ามานเลา ปักกกนี้ให้ได้เป็นเศรษฐีเท่าเฒ่า...”
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สิง่ทีม่อียูใ่นพธิกีรรมในการผลตินี ้แฝงไวด้ว้ยปญัหาและอปุสรรคในการผลติ เชน่ ปญัหานาลม่ ปญัหา

นกหนูแมลงที่ทำาให้ต้นข้าวเสียหาย สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก  

ชวีติของชาวอสีานจงึผกูพนัฝงัแนน่อยูก่บัพลงัแหง่สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีแ่ฝงอยูใ่นธรรมชาต ิและวญิญานบรรพบรุษุ 

ซึ่งล้วนต้องหล่อเลี้ยงด้วยแบบแผนในจารีตอย่างเคร่งครัด ที่กล่าวมาข้างต้นคือความสัมพันธ์ระหว่าง

ธรรมชาติและชาวอีสาน ในตัวอย่างของดินฟ้าอากาศกับการทำามาหากินและความเชื่ออันเป็นวิถีชีวิต 

ที่มีรากฐานของความผูกพันระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม จากนี้ไปจะกล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร ์

ของอีสาน ดังต่อไปนี้

พัฒน�ก�รท�งประวัติศ�สตร์ของอีส�น

อสีานเปน็ภมูภิาคทีม่รีอ่งรอยการตัง้ถิน่ฐานมาอยา่งยาวนาน มพีฒันาการสบืเนือ่งตัง้แตย่คุหนิจนถงึ

ยุคประวัติศาสตร์ โดยรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานนี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของมนุษย์กับสภาพ

แวดล้อมทางธรรมชาติ และสัมพันธ์กับแบบแผนทางวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีความเชื่อซึ่งมีหลักฐาน

ทางโบราณคดีที่บ่งบอกการดำารงชีพของผู้คนในอดีต อาทิ การค้นพบเครื่องมือหินขัดที่พบเครื่องมือสำาริด 

เครื่องมือเหล็ก ตลอดจนเครื่องปั้นดินเผากระจายอยู่ทั่ว (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2547: 15) คนโบราณเหล่านี้

ได้สรรค์สร้างวัฒนธรรมและทิ้งร่องรอยหลักฐานที่บ่งชี้ถึงพัฒนาการของสังคมมนุษย์จากอดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน อย่างน้อยราว 5,000 ปีที่ผ่านมา ณ บริเวณตำาบลโนนนกทา อำาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เริ่มมี

ชุมชนปลูกเรือนอยู่เป็นที่ บรรพชนเหล่านี้รู้จักปลูกข้าว เลี้ยงหมูและวัว ตลอดจนสามารถทำาภาชนะดินเผา 

เครื่องมือสำาริด และมีประเพณีการฝังศพ จากนั้นอีกราว 4,000 ปีที่ผ่านมา มีชุมชนโบราณกระจายอยู่ทั่ว

ดินแดนอีสาน เช่น ที่บ้านเชียง อำาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพบหลักฐานว่าคนโบราณเหล่านี้ทำา

เกษตรกรรมปลูกข้าวเหนียว รู้จักการทำาภาชนะดินเผา ต้มเกลือ ตลอดจนรู้จักการถลุงโลหะ เช่น เหล็ก และ

สำาริด (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2553: 16-29)

ในบริเวณท่ีแอ่งโคราช ภูเขาจะเป็นต้นกำาเนิดธารน้ำาอันหลากหลาย ก่อนจะบรรจบเป็นระบบแม่น้ำาใหญ่ 

2 สาย คือ แม่น้ำามูลและแม่น้ำาชี แม่น้ำาท้ังสองมีสาขามากมายเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกลุ่มคนบนท่ีสูง

และคนในที่ราบมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคือรูปแบบศิลปะที่คล้ายคลึงกันระหว่าง 

ท่ีสูงกับท่ีราบ เช่น ภาพเขียนสี หินต้ัง ตลอดจนร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเน่ืองมาจากศาสนาฮินดูอย่างหนาแน่น 

(ธดิา สาระยา, 2538: 150-161) การเดนิทางตามทางน้ำานีอ้าจกระทำาโดยการลอ่งเรอืหรอืแพในฤดนู้ำาหลาก 
สว่นในฤดแูลง้นัน้การเดนิทางเลาะเรยีบรมิน้ำาเปน็วธิทีีด่เีมือ่พจิารณาถงึความสะดวกในการแสวงหาอาหาร

และน้ำาดื่มน้ำาใช้ตลอดการเดินทาง มีบันทึกของนักเดินทางชาวยุโรปที่บรรยายถึงพ่อค้าเกลือชาวอีสาน 

บรรทุกเกลือโดยเรือล่องผ่านปากแม่น้ำามูลเข้าสู่แม่น้ำาโขงเพ่ือไปยังเมืองจำาปาสัก (แอมอนิเย, 2539: 13-17)

หลังพุทธศักราช 1000 บริเวณลุ่มแม่น้ำาชีเกิดรัฐเจนละเป็นรัฐแรกสุดในอีสานซึ่งขยายเครือข่ายกว้าง

ขวางถงึบรเิวณแขวงจำาปาสกัในลาวแลว้แผล่งไปถงึทะเลสาบในกมัพชูา ชมุชนโบราณในอสีานมพีฒันาการ
สบืเนือ่งมาจนถงึสมยัทวารวด ีในราวพทุธศตวรรษที ่12-15 ซึง่มรีากฐานมาจากพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท 

ซึ่งแผ่มาจากลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาผ่านแม่น้ำาป่าสักก่อนเข้าสู่แม่น้ำาชีและแม่น้ำามูล แล้วทวนแม่น้ำาโขงสู่

ศูนย์กลางพื้นที่วัฒนธรรมที่พระธาตุพนม ในแผ่นดินอีสานจึงปรากฏชุมชนกสิกรรมที่ได้รับอิทธิพล 
จากวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งโดยมีลักษณะสำาคัญคือมีผังเมืองทรงกลมมีการขุดคูน้ำาคันดินล้อมรอบ 

อาทิ คูน้ำาที่บ้านเมืองบัว อำาเภอเกษตรวิสัย คูเมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16-18  
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ความรุ่งเรืองของพระนครส่งผลให้อิทธิพลในแบบแผนวัฒนธรรมขอมเข้าแทนท่ีวัฒนธรรมทวารวดีอย่างเด่นชัด 

คติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทในศิลปกรรมวัตถุสถานต่างๆ มากขึ้น หลังจากยุคนี้

ประชากรอสีานกลบัลดลงอยา่งรวดเรว็ ซึง่สจุติต ์วงษเ์ทศ สนันษิฐานวา่ คงมกีารโยกยา้ยถิน่ฐานตามความ

เปลี่ยนแปลงของเส้นทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549: 40-55)

กลา่วไดว้า่ ลกัษณะสำาคญัของประวตัศิาสตรอ์สีานยคุโบราณคอืการไมม่ศีนูยก์ลางทางการเมอืงหรอื

มหาอาณาจักรท่ีสืบทอดอำานาจอย่างยาวนาน ซ่ึงสาเหตุหลักอาจมาจากสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงยากจะมีศูนย์กลางอำานาจ

ขนาดใหญเ่พราะสภาพดนิน้ำากำาหนดใหช้มุชนมขีนาดไมใ่หญโ่ตนกั การทีร่ฐัโบราณไมม่ศีนูยก์ลางขนาดใหญ่

จนสามารถครองอำานาจอย่างยาวนานนี้ คล้ายคลึงกันกับสภาพทางการเมืองของอีสานในหลายยุคสมัย 

ที่ไม่เคยมีกลุ่มอำานาจหรือกลุ่มการเมืองหนึ่งเดียวครอบครองทั้งภูมิภาค สภาพเช่นนี้เองที่เป็นพื้นฐาน 

ของบรรยากาศการต่อรองต่อสู้และอาจรวมถึงการต่อต้านมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์อีสาน  

ดังจะกล่าวต่อไป

ก�รตั้งเมืองในอีส�น: คว�มขัดแย้งและก�รต่อรองต่อสู้

เมืองในภาคอีสานโดยมากเกิดจากการต่อสู้ต่อรองระหว่างท้องถิ่นกับศูนย์กลางอำานาจ การอพยพ

โยกย้ายเข้ามาต้ังถ่ินฐานในดินแดนอีสานเกิดจากความขัดแย้งเป็นสำาคัญ หลังจากพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 

ชาวลาวเริ่มเข้าสู่ดินแดนอีสาน เช่น ในรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม (พุทธศักราช 1896-1916) พระองค์ได้ยกกำาลัง

เข้าโจมตีเมืองในอีสานหลายแห่ง อาทิ เมืองปากห้วยหลวง เมืองหนองหารน้อย เมืองหนองหารหลวง  

เมืองหนองบัว เมืองสามหมื่น (ธีรชัย บุญมาธรรม, 2542: 5-25) เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มสิ้นพระชนม์  

พระยาสามแสนไทไตรภูวนาถ โอรสของพระเจ้าฟ้างุ้มได้ขึ้นครองราชย์ พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 

เสมอเหมือนพระบิดา เห็นได้จากการยกกองทัพไปปราบปรามพระเจ้ากือนาแห่งเชียงใหม่จนต้องยอม

อ่อนน้อม และถวายพระนางแก้วอ่อนสอเป็นพระมเหสี กิตติศัพท์ของพระองค์คงเป็นที่ครั่นคร้ามของ 

กรงุศรอียธุยา สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่1 จงึตอ้งเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัหลวงพระบางโดยถวายพระนาง
แก้วยอดฟ้ากัลยาณีเป็นพระมเหสี รอยด่างพร้อยเพียงน้อยนิดในการปกครองของพระองค์คือการกบฏ

ภายในราชอาณาจกัร และหลงัรชัสมยัของพระองคค์วามวุน่วายภายในพระราชวงัอนัเกดิจากพระราชโอรส
ของพระองค์ที่ต่างมีโอกาสได้ขึ้นครองราชย์คือ พระเจ้าล้านคำาแดง เจ้าลือไชย เจ้าคำาเต็มซ้า เจ้าก้อนคำา 

และเจ้าวังบุรี กล่าวกันว่าผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายดังกล่าวคือพระนางแก้วพิมพา แต่นั่นก็เป็นเพียง

ประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นหลังเจ้าวังบุรีพระราชโอรสที่เกิดแต่พระนางแก้วยอดฟ้ากัลยาณียึดอำานาจการ

ปกครองได้ การแย่งชิงอำานาจดำาเนินไปนานนับร้อยปี จนพุทธศักราช 2063 พระโพธิสารราชเจ้าข้ึนครองราชย์ 

พระองคไ์ดส้รา้งความเปน็ปกึแผน่มัน่คงขึน้อกีครัง้ พระองคท์รงมสีว่นในการบรูณะพระธาตพุนม สรา้งวหิาร
บชูาพระธาต ุและมอบคนอปุฏัฐากพระธาตดุงักลา่ว อาจกลา่วไดว้า่รชักาลพระโพธสิารราชเจา้เปน็การวาง

รากฐานให้พระราชโอรสของพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสามารถรวมล้านช้างและล้านนา 

เข้าไว้ด้วยกัน ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเกิดศึกพม่ายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ พระองค์
ทรงเลง็เหน็วา่หลวงพระบางอยูใ่กลศ้กึศตัรจูงึทรงยา้ยเมอืงหลวงจากหลวงพระบางมาสรา้งเมอืงเวยีงจนัทน์

แล้วสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่โดยพระราชทานนามว่า กรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว

เวียงจันทน์ (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2530: 18-50)
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หลังจากน้ันอิทธิพลเน่ืองในวัฒนธรรมล้านช้างเร่ิมแผ่เข้าแผ่นดินอีสานอย่างต่อเน่ือง ชาวลาวเคล่ือนย้าย

เข้าควบคุม 2 ฝั่งแม่น้ำาโขง และตั้งถิ่นฐานทับซ้อนบริเวณอันเคยเป็นชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเก่าก่อน 

หลังรัชสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช เกิดความวุ่นวายในอาณาจักรล้านช้างอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

บ้านเมืองในอีสานจึงเริ่มมีผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่น ในรัชกาลสมเด็จพระหม่อมแก้ว (พุทธศักราช 2170) 

เกิดการแย่งชิงราชสมบัติในหมู่เจ้านายพี่น้อง ต่างคนต่างเอาบ่าวไพร่เข้าประหัตประหารกันทำาให้ราษฎร 

ทนอยูไ่มไ่ด ้ตอ้งอพยพหนภียัขา้มแมน่้ำาโขงลงไปตัง้ถิน่ฐานทำามาหากนิอยูฝ่ัง่ขวาและแผข่ยายลงไปถงึแดน

ประเทศเขมรเป็นอันมาก หลังรัชกาลสมเด็จพระหม่อมแก้ว พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชได้ข้ึนครองราชย์สมบัติ

โดยใช้กำาลังเข้าปราบปรามทำาให้เกิดการอพยพของชาวลาวเข้าสู่ดินแดนอีสานอีกครั้ง จนเมื่อสิ้นแผ่นดิน

พระเจ้าสุริยวงษาธรรมิกราช พระยาเมืองแสน เสนาบดีในนครเวียงจันได้ทำาการแย่งชิงราชสมบัติ  

ส่งผลให้พวกเจ้านายในราชสำานักต้องอพยพหลบหนีเข้ามาในเขตตอนใต้ของแม่น้ำาโขงมากยิ่งขึ้น เช่น  

กลุ่มพระครูโพนสะเม็ก ในที่สุดอาณาจักรล้านช้างก็ได้แยกแบ่งเป็น 3 อาณาจักร คืออาณาจักรล้านช้าง

หลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจัน และอาณาจักรล้านช้างจำาปาสัก (สิลา วีระวงส์, 2540: 115)

การอพยพเคลื่อนย้ายของชนชาติลาว แบ่งเป็น 3 ครั้งสำาคัญ คือ การเคลื่อนย้ายของกลุ่ม 

พระครูโพนสะเม็ก การเคล่ือนย้ายของกลุ่มพระวอพระตา และการเคล่ือนย้ายของกลุ่มเจ้าผ้าขาวเจ้าโสมพมิต 

การเคลื่อนย้ายของกลุ่มพระครูโพนสะเม็ก ราวพุทธศักราช 2231 เมื่อพระยาเมืองแสนแย่งชิงราชสมบัติ

กรุงเวียงจัน ซ่ึงกษัตริย์องค์เดิมมีพระโอรสองค์หน่ึงช่ือเจ้าองค์หล่อ มีอายุ 3 ปี ฝ่ายมารดาของเจ้าองค์หล่อน้ัน

กำาลังมีครรภ์ค้างอยู่ เมืองแสนจึงคิดเอามารดาเจ้าองค์หล่อเป็นภรรยา นางจึงพาเจ้าองค์หล่อหนีไปพึ่ง

พระครโูพนสะเมก็ พระครโูพนสะเมก็จงึใหน้างกบัโอรสนอ้ยไปซกุซอ่นอยูท่ีภ่สูะงอ้หอคำาพอถงึกำาหนดครรภ์

นางจึงคลอดบุตรเป็นชาย คนท้ังหลายเรียกกันว่าเจ้าหน่อกษัตริย์ เม่ือเติบใหญ่เจ้าองค์หล่อยังมีความโกรธแค้น

พระยาเมืองแสน จึงพาบ่าวไพร่ของตนไปอยู่เมืองญวนเพ่ือคอยหาโอกาสชิงอำานาจกลับคืน ฝ่ายพระยาเมืองแสน

ผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุตเห็นว่าพระครูโพนสะเม็กมีผู้คนรักใคร่นับถือมากเกรงว่าจะเป็นศัตรูจึงคิดจะกำาจัดเสีย 

เมื่อรู้ว่าพระยาเมืองแสนคิดจะทำาร้ายพระครูจึงได้ปรึกษาญาติโยมแล้วเห็นว่าควรจะหนีไปให้ไกลจาก 

กรงุเวยีงจนั จงึรวบรวมไพลพ่ลไดป้ระมาณสามพนัเศษแลว้ไปเชญิเจา้หนอ่กษตัรยิก์บัมารดาอพยพออกจาก

แขวงกรุงเวียงจัน เมื่อไปถึงตำาบลงิ้วพันลำาโสมสนุก พระครูโพนสะเม็กจึงให้เจ้าหน่อกษัตริย์กับมารดาและ

ไพร่พลส่วนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน จากนั้นจึงพาพรรคพวกที่เหลือเดินทางต่อไป เมื่อพระครูไปถึงตำาบล

ใดกม็ผีูค้นเขา้ขอเปน็พวกดว้ยเปน็จำานวนมาก กระทัง่ถงึแขวงเมอืงบรรทายเพชรเขตเมอืงเขมร เจา้กรงุเขมร
ให้คนมาเรียกเก็บส่วย พระครูโพนสะเม็กจึงพาผู้คนกลับมาทางแม่น้ำาโขงจนถึงนครกาละจำาบากนาคบุรีศรี

แล้วจึงหยุดตั้งพัก นครแห่งนี้มีผู้ปกครองคือนางเภาผู้แม่และนางแพงผู้ลูก ทั้งสองนางมีความนับถือ 

พระครโูพนสะเมก็จงึถวายเมอืงใหพ้ระครปูกครอง ทวา่จากนัน้ไมน่านปบีา้นเมอืงกลบัเดอืดรอ้นวุน่วายสดุ

ที่พระครูจะว่าปรามได้โดยง่าย จึงได้อัญเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ขึ้นเป็นผู้ปกครองพร้อมถวายพระนามว่า  

เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร แล้วเปลี่ยนนามนครกาละจำาบากนาคบุรีศรีเป็น นครจำาปาสักนัคบุรีศรี จากนั้น
อำานาจของเมืองแห่งนี้จึงได้ขยายอิทธิพลไปในดินแดนต่างๆ เหนือสองฝั่งแม่น้ำาโขง โดยตั้งเมืองใหม่ 

ขึ้นหลายแห่ง อาทิ เมืองเชียงแตง เมืองสีทันดร เมืองรัตนบุรี เมืองคำาทอง เมืองสาละวัน และเมืองอัตปือ  

และเมืองทุ่งในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ (สิลา วีระวงส์, 2540: 115-125)
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การเคลื่อนย้ายของกลุ่มพระวอพระตา พุทธศักราช 2311 พระวอพระตา ผู้ครองเมืองหนองบัวลุ่มภู 

มีความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสาร เนื่องจากพระวอพระตาเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์แก่พระเจ้าสิริบุญสาร  

เมื่อครั้งหนีราชภัยมาหลบซ่อนอยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มภู แต่เมื่อพระเจ้าสิริบุญสารได้ครองกรุงเวียงจันแล้ว 

กลับขัดแย้งกับพระวอพระตา พระวอพระตาจึงอพยพครอบครัวไพร่พลจากกรุงศรีสัตนาคนหุตข้ามลำาน้ำาโขง

มาทางฟากตะวันตก ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มภูดำาเนินการปรับปรุงสร้างค่ายประตูหอรบให้ 

แขง็แรงเปลีย่นนามเมอืงใหมว่า่ นครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน พระเจา้สริบิญุสารจงึทรงมรีบัสัง่ใหย้กกองทพั

ไปปราบปราม พระวอพระตาเหน็วา่กำาลงัของฝา่ยตนมนีอ้ยกวา่คงจะตา้นทานไวไ้มไ่ดใ้นทีส่ดุจงึไดแ้ตง่เครือ่ง

ราชบรรณาการไปออ่นนอ้มตอ่พมา่ พรอ้มทัง้ขอกำาลงักองทพัมาชว่ยการศกึทีเ่กดิขึน้ แตเ่มือ่ทพัพมา่ยกมา

ถึงกลับนำาทัพเข้าช่วยพระเจ้าสิริบุญสารทำาสงครามกับพระวอพระตาจนพระตาเสียชีวิตในสงคราม ไพร่พล

ที่เหลือจึงพากันอพยพครอบครัวไพร่พลหนีภัยลงมาทางใต้จนถึงเมืองนครจำาปาสักได้รับความอนุเคราะห์

จากพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เจ้าเมืองนครจำาปาสัก ให้ต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณตำาบลเวียงดอนกอง 

หรือที่เรียกว่าบ้านดู่บ้านแก แขวงเมืองนครจำาปาสัก พุทธศักราช 2314 พระเจ้าสิริบุญสารได้ให้อุปฮาดคุม

กำาลงักองทพัลงมาปราบปรามพระวออกี พระเจา้องคห์ลวงไชยกมุารจงึใหพ้ระยาพลเชยีงสายกทพัจากเมอืง

นครจำาปาสกัมาชว่ยพระวอตา้นทพัเวยีงจนั พรอ้มทัง้ทรงมศีภุอกัษรไปถงึพระเจา้สริบิญุสารเพือ่ขอยกโทษ

ใหพ้ระวอ พระเจา้สริบิญุสารจงึโปรดใหอ้ปุฮาดยกกำาลงักองทพักลบักรงุศรสีตันาคนหตุ กลุม่พระวอจงึเปน็

ข้าภายใต้เมืองนครจำาปาสัก ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกลุ่มพระวอพระตาอพยพออกจากกรุงเวียงจันนั้น  

เจ้าผ้าขาวเจ้าโสมพะมิตได้พาผู้คนบริวารออกจากเวียงจันข้ามแม่น้ำาโขงลงมาทางบ้านหินโงม แล้วตั้งเรือน 

ที่บ้านพันนา บ้านผ้าขาว บ้านธาตุเชิงชุม กลุ่มนี้มีผู้นำาที่เป็นเชื้อพระวงศ์และผู้นำาทางศาสนา ทว่าเมื่อตั้ง

ถิ่นฐานได้ระยะหนึ่งได้ถูกรบกวนจากเวียงจันจึงอพยพผ่านเทือกเขาภูพานลงมาตั้งอยู่ที่แก่งส้มโฮงหรือ 

แก่งสำาโรงชายดงสงเปือย จนกระท่ังพุทธศักราช 2336 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกบ้านแก่งสำาโรง

เป็นเมืองกาฬสินธุ์ และตั้งเจ้าโสมพะมิตเป็นพระยาไชยสุนทร เจ้าเมือง ทำาราชการขึ้นกับกรุงเทพฯ  

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (ธีรชัย บุญมาธรรม, 2542: 16)

สยามเริม่มบีทบาทในดนิแดนอสีานทีไ่กลเกนิตน้ลุม่น้ำามลู เมือ่ราวพทุธศกัราช 2310 การขยายอำานาจ

ของสยามสู่ดินแดนอีสานนั้นมีปัจจัยจากความแตกแยกของอาณาจักรล้านช้างและการต่อรองต่อสู้ของ 

กลุม่เจา้เมอืงทอ้งถิน่ โดยปลายพทุธศกัราช 2314 พระวอเกดิขดัใจกบัพระเจา้องคห์ลวงไชยกมุาร จงึอพยพ

ครอบครวัไพรพ่ลมาอยูท่ีบ่รเิวณดอนมดแดงและไดแ้ตง่ตัง้ใหท้า้วเพีย้คมุเครือ่งราชบรรณาการไปถงึเจา้เมอืง
นครราชสมีาขอเปน็ขา้ขอบขณัฑสมีาของราชอาณาจกัรสยามเพือ่หาความคุม้ครองจากศตัรทูีม่อียูร่อบดา้น 

พุทธศักราช 2319 พระเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวความขัดแย้งระหว่างพระวอกับพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร 

และเมื่อทรงทราบว่าพระวออพยพครอบครัวไพร่พลมาอยู่ที่ดอนมดแดง พระองค์จึงแต่งตั้งให้พระยาสุโพ

คุมกำาลังกองทัพไปโจมตีพระวออีกคร้ังหน่ึง พระวอเห็นว่ากำาลังของตนมีน้อยคงไม่สามารถจะต้านทานไว้ได้ 

จึงอพยพไพร่พลกลับไปอยู่ท่ีเวียงดอนกองตามเดิม พร้อมกับขอกำาลังกองทัพจากพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร
เมืองจำาปาสักมาช่วยเหลือ แต่เจ้าเมืองนครจำาปาสักไม่ยอมช่วยเหลือเพราะความหมางใจเมื่อครั้งเก่าก่อน 

พระวอถูกจับได้และถูกประหารชีวิตที่เวียงดอนกอง ไพร่พลที่เหลือจึงฝ่าหนีออกจากวงล้อมของกองทัพ 

กรุงศรีสัตนาคนหุต และได้นำาใบบอกแจ้งความไปยังเมืองนครราชสีมา พุทธศักราช 2321 สมเด็จ
พระเจ้าตากสินจึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีห์นำาทัพขึ้นไปปราบ

พระยาสุโพที่เวียงดอนกอง แขวงเมืองนครจำาปาสัก เมื่อพระยาสุโพทราบข่าวจึงรีบยกทัพกลับเมืองนคร
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เวียงจัน พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารเกรงว่าจะไม่สามารถที่จะต้านทานกองทัพสยามได้จึงอพยพครอบครัว

ไพร่พลหนีไปอยู่ที่เกาะไชย ในที่สุดกองทัพสยามโจมตีได้นครจำาปาสักและตามจับพระเจ้าองค์หลวงไชย

กุมารไว้ได้ หลังจากนั้นกองทัพสยามได้ยึดนครเวียงจันไว้แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมายัง

กรุงธนบุรี ดังนั้นศูนย์กลางล้านช้างทั้งหมดจึงกลายเป็นเมืองประเทศราชของสยามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546: 94)

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีพระราชประสงค์จะตั้งหัวเมืองชั้นนอก

ระหว่างเมืองนครราชสีมา เวียงจัน และจำาปาสัก เพื่อให้แผ่นดินเป็นปึกแผ่น จึงโปรดฯ ให้มีการตั้งเมืองขึ้น

โดยใช้นโยบายให้เจ้าพระยาพื้นเมืองเที่ยวเกลี้ยกล่อมผู้คนหาสมัครพวกตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งที่แน่นอน  

เมื่อชุมชนใดมีผู้คนมากพอจึงแต่งตั้งเป็นเมืองขึ้น นโยบายดังกล่าวเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเพราะเจ้าเมืองได้

ทรัพย์สินส่วยและได้ผู้คนมาใช้สอยมากขึ้น ราษฎรก็ไม่ต้องหลบลี้อยู่ตามป่าเขาให้มีความเดือดร้อนอีก 

นโยบายการสร้างความเข้มแข็งด้วยการตั้งเมืองในดินแดนอีสานนี้ดำาเนินมาตลอดสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกจนถงึตอนตน้ของแผน่ดนิพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมือ่ทรงเหน็

ว่าการตั้งเมืองด้วยวิธีดังกล่าวทำาให้ผู้ปกครองท้องถิ่นขัดแย้งแย่งอาณาเขตและผู้คนกันขึ้น จึงโปรดฯ  

ใหง้ดการตัง้เมอืงในอสีานตัง้แตป่ ีพทุธศกัราช 2428 เปน็ตน้มา ยกเวน้เมอืงวงัสะพงุซึง่เกดิขึน้ในพทุธศกัราช 

2440 เพยีงเมอืงเดยีวเทา่นัน้ หวัเมอืงเหลา่นีแ้บง่ออกเปน็เมอืงเอก โท ตร ีและจตัวา ตามความสำาคญัเมอืง 

ปกครองกนัเองโดยใหเ้มอืงใหญป่กครองเมอืงเลก็ และในแตล่ะเมอืงผูป้กครองทอ้งถิน่มอีสิระในการจดัการ

ปกครองภายใน เชน่ มอีำานาจในการตดัสนิคด ีเกบ็ภาษแีละสว่ยจากไพร ่ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กบ็ไดส้ว่นทีเ่หลอื

จากทีส่ง่มายงัราชธาน ีผูป้กครองมสีทิธแิบง่ปนัแจกจา่ยกรมการเมอืงตามสมควร สว่นการจบัจา่ยทำานบุำารงุ

บา้นเมอืงนัน้ขึน้อยูก่บัความพอใจของเจา้เมอืง ไมม่กีฎเกณฑก์ำาหนดจะจา่ยหรอืไมก่ไ็ด ้แตส่ว่ยหรอืสิง่ของ

ที่ส่งมายังราชธานีจะต้องเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ ส่วยจากหัวเมืองอีสาน ได้แก่ ส่วยผลเร่ว ทองคำา และครั่ง 

ตามลักษณะการเมืองการปกครองสยามสมัยโบราณน้ันหัวเมืองเอก โท ตรี จะถูกแบ่งข้ึนอยู่กับส่วนกลาโหมบ้าง 

มหาดไทยบ้าง หรือกรมท่าบ้าง สำาหรับหัวเมืองอีสานนั้นขึ้นอยู่กับสมุหนายก ในปีพุทธศักราช 2433  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดการแก้ไขระเบียบการปกครองหัวเมืองอีสานใหม่เพื่อให้

เหมาะสมกบัสถานการณท์ีฝ่รัง่เศสกำาลงัขยายอทิธพิลของตนสูลุ่ม่แมน่้ำาโขง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดรูปแบบการปกครองหัวเมืองอีสานให้มีระเบียบแบบแผนและมีความรัดกุมย่ิงข้ึน 

โดยจัดรวมหัวเมืองเอก โท ตรี เป็นกลุ่มตามพื้นที่ใกล้เคียงกัน แบ่งได้ 4 กลุ่ม ให้อยู่ภายใต้การปกครองของ
กระทรวงมหาดไทยแต่เพียงแห่งเดียว โดยแบ่งเป็นหัวเมืองลาวตามทิศที่ตั้งได้ 4 กลุ่ม คือ 1) หัวเมืองลาว

ฝ่ายตะวันออก ประกอบด้วย หัวเมืองเอก 11 หัวเมือง และหัวเมืองโท ตรี จัตวา ซึ่งรวมอยู่ในการปกครอง

ของหัวเมืองเอกน้ันๆ 26 หัวเมือง หัวเมืองเอกเหล่าน้ี ได้แก่ เมืองนครจำาปาสัก เชียงแตง แสนปาง สีทันดร 

อัตปือ สารวัน คำาทองใหญ่ สุรินทร์ สังขะ ขุขันธ์ และเดชอุดม มีข้าหลวงประจำากองคือพระยาพิศนุเทพ 

(ช่วง) ไปประจำาอยู่ที่เมืองจำาปาสัก 2) หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย หัวเมืองเอก  
12 หัวเมือง และหัวเมืองโท ตรี จัตวา ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวเมืองเอก 29 หัวเมือง หัวเมืองเอก ได้แก่  

เมืองอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุวรรณภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ภูแล่นช้าง กมลาสัย เขมราฐธานี สองคอน 

ดอนดง นอง และศรีสะเกษ มีพระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ์) เป็นข้าหลวงประจำาอยู่ที่อุบลราชธานี  
3) หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ ประกอบด้วย หัวเมืองเอก 16 หัวเมือง กับหัวเมืองโท ตรี จัตวา 36 หัวเมือง  

หัวเมืองเอก ได้แก่ เมืองหนองคาย เชียงขวาง ปริคัณฑนิคม ชัยบุรี โพนพิสัย ท่าอุเทน นครพนม สกลนคร 
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มุกดาหาร กมุทธาสัย บุรีรัมย์ หนองหาร ขอนแก่น คำาเกิด คำาม่วน และหล่มสัก ให้พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิ

เป็นข้าหลวงประจำาอยู่ที่เมืองหนองคาย 4) หัวเมืองลาวฝ่ายกลาง มีหัวเมืองเอก 3 เมือง รวมทั้งหัวเมือง

โท ตรี จัตวา อีก 16 หัวเมือง หัวเมืองเอก ได้แก่ นครราชสีมา ชนบท ภูเขียว โดยมีพระพิเรนทรเทพเป็น

ข้าหลวงประจำาอยู่ท่ีนครราชสีมา ข้าหลวงท้ัง 4 หัวเมือง จะข้ึนอยู่กับข้าหลวงใหญ่คือ พระยามหาอำามาตยธิบดี  

(หรุ่น ศรีเพ็ญ) ที่เมืองนครจำาปาสัก แรงผลักดันทางเศรษฐกิจการเมืองอันเนื่องมาจากการขยายอำานาจ 

ของฝรั่งเศสสู่ดินแดนในลุ่มแม่น้ำาโขงเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง สยามจึงต้องเร่งสร้างความเป็นปึกแผ่นผ่าน

การสอนภาษาไทยและอุดมคติความเป็นชาติผ่านพุทธศาสนานิกายธรรมยุติ ซึ่งในเวลาใกล้เคียงกันนั้น

ฝร่ังเศสได้ส่งคณะมิชชันนารีเข้ามาในอีสาน และใช้เวลาเพียงไม่นานนักคณะมิชชันนารีก็เร่ิมดึงกลุ่มชาวพ้ืนเมือง

เข้ารีตและเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นจำานวนมาก เมื่อพุทธศักราช 2435 สยามเกิดปัญหาเรื่องพรมแดน 

กบัฝรัง่เศสเนือ่งจากยงัไมม่กีารปกัปนัดนิแดนอยา่งเปน็ทางการ เพือ่แกป้ญัหาเฉพาะหนา้นัน้จงึมกีารแกไ้ข 

การปกครองหัวเมืองอีสานอีกครั้งโดยรวมเมืองต่างๆ เข้าเป็นมณฑล ในแต่ละมณฑลมีข้าหลวงใหญ่ 

เป็นผู้ควบคุม แต่การปกครองภายในยังคงรูปแบบเดิมคือมีกรมการพื้นเมืองดำาเนินการปกครอง มีฐานะ 

เป็นเจ้าเมือง อุปราช ราชวงศ์ และราชบุตร โดยที่ข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์สามารถทำาหน้าที่ต่างพระเนตร

พระกรรณองค์พระมหากษัตริย์ในสถานการณ์เร่งด่วนได้ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

พระเจ้าน้องยาเธอ 3 พระองค์ ดำารงตำาแหน่งสำาคัญดังกล่าว คือ 1) หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกรวมกับ 

หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เสด็จไปเป็นข้าหลวงใหญ่

ประทับอยู่ที่อุบลราชธานี เรียกหัวเมืองในปกครองว่ามณฑลลาวกาว 2) หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ ให้พระเจ้า

นอ้งยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษศ์ลิปาคม เสดจ็ไปเปน็ขา้หลวงใหญป่ระทบัอยูท่ีเ่มอืงหนองคาย เรยีกวา่มณฑล

ลาวพวน 3) หัวเมืองลาวกลาง ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ เป็นข้าหลวงใหญ่ประทับ

อยูท่ีเ่มอืงนครราชสมีา เรยีกหวัเมอืงนีว้า่มณฑลลาวกลาง อยา่งไรกด็ ีแมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

โดยมีข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์ แต่ในที่สุดสยามก็ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขงให้กับฝรั่งเศส 

ในพุทธศักราช 2436 การเสียดินแดนในครั้งนี้ทำาให้สยามพยายามปรับปรุงการปกครองหัวเมืองอีสานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปีพุทธศักราช 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 

มีพระราชโองการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น คือนอกจากจะตั้งให้ข้าหลวงและข้าราชการจากส่วนกลางไป

บริหารราชการตามหัวเมืองต่างๆ แล้ว ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติ

ลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 จัดตั้งทำาเนียบข้าราชการโดยให้ยกเลิกการปกครองแบบอาญา 4 แล้ว
พระราชทานศักดินาให้แบบเดียวกับข้าราชการไทยตามพระราชบัญญัติศักดินา เจ้านาย พระยา ท้าวแสน

เมืองประเทศราช โดยให้เรียกเจ้าเมืองว่าผู้ว่าราชการเมือง ถือศักดินา 10,000 ไร่ อุปฮาดให้เรียกว่าปลัดเมือง 

ถือศักดินา 5,000 ไร่ ราชวงศ์ให้เรียกว่ายกกระบัตรเมือง ถือศักดินา 3,000 ไร่ ราชบุตรให้เรียกว่า 

ผู้ช่วยราชการเมือง ถือศักดินา 2,400 ไร่ หลังสยามต้องเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสทำาให้อาณาเขต 

หวัเมอืงอสีานเปลีย่นไป จงึไดม้กีารแบง่เขตการปกครองและเปลีย่นชือ่เรยีกมณฑลใหม ่โดยมณฑลลาวกาว
ให้เรียกว่ามณฑลอีสาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 บริเวณ คือ บริเวณเมืองอุบล เมืองจำาปาสัก  

เมืองขุขันธ์ เมืองสุรินทร์ และเมืองร้อยเอ็ด มณฑลลาวพวนให้เรียกว่ามณฑลอุดร แบ่งเขตการปกครอง 

ออกเป็น 5 บริเวณ คือ บริเวณหมากแข้ง บริเวณธาตุพนม บริเวณน้ำาเหือง บริเวณลำาชี บริเวณสกลนคร 
มณฑลลาวกลางใหเ้รยีกวา่มณฑลนครราชสมีา แบง่เขตการปกครองเปน็ 3 บรเิวณ คอื บรเิวณนครราชสมีา 

บริเวณนางรอง และบริเวณชัยภูมิ (นงลักษณ์ ลิ้มสิริ, 2524: 8-17)
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ว่�นอนสอนง่�ย: ก�รตีตร�คว�มหม�ยของคนอีส�น

ขา้ราชการสยามบางกลุม่อาจประทบัใจตอ่เจา้เมอืงทอ้งถิน่บางกลุม่ ในขณะเดยีวกนัขา้ราชการสยาม

อกีบางกลุม่กอ็าจไมพ่อใจเจา้เมอืงทอ้งถิน่อกีบางกลุม่ คำากลา่วทีว่กวนผดิตอ่หลกัการเขยีนนีม้คีวามจำาเปน็

ตอ่การอธบิายการตอ่สูท้างการเมอืงระหวา่งทอ้งถิน่กบัทอ้งถิน่และการตอ่รองระหวา่งทอ้งถิน่กบัศนูยก์ลาง 

ซึ่งความขัดแย้งได้ดำารงอยู่ตลอดเวลาอันเป็นความขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นและท้องถิ่น และความขัดแย้ง

สยามกับฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะขยายอิทธิพลของตนในดินแดนลุ่มแม่น้ำาโขง 

(พงศาวดารญวน, 2509: 792) โดยใช้วิธีการต่างๆ ในการขยายอิทธิพลดังกล่าว เช่น การใช้กำาลังเข้าบุกรุก

ยึดครอง หรืออาศัยวิธีการทางการทูตเพ่ือปักปันเขตแดน และศาสนาก็เป็นอีกวิธีการหน่ึงในการดึงคนพ้ืนเมือง

ให้ยอมรับในอำานาจของฝรั่งเศส กลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนาชาวคริสต์นั้นเดินทางไปทุกหนแห่งในลุ่มแม่น้ำาโขง 

ซึง่การเผยแพรศ่าสนาของคณะบาทหลวงชาวฝรัง่เศสนัน้ไดส้รา้งศรทัธาจากคนในทอ้งถิน่ไดเ้ปน็จำานวนมาก 

ในราว พุทธศักราช 2436 ในเมืองอุบลราชธานีมีคนเข้ารีตกว่า 1,000 คน และมีชุมชนชาวคริสต์ราว  

25 กลุ่ม ซึ่งเป็นความสำาเร็จที่ใช้ระยะเวลากว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้เพื่อวางรากฐานคริสต์ศาสนาในอีสาน  

ดังบันทึกของคณะมิสชันนารีที่บันทึกถึงภารกิจของบาทหลวงฌอง พรูดอมม์ (Jean Prudhomme)  

ผู้เผยแพร่ศาสนาในเวลานั้น ดังนี้

“...อุบลเป็นเมืองที่มีชาวคริสต์อาศัยอยู่เป็นแห่งแรก ซึ่งก่อตั้งโดยมิสชันนารีคนแรก 

ทีเ่ขา้ไปเผยแพรศ่าสนาในลาว คอื บาทหลวงฌอง พรดูอมม ์ลกูชายคนโตของครอบครวั

อคัรสาวก เพราะนอ้งชายสองคนของทา่นกอ็ทุศิตนใหก้บัการสอนศาสนาใหแ้กพ่วกนอก

ศาสนาเช่นเดียวกัน โดยคนหนึ่งอยู่ในโคชินจีนเสียชีวิตเกือบจะแรกเริ่มของการทำางาน 

และอีกคนหนึ่งปัจจุบันอยู่ในเขมร ตัวท่านเองต้องขอบคุณด้วยศรัทธาที่แรงกล้าต่อ 

พระผูเ้ปน็เจา้ผูป้ระทานความสำาเรจ็ให ้เมือ่ประมาณ 20 ปมีาแลว้ ตอนทีท่า่นมาถงึลาว 

ไม่มีชาวคาทอลิกหรือโบสถ์เลย ท่านไม่มีอะไรหรือใครท่ีจะช่วยเหลือ จึงขอความช่วยเหลือ

จากพระผู้เป็นเจ้าและท่านก็ได้รับ ปัจจุบันท่านจัดต้ังกลุ่มคาทอลิกเล็กและใหญ่กว่า 25 กลุ่ม 

และโปรดศีลล้างบาปคนนับพันๆ แต่ความสำาเร็จนั้นมักได้มาด้วยความยากลำาบาก  

ในขณะที่ผู้มีอำานาจทำาตัวห่างไกลจากประชาชน และคนยากจนใกล้ชิดท่านพรูดอมม์  

ผู้มีอำานาจก็จะเข้าขัดขวาง หลายครั้งที่บาทหลวงพรูดอมม์ต้องพึ่งพาอำานาจของ 

พระเจ้ากรุงสยาม การเลิกทาสท่ีมีการประกาศไว้เป็นกฎเกณฑ์แต่ทำาให้สัมฤทธ์ิผลได้ยากน้ัน 

สามารถชกันำาเอาผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้ากมาสูพ่ระเยซคูรสิตไ์ด ้จากการทีบ่าทหลวงพรดูอมม์

ได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ปกป้อง ความใจบุญของท่านจึงสามารถเอาชนะจิตใจของคนเหล่าน้ันได้ 

เพื่อนร่วมงานของท่านถูกส่งตัวมาช่วย และภายใต้การดำาเนินงานที่กล้าหาญและ

รอบคอบนี้ การประกาศศาสนาในดินแดนแห่งใหม่นี้ก็ประสบชัยชนะในที่สุด...”

(โลเนย์ อาเดรียง, 2542: 189)

ใช่เพียงแต่สยามเท่านั้นที่หวาดหวั่นต่ออำานาจของฝรั่งเศส ฝ่ายฝรั่งเศสเองก็มีความวิตกกังวล 

ต่ออิทธิพลของสยามท่ีมีในฝ่ังซ้ายของแม่น้ำาโขงเฉกเช่นกัน จึงมีแนวคิดเร่งรัดในการรวบรวมดินแดนสองฝ่ังโขง

เปน็ของตน ดงัปรากฏในบนัทกึของคณะบาทหลวงชาวฝรัง่เศสทีเ่ขา้ไปเผยแพรศ่าสนาในเมอืงอบุลราชธานี

เมื่อราวพุทธศักราช 2426 ว่า

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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“...ชาวสยามยังคงอาศัยอยู่บนฝ่ังขวาของแม่น้ำาโขง จนถึงปี ค.ศ. 1883 ในช่วงน้ีพวกเขา

ได้ยึดครองเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรลาว และเข้าโจมตี 

ดินแดนอันนัม มองซิเยอร์เลอ มีร์ เดอ วิเล่ส์ (Le Myre de Vilers) ข้าหลวงประจำาแคว้น

โคชนิจนีคดิวา่การเขา้ยดึครองเมอืงหลวงพระบางของสยามอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

รา้ยแรงทีส่ดุแกเ่ราได ้จงึขอสง่ตวัแทนชาวฝรัง่เศสเขา้ไปสงัเกตการณ ์คอื นายปาว ี(Pavie) 

ซึ่งเคยทำางานอยู่องค์การโทรเลขและผลงานของเขาเป็นที่ชื่นชมมาก อีกทั้งยังเป็น 

ผูท้ีคุ่น้เคยกบัชวีติความเปน็อยูข่องชาวลาว ปาวตีอ้งสบืหาลูท่างและทา่ทขีองราชสำานกั

ทางบางกอก รวมทั้งจัดอันดับการสำารวจ ที่มุ่งนำาเอาดินแดนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำาโขง 

มารวมให้สมบูรณ์ได้...”

(โลเนย์ อาเดรียง, 254: 190)

ท่ามกลางการต่อสู้ของมหาอำานาจจึงเป็นโอกาสให้ท้องถ่ินมีโอกาสต่อรองเพ่ือต่อสู้กันเอง คนท้องถ่ิน

บางกลุ่มสนับสนุนฝร่ังเศสในขณะท่ีบางกลุ่มสนับสนุนสยาม สยามเองก็พยายามสนับสนุนคนของตนให้ก้าวข้ึน

สูอ่ำานาจระดบัทอ้งถิน่เพือ่ควบคมุแรงตอ่รองทางการเมอืงจากกลุม่ตา่งๆ ดงัตวัอยา่งการตอ่สูท้างการเมอืง

ภายในกลุ่มเจ้าเมืองอุบลราชธานีซึ่งสยามได้แต่งตั้งเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์เข้าเป็นเจ้าเมืองจึงเกิด 

ความขัดแย้งขึ้น เนื่องจากเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์เป็นเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเคยมีความขัดแย้งกับ 

กรมการเมืองอุบลราชธานีมาก่อน ส่งผลให้เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์ไม่สามารถเก็บส่วยสาอากรส่งไป

ยงักรงุเทพมหานครเปน็เวลาหลายปแีละมกีารรอ้งเรยีนหลายคด ีเชน่ เจา้พรหมเทวานเุคราะหว์งษร์อ้งเรยีน

เรื่องกรมการเมืองทำาร้ายชาวต่างชาติอาจส่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศ การร้องเรียนมีอีกหลายครั้ง

จนต้องไปสู้ความกันที่กรุงเทพมหานคร และในที่สุดสยามต้องส่งข้าหลวงและกองกำาลังทหารเข้ามา 

ระงับปัญหานี้ ดังความว่า

“...เมื่อเจ้าเมืองคนเก่าสิ้นพระชนม์ เจ้าราชวงศ์และเจ้าราชบุตรได้ปกครองจังหวัดและ

เกบ็ภาษจีากราษฎร เจา้ราชวงศเ์มอืงจำาปาสกัไดไ้ปบางกอก ใชเ้ลห่ก์ลและมอบของกำานลั

เพื่อจะให้ได้รับการแต่งตั้งจากราชสำานักบางกอกเพื่อจะได้เลื่อนยศเป็นเจ้าเมือง 

อบุลรตันธาน ีแตพ่วกขนุนางทอ้งถิน่ทัง้สองคอืเจา้ราชบตุรและเจา้ราชวงศไ์มป่ฏบิตัติาม

คำาสั่ง เรื่องการเก็บภาษีอากรกับราษฎรภายใต้การคุ้มครอง เจ้าราชวงศ์เมืองจำาปาสัก

ได้ไปฟ้องที่ราชสำานักบางกอก ซึ่งทางราชสำานักบางกอกได้มีคำาสั่งให้พวกขุนนาง 

ทั้ง 3 ลงไปบางกอก...เจ้าราชวงศ์เมืองจำาปาสักเมื่อเห็นว่าไม่มีทางใดอีก จึงขอให้ทาง

บางกอกส่งข้าหลวงและทหารขึ้นไป ทางราชสำานักบางกอกได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่

หลวงภักดีดำารงค์ นำาทหาร 24 กอง ไปบังคับให้ผู้ที่ดื้อรั้นกลับใจฟังเหตุผล...” 

(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 71-72)

เมื่ออำานาจของบรรดากรมการเมืองเป็นอุปสรรคหนึ่งในการจัดการการปกครองของสยาม ดังนั้น

ปัญหาของสยามจึงมิได้มีเพียงฝรั่งเศสเท่านั้น แต่กับกลุ่มเจ้าเมืองเดิมที่กุมอำานาจทางเศรษฐกิจการเมือง

มาอย่างยาวนานนั้น ก็เป็นการยากที่สยามจะดึงอำานาจเหล่านั้นมาสู่ตนได้โดยง่าย ดังจะเห็นได้ในคำาร้อง

ของเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงษ์ที่ส่งร้องเรียนต่อสยาม ซึ่งมีใจความว่า
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“...ท้าวเพี้ยพวกท้าวทัดฝ่ายราชวงษ์ ราชบุตร พากันเกณฑ์คนและลูกกระสุนดินดำา 

เสบียงอาหาร เอาปืนหลวง หามแล่น สิบสองกระบอก ปืนใหญ่บอกหนึ่ง ซึ่งอยู่  

ณ บ้านราชบุตร ปืนคาบศิลาห้าสิบกระบอก ที่ราชวงษ์ ราชบุตรเอาเงินส่วยซื้อไว้  

กับเกณฑ์ปืนราษฎรตามบ้าน หอก ดาบ ไม้พลองกระบองสั้น เครื่องสัตราวุธครบมือมา

รวมอยู่บ้านราชบุตร บ้านท้าวทัด บ้านท้าว โพธิสารเสือ ยิงปืนใหญ่น้อยกลางวันกลางคืน

อยู่เนืองๆ แล้วท้าวทัดหาตัวจีนมีชื่อ พวกพ่อค้าซึ่งตั้งค้าขายอยู่ในเมืองอุบลหลายคน

ไปอยู่ ณ บ้านราชบุตร ท้าวทัด ท้าวเพี้ยบังคับพวกจีนว่า ถ้าพวกท้าวทัด ท้าวอินธิสาร 

ท้าวโพธิสารเสือ ท้าวสุริย ท้าวโพธิสารมิน กับพวกเจ้าพรหมเทวา พระอุปฮาดกรมการ

เกิดวิวาทกันขึ้นวันใดเวลาใด อย่าให้พวกจีนพ่อค้าออกช่วยข้างใด ผู้ใดสำานักอยู่แห่งใด

ตำาบลใดให้อยู่แต่แห่งนั้น อย่าได้ออกมาช่วยวิวาทและกั้นกางห้ามปรามทั้งสองฝ่าย  

แล้วท้าวทัด ท้าวอินธิสาร ท้าวโพธิสารเสือ ท้าวสุริย ท้าวโพธิสารมิน แต่งกันเป็นพวกๆ 

หลายพวกๆ ละสี่สิบคน ห้าสิบคนเสศ ถือเครื่องสัตราวุธแยกกันออกไปตั้งเป็นกองๆ 

ก่อการวิวาทขัดราชการอยู่ตามบ้าน นอกแขวงเมืองอุบล บ้านใหญ่ บ้านน้อย 

หลายตำาบล แล้วบังคับท้าวเพี้ยตัวเลกเป็นบ้านๆ ว่าอย่าให้ไปมาทางใด ให้หาเครื่อง 

สัตราวุธใช้สำาหรับมือทุกคน...”

(หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2456: 112)

อำานาจของกรมการเมืองท้องถิ่นนั้นสามารถครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้ทั้งหมด  

ดังนั้นแม้สยามจะมีอำานาจในการแต่งตั้งเจ้าเมืองขึ้นได้ แต่กรมการท้องถิ่นนั้นกลับไม่เกรงกลัวที่จะต่อต้าน 

เพราะแม้การกระด้างกระเดื่องของกลุ่มกรมการเมืองอาจมีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตได้ แต่อาจเป็น

ดว้ยสถานการณท์างการเมอืงกบัฝรัง่เศส ราชสำานกัสยามจงึไมเ่อาโทษแกก่ลุม่ผูต้อ่ตา้นโดยทำาไดเ้พยีงเลอืก

ที่จะให้คดีความยืดเยื้อจนคู่ความมาล้มตายในกรุงเทพมหานคร และเลือกวิธีส่งข้าหลวงพร้อมกำาลังทหาร
จำานวนหนึง่เขา้มาเกลีย้กลอ่ม ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอำานาจของกลุม่เจา้เมอืงเดมิทีม่คีวามเขม้แขง็เปน็อยา่งมาก 

(หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2456: 112)
ทัศนคติของข้าราชการจากสยามมองคนท้องถิ่นเป็นคนที่มีนิสัยเกียจคร้าน มากด้วยเล่ห์กล  

ดังรับสั่งของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ว่า

“...ความเปน็ไปของชนชาวประเทศนี ้นบัตัง้แตศ่าสนาแลความปกครองลงไปจนประเภท

ประเพณี จะนับว่ายกอันใดข้ึนสรรเสริญว่าเป็นการดีฤๅยังดีไม่มีแล้ว ท่ีสุดแต่เคร่ืองนุ่งห่ม

แลอาหารก็หยาบคาย ส่อแสดงถึงความกันดารของผู้บริโภคดูน่าสังเวทยิ่งนัก สารพัด

ความกดขี่ฉ้อโกงแทบทุกอย่างที่คนพึงจะทำาแก่คนใดก็ดูเหมือนจะได้มีในที่นี้ตลอด 

แล้วทุกอย่าง...” 

(ไพฑูรย์ มีกุศล, 2515: 48-49)

นอกจากการตอ่สูต้อ่รองฝา่ยทางโลก ในทางธรรมการตอ่สูต้อ่รองกเ็ปน็ไปโดยเขม้ขน้ เนือ่งจากศาสนา

สามารถสร้างกรอบวิถีชีวิตตลอดจนอุดมการณ์ของสังคมได้ ดังนั้นลัทธิศาสนาจึงถือเป็นเครื่องมือ 

ในการปกครองอย่างหนึ่ง อันที่จริงสยามได้เลือกใช้วิธีนี้เป็นอันดับแรกๆ ก่อนที่จะส่งข้าราชการเข้ามาจัด
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ระบบการปกครองในภายหลัง ซึ่งสยามได้มีการจัดตั้งองค์กรพุทธศาสนาในอุบลราชธานีมาตั้งแต่รัชสมัย 

ของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเปน็ตน้มา ในราวพทุธศกัราช 2390 พระเทพวงษาเจา้เมอืงเขมราฐ 

ได้อาราธนาพระครูบุญมาซึ่งศึกษาพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร และได้เข้าเฝ้าศึกษาบาลีในสำานัก

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในขณะทีท่รงผนวชอยู ่ในการกลบัมาครัง้นีไ้ดเ้ลกวดัตดิตามมาดว้ย

ประมาณ 100 คน และได้นำาคัมภีร์ที่สำาคัญมาด้วย เช่น ธรรมบท มงคลทีปนี สารัตถสมุจจัย อาทิ  

กรรมปาจิตตีย์ ปริวาร สามันตปสาทิกา อภิธรรม พิสดารไตรภูมิ เพื่อมาสั่งสอนพระปริยัติธรรม 

ในอุบลราชธานี (คนึงนิตย์ จันทบุตร, 2531: 449) ในราวพุทธศักราช 2395 พระพนฺธุโล (ดี) และพระเทวธมฺมี 

(ม้าว) มาสร้างวัดสายธรรมยุตินิกายแห่งแรกของดินแดนลุ่มแม่น้ำาโขงที่บริเวณท่าเหนือริมแม่น้ำามูลระหว่าง

เมอืงกบับา้นบุง่กาแซว และสรา้งแลว้เสรจ็ในราวพทุธศกัราช 2396 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

พระราชทานชื่อว่า วัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ 10 ชั่ง ในการสร้างวัด 

แห่งนี้ และพระราชทานนิตยภัตต์แก่เจ้าอาวาสเดือนละ 8 บาท (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546: 490)

นอกจากพทุธศาสนาธรรมยตุนิกิายจะตอ้งแขง่ขนักบัการเผยแผค่รสิตศ์าสนาของเหลา่มชิชนันารแีลว้ 

ยังต้องต่อสู้กับภิกษุมหานิกาย เนื่องจากความไม่พอใจของภิกษุท้องถิ่นจากการที่พระธรรมยุตินิกายได้รับ

อภิสิทธิ์เหนือกว่าหลายประการ เช่น การที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ่ายเงินส่วนพระองค์เพื่อสร้าง 

วดัสปุฏันารามวรวหิารและพระราชทานนติยภตัตแ์กเ่จา้อาวาส สง่ผลใหบ้รรดาราชการกรมการเมอืงใหค้วาม

เคารพยกยอ่งและใหก้ารอปุฏัฐากพระภกิษธุรรมยตุนิกิายเปน็พเิศษ จนเกดิการทะเลาะววิาททำารา้ยรา่งกาย

ในเวลาบิณฑบาตระหว่างพระสงฆ์วัดสุปัฏนารามกับพระสงฆ์วัดป่าน้อย จนมีการต่อรองและนำาสู่ 

การต้ังกติกากฎระเบียบไม่ให้ภิกษุท้ังสองนิกายเดินบิณฑบาตสวนทางกัน (คนึงนิตย์ จันทบุตร, 2531: 451)

ท่ามกลางการต่อสู้ทั้งทางโลกและทางธรรม การต่อรองต่อสู้ระหว่างท้องถิ่นและส่วนกลางต้อง

เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเหตุการกบฏผู้มีบุญระหว่างปีพุทธศักราช 2444-2445 ซึ่งสยามใช้กองกำาลังสมัยใหม่

เขา้ปราบปรามกลุม่ผูก้อ่การณแ์ละผูส้มรูร้ว่มคดิไมเ่วน้พระภกิษ ุความรนุแรงในการปราบปรามไดท้ำาใหส้มดลุ

แห่งอำานาจอยู่ข้างฝ่ายสยามอย่างไม่เคยมีมาก่อน สยามเองก็มีวิธีการลงโทษผู้เป็นปฏิปักษ์และให้รางวัล 

ผู้ภักดีอย่างชัดเจน เช่น การให้การศึกษาแก่บุตรหลานกรมการเมืองแล้วดึงคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบ

ราชการ สิ่งที่สยามใช้อย่างได้ผลคือการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีช่องทางในการเลื่อนสถานภาพด้วย 

การศึกษาภายใต้การจัดการของคณะสงฆ์ สามารถสร้างคนที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และได้รับ

การยอมรับอย่างกว้างขวางกลายเป็นกำาลังของการสร้างชาติอย่างมั่นคง กระบวนการนี้ดำาเนินไปร่วมกับ
ความพยายามเปลีย่นโลกทศันใ์หข้า้ราชการจากตา่งถิน่และคนอสีานเองเชือ่วา่คนอสีานเปน็คนรกัสงบและ

ว่านอนสอนง่าย โดยใช้การศึกษาทำาความเข้าใจในประวัติความเป็นมาและประเพณีวัฒนธรรมของคน 

ในท้องถิ่น ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างโลกทัศน์ดังกล่าว ซึ่งกรมการเมืองบางกลุ่มยอมทำาทุกวิถีทาง

เพื่อให้ชาวสยามพึงพอใจเพื่อแลกกับการคงอำานาจของตนไว้ ซึ่งเงื่อนไขสำาคัญของการได้มาซึ่งอำานาจนี้ 

คือการทำาตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายในสายตาชาวสยาม เช่น การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน หรือ 
การปฏิบัติตามคำาสั่งราชการอย่างเคร่งครัด (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546: 365-369)

หลังจากท่ีเหตุการณ์ผู้มีบุญสงบลง ปรากฏว่ามีเจ้านายในพระราชวงศ์สนใจและเสด็จไปยังหัวเมืองอีสาน

มากขึ้น เช่น การเสด็จตรวจราชการของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ เมื่อปี
พทุธศกัราช 2449 ระยะเวลา 3 เดอืน ทีพ่ระองคเ์สดจ็ตามทีต่า่งๆ พระองคไ์ดท้รงบนัทกึถงึสภาพนสิยัใจคอ

ของชาวอีสานตามทัศนะของพระองค์ เช่น
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“...ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า การที่หลอกลวงกันเช่นนี้ เปนถ้อยคำาตื้นๆ  

ไมน่า่ทีจ่ะเชือ่ถอืเลย ซึง่ราษฎรหลงเชือ่ถอืถงึกบัพวกทีต่ัง้ตวัเปนผูว้เิศษเทีย่วหลอกลวง

ไปเปนกำาลังคิดการทรยศต่อแผ่นดินได้เช่นน้ี ก็โดยท่ีราษฎรในพ้ืนบ้านเมืองยังประกอบด้วย

ความโฉดเขลา ปราศจากความดำาริห์ตริตรอง...เห็นด้วยเกล้าฯ ว่าการท่ีจะบำารุงบ้านเมือง

ต่อไปถ้าได้รีบจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเสียได้ตลอดทั่วถึงแล้ว ราษฎรได้พากันศึกษาวิชาการ

หนังสือเจริญข้ึนเม่ือใด การบ้านเมืองก็จะเจริญตาม และพวกราษฎรคงไม่หลงเช่ือในสิ่งที่

ผิดซึ่งเปนข่าวเล่าลืออันตื้นๆ เช่นนี้ได้...”

นอกจากบนัทกึของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ สมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพแลว้ ทศันะตอ่นสิยัใจคอ

ของคนอีสานที่เป็นคนซื่อได้ปรากฏในรับสั่งของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงพิษณุโลกประชานาท ในคราว 

เสด็จตรวจราชการที่เมืองอุบลราชธานีว่า มณฑลอุบลราชธานีเป็นมณฑลที่กว้างใหญ่มีพลเมืองมาก  

ราษฎรประชาชนเปน็ผูว้า่นอนสอนงา่ย หากไดบ้ำารงุสกัเลก็นอ้ยกอ็าจนำามาซึง่ผลประโยชนแ์หง่แผน่ดนิมาก  

(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2546: 473)

คำาว่า คนอีสานเป็นคนว่านอนสอนง่าย ได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอีสานตั้งแต ่

สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา และถูกผลิตซ้ำาอีกหลายครั้ง ที่เด่นชัดคือในคำาขวัญเสกถิ่นไทยของเจ้าพระคุณ

สมเดจ็มหาวรีวงศ ์ทรงกลา่ววา่ ชาวอสีานวา่นอนสอนงา่ยเปน็ผูม้นีสิยัซือ่ตรงจงึทรงเรยีกภาคอสีานทัง้หมด

ว่าถ่ินไทยดี ดังความว่า...ข้าราชการท่ีไปปกปักรักษาภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆ มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 

ชาวอีสานว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้มีนิสัยซื่อตรง ขยันหมั่นเพียรในการงาน... (เติม วิภาคย์พจนกิจ,  

2546: 531)

ความหมายแห่งคำาว่านอนสอนง่ายของชาวอีสานในสายตาคนนอก แฝงนัยของความโฉดเขลา

ปราศจากความดำาริห์ตริตรอง หรืออีกนัยคือความซื่ออาจถูกชักจูงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งตราประทับนี้ได้

ครอบงำาความเป็นชาวอีสาน และทำาให้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ต่อรองของชาวอีสานด้อยค่าในสายตาของ 

ผู้ที่ปักใจว่าทุกการเคลื่อนไหวของชาวอีสานเป็นไปด้วยความโง่เขลา ความหลงผิด ความล้าหลัง หรือ 

แม้กระทั่งความซื่อ หนึ่งเสียงของชาวอีสานจึงไม่อาจถูกยอมรับว่าเป็นเสียงแห่งคุณภาพก็ด้วยการตีตราว่า

คนอีสานว่านอนสอนง่ายดังที่กล่าวมา

สรุป: ปัญห�จ�กก�รตีตร�สู่คว�มไม่เทียมหน้�ท�งก�รเมือง

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองประการหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการด่วนสรุป ด่วนประเมินค่า และ 

ด่วนตีตราการกระทำาของผู้อื่นโดยไม่มองสภาพที่เป็นจริง การให้ตีตราคนอีสานเป็นคนว่านอนสอนง่าย 

จึงถูกหลอกและชักจูงได้ง่าย ย่อมบั่นทอนสิทธิและความเท่าเทียมของคนอีสานให้ต่างจากคนที่อื่น  

หากต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง จึงควรเริ่มมองคนในภูมิภาคต่างๆ เป็นคนทั่วไปที่
ไม่มีคุณลักษณะแปลกแยกจากคนในท้องถิ่นอื่นๆ เมื่อทำาได้เช่นนี้ อาจทำาให้สามารถยอมรับซึ่งกันและกัน

ในฐานะมนุษย์ได้อย่างเท่าเทียม
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อีสานในม่านมายาคติ

สุภีร์ สมอนา1

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ

บทความนีเ้ขยีนขึน้เพือ่ทำาการวเิคราะหถ์งึ “ภมูภิาคอสีาน” จาก 3 ปรากฏการณ ์คอื 1) ภมูภิาคอสีาน

พื้นที่ที่ถูกสร้างแทนความจริง 2) การครอบครองความเป็นเจ้า และ 3) จิตสำานึกที่ผิดพลาด ทั้งนี้เพื่อชี้ให้

เห็นว่าพื้นที่ที่ถูกระบุเป็นภูมิภาคอีสานนั้นได้มีการให้ความหมาย มีการเปลี่ยนแปลงความหมายไปอย่างไร 

และมีกระบวนการสร้าง/สถาปนาให้คนอีสานตกเป็นเบี้ยล่างและผู้ต่ำาต้อยอย่างไร โดยเป็นการวิเคราะห์ 

จากมุมมองทางสังคมวิทยา บทความนี้เสนอว่า 1) ความหมายของ “พื้นที่” ภูมิภาคอีสานมิได้หยุดนิ่งหรือ

ยึดติดอยู่กับความหมายในเชิงกายภาพ แต่มีการเปลี่ยนแปลงลื่นไหลไปตามเงื่อนไขของความต้องการใช้

ประโยชน์ หรือเมื่อต้องการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิภาค 2) กระบวนครอบครองความเป็นเจ้า 

เป็นการสถาปนาอำานาจจากรัฐส่วนกลางและชนชั้นกลางโดยเป็นการสร้างเป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ และ

วัฒนธรรมหลักข้ึนเพ่ือเข้าครอบครองและครอบงำาคนอีสาน และ 3) คนอีสานท่ีรู้สึกต่ำาต้อยด้อยค่า แท้จริงแล้ว

เปน็ผลจากกระบวนการสรา้งภาพมายาคต ิ(myth) หรอืภาพแทนความจรงิทีค่นภายนอกพยายามสรา้งและ

ยัดเยียดขึ้นต่อภูมิภาคและผู้คนในภูมิภาคแห่งนี้ เพื่อเข้ามาควบคุม ปกครอง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 

ในภูมิภาคอีสาน

1 ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระจำาหลกัสตูร/สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารพฒันา คณะบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี
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บทนำ�

ภาคอสีานตัง้แตอ่ดตีเปน็ภมูภิาคทีถ่กูฉายภาพไปในทางลบตา่งๆ นานา คอืถา้ไมใ่ชท่ีท่ีแ่หง้แลง้กนัดาร 

แผ่นดินแตกระแหง ก็มักจะเป็นภาพของผู้คนอดอยาก ขาดการศึกษา ล้าหลัง

อะไรที่ทำาให้คนเรามองไปเช่นนั้น การมองอีสานจากภาพเหล่านั้นแล้วทำาให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น

จรงิๆ ความรูส้กึเหลา่นีเ้กดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร ใครเปน็ผูส้รา้งความหมายทีว่า่นี ้คำาถามเหลา่นีส้มควรอยา่งยิง่

ท่ีผู้เขียนจะได้อธิบายผ่านแง่มุมต่างๆ ทางสังคมวิทยา เพ่ือเป็นการขยายความเข้าใจและคล่ีคลายความสงสัย

ในเบื้องต้น

สังเขปอีส�น

“อีสาน” ถือเป็นภูมิภาคที่มีอารยธรรม จารีตประเพณี และภูมิศาสตร์เฉพาะ ซึ่งถ้าหากเราย้อน

ประวัติศาสตร์และร่วมสมัยอยู่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ก่อนที่ประเทศไทยจะออกแบบการพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางของชาติตะวันตก ภาคอีสานก่อนหน้าน้ันถือว่าเป็นภูมิภาคท่ีเป็นดินแดนชายขอบท่ีถูกโดดเด่ียว

จากรัฐบาลไทยมานาน

ในอดีต หัวเมืองต่างๆ ในแถบภูมิภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพฯ ในฐานะเป็นเมืองใต้ 

การสวามิภักดิ์เท่านั้น ซึ่งจะต้องส่งส่วยและถูกเกณฑ์แรงงานทุกๆ ปี ทั้งการส่งทรัพยากรธรรมชาติ ของป่า 

ผลผลิตจากราษฎร อีกทั้งยังต้องมีการเกณฑ์แรงงานไปทำางานพิเศษหรือเกณฑ์พิเศษ แต่เมื่อต้องเผชิญกับ

จกัรวรรดฝิรัง่เศสทีข่ยายอทิธพิลเขา้มายงับรเิวณลุม่น้ำาโขง ทำาใหพ้ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รัชกาลที่ 5 เกิดความกังวลถึงเสถียรภาพของดินแดนชายขอบประเทศ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุง

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้กระชับมากขึ้น โดยการลดทอนอำานาจของเจ้าเมืองท้องถิ่นลง  

แลว้สง่ใหข้า้ราชการจากรงุเทพฯ ขึน้มาปกครองแทน การปฏริปูระบบบรหิารนีท้ำาใหเ้จา้เมอืง กรมการเมอืง

ท้องถิ่นต่างๆ สูญเสียอำานาจ อีกทั้งราษฎรเองก็ต้องเผชิญกับการขูดรีดในรูปแบบส่วย การเกณฑ์แรงงาน 

ซึ่งเป็นการซ้ำาเติมความลำาบากให้หนักขึ้นไปอีก งานศึกษาของสุวิทย์ ธีรศาศวัต และคณะ (2528) อธิบาย

ภาพความอัตคัดของชาวอีสานในการดำารงชีพด้านเศรษฐกิจว่า

“ภาษีส่วยที่เก็บจากชายฉกรรจ์อีสานคนละ 4 บาท สร้างความลำาบากเป็นอย่างมาก 

และเงินภาษีส่วย 4 บาท ก็ถือเป็นมูลค่าสูง (ปัจจุบันประมาณ 3,500-4,000 บาท)  

ยิ่งเงินในสมัยนั้นต่างก็หายากด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการซ้ำาเติมความเดือดร้อนเข้าไปอีก  

อย่างเช่น บางรายต้องเดินทางเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร จากอำาเภอมัญจาคีรี  

(จังหวัดขอนแก่น) ไปยังตลาดเมืองโคราชเพื่อหาบไก่ไปขายจึงจะได้เงินมาเสียภาษีส่วย  

ส่วนบางรายไม่มีเงินเสียภาษีดังกล่าวก็ต้องถูกเกณฑ์ไปทำางานโยธา เช่น ขุดสระน้ำาที่ 

บึงผลาญชัย เมืองร้อยเอ็ด หรือไม่ก็สร้างถนน สนามบิน ถางหญ้าข้างศาล เป็นต้น”

นั่นก็แปลว่าการเข้ามาของรัฐบาลขณะนั้นต่อหัวเมืองอีสาน เป็นการมุ่งไปเพื่อกระชับพื้นที่ 

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าที่จะเข้ามาเหลียวแลชาวอีสานอย่างที่ควรจะเป็น

การขาดการเหลียวแลจากรัฐบาลอย่างจริงจัง รวมถึงสภาพการทำามาหากินของชาวอีสานที่ค่อนข้าง

ลำาบาก และยิ่งเงินทองหายากด้วยแล้วก็ยิ่งทำาให้เกิดการต่อต้านของชาวอีสาน ตั้งแต่การต่อต้านในชีวิต
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ประจำาวัน เช่น การปฏิเสธรัฐทุกรูปแบบ การต่อต้านการส่งส่วย การหลบหนีเข้าป่า ไปจนถึงการต่อต้าน 

ในรูปแบบของการรวมหมู่หรือ “กบฏผีบุญ” อีสาน

สภาพดงักลา่วทำาใหร้ฐับาลเผชญิกบัอปุสรรคทีไ่มส่ามารถเขา้ไปจดัการพืน้ที ่(การสถาปนาอดุมการณ์

ความเป็นไทย) ได้อย่างราบรื่น แล้วยิ่งราษฎรในภาคอีสานเองซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าพวกเขามีสำานึก

ประวัติศาสตร์ที่ยังยึดโยงกับความเป็นลาวด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็สามารถผนวกเอาภาคอีสานเข้ามาได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถสร้าง

อุดมการณ์รัฐแทรกเข้าไปยังวิถีชีวิตของชาวอีสานในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 

เมื่อเข้าสู่ศักราชการพัฒนา รัฐไทยก็สามารถเข้าไปสลายความเป็นท้องถิ่นนิยม (localism) แบบลาว 

ที่มีลักษณะเข้มข้นให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยที่ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2500 หัวเมือง 

ในภูมิภาคอีสานทั้งแถบแทบที่จะพูดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยในสายตาของรัฐไทย

ฉะนัน้ หากมองผา่นมติพิืน้ที ่(space) ภาคอสีานในอดตีจงึมคีวามหมายจำากดัเฉพาะมติทิางภมูศิาสตร์

เท่าน้ัน (กว้าง ยาว แคบ สูง ต่ำา) หรือพูดอีกทำานองหน่ึงก็คือเป็นพ้ืนท่ี “กลวง” “ว่างเปล่า” คือแทบจะไม่มีอะไร

ใหช้ืน่ชมอยา่งนา่สนใจ แมแ้ตผู่ค้นทีอ่าศยัอยูบ่นกายภาพนีก้ย็งัถกูประเมนิวา่เปน็ราษฎรทีย่ากจน มลีกัษณะ

จมอยู่กับสภาวะ “โง่ จน เจ็บ”

แต่ทว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 อีสานที่เคยเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่ามานาน (ในความหมายทางสังคมศาสตร์) 

กลบัมคีวามหมายในมติติา่งๆ มากขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางเศรษฐกจิ ภาคอสีานถกูเนรมติใหก้ลายเปน็

พื้นที่ในการรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน เขื่อน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค ฯลฯ จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ. 2504) ผลจากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้

เศรษฐกิจในภาคอีสานปรับตัวไปตามโครงสร้างแบบ “เศรษฐกิจนิยม” ราษฎรอีสานเริ่มทำาการผลิต 

เพื่อการค้าและจำาหน่ายอย่างชัดเจน ในขณะที่พื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาคก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิต 

แบบใหม่ที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้า

ช่วงสงครามเย็น (ตั้งแต่ พ.ศ. 2410 สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ 

จนถึง พ.ศ. 2516 แพ้สงครามเวียดนาม) อีสานได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่การเมืองโลกกำาหนด อันเป็นผล

จากการแข่งขันระหว่างสองขั้วอุดมการณ์ คือเสรีนิยมกับสังคมนิยม ภายใต้สภาวะที่การเมืองโลกเข้ามา

บดบังนี้ ภาคอีสานเองได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของ “พื้นที่การเมือง” ระหว่างขั้วมหาอำานาจ หลายพื้นที่ 

ในภูมิภาคอีสานกลายเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครพนม อุดรธานี 
นครราชสีมา และอุบลราชธานี

หลังวิกฤติการณ์สงครามเย็น (หลัง พ.ศ. 2523) เมื่อสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากคาบสมุทร 

อินโดจีน ดูเหมือนว่าพื้นที่ภาคอีสานที่เคยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองโลกจะกลับ

มาสู่การควบคุมของรัฐบาลไทยอีกครั้ง การเข้ามาหลังกลิ่นไอสงครามเย็นยุติลงของรัฐบาลตั้งแต่ยุคต้น 

ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จนถึงพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ใช้นโยบายแปรสภาพภาคอีสานให้เป็น 
“พื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ใช้นโยบาย “เปลี่ยน

สนามรบเปน็สนามการคา้” ทีมุ่ง่เนน้ไปสูเ่ศรษฐกจิแบบเสรนียิม (liberalism) โดยดำาเนนินโยบายควบคูไ่ปกบั

การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในประเทศ ในขณะที่นโยบายทางทหารและความมั่นคงถูกลด 
ความเข้มข้นลงไป เรียกได้ว่าเป็นการใช้นโยบายเก็บกู้ระเบิดเพื่อเปิดทางให้มีสนามการค้าที่ปลอดภัยนั้น

เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคอีสานไปสู่การเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอินโดจีน
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อยา่งไรกต็าม ในชว่งทศวรรษหลงันีด้เูหมอืนวา่ภมูภิาคอสีานจะถกูปกคลมุดว้ยระบบโลก อนัเปน็ผล

จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกที่ดึงเอาภูมิภาคทุกๆ ภูมิภาคเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ อิทธิพลของ “หมู่บ้านโลก” (global village) ดูเหมือนจะสลายเส้นกายภาพของ 

ภาคอีสานจนไม่เห็นเส้นแบ่งอีกต่อไป หลังสงครามเย็นยุติลง ภาคอีสานถูกย่อขนาดให้เล็กลงโดยอิทธิพลโลก 

ผู้คนในอีสานต่างปรับตัวและมีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนไปกับกระแสการเปล่ียนแปลงใหม่ เช่น การจ้างงาน 

การอพยพของแรงงานอีสาน การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ตลอดจนการเข้าสู่รสนิยมใหม่ จนอาจกล่าวได้

ว่าภาคอีสานได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปจนทำาให้เกิดความหมายใหม่ๆ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม นั่นคือ

การเป็นภูมิภาคที่ผู้คนมีความหลากหลาย เร่งรีบ หลากวิถีชีวิต หลากรสนิยมมากขึ้น โดยที่ผู้คนไม่หยุดนิ่ง

อยู่กับที่เหมือนในอดีต แต่หลากหลายสลับซับซ้อนไปตามแรงเหวี่ยงของค่านิยม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ใหม่ๆ ของกระแสโลกาภิวัตน์

ฉะนั้นแล้ว ความหมายของพื้นที่ภาคอีสานในทศวรรษที่เราเป็นอยู่นี้จึงมีความหมายในแง่ของ 

การเป็นพ้ืนท่ี “ความเป็นสมัยใหม่” (modernism) ท่ีมีมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมืองทับซ้อนอยู่

อีส�น: พื้นที่ถูกสร้�งแทนคว�มจริง

ในแง่ “พ้ืนท่ี” ของภูมิภาคอีสาน หากมองตามสายตาของนักทฤษฎีสายวิพากษ์อย่างอองรี เลอแฟบร์ 

(Henri Lefebvre) (1992) พื้นที่ในภาคอีสานไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์แต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบ/สร้างขึ้น (spaces are 

produced/construct) เพื่อเงื่อนไขต่างๆ

ตามทศันะของเลอแฟบร ์พืน้ทีใ่นภมูภิาคอสีานจะเปน็อยา่งไรนัน้ไมส่ำาคญั จะเปน็จรงิหรอืไมเ่ปน็จรงิ

ตามกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระ แต่สิ่งที่สำาคัญก็คือว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็น  

“สิ่งประดิษฐ์กรรม” ทางวัฒนธรรมที่บรรจุความหมายและใส่คุณค่าลงไปในพื้นที่ นัยนี้พื้นที่ภาคอีสาน 

จึงไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าหรือมีความหมายตามรูปทรงเรขาคณิตอย่างที่เราเคยเข้าใจกัน

หากจะกลา่วไปแลว้ โลกและประสบการณข์องผูค้นทีผ่า่นมาไมว่า่จะเกดิในแผน่ดนิอสีานหรอืไมก่ต็าม 
แต่เมื่อมีการกล่าวถึงภาคอีสาน ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีคำาตอบไปในลักษณะเดียวกันก็คือ การให้ความหมาย

ต่อภาคอีสานว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง กันดาร ผู้คนโง่ จน เจ็บ
ความหมายทีผู่ค้นและสงัคมใหต้อ่พืน้ทีภ่าคอสีานเกดิขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 

ฉบับแรก (พ.ศ. 2504) หลังจากภาคอีสานถูกควบคุมโดยชนชั้นปกครอง โดยการให้ความหมายของพื้นที่

ภาคอีสานได้ค่อยๆ ถูกประดิษฐ์กรรมขึ้นผ่านสถาบันต่างๆ ทางสังคม เริ่มตั้งแต่ทางรัฐบาลได้ปรับทัศนะ 

ในการมองอีสานจากพื้นที่ว่างเปล่าแบบไร้ความหมาย มาเป็นพื้นที่ที่กลายเป็นเงื่อนไขทางการพัฒนา  

โดยเฉพาะการผลิตซ้ำา (reconstruction) ประดิษฐ์กรรมทางภาษาหรือวาทกรรม (discourse) “อีสานแล้ง” 
หรือภาพความแห้งแล้งกันดารของพื้นที่ที่ผู้คนไม่พึงปรารถนา

การผลติซ้ำาความหมายลงไปในพืน้ทีภ่มูภิาคใหม้ลีกัษณะเปน็เงือ่นไขของการพฒันา แนน่อนวา่ในแง่

หนึ่งภาพของความแห้งแล้งกันดารที่รัฐบาลพยายามนำาเสนอ สามารถทำาให้เกิด “ความน่าสงสาร” ต่อคน 
ในพื้นที่อย่างไม่มีทางปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่กับพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อจำากัดต่างๆ มากมาย  

การสร้างชุดความเข้าใจเกี่ยวกับอีสานด้วยการสร้าง “ภาพแทนความจริง” (representation) (Holl, 1977)  

เพื่อให้ดูประหนึ่งว่าภูมิภาคอีสานนี้เต็มไปด้วยข้อจำากัดทางภูมิศาสตร์ ราษฎรยากจน คนขาดการศึกษา  

การขาดปัจจัยการผลิตต่างๆ
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การสรา้งชดุความเขา้ใจเกีย่วกบัอสีานผา่นการสรา้งภาพแทนความจรงิ ฮอลล ์(Holl) เหน็วา่เปน็ผลผลติ

ของการสร้างความหมายผ่านภาษา ซ่ึงภาษาในความหมายของฮอลล์ในท่ีน้ีนอกจากภาษาพูดภาษาเขียนแล้ว 

ยังรวมถึงระบบสัญลักษณ์และระบบสัญญะต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพ รหัส เสียง หรือในโลกยุคโลกาภิวัตน์

ยังรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตด้วย

การสรา้งภาพแทนความจรงิผา่นวาทกรรมอสีานแลง้หรอืการนำาเสนอภาพอสีานแลง้จงึเปน็การแทนที่

ความหมายหรือการสร้างชุดความหมายในพื้นที่ภาคอีสาน โดยการตอกย้ำาลงไปให้เห็นว่าสิ่งที่นำาเสนอนั้น 

“เปน็จรงิ” ปฏบิตักิารดงักลา่วทำาใหผู้ค้นและสงัคมเกดิการคลอ้ยตามและถกูฝงัลงไปในการรบัรูว้า่ “เปน็จรงิ” 

และเห็นพ้องต้องกันว่าอีสาน “เป็นปัญหา” ซึ่งจำาเป็นจะต้องได้รับการขจัดปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น

ภ�พอีส�นแล้ง ผู้คนรอคอยธรรมช�ติ

จงึไมแ่ปลกแตอ่ยา่งใดวา่ตัง้แตเ่ลก็จนโตเมือ่เราหลบัตานกึถงึภาคอสีาน เราจะไดพ้บเหน็เฉพาะเพยีง

ความหมายที่เป็นความแห้งแล้งกันดาร ผู้คนน่าสงสารรอคอยธรรมชาติ แล้วเห็นโครงการพัฒนาต่างๆ  

ทั้งโครงการน้อยใหญ่ถูกผันลงมาสู่ภูมิภาคอีสานดั่งลูกระนาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

เขือ่นหรอืระบบผนัน้ำา ถนนหนทาง สาธารณปูโภค รวมไปถงึโครงการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ เชน่ โครงการพฒันา

ทุ่งกุลาร้องไห้ โครงการโขงชีมูล ฯลฯ

ขณะเดียวกัน การสร้างภาพแทนความจริงขึ้นมาแล้วตอกย้ำาความหมายนี้ลงไปในสถาบันต่างๆ  
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันโรงเรียน สื่อสารมวลชน ซึ่งมีหนังสือ แบบเรียน วรรณกรรม ภาพยนตร์  

หรือแม้กระท่ังหมอลำาอีสาน คอยทำาหน้าท่ีในการผลิตซ้ำาความหมาย “แห้งแล้ง” ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าจนเหลือความรู้

ความจริงเพียงชุดเดียว เครื่องมือเหล่านี้เองที่ช่วยในการตอกย้ำาความชอบธรรมต่างๆ ให้กับรัฐบาล เช่น 
ในยุคของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก รัฐบาลในยุคนั้นก็มีการรณรงค์ให้ชาวอีสานเข้าใจ

และรับรู้ถึงสภาพปัญหาของชาวอีสาน พร้อมทั้งชักชวนให้ชาวอีสานหันมาให้การสนับสนุนรัฐบาล 

ในการแก้ไขปัญหา โดยในครั้งนั้นรัฐบาลได้ใช้สื่อเกือบทุกประเภททำาการประชาสัมพันธ์แทรกแซงเข้าไป 

ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ตั้งแต่กลอนลำา เพลง ภาพยนตร์

อยา่งไรกต็าม การสรา้งภาพแทนความจรงิยงัทำาใหค้นอสีานทีอ่าศยัอยูต่ดิกบัพืน้ทีท่ีม่กีายภาพเฉพาะ 
“กลายเป็นอื่น” ตามความหมายของพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามไปด้วย ปรากฏการณ์นี้ เลอแฟบร์เรียกว่า 
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“กระบวนการทำาให้กลายเป็นอื่น” กล่าวคือทำาให้ผู้คนที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่ดูประหนึ่งว่ามีปัญหาเผชิญกับ 

ความแหง้แลง้กนัดาร กลายสภาพเปน็ผูด้อ้ยโอกาสลา้หลงัไปตามสภาพของพืน้ที ่ซึง่หากสะทอ้นจากแนวคดิ

อย่างสำานักวัฒนธรรมศึกษา ปรากฏการณ์ที่เลอแฟบร์เรียกว่า “เป็นอื่น” นั้นก็คือ “ภาพตัวแทน” 

(representation) คือเชื่อว่าภาพแทนความจริงทั้งหลายเป็นสิ่งที่ถูกประกอบ/สร้างขึ้นโดยคนและสังคม

สำาหรับกรณีภูมิอีสาน ในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ภาคอีสานสภาพทางกายภาพอาจไม่ได้แห้งแล้ง

กันดารดังที่ถูกนำาเสนอเสมอไป หรือมิได้หมายความว่าพื้นที่ภาคอีสานทุกๆ ตารางนิ้วจะเป็นพื้นที่ที่ 

แห้งแล้งกันดารตามที่รัฐบาลได้สร้างภาพแทนนั้นขึ้น งานศึกษาของเหล่าเมธีสำานักวัฒนธรรมชุมชน  

ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ (2553) ได้ย้อนแย้งให้เห็นถึงความจริงอีกชุดหนึ่ง โดยชี้ให้เห็นว่าภาคอีสาน 

มิได้มีสภาพเลวร้ายอย่างที่ถูกนำาเสนอและที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่ทุกๆ องค์ประกอบของภูมิภาคอีสาน 

มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำา ป่า เหมืองแร่ และศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ

ก�รครอบครองคว�มเป็นเจ้�

หากพจิารณาภมูภิาคอสีานตามมมุมองในอดตีทีใ่ชม้มุมองทวลิกัษณน์ยิม (dualism) และแยกชวีติและ

วัฒนธรรมของคนตามกายภาพที่เขาเป็นอยู่ เราอาจแบ่งคนได้สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่กับ

กายภาพแบบ “เมือง” (urban) กับกลุ่มที่อาศัยอยู่กับกายภาพแบบ “ชนบท” (rural)

ผู้เขียนเห็นว่าทุกๆ ครั้งที่เรากล่าวถึงผู้คนซึ่งเกิดมามีชีวิตและวัฒนธรรมอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่ง  

เราอาจเห็นความไม่เป็นธรรมบางประการที่สังคมหนึ่งถูกปุกหมุดหรือหมายหัวว่าเป็นสังคมที่ผู้คนล้าหลัง 

ด้อยพัฒนา ขณะท่ีอีกสังคมหน่ึงมองไปทางใดหรือใช้แว่นตาย่ีห้ออะไรสวมใส่ก็มักจะเห็นแต่ความเจริญศิวิไลซ์

ทีผ่า่นมาเรามกัจะเขา้ใจกนัวา่ชนบทคอืหนว่ยทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิเปน็ฐานการยงัชพีการผลติของ

ชนชั้นล่าง (the subordinated class) ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นชาวนาชาวไร่ ส่วนเมือง 

เปน็หนว่ยทีร่ฐัสรา้งขึน้ มกัมคีวามเหนอืกวา่ความเปน็ชนบทอยา่งชนดิทีต่ามไมต่ดิในทกุๆ ดา้น โดยเฉพาะ 

การเปน็ศนูยก์ลางการปกครองทีแ่วดลอ้มไปดว้ยชนชัน้กลาง (the middle class) อนัมแีตผู่ม้ากดว้ยการศกึษา 

เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ธนาคาร และธุรกิจการเงินต่างๆ การแบ่งเมืองกับชนบทในลักษณะคู่ตรงข้ามแล้ว

ก็ผลิตซ้ำาทางวัฒนธรรมให้ดปูระหนึง่ว่าเมอืงเปน็สถานทีท่ี่เป็นสัญลักษณข์องความเจรญิศิวิไลซ์ ตามทศันะ

ของกรัมชี่ (Gramsci) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิวาน, 2553) เขามองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นกระบวนการ

สถาปนาอำานาจของผูท้ีม่ปีระวตัศิาสตรท์ีเ่หนอืกวา่ ซึง่เขาเหลา่นัน้จะเปน็ใครไปไมไ่ดน้อกเหนอืจากบรรดา
ชนชั้นกลาง

กรัมชี่เสนอต่อว่า การครองความเป็นเจ้าของผู้ที่มีอำานาจในทางหนึ่ง ย่อมส่งผลไปโดยปริยาย 

ที่จะทำาให้อีกอารยธรรมหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่อ่อนแอกว่า ถูกครอบงำาจากกระบวนการสถาปนา 

ความเป็นเจ้า

ข้อเสนอของกรัมช่ีดูเหมือนจะสอดคล้องกับส่ิงท่ีผู้เขียนกำาลังให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในกรณีสังคมไทย กระบวนการครอบครองความเป็นเจ้าเพ่ือให้ประวัติศาสตร์ของชนช้ันกลางมีอำานาจเหนือกว่า

ประวตัศิาสตรข์องชนชัน้ลา่งหรอืคนในภมูภิาคตา่งๆ นัน้เกดิขึน้นานมาแลว้ แตท่ีม่ลีกัษณะเดน่ชดัทีส่ดุและ

เกี่ยวข้องกับคนในภูมิภาคอีสานนั้น เห็นจะเกิดขึ้นในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ครั้งนั้นได้มีการสถาปนา
วัฒนธรรมหลักของชนชั้นกลางขึ้นมาคือ “ความเป็นไทย” เพื่อส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของความเป็นไทย  

และเพื่อให้คนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ยอมรับคุณค่าอันนี้
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สำาหรับในกรณีภาคอีสาน ชนชั้นกลางสามารถสถาปนาอุดมการณ์ความเป็นไทยเหนือความเป็น

วัฒนธรรมอีสาน (ลาว) ได้อย่างไม่ยากเย็น เนื่องจากกระบวนการขัดเกลาจากสถาบันโรงเรียน วัด และ 

ผู้นำาชุมชน ซึ่งทำาให้ชีวิตประจำาวันของชาวชนบทอีสานหลงติดและเชื่อว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรม

ในฝนัของชนชัน้กลางเปน็สิง่สวยงาม อกีทัง้การใชอ้ำานาจรฐัเขา้ไปบบีบงัคบักส็ามารถใหผู้ค้นเชือ่และยอมรบั

โดยเฉพาะการให้หน่วยทหารและตำารวจในท้องที่ออกปฏิบัติการทางจิตวิทยาให้คนในภูมิภาคอีสานเกิด 

การยอม

การสถาปนาประวัติศาสตร์ของชนชั้นกลางให้มีอำานาจเหนือกว่าดังกรณีต่างๆ แน่นอนว่าย่อมมีนัย

ที่ประวัติศาสตร์ของชนชั้นล่างจะถูกทำาให้ด้อยค่าหรือไม่มีราคา ซึ่งในกรณีนี้กระบวนการครอบครอง 

ความเป็นเจ้าได้ส่งผลอย่างรุนแรงต่อการกดทับวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสาน หลายๆ วัฒนธรรมท่ีดีงามถูกกดทับ

ไว้อย่างไม่มีสิทธิแสดงตัวตน (โงหัว) เช่น การละเล่นพื้นบ้านบางประเภท การเป่าแคน หรือแม้กระทั่ง 

การร้องเพลงที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากของคนอีสานในยุคของการสถาปนาประวัติศาสตร์ชนชั้นกลาง 

ในบางสมัยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะกระทำาได้

กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้สรุปให้เห็นว่า การครองความเป็นเจ้าจะมีบทบาทหน้าที่สำาคัญ 

อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ

ประการแรก หน้�ท่ีในก�รสร้�งกลุ่มท�งประวัติศ�สตร์ (historical bloc) คือ ในการครองความเป็นเจ้า

นั้นจำาเป็นต้องมีการสร้างพันธมิตรข้ามกลุ่มต่างๆ ทางสังคม (social group) หรือที่กาญจนาเรียกว่า  

“กลุ่มทางประวัติศาสตร์” เพื่อให้เข้ามาร่วมสนับสนุนในการสร้างความชอบธรรมทางอุดมการณ์

ประการที่สอง หน้�ที่เป็นเครื่องมือในก�รทำ�สงคร�มช่วงชิงพื้นที่คว�มคิด (war of position) คือ 

กลไกในการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางความคิดทำาให้คนหลงติดคล้อยตามอุดมการณ์หลักท่ีผู้ครองความเป็นเจ้าสร้างข้ึน

ประการสุดท้าย หน้�ที่ในก�รสร้�งคว�มยินยอมพร้อมใจ (consent) ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด

ในการครองความเป็นเจ้าที่ชนชั้นนำาจะสร้างความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคุมจิตสำานึก 

และความเห็นพ้องต้องกัน (consensus) แก่ผู้คนในสังคม

ในกรณีครองความเป็นเจ้าในอีสาน บรรดาชนชั้นกลางต่างๆ สามารถที่จะระดมความร่วมมือจาก 

คนอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะใกล้เคียงกับตน เช่น นักวิชาการ ส่ือสารมวลชน ปัญญาชนช้ันกลาง มาสร้างความชอบธรรม

ทางอุดมการณ์โดยที่อาศัยอำานาจและสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ชนชั้น 

