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 บทคัดย่อ      

บทความนีเ้ขียนขึน้เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึง “ภูมิภาคอีสาน” จาก 3 
ปรากฏการณ์  คือ  1)  ภูมิภาคอีสานพื น้ ท่ี ท่ีถูกส ร้างแทนความจ ริง  
2) การครอบครองความเป็นเจ้า และ 3) จิตส านกึท่ีผิดพลาด ทัง้นีเ้พ่ือชีใ้ห้เห็น
ว่าพืน้ ท่ี ท่ีถูกระบุเป็นภูมิภาคอีสานนัน้ไ ด้มีการให้ความหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายไปอย่างไร และมีกระบวนการสร้างให้คนอีสานตก
เป็นเบีย้ลา่งและผู้ต ่าต้อยอยา่งไร โดยเป็นการวิเคราะห์จากมมุมองทางสงัคม
วิทยา 
 บทความนีเ้สนอว่า 1) ความหมายของ “พืน้ท่ี” ภูมิภาคอีสานมิได้
หยุดนิ่งหรือยึดติดอยู่กับความหมายในเชิงกายภาพ แต่มีการเปล่ียนแปลง 
ล่ืนไหลไปตามเง่ือนไขของความต้องการใช้ประโยชน์หรือเพ่ือต้องการท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงต่อภูมิภาค 2) กระบวนการครอบครองความเป็นเจ้า 
เป็นการสถาปนาอ านาจจากรัฐส่วนกลางและชนชัน้กลางโดยเป็นการสร้าง
เป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ และวัฒนธรรมหลักขึน้เพ่ือเข้าครอบครองและ
ครอบง าคนอีสาน และ 3) คนอีสานท่ีรู้สึกต ่าต้อยด้อยค่า แท้จริงแล้วเป็นผล
มาจากกระบวนการสร้างภาพมายาคติ (myth) หรือภาพแทนความจริงท่ีคน
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ภายนอกพยายามสร้างและยดัเยียดขึน้ต่อภูมิภาคและผู้คนในภูมิภาคแห่งนี ้
เพ่ือเข้ามาควบคมุ ปกครอง และเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในภมูิภาคอีสาน  
ค าส าคัญ: อีสาน ภมูิภาค มายาคต ิ 
 
Abstract 
 This article analyzed myths about Isan region or Northeast 
Thailand in three parts: 1) scopes of Isan region, 2) outsiders’ needs 
to dominate Isan region, and 3) conscious mind of Isan people. Its 
objectives were: 1) to examine definition of Isan region and how it was 
changed, and 2) to investigate processes or strategies that made Isan 
people feel humble. Social-based analysis was used to acquire 
effective data. 
 Results found that: 
 1) Definition of Isan region did not depend on its topography, 
but it was changed according to needs of advantageous use or when 
it was needed to be changed; 
 2) Power from central government and middle-class society 
was a significant factor to dominate Isan people through knowledge 
construction, ideals and cultures; and  
 3) Conscious mind of Isan people that they were humble was 
resulted from myth of outsiders who wanted to change, dominate and 
govern Isan region.          
Keywords: Isan, Region, Myth  
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 บทน า 

 ภาคอีสานตัง้แต่อดีตเป็นภูมิภาคท่ีถูกฉายภาพไปในทางลบต่างๆ 
นานา คือถ้าไมใ่ชท่ี่ท่ีแห้งแล้งกนัดาร แผน่ดนิแตกระแหง ก็มกัจะเป็นภาพของ
ผู้คนอดอยาก ขาดการศกึษา ล้าหลงั  
 อะไรท่ีท าให้คนเรามองไปเช่นนัน้ การมองอีสานจากภาพเหล่านัน้
แล้วท าให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนัน้จริงๆ ความรู้สึกเหล่านีเ้กิดขึน้มาได้อย่างไร 
ใครเป็นผู้สร้างความหมายท่ีว่านี ้ค าถามเหลา่นีส้มควรอย่างยิ่งท่ีผู้ เขียนจะได้
อธิบายผ่านแง่มุมต่างๆ ทางสงัคมวิทยา เพ่ือเป็นการขยายความเข้าใจและ
คล่ีคลายความสงสยัในเบือ้งต้น 
 
สังเขปอีสาน 
 “อีสาน” ถือเป็นภมูิภาคท่ีมีอารยธรรม จารีตประเพณี และภมูิศาสตร์
เฉพาะ ซึ่งถ้าหากเราย้อนประวัติศาสตร์และร่วมสมยัอยู่ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2500 ก่อนท่ีประเทศไทยจะออกแบบการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ชาตติะวนัตก ภาคอีสานก่อนหน้านัน้ถือวา่เป็นภมูิภาคท่ีเป็นดนิแดนชายขอบ
ท่ีถกูโดดเดี่ยวจากรัฐบาลไทยมานาน 
 ในอดีตหัวเมืองต่างๆ ในแถบภูมิภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับ
กรุงเทพฯ ในฐานะเป็นเมืองใต้การสวามิภกัดิเ์ท่านัน้ ซึง่จะต้องสง่สว่ยและถกู
เกณฑ์แรงงานทุกๆ ปี ทัง้การส่งทรัพยากรธรรมชาติ ของป่า ผลผลิตจาก
ราษฎร อีกทัง้ยงัต้องมีการเกณฑ์แรงงานไปท างานพิเศษหรือเกณฑ์พิเศษ  
 แต่เม่ือต้องเผชิญกับจกัรวรรดินิยมฝร่ังเศสท่ีขยายอิทธิพลเข้ามาใน
บริเวณลุม่น า้โขง ท าให้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 
ทรงเกิดความกงัวลเก่ียวกบัเสถียรภาพของดินแดนชายขอบประเทศ พระองค์
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ภาษีส่วยทีเ่ก็บจากชายฉกรรจ์อีสานคนละ 4 บาท สร้างความล าบาก
เป็นอย่างมาก และเงินภาษีส่วย 4 บาทก็ถือเป็นมูลค่าสูง (ปัจจุบนั
ประมาณ 3,500-4,000 บาท) ย่ิงเงินในสมยันัน้ต่างก็หายากด้วยแล้ว
ก็ย่ิงเป็นการซ ้าเติมความเดือดร้อนเข้าไปอีก อย่างเช่นบางรายต้อง
เดินทางเป็นระยะทาง 140 กิโลเมตร จากอ าเภอมญัจาคีรี (จังหวดั
ขอนแก่น) ไปยงัตลาดเมืองโคราชเพื่อหาบไก่ไปขายจึงจะได้เงินมา
เสียภาษีส่วย ส่วนบางรายไม่มีเงินเสียภาษีดงักล่าวก็ต้องถูกเกณฑ์ไป
ท างานโยธา เช่น ขุดสระน ้าที่บึงผลาญชัย เมืองร้อยเอ็ด  หรือไม่ก็
สร้างถนน สนามบิน ถางหญ้าข้างศาล เป็นตน้ 

จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้
กระชับมากขึน้ โดยการลดทอนอ านาจของเจ้าเมืองท้องถ่ินลง แล้วส่งให้
ข้าราชการจากรุงเทพฯ ขึน้มาปกครองแทน การปฏิรูประบบบริหารนีท้ าให้  
เจ้าเมือง กรมการเมืองท้องถ่ินตา่งๆ สญูเสียอ านาจ อีกทัง้ราษฎรเองก็ต้องเผชิญ
กับการขูดรีดในรูปแบบส่วย การเกณฑ์แรงงาน ซึ่งเป็นการซ า้เติมความ
ล าบากให้หนกัขึน้ไปอีก งานศึกษาของ สุวิทย์ ธีรศาศวตั และคณะ (2528) 
อธิบายภาพความอตัคดัของชาวอีสานในการด ารงชีพด้านเศรษฐกิจวา่  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นัน่ก็แปลว่าการเข้ามาของรัฐบาลขณะนัน้ตอ่หวัเมืองอีสาน เป็นการ
มุ่งไปเพ่ือกระชบัพืน้ท่ีในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าท่ีจะเข้า
มาเหลียวแลชาวอีสานอยา่งท่ีควรจะเป็น 
 การขาดการการเหลียวแลจากรัฐบาลอย่างจริงจงั รวมถึงสภาพการ
ท ามาหากินของชาวอีสานท่ีคอ่นข้างล าบาก และยิ่งเงินทองหายากด้วยแล้วก็
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 ยิ่งท าให้เกิดการต่อต้านของชาวอีสาน ตัง้แต่การต่อต้านในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การปฏิเสธรัฐทุกรูปแบบ การต่อต้านการส่งส่วย การหลบหนีเข้าป่า ไป
จนถึงการตอ่ต้านในรูปแบบของการรวมหมูห่รือ “กบฏผีบญุ” อีสาน 
 สภาพดังกล่าวท าให้รัฐบาลเผชิญกับอุปสรรคท่ีไม่สามารถเข้าไป
จดัการพืน้ท่ี (การสถาปนาอดุมการณ์ความเป็นไทย) ได้อย่างราบร่ืน แล้วยิ่ง
ราษฎรในภาคอีสานเองซึ่งส่วนหนึ่ง ต้องยอมรับว่าพวกเขามีส านึก
ประวตัิศาสตร์ท่ียงัยึดโยงกบัความเป็นลาวด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นอปุสรรคตอ่การ
สร้างเสถียรภาพของรัฐบาล 
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็สามารถผนวกเอาภาคอีสานเข้ามาได้อย่าง
สมบรูณ์ โดยสามารถสร้างอดุมการณ์รัฐแทรกเข้าไปยงัวิถีชีวิตของชาวอีสาน
ในพืน้ท่ีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และนบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 เม่ือเข้าสู่ศกัราชการ
พฒันา รัฐไทยก็สามารถเข้าไปสลายความเป็นท้องถ่ินนิยม ( localism) แบบ
ลาวท่ีมีลกัษณะเข้มข้น ให้กลมกลืนกับวฒันธรรมและความเป็นไทย โดยท่ี
ก่อนหน้าปี พ.ศ.2500 หวัเมืองในภูมิภาคอีสานทัง้แถบแทบท่ีจะพดูได้ว่าเป็น
พืน้ท่ีท่ีไมมี่ความหมายอะไรเลยในสายตาของรัฐไทย  
 ฉะนัน้ หากมองผ่านมิติ “พืน้ท่ี” (space) ภาคอีสานในอดีตจึงมี
ความหมายจ ากดัเฉพาะมิติทางภูมิศาสตร์เท่านัน้ (กว้าง ยาว แคบ) หรือพูด
อีกท านองหนึ่งก็คือเป็นพืน้ท่ี “กลวง” “ว่างเปล่า” คือแทบจะไม่มีอะไรให้ 
ช่ืนชมอย่างน่าสนใจ แม้แต่ผู้คนท่ีอาศยัอยู่บนกายภาพนีก็้ยงัถูกประเมินว่า
เป็นราษฎรท่ียากจน มีลกัษณะจมอยูก่บัสภาวะ “โง่ จน เจ็บ”  
 แต่ทว่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2500 อีสานท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีท่ีว่างเปล่ามานาน 
(ในความหมายทางสังคมศาสตร์) กลับมีความหมายในมิติต่างๆ มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ ภาคอีสานถูกเนรมิตให้กลายเป็นพืน้ท่ี  
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ในการรองรับการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ถนน เข่ือน ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
ฯลฯ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบบัแรก (พ.ศ.2504) ผลจากนโยบายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาคอีสาน
ปรับตวัไปตามโครงสร้างแบบ “เศรษฐกิจทนุนิยม” ราษฎรอีสานเร่ิมท าการผลิต
เพ่ือการค้าและจ าหน่ายอย่างชัดเจน ในขณะท่ีพืน้ท่ีต่างๆ ในภูมิภาคก็ถูก
เปล่ียนแปลงไปสูก่ารผลิตแบบใหมท่ี่เน้นการปลกูพืชเชิงเด่ียวเพ่ือการค้า 
 ช่วงสงครามเย็น (ตัง้แต ่พ.ศ.2510 สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทใน
การตอ่ต้านลทัธิคอมมิวนิสต์ จนถึง พ.ศ. 2518 แพ้สงครามเวียดนาม) อีสาน
ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีการเมืองโลกก าหนด อันเป็นผลจากการแข่งขัน
ระหว่างสองขัว้อุดมการณ์ คือเสรีนิยมกับสังคมนิยม ภายใต้สภาวะท่ี
การเมืองโลกเข้ามาบดบงันี ้ภาคอีสานเองได้กลายไปเป็นสว่นหนึง่ของ “พืน้ท่ี
การเมือง” ระหว่างขัว้มหาอ านาจ หลายพืน้ท่ีในภูมิภาคอีสานกลายเป็นฐาน
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครพนม อุดรธานี 
นครราชสีมา และอบุลราชธานี 
 หลังวิกฤติการณ์สงครามเย็น (หลัง พ.ศ.2523) เม่ือสหรัฐอเมริกา
ถอนทหารออกจากคาบสมุทรอินโดจีน ดเูหมือนว่าพืน้ท่ีภาคอีสานท่ีเคยเป็น
หนึง่ในสญัลกัษณ์ของความขดัแย้งทางการเมืองโลก จะกลบัมาสูก่ารควบคมุ
ของรัฐบาลไทยอีกครัง้ การเข้ามาหลังกลิ่นไอสงครามเย็นยุติลงของรัฐบาล
ตัง้แตย่คุต้นของ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ จนถึง พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั 
ได้ใช้นโยบายแปรสภาพภาคอีสานให้เป็น “พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจใหม่ ” 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสมยั พลเอกชาตชิาย ชณุหะวณั ได้ใช้นโยบาย “เปล่ียน
สนามรบเป็นสนามการค้า” ท่ีมุ่งเน้นไปสู่เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (liberalism) 
โดยด าเนินนโยบายควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

