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การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสาน :
มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม
Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship
Perspective
ละมัย ร่มเย็น 1
ปภัสสร เธียรปัญญา 2
ประวิต เอราวรรณ์ 3

บทคัดย่อ

มุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมผานการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานมี 2 ลักษณะหลัก
คือ (1) ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน (2) มิติความสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ (1.1) ลักษณะความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ของพอแมลูก พี่นอง และเครือญาติ (1.2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหวาง
ครอบครัวกับชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบาน คนในคุมเดียวกัน คนในหมูบานเดียวกัน และ (1.3)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของคนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน คนขับรถโดยสาร
ระหวางหมูบาน คนรูจักกันหรือเคยเห็นหนากันบนรถโดยสารระหวางหมูบาน คนเคยชวยเหลือกันใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบานและคนที่ผูกเสี่ยวดวยในหมูบานอื่น มิติความสัมพันธ์กับ
ระดับความสัมพันธ์ แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ ไดแก
มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดานวัฒนธรรม และมิติดานเศรษฐกิจ
สวนระดับความสัมพันธ์ ไดแก ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 คือ ระดับญาติพ่ีนอง ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 คือ ระดับเพื่อนบาน
ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ ระดับคนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคย
เห็นหนา
คาสาคัญ: การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม, ความสัมพันธ์ทางสังคม, มิตคิ วามสัมพันธ์, ระดับวามสัมพันธ์
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Abstract
The social relationship of the traditional exchange of Isan people had 2 characteristics: (1) the
nature of the relationship, and (2) the dimension and level of relationship. The nature of relationship
had 3 types: (1.1) Internal family relationship: between father and mother, parents and children,
brothers and sisters, and among relatives, (1.2) Family-community relationship: between neighbors,
group of houses, and fellow villagers, (1.3) Inter-community relationship: between exchange parties,
bus drivers, bus passengers, familiarities, and close friends in the villages. The dimension and level of
relationship were divided into 6 dimensions and 4 levels. The dimensions of relationship were blood,
spiritual, social, religious, cultural, and economic dimensions. The levels of relationship were core
level, the family relationship; peripheral level 1, the relatives; peripheral level 2, the neighbors;
peripheral level 3, the familiarities; peripheral level 4, the recognized ones.
Keywords : Traditional Exchange, Social Relationship, Dimension of Relationship, Level of
Relationship
2

บทนา
จากการสนใจทําวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนของชาวอีสาน ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาพบวา การ
แลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอีสานคือ การแลกสิ่งของกับสิ่งของและการแลกเปลี่ยนอาหาร เหตุผลของ
การแลกเปลี่ยนมี 3 ประการ (1) ความขาดแคลน สวนใหญมักขาดแคลนขาว สภาพภูมิศาสตร์มีความ
แตกตางกันทําใหผลิตอาหารหรือสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตไดแตกตางกัน จึงนําสิ่งของหรืออาหารที่แตกตาง
กันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อดํารงชีพตอไป คนที่เป็นเจาของขาวจะอยูกับที่รอแลกเปลี่ยน สวนคนที่เป็น
เจาของสิ่งของหรืออาหารชนิดอื่นที่ตองการแลกเปลี่ยนกับขาวตองเป็นผูเดินทางมาแลกเปลี่ยน (2) ความ
ยากลําบากในการเดินทาง สมัยกอนการคมนาคมยังไมสะดวกสบายคนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนสิ่งของจะ
หาบและเดินทางดวยเทาเป็นกลุมประมาณ 5 – 6 คน แลกตามบานเรือนระหวางหมูบานระยะทางไปกลับ
1 วัน ไมเกิน 10 กิโลเมตร เพื่อความปลอดภัยของกลุมคนทีเดินทางแลกเปลี่ยน และเพื่อความสดใหมของ
อาหารที่นําไปแลกในแตละวัน เมื่อการคมนาคมสะดวกสบายขึน้ การเดินทางไปแลกแปลี่ยนก็เริ่มเปลี่ยนไป
เป็นตลาดนัดระหวางหมูบาน ตลาดนัดภายในหมูบาน ตลาดนัดวันพระ ดังที่บานสันติสุข ตําบลนาโส
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แตเดิมก็แลกเปลี่ยนตามบานเรือน ตอมาก็มีตลาดนัดแลกเปลี่ยนสิ่งของและ
อาหารทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 6.00 น. - 8.00 น.ที่ศาลาประชาคมหมูบาน เป็นหมูบานเดียวในประเทศ
ไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมของชาวอีสานผสมกับการแลกเปลี่ยน
โดยใชส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนที่เรียกวา “บัตรคูปองการแลกเปลี่ยน” อาหารที่นํามาแลกเปลี่ยนเป็น
อาหารที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์เรียกชื่อวา “เกษตรเขมขน” คือ เป็นเกษตรที่ปลอดสารพิษตั้งแตเมล็ดพันธุ์
จนกระทั่งเป็นอาหาร (3) เพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผูแลกและผูใหแลกคิดวา การแลกเปลี่ยนเปรียบเสมือน
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เป็นการแบงปันกันกินระหวางญาติพี่นองดังคําพูดที่วา “ฮักแพงแบงปัน” ถือวาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของอีสาน
จากการศึกษาเบื้องตนพบวา กิจกรรมแลกเปลี่ยนดั้งเดิมคือ แลกเปลี่ยนสิ่งของและอาหารเพื่อ
การดํารงชีวิตประจําวันนั้น ปัจจัยสําคัญที่ทําใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จคือ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมของคน การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมที่ยังพบหลักฐานรองรอยแหลงขอมูลไดมากที่สุดแหงหนึ่งคือ
ที่บานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูวิจัยจึงศึกษาการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม
ที่นี่เป็นการศึกษาประเด็นยอย เพื่อประกอบการศึกษาประเด็นใหญที่บานสันติสุข ตําบลนาโส อําเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร กรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิเคราะห์คือ ความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อแสดงใหเห็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายมิติที่ซอนอยูในการแลกเปลี่ยนดั้งเดิม จากเหตุผลที่กลาวมาทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะนําแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคมมาประยุกต์ใชในการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ทาง
สังคมของการแลกเปลี่ยนดัง้ เดิมชาวอีสาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอีสาน ที่บานเหลาฝูาย
ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

