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Myths about Isan
สุภรี ์ สมอนา1 / Supee Samorna
บทคัดย่ อ
บทความนีเ้ ขียนขึน้ เพื่อทาการวิเคราะห์ถึง “ภูมิภาคอีสาน” จาก 3
ปรากฏการณ์ คื อ 1) ภู มิ ภ าคอี ส านพื น้ ที่ ที่ ถู ก สร้ างแทนความจริ ง
2) การครอบครองความเป็ นเจ้ า และ 3) จิตสานึกที่ผิดพลาด ทังนี
้ ้เพื่อชี ้ให้ เห็น
ว่ า พื น้ ที่ ที่ ถู ก ระบุ เ ป็ นภู มิ ภ าคอี ส านนั น้ ได้ มี ก ารให้ ความหมา ย มี ก าร
เปลี่ยนแปลงความหมายไปอย่างไร และมีกระบวนการสร้ างให้ คนอีสานตก
เป็ นเบี ้ยล่างและผู้ต่าต้ อยอย่างไร โดยเป็ นการวิเคราะห์จากมุมมองทางสังคม
วิทยา
บทความนีเ้ สนอว่า 1) ความหมายของ “พืน้ ที่ ” ภูมิภาคอีสานมิได้
หยุดนิ่งหรื อยึดติดอยู่กับความหมายในเชิงกายภาพ แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ลื่นไหลไปตามเงื่อนไขของความต้ องการใช้ ประโยชน์หรื อเพื่อต้ องการทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภูมิภาค 2) กระบวนการครอบครองความเป็ นเจ้ า
เป็ นการสถาปนาอานาจจากรัฐส่วนกลางและชนชันกลางโดยเป็
้
นการสร้ าง
เป็ นชุดความรู้ อุดมการณ์ และวัฒ นธรรมหลักขึน้ เพื่อเข้ าครอบครองและ
ครอบงาคนอีสาน และ 3) คนอีสานที่ร้ ู สึกต่าต้ อยด้ อยค่า แท้ จริ งแล้ วเป็ นผล
มาจากกระบวนการสร้ างภาพมายาคติ (myth) หรื อภาพแทนความจริ งที่ค น
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ภายนอกพยายามสร้ างและยัดเยียดขึ ้นต่อภูมิภาคและผู้คนในภูมิภาคแห่งนี ้
เพื่อเข้ ามาควบคุม ปกครอง และเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ในภูมิภาคอีสาน
คาสาคัญ: อีสาน ภูมิภาค มายาคติ
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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บทนา
ภาคอีสานตังแต่
้ อดีตเป็ นภูมิภาคที่ถูกฉายภาพไปในทางลบต่างๆ
นานา คือถ้ าไม่ใช่ที่ที่แห้ งแล้ งกันดาร แผ่นดินแตกระแหง ก็มกั จะเป็ นภาพของ
ผู้คนอดอยาก ขาดการศึกษา ล้ าหลัง
อะไรที่ทาให้ คนเรามองไปเช่นนัน้ การมองอีสานจากภาพเหล่านัน้
แล้ วทาให้ เข้ าใจว่าเป็ นอย่างนันจริ
้ งๆ ความรู้ สึกเหล่านี ้เกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร
ใครเป็ นผู้สร้ างความหมายที่ว่านี ้ คาถามเหล่านี ้สมควรอย่างยิ่งที่ผ้ เู ขียนจะได้
อธิบายผ่านแง่มุมต่างๆ ทางสังคมวิทยา เพื่อเป็ นการขยายความเข้ าใจและ
คลี่คลายความสงสัยในเบื ้องต้ น
สังเขปอีสาน
“อีสาน” ถือเป็ นภูมิภาคที่มีอารยธรรม จารี ตประเพณี และภูมิศาสตร์
เฉพาะ ซึ่งถ้ าหากเราย้ อนประวัติศาสตร์ และร่ วมสมัยอยู่ในช่วงก่อนปี พ.ศ.
2500 ก่อนที่ประเทศไทยจะออกแบบการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
ชาติตะวันตก ภาคอีสานก่อนหน้ านันถื
้ อว่าเป็ นภูมิภาคที่เป็ นดินแดนชายขอบ
ที่ถกู โดดเดี่ยวจากรัฐบาลไทยมานาน
ในอดี ต หัว เมื อ งต่ า งๆ ในแถบภู มิ ภ าคอี ส านมี ค วามสัม พั น ธ์ กั บ
กรุงเทพฯ ในฐานะเป็ นเมืองใต้ การสวามิภกั ดิเ์ ท่านัน้ ซึง่ จะต้ องส่งส่วยและถูก
เกณฑ์ แรงงานทุกๆ ปี ทัง้ การส่ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ของป่ า ผลผลิตจาก
ราษฎร อีกทังยั
้ งต้ องมีการเกณฑ์แรงงานไปทางานพิเศษหรื อเกณฑ์พิเศษ
แต่เมื่อต้ องเผชิญกับจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสที่ขยายอิทธิพลเข้ ามาใน
บริเวณลุม่ น ้าโขง ทาให้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5
ทรงเกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของดินแดนชายขอบประเทศ พระองค์
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จึง ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ มี การปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ หารราชการแผ่น ดิ น ให้
กระชับมากขึน้ โดยการลดทอนอานาจของเจ้ าเมื องท้ องถิ่ นลง แล้ วส่ง ให้
ข้ าราชการจากรุ งเทพฯ ขึ ้นมาปกครองแทน การปฏิรูประบบบริ หารนี ท้ าให้
เจ้ าเมือง กรมการเมืองท้ องถิ่นต่างๆ สูญเสียอานาจ อีกทังราษฎรเองก็
้
ต้องเผชิญ
กับ การขูด รี ด ในรู ป แบบส่ ว ย การเกณฑ์ แ รงงาน ซึ่ง เป็ น การซ า้ เติม ความ
ลาบากให้ หนักขึ ้นไปอีก งานศึกษาของ สุวิทย์ ธี รศาศวัต และคณะ (2528)
อธิบายภาพความอัตคัดของชาวอีสานในการดารงชีพด้ านเศรษฐกิจว่า
ภาษี ส่วยทีเ่ ก็บจากชายฉกรรจ์ อีสานคนละ 4 บาท สร้างความลาบาก
เป็ นอย่างมาก และเงิ นภาษี ส่วย 4 บาทก็ถือเป็ นมูลค่าสูง (ปัจจุบนั
ประมาณ 3,500-4,000 บาท) ยิ่ งเงิ นในสมัยนัน้ ต่างก็หายากด้วยแล้ว
ก็ยิ่งเป็ นการซ้ าเติ มความเดื อดร้ อนเข้าไปอี ก อย่างเช่นบางรายต้อง
