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บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่เคยท�ำงาน
ในเมืองหลวง แล้วตัดสินใจเคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวงเพื่อแสวงหา
โอกาสในการด�ำรงชีพแบบใหม่ๆ ในต่างจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจ
และท�ำความเข้าใจรูปแบบของการเคลื่อนย้ายเพื่อหาโอกาสและความเป็น
ไปได้ใหม่ๆ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทักษะผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่
มุง่ ท�ำความเข้าใจความซับซ้อนในการเคลือ่ นย้ายของหนุม่ สาวรุน่ ใหม่ทมี่ วี ถิ ี
ชีวิตที่มีลักษณะข้ามถิ่นและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่หลากหลายแห่งในเวลา
เดียวกัน การศึกษานี้ใช้วิธีวิทยาศึกษาการเคลื่อนย้าย ศึกษาและเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์เคลื่อนย้าย
ออกจากเมืองหลวง
จากการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบการเคลื่ อ นย้ า ยของคนรุ ่ น ใหม่
ยึดโยงสัมพันธ์อยูก่ บั ความเป็นเครือข่ายสังคมมากกว่าถิน่ ทีห่ รือพืน้ ที่ และพบว่า
ชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู ้ ค นสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงกั บ พื้ น ที่ ที่
หลากหลายมากกว่าหนึ่งแห่ง การท�ำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนย้าย
ออกนอกเมืองหลวงผ่านกรอบการศึกษาเคลือ่ นย้าย ช่วยเปิดมุมมองว่าการ
เคลือ่ นย้ายของผูค้ นในปัจจุบนั ไม่ได้เป็นเส้นตรง จากการออกจากเมืองหลวง
และเคลื่อนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระในต่างจังหวัด และมิใช่
เป็นผลจากความสามารถเฉพาะตนเพียงอย่างเดียว การประยุกต์ใช้ทักษะ
ผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ เป็นการตัดบรรจบกันของความตื่นตัวต่อ
โอกาสระดับปัจเจกบุคคลกับพลังต่างๆ ในสังคม และเกี่ยวโยงกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจการเมืองและการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ค�ำส�ำคัญ: คนรุ่นใหม่ การเคลื่อนย้าย ผู้ประกอบการ
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Abstract

This article studies a new generation of Thais aged from
20 to 35, who previously worked in Bangkok, but decided to move to
the interior of Thailand to seek wage-earning opportunities. The aims
included exploring and understanding the type of migration for finding
better opportunities and possibilities, studying the application of
entrepreneurial skills, and understanding the complexity of generational
migration which is translocal and simultaneously connected to different
economies. A mobility studies methodology was used. Data was
gathered from interviews of samples, all Thai former residents of the
Bangkok Metropolitan Area (BMA) aged from 20 to 35, who had the
experience of moving from the capital
Results were that sample migration was more allied with
social networking than with locations or spaces. In addition, economic
and social lives were linked to different locations, rather than to a single
place. Using mobility studies to understand samples who move from the
BMA to become small entrepreneurs in the interior to open new horizons
revealed that individual mobility was nonlinear and not solely dependent
on capabilities. Formulation of new entrepreneurs and freelance workers
create an intersection where individual societal opportunity awakens to
new opportunities to enhance quality of life. These innovations are firmly
associated with economic, political and technological structures.
Keywords: Mobility, New generation, Entrepreneurs.
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บทนำ� : ท่ามกลางการเคลื่อน

เราออกเดินทางส�ำรวจเมืองใหญ่ๆ ทัง้ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น
เลือกขอนแก่นเพราะเหตุผลหลายอย่าง อย่างแรกคือพืน้ เพเป็นคนอีสานโดย
ก�ำเนิด จึงมีความคุ้นเคยกับสังคมวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม อย่างที่สองคือมี
โอกาสได้ท�ำงานวิจัยและท�ำงานข่าวเกี่ยวกับผู้คนภาคอีสาน ยิ่งท�ำให้อยาก
ท�ำความรูจ้ กั ภูมภิ าคนีม้ ากขึน้ แต่การเลือกทีจ่ ะจัดวางชีวติ ไว้ทใี่ ดสักแห่งเป็น
เรื่องยากอยู่เสมอ วีรวรรธน์หนุ่มวัย 29 ชาวจังหวัดอุบลราชธานี เล่าถึงการ
ตัดสินใจเคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวงให้ผู้เขียนฟังในค�่ำวันหนึ่ง
กว่า 5 ปี หลังเรียนจบปริญญาตรีเขาท�ำงานอยู่กรุงเทพฯ พบว่า
ชีวิตเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและถูกบั่นทอนจากการงาน เขาต้องการใช้
ชีวติ อย่างช้าๆ แบบไม่ตอ้ งแย่งกันอยู่ แย่งกันกินและแข่งกับเวลา จึงตัดสินใจ
ย้ายออกจากเมืองหลวงมุ่งหน้าสู่ขอนแก่นเพื่อสร้างอนาคตที่เพิ่งก่อตัวขึ้น
ในความคิดได้ไม่นาน เขารวมหุ้นกับเพื่อนหลายคนเพื่อประกอบธุรกิจร้าน
หนังสือ เป้าหมายคือสร้างวัฒนธรรมการอ่านในต่างจังหวัด ซึ่งใครๆ ก็มอง
ว่าธุรกิจหนังสือก�ำลังจะอยูใ่ นช่วงขาลง ร้านหนังสือแม้จะไม่ขาดทุนแต่กไ็ ม่ใช่