175         อีสานในม่านมายา 

 
 ในประเทศ ในขณะท่ีนโยบายทางทหารและความมัน่คงถกูลดความเข้มข้นลง

ไป เรียกได้ว่าเป็นการใช้นโยบายเก็บกู้ ระเบิดเพ่ือเปิดทางให้มีสนามการค้าท่ี
ปลอดภัยนัน้ เป็นการเปล่ียนแปลงภูมิภาคอีสานไปสู่การเป็นภูมิภาคท่ีเป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแหง่อินโดจีน 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษหลงันีด้เูหมือนว่าภูมิภาคอีสานจะถกู
ปกคลุมด้วยระบบโลก อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมืองโลกท่ีดงึเอาภมูิภาคทกุๆ ภูมิภาคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
โลกาภิวัตน์ อิทธิพลของ “หมู่บ้านโลก” (global village) ดูเหมือนจะสลาย
เส้นกายภาพของภาคอีสานจนไม่เห็นเส้นแบ่งอีกต่อไป หลงัสงครามเย็นยตุิ
ลงภาคอีสานถกูย่อขนาดให้เล็กลงโดยอิทธิพลโลก ผู้คนในอีสานตา่งปรับตวั
และมีวิถีชีวิตท่ีสอดคล้องกลมกลืนไปกับกระแสการเปล่ียนแปลงใหม่ เช่น 
การจ้างงาน การอพยพของแรงงานอีสาน การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 
ตลอดจนการเข้าสู่รสนิยมใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่าภาคอีสานได้เปล่ียนโฉม
หน้าไปจนท าให้เกิดความหมายใหม่ๆ ในลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเดิม นัน่
คือการเป็นภูมิภาคท่ีผู้ คนมีความหลากหลาย เร่งรีบ หลากวิถีชีวิต หลาก
รสนิยมมากขึน้ โดยท่ีผู้คนไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ีเหมือนในอดีต แต่หลากหลาย
สลับซับซ้อนไปตามแรงเหว่ียงของค่านิยม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ของกระแสโลกาภิวตัน์ 
 ฉะนัน้แล้วความหมายของพืน้ท่ีภาคอีสานในทศวรรษท่ีเราเป็นอยู่นี ้
จึงมีความหมายในแง่ของการเป็นพืน้ท่ี “ความเป็นสมยัใหม่” (modernism) 
ท่ีมีมิตเิศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมและการเมืองทบัซ้อนอยู่ 
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อีสาน: พืน้ท่ีถูกสร้างแทนความจริง 
 ในแง่ “พืน้ท่ี” ของภูมิภาคอีสาน หากมองตามสายตาของนกัทฤษฎี
สายวิพากษ์อย่าง อองรี เลอแฟบร์ (Henri Lefebvre) (1992) พืน้ท่ีในภาค
อีสานไม่ใช่สิ่ง ท่ีบริสุทธ์ิแต่เป็นสิ่ง ท่ีถูกประกอบ/สร้างขึน้ (spaces are 
produced/construct) เพ่ือเง่ือนไขตา่งๆ 
 ตามทศันะของ เลอแฟบร์ พืน้ท่ีในภูมิภาคอีสานจะเป็นอย่างไรนัน้ไม่
ส าคญั จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์
ไม่ใช่สิ่งท่ีเป็นสาระ แต่สิ่งท่ีส าคญัก็คือว่าพืน้ท่ีภาคอีสานเป็น “สิ่งประดิษฐ์
กรรม” ทางวัฒนธรรมท่ีบรรจุความหมายและใส่คุณค่าลงไปในพืน้ท่ี นัยนี ้
พืน้ท่ีภาคอีสานจงึไมใ่ชพื่น้ท่ีว่างเปล่าหรือมีความหมายตามรูปทรงเรขาคณิต
อยา่งท่ีเราเคยเข้าใจกนั 
 หากจะกลา่วไปแล้ว โลกและประสบการณ์ของผู้คนท่ีผา่นมาไม่ว่าจะ
เกิดในแผ่นดินอีสานหรือไม่ก็ตาม แตเ่ม่ือมีการกล่าวถึงภาคอีสาน ส่วนใหญ่
ทุกคนจะมีค าตอบไปในลักษณะเดียวกันก็คือ การให้ความหมายต่อภาค
อีสานวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีแห้งแล้ง กนัดาร ผู้คนโง่ จน เจ็บ 
 ความหมายท่ีผู้คนและสงัคมให้ต่อพืน้ท่ีภาคอีสานเกิดขึน้อย่างเห็น
ได้ชดัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัแรก (พ.ศ.2504) หลงัจากภาคอีสาน
ถกูควบคมุโดยชนชัน้ปกครอง โดยการให้ความหมายของพืน้ท่ีภาคอีสานได้
คอ่ยๆ ถกูประดษิฐ์กรรมขึน้ผ่านสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม เร่ิมตัง้แตท่างรัฐบาล
ได้ปรับทศันะในการมองอีสานจากพืน้ท่ีว่างเปล่าแบบไร้ความหมาย มาเป็น
พืน้ท่ีท่ีกลายเป็นเง่ือนไขการพฒันา โดยเฉพาะการผลิตซ า้ (reconstruction) 
ประดิษฐ์กรรมทางภาษาหรือวาทกรรม (discourse) “อีสานแล้ง” หรือภาพ
ความแห้งแล้งกนัดารของพืน้ท่ีท่ีผู้คนไมพ่งึปรารถนา 
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  การผลิตซ า้ความหมายลงไปในพืน้ท่ีภมูิภาคให้มีลกัษณะเป็นเง่ือนไข