เดิ นทางเป็ นระยะทาง 140 กิ โลเมตร จากอาเภอมัญจาคี รี (จังหวัด
ขอนแก่น) ไปยังตลาดเมื องโคราชเพื ่อหาบไก่ไปขายจึ งจะได้เงิ นมา
เสี ยภาษี ส่วย ส่วนบางรายไม่มีเงิ นเสี ยภาษี ดงั กล่าวก็ต้องถูกเกณฑ์ ไป
ทางานโยธา เช่ น ขุดสระน้ าที ่บึงผลาญชัย เมื องร้ อยเอ็ ด หรื อไม่ ก็
สร้างถนน สนามบิ น ถางหญ้าข้างศาล เป็ นต้น
นัน่ ก็แปลว่าการเข้ ามาของรัฐบาลขณะนันต่
้ อหัวเมืองอีสาน เป็ นการ
มุ่งไปเพื่อกระชับพื ้นที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าที่จะเข้ า
มาเหลียวแลชาวอีสานอย่างที่ควรจะเป็ น
การขาดการการเหลียวแลจากรัฐบาลอย่างจริ งจัง รวมถึงสภาพการ
ทามาหากินของชาวอีสานที่คอ่ นข้ างลาบาก และยิ่งเงินทองหายากด้ วยแล้ วก็
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ยิ่งทาให้ เกิดการต่อต้ านของชาวอีสาน ตังแต่
้ การต่อต้ านในชีวิตประจ าวัน
เช่น การปฏิเสธรัฐทุกรูปแบบ การต่อต้ านการส่งส่วย การหลบหนีเข้ าป่ า ไป
จนถึงการต่อต้ านในรูปแบบของการรวมหมูห่ รื อ “กบฏผีบญ
ุ ” อีสาน
สภาพดัง กล่าวทาให้ รัฐบาลเผชิญ กับอุปสรรคที่ ไม่สามารถเข้ าไป
จัดการพื ้นที่ (การสถาปนาอุดมการณ์ความเป็ นไทย) ได้ อย่างราบรื่ น แล้ วยิ่ง
ราษฎรในภาคอี ส านเองซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ต้ องยอมรั บ ว่ า พวกเขามี ส านึ ก
ประวัติศาสตร์ ที่ยงั ยึดโยงกับความเป็ นลาวด้ วยแล้ ว ก็ยิ่งเป็ นอุปสรรคต่อการ
สร้ างเสถียรภาพของรัฐบาล
อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็สามารถผนวกเอาภาคอีสานเข้ ามาได้ อย่าง
สมบูรณ์ โดยสามารถสร้ างอุดมการณ์รัฐแทรกเข้ าไปยังวิถีชีวิตของชาวอีสาน
ในพื ้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และนับตังแต่
้ ปี พ.ศ.2500 เมื่อเข้ าสู่ศกั ราชการ
พัฒนา รัฐไทยก็สามารถเข้ าไปสลายความเป็ นท้ องถิ่นนิยม (localism) แบบ
ลาวที่มีลกั ษณะเข้ มข้ น ให้ กลมกลืนกับวัฒนธรรมและความเป็ นไทย โดยที่
ก่อนหน้ าปี พ.ศ.2500 หัวเมืองในภูมิภาคอีสานทังแถบแทบที
้
่จะพูดได้ ว่าเป็ น
พื ้นที่ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยในสายตาของรัฐไทย
ฉะนัน้ หากมองผ่า นมิ ติ “พื น้ ที่ ” (space) ภาคอี ส านในอดี ต จึ ง มี
ความหมายจากัดเฉพาะมิติทางภูมิศาสตร์ เท่านัน้ (กว้ าง ยาว แคบ) หรื อพูด
อี กทานองหนึ่ง ก็ คือเป็ นพื น้ ที่ “กลวง” “ว่างเปล่า ” คือแทบจะไม่มี อะไรให้
ชื่นชมอย่างน่าสนใจ แม้ แต่ผ้ คู นที่อาศัยอยู่บนกายภาพนี ้ก็ยงั ถูกประเมินว่า
เป็ นราษฎรที่ยากจน มีลกั ษณะจมอยูก่ บั สภาวะ “โง่ จน เจ็บ”
แต่ทว่าตังแต่
้ ปี พ.ศ.2500 อีสานที่เคยเป็ นพืน้ ที่ที่ว่างเปล่ามานาน
(ในความหมายทางสังคมศาสตร์ ) กลับมี ความหมายในมิติต่างๆ มากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจ ภาคอีสานถูกเนรมิตให้ กลายเป็ นพืน้ ที่
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ในการรองรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ถนน เขื่อน ไฟฟ้า สาธารณูป โภค
ฯลฯ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก (พ.ศ.2504) ผลจากนโยบายของ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งชาติ ส่ง ผลให้ เศรษฐกิ จ ในภาคอี สาน
ปรับตัวไปตามโครงสร้ างแบบ “เศรษฐกิจทุนนิยม” ราษฎรอีสานเริ่ มทาการผลิต
เพื่อการค้ าและจาหน่ายอย่างชัดเจน ในขณะที่พืน้ ที่ต่างๆ ในภูมิภาคก็ถูก
เปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารผลิตแบบใหม่ที่เน้ นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้ า
ช่วงสงครามเย็น (ตังแต่
้ พ.ศ.2510 สหรัฐอเมริ กาเข้ ามามีบทบาทใน
การต่อต้ านลัทธิคอมมิวนิสต์ จนถึง พ.ศ. 2518 แพ้ สงครามเวียดนาม) อีสาน
ได้ ตกอยู่ในสถานการณ์ ที่การเมืองโลกกาหนด อันเป็ นผลจากการแข่งขั น
ระหว่ า งสองขัว้ อุ ด มการณ์ คื อ เสรี นิ ย มกั บ สัง คมนิ ย ม ภายใต้ ส ภาวะที่
การเมืองโลกเข้ ามาบดบังนี ้ ภาคอีสานเองได้ กลายไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ “พื ้นที่
การเมือง” ระหว่างขัวมหาอ
้
านาจ หลายพื ้นที่ในภูมิภาคอีสานกลายเป็ นฐาน
ปฏิ บัติการทางทหารของกองทัพ สหรั ฐ อเมริ กา ได้ แก่ นครพนม อุด รธานี
นครราชสีมา และอุบลราชธานี
หลังวิกฤติการณ์ สงครามเย็น (หลัง พ.ศ.2523) เมื่อสหรัฐอเมริ กา
ถอนทหารออกจากคาบสมุทรอินโดจีน ดูเหมือนว่าพื ้นที่ภาคอีสานที่เคยเป็ น
หนึง่ ในสัญลักษณ์ของความขัดแย้ งทางการเมืองโลก จะกลับมาสูก่ ารควบคุม
ของรัฐบาลไทยอีกครัง้ การเข้ ามาหลังกลิ่นไอสงครามเย็นยุติลงของรัฐบาล
ตังแต่