กรอบแนวคิด
แนวคิดการแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนในความหมายทั่วไปมองไดสองแง คือ (1) การแลกเปลี่ยนในแงเศรษฐศาสตร์
กลาวคือ การแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ผูแลกเปลี่ยนทั้งสองฝุายมีความพึงพอใจกันวาสิ่งของที่นํามาแลกเปลี่ยน
กันมีมูลคาทัดเทียมกัน (2) คือการแลกเปลี่ยนในเชิงความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นมุมมองของมานุษยวิทยาโดยมอง
วา การแลกเปลี่ยนเป็นการสรางความสัมพันธ์ของคนในสังคม (Carrier, 2002: 219) ซึ่งความสัมพันธ์ของคนอัน
เกิดจากการแลกเปลี่ยนมีหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายมิติ ดังนั้นบทความนี้จึงมุงที่จะนํา เสนอ
มุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมอันเกิดการแลกเปลี่ยนดัง้ เดิมของชาวอีสาน
แตเดิมนัน้ ชาวอีสานมีการผลิตเพื่อยังชีพในครัวเรือน การผลิตจะผลิตตามความถนัด แตละคนจะ
มีความถนัดในการผลิตที่แตกตางกันสิ่งใดที่มีความถนัดก็จะผลิตออกมาไดจํานวนมากและผลิตออกมาได
คุณภาพดี ใชตน ทุนต่ํา และจําหนายในราคาที่ถูกได นี้คอื มองในแงเศรษฐศาสตร์ และเมื่อมีความถนัดผลิต
จึงผลิตออกมาจํานวนมากทําใหเกิดผลผลิตสวนเกินภายในครัวเรือนจึงมีการนําผลผลิตสวนเกินนั้นมา
แลกเปลี่ยนกัน
การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของ กอนที่จะทําการ
แลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของนัน้ ผูแลกเปลี่ยนตองเตรียมตัวทํากิจกรรมหลากหลายขั้นตอน กิจกรรมแตละ
ขั้นตอนนั้นลวนทําใหเกิดความสัมพันธ์ของคนในสังคมขึ้น ซึ่งความสัมพัน ธ์นั้นไดสงเสริ มใหกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแตละขัน้ ตอนดําเนินไปอยางตอเนื่องจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ
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แนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคม
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิมที่วิเคราะห์และนําเสนอโดยผูวิจัย
ในบทความนี้ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ และระดับความสัมพันธ์
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ ประกอบดวย ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน (2) มิติความสัมพันธ์ ประกอบดวย
ดานสายเลือด ดานจิตใจ ดานสังคม ดานศาสนา ดานวัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจ (3) ระดับความสัมพันธ์
ประกอบดวย ระดับพี่นอง ระดับเพื่อนบาน ระดับคนรูจักกัน และระดับคนเคยเห็นหนา
ลักษณะความสัมพันธ์
ครอบครัว
ชุมชน
ระหวางชุมชน

4

การแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม
การแลกสิ่งของกับสิ่งของ

ความสัมพันธ์ทางสังคม

มิตคิ วามสัมพันธ์
ดานสายเลือด
ดานจิตใจ
ดานสังคม
ดานศาสนา
ดานวัฒนธรรม
ดานเศรษฐกิจ
ระดับความสัมพันธ์
ระดับพี่นอง
ระดับเพื่อนบาน
ระดับคนรูจักกัน
ระดับคนเคยเห็นหนา

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก กลุมแลกเปลี่ยนดั้งเดิม และกลุมที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน
ดั้งเดิม บานเหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวนทั้งสิ้น 11 คน แบงออกเป็น
ผูที่ทําการแลกเปลี่ยน จํานวน 4 คน คูแลกเปลี่ยนจํานวน 3 คน ปราชญ์ชาวบานที่เชี่ยวชาญเรื่องการ
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน และเจาของสวนที่ผูแลกเปลี่ยนไปทําการซื้อ –ขาย หรือขอแบงปันผลผลิตไป
แลกเปลี่ยนจํานวน 2 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูให
ขอมูลสําคัญ และการสังเกตการณ์แบบไมมสี วนรวม

เครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้ การสั ม ภาษณ์ ใ ช แ บบสั ม ภาษณ์ ไ ม มี โ ครงสร า ง และการ
สังเกตการณ์ภาคสนามตามแนวทางและประเด็นเพื่อทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลตอ
การแลกเปลี่ยนดัง้ เดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิจัยนําประเด็นสําคั ญจากการสัมภาษณ์และการสังเกตุ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมกับขอมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) เขียนเชิงพรรณนาสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่ง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ มิติความสัมพันธ์ และระดับ
ความสัมพันธ์ ดังที่ไดกลาวไวในกรอบแนวคิด