ของการพฒันา แน่นอนว่าในแง่หนึ่งภาพของความแห้งแล้งกันดารท่ีรัฐบาล
พยายามน าเสนอ สามารถท าให้เกิด “ความนา่สงสาร” ตอ่คนในพืน้ท่ีอย่างไม่
มีทางปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีอยู่กับพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยข้อจ ากัดต่างๆ 
มากมาย การสร้างชุดความเข้าใจเ ก่ียวกับอีสานด้วยการสร้าง “ภาพแทน
ความจริง” (representation) (Holl,1977) เพ่ือให้ดปูระหนึ่งว่าภูมิภาคอีสาน
นีเ้ต็มไปด้วยข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ ราษฎรยากจน คนขาดการศึกษา การ
ขาดปัจจยัการผลิตตา่งๆ  
 การสร้างชดุความเข้าใจเก่ียวกับอีสานผ่านการสร้างภาพแทนความ
จริง ฮอลล์ (Holl) เห็นว่าเป็นผลผลิตของการสร้างความหมายผ่านภาษา ซึ่ง
ภาษาในความหมายของ ฮอลล์ ในท่ีนีน้อกจากภาษาพดูภาษาเขียนแล้ว ยงั
รวมถึงระบบสัญลักษณ์และระบบสัญญะต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพ รหัส 
เสียง หรือในโลกยคุโลกาภิวตัน์ยงัรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตด้วย  
 การสร้างภาพแทนความจริงผ่านวาทกรรมอีสานแล้งหรือการ
น าเสนอภาพอีสานแล้งจึงเป็นการแทนท่ีความหมายหรือการสร้างชุด
ความหมายในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยการตอกย า้ลงไปให้เห็นว่าสิ่งท่ีน าเสนอนัน้ 
“เป็นจริง” ปฏิบตัิการดงักล่าวท าให้ผู้คนและสงัคมเกิดการคล้อยตามและถกู
ฝังลงไปในการรับรู้ว่า “เป็นจริง” และเห็นพ้องต้องกันว่าอีสาน “เป็นปัญหา” 
ซึง่จ าเป็นจะต้องได้รับการขจดัปัญหาหรือพฒันาให้ดีขึน้ 
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                 ภาพที ่1 ภาพอีสานแลง้ผูค้นรอคอยธรรมชาติ 

        ทีม่า: http://www.oknation.net/blog/buggo/2010/03/23/entry-1 
 
 จึงไม่แปลกแต่อย่างใดว่าตัง้แต่เล็กจนโตเม่ือเราหลบัตานึกถึงภาค
อีสาน เราจะได้พบเห็นเฉพาะเพียงความหมายท่ีเป็นความแห้งแล้งกันดาร 
ผู้คนน่าสงสารรอคอยธรรมชาติ แล้วเห็นโครงการพัฒนาต่างๆ ทัง้โครงการ
น้อยใหญ่ถูกผันลงมาสู่ภูมิภาคอีสานดั่งลูกระนาด ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ เข่ือนหรือระบบผันน า้ ถนนหนทาง สาธารณูปโภค 
รวมไปถึงโครงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 
โครงการโขง ชี มลู ฯลฯ 

 ขณะเดียวกันการสร้างภาพแทนความจริงขึน้มา แล้วตอกย า้
ความหมายนีล้งไปในสถาบนัต่างๆ ของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัโรงเรียน 
ส่ือสารมวลชน ซึ่งมีหนงัสือ แบบเรียน วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือแม้กระทัง่
หมอล าอีสาน คอยท าหน้าท่ีในการผลิตซ า้ความหมาย “แห้งแล้ง” ซ า้แล้วซ า้
เล่าจนเหลือความรู้ความจริงเพียงชุดเดียว เคร่ืองมือเหล่านีเ้องท่ีช่วยในการ
ตอกย า้ความชอบธรรมให้กับรัฐบาล เช่นในยุคของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
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 ผู้บญัชาการทหารบก รัฐบาลในยคุนัน้ก็มีการรณรงค์ให้ชาวอีสานเข้าใจและ

รับรู้ถึงสภาพปัญหาของชาวอีสาน พร้อมทัง้ชกัชวนให้ชาวอีสานหนัมาให้การ
สนบัสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา โดยในครัง้นัน้รัฐบาลได้ใช้ส่ือเกือบทุก
ประเภทท าการประชาสมัพนัธ์แทรกแซงเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ตัง้แต ่
กลอนล า เพลง ภาพยนตร์ 
 อย่างไรก็ตามการสร้างภาพแทนความจริงยงัท าให้คนอีสานท่ีอาศยั
อยูต่ดิกบัพืน้ท่ีท่ีมีกายภาพเฉพาะ “กลายเป็นอ่ืน” ตามความหมายของพืน้ท่ีท่ี
ถกูสร้างขึน้ใหมต่ามไปด้วย ปรากฏการณ์นี ้ เลอแฟบร์ เรียกวา่ “กระบวนการ
ท าให้กลายเป็นอ่ืน” กล่าวคือท าให้ผู้ คนท่ีอยู่ติดกับพืน้ท่ีท่ีดูประหนึ่งว่ามี
ปัญหาเผชิญกับความแห้งแล้งกันดาร กลายสภาพเป็นผู้ ด้อยโอกาสล้าหลงั
ไปตามสภาพของพืน้ท่ี ซึ่งหากสะท้อนจากแนวคิดอย่างส านักวัฒนธรรม
ศึกษา ปรากฏการณ์ท่ี เลอแฟบร์ เรียกว่า “เป็นอ่ืน” นัน้ก็คือ “ภาพตวัแทน” 
(representation) คือเช่ือว่าภาพแทนความจริงทัง้หลายเป็นสิ่งท่ีถกูประกอบ/
สร้างขึน้โดยคนและสงัคม 
 ส าหรับกรณีภาคอีสาน ในความเป็นจริงแล้วพืน้ท่ีภาคอีสานสภาพ
ทางกายภาพอาจไม่ได้แห้งแล้งกันดารดังท่ีถูกน าเสนอเสมอไป หรือมิได้
หมายความว่าพืน้ท่ีภาคอีสานทุกๆ ตารางนิว้จะเป็นพืน้ท่ีท่ีแห้งแล้งกันดาร
ตามท่ีรัฐบาลได้สร้างภาพแทนนัน้ งานศกึษาของ เหล่าเมธีส านกัวฒันธรรม
ชมุชน ศรีศกัร วลัลิโภดม และคณะ (2553) ได้ย้อนแย้งให้เห็นถึงความจริงอีก
ชดุหนึ่ง โดยชีใ้ห้เห็นว่าภาคอีสานมิได้มีสภาพเลวร้ายอย่างท่ีถกูน าเสนอและ
ท่ีหลายๆ คนเข้าใจ แต่ทุกๆ องค์ประกอบของภูมิภาคอีสานมีแต่ความอุดม
สมบรูณ์ไมว่า่จะเป็นดนิ น า้ ป่า เหมืองแร่ และศกัยภาพของทรัพยากรตา่งๆ  
การครอบครองความเป็นเจ้า 
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 หากพิจารณาภูมิภาคอีสานตามมุมมองในอดีตท่ีใช้มุมมองทวิ
ลักษณ์นิยม (dualism) และแยกชีวิตและวัฒนธรรมของคนตามกายภาพท่ี
เขาเป็นอยู่ เราอาจแบง่คนได้สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มท่ีอาศยัอยู่กบักายภาพ
แบบ “เมือง” (urban) กบักลุม่ท่ีอาศยัอยูก่บักายภาพแบบ “ชนบท” (rural) 
 ผู้ เ ขียนเห็นว่าทุกๆ ครัง้ ท่ีเรากล่าวถึงผู้ คนซึ่งเกิดมามีชีวิตและ
วฒันธรรมอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่ง เราอาจเห็นความไม่เป็นธรรมบางประการท่ี
สังคมหนึ่งถูก “ปักหมุด” หรือ “หมายหัว” ว่าเป็นสังคมท่ีผู้คนล้าหลัง ด้อย
พฒันา ขณะท่ีอีกสงัคมหนึ่งมองไปทางใดหรือใช้แว่นตาย่ีห้ออะไรสวมใส่ก็
มกัจะเห็นแตค่วามเจริญศวิิไลซ์ 
 ท่ีผา่นมาเรามกัจะเข้าใจกนัวา่ชนบทคือหน่วยท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 
เป็นฐานการยังชีพการผลิตของชนชัน้ล่าง ( the subordinated class) ท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือเป็นชาวนาชาวไร่ ส่วนเมืองเป็นหน่วยท่ีรัฐ
สร้างขึน้ มกัมีความเหนือกว่าความเป็นชนบทอย่างชนิดท่ีตามไม่ติดในทกุๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการเป็นศนูย์กลางการปกครองท่ีแวดล้อมไปด้วยชนชัน้กลาง 
(the middle class) อันมีแต่ผู้มากด้วยการศึกษา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
ธนาคาร และธุรกิจการเงินตา่งๆ 
 การแบ่งเมืองกับชนบทในลักษณะคู่ตรงข้าม แล้วก็ผลิตซ า้ทาง
วฒันธรรมให้ดปูระหนึ่งว่า เมืองเป็นสถานท่ีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญ
ศิวิไลซ์ ตามทัศนะของกรัมช่ี (Gramsci) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข  
หินวิมาน, 2553) เขามองสิ่งเหลา่นีว้า่เป็นกระบวนการในสถาปนาอ านาจของ 
ผู้ ท่ี มีประวัติศาสตร์ ท่ี เหนือกว่า  ซึ่ ง เขาเหล่านัน้จะเ ป็นใครไปไม่ไ ด้
นอกเหนือจากบรรดาชนชัน้กลาง  
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  กรัมช่ี เสนอตอ่ว่าการครองความเป็นเจ้าของผู้ ท่ีมีอ านาจในทางหนึง่ 