้ ยคุ ต้ นของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จนถึง พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ได้ ใ ช้ นโยบายแปรสภาพภาคอี ส านให้ เป็ น “พื น้ ที่ ท างเศรษฐกิ จ ใหม่ ”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ ใช้ นโยบาย “เปลี่ยน
สนามรบเป็ นสนามการค้ า” ที่ม่งุ เน้ นไปสู่เศรษฐกิจแบบเสรี นิยม (liberalism)
โดยด าเนิ น นโยบายควบคู่ไ ปกั บ การพัฒ นากระบวนการประชาธิ ป ไตย
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ในประเทศ ในขณะที่นโยบายทางทหารและความมัน่ คงถูกลดความเข้ มข้ นลง
ไป เรี ยกได้ ว่าเป็ นการใช้ นโยบายเก็บกู้ระเบิดเพื่อเปิ ดทางให้ มีสนามการค้ าที่
ปลอดภัยนัน้ เป็ นการเปลี่ย นแปลงภูมิภาคอีสานไปสู่การเป็ นภูมิภาคที่เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งอินโดจีน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษหลังนี ้ดูเหมือนว่าภูมิภาคอีสานจะถูก
ปกคลุมด้ วยระบบโลก อันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองโลกที่ดงึ เอาภูมิภาคทุกๆ ภูมิภาคเข้ าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของ
โลกาภิวัตน์ อิทธิ พลของ “หมู่บ้านโลก” (global village) ดูเหมือนจะสลาย
เส้ นกายภาพของภาคอีสานจนไม่เห็นเส้ นแบ่งอีกต่อไป หลังสงครามเย็นยุติ
ลงภาคอีสานถูกย่อขนาดให้ เล็กลงโดยอิทธิพลโลก ผู้คนในอีสานต่างปรับตัว
และมีวิถีชีวิตที่สอดคล้ องกลมกลืนไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น
การจ้ า งงาน การอพยพของแรงงานอี ส าน การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารผลิ ต
ตลอดจนการเข้ าสู่รสนิยมใหม่ จนอาจกล่าวได้ ว่าภาคอีสานได้ เปลี่ยนโฉม
หน้ าไปจนทาให้ เกิดความหมายใหม่ๆ ในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม นัน่
คือการเป็ นภูมิ ภ าคที่ ผ้ ูคนมี ความหลากหลาย เร่ ง รี บ หลากวิถีชี วิต หลาก
รสนิยมมากขึ ้น โดยที่ผ้ คู นไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนในอดีต แต่หลากหลาย
สลับซับซ้ อนไปตามแรงเหวี่ยงของค่านิยม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใหม่ๆ
ของกระแสโลกาภิวตั น์
ฉะนันแล้
้ วความหมายของพื ้นที่ภาคอีสานในทศวรรษที่เราเป็ นอยู่นี ้
จึงมีความหมายในแง่ของการเป็ นพื ้นที่ “ความเป็ นสมัยใหม่” (modernism)
ที่มีมิตเิ ศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมืองทับซ้ อนอยู่
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อีสาน: พืน้ ที่ถูกสร้ างแทนความจริง
ในแง่ “พื ้นที่” ของภูมิภาคอีสาน หากมองตามสายตาของนักทฤษฎี
สายวิพากษ์ อย่าง อองรี เลอแฟบร์ (Henri Lefebvre) (1992) พืน้ ที่ในภาค
อี ส านไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ แ ต่ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ประกอบ/สร้ างขึ น้ (spaces are
produced/construct) เพื่อเงื่อนไขต่างๆ
ตามทัศนะของ เลอแฟบร์ พื ้นที่ในภูมิภาคอีสานจะเป็ นอย่างไรนันไม่
้
สาคัญ จะเป็ นจริ งหรื อไม่เป็ นจริ งตามกายภาพหรื อลักษณะทางภูมิศาสตร์
ไม่ใช่สิ่งที่เป็ นสาระ แต่สิ่งที่สาคัญก็คือว่าพืน้ ที่ภาคอีสานเป็ น “สิ่งประดิษฐ์
กรรม” ทางวัฒนธรรมที่บรรจุความหมายและใส่คุณค่าลงไปในพืน้ ที่ นัย นี ้
พื ้นที่ภาคอีสานจึงไม่ใช่พื ้นที่ว่างเปล่าหรื อมีความหมายตามรูปทรงเรขาคณิต
อย่างที่เราเคยเข้ าใจกัน
หากจะกล่าวไปแล้ ว โลกและประสบการณ์ของผู้คนที่ผา่ นมาไม่ว่าจะ
เกิดในแผ่นดินอีสานหรื อไม่ก็ตาม แต่เมื่อมีการกล่าวถึงภาคอีสาน ส่วนใหญ่
ทุกคนจะมี คาตอบไปในลักษณะเดียวกันก็ คือ การให้ ความหมายต่อภาค
อีสานว่าเป็ นพื ้นที่ที่แห้ งแล้ ง กันดาร ผู้คนโง่ จน เจ็บ
ความหมายที่ผ้ คู นและสังคมให้ ต่อพื ้นที่ภ าคอีสานเกิดขึ ้นอย่างเห็น
ได้ ชดั ตังแต่
้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับแรก (พ.ศ.2504) หลังจากภาคอีสาน
ถูกควบคุมโดยชนชันปกครอง
้
โดยการให้ ความหมายของพื ้นที่ภาคอีสานได้
ค่อยๆ ถูกประดิษฐ์ กรรมขึ ้นผ่านสถาบันต่างๆ ทางสังคม เริ่มตังแต่
้ ทางรัฐบาล
ได้ ปรับทัศนะในการมองอีสานจากพื ้นที่ ว่างเปล่าแบบไร้ ความหมาย มาเป็ น
พื ้นที่ที่กลายเป็ นเงื่อนไขการพัฒนา โดยเฉพาะการผลิตซ ้า (reconstruction)
ประดิษฐ์ กรรมทางภาษาหรื อวาทกรรม (discourse) “อีสานแล้ ง” หรื อภาพ
ความแห้ งแล้ งกันดารของพื ้นที่ที่ผ้ คู นไม่พงึ ปรารถนา
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

อีสานในม่ านมายา

การผลิตซ ้าความหมายลงไปในพื ้นที่ภมู ิภาคให้ มีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไข
ของการพัฒนา แน่นอนว่าในแง่หนึ่งภาพของความแห้ งแล้ งกันดารที่รัฐบาล
พยายามนาเสนอ สามารถทาให้ เกิด “ความน่าสงสาร” ต่อคนในพื ้นที่อย่างไม่
มีทางปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่กับพืน้ ที่ที่เต็มไปด้ วยข้ อจากัดต่างๆ
มากมาย การสร้ างชุดความเข้ าใจเกี่ ยวกับอี สานด้ วยการสร้ าง “ภาพแทน
ความจริ ง” (representation) (Holl,1977) เพื่อให้ ดปู ระหนึ่งว่าภูมิภาคอีสาน
นี ้เต็มไปด้ วยข้ อจากัดทางภูมิศาสตร์ ราษฎรยากจน คนขาดการศึกษา การ
ขาดปัจจัยการผลิตต่างๆ
การสร้ างชุดความเข้ าใจเกี่ยวกับอีสานผ่านการสร้ างภาพแทนความ
จริ ง ฮอลล์ (Holl) เห็นว่าเป็ นผลผลิตของการสร้ างความหมายผ่านภาษา ซึ่ง
ภาษาในความหมายของ ฮอลล์ ในที่นี ้นอกจากภาษาพูดภาษาเขียนแล้ ว ยัง
รวมถึงระบบสัญลักษณ์ และระบบสัญญะต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ ภาพ รหัส
เสียง หรื อในโลกยุคโลกาภิวตั น์ยงั รวมไปถึงอินเทอร์ เน็ตด้ วย
การสร้ างภาพแทนความจริ ง ผ่ า นวาทกรรมอี ส านแล้ งหรื อ การ
น าเสนอภาพอี ส านแล้ ง จึ ง เป็ นการแทนที่ ค วามหมายหรื อ การสร้ างชุ ด
ความหมายในพื ้นที่ภาคอีสาน โดยการตอกย ้าลงไปให้ เห็นว่าสิ่งที่นาเสนอนัน้
“เป็ นจริ ง” ปฏิบตั ิการดังกล่าวทาให้ ผ้ คู นและสังคมเกิดการคล้ อยตามและถูก
ฝั งลงไปในการรับรู้ ว่า “เป็ นจริ ง” และเห็นพ้ องต้ องกันว่าอีสาน “เป็ นปั ญหา”
ซึง่ จาเป็ นจะต้ องได้ รับการขจัดปัญหาหรื อพัฒนาให้ ดีขึ ้น
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ภาพที ่ 1 ภาพอีสานแล้งผูค้ นรอคอยธรรมชาติ
ทีม่ า: http://www.oknation.net/blog/buggo/2010/03/23/entry-1

จึงไม่แปลกแต่อย่างใดว่าตังแต่
้ เล็กจนโตเมื่อเราหลับตานึกถึงภาค
อีสาน เราจะได้ พบเห็นเฉพาะเพียงความหมายที่เป็ นความแห้ งแล้ งกันดาร
ผู้คนน่าสงสารรอคอยธรรมชาติ แล้ วเห็นโครงการพัฒนาต่างๆ ทังโครงการ
้
น้ อยใหญ่ ถูกผันลงมาสู่ภูมิ ภ าคอี ส านดั่ง ลูกระนาด ไม่ว่าจะเป็ นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ เขื่อนหรื อระบบผันนา้ ถนนหนทาง สาธารณูปโภค
รวมไปถึง โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาต่างๆ เช่น โครงการพัฒ นาทุ่ง กุล าร้ องไห้
โครงการโขง ชี มูล ฯลฯ
ขณะเดี ย วกั น การสร้ างภาพแทนความจริ ง ขึ น้ มา แล้ วตอกย า้
ความหมายนี ้ลงไปในสถาบันต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันโรงเรี ยน
สื่อสารมวลชน ซึ่งมีหนังสือ แบบเรี ยน วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรื อแม้ กระทัง่
หมอลาอีสาน คอยทาหน้ าที่ในการผลิตซ ้าความหมาย “แห้ งแล้ ง” ซ ้าแล้ วซ ้า
เล่าจนเหลือความรู้ ความจริ งเพียงชุดเดียว เครื่ องมือเหล่านี ้เองที่ช่วยในการ
ตอกย ้าความชอบธรรมให้ กับรัฐบาล เช่นในยุคของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
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ผู้บญ
ั ชาการทหารบก รัฐบาลในยุคนันก็
้ มีการรณรงค์ให้ ชาวอีสานเข้ าใจและ
รับรู้ถึงสภาพปัญหาของชาวอีสาน พร้ อมทังชั
้ กชวนให้ ชาวอีสานหันมาให้ การ
สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ ไขปั ญหา โดยในครัง้ นันรั
้ ฐบาลได้ ใช้ สื่อเกื อบทุก
ประเภททาการประชาสัมพันธ์แทรกแซงเข้ าไปในวิถีชีวิตของชาวอีสาน ตังแต่
้
กลอนลา เพลง ภาพยนตร์
อย่างไรก็ตามการสร้ างภาพแทนความจริ งยังทาให้ คนอีสานที่อาศัย
อยูต่ ดิ กับพื ้นที่ที่มีกายภาพเฉพาะ “กลายเป็ นอื่น” ตามความหมายของพื ้นที่ที่
ถูกสร้ างขึ ้นใหม่ตามไปด้ วย ปรากฏการณ์นี ้ เลอแฟบร์ เรี ยกว่า “กระบวนการ
ทาให้ กลายเป็ นอื่ น ” กล่าวคือทาให้ ผ้ ูคนที่ อ ยู่ติด กับพื น้ ที่ ที่ ดูประหนึ่ง ว่า มี
ปั ญหาเผชิญกับความแห้ งแล้ งกันดาร กลายสภาพเป็ นผู้ด้อยโอกาสล้ าหลัง
ไปตามสภาพของพื น้ ที่ ซึ่ง หากสะท้ อนจากแนวคิดอย่างส านักวัฒ นธรรม
ศึกษา ปรากฏการณ์ที่ เลอแฟบร์ เรี ยกว่า “เป็ นอื่น” นันก็
้ คือ “ภาพตัวแทน”
(representation) คือเชื่อว่าภาพแทนความจริงทังหลายเป็
้
นสิ่งที่ถกู ประกอบ/
สร้ างขึ ้นโดยคนและสังคม
สาหรับกรณีภาคอีสาน ในความเป็ นจริ งแล้ วพืน้ ที่ภาคอีสานสภาพ
ทางกายภาพอาจไม่ไ ด้ แห้ ง แล้ ง กัน ดารดัง ที่ ถูกน าเสนอเสมอไป หรื อมิ ไ ด้
หมายความว่าพืน้ ที่ภาคอีสานทุกๆ ตารางนิ ้วจะเป็ นพื ้นที่ที่แห้ งแล้ งกันดาร
ตามที่รัฐบาลได้ สร้ างภาพแทนนัน้ งานศึกษาของ เหล่าเมธีสานักวัฒนธรรม
ชุมชน ศรี ศกั ร วัลลิโภดม และคณะ (2553) ได้ ย้อนแย้ งให้ เห็นถึงความจริ งอีก
ชุดหนึ่ง โดยชี ้ให้ เห็นว่าภาคอีสานมิได้ มีสภาพเลวร้ ายอย่างที่ถกู นาเสนอและ
ที่หลายๆ คนเข้ าใจ แต่ทุกๆ องค์ประกอบของภูมิภาคอีสานมีแต่ความอุดม
สมบูรณ์ไม่วา่ จะเป็ นดิน น ้า ป่ า เหมืองแร่ และศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ
การครอบครองความเป็ นเจ้ า
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หากพิ จ ารณาภู มิ ภ าคอี ส านตามมุม มองในอดี ต ที่ ใ ช้ มุม มองทวิ
ลักษณ์ นิยม (dualism) และแยกชีวิตและวัฒนธรรมของคนตามกายภาพที่
เขาเป็ นอยู่ เราอาจแบ่งคนได้ สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่กบั กายภาพ
แบบ “เมือง” (urban) กับกลุม่ ที่อาศัยอยูก่ บั กายภาพแบบ “ชนบท” (rural)
ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า ทุ ก ๆ ครั ง้ ที่ เ รากล่ า วถึ ง ผู้ คนซึ่ ง เกิ ด มามี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่ง เราอาจเห็นความไม่เป็ นธรรมบางประการที่
สังคมหนึ่งถูก “ปั กหมุด” หรื อ “หมายหัว” ว่าเป็ นสังคมที่ผ้ ูคนล้ าหลัง ด้ อย
พัฒนา ขณะที่อีกสังคมหนึ่งมองไปทางใดหรื อใช้ แว่นตายี่ห้ออะไรสวมใส่ก็
มักจะเห็นแต่ความเจริญศิวิไลซ์
ที่ผา่ นมาเรามักจะเข้ าใจกันว่าชนบทคือหน่วยที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
เป็ นฐานการยัง ชี พ การผลิ ต ของชนชัน้ ล่ า ง (the subordinated class) ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อเป็ นชาวนาชาวไร่ ส่วนเมืองเป็ นหน่วยที่รัฐ
สร้ างขึ ้น มักมีความเหนือกว่าความเป็ นชนบทอย่างชนิดที่ตามไม่ติดในทุกๆ
ด้ าน โดยเฉพาะการเป็ นศูนย์กลางการปกครองที่แวดล้ อมไปด้ วยชนชันกลาง
้
(the middle class) อันมีแต่ผ้ ูมากด้ วยการศึกษา เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิ จ
ธนาคาร และธุรกิจการเงินต่างๆ
การแบ่ง เมื อ งกับ ชนบทในลัก ษณะคู่ต รงข้ า ม แล้ ว ก็ ผ ลิ ต ซ า้ ทาง
วัฒนธรรมให้ ดปู ระหนึ่งว่า เมืองเป็ นสถานที่ที่เป็ นสัญลักษณ์ข องความเจริ ญ
ศิวิ ไ ลซ์ ตามทัศ นะของกรั ม ชี่ (Gramsci) (กาญจนา แก้ ว เทพ และสมสุข
หินวิมาน, 2553) เขามองสิ่งเหล่านี ้ว่าเป็ นกระบวนการในสถาปนาอานาจของ
ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ หนื อ กว่ า ซึ่ ง เขาเหล่ า นั น้ จะเป็ นใครไปไม่ ไ ด้
นอกเหนือจากบรรดาชนชันกลาง
้
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กรัมชี่ เสนอต่อว่าการครองความเป็ นเจ้ าของผู้ที่มีอานาจในทางหนึง่
ย่อมส่งผลไปโดยปริ ยายที่จะทาให้ อีกอารยธรรมหนึ่ง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ ที่
อ่อนแอกว่าถูกครอบงาจากกระบวนการสถาปนาความเป็ นเจ้ า
ข้ อเสนอของ กรั ม ชี่ ดูเ หมื อนจะสอดคล้ องกับสิ่ง ที่ผ้ ูเขี ยนกาลังให้
ความสนใจอยู่ไม่น้ อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี สัง คมไทย กระบวนการ
ครอบครองความเป็ น เจ้ า เพื่ อ ให้ ป ระวัติศ าสตร์ ข องชนชัน้ กลางมี อ านาจ
เหนือกว่าประวัติศาสตร์ ของชนชัน้ ล่าง หรื อคนในภูมิภาคต่างๆ นัน้ เกิดขึน้
นานมาแล้ ว แต่ที่มีลกั ษณะเด่นชัดที่สุดและเกี่ยวข้ องกับคนในภูมิภาคอีสาน
นัน้ เห็นจะเกิ ดขึ ้นในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ครัง้ นันได้
้ มีการสถาปนา
วัฒนธรรมหลักของชนชัน้ กลางขึน้ มาคือ “ความเป็ นไทย” เพื่อส่งเสริ มคุณ
ค่าที่ ดีง ามของความเป็ นไทย และเพื่ อให้ คนที่ อยู่ในภูมิ ภาคต่างๆ ยอมรั บ
คุณค่าอันนี ้
สาหรับในกรณีภาคอีสาน ชนชันกลางสามารถสถาปนาอุ
้
ดมการณ์
ความเป็ นไทยเหนื อความเป็ นวัฒนธรรมอีส าน (ลาว) ได้ อย่างไม่ยากเย็น
เนื่องจากกระบวนการขัดเกลาจากสถาบันโรงเรี ยน วัด และผู้นาชุมชน ซึ่งทา
ให้ ชีวิตประจาวันของชาวชนบทอีสานหลงติดและเชื่อว่า วัฒนธรรมไทยซึ่ง
เป็ นวัฒนธรรมในฝั นของชนชันกลางเป็
้
นสิ่งสวยงาม อีกทังการใช้
้
อานาจรัฐ
เข้ าไปบีบบังคับก็สามารถทาให้ ผ้ คู นเชื่อและยอมรับ โดยเฉพาะการให้ หน่วย
ทหารและตารวจในท้ องที่ออกปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาให้ คนในภูมิภาคอีสาน
เกิดการยอม
การสถาปนาประวัติศาสตร์ ของชนชันกลางให้
้
มีอานาจเหนือกว่าดัง
กรณีตา่ งๆ แน่นอนว่าย่อมมีนยั ที่ประวัตศิ าสตร์ ของชนชันล่
้ างจะถูกทาให้ ด้อย
ค่าหรื อไม่มีราคา ซึ่งในกรณีนี ้กระบวนการครอบครองความเป็ นเจ้ าได้ ส่งผล
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อย่างรุนแรงต่อการกดทับวัฒนธรรมท้ องถิ่นอีสาน หลายๆ วัฒนธรรมที่ดีงาม
ถูกกดทับไว้ อย่างไม่มีสิทธิ แสดงตัวตน (โงหัว) เช่น การละเล่นพื ้นบ้ านบาง
ประเภท การเป่ าแคน หรื อแม้ กระทัง่ การร้ องเพลงที่สะท้ อนถึงความทุกข์ยาก
ของคนอีสาน ในยุคของการสถาปนาประวัติศาสตร์ ชนชันกลางในบางสมั
้
ยสิ่ง
เหล่านี ้ก็ไม่สามารถที่จะกระทาได้
กาญจนา แก้ วเทพ (2541) ได้ สรุปให้ เห็นว่า การครองความเป็ นเจ้ า
จะมีบทบาทหน้ าที่สาคัญอย่างน้ อย 3 ประการด้ วยกัน คือ
