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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมุ้่งท าความเข้าใจวิถีแบบเมืองท่ีก่อตวัขึน้มาบนพืน้ท่ีชนบท
ภายใต้กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินของคนชนบทและตวัตนใหม่
ของคนชนบทท่ีก่อตัวขึน้มาหลังจากการเคล่ือนท่ีแรงงาน โดยใช้การศึกษา
ภาคสนามผ่านการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ทัง้นี ้กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ิน
ของคนชนบทในช่วงหลงัทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา สง่ผลตอ่การก่อตวัขึน้มาของ
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วิถีแบบเมืองในพืน้ท่ีชนบท กล่าวคือ คนชนบทมีวิถีการบริโภคความทันสมัย 
และแสดงออกถึงแรงปรารถนาในการยกระดบัคณุภาพชีวิตไม่ตา่งกบัคนเมือง ท่ี
ส าคญัวิถีแบบเมือง ได้เกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท ท่ีมี
มุมมองต่อเวลาท่ีกระชับมากขึน้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการท างาน มีมุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ชีวิตในชนบทเพ่ือ
ความสุขสงบ ตลอดจนความตระหนักถึงสิทธิความเป็นพลเมือง นอกจากนัน้
กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินของคนชนบทได้ก่อเกิด “ตวัตนใหม่” 
ขึน้มา โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีไปท างานประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจดัส่งได้กลายเป็น 
“เสี่ยเกาหลี” ภายใต้ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินด้วยกนั 
และปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกบัคนในชมุชนโดยท่ีพวกเขาได้รับการยอมรับทางสงัคมจาก
คนในชมุชน 
 
ค าส าคัญ: แรงงานอีสานคืนถ่ิน, ตวัตนัใหม,่ วิถีแบบเมือง, พืน้ท่ีชนบท 
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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. บทน า 
 

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ส านกัข่าวไทย 
(MCOT HD)2 น าเสนอรายงานพิเศษเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาการไปท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ของชาวชนบทจังหวัดอุดรธานี (http://www.tnamcot.com 
สืบค้นวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รายงานพิเศษดงักล่าวมีช่ือเร่ืองว่า “ขาย
แรงงาน สานฝันท่ีเกาหลี”3 การออกอากาศ ตอนท่ี 1 (วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560) ได้ถ่ายท าและเผยแพร่ปรากฏการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีเกิดขึน้ของคน
ชนบท ณ บ้านสะอาดนามูล ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จงัหวดัอดุรธานี พืน้ท่ีหลกัในการศึกษาครัง้นี ้ด้วยเพราะคนในชมุชนเดินทางไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายผ่านระบบรัฐจัดส่ง (Employment 
Permit System: EPS) เป็นจ านวนมาก และท าการน าเสนอเปรียบเทียบกับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ท่ีออกอากาศ ตอนท่ี 2 
(วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) เป็นชุมชนท่ีมีคนลักลอบไปท างานอย่างผิด
กฎหมายจ านวนมาก แต่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตและ
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ในทางตรงกนัข้าม บ้านสะอาดนามูล กลบัได้รับการ
                                                   
2 ในอดีต คือ ช่อง 9 อสมท. 
3 ผู้ศกึษา ได้รับทราบขา่วการออกอากาศรายการนีม้าจาก วีรชาติ ออ่นนอ อาย ุ43 ปี ชาวบ้าน
สะอาดนามูล ต าบลห้วยสามพาด ที่อยู่ในระหว่างสญัญาจ้างไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต้ 
แล้วกลับมาพักที่บ้านเกิด เป็นเวลา 1 เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 
รายการนี ้แบง่การน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ตามวนัดงักลา่ว โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบการ
เดินทางไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต้ของแรงงานจากภาคอีสานโดยเฉพาะจงัหวดัอดุรธานี 2 
รูปแบบ คือ 1) การไปแบบถกูกฎหมายภายใต้รัฐจดัสง่ หรือระบบ EPS กบั 2) รูปแบบที่ลกัลอบ
เข้าไปแบบผิดกฎหมาย หรือที่เรียกวา่ “ไปแบบทอ่งเที่ยว” และ “ไปผี” 
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น าเสนอถึงการท่ีคนในชมุชนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แล้วประสบผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจท่ีได้เงินกลบัมาซือ้ทรัพย์สินตา่ง ๆ พร้อม
กันกับการมีศกัยภาพในการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคและบริโภค เกิดเป็นแรงกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจในระดบัชมุชนและท้องถ่ิน 

การน าเสนอรายงานข่าวดงักล่าวข้างต้น ไม่ได้สร้างความประหลาดใจ
ให้กบัผู้ศึกษามากนกั ด้วยเพราะนบัตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ใน
ระหว่างอยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือท าการศึกษาภาคสนามผู้ ศึกษารับรู้และสัมผัสถึง
ปรากฏการณ์การไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ภายใต้รัฐจดัสง่ท่ีก าลงัเกิดขึน้ของ 
บ้านสะอาดนามลู ท่ีได้รับการขนานนามจากคนต่างหมู่บ้านในพืน้ท่ีใกล้เคียงว่า 
เป็น “บา้นเกาหลี”4 มาบ้างแล้ว 

ผู้ศึกษามองว่า การน าเสนอรายงานข่าวของส่ือมวลชนดงักล่าว ยงัคง
น าเสนอเพียงความเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลกั เช่น การปลกูสร้างบ้านด้วยรูปทรงสมยัใหม่ด้วยเงินจากการ
ท างานตา่งประเทศ ศกัยภาพในการใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคสินค้า และ
การเข้าถึงและถือครองทรัพย์สินตา่ง ๆ เช่น รถยนต์ บ้าน และท่ีดิน ฯลฯ แตก่ลบั
ละเลยต่อมิติความเปล่ียนแปลงในชนบทท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันของผู้ คน 
มมุมองตอ่การหวนกลบัมาใช้ชีวิตและวิถีการท างานในชนบท ตลอดจนความคิด 
ความรู้สึก และความปรารถนาในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนชนบทคืนถ่ิน 
โดยเฉพาะกลุม่แรงงานคืนถ่ิน 

                                                   
4 เนื่องจากวา่ หมูบ้่านแหง่นี ้มีสมาชิกชมุชนเป็นคนกลุม่แรก ๆ  ที่ไปท างานที่ประเทศเกาหลใีต้
มาตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา และเมื่อคนกลุ่มแรกเร่ิมกลับมาในช่วงปี 2555 แล้วประสบ
ผลส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดกระแสการหลัง่ไหลไปท างานประเทศเกาหลีใต้ภายใต้
รัฐจดัสง่ของชาวบ้านสะอาดนามลูเป็นจ านวนมาก 
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การน าเสนอบทความนี ้มุ่งน าเสนอการก่อตวัของวิถีแบบเมืองในพืน้ท่ี
ชนบท ด้วยการพิจารณาจากวิถีการบริโภคแบบเมืองของคนชนบทในพืน้ท่ี 
รวมทัง้ความเป็นเมืองกับวิถีแบบเมืองในระดบัความคิดและปฏิบตัิการต่าง ๆ 
ของคนชนบท ผ่านการสัมภาษณ์และสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มคน
ชนบทคืนถ่ินหรือ “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” ในช่วงระหว่างท าการศกึษาภาคสนาม5 
นอกจากนี ้ผู้ศกึษามีโอกาสเข้าไปร่วมในงานเลีย้งสงัสรรค์ในช่วงท่ีคนชนบทบาง
คนกลบัจากการท างานตา่งประเทศ ท าให้รับรู้ถึงปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างกลุ่มคน
ท่ีเคยมีประสบการณ์เคล่ือนท่ีแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ด้วยกัน และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินกับเครือญาติและคนในชุมชน ท าให้รับรู้
ถึงการเปล่ียนแปลงในระดับตัวตนคือ การเกิดขึน้ของ “เสี่ยเกาหลี” ภายใต้
กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน โดยท่ีบางคนสามารถยกระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมจนเป็นท่ียอมรับจากคนในชมุชน 

ผู้ศกึษาน าเสนอว่า วิถีแบบเมือง ได้เปิดเผยออกมาผ่าน ทศันะของคน
ชนบท ท่ีมีต่อการใช้ชีวิตและวิถีการท างาน สัมผัสได้จาก การจัดการกิจวัตร
ประจ าวนัท่ีมีการจดัการตารางเวลาในชีวิตประจ าวนัอย่างชดัเจน การมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการท างาน ภายใต้รูปแบบท่ีคน
ชนบทมีการเคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัจากชนบทสู่เมืองแล้วกลบัชนบทในแต่ละ
วนั อีกทัง้ยงัสามารถท าความเข้าใจผ่านทศันะของคนชนบทท่ีมีวิธีคิดต่อชนบท
ในฐานะพืน้ท่ีสขุสงบแบบโรแมนตซิิสม์ ตลอดจนความตระหนกัในสิทธิความเป็น
พลเมืองของคนชนบท 

                                                   
5 เดอืนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
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ส่วนต่อไปของบทความผู้ศึกษาท าการทบทวนแนวคิดในการพิจารณา
พืน้ท่ีชนบทและการศกึษาเก่ียวกบัเมืองในมิติตา่ง ๆ จากนัน้ได้น าเสนอให้เห็นถึง
ความส าคญัของเงินส่งกลบัม่ีมีตอ่การบริโภคของคนชนบท แล้วท าการชีใ้ห้เห็น
ถึงวิถีแบบเมืองท่ีเกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท ตลอดจน
การก่อเกิด “ตวัตนใหม่” ขึน้มาของ “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ี
ไปท างานประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจดัสง่ท่ีกลายเป็น “เสีย่เกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบท
ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินด้วยกัน และ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกับคนในชุมชนโดยท่ีพวกเขาได้รับการยอมรับทางสงัคมจากคน
ในชมุชน 
 
2. พืน้ที่ ตัวตน การเคล่ือนที่: การก่อตัวของวิถีแบบเมืองในชนบท 
 

ท่ีผา่นมาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีชนบทกบัเมืองโดยเฉพาะบริบทเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพิจารณาว่า มีความหลากหลายและซับซ้อน 
(multiple hybridities) ด้วยเพราะการเคล่ือนท่ีไปมาระหว่างพืน้ท่ีชนบทกับพืน้ท่ี
เมืองของคนชนบท (Rigg, 1998) ในผลงาน Revisiting frontiers as transitional 
spaces in Thailand ของ Philip Hirsch (2009)ได้ทบทวนและชีใ้ห้เห็นถึง เส้น
แบ่งพรมแดน (frontiers) ของพืน้ท่ีต่าง ๆ ในสังคมไทย ท่ีมีความก า้กึ่งก ากวม 
หรือ “in-between” ซึ่งประกอบด้วย 3 พืน้ท่ี  คือ 1) พรมแดนพืน้ท่ีเกษตร 
(agriculture frontiers) ท่ีเกิดรูปแบบความสัมพันธ์ทางการผลิตใหม่ขึน้มา 2) 
พรมแดนของพืน้ท่ีกึ่งเมือง (peri-urban frontiers) ท่ีวิถีชีวิตกับอตัลักษณ์ความ
เป็นเมืองกับความเป็นชนบทได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในพืน้ท่ีเดียวกัน และ 3) 
พรมแดนแห่งความเป็นชาติ (national frontiers) ท่ีมีการเกิดขึน้ของภูมิภาคใหม่
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กบัการเคล่ือนท่ีข้ามพรมแดน สิ่งเหล่านีไ้ด้ส่งผลให้เส้นแบง่พรมแดนพืน้ท่ีตา่ง ๆ 
มีนยัเชิงพืน้ท่ีทัง้ในระดบันามธรรม (spatial) กบัเป็นเคร่ืองมือการท าความเข้าใจ
การเปล่ียนผ่านในสงัคมไทย (Hirsch, 2009) 

