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อุปนิสัยทีชีชะตากรรม
ผู้เขียน : เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง คอลัมน์ โลกหมุนเร็ว
ตังแต่เล็กแต่น้อย พ่อแม่สงสอนเรามาว่
ั
าให้ คบคนดี ถึงเวลานีก็ดีใจว่าส่วนใหญ่ก็ได้ คบคนดีๆ
และเอาตัวรอดมาได้ พอสมควร การเอาตัวรอดของคนในสังคมมีหลายวิธี สําหรับผู้หญิงไทย
ทางรอดส่วนใหญ่ได้ แก่ การศึกษา และการแต่งงาน
เมือเร็วๆ นีอ่านข้ อเขียนทีเขียนโดยลูกของหญิงอีสานทีไปแต่งงานกับฝรัง แล้ วย้ ายไปอยู่
ต่างประเทศ
จากนันก็ให้ ลกู ทีเกิดจากสามีคนไทยย้ ายตามไปอยู่ด้วย ทําให้ ได้ ร้ ูถึงปั ญหาความว้ าเหว่ใน
จิตใจของเด็กทีต้ องย้ ายจากอกตายายไปอยู่กบั แม่และพ่อเลียง บางคนตังแต่อ้อนแต่ออกไม่ได้
อยู่กบั แม่ จําหน้ าแม่ไม่ได้ เหมือนอยู่กบั คนแปลกหน้ า เป็ นปมในใจทียากจะเยียวยา
ทําไมจึงเกิดมีปัญหาเช่นนีขึน ทําไมหญิงอีสานจึงเลือกการไต่สถานะทางสังคมให้ ตนเองและ
ลูกด้ วยการแต่งงานกับชาวต่างชาติและย้ ายประเทศ มีชือเรี ยกเทรนด์นีว่า marriage
migration ทําไมหญิงอีสานจึงไม่เลือกเอาตัวรอดด้ วยการศึกษา เป็ นเรื องของ “โอกาส” หรือว่า
“อุปนิสยั ”
ไม่เคยมีใครทําการศึกษาเรืองนีไว้

หญิงอีสานคนหนึงซึงอาชีพปั จจุบนั คือแม่บ้าน มีลกู ชายกับสามีคนแรก และเลิกกับสามีคนที
สอง เธอบอกว่าเธอเคยเสนอตัวให้ ชายต่างชาติแต่ไม่สมหวังเพราะไม่ใช่สเป๊ กฝรัง ตอนเรี ยน
หนังสือเธอเกเร ไม่สนใจการเรี ยน ทีนีเธอก็เลยทังการศึกษาน้ อยและทังไม่สามารถใช้ การ
แต่งงานเป็ นทางรอด ชะตาชีวิตเธอจึงต้ องจมปลักอยู่กบั การทํางานบ้ าน ชีวิตต่อไปจะเป็ นเช่น
ไรก็สดุ จะรู้ได้
มีหลายคําถามทีน่าตังและหาคําตอบ
ทําไมสาวอีสานทีตังใจเรี ยน และไต่เต้ าสถานะทางสังคมแบบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จึงมี
น้ อยมาก คําถามนีน่าสนใจเพราะการศึกษาทําให้ สงั คมเจริญ และเพิมผลผลิต เมือสาวอีสาน
ไม่มีความรู้ ไม่ได้ แต่งงานกับฝรัง พวกเธอลงท้ ายต้ องทํางานใช้ แรงงานตามโรงงาน ตามบ้ าน
ตามร้ านค้ าพาณิชย์ เงินเดือนน้ อยนิด ไม่สามารถจ่ายภาษี เอือจีดีพี นอกจากพวกเธอจะไม่มี
รายได้ เพียงพอจ่ายภาษี รัฐบาลยังต้ องอุดหนุนพวกเธอด้ วย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อีกด้ วย
ผู้ชายอีสานตังใจเรี ยนหนังสือและทํามาหากินมากกว่า พวกเขาไต่สถานะทางสังคมด้ วย
การศึกษา และการทํางานหนัก หลายคนไปใช้ แรงงานในต่างประเทศ
ซึงในต่างประเทศให้ เกียรติการอพยพมาใช้ แรงงาน มากกว่าการใช้ การแต่งงานมาเป็ นสะพาน
ในการอพยพมาสู่ชีวิตทีดีกว่า
ทําไมสาวอีสานจึงนิยมหาทางออกด้ วยการแต่งงานกับฝรังกันมาก หนึงในนันเพราะวัฒนธรรม
พึงพาคนอืนมากกว่าการพึงพาตนเองใช่หรือไม่ หนึงในนันคือการเลือกทางรอดมาก่อนศักดิศรี
ใช่หรื อไม่ และอีกหนึงในนันคือการทําตามอย่างกัน ใช่หรื อไม่
วัฒนธรรม เมือส่งต่อผ่านกันมาได้ กลายเป็ นอุปนิสยั กลายเป็ นดีเอ็นเอทีฝั งลึก การพึงพาคนอืน
มากกว่าตนเองได้ กลายเป็ นดีเอ็นเอของสาวอีสาน ทําให้ เลือกการดํารงอยู่ทีง่าย เช่น การ
แต่งงานกับต่างชาติ