ย่อมส่งผลไปโดยปริยายท่ีจะท าให้อีกอารยธรรมหนึ่ง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ท่ี
ออ่นแอกวา่ถกูครอบง าจากกระบวนการสถาปนาความเป็นเจ้า 
 ข้อเสนอของ กรัมช่ี ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้ เขียนก าลังให้
ความสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสังคมไทย กระบวนการ
ครอบครองความเป็นเจ้าเพ่ือให้ประวัติศาสตร์ของชนชัน้กลางมีอ านาจ
เหนือกว่าประวัติศาสตร์ของชนชัน้ล่าง หรือคนในภูมิภาคต่างๆ นัน้เกิดขึน้
นานมาแล้ว แตท่ี่มีลกัษณะเดน่ชดัท่ีสุดและเก่ียวข้องกบัคนในภูมิภาคอีสาน
นัน้ เห็นจะเกิดขึน้ในสมยัจอมพลถนอม กิตติขจร ครัง้นัน้ได้มีการสถาปนา
วัฒนธรรมหลักของชนชัน้กลางขึน้มาคือ “ความเป็นไทย” เพ่ือส่งเสริมคณุ
ค่าท่ีดีงามของความเป็นไทย และเพ่ือให้คนท่ีอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ยอมรับ
คณุคา่อนันี ้
 ส าหรับในกรณีภาคอีสาน ชนชัน้กลางสามารถสถาปนาอุดมการณ์
ความเป็นไทยเหนือความเป็นวัฒนธรรมอีสาน (ลาว) ได้อย่างไม่ยากเย็น 
เน่ืองจากกระบวนการขดัเกลาจากสถาบนัโรงเรียน วดั และผู้น าชมุชน ซึ่งท า
ให้ชีวิตประจ าวันของชาวชนบทอีสานหลงติดและเช่ือว่า วฒันธรรมไทยซึ่ง
เป็นวฒันธรรมในฝันของชนชัน้กลางเป็นสิ่งสวยงาม อีกทัง้การใช้อ านาจรัฐ
เข้าไปบีบบงัคบัก็สามารถท าให้ผู้คนเช่ือและยอมรับ โดยเฉพาะการให้หน่วย
ทหารและต ารวจในท้องท่ีออกปฏิบตัิการทางจิตวิทยาให้คนในภูมิภาคอีสาน
เกิดการยอม 
 การสถาปนาประวตัิศาสตร์ของชนชัน้กลางให้มีอ านาจเหนือกว่าดงั
กรณีตา่งๆ แนน่อนวา่ยอ่มมีนยัท่ีประวตัศิาสตร์ของชนชัน้ล่างจะถกูท าให้ด้อย
คา่หรือไม่มีราคา ซึ่งในกรณีนีก้ระบวนการครอบครองความเป็นเจ้าได้ส่งผล
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อย่างรุนแรงตอ่การกดทบัวฒันธรรมท้องถ่ินอีสาน หลายๆ วฒันธรรมท่ีดีงาม
ถูกกดทบัไว้อย่างไม่มีสิทธิแสดงตวัตน (โงหวั) เช่น การละเล่นพืน้บ้านบาง
ประเภท การเป่าแคน หรือแม้กระทัง่การร้องเพลงท่ีสะท้อนถึงความทกุข์ยาก
ของคนอีสาน ในยคุของการสถาปนาประวตัิศาสตร์ชนชัน้กลางในบางสมยัสิ่ง
เหลา่นีก็้ไมส่ามารถท่ีจะกระท าได้ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2541) ได้สรุปให้เห็นว่า การครองความเป็นเจ้า
จะมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัอยา่งน้อย 3 ประการด้วยกนั คือ 
 ประการแรก หน้าที่ในการสร้างกลุ่มทางประวติัศาสตร์ (historical 
bloc) คือ ในการครองความเป็นเจ้านัน้จ าเป็นต้องมีการสร้างพนัธมิตรข้าม
กลุ่มต่างๆ ทางสังคม (social group) หรือท่ี กาญจนา เรียกว่า “กลุ่มทาง
ประวตัิศาสตร์” เพ่ือให้เข้ามาร่วมสนบัสนุนในการสร้างความชอบธรรมทาง
อดุมการณ์ 
 ประการที่สอง หน้าที่เป็นเคร่ืองมือในการท าสงครามช่วงชิงพื้นที่
ความคิด (war of position) คือ กลไกในการช่วงชิงพืน้ท่ีทางความคิดท าให้
คนหลงตดิคล้อยตามอดุมการณ์หลกัท่ีผู้ครองความเป็นเจ้าสร้างขึน้ 
 ประการสดุท้าย หน้าที่ในการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (consent) 
ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการครองความเป็นเจ้าท่ีชนชัน้น าจะสร้าง
ความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคมุจิตส านึกและความเห็นพ้อง
ต้องกนั (consensus) แก่ผู้คนในสงัคม 
 ในกรณีครองความเป็นเจ้าในอีสาน บรรดาชนชัน้กลางต่างๆ 
สามารถท่ีจะระดมความร่วมมือจากคนอ่ืนๆ ท่ีมีสถานะใกล้เคียงกับตน เช่น 
นกัวิชาการ ส่ือสารมวลชน ปัญญาชนชัน้กลาง มาสร้างความชอบธรรมทาง
อุดมการณ์ โดยท่ีอาศยัอ านาจและส่ือสารมวลชน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการ
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 สร้างอดุมการณ์ชนชัน้ให้กระจายการรับรู้ไปสู่จิตส านึกคนอีสาน ตรงนีท้ าให้

