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“...[เกิด] เป็นคนอีสานต้องออกเหง่ือออกแรง จึงจะมีสิทธ์ิเดินอยู่ในแผ่นดินไทยกับเขาได้” 
(ค าพูน บุญทวี)

บทน า 
ในอดีตกาล “อีสาน” หรือ “คนอีสาน” 

อาจจะเป็นอย่างที่ลุงค าพูน หรือค าพูน บุญทวี 
นักเขียนรางวัลซีไรต์คนแรกของประเทศไทยกล่าวไว้
ในหนังสือ “ขุดทองกลับอีสาน” แต่ส าหรับในยุค
ปัจจุบัน หรือท่ีอาจารย์พัฒนา กิตติอาษา นิยามว่า 
“อีสานอนิจลักษณ์” (Isan Becoming) อีสานเปี๊ยน
ไป๋ (แล้ว)  

หนังสือ สู่วิถีอีสานใหม่ : (Isan Becoming 
: Agrarian change and The sense of Mobile 
Community in Northeastern Thailand)  เ ป็ น
หนังสือที่เกิดจากผลงานทางวิชาการของอาจารย์
พัฒนา กิติอาษา ที่ ว่ าด้ ว ยวิถีอีสานใหม่  ( Isan 
Becoming) ก่อนจะถูกเสนอไปที่ส านักพิมพ์วิภาษา 
แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่อาจารย์พัฒนา กิตติอาษา มี

เวลาน้อยนัก ไม่ทันที่จะได้ช่ืนชมผลงานของตนเอง 
อาจารย์จากไปด้วยวัยเพียง 45 ปี โดยได้ทิ้งผลงาน
ทางวิชาการส าคัญไว้หลายเรื่อง และผลงานช้ิน
สุ ดท้ ายก็ คื อ  หนั งสื อ  สู่ วิ ถี อี ส าน ใหม่  : ( Isan 
Becoming : Agrarian change and The sense of 
Mobile Community in Northeastern Thailand
) ที่ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์วิภาษา พิมพ์ครั้ งแรก 
สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ เนื้อหาภายในเล่มได้เผยแพร่
คร้ังแรกในรูปแบบของเอกสารประกอบการปาฐกถา
พิเศษ ในการประชุมวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นข้ามแดน 
ข้ามแดนท้องถิ่น : พรมแดนความคิดความรู้ จาก
ท้องถิ่นอีสานสู่สากล” ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 
6 กันยายน 2555 
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บทนำา
 ในอดตีกาล “อสีาน” หรอื “คน
อีสาน” อาจจะเป็นอย่างที่ลุงคำาพูน หรือ
คำาพนู บญุทว ีนกัเขยีนรางวลัซไีรตค์นแรก
ของประเทศไทยกล่าวไว้ในหนังสือ “ขุด
ทองกลับอีสาน” แต่สำาหรับในยุคปัจจุบัน 
หรอืทีอ่าจารยพ์ฒันา กติตอิาษา นยิามวา่ 
“อีสานอนิจลักษณ์” (Isan Becoming) 
อีสานเปียนไป (แล้ว) 

 หนังสือ สู่วิถีอีสานใหม่ : (Isan 
Becoming : Agrarian change and 
The sense of Mobile Community 
in Northeastern Thailand) เป็น
หนังสือที่เกิดจากผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์พัฒนา กิติอาษา ท่ีว่าด้วยวิถี
อีสานใหม่ (Isan Becoming) ก่อนจะถูก
เสนอไปที่สำานักพิมพ์วิภาษา แต่ก็เป็นที่
น่าเสียดายที่อาจารย์พัฒนา กิตติอาษา มี
เวลาน้อยนัก ไม่ทันที่จะได้ชื่นชมผลงาน
ของตนเอง อาจารย์จากไปด้วยวัยเพียง 
45 ปี โดยได้ทิ้งผลงานทางวิชาการสำาคัญ
ไว้หลายเรื่อง และผลงานชิ้นสุด=ท้าย
ก็คือ หนังสือ สู่วิถีอีสานใหม่ : (Isan 
Becoming : Agrarian change and 
The sense of Mobile Community 
i n  No r t hea s t e r n  Tha i l and ) 
ที่ตีพิมพ์โดยสำานักพิมพ์วิภาษา พิมพ์ครั้ง
แรก สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ เนื้อหาภายใน
เล่มได้เผยแพร่คร้ังแรกในรูปแบบของ
เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ ใน
การประชุมวิชาการเรื่อง “ท้องถิ่นข้าม

แดน ข้ามแดนทอ้งถิน่ : พรมแดนความคดิ
ความรู้ จากท้องถิ่นอีสานสู่สากล” ซึ่งจัด
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือ
วันที่ 6 กันยายน 2555