ผลการวิจัย
จากการไดศึกษาการแลกเปลี่ยนดั้งเดิมของชาวอีสานผานกลุมคนแลกเปลี่ยนหรือแลกขาวบาน
เหลาฝูาย ตําบลดงบัง อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 11 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
พบวา กิจกรรมการแลกเปลี่ยน ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมตัวเดินทาง และ 2. การเดินทางไป
แลกเปลี่ยน โดยในแตละกิจกรรมจะแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคม ดังนี้ (ประยูร วีระพันธ์. 2553 :
สัมภาษณ์)
1. การเตรียมตัวเดินทาง
การเตรียมตัวเดินทางประกอบดวยกิจกรรม (1) การวางแผนการเดินทาง (2) การเตรียม
อุปกรณ์ (3) การเตรียมการแตงกาย และ (4) การเตรียมสิ่งของไปแลกเปลี่ยน ดังรายละเอียดตอไปนี้ (พุฒ
เสนมา และ พัด ชมพันธ์. 2553 : สัมภาษณ์)
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(1) การวางแผนการเดินทาง
สภาพแวดลอมของบานเหลาฝุายมีที่นานอยแตมีปุาบนที่เนินมาก จึงมักจะนําพืชผักและสัตว์
ตางๆ ที่หาไดทั้งจากธรรมชาติและที่ปลูกเองไปแลกขาวกับบานอื่นๆ โดยการหาบสิ่งของเดินกันไปเป็นกลุม
ชาวบานเหลาฝูายจะรวมกลุมกันกลุมละประมาณ 5–6 คน มักจะแบงออกเป็น กลุมผูหญิง กลุมผูชาย
เนื่องจากในสังคมดั้งเดิมชาวบานจะตั้งบานเรือนอยูใ นหมูญาติพ่นี อ งดวยกัน ดังนั้นการรวมกลุมจะเริ่มจาก
ญาติพ่ีนองไปยังคนที่รูจักกันในคุมเดียวกัน และถัดไปในหมูบานเดียวกัน กิจกรรมการแบงกลุมจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และระหวางครอบครัวกับชุมชน แตละกลุมจะเลือกหัวหนาของ
กลุมตนเอง เชน หัวหนากลุมผูหญิง หัวหนากลุมผูชาย หัวหนากลุมจะมีหนาที่ชวยดูแลความปลอดภัยของ
สมาชิกกลุมและออกคําสั่งกระทําการใชอาวุธ (ไมคาน) ปกปูองลูกนอง และยังมีหนาที่คอยดูแลฝึกหัด ให
คําแนะนํา ชวยเหลือถายทอดความรูในการแลกเปลี่ยน อํานวยความสะดวกรวมกับคนแลกขาวในกลุม
เพื่อใหคนแลกขาวที่มาใหมฝึกหัดเป็นคนแลกขาวใหได ทั้งการเตรียมสิ่งของ การพูดจา การแลกเปลี่ยน
การให การแถม การผูกเสี่ยว เป็นตน ความสัมพันธ์ระหวางหัวหนากลุมกับสมาชิกกลุมเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน เนื่องจากหัวหนากลุมมักจะเป็นคนในชุมชนที่ไมใชญาติพี่นองกัน
(2) การเตรียมอุปกรณ์
กอนที่จ ะไปแลกเปลี่ย นกัน คนในครอบครั วของคนแลกขาวจะมีการปรึกษาหารือ กัน เพื่อ
ชวยกันวางแผน ทํางานเตรียมอุปกรณ์ที่ใชในการแลกเปลี่ยน ที่สําคัญคือ ไมคาน ตะกรา และเปฺาะ ภาชนะ
ที่ ใช ในการตวงข าว (สํ านั กงานคณะกรรมการวั ฒนธรรมแห งชาติ ,2544:194) ขั้ นตอนนี้ จะทํ าให เกิ ด
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เชน ความสัมพันธ์ของพอกับลูกชายในการทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน
ถาหัวหนาครอบครัวหรือพอทําอุปกรณ์ไมไดมาตรฐาน ไมสวย คนในครอบครัวตองชวยกันคิดวาจะวานให
ญาติคนใดทําให หรือถาใกลชิดสนิทสนมกับชางคนใดก็จะวานใหชางทําใหได ถาไมสนิทสนม รูจักมักคุนก็
ตองซื้อมา เพราะการทําอุปกรณ์เหลานั้นตองไดมาตรฐาน สวย และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
การถายทอดความรูการทําอุปกรณ์ใหกับลูกชาย คนในครอบครัวจะปรึกษาหารือกันวาจะทําอยางไร ถามี
ญาติฝุายทางพอหรือฝุายทางแมเชี่ยวชาญที่จะถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปเรียนรูกับญาติคน
นัน้ ถาไมมญ
ี าติฝุายใดถายทอดได พอกับแมก็จะพาลูกชายไปสรางความสัมพันธ์ที่ดีไวกับชางที่พอแมรูจั ก
คุนเคย เพื่อใหถายทอดความรูใหกับลูกชาย การถายทอดความรูจากญาติพ่ีนองและคนในหมูบานจึงเป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก พอกับลูกชาย พอแมลูกชาย
กับญาติ และระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ พอแมลูกชายกับคนรูจักกัน
(3) การเตรียมการแต่งกาย
เครื่องแตงกายของคนแลกขาวเป็นชุดทํางานปกติของชาวบาน ปกติผูหญิงในครอบครัวจะ
เป็นคนทําเอง โดยทั่วไปแมจะเป็นคนสอนใหลูกสาวทอผาและตัดเย็บเสื้อผาได เป็นลักษณะความสัมพันธ์
ของคนภายในครอบครัว ถาแมทอผาไมเกงก็อาจจะฝากลูกสาวใหทํางานกับญาติในหมูบ านเพื่อจะไดทอผา
และเย็บเสื้อผาเองได ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ถาหากไมมญ
ี าติที่จะสอนไดก็จะตอง
นําไปฝากกับคนรูจักกันในหมูบาน ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชน
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฏาคม – ธันวาคม 2556

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
Sakon Nakhon Rajabhat University Journal; 5(10) : July - December 2013