ให้กระจายการรับรู้ไปสู่จิตสำานึกคนอีสาน ตรงนี้ทำาให้คนอีสานคล้อยตามและเห็นพ้องไปกับค่านิยมและ
อดุมการณห์ลกัดว้ย ตวัอยา่งเชน่ ยคุจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ทีเ่ริม่ดำาเนนินโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ

ฉบับแรก (2504-2509) ได้มีการสร้างอุดมการณ์ “ผู้นำา” ขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมปกครอง และ 

ให้รัฐบาลสามารถที่จะพัฒนาชนบทไปสู่ความทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่กำาหนด ในยุคนั้น  

ผูน้ำาหมูบ่า้น (กำานนั ผูใ้หญบ่า้น) จากทีศ่กัยภาพเปน็แคบ่คุคลธรรมดาๆ แตภ่ายหลงัการสรา้งอดุมการณร์ฐั 

บุคคลเหล่าน้ีต่างถูกรัฐบาลทำาให้กลายเป็นคนของรัฐไปโดยปริยาย อีกท้ังยังได้ถูกทางรัฐบาลทำาให้กลายเป็น
คนที่น่าเชื่อถือ (เชื่อผู้นำา) โดยที่อาศัยกระบวนการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานผ่านตัวผู้นำา 

ซึ่งวิธีการครองความเป็นเจ้าเพื่อเข้าไปควบคุม จัดการกับชนบทอีสานสามารถสะท้อนให้เห็นจากเพลง 

“ผู้ใหญ่ลี” ดังว่า
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  “พอศอสองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม

 ชาวบ้านต่างมาชุมนุม มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี

 ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา

 ทางการเขาสั่งมาว่า ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร”

(ศักดิ์ศรี ศรีอักษร)

ในเนือ้หาเพลงสามารถสะทอ้นใหเ้หน็วา่ รฐับาลสามารถสรา้งผูน้ำาชาวบา้นทีน่า่เชือ่ถอื (ของชาวบา้น) 

ข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการทำางานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงผู้ใหญ่ลีแทนท่ีจะเป็นตัวแทนของชาวบ้านเอง

กลับไม่เป็นเช่นนั้น แต่ผู้ใหญ่ลีสามารถเข้าไปเป็นคนของรัฐ เสนอตัวเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล 

จนใช้คำาศัพท์ทางราชการแบบถูกๆ ผิดๆ โดยที่ตนเองก็ไม่เข้าใจความหมายของคำาเหล่านั้นจริงๆ

ในแง่น้ีถือว่ารัฐบาลสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ประสบความสำาเร็จพอสมควรในการครอบงำาทางสังคม 

คือสามารถสร้างการยอมรับในสิ่งที่รัฐบาลต้องการ อีกทั้งประชาชนทั้งประเทศก็ต่างให้การยอมรับ 

โดยไม่ได้ใช้กำาลังไปบีบบังคับแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้สามารถเหน่ียวนำาความสำานึกรู้ 

ของประชาชนให้เกิดการยอมรับด้วยการครอบงำา โดยทำาให้ประชาชนรู้สึกว่าการกระทำาของรัฐบาลเป็น 

สิ่งที่ประชาชนจะต้องให้การร่วมมือ ยอมรับ ซึ่งกรัมชี่เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า “การครอบครองความเป็นเจ้า” 

(hegemony) โดยท่ีรัฐสร้างเป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ หรือวัฒนธรรมบางอย่างข้ึน และเผยแพร่เป็นกระแสหลัก

ในสงัคมคอืผา่นกระบวนการผลติซ้ำา (reproduction) ทางสงัคมบอ่ยๆ เปน็เวลานานๆ จนในทีส่ดุความหมาย

ดังกล่าวก็จะถูกเชื่อโดยคนในสังคมโดยปริยาย

จิตสำ�นึกที่ผิดพล�ด

ไม่ว่าตัวท่านเองจะเกิดในดินแดนอีสานหรือไม่ก็ตาม ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือภาคใต้ อย่างน้อย

ที่สุดท่านเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโต ท่านจะต้องเคยผ่านประสบการณ์ต่างๆ ทั้งประสบการณ์การที่เป็น 
ความหวาดกลัว ประสบการณ์ที่ทำาให้รู้สึกว่าเผ่าพันธุ์บรรพชนของท่านต่ำาต้อยด้อยค่า

อะไรที่ทำาให้ท่านรู้สึกต่ำาต้อยด้อยคุณค่าไปเช่นนั้น ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไร และ 
ใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมา

ความจริงแล้วมิได้เฉพาะคนอีสานเท่านั้นที่พยายามตั้งคำาถามเหล่านี้ แม้แต่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของคำาว่า “ภูมิภาค” เช่น คนด้อยโอกาส คนชายขอบ คนยากจน ในจำานวนของคนเหล่านี้ 

ผู้เขียนเชื่อว่าพวกเขาก็พยายามที่จะตั้งคำาถามในลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน

สำาหรับในกรณีของอีสานแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่าคนที่เกิดในภูมิภาคนี้และเคยผ่านประสบการณ์ในวัยเด็ก 
ท่านคงจะได้ยินคำาพ่อแม่ก่นด่าแสบซ่านไปยังโสตประสาทหู “บักขี้ข้า” และลักษณะคำาพูดอื่นๆ ที่ต้องการ

ทำาใหห้วาดกลวั เชน่ “คอมมวินสิตม์าแลว้” ซึง่เปน็วาทกรรมความกลวั-เกลยีดคอมมวินสิต ์ผูท้ีม่อีดุมการณ/์

ความเชื่อในการปกครองตรงข้ามกับรัฐไทย
“บักขี้ข้า” ที่ผู้เขียนยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างจิตสำานึกที่ผิดพลาด และคงไม่ใช่เพียงคำาก่นด่าของพ่อแม่ 

ทีต่อ้งการระบายหรอืแสดงอารมณเ์ปน็ความโกรธใสล่กูหลานทีด่ือ้ซน บอกไมเ่ชือ่ฟงั หรอืแมแ้ต ่“คอมมวินสิต์

มาแล้ว” ก็คงไม่ใช่คำาพูดท่ีเอาสระมาผสมกันเป็นข้อความ แล้วเปล่งเป็นเสียงออกจากช่องปากเพ่ือทำาให้กลัว 

และหยุดพฤติกรรมกระจองอแงสำาหรับเด็กๆ ที่ไร้เดียงสา
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แต ่“บกัขีข้า้” “คอมมวินสิตม์าแลว้” มคีวามหมายไปไกลกวา่นัน้มาก ในทางสงัคมวทิยา หากพจิารณา

ตามสายตาของมารก์ซ ์(Marx) ถอืวา่สิง่เหลา่นีม้ใิชค่ำาพดูธรรมดาๆ แตเ่ปน็ “ความคดิ” (จติสำานกึ อดุมการณ)์ 

ทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึน ซ่ึงตัวปรมาจารย์ต้นความคิดท่ีวิเคราะห์เร่ืองอุดมการณ์ท่านน้ีได้หาทางพิสูจน์ความคิด

ในลักษณะน้ีว่า ความคิดท้ังหลาย “เกิดข้ึนมาได้ย่างไร” “เกิดข้ึนมาทำาไม” และ “เกิดข้ึนมาทำาหน้าท่ีอะไรบ้าง”

การวิเคราะห์ “ความคิด” มาร์กซ์ได้เสนอให้สนใจความสัมพันธ์ 2 สิ่ง แบบวิภาษวิธี (dialectic) คือ

ความสัมพันธ์ระหว่าง “ความคิด” กับ “การกระทำา” หรือ “กระทำาอย่างมีความคิด คิดอย่างมีการกระทำา” 

ซึ่งภาษาของมาร์กซ์เรียกว่า “praxis”

อย่างไรก็ตาม การที่คนเราจะเข้าใจถึงจิตสำานึกที่แท้จริงได้นั้น มาร์กซ์เคยเสนอไว้ว่าจำาเป็น 

ที่จะต้องทำาการวิเคราะห์จากสภาพของความขัดแย้งในชีวิตของเขาเหล่านั้น

การคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของความคิด มาร์กซ์ได้สรุปกฎพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร 3 ตัว คือ อุดมการณ์ จิตสำานึก และการปฏิบัติทางสังคมไว้ว่า จิตสำานึกของคนเกิดมาจากปฏิบัติการ

ในชวีติจรงิ และความคดิ/อดุมการณข์องคนไมไ่ดเ้กดิมาจากตวัเขาคนเดยีว หรอืไมไ่ดร้ว่งหลน่อยา่งไมม่ทีีม่า 

แต่เกิดจากความสัมพันธ์ท่ีตัวเขาและกลุ่มท่ีมีต่อกันและกัน โดยตัวแปรท้ัง 3 น้ีมีความสัมพันธ์ในเชิงวิภาษวิธี 

คือ ต่างกำาหนดซึ่งกันและกัน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิวาน, 2553) และในการอธิบายแหล่งที่มา

ของความคิดตามทัศนะของมาร์กซ์ อาจสามารถอธิบายได้ตามภาพที่แสดงนี้

แหล่งที่ม�ของคว�มคิดในทัศนะของม�ร์กซ์ ต�มหลักวิภ�ษวิธี

(ปรับปรุงจาก กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิวาน, 2553)

สำาหรับกรณี “บักขี้ข้า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ที่เกิดกับคนอีสาน หากแปลความตามการวิเคราะห์ 

อย่างทฤษฎีอุดมการณ์ของมาร์กซ์ จากภาพจะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาของความคิดมาทั้งจากการสรุป

ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นชีวิตจริง (1) ที่คนอีสานเผชิญ นั่นคือประสบการณ์ที่สรุปว่าคอมมิวนิสต์หรือ 

ระบอบสังคมนิยมคือผู้ร้าย น่ากลัว-เกลียด ดังนั้นจึงสรุปตามหลักวิภาษวิธีว่าคนอีสานจึงควรหันมาฝักใฝ่

ต่อรูปแบบเสรีนิยมและประชาธิปไตยตามความคิดของรัฐบาล และอีกแหล่งความคิดหนึ่งคือมาจากคนอื่น
ฝากฝังความคิดเอาไว้ (2) หรือฝังความคิดไว้ในจิตสำานึกของเรา มาร์กซ์เรียกว่า “จิตสำานึกที่ผิดพลาด”  

(false consciousness) คือ เป็นความคิดที่คนอื่น (เช่น ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำางาน กลุ่มเพื่อน รัฐบาล 
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สื่อสารมวลชน) แอบฝากมาให้กับเรา (banking concept) โดยเฉพาะในกรณี “บักขี้ข้า” ซึ่งถูกยัดเยียด 

ความคิดลงไปไว้ในจิตสำานึกว่า “เกิดเป็นคนอีสานสถานะก็เป็นได้เพียงแค่ขี้ข้า” (ผู้รับใช้ เบี้ยล่าง)  

จึงควรก้มหน้าก้มตายอมรับสถานภาพที่ได้มาแบบนี้

กระบวนการฝากความคดิทีค่นอสีานไดร้บัการฝากฝงัมาจากคนอืน่ กอ่ตวัขึน้จากความคดิของรฐับาล

และชนชั้นปกครองเพื่อเข้าครอบงำาโดยผ่านการฝากฝังความคิด โดยที่กระบวนการนี้สามารถทำาให้เกิด 

การยอมรับในการตกเป็นเบี้ยล่าง รวมถึงยอมรับกับสถานภาพที่ด้อยกว่า เช่น ยอมรับว่าการที่คนอีสาน 

อยู่ในสถานะของการเป็นเบี้ยล่างนั้นเป็นเพราะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตมาแล้ว หรือเป็นเพราะบุญพาวาสนา

กำาหนด

ในสื่อบันเทิงหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วรรณกรรม นวนิยาย เราเองมักจะเห็นกัน 

จนเป็นภาพชินตา โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงคนรับใช้ในบทละคร ภาพที่ถูกนำาเสนอถึงคนรับใช้ 

มักไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียแต่คนอีสาน หรือ “นังแจ๋ว”

ภาพของ “นังแจ๋ว” หญิงสาวอีสานที่เป็นคนรับใช้คุณหญิงคุณนายในละครหลายๆ เรื่อง ซึ่งถูกผลิต

ซ้ำาจนดูกลายเป็นเรื่องจริง แม้ว่าตัวเธอจะพยายามเรียนรู้ชีวิตของชนชั้นกลางและยกระดับจากคนรับใช้ 

โดยใช้ความพยายามสักเพียงใดก็ตาม แต่ผลที่สุดนังแจ๋วหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็ต้องยอมรับ 

กับสถานภาพที่ประวัติศาสตร์ทางความคิดที่ฝากมาให้กับตัวเธอ นั่นคือการเป็นผู้หญิงรับใช้ไปจนชั่วชีวิต 

อันเนื่องจากเป็นสถานภาพของตนเองที่ได้รับการกำาหนดมา

ภาพของคนอีสานที่เป็นคนรับใช้ที่ถูกฉายออกสู่จอแก้วที่ผลิตซ้ำากับคนดู จึงไม่ใช่ละครธรรมดาๆ  

ที่สร้างความบันเทิงกับผู้ชม หากแต่เป็น “ความคิด” ที่คนอื่นฝากมาให้กับเรา ทำาให้เราเข้าใจว่าคนอีสานคือ

คนรับใช้ คนในเมืองคือเจ้านาย ทั้งๆ ที่คนอีสานมิได้เกิดมาเพื่อเป็นเบี้ยล่างให้กับใครเสมอไป และ 

โดยธรรมชาติของการเกิดเป็น “คน” คนอีสานสามารถเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่นักปราชญ์ ราชบัณฑิต คุณหญิง 

คุณนาย รัฐมนตรี นักการเมือง ตำารวจ ทหาร ไปจนถึงกรรมกรก่อสร้าง คนรับใช้ แต่ประวัติศาสตร์ความคิด

ตามความเป็นจริงทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกนำาเสนอและไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นเรื่องเล่าขานผ่าน  

“จิตสำานึกที่ถูกต้อง” (true consciousness)

ดังนั้นแล้ว หากเราเข้าใจตามสิ่งที่มาร์กซ์พยายามจะคลี่คลายความสงสัยนี้ เราเองไม่ว่าจะเป็น 

คนอีสานหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปเลยว่า ทำาไมคนอีสานถึงยอมรับกับสถานภาพท่ีไม่เท่าเทียม 

หรือไม่แปลกว่าทำาไมคนอีสานถึงมีลักษณะ “ย่าน (กลัว) เจ้า ย่าน (กลัว) นาย” (กลัวข้าราชการ)  
กลัวผู้มีอำานาจ กลัวนักการเมือง กลัวนายอำาเภอ กลัวไปทุกๆ อย่างที่ไปติดต่อราชการ การกระทำาหรือ

พฤติกรรมการยอมรับในการเป็นเบี้ยล่างหรือความกลัว-เกลียดต่างๆ จริงๆ แล้วคือผลพวงจากความคิด/

จิตสำานึกที่ผิดพลาดที่คนอีสานได้มาจากการฝากฝังมาจากคนอื่น
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บทสรุป

อีสานในม่านมายา คือภาพลวงตาหรือภาพแทนความจริงท่ีคนภายนอกพยายามสร้างและยัดเยียดข้ึน

ตอ่ภมูภิาคและผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นภมูภิาคแหง่นี ้การสรา้งภาพมายาคตนิีข้ึน้เพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ “เปน็ความจรงิ” 

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีนัยสำาคัญกับการเข้ามาควบคุมปกครองและ

การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีในภูมิภาคอีสาน ท้ังน้ีการเข้ามาควบคุม เปล่ียนแปลงภูมิภาคและผู้คนในแต่ละยุคสมัย 

ได้มีการสร้างอุดมการณ์ต่างๆ เพื่อให้คนอีสานเกิดความคล้อยตาม มองเห็นความจำาเป็นถึงสิ่งที่รัฐบาล

ต้องการที่จะกระทำา

ภูมิภาคอีสานจึงมิใช่ดินแดนที่ว่างเปล่าหรือมีความหมายเพียงมิติทางกายภาพเพียงมิติเดียว  

แต่เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตซ้ำาความหมาย มีการเปลี่ยนแปลงความหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  

ภาพของคนอีสานที่ถูกนำาเสนอออกไปในทางลบต่างๆ นานา ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากการนิยามตาม 

ความหมายและการใช้ภาพแทนความจริงนั้นแทนตัวตนคนอีสาน คนที่เกิดในภูมิภาคที่แห้งแล้งกันดาร 

ตามมายาภาพที่ถูกสร้างขึ้น จึงมีลักษณะ “โง่ จน เจ็บ” ล้าหลังและด้อยพัฒนา
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บทคัดย่อ

คว�มเป็นอื่น (The otherness) มีความหมายสื่อถึงความหลากหลาย แตกต่าง และแตกแยก 

ความเป็นโคราช ลาว เขมร ส่วย ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ความเชื่อที่เคยเกิดขึ้นในสังคมอีสานตอนล่างเป็น 

นัยทาง “ช�ติพันธ์ุ” ในความเป็นเขา เป็นเรา และเป็นอ่ืน [อคติ-มัจฉริยะ] แต่ในอีกมิติหน่ึงความเป็นอ่ืนน้ี

ได้กลายเป็น “พหุลักษณ์” ที่ฝึกให้มีขันติธรรมทางศาสนา ยอมรับความแตกต่าง และประสานเชื่อม

ในการอยูร่ว่มกนับนพืน้ฐานของความแตกตา่งทางดา้นภาษา วถิคีวามเชือ่ และการดำาเนนิชวีติ “ภ�วก�รณ์

กล�ยเป็น” (อื่น) เปลี่ยนผ่านสู่การร่วมกันเรียนรู้ และยอมรับในการกระทำาด้วยความเป็น“พหุลักษณ์-

พหุวัฒนธรรม” ในวิถีอีสานจึงเป็นแบบที่เกิดขึ้นจริงของการอยู่ร่วมกันของชุมชนต่างวิถี อันจะเป็น

บทฝึกปฏิบัติจริงต่อความเป็นประชาคมอาเซียน ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความหลากหลาย  

แตกต่าง แต่เป็นเอกภาพต่อความเป็นประชาคมอาเซียนได้

คำ�สำ�คัญ: พหุวัฒนธรรม ความเป็นอื่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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บทนำ�

ความเป็นอื่น (Otherness) กลายเป็นเส้นแบ่งสะท้อนถึงความแปลกแยก เป็น “เข�” เป็น “เร�” 

ระหว่างสมาชิกในชุมชนและสังคมผ่านชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีประชา  

โดยม ี“คว�มเปน็อืน่” เปน็เสน้แบง่ ปรากฏในประวตัศิาสตรข์องมนษุยใ์นหลากหลายพืน้ถิน่ที ่เปน็สงคราม

และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ดังกรณีชาวยิวในเยอรมัน ชนเผ่าตุสซีและฮูตูในรวันดา ชาวเคิร์ดในอิรัก ชาวจีน 

ในมาเลเซีย หรืออินเดียนแดงในสหรัฐอเมริกา ส่วนในสังคมไทยเองเคยมีมิติทางเส้นแบ่งระหว่างชาติพันธุ์

และสำานึกความเป็นอื่น เหนือ/ล้านนา ตะวันออกเฉียงเหนือ/อีสาน ลาว เขมร ส่วย ใต้/มลายู ถูกทำาให้

เปน็อืน่และการแยกตา่งของรฐั ภายใตแ้นวคดิเขามใิชเ่รา เรามใิชเ่ขา และ/หรอืมใิชพ่วก เกดิขึน้จรงิแมจ้ะไม่

ได้รุนแรงในเชิงชาติพันธุ์จนนำาไปสู่การกระทำาความรุนแรงทางชาติพันธุ์ แต่ในเวลาเดียวเมื่อย่อส่วนไป 

เฉพาะพื้นที่ศึกษาความเป็นอื่นของคนในชุมชนเดียวกันก็ยังคงมีอยู่และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน  

ซึ่งในอดีตเป็นเส้นแบ่งแต่ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านภาวะกลืนกลายเป็น “พหุลักษณ์” ได้เกินขึ้นเป็นกลไก

สำาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย

ในการเขียนบทศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างภายใต้ความเป็นเขา เป็นเรา ภายใต้

แนวคิดความเป็นอ่ืน และเปล่ียนผ่านเป็นพหุลักษณ์ทางสังคมอีสานตอนล่าง ผ่านชาติพันธ์ุ ภาษา ความเช่ือ 

การตัง้ถิน่ฐาน และการดำาเนนิชวีติ กลุม่ไทยโคราช ลาว เขมร สว่ย ในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์บรุรีมัย ์ศรษีะเกษ 

โดยสัมพันธ์กับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้วิธี

การดำาเนินการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  

เพื่อสะท้อนออกมาเป็นตัวแบบ “พหุลักษณ์” ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่แตกต่าง

ในเชิงชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนาในอนาคตได้

คว�มเป็นอื่น

ความเป็นอื่น (The Otherness) เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของสมาชิก 
ในสังคมที่เนื่องด้วยความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษา และการดำาเนินชีวิต 

ผ่านกระบวนการและโครงสร้างทางสังคมที่ใช้ “ตน” เป็นศูนย์กลางมองสิ่งอื่น คนอื่น สังคมอื่น วิถีอื่น  
เป็นความต่างที่แปลกแยกและแตกต่างจากตัวเอง ตัวอย่างระบบทาส ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

นายทาสกับทาส โครงสร้างของสังคมทาสให้ความสำาคัญกับนายทาส ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับตัวทาส  

ทาสเหมือนวัตถุชนิดหนึ่งที่นายทาสจะทำาอย่างไรก็ได้ การที่หมดความสำาคัญในโครงสร้าง นี่คือถูกกีดกัน

ออกจากสังคม หรือเรียกว่าความเป็นอื่น แนวคิดนี้นักปรัชญาฝรั่งเศส Foucault ได้เสนอโดยมองว่ามีนัย 

ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบท บางครั้งทับซ้อนกับการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงมานุษยวิทยาและ 
จิตวิเคราะห์ แต่ฐานคิดที่มีร่วมกันคือ “คว�มเป็นอื่น” หมายถึง คนอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ถูกนิยาม

ในฐานะที่เป็นคนที่แตกต่าง หรือหมายถึงคนที่มีสถานะต่ำากว่าหรือเป็นรองกว่า (Sub-Human) ใน 

ความหมายนี้ “ความเป็นอื่น คือการลดคุณค่าลงมาครึ่งหนึ่ง เมื่อมันได้ถูกนำาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มคน”  
การ “ด้อยพัฒนา” ก็คือเป็น “ความเป็นอื่น” ที่ถูกกำาหนดขึ้นโดยวาทกรรมของการพัฒนา จอร์จ วิลเฮล์ม 

ฟรดีรชิ เฮเกลิ (ค.ศ. 1770-1831) เปน็นกัปรชัญาชาวเยอรมนัในชว่งปลายยคุแหง่ภมูปิญัญา (Enlightenment) 

มองความเป็นอื่นเริ่มจากตัวเอง หรือเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิล (Edmund Husserl (1859-1938) ปรากฏในงานเขียน

เรื่อง “Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology” (1974: 159) สะท้อนแนวคิด
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ความเป็นอื่นเริ่มจากเพื่อนบ้าน Edward Wadie Said เป็นผู้ริเริ่มแนวคิด Orientalism (บูรพทิศคดี) ที่แสดง

ใหเ้หน็วา่ความรูแ้ละความนกึคดิของชาวตะวนัตกเกีย่วกบัโลกตะวนัออกมลีกัษณะทีเ่อือ้ใหต้ะวนัตกสามารถ

ใช้อำานาจกับตะวันออกได้อย่างไร ความพยายามของ “ตะวันตก” ในการผลิตซ้ำาและตอกย้ำาภาพแทน  

“ความเป็นตะวันออก” เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้าไปควบคุมครอบครองและมีอิทธิพลเหนือกว่า 

อีกฝ่าย โดยทำาให้กระบวนการนี้แลดูเป็นธรรมชาติด้วยแนวคิด “ภ�ระของคนข�ว” (The White Man's 

Burden) ภาพเหลา่นีค้อืสญัลกัษณข์องการคดิตา่งเพือ่ใหค้นอืน่ดอ้ยหรอืเปน็อืน่ หรอืในพทุธศาสนาแนวคดิ

เรื่องความเป็นอื่นปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งผ่านแนวคิดเรื่องชั้น (วรรณะ) ชาติพันธุ์ 

และวัตรปฏิบัติ ความเชื่อและความรู้ แนวคิดทางพุทธศาสนามาอธิบายร่วมกับความเป็นอื่นผ่านแนวคิด 

“มัจฉริยะ-คว�มตระหนี่/อคติ-ลำ�เอียง” ที่เป็นทั้งกลไกให้เกิดความแปลกแยกแตกต่างขึ้นในมนุษย์ 

อนัประมวลถงึมนษุยม์คีวามหวงแหน และในความหวงแหนนัน้ไดท้ำาใหเ้กดิความเปน็อืน่ เชน่ การหวงแหน

ต่อตระกูล ญาติ ชาติพันธุ์ สายโลหิต (กุลมัจฉริยะ) การหวงแหนในความเชื่อ หลักการ (ธัมมมัจฉริยะ)  

หวงในผลประโยชน์ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ (ลาภมัจฉริยะ) ที่อยู่ดินแดน (อาวาสมัจฉริยะ) เกียรติยศ ชื่อเสียง 

(วรรณะมัจฉริยะ) ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีกลายเป็นข้อถกเถียงในตัวเอง กระท่ังส่งผลกลายเป็นอ่ืนไป เป็นเขาเป็นเรา

อย่างชัดเจนในทุกชาติพันธุ์ ภาษาที่ปรากฏในโลกนี้ ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมวิถีตะวันออก 

เคยถูกประดิษฐ์ซ้ำาให้เห็นผ่านโลกทัศน์ที่ว่า “...ตะวันออกถูกนำาเสนอให้เป็น “ความเป็นอื่น” ของตะวันตก  

ที่ด้อยกว่า ล้าหลังกว่าและป่าเถื่อนกว่า” ซึ่งเป็นลักษณะที่ขัดแย้งตรงกันข้ามกับความเจริญก้าวหน้า 

และเหนือกว่าตะวันออกในทุกด้านของตะวันตก “ตะวันออก” และ “ความเป็นตะวันออก” ในงานเขียนของ 

ตะวันตกจึงถูกนำาเสนออยู่ภายใต้ชุดความสัมพันธ์ทางอำานาจ เพ่ือย้ำาเน้นให้เห็นถึงอำานาจและความชอบธรรม

ของตะวันตกในการครอบครองและครอบงำาตะวันออก (ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2551: 253-254)

ความสัมพันธ์ทางอำานาจในวัฒนธรรมแบบนี้จะใช้ความรู้ชุดหนึ่ง กฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ที่ระบบสังคม 

สร้างข้ึนมา สร้างตำาแหน่งแห่งท่ีด้วยการจัดประเภทและความสำาคัญ ระบอบการเหยียดสีผิว ก็เกิดจากกฎเกณฑ์

ชุดหนึ่ง ที่มองว่าคนผิวสีมีสติปัญญาต่ำากว่า มีความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่น้อยกว่า และเคยเป็นทาส

มาก่อน ความรู้สึกเดิมที่เป็นทาสอันเป็นผลมาจากพัฒนาการจากประวัติศาสตร์คนผิวขาวจึงใช้ความรู้ 

ชุดหนึ่งตัดสิน และกีดกันเขาออกจากสังคมไปสู่ชายขอบ หรือสร้างความเป็นอื่นให้กับเขา ทั้งที่ระบอบ 

การเหยียดสีผิวเป็นมายาคติชุดหนึ่ง กรณีในภาคเหนือการถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผีกละ” (แสงดาว วัฒนาพร, 

2545) ในอีสานการถูกกล่าวหาว่าเป็น “ปอบ” (พระมหาสัมภาษณ์ ไชยตะมาตย์, 2553: 127-134; 
มงกุฎ แก่นเดียว, 2547-2548: 22-29) เป็นกลไกทางความเชื่อหนึ่งสังคมนั้นๆ ในการวินิจฉัยเพื่อกีดกัน

คนในสงัคม และพบวา่เคยมกีารใชก้ารกลา่วหาบคุคลดงักลา่วเพือ่ยดึทีด่นิทำากนิ ดงันัน้อำานาจในวฒันธรรม

จงึมคีวามสำาคญัและบงการชวีติมนษุยอ์ยา่งชดัเจน ความสมัพนัธใ์นสงัคมวฒันธรรม หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีม่นษุย์

จะมอง “เข�” ไม่ใช่ “เร�” หรือเลิกได้ยาก เพราะสิ่งนั้นเป็นกระบวนการขัดเกลา หล่อหลอม และสร้างให้

เกิดขึ้นในสังคม อำานาจในวัฒนธรรม ในวิถีชีวิต จึงเป็นเรื่องสำาคัญและทรงอำานาจ แม้จะใช้ความรู้ 
ชุดอ่ืนอธิบาย ช่วงชิง แต่อำานาจและความสัมพันธ์ทางอำานาจของสังคมวัฒนธรรมยังคงมีอิทธิพลอยู่เสมอ

ดังนั้นนิยามแห่งความเป็นอื่น จึงเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวิถีแห่ง

วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ทำาให้เหมือนและต่างด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย ทั้งในส่วน
ของการหนุนเสริมหรือการทำาให้เป็นพวกเดียวกัน แต่ในเวลาเดียวกันความ “ต่�ง” บ่อยครั้งได้กลายเป็น
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ความแตกแยก แบ่งข้าง และนำาไปสู่การใช้ความรุนแรง การฆ่าฟัน หรือการทำาสงครามดังปรากฏ 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเสมอมา

คว�มเป็นอื่น: โคร�ช ล�ว เขมร และส่วย

ส่วนในสังคมในภาคอีสานความแปลกแยกแยกแตกต่างยังคงปรากฏมีอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ในบริบทสังคมไทย ดังปรากฏในงานของสุนทร สุรวาทกุล (2531) ได้ทำาการศึกษาการกลืนกลาย 

ทางวัฒนธรรมชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และเขมร บ้านเกาะแก้วมีทั้งหมด 152 ครอบครัว มีประชากร

ทั้งหมด 1,120 คน ชาวกวยและเขมรที่บ้านเกาะแก้วมีขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่เหมือนประเพณี

ของชาวอีสานทั่วๆ ไป จะแตกต่างกันเฉพาะภาษาพูดและความเชื่อบางอย่างเท่านั้น ความสัมพันธ์ 

ทางสังคม พบว่าชาวบ้านยึดมั่นในระบบอาวุโส สภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมคือ 

การทำานาเล้ียงสัตว์และการประมง ในฤดูแล้งชาวบ้านมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างในต่างจังหวัดจำานวนมาก 

และจะกลับอีกครั้งเมื่อถึงฤดูทำานาต่อไป

ดังนั้นความแตกต่าง แปลกแยก หรือเป็นอื่น เกิดขึ้นเป็นบริบทร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

ในพื้นเขตอีสานตอนล่าง จะปรากฏในหลายลักษณะด้วยกัน เช่น ความแตกต่างชาติพันธุ์ที่ปรากฏผ่าน 

ความเป็นไทยโคราช ลาว เขมร กูย (ส่วย) ดังปรากฏในงานวิจัยของเรณุกา ศรีผ่องงาม (2547) วารุณี  

สุวรรณานนท์ (2543) ธนพร เวทย์ศิริยานันท์ (2548) สุดฉลอม เติมกล้า (2546) ศิริวรรณ วงศ์วิลา (2545) 

อารีย์ ทองแก้ว (2547) ความเชื่อและศาสนา สุวรรณี สุขเกษม (2539) พระวรศักดิ์ ปญฺญาวุฑโฒ (ภาสดา) 

(2551) ประจวบ จันทร์หมื่น (2550) บัญญัติ สาลี (2545) ประทีป แขรัมย์ (2535) ชัชวาลย์ ไชยราช (2547) 

รวินันท์ อิ่มอ้วน (2552) พิมพ์พิสา บุญชู (2525) พรวิภา พิกุลชาคร (2533) พระมหานริศ ทองบาง (2553) 

ดังนั้นเมื่อสำารวจจากงานวิจัยในภาพรวมขอบข่ายของการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง สุรินทร์ 

บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ รวมทั้งมีการจำาแนกกรณีศึกษาผ่านความเป็นชาติพันธุ์ไทยโคราช ลาว เขมร ส่วย ภาษา 

ความเชื่อ ประเพณี สังคม และวิถีชีวิตปกติ ที่ถูกจัดแบ่งโดยความเป็นอื่น แตกต่าง แปลกจากเราที่มีอยู่ใน

สังคมอีสานตอนล่าง โดยมีนิยามความแตกต่างผ่านชาติพันธุ์ไทยโคราช ลาว เขมร และกูย เป็นต้น  

เมื่อประมวลออกมาแล้ว จะพบว่าทั้งหมดแตกต่างกันด้วยชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ การดำารงอาชีพ 

เศรษฐกิจ และการดำาเนินชีวิตในภาพรวม ซึ่งในความแตกต่างนี้สามารถจำาแนกได้ คือ

1. คว�มเปน็อืน่ทีเ่ป็นจรงิ หมายถงึ เปน็ความแตกต่างที่เกดิขึน้ภายใต้เงื่อนไขแหง่วถิีชาตพิันธุ์ เช่น 
ภาษา อาหาร เช่น คนลาวกินข้าวเหนียว คนเขมร ส่วย ไทยโคราช กินข้าวเจ้า คนลาวกินอาหารรสจัด  

คนเขมร คนส่วย กินอาหารรสชาติที่จืดนำา อาชีพกับการดำารงสถานของอาชีพ เช่น ส่วยผูกพันอยู่กับอาชีพ

เลี้ยงช้าง (สกุลพล สกุลวัฒนา, 2533) โดยในแต่ละบ้านยังมีคชกุศ (ตะขอช้าง) เป็นเครื่องรางเครื่องเคารพ

อยู่ในเกือบทุกครัวเรือนเพื่อระลึกถึงความเป็นส่วย (พระมหาสมชาย ธีรวำโส, 29 มีนาคม 2559) เป็นต้น 

ความเชื่อเกี่ยวกับวิถีประเพณีที่สะท้อนถึงความต่างผ่านพีธีกรรมทางศาสนา ผ่านพิธีการเกิดในกลุ่มชาติ
พันธ์เขมร งานบวช งานแต่ง และจนกระทั่งพิธีศพ ในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเขมร เขมร ไทยโคราช และกูย  

เป็นพรมแดนแห่งชาติพันธุ์ที่แตกต่าง จึงเกิดความเป็นอื่นภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริงนี้

2. คว�มเป็นอื่นที่ถูกสร้�ง หมายถึง การนิยามความหมายใหม่ หรือการสร้างนิยามเพื่อมีส่วนร่วม
ในเชงิของการปกครอง การบรหิารจดัการ ดงักรณทีีร่ฐัมองบรบิทและสมาชกิอืน่ในสงัคมไมท่นัสมยั ลา้หลงั 

หรือมองความเป็นอื่นผ่านเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่าทีของความเป็นอื่น 
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จึงถูกหยิบให้ ดังนั้นคำาว่าส่วย ลาว ไทยโคราช หรือเขมรป่าดง จึงเกิดขึ้นภายใต้บริบทที่มองความแตกต่าง

ของสมาชิกในสังคม ดังมีงานวิจัยสะท้อนทัศนะความเป็นอื่นในระบบรัฐไว้ของสุนิตตา ชูสวัสดิ์ (2552) ที่ว่า 

“...ซาไกในบรบิทการพฒันาของรฐัไทย ไดถ้กูตอกย้ำาใหก้ลายเปน็อืน่และกลายเปน็ชายขอบของสงัคมไทย...” 

ดังนั้นกระบวนการทำาให้เป็นคนไทย Saimization หรือกระบวนการทำาให้เป็นเช่นส่วนกลาง (Centralization) 

ผ่านการจัดการศึกษาจึงเกิดข้ึนในคราวปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 5 “...โรงเรียนคือสัญลักษณ์แห่งการปฏิรูป

การศกึษาสมยัใหมท่ีเ่นน้ใหก้ารศกึษาแกป่ระชาชนจำานวนมากอยา่งเปน็ระบบ...” (วรฎัรยา หุน่เจรญิ, 2545) 

การปฏิรูปหัวเมืองลดความสำาคัญของเมืองลงจากเมืองประเทศราชในภาคอีสาน ดังกรณีที่รัฐกาลที่ 5 

 ยกเลิกหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา และยกเลิกหัวเมืองประเทศราช จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล 

แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เมือง อำาเภอ ตำาบล และหมู่บ้าน ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย  

เป็นการรวมอำานาจตามหัวเมืองเข้าสู่ราชธานี ดังกรณีบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2446) เมืองขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ และ

เมอืงสรุนิทร์ ใน พ.ศ. 2443 ทีป่ระชากรสว่นใหญเ่ปน็เขมร ลาว สว่ย เปน็ตน้ การใชพ้ืน้ทีอ่สีานเปน็รฐักนัชน

ของฝรั่งเศสในช่วงสมัยของระบบอาณานิคม (อนุชิต สิงห์สุวรรณ, 2553) การทำาให้เป็นไทย (Thai-ization) 

ในช่วงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (ชาญวิทย์ แพงแก้ว, 2551) ซึ่งลามไปถึงอีสานหรือดินแดน 

ทั่วประเทศไทย ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการดำาเนินชีวิตที่มองผ่านความเป็นไทย 

ในเชิงชาติพันธุ์ เพื่อทำาให้เป็นรัฐแห่งความทันสมัย การใช้อีสานเป็นพื้นที่ เสี่ยงการขยายตัวของ 

ระบบคอมมิวนิสต์ของรัฐไทยในช่วงหลัง พ.ศ. 2500-2530 (นิลวดี พรหมพักพิง, 2557: 131-157)  

การพยายามทำาให้พื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะชาติพันธุ์กลืนกลายและอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม 

ในนามของรัฐ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ จึงเป็นที่มาของการแต่งกายแบบไทย พูดภาษาไทย  

รวมทั้งแนวคิดในเรื่องการกลืนกลายเป็นไทยด้วยเงื่อนไขแห่งความเป็นอื่นที่มิใช่ไทย

พหุลักษณ์ท�งสังคมผ่�นกลไกท�งสังคมและศ�สน�

ความเป็นพหุลักษณ์ที่ได้จากศึกษาข้อมูล งานวิจัย การสัมภาษณ์ และการลงพื้นที่ในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ในพื้นที่ถิ่นอีสานตอนล่าง สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ได้ข้อสรุปว่า ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

ยังคงมีและสืบต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน แต่เงื่อนไข พฤติกรรม โลกทัศน์ในเชิงความเป็นอื่นได้มีกลไก
ในการพัฒนาเปลี่ยนผ่านจากเดิมกูยจะมีกฎห้ามแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ (สัมภาษณ์, พระปลัดสมชาย  

ปโยโค, ดร.) หรือเงื่อนไขเชิงความเชื่อ วิถีบางประการได้เปลี่ยนแปลงไป จนกระทั่งเป็นพหุลักษณ์ 

ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ผ่านกระบวนการทางสังคมที่เคยมีอยู่ในอดีตและ 

เป็นกลไกทางสังคมทำาให้เกิดภาพพหุลักษณ์ในปัจจุบันได้ คือ

สถ�บันก�รศึกษ�/ก�รเรียนหนังสือ หมายถึง สถาบันการศึกษาเป็นกลไกหน่ึงในการลดความเป็นอ่ืน
ในสังคมชุมชนอีสานตอนล่าง กล่าวคือ ในแต่ละชุมชนรัฐเข้าไปจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยใช้นโยบาย 

จากส่วนกลาง ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ความเป็นลาว เขมร ส่วย หรือโคราช จึงถูกหลอมเป็นค่ากลาง

ด้วยระบบการศึกษาของรัฐ ทำาให้ความเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นถูก “หลอม” สร้างผ่านโลกทัศน์ 
การจัดการศึกษาอย่างใหม่ (สัมภาษณ์, ดร.ลำาพอง กลมกูล, [โคราช] 2559) เรียนหนังสือไทยผ่านโลกทัศน์

ของการพัฒนาอย่างที่กรุงเทพมหานคร นัยหนึ่งเป็นการจัดการศึกษา นัยหนึ่งหลอมสร้างไปสู่โลกทัศน์ 

ของการ “ทำ�ให้เป็น” หรือภาวการณ์เปล่ียนผ่าน กลืนกลาย ซ่ึงความเป็นชาติพันธ์ุเหล่าน้ันได้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันจาก “อัตลักษณ์” สู่การเรียนรู้ภาษาร่วมกัน “พหุลักษณ์” เช่น ส่วยจะพูดภาษาเขมร ลาว หรือรวมทั้ง

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

466



โคราชได้ หรือเขมรอาจพูดลาวหรือโคราชได้ เป็นต้น (สัมภาษณ์, พระธงชัย ขนฺติธโร [เขมร]) ดังปรากฏ 

ในงานวิจัยของวิภา พิกุลชาคร (2533: 1) ช้ีให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษา และการใช้ภาษาไทยก็มีส่วนสำาคัญ

ต่อการหลอมรวมความเป็นอื่นร่วมกันคือภาษา “...การใช้ภาษาเดียวกันเป็นเครื่องผูกพันความรู้สึก 

ของมนษุยใ์หเ้กดิความรูส้กึเปน็พวกเดยีวกนั เกดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั ภาษาชว่ยสือ่ความหมาย ถา่ยทอด

ความรู้สึกนึกคิด เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ศิลปวิทยาการต่างๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต 

เป็นหลักฐานที่สำาคัญในการศึกษาความเป็นมาของชาติ เป็นเครื่องถ่ายทอดวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึง

ความมีเอกลักษณ์ ความมีอิสรภาพของชาติ อันเป็นสิ่งที่ปรารถนาและภูมิใจของคนในชาติทุกคน...” และ 

มีข้อมูลว่า “...นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 ในโรงเรียน

สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ที่พูดภาษาไทยอีสาน เขมร ส่วย และเยอ จำานวน  

1,305 คน...” โรงเรียนจึงเป็นที่ลดความเป็นอื่นและสร้างพหุลักษณ์ทางภาษาผ่านมิติความหลากหลาย 

ทางชาติพันธุ์และภาษาในพื้นที่อีสานตอนล่าง

เศรษฐกิจ อ�ชีพ และวิถีเกษตร หมายถึง อาชีพ การดำาเนินชีวิตร่วมกันในอาชีพร่วมด้วยเหตุผล

ทางภมูศิาสตรว์ถิเีกษตร ดงันัน้การกลนืกลายเปลีย่นผา่นทีช่ดัเจนอกีประการหนึง่ดว้ยเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ

และอาชีพ กล่าวคือ ด้วยสังคมในภาคอีสานตอนล่างในกลุ่มชาติพันธ์ุไทยโคราช ลาว เขมร กูย ล้วนมีวิถีเกษตร

ร่วมกัน ความรู้สึกร่วม ความสนใจและการพึ่งพาเครื่องมือทางการเกษตร พันธุ์พืช แหล่งน้ำา ผลผลิต  

รวมทั้งช่องทางการกระจายผลผลิตตามกลไกตลาดในระบบการเกษตร ทำาให้เกิดการหลอมกลืนกลาย 

ระหว่างกัน การสื่อสาร การแบ่งปัน การเรียนรู้ร่วม ความรู้สึกร่วม จึงเกิดขึ้นในฐานะเป็นชุมชนใกล้เคียง 

[แม้ต่างชาติพันธุ์/ภาษา] ที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ดังปรากฏข้อมูลในงานวิจัยของสุนทร สุรวาทกุล (2531)  

“...ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการผสมกลืนกลาย ได้แก่ การอยู่ในสภาพสังคมชาวนาอย่างเดียวกัน การปฏิบัติ

ตามประเพณีภายใต้อิทธิพลของศาสนาพุทธ การได้ปะทะสังสรรค์กับสังคมภายนอกทำาให้สมาชิกในชุมชน

มีทัศนคติ และค่านิยมเปลี่ยนไป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีผลทำาให้สังคมระดับหมู่บ้าน

เปลี่ยนแปลงไป...” หรือในงานวิจัยเล่มเดียวกันยังให้ข้อมูลเพิ่มไปว่า “...ความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า 

ชาวบ้านยึดมั่นในระบบอาวุโส สภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านขึ้นอยู่กับเกษตรกรรมคือการทำานาเลี้ยงสัตว์

และการประมง ในฤดูแล้งชาวบ้านมีการอพยพแรงงานไปรับจ้างในต่างจังหวัดจำานวนมาก และจะกลับ 

อีกครั้งเมื่อถึงฤดูทำานาต่อไป...”

วิถีวัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง ในการแสดงออกซึ่งวิถีประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ที่มีลักษณ์
ใกล้เคียง เช่น การแสดง การละเล่นของลาว (หมอลำา) ของคนเขมร (กันตรึม) โคราช (เพลงโคราช) หรือ 

การละเล่นของส่วยเขมร หรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับบูชาบรรพบุรุษ เช่น แกลมอ (ส่วย) เมาะรำาม๊วด (เขมร)  

แถนในแบบอีสาน ท่ีสะท้อนถึงความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษท่ีมีดนตรีเป็นเคร่ืองประกอบ 

มีความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมที่เกิดขึ้น การเชื่อมโยงลักษณะร่วมทำาให้เกิดการส่งผ่านลักษณะร่วมดังกล่าว 

ในแต่ละชุมชน นอกจากนี้ วิถีวัฒนธรรม/ศาสนา เป็นจุดเชื่อมระหว่างไทย ลาว เขมร กูย ประเพณีงานบุญ 
งานบวช งานแตง่ ทำาให้สมาชิกในสังคมชาติพันธุ์เรียนรู้และพัฒนาเป็นการเรียนรู้รว่มกนั สรา้งลักษณะร่วม 

ยอมรับ และกลืนกลาย เราจึงเห็นกลุ่มชาติพันธ์ุด้ังเดิมเป็นเขมร แต่เปล่ียนไปเป็นพูดภาษาของกลุ่มท่ีใหญ่กว่า 

เช่น พ่อแม่เป็นเขมรแต่ลูกพูดภาษาลาว แต่ยังกินข้าวเจ้าใช้วิถีของคนภาคกลาง (สัมภาษณ์, พระมหาสมพงษ์ 
สนฺตจิตฺโต, ดร.) “...หรือการผูกข้อต่อแขนในแบบวิถีของลาว เป็นต้น มีกิจกรรมประเพณีก็ไปทำาบุญร่วมกัน

ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...” (สัมภาษณ์, พระมหาประยุทธ ญาณเมธี) ดังปรากฏในงานวิจัยของ 

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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สุนทร สุรวาทกุล (2531) “...รูปแบบการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม แยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบท่ีหน่ึง 

เป็นการคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่ออย่างเดิม และขณะเดียวกันก็ยอมรับหรือไม่ขัดแย้ง

กบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีละความเชือ่ของกลุม่อืน่ แบบทีส่อง เป็นการปรับขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ความเช่ือเข้าหากัน การคงไว้ซ่ึงประเพณีและความเช่ืออย่างเดิมน้ัน มักจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี 

เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีมด ผีฟ้า ผีแถน เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าว ทุกกลุ่มจะไม่สามารถปรับเข้าหากันได้  

ตอ้งแยกกนัประกอบพธิกีรรมความเชือ่นัน้ สว่นประเพณแีละความเชือ่ออยา่งอืน่กส็ามารถปรบัเขากนัได.้..”  

แต่ก็มีบางกรณีที่แตกต่างกันบ้างดังปรากฏในงานวิจัยว่า “...วัฒนธรรมชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และ

เขมร บ้านเกาะแก้ว...มีทั้งหมด 152 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 1,120 คน...ชาวกวยและเขมรที่บ้าน

เกาะแก้วมีขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่เหมือนประเพณีของชาวอีสานทั่วๆ ไป จะแตกต่างกันเฉพาะ

ภาษาพูดและความเชื่อบางอย่างเท่านั้น...”(สุนทร สุรวาทกุล, 2531) ดังนั้นลักษณะร่วมของประเพณี  

วิถีวัฒนธรรม ได้กลายเป็นจุดเชื่อมและลดความเป็นอื่นสู่พหุลักษณ์ทางสังคมผ่านกลไกของเวลาและ 

การเรียนรู้ร่วมกัน

ก�รแต่งง�นข้�มกลุ่มช�ติพันธุ์ หมายถึง การเชื่อมสัมพันธ์ผ่านการแต่งงานและเครือญาติระหว่าง

กลุ่มไทย (โคราช) ลาว เขมร ส่วย และส่วนมากเป็นการข้ามผ่านจากความเป็นอื่นสู่ความเป็นเรา  

เป็นเขาได้ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ วิถีของการแต่งงานข้าม โดยในจังหวัดเดียวกัน พื้นถิ่นเดียวกันทำาให้ 

การข้ามผ่านสู่ความเป็นนัยหนึ่งเป็นการยอมรับ นัยหนึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของรสนิยม สวย ขยัน 

เอาการเอางาน หรือทรัพย์สิน อันเนื่องด้วยในงานวิจัยของวรวินันท์ อิ่มอ้วน (2552) “การเลือกคู่ครอง  

การสู่ขอ และการหมั้น...มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

และการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมอื่นๆ...” หรือประสบการณ์มุมมองของพระมหาประยุทธ ญาณเมธี  

ใหท้ศันะของการแตง่งานขา้มระหวา่งชาตพินัธุท์ำาใหรู้ส้กึถงึความเปน็อืน่ทีล่ดลงและหายไปทีว่า่ “...มองเปน็

พี่น้องกัน คนหนึ่งเป็นลาว เป็นเขมร เป็นส่วย แต่งงานกัน ทำาให้รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกัน...” จากข้อสรุป

การเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในบริบทของสังคมสามารถข้ามกำาแพงต่างๆ กลายเป็นการอยู่รวมกันอย่างสันติ

ภายใต้ความแปลกแยกแตกต่าง การแต่งงานข้ามชาติพันธ์ุระหว่างลาว เขมร ส่วย โคราช ทำาให้ช่องทางของคน 

ในการกลนืกลายรว่มกนัอยูจ่นกระทัง่เปน็เอกภาพเหมอืนกนั คนโต การแตง่งาน ความเชือ่ทางศาสนา และ

พื้นบ้าน เทศกาลงานบุญ การเศรษฐกิจ การทำานา สังคม การแต่งงาน การเรียนโรงเรียนเดียวกัน เด็กเรียน

โรงเรียนเดียวกัน วัยรุ่นเที่ยวงานบุญ ผู้ใหญ่แต่งงาน ทำางาน คนแก่สูงวัยพิธีกรรมทางศาสนา ตายก็ส่งกัน
ร่วมงานศพ

พุทธศ�สน�และคว�มเช่ือ หมายถึง การท่ีแสดงออกทางความเช่ือ ความเคารพทางศาสนา กล่าวคือ 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งไทยโคราช เขมร ลาว กูย ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเหมือนกัน คือ  

มวีดั พระภกิษสุงฆ ์พธิกีรรมทางศาสนา และวถิสีงัคมเชงิประเพณ ีการกระทำาพธิกีรรมรว่มกนั การมกีจิกรรม

เชิงศาสนาร่วมกัน เช่น งานศพ งานบวช งานแต่ง ที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระภิกษุสงฆ์ และการแสดงออก
ในฐานะชาวพุทธในกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ ทำาให้คนในสังคมอีสานตอนล่างมีลักษณะ 

เป็นพหุลักษณ์มากขึ้น โดยใช้พื้นที่ทางศาสนาร่วมกันโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนพิธี  

เช่น ประเพณีแซนโดนตา (เบ็ญธม) ในแบบเขมร “...มีความเชื่อเรื่องระบบเครือญาติ เรื่องผีบรรพบุรุษ  
พิธีนี้สามารถทำาให้ลูกหลานทุกคนรู้จักกันได้ เมื่อลูกหลานในชุมชนรู้จักว่าใครเป็นญาติกับใคร แรงจูงใจ 

ในการทะเลาะวิวาทจะลดลง เป็นการบูรณาการในเรื่องการแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในกลุ่มลูกหลาน...” 

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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และ “...พิธีรำามะม็วด (รำาแม่มด) มีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ ให้คุณให้โทษสำาหรับลูกหลานที่ทำาผิด...” 

(ประจวบ จันทร์หมื่น, 2550) เบ็ญตู๊จในแบบส่วย หรือประเพณีของลาว ล้วนเกี่ยวข้องกับวัดและศาสนา  

แม้จะแตกต่างในรายละเอียดในบางกรณีก็ตาม วัดจึงมีสถานะเป็นที่กลางในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมทางศาสนาร่วมกันโดยมีพระเป็นผู้นำาในการประกอบพิธีกรรม (สัมภาษณ์, พระมหาสมพงษ์ สนฺจิตฺโต)  

ความเป็นพหุลักษณ์ทางความเชื่อและศาสนา เป็นกลไกร่วมในการอยู่ร่วมกัน ดังปรากฏในงานของ 

พระมหานริศ ทองบาง (2558) ให้ข้อมูลว่า “...ความเชื่อของชาวไทยเขมรตำาบลไพรบึง มีลักษณะสอดคล้อง

กับแนวคิดพหุนิยมทางศาสนา กล่าวคือ ชาวไทยเขมรนับถือพระพุทธศาสนาและนับถือวิญญาณ  

โดยการปฏิบัติตนตามหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมมะม็วดอันเป็น 

ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเพื่อให้ชีวิตมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 96.3 และอีกร้อยละ 83.6 เชื่อว่าการ

ประกอบพิธีกรรมมะม็วดเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ทำาให้หายป่วยไข้ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการศึกษาเพิ่มเติม

เรื่องการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมตามความเชื่อในแนวคิดทางสังคมวิทยาศาสนาและจิตวิทยาศาสนา  

โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเท็จจริงของการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันกับหลักความเช่ือเก่ียวกับ

การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมทางการสื่อวิญญาณ...” หรือในงานของสุนทร สุรวาทกุล (2531) “...กระบวนการ

ผสมกลมกลนืทางวฒันธรรมทีเ่ดน่ชดัมากทีส่ดุ คอืการผสมกลมกลนืเกีย่วกบัการดำาเนนิชวีติตามแบบสงัคม

ชาวนา การใช้ภาษาพูด ความเชื่อ และการแต่งงานระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ตามลำาดับ และการศึกษาพบว่า

วัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเป็นวัฒนธรรมหลักที่ทุกกลุ่มยึดถือปฏิบัติ...”

จากบทสรุปของการลดความเป็นอื่นสร้างความเป็นพหุลักษณ์ให้เกิดขึ้น เป็นไปโดยกลไกทางสังคม

และเงื่อนไขความเป็นชาติพันธุ์ มิติของชาวเขา ชาวเรา ในความหมายก็คือ ส่วย เขมร ไทยโคราช หรือลาว 

นบัถอืศาสนาและปฏบิตัติามหลกัศาสนาพทุธทีต่นเองนบัถอืผสมกบัความเชือ่ทอ้งถิน่ในเรือ่งวญิญาณบรุษุ

แตจ่ดุรว่มเปน็วดั พระภกิษ ุและการแสดงออกในพธิกีรรมทางศาสนารว่ม การมาพบปะกนัดว้ยวถิทีางศาสนา

จงึเปน็จดุเชือ่มลดความเปน็อืน่ และเรยีนรูล้กัษณะรว่มทีแ่ตกตา่งรว่มกนัในพธิกีรรมของกนัและกนัในแตล่ะ

ชาติพันธุ์

สรุป: ภ�วก�รณ์กล�ยเป็น/สันติประช�คม/สู่คว�มเป็นอ�เซียน

จากภาวะกลนืกลายตลอดเวลาหลายทศวรรษในวถิอีาเซยีนโดยเฉพาะอสีานใต ้ไดท้ำาใหค้วามเขม้ขน้

ในเชิงชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ ที่แต่เดิมมีความแปลกแยก เป็นอื่น และเอกเทศชัดเจน แต่ด้วยเงื่อนไข

เวลา การขัดเกลาทางสังคม และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ได้พัฒนาความเป็นอื่นสู่ภาวะกลืนกลาย 

มีลักษณะร่วม เป็นพหุลักษณ์ทางความเชื่อ ภาษา และวิถีประชาในภาพรวม เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ทัง้ไทยโคราช เขมร สว่ย ลาว ในแตล่ะพืน้ยนืยนัชดัเจนเหมอืนกนัวา่บางอยา่งแยกไมไ่ดว้า่ประเพณ ีพธิกีรรม 
ความเชื่อ ดั้งเดิมเป็นของชาติพันธุ์ใด หรือได้ก็บางกรณี สภาพที่ปรากฏภาวการณ์กลายเป็นจึงเกิดขึ้นและ

มีความสมบูรณ์ ดังปรากฏในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามในไทย (อาทิตยา ดังกิจเจริญ, 2554) จีนในไทย 

(พณิวไิล ปรปิณุณะ, 2555) ทีค่อ่ยๆ มพีลวตั จนกระทัง่ในปจัจบุนัจะมสีำานกึเพยีงวา่เปน็ลกูหลานเวยีดนาม 
ลูกหลานจีนท่ีเกิดในผืนแผ่นดินไทยเท่าน้ัน ในส่วนของไทย ลาว เขมร ส่วย ในอีสานตอนล่าง ความเป็นอ่ืนได้ 

“กลืนกลาย” เป็นพหุลักษณ์ จากเดิมเคยเข้มข้นในวิถีชาติพันธุ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และการข้ามพ้นเปลี่ยน

ผ่านทำาให้เกิดการเรียนรู้รวม กระทำา/ปฏิบัติประหนึ่งเป็นหุ้นส่วน ลดความเป็นอื่น และใช้ลักษณะร่วมนั้น

ในการอยู่ร่วมกันเป็นพหุลักษณ์ในมิติทางชาติพันธุ์ ภาษา และวิถีประชาในองค์รวม ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
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การปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นพหุลักษณ์ทางด้านชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อ  

การจัดการศึกษาในแบบศูนย์กลางนิยม (Centralization) การทำาให้เป็นสยามหรือไทยในอดีต หรือ

กระบวนการขดัเกลาผา่นกระบวนการทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม รวมไปถงึคา่นยิมการบรโิภค

ใน TV ที่ถูกผลิตจากส่วนกลาง ชอนไชไปทุกหย่อมหญ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการพาณิชย์และการบริโภค 

นัยหนึ่งได้ไปสลายความเป็นอื่น ความแปลกแยก จนปรากฏผลในรุ่นต่อมากลืนกลาย เปลี่ยนผ่านจนไม่รู้

สึกถึงความแปลกแยก เกิดขึ้นในบริบททางสังคมปัจจุบัน การข้ามผ่านความเป็นลาว เขมร ไทยโคราช ส่วย 

ที่มีอยู่อย่างเข้มข้นในอดีต ได้ส่งผลเป็นนิยามใหม่ในแบบพหุลักษณ์ พหุสังคม พหุความเชื่อ จนกลายเป็น

นิยามตัวแบบของการ “เป็น” เพื่อ “ไม่เป็น” ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ พร้อมทั้งเป็นตัวแบบ 

ในการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเป็นพหุลักษณ์ลดความขัดแย้งต่อประชาคมอาเซียนได้ “...มหานที 

ทุกสาย...ไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิม รวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้น ภิกษุทั้งหลายข้อ 

ที่วรรณะ 4...ออกจากเรือนแล้ว มาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและโคตรเดิม  

รว่มเรยีกวา่ สมณะเชือ้สายศากยบตุร...” (ว.ิจ.ู [ไทย] 7/385/238) กรอบคดิในเรือ่ง “ความเปน็อืน่” ทีป่รากฏ

ในพุทธศาสนาสามารถ “เพื่อความไม่เป็นอื่น” สามารถนำาประยุกต์มองความเป็นอื่นผ่านชั้นทางสังคม  

และผ่านความเป็นชาติพันธุ์เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นพหุสังคม พหุวัฒนธรรม ในความหลากหลาย  

ผ่านการเรียนรู้ พัฒนาอย่างสันติและเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันในประชาคมของไทย และประชาชาติ

ในอาเซียนต่อไปได้
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การอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยอีสานในสังคมพหุวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา: บ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

กิตติวินท์ เดชชวนากร1

สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ตำาบลร่มเย็นมีประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ม้ง เมี่ยน (เย้า) ไทยเหนือ ไทลื้อ และไทยอีสาน  

โดยชาวไทยอีสานในหมู่บ้านร่องส้าน หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 20 เป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในปี พ.ศ. 2511 ชาวไทยอีสานย้ายมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งที่ชาวไทยอีสานนำามาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่น 

ก็คือวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึ่งการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งนั้นทำาให้เกิดการปะทะ 

ทางวัฒนธรรมห้าวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมม้ง วัฒนธรรมเมี่ยน (เย้า) วัฒนธรรมไทลื้อ วัฒนธรรมอีสาน 

กับวัฒนธรรมคนเมือง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ การปะทะดังกล่าวทำาให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นๆ 

แต่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอาไว้และไม่สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของตน ทำาให้คนไทยอีสาน

สามารถอยู่ร่วมกันกับกลุ่มวัฒนธรรมอื่นได้อย่างปกติสุข และยังคงมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

คำ�สำ�คัญ: สังคมพหุวัฒนธรรม ไทยอีสาน บ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทนำ�

บทความนี้ต้องการนำาเสนอถึงวิถีชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งของชนชาติพันธุ์ไทยอีสานที่ได้อพยพมาหา 

ทีท่ำากนิแหง่ใหม ่เปน็หมูบ่า้นทีย่า้ยถิน่ฐานมาจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2502 ทัง้ชาวไทย

อีสานและชาวผู้ไท โดยส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งก็ได้อพยพเข้า

มาตั้งถิ่นฐานอยู่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนในตำาบลต่างๆ ของอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็น

ตำาบลอา่งทองและตำาบลรม่เยน็ เปน็ตน้ โดยเฉลีย่แลว้มชีนชาตพินัธุไ์ทยอสีานอยูท่ีป่ระมาณ 5% จากจำานวน

ประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้าน ในอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการอพยพย้าย

ถิ่นฐานของชนชาติพันธุ์ไทยอีสานนั้นก็มาจาก 2 ปัจจัยหลักด้วยกัน ก็คือ

1. ปัจจัยด้�นสภ�พแวดล้อม ซึ่งชนชาติพันธุ์ไทยอีสานมองเห็นว่าพื้นที่ในตำาบลร่มเย็น อำาเภอ

เชียงคำา จังหวัดพะเยาในขณะนั้น มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าท้องถิ่นของตนเองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง  

และขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ ซึ่งไม่เอื้อต่อการดำารงชีวิต

2. ปัจจัยด้�นเศรษฐกิจ โดยชนชาติพันธุ์ไทยอีสานมองว่าพื้นที่ในตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา 

จังหวัดพะเยาในขณะนั้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดี และมีอาชีพที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในด้านการเกษตร จึงทำาให้ชนชาติพันธุ์ไทยอีสานหลายครอบครัวพากันอพยพเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าว 

เพือ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตรเปน็จำานวนมาก ถอืวา่เปน็การยกฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของตนเอง

และครอบครัวให้สูงขึ้น และเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 และสิ่งที่ตามมาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของชนชาติพันธุ์ไทยอีสานนั่นก็คืออัตลักษณ์ 

ของชนชาติพันธ์ุไทยอีสานน่ันเอง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2502 ครั้งนั้น ทำาให้

เกิดการปะทะทางวัฒนธรรมห้าวัฒนธรรมด้วยกัน นั่นก็คือ วัฒนธรรมม้ง วัฒนธรรมเมี่ยน (เย้า) วัฒนธรรม

ไทลื้อ วัฒนธรรมอีสาน กับวัฒนธรรมคนเมือง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งในตอนแรกเริ่มการอพยพเข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา 

จังหวัดพะเยา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็นระยะเวลานาน จนต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในเรื่องของการปะทะทางวัฒนธรรมที่หลากหลายดังกล่าว  
เพือ่หาแนวทางทีจ่ะทำาใหเ้กดิการดำารงชวีติอยูท่า่มกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม และการผสมผสาน

กบัวฒันธรรมอืน่ๆ แตย่งัคงเอกลกัษณว์ฒันธรรมของตนเอาไว ้และไมส่ญูเสยีความเปน็อตัลกัษณข์องตนเอง 

ทำาให้คนไทยอีสานสามารถอยู่ร่วมกันกับกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืนได้อย่างปกติสุข และยังคงมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

จึงทำาให้เกิดกระบวนการธำารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชนชาติพันธ์ุไทยอีสานและชนชาติพันธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงชนชาติพันธ์ุ

ไทยอสีานไดน้ำาเอาหลกัแนวคดิสมานฉนัทม์าปรบัใชเ้ปน็แนวทางในการรกัษาความสมัพนัธร์ะหวา่งชนชาติ
พันธุ์ไทยอีสานกับชนชาติพันธุ์อื่นๆ โดยให้ความประนีประนอมต่อกัน การชี้แจงทำาความเข้าใจและ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันของทุกกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นวิธีการที่ดีต่อการปรับตัวเข้าหากันของหลายๆ 

กลุ่มชาติพันธุ์ และให้ผลต่อการอยู่ร่วมกันของชนชาติพันธุ์ไทยอีสานกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอย่างยั่งยืน
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ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน ตั้งถิ่นฐานอยู่หมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอ

เชียงคำา จังหวัดพะเยา ซ่ึงตำาบลร่มเย็นเป็นตำาบลท่ีค่อนข้างมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ เป็นตำาบลท่ีมีขนาดใหญ่ 

โดยมีทั้งหมด 22 หมู่บ้านด้วยกัน และมีประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิเช่น ม้ง เมี่ยน (เย้า) ไทยเหนือ 

ไทล้ือ พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีราบเชิงเขา เหมาะกับการทำาการเกษตร ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านร่องส้าน 

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ทิศใต้ ติดกับ บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านบุญยืน หมู่ที่ 7 ตำาบลเจดีย์คำา อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

   

  

ภ�พประกอบ 1 (ซ้าย) เส้นทางเข้าหมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 

(ขวา) เส้นทางเข้าหมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20

จำานวนประชากรในหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 รวมกันประมาณ 1,018 คน และจำานวนหลังคาเรือน  
309 หลังคาเรือน อาชีพหลักของชาติพันธุ์ไทยอีสานส่วนใหญ่จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำานา และทำาไร่ 

(ปัจจุบันแก้ไขข้อมูลแล้ว พ.ศ. 2558)

    
ภ�พประกอบ 2 (ซ้าย) การปลูกใบหม่อนเพื่อเลี้ยงตัวหนอนไหม 

(ขวา) ตัวหนอนไหมเปลี่ยนรูปร่างเป็นดักแด้
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ประวัติคว�มเป็นม�ชุมชนไทยอีส�น บ้�นร่องส้�น

บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 เป็นหมู่บ้านจัดสรรโดยพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุเพราะมีลำาห้วยส้านไหลผ่านมาจากภูเขา หมู่บ้านแห่งน้ีจึงได้ช่ือเรียกว่า “บ้านร่องส้าน” 

มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน อาทิเช่น ชาวไทยอีสาน ชาวเขาเผ่าม้ง ชาวเขาเผ่าเมี่ยน 

(เยา้) ชาวไทยพืน้เมอืง และชาวไทลือ้ แตเ่วลาตอ่มาชาวไทลือ้ไดย้า้ยไปอยูท่ีอ่ืน่คอืตำาบลเชยีงบาน ชาวไทย

พื้นเมืองแยกตัวเป็นหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ชาวเขาเผ่าม้งแยกเป็นหมู่บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13  

บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21 และชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) แยกตัวเป็นหมู่บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 จึงเหลือแต่

ชาวไทยอีสานที่ย้ายมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน

ในปี พ.ศ. 2527-2533 เกิดความแห้งแล้งเป็นอย่างมากในหมู่บ้านร่องส้าน ชาวไทยอีสาน 

บางครอบครัวจึงได้ย้ายกลับถิ่นฐานเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหลีกหนีภัยภิบัติทางธรรมชาต ิ

ที่ส่งผลต่อการดำารงชีวิต และเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้มีชาวเขาเผ่าม้งย้ายมาจากศูนย์อพยพบ้านแก 

อำาเภอเชียงคำา จังหวัดเชียงราย2 และชาวเขาเผ่าม้งจังหวัดน่าน เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 

ในช่วงเวลาขณะนั้นบ้านร่องส้านจึงมีประชากรอยู่ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ นั่นก็คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน 

และกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

เมือ่ป ีพ.ศ. 2483-2485 หลงัสงครามอนิโดจนีฝรัง่เศสไมน่านนกั นายอำาเภอเชยีงคำา จงัหวดัเชยีงราย 

ในสมัยนั้นคือนายทองสุข สงวงศ์ ได้จัดสรรที่ดินผืนนี้ซึ่งเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กับราษฎรที่อพยพมาจาก

เมืองคอบ แขวงไชยบุรี หรือแขวงห้วยหัวของประเทศลาว เข้ามาอยู่อาศัยประมาณ 80 ครอบครัว  

แต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำา เพราะไม่มีน้ำาเพียงพอต่อการทำาการเกษตร ราษฎร 

ที่อพยพเข้ามาเหล่านั้นจึงอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเกือบหมด ยังคงมีราษฎรไม่กี่ครอบครัวที่ยังคงตกค้างอยู่

ประมาณ 6 ครอบครัวเท่านั้นเอง

ต่อมาปี พ.ศ. 2513 นายประสิทธ์ิ สงวนน้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันตรีชอบ มงคลรัตน์ 

อดีตนายอำาเภอเชียงคำา และนายเลือดไทย บุญหวาน อดีตหัวหน้าหน่วยจัดสรรที่ดิน กรมที่ดิน ได้จัดสรร

ที่ดินผืนนี้เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำากินและก็อพยพหนีภัยผู้ก่อการร้าย

คอมมิวนิสต์ จึงทำาให้มีราษฎรหลายกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามารับการช่วยเหลือ อาทิเช่น ชาติพันธุ์ไทยอีสาน  

ชาติพันธุ์ม้ง และชาติพันธุ์ไทยพื้นเมือง เข้ามาอยู่อาศัย โครงการนี้ถือว่าดำาเนินไปเป็นผลสำาเร็จโดยความ

ร่วมมือจากทางหน่วยราชการหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน มีการรังวัดจัดสรรที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ  
1 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกอีกส่วนหนึ่งครอบครัวละ 15 ไร่ เป็นเนื้อที่จัดสรรทั้งหมด 11,625 ไร่ มีการขุดเจาะ

บาดาล ขุดคูส่งน้ำา สร้างฝายทดน้ำา มีการตัดถนนสายใหญ่และถนนซอยเข้าถึงทั่วถึงทุกพื้นที่ มีการกันที่ดิน

สาธารณประโยชน์ไว้เป็นที่ก่อสร้างวัด โรงเรียน สถานีอนามัย และที่สาธารณะ เมื่อจัดสรรแบ่งแปลงที่ดิน

เสร็จแล้ว ทางราชการก็ได้จัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยซึ่งมีคนพื้นเมือง คนทางภาคอีสาน และชาวเขาเผ่าม้ง 

ซึ่งมาจากหลายจังหวัดในแต่ละภาค โดยแยกกันอยู่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เป็นหมู่บ้าน ไม่ให้อยู่ปะปนกัน  
อันเป็นผลสืบเนื่องจากประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จำานวน 597 ครอบครัว จำานวนทั้งหมด  

2 พ.ศ. 2527 อำาเภอเชียงคำา ยังคงอยู่ในความดูแลของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะแยกออกมาเป็นอำาเภอหนึ่งของจังหวัด
พะเยา ในปี พ.ศ. 2519
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3 หมู่บ้าน ซึ่งมีชื่อว่า หมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่บ้านร่องส้าน และหมู่บ้านประชาภักดี (สิงห์คำา เนตรใหญ่3, 

สัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม 2559)

วิถีชีวิตชุมชนไทยอีส�นในตำ�บลร่มเย็น

จากการสัมภาษณ์ประชากรในหมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 ซึ่งเป็นชุมชนไทยอีสานเพียง  

2 หมู่บ้านเท่านั้นในตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านในบ้านร่องส้าน 

ตั้งแต่เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ทุกครอบครัวจะประกอบอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกร  

ซึ่งพืชที่นิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และถั่วต่างๆ เพื่อใช้บริโภคในครอบครัวและค้าขาย  

ส่วนอาชีพเสริมก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำามาถักทอเป็นผ้าไหมไทย

การทำาการเกษตรของชุมชนไทยอีสาน บ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 

อยา่งทีก่ลา่วไวข้า้งตน้แลว้วา่พชืทีน่ยิมปลกูมากทีส่ดุคอื ขา้ว ขา้วโพด และถัว่ตา่งๆ การทำานาของชาวชมุชน

ไทยอีสานจะทำาแบบปักดำาเป็นหลัก นอกเหนือจากหน้าปลูกข้าวก็หันไปปลูกข้าวโพดและถั่วแระแทน  

แตใ่นปจัจบุนัอาชพีเกษตรกรเหลา่นีไ้มค่อ่ยไดร้บัการถา่ยทอดใหท้ำาตอ่มายงัรุน่ลกูรุน่หลาน เพราะเนือ่งดว้ย

วิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำาให้คนรุ่นหลังในชุมชนไทยอีสานมักจะออกไปหางานทำา 

ในต่างเมือง คนรุ่นใหม่หันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการเกษตร

การดำารงชีวิตของชุมชนไทยอีสาน ก็ยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเรียบง่าย การย้ายถิ่นฐาน

ของชาวไทยอีสานไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ไม่เคยที่จะละทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นคนไทยอีสานของตนเอง  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรมการกิน อย่างเช่นวัฒนธรรมการกิน “ปลาร้า” หรือ

ภาษาอีสานเรียกว่า “ปลาแดก” ถือว่าเป็นอาหารหลักที่ต้องมีอยู่ติดบ้านทุกหลังคาเรือน และทุกครัวเรือน

ต้องมีการทำาปลาร้าไว้กินเองทุกครอบครัว เพราะเมื่อมีเวลาว่างนอกเหนือจากการทำานาก็จะออกหาปลา

เพ่ือนำากลับมาทำาปลาร้าไว้รับประทานในครอบครัว แล้วก็ยังสามารถจำาหน่ายจ่ายแจกให้กับกลุ่มชนพ้ืนเมือง

บริเวณรอบๆ ชุมชนของตนได้อีกด้วย แต่ก็น่าเสียดายที่ปัจจุบันปลาร้ากับคนรุ่นใหม่ ปลาร้าจึงกลายเป็น

แค่ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวไทยอีสานรุ่นใหม่ ยิ่งลูกหลานคนรุ่นใหม่ของชาวไทยอีสาน 

ที่ซึมซับเอาวัฒนธรรมจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยจากการศึกษา หรือโดยการสัมผัสกับวัฒนธรรม 

จากภายนอกโดยตรง ก็ยิ่งลดบทบาทของปลาร้าให้มีความสำาคัญน้อยลงไปอีก จนเป็นส่วนทำาให้ปลาร้า

กลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีความจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตประจำาวันของคนไทยอีสานเหมือนแต่ก่อน

ภ�พประกอบ 3

“ปลาร้า” เอกลักษณ์ของชุมชนไทยอีสาน 

บ้านร่องส้าน

3 เลขานุการสภาวัฒนธรรม ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา
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คว�มสัมพันธ์ระหว่�งชุมชนไทยอีส�นกับชุมชนอื่นๆ

ชุมชนไทยอีสานบ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นชุมชน 

ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกิน ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน  

ศิลปะการฟ้อนรำา การแต่งกาย ประเพณีวัฒนธรรม และที่สำาคัญก็คือภาษาพูด เพราะในตำาบลร่มเย็น 

มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่มากถึง 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ชาติพันธุ์ม้ง ชาติพันธุ์เมี่ยน (เย้า) ชาติพันธุ์

ไทยเหนือ ชาติพันธุ์ไทลื้อ และชาติพันธุ์ไทยอีสาน ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงมีความแตกต่างกันออกไป  

แต่ในด้านของวัฒนธรรมของชุมชนไทยอีสานและชุมชนไทยเหนือนั้นค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงหรือ

ใกล้ชิดกันเป็นอย่างมาก อย่างเช่น วัฒนธรรมการทานข้าวเหนียว ที่ชุมชนไทยอีสานกับชุมชนไทยเหนือ

ถือว่าเป็นอาหารหลักเหมือนกัน แต่ชุมชนม้งและชุมชนเมี่ยน (เย้า) นิยมกินข้าวสวยเป็นอาหารหลัก  

หรือแม้แต่การนับถือศาสนา ความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ชุมชนไทยอีสานก็มีความคล้ายคลึง

หรือใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก จึงทำาให้ความสัมพันธ์ของชุมชนไทยอีสานกับชุมชนไทยเหนือมีความใกล้

ชิดกันมากกว่าชุมชนอื่นๆ

แรกเริ่มเดิมทีชุมชนไทยอีสานยังไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ทางสังคมกับชุมชนอื่นๆ มากเท่าที่ควร  

แต่จะมีความสัมพันธ์ทางชุมชนเฉพาะกลุ่มชุมชนบ้านร่องส้านของตนเองเท่านั้น เพราะครอบครัวของคน

ไทยอีสานเป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เหนียวแน่น มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันในหมู่เครือญาติและคนชุมชนอีกด้วย การมีครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ของชาวไทยอีสานนั้นก็สืบ

เนื่องมากจากคนไทยอีสานส่วนใหญ่มักจะแต่งงานกับคนในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน ดังที่สุเทพ  

สนุทรเภสชั (2551) กลา่ววา่ การแตง่งานสว่นใหญข่องชาวไทยอสีาน มากกวา่รอ้ยละ 80 จะเปน็การแตง่งาน

ในหมู่บ้านเดียวกัน ภายหลังการแต่งงานนั้นจะอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงก่อนสักราวๆ 2-10 ปี เนื่องด้วยที่ 

ทางฝ่ายหญิงนั้นมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัว ดังนั้นในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันก็จะต้องอยู่ดูแล 

พ่อและแม่ของฝ่ายหญิง จนกระทั่งลูกผู้หญิงคนถัดไปของครอบครัวจะนำาสามีมาอยู่ช่วยดูแลพ่อแม่แทน 

หรืออาจจะมีลูกคนแรกแล้วจึงแยกบ้านออกไปอีกหลัง แต่การปลูกบ้านปลูกเรือนหลังใหม่ ก็จะต้องอยู่ใน

อาณาบริเวณบ้านของพ่อแม่ที่ท่านอนุญาตให้ปลูกบริเวณใกล้เคียงกัน

หลังจากระยะเวลาผ่านไปชุมชนไทยอีสานบ้านร่องส้านก็เริ่มขยาย จากเดิมในปี พ.ศ. 2502 ชุมชน

ไทยอีสานบ้านร่องส้านมีเพียงแค่หมู่ที่ 8 เท่านั้น แต่ในปี พ.ศ. 2528 ได้แยกตัวออกมาเป็นบ้านร่องส้าน 

หมู่ที่ 20 เนื่องด้วยสาเหตุทางด้านการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของคนไทยอีสาน และด้านศาสนา เพราะ 
คนไทยอีสานบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนคนไทยอีสานบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 นับถือ

ศาสนาคริสต์ จึงทำาให้มีการแยกตัวออกมาเพ่ือง่ายต่อการจัดต้ังศาสนสถาน วัด และโบสถ์ในชุมชนของตน

     

 

ภ�พประกอบ 4 (ซ้าย) วัดบ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 (ขวา) คริสตจักรธรรมพระคุณ บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20
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ความสมัพนัธท์างสงัคมระหวา่งชาวไทยอสีาน ชาวเขาเผา่มง้ ชาวเขาเผา่เมีย่น (เยา้) ชาวไทยพืน้เมอืง 

และชาวไทลือ้ กเ็ริม่มมีากขึน้กเ็นือ่งดว้ยการไปโรงเรยีน การคา้ขาย และการรกัษาพยาบาล ทีม่จีดุศนูยก์ลาง

ตั้งอยู่ในเขตชุมชนไทยพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถานีอนามัย และตลาดสด จึงทำาให้เกิดความสนิท

สนมและมคีวามสมัพนัธท์างสงัคมระหวา่งชมุชนตอ่กนัมากยิง่ขึน้ และทีส่ำาคญัความสมัพนัธร์ะหวา่งชมุชน

ไทยอีสานกับชุมชนอื่นๆ ในปัจจุบันก็มีความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นผ่านทางประเพณีและเทศกาลต่างๆ  

เช่น กีฬาสัมพันธ์สามหมู่บ้าน4 ได้แก่ ชุมชนไทยอีสาน ชุมชนไทยพื้นเมือง และชุมชนม้ง ที่จะจัดขึ้นทุกๆ 

เดือนมกราคมของทุกปี จึงทำาให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชุมชนไทยอีสานและชุมชนอื่นๆ  

ที่เอื้อหนุนต่อกันมากยิ่งขึ้น

ในเรื่องความสัมพันธ์ทางด้านอื่น อาทิเช่น ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ แน่นอนอยู่แล้วดัง 

ทีไ่ดก้ลา่วไวต้ัง้แตต่น้วา่อาชพีหลกัของชาวไทยอสีานนัน่กค็อื อาชพีเกษตรกรรม แตพ่ืน้ทีส่ว่นใหญท่างชมุชน 

ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากเท่าที่ควร เพราะปัญหาเรื่องพื้นดินที่มีธาตุอาหารพืชน้อย ถึงแม้ในบางปีจะมี

ปริมาณฝนตกมากก็ตามแต่ก็มักจะประสบกับความแห้งแล้งอยู่บ้าง คนในชุมชนไทยอีสาน บ้านร่องส้าน 

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 ส่วนใหญ่จึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยหันมาปลูกพืช

ที่ต้องการน้ำาน้อยและทนแล้งได้ดี เช่น ข้าวโพด มันสำาปะหลัง และถั่วต่างๆ ซึ่งก็คล้ายคลึงกับชุมชน 

ไทยพื้นเมืองในหมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ที่ทำาการเกษตรปลูกพืชคล้ายๆ กันเพื่อใช้เป็นการบริโภค 

และค้าขาย แตกต่างกับชุมชนเผ่าม้งที่นิยมปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาชีพหลัก อย่างเช่น ผักกาด ผักบุ้ง 

แตงกวา กะหล่ำาดอก และกะหล่ำาปลี แต่ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกจิตอ่กนัได ้โดยมตีลาดสดเปน็จดุศนูยก์ลางในการทำาการคา้ขายสนิคา้ในชมุชนของตนเองและชมุชน

รอบข้าง โดยมีทั้งพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนหรือแวะมารับซื้อที่ตลาด ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้ 

กับครอบครัว ให้กับชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันทางด้านเศรษฐกิจกับชุมชนอื่นๆ อีกด้วย

แตเ่มือ่พดูถงึความสมัพนัธท์างดา้นสงัคมและทางดา้นเศรษฐกจิระหวา่งชาวไทยอสีาน ชาวเขาเผา่มง้ 

ชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) ชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทลื้อ ดูเหมือนว่าชาวไทยอีสานจะมีความสัมพันธ์กับ 

ชาวไทยพืน้เมอืงและชาวไทลือ้ มากกวา่ชาวเขาเผา่มง้ ชาวเขาเผา่เมีย่น (เยา้) อาจจะเปน็เพราะวา่วฒันธรรม

ของชาวไทยอสีานกบัชาวไทยพืน้เมอืงและชาวไทลือ้คอ่นขา้งทีจ่ะคลา้ยคลงึกนัมาก ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งของ

ภาษา ศาสนา ความเชื่อ และชีวิตความเป็นอยู่ ชาวเขาเผ่าม้ง และชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) ก็จะมีวัฒนธรรม

ที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของภาษา ศาสนา ความเชื่อ และชีวิตความเป็นอยู่ด้วยเช่นกัน จึงทำาให้เกิดความ

สัมพันธ์ทางด้านสังคมและทางด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันท่ามกลางความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์
เม่ือย้อนกลับมาพูดถึงเร่ืองอาชีพของชาวไทยอีสาน อาชีพเสริมท่ีสำาคัญของชุมชนไทยอีสานอีกอาชีพหน่ึง

ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อนำามาถักทอเป็นผ้าไหมไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

และเป็นที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย อาชีพเสริมนี้อาจจะไม่ได้ทำากันทุกครัวเรือน แต่อาชีพนี้ก็ยังถูกถ่ายทอด
จากรุ่นต่อรุ่น เพื่อให้มีการสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงความเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตอย่างหนึ่ง 

ของชุมชนไทยอีสานไม่ให้เลือนหายไปจากชุมชนไทยอีสาน แต่จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนไทย

4 “กีฬาสัมพันธ์สามหมู่บ้าน” เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไทยอีสาน 

ชุมชนไทยพื้นเมือง และชุมชนม้ง แต่ชุมชนเมี่ยน (เย้า) ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากชุมชนได้แยกตัวออกไปห่างจากทั้งสาม
ชมุชนนีม้าก และชาตพินัธุไ์ทลือ้ทีอ่พยพยา้ยไปอยูท่ีต่ำาบลหยว่นและตำาบลเชยีงบานกนัเกอืบหมด จงึทำาใหท้ีห่ลงเหลอื
อยู่ไม่กี่ครอบครัวก็ตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนไทยพื้นเมือง หมู่ที่ 12 และชุมชนม้ง หมู่ที่ 13
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อีสาน (ป้าเขียว (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 5 มีนาคม 2559) ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่า

ด้วยเรื่องความเจริญก้าวหน้าที่เริ่มเข้ามามีบทบาทยังชุมชนไทยอีสานดังกล่าวมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงในพื้นที่

ชุมชนไทยพื้นเมือง ชุมชนม้ง ชุมชนเมี่ยน (เย้า) และชุมชนไทลื้อ ต่างก็ออกไปหางานทำาต่างอำาเภอหรือ 

ตา่งจงัหวดักนัหมด โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ๆ  ทีม่กัจะเขา้ไปศกึษาตอ่ในโรงเรยีนตวัอำาเภอ โรงเรยีนในตวัจงัหวดั 

หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างจังหวัดไปเลย ไม่เข้าเรียนที่โรงเรียนในชุมชน5 ทำาให้คนรุ่นใหม่ที่สำาเร็จการศึกษา

ไม่ค่อยกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนของตนเอง เพราะพวกเขามีแรงปรารถนาท่ีจะทำาให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของตนเองดีขึ้น จนบางครอบครัวต้องละทิ้งบ้านเรือนเอาไว้ และย้ายไปอยู่ตามต่างจังหวัด 

กนัทัง้ครอบครวั เพือ่แสวงหาความสขุและกป็จัจยัตา่งๆ ยงัเมอืงหลวง พวกเขาเหลา่นัน้จะกลบัมายงัชมุชน

ก็ต่อเมื่อช่วงเทศกาลสำาคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เท่านั้น

ก�รผสมผส�นคว�มเป็นชุมชนไทยอีส�นกับชุมชนอื่นๆ

เมื่อการอพยพเข้ามาของชุมชนไทยอีสานท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่  

ซึ่งในเวลานั้นเจ้าของพื้นที่คือคนไทยพื้นเมือง จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมเกิดขึ้น นั่นคือเมื่อชุมชน 

ไทยพื้นเมืองอยู่ร่วมกับชุมชนไทยอีสาน ชุมชนไทยพื้นเมืองก็รับเอาวัฒนธรรมบางอย่างมาปฏิบัติ 

การผสมผสานจึงเกิดขึ้น อย่างเช่น คนไทยพื้นเมืองรับเอาวัฒนธรรมการกินปลาร้าของคนไทยอีสาน 

มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำาวัน ก็เท่ากับนำาเอาวัฒนธรรมของคนไทยอีสานดังกล่าวมาปฏิบัติจนกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ทำาตามปกติในชีวิตประจำาวัน

กรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของพิธีกรรมงานศพของคนไทยอีสาน ก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ

วัฒนธรรมคนไทยพื้นเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานของวสันต์ สรรพสุข (2553) ที่ได้ศึกษาชุมชนไทยอีสาน 

ที่อพยพในภาคเหนือ กรณีศึกษาหมู่บ้านสันทรายงาม ตำาบลสันทรายงาม อำาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

พิธีกรรมงานศพก็ถูกปรับเปล่ียนให้เข้ากับวัฒนธรรมคนไทยพ้ืนเมือง ซ่ึงแต่เดิมน้ันคนไทยอีสานเม่ือมีพิธีศพ 

ก็จะไม่มีการสร้าง “เฮือนตาน”6 หรือ “ตานเฮือนน้อย” แต่ปัจจุบันในชุมชนคนไทยอีสานก็ล้วนแล้วแต่จะ
สร้างเฮือนตาน เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้ว

หรืออีกกรณีหนึ่งในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมงานศพของคนในชุมชนม้ง ที่มีประเพณี 
การประกอบพิธีกรรมท่ีไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของคนไทยพ้ืนเมืองและคนไทยอีสาน เพราะพิธีกรรมของคน 

ในชุมชนม้งและชุมชนเมี่ยน (เย้า) เมื่อมีคนเสียชีวิต ทางญาติพี่น้องก็จะช่วยกันอาบน้ำาศพและแต่งศพ 

ให้เป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ยกศพไปวางไว้บนแคร่ โดยจะวางไว้ใต้หิ้งบูชาสือกั้งซึ่งขนานไปกับฝาบ้าน

บริเวณที่แขวนหิ้งผี ซึ่งไม่มีการใส่โลงศพเหมือนคนไทยอีสานและคนไทยพื้นเมือง หลังจากนั้นจะตั้งศพ 

ไว้บนแคร่ 4-7 วัน เพื่อประกอบพิธีและรอลูกหลานที่อยู่ห่างไกลกลับมาร่วมงาน โดยจะใช้วิธีการฝัง  
ซึ่งจะแห่ขบวนไปยังบนดอยสูงท้ายหมู่บ้านแล้วฝังไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับญาติที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้น 

5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 
ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

6 “เฮือนตาน” หรือ “ตานเฮือนน้อย” เป็นการทำาบุญอุทิศให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยการสร้างบ้านจำาลองหลังเล็กๆ ไปให้ 

เป็นความเชื่อของคนไทยภาคเหนือที่กลัวว่าคนเมื่อตายไปแล้วอาจจะตกทุกข์ได้ยาก อดอยากหรือได้รับทุกขเวทนา  
ดังนั้นญาติพี่น้อง หรือบิดามารดา จึงได้ทำาบุญโดยการตานเฮือนน้อยไปให้ ถ้าไม่ตานเฮือนน้อยก็จะทำาบุญอุทิศให้ 
โดยการตานขันข้าว คืออาหารคาวหวาน 1 สำารับก็ได้
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แต่ปัจจุบันชุมชนม้งและชุมชนเม่ียน (เย้า) ก็รับเอาวัฒนธรรมจากทางชุมชนไทยอีสานและชุมชนไทยพ้ืนเมือง 

โดยการจัดสรรที่ดินไว้เป็นสุสานของหมู่บ้านเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานศพและฝังศพไว้ที่สุสาน

หมู่บ้าน

จะเห็นได้ว่า กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายดายเสมอไป บางวัฒนธรรมอาจจะ

ถา่ยทอดและรบังา่ยกวา่วฒันธรรมอืน่ หรอืบางวฒันธรรมอาจจะตอ่ตา้นกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมมักจะเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกของวัฒนธรรมหน่ึงเกิดติดต่อเก่ียวข้องกับสมาชิกของอีกวัฒนธรรมหน่ึง

เป็นเวลานาน อย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างของความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมงานศพของคนไทยอีสาน 

ทีร่บัเอาประเพณวีฒันธรรมการประกอบพธิกีรรมงานศพของคนไทยพืน้เมอืงในเรือ่งการตานเฮอืนนอ้ยให้

กับผู้เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจะได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งโดยทั่วไปบางกรณีเราจะ 

รับเอาวัฒนธรรมของวัฒนธรรมอื่นๆ มาจากการถูกอบรมสั่งสอน แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ คนไทยอีสาน 

รับเอาวัฒนธรรมจากคนไทยพื้นเมืองโดยมาจากการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันหรือเรียกว่าความสัมพันธ์ 

ทางสังคม ที่มาจากการเดินทางอพยพย้ายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานในที่ซึ่งมีวัฒนธรรมหลักอาศัยอยู่ก่อนหน้า 

นั้นแล้ว ซึ่งชุมชนไทยอีสานถือว่าเป็นวัฒนธรรมรอง จึงทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ของคนไทยอีสานตามมา

ซึ่งในทางสังคมวิทยา การผสานกลืนทางวัฒนธรรม หรือการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural 

Assimilation) มกัจะเปน็คำาทีใ่ชก้บัชนอพยพเขา้ไปตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนใหม ่เชน่กลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ ทีอ่พยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือ ประเพณีใหม่ และทัศนคติก็จะได้รับจากการติดต่อและการสนทนาปราศรัย 

แตก่ารรบัวฒันธรรมใหมไ่มไ่ดเ้ปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ทางเดยีว ชนอพยพแตล่ะกลุม่ตา่งกม็สีว่นในการนำาวฒันธรรม

ของตนเองเข้ามาผสานกับวัฒนธรรมในสังคมใหม่ด้วย “การผสานกลืน” มักจะเป็นกระบวนการที่ค่อย 

เป็นค่อยไปและมากน้อยตามแต่สถานการณ์ การผสานกลืนที่สมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อสังคมไม่อาจจะแยก 

ระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมและผู้ที่เข้ามาใหม่ได้ (Julius Drachsler, 1920)

ก�รคงคว�มเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไทยอีส�น

คำาว่า “อัตลักษณ์”7 ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่ว่ามีตำาราหลายเล่มที่ให้ความหมายคำาว่า 
“อัตลักษณ์” ไว้ว่าหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน 

หรือประเทศนั้นๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไป 

หรือสากลกับสังคมอื่นๆ พูดง่ายๆ คือลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ

คนไทยอีสานเมื่ออพยพย้ายถิ่นไปตั้งรกรากที่ไหนก็ย่อมคงความเป็นอัตลักษณ์ซึ่งวัฒนธรรม 

ของตนเอง ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ก็ตาม ซึ่งอัตลักษณ์ 
ของชาวไทยอสีานคอืสิง่ทีบ่ง่บอกความเปน็ชาวไทยอสีานไดอ้ยา่งชดัเจน ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งของภาษาพดู 