หรื ออีกแบบคือทํางานโรงงาน เป็ นพนักงานห้ าง คนทํางานบ้ าน สามแบบหลังนีสร้ างฐานะได้
ยากกว่า สาวอีสานจึงเลือกการแต่งงานกับต่างชาติมาเป็ นอันดับหนึง เพือเขยิบฐานะตนเอง
แบบเร่งรัด
กลับมาทีเรื อง “โอกาส” และ “อุปนิสยั ” กันอีก
ใช่ว่าสาวอีสานจะไม่ได้ รับโอกาส คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
แต่ชายอีสานใช้ โอกาสนันมากกว่าหญิงอีสาน คุณภาพของการศึกษาเป็ นอย่างไรก็อีกเรื องหนึง
วันนีเองผู้เขียนได้ คยุ กับคุณพ่อท่านหนึงซึงใช้ บ้านเป็ นโรงเรี ยน (home school) คุณพ่อท่านนี
บอกว่าการสอนเด็กนันไม่ได้ ผล ต้ องให้ เด็กรู้เองว่าเขาต้ องการทําอะไรหรื อเป็ นอะไร แล้ วเรา
เป็ นผู้สนับสนุนด้ วยการจัดหามาให้
ผู้เขียนไม่มีหลักฐานงานวิจยั มาสนับสนุน แต่อยากจะคิดว่าผู้ชายอีสานเรี ยนแบบมีจดุ หมาย
มากกว่า คือเพือมาเป็ นหัวหน้ าครอบครัวและเพืออาชีพ
เขารู้ ว่าเขาต้ องอ่านออกเขียนได้ ต้ องเรี ยนเลข
ในขณะทีหญิงอีสานเรียนแบบไม่มีจดุ หมาย เช่น ไม่มีจดุ หมายว่าจะไปเปิ ดร้ านขายของหรื อ
ขายผ้ าทีตนเองผลิต ซึงจะต้ องใช้ วิชาเลขอย่างจริ งจัง (แม่บ้านคนอีสานของผู้เขียนท่องสูตรคูณ
ไม่ได้ เป็ นเรื องน่าตกใจ) ใช้ วิชาบริ หารจัดการ
คุณพ่อทีใช้ บ้านเป็ นโรงเรี ยนยังบอกอีกว่าการสอนไม่ได้ ผล แต่สิงทีได้ ผลคือการทําให้ ดเู ป็ น
แบบอย่าง ดังนัน เมือสาวอีสานเห็นแต่แบบอย่างของรุ่ นพีไปมีสามีฝรัง เธอจึงคิดจะเอาอย่าง
หากว่าเธอเห็นแบบอย่างเป็ นผู้ประกอบการหรื อนักวิชาชีพ เธอก็น่าจะเอาอย่างเช่นกันแต่
แบบอย่างทีเป็ นผู้ประกอบการหรื อนักวิชาชีพ ทําไมจึงมีน้อยนัก
อยากจะคิดว่าเป็ นเรื องอุปนิสยั ประจําถิน

อุปนิสยั ของคนเรา มีทงอุ
ั ปนิสยั ทีเป็ นแง่บวกและแง่ลบ หรือบางครังก็เป็ นอุปนิสยั กลางๆ ไม่
บวกไม่ลบ การเป็ นผู้ประกอบการหรื อนักวิชาชีพ ต้ องการความขยัน อดทน พากเพียร ใฝ่ หา
ข้ อมูลความรู้ ซึงไม่ใช่สิงทีเป็ นอุปนิสยั ของสาวอีสานทัวไป ไม่ใช่อปุ นิสยั ประจําถิน
นีเป็ นเรื องทีกระทรวงพัฒนาแรงงานและความมันคงของมนุษย์ต้องคิดทํา เพือสร้ างทรัพยากรที
มีศกั ยภาพ ดูเหมือนว่ากระทรวงจะถนัดการแก้ ปัญหามากกว่าการป้องกันปั ญหา เช่น เมือสตรี
ถูกกดขีข่มเหงตามทีเห็นเป็ นข่าวกัน
สาวอีสานพอใจทีจะมีชีวิตง่ายๆ เป็ นผู้รับคําสัง ไม่ต้องคิดมาก ทํางานง่ายๆ เก่งทีจะบริการ
อุปนิสยั เช่นนีคือสิงทีชีชะตากรรมชีวิตของพวกเธอ
ส่วนทีว่าอุปนิสยั นีมีความเป็ นมาอย่างไร เป็ นเรื องน่าศึกษาทําความเข้ าใจอย่างจริงจัง