รายได้หลักและรายได้ทางเดียวของเขาและเพือ่ น ขณะทีป่ กั หลักอยูข่ อนแก่น
เขาและเพื่อนยังมีรายได้จากการรับจ้างอิสระ (freelance) ท�ำงานสร้างสรรค์
เช่น เขียนข่าว รับจัดกิจกรรม ให้กับผู้ว่าจ้างที่อยู่เมืองหลวง
เรือ่ งราวข้างต้นสะท้อนการให้ความหมายเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้าย
ออกนอกกรุงเทพฯ เพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆ ในท้องถิ่น การเคลื่อนย้ายนี้
ไม่ได้เป็นการย้ายกลับสู่บ้านเกิดหรือเป็นการ “การย้ายถิ่นกลับ” (return
migration) และไม่ได้เป็นการตัดขาดสังคมและเศรษฐกิจกับเมืองหลวงหรือ
พืน้ ทีเ่ ดิมออกมาอย่างสิน้ เชิง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเชือ่ มโยงกันของท้องถิน่
กับโลกกว้างในโลกยุคดิจทิ ลั ยิง่ ท�ำให้นา่ ค้นหาว่าพืน้ ที่ (place) และการมีชวี ติ
(living) สัมพันธ์กับการด�ำรงชีพแบบใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่อย่างไร
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การศึ ก ษานี้ ส นใจคนรุ ่ น ใหม่ อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-35 ปี ที่ เ คย
ท�ำงานในเมืองหลวงแล้วตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ อยู่นอก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะของความหวัง
และความเป็นไปได้ของชีวิตโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ผูเ้ ขียนเลือกกรณีศกึ ษาทีม่ คี วามแตกต่างกัน คือ ผูเ้ คยท�ำงานเมืองหลวงแล้ว
ตัดสินใจเคลือ่ นย้ายไปต่างจังหวัด ผูท้ เี่ คยเคลือ่ นย้ายออกจากเมืองหลวงและ
กลับมาสูเ่ มืองหลวงอีกครัง้ และผูท้ ดี่ �ำรงชีวติ อยูน่ อกเมืองหลวง รวมจ�ำนวน
4 กรณีศึกษา โดยผู้เขียนใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ใน
การเก็บข้อมูลการเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อ
ส�ำรวจความเป็นไปของวิถชี วี ติ และหาความเป็นไปได้อนื่ ๆ กลุม่ คนรุน่ ใหม่ที่
ผูเ้ ขียนศึกษาพวกเขาท�ำธุรกิจหลากหลายชนิดและมีระดับของความก้าวหน้า
เชิงธุรกิจแตกต่างกัน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานศึกษานี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่
สามารถตั้งต้นธุรกิจได้ระดับหนึ่งแล้ว และก�ำลังทดลองและพัฒนาความอยู่
รอดของกิจการอยู่ พวกเขายังเปิดโอกาสและเดินทางหาความเป็นไปได้ใหม่
ในการเดินทางเคลื่อนย้ายที่ยังไม่ได้สิ้นสุดลง
การเคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ด�ำรงชีพแบบใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็น
ประจ�ำเสมอมาของผูค้ นในทุกยุคสมัย ไม่ได้เป็นเรือ่ งน่าประหลาดใจ เป็นการ
เคลื่อนย้ายเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่า ไม่ต่างอะไรกับการเคลื่อนย้ายของอาชีพ
อื่นๆ เช่น ข้าราชการ การค้าขาย การรับจ้างระยะสั้นด้วยความสามัญ
ธรรมดานี้เองนักภูมิศาสตร์มนุษย์อย่าง เบน โรกาลี่ (Ben Rogaly) เห็นว่า
ชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการเคลื่อนย้ายถูกมองข้ามไป การศึกษาเกี่ยวกับ
การย้ายถิน่ ทีผ่ า่ นมา (migration studies) มักสนใจการด�ำรงชีวติ และการเชือ่ ม
ต่อกันของผูค้ นในการเคลือ่ นย้ายระยะไกล (long-distance) ระหว่างประเทศ
มากกว่าการเคลื่อนย้ายระยะสั้น (short-distance) ภายในประเทศ เขาเห็น
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ว่าการเคลื่อนย้าย (mobility) กับการอยู่กับที่ (fixity) คือสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
และเป็นส่วนรวมที่อยู่ในหน่วยเดียวกัน (integral) และเป็นสิ่งส�ำคัญในการ
ท�ำความเข้าใจเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของผู้คน (Rogaly,
2015)
เควิน ฮันนัม และคณะ (อนุพงษ์ จันทะแจ่ม, 2563; Hannam,
Sheller, Urry, 2006) อธิบายว่าการหันมาสนใจการเคลือ่ นย้าย (mobility turn)
สืบเนื่องจากแนวทางการศึกษาโลกาภิวัตน์ที่เติบโตมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ
1980 การศึกษาการเคลื่อนย้ายไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกล่าวถึงประเด็นการ
ศึกษาใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังพยายามไปให้ถึงขอบเขตหรือพรมแดนของ
ระเบียบวิธแี ละเป็นมุมมองกระบวนทัศน์ใหม่ ทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้ ในสังคมศาสตร์
ที่เรียกว่ากระบวนทัศน์การเคลื่อนย้ายใหม่ งานศึกษาดังกล่าวได้กล่าวถึงวิธี
ที่หลากหลายในการศึกษาการเคลื่อนย้ายภายใต้การท�ำความเข้าใจปัจจุบัน
และประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนย้าย มุ่งน�ำเสนอประเด็นแนวคิดทฤษฎี
ใหม่ๆ ทางสังคมศาสตร์ทกี่ �ำลังถูกพัฒนาขึน้ มาเพือ่ หยิบยกไปอธิบาย “ความ
ซับซ้อน” ทั้งหลายในประเด็นการเคลื่อนย้ายในปัจจุบัน
การเคลื่อนย้ายทบทวีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากสังคมที่
มีพลวัตและแปรเปลี่ยนไปจากเดิม ความซับซ้อนที่ว่านี้คือแบบแผนการ
ปฏิสัมพันธ์ข้ามโลกที่หลากหลายมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยว แรงงาน การก่อ
อาชญากรรม นักศึกษา ผู้อพยพ ทหารและอื่นๆ เป็นต้น ผู้คนและสถานะ
ที่แตกต่างกันนี้ล้วนมีความหลากหลายของการเคลื่อนย้าย การศึกษาการ
เคลื่อนย้ายจึงท้าทายนักสังคมศาสตร์ว่าจะนิยามการเคลื่อนย้าย สามารถ