คนอีสานคล้อยตามและเห็นพ้องไปกับค่านิยมและอุดมการณ์หลักด้วย 
ตวัอย่างเช่นในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีเร่ิมด าเนินนโยบายตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับแรก (2504-2509) ได้มีการสร้างอุดมการณ์ 
“ผู้น า” ขึน้มาเพ่ือให้สะดวกต่อการควบคมุปกครอง และให้รัฐบาลสามารถ  
ท่ีจะพฒันาชนบทไปสูค่วามทนัสมยัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจท่ีก าหนด ในยคุนัน้
ผู้น าหมู่บ้าน (ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน) จากท่ีศกัยภาพเป็นแค่บุคคลธรรมดาๆ แต่
ภายหลงัการสร้างอุดมการณ์รัฐบุคคลเหล่านีต้่างถูกรัฐบาลท าให้กลายเป็น
คนของรัฐไปโดยปริยาย อีกทัง้ยังได้ถูกทางรัฐบาลท าให้กลายเป็นคนท่ี
น่าเช่ือถือ (เช่ือผู้น า) โดยท่ีอาศยักระบวนการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวอีสานผ่านตวัผู้น า ซึ่งวิธีการครองความเป็นเจ้าเพ่ือเข้าไปควบคุม 
จดัการกบัชนบทอีสานสามารถสะท้อนให้เห็นจากเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ดงัวา่ 
 

  พอศอสองพนัหา้ร้อยสี่     ผูใ้หญ่ลีตีกลองประชมุ 
  ชาวบา้นต่างมาชมุนมุ     มาประชมุทีบ่้านผูใ้หญ่ลี 
  ต่อไปนี้ผูใ้หญ่ลีจะขอกล่าว  ถึงเร่ืองราวทีไ่ดป้ระชมุมา 
  ทางการเขาสัง่มาว่า     ใหช้าวนาเลีย้งเป็ดและสกุร 

    (ศกัด์ิศรี ศรีอกัษร) 
 

 ในเนือ้หาเพลงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลสามารถสร้างผู้น า
ชาวบ้านท่ีน่าเช่ือถือ (ของชาวบ้าน) ขึน้มาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้ ใหญ่ลีแทนท่ีจะเป็นตวัแทนของชาวบ้านเองกลบั
ไม่เป็นเช่นนัน้ แต่ผู้ ใหญ่ลีสามารถเข้าไปเป็นคนของรัฐ เสนอตัวเป็น
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กระบอกเสียงของรัฐบาลจนใช้ค าศัพท์ทางราชการแบบถูกๆ ผิดๆ โดยท่ี
ตนเองก็ไมเ่ข้าใจความหมายของค าเหลา่นัน้จริงๆ 
 ในแง่นีถื้อว่ารัฐบาลสมยั จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ประสบความส าเร็จ
พอสมควรในการสร้างอุดมการณ์รัฐ คือสามารถสร้างการยอมรับในสิ่งท่ี
รัฐบาลต้องการ อีกทัง้ประชาชนทัง้ประเทศก็ต่างให้การยอมรับโดยไม่ได้ใช้
ก าลังไปบีบบงัคบัแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมให้สามารถ
เหน่ียวน าความส านกึรู้ของประชาชนให้เกิดการยอมรับด้วยการครอบง า โดย
ท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการกระท าของรัฐบาลเป็นสิ่งท่ีประชาชนจะต้องให้การ
ร่วมมือ ยอมรับ ซึ่ง กรัมช่ี เรียกสิ่งท่ีเกิดขึน้นี ว้่า “การครอบครองความเป็น
เจ้า” (hegemony) โดยท่ีรัฐสร้างเป็นชุดความรู้ อุดมการณ์ หรือวัฒนธรรม
บางอย่างขึน้ และเผยแพร่เป็นกระแสหลกัในสงัคมคือผ่านกระบวนการผลิต
ซ า้ (reproduction) ทางสงัคมบ่อยๆ เป็นเวลานานๆ จนในท่ีสุดความหมาย
ดงักลา่วก็จะถกูเช่ือโดยคนในสงัคมโดยปริยาย 
 
จิตส านึกที่ผิดพลาด 
 ไมว่า่ตวัทา่นเองจะเกิดในดินแดนอีสานหรือไม่ก็ตาม ภาคเหนือ ภาค
กลาง หรือภาคใต้ อย่างน้อยท่ีสดุท่านเกิดมาตัง้แตเ่ล็กจนโต ท่านจะต้องเคย
ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ทัง้ประสบการณ์การท่ีเ ป็นความหวาดกลัว 
ประสบการณ์ท่ีท าให้รู้สกึวา่เผา่พนัธุ์บรรพชนของทา่นต ่าต้อยด้อยคา่ 
 อะไรท่ีท าให้ท่านรู้สึกต ่าต้อยด้อยคณุค่าไปเช่นนัน้ ความรู้สึกแบบนี ้
เกิดขึน้มาตัง้แตเ่ม่ือไร และใครเป็นผู้สร้างมนัขึน้มา  

ความจริงแล้วมิได้เฉพาะคนอีสานเทา่นัน้ท่ีพยายามตัง้ค าถามเหล่านี ้
แม้แต่คนอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค าว่า “ภูมิภาค” เช่น คนด้อยโอกาส 
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 คนชายขอบ คนยากจน ในจ านวนของคนเหล่านีผู้้ เขียนเช่ือว่าพวกเขาก็

