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วิถีแบบเมืองในพืน้ ที่ ชนบท กล่าวคือ คนชนบทมีวิถีการบริ โภคความทันสมัย
และแสดงออกถึงแรงปรารถนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ตา่ งกับคนเมือง ที่
สาคัญวิถีแบบเมือง ได้ เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท ที่มี
มุมมองต่อเวลาที่ กระชับมากขึ น้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการท างาน มี มุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ ชี วิ ตในชนบทเพื่ อ
ความสุขสงบ ตลอดจนความตระหนักถึงสิทธิ ความเป็ นพลเมือง นอกจากนัน้
กระบวนการเคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นของคนชนบทได้ ก่อเกิด “ตัวตนใหม่”
ขึ ้นมา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไปทางานประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่งได้ กลายเป็ น
“เสี ่ยเกาหลี ” ภายใต้ ปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถิ่นด้ วยกัน
และปฏิสมั พันธ์ ที่มีกบั คนในชุมชนโดยที่พวกเขาได้ รับการยอมรับทางสังคมจาก
คนในชุมชน
คาสาคัญ: แรงงานอีสานคืนถิ่น, ตัวตันใหม่, วิถีแบบเมือง, พื ้นที่ชนบท
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Abstract
This study aimed to investigate: 1) urbanism arising in rural area
under the labor migration process of returnee migrants in the rural area,
and 2) the arising of new subjectivity of the rural people after the labor
migration. Data collection was done using fieldwork study towards daily
conversation, in-depth interview, and participant observation. Results
found that labor migration process of returnee migrants in rural area after
the 2010 decade had effected the rural people’s way of life on the arising
of urbanism in this area. In other words, the rural people preferred
modernization and had a desire to elevate their way of life like those in
metropolitan area. The arising of this urbanism had infiltrated into the rural
people’s thoughts and behaviors that their points of view regarding concise
time, creation of utilizing new technology to work, returning to rural
community for peaceful life, and awareness of civil rights had arisen.
Additionally, the labor migration process of returnee migrants also arose a
new subjectivity, particularly with the returnee migrants delivered to work in
South Korea by the government. These returnee migrants, alias Sia Kao
Lhee, became accepted from a group of returnee migrants and also a
community.
Keywords: Isan Returnee Migrants, New Subjectivity, Urbanism, Rural Area
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1. บทนา
ในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สานักข่าวไทย
(MCOT HD)2 นาเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการไปทางานที่
ประเทศเกาหลี ใต้ ของชาวชนบทจังหวัดอุดรธานี (http://www.tnamcot.com
สืบค้ นวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รายงานพิเศษดังกล่าวมีชื่ อเรื่ องว่า “ขาย
แรงงาน สานฝั นที่เกาหลี”3 การออกอากาศ ตอนที่ 1 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2560) ได้ ถ่ายทาและเผยแพร่ ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานที่เกิดขึ ้นของคน
ชนบท ณ บ้ านสะอาดนามูล ตาบลห้ วยสามพาด อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี พื ้นที่หลักในการศึกษาครัง้ นี ้ ด้ วยเพราะคนในชุมชนเดินทางไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ อย่างถูกกฎหมายผ่านระบบรัฐจัดส่ง (Employment
Permit System: EPS) เป็ นจ านวนมาก และท าการน าเสนอเปรี ยบเที ยบกั บ
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ออกอากาศ ตอนที่ 2
(วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) เป็ นชุมชนที่ มี คนลักลอบไปท างานอย่างผิ ด
กฎหมายจานวนมาก แต่ต้องเผชิญกับสภาพปั ญหาต่าง ๆ ในการใช้ ชีวิตและ
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในทางตรงกันข้ าม บ้ านสะอาดนามูล กลับได้ รับการ
2

ในอดีต คือ ช่อง 9 อสมท.
ผู้ศกึ ษา ได้ รับทราบข่าวการออกอากาศรายการนี ้มาจาก วีรชาติ อ่อนนอ อายุ 43 ปี ชาวบ้ าน
สะอาดนามูล ตาบลห้ วยสามพาด ที่อยู่ในระหว่างสัญญาจ้ างไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้
แล้ วกลับมาพักที่ บ้ านเกิ ด เป็ นเวลา 1 เดื อนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายการนี ้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ตามวันดังกล่าว โดยมีการเปรี ยบเทียบรูปแบบการ
เดินทางไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ของแรงงานจากภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี 2
รูปแบบ คือ 1) การไปแบบถูกกฎหมายภายใต้ รัฐจัดส่ง หรื อระบบ EPS กับ 2) รูปแบบที่ลกั ลอบ
เข้ าไปแบบผิดกฎหมาย หรื อที่เรี ยกว่า “ไปแบบท่องเที่ยว” และ “ไปผี”

3
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นาเสนอถึงการที่คนในชุมชนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แล้ วประสบผลสาเร็ จ
โดยเฉพาะความสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจที่ได้ เงินกลับมาซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ พร้ อม
กันกับการมีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายเพื่ออุปโภคและบริ โภค เกิดเป็ นแรงกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้ องถิ่น
การนาเสนอรายงานข่าวดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ได้ สร้ างความประหลาดใจ
ให้ กบั ผู้ศึกษามากนัก ด้ วยเพราะนับตังแต่
้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ใน
ระหว่ างอยู่ในพื น้ ที่ เพื่ อท าการศึ กษาภาคสนามผู้ ศึกษารั บรู้ และสัม ผัส ถึ ง
ปรากฏการณ์การไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ รัฐจัดส่งที่กาลังเกิดขึ ้นของ
บ้ านสะอาดนามูล ที่ได้ รับการขนานนามจากคนต่างหมู่บ้านในพื ้นที่ใกล้ เคียงว่า
เป็ น “บ้านเกาหลี ”4 มาบ้ างแล้ ว
ผู้ศึกษามองว่า การนาเสนอรายงานข่าวของสื่อมวลชนดังกล่าว ยังคง
น าเสนอเพี ยงความเปลี่ ยนแปลงเชิ งกายภาพกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจเป็ นหลัก เช่น การปลูกสร้ างบ้ านด้ วยรู ปทรงสมัยใหม่ด้วยเงินจากการ
ทางานต่างประเทศ ศักยภาพในการใช้ จ่ายของครัวเรื อนในการบริ โภคสินค้ า และ
การเข้ าถึงและถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์ บ้ าน และที่ดิน ฯลฯ แต่กลับ
ละเลยต่อมิ ติความเปลี่ ยนแปลงในชนบทที่เกิ ดขึน้ ในชี วิตประจ าวันของผู้คน
มุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ ชีวิตและวิถีการทางานในชนบท ตลอดจนความคิด
ความรู้ สึก และความปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชนบทคืนถิ่ น
โดยเฉพาะกลุม่ แรงงานคืนถิ่น
4

เนื่องจากว่า หมูบ่ ้ านแห่งนี ้มีสมาชิกชุมชนเป็ นคนกลุม่ แรก ๆ ที่ไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้
มาตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้ นมา และเมื่ อคนกลุ่มแรกเริ่ มกลับมาในช่ วงปี 2555 แล้ วประสบ
ผลสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจ จึงก่อให้ เกิดกระแสการหลัง่ ไหลไปทางานประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้
รัฐจัดส่งของชาวบ้ านสะอาดนามูลเป็ นจานวนมาก
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การนาเสนอบทความนี ้ มุ่งนาเสนอการก่อตัวของวิถีแบบเมืองในพืน้ ที่
ชนบท ด้ วยการพิ จารณาจากวิถี การบริ โภคแบบเมื องของคนชนบทในพื น้ ที่
รวมทังความเป็
้
นเมืองกับวิถีแบบเมืองในระดับความคิดและปฏิบตั ิการต่าง ๆ
ของคนชนบท ผ่านการสัมภาษณ์ และสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับกลุ่มคน
ชนบทคืนถิ่นหรื อ “แรงงานอีสานคืนถิ่น” ในช่วงระหว่างทาการศึกษาภาคสนาม5
นอกจากนี ้ ผู้ศกึ ษามีโอกาสเข้ าไปร่วมในงานเลี ้ยงสังสรรค์ในช่วงที่คนชนบทบาง
คนกลับจากการทางานต่างประเทศ ทาให้ รับรู้ถึงปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกลุ่มคน
ที่ เคยมี ประสบการณ์ เ คลื่ อ นที่ แ รงงานในประเทศเกาหลี ใ ต้ ด้ วยกั น และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถิ่นกับเครื อญาติและคนในชุมชน ทาให้ รับรู้
ถึงการเปลี่ ยนแปลงในระดับตั วตนคื อ การเกิ ดขึน้ ของ “เสี ่ยเกาหลี ” ภายใต้
กระบวนการเคลื่ อนที่ แรงงาน โดยที่ บางคนสามารถยกระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมจนเป็ นที่ยอมรับจากคนในชุมชน
ผู้ศกึ ษานาเสนอว่า วิถีแบบเมือง ได้ เปิ ดเผยออกมาผ่าน ทัศนะของคน
ชนบท ที่มีต่อการใช้ ชี วิตและวิถีการทางาน สัมผัสได้ จาก การจัดการกิ จวัตร
ประจาวันที่มีการจัดการตารางเวลาในชีวิตประจาวันอย่างชัดเจน การมีความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางาน ภายใต้ รูปแบบที่คน
ชนบทมีการเคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันจากชนบทสู่เมืองแล้ วกลับชนบทในแต่ละ
วัน อีกทังยั
้ งสามารถทาความเข้ าใจผ่านทัศนะของคนชนบทที่มีวิธีคิดต่อชนบท
ในฐานะพื ้นที่สขุ สงบแบบโรแมนติซิสม์ ตลอดจนความตระหนักในสิทธิความเป็ น
พลเมืองของคนชนบท

