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บทคัดยอ
วาทกรรม “คนอีสาน” ผานแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาไดถกู ประดิษฐในระบบ
โรงเรียนเพือ่ สรางความชอบธรรมใหกบั นโยบายของรัฐตอการพัฒนาภูมภิ าคของชาติ
ปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ภายใตวธิ คี ดิ รวมสมัย ไดฉายภาพความเปนจริงของคนอีสาน
ในจินตนาการของคนไทย ภาพตัวแทนความยากจน ความโง ความเจ็บปวย
ความแหงแลง การเปนกลุมคนชายขอบจึงเปนภาพตัวแทนในวิธีคิดของสังคมโลก
ในขณะเดี ย วกั น แบบเรี ย นกลั บ ลดทอนพลั ง อํ า นาจทุ น ทางวั ฒ นธรรมของคน
ชาติพันธุอีสาน ประสบการณสาธารณะในแบบเรียนรัฐชาติกลับมีอิทธิพลตอการ
สรางภาพตัวแทนของคนชาติพันธุในอีสานที่หลากหลายใหกลายเปน “คนอีสาน”
ในอุดมคติวิทยารวมสมัยผานพื้นที่ทางกายภาพของคนในสังคมไทย การเมืองคือ
วิธีการที่กอใหเกิดความเปนคนอีสานไดกอตัวขึ้นอยางชัดแจงตั้งแตมีหลักสูตร
แบบแผนในพุทธศักราช 2503 จนถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 นับเปนเวลากวาครึ่งศตวรรษที่คนชาติพันธุในอีสานไดถูกทําให
กลายเปน “คนอีสาน” ในวิธคี ดิ ของคนในสังคมอยางตอเนือ่ ง ภาพคนอีสานในมายา
คติที่ถูกสรางขึ้นจากแบบเรียนจึงไมตางกับคนชาติพันธุที่อยูในแตละภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งการไดรับผลกระทบจากระบบการศึกษาที่เนนความเปนเอกภาพได
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ตีตราในฐานะคนไรศักดิ์ศรี คนบานนอก ความพายแพในการชวงชิงทรัพยากร
คนรับใช ตัวตลก คนขอทาน ซึง่ ประเด็นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ลวนมาจากการประดิษฐ
สรางทุนทางวัฒนธรรมทีถ่ กู หลอหลอมจากหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
คําสําคัญ: วาทกรรมคนอีสาน, พื้นที่อุดมคติ, แบบเรียนสังคมศึกษารวมสมัย

Abstract
The discourse of “Isan People”, as constructed in schools through
Social Studies textbooks, has been used to justify Thailand’s national policy
of regional development. The phenomenon, as it is symbolically constructed
can be seen to reflect the contemporary imagination about Isan people as
poor, marginalized, witless, ill, and drought stricken. In the same way, textbooks
decrease the cultural capital of Isan ethnic people. The public’s experience
of national textbooks, therefore, influences how various ethnic people in Isan
become transformed into “Isan People”. In the contemporary ideology through
geographical area of people in Thai society, politics was the approach that
makes Isan people formation since having national curriculum in 1960 until
curriculum in 2008. More than half of century that ethnic people in Isan of
Thailand turn to be Isan people in thinking process of people in the society
continually. The image of Isan people that is created from textbooks is not
diﬀerent from the image of other Isan ethnic people in other parts of Thailand.
Because of the eﬀect in education which is labeling on the unity look them
up as the honor less people, hillbilly, and defeat on resource controversy,
fool, and beggar. Those are made from the cultural creation that instruct from
the curriculum and educational process in school system.
Keywords: Isan people discourse, ideal space, social studies contemporary
textbooks
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บทนํา
การเริ่มตนดวยการพิจารณาปรัชญาและแนวคิดวาดวย “คนอื่น” ชวยให
นักการศึกษาทั้งหลายที่ศึกษาผลงานนี้ไดมีกรอบคิดในภาพรวมของงานไดชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ กลาวไดวา ในงานทีเ่ กีย่ วของกับการพิจารณาปรัชญาและแนวคิดวาดวย
คนอื่นเทาที่ผานมามีนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลายคนที่พยายามให
คําอธิบายถึงสาเหตุและการกอตัวทีเ่ กิดขึน้ วาเปนผลมาจากการจัดวางเงือ่ นไขหรือ
การกําหนดตําแหนงแหงที่ผานความสัมพันธระหวาง “ภาพของคนอื่น” และ
“ภาพของตัวเรา” ความเกี่ยวเนื่องกันอยางซับซอนของความสัมพันธระหวางภาพ
ทั้งสองดังกลาวขางตน ลวนแลวแตมีสวนเชื่อมโยงกับคํา 2 คํา คือ “อคติ”
และ “อุดมคติ” อยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวไดวาทั้งอคติและอุดมคติไดถูกสรางขึ้น
มาในวิธีคิดของคนในสังคมดวยวิธีการตางๆ ทั้งผานการรับรู การเรียนรู ตลอดจน
การสั่งสมชุดประสบการณ วิธีคิดซึ่งมีหนาที่สรางคําอธิบายใหกับคําตอบตางๆ
มากมายที่เกิดขึ้นอยางซับซอน
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแลวก็อาจพบวาอคติหรืออุดมคติดังกลาวนั้น
เมื่อเกิดขึ้นกับคนทั่วๆ ไปก็ยอมไมมีผลกระทบกระเทือนในวงกวาง หากแตเมื่อไร
ก็ ต ามสิ่ ง นั้ น ได เ กิ ด ขึ้ น ในวิ ธี คิ ด ของนั ก คิ ด นั ก ปรั ช ญา หรื อ นั ก วิ ช าการก็ ต าม
มันก็อาจมีอิทธิพลและขยายตัวเปนวงกวาง และในทายที่สุดแลวยอมพัฒนาไปสู
“วาทกรรม” ที่เปนเครื่องมืออันทรงอานุภาพอยางยิ่งยวดในการที่จะเลือกจัดวาง
ใหสิ่งหนึ่งใดอยูในตําแหนงแหงที่หนึ่งได หรือกําหนดใหสิ่งหนึ่งใดไมสมควรอยูใน
ตําแหนงแหงที่บางแหงก็ยอมไดเชนกัน เมื่อเปนเชนนั้นดังที่กลาวมา การอางอิง
ไปถึงงานเขียนของนักสังคมวิทยา หรือนักมานุษยวิทยา เพื่อใหเห็นภาพของอคติ
หรื อ อุ ด มคติ ให แจ ม ชั ด ขึ้ น การนํ า ปรั ช ญาสํ า คั ญ ที่ ใช อ ธิ บ ายบทบาทหน า ที่
(Function) ของกระบวนการกอตัวที่เปนสวนหนึ่งของวิธีคิดและกระบวนการสราง
ความเปนอืน่ ซึง่ เปนนักคิดในสํานักชิคาโก อยางเชน จอรช เฮอรเบิรต มีด้ (George
Herbert Mead) และชารลล คูลลี่ย (Charles Cooley) ไดเสนอไว
สําหรับแนวคิดของจอรช เฮอรเบิรต มี้ด (George Herbert Mead) ที่มีความ
สนใจในประเด็นพฤติกรรมเชิงสังคมศาสตรของมนุษยไดเสนอวา ในทายที่สุดแลว
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นัน้ มนุษยยอ มมีลกั ษณะของการเปนผูก ระทําทีม่ กี ารควบคุมตนเองไมใชผถู กู กระทํา
อยางที่ใครๆ เขาใจทั้งสิ้น ในวิธีคิดของมี้ดจึงมองวา การจัดวางตําแหนงแหงที่และ
ตัวตนเปนสิง่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการปฏิสมั พันธทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะของการกระทํา
ระหวาง “บุคคล” กับ “ผูอื่น” ที่ทําใหตัวตนประกอบดวยสวนยอย 2 สวนสําคัญ
คือ ในสวนที่เปนตัวตนที่เปนไปตามความคิดของเจาตัว และตัวตนที่เปนไปตาม
ความคิดของผูอื่นซึ่งมีสวนสัมพันธกันอยางเกี่ยวโยง
สวนในวิธีคิดของชารลส คูลลี่ย (Charles Cooley) ก็ไดเสนอประเด็น
ที่นาสนใจซึ่งไมแตกตางจากมี้ดมากนัก แนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของคูลลี่ยถูกเสนอ
ไว อ ย า งน า สนใจว า ตั ว ตนเป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการสร า งและธํ า รงอยู ข องบางสิ่ ง
บางอยางผานการสะทอนและการประเมินจาก “ผูอื่น” โดยเฉพาะภาพสะทอน
ของสังคมซึง่ ลวนแลวแตมอี ทิ ธิพลอยางมากตอการกําหนดสถานะตัวตนของบุคคล
เนื่องจากภาพสะทอนที่ผูอื่นสรางใหนั้นมีสวนสัมพันธอยางยิ่งตอการรับรูเกี่ยวกับ
ตนเองโดยเรียกวาทฤษฎีท่วี านี้วา “กระจกสองตน” (looking-class self) (สุภางค
จันทวานิช, 2552: 112-4)
อาจกลาวไดวาเมื่อพิจารณาทั้งแนวคิดของมี้ด และคูลลี่ย จะพบวาในทาย
ที่สุดทั้งสองแนวคิดลวนแลวแตใหความสําคัญกับการกําหนดสรางตัวตนผาน
อิทธิพลที่เกิดจากการกระทําและวิธีคิดของ “ผูอื่น” การสรางขอสรุปสําคัญอยาง
การใชทฤษฎีกระจกสองตน หรือแมแตการพิจารณาในแงที่วาบุคคลจะเลือก
พิจารณาและซึมซับเอาตัวตนทั้งสอง ซึ่งเปนตัวตนที่เกิดจากการควบคุมตนเอง
และตัวตนที่เกิดจากการควบคุมใหเปนไปตามความคิดของคนอื่น ยอมมีผลตอ
การอธิบายความหมายของความเปน “คนอื่น” อยางเชน “คนอีสาน” ในงานเขียน
ชิ้นนี้ไดเปนอยางดี
หากกลับมาพิจารณาคําวา “คนอีสาน” เสียใหมโดยอาศัยกรอบแนวคิด
ทฤษฎีที่หลากหลาย ก็อาจชวยใหเกิดกระบวนการทําความเขาใจแบบใหมภายใต
ปรากฏการณนยิ มทีเ่ กิดขึน้ วา “คนอีสาน” ก็เปนสวนหนึง่ ของผลผลิตทีเ่ กิดจากการ
จัดวางตําแหนงแหงทีข่ องบุคคลในสังคมผานเงือ่ นไขของการประทับตรา การเรียกชือ่
ภาพตัวแทน และการสรางภาพของความทรงจํารวมของสังคม อันเกิดจากเครือ่ งมือ

Thai Studies & Thai-ization 165

ของรัฐดังเชน ระบบการศึกษา ระบบหลักสูตร หรือแมแตกระทัง่ แบบเรียนดวยก็ตาม
อาจกลาวไดวากระบวนการและเงื่อนไขที่มีสวนสัมพันธตอการจัดวางและกําหนด
ตําแหนงแหงที่ของคนอีสานในสํานึกโดยทั่วไปของคนในสังคม สวนหนึ่งเปนผล
มาจากพลังอํานาจทางการศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลักดันพลังทางการเมืองและ
การเคลื่อนไหวไปสูปฏิบัติการในทางสังคมของระบบรัฐเพื่อกําหนดบทบาทและ
การเขาถึงทรัพยากรของกลุมคน
ดังนั้น “คนอีสาน” ในบทความนี้ไดนําเสนอประเด็นหลักที่มุงเนนไปที่การ
ใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการศึกษาภายใตระบบโรงเรียน หลักสูตรและวิธคี ดิ
ที่เปนทุนทางวัฒนธรรมผลมาจากเงื่อนไขดังกลาวขางตน คําถามสําคัญของ
เนือ้ ความทัง้ หมดนีจ้ งึ มีความครอบคลุมในประเด็นของกระบวนการสรางอคติและ
อุดมคติใหเกิดขึ้นในวิธีคิดของคนนอกผานการจัดมวลประสบการณและระบบ
การศึกษา ซึง่ ลวนแลวแตมคี วามเกีย่ วของกับหลักสูตรและแบบเรียนโดยเฉพาะการ
เลือกใชคาํ อธิบายภายใตสถานการณรว มสมัย ดังเชน หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยเฉพาะการเนนความสําคัญของการวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนัน้ บทบาท
หนาทีห่ ลักของแบบเรียนนอกจากจะทําหนาทีป่ ลูกฝงความเปนชาตินยิ มแลวยังทํา
หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่แฝงเรนอยูภายใตขอความระหวางบรรทัดและ
ตัวอักษรคือกระบวนการจัดวางตําแหนงแหงทีข่ องคนในสังคม การเสนอบทความนี้
มีการทบทวนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของกระบวนการกอรูป
รื้ อ สร า งของคนชาติ พั น ธุ อี ส านผ า นกระบวนการสร า งภาพของความเป น อื่ น
ในจินตนาการของคนในสังคมจากแบบเรียนวิชาสังคมศึกษารวมสมัย โดยการ
สังเคราะหเอกสารและทฤษฎีรวมกับกรอบคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาวาดวย
“คนอื่น” “อคติ” “อุดมคติ” และ “วาทกรรม”
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ความเปน “คนอีสาน” ภาพสะทอนการกอรูปรื้อสราง
ในประวัติศาสตรสังคมไทย
หากพิจารณาในแงของประวัตศิ าสตรจะพบวาคนอีสานเกิดขึน้ มาพรอมกับ
กระบวนการทําใหกลายเปนสมัยใหมที่มีปฏิบัติการอยางตอเนื่อง อาจกลาวไดวา
“คนอีสาน” คือสวนหนึง่ ในความสําเร็จภายใตกระบวนการประดิษฐสรางทางวิธคี ดิ
ของรัฐในการปฏิรูปหัวเมืองเพื่อจัดวางตําแหนงแหงที่ของคนในสังคม ซึ่งรวมถึง
บทบาทของพระสงฆในอีสาน (ธีระพงษ มีไธสง, 2557) จึงนับไดวาเปนเวลากวา
ศตวรรษทีค่ วามเปนอีสานไดกอ ตัวขึน้ มาอยางชัดเจนทามกลางเหตุผลทางการเมือง
การเริ่มตนพิจารณาตั้งแตเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนามมณฑลในชวงเวลา
ราวทศวรรษ 2400 เป น ต น มา คื อ หมุ ด หมายเริ่ ม ต น ที่ ชี้ ใ ห เ ห็ น กระบวนการ
กอรูปรื้อสรางของ “คนอีสาน” ที่เริ่มมีความชัดเจนขึ้นในประวัติศาสตรสังคมไทย
อยางไรก็ตามกระบวนการกลายเปน “อีสาน” นอกเหนือจากการสรางความ
เปลีย่ นแปลงภายใตสถานการณของความเปนสมัยใหมแลว ความสําคัญอีกประการหนึง่
คือการทีผ่ คู นเริม่ มีความเขาใจอํานาจเหนือพืน้ ทีข่ อง “คนลาว” ซึง่ เริม่ ขึน้ ตัง้ แตสมัย
พระเจากรุงธนบุรี จนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 การเปลีย่ นแปลงเรือ่ งการรับรูอ าํ นาจเหนือ
พื้นที่อีสานเกิดขึ้นภายหลังจากเมื่อมีคนลาวจํานวนหนึ่งไดหลีกหนีความวุนวาย
ทางการเมืองจากอาณาจักรลาวเขามาตั้งถิ่นฐานในอีสานแลวขอพึ่งแผนดินใตรม
พระบรมโพธิสมภาร ความตองการทรัพยากรแรงงานที่เปนเหตุผลสวนหนึ่งของ
จุดมุงหมายทางการเมืองของรัฐโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทําใหรัฐบาล
สยามเล็งเห็นประโยชนที่เกิดขึ้นจากการเขามาของคนลาวในอีสาน จึงใหมีการตั้ง
บานเมืองขึน้ ในบริเวณทีร่ าบสูงทางตอนใตของแมนาํ้ โขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปจจุบัน (ไพฑูรย มีกุศล, 2517)
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดเหตุการณเจาอนุวงศทูลขอกษัตริยสยาม
เพื่อดําริขอแบงครอบครัวลาวที่ถูกกวาดตอนมาทํางานในบางกอกกลับสูมาตุภูมิ
แตเจากรุงสยามไมยนิ ยอม จึงอาจพิจารณาไดวา เหตุการณนเี้ ปนการตอสูเ พือ่ สราง
ความยิง่ ใหญเหนือดินแดนฝง ซายและฝง ขวาลุม น้าํ โขงของเจาอนุวงศผนู าํ รัฐลาวกับ
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สยามรัฐในการยื้อแยงอํานาจเพื่อครอบครองพื้นที่กันชน (Buﬀer Space) ในกรณี