พยายามท่ีจะตัง้ค าถามในลกัษณะเชน่นีเ้หมือนกนั  
 ส าหรับในกรณีของอีสานแล้ว ผู้ เขียนเช่ือวา่คนท่ีเกิดในภมูิภาคนีแ้ละ
เคยผ่านประสบการณ์ในวยัเด็ก ท่านคงจะได้ยินค าพ่อแม่ก่นด่าแสบซ่านไป
ยังโสตประสาทหู “บักขีข้้า” และลักษณะค าพูดอ่ืนๆ ท่ีต้องการท าให้
หวาดกลัว เช่น “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ซึ่งเป็นวาทกรรมความกลัว-เกลียด
คอมมิวนิสต์ ผู้ ท่ีมีอดุมการณ์/ความเช่ือในการปกครองตรงข้ามกบัรัฐไทย 
 “บกัขีข้้า” ท่ีผู้ เขียนยกขึน้มาเป็นตวัอย่างจิตส านึกท่ีผิดพลาด และคง
ไม่ใช่เพียงค าก่นด่าของพ่อแม่ท่ีต้องการระบายหรือแสดงอารมณ์เป็นความ
โกรธใส่ลูกหลานท่ีดือ้ซน บอกไม่เช่ือฟัง หรือแม้แต่ “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ก็
คงไมใ่ชค่ าพดูท่ีเอาพยญัชนะมาผสมกนัเป็นข้อความ แล้วเปลง่เป็นเสียงออก
จากช่องปากเพ่ือท าให้กลวั และหยดุพฤติกรรมกระจองอแงส าหรับเด็กๆ ท่ีไร้
เดียงสา 
 แต ่“บกัขีข้้า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” มีความหมายไปไกลกว่านัน้มาก 
ในทางสังคมวิทยาหากพิจารณาตามมุมมองของ มาร์กซ์ (Marx) ถือว่าสิ่ง
เหล่านีม้ิใช่ค าพูดธรรมดาๆ แต่เป็น “ความคิด” (จิตส านึก อุดมการณ์) ทาง
สงัคมท่ีถูกสร้างขึน้ ซึ่งตวัปรมาจารย์ต้นความคิดท่ีวิเคราะห์เร่ืองอุดมการณ์
ทา่นนี ้ได้หาทางพิสจูน์ความคดิในลกัษณะนีว้า่ ความคดิทัง้หลาย “เกิดขึน้มา
ได้อยา่งไร” “เกิดขึน้มาท าไม” และ “เกิดขึน้มาท าหน้าท่ีอะไรบ้าง”  
 การวิเคราะห์ “ความคดิ” มาร์กซ์ ได้เสนอให้สนใจความสมัพนัธ์ 2 สิ่ง
แบบวิภาษวิธี (dialectic) คือความสัมพันธ์ระหว่าง “ความคิด” กับ “การ
กระท า” หรือ “กระท าอย่างมีความคิด คิดอย่างมีการกระท า” ซึ่งภาษาของ 
มาร์กซ์ เรียกวา่ “praxis” 
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 อย่างไรก็ตาม การท่ีคนเราจะเข้าใจถึงจิตส านึกท่ีแท้จริงได้นัน้ 
มาร์กซ์ เคยเสนอไว้ว่า จ าเป็นท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์จากสภาพของความ
ขดัแย้งในชีวิตของเขาเหลา่นัน้  
 การคล่ีคลายข้อสงสยัเก่ียวกับท่ีมาของความคิด มาร์กซ์ ได้สรุปกฎ
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 3 ตวั คือ อดุมการณ์ จิตส านกึ และ
การปฏิบตัิทางสงัคมไว้ว่า จิตส านึกของคนเกิดมาจากปฏิบตัิการในชีวิตจริง 
และความคิด/อุดมการณ์ของคนไม่ได้เกิดมาจากตวัเขาคนเดียว หรือไม่ได้ 
ร่วงหล่นอย่างไม่มีท่ีมา แต่เกิดจากความสมัพนัธ์ท่ีตวัเขาและกลุ่มท่ีมีต่อกนั
และกนั โดยตวัแปรทัง้ 3 นีมี้ความสมัพนัธ์ในเชิงวิภาษวิธี คือ ตา่งก าหนดซึ่ง
กันและกัน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน , 2553) และในการ
อธิบายแหลง่ท่ีมาของความคดิตามทศันะของ มาร์กซ์ อาจสามารถอธิบายได้
ตามภาพท่ีแสดงนี ้
 
 

 

 

 

 

 

           ภาพที ่2 แหล่งทีม่าของความคิดในทศันะของ มาร์กซ์ ตามหลกัวิภาษวิธี 
          (ปรบัปรุงจาก กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิวาน, 2553) 

การกระท า ความคิด 

(1) การสรุปประสบการณ์ที่เป็นจริง 

(2) มี “คนอ่ืน” ฝาก 
      ความคิดไว้ให้ 

ก าหนด 
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  ส าหรับกรณี “บกัขีข้้า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ว” ท่ีเกิดกบัคนอีสาน หาก