ประการแรก หน้าที ่ในการสร้ างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ (historical
bloc) คือ ในการครองความเป็ นเจ้ านันจ
้ าเป็ นต้ องมีการสร้ างพันธมิตรข้ าม
กลุ่ม ต่างๆ ทางสัง คม (social group) หรื อที่ กาญจนา เรี ยกว่า “กลุ่ม ทาง
ประวัติศาสตร์ ” เพื่อให้ เข้ ามาร่ วมสนับสนุนในการสร้ างความชอบธรรมทาง
อุดมการณ์
ประการที ่ส อง หน้าที ่เ ป็ นเครื ่ องมื อในการทาสงครามช่ วงชิ งพื ้นที ่
ความคิ ด (war of position) คือ กลไกในการช่วงชิงพื ้นที่ทางความคิดทาให้
คนหลงติดคล้ อยตามอุดมการณ์หลักที่ผ้ คู รองความเป็ นเจ้ าสร้ างขึ ้น
ประการสุดท้าย หน้าที ่ในการสร้างความยิ นยอมพร้อมใจ (consent)
ถื อ เป็ นเป้ า หมายสู ง สุ ด ในการครองความเป็ นเจ้ าที่ ช นชัน้ น าจะสร้ าง
ความชอบธรรมทางอุดมการณ์ ผ่านการควบคุมจิตสานึกและความเห็นพ้ อง
ต้ องกัน (consensus) แก่ผ้ คู นในสังคม
ในกรณี ค รองความเป็ นเจ้ าในอี ส าน บรรดาชนชั น้ กลางต่ า งๆ
สามารถที่จะระดมความร่วมมือจากคนอื่นๆ ที่มีสถานะใกล้ เคียงกับตน เช่น
นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ปั ญญาชนชันกลาง
้
มาสร้ างความชอบธรรมทาง
อุดมการณ์ โดยที่อาศัยอานาจและสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการ
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สร้ างอุดมการณ์ชนชันให้
้ กระจายการรับรู้ไปสู่จิตสานึกคนอีสาน ตรงนี ้ทาให้
คนอี ส านคล้ อ ยตามและเห็ น พ้ อ งไปกับ ค่า นิ ย มและอุด มการณ์ ห ลัก ด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น ในยุคของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่เริ่ มดาเนินนโยบายตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ฉบับ แรก (2504-2509) ได้ มี ก ารสร้ างอุด มการณ์
“ผู้นา” ขึ ้นมาเพื่อให้ สะดวกต่อการควบคุมปกครอง และให้ รัฐบาลสามารถ
ที่จะพัฒนาชนบทไปสูค่ วามทันสมัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่กาหนด ในยุคนัน้
ผู้นาหมู่บ้าน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) จากที่ศกั ยภาพเป็ นแค่บุคคลธรรมดาๆ แต่
ภายหลังการสร้ างอุดมการณ์รัฐบุคคลเหล่านี ้ต่างถูกรัฐบาลทาให้ กลายเป็ น
คนของรั ฐ ไปโดยปริ ย าย อี ก ทัง้ ยัง ได้ ถูก ทางรั ฐ บาลท าให้ ก ลายเป็ น คนที่
น่าเชื่อถือ (เชื่อผู้นา) โดยที่อาศัยกระบวนการแทรกแซงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวอีสานผ่านตัวผู้นา ซึ่งวิธีการครองความเป็ นเจ้ าเพื่อเข้ าไปควบคุม
จัดการกับชนบทอีสานสามารถสะท้ อนให้ เห็นจากเพลง “ผู้ใหญ่ลี” ดังว่า
พอศอสองพันห้าร้อยสี ่
ชาวบ้านต่างมาชุมนุม
ต่อไปนี ้ผใู้ หญ่ลีจะขอกล่าว
ทางการเขาสัง่ มาว่า

ผูใ้ หญ่ลีตีกลองประชุม
มาประชุมทีบ่ ้านผูใ้ หญ่ลี
ถึงเรื ่องราวทีไ่ ด้ประชุมมา
ให้ชาวนาเลีย้ งเป็ ดและสุกร
(ศักดิ์ ศรี ศรี อกั ษร)

ในเนื ้อหาเพลงสามารถสะท้ อนให้ เห็นว่า รัฐบาลสามารถสร้ างผู้นา
ชาวบ้ านที่น่าเชื่อถือ (ของชาวบ้ าน) ขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการทางาน
ให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งผู้ใหญ่ลีแทนที่จะเป็ นตัวแทนของชาวบ้ านเองกลับ
ไม่ เ ป็ นเช่ น นัน้ แต่ ผ้ ู ใหญ่ ลี ส ามารถเข้ าไปเป็ นคนของรั ฐ เสนอตัว เป็ น
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กระบอกเสี ยงของรั ฐ บาลจนใช้ ค าศัพ ท์ ท างราชการแบบถูกๆ ผิดๆ โดยที่
ตนเองก็ไม่เข้ าใจความหมายของคาเหล่านันจริ
้ งๆ
ในแง่นี ้ถือว่ารัฐบาลสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ประสบความสาเร็ จ
พอสมควรในการสร้ างอุดมการณ์ รัฐ คือสามารถสร้ างการยอมรั บในสิ่ง ที่
รัฐบาลต้ องการ อีกทังประชาชนทั
้
งประเทศก็
้
ต่างให้ การยอมรับโดยไม่ได้ ใช้
กาลังไปบีบบังคับแต่อย่างใด แต่เป็ นการสร้ างสภาวะแวดล้ อมให้ สามารถ
เหนี่ยวนาความสานึกรู้ของประชาชนให้ เกิดการยอมรับด้ วยการครอบงา โดย
ทาให้ ประชาชนรู้สึกว่าการกระทาของรัฐบาลเป็ นสิ่งที่ประชาชนจะต้ องให้ การ
ร่ วมมือ ยอมรับ ซึ่ง กรัมชี่ เรี ยกสิ่งที่เกิดขึน้ นี ว้ ่า “การครอบครองความเป็ น
เจ้ า” (hegemony) โดยที่รัฐสร้ างเป็ นชุดความรู้ อุดมการณ์ หรื อวัฒนธรรม
บางอย่างขึ ้น และเผยแพร่เป็ นกระแสหลักในสังคมคือผ่านกระบวนการผลิต
ซ ้า (reproduction) ทางสังคมบ่อยๆ เป็ นเวลานานๆ จนในที่สุดความหมาย
ดังกล่าวก็จะถูกเชื่อโดยคนในสังคมโดยปริยาย
จิตสานึกที่ผิดพลาด
ไม่วา่ ตัวท่านเองจะเกิดในดินแดนอีสานหรื อไม่ก็ตาม ภาคเหนือ ภาค
กลาง หรื อภาคใต้ อย่างน้ อยที่สดุ ท่านเกิดมาตังแต่
้ เล็กจนโต ท่านจะต้ องเคย
ผ่ า นประสบการณ์ ต่ า งๆ ทั ง้ ประสบการณ์ ก ารที่ เ ป็ นความหวาดกลั ว