จัดหมวดหมู่ สร้างค�ำนิยามให้กบั กลุม่ คนทีแ่ ตกต่างเหล่านีอ้ ย่างทีเ่ คยเป็นมา
ได้อย่างไร การจัดหมวดหมู่ที่แน่นอนตายตัวของ “การย้ายถิ่นกลับ” (return
migration) จึงเป็นแนวทางที่ควรถูกท้าทายและตั้งค�ำถามมุมมองแบบ “การ
เคลื่อนย้ายกลับ” (return mobility) (ประเสริฐ แรงกล้า, 2562)

_21-0141(000-200).indd 63

10/2/2564 BE 15:19

64

วารสารพัฒนศาสตร์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

แนวคิ ด เรื่ อ งการศึ ก ษาการเคลื่ อ นย้ า ย ชี้ ใ ห้ เราพิ จ ารณาว่ า
ท่ามกลางการเคลื่อนย้ายของสรรพสิ่ง นั้นมีการไม่สามารถเคลื่อนย้าย
(immobility) และการหยุดจอดหรือหยุดพักชั่วคราว (mooring) รวมอยู่ด้วย
กล่าวคือในขณะที่ใครบางคนเคลื่อนย้ายไปมาอยู่นั้น ก็มีใครบางคนหรือ
บางสิ่งท�ำหยุดนิ่ง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ การเคลื่อนย้ายของใครบางคน
มีผลโดยตรงต่ออ�ำนาจและความสามารถในการเคลื่อนย้ายของคนอื่นๆ
ขณะเดียวกันก็พร้อมการพักหยุดชัว่ คราวในระหว่างทางโดยยังไม่มจี ดุ หมาย
ปลายทางที่แน่นอน
คนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวง ท้าทายความเข้าใจ
ในหลายประเด็น ทั้งเปลี่ยนจากการมองว่าการปรับตัวทางเศรษฐกิจของ
ผู้คนอยู่บนฐานของการติดอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ดังที่นักภูมิศาสตร์มนุษย์
อย่าง ทิม เครสเวลล์ (Cresswell, 2006) เรียกว่า “แนวความคิดทีต่ ดิ อยูก่ บั ที”่
(sedentarism) ซึ่ ง เป็ น การมองเห็ น ทิ ศ ทางว่ า หากไม่ ท�ำงานอยู ่ ใ นภาค
อุตสาหกรรมหรือเมืองหลวงต่อไป ก็ต้องอพยพย้ายถิ่นไปท�ำงานอื่นๆ เช่น
งานภาคเกษตรกรรม งานธุรกิจส่วนตัวแบบระยะยาว จ�ำเป็นต้องตัดขาดจาก
ชีวติ ทางเศรษฐกิจแบบเดิม แต่ชวี ติ ของคนหนุม่ สาวกลุม่ หนึง่ ในกรณีศกึ ษานี้
กลับไม่ใช่การต้องเลือกอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ และฝังรากลึกอยูก่ บั อาชีพใด
อาชีพหนึ่งที่จ�ำเพาะเจาะจง
การท�ำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวง
ผ่านกรอบการศึกษาเคลื่อนย้ายช่วยเปิดมุมมองว่า การเคลื่อนย้ายของคน
รุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเส้นตรงจากกระบวนการการออกจากการเป็น
พนักงานประจ�ำในเมืองสู่การประกอบอาชีพอิสระนอกเมืองหลวง ราวกับ
ว่าเมื่อผู้คนสามารถพ้นจากการจ้างงานและเศรษฐกิจสังคมเมืองหลวงแล้ว
พวกเขาจะไม่หวนกลับคืนสู่ระบบการจ้างงานอีก การไม่เห็นลักษณะกลับไป
กลับมาในชีวติ ของผูค้ น จะท�ำให้มองไม่เห็นว่าผูค้ นมีทางเลือกและความเป็น
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ไปได้ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันหลากหลาย แนวคิดการเคลื่อนย้ายช่วย
ให้เห็นการมีวิถีการด�ำรงชีพแบบไม่ติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง และชีวิตในระหว่าง
การเคลื่อนย้ายเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นที่หลายแห่งในห้วง
เวลาเดียวกัน

ศักยภาพ เทคโนโลยีและโอกาสทางเศรษฐกิจ

ความคาดหวังให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กลับบ้านไปเป็นเกษตรกร
หรือหันหน้าออกสู่ต่างจังหวัดเพื่อเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลายเป็น
กระแสสังคมทีม่ ใี ห้เห็นผ่านตาอยูเ่ รือ่ ยๆ เช่น ในโฆษณาประกันชีวติ ในอดีตความ
ไม่มีอะไรสักอย่างผลักคนต่างจังหวัดต้องออกไปแสวงหาโอกาสนอกบ้าน สู่
ตลาดแรงงานหลากหลายวงการ มองไปในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับหมู่บ้าน ยิ่งมองไม่เห็นคนหนุ่มสาวและวิถีชีวิตสมัยใหม่ ธุรกิจขนาด
ย่อย ร้านค้า การเกษตร ขาดคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่สืบทอด ซึ่งอาจจะน�ำมาสู่
ปัญหาทางเศรษฐกิจในอนาคต บทความนีผ้ เู้ ขียนไม่ได้เรียกร้องต้องการให้คน
หนุ่มสาวกลับคืนถิ่น และไม่ได้คิดว่าการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ของผู้คน
เป็นปัญหา เพียงแต่เป็นการส�ำรวจความเป็นไปของวิถชี วี ติ และหาความเป็น
ไปได้อื่นๆ ในการท�ำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับอนาคตของพวกเขาที่อยู่นอก
เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ
World Economic Forum (2019) ส�ำรวจเยาวชนอายุต�่ำกว่า
36 ปี พบว่าคนรุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นอยากจะเป็นผู้ประกอบการ
(entrepreneur) มากขึ้น แทนที่จะใฝ่ฝันอยากจะเป็นข้าราชการและพนักงาน
บริษทั ส�ำหรับประเทศไทยมีสดั ส่วนคนรุน่ ใหม่ใฝ่ฝนั อยากเป็นผูป้ ระกอบการ
สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ในทศวรรษที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่เริ่ม
กลับต่างจังหวัด มีการท�ำธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็กเพิ่มขึ้นพวกเขากลับท้องถิ่น
ด้วยทักษะประกอบการบางอย่าง สร้างทางเลือกหนึ่งให้กับชีวิต ขณะที่
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หลายคนกลับไปทดลองตัง้ หลักทีต่ า่ งจังหวัด แต่ตอ้ งหวนกลับมาท�ำงานในเมือง
หลวงเพื่อหาโอกาสใหม่อีกครั้ง ค�ำถามคือหนุ่มสาวรุ่นใหม่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะผู้ประกอบการในชีวิตของพวกเขาอย่างไร และที่มีวิถีชีวิตที่มีลักษณะ
ข้ามถิน่ และเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจและสังคมในและนอกท้องถิน่ อย่างไร โดยที่