พืน้ ทีอ่ สี าน จนนําไปสูส งครามระหวางบางกอกกับเวียงจันทนในป พ.ศ. 2369 และ
จบลงดวยความปราชัยของลาว โดยกองทัพสยามไดทาํ ลายนครเวียงจันทนจนสิน้ ซาก
ไมสามารถดํารงตนเปนศูนยกลางอํานาจของชุมชนลุม น้าํ โขงไดอกี ตอไป ประกอบกับ
เจาอนุวงศถูกควบคุมตัวลงมารับโทษที่บางกอกและสิ้นพระชนมลง สงครามครั้งนี้
กอใหเกิดการกวาดตอน “ครัวลาว” ครั้งยิ่งใหญเขามาไวในเขตอีสาน โดยรวมกลุม
กันตั้งเปนบานเมืองขึ้นเพื่อปองกันไมใหทางเวียงจันทนสามารถรวบรวมกําลังพล
และขยายอํานาจไดอีก จึงทําใหในชวงนั้นอีสานมีกําลังคนจํานวนมาก ภายใต
สถานการณเชนนีไ้ ดนาํ สูค วามชอบธรรมของรัฐไทยในการทีจ่ ะเขามาปกครองดูแล
ผูท ดี่ อ ยกวาดังเชนเมืองนอยใหญในเขตขันธสีมา ซึง่ แสดงใหเห็นผานนโยบายความ
พยายามในการกลืนกลาย “ลาวอีสาน” ใหเขามาเปนสวนหนึ่งโดยไดสรางสํานึก
ของผู ค นผ า นการยึ ด โยงอยู กั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง ถู ก กํ า หนดและนิ ย ามความหมายจาก
สวนกลาง (ไพฑูรย มีกุศล, 2517)
ตอมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ความเปนรัฐจารีตที่ดําเนินมาหลายทศวรรษ
สิน้ สุดลงเพราะรัฐไทยไดดาํ เนินการปฏิรปู ประเทศเพือ่ สรางรัฐชาติสมัยใหมในการ
ครอบครองพื้นที่คนลาว มีการกําหนดเขตแดนที่แนนอนอันเปนกฎหมายที่แสดง
ใหเห็นถึงขอบเขตพระราชอํานาจที่แทจริงซึ่งสัมพันธกับการจัดการปกครองที่รวม
อํานาจจากหัวเมืองใหญนอยเขามารวมศูนยไวที่องคพระมหากษัตริยเพียงผูเดียว
ดังในงานของ ทงสะหวาด ประเสิด (2010) นักวิชาการชาวลาวที่ไดเสนออยาง
สอดคลองวาสยามรัฐมีการปรับปรุงการปกครองคนลาวโดยแบงหัวเมืองลาว
จํานวน 5 หัวเมือง และอยูในพื้นที่ภาคอีสาน 3 หัวเมือง คือ 1) หัวเมืองลาวกาว
มีกรมหลวงพิชิตปรีชากรเปนขาหลวงใหญ ประกอบดวย 23 หัวเมือง ไดแก
จําปาศักดิ์ เชียงแตง แสนปาง สีทันดอน สาละวัน อัตตะปอ คําทองใหญ สุรินทร
สังขะ ขุขันธ เดชอุดม ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร เขมราช กมลาไส กาฬสินธุ
พูแลนชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด มหาสารคาม สองคอนดอนดง และเมืองนอง
2) หัวเมืองลาวพวนมีกรมหมื่นประจักษศิลปาคมเปนขาหลวงใหญ ประกอบดวย
16 หัวเมือง ไดแก หนองคาย โพนพิสัย ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม มุกดาหาร
คําเกิด คํามวน บริขนั ทนิยม เชียงขวาง สกลนคร หนองหานใหญ ขอนแกน บุรรี มั ย
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กุมะทะไส และหลมสัก และ 3) หัวเมืองลาวกลางสยามไมไดแตงตั้งขาหลวงใหญ
และใหขนึ้ ตรงกับบางกอก ประกอบดวย 3 หัวเมือง ไดแก นครราชสีมา ชนบท และ
ภูเขียว นอกจากนีก้ ารสรางรัฐสมัยใหมยงั ตองกลืนกลายผูค นหลากหลายชาติพนั ธุ
ให เ ป น ส ว นหนึ่ ง สํ า นึ ก ร ว มกั น ทั้ ง ในเรื่ อ งการเมื อ ง เชื้ อ ชาติ ร วมถึ ง วั ฒ นธรรม
ในกระบวนการดังกลาวนี้ภูมิภาคอีสานเปนพื้นที่สําคัญแหงหนึ่งที่ถูกรัฐไทยนํามา
ผนวกรวมไว เ พราะอยู ติ ด กั บ ดิ น แดนลาวที่ ต กเป น อาณานิ ค มของฝรั่ ง เศสใน
ป พ.ศ. 2436 การดําเนินนโยบายปฏิรปู อีสานในชวงนีน้ าํ มาสูก ารเปลีย่ นแปลงของ
สังคมทองถิน่ ครัง้ สําคัญ โดยอธิบายไดใน 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเปนการผนวก
อีสานเขากับภูมิศาสตรไทยผานการปฏิรูปการปกครองอันมีผลตอการกอตัวการมี
จิตสํานึกซอนและการลดทอนความเขมแข็งของทองถิ่น สวนในประเด็นที่สอง
ใชการสถาปนาอุดมการณรฐั ชาติและปลูกฝงอุดมการณใหกบั คนทองถิน่ เพือ่ สราง
ความสํานึกรวม (Collective Consciousness) ในความเปนไทย และสุดทาย
ในประเด็นที่สาม มีการใชประวัติศาสตรชาติเพื่อการสรางความทรงจํารวมกับ
คนทองถิ่น
อาจกลาวไดวานโยบายของราชสํานักสยามไดแผขยายอิทธิพลและสงผล
ตอการจัดโครงสรางทางการเมืองสมัยใหม มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกมณฑลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อชี้ใหเห็นถึงลักษณะความเปนหนึ่งเดียวกัน ดังนี้วา
“...ลักษณะการปกครองแบบเดิมนิยมใหเปนอยางตางประเทศ
ราชาธิราช (Empire) อันมีเมืองคนตางชาติตา งภาษาเปนเมืองขึน้ อยู
ในพระราชอาณาเขต จึงถือวาเมืองชายพระอาณาเขต 3 มณฑล
(มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน และมณฑลลาวกาว) นั้น เปน
เมืองลาว และเรียกชาวเมืองซึ่งอันที่จริงเปนชนชาติไทย วา “ลาว”
แตลกั ษณะการปกครองอยางนัน้ พนเวลาอันสมควรแลว ถาคงไวจะ
กลั บ ให โ ทษแก บ า นเมื อ ง จึ ง ทรงพระราชดํ า ริ ใ ห แ ก ไขลั ก ษณะ
การปกครอง เปลี่ ย นเป น อย า งพระราชอาณาเขต (Kingdom)
ประเทศไทยรวมกัน...” (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ หนา 304-6
อางถึงใน ไพฑูลย มีกุศล, 2517)
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“หั ว เมื อ งชั้ น ในที่ ไ ด ร วมเมื อ งเข า เป น มณฑลจั ด การ
เทศาภิบาลนั้น ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกชื่อมณฑล
ตามพืน้ ทีอ่ นั สมควรแลวแตมณฑลชัน้ นอกนัน้ ยังมิไดเรียกชือ่ มณฑล
ตามพืน้ ทีใ่ หเปนระเบียบเดียวกัน” ครัน้ ถึง วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ.2442
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศให “...เมืองนครจําปาศักดิ์
เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีสะเกษ แลหัวเมืองอื่นๆ รวมเรียกอยูวา
มณฑลลาวนั้น ... ใหเรียกวา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ...”
(ราชกิจจานุเบกษา 16: 140 วันที่ 11 มิถุนายน ร.ศ. 118)
จากหลักฐานที่ปรากฏชี้ใหเห็นกระบวนการกอรางสรางตัวของคนอีสานไว
ตั้ ง แต พ.ศ. 2442 ด ว ยการออกประกาศเปลี่ ย นแปลงนามมณฑล ภายใต
กระบวนการเดี ย วกั น นั้ น พระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมหลวงสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค
ทรงพยายามแก ไขโดยโปรดให มี ส ารตราสั่ ง เป น ทางการโดยทั่ ว ไปว า ยั ง ได มี
การสํารวจสํามะโนครัว ซึง่ ไดมกี ารออกกฎหมายหามการระบุวา เปนชาติลาว เขมร
สวย ผูไท และชาติพันธุอื่น แตใหใชสัญชาติไทยเหมือนกันหมด
“...แตนี้สืบไปใหเจาหนาที่แตละแผนกทุกหัวเมืองใหญนอย
ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีการสํารวจสํามะโนครัว หรือ
หากมีราษฎรมาติดตอทีต่ อ งการใชแบบพิมพทางราชการใหปฏิบตั ใิ หม
โดยกรอกในชองสัญชาตินนั้ วา ชาติไทยบังคับสยาม ทัง้ สิน้ หาม
มิใหลงหรือเขียนในชองสัญชาติวา ชาติลาว ชาติเขมร สวย
ผูไท ฯลฯ ดังที่เคยปฏิบัติมาแตกอนเปนอันขาด...”