Sakon Nakhon Rajabhat University Journal

(4) การเตรียมสิง่ ของไปแลกเปลี่ยน
สิ่งของที่นําไปแลกเปลี่ยนจะนํามาจากสามทาง ทางแรก นํามาจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ในหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2551) ไดแก ปุาโคกดอน หนอง
น้ํา ทุงนา ตามปกติสมาชิกในครอบครัวจะชวยกันเตรียมสิ่งของ เชน พอแมลูกชวยกันหาสัตว์ แมลง พืช
ผัก ผลไม ความสัมพันธ์ระหวางพอกับลูกชายเกิดขึ้นเมื่อลูกชายชวยพอทํางานที่ใชแรงงานมาก เชน การ
หาปลา หากบ ไตเขียด เป็นตน ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรูในการทํางานกับพอ ภูมิปัญญาเรื่องตางๆ นั้น
พอจะถายทอดให เชน วิธีการจับสัตว์แตละชนิด ในแตละที่ แตละฤดู ความสัมพันธ์ระหวางแมกับลูกสาว
เกิดขึ้นเมื่อลูกสาวชวยงานของแม เชน เก็บผักจากปุา หนองน้ํา ทุงนา เก็บพืช ผัก ผลไมจากสวน ขุดแมงกิ
นูน ขุดจิ้งโกรง เป็นตน หลังจากนัน้ ก็จะชวยแมหอ พืช ผัก ผลไม ใสในตะกราหาบเพื่อเตรียมไปแลกเปลี่ยน
ขณะเดียวกันแมก็จะถายทอดวิธีการ ภูมิปัญญาตางๆ ใหโดยผานการฝึกปฏิบัติจริง เชน ขนาดของหอพืช
ผัก ผลไม แตละชนิด แตละฤดูกาล เมื่อสมาชิกในครอบครัวชวยกันทํางาน นอกจากไดเรียนรูการทํางาน
ตางๆ จากพอแม แลวยังไดเรียนรูนิสัยใจคอ การวางตน ความอดทน ทําใหสมาชิกครอบครัวมีความรัก
ความผูกพัน แนนแฟูนกันยิ่งขึ้น แบบนี้ก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์
ระหวางพอแมลูก พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว
ทางที่สอง จากพืชผักที่ชาวบานและคนที่ไปแลกขาวปลูกกันเอง ตามปกติครอบครัวคนแลกขาว
จะวางแผนปลูกพืชผักตลอดทั้ง 12 เดือน เมล็ดพันธุ์ชนิดใดที่ไมมี ตองไปเอามาจากใครในหมูบ าน ถาไมมีที่
ปลูกพืชผักตองไปขออาศัยปลูกพืชผักกับญาติ หรือขออาศัยที่ดินคนรูจักมักคุนกันในหมูบาน นอกจากนี้
ปุยอินทรีย์ที่ทําจากขี้วัว ขี้ควาย ขี้หมู ขี้ไก ถาไมมีก็ตองไปอาศัยขอคนอื่น ถาพืชผักชนิดใดโตพอที่จะเก็บ
ผลผลิตได ผลผลิตที่เก็บไดในครัง้ แรกจะนําไปฝากเจาของที่ดิน ถัดมาก็ฝากเจาของปุยอินทรีย์ที่เราขอเขา
มาใช การปลูกพืชจึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก และ
ระหวางครอบครัวกับชุมชน คือ คนในครอบครัวกับเจาของที่ดนิ และเจาของปุย
ทางที่สาม ซื้อจากผูอ่ืน ถาหาหรือปลูกเองไมได ก็จะซื้อสัตว์ แมลง และผลไมจากสวนตางๆ
ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เป็นแหลงจําหนายภายในหมูบาน นับเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับ
ชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวคนแลกขาวกับครอบครัวที่จําหนายสิ่งของ
2. การเดินทางไปแลกเปลี่ยน
แตเดิมชาวบานจะเดินทางดวยเทาไปตามหมูบาน เมื่อมีถนนทางรถยนต์ติดตอระหวางหมูบาน
ชาวบานก็จะใชรถเข็นพวงทายรถจักรยานหรือจักรยานยนต์ หรืออาศัยรถโดยสารประจําทาง ดังนั้นการ
เดินทางไปแลกเปลี่ยนจึงมี 3 ลักษณะ ไดแก (1) การเดินทางดวยเทา (2) การเดินทางดวยรถเข็น รถจักรยาน
พวงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พวงรถเข็น และ (3) การเดินทางดวยรถโดยสารประจําทาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
(1) การเดินทางด้วยเท้า การเดินทางดวยเทาของกลุมคนแลกขาวจะนัดหมายสถานที่ เวลา
ออกเดินทางไปพรอมกัน แลวเดินทางเลียบไปตามทางลัดผานคันนา ทุงนา ปุาโคก ดอน หนองน้ํา หวย
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ขณะที่เดินทางกลุมคนแลกขาวก็จะมีเรื่องเลาตางๆ นาๆ พูดคุยกันไปตลอดทาง บางวันมีกลอนลําที่ใชลํา
ไปตลอดทางเพื่อปลอบประโลมจิตใจกัน ใหมีกําลังใจในการเดินทาง และอาจจะพูดคุยวางแผนกันวา
เมื่อไปถึงหมูบ านที่ตองแลกเปลี่ยน คนแลกขาวแตละคนจะไปเริ่มตนแลกเปลี่ยนที่บานเรือนของคนใดกอน
แลวตระเวนไปครัวเรือนใดบาง จะไดไมไปซ้ําครัวเรือนกัน นี่จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัว
กับชุมชน คือ ความสัมพันธ์ระหวางคนแลกขาวกับคนแลกขาว
การเจรจาแลกเปลี่ยนก็ย่ิงแสดงความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
มีทั้งการใหและการแถมซึ่งกันและกัน ยิ่งคนแลกขาวคนใดมีเสี่ยว ซึ่งเป็นคนในหมูบานที่ไปแลกนั้นที่นับถือ
เป็นเพื่อนสนิทกัน เสี่ยวก็จะหาของฝากใหถือกลับมาดวย เชน หมอน ผาไหม ผาขิด เกลือ ปลารา เป็นตน
การเจรจาแลกเปลี่ยนจึงเป็นลักษณะและความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ คนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
คนแลกขาวกับเสี่ยว การหาบขาวเปลือกที่แลกเปลี่ยนไดกลับบาน คนแลกขาวคนใดมีสามี สามีจะมารอรับ
หาบขาวชวยที่กึ่งกลางระหวางทาง คือ ที่หนองโน ซึ่งอยูระหวางทางลัดจากบานหนองน้ําเที่ยงกับบาน
เหลาฝูาย เป็นการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ของคนภายในครอบครัวระหวางสามีกับภรรยา
(2) การเดินทางด้วยรถเข็น รถจักรยานพ่วงรถเข็น และรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็น
จะมีการเตรียมสิ่งของใสกระเชอในรถเข็น จะเข็นรถไปตามถนนลูกรัง ถนนลาดยาง จะตองรีบเข็นรถ
ปั่นรถจักรยาน และขับรถจักรยานยนต์ทั้งไปและกลับ โดยจะไมมกี ารพักระหวางทาง เพราะถาสายแดดจะ
รอนมาก จะทําใหเดินทางลําบาก จะมุงไปสูจุดหมายครัวเรือนที่จะแลกเปลี่ยนไดทันทีโดยตองไมรีรอ เชน
บานญาติ บานคนที่รูจัก บานเสี่ยว และบานคูแลกเปลี่ยนที่มีความตองการแลกเปลี่ยนสูง คนแลกขาวที่
เดินทางไปดวยกันตองมีอัธยาศัยไมตรีดี พูดจาดี หรือบางทีตองเป็นคนที่มีคนรูจักอยางกวางขวาง มีญาติ
มาก และมีเสี่ยว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหการแลกเปลี่ยนประสบความสําเร็จเร็วมาก เพราะวาตามหมูบาน
รถเข็นใดมีคนมารุมลอมดูสิ่งของจํานวนมากๆ ก็จะชักชวน และรีบเรงใหแลกเปลี่ยนดวยกันไปตามๆ กัน
ซึ่งจะทําใหสิ่งของที่แลกเปลี่ยนหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน คือ
คนแลกขาวกับคนแลกขาว และคนแลกขาวกับคูแลกเปลี่ยน
(3) การเดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง จะออกเดินทางจากบานดอนชี เวลาประมาณ
06.00 น. วิ่งรอบบานเหลาฝูาย คนแลกขาวรอขึ้นรถที่บานของตนเอง คนขับรถก็จะชวยหอบหิ้วตะกรา
หาบของคนแลกขาวขึ้นบนรถโดยสารพรอมทั้งจัดที่วางหาบตะกราใหคนแลกขาวแตละคนจนกระทั่งเสร็จ
เรียบรอย และทักทายกันดวยความสนิทสนม และเป็นกันเอง บางทีคนโดยสารก็ขอซื้อสิ่งของจากคนแลก
ขาวบนรถโดยสารก็มีเป็นประจํา คนแลกขาวไมมีใครอยากขาย แตจะขายใหก็ตอเมื่อปฏิเสธไมไดจริงๆ
กิจกรรมเหลานี้จึงแสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชนคือ คนแลกขาวกับคนขับรถโดยสาร และคน
โดยสารกับคนแลกขาว
ขณะนั่งอยูบนรถโดยสารกลุมคนแลกขาวก็พูดคุยกันเองวา ใครจะลงรถโดยสารที่จุ ดใดบาง
ตั้งแตบานหัวดงจนกระทั่งถึงบานเปือย และจะตระเวนไปตามบานคูแลกเปลี่ยนคนใดบางจะไดไมซ้ํากัน
จนกระทั่งพูดถึงเรื่องการนัดพบกันหลังจากที่แลกเปลี่ยนเสร็จวา จะนัดพบกันที่บานญาติของคนแลกขาว
คนใด หรือจะนัดพบกันที่รานขายของชําและขายอาหารไปดวยกัน สวนใหญคนแลกขาวจะนัดพบกันที่ราน
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ของยายแสง บานหัวดง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงดวยกัน คนที่ไมไดเอาหอขาวมาดวยก็จะสั่งอาหารที่
รานยายแสงมารับประทานรวมกัน หรือคนใดมีญาติ ญาติก็จะนําอาหารมาเลี้ยงที่รานยายแสง หรือบางที
ยายแสงก็ทําอาหารเลีย้ งกลุม คนแลกขาวเสียเอง เพราะวากลุมคนเหลานี้ไดพบปะพูดคุยคุนเคยกันมานาน
มีความสัมพันธ์กันเสมือนญาติ ไปไหนมาไหนก็สงขาวกัน เวลามีงานบุญตางๆ ก็สงขาวกันใหมารวมงาน
บุญ ใครจะมาถามขาวคราวใคร สงขาวถึงใคร ก็ฝากขาวผานกลุมคนแลกขาวได กิจกรรมเหลานี้เป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชนคือ คนแลกขาวกับญาติหางๆ ตางหมูบานกัน คนแลกขาวกับคนรูจัก
กัน และคนแลกขาวกับเจาของรานขายของชําและขายอาหาร เมื่อถึงเวลา 11.30 น. รถโดยสารก็มาถึงราน
ยายแสงและกลับถึงบานเหลาฝูายเวลา 12.00 น. สามีและลูกก็จะรอรับคนแลกขาวที่บานของตนเองเพื่อ
พูดคุยถามไถถึงการแลกขาววาเป็นอยางไร มีปัญหาขัดของสิ่งใดไหม คูแลกเปลี่ยนคนใดสั่งสิ่งของใดบาง
แลวสมาชิกภายในครอบครัวก็จะไดชวยกันเตรียมสิ่งของเพื่อไปแลกเปลี่ยนในวันตอไป เป็นกิจกรรมที่แสดง
ลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคือ ความสัมพันธ์ระหวางพอแมลูก
ตามรายละเอียดที่กลาวถึงการเดินทางแลกเปลี่ยน จึงนําเสนอเสนทางการแลกเปลี่ยน ดังภาพที่
2 ตอไปนี้
9