แปลความตามการวิเคราะห์อย่างทฤษฎีอุดมการณ์ของ มาร์กซ์ จากภาพจะ
เห็นได้ว่าแหล่งท่ีมาของความคิดมาทัง้จากการสรุปประสบการณ์ชีวิตท่ีเป็น
ชีวิตจริง (1) ท่ีคนอีสานเผชิญ นัน่คือประสบการณ์ท่ีสรุปว่าคอมมิวนิสต์หรือ
ระบอบสงัคมนิยมคือผู้ ร้าย นา่กลวั-เกลียด ดงันัน้จงึสรุปตามหลกัวิภาษวิธีว่า
คนอีสานจึงควรหันมาฝักใฝ่ต่อรูปแบบเสรีนิยมและประชาธิปไตยตาม
ความคิดของรัฐบาล และอีกแหล่งความคิดหนึ่งคือมาจากคนอ่ืนฝากฝัง
ความคิดเอาไว้ (2) หรือฝังความคิดไว้ในจิตส านึกของเรา มาร์กซ์ เรียกว่า 
“จิตส านกึท่ีผิดพลาด” (false consciousness) คือ เป็นความคดิท่ีคนอ่ืน (เชน่ 
ครอบครัว โรงเรียน ท่ีท างาน กลุ่มเพ่ือน รัฐบาล ส่ือสารมวลชน) แอบฝากมา
ให้กับเรา (banking concept) โดยเฉพาะในกรณี “บกัขีข้้า” ซึ่งถูกยัดเยียด
ความคิดลงไปไว้ในจิตส านึกว่า “เกิดเป็นคนอีสานสถานะก็เป็นได้เพียงแคขี่ข้้า” 
(ผู้ รับใช้ เบีย้ลา่ง) จงึควรก้มหน้าก้มตายอมรับสถานภาพท่ีได้มาแบบนี ้  
 กระบวนการฝากความคิดท่ีคนอีสานได้รับการฝากฝังมาจากคนอ่ืน 
ก่อตวัขึน้จากความคิดของรัฐบาลและชนชัน้ปกครอง เพ่ือเข้าครอบง าโดย
ผา่นการฝากฝังความคดิ โดยท่ีกระบวนการนีส้ามารถท าให้เกิดการยอมรับใน
การตกเป็นเบีย้ล่าง รวมถึงยอมรับกับสถานภาพท่ีด้อยกว่า เช่น ยอมรับว่า
การท่ีคนอีสานอยู่ในสถานะของการเป็นเบีย้ล่างนัน้เป็นเพราะโชคชะตาหรือ
ฟ้าลิขิตมาแล้ว หรือเป็นเพราะบญุพาวาสนาก าหนด  
 ในส่ือบนัเทิงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
วรรณกรรม นวนิยาย เราเองมักพบเห็นกันจนเป็นภาพชินตา โดยเฉพาะ 
ทกุครัง้ท่ีมีการกล่าวถึงคนรับใช้ในบทละคร ภาพท่ีถกูน าเสนอถึงคนรับใช้มกั
ไมใ่ชใ่ครท่ีไหนนอกเสียแตค่นอีสาน หรือ “นงัแจว๋” 
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 ภาพของ “นงัแจ๋ว” หญิงสาวอีสานท่ีเป็นคนรับใช้คณุหญิงคุณนาย 
ในละครหลายๆ เร่ือง ซึ่งถูกผลิตซ า้จนดูกลายเป็นเร่ืองจริง แม้ว่าตวัเธอจะ
พยายามเรียนรู้ชีวิตของชนชัน้กลางและยกระดบัจากคนรับใช้โดยใช้ความ
พยายามสกัเพียงใดก็ตาม แตผ่ลท่ีสดุนงัแจ๋วหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็ต้อง
ยอมรับกบัสถานภาพท่ีประวตัิศาสตร์ทางความคิดท่ีฝากมาให้กับตวัเธอ นัน่
คือการเป็นผู้หญิงรับใช้ไปจนชัว่ชีวิต อนัเน่ืองจากเป็นสถานภาพของตนเองท่ี
ได้รับการก าหนดมา 
 ภาพของคนอีสานท่ีเป็นคนรับใช้ท่ีถูกฉายออกสู่จอแก้วท่ีผลิตซ า้กบั
คนดู จึงไม่ใช่ละครธรรมดาๆ ท่ีสร้างความบันเทิงกับผู้ ชม หากแต่เป็น 
“ความคิด” ท่ีคนอ่ืนฝากมาให้กับเรา ท าให้เราเข้าใจว่าคนอีสานคือคนรับใช้ 
คนในเมืองคือเจ้านาย ทัง้ๆ ท่ีคนอีสานมิได้เกิดมาเพ่ือเป็นเบีย้ล่างให้กับใคร
เสมอไป และโดยธรรมชาติของการเกิดเป็น “คน” คนอีสานสามารถเป็นอะไร
ก็ได้ ตัง้แต่นกัปราชญ์ ราชบณัฑิต คณุหญิง คณุนาย รัฐมนตรี นกัการเมือง 
ต ารวจ ทหาร ไปจนถึงกรรมกรก่อสร้าง คนรับใช้ แต่ประวตัิศาสตร์ความคิด
ตามความเป็นจริงทางธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีไม่ได้ถูกน าเสนอ และไม่ได้ถกูสร้าง
ให้เป็นเร่ืองเลา่ขานผา่น “จิตส านกึท่ีถกูต้อง” (true consciousness) 
 ดงันัน้แล้ว หากเราเข้าใจตามสิ่งท่ี มาร์กซ์ พยายามจะคล่ีคลายความ
สงสัยนี ้เราเองไม่ว่าจะเป็นคนอีสานหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่มีข้อสงสัยอีก
ต่อไปเลยว่า ท าไมคนอีสานถึงยอมรับกับสถานภาพท่ีไม่เท่าเทียม หรือไม่
แปลกวา่ท าไมคนอีสานถึงมีลกัษณะ “ยา่น (กลวั) เจ้า ยา่น (กลวั) นาย” (กลวั
ข้าราชการ) กลัวผู้ มีอ านาจ กลัวนักการเมือง กลัวนายอ าเภอ กลัวไปทุกๆ 
อย่างท่ีไปติดต่อราชการ การกระท าหรือพฤติกรรมการยอมรับในการเป็น  
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 เบีย้ล่าง หรือความกลัว-เกลียดต่างๆ จริงๆ แล้วคือผลพวงจากความคิด/

จิตส านกึท่ีผิดพลาดท่ีคนอีสานได้มาจากการฝากฝังมาจากคนอ่ืน 
 
สรุป 
 อีสานในม่านมายา คือภาพลวงตาหรือภาพแทนความจริงท่ีคน
ภายนอกพยายามสร้างและยัดเยียดขึน้ต่อภูมิภาคและผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคแห่งนี ้การสร้างภาพมายาคตินีข้ึน้เพ่ือให้เข้าใจว่า “เป็นความจริง” 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้มานานแล้ว และมีความเป็นเหตเุป็นผลอย่างมีนยัส าคญักับ
การเข้ามาควบคมุปกครองและการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีในภูมิภาคอีสาน ทัง้นี ้
การเข้ามาควบคมุ เปล่ียนแปลงภูมิภาคและผู้คนในแต่ละยุคสมัย ได้มีการ
สร้างอุดมการณ์ต่างๆ เพ่ือให้คนอีสานเกิดความคล้อยตาม มองเห็นความ
จ าเป็นถึงสิ่งท่ีรัฐบาลต้องการท่ีจะกระท า 
 ภูมิภาคอีสานจึงมิใช่ดินแดนท่ีว่างเปล่าหรือมีความหมายเพียงมิติ
ทางกายภาพเพียงมิติเดียว แต่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการผลิตซ า้ความหมาย มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามภาพของคนอีสานท่ีถูก
น าเสนอออกไปในทางลบต่างๆ นานา ส่วนใหญ่เป็นผลท่ีเกิดจากการนิยาม
ตามความหมายและการใช้ภาพแทนความจริงนัน้แทนตวัตนคนอีสาน คนท่ี
เกิดในภมูิภาคท่ีแห้งแล้งกนัดารตามมายาภาพท่ีถกูสร้างขึน้ จงึมีลกัษณะของ
“โง่ จน เจ็บ” ล้าหลงัและด้อยพฒันา 
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