5

เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
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ส่วนต่อไปของบทความผู้ศึกษาทาการทบทวนแนวคิดในการพิจารณา
พื ้นที่ชนบทและการศึกษาเกี่ยวกับเมืองในมิติตา่ ง ๆ จากนันได้
้ นาเสนอให้ เห็นถึง
ความสาคัญของเงินส่งกลับมี่มีตอ่ การบริ โภคของคนชนบท แล้ วทาการชี ้ให้ เห็น
ถึงวิถีแบบเมืองที่เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท ตลอดจน
การก่อเกิด “ตัวตนใหม่” ขึ ้นมาของ “แรงงานอีสานคืนถิ่น” โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
ไปทางานประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่งที่กลายเป็ น “เสีย่ เกาหลี ” ในพื ้นที่ชนบท
ท่ามกลางปฏิ สัมพันธ์ ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคื นถิ่ นด้ วยกัน และ
ปฏิสมั พันธ์ที่มีกับคนในชุมชนโดยที่พวกเขาได้ รับการยอมรับทางสังคมจากคน
ในชุมชน
2. พืน้ ที่ ตัวตน การเคลื่อนที่: การก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในชนบท
ที่ผา่ นมาปฏิสมั พันธ์ระหว่างพื ้นที่ชนบทกับเมืองโดยเฉพาะบริ บทเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า มี ความหลากหลายและซั บซ้ อน
(multiple hybridities) ด้ วยเพราะการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื ้นที่ชนบทกับพืน้ ที่
เมืองของคนชนบท (Rigg, 1998) ในผลงาน Revisiting frontiers as transitional
spaces in Thailand ของ Philip Hirsch (2009)ได้ ทบทวนและชี ใ้ ห้ เห็ นถึง เส้ น
แบ่งพรมแดน (frontiers) ของพืน้ ที่ต่าง ๆ ในสังคมไทย ที่มี ความกา้ กึ่งก ากวม
หรื อ “in-between” ซึ่ ง ประกอบด้ วย 3 พื น้ ที่ คื อ 1) พรมแดนพื น้ ที่ เ กษตร
(agriculture frontiers) ที่ เกิ ดรู ปแบบความสัมพันธ์ ทางการผลิ ตใหม่ขึน้ มา 2)
พรมแดนของพื ้นที่กึ่งเมือง (peri-urban frontiers) ที่วิถีชีวิตกับอัตลักษณ์ ความ
เป็ นเมื องกับความเป็ นชนบทได้ มี ปฏิ สัมพันธ์ ต่อกันในพื น้ ที่ เดี ยวกัน และ 3)
พรมแดนแห่งความเป็ นชาติ (national frontiers) ที่มีการเกิดขึน้ ของภูมิภาคใหม่
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กับการเคลื่อนที่ข้ามพรมแดน สิ่งเหล่านี ้ได้ ส่งผลให้ เส้ นแบ่งพรมแดนพื ้นที่ตา่ ง ๆ
มีนยั เชิงพื ้นที่ทงในระดั
ั้
บนามธรรม (spatial) กับเป็ นเครื่ องมือการทาความเข้ าใจ
การเปลี่ยนผ่านในสังคมไทย (Hirsch, 2009)
สาหรับความเป็ นพื ้นที่กึ่งเมือง Hirsch (2009) มองว่า ที่ผ่านมาการทา
ความเข้ าใจพื ้นที่รอยต่อระหว่างพื ้นที่ชนบทกับพื ้นที่เมืองด้ วยแนวคิด desakota
หรื อที่เรี ยกว่า พื ้นที่ชานเมือง (Mcgee, 1991)6 มีข้อจากัด ด้ วยเพราะ พรมแดน
ของพื ้นที่ “กึ่งเมือง” ยากจะกาหนดขอบเขตเชิงพืน้ ที่ได้ อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ความเป็ นเมื องได้ แผ่ขยายเข้ าไปยังหมู่บ้ านชนบททุกหนทุกแห่ง ซึ่ง Hirsch
ชี ้ให้ เห็นว่า “คุณค่าและความสัมพันธ์ แบบเมื องได้แทรกซึ มอยู่ในสังคมชนบท
ไทยเพิ่ มมากขึ้ น เฉกเช่ นเดี ยวกันกับพื ้นที ่อื่น ๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ”
(Hirsch, 2009: 128) กล่าวได้ ว่า Hirsch พยายามชีใ้ ห้ เห็นถึงคุณลักษณะของ
“พื ้นที่กึ่งเมือง” ที่มีความซับซ้ อนและคลุมเครื อเพิ่มมากขึ ้น
แต่ในอีกด้ านหนึ่ง ยังคงมีการพิจารณา ความเป็ นเมืองกับวิถีแบบเมือง
ในระดับชีวิตประจาวันของคนชนบทที่ยงั คงใช้ ชีวิตอยู่ในพื ้นที่ชนบท และมีการ
เคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื ้นที่เมืองกับชนบทในรู ปแบบต่าง ๆ งานศึกษาของ Eric
C. Thompson ([2007]2012) ศึ กษาชุ ม ชนชนบทหรื อ kampung ในประเทศ
มาเลเซีย ได้ เสนอว่า พื ้นที่ชนบทมาเลย์กาลังมีการก่อตัวและเกิดขึ ้นมาของ แบบ
แผนการทางานแบบเมือง รูปแบบของการปฏิสมั พันธ์กนั แบบเมือง และความคิด
6

แนวคิด desakota สามารถใช้ ทาความเข้ าใจกระบวนการกลายเป็ นเมืองในพื ้นที่เมืองใน
ภูมิภาคที่เกิดการขยายตัว เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ ฯลฯ ที่เกิดการเปลีย่ นแปลง
การใช้ ที่ดินอย่างรวดเร็ ว การเกิดขึ ้นของบ้ านจัดสรร การขยายตัวของคนชัน้ กลาง และการ
เกิ ดขึน้ ของศูนย์ การค้ า ตลอดจนการเข้ ามาของอุตสาหกรรม (โปรดดู Jim Glassman and
Chris Sneddon, 2003 เพิ่มเติม)
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แบบคนเมื องของคนชนบท (Thompson, เพิ่ งอ้ าง: 5) ในงานศึกษาชิ น้ นี เ้ ขา
ชีใ้ ห้ เห็นว่า รู ปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ หลากหลายของคนชนบทกับการ
ผลิ ตผลผลิ ตสู่เมื องแล้ วรั บสิ นค้ าจากเมื องกลับมาบริ โภค พร้ อมกันกับการ
เคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันของคนชนบทที่เข้ าไปทางานและเรี ยนหนังสือในเมือง
ตลอดจนกิ จวัตรประจ าวัน เช่น การสนทนาในร้ านกาแฟ การเดินทางด้ วยรถ
โดยสารประจาทางเข้ าเมืองเป็ นประจา ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีแบบเมืองที่ก่อตัว
ขึ ้นมาในพื ้นที่ชนบท (Thompson, เพิ่งอ้ าง, 89-107) นอกจากนี ้ พิธีกรรมสาคัญ
ของคนชนบท เช่น พิธีการขลิบ ที่เริ่ มใช้ การแพทย์สมัยใหม่ และการแต่งงาน ที่มี
รูปแบบการจัดงานให้ สมั พันธ์ กับวิถีของคนชนบทที่เข้ าไปใช้ ชีวิตและทางานใน
เมือง ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้ให้ เห็นถึง ความเป็ นเมืองที่เข้ ามาสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคน
ชนบทอี กด้ วย (Thompson, เพิ่ งอ้ าง, 113-124) ที่ ส าคัญแรงงานอพยพจาก
ชนบท ถื อได้ ว่า เป็ นผู้กระทาการที่สาคัญในการสร้ าง ธารง และมีอิทธิ พลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมือง (Thompson, เพิ่งอ้ าง: 87)
นอกจากนี ้ กระบวนการกลายเป็ นเมื องของชนบท (rurbanization) ที่
สัมพันธ์ กับการเคลื่ อนที่ แรงงาน ได้ มี ตัวบ่งชี จ้ าก มาตรฐานการด ารงชี วิ ต
สิ่งปลูกสร้ าง การประกอบอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของแรงงานอพยพ
(Alexandru, 2012) ทัง้ นี ้ การเคลื่ อนที่ แรงงาน ได้ มี ส่ วนอย่ างส าคัญในการ
เชื่อมโยงผู้คนเข้ ากับพื ้นที่ตา่ ง ๆ ก่อให้ เกิดการนาบรรทัดฐานต่าง ๆ ของเมืองมา
สู่ชนบท เปลี่ยนผู้ผลิตชนบทให้ กลายเป็ นผู้บริ โภคในเมือง เปลี่ยนชาวนาเป็ น
กรรมกรในเมือง และเปลี่ยนลูกหลานชาวนากลายเป็ นเยาวชนในเมื อง (Rigg
and Wong, 2011: 7) กล่าวได้ วา่ งานศึกษาที่ผ่านมา (Thompson ([2007]2012;
Alexandru, 2012; Rigg and Wong, 2011) มีส่วนอย่างสาคัญในการพิจารณา
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ถึงวิถีแบบเมืองที่เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการในชีวิตประจาวันของ
คนชนบท
แต่ในอีกด้ านหนึ่งกลับมีข้อเสนอที่น่าสนใจในการทาความเข้ าใจ การ
แสดงออกของแรงงานอพยพ (self expression) ที่เข้ าไปใช้ ชีวิตและท างานใน
เมืองว่า แรงงานอพยพมิได้ กลายเป็ น (becoming) คนเมือง อย่างสมบูรณ์ แบบ
แต่กลับมีตวั ตนและความเชื่อที่ผูกโยงกับชุมชนชนบทบ้ านเกิด ดังนัน้ ตัวตนคน
ชนบทที่ เป็ นแรงงานอพยพ จึงอยู่ในสภาวะ “กา้ กึ่งกากวม” (in-between) ใน
ระหว่างความเป็ นชนบทกับความเป็ นเมือง (Anh et al, 2012) โดยงานศึกษาของ
Mills (2001) ถื อได้ ว่า เป็ นผลงานอี กชิ น้ หนึ่งที่ พิ จารณาถึ งการก่ อเกิ ดตั วตน
สมัยใหม่ของคนชนบท โดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิงชนบทอีสาน ที่เคลื่อนที่แรงงานเข้ า
ไปใช้ ชีวิตและทางานในพืน้ ที่เมื อง ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากความปรารถนาในการ
บริ โภคความเป็ นสมัยใหม่ กับการท าหน้ าที่ ลูกที่ ดี ที่ สะท้ อนค่านิ ยมดัง้ เดิ ม
(tradition) (Mills, 2001)
สาหรับพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาดโดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลที่
เป็ นพืน้ ที่หลักในการศึกษาครั ง้ นี ้ หากพิจารณาผ่านที่ ตงทางภู
ั้
มิ ศาสตร์ ที่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองอุดรธานีมากกว่า 30 กิโลเมตร และยังคงมีการทาเกษตร
ควบคูก่ บั การทางานนอกภาคเกษตร ผู้คนในพื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นคนท้ องถิ่น
ดังเดิ
้ ม พื ้นที่ยงั ไม่มีการขยายตัวของประชากรอย่างเข้ มข้ นจนสามารถยกระดับ
เป็ นเขตเทศบาล และการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์จากที่ดินยังคงไม่อยู่ใน
ระดับที่ เข้ มข้ น แต่มี การเปลี่ ยนมื อการถื อครองอยู่บ้าง ผู้ศึกษามองว่า พื น้ ที่
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ชนบทตาบลห้ วยสามพาดยังไม่ได้ กลายเป็ นพื ้นที่ “กึ่งเมือง”7 แต่มีลกั ษณะเป็ น
พื ้นที่ชนบทที่วิถีแบบเมืองกาลังก่อตัวขึ ้นมาซ้ อนทับกับวิถีชนบท
3. ความสาคัญของ “เงินส่ งกลับ”
ที่มีต่อการบริโภคแบบเมืองของคนชนบท
การเคลื่ อ นที่ แ รงงานในบริ บ ทเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เป็ นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ชนบท ส่งผลให้ โครงสร้ างแรงงานใน
พื ้นที่ชนบทปรับเปลี่ยน แต่ในอีกด้ านหนึ่งเงินส่งกลับจากการเคลื่อนที่แรงงาน
ถื อได้ ว่าเป็ นทุนส าหรั บการผลิ ตภาคเกษตรที่ ส าคัญ (Kelly, 2011: 494-496)
ในช่วงต้ นปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มีการเปิ ดเผยจากหน่วยงานรัฐ คือ กรมการ
จัดหางาน (กกจ.) ว่า แรงงานจากประเทศไทยที่ไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศ ไต้ หวัน เกาหลีใต้ อิสราเอล และญี่ปนุ่ ฯลฯ ภายใต้ รูปแบบต่าง ๆ มีการ
ส่งเงินกลับประเทศไทย (ตลอดปี พ.ศ. 2559) จานวนมากกว่า 1.1 แสนล้ านบาท
(www.thairath.co.th สื บ ค้ นเมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2561) ทั ง้ นี ้ “เงิ น ส่ ง กลั บ ”
(remittances) ของแรงงานจากชนบทที่ไปทางานต่างประเทศ มีนยั สาคัญต่อการ