การแตง่กาย ศลิปวฒันธรรมและประเพณ ีเราจะเหน็วา่ชาวไทยอสีานมกีารดำาเนนิชวีติประจำาวนัแบบพึง่พา

ตนเอง มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ในเรื่องการแต่งกายของฝ่ายชายคนไทยอีสานก็มักนิยมนุ่งโสร่งหรือกางเกง
ขาก๊วย ใส่เสื้อคอกลม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว ส่วนฝ่ายหญิงก็นิยมนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อคอกลมแขนยาว ถือว่าเป็น

7 “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต+ลักษณ โดยท่ี “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตนของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง 
สมบตัเิฉพาะตวั หากมองเพยีงแคร่ปูศพัท ์“อตัลกัษณ”์ จงึเหมาะจะนำามาใชห้มายถงึลกัษณะเฉพาะตวัของสิง่ใดสิง่หนึง่
มากกว่า (ฉลาดชาย รมิวตานนท์, 2542)
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เอกลักษณ์ประจำาของชาวไทยอีสานโดยเฉพาะ ส่วนในเรื่องของการประกอบอาหาร ชาวไทยอีสานเอง 

ก็จะใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นของตนเอง อย่างเช่น เห็ด หน่อไม้ หรือผักหวานจากป่ารอบๆ ชุมชน  

กุ้ง หอย ปู ปลา จากแม่น้ำาในชุมชน หรือแม้แต่เป็ด ไก่ จากการเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน ที่สำาคัญชาวไทยอีสาน

จะใหค้วามสำาคญัในเรือ่งของรสชาตอิาหารเปน็อยา่งมาก อาหารทีน่ยิมรบัประทานกนัจะตอ้งปรงุรสใหเ้ผด็

และต้องมีปลาร้าเป็นเครื่องปรุงประกอบด้วยทุกเมนู อย่างเช่น ส้มตำา รับประทานกับข้าวเหนียวซึ่งเป็น

อาหารหลักของชาวไทยอีสาน ในเร่ืองของวิถีชีวิตของผู้หญิงในแต่ละครัวเรือนท่ีพบเห็นก็จะเป็นการทอผ้าไหม 

ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีสาน มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนนำาเส้นไหมมาถักทอผ้าซิ่น

เพื่อสวมใส่และจำาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวไทยอีสาน 

อกีอยา่งหนึง่นัน่กค็อืการละเลน่และเครือ่งดนตรขีองชาวไทยอสีาน สว่นใหญก่จ็ะเนน้การละเลน่ทีม่จีงัหวะ

ครึกครื้น สนุกสนาน อย่างเช่นหมอลำา และศิลปะการรำาฟ้อนที่เรียกกันว่า “เซิ้ง”8

เมือ่ยอ้นกลบัไปพดูถงึอตัลกัษณเ์ฉพาะทางดา้นภาษา ชาวไทยอสีานบา้นรอ่งสา้นมกัจะใชภ้าษาอสีาน

เป็นภาษาหลักที่ใช้พูดกันในท้องถิ่น พ่อแม่จะใช้ภาษาอีสานพูดกับลูกหลานของตนเองตั้งแต่ลูกหลาน 

เริม่หดัพดูได ้เพราะถอืวา่เปน็การสอนไมใ่หล้กูหลานลมืรากเหงา้และความเปน็คนอสีานของตนเอง แตเ่มือ่ 

ชาวไทยอสีานออกนอกชมุชนเพือ่ทำาการตดิตอ่กบัทางชมุชนอืน่ๆ ไมว่า่จะเปน็ชมุชนไทยพืน้เมอืง ชมุชนมง้ 

ชุมชนเมี่ยน (เย้า) และชุมชนไทยลื้อ ชาวไทยอีสานก็จะใช้ภาษาพื้นเมือง หรือ “คำาเมือง”9 ของเจ้าของพื้นที่

ที่อยู่มาก่อนนั่นก็คือชาวไทยพื้นเมือง จึงต้องพูดคำาเมืองเป็นภาษาในการติดต่อกับคนภายนอกชุมชน  

โดยไม่พูดคำาภาษาอีสานนอกชุมชนเลย

หรือแม้แต่เด็กในชุมชนไทยอีสานเองก็ตาม เมื่อไปโรงเรียนก็จะไม่พูดภาษาอีสานในโรงเรียน  

แต่จะพูดคำาเมืองหรือพูดภาษาไทยกลางกับเพื่อนและครู แม้กระทั่งเพื่อนด้วยกันเองที่เป็นคนไทยอีสาน 

ก็จะไม่ใช้ภาษาอีสานพูดคุยกันในโรงเรียน แต่เมื่อกลับเข้ามาอยู่ภายในสภาพแวดล้อมชุมชนของตัวเอง 

เด็กก็จะใช้ภาษาอีสานเป็นหลักดังเดิม ไม่เพียงแต่ชาวไทยอีสานเองเท่านั้นที่พูดคำาเมือง แต่กลุ่มชาติพันธุ์

ม้ง เมี่ยน (เย้า) เองก็ใช้คำาเมืองในการติดต่อสื่อสารกันภายในโรงเรียนและภายนอกชุมชนของตนเอง  
นั่นแสดงให้เห็นถึงว่าท่ามกลางความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาพูด วิถีชีวิตของชาวไทยอีสาน 

ชาวม้ง ชาวเมี่ยน (เย้า) มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวไทยพื้นเมืองอยู่เสมอ แต่ถึงอย่างไร
ชาวไทยอสีานเอง หรอืชาวมง้ ชาวเมีย่น (เยา้) กไ็มล่ะทิง้ความเปน็ตวัตนของตนเองใหส้ญูหายไป ยงัพยายาม

ที่จะรักษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมของกลุ่มอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความแตก

ต่างมากจนเกินไปนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ในด้านประเพณีของชาวไทยอีสาน จะมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวไทยอีสานจะเกิดขึ้นจากความเชื่อ  
คา่นยิม และสิง่ทีม่อีทิธพิลตอ่การดำารงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่ และอทิธพิลของศาสนา

ที่มีต่อคนในท้องถิ่นเป็นหลัก ประเพณีต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกำาลังใจในการประกอบอาชีพ 

8 “เซิ้ง” หมายถึง ศิลปะการแสดงของภาคอีสาน ลีลาจังหวะการร่ายรำาเร็ว การแต่งกายแบบพื้นเมืองอีสานและเพลง
ที่ใช้ประกอบเป็นเพลงสนุกสนาน ส่วนใหญ่ใช้ในขบวนแห่ต่างๆ เช่น แห่บั้งไฟ

9 “คำาเมือง” หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ภาษาถิ่นภาคพายัพ เป็นภาษาถิ่นของชาวไทยวนทางภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเดิม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำาพูน  
ลำาปาง พะเยา
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และเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น อย่างเช่นประเพณีประจำาของชาวไทยอีสานที่

เรียกกันว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่” ซึ่งคำาว่า “ฮีตสิบสอง”10 มาจากคำา 2 คำา คือคำาว่า “ฮีต” กับคำาว่า “สิบสอง” 

โดยคำาว่าฮีตมาจากคำาว่า “จารีต” หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวไทย

อีสานเรียกว่า “จาฮีต” หรือ “ฮีต” ส่วนคำาว่า “สิบสอง” หมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปี ดังนั้นคำาว่า  

“ฮีตสิบสอง” จึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวไทยอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ  

ทัง้สบิสองเดอืนในแตล่ะป ีประเพณทีัง้สบิสองเดอืนทีช่าวไทยอสีานถอืปฏบิตักินัมานัน้ลว้นเปน็ประเพณทีี่

ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเพื่อความ

สมานสามัคคีมีความรักใคร่กันของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณี

ของชาวไทยอสีานบา้นรอ่งสา้น ตำาบลรม่เยน็ สว่นใหญจ่ะมเีอกลกัษณแ์ตกตา่งจากประเพณอีืน่ๆ ของกลุม่

ชาติพันธุ์อื่นๆ ในตำาบลเดียวกัน (ขนิษฐา ช่องงาม, 2554)

ส่วนคำาว่า “คองสิบสี่” หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน

ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของชุมชนและ

บ้านเมือง คลองสิบสี่มีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้คือ คองสิบสี่แบบที่ 1 กล่าวถึง 

ผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง คองสิบสี่แบบที่ 2 กล่าวถึงหลักการ

ที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมือง และข้อที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ 

และจารีตประเพณีที่พึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข คองสิบสี่แบบที่ 3 กล่าวถึงธรรมที่พระราชาพึง 

ยดึถอืปฏบิตั ิและเนน้หนกัใหป้ระชาชนปฏบิตัติามจารตีประเพณ ีและขอ้ทีค่นในครอบครวัพงึปฏบิตัติอ่กนั  

และคองสิบสี่แบบที่ 4 กล่าวถึงไปในแนวทางฮีตบ้านคลองเมือง คือการดำาเนินการปกครองบ้านเมือง 

เพื่อให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณีคองสิบสี่ (ขนิษฐา ช่องงาม, 2554)

ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่ความเปน็ชาวไทยอสีานไมว่า่จะอพยพยา้ยถิน่ไปอยูท่ีแ่หง่ใด กไ็มส่ามารถทีจ่ะละทิง้

ความเป็นตัวตนเองคนไทยอีสานไปได้เลย และยังคงท่ีจะประพฤติปฏิบัติสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของตนเองใหค้งอยูแ่ละสบืทอดตอ่ๆ ไปยงัคนรุน่ใหมใ่นชมุชนไทยอสีาน แมก้ระทัง่ในเรือ่งของการแตง่กาย 

ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนไทยอีสานบ้านร่องส้านจะนิยมนุ่งผ้าซิ่นที่ทอด้วยตัวเองไปวัดในวันพระอยู่เป็นประจำา 

โดยผ้าซ่ินท่ีทอก็มาจากท่ีชาวไทยอีสานปลูกหม่อนเล้ียงไหมเพ่ือนำาเส้นด้ายมาใช้ในการทอผ้า11 ชาวไทยอีสาน
ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำานาหรือว่างจากงานประจำาอื่นๆ จะสังเกตได้จากใต้ถุนบ้าน 

ของแต่ละบ้านจะกางหูกทอผ้ากันแทบทุกบ้าน โดยผู้หญิงในวัยกลางคนและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ 

ที่ยังคงสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ โดยผ่านการจดจำาและปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็ก จึงทำาให้เขามีความรู้ในเรื่อง

ลวดลายของผา้ สสีนัของผา้ การยอ้มสแีละการทอทีส่วยงาม โดยสว่นใหญแ่ลว้ผา้ทีท่อดว้ยมอืของชาวไทย

อสีานจะนำาไปใชต้ดัเยบ็ทำาเปน็เครือ่งนุง่หม่ เชน่ ผา้ซิน่ เสือ้ หรอืแมแ้ตท่ำาเปน็หมอน ทีน่อน ผา้หม่ ทีส่ำาคญั
ในการทอผ้าในแต่ละครั้งยังเป็นการเตรียมผ้าสำาหรับการแต่งงานสำาหรับผู้หญิงและผู้ชายในวันพิธีแต่งงาน

10 “ฮีตสิบสอง” เดือนอ้าย (เดือนเจียง)-บุญข้าวกรรม เดือนยี่-บุญคูณลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญเผว 
เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบ้ังไฟ เดือนเจ็ด-บุญซำาฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน 

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน
11 การผ้าทอจำาแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 1) ผ้าทอสำาหรับใช้ในชีวิตประจำาวัน จะเป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการ

ความทนทานจึงทอด้วยฝ้ายย้อมสีตามต้องการ และ 2) ผ้าทอสำาหรับโอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆ 
งานแต่งงาน งานฟ้อนรำา ผ้าที่ทอจึงมักมีลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดาร มีหลากหลายสีสัน
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อีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่จะทำาการทอผ้าเตรียมไว้ใช้ในงานแต่งงานก็จะเป็นแม่ทางฝ่ายผู้หญิงเสียมากกว่า 

ซ่ึงเขาจะเตรียมผ้าไว้ให้ท้ังลูกสาวของตนเองและรวมถึงตัวของผู้ชายบ้านอ่ืนท่ีจะมาแต่งงานกับลูกสาวของตน

ก�รอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยอีส�นในสังคมพหุวัฒนธรรม

สังคมพหุวัฒนธรรม หรือคำาภาษาอังกฤษเรียกว่า Multicultural Society หมายถึงสังคมที่มีวัฒนธรรม

ทีห่ลากหลายซึง่จะตรงกนัขา้มกบัสงัคมวฒันธรรมเดยีว (Monoculural Society) อยา่งเชน่สงัคมตำาบลรม่เยน็ 

ถือเป็นสังคมหลากหลายเพราะประกอบไปด้วย ชาวไทยอีสาน ชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทลื้อ ชาวเขาเผ่าม้ง 

และชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน

สังคมพหุวัฒนธรรมจึงหมายถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต ความเชื่อ 

ศาสนา และประเพณีปฏิบัติท่ีมีความแตกต่างกัน เน่ืองมาจากกระบวนการคิดและสัญลักษณ์ท่ีเกิดจากการสร้าง

ของวัฒนธรรม ปัจจัยทางศาสนา เชื้อชาติ อายุ เพศ ชนชั้นทางสังคมและการศึกษาซึ่งเป็นตัวกำาหนดให้

บุคคลมีความคิดความเชื่อ ความรู้สึก และการกระทำาในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำาบล

ร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ประชากรในแต่ละชุมชนจะมีการปฏิสัมพันธ์กันในด้านสังคมมากขึ้น 

จึงมีความจำาเป็นที่สมาชิกในชุมชนจะต้องเรียนรู้ถึงระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือควรละเว้น

ตามมารยาทของกันและกันในแต่ละชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและนำามาซึ่งความสงบ

เรยีบรอ้ยของการอยูร่ว่มกนัทา่มกลางความหลากหลายทัง้เชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์วถิชีวีติ ความเชือ่ ศาสนา และ

ประเพณี ซึ่งเราไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำาเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น 

ในแต่ละสังคมชุมชนจึงต้องมีกำาหนดให้มีระเบียบแบบแผนในการประพฤติและปฏิบัติต่อกันระหว่างคน 

ในชมุชนดว้ยกนัและคนตา่งชมุชน เพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบเรยีบรอ้ยและสวยงาม เปน็อนัหนึง่

อันเดียวกัน

การศึกษาการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยอีสานในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านร่องส้าน  

หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ผู้เขียนเองมีคำาถามในการศึกษาว่า “อะไร

คือปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้กลุ่มชาติพันธ์ุ คือ ม้ง เม่ียน (เย้า) ไทยเหนือ ไทล้ือ และไทยอีสาน สามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างปกติสุข” เพราะที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำาบลร่มเย็น

อย่างหนัก ทำาให้เกิดการทำาลายบรรยากาศสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ ทำาให้ผู้คนในชุมชน 

และนอกชุมชนต่างมีความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปี
การจดัการกบัปญัหาเรือ่งยาเสพตดิทีแ่พรร่ะบาดเขา้มายงัพืน้ทีต่ำาบลรม่เยน็ดงักลา่ว ทา่มกลางสงัคม

พหุวัฒนธรรมที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ม้ง, เมี่ยน (เย้า), ไทยเหนือ, ไทลื้อ 

และไทยอีสาน ต่างก็หาแนวทางแก้ไขและป้องกัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ โดยการให้

ความรว่มมอืกนัของคนในชมุชนและตา่งชมุชน ในชว่งป ีพ.ศ. 2540 การระบาดของยาเสพตดิในพืน้ทีต่ำาบล

ร่มเย็นอย่างหนักนั้น ผู้คนในตำาบลร่มเย็นไม่ว่าจะเป็นผู้นำาชุมชน ชาวบ้าน หรือตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องหันหน้ามาให้ความร่วมมือช่วยกันหาแนวทางป้องกันยาเสพติด และการรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนต่างๆ ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดังเช่นในอดีตอีกครั้ง โดยผู้นำาของแต่ละชุมชนมีส่วนช่วย

สนับสนุนร่วมกับสถานศึกษา โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ จนนำามาซึ่งการพัฒนาหมู่บ้าน 
ต่อต้านยาเสพติด และทำาให้ชุมชนในตำาบลร่มเย็นกลับมาเข้มแข็ง ชุมชนต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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และเกาะเกี่ยวกันของชุมชนต่างๆ ทั้งที่เป็นมิติทางวัฒนธรรม อำานาจและผลประโยชน์ที่ทุกๆ ชุมชน 

จะได้รับร่วมกัน

แน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมย่อมเกิดปัญหาต่างๆ  

ตามมาไม่มากก็น้อย อย่างกรณีชุมชนไทยอีสาน บ้านร่องส้าน ตำาลบร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา 

กับชุมชนไทยพื้นเมือง ชุมชนไทยลื้อ ชุมชนเมี่ยน (เย้า) และชุมชนม้ง ที่เกิดขึ้นระหว่างสามกลุ่มชาติพันธุ์นี้ 

อาทิเช่น เรื่องของบทบาทคนในชุมชนแต่ละชุมชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาตำาบลร่มเย็น ในอดีต

ไม่ว่าจะโรงเรียน โรงพยาบาลชุมชน (สถานีอนามัย) ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของชุมชนไทยพื้นเมือง 

(บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12) ทั้งสิ้น ปัญหาภายในสถานศึกษาก็คือ กรรมการโรงเรียนล้วนเป็นผู้นำาในชุมชน

ไทยพืน้เมอืง ไมม่ผีูน้ำาในชมุชนไทยอสีานหรอืชมุชนอืน่ๆ เขา้มามสีว่นรว่มในการเปน็คณะกรรมการโรงเรยีน 

จึงทำาให้เกิดข้อถกเถียงต่างๆ นานามากมายถึงความไม่เท่าเทียมกันในพัฒนาโรงเรียน ครูที่มาสอน 

ในโรงเรียนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยพ้ืนเมืองในพ้ืนท่ีและก็เป็นครูจากต่างถ่ินท่ีเป็นคนไทยพ้ืนเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

ไม่มีครูที่เป็นคนในชุมชนไทยอีสาน ชุมชนม้ง หรือชุมชนเมี่ยน (เย้า) เข้ามามีบทบาทในการสอนภายใน

โรงเรียนเลย จนทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มมีข้อตกลงหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา 

ดังกล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียนโดยมาจากคนในชุมชนไทยอีสาน ชุมชนไทยพ้ืนเมือง 

และชุมชนม้ง เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาตำาบลร่วมกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การกดทับ 

ทางวัฒนธรรมหลักที่ต่อวัฒนธรรมรองก็ยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

การใหน้กัเรยีนแตง่กายชดุพืน้เมอืงทกุวนัศกุรม์าโรงเรยีน เพราะภายในโรงเรยีนมหีลายกลุม่ชาตพินัธุ ์แตใ่ห้

นักเรียนแต่งชุดพื้นเมืองที่ทางโรงเรียนกำาหนดเป็นชุดของคนไทยพื้นเมืองเท่านั้น ทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ 

ไม่สามารถแต่งชุดประจำาชาติพันธุ์ของตนเองมาโรงเรียนได้ ในเรื่องของภาษาก็เช่นกัน นักเรียนทุกคน 

ถูกห้ามใช้ภาษาแม่ที่เป็นภาษาถิ่นของตนเองในโรงเรียน เพราะครูและเพื่อนจะฟังไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ  

ทำาให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์อะไรเมื่อเข้ามาอยู่ภายในโรงเรียนก็ต้องใช้ภาษาไทยกลาง  

และภาษาคำาเมืองของคนไทยพื้นเมืองเป็นหลักในการติดต่อสื่อสารกัน นักเรียนจะสามารถใช้ภาษาถิ่น 

ของตนเองได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียนหรืออยู่ภายในชุมชนของตนเองเท่านั้น

ไม่เพียงแต่ในเรื่องของภาษาที่เป็นปัญหาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรมเท่านั้น การให้นักเรียนสวดมนต์

หน้าเสาธงตอนเช้าทุกเช้าก็ถือว่าเป็นการขัดต่อศาสนาอื่น เช่น นักเรียนไทยอีสานที่นับถือศาสนาคริสต์  

ชาวเขาเผา่มง้ทีน่บัถอืศาสนาครสิต ์เปน็ตน้ ปญัหาเหลา่นีล้ว้นแลว้แตเ่ปน็ปญัหาทีท่างผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู
และกรรมการโรงเรยีนควรใหค้วามสำาคญัและเลง็เหน็ถงึความแตกตา่งหลากหลายชาตพินัธุภ์ายในโรงเรยีน

พหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำาทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็น 

ส่วนช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีของตนและวัฒนธรรมประเพณีของคนอื่น โดยอาจ

จะผ่านกระบวนการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียน 

มีจิตสำานึกความเป็นชุมชนไทยอีสาน ชุมชนม้ง ชุมชนไทยพ้ืนเมือง สอนให้รู้ถึงความสำาคัญของการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับและการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ

ประสทิธิ ์ลปีรชีา และมกุดาวรรณ ศกัดิบ์ญุ (2559) ทีไ่ดก้ลา่วไวว้า่ “รฐัไทยไดม้นีโยบายและการจดัการศกึษา

สำาหรับชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่าห้าทศวรรษ โดยการจัดการศึกษานี้ 

อยู่บนพื้นฐานของวิธีคิดแบบชาตินิยมไทยที่ให้ความสำาคัญกับการหลอมรวมผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรมต่างๆ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชาติ ปฏิบัติการในการจัดการศึกษาของรัฐในระยะที่ผ่านมา

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

486



ประสบผลสำาเร็จอย่างดียิ่ง นั่นคือเยาวชนซึมซับความเป็นไทยด้วยการพยายามปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ 

ทางชาติพันธุ์ให้เป็นไทย ในขณะที่พวกเขาเริ่มสูญเสียความมั่นใจในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง 

ประการสำาคัญคือยังมีช่องว่างในการศึกษาของเยาวชนชนเผ่าพ้ืนเมือง เม่ือเทียบกับเยาวชนในสังคมกระแสหลัก”

บทสรุป

นับตั้งแต่ชุมชนไทยอีสานอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา 

จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2511 จะเนื่องด้วยเหตุผล 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ ก็ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องการยกฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมของตนเองและครอบครัวให้สูงขึ้น 

เพื่อนำาไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวไทยอีสาน สิ่งที่ชาวไทยอีสานนำาติดตัวตามมาพร้อมกับ 

การอพยพยา้ยถิน่ฐานดว้ยนัน่กค็อือตัลกัษณข์องชนชาตพินัธุไ์ทยอสีานนัน่เอง ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของภาษา 

ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในครั้งนั้นจึงทำาให้เกิดการปะทะ

ทางวฒันธรรมหา้วฒันธรรมดว้ยกนั นัน่กค็อื วฒันธรรมมง้ วฒันธรรมเมีย่น (เยา้) วฒันธรรมไทลือ้ วฒันธรรม

อสีานกบัวฒันธรรมคนเมอืง (ซึง่วฒันธรรมคนเมอืงเปน็เจา้ของพืน้ที)่ การปะทะทางวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

ดังกล่าว จึงต้องหาแนวทางที่จะทำาให้เกิดการดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

และการผสมผสานกบัวฒันธรรมอืน่ๆ แตย่งัคงเอกลกัษณว์ฒันธรรมของตนเอาไว ้และไมส่ญูเสยีความเปน็ 

อตัลกัษณข์องตนเองใหไ้ด ้ทำาใหค้นไทยอสีานและกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ๆ สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

และยังคงมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยอีสานในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษา  

หมู่บ้านร่องส้าน ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ปัญหาอีกเรื่องที่กำาลังเป็นปัญหาอยู่

ในขณะนี้ในชุมชนไทยอีสาน บ้านร่องส้าน นั่นก็คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เข้ามาอยู่ 

ในชุมชนไทยอีสานมากขึ้น ในช่วงราวๆ 5-6 ปีที่ผ่านมา จำานวนประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพิ่มมากขึ้น 

ทำาให้เกิดการขยับขยายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่หมู่บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 20 เพิ่มมากขึ้น 

จนเกิดการปะทะกันทางวัฒนธรรมของสองชุมชน นั่นก็คือชุมชนไทยอีสานและชุมชนม้ง เนื่องด้วยการใช้

วิถีชีวิตที่แตกต่างกันของทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เนื่องด้วยชุมชนไทยอีสานเป็นชุมชนใหญ่กว่าชุมชนม้ง 

ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานไม่กี่ครอบครัว จึงทำาให้วัฒนธรรมคนไทยอีสานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ถือว่าเป็น
วัฒนธรรมหลัก มีอำานาจเหนือกว่าวัฒนธรรมของชุมชนม้งที่ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรอง

ดังนั้นแล้วไม่ว่าชาวไทยอีสานจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนก็ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของ 

ชาวไทยอสีานเอาไวอ้ยา่งด ีรวมทัง้ชาวไทยอสีานยงัคงสรา้งจติสำานกึใหค้นในชมุชนไทยอสีานรว่มกนัอนรุกัษ์

และรักษาวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานเอาไว้ และถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็น

สมบัติของชุมชนไทยอีสานต่อๆ ไป ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
ในชุมชนใกล้เคียง ทุกชุมชนก็ยังคงมีแรงยึดเหน่ียวร่วมกันในการแสดงความร่วมมือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

โดยไมใ่ชค้วามรนุแรงในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ แตเ่ลอืกทีจ่ะใชว้ธิแีบบสนัต ิสรา้งความสมัพนัธร์ะดบั

บุคคลและระดับสังคม เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  
ในตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ให้มีความเห็นอกเห็นใจกัน พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน และเคารพในสิทธิของกันและกัน อันเป็นสิ่งที่นำาพาไปยังสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

487



บรรณ�นุกรม

ขนิษฐา ช่องงาม. (2554). ประเพณีท้องถิ่นภาคอีสาน. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2559 จากเว็บไซต์: 

http://www.thainame.net/weblampang/fourthai/page2/Esan.html

จารุวรรณ ธรรมวัตร. (2538). ภูมิปัญญาอีสาน. มหาสารคาม: นางนวลออฟเซ็ท.

ฉลาดชาย รมิวตานนท์. (2542). คนกับอัตลักษณ์ 2. ในเอกสารประกอบการประชุมประจำาปีทางมนุษยวิทยา. 

วันที่ 27-29 มีนาคม 2545 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร.

ประสทิธิ ์ลปีรชีา และมกุดาวรรณ ศกัดิบ์ญุ. (2559). นโยบายและการจดัการศกึษาของรฐัตอ่ชนเผา่พืน้เมอืง

ในภาคเหนือของประเทศไทย. (บทความทางวิชาการ). ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ยงยุทธ บุราสิทธิ์. (2538). ส้มตำาอีสาน: ปลายทางสุดท้ายของแรงงานอพยพ. ในการสัมมนาวิชาการ

เรื่องคนทิ้งบ้าน. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล.

วสนัต ์สรรพสขุ. (2553). ศกึษาชมุชนไทยอสีานทีอ่พยพในภาคเหนอื กรณศีกึษาหมูบ่า้นสนัทรายงาม ตำาบล

สนัทรายงาม อำาเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย. สาขาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่

สุเทพ สุนทรเภสัช. (2551). สังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. แผนกวิชาสังคม 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Julius Drachsler. (1920). Democracy and Assimilation. The Blending of Immigrant Heritages in America, 

Macmillan, 275 pages.

สัมภ�ษณ์

ป้าเขียว (นามสมมติ). ผู้ให้สัมภาษณ์. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา,  

5 มีนาคม 2559.
สิงห์คำา เนตรใหญ่. เลขานุการสภาวัฒนธรรม ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา. ผู้ให้สัมภาษณ์. 

บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำาบลร่มเย็น อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา, 5 มีนาคม 2559.

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

488



การผลิตซ้ำาความทรงจำากับการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไท1

นิลวดี พรหมพักพิง2

มณีมัย ทองอยู่3

วิยุทธ์ จำารัสพันธุ์4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

บทความนีมุ้ง่ทำาความเขา้ใจการผลติซ้ำาความทรงจำาของผูร้ว่มพฒันาชาตไิทยชาวภไูท ซึง่ในอดตีเปน็ 

กลุ่มที่ถูกตีตราว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ วัตถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ว่ากระบวนการผลิตซ้ำา 

ความทรงจำาอดตีของผูร้ว่มพฒันาชาตไิทย ไดน้ำามาใชเ้พือ่สรา้งพืน้ทีท่างสงัคมไดอ้ยา่งไร ผูว้จิยัเลอืกหมูบ่า้น

แห่งหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ

สมัภาษณ ์การสนทนากลุม่ การสงัเกตแบบมสีว่นรว่มและการสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม จากการศกึษาพบวา่ 

ภายใต้กระบวนการพัฒนาของรัฐความทรงจำาบาดแผลจากการถูกตีตราว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในอดีตนั้น 

ปัจจุบันได้ถูกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไทนำามาผลิตซ้ำาใหม่หลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการต่อสู้ต่อรอง

และสร้างความชอบธรรมในการมีพื้นที่ยืนในสังคม ความทรงจำาอดีตซึ่งผลิตซ้ำาผ่านเรื่องเล่าและพิธีกรรม

ต่างๆ ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำาหรับสร้างพื้นที่ทางสังคมที่รับใช้ปัจจุบันและอนาคต 

ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

คำ�สำ�คัญ: การผลิตซ้ำาความทรงจำาทางสังคม คอมมิวนิสต์ กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง การสร้างพื้นที่ทางสังคมของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไท ในการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขงและกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อดตีอาจารยป์ระจำาสาขาวชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่
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บทนำ�

ชาว “ภูไท”5 ในอำาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งในหลายๆ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่

ในภาคอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367-2394) 

แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ในชว่งนัน้เปน็ยคุทีม่กีารทำาสงครามแยง่ชงิประชาชนและไดก้วาดตอ้นเอาผูค้นซึง่เปน็ 

กลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ เขา้มายงัราชอาณาจกัรสยามอยูห่ลายระลอก สำาหรบัชาวภไูทเรณนูครเปน็กลุม่ทีอ่พยพ

มาจากเมอืงวงัอา่งคำา ซึง่ในป ีพ.ศ. 2384 พวกเขาไดร้ว่มกนัสรา้งบา้นแปงเมอืงขึน้บรเิวณสายน้ำาบอ่แกและ

ตั้งชื่อว่า “บ้านดงหวายสายบ่อแก” แต่ชาวภูไทนิยมเรียกว่า “เมืองเว”6 มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองดูแล

ความเป็นอยู่ของชาวภูไทใกล้ชิดเสมือนลูกหลาน (ถวิล ทองสว่างรัตน์, 2530; สุวัฒน์ โกพลรัตน์, 2542) 

ชาวภูไทเมืองเรณูนครนั้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้อำานาจของสยาม แต่ก็มีอิสระในการปกครองตัวเองและ 

ยังคงมีการติดต่อไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขงเรื่อยมา กระทั่งมีการอพยพของชาวภูไท 

จากฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขงเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้น จนเมืองเรณูนครกลายเป็นชุมชนของชาวภูไทที่สำาคัญ 

อีกแห่งหนึ่ง

เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดระบบ

การปกครองใหม่และรวมศูนย์อำานาจเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมๆ กับการสลายอำานาจเจ้าเมืองตามหัวเมือง

ต่างๆ ลง (วัยอาจ, 2556) และด้วยกลไกของการแบ่งการปกครองแบบเทศาภิบาล ทำาให้เมืองเรณูนคร 

ถูกลดความสำาคัญลงเป็นเพียงอำาเภอเรณูนคร และทางการได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำาเภอเรณูนครออกไปตั้ง 

ในพื้นที่อำาเภอธาตุพนมในปัจจุบัน จากนั้นได้ส่งข้าหลวงจากส่วนกลางมาเป็นผู้ปกครอง ทำาให้การสืบสาย

การปกครองแบบเจ้าเมืองค่อยๆ หมดไป

หลังจากนั้น ชาวภูไทเมืองเรณูนครได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาของรัฐและได้รับการหล่อหลอม 

ความเปน็คนไทยผา่นการศกึษาในระบบโรงเรยีนและชาวภไูทรุน่ทีไ่ดเ้รยีนหนงัสอืไดเ้ขา้ทำางานในหนว่ยงาน

ราชการแม้รัฐไทยจะพยายาม “กลืนกลาย” (Assimilation) ชาติพันธุ์ภูไทด้วยการศึกษาและนโยบายอื่นๆ  

แต่ชาวภูไทก็พยายามดำารงความเป็นชาติพันธุ์เอาไว้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ความเชื่อในปู่ถลา 

ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษของชาวภูไท การฟ้อนรำาภูไท การดูดอุ (เหล้าไห) เป็นต้น แม้ว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรม

เช่นฟ้อนรำาภูไทจะเป็นประเพณีประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แต่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำาให้คนในสังคมทั่วไปรู้จัก

ชาวภูไทเรณูนคร การฟ้อนรำาภูไทจึงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการฝึกสอนในหมู่บ้านและปัจจุบันถูกนำา

เขา้ไปบรรจไุวห้ลกัสตูรการศกึษาทอ้งถิน่ของโรงเรยีนในอำาเภอเรณนูครทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

จะเห็นว่าการมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม และ
การทอ่งเทีย่วทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนนุสง่ผลใหก้ลุม่ชาตพินัธุภ์ไูทไดร้บัการโปรโมทจากรฐัมากกวา่กลุม่ชาตพินัธุ์

อื่นๆ ดังปรากฏให้เห็นในคำาขวัญประจำาจังหวัดนครพนม ว่า “พระธาตุพนมล้ำาค่า วัฒนธรรมหลากหลาย 

เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง” และคำาขวัญของจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน เช่น สกลนคร กาฬสินธุ์ 
มุกดาหาร ก็มักจะปรากฏชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทอยู่ด้วย จากที่กล่าวมาจึงดูเหมือนว่าความเป็นภูไทได้ 

ถกูทำาใหก้ลายเปน็รฐัและคนในภาครฐัจำานวนมากกค็อืชาวภไูททีพ่รอ้มใหค้วามรว่มมอืและตอบรบันโยบาย

5  ในงานวิชาการทั่วไปนิยมใช้คำาว่า “ผู้ไท” หรือ “ผู้ไทย” ขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาจะหยิบมาใช้ สำาหรับงานชิ้นนี้ผู้วิจัยเลือกใช้

คำาว่า “ภูไท” ตามการออกเสียงของชาวภูไทที่ใช้เรียกตัวเอง ชาวภูไทตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด 
โดยเฉพาะบริเวณรอบๆ เทือกเขาภูพาน เช่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ เป็นต้น

6 ต่อมาเมื่อกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ออกตรวจราชการทางภาคอีสานได้ทรงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “เมืองเรณูนคร”
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ของภาครฐั การรกัษาความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจเชน่นี ้จงึเปน็การเมอืงเรือ่งชาตพินัธุท์ีช่าวภไูทเรณนูครสามารถ

ทำาได้อย่างแยบยล

อยา่งไรกต็าม ในความเปน็กลุม่ชาตพินัธุภ์ไูทกไ็มไ่ดเ้ปน็ภาพทีแ่นบเปน็เนือ้เดยีวกนัทัง้หมด กลา่วคอื 

ในยุคสงครามเย็นลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แพร่ขยายเข้ามาในภาคอีสาน และจังหวัดนครพนมเองเป็นจังหวัด

ชายแดนท่ีติดกับประเทศลาว จึงมีการแทรกซึมขยายแนวคิดอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เข้ามาได้ง่าย ในสมัยน้ัน

ชาวภไูททีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นหา่งไกลมชีวีติคอ่นขา้งลำาบากเนือ่งจากชว่ง 50 กวา่ปทีีผ่า่นมา การพฒันาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานต่างๆ ของรัฐยังไปไม่ท่ัวถึง ความยากลำาบากและขาดการเหลียวแลจากรัฐ ทำาให้ชาวบ้านจำานวนมาก

ตดัสนิใจเขา้รว่มกบัพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย (พคท.) เพือ่แสวงหาชวีติทีด่กีวา่เกา่ แตก่ารตดัสนิใจ

ดังกล่าวได้นำาไปสู่การกลายเป็นศัตรูกับชาวภูไทที่ขึ้นอยู่กับรัฐ ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน  

จึงทำาให้ชาวภูไทเรณูนครเบียดขับชาวภูไทที่รับเอาอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ออกไปจากภาพลักษณ์ 

ความเป็นภูไท (นิลวดี พรหมพักพิง, มณีมัย ทองอยู่, วิยุทธ์ จำารัสพันธุ์, 2557)

จะเห็นว่าจากอดีตจนปัจจุบัน การหล่อหลอมอุดมการณ์ความเป็น “คนไทย” ของรัฐชาติไทยนั้น 

ได้ทำาให้กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทมีปฏิบัติการทั้งให้ความร่วมมือและต่อรองการครอบงำาของรัฐส่วนกลางมา 

โดยตลอดเพือ่ดำารงความเปน็ชาตพินัธุเ์อาไว ้ดงันัน้ปจัจบุนัเมือ่กลา่วถงึ “ชาวภไูท” ภาพตวัแทนในความคดิ

ของคนสว่นใหญม่กัจนิตนาการถงึกลุม่ชาตพินัธุท์ีม่เีอกลกัษณด์า้นประเพณแีละวฒันธรรมทีม่คีวามโดดเดน่ 

โดยนัยนี้พื้นที่ทางสังคมของภูไทจึงเสมือนอิงแนบอยู่กับรัฐ ทั้งในแง่ของการได้รับการยอมรับและ 

การใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทกุๆ ดา้นของรฐั สง่ผลให ้“ชาวภไูทเรณนูคร” ไดก้ลายเปน็แบบอยา่งพลเมอืง

ตามแบบอุดมคติของรัฐชาติไทย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จในการปกครองดินแดนภาคอีสาน

ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ทำาให้ภาพตัวแทนดังกล่าวของภูไทได้กดทับและกีดกันภาพของ 

ชาวภูไทอีกส่วนหนึ่งที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ไปโดยปริยาย (นิลวดี  

พรหมพักพิง, 2557)

อย่างไรก็ตาม การผนวกรวมชาวภูไทเข้ามาอยู่ภายใต้รัฐไทยก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น กรณีเช่นนี้ 

เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านผาสุก (นามสมมติ) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวภูไทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำาเภอเรณูนคร จังหวัด

นครพนม หมู่บ้านแห่งนี้ขยายตัวออกมาจากเมืองเรณูนคร เนื่องจากผู้นำาในคุ้มบ้านต้องการแสวงหาพื้นที่

ทำามาหากินเพิ่มขึ้นและพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีชัยภูมิที่เหมาะสมเพราะอยู่ใกล้ลำาห้วยและมีลำาน้ำาบังไหลผ่าน  

จึงได้ก่อตั้งเป็นคุ้มบ้านขึ้น วิถีชีวิตชาวบ้านในระยะแรกยังคงไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องที่เมืองเรณูนครและ
เมืองมหาชัยกองแก้วที่อยู่อีกฝั่งของน้ำาโขงในประเทศลาว แต่เมื่อมีการแพร่ขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์และ

ประเทศลาวได้รับเอาระบบสังคมนิยมมาเป็นระบบการปกครองประเทศ ทำาให้การไปมาหาสู่ญาติพี่น้อง 

ท่ีฝ่ังประเทศลาวของชาวบ้านผาสุกถูกทางการหวาดระแวง เจ้าหน้าท่ีรัฐได้มีการล้อมจับและเกิดการปะทะกัน

ด้วยอาวุธจนมีผู้เสียชีวิต ในวันที่ 7 สิงหาคม 2508 เหตุการณ์ครั้งนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 

(พคท.) ได้ประกาศให้เป็น “วันเสียงปืนแตก” (ธันวา ใจเที่ยง, 2546; วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และธนาพล 
อิ๋วสกุล, 2547) และนำาไปสู่การปราบปรามชาวบ้านผาสุกอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา ชาวบ้านหลายคน 

ถูกจับขังคุกด้วยข้อหาการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ หลายคนถูกกระทำารุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

หลายคนต้องเสียชีวิตลงอย่างไร้เหตุผล แรงบีบคั้นดังกล่าวยิ่งทำาให้ชาวบ้านจำานวนมากตัดสินใจเข้าป่า 
เพื่อเป็นแนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) เหตุการณ์ครั้งนั้นและการเข้าร่วมกับ พคท. 

ของชาวบ้านบางกลุ่ม ได้นำาไปสู่การตีตราชาวบ้านผาสุกว่าเป็น “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์” และหมู่บ้าน 
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ถูกเรียกว่าเป็น “หมู่บ้านคอมมิวนิสต์” และถูกรัฐกำาหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นเขตอันตราย หมู่บ้าน 

ถูกล้อมด้วยรั้วลวดหนามและจัดตั้งเวรยามโดยทหาร มีการตรวจค้นการเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวด  

ชาวบ้านต้องประสบกับความยากลำาบากในการดำาเนินชีวิต เนื่องจากถูกจำากัดเวลาในการออกไปทำานา  

ทำาไร่ต้องกลับเข้าหมู่บ้านตามเวลาท่ีทางการกำาหนด ห้ามห่ออาหารไปกินเวลาออกไปทำานา เพราะระแวงว่า

จะนำาไปให้ญาติพี่น้องที่เป็น พคท. ในป่า ในขณะที่สายตาของคนภายนอกมองชาวบ้านว่าเป็นพวกนิยม

ความรุนแรงเป็นภัยน่ากลัว จนทำาให้ชาวภูไทเรณูนครไม่กล้าไปมาหาสู่เช่นที่เคย ในช่วงเวลานั้นชาวบ้าน

ผาสกุจงึเสมอืนถกูกดีกนัออกจากความเปน็ภไูทเรณนูคร และไมไ่ดร้บัการดแูลจากภาครฐัเฉกเชน่ประชาชน

ทั่วไป (นิลวดี พรหมพักพิง, มณีมัย ทองอยู่ และวิยุทธ์ จำารัสพันธุ์, 2557)

อยา่งไรกต็าม หลงัสถานการณท์างการเมอืงคลีค่ลายลงบา้ง รฐับาลสมยัพลเอกเปรม ตณิสญูลานนท ์

ได้เปลี่ยนนโยบายการปราบปรามการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ โดยหันไปใช้การเมืองนำาการทหาร 

และได้ออกคำาสั่ง 66/2523 ซึ่งจะไม่เอาผิดกับผู้เข้าร่วมกับ พคท. และ 14 ปีต่อมาหลังการประกาศ 

วันเสียงปืนแตก ทางราชการได้มีการประกาศ “วันเสียงปืนดับ” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2522 ซึ่งมีความหมาย

เชงิสญัลกัษณว์า่เมือ่เสยีงปนืแตกทีไ่หนกค็วรจะดบัเสยีงปนืทีน่ัน่และนยิามความหมายใหมแ่กผู่ท้ีเ่คยเขา้ปา่

วา่เปน็ “ผูร้ว่มพฒันาชาตไิทย” สำาหรบัชาวบา้นผาสกุแลว้ เหตกุารณค์วามเลวรา้ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในหมูบ่า้น 

ไดก้ลายเปน็ความทรงจำาบาดแผลทีฝ่งัลกึในจติใจของพวกเขาตราบทกุวนันี ้นอกจากนีช้าวบา้นยงัตอ้งเผชญิ

กับผลของการถูกตีตราว่าเป็นหมู่บ้านคอมมิวนิสต์ จนไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐสืบเน่ืองมาอีกหลายสิบปี 

การถูกแบ่งเขาแบ่งเราส่งผลให้พื้นที่ทางสังคมของพวกเขาถูกจำากัดด้วยเงื่อนไขทางการเมืองและปัญหา 

ที่สลับซับซ้อน

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ปัจจุบันการปรากฏตัวของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไท ได้รับการยอมรับ 

เขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของกลุม่ชาตพินัธุภ์ไูทเรณนูครมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่างวฒันธรรมตา่งๆ ชาวบา้น

ผาสกุมโีอกาสออกมาเลา่เรือ่งความทรงจำาเหตกุารณใ์นอดตีซึง่เปน็ชดุความทรงจำาทีม่มีมุมองแตกตา่งจาก

ประวัติศาสตร์กระแสหลัก การจัดงาน 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก เพื่อรำาลึกความทรงจำาถูกจัดขึ้นเป็นประจำา

ทุกปีเป็นเวลากว่าสิบปี กิจกรรมเหล่านี้ได้ทำาให้ชาวบ้านผาสุกได้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานของภาครัฐ 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ปัจจุบันหมู่บ้านผาสุกได้กลายเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่เยาวชนรุ่นหลัง 

จะต้องเรียนรู้เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า ความทรงจำาบาดแผลในอดีตของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไทบ้าน
ผาสุกมีความสำาคัญต่อพวกเขาอย่างมากในปัจจุบัน เพราะได้ถูกนำามาผลิตซ้ำานำากลับมารับใช้ปัจจุบัน 

ในทางสงัคมศาสตรแ์นวคดิความทรงจำาทางสงัคม (Social Memory) ไดน้ำามาใชใ้นฐานะเปน็เครือ่งมอือธบิาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกกับสังคม เพื่อให้เห็นว่าอดีตมีความหมายกับปัจจุบันและอนาคตอย่างไร  

กล่าวคือ ปัจเจกให้ความหมายตัวเองอย่างไร หรือตัวเขาสัมพันธ์กับสังคมในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ความทรงจำาจะเป็นเครื่องมือตีความอดีตใหม่เพื่อสร้างที่ทางให้กับตัวเองได้ และจะตอบ
ปัจจุบันอย่างไร แนวโน้มในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น การนำาแนวคิดความทรงจำามาใช้ในทางสังคมศาสตร์ 

จงึตอ้งพจิารณาวา่ความทรงจำาเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร เกดิขึน้แบบไหน และใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร ใครเปน็ผูเ้อามา

ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ดังนั้นการนำาแนวคิดความทรงจำาทางสังคมมาใช้ จึงเป็นการตั้งคำาถามกับความจริง 
(Truth) หรือภาพตัวแทน (Representation) ที่นำาเสนอด้วยว่าทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งทำาให้แนวคิดนี้เกี่ยวพัน

กับอัตลักษณ์หรือตัวตนของเขาอย่างไร หรือเกี่ยวพันกับเป้าหมายที่จะเดินไปอย่างไร และประเด็นที่สำาคัญ
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กค็อื ทำาใหเ้ราเหน็ความสมัพนัธท์ีซ่บัซอ้นของปฏบิตักิารของปจัเจก/กลุม่คน เชน่ กรณเีกีย่วกบัการใชอ้ำานาจ

ต่างๆ ในสังคม (เบญจพร ดีขุนทด, 2555)

Halbwachs นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “ความทรงจำาร่วม” (Collective 

Memory) ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยสังคม แม้ว่าการจดจำาจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่กลุ่มทางสังคม 

จะเป็นคนตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่สามารถจดจำาได้ (Memorable) และจะจำาอย่างไร ดังนั้นความทรงจำาเป็น

สิ่งที่ยืนหยัดอยู่ภายใต้บริบท/กรอบทางสังคม ภาพความทรงจำาของอดีตของแต่ละบุคคลจะถูกจดจำา 

ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในโครงสร้างซึ่งถูกนิยามโดยชุมชน ความทรงจำาของบุคคลจึงมีมิติทางสังคมอยู่ในนั้น 

ความทรงจำาในแบบของ Halbwachs จงึเปน็คลา้ยกบัภาพของแตล่ะคนทีถ่กูถกัทอในการเขา้ใจอดตีทีส่งัคม

กำาหนด โดยเขาพยายามชี้ให้เห็นว่า ความทรงจำาร่วมเหล่านั้นถูกเอามาใช้เพราะมีเป้าหมายที่ซุกซ่อนอยู่

เบื้องหลัง (จุฬารัตน์ ดำารงวิถีธรรม, 2552; Hutton, 1993) ในนัยนี้จะเห็นว่าต่างจากแนวคิดเดิมที่เห็นว่า

ความทรงจำาเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่กลับมองว่าความทรงจำาร่วมทางสังคมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือสร้างใหม่ 

(Construct and Reconstruct) อย่างม่ันคง โดยมีนัยมาจากวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีห้อมล้อมความทรงจำา

นัน้ๆ ซึง่ความทรงจำาเหลา่นีจ้ะถกูปรบัเขา้กบับรบิททีพ่วกเขาอาศยัอยู ่ความทรงจำาจงึเปน็สิง่สรา้งทางสงัคม

อย่างมีวัฒนธรรม และเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อการสร้างความหมายต่างๆ ด้วย (Tanabe 

and Keyes, 2002)

จากแนวคดิดงักลา่วนี ้บทความนีจ้งึมุง่ศกึษาการผลติซ้ำาความทรงจำาและการนำามาใชใ้นการสรา้งพืน้ที่

ทางสังคมของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยทำาความเข้าใจว่า หากความทรงจำาเป็นเครื่องมือที่ถูกนำามาผลิตซ้ำา

เพื่อรับใช้ปัจจุบันให้กับเจ้าของประวัติศาสตร์นั้นๆ แล้ว ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชาวภูไทจะใช้ความทรงจำา

บาดแผลในอดีตมาบอกเล่าและใช้ประโยชน์อย่างไรในปัจจุบัน พวกเขามีปฏิบัติการอย่างไรในการคลี่คลาย

ภาพลักษณ์ด้านลบของการถูกตีตราว่าเป็น “คอมมิวนิสต์” แต่ปัจจุบันกลับสามารถนำาเอาความทรงจำา

บาดแผลที่ไม่เคยได้รับการยอมรับให้เป็นความทรงจำาร่วม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ทางวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทเรณูนครได้ อย่างไร

วิธีก�รศึกษ�

ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงคือ หมู่บ้านผาสุก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508-2523 จากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ เพื่อใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาและ 

เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่  

ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำานวน 10 คน ครูอาจารย์ 2 คน นักสร้างภาพยนตร์ 1 คน และนักการเมืองท้องถ่ิน 

จำานวน 3 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล และผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกต
ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันรำาลึกวันเสียงปืนแตก วันรักษ์ผู้ไท วันผู้ไทโลก 

และบรรยากาศการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษให้กับชาวบ้านผาสุกได้รับชม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำาความเข้าใจ 

ความรู้สึกนึกคิดและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ความทรงจำาถูกนำามาใช้ในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น
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ผลก�รศึกษ�

จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านผาสุกได้ใช้ประวัติศาสตร์บาดแผลท่ีในอดีตเป็นเร่ืองท่ีชาวบ้านไม่อยากเล่า

เพราะเป็นเรื่องความโหดร้ายที่อยากจะลืมกลายมาเป็นความทรงจำาร่วมของชาวบ้าน ได้ถูกนำามา “เล่า” 

“แต่งเติม” ผลิตซ้ำาในหลากหลายวิธี ทั้งชาวบ้านผาสุกเองและจากคนภายนอก ดังนี้

ก�รผลิตซ้ำ�คำ�ว่� “คอมมิวนิสต์” โดยคนใน

จ�ก “หมู่บ้�นคอมมิวนิสต์” สู่ “หมู่บ้�นประวัติศ�สตร์”

บา้นผาสกุเดมิถกูมองวา่เปน็หมูบ่า้นคอมมวินสิต ์แตเ่มือ่เรว็ๆ มานีบ้า้นผาสกุไดร้บัการนยิามวา่เปน็

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นความคิดเรื่องนี้มาจากกลุ่มแกนนำา ผรท. บ้านผาสุก ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ตา่งๆ ทีเ่ครอืขา่ย ผรท. ซึง่กระจายอยูท่กุภมูภิาคของประเทศจดัขึน้ เชน่ การเขา้รว่มงาน “วนัรำาลกึเหตกุารณ์

ถังแดง” ที่ชุมชนลำาสินธุ์ อำาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และการเข้าร่วมงาน “วันรำาลึกประชาธิปไตยฯ 

ของขบวนการสันติภาพประเทศไทย” จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยเครือข่าย ผรท. อีสานใต้ เป็นต้น  

การที่กลุ่ม ผรท. สามารถจัดกิจกรรมพบปะกันได้เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลงและช่วงปี 

พ.ศ. 2543 ในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย มีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำา

อันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 ทำาให้การเคลื่อนไหวใดๆ ที่เคยเป็นความผิดของการกระทำาอันเป็น

คอมมิวนิสต์ไม่มีความผิดอีกต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนผู้ที่เคยเข้าป่าหลายคนได้ก้าวขึ้น 

สู่ตำาแหน่งต่างๆ ที่มีบทบาทสำาคัญในฐานะนักการเมือง นักวิชาการ นักพัฒนา ฯลฯ เปิดโอกาสให้ 

กลุ่ม ผรท. ในระดับภูมิภาคเกิดการเชื่อมโยงกันมีการเคลื่อนไหวเพื่อทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของ ผรท.  

ในแตล่ะเขตงานอยา่งเปดิเผย เชน่ กจิกรรมรำาลกึวรีชน กจิกรรมทำาบญุสถปู เปน็ตน้ มกีารนยิามความหมาย

ใหม่ของผู้ที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็น “วีรชน” แทนคำาว่า “ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์” 

เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการต่อสู้ของประชาชนในอดีต

ดังนั้น การมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย ผรท. ทำาให้ผู้นำาบ้านผาสุกได้กลับมาทบทวนว่า

หมู่บ้านผาสุกควรจะมีการสร้างความเข้าใจใหม่กับภาพลักษณ์ด้านลบที่ผู้คนมักผูกติดอยู่กับภาพหมู่บ้าน

คอมมิวนิสต์ โดยมองอีกด้านว่าความจริงแล้วบ้านผาสุกเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญเพราะเป็นสถานที่เสียง

ปืนแตกครั้งแรก และมีการประกาศเชิงสัญลักษณ์ของ พคท. ให้จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ จนวันที่  

7 สิงหา 2508 กลายเป็นวันสำาคัญของ พคท. จากความคิดดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีการสถาปนาเป็น 

“หมู่บ้านประวัติศาสตร์” โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมมือกันทำาซุ้มประตูและเขียนป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
ว่า “หมู่บ้านประวัติศาสตร์” ซึ่งมีนัยของการประกาศเชิงสัญลักษณ์ในการนิยามความหมายใหม่เพื่อสื่อสาร

ความเข้าใจแก่คนภายนอกให้เข้าใจชาวบ้านผาสุกในมุมมองใหม่ คณะกรรมการหมู่บ้านเล่าว่า ความคิด 

ของการขึ้นป้ายหมู่บ้านเกิดจากการประชุมร่วมกันของกลุ่มสหายอาวุโสกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพราะ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นการต่อสู้ที่คนรุ่นหลังควรจะภูมิใจ 

นายคำากร ซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านเล่าถึงการขึ้นป้ายหมู่บ้านว่า

“...เปน็ความคดิของผูใ้หญบ่า้นกบัไทปา่ (ผรท.) นีล่ะ่ครบั เพราะวา่อยา่งคนบา้นเฮาทีไ่ดเ้สยีสละชวีติ 

จนเป็นวันเสียงปืนแตกในหมู่บ้านเฮาน่ี ในประเทศไทยน่ีเขาถือว่ามีอยู่บ้านเฮาน่ีล่ะคร้ังแรก...คือเสียงปืนแตก

นัดแรกอยู่ที่นี่ และวันที่ 7 สิงหานี่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกัน เขาประกาศกันไปทั่วประเทศ ทั่วโลกนั้นน่า... 

ก็เลยว่าเฮ็ดให้มันเป็นประวัติศาสตร์ซะ...” (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2556)
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การขึ้นป้ายหมู่บ้านในช่วงแรกจึงเป็นจุดสนใจแก่ผู้สัญจรเข้าไปในหมู่บ้านได้ไม่น้อย ในขณะเดียวกัน

กส็รา้งความภมูใิจแกช่าวบา้นดว้ยเชน่กนั ชาวบา้นหลายคนเลา่วา่ ตอ่ไปคนขา้งนอกจะไดรู้ว้า่ความจรงิแลว้

ชาวบ้านเราไม่ได้เลวร้ายแบบที่เขาคิด แต่คนบ้านนี้เป็นนักต่อสู้ต่างหาก การขึ้นป้ายหมู่บ้านเป็นสิ่งที ่

ชาวบ้านจะต้องปฏิบัติให้สมกับการเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ด้วย โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาทำางานในหมู่บ้านในระยะต่อมา

นอกจากนี ้กลุม่แกนนำา ผรท. บา้นผาสกุ ยงัรบัแนวความคดิจากเครอืขา่ย ผรท. ทีท่ำางานดา้นองคก์ร

พัฒนาเอกชน (NGOs) ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “สโมสร 7 สิงหาเพื่อการพัฒนา” ขึ้นมา เพื่อเป็น

องค์กรชาวบ้านและเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับองค์กร เครือข่ายภายนอกหมู่บ้านทั้งภาครัฐ 

และเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านผาสุกที่ยังได้รับผล

จากการมภีาพลกัษณใ์นทางลบใหด้ขีึน้ ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสโมสรฯ และมกีารนำาเอาประสบการณ์

เมื่อครั้งอยู่ป่ามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการทำางานร่วมกัน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน  

มีการวางแผนงานกันอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้สโมสร 7 สิงหาเพื่อการพัฒนา สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนา

หมู่บ้านท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การส่งโครงการ “ก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

เพือ่การศกึษาและทอ่งเทีย่ว” เขา้ประกวดในโครงการเพชรในถิน่ของสำานกังานพฒันาชมุชน จงัหวดันครพนม 

จนได้รับเลือกให้ชนะเลิศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ข้ึน ซ่ึงหน่วยงาน

ภาครัฐมุ่งให้เกิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด ในขณะท่ีชาวบ้านท่ีเป็น ผรท. เอง ก็จะวาดหวัง

ให้เกิดอนุสรณ์สถาน 7 สิงหา ขึ้นในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อรำาลึกความทรงจำาของหมู่บ้านในอดีต

เช่นเดียวกับกลุ่มสหายในภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ก่อสร้างข้ึน ซ่ึงแกนนำาชาวบ้านผาสุกได้กล่าวถึงแนวคิดต่อเร่ืองน้ีว่า

“สมัยเดี๋ยวนี้บ่มีไผ่มาจับปืนขึ้นสู้กันแล่วล่ะ แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนก็ต้องเอามาเป็น 

บทเรียนให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เฮียนฮู้ สิได้บ่ลืม บ่หาย ไปกับไทสหายที่เริ่มแก่เฒ่าตายไป ตั้งแต่ปี 2542  

ผมกม็าคดิกบัพีน่อ้งหมูส่หายวา่ ทำาอยา่งไรสหายพีน่อ้งเรานะ่ตายไปเยอะแลว้นะ่ แลว้คนอยูข่า้งหลงัจะทำา

อย่างไร เขาตายไปแล้วเขาตายเพื่อใคร เขาตายเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนน่ะ เงินเดือนเขาก็ไม่มี  

ตายไปอยา่งนา่อนาจไมม่อีะไรตอบแทนเลย ถา้เราไมท่ำาอนสุรณส์ถานทีร่ะลกึไวน้ี ้มนักเ็ทา่กบัตายไปเฉยๆ 

พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรา เขาจะไม่เข้าใจ ก็เลยคุยกันกับหมู่สหาย” (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2556)

กล่าวโดยสรุป ชาวภูไทได้นำาเอาภาพลักษณ์ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นภาพเชิงลบมาใช้ โดยเปลี่ยนหมู่บ้าน
คอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ และได้ใช้ชุดเรื่องเล่าหรือความทรงจำาซึ่งครั้งหนึ่งเคย 

ถูกปฏิเสธโดยรัฐ มาทำาให้หมู่บ้านผาสุกมีตำาแหน่งแห่งท่ีในสังคมในปัจจุบัน แม้จุดมุ่งหมายเร่ิมแรกกลุ่มแกนนำา

เพียงแค่ต้องการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อรำาลึกความทรงจำาของหมู่บ้าน ซึ่งมีแค่แวดวงของกลุ่ม ผรท.  
แต่การได้รับความสนใจจากภาครัฐที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จึงสะท้อนให้เห็นว่า

ประวัติศาสตร์ความทรงจำาบาดแผลของหมู่บ้าน ไม่เพียงชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์เท่านั้น 

ทีต่อ้งการหยบิมาใชป้ระโยชนใ์นปจัจบุนั แตภ่าครฐัเองกไ็ดห้ยบิไปใชด้ว้ยเชน่กนัโดยอาศยัการกลา่วอา้งถงึ

การพัฒนา
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ก�รสร้�งพิธีกรรมรำ�ลึก 7 สิงห� วันเสียงปืนแตก

การผลักดันให้เกิดงาน “รำาลึกเหตุการณ์ 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก” ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545  

แม้ว่าในระยะ 2-3 ปีแรก จะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากไม่อยากจะรื้อฟื้นเหตุการณ์เลวร้าย 

ในอดีตข้ึนมาอีก รวมท้ัง อบต.โคกหินแฮ่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดหมู่บ้านในท้องถ่ินท่ีสุด ก็ไม่เคยเข้าร่วมงาน

เพราะมองวา่เปน็กจิกรรมงานพบปะกนัของคนเคยออกปา่ แมว้า่คณะกรรมการสโมสรจะเคยของบประมาณ

สนบัสนนุการจดังาน แตก่ารสนบัสนนุของ อบต. จะเนน้ไปในเรือ่งกจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณมีากกวา่ 

โดยเฉพาะงานวัฒนธรรมภูไท

อย่างไรก็ตาม การรำาลึกวันเสียงปืนแตก 7 สิงหา สามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ใน “พิธีกรรม” ทำาให้ 

ในปี พ.ศ. 2555 งานรำาลึก 7 สิงหา ได้รับการบรรจุลงในแผนพัฒนาของ อบต.โคกหินแฮ่ โดยการผลักดัน

ของกลุ่ม ผรท. ที่ได้รับเลือกเข้าไปทำางานเป็นสมาชิก อบต. และมีนายสนาน (นามสมมติ) ดำารงตำาแหน่ง

ประธานสภาฯ การเข้ามาทำางานการเมืองท้องถิ่นทำาให้นายสนานมองความยั่งยืนที่ไกลออกไปอีกว่า  

งานรำาลึก 7 สิงหา ในวันข้างหน้าอาจจะหายไปพร้อมกับกลุ่มสหายรุ่นเก่าที่เริ่มอายุมากแล้ว ดังนั้น 

หากจะดำารงอยู่ต่อไปได้จะต้องมีส่วนร่วมจากคนหลายภาคส่วน และจะต้องทำาให้เป็นความทรงจำาร่วมให้ได้  

ซึ่งเขาจึงได้เสนอให้วันที่ 7 สิงหา เป็นกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของตำาบล นายสนานกล่าวว่า

“...ผมมองว่าสโมสร 7 สิงหาน่ีตอนน้ีมันอาจจะแคบไป...ในทางปฏิบัติน่ะ คือ มันไปปิดตัวเองอยู่ในมุม

แบบนั้น (เฉพาะ ผรท.) ไม่ได้เพราะเราทำางานในประวัติศาสตร์ที่ใครๆ ไม่อยากให้มันเกิดน่ะ แต่เมื่อมันเกิด

แล้วก็ไม่มีใครมาล้มล้างได้ และมันควรจะเป็นของทุกๆ คน ไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด...แต่สิบปีก่อน 

ตอนทำางาน อบต. ผูน้ำาบา้นเฮาคดิงานกจิกรรมวฒันธรรมของหมูบ่า้นขึน้มาใหมห่มด อยา่งงานลอยกระทง

ลงเรือแข่ง...งานข้าวหลามใหญ่ป้ิงไก่แซ่บน่ีมันดังเฉพาะตอนจัดงานน่ันล่ะ แต่หลังจากน้ันไม่มีใครคิดจะถามถึงอีก 

คือเขาบ่ถามข่าวเลย แต่งานประวัติศาสตร์ 7 สิงหานี้มันดังอยู่ตลอด มันไม่ใช่งานที่ใครมาอุปโลกน์ขึ้น  

แต่ว่ามันดังตามธรรมชาติ ผมพูดแบบน้ีสมาชิกเขาเห็นชอบกับผมเลยนะ...” (สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2556)

หลงัจากนัน้ อบต.โคกหนิแฮ ่จงึไดก้ลายเปน็ผูร้ว่มจดังานในฐานะเจา้ของงบประมาณและผูร้บัผดิชอบ

ในพ้ืนท่ีตำาบลน้ี การเปล่ียนแปลงการนิยามความหมายใหม่ว่างาน 7 สิงหา เป็นงานประวัติศาสตร์ของทุกคน 

ในตำาบลไม่ใช่แค่งานเฉพาะกลุ่มของ ผรท. บ้านผาสุก และการเข้ามาดำาเนินการงาน 7 สิงหา ของ อบต.  

ได้รับเสียงสะท้อนจาก ผรท. ส่วนหนึ่งว่ามีความกังวลใจกลัวว่าคุณค่าอุดมการณ์จะเลอะเลือนบิดเบือนไป

จนสหายไม่มาร่วมงานเช่นเคย และการเข้ามาจัดการของ อบต. ทำาให้บทบาทของพวกเขาลดลงโดยเฉพาะ
กลุม่ ผรท. ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัหนา้ทีเ่พยีงอยูใ่นครวัเทา่นัน้ แตย่งัไมเ่คยไดเ้ปน็ผูร้ว่มเลา่เรือ่งราวในพืน้ทีส่าธารณะ

หรือพื้นที่สื่อทั้งที่มีบทบาทการต่อสู้มาด้วยกัน โดยในแง่นี้สะท้อนให้เห็นว่า ความทรงจำา เรื่องเล่า 

ในเหตุการณ์เสียงปืนแตกนั้น คุณค่า และความหมายสัมพันธ์กับบริบทและเวลาด้วย นั่นคือ เมื่อครั้งอดีต

ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของเรื่องเล่า แต่ปัจจุบันมีการช่วงชิงความเป็นเจ้าของเรื่องเล่าด้วย

จากแนวคดิดงักลา่ว จงึสิง่ทีน่า่สงัเกตวา่ หากพจิารณาชือ่งานวนัรำาลกึ 7 สงิหา จะพบวา่มกีารเปลีย่น
ชื่อหลายครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2545-2549 เป็นการจัด

งานรำาลึกครั้งแรกและเป็นช่วงที่คณะกรรมการสโมสร 7 สิงหา เพิ่งเริ่มเชื่อมโยงกับเครือข่าย ผรท.  

ในการเคลื่อนไหวเงินค่าชดเชย การจัดงานครั้งแรกจึงตั้งชื่องานว่า “เชิดชูนักสู้เพื่อประชาธิปไตย 7 สิงหา” 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ตั้งชื่องานรำาลึกว่า “รำาลึกนักสู้ภูพาน สืบสานอุดมการณ์ 7 สิงหา” และปี พ.ศ. 2547 

ใช้ชื่อว่า “งานรำาลึกวีรชน 7 สิงหา” กระทั่งเริ่มปี 2555 เป็นต้นมา เมื่อ อบต. เริ่มเข้ามาร่วมดำาเนินงาน
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ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จึงเรียกว่า “งานบุญรำาลึก 7 สิงหา 

วันเสียงปืนแตก” อันเป็นการลดระดับการชูอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ลงเพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นงานบุญแก่

ผู้เสียชีวิตในอดีตมากกว่าการรวมกลุ่มทางการเมือง จะเห็นว่าการนิยามความหมายใหม่ของการจัดงาน  

7 สิงหา มีการปรับตามสถานการณ์ ซึ่งชาวบ้านมองเห็นว่าในสนามปฏิบัติการนั้นๆ มีใครบ้างที่พวกเขา

กำาลังปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วย การนำาประวัติศาสตร์มาใช้โดยมีกลยุทธ์ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของทุกคนมิใช่ 

เพียงของ ผรท. จึงทำาให้มุมมองของผู้เล่นในสนามปฏิบัติการเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ก�รกล�ยเป็นสินค้�สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์

ในอดีต สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์ เช่น ธงดาวแดง ค้อน และเคียวเกี่ยวข้าว ถือเป็นสิ่งต้องห้ามและ 

ผู้ครอบครองมีความผิดในข้อหาการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป โลกเข้าสู่ยุคทุนนิยม

โลกาภวิตัน ์การเชือ่มโยงกนัของผูค้นในสงัคมบรโิภค สง่ผลใหว้ฒันธรรมตา่งๆ ถกูทำาใหเ้ปน็สนิคา้ในรปูแบบ

ต่างๆ เพื่อตอบสนองคนในสังคมแม้แต่สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์ซึ่งเคยเป็นขั้วตรงข้ามก็ยังถูกดึงเข้าสู่กระแส

ทนุนยิม ปรากฏการณท์ีเ่หน็ชดัเจนคอืกรณขีองประเทศเวยีดนามหลงัการเปดิประเทศ มกีารผลติสนิคา้ดว้ย

สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์ออกมาจำาหน่ายเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย

กรณีชาวบ้านผาสุก การจัดงาน 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก ครั้งแรก ได้ถูกทางอำาเภอขอความร่วมมือ

ไม่ให้นำาสัญลักษณ์คอมมิวนิสต์มาใช้ เช่น สั่งห้ามนำาหมวกดาวแดงมาใส่ในงาน ถูกสั่งให้รื้อธงดาวแดง 

ออกจากการประดับตกแต่งสถานที่ แต่ในการจัดงานรำาลึก 7 สิงหา ในปีต่อๆ มา การจำาหน่ายเสื้อ หมวก  

ทีม่สีญัลกัษณด์าวแดง เริม่จากกลุม่เยาวชนผลติขึน้เพือ่จำาหนา่ยหาทนุในงานวนัเสยีงปนืแตก สนิคา้ทีย่งัคง

รูปแบบเดิมคือหมวกทหาร ทปท. สีเขียวเข้ม ปักดาวแดงขอบสีเหลืองไว้ด้านหน้าหมวก นอกนั้นจะเป็น 

เสื้อยืดสกรีนคำาว่า 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก หรือมีชื่อของหมู่บ้านและตามด้วยคำาว่า เสียงปืนแตก  

โดยจะนำาออกจำาหน่ายในงานกิจกรรมงานรำาลึกต่างๆ ของเครือข่าย ผรท.

ในขณะทีก่ลุม่แมบ่า้น ผรท. ซึง่เกดิจากการรวมกลุม่กนัของกลุม่ผูห้ญงิทีเ่คยเขา้ปา่ จะเปน็กลุม่ทีเ่ขา้ไป

สัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ ทำาหน้าที่เป็นกลุ่มไปออกร้านเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและขายสินค้าในงาน

กิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันรักษ์ภูไท งานวันสงกรานต์ งานไหลเรือไฟ หรืองานกาชาดประจำาปีของจังหวัด

นครพนม เปน็ตน้ ภายในซุม้ของกลุม่แมบ่า้น ผรท. จงึประกอบไปดว้ย การจดัแสดงนทิรรศการภาพเหตกุารณ์

การต่อสู้ของชาวบ้านและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และข้าวของเครื่องใช้ของ ผรท. รวมอยู่กับสินค้า
ประเภทผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่ และเสื้อผ้าพื้นเมืองของภูไท

กลุ่มผู้ซื้อมีหลากหลาย เช่น บางคนเคยเป็น ผรท. จะซื้อเพื่อระลึกถึงความทรงจำา บางคนซื้อ 

เพือ่ความโกเ้ก ๋การใสห่มวกดาวแดงกลายเปน็ความเท ่บางคนซือ้เพือ่สนบัสนนุกองทนุของชาวบา้น เปน็ตน้ 

แม่บ้าน ผรท. เล่าว่า

“สมัยนี้ความจริงไม่ได้มีความคิดเกี่ยวกับสัญลักษณ์คอมมิวนิสต์แล้วล่ะ อย่างพวกหมวกนี้เป็นแค่ 

เอามาใส่เฉยๆ เขาไม่ได้คิดเป็นอุดมการณ์หรอก เขามิได้คิดดอกว่าเขายังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ มันเป็นแค่ 

ของสินค้าไว้ขายอย่างหนึ่ง” (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2556)

ปัจจุบัน สัญลักษณ์ดาวแดงถูกผลิตเพื่อจำาหน่ายในงานทั่วไป จากเดิมอยู่ในวงแคบ สัญลักษณ์
คอมมิวนิสต์จึงเป็นเพียงแค่ความต้องการบริโภคสัญลักษณ์ที่บางคนต้องการสืบสาวราวเรื่องในอดีต  

แต่บางคนก็เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ เวลาที่เปลี่ยนไปการให้ความหมายเชิงระบบคุณค่าก็เปลี่ยนไปด้วย  
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หากเปรยีบเทยีบกับความรูส้ึกของคนทีเ่ขา้ร่วมอุดมการณค์อมมวินสิตใ์นอดีตจึงดูแตกต่างจากความหมาย

ของผู้บริโภคสัญลักษณ์คอมมิวนิสต์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นความทรงจำาของคนเราสัมพันธ์กับ “เวลา”  

และ “อุดมการณ์” เกี่ยวกับสิ่งๆ เดียวกันนั้นได้แปลงเปลี่ยนไป

ก�รผลิตซ้ำ� คำ�ว่� “คอมมิวนิสต์” โดยคนนอก

ก�รตอกย้ำ�เรื่องเล่�ผ่�นหนังสือและง�นเขียนท�งวิช�ก�ร

ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาในวงวิชาการได้ให้ความสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ โดยใช้กรอบอ้างอิงจาก

มุมมองเจ้าของประสบการณ์ซึ่งในหลายเหตุการณ์ มีความแตกต่างหรือโต้แย้งประวัติศาสตร์กระแสหลัก  

สง่ผลใหก้ารบนัทกึประวตัศิาสตรม์ชีดุความรูท้ีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ เชน่เดยีวกบักรณปีระวตัศิาสตร์

บาดแผลทีเ่กดิขึน้ในหมูบ่า้นผาสกุ ไดร้บัความสนใจจากนกัวชิาการศกึษาในชดุโครงการวจิยั เศรษฐกจิชมุชน

หมู่บ้านไทย และหมู่บ้านผาสุกได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ด้วย โดยเป็นพื้นที่

ศึกษาของโครงการวิจัยย่อยที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัยนี้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546 จึงมีการผลิตผลงาน

ออกมาเป็นหนังสือชื่อ หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน ของธันวา ใจเที่ยง (2546)  

ซึง่เปน็หนึง่ในนกัวชิาการของทมีวจิยัในชดุโครงการนี ้ไดบ้นัทกึเรือ่งราวประวตัศิาสตรบ์าดแผลของชาวบา้น 

ตลอดทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมชาวนา ซึ่งแม้จะเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน แต่ก็นับได้

ว่าเรื่องราวที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในพื้นที่งานทางวิชาการที่มีเนื้อหาแตกต่างไปจากเรื่องราว

ความรุนแรงท่ีเคยถูกบันทึกเอาไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์กระแสหลัก และยังได้ส่งผลให้ความสนใจเก่ียวกับ

เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านไทยในอดีตในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา ทำาให้เรื่องราว 7 สิงหาคม 2508 

หรือวันเสียงปืนแตกในเวลาต่อมา กล่าวคือ มีการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์วันเสียงปืนแตกอย่างจริงจังเช่น

การนำาเสนอเป็นบทความวิชาการชื่อ “8 สิงหา 2508” (8-8-08) “วันเสียงปืนแตก”7 ของสมศักดิ์ 

เจียมธีรสกุล อาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ ได้ตั้งประเด็นคำาถามเกี่ยวกับวันเสียงปืนแตกว่า วันเสียงปืน

แตกน่าจะเกิดในวันที่ 8 สิงหาคม 2508 มากกว่าวันที่ 7 สิงหาคม 2508 ตามที่เข้าใจกันทั่วไป ซึ่งได้เสนอ

ตามการวิเคราะห์ในเชิงหลักการของเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ และ 

เชื่อมโยงกับหลักฐานที่เป็นเอกสารของ พคท. ในแง่ของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับวันเสียงปืนแตกน้อยมาก 

แต่กลับเป็นวันที่ พคท. ถือเอามาเป็นวันประกาศต่อสู้ด้วยอาวุธและถูกนำาไปเชื่อมโยงกับอุดมการณ์ 

การต่อสู้ของประชาชนโดยเชิดชูขึ้นให้กลายเป็นวันที่สำาคัญอย่างยิ่งของ พคท.

จากความสนใจของนักวิชาการ ทำาให้หมู่บ้านถูกศึกษาในแง่มุมเชิงวิชาการและผลิตผลงานออกมา
เปน็หนงัสอืและบทความดงัทีไ่ดเ้สนอมานัน้ ไดก้ลายเปน็ชดุความรูเ้กีย่วกบัหมูบ่า้นทีช่าวบา้นลกุขึน้มาตอ่สู้

กับการกดขี่ของรัฐในยุคเผด็จการ ได้รับความสนใจจากผู้สนใจเรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ในแง่มุม

ใหม่ๆ  จนไดร้บัการขนานนามวา่ หมูบ่า้นชาวนาปฏวิตั ิซึง่เทา่กบัเปน็การสถาปนาพืน้ทีท่างสงัคมของหมูบ่า้น
ให้เผยแพร่และขยายออกไปในสังคมวงกว้าง

7 ดูเพิ่มเติมใน “8 สิงหา 2508” (8-8-08) “วันเสียงปืนแตก” (ตอน 1 และตอน 2) http://prachatai.com/journal/2009/ 
08/25401, ค้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2555
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ก�รสร้�งประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น

ประวัติศาสตร์หมู่บ้านผาสุก ได้รับความสนใจจากครูอาจารย์ที่สอนในหมวดวิชาสังคมศึกษา  

โดยเฉพาะในรายวิชาท้องถิ่นของเราของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม หลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ซึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้

หมู่บ้านผาสุกมากที่สุด ก็มีการนำาเอาประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวบ้านในหมู่บ้านผาสุกมาเป็นเนื้อหา 

ในการเรียนการสอนเช่นกัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาสังคมศึกษา เล่าว่า ที่ผ่านมา

การสอนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนมักจะเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนไปในเรื่อง

ประวัติความเป็นมาของชาวภูไท และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์ภูไทให้แก่นักเรียน เช่น  

เสื้อผ้าการแต่งกาย ประเพณีต่างๆ ของชาวภูไท การฟ้อนรำาภูไท เป็นต้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะถูกสอน

มาจากชุมชนหมู่บ้านบ้างแล้วจึงทำาให้ยังไม่มีเนื้อหาสาระวิชาอะไรใหม่ๆ

ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2552 อาจารย์ประจำาหมวดวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนมีโอกาสได้เข้าร่วม

งานในโครงการวิจัยกับอาจารย์ประจำามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน “โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ได้เรียนรู้ศึกษาการทำาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ หรือเรียกว่า “ยุววิจัย” ได้ทำาการฝึกปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูล การสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล

ประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่เพือ่เปน็ชดุความรูท้ีม่าจากการเรยีนรู ้ศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูของนกัเรยีนในโครงการ

หรือที่เรียกว่า “ยุววิจัย” นั่นเอง รวมทั้งการฝึกการเขียนเป็นรายงานการวิจัย

ก่อนเริ่มโครงการทางอาจารย์ผู้สอนร่วมกับนักเรียน ได้สำารวจข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ 

ท้องถิ่นว่านอกเหนือจากประวัติความเป็นมาของชาวภูไทแล้ว ยังมีประวัติศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจหรือไม่ 

และนักเรียนที่ร่วมโครงการบางคนมาจากหมู่บ้านผาสุกได้เล่าถึงกิจกรรมรำาลึก 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก  

ซึ่งเป็นประเด็นที่กำาลังได้รับความสนใจ ดังนั้นกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ จึงได้เสนอโครงการวิจัย

ชื่อ “โครงการวิจัยวันเสียงปืนแตก สงครามเลือดชีวิต เพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง” และร่วมกันกับอาจารย์

ผู้สอนลงไปในพื้นที่ศึกษา คือ หมู่บ้านผาสุก เป็นพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา

ซึ่งกิจกรรมศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ นอกจากจะทำาให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ประวัติศาสตร์ 

ในทอ้งถิน่ของตวัเองแลว้ ยงัทำาใหน้กัเรยีนไดพ้บกบัชาวบา้นทีเ่ปน็สหายเกา่ผูเ้ปน็เจา้ของประสบการณต์รง 
โดยเฉพาะพ่อคำาพอน ซ่ึงถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นแหล่งข้อมูลท่ีสำาคัญได้รับความสนใจในการขอสัมภาษณ์

และขอใหเ้ลา่เรือ่งราวเหตกุารณก์ารตอ่สูก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัในอดตีใหฟ้งั ซึง่ในสว่นของชาวบา้นผาสกุเองกถ็อื

เปน็เรือ่งทีด่ทีีค่นรุน่หลงัไดใ้หค้วามสำาคญัและสนใจศกึษาเปน็บทเรยีน และหลงัจากทีน่กัเรยีนไดล้งเกบ็ขอ้มลู

แล้ว ได้จัดทำาเป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย พร้อมกับนำาเสนอเป็นโครงงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน 

ที่เข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นำาไปสู่การจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยต่อสาธารณะ 
ในงานวันรักษ์ภูไทในปีเดียวกัน การนำาเสนอโครงงานดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้มา

ร่วมงานต้ังแต่ระดับนักการเมือง เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ไปจนถึงชาวบ้านท่ัวไปเป็นอย่างมาก นอกจากน้ี 

โรงเรียนระดับมัธยมประจำาอำาเภออื่นๆ ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ก็เริ่มให้ความสนใจ 
และนำามาเป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนแก่นักเรียน เช่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนาแก  

มีการทำารายงานของนักเรียนเกี่ยวกับการย้อนประวัติศาสตร์ “วันเสียงปืนแตก” มีความสำาคัญอย่างไร  
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การรวบรวมข้อมูล การลงไปสัมภาษณ์กลุ่มสหายอาวุโสในหมู่บ้านผาสุกเพ่ือขอความรู้เก่ียวกับวันเสียงปืนแตก 

การไปดูสถานที่เกิดเหตุการณ์จริงตอนยิงปะทะกันของชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกับทำาคลิปวีดีโอ 

นำาเสนอและดาวน์โหลดลง YouTube เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เพื่อนๆ ในชั้นเรียน อันเป็นแนวการเรียน 

การสอนทีน่ำาเทคโนโลยกีารสือ่สารบนพืน้ทีไ่ซเบอรท์ีอ่าจารยผ์ูส้อนนยิมนำามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในปจัจบุนั 

และยังทำาให้ผู้สนใจอื่นๆ ก็สามารถเข้ารับชมเพื่อเรียนรู้ได้เช่นกัน

จากการที่เรื่องราวของหมู่บ้านที่เคยถูกตีตราว่าเป็นถิ่นของคอมมิวนิสต์ได้รับการผลิตซ้ำาใหม่ 

โดยสถานศกึษาดงัทีไ่ดก้ลา่วมา แสดงใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงหลายประการเกีย่วกบัมมุมองของสถานศกึษา

ในท้องถิ่นต่อหมู่บ้านผาสุก คือ 1) การนำาเรื่องราวของความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นเนื้อหาสาระ

ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันได้รับการยอมรับในฐานะบทเรียน 

ความขัดแย้งในอดีตท่ีนำาไปสู่การกระทำารุนแรงต่อกันของคนในชาติ ซ่ึงคนรุ่นหลังสมควรศึกษาย่ิง 2) ความรู้

เกีย่วกบัวนัเสยีงปนืแตก ซึง่เปน็ชดุขอ้มลูประวตัศิาสตรบ์าดแผลของเจา้ของประสบการณ ์มคีวามชอบธรรม

ให้สามารถนำามาเป็นเรื่องราวที่นักเรียนและผู้สนใจสามารถเรียนรู้อย่างวิเคราะห์ เช่นเดียวกับการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์กระแสหลัก 3) เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์จากรุ่นสู่รุ่นโดยตรงระหว่างเจ้าของ

ประวัติศาสตร์ คือกลุ่มสหายเก่า กับนักเรียนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ อันนำาไปสู่การถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์

จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะทำาให้เกิดความตระหนักไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นมาอีก และ 4) การยอมรับให้ม ี

การเรียนการสอนเกี่ยวกับวันเสียงปืนแตก มีความสำาคัญอย่างยิ่งในแง่ที่ทำาให้เกิดการสร้างพื้นทางสังคม

ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขยายเข้าไปมีตำาแหน่งแห่งที่ในพื้นที่ทางการศึกษา

ก�รผลิตซ้ำ�ผ่�นโลกไซเบอร์

ปัจจุบันเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในหมู่บ้านผาสุก มีการนำาเสนอเรื่องราววันเสียงปืนแตกของ

ผู้ที่สนใจศึกษาในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งข้อมูลในรูปของบทความเชิงวิชาการ การเขียนเล่าประสบการณ์และ 

ความประทบัใจทีม่โีอกาสเดนิทางมารว่มงานวนัเสยีงปนืแตก การนำาเสนอในรปูคลปิวดิโีอ การโพส (Posted) 
เรื่องราวในเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือบล็อก (Blog) ส่วนตัว ซึ่งสื่อเหล่านี้มีอิทธิพลค่อนข้างมากในปัจจุบัน

เพราะผูค้นสามารถเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูไดอ้ยา่งงา่ยดาย ดงันัน้เมือ่สบืคน้คำาวา่ “วนัเสยีงปนืแตก” จงึมเีวบ็ไซต์
ที่เกี่ยวข้องมากถึง 687,000 รายการ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557) ซึ่งการนำาเสนอในประเด็นวิชาการ

มีทั้งการบันทึกข้อมูลที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เช่น ในเว็บไซต์วิกิพีเดีย (Wikipedia) ตลอดจนการเขียน

บทความวิชาการที่ตั้งประเด็นข้อถกเถียงการเกิดวันเสียงปืนแตก เช่น บทความเรื่อง “8 สิงหา 2508”  

(8-8-08) “วันเสียงปืนแตก” (ตอน 1 และตอน 2) ของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น สำาหรับการบันทึกในรูปแบบการเล่าเชิงประสบการณ์ ส่วนมากเป็น 
การบันทึกที่ไม่เป็นทางการและเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบัน ทึกต่างๆ เหล่านี้ได้ทำาให้เกิด

สังคมออนไลน์ที่นำาไปสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ได้ทำาให้เกิดการชักชวนกันมาร่วมงาน 7 สิงหา

ของผู้ให้ความสนใจ เช่น กรณียุภา (นามสมมติ) วัย 31 ปี ปัจจุบันเป็นครูเดินทางมาจากอำาเภอนาแก  
เพ่ือร่วมงานรำาลึกเพราะเป็นลูกของสหายเคยได้ยินพ่อแม่เล่าให้ฟังเก่ียวกับการเข้าป่าเพ่ือต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว จึงอยากมาร่วมเพื่อรู้จักกลุ่มเพื่อนของพ่อและแม่
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นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้สนใจประเพณีของชาวภูไทเรณูนคร ซึ่งมักจะเดินทางมาร่วมงานวันภูไทโลก 

ในชว่งเทศกาลสงกรานตเ์ปน็ประจำาทกุป ีและใหค้วามสนใจประวตัศิาสตรบ์า้นผาสกุไดเ้ดนิทางไปเยีย่มเยยีน

ชาวบา้นผาสกุ พรอ้มกบัการบนัทกึเรือ่งราวการตอ่สูข้องชาวบา้นในอดตีลงในบลอ็กและเผยแพรใ่นเวบ็ไซต ์

จะเหน็วา่การนำาเสนอเรือ่งราวของวนัเสยีงปนืแตกในสงัคมออนไลนด์งักลา่ว แมบ้างสว่นจะเปน็การบนัทกึ

ความทรงจำาส่วนตัว แต่ก็ทำาให้เรื่องราวประวัติศาสตร์บาดแผลบ้านผาสุกได้รับการผลิตซ้ำาและเป็นที่รับรู้ 

ของสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ก�รตอกย้ำ�คว�มทรงจำ�ผ่�นบทเพลงเพื่อชีวิตและเพลงปฏิวัติ

การเลา่เรือ่งความทรงจำาผา่นบทเพลง กลอน หมอลำา ในอดตีถอืวา่มบีทบาทสำาคญัในการขบัเคลือ่น

งานปฏิวัติ โดยเฉพาะสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.) หรือ The Voice of The People 

of Thailand (VOPT)8 ซึ่งออกกระจายเสียงจากประเทศจีน เป็นสถานีวิทยุที่ทาง พคท. ได้รับการสนับสนุน

จากรัฐบาลจีน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของเพลง 

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิวัติ การต่อสู้ของประชาชน และเป็นที่มาของบรรดาเพลงเพื่อชีวิต (เหมือนฝัน, 

2548) เพลงเหล่านี้ได้ถูกฝังตรึงอยู่ในความทรงจำาของสหายที่อยู่ตามเขตงานต่างๆ เพราะถูกนำามาขับร้อง

ในกิจกรรมทั้งบันเทิงและในช่วงของการฝึกซ้อมอบรม จนสามารถร้องเพลงเหล่านั้นได้กันทุกคน  

เพลงเพื่อชีวิตและเพลงปฏิวัติ จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญของการหล่อหลอมความเป็น “สหาย” และ

การมคีวามทรงจำารว่มกนัในสถานการณก์ารทำาสงครามชว่งชงิอำานาจรฐั สถานวีทิยจุงึเปน็เครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็

อยา่งยิง่ทีอ่งคก์รนำาจะตอ้งเผยแพรแ่นวทางและอดุมการณข์องตน สรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาในแนวทางตอ่สู ้

และเพื่อโฆษณานโยบายเฉพาะหน้า ในขณะเดียวกัน เสียงเพลงที่ใช้ประกอบในวิทยุถือเป็นการสื่อสาร 

ทีใ่ชใ้นการปลกุใจของแนวรว่มไดเ้ปน็อยา่งด ีและแมว้า่สถานวีทิย ุสปท. จะปดิตวัลง แตเ่สยีงเพลงทีเ่คยเปดิ

ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำาของผู้เคยเข้าป่าเพื่อร่วมงานปฏิวัติในอดีต

ปจัจบุนัประวตัศิาสตรค์วามทรงจำาไดร้บัการตอกย้ำาผา่นบทเพลงเพือ่ชวีติและบทเพลงปฏวิตั ิโดยกลุม่

สหายปัญญาชนที่ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งต่างๆ ในพื้นที่ทางสังคม มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตซิมโฟนีออร์เคสตร้า

บทเพลงปฏิวัติอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง เช่น คอนเสิร์ต “สายลมเปลี่ยนทิศ แต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลย” 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2546 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คอนเสิร์ต “ยืนหยัดมั่นคง

เช่นเคย ไม่เปลี่ยนทางเหมือนดั่งดาวเหนือ” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย เป็นต้น

การจัดคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นหลายครั้งเป็นการร่วมกิจกรรม “เพราะคิดถึงเพื่อน” นอกจากนี้การจัด

คอนเสิร์ตยังเป็นการระดมทุนของกลุ่มสหายเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ก็มีจุดร่วมที่สำาคัญคือการตอกย้ำา 

ความทรงจำา และทำาให้เกิดการผลิตซ้ำาประวัติศาสตร์ของบ้านผาสุกด้วยเช่นกัน เพราะบทเพลงเกี่ยวกับ 

วันที่ 7 สิงหา วันเสียงปืนแตก มักจะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหลายๆ เพลง เพื่อร้องในเวทีคอนเสิร์ต  
โดยเฉพาะการจัดครั้งที่ 5 คือ “คอนเสิร์ตเพลงปฏิวัติ 7 สิงหา” เพื่อรำาลึกครบรอบ 44 ปี วันเสียงปืนแตก 

มีวัตถุประสงค์ที่เน้นให้ความสำาคัญการรำาลึกเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกเป็นการเฉพาะ ประเด็นที่น่าสนใจ

คือ เพลงปฏิวัติและเพลงเพ่ือชีวิตเหล่าน้ี ถูกแต่งข้ึนตามท่ี พคท. กำาหนดให้วันท่ี 7 สิงหาคม 2508 เป็นวันสำาคัญ

8 เปิดกระจายเสียงครั้งแรกที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
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ของพรรค เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่มีการจัดกิจกรรมฉลองเป็นประจำาทุกปี เพื่อปลุกกำาลังใจให้ฮึกเหิม

และต่อสู้เพื่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ เพลงเหล่านี้ในอดีตจึงเป็นเพลงต้องห้ามและมีความผิดตาม 

การกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์

ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชน

ก�รสร้�งคว�มทรงจำ�ผ่�นภ�พยนตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2553 เรื่องราวประวัติศาสตร์บาดแผลที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านผาสุกได้รับความสนใจและ

ถูกสร้างเป็นหนังสั้น โดยคุณอภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล9 นักสร้างหนังชื่อดัง และได้รับรางวัลปาล์มทองคำา 

ณ เทศกาลหนังเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเวทีการประกวดภาพยนตร์ระดับโลก แม้ว่าผลงาน 

ในโปรเจกต์ศิลปะของเขา ไม่ว่าจะเป็นหนัง มิวสิควิดีโอ ภาพนิ่ง จะเป็นงานที่ผู้ดูจะต้องอาศัยการตีความ

เพื่อทำาความเข้าใจสาระของเรื่องที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสื่อสารถึงผู้ชม แต่หลักใหญ่ใจความก็เน้นไป

ในเรื่องความทรงจำาของคนไทยที่มักจะลืมเหตุการณ์ในอดีตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์

ในอดีต ซึ่งประเด็นเรื่องความทรงจำาของคนเป็นประเด็นที่อภิชาติพงษ์ให้ความสนใจ เขาเล่าถึงการเดินทาง

เพื่อเก็บข้อมูลค้นหาความทรงจำาของผู้คนในภาคอีสาน จนกระทั่งเข้ามาที่บ้านผาสุกว่า

“...เราพยายามเก็บข้อมูลเพราะไม่ใช่นักวิชาการ แต่เราสนใจที่มาของเรื่องราว เราไปดูพิพิธภัณฑ์

เล็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน มีหนังสือลัทธิของมาร์กซ์ ซึ่งทำาให้เราเข้าใจได้ว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นี่มันมีเสน่ห์ในแง่

ของคนที่ไม่ได้รับความเท่าเทียม หรือไม่ได้รับการดูแลการกระจายรายได้ ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องหลงใหล 

ในลัทธิท่ีมีคำาม่ันสัญญาว่าจะต้องมีความเท่าเทียมกัน...แต่ท่ีผมสนใจคือความทรงจำาท่ีถูกเล่าต่อกันมาน่ะครับ  

ก็เลยอยากจะร่วมงานกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน และที่สนใจกลุ่มวัยรุ่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์

โดยตรงกับเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาในอดีต กลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจเนอเรช่ันท่ีสองท่ีสาม ซ่ึงก็เหมือนกัน

กับผมที่ไม่มีประสบการณ์ตรงเหมือนกัน...” (สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2557)

นอกจากนี ้อภชิาตพิงษย์งัไดค้น้หาขอ้มลูเพือ่ทำาความเขา้ใจหมูบ่า้นผาสกุเพิม่เตมิโดยการเดนิทางไป

ที่สุหวันนะเขต ซึ่งมีนายคำามิ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่สุหวันนะเขตเป็นคนนำาพาไป การเดินทางไปที่สุหวันนะเขต
เป็นเพราะเขาให้ความสนใจเหตุการณ์ในอดีตว่ามันมีการเช่ือมสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์ท่ีอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น้ำาโขง

อย่างไร และลัทธิคอมมิวนิสต์เผยแพร่เข้ามาอย่างไร จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เสียงปืนแตกและมีคนตาย 

ทำาใหส้นใจเรือ่งความทรงจำาและเรือ่งของผทีีเ่ปรยีบเสมอืนความทรงจำาทีเ่ลวรา้ยและเหตกุารณค์วามรนุแรง

ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนก็เป็นเหมือนผีท่ียังคงตามหลอกหลอนชาวบ้านจนกระท่ังปัจจุบัน การถ่ายทอดเร่ืองราว

ความทรงจำาในงานของอภิชาติพงษ์ มีทั้งการต้องการหลีกหนีออกไปจากหมู่บ้านซึ่งมีแต่ความรุนแรง  

9 อภชิาตพิงษ ์วรีะเศรษฐกลุ เคยใชช้วีติในวยัเดก็ทีจ่งัหวดัขอนแกน่ และเรยีนทีค่ณะสถาปตัยกรรม มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
จึงมีความคิดว่าอยากจะสร้างหนังสักเรื่องที่เกี่ยวกับภาคอีสาน และเขาสนใจเกี่ยวกับความทรงจำาของคน โดยเฉพาะ

การระลึกชาติได้ว่า คนเรานอกจากจะจำาชาติน้ีได้แล้วยังจำาชาติท่ีแล้วมาได้อีกหรือไม่ จึงเดินทางเพ่ือค้นหาคนท่ีระลึกชาติ
ได้ในหลายจังหวัดภาคอีสาน จนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านผาสุกซึ่งมีเรื่องความทรงจำาบาดแผลในอดีตที่ชาวบ้านบางคน 
ก็ไม่อยากจะจำา จึงทำาให้เขาสนใจและตัดสินใจเลือกความทรงจำาของชาวบ้านผาสุก และเป็นสถานที่ถ่ายทำาหนังสั้น 
และทำางานโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอื่นๆ ด้วย
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โดยสื่อออกมาเป็นยานอวกาศ การใช้สีแดงซึ่งเป็นสีต้องห้าม แต่ก็มีความหมายถึงเสรีภาพ ซึ่งอภิชาติพงษ์

ได้อธิบายเกี่ยวกับผลงานส่วนหนึ่งของเขาว่า

“ผลงานมีการสื่อเชิงสัญลักษณ์เยอะมาก เช่น ลูกของลุงบุญมีที่หนีเข้าไปในป่า และวันหนึ่งกลับออก

มาแต่กลายเป็นลิงผีที่มีพละกำาลังมาก สิ่งนี้ต้องการสื่อให้เห็นคือเขาเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้สึกว่า 

เขาไม่สามารถจะอยู่ได้ในพื้นที่ของความจริง เขาจึงต้องพาตัวเองเขาไปในที่อื่น มันก็คือการพาตัวเองหนี

ออกไปนัน่เอง เหมอืนกบัทีเ่ราสรา้งยานอวกาศเพือ่ทีจ่ะหน ีเพือ่ทีจ่ะฝนัไป ยานอวกาศทีล่อยได ้จนิตนาการ

ของเราก็คือเรื่องของการหลีกหนี หรือการย้ายออกไปในช่วงนั้น เป็นช่วงที่มีสถานการณ์ทางการเมืองด้วย 

เหมือนกับว่าถ้ามีจานบินน่ี เราจะหนีออกไปแล้ว ยานอวกาศจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางและความฝัน 

หรือเกราะป้องกันก็ว่าได้” (สัมภาษณ์, 6 สิงหาคม 2557)

การเสนอผลงานของอภิชาติพงษ์ จึงสะท้อนให้เห็นความต้องการเสรีภาพของคน ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด 

หากมองย้อนกลับไปในความทรงจำาคนเราก็ยังถวิลหาและต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพเสมอ เช่นเดียวกับ

ชาวบ้านผาสุกที่เคยหนีเข้าป่าและกลับออกมาด้วยพละกำาลังที่ได้สั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์จากป่า  

พร้อมกับการเกิดขึ้นของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรี่ยวแรงที่จะก้าวต่อไป การใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์

หมู่บ้านมาเป็นประเด็นการถ่ายทอดเรื่องราว การใช้บรรยากาศบางส่วนของหมู่บ้านเป็นสถานที่ถ่ายทำา  

เพื่อให้เห็นที่เกิดเหตุการณ์ของเรื่องราว ตลอดจนการใช้นักแสดงที่เป็นชาวบ้าน กับความโด่งดังของรางวัล

ที่ได้รับกลายเป็นสิ่งที่ทำาให้ประหนึ่งว่าแสงสปอร์ตไลท์ได้หันมาจับภาพของหมู่บ้าน นายคำามิ่งเล่าว่า

“...ถึงตอนนี้มันฉุดไม่อยู่แล้ว เพราะความดังของหมู่บ้าน หลังจากนั้น อบต. เอย  

ทางจังหวัดเอย ได้หันมาให้ความสนใจโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ซ่ึงยังไม่เกิด 

เป็นรูปธรรมเพราะยังติดขัดอยู่หลายเร่ือง ตอนนี้เห็นทางจังหวัดลงมาดูว่าจะส่งเสริม 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เห็นว่าจะทำาเป็นหมู่บ้านชนเผ่า ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้ 

คำาว่าชนเผ่า มันเหมือนดูถูกกัน ประวัติศาสตร์ถ้าเป็นจริงก็คงได้สร้างอนุสรณ์สถาน 

กันเสียที แต่ด้วยนี่ แต่รอๆ ดูอยู่ว่าเขาจะจัดการยังไง...”