ค�ำว่า “ทักษะผู้ประกอบการ” (entrepreneurial skills) มีคุณลักษณะตามที่
อิสราเอล เคิร์ซเนอร์ (Israel Kirzner) เรียกว่า “ความเป็นผู้ประกอบการ” ซึ่ง
มีคณ
ุ ลักษณะส�ำคัญคือมี “ความตืน่ ตัว” ในฐานะของความสามารถในการค้น
พบโอกาสท�ำก�ำไรทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น ใช้ทกั ษะนีใ้ นการคาดเดาความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจ (ประเสริฐ แรงกล้า, 2558; Kirzner,1997)
ผู้เขียนได้สนทนากับวีรวรรธน์ อายุ 29 ปี หนุ่มนักข่าวอิสระใน
อีสาน ผูเ้ ดินทางผลิตงานเขียนบนเว็บไซต์ส�ำนักข่าวอีสาน และเป็นผูป้ ระกอบ
การร้านหนังสือทางเลือกแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น วีรวรรธน์เล่าถึงชีวิต
นอกเมืองหลวงว่า ชีวิตในต่างจังหวัดไม่ได้ง่ายส�ำหรับคนที่ไม่มีต้นทุน ไม่ว่า
จะเป็นทีพ่ กั อาศัย เงินลงทุนและเครือข่ายในการท�ำงาน และต้องไม่มองเห็น
ว่าต่างจังหวัดน่าอยู่และงดงาม ใครๆ ก็กลับไปเริ่มต้นที่ต่างจังหวัดได้อย่าง
เรียบง่ายได้ ต่างจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็มคี วามแตกต่างกันในทางเศรษฐกิจ
และสังคม อ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู มีเศรษฐกิจและสังคมต่างกับอ�ำเภอ
เมืองขอนแก่นอย่างแน่นอน ปัจจัยที่วีรวรรธน์มองว่าส�ำคัญกับการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเภทของงานสร้างสรรค์ คือการสร้างเครือข่าย
หรือชุมชนของคนหนุม่ สาวผูอ้ ยากจะท�ำอะไรใหม่ๆ กับพืน้ ที่ ยกตัวอย่างเช่น
พืน้ ทีท่ เี่ ขาท�ำงานสร้างสรรค์อยูป่ จั จุบนั มีกลุม่ ร้านหนังสือ มีเครือข่ายคนฉาย
หนัง มีพื้นที่แสดงงานศิลปะ (Art space) ซึ่งเป็นฐานที่มั่นทางความคิดและ
ความสร้างสรรค์ของผู้คน คนรุ่นใหม่ที่กลับมาเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ต้องการเพือ่ นหรือเครือข่ายในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างยิง่ ต้องการ
คนท�ำงานสร้างสรรค์ในลักษณะเดียวกันที่อยู่ละแวกใกล้ๆ กัน เพื่อเป็น
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เครือข่ายในการท�ำงานร่วมกันในบางครัง้ ยกตัวอย่างธุรกิจร้านหนังสือขนาด
เล็กของเขาและเพื่อน ที่ได้ร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ เข้าจัดกิจกรรมหรือท�ำงานร่วมกัน (collaboration) ท�ำให้
ร้านหนังสือทางเลือกมีกิจกรรมหมุนเวียนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้วีรวรรธน์ยังมองว่าการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใน
ท้องถิ่นจะต้องผนวกเอา “ความเป็นท้องถิ่น” มาอยู่ในงานของตนเองหรือ
กลุม่ ตนเองเพือ่ ตอบโจทย์หรือตอบสนองผูค้ นท้องถิน่ ให้ได้ เพราะตลาดหลัก
หรือลูกค้าหลักคือคนในท้องถิ่น เช่น การประกอบธุรกิจร้านหนังสือของเขา
กับเพื่อนตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะต้องมีหนังสือที่เหมาะสม
กับช่วงวัยต่างๆ และมีกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
อีกตัวอย่างคือ เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับเขาได้ทดลองมาเปิดร้านไอศกรีม
โฮมเมดที่ขอนแก่น น�ำเอาสินค้าเกษตร เช่น ข้าวและอาหารท้องถิ่นมาเป็น
ส่วนหนึง่ ของวัตถุดบิ ในการท�ำไอศกรีม เป็นต้น วีรวรรธน์เสนอว่าไม่ควรมอง
ว่าต่างจังหวัดจะดีงามหรือบ้านนอกอย่างตายตัว ท้องถิ่นหรือต่างจังหวัด
ที่เขาปักหลักอยู่มีการเคลื่อนย้ายของคน วัตถุสิ่งของ เงินทุนและข้อมูล
ข่าวสารไหลข้ามไปมาตลอดเวลา กระบวนการเคลื่อนย้ายในระดับท้องถิ่น
ขนาดเล็กจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ว่องไวที่ก�ำลังจะเชื่อมโลกไว้ด้วยกัน ท�ำให้ผู้คนมีอิสระและท�ำงานหารายได้
หลากหลายมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต ามความสามารถในการเริ่ ม ท�ำธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ใน
ต่างจังหวัดของคนรุ่นใหม่ เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างเท่ากัน
การเริ่มท�ำธุรกิจขนาดเล็กในต่างจังหวัดส�ำหรับบางกลุ่มกลับพบเงื่อนไขและ
ข้อจ�ำกัด ไม่ใช่วา่ ทุกคนทีห่ นั หลังให้เมืองหลวงเดินทางกลับบ้านทุกคนจะท�ำได้
การริเริ่มท�ำแต่ละอาชีพนั้นมีที่มาที่ไปและเงื่อนไขเฉพาะตัว ไม่สามารถลอก
เลียนกันหรือท�ำตามกันได้ ผูว้ จิ ยั ขอยกกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจสัน้ ๆ มาประกอบ
อีก 2 กรณี คือเรื่องราวของแว่น และนัดเพื่อนของแว่น
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แว่น หนุม่ ช่างภาพอิสระ อยูใ่ นครอบครัวของชาวอ�ำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร พ่อกับแม่ของแว่นย้ายมาท�ำงานในกรุงเทพฯ ตัง้ แต่แว่นยังเล็ก
แว่นเรียนหนังสือและท�ำงานในกรุงเทพฯ มาตลอด กลับบ้านทีย่ โสธรเพียงบาง
ครัง้ หลังเรียนจบเขาเข้าท�ำงานในองค์กรภาคประชาสังคมแห่งหนึง่ หลังจาก
ท�ำงานได้ประมาณ 3 ปี เขาและครอบครัวตัดสินใจเดินทางกลับบ้านทีย่ โสธร
เพือ่ มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการท�ำงานนอกเมืองหลวง ขณะทีแ่ ว่นใช้ชวี ติ อยู่
ทีย่ โสธรก็พบว่างานทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นส่วนใหญ่เป็นงานทีไ่ ม่เหมาะกับทักษะของ
ตนเอง ไม่ตรงกับความสามารถและความต้องการของเขา เช่น งานพนักงาน
ขาย งานรับส่งสินค้า เป็นต้น แม้ว่าจะมีงานที่เหมาะกว่าและค่าตอบแทน
ดีกว่างานข้างต้น เช่น ฝ่ายบุคคลของบริษทั ก็จะต้องเดินทางกว่า 70 กิโลเมตร