สัญญาณดังกลาวมานี้อาจกลาวไดวาเปนเครื่องมือชิ้นแรกที่ไดผลอยูมาก
นับไดวา เปนจุดเริม่ ตนของการหลอมรวมเอาวิธคี ดิ และกระบวนการดวยวิธกี ารผูกโยง
เรื่องราวของ “คนอีสาน” เขาไวดวยกันใหเปนสวนหนึ่งสํานึกเดียวกับสยามรัฐ
ผานชื่อที่ใชเรียกแทนตน
ตอมาในป พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั มีพระบรม
ราชโองการเหนือเกลาสั่งวา ใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อมณฑลอีกครั้งเพื่อใหมีความ
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เหมาะสมโดยทรงตัง้ ใหมคี วามสัมพันธกบั ทิศโบราณทีใ่ ชอยู เปนคําสัน้ เรียกงายกวา
ชือ่ มณฑลทีเ่ รียกอยูแ ตเดิม โดยใหเปลีย่ นชือ่ มณฑลที่ 4 ดังกลาวมาขางตนเสียใหม
คือ มณฑลตะวันออก ใหเรียก มณฑลบูรพา มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ ใหเรียก
มณฑลอิสาน1 มณฑลฝายเหนือ ใหเรียก มณฑลอุดร และมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ
ใหเรียก มณฑลพายัพ ตามลําดับ (ราชกิจจานุเบกษา 17: 620 วันที่ 27 มกราคม 119)
ดังนั้น การปรากฏตัวของ “คนอีสาน” ในฐานะคนที่อาศัยอยูในมณฑลอีสาน
จึงเปนจุดเริ่มตนของคนอีสานในปจจุบัน
อาจกลาวไดวา จุดเริม่ ตนของการกอรูปเกิดรางของ “อีสาน” ในประวัตศิ าสตร
สังคมไทยลวนแลวแตมีความเกี่ยวของกับการเมืองสมัยอาณานิคมที่รัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือกใชเปนเครื่องมือในการจัดวาง
ตําแหนงแหงที่ของคนในสังคมไวอยางมั่นคง เพื่ออางสิทธิและความชอบธรรมใน
การปกครองและปองกันปญหาการรุกรานจากชาติตะวันตก “คนอีสาน” ถูกทําให
เปนคนไทยอยางเต็มตัวในเชิงสัญลักษณ แตอาจกลาวไดวาในทุกวิถีแหงวิธีคิด
ยั ง คงถู ก ผสมกลมกลื น กั บ วั ฒ นธรรมรากร ว มในอั ต ลั ก ษณ ล าวเอาไว อ ย า ง
เหนียวแนน

“แบบเรียน” กับวาทกรรมทางการเมืองในการจัดวางบทบาท
หนาที่ของคนในสังคม
ในงานวิจัยมากชิ้นทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและงานระดับดุษฎีนิพนธได
คนพบวา อิทธิพลของหลักสูตรและแบบเรียนนั้นเปนเครื่องมือในการกําหนด
บทบาทหนาที่ เงื่อนไข รวมถึงการจัดวางตําแหนงแหงที่ของคนในสังคมซึ่งเปน
เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญของรัฐ อาจกลาวไดวา ในผลงานการวิจยั ทีส่ ะทอนใหเห็นบทบาท
ของการจัดวางตําแหนงแหงที่ของคนในสังคมที่เดนชัดชิ้นหนึ่งดังเชนงานของ
ภัทรา อังคณาวิศลั ย (2548) ทีไ่ ดศกึ ษาวิเคราะหเนือ้ หาของแบบเรียนไทยทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการใหการยอมรับ ระหวางป พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2516 งานศึกษาดังกลาว
ไดสะทอนใหเห็นความพยายามในการใหความหมายทางการเมืองแกการเปลีย่ นแปลง
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การปกครอง พ.ศ. 2475 และระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น ในงาน
มีการตั้งสมมติฐานไววาเนื้อหาของแบบเรียนไทยในชวงระหวางป พ.ศ. 2475
ถึง พ.ศ. 2516 ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและระบอบ
ประชาธิปไตยในทางที่เปนเครื่องมือเพื่อสรางความชอบธรรมใหแกกลุมชนชั้นนํา
ในสังคมและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
อยางตอเนื่อง (ภัทรา อังคณาวิศัลย, 2548) อาจกลาวไดวางานที่ศึกษามีจุด
มุง หมายทีม่ ากกวาความตองการจะชีใ้ หผทู สี่ นใจไดเห็นถึงเนือ้ หาในแบบเรียนทีท่ าํ
หนาทีเ่ ปนเครือ่ งมือในการกําหนดความชอบธรรมของชนชัน้ นําอยูต ลอดเวลาแลว
แตยังตองการนําเสนอภาพของพลังในการจัดวางตําแหนงแหงที่ของคนในสังคม
ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของหลักสูตรและแบบเรียนที่ทําหนาที่ผานกระบวนการ
เรียนรูและการถายทอดองคความรูอยางเปนระเบียบแบบแผนในระบบโรงเรียน
อยางตอเนื่องตลอดเวลาอีกดวย
นอกจากนัน้ งานอีกชิน้ ทีพ่ ยายามชีใ้ หเห็นถึงบทบาทและอิทธิพลของแบบเรียน
ในฐานะทีเ่ ปนเครือ่ งมือและกลไกของรัฐในการกําหนดและผูกโยงความสัมพันธภายใต
ระบบคิดในบางยุคสมัยดังเชน งานของ สุมินทร จุฑางกูร (2529) ที่ใหความสนใจ
ศึ ก ษาในประเด็ น ทางประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยอาศัยการจัดระบบการศึกษาของชาติเปนตัวแบบ
โดยในงานไดเสนอวาการจัดการศึกษานั้นถือวาเปนกลไกในการผลิตบุคลากร
ใหเปนผูที่มีความรูและมีความรับผิดชอบในดานตางๆ เพื่อที่จะทําการสรางสรรค
สังคมนัน้ ๆ อยางไรก็ตามหากแตเมือ่ มีการพิจารณาในบริบททางสังคมและการเมือง
อาจพบวาระบบการศึกษาไดเขามาทําหนาที่เสมือน “โรงงาน” ที่จะทําใหบุคคล
ทีถ่ กู กลอมเกลาทางการศึกษานัน้ เปนผูท ยี่ อมจํานนตออํานาจทางการเมืองทีด่ าํ รง
อยูชวงเวลาขณะนั้น
อาจกล า วได ว า ในท า ยที่ สุ ด แล ว หากพิ จ ารณาในอี ก แง ห นึ่ ง จะพบว า
ความสัมพันธระหวางการศึกษาและการเมืองก็เปนสิ่งที่แยกออกจากกันไดยาก
นับเปนเวลาหลายศตวรรษนับตั้งแตการจัดการศึกษาที่เปนแบบแผนไดเกิดขึ้น
ในสังคม การศึกษาไดถูกเชื่อมโยงใหเขามาเปนสวนหนึ่งของการยึดโยงระหวาง
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อํานาจของชนชั้นนําทางการเมืองและการจัดวางตําแหนงแหงที่ของคนในสังคม
เพื่อกําหนดบทบาท พลังและหนาที่ความรับผิดชอบรวมถึงการสรางภาพของ
“ตัวเรา” และภาพของ “คนอื่น” ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานที่ศึกษา
ทั้งสองชิ้นหรืองานชิ้นอื่นๆ ที่พยายามนําเสนอในแงเดียวกันก็ตามลวนแลวแต
พยายามชี้ใหเห็นวาการศึกษาทําหนาที่บมเพาะอุดมการณที่ตอบสนองการเมือง
ของรัฐชาติอยูตลอดเวลาและมีสวนในการจัดวางปรับแตงวิธีคิดของพลเมือง
ในสังคมดวย

“ความรวมสมัย”
กับการกอรูปของคนอีสานในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
ความรวมสมัยของแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา การเลือกพิจารณาเฉพาะ
บทบาทอันเปนอิทธิพลของหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่มีการกําหนด
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2503 ใหมผี ลบังคับเปนหลักสูตรแมบท
ในการกําหนดกรอบและรูปแบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตางๆ ทัว่ ประเทศ
ซึ่งหลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการใชยาวนานกวาสองทศวรรษ หลักสูตรดังกลาว
จึ ง ได เ ปลี่ ย นวิ ธี คิ ด และกล อ มเกลามุ ม มองของพลเมื อ งผ า นการจั ด การศึ ก ษา
อยางนาสนใจ กลาวคือมีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อใหพลเมืองทุกคนไดรับ
การศึกษาตามควรแกอัตภาพ ไดรับการศึกษาอยูในโรงเรียนจนอายุ 15 ปบริบูรณ
เปนอยางนอย ในการจัดการศึกษานัน้ เพือ่ สนองความตองการของสังคมและบุคคล
โดยใหสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ เนื้อหาสาระ
ที่จัดในระดับประถมศึกษาตอนตน มี 6 หมวดใหญ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย สําหรับระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เพิ่ ม หมวดวิ ช าภาษาอั ง กฤษและหั ต ถศึ ก ษา ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพตองเรียนเลขคณิตและพีชคณิตตลอดทั้ง 3 ป ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน 3 แผนก คือ แผนกทั่วไป วิทยาศาสตร และศิลปะ
(สุพัตรา ชุมเกตุ, 2527)
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หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเปน
คนดีมีคุณธรรม ใหมีความรูความสามารถ มีความสุข รวมทั้งเปนพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาติ เนื้อหาสาระที่เรียนมี 4 กลุม คือ กลุมทักษะ (ไทย-คณิต)
กลุมประสบการณชีวิต กลุมลักษณะนิสัย และกลุมการงานอาชีพหลักสูตรประถม
ศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) มีจุดมุงหมายเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอมที่จะทําประโยชนเพื่อสังคมภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เนื้อหาสาระมี 5 กลุม กลุมทักษะ
ในหลักสูตร 2521 เปลี่ยนเปนกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือ การเรียนรู และเพิ่มกลุม
ประสบการณพิเศษ สวนหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง
2533) มีจดุ มุง หมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และการศึกษาตอใหสามารถทําประโยชน
เพือ่ สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข เนือ้ หาสาระที่
เรียนประกอบดวยวิชาบังคับแกน (ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
พลานามัย และศิลปศึกษา) วิชาบังคับเลือก วิชาเลือกเสรี และกิจกรรม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2526)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ, 2544)