7

คุณลักษณะสาคัญของการกลายเป็ นพื น้ ที่ “กึ่ งเมื อง” มี ตัวบ่งชี จ้ าก การขยายตัวของ
ประชากรอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ (new comers) จนสามารถยกระดับเป็ นเขต
เทศบาล การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน กิจกรรมด้ านการเกษตรลดลง การ
เกิดขึ ้นของบ้ านจัดสรร และความแตกต่างหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ ทางชนชัน้ ที่ซบั ซ้ อนของผู้คนในพืน้ ที่ ฯลฯ ที่สาคัญจะเกิดปรากฏการณ์ การ
เผชิญหน้ าทางชนชัน้ ของกลุ่มคนชนชันต่
้ าง ๆ (โปรดดู Philip Hirsch, 2009; Tubtim Tubtim,
2014 เพิ่มเติม)
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ปรับภูมิทัศน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมของพื น้ ที่ ชนบท โดยเฉพาะครั วเรื อนใน
พื ้นที่ชนบทที่มีสมาชิกครัวเรื อนไปทางานต่างประเทศภายใต้ รูปแบบรัฐจัดส่งที่มี
หลักประกันความมั่นคงด้ านเศรษฐกิ จหรื อรายรั บ ที่ คาดว่าจะได้ รั บจากการ
ทางานที่แน่นอน
พื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล มีหลาย
ครัวเรื อนที่สมาชิกครัวเรื อนเคลื่อนที่แรงงานออกไปทางานในพื ้นที่เมืองกับพื ้นที่
ต่าง ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะการไปทางานประเทศเกาหลีใต้
จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “บ้ านเกาหลี” ในพื ้นที่ชนบทอีสานของบ้ านสะอาด
นามูล (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, 2560) ซึ่งคนที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน
ได้ ส่งเงินกลับมาให้ แก่สมาชิกครอบครัวที่ชุมชนบ้ านเกิดใช้ จ่ายในด้ านต่าง ๆ
ส่งผลให้ คนชนบทมีโอกาสในการบริ โภคที่คล้ ายคลึงกับเมืองและมีรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ ้น
จากการสนทนากับคนชนบทบ้ านสะอาดนามูล ที่มีสมาชิกในครอบครัว
ไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่ง
ทาให้ รับรู้ ว่า รายได้ ขัน้ ต่านัน้ มากกว่า 40,000 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่า
ทางานล่วงเวลาหรื อค่าโอที (overtime) คนชนบทบางรายเล่าให้ ผ้ ูศึกษาฟั งว่า
ลูกชายของตนเองมีรายได้ บางเดือนมากกว่า 70,000 บาท/เดือน ซึ่งการส่งเงิน
กลับมาทางบ้ านของแต่ละคนที่อยู่เกาหลีใต้ มีรูปแบบและจานวนแตกต่างกันไป
ในแต่ละครัวเรื อน แต่ที่สาคัญจะเห็นถึง “เงินส่งกลับ” ที่ถูกนามาใช้ ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ คือ การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิ จทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร การบริ โภคและยกระดับมาตรฐานในการดารงชีวิต ตลอดจนการสร้ าง
หลักประกันความมั่นคงในการใช้ ชีวิต รวมทัง้ การเคลื่ อนที่ แรงงานได้ เกิ ดการ
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สื่ อสารบนพื น้ ที่ สื่ อสังคมออนไลน์ รู ปแบบใหม่ระหว่างคนชนบทบ้ านเกิ ดกับ
สมาชิกครอบครัวที่อยูร่ ะหว่างการเคลื่อนที่แรงงานอีกด้ วย
ในช่วงหลังทศวรรษ 2550 รู ปแบบของการใช้ ประโยชน์จากเงินส่งกลับ
ของคนที่อยู่ชนบทในพืน้ ที่ ชนบทตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล มีการนาเงินส่งกลับไปใช้ จ่ายในการบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และถูกนาไปใช้ ใน
การสร้ างบ้ านหรื อปรับปรุ งบ้ าน ซือ้ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ บางรายมีการส่งเงินมาสร้ างบ้ านหลังใหม่ขึ ้นมาด้ วย
รูปทรงสมัยใหม่ที่มลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท หากเป็ นการซื ้อที่ดินจะเป็ นการซือ้
ที่ดินแปลงเล็ก เพื่อที่จะสามารถสร้ างบ้ านเรื อน และทาสวนขนาดเล็กได้ ไม่ได้
เป็ นที่ดินแปลงใหญ่สาหรับการทาเกษตรเฉกเช่นอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี
2560 เป็ นต้ นมา บางครัวเรื อนได้ หนั กลับมาลงทุนซื ้อสัตว์เลี ้ยง คือ วัว และควาย
มาเลี ย้ งเพิ่มมากขึน้ ด้ วยเพราะราคากลับมาเพิ่มสูงขึน้ เป็ นอย่างมาก 8 บาง
ครัวเรื อนยังคงนาเงินส่งกลับจากต่างประเทศมาขยับขยายกิจกรรมการผลิตใน
ภาคเกษตรของตนเองด้ วยการซื ้อปั จจัยและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ตา่ ง ๆ
นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ จ่ายเงินส่งกลับไปกับการลงทุนประกอบกิจการ
ขนาดเล็กในชุมชนอีกด้ วย เช่น บางรายนาไปเปิ ดปั๊ มนา้ มัน ร้ านมิ นิมาร์ ท และ
ร้ านค้ าชุมชน เพื่อรอสมาชิกครอบครัวกลับมาจากเกาหลีใต้ ในกรณี ของบ้ าน
สะอาดนามูล เงินส่งกลับยังได้ ถกู นาไปลงทุนซื ้อรถโดยสารประจาทางเพื่อรองรับ
การกลับมาจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้ วย กล่าวคือ ในช่วงระหว่างที่
ทางานอยูท่ ี่ประเทศเกาหลีใต้ คนชนบทบ้ านสะอาดนามูลหลายราย ได้ เลือกที่จะ
8