 หนังสือ สู่วิถีอีสานใหม่ : (Isan 
Becoming : Agrarian change and 
The sense of Mobile Community 
in Northeastern Thailand) เนื้อหา
รวม 7 บท หากไม่นับรวมกับบทนำาเสนอ
เรือ่ง “ความยา่นกบัความอยากของพฒันา 
กิติอาษา” โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ และอา
จารย์ชนิดา เผือกสม อาจารย์ประจำาภาค
วิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเนื้อหาทั้ง 7 
บท ประกอบไปด้วย บทที่ 1 บทนำา กิลส์ 
เดอลูซกับคำาพูน บุญทวี บทที่ 2 สังเขป
วิธีวิทยา บทที่ 3 การพัฒนากรอบแนวคิด
ทฤษฎี บทที่ 4 รื้อสร้างตำานานอีสานเก่า 
บทที ่5 จากอสีานถงึสิงคโปร ์: กรณศึีกษา
ท้องถิ่นข้ามแดน บทที่ 6 อนิจลักษณ์ของ
ชุมชนอีสานใหม่ และบทที่ 7 บทสรุป 
โดยมีเนื้อหาสังเขปดังนี้

บทที่ 1 บทนำา กิลส์ เดอลูซกับ
คำาพูน บุญทวี
 ผู้เขียนได้กล่าวถึงนักปรัชญา
แนวจิตวิ เคราะห์ชาวฝรั่งเศส “กิลส์ 
เดอลูซ” (Gilles Deleuze, 2468-2538) 
กับ “คำาพูน บุญทวี” (2471-2546) 
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นั ก เขี ย น ร า ง วั ล ซี ไ ร ต์ ค น แร ก ข อ ง
ประเทศไทย โดยกล่าวถึงกรอบแนวคิด
เรือ่งจติไร้สำานกึ (the unconscious) และ
แรงปรารถนา ในฐานะทีเ่ปน็พลงัสำาคญัใน
การผลติสรา้งและขบัดนัใหเ้กดิพฤตกิรรม
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท้ังในระดับ
ปจัเจกบคุคลและสงัคม และแรงปรารถนา
และความใฝ่ฝันของคนอีสานในช่วง
ปพีทุธศกัราช 2530 ผา่นการบรรยายของ
คำาพูน บุญทวี ที่ว่า “ความใฝฝนของพอ
เหยาพอเรือนในเมืองบางกอกคือมีบาน
ทาวเฮาสสักหลังหนึ่ง รองลงมาใหลูกได
เรียนหนังสือแลวมีงานทำา เปนหลักแหลง 
แตชาวบานทุงอสีานนัน้.ขอใหมฝีนตกตอง
ตามฤดูกาล และขาวเปลือกมีราคาเปน
เรื่องใหญ รองลงมาอยาใหมีขโมยมาลัก
ควายที่มีอยูอยางจำากัดจำาเขี่ย ความฝน
อันสุดทายก็คืออยากเห็นลูกหลาน ไป
ขายแรงยังเมืองอื่น แลวกลับมาพรอม
เงินกอนหนึ่ง และถาหากลูกไดเรียน
พอสอบเขาเปนนายไดก็อยาใหมีการ
เสียเงินเปนหมื่นเปนแสนดวยเถิด...” 
และกล่าวถึงสภาพของชุมชนอีสานและ
สถานการณ์“ท้องถิ่นข้ามแดน ข้ามแดน
ท้องถิ่น” ในประเด็น “วิถีอีสานใหม่” อัน
เป็นประเด็นสำาคัญของหนังสือเล่มนี้ โดย
ผู้เขียนกล่าวว่า วิถีอีสานใหม่เกิดจากการ
ปฏสิมัพนัธอ์นัเขม้ขน้ระหวา่งกระบวนการ
สำาคัญ 2 อย่าง ได้แก่ ท้องถิ่นนิยมกับ
เส้นทางและกระบวนการเคลื่อนตัวข้าม
ชาติข้ามแดนของผู้คน ทั้งในระดับครัว

เรือนชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว คือรากเหง้าและที่มา
ของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “วิถีอีสาน
ใหม่” ประเด็นต่อมา คือ การตั้งคำาถาม
ต่อความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอีสาน
ทีว่า่ “อสีาน...เปียนไป?” ภายใตส้มมตฐิาน
ที่ว่า “อีหลีบ่?...” อีสานเปล่ียนไปจริง
หรอื วถีิชีวติผูค้นและชมุชนหมูบ่า้นอสีาน
เปลี่ยนไปอย่างไร เกี่ยวข้องเช่ือมโยง
กับบริบทของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และวฒันธรรมอะไรบา้ง ซึง่ผูเ้ขยีนไดก้ลา่ว
ถึงความเป็น “อีสานใหม่” ว่า อีสานใหม่
ได้กลายมาเป็นส่วนสำาคัญของเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมวัฒนธรรมของโลก
ยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว อีสานใหม่
ไม่ใช่อีสานด้อยพัฒนา อีสานใหม่ไม่ใช่
อีสานท่ีเป็นดินแดนชายขอบ ล้าหลัง 
ยากจน หรือแห้งแล้ง ทุรกันดารอีกต่อ
ไป หากแต่อีสานใหม่ได้กลายมาเป็น
ดินแดนยุทธศาสตร์และศูนย์กลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค
ลุม่น้ำาโขง เปน็แหล่งอาหารสำาคัญของโลก 
(อู่ข้าวหอมมะลิ) เป็นแหล่งต้นทางที่ส่ง
ออกแรงงานทัง้ชายหญงิทีส่ำาคญัแหง่หนึง่
ของโลก อีสานใหม่ได้กลายมาเป็นทำาเลที่
ตั้งของกระบวนการพลวัตทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนรุ่น
ใหม่เต็มไปด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจ
ในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมรัฐ
ชาติไทยและประชาคมโลกจากรากเหง้า
ความเป็น “ท้องถิ่นนิยม” ของตนเอง 
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โดยปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ี ผู้ เขียน
กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
ปฏิสัมพันธ์อันเข้มข้นระหว่าง “ท้องถิ่น” 
และ “เส้นทางหรือกระบวนการข้ามชาติ
ขา้มแดน” (deterritorialization) อกีประ 
เดน็หนึง่ทีส่ำาคญั คอื “อสีานอนจิลกัษณ”์ 
คือ ความพยายามในการดึงเอามโนทัศน์
ว่าด้วยแรงปรารถนา อำานาจความเป็น
ผู้กระทำาการและอัตลักษณ์ทางสังคมมา
ใช้ในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นจริงในระดับ
ท้องถิ่น

บทที่ 2 สังเขปวิทยา 
 ผู้ เขียนได้กล่าวถึ งวิ ธี วิทยา
ของงานชิ้นนี้ว่ามาจากการค้นคว้าวิจัย
เอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ 
และการสัมภาษณ์แม่บ้านไทยในสิงคโปร์ 
ภายใต้ประเด็นมิติความเปลี่ยนแปลง
แบบ “ท้องถิ่นข้ามแดน ข้ามแดนท้อง
ถิ่น” ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องการท่ีจะพิจารณา
พลวัตของชุมชนหมู่บ้านอีสาน ภายใต้
กรอบเวลาและแนวการศึกษาที่แตกต่าง
ออกไป โดยได้กำาหนดกรอบเวลาไว้
หลังยุคสงครามเย็น (post-cold war 
era) 1980/2523 – 2010-2553 ด้วย
เหตุผล 3 ประการคือ (1) สงครามเย็น
เป็นปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งอินโดจีน 
และภูมิภาคอีสานอย่างกว้างขวางและ

เข้มข้น เป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ช่วงชิง
อำานาจนำาทางอุดมการณ์ (ideological 
h e g e m o n y )  ร ะ ห ว่ า ง ค่ า ย เ ส รี
ประชาธิ ป ไตยและค่ ายสั งคมนิ ยม
คอมมิวนิสต์ ซ่ึงการเกิดขึ้นและส้ินสุด
ลงของสงครามเย็น ย่อมเป็นเครื่องหมาย
ของยุคสมัยที่สำาคัญที่จะละเลยไม่ได้ 
(2) ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่
มีลักษณะเป็นรอยแยกทางประวัติศาสตร์ 
(historical rubture) ทศวรรษนี้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของความสงบและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรมอย่างแท้จริง ทั้ ง น้ี เพราะ
สงครามในประเทศเพื่อนบ้านในอิน
โดจีนสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของพรรค
คอมมิวนิสต์ทหารอเมริกันถอนทัพออก
จากประเทศไทย แรงงานอพยพไปทำางาน
ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งจรงิจงั (3) ชว่ง
ทศวรรษดังกล่าวเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อที่
สำาคัญของกระบวนการผนวกรวมชุมชน
หมู่บ้านภาคอีสานเข้าเป็นส่วนสำาคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ระดับโลกอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมิติ
ต่างๆ ของชีวิตชุมชนอย่างไม่เคยมีมา
ก่อน (unprecedented and intensive 
national, regional and global 
integration) และในประเด็นสุดท้ายของ
บทน้ี ผู้เขียนได้ให้คำานิยาม “มโนทัศน์
ชุมชน” สำาหรับศึกษาชุมชนหมู่บ้าน
อีสานไว้ 4 ความหมาย คือ (1) ชุมชน
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ทางกายภาพ (physical community) 
เป็นการมองชุมชนในแง่ของกายภาพ 
ขอบเขตและทำาเลที่ตั้ง (2) ชุมชนใน
จินตนาการ (imagined community) 
เป็นการมองชุมชนหมู่บ้านในฐานะ 
“ชุมชนจินตนาการ” (3) ชุมชนวาท
กรรม (discursive community) เปน็การ
มองชุมชนหมู่บ้านในฐานะที่เป็นสนาม
วาทกรรมหรือมโนทัศน์นามธรรม ซึ่งถูก
ผลิตซ้ำาและเผยแพร่ในนามของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของ “อำานาจและความรู้” 
และ (4) ชุมชนอนิจลักษณ์ (becoming 
community) เป็นการมองลักษณะชีวิต
และเส้นทางของชุมชนในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานทางสังคมที่เกิดขึ้น ดำารงอยู่ 
และกำาลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและไม่มี
ที่สิ้นสุด (mobile community) ชีวิต
ชุมชนอนิจลักษณ์จึงเป็นชีวิตทางสังคมท่ี
ผันเปลี่ยนตัวเองและเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า
อยู่ตลอดเวลาดุจเดียวกับสายน้ำาและธาร
กระแสของกาลเวลาที่ไม่มีวันจะไหลกลับ