(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2557)

จะเห็นว่าการท่ีเร่ืองราวของหมู่บ้านถูกนำาเสนอในเวทีระดับโลก และกลายเป็นท่ีรู้จักของสังคมในวงกว้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกนำาเสนอ พร้อมกับแง่คิดใหม่ๆ ที่ไม่จำากัดการตีความของผู้ชม โยงใยเข้ากับ 

ความทรงจำาทางการเมอืงในชว่งของการปราบปรามคอมมวินสิต ์สะทอ้นใหเ้หน็การยอมรบัถงึการมอียูข่อง

เรือ่งราวความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในหมูบ่า้นชนบท การนำาเสนอดงักลา่วจงึทำาใหเ้กดิการผลติซ้ำาคำาวา่คอมมิวนิสต์

ให้กลายเป็นทุนสัญลักษณ์ เพราะการเล่าเร่ืองราวท่ีเคยต้องห้ามและมีความผิดมีความชอบธรรมมากขึ้น
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สรุป

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ในกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของ ผรท. บ้านผาสุกนั้น ความทรงจำา

บาดแผลของชาวบ้านผาสุก จากการถูกตีตราว่าเป็นคอมมิวนิสต์ได้ถูกนำามาผลิตซ้ำาในความหมายใหม่  

ทั้งการผลิตซ้ำาโดย ผรท. และชาวบ้านในหมู่บ้านและการผลิตซ้ำาโดยคนข้างนอก กล่าวคือ ในการผลิตซ้ำา 

คำาว่าคอมมิวนิสต์ โดยกลุ่ม ผรท. ได้ถูกผลิตซ้ำาผ่านการนิยามความหมายใหม่ เช่น การนิยามจากหมู่บ้าน

คอมมวินสิต ์มาเปน็หมูบ่า้นประวตัศิาสตร ์การรือ้ฟืน้งานรำาลกึ 7 สงิหา วนัเสยีงปนืแตก การทำาใหส้ญัลกัษณ์

คอมมวินสิตเ์ปน็สนิคา้ ในสว่นของการผลติซ้ำาโดยคนขา้งนอก คำาวา่ “คอมมวินสิต”์ ถกูผลติซ้ำาผา่นโครงการ

ของรัฐ งานเขียนหนังสือ บทความของนักวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บทเพลงเพื่อชีวิตและ 

เพลงปฏวิตั ิโลกไซเบอร ์และภาพยนตร ์เปน็ตน้ ซึง่การผลติซ้ำาสญัลกัษณค์อมมวินสิตโ์ดยคนนอกยิง่เกดิขึน้

มากเท่าไร ยิ่งสะท้อนให้เห็นการได้รับการยอมรับและทำาให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้าน

เกิดความชอบธรรม ซึ่งส่งผลให้คนในหมู่บ้านเล่าเรื่องของหมู่บ้านโดยไม่รู้สึกผิดเหมือนเช่นในอดีต และ 

ยังทำาให้สัญลักษณ์คอมมิวนิสต์กลายไปเป็นทุนสัญลักษณ์ที่สามารถแปลงไปเป็นทุนอื่นๆ ได้ เช่น  

ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ซึ่งทุนต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ ผรท. บ้านผาสุก มีพื้นที ่

ทางสังคมที่ขยายออกไปเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
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ประชาธิปไตยถดถอยเมื่อเผด็จการครองเมือง 
ในความเคลื่อนไหวกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย1

สุทธิเกียรติ คชโส

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาการเคลื่อนไหวของขบวนการชาวบ้านด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในสภาวะ 

ทางการเมืองภายใต้อำานาจการปกครองแบบเผด็จการทหาร โดยศึกษาผ่านกรณีการเคลื่อนไหวต่อต้าน 

การทำาเหมอืงแรท่องคำาของกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิ อำาเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ใชว้ธิวีจิยัเชงิคณุภาพ รวบรวม

ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม พบว่าหลัง 

การรฐัประหาร 2557 ขบวนการชาวบา้นดา้นสทิธใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตถิกูปราบปรามจากทหาร

โดยอ้างอำานาจจากการบังคับใช้กฎอัยการศึก ทำาให้ไม่มีเสรีภาพในการชุมนุมเรียกร้องใดๆ และยังถูกข่มขู่

คุกคามสิทธิเสรีภาพ โดยทางรัฐอ้างความมั่นคงของชาติและอาศัยคำาสั่งและประกาศของคณะรักษา 

ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ระหวา่งรฐัและชาวบา้น ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมจึงจำากัดรูปแบบอยู่เพียงการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางระบบปกติที่ไม่ละเมิดกฎหมาย 

ซึ่งแตกต่างจากในช่วงระบอบประชาธิปไตยที่มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลายโดยการท้าทาย 

ระบบปกตทิีล่ะเมดิกฎหมายของรฐัได ้เมือ่การเคลือ่นไหวไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายตามชอ่งทางระบบปกต ิ 

จงึทำาใหก้ระบวนการเรยีนรูข้องชาวบา้นเกดิการปรบัเปลีย่นยทุธวธิกีารเคลือ่นไหวสูม่ติกิารตอ่สูเ้ชงิโครงสรา้ง

มากขึ้น ในกรณีกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด แม้ได้รับแรงกดดันจากการตอบโต้ของบริษัทเหมืองแร่ทองคำาและ

สภาวะทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้อยา่งฉบัพลนั ทำาใหเ้กดิอปุสรรคตอ่ขบวนการชาวบา้น แตก่ลบัมกีารเคลือ่นไหว

อยูส่องรปูแบบคอืการเคลือ่นไหวผา่นการสือ่สารสาธารณะและการโตร้ฐักลบัโดยรว่มกบัเครอืขา่ยการตอ่สู้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติในภาคอีสาน ทำาให้ยุทธวิธีการท้าทายระบบปกติเริ่มปรากฏชัดขึ้นในรูป 

การเคลือ่นไหวเชงิสญัลกัษณ ์และไดม้องประเดน็ปญัหาความขดัแยง้ทางทรพัยากรธรรมชาตใินเชงิโครงสรา้ง

ทางการเมืองมากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: ขบวนการเคลื่อนไหว เผด็จการทหาร เหมืองแร่ทองคำา

1 บทความนีเ้ปน็สว่นหนึง่ของวทิยานพินธร์ะดบัปรญิญาโทของผูว้จิยัเรือ่ง “ขบวนการเคลือ่นไหวภายใตร้ะบอบเผดจ็การ 
กรณศีกึษา: ปจัจยัทางการเมอืงและยทุธวธิกีารเคลือ่นไหวของกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิ” วทิยานพินธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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บทนำ�

ในประเทศไทยประสบปญัหาดา้นการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาตริะหวา่งรฐัและประชาชนจนเกดิความ

ขัดแย้งและขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้มานาน หนึ่งในนั้นคือการทำาเหมืองแร่ในยุคอุตสาหกรรมเข้ามา 

ในประเทศไทยซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือในการทำาเหมืองแร่จากต่างชาติแถบยุโรปก็เริ่มมีการใช้เครื่องจักร

และพื้นที่ในการทำาเหมืองมากยิ่งขึ้น ทำาให้ต่อมาได้มีนโยบายจากรัฐบาลในการทำาเหมืองแร่เพื่อให้บริษัท

ตา่งชาตทิีม่เีครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพยีงพอมาสำารวจและขดุเจาะโดยใชร้ะบบสมัปทานจากรฐับาล 

จึงเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่

อยู่ใกล้กับชุมชนและแหล่งน้ำาที่สำาคัญของชุมชน อีกทั้งบางพื้นที่ยังอยู่บนที่ทำากินของชาวบ้าน รวมถึง 

ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการแยกแร่ออกจากดินเพื่อให้ได้แร่บริสุทธิ์พร้อม 

ที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเกิดการต่อสู้ของภาคประชาชนขึ้นมาเพื่อต้องการดูแลปกป้องทรัพยากร 

ของชุมชนเพื่อรักษาคุณค่าวิถีชีวิตที่สืบต่อกันเรื่อยมาหรือเรียกได้ว่าเป็นขบวนการต่อสู้ภาคประชาชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคเจริญรุ่งเรืองทาง

วาทกรรม “สิทธิชุมชน” ซึ่งได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เรื่อยมาจนถึง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีบทเรียนของความสำาเร็จและความล้มเหลวผ่านห้วงเวลา/

โอกาสที่แตกต่างกันไปตามความแปรผันทางการเมือง (Political Inconsistency) ทำาให้การเรียกร้องของ

ขบวนการชาวบ้านที่มักใช้การเดินขบวนบนท้องถนนเพื่อชุมนุมประท้วงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการคัดง้าง

อำานาจทางการเมอืงเกดิขึน้บอ่ยครัง้ นัน่เปน็การแสดงออกซึง่สทิธเิสรภีาพตามระบอบประชาธปิไตยโดยใช้

อำานาจทางตรงผา่นการมสีว่นรว่มกำาหนดแนวนโยบายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทางหนึง่

จากกรณีศึกษา เม่ือปี 2549 บริษัท ทุ่งคำา จำากัด ได้เร่ิมต้นประกอบกิจการทำาเหมืองแร่ทองคำาภูทับฟ้า 

อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพียงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีก็เกิดปัญหาผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิด 

การเปลี่ยนแปลงไปในทางลบโดยการสังเกตจากคนในชุมชนที่เคยอยู่อาศัยกับธรรมชาติมาเป็นเวลานาน 

ชาวบา้นจงึเริม่มกีารขอใหห้นว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งทำาการตรวจสอบผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรรมชาตวิา่สาเหตุ

มาจากอะไร และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มคัดค้านขึ้นมา ซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่า «กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด»  

ซ่ึงเป็นการใช้สิทธิชุมชนท่ีได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในการต้ังกลุ่มในระยะเร่ิมแรก เป็นการต้ังข้ึน

เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำาของ
บริษัท ทุ่งคำา จำากัด และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อทำาการพิสูจน์ว่าโครงการทำาเหมือง

แร่ทองคำาไม่เหมาะแก่การประกอบกิจการที่ใกล้กับชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ใน

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และยังเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ 

ซึ่งต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำา ห้ามประกอบกิจการใดๆ เพราะเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางระบบนิเวศ
การเคลื่อนไหวของขบวนการชาวบ้านนำามาสู่ปรากฏการณ์สำาคัญต่างๆ ที่เป็นพลวัตอยู่ต่อเนื่องทั้ง

ความรุนแรงเชิงกายภาพและเชิงสัญลักษณ์ เช่น คดีความระหว่างบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ฟ้องชาวบ้านเป็น

จำาเลยท้ังทางแพ่งและอาญา เน่ืองจากการก่อกำาแพงของชาวบ้านบนถนนสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านท่ีตัดกับ
ถนนทางเข้าบริษัทฯ เพ่ือป้องกันการขนสารเคมีเข้ามาประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำาในกระบวนการแต่งแร่ 

ทำาให้บริษัทเหมืองแร่ทองคำาเรียกค่าเสียหายต่อชาวบ้านเป็นจำานวนหลายร้อยล้านบาท หรือปรากฏการณ์
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ที่มีบุคคลภายนอกติดต่อซื้อขายแร่ทองคำา แต่ไม่สามารถขนย้ายออกไปได้เนื่องจากกำาแพงดังกล่าว  

เป็นเหตุให้มีการบุกทำาลายกำาแพงและจับชาวบ้านเป็นตัวประกันโดยชายชุดดำากว่า 300 คน พร้อมอาวุธ  

เพือ่การขนยา้ยแรจ่ากพืน้ทีป่ระกอบกจิการเหมอืงแรท่องคำาออกไปเพือ่สง่ตอ่ใหผู้ซ้ือ้ในวนัที ่15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557

หลงัจากนัน้เกดิการรฐัประหารเมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ

(คสช.) นำาโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมทั้งประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 24572 

ทำาให้ขบวนการเคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติเกิดอุปสรรค เนื่องจากสภาวะทางการเมืองที่เป็น 

การปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร ปรากฏการณ์เช่นนี้เห็นได้จากการห้ามชุมนุมทางการเมือง3 

หรอืแมแ้ตก่ารหา้มชมุนมุตอ่ตา้นโครงการพฒันาทีเ่ปน็ประเดน็เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐและทหารเชื่อมโยงว่าเป็นประเด็นการชุมนุมทางการเมือง

การปราบปรามของ คสช. เร่ิมรุนแรงข้ึนเม่ือมีคำาส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าทำาการจับกุมและดำาเนินคดีชาวบ้าน 

ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตปา่4 ซึง่รฐัถอืวา่เปน็การบกุรกุพืน้ทีโ่ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย จนมาถงึการควบคมุตรวจสอบ

ชาวบ้านไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือชุมนุม ถึงแม้เป็นประเด็นทรัพยากรธรรมชาติก็ตามโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ

และทหารมีการอ้างอำานาจตามกฎอัยการศึกเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ให้ชาวบ้านเกิดความกลัวและ 

ไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ

ต่อมามีการยกเลิกประกาศใช้กฎอัยการศึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และมีคำาส่ัง คสช. ภายใต้

บทบัญญัติมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 25575 ในวันเดียวกันเพื่อควบคุมความสงบ

2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 
วนัที ่22 พฤษภาคม 2557. สบืคน้เมือ่ 22 ตลุาคม 2558, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/
ncpo-annouce2-2557.pdf

3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจำากัดการชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน  
20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ. สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/

content_ncpo/ncpo-annouce7-2557.pdf
4 คำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากร

ปา่ไม ้วนัที ่14 มถินุายน 2557 และคำาสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที ่66/2557 เรือ่ง เพิม่เตมิหนว่ยงานสำาหรบั

การปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์
ปัจจุบัน วันที่ 17 มิถุนายน 2557, สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/
content_ncpo/ncpo-order64-2557.pdf และ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-

order66-2557.pdf
5 คำาสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที ่3/2558 เรือ่ง การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คงของชาต ิ

วันที่ 1 เมษายน 2558, สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2558, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/
ncpo-head-order3-2558.pdf

  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 บัญญัติว่า “ในกรณีที่หัวหน้า
คณะรกัษาความสงบแหง่ชาตเิหน็เปน็การจำาเปน็เพือ่ประโยชนใ์นการปฏริปูในดา้นตา่งๆ การสง่เสรมิความสามคัคแีละ

ความสมานฉนัทข์องประชาชนในชาต ิหรอืเพือ่ปอ้งกนั ระงบั หรอืปราบปรามการกระทำาอนัเปน็การบอ่นทำาลายความ
สงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใน
หรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ 
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เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 1 ปี ภายใต้กฎอัยการศึก ขบวนการ

เคลื่อนไหวภาคประชาชน การจัดกิจกรรมเสวนา หรือการประชุมวิชาการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมต่างๆ ถูกควบคุมโดยทหารด้วยวิธีการจับตา ตรวจสอบ และห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรม เช่น 

การเรียกแกนนำาชาวบ้านไปพูดคุยปรับทัศนคติห้ามมีการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการพัฒนาต่างๆ และ 

ให้เซ็นเอกสารข้อตกลงว่าจะหยุดเคลื่อนไหว จากกรณีสมัชชาคนจนเรียกร้องให้เปิดเขื่อนปากมูล  

กรณีการคัดค้านโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกในภาคอีสาน กรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ขยะในพืน้ทีใ่กลช้มุชน จงัหวดัลำาปาง กรณชีาวบา้นเรยีกรอ้งใหร้ฐัจา่ยคา่ชดเชยจากผลกระทบของโครงการ

สร้างฝายราษีไศล รวมถึงกรณีกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดที่คัดค้านโครงการเหมืองแร่ทองคำา จังหวัดเลย6

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการปกครองแบบเผด็จการทหารนับตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำานาจจนถึง

ปจัจบุนัทัง้การควบคมุชาวบา้นเชน่ในกรณตีวัอยา่ง ไมใ่หม้กีารเคลือ่นไหวคดัคา้นโครงการเหมอืงแรท่องคำา

ทีก่ำาลงัประกอบกจิการอยูแ่ละทีก่ำาลงัจะขยายพืน้ทีใ่นแหลง่ใกลเ้คยีงกนั หรอืการคกุคามทัง้สทิธแิละเสรภีาพ

ของชาวบ้านโดยใช้กฎหมายท่ีประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเคร่ืองมือในการลิดรอนสิทธิ

และเพิม่ระดบัของความขดัแยง้ในพืน้ทีข่องชมุชน ซึง่นบัวา่เปน็ปรากฏการณท์ีส่ำาคญัในขบวนการเคลือ่นไหว

และเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่มีผลต่อขบวนการชาวบ้านในหลายแง่มุม

หลังจากสภาวะทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยการรัฐประหาร 2557 ยึดอำานาจของคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดข้อจำากัดในการเคล่ือนไหวของขบวนการชาวบ้าน เช่น การประกาศกฎอัยการศึก

ทั่วราชอาณาจักร การห้ามมีการชุมนุม เป็นต้น ทำาให้โอกาสทางการเมืองอยู่ในช่วงที่ปิดและเป็นอุปสรรค

ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการประกาศกฎ ระเบียบ คำาสั่งต่างๆ ทำาให้ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือขู่ให้

ประชาชนเกิดความกลัวไม่กล้าต่อสู้ขัดขืน สภาวะดังกล่าวมีผลกระทบในทางลบต่อขบวนการเคลื่อนไหว

ภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทางการต่อสู้ตามวิถีทางบนท้องถนนเช่นเดิม 

เนื่องจากปัญหาสำาคัญมาจากการบังคับใช้ประกาศและคำาสั่งที่ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพิจารณา

กลั่นกรอง นำามาซึ่งการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

เง่ือนไขการปิดก้ันทางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังในด้านปัจจัยทางการเมือง

ที่มีสภาวะภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ด้านนโยบายของฝ่ายบริหาร ด้านการออกกฎหมายของฝ่าย

นิติบัญญัติ และด้านตุลาการในศาลทหาร ล้วนแล้วแต่เป็นการรวบรัดยึดกุมจากกลุ่มอำานาจทางการเมือง

ฝ่ายทหาร ทำาให้ขาดการถ่วงดุลอำานาจและการตรวจสอบที่ถูกต้องยุติธรรม ความเชื่อมโยงทางการเมือง

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบโครงสร้างทางการเมืองที่ปิด ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ 
การเคลือ่นไหว นำามาซึง่ขอ้จำากดัของการเคลือ่นไหวของขบวนการตอ่สูเ้รยีกรอ้งในประเดน็ตา่งๆ ทีใ่ชย้ทุธวธิี

แห่งชาติ มีอำานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำาการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ  

ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำาสั่งหรือการกระทำา รวมทั้งการปฏิบัติตามคำาสั่งดังกล่าว เป็นคำาสั่ง 
หรอืการกระทำา หรอืการปฏบิตัทิีช่อบดว้ยกฎหมายและรฐัธรรมนญูนีแ้ละเปน็ทีส่ดุ ทัง้นี ้เมือ่ไดด้ำาเนนิการดงักลา่วแลว้ 
ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” วันที่ 1 เมษายน 2558, สืบค้นเมื่อ  

22 ตุลาคม 2558, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
6 โปรดดูเพิ่มเติมใน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 

2557: กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช.” วันที่ 4 มิถุนายน 2558, หน้า 15-17, สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559. 
จาก https://tlhr2014.wordpress.com/2015/06/
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การเมืองบนท้องถนน ดังเช่นควบคุมการชุมนุมโดยการออกกฎหมายบังคับ หรือมาตรการการจำากัดสิทธิ

ของรัฐเพื่อใช้บังคับประชาชน เป็นต้น

บทความนีจ้งึมุง่นำาเสนอรปูแบบการเคลือ่นไหวของขบวนการชาวบา้นในยคุทีม่สีภาวะทางการเมอืง

เป็นเผด็จการทหาร เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเคล่ือนไหวโดยเฉพาะการเคล่ือนไหวภายใต้สภาวะทางการเมือง

ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ใช้แนวคิดกระบวนการทางการเมือง (Political Process) เป็นกรอบวิเคราะห์หลัก  

โดยเริ่มอภิปรายจากส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วยเรื่องนโยบายของรัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมภายหลัง 

การรฐัประหาร 2557 โดยเนน้ไปทีน่โยบายทรพัยากรแร ่สว่นทีส่องเปน็พลวตัการเคลือ่นไหวของขบวนการ

ชาวบ้านภายใต้รัฐประหารโดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษา และส่วนที่สามคือยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของ

ขบวนการชาวบ้านภายใต้เงื่อนไขและข้อจำากัดต่างๆ และส่วนสุดท้าย คือบทสรุปของขบวนการชาวบ้าน 

ที่มีวิธีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเคลื่อนไหวได้อย่างไร

พื้นที่ศึกษ�และวิธีวิทย�

การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้าน

เหมืองแร่ทองคำา อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นศึกษาจาก

บริบทในพื้นที่จริงของขบวนการ ดำาเนินการศึกษาโดย 1) สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ในขบวนการ

เคลื่อนไหว 2) รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งชั้นต้นและชั้นรอง และ 3) การสัมภาษณ์

เชิงลึกสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือแกนนำาขบวนการและสมาชิกขบวนการ กลุ่มที่สองคือนักพัฒนาเอกชนและ 

นกักฎหมาย โดยใชร้ะยะเวลารวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2558 - เดอืนกมุภาพนัธ ์

2559

กรอบก�รวิเคร�ะห์

ในการศึกษาของผู้วิจัยนั้นเป็นกรณีเฉพาะเจาะจงเรื่องเงื่อนไขและปัจจัยในสภาวะทางการเมือง 
ที่เป็นระบอบเผด็จการ โดยเน้นการเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ดังนั้น 

จากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดกระบวนการทางการเมือง 
(Political Process) มาวิเคราะห์กับกรณีศึกษากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งมีงานศึกษาที่น่าสนใจสองชิ้นที่เป็น

กรณีศึกษาเดียวกัน คือการศึกษาขบวนการผ่านกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด (Framing Process) 

(สุภีร์ สมอนา, มณีมัย ทองอยู่ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2555) และงานศึกษาเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค 

ต่อความสำาเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่อีสาน (สุภีร์ สมอนา, 2557) แต่เป็นการศึกษา

เงื่อนไขของขบวนการเคลื่อนไหวที่จำากัดภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
งานวิจัยช้ินน้ีจึงวิเคราะห์จากโครงสร้างโอกาสทางการเมือง (Political Opportunity Structure) ผ่านงาน

ศึกษา 3 ชิ้นหลัก ซึ่งบุกเบิกโดย Eisenger (1973) ได้จำาแนกการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเมืองที่เปิดและ

ปิด ซึ่งเป็นการเอื้ออำานวยต่อการเคลื่อนไหวหรือเป็นอุปสรรค (ประภาส ปิ่นตบแต่ง, 2552: 99) ต่อมา 
Tarrow (1998) ได้เสนอว่าโครงสร้างโอกาสทางการเมืองประกอบด้วยโอกาส (opportunity) ในมิติการต่อสู้

ทางการเมืองที่เหนียวแน่น และข้อจำากัด (Constraint) ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างแนวต้านผู้ที่เคลื่อนไหว 

สุดท้าย McAdam (1982) เสนอองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวร่วมกัน ต้องมีการให้ความหมายและ
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เปลี่ยนแปลง โดยเป็นการปลดปล่อยทางความคิด (Cognitive Liberation) และมีจิตสำานึกขบถ (Insurgent 

Consciousness) (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 90, 97)

เมื่อมองถึงความสัมพันธ์เชิงอำานาจโครงสร้างทางการเมือง จึงมุ่งวิเคราะห์ไปที่ความเคลื่อนไหว 

ของขบวนการกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิภายใตเ้งือ่นไขและปจัจยัตา่งๆ ซึง่เปน็พลวตัของการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

เนน้ไปทีก่ารวเิคราะหโ์ครงสรา้งโอกาสทางการเมอืงทีเ่ปน็สว่นแนวนโยบายรฐัและกรอบกฎหมายใหม ่เพราะ

สองส่วนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเมื่อสภาวะทางการเมืองที่เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อำานาจเผด็จการ เงื่อนไขและ 

ขอ้จำากดัใดบา้งทีส่ง่ผลตอ่ขบวนการเคลือ่นไหว งานชิน้นีจ้งึนำาเอากรอบของ Eisenger มาวเิคราะหก์ารออก

นโยบายโดยรัฐหลังรัฐประหารมีความเชื่อมโยงกับกรอบกฎหมายที่เป็นข้อจำากัดสำาคัญของการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมซึง่อยูใ่นโอกาสทางการเมอืงทีป่ดิและเปน็อปุสรรค ขณะเดยีวกนักว็เิคราะหข์บวนการเคลือ่นไหว

จากองค์ประกอบท่ี McAdam เสนอ ซ่ึงการปรับเปล่ียนยุทธวิธีในการเคล่ือนไหวโดยการร่วมกันของเครือข่าย

ในการใหค้วามหมายของสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัภายใตอ้ำานาจเผดจ็การและรว่มกนัเปลีย่นแปลงได้

อย่างไร

1. นโยบ�ยรัฐ นโยบ�ยแร่: คว�มชัดเจนภ�ยใต้รัฐประห�ร 2557

 โครงสร้างทางการเมืองของรัฐไทยประกอบกับระบบการบริหารนั้นเน้นไปที่นโยบายการพัฒนา 

ที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นแรงดึงดูดการเข้ามาลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ ตัวอย่างที่มีความชัดเจนคือ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางอำานาจระหว่างรัฐและผู้ลงทุน 

การกำาหนดใหท้รพัยากรธรรมชาตเิปน็ของรฐัเพือ่การบรหิารจดัการทีค่ลอ่งตวั ดงันัน้เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน

ด้านการควบคุมประชาชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงออกนโยบายพร้อมด้วยการ 

ตรากฎหมายเพือ่บงัคบัใชเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่จะอภปิรายตอ่ไปเปน็ภาพรวมของนโยบายดา้นทรพัยากร 

ในประเทศไทยภายหลังรัฐประหารและที่มาของนโยบายด้านทรัพยากรแร่โดยทั่วไป และเน้นไปที่นโยบาย 

ด้านทรัพยากรแร่ทองคำาซึ่งเป็นปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน

1.1 นโยบ�ยรัฐภ�ยใต้รัฐประห�ร

 ภายใต้การรฐัประหาร 2557 นโยบายดา้นทรพัยากรออกมาในรูปคำาสั่งคณะรกัษาความสงบ

แหง่ชาต ิในชว่งแรกของการออกนโยบายของรฐัเนน้ไปทีแ่ผนแมบ่ทแกไ้ขปญัหาการตดัไมท้ำาลายทรพัยากร

ปา่ไม ้การบกุรกุทีด่นิของรฐั และการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื หรอืเรยีกกนัในชือ่ “แผนแมบ่ท

ป่าไม้” โดยการประกาศใช้คำาสั่งฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 โดยมีเป้าหมายพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มี
สภาพป่าที่สมบูรณ์อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ7 ภายในระยะเวลา 10 ปี และทวงคืนผืนป่า
จากผู้บุกรุกครอบครองภายใน 1 ปี โดยอ้างความมั่นคงของชาติเป็นหลัก ถึงแม้จะมีประชาชนผู้อยู่อาศัย

และทำากินในเขตป่าไม้ก่อนมีการประกาศเป็นเขตป่าไม้ก็ตาม การอ้างแผนแม่บทป่าไม้ในการดำาเนินการ 

ทวงคืนผืนป่าของรัฐนั้นมุ่งเน้นไปที่การดำาเนินการกับนายทุนหรือผู้บุกรุกป่าไม้รายใหญ่เป็นลำาดับแรก  

แตใ่นทางปฏบิตัปิรากฏวา่ชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตปา่หลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศถกูจบักมุดำาเนนิคดแีละถกูไลร่ือ้

ออกจากพื้นที่มากกว่า 100 ชุมชน8 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารและคำาสั่งของ คสช. 

7 แผนแม่บทป่าไม้ระบุตัวเลขพื้นที่ป่าของประเทศไทยในปี 2556 ว่ามีจำานวน 102.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.57 

ของประเทศ หากต้องดำาเนินการตามเป้าหมายอย่างน้อย 40% ของพ้ืนท่ีประเทศ จำาเป็นต้องหาพ้ืนท่ีคืนกว่า 27.2 ล้านไร่
8 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, “รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557: กระบวนการ

ยตุธิรรมลายพราง ภายใต ้คสช.” วนัที ่4 มถินุายน 2558, สบืคน้เมือ่ 3 มนีาคม 2559. จาก https://tlhr2014.wordpress.
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำาให้เห็นแนวโน้มของอำานาจเผด็จการนั้นต้องการควบคุมที่ดินกลับคืนมาเป็นของรัฐ 

และทำาการแปลงที่ดินนั้นไปอยู่ในอำานาจของกรอบกฎหมายที่ต้องการแก้ไขใหม่ เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ 

ในทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด

 การเร่งรัดนโยบายการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต  

เสนอโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมต ิ

ไม่เห็นด้วย9 และมีเวทีรับฟังความคิดเห็นในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2558 หลังจากการยื่นหนังสือคัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมฯ ของเครือข่ายภาคประชาชนต่อ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลสรุปจากการถกเถียงในเวทีรับฟังความคิดเห็นทำาให้เกิดการทบทวนและ

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

ก่อนการดำาเนินการต่อไปและยกเลิกประกาศเชิญชวนให้มีการยื่นสัมปทาน ครั้งที่ 21 โดยการลงนาม 

ของนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 255810

 ส่วนที่มีปัญหาต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรในประเทศ คือ 

การประกาศพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำาให้พื้นที่ป่าบางแห่งถูกเปลี่ยน

เปน็แหลง่อตุสาหกรรม แบง่เปน็ 2 เฟส โดยเฟสแรกมทีัง้หมด 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัตาก มกุดาหาร 

สระแก้ว สงขลา และตราด ประกาศเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 255811 ส่วนเฟสท่ีสองมีอีก 5 จังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดนราธิวาส หนองคาย เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 255812

1.2 ก�รเร่งรัดผลักดันนโยบ�ยทรัพย�กรแร่

 เมือ่ป ี2530 กระทรวงอตุสาหกรรมโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีไดป้ระกาศนโยบาย

วา่ดว้ยการสำารวจและพฒันาแรท่องคำา โดยมสีาระสำาคญัคอืกระทรวงอตุสาหกรรมจะสง่เสรมิใหภ้าคเอกชน

สำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำาได้ใน 2 กรณี คือ กรณีแรก ภาครัฐเปิดประมูลพื้นที่ กรณีนี้กระทรวง

อตุสาหกรรม โดยกรมทรพัยากรธรณี13 กำาหนดพืน้ทีเ่พือ่การพฒันาเหมอืงแรท่องคำาเปน็โครงการใหญ ่พรอ้ม

ทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอสิทธิเป็นคราวๆ ไป กรณีที่สอง เอกชนขอสิทธิสำารวจ

โดยตรงดว้ยการขออาชญาบตัรพเิศษ โดยผูข้อจะตอ้งเสนอผลประโยชนพ์เิศษแกร่ฐัทัง้ในขัน้ตอนการสำารวจ

และการทำาเหมือง

 ดังน้ัน หลังจากการประกาศนโยบายเพียง 2 ปี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรสำาหรับการสำารวจและการทำาเหมือง
แร่ทองคำาในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และบริเวณใกล้เคียงในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2532  

จากน้ันมีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำาหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาเหมืองแร่ทองคำาเป็นโครงการใหญ่ 

com/2015/06/
9 “สปช. โหวตล้มสัมปทานรอบ 21,” 14 มกราคม 2558. มติชน. หน้า 1
10 “เซ็นยกเลิกปิโตรฯ รอบ 21 ‘อุ๋ย’ หนักใจส่งออกติดลบ,” 27 กุมภาพันธ์ 2558. มติชน. หน้า 1
11 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กำาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 

สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2559. จาก http://www.nesdb.go.th/esdps/data.pdf
12 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ี 2/2558 เร่ือง กำาหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2, 

สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2558. จาก http://www.jpp.moi.go.th/media/files/20150715_154019_00000000029.PDF
13 ภายหลังเปลี่ยนเป็น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เมื่อเดือนตุลาคม 2545
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เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวม 

4 แปลง ประกอบดว้ย 1) พืน้ทีภ่โูลน้-นางิว้ เนือ้ทีป่ระมาณ 400 ตารางกโิลเมตร 2) พืน้ทีป่ากชม-หาดคมัภรี ์

เนื้อที่ประมาณ 740 ตารางกิโลเมตร 3) พื้นที่ภูถ้ำาพระ-ภูหินเหล็กไฟ เนื้อที่ประมาณ 740 ตารางกิโลเมตร 

และ 4) พื้นที่น้ำาคิว-ภูขุมทอง เนื้อที่ประมาณ 545 ตารางกิโลเมตร นอกจากสัญญาสัมปทานที่ครอบคลุม

ทั้งสิทธิในการสำารวจและทำาเหมืองแร่แล้ว ยังมีสิทธิที่ได้รับจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI)14

 ข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ระบุการออกอาชญาบัตรผูกขาด ปี 2556-

2558 ทั้งหมด 92 แปลง และอาชญาบัตรพิเศษ ปี 2552-2558 ทั้งหมด 105 แปลง นับจากหลังรัฐประหาร

เป็นต้นมา มีการออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ 82 แปลง อาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ 93 แปลง  

ถือเป็นจำานวนการให้สิทธิในการสำารวจแร่แก่เอกชนเป็นจำานวนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการให้สิทธิ 

ในสถานการณก์อ่นมกีารรฐัประหาร สว่นการออกประทานบตัรทำาเหมอืงแรใ่นประเทศไทยมทีัง้หมด 4,067 

แปลง (รวมประทานบัตรสิ้นอายุ) จำานวนประทานบัตรเหมืองแร่ดำาเนินการทั่วประเทศที่ยังเปิดดำาเนินการ 

แบ่งเป็นภาคกลางที่เปิดดำาเนินการ 322 แปลง หยุดดำาเนินการ 58 แปลง รวม 380 แปลง คิดเป็น 33.3% 

ภาคเหนือเปิดดำาเนินการ 280 แปลง หยุดดำาเนินการ 84 แปลง รวม 364 แปลง คิดเป็น 31.9% ภาคอีสาน

เปิดดำาเนินการ 107 แปลง หยุดดำาเนินการ 47 แปลง รวม 154 แปลง คิดเป็น 13.5% ภาคใต้เปิดดำาเนินการ 

162 แปลง หยุดดำาเนินการ 14 แปลง รวม 176 แปลง คิดเป็น 15.4% และภาคตะวันออกเปิดดำาเนินการ 

53 แปลง หยุดดำาเนินการ 14 แปลง รวม 67 แปลง คิดเป็น 5.9% รวมประทานบัตรเหมืองแร่ดำาเนินการ 

924 แปลง หยุดดำาเนินการไปแล้ว 217 แปลง รวมทั้งหมด 1,141 แปลง15

 ปจัจบุนัเหมอืงแรท่องคำาในประเทศไทยมกีารทำาเหมอืงทองคำาและมลีงทนุของอยูส่องบรษิทั 

บริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน เมื่อเปรียบเทียบระบบสัมปทานของเหมืองแร่ทองคำาที่จังหวัดพิจิตรและ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำากัด (ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 
และใช้ชื่อว่าบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556) กับเหมืองแร่ทองคำา 

ที่จังหวัดเลยของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด นั้นมีความแตกต่างกันในแง่ขั้นตอนที่มีลักษณะต่างกรรมต่างวาระ 
อันเป็นสาระสำาคัญตามกฎหมายที่กำาหนดไว้ในมาตรา 6 ทวิ และมาตรา 6 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่  

พ.ศ. 2510 กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่จะต้องยื่นขอและได้รับสัมปทานในการสำารวจแร่ก่อน  
หลังจากที่ทำาการสำารวจเสร็จสิ้นและพบว่ามีศักยภาพแร่ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถลงทุนได้ จะต้องยื่นขอ 

และได้รับสัมปทานในการทำาเหมืองแร่ในลำาดับถัดไป แต่ในกรณีการทำาเหมืองแร่ในจังหวัดเลยของบริษัท  

ทุ่งคำา จำากัด นั้นอาศัยสัญญาสัมปทานที่มีลักษณะให้สิทธิในการสำารวจและสิทธิในการทำาเหมืองแร่ 
ในคราวเดียวกันเพื่อเป็นนโยบายจูงใจนักลงทุนขณะเดียวกันยังพบว่าสัญญาสัมปทานฉบับนี้มีความเป็น 

นิรันดร์ในพื้นที่ 545 ตารางกิโลเมตร บริษัทมีสิทธิครอบครองเต็มพื้นที่หรือเรียกว่า “เขตสิทธิ” ตามสัญญา

สมัปทาน เมือ่พบแรช่นดิใดทีม่มีลูคา่หรอืศกัยภาพในเชงิพาณชิยท์ีคุ่ม้คา่ตอ่การลงทนุ บรษิทัสามารถยืน่ขอ

ประทานบัตรได้ แม้เงื่อนเวลาการกำาหนดตามกฎหมายหมดอายุในการสำารวจได้ก็ตาม ขณะที่เหมืองแร่

14 หน่วยราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทำาหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ให้บริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน อำานวยความสะดวกด้านการลงทุนและบริการสนับสนุนธุรกิจ
15 ขอ้มลูประทานบตัรเหมอืงแรท่ัว่ประเทศ, กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร,่ สบืคน้เมือ่ 23 กมุภาพนัธ ์2559. 

จาก http://www1.dpim.go.th/mne/mn.php
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ทองคำาจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ของบริษัท อัครา ไมนิ่ง จำากัด ไม่มีสัญญาสัมปทานในลักษณะดังกล่าว 

(เลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์, 2558: 236-239)

 ความพิเศษของนโยบายท่ีออกโดยใช้อำานาจฝ่ายบริหารผ่านมติคณะรัฐมนตรี เป็นการใช้อำานาจ 

เกินขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ไม่ได้มีเจตนารมณ์ให้ฝ่ายบริหารสามารถ 

ทำาสัญญาสัมปทานครอบการออกอาชญาบัตรสำารวจแร่และประทานบัตรทำาเหมืองแร่ไว้ในคราวเดียวกัน 

จงึชีใ้หเ้หน็วา่นโยบายของฝา่ยบรหิารทีอ่อกมาเพยีงเพราะการเอือ้ประโยชนใ์นทางเศรษฐกจิดา้นการลงทนุ

ของบรรษทัตา่งชาตใิหแ้สวงประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่ใหร้ฐัจดัเกบ็รายไดใ้นรปูของคา่ภาคหลวง

และผลประโยชน์พิเศษอื่นใดอันเป็นข้อเสนอจากบริษัทผู้ประกอบการ ดังนั้นการสำารวจแหล่งแร่ทองคำา 

ที่ผ่านมาจึงประสบความสำาเร็จพบแหล่งแร่ทองคำาในเชิงพาณิชย์ 2 แห่ง ได้แก่ แห่งแรก แหล่งแร่ทองคำา

ที่ภูทับฟ้า ตำาบลเขาหลวง อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด ในพื้นที่โครงการขนาดใหญ่

ที่เปิดประมูล แห่งที่สอง แหล่งแร่ทองคำาในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ของบริษัท 

อัครา ไมนิ่ง จำากัด ในพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เอกชนขออาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ ซึ่งผลสำาเร็จของนโยบาย 

ดังกล่าวทำาให้บริษัทอัครา ไมนิ่ง จำากัด เปิดดำาเนินการทำาเหมืองแร่ทองคำาและเงินในแหล่งชาตรีตั้งแต่ 

ปี 2543 และชาตรีเหนือเมื่อปี 2551 รวมพื้นที่ทั้ง 2 แหล่งประมาณ 5,463 ไร่16

 หลังจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำาของบริษัท อัครา ไมน่ิง จำากัด พบการร้องเรียนของ 

ชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำาต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเหตุให้ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและพบว่าการสำารวจและทำาเหมืองแร่ที่ผ่านมาก่อให้เกิด

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม สาธารณประโยชน ์สทิธชิมุชนและภาครฐัไมไ่ดร้บัผลประโยชนต์อบแทนทีคุ่ม้คา่

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป รวมถึงเสนอความเห็นต่อรัฐบาล จึงออกมาในรูปมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ดำาเนินการศึกษาและเสนอแนะนโยบายในการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำาขึ้นใหม่โดยเร็ว  

โดยระหวา่งการศกึษาใหช้ะลอการออกอาชญาบตัรพเิศษสำารวจแรท่องคำาไวก้อ่น ตอ่มาคณะรฐัมนตรมีมีติ
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552 รับทราบรายงานการศึกษาเร่ืองนโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำาของ สศช. 

และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับรายงานดังกล่าวไปพิจารณาโดยนำาความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไปพิจารณาด้วย17

 การผลกัดนันโยบายดา้นทรพัยากรแรภ่ายใตก้ารรฐัประหาร 2557 อาจมผีลโดยตรงจากนาย

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท อัครา รีซอร์ส

เซส จำากัด (มหาชน) (บริษัททำาเหมืองแร่ทองคำาแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 

2557 เป็นต้นไป และถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเข้ารับตำาแหน่งในวันที่ 4 
กันยายน 255718 และระหว่างท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่น้ัน วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ได้ออกมาประกาศผลักดัน

แผนอนุมัติสร้างเหมืองแร่โปแตชให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปลายปี 2557 มีพื้นที่นำาร่องคือ อำาเภอ

16 ดูรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ทองคำาทั้งสองแห่งเพิ่มเติมใน เลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์ “นโยบายสาธารณะ” ในนโยบาย
การสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา, 11 มกราคม 2553, สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559. จาก http://6969.

canadianforum.net/t7-topic
17 เรื่องเดียวกัน.
18 ในอดีต นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เคยถูกย้ายจากเลขาธิการสภาพัฒน์มาดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ในเดือนกันยายน 2547 ดูเพิ่มเติมใน ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558 หน้า 98
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บำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นแห่งแรก โดยบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำากัด (มหาชน) ซึ่งจะให้

กระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน 20% และมีแผนจะขยายต่อไปที่จังหวัดสกลนคร 

เมื่อประสบความเร็จในการประกอบกิจการของเหมืองแห่งแรก19

 การก่อเกิดของนโยบายสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำาระลอกใหม่ภายหลังการรัฐประหาร  

22 พฤษภาคม 2557 มทีีม่าจาก กพร. จดัรบัฟงัความเหน็ของประชาชนในพืน้ทีท่ีม่กีารขออาชญาบตัรพเิศษ

สำารวจแร่ทองคำา 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี เลย สตูล สระแก้ว สุราษฎร์ธานี จันทบุรี 

ระยอง สระบุรี นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับร่างนโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา  

เพื่อนำามาประกอบการพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีกำาหนดการในวันที่  

15 กันยายน 2558 ที่ตำาบลเขาเจ็ดลูก อำาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแร่, 31 สิงหาคม 2558) อันเป็นพื้นที่ในเขตที่ตั้งใกล้เคียงกับเหมืองแร่ทองคำาของบริษัท อัครา  

รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) จึงมีการรวมตัวกันของภาคประชาชนในนามประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและ

ทองคำา (ปปท.) ยืน่หนงัสอืคดัคา้นการขยายพืน้ทีส่มัปทานเหมอืงแรท่องคำาเปน็จำานวน 300 แปลง ประกอบ

กับรายชื่อผู้คัดค้านจำานวน 27,522 รายชื่อ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

22 กันยายน 255820 แต่ กพร. ชี้แจงว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มีการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจ

แร่ทองคำาให้แก่ผู้ประกอบการรายใดจนถึงปัจจุบัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 และ 

จะไมม่กีารอนญุาตอาชญาบตัรพเิศษสำารวจแรท่องคำาจนกวา่จะมนีโยบายการสำารวจและทำาเหมอืงแรท่องคำา

ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี21

 การผลักดันร่างนโยบายสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำาดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอัคราฯ 

โดยตรง เนื่องจากมีพื้นที่ที่สำารวจไปแล้วพบว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำาที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 2 แหล่ง คือ 

แหล่งสุวรรณ มีพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร และแหล่งโชคดี มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร22 

ทัง้สองแหลง่อยูใ่นเขตอำาเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพษิณโุลก ซึง่ยงัไมม่กีารดำาเนนิการทำาเหมอืงแรใ่นปจัจบุนั 
เพราะกระบวนการขอออกอาชญาบัตรและประทานบัตรแปลงใหม่ของบริษัทอัคราฯ อยู่ในระหว่างการให้ชะลอ

ไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ธันวาคม 2550 ดังนั้น ในสภาวะภายใต้รัฐประหารโดยคำาแนะนำาของหน่วยงาน
ราชการเกี่ยวกับนโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำานั้น ประเทศไทยจะได้ประโยชน์มหาศาล 

จากขอ้มลูปรมิาณสำารองแรท่ัว่ประเทศประมาณ 700 ตนั นำามาซึง่การอา้งองิบรษิทัเอกชนเขา้มาขอทำาการ
สำารวจแร่ไม่ต่ำากว่า 12 จังหวัด (สงคาม เทศอุดม, สัมภาษณ์ 18 มกราคม 2559) อีกทั้งร่างนโยบายดังกล่าว

19 ดูใน “ใบลาออก กก. อัคราไมนิ่ง “จักรมณฑ์” ก่อนนั่ง รมต.-ปั้นแผนสร้างเหมืองปลายปี 57,” 26 พฤศจิกายน 2557. 

สำานักข่าวอิสรา. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559, จาก www.isranews.org/item/34692-news01_34692.html
20 ดูใน “ขยายสัมปทานเหมืองแร่ทองคำา ได้ไม่คุ้มเสีย?,” 4 ตุลาคม 2558. ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559. 

จาก http://www.ryt9.com/s/tpd/2265581
21 ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ “กพร. ย้ำาชัดไม่มีการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจ

แร่ทองคำามานานกว่า 8 ปี,” 5 ตุลาคม 2558, สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559. จาก http://www.dpim.go.th/pr/artic

le?catid=102&articleid=6504
22 ดูรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ทองคำาทั้งสองแห่งเพิ่มเติมใน เลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์ “นโยบายสาธารณะ” ในนโยบาย

การสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา, 11 มกราคม 2553, สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559. จาก http://6969.
canadianforum.net/t7-topic
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ถูกผลักดันจากนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ในขณะที่ยังดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เมือ่เปลีย่นเปน็นางอรรชกา สบีญุเรอืง ตัง้แตว่นัที ่19 สงิหาคม 2558 เปน็ตน้มา และเปน็ชว่งเดยีวกบั ปปท. 

เคลื่อนไหวคัดค้านร่างนโยบายสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา กระทรวงอุตสาหกรรมจึงยังไม่มีการผลักดัน

เกี่ยวกับร่างนโยบายดังกล่าว รวมถึงเป้าหมายหลักของรัฐมนตรีคนใหม่คือการส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม 

(SMEs) และวิสาหกิจชุมชน23

2. พลวัตและคว�มคุกรุ่นของก�รเคลื่อนไหวภ�ยใต้เผด็จก�ร

 การเคลื่อนไหวก่อนการรัฐประหารของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดเป็นช่วงโอกาสทางการเมืองที่เปิด

กวา้งใหม้เีสรภีาพในการชมุนมุประทว้ง อาจสรปุไดจ้ากสองเหตกุารณใ์หญท่ีเ่กดิขึน้ในชว่งป ี2555 เคลือ่นไหว

ต่อต้านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำาประชาคม

ประกอบการทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact 

Assessment: EHIA) เพือ่ประกอบการขอขยายประทานบตัรทำาเหมอืงแรแ่ปลงหมายเลข 104/2538 (ภเูหลก็) 

ซึ่งอยู่ติดกับแปลงประทานบัตรเดิมที่บริษัทฯ กำาลังดำาเนินการ การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ชาวบ้านมองว่า 

ขั้นตอนการจัดรับฟังความคิดเห็นของโครงการไม่มีความโปร่งใส และการออกไปแสดงพลังด้วยการชุมนุม

ประท้วงนั้นเป็นการแสดงออกของชาวบ้านว่าไม่เห็นด้วยกับการขอขยายประทานบัตรทำาเหมืองแร่และ

โครงการที่กำาลังดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่ถูกปิดกั้นจากเจ้าหน้าที่ตำารวจและอาสาสมัครป้องกัน 

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กว่า 700 นาย และรถบรรทุกของบริษัทฯการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีชาวบ้านกว่า  

400 คน ร่วมกับกลุ่มหนุนเสริมอื่น

 เหตุการณ์ที่สองอยู่ในช่วงวันที่ 4-8 กันยายน 2556 เมื่อชาวบ้านเริ่มต้นจากการทำาบุญประจำาปี 

เพื่อสืบชะตาภูเขาไม่ให้มีการทำาเหมืองแร่ และมีมติประกาศใช้ระเบียบชุมชนในหมู่บ้านเพื่อห้ามไม่ให้มี 

การขนสง่สารเคมจีากภายนอกผา่นหมูบ่า้นเขา้สูโ่รงงานแตง่แร ่ขณะเดยีวกนัชาวบา้นไดส้รา้งกำาแพงบรเิวณ

จุดตัดถนนระหว่างทางเข้าหมู่บ้านและทางเข้าเหมืองแร่ทองคำาของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการขนส่งสารเคมี

จากภายนอกเขา้สูโ่รงงานตามระเบยีบชมุชนทีป่ระกาศใช ้และรวมตวักนัเดนิทางไปทีเ่วทรีบัฟงัความคดิเหน็

ประชาชน (Public Scoping) แปลงคำาขอประทานบัตรหมายเลข 76/2539 (นาโป่ง) ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด 

ที่ตำาบลนาโป่ง อำาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันกับพื้นที่ที่มีการทำาเหมืองแร่ทองคำา 

ในปจัจบุนั ถงึแมพ้ืน้ทีด่งักลา่วอยูห่า่งกนั หากแตจ่ะไดร้บัผลกระทบในอนาคตเชน่เดยีวกนั ชาวบา้นในตำาบล

เขาหลวงจึงเดินทางไปเพื่อแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เกิดผลกระทบต่อตนเองจากการทำาเหมืองแร่ เพราะสิ่งที่

จะเกดิขึน้ในอนาคตคอืการนำาสนิแรจ่ากพืน้ทีต่ำาบลนาโปง่มาถลงุในโรงงานแตง่แรท่ีภ่ทูบัฟา้ ตำาบลเขาหลวง 
แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจและ อปพร. กว่า 1,000 นาย ปิดกั้นไม่ให้เข้าร่วมเวที

 ขณะที่เกิดการรัฐประหารขึ้น ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวจาก

เหตุการณ์ถูกทำาร้ายจากกองกำาลังติดอาวุธ รวมถึงการประโคมข่าวสังหารแกนนำาการเคลื่อนไหวคัดค้าน
เหมอืงแรท่องคำา ชาวบา้นจงึอาศยัโอกาสในสภาวะทีเ่ปน็เผดจ็การทหารโดยการสง่จดหมายถงึหวัหนา้ คสช. 

และหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ เพื่อขอความคุ้มครองให้ชาวบ้าน (ลุงไหน (นามสมมติ), สัมภาษณ์  

23 ดูใน “อรรชกา” รมว. อุตสาหกรรมคนใหม่ เข้าทำางานวันแรกน้ำาผลักดัน SMEs เต็มสูบเตรียมจัด Thailand Industry 

Expo 2015 ยิ่งใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ,” 27 สิงหาคม 2558. Modern Radio - FM 100.5, สืบค้นเมื่อ 
23 กุมภาพันธ์ 2559. จาก http://mcot-web.mcot.net/fm1005/content.php?id=55de66bfbe047056058b4653#.
VtPKe5N97-Y
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29 มกราคม 2559) หลังจากนั้นมีการเจรจาโดยทหารเพื่อขอเข้ามาประจำาการรวมประมาณ 120 นาย  

รอบพื้นที่ในหมู่บ้าน

 ต่อมา บริษัทเหมืองแร่ทองคำายื่นข้อเสนอต่อชาวบ้านผ่านการใช้อำานาจของทหารที่ประจำาการ 

ในพื้นที่เรื่องการขอขนย้ายแร่ที่พร้อมขนส่งแล้วออกไปจากบริเวณพื้นที่เหมือง ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ยื่น

ข้อเสนอเรียกร้องให้มีการปิดเหมืองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบและได้รับการปนเปื้อน

จากสารเคม ีดงันัน้เจา้หนา้ทีท่หารทีป่ฏบิตักิารในพืน้ทีจ่งึแตง่ตัง้คณะกรรมการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ขึน้  

4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองคำา คณะกรรมการแก้ไขเรื่องคุณภาพน้ำาในแหล่งน้ำา

ธรรมชาต ิคณะกรรมการแกไ้ขปญัหาเรือ่งสขุภาพและฟืน้ฟธูรรมชาต ิและคณะกรรมการแกไ้ขเรือ่งการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชน

2.1 ช่วงก่อรูปคว�มขัดแย้งในพื้นที่

 ชาวบา้นในกลุม่การเคลือ่นไหวจงึมกีารปรบัตวัตอ่สถานการณท์ีเ่กดิขึน้ตอ่ความหวาดกลวัตอ่

เหตุการณ์ถูกทำาร้ายก่อนหน้าการรัฐประหารและความกดดันในภาวะหลังการรัฐประหาร เห็นได้จากทหาร

ประจำาการในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกในชุมชนและห้ามไม่ให้ชาวบ้านประชุมหรือการเคลื่อนไหวใดๆ 

ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ชาวบ้านจึงปรับเปลี่ยนสถานที่ประชุมนอกหมู่บ้านเพื่อป้องกันการ 

ถูกจับตาและการรั่วไหลของข้อมูลที่ชาวบ้านจะทำาการเคลื่อนไหว

“...เรามกีารประกาศวา่จะมกีารเดนิรณรงคใ์นหมูบ่า้น แตไ่มน่านทหารในพืน้ทีก่ป็ระกาศ

ตามหลงัเลยวา่ คสช. มกีฎอยัการศกึ หา้มชมุนมุกนัเกนิหา้คน ถา้ชมุนมุเกนิหา้คนถอืวา่

ผดิกฎหมาย ชาวบา้นกเ็ริม่เงยีบและกลวัตอนทีท่หารประกาศแบบนีเ้ลย แลว้ทหารกม็า

ยึดเครื่องเสียงไม่ให้มีการประกาศอีก แต่ชาวบ้านก็ได้แต่พูดว่าทหารมาทำาแบบนี้ไม่ได้

และเริ่มมีการถกเถียงกันเยอะขึ้น...”

(อุทุมพร (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2559)

 ทหารปฏบิตักิารในพืน้ทีก่พ็ยายามแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ดว้ยการเรยีกชาวบา้นมาทำาบนัทกึ

ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัทฯ ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐและทหารที่เข้ามาปฏิบัติการ แต่ชาวบ้านปฏิเสธ
การเข้าร่วมถึง 4 ครั้ง ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ตอบโต้ด้วยการทำาประชาคมลงมติคัดค้านคณะกรรมการ 

ท่ีเจ้าหน้าท่ีทหารในพ้ืนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยการส่งหนังสือไม่ยอมรับคณะกรรมการดังกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์ จันโอชา 

รวมถึงเสนอข้อเรียกร้องและความต้องการของชาวบ้านในชุมชนต่อบริษัทฯ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ 

และทหาร

 ความขัดแย้งภายในขบวนการเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากชาวบ้านบางส่วนกลัว 
ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำาเนินคดีหากไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งและการควบคุมสิทธิเสรีภาพของชาวบ้าน 

ไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกใดๆ อีกส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลทางความคิดของ 

ผู้ใหญ่บ้านโดยชาวบ้านในขบวนการมีความคิดแตกต่างกันในเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวตอบโต้ฝ่ายทหาร 
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ีรัฐ เน่ืองจากความกดดันและถูกจับตาอย่างใกล้ชิดแตกต่างจากการเข้ามา

ประจำาการของทหารในพื้นที่ช่วงแรก อย่างไรก็ตามความเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวของกลุ่มฅนรักษ์ 

บ้านเกิดบางส่วนประกอบด้วยคนที่ดำารงตำาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง จึงมีความคิดเห็น 

ทีแ่ตกตา่งเรือ่งการเคลือ่นไหวทีข่ดัตอ่ประกาศหรอืคำาสัง่ คสช. ซึง่อาจเกดิผลเสยีตอ่ตำาแหนง่หนา้ทีก่ารงาน
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ของตน เพราะในบางครั้งผลลัพธ์จากการต่อสู้ที่ขัดขืนทหารของชาวบ้าน ทำาให้เกิดความกดดันต่อ 

สมาชิกคนอื่นๆ ในขบวนการที่มีตำาแหน่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ เช่น ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านและ 

สมาชิกบางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง

2.2 ช่วงก่อรูปก�รต่อต้�นรัฐประห�ร

 ภายใต้การปกครองโดย คสช. และการบังคับใช้กฎอัยการศึก ทำาให้ทหารทุกระดับใช้อำานาจ

ดงักลา่วในการกระทำาใดๆเพือ่ปกปอ้งความสงบเรยีบรอ้ยและมัน่คงของชาต ิแมช้าวบา้นจะตอ่สูก้บัโครงการ

พฒันาของรฐัทีป่ระชาชนไมเ่คยมสีว่นรว่มกบักระบวนการตดัสนิใจเหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัโครงการเลย 

โดยผ่านกระบวนการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health 

Impact Assessment: EHIA) ในกรณีที่เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรง และ 

การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ในกรณี

ที่เป็นโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และบทบัญญัติในหมวดสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง รัฐธรรมนูญ 

แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กลุม่ชาวบา้นทีต่อ่สูก้บัโครงการพฒันาของรฐั สทิธชิมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

ได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายการเคลื่อนไหวภายในภาคอีสานและออกแถลงการณ์ให้มีการยกเลิก EIA และ EHIA 

ท้ังหมด ท้ังท่ีดำาเนินการแล้วและกำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการ โดยใช้ช่ือ “เครือข่ายอีสานใหม่” เป็นการรวมตัว

ของขบวนการชาวบา้นทีต่อ่สูใ้นประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตใินภาคอสีาน 5 พืน้ที ่ประกอบดว้ย กลุม่ฅนรกัษ์

บ้านเกิด จังหวัดเลย, กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคกหินขาวและห้วยเสือเต้น จังหวัด

ขอนแก่น, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, เครือข่ายลุ่มน้ำาชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด 

และเครอืขา่ยอนรุกัษพ์ทิกัษก์าฬสนิธุไ์มเ่อาบอ่กา๊ซ จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพือ่ชีแ้จงตอ่สาธารณชนดา้นการตอ่สู้

ของขบวนการชาวบา้นกบัสถานการณป์จัจบุนั และทำาหนา้ทีส่ือ่สารตอ่ประชาชนทัว่ไปดว้ยแถลงการณข์อง

เครือข่าย ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของทุกชุมชนพบว่า EIA และ EHIA ของโครงการพัฒนามีปัญหาด้านวิธีคิด 

กระบวนการและการปฏิบัติ ซึ่งไม่ได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆ 

อย่างแท้จริง รวมถึงในสถานการณ์ภายใต้รัฐประหารน้ันปรากฏการแทรกแซงของกำาลังทหารกับความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนต่างๆ และเจ้าของโครงการพัฒนา ดังเช่นกรณีที่ทหารพยายามทำาหน้าที่เป็นผู้เจรจาระหว่าง

บริษัทเหมืองแร่ทองคำาจังหวัดเลยและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เป็นต้น (แถลงการณ์ขบวนการอีสานใหม่,  

วันที่ 29 มิถุนายน 2557)
 สถานการณ์ในชุมชนได้เพิ่มระดับความรุนแรงและสร้างความกดดันต่อชาวบ้านมากขึ้น  

เมือ่ทหารเรยีกตวัแกนนำาชาวบา้นและพนัธมติรของกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิทีเ่ขา้มาชว่ยเหลอื มาปรบัทศันคติ

ใหห้ยดุการเคลือ่นไหวใดๆ แมจ้ะเปน็เรือ่งสิง่แวดลอ้มกต็าม และการหา้มไมใ่หค้นนอกชมุชนเขา้มาในพืน้ที่

หมู่บ้านเด็ดขาด ความอึดอัดดังกล่าวทำาให้ชาวบ้านตกลงกันยึดป้อมรักษาความปลอดภัยที่ทหารได้เข้ามา

ประจำาการกลับคืน โดยการปิดล็อคประตูห้องน้ำาบริเวณดังกล่าวและตัดน้ำาตัดไฟ ซึ่งชาวบ้านต้องรับ 
ภาระค่าใช้จ่ายตลอดมาและเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทหาร

 การออกกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อย่างรวดเร็วภายใต้

ระบอบเผด็จการ พิจารณาจากสมาชิก สนช. เป็นผู้รับราชการทหารเกินกึ่งหนึ่งของสภา ดังนั้นกฎหมาย 
ทีผ่า่นความเหน็ชอบอยา่งตอ่เนือ่ง จงึเปน็กระบวนการทีต่อ้งการสรา้งกรอบกฎหมายใหมท่ีค่วบคมุประชาชน

อย่างเข้มงวดมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับระบอบประชาธิปไตยถึงการออกมาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาหรือ
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คัดค้านนโยบายจากรัฐบาล หรือกิจกรรมทางการเมืองอื่นใดบนท้องถนน เพื่อสร้างอำานาจการต่อรอง 

และเป็นเครื่องมือในการต่อสู้อย่างหนึ่งของภาคประชาชนที่เดือดร้อน

 การแสดงออกของประชาชนแทบทกุครัง้มกีารอา้งหลกัการสทิธมินษุยชนและหลกัการเสรภีาพ

ที่มนุษย์พึงกระทำาได้อย่างอารยะ แต่ถูกควบคุมได้โดยการตรากฎหมาย ดังเช่นพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่ให้อำานาจเจ้าหน้าที่ตำารวจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการชุมนุม ถือเป็น 

ปญัหาใหญม่ากในภาวะปจัจบุนั เพราะอาจถอืไดว้า่การชมุนมุเปน็เครือ่งมอืเดยีวทีส่ามารถทำาใหเ้กดิความ

กดดันต่อรัฐบาลและเป็นการคัดง้างทางอำานาจให้เกิดการถ่วงดุลตามโครงสร้างทางการเมืองดังตัวอย่าง 

ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การชุมนุมหน้าทำาเนียบรัฐบาล การชุมนุมตามสถานที่หน่วยงานราชการ ศาลากลาง

จังหวัด ที่ว่าการอำาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับ

ท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างใด

อย่างหนึ่งจนเกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชน ถึงแม้มีเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนที่รวมตัวกัน 

ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณาร่างกฎหมายและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก็ตาม24

 ผลการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

เกดิปรากฏการณบ์อ่ยครัง้ทีเ่จา้หนา้ทีต่ำารวจและทหารอา้งอำานาจจากพระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ 

พ.ศ. 2558 เพื่อห้ามหรือยุติแล้วแต่กรณีในการชุมนุม การจัดกิจกรรมรณรงค์ ทั้งในแง่การเคลื่อนไหว 

ด้านการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ 

การระบุข้อกำาหนดของการชุมนุมและตามหลักการของกฎหมายฉบับนี้ไว้อย่างชัดเจน เช่น ก่อนการชุมนุม

สาธารณะทุกครั้ง ผู้จัดต้องแจ้งให้ตำารวจในท้องที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ห้ามชุมนุมในระยะ 

150 เมตร นับจากพระบรมมหาราชวัง ห้ามชุมนุมภายในรัฐสภา ทำาเนียบรัฐบาล และศาล การชุมนุมต้อง

ไม่กีดขวางการเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานท่ีทำาการหน่วยงานของรัฐ สถานทูต 

การชุมนุมต้องเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่กำาหนด ตำารวจอาจ 

ขอหมายศาลแพ่งส่ังเลิกการชุมนุมได้ การชุมนุมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายน้ีผู้จัดการชุมนุมต้องรับผิดชอบ ฯลฯ25 เป็นต้น

24 ดูใน “38 องค์กรค้าน พ.ร.บ. ชุมนุม,” วันที่ 24 มีนาคม 2558. เนชั่นทีวี, สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2559. จาก http://www.
nationtv.tv/main/content/politics/378449429/

25 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

  มาตรา 7 การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของ 
พระรชัทายาทหรอืของพระบรมวงศต์ัง้แตส่มเดจ็เจา้ฟา้ขึน้ไป พระราชนเิวศน ์พระตำาหนกั หรอืจากทีซ่ึง่พระมหากษตัรยิ ์
พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพำานัก 

หรือสถานที่พำานักของพระราชอาคันตุกะ จะกระทำามิได้การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา  
ทำาเนียบรัฐบาล และศาลจะกระทำามิได้ เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำาหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น

  ศาลตามวรรคสองหมายความถงึ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาล

  ในกรณีจำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำานาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบสถานที่
ตามวรรคสอง ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงจำานวนของผู้ร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย

  มาตรา 8 การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการสถานที่ 
ดังต่อไปนี้

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

521



 แม้ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 7/2557 กำาหนดห้ามม่ัวสุมหรือชุมนุมทางการเมืองต้ังแต่ 5 คน  

ซ่ึงยังมีผลบังคับใช้อยู่แล้ว หากแต่ประกาศดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองและการประกาศใช้  

ผลบังคับที่เป็นกฎหมายในพระราชบัญญัติจึงทำาให้เจ้าหน้าที่รัฐ (ตำารวจ ทหาร) ยกขึ้นอ้างกับประชาชน 

ในการควบคุมเสรีภาพตามกรอบอำานาจใหม่ได้เข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการแจ้งให้ตำารวจในท้องที่

ทราบก่อนการชุมนุม พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และกรอบเวลาในการชุมนุม เมื่อเจ้าหน้าที่ตำารวจเห็น

ว่าการชุมนุมที่แจ้งนั้นขัดต่อกฎหมาย ก็ให้มีคำาสั่งไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมได้ ดังนั้นกระบวนการแจ้งตาม

ตวับทบญัญตัแิทท้ีจ่รงิคอืการขออนญุาต ซึง่ขดัตอ่เสรภีาพในชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุอนัพงึกระทำา

ได้ตามธรรมชาติของมนุษย์

 การใชเ้ครือ่งมอืทางอำานาจของผูป้กครองเผดจ็การทีอ่ยูใ่นรปูของกฎหมาย ผา่นกระบวนการ

บญัญตัแิละเห็นชอบโดยพรรคพวกเดียวกันเอง ทำาให้เกิดการขู่บังคับใช้กับประชาชนผู้ไม่รู้กฎหมาย เพ่ือปิดบัง

ปิดก้ันการแสดงออกทางความคิดเห็นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ตั้งแต่หลังการบังคับใช้

กฎหมายควบคุมการชุมนุมจากเดือนสิงหาคม 2558 - มกราคม 2559 จากการรวบรวมมีทั้งสิ้น 15 กรณี26 

โดยส่วนใหญ่เป็นการขู่บังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ตำารวจและทหารในกรณีการเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้อง 

ให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

การจัดกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนผู้ต่อต้านเผด็จการ

 ส่วนการสนับสนุนภายนอกขบวนการมีท้ังนักศึกษาแสดงสัญลักษณ์โดยการถือป้ายข้อความว่า 

“คดัคา้นรฐัประหาร” เพือ่แสดงจดุยนืวา่ภายหลงัรฐัประหารนัน้ทำาใหเ้กดิผลกระทบกบัชาวบา้นในดา้นปญัหา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในภาคอสีาน แมส้ถานการณภ์ายใตร้ฐัประหาร ดา้นหนึง่มอีงคก์รเอกชน

หลายองค์กรถูกตรวจสอบและควบคุมโดยทหารอย่างหนัก ขณะเดียวกันองค์กรเอกชนที่เคยจัดกิจกรรม

รณรงค์สนับสนุนขบวนการชาวบ้านและเครือข่ายก็ทำาหน้าที่จัดเวทีวิชาการเพื่อปรับสถานการณ์ 

ลดความตรงึเครยีดในชมุชนลงโดยการจดันอกชมุชนซึง่เปน็สถานทีส่าธารณะ รวมถงึการเปลีย่นแปลงยทุธวธิี

การจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองและการต่อสู้ของชาวบ้านเพียงอย่างเดียว แต่แฝงด้วยกิจกรรม

เชงิสรา้งสรรคอ์ยา่งอืน่ เชน่ การจดัเวทดีนตรเีพือ่ดงึดดูความสนใจนกัทอ่งเทีย่วและบคุคลทัว่ไป การจดัเวที

เสวนาวิชาการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของขบวนชาวบ้านและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ภายใต้ 

การปกครองแบบเผด็จการทหาร โดยการสร้างเสรีภาพและสัญลักษณ์ในการแสดงออกขึ้นมาผ่านกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ
 การปรบัเปลีย่นบทบาทแตล่ะองคก์รทีเ่ขา้มามสีว่นชว่ยเหลอืกลุม่ชาวบา้นนัน้ยงัอยูใ่นรปูแบบ

ทีไ่มต่า่งจากเดมิมากนกั เพราะสถานการณท์างการเมอืงทีอ่ยูภ่ายใตร้ฐัประหารนัน้อาจมปีจัจยัทางการเมอืง

ที่อยู่ในรูปการใช้อำานาจแบบเผด็จการโดยการประกาศและมีคำาสั่งต่างๆ ให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

  (1) สถานที่ทำาการหน่วยงานของรัฐ
  (2) ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่งสาธารณะ
  (3) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน

  (4) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ หรือสถานที่ทำาการองค์การระหว่างประเทศ
  (5) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด
26 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน iLaw, “ปรากฏการณ์ใช้ พ.ร.บ. ชุมนุมฯ ‘ขู่’ ประชาชนห้ามชุมนุมทุกประเภท”, วันที่ 

16 มกราคม 2559, สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2559. จาก http://ilaw.or.th/node/3991
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แต่สถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐที่เป็นประชาธิปไตยนั้นก็มีปัจจัยทางการเมืองที่อยู่ในรูปการใช้

อำานาจของรัฐเพื่อเอื้ออำานวยทุน บทบาทของแต่ละองค์กรจึงปรับเปลี่ยนไม่มากในด้านการสนับสนุน 

ชาวบ้าน แต่จะทำางานมากขึ้นในแง่การเผยให้สังคมเห็นถึงความเลวร้ายของรัฐประหารมีผลอย่างไรต่อ 

ชาวบ้าน จึงต้องมีการทำาให้ขบวนการชาวบ้านเพ่ิมการวิเคราะห์ในแง่โครงสร้างทางอำานาจในรัฐไทยมากย่ิงข้ึน 

สว่นนกักจิกรรมกม็กีารออกแถลงการณเ์พือ่สนบัสนนุการตอ่สูข้องชาวบา้นและไมย่อมรบัอำานาจจากรฐับาล

ทหาร ไม่ยอมรับกลไกที่รัฐบาลเผด็จการแต่งตั้งขึ้นมา เช่น กลไกการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น (สงคาม  

เทศอุดม (นามสมมติ), สัมภาษณ์ 18 มกราคม 2559)

2.3 ช่วงขบวนก�รถูกตอบโต้

 การขู่ใช้กฎอัยการศึกของทหารที่มาประจำาการในพื้นที่ คือปัจจัยทำาให้ชาวบ้านกลัว 

ที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้และการแยกตัวทางความคิดของผู้ใหญ่บ้านออกจากการอยู่เคียงข้างชาวบ้าน  

ดงัคำากลา่ว “ถา้ชาวบา้นคนใดเขา้รว่มการตอ่สูเ้คลือ่นไหวกบักลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิแลว้ถกูฟอ้งคด ีผูใ้หญบ่า้น

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น” (แม่แจ๊ค (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 16 มกราคม 2559) จึงทำาให้ชาวบ้านบางส่วน

ไม่กล้าเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเหมือนดังเช่นที่ผ่านมาก่อนการรัฐประหาร

 ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มีความกดดันต่อการเคลื่อนไหว ชาวบ้านจึงสร้างซุ้มประตูทาง

เขา้หมูบ่า้นมขีอ้ความแสดงจดุยนืวา่ “หมูบ่า้นนีไ้มเ่อาเหมอืง” เพือ่เปน็สญัลกัษณใ์หคู้ข่ดัแยง้เหน็วา่ชาวบา้น

ไม่หยุดต่อสู้และยึดโยงกับจุดยืนและข้อเสนอของชุมชนในการปิดเหมืองแร่และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด

 ขณะเดียวกันบริษัทเหมืองแร่ก็ตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายเพ่ือให้เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่มชาวบ้าน 

การยืน่ขอ้เสนอหลากหลายรปูแบบใหช้าวบา้นเพือ่แลกกบัการขอขยายประทานบตัรทำาเหมอืงแรข่องบรษิทัฯ 

และการฟอ้งรอ้งชาวบา้นในหลายเหตกุารณต์า่งพืน้ทีเ่ขตอำานาจศาล โดยการใชย้ทุธศาสตรก์ารฟอ้งคดเีพือ่

ปิดปากการมีส่วนร่วมสาธารณะ ให้ชาวบ้านกลัวและเหนื่อยล้าที่จะต่อสู้คัดค้านบริษัทฯ ต่อไป (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) บนฐานความผดิหมิน่ประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถฟ้องร้อง

ไดท้ัว่ราชอาณาจกัร นยัสำาคญัคอืการสรา้งความลำาบากใหช้าวบา้นในการตอ่สูก้บัคดแีละเพือ่ใชเ้ปน็อำานาจ

ในการต่อรองกับชาวบ้าน หลังจากการรัฐประหารที่ผ่านมาจนถึงปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ 

ฟอ้งรอ้งคดตีอ่แกนนำาชาวบา้นรวม 8 คด ีการฟอ้งรอ้งเยาวชนทีร่ว่มทำากจิกรรมในการรณรงคป์กปอ้งชมุชน 
และการแจ้งความต่อสถานีตำารวจในกรุงเทพฯ รวม 2 คดี

3. ขบวนก�รช�วบ้�นมิใช่เพียงก�รเคลื่อนไหวด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

 หลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกไป ก่อให้เกิดปัญหาการอ้างอิง

สิทธิของประชาชน เช่น สิทธิชุมชน ในมาตรา 66 และ 67 หรือเสรีภาพในการชุมนุม มาตรา 63 แห่ง

รฐัธรรมนญูป ี2550 แตส่ว่นทีย่งัเปน็กรอบปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีร่ฐัอยา่งชดัเจน ไดแ้ก ่ดา้นการจดัทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซ่ึงเป็นบทบัญญัติสำาคัญในการให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ขบวนการฯ  

ใช้มาอย่างต่อเนื่องในการยับยั้งการขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ทองคำาแปลงใหม่ อีกทั้งขั้นตอนการ 
ขออนุญาตใช้พื้นที่ในระดับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำานาจตัดสินใจให้ความเห็นชอบตามระเบียบ

กรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548  
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ข้อ 8(5) และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนำา

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. 2541 ข้อ 10(1)(2) เนื่องจาก 

เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน

 เมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงระบอบเผด็จการ การออกประกาศและคำาสั่ง คสช. อย่างต่อเนื่อง

เพือ่ควบคมุสทิธแิละเสรภีาพใหอ้ยูใ่นมาตรการของรฐัทหาร ประกาศและคำาสัง่ตา่งๆ จงึมผีลทำาใหข้บวนการ

เคลื่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถดถอยลงอย่างมาก เนื่องจากชาวบ้านที่ทำาการ

เคลื่อนไหวต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวนั้นถูกปราบปรามจากรัฐด้วยการดำาเนินคดีทางกฎหมาย เช่น ประกาศ 

คสช. ห้ามการชุมนุม การใช้กฎอัยการศึก หรือการเรียกตัวผู้เคลื่อนไหวเพื่อพูดคุยปรับทัศนคติให้มีทิศทาง

เดียวกันกับการดำาเนินงานของ คสช. การปิดปากประชาชนโดยประกาศห้ามแสดงความคิดเห็นในเรื่องการ

ปฏบิตัหินา้ทีข่อง คสช. ฯลฯ เหน็ไดว้า่ในชว่งแรก รฐัเผดจ็การจะใชป้ระกาศและคำาสัง่เปน็ยทุธศาสตรส์ำาคญั 

ในการยับยั้งการเคลื่อนไหวภาคประชาชน จากนั้นปัจจัยสำาคัญที่ตามมาคือการจัดตั้งคณะทำางาน 

ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ที่เรียกว่า “แม่น้ำา 5 สาย” รวบการดำาเนินการไว้ในสายธารเดียวกัน  

เพือ่ประโยชนข์องการยดึอำานาจอยา่งสมบรูณ ์ดงันัน้กระบวนการยตุธิรรมทีใ่ชศ้าลทหารพจิารณาคดพีลเรอืน

จึงถูกนำามาใช้ในการยึดอำานาจครั้งนี้ ตลอดจนกระบวนการออกกฎหมายให้ครอบคลุมประโยชน์ของรัฐ 

และผู้ลงทุนมากที่สุด เนื่องจากปัจจัยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและลดปัญหาขั้นตอนการขออนุญาต 

ในแต่ละโครงการพัฒนาที่มากเกินความจำาเป็น

 การบญัญตักิฎหมายใหม่ๆ  ทีม่คีวามสำาคญัในการควบคมุประชาชนจงึถอืกำาเนดิขึน้ หลงัจาก 

มีการผลักดันมานานนับทศวรรษ แต่ยังไม่สำาเร็จด้วยเหตุปัจจัยการถ่วงดุลอำานาจทางการเมือง โดยการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในต่างทัศนะ ดังเช่นพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ  

พ.ศ. 2558 ที่มีข้อจำากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

เพื่อตัดโอกาสการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ

บทสรุป

แมส้ภาวะภายใตเ้งือ่นไขและขอ้จำากดัในสงัคมโอกาสทางการเมอืงทีป่ดินัน้เกดิขึน้ แตก่ส็ามารถกระตุน้
ให้เกิดการประท้วงได้เช่นกัน ซึ่ง Eisinger วิเคราะห์ว่าสังคมที่มีการกีดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชนจะนำาไปสู่การประท้วง แต่ในสังคมที่มีผู้นำาเป็นเผด็จการจะทำาให้การประท้วงเกิดขึ้นน้อย 

เพราะเผด็จการมักจะไม่สนใจข้อเรียกร้องทำาให้ไม่เกิดผลสำาเร็จขึ้น (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 87) ทำาให้ 

การเคลื่อนไหวของชาวบ้านหยุดนิ่งในช่วงแรก แต่ขณะเดียวกัน ความนิ่งที่อยู่ภายใต้อำานาจเผด็จการทำาให้

เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ ของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย
ภายนอกและองค์กรเอกชน รวมถึงนักศึกษา ทำาให้ยุทธวิธีการต่อสู้ถูกปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหว 

ผ่านสื่อสาธารณะและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบ

การเขา้มาสนบัสนนุโดยนกัศกึษาผา่นการเคลือ่นไหวเชงิสญัลกัษณเ์พือ่แสดงออกทางการเมอืงวา่การ
รฐัประหารทำาใหข้บวนการตอ่สูด้า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัผลกระทบในทางลบ หรอืการ

เคลือ่นไหวของขบวนการชาวบา้นทีช่สูญัลกัษณเ์รือ่งการเคลือ่นไหวดา้นทรพัยากรธรรมชาตไิมเ่กีย่วขอ้งกบั

การเมอืง ถกูปราบปรามและควบคมุการแสดงออกจากรฐัทัง้สิน้ ดงันัน้ขบวนการชาวบา้นทีถ่กูทหารในพืน้ที่

กดขี่ดังเช่นกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด รวมถึงขบวนการชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ ก็ถูกควบคุมตรวจตราจากรัฐเช่นกัน 
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ถึงแม้การเคลื่อนไหวจะมีข้อจำากัดด้านโอกาสทางการเมืองที่ปิดและอยู่ในสังคมเผด็จการ แต่กระบวนการ

โต้รัฐกลับได้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มขบวนการชาวบ้านเรียนรู้ถึงแนวทางการต่อสู้ในรูปแบบเดิมที่เรียกร้องต่อรัฐ

เผด็จการนั้นไม่ได้ผล จึงเกิดการรวมตัวกันในเครือข่ายของการต่อสู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติในภาคอีสาน 

(กลุ่มอีสานใหม่) เพื่อเริ่มต้นเคลื่อนไหวโดยใช้ยุทธวิธีขัดขวางท้าทายระบบปกติของเผด็จการและ 

กรอบกฎหมายใหม่อันเป็นข้อจำากัดในการเคลื่อนไหวต่อสู้บนท้องถนน

เมื่อกลุ่มเครือข่ายการเคลื่อนไหวใหม่ได้เกิดขึ้นเพื่อแสดงเจตจำานงของตนเอง (Self-Determination) 

ทำาให้เกิดปัจจัยกระตุ้นการชุมนุมประท้วงขึ้นอีก เมื่อเกิดการประท้วงของกลุ่มเครือข่ายขบวนการชาวบ้าน

ประกาศไม่ยอมรับกฎระเบียบของเผด็จการที่สร้างขึ้นใหม่ แม้สำาเร็จเพียงเล็กน้อยแต่อาจเป็นสิ่งที่สื่อ 

ให้ชุมชนอื่นรับรู้ถึงโอกาส (Perception of Opportunity) ทางการเมืองเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องข้อมูล 

ป้อนกลับ (Feedback) ที่มีความสำาคัญต่อกิจกรรมการชุมนุมประท้วง และทำาให้ชุมชนอื่นมองเห็นโอกาส

ในการเคลื่อนไหว แต่ขณะเดียวกันหากการชุมนุมเกิดความรุนแรงก็อาจทำาให้เกิดผลกระทบโดยการสร้าง

โอกาสให้ผู้กุมอำานาจประกาศหรือออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งทำาไม่ได้ 

ในสถานการณ์ปกติดังที่ Tarrow เสนอ (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 89-92) ดังนั้นสถานการณ์พิเศษภายใต้

เผด็จการมีมาตรการการจำากัดสิทธิของรัฐเกิดขึ้นด้วยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2557 (ชั่วคราว) มาตรา 44 ให้อำานาจหัวหน้า คสช. ออกคำาสั่งใดๆ ก็ได้โดยใช้วาทกรรมความมั่นคง

ของชาติเป็นตัวชี้วัด แต่ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงแล้วการออกคำาสั่งหัวหน้า คสช. เป็นไปไม่ใช่เพื่อความ

สงบเรยีบรอ้ยและความมัน่คงของชาต ิหากแตเ่ปน็ไปในทางสรา้งเงือ่นไขลดิรอนสทิธเิสรภีาพของประชาชน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ข้อจำากัดบางประการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันที่ไม่อาจหลีกหนีได้คือการต่อสู้

เพียงประเด็นของตนเองเพียงประเด็นเดียว ทำาให้การต่อสู้ที่อยู่ในสภาวะถูกควบคุมและชะงักในที่สุด  

แตห่ากขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมไดว้เิคราะหถ์งึความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจในโครงสรา้งทางการเมอืงแลว้ 

จะทำาใหเ้กดิการปลดปลอ่ยทางระบบคดิ (Cognitive Liberation) และจติสำานกึขบถ (Insurgent Consciousness) 

อยา่งที ่McAdam ใชเ้ปน็องคป์ระกอบในการวเิคราะหท์ำาใหเ้หน็อำานาจทีแ่ฝงเรน้ภายในขบวนการเคลือ่นไหว

ที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งการรวมกลุ่มเครือข่ายใหม่ของขบวนการชาวบ้านด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ในภาคอีสานได้ให้ความหมายต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องถูกกดขี่ และเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชน จำากัดเสรีภาพ และเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงความไม่ยุติธรรมดังกล่าว (มณีมัย ทองอยู่, 2557: 
95-97)

การใหค้วามหมายตอ่การเคลือ่นไหวตอ่สูก้บัความไมเ่ปน็ธรรมทางสงัคมมพีฒันาการการปรบัเปลีย่น

ยทุธวธิกีารตอ่สูข้องขบวนการชาวบา้นไปสูม่ติกิารเคลือ่นไหวเชงิโครงสรา้งทางการเมอืงมากขึน้ในระยะหลงั 

นั่นคือการทำาให้ประเด็นการต่อสู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องทางการเมือง เพราะแนวนโยบายที่ถูก

ประกาศเพื่อพัฒนาประเทศเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
เพื่อตอบสนองการค้าการลงทุนในระบบเสรีนิยมเพื่อขายทรัพยากรธรรมชาติในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็น

ทนุของรฐั แนวทางการเคลือ่นไหวของขบวนการชาวบา้นในปจัจบุนัจงึอยูใ่นกรอบคดิแบบเดมิไมไ่ด ้เพราะ

รัฐได้สร้างมาตรการการจำากัดสิทธิและเสรีขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำาให้เป็นเงื่อนไขที่เป็นข้อจำากัดสำาคัญ
ในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนจากเดิมที่การเรียกร้องของขบวนการชาวบ้านมีโอกาสประสบความสำาเร็จ

น้อยอยู่แล้วกลับกลายเป็นน้อยมากเมื่อถูกกดขี่ทางสังคมโดยผู้นำาที่เป็นเผด็จการ
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ในการวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีขบวนการ

เคลือ่นไหวของชาวบา้นนัน้ไดร้บัผลกระทบจากกรอบกฎหมายและมาตรการการจำากดัสทิธขิองรฐัทัง้ประเทศ 

ซึง่ไมใ่ชเ่พยีงการบงัคบัใชก้บัการเคลือ่นไหวของขบวนการชาวบา้นกรณใีดกรณหีนึง่ และมอีกีหลายเงือ่นไข

ข้อจำากัดและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลโดยตรงและมีความสำาคัญต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว 

ที่ไม่ได้กล่าวในงานวิจัยชิ้นนี้ การศึกษานี้จึงเป็นเพียงการชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างโอกาสทางการเมืองที่ปิด 

เมื่ออยู่ภายใต้เผด็จการ แต่โอกาสทางการเมืองที่ปิดนั้นยังมีกลุ่มเครือข่ายขบวนการต่อสู้ด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่กีารใหค้วามหมายและมจีดุประสงคร์ว่มกนัซึง่ตอ้งการเปลีย่นแปลงความไมย่ตุธิรรม

ในสงัคมเผดจ็การทีแ่ตกตา่งจากสงัคมประชาธปิไตยในแงก่ารใหค้วามเคารพสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน

อยู่บ้าง ซึ่งยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนถึงกระทบในแง่เงื่อนไขและปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง เนื่องจากแนวโน้ม

ของสถานการณใ์นอนาคตไมม่คีวามแนน่อนในการเปลีย่นแปลงโอกาสทางการเมอืงและตอ้งไดร้บัการศกึษา

เพิ่มเติม

ส่วนข้อสรุปของเงื่อนไขที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายใหม่และนโยบายการบริหารของรัฐเผด็จการ 

ขบวนการชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าการจำากัดสิทธิเสรีภาพของการเคลื่อนไหวโดยรัฐนั้นไม่สามารถทำาได้ เพราะ

เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีความสำาคัญในแนวทางประชาธิปไตย ดังนั้นแนวโน้มของการละเมิด

กฎหมายบางฉบับที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้อำานาจที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องของประชาชนจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ในแงก่ารมองเหน็สภาพปญัหาเดยีวกนัจากชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

จากนโยบายการพฒันาทีร่ฐัตอ้งการแสวงประโยชนโ์ดยรว่มมอืกบัผูล้งทนุในการกำาหนดเศรษฐกจิในอนาคต 

สว่นกรณกีารเคลือ่นไหวกลุม่ฅนรกัษบ์า้นเกดิมขีอ้สงัเกตบางประการทีป่รากฏอยา่งชดัเจนในดา้นการชมุนมุ

เรียกร้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เช่น การชุมนุมที่องค์การบริหารส่วนตำาบลเขาหลวง เพื่อคัดค้านการ

ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของบริษัทเหมืองแร่ทองคำา ไปจนถึงการคัดค้านระดับนโยบายด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรรายอื่นในภาคอีสาน เพราะเชื่อว่าชุมชนได้เรียกร้อง

และใช้สิทธิตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมสาธารณะในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการกระทำาทางการเมืองที่ล้วนเกี่ยวเนื่องกับระดับ

โครงสร้างทางนโยบายทั้งสิ้น

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

526



บรรณ�นุกรม

ประภาส ปิ่นตบแต่ง. (2552). กรอบการวิเคราะห์การเมืองแบบทฤษฎีขบวนการทางสังคม. เชียงใหม่: 

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ สำานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

มณีมัย ทองอยู่. (2557). แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาว่าด้วยขบวนการทางสังคม. ขอนแก่น: ศูนย์วิจัย

พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์. (2553). นโยบายสาธารณะในนโยบายการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา. สืบค้นเมื่อ 

23 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://6969.canadianforum.net/t7-topic

________. (2558). การใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ ใน เพญ็โฉม แซต่ัง้ และกานต ์ทศันภกัดิ ์(บรรณาธกิาร). 