มีจดุ มุง หมายมุง พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทส่ี มบูรณ เปนคนดี มีปญ
 ญา มีความสุข
และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ แบงระดับ
การศึกษาเปน 4 ชวงชัน้ สาระการเรียนรูม ี 8 กลุม สาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากการใชหลักสูตรพบวามีความสับสนในผูป ฏิบตั กิ ารในสถานศึกษา หลักสูตรแข็งตัว
ขาดความยืดหยุน ปญหาในการเทียบโอน และปญหาคุณภาพผูเ รียนในดานความรู
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค จึงเปลีย่ นมาใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิม่ สมรรถนะสําคัญของผูเ รียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียน สวนเนื้อหาสาระยังคงใช 8 กลุมสาระเชนเดียวกับ
หลักสูตร พ.ศ. 2544 แตหลักสูตรกําหนดตัวชี้วัดมาให สวนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนั้นเพิ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมดวย
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 สรางขึน้ เพือ่ ใหเขตพืน้ ที่
การศึกษา หนวยงานระดับทองถิ่นและสถานศึกษานําไปเปนกรอบและทิศทาง
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและ
ติดตามผล การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่กลาวถึง
ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการ
ดํารงชีวติ การพัฒนาสมรรถนะและทักษะและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูก ารปฏิบตั ิ
ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมกี ารกําหนดวิสยั ทัศน จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน เพือ่ ใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละ
ระดับ นอกจากนัน้ ไดกาํ หนดโครงสรางเวลาเรียนขัน้ ต่าํ ของแตละกลุม สาระการเรียนรู
ในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสใหสถานศึกษาเพิ่มเติมเวลา
เรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผล
ผูเ รียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา
ใหมคี วามสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบตั ิ
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนําไปสูการปฏิบัติแตยังคงยึดมาตรฐานการเรียนรู
และหลักการเดิม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
อาจกลาวไดวา แบบเรียนไมไดเปนเพียงแตเครือ่ งมือในการทําหนาทีเ่ ปนสือ่
ในการสงตอความรูภ ายใตระบบหลักสูตรทีม่ กี ารกําหนดกรอบคิดอยางเปนระเบียบ
แบบแผน หากแตความนาสนใจของแบบเรียนโดยเฉพาะในวิชาสังคมศึกษาไดทํา
หนาทีม่ ากกวานัน้ เพราะในทางปฏิบตั แิ ลวคําอธิบายทีม่ สี ถานะของความเปนวิชาการ
ไดฝง รากทางความคิดในความเขาใจของผูเ รียน ภาพอคติ มายาภาพถูกสัง่ สมภายใต
อุดมการณและความเขาใจตามที่แบบเรียนบอกโดยไมตองกังขา ความสงสัยใครรู
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ในความจริงบางอยางหลับใหลอยางสงบอยูภายในจิตสํานึกวิธีคิดของพลเมือง
เชนเดียวกันกับวาทกรรมวาดวย “คนอีสาน” ผานมากวาครึ่งศตวรรษ แบบเรียน
ทําหนาทีไ่ ดอยางไมขาดตกบกพรองหากเราพิจารณาในเรือ่ งบทบาทหนาที่ เพราะ
โดยเจตนารมณ แ ล ว แบบเรี ย นถู ก สร า งขึ้ น มาเพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ของรั ฐ ที่ เ ป น
ผู มี อํ า นาจในการจั ด วาง รวมทั้ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง แห ง ที่ ข องคนในสั ง คม
ซึ่งแนนอนวา “คนอีสาน” ก็ยอมเปนผลผลิตหนึ่งของกระบวนการเชนวานี้ดวย

การสราง “อคติ” คนอีสานผานแบบเรียนสังคมศึกษา
การพิจารณาแบบเรียนวิชาสังคมศึกษารวมสมัย โดยเนนแบบเรียนที่เปน
ผลมาจากหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2541 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชวยชี้ใหเห็นวา ภายใตสถานะของ
แบบเรียนดังกลาวไดสรางอุดมคติใหคนทัว่ ไปไดเกิดสํานึกรวมผานความรูส กึ นึกคิด
ในแบบเดียวกัน จินตนาการทีแ่ ทบจะไมตา งกันเมือ่ กลาวถึงคนอีสาน สวนหนึง่ เกิด
จากแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ลวนแลวแตพยายามนําเสนอภาพของคนอีสาน
ในฐานะ “คนอื่น” ผานการนิยามความหมายที่เปรียบเทียบกับตัวตนของตนเอง
รวมถึงการรับภาพจินตนาการคนอีสานในฐานะผูยากจน กลุมคนที่ขาดแคลน
ทรัพยากร ขาดอํานาจในการตอรอง ขาดสิทธิ แรงงานในกรุงเทพมหานคร
คนทิ้งถิ่นสูโรงงาน หรือแมกระทั่งการใหภาพของคนไรการศึกษา คือแรงผลักให
คนอีสานไปสูชายขอบของสังคม แตขณะเดียวกันรัฐก็ยังใชพื้นที่อีสานในชวงชิง
พลังอํานาจทีค่ นอีสานตองพึง่ พารัฐผานนโยบายการพัฒนาประเทศ อุดมคติจงึ เปน
วัฒนธรรมที่ถูกสรางคนโดยผูมีอํานาจสูงสุดเพื่อควบคุมใหสังคมเกิดความขัดแยง
นอยที่สุด (ชรินทร มั่งคั่ง, 2559)
การเสนอภาพคนอี ส านในบทความนี้ ไ ด วิ เ คราะห ข อ มู ล ในแบบเรี ย น
ทีม่ กี ารนําเสนอภาพเกีย่ วกับสังคมอีสานในเชิงลบทีเ่ กิดจากภูมศิ าสตรทางกายภาพ
ซึ่งปรากฏในงานของวิโรจน เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหนอ (2553) และขอมูล
ในแบบเรียนที่เสนอภาพมโนทัศนสังคมอีสานที่คลาดเคลื่อนในการดํารงชีวิต
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ของคนอีสานซึง่ ปรากฏในงานของกระมล ทองธรรมชาติ (2553) รวมทัง้ การใชขอ มูล
ในเพลงลู ก ทุ ง และข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ผู ที่ มี ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา
ในระบบโรงเรียน เพือ่ ใชขอ มูลทีเ่ หมือนกันหรือคลายกันมาสนับสนุนการพรรณนา
ปรากฏการณที่เปนการสนับสนุนภาพของคนอีสานในมิติอื่นๆ ที่หลากหลาย
ใหสอดคลองกับขอมูลที่ปรากฏในแบบเรียนสังคมศึกษา ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ลักษณะภาพที่ถูกนําเสนอมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน และเปนแบบเรียนวิชา
สั ง คมศึ ก ษาร ว มสมั ย เต็ ม ไปด ว ย “อคติ ” รวมถึ ง การลดคุ ณ ค า ในการเข า ถึ ง
ทางทรัพยากรผานความสัมพันธทางกายภาพในพื้นที่อุดมคติ ดังปรากฏใหเห็น
ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ดังนี้
“...พืน้ ทีร่ าบของลุม น้าํ ชี-มูล ความสูงเฉลีย่ ของแองประมาณ
150 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง นับเปนทีร่ าบทีม่ เี นือ้ ทีก่ วางขวาง
มากที่ สุ ด ของประเทศ ที่ ร าบลุ ม น้ํ า ชี - มู ล มี ทุ ง กุ ล าร อ งไห อ ยู
ตอนกลาง เปนพืน้ ทีท่ มี่ กั เกิดภาวะน้าํ ทวมในฤดูฝนและขาดแคลน
น้ํ า ในฤดู แ ล ง เสมอ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป น ดิ น ปนทราย
ไมสามารถจะกักเก็บรักษาน้ําไวไดนาน...” (วิโรจน เอี่ยมเจริญ และ
อภิสิทธิ์ เอี่ยมหนอ, 2553: 30)
“...พื้นที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักมีทะเลสาบ
รูปแอกจํานวนมาก ทะเลสาบหลายแหงจะมีนาํ้ เฉพาะฤดูฝนเทานัน้
เมือ่ ถึงฤดูแลงน้าํ จะเหือดแหงไปหมด เพราะพืน้ ดินในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสวนใหญเปนดินทรายไมอุมน้ํา น้ําจึงซึมผานไดเร็ว
ภาคนีจ้ งึ มีปญ
 หาเรือ่ งน้าํ ขาดแคลนและดินขาดความอุดมสมบูรณ
ทําใหพื้นที่บางแหงไมสามารถใชประโยชนในดานการเกษตรได
มากนัก จึงมีพื้นที่วางเปลาเปนบริเวณกวาง เชน ทุงกุลารองไห
ซึ่งมีเนื้อที่กวางขวางประมาณ 2 ลานไร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด
ไดแก รอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม ยโสธร และบุรีรัมย...” (วิโรจน
เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหนอ, 2553: 33-4)
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“...ทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปน
ดินรวนปนทรายเพราะเกิดจากตะกอนเกาที่แมน้ําลําธารพัดพามา
ทับถมกันไวเปนเวลานาน แมจะมีการระบายน้ําดีแตการอุมน้ําไมดี
ดิ น จึ ง ขาดความอุ ด มสมบู ร ณ แ ละไม เ หมาะแก ก ารเพาะปลู ก
นอกจากนัน้ พืน้ ทีข่ องภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 ใน 6
ของภาคนี้ยังเปนดินเค็ม...” (วิโรจน เอี่ยมเจริญ และอภิสิทธิ์
เอี่ยมหนอ, 2553: 46)
“...ภาคอีสานในแถบจังหวัดบึงกาฬ และหนองคายไมเคย
แหงแลง มีฝนตกชุก ปลูกยางพาราได ขณะที่ครูสอนในแบบเรียน
วิชาสังคมศึกษามักจะบอกวาภาคอีสานแหงแลง มีทุงกุลารองไหที่
กวางใหญขาดความอุดมสมบูรณ แตในขณะเดียวกันขอมูลทีร่ ฐั บาล
เสนอในสื่อสิ่งพิมพและรายการโทรทัศนกลับบอกวาทุงกุลารองไห
เปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิของไทย และผมไมเคยรูวา “กุลา”
เปนคนตางถิ่น และคิดวาเปนชื่อของทุงที่กวางใหญมาตลอด...”