บทที ่3 การพฒันากรอบแนวคิด
ทฤษฎี : เดอลูซ ฟูโกต์ กิดเดนส์ 
เบิร์ก และชุมชนหมู่บานอีสาน 
 ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก ร อ บ
แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์วิพากษ์
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมในชุมชนหมู่บ้าน
ภาคอีสาน โดยผ่านชุดความคิดทฤษฎี 

ดังน้ี (1) แนวคิดเรื่องกลจักรของแรง
ปรารถนา (desiring machine) และ
เรือนกายอนิจลักษณ์  (becoming 
body) ในสังคมนิยมของกิลส์ เดอลูซ 
(2) แนวคิดเรื่องอำานาจกับการต่อต้าน 
(power and resistance) ของมิเชล 
ฟูโกต์ (3) แนวคิดเรื่องผู้กระทำาการและ
โครงสร้างอำานาจ (agency-structure/
power) ของแอนโทนี กิดส์เดน (4) 
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางสังคม (social 
identity) ของปีเตอร์ เบิร์ก และแจน 
สเทตส์ และเอียน ไครบ์ ซึ่งผู้เขียนกล่าว
ถึงรากฐานของชุมชนอนิจลักษณ์ว่า 
คือการทำางานของจิตไร้สำานึกและแรง
ปรารถนาทางสังคม ทั้งน้ี แรงปรารถนา
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง
ภายในจิตใจของมนุษย์ ทั้งยังไม่ได้เกิด
จากความรู้สึกความต้องการหรือความ
จำาเป็นโหยหาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต 
และท่ีสำาคัญ “อำานาจเป็นผลที่เกิดจาก
การทำางานของแรงปรารถนา” อำานาจ
และการต่อต้านขัดขืนจึงเป็นส่ิงสำาคัญ
ดังที่ฟูโกต์เคยกล่าวไว้ว่า “ที่ใดมีการใช้
อำานาจ ท่ีนั่นย่อมมีการต่อต้านขัดขืน” 
(where there is power, where there 
is resistance) ” อำานาจและการต่อต้าน
ขดัขนืจงึเปน็ส่ิงสำาคญัมากในการพจิารณา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรม สำาหรับตัวตนและ
อัตลักษณ์ทางสังคมผู้เขียนได้กล่าวถึง
มโนทัศน์ของอัตลักษณ์ ว่า “อัตลักษณ์
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เชื่อมโยงปัจเจกบุคคลเข้ากับสังคม” 
อัตลักษณ์บ่งบอกถึงการเลือกระบุต้น
สังกัดของตัวเองทั้งในความหมายเชิง
สัญลักษณ์และเชิงความจริงทางวัตถุ 
โดยเอียน ไคร์บ ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์
ทางสังคมไว้ว่า อัตลักษณ์ทางสังคม
เป็นผลผลิตโดยตรงของประสบการณ์
ชีวิต (esperience) ในฐานะสมาชิกของ
ชุมชน อัตลักษณ์ไม่ใช่เรื่องของความคิด
ฝันทะยานอยากอันว่างเปล่า แต่ต้อง
มาจากการตกผลึกประสบการณ์ชีวิต 
ในทัศนะของเบิร์กและสเทตส์ กล่าว
ถึงการทำางานของอัตลักษณ์ทางสังคม 
ขึ้นอยู่กับกระบวนการ 2 อย่าง กล่าวคือ 
อัตลักษณ์นั้นต้องเป็นที่ รับรู้และเข้า
ถึงได้ในวงกว้าง (accessibility) และ
อตัลกัษณน์ัน้ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเหมาะ
สม (fi t) กับสถานการณ์จริงในสังคม