ข้อเท็จและความจริง: เหมืองแร่ทองคำา จังหวัดเลย บันทึกการนำาเสนอในงานสัมมนาวิชาการ  

วันที่ 10 กันยายน 2557 (หน้า 235-245). นนทบุรี: มูลนิธิบูรณะนิเวศ.

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน. (2558). รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 

2557: กระบวนการยตุธิรรมลายพรางภายใต ้คสช. สบืคน้เมือ่ 3 มนีาคม 2559, จาก https://tlhr2014.

wordpress.com/2015/06/

สุภีร์ สมอนา มณีมัย ทองอยู่ และสมศักดิ์ ศรีสันติสุข. (2555). กระบวนการสร้างกรอบโครงความคิด 

ของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำา. วารสารลุ่มน้ำาโขง, 8(3), 47-68.

สุภีร์ สมอนา. (2557). อุปสรรคต่อความสำาเร็จของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่อีสาน. วารสาร

ลุ่มน้ำาโขง, 10(2), 107-129.

อะกิระ ซุเอะฮิโระ (เขียน), ภควดี วีระภาสพงษ์ (แปล). (2558). ระบอบเทคโนแครตกับทักษิณาธิไตย 

ในประเทศไทย การปฏิรูประบบราชการและระบบงบประมาณภายใต้รัฐบาลทักษิณ. ฟ้าเดียวกัน, 

13(3), 65-119.

ไอลอว์ (iLaw). (2559). ปรากฏการณ์ใช้ พ.ร.บ. ชุมนุมฯ ‘ขู่’ ประชาชนห้ามชุมนุมทุกประเภท. สืบค้นเมื่อ 

9 มีนาคม 2559, จาก http://ilaw.or.th/node/3991

ประก�ศและคำ�สั่ง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่. (2558). ข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่ทั่วประเทศ. สืบค้นเมื่อ 

23 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www1.dpim.go.th/mne/mn.php

________. (2558, 5 ตุลาคม). ข่าวประชาสัมพันธ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง กพร. 

ย้ำาชัดไม่มีการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำารวจแร่ทองคำามานานกว่า 8 ปี. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 
2559, จาก http://www.dpim.go.th/pr/article?catid=102&articleid=6504

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ. (2558, 19 มกราคม). ประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กำาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ.
________. (2558, 24 เมษายน). ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ ที ่2/2558 เรือ่ง กำาหนด

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2.

คำาสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่64/2557 เรือ่ง การปราบปรามและหยดุยัง้การบกุรกุทำาลายทรพัยากร

ป่าไม้, (2557, 20 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนพิเศษ 115ง., หน้า 3.

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

527



________. ที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำาหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุก ทำาลายทรัพยากร

ป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน, (2557, 27 มิถุนายน).  

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนพิเศษ 120ง., หน้า 1.

คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ของชาติ, (2558, 1 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนพิเศษ 73ง., หน้า 1.

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร, 

(2557, 26 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 131 ตอนพิเศษ 84ง., หน้า 1.

________. ฉบับที่ 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง, (2557, 26 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม 131 ตอนพิเศษ 84ง., หน้า 6.

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558, (2558, 14 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 

ตอนที่ 63ก.,หน้า 19.

สัมภ�ษณ์

แม่แจ๊ค (นามสมมุติ). (16 มกราคม 2559). สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด. สัมภาษณ์.

สงคาม เทศอุดม (นามสมมุติ). (18 มกราคม 2559). องค์กรพัฒนาเอกชน. สัมภาษณ์.

ลุงไหน (นามสมมุติ). (29 มกราคม 2559). สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด. สัมภาษณ์.

อุทุมพร (นามสมมุติ). (29 มกราคม 2559). สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด. สัมภาษณ์.

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

528



วาทกรรมว่าด้วย: การผลิตความรู้ และความเชื่อในวัฒนธรรมการเมืองและองค์กร

บัญชา พุฒิวนากุล1

วิยุทธ์ จำารัสพันธุ์2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์สำาคัญประการหนึ่งในการสะท้อนมุมมองด้านวัฒนธรรมการเมืองและ 

ความเชื่อในการผลิตความรู้ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงที่เป็นวิกฤต โดยหยิบยกแนวคิดวิพากษ์

แบบหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่กำาลังท้าทายวงการวิชาการทางสังคมศาสตร์ และนักบริหารจัดการโลก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานการณ์การเมืองไทยท่ีพลวัตอยู่ต้องการหาทางออกท่ีมีรูปแบบการบริหารปกครองใหม่ 

แมว้า่ประวตัศิาสตรก์ารเมอืงในการตอ่สู ้เพือ่สรา้งระบอบการปกครองทีส่อดคลอ้งกบัมวลมนษุยชนทีส่ำานกั

คิดประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ แต่ก็มิได้หมายความว่า “มีสูตรสำาเร็จที่ใช้ได้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก”  

จึงอาจกล่าวได้ว่า กรณีการเมืองการบริหาร และประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นการตอกย้ำาถึงแนวคิด

ทฤษฎีการบริหารการปกครองที่ต้องมีการรื้อสร้างใหม่ (Deconstruction)

คำ�สำ�คัญ: วัฒนธรรม วาทกรรม หลังสมัยใหม่

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ประจำาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่
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บทนำ�

หากกล่าวถึงวัฒนธรรมแล้ว เราอาจเข้าใจความจริงของความรู้ในวัฒนธรรมท่ีต่างกัน เพราะส่ิงเหล่าน้ี 

มีข้อถกเถียงที่เกิดจากพื้นฐานความเชื่อหรือฐานปรัชญาแห่งความเชื่อนั่นเอง คำาว่า “วัฒนธรรม”  

มกัจะเชือ่มโยงกบัพฤตกิรรมองคก์ร กระบวนการทำางานในองคก์รหรอืความเปน็ผูน้ำาในองคก์ร จะเหน็ไดว้า่

วัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึงทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งมีการนิยามความหมายของคำาว่าวัฒนธรรม

ออกมาอย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองในรูปแบบใด เช่น นักมานุษยวิทยา 

อาจมองว่า วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาภายในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง  

สว่นนกัสงัคมวทิยาอาจมองวา่ เปน็ความเชือ่ คา่นยิม และบรรทดัฐานของสงัคมหนึง่ๆ ทีม่ผีลตอ่การกำาหนด

พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักรัฐประศาสนศาสตร์หรือนักบริหารจัดการอาจมองว่า วัฒนธรรมคือ

กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร (พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์, 2554)  

ซึ่งหากจะเปรียบประเทศไทยเป็นองค์กรแล้ว ประเทศไทยกำาลังประสบกับปัญหาการเปลี่ยนผ่านวิธีคิด 

ในวัฒนธรรมองค์กรที่แยกออกมาเป็น 2 ขั้วใหญ่ๆ คือ วัฒนธรรมการเมืองแบบโครงสร้างธรรมนูญนิยม 

(Constitutionalism Political Culture) กับวัฒนธรรมการเมืองแบบรัฐศาสตร์ก้าวหน้า (Politics-wake up)  

ที่กำาลังช่วงชิงการผลิตความรู้ และความเข้าใจทางการเมืองโดยการดึงมวลชนของพวกให้ได้มากที่สุด  

(Shafritz et al., 2009)

บทความนี้จึงจะสะท้อนมุมมองวัฒนธรรมการเมืองและความเชื่อในการผลิตความรู้ผ่านเหตุการณ์

ทางการเมืองไทยที่กำาลังเป็นวิกฤต ณ ขณะนี้ (เหตุการณ์การเมืองไทยช่วง พ.ศ. 2544-2557) โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำาลังท้าทายวงวิชาการสังคมศาสตร์  

และนักบริหารจัดการโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การเมืองไทยที่พลวัตอยู่ต้องการหาทางออก 

ที่มีรูปแบบการบริหารปกครองใหม่ แม้ว่าประวัติศาสตร์การเมืองในการต่อสู้ เพื่อสร้างระบอบการปกครอง

ที่สอดคล้องกับมวลมนุษยชนที่สำานักคิดประชาธิปไตยได้รับชัยชนะ แต่ก็มิได้หมายความว่า “มีสูตรสำาเร็จ 

ที่ใช้ได้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก” จึงอาจกล่าวได้ว่า กรณีการเมืองการบริหาร และประชาธิปไตย 

ของประเทศไทยเป็นการตอกย้ำาถึงแนวคิดทฤษฎีการบริหารการปกครองที่ต้องมีการรื้อสร้างใหม่ 

(Deconstruction) ซึ่งประเด็นที่จะนำาเสนอในบทความนี้ คือ แนวคิดวัฒนธรรมองค์กรแบบโครงสร้าง

รัฐธรรมนูญนิยม แนวคิดรัฐศาสตร์แบบก้าวหน้า วาทกรรมการสร้างวัฒนธรรมการเมืองและผลิตความรู้ 

การช่วงชิงพื้นที่ทางการเมือง และวัฒนธรรมการเมืองของไทย และบทส่งท้าย

แนวคิดวัฒนธรรมก�รเมืองแบบโครงสร้�งรัฐธรรมนูญนิยม

รฐัธรรมนญูนยิม (Constitutionalism) แนวคดิทีน่ำาการบรหิารการปกครองทีย่ดึหลกัวฒันธรรมองคก์ร

แบบโครงสรา้งรฐัธรรมนญูนยิม ซึง่เปน็กลุม่แนวคดิทีย่ดึหลกัเกณฑร์ฐัธรรมนญูใหม้คีวามเปน็กฎหมายสงูสดุ 

และคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2556) แนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์ 
เน้นการสร้างความเชื่องโยงระหว่างรัฐในฐานะผู้ปกครองที่ถืออำานาจสูงสุดกับประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครอง 

โดยรัฐและประชาชนถือวิถีปฏิบัติหรือแนวทางการอยู่ร่วมกันในหลักการบริหารและการปกครองที่อาศัย 

การตคีวามตามธรรมเนยีมในธรรมนญูนี ้เพราะรฐัธรรมนญูเปน็ฉนัทานมุตัริว่มกนัเปน็หลกัแหง่ประชาธปิไตย 

หากจะเปลี่ยนแปลงการบริหารการปกครองต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำานาจแห่งรัฐธรรมนูญนี้ด้วยเช่นกัน
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ความหมายของแนวคิดนี้ได้มีผู้นิยามไว้หลากหลาย โดยที่ David Fellman กล่าวว่า รัฐธรรมนูญนิยม 

หมายถึง แนวคิดที่มีความสลับซับซ้อนอันฝังตัวลึกอยู่ในประสบการทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการควบคุม

ข้าราชการผู้ใช้อำานาจรัฐให้อยู่ในขอบเขตที่จำากัดโดยกฎหมายสูงสุดนั้น ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมได้ประกาศ

เจตนารมณ์ท่ีจะดำารงไว้ซ่ึงหลักนิติธรรม และต่อต้านการใช้ดุลพินิจวินิฉัยหรือดุลพินิจตัดสินใจตามอำาเภอใจ 

ของผู้มีอำานาจทางการปกครอง (อ้างใน Philip P. Wiener, ออนไลน์) ในขณะท่ีนันทวัฒน์ บรมานันท์ กล่าวว่า 

รัฐธรรมนูญนิยม หมายถึง การที่ผู้ปกครองประเทศและประชาชนในประเทศต่างมีข้อผูกพันในแบบสัญญา

ประชาคม (Social Contract) และมกีตกิาสงูสดุเพือ่ใชใ้นการปกครองประเทศ กตกิาสงูสดุนีจ้ะเปน็ตวักำาหนด

ทีม่าของอำานาจ ขอบเขตของอำานาจ และการใชอ้ำานาจของผูป้กครอง หากผูป้กครองผูใ้ดกระทำาการผดิหลกั

ข้อตกลงของสัญญาประชาคมก็จะต้องได้รับการลงโทษ

จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมนี้ยึดถือหลักการปฏิบัติร่วมกันของการบริหารปกครอง 

ที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย และกติกาสูงสุดที่พลเมืองอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ พึ่งรับรู้และปฏิบัติ  

หากมีข้อขัดแย้งหรือปรับเปลี่ยนการบริหารการปกครองต้องนำาหลักการข้อปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนี้ 

ดังนั้น ปัญหาหรือสถานการณ์ทางการเมืองไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็มีกลุ่มที่ยึดแนวคิดนี้มา 

กล่าวอ้างถึงอำานาจและความจำาเป็นท่ีต้องเคารพกฎหมายสูงสุด อันเป็นรัฐธรรมนูญท่ีเป็นฉันทานุมัติร่วมกัน

ของประชาชน การแก้ปัญหาการบริหาราชการต้องกระทำาให้อยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญเท่านั้น เช่น  

การบริหารราชการประเทศที่ยอมรับในหลักอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ยึดอำานาจแห่งประชาชน เป็นต้น

แนวคิดรัฐศ�สตร์ก้�วหน้�

แนวคิดรัฐศาสตร์ก้าวหน้า (Politics-wake up) จึงเป็นแนวคิดทางการปกครองที่มีพื้นฐานมาจากวิถี

จารตีประเพณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงมาโดยตลอด อนัเปน็การเปลีย่นวถิปีฏบิตัริว่มกนัในสงัคมใหท้นัสมยัใหม่

อยูเ่สมอ แนวคดินีจ้ะกา้วไปในทางทีช่ีข้อ้บกพรอ่งทางการบรหิารปกครองในโครงสรา้งเดมิ (Pre-structural) 

หรือการบริหารที่จำาเป็นต้องเปลี่ยน/ปรับโครงสร้างเดิม กล่าวคือ ความจำาเป็นของการบริหารราชการ 
บ้านเมืองในภาวะท่ีไม่ปกติหรือเกิดวิกฤตทางตันของกฎระเบียบของสังคม จึงเป็นปัญหาข้อขัดแย้งท่ีมิอาจตกลง

กันภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีข้อจำากัดในการตีความหรือการนำาหลักการมาตีความให้เหมาะสม ผู้มีอำานาจ 
ใช้อำานาจมิชอบธรรม แต่ก็ไม่สามารถที่สละอำานาจ ด้วยฐานความเป็นรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากยังคงให้ 

การสนับสนุน อันเนื่องอำานาจและอิทธิพลทางการผลิตความรู้แบบใหม่และวิธีการที่จะดึงอำานาจมวลชน 

ได้ ใช้ฐานเสียงข้างมากเป็นที่มาแห่งความชอบธรรมด้วยระบบการเลือกตั้ง เช่น การบริหารประเทศภายใต้

บทบญัญตัริฐัธรรมนญูของไทยในการมมีาตรา 7 ไวเ้พือ่แกป้ญัหาการบรหิารการปกครองไวด้ว้ยซึง่ในประเดน็

มขีอ้ถกเถยีงมากทีส่ดุ หรอืการบรหิารอืน่ๆ ทีน่ำามาซึง่การปฏริปูการบรหิารแผน่ดนิเพือ่ใหเ้กดินติธิรรมและ
นิติรัฐที่ทันสมัย เพราะความล้มเหลวของระบบการเลือกตั้งที่รัฐบาลกล่าวอ้างความชอบธรรมในชั่วขณะ 

เป็นต้น กลุ่มแนวคิดนี้มีความพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองการบริหารรูปใหม่ โดยการนำารัฐบาลชุดใหม่ 

(ชั่วคราว) ที่มีแนวคิดเพื่อวางฐานการบริหารราชการที่ชอบธรรม และจัดให้มีการเลือกตามหลักฉันทานุมัติ
ของประชาชนในรูปแบบใหม่ ซึ่งจุดอ่อนของแนวคิดนี้คือ รัฐบาลชั่วคราวจะตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนหรือไม่ หรือเป็นเพียงแนวคิดเพียงทฤษฎี และเป็นแนวคิดที่ท้าทายนักบริหารการปกครอง

เชิงทฤษฎีเป็นอย่างมากอีกด้วย
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ว�ทกรรมก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รเมืองและผลิตคว�มรู้

วฒันธรรมเปน็วาทกรรมทีผ่ลติขึน้เพือ่แสดงอำานาจในกระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคม (Socialization) 

ซึ่งแนวคิดนี้จึงประกอบไปด้วยระบบวัฒนธรรมย่อยๆ (Sub culture) มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า 

วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมการเมือง หรือวัฒนธรรมการบริโภค และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากพฤติกรรม

และการผลติซ้ำาของคนในสงัคมทีต่อ้งอาศยัอยูร่ว่มกนัเปน็กลุม่กอ้น ถา่ยทอดความรู ้ความคดิ และรปูแบบ

การดำารงชีวิต ตลอดจนการปลูกฝังให้คนในสังคมมีความเชื่อ ทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และระบบการเมือง รวมไปถึงการปรับวิถีชีวิตต่างๆ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

โดยนิยามความหมายของวัฒนธรรมน้ันตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2511 ให้ความหมาย

ว่า วัฒนะ หมายถึง ความเจริญงอกงาม และธรรม คือ สภาพที่เป็นอยู่ ดังนั้น วัฒนธรรม หมายถึง  

“สิ่งดีงามเท่านั้น” ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 หมายถึง 

“ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว กฎเกณฑ์ของชาติและศีลธรรม

อันดี” (สมบัติ ธัญญธำารงวงค์, 2540: 294) ส่วนวัฒนธรรมการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคม  

จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมจึงเป็นเพียงสิ่งดีงามเท่านั้นหรือ? จึงหยิบยกขึ้นมา ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย 

โดยยกตัวอย่างดังนี้

Almond (1966: 50) ให้นิยามของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า “Political Culture is the pattern  

of individual attitudes and orientations towards politics among members of a political system” 

วัฒนธรรมทางการเมืองจึงหมายถึงรูปแบบของทัศนคติส่วนบุคคลและความโน้มเอียงของบุคคลที่มี 

ต่อการเมือง ในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกของระบบการเมือง

Almond (1966) เป็นผู้ริเริ่มใช้คำาว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” (Political culture) เพื่ออธิบาย 

แบบแผนพฤตกิรรมทางการเมอืงของบคุคลในสงัคมตา่งๆ โดยอธบิายวา่ “วฒันธรรมทางการเมอืงหมายถงึ 

แบบแผนของความเชือ่ คา่นยิมและทศันคตขิองบคุคลทีม่ตีอ่ระบบการเมอืง และตอ่สว่นตา่งๆ ของการเมอืง”  

สามารถพิจารณาได้จากความโน้มเอียง 3 ลักษณะคือ

1. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้ (Cognitive Orientation)

2. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึก (Affective Orientation)

3. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluative Orientation)

จากที่กล่าวมานี้อาจพอช่วยให้เห็นภาพความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองได้พอสมควร  
จะเห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดท่ีอยู่ในจิตใจของบุคคลและความรู้สึกนึกคิดน้ี

เป็นแนวทางหรือรูปแบบหรือมาตรฐานของแต่ละบุคคลท่ีจะใช้ในการประเมินเหตุการณ์หรือการรับรู้ทางการเมือง

ของบุคคลนั้น ผลของการประเมินการเมืองนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น 

การออกเสียงเลือกตั้ง การประท้วง การยอมรับหรือการปฏิบัติตาม เป็นต้น

ในขณะทีแ่นวคดิวฒันธรรมองคก์รจงึเปน็โครงสรา้งสงัคมทีจ่ะกลอ่มเกลาสงัคมทีเ่ปน็แนวทางการสวน
พฤติกรรมแบบเดียวกัน จึงเป็นสิ่งที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ ความคิดความเข้าใจในรูปของวัฒนธรรม

การเมอืงดว้ย แตด่เูหมอืนวา่แนวคดิวฒันธรรมองคก์รจะมคีวามชดัเจนกวา่ โดยจะเหน็วา่วฒันธรรมองคก์ร

จะมีลักษณะโครงสร้างต่างๆ ที่สามารถนำามาปฏิบัติได้ในองค์กรได้ คือ วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง และวัฒนธรรม

องค์กรแห่งการตื่นรู้ สำาหรับแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรแล้วยังมีนักวิชาการที่มีการแบ่งรูปแบบวัฒนธรรมไว้
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หลายลักษณะ ซึ่งความสัมพันธ์และส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กรทำาให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรม 

ที่แตกต่างกัน เหมือนกับบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล การแบ่งประเภทตามพื้นฐาน 

ของตัวแปรที่แตกต่างกันไว้หลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบวัฒนธรรมตามพื้นฐานค่านิยม รูปแบบวัฒนธรรม

ตามพืน้ฐานของการควบคมุ รปูแบบวฒันธรรมตามวถิชีวีติและพฤตกิรรม อาจกลา่วไดว้า่วฒันธรรมองคก์าร

เมืองและวัฒนธรรมองค์กรบางครั้งก็ไม่อาจแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้

หากสะท้อนในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernity) แบบมิเชล ฟูโกต์ (Fucault, 1999)  

อาจมองวฒันธรรมทัง้หลายเหลา่นีต้า่งเปน็เพยีงวาทกรรม (Discourse) ทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่ชว่งชงิความหมาย 

การสรา้งความรูเ้ชงิอำานาจหรอืการผลติอำานาจของความรู ้(ธรียทุธ บญุม,ี 2556) ซึง่สิง่เหลา่นีล้ว้นแตส่ามารถ

สร้างความหมายใหม่ๆ ได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการตีความ (Interpretation) ในรายละเอียดทางวิธีวิทยา 

(Methodology) นัน่เอง เพราะสำาหรบัสำานกัคดิยคุหลงัสมยัใหมแ่ลว้จงึเปน็การเปดิปงพืน้ทีท่ีถ่กูครอบงำาแสดง

ให้เห็นในสิ่งที่พูดไม่ได้ได้มีสิทธิ์มีเสียง ความเป็นชายขอบได้มีโอกาสเสนอตัวตน ตลอดจนการได้สร้าง 

อัตลักษณ์ที่กระจายอยู่ภายใต้อำานาจของความรู้ทั้งปวง ต่างมีบทบาทเป็นทั้งผู้ที่จะทำาหน้าที่เชิงรุกและ 

รับเสมอ กล่าวคือ เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มีโอกาสเป็นฝ่ายรุก ก็แสดงว่าเป็นผู้ครอบงำา ครองอำานาจเหนือกว่า 

และถกูกลา่วถงึหลกั ในขณะเดยีวกนัสิง่ทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึมากนกั เปน็สว่นยอ่ยหรอืถกูลดความสำาคญัลงกเ็ปน็

เพียงส่วนรองของส่วนหลัก อาจเรียกการกระทำาเหล่านี้ว่า “อำานาจและพื้นที่” ในบริบทของสังคมไทย 

ผา่นวฒันธรรมหรอืวฒันธรรมองคก์รในการผลติความรู ้และความเปน็ประวตัศิาสตรท์างการเมอืงกจ็ะมกีาร

ช่วงชิงพื้นที่ของสื่อที่เรียกว่า พื้นที่อำานาจหลัก เช่น รัฐบาลภายใต้ชุดการบริหารของประยุทธ์ จันทร์โอชา 

สื่อก็จะนำาเสนอการเคลื่อนไหว คำาพูด การกระทำา กิจกรรม ตลอดจนวาทกรรมของนายกดังกล่าวเป็นหลัก 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลชุดก่อนบริหารโดยย่ิงลักษณ์ ชินวัตร จึงแทบไม่ได้ถูกนำาเสนอในส่ือพ้ืนท่ีสาธารณะเลย 

ซึ่งในตัวตนก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ แต่ถูกฉาบเคลือบด้วยบทบาทที่เป็นตัวแสดงผู้เล่นที่ไร้ความสนใจในพื้นที่ 

ดังกล่าว หรือประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็จะปรากฏตัวแสดงหลักเพียงไม่กี่กลุ่ม ที่เราเข้าใจได้ 

ในประวัติศาสตร์ว่า “กลุ่มอำานาจเก่าและอำานาจใหม่” โดยต่างพยายามขับเคี่ยวช่วงชิงพื้นที่ในการสร้าง

วัฒนธรรมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อต่อรองเปิดโปง ลบล้าง เอาผิดผลของการกระทำาของ

กลุ่มอำานาจเก่า เพราะ ณ ขณะนี้กลุ่มอำานาจยังกำาลังยึดพื้นที่หลักของอำานาจ พยายามสร้างวาทกรรม 

ที่ชอบธรรมให้กับตัวเอง อันปรากฏในเหตุการณ์ทางการเมืองไทยตลอดเวลา แล้วคำาถามว่าทำาไมถึงเป็น

เช่นนี้ การเมืองไทยหรือการเมืองที่อื่นๆ เพียงแต่ว่าเราตีกรอบ (Focusing) ความบริบทของความ
ประชาธิปไตยไทยว่าเม่ือไหร่จะแบ่งอำานาจหรือจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวสักที? คำาตอบก็จะต้องกำาป้ันทุบดิน

อาจจะต้องผ่านการวิเคราะห์สำานักคิดเดิมๆ อยู่ดี แต่ถ้ามองใน Perspective ใหม่แบบวาทกรรมแห่ง 

การวิเคราะห์วาทกรรม ปรากฏให้เห็นถึงการผลิต สร้าง อำานาจ อัตลักษณ์ และความจริงที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งมอง

ได้ในหลายมิติในตัวเดียวกัน จึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำาเสนออะไรขึ้นมาอธิบายชูเป็นตัวแสดงหลักหรือ 

องค์ประธาน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554; กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) โดยที่ 
นักวิชาการการเมืองไทยให้ความสำาคัญกับ “ประชาธิปไตย” ที่มีข้อถกเถียงอย่างหลากหลาย แต่ไม่ได้ตั้งอยู่

ในฐานคิดมุมมอง (Assumption) ที่เริ่มต้นแบบเดียวกันก่อน

อย่างไรก็ตาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชยเ์ปน็การปกครองแบบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุ “ประชาธปิไตย” 

เป็นการเมืองอีกแบบหนึ่งที่เปลี่ยนคำาพูดใหม่ นำาทางให้องคาพยพปรับเปลี่ยนตาม ถามว่าเป็นการเปลี่ยน
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วาทกรรมจาก “อำานาจของกษัตริย์เป็นของประชาชน” ใช่หรือไม่ หรือพื้นที่และตัวแสดงหลักที่เคยเป็นของ

พระมหากษัตริย์ให้มีพื้นที่ให้กับผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ การเมืองมีการช่วงชิงกันถึงความ 

เปน็ปจัเจกบคุคลอย่างเขม้ขน้จงึกลายเปน็เวที สร้างกลุ่มอำานาจชนชัน้นำาไทยเทา่นัน้ เช่น ขา้ราชการ ทหาร  

นักธุรกิจการเมือง และพลเรือน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยที่ประชาชนที่กระจัดกระจายรอบนอกเป็น

เพียงตัวประกอบเพ่ือสร้างฉากให้มีความหมาย และมีน้ำาหนักอย่างมีนัยสำาคัญ วิธีคิด และการนำาเสนอเช่นน้ี 

“ประชาชน” ได้สร้างความชอบธรรมอีกแบบหนึ่ง เป็นพลังนำามาซึ่งการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน 

อยา่งเชน่ เหตกุารณ ์14 ตลุา พฤษภาทมฬิ รวมไปถงึการรฐัประหาร 19 กนัยา 2549 หรอืแมแ้ต ่22 กรกฎาคม 

2557 แล้วกลายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันก่อให้เกิดวาทกรรม “คืนความสุข” เป็นวาทกรรมเด็ด

และอื่นๆ ตามมา เช่น เข้มแข็งไปด้วยกัน เป็นต้น

ดังนั้น ปัญหาการเมืองเป็นปัญหาในวัฒนธรรมการเมืองที่ประเทศไทยจึงเปรียบเหมือนเป็นองค์กร

ขนาดใหญ่ จึงผลิตบทบาท หน้าที่ และควบคุมพฤติกรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกัน  

ในขณะเดยีวกนัองคก์รยอ่ยๆ กไ็ดส้รา้งพืน้ทีข่องตนเองเชน่กนั ในทีส่ดุจงึกอ่ใหเ้กดิการกลอ่มเกลาวฒันธรรม

การเรียนรู้และการผลิตความรู้ย่อยๆ อีกมากมาย องค์กรศูนย์กลางย่อมที่จะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม

องค์กรได้แบบเดียวกันได้ทั้งหมด เพราะธรรมชาติของความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ และการเข้าข้างมนุษย์

ทุกคนต่างกัน เช่น การช่วงชิงวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำานาจเก่าและกลุ่มอำานาจใหม่แล้ว  

แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมการเมือง และการสร้างความแตกแยกความคิดในองค์กรแบบใหม่ การต่อสู้ 

ของรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่ถือว่าเป็นระบบปกติทางการเมือง

ภายใต้มิติความสัมพันธ์เชิงอำานาจและความซับซ้อนระหว่างทุนและอำานาจในการเมืองไทยได้สร้าง

พื้นที่การรับรู้ และพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีการตื่นตัวทางการเมืองที่ลงสู่สังคมในระดับรากหญ้า 

จึงก่อให้เกิดวาทกรรมการแบ่งพรรคพวก กลุ่มสีขึ้นในระบบวัฒนธรรมย่อยๆ อีกทั้งได้วิพากษ์วิจารณ์

การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ตลอดจนการชว่งชงิมวลชน และการเสนอขอ้มลูเชงิบดิเบอืน

ทางความคิดและวัฒนธรรมในลักษณะการนิยมชมชอบ อิทธิพล ครองงำา จนกลายเป็นสีทางการเมือง 

ที่รับรู้กันดีว่า “เสื้อเหลืองเสื้อแดง” อันเป็นสัญลักษณ์ และการสร้างพลังที่เป็นขั้วตรงข้ามเชิงวัฒนธรรม

การเมอืงในองคก์รใหญค่อื ประเทศไทย และมอีงคก์รยอ่ยๆ เรยีกวา่ “วฒันธรรมแบบสเีหลอืง และวฒันธรรม

แบบสีแดง” ดังนั้น วาทกรรมที่ว่าด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองไทย (ช่วงปี 2548-2557) คนไทยต้องตกอยู่ 

ในหนทางที่ “ต้องเลือกข้าง” ในสภาวะทิ้งตัวราวกับว่า มโนทัศน์ทางจิตที่สำาแดงจึงลังเลในทางเลือกทาง 
การเมืองสองแบบ กล่าวคือ เมื่อคนไทยเกิดมาเป็นพลเมืองไทย ต้องประพฤติตนตามระเบียบของสังคม 

ที่ถูกพันธนาการซึ่งขัดต่อเสรีภาพ อันเป็นภาวะที่มีผู้กุมอำานาจ และใต้อำานาจพร้อมๆ กัน เพราะอำานาจ 

จึงสะท้อนในลักษณะคู่ตรงข้ามกันของความอิสรภาพ ในภาวะที่มนุษย์ปล้นความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง  

อาจมาจากธรรมชาตขิองความกลวัทีจ่ะมเีสรภีาพ (Fear of Freedom) ทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบความสมัพนัธเ์ชงิซอ้น

สามแบบ คือ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับส่ิงเหนือธรรมชาติ ความสัมพันธ์ท้ังสามน้ี 
จึงอยู่ในปริมณฑลของวาทกรรมและการวิเคราะห์วาทกรรมที่ถูกสร้าง/ผลิตอำานาจขึ้น ถ้าเป็นวาทกรรม

อำานาจแบบฟูโกต์แล้ว จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของมนุษย์พยายามสถาปนาตนให้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเชิงการ 

ใช้อำานาจ จึงเรียกว่า “ผู้กดขี่” กับการตกอยู่สภาวะที่จำายอมเป็น “ผู้ถูกกดขี่” ที่ถูกครอบงำาเชิงคุณค่า 
แห่งความจริง (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554) อย่างกรณีการเปลี่ยนแปลงในประเทศยุโรปก็ได้ส่งอิทธิพล 

ต่อการปฏิวัติในประเทศไทยในปี 2475 จนถึงปัจจุบันการเมืองไทยที่ผ่านมาใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว 19 ฉบับ 
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และก็ยังต่อด้วยฉบับที่ 20 จึงไม่มีท่าทีว่าการเมืองไทยจะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มดวง

ตามความเห็นของนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่คาดหวัง อนึ่ง ในขณะที่รัฐบาลวางโรดแมบไว้ก็มิอาจรับรองได้ว่า

จะให้กลุ่มต่างๆ จะหันมาปรองดองกันได้จริง คืนความสุขให้กับคนไทยจึงเป็นเพียงวาทกรรมหน่ึงเท่าน้ันเอง 

ที่สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองหรือไม่

ก�รช่วงชิงพื้นที่ท�งก�รเมือง และวัฒนธรรมก�รเมืองของไทย

19 กันยา 2549 และ 22 กรกฎาคม 2557 การเมืองไทยกลับมาสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง  

ซึง่การเมอืงไทยไปสูก่ารเมอืงแบบเดมิทีเ่คยเปน็หรอืไม ่แตต่อ้งยอมรบัวา่หลกัการและระบบไดเ้ปลีย่นแปลง

ไปมากพอสมควร ซ่ึงการรัฐประหารเป็นระบอบแบบอำานาจทหารเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญแบบฉบับโดยส้ินเชิง 

พร้อมกับเกิดความขัดแย้งในมิติทางการเมืองในการเคล่ือนไหว การมีส่วนร่วมทางการเมือง และความคาดหวัง

ท่ีมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงน้ันเป็นการแบ่ง และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ในการรับรู้ ตลอดจน

การผลิตความรู้เพ่ือมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน อันเกิดจากส่ิงได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า วาทกรรมทางการเมือง

ที่ต้องเลือกข้างจะกล่าวว่า “ Yes or No” ทางเลือกที่มีสองทางนั้น อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยเชิงสาเหตุเกิดจาก

การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลที่ปิดกั้นข้อเท็จจริงจนเกิดการรับรู้และเข้าใจข้อเท็จ จนกระทั่งกลายเป็น

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548-2557 ประชาชนในภาคชนบททั้งภาคอีสาน และภาคเหนือแห่นำา

ขบวนกันเข้าเมืองหลวง เกิดการเผชิญหน้ากัน เผาสถานที่ราชการ ทำาลายสาธารณสมบัติ ตลอดจนทำา 

ให้คนไทยถูกมีทัศนคติแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และเกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างชัดเจน ข้อค้นพบว่า  

วาทกรรมเชิงปฏิบัติการทางการเมืองที่ถูกเก็บกด ปิดกั้น กดทับปรากฏให้เห็นขั้วทางการเมือง (เสื้อเหลือง

เสื้อแดง) ซึ่งความเป็นจริงในสองทางเลือกที่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ เพราะมันถูกทำาให้กลายเป็นอื่น (the other) 

ตามทั้งทัศนะของ Michel Foucault หรือสุญนิยมแบบ Friedrich Wilhelm Nietzsche ความขัดแย้งที่มี 

การแบ่งแยกเกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง เป็นระเบียบวิธีการแสวงหาความจริงหลังสมัยใหม่  

โดยการตีความ (Interpretation) อันเป็นสำานักปรากฏการณ์วิทยาเชิงประจักษ์อาศัยศาสตร์แห่งการตีความ 

(Hermeneutics) ซึง่หมายถงึจะใหค้วามหมายกบัสิง่ตา่งๆ แลว้ตคีวามตามการใหค้วามหมายนัน้ๆ แฝงดว้ย

การครอบงำาเชิงอำานาจ หรือการตีความตัวบท (Text) แบบรื้อสร้างของ Jacques Derrida (ไชยรัตน์  

เจริญสินโอฬาร, 2555, 2549) แนววิเคราะห์เหล่านี้เป็นวิธีการศึกษาแบบหนึ่งที่แตกต่างจากวิธีการที่ยึดมั่น 

ในรปูแบบวทิยาทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Methods) อาศยัประสบการณต์รงของมนษุยป์ระกอบกบัขอ้มลู
เชิงประวัติศาสตร์ จะเห็นว่า วาทกรรมการเมืองของวัฒนธรรมเสื้อเหลืองและเสื้อแดงมีลักษณะการสร้าง

แนวร่วมที่เป็นการต่อสู้ที่ว่าด้วย “การสลายเส้น พร้อมกับการแบ่งเส้นใหม่ทางการเมือง” (ไชยรัตน์  

เจริญสินโอฬาร, 2554) ดังนี้

พื้นที่ท�งก�รเมือง สีเสื้อกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกพื้นที่การต่อสู้ทางการเมือง/

การเมอืงของพืน้ที ่โดยทีเ่สือ้เหลอืงเปน็สญัลกัษณท์ีเ่ชือ่มโยงความเปน็ผูม้คีวามสำานกึในความจงรกัภกัดตีอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มข้น 

หรอือาจเรยีกวา่ “พืน้ที”่ การเมอืงเรือ่งสเีชงิสญัลกัษณ ์ตามธรรมชาตขิองสเีหลอืงกค็อืสเีหลอืง แตถ่กูตคีวาม

ให้เชื่อมโยงกับอำานาจบางอย่างที่มีมิติแห่งความซับซ้อน หากตีความจะเห็นได้ว่า การที่คนเข้าร่วมชุมนุม
กับพันธมิตรฯ (เสื้อเหลือง) อาจจะมองได้ว่าพวกเขาเหล่านี้อาจมี/ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง การเข้าร่วม

ไม่ได้แปลว่าจะมีอุดมการณ์เสมอไป ถึงแม้ว่าการใส่เสื้อแบบนี้จะออกมาเป็นสัญญะทางการเมือง  

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

535



ความจงรักภักดีอันเป็นจุดเริ่มต้นจากวาทกรรมของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในการดึงมวลชนเข้าร่วมชุมนุม  

โดยอา้งหลกัแหง่ความชอบธรรมบางทางรฐัธรรมนญู ซึง่ประชาชนจำานวนมากกเ็ขา้รว่มดว้ยความจงรกัภกัดี

อยา่งสดุซึง้ และผูค้นจำานวนหนึง่กอ็าศยัเวทนีีเ้พือ่การ/สะพานในการเชือ่มความสำาเรจ็ในชวีติได ้การทีก่ลุม่

เหล่านี้ได้ดึงมวลชนเข้ามาร่วมเป็นจำานวนมากเป็นหลักเรือนหมื่นแสน แสดงพลังในอำานาจเชิงสัญลักษณ์ 

ที่มีอิทธิพลมากมิอาจหลีกพ้นเบื้องหลังทางวาทกรรมอำานาจ ความรู้ ทุน เงิน และผลประโยชน์ ภายใต้มิติ

ความสัมพันธ์แบบนี้จึงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่เคยและกำาลังก่อร่างสร้างกลุ่มชนขึ้น แนวร่วมที่เห็นดีเห็นงาม

ขึ้นกลายเป็นแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเข้าร่วมเพื่อแสดงความมีอุดมการณ์และ 

การปกป้องรัฐธรรมนูญ จะเห็นว่าวาทกรรมที่ใช้ เช่น เผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภา ระบอบทักษิณ  

การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย ทักษิณออกไป เราสู้เพื่อในหลวง เป็นต้น

ในระยะต่อมาการเมืองก็ได้เปลี่ยนขั้วอำานาจมาเป็นกลุ่มเสื้อแดงที่พยายามสร้างวัฒนธรรมองค์ 

แบบเสื้อแดง อันเป็นกลุ่มที่พัฒนามาจากกลุ่มอำานาจเก่าที่เป็นรัฐบาลถูกโค่นอำานาจโดยกลุ่มพันธมิตรฯ  

ได้ที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น หรืออาจเรียกว่า กลุ่มผลประโยชน์ที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใช้ชื่อว่า 

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) วาทกรรมเชิงปฏิบัติการ คือ สีแดงเป็น

สัญลักษณ์ มีนัยเป็นนักรบผู้กล้า สีเลือด ความเป็นชาติ กล้าหาญ การเสียสละ เป็นการช่วงชิงความหมาย

ทางการเมืองที่ดึงมวลชนเข้ามาอีกสีหนึ่งภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยา 2549 ส่วนวาทกรรมเด็ดคือ  

การไม่เอาเผด็จการ ไพร่ อำามาตย์ ประชาธิปไตย ทักษิณ สู้ๆๆ เป็นต้น และสามารถมีแนวร่วมในรากหญ้า

ในพื้นที่อีสานเข้าสู่เมืองหลวงเกิดการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย และนำาไปสู่ความรุนแรงที่ต่างฝ่าย 

ตา่งตอ้งการชยัชนะ อนัมเีบือ้งหนา้เบือ้งหลงัคอยสนบัสนนุ “มอืทีม่องไมเ่หน็” กลายเปน็วาทกรรมทีส่ำาคญั

ในการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมือง ในที่สุดภายใต้ระบบการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายถูกกระทำาให้เป็น “มายาคติ” 

คนไทยกลุม่ทีไ่มไ่ดอ้ยา่งเขา้รว่มเปน็สเีสือ้ของกลุม่ใดกลุม่หนึง่เกดิความผวา (หวาดกลวัในชวีติและทรพัยส์นิ) 

จำาเป็นต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง ใน 2 ค่ายที่เผชิญหน้ากัน ซึ่งโดยปกติทั่วไปสีเสื้อเหลือง สีเสื้อแดง หรือ

สัญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเชิงการเมือง แต่เมื่อถูกนำามาให้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง มีแบ่งขั้ว

ชัดเจนในการสวมใส่เสื้อที่มีสีแดงหรือเหลืองจำาต้องคำานึงถึงเรื่องความปลอดภัย และพื้นที่ภายในกลุ่มคน

ส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากก็สถาปนาอำานาจ ความเป็นพรรคพวกไว้ ในทางตรงข้ามกำาลังขจัดคนกลุ่มน้อย 

อีกกลุ่มให้กลายเป็นชายขอบมากขึ้นเช่นเดียวกัน อันสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการทางวาทกรรมว่าด้วย  

“พวกเรา พวกเขา” ค่อยปิดกั้น กดทับ และผลักดันให้ออกจากพื้นที่ของคนส่วนใหญ่ตลอดเวลา
คว�มแปลกแยกท�งก�รเมอืงและก�รสร�้งวฒันธรรมก�รเมอืงใหม ่วกิฤตการณเ์มอืงไทยในชว่ง 

2548-2557 สะท้อนรูปแบบการวิเคราะห์การทำางานพื้นที่ทางวัฒนธรรมการเมืองในระดับรากหญ้า 

อยา่งภาคอสีาน หรอืวฒันธรรมแบบเสือ้แดงคอืสญัลกัษณข์องพืน้ทีน่ี ้โดยภาคอสีานกลายวฒันธรรมหมูบ่า้น

เสือ้แดง จะเหน็วา่ กลุม่คนไทยภาคกลางกรงุเทพฯ เปน็พืน้ทีส่ว่นใหญท่ีถ่กูมองวา่เปน็เสือ้เหลอืงวฒันธรรม

การแบบสเีหลอืง ในขณะทีค่นภาคเหนอื และภาคอสีานถกูมองวา่เปน็กลุม่คนเสือ้แดงทัง้หมดแบบนา่สงสยั 
แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีกลุ่มเหลืองเส้ือแดงต่างปะปนอยู่ทุกพ้ืนท่ี จึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ 

และเกิดความแปลกแยกที่ประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อน เพราะสะท้อนสมรภูมิในการสู้รบทางการเมือง  

และพื้นที่แห่งการช่วงชิงความหมายทางการเมืองขึ้น ไม่อาจปฏิเสธที่ภาวะความจำาเป็นที่ต้องเลือกข้าง 
ในทางใดไม่ก็ทางหน่ึงการวางตัวเป็นกลางจึงมิอาจกล่าวบริบทแห่งการต่อสู้ ในขณะท่ีความรู้สึกท่ีอาจขัดแย้ง

กับความเป็นจริง จึงเป็น “ความแปลกแยกทางการเมือง” ทั้งแบบรับและต่อต้าน การบังคับกดทับ 
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ทางอ้อมให้คนในพ้ืนท่ีต้องเลือกข้างโดยปริยาย (ทางใดทางหน่ึงในความเป็นสีเหลืองหรือสีแดง) มิติคู่ขัดแย้ง/

ความเป็นลักษณะคู่ตรงข้าม พวกที่ไม่เห็นด้วยในคนหมู่มากมักจะถูกกำาจัด/นำาออกไปแล้วกลายเป็น 

ความแปลกแยกแบบ “เป็นอื่น” (the other) หรือคนกลุ่มน้อยมิใช่กลุ่มของพวกตน คนกลุ่มน้อยจึงมิกล้า

แสดงออก (ทางการเมือง) ในลักษณะที่ตรงข้ามกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่างที่อยากจะพูดกลับ

ไม่มีพื้นที่ให้จึงถูกโยนให้เป็น “ชายขอบของพื้นที่การเมือง” หรือไม่อย่างนั้นก็เนรเทศตัวเองออกจากกลุ่ม

เหล่านั้น จึงถูกกดดันก่อนที่จะถูกสังคมส่วนใหญ่จะตราหน้าหรือขับออกจากกลุ่มวัฒนธรรมนั้นๆ หรือ 

ไมก่ป็รบัตวัเขา้หา ซึง่เปน็วธิกีารกระทำาทีบ่บีบงัคบัความรูส้กึทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยมไิดแ้สดงบทบาท 

และทัศนะทางการเมืองได้เลย ดังนั้น ภาคอีสานและภาคเหนือเป็นกลุ่มการเมืองที่มีวัฒนธรรมสีแดงเป็น 

ส่วนใหญ่

นักวิชาการได้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าวไว้ว่า ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยในช่วงเวลา 

ดงักลา่ว นอกจากกลุม่เสือ้เหลอืงเสือ้แดงทีต่า่งแสดงออกถงึการเรยีกรอ้งทางการเมอืงอยา่งชดัเจนนัน้แลว้ 

ยังสร้างความแปลกแยกทางสังคมไม่ใช่น้อย ซึ่งในการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย

กบัวกิฤตดงักลา่ว จงึยงัไมอ่าจแสดงตวั (บทบาททางการเมอืง) ทีอ่าจถกูกดดนัจากสองกลุม่ดงักลา่วเราอาจ

เรียกกลุ่มนี้ว่า “พลังเงียบ” หรือคลื่นใต้น้ำา หากจะออกมาเคลื่อนไหวกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ทนต่อ

สภาวะที่กดดัน เมื่อมารวมตัวกันจึงมีพลังมากกว่ากลุ่มที่เผชิญหน้ากันอยู่ในขณะนั้น ซึ่งผู้ศึกษาเองเห็นว่า

ในมวลชนที่เรียกว่ากลุ่มพลังงานอาจมีจำานวนมากก็จริง แต่ก็มิอาจมารวมตัวกันที่เข้มแข็งได้เหมือนกลุ่ม 

ที่ได้กล่าวข้างต้น แต่อาจแทรกเข้าไปในกลุ่มข้างต้น อย่างแน่นอนที่สุดอาจจะถูกครอบงำาด้วยอิทธิพลของ

สีเสื้อเหล่านั้นที่ไม่อาจจะปรากฏออกมาเชิงประจักษ์ต่อสาธารณะสอดคล้องกับทัศนะของคาร์ล มารก์ซ 

(Karl Marx) ที่วิภาษระบบทุนนิยม (Capital System) ในสมัยอดีตว่า “สุดท้ายแล้วประชาชนกรรมชีพ 

จะล้มล้างปฏิวัตินายทุน จนไร้ซึ่งชนชั้น” แต่ในที่สุดแล้วจนถึงปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวมิได้บรรลุตามเจตนา

ของมารก์ซ สำาหรับการเมืองไทยก็เช่นเดียวกัน กำาลังสถาปนาอำานาจเชิงสัญวิทยา และเป็นการต่อสู้ 

ทางพื้นที่ของพลังเงียบก็กลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเสื้อสีทั้งสองกลุ่ม หรือสะท้อนในทัศนะของ 

ชาร์ล ดาร์วิน (Charl Darwin) ที่ได้กล่าวถึงมนุษย์ในการเอาตัวรอดที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดแล้วจะเข้าใจ 

กับบริบททางการเมืองนี้ด้วย เพราะคนไทยในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้ กรุงเทพฯ (บางส่วน) 

ท่ามกลางสถานการณ์ไม่ปกติ หรือไม่ชอบในเสื้อใดเสื้อหนึ่งจำาเป็นต้องปรับตัวให้กลมกลืน อันแสดงถึง

เจตจำานงในความ “เงียบ” สองมิติในการตีความ/ตีบท คือ ความเงียบในบางครั้งเป็นการแสดงที่สื่อ 
ความหมายว่ายอมรับและต่อต้าน อันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของมนุษย์ในบางครั้งจะแสดงออกที่ 

ตรงข้ามกับความเป็นจริง ดังนั้น แนวคิดหลังสมัยใหม่พยายามใช้วิธีวิทยาให้มองผ่านแว่นด้วยวิธีการ 

ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป แต่ความเป็นจริงอาจจะมีความหมายอีกแบบหนึ่ง 

ก็เป็นไปได้
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บทส่งท้�ย

วาทกรรม ความจริง และความเชื่อในสังคมไทยได้สร้างพื้นที่การต่อสู้และการเคลื่อนไหวทางสังคม

แบบใหมท่ีใ่หเ้หน็วฒันธรรมองคก์รการเมอืงแบบใหม ่การนำาวาทกรรมวเิคราะหแ์บบหลงัสมยัใหม ่ไดแ้สดง

การไม่เห็นด้วยกับการใช้อำานาจครอบงำาทางความคิด ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีวิทยาแบบใดแบบหนึ่งเพียง

แบบเดียว กล่าวคือ ให้ความสำาคัญกับความหลากหลาย และท้าทายความรู้ ความจริงในวิธีการหาความรู้

แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) และวิทยาศาสตร์ (Scientifics) อีกด้วยโดยวิธีการรื้อสร้าง เรื่องเล่า ตีความ 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักของหลังสมัยใหม่จึงเป็นเร่ืองการต่อต้านและการปฏิเสธระบบหรือส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

และดำารงอยู่ในสังคม อันเป็นผลผลิตของยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาบันหรือเรื่องของระบบเปิด  

ซึ่งลักษณะที่สำาคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองไทยดังกล่าว เป็นเพียงวาทกรรมชุดหนึ่งเท่านั้น 

ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม และยังมีวาทกรรมอีกชุดหน่ึงท่ีอยู่เบ้ืองหลังของวาทกรรมท่ีซ้อนกันอยู่ 

ในการอธิบายเรื่องวัฒนธรรม (Culture) ความรู้ (Knowledge) อัตลักษณ์ (Identity) และความจริง (Reality) 

ทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวคิดดังกล่าวล้วนแต่เป็นวาทกรรมทั้งสิ้น และที่สำาคัญคือ หลังสมัยใหม่ทำาให้เรารู้จัก

คิดแบบองค์รวม/หลากหลายมากขึ้น โดยเราต้องใช้วิธีวิพากษ์ (Critical Method) และอาศัยระบบความคิด

และวิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis) ที่หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ดังนั้น บทวิพากษ์นี้ได้สะท้อนวิธีคิดแบบโครงสร้างทางองค์กรและวัฒนธรรมการเมืองไทยที่มีการ

สร้างวัฒนธรรมเชิงอุดมคติที่ขัดแย้ง พร้อมสอดใส่ข้อมูลเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาในการต่อสู้ที่เคี่ยวเข็ญกัน

อย่างถึงที่สุด โดยอ้างเหตุผลที่จุดยืนในความเป็นประชาธิปไตยแบบฉบับของตนเอง โดยจัดวางตำาแหน่ง

ของการต่อสู้ออกเป็นสองพวก กล่าวคือ กลุ่มโครงสร้างรัฐธรรมนูญนิยมกับกลุ่มรัฐศาสตร์ก้าวหน้า ซ่ึงต่างก็ 

อ้างเหตุผลความชอบธรรมถึงแนวทางดังกล่าวท่ีไม่มีกลุ่มใดยอมกัน จะเกิดวาทกรรมใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ 

ที่น่าสนใจ
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ชาวบรู: การปรับตัวต่อรองและภาวการณ์กลายเป็นทางชาติพันธุ์ในยุคร่วมสมัย1

เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกหมวดมอญ-เขมร สาขากะตูอิคชาวบรู 

ที่กระจายตัวอยู่ในเขตพื้นที่พรมแดนไทย-ลาว อำาเภอโขงเจียม อุบลราชธานี อพยพมาจากลาวในช่วง

ทศวรรษ 2450 ด้วยเหตุผลหนีภัยการปกครองของฝรั่งเศสและสร้างชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่าง

อุบลราชธานี-จำาปาสักชาวบรูมีโครงสร้างวัฒนธรรมของตนเอง ยึดถือฮีตคองและความเชื่อ (ผี) เป็นเสมือน

กรอบจารตีทีค่อยควบคมุพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ เกดิการจดัองคก์รทางพืน้ทีแ่ละสงัคม

การปกครองของตนเอง เปน็พรมแดนแยกความแตกตา่งจากกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ ในยคุของการเปลีย่นผา่นนัน้

ชาวบรูถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เข้ามาอยู่ภายใต้อำานาจรัฐไทย ถูกผนวกร่วมเข้าสู่กระบวนการหลอม 

รวมไปสู่อัตลักษณ์ของชาตินอกจากนี้ยังปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมลาว/อีสานในบริบทท้องถิ่น และกระแส 

โลกาภิวัตน์ที่ขยายครอบงำาเข้ามาในวิถีชีวิตสิ่งเหล่านี้มีส่วนนำาไปสู่การเผชิญทางเลือก (dilemma) ระหว่าง

การธำารงรักษาและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชาวบรูได้ปรับตัวต่อรองกับเงื่อนที่ปฏิสัมพันธ์การเข้าไป

มีส่วนร่วมทางการเมือง การหยิบเลือกและนิยามความเป็นบรูจัดแสดงเชิงการท่องเที่ยวและการใช้  

“ละล๋ะรี๊ต” (ออกจากผี) มาเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการต่อรองกับวัฒนธรรมเดิมเพื่อรับความเป็นไทยอีสาน 

และความคล่องตัวสำาหรับวิถีชีวิตในยุคสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะรักษาลักษณะทางวัฒนธรรมเดิม

เช่น ภาษา ระบบเครือญาติ ประวัติศาสตร์ร่วมและชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ มาร่วมประดิษฐ์สร้างความเป็น

บรูผสมผสานไปกับวัฒนธรรมไทย ลาว เพื่อรักษาความมีตัวตนทางวัฒนธรรมและยังเป็นการปรับตัว 

ต่อความเจริญต่างๆ รวมถึงการฉวยใช้ประโยชน์และการต่อรองตามเงื่อนไขเช่นการข้ามแดน การค้าขาย

แลกเปลี่ยน และการผูกสัมพันธ์เครือญาติพี่น้องระหว่างคนสองฟากเขตแดนไทย-ลาว การปรับตัวต่อรอง

กับเง่ือนไขเหล่าน้ี ทำาให้ชาวบรูตกอยู่ใน “ภาวการณ์กลายเป็น” โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเดิมมีความพร่าเลือน 

ไม่ชัดเจน คนบรูมีจินตนาการ สร้างแรงปรารถนา การดิ้นรนต่อรองและเลือกประกอบสร้างความเป็น
ชาติพันธุ์ในบริบทสมัยใหม่ตามเงื่อนไขที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ ซึ่งดูมีความเป็นบรูที่ปะทะประสานกันระหว่าง

การเป็นพลเมืองรัฐชาติ ท้องถิ่น และโลกาภิวัตน์ไปพร้อมกัน

คำ�สำ�คัญ: ชาติพันธุ์บรูการปรับตัวต่อรองภาวการณ์กลายเป็น การประกอบสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์

ความเป็นมาและความสำาคัญ

1 บทความนี้ปรับปรุงขึ้นจากข้อมูลส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของ

ผู้เขียนเรื่อง “ชุมชนช�ติพันธุ์ “บรู” ร่วมสมัยบนพื้นที่ช�ยแดนไทย-ล�ว: วิถีชีวิตและก�รปรับตัวท�งวัฒนธรรม” 
และอีกส่วนหนึ่ง จากการเก็บข้อมูลในช่วงระยะหลังที่เกิดจากการโทรถามข่าวพูดคุยและบางครั้งผู้เขียนได้กลับเข้าไป
เยี่ยมยามพี่น้องชาวบรูและเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสนาม

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
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คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ

กลุ่มชาติพันธ์ุบรูพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกหมวดมอญ-เขมรสาขากะตูอิคปัจจุบันพบกระจายอยู่

ในภาคกลางของประเทศเวียดนามภาคใต้ของลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในสังคม

จารีตแบบของบรูชาวบ้านยึดถือ “รี๊ต” (ในความหมายแบบเดียวกับ “ฮีตคอง” หรือจารีตประเพณีของ 

ชาวอีสาน) และความเชื่อ “ผี” ระดับต่างๆซึ่งทำาหน้าที่เป็นกรอบกำากับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ 

ของสมาชิกในสังคมเกิดเป็นหน่วยองค์กรทางสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงหมู่บ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ 

แบง่แยกพวกเขาออกจากกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่ๆนกัวชิาการบางคนสนันษิฐานวา่ ตน้กำาเนดิของชาวบรอูยูแ่ถบ

เวยีดนามแลว้กระจายเขา้มายงัลาวในภายหลงั กอ่นทีจ่ะอพยพเขา้ไทยในภายหลงัอยูใ่นชว่งทีฝ่รัง่เศสขยาย

อำานาจอาณานิคมเข้ามาในลาว(Schliesinger, c2003)บทความนี้สนใจการปรับตัวของชุมชนชาวบรู 

ซึง่พบกระจายอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่แมน่้ำาโขงบนพืน้ทีพ่รมแดนไทย-ลาวอำาเภอโขงเจยีมในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี

ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่าน ชาวบรูได้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีโครงสร้างวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าเช่น คนไทย

อีสานในท้องถิ่น และได้เผชิญกับเงื่อนไขของอำานาจการครอบของรัฐ ความเปลี่ยนแปลง และความเจริญ

ต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับตัวต่อรองทางชาติพันธุ์ ในบริบทอำานาจรัฐ ชาวบรูเข้ามาอยู่ในรัฐไทย อำานาจรัฐ

ได้หลอมไปสู่การเป็นพลเมืองไทย สร้างจิตสำานึกในการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พวกเขา

ยังตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากรัฐด้วยนโยบายเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายแดนหมู่บ้าน  

(และผู้คน) ได้รับการจัดวางระเบียบวินัยและจัดตั้งองค์กรปกครองอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นหน่วย

ประชาคมของรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อการเบียดขับพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและเปล่ียนแปลงโครงสร้างวัฒนธรรมเดิมการส่งเสริม

การท่องเที่ยวในพื้นที่ของรัฐ ทำาให้วัฒนธรรมของพวกเขาถูกผนวกรวมเข้ากับการท่องเที่ยว ประกอบสร้าง

ใหเ้ปน็วฒันธรรมจดัแสดงตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว ภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นีช้าวบรกูม็ไิดย้อมตกอยูภ่ายใตอ้ำานาจ

อย่างเบ็ดเสร็จแต่ได้ต่อรองด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแปรนโยบายรัฐ 

ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนหรือกลุ่มเครือญาติ รวมถึงเข้ามาช่วงชิงตีความหมายประกอบสร้างวัฒนธรรม

ของตนเองเพื่อให้น่าค้นหาเชิงการท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น ชาวบรูปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่น (คนลาว)  

ท่ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ พวกเขาถูกมองว่าเป็น “ข่า” ท่ีมีนัยความเป็นอ่ืนเกิดการแบ่งแยกลำาดับช้ัน วัฒนธรรมลาว 

ซึ่งมีโครงสร้างใหญ่กว่าได้ดูดซับเอาวัฒนธรรมของชาวบรูในเงื่อนไขนี้ ชาวบรูปรับตัวรับวัฒนธรรมลาว 

เข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมเดิมและนำามาฉวยใช้ต่อรองในการดำาเนินชีวิตและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันและกับคนท้องถิ่นทั้งสองฟากแม่น้ำา ในบริบทสมัยใหม่ หมู่บ้านถูกพัฒนา  
น้ำาไหล ไฟสว่าง มีถนนลาดยาเข้าถึงหมู่บ้าน หมู่บ้านถูกเชื่อมต่อกับตลาดและโลกภายนอกมากขึ้น ชาวบรู

ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัความเจรญิตา่งๆ ทีส่รา้งแรงปรารถนาและการดิน้รนแสวงหาตลอดถงึวถิชีวีติแบบสมยัใหม ่

ขณะที่วัฒนธรรมเดิมไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอื้อตอบรับความเจริญต่างๆ ที่เข้ามา เนื่องด้วยมีกฎเกณฑ์ 

ข้อห้ามต่างๆสร้างข้อจำากัดในการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่พวกเขาได้สร้างกลยุทธ์ “ล่ะละรี๊ต” ออกจากระบบ

ความเชื่อผีตระกูล ปรับย้ายผีสูงสุด (เยียง) เข้ากับความเชื่อท้องถิ่นและพุทธศาสนาเป็นการต่อรองกับ
วัฒนธรรมเดิมและปฏิสัมพันธ์กับความเป็นสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า การปะทะสัมพันธ์กันระหว่างโครงสร้าง

วัฒนธรรมเดิมกับการครอบงำาจากภายนอก ชาวบรูได้เผชิญกับสภาวะทางเลือก (dilemma) ระหว่าง 

การธำารงรกัษาไวแ้ละปรบัเปลีย่นซึง่อตัลกัษณช์าตพินัธุช์าวบรเูลอืกใชก้ลยทุธท์หลากหลายแบบในการรบัมอื
หรือแสดงปฏิกิริยาต่อเง่ือนไขเหล่าน้ัน ขณะเดียวกันก็เลือกท่ีจะรักษาหรือประดิษฐ์สร้างมิติวัฒนธรรมอย่างอ่ืน

ของความเป็น “บรู” เป็นต้นว่าชื่อเรียกทางชาติพันธุ์ภาษาและระบบเครือญาติทั้งนี้เพื่อรักษาความมีตัวตน
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ทางวัฒนธรรมให้ยังดำารงอยู่และยังเป็นการปรับตัวต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านการท่องเท่ียวด้วย ด้วยเหตุน้ี 

ผู้เขียนจึงสนใจว่า ชาวบรูปรับตัวต่อรองกับเงื่อนไขการครอบงำาต่างๆ อย่างไร การปรับเปลี่ยนนั้นส่งผล 

ต่อลักษณะทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวและต่อรองของชาวบรู ในบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย

2. เพื่ออภิปรายภาวการณ์กลายเป็นทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาวบรูซึ่งสัมพัทธ์ทั้งกับความเป็นบรู 

ที่สืบเนื่องมาและความเป็นไทยอีสาน (ลาว) ในบริบทปัจจุบัน

วิธีก�รและพื้นที่ศึกษ�

การศึกษานี้ใช้การสำารวจวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาข้อมูลและลักษณะทาง 

ชาติพันธุ์บรู และใช้วิธีทางมานุษยวิทยา ลงพื้นที่สนามในชุมชนชาติพันธุ์บรูเพื่อเข้าสังเกต สัมภาษณ์  

พูดคุยและเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจำาวันต่างๆ ระหว่างปลายปี 2557 – ปลายปี 2558 โดยอยู่ประจำา 

ในชุมชนชาวบรูฝั่งไทยแห่งหนึ่ง ในเขตอำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ตามติดพี่น้อง

เครือญาติบรูบ้านฝั่งไทยอีกแห่ง และบ้านหนองแม็กหมู่บ้านเดิมที่พวกเขาแยกตัวอพยพมา (ฝั่งลาว)  

ไปๆ มาๆ อยู่เป็นระยะ

ช�วบรูกับวัฒนธรรมดั้งเดิม

ชาวบรเูปน็มนษุยศ์าสนาทีม่กีารนบัถอืผ ียดึถอืกฎเกณฑท์ีส่มัพนัธก์บัผใีนการดำาเนนิชวีติมกีารจดัตัง้

องค์กรพื้นที่และสังคมวัฒนธรรมตามความเชื่อที่นับถือประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีตามช่วงระยะเวลา 

การดำาเนินชีวิต ในการทำาเกษตรกรรม (ทำาไร่หมุนเวียน) มีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีเป็นระยะตามรอบ

ฤดูกาล2 นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมการบะบนอื่นๆ ในกิจสำาคัญและพิธีเลี้ยงผีเพื่อขอขมาความผิดผีที่ชาวบรู
นับถือจะมีสองระดับคือผีสูงสุด (เยียง) ที่อยู่ในป่า ดูแลป่า ภูเขา ชุมชนและสมาชิกทุกคน และผีบรรพบุรุษ

ที่อยู่ในบ้านประจำาตามแต่ละกลุ่มตระกูล (clan) (Vargyas, 1996) ชาวบรูจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามผี
บรรพบุรุษที่นับถือ เป็นอาณาบริเวณโดยมี “รี๊ต” เป็นเสมือนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ควบคุมพฤติกรรมและ 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกตั้งแต่กลุ่มตระกูลจนถึงชุมชน และยังควบคุมการเข้า-ออกของคนในและ 

คนภายนอก ผู้หญิงชาวบรูจะถูกห้ามมิให้ออกนอกหมู่บ้านไปค้างแรมที่อื่น การออกนอกหมู่บ้านจะต้อง

บอกกล่าวผี เขยหรือสะใภ้ หากไม่ทำาพิธีกรรมคอบผีตระกูลจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือนตระกูล ทั้งนี้ยังรวมถึง

พฤติกรรมและความสัมพันธ์ตามลำาดับชั้นในกลุ่มที่สมาชิกต้องถูกควบคุมให้มีความเคารพพ่อเฒ่าแม่เฒ่า 
ผูอ้าวโุสตระกลู เจา้ฮตี และเจา้ละโบ ชาวบรนูยิมแตง่งานกนัเองระหวา่งกลุม่ตระกลูถอืวา่มคีวามสำาคญัมาก 

มีอำานาจลงโทษสมาชิกได้ สมาชิกจะต้องรักษาตามกฎเกณฑ์ (ฮีต) ให้เป็นระบบระเบียบด้วยดีก็เพ่ือม่ันใจว่า  

ผีตระกูล (clan spirit) จะไม่ถูกล่วงละเมิด (Miller, 1971) การทำาผิดกฎเกณฑ์จะถือว่าผิดผีส่งผลให้ได้รับ 

2 ในแต่ละช่วงเวลาของระบบวิถีการผลิต ชาวบรูจะทำาพิธีเลี้ยงผีก่อน ถ้าไม่เลี้ยงผีจะถือว่าเป็นความผิด ส่งผลต่อความ

ไม่อุดมสมบูรณ์ของผลผลิตหรือการเจ็บป่วยจนอาจถึงตายของคน เช่นพิธีเลี้ยงบ้�นเดือน 3 (เล๊�ะอัยยะกะไซไปร) 

เลี้ยงผีก่อนถากถางหญ้าเพื่อเตรียมแปลงดินในการเพาะปลูก พิธีเลี้ยงบ้�นเดือน 6 (เล๊�ะอัยยะกะไซตะปัด) เลี้ยงผี

ก่อนที่จะหยอดข้าวไร่ พิธีกินข้�วใหม่ (เล๊�ะอัยยะจ�โดยตะไม) เลี้ยงผีในเดือน 12 ก่อนจะเก็บเกี่ยวข้าวหรือผลผลิต
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ความเจบ็ปว่ยจนถงึตาย ตอ้งประกอบพธิกีรรมเพือ่ขอขมาผผีดิหนกัถกูปรบัตัง้แตค่วายหนึง่ตวัจนถงึไกห่นึง่

ตัวสำาหรับความผิดเบา ระบบความเชื่อดังกล่าวทำาให้ชาวบรูมีการจัดองค์กรพื้นที่และสังคมการปกครอง 

แต่ละกลุ่มตระกูลจะมีเจ้าฮีต และผู้อาวุโสอื่นๆ เป็นผู้นำาของตระกูล ตักเตือนสมาชิกและประกอบพิธีกรรม

ในตระกูล ในชุมชนมีเจ้าละโบเป็นผู้นำาของชุมชน ดูแลตักเตือน ลงโทษเรียกปรับไหมและประกอบพิธีกรรม

เลี้ยงผีสูงสุด ทำาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำานาจและลำาดับชั้นการปกครองคนบรูพูดอยู่เสมอว่า “บรูฮักกัน 

บรูคือกัน ทิ้งกันบ่ได้” (บรูนะระเทร ตอระตอระอาย) ซึ่งมีนัยการผูกพันเกื้อกูลกันเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  

ความเป็นมิตรและซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของชาวบรูในอดีตชาวบรูจะสร้างชุมชนแยกจากคนกลุ่มอื่นหรือ 

ไม่นิยมอยู่ร่วมกับคนนอกเพราะกลัวผิดผี แม้แต่การแต่งงานกับคนนอกก็กลัวว่าเมื่อพวกเขาเข้ามาแล้ว 

จะไม่รู้ฮีตคองทำาผิดผี ญาติพ่ีน้องอาจเดือนร้อน3 ถูกผีลงโทษให้เจ็บป่วยต้องช่วยกันเสียค่าเคร่ืองเซ่นไหว้

ทำาพิธีกรรมขอขมาผี นอกจากนี้คนนอกเองก็มีการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาน้อยเพราะมีความรู้สึกดูแคลน  

มองว่าเป็นคนป่าคนดง และข่า ใช้ภาษาต่างกันและมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตต่างกันด้วยเหตุน้ี ระบบความเช่ือ 

ภาษาและวัฒนธรรมทำาให้ชาวบรูมีอัตลักษณะเฉพาะของตนเอง เป็นเสมือนพรมแดนชาติพันธุ์ที่แบ่งแยก

ความแตกต่างระหว่างคนกลุ่มอื่น

คนบรูกับอำ�น�จรัฐและก�รปรับตัวต่อรอง

ชาวบรใูนเขตอำาเภอโขงเจยีมอพยพขา้มมาจากลาวในชว่งระยะเวลาราวหนึง่ศตวรรษ4 โดยเปน็ชว่งที่

ฝรั่งเศสขยายอาณานิคมเข้ามายังอินโดจีน และได้เข้ามาปกครองลาว ชาวบรูในฝั่งลาวช่วงระยะเวลานั้น 

ยงัทรงจำาวา่ ฝรัง่เศสเรยีกเกบ็สว่ยแรงงานใหพ้วกเขาทำาถนนเปน็เวลาหลายวนั หากไมไ่ปจะถกูเรยีกเกบ็เงนิ 

ได้รับความเดือดร้อนมาก ชาวบรูส่วนหนึ่งได้พากันอพยพข้ามมาไทยกลาย เป็นหมู่บ้านสองแห่งในเขต

อำาเภอโขงเจียมในปัจจุบันนี้ การอพยพเข้ามาไทยนั้นตกอยู่ในช่วงที่รัฐไทย (สมัยรัชกาลที่ 5) มีการปฏิรูป

หวัเมอืงตา่งๆ พรอ้มกบัการปฏริปูการบรหิารราชการกระจายอำานาจจากศนูยก์ลาง ขา้หลวงจากศนูยก์ลาง

ถูกส่งมาประจำาหัวเมืองต่างๆ ในอีสาน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 162-165) พร้อมกับความเข้มข้น 

ของการสำารวจพื้นที่หาขอบเขตชาติไทยภายใต้อุดมการณ์แผนไทย (Panthai) (แอมอนิเย, 2539: 106-108) 

ดินแดนภาตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน เป็นพื้นที่กันชนหรือรอยต่อกับลาวและกัมพูชาที่มีอาณานิคม

ตะวันตกอย่างฝรั่งเศสเป็นแรงกดดัน ภาคอีสานจึงได้ถูกผนวกรวมเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับรัฐชาติอย่าง

เข้มข้น มีการสำารวจประชากรที่มีนัยสำาคัญต่อการครอบครองดินแดนและประกาศความชอบธรรมเหนือ 

ดินแดน (ธงชัย วินิจจะกุล, 2530) เม่ือเข้าสู่รัชกาลท่ี 6 ทรงเน้นย้ำาตัวตนและความเป็นไทย ตราพระราชบัญญัติ
ขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 และได้ทรงพระราชทานนามสกุลแก่พสกนิกร (พงศา รวมทรัพย์, 2550: 170) 

จัดจำาแนกระบุตัวตนทางพลเมือง พร้อมกับการหลอมรวมและครอบงำาอุดมการณ์เพื่อสร้างความเป็นไทย

3 แม้จะมีคนเดียวทำาผิด ญาติพี่น้องคนอื่นก็อาจถูกผีลงโทษให้เจ็บป่วยได้ สมาชิกแต่คนละคนจึงคณานับรับผิดชอบ
พฤติกรรมให้อยู่ในฮีตคองเพื่อมิให้ละเมิดผี อันจะเป็นเหตุให้ญาติๆ เดือดร้อน/เจ็บป่วย กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ  
คนหนึ่งคนจะต้องรับผิดชอบคนอื่น เครือญาติหรือชุมชนด้วย ด้วยลักษณะนี้ ในสังคมแบบดั้งเดิมของชาวบรูจะให้ 

ความสำาคัญกับความเป็นกลุ่มมากกว่าความเป็นปัจเจก แต่ลักษณะเช่นนี้กลับจะถูกลดทอนไปเมื่อชาวบรูปรับตัว 
ต่อรองกับเงื่อนไขต่างๆ

4 ประมาณทศวรรษ 2450 การอพยพเคลื่อนย้ายมานั้นไม่ได้มาคราวเดียวกันทั้งหมด แต่มีเป็นระยะ มีพวกที่ข้ามมา
อยู่ก่อนและเครือญาติพี่น้องอพยพข้ามตามมาทีหลัง
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ทรงนิพนธ์บทความปลุกใจให้รักชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ธงชาติหรือ

เพลงชาติ (จามะรี เชียงทอง, 2550: 205) คนลาวและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในแถบภาคอีสานถูกแจงนับและ

จัดประเภทให้เป็นคนสัญชาติไทย ถูกหลอมรวมให้มีสำานึกของความเป็นไทย ภายหลังเปลี่ยน 

การปกครองไทย ความเปน็ชาตยิงัถกูขบัเคลือ่นไปอยา่งเขม้ขน้ การสรา้งชาตใินสมยัจอมพล ป. พบิลูสงคราม 

ดำาเนนินโยบายสรา้งสำานกึความเปน็ไทย รณรงคค์วามคดิชาตนิยิมเพือ่หลอมรวมผูค้นหลากหลายชาตพินัธุ์

ให้เป็นหนึ่งเดียว พลเมืองไทยต้องรู้ภาษาไทยอันเป็นภาษาของชาติอย่างน้อยก็ให้อ่านออกเขียนได้  

(ศิริจิต สุนันต๊ะ, 2556: 9-13) ขยายขอบเขตไปควบคุมและจำากัดภาษาอื่นในท้องถิ่น เป็นเสมือนสร้าง 

ความเป็นไทยผ่านการจัดระเบียบร่างกาย (Foucault, 1978) ตามนโยบายรัฐและปฏิรูปการศึกษา ชาร์ลส์ 

เอฟ คายส ์(2552: 65) ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ “การปฏริปูการศกึษาเชน่เดยีวกบัการปฏริปูระบบการบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ และการขยายเครอืขา่ยการสือ่สารคมนาคม สง่ผลใหค้นในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมกีาร

ติดต่อกับวัฒนธรรมและสังคมไทยภาคกลางมากขึ้นกว่าเดิม”สะท้อนให้เห็นการแบ่งแยกและปกครอง

ของรัฐ (อ้างใน Salemink, 1995) ขณะที่ธงชัย วินิจจะกุล (Winichakul, 2000) มองว่าเป็นการจัดลำาดับ 

ชั้นสะท้อนให้เห็นการสร้างระยะห่างระหว่างพื้นที่และเวลา

ตลอดช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนผ่านชาวบรูที่อพยพเข้ามาได้ตกอยู่ภายใต้อำานาจรัฐในการหลอมรวม

ความเป็นชาติในท้องถิ่นร่วมไปกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในอีสาน ถูกหล่อหลอมให้มีจิตสำานึกของการเข้ามา

พึ่งพระบรมโพธิสมภารอันเป็นวาทกรรมจักรวรรดินิยมแบบสยาม (Winichakul, 2000) ถูกจัดระเบียบพื้นที่

ให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการดำาเนินการปกครองมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำาในการปกครองและประสานกับรัฐ 

จดัระเบยีบใหช้าวบรมูตีวัตนชือ่-นามสกลุ นายเลก็5 อดตีผูใ้หญบ่า้นชาวบรเูลา่วา่ พวกเขาถกูรบัรูด้ว้ยลกัษณะ

เหมารวมเป็นข่าที่ทำามาหากินอยู่ “ตามป่าตามดง” จึงถูกตั้งนามสกุลว่า “พึ่งป่า” และ “พึ่งดง”6 ชาวบรูได้

ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพลเมืองที่ระบุตัวตนได้ตามนโยบายรัฐ ซึ่งการให้ความสำาคัญกับชื่อ ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ 

หรือลบชื่อ มีนัยสำาคัญในดินแดนภาคอีสานมาช้านานในการพยายามสร้างชาติ ทำาลาวในดินแดนแถบนี้ 
ให้เป็นไทย (คายส์, 2552; บุญมี เทบสีทอง, 2556) การตั้งหรือปรับเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจึงเป็นความ

พยายามที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นของความเป็นไทยอย่างมีนัย สองนามสกุลนี้ยังถูกใช้แพร่หลาย 
ในหมู่บ้านบรูในไทย นอกจากนี้ นามสกุล “แก้วใส” ก็ถูกตั้งให้กับชาวบรูชาวบรูบอกว่านามสกุลนี้  

“นายตั้งให้เพราะชาวบรูชอบกินเหล้า เมื่อเห็นน้ำาใสๆ ในแก้วที่พวกเราชอบกิน ก็เลยตั้งให้เป็น “แก้วใส”

โรงเรียนได้กลายเป็นเทคโนโลยีแห่งอำานาจท่ีทำาให้ภาษาราชการคือภาษาไทยเข้ามามีผลต่อการปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันของชาวบรูมากขึ้น พร้อมกับการซึมซับรับเอาอุดมการณ์ของชาติทั้งด้านสังคมและ

วัฒนธรรมอิทธิพลของภาษาและโรงเรียนในฐานะกลไกของรัฐได้ส่งผลกระทบต่อ “ภาษาบรู” อันเป็นส่วนหน่ึง
ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์บรูตามลำาดับเวลา “โรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นเป็นสิ่งอ้างอิงอย่างเดียว

ในการสร้างจิตสำานึกเรื่องชาติและความภักดี บทเรียนเรื่องภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย ศาสนาและ

ภมูศิาสตร ์แมว้า่จะมเีนือ้หาอยา่งผวิเผนิและเดก็นกัเรยีนไมค่อ่ยจดจำา แตก่ส็ง่ผลตอ่วถิชีวีติของคนในหมูบ่า้น

อย่างลึกซึ้ง” (Moreman, 1916) สะท้อนอำานาจและการครอบงำาทางอุดมการณ์ (Ideology Hegemony) 

เพื่อให้คนมีสำานึกทางประวัติศาสตร์อยู่ในกรอบวัฒนธรรมการเมืองและอุดมการณ์แบบชาตินิยม 

5 ชื่อบุคคลในบทความนี้ผู้เขียนใช้เป็น “ชื่อสมมุติ” ทั้งหมด
6 ตรงกับช่วงนายอำาเภอหลวงแก้วกาญจนเขต ประมาณปี 2480
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ของศูนย์กลางซึ่งผลิตความเป็นไทยแบบมาตรฐาน (ธงชัย วินิจจะกุล, 2555: 30-32) หมู่บ้านชาวบรูที่ตั้งอยู่

ในอาณาบริเวณชายแดนได้รับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และจัดการศึกษาให้เป็นตัวอย่างและ

เชดิชใูนฐานะทีเ่ปน็โรงเรยีนทีต่ัง้อยูช่ายแดน (ยพุา อทุามนตร,ี 2539) โรงเรยีนหลงัแรกถกูสรา้งอยูด่า้นเหนอื

ของหมูบ่า้น ตอ่มาจงึไดย้า้ยมาดา้นตะวนัออกตดิแมน่้ำาโขงจนถงึปจัจบุนั ระยะแรกโรงเรยีนมบีทบาทในการ

ใหค้วามรู ้เปดิทำาการสอนใหก้บัผูใ้หญแ่ละเดก็ทีไ่มรู่ห้นงัสอื พืน้ทีร่มิฝัง่แมน่้ำาโขงทีต่ดิกบัโรงเรยีนใชเ้ปน็พืน้ที่

การเรียนการสอนเกษตรกรรมหรือวิชาการพื้นฐานอาชีพ เช่นการปลูกข้าวโพด หัวหอม ผักกาด ผักชี  

(ยุพา อุทามนตรี, 2539: 71) มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งระบบการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนคือ จริยธรรม 

พลศึกษา พุทธศาสนา และหัตถศึกษา และมีการจัดการศึกษาเพื่อเชิดชูให้ต่างชาติยอมรับในฐานะ 

ที่เป็นพื้นที่ชายแดน ชาวบรูได้รับการศึกษาเรียนรู้การอ่าน เขียนภาษาไทย7 วัฒนธรรมไทย ได้รับการอบรม

และขัดเกลาให้มีสำานึกของความเป็นไทย ประดับประดาซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านด้วยสัญลักษณ์เช่น  

พระบรมฉายาลกัษณ ์ธงชาต ิและธงธรรมจกัร ชายชาวบรเูลา่ใหฟ้ังวา่ “สมยักอ่นพวกเราเหน็คนแปลกหนา้

ก็พากันวิ่งหนี หลบซ่อน เพราะกลัว ฟัง-พูดกับเขาไม่เข้าใจ การสื่อสารไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจภาษาลาวเลย  

พวกเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่อง ต่อมามีโรงเรียนเข้ามา ก็มีการสื่อสารกันได้ เริ่มคุยกันรู้เรื่อง เรียนจบ ป.6 ก็ไป

ทำางานนอกหมู่บ้านเวลาออกไปเมืองกับเพ่ือนด้วยกันจะพยายามไม่พูดภาษาบรู เพราะกลัวคนอ่ืนรู้ว่าเป็นข่า 

สมัยเป็นหนุ่ม เวลาไปจีบสาวลาวกับเพ่ือนก็จะห้ามมิให้พูดภาษาบรูให้พูดภาษาลาว เพราะกลัวเขารู้ว่าเป็นข่า 

ตอ่มา มกีารสรา้งแพขา้มแมน่้ำาทีป่ากมลู ทำาใหช้าวบรสูญัจรทางบกสะดวกขึน้ เดก็ทีจ่บการศกึษาในหมูบ่า้น

บางคนมาเรียนในเมือง”ชาวบรูสามารถพูดภาษาของตนและสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น (ลาว) 

สลับไปมาตามบริบท เม่ือออกนอกชุมชนพวกเขาจะพูดภาษาลาว เม่ือติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีรัฐจะพูดภาษาไทย 

และเมื่อสื่อสารกันเองหรือกับเครือญาติบรูหมู่บ้านอื่นก็จะพูดภาษาบรู8 แสดงตัวตนที่พลวัติไปตามบริบท

หมู่บ้านชาวบรูได้ถูกจัดตั้งองค์กรทางพื้นที่และการปกครอง เบียดขับการจัดองค์พื้นที่แบบเดิมที่ 

อิงอยู่กับระบบความเชื่อ ผู้อาวุโสและฮีตคอง ซึ่งมีการอยู่อาศัยกันเป็นเครือญาติและกลุ่มตระกูลโดยมี 
กฎระเบยีบ (ฮตีคอง) ควบคมุพฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ หมูบ่า้นกลายเปน็หนว่ยประชากร

ทางการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองการปกครองของรัฐ เป็นหน่วยทางสังคมที่รัฐเข้ามาควบคุม
จัดตั้งและมีบทบาทในการกำาหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจารย์ชยันต์ มองว่าเป็นการสร้างหมู่บ้าน

ขึน้มาใหมใ่นความหมายของทางการเพือ่งา่ยทีร่ฐัจะควบคมุ แทรกแซงเมือ่จำาเปน็ หรอืเพือ่เรยีกระดมแรงงาน 
ควบคุมการใช้ทรัพยากร เป็นพื้นที่รัฐต้องการขยายตัวกลไกลเข้าไปควบคุมและกำาหนดแนวทางการพัฒนา

ใหเ้ปน็ไปตามแบบทีร่ฐัตอ้งการ (ชยนัต ์วรรธนะภตู,ิ 2553: 66-67) นอกจากหมูบ่า้นถกูจดัตัง้องคก์รทางการ

และให้ความหมายใหม่แล้ว ในหมู่บ้านชาวบรูยังมีหน่วยราชการ เช่น ตำารวจตระเวณชายแดน (ตชด.) หรือ
หน่วยจัดต้ังก่ึงทางการ เช่น อสม.และโครงการศูนย์ศิลปาชีพ อย่างไรก็ตาม หมู่บ้านก็มิใช่บริเวณท่ีถูกแทรกแซงหรอื

ควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จ ชาวบรูได้แสดงความเป็นผู้กระทำาการปรับตัวต่อรองกับการแทรกแซงของอำานาจ

รัฐหรือแปรนโยบายรัฐให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อหมู่บ้าน ตนเองและเครือญาติ นายเล็กชายบรูอพยพมา 

7 แต่นอกเหนือจากนั้น การปฏิสัมพันธ์กับคนไทยอีสานที่อยู่รายล้อมทำาให้ชาวบรูปรับรับภาษาท้องถิ่นคือภาษาลาว
พร้อมกับโครงสร้างวัฒนธรรมลาวด้วย

8 ปัจจุบัน ในบางหมู่บ้านภาษาบรูมีการลดหายลงไป เยาวชนรุ่นหลังพูดภาษาบรูได้น้อยลง แต่บางหมู่บ้านนักวิชาการ
ภายนอกเขา้ไปทำาวจิยัและฟืน้ฟภูาษาบร ูทำาใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนภาษาบรใูนโรงเรยีนและอนรุกัษภ์าษาบรคูวบคู่
ไปกับการท่องเที่ยว
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จากลาว เขาเกิดและโตที่ฝั่งลาว บ้านคำาหลวง เมืองชนะสมบูรณ์ เมื่อตอนเป็นเด็กแม่ของเขาป่วย 

โดยชาวบ้านเชื่อว่าถูกปอบกิน แม่เขาและญาติพี่น้องคนอื่นทยอยเสียชีวิตลงหลายคน พ่อพาเขาพร้อม 

พี่ชายอพยพหนีข้ามมาไทยอยู่กับญาติพี่น้อง ชีวิตในวัยเด็กเขาลำาบาก ขึ้นภูเลื่อยไม้ ทำาไร่ จนได้แต่งงาน

กับหญิงสาวอีกกลุ่มตระกูล (จุมรี๊ต) ในหมู่บ้านเดียวกัน เขามีลูกทั้งหมด 10 คน นายเล็กเป็นคนซื่อสัตย์ 

ซือ่ตรง พดูจาตรงไปตรงมา (คณุสมบตัขิอ้นีเ้ปน็ทีช่ืน่ชอบของเจา้นายหลายคน) เขาเคยเปน็ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้น

จนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลาต่อมา ในช่วงลาวแตก (ปี 2518) เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยทางการสู้รบยิงต่อสู้

กับกลุ่มลาวแดงที่พยายามมาขึ้นฝั่งในหมู่บ้าน และช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับความ

เดือดร้อนหนีสงครามมา มีหลายคนมอบเงินทองให้ตอบแทนน้ำาใจ บางคนไม่มีเงิน ถอดสร้อยทองในคอมอบให้ 

เขาไม่รับเพราะสงสารที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บางคนไม่มีทรัพย์สินหรือสิ่งของติดตัวมา นายเล็ก 

ก็หยิบยื่นช่วยเหลือ เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับกลุ่มลาวขาว หรือเป็นพวก “ปฎิการ” (ต่อต้าน)  

เขาเล่าว่า “ตอนนั้น ทหารแดงขึ้นมาฮ่อมหมู่บ้านเฮาหมด เพิ่นหาว่าเฮาซ่อนลาวขาวไว้ในหมู่บ้าน 

ข่อยก็ยกมือบอกว่าอย่าเด้อ อย่าฟ้าวยิง อย่ายิง ให้แม่หญิง และเด็กลงเรือหมดก่อน เมื่อลงเบิดแล้ว  

เพิน่กใ็สเ่ฮาสบิาดนี ้ขอ่ยกใ็สค่นืคอืกนั ยงิกนักองหนิหนา้โรงเรยีน หลบกบักอ้นหนิ” บา้งครัง้เขาอาสาเผชญิ

หน้ากับกลุ่มทหารลาวในยามมีการเจรจาต่อรอง บางครั้งกลุ่มลาวแดงจับเจ้าหน้าที่รัฐไป เขาอาสา 

เปน็ตวักลางเขา้ไปเจรจานำาตวักลบัมา เครอืญาตหิรอืคนไทยอสีานทีบ่างครัง้ขึน้ภเูกบ็ของปา่ลา่สตัวถ์กูทหาร

ลาวจบัหรอืถกูยงิ เขากอ็าสาเขา้ไปเจรจาบา้ง เขา้ไปนำาศพกลบัมาบา้ง คนลาวในหมูบ่า้นขา้งเคยีงในละแวก

ชายแดนจึงรู้จักเขาและหลายคนยังจำาได้ว่าเคยได้รับการช่วยเหลือจากเขา เมื่อเล็กเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้าน  

เขานำาพาพี่น้องชาวบรูพัฒนาหมู่บ้านประกวดแข่งขัน “หมู่บ้านพัฒนา” จนได้รับรางวัล เล็กอ้างว่า  

โครงการต่างๆ ที่นำามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและความเจริญในหมู่บ้านล้วนเกิดในสมัยเขา เขามีส่วน 

ทั้งช่วยเสนอ ผลักดัน หรือประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง นายเล็กมักจะเล่าให้ฟังด้วย 

ความภูมิใจถึงเรื่องนี้ว่า “โครงการต่างๆ ที่เข้ามาในหมู่บ้านก็แม่นพ่อใหญ่นี่หละเป็นผู้พาเฮ็ดพาทำา 

11 โครงการ มีสะพานห้วยหมากและสะพานห้วยกว้าง โครงการสร้างบ้านพักครู 2 หลัง โครงการอนามัย 

2 หลงั โครงการธนาคารขา้วเปลอืก โครงการธนาคารขา้วสาร โครงการธนาคารยา กองทนุหมูบ่า้น โครงการ

นำาประปา โครงการตลาดนัดในหมู่บ้าน หลายโครงการแม้สิเกิดในสมัยภายหลังจากที่พ่อใหญ่ออกมาแล้ว 

แตก่ล็ว้นมส่ีวนสืบเน่ืองแต่สมัยท่ีพ่อใหญ่เสนอไว้แต่คราวยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ หลายคร้ังเงินรางวัลท่ีนายให้มา

ส่วนตัว จากสินรางวัลชมเชยที่ทางการมอบให้ พ่อใหญ่ก็เสียสละนำามาสร้างสิ่งต่างๆ ในหมู่บ้าน โครงการ

จัดแผนผังหมู่บ้านใหม่ จัดล็อคจับฉลากเลือกที่อยู่อาศัย ก็เริ่มแต่สมัยพ่อใหญ่นี่หละ พ่อใหญ่ออกมา 

เสียก่อนเลยตกมาดำาเนินการในสมัยผู้ใหญ่บ้านต่อมา” 

การที่เล็กเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นผู้ใหญ่บ้าน สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ  

แปรนโยบายรัฐเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านและเคยช่วยเหลือพี่น้องไทยลาวทำาให้เขามีอิทธิพลทั้งทางสังคมและ

การเมืองในหมู่บ้านซึ่งขยายอานิสงส์ไปถึงลูกๆ และกลุ่มเครือญาติของเขาด้วย ลูกและเครือญาติเขาได้ 
เข้าทำางานในหน่วยงานของรัฐหลายคน เล็กยังมีเครือญาติภรรยาอีกกลุ่มตระกูลหนึ่งที่เขาเข้ามาเป็นเขย  

สองกลุ่มตระกูลรวมกัน ทำาให้เขามีกลุ่มเครือญาติขนาดใหญ่ บางครั้งกลายเป็นมีบทบาททางการเมืองเห็น

ได้ว่า สมาชิกกลุ่มตระกูลเขาจะสอบติดตำาแหน่งทางการเมืองไม่ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหน่ึงในตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
หรือสมาชิก อบต. อยู่เป็นระยะมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มของเล็กสะสมประสบการณ์ทางการเมืองในการใช้

กลยุทธ์การชิงชัยหาเสียงทางการเมือง ในการแข่งขันเลือกตั้งทางการเมืองนั้น กลุ่มตระกูลกลายมาเป็น 
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ฐานคะแนนสนบัสนนุสมาชกิของกลุม่ในการแขง่ขนั ขนนุ ลกูเขยของเขาเคยบอกวา่ “...ผมชนะการเลอืกตัง้

สมาชกิอบต.ถอืวา่หมดเงนิไมม่าก หมดอยูป่ระมาณหลกัหมืน่ เพราะมเีครอืญาตคิอยชว่ย...” อยา่งไรกต็าม 

การเมืองภายนอกได้เข้ามามีส่วนปรับลับ (shape) วัฒนธรรมของชาวบรู9 เช่น ความมีลักษณะเอื้อเฟื้อกัน

และเคารพฮีตคอง“บรูคือกัน ทิ้งกันบ่ได้” (บรูนะระเทร ตอระตอระอาย)10 ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่ม