ประสบการณ์ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเผ่าพันธุ์บรรพชนของท่านต่าต้ อยด้ อยค่า
อะไรที่ทาให้ ท่านรู้ สึกต่าต้ อยด้ อยคุณค่าไปเช่นนัน้ ความรู้ สึกแบบนี ้
เกิดขึ ้นมาตังแต่
้ เมื่อไร และใครเป็ นผู้สร้ างมันขึ ้นมา
ความจริงแล้ วมิได้ เฉพาะคนอีสานเท่านันที
้ ่พยายามตังค
้ าถามเหล่านี ้
แม้ แต่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของคาว่า “ภูมิภาค” เช่น คนด้ อยโอกาส
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คนชายขอบ คนยากจน ในจ านวนของคนเหล่า นี ผ้ ้ ูเ ขี ย นเชื่ อ ว่าพวกเขาก็
พยายามที่จะตังค
้ าถามในลักษณะเช่นนี ้เหมือนกัน
สาหรับในกรณีของอีสานแล้ ว ผู้เขียนเชื่อว่าคนที่เกิดในภูมิภาคนี ้และ
เคยผ่านประสบการณ์ในวัยเด็ก ท่านคงจะได้ ยินคาพ่อแม่ก่นด่าแสบซ่ านไป
ยัง โสตประสาทหู “บัก ขี ข้ ้ า” และลัก ษณะค าพู ด อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการท าให้
หวาดกลัว เช่น “คอมมิวนิส ต์ม าแล้ ว ” ซึ่งเป็ นวาทกรรมความกลัว -เกลี ย ด
คอมมิวนิสต์ ผู้ที่มีอดุ มการณ์/ความเชื่อในการปกครองตรงข้ ามกับรัฐไทย
“บักขี ้ข้ า” ที่ผ้ เู ขียนยกขึ ้นมาเป็ นตัวอย่างจิตสานึกที่ผิด พลาด และคง
ไม่ใช่เพียงคาก่นด่าของพ่อแม่ที่ต้องการระบายหรื อแสดงอารมณ์เป็ นความ
โกรธใส่ลูกหลานที่ดื ้อซน บอกไม่เชื่อฟั ง หรื อแม้ แต่ “คอมมิวนิสต์มาแล้ ว” ก็
คงไม่ใช่คาพูดที่เอาพยัญชนะมาผสมกันเป็ นข้ อความ แล้ วเปล่งเป็ นเสียงออก
จากช่องปากเพื่อทาให้ กลัว และหยุดพฤติกรรมกระจองอแงสาหรับเด็กๆ ที่ไร้
เดียงสา
แต่ “บักขี ้ข้ า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ ว” มีความหมายไปไกลกว่านันมาก
้
ในทางสังคมวิทยาหากพิจารณาตามมุมมองของ มาร์ กซ์ (Marx) ถื อว่าสิ่ง
เหล่านี ้มิใช่คาพูดธรรมดาๆ แต่เป็ น “ความคิด” (จิตสานึก อุดมการณ์) ทาง
สังคมที่ถูกสร้ างขึ ้น ซึ่งตัวปรมาจารย์ต้นความคิดที่วิเคราะห์เรื่ องอุดมการณ์
ท่านนี ้ ได้ หาทางพิสจู น์ความคิดในลักษณะนี ้ว่า ความคิดทังหลาย
้
“เกิดขึ ้นมา
ได้ อย่างไร” “เกิดขึ ้นมาทาไม” และ “เกิดขึ ้นมาทาหน้ าที่อะไรบ้ าง”
การวิเคราะห์ “ความคิด” มาร์ กซ์ ได้ เสนอให้ สนใจความสัมพันธ์ 2 สิ่ง
แบบวิภ าษวิ ธี (dialectic) คือความสัม พันธ์ ระหว่าง “ความคิด ” กับ “การ
กระทา” หรื อ “กระทาอย่างมีความคิด คิดอย่างมีการกระทา” ซึ่งภาษาของ
มาร์ กซ์ เรี ยกว่า “praxis”
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อย่ า งไรก็ ต าม การที่ ค นเราจะเข้ า ใจถึ ง จิ ต ส านึ ก ที่ แ ท้ จ ริ ง ได้ นัน้
มาร์ กซ์ เคยเสนอไว้ ว่า จาเป็ นที่จะต้ องทาการวิเคราะห์จากสภาพของความ
ขัดแย้ งในชีวิตของเขาเหล่านัน้
การคลี่คลายข้ อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของความคิด มาร์ กซ์ ได้ สรุ ปกฎ
พื ้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัว คือ อุดมการณ์ จิตสานึก และ
การปฏิบตั ิทางสังคมไว้ ว่า จิตสานึกของคนเกิดมาจากปฏิบตั ิการในชีวิตจริ ง
และความคิด/อุดมการณ์ของคนไม่ได้ เกิ ดมาจากตัวเขาคนเดียว หรื อไม่ได้
ร่ วงหล่นอย่างไม่มีที่มา แต่เกิดจากความสัมพันธ์ ที่ตวั เขาและกลุ่มที่ มีต่อกัน
และกัน โดยตัวแปรทัง้ 3 นี ้มีความสัมพันธ์ในเชิงวิภาษวิธี คือ ต่างกาหนดซึ่ง
กัน และกัน (กาญจนา แก้ ว เทพ และสมสุข หิ น วิ ม าน, 2553) และในการ
อธิบายแหล่งที่มาของความคิดตามทัศนะของ มาร์ กซ์ อาจสามารถอธิบายได้
ตามภาพที่แสดงนี ้
(2) มี “คนอื่น” ฝาก
ความคิดไว้ ให้
กาหนด

ความคิด

การกระทา

(1) การสรุปประสบการณ์ที่เป็ นจริง

ภาพที ่ 2 แหล่งทีม่ าของความคิ ดในทัศนะของ มาร์ กซ์ ตามหลักวิ ภาษวิ ธี
(ปรับปรุงจาก กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หิ นวิ วาน, 2553)
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สาหรับกรณี “บักขี ้ข้ า” “คอมมิวนิสต์มาแล้ ว” ที่เกิดกับคนอีสาน หาก
แปลความตามการวิเคราะห์อย่างทฤษฎีอุดมการณ์ของ มาร์ กซ์ จากภาพจะ
เห็นได้ ว่าแหล่งที่มาของความคิดมาทังจากการสรุ
้
ปประสบการณ์ชีวิตที่เป็ น
ชีวิตจริ ง (1) ที่คนอีสานเผชิญ นัน่ คือประสบการณ์ที่สรุ ปว่าคอมมิวนิสต์หรื อ
ระบอบสังคมนิยมคือผู้ร้าย น่ากลัว-เกลียด ดังนันจึ
้ งสรุปตามหลักวิภาษวิธีว่า
คนอี ส านจึ ง ควรหัน มาฝั ก ใฝ่ ต่อ รู ป แบบเสรี นิ ย มและประชาธิ ป ไตยตาม
ความคิดของรั ฐ บาล และอี กแหล่ง ความคิด หนึ่ง คื อ มาจากคนอื่ น ฝากฝั ง
ความคิดเอาไว้ (2) หรื อฝั งความคิดไว้ ในจิตสานึกของเรา มาร์ กซ์ เรี ยกว่า
“จิตสานึกที่ผิดพลาด” (false consciousness) คือ เป็ นความคิดที่คนอื่น (เช่น