บทที่ 4 รื้อสรางตำานานหมู่บาน
อีสานเก่า 
 ในบทนี้ผู้เขียนได้นำาเสนอภาพ
ร่างของหมู่บ้านอีสานเก่า เพื่อเป็นการ
ปูพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ เพื่อจะนำา
ไปสู่ความเข้าใจ “อีสานใหม่” อย่างท่ี
ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า “การรื้อสร้างหรือ
เขียนอดีตขึ้นมาใหม่ เพื่อรับใช้ปัจจุบัน
ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องไวยากรณ์
ภาษาและความทรงจำาเสมอ” ทั้ งนี้  
ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง “หมู่บ้านอีสานเก่า
ในลกูอสีาน” โดยผูเ้ขยีนกลา่ววา่ นวนยิาย

เรื่องลูกอีสานนี้ได้บรรจุเอารากเหง้าและ
จิตวิญญาณของชาวบ้านอีสานเก่าไว้
อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เข้มข้น และทรนง
ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นตัวของตัวเอง ยาก
ที่จะหาวรรณกรรมสมัยใหม่ว่าด้วยอีสาน
เล่มใดมาเทียบเคียงได้ และยังได้กล่าว
ถึงชุดประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนแรง
ปรารถนาและจติใตส้ำานกึของคนอสีานใน
ยุคสมัยของคำาพูน บุญทวี อาจเรียกได้ว่า
เปน็แรงปรารถนาและจติใตส้ำานกึทีพ่รอ้ม
รับรองกับกระบวนการการพัฒนาไปสู่
ความทันสมัยและหล่อหลอมอัตลักษณ์
ทางสังคมของผู้คนและชุมชนหมู่บ้าน
อีสาน ซ่ึงพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติของตนเอง ครอบครวั และชมุชน โดย
แรงปรารถนาที่สำาคัญที่สุดที่เราสามารถ
เรยีนรูจ้าก “ลูกอสีานกคื็อ” แรงปรารถนา
ที่จะดั้นด้นเดินทาง เพื่อรื้อข้ามพื้นที่
เขตแดนต่างๆ (deterritorialization) 
ของชีวิตและชุมชนในนามของการ
แสวงหาชวีติความเปน็อยูท่ีด่กีวา่ เช่น การ
ข้ามแดนทางภูมิรัฐศาสตร์ กล่าวโดยสรุป
ในบทนี ้การนำาเสนอภาพรา่งของ “อสีาน
เก่า” มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงใน
ตัวพอสมควร โดยชุมชนหมู่บ้านอีสาน
เก่ามีพัฒนาการมาจากชุมชนการผลิต
เพื่อยังชีพแบบชาวไร่ชาวนา ท่ามกลาง
สถานการณท์างการเมอืงและการสงคราม
ระหว่างศูนย์กลางอำานาจในภูมิภาค โดย
เฉพาะกรงุเทพฯ กบัเวยีงจนัทน ์การเขา้มา



ÇÒÃÊÒÃÇÔ¶Õ·ÃÃÈ¹�ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ : »‚·Õè 1 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á-àÁÉÒÂ¹ 2564
Journal of Art and Culture Perspectives : Vol.1 No.1 January-April 202162

ของฝรั่งเศส มหาอำานาจอาณานิคม ส่ง
ผลให้ราชสำานักกรุงเทพฯ เร่งปฏิรูป
หัวเมือง ผนวกเอาดินแดน ประชากร
และหมู่บ้านบนฝังขวาแม่น้ำาโขงเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐไทย หมู่บ้านอีสานเก่า
ในดินแดนภูมิรัฐศาสตร์และประชากรได้
คอ่ยๆ คลีค่ลายกลายมาเปน็สว่นหนึง่ของ
รัฐชาติไทยอย่างมั่นคงในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จนทำาให้ 
“อีสาน” เริ่มสลัดภาพของความล้าหลัง
และดอ้ยพฒันาของตวัเองทิง้ไปอยา่งช้าๆ 
พรอ้มการมาเยอืนของการเปลีย่นแปลงไป
สู่ความทันสมัยในรูปแบบของการพัฒนา
และการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย

บทที่ 5 จากอีสานถึงสิงคโปร์ : 
กรณีศึกษาทองถิ่นขามแดน 
 ผู้เขียนได้นำาเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของหมู่บ้านอีสานหลังยุคสงครามเย็น 
จากแนวการวเิคราะหท์ีใ่หค้วามสำาคญักบั
แรงปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้คนผ่านเส้นทางและกระบวนการข้าม
พรมแดนท้องถิ่น รัฐชาติ และประชาคม
โลก โดยที่ผู้ เขียนใช้กรณีศึกษาชุมชน
แรงงานและแม่บ้านไทยอีสานในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิถีอีสานใหม่
ที่ก่อรูปและปรากฏตัวในทศวรรษหลัง
สงครามเย็นนอกเขตแดนของภาคอีสาน
และรัฐไทยนั้น ได้ผลิตสร้างตัวตนและ
วิถีของผู้กระทำาการที่สามารถรับมือการ

โถมทับของโครงสร้าง เช่น นโยบายการ
พัฒนาของรัฐ และการขยายตัวครอบงำา
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้อย่ าง
มีนัยสำาคัญยิ่ง ทั้งนี้ การย้ายถิ่นแรงงาน
ก็มีมิติของการผลิตสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยู่ในตัว อันเป็นความจริง
ที่ว่า การย้ายถิ่นของแรงงานหนุ่มสาว
จากหมู่บ้านอีสานไปทำางานกรุงเทพฯ 
(ไปกรงุเทพฯ หรอืไปไทย) ไปตา่งประเทศ 
(ไปนอก) ลว้นเปน็ทางออกทีม่คีวามสำาคญั
มากขึ้นเรื่อยๆ อนึ่ง จากกรณีศึกษาชุมชน
แรงงานไทยบ้านอีสานในสิงคโปร์จะเห็น
ได้ว่าปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามชาติข้าม
แดนมีมิติสร้างสรรค์และเปดเผยตัวเอง
ให้เราได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของผู้คนและ
แรงปรารถนาในการทำามาหากิน ทั้งเพื่อ
ตนเอง ครอบครวั ชมุชนทอ้งถิน่และสังคม
ไทยโดยรวม