(อนุพงศ วิชัยวงศ, สัมภาษณ 27 พฤศจิกายน 2559)
การใหภาพของคนอีสานในฐานทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีไ่ มเอือ้ อํานวยตอการทําการเกษตร
อันเนือ่ งมาจากสาเหตุตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับสภาพภูมอิ ากาศและภูมปิ ระเทศ เปนผล
ใหคนโดยทั่วไปสรางภาพของคนอีสานในฐานะของคนจนและผูที่ตองประสบกับ
ปญหาความแหงแลง ขาดแคลนทรัพยากร “น้ํา” หรืออีกนัยหนึ่งคือประดิษฐคําวา
“ทุง กุลารองไห” บรรจุไวในหนังสือแบบเรียน เพือ่ สือ่ ถึงภาพตัวแทนของภาคอีสาน
ที่แรนแคนและรอการพัฒนา มากไปกวานั้นในแงของวัฒนธรรมแบบเรียนวิชา
สังคมศึกษาก็ไดพยายามนําเสนอภาพของคนอีสานในเชิงอคติโบราณและมีการ
ประทับตราพวกเขาเอาไว ใหแตกตางจากคนทัว่ ไปนัน้ มาจากคนนอกทัง้ สิน้ ดังเชน
“...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกตนเองวา “คนอีสาน”
พู ด ภาษา “อี ส าน” มี สํ า เนี ย งใกล เ คี ย งกั บ ภาษาที่ พู ด กั น ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...” (กระมล ทองธรรมชาติ,
2553: 44)
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“...เด็กนักเรียนในโรงเรียนชายแดนไทย-กัมพูชา พืน้ ทีจ่ งั หวัด
บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ เมื่อพูดถึงคนอีสานพวกเขาไมไดมี
ความสํานึกรวมวาพวกเขาคือ “คนอีสาน” แตพวกเขาคือ คนขแมร
คนกูย คนเยอ หรืออาจเรียกตนวาเปนคนสุรินทร คนบุรีรัมย
คนศรีสะเกษ มากกวาที่จะเรียกตนวา “คนอีสาน” ดังนั้นคนอีสาน
จึ ง เป น คํ า เรี ย กของคนนอกที่ ถู ก สร า งโดยที่ ค นชาติ พั น ธุ อื่ น ๆ
พวกเขาไมไดมีความสํานึกรวมที่ยึดติดกับพื้นที่...” (กิจจา เตารัตน,
สัมภาษณ 14 สิงหาคม 2559)
หากพิจารณาโดยอาศัยขอมูลจากหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาทีใ่ ชยก
เปนตัวอยางขอความขางตนนี้ อาจกลาวไดวาอคติในแบบเรียนไดทําหนาที่สราง
ภาพใหคนในสังคมมองคนอีสานในฐานะของคนอื่นที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ที่ลาหลังดังเชนวา
“...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน มีวัฒนธรรม
บางสวนคลายคลึงกับลาวและเขมร สวนใหญนบั ถือพระพุทธศาสนา
พูดหรือเวาอีสาน ตัวอยางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชน จะมีบา นใตถนุ สูง ทําหนาตางเปนชองแคบๆ การแตงกายผูช าย
จะใส ก างเกงขาก ว ย ใส เ สื้ อ คอกลม ใช ผ า ขาวม า คาดเอว
ฝายหญิงนิยมนุงผาซิ่น ใสเสื้อคอกลมแขนยาว อาหารพื้นเมือง
เชน ปลารา สมตํา ลาบกอย แจว สวนศิลปะการแสดง เชน
เซิ้งตางๆ หมอลํา การเปาแคน การแสดงโปงลาง...” (กระมล
ทองธรรมชาติ, 2553: 59)
ซึ่งแนนอนวาในความเปนจริงแลวขอเท็จจริงวาดวยการแตงกายโดยทั่วไป
ของคนอีสานก็ไมไดแตกตางไปจากคนในเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครเทาใดนัก
ขณะเดียวกันในดานอาหารการกินที่ชี้ชัดวา “ปลาราและสมตํา” เปนอาหารหลัก
ของคนอีสานเพียงไมกอี่ ยาง ซึง่ ใหภาพกับคนโดยทัว่ ไปมีความเขาใจทีค่ ลาดเคลือ่ น
วาสิ่งที่พบในแบบเรียนนั้นคือภาพของสังคมและวัฒนธรรมอีสานอยางแทจริง
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อีกประเด็นที่นาสนใจอยางประเด็นของประชากรในภาคอีสาน ประเด็นนี้
นาสนใจตรงทีว่ า ในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาไดใหภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วาเปนภาคที่มีประชากรมากที่สุด พรอมทั้งทิ้งทายใหเห็นการตอกย้ําปญหาที่เกิด
จากการยายถิ่นของประชากรในภาคอีสานไววา
“...ปญหาการยายถิน่ จากการทีป่ ระชากรในชนบทซึง่ มีภาวะ
การวางงานหลังการเก็บเกี่ยวปละ 4-5 เดือน และบางสวนก็ไมมี
ทีด่ นิ ทํากินเปนของตนเอง จึงพากันอพยพยายถิน่ เขาสูเ ขตเมืองหรือ
ภูมิภาคอื่น เชน ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออพยพไป
หางานทําในเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญในภาคตะวันออกและ
ภาคใต เปนตน ซึง่ ทําใหเกิดปญหาขึน้ ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท ดังนี้
“เขตเมือง ประชากรในชนบทบางสวนนิยมเขาสูเขตเมือง
เพื่อหางานทํา หาความสะดวกสบาย และศึกษาเลาเรียน ทําให
เขตเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต มีจาํ นวน
ประชากรมากขึ้น ทําใหเมืองเหลานี้มีปญหา เชน ที่อยูอาศัยและ
สาธารณูปโภคไมเพียงพอ การจราจรติดขัด ศีลธรรมเสื่อมทราม
เกิดภาวะมลพิษในน้ําและอากาศ เปนตน
“เขตชนบท ผูอพยพเขาสูเมืองสวนใหญเปนคนหนุมสาว
ที่อยูในวัยทํางานและการศึกษาเลาเรียน ทําใหในเขตชนบทเกิด
ปญหาตางๆ ตามมา เชน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ปญหาเด็ก
และผูอาวุโสถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว เปนตน...” (กระมล
ทองธรรมชาติ, 2553)
การสําทับใหเชื่อวา “คนอีสาน” ยากจน ขาดรายได ที่ปรากฏในวรรณกรรม
เพลงก็มีความสําคัญอีกประการที่ทําใหคนสังคมอื่นเห็นคลอยตามแบบเรียน
อย า งเลี่ ย งไม ไ ด เนื่ อ งด ว ยการตี ต ราให เ ห็ น สภาพอุ ด มป ญ หาของประชากร
ภาคอีสานในมิตแิ รงงานกับการศึกษาทีต่ อบสนองสังคมทุนนิยมผานการตอกย้าํ คําวา
“เด็กปม” คือภาพตัวแทนของการอพยพเพื่อแสวงหารายไดของคนภาคอีสาน

180 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

มโนทัศนในเพลงเด็กปมที่ประพันธโดย บุญ นอยลําดวน และขับรองโดย อิศรา
อนั น ตทั ศ น วงคนด า นเกวี ย น นั้ น ได ก ลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น
การถูกกดขี่ของคนลาวในภาคอีสานที่มาขายแรงงานจนถึงปจจุบัน ดังเนื้อเพลง
ที่วา “...ขอยจากอีสานหลายป เขามาอยูกรุงศรีวิไลเลิศฟา ทํางานแลกกับเงิน
เลีย้ งชีวา บริการเพิม่ พลังใหรถรา คนเขาขานนามวาเปนเด็กปม น้าํ มัน...” (วิกพิ เี ดีย
สารานุกรมเสรี, 2559)
อาจกลาวไดวา ในความเปนจริงนัน้ ปญหาสิง่ แวดลอม หรือความเสือ่ มทราม
ทางศีลธรรม ดังเชนหนังสือแบบเรียนไดนาํ เสนอคือ การผลักภาระความรับผิดชอบ
ไปสูก ลุม คนทีเ่ รียกวา “คนอีสาน” ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของอํานาจในการจัดวางตําแหนง
แหงที่ใหกับคนอีสานอยางอคติ ใหอยูในพื้นที่ของการสูญเสียอํานาจ ไรพลัง
การตอรองในการเปนจําเลยของสังคม ที่ตองเตรียมรับมือและปองกันเพื่อสราง
ความชอบธรรมให กั บ คนกลุ ม อื่ น ในสั ง คม ซึ่ ง สอดคล อ งในวรรณกรรมเพลง
สาวอีสานรอรักของสุมทุม ไผรมิ บึง ทีร่ อ ยกรองให อรอุมา สิงหสริ ิ เปนผูข บั รองนัน้
ได ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเป น อื่ น ดั ง ปรากฏในเนื้ อ หาเพลงบางตอนที่ ว า
“นองเปนสาวขอนแกนยังบเคยมีแฟนบานอยูแดนอีสาน... สาวอีสานบานปา เชา
ก็ไปทํานาค่ําลงมาเหงาหงอย เขาวานองเปนลาวเปนสาวเมืองอีสาน ใจนองนั้น
เลื่อนลอย...เห็นเปนลูกชาวนา อายจึงบอยากเจอ บอยากมาหมั้นหมาย คอยแรม
ปนองนี้เอียงอาย คอยคอยคอย นองคอยจนอาย...” (สุรพล วิรุฬรักษ, 2551)