เพื่อเข้าไปท�ำงานในตัวจังหวัดยโสธรหรืออุบลราชธานี และถ้าหากท�ำงาน
ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างค่าที่พักและค่าอาหารเพิ่มขึ้นมา ขณะเดียวกันเมื่อ
ลองคิดถึงการเป็นผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ ก็พบว่าตนเองยังไม่มคี วามรูท้ กั ษะ
ในการท�ำธุรกิจได้ รวมทั้งไม่มีเงินก้อนใหญ่ในการลงทุนท�ำอะไรบางอย่าง
การกลับบ้านครั้งนี้ของแว่นจึงเป็นการหยุดพักชั่วคราว เพื่อทดลองใช้ชีวิต
นอกกรุงเทพฯ ระยะสั้นๆ
แว่นหอบความหวังกลับมาเมืองหลวงอีกครัง้ เพียงล�ำพัง เป็นหนุม่
ออฟฟิศในองค์กรพัฒนาเอกชน ระหว่างท�ำงานแว่นเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะการ
ถ่ายภาพนิ่ง หลังหมดสัญญากับที่ท�ำงานองค์กรพัฒนาเอกชน เขาผันตัวมา
เป็นช่างภาพอิสระ ปัจจุบนั แว่นอาศัยอยูก่ รุงเทพฯ มีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระ
มาประมาณ 2 ปี
แว่นเดินทางถ่ายภาพทุกภาคในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นบางครั้ง การเดินทางไปถ่ายงานของแว่นในที่ต่างๆ ท�ำให้แว่นเห็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบใหม่ และมองเห็นโอกาสการท�ำธุรกิจแบบใหม่ๆ
เมื่อถามถึงการวางแผนอนาคตที่จะประกอบธุรกิจที่ต่างจังหวัด แว่นมองว่า
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อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ ปัจจุบันแว่นยังคงปักหลัก
อยู่กรุงเทพฯ เพื่อหารายได้ ขณะเดียวกันเขาก็ได้เริ่มขยายงานถ่ายภาพไป
ที่สังคมบ้านเกิด โดยการประกาศรับงานถ่ายภาพงานต่างๆ ละแวกบ้านใน
ราคาที่ไม่แพง เพราะถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่และถือว่าได้กลับมาเยี่ยม
ครอบครัวที่บ้านด้วย ข้อดีของการเป็นช่างภาพคือไม่ต้องมีหน้าร้านในเชิง
พื้นที่ มีเพียงร้านในโลกออนไลน์ แว่นมีโอกาสได้กลับไปรับงานถ่ายภาพที่
ยโสธรอยู่บ่อยครั้ง
แว่นเห็นว่าโลกออนไลน์นอกจากจะช่วยท�ำให้แว่นพบกับลูกค้าที่
มากมายแล้ว ยังท�ำให้ผู้ประกอบการด้วยกันได้พบกันเองอีกด้วย นอกจาก
จะรับถ่ายภาพแล้วแว่นยังมีความสามารถหาเครือข่าย เช่น งานวิดีโอ ช่าง
แต่งหน้าท�ำผม ผู้รับออกแบบงาน ร้านเช่าชุดในพื้นที่ที่อยู่ในละแวกยโสธร
เมื่อลูกค้าต้องการเขาก็พร้อมจัดหาให้ ทุกครั้งที่เดินทางไปถ่ายงานที่จังหวัด
ยโสธรบ้านเกิด แว่นมักจะแวะกลับไปพักที่บ้านก่อน แล้วจึงขับรถยนต์
จากบ้านไปถ่ายงานให้ลกู ค้า ลูกค้าบางคนติดต่อจ้างงานผ่านเครือข่ายสือ่ สังคม
ออนไลน์ ไม่ทราบว่าแว่นอยู่ที่กรุงเทพฯ เข้าใจผิดว่าเขามีหน้าร้านปักหลัก
อยู่ละแวกนั้นเป็นประจ�ำตลอด แว่นเห็นว่าลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กของแว่นไม่จ�ำเป็นต้องปักหลักในท้องถิน่ การปักหลักในท้องถิน่ อาจ
กลายเป็นจุดอ่อนของการเป็นผูป้ ระกอบการอย่างเขา ส�ำหรับแว่นสังคมนอก
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอ�ำเภอเล็กๆ อย่างเลิงนกทา นอกจากจะไม่มงี านทีเ่ หมาะ
กับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่แล้ว ยังท�ำให้เขามีโอกาสได้พบผู้คนใหม่ๆ และพบ
ความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึน้ กับชีวติ น้อย ต่างจากเมืองหลวงทีเ่ ขาพบเจอผูค้ น
เพื่อนฝูงและมีโอกาสใหม่ๆ เข้ามาเสมอ
การสร้างธุรกิจขนาดเล็กบนการเคลือ่ นทีไ่ ปมายังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของ
แว่น สร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองได้ การกลับไปเป็นผู้ประกอบการถ่ายรูป
ครอบวงจรทีบ่ า้ นจึงเป็นสิง่ ทีย่ งั ไม่อาจเกิดขึน้ ในเร็ววันนี้ “การกลับบ้าน” ของ
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แว่นจึงเป็นการกลับบ้านในหลายลักษณะในคราวเดียวกัน ทั้งการกลับมา
เยี่ยมบ้านเพื่อจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว การเดินทางไปท�ำงานเพื่อ
หารายได้ การสร้างธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นโดยที่ไม่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่
เป็นประจ�ำ เรื่องราวของแว่นสะท้อนว่าเราไม่ควรมองเห็นว่าสังคมต้นทาง
และสังคมปลายทางทีแ่ ยกจากกันเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเกือ้ หนุนและสัมพันธ์
กันในแง่การท�ำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ อีกด้วย
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ใ นระยะที่ ผ ่ า นมาท�ำให้ ก าร
ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเป็นไปได้งา่ ยขึน้ ทุกคนสามารถริเริม่ เป็นผูป้ ระกอบ
การได้ แว่นยกตัวอย่างการริเริ่มเป็นผู้ประกอบการของนัด เพื่อนของเขา
คนหนึง่ ว่า เพือ่ นคนนีเ้ ป็นญาติหา่ งๆ เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ว่นกลับไปอยูบ่ า้ น นัดก็อยู่
บ้านท�ำงานเกษตรและรับจ้างทั่วไป เมื่อสองปีมานี้เธอได้ผันตัวเองมาเป็น
ผู้ประกอบการขายของออนไลน์ โดยหาและสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ้ง
ออนไลน์ ชื่อ “เถาเป่า” (Taobao) เป็นสินค้าจากประเทศจีน สินค้าจากจีน
เหล่านี้ขนส่งผ่านมาทาง สปป.ลาว ข้ามผ่านน�้ำโขงมาทางจังหวัดมุกดาหาร
เดินทางต่อมายังจุดกระจายสินค้าในอ�ำเภอเมืองยโสธร แล้วผู้ค้ารายย่อยก็
เดินทางไปรับสินค้าที่จุดกระจายสินค้า นอกจากจะขายออนไลน์แล้ว นัดยัง
น�ำสินค้าประเภทเดียวกันนีไ้ ปเปิดร้านขายทัว่ ไปตามตลาดนัดละแวกใกล้บา้ น