ส าหรับความเป็นพืน้ท่ีกึ่งเมือง Hirsch (2009) มองว่า ท่ีผ่านมาการท า
ความเข้าใจพืน้ท่ีรอยตอ่ระหว่างพืน้ท่ีชนบทกบัพืน้ท่ีเมืองด้วยแนวคิด desakota 
หรือท่ีเรียกว่า พืน้ท่ีชานเมือง (Mcgee, 1991)6 มีข้อจ ากัด ด้วยเพราะ พรมแดน
ของพืน้ท่ี “กึ่งเมือง” ยากจะก าหนดขอบเขตเชิงพืน้ท่ีได้อย่างชัดเจน เน่ืองจาก
ความเป็นเมืองได้แผ่ขยายเข้าไปยังหมู่บ้านชนบททุกหนทุกแห่ง ซึ่ง Hirsch 
ชีใ้ห้เห็นว่า “คุณค่าและความสมัพนัธ์แบบเมืองได้แทรกซึมอยู่ในสงัคมชนบท
ไทยเพ่ิมมากข้ึน เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” 
(Hirsch, 2009: 128) กล่าวได้ว่า Hirsch พยายามชีใ้ห้เห็นถึงคุณลักษณะของ 
“พืน้ท่ีกึ่งเมือง” ท่ีมีความซบัซ้อนและคลมุเครือเพิ่มมากขึน้ 

แตใ่นอีกด้านหนึ่ง ยงัคงมีการพิจารณา ความเป็นเมืองกบัวิถีแบบเมือง
ในระดบัชีวิตประจ าวนัของคนชนบทท่ียงัคงใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีชนบท และมีการ
เคล่ือนท่ีไปมาระหว่างพืน้ท่ีเมืองกับชนบทในรูปแบบต่าง ๆ งานศกึษาของ Eric 
C. Thompson ([2007]2012) ศึกษาชุมชนชนบทหรือ kampung ในประเทศ
มาเลเซีย ได้เสนอว่า พืน้ท่ีชนบทมาเลย์ก าลงัมีการก่อตวัและเกิดขึน้มาของ แบบ
แผนการท างานแบบเมือง รูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์กนัแบบเมือง และความคิด

                                                   
6 แนวคิด desakota สามารถใช้ท าความเข้าใจกระบวนการกลายเป็นเมืองในพืน้ที่เมืองใน
ภมูิภาคที่เกิดการขยายตวั เช่น เชียงใหม ่ขอนแก่น และหาดใหญ่ ฯลฯ ที่เกิดการเปลีย่นแปลง
การใช้ที่ดินอย่างรวดเร็ว การเกิดขึน้ของบ้านจัดสรร การขยายตวัของคนชัน้กลาง และการ
เกิดขึน้ของศูนย์การค้า ตลอดจนการเข้ามาของอุตสาหกรรม (โปรดดู Jim Glassman and 
Chris Sneddon, 2003 เพิ่มเติม) 
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แบบคนเมืองของคนชนบท (Thompson, เพิ่งอ้าง: 5) ในงานศึกษาชิน้นี เ้ขา
ชีใ้ห้เห็นว่า รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายของคนชนบทกับการ
ผลิตผลผลิตสู่เมืองแล้วรับสินค้าจากเมืองกลับมาบริโภค พร้อมกันกับการ
เคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัของคนชนบทท่ีเข้าไปท างานและเรียนหนงัสือในเมือง 
ตลอดจนกิจวัตรประจ าวัน เช่น การสนทนาในร้านกาแฟ การเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจ าทางเข้าเมืองเป็นประจ า ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแบบเมืองท่ีก่อตวั
ขึน้มาในพืน้ท่ีชนบท (Thompson, เพิ่งอ้าง, 89-107) นอกจากนี ้พิธีกรรมส าคญั
ของคนชนบท เช่น พิธีการขลิบ ท่ีเร่ิมใช้การแพทย์สมยัใหม่ และการแตง่งาน ท่ีมี
รูปแบบการจดังานให้สมัพนัธ์กับวิถีของคนชนบทท่ีเข้าไปใช้ชีวิตและท างานใน
เมือง ได้เป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นถึง ความเป็นเมืองท่ีเข้ามาสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตของคน
ชนบทอีกด้วย (Thompson, เพิ่งอ้าง, 113-124) ท่ีส าคัญแรงงานอพยพจาก
ชนบท ถือได้ว่า เป็นผู้ กระท าการท่ีส าคญัในการสร้าง ธ ารง และมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนบทกบัเมือง (Thompson, เพิ่งอ้าง: 87)  

นอกจากนี ้กระบวนการกลายเป็นเมืองของชนบท (rurbanization) ท่ี
สัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีแรงงาน ได้มีตัวบ่งชีจ้าก มาตรฐานการด ารงชีวิต  
สิ่งปลูกสร้าง การประกอบอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของแรงงานอพยพ 
(Alexandru, 2012) ทัง้นี  ้การเคล่ือนท่ีแรงงาน ได้มีส่วนอย่างส าคัญในการ
เช่ือมโยงผู้คนเข้ากบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ก่อให้เกิดการน าบรรทดัฐานตา่ง ๆ ของเมืองมา
สู่ชนบท เปล่ียนผู้ผลิตชนบทให้กลายเป็นผู้ บริโภคในเมือง เปล่ียนชาวนาเป็น
กรรมกรในเมือง และเปล่ียนลูกหลานชาวนากลายเป็นเยาวชนในเมือง (Rigg 
and Wong, 2011: 7) กลา่วได้วา่ งานศกึษาท่ีผ่านมา (Thompson ([2007]2012; 
Alexandru, 2012; Rigg and Wong, 2011) มีส่วนอย่างส าคญัในการพิจารณา
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ถึงวิถีแบบเมืองท่ีเกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการในชีวิตประจ าวันของ
คนชนบท  

แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีข้อเสนอท่ีน่าสนใจในการท าความเข้าใจ การ
แสดงออกของแรงงานอพยพ (self expression) ท่ีเข้าไปใช้ชีวิตและท างานใน
เมืองว่า แรงงานอพยพมิได้กลายเป็น (becoming) คนเมือง อย่างสมบูรณ์แบบ 
แตก่ลบัมีตวัตนและความเช่ือท่ีผูกโยงกับชมุชนชนบทบ้านเกิด ดงันัน้ ตวัตนคน
ชนบทท่ีเป็นแรงงานอพยพ จึงอยู่ในสภาวะ “ก า้กึ่งก ากวม” (in-between) ใน
ระหวา่งความเป็นชนบทกบัความเป็นเมือง (Anh et al, 2012) โดยงานศกึษาของ 
Mills (2001) ถือได้ว่า เป็นผลงานอีกชิน้หนึ่งท่ีพิจารณาถึงการก่อเกิดตัวตน
สมยัใหมข่องคนชนบท โดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิงชนบทอีสาน ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานเข้า
ไปใช้ชีวิตและท างานในพืน้ท่ีเมือง ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากความปรารถนาในการ
บริโภคความเป็นสมัยใหม่กับการท าหน้าท่ีลูกท่ีดีท่ีสะท้อนค่านิยมดัง้เดิม 
(tradition) (Mills, 2001)  

ส าหรับพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาดโดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูลท่ี
เป็นพืน้ท่ีหลักในการศึกษาครัง้นี ้หากพิจารณาผ่านท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีอยู่
ห่างไกลจากตวัเมืองอุดรธานีมากกว่า 30 กิโลเมตร และยังคงมีการท าเกษตร
ควบคูก่บัการท างานนอกภาคเกษตร ผู้คนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นคนท้องถ่ิน
ดัง้เดิม พืน้ท่ียงัไม่มีการขยายตวัของประชากรอย่างเข้มข้นจนสามารถยกระดบั
เป็นเขตเทศบาล และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินยงัคงไม่อยู่ใน
ระดับท่ีเข้มข้น แต่มีการเปล่ียนมือการถือครองอยู่บ้าง ผู้ ศึกษามองว่า พืน้ท่ี
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ชนบทต าบลห้วยสามพาดยงัไม่ได้กลายเป็นพืน้ท่ี “กึ่งเมือง”7 แตมี่ลกัษณะเป็น
พืน้ท่ีชนบทท่ีวิถีแบบเมืองก าลงัก่อตวัขึน้มาซ้อนทบักบัวิถีชนบท 
 
3. ความส าคัญของ “เงนิส่งกลับ”  
   ที่มีต่อการบริโภคแบบเมืองของคนชนบท 
 

การเคล่ือนท่ีแรงงานในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแรง
ขบัเคล่ือนส าคญัในการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีชนบท ส่งผลให้โครงสร้างแรงงานใน
พืน้ท่ีชนบทปรับเปล่ียน แต่ในอีกด้านหนึ่งเงินส่งกลับจากการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
ถือได้ว่าเป็นทุนส าหรับการผลิตภาคเกษตรท่ีส าคัญ (Kelly, 2011: 494-496) 
ในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา มีการเปิดเผยจากหน่วยงานรัฐ คือ กรมการ
จดัหางาน (กกจ.) วา่ แรงงานจากประเทศไทยท่ีไปท างานตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศ ไต้หวนั เกาหลีใต้ อิสราเอล และญ่ีปุ่ น ฯลฯ ภายใต้รูปแบบตา่ง ๆ มีการ
ส่งเงินกลบัประเทศไทย (ตลอดปี พ.ศ. 2559) จ านวนมากกว่า 1.1 แสนล้านบาท 
(www.thairath.co.th สืบค้นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561) ทัง้นี  ้“เงินส่งกลับ” 
(remittances) ของแรงงานจากชนบทท่ีไปท างานตา่งประเทศ มีนยัส าคญัตอ่การ

                                                   
7 คุณลักษณะส าคัญของการกลายเป็นพืน้ที่ “กึ่งเมือง” มีตัวบ่งชีจ้าก การขยายตัวของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ (new comers) จนสามารถยกระดับเป็นเขต
เทศบาล การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน กิจกรรมด้านการเกษตรลดลง การ
เกิดขึน้ของบ้านจดัสรร และความแตกต่างหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ความสมัพันธ์ทางชนชัน้ที่ซบัซ้อนของผู้คนในพืน้ที่ ฯลฯ ที่ส าคัญจะเกิดปรากฏการณ์การ
เผชิญหน้าทางชนชัน้ของกลุ่มคนชนชัน้ต่าง ๆ  (โปรดดู Philip Hirsch, 2009; Tubtim Tubtim, 
2014 เพิ่มเติม) 
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ปรับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ท่ีชนบท โดยเฉพาะครัวเรือนใน
พืน้ท่ีชนบทท่ีมีสมาชิกครัวเรือนไปท างานตา่งประเทศภายใต้รูปแบบรัฐจดัส่งท่ีมี
หลักประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจหรือรายรับท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ท างานท่ีแนน่อน 

พืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูล มีหลาย
ครัวเรือนท่ีสมาชิกครัวเรือนเคล่ือนท่ีแรงงานออกไปท างานในพืน้ท่ีเมืองกับพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยเฉพาะการไปท างานประเทศเกาหลีใต้ 
จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้านเกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบทอีสานของบ้านสะอาด
นามลู (โปรดด ูสมพงศ์ อาษากิจ, 2560) ซึ่งคนท่ีอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงาน
ได้ส่งเงินกลับมาให้แก่สมาชิกครอบครัวท่ีชุมชนบ้านเกิดใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 
ส่งผลให้คนชนบทมีโอกาสในการบริโภคท่ีคล้ายคลึงกับเมืองและมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายมากขึน้ 