โดยสาระสําคัญในวรรณกรรมเพลง ไดสะทอนใหเห็นวาคนอีสานเปนภาพตัวแทน
“ความเปนลาว” ในเชิงลบที่ถูกเบียดขับ รอความหวัง ขาดการยอมรับและไรผูคน
สนใจ ซึง่ เปนการตรึงอคติของคนนอกทีม่ ตี อ คนอีสาน เชนเดียวกับทัศนะของ สมคิด
สิงสง ที่กลาววาย้ําวาคนอีสานนั้นขาดโอกาสในการพัฒนาและเขารูสึกอึดอัดกับ
ทัศนคติของคนกรุงเทพฯ เมือ่ เขาแสดงวิสยั ทัศนทจี่ ะสรางสังคมในฝนทีห่ มูบ า นเกิด
ที่อีสาน และกลาวเสริมวารัฐใหการสนับสนุนประชาชนที่อาศัยอยูตามชนบท
คอนขางนอยเกินไป (สมคิด สิงสง, 2558)
เมื่อพิจารณาในแงของการเมืองในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา อาจพบวา
พลังของอคติที่แบบเรียนสรางขึ้นไดทําหนาที่เปดทางให “อุดมคติ” ไดทําหนาที่
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อยางมีพลวัตและทรงพลัง เมื่อมาถึงตรงนี้การพิจารณาอีสานในฐานะที่เปนพื้นที่
อุดมคติของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ การประดิษฐพื้นที่ “อีสาน” จึงเปนเฉก
เชนการสรางสังคมอุดมคติอยางสังคมยูโทเปย (Utopia) ในวิธีคิดของ โทมัส มอร
(Thomus More) นักเขียน นักกฎหมาย นักปรัชญาสังคม และนักมนุษยนิยมสมัย
ฟนฟูศิลปวิทยาการที่มีอายุอยูในชวงป ค.ศ. 1477-1535 ซึ่งเปนสังคมอุดมคติที่มี
จินตนาการของความสมบูรณแบบในทางสังคม ความนาสนใจในงานของโทมัส มอร
อยูตรงที่วาพลังที่อยูเบื้องหลังในการนําไปสูวิธีคิดเชนวานี้ลวนแลวแตเกิดขึ้นจาก
บริบทและสภาพสังคมในชวงเวลานั้น ที่เต็มไปดวยความโหดรายภายใตการ
ปกครองของผูนํา ผูคนไมไดรับความยุตธิ รรม สังคมที่ไรความเสมอภาค ชาวบาน
ประชาชนใชชวี ติ อยางยากลําบาก ตลอดจนการเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง แรงกดดัน
ของสังคมที่กลาวมาขางตนไดสรางพลังผานกระบวนการคิดของมอรจนกอใหเกิด
เปนผลงานชิน้ สําคัญอยางหนังสือเรือ่ ง ยูโทเปย (Utopia) (คมกริช ธนะเพทย, 2553)
เมือ่ นําเอาแนวคิดของโทมัส มอร ยอนกลับมาพิจารณาถึงอุดมคติของคนโดยทัว่ ไป
ทีก่ าํ ลังสรางความเขาใจ “คนอีสาน” อยางทีก่ ลาวไปแลวขางตน อาจกลาวไดวา พลัง
ทางสั ง คมย อ มมี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ ความสุ ก งอมวิ ธี คิ ด ในแบบอคติ ข องผู ค น
การสร า งภาพอุ ด มคติ ว า ด ว ยคนอี ส านจึ ง เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากพลั ง อั น เป น
ตัวแทนเชิงสัญญะ เพือ่ สือ่ ความทรงจําในภาพมายาคติของหลักสูตรและแบบเรียน
จินตนาการของคนอีสานในวิธีคิดของคนในสังคมไทยจึงหลีกหนีไมพนการใหภาพ
ของคนอีสานทีม่ คี วามเกีย่ วของกับปญหาของความยากจน ความแหงแลง การขาด
การศึกษา ขาดอํานาจในการชวงชิงทรัพยากร การเปนคนบานนอก ความพายแพ
ในการตอสูตอรองกับสิทธิ ภาพของคนรับใช หรือแมกระทั่งการถูกมองวาเปนตัว
ตลก ผูคนในสังคมเลือกที่จะปฏิเสธลักษณะความเปนอีสานใหออกไปจากตนเอง
การเลือกทีจ่ ะไมมลี กั ษณะแบบทีเ่ ปนคนอีสาน หรือการแสดงออกซึง่ ความรังเกียจ
คนอีสานก็เปนสวนหนึ่งในขบวนการที่กลาวมาเชนนั้นดวย ความเลวรายของอคติ
ที่เปนภาพของความทรงจําเชนที่กลาวมานี้ทําหนาที่เปดทางใหการทํางานของรัฐ
ได ค รอบงํ า ด ว ยการนํ า เสนอสั ญ ญะเชิ ง ลบกั บ คนอี ส านในแบบเรี ย นซึ่ ง เป น
การกลอมเกลาที่สรางความชอบธรรมใหแกรัฐหรือนานาประเทศที่ตองการเขามา
จัดการและควบคุมอีสานผานนโยบายการพัฒนาเพื่อจะแทรกซึมเขาไปบริหาร
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จั ด การภาคอี ส านเพื่ อ สร า งสั ง คม “อุ ด มคติ ใ หม ” โดยที่ รั ฐ เป น ผู ส ร า งผ า น
การกลอมเกลาจากแบบเรียนที่สามารถดึงดูดคนอีสานใหเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของพืน้ ทีอ่ ดุ มคติวาทกรรมการพัฒนา (Development Discourse) ซึง่ วาทกรรมการ
พัฒนาจึงเปนการใชอํานาจครอบงํา (Hegemony) วิธีคิดของพลเมืองและสามารถ
ทําใหคนอีสานรูสึกยอมรับและซาบซึ้งในความดอยพัฒนาของตนและพยายาม
รับเอาสิ่งที่เรียกวา “การพัฒนา” ซึ่งเปนภาพของสังคมอุดมคติในจินตนาการของ
คนนอกสังคมเขามาแทน ดังเชนตัวอยางที่เห็นไดชัดในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
ที่ ทํ า หน า ที่ ส ร า งความชอบธรรมให กั บ นโยบายในการพั ฒ นาของรั ฐ ที่ ว า
“...ทรัพยากรน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคนี้ขาดแคลนทรัพยากรน้ํามากที่
สุดทั้งๆ ที่ปริมาณน้ําฝนสูงกวาภาคกลาง สามารถเพาะปลูกไดในฤดูฝนเทานั้น
จึงเกิดมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําขึ้นหลายโครงการ เชน โครงการอีสานเขียว
โครงการสรางเขือ่ น โครงการสรางอางเก็บน้าํ เปนตน...” (กระมล ทองธรรมชาติ,
2553: 50-1) กระบวนการพัฒนาตางๆ เหลานี้หากมองในแงหนึ่งจะพบวาเปน
สวนหนึ่งของการสรางภาพสังคมอุดมคติใหกับผูคนเทานั้น
นอกจากข อ มู ล ในแบบเรี ย นแล ว ยั ง ปรากฏวาทกรรมว า อี ส านแห ง แล ง
ขาดแคลนทรัพยากรน้าํ ในวรรณกรรมเพลง ทีจ่ งู ใจไปสูก ารกอเกิดความเชือ่ วาแผนดิน
อีสานทั้งมวลแหงแลง ซึ่งเปนวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตที่ขับรองโดยวงคาราบาว
ก็ไดนําเสนอประเด็นที่ยอนแยงในโครงการพัฒนาของรัฐในพื้นที่ภาคอีสานไว
อยางนาสนใจวา คนอีสานยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากนโยบายการพัฒนาที่รัฐ
ตอบสนองประโยชนกับนักการเมืองมากกวาการกระจายความมั่งคั่งเพื่อการกินดี
อยูด ขี องประชาชน เพราะคนอีสานก็ยงั คงอพยพไปหางานทําดวยเหตุมภี าระหนีส้ นิ
ที่เพิ่มขึ้นและก็ยังเปนปรากฏการณที่ยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน ดังเนื้อเพลงที่วา
“...ฉั น เกิ ด จากแดนอี ส าน วิ ญ ญาณของลู ก ข า วเหนี ย ว
เกิดใหคนเก็บเกี่ยวแรงงานแหลงทรัพยากร อีสานตํานานแลงรอน
ดูผคู นทุกขยากปากหมอง อดอยากจําจากบานมา ทิง้ นาทิง้ พอและ
แมเหลือผูเฒาผูแกไวอยูเหยาเฝาเฮือนจนๆ ชีวิตหมูเฮาขัดสน
ต อ งดิ้ น รนหนอคนอี ส าน อี ส านเฮาแล ง โทษฟ า ที่ แ กล ง นั้ น ผิ ด
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ผู ค นทุ ก ข ท นผลิ ต คุ ณ ภาพชี วิ ต ถึ ง เป น หนี้ เกษตรกรรมเคมี ทํ า
เกษตรกรจนลง วาไงเลาอีสานเขียว เดีย๋ วเดียวไมเห็นสานตอ รัฐบาล
ชวนเทตั้งโครงการลําโขงชีมูล เสียงพิณเสียงแคนอีสานเลาขาน
ตํานานปลิ้น ปลนแลงเพราะน้ํามือคน...” (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,
2536)
ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่มีพรอมกับการบริหารจัดการภาคอีสานอยาง
เปนระบบดวยการทุม งบประมาณมหาศาลเพือ่ การจัดสรางเขือ่ นกักเก็บน้าํ ขนาดใหญ
ในหลายแห ง ของพื้ น ที่ ภ าคอี ส าน โครงการสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า เพื่ อ การเกษตร
การพัฒนาการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเปนระบบ กระบวนการวิจยั เพือ่ วินจิ ฉัยปญหา
ของทองถิ่น การแกปญหาความยากจน จึงเปนภาพอุดมคติที่รัฐสรางขึ้นมา