ภาพที่ 2 เสนทางการแลกเปลี่ยนของคนแลกขาวบานเหลาฝูาย
ที่มา : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ, 2554.
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ระดับและมิตขิ องความสัมพันธ์
นอกจากการวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ข องคนจากการแลกเปลี่ยนแลวในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนยังมีระดับและมิติของความสัมพันธ์ดังตอไปนี้
มิตคิ วามสัมพันธ์
มิตคิ วามสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนมองไดหลายแงหลายมุมแตละแงแตละมุมที่มอง
คือ มิตใิ นแตละดาน แบงออกเป็น 6 มิติ ดังตอไปนี้
(1) มิติด้านสายเลือด หมายถึง คนที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว พี่กับนอง และเครือญาติ เป็นตน ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการ
แลกเปลี่ยนในมิติของสายเลือด ไดแก ลักษณะความสัมพันธ์ของพอแมกับลูกชายและลูกสาว พอแม
ลูกชายและลูกสาวไดรวมกันปรึกษาหารือวางแผนการเตรียมตัวเพื่อไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ พอแมลูกชาย
และลูกสาวไดแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํากิจกรรมของครอบครัวกอใหเกิดความรักความผูกพัน
ในครอบครัว ขณะเดียวกันนอกจากพอแมจะไดถา ยทอดความรูดา นการประกอบอาชีพแลว ยังใหความคิด
ประสบการณ์ในการดํารงชีวิตเพื่อจะดํารงตนในชีวติ ประจําวันและตอไปจะไดมีชีวิตครอบครัวไดอยางปกติ
สุข ในสังคมดั้งเดิมการถายทอดความรูในการประกอบอาชีพจะใหเฉพาะคนในครอบครัวหรือภายในเครือ
ญาติที่มีสายเลือดเดียวกันเทานัน้
(2) มิติด้านจิตใจ หมายถึง คนที่รูจักกัน มีแนวความคิด มีการปฏิบัติงานรวมกัน ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ใหกําลังใจกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจ เชน พอกับลูกชาย แมกับลูกสาว ญาติพ่ี
นอง เพื่อนบาน คนรูจักกัน เสี่ยว เป็นตน ตัวอยางเชน แมกับลูกสาว แมจะสอนลูกสาวในเรื่องการทอผา
การบานการเรือน ขณะเดียวกันแมก็จะสอนแงคิด แงมุมชีวิต ใหลูกสาวเป็นคนดี มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชน
เพราะลูกสาวคือคนที่จะไปเป็นแมบานในอนาคต จะตองสามารถวางตนเป็นหลักคิดใหลูก สั่งสอนลูก ดูแล
ลูก เขาใจลูกพรอมทั้งคนในครอบครัว เป็นกําลังใจใหซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอยางที่
ดีแกลูก พรอมทั้งดํารงตนอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข ขณะเดียวกันลูกสาวก็จะไดรับการเอาใจใส ดูแล
อบรมสั่งสอนจากญาติพี่นองที่ตั้งบานเรือนอยูใ กลเคียงกัน นอกจากนั้นหากลูกสาวไปหัดทอผากับผูมีฝีมือ
ในหมูบานก็จะเกิดความสัมพันธ์ทางจิตใจในการอบรมสั่งสอนเชนเดียวกับคนที่เป็นญาติกัน
(3) มิติด้านสังคม หมายถึง การที่คนในชุมชนหรือระหวางชุมชนไดรูจักกั นติดตอกันไปมาหาสู
กัน สงสิ่งของแลกเปลี่ยนถึงกัน เชน คนรูจักกัน เพื่อนบาน คูแลกเปลี่ยน เสี่ยว เป็นตน เริ่มแรกอาจจะเป็น
เพีย งแค ค นรู จั ก กั น เพื่อ นบ า นหรื อ ในฐานะของคู แลกเปลี่ ย นเมื่อ ได ติ ด ต อ แลกเปลี่ ย นสั ม พั น ธ์ กั น นาน
พอสมควรก็จะมีความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้น จนอาจจะไดผูกเสี่ยวกัน เสี่ยวเป็นการผูกพันกันดวยประเพณี
การผูกเสี่ยว คนที่จะผูกเสี่ยวกันไดจะตองมีหนาตา นิสัยใจคอ คลายคลึงกันอายุไลเลี่ยกัน มีกฎเกณฑ์ที่
เสี่ยวจะตองปฏิบัติตนรวมกัน เชน เยี่ยมเยียนถามไถขาวคราว มีของฝากใหกันอยางสม่ําเสมอ ไปงานบุญ
งานสังคมของกันและกันอยูเสมอ ถาเสี่ยวฝุายใดฝุายหนึ่งไดรับความเดือดรอนก็ใหความชวยเหลืออยาง
เต็มใจเสมือนญาติหรือบางทีก็ยิ่งกวาญาติ ความผูกพันของเสี่ยวยิ่งนานวันยิ่งใกลชิดกวาญาติ ความผูกพัน
ใกลชิดนีส้ งผานไปยังคนหลายรุนตัง้ แต ลูก หลาน เหลน เป็นตนไป (ชอบ ดีสวนโคก. 2547: 60–63) ระบบ
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เสี่ยวในภาคอีสานจึงมีผลตอความสัมพันธ์ของคนมาก ทําใหคนมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผตอกัน ฮักแพง
แบงปันกัน ทําใหความสัมพันธ์แบบเสี่ยวมีมนต์ขลังไมเสื่อมคลาย
(4) มิตดิ ้านศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ปฏิบัตกิ ันในชุมชนและเกี่ยวของกับวัดโดยตรง เชน การ
ไปงานบุญพระเวสในหมูบาน เป็นตน เริ่มตัง้ แตเมื่อชุมชนมีการจัดงานบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนา จึง
ไดเชิญคนที่รูจักกัน สนิทสนมกัน เชน คนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันมานาน มารวมงานทําบุญที่บานและ
ทีว่ ัด แบบนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหวางครอบครัวกับชุมชนคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายใน
หมูบานและความสัมพันธ์ระหวางชุมชนผานกิจกรรมทางศาสนาคือ คนในครอบครัวกับคนรูจักกันภายนอก
หมูบ าน
(5) มิตดิ ้านวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ครอบครัว เกิด แก เจ็บ ตาย เชน งาน
ทําบุญขึน้ บานใหม งานเลี้ยงผีปูุตา เป็นตน และการถายทอดความรูเชน การทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การ
ทอผาฝูาย การยอมคราม เป็นตน ถาพอกับแมยังไมเชี่ยวชาญพอที่จะถายทอดใหลูกในบางสิ่งบางอยาง
พอกับแมก็จะมองหาวาญาติทางฝุายใดพอที่จะถายทอดใหลูกได ถาไมมญ
ี าติทางฝุายใดถายทอดไดพอกับ
แมก็จะพาลูกไปฝากกับคนรูจักเพื่อสรางความสัมพันธ์ใหกลายเป็นคนใกลชิดสนิทสนมกัน จนกระทั่งยอม
ถายทอดความรูตางๆ ใหลูกของตน
(6) มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมที่งอกเงยจากการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีอยูตามธรรมชาติ
ไปเป็นการผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดเชน คนแลกขาวนําสิ่งของที่ตลาดตองการไปสงขายใหพอคา
แมคาในตลาด ถาคนแลกขาวหาสิ่งของเองไมไดก็มักจะไปสั่งเจาของสวนใหเพิ่มผลผลิตตามที่ตลาดตองการ
หรือมีการจางทําสิ่งของที่ทําเองไมไดเชน ไมคาน ตะกราสาน เปฺาะ เป็นตน
ระดับความสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ใกลชิดหรือเหินหาง ตั้งแตจากระดับศูนย์กลางที่
เป็นความสัมพันธ์ใกลชิดที่สุด ไปจนถึงความสัมพันธ์ระดับรองลงไปของปริมณฑลที่ขยับออกหางจากจุด
ศูนย์กลาง ไปยังปริมณฑลวงนอกสุดที่เป็นระดับความสัมพันธ์ที่ใกลชิดนอยที่สุดหรือเหินหางมากที่สุด
แตละระดับความสัมพันธ์ยังประกอบดวยมิติความสัมพันธ์ที่แตกตางกัน ตัง้ แต 6 มิตไิ ปจนถึง 2 มิติ ดังนี้
(1) ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง เป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว คือ พอ แม ลูก พี่
นอง ถือวาเป็นระดับความสัมพันธ์ที่แนนแฟูนใกลชิดที่สุด มีมิติความสัมพันธ์ครบทั้ง 6 มิติ (1) มิติแรก
ไดแก มิติดานสายเลือดที่ผูกพันและนับญาติกันไดทางสายเลือด จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงระดับได (2)
มิติที่สอง ไดแก มิติดานจิตใจ คนในครอบครัวเดียวกันเป็นคนที่ใกลชิด ผูกพันกัน ดูแลเอาใจใสดานจิตใจ
ซึ่งกันและกัน (3) มิตทิ ี่สาม ไดแก มิติดานสังคม คนในครอบครัวมีการติดตอสื่อสารใกลชิดกันตลอดเวลา
มีอะไรก็แบงปันกัน รวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ อยูเสมอ (4) มิติที่สี่ มิติดานศาสนา เป็นกิจกรรมที่คนใน
ครอบครัวทําที่เกี่ยวกับวัดโดยตรงเชน การทําบุญตักบาตรในชีวิตประจําวัน สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือ
กันจัดเตรียมสิ่งของไปตักบาตรและทําบุญที่วัด (5) มิติที่หา มิติดานวัฒนธรรม ภายในครอบครัวไดทํางาน
รวมกัน ถายทอดความรูใหกัน และนําไปถายทอดใหคนรุนหลังใหสามารถสืบทอดจากรุนสูรุนไดอยาง
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ยั่งยืนและ (6) มิตสิ ุดทายคือ มิตดิ านเศรษฐกิจ จากการที่สมาชิกในครอบครัวไดรวมกันทํางาน ชวยกันลด
คาใชจาย ชวยกันหาชองทางในการนําผลผลิตไปจําหนายนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยน
(2) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 คือ ระดับญาติพ่ีนอง เป็นระดับความสัมพันธ์ที่ใกลชิด
กั น น อ ยกว า คนในครอบครั ว แต ก็ นั บ ว า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล ชิ ด กั น ค อ นข า งมากประกอบด ว ยมิ ติ
ความสัมพันธ์ 6 มิติเชนเดียวกับระดับศูนย์กลาง คือ (1) มิติดานสายเลือด คนที่มีความสัมพันธ์กันทาง
สายเลือดจะชวยเหลือกันในยามตกทุกข์ไดยากอยางเต็มที่โดยไมมีเงื่อนไข และจะถายทอดความรูที่สงตอ
กันมาในตระกูลเดียวกัน เชน ความรูในการประกอบอาชีพ (2) มิติดานจิตใจ นอกจากคนในครอบครัวแลว
ก็จะมีคนที่เป็นญาติพ่ีนองกันที่จะดูแลเอาใจใสกัน คอยชวยเหลือแนะนําในสิ่งที่ดี ที่ถูกตอง (3) มิติดาน
สังคม ญาติพ่ีนองมีความผูกพันกันทํากิจกรรมใดของคนในครอบครัวหรือตระกูล ก็จะสงขาวคราวถึงกัน
เพื่อใหรับรูขาวสาร ความเป็นไปของเครือญาติหรือตระกูล (4) มิติดานศาสนา ครอบครัวกับเครือญาติ
มักจะรวมกันทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับทางวัดอยูเสมอ เชน การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบุพการีที่ลว งลับไปแลว
(5) มิติดานวัฒนธรรม มีการถายทอดความรูตางๆ บางอยางตามสายตระกูล เชน ลายผาประจําตระกูล
จําเป็นตองถายทอดใหกับสายเลือดของตนเอง ไดแก ลูก หลาน เหลน และ (6) มิติดานเศรษฐกิจ ญาติพ่ี
นองบางคนจะถนัดในการปลูกพืชผักและผลไมบางชนิด ก็จะใหคนในกลุมญาติพี่นองของตนเองเป็นคนชวย
ขยายการกระจายผลผลิตไปสูตลาดอื่น