ทางการเมือง มีการแบ่งแยก ไม่ลงรอย และแข่งขัน ผลของการแข่งขันทางการเมือง แม้บ้านที่ติดกันมี 

ความเป็นสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องมาแต่รุ่นพ่อแม่ อยู่อาศัยด้วยกันมาช้านานมีต้นไม้ใหญ่เป็นเสมือนขีดขั้น

เขตแดนที่รับรู้กัน ระยะหลังฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่รุกล้ำาเลยต้นไม้ อีกฝ่ายท้วงติงว่าเลยเขตแดน ฝ่ายนั้นไม่พอใจ 

ตี ฟัน สัตว์เลี้ยงของอีกฝ่ายถ้าเห็นว่าลุกล้ำาเข้ามา หมูขนาด 30 กิโลกรัมถูกฟันกลับมาตาย ทุกวันนี้ทั้งสอง

ไมค่ยุกนั การปรบัตวักบัเงือ่นไขภายนอกทำาใหเ้นือ้หาและโครงสรา้งวฒันธรรมเดมิของชาวบรกูเ็ปลีย่นแปลง

ไปด้วย เป็นการปะทะสังสรรค์ไปมาระหว่างกันระหว่างเงื่อนไขภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลให้อัตลักษณ์

ของชาวบรูมีความพร่าเลือน (Ambiguous) ไม่ชัดเจน พลวัติมากขึ้น

ในช่วงทศวรรษ 2520 เป็นต้นมาอำานาจรัฐยังเพิ่มการควบคุมและการจัดการมากขึ้นด้วยนโยบาย

ประกาศพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตสิองแหง่ครอบทบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยัและทำากนิของชาวบรชูาวบรถูกูเบยีบขบัจาก

ใชพ้ืน้ทีแ่ละการจดัการทรพัยากรทำาใหช้าวบรอูอกมาเปน็แรงงานอพยพนอกหมูบ่า้นเพือ่หารายไดเ้ลีย้งชวีติ

ในส่วนของท่ีทำากินน้ัน ชาวบรูไม่สามารถทำาไร่หมุนเวียนได้เหมือนเดิม โดยอาจถูกมองว่าเป็นการทำาลายป่า 

การหาของป่าก็ไม่สามารถทำาได้เหมือนเม่ือก่อน ในช่วงท่ีอุทยานมีความเข้มงวด ใครข้ึนไปเก็บเห็ดอาจถูกจับ

และปรบั ชาวบรจูำานวนหนึง่ทีเ่คยทำานาอยูบ่รเิวณพืน้ทีร่าบขอตอ่รองทำากนิตอ่ไปไวไ้ด ้โดยอา้งวา่ทำาหากนิ

มาเป็นเวลานาน และด้วยความเชื่อประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีตามช่วงเดือนกำาหนดให้ทำานาตามฤดูกาล 

ไม่เป็นการทำาลายป่า พื้นที่ทำากินดังกล่าวถูกจัดการด้วยระบบเครือญาติสืบต่อในสายตระกูล ส่วนพื้นที่อยู่

อาศัยนั้น รัฐได้เข้ามาวางแผงผังหมู่บ้านและจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ให้ชาวบ้าน

จับฉลากเลือกชาวบรูไม่สามารถเลือกอยู่อาศัยกับกลุ่มตระกูลเดิมตามแบบจารีตท่ีเคยเป็นมา เพราะพวกเขา

จะได้อยู่ในที่ดินตามฉลากที่จับได้11 บางคนอาจจับได้พื้นที่อีกด้านของหมู่บ้านห่างจากกลุ่มตระกูลเดิม 
นอกจากวางแผนผังจัดสรรที่อยู่อาศัยแล้ว หมู่บ้านถูกแบ่งออกเป็น 5 คุ้ม สร้างชื่อเรียกแต่ละคุ้มเช่น  

คุ้มสิลาตะ คุ้มประชาธิปไตย คุ้มนเรศวรมหาราช คุ้มร่วมใจพัฒนา (ตะวันสีทอง) และคุ้มประชาสามัคคี 
แต่ละคุ้มมีการเลือกต้ังหัวหน้าคุ้มเป็นตัวแทน ชาวบรูท่ีเคยระบบการจัดต้ังองค์ทางการปกครองตามความเช่ือ 

มีเจ้าละโบและเจ้าฮีตและผู้อาวุโสตระกูลคนอื่นๆ เป็นเสมือนผู้นำาทำาหน้าที่นำาประกอบพิธีกรรม และ 

ยังสมารถตักเตือน แนะนำา และตัดสินปัญหาของสมาชิก แต่ในระบบการปกครองของหมู่บ้านใหม่พวกเขา

เป็นหน่วยประชากรที่เป็นสมาชิกหรือสังกัดคุ้มที่มีกฎกติกาใหม่ มีผู้นำาทางการจากกระบวนการแต่งตั้ง  

พื้นที่และความเชื่อและความสัมพันธ์เชิงอำานาจเดิมถูกทาบทับด้วยระบบการปกครองแบบทางการ  
พรอ้มกบัการควบคมุดว้ยระเบยีบวนิยัแบบใหมซ่ึง่มาพรอ้มกบัการหลอมรวมไปสูต่วัตนพลเมอืงของรฐัชาต ิ

เบียดขับและลดทอนอำานาจผีและโครงสร้างวัฒนธรรมเดิม ในกระบวนการนี้ พบว่าชาวบรูได้แสดงกลยุทธ์

9 ช่วงระยะเวลาท่ีมีการแข่งขันชิงชัยอย่างเข้มข้นในหมู่บ้านอยู่ในช่วงท่ีมีเปิดให้มีการเลือกต้ัง อบต. ประมานทศวรรษ 2530 
เป็นต้นมา

10 การช่วยเหลือเก้ือกูล กลาย เป็นจินตนาในอดีตท่ีเคยมี ซ่ึงพวกเขามักจะเล่าถึงเม่ือต้องการแสดงความเป็นบรูท่ีเคยมีในอดีต
11 ยกเว้นแต่บางครอบครัวที่ตระกูลมีที่ดินเยอะ (ซึ่งมักจะเป็นนักการเมือง จับจองที่ดินไว้มาก) จะสร้างบ้านอยู่ที่เดิม

ติดกับเครือญาติได้
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ปรับตัวต่อรองและดิ้นรนแสวงหาการยังชีพหรือโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าขนุน12 เข้ามาเป็นเขยของเล็ก 

(ที่เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านได้จับจองที่ดินมากพอสมควร)ขนุนจึงได้ที่ดินติดริมโขงใกล้กับเรือนตระกูลและสร้าง

เรือนอยู่กับกลุ่มเดิมไม่ต้องย้ายไปยังฉลากที่เขาจับได้ แต่กระนั้นที่ที่เขาจับฉลากได้ก็สงวนสิทธิ์ไว้ให้ลูกๆ 

ขณะที่ลุง (พี่ชายภรรยา) จับฉลากได้พื้นที่ห่างจากตระกูล เขาไปสร้างเรือนอยู่อาศัยในที่ดังกล่าว แม้จะห่าง

ไกลจากเรือนตระกูลแต่เมื่อถึงคราวทำาพิธีเลี้ยงผีเขาก็จะกลับมาร่วมพิธี การจัดสรรพื้นที่ใหม่เป็นเสมือน

จัดสรรตำาแหน่งแห่งที่ครอบทับวัฒนธรรมชาวบรู บางรายที่จับได้พื้นที่ห่างจากเรือนตระกูล ใช้สิทธิ์ 

ครอบครองที่ดังกล่าวแต่ตัวเองยังอยู่ในอาณาบริเวณเรือนตระกูล แต่กรณีที่เรือนตระกูลคับแคบ  

เพราะสมาชกิตระกลูมาก พืน้ดนิมจีำากดั เขาจำาตอ้งออกจากเรอืน ซึง่ประจวบกบัแนวโนม้การรบัความเจรญิ

ต่างๆ เข้ามา มีการออกจากผี (ล่ะละรี๊ต)13 มากขึ้น คนกลุ่มนี้จะใช้วิธีการคืนฮีตออกไปสร้างบ้านเรือน

และดำาเนินชีวิตแบบสมัยใหม่

ด้วยเงื่อนไขของการจำากัดเรื่องที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการใช้ทรัพยากร ชาวบรูจำาต้องปรับเปลี่ยนหรือ

ดิ้นรนการดำารงชีวิต กลายเป็นแรงงานอพยพนอกหมู่บ้านทั้งไกลและใกล้ โดยเฉพาะในตัวอำาเภอที่อยู่ใกล้

หมู่บ้าน ซึ่งก็มีความต้องการแรงงานสูงเนื่องจากเมืองมีการเติบโตของการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 

ชาวบรสูว่นใหญม่าเปน็แรงงาน เชน่ ยามรกัษาความปลอดภยัในโรงพยาบาลและโรงแรม พอ่ครวัรา้นอาหาร 

แม่บ้านรีสอร์ท ห้องอาหาร และโรงแรม พนักงานโลตัส พนักงานเสิร์ฟอาหาร เด็กปั้มน้ำามัน บางครอบครัว

ตอ้งสง่ลกูๆ ออกไปทำางานตา่งถิน่สม้ลกูสาวของขนนุหญงิสาวชาวบรหูลงัจากจบประถมแลว้ไดเ้ขา้มาทำางาน

ในกรุงเทพฯ เช่นเดียวกันกับเพื่อนและญาติพี่น้องของเธออีกหลายคน จนได้แต่งงานกับคนอีสาน 

อีกจังหวัดหนึ่ง ทั้งสองพบกันในกรุงเทพฯ มีลูก 3 คน ฝากไว้ที่บ้านให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยง ส้มยังคงทำางาน 

ที่กรุงเทพฯ ส่งเงินมาให้พ่อแม่งานที่เธอทำานั้นเป็นร้านของยาว (น้าของเธอ) ที่รับอาหารทะเลมาแปรรูป 

ส่งขายทั้งปลีกและส่ง ก่อนหน้านี้ ยาวพาภรรยาเข้ากรุงเทพฯ ดิ้นรนหางานทำา เคยทำางานก่อสร้าง จนได้

มาเปดิรา้นของตวัเองรบัแปรรปูอาหารทะเล ไดช้กัชวนญาติๆ  อกีหลายคนจากหมูบ่า้นมาชว่ย บา้นเชา่ของ

เขาเป็นแหล่งรวมพลของคนบรูท่ีเข้ามาทำางานในเมืองกรุง บางคนมาทำางานกับเขา บางคนมาขอพักเพ่ือหางาน

อ่ืนทำา นอกจากน้ีคนท่ีมีปัญหาเดือดร้อนในการทำางาน หรือมีเร่ืองราวทะเลาะกับเพ่ือนร่วมงาน14 เขาก็ช่วยเหลือ 

รวมถึงญาติพี่น้องบรูในฝั่งลาวก็เคยมาทำางานกับเขาหลายคนเวลางานของน้าน้อยลง ส้มก็กลับมาบ้าน 

ช่วยพ่อแม่ดูแลลูก แต่เมื่อเวลางานของน้ามาก น้าจะโทรศัพท์มาบอก เธอก็จะขึ้นลงกรุงเทพฯ มาช่วย 

โดยบางครั้งน้าจะให้ช่วยชวนญาติอื่นๆ มาด้วย น้องชายของส้มก็เคยเทียวขึ้น-ลงช่วยงานน้า ส้มทำางาน
แบบนี้มาได้พักหนึ่ง ขนุนพ่อของเธออยากให้กลับมาทำางานที่บ้านเพื่อช่วยดูแลลูก ทำางานใกล้บ้านถึงแม้

เงินที่ได้รับอาจจะน้อยแต่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้อยู่ใกล้ลูกๆ ตอนแรกส้มยังไม่ฟังคำาพ่อ จนลูกๆ  

ของเธอโตขึ้นมากแล้ว เสียงรบเร้าของพ่อและลูกที่ต้องเข้าโรงเรียน ส้มตัดสินใจกลับบ้าน สงสารพ่อกับแม่ 

12 ชายชาวบรูวัย 50 กว่าปี เขาเกิดที่ลาวพ่อแม่พาเคลื่อนย้ายมาอยู่ไทย ตอนเป็นเด็กเขาเคยข้ามไปเรียนหนังสือฝั่งลาว
บ้านญาติพี่น้อง ขนุนเคยออกมาหางานทำานอกหมู่บ้านทำางานเป็นพนักงานโรงแรม ก่อนที่จะออกมาเข้าโครงการรัฐ
รับวัวมาเลี้ยง แต่ก็ขายหมดไปเพื่อดำารงชีพและเลี้ยงลูกๆ อีก 5 คน เขาเคยเป็นอบต. มาหนึ่งสมัยด้วยอิทธิพลกลุ่ม

ของพ่อตาชวยเหลือ
13 ซึ่งบ่อยครั้ง พวกเขามักจะเรียกด้วยภาษาลาวว่า “คืนฮีต” ซึ่งต่อไปผู้เขียนจะใช้คำานี้แทน โปรดดูในประเด็นข้างหน้า
14 ครั้งหนึ่ง หลานของเขาได้วิวาทกับเด็กวัยรุ่นเจ้าถิ่นในตลาดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต จนเขาได้นำาเอาผู้ใหญ่บ้านและ

ผู้อาวุโสจากหมู่บ้านมาช่วยเจรจาต่อรอง
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ที่แก่แล้ว ส้มมาทำางานอยู่ในอำาเภอ เป็นแม่บ้านในโรงแรม แม้รายได้จะไม่มากนัก แต่เธอบอกว่า ได้อยู่กับ

ลูกๆ มีเงินซื้อผลไม้ ขนมที่ลูกอยากกิน ทำากับข้าวกินกันในครอบครัว ส้มทำากับข้าวอร่อย พ่อจะชมเธอ 

ลับหลังอยู่บ่อยๆ เห็นได้ชัดจากช่วงที่ส้มมาอยู่บ้านพ่อน้ำาหนักขึ้นกว่าแต่ก่อน พร้อมกันนั้นส้มได้ดูแล 

พ่อกับแม่ที่แก่ลงทุกวันและยังมีโรคประจำาตัว ครั้งหลังสุดพ่อของเธอผ่าตัดนิ่วไต เธอลางาน มาเฝ้าพ่อ 

ที่โรงพยาบาลเป็นเดือน ในบรรดาลูกๆ ส้มดูจะเป็นคนที่ดูแลพ่อกับแม่ใกล้ชิดมากที่สุด ส้มบอกว่า “ทำางาน

ค่าแรงจ่ายเป็นรายวัน บ่มีวันหยุด ภายในเดือนหนึ่ง นายให้เลือกหยุดเอง หยุดมื้อใดมื้อนั้นกะบ่ได้เงิน  

ปกต ิหนูสิบ่หยุด สิเฮ็ดงานทุกม้ือ สิหยุดเม่ือจำาเป็น ตอนมีงานพบผู้ปกครองในโรงเรียนหรือพาพ่อไปหาหมอ” 

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าชาวบรูจะออกมาเป็นแรงงานในอำาเภอมากกว่าหมู่บ้านอื่นในละแวกนั้น แม้จะมี

รายได้น้อยแต่ชาวบรูก็ไม่ปฏิเสธ เพราะไม่มีอาชีพ ไม่รู้จะไปทำาอะไร ส้มบอกว่า “คนหมู่บ้านอ่ืน บ่มีไผเฮ็ดดอก 

แม้แต่คนบ้านด่าน (อำาเภอโขงเจียม) เขายังบ่เฮดเลย มีแต่คนบ้านเฮาที่แหละเฮ็ด เพราะเฮาบ่มียังสิทำามา

หากินคือเขา บ่มีดินมีดอนนำาเขา คนบ้านเฮาบ่เร่ืองมาก ใครกว่าอยู่ซ่ือๆ ส้ินเดือนมามีเงิน 4,000-5,000 บาท 

มันได้อยู่กับบ้านกะพอเอา อีกอย่างมันบ่มีหม่องสิไป” ขณะที่คนไทยอีสาน พูดถึงชาวบ้านที่ออกไปทำางาน

ว่า “พวกเขาเป็นพวกข่า เวลาเขาเว่ากันเฮาฟังบ่รู้ พวกเขาหาปลา ขึ้นภูหาของป่า ทุกมื้อนี้ออกไปเฮ็ดงาน

นอกหมู่บ้านเกินคร่ึง ไปกรุงเทพฯ กะหลาย ทำางานในโขงเจียมกะหลาย เต็มรถสองแถวท่ีว่ิงรับส่งทุกเช้า-เย็น”

ความเปล่ียนแปลงภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงท่ีผูกพันเศรษฐกิจตนเองกับเพ่ือนบ้านและการค้าระดับโลกมากข้ึน 

เปิดโอกาสให้ทุน โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ ตลอดจนความร่วมมือรูปแบบต่างๆ จากองค์กรระหว่าง

ประเทศเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น (วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2550: 15) แม่น้ำาโขงที่มีความยาว 

4,800 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศ 6 ประเทศ แม่น้ำาสายน้ีล่อเล้ียงชีวิตผู้คนอย่างน้อย 60 ล้านท่ีอาศัยปลูกข้าว

และหาปลา ซึ่งเป็นรากฐานและภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาช้านาน หลากหลายไปด้วยระบบนิเวศวิทยาและ

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาและวิถีชีวิตของ

ผู้คนริมฝั่งน้ำา (ยศ สันตสมบัติ, 2550: 132) ปลาถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารและโปรตีนที่สำาคัญที่ผู้คน 

ในภมูภิาคลุม่น้ำาโขงไดอ้าศยัใชป้ระทงัชวีติทัง้กนิในครวัเรอืนและซือ้ขายแลกเปลีย่นในตลาด ในลาวปลาเปน็

แหล่งโปรตีนที่ชาวบ้านบริโภคคิดเป็นร้อย 85% ของโปรตีนที่ได้จากอาหารทั้งหมด การพัฒนาต่างๆ เช่น 

การสร้างเขื่อน การเปิดพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมต่อระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง สร้างผลกระทบ

ทั้งบวกและลบ ในด้านบวกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  

แต่ในทางลบนั้นส่งผลต่อระบบนิเวศ ผู้คน วัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมหาศาล กระแสน้ำา 
ท่ีเปล่ียนแปลงและการกักเก็บตะกอนของเข่ือนทำาให้ลุ่มน้ำาตอนล่างประสบปัญหาเร่ืองวิถีการดำารงชีวิตของ 

คนที่อยู่ใกล้แม่น้ำาและพึ่งพาน้ำาในการดำาเนินชีวิต ในการหาปลา ปลามีจำานวนลดลงและทะยอยสูญพันธุ์ 

และการเกษตรรมิฝัง่น้ำาทีล่ดหายไป ผูค้น ชมุชน และกลุม่ชาตพินัธุต์า่งๆ ถกูเบยีดขบัออกไปและถกูดดูกลนื 

เขา้สูก่ระบวนการพฒันาอยา่งไมม่ทีางเลอืก ยศ สนัตสมบตั ิ(2550: 135) มองวา่เปน็ “การปดิลอ้มขา้มชาต”ิ 

หรือข้ามพรมแดนรัฐชาติ ที่อิทธิพลของนานาชาติและทุนข้ามชาติได้เข้ามาปิดล้อม จัดการควบคุมบงการ
การใช้ประโยชน์ในภูมิภาคนี้ด้วยระบบนิเวศที่พวกเขาอพยพเข้ามาอยู่อาศัยอย่างน้อยหนึ่งศตวรรษชาวบรู

เปน็หนึง่ในกลุม่ชาตพินัธุท์ีพ่ึง่พงิและอาศยัแมน่้ำาโขงหลอ่เลีย้งชวีติและอยูอ่าศยั ชาวบรเูคยหาปลาพอยงัชพี

ใช้กินในครัวเรือน เหลือก็แจกจ่ายกัน หาได้มากก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน ประมงชาวบรูบางคนเล่าว่า  
“สมยักอ่นหากจบัไดป้ลาตวันอ้ยเทา่ฝา่มอืบเ่อาเลย จบัไดโ้ยนคนืสูแ่มน่้ำา เลอืกเอาแตป่ลาตวัใหญ ่สมยันัน้

ปลามากเลือกกินเอาตามต้องการ ผิดกับปัจจุบันท่ีซ้ือขายปลามีมูลค่าสูง ปลาบางชนิดหาได้มา ยังไม่กล้ากิน
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เพราะมีราคาเอาไปขายได้เงินดีกว่า” ปลาน้ำาโขงเข้าสู่ตลาดและส่งขายข้ามพื้นที่ เกิดการแย่งชิงทรัพยากร 

นับวันปลาน้ำาโขงยิ่งมีราคาสูงและหายากขึ้นตามระยะเวลา เงื่อนไขการลดหดหายไปของปลาและ 

การเพิ่มราคาที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการถูกนำามาเป็นอาหารพื้นถิ่นเมนูแนะนำาเชื้อเชิญให้ได้ลิ้มรสกับ 

บรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำาเภอโขงเจียมในฐานะเมืองท่องเที่ยวชายแดน แม่บ้านโรงแรมชาวบรู 

บอกว่า “วันหยุดหรือเทศกาล นักท่องเที่ยวมาอำาเภอโขงเจียมจนร้านอาหารคนแน่น โรงแรมเต็มจนไม่พอ

ให้แขกพัก”หากใครมาเที่ยวโขงเจียมแล้วไม่ได้กินปลาน้ำาโขงถือว่ามาไม่ถึง นอกจากนี้ปลาน้ำาโขงยังถูกขาย

ไปยังที่ต่างๆ ด้วยเช่น กรุงเทพฯ และหลายจังหวัดในภาคกลาง ปลาบางชนิดเช่นปลาเนื้ออ่อนมีราคา 

หลายร้อยบาท การค้าปลาเติบโตท้ังฝ่ังไทย-ลาว บางคราวปลายังถูกนำาข้ึนมาจากกัมพูชาผ่านลาวเข้ามาไทย 

ตลาดปลาปากเซ สปป.ลาว ถือเป็นตลาดค้าปลาที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ปลาส่วนหนึ่งยังถูกส่งเข้าไทยจากที่นี่  

ชาวบรูบอกว่า “สมัยก่อน ตลาดปากเซใหญ่โตคึกคัก ตลาดที่ไทยโขงเจียมเกิดทีหลัง ชาวบ้านละแวกนี้

นั่งเรือมาซื้อหาค้าขายกันที่ตลาดปากเซ”ในช่วงฤดูปลาขึ้น ชาวประมงอาจสร้างรายได้สูงถึงหลักหมื่นบาท

ต่อวัน ปัจจุบัน ปลาที่มีราคาสูง และวิถีชีวิตของชาวบรูต้องดิ้นรนยังชีพทางเศรษฐกิจ พวกเขาจึงได้ต่อรอง

และช่วงชิงการหาปลากับชาวประมงท้องถิ่น นายขนุนลงทุนกับญาติซื้อกวด (อวน) จากเสี่ยวคนไทย 

เพื่อมาหาปลาโดยเฉพาะปลาฮากกล้วยและปลาเคี่ยวไกในช่วงเดือน 3-4 ในช่วงนี้ ชาวประมงจะหาเงินได้

หลายหมื่นจากการหาปลาดังกล่าวขาย ปลาส่วนใหญ่จะถูกขายเป็นราคาส่งเข้าไทยมีพ่อค้ามารับซื้อ 

ท้ังจากกรุงเทพฯ นครสวรรค์ และท่ีอ่ืนๆ ขนุนบอกว่า หมู่บ้านเขายังไม่เคยมีใครลงทุนซ้ือกวด มีแต่หมู่บ้านอ่ืน 

(ไทยและลาว) ขึน้มาแกกวดหาทีท่า่น้ำาของหมูบ่า้น เขาชกัชวนเครอืญาตลิงขนักนัซือ้กวด เมือ่ไดก้วดมาแลว้ 

พวกเขาพากันแกกวดซึ่งมีได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักไม่ได้ กวดของชาวประมงท้องถิ่นได้ปลามากกว่า 

แตส่ำาหรบักวดชาวบรไูดพ้อไดก้นิ และแบง่ใหเ้ครอืญาตทิีม่าชว่ยการหาปลาทีไ่ดน้อ้ยนัน้สว่นหนึง่เพราะปลา

ถกูชาวประมงตอนลา่งดกัจบัไปสว่นหนึง่ นายขนนุบอกวา่ “ปลา 100% จะเหลอืขึน้มาถงึเราไดส้กั 30-20% 

เพราะชาวประมงลาวดักจับหมด” บางครั้งเห็นฝูงปลาว่ายมา ลงกวดจับ แต่กวดของพวกเขาก็ลากได้น้อย

เพราะกวดไม่สมบูรณ์ มีน้ำาหนักมากตุ้งสั้น บางครั้ง พวกเขาก็ไม่รู้ว่าปลาว่ายมาฝั่งไหน นอกจากนี้  

ชาวประมงท้องถิ่นยังมาชิงใช้พื้นที่ท่าน้ำาของหมู่บ้านโดยอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์เช่น เสี่ยวฮัก  

ทีช่าวบรกูบัคนทอ้งถิน่ไดส้รา้งไวร้ะหวา่งกนั ชาวประมงทอ้งถิน่จะมคีวามชำานาญรูท้างขึน้ของปลาทำาใหจ้บั

ได้มากกว่า ขนุนเริ่มเรียนรู้ เขาจะโทรศัพท์ถามเครือญาติหรือเสี่ยวคนลาว ถามเส้นทางขึ้นของปลาว่าได้

ปลามากหรือไม่ หากรู้ว่าได้ปลามาก เขาก็จะรู้ว่าวันนั้นปลาขึ้นและขึ้นฝั่งไหน จึงชวนญาติๆ ลงกวด  
วิธีการดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธ์ปฏิบัติการชีวิตประจำาวันอย่างหนึ่งในการปรับตัวต่อรอง

นอกจากนี ้การชว่งชงิพืน้ทีด่ีๆ  ในการหาปลากส็ำาคญั พืน้ทีช่ายฝัง่ทีเ่ปน็เวิง้น้ำาเหมาะทีจ่ะกางมองซำา

ไว้เพื่อจับปลาตลอดปี ตลิ่งตลอดลำาน้ำาโขงที่มีพื้นที่เหมาะหาปลาจะถูกจับจอง/ครอบครองเพื่อจับปลา  

พ้ืนท่ีท่ีจองแล้วน้ัน ประมงรายอ่ืนจะรู้ไม่เข้ามาใช้พ้ืนท่ี ปัจจุบันท่ีท่ีครอบครองกันไว้สามารถปล่อยให้เช่าต่อได้ 

การเชา่นัน้จะตกลงโดยรบัรูก้นัภายใน บางครัง้กอ็ำาพรางการรบัรูข้องเจา้หนา้ทีร่ฐั หรอืไมก่อ็า้งความสมัพนัธ์
ว่าให้พี่น้องทำากินขนุนได้เช่าที่หาปลาฝั่งตรงข้ามจากคนลาวโดยอ้างว่า “ให้ญาติพี่น้องทำากิน” ในเวลา

อันใกล้นี้เขากำาลังมอง “พื้นที่” อีกแห่งซึ่งคิดจะเช่าจากเจ้าของเดิม ชาวลาว อยากให้ลูกชายเป็นคนดูแล  

“ได้ยินว่าเพิ่น (คนลาว) ว่าสิปล่อย ผมว่าสิไปลองสอบถามเบิ่ง อยากให้บักหำามาอยู่บ้าน บ่ ให้ไปเฮ็ดงาน 

กรุงเทพฯ ดอก หากินอยู่กับบ้านเฮานี่หล่ะเดือนพฤษภาคม สิจับปลาได้หลาย สิเป็นปลาตัวใหญ่ตั้งแต่  

1 กิโลจนฮอดโตละ 10 กิโล หรือมากกว่านั้น เช่น ปลาอิตุ ปลาเผาะ ปลาโจก ปลาหมากบาน ปลาปึ่ง  
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ปลาเข้ ผู้มอีาชีพหาปลาในช่วงนี้รายได้สิดหีลาย แต่ตอนนี้หาปลาบ่ค่อยได้ ถ้าเขื่อนปล่อยน้ำาลงมา กจ็บกัน

บ่ได้ปลา บางทีลงแรงพัดเอาเครื่องมือ อุปกรณ์ของชาวขาดหรือจมหายก็มี จัดสิว่าจังใด๋

การช่วงชิงปลานับวันยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น อุปกรณ์ในการล่าก็หลากหลายและบางชนิดรุนแรง  

แม้ทางการทั้งสองรัฐจะกำาหนดเงื่อนไขและควบคุมขนาดหรือชนิดของเครื่องมือหาปลา แต่กระนั้นก็ยังมี

เครื่องมือหาปลาที่ชาวประมงแอบนำามาใช้เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าช๊อตแล้วดูดปลาให้เข้ามาหาเรือจับได้ปลา

จำานวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า “เคร่ืองดูด” ในภาวะเช่นน้ี กระบวนการช่วงชิงปลาก็ปรับเปล่ียนกลยุทธ์แบบใหม่ 

ด้วยการนำาปลาเลี้ยงมาสมอ้างเป็นปลาน้ำาโขง นำาปลาเลี้ยงหรือปลาเขื่อนแถวภาคกลางมาเป็นปลาน้ำาโขง

เช่นปลาบึก ปลาคัง ขายในท้องถิ่นหรือปรุงเป็นอาหารขายให้นักท่องเที่ยวในร้านอาหารและโรงแรมต่างๆ 

ในเมืองโขงเจียม ชาวประมงท้องถิ่นบอกว่า คนหาปลาจะดูออก เพราะลักษณะจะต่างจากปลาน้ำาโขงแท้ 

และรสชาตหิากชมิดกูจ็ะแตกตา่งกนั สว่นปลาทีห่าไดจ้ากน้ำาโขงจรงิๆ จะมพีอ่คา้รบัซือ้แลว้สง่สวนทางกลบั

ไปขายในกรุงเทพฯ และที่อื่นๆ ด้วยกลวิธีนี้ ลุงของขนุนได้ผันตัวเองจากหาปลามาเป็นพ่อค้าปลา  

รับซื้อปลาท้องถิ่นจากคนในบ้านและชาวประมงทั่วไปทั้งไทยและลาว ขายส่งเข้าสู่จังหวัดต่างๆ ในไทย  

ขากลับ เขาก็จะซื้อปลาเลี้ยงหรือปลาเขื่อนมาขายในพื้นที่และบางคราวก็ส่งขายเข้าลาวด้วย ปัจจุบันเขามี

รถวิง่รบัสง่ปลา ตูแ้ชป่ลาขนาดใหญอ่กีหลายตู ้และยงัเปดิรา้นขายของซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้อปุโภคและ

บริโภคข้ามไปมาระหว่างไทย-ลาว ปล่อยเงินกู้ รับพนันมวยและหวย (ทั้งไทยและลาว)บางครั้ง ญาติพี่น้อง

ไมม่อีปุกรณห์าปลากม็ากูเ้อาไปกอ่น อาจสง่ตน้และดอกเปน็ปลาหรอืเงนิกไ็ด ้กลายเปน็คนมฐีานะชาวบา้น

มักจะเรียกเขาว่า “เสี่ย”

เงือ่นไขอำานาจรฐั โครงการการพฒันาและการเปลีย่นแปลงตา่งๆ เขา้มาปฏสิมัพนัธก์บัชมุชนบรสูงัคม

บรถูกูเชือ่มตอ่กบัภายนอก ถกูตดัไขวท่บัซอ้นดว้ยอำานาจและทนุ ชาวบรมูแีรงปราถนาปรบัเปลีย่นและดิน้รน

วิถีการดำารงชีวิตทั้งช่วงชิง ตีความหมายใหม่และต่อรองไปตามบริบทเงื่อนไข ในกระบวนการนี้พวกเขา 

ก็พัฒนากลยุทธ์ปฏิบัติการชีวิตประจำาวันอันยืดหยุ่นและหลากหลาย ซึ่งเป็นเสมือนอาวุธของผู้อ่อนแอ  

แสดงความเป็นผู้กระทำาการที่อำานาจและการครอบงำาไม่เคยควบคุมหรือกดทับได้แบบเบ็ดเสร็จ ในการนี ้

อัตลักษณ์ชาติพันธ์เดิมก็ผสมผสาน ปรับเปลี่ยนหรือพลวัติตามลำาดับ

ทศวรรษที่ 2530 การครอบงำาของโลกาภิวัฒน์และเสรีนิยม การเปิดตลาดการค้าชายแดนตาม

ยทุธศาสตรเ์ปลีย่นสนามรบใหเ้ปน็สนามการคา้ในยคุของรฐับาลพลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั หมูบ่า้นชาวบรู

ถูกเชื่อมต่อกับตลาด มีตลาดนัดชายแดนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่บ้าน มีการปะทะสังสรรค์ของผู้คน
หลากหลายในพื้นที่ ชาวบรูนำาสินค้าท้องถิ่นเข้ามาขาย คนลาวข้ามมาซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภค 

คนภายนอกที่เข้ามารู้จักชาวบรูและสินค้าของพวกเขาโดยเฉพาะหวดนึ่งข้าวและกระติบข้าวเหนียว 

จนตดิตลาดไดร้บัการกลา่วขานถงึความสวยงามและทนทาน (ภายหลงัยงักลายเปน็สนิคา้ของอำาเภอผนวก 

ร่วมกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น) ในช่วงที่การท่องเที่ยวเข้มข้น ความเป็น “บรู” ได้รับการก่อรูปเชิงวัฒนธรรม

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ นา่คน้หา เกา่แกด่ัง้เดมิ ชาวบรทูัง้สองหมูบ่า้นฝัง่ไทยถกูดงึเขา้สูก่ารทอ่งเทีย่ว บางหมูบ่า้น
ปรับบ้านเรือนเป็นโฮมสเตย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีโปรแกรมนำาเที่ยวการเดินป่า ปีนเขา ล่องเรือชม 

เกาะแกง่หนิในแมน่้ำาโขงวฒันธรรมบรไูดร้บัการประดษิฐ ์การรำาบร ูเพลงบร ูและการแตง่กายประดษิฐจ์ำาลอง

วิถีชีวิตดั้งเดิม ถอดเสื้อ นุ่งผ้าเตี่ยว ใส่วิกผมยาวแสดงเป็น “มนุษย์ถ้ำา” ที่มีความเป็นดั้งเดิม มีอารยธรรม
เก่าแก่ (primitive) สัมพันธ์กับผาแต้ม เป็นชนเผ่าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมาช้านานชาวบรูถูกรับรู้ในโลกภายนอกมากข้ึน 

สื่อต่างๆ เข้ามาเผยแพร่ถึงชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสัมผัส เป็นเผ่าโบราณมีอารยธรรมเก่าแก่คู่กับ
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อารยธรรมในท้องถ่ิน “ชนเผ่าบรูดำารงอารยธรรมของชนเผ่ามาได้อย่างยาวนาน ทำาให้กลายเป็นจุดท่องเท่ียว

ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจแวะเวียนเข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย...” (ข่าวสด, 

2551: 24)เป็นความเป็นอื่นที่แปลกประหลาดที่สามารถนำามาขายได้หรือนำาออกแสดงแก่นักท่องเที่ยวได้ 

(Winichakul, 2000) ในกระบวนการนี้คนบรูเข้ามามีส่วนร่วมช่วงชิงตีความหมายต่อรองในการหยิบเลือก

วัฒนธรรม เนื้อร้อง ทำานอง การรำาและการแต่งกาย ลุงเซียงชาวบรูวัย 50 กว่าปีเล่าว่า ลุงแต่งเพลงเอง 

โดยประพันธ์ประวัติการเคลื่อนย้ายของคนบรูข้ามมาฝั่งไทย บางเพลงจะเล่าวิถีชีวิตของชาวบรูที่เรียบง่าย 

สงบ เก่าแก่ ชาวบรูรักอิสระ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รักและเทิดทูลในหลวง พวกเขาหนีร้อนมา 

พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัว ลุงยังฝึกลูกหลานให้ขับร้องเพลงและรำา ลุงเซียงได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นปราชญ์ของหมู่บ้าน เป็นตัวแทนของชาวบรูไปแสดงวัฒนธรรมบรูในที่ต่างๆ ทำาให้ชาวบรูเป็นที่รู้จัก

ของคนภายนอกมากขึน้ ลงุบอกวา่ผูว้า่ราชการจงัหวดัรูจ้กัเขาและเชญิไปแสดงในงานทีส่ำาคญัของเมอืงอบุล

อยู่บ่อยครั้ง ในเทศกาลสำาคัญๆ อันเป็นวัดหยุดราชการชาวบรูจะมารวมแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับ

นกัทอ่งเทีย่ว เมือ่ปใีหมม่กีารแสดงตอ้นรบัพระอาทติยข์ึน้กอ่นใครในสยามเปน็แสงแรกแหง่ป ีชาวบรจูำานวน

หลายคนทัง้เดก็และผูใ้หญข่ึน้มาแสดงการรำารว่มกบักจิกรรมของหนว่ยงานรฐั รายการโทรทศันช์อ่งหนึง่มา

ถ่ายละคร ให้ชาวบรูเข้าประกอบฉาก แต่งเป็นชาวบ้านพื้นถิ่นเดินร่ายรำาร่วมไปกับขบวนของกษัตริย์ 

ในตัวละคร ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางทีมงานละครได้มาซักซ้อมชาวบรูในหมู่บ้านไว้แล้วการแสดงครั้งนี้ ลุงอวดว่า

ได้ประกบดาราดัง ลุงเล่าว่า “มีส่วนช่วยคิดค้นท่ารำาประยุกต์ผสมผสานเข้าการรำาของชนเผ่าต่างๆ เช่น 

ญอ้ ภไูท และรำาตงัหวายแบบลาว” รวมกบัเจา้หนา้ที ่เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่ทัง้สองหมูบ่า้นบรไูทย ถกูผนวกรวม

กับการท่องเที่ยวคล้ายกัน แต่มีการช่วงชิงนิยามความหมายของความเป็นบรูประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรม 

ที่ต่างกันเช่น ชุดแต่งกาย ที่ถูกประดิษฐ์เลือกมาสวมแสดงความเป็นบรูกลับมีความแตกต่างกันชุดแต่งกาย

บรูหมู่บ้านหนึ่งสำาหรับชาย-หญิงมีลักษณะเป็นชุดสีดำามีแถบแดงคาดที่คอ แขน และกระดุมเสื้อ ชายคาด

แดงทีป่ลายขากางเกง หญงิคาดแดงทีช่ายผา้ซิน่ (คลา้ยชดุของภไูท) ขณะทีช่ดุบรอูกีหมูบ่า้นเปน็เสือ้มอ่ฮอ่ม

สีน้ำาเงิน หญิงใส่ผ้าซิ่นสีน้ำาตาลมีแถบคาดชมพูอมแดงที่ปลาย ชายสวมผ้าโสร่ง ทั้งชายและหญิงคาดเอว

ดว้ยผา้ขาวมา้ ลกัษณะคลา้ยชดุของคนลาวหรอือสีานนอกจากนีล้กัษณะการรำากม็คีวามแตกตา่งกนัออกไป 

แต่ชาวบรูทั้งสองหมู่บ้านอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมบรูด้วยกันทั้งคู่ 

บางครัง้ รายการทวีมีาถา่ยทำาสารคดเีรือ่งราวของชาวบรดูว้ยปา้ยชือ่ “บร:ูราชนัยแ์หง่สายน้ำา” เลา่ถงึ

สายน้ำาโขงที่เป็นแม่น้ำาสำาคัญเต็มไปด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนมากมาย บรูถูกผนวกรวมเป็นหนึ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตอยู่คู่กับสายน้ำาโขง ในรายการ ชาวบรูบอกเล่าตัวเองยึดโยงกับภาษาบรูที่จะถูกอนุรักษ์

สืบทอดไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับสายน้ำา15 พวกเขาทำามาหากินและพึ่งพากับแม่น้ำาโขงมาช้านาน16 

จนรู้สึกรักและหวงแหนแม่น้ำาสายนี้มาก กลัวที่จะมีความเปลี่ยนแปลงกับแม่น้ำาสายนี้สร้างภาพตัวแทน  

“บรู: ราชันย์แห่งสายน้ำา” นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิธีกรรมเลี้ยงผีว่าเป็นการเลี้ยงผีปู่ตาบูชาขอให้ 

บั้งไฟพญานาคขึ้นเสมือนเป็นพิธีที่เป็นความเชื่อของคนบรูอันเป็นการผสมผสานความเชื่อเดิมเข้ากับ 

15 ในแง่นี้การเข้ามาของการท่องเที่ยวแม้จะมีส่วนลดทอนโครงสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ก็ได้สร้างผลดีให้ท้องถิ่น
หรือกลุ่มชาติพันธุ์มีพื้นที่ในการสร้างกลไกต่อรองเช่น การอนุรักษ์ภาษาหรือหยิบเลือกลักษณะวัฒนธรรมบางอย่าง 

มาประกอบสร้างเพื่อรักษาความมีตัวตนทางวัฒนธรรมเอาไว้
16 ที่จริงแล้ว วิถีชีวิตบรูมิได้มีความผูกพันกับแม่น้ำาหรือสายน้ำามาโดยแต่ดั้งเดิม หากแต่คุ้นชินกับการทำาไร่ พึ่งพาป่า

และภูเขา เคลื่อนย้ายมาอยู่ริมน้ำาภายหลัง
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ความเชือ่แบบคนทอ้งถิน่ไทยอสีานภาษาและสายน้ำาถกูเลอืกนำามาแสดงความเปน็บร ูครสูาวชาวบรไูดแ้สดง 

ความคิดเห็นในรายการดังกล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นคนสอนภาษาบรู เราจะรักษาภาษาบรูให้ควบคุ่กับ

แม่น้ำาโขงไปนานๆ ท่ีอ่ืนออกไปข้างนอกไม่มีภาษาอย่างเราไม่มีภาษาบรูภาษาบรูจะไม่หายไปไหน ภาษาบรู 

จะยงัคงแสดงความเปน็ชนชาตบิรไูทย คูส่ายน้ำาแหง่ชวีติสายนีต้ลอดไป” และบอกเลา่ความเปน็กลุม่เฉพาะ

ทางวฒันธรรมทีน่า่คน้หาวา่ “คนบรชูอบอสิระในการทำางานและการดำาเนนิชวีติ เปน็คนซือ่สตัย ์ดำาเนนิชวีติ

ตามแบบบร ูภมูใิจในถิน่ฐานบร ูมคีวามสามคัค ีกลมเกลยีวกนั ไมค่อ่ยมใีครออกไปใชช้วีติขา้งนอกสกัเทา่ไร 

กล่าวคือคนบรูตามประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์บรูดั้งเดิมนั้น ข้ามจากลาวมาไทย เพราะถูกฝรั่งเศสรุกราน

จึงย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนมาอยู่ริมแม่น้ำาโขงทั้งปู่ย่าตายายต้นตระกูลคนบรูก็มากันครบหมด และต้องอาศัย

แม่น้ำาโขงในการดำารงชีวิตโดยการหาปลาในแม่น้ำาโขงประทั้งความหิว ใช้อาบน้ำา เล่นน้ำา ขาดน้ำาไม่ได้  

แม่น้ำาโขงให้อะไรหลายอย่างกับคนบรู”

อยา่งไรกต็าม ภาพตวัแทนทางวฒันธรรมทีส่รา้งขึน้จากอำานาจตา่งๆ เปน็การมองชาวบรดูว้ยสายตา

ค่อนข้างโรแมนติก และก็มีผลกลับมาเป็นภาพตัวแทนที่ยึดโยงชาวบรูแสดงภาพจำาลองความเป็นบรูที่ 

เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ สงบ ให้น่าสนใจหรือน่าค้นหา ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น ชาวบรูต้องดิ้นรนต่อสู้

หรือต่อรองอย่างสลับซับซ้อนกับบริบทและเง่ือนไขต่างๆ เช่นความจำากัดของการทำากิน การใช้พ้ืนท่ีและทรัพยากร 

การดิน้รนวถิชีวีติในการปฏสิมัพนัธก์บัความเปลีย่นทางเศรษฐกจิและทนุนยิม และการตอ่รองทางความเชือ่

กับการคืนฮีต ซึ่งเต็มไปด้วยปฏิบัติการของการต่อสู้ต่อรองในชีวิตประจำาวันอย่างไรก็ตาม ความเป็นบรู 

ได้ถูกตัดไขว้ด้วยอำานาจและการครอบงำาต่างๆ ทำาให้อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน  

เกดิกระบวนการปรบัตวัตอ่รอง และประกอบสรา้งอตัลกัษณช์าตพินัธุก์บัเงือ่นไขปฏสิมัพนัธอ์ยา่งเลือ่นไหล 

เป็นท่ีสังเกตว่าบรูท่ีอพยพเข้ามาในไทยท้ังสองแห่งปะทะปฏิสัมพันธ์กับอำานาจและความเปล่ียนแปลงคล้ายกัน 

การปรับตัวหรือปฏิบัติการต่อรองมีลักษณะเลื่อนไหลตามความเข้มข้นของการครอบงำาหรือเง่ือนไข 

ท่ีปฏิสัมพันธ์ เช่นหมู่บ้านบรูท่ีได้รับการครอบงำาของทุนและการท่องเท่ียวอย่างเข้มข้น ระบบความเช่ือได้ 

ถูกปรับเปล่ียนอย่างเข้มข้นตามไปด้วย มีการรวมกลุ่ม (ท้ังหมู่บ้าน) ทำาพิธีออกจากผีตระกูล (กมุูย๊อะยะอะจวย) 

หรอืคนืฮตี (ละ่ละรีต๊) พรอ้มกนั ตามจารตีสำาหรบัการคนืฮตีโดยทัว่ไปของชาวบรคูนจะตอ้งรือ้เรอืนยา้ยออก

จากพื้นที่ตระกูล (โปรดดูประเด็นข้างหน้า) แต่ที่หมู่บ้านนี้ชาวบรูใช้กลยุทธ์ย้ายผีหรือนำาผีออกไปจากพื้นที่

แทนซ่ึงเรียก “เอาไปปะท้ิงหรือปะผี” ทำาให้คนไม่ต้องย้ายออกไปจากท่ีเดิม (ซ่ึงเช่ือว่าเป็นอาณาบริเวณของผี) 

แลว้หนัมานบัถอืพทุธศาสนาและวฒันธรรมลาว นอกจากนีย้งัปรบัผเีดมิเปน็ผปีูต่า ทำาใหเ้หน็วา่การปรบัตวั
ต่อรองและพลวัตชาติพันธุ์บรูแต่ละแห่งนั้นผันแปรตามเงื่อนไขปฏิสัมพันธ์ที่เข้มข้นมากน้อยต่างกันด้วย

ศ�สน�และก�รปรับเปลี่ยนคว�มเชื่อ

“พวกเราไม่รู้ว่าชายท่ีหัวโล้นห่มเหลืองท่ีเข้ามาในหมู่บ้านน้ันเป็นใคร บางคนกลัวและว่ิงไปหลบซ่อน”

ภาคอีสานถือว่า มีความเชื่อหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านาน ปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
พทุธศาสนาแตก่ม็คีวามเปน็ทอ้งถิน่เฉพาะทีแ่ตกตา่งจากศนูยก์ลาง17 ในการปกครอง อำานาจรฐัและสถาบนั
สงฆ์พยายามที่จะครอบทับและจัดระเบียนรูปแบบพุทธศาสนาในภูมิภาคอีสาน (ขณะที่ภาคเหนือ กรณี 

17 เช่น ฮีตสิบสอง อันเป็นบุญประจำาเดือนแต่ละเดือนในรอบปี เป็นลักษณะบุญพิธีท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของ
คนไทยอีสาน
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ของครบูาศรวีชิยับวชกลุบตุรโดยยดึถอืจารตีเดมิทีย่ดึถอืปฏบิตัแิบบลา้นนากไ็มถ่กูยอมรบั อำานาจศนูยก์ลาง 

ก็ควบคุมจัดการเช่นเดียวกัน) รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงผนวชได้ทรงทำาให้เกิดนิกายใหม่คือธรรมยุตขึ้น  

พระธรรมยตุสว่นหนึง่ไดถ้กูสง่มายงัภาคอสีาน ทำางานปฏริปูความเชือ่และแนวปฏบิตัพิทุธศาสนาในดนิแดน

แถบนี้ควบคู่ไปกับสร้างอุดมการณ์รัฐชาติ ศาสนากับสถาบันกษัตริย์ (ฮายาชิ, 2554: 131-138) การเป็น 

พุทธศาสนิกที่ดีมีนัยการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์การปฎิรูปประเทศในรัชกาลที่ 5 

ศาสนาและวัฒนธรรมทางการถูกยกให้เป็นตัวแทนและแสดงความเป็นชาติและความเป็นเอกภาพ  

สร้างวัฒนธรรมที่มีอำานาจขึ้นมาในการครอบงำาซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรมหลัก” เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรม 

ที่เลือกสรรแล้ว แสดงให้เห็นว่าอำานาจรัฐไม่เพียงดึงอำานาจท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลางเท่านั้น ด้านศาสนาและ

ความเชือ่ของผูค้นในภมูภิาคยงัถกูดงึเขา้สูส่ว่นกลาง และใชศ้าสนาทางการเปน็เครือ่งมอือดุมการณค์รอบงำา 

มกีารพยายามทีจ่ะรวมเอาคณะสงฆใ์นหวัเมอืงและประเทศราชใหอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองของคณะสงฆไ์ทย 

(ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, 2544: 7) ซึ่งถือเสมือนตัวแทน “ระบบสงฆ์ทางการ” ของรัฐ โปรดเกล้าแต่งตั้ง

พระสงฆ์มาเป็นเจ้าคณะใหญ่ในหัวเมืองอีสาน ในปี 2445 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การปกครองคณะสงฆ์ 

ร.ศ.112 ซึง่สาระสำาคญัคอืการกำาหนดรปูแบบการปกครองคณะสงฆ ์อนัเปน็การสรา้งและผลติซ้ำาความเปน็

พุทธศาสนาที่อิงอยู่กับอำานาจรัฐและมีผลมาจนถึงปัจจุบัน (แม้พ.ร.บ. คณะสงฆ์จะมีการแก้ไขและ 

ปรับเปลี่ยน) พระสงฆ์ได้ทำาหน้าที่สำาคัญในการสั่งสอน เผยแผ่และจัดการศึกษา ควบคู่ไปกับการสอน 

เรื่องความเป็นพลเมืองของรัฐ (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, 2527) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ของไทย พทุธศาสนายงัคงถกูผนวกเขา้กบันโยบายสรา้งชาตแิละความเปน็ไทยอยา่งเขม้ขน้ดว้ยการพยายาม

ทำาให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำาชาติ ซึ่งชาติรวมด้วยพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ จอมพลสฤษดิ์

ประกาศชัดว่าว่า“การเชิดชูส่งเสริมพระศาสนานั้นเป็นเรื่องสำาคัญเรื่องหนึ่งที่อยู่ในดวงใจของกระผมและ

ในแผนการของรัฐบาลนี้เพราะเป็นที่ทราบตระหนักดีว่าประเทศชาติและศาสนาจะต้องอยู่คู่กัน” (อ้างใน

อรรถจักร์สัตยานุรักษ์, 2550: 24) การนับถือศาสนาอื่นเป็นสิ่งหวาดระแวง แสดงความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

กับชาติ การมีความเชื่อเป็นอื่น ไม่เป็นพุทธถูกเชื่อมโยงไปพร้อมกับความเป็นไปได้ของการไม่จงรักภักด ี

กับพระมหากษัตริย์ (โปรดดู พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2553)

ในบรบิทของชาวบรเูมือ่ตกอยูภ่ายใตอ้ำานาจรฐักไ็มอ่าจปฏเิสธการกระบวนการหลอมรวมอดุมการณ์

และศาสนา “พทุธศาสนา” เขา้มาในหมูบ่า้นผา่นการเผยแผข่องพระธรรมทตู ยายชาวบรทูีเ่คยมปีระสบการณ์

ในชว่งนัน้เลา่วา่ “พวกเราไมรู่ว้า่ชายทีห่วัโลน้หม่เหลอืงทีเ่ขา้มาในหมูบ่า้นนัน้เปน็ใคร บางคนกลวัและวิง่ไป

หลบซ่อน” เริ่มด้วยการมีพระมาเทศน์และชวนชาวบ้านเข้าอบรม ระยะแรกมีชาวบ้านเข้าร่วมอบรมเป็น

บางส่วน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำาและเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐ เป็นเงื่อนไขให้เขาต่อรอง ชักชวนญาติพี่น้อง 

ชาวบรูให้หันมานับถือพุทธศาสนา มีชาวบรูกลุ่มตระกูลหนึ่งไม่ยอมรับพุทธศาสนา แยกกลุ่มไปอยู่อีก 

ด้านหนึ่งของหมู่บ้าน พร้อมกับครหากลุ่มที่นับถือพุทธศาสนาว่าผิดผี ผิดจารีตฮีตคอง แต่นโยบายรัฐ 

กลบับบีใหพ้วกเขายา้ยกลบัเขา้มาอยูร่วมกนัเปน็หมูบ่า้นเพือ่งา่ยในการปกครอง18 จนกระทัง่เริม่กระบวนการ

ก่อสร้างวัดขึ้น ในระยะแรกตั้งเป็นสำานักสงฆ์แล้วค่อยๆ ดำาเนินการก่อสร้างเป็นวัดแล้วเสร็จประมาณ  

พ.ศ.2523 ในการสร้างวัดนั้น ความเชื่อเดิมที่พวกเขานับถือมาช้านาน แสดงความไม่พอใจผ่านอาเพส 

18 นอกจากนี้ ชาวบรูเล่าว่า พื้นที่บริเวณที่คนกลุ่มนี้พากันมาอยู่นั้น เป็นท่าริมแม่น้ำา เป็นท่าขึ้นท่าลง สมัยนั้นมีโจรเมื่อ
ปล้นสะดมจะมาใช้เป็นเส้นทางขึ้นลง ทางการมองว่าไม่ปลอดภัย และควบคุมได้ยาก
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เหตุร้ายต่างๆ เช่นฟ้าผ่าในหมู่บ้าน พระเณรโดนผีหลอก ชาวบ้านจึงร่วมตัวกันต่อรองกับผีเดิม ทำาพิธี 

ขออนุญาตในการสร้างวัด คอบขอผีอัยยะจำานัก ผู้อาวุโสชาวบรูที่เคยอยู่ในช่วงเวลานั้นได้เล่าให้ฟังว่า  

ผูน้ำาชมุชนและผูอ้าวโุสของหมูบ่า้นพาชาวบา้นจดัพธิขีอขมาผวีา่ “พวกตนจำาตอ้งทำาใหถ้กูตอ้งตามทางการ 

เพราะเข้ามาอยู่ในชาติไทย ถ้าไม่สร้างวัดอาจถูกให้ออกไป ให้ชาวบรูต้องอพยพเคลื่อนย้ายกันอีก”

การเกิดขึ้นของวัดได้ครอบทับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของผีเดิม ยืนยันให้เห็นแนวโน้มสำาหรับหมู่บ้านที่จะมี

การปรับเปลี่ยนไปตามวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาและอุดมการณ์ชาติการเข้ามาของพุทธศาสนานำาเอา 

รูปแบบพิธีต่างๆ เข้ามาด้วย การบวชเป็นประเพณีสำาคัญของการตอบแทนคุณพ่อแม่ ชายชาวบรูได้บวช

ตามประเพณีทางพุทธศาสนาและหลายคนได้ยึดเป็นส่วนของการศึกษาเล่าเรียนต่อของตนเอง บางคน

ประสบความสำาเรจ็มวีชิาความรูล้าสกิขาออกมามงีานทำา ปจัจบุนั แมพ้ทุธจะเขา้มาในหมูบ่า้นนานพอสมควร 

แต่เมื่อวันเข้าพรรษา เจ้าอาวาส (คนบรู) ได้ซักซ้อม ทำาความเข้าใจ รูปแบบและขั้นตอนพิธีกรรมที่ถูกต้อง

และเหมาะสมกบัชาวบา้นบนศาลาการเปรยีญ เชน่ ลำาดบัการใสบ่าตร การเขา้แถว การสวดและการใหท้าน 

เวลาพระสวดหรือทำาบุญอย่าคุยกันเสียงดัง โดยอ้างว่าเป็นรูปแบบนำาเข้ามาจากวัดป่าไทยอีสานแห่งหนึ่ง 

ที่ท่านไปปฏิบัติมา 

แตอ่ยา่งไรกต็าม ลกัษณะทางวฒันธรรมบรยูงัถกูนำามาใช ้แสดงลกัษณะเฉพาะทางพืน้ทีท่างวฒันธรรม

กับคนนอก ผสมผสานความเป็นพุทธและบรูซ้อนทับกันพื้นที่ทางความเชื่อยังถูกรักษาและนำามาใช้แสดง

ลกัษณะความเปน็บรหูรอืชมุชนตัง้แตใ่นอดตีจนถงึปจัจบุนั สมยักอ่นทีพ่ทุธศาสนาจะเขา้มา เคยมเีจา้หนา้ที่

ตำารวจกนิดืม่รอ้งรำาทำาเพลงลอ่งเรอืมาจากอำาเภอจะมาขึน้ทา่น้ำาหมูบ่า้น เจา้ละโบออกไปหา้มพวกเขา โดย

บอกว่าผิดฮีตคองที่เป็นความเชื่อผีของชาวบรู19 และได้ปรับไหมพวกเขาเพื่อทำาพิธีขอขมาผีกระทั้งปัจจุบัน 

คนนอกหมู่บ้านนำาเอากระดูกของคนตายมาลอยในแม่น้ำาหมู่บ้าน คนบรูได้เข้ามาห้ามและช้ีแจงว่าหมู่บ้านน้ี

เป็นบรูมีความเช่ือและฮีตคองเฉพาะ การทำาแบบน้ีผิดกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านท่ีห้ามนำากระดูคนตายผ่านเข้ามา 

จะผิดผีในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้เรียกปรับไหมด้วยหมู 1 ตัวเพื่อทำาพิธีขอขมาผี เหตุการณ์ครั้งนี้นำาไปสู่การ 

พูดคุยปรึกษาของคณะผู้อาวุโสถึงการสร้างป้ายเขียนประกาศบอกกฎเกณฑ์ (ฮีตคอง) ของหมู่บ้านไว้ 

เพือ่ใหค้นทีจ่ะเขา้มาทราบผูอ้าวโุสคนหนึง่บอกวา่“ควรสมิปีา้ยปดิประกาศไวใ้หร้บัรู ้ใครจะเขา้มาในหมูบ่า้น 

ให้เขารู้ว่าบ้านเรามีฮีตมีคอง สิได้เข้าใจ ตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว สมัยนั้น ตำารวจพากันตีกลองร้องป่าว 

มาแต่บ้านด่าน มาขึ้นบ้านเรา เจ้าละโบ ยังวิ่งไปลัดว่า บ่ให้ตีๆ บ้านข่อยมีฮีตคอง สิผิดเพิ่น”

นอกจากนี ้การอยูร่ว่มปฏสิมัพนัธก์บัคนลาว/ไทยอสีานทอ้งถิน่ วฒันธรรมบรคูอ่ยๆ ถกูซมึซบัเขา้กบั

วฒันธรรมลาว ทำาใหเ้หน็สนามแหง่ความเชือ่และอดุมการณ ์ทีม่กีารปะทะ ตอ่รอง และปฏสิมัพนัธก์นัอยา่ง
ซบัซอ้น กา้วขา้มพรมแดนความเชือ่มาสูศ่าสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ พวกเขามไิดห้ลดุออกจากบรบิทของ

ความเป็นบรูโดยมีการผสมผสานทางความเชื่อ กล่าวคือ การก้าวข้ามนี้เป็นไปแบบกลับไปกลับมา บางครั้ง

คนบรูได้นำาเอาจารีตเดิมมาปฏิบัติการในการต่อรองทางวัฒนธรรม อุดมการณ์และการครอบงำาแม้จะมี
อำานาจครอบคลุมในระดับชีวะ แต่ก็มีการต่อต้านหรือต่อรองที่ค่อยๆ ก่อรูปในปฏิบัติการชีวิตประจำาวัน 

แสดงความเปน็องคป์ระธาน (subject) ทา่มกลางการปะทะปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง “อดุมการณอ์ำานาจทีพ่ยายาม

เรียกร้องปัจเจกบุคคลให้เป็นองค์ประธานในแบบต่างๆ” กับ “กลยุทธ์การต่อรองในชีวิตประจำาวันท่ีความเป็น

19 ตามจารีตบรู มีข้อห้ามมิให้มีการตีฆ้องร้องป่าวในเวลาปกติ จะมีได้เฉพาะในเวลาที่ทำาพิธีเลี้ยงผีเท่านั้น
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องค์ประธานแบบปัจเจกใช้” การครอบงำาทางอุดมการณ์จึงมีช่องว่าง รอยปริแยก หรือรอยต่อให้เกิด 

การต่อสู้หรือต่อรองได้ก่อรูปอยู่เสมอ (เทอร์ทัน, 2551)

ล่ะละรี๊ต: กลยุทธ์ก�รต่อรอง

การเผชิญหน้ากับอำานาจรัฐ วัฒนธรรมท้องถิ่น และความเจริญต่างๆ คนบรูได้พบภาวะทางเลือก 

(Dilemma) ระหว่างจารีตเดิม (ที่จะรักษา) และความเปลี่ยนแปลง (ที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์) วิธีแก้ปัญหานั้น  

ชาวบรูได้ปรับตัวและต่อรองไปกับเงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยมีวิธี “การคืนฮีต” (ล่ะละรี๊ต)  

เป็นกลยุทธ์สำาคัญในการปรับตัวต่อรอง การคืนฮีตตรงกับภาษาบรูว่า “ล่ะละรี๊ต” เป็นการยกเลิกกฎเกณฑ์ 

รูปแบบหรือฮีต ท่ีเคยยึดถือปฏิบัติมาในตระกูล การจะเลิกยึดถือฮีต ลำาพังเพียงแค่การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ในตระกูลเท่านั้นไม่สามารถทำาได้ การคืนฮีต (ล่ะละรี๊ต) จะต้องบอกเลิกความเชื่อผีของตระกูลด้วย เพราะ

ผีมีความเชื่อมโยงกับฮีต เมื่อคืนผีแล้วก็ถือว่าเป็นอันยกเลิกกฎเกณฑ์หรือฮีตด้วย การคืนมักจะทำาเป็น

ครอบครวั และมกีฎวา่จะตอ้งยา้ยออกไปใหห้า่งจากอาณาบรเิวณกลุม่ตระกลู (จมุรีต๊) เดมิ ซึง่ถอืเปน็ลกัษณะ

เฉพาะทางวัฒนธรรมของชาวบรูที่ “ความต่างกันทางความเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วไม่ควรอยู่ร่วมกัน” และ 

เมือ่รือ้บา้นแลว้มขีอ้หา้ม มใิหน้ำาไมห้รอืสิง่ของจากเรอืนเกา่มาสรา้งบา้นใหม ่เพราะผอีาจจะตามมาลงโทษ 

อาณาบริเวณเดิมนั้นผียังควบคุมดูแลอยู่20 เมื่อย้ายออกมาแล้วจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติน้อยลง 

มีข้อห้ามมิให้ขึ้นเรือนพ่อแม่หรือพ่อเฒ่าแม่เฒ่า จะถือว่าผิดผี ลักษณะทำานองนี้ชาวบรูเรียกว่า “ไปให้หวิด 

ไปให้พ้น” ผีจะไม่ลงโทษ แต่สำาหรับบางคนคืนออกไปแล้วไปไม่หวิดไม่พ้น คนในครอบครัว เจ็บป่วย 

หรือตาย พวกเขาเชื่อว่าผียังไม่ยอมให้ออกมาจะต้องทำาพิธีขอขมากลับเข้ากลุ่มอีกจะเสียควายสองตัว 

ทั้งตอนออกและกลับเข้าไป

ครอบครัวที่มีลูกหลายคนมักจะคืนฮีตโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกผู้หญิงมาก และส่วนใหญ่จะออก

จากผีฝ่ายภรรยา21 ส่วนสามียังอยู่กับฮีตเหมือนเดิม22 ครอบครัวแบบนี้ สามียังถือฮีตคองอยู่ เมื่อประกอบ

พิธีกรรมของตระกูล เขาก็จะมาเข้าร่วมได้ตามปกติ เป็นครอบครัวผสมระหว่างผัวถือฮีตและเมียคืนฮีต  

มีตัวอย่างชีวิตของคนที่คืนฮีตหลายคนที่ย้ายออกมากจากเรือนตระกูล หนึ่งในนั้นก็คือชีวิตของป้าบัวผัน 

ป้ามีลูกสาวหลายคน สามีป้าเป็นเจ้าฮีตอีกกลุ่มตระกูล (จุมร๊ีต) ป้าเล็งเห็นการณ์ข้างหน้าท่ีชีวิตแบบสมัยใหม่ 

จะมีมากขึ้น จึงได้ทำาการคืนฮีตพาลูกๆ และสามี ย้ายมาสร้างเรือนในที่แห่งใหม่ที่จับฉลากได้ แต่สามีป้า 

ยังไม่ได้คืนฮีต เขาจะกลับมาทำาพิธีผีตระกูลเป็นระยะ ตอนนี้ลูกสาวของป้ากำาลังเข้ามาเรียนหนังสือ 
ในมหาวิทยาลัย ลูกบางคนหลังจบโรงเรียนก็มาหางานทำาข้างนอก วิถีชีวิตป้าก็เป็นเฉกเช่นคนไทยอีสาน 

โดยทั่วไปที่มีความสะดวกในการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่

การคืนฮีตเป็นการออกจากการนับถือผีตระกูล แต่ “ผีสูงสุด” (จำานัก) พวกเขายังเคารพและนับถือ 

อยู่ควบคู่กับพุทธศาสนา แต่มีการปรับย้ายให้มีลักษณะคล้ายกับผีปู่ตาหรือหลักบ้านแบบคนลาวทำาให้มี

ความเป็นบรูท่ีเล่ือนไหลตัดไขว้มีท้ังบรูแบบท่ีถือผี และถือพุทธ เม่ือถึงเวลาประกอบพิธีกรรมใหญ่ท่ีเก่ียวโยง 
กับผีหลักบ้าน (อัยยะจำานัก) พวกเขาเข้าร่วมพีธีกรรมเช่นเลี้ยงบ้านเดือน 3 และเดือน 6 คนวัยหนุ่มสาว 

20 แต่ก็มีการทำาพิธีกรรมลวงผี โดยจ้างคนอื่นให้มารื้อเอาออกไป เป็นเสมือนต่อรองแม้กับวัฒนธรรมเดิมอีกรูปแบบหนึ่ง
21 เพราะผีสืบทอดฝ่ายหญิง และฮีตควบคุมหญิงมากกว่าชาย
22 การแต่งงาน สามีและภรรยาจะถือผีคนละกลุ่มตระกูล สามีย้ายมาอยู่กับภรรยา เพียงทำาพิธีคอบผีทางฝ่ายภรรยา

เพื่อเข้ามาเป็นเขย แต่เขายังเป็นสมาชิกผีตระกูลเดิม เมื่อตระกูลประกอบพิธีเลี้ยงผีเขาก็จะกลับไปร่วม
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โดยเฉพาะผูช้ายทัง้เดก็และผูใ้หญจ่ะเขา้รว่มพธิรีว่มกบัเครอืญาตแิละผูอ้าวโุสในการเลีย้งบา้น ทำาใหร้ปูแบบ

พิธีกรรมเกี่ยวกับผีสูงสุดยังเป็นกระบวนการที่ได้รับการผลิตซ้ำาไปยังคนรุ่นต่อไป พร้อมกันกับพิธีกรรม 

ทางพุทธศาสนา พวกเขาก็ทำาได้ทำานองเดียวกันนี้ ขณะที่พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ (กุมู๊ยอะยะอะจวย) 

จะแยกประกอบพิธีกันตามกลุ่มใครกลุ่มมัน ซึ่งจำากัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะอ้างอิงตัวเองเข้าร่วม  

คนท่ีคืนฮีตออกไปแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้ หมู่บ้านจึงมีอาณาบริเวณการอยู่อาศัยท่ีซ้อนทับกันและแบ่งส่วน

โดยมีความเชื่อและรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นขีดขั้นเขตแดนได้แก่อาณาบริเวณใหม่ (ของคนที่ 

ออกฮีตมาอยู่อาศัย) และอาณาบริเวณเก่า (ของคนที่ยังนับถือผีมีฮีต) ซึ่งภายในอาณาบริเวณเก่านี้ก็ยังมี

การแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มผีที่นับถืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ 

การคืนฮีตยังมีนัยถึงการต่อรองกับผีได้อย่างยืดหยุ่นด้วย ทั้งการออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่ได้  

การออกมาแลว้ใชร้ปูแบบผสมผสาน บอกถงึ (Entail) ความเปน็บรทูีถ่กูปรบัยา้ยหรอืลดทอนไดอ้ยา่งยดืหยุน่

และสลับซับซ้อนด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง รูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่ (วัฒนธรรมไทยอีสาน) ถือได้ว่าเป็น 

บทสนทนาโต้กลับไปยังความสัมพันธ์แบบจารีต อันเป็นการแสดงออกถึงความคล่องตัวมากข้ึน ซ่ึงเหมาะสม

กบัยคุสมยัของความเปลีย่นแปลงทีห่มูบ่า้นเองกก็ำาลงัเผชญิอยู่23 การคนืฮตี นอกจากเปน็การออกจากผมีา

ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่แล้ว ยังถูกตีความหมายและใช้เป็นกลยุทธ์ปฏิบัติการทางการเมือง ในการแข่งกันและช่วงชิง

ตำาแหน่งทางการเมือง เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ บางคนจะใช้การคืนฮีตเข้ามาปฏิบัติการ ย้ายหนีห่างออกไป

จากกลุ่มเครือญาติเดิมเป็นเสมือนแสดงความไม่พอใจทางการเมือง และเขาก็ทำาได้อย่างไม่เก้อเขินร่วมไป

กับความเป็นปกติของการคืนฮีตที่หลายคนในหมู่บ้านทำา ดังกรณีของชาวบรูสองคนระหว่างนายมะขาม 

และนายขนุน ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน ทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีและสนิมสนมกัน  

ต่อมาลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งสมาชิก อบต. ด้วยกัน24 ผลการเลือกตั้งออกมา นายขนุนชนะ แต่อีกฝ่ายแพ้ 

ทั้งสองเกิดบาดหมาง พูดจากันน้อยลง นายมะขามได้ “คืนฮีต” ย้ายบ้านออกไป เป็นเสมือนต้องการแยก

ตัวออกห่างไปจากนายขนุน และไม่พอใจที่ตนแพ้การเลือกตั้งถือได้ว่าต้องการลดทอนความสัมพันธ์ 
ทางเครอืญาตกิบันายขนนุและเครอืญาตคินอืน่ๆ ดว้ยในเวลาเดยีวกนัทีไ่มเ่ลอืกตวัเอง โดยใช ้“การคนืฮตี”  

มาเป็นกลยุทธ์ปฏิบัติการ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่า สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมท่ีมีรูปแบบความสัมพันธ์ได้หลายแบบ
ทั้งการปรับย้าย ลดทอน หรือเพิ่มดีกรีความเข้มข้นได้อย่างยืดหยุ่น รูปแบบความสัมพันธ์ที่ตายตัว 

แบบจารตีจงึมคีูแ่ขง่ ฮตีแตเ่ดมินัน้เคยมคีวามหมายแบบหนึง่ แตเ่มือ่ยคุสมยัเปลีย่นแปลงไป ฮตีกลบัถกูปรบั
ความหมายไปเป็นอีกแบบ นายมะขามเลือกที่จะใช้ “ฮีต” (รี๊ต) ไปในทางตรงกันข้ามกับความหมายเดิม 

เป็นการลดทอนความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หรือตัดญาติกับนายขนุน การคืนฮีต จึงเป็นปฏิบัติการ 

ทางวัฒนธรรมทั้งต่อรองกับจารีตเดิมและปรับตัวกับการครอบงำาจากภายนอกการปรับตัวดังกล่าวแสดง 
ให้เห็นถึงพลังที่อ่อนล้าลงของการร้อยรัดผู้คนเข้าด้วยกันเป็นชุมชนทางชาติพันธุ์ของชาวบรู ขณะเดียวกัน

ก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังแม่เหล็กซึ่งดึงดูดผู้คนจากชาติพันธุ์แบบจารีตเพื่อให้เข้าเป็นสมาชิกของ 

หน่วยประชาคมทางการเมืองหรือวัฒนธรรมแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “รัฐชาติไทย” หรือ “ความเป็นคนไทยอีสาน”

23 ขณะที่จารีตแบบเดิมนั้น มีข้อห้ามเยอะ
24 ในการแข่งขันกันนั้น ขนุนได้เปรียบเพราะเข้ามาเป็นเขยในตระกูลใหญ่ที่พ่อตาเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลทางสังคม

และการเมือง อีกท้ังกลุ่มตระกูลน้ียังมีประสบการณ์การแข่งขันหาเสียงทางการเมืองในท้องถ่ิน คนในกลุ่มเคยประสบผลสำาเร็จ
ในตำาแหน่งทางการเมือง กลยุทธ์หาเสียงได้ถูกนำามาใช้ช่วยให้ขนุนชนะในคร้ังน้ีด้วย นอกจากเครือญาติ ขณะท่ีมะขามน้ัน

มีเพียงเครือญาติเท่านั้น เขาเล่าว่า เชื่อมั่นในเครือญาติพี่น้องที่จะสนับสนุนตนเอง เพราะได้คอยช่วยเหลือพี่น้อง  
บางครั้งพาไปหาหมอ ไปส่งโรงพยาบาล คิดว่าพี่น้องฮักแพงเขา

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

559



อย่างไรก็ตาม ระหว่างบรูด้วยกันเอง การคืนฮีตถูกตีความหมายไปตามบริบทความเข้มข้นและความ

สลับซับซ้อนของอำานาจและการครอบงำา ดังที่ได้เห็นว่า บางหมู่บ้านบรูในฝั่งไทยทำาการคืนฮีตรวมกัน 

ทัง้หมูบ่า้น นำาผไีปปะทิง้ ไมต่อ้งรือ้บา้นสรา้งใหม ่สะทอ้นความสมัพนัธข์องผกีบัอาณาบรเิวณสถานที ่(place) 

และพื้นที่ (space) ในการครอบครองและสถาปนาอำานาจ เมื่อสมาชิกคืนผีแล้วต้องออกไปจากพื้นที่ด้วย  

จึงจะถือว่าไปให้หวิดไปให้พ้น แต่กลยุทธ์ “การคืนฮีต” (ล่ะละรี๊ต) นั้นก็ถูกต่อรอง ตีความหมายใช้วิธี 

การย้ายผีออกไปจากอาณาบริเวณพื้นที่แทน 

การปฏิสัมพันธ์กับความเช่ือ (ศาสนาทางการ) ในกระบวนการหลอมรวมความเป็นชาติน้ัน จะเห็นได้ว่า 

ชาวบรูได้แสดงการต่อรองรักษาความเชื่อดั้งเดิมไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ปรับย้ายผีสูงสุดผสานกับวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นผีปู่ตาหรือหลักบ้าน การที่ผียังถูกรักษาไว้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า พุทธศาสนาท้องถิ่นมีพื้นที่

บางส่วนต่อการธำารงอยู่ของ “ผี”25 (ตามแบบพุทธ พราหมณ์ ผี) บรูจึงปรับย้ายผีสูงสุดของตนเองให้ธำารงอยู่

เป็นเสมือน “ผีปู่ตา” แบบคนไทยอีสานบ้าง หรือ “ผีหลักบ้าน” แบบคนลาวในฝั่งลาว การออกจากผีหรือ

การคืนฮีตก็มิได้ทำาให้คนบรูหลุดออกไปจากศาสนาเดิมของตนเอง 

อำานาจและการครอบงำาได้เข้าปรับเปล่ียน (shape) ความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวบรู กล่าวอีกอย่างหน่ึง

เป็นชีวอำานาจ (bio-power) ที่ครอบงำาหรือแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิตจัดตำาแหน่งแห่งที่ระเบียบร่างกายและ

วถิชีวีติ ในกระบวนการนี ้ชาวบรมูกีลยทุธใ์นการปฏสิมัพนัธแ์ละตอ่รอง แสดงใหเ้หน็การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง

อำานาจการครอบงำาและผู้กระทำาการ (Giddens, 1984: 14) ที่ชาวบรูมิได้ถูกกระทำาจากอำานาจและ 

การครอบงำาแต่เพียงฝ่ายเดียวหากแต่เขายังเป็นผู้กระทำาที่มีปฏิบัติการในตัวเองซึ่งมีส่วนต่อภาวการณ์ 

กลายเป็นชาติพันธุ์บรูร่วมสมัยมากขึ้น

คนบรูกับท้องถิ่น “ล�ว” (อีส�น)

ในภูมิภาคท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เรียกกันว่า “อีสาน” คนลาวถูกมองว่า 

เป็นคนบ้านนอก ที่อยู่ชายขอบของอำานาจการปกครอง เป็น “ลาว” ที่เป็นคนอื่นในอาณาเขตที่ทำาให้เป็น
คนไทยได้ซึ่งธงชัยเรียกว่าคนพวกอื่นในแดนตน(Winichakul, 2000) ขณะที่ชาวป่าในภาคเหนือถูกเรียกว่า

ชาวเขา และถูกมองด้วยความเป็นอื่น เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นคนชายขอบ เป็นอื่น ล้าหลัง ไม่ศิวิไลซ์  
(พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2553) ชาวข่าหรือส่วยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ถูกมองด้วยนัยเดียวกัน 

ทั้งสองฟากแม่น้ำาโขงซึ่งมีประวัติศาสตร์การเป็น “ข่า” หรือ “ส่วย” จากการถูกเรียกและรับรู้จากชนชั้นนำามา

ช้านานอย่างน้อยตั้งแต่อาณาจักรล้านช้าง แต่นอกเหนือไปจากนั้น คนกลุ่มหลังนี้ มิเพียงแต่ถูกมองด้วย

ความเป็นอื่นจากศูนย์กลางอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในภูมิภาคพวกเขายังถูกมองด้วยความเป็นอื่น เป็น “ข่า” 

“คนกลุ่มน้อย” หรือ “ชนเผ่า” จากคนลาวซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในภูมิภาคเดียวกัน ด้วยการจัดจำาแนกและ 
เหมารวมตามระยะห่างศูนย์กลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นที่ห่างไกลนี้ จึงเกิดความเป็นอื่นที่ซ้อนย่อย ข่า  

จึงมีความเป็นอื่นของความเป็นอื่น หรือมีความเป็นชายขอบของชายขอบ 

25 มีการศึกษาการกลืนกลายศาสนาของศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์บราว (Brao) ในพื้นที่สูง

เขตรอยต่อระหว่างลาวตอนใต้และกัมพูชาตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะมิชชั่นนารีช่วงชิง 
เบียดขับการจัดตั้งองค์กรพื้นที่เดิมของพวกเขาเช่นการสร้างโบสถ์ทับพื้นที่ผี และดูหมิ่น ตำาหนิ ความเชื่อเรื่องผี 
และห้ามการทำาพิธีศพตามจารีต ทำาให้เกิดความไม่ลงรอยกันทางความเชื่อ โปรดดู Baird, 2009
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คนบรูในท้องถิ่นอีสาน ก็ถูกรับรู้ว่าเป็นข่า จากคนลาวเช่นกัน คนบรูหลายคนยังเล่าความทรงจำา 

ว่า “พวกเขาหาเราเป็นข่า ว่าวจามะเลาะเต๊าะแตะฟังบ่รู้เรื่อง เป็นชาวป่า กินยอดหวายปลายห้วย  

ปกูัง้กะปลอมหนิ”26 ซึง่มนียัของความเปน็อืน่ และขายขอบของชายขอบในภมูภิาคทอ้งถิน่ นอกจากชาวบรู

จะอยู่ภายใต้อำานาจรัฐได้รับผลกระทบเชิงอำานาจและนโยบายเพื่อกลืนกลายหรือหลอมรวมความเป็น

พลเมืองไทยแล้ว พวกเขาอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมและการปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมลาวอย่างใกล้ชิด 

การปะทะปฏิสัมพันธ์กันนั้น วัฒนธรรมที่มีโครงสร้างใหญ่กว่าได้แทรกซึมและดูดซับวิถีชีวิตของชาวบรู 

อย่างต่อเนื่องชาวบรูซึมซับรับวัฒนธรรมไทยอีสานหรือลาวมากขึ้น ประกอบกับจารีตแบบเดิมนั้น 

ไม่เอื้ออำานวยกับการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่เพราะมีฮีตคองคอยกำากับดูแล จึงมีผลต่อการปรับเปลี่ยนจารีต

ผสานกับวัฒนธรรมลาวมากขึ้นควบคู่กับความเป็นไทยพลเมืองของรัฐชาติ สามารถปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์

เป็นเป็นไทยหรือเป็นลาวได้ตามบริบท คนบรูจึงก่อร่างสร้างอัตลักษณ์และปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ได้หลาย

แบบเชิงสัมพัทธ์ทั้งไทย ลาว และบรู

อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมลาวของคนสองฝั่งแม่น้ำาโขงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมาช้านาน  

ทำาใหว้ฒันธรรมลาวเปน็วฒันธรรมทีค่รอ่มทบัเสน้พรมแดนทัง้สองฟาก คนไทยอสีานและคนลาวในฝัง่ลาว

จึงรู้สึกมีความแนบชิดทางวัฒนธรรมดังที่พวกเขาพูดติดปากกันบ่อยๆ ว่า“ไทย-ลาวพี่น้องกัน”  

การรับวัฒนธรรมลาวทำาให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบรูมีลักษณะเลื่อนไหลและแนบชิดได้กับคน 

ท้ังสองฟาก (ท้ังหมู่บ้านของพวกเขาก็ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขตชายแดน)เอ้ือประโยชน์ให้กับการต่อรองและการปรับตัว

ไดอ้ยา่งยดืหยุน่โดยเฉพาะการตอ่รองกบัเสน้พรมแดนในการขา้มแดนและแลกเปลีย่นสิง่ของ ในขณะเดยีวกนั 

พวกเขาก็มีเครือญาติพี่น้องบรูทางสายเลือดและวัฒนธรรมอยู่อีกฟาก การเชื่อมสัมพันธ์ไปมาหาสู่กัน 

จึงมีการหยิบเลือกภาษา เครือญาติบรูผสมผสานไปกับวัฒนธรรมลาว/อีสานด้วยบางครั้ง ใช้จารีตหรือ

ขนบประเพณีลาวนั้นเองเป็นเงื่อนไขการติดต่อไปมาหาสู่กันมากขึ้นเช่นไปร่วมงานบุญผเวส หรือ 

งานเฉลิมฉลองต่างๆ ซ้อนทับและผสานทั้งความเป็นบรูและลาว กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนบรูเชื่อมกัน

ด้วยวัฒนธรรมลาว นั่นเอง

คนบรูไทยลงไปหาญาติพ่ีน้องอีกฟากจะได้ข้าวสารและของฝากต่างๆ จากพ่ีน้องฝ่ังน้ัน27 คนบรูฝ่ังลาว

ข้ึนมาหาพวกเขาก็ได้ปลาหรือส้ินค้าไทยกลับไป จนมีคำาพูดติดปากหยอกล้อกันว่า “ข้ึนไปกินปลา ลงมากินข้าว” 

นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นกับคนลาวด้วยความฮักแพงเช่น การผูกเสี่ยว การเป็นพ่อฮักแม่ฮัก 

เป็นเครือญาติเชิงสมมุติท่ีสร้างข้ึนด้วยวัฒนธรรมลาว ทำาให้คนบรูมีเครือข่ายความสัมพันธ์เพ่ิมขยายมากข้ึน  
ซึ่งก็มีผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และฉวยใช้ประโยชน์ พึ่งพา แลกเปลี่ยนสิ่งของ ในการข้ามแดน 

ชาวบรูทั้งสองฝั่งจะนำาเสนอตัวตนและแสดงอัตลักษณ์ที่หลากหลาย บางครั้งความเป็นบรู (เช่นภาษาและ

เครอืญาต)ิ ถกูตอ่รองกบันายดา่นเพือ่ขา้มไปหาพีน่อ้งและยงัเลอืกนำาเสนอและแสดงตวัตนเมือ่พวกเขาเจอ

26 ชาวบรูยังถูกนับรวมกับ ส่วย เพราะมีภาษาใกล้เคียงกัน บางคร้ังก็ถูกนับว่าเป็น โซ่ ในทำานองเดียวกันเพราะมีภาษาใกล้กัน 
โปรดดู สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2542) ซ่ึงพบว่าชาวบรูอาจอยู่ในช่ือเรียกอีกอย่างว่า “โซ่” ซ่ึงมาจากการศึกษาคำาศัพท์พ้ืนฐาน
ของทั้งสองกลุ่มว่ามีความใกล้เคียงกัน มีคำาศัพท์ร่วมตระกูลเดียวกันถึง 70-99% บรูบางแห่งเช่นที่ดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร เรียกตนเองว่า “บรู” แต่คนทั่วไปเรียกพวกเขาว่า “โซ่” เนื่องจากเห็นจากความคล้ายคลึงกับกลุ่มที่อำาเภอ
กุสุมาลย์ที่เรียกว่า โซ่

27 เครือญาติบรูฝ่ังลาวจะรู้ว่า พวกเขาไม่มีท่ีดินทำากิน ไม่มีนาทำา ต้องซ้ือข้าวกิน ด้วยเหตุน้ีเม่ือคนบรูไทยลงไปรวมงานบุญ
หรือไปเยี่ยมเยือน หนึ่งในของฝากสำาคัญที่ญาติๆ เหล่านั้นมักจะให้ก็คือข้าวสาร
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เครือญาติพ่ีน้องเดียวกันในพ้ืนท่ีสาธารณะ บางคร้ังความเป็นลาวท่ีเช่ือมสายสัมพันธ์กับเส่ียวและพ่อฮักแม่ฮัก

ที่สร้างขึ้นใหม่ก็ถูกนำามาใช้เมื่อเดินทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองหรืองานบุญต่างๆ (ตามรอบปีของฮีตสิบสอง

ของคนลาว) นอกจากนั้น ความเป็นไทยยังถูกแสดงเมื่ออ้างถึงพลเมืองของรัฐชาติ หรือแลกเปลี่ยนหรือ

ค้าขายสินค้าไทย ชาวลาวบางคนบอกกับว่า “ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกเขาเป็นบรูหรือข่า รู้แต่ว่าเป็นคนไทย”

นายไก่ชายชาวบรูในวัยเกือบ 60 ปี อาศัยความแนบชิดทางวัฒนธรรมลาวเข้าร่วมด่ืมกิน มอบของฝาก

ของต้อนสร้างสายสัมพันธ์หรือความแนบชิด/ฮักแพงกับผู้นำาท้องถิ่นสองฟาก28 ทำาให้เขาเป็นคนที่มีพี่น้อง

ฮักแพงมาก ซึ่งคนท้องถิ่นมักจะเรียกลักษณะทำานองนี้ว่า “เป็นคนกว้าง” ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือ 

เครอืญาตบิรดูว้ยกนัอกีฝากเขตแดน หรอืญาตพิีน่อ้งคนลาว บางครัง้เขาไปรบัตวัญาตพิีน่อ้งทีถ่กูเจา้หนา้ที่

รัฐไทยจับ รวมไปถึงช่วยไกล่เกลี่ยเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวเมื่อพี่น้องถูกจับในการข้ามแดน นอกจากนี้ ในท้องถิ่น

เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันก็มักจะให้เขาช่วยประสานหรือพาเขาข้ามไปด้วย  

บางครั้งเครือญาติหรือญาติพี่น้องฮักแพงบางหมู่บ้านฝั่งลาวต้องการความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของ 

ก็จะมาหาเขาให้ช่วย สำาหรับลุงไก่ นอกจากได้การยอมรับและความเชื่อถือหรือความไว้ใจแล้ว ยังทำาให้ 

ข้ามแดนไป-มาหรือเข้า-ออกหลายหมู่บ้านได้ ถูกเชิญเข้าร่วมงานบุญตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้งเครือญาติบรู

ด้วยกันและพี่น้องคนลาวที่ฮักแพงกับเขา พร้อมกันนั้นก็ได้รับของฝากของต้อนกลับคืนมาบริโภคใช้สอย29 

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการพึ่งพา ช่วยเหลือและฉวยใช้ประโยชน์ระหว่างกันบนเงื่อนไขที่ซ้อนทับทั้งเครือญาติบรู 

ความแนบชิดทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และการเมืองในชีวิตประจำาวัน

ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทาบทับไปทั่วอาณาบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั้งเมือง ชนบทและพื้นที่ 

หา่งไกลหรอืชายขอบ ทำาใหพ้ืน้ทีแ่ละเวลาถกูยน่ยอ่ เกดิการเคลือ่นยา้ยของผูค้น เงนิทนุ สือ่และเทคโนโลยี

เลื่อนไหลข้ามพรมแดน(Appadurai, 2008) กลายเป็นสภาวะไร้พรมแดน (Deterritorialization) ผู้คนมิได ้

อยู่ติดตำาแหน่งแห่งที่ หากแต่สามารถเดินทางเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ และบางครั้งข้ามเขตแดนรัฐชาติ 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหตุการณ์ของยุคสมัยที่หลากหลายทั้งการถูกเบียดขับในการใช้พื้นที่ทำากิน  

การปรารถนาการใช้ชีวิตภายใต้วิถีความทันสมัย วัฒนธรรมและศาสนา นโยบายรัฐการพัฒนาท่ีเน้นการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม และความสำาเร็จของผู้ทำางานในเมือง ขณะเดียวกันการขยายตัวของการท่องเที่ยวและ

ภาคบริการในเขตเมือง สิ่งเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้ชาวบรูทั้งไทยและลาวได้เดินทางออกนอกหมู่บ้าน 
ไปยังที่ต่างๆ เพื่อหางานทำาส่งเงินกลับบ้านเพื่อให้พ่อแม่สร้างเรือนหรือยกสถานะทางเศรษฐกิจ 

ปรากฏการณน์ีม้มีากขึน้เรือ่ยๆ บรไูทยเดนิทางขา้มทอ้งถิน่เขา้มาทำางานในเมอืงกรงุหรอืในโรงงาน สว่นบรู

ในฝัง่ลาวกเ็ดนิทางขา้มแดนมาทำางานในไทย สม้และนา้บา่วของเธอมชีวีติทีเ่ปน็ตวัแทนของการปรบัตวัเขา้

กับภาวะสมัยใหม่ น้าบ่าวของเธออาจถือได้ว่าเป็นคนรุ่นแรกๆ ที่เป็นตัวแทนของคนนอก (คนไทยอีสาน)  

ทีเ่ขา้มาปฏสิมัพนัธก์บัหมูบ่า้นผา่นการแตง่งาน ครอบครวัไดท้ำาพธิขีอขมาผเีพือ่รบัเขาเขา้มาเปน็เขยในฐานะ
คนนอก ญาติพี่น้องบรูบางคนมักเล่าถึงเขาอยู่บ่อยครั้งเมื่อถูกถามถึงระยะเวลาการปรับเปลี่ยนฮีตคอง 

และออกนอกหมู่บ้าน การเข้ามาเป็นเขยของตระกูลในยุคที่หมู่บ้านก้าวเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่นั้น ครอบครัว

28 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการเมืองในชีวิตประจำาวัน ในการเข้าหาสร้างสายสัมพันธ์และฉวยใช้ ต่อรองให้ได้มาซึ่งโอกาส 
ผลประโยชน์หรือการช่วยเหลือพึ่งพา ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในปรากฏการณ์ชีวิตประจำาวันของชาวบรู 

คนอื่นเช่นกัน
29 ซึ่งในสภาวะที่ต้องดิ้นรนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจนั้น ของฝากของต้อนเช่น ข้าวสาร หรือของบริโภคอื่นๆ ถือว่ามี

ความหมายต่อการดำารงชีพ
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พอ่ตาแมย่ายชาวบรมูไิดม้ทีีน่าหรอืทีท่ำากนิอนัจะใหเ้ขาในฐานะเขยจะตอ้งขะมกัเขมน้ในฮตีคอง ขยนัทำามา

หาเล้ียงครอบครัวเฉกเช่นสังคมบรูแต่ก่อน ประสบการณ์ของคนอีสานโดยท่ัวไปในช่วงน้ันคือการเข้าเมืองกรุง

เพื่อแสวงหางานทำา น้าบ่าวของส้มก็มีโลกทัศน์เช่นเดียวกันนี้เขาได้พาภรรยาออกมาแสวงหาโอกาสและ 

ชีวิตทางเศรษฐกิจในเมืองกรุง ในการออกนอกหมู่บ้านหางานของเขายังเป็นตัวแบบให้กับพี่น้องบรูและ 

เครือญาติอีกหลายคนทั้งเขาเป็นคนแนะนำา ชักชวนมาทำางาน ช่วยหางานทำา หรือให้ที่พักพิง ไม่ทางใด 

ก็ทางหนึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือส้มหลานสาวของเขาซึ่งก็เป็นหญิงสาวชาวบรูรุ่นใหม่ที่อยู่ในบริบทการถูกดูดซับ

ด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ เธอได้เข้ามาทำางานในเมืองกรุง และยังทำาให้พบกับว่าท่ีสามีซ่ึงเป็นคนอีสาน ชีวิตของส้ม

ได้เข้าออก-หมู่บ้านอยู่เป็นนิจ บางครั้งมาทำางานกรุงเทพฯ กับน้า บางครั้งก็กลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูก  

ก่อนที่จะยอมรับคำารบเร้าจากพ่อว่าควรจะกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกและหางานทำาใกล้ๆ หมู่บ้าน (แต่ทั้งนี้

ครอบครัวของส้มแม่มิได้ทำาการคืนฮีต แต่จัดอยู่ในกลุ่มที่สร้างปฏิกิริยาต่อการเข้ามาของความเจริญต่างๆ 

ด้วยการปรับฮีตให้ยืดหยุ่นมากขึ้น) ส่วนน้องสาวข้องส้ม (ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้ายของครอบครัว) เธอก็มีชีวิต

ไม่ต่างไปจากส้ม ออกมาเรียนหนังสือนอกหมู่บ้าน เมื่อเรียนจบเธอเข้ามาใช้ชีวิตวัยทำางานในเมืองกรุง 

และได้แต่งงานกับคนไทยอีสานเช่นเดียวกัน 

นอกจากการเดินทางเคลื่อนย้ายต่างถิ่นต่างแดนและออกมาเป็นแรงงานของคนหนุ่มคนสาว (ซึ่งอยู่