ในช่วงตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา ราคา วัว ควาย เพิ่มราคาสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก แต่ในช่วงก่อน
หน้ านันคนชนบทหลายคนได้
้
ทยอยขายออกไปเพราะราคาตกต่าลง ปั จจุบนั ราคาวัวบางตัวมี
มูลค่าสูงมากกว่า 30,000 บาท
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นาเงินที่สง่ กลับมาให้ กบั คนทางบ้ านในแต่ละเดือน ไปลงทุนซื ้อรถโดยสารประจา
ทางพร้ อมกันกับโควตาในการวิ่งรถ เส้ นทางระหว่างพืน้ ที่ตาบลห้ วยสามพาด
กับเมื องอุดรธานี รวมระยะทางกว่า 30 กิ โลเมตร บนถนนสายหลัก คือ ถนน
มิตรภาพ เมื่อซื ้อรถโดยสารหรื อโควตาวิ่งรถแล้ ว ในช่วงที่ยงั ไม่ได้ กลับมาสามารถ
ปล่อยเช่ารถและโควตาการวิ่งรถได้ และเมื่อกลับมาจึงมาประกอบอาชีพขับรถ
โดยสารประจาทางสายดังกล่าว
เงิ นส่งกลับ ยังถูกน าไปใช้ จ่ายส าหรั บการบริ โภคในชี วิ ตประจ าวัน
โดยเฉพาะวิถีการบริ โภคที่คล้ ายคลึงกับคนเมืองของคนชนบท กล่าวคือ ในช่วง
ปลายเดือนถึงสิ ้นเดือนในแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกครัวเรื อนส่งเงินมาจากประเทศ
เกาหลี ใต้ หรื อประเทศต่าง ๆ ที่ไปทางาน คนที่อยู่ทางบ้ านจะเดินทางเข้ าไป
ห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ ในเมืองอุดร เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนาเงินไปใช้ จ่ายซื ้อ
สิ นค้ าอุปโภคและบริ โภคต่า ง ๆ บางรายเข้ าไปนั่งกิ นข้ าวในร้ านอาหารใน
ห้ างสรรพสินค้ า เช่น ร้ านอาหารฟ้าสต์ฟู้ด อาหารญี่ ปนุ่ และอาหารเกาหลี ฯลฯ
อีกทังยั
้ งมีการนาเงินไปซือ้ สินค้ าที่ทนั สมัย เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และเทคโนโลยี
อานวยความสะดวกต่าง ๆ
การใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันและค่าการศึกษาสาหรับบุตรของครอบครัว
ที่ชนบทบ้ านเกิด ได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่สาคัญที่เกิดจากเงินส่งกลับด้ วยเช่นกัน เงิน
ส่งกลับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กับคนชนบทในการเข้ าไปรั บการศึกษาในพื น้ ที่
เมืองเพิ่มมากขึน้ สะท้ อนความมุ่งหวังที่มีต่อการศึกษาของคนชนบทและแรง
ปรารถนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชนบท ด้ วยการส่งเสริ มการศึกษา
ของบุตรหลาน เพราะการศึกษากลายมาเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการเลื่อนชัน้ ทาง
สังคมและเป็ นโอกาสในการยกระดับคุณภาพของชีวิตของคนชนบท นอกจากนี ้
คนชนบทในพื ้นที่บ้านสะอาดนามูล ยังมีการจัดการความเสี่ยงในชีวิตด้ วยการ
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ซื ้อบริการประกันชีวิตในกรณีตา่ ง ๆ จากตัวแทนขายประกันที่เป็ นคนในชุมชน ได้
เกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลายในพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาด รวมทังบ้
้ านสะอาดนา
มูลด้ วย โดยที่คา่ ประกันชีวิตรายปี และรายเดือนของบางคนและบางครัวเรื อน มี
จานวนที่ ค่อนข้ างสูงโดยเฉพาะกรณี ที่ใช้ บริ การประกันกับบริ ษัทเอกชนจะมี
ค่าใช้ จา่ ยค่าเบี ้ยประกันตังแต่
้ ปีละ 20,000-100,000 บาทต่อปี /คน/ครอบครัว ซึง่
จะใช้ บริ การประกันของบริ ษัทกรุ งเทพธุรกิจประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันภัย
และเอไอเอ (AIA) ฯลฯ ครัวเรื อนที่สามารถจ่ายได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นครัวเรื อนที่มี
รายได้ เพียงพอ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีรายได้ ประจา และ/หรื อมี
สมาชิกในครัวเรื อนไปทางานต่างประเทศแล้ วส่งเงินกลับมาให้ คนที่อยู่ทางบ้ าน
แต่ในอีกด้ านหนึ่งครัวเรื อนที่มีรายรับที่ไม่มาก ก็จะเป็ นสมาชิกประกันชีวิตกับ
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สหกรณ์ การเกษตร ชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และลูกเสื อชาวบ้ าน ซึ่งแต่ละแห่งมี การจ่ายเบีย้ ประกันน้ อยกว่า
ประกันชีวิตของบริ ษัทเอกชนหลายเท่าตัว
นอกจากนัน้ การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ (new social media)
กลายมาเป็ นสิ่งที่คนชนบทเข้ าถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน หากต้ นทศวรรษ 2550 พื ้นที่
ชนบทได้ เกิ ดกระแสนิ ยมติ ดตัง้ ระบบจานดาวเที ยมในการรั บชมช่ องที วี ที่
หลากหลายมากขึน้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา การติดตังระบบ
้
อินเทอร์ เน็ตตามบ้ านเรื อน และการใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน
(smartphone) ได้ เกิดขึน้ อย่างดาษดื่นในพื น้ ที่ชนบท โดยเฉพาะครั วเรื อนที่ มี
สมาชิกไปทางานต่างประเทศจะมีการติดตังระบบอิ
้
นเตอร์ เน็ตประจาบ้ านหรื อ
ได้ รั บสมาร์ ทโฟน จากต่างประเทศจากสมาชิ กครอบครั วที่ อยู่ระหว่ างการ
เคลื่อนที่แรงงานเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้บ้ านสะอาดนามูล มีคน
ในชุมชนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นจานวนมาก คนที่อยู่ชนบทมีการใช้
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และเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทาให้ คนชนบทบางคน
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ ้นในโลก
สังคมออนไลน์
4. วิถีความคิดแบบเมืองของคนชนบท
การหวนคืนถิ่นหลังจากการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทในพื ้นที่ชนบท
ตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลนัน้ ส่วนหนึง่ ได้ นาประสบการณ์
และความคิดจากการใช้ ชี วิตและทางานในพื น้ ที่ เมื องหรื อพื น้ ที่ ต่าง ๆ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างการเคลื่อนที่แรงงานกลับมาด้ วย ส่งผล
ให้ มีมมุ มองต่อการใช้ ชีวิตและทางานเมื่อหวนคืนถิ่นที่ทนั สมัยและคล้ ายคลึงกัน
กับความเป็ นเมือง (โปรดดู Keyes, 2014: 154-157) ทังนี
้ ้ความคิดและปฏิบตั ิการ
แบบเมื อง (โปรดดู Thompson, 2012[2007]) ของคนชนบทสามารถสัมผัสได้
จากมุมมองต่อการใช้ เวลาที่กระชับมากขึน้ พร้ อมกันกับการแสดงออกถึงการ
เป็ นผู้มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางาน
นอกจากนี ้ คนชนบทในพื ้นที่บางคนที่ยงั คงอยู่ระหว่างการเคลื่อนที่โดยใช้ ชีวิต
และทางานอยู่ในพื ้นที่เมือง ได้ มีมมุ มองต่อพื ้นที่ชนบทว่า เป็ นพื ้นที่สาหรับการ
หวนกลับมาใช้ ชีวิตเพื่อความสุขสงบ ยิ่งไปกว่านัน้ คนชนบทบางคนได้ แสดงออก
ถึงความคิดที่มีความตระหนักถึงสิทธิความเป็ นพลเมืองของตนเองออกมา
4.1 มุมมองต่ อเวลาที่กระชับมากขึน้
ประสบการณ์จากการทางานในพื ้นที่เมืองหรื อพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศของคนชนบทในบางช่วงรุ่ นอายุนนั ้ โดยส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมด
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ได้ ออกไปสัมผัสกับงานภาคอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่าง ๆ เมื่อพวกเขา
หวนคืนถิ่นกลับชนบทและไม่ได้ กลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค
เกษตรอีกต่อไป ได้ ส่งผลให้ มีมุมมองต่อการจัดการกิจวัตรประจาวันของตนเอง
ว่า มีความแตกต่างกับจังหวะชีวิตของคนชนบทโดยทัว่ ไปที่ยงั คงทาเกษตร
ดังกรณีของ บ้ านสะอาดนามูล ที่คนส่วนใหญ่หลังกลับจากต่างประเทศ
จะไม่ ได้ หวนกลับมาท างานภาคเกษตร จะนิ ยมน าเงิ นที่ หามาได้ ไปลงทุน
ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ซื ้อรถโดยสารประจาทาง สาย 44 และโควตาการวิ่งรถ
ที่วิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างพื ้นที่ชนบทตาห้ วยสามพาด-เมืองอุดรธานี จังหวะ
ชีวิตและการทางานของพวกเขาจึงคล้ ายคลึงกับคนในเมืองหรื อคนชนบทที่ต้อง
เดินทางไปทางานในเมืองแบบเดินทางไปในตอนเช้ า และเดินทางกลับในตอน
เย็น
ลือชัย (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เล่าว่า ประสบการณ์ที่ยาวนานของการ
ไปใช้ ชีวิตและทางานในเมือง อย่างกรุ งเทพฯ กับการไปทางานต่างประเทศ ที่
ประเทศเกาหลีใต้ ของเขา ได้ มีผลต่อการจัดการชีวิตประจาวันของเขา เพราะเขา
ไม่ได้ เป็ นชาวนาอีกต่อไปแล้ ว กอปรกับการประกอบอาชีพขับรถโดยสารประจา
ทางของเขา ที่ต้องมีการเข้ าคิว ลงเวลา และคอยรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างพื น้ ที่
ชนบทกับเมือง ทาให้ ในแต่ละวันตัวเขาจะมีตารางเวลาที่ชดั เจนในการใช้ ชีวิตแต่
ละวัน โดยเฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เขาจะกลับบ้ านหลังเวลา 21.00 น. เป็ นประจา
ทุกวัน เพราะรอรับผู้โดยสารที่ทางานห้ างสรรพสินค้ า และพนักงานห้ างร้ านต่าง ๆ
ที่ปิดทาการดึกในเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็ นลูกค้ าประจาของเขากลับมาจากในเมือง
ลือชัย มีทศั นะต่อการจัดการเวลาของตนเองว่า แตกต่างกับชาวบ้ านในชนบทที่
ยังคงทานาหรื อทาเกษตรในภาคชนบทว่า
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“ไทบ้ า นเฮ็ ด อิ หยั ง บ่ ค่ อ ยสิ มี ก่ า นก าหนดเวลาที ่ ชั ด เจน
อย่างเช่นก่านเฮ็ดนา กะสิ ไปมื ้อเซ้า แต่บ่บอกเวลาชัดเจน แต่ก่านขับรถ
โดยสาร ไปลงเวลาสิ มีเวลาก่านแล่นรถที ่กาหนดชัดเจน ในแต่ละมื ้อสิ
ตื ่นแต่เซ้า คัน้ เป่ นช่วงเฮ็ดนากะสิ ออกไปเบิ่ งนาก่อนจั๊กคราว หลังจาก
นั้นกะสิ ไปลงเวลาแล่ นรถโดยสารก่ อน 9 โมงเซ้ าในแต่ ละมื ้ อ เสาร์
อาทิ ตย์กะสิ หยุดพัก ไปหาตีไก่ คลายเครี ยด”
4.2 การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการทางาน
ประสบการณ์ การทางานในประเทศเกาหลีใต้ ของคนชนบทที่เคลื่ อนที่
แรงงานไปทางานในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา และเพิ่งจะหวนคืนถิ่ น
พื ้นที่ชนบทมาในช่วงระหว่างปี 2555-2560 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่
มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยมีประสบการณ์ การใช้ ชีวิตในพืน้ ที่เมืองสมัยใหม่และมี
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี เมื่อกลับมาพื ้นที่ชนบทจึงนาประสบการณ์ ที่คลุก
คลีกับการใช้ สื่อสมัยใหม่มาผสมผสานกับการผันตนเองไปประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตร เช่น การขับรถโดยสารสองแถวประจาทาง เมื่อเข้ าสู่อาชีพประกอบ
กิจการขับรถโดยสารประจาทางแล้ ว พวกเขาบางคนได้ มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ด้ วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ใน
การประกอบอาชีพ
ยุทธพงษ์ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี เมื่อกลับมาขับรถโดยสารประจาทาง
สาย 44 ในช่วงแรก ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มในการสร้ างแรงดึงดูดของรถโดยสารประจาทาง
ให้ มีความแตกต่างกับคนที่ขบั มาในช่วงก่อนหน้ า เพราะเขาเห็นถึงความสาคัญ
ของพฤติกรรมเด็กนักเรี ยนที่มานัง่ รถโดยสารของเขาที่ชอบเล่น สมาร์ ทโฟน เขา
จึงซื ้อเครื่ องกระจายสัญญาอินเทอร์ เน็ตแบบพกพาเคลื่อนที่ของบริ ษัท AIS มา
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ติดตังไว้
้ บนรถโดยสาร เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารได้ ใช้ ประโยชน์ซึ่งเขามองว่า ถ้ าผู้โดยสาร
คนไหนติดใจบริ การรถของเขาก็จะรอขึน้ รถของเขาตลอดไป และในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ยุทธพงษ์ ได้ นารถสาย 44 ไปติดตังเครื
้ ่ องเสียง
ระบบสเตอริ โอ และมีจอภาพขนาดใหญ่ ด้วย และในส่วนของที่ นั่งคนขับยังมี
หน้ าจอมอนิ เตอร์ ขนาดเล็ กที่ สามารถควบคุมระบบเครื่ องเสี ยง และระบบ
อินเทอร์ เน็ตภายในรถที่มีทงเพลง
ั้
ภาพเคลื่อนไหว แสดงผลในหน้ าจอใหญ่หลัง
รถ ให้ ผ้ โู ดยสารได้ รับฟั งรับชมอีกด้ วย โดยเขาลงทุนไปเป็ นจานวนเงินมากกว่า
50,000 บาท เมื่อผู้เขียนสนทนากับเขาว่าทาไมถึงได้ ลงทุนไปขนาดนี ้และไปได้
แนวคิดแบบนี ม้ าจากไหน เขาได้ เล่าให้ ฟังว่า ถ้ าอยู่ที่เกาหลีใต้ การที่รถเก๋งมี
จอมอนิเตอร์ ควบคุมระบบเครื่ องเสียง และสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์แล้ วโทร
ออกได้ เป็ นเรื่ องปกติที่มีอยู่กับรถเก๋งที่นั่นทุกคัน ตัวเขาจึงได้ นามาประยุกต์ใช้
กับรถโดยสารประจาทางของเขา นอกจากรถโดยสารของเขาแล้ วยังมีรถโดยสาร
ของญาติเขาอีกคันที่เคยไปทางานที่เกาหลีใต้ แล้ วกลับมาขับรถโดยสารประจา
ทางสาย 44 และนารถไปติดตังระบบเครื
้
่ องเสียงและอินเตอร์ เน็ตไวไฟในรถเพื่อ
บริการผู้โดยสาร ซึง่ จากจานวนรถโดยสาย 44 จานวน 70 กว่าคันมีเพียงรถ 2 คัน
นีเ้ พียงเท่านัน้ ที่ทาแบบนี ้ สิ่งเหล่านีส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดสมัยใหม่ที่เป็ น
ประสบการณ์ ติ ดตัวมาจากประเทศเกาหลี ใต้ แล้ วน ามาประยุกต์ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
4.3 วิถีคิดต่ อชนบทในฐานะพืน้ ที่สุขสงบแบบโรแมนติซิสม์
บ้ านสะอาดนามูล ในปั จจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) เป็ นต้ นมา เป็ นช่ วง
ระยะเวลาที่คนชนบทที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึน้ ไป ที่เป็ นคนชนบทกลุ่มแรก ที่
เคลื่อนที่แรงงานไปทางานที่ กรุงเทพฯ ตังแต่
้ ชว่ งทศวรรษ 2510-2520 เป็ นต้ นมา
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สาหรับคนชนบทบางคนที่เคยใช้ ชีวิตและทางานอยู่ในเมือง อย่างกรุงเทพฯ เป็ น
ระยะเวลานาน มากกว่า 30 ปี เริ่ มมีความคิดที่จะหวนคืนถิ่นกลับมาพื ้นที่ชนบท
บางครอบครั วได้ ส่งเงิ นมาให้ ญาติด าเนิ นการสร้ างบ้ านพักอาศัยเพื่ อเตรี ยม
กลับมาอยู่อาศัย แต่บางครอบครัวเลือกที่จะทาสวนเกษตรพร้ อมกันกับการปลูก
บ้ านในพื ้นที่ทาเกษตรของตนเอง โดยเฉพาะคนชนบทที่อายุมากกว่า 65 ปี ขึ ้นไป
ที่ มองว่า พืน้ ที่ชนบทบ้ านเกิ ดจะเป็ นพืน้ ที่ เกษี ยณตนเองจากงานที่ กรุ งเทพฯ
หรื อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคมเมือง แล้ วมา
หาความสุขสงบในพื ้นที่ชนบท
ดังกรณีของ บุญศรี (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ที่กลับมาพักผ่อนที่ชนบท
บ้ านเกิดเป็ นการชั่วคราวตังแต่
้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา โดยที่มีแผน
กลับมาพืน้ ที่ชนบทบ้ านเกิดไว้ ประมาณ 6 เดือน (พฤศจิกายน-เมษายน) ส่วน
กิจการที่ กรุ งเทพฯ เขาได้ ให้ ภรรยาเป็ นดูแลจัดการ การหวนกลับคืนถิ่นชนบท
ของเขาในครัง้ นี ้ เพื่อมาดาเนินการปรับพื ้นที่ที่ดินของเขาที่เคยซื ้อไว้ จานวน 16
ไร่ ในการเตรี ยมการสาหรับปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย และเตรี ยมไว้ ให้ กับลูกชายคน
โตที่ปรารถนาจะกลับมาใช้ ชีวิตในพื ้นที่ชนบท
“พ่ อมาเฮ็ ดไว้ให้ลู กชายใหญ่ ซื อ ๆ เราว่ าอยากสิ กลับมาอยู่
บ้าน เบื ่อเฮ็ดงานบริ ษัทใน กรุงเทพฯ เงิ นเดื อนก้อดี อยู่ แต่กฎระเบี ยบ
หลาย เราบ่มกั กะว่าสิ มาเฮ็ดเกษตร มาลองเบิ่ ง”
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“กะลองเบิ่ ง ครั้นลูกชายสิ กลับมาเฮ็ ดเกษตรพอเพี ยงอยู่บ้านเจ้าของ”9
เป็ นคากล่าวของ บุญศรี ที่มีต่อแนวคิดการทาเกษตรของลูกชาย ซึ่งเขาได้ พูด
ออกมาพร้ อมกับเสียงหัวเราะ ด้ วยเพราะว่า ลูกชายเขาไม่มีความรู้หรื อทักษะใน
การทาเกษตรเลย เขาเล่าว่า ลูกชายเขาใช้ วิธีการค้ นหาข้ อมูลและศึกษาวิธีการทา
เกษตรผ่านเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) และกูเกิ ล (www.google.com)
ด้ วยตนเอง ซึ่งตัวเขาก็ เห็นดีด้วย โดยบอกว่า จะไปกู้ยืมเงิ นจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาให้ ลกู ชายลงทุน
เมื่อผู้ศึกษาถามกลับไปว่า “สิ เฮ็ ดหยังแน่หละพ่อ” (จะปลูกอะไรบ้ าง)
เขาได้ พรรณนาถึงความฝั นเขาในการจัดการออกแบบแปลงเกษตรผสมผสาน
ของเขา พร้ อมกันกับความคิดที่จะทาตลาดทางเลือกในชุมชน “กะว่าสิ ปลูกข้าว
ไรซ์ เบอรี ่ แหน่ พื ชผักชนิ ดต่าง ๆ ผสมผสานกั่นไป ม่องหน้าบ้านติ ดถนนสิ เฮ็ ด
เป่ นตลาด ไผมี หยังกะเอามาขาย”
สาหรับ บุญศรี การกลับมาพื น้ ที่ ชนบทตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2559 ที่
ผ่านมา เพื่อเตรี ยมพื ้นที่ปลูกบ้ านและทาเกษตรนัน้ เขามองว่าเป็ นการกลับมา
เพื่อใช้ เวลาไปกับการ “พักผ่ อนซื่อ ๆ” หลังจากนี ้จะต้ องกลับไปดูแลกิจการขอน
ตนเองที่กรุ งเทพฯ แต่เตรี ยมการไว้ ให้ ลูกชายกลับมาทาอย่างจริ งจัง โดยตนเอง
เป็ นผู้สนับสนุน