(3) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 คือ ระดับเพื่อนบาน เป็นความสัมพันธ์ที่ใกลชิดนอยกวา
ญาติพี่นอง ไมมคี วามผูกพันกันทางสายเลือด แตจะอยูบานใกลชิดกันในบริเวณคุมเดียวกัน หรือในหมูบาน
เดียวกัน ประกอบไปดวย 5 มิติ ดังนี้ (1) มิตดิ านจิตใจ คนที่เป็นเพื่อนบานกันสวนใหญจะมีบานเรือนใกลชิด
ติดกัน รูจักกันเป็นอยางดี จึงสนิทสนมกลมเกลียวกัน ชวยเหลือเผื่อแผกัน เพื่อนบานจะคอยชวยเหลือ
หวงใยกันเหมือนญาติพ่ีนอง เพื่อนบานคอยดูแลลูกของเพื่อนบานเหมือนกับลูกของตนเอง เชน คอยให
คําแนะนํา สั่งสอนใหเป็นคนดีเป็นความผูกพันกันดานจิตใจ (2) มิติดานสังคม เพื่อนบานเป็นกลุมคนที่
ใกลชิดกันมีเรื่องใดก็ตองสงขาวใหเพื่อนบานที่อยูใกลชิดทราบกอน มักจะไปมาหาสูถามไถทุกข์สุขกันเป็น
ประจํา มีงานใดๆ ก็จะชวยเหลือกันอยางเต็มที่ (3) มิตดิ านศาสนา เพื่อนบานกันมักจะไปทําบุญตักบาตรที่
วัดดวยกัน ในงานบุญประจําปีตางๆ จะชวนกันไปชวยงานวัด เตรียมสถานที่ เตรียมสิ่งของ เป็นความ
ผูกพันกันดานศาสนา (4) มิตดิ านวัฒนธรรม เพื่อนบานมักจะเป็นคนที่ถายทอดความรูตางๆ ที่อีกบานหนึ่ง
ไมมี เชน การจักสานเครื่องใชตางๆ การทอผา ยอมผา และการทําขนม เป็นตน (5) มิติดานเศรษฐกิจ
เพื่อนบานจะชักชวนกันไปแลกเปลี่ยนดวยกันจะไดมีสิ่งของไปแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย และแตกตางกัน
บางที เพื่อ นบ า นก็ ม าส งข า วว าที่ ไ หนบ างมีสิ่ ง ของหรื อสิ น คา อะไรหรื อมี คูแ ลกเปลี่ ย นหรื อลู กค า ที่ไ หน
ตองการสั่งสิ่งของใดบาง ก็จะชวยกันขยายตลาดแลกเปลี่ยนซือ้ ขายสินคาใหกันและกัน
(4) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ ระดับคนรูจักกัน เป็นคนที่รูจักคุนเคยกันแตไมใช
เพื่อนบาน มีความสนิทสนมกันพอสมควร เชน คนขับรถโดยสารที่ใชเดินทางอยูเป็นประจํา คูแลกเปลี่ยนที่
แลกเปลี่ยนกันอยูเสมอ เป็นตนประกอบดวย 5 มิติ ไดแก (1) มิติดานจิตใจ คนขับรถโดยสารเป็นคนรูจัก
กันที่คอยดูแลชวยเหลือผูโดยสารใหไดที่นั่งที่เหมาะสม และจัดวางสิ่งของของผูโดยสารใหเป็นระเบียบ
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เรียบรอย บางครั้งคนขับรถจะคํานึงถึงจิตใจ ความจําเป็น ของผูโดยสารที่มีความเรงดวน เชน คนปุวย
หรือคนใกลคลอด ก็จะคอยดูแลเป็นพิเศษ (2) มิติดานสังคม คูแลกเปลี่ยนในแตละหมูบานจะเป็นคนรูจัก
กันกับคนแลกขาวที่ไปมาหาสูกันอยูเป็นประจํา ถาวันไหนคนแลกขาวที่เคยไปเป็นประจําตอมาไมไดไป
คูแลกเปลี่ยนก็จะถามขาวคราวกับกลุมคนแลกขาววา คนแลกขาวของตนเป็นอยางไร ทําไมวันนี้ไมมา
บางครัง้ เมื่อคิดถึงกันก็อาจจะฝากสิ่งของไปให โดยฝากไปกับกลุม คนแลกขาวที่เคยมาดวยกัน (3) มิติดาน
ศาสนา เสี่ยวจะเริ่มจากคนรูจักกัน ตอมาพอรักใครชอบพอกันมีหนาตาคลายกัน นิสัยใจคอใกลเคียงกัน
อายุรุนราวคราวเดียวกัน ก็จะมาผูกเสี่ยวกัน มีกฎเกณฑ์ของเสี่ยวใหปฏิบัติรักใครเป็นมิตรที่ดีตอกัน เวลา
มีง านบุ ญ ที่ ห มู บ า นของเสี่ ย วฝุ า ยใดก็ บ อกข า วเชิญ ชวนเสี่ ย วมาช ว ยทํ า บุ ญ ที่ วั ด ของหมู บ า นตนเอง
แลกเปลี่ยนชวยเหลือระหวางกันในงานดานศาสนาเชน งานปริวาสกรรมของหมูบาน (4) มิติดานวัฒนธรรม
คนที่มีความรู มีฝีมอื ในดานตางๆ มักจะเป็นผูถายทอดความรูตางๆ ใหกับคนในหมูบานที่รูจักกัน เชน การ
ทําอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน การทอผา (5) มิติดานเศรษฐกิจ คนแลกขาวจะหาสิ่งของไปแลกเปลี่ยนจาก
แหลงตางๆ ทั้งในหมูบานและนอกหมูบาน สิ่งใดที่รูวามีคนตองการแตในหมูบานตนเองไมมี ก็ตองอาศัย
คนรูจักกันที่รูแหลงสิ่งของนั้นแนะนําใหไปแลกเปลี่ยนซือ้ หามาก็จะไดสิ่งของตามตองการ
(5) ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคยเห็นหนา เป็นคนที่พบปะกันในระหวางการ
เดินทางไปแลกขาว เชน คนโดยสารรถประจําทางรวมกัน คนเคยเห็นหนากันในหมูบานอื่น เป็นตน จะเป็น
คนรูจักกันแคผิวเผิน ประกอบดวย 2 มิติ ไดแก (1) มิติดานสังคม คนโดยสารรถประจําทางสวนใหญจะ
เป็นคนเคยเห็นหนากัน เริ่มแรกก็แคพูดคุยกันตามธรรมดา ตอมาเมื่อเริ่มคุนเคยกันมากขึ้นก็จะถามไถหา
กันหากไมเห็นกันตามปกติ (2) มิตดิ านเศรษฐกิจ คนโดยสารรถประจําทางที่มากับคนแลกขาว บางครั้งจะ
พบสิ่งของที่ตนอยากไดก็จะขอซื้อสิ่งของนัน้ ดังนัน้ คนโดยสารรถประจําทางจึงกลายเป็นลูกคาอีกทางหนึ่ง
จากความสัมพันธ์ที่กลาวมาทั้งหมดมีทั้งมิติความสัมพันธ์และระดับความสัมพันธ์ ซึ่งแสดงใหเห็นไดดัง
แผนภาพที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลก เปลี่ยนในมิติตางๆ
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ภาพที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในสังคมจากการแลกเปลี่ยนในมิติตาง ๆ
ที่มา: ผูวิจัยสังเคราะห์