จากการสนทนากบัคนชนบทบ้านสะอาดนามลู ท่ีมีสมาชิกในครอบครัว
ไปท างานตา่งประเทศ โดยเฉพาะการไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจัดส่ง 
ท าให้รับรู้ว่า รายได้ขัน้ต ่านัน้ มากกว่า 40,000 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่า
ท างานล่วงเวลาหรือค่าโอที (overtime) คนชนบทบางรายเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า 
ลูกชายของตนเองมีรายได้บางเดือนมากกว่า 70,000 บาท/เดือน ซึ่งการส่งเงิน
กลบัมาทางบ้านของแตล่ะคนท่ีอยู่เกาหลีใต้มีรูปแบบและจ านวนแตกต่างกันไป
ในแต่ละครัวเรือน แต่ท่ีส าคญัจะเห็นถึง “เงินส่งกลบั” ท่ีถูกน ามาใช้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ คือ การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร การบริโภคและยกระดบัมาตรฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการใช้ชีวิต รวมทัง้การเคล่ือนท่ีแรงงานได้เกิดการ
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ส่ือสารบนพืน้ท่ีส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่ระหว่างคนชนบทบ้านเกิดกับ
สมาชิกครอบครัวท่ีอยูร่ะหวา่งการเคล่ือนท่ีแรงงานอีกด้วย 

ในช่วงหลงัทศวรรษ 2550 รูปแบบของการใช้ประโยชน์จากเงินส่งกลับ
ของคนท่ีอยู่ชนบทในพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาด- 
นามลู มีการน าเงินส่งกลบัไปใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มมากขึน้ และถกูน าไปใช้ใน
การสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้าน ซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ท่ีดิน รถยนต์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ บางรายมีการส่งเงินมาสร้างบ้านหลงัใหม่ขึน้มาด้วย
รูปทรงสมยัใหม่ท่ีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านบาท หากเป็นการซือ้ท่ีดินจะเป็นการซือ้
ท่ีดินแปลงเล็ก เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างบ้านเรือน และท าสวนขนาดเล็กได้ไม่ได้
เป็นท่ีดินแปลงใหญ่ส าหรับการท าเกษตรเฉกเช่นอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 
2560 เป็นต้นมา บางครัวเรือนได้หนักลบัมาลงทนุซือ้สตัว์เลีย้ง คือ ววั และควาย 
มาเลีย้งเพิ่มมากขึน้ ด้วยเพราะราคากลับมาเพิ่มสูงขึน้เป็นอย่างมาก8 บาง
ครัวเรือนยงัคงน าเงินส่งกลบัจากต่างประเทศมาขยบัขยายกิจกรรมการผลิตใน
ภาคเกษตรของตนเองด้วยการซือ้ปัจจยัและเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหมต่า่ง ๆ  

นอกจากนี ้ยงัมีการใช้จ่ายเงินส่งกลบัไปกับการลงทุนประกอบกิจการ
ขนาดเล็กในชุมชนอีกด้วย เช่น บางรายน าไปเปิดป๊ัมน า้มนั ร้านมินิมาร์ท และ
ร้านค้าชุมชน เพ่ือรอสมาชิกครอบครัวกลับมาจากเกาหลีใต้ ในกรณีของบ้าน
สะอาดนามลู เงินสง่กลบัยงัได้ถกูน าไปลงทนุซือ้รถโดยสารประจ าทางเพ่ือรองรับ
การกลบัมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย กลา่วคือ ในชว่งระหว่างท่ี
ท างานอยูท่ี่ประเทศเกาหลีใต้ คนชนบทบ้านสะอาดนามลูหลายราย ได้เลือกท่ีจะ
                                                   
8 ในช่วงตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา ราคา ววั ควาย เพิ่มราคาสงูขึน้เป็นอยา่งมาก แตใ่นช่วงก่อน
หน้านัน้คนชนบทหลายคนได้ทยอยขายออกไปเพราะราคาตกต ่าลง ปัจจุบนัราคาววับางตวัมี
มลูคา่สงูมากกวา่ 30,000 บาท 
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น าเงินท่ีสง่กลบัมาให้กบัคนทางบ้านในแตล่ะเดือน ไปลงทนุซือ้รถโดยสารประจ า
ทางพร้อมกันกับโควตาในการวิ่งรถ เส้นทางระหว่างพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด  
กับเมืองอุดรธานีรวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร บนถนนสายหลัก คือ ถนน
มิตรภาพ เม่ือซือ้รถโดยสารหรือโควตาวิ่งรถแล้ว ในชว่งท่ียงัไมไ่ด้กลบัมาสามารถ
ปล่อยเช่ารถและโควตาการวิ่งรถได้ และเม่ือกลบัมาจึงมาประกอบอาชีพขับรถ
โดยสารประจ าทางสายดงักล่าว 

เงินส่งกลับ ยังถูกน าไปใช้จ่ายส าหรับการบริโภคในชีวิตประจ าวัน
โดยเฉพาะวิถีการบริโภคท่ีคล้ายคลึงกับคนเมืองของคนชนบท กล่าวคือ ในช่วง
ปลายเดือนถึงสิน้เดือนในแตล่ะเดือน เม่ือสมาชิกครัวเรือนส่งเงินมาจากประเทศ
เกาหลีใต้ หรือประเทศต่าง ๆ ท่ีไปท างาน คนท่ีอยู่ทางบ้านจะเดินทางเข้าไป
ห้างสรรพสินค้าตา่ง ๆ ในเมืองอดุร เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจและน าเงินไปใช้จ่ายซือ้
สินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ บางรายเข้าไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า เช่น ร้านอาหารฟ้าสต์ฟู้ด อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารเกาหลี ฯลฯ 
อีกทัง้ยงัมีการน าเงินไปซือ้สินค้าท่ีทนัสมัย เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเทคโนโลยี
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 

การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและคา่การศกึษาส าหรับบุตรของครอบครัว
ท่ีชนบทบ้านเกิด ได้เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีส าคญัท่ีเกิดจากเงินส่งกลบัด้วยเช่นกัน เงิน
ส่งกลับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนชนบทในการเข้าไปรับการศึกษาในพืน้ท่ี
เมืองเพิ่มมากขึน้ สะท้อนความมุ่งหวังท่ีมีต่อการศึกษาของคนชนบทและแรง
ปรารถนาในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนชนบท ด้วยการส่งเสริมการศึกษา
ของบุตรหลาน เพราะการศึกษากลายมาเป็นเง่ือนไขส าคญัในการเล่ือนชัน้ทาง
สงัคมและเป็นโอกาสในการยกระดบัคณุภาพของชีวิตของคนชนบท นอกจากนี ้
คนชนบทในพืน้ท่ีบ้านสะอาดนามูล ยงัมีการจดัการความเส่ียงในชีวิตด้วยการ
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ซือ้บริการประกนัชีวิตในกรณีตา่ง ๆ จากตวัแทนขายประกนัท่ีเป็นคนในชมุชน ได้
เกิดขึน้อย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด รวมทัง้บ้านสะอาดนา
มลูด้วย โดยท่ีคา่ประกนัชีวิตรายปีและรายเดือนของบางคนและบางครัวเรือน มี
จ านวนท่ีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรณีท่ีใช้บริการประกันกับบริษัทเอกชนจะมี
คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัตัง้แตปี่ละ 20,000-100,000 บาทตอ่ปี/คน/ครอบครัว ซึง่
จะใช้บริการประกันของบริษัทกรุงเทพธุรกิจประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันภัย 
และเอไอเอ (AIA) ฯลฯ ครัวเรือนท่ีสามารถจ่ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพียงพอ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีรายได้ประจ า และ/หรือมี
สมาชิกในครัวเรือนไปท างานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลบัมาให้คนท่ีอยู่ทางบ้าน  
แต่ในอีกด้านหนึ่งครัวเรือนท่ีมีรายรับท่ีไม่มาก ก็จะเป็นสมาชิกประกันชีวิตกับ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สหกรณ์การเกษตร ชมรมก านัน
ผู้ ใหญ่บ้าน และลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งแต่ละแห่งมีการจ่ายเบีย้ประกันน้อยกว่า
ประกนัชีวิตของบริษัทเอกชนหลายเท่าตวั 

นอกจากนัน้ การบริโภคส่ือสงัคมออนไลน์สมยัใหม ่(new social media) 
กลายมาเป็นสิ่งท่ีคนชนบทเข้าถึงอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั หากต้นทศวรรษ 2550 พืน้ท่ี
ชนบทได้เกิดกระแสนิยมติดตัง้ระบบจานดาวเทียมในการรับชมช่องทีวีท่ี
หลากหลายมากขึน้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา การติดตัง้ระบบ
อินเทอร์เน็ตตามบ้านเรือน และการใช้บริการผ่านเครือข่ายโทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
(smartphone) ได้เกิดขึน้อย่างดาษด่ืนในพืน้ท่ีชนบท โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมี
สมาชิกไปท างานต่างประเทศจะมีการติดตัง้ระบบอินเตอร์เน็ตประจ าบ้านหรือ
ได้รับสมาร์ทโฟน จากต่างประเทศจากสมาชิกครอบครัวท่ีอยู่ระหว่างการ
เคล่ือนท่ีแรงงานเพ่ือติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ ทัง้นีบ้้านสะอาดนามลู มีคน
ในชุมชนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก คนท่ีอยู่ชนบทมีการใช้
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และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท าให้คนชนบทบางคน
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในโลก
สงัคมออนไลน์  
 
4. วิถีความคิดแบบเมืองของคนชนบท 
 

การหวนคืนถ่ินหลงัจากการเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบทในพืน้ท่ีชนบท
ต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามลูนัน้ สว่นหนึง่ได้น าประสบการณ์
และความคิดจากการใช้ชีวิตและท างานในพืน้ท่ีเมืองหรือพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงานกลบัมาด้วย ส่งผล
ให้มีมมุมองตอ่การใช้ชีวิตและท างานเม่ือหวนคืนถ่ินท่ีทนัสมยัและคล้ายคลึงกัน
กบัความเป็นเมือง (โปรดด ูKeyes, 2014: 154-157) ทัง้นีค้วามคิดและปฏิบตัิการ
แบบเมือง (โปรดดู Thompson, 2012[2007]) ของคนชนบทสามารถสัมผัสได้
จากมุมมองต่อการใช้เวลาท่ีกระชับมากขึน้ พร้อมกันกับการแสดงออกถึงการ
เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างาน 
นอกจากนี ้คนชนบทในพืน้ท่ีบางคนท่ียงัคงอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีโดยใช้ชีวิต
และท างานอยู่ในพืน้ท่ีเมือง ได้มีมมุมองต่อพืน้ท่ีชนบทว่า เป็นพืน้ท่ีส าหรับการ
หวนกลบัมาใช้ชีวิตเพ่ือความสขุสงบ ยิ่งไปกวา่นัน้ คนชนบทบางคนได้แสดงออก
ถึงความคดิท่ีมีความตระหนกัถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตนเองออกมา 
 

4.1 มุมมองต่อเวลาที่กระชับมากขึน้ 
ประสบการณ์จากการท างานในพืน้ท่ีเมืองหรือพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศของคนชนบทในบางช่วงรุ่นอายุนัน้ โดยส่วนใหญ่เกือบทัง้หมด
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ได้ออกไปสมัผสักับงานภาคอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่าง ๆ เม่ือพวกเขา
หวนคืนถ่ินกลบัชนบทและไม่ได้กลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค
เกษตรอีกต่อไป ได้ส่งผลให้มีมุมมองต่อการจดัการกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง
วา่ มีความแตกตา่งกบัจงัหวะชีวิตของคนชนบทโดยทัว่ไปท่ียงัคงท าเกษตร 