ด้วย ท�ำให้มีลูกค้าสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือลูกค้าคนทั่วไปในโลกออนไลน์ที่
ไม่ถูกจ�ำกัดว่าอยู่ที่ใด กลุ่มที่สองคือลูกค้าที่อยู่ละแวกบ้าน การขายของสอง
ปีที่ผ่านมาท�ำให้นัดมีรายได้จนใครๆ เรียกว่าเถ้าแก่
การกลายเป็นผู้ประกอบการในต่างจังหวัด หรือ “เถ้าแก่” เช่นใน
กรณีศกึ ษานี้ เกิดขึน้ และขยายตัวท่ามกลางระบบทีเ่ อือ้ ต่อการเป็นผูป้ ระกอบ
การ ทีด่ �ำรงอยูใ่ นและนอกพืน้ ทีห่ ลายประการทัง้ การมีแพลตฟอร์มออนไลน์
ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ไม่แพง การเชื่อมโยงกับลูกค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ การเชื่อมโยงกับพ่อค้าคนกลางที่กระจายสินค้า การเกิดขึ้นของ
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จุดกระจายสินค้า การเกิดระบบขนส่งสินค้า เช่น เคอรีเ่ อ็กซ์เพรส (Kerry Express)
เป็นต้น ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่ที่
เอือ้ ต่อการเป็นผูป้ ระกอบการและหารายได้หลายทางมากขึน้ กลุม่ คนทีม่ ที กั ษะ
ประกอบการนีจ้ งึ กลายเป็นเถ้าแก่ในต่างจังหวัดทีก่ �ำลังสะสมความมัง่ คัง่ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าทักษะประกอบการของคนรุ่นใหม่
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ ไม่ใช่ทักษะความสามารถแบบเดิม ไม่ใช่การสาน
ตะกร้า การเลี้ยงเป็ดไก่หรือการท�ำเกษตรกรรม แต่คือทักษะความสามารถ
ในการจัดการเงิน การสร้างแบรนด์ตัวเอง การตลาด การใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสาร เป็นต้น
จากกรณีศึกษาของวีรวรรธน์ แว่น และนัดเพื่อนของแว่น ฉาย
ภาพให้เห็นว่าภายใต้การแสวงหาโอกาสในการด�ำรงชีพแบบใหม่ๆ พวกเขา
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจทัง้ กับสังคมทีเ่ ลือกปักหลักและสังคม
อื่นนอกพื้นที่ เช่น วีรวรรธน์ ที่สัมพันธ์กับการรับงานอิสระกับนายจ้างที่
กรุงเทพฯ แว่น กับการเดินทางไปมาระหว่างยโสธรและกรุงเทพฯ นัดสัมพันธ์
อยู่กับการผลิตสินค้าและกระจายสินค้าของจีน
กล่าวได้วา่ พวกเขาสร้างยุทธศาสตร์การด�ำรงชีพทีห่ ลากหลายใน
ห้วงเวลา การเคลือ่ นย้ายทัง้ หลายไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายได้โดยปราศจากการ
ค�ำนึงถึงพืน้ ทีท่ างกายภาพ โครงสร้างพืน้ ฐาน (infrastructural) เป็นสิง่ ทีท่ �ำให้
หรือเอือ้ ให้การเคลือ่ นย้ายเป็นไปได้ ท�ำให้เกิดการคล่องตัวในสังคมสมัยใหม่
เป็นระบบที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ทั้งที่รูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานที่ท�ำให้
ผู้คนเชื่อมต่อกันและเคลื่อนย้ายได้ เช่น การเดินทาง แพลตฟอร์มออนไลน์
เป็นต้น และในรูปของเครือข่ายผู้คน เช่น คนท�ำงานสร้างสรรค์ในลักษณะ
เดียวกันที่อยู่ละแวกใกล้ๆ กัน เครือข่ายช่างภาพและเครือข่ายผู้ประกอบ
การขนาดเล็ก ทีมวิดโี อ ช่างแต่งหน้าท�ำผม ผูร้ บั ออกแบบงาน ร้านเช่าชุด ซึง่
เป็นเครือข่ายออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่ กล่าวได้ว่าระบบต่างๆ เหล่านี้
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ท�ำให้การไหลของการเคลือ่ นย้ายมีความคล่องตัว แม้วา่ องค์ประกอบทีผ่ คู้ น
ไม่ได้ค�ำนึงถึงแต่เป็นสิ่งส�ำคัญที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจและวางแผน
อนาคต
การเริ่มท�ำธุรกิจขนาดเล็กในต่างจังหวัดส�ำหรับบางกลุ่มกลับพบ
เงือ่ นไขและข้อจ�ำกัด ไม่ใช่วา่ ทุกคนทีห่ นั หลังให้เมืองหลวงเดินทางกลับบ้าน
ทุกคนจะท�ำได้ การริเริ่มท�ำแต่ละอาชีพนั้นๆ มีที่มาที่ไปและเงื่อนไขเฉพาะ
ตัว ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันหรือท�ำตามกันได้ ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อใช้
แนวคิดการเคลือ่ นย้ายมาศึกษาการเคลือ่ นย้ายออกนอกเมืองหลวงเพือ่ เป็น
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในต่างจังหวัด ท�ำให้เห็นการก่อรูปขึ้นของการเป็น
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กในท้องถิน่ ซึง่ ไม่ได้เกิดขึน้ จากแรงผลักและแรงดึงดูด
ทางเศรษฐกิจท�ำให้ผู้คนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปัญหาของการศึกษา
แรงผลักและแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ มีพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกลบออกหรือจ�ำกัด
เอาไว้ บ่อยครั้งการศึกษาการเคลื่อนย้ายมองเวลาในขณะการเคลื่อนย้ายที่
เป็นลักษณะ “เวลาที่ว่างเว้น” (dead time) ในระหว่างการเคลื่อนย้าย เป็น
พื้นที่ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (nothing happen) (Cresswell, 2010)
เพือ่ แสวงหาโอกาสในการด�ำรงชีพแบบใหม่ๆ ในท้องถิน่ เกิดขึน้
ท่ามกลางการตัดบรรจบกันของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับบุคคลกับความ
สัมพันธ์ของ “ตัวกระท�ำ” (actant) ต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและเป็นวัตถุสิ่งของ
(material) ที่เกิดการไหลเวียนของสิ่งต่างเชื่อมโยงพื้นที่ รวมทั้งประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นในเชิงจินตนาการเข้าด้วยกัน เป็นชีวิตทางสังคม
ที่รื้อถอนพื้นที่เขตแดนต่างๆ และเป็นกระบวนที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไป
การเป็ น ผู ้ ป ระกอบการของวี ร วรรธน์ สั ม พั น ธ์ กั บ การรั บ จ้ า ง