บทที่ 6 อนิจลักษณ์ของชุมชน
อีสานใหม่ 
 เนื้อหาในบทนี้ถือเป็นบทที่
เป็นใจความสำาคัญ โดยผู้เขียนได้กล่าวถึง
ชุมชนอีสานใหม่เป็นชุมชนอนิจลักษณ์
ในความหมายที่ว่า อีสานใหม่เป็นชุมชน
ที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยตอบสนองต่อ
สถานการณเ์ศรษฐกจิ การเมอืงและสังคม
อยู่ตลอดเวลา ชุมชนในหมู่บ้านอีสานไม่
เคยปฏเิสธการเปลีย่นแปลงเพราะภายใน
โครงสร้างและภายในจิตสำานึกของผู้คน
มีแรงปรารถนา มีความใฝ่ฝัน ซึ่งล้วนแต่
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เป็นเชื้อไฟของการเปลี่ยนแปลงท่ีทรง
พลัง โดยอนิจลักษณ์ของชุมชนอีสานใหม่
ประกอบดว้ยเงือ่นไขสำาคญั ไดแ้ก ่(1) การ
เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัสภาพ
แวดล้อมกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรมแบบใหม่ ภายใต้กรอบเวลา
และสถานที่เฉพาะ (2) การผุดบังเกิดข้ึน
ของแรงปรารถนาความรู้สึก และความ
หมายต่อประสบการณ์ชีวิตใหม่ของผู้คน
รุ่นใหม่ที่กำาลังเติบโตพร้อมจะทดแทนคน
รุ่นเก่าและ (3) สภาพแวดล้อมของอีสาน
ใหม่ได้เติมเชื้อไฟและความคิดของการ
เปลีย่นแปลงสำาหรบัเคลือ่นตวัไปขา้งหนา้
อย่างไม่หยุดยั้ง อนิจลักษณ์ของวิถีอีสาน
ใหม่จึงมีรากฐานอยู่ท่ี “การมองไปข้าง
หน้า” และเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ 
ซึ่งเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างไม่มีที่
สิ้นสุด สำาหรับวิถีอีสานใหม่ที่กำาลังดำาเนิน
ตอ่ไปในยคุสมยัหลงัสงครามเยน็ ประกอบ
ด้วยลักษณะสำาคัญ 11 ประการคือ (1) 
ความหมายของพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์
อีสานหลังยุคสงครามเย็น ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมาหลังสงครามเย็น ดิน
แดนที่เรียกว่า “อีสาน” ได้รับการพลิก
เปลี่ยนโฉมหน้าคร้ังใหญ่ จากดินแดนท่ี
เต็มไปด้วยความแห้งแล้ง กันดาร ยากจน 
ด้อยพัฒนา และเป็นดินแดนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งพื้นที่หลายจังหวัดอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ได้กลายมาเป็นดินแดนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของภูมิภาคอินโดจีน (2) การ
ขยายตัวของสาธารณูปโภคครั้งใหญ่หลัง
ยุคสงครามเย็น สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่รัฐบาลไทยได้ลงทุนในภาคอีสานเป็น
ปัจจัยสำาคัญอย่างหน่ึงในการเปล่ียน
โฉมหน้าภูมิภาคอีสาน (3) โครงสร้าง
ประชากรใหม่ ประชากรภูมิภาคอีสาน
หลังทศวรรษ 2523 เป็นประชากรใหม่
ท่ีแตกต่างจากคนรุ่นก่อนชัดเจน เป็นก
ลุ่มประชากรที่กล่าวได้ว่า เป็นผลผลิต
ของยุคสมัยแห่งการพัฒนา ทั้งในช่วง
สงครามเยน็และหลงัสงครามเยน็ (4) การ
ขยายตัวของเมืองและบทบาทใหม่ของ
เมืองชายแดน ประชากรในเขตเทศบาล
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษ
หลังสงครามเย็น ตัวเมืองชายแดนก็เช่น
กัน ส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงแก่หัว
เมืองต่างๆ (5) การขยายตัวของระบบ
การศึกษาในโรงเรียน บริการสุขภาพ 
บริการสินเชื่อ และการบริการต่างๆ จาก
ภาครัฐนำาไปสู่การพลิกเปล่ียนโฉมหน้า
หมู่บ้านภาคอีสาน อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข (6) พัฒนาการของ
เกษตรกรรมรปูแบบใหม ่ภาคเกษตรกรรม
ในภูมิภาคได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การใช้เทคโนโลยีและการจัดการแรงงาน
เปลี่ยนไป มีการใช้เครื่องจักรกล (7) การ
ย้ายถิ่นแรงงาน เกิดการย้ายถิ่นแรงงาน
ไปทำางานต่างถิ่น แรงงานอีสานกลายเป็น
แรงงานสำาคัญของโลก โดยเฉพาะหลัง
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ทศวรรษสงครามเย็น (8) การแต่งงาน
ข้ามชาติข้ามวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็น
ถึงปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ รื้อถอน
พรมแดนหลากมติ ิสัน่คลอนความคดิและ
วถิดีัง้เดมิในหมูบ่า้นอสีานเกีย่วกบับทบาท
เพศสภาพ (9) ผลกระทบจากการขยาย
ตัวของสื่อมวลชนทางเลือก อาจกล่าวได้
ว่าสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ได้พลิกเปลี่ยน
วิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้านอีสานขนาน
ใหญ่ ชาวบ้านและชุมชนหมู่บ้านอีสาน
ส่วนใหญ่สามารถเชื่อมโยงติดต่อกับโลก
แทบไม่แตกต่างจากชุมชนในเมือง (10) 
พลังของการประดิษฐ์สร้างวัฒนธรรม
สมัยนิยม ดินแดนอีสานได้ชื่อว่าร่ำารวย
ด้วยศิลปวัฒนธรรมและศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย ผู้คนและชุมชนอีสานให้ความ
สำาคัญกับศิลปะการแสดงของตนเอง
อย่างจริงจัง (11) อัตลักษณ์ทางสังคม
ใหม่ของคนอีสาน ตัวตนและอัตลักษณ์
ใหม่ของคนอีสานยุคหลังสงครามเย็น
เปลี่ยนแปลงจากการถูกกล่าวหาว่า
ล้าหลัง ด้อยพัฒนา หรือได้รับการดูถูก
เหยียดหยามเป็นผู้คนหรือชุมชนที่เต็มไป
ด้วยความมั่นใจ ยืนหยัดเพื่อท่ีจะยืนยัน
ความเป็นตัวของตัวเอง ท้ังทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม

บทสรุป 
 ในบทสุดท้ายผู้เขียนได้กล่าวถึง 
“วถีิชมุชนหมูบ่า้นอสีานใหม”่ (becoming 

community) ไว้หลายประเด็น กล่าวคือ 
วิถีชุมชนอนิจลักษณ์ ชีวิตชุมชนเปรียบ
เสมือนเรือนกายของมนุษย์ ที่ต้องเผชิญ
หน้ากับการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้ง
ชีวิตชุมชนและชีวิตมนุษย์ต่างตกอยู่ภาย
ใต้การครอบงำาของกฎอนิจลักษณ์ด้วย
กันท้ังคู่ โดยวิถีชุมชนอีสานใหม่เกิดขึ้น
และดำาเนนิไปอยา่งเขม้ขน้มากทีส่ดุในชว่ง
หลงัสงครามเยน็เปน็ตน้มา (2523/1980) 
วิถีชุมชนหมู่บ้านอีสานใหม่พัฒนาตัวเอง
มาจากรากฐานประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของวิถีชุมชนหมู่บ้าน
อีสานเก่า หัวใจของวิถีอีสานใหม่ คือ 
การพัฒนาที่ เกิดจากแรงผลักดันและ
เงื่อนไขปัจจัยภายใน ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับ
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของ
ชุมชนหมู่บ้านอีสาน และประเด็นสุดท้าย 
วิถีชุมชนอีสานใหม่ไม่ได้จำากัดขอบเขต
ไวเ้ฉพาะการเปลีย่นแปลงสภาพเศรษฐกจิ 
การเมือง และสังคมในลักษณะที่เป็น
รูปธรรมเท่านั้น หากยังให้ความสำาคัญกับ
แรงบนัดาลใจ แรงปรารถนา วธิคีดิ เสน้ทาง 
กระบวนการ และความพยายามในการ
เคลือ่นไหวเพ่ือเล่ือนสถานภาพของตนเอง