ดงักรณีของ บ้านสะอาดนามลู ท่ีคนสว่นใหญ่หลงักลบัจากตา่งประเทศ
จะไม่ได้หวนกลับมาท างานภาคเกษตร จะนิยมน าเงินท่ีหามาได้ไปลงทุน
ประกอบกิจการตา่ง ๆ เชน่ ซือ้รถโดยสารประจ าทาง สาย 44 และโควตาการวิ่งรถ 
ท่ีวิ่งรับ-ส่ง ผู้ โดยสารระหว่างพืน้ท่ีชนบทต าห้วยสามพาด-เมืองอุดรธานี จงัหวะ
ชีวิตและการท างานของพวกเขาจึงคล้ายคลึงกับคนในเมืองหรือคนชนบทท่ีต้อง
เดินทางไปท างานในเมืองแบบเดินทางไปในตอนเช้า และเดินทางกลับในตอน
เย็น  

ลือชยั (นามสมมติ) อาย ุ50 ปี เล่าว่า ประสบการณ์ท่ียาวนานของการ
ไปใช้ชีวิตและท างานในเมือง อย่างกรุงเทพฯ กับการไปท างานต่างประเทศ ท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ของเขา ได้มีผลตอ่การจดัการชีวิตประจ าวนัของเขา เพราะเขา
ไม่ได้เป็นชาวนาอีกต่อไปแล้ว กอปรกับการประกอบอาชีพขบัรถโดยสารประจ า
ทางของเขา ท่ีต้องมีการเข้าคิว ลงเวลา และคอยรับ-ส่งผู้ โดยสารระหว่างพืน้ท่ี
ชนบทกบัเมือง ท าให้ในแตล่ะวนัตวัเขาจะมีตารางเวลาท่ีชดัเจนในการใช้ชีวิตแต่
ละวนั โดยเฉพาะวนัจนัทร์-ศกุร์ เขาจะกลบับ้านหลงัเวลา 21.00 น. เป็นประจ า
ทกุวนั เพราะรอรับผู้ โดยสารท่ีท างานห้างสรรพสินค้า และพนกังานห้างร้านตา่ง ๆ 
ท่ีปิดท าการดกึในเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นลกูค้าประจ าของเขากลบัมาจากในเมือง 
ลือชยั มีทศันะตอ่การจดัการเวลาของตนเองว่า แตกตา่งกับชาวบ้านในชนบทท่ี
ยงัคงท านาหรือท าเกษตรในภาคชนบทว่า  
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“ไทบ้านเฮ็ดอิหยังบ่ ค่อยสิ มี ก่านก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
อย่างเช่นก่านเฮ็ดนา กะสิไปมื้อเซ้า แต่บ่บอกเวลาชดัเจน แต่ก่านขบัรถ
โดยสาร ไปลงเวลาสิมีเวลาก่านแล่นรถที่ก าหนดชดัเจน ในแต่ละมื้อสิ
ตื่นแต่เซ้า คัน้เป่นช่วงเฮ็ดนากะสิออกไปเบ่ิงนาก่อนจั๊กคราว หลงัจาก
นั้นกะสิไปลงเวลาแล่นรถโดยสารก่อน 9 โมงเซ้าในแต่ละมื้อ เสาร์
อาทิตย์กะสิหยดุพกั ไปหาตีไก่ คลายเครียด”  

 
4.2 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างาน 
ประสบการณ์การท างานในประเทศเกาหลีใต้ของคนชนบทท่ีเคล่ือนท่ี

แรงงานไปท างานในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา และเพิ่งจะหวนคืนถ่ิน
พืน้ท่ีชนบทมาในช่วงระหว่างปี 2555-2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ี
มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในพืน้ท่ีเมืองสมัยใหม่และมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เม่ือกลบัมาพืน้ท่ีชนบทจึงน าประสบการณ์ท่ีคลุก
คลีกับการใช้ส่ือสมยัใหม่มาผสมผสานกับการผนัตนเองไปประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตร เช่น การขบัรถโดยสารสองแถวประจ าทาง เม่ือเข้าสู่อาชีพประกอบ
กิจการขบัรถโดยสารประจ าทางแล้ว พวกเขาบางคนได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

ยทุธพงษ์ (นามสมมติ) อาย ุ34 ปี เม่ือกลบัมาขบัรถโดยสารประจ าทาง
สาย 44 ในชว่งแรก ได้เป็นผู้ ริเร่ิมในการสร้างแรงดงึดดูของรถโดยสารประจ าทาง
ให้มีความแตกต่างกับคนท่ีขบัมาในช่วงก่อนหน้า เพราะเขาเห็นถึงความส าคญั
ของพฤติกรรมเด็กนกัเรียนท่ีมานัง่รถโดยสารของเขาท่ีชอบเล่น สมาร์ทโฟน เขา
จึงซือ้เคร่ืองกระจายสญัญาอินเทอร์เน็ตแบบพกพาเคล่ือนท่ีของบริษัท AIS มา
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ตดิตัง้ไว้บนรถโดยสาร เพ่ือให้ผู้ โดยสารได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเขามองว่า ถ้าผู้ โดยสาร
คนไหนติดใจบริการรถของเขาก็จะรอขึน้รถของเขาตลอดไป และในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ยทุธพงษ์ ได้น ารถสาย 44 ไปติดตัง้เคร่ืองเสียง
ระบบสเตอริโอ และมีจอภาพขนาดใหญ่ด้วย และในส่วนของท่ีนั่งคนขับยังมี
หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถควบคุมระบบเคร่ืองเสียง และระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในรถท่ีมีทัง้เพลง ภาพเคล่ือนไหว แสดงผลในหน้าจอใหญ่หลงั
รถ ให้ผู้ โดยสารได้รับฟังรับชมอีกด้วย โดยเขาลงทุนไปเป็นจ านวนเงินมากกว่า 
50,000 บาท เม่ือผู้ เขียนสนทนากับเขาว่าท าไมถึงได้ลงทุนไปขนาดนีแ้ละไปได้
แนวคิดแบบนีม้าจากไหน เขาได้เล่าให้ฟังว่า ถ้าอยู่ท่ีเกาหลีใต้ การท่ีรถเก๋งมี
จอมอนิเตอร์ควบคุมระบบเคร่ืองเสียง และสามารถเช่ือมกับโทรศพัท์แล้วโทร
ออกได้เป็นเร่ืองปกติท่ีมีอยู่กับรถเก๋งท่ีนั่นทุกคนั ตวัเขาจึงได้น ามาประยุกต์ใช้
กบัรถโดยสารประจ าทางของเขา นอกจากรถโดยสารของเขาแล้วยงัมีรถโดยสาร
ของญาติเขาอีกคนัท่ีเคยไปท างานท่ีเกาหลีใต้แล้วกลบัมาขบัรถโดยสารประจ า
ทางสาย 44 และน ารถไปติดตัง้ระบบเคร่ืองเสียงและอินเตอร์เน็ตไวไฟในรถเพ่ือ
บริการผู้ โดยสาร ซึง่จากจ านวนรถโดยสาย 44 จ านวน 70 กวา่คนัมีเพียงรถ 2 คนั
นีเ้พียงเท่านัน้ท่ีท าแบบนี ้สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความคิดสมัยใหม่ท่ีเป็น
ประสบการณ์ติดตัวมาจากประเทศเกาหลีใต้แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง 
 

4.3 วิถีคิดต่อชนบทในฐานะพืน้ที่สุขสงบแบบโรแมนตซิิสม์ 
บ้านสะอาดนามูล ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) เป็นต้นมา เป็นช่วง

ระยะเวลาท่ีคนชนบทท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไป ท่ีเป็นคนชนบทกลุ่มแรก ท่ี
เคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานท่ี กรุงเทพฯ ตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 2510-2520 เป็นต้นมา 
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ส าหรับคนชนบทบางคนท่ีเคยใช้ชีวิตและท างานอยู่ในเมือง อย่างกรุงเทพฯ เป็น
ระยะเวลานาน มากกว่า 30 ปี เร่ิมมีความคิดท่ีจะหวนคืนถ่ินกลบัมาพืน้ท่ีชนบท 
บางครอบครัวได้ส่งเงินมาให้ญาติด าเนินการสร้างบ้านพักอาศัยเพ่ือเตรียม
กลบัมาอยู่อาศยั แตบ่างครอบครัวเลือกท่ีจะท าสวนเกษตรพร้อมกนักบัการปลูก
บ้านในพืน้ท่ีท าเกษตรของตนเอง โดยเฉพาะคนชนบทท่ีอายมุากกว่า 65 ปีขึน้ไป 
ท่ีมองว่า พืน้ท่ีชนบทบ้านเกิดจะเป็นพืน้ท่ีเกษียณตนเองจากงานท่ี กรุงเทพฯ 
หรือใช้เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากความวุ่นวายในสงัคมเมือง แล้วมา
หาความสขุสงบในพืน้ท่ีชนบท  

ดงักรณีของ บญุศรี (นามสมมติ) อาย ุ65 ปี ท่ีกลบัมาพกัผ่อนท่ีชนบท
บ้านเกิดเป็นการชั่วคราวตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยท่ีมีแผน
กลบัมาพืน้ท่ีชนบทบ้านเกิดไว้ประมาณ 6 เดือน (พฤศจิกายน-เมษายน) ส่วน
กิจการท่ี กรุงเทพฯ เขาได้ให้ภรรยาเป็นดูแลจัดการ การหวนกลับคืนถ่ินชนบท
ของเขาในครัง้นี ้เพ่ือมาด าเนินการปรับพืน้ท่ีท่ีดินของเขาท่ีเคยซือ้ไว้ จ านวน 16 
ไร่ ในการเตรียมการส าหรับปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั และเตรียมไว้ให้กับลูกชายคน
โตท่ีปรารถนาจะกลบัมาใช้ชีวิตในพืน้ท่ีชนบท 

“พ่อมาเฮ็ดไว้ให้ลูกชายใหญ่ซือ ๆ เราว่าอยากสิกลับมาอยู่
บ้าน เบื่อเฮ็ดงานบริษัทใน กรุงเทพฯ เงินเดือนก้อดีอยู่ แต่กฎระเบียบ
หลาย เราบ่มกั กะว่าสิมาเฮ็ดเกษตร มาลองเบ่ิง” 
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“กะลองเบ่ิง ครั้นลูกชายสิกลบัมาเฮ็ดเกษตรพอเพียงอยู่บ้านเจ้าของ”9 
เป็นค ากล่าวของ บุญศรี ท่ีมีต่อแนวคิดการท าเกษตรของลูกชาย ซึ่งเขาได้พูด
ออกมาพร้อมกบัเสียงหวัเราะ ด้วยเพราะว่า ลกูชายเขาไม่มีความรู้หรือทกัษะใน
การท าเกษตรเลย เขาเล่าวา่ ลกูชายเขาใช้วิธีการค้นหาข้อมลูและศกึษาวิธีการท า
เกษตรผ่านเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) และกูเกิล (www.google.com) 
ด้วยตนเอง ซึ่งตัวเขาก็เห็นดีด้วย โดยบอกว่า จะไปกู้ ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาให้ลกูชายลงทนุ 