อิสระ (freelance) ท�ำงานสร้างสรรค์ เช่น เขียนข่าว รับจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้จ้างงานที่อยู่เมืองหลวง สัมพันธ์กับ “เครือข่าย” หรือชุมชนของคนหนุ่ม
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สาวผู้ท�ำงานสร้างสรรค์ เครือข่ายคนฉายหนัง เครือข่ายร้านหนังสือ เป็นต้น
ในขณะทีก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กของแว่นและนัดเป็นการตัดบรรจบ
กันของการเติบโตขึน้ ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีผ่ ปู้ ระกอบการขนาดเล็กส่วนหนึง่
ย้ายหน้าร้านจากพื้นที่ทางกายภาพอพยพสู่โลกออนไลน์ เช่น เครือข่าย
ช่างภาพ ทีมวิดโี อ ช่างแต่งหน้าท�ำผม ผูร้ บั ออกแบบงาน ร้านเช่าชุด กับพลังของ
ความตื่นตัวต่อโอกาสระดับบุคคลในการสร้างธุรกิจแบบใหม่ ความต้องการ
ของลูกค้าในต่างจังหวัด ความต้องการเดินทางกลับบ้านเพียงชั่วครู่ชั่วยาม
ของตนเอง สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน (relationality) ผ่านห้วงเหตุการณ์
(events) และเป็นองค์ประกอบทีเ่ ชือ่ มต่อในช่วงเวลาหนึง่ และท�ำงานร่วมกัน

สรุป: ความเป็นไปได้ ใหม่ๆ

งานศึกษาการเคลื่อนย้ายออกจากเมืองหลวงเพื่อใช้ชีวิตใน
ต่างจังหวัด เพือ่ ส�ำรวจและท�ำความเข้าใจรูปแบบของการเคลือ่ นย้ายเพือ่ หา
โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการด�ำรงชีพแบบนอกเมืองหลวง และ
ท�ำความเข้าใจความซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ จากการ
ส�ำรวจพบว่าการด�ำรงอยูข่ องผูค้ นสมัยใหม่ไม่ได้แยกขาดจากการเคลือ่ นย้าย
ข้ามพื้นที่ การปรับตัวทางเศรษฐกิจของผู้คนไม่ได้อยู่บนฐานของการติดอยู่
ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และไม่ควรมองว่าการเคลื่อนย้ายเป็นกระบวนการที่มี
ต้นทางและปลายทางตายตัว เช่น การมองว่าหากไม่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็ต้อง
ย้ายถิ่นไปนอกพื้นที่และต้องตัดขาดจากชีวิตทางเศรษฐกิจเดิม อันเป็นที่มา
ของผลกระทบด้านลบต่อสังคม ความห่างไกลเชิงภูมิศาสตร์ท�ำให้ชีวิตพวก
ผู้คนตัดขาดจากชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมอีกแห่ง
จากงานศึกษานี้พบว่าชีวิตของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กลับไม่ใช่การ
ต้องเลือกอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การเคลื่อนย้ายได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับพวกเขา และการเคลื่อนย้าย
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ยังหมายถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าจะนิยามว่าพวกเขาฝากอนาคตไว้ที่นี่ที่นั้น
แต่เป็นการสร้างความหลากหลายของการด�ำรงชีพ (livelihood diversification)
โดยการไม่พงึ่ พารายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึง่ หรือมีรายได้ยดึ โยงอยูก่ บั พืน้ ที่
ใดพื้นที่หนึ่งเพียงแหล่งเดียว
ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อใช้แนวคิดการเคลื่อนย้ายมาศึกษาการเคลื่อน
ย้ายออกนอกเมืองหลวงเพื่อเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ในต่างจังหวัด
ท�ำให้เห็นการก่อรูปขึ้นของการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กในท้องถิ่นในมิติ
ที่กว้างมากขึ้น การเริ่มท�ำธุรกิจขนาดเล็กในต่างจังหวัดส�ำหรับบางกลุ่มกลับ
พบเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดอยู่ไม่น้อย ไม่ใช่ว่าทุกคนที่หันหลังให้เมืองหลวง
เดินทางกลับบ้านทุกคนจะริเริม่ เป็นผูป้ ระกอบการได้อย่างทันที แต่ละอาชีพ
ล้วนมีที่มาที่ไปและเงื่อนไขเฉพาะตัว ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันหรือ
ท�ำตามกันได้
กล่าวได้ว่าการเคลื่อนย้ายมาศึกษาการเคลื่อนย้ายออกนอก
เมืองหลวงมีความสัมพันธ์กับพื้นที่มากกว่าสองแห่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้น
การก่อรูปขึ้นของชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของคนรุ่นใหม่ต่างจังหวัดจึง
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ใน “ถิ่นที่” เฉพาะแห่งหนึ่งเท่านั้น ดังที่ อคิน คุปตา และเจมส์
เฟอร์กูสัน (Gupta & Ferguson, 1992) วิพากษ์แนวคิดความสัมพันธ์แบบ
คู่ตรงข้ามกัน ระหว่างสังคมที่แตกต่างกันเชิงภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนฐานคิดการ
แบ่งแยกพืน้ ทีอ่ อกจากกัน ราวกับแต่ละแห่งไม่เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั เลย คุปตา
และเฟอร์กูสัน เสนอให้คิดถึงพื้นที่แบบใหม่ๆ เป็นพื้นที่ของการพึ่งพา
อาศัยกันและกันและเชื่อมโยงถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีศึกษาที่ผู้เขียน
ได้สนทนาด้วยนี้ ชีวิตที่เคลื่อนย้ายไปมาและความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับ
เศรษฐกิจกับหลายพืน้ ที่ ท�ำให้มองเห็นว่าท้องถิน่ คือพืน้ ทีไ่ ม่มขี อบเขตจ�ำกัด
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในหลายระนาบ สิ่งต่างๆ เกิดการไหลเวียน
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ข้ามถิ่นซึ่งเป็นกระบวนการที่วัตถุสิ่งของ ความหมาย ทรัพยากร เครือข่าย
ผนวกรวมทั้งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นในเชิงจินตนาการเข้า
ด้วยกัน เป็นชีวิตทางสังคมที่รื้อถอนพื้นที่เขตแดนต่างๆ (Tim, Oakes and
Schein, 2006)
อย่างไรก็ตาม การสร้างความหลากหลายของการด�ำรงชีพของ