สรุปและอภิปรายผล
การแลกเปลี่ยนดั้งเดิมชาวอีสานมุมมองความสัมพันธ์ของคนในสังคมสรุปได 2 ลักษณะหลัก คือ (1)
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยน (2) มิตคิ วามสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ (1) ลักษณะความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ของพอแมลูก พี่นอ ง และเครือญาติ (2) ลักษณะความสัมพันธ์ระหวาง
ครอบครัวกับชุมชนเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนบาน คนในคุมเดียวกัน คนในหมูบานเดียวกัน และ (3)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหวางชุมชน เป็นความสัมพันธ์ของคนที่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของกันคนขับรถโดยสาร
ระหวา งหมูบาน คนรูจั กกั นหรื อเคยเห็ นหนากั นบนรถโดยสารระหว างหมูบานคนเคยชว ยเหลื อกั นใน
ระหวางการเดินทางแลกเปลี่ยนไปตามหมูบ าน และคนที่ผูกเสี่ยวดวยในหมูบ านอื่น
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ลักษณะความสั มพัน ธ์ทั้งสามไมไ ดแยกออกจากกันอยา งเด็ ดขาดแตมี ลัก ษณะเป็ นเครือ ขา ย
ความสัมพันธ์เดียวกันขนาดใหญที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางเครือขายความสัมพันธ์แลวแผขยายออกไป
รอบดานจากเพื่อนบานไปสูคนรูจักกันในชุมชน และกระจายออกไประหวางชุมชนสูคูแลกเปลี่ยน เสี่ยว
คนขับรถโดยสาร และอื่นๆ
มิติความสัมพันธ์กับระดับความสัมพันธ์แบงออกเป็น 6 มิติความสัมพันธ์ และ 4 ระดับความสัมพันธ์
มิติความสัมพันธ์ ประกอบดวย มิติดานสายเลือด มิติดานจิตใจ มิติดานสังคม มิติดานศาสนา มิติดาน
วัฒนธรรมและมิติดานเศรษฐกิจสวนระดับความสัมพันธ์ ประกอบดวยระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง ระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 1 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 2 ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 และระดับ
ความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 4
ระดับความสัมพันธ์ศูนย์กลาง คือ ครอบครัว ไดแก พอแม ลูกชาย ลูกสาว และระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 1 คือ ญาติพ่ีนอง คนในสองระดับนี้จะมีความสัมพันธ์กันดานมิติสายเลือด และมิติจิตใจ เป็น
ระดับที่มีความใกลชิดกันสูงมาก และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 2 คือ เพื่อนบาน ระดับความสัมพันธ์ปริมณฑลที่ 3 คือ คนรูจักกัน และระดับความสัมพันธ์
ปริมณฑลที่ 4 คือ คนเคยเห็นหนา คนในสามระดับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับจากความเหินหางกันไปเป็น
ความสัมพันธ์ที่ใกลชิดกันระดับญาติพ่ีนองได ตัวอยางเชน เสี่ยวอาจจะเริ่มจากคนเคยเห็นหนา เวลาคนแลก
ขาวไปแลกขาวที่หมูบ านตางๆ คนเคยเห็นหนาก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ตอมาก็พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็น
ระดับคนรูจักกัน พอนานวันเขามีความสนิทสนมกันมากขึ้น ก็มีการผูกเสี่ยวกัน เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์
ใกลชิดมากขึ้นกลายเป็นระดับเพื่อนบาน มีการเยี่ยมเยียนถามขาวกัน ชวยเหลือกันอยางสม่ําเสมอ ตอมาจึง
นับถือเป็นญาติพ่ีนอง ความเป็นเสี่ยวสืบทอดกันไปชั่วลูก หลาน เหลน บางทีเสี่ยวก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้น
ระดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได แตก็เป็นสวนนอย สวนใหญจะพัฒนาความสัมพันธ์มากที่สุดถึง
ระดับญาติพ่นี อ ง
จากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตามระดับและมิติตาง ๆ เป็นพื้นฐานใหชุมชนหมูบานมีความ
เขมแข็ง และทําใหความเป็นหมูบานและชุมชนยังคงดํารงอยูค ูประเทศไทยตราบเทาทุกวันนี้

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
บทความนี้เป็นจุดเริ่มตนของการใหความสนใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวบานอีสานที่ถูก
ละเลย คือ การแลกเปลี่ยน จะเป็นการขยายการศึกษาการแลกเปลี่ยนของชาวบานอีสานที่มีหลายลักษณะ
หลายระดับ เชน การแลกเปลี่ยนของชุมชนคนปลูกขาวกับชุมชนหาปลา ชุมชนตีเหล็ก ชุมชนทําเกลือ
สินเธาว์ และการแลกเปลี่ยนระยะไกลของกุลา นายฮอย นอกจากนั้นยังเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของชาวบานอีกตอไป ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมในการแลกเปลี่ยนแบบ
ดั้งเดิมนําไปเป็นสารสนเทศพืน้ ฐานใหกับภาครัฐในการวางนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนตอไป
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