9

จากการสนทนากับเขา ที่มีพื ้นฐานการทาเกษตรมาตังแต่
้ เด็ก เขาเล่าว่า ลูกชายเขาไม่เคยทา
เกษตรมาก่อน ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตและทางานบริ ษัทอยู่ที่ กรุ งเทพฯ อย่างไรก็ตาม เขามองว่า
อยากให้ ลกู ชายเขามา “ลองเบิ่ง” ซึ่งเขาก็ไม่ได้ คาดหวังมากถึงผลสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจมาก
เท่าไหร่ แต่อยากสร้ างทางเลือกใหม่ในการทาเกษตรในพื ้นที่โดยที่ไม่ต้องปลูกพืชกระแสหลักที่
คนนิยมปลูกในพื ้นที่
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แง่มมุ ของ บุญศรี ที่มีตอ่ การทาเกษตรและกลับมาใช้ ชีวิตในพื ้นที่ชนบท
เพื่อเป็ นการพักผ่อน ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนะแบบคนเมืองที่ต้องการกลับมาใช้
ชีวิตในช่วงบันปลายเพื
้
่ อความสุขสงบ เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม
เมือง ซึง่ ตัวเขาเอง ถึงแม้ จะเป็ นคนบ้ านสะอาดนามูล แต่ยงั ไม่มีความคิดจะหวน
คืนถิ่นกลับมาปั กหลักแบบถาวรในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี ้ เพราะยังมีกิจการของ
ตนเองที่ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง การศึ ก ษาในพื น้ ที่ ช นบทมาเลย์ ของ Thompson
(2012[2007]) นัน้ คนชนบทที่เข้ าไปใช้ ชีวิตในเมือง จะให้ คณ
ุ ค่าต่อการกลับมา
ใช้ ชีวิตในชนบทเมื่อเผชิญกับวิกฤติชีวิตในเมือง พื ้นที่ชนบทเป็ นพื ้นที่สาหรับการ
เกษี ยณตนเองในช่วงบันปลายหลั
้
งจากการทางาน และชนบทถูกให้ คุณค่าว่า
เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ คู นไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน (Thompson, 2012[2007])
4.4 ความเป็ นพลเมือง
ในปั จจุบนั คนชนบทมีความตระหนักรู้ ต่อโอกาสและความพึงมีพึงได้
ของตนในระบบการเมื องและสังคมสมัยใหม่ (จักรกริ ช สังขมณี , 2555) ทัง้ นี ้
ความเป็ น “เมือง” ของสังคมชนบทมิได้ จากัดเพียงแค่วิถีการบริ โภคที่ คล้ ายคลึง
กับคนเมื องเพี ยงเท่านัน้ แต่สามารถพิจารณาได้ จากการรวมกลุ่มเพื่ อสร้ าง
ปฏิบตั กิ ารทางการเมืองในฐานะ “พลเมือง” ในการเข้ าไปจัดการระบอบทรัพย์สิน
และการมีส่วนร่วมในการเลือกตังในพื
้ ้นที่ชนบท ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตระหนัก
ถึงความเป็ นพลเมืองของคนชนบทที่ไม่ต่างกับคนชันกลางโดยทั
้
ว่ ไป (อรรถจักร
สั ต ยานุ รั ก ษ์ , 2557) ทั ง้ นี ใ้ นพื น้ ที่ ช นบทต าบลห้ วยสามพาด ได้ เริ่ ม เกิ ด
ปรากฏการณ์ ความตระหนักรู้ ถึงสิทธิ ความเป็ นพลเมื องของตนเองของคนใน
พืน้ ที่ ซึ่งแสดงออกผ่าน การรวมกลุ่มร้ องเรี ยนให้ ตรวจสอบความโปร่ งใสของ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
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ในช่วงตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา ที่ผ้ ศู กึ ษาได้ มีโอกาส
กลับไปพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาดอีกเป็ นครัง้ คราว ผู้ศกึ ษาได้ รับทราบข่าว
การออกมารวมตัวของชาวบ้ านจากชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื ้นที่ตาบลห้ วยสาม
พาด เพื่อไปร้ องเรี ยนกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ต่อกรณีการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้ วยสามพาดว่า คณะกรรมการกองทุนดาเนินงาน
ไม่มีความโปร่งใส โดยมีข้อร้ องเรี ยนว่า คณะกรรมการกองทุนใช้ เงินผิดหลักการ
และวัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทังการน
้
าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้ จ่ายเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคณะกรรมการกองทุน สมาชิกส่วนหนึ่งจึงได้ รวมตัวกัน
ร้ องเรี ยนให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องดาเนินการตรวจสอบ และทาเรื่ องขอให้
คณะกรรมการกองทุนคืนเงินฝากให้ กบั สมาชิกที่มีจานวนหลายร้ อยราย
เมื่อได้ มีโอกาสพบกันโดยบังเอิญกับกลุ่มที่เป็ นแกนนาในการร้ องเรี ยน
ปั ญหาการบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าวนี ้ เตียง (นามสมมติ) อายุ 61 ปี ใน
ฐานะแกนนาชาวบ้ านคนหนึ่งได้ ถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวนี ้
ให้ ผ้ ศู กึ ษาฟั ง ผู้ศกึ ษาจึงได้ ถือโอกาสสอบถามเขากลับไปว่า ตัวเขามีเงินฝากอยู่
ในบัญชีกองทุนจานวนเท่าไหร่ ซึ่งเขาได้ ตอบกลับมาว่า ประมาณ 900 กว่าบาท
และแกนนาที่เป็ นผู้หญิ งอีกคนที่มาด้ วยกันกับเขามีเงินฝากอี กประมาณ 600
กว่าบาท ผู้ศกึ ษาจึงได้ ถามกลับไปว่า เงินก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่ทาไมถึงต้ องลงทุน
ลงแรงไปร้ องเรี ยนและติดตามเรื่ องกันมากถึงขนาดนัน้ 10 เตียง ได้ ตอบผู้ศึกษา
กลับมาว่า เรื่ องเงินฝากที่อยู่ในบัญชีกองทุนไม่ติดใจเท่าไหร่ว่าจะได้ รับคืนกลับ
10

ในการเดินทางไปร้ องเรี ยนที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีแต่ละครัง้ กลุม่ ชาวบ้ านจะรวมกลุม่
กันไปมากกว่า 200 คน และแต่ละคนจะออกเงิ นค่ารถช่วยกันเพื่อใช้ จ่ายเป็ นค่าเดินทาง
นับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ชาวบ้ านได้ เดินทางไปร้ องเรี ยนและติดตามเรื่ องจาก
หน่วยงานราชการในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีมาแล้ วมากกว่า 4 ครัง้

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

213

214
มาหรื อไม่ แต่สิ่งสาคัญ คือ เรื่ องหลักการบริ หารจัดการที่ไม่โปร่ งใสที่ ต้ องถูก
ตรวจสอบโดยชาวบ้ าน
ทัศนะของ เตียง ดังกล่าวที่มีตอ่ สถานการณ์ปัญหาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงสานึกความเป็ นพลเมืองที่ก่อตัวขึ ้นมาของ
คนชนบท รวมทัง้ กลุ่มคนหนุ่มรุ่ นใหม่ที่เพิ่งจะหวนคืนถิ่ นและอยู่ระหว่างการ
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้ ชว่ ยกันในการแชร์ ขา่ วกรณีปัญหาดังกล่าวในพื ้นที่
สื่อสังคมออนไลน์กนั เป็ นจานวนมาก
5. “ตัวตนใหม่ ” ของแรงงานคืนถิ่นกับการได้ รับการยอมรั บทางสังคม
กระบวนการเคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นของคนชนบท โดยเฉพาะ
ช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา ได้ สมั พันธ์กบั การเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนชนบทโดยเฉพาะกลุม่ คนที่เป็ นแรงงานอีสานคืนถิ่น ที่
ส าคัญ ได้ ก่ อ เกิ ด ตัว ตนใหม่ ขึ น้ มาภายใต้ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในกลุ่ ม คนที่ มี
ประสบการณ์ การเคลื่อนที่ แรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนกับแรงงานคืนถิ่นกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน
5.1 การเลื่อนสถานะทางสังคม
การเคลื่อนที่แรงงานได้ มีนยั ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างความสัมพันธ์
และตาแหน่งแห่งที่ทางชนชันของคนชนบทโดยสั
้
มพันธ์กบั มิตเิ ชิงพื ้นที่ปลายทาง
แต่ละแห่ง ที่ แรงงานอพยพเข้ าไปท างานท าให้ มี ประสบการณ์ ทางชนชัน้ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งการเคลื่อนที่แรงงานนัน้ มีทงความส
ั้
าเร็ จและความล้ มเหลว จึงมี
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ส่วนในการปรับเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนชนบท ฉะนัน้ การ
พิจารณาความสัมพันธ์ทางชนชันในบริ
้
บทชุมชนท้ องถิ่นบนพื ้นฐานการถือครอง
ปั จจัยการผลิตอาจมีข้อจากัด ด้ วยเพราะการเคลื่อนที่แรงงานได้ กลายมาเป็ น
เงื่อนไขสาคัญในการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทางชนชันอย่
้ างมีนัยสาคัญ (Kelly,
2011: 497-499) สาหรั บการเคลื่ อนที่ ของชายชนบทอี สานในอดี ตอยู่ภายใต้
ความมุ่ ง มาดปรารถนาในการเลื่ อ นสถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(aspirations for status mobility) (Kirsch, 1966) ทังนี
้ ้ การเคลื่อนที่แรงงานของ
คนชนบทในพื ้นที่ตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ภายใต้ บริ บทที่แตกต่างกัน ได้ มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่
ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนชนบทที่เคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นในแต่ละ
ช่วงเวลา
การเคลื่อนที่แรงงานในช่วงทศวรรษ 2520-2530 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
การไปทางานต่างประเทศที่ ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ
คูเวต รวมทัง้ ประเทศสิ งคโปร์ ส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยประสบผลส าเร็ จ ทางด้ า น
เศรษฐกิจและมักจะประสบกับปัญหาการถูกหลอก ทาให้ ต้องสูญเสียที่ดินทากิน
เนื่องจากนาที่ดินไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อกู้ยืมเงินหรื อขายเพื่อชดใช้ หนี ้สินจากการ
ไปท างานต่ างประเทศ กรณี ปั ญหาดัง กล่ าว ส่ งผลให้ คนชนบทหลายราย
กลายเป็ น “ชาวนาไร้ ที่ดิน” ที่ต้องเช่าที่ดินทานาหรื อผันไปประกอบอาชีพอื่นนอก
ภาคเกษตร สาหรับบ้ านสะอาดนามูล มีเพียง 1 รายที่ประสบผลสาเร็ จจากการ
ไปทางานต่างประเทศในช่วง ทศวรรษ 2520-2530 จนได้ เงินกลับมาซื ้อที่ดินทา
กินเพิ่มเติมและสามารถนาเงินไปให้ คนในชุมชนกู้ยืมเพื่อนาไปใช้ ลงทุนทางาน
ต่างประเทศ และสามารถเข้ าครอบครองที่ดินของลูกหนี ้ที่ไม่สามารถหาเงินมาใช้
หนี ้ได้ เนื่องจากไปนอกแล้ วล้ มเหลว
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สาหรับการเคลื่อนที่แรงงานไปทางานต่างประเทศในช่วง ปลายทศวรรษ
2530-2540 ของคนชนบทในพื น้ ที่ ต าบลห้ วยสามพาด เป็ นการไปท างาน
ต่างประเทศที่ประเทศไต้ หวัน อิสราเอล และลิเบีย ฯลฯ เงินส่งกลับจะถูกนาไปใช้
จ่ายกับค่าการศึกษาของบุตรหลานเป็ นหลัก และส่งมาเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการ
อุปโภคและบริ โภคของครัวเรื อน มีเพียงบายรายที่สามารถมีเงินเก็บสะสม แล้ ว
นาไปซือ้ รถโดยสารประจาทางและโควตาการวิ่งรถโดยสาร อย่างไรก็ตามคน
ชนบทที่เคลื่อนที่แรงงานในช่วง ทศวรรษ 2540 บางคนสามารถยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองขึน้ มาได้ จากกระบวนการเคลื่อนที่แรงงาน ด้ วยการผัน
ตนเองไปเป็ นผู้ประกอบกิจการในพื ้นที่ชนบท และเป็ นนายหน้ าจัดส่งคนงานไป
ต่างประเทศ
ดังกรณีของ คณิศร (นามสมมติ) อายุ 46 ปี ที่เริ่มไปทางานต่างประเทศ
เป็ นครั ง้ แรก เมื่ อปี 2538 ที่ ประเทศไต้ หวัน หลังจากนัน้ ไปท างานที่ ประเทศ
อิ สราเอลรวมระยะเวลาทั ง้ หมดมากกว่ า 11 ปี เขามองว่ า การไปท างาน
ต่างประเทศเป็ นการเคลื่ อนที่ เพื่ อเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิ จและสังคมของ
ตนเอง เพราะตัวเขามีพื ้นฐานมาจากครอบครัวที่เคยยากจนมาก่อน เมื่อไปแล้ ว
ประสบผลสาเร็จ จึงได้ สง่ เสริมญาติพี่น้องของตนเองให้ ไปด้ วย
“การไปนอกของน้า ทาให้ชีวิตดี ขึ้น เปลีย่ นแปลงเยอะ เริ่ มจาก
ไม่มีอะไร บ้านมี แต่โครง ก่อนไปบ้านยกเป็ นโครง แล้วค่อยมาต่ อเติ ม
เอาที หลัง หลังจากนั้นจึ งได้ มาซื ้ อรถ ได้ซื้ อที ่ไร่ ที่นา ได้ส่ งลู กเรี ยน
เพราะได้เงิ นมาจากนอกนี ่แหละ พอไปได้ดีแล้ว น้าจึ งส่งน้องชาย และ
ส่งหลานไปเพราะเห็นว่ามันดี ”
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ตัวตนใหม่ ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท

เมื่อ คณิศร กลับมาจากการทางานต่างประเทศ ตัวเขาจึงได้ ผนั ตนเอง
ไปเป็ นนายหน้ า หรื อ โบรกเกอร์ (broaker) ในการจัดส่งคนไปทางานที่ประเทศ
อิ สราเอลอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถส่งคนไปท างานที่ ประเทศอิ สราเอลได้
มากกว่า 100 คน โดยอาศัยเครื อข่ายบริ ษัทจัดหางานที่ตนเองรู้จกั และนายจ้ าง
ที่ ประเทศอิสราเอล กอปรกับตัวเขาเองมี ทักษะการสื่ อสารภาษายิ วได้ อย่ าง
คล่องแคล่ว
แต่สาหรับสาหรับการเคลื่อนที่แรงงานในช่วงหลังปี พ.ศ.2550 เป็ นต้ น
มา ภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง ซึ่งมีหลักประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การเคลื่อนที่แรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ แรงงานอพยพจากพืน้ ที่ ชนบท
สามารถซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ น ที่ดิน ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ทนั ยุคสมัยได้ กลายเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงศักยภาพในการบริ โภคของคน
ชนบทที่เพิ่มมากขึ ้น คนชนบทบางคน ที่เคลื่อนที่แรงงานภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง
มองว่า ตนเองเคยมี ฐานะที่ ยากจนมาก่ อน 11 เมื่ อผ่านกระบวนการเคลื่ อนที่
แรงงานภายใต้ รูปแบบดังกล่าว ทาให้ มีศกั ยภาพในการเข้ าถึงทรัพย์สินกับสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น กล่าวได้ ว่า การเคลื่อนที่แรงงานภายใต้
รู ปแบบรัฐจัดส่งได้ มีนยั ถึงการเคลื่อนที่ เพื่อก้ าวข้ ามพรมแดนทางชนชัน้ (class
boundary) เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของตนเอง
กรณีของ ยุทธพงษ์ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ที่เพิ่งจะกลับมาจากประเทศ
เกาหลีใต้ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ เล่าให้ ผ้ ูศึกษาฟั งว่า แต่ก่อน
ครอบครัวเขามีฐานะยากจน ส่งพี่ชายไปนอก (เกาหลีใต้ ) ก็ไปเสียชีวิตที่นนั่ ตัว
11

คนชนบททีม่ องว่าตนเองมีสถานะยากจน เมื่อเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนอื่นในชุมชนด้ วยกัน
พร้ อมกันกับมีการถือครองที่ดินไม่ถึง 10 ไร่ และไม่มีการถือครองทรัพย์สนิ ประเภทต่าง ๆ

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

217

218
เขาจึงต้ องรับหน้ าที่ไปทางานต่างประเทศให้ กับครอบครัวตามคาชักชวนของผู้
เป็ นแม่ เขามักจะตัดพ้ อให้ กับผู้ศึกษาฟั งว่า “คนเฮาเกิ ดมาต้นทุนชี วิตมันบ่ท่อ
กัน” กล่าวคือ เขามักจะมองว่า เขาเกิดมาแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับ
คนอื่ น ๆ ที่ เขานาตนเองไปเปรี ยบเที ยบ ทาให้ ต้องต่อสู้ดิน้ รนในการท างาน
ตลอดเวลา เขามีมมุ มองว่า การไปทางานต่างประเทศทาให้ เขาสามารถปรับปรุง
บ้ านให้ กับแม่และน้ องชาย สามารถซื ้อรถยนต์ด้วยเงินสดมาประกอบอาชีพขับ
รถโดยสารประจาทาง และที่สาคัญเขาสามารถซื ้อที่ดิน จานวน 6 ไร่ ด้ วยเงินสด
เขายอมรับว่า การไปทางานต่างประเทศของเขาสามารถทาให้ สร้ างเนื ้อสร้ างตัว
และจุนเจือพี่น้องในครอบครัวได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโอกาสของคนชนบทที่ไปทางานต่างประเทศ
ในอดีตที่ไปทางานต่างประเทศผ่านบริ ษัทเอกชนนัน้ ตาแหน่งแห่งที่ทางชนชัน้
หรื อความพร้ อมทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรื อน ถือว่าเป็ นเงื่อนไขหนึ่งในการ
ออกไปเคลื่อนที่แรงงาน ด้ วยเพราะการออกไปทางานต่างประเทศในช่วงทศวรรษ
2520-2530 (ใช้ เงิ นทุนประมาณ 10,000-30,000 บาท) กับช่วงหลังทศวรรษ
2540 (ใช้ เงิ นทุนประมาณ 100,000-300,000 บาท) มี ความจ าเป็ นที่ ต้ องใช้
เงินทุนที่คอ่ นข้ างมาก ครัวเรื อนที่สามารถส่งสมาชิกไปทางาน จาเป็ นต้ องมีที่ดิน
มากพอที่จะนาไปใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ในการจ่ายเงินให้ กับบริ ษัทที่
จัดหาคนงานไปทางานต่างประเทศ ครอบครัวที่มีการถื อครองที่ดินจานวนมาก
และมีความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสมากกว่าครอบครัวที่มีที่ดินทา
กินน้ อยและไม่มีความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ
การเคลื่อนที่แรงงานโดยสังเขปของคนชนบทในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว
ข้ างต้ น ได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึงการเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคน
ชนบท โดยอาศัยการเคลื่ อนที่ แรงงานเป็ นแรงขับเคลื่ อนจนสามารถยกระดับ
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ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมได้ ทาให้ สามารถก้ าวข้ ามพรมแดนชนชัน้ ทาง
เศรษฐกิจที่เคยสังกัด แต่ในอีกด้ านหนึ่งสามารถพิจารณาตัวตนของคนชนบทที่
สัมพันธ์ กับกระบวนการเคลื่ อนที่ แรงงานผ่านการให้ นิ ยามความหมายที่ คน
ชนบทใช้ ในการเรี ยกขานกันเมื่อหวนคืนถิ่นหลังจากการเคลื่อนที่แรงงาน
5.2 “เสี่ยเกาหลี”
ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กระแสการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท
อีสานที่ไปทางานที่ประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย มี
ทัง้ คนที่ไปแล้ วประสบผลสาเร็ จกับคนที่ไปแล้ วล้ มเหลว แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้
ตามมา คือ คาขานเรี ยกที่คนชนบทที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ใช้ เรี ยกขานกัน
คือ สรรพนามคาว่า “เสี่ยซาอุ” จนถูกนาไปเขียนสอดแทรกอยู่ในนิยายเรื่ อง ขุด
ทองกลับอีสาน12 ของ คาพูน บุญทวี (คาพูน บุญทวี, 2536: 43-49) แต่ในความ
เป็ นจริง ประสบการณ์ไปทางานต่างประเทศของคนชนบทในช่วง ทศวรรษ 252012