ในวัยแรงงาน) แล้ว คนบรูที่อยู่ติดถิ่นในชุมชน (มักสูงอายุพ้นวัยที่จะเป็นแรงงานรับจ้างแล้ว) ก็ต้องปรับตัว 

ดิ้นรนเพื่อรับกับความเจริญ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาเช่นกัน ลุงดี30 ลุงไก่ และ

นายขนุนเป็นตัวอย่างการต้องดิ้นรนวิถีชีวิตแบบใหม่ หาปลา ทำาการค้าขายกับพี่น้องฝั่งตรงข้าม หรือ 

การเป็นเรือจ้างของลุงดี พาญาติพี่น้องข้ามแดน หารายได้เพื่อนำามาใช้จ่าย ค่าน้ำา ค่าไฟ และลูกๆ ที่พิการ 

ซึง่เขามกับอกวา่ตอ้งคดิตอ้งหาใหพ้อกบัรายจา่ยทีม่ากขึน้ ลงุไก ่ทีเ่ปน็คนกวา้งขวางกไ็ดส้รา้งเครอืขา่ยขา้ม

ฟากพรมแดน พึ่งพาและช่วยเหลือพี่น้องได้ทั้งสองแห่ง การนี้ก็ทำาให้เขาได้ข้าวสารมากิน ได้สิ่งของเช่น  

น้ำาผึ้ง ว่านยาสมุนไพรท้องถิ่น หรือของกินของใช้อื่นๆ มาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้แม้จะดู

เล็กน้อยจิปาถะ แต่ก็เป็นสิ่งสำาคัญต่อวิถีการดำารงชีวิต ที่ไม่ได้มีอาชีพทำากิน ไม่มีนาทำา ต้องซื้อหาข้าวกิน 

(ทกัษะความชำานาญการหาของปา่ ตอ่ไกป่า่ กล็ดหายไปกบัวยัทีช่รามากขึน้พรอ้มๆ กบัอำานาจรฐัทีค่วบคมุ

ดูและเบียดขับพื้นที่ป่า) ลูกๆ ที่ทำางานอยู่ในเมืองส่งเงินมาให้บ้าง แต่พวกเขาก็มีครอบครัวต้องเลี้ยงดู  

บางคนยังนำาหลานมาให้ลุงกับยายเลี้ยง และด้วยเงื่อนไขนี้ ลุงไก่จึงยังต้องใช้ทักษะความเป็นคนกว้างขวาง 

และไปร่วมงานบุญของเครือญาติพี่น้องอยู่บ่อยๆ (โดยเฉพาะฝั่งลาว) ทุกปี เมื่อถึงงานบุญ ลุงจะออกตัวว่า

ไดเ้วลาเดนิสายหาแลกหรอืขอขา้วและสิง่ของตา่งๆมาไวก้นิไวใ้ชแ้ลว้ ขณะที ่นายขนนุ ไดเ้ขา้รว่มกระบวนการ
หาปลาและค้าขายปลา ใช้โทรศัพท์โทรไปถามเส้นทางขึ้นของปลาว่า ปลาขึ้นฝั่งไหนเพื่อจะวางมองดักปลา

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างความฮักแพงด้วยรูปแบบแนบชิดทางวัฒนธรรมลาวกับคนท้องถิ่นทั้งสองฟาก  

มีเพื่อนฝูงและพี่น้องฮักแพงมากทั้งสองฝั่ง พ่อค้าคนไทยอีสานที่เป็นเสี่ยวของเขาบางคนก็ได้ให้นายขนุน
พาข้ามแดนนำาสิ่งของไปขายพี่น้องอีกฟาก และแสดงเป็นความคนไทยรับประกันสินค้าไทย บางครั้งให้เชื่อ

30 ชายชาวบรูอายุ 60 กว่าปี เขาเล่าว่า เคยเป็นทหารรับจ้างอเมริกาเข้าไปรบในลาว ลาออกมาเพราะกลัวตาย ก่อนที่จะ
มาแต่งงานกับคนลาวฝั่งลาว แต่ต่อมาภรรยาเสียชีวิตจึงกลับมาอยู่บ้าน แล้วแต่งงานใหม่กับหญิงชาวบรูด้วยกัน  

มีลูกด้วยกัน 5 คน ลุงดีออกมาหางานทำาภายนอกหมู่บ้านเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ไปรับจ้างกรีดยางและตัดสับปะรด 
ที่ภาคใต้ แต่ก็ทนการขูดรีดของเจ้าของสวนไม่ไหวจึงกลับมาอยู่บ้าน ดิ้นร้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจหาปลา รับจ้างเป็น 
เรือจ้าง เป็นพ่อครัว หรือมือสังหารล้มวัว ฆ่าหมูซึ่งจะได้รับของฝากของต้อนหรือค่าจ้างตอบแทน
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และเซ็นไว้บนเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ระหว่างกัน คนลาวชอบที่จะผูกสัมพันธ์ฮักแพงกับคนบรู 

ซึง่ถอืเสมอืนเปน็คนไทยอนัจะทำาใหถ้กูแปรเปน็ประโยชนใ์นการพึง่พาหรอืชว่ยเหลอืและแลกเปลีย่นสิง่ของ

หรือสินค้ากันในภายหลัง การไปค้าขายกับเสี่ยวคนไทย ขนุนเรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนเพิ่มตามไปด้วย 

ภายหลังพยายามที่จะหยิบจับสิ่งของที่พอจะนำาข้ามไป-มา31 แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้ นำาเรือไม้ ชันไม้ 

หวดไม้ไผ่ ถ่าน เข้ามาฝั่งไทย หรือนำายา ปลานิลซีพี อุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือน ออกไปขายแลกเปลี่ยน 

ฝั่งลาว สิ่งเหล่านี้มีสำาคัญเรื่องปากท้องและการดำารงชีพสมัยใหม่ ที่รายจ่ายมีมากเป็นจิปาถะทั้งค่าไฟฟ้า  

ค่าน้ำาประปาหมู่บ้าน ค่าฌาปนกิจศพ ค่าน้ำามันรถหรือเรือ ค่าเครื่องใช้ในครัวเรือนและค่าอาหารตลาด 

ซึ่งต้องซื้อกิน (การหาของป่าพืชผักไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำาได้เหมือนเมื่อก่อน บางครัวเรือน ผู้วิจัยยังพบว่า  

แม้ต้นหอม ผักชี พริก มะนาว ก็ยังได้ซื้อหา)

วถิกีารดำาเนนิชวีติภายใตก้ระแสนยิมความทนัสมยัและกระแสบรโิภคนยิมมเิพยีงแตท่า้ทายความคดิ 

ความเชื่อและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ แต่ยังส่งผลต่อความปรารถนาการใช้ชีวิตในกระแสความทันสมัยและ 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินชีวิต ชุมชนบรูถูกต่อเชื่อมกับวิถีชีวิตสมัยใหม่และรับความเจริญต่างๆ ชาวบรู 

ปรับตัวต่อรอง ดิ้นรนปรับตัวหลากหลาย ขณะเดียวกันก็ยังรักษาวัฒนธรรมบางอย่าง หยิบยกความเป็นบรู 

ซึมซับปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในท้องถิ่นและข้ามท้องถิ่นเข้ามาผสมผสาน การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ 

ดา้นหนึง่ทำาใหเ้หน็กลยทุธก์ารปรบัตวัตอ่รองกบัเงือ่นไขตา่งๆ อยา่งหลากหลาย แตใ่นอกีดา้นหนึง่กบ็ง่นยัวา่ 

รูปแบบและเน้ือหาทางวัฒนธรรมบรูก็ถูกปรับเปล่ียนด้วยเช่นกัน ซ่ึงนำาไปสู่การดัดแปลงหรือผสานท้ังท้องถ่ิน 

รัฐ และโลกาภิวัตน์อัตลักษณ์ที่หลากหลายและยืดหยุ่นนั้นยังสัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบโลกสมัยใหม่หรือ 

โลกาภิวัตน์ที่ทาบทับตัดไขว้รูปแบบวิถีชีวิตบรูอย่างปรุพรุน ซึ่งท่ามกลางกระแสนี้ เรียกร้องให้คนต้องมี 

วถิชีวีติไดห้ลากหลายยดืหดพืน้ทีแ่ละเวลาและขา้มพรมแดนคนบรเูลอืกหรอืหยบิยกลกัษณะทางวฒันธรรม

มาแสดงความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ควบคู่ไปกับการปรับตัวต่อรองและรับวัฒนธรรมแบบท้องถิ่นทำาให้

วัฒนธรรมเดิมมีลักษณะพร่าเลือน (Ambiguous) เป็นอัตลักษณ์ที่หลากหลายและยืดหยุ่น 

สรุปผล

ชาวบรเูปน็กลุม่ชาตพินัธุเ์ฉพาะทีม่โีครงสรา้งทางวฒันธรรมเปน็ของตนเองและแยกความแตกตา่งกบั
กลุม่อืน่ แตเ่มือ่ชาวบรอูพยพเขา้มาอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งอำานาจรฐัไทย ทำาใหช้าวบรตูอ้งเผชญิกบัอำานาจรฐั

และเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในบริบทการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ คนบรูได้ปรับตัว

ต่อรองปรากฏให้เห็นกลยุทธ์ที่หลากหลายส่งผลให้โครงสร้างและเนื้อหาอัตลักษณ์เดิมของคนบรูถูกปรับ

เปล่ียนไปตามเง่ือนไขท่ีสัมพัทธ์ซ่ึงมีอย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือประก�รท่ีหน่ึง อำานาจรัฐท่ีได้ครอบทับ

เข้ามาดัดแปลงหรือหลอมรวมให้เป็นพลเมืองของรัฐชาติผ่านเทคโนโลยีแห่งอำานาจต่างๆ เช่น โรงเรียน 
ศาสนาทางการ การปกครองและการสำารวจตรวจสอบสำานกึของการเปน็ผูอ้พยพมาพึง่พระบรมโพธสิมภาร 

พร้อมกับการจ้องมอง ควบคุมและจัดการเรื่องพื้นที่ “ชายแดน” และ “ป่า” ประก�รที่สองโครงสร้าง

วัฒนธรรมลาวที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาปฏิสัมพันธ์ด้วย ได้แทรกซึมและดูดซับวิถีชีวิตของคนบรู เป็นโครงสร้าง
วัฒนธรรมลาวในบริบทท้องถ่ินท่ีปิดล้อมชุมชนชาวบรูและท่ีชาวบรูปฏิสัมพันธ์ด้วยประก�รท่ีส�มการเข้ามา

31 ซึ่งการข้ามแดนนั้น เขาก็ได้สร้างความคุ้นเคยกับนายด่านมอบของฝากของต้อน บางครั้งก็ใช้ความเป็นเครือญาติบรู
ระหวา่งกนัสองฝากเชน่บอกวา่ “สองบา้นนี ้พวกเราเปน็ชนเผา่เดยีวกนั เปน็ญาตพิีน่อ้งกนั ขา้มไปมาหากนัมานานแลว้ 
บ่มียังดอก” ภายหลัง ลูกชายเขายังได้สร้างเสี่ยวกับนายด่านยิ่งทำาให้การต่อรองข้ามแดนสะดวกขึ้น
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ของความเจริญต่างๆ หรือโลกาภิวัตน์ ได้ครอบงำาวิถีชีวิตของชาวบรูให้รับกับสิ่งเจริญใหม่ๆ เชื่อมต่อสังคม

บรูกับภายนอก มีเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีต่างๆ และวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย ซึ่งก็มาพร้อมด้วย 

การแสวงหา สร้างแรงงานปรารถนา ความรู้สึกนึกคิดและต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจ ทำาให้คนบรูต้องดิ้นรน

วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ออกมาเป็นแรงงานนอกหมู่บ้าน แต่งงานกับคนต่างถ่ิน เดินทางเคล่ือนย้าย

ขา้มพืน้ที ่และพรมแดน การปรบัตวัตอ่รองกบัเงือ่นไขตา่งๆ เหลา่นี ้โครงสรา้งทางวฒันธรรมบรทูีม่ลีกัษณะ

เฉพาะก็ถูกปรับเปลี่ยน ตัดไขว้ แบ่งส่วน ส่งผลให้เกิด “ภาวการณ์กลายเป็น” ความเป็นชาติพันธุ์มีความ

คลุมเครือ (ambiguous) ไม่ชัดเจน แต่มีการเลื่อนไหล พลวัตไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์คนบรูนิยาม

ตนเองได้หลายแบบทั้งบรู ไทยและลาว เป็นพลวัตชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากการก่อรูป ผสานและทับซ้อนกัน

ทัง้ความเปน็บรแูละสมัพทัธก์บัความเปน็ไทยและไทยอสีาน (ในบรบิททอ้งถิน่) ไปพรอ้มกนั คนบรมูกีลยทุธ์

การต่อรองที่สำาคัญอย่างหนึ่ง คือ “การคืนฮีต” (ล่ะละรี๊ต) เป็นเครื่องมือปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ชาวบรู

นำามาต่อรองทั้งกับวัฒนธรรมตัวเองและเงื่อนไขการครอบงำาจากภายนอก การคืนฮีตและรับพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมลาวน้ัน พุทธศาสนาและวัฒนธรรมลาวได้ถูกต่อรองตีความหมายใหม่ให้เข้ามาทำาหน้าเช่ือมโยง

ชาวบรูด้วยกันทั้งสองฟากไทย-ลาว และยังทำาให้ขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนลาวออกไปด้วย  

ทำาให้ชาวบรูมีความแนบชิดทางวัฒนธรรมได้กับคนสองฟาก มีทรัพยากรมากขึ้นในการแสดงอัตลักษณ ์

ไดห้ลายแบบ ซึง่บางครัง้ ความเปน็บรถูกูใชส้มัพทัธก์บัความเปน็ไทยอสีานหรอืลาวไปตามบรบิทอยา่งสลบั

ซับซ้อน วิถีชีวิตและตัวตนคนบรูถูกหลอมรวมหรือผสานทั้งท้องถิ่น รัฐและโลกาภิวัตน์มากตามไปด้วย  

การปรับตัวต่อรองส่วนหนึ่งเป็นเสมือนยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ของพวกเขา แต่ส่วนหนึ่งก็บ่งนัย (entail) ถึงการปรับเปลี่ยนและผสมผสานไปสู่อัตลักษณ์เชิงสัมพัทธ์หลาย

แบบอาจกล่าวได้ว่า การปะทะปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “อำานาจและการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา” กับ “วิธีการหรือ

กลยุทธ์ที่ชาวบรูแสดงปฏิกิริยาตอบ” นี้ทำาให้เนื้อหาและรูปแบบ (content and configuration) ของชาติพันธุ์

ตกอยู่ใน “ภาวะการณ์กลายเป็น” ความเป็นบรู32 จึงเกิดลักษณะพร่าเลือน มีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

(ambiguous) แต่การใช้กลยุทธ์ในการแสดงปฏิกิริยาปรับตัวต่อรองกับอำานาจครอบงำาต่างๆ ท่ีพวกเขาเผชิญน้ัน

ก็ทำาให้ชาวบรูได้ประกอบสร้างความเป็นบรูสัมพัทธ์กับเงื่อนไขต่างๆ ขึ้น โดยนัยนี้ อำานาจหรือกลไก 

แหง่การกดทบันัน้แมจ้ะกระจายทัว่ไปจนถงึปจัเจกและรา่งกาย (Foucault, 1978) แตค่นกม็คีวามเปน็ผูก้ระทำา

การหรือมีความสามารถในกลยุทธ์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ในตนอย่างลดทอนไม่ได้ (Decerteau, 1988) ชาติพันธุ์

จึงมิใช่สิ่งมีลักษณะตายตัวหรือเป็นแก่นแกน หากแต่เป็นการก่อร่างสร้างขึ้นบนสนามการปะทะปฏิสัมพันธ์
กับสถานการณ์เฉพาะตามเวลาและพื้นที่ เป็นกระบวนการภายในและภายนอกทั้งทางสังคมหรือสถาบัน

ต่างๆ และการนิยามตนเองหรืออัตลักษณ์โดยฝ่ายหนึ่งเป็นอำานาจปฏิบัติการกดทับหรือพยายามครอบงำา 

แต่อีกฝ่ายก็แสดงความเป็นผู้กระทำาการต่อต้านหรือต่อรอง การทำาเข้าใจชาติพันธ์ด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ 

มีส่วนสำาคัญที่จะทำาให้เห็นการก่อร่างสร้างความเป็นชาติพันธุ์ตามความเป็นจริง เพราะชีวิตประจำาวัน 

ไม่อาจเป็นสิ่งที่ปลอดจากการต่อต้านหรือต่อรอง และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์รัฐชาติ 
ทีป่ระกอบไดด้ว้ยชนกลุม่อืน่ๆ โดยเฉพาะในยคุสมยัใหมท่ีร่ฐั-ชาตมิคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์ชาตพินัธุ์

มีความสำาคัญทั้งในนโยบายชาติและระหว่างชาติหรือสถานการณ์โลกมากขึ้น การศึกษากระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ก็ยิ่งมีความสำาคัญมากขึ้นตามไปด้วย

32 เช่น ระบบความเชื่อ เครือญาติ ภาษา หรือชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์
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การประกอบสร้างและนำาเสนอความเป็นแสกในบริบทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
บ้านอาจสามารถ ตำาบลอาจสามารถ อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วงศกร บุญเกิด

แก้วตา จันทรานุสรณ์

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มุ่งนำาเสนอประเด็นการประกอบสร้างและนำาเสนอความเป็นแสกในบริบท 

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านอาจสามารถ ตำาบลอาจสามารถ อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์สัมพันธ์เป็นเครื่องมือศึกษา การก่อรูป การประกอบสร้าง 

และนำาเสนออัตลักษณ์ของชุมชนชาติพันธุ์แสก บ้านอาจสามารถในบริบทการพัฒนาของรัฐไทย

ผลการศึกษาพบว่า บริบทการพัฒนาของรัฐไทยมีผลต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวแสกบ้าน

อาจสามารถมาโดยตลอด โดยเฉพาะในบริบทของการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยรัฐ ชาวแสกได้ประกอบสร้าง

และนำาเสนอความเป็นแสกผ่านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตน ทั้งนี้มี 

กลุ่มคนท่ีเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องในการประกอบสร้างและนำาเสนอตัวตนความเป็นแสก ได้แก่ หน่วยงานรัฐ 

กลุ่มผู้นำาชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มการท่องเที่ยว โดยอัตลักษณ์ความเป็นแสกนั้นถูกนำาเสนอ

ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่าง เช่น ที่พักโฮมสเตย์ การเรียนรู้วัฒนธรรม เช่น การศึกษาภาษาแสก 

การประกอบอาหารแสก การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ เป็นต้น นอกจากการท่องเที่ยวจะกลายเป็น

พื้นที่การแสดงออกเพื่อจะบ่งบอกถึงตัวตนความเป็นแสกว่าโดดเด่นและแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นแล้ว  

ชาวแสกยังใช้ทุนทางวัฒนธรรมของตนเพื่อโอกาสในการขยายทุนทางเศรษฐกิจและสืบทอดอัตลักษณ์ 

ทางชาติพันธุ์ของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย

คำ�สำ�คัญ: การประกอบสร้างและนำาเสนอ ความเป็นแสก การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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บทนำ�

เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในฐานะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมากที่สุด 

ในประเทศ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นจุดขายสำาคัญ ยังมีการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่ถือเป็นวัตถุดิบทางการท่องเที่ยวที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นมุ่งนำา

เสนอถงึแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ะทอ้นความเปน็วฒันธรรมของพืน้ทีน่ัน้ๆ เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุวถิชีวีติ

ชาวบ้าน ประเพณีพิธีกรรม รวมท้ังวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2558: 246) การท่องเท่ียวรูปแบบน้ี 

มักตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการพบเห็นสิ่งใหม่ๆ ค้นหาประสบการณ์ เรียนรู้ และ 

หลีกหนีชีวิตรีบเร่งในสังคมเมือง จากลาความซ้ำาซากตรากตรำาจากการงานเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ทำาให้ 

การเดินทางเพื่อเที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาในฐานะสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ น่าสัมผัสเรียนรู้  

และยิ่งมีความก้าวหน้าทางวิทยาการมากเท่าใดในสังคมปัจจุบัน ยิ่งส่งผลต่อความนิยมทางการท่องเที่ยว

มากเท่านั้น การท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับวิถีชาติพันธ์ุมีจุดขายคือวัฒนธรรมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ  

โดดเด่น และแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ

ชาวแสกบ้านอาจสามารถเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่วิถีชีวิตของพวกเขามีการท่องเที่ยวเข้ามา

เกี่ยวข้องกับบริบทความเป็นชาติพันธุ์ ชาวแสก คำาว่า แสก ในภาษาแสกหมาย ถึง แจ้ง, สว่าง ซึ่งชาวแสก

นยิามวา่ หมายถงึ ผูเ้จรญิหรอืผูป้ระเสรฐิ มภีาษาพดูเปน็ของตนเองแตไ่มม่ภีาษาเขยีน มวีฒันธรรม ประเพณ ี

พิธีกรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง (พณิฐา ยงพิทยาพงศ์, วีรศักดิ์ จุลดาลัย และภาวดี พันธรักษ์, 

2548)

 โองมู้ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตปลากระชัง

 สวยจังริมเขื่อนโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม

 ค่าล้ำาแสกเต้นสาก หลากหลายประเพณี

 มีดีที่ภาษา รักษาไว้คู่ชาติไทย

ขอ้ความขา้งตน้คอืคำาขวญัประจำาหมูบ่า้นอาจสามารถทีผู่น้ำาชมุชนและคณะกรรมการหมูบ่า้นรว่มกนั

แตง่ขึน้เพือ่เปน็สิง่ทีบ่ง่บอกถงึลกัษณะเดน่ตวัตนความเปน็แสกของชมุชนบา้นอาจสามารถ ดว้ยคณุลกัษณะ

ที่เด่นชัดเฉพาะตัวนี้ทำาให้หมู่บ้านได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครพนม เป็น 1 ใน 8 ชุมชน ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบ
กับช่วงเวลาดังกล่าว การท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่คนในชุมชนเป็นผู้ให้บริการ 

ทีพ่กัแกน่กัทอ่งเทีย่วทีส่นใจ เทีย่วชม ศกึษาเรยีนรู ้วฒันธรรม วถิชีวีติ กำาลงัเปน็กระแสและไดร้บัความนยิม  

จงึมกีลุม่แนวคดิของคนในชมุชนรว่มกนัรเิริม่จดัตัง้กลุม่การทอ่งเทีย่วโฮมสเตยห์มูบ่า้นวฒันธรรมไทแสกขึน้ 
เม่ือปี พ.ศ. 2548 และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2551 เป็นการท่องเที่ยวที่บริหาร

จัดการโดยกลุ่มคนในชุมชนเอง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมแต่นั้นมา (คณะกรรมการชนเผ่าไทยแสก

โฮมสเตย์, ม.ป.ป.)
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จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อปี 2557-2559 พบว่า จุดขายทางการท่องเที่ยวเน้นที่การ 

นำาเสนอตัวตนความเป็นแสกผ่านวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิต สิ่งเหล่านี้จะถูกแสดงออก 

ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชุมชนจัดขึ้น การแสดงที่เรียกว่า แสกเต้นสาก คือตัวชูโรงเรือธงหลักในการ 

นำาเสนอจุดเด่นทางชาติพันธุ์ ให้เป็นจุดขายที่ดึงดูดความสนใจแก่คนทั่วไป จนสร้างชื่อให้ชาวแสกบ้าน

อาจสามารถเปน็ทีรู่จ้กัในเวทสีือ่เปน็อยา่งมาก ทนุทางวฒันธรรมเหลา่นีถ้กูนำามาใชเ้พือ่โอกาส ผลประโยชน ์

และการต่อรองทางสังคม จนเกิดปรากฏการณ์การการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน และการเกิดขึ้น 

ของร้านอาหารริมฝั่งโขงบ้านอาจสามารถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในระยะเวลา 3 ปี มีร้านอาหารเกิดขึ้น

ถึง 11 ร้านจากชุมชนเล็กๆ เงียบสงบกลายเป็นชุมชนที่มีความคึกคักพลุกพล่าน ยิ่งในช่วงเวลาที่เรียกว่า 

ตรุษแสก หรือปีใหม่แสก ที่เป็นเทศกาลงานประเพณีประจำาปีของชาวแสกบ้านอาจสามารถจะคึกคัก 

มากเป็นพิเศษ

บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความเป็นแสกของชาวแสกบ้าน

อาจสามารถ ซึ่งความเป็นแสกนั้นก็คือสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์สรรค์สร้างและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบ่งบอกตัวตน 

ทีม่ลีกัษณะเดน่ชดัเฉพาะตวั ซึง่กค็อือตัลกัษณท์างชาตพินัธุน์ัน่เอง การประกอบสรา้งความเปน็แสกเปน็สิง่

ที่พวกเขาสรรค์สร้างและเลือกสรรเพื่อเป็นสิ่งที่จะนำาเสนอในบริบทของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีกลุ่ม

คนกลุ่มใดบ้างที่เป็นผู้ให้นิยามความหมายความเป็นแสก การประกอบสร้างแล้วนำาเสนอในพื้นที่ตลาด 

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

แนวคิดสำ�คัญที่ใช้ในก�รศึกษ�

แนวคิดที่นำามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแนวคิดชาติพันธุ์สัมพันธ์ (Ethnicity) เป็นแนวคิดที่ได้รับ

อิทธิพลจากทางฝั่งตะวันตก ซึ่งเรื่องการศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์เป็นประเด็นที่มีความโดดเด่นอย่างมาก 

ในวงการการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ของเมืองไทยในปัจจุบัน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548) ซึ่งสามารถ 

แบ่งกระบวนทัศน์การศึกษาชาติพันธ์ุสัมพันธ์ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาออกเป็น 3 กระบวนทัศน์ ได้แก่ กระบวนทัศน์
ว่าด้วยสิงกำาหนดพ้ืนฐาน กระบวนทัศน์ว่าด้วยการเป็นเคร่ืองมือ และกระบวนทัศน์การศึกษาว่าด้วยการสร้าง

หรือประกอบสร้าง (ประสิทธ์ ลีปรีชา, 2557)
ในการศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์ที่ว่าด้วยการสร้างหรือประกอบสร้าง (Constructivist paradigm) นั้น

เป็นวิธีการศึกษาที่มองว่าตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีความหลากหลาย และมีความเป็นพลวัตหรือ

เลื่อนไหลไม่ตายตัว ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ภายใต้บริบทของ 

สิง่ทีส่มัพนัธอ์ยูใ่นชว่งเวลานัน้ๆ และความสมัพนัธต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่กส็มัพนัธก์บับรบิททางสงัคมทีร่ฐัชาติ

และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มชาติพันธุ ์
กม็กีารตอบสนองตอ่การครอบงำาจากรฐัชาตแิละมกีารใชก้ลไกของโลกาภวิตันใ์นการรือ้ฟืน้และสรา้งขึน้ใหม่

ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รวมถึงบริบทของการท่องเที่ยวที่เป็นในปัจจุบันด้วย ชาติพันธุ์สัมพันธ์จึงถูกมอง

ว่าเป็นกระบวนการต่อรองบนความหลากหลายของกลุ่มและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
สิ่งสำาคัญของแนวคิดนี้คือการให้ความสำาคัญกับการที่คนและกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบสร้างขึ้นใหม่  

ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มิใช่เกิดขึ้นในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เท่านั้น  

แตห่ากครอบคลมุถงึบรบิทความสมัพนัธท์ีม่กีบัรฐัชาตแิละกระแสโลกาภวิตันด์ว้ย (สเุทพ สนุทรเภสชั, 2555) 

จากปรากฏการณด์งักลา่วทีเ่กดิขึน้จะเหน็ไดจ้ากการประกอบสรา้งอตัลกัษณข์องชาวแสกทีข่ึน้อยูก่บับรบิท
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ที่พวกเขาสัมพันธ์อยู่ มีความเป็นพลวัตไม่หยุดนิ่ง แต่มีการปรับเปลี่ยน และสร้างขึ้นใหม่ของอัตลักษณ์ 

ความเป็นแสก ความเป็นชาติพันธุ์ของพวกเขามีบทบาทหน้าที่นอกจากแสดงความต่างจากคนกลุ่มอื่น 

ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือที่พวกเขาเลือกที่จะนำาเสนอตัวตนในพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

เพื่อผลประโยชน์และสิ่งที่เขาต้องการจะได้รับมัน

ตัวอย่างงานศึกษาช้ินสำาคัญท่ีศึกษาถึงเร่ืองของการสร้างหรือประกอบสร้าง คือ การศึกษาถึงการสร้างใหม่

ซึง่อตัลกัษณเ์กีย่วกบัความเปน็ชนชาวไท โดย Keyes (1995) ทีน่ำาเสนอวา่ อตัลกัษณค์วามเปน็ไทเปน็ผลผลติ

ทางการเมอืงของวฒันธรรมทีเ่ชือ่มโยงอยา่งลกึซึง้กบักระบวนการสรา้งรฐัชาตสิมยัใหมแ่ละการปรบัเปลีย่น

อัตลักษณ์ต่างๆ ของชาติโดยชี้ให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นคนไทที่กระจายอยู่ในอาณาบริเวณตอนบนของ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเป็นวงศ์วานร่วมกันด้วยการสืบทอดผ่านตำานานโบราณ มีระบบตัวเขียน 

รวมทั้งที่เป็นตัวธรรมและอักษรสมัยใหม่สำาหรับบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบของตำานาน 

พงศาวดาร และจดหมายเหตุ แต่ความเป็นชาติพันธ์ุไตหรือชนชาติไทยน้ันเป็นอัตลักษณ์ท่ีเพ่ิงถูกสร้างข้ึนใหม่

ท่ีกระทำาโดยอำานาจและอิทธิพลของรัฐชาติสมัยใหม่ผ่านกลไกทางประวัติศาสตร์ ท้ังน้ี บทบาทของรัฐชาติไทย

ในการสร้างใหม่ ซึ่งอัตลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นไทยที่มีต่อกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไตในภูมิภาคนี้

เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในบริบทของโลกาภิวัตน์ที่มีการเลื่อนไหลของสินค้าข้อมูลข่าวสาร และการข้ามแดน 

Keyes ชี้ให้เห็นว่า อัตลักษณ์ต่างๆ ของความเป็นไท/ไทยนั้นเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นสิ่ง 

ที่สร้างขึ้นใหม่ได้

ขณะเดียวกันงานศึกษาของเกี่ยวกับคนไทไต้คงหรือเต้อหง ในมณฑลยูนนานที่ประเทศจีน พบว่า

ท่ามกลางบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ถูกครอบงำา

โดยรัฐจีนและชาวฮั่น คนไทที่ไต้คงมีการสร้างใหม่ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และมีกระบวนการตอบโต้ทาง

สัญลักษณ์โดยกระทำาการผ่านข้าวในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาไท ผ่านงานปอย 

ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและความเลื่อมใสในพุทธศาสนา และผ่านการแต่งงานในฐานะ 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตซ้ำาความเป็นชุมชนในสังคมไท ยศชี้ให้เห็นว่าสำาหรับคนไทที่ไต้คงแล้ว  

“ความเป็นไทมิใช่อัตลักษณ์สำาเร็จรูปและแน่นอนตายตัว หากแต่เป็นการเลือกที่จะบ่งบอกตัวตนและ 

สร้างสำานึกทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาชุดหนึ่งเพราะการกระทำาดังกล่าวให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ตน”  

(ยศ สนัตสมบตั,ิ 2543: 245) และสรปุงานทีไ่ดท้ำาการศกึษาในครัง้นีว้า่ “ความเปน็ไทจงึเปน็ชมุชนจนิตนาการ

ที่มีลักษณะซับซ้อน เป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในบริบทและเงื่อนไข 
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งเชื่อมโยงอดีตเพื่อสร้างความหมายให้กับปัจจุบัน และความคาดหวัง 

ให้กับอนาคต” (ยศ สันตสมบัติ, 2543: 246)

ส่วนในงานการศึกษาเรื่องตัวตนหรืออัตลักษณ์ของคนเมือง พบว่า มีการผลิตซ้ำาและสร้างใหม่  

โดยนำาเสนอว่าหากจะเข้าใจ “คนเมือง” ในฐานะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอำานาจเหนือหรือด้อยกว่า 

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ “จำาเป็นที่ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ทำาให้เกิดการสร้างตัวตนเพื่อแสดง
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์หรือเพื่อตอบโต้และบ่งบอกตำาแหน่งทางสังคมในพื้นที่ของความสัมพันธ์ 

เชิงอำานาจ” (ชยันต์ วรรรธนะภูติ, 2549: 33) ชยันต์ชี้ให้เห็นว่า ในบริบทที่คนเมืองต้องสัมพันธ์กับ 

กลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืน สัมพันธ์กับรัฐชาติไทย รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้ามาในรูปของทุนนิยมและการท่องเท่ียว 
ทำาให้อัตลักษณ์หรือตัวตนของคนเมืองมีความสัมพันธ์กับพื้นที่และอำานาจที่มีการช่วงชิง การครอบครอง

และขัดขืนอยู่ตลอดเวลา เกิดการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นเพื่อจัดวางตำาแหน่งแห่งที่ของตน แต่ก็เป็นอัตลักษณ์ที่
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มีความหลากหลาย มีการใช้อัตลักษณ์คนเมืองในการสร้างสำานึกร่วมของท้องถิ่น กับทั้งมีการดัดแปลงและ

ปรุงแต่งให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอขายให้นักท่องเที่ยวด้วย ส่วนในงานการศึกษาการสร้าง 

อัตลักษณ์ของคนมอญย้ายถิ่นเสนอว่า ในบริบททางการเมืองที่พม่าพยายามสลายอัตลักษณ์ของ 

กลุ่มชาติพันธุ์อื่น กลับเลือกเอาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอญมาเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติของพม่า 

โดยการนยิามวา่มอญกบัพมา่เปน็ชนชาตเิดยีวกนั ผูน้ำาทางการเมอืงของชาวมอญจงึพยายามสรา้งอตัลกัษณ์

ใหม่ของตัวเองที่แยกออกจากความเป็นพม่า ด้วยการสร้างประเพณีประดิษฐ์ แต่เมื่อคนมอญจากรัฐมอญ

ต้องกลายมาเป็นแรงงานในประเทศไทย พวกเขาถูกคนไทยสร้างอัตลักษณ์ว่าเป็น “คนพม่า” แต่เขากลับ

นิยามตัวเองว่าเป็น “คนมอญ” ที่มาจาก “เมืองมอญ” ส่วนคนมอญดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา

ยาวนานแล้วกลับเรียกพวกเขาว่าเป็น “มอญพม่า” และ “มอญย้ายถิ่น” ขณะที่เรียกตัวเองว่าเป็น “คนไทย

เชื้อสายมอญ” อัตลักษณ์มอญในที่นี้จึงเป็นทั้งสิ่งที่ถูกสร้างหรือนิยามโดยคนอื่นและโดยคนมอญเอง  

(สุกัญญา เบาเนิด, 2552)

จากตัวอย่างกรณีตัวอย่างการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าว่าในการศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์ 

การสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นการสร้างหรือนิยามทั้งโดยคนในกลุ่มชาติพันธุ์และ 

โดยคนภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทของการปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน อัตลักษณ์ชาติพันธุ์มีความหลากหลายและ 

เลื่อนไหล มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อโต้ตอบกับการถูกนิยามและครอบงำาโดยคนอื่นมีการช่วงชิงความหมาย 

และขัดขืนอยู่ตลอดเวลาแม้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ ที่ด้อยอำานาจกว่าก็ตาม

สิง่สำาคญัของวธิกีารศกึษาวา่ดว้ยเรือ่งการสรา้งนีเ้กดิขึน้ในบรบิทของชาตพินัธุส์มัพนัธภ์ายใตอ้ทิธพิล

ของรฐัชาตสิมยัใหมแ่ละกระแสโลกาภวิตันท์ีม่อีำานาจอยูเ่หนอืกลุม่ชาตพินัธุ ์ในปจัจบุนัทำาใหก้ลุม่ชาตพินัธุ์

เกิดการตอบสนอง โต้ตอบภายใต้อำานาจและสัมพันธ์เหล่านั้น เพื่อการสร้างพื้นที่ตัวตนหรือช่วงชิง 

ผลประโยชน์ในทางสังคมเศรษฐกิจก็ตาม (ประสิทธ์ ลีปรีชา, 2557) ในบริบทของบทความการศึกษาวิจัยนี้ 

เป็นมุ่งการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่วิจัยความเป็นแสกถูกประกอบสร้างขึ้นนั้นได้ถูกเสนอ 

ในบรบิทการทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม โดยอาศยัแนวคดิชาตพินัธุส์มัพนัธท์ีว่า่ดว้ยการประกอบสรา้ง อธบิาย

วเิคราะหค์วามเปน็แสกทีถ่กูประกอบสรา้งขึน้เพือ่ตอบสนองนโยบายทางการทอ่งเทีย่วของรฐั การนำาเสนอ

ตวัตนเพือ่ชว่งชงิพืน้ทีท่างสงัคม เศรษฐกจิ ทำาใหอ้ตัลกัษณค์วามเปน็แสกถกูใชใ้ชใ้นการสรา้งสำานกึรว่มของ

กลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งมีการดัดแปลงและปรุงแต่งให้เป็นสินค้าเพื่อเสนอขายให้นักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
มีทั้งการผลิตซ้ำา ต่อยอด และสร้างใหม่ ใช้อดีตเพื่อสร้างความหมายและคุณค่าให้กับปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึง

ความเป็นพลวัติ ความเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่งตายตัวของอัตลักษณ์ความเป็นแสก ที่มีการปรับเปลี่ยนภายใต้

บริบทความสัมพันธ์ในช่วงเวลาหรือสิ่งที่พวกเขาสัมพันธ์อยู่ โดยผู้วิจัยจะนำาเสนอการประกอบสร้าง 

ความเป็นแสกที่สัมพันธ์แอบอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และการนำาเสนอในบริบทของการท่องเที่ยว 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จ�กสิบสองปันน�สู่อ�จส�ม�รถ ประวัติศ�สตร์ช�ติพันธ์สัมพันธ์คว�มเป็นแสก

แต่เดิมชาวแสกอาศัยอยู่แถบสิบสองปันนา ต่อมาได้อพยพมาทางใต้ อาศัยอยู่เมืองรองและเมืองเว้ 

เป็นดินแดนที่ติดต่อกับประเทศเวียดนาม ชาวแสกตั้งตนเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับใคร ต่อมาชาวญวนพยายาม

เขา้มารบกวนชาวแสกอยูต่ลอดเวลาจนชาวแสกตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวญวน ดว้ยความไมพ่อใจ
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จึงอพยพลงมาทางใต้ เหตุที่อพยพจากถิ่นฐานเดิมก็เพราะว่าในสมัยเจ้าฟ้าน้อยเป็นพระเจ้าแผ่นดินของ

เมอืงญวน (เวยีนนาม) ในครัง้นัน้ ชา้งพระทีน่ัง่ของพระเจา้ฟา้นอ้ยตกมนัออกอาละวาดฆา่ผูค้นในเมอืงญวน

ตายเป็นอันมาก แต่ไม่มีใครกล้าจับหรือทำาอันตรายแก่ช้างตัวนั้นได้ เพราะเกรงอำานาจของพระเจ้าฟ้าน้อย 

ต่อมาวันหนึ่งช้างตัวนั้นได้เข้ามาฆ่าผู้คนในเขตบ้านเมืองของเผ่าแสกตายไปหลายคน พวกแสกจึงได้ทำา

รายงานใหห้วัหนา้เผา่ทราบ หวัหนา้เผา่จงึสัง่ในฆา่ชา้งตวันัน้เสยี อยูม่าไมน่านขา่วการฆา่ชา้งพระทีน่ัง่ตาย

ได้แพร่ไปถึงพระราชวังของพระเจ้าน้อย พอพระเจ้าฟ้าน้อยทรงทราบข่าวก็เดือดดาลโทสะ จึงสั่งในทหาร

เข้าไปก่อกวนขับกุมชนเผ่าแสกไปลงโทษต่างๆ นานา อยู่มาไม่นานชนเผ่าแสกทนต่อการก่อกวนจับกุมไป

ลงโทษของพระเจ้าฟ้าน้อยไม่ได้ จึงพากันละทิ้งถิ่นฐานเดิมพากันอพยพหลบหนีเข้ามายังดินแดนลาว  

(อัมพร ยะวรรณ, 2548: 26-27)

โดยมีนายกายซ่าและนายกายซูเป็นหัวหน้าผู้นำา เข้ามาตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่ที่ดินแดนประเทศลาว 

ซึง่อยูใ่กลก้บัเสน้เขตแดนระหวา่งประเทศลาวกบัประเทศเวยีดนาม สนันษิฐานวา่เปน็แถบเมอืงนาเมย หรอื 

นาแมวเดิม (ชลธี คำาเกษ, 2553: 9) แล้วแบ่งกันออกเป็นสองพวก แต่ละพวกเมื่อหาทำาเลได้แล้วก็พากัน 

ตั้งถิ่นฐานขึ้นมาเป็นของตนเองประกอบไปด้วย

พวกที่ 1 เมื่อตั้งถิ่นฐานขึ้นแล้ว ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนว่า “บ้านโทร์”

พวกที่ 2 ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนว่า “บ้านเดริง”

ภายหลงัตอ่มา พระเจา้ฟา้นอ้ยทราบเรือ่งการอพยพหนขีองชนเผา่แสกวา่มาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นแผน่ดนิ

ประเทศลาว ซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนของตน จึงสั่งในทหารไปก่อกวนจับมาลงโทษอีก ชนเผ่าแสกพากัน 

ละทิ้งถิ่นฐานอพยพหนีอีกครั้งพากันไปตั้งถิ่นฐานขึ้นใหม่

พวกที่ 1 ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนว่า “บ้านทอก”

พวกที ่2 ตัง้ชือ่หมูบ่า้นของตนวา่ “บา้นทา่แค” ซึง่หา่งจากเมอืงคำามว่นไปทางทศิตะวนัออกประมาณ 

60 กิโลเมตร อยู่มานานประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก

ต่อมานายกายซ่าและนายกายซู เป็นหัวหน้าพากันอพยพจากหมู่บ้านทอกและหมู่บ้านท่าแค พากัน

ข้ามฝั่งแม่น้ำาโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านโคกยาว (บ้านไผ่ล้อมในปัจจุบัน) เมื่ออาศัยอยู่มานานประชากร 

เพิ่มมากขึ้น พวกหนึ่งจึงพากันอพยพออกมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ริมแม่น้ำาโขงแล้วตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านถิ่นโจก”  

(บ้านหายโศก)

ตอ่มาพระเจา้บดนิทรเ์ดชา (สงิห ์สงิหเสนยี)์ แมท่พัไทยยกกองทพัมาครัง้สงครามปราบกบฏเจา้อนวุงศ์
ในรัชกาลท่ี 3 ได้ต้ังให้ “ฆานบุดดี” หัวหน้าชาวแสกเป็นหัวหน้ากอง เรียก “กองอาหมาด” มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

ควบคุมบริวารชาวแสกเป็นกองลาดตระเวนรักษาชายแดนปลายอาณาเขตสมัยนั้น (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 

2539) ต่อมาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้หมู่บ้านถิ่นโจก (บ้านหายโศก)  

เปน็เมอืงเรยีกวา่ เมอืงอาฑมาต โดยขึน้กบัเมอืงนครพนม ใหฆ้านบดุดเีปน็หลวงเอกอาษา (ทา้วเชยีงอนิทร)์  

ทำาหน้าที่เป็นเจ้าเมือง (เจ้าเมืองคนแรก) ตั้งแต่ พ.ศ. 2381 จนถึง พ.ศ. 2450 เมืองอาฑมาตได้เปลี่ยน 
เป็นเมืองอาษามารถ ซึ่งมีประวัติรายชื่อข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าแผนกการบริหารบ้านเมืองของเมือง 

อาษามารถมีดังนี้ (อัมพร ยะวรรณ, 2548: 26)

ตอ่มาการปฏริปูการปกครองสว่นภมูภิาคใหเ้หมอืนกนัหมดทัว่ราชอาณาจกัรและยกเลกิการปกครอง
แบบโบราณของเมืองต่างๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเคยปกครองแบบมีเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร 

ทัง้หลาย ใหเ้ปลีย่นเปน็ตำาแหนง่ผูว้า่ราชการเมอืง ปลดัเมอืง ยกกระบตัรเมอืง ใหเ้หมอืนกนัทัว่ราชอาณาจกัร 
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โดยเมืองนครพนมมีพระยาพนมครานุรักษ์เป็นผู้ว่าราชการเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำาเภอ  

คือ 1) อำาเภอเมืองนครพนม 2) อำาเภอเรณูนคร 3) อำาเภอเรณูอาสามารถ 4) อำาเภออากาศอำานวย  

5) อำาเภอกุสุมาลย์ 6) มณฑลอำาเภอโพธิ์ไพศาล

ปัจจุบันอำาเภออากาศอำานวย อำาเภอกุสุมาลย์ และมณฑลอำาเภอโพธิ์ไพศาล โอนไปขึ้นกับ 

จังหวัดสกลนคร และอำาเภออาจสามารถปัจจุบันยุบเป็นตำาบลอาจสามารถ (สมัยรัชกาลที่ 6) เนื่องจากเป็น

อำาเภอที่มีประชากรน้อย ชนเผ่าแสกส่วนมากจะอยู่ที่หมู่บ้านอาจสามารถ ตำาบลอาจสามารถ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 7 กิโลเมตร ยังมีชนเผ่าแสกบางส่วนที่ได้พากันอพยพโยก

ย้ายที่อยู่ไปทำามาหากินในถิ่นต่างๆ จึงมีชาวแสกกระจายตัวกันอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดนครพนม

ดังนี้ บ้านอาจสามารถ, บ้านไผ่ล้อม, ตำาบลอาจสามรถ อำาเภอเมือง, บ้านดอนสมอ ตำาบลท่าบ่อ  

อำาเภอศรีสงคราม, บ้านบะหว้า ตำาบลท่าเรือ อำาเภอนาหว้า, จังหวัดนครพนม (พณิฐา ยงพิทยาพงศ์  

และคณะ, 2548: 28)

จากประวัติความเป็นมาของชาวแสกตั้งแต่สิบสองปันนาแผ่นดินมาตุภูมิจนมาถึงบ้านอาจสามารถ 

ในปัจจุบัน จะเห็นถึงการก่อรูปทางสังคมชาวแสกบ้านอาจสามารถที่สัมพันธ์อยู่กับบริบทของรัฐในดินแดน

ที่เคยอยู่อาศัย ซึ่งในช่วงที่เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนของไทยนี้เอง ทำาให้บทบาทหน้าที่ความเป็นแสกได้รับ

การยอมรับในฐานะผู้มีความดีความชอบทางการทหาร จากหมู่บ้านถูกยกสถานะขึ้นเป็นเมือง จากเมือง

เป็นอำาเภอ จากอำาเภอเป็นตำาบล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลวัติทางประวัติศาสตร์ที่รัฐมีอิทธิพลกับสถานะ 

ความเป็นชาติพันธุ์ ด้วยที่มาที่ไปที่ยาวนานของชาวแสก ส่งผลให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์ 

ถูกหยิบยกนำามาใช้เป็นตัวสร้างความชอบธรรมให้กับคุณค่าความเป็นแสก

วิถีชีวิตช�วบ้�นอ�จส�ม�รถ

ชาวแสกบา้นอาจสามารถดำารงชวีติเชน่เดยีวกบัชาวบา้นในอสีานทัว่ไป มกีารประมง และเกษตรกรรม

ริมฝั่งแม่น้ำาโขงและทำานาปลูกข้าว นิยมกินข้าวเหนียว เนื่องด้วยชาวแสกมีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับลำาน้ำาโขง 
เดมิทกีารประมงหาปลาและสตัวน์้ำาในแมน่้ำาโขงถอืเปน็อกีหนึง่อาชพีทีเ่ลีย้งปากทอ้งคนในชมุชน โดยใชเ้รอื

และเครือ่งมอืการทำาประมงในการจบัสตัวน์้ำาเพือ่เลีย้งชพี แตใ่นปจัจบุนันอกจากการจบัสตัวน์้ำาในลำาน้ำาโขง
แล้วยังมีการเพาะเลี้ยงปลาประชังอีกด้วย ปลาที่เลี้ยงมีทั้งปลานิล ปลาทับทิม ปลาคัง แต่ปลาขึ้นชื่อ 

ของอาจสามารถคือปลาเผาะ เป็นปลาที่มีรสชาติดีและราคาสูง ที่ชาวบ้านบอกว่านี่คือของดีอาจสามารถ 

หากมาเยอืนบา้นแสกตอ้งไดก้นิปลาจุม่ไทแสก ถา้มาอาจสามารถแลว้ไมไ่ดก้นิเหมอืนมาไมถ่งึ สว่นพืน้ทีร่มิ

ฝั่งแม่น้ำาโขงถูกใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั่วคราว ในยามที่ระดับน้ำาในแม่น้ำาโขงลดลงจะมีการเพาะปลูก 

พืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน บางส่วนส่งขายเพื่อเป็นรายได้อีกทาง นอกจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสัมพันธ์
อยู่กับลำาน้ำาโขง วิถีความเชื่อก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วิถีคว�มเชื่อ

ชาวแสกบ้านอาจสามารถมีความเชื่อผี ประกอบกับการนับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อเกี่ยวกับ

เรื่องราวของแม่น้ำาโขง เจ้าที่ พญานาค เช่นเดียวกันกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม  
ด้วยความที่ชาวแสกนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นชาวแสกเองก็มีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม 

ทีเ่ปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงนครพนม เปน็ศนูยร์วมความศรทัธาของคนสองฝัง่โขงทัง้ไทยและลาวรวมถงึ
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พระธาตุองค์อื่นๆ ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน (พุทธพันธ์ คฤหเดช, สัมภาษณ์ 24 ตุลาคม 2557) อัตลักษณ์ความ

เชือ่ทีเ่ปน็ความตา่งจากวถิคีวามเชือ่อืน่ๆ ของชาวแสก เปน็ความเชือ่ทีม่ตีอ่บรรพชนทีส่มัพนัธอ์ยูก่บับรบิท

ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ โดยผูกโยงอยู่กับ “ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้” ในภาษาแสก เดน แปลว่า ศาลเจ้า หวั่ว 

หมายถึง ท่าน โอง หมายถึง ปู่ มู้ คือชื่อของท่าน (เติมศรี ศาสตราศรัย, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2558)  

เป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมทางจิตวิญญาณทางชาติพันธุ์ มี “โองมู้” เป็นศูนย์กลางของศรัทธา ซึ่งจะมี 

จัดงานพิธีกรรมการบวงสรวงเซ่นบูชาในวันขึ้น 2 เดือน 3 ของทุกๆ ปี

ก�รประกอบสร้�งนำ�เสนอคว�มเป็นแสกในบริบทก�รท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม

จากหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นภาพความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และ

วิถีความเชื่อของชาวแสกบ้านอาจสามารถ ที่สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือและเป็นวัตถุดิบ 

ของการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นแสกบ้านอาจสามารถ ซ่ึงถูกสรรค์สร้างผ่านการให้นิยามความหมาย

โดยคนในกลุ่มชาติพันธ์ุเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ผู้นำาทางจิตวิญญาณ กลุ่มการท่องเท่ียว 

แต่ในบางช่วงโอกาสก็ผ่านการหยิบย่ืนแนวคิดการสร้างโดยผ่านนโยบายรัฐ ท่ีรัฐนำาพาอัตลักษณ์ความเป็นแสก

มาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ในหลายส่วนของการนำาเสนอตัวตนความเป็นแสกจึงสัมพันธ์อยู่กับบริบทของ

รฐัและโลกาภวิตันอ์ยา่งการทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเกีย่วพนัธอ์ยูก่บัวถิชีวีติชาวแสก ซึง่การประกอบสรา้งอตัลกัษณ์

ความเป็นแสกขึ้นมานั้นมักมีวิธีการ ระบบคิด ที่สะท้อนผ่านการให้นิยามความหมายที่สัมพันธ์อิงแอบอยู่

กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาทางชาติพันธ์ุ แสดงถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับคุณค่าของความเป็นแสก 

ที่พวกเขาสรรค์สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกที่จะหยิบยกตัวอย่างของปรากฏการณ์สำาคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาษา 

อาหาร ชุดชาติพันธุ์ เรือนโบราณ แสกเต้นสาก เป็นต้น เพื่ออธิบายและนำาเสนอให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของการสร้างและการนำาเสนออัตลักษณ์ความเป็นแสกในพื้นที่การท่องเที่ยวต่อไปนี้

ภ�ษ�แสก

ชาวแสกมีภาษาพูดเป็นของตนเองแต่ไม่มีภาษาเขียน ภาษาแสกจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไท-กะได 

ภาษาแสก ประกอบไปด้วยภาษาแสก 60% ภาษาไท-ลาว 30% ภาษาเวียดนาม 10% (ชลธี คำาเกษ, 2553: 
10) สันนิษฐานว่าเป็นเพราะการซึมซับเอาวัฒนธรรมทางภาษาจากถิ่นฐานเดิมที่เคยอยู่อาศัยก่อนเกิดการ

อพยพโยกยา้ย (ศรนิยา จติรบรรจง, 2553) ภาษาแสกเปน็สิง่ทีส่ำาคญัมากทีบ่ง่บอกอตัลกัษณค์วามเปน็แสก

ที่โดดเด่น ภาษาจึงถูกนำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็นแสกที่ถูกนำาเสนอในบริบท

ทางการทอ่งเทีย่ว เชน่ กจิกรรมใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้รยีนรูภ้าษาถิน่จากผูอ้าวโุสในชมุชนและปราชญช์าวแสก 

ที่สามารถพูดภาษาแสกได้ ทั้งนี้ภาษายังถูกนำาไปใช้แต่งในเพลงภาษาแสก และเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง
แสกเตน้สาก นอกจากนีใ้นบรบิททางการทอ่งเทีย่วพบวา่ภาษายงัสามารถแสดงจากคนกลุม่อืน่โดยใชภ้าษา 

เช่น ป้ายต่างๆ ในงานปีใหม่แสก และป้ายชื่อที่ใช้เรียก เครื่องมือทำามาหากิน อาหาร ต้นไม้ พืชผักต่างๆ 

แต่เนื่องจากไม่มีภาษาเขียนจึงใช้ภาษาไทยเป็นตัวสะกดคำา แต่อ่านออกมาเทียบเสียงใกล้เคียงภาษาแสก 
เพื่อสร้างความน่าสนใจดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น มากตราว หมายถึง มีด ลับ หมายถึง  

แห โบกนูน หมายถึง ที่นอน ทัวบอ หมายถึง วัว ทัววาย หมายถึง ควาย เป็นต้น
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อ�ห�รวัฒนธรรมก�รกินที่ประกอบสร้�งผ่�นคว�มเป็นแสก

อาหารท่ีถือเป็นอัตลักษณ์ความเป็นแสกท่ีโดดเด่น คือ เหม่ียงแถรก หรือเม่ียงแสก จะประกอบไปด้วย 

เครื่องเคียง ผัก สมุนไพรต่างๆ เช่น พริกสด ตะไคร้ หอมแดง ห่อเป็นคำา ใส่มดแดง ปูน้อย น้ำาปลาร้า  

ส่วนน้ำาพริกของชาวแสก คือ แจ่วเบ๋อผักหว๋อหมักกอก (แจ่วต้นหอมใส่มะกอก) โขลกละเอียด ใส่น้ำาปลาร้า 

ชาวแสกให้นิยามความหมายว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารดั้งเดิมของแสก เป็นอาหารแสกแท้ๆ ที่กินกันมา

แต่โบราณ ประกอบด้วยพืชผักและสมุนไพรที่ปลูกเอง ทำาเอง ปลอดสารพิษ เน้นพืชผักสมุนไพรซึ่งส่งผลดี

ต่อสุขภาพ อาหารที่มีลักษณะโดดเด่น ดูแปลกแตกต่างมักจะถูกเลือกเอาไว้นำาเสนอในส่วนกิจกรรมทาง 

การทอ่งเทีย่ว เชน่ การเสนอเมนอูาหารเฉพาะถิน่ทีส่ะทอ้นความเปน็แสกตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ 

สิ่งใหม่ๆ ของนักท่องเที่ยวให้ได้ลิ้มลองอาหารแบบพื้นถิ่นของที่ชาวแสก แต่หากนักท่องเที่ยวทานไม่ได้ 

กลุ่มการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ก็พร้อมที่จะให้บริการอาหารทั่วไปที่มีไว้บริการด้วย

ในปัจจุบันริมฝั่งก็มีการเลี้ยงปลากระชังมากมาย ดังคำาขวัญบ้านอาจสามารถที่ว่า “แหล่งผลิต 

ปลากระชงั” ซึง่ถอืเปน็อาชพีหลกัของชาวแสกบา้นอาจสามารถในปจัจบุนัอกีอาชพีหนึง่ อาหารทีถ่กูประกอบ

สร้างขึ้นใหม่ผ่านการให้นิยามความหมายว่า “ปลาจุ่มไทแสก” โดยสร้างเรื่องราวให้นิยามความหมายลงไป 

เชน่ “ปลาเลีย้งในแมน่้ำาโขง ปลาไมค่าว ปลาสดจากกระชงั เราเลีย้งเอง พชืผกัทีน่ำามาประกอบอาหารปลอด

สารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์ นี่คือปลาจุ่มไทแสก” ความเป็นแสกจึงมีหน้าที่เป็นสิ่งที่บอกถึงความต่างของ 

ปลาจุ่มธรรมดาที่ร้านอาหารชุมชนอาจสามารถเลือกที่นำาเสนอ และประทับตาด้วยคำาว่าแสกหรือไทแสก  

นี่จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่แสดงถึงการเพิ่มโอกาสในการขยายทุนทางเศรษฐกิจของชาติพันธุ์แสกที่สัมพันธ์ 

อยู่กับบริบทการท่องเที่ยว

เรือนโบร�ณ สถ�ปัตยกรรมคว�มเป็นแสกกับก�รท่องเที่ยว

เรือนพื้นถิ่นของชาวแสกเป็นเรือนลักษณะเป็นเรือนเกย (เซีย) ดูเหมือนเรือนอีสานโดยทั่วไป  

ส่วนท่ีแตกต่างจากเรือนอีสานโดยท่ัวไปคือเสาท่ีวางบนตอม่อคอนกรีต ลักษณะองศาของหลังคาท่ีลาดเอียงต่ำา 
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณชาวแสกสะท้อนให้เห็นถึงความกลมกลืนกับธรรมชาติและคติความเชื่อ รวมถึง

การแสดงออกที่สัมพันธ์อยู่กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคม (ชลธี คำาเกษ, 2553) แต่แฝงไปด้วย 
ความเชื่อที่มีลักษณะเฉพาะ และการให้นิยามความหมายของความเป็นแสกกับตัวเรือนเพื่อประกอบสร้าง

อตัลกัษณค์วามเปน็แสกใหด้มูคีวามนา่สนใจ ผา่นเรือ่งราวทีส่มัพนัธก์บัความเปน็แสก โดยมกีจิกรรมการพา

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมเรือนโบราณเดินเที่ยวชมในชุมชน โดยจะเลือกบ้านของชาวแสกที่ยังคง 

สภาพดั้งเดิมไว้มากที่สุดในการพานักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวชมได้สัมผัส โดยจะมีการนำาเสนอผ่านวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ในสมัยก่อน องค์ประกอบของตัวเรือน รวมถึงเรื่องราวของผู้เป็นเจ้าของบ้าน
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ชุดช�ติพันธุ์สัมพันธ์คว�มเป็นแสก

ชุดประจำาชาติพันธุ์แสกนั้น จากการสัมภาษณ์อาจารย์จารุณี น้อยนรินทร์ (สัมภาษณ์ 22 มกราคม 

2558) กล่าวว่า ในสมัยก่อนนั้นชาวแสกแต่งตัวเช่นชาวบ้านในอีสานโดยทั่วไป โดยเมื่อปี พ.ศ. 2528-2530 

หรือประมาน 30 ปีที่แล้ว เมื่อช่วงเวลาริเริ่มการประกอบสร้างในส่วนของชุดชาติพันธุ์นั้น ทางชุมชนได้รับ

นโยบายจากทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ให้แต่ละชนเผ่าในจังหวัดนครพนม กำาหนด ออกแบบการแต่งกาย

หรือชุดชาติพันธุ์ของตนเองขึ้นเพื่อเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายที่บ่งบอกถึงตัวตนด้านการแต่งกายของ 

กลุ่มชาติพันธุ์ จากนโยบายนั้นเกิดการระดมความคิดของผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกลุ่มหัวคิดที่

ประกอบสร้างและให้นิยามความหมายกับชุดชาติพันธุ์

โดยผา่นกระบวนคดิทีม่กีารประกอบสรา้งชดุทางชาตพินัธุแ์สกขึน้ผา่นเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร ์และ

ศูนย์รวมความศรัทธาโดยใช้ “โองมู้” หรือผีบรรพบุรุษท่ีมีสถานะดังเทพเจ้าของชาวแสกเป็นผู้ตัดสินการคัดเลือก

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นี้ โดยกำาหนดสีที่โองมู้ชื่นชอบเป็นหลักคือสีแดงและสีดำา หลังจากได้ออกแบบและ

ลงมติถึงเรื่องชุดประจำาชาติพันธุ์แล้ว ต้องมาทำาการเสี่ยงทายโดยกวนจ้ำาผู้มีหน้าที่สื่อสารกับโองมู้ ว่าพอใจ

หรือเห็นด้วยหรือไม่โดยใช้ “ไม้แตรว” เป็นตัวเสี่ยงทาย ถ้าผลการเสี่ยงทายออกมาว่าเห็นด้วย พอใจ ก็ถือ

เอาชุดนั้นๆ ที่ผ่านการเสี่ยงทายแล้วเป็นชุดชาติพันธุ์ ดังต่อไปนี้ (ศิริพรรณ ซ้ายกลาง, สัมภาษณ์ 2557)  

ซึ่งก็เป็นที่มาของการประกอบสร้างชุดชาติพันธุ์แสกที่เห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งมีการนิยามความหมายชุด 

ชาติพันธ์แสก

รูปทรงของเสื้อและกางเกงของผู้ชายเป็นแขนสั้นคอจีน กางเกงขาก๊วย เสื้อผู้หญิงเป็นเสื้อคอจีนแขน

ยาวทรงกระบอก ผ้าถุงยาวมีตีนซิ่น สีพื้นเสื้อผ้าของผู้หญิงและผู้ชายจะเป็นสีดำา ผู้ชายมีผ้าพาดบ่าสีเขียว

หรือสีแดง และมีผ้าขาวม้าคาดเอว ผู้หญิงมีผ้าเบี่ยงสีเขียวหรือสีแดงเช่นกันจะเบี่ยงซ้ายหรือขวาก็ได้  

มผีา้ลายจกคาดเอวและเขม็ขดัคาดทบัอกีท ีสว่นเครือ่งประดบัตามแตร่สนยิมความชอบ แตโ่ดยมากจะนยิม

เคร่ืองเงินโดยเฉพาะชุดผู้หญิงชาวแสกท่ีแม่อุ๋ย บอกว่า “ชุดแสกเฮาใส่กับเคร่ืองเงินน้ีงามคัก” ในส่วนเส้ือคอจีน 

ซิ่น และกางเกงขาก๊วย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความนิยมในครั้งอดีตที่สวมใส่สบาย แต่นัยที่เลือกเสื้อคอจีน

และกางเกงขาก๊วยนั้นเพื่อจะสื่อว่าเมื่อครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมาจากทางตอนใต้ของจีนและเคยอาศัยอยู่ใน

ดินแดนของเวียดนาม เพราะคนจีนและเวียดนามนิยมใส่เส้ือคอจีนและกางเกงขาก๊วย การให้นิยามความหมาย

ของสี สีดำาที่เป็นสีพื้นของเสื้อผ้าให้ความหมายถึงความกล้าหาญ อดทน ความสามารถทางการทหารที่เคย

มีความดีความชอบในอดีต สีแดง หมายถึงเลือดเนื้อเชื้อชาติพันธุ์ความเป็นแสกที่เสียสละเพื่อช่วยแผ่นดิน
และลกูหลานชาวแสก สเีขยีว หมายถงึความอดุมสมบรูณ ์การอพยพยา้ยถิน่ฐานของบรรพบรุษุเพือ่แสวงหา

ที่ทำากินที่สมบูรณ์พูนผล ทำาให้ลูกหลานชาวแสกบ้านอาจสามารถมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดีมีอยู่มีกินทุกวันนี้  

(ศิริพรรณ ซ้ายกลาง, สัมภาษณ์ 2557)ซึ่งจากนิยามความหมายและการประกอบสร้างชุดชาติพันธุ์ของ 

ชาวแสกน้ันจะเห็นถึงการประกอบสร้างโดยการให้นิยามความหมายของรูปทรงเส้ือผ้าและสีสัน โดยเช่ือมโยง

กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาชาติพันธุ์ แสดงให้เห็นว่าชุดประจำากลุ่มชาติพันธุ์อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย
ของชาวแสกบ้านอาจสามารถนั้นเป็นการประกอบสร้างที่แอบอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ทางชาติพันธุ์อย่าง 

มีนัยทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบคิดที่ตอกย้ำาสำานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นแสก
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ภ�พที่ 1 ชุดชาติพันธุ์แสกที่ประกอบสร้างขึ้นจัดแสดงในที่ทำาการโฮมสเตย์หมู่บ้านวัฒนธรรมไทแสก

แสกเต้นส�ก ก�รแสดงศักดิ์สิทธิ์ในบริบทก�รท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม

“แสกเต้นสาก” เป็นการแสดงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับลาวกระทบไม้ เป็นการแสดงศักดิ์สิทธิ์ที่มีมา

แต่โบราณ ทำาหน้าที่เป็นการแสดงที่ใช้เซ่นบูชา “โองมู้” ผีบรรพบุรุษที่มีสถานะดังเทพเจ้าของชาวแสก  

แต่ปัจจุบันการแสดงนี้กลับถูกนำาเสนอเพื่อการท่องเที่ยวที่จาก 1 ปี จะมีการแสดงนี้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  

ในงานบวงสรวงที่ศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ ในวันปีใหม่แสก หรือตรุษแสก ที่จะถือเอาวันขึ้น 2 ค่ำา เดือน 3  

ของทุกปี (อัมพร ยะวรรณ, 2543) หรือจัดแสดงในโอกาสพิเศษจริงๆ เช่น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2523 

แสดงถวายเนือ่งในงานพระราชสมภพสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ (จารณุ ีนอ้ยนรนิทร,์ ม.ป.ป.) 

การแสดงแสกเต้นสากนี้ทำาให้เราเห็นถึงความเป็นแสกอย่างชัดเจนที่ประกอบกันในหลายส่วน เช่น  

การแตง่กายดว้ยชดุชาตพินัธุใ์นการแสดง บทเพลงภาษาแสก ทว่งทา่การรา่ยรำา ซึง่ทกุสิง่อยา่งลว้นแตส่มัพนัธ์

อยู่กับการให้นิยามความหมายความเป็นแสก

เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในชุมชน การแสดงแสกเต้นถูกใช้เป็นสินค้าชั้นดีที่เอาไว้แสดงโชว์

แก่นักท่องเท่ียว บทบาทหน้าท่ีท่ีเคยเป็นส่ิงห้ามหวงท่ีอยู่ภายใต้นิยามความศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ิมบทบาทหน้าท่ีใหม่

ในบริบทการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลตอบรับเป็นอย่างดีด้วยความแปลกใหม่และน่าสนใจในตัวการแสดงเอง  

ส่งผลให้ความเป็นแสกอาจสามารถถูกสื่อให้ความสนใจอย่างมากนำามาซึ่งปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง

ต่อชุมชน ในบริบททางการท่องเที่ยวการแสดงแสกเต้นสากคือการละเล่นที่ปราศจากความศักดิ์สิทธิ์มีหน้า

ที่เป็นการแสดงที่สะท้อนตัวตนความเป็นแสก แต่ในบริบทของพิธีกรรมบวงสรวงการแสดงนี้จะถูกนิยาม 

ว่าเป็นของสูง เป็นการแสดงศักดิ์สิทธิ์เพื่อบวงสรวงต่อโองมู้ เป็นสิ่งหวงห้ามเมื่อครั้งอดีต แต่ปัจจุบัน 
แสกเต้นสากกลายมาเป็นส่วนหนึ่งทางการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนบทบาทคุณค่าให้เป็น

มูลค่าที่สามารถจับต้องได้ในฐานะสินค้าทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม
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ภ�พที่ 2 การแสดงแสกเต้นสากที่หน้าศาลเจ้าเดนหวั่วโองมู้ในวันพิธีกรรมบวงสรวง

ประเพณีประกวดซอย ประเพณีสร้�งใหม่ของช�วแสกอ�จส�ม�รถ

ประเพณีประกวดซอย หรือการประกวดซุ้มซอย เริ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 จากการเสนอแนวคิดของ

กลุม่คนหนุม่สาวในบา้นอาจสามารถในชว่งเวลานัน้รเิริม่แนวคดิใหม้กีจิกรรมการประกวดซอยในงานปใีหม่

แสกเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการประกวดเพื่อให้หมู่บ้านมีกิจกรรมร่วมกัน มีความสะอาด

เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อเกิดความสามัคคี สำานึกรักษ์ในถ่ินฐานของตนเอง และเร่ิมประเพณีการประกวดซอย

นับตั้งนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 22 ปี (ชนะ สุสิงห์, สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2558)

จากการลงพื้นที่การประกวดซอยในแต่ละปีนั้นพบว่า จะมีเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแต่ละปี

จะมีการกำาหนดหัวข้อหรือโจทย์ของงานปีนั้นๆ ที่จะเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็นหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำาบลเป็นผู้กำาหนด เช่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย ความสวยงาม การถ่ายทอด
วิถีชีวิตของชาวแสก และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ผู้นำาชุมชนและ 

หน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ เช่น อบจ. นครพนม สภาวัฒนธรรมจังหวัด ททท. จังหวัดนครพนม ร่วมกัน
เป็นคณะกรรมการตัดสิน

รายละเอียดของการประกวดซุ้มซอย เมื่อได้รับโจทย์เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปีทางผู้นำาซอย
ต่างๆ จะทำาการประชุมหารือกันล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมงาน การเตรียมงานนั้นจะเริ่มเตรียมการก่อนจะถึง

วันงานถึง 3 เดือน เพื่อจะปลูกต้นไม้ พืชผัก ดอกไม้ เอาไว้ใช้ตกแต่งในวันงาน และมีการคำานวณอายุพืช

ว่ามีการเจริญเติบโตเต็มที่หรือออกดอกในช่วงเวลาใด เพื่อให้ได้ทันเวลาที่จะใช้ในวันประกวด
สว่นการตกแตง่ซุม้ซอยในวนัประเพณปีระกวดซอยมกีารระดมความคดิเพือ่สรา้งสรรคพ์ืน้ทีห่นา้ซอย

ต่างๆ ทั้ง 10 ซอย จัดแสดงความเป็นแสก ในแต่ละซอยจะมีการนำาเสนอที่แตกต่างกัน ตามรูปแบบและ 

สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการแสดงออก หรอืขึน้อยูก่บัการตคีวามของโจทยท์ีไ่ดร้บัในแตล่ะป ีชือ่ของซอยแตล่ะซอย 

จะแฝงไว้ด้วยนิยามความหมายทางประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อการแสดงออกของแต่ละซอยที่จะบ่องบอก 

ความสำาคัญของตนผ่านทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรกับชื่อซอยของตน เช่น ซอยชื่อ  
เอกอาษา จะถูกนิยามว่า เป็นซอยของเจ้าเมืองคนแรกของชาวแสกและท่านเคยอาศัยอยู่ในซอยนี้ด้วย  

การให้นิยามความหมายต่างๆ จึงส่งผลต่อการสร้างคุณค่าและดึงความน่าสนใจแก่ผู้เที่ยวชมด้วย
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นอกจากเรือ่งราวความเปน็แสกแลว้ในอกีมมุของการจดัแสดงมกัสอดแทรกสาระ เชน่ ความรูด้า้นยา

เสพติด เศรษฐกิจพอเพียง และ AEC (ประชาคมอาเซียน) ซึ่งจะประกวดกันในเวลากลางคืนจึงตกแต่งด้วย

ไฟแสงสมีากมายทีส่วา่งไสวดว้ยสสีนัเรยีงรายตามหนา้ซอยตา่งๆ ตลอดแนวถนนของชมุชนบา้นอาจสามารถ 

ในอดีตวัตถุประสงค์แรกของการประกวดซอยคือการสร้างกิจกรรมที่ทำาร่วมกันในชุมชน เพื่อความรัก 

ความสามคัค ีแตใ่นปจัจบุนัพบวา่มแีนวโนม้ทีป่ระเพณปีระกวดซอยจะกลายเปน็เทศกาลทางการทอ่งเทีย่ว

ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดขายอย่างหนึ่งทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชาวแสกอาจสามารถ 

อย่างจริงจัง จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มการท่องเที่ยวและผู้นำาชุมชนเริ่มมีแนวคิดนี้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของ 

การริเริ่ม ซึ่งปัจจุบันก็เปิดให้คนภายนอกเข้าเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมได้แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากนัก 

หรือเป็นไปเพื่อการท่องเที่ยวเต็มตัว หรือกล่าวได้ว่าไม่ถึงขั้นเป็นเทศกาลงานประเพณีเพื่อรองรับ 

การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง แต่ก็พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีความคึกคักอย่างมากในชุมชนบ้าน 

อาจสามารถ

   
ภ�พที่ 3 ประเพณีประกวดซอยที่ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม

ภ�พที่ 4 บริเวณหน้าซอยที่ตกแต่งในวันประกวด
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ที่ทำ�ก�รโฮมสเตย์ไทแสก พื้นที่ก�รนำ�เสนอตัวตนเพื่อท�งก�รท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม

จากการประกอบสร้างที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยต้องการนำาเสนอถึงต้นตอของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น 

ในชุมชนผ่านที่ทำาการโฮมสเตย์ที่เป็นพื้นที่สำาหรับการแสดงออกทางการท่องเที่ยวของอัตลักษณ์ความเป็น

แสก พบว่าที่ทำาการโฮมสเตย์ เป็นบ้านของนางศิริพรรณ ซ้ายกลาง หรือแม่อุ๋ย ผู้ริเริ่มการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมในชุมชนชาวแสกอาจสามารถ บ้านหลังน้ีใช้เป็นท่ีทำาการทางการท่องเท่ียว รวมถึงแหล่งเรียนรู้

วฒันธรรมแสก และเปน็ทีจ่ดัแสดงความเปน็แสกอยา่งการแสดงแสกเตน้สาก ใหบ้รกิารแกน่กัทอ่งเทีย่ว และ

ยังให้บริการที่พักโฮมสเตย์ด้วย

โฮมสเตย์คือกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าบ้านจะเปิดบ้านให้บริการที่พักทาง 

การท่องเที่ยว ภายในที่พักจะต้องเป็นการกินอยู่กับเจ้าของบ้าน มีที่พักและอาหารบริการตามที่มาตรฐาน

กำาหนดไว้ ที่บ้านอาจสามารถนอกจากให้บริการที่พักแล้วยังมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น การเรียนรู้

วัฒนธรรม หรือศึกษาประวัติความเป็นมา การเรียนรู้ภาษา อาหาร และการแสดง (คณะกรรมการชนเผ่า

ไทยแสกโฮมสเตย,์ ม.ป.ป.) ซึง่กจิกรรมทางการทอ่งเทีย่วกจ็ะขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูน้กัทอ่งเทีย่วดว้ย

ว่าต้องการกิจกรรม เฉพาะค่าที่พักกับอาหาร 1 มื้อ คิดเป็นหัว หัวละ 300 บาท หากต้องการกิจกรรมใด 

ก็จะเพิ่มอัตราการให้บริการตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ เช่น พาแลงอาหารพื้นบ้านชาวแสก ชมการแสดง

แสกเตน้สาก ฉะนัน้การทอ่งเทีย่วรปูแบบนีจ้งึตอ้งอาศยัทนุในการทีจ่ะไดส้มัผสั อตัลกัษณว์ฒันธรรมชาตพินัธุ์

ทีม่กีารเตรยีมการไวเ้พือ่นำาเสนอและใหบ้รกิารในทางการทอ่งเทีย่ว โดยในสว่นทีท่ำาการโฮมสเตยแ์บง่พืน้ที่

การจัดแสดงความเป็นแสกเพื่อนำาเสนอในทางการท่องเที่ยวเป็นสองส่วน ดังนี้

1. ส่วนจัดแสดงคว�มเป็นม�ท�งช�ติพันธุ์และอัตลักษณ์วัฒนธรรม

 บรเิวณดา้นบนชัน้สองของบา้นภายในพืน้ทีบ่รเิวณชัน้สองของบา้น มมุหนึง่ถกูใชเ้ปน็มมุจดัแสดง

ความเป็นมาทางชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ความเป็นแสก ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเพื่อเอาไว้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ศึกษาเรียนรู้ โดยจะมีวิทยากร (ปราชญ์ชาวบ้าน) หรือไกด์ประจำาชุมชน

อยา่งแมอุ่ย๋เจา้ของบา้น คอยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มาและวฒันธรรมความเปน็แสกดา้นตา่งๆ 

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามายังบริเวณนี้ แม่อุ๋ยจะเริ่มบรรยายถึงประวัติความเป็นมาทางชาติพันธุ์แสก และส่วน

ตอ่มากจ็ะกลา่วถงึวฒันธรรมประเพณ ีการแตง่กาย วถิชีวีติ ทีม่ภีาพเกา่แกใ่นอดตีทีถ่า่ยกนัเองจดัแสดงรว่ม

ดว้ยคอยบอกเลา่ผา่นภาพความทรงจำาความเปน็มาจากอดตีของชาวแสกอาจสามารถ ทีบ่างภาพมอีายรุว่ม 

50 ปี แต่ที่เราจะสะดุดตาในมุมนี้ก็คือชุดชาติพันธุ์ชาวแสกที่โดดเด่นสวยงาม โดยในแต่ละส่วนที่จัดแสดง 
ก็จะบอกถึงนิยามความหมายของความเป็นแสกอย่างการแต่งกาย ท่ีรูปทรงของเส้ือผ้าและสีสันต่างมีการให้

ความหมายที่บ่งบอกว่ามีสัมพันธ์อยู่กับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ทั้งสิ้น

2. ส่วนจัดแสดงวิถีชีวิตช�วแสก

 ในส่วนใต้ถุนบ้าน พ้ืนท่ีน้ีแบ่งการจัดแสดงออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือท่ีจัดแสดงให้เห็นภาพวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวแสก ส่วนที่สองคือส่วนของการจัดแสดงสินค้าของที่ระลึก การจัดแสดงวิถีชีวิตถูก 
นำาเสนอผา่นเครือ่งมอืทำามาหากนิและเครือ่งครวั โดยมกีารใชอ้ตัลกัษณท์างภาษาแสกเขา้มาประกอบสรา้ง

ความเป็นแสก เพื่อจะนำาเสนอให้เห็นว่าเครื่องมือทำามาหากินเครื่องครัวต่างๆ ในภาษาแสกมีชื่อเรียกว่า

อย่างไร ประกอบกับการบรรยายถึงวิถีชาวแสกในอดีตของแม่อุ๋ย ที่จะคอยให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง อุปกรณ์
หรือเครื่องมือทำามาหากินเหล่านี้ก็จะเหมือนกับชาวอีสานทั่วไป เช่น เครื่องมือการจับสัตว์น้ำา เครื่องครัว 

เครื่องมือทอผ้า เป็นต้น เครื่องมือกล่าวที่มาแม้จะไม่ได้โดดเด่นแตกต่างอะไรจากความเป็นอีสานทั่วไป แต่
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การนำาเสนอที่สะท้อนความต่างจากความเป็นอีสานทั่วไปนั้น กระทำาการโดยผ่านอัตลักษณ์ทางภาษา 

ที่จะใช้ตัวอักษรภาษาไทยในการเขียนคำาศัพท์ต่างๆ ในภาษาแสก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีความเป็นแสกที ่

แตกต่างจากวิถีความเป็นอีสานผ่านชื่อเรียกเครื่องมือต่างๆ โดยใช้ความโดดเด่นในภาษาแสกเป็นตัวสื่อ

ความต่างและดึงดูดความน่าสนใจจากผู้เที่ยวชม

3. ส่วนจัดแสดงตุ๊กต�ช�ติพันธุ์ 7 ชนเผ่� ก�รประกอบสร้�งสินค้�ท�งวัฒนธรรม

 ในส่วนของการจัดแสดงสินค้าของที่ระลึกที่จัดแสดงและจำาหน่าย เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว 

ที่ประกอบสร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและการระดมความคิดจากกลุ่มการท่องเที่ยว กลายมาเป็นสินค้าที่ระลึก 

โดยใช้อัตลักษณ์การแต่งกายทางชาติพันธุ์แต่ละชนเผ่าของนครพนมมาเป็นจุดขาย รวม 7 ชนเผ่า  

ประกอบด้วย ผู้ไท ญ้อ กะเลิง ข่า กะโส้ แสก ลาว ตุ๊กตาชนเผ่าของไทแสกทำาขึ้นถือเป็นงานหัตถกรรม 

ความโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่น คือ เครื่องแต่งกายเน้นการตัดเย็บที่ความประณีต เป็นงานทำามือ  

เน้นรายละเอียดที่เด่นชัดสวยงามบ่งบอกถึงตัวตนความเป็นชนเผ่าของแต่ละชนเผ่า โดยเลือกใช้ตุ๊กตา 

ชนเผ่าแต่หน้าฝรั่ง ส่วนแรกเพราะสวยและหาง่าย แต่เน้นจุดขายที่เด่นชัดคือการแต่งกายของแต่ชาติพันธุ์

มากกว่าตัวตุ๊กตา ตุ๊กตาเปรียบเสมือนหุ่นท่ีเอาไว้โชว์เส้ือผ้า อัตลักษณ์การแต่งกายต่างหากท่ีเป็นจุดขายหลัก 

(ศิริพรรณ ซ้ายกลาง, สัมภาษณ์ 2558)

 จากภมูปิญัญาและระบบคดิทีม่กีารการระดมความคดิของกลุม่การทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการจะประกอบ

สร้างอะไรบางอย่างที่จะนำาเสนอเพื่อเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ด้านชาติพันธุ์จึงถูกประกอบสร้าง

ผ่านงานฝีมือนำามารังสรรค์ผ่านตัวตุ๊กตา เพื่อตอบโจทย์แนวความคิดของกลุ่มการท่องเที่ยว สิ่งที่เห็นได้

อย่างชัดเจนคือการสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรมให้กลายมาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว

 

ภ�พที่ 5 ตุ๊กตา 7 เผ่า สินค้าที่ระลึกกลุ่มการท่องเที่ยว   ภ�พที่ 6 ตุ๊กตาในชุดชาติพันธุ์แสก
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แสกกับสื่อปร�กฏก�รณ์ที่สะท้อนผลของก�รประกอบสร้�งและนำ�เสนอคว�มเป็นแสกผ่�นสื่อ

จากการลงพื้นที่ ช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ผู้วิจัยเห็นถึงปรากฏการณ์ที่อย่างเด่นชัดทางการท่องเที่ยว

ทีส่ง่ผลตอ่ความเปลีย่นแปลงในพืน้ทีช่มุชนอาจสามารถ จากการแสดงตวัตนในพืน้ทีข่องสือ่สง่ผลใหห้มูบ่า้น

ริมฝั่งโขงที่เคยมีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบเงียบจากผู้คน กลายเป็นที่รู้จัก เมื่อผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามา

เที่ยวชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชน และสร้างพื้นที่ธุรกิจใหม่ริมฝั่งแม่น้ำาโขงเกิดขึ้น คือ ร้านอาหาร จาก 1 

ร้านเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2557 ในปัจจุบันพบร้านอาหารกว่า 11 ร้านในชุมชน ในระยะเวลา 3 ปี ปลากระชัง

และพชืผกัรมิฝัง่โขง เปน็สิง่พวกเขาเลอืกทีจ่ะนำาเสนอทนุทีม่อียูใ่นชมุชนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางการ

ท่องเที่ยว ปลาจุ่มธรรมดาๆ ถูกตีตราไทแสก (ชาวแสก) เป็นตราสัญลักษณ์สินค้า การตีตราสินค้าไทแสก 

ที่นำาเอามาใช้นิยามปลาจุ่มธรรมดาให้มีความเฉพาะ สร้างความพิเศษเพื่อเป็นจุดขาย และบ่งบอก 

ความต่างถึงที่มาของสินค้า โดยสร้างเรื่องราวให้นิยามความหมายลงไป พื้นที่บ้านอาจสามารถกลายเป็น

สถานที่พักผ่อน รับประทานอาหาร สัมผัสวิถีชุมชน ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สะท้อนถึงอำานาจของสื่อ ที่แสดงให้เห็นว่ามีพลังเพียงใด 

ที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชน ซึ่งสื่อเข้ามามีส่วนในนำาเสนอการประกอบสร้างความเป็นแสก โดยสะท้อนผ่าน

รายการทีวีหลายรายการในพื้นที่สื่อ เช่น พันแสงรุ้ง ทั่วถิ่นแดนไทย คู่เลิฟตะลอนทัวร์ ผู้หญิงถึงผู้หญิง 

เป็นต้น จนสร้างชื่อเสียงให้ความเป็นแสกเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพราะเดิมทีการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นไป

แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เมื่อสื่อให้ความสนใจเข้ามาบันทึกรายการเพื่อนำาเสนอในช่องทางสื่อสาธารณะ  

นั่นหมายถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์เป็นตัวช่วงชิง 

พื้นสื่อเพื่อผลประโยชน์ตรงนี้ ส่งผลให้วัฒนธรรมแสกเป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีผู้สนใจในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 

เข้ามาเที่ยวชม เรียนรู้ ในชุมชนมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า สื่อมีอิทธิพลต่อความเป็นที่รู้จักเพียงใด สื่อจึง

เป็นตัวการหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อกระแสนิยมในปัจจุบัน และเกิดปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของ 

ร้านอาหารกว่า 11 ร้านริมฝั่งโขง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้คนในพื้นที่ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ 

เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงความสัมพันธ์อยู่กับอัตลักษณ์ความเป็นแสกที่นำาพาโอกาสต่างๆ สู่ชุมชน  

แสดงถึงการเพิ่มโอกาสในการขยายทุนทางเศรษฐกิจของชาวแสกบ้านอาจสามารถเป็นอย่างดี

ภ�พที่ 7 รายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์

กับร้านปลาจุ่มร้านแรก

ภ�พที่ 8 รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

ร่วมเต้นสากที่ริมโขง
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สรุป

วตัถปุระสงคข์องบทความวจิยัครัง้นีมุ้ง่นำาเสนอประเดน็การประกอบสรา้งและนำาเสนอความเปน็แสก

ในบริบทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บ้านอาจสามารถ ตำาบลอาจสามารถ อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แนวคิดชาติพันธ์ุสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า การประกอบสร้างความเป็นแสกน้ัน

ในหลายด้านสัมพันธ์อยู่กับบริบทการพัฒนาของรัฐไทยมีผลต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวแสกบ้าน

อาจสามารถมาโดยตลอด ผา่นทางนโยบายเกีย่วกบักลุม่ชาตพินัธุห์รอืผา่นการสนบัสนนุสง่เสรมิตา่งๆ โดย

เฉพาะในบรบิทของการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วโดยรฐั รฐัหยบิยืน่โอกาสทางการทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มามบีทบาท

ในวิถีชาติพันธุ์ของพวกเขา ชาวแสกได้ตอบสนองด้วยการประกอบสร้างและนำาเสนอความเป็นแสกผ่าน

วฒันธรรม ประเพณ ีความเชือ่ และภาษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะตน และมกีารใหน้ยิามความหมายทีแ่อบองิอยู่

กับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ อย่างเช่น การแต่งกายที่มีการให้นิยามความหมายตั้งแต่รูปทรงของเสื้อผ้า รวม

ไปถึงสีสันที่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นตัวสร้างความชอบธรรมในคุณค่าของความเป็นแสก

ทัง้นีม้กีลุม่คนทีเ่ขา้มามบีทบาทเกีย่วขอ้งในการประกอบสรา้งและนำาเสนอตวัตนความเปน็แสก ไดแ้ก ่

หน่วยงานรัฐ กลุ่มผู้นำาชุมชน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มการท่องเที่ยว ซึ่งดูจะมีบทบาทที่ชัดเจน 

ในการนำาเสนอตวัตนความเปน็แสก โดยอตัลกัษณค์วามเปน็แสกนัน้ถกูนำาเสนอผา่นกจิกรรมการทอ่งเทีย่ว

หลายอย่างที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น โฮมสเตย์ที่ให้บริการด้านที่พักค้างแรม  

การเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นการสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ที่ชาวแสกของชาวแสกเลือกนำาเสนอ เช่น การศึกษา 

ภาษาแสก การประกอบอาหารแสก การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

นอกจากการท่องเท่ียวจะกลายเป็นพ้ืนท่ีการแสดงออกเพ่ือท่ีจะบ่งบอกถึงตัวตนความเป็นแสกว่าโดดเด่น

และแตกตา่งจากคนกลุม่อืน่แลว้ นัน่ยงัเปน็การแสดงใหเ้หน็บทบาทของชาวแสกในการใชท้นุทางวฒันธรรม

ของตนเพื่อโอกาสในการขยายทุนทางเศรษฐกิจในชุมชนบ้านอาจสามารถ ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีร้านอาหารไว้ให้บริการกว่า 11 ร้าน และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต  

ในอีกส่วนก็เป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยเป็นการสร้าง

คณุคา่ทางวฒันธรรมใหเ้ปน็มลูคา่ทีจ่บัตอ้งได ้สว่นในอกีมมุหนึง่กท็ำาใหค้นในชมุชนตระหนกัถงึความสำาคญั

ในตวัตนทีม่บีทบาทหนา้ทีเ่ปน็ตวัสรา้งโอกาสและผลประโยชนใ์หแ้กพ่วกเขา สง่ผลตอ่แรงจงูใจในการสบืทอด

ความเป็นแสกให้ดำาเนินไปอย่างเข้มแข็งในอีกทางหนึ่งด้วย

สิ่งเหล่านี้นำามาซึ่งชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักและประกาศตัวตนการมีอยู่ทางสังคมและผลประโยชน์ 
ในทางเศรษฐกิจที่ได้รับ การศึกษานี้จึงเป็นดังสิ่งที่สะท้อนเรื่องของการประกอบสร้างคุณค่าที่กลายมา 

เป็นมูลค่า วัฒนธรรมกลายมาเป็นสินค้า ทุนความเป็นชาติพันธุ์มีบทบาทหน้าที่ในการช่วงชิงคุณค่าความ

หมายทางสังคมและนำามาซึ่งผลประโยชน์ผ่านการศึกษาการประกอบสร้างและการในเสนอความเป็น

ชาติพันธุ์ในพื้นที่การท่องเที่ยวที่ใช้เรือธงหลักคืออัตลักษณ์วัฒนธรรม
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หญิงผู้ไทยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: 
การเปลี่ยนผ่านจากงานบ้านในพื้นที่ส่วนตัวสู่งานบริการในพื้นที่สาธารณะ

รักชนก ชำานาญมาก1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท

ชายและหญิงในชุมชนผู้ไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในภาคอีสานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและความทันสมัย รวมทั้งกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรมของรัฐและ

ชุมชนในเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง

ชายและหญิง โดยสังเกตได้จากการเปลี่ยนผ่านของงานบ้านของผู้หญิงผู้ไทยที่เป็นงานในพื้นที่ส่วนตัว  

ทั้งการทำาอาหาร การทอผ้า การดูแลบ้าน ได้กลายมาเป็นงานบริการในพื้นที่สาธารณะของชุมชน  

การปรับเปลี่ยนจารีตประเพณีของการใช้พื้นที่ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นสภาวะการเปลี่ยนผ่านของ 

ความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจระหวา่งหญงิชาย รวมถงึการเปลีย่นผา่นความหมายของการนยิามสิง่ทีเ่รยีกวา่เปน็

งานบ้าน และการกำาหนดอาณาบริเวณที่เป็นส่วนตัวและอาณาบริเวณที่เป็นสาธารณะ สภาวะการเปลี่ยน

ผา่นดงักลา่วไดท้ำาใหง้านของผูห้ญงิกลายเปน็งานทีส่รา้งรายไดแ้ละมมีลูคา่เชงิเศรษฐกจิทัง้ตอ่ครวัเรอืนและ

ชุมชน ส่งผลให้ผู้หญิงได้มีพื้นที่ทางสังคมโดยการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมในฐานะของผู้จัดการการท่องเที่ยว โดยขอบเขตด้านพื้นที่ของการศึกษาครั้งนี้ คือ หมู่บ้าน

ชาติพันธุ์ผู้ไทยโคกโก่ง อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

คำ�สำ�คัญ: ชาติพันธุ์ผู้ไทย การพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความสัมพันธ์หญิงชาย ความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ

1 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และกรรมการและเลขานุการ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำาโขง (CERP) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนำ�

 การศกึษาการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธห์ญงิชายในชมุชนชาตผิูไ้ทยอนัเปน็ผลมาจาก การทอ่งเทีย่ว 

ผู้วิจัยทำาการศึกษาผ่านประสบการณ์ของบ้านโคกโก่ง ตำาบลกุดหว้า อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ซ่ึงเป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไทยท่ียังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไทยไว้ได้เป็นอย่างดี 

รวมถึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

อย่างถ่องแท้ ในเรื่องความแตกต่างของจารีตประเพณี วิถีชีวิตระหว่างคนต่างวัฒนธรรม โดยท้องถิ่นที่มี

วฒันธรรมทีแ่ปลกและโดดเดน่ เปน็เอกลกัษณ ์สามารถนำามาใช ้เปน็สิง่ดงึดดูทางการทอ่งเทีย่วได ้สอดคลอ้ง