 อาจกล่าวได้ว่าหนังสือ สู่วิถี
อีสานใหม่ : (Isan Becoming : Agrarian 
change and The sense of Mobile 
Community in Northeastern 
Thailand) ของพัฒนา กิติอาษา เป็น
หนงัสอืทีบ่อกเลา่ถงึพลวตัวถิชีมุชนอสีาน
ใหม่ (becoming community) กับ
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รูปแบบและมิติความสัมพันธ์แบบใหม่
ที่สอดคล้องกับแรงปรารถนาและสภาพ
ความเป็นอนิจลักษณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา อันเป็นผลผลิตของพลังและ
แรงปรารถนาของปจัเจกบคุคลและชมุชน
ในการร้ือถอนเขตแดน ทัง้ในทางกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ผู้คน ไม่ยึดติดอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์แบบ
ดั้งเดิม ดังที่ อาจารย์ทวีศักดิ์ และอาจาร
ย์ชนิดา เผือกสม อาจารย์ประจำาภาค
วิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวไว้ในบทนำา
เสนอเรื่อง “ความย่านกับความอยากของ
พัฒนา กิติอาษา” ว่า หากพิจารณาอย่าง
ผิวเผินแล้วงานชิ้นนี้ของพี่พัฒนาอาจจะ
เป็นเพียงงานอีกชิ้นหน่ึงท่ีอยู่ในกระแส
ธารของงานวิชาการปัจจุบันท่ีมองว่าชาว
บ้านคนเล็กคนน้อยคือผู้กระทำาการขับ
เคลื่อนประวัติศาสตร์อันเป็นการท้าทาย
ต่อคำาอธิบายที่ให้ความสำาคัญกับผู้นำา
หรือชนชั้นนำาว่าเป็นผู้กระทำาการทาง
ประวัติศาสตร์ตามแนวคิด “มหาบุรุษ” 
แต่งานของพี่พัฒนาไม่ได้หยุดอยู่เพียง
แค่นั้น เพราะงานชิ้นน้ีกลับพยายามคืน
อำานาจการกระทำาการดังกล่าวให้กลับไป
อยู่ที่แรงปรารถนาอันเดือดพล่านอยู่ใน
ก้นบึ้งหัวใจของคน (อีสาน) โดยพี่พัฒนา
พยายามชีใ้หเ้หน็วา่แรงปรารถนาดงักลา่ว 
คือสิ่งอันเป็นสมบัติอยู่ในตัวตนของคน
อสีานโดยจริงแท ้ไมใ่ชบ่งัเกดิขึน้เพราะการ
บังคับของมูลนาย การปลูกฝังของระบบ

การศึกษาหรือความทันสมัย ทุนนิยม
หรือโลกาภิวัตน์ (พัฒนา กิตติอาษา, 
2557 : 10-11) งานชิ้นนี้ของพี่พัฒนาจึง
อาจจะเป็นงานสำาคัญช้ินหน่ึงที่ช่วยขจัด
มายาคติของภาพความเป็นอีสาน ไม่ว่า
จะเปน็มายาคตทิีส่รา้งโดยรฐัไทยสมยัใหม ่
นักการเมืองยุคสงครามเย็น นักวิชาการ
ไทยและเทศ หรือคนทั่วไป รวมทั้งยัง
ช่วยปดประตูไม่ให้ใครเข้ามาสร้างมายา
คติแบบผิดๆ ให้กับคนอีสาน เพราะความ
เป็นคนอีสานที่มีความปรารถนาดำารงอยู่
น้ันไม่ได้สถิตนิ่งลอยเคว้งคว้างอยู่กลาง
อากาศ แต่กลับหลุดพ้นจากการนิยาม
และไหลเล่ือนไปอยู่เสมอดุจดั่งเรือนกาย
ไรส้ภาพ (body-without-organs) (พฒันา 
กิตติอาษา, 2557 : 11)
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