นิยายขนาดสันเรื
้ ่ องนี ้ นาเสนอเรื่ องราวของ คนหนุ่มสองคนที่เข้ าไปใช้ ชีวิต ทางาน และ
เผชิญกับโชคชะตาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่เข้ าไปอยู่ กรุ งเทพฯ หลังจากนัน้ พวกเขาจึง
นา “ทอง” ที่ไปขุดได้ จากการทางานในกรุ งเทพฯ ติดตัวกลับมาบ้ านเกิดได้ คนละ 5 หมื่นบาท
แต่ละคนมีความคาดหวังในการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการจุนเจือครอบครัว ซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ
และปลูกสร้ างบ้ านเรื อน ตลอดจนลงทุนในแปลงที่ดินของตนเอง แต่ทว่าในช่วงระหว่างการ
เดินทางหวนกลับชนบทบ้ านเกิด ทังสองคนกลั
้
บบอกกล่าวต่อคนในพื ้นที่บางคนว่า พวกตน
เพิ่งจะกลับมาจากการทางานที่ประเทศซาอุดอิ าระเบีย (ซึง่ ไม่ได้ ไปจริ ง ณ ขณะนัน)
้ จนทาให้ มี
คนเชื่อและขนานนามว่า “... เสีย่ มาจากซาอุ...” (หน้ า 43) เมื่อหวนกลับมาบ้ านเกิด พวกเขาทัง้
สองได้ แสดงความมีน ้าใจไมตรี เสมือนว่าเป็ น “เสี่ย” ที่ใจกว้ างต่อเพื่อนบ้ าน คนรู้ จกั ด้ วยการ
เลี ้ยง อาหาร และเครื่ องดื่มต่าง ๆ อย่างจุใจ เสมือนว่า เป็ น “เสีย่ ซาอุ” ที่เพิ่งกลับมาจากทางาน
ต่างประเทศ ทังที
้ ่ เพิ่งกลับมาจาก กรุงเทพฯ (โปรดดู คาพูน บุญทวี, 2536 เพิ่มเติม)
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2530 กลับเต็ มไปด้ วยปั ญหาการถู กหลอกมี เพี ยงไม่ กี่ คนที่ ไ ปแล้ วประสบ
ผลสาเร็ จ (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, 2560, กาลังจัดพิมพ์) หลังจากนันผ่
้ านไป
อี กกว่า 2 ทศวรรษ ในพื น้ ที่ ชนบทอี สานตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ าน
สะอาดนามูล จึงได้ เกิดปรากฏการณ์ “เสี ่ยเกาหลี ” ขึน้ มา โดยเฉพาะช่วงหลัง
ทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา ที่ คนชนบทในพื น้ ที่ เคลื่ อนที่ แรงงานไปท างานที่
ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง บ้ านสะอาดนามูล ที่มีคนในชุมชนไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นจ านวนมาก ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “บ้ าน
เกาหลี” ในพื ้นที่ชนบทอีสาน
สาหรับคาเรี ยกขานที่มีตอ่ กันว่า “เสีย่ เกาหลี ” นัน้ สามารถสัมผัสได้ จาก
บทสนทนาในชีวิตประจาวันระหว่างคนชนบทที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนที่
แรงงานร่ วมกัน และคนที่เคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นหรื อ “แรงงานคืนถิ่น”
จากประเทศเกาหลีใต้ กบั คนชนบทที่อยูช่ มุ ชนเดียวกันโดยเฉพาะกลุม่ คนมีความ
สนิทสนมคุ้นเคยกัน ตลอดจนการที่คนในชุมชนพูดถึงคนชนบทคืนถิ่นที่เคยมี
ประสบการณ์ทางานจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วย ทังนี
้ ้ การเรี ยกขานกันว่า “เสี ่ย”
มิได้ ใช้ ในการขานเรี ยกคนชนบททุกคนที่เคยมีประสบการณ์เคลื่อนที่แรงงานไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แล้ วหวนคืนถิ่น แต่จะใช้ ในการขานเรี ยกคนที่มีบุคลิก
นิสยั ใจคอ และการแสดงตนที่มีน ้าใจต่อคนในชุมชนในช่วงที่หวนคืนถิ่นกลับมา
พื ้นที่ชนบท ซึ่งคาว่า “เสี ่ย” ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงความเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
สังคม (social status) ของแรงงานคืนถิ่น ที่มีประสบการณ์การเคลื่อนที่แรงงาน
แล้ วประสบผลสาเร็ จทางเศรษฐกิจและมีบทบาทการสนับสนุนชุมชนจนได้ รับ
การยอมรับจากคนในชุมชนและสังคม
ในค่ าวันหนึ่ง (27 กันยายน พ.ศ. 2560) เมื่ อผู้ศึกษาเดินทางเข้ าไป
บ้ านพักในพื ้นที่ชนบทห้ วยสามพาด และได้ รับการชักชวนจากคนรู้จกั ในการเดิน
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ทางเข้ าไปในเมืองกับครอบครัวและญาติพี่น้องของเขา จานวนมากกว่า 15 คน
ซึ่งมี สมาชิ กครอบครั วที่ เพิ่งจะกลับมาจากการท างานที่ ประเทศเกาหลี ใต้ ได้
ประมาณ 1 เดือน คือ เด่นชัย (นามสมมติ) อายุ 35 ปี การไปทางานของเขาแล้ ว
หวนคืนถิ่นกลับมา เป็ นครัง้ ที่ 2 แล้ ว รวมระยะเวลามากกว่า 9 ปี การออกไปกิน
ข้ าวนอกบ้ านในครัง้ นี ้ได้ ไปยัง ร้ านปิ ง้ ย่างอาหารทะเลชื่อดังในจังหวัดอุดรธานี
ในระหว่างการสนทนากันในวงกินข้ าวและสังสรรค์กนั นัน้ เด่นชัย มักจะพูดในเชิง
ขบขันกับทุกคนที่ไปด้ วยกันว่า “กิ่ นกันเต็มที ่ มื ้อนี ้เสี ่ยดาจ่าย” ทังนี
้ ้ ผู้ศกึ ษาเคย
ได้ ยินจากคาบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับเขาหรื อการที่เพื่ อนคนไทยที่ ทางานใน
ประเทศเกาหลีใต้ เรี ยกขานว่า “เสี่ยดา” จาก ยุทธพงษ์ อายุ 34 ปี เพื่อนของเด่น
ชัย ที่เคยไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันว่า ในช่วงที่อยูเ่ กาหลี
ใต้ ว่า เขา (เด่นชัย) เป็ นคนที่ใจกว้ าง มีน ้าใจต่อเพื่อนฝูงที่อยู่เกาหลีด้วยกัน และ
สามารถพึ่งพาได้ ในช่วงที่ เงิ นขาดมื อ จนได้ รับการยอมรั บจากกลุ่มคนไทยที่
ทางานอยูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ในวันถัดมา ผู้ศกึ ษา กับ บุญจันทร์ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี และคนรู้จกั
ในพื ้นที่อีกประมาณ 2-3 คนรวมทัง้ เด่นชัย ได้ มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์และนัง่
กินต้ มไก่กบั กลุ่มคนหนุม่ ในช่วงวัยที่ใกล้ เคียงกัน หลายคนเคยมีประสบการณ์ใน
การไปทางานที่ ประเทศเกาหลีใต้ ในรู ปแบบรัฐจัดส่ง พร้ อมกันกับ เด่นชัย ซึ่ง
ประโยคแรกที่มีการทักทายกันของคนหนุ่มกลุ่มดังกล่าว เมื่อพบหน้ ากันนัน้ มี
ประโยคหนึ่งที่ เด่นชัย ทักทายต่อ วิรัช (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เพื่อนร่วมรุ่นของ
เขาว่า “ว่าจัง๋ ใด๋ เสีย่ ” (เป็ นยังไงบ้ าง) สาหรับ วิรัช เป็ นอีกคนหนึง่ ที่เพิ่งจะกลับมา
จากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ ประมาณ 3 เดือน และกาลังมีกาหนดการ
จะบินกลับไปทางานที่เกาหลีใต้ อีกครัง้ หรื อไปเริ่ ม “สัญญาจ้ างงานรอบที่สอง”
ในวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การเรี ยกขานกันว่า “เสี่ย” ในกลุ่มคนที่เคย
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ไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ หรื อแม้ แต่การเรี ยกขานของคนในชุมชนที่มีตอ่ คน
ที่เพิ่งจะกลับมาจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาเกิดความสงสัย
ว่า ทาไมจึงมีการเรี ยกขานกันเช่นนี ้
สาหรับการเรี ยกขานกันว่า “เสี ่ย” ดังกล่าวข้ างต้ น นาพาผู้ศึกษาไปสู่
การหวนระลึกถึงบทสนทนาระหว่างผู้ศกึ ษากับ ยุทธพงษ์ ในช่วงที่เพิ่งจะเริ่ มรู้จกั
กันในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ้ ศู ึกษาได้ เริ่ มลงพืน้ ที่บ้านสะอาดนามูล ตาบลห้ วย
สามพาด ในการค้ นหากรณีศึกษาที่เป็ นคนชนบทคืนถิ่น การสนทนากันระหว่าง
ผู้ศึกษากับเขา ที่ เพิ่งจะกลับมาจากประเทศเกาหลี ใต้ ได้ ไม่กี่เดือนได้ เล่าถึง
เหตุการณ์ วันแรกที่เขามาถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี และมีญาติพี่น้องและ
เพื่อนสนิทของเขารวมแล้ วเกือบ 20 คน เดินทางออกจากชุมชน เพื่อไปรับเขาที่
สนามบินอุดรธานี ในวันที่เขากลับจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ และในวัน
นันได้
้ พากันไปเลี ้ยงสังสรรค์ในร้ านเนือ้ ย่างชื่อดังในตัวเมือง ซึ่งเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิที่มกั จะทากัน คือ หลังจากลงเครื่ องที่สนามบินจะมีการพากันไปกินเลีย้ ง
ฉลองร้ านอาหารในตัวเมือง หรื อไม่ก็จะกลับมาเลี ้ยงฉลองร่วมกันที่บ้าน
ยุทธพงษ์ ทบทวนเหตุการณ์ให้ ผ้ ศู ึกษาฟั งว่า วันนันมี
้ เงินติดตัวมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ ประมาณ 20,000 บาท จึงได้ โทรมาติดต่อกับแม่ของเขาว่า ให้
นาเงินที่ตนเคยส่งมาเก็บไว้ พกติดตัวไปอีก จานวน 30,000 บาท เพื่อเตรี ยมไว้
หากเงินที่พกติดตัวมาจากเกาหลีใต้ ไม่พอจ่ายในการเลี ้ยงสังสรรค์ ตัวเขาเล่าว่า
ในคืนวันนัน้ เขาหมดเงินไปเกือบหมื่นบาท และได้ จ่ายเงินให้ กับพนักงานเสิร์ฟ
มาดูแลโต๊ ะเขาเป็ นพิเศษ ผู้ศกึ ษาจึงเกิดความสงสัยแล้ วถามกลับไปว่าทาไมต้ อง
จ่ายด้ วย เขาได้ ตอบกลับมาว่า “เด็กเสิ ร์ฟ คัน้ ว่าเห็นไทบ้านไปกิ่ นเนื ้อย่าง บ่มา
ดูแล เบิ่ งว่าเป่ นไทบ้าน กะเลยจ่ายไปให้เขามาดูแลเป่ นพิเศษ”
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คงยากที่ จะปฏิ เสธว่ า เรื่ องเล่ าของ ยุทธพงษ์ ที่ แสดงถึ งการเลี ย้ ง
สังสรรค์ญาติและคนรู้จกั ได้ มีนยั ถึงความปรารถนาของเขาที่จะได้ รับการยอมรับ
ทางสังคมจากคนใกล้ ชิดและคนสนิทในชุมชน ซึ่งไม่ต่างจาก ความใฝ่ ฝั นที่ จะ
เป็ น “เสี ่ยเกาหลี ” คนหนึ่งในพื น้ ที่ ชนบท เฉกเช่น “เสี ่ยซาอุ ” ที่ ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมของ คาพูน บุญทวี
ผู้ศกึ ษา ได้ นาประเด็นการเรี ยกขานกันว่า “เสีย่ ” มาสนทนากับ บุญจันทร์
ชาวบ้ านสะอาดนามูล ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคลื่อนที่แรงงานไปทางาน
ต่างประเทศ ตามทัศนะของเขานัน้ มองว่า “เสี ่ย” ที่ใช้ เรี ยกขานกันระหว่าง กลุ่ม
คนที่เคยไปทางานเกาหลีใต้ ด้วยกันหรื อการที่คนในชุมชนเรี ยกขานคนที่เพิ่งจะ
กลับมานัน้ ส่ วนหนึ่ ง คนที่ จะได้ รั บการเรี ยกขานว่ า “เสี ่ ย ” จะต้ องประสบ
ผลสาเร็ จในด้ านเศรษฐกิจจากการไปทางานต่างประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตเห็น
ได้ จากการซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อการนาเงินไป
ลงทุนในการประกอบกิจการ เช่น เปิ ดร้ านค้ า ปั๊ มน ้ามัน ร้ านซ่อมรถ ซื ้อโควตา
การวิ่งรถโดยสาร สาย 44 และรถโดยสาร ฯลฯ แต่ที่สาคัญ คือ การออกไปพบปะ
สังสรรค์กับคนในชุมชน และมี บุคลิ กเป็ นที่ ยอมรั บ คือ มี ความใจกว้ าง เป็ น
เจ้ าภาพเลี ย้ งสังสรรค์ให้ กับคนที่ ร้ ู จักกัน และควักเงิ นจ่ายค่าเหล้ าในร้ านค้ า
ชุมชนให้ กบั คนรู้จกั ฯลฯ ทังนี
้ ้ ผู้ศกึ ษา มองว่า สิ่งสาคัญ คือ การมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิ จกรรมของชุมชน เช่น การทาผ้ าป่ าจากเกาหลี ใต้ สู่อุดรธานี การ
บริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร่ วมด้ วย ดังกรณี ของ บ้ านสะอาดนามูล ที่
คนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ มักจะมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนท้ องถิ่น
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5.3 บทบาทการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนชุมชน
การเคลื่ อ นที่ แ รงงานของคนชนบทในพื น้ ที่ ต าบลห้ วยสามพาด
โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล ไปยังประเทศเกาหลีใต้ เปิ ดโอกาสสาหรับคนที่มี
อายุระหว่าง 18-39 ปี เพี ยงเท่านัน้ เพราะอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการจัดส่งคนงานจากไทยไปยังเกาหลี
ใต้ สาหรับช่วงวัยของคนชนบทดังกล่าว ถื อได้ ว่าเป็ นช่วงวัยหนุ่มสาวของคน
ชนบท ภายใต้ บริ บทในระดับท้ องถิ่น กลุ่มผู้ชายในช่วงวัยรุ่ นที่อยู่ในพื ้นที่ชนบท
ตาบลห้ วยสามพาด มักจะต้ องตกอยู่ภายใต้ ภาคปฏิ บัติการของวาทกรรมใน
ระดับท้ องถิ่ น (local discursive practice) จากผู้น าชุมชนและคนในท้ องถิ่ น
(โปรดดู Mills, 2005) ที่มองกลุ่มวัยรุ่ นว่า เป็ นปั ญหา มักก่อเรื่ องทะเลาะวิวาท
เป็ นประจา สาหรับกลุ่มวัยรุ่นบ้ านสะอาดนามูล ก็เช่นเดียวกัน ผู้ศกึ ษาได้ รับรู้ ถึง
เรื่ องเล่าเกี่ยวกับพวกเขาเกี่ยวกับการก่อเรื่ องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่ นต่างหมู่บ้าน
โดยเฉพาะในงานบุญประเพณีและงานเทศกาลต่าง ๆ ในพื ้นที่ชนบท มาตังแต่
้
ช่วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา ยิ่งไปกว่านัน้ หน่วยงานรั ฐส่วนท้ องถิ่ นอย่ าง
องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยสามพาด ได้ มีการระบุว่า ปั ญหาสาคัญที่ ต้ อง
เร่ งรัดแก้ ไข คือ ปั ญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่ นในพื ้นที่ตาบลห้ วยสามพาด
(แผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยสามพาด พ.ศ. 2560-2562)
แม้ ว่ า ปั ญ หาการทะเลาะวิ วาทในกลุ่ ม วั ยรุ่ นในพื น้ ที่ ช นบท เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นหลายแห่งในภูมิภาคอีสาน แต่ก็ไม่สามารถเหมารวมได้
ทังหมดว่
้
าเป็ นปั ญหาของกลุ่มวัยรุ่นในชนบท ในอีกด้ านหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่นชายที่มี
ช่วงรุ่นอายุตงแต่
ั ้ 18-39 ปี ขึ ้นไป ของบ้ านสะอาดนามูล เมื่อพวกเขามีโอกาสใน
การเคลื่อนที่แรงงานข้ ามชาติไปยัง ประเทศเกาหลีใต้ และมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีขึน้ ส่งผลให้ มี ภาพลักษณ์ ใหม่ในฐานะ แรงงานอพยพข้ ามชาติที่ได้ รับการ
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ขนานนามจากคนในชุมชนให้ เป็ น “เศรษฐี ใหม่ ” หรื อ “เสี ่ยเกาหลี ” กอปรกับการ
มีบทบาทสาคัญกับชุมชน ทาให้ การแสดงตัวตนของพวกเขามีนยั ถึงการตอบโต้
ภาพเหมารวมว่า เป็ นผู้สร้ างปั ญหาในพื ้นที่ชนบท กล่าวคือ ในขณะที่ยงั ทางาน
อยู่ที่ ประเทศเกาหลีใต้ พวกเขามีบทบาทในการสนับสนุนชุมชนบ้ านเกิดในมิติ
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 พวกเขา ได้ ช่วยกัน
ระดมทุนจากเครื อข่ายแรงงานอีสานในเกาหลีใต้ เพื่อนาเงินมาสมทบทุน “งาน
บุญกุ้มข้ าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่ โปแตช” ที่ชาวบ้ าน กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
อุดรธานี ที่มีฐานสมาชิกในเขตพืน้ ที่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง กับตาบลนา
ม่วง และตาบลห้ วยสามพาด อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รวมกลุ่ม
กันเพื่อร่วมต่อสู้คดั ค้ านโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี (โปรดดู วิเชียร
อันประเสริ ฐ, 2559) สมาชิกกลุ่มชาวบ้ านดังกล่าว หลายคนมีลกู หลานและญาติ
พี่น้อง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนในพืน้ ที่ ดงั กล่าว ที่อยู่ระหว่างการทางานที่
ประเทศเกาหลีใต้ ทังนี
้ ้กลุ่มคนชนบทที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่มาจากบ้ านสะอาดนามูล ได้ ใช้ ความรู้ และทักษะ ในการสร้ างเครื อข่ายทาง
สังคมของแรงงานอีสานข้ ามชาติ ร่วมกันจัดงานบุญ กินเลี ้ยงสังสรรค์ร่วมกันใน
เกาหลีใต้ เพื่อให้ มีลักษณะเป็ นงานบุญประเพณี ของอีสานที่มีการ “โฮมบุญ”
แล้ วร่ วมกันรั บซองบุญ ที่ กระจายไปยังเครื อข่ายทางสังคมของพวกเขา แล้ ว
นามารวมกันเพื่ อนับยอดบุญที่ได้ รับมา หลังจากนัน้ จึงส่งมาสมทบทุนให้ กับ
ผู้คนที่อยู่บ้านเกิ ด ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 ที่ผ่านมาพวกเขา ได้
สมทบเงินทุนที่ได้ จากการระดมผ่านการทาบุญผ้ าป่ า เพื่อปกป้องฐานทรัพยากร
ของชุมชนและคัดค้ านโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ มากกว่า 3 ล้ านวอน (ประมาณ
9 หมื่นบาท)
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นอกจากการร่ วมระดมทุนผ่านเครื อข่ายทางสังคมในประเทศเกาหลีใต้
แล้ ว กลุ่มคนชนบทบ้ านสะอาดนามูลที่ทางานอยู่ที่เกาหลีใต้ ยังคงมีบทบาท
สนับสนุนกิ จกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง เช่น การ
ร่ วมกันทาบุญผ้ าป่ าระดมทุนให้ กับโรงเรี ยนบ้ านสะอาดนามูล การร่ วมกันออก
ค่าใช้ จา่ ยช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรม
การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นในพื ้นที่ ฯลฯ อีกทัง้ บางคนได้ รับเกียรติเป็ น
ประธานรุ่นในการระดมทุนผ้ าป่ ามาช่วยสนับสนุนโรงเรี ยนที่พวกเขาเคยศึกษาใน
ระดับมัธยม ในขณะเดียวกัน บนพื ้นที่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก มักจะเห็น
ภาพการสนทนาของผู้ใหญ่บ้าน ที่เขียนข้ อความออนไลน์ในพื ้นที่สาธารณะไปหา
สมาชิกในชุมชนที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่แรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้ ทาการ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอยู่เสมอ
6. บทสรุป
กล่าวได้ ว่า วิถีแบบเมื อง (urbanism) ที่ เปิ ดเผยออกมาผ่าน วิถี การ
บริ โภคความทันสมัย พร้ อมกันกับการใช้ ชีวิตและแสดงออกถึงแรงปรารถนาใน
การยกระดับคุณภาพชี วิ ตในด้ านการศึกษาและหลักประกันในสุขภาพของ
ตนเองของคนชนบท รวมไปถึงการเคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันเข้ าไปในเมืองแล้ ว
หวนกลับมาชนบทในแต่ละวัน เพื่อการศึกษาและการทางาน สะท้ อนให้ เห็นถึง
วิถีแบบเมืองที่กาลังก่อตัวขึ ้นมาในพื ้นที่ชนบท ยิ่งไปกว่านัน้ วิถีแบบเมือง ยังได้
เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท สามารถทาความเข้ าใจได้
จาก มุมมองของคนชนบทที่มี ต่อเวลาที่ กระชับมากขึน้ เมื่ อต้ องมี การก าหนด
กิจกรรมประจาวันให้ สมั พันธ์ กับจังหวะชีวิตที่สัมพันธ์ กับเมือง มีความคิดริ เริ่ ม
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สร้ างสรรค์ในการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางานเพื่อสร้ างความแตกต่างใน
การประกอบกิจการของตนเองซึ่งอาศัยความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาจาก
การทางานต่างประเทศ และพัฒนาการของความตระหนักถึงสิทธิ ความเป็ น
พลเมื อง ด้ วยการรวมกลุ่มกันตรวจสอบความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนกรณี ของคนชนบทคื นถิ่ นบางคนที่ มองว่ า
ชนบทเป็ นพื ้นที่สุขสงบ เหมาะสาหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวายจากการใช้
ชี วิ ตในสังคมเมื อง ซึ่งเป็ นวิ ธี คิดแบบโรแมนติซิ สม์ สิ่ งเหล่านี ถ้ ื อได้ ว่า เป็ น
“คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ” ที่กาลังก่อตัวขึ ้นมาอย่าง “โดดเด่น” (distinct) (โปรด
ดู Williams, 1977: 131; Thompson, 2012[2007]: 4-5, 12-14, 196-205) ในพื ้นที่
ชนบท ในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา โดยคนชนบทคืนถิ่นหรื อแรงงานคืน
ถิ่น เป็ นผู้กระทาการที่สาคัญต่อการก่อตัวของวิถีแบบเมืองดังกล่ าว แต่ในอีก
ด้ านหนึ่ง พวกเขาเหล่านี ้ ถือได้ ว่าเป็ น “แรงงานอีสานคืนถิ่น” ที่ยงั คงผูกพันกับ
ชุมชนและมีความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น
การทาผ้ าป่ าจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปกป้องทรัพยากรของ
ชุมชนในการคัดค้ านการผลักดันโครงการเหมืองแร่ โปแตช และการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
สาหรับตัวตนใหม่ของคนชนบท ที่เกิดจากการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการได้ รับการยอมรั บจากคนในชุมชนและสังคม
ภายใต้ กระบวนการเคลื่อนที่แรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกขานกันเองในกลุ่มคน
ที่เคยมีประสบการณ์ในการไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกัน หรื อการที่คนใน
ชุมชนเรี ยกขานคนที่กลับมาจากการทางานจากประเทศเกาหลีใต้ แม้ ว่า ในบาง
สถานการณ์จะเป็ นการพูดจาในเชิงหยอกล้ อกันระหว่างคนที่สนิทสนมคุ้ยเคยกัน
ในชุมชนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ ความเป็ น “เสีย่ เกาหลี ” ที่
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เกิดขึ ้นในชุมชนชนบท “บ้ านสะอาดนามูล” ได้ มีนยั สะท้ อนให้ เห็นถึง การนิยาม
ตัวตนของคนชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสัมพันธ์กบั การเคลื่อนที่แรงงานของคน
ชนบท ที่ได้ รับการยอมรับทางสังคมจากคนในชุมชน โดยเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
การเคลื่ อนที่ แรงงานที่ กลายเป็ นบันไดในการเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของคนชนบท ทังนี
้ ้ปรากฏการณ์การเกิดขึ ้นของความเป็ น “เสี่ย” ในพื ้นที่
ชนบท ได้ เกี่ยวพันกับการแสดงตัวตนของคนชนบทที่มีบคุ ลิกที่มีน ้าใจต่อคนรอบ
ข้ างและคนในชุมชน เป็ นคนที่ ประสบผลส าเร็ จทางด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นผู้ที่มี
ศักยภาพในการลงทุนประกอบกิจการทังในและนอกภาคเกษตรในพื
้
้นที่ ชนบท
สิ่งเหล่านี ้ได้ สะท้ อนถึงความปรารถนาอย่างหนึ่งของคนชนบทที่ปรารถนาจะเป็ น
เหมือนกับคนจีนที่อยู่ในสังคมไทยไทย (โปรดดู พัฒนา กิตอิ าษา, 2557)
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