กับงานศึกษาในช่วงห้าปีที่ผ่านมาที่ได้กล่าวถึงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น โดย Ivanovic 

(2008) และ Cooper Fletcher Fyall Gilbert และ Wanhill (2008) กลา่ววา่วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม

ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาในการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้มีบทบาท

สำาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชม ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะ เน้นการเดินทางไปสู่

ประสบการณ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่อาจจะพบเห็นได้ยากในชีวิตประจำาวัน (Goeldner & 

Ritchie, 2009) นอกจากนี้ Ximba (2009) ยังได้เสนอว่าการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจ

วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมใน ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญา ความงาม จิตวิทยา 

และความรู้สึก ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความประทับใจไปพร้อมกับการสร้างสำานึกของชุมชน 

ในการมีส่วนร่วมจัดการท่องเที่ยว และเป็นแรงผลักดันให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดและ ถ่ายทอด 

ศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน

หมู่บ้านโคกโก่งเป็นหมู่บ้านผู้ไทย ท่ีได้รับคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือจัดการท่องเท่ียว

แบบ Home Stay (สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, 2545) และเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของการท่องเที่ยว ที่ทั้ง 

ภาครฐัและเอกชนมุง่สง่เสรมิใหค้วามรูแ้กช่มุชนในดา้นการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้พฒันาอาชพีใหก้บัคนในหมูบ่า้น

จนประสบผลสำาเร็จ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการและการบริการ 

ที่พักในลักษณะ Home Stay จนทำาให้หมู่บ้านโคกโก่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยมประจำา

ปี พ.ศ. 2543 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ประภาส อินทนปสาสนน์, 2546) และสมาชิกในชุมชน

ยังคงรักษาและสืบทอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาเกือบ 20 ปี  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องและยั่งยืน

จากสภาพการเปลีย่นแปลงของชมุชนชาตพินัธุผ์ูไ้ทยทีถ่กูผนวกใหก้ลายเปน็สว่นหนึง่ของการพฒันา

ในรูปแบบที่รัฐเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมดังมีการจัดการท่องเที่ยวโดยอาศัยฐานทรัพยากรที่ถือเป็นทุน

ทางวฒันธรรม คอื ใชค้วามเปน็ชมุชนชาตพินัธุผ์ูไ้ทย ปรากฏการณด์งักลา่วเปน็ภาพสะทอ้นของการพฒันา

ภายใต้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมที่กำาลังรุกคืบเข้ามาในชุมชนของชาวผู้ไทย ในรูปแบบของการทำาให้หมู่บ้าน
ผู้ไทยที่ยังคงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลายมาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ได้ถูกนำามาจัดแสดงเพื่อแลกกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำาการศึกษาว่า  

ในบริบทของการเปลี่ยนผ่านและภาวการณ์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในกระแสการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์

ระหว่างหญิงชายในชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทย โดยบทความนี้จะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์บทบาทของผู้หญิง 
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ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่แม้ผู้หญิงยังคงมีบทบาทหน้าที่ที่ผูกติดกับงาน ในครัวเรือนซึ่งเป็น

บริบทของการทำางานผลิตซ้ำาในครอบครัวที่ทำาในพื้นที่ส่วนตัว แต่งานดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนผ่านมาเป็นงาน

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่สาธารณะ และเป็นงานที่นำามาซึ่งรายได้ของผู้หญิง ครัวเรือน และชุมชน 

การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของหญิงชายชาวผู้ไทยหรือไม่อย่างไร

วิธีการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระเบียบ  

วิธีเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการและกึ่งวิชาการใช้แบบสัมภาษณ์ 

กึ่งโครงสร้างร่วมกับการสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและปรากฏการณ์

ในเชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน หัวหน้าครัวเรือน และประธานองค์กรชาวบ้านในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

วิถีก�รผลิตและคว�มสัมพันธ์หญิงช�ยของชุมชนช�ติพันธุ์ผู้ไทยบ้�นโคกโก่งในบริบทดั้งเดิม

ก�รผลิตภ�คก�รเกษตรของครัวเรือนบ้�นโคกโก่ง

บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านของชาวผู้ไทย ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นเวลานานร่วมร้อยปี ชาวผู้ไทย

โคกโก่ง มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านโคกโก่งในอดีต เป็นการผลิต 

แบบพึง่ตนเอง คอืสรา้งผลผลติเพือ่ยงัชพีในครอบครวั เชน่ การปลกูขา้ว การทอผา้ การจกัสานเครือ่งใชส้อย 

ปลูกผักสวนครัว ไม่นิยมขายแต่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จำาเป็น

นอกจากอาชีพทางด้านเกษตรกรรมท่ีกล่าวมาน้ัน ยังมีการเล้ียงสัตว์บ้างแต่ไม่นิยม เล้ียงเป็นอาชีพหลัก 

สัตว์เล้ียงส่วนมากเป็นสัตว์ตามสภาพท้องถ่ิน เช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ โดยวัว ควายในอดีตเป็นการเล้ียงไว้

เพื่อใช้งานในไร่นา แต่ปัจจุบันมีการเลี้ยงเพื่อการขายเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรในบ้านโคกโก่งเป็นการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ภายนอกชุมชน  

มีกรรมวิธีการผลิตโดยนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากย่ิงข้ึน เคร่ืองมือสมัยใหม่ท่ีนำามาใช้ในเพ่ือการเพาะปลูก

ทางการเกษตร ได้แก่ รถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ำา เครื่องตัดหญ้า และเครื่องพ่นยา 

คว�มสัมพันธ์หญิงช�ยต�มจ�รีตดั้งเดิมของช�วผู้ไทย

ผลการวิจัยพบว่า สังคมผู้ไทยมีโครงสร้างครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยายและอยู่กินกัน 

แบบผัวเดียวเมียเดียว และนิยมแต่งงานกันกับคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือในกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยด้วยกัน 

เพราะมีความเข้าใจกันและนับถือผีเดียวกัน ส่วนของที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน ตามจารีตดั้งเดิมของ 

ชาวผู้ไทยพบว่า โดยมากแล้วฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายย้ายเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านฝ่ายหญิง ถือเป็นลักษณะ

เป็นการเข้าอยู่อาศัยแบบมาตาลัย (Matrilocal) คือ หลังจากแต่งงานแล้วคู่สามีภรรยาจะไปอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวของพ่อแม่ฝ่ายหญิง เมื่อแต่งงานหลายปี จนมีบุตรด้วยกัน และสามารถสั่งสมทรัพย์สินเงินทอง 

พอมีฐานะ จึงสามารถแยกออกไปตั้งครอบครัวของตน และถึงแม้จะเป็นการสร้างครอบครัวแบบมาตาลัย 

แต่ผู้ชายก็ยังได้รับการยกย่องให้ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาครอบครัว
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ผู้เป็นพ่อจะมีสถานภาพ 

สงูทีส่ดุในครอบครวั รองลงมาคอืแม ่ลกูคนโตและลกูคนถดัมาลดหลัน่กนัไปตามสถานภาพ ดงัแสดงใหเ้หน็

จากแผนผังการลำาดับสถานภาพในครอบครัวของชาวผู้ไทย ดังนี้
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ในการสืบทอดมรดกนั้น ในอดีตมักจะมอบมรดกให้กับผู้ชาย เพราะถือว่าผู้ชายจะเป็นหลัก 

ในการสืบสายตระกูล ส่วนลูกผู้หญิงต้องออกเรือนไปสมสร้างกับสามี เกณฑ์ในการสืบมรดกของชาวผู้ไทย

จำาแนกเป็น

1) พี่จะได้มากกว่าน้อง โดยถือคติว่า “อ้ายเอาสอง น้องเอาหนึ่ง” เพราะทรัพย์มรดกต่างๆ เช่น  

ทีน่า ในอดตีมกัจะแบง่ใหผู้เ้ปน็พีเ่พราะถอืวา่ผูเ้ปน็พีช่ว่ยพอ่ทำางานในไรน่า และเปน็คนเสยีสละกำาลงัแรงงาน

เพื่อเลี้ยงน้อง

2) ลกูคนทีร่บัภาระในการเลีย้งดพูอ่แมย่อ่มมสีทิธิไ์ดร้บัการถา่ยโอนมรดกมากกวา่ ไมว่า่จะมสีถานะ

เป็นพี่หรือเป็นน้อง ถ้าทำาหน้าที่ดูแลพ่อแม่ มรดกส่วนที่เป็นของพ่อแม่ย่อมตกเป็นของคนนั้นด้วย  

เพราะถอืเปน็ผูด้แูลจดัการงานศพ ดงัมคีำาพดูทีว่า่ “เหมน็กบัเขา่ เนา่กบัตกั” และโดยทัว่ไปพอ่แมม่กัจะอาศยั

อยู่กับลูกสาว และลูกสาวรับภาระในการเลี้ยงดู กรณีเช่นนี้ทำาให้ลูกสาวย่อมได้รับมรดกมากกว่าลูกชาย

ในประเด็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัว พบว่า สามีมีบทบาทในการเป็นผู้นำาครอบครัว ต้องดูแล

ให้ความคุ้มครองแก่ภรรยาและบุตร ปฏิบัติตนเป็นสามีที่ดีของภรรยา เป็นบิดาที่ดีของบุตร รวมถึงต้องให้

ความเคารพ ใหก้ารดแูลเอาใจใสแ่ละเลีย้งดบูดิามารดาของตนเอง โดยในวนัแตง่งานผูช้ายจะไดร้บัการอบรม

ก่อนจะเข้าพาขวัญ คือ ฝ่ายลุงตา ซึ่งก็คือญาติฝ่ายเจ้าสาวจะ “เฆี่ยน” คือ การว่ากล่าวสั่งสอนในทุกๆ ด้าน

ให้เป็น พ่อเรือนที่ดีมีความขยัน และมานะพยายามในการสร้างครอบครัว

ภรรยามีบทบาทไม่น้อยกว่าสามี โดยมีหน้าที่ในการดูแลงานบ้าน เช่น เลี้ยงลูก หุงหาอาหาร ตักน้ำา

ตำาข้าว ซักเสื้อผ้า เก็บกวาดเหย้าเรือน จัดหาเครื่องนุ่งห่ม นอกจากหน้าที่ดังกล่าวภรรยายังมีหน้าที่ช่วย 

แบ่งเบางานนอกบ้านของสามีด้วย เช่น งานในไร่นา และเช่นเดียวกับบทบาทของผู้หญิงที่เป็นสากล 

ผู้หญิงผู้ไทยต้องทำาหน้าที่ในการเลี้ยงดูอบรมลูก เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าสามี บทบาท 
ของสาม ีภรรยาดงักลา่วเปน็ไปตามการอบอบรมขดัเกลา ทีป่ฏบิตัยิดึถอืสบืตอ่กนัมาจนกลายเปน็จารตีของ

ท้องถิ่น สอดคล้องกับงานของปราณี วงษ์เทศ (2544) ได้ให้นิยาม “งานบ้าน” ไว้ว่า เป็นสถาบันที่เล็กที่สุด 

และเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นอย่างใกล้ชิดรอบๆ แม่ (หนึ่งหรือหลายคน) กับลูกๆ ของตนสอดคล้องกับ 
งานของบัวพันธ์ พรหมพักพิง (2542) ที่ให้คำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “งานบ้าน” ว่าหมายรวมถึงกิจกรรม

ที่เป็นการโอบอุ้มคุ้มครองการผลิต (Reproduction) เช่น การดูแลผู้ป่วยและเด็ก การทำางานบ้าน และ 

การหุงหาอาหาร ส่วน “งานนอกบ้านหรืองานสาธารณะ” หมายถึงกิจกรรมต่างๆ สถาบัน และรูปแบบ 

ของความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับตำาแหน่ง องค์กร หรือกลุ่มในสังคม (ปราณี วงษ์เทศ, 2544: 37)

พ่อ (ส�มี)

แม่ (ภรรย�)

ลูกช�ยคนที่ 1 ลูกช�ยคนที่ 2
ลูกส�ว
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ความสัมพันธ์หญิงชายตามจารีตดั้งเดิมของชาวผู้ไทย พบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องงานที่ได้ให้ 

ภาพรวมของการศึกษาเกี่ยวกับ Gender หรือ เพศภาวะ หรือ สถานะทางเพศของสุชาดา ทวีสิทธิ์ (2547) 

ที่กล่าวถึงกระบวนทัศน์ที่ใช้อธิบายระบบเพศภาวะ ออกเป็น 4 แนวทาง คือ กระบวนทัศน์วิวัฒนาการ 

กระบวนทัศน์แนวโครงสร้างหน้าท่ีนิยมท่ีแยกข้ัวระหว่างสาธารณะและบ้าน (Public/Domestic) กระบวนทัศน์

การประกอบสร้างทางวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่หรือกระบวนทัศน์หลังโครงสร้างโดยผล

การวจิยัครัง้นี ้ใหภ้าพทีส่อดคลอ้งกระบวนทศันก์ารประกอบสรา้งทางวฒันธรรม (Cultural Constructionist) 

โดยมองว่าเพศภาวะเป็นระบบสัญลักษณ์ และโครงสร้างส่วนบน เป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ ความเชื่อ 

ศาสนา ชนชั้น อุดมการณ์ รวมถึงระบบเศรษฐกิจเฉพาะท้องถิ่น การจะทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ 

ด้านเพศภาวะ จึงต้องอาศัยการตีความหมายในบริบทโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเหล่านี้ควบคู่กันไป

กระบวนทัศน์การประกอบสร้างทางวัฒนธรรมสามารถนำามาใช้อธิบายการแบ่งงานกันทำาระหว่าง

หญิงชายในจารีตดั้งเดิมของชาวผู้ไทย โดยตามจารีตดั้งเดิมได้มีการแบ่งงานและหน้าที่สำาหรับหญิงชาย  

โดยผู้หญิงมีหน้าที่ในด้านการบ้านการเรือน ได้แก่ การตำาข้าว ตักน้ำา ทำาอาหาร เลี้ยงลูก การสร้างผลผลิต 

เพื่อการยังชีพเช่น ปั่นฝ้าย ปั่นไหม ทอผ้า รวมทั้งงานการผลิตในไร่นา เลี้ยงสัตว์ และหาอาหารที่ม ี

ตามธรรมชาติ ในขณะที่หน้าที่และงานของผู้ชาย ตามจารีตของชาวผู้ไทย ซึ่งถือว่าเป็นงานของพ่อบ้าน 

ได้แก่ การสร้างบ้านเรือน การทำานาทำาสวน ทำาไร่ ค้าขาย งานช่างฝีมือหัตถกรรม การจักสาน แกะสลักต่างๆ 

รวมถึงหน้าที่ในการบวชเรียนศึกษาธรรมะ

ชาวผู้ไทยยังคงยึดมั่นในจารีต และความเชื่อดั้งเดิมที่มีการสืบทอดกันมาการดำาเนินชีวิตในขั้นตอน

ต่างๆ การทำามาหากิน กิจกรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ผู้หญิงและผู้ชายต่างมีพื้นที่ในการแสดง

บทบาทแตกตา่งกนัออกไป คอืผูช้ายมบีทบาทอยูใ่นพืน้ทีส่าธารณะ ออกมามสีว่นรว่มกบักจิกรรมของชมุชน 

ในขณะที่ผู้หญิง มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกับการผลิตซ้ำาในครัวเรือน สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ 

(2546) ที่ได้ศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ ที่ได้กำาหนดให้ผู้หญิงและผู้ชายอยู่ใน

พื้นที่เหล่านั้น การศึกษาดังกล่าวพบว่า รูปแบบการจัดสรรพื้นที่ให้กับหญิงชายในสังคม ค่อนข้างจะเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ “ที่ของผู้หญิงคือที่บ้าน” และ “ที่ของผู้ชายคือที่สาธารณะ” 

ที่บ้าน หมายถึงบริเวณที่มีขอบเขตที่แน่นอน มีการกำาหนดหน้าที่ใช้สอยของพื้นที่อย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ บ้านหรือครอบครัวยังสะท้อนนัยของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีรูปแบบเฉพาะตัว คือเป็น

พืน้ทีข่องความสมัพนัธใ์กลช้ดิ อบอุน่ มคีวามรกัความเอาใจใสช่ว่ยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิ
ในครอบครัว

ในขณะที่พื้นที่สาธารณะหรือที่ทำางานนั้นจะมีรูปแบบความสัมพันธ์แบบมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว 

มกีารแขง่ขนัสงู ดงันั้นเมือ่มกีารแบง่แยก “ที่บา้น” และ “ที่ทำางาน” ออกจากกนั สังคมจงึได้กำาหนดใหผู้ห้ญงิ 

มีบทบาทหน้าที่ที่ผูกโยงกับครอบครัว ในขณะที่ผู้ชายก็จะมีบทบาทหน้าที่ออกไปทำางานนอกบ้าน 

เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ในบริบทชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทย แม้จะมีการแบ่งแยกพื้นที่ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายออกจากกัน  

หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายก็เป็นไปในลักษณะที่เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยผู้ที่

เป็นสามีมีบทบาทในการเป็นผู้นำาครอบครัว ผู้ชายต้องเป็นคนขยันไม่ละเลยหน้าที่ต่อครอบครัว ต้องดูแล
ใหค้วามคุม้ครองแกภ่รรยาและบตุร ใหส้มกบัเปน็ชา้งเทา้หนา้ ในขณะทีผู่ห้ญงิชาวผูไ้ทยมหีนา้ทีอ่ยูก่บัเหยา้

เฝ้ากับเรือน เลี้ยงลูก หุงหาอาหาร ตักน้ำา ตำาข้าว ทอผ้า จัดหาเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ผู้หญิงยังมีหน้าที่  
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ไปช่วยงานสามีนอกบ้าน เช่น ถอนกล้า ดำานา เกี่ยวข้าว ฟาดข้าวและงานในไร่สวน รวมไปถึงการปรนนิบัติ

ดูแลพ่อแม่ของสามี

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งหญิงช�ยในก�รผลิตภ�คก�รเกษตรของช�วผู้ไทย

ความสมัพนัธข์องสมาชกิในสงัคมผูไ้ทยในสงัคมชนบททีท่ำาการเกษตรเปน็หลกั โดยเฉพาะการทำานา 

พบว่า ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ล้วนแต่เป็นแรงงาน 

ในการผลิตที่เกื้อกูล โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพ คือฝ่ายชาย 

จะต้องทำางานท่ีใช้กำาลังมากกว่า เช่น งานในไร่นาโดยฝ่ายชายมีหน้าท่ี ไถพรวนดิน วิดน้ำาเข้านา นอกจากน้ี 

ยังพบว่าการแบ่งงานกันทำาระหว่างเพศในสังคมผู้ไทยที่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีลักษณะการ แบ่งงาน 

ทีย่ดืหยุน่ ถา้ฝา่ยใดไมอ่ยูอ่กีฝา่ยหนึง่กส็ามารถทำาแทนได ้นอกจากนีช้ายยงัมหีนา้ทีใ่นการจดัการเศรษฐกจิ

ของครัวเรือน คือ ผู้ชายเป็นผู้หารายได้มาจุนเจือสมาชิกในครัวเรือน ในขณะที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ และงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น การจักสาน ทอผ้า และมีหน้าที่รับผิดชอบ

งานในบา้น ดแูลความเปน็อยูข่องสมาชกิคนอืน่ๆ ในครอบครวัรวมถงึผูห้ญงิยงัเปน็ผูท้ำาหนา้ทีเ่กบ็เงนิ และ

จดัสรรผลผลติทางการเกษตรของครอบครวั ทัง้ในแงข่องการแจกจา่ยและ การใชใ้นการทำาบญุ ดงัจะเหน็ได้

จากเมื่อผู้ชายทำางานได้ค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือทำานาได้ผลตอบแทนเป็นข้าว ผู้ชายจะมอบหน้าที่ 

ในการดูแลค่าใช้จ่าย และการจัดสรร แบ่งปันผลผลิตให้กับภรรยาของตน 

ความสัมพันธ์ข้างต้น สอดคล้องกับพัฒนาการของการแบ่งแยก “พื้นที่ส่วนตัว” กับ “พื้นที่สาธารณะ” 

ที่เริ่มต้นจากสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรม บ้านหรือครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำาคัญ 

ในเชงิเศรษฐกจิคอื ครอบครวัทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยการผลติ ดงันัน้ในสงัคมชนบทผูห้ญงิซึง่มหีนา้ทีใ่นการดแูล

ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีสถานภาพสูงในครอบครัว

นอกจากนี้การจัดสรร แบ่งปันผลผลิต และดูแลจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว มีความสัมพันธ์

เชือ่มโยงกบัความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจในครอบครวั ในกรณขีองครอบครวัชาวผูไ้ทยความสมัพนัธร์ะหวา่งสามี

และภรรยา จะเป็นความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน แม้จะให้เกียรติยกย่องสามีว่าเป็นผู้นำาครอบครัว ที่สมาชิก 

ทกุคนในบา้นตอ้งเชือ่ฟงั แตใ่นความเปน็จรงิแลว้อำานาจการตดัสนิใจ ในครอบครวัของชาวผูไ้ทย ในประเดน็

ต่างๆ ทั้งในและนอกครัวเรือน จะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน ของสามีและภรรยา เช่น ในกิจกรรมการผลิต

ภาคการเกษตรของครัวเรือน หรือการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ ในการเพาะปลูก สามีจะเป็นผู้ตัดสินใจ
เป็นหลัก แต่ภรรยาก็จะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสนับสนุนและการคัดค้านการตัดสินใจของสามี  

ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการผลิตของครัวเรือนทำาบนที่ดินที่เป็นมรดกของฝ่ายหญิง ผู้หญิงจึงมีส่วนรับรู้และ 

ตัดสินใจ

การตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้าน พบว่า ผู้หญิงมีอำานาจการตัดสินใจมากกว่าผู้ชาย ในเรื่อง 

การจัดหา หรือซื้ออาหาร เพื่อการบริโภคของสมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันต่างๆ ผู้หญิง
เป็นคนตัดสินใจ ส่วนการซื้อขายผลผลิต หรือซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นการตัดสินใจร่วมกันของ 

ทั้งสามีและภรรยา 

ในประเด็นของอำานาจการตัดสินใจในสังคมของชาวผู้ไทย พบว่าแบบแผนการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ข้ึน
อยู่กับระบบการผลิตของครอบครัวเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนทำางานการผลิต

ในภาคการเกษตร ผู้ชายจะเป็นผู้ตัดสินใจหลักในเรื่องการเกษตร โดยผู้หญิงจะมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ
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มากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัระดบัการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิในกจิกรรมการผลติ ถา้มสีว่นรว่มในกจิกรรมการผลติ

มากระดับการตัดสินใจก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะที่การตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน ผู้หญิงจะทำา

หน้าท่ีเป็นผู้ตัดสินใจหลัก แต่ก็ต้องถามความคิดเห็นของสามี หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ผู้ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองใด 

ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นหลัก 

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า เพศไม่ได้เป็นตัวกำาหนดอำานาจในการตัดสินใจ แต่ความรับผิดชอบ

ในกิจกรรมที่ทำาเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ใครจะเป็นผู้มีอำานาจในการตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ

นอกจากประเด็นข้างต้น ในยุคการผลิตภาคการเกษตรของหมู่บ้านซึ่งมีพัฒนาการต่อเนื่องมาตั้งแต่

การเริ่มเข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน ในยุคนี้ชาวผู้ไทยยังคงยึดมั่นในจารีต และความเชื่อดั้งเดิมที่มีการ สืบทอดกัน

มา การดำาเนินชีวิตในขั้นตอนต่างๆ การทำามาหากิน กิจกรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชน ผู้หญิงและ

ผู้ชายต่างมีพื้นที่ในการแสดงบทบาทแตกต่างกันออกไป คือผู้ชายมีบทบาทอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ออกมา 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ในขณะที่ผู้หญิงมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวโยงกับการผลิตซ้ำาในครัวเรือน  

มีบทบาทในบริบทของพื้นที่ส่วนตัวหรือที่บ้าน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ในชุมชน 

ชาวผู้ไทย ทั้งกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมในพื้นที่ส่วนตัว ต่างก็เอื้อประโยชน์ต่อกัน ก่อให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์ ความอยู่รอด และความสงบสุขทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

พลวัตคว�มสัมพันธ์หญิงช�ยของช�วผู้ไทย: จ�กคว�มสัมพันธ์ต�มจ�รีตท้องถิ่นสู่ก�รปรับเปลี่ยน

คว�มสัมพันธ์ภ�ยใต้บริบทก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สืบเนื่องจาก ปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand จังหวัดต่างๆ 

พยายามค้นหาทรัพยากรในพื้นที่ของตน เพื่อนำามาพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์  

มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง ดังจะเห็นได้จากคำาขวัญของจังหวัด ที่ว่า 

“เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำา วัฒนธรรมผู้ไทย

ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำาปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี”

ในจำานวนแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 รายการนี้ สิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือเป็นวัตถุ  

ทีส่ามารถสมัผสั รบัรูไ้ดน้ัน้ ม ี6 รายการดว้ยกนั แตม่เีพยีงสิง่เดยีวทีย่งัมลีกัษณะเปน็นามธรรม คอื วฒันธรรม

ผู้ไทย ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมผู้ไทย มีศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  

จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพื่อออกสำารวจหมู่บ้านผู้ไทย โดยมีแนวคิดหลักที่ใช้

ในการพิจารณาคัดเลือก คือต้องเป็นหมู่บ้านผู้ไทยท่ียังมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมได้รับอิทธิพลจากสังคมสมัยใหม่น้อย 
มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แนวทาง การพัฒนา 

แหลง่ทอ่งเทีย่วของจงัหวดักาฬสนิธุ ์มุง่ไปทีก่ารพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมผูไ้ทย ซึง่สอดคลอ้งกบั

นโยบายของรัฐที่พยายามส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมยังใช้งบประมาณน้อยเพราะอาศัยฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน 

จากความเหมาะสมดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำาเนินการ

จัดตั้งให้หมู่บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทย มีการนำารูปแบบการท่องเที่ยว
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แบบ Home Stay ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวออกไป อย่างกว้างขวาง 

ทำาใหม้นีกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิเดนิทางเขา้ไปทอ่งเทีย่วและเรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวผูไ้ทย

อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทยอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 

11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา และได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

จากหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี

การกลายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมไดก้อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของชมุชน คอื มกีารพฒันา

ชมุชนผา่นการกลายเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีห่มูบ่า้นโคกโกง่ ไดม้กีารพฒันาถนนลาดยาง

เข้าสู่หมู่บ้านซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็มีส่วนในการพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชน ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว จะได้รับการจัดสรร แบ่งปันรายได้ และ

การท่องเที่ยวยังมีส่วนในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนผู้ไทยเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น  

ในสว่นของการบรหิารจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนหมูบ่า้นผูไ้ทยโคกโกง่ ไดผ้นวกรปูแบบการผลติภาคบรกิาร

ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาปรับใช้ควบคู่กับวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมซึ่งเป็นวิถีผลิตแบบดั้งเดิม

ของชุมชน 

ปัจจุบันแม้ว่าหมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่งจะได้รับการส่งเสริม ให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว  

เชิงวัฒนธรรม แต่ชาวผู้ไทยโคกโก่งก็ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้เสริมจากการเข้าร่วม

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถจำาแนกประเภทของกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้เสริม

ออกเป็นรายการต่างๆ ดังนี้ 

1. รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าทั่วๆ ไป จากร้านค้าสวัสดิการชุมชน ที่คนในหมู่บ้านเป็นสมาชิก 

ร่วมกัน โดยมีการปันผลกำาไรให้กับสมาชิกทุกปี

2. รายได้จากการจำาหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม 

จากสหกรณ์การเกษตร อำาเภอกุฉินารายณ์

3. รายได้จากการเปิดบ้านพักต้อนรับนักท่องเที่ยว ในลักษณะ Home Stay

คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมของช�วผู้ไทยในบริบทก�รเปลี่ยนผ่�น 

ความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวผู้ไทย จัดว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในแนวนอน หรือ Horizontal 

Relation ซึง่เปน็ความสมัพนัธท์างสงัคมอกีรปูแบบหนึง่ทีม่อียูใ่นโครงสรา้งทางสงัคมวฒันธรรมของชาวผูไ้ทย 

และถือเป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการรวมกลุ่มทางสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรวมกลุ่ม

ของหญิงสูงอายุในชุมชน ที่เรียกว่า “แม่ออกค้ำา” เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทำาอาหารไปถวายพระ 

ที่จำาพรรษาอยู่ที่วัดในหมู่บ้าน ถือเป็นการสืบทอดประเพณี พิธีกรรม และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
และทำาให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เช่นกัน 

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้หญิงสูงอายุในชุมชน ที่ช่วยกันทำาบายศรีเพื่อใช้ใน 

พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักท่องเที่ยว มีการแบ่งงานกันทำาตามความถนัดของแต่ละคน
นอกจากนี้ชาวผู้ไทย ยังมีการประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้ผี หรือการเลี้ยงผี ที่ยังคงปฏิบัติสืบเนื่อง

มาจนถึงปัจจุบัน โดยแต่ละปีชาวผู้ไทยจะต้องมีการเซ่นผี หรือเลี้ยงผีสองครั้ง คือในเดือน 5 ก่อนการเริ่ม

ฤดูทำานา และเดือน 11 ภายหลังการเก็บเกี่ยว พิธีกรรมดังกล่าวถือเป็นเครือข่ายทางสังคมรูปแบบหนึ่ง 

ที่ชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน ชาติพันธุ์เดียวกัน ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่า แหล่งน้ำา และที่ดินสาธารณะ
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ร่วมกัน การเลี้ยงผีจึงถือเป็นกลไกทางสังคมวัฒนธรรม ที่ยึดโยงคนจากเครือข่ายเดียวกัน มีผลประโยชน์ 

ความเชื่อ และมีพื้นฐานทางสังคมร่วมกัน ได้มีโอกาสในการพบปะสังสรรค์ แสดงความเป็นเจ้าของและ 

มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน ถือเป็นภูมิปัญญาที่เอื้อให้เกิดความสามัคคี และความรู้สึก

ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน

ความสัมพันธ์ในแนวนอนในรูปแบบข้างต้นสอดคล้องกับทัศนะของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2537)  

ที่ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์แนวนอนในสังคมไทยไว้ว่า

...ในสงัคมชนบทยงัมรีปูแบบความสมัพนัธใ์นแนวนอนอกีมากทีย่งัไมม่กีารศกึษาไวอ้ยา่ง

เป็นระบบ เช่น ความสัมพันธ์แบบเครือข่ายในชนบทภาคเหนือ...การหันมาศึกษา 

ในแนวนี้จะช่วยให้เข้าใจศักยภาพของชาวบ้านมากขึ้น เพราะเครือข่ายต่างๆ นำาไปสู่

ความรว่มมอืในการจดัการทรพัยากร และการปรบัตวัตอ่กระแสการเปลีย่นแปลงทีก่ำาลงั

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว...

ความสมัพนัธแ์นวนอนในสงัคมของชาวผูไ้ทย เปน็ความสมัพนัธใ์นเชงิเกือ้กลู พึง่พา และเอือ้ประโยชน์

ซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัวถิกีารดำารงชพีในภาคการเกษตร และถงึแมจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติ

ของชุมชนโดยได้ผนวกเอาวิถีการผลิตของภาคบริการในรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โดยชมุชน แตค่วามสมัพนัธท์างสงัคมในแนวนอนกย็งัคงดำารงอยูแ่ละสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของชุมชน ผ่านรูปแบบการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยว ทั้งการประสานงานและการจัดสรรผลประโยชน์ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและยุติธรรม

กลไกที่ช�วผู้ไทยนำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์ท�งสังคม

ในบรบิททีห่มูบ่า้นชาตพินัธุไ์ดก้ลายมาเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม ชาวผูไ้ทยจำาเปน็ตอ้งแสวงหา

ยทุธวธิหีรอืกลไกทีจ่ะนำามาใชใ้นการจดัการความสมัพนัธท์างสงัคม ทัง้นีเ้พือ่สรา้งโอกาสในการแขง่ขนั และ

เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชน ชุมชนผู้ไทยในฐานะผู้กระทำาการจะต้องมองหาวิธีการและกลยุทธ์ต่างๆ 

เพื่อสามารถกระทำาการภายใต้กรอบของโครงสร้างแบบใหม่คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้บริบท 

ดงักลา่วหมูบ่า้นโคกโกง่ไดจ้ดัทำาแผนการทอ่งเทีย่ว เพือ่กำาหนดกรอบการดำาเนนิงานใหช้มุชนสามารถจดัการ

การท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและ 

เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทยถือเป็นสินค้า 
ทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ที่สามารถนำาไปขายได้ 

วิธีการ หรือ กลยุทธ์ที่ชาวผู้ไทยนำามาใช้ วางอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากร ที่ผู้กระทำาการครอบครอง 

หรือกำากับ โดยกลยุทธ์สำาคัญที่นำามาใช้ ประกอบด้วย การสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งจำาแนก
ออกเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) การใช้กลยุทธ์ท่ีส่ือถึงความเป็นเลิศ (The Best) ท่ีสะท้อนผ่านคำาขวัญของหมู่บ้านว่า “โคกโก่งถ่ินผู้ไทย 

ใสสดน้ำาตกตาดสูง ท้องทุ่งทิวเขางาม นามระบือผานกแอ่น ดินแดนแห่งผู้สาวซับ” และความดั้งเดิม 

(Originality) สะท้อนผ่านความสามารถในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งกาย ความเช่ือ ภาษา การปฏิบัติตามฮีต 12 คอง 14 และมีการนำามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการท่องเท่ียว 
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รวมถึงการนิยามความหมายว่าชาวผู้ไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน  

มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนถึงมีการใช้ทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมภายในชุมชน มาแปรเป็นสินค้า

 สะท้อนให้เห็นว่า ท่ามกลางกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน ชาวผู้ไทยได้

แสวงหาพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มของตน ผ่านการแสดงออกทางวัฒนธรรมสัญลักษณ์และพิธีกรรมต่างๆ 

ถือเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่ถูกหยิบยกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายคือการแสวงหา 

ทางเลือกในการดำารงชีพท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านและการพัฒนา จนสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ 

สังคมอื่นได้

 เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) ที่ชี้ให้เห็นประเด็นสำาคัญ

ในการศึกษาวัฒนธรรมในระบบโลกาภิวัตน์ คือต้องไม่มองในลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้าม หรือต้องปฏิเสธ 

โลกาภวิตันเ์สมอไป แตต่อ้งมองใหเ้หน็พลงัดา้นตรงขา้ม คอืพลงัของทอ้งถิน่นยิม ยิง่พืน้ทีถ่กูครอบคลมุดว้ย

โลกาภิวัตน์มากเท่าใด การเน้นความเป็นท้องถิ่นก็จะยิ่งปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็หมายรวมไปถึง 

การเน้นความเป็นท้องถิ่นนิยม เพื่อดึงดูดทุน หรือเป็นปฏิกิริยาที่ต่อต้านทุนก็ตาม

2) การใช้กลยุทธ์ในการสร้างความหมายใหม่ให้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการ

จำาแนกให้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทยของหมู่บ้านโคกโก่ง แตกต่างไปจากแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

อื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความพิเศษว่า “เป็นชาติพันธุ์ที่มีวิถีปฏิบัติที่ดีงาม” และ “มีวิถีการดำารงชีวิตที่บริสุทธิ์” 

กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับความหมายของคำาว่า “exotic” หรือความแปลกใหม่ ที่เป็นหัวใจของการท่องเที่ยว

สมัยใหม่ เป็นกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาวผู้ไทยให้มีความแปลกใหม่ ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว

ให้ออกมาแสวงหาความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นการเพิ่มความหมายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว 

ที่ไม่ใช่เพียงการพักผ่อน

 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณท์างชาตพินัธุข์องชาวผูไ้ทยใหม้คีวามแปลกใหม ่ดงึดดูใจนกัทอ่งเทีย่ว 

สอดคล้องกับวาทกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดว่า กลุ่มชาติพันธุ์คือสินค้าของการท่องเที่ยว (Object of 

tourism) ที่สามารถนำารายได้มาสู่ชุมชน (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, 2547)

 ในอีกด้านหนึ่งแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำาให้ชาวผู้ไทยมีสถานะเป็นเหมือนวัตถุทางวัฒนธรรม 

ที่มีชีวิต เพื่อรอการเที่ยวชม แต่ภาพลักษณ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นทางเลือกในการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

ทางชาติพันธ์ุ และภายใต้วาทกรรมการท่องเท่ียวชาวผู้ไทยก็ไม่เพียงแต่ตอบรับต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

หากแต่พยายามปรับตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไหลบ่าเข้ามาในชุมชน
 สอดคลอ้งกบัทศันะของ สรุนิทร ์พศิสวุรรณ (2555) วา่ การทอ่งเทีย่วเปน็อตุสาหกรรมและกจิกรรม

ทางพาณิชย์ที่มีความสำาคัญสำาหรับเศรษฐกิจของหลายประเทศในโลก โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

คือ ชีวิตประจำาวันของคนท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่มีค่า เพราะถือว่าเป็น exotic life เป็นสิ่งที่แปลก เป็นสิ่งที่ 

คนเหลา่นัน้ยงัยดึมัน่ถอืมัน่เปน็พธิกีรรมในชวีติประจำาวนั ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชมุชนเมอืง  

วิถีชีวิตเหล่านี้อาจจะหายาก แต่ในชนบทยังคงมีอยู่ แต่อาจเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
มากขึ้น

 เช่นเดียวกันกับมุมมองของเสน่ห์ จามริก (2544) ต่อกระแสชุมชนท้องถิ่นที่มองว่า ผลจากกระแส

โลกาภวิตันแ์ละอำานาจรฐัเปน็แรงกระตุน้สำาคญัทีท่ำาใหช้มุชนทอ้งถิน่ตืน่ตวัทีจ่ะเรยีนรู ้บรูณะฟืน้ฟอูตัลกัษณ์
และภูมิปัญญาอันหลากหลาย
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3) หมูบ่า้นวฒันธรรมผูไ้ทยโคกโกง่ ไดส้รา้งความหมายใหก้บัการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมวา่ เปน็พืน้ที่

ทางสังคม (social space) รูปแบบหนึ่ง เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้าน และไม่ใช่สถานที่นอกบ้าน แต่ชาวผู้ไทยได ้

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เห็นเสมือนพื้นที่ที่สาม หรือ Third Space/Third Place ที่มีความคาบเกี่ยวกัน

ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ โดยมีการระบุว่า พื้นที่ทางสังคมนี้จะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์

รูปแบบใด กฎเกณฑ์กำากับการใช้พื้นที่ดังกล่าวมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้คนที่สนใจเรียนรู้วิถีชีวิต 

วฒันธรรมของชาวผูไ้ทย ซึง่หมายถงึกลุม่นกัทอ่งเทีย่ว ไดม้โีอกาสเขา้มามปีฏสิมัพนัธแ์ละทำากจิกรรมตา่งๆ 

ร่วมกับชาวผู้ไทย เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาอันจำากัด และต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของชุมชน 

การสร้างความหมายให้กับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่าเป็นพ้ืนท่ีทางสังคม เป็นการปรับตัวของชุมชน

ท่ีมีต่อกระแสโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับทัศนะของ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2544) ท่ีเสนอว่าโลกาภิวัตน์เอง 

มีหลายด้าน ไม่ใช่ด้านที่จะมาครอบงำาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่สะท้อนผ่าน “ความรู้ 

ชาวบ้าน” หรือ popular knowledge เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีคุ้นเคย เป็นความรู้ท่ีไม่มีใครควบคุม ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม และมีรูปแบบไม่เหมือนกัน ความรู้พื้นบ้านที่แท้จริง คือ “พื้นที่ทางวัฒนธรรม”  

ที่ผู้คนสามารถแสดงตัวตนออกมาได้

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา ทำาใหไ้ดข้อ้สรปุเกีย่วกบักลไกการจดัการความสมัพนัธท์างสงัคมขา้งตน้ เปน็

ผลมาจากกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยม และการหล่ังไหลเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ท้ังจากนักท่องเท่ียว

และการเปดิพรมแดนตดิตอ่สือ่สารระหวา่งคนตา่งวฒันธรรมทีม่คีวามเขม้ขน้ขึน้ เกดิการไหลเวยีนแลกเปลีย่น

ท้ังความรู้ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ันส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของคนในโลกสมัยใหม่

อย่างมาก ชุมชนชาวผู้ไทยแม้จะถือได้ว่าเป็นสังคมที่ยังยึดมั่น ในจารีตประเพณี แต่ก็อยู่ภายใต้สังกัด 

ของรฐัสมยัใหมท่ีก่ำาลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็ มมุมอง ทศันคตขิองชาว ผูไ้ทยจงึไมไ่ดถ้กูจำากดัไวเ้ฉพาะในพืน้ที่

ทางวัฒนธรรมของตนอีกต่อไป ชาวผู้ไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว 

ทางดา้นวฒันธรรม ทีว่ฒันธรรมถกูเชือ่มโยงเขา้หากนัมากขึน้เรือ่ยๆ และเสน้แบง่ทางวฒันธรรมกพ็รา่เลอืน

มากขึน้ วฒันธรรมของชาวผูไ้ทยกไ็มไ่ดถ้กูจำากดัอยูเ่ฉพาะในกลุม่ชาตพินัธุ ์แตเ่ปน็สิง่ทีค่นภายนอกสามารถ

เข้าถึงและสัมผัส เรียนรู้ได้ ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ชาวผู้ไทย 

ต้องนำากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของปัจจุบัน โดยเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนของตน 

ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสมัยใหม่

องค์ประกอบที่ใช้เป็นกรอบในก�รจัดก�รคว�มสัมพันธ์หญิงช�ยในก�รผลิตภ�คบริก�ร

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความสัมพันธ์หญิงชายในระบบการผลิตภาคบริการผ่านรูปแบบ 

ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากการจัดการ 

ความสัมพันธ์ในระบบจารีตดั้งเดิม ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ 3 องค์ประกอบหลักที่ใช้ 

เป็นกรอบในการจัดการความสัมพันธ์ของหญิงชายดังนี้ คือ
- องค์ประกอบแรก พิจารณาผ่านกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

สามารถจำาแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ

 1) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ ในกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม จำาแนก
ประเภทของกิจกรรมออกเป็น 1. กิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตสินค้าพื้นเมือง คือ ผ้าทอ ผู้ไทย เสื้อเย็บมือ  

และผลติภณัฑแ์ปรรปูจากผา้ทอมอื 2. การทำาพานบายศร ี3. การแสดงฟอ้นรำา 4. ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วและ
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ดูแลสถานที่ในการจัดแสดง 5. เล่นดนตรีพื้นเมือง ฝ่ายดนตรี เครื่องเสียง 6. ฝ่ายประกอบพิธีกรรม 

ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

  2) กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตซ้ำาในชีวิตประจำาวัน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบ้าน  

ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลผู้ป่วย ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำาแนกประเภท 

ของกิจกรรมออกได้ดังนี้ คือ 1. การประกอบอาหาร คิดรายการอาหาร 2. บริการอาหารเครื่องดื่ม  

3. สาธิตวิถีชีวิตประจำาวัน 4. จัดเตรียมที่พักให้นักท่องเที่ยว

 ในกิจกรรมการท่องเท่ียวของบ้านโคกโก่ง ผู้หญิงเป็นผู้มีส่วนร่วม และมีบทบาทหลักในกิจกรรม 

เก่ียวกับการผลิตซ้ำา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบ้าน แต่ถึงแม้ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิต 

ท่ีเป็นแหล่งรายได้ท่ีเป็นตัวเงินเพ่ิมข้ึน ก็ตาม ผู้หญิงก็ยังคงทำางานบ้านเช่นเดิม ดังน้ันผู้หญิงจึงต้องทำางานหนัก

กว่าเดิม ทั้งงานต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนรวม และงานบ้านที่ต้องดูแลอาหารและที่นอนให้นักท่องเที่ยว

ที่มาพักแบบค้างคืน ในขณะผู้ชายที่ทำาหน้าที่เป็นกรรมการ กลุ่มท่องเที่ยวทำาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การตอ้นรบั และการจดัสถานทีใ่นการตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว นอกจากนีก้จิกรรมการทอ่งเทีย่ว เชงิวฒันธรรม 

ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนในระดับที่เพิ่มมากขึ้น เพราะงานการให้บริการ

ดา้นตา่งๆ ทัง้การบรกิารดา้นอาหาร เครือ่งดืม่ การดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยของบา้นเรอืน การจดัเตรยีม

ห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว งานเหล่านี้เป็นงานที่ผู้หญิงทำาเป็นประจำาอยู่ทุกวันในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว

  แม้ว่าผู้หญิงจะออกมามีส่วนร่วม ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแต่ผู้หญิง

ยังคงสามารถจัดการงานในครอบครัวได้อย่างไม่บกพร่อง เพราะการออกมาร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ของผูห้ญงิชาวผูไ้ทย ยงัคงเปน็กจิกรรมทีม่รีปูแบบไมแ่ตกตา่งจากงานในบา้นเรอืน เพยีงแตม่คีวามแตกตา่ง

ในบริบทของพื้นที่เท่านั้น บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงยังคงเกี่ยวพันกับงานบ้าน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การให้สวัสดิการ และการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนเช่น การประกอบอาหาร บริการอาหาร

เครื่องดื่ม ตลอดจนการดูแลด้านที่พัก

- องค์ประกอบที่สอง พิจารณาจากการเข้าถึงและการควบคุม (Access and Control Profile) เป็น

การระบุถึงทรัพยากรที่ปัจเจกสามารถควบคุมเพื่อบรรลุการทำากิจกรรมของตน รวมถึงการได้รับประโยชน์ 

จากทรัพยากรนั้นๆ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ ได้แก่ ที่ดิน เครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงานในการผลิต เงินทุน  

การศึกษาและการฝึกอบรม จากผลการวิจัยพบว่า ก่อนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต มาเป็นการผลิต 

ภาคบริการผู้ชายมีโอกาสได้รับความรู้และการฝึกอบรมต่างๆ มากกว่าผู้หญิง เมื่อมีการผนวกการผลิต 
ภาคบริการ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการผลิตของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำาให้ผู้หญิงได้มีโอกาส 

เข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ ทำาให้มีความรู้ มีประสบการณ์และกล้าตัดสินใจมากขึ้น  

มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้เช่นเดียวกับผู้ชาย

- องคป์ระกอบสดุทา้ย เปน็การพจิารณาปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่บทบาท และการเขา้ถงึการควบคมุ

ทรัพยากร (Factor Influencing Activities, Access and Control) โดยปัจจัยต่างๆ ส่งผลกระทบต่อบทบาท 
และการเข้าถึงการควบคุมทรัพยากรในชุมชนชาติพันธุ์ผู้ไทยโคกโก่ง ได้แก่

 สภ�พท�งเศรษฐกิจ การจัดการหมู่บ้านเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการผลิตที่เป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน ย่อมส่งผลให้ผู้หญิงมีบทบาทอำานาจในการเข้าถึงและ
ควบคุมทรัพยากรเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การที่ผู้หญิงได้มีโอกาสในการเข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรม

ท่ีรัฐเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนมากข้ึน ก็ส่งผลให้ผู้หญิงมีความรู้ มีประสบการณ์ และกล้าตัดสินใจเพ่ิมมากข้ึน
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 โครงสร�้งของสถ�บนัครอบครวั เครอืข่�ยท�งสงัคม ระบบเครอืญ�ตใินชมุชน มคีวามสำาคญั

สำาหรบัผูห้ญงิชาวผูไ้ทย เพราะกลุม่ญาตเิปน็ปจัจยัทีส่นบัสนนุใหผู้ห้ญงิผูไ้ทยออกมาทำากจิกรรมของชมุชน

ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือญาติจะทำาหน้าที่เป็นฐานเสียงที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ

ผลักดันให้ผู้หญิงมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน และเครือญาติยังทำาหน้าที่เป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยลด

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของคนในชุมชน

 จ�รีต วัฒนธรรมและคว�มเชื่อดั้งเดิมของช�วผู้ไทย จากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาจารีต 

วัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ทั้งจากการสัมภาษณ์สมาชิกในชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้รู้ได้รวบรวมเอาไว้ 

ทำาให้ทราบข้อเท็จจริงทางสังคมวัฒนธรรมที่ว่า ผู้หญิงผู้ไทยเป็นเพศที่มีบทบาทในประเด็นต่างๆ ทั้งการ

เป็นแรงงานในการผลิตภาคการเกษตรและหัตถกรรม รวมถึงเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญของ

ครัวเรือน รวมถึงเป็นผู้ทำาหน้าที่ในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและจรรโลงพุทธศาสนา บทบาทหน้าที่

ทีห่ลากหลายของผูห้ญงิจงึเปน็ปจัจยัสนบัสนนุใหผู้ห้ญงิออกมาทำากจิกรรมของชมุชนไดเ้ทา่เทยีมกบัผูช้าย 

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของชุมชนจากการผลิตเพื่อยังชีพ ควบคู่กับการผลิตในภาคบริการ 

แต่ผู้หญิงผู้ไทยก็ยังคงรักษาสถานภาพทางสังคม และบทบาทที่เกื้อหนุนหรือเท่าเทียมกับเพศชาย  

ไว้ได้อย่างสมดุล โดยผู้หญิงทำาหน้าที่เป็นแรงงานในไร่นาเคียงคู่กับผู้ชาย ในยามว่างเว้นจากการทำานา 

ก็จะทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน และการขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เสริม

 มูลค่�ท�งเศรษฐกิจของง�นบ้�นในระบบก�รผลิตภ�คบริก�ร กิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของบ้านโคกโก่ง ทำาให้งานที่ทำาในพื้นที่สาธารณะที่เป็นงานของชุมชน กับงานที่ทำาในพื้นที่

ส่วนตัว หรืองานบ้านถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับงานของกาญจนา แก้วเทพ (2546) ที่ให้ 

มุมมองว่าในการศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่ โดยมองว่าในสังคมชนบทได้มี 

การจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ครัวเรือน ชุมชน และโลกภายนอกชุมชน ครัวเรือนซึ่งถือเป็น

พ้ืนท่ีส่วนตัว และชุมชนซ่ึงถือว่าเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ เป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด 

ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อการกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย จากกรณี 

การแบง่หนา้ทีข่องหญงิและชายใหแ้ยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด เกดิขึน้จากระบบคดิ ทีแ่บง่สงัคมออกเปน็ 

2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสาธารณะ อันได้แก่ เรื่องนอกบ้านหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และบอกว่าส่วนนี้เป็นโลกหรือสังคมของผู้ชาย อีกส่วนถือว่าเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัว อันได้แก่ เรื่องในบ้าน 

หรือการดูแลบ้านเรือนและสมาชิกภายในครอบครัว โดยมองว่าส่วนน้ีเป็นโลกของผู้หญิง ระบบคิดน้ีเร่ิมเกิดข้ึน
ในสังคมตะวันตก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากเกษตรกรรม มาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 

แบบอุตสาหกรรม ทำาให้งานและบ้านถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด อุดมการณ์ความเป็นแม่บ้าน  

ได้ถูกสร้างขึ้นและจำากัดบทบาทผู้หญิงให้อยู่ภายในโลกของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิง

ชนชั้นกลางและชนชั้นสูง

ในขณะท่ีสังคมชนบทเช่นกรณีของชุมชนชาวผู้ไทยโคกโก่งน้ัน ได้มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ครัวเรือน ชุมชน และโลกภายนอกชุมชน ครัวเรือนซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนตัว และชุมชนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่

สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด เห็นได้จาก ผู้หญิงในสังคมของชาวผู้ไทย

สามารถทำาหน้าที่เป็นแรงงานในการผลิตเคียงคู่กับผู้ชาย ทั้งเป็นแรงงานในการผลิตภาคการเกษตร และ
หัตถกรรม รวมถึงการที่ผู้หญิงเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญของครัวเรือน อีกด้านหนึ่งผู้หญิง 
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ทำาหน้าที่ในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และจรรโลงจริยธรรม จึงส่งผลให้ผู้หญิงมีบทบาทในชุมชน 

เช่นเดียวกับผู้ชาย หากแต่สิ่งที่แตกต่าง คือ พื้นที่บริเวณนอกชุมชนถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่ของผู้ชาย และ

เป็นพื้นที่ต้องห้ามของผู้หญิง เนื่องจากอาจมีอันตรายและไม่ปลอดภัยสำาหรับผู้หญิง ข้อแตกต่างดังกล่าว

ทำาให้ผู้ชายมีโอกาสเรียนรู้และรู้เท่าทันโลกภายนอกมากกว่าผู้หญิง แต่ภายหลังจากท่ีมีการจัดการการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ผู้หญิงสามารถทำาความรู้จักโลกภายนอกชุมชนมากยิ่งขึ้น ผ่านนักท่องเที่ยวที่ทำาหน้าที่เป็น

สื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกภายนอกหาได้มีแต่ความไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายสำาหรับผู้หญิง

อีกต่อไป แต่โลกภายนอกชุมชนกลับกลายเป็นโอกาสที่จะทำาให้ผู้หญิงได้รับประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้  

ส่งผลให้ผู้หญิงมีมุมมองต่อสังคมที่หลากหลาย และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และสามารถนำาประสบการณ์ 

ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการดำารงชีวิตในปัจจุบัน 

ภายหลังจากที่หมู่บ้านผู้ไทยโคกโก่ง ได้ผนวกระบบการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมการบริการ  

ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรม ทำาให้งานที่ทำาในพื้นที่สาธารณะ

ท่ีเป็นงานของชุมชน กับงานท่ีทำาในพ้ืนท่ีส่วนตัวหรืองานบ้านถูกเช่ือมโยงเข้าไว้ด้วยกัน กิจกรรมการท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ได้มีส่วนในการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนในระดับที่เพิ่มมากขึ้น เพราะงาน 

การให้บริการด้านต่างๆ ทั้งการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเรือน 

การจัดเตรียมห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว งานเหล่านี้ เป็นงานที่ผู้หญิงทำาเป็นประจำาอยู่ทุกวันในบ้าน 

ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมองว่า เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และไม่มีมูลค่า 

แลกเปลี่ยนในทางเศรษฐกิจเพราะไม่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะนำาไปสู่การซื้อขาย

หากแต่ในบริบทของการกลายเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานบ้านของผู้หญิง 

ที่เคยทำาในบริบทของพื้นที่ส่วนตัว ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาทำาในพื้นที่สาธารณะ และงานบ้านที่เคยถูกมองว่า

เป็นเพียงการผลิตซ้ำาในครัวเรือน กลายมาเป็นกิจกรรมที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดกิจกรรม 

ทางเศรษฐกจิขึน้ในชมุชน สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัครวัเรอืนและชมุชน นบัตัง้แต ่การทำาอาหาร การรกัษา

ความสะอาดบา้นเรอืน การดแูลนกัทอ่งเทีย่ว การทอผา้ และแปรรปูเปน็สนิคา้ เพือ่จำาหนา่ยแกน่กัทอ่งเทีย่ว 

ส่งผลให้งานบ้านของผู้หญิงกลายเป็นงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แรงงานของผู้หญิงที่ใช้ในการทำางาน 

ดา้นการบรกิารแกน่กัทอ่งเทีย่ว ไดร้บัคา่ตอบแทนเปน็ตวัเงนิ หรอืกลา่วไดว้า่แรงงานนีม้มีลูคา่การแลกเปลีย่น

เพราะได้มีการซื้อขายบริการ รวมถึงมีมูลค่าใช้สอยควบคู่กัน เห็นได้ชัดเจนจากรายได้ของชุมชนจากการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้วนแล้วแต่มาจากกิจกรรมการผลิตของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าบ้านพัก 
การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนตามรายการดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนบ้านพัก   ร้อยละ 40

2. ค่าจัดเตรียมอาหาร   ร้อยละ 30

3. ค่าตอบแทนการแสดงต้อนรับ  ร้อยละ 15

4. ค่าตอบแทนครัวเรือนทุกหลังคาเรือน ร้อยละ 10
5. เงินสะสมเข้ากองทุนหมู่บ้าน  ร้อยละ 5  

(สีเทือด ไตรยะวงษ์. 2549: สัมภาษณ์)
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ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นข้อค้นพบที่แย้งกับมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก เห็นได้

จากการทีง่านบา้นถกูมองวา่เปน็งานทีไ่มม่คีณุคา่ในทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากในระบบการผลติของครวัเรอืน 

มีการแบ่งงานกันทำาระหว่างเพศที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ งานบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของผู้หญิงไม่ได้

รบัการพจิารณาวา่เปน็งาน (Work) เพราะไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิ การแลกเปลีย่นทีจ่ะนำาไปสู ่การซือ้ขายดว้ยเหตผุล

ดังกล่าว งานบ้านจึงไม่รวมอยู่ในรายได้ประชาชาติ (กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2545) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอิทธิพล

จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก การผลิตโดยทั่วไปไม่ได้คำานวณหรือนับเอามูลค่าแรงงานของ 

ผู้หญิงที่ใช้ไปในงานบ้านหรืองานในครัวเรือน (Domestic Work) นับตั้งแต่การทำาอาหาร การรักษาความ

สะอาดบ้านเรือน การซักรีดเส้ือผ้า การเล้ียงดูลูก ซ่ึงแรงงานของผู้หญิง ในส่วนน้ีไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 

หรือกล่าวได้ว่าแรงงานนี้ไม่มีมูลค่าการแลกเปลี่ยน แต่มีมูลค่า ใช้สอย เพราะไม่ได้มีการซื้อขายบริการนี ้

แต่อย่างใด เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบตลาด

สรุป: วิถีผู้ไทย ก�รตอบรับ ปรับเปลี่ยน กับกระแสก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์หญิงชายในการจัดการการท่องเที่ยวของชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่ง หลังจากจัดตั้งเป็น

หมูบ่า้นเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมไดเ้ปลีย่นแปลงไป ผูห้ญงิไมไ่ดม้หีนา้ทีใ่หบ้รกิารหรอืดแูลเพยีงเฉพาะ

คนในครอบครัวของตนเท่านั้น หากแต่ผู้หญิงชาวผู้ไทยยังต้องคอยให้บริการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามา 

ท่องเที่ยวและพักอาศัยในหมู่บ้านด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การต้อนรับ การจัดที่พักและอาหารเพื่อรับรองแขก  

การแสดงฟ้อนรำาและการสาธิตวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย ส่งผลให้ผู้หญิง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตที่เป็น

แหล่งรายได้ของครัวเรือน เพราะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับผู้ชาย และเมื่อผู้หญิง 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้ ย่อมส่งผลต่อบทบาทของผู้หญิงในด้านการเข้าถึงและ

ควบคุมทรัพยากรเปล่ียนแปลงไปด้วย ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าท่ีบ่อยคร้ัง 

ทำาให้มีความรู้ มีประสบการณ์และกล้าตัดสินใจมากข้ึน ทำาให้ผู้หญิงชาวผู้ไทยมีบทบาทหน้าท่ีทางสังคมมากข้ึน 

นอกจากนี้งานบ้านที่ผู้หญิงทำา ซึ่งเดิมถูกมองว่าเป็นงานในบริบทของพื้นที่ส่วนตัว คือเป็นงานที่ต้องทำา 

เป็นประจำาในครัวเรือน และเป็นงานท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิตส่วนเกินท่ีจะนำารายได้มาสู่ครัวเรือนกลับกลายเป็น

งานบริการนักท่องเที่ยว ที่นำามาซึ่งรายได้ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนและต่อชุมชน

ปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นภาพสะท้อนของกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาภายใต้ระบบการผลิต

แบบทุนนิยมที่เข้ามาในชุมชนของชาวผู้ไทย ในรูปแบบของการทำาให้หมู่บ้านผู้ไทยที่ยังคงมีเอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม กลายมาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ ถูกจัดแสดงเพื่อผลตอบแทนทาง

ดา้นเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่วดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นบทบาทของผูห้ญงิผูไ้ทย โดยผูห้ญงิกลายเปน็

ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในทางเศรษฐกิจเคียงคู่กับผู้ชาย ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับชุมชน นอกจากนี้ 

การทอ่งเทีย่วยงัสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการวางแผนในการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยเฉพาะการพฒันา 

ผู้หญิงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทำาให้ผู้หญิงในชุมชนมีโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับนักท่องเที่ยว รวมถึงองค์กร

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ส่งผลให้ผู้หญิงมีมุมมองต่อสังคมท่ีหลากหลาย

และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เอื้อให้เกิดการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีอำานาจในการตัดสินใจในกิจกรรมที่เชื่อมโยง 
กับบทบาทของผู้หญิง ในด้านต่างๆ จนสามารถดำาเนินกิจกรรมที่พึ่งตนเองได้
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องคกรรวมจัด 
การประชุมวชาการระดับชาติ

วถีชาติพันธุในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรนิยมใหม



1.
ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา เดิมเปนหนวยงานระดับกลุมงานวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยสังคม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ตัง้ขึน้ในป พ.ศ. 2538 ดวยตระหนกัถึงการเผชญิกับการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก

การพัฒนาท่ีมีตอกลุมชาติพันธุอันหลากหลายในภาคเหนือ ชุมชนชาติพันธุเหลาน้ีถูกผนวกเขาอยูใน

โครงสรางทางการเมืองและการปกครองและสวนใหญเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจการตลาดอยางรวดเร็ว 

ในขณะเดียวกัน ชุมชนชาติพันธุเหลานี้สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ปา จึงมักจะประสบปญหาความขัดแยงกับ

นโยบายของกรมปาไมทีต่องการอนุรกัษปา โดยไมไดคาํนงึถึงวิถชีวีติของกลุมชาติพนัธุทีพ่ึง่พาอาศัยปาและ

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางไรก็ดี ในชวงกลางทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยไดเขาเปนสวนหนึ่งของกระแส

บรูณาการทางเศรษฐกิจของภูมภิาค ประเทศตางๆ ในภูมภิาคลุมนํ้าโขงเร่ิมตดิตอคาขาย แลกเปล่ียนขอมลู

ขาวสารและไปมาหาสูกนัมากขึน้ ศนูยศกึษาชาตพินัธุฯ จงึไดขยายขอบเขตการทาํงานเพือ่ใหตอบสนองกบั

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค โดยไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานจากมูลนิธิฟอรด

ระยะแรกของการดําเนินงาน ศูนยศึกษาชาติพันธุฯ ใหความสนใจตอการวิจัยและศึกษาความรูทองถ่ิน 

โดยเฉพาะความรูในการจัดการทรัพยากร ความรูในดานสุขภาพ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของ

กลุมชาติพันธุที่อยูบนพ้ืนท่ีสูงในภาคเหนือของประเทศไทย รวมท้ังไดมีการแลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณในการวจิยักับนกัวชิาการในภมูภิาคลุมนํ้าโขง รวมทัง้มบีทบาทในการตดิตามความเคลือ่นไหว

ของหนวยงานและองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับกลุมชาติพันธุ ตลอดจนไดจัดทําโครงการอาสาสมัคร

เยาวชนชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนชาติพันธุฯ ไดเรียนรูแนวคิดในการพัฒนา และ

การวิจัยที่สามารถนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชนชาติพันธุอีกดวย

ปลายทศวรรษ 2540 เปนชวงเวลาทีอ่ตัลกัษณทางชาตพินัธุของคนกลุมตางๆ ถกูรือ้ฟนขึน้เพือ่เปนการ

ตอรองกับกระแสโลกาภิวัตน หรือเปนสวนหนึ่งของการตอสูเพื่อเรียกรองการยอมรับการดํารงอยูและสิทธิ

ของกลุมชาติพันธุไมเฉพาะประเทศไทย แตยังเปนปรากฏการณที่สังเกตเห็นไดทั่วโลกท่ีดําเนินไปพรอมๆ 

ความเคล่ือนไหวทางสังคม เพื่อผลักดันใหเกิดพหุวัฒนธรรมนิยม
อยางไรก็ดี การเผชิญกับความทาทายของปรากฏการณของการต่ืนรูทางชาติพันธุและสังคม

พหุวัฒนธรรมไมอาจจะทําไดงายนัก หากยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูในดานชาติพันธุสัมพันธ ปญหา
ของกลุมชาติพันธุ และวิธีวิทยาที่เอื้อตอการศึกษาอัตลักษณและปญหาของกลุมชาติพันธุ ในป 2552 

คณะสงัคมศาสตรจงึไดขอโอนงานศนูยศกึษาชาตพินัธุและการพฒันาจากสถาบนัวจิยัสงัคม ทัง้นีเ้พือ่ขยาย

งานวิจัยดานชาติพันธุใหกวางขวางกวาเดิมรวมไปถึงกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย อนุภูมิภาค
ลุมน้าํโขงและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต อกีทัง้บูรณาการงานดานนีก้บัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

ในการดําเนินการดังกลาวน้ี ศนูยศกึษาชาติพนัธุและการพัฒนาไดรบัการยกฐานะใหเปนศนูยความเปนเลิศ

ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 เปนตนมา
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ภารกิจ แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้

1. ดานการวิจัย เปนภารกิจที่ศูนยศึกษาชาติพันธุฯ ใหความสําคัญอยางมาก งานวิจัยน้ีจะเชื่อมตอ

กบังานดานการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษาสาขาชาตพินัธุสมัพันธและการพฒันา ประเดน็งานวจิยั

ที่ศูนยฯ ใหความสนใจคือ ประเด็นการดํารงอยูของกลุมชาติพันธุที่หลากหลายทามกลางกระแส

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง ระบบนิเวศ และวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับประเด็น

ความสัมพนัธทางชาติพนัธุ ชาติพนัธุกบันโยบายของรัฐ สทิธทิางวัฒนธรรม และสิทธพิลเมืองในบริบทของ

รฐัชาตแิละในประชาคมอาเซียน นอกจากนีย้งัใหความสาํคญัตองานวจิยัดานนโยบายทีก่อใหเกดิความเขาใจ

อันดีตอกลุมชาติพันธุและสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ ศูนยศึกษาชาติพันธุฯ เนน

การวิจัยที่สะทอน “เสียง” ของกลุมชาติพันธุและสงเสริมใหกลุมชาติพันธุมีสวนรวมในการวิจัย หรือทําวิจัย

ดวยตนเอง

2. ดานการเรยีนการสอน ศนูยศกึษาชาตพินัธุฯ ไดเปดหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาแขนงวชิาชาตพินัธุ

สัมพันธและการพัฒนา โดยหลักสูตรนี้ใหความสําคัญตอแนวคิดทฤษฎีดานชาติพันธุสัมพันธ และทฤษฎี

ดานการพัฒนา และการเรียนรูจากภาคสนาม เพื่อใหผูที่มีผานหลักสูตรนี้เปนมหาบัณฑิตที่มีความรู

เกีย่วกบักลุมชาตพินัธุในประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เขาใจ และสามารถนาํแนวคดิ

ทางทฤษฎีมาใชอยางเหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่กลุมชาติพันธุเผชิญอยู และสามารถนํา

ความรูเหลาน้ีไปใชเพื่อการสรางสรรคสังคมพหุวัฒนธรรม

3. ดานการประชมุวชิาการ สมัมนา และฝกอบรม ดวยตระหนกัถึงการสรางพืน้ทีก่ารแลกเปลีย่นทาง

วิชาการระหวางนักวิชาการดวยกันเอง นักวิชาการกับชาวบาน องคกรพัฒนาเอกชน และเจาหนาที่รัฐ

ในระดับตางๆ เพ่ือนําไปสูการสรางความรูความเขาใจ และการแลกเปล่ียนประสบการณในประเด็นท่ีเก่ียวกับ

ปญหาตางๆ ของกลุมชาติพันธุ และแนวทางการศึกษาชาติพันธุสัมพันธ

4. ดานคลังขอมูล และสื่อสิ่งพิมพ ทําหนาที่รวบรวมผลงานวิจัยของนักวิชาการที่ไดศึกษาคนควา

วถิชีวีติของกลุมชาตพินัธุบนพืน้ทีส่งู ในรปูของภาพถาย ภาพสไลด ภาพยนตรสารคด ีบนัทกึภาคสนาม และ

รายงานการวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ นอกจากนี้ยังจัดทําสารคดีขนาดสั้นที่เกี่ยวของกับสถานการณและ
ปญหาของกลุมชาติพันธุ
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2.
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาขาวิชาสังคมศาสตร แขนงชาติพันธุสัมพันธและการพัฒนา) 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปรัชญาของหลักสูตร

ชาติพันธุสัมพันธเปนองคความรูที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุในมิติทางประวัติศาสตร การเมือง 

วัฒนธรรม และความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคมกับคนกลุมอื่นในบริบททางรัฐชาติสมัยใหม เปนศาสตร

ที่มีความสําคัญตอการสรางความเขาใจตอคุณคาของวัฒนธรรม ศักด์ิศรีความเปนมนุษย และลดอคติที่มี

ตอกลุมชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย อันจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

การพัฒนาอยางยัง่ยนื รวมทัง้ตระหนักถึงศกัยภาพของภมูปิญญาทองถิน่ และการปรับตวัของกลุมชาตพินัธุ

ที่หลากหลายในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตทามกลางอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน

ความเปนมา

กอนป พ.ศ. 2552 การเรียนการสอนดานชาติพันธุสัมพันธในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการ

ในระดับกระบวนวิชาหรือเปนเพียงหัวขอในการบรรยายในบางกระบวนวิชาเทาน้ัน ในฐานะท่ีประเด็น

ดานชาติพันธุสัมพันธ สํานึกความเปนชาติพันธุ อัตลักษณทางชาติพันธุ รวมทั้งสิทธิทางวัฒนธรรมและ

พหุวฒันธรรม กลายเปนประเดน็ทีท่วคีวามสาํคญัทัง้ในระดบัปฏบิตัแิละระดบัทฤษฎ ีดงันัน้ เมือ่ศนูยศกึษา

ชาตพินัธุฯ โอนยายมาสงักดัคณะสงัคมศาสตร จงึไดเสนอเปดหลักสูตรในระดบับณัฑติศกึษา และไดอนุมตัิ

หลักสูตรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดเปดรับนักศึกษารุนที่ 1 ในปการศึกษา 2553 และไดปรับปรุง

หลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2555

ลักษณะสําคัญของหลักสูตรนี้
เปดพื้นที่ใหนักศึกษาที่เปน “คนใน” วัฒนธรรมไดศึกษาเร่ืองราวตนเอง โดยนําทฤษฎีสังคมศาสตร

เปนกรอบในการศึกษา อีกทั้งสรางพ้ืนที่การเรียนรูขามวัฒนธรรม โดยหลักสูตรจะรับนักศึกษาท่ีเปน 

“คนนอก” วัฒนธรรมรวมกับนักศึกษาชาติพันธุ นักศึกษาทั้งสองกลุมนี้จะไดเรียนรูขามวัฒนธรรมรวมกัน
ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซ่ึงดําเนินการภายใต

ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา (ศูนยความเปนเลิศ) ทั้งศูนยศึกษาชาติพันธุฯ และหลักสูตรตาง

ใหความสําคัญกับการศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุ และความสัมพันธระหวางรัฐ ชาติพันธุและการพัฒนา 

รวมท้ังใหความสนใจกลุมชาติพันธุในกระแสโลกาภิวัตน โดยสนับสนุนใหนักศึกษาไดคนควา วิจัย

กลุมชาติพันธุตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือประเทศในภูมิภาคนี้รวมตัวกันเปน
ประชาคมอาเซียน
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ดังนั้นหลักสูตรดังกลาวนี้จึงมิใชเปนเพียงการศึกษากลุมชาติพันธุเพื่อเขาใจประเพณีและวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย แตตองการใหนักศึกษาไดเขาใจกลุมชาติพันธุในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ

กับพลังอํานาจของรัฐ ทุนและตลาด ระบบขอมูลขาวสาร

แนวทางการศึกษาชาติพันธุสัมพันธ

ใหนักศึกษามีความสามารถในการใชทฤษฎีทางสังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหปญหาชาติพันธุและ

การเปล่ียนแปลงแลว นอกจากน้ียังใหนักศึกษามีวิธีวิทยาในการศึกษาและวิเคราะหความรูทองถ่ิน

ในการจัดการทรัพยากร และสุขภาพ สิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิชุมชน ตลอดจนการอยูรวมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรม ทั้งการปรับตัวของกลุมชาติพันธุกับความทันสมัย ดังน้ัน หลักสูตรดังกลาวนี้จึงมิใชเปนเพียง

การศึกษากลุมชาติพันธุเพื่อเขาใจประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตตองการใหนักศึกษา

ไดเขาใจกลุมชาติพันธุในฐานะที่เปนกลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธกับพลังอํานาจของรัฐ ทุนและตลาด 

ระบบขอมูลขาวสาร

วัตถุประสงคของหลักสูตร

ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเขาใจในความเปนมาของกลุมชาติพันธุที่หลอมรวมกันเปนชาติที่มี

ความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากนั้นยังจําเปนตองเขาใจถึงความพยายามท่ีจะธํารงรักษาอัตลักษณ

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ ประวัติความเปนมา และความสัมพันธระหวางกลุม

ชาติพันธุทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติ

2. มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหพัฒนาการของความสัมพันธทางชาติพันธุ ความขัดแยง 

และการพัฒนา โดยสามารถบูรณาการแนวคิดทฤษฎีดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและภูมิปญญา

ทองถิ่นในการวิจัย วิเคราะห มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

3. สามารถสรางองคความรูดานชาติพันธุสัมพันธ และสามารถเผยแพร แลกเปลี่ยนความรูกับ

นักวิชาการ ผูกําหนดนโยบาย ปราชญชาวบาน เพื่อกอใหเกิดความเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
แสวงหาการดาํรงไวซึง่ประเพณ ีวฒันธรรมอันดงีาม คาํนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยและการพฒันาทีย่ัง่ยนื
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3.
ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักการและเหตุผล

ในกระแสการพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตทางวัตถุ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานวิจัยทางดาน

สังคมศาสตรไดใหความสําคัญแกการอธิบายวัฒนธรรม อันไดแก ระบบคิด ระบบคุณคา และอุดมการณ 

ที่ชุมชนไดกลั่นกรองและสืบทอดตอเนื่องกันมา ซึ่งถือเปนส่ิงที่มีความจําเปนและสําคัญย่ิงตอคนในสังคม 

อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยทางวัฒนธรรมนั้น นักวิจัยพึงตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

หรอืความเปนพหลุกัษณะของสงัคมกลุมตางๆ ดวยความไมเขาใจหรอืการไมเคารพวฒันธรรมพืน้ถิน่ (Local 

culture) เปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความขัดแยงภายในชาติ เชน ความขัดแยงในเร่ืองสิทธิพลเมืองหรือสิทธิ

ชุมชน ความขัดแยงระหวางชาวเมืองและคนทองถ่ิน หรือระหวางนักธุรกิจกับเกษตรกร เปนตน ความขัดแยง

เหลานี้อาจเปนสาเหตุของกรณีความขัดแยงระหวางประเทศได

แนวคิดเรื่องพหุนิยม (plurality) เปนแนวคิดใหมในทางสังคมศาสตร ที่เปดประเด็นใหคนในสังคม

ตระหนกัถงึลักษณะอนัหลากหลายของสรรพส่ิงทีอ่ยูรวมกันในสงัคม ไดแก ความแตกตางของชนช้ัน วชิาชีพ 

ความคิด อุดมคติ และวิถีชีวิต ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาใหเกิดแนวคิดพหุนิยม คือการยอมรับความ

หลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม การเคารพสถาบันและความสัมพันธทางสังคมของกลุมตางๆ 

การใหความสําคัญแกกลุมวัฒนธรรมยอย (subcultures) และการยอมรับอัตลักษณที่หลากหลาย

ซับซอนของกลุมคน (multiple identities) ดวยความเช่ือท่ีวาเปนแนวทางท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยง

ในสังคมได

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานคือลาวและเขมร

และภาคอีสานก็อยูในเขตพื้นที่ของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง อันไดแก จีนตอนใต พมา ไทย ลาว 

เขมร และเวียดนาม กลุมประเทศเหลานี้นอกจากจะมีประวัติศาสตรรวมกันมาอยางยาวนานแลว ยังมี

ลักษณะของการเปลี่ยนผานจากสังคมเกษตรกรรมไปสูความเปนสังคมอุตสาหกรรม ที่มีความซับซอนและ

หลากหลายของวิถีการดํารงชีวิตของกลุมชนดวย
โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทอยางสําคัญในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึง่เปนประตูสูภมูภิาคลุมน้าํโขง คณะนักวิจยัของมหาวิทยาลยัขอนแกนจึงเหน็เปนความจําเปน
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยขอนแกน จําตองเสริมความเขมแข็งแกการวิจัยในดานน้ี โดยการนําแนวคิดพหุนิยม

มาประยุกตใชในการศึกษา เพ่ือทําความเขาใจรากฐานทางวัฒนธรรม ภาษาและระบบความคิด 

การเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของคนในแตละสังคม การสรางความเขาใจอันดตีอกนั ขจดัอคติความเปน
ชาตินิยมซึ่งเปนที่มาของความขัดแยงและกรณีพิพาทระหวางประเทศ ดังที่ปรากฏอยูเนืองๆ ผลของ

การวจิยัสังคมและวฒันธรรมของกลุมประเทศลุมน้าํโขง จงึไมเพยีงแตจะใหฐานขอมลูรายงานการวจิยัและ
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สิ่งตีพิมพที่เปนเพียงรูปธรรมเทานั้น หากยังเปนผลใหเกิดทัศนะที่ถูกตองเก่ียวกับกลุมคนชาติตางๆ 

ในภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งนําไปสูความรวมมือระหวางประเทศทั้งในดานวิชาการและการพัฒนาในทุกๆ ดาน

วิสัยทัศน

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนศูนยวิจัยความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมลุมน้าํโขงท่ีมผีลงานวิจยัดีเดน สามารถสรางองคความรูใหมและเสนอทางเลือกเพ่ือการพัฒนา

ที่เคารพในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอยางย่ังยืนในลุมน้ําโขง

พันธกิจ

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน มีพันธกิจหลัก 3 ประการ ดังน้ี

1. ดําเนินการวิจัยพหุลักษณของกลุมสังคมในลุมน้ําโขงใน 3 ประเด็นหลักคือ พหุลักษณะทางสังคม

และวัฒนธรรม (Social and Cultural Plurality) พหุลักษณะทางภาษา (Linguistic Plurality) และพหุลักษณะ

ทางนิเวศ (Ecological Plurality) และการจัดการทรัพยากร

2. พัฒนาการวิจัยดานสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในระดับ

3. บัณฑิตศึกษา เพื่อสรางองคความรูที่มีเอกลักษณของภูมิภาคเอเชีย

4. เผยแพรขอมูล บริการวิชาการ และพัฒนาเครือขายการวิจัย

วัตถุประสงค

ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขงมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. สรางองคความรูเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในลุมน้ําโขง

2. สรางเครือขายวิจัยกับสถาบันและองคกรพัฒนาในประเทศลุมน้ําโขง

3. พัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารยในการวิจัยสังคมลุมน้ําโขง

4. บริการวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัยและองคความรู
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4.
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติความเปนมา

เดิมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเปนเพียงวิชาบริการที่เปดสอนในคณะศึกษาศาสตร โดยเริ่มสอน

ตัง้แตปการศกึษา 2515 ตอมาไดเปดสอนในภาควชิาสังคมศาสตร สงักดัคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร

ซึ่งกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 ตอมาไดแยกออกมาเปนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เมื่อ พ.ศ. 2532

พัฒนาการของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน แตกตางจากสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเร่ิมตนเปดหลักสูตรปริญญาโท และเปดรับนักศึกษา

รุนแรกในปการศึกษา 2531 ถอืเปนหลักสตูรปริญญาโทหลักสตูรแรกของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จากน้ันจึงเปดหลักสูตรปริญญาเอกในปการศึกษา 2548 และเปดหลักสูตรปริญญาตรีเปนลําดับสุดทาย 

ในปการศึกษา 2550

การพัฒนาองคความรู

อัตลักษณดานงานวิจัยของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยขอนแกนวาในยุคแรกๆ 

จะเปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ทั้งสังคมวิทยาชุมชน สังคมวิทยา

ชนบท สังคมวิทยาชาติพันธุ มานุษยวิทยาเชิงหนาที่นิยม ในยุคตอมางานวิจัยสวนใหญอยูในทิศทางของ

สังคมวิทยาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสังคมวิทยาการจัดการทรัพยากร ปจจุบันพบวา

งานวิจัยของคณาจารยของสาขาวิชาฯ มีหลากหลาย โดยข้ึนอยูกับความถนัดและความสนใจของอาจารย

แตละทาน อาทิ พลวตัทางชาติพนัธุในสงัคมอีสานและภูมภิาคลุมน้าํโขง สงัคมชายแดน การยายถ่ิน แรงงาน
อีสานในตางแดน การสมรสขามวัฒนธรรม การผลิตภายใตเงื่อนไขสัญญา การบริโภคในยุคโลกาภิวัตน 

เศรษฐกิจชาวนาอีสาน การเคลื่อนไหวทางสังคม และการขยายตัวของเมืองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

และวัฒนธรรม ในขณะท่ีงานวิจยัของนักศกึษาในระดับบณัฑติศกึษาจะอยูในประเด็นตางๆ เชน การจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิยทุธศาสตรการดาํรงชพี ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม อตัลกัษณ การยายถิน่ แรงงาน

ขามชาติ คนชายขอบ การแตงงานขามวัฒนธรรม พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาว ภูมิปญญาทองถิ่น 

ความเชื่อและพิธีกรรม และศักยภาพของชุมชน เปนตน

บทบาทและความสําคัญกับกลุมสังคมภายนอก
คณาจารยในสาขาไดทํางานรวมกับคณาจารยและคณะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้งดาน

การวิจยัและการเรียนการสอน และมีการการทํางานรวมกบัหนวยงานอืน่ในประเทศ เชน กระทรวงยตุธิรรม 
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย นอกจากนีย้งัไดรบัการสนับสนุน

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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จากหนวยงานตางประเทศ เชน ไดมีโอกาสทําวิจัยรวมกับองคกรจากตางประเทศ อยางเชน มูลนิธิฟอรด

ที่สนับสนุนการดําเนินโครงการวนศาสตรชุมชน ทุนจาก SUMMERNET เพื่อศึกษาวิจัยผลกระทบจากการ

ขยายตวัของเมอืงโดยศกึษาเปรยีบเทยีบระหวางขอนแกนและวงัเวยีง และรวมกบั University of the Ryukyus 

ในโครงการวิจยัการมสีวนรวมทางการเมอืงการปกครองทองถิน่และประชาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ระหวาง พ.ศ. 2547-2555

นอกจากน้ีโครงการบริการวชิาการของสาขาวิชาทีไ่ดรบัทนุสนบัสนุนอยางตอเนือ่งจากกรมการกงสุล 

กระทรวงการตางประเทศ ไดแก “โครงการเสริมสรางทักษะแรงงานอีสานกอนการยายถิ่นไปทํางาน

ตางประเทศ” ซึ่งไดทําอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 และ “โครงการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สูชุมชน” ซ่ึงเปนการทํางานรวมกันระหวางคณาจารยและนักศึกษาในการบูรณาการความรูในชั้นเรียน

เขากับการวิจัยและการบริการวิชาการ

หลักสูตรการเรียนการสอน ประกอบดวย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ชื่อยอ ศศ.บ. (สังคมวิทยาและ

มานษุยวทิยา) Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology) ชือ่ยอ B.A. (Sociology and Anthropology)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู แสวงหาความรู และประยุกตใชความรูทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาในการทํางานรวมกับศาสตรแขนงอ่ืน อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความคิดวิเคราะห

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี
1. มีความรูและสามารถแสวงหาความรูในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไดดวยตนเอง

2. สามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไดและสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน
รวมกับบุคคลในสังคมไดอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณและมีทักษะความพรอมดานสังคม

ที่จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต

3. มีทักษะและมีความสามารถเดนทางดานการวิจัย การวางแผนและการฝกอบรม และการใช
คอมพิวเตอรในการจัดการขอมูล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ชื่อยอ ศศ.ม. (สังคมวิทยา) Master of Arts 

(Sociology) ชื่อยอ M.A. (Sociology)

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ปรัชญาของหลักสูตร

มุงผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการบูรณาการองคความรูทางสังคมวิทยากับศาสตร

แขนงตางๆ รวมทั้งภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อการศึกษาวิจัย การวิเคราะหปรากฏการณและ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองทั้งในสังคมไทยและในภูมิภาคอาเซียนภายใตกระแส

โลกาภิวัตน

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ ดังน้ี 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ใหมีความรูความเขาใจในทฤษฎีทางสังคมวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย ประเด็น

ทางสังคม และสามารถประยุกตใชความรูในการศึกษา วิเคราะหเพื่อพัฒนาองคความรูหรือแนวทางการ

ปฏิบัติงาน

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสํานึกในเร่ือง

ความรับผิดชอบตอสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชือ่ปรญิญา ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (สงัคมวิทยา) ปร.ด. (สงัคมวทิยา) Doctor of Philosophy (Sociology) 

Ph.D.(Sociology)

ปรัชญาของหลักสูตร

ตองการผลติดษุฎบีณัฑติใหมคีวามรูและความสามารถในดานวธิวีทิยาการแสวงหาความรูและการคดิ

วิเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสังคมไทยกับประชาคมโลก และนําเสนอองคความรูที่พัฒนาขึ้น

ภายใตบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทย เพือ่ใช เปนฐานในการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตรการพฒันา

ประเทศ โดยเนนใหบัณฑิตเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขและ
เกิดประสิทธิผล และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้

1. มีความรูดานทฤษฎีและวิธีวิทยาในสาขาวิชาสังคมวิทยาอยางถองแทและลึกซึ้ง สามารถ

คิดวิเคราะหปญหาและการเปล่ียนแปลงทางสังคม ในลักษณะเช่ือมโยงพลวัตของสังคมไทยกับ

ประชาคมโลก
2. มีความสามารถในการพัฒนาและเผยแพรองคความรูทางสังคมวิทยา ที่สามารถใชเปนฐาน 

ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรชุมชน ทองถ่ินและประเทศ

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ช่อและที่อยู
วทยากร 

การประชุมวชาการระดับชาติ

วถีชาติพันธุในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรนิยมใหม
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รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

buapun@kku.ac.th

ดร.เบญจพร ดีขุนทด ศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

benjapornd@gmail.com
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม

smutkupt69@hotmail.com

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
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ช่อและที่อยู
ผูนําเสนอบทความ 
การประชุมวชาการระดับชาติ

วถีชาติพันธุในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรนิยมใหม



รายชื่อ องคกรสังกัด E-mail
Lan Lin
ผศ.ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

lynnlinlan@hotmail.com

ดร.กฤษณะ ทองแกว
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

Charyhistory@yahoo.com

กิตติวินท เดชชวนากร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Kittiwin_1983@hotmail.com

ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันตสิุข

คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม

kriangkrainpu@gmail.com

อาจารยเกียรติศักด์ิ บังเพลิง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Kiattisak.b@msu.ac.th

อาจารยจตุพร ดอนโสม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

romanticblue11@gmail.com

จันทรจิตตรา จันทรออน คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

chanjitta@gmail.com

รศ.ดร.ชรินทร มั่งคั่ง
ชัชวาลย บุตรทอง

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

charinm@hotmail.com

ชลธิดา บัวหา
ดร.ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

chontida27@gmail.com

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
อาจารยกิติมา ขุนทอง

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

lovekitima112233@gmail.com

อาจารยชานนท ไชยทองดี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

pro_nont@hotmail.com

ดร.ชีรา ทองกระจาย กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย

Cheera.owf@gmail.com

อาจารยฐิตารัตน พันธุชนะ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

sthitarat@gmail.com

ณัฏฐนรี เตชะแกว คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

kimupsorn_nut@hotmail.com

ดร.ณัฐกานต อัครพงศพิศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

nattakant.a@msu.ac.th

ดร.ติ๊ก แสนบุญ - nedsurang@hotmail.com

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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รายชื่อ องคกรสังกัด E-mail
ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
songchaius@yahoo.com

อาจารยทัศนีย บัวระภา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

tassanee.bb@gmail.com

อาจารยธงชัย แซเจี่ย คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

thepurpleink@yahoo.com

ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

tphosrikun@gmail.com

ผศ.ดร.นารีรัตน ปริสุทธิวุฒิพร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

nareerat_09@yahoo.com

นิลวดี พรหมพักพงิ
รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

npromphakping@gmail.com

อาจารยบัญชา พุฒิวนากุล
ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

bbhutwanakul@yahoo.com

ดร.เบญจวรรณ นาราสัจจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

benatkk55@gmail.com

ดร.ประดิษฐ นาดทะยาย
รศ.ดร.บัวพันธ พรหมพักพิง

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

praditnattayaip@outlook.com

อาจารยปริญ รสจันทร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

tananchai2522@gmail.com

อาจารยปุณิกา อภิรักษไกรศรี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

jar_mamit@hotmail.com

พระระพิน พุทธิสาโร, ดร. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

raphind@yahoo.com

อาจารยพสุธา โกมลมาลย
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง
ดร.รักชนก ชํานาญมาก

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

pasutar_komolmal@hotmail.com

ดร.พัชรินทร ลาภานันท คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

lapanun@gmail.com

พันธุทิพ ตาทอง
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

tpuntip02@gmail.com

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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รายชื่อ องคกรสังกัด E-mail
อาจารยพิสุทธิลักษณ บุญโต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ps.boonto@gmail.com

มงคล ปญญาประชุม
ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

nay2832474@hotmail.com

ดร.รักชนก ชํานาญมาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

chanoknan_r@hotmail.com

รัมภาพรรษ จังจริง
ดร.สมพันธ เตชะอธิก

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

rampaphunj@kkumail.com

วงศกร บุญเกิด คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

tar_24444@hotmail.com

ผศ.ดร.วัชรี ศรีคํา คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

tik97@hotmail.com

ดร.วาสนา ละอองปลิว วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

lwasana@tu.ac.th

วิลาสินี โสภาพล
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

wilasinies@gmail.com

อาจารยวิศิษย ปนทองวิชัยกุล คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

visisya@gmail.com

ศิริพร เชิดดอก
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

siriporncherddork@gmail.com

ดร.สรอยมาศ รุงมณี วิทยาลัยพัฒนศาสตร
ปวย อึ๊งภากรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

soimart.r@gmail.com 

สุทธิเกียรติ คชโส สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

suttikeitk@gmail.com

ผศ.ดร.สุภีร สมอนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี supee0302@hotmail.com

สุวัลยา โตะสิงห
ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
รศ.สมหมาย ชินนาค

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

suwanlaya_80@hotmail.com

อาจารยโสภิตา ถาวร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

jinarmu@gmail.com

รวมบทความ การประชุมวชาการระดับชาติ
วิถีชาติพันธุในอีสาน: “ภาวการณกลายเปน” ในกระแสการเปล่ียนแปลงสูเสรีนิยมใหม
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วิถีชาติพันธุ ในอีสาน: 
“ภาวการณกลายเปน” 

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสูเสรีนิยมใหม 

รวมบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ 

7-8 เมษายน 2559  7-8 เมษายน 2559  
ณ คณะมนุษยศาสตร�เเละสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนเเก�น ณ คณะมนุษยศาสตร�เเละสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนเเก�น 

ภาพโดย: ไพบูลย� ธรรมเรืองฤทธิ์ ภาพโดย: ไพบูลย� ธรรมเรืองฤทธิ์ 

วิถีชาติพันธุ�ในอีสาน: “ภาวการณ�กลายเป�น”  
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู�เสรีนิยมใหม� 

การสรางเอกภาพของรัฐชาติและกระแสชาตินิยมที่เนนความเปนไทย 

ไดบดบังลักษณะทางชาติพันธุของคนไทยอีสาน เชน ผูไท ญอ ไทดำ กะเลิง 

แสก โซ โซทะวึง บรู ญัฮกูร หรือชาวบน กุย หรือสวย เขมร ไทยวน ไทยเบิ้ง 

ญวน จีน ฯลฯ จนทำใหคนสวนใหญเขาใจวาคนอีสานเปนคนท่ีมาจากพื้นฐาน

ทางชาติพันธุเดียวกัน กลุมชาติพันธุเหลานี้ไดเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งที่มาจากอำนาจรวมศูนยของรัฐและระบบ

ทุนนิยมเสรี อัตลักษณของกลุมชาติพันธุหลายกลุมถูกกลืนกลาย อยางไรก็ดี

กลุมชาติพันธุบางกลุมก็ยังรักษาประเพณีพิธีกรรมบางอยางไวอยางเขมแข็ง 

ดิ้นรนเพ่ือสรางความมีตัวตนทางชาติพันธุ 

ถึงแมวากลุมชาติพันธุเหลานี้ตางมีความปรารถนาท่ีจะคนหาอัตลักษณ

ตนเอง กลับไปสูวิถีชีวิตชาติพันธุที่ไมอยูในกระแสทุนนิยมเสรีและระบบตลาด 

ที่เนนกำไร-ขาดทุน ซึ่งสวนทางกับการพัฒนากระแสหลัก แตก็ยังไมสามารถ

เดินทางสูเปาหมายดังที่คาดหวังไวได ดังจะเห็นวา มีการตอรองกับรัฐและทุน

ดวยวิธีการตางๆ เพ่ือสามารถกลับไปสูชุมชนชาติพันธุ อาจกลาวไดวากลุมชาติพันธุ

จำนวนมากในอีสานอยูใน “ภาวการณกลายเปน” (Becoming) “ภาวการณกลายเปน” (Becoming)  

“ภาวการณกลายเปน” เปนมโนทัศนใหมท่ีอาจจะชวยทำใหเขาใจความปรารถนา

และวิธกีารตางๆ ในการหาชองทางตัดขามพันธนาการทางสังคมการเมืองแบบเดิม 

และเลือกสรางความสัมพันธแบบใหมที่ดำเนินไปอยางตอเน่ือง ตลอดท้ังภาวะ

ความขดัแยงและความเล่ือนไหลของวิถชีาตพินัธุทีแ่สดงออกมาในรูปแบบตางๆ  
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