เพือ่ รักษาผลประโยชนใหกบั นายทุน ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงการใชอาํ นาจรัฐครอบงํา
ความคิดของพลเมืองผานแบบเรียนและระบบการศึกษา อาจกลาวไดวาพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่รัฐพยายามหยิบยื่นใหลวนแลวแตเกิดจากพลังของอคติที่
สงผลใหสงั คมคาดหวังถึงจินตนาการในการกอรางสรางสังคมอุดมคติใหเกิดขึน้ กับ
พื้ น ที่ อี ส าน กระบวนการสั ง คมอุ ด มคติ ใ นแบบอี ส านจึ ง ไม ไ ด แ ตกต า งไปจาก
สังคมยูโทเปยในแบบของโทมัส มอร มากนักเมื่อพิจารณาในแงของพลังเบื้องหลัง
ของโครงการพัฒนาตางๆ มากมายในอีสาน

บทสรุป
การสรางความเขาใจเกีย่ วกับอุดมคติในพืน้ ทีภ่ าคอีสานทีว่ า ดวยคนชาติพนั ธุ
อีสาน นั้นกลาวโดยความคิดรวบยอดจะตองสรางความเขาใจอยางนอยที่สุดใน
สองประเด็น คือ ประเด็นแรก ตองทําความเขาใจวาคนอีสานนั้นไมใชชาติพันธุ
ดั้งเดิมมาแตอยางไร การกอรางสรางตัวของคนอีสานเริ่มปรากฏใหเห็นอยาง
เดนชัดเมื่อราวรอยกวาปที่ผานมาและถูกทําใหเปนคนอื่นดวยการจัดวางตําแหนง
แหงทีข่ องสังคมบางประการ เหตุผลสําคัญเมือ่ พิจารณาโดยอาศัยกระบวนการทาง
ประวัตศิ าสตรชว ยชีช้ ดั วาการกอรูปของคนอีสานเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการผลิต

184 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

วาทกรรมทางการเมืองของรัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวทีม่ ศี นู ยกลางอยูท บี่ างกอก โดยมีเหตุผลสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับการปกปองดินแดน
อันเปนสวนหนึ่งของมณฑลในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของบางกอก เพื่อใหพน
จากการรุกรานของชาติตะวันตก อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในอีกแงหนึ่งพบวา
ผลจากการดําเนินการดังกลาวกอใหเกิดพลังในการจัดวางตําแหนงแหงที่ของ
คนอีสานในพื้นที่ทางการเมืองตั้งแตนั้นเปนตนมา
สําหรับในประเด็นที่สอง คนอีสานถูกใชเปนเครื่องมือและการฉายภาพซ้ํา
เพือ่ ใหเปดทางใหกบั ความชอบธรรมของกระบวนการพัฒนา ความพยายามในการ
สรางวาทกรรมการพัฒนา (Development Discourse) ไปสูภาคอีสาน โดยอาศัย
กระบวนการการสรางภาพของคนอีสานทีอ่ ยูใ นสถานะยากจน หางไกลจากการแพทย
และสาธารณสุข ความแหงแลง และการถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่เปนภาพของ
มายาคติในวิธีคิดของผูคน เพื่อนําไปสูการสรางสังคมอุดมคติในพื้นที่ภาคอีสาน
ที่จะตองพัฒนาไปสูการไดรับการเอาใจใสดูแลจากรัฐบาลและงบประมาณที่เพิ่ม
มากขึ้น หากแตเปาหมายหลักของกระบวนการพัฒนาดังกลาวก็มุงประโยชนไปที่
การจัดการทรัพยากรทีเ่ อือ้ ใหนายทุนไดเขามาเปนผูค รอบครอง ซึง่ เปนกลไกทีข่ ยาย
ชองวางความเหลื่อมล้ําในการดํารงชีพของประชาชนคนอีสาน
วาทกรรมทางการเมื อ งที่ ย กเอามาเพื่ อ เป น กรณี ศึ ก ษาในการทบทวน
ขอถกเถียงที่เสนอวาทกรรม “คนอีสาน” นั้นไดประดิษฐขึ้นเชนเดียวกับคําวา
“คนเมือง” “คนใต” หรือ “คนไทย” โดยอางอิงสิทธิอํานาจเชิงอุดมคติเพื่อกดทับ
ชาติพันธุอื่นผานหลักสูตรและแบบเรียน ซึ่งมุมมองในบทความชิ้นนี้ไดนําไปสู
การตั้งคําถามถึงการรื้อสรางกอตัวขึ้นของ “คนอีสาน” ในพื้นที่ทางสังคม (Social
Space) ที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม (Multi-cultural Society) ขอคนพบ
ในงานนี้ไดสะทอนใหเห็นวากรอบคิดของนักวิชาการหรือคนในสังคมไทยตางมอง
อีสานในแงขององครวมมากกวาที่จะทบทวนความเปนอีสานในฐานะสังคมที่มี
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทีม่ ากไปดวย กลุม ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี อาจกลาว
ไดวาชัยชนะของการเมืองเชิงพื้นที่ที่สามารถออกแบบและจัดวางตําแหนงแหงที่
ของผูคนอยางเชนคนอีสานดังที่กลาวมาขางตนนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากพลังใน
การสรางภาพความทรงจําของผูคนผานแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ที่ประดิษฐ
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หนาตาของคนอีสานในความเขาใจของผูค นใหมลี กั ษณะนิสยั อันเปนภาพหนึง่ ของ
ตัวแทนเผาพันธุที่ปรากฏใหเห็นไดทั่วไปทั้งหนาหนังสือพิมพ โทรทัศน สื่อตางๆ
ปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ลวนแลวแตสรางความนาสนใจใหกบั การศึกษาและทําความ
เขาใจคนอีสานผานแบบเรียนวิชาสังคมศึกษารวมสมัยที่ไดทําหนาที่และมีบทบาท
สําคัญในการเปนเครือ่ งมือสมัยใหมของรัฐในการจัดวางผูค นใหอยูใ นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม
ในลั ก ษณะของ “วาทกรรม” คนอี ส านกลายเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ เ ป น ผลผลิ ต ของ
เครื่องมือทางการเมืองสมัยใหมท่อี าศัยพื้นที่ของหลักสูตร แบบเรียนและหนังสือ
อานนอกเวลาในระบบโรงเรี ย น รวมไปถึ ง บทบาทครู ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการสร า ง
จินตนาการใหมใหสังคมไดเขาใจผานการผลิตซ้ําความเปนอื่นมาอยางตอเนื่อง
ทางออกและทางรอดในการลดอคติและอุดมคติของ “คนอีสาน” เปน
ข อ เสนอที่ ต อ งการชี้ ใ ห เ ห็ น ว า งานเขี ย นชิ้ น นี้ ไ ด พิ จ ารณาในแง ที่ ว า พลั ง ของ
การมีสํานึกซอน (Dual Consciousness) ลวนแลวแตเปนเครื่องมือไปสูการสราง
ความสําเร็จ อาจกลาวไดวาการสงเสริมใหทองถิ่นอีสานรวมกันสรางความเขาใจ
อันเปนภาพใหมที่เนนกระบวนการอีสานใหมผานพลังอํานาจหลักสูตรเชิงพื้นที่
(Area-based Curriculum) ที่ใหความสําคัญกับคนอีสานอยางเทาเทียมในฐานะ
พื้ น ที่ แ ห ง ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรม เพื่ อ ลบล า งภาพอคติ อ อกจากวิ ธี คิ ด ของ
คนอีสานเองและวิธีคิดของคนโดยทั่วไปโดยอาศัยกระบวนการสงตอชุดความรู
การรับรูแ ละการเรียนรูอ นั ทรงพลัง แมวา การลบลางความทรงจําของผูค นในสังคม
โดยอาศัยกระบวนการในแบบเดียวกันกับที่สรางวาทกรรมนี้ขึ้นมาอาจเปนไป
อยางชาๆ หากแตเปนความทาทายหนึ่งของกระบวนการจัดวางตําแหนงแหงที่
อยางทรงพลัง อุดมการณของแบบเรียนและหลักสูตรระดับพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประยุกตใช
องคความรูของทองถิ่นจะไมเพียงแตทําใหเยาวชนวัยเรียนหรือคนอีสานไดเขาใจ
ตัวตนของตนเอง หลีกหนีออกมาใหพน จากวาทกรรมการพัฒนา แตมากไปกวานัน้
ยังชวยสรางพลังของวิธีคิดโดยการเชื่อมโยงตัวตนกับรากฐานของทองถิ่น ใชพลัง
ของภูมิปญญาชน (Organic Intellectual) เพื่อนําไปสูการพัฒนาและตอยอด
องคความรูของสังคม จึงอาจกลาวไดวาภาพของอีสานจะไมไดเปนเพียงภาพของ
ความทรงจํ า ดั ง เช น ในอดี ต ได นํ า เสนอไว หากแต เ ป น ปรากฏการณ ร ะบบคิ ด
เชิงจักรวาลวิทยาอีสานที่จะถูกนําเสนอโดยคนอีสานเอง
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เชิงอรรถทายบท
1

ปจจุบันเขียน “มณฑลอีสาน” ตามแบบแผนปจจุบัน
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