เม่ือผู้ศึกษาถามกลับไปว่า “สิเฮ็ดหยงัแน่หละพ่อ” (จะปลูกอะไรบ้าง) 
เขาได้พรรณนาถึงความฝันเขาในการจัดการออกแบบแปลงเกษตรผสมผสาน
ของเขา พร้อมกนักบัความคิดท่ีจะท าตลาดทางเลือกในชมุชน “กะว่าสิปลูกข้าว
ไรซ์เบอร่ีแหน่ พืชผกัชนิดต่าง ๆ ผสมผสานกั่นไป ม่องหน้าบ้านติดถนนสิเฮ็ด
เป่นตลาด ไผมีหยงักะเอามาขาย”  

ส าหรับ บุญศรี การกลับมาพืน้ท่ีชนบทตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 ท่ี
ผ่านมา เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีปลูกบ้านและท าเกษตรนัน้ เขามองว่าเป็นการกลับมา
เพ่ือใช้เวลาไปกบัการ “พักผ่อนซ่ือ ๆ” หลงัจากนีจ้ะต้องกลบัไปดแูลกิจการขอน
ตนเองท่ีกรุงเทพฯ แตเ่ตรียมการไว้ให้ลูกชายกลบัมาท าอย่างจริงจงั โดยตนเอง
เป็นผู้สนบัสนนุ  

                                                   
9 จากการสนทนากบัเขา ที่มีพืน้ฐานการท าเกษตรมาตัง้แตเ่ด็ก เขาเลา่วา่ ลกูชายเขาไมเ่คยท า
เกษตรมาก่อน ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและท างานบริษัทอยู่ที่ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เขามองว่า
อยากให้ลกูชายเขามา “ลองเบิ่ง” ซึ่งเขาก็ไม่ได้คาดหวงัมากถึงผลส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจมาก
เทา่ไหร่ แตอ่ยากสร้างทางเลอืกใหมใ่นการท าเกษตรในพืน้ที่โดยที่ไมต้่องปลกูพืชกระแสหลกัที่
คนนิยมปลกูในพืน้ที่ 
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แง่มมุของ บญุศรี ท่ีมีตอ่การท าเกษตรและกลบัมาใช้ชีวิตในพืน้ท่ีชนบท
เพ่ือเป็นการพกัผ่อน ได้สะท้อนให้เห็นถึงทศันะแบบคนเมืองท่ีต้องการกลบัมาใช้
ชีวิตในช่วงบัน้ปลายเพ่ือความสุขสงบ เพ่ือหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม
เมือง ซึง่ตวัเขาเอง ถึงแม้จะเป็นคนบ้านสะอาดนามลู แตย่งัไมมี่ความคิดจะหวน
คืนถ่ินกลบัมาปักหลกัแบบถาวรในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ้เพราะยงัมีกิจการของ
ตนเองท่ี  กรุงเทพฯ ซึ่งการศึกษาในพืน้ท่ีชนบทมาเลย์ ของ Thompson 
(2012[2007]) นัน้ คนชนบทท่ีเข้าไปใช้ชีวิตในเมือง จะให้คณุค่าต่อการกลับมา
ใช้ชีวิตในชนบทเม่ือเผชิญกบัวิกฤตชีิวิตในเมือง พืน้ท่ีชนบทเป็นพืน้ท่ีส าหรับการ
เกษียณตนเองในช่วงบัน้ปลายหลงัจากการท างาน และชนบทถูกให้คุณค่าว่า 
เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้คนไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั (Thompson, 2012[2007])  
 

4.4 ความเป็นพลเมือง 
ในปัจจุบนัคนชนบทมีความตระหนักรู้ต่อโอกาสและความพึงมีพึงได้

ของตนในระบบการเมืองและสังคมสมัยใหม่ (จักรกริช สังขมณี , 2555) ทัง้นี ้
ความเป็น “เมือง” ของสงัคมชนบทมิได้จ ากัดเพียงแคว่ิถีการบริโภคท่ีคล้ายคลึง
กับคนเมืองเพียงเท่านัน้ แต่สามารถพิจารณาได้จากการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
ปฏิบตักิารทางการเมืองในฐานะ “พลเมือง” ในการเข้าไปจดัการระบอบทรัพย์สิน
และการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ในพืน้ท่ีชนบท ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนกั
ถึงความเป็นพลเมืองของคนชนบทท่ีไม่ต่างกับคนชัน้กลางโดยทัว่ไป (อรรถจกัร 
สัตยานุ รักษ์ , 2557) ทัง้นี ใ้นพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด ได้เร่ิมเกิด
ปรากฏการณ์ความตระหนักรู้ถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตนเองของคนใน
พืน้ท่ี ซึ่งแสดงออกผ่าน การรวมกลุ่มร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสของ
คณะกรรมการกองทนุสวสัดกิารชมุชน 
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ในชว่งตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ท่ีผู้ศกึษาได้มีโอกาส
กลบัไปพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาดอีกเป็นครัง้คราว ผู้ศกึษาได้รับทราบข่าว
การออกมารวมตวัของชาวบ้านจากชมุชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในพืน้ท่ีต าบลห้วยสาม
พาด เพ่ือไปร้องเรียนกับผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี ตอ่กรณีการบริหารจัดการ
กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลห้วยสามพาดว่า คณะกรรมการกองทนุด าเนินงาน
ไม่มีความโปร่งใส โดยมีข้อร้องเรียนว่า คณะกรรมการกองทุนใช้เงินผิดหลกัการ
และวตัถุประสงค์ของกองทุน อีกทัง้การน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้จ่ายเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตวัของคณะกรรมการกองทุน สมาชิกส่วนหนึ่งจึงได้รวมตวักัน
ร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบ และท าเร่ืองขอให้
คณะกรรมการกองทนุคืนเงินฝากให้กบัสมาชิกท่ีมีจ านวนหลายร้อยราย 

เม่ือได้มีโอกาสพบกันโดยบงัเอิญกับกลุ่มท่ีเป็นแกนน าในการร้องเรียน
ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนดงักล่าวนี ้เตียง (นามสมมติ) อายุ 61 ปี ใน
ฐานะแกนน าชาวบ้านคนหนึ่งได้ถ่ายทอดรายละเอียดเก่ียวกับปัญหาดงักล่าวนี ้
ให้ผู้ศกึษาฟัง ผู้ศกึษาจึงได้ถือโอกาสสอบถามเขากลบัไปว่า ตวัเขามีเงินฝากอยู่
ในบญัชีกองทนุจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งเขาได้ตอบกลบัมาว่า ประมาณ 900 กว่าบาท 
และแกนน าท่ีเป็นผู้หญิงอีกคนท่ีมาด้วยกันกับเขามีเงินฝากอีกประมาณ 600 
กวา่บาท ผู้ศกึษาจึงได้ถามกลบัไปว่า เงินก็ไมม่ากเท่าไหร่ แตท่ าไมถึงต้องลงทุน
ลงแรงไปร้องเรียนและติดตามเร่ืองกันมากถึงขนาดนัน้10 เตียง ได้ตอบผู้ศึกษา
กลบัมาว่า เร่ืองเงินฝากท่ีอยู่ในบญัชีกองทุนไม่ติดใจเท่าไหร่ว่าจะได้รับคืนกลับ

                                                   
10 ในการเดินทางไปร้องเรียนที่ศาลากลางจงัหวดัอดุรธานีแตล่ะครัง้ กลุม่ชาวบ้านจะรวมกลุม่
กันไปมากกว่า 200 คน และแต่ละคนจะออกเงินค่ารถช่วยกันเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง 
นบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ชาวบ้านได้เดินทางไปร้องเรียนและติดตามเร่ืองจาก
หนว่ยงานราชการในตวัเมืองจงัหวดัอดุรธานีมาแล้วมากกวา่ 4 ครัง้ 
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มาหรือไม่ แต่สิ่งส าคญั คือ เร่ืองหลักการบริหารจัดการท่ีไม่โปร่งใสท่ีต้องถูก
ตรวจสอบโดยชาวบ้าน 

ทศันะของ เตียง ดงักลา่วท่ีมีตอ่สถานการณ์ปัญหาคณะกรรมการบริหาร
กองทนุสวสัดิการได้สะท้อนให้เห็นถึงส านึกความเป็นพลเมืองท่ีก่อตวัขึน้มาของ
คนชนบท รวมทัง้กลุ่มคนหนุ่มรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งจะหวนคืนถ่ินและอยู่ระหว่างการ
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ท่ีได้ชว่ยกนัในการแชร์ขา่วกรณีปัญหาดงักลา่วในพืน้ท่ี
ส่ือสงัคมออนไลน์กนัเป็นจ านวนมาก 

 
5. “ตัวตนใหม่” ของแรงงานคืนถิ่นกับการได้รับการยอมรับทางสังคม 
 

กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินของคนชนบท โดยเฉพาะ
ช่วงหลงัทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา ได้สมัพนัธ์กบัการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบทโดยเฉพาะกลุม่คนท่ีเป็นแรงงานอีสานคืนถ่ิน ท่ี
ส าคัญได้ก่อเกิดตัวตนใหม่ขึน้มาภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนท่ีมี
ประสบการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ร่วมกันกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในชมุชนกับแรงงานคืนถ่ินกลุ่มดงักล่าว ซึ่งมีบทบาทส าคญัในการมี
สว่นร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนในระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
 

5.1 การเล่ือนสถานะทางสังคม 
การเคล่ือนท่ีแรงงานได้มีนยัตอ่การปรับเปล่ียนโครงสร้างความสมัพนัธ์

และต าแหน่งแหง่ท่ีทางชนชัน้ของคนชนบทโดยสมัพนัธ์กบัมิตเิชิงพืน้ท่ีปลายทาง
แต่ละแห่ง ท่ีแรงงานอพยพเข้าไปท างานท าให้มีประสบการณ์ทางชนชัน้ท่ี
แตกตา่งกนั ซึ่งการเคล่ือนท่ีแรงงานนัน้ มีทัง้ความส าเร็จและความล้มเหลว จึงมี
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ส่วนในการปรับเปล่ียนสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบท ฉะนัน้ การ
พิจารณาความสมัพนัธ์ทางชนชัน้ในบริบทชมุชนท้องถ่ินบนพืน้ฐานการถือครอง
ปัจจยัการผลิตอาจมีข้อจ ากัด ด้วยเพราะการเคล่ือนท่ีแรงงานได้กลายมาเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีทางชนชัน้อย่างมีนัยส าคญั (Kelly, 
2011: 497-499) ส าหรับการเคล่ือนท่ีของชายชนบทอีสานในอดีตอยู่ภายใต้
ความมุ่งมาดปรารถนาในการเล่ือนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
(aspirations for status mobility) (Kirsch, 1966) ทัง้นี ้การเคล่ือนท่ีแรงงานของ
คนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูลในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน ได้มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ี
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบทท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินในแต่ละ
ชว่งเวลา  

การเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วงทศวรรษ 2520-2530 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
การไปท างานต่างประเทศท่ีตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ
คูเวต รวมทัง้ประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จทางด้าน
เศรษฐกิจและมกัจะประสบกบัปัญหาการถกูหลอก ท าให้ต้องสญูเสียท่ีดินท ากิน
เน่ืองจากน าท่ีดินไปเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือกู้ ยืมเงินหรือขายเพ่ือชดใช้หนีส้ินจากการ
ไปท างานต่างประเทศ กรณีปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้คนชนบทหลายราย
กลายเป็น “ชาวนาไร้ท่ีดิน” ท่ีต้องเชา่ท่ีดินท านาหรือผนัไปประกอบอาชีพอ่ืนนอก
ภาคเกษตร ส าหรับบ้านสะอาดนามูล มีเพียง 1 รายท่ีประสบผลส าเร็จจากการ
ไปท างานต่างประเทศในช่วง ทศวรรษ 2520-2530 จนได้เงินกลบัมาซือ้ท่ีดินท า
กินเพิ่มเติมและสามารถน าเงินไปให้คนในชุมชนกู้ ยืมเพ่ือน าไปใช้ลงทุนท างาน
ตา่งประเทศ และสามารถเข้าครอบครองท่ีดินของลกูหนีท่ี้ไมส่ามารถหาเงินมาใช้
หนีไ้ด้เน่ืองจากไปนอกแล้วล้มเหลว 
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ส าหรับการเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานตา่งประเทศในช่วง ปลายทศวรรษ 
2530-2540 ของคนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด เป็นการไปท างาน
ตา่งประเทศท่ีประเทศไต้หวนั อิสราเอล และลิเบีย ฯลฯ เงินสง่กลบัจะถกูน าไปใช้
จา่ยกบัคา่การศกึษาของบตุรหลานเป็นหลกั และสง่มาเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับการ
อปุโภคและบริโภคของครัวเรือน มีเพียงบายรายท่ีสามารถมีเงินเก็บสะสม แล้ว
น าไปซือ้รถโดยสารประจ าทางและโควตาการวิ่งรถโดยสาร อย่างไรก็ตามคน
ชนบทท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วง ทศวรรษ 2540 บางคนสามารถยกระดบัฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองขึน้มาได้จากกระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน ด้วยการผัน
ตนเองไปเป็นผู้ประกอบกิจการในพืน้ท่ีชนบท และเป็นนายหน้าจดัส่งคนงานไป
ตา่งประเทศ  

ดงักรณีของ คณิศร (นามสมมติ) อาย ุ46 ปี ท่ีเร่ิมไปท างานตา่งประเทศ
เป็นครัง้แรก เม่ือปี 2538 ท่ีประเทศไต้หวัน หลังจากนัน้ไปท างานท่ีประเทศ
อิสราเอลรวมระยะเวลาทัง้หมดมากกว่า 11 ปีเขามองว่า การไปท างาน
ต่างประเทศเป็นการเคล่ือนท่ี เพ่ือเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเอง เพราะตวัเขามีพืน้ฐานมาจากครอบครัวท่ีเคยยากจนมาก่อน เม่ือไปแล้ว
ประสบผลส าเร็จ จงึได้สง่เสริมญาตพ่ีิน้องของตนเองให้ไปด้วย 

“การไปนอกของน้า ท าใหชี้วิตดีข้ึน เปลีย่นแปลงเยอะ เร่ิมจาก
ไม่มีอะไร บ้านมีแต่โครง ก่อนไปบ้านยกเป็นโครง แล้วค่อยมาต่อเติม
เอาทีหลัง หลังจากนั้นจึงได้มาซ้ือรถ ได้ซ้ือที่ไร่ที่นา ได้ส่งลูกเรียน 
เพราะได้เงินมาจากนอกนี่แหละ พอไปได้ดีแล้ว น้าจึงส่งน้องชาย และ
ส่งหลานไปเพราะเห็นว่ามนัดี” 
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เม่ือ คณิศร กลบัมาจากการท างานต่างประเทศ ตวัเขาจึงได้ผนัตนเอง
ไปเป็นนายหน้า หรือ โบรกเกอร์ (broaker) ในการจดัส่งคนไปท างานท่ีประเทศ
อิสราเอลอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถส่งคนไปท างานท่ีประเทศอิสราเอลได้
มากกว่า 100 คน โดยอาศยัเครือข่ายบริษัทจัดหางานท่ีตนเองรู้จกั และนายจ้าง
ท่ีประเทศอิสราเอล กอปรกับตัวเขาเองมีทักษะการส่ือสารภาษายิวได้อย่าง
คลอ่งแคลว่  

แตส่ าหรับส าหรับการเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วงหลงัปี พ.ศ.2550 เป็นต้น
มา ภายใต้บริบทรัฐจดัส่ง ซึ่งมีหลกัประกันความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การเคล่ือนท่ีแรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ท าให้แรงงานอพยพจากพืน้ท่ีชนบท
สามารถซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ท่ีดิน ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ท่ีทนัยคุสมยัได้กลายเป็นตวับง่ชีถ้ึงศกัยภาพในการบริโภคของคน
ชนบทท่ีเพิ่มมากขึน้ คนชนบทบางคน ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานภายใต้บริบทรัฐจัดส่ง
มองว่า ตนเองเคยมีฐานะท่ียากจนมาก่อน11 เม่ือผ่านกระบวนการเคล่ือนท่ี
แรงงานภายใต้รูปแบบดงักล่าว ท าให้มีศกัยภาพในการเข้าถึงทรัพย์สินกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ กล่าวได้ว่า การเคล่ือนท่ีแรงงานภายใต้
รูปแบบรัฐจดัส่งได้มีนยัถึงการเคล่ือนท่ีเพ่ือก้าวข้ามพรมแดนทางชนชัน้ (class 
boundary) เพ่ือยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางสงัคมของตนเอง 

กรณีของ ยทุธพงษ์ (นามสมมต)ิ อาย ุ34 ปี ท่ีเพิ่งจะกลบัมาจากประเทศ
เกาหลีใต้เม่ือช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า แต่ก่อน
ครอบครัวเขามีฐานะยากจน ส่งพ่ีชายไปนอก (เกาหลีใต้) ก็ไปเสียชีวิตท่ีนัน่ ตวั

                                                   
11 คนชนบททีม่องวา่ตนเองมีสถานะยากจน เมื่อเปรียบเทียบกบัครัวเรือนอื่นในชมุชนด้วยกนั 
พร้อมกนักบัมีการถือครองที่ดินไมถ่ึง 10 ไร่ และไมม่ีการถือครองทรัพย์สนิประเภทตา่ง ๆ  
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เขาจึงต้องรับหน้าท่ีไปท างานต่างประเทศให้กับครอบครัวตามค าชกัชวนของผู้
เป็นแม่ เขามกัจะตดัพ้อให้กับผู้ศึกษาฟังว่า “คนเฮาเกิดมาต้นทุนชีวิตมันบ่ท่อ
กนั” กล่าวคือ เขามกัจะมองว่า เขาเกิดมาแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับ
คนอ่ืน ๆ ท่ีเขาน าตนเองไปเปรียบเทียบ ท าให้ต้องต่อสู้ ดิน้รนในการท างาน
ตลอดเวลา เขามีมมุมองว่า การไปท างานตา่งประเทศท าให้เขาสามารถปรับปรุง
บ้านให้กับแม่และน้องชาย สามารถซือ้รถยนต์ด้วยเงินสดมาประกอบอาชีพขับ
รถโดยสารประจ าทาง และท่ีส าคญัเขาสามารถซือ้ท่ีดิน จ านวน 6 ไร่ ด้วยเงินสด 
เขายอมรับว่า การไปท างานต่างประเทศของเขาสามารถท าให้สร้างเนือ้สร้างตวั 
และจนุเจือพ่ีน้องในครอบครัวได้ 

อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาโอกาสของคนชนบทท่ีไปท างานตา่งประเทศ
ในอดีตท่ีไปท างานต่างประเทศผ่านบริษัทเอกชนนัน้ ต าแหน่งแห่งท่ีทางชนชัน้ 
หรือความพร้อมทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน ถือว่าเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการ
ออกไปเคล่ือนท่ีแรงงาน ด้วยเพราะการออกไปท างานตา่งประเทศในช่วงทศวรรษ 
2520-2530 (ใช้เงินทุนประมาณ 10,000-30,000 บาท) กับช่วงหลังทศวรรษ 
2540 (ใช้เงินทุนประมาณ 100,000-300,000 บาท) มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้
เงินทนุท่ีคอ่นข้างมาก ครัวเรือนท่ีสามารถสง่สมาชิกไปท างาน จ าเป็นต้องมีท่ีดิน
มากพอท่ีจะน าไปใช้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้ ในการจ่ายเงินให้กับบริษัทท่ี
จดัหาคนงานไปท างานต่างประเทศ ครอบครัวท่ีมีการถือครองท่ีดินจ านวนมาก
และมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสมากกว่าครอบครัวท่ีมีท่ีดินท า
กินน้อยและไมมี่ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

การเคล่ือนท่ีแรงงานโดยสงัเขปของคนชนบทในแตล่ะช่วงเวลาดงักล่าว
ข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคน
ชนบท โดยอาศัยการเคล่ือนท่ีแรงงานเป็นแรงขับเคล่ือนจนสามารถยกระดับ
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ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ท าให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนชนชัน้ทาง
เศรษฐกิจท่ีเคยสงักัด แตใ่นอีกด้านหนึ่งสามารถพิจารณาตวัตนของคนชนบทท่ี
สัมพันธ์กับกระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานผ่านการให้นิยามความหมายท่ีคน
ชนบทใช้ในการเรียกขานกนัเม่ือหวนคืนถ่ินหลงัจากการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
 

5.2 “เส่ียเกาหลี”  
ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กระแสการเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบท

อีสานท่ีไปท างานท่ีประเทศตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอดุิอาระเบีย มี
ทัง้คนท่ีไปแล้วประสบผลส าเร็จกับคนท่ีไปแล้วล้มเหลว แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึน้
ตามมา คือ ค าขานเรียกท่ีคนชนบทท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกนั ใช้เรียกขานกัน 
คือ สรรพนามค าว่า “เส่ียซาอุ” จนถกูน าไปเขียนสอดแทรกอยู่ในนิยายเร่ือง ขุด
ทองกลบัอีสาน12 ของ ค าพนู บญุทวี (ค าพนู บญุทวี, 2536: 43-49) แตใ่นความ
เป็นจริง ประสบการณ์ไปท างานตา่งประเทศของคนชนบทในช่วง ทศวรรษ 2520-

                                                   
12 นิยายขนาดสัน้เร่ืองนี ้น าเสนอเร่ืองราวของ คนหนุ่มสองคนที่เข้าไปใช้ชีวิต ท างาน และ
เผชิญกบัโชคชะตาตา่ง ๆ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่เข้าไปอยู่ กรุงเทพฯ หลงัจากนัน้ พวกเขาจึง
น า “ทอง” ที่ไปขดุได้จากการท างานในกรุงเทพฯ ติดตวักลบัมาบ้านเกิดได้คนละ 5 หมื่นบาท 
แต่ละคนมีความคาดหวงัในการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการจุนเจือครอบครัว ซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ  
และปลกูสร้างบ้านเรือน ตลอดจนลงทนุในแปลงที่ดินของตนเอง แต่ทว่าในช่วงระหว่างการ
เดินทางหวนกลบัชนบทบ้านเกิด ทัง้สองคนกลบับอกกลา่วต่อคนในพืน้ที่บางคนว่า พวกตน
เพิ่งจะกลบัมาจากการท างานที่ประเทศซาอดุอิาระเบีย (ซึง่ไมไ่ด้ไปจริง ณ ขณะนัน้) จนท าให้มี
คนเช่ือและขนานนามวา่ “... เสีย่มาจากซาอ.ุ..” (หน้า 43) เมื่อหวนกลบัมาบ้านเกิด พวกเขาทัง้
สองได้แสดงความมีน า้ใจไมตรี เสมือนวา่เป็น “เสี่ย” ที่ใจกว้างตอ่เพื่อนบ้าน คนรู้จกั ด้วยการ
เลีย้ง อาหาร และเคร่ืองดื่มตา่ง ๆ  อยา่งจใุจ เสมือนวา่ เป็น “เสีย่ซาอ”ุ ที่เพิ่งกลบัมาจากท างาน
ตา่งประเทศ ทัง้ที่ เพิ่งกลบัมาจาก กรุงเทพฯ (โปรดด ูค าพนู บญุทวี, 2536 เพิ่มเติม) 
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2530 กลับเต็มไปด้วยปัญหาการถูกหลอกมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีไปแล้วประสบ
ผลส าเร็จ (โปรดด ูสมพงศ์ อาษากิจ, 2560, ก าลงัจดัพิมพ์) หลงัจากนัน้ผ่านไป
อีกกว่า 2 ทศวรรษ ในพืน้ท่ีชนบทอีสานต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้าน
สะอาดนามูล จึงได้เกิดปรากฏการณ์ “เสี่ยเกาหลี” ขึน้มา โดยเฉพาะช่วงหลัง
ทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา ท่ีคนชนบทในพืน้ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้บริบทรัฐจัดส่ง บ้านสะอาดนามูล ท่ีมีคนในชุมชนไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้าน
เกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบทอีสาน 