ครอบครัว โรงเรี ยน ที่ทางาน กลุ่มเพื่อน รัฐบาล สื่อสารมวลชน) แอบฝากมา
ให้ กับเรา (banking concept) โดยเฉพาะในกรณี “บักขีข้ ้ า” ซึ่งถูกยัดเยียด
ความคิดลงไปไว้ ในจิตสานึกว่า “เกิดเป็ นคนอีสานสถานะก็เป็ นได้ เพียงแค่ขี ้ข้ า”
(ผู้รับใช้ เบี ้ยล่าง) จึงควรก้ มหน้ าก้ มตายอมรับสถานภาพที่ได้ มาแบบนี ้
กระบวนการฝากความคิดที่คนอีสานได้ รับการฝากฝั งมาจากคนอื่น
ก่อตัวขึน้ จากความคิดของรัฐบาลและชนชัน้ ปกครอง เพื่อเข้ าครอบงาโดย
ผ่านการฝากฝังความคิด โดยที่กระบวนการนี ้สามารถทาให้ เกิดการยอมรับใน
การตกเป็ นเบี ้ยล่าง รวมถึงยอมรับกับสถานภาพที่ด้อยกว่า เช่น ยอมรับว่า
การที่คนอีสานอยู่ในสถานะของการเป็ นเบี ้ยล่างนันเป็
้ นเพราะโชคชะตาหรื อ
ฟ้าลิขิตมาแล้ ว หรื อเป็ นเพราะบุญพาวาสนากาหนด
ในสื่อบันเทิงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
วรรณกรรม นวนิยาย เราเองมักพบเห็นกันจนเป็ นภาพชิ นตา โดยเฉพาะ
ทุกครัง้ ที่มีการกล่าวถึงคนรับใช้ ในบทละคร ภาพที่ถกู นาเสนอถึงคนรับใช้ มกั
ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกเสียแต่คนอีสาน หรื อ “นังแจ๋ว”
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ภาพของ “นังแจ๋ว” หญิงสาวอีสานที่เป็ นคนรับใช้ คณ
ุ หญิงคุณนาย
ในละครหลายๆ เรื่ อง ซึ่งถูกผลิตซ ้าจนดูกลายเป็ นเรื่ องจริ ง แม้ ว่าตัวเธอจะ
พยายามเรี ยนรู้ ชีวิตของชนชัน้ กลางและยกระดับจากคนรับใช้ โดยใช้ ความ
พยายามสักเพียงใดก็ตาม แต่ผลที่สดุ นังแจ๋วหญิงสาวบ้ านนอกคอกนาก็ต้อง
ยอมรับกับสถานภาพที่ประวัติศาสตร์ ทางความคิดที่ฝากมาให้ กับตัวเธอ นัน่
คือการเป็ นผู้หญิงรับใช้ ไปจนชัว่ ชีวิต อันเนื่องจากเป็ นสถานภาพของตนเองที่
ได้ รับการกาหนดมา
ภาพของคนอีสานที่เป็ นคนรับใช้ ที่ถูกฉายออกสู่จอแก้ วที่ผลิตซ ้ากับ
คนดู จึ ง ไม่ ใ ช่ ล ะครธรรมดาๆ ที่ ส ร้ างความบัน เทิ ง กับ ผู้ช ม หากแต่เ ป็ น
“ความคิด” ที่คนอื่นฝากมาให้ กับเรา ทาให้ เราเข้ าใจว่าคนอีสานคือคนรับใช้
คนในเมืองคือเจ้ านาย ทังๆ
้ ที่คนอีสานมิได้ เกิดมาเพื่อเป็ นเบี ้ยล่างให้ กับใคร
เสมอไป และโดยธรรมชาติของการเกิดเป็ น “คน” คนอีสานสามารถเป็ นอะไร
ก็ได้ ตังแต่
้ นกั ปราชญ์ ราชบัณฑิต คุณหญิง คุณนาย รัฐมนตรี นักการเมือง
ตารวจ ทหาร ไปจนถึงกรรมกรก่อสร้ าง คนรับใช้ แต่ประวัติศาสตร์ ความคิด
ตามความเป็ นจริ งทางธรรมชาติเป็ นสิ่งที่ไม่ได้ ถูกนาเสนอ และไม่ได้ ถกู สร้ าง
ให้ เป็ นเรื่ องเล่าขานผ่าน “จิตสานึกที่ถกู ต้ อง” (true consciousness)
ดังนันแล้
้ ว หากเราเข้ าใจตามสิ่งที่ มาร์ กซ์ พยายามจะคลี่คลายความ
สงสัยนี ้ เราเองไม่ว่าจะเป็ นคนอี ส านหรื อไม่ก็ตาม เราจะไม่มี ข้อสงสัยอีก
ต่อไปเลยว่า ทาไมคนอีสานถึงยอมรับกับสถานภาพที่ไม่เท่าเทียม หรื อไม่
แปลกว่าทาไมคนอีสานถึงมีลกั ษณะ “ย่าน (กลัว) เจ้ า ย่าน (กลัว) นาย” (กลัว
ข้ าราชการ) กลัวผู้มีอานาจ กลัวนักการเมือง กลัวนายอาเภอ กลัวไปทุกๆ
อย่างที่ไปติดต่อราชการ การกระทาหรื อพฤติกรรมการยอมรั บในการเป็ น
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เบีย้ ล่าง หรื อความกลัว -เกลี ยดต่างๆ จริ ง ๆ แล้ วคือผลพวงจากความคิด/
จิตสานึกที่ผิดพลาดที่คนอีสานได้ มาจากการฝากฝังมาจากคนอื่น
สรุป
อี ส านในม่า นมายา คื อ ภาพลวงตาหรื อ ภาพแทนความจริ ง ที่ ค น
ภายนอกพยายามสร้ างและยัดเยี ยดขึน้ ต่อภูมิภาคและผู้คนที่ อาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคแห่งนี ้ การสร้ างภาพมายาคตินีข้ ึ ้นเพื่อให้ เข้ าใจว่า “เป็ นความจริ ง ”
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นมานานแล้ ว และมีความเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างมีนยั สาคัญกับ
การเข้ ามาควบคุมปกครองและการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ในภูมิภาคอีสาน ทังนี
้ ้
การเข้ ามาควบคุม เปลี่ยนแปลงภูมิภาคและผู้คนในแต่ละยุคสมัย ได้ มีการ
สร้ างอุดมการณ์ ต่างๆ เพื่อให้ คนอีสานเกิดความคล้ อยตาม มองเห็นความ
จาเป็ นถึงสิ่งที่รัฐบาลต้ องการที่จะกระทา
ภูมิภาคอีสานจึงมิใช่ดินแดนที่ว่างเปล่าหรื อมีความหมายเพียงมิติ
ทางกายภาพเพียงมิ ติเ ดียว แต่เป็ นพืน้ ที่ที่มี การผลิตซ า้ ความหมาย มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาพของคนอีสานที่ถูก
นาเสนอออกไปในทางลบต่างๆ นานา ส่วนใหญ่เป็ นผลที่เกิดจากการนิยาม
ตามความหมายและการใช้ ภาพแทนความจริ งนันแทนตั
้
วตนคนอีสาน คนที่
เกิดในภูมิภาคที่แห้ งแล้ งกันดารตามมายาภาพที่ถกู สร้ างขึ ้น จึงมีลกั ษณะของ
“โง่ จน เจ็บ” ล้ าหลังและด้ อยพัฒนา
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