คนรุน่ ใหม่ในต่างจังหวัด ด�ำรงอยูใ่ นความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจทัง้ กับ
สังคมบ้านเกิดและสังคมอืน่ นอกพืน้ ที่ ไม่ได้มรี ปู แบบตายตัวมีความแตกต่าง
กันในหลายระดับและมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าจะสรุปได้วา่ การก่อรูปขึน้
ของการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กในท้องถิ่นมีรูปแบบเป็นอย่างไร แต่พอ
จะอธิบายได้วา่ พวกเขามีความตืน่ ตัวในฐานะของความสามารถในการค้นพบ
โอกาสท�ำก�ำไรทีค่ นอืน่ มองไม่เห็น และใช้ทกั ษะนีใ้ นการคาดเดาความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจ วางแผนในการด�ำรงชีพ แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ในการ
เดินทางเคลื่อนย้ายที่ยังไม่ได้สิ้นสุดลง
จากกรณีศกึ ษาในบทความนีพ้ วกเขาท�ำธุรกิจหลากหลายชนิดและ
มีระดับของความก้าวหน้าเชิงธุรกิจแตกต่างกัน มีการสร้างเครือข่ายสังคม
และสัมพันธ์กับพื้นที่แตกต่างกัน การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระใน
ต่างจังหวัดมิใช่เป็นผลจากความสามารถเฉพาะตนเพียงอย่างเดียว ทว่าเกิดขึน้
ท่ามกลางการตัดบรรจบกันของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับบุคคลกับความ
สัมพันธ์ของ “ตัวกระท�ำ” ต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและเป็นวัตถุสิ่งของที่เกิดการ
ไหลเวียนของสิ่งต่างเชื่อมโยงพื้นที่
นอกจากนีก้ ารเลือกด�ำรงชีพทีห่ ลากหลายนีไ้ ม่ได้มสี าเหตุเงือ่ นไข
มาจาก “ความจ�ำเป็น” (distress) หรือเป็นทางเลือกเพื่อมองหา “ความ
ก้าวหน้า” (progress) ทีเ่ กิดจากปัจจัยหนึง่ ใดทีแ่ ยกขาดจากกันเท่านัน้ ส�ำหรับ
คนรุน่ ใหม่เหล่านี้ พวกเขาสร้างความหลากหลายของการด�ำรงชีพแบบเลือก
เฟ้น (selective diversification of livelihood) (Sarah, 2007) กล่าวคือ พวกเขา
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ไม่ได้เป็นผู้ไร้ทางเลือกจึงต้องกลับต่างจังหวัดเพื่อลงทุนเป็นผู้ประกอบการ
หรือความต้องการก้าวหน้าเป็นแรงผลักให้ลงมือท�ำ การด�ำรงชีพทีห่ ลากหลาย
ของคนรุน่ ใหม่ ผสมผสานและข้ามไปมาระหว่างทีม่ าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่ประกอบกันขึ้น
ไม่วา่ ชีวติ ของคนรุน่ ใหม่นอกกรุงเทพฯ จะเป็นอย่างไร สิง่ ทีส่ �ำคัญ
คือหน่วยงานรัฐได้เห็นถึงความส�ำคัญกับเรือ่ งนีแ้ ละสนใจจะแก้ปญ
ั หาในเชิง
โครงสร้างหรือไม่ บทเรียนจากญี่ปุ่นมีให้เห็น ปัจจุบันโตเกียวประสบปัญหา
ความหนาแน่นของประชากร ขณะที่หลายเมืองในชนบทญี่ปุ่นต้องรกร้าง
โรงเรียนกว่า 7,000 แห่งต้องปิดตัวลง น�ำไปสูก่ ารขาดแคลนแรงงานในชนบท
เมื่อชนบทไม่มีคนหนุ่มสาวอาศัยอยู่ไม่มีความคิดใหม่ การพัฒนาแบบใหม่
รวมทั้งเศรษฐกิจในชนบทไม่ถูกขับเคลื่อน รัฐบาลญี่ปุ่นจูงใจคนหนุ่มสาวให้
ออกจากโตเกียว ด้วยเงิน 3,000,000 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยเกือบ 900,000
บาท เพือ่ ให้ผคู้ นโดยเฉพาะวัยท�ำงานเดินทางไปพักอาศัยหรือประกอบธุรกิจ
นอกโตเกียว เป็นต้น (Isabella, 2018)
งานศึกษาของกิตติกาญจน์ หาญกุล (2558: 59-75) เกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างคนรุน่ ใหม่เพือ่ การเปลีย่ นแปลงสังคมในศตวรรษที่ 21 พบว่า
คนรุ่นใหม่ต้องการกลไกการสนับสนุนที่สอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21
ขณะที่สถานการณ์ปัญหาสังคมในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือภาคเศรษฐกิจและ
บริการขับเคลือ่ นด้วย ข้อมูล ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ๆ มีการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาแทนทีก่ ารท�ำงานทีซ่ ำ�้ ซากการพัฒนาทักษะการหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล
สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมการแก้ไขปัญหาและมีความถนัดทีห่ ลากหลาย
เป็นสิ่งส�ำคัญ
ผู้เขียนเห็นว่า “คนรุ่นใหม่กับอนาคตที่อยู่ข้างนอก” ไม่ควรหยุด
อยูเ่ พียงการให้ความส�ำคัญกับศักยภาพของบุคคล จะต้องไม่ละเลยประเด็น
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เชิงโครงสร้างสังคมและผูกพันกับการกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่น หากภาครัฐ
ต้องการส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวหันหลังให้เมืองใหญ่เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ในต่างจังหวัด อาจเริ่มจากการท�ำความเข้าใจวิถีของคนหนุ่มสาว การสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบนโยบายท้องถิ่น ไม่ผูกติดกับ
การส่งเสริมด้านใดด้านหนึง่ เท่านัน้ มีการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ และ
มองหาการยกระดับและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในท้องถิน่ รวมไปถึงนโยบาย
รั ฐ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการคมนาคมที่ เ พี ย งพอ
โอกาสทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจต่างๆ แบบเปิดให้รายเล็กได้มโี อกาสเกิดขึน้
มากกว่าการผูกขาดไว้กับทุนใหญ่ ดังนั้นแล้วอนาคตที่อยู่ข้างนอกไม่ได้
หมายถึง “การกลับบ้าน” ในความหมายที่เป็นครอบครัว สิ่งปลูกสร้าง แต่
หมายถึงสิ่งที่ยึดโยงโอกาสที่เกิดขึ้นและการมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ
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