ส าหรับค าเรียกขานท่ีมีตอ่กันว่า “เสีย่เกาหลี” นัน้ สามารถสมัผสัได้จาก
บทสนทนาในชีวิตประจ าวนัระหว่างคนชนบทท่ีมีประสบการณ์ในการเคล่ือนท่ี
แรงงานร่วมกัน และคนท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินหรือ “แรงงานคืนถ่ิน” 
จากประเทศเกาหลีใต้กบัคนชนบทท่ีอยูช่มุชนเดียวกนัโดยเฉพาะกลุม่คนมีความ
สนิทสนมคุ้นเคยกัน ตลอดจนการท่ีคนในชุมชนพูดถึงคนชนบทคืนถ่ินท่ีเคยมี
ประสบการณ์ท างานจากประเทศเกาหลีใต้ด้วย ทัง้นี ้การเรียกขานกันว่า “เสี่ย” 
มิได้ใช้ในการขานเรียกคนชนบททุกคนท่ีเคยมีประสบการณ์เคล่ือนท่ีแรงงานไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แล้วหวนคืนถ่ิน แตจ่ะใช้ในการขานเรียกคนท่ีมีบุคลิก 
นิสยัใจคอ และการแสดงตนท่ีมีน า้ใจต่อคนในชมุชนในช่วงท่ีหวนคืนถ่ินกลับมา
พืน้ท่ีชนบท ซึ่งค าว่า “เสี่ย” ได้เป็นตวับ่งชีถ้ึงความเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
สงัคม (social status) ของแรงงานคืนถ่ิน ท่ีมีประสบการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงาน
แล้วประสบผลส าเร็จทางเศรษฐกิจและมีบทบาทการสนับสนุนชุมชนจนได้รับ
การยอมรับจากคนในชมุชนและสงัคม 

ในค ่าวันหนึ่ง (27 กันยายน พ.ศ. 2560) เม่ือผู้ ศึกษาเดินทางเข้าไป
บ้านพกัในพืน้ท่ีชนบทห้วยสามพาด และได้รับการชกัชวนจากคนรู้จกัในการเดิน
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ทางเข้าไปในเมืองกับครอบครัวและญาติพี่น้องของเขา จ านวนมากกว่า 15 คน 
ซึ่งมีสมาชิกครอบครัวท่ีเพิ่งจะกลับมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ได้
ประมาณ 1 เดือน คือ เดน่ชยั (นามสมมติ) อาย ุ35 ปี การไปท างานของเขาแล้ว
หวนคืนถ่ินกลบัมา เป็นครัง้ท่ี 2 แล้ว รวมระยะเวลามากกว่า 9 ปี การออกไปกิน
ข้าวนอกบ้านในครัง้นีไ้ด้ไปยงั ร้านปิง้ย่างอาหารทะเลช่ือดงัในจงัหวัดอุดรธานี 
ในระหวา่งการสนทนากนัในวงกินข้าวและสงัสรรค์กนันัน้ เดน่ชยั มกัจะพดูในเชิง
ขบขนักบัทกุคนท่ีไปด้วยกนัว่า “ก่ินกนัเต็มที่ มื้อนี้เสี่ยด าจ่าย” ทัง้นี ้ผู้ศกึษาเคย
ได้ยินจากค าบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับเขาหรือการท่ีเพ่ือนคนไทยท่ีท างานใน
ประเทศเกาหลีใต้เรียกขานว่า “เส่ียด า” จาก ยทุธพงษ์ อาย ุ34 ปี เพ่ือนของเด่น
ชยั ท่ีเคยไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาไลเ่ล่ียกนัว่า ในชว่งท่ีอยูเ่กาหลี
ใต้ว่า เขา (เดน่ชยั) เป็นคนท่ีใจกว้าง มีน า้ใจตอ่เพ่ือนฝงูท่ีอยู่เกาหลีด้วยกนั และ
สามารถพึ่งพาได้ในช่วงท่ีเงินขาดมือ จนได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนไทยท่ี
ท างานอยูป่ระเทศเกาหลีใต้ 

ในวนัถดัมา ผู้ศกึษา กบั บญุจนัทร์ (นามสมมติ) อาย ุ50 ปี และคนรู้จกั
ในพืน้ท่ีอีกประมาณ 2-3 คนรวมทัง้ เดน่ชยั ได้มีโอกาสไปพบปะสงัสรรค์และนัง่
กินต้มไก่กบักลุ่มคนหนุม่ในช่วงวยัท่ีใกล้เคียงกนั หลายคนเคยมีประสบการณ์ใน
การไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ในรูปแบบรัฐจัดส่ง พร้อมกันกับ เด่นชัย ซึ่ง
ประโยคแรกท่ีมีการทักทายกันของคนหนุ่มกลุ่มดงักล่าว เม่ือพบหน้ากันนัน้ มี
ประโยคหนึ่งท่ี เดน่ชยั ทกัทายตอ่ วิรัช (นามสมมติ) อาย ุ33 ปี เพ่ือนร่วมรุ่นของ
เขาวา่ “ว่าจัง๋ใด๋ เสีย่” (เป็นยงัไงบ้าง) ส าหรับ วิรัช เป็นอีกคนหนึง่ท่ีเพิ่งจะกลบัมา
จากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ได้ประมาณ 3 เดือน และก าลงัมีก าหนดการ
จะบินกลบัไปท างานท่ีเกาหลีใต้อีกครัง้ หรือไปเร่ิม “สญัญาจ้างงานรอบท่ีสอง” 
ในวนัท่ี 23 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 การเรียกขานกันว่า “เส่ีย” ในกลุ่มคนท่ีเคย
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ไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ หรือแม้แตก่ารเรียกขานของคนในชมุชนท่ีมีตอ่ คน
ท่ีเพิ่งจะกลบัมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ผู้ศกึษาเกิดความสงสยั
วา่ ท าไมจงึมีการเรียกขานกนัเช่นนี ้

ส าหรับการเรียกขานกันว่า “เสี่ย” ดงักล่าวข้างต้น น าพาผู้ศึกษาไปสู่
การหวนระลึกถึงบทสนทนาระหว่างผู้ศกึษากบั ยทุธพงษ์ ในชว่งท่ีเพิ่งจะเร่ิมรู้จกั
กันในช่วงปลายปี 2559 ท่ีผู้ศึกษาได้เร่ิมลงพืน้ท่ีบ้านสะอาดนามูล ต าบลห้วย
สามพาด ในการค้นหากรณีศึกษาท่ีเป็นคนชนบทคืนถ่ิน การสนทนากันระหว่าง
ผู้ ศึกษากับเขา ท่ีเพิ่งจะกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ไม่ก่ีเดือนได้เล่าถึง
เหตุการณ์วันแรกท่ีเขามาถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี และมีญาติพ่ีน้องและ
เพ่ือนสนิทของเขารวมแล้วเกือบ 20 คน เดินทางออกจากชุมชน เพ่ือไปรับเขาท่ี 
สนามบินอดุรธานี ในวนัท่ีเขากลบัจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ และในวนั
นัน้ได้พากันไปเลีย้งสงัสรรค์ในร้านเนือ้ย่างช่ือดงัในตวัเมือง ซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบตัิท่ีมกัจะท ากนั คือ หลงัจากลงเคร่ืองท่ีสนามบินจะมีการพากันไปกินเลีย้ง
ฉลองร้านอาหารในตวัเมือง หรือไมก็่จะกลบัมาเลีย้งฉลองร่วมกนัท่ีบ้าน 

ยทุธพงษ์ ทบทวนเหตกุารณ์ให้ผู้ศึกษาฟังว่า วนันัน้มีเงินติดตวัมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 20,000 บาท จึงได้โทรมาติดต่อกับแม่ของเขาว่า ให้
น าเงินท่ีตนเคยส่งมาเก็บไว้พกติดตวัไปอีก จ านวน 30,000 บาท เพ่ือเตรียมไว้
หากเงินท่ีพกติดตวัมาจากเกาหลีใต้ไม่พอจ่ายในการเลีย้งสงัสรรค์ ตวัเขาเล่าว่า 
ในคืนวนันัน้ เขาหมดเงินไปเกือบหม่ืนบาท และได้จ่ายเงินให้กับพนกังานเสิร์ฟ
มาดแูลโต๊ะเขาเป็นพิเศษ ผู้ศกึษาจงึเกิดความสงสยัแล้วถามกลบัไปว่าท าไมต้อง
จ่ายด้วย เขาได้ตอบกลบัมาว่า “เด็กเสิร์ฟ คัน้ว่าเห็นไทบ้านไปก่ินเนื้อย่าง บ่มา
ดูแล เบ่ิงว่าเป่นไทบา้น กะเลยจ่ายไปให้เขามาดูแลเป่นพิเศษ” 
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คงยากท่ีจะปฏิเสธว่า เร่ืองเล่าของ ยุทธพงษ์ ท่ีแสดงถึงการเลีย้ง
สงัสรรค์ญาตแิละคนรู้จกั ได้มีนยัถึงความปรารถนาของเขาท่ีจะได้รับการยอมรับ
ทางสงัคมจากคนใกล้ชิดและคนสนิทในชุมชน ซึ่งไม่ต่างจาก ความใฝ่ฝันท่ีจะ
เป็น “เสี่ยเกาหลี” คนหนึ่งในพืน้ท่ีชนบท เฉกเช่น “เสี่ยซาอุ” ท่ีปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมของ ค าพนู บญุทวี 

ผู้ศกึษา ได้น าประเดน็การเรียกขานกนัวา่ “เสีย่” มาสนทนากบั บญุจนัทร์ 
ชาวบ้านสะอาดนามลู ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างาน
ตา่งประเทศ ตามทศันะของเขานัน้ มองว่า “เสี่ย” ท่ีใช้เรียกขานกนัระหว่าง กลุ่ม
คนท่ีเคยไปท างานเกาหลีใต้ด้วยกันหรือการท่ีคนในชุมชนเรียกขานคนท่ีเพิ่งจะ
กลับมานัน้ ส่วนหนึ่ง คนท่ีจะได้รับการเรียกขานว่า “เสี่ย” จะต้องประสบ
ผลส าเร็จในด้านเศรษฐกิจจากการไปท างานต่างประเทศ ซึ่งสามารถสงัเกตเห็น
ได้จากการซือ้ทรัพย์สินตา่ง ๆ เช่น ท่ีดิน รถยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือการน าเงินไป
ลงทุนในการประกอบกิจการ เช่น เปิดร้านค้า ป๊ัมน า้มนั ร้านซ่อมรถ ซือ้โควตา
การวิ่งรถโดยสาร สาย 44 และรถโดยสาร ฯลฯ แตท่ี่ส าคญั คือ การออกไปพบปะ
สังสรรค์กับคนในชุมชน และมีบุคลิกเป็นท่ียอมรับ คือ มีความใจกว้าง เป็น
เจ้าภาพเลีย้งสังสรรค์ให้กับคนท่ีรู้จักกัน และควักเงินจ่ายค่าเหล้าในร้านค้า
ชมุชนให้กบัคนรู้จกั ฯลฯ ทัง้นี ้ผู้ศกึษา มองวา่ สิ่งส าคญั คือ การมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การท าผ้าป่าจากเกาหลีใต้สู่อุดรธานี การ
บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน ร่วมด้วย ดงักรณีของ บ้านสะอาดนามูล ท่ี
คนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ มกัจะมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมุชนท้องถ่ิน 
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5.3 บทบาทการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชน 
การเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด 

โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูล ไปยงัประเทศเกาหลีใต้ เปิดโอกาสส าหรับคนท่ีมี
อายุระหว่าง 18-39 ปี เพียงเท่านัน้ เพราะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการจดัส่งคนงานจากไทยไปยงัเกาหลี
ใต้ ส าหรับช่วงวัยของคนชนบทดงักล่าว ถือได้ว่าเป็นช่วงวัยหนุ่มสาวของคน
ชนบท ภายใต้บริบทในระดบัท้องถ่ิน กลุ่มผู้ชายในช่วงวยัรุ่นท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชนบท
ต าบลห้วยสามพาด มักจะต้องตกอยู่ภายใต้ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมใน
ระดับท้องถ่ิน (local discursive practice) จากผู้ น าชุมชนและคนในท้องถ่ิน 
(โปรดด ูMills, 2005) ท่ีมองกลุ่มวัยรุ่นว่า เป็นปัญหา มักก่อเร่ืองทะเลาะวิวาท
เป็นประจ า ส าหรับกลุ่มวยัรุ่นบ้านสะอาดนามลู ก็เชน่เดียวกนั ผู้ศกึษาได้รับรู้ถึง
เร่ืองเล่าเก่ียวกับพวกเขาเก่ียวกับการก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทกับวยัรุ่นต่างหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะในงานบุญประเพณีและงานเทศกาลต่าง ๆ ในพืน้ท่ีชนบท มาตัง้แต่
ช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ยิ่งไปกว่านัน้ หน่วยงานรัฐส่วนท้องถ่ินอย่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด ได้มีการระบุว่า ปัญหาส าคญัท่ีต้อง
เร่งรัดแก้ไข คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด 
(แผนพฒันาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด พ.ศ. 2560-2562) 

แม้ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นในพืน้ท่ีชนบท เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้หลายแห่งในภูมิภาคอีสาน แต่ก็ไม่สามารถเหมารวมได้
ทัง้หมดว่าเป็นปัญหาของกลุ่มวยัรุ่นในชนบท ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มวยัรุ่นชายท่ีมี
ช่วงรุ่นอายตุัง้แต ่18-39 ปี ขึน้ไป ของบ้านสะอาดนามลู เม่ือพวกเขามีโอกาสใน
การเคล่ือนท่ีแรงงานข้ามชาตไิปยงั ประเทศเกาหลีใต้ และมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีขึน้ ส่งผลให้มีภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะ แรงงานอพยพข้ามชาติท่ีได้รับการ
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ขนานนามจากคนในชมุชนให้เป็น “เศรษฐีใหม่” หรือ “เสี่ยเกาหลี” กอปรกับการ
มีบทบาทส าคญักับชมุชน ท าให้การแสดงตวัตนของพวกเขามีนยัถึงการตอบโต้
ภาพเหมารวมว่า เป็นผู้สร้างปัญหาในพืน้ท่ีชนบท กล่าวคือ ในขณะท่ียงัท างาน
อยู่ท่ี ประเทศเกาหลีใต้ พวกเขามีบทบาทในการสนบัสนุนชุมชนบ้านเกิดในมิติ
ต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 พวกเขา ได้ช่วยกัน
ระดมทุนจากเครือข่ายแรงงานอีสานในเกาหลีใต้ เพ่ือน าเงินมาสมทบทุน “งาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่โปแตช” ท่ีชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุดรธานี ท่ีมีฐานสมาชิกในเขตพืน้ท่ี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง กับต าบลนา
มว่ง และต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รวมกลุ่ม
กนัเพ่ือร่วมตอ่สู้คดัค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จงัหวดัอดุรธานี (โปรดด ูวิเชียร 
อนัประเสริฐ, 2559) สมาชิกกลุ่มชาวบ้านดงักล่าว หลายคนมีลกูหลานและญาติ
พ่ีน้อง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนในพืน้ท่ีดงักล่าว ท่ีอยู่ระหว่างการท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ ทัง้นีก้ลุ่มคนชนบทท่ีอยู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มคน
ท่ีมาจากบ้านสะอาดนามูล ได้ใช้ความรู้ และทกัษะ ในการสร้างเครือข่ายทาง
สงัคมของแรงงานอีสานข้ามชาติ ร่วมกนัจดังานบุญ กินเลีย้งสงัสรรค์ร่วมกันใน
เกาหลีใต้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นงานบุญประเพณีของอีสานท่ีมีการ “โฮมบุญ” 
แล้วร่วมกันรับซองบุญ ท่ีกระจายไปยังเครือข่ายทางสังคมของพวกเขา แล้ว
น ามารวมกันเพ่ือนับยอดบุญท่ีได้รับมา หลังจากนัน้จึงส่งมาสมทบทุนให้กับ
ผู้คนท่ีอยู่บ้านเกิด ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ีผ่านมาพวกเขา ได้
สมทบเงินทนุท่ีได้จากการระดมผ่านการท าบญุผ้าป่า เพ่ือปกปอ้งฐานทรัพยากร
ของชมุชนและคดัค้านโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ มากกวา่ 3 ล้านวอน (ประมาณ 
9 หม่ืนบาท) 
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นอกจากการร่วมระดมทุนผ่านเครือข่ายทางสงัคมในประเทศเกาหลีใต้
แล้ว กลุ่มคนชนบทบ้านสะอาดนามูลท่ีท างานอยู่ท่ีเกาหลีใต้ ยังคงมีบทบาท
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง เช่น การ
ร่วมกันท าบุญผ้าป่าระดมทุนให้กับโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล การร่วมกันออก
คา่ใช้จา่ยช่วยสนบัสนนุการแข่งขนักีฬาภายในชมุชน และการสนบัสนนุกิจกรรม
การประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ในพืน้ท่ี ฯลฯ อีกทัง้ บางคนได้รับเกียรติเป็น
ประธานรุ่นในการระดมทนุผ้าป่ามาชว่ยสนบัสนนุโรงเรียนท่ีพวกเขาเคยศกึษาใน
ระดบัมธัยม ในขณะเดียวกัน บนพืน้ท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก มกัจะเห็น
ภาพการสนทนาของผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเขียนข้อความออนไลน์ในพืน้ท่ีสาธารณะไปหา
สมาชิกในชมุชนท่ีอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ให้ท าการ
สนบัสนนุกิจกรรมชมุชนอยู่เสมอ 
 
6. บทสรุป 
 

กล่าวได้ว่า วิถีแบบเมือง (urbanism) ท่ีเปิดเผยออกมาผ่าน วิถีการ
บริโภคความทนัสมยั พร้อมกันกับการใช้ชีวิตและแสดงออกถึงแรงปรารถนาใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาและหลักประกันในสุขภาพของ
ตนเองของคนชนบท รวมไปถึงการเคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัเข้าไปในเมืองแล้ว
หวนกลบัมาชนบทในแต่ละวนั เพ่ือการศึกษาและการท างาน สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีแบบเมืองท่ีก าลงัก่อตวัขึน้มาในพืน้ท่ีชนบท ยิ่งไปกว่านัน้ วิถีแบบเมือง ยงัได้
เกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท สามารถท าความเข้าใจได้
จาก มุมมองของคนชนบทท่ีมีต่อเวลาท่ีกระชับมากขึน้เม่ือต้องมีการก าหนด
กิจกรรมประจ าวนัให้สมัพนัธ์กับจงัหวะชีวิตท่ีสัมพนัธ์กับเมือง มีความคิดริเร่ิม



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

227 ตัวตนใหม่ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่อตัวของวิถีแบบเมืองในพ้ืนที่ชนบท 

สร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการท างานเพ่ือสร้างความแตกต่างใน
การประกอบกิจการของตนเองซึ่งอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาจาก
การท างานต่างประเทศ และพัฒนาการของความตระหนักถึงสิทธิความเป็น
พลเมือง ด้วยการรวมกลุ่มกันตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนกรณีของคนชนบทคืนถ่ินบางคนท่ีมองว่า 
ชนบทเป็นพืน้ท่ีสุขสงบ เหมาะส าหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวายจากการใช้
ชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบโรแมนติซิสม์ สิ่งเหล่านีถื้อได้ว่า เป็น 
“คณุลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ” ท่ีก าลงัก่อตวัขึน้มาอย่าง “โดดเดน่” (distinct) (โปรด
ด ูWilliams, 1977: 131; Thompson, 2012[2007]: 4-5, 12-14, 196-205) ในพืน้ท่ี
ชนบท ในช่วงหลงัทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา โดยคนชนบทคืนถ่ินหรือแรงงานคืน
ถ่ิน เป็นผู้กระท าการท่ีส าคญัต่อการก่อตวัของวิถีแบบเมืองดงักล่าว แต่ในอีก
ด้านหนึ่ง พวกเขาเหล่านี ้ถือได้ว่าเป็น “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” ท่ียงัคงผูกพันกับ
ชุมชนและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น 
การท าผ้าป่าจากประเทศเกาหลีใต้เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมปกป้องทรัพยากรของ
ชมุชนในการคดัค้านการผลกัดนัโครงการเหมืองแร่โปแตช และการระดมทุนเพ่ือ
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

ส าหรับตวัตนใหม่ของคนชนบท ท่ีเกิดจากการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ี
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและสังคม
ภายใต้กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกขานกันเองในกลุ่มคน
ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ร่วมกนั หรือการท่ีคนใน
ชมุชนเรียกขานคนท่ีกลบัมาจากการท างานจากประเทศเกาหลีใต้ แม้ว่า ในบาง
สถานการณ์จะเป็นการพดูจาในเชิงหยอกล้อกนัระหว่างคนท่ีสนิทสนมคุ้ยเคยกัน
ในชมุชนเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์เก่ียวกบั ความเป็น “เสีย่เกาหลี” ท่ี
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เกิดขึน้ในชมุชนชนบท “บ้านสะอาดนามลู” ได้มีนยัสะท้อนให้เห็นถึง การนิยาม
ตวัตนของคนชนบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีแรงงานของคน
ชนบท ท่ีได้รับการยอมรับทางสงัคมจากคนในชมุชน โดยเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
การเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีกลายเป็นบันไดในการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของคนชนบท ทัง้นีป้รากฏการณ์การเกิดขึน้ของความเป็น “เส่ีย” ในพืน้ท่ี
ชนบท ได้เก่ียวพนักบัการแสดงตวัตนของคนชนบทท่ีมีบคุลิกท่ีมีน า้ใจตอ่คนรอบ
ข้างและคนในชุมชน เป็นคนท่ีประสบผลส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้ ท่ีมี
ศกัยภาพในการลงทุนประกอบกิจการทัง้ในและนอกภาคเกษตรในพืน้ท่ีชนบท 
สิ่งเหลา่นีไ้ด้สะท้อนถึงความปรารถนาอย่างหนึ่งของคนชนบทท่ีปรารถนาจะเป็น
เหมือนกบัคนจีนท่ีอยู่ในสงัคมไทยไทย (โปรดด ูพฒันา กิตอิาษา, 2557)  
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