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Abstract 

The paper analyses gender and gender division of labour in cattle trade in the contexts 

of capitalism and globalization in Isan region.  Qualitative research techniques were employed 

to gather field data including in-depth interviews and non-participant observation with 16 

females and 10 males in the cattle market and villages where have raised cows.  Selected 

villages and key informants for collecting data were mixed between convenient and purposive 

samplings.  Gender and gender division of labour concepts were used to analyse data.  

The paper demonstrates that the gender power relations and the division of work 

between women and men are not completely separated in the cattle trade.  Gender relation 

are fluid, not fixed and diversified among females and between males and females as well as 

reduced gender inequality. Rather, it was found that some females access to the cattle market 

played larger roles in negotiating cattle prices using their feminine skills side by side with their 

husbands and other male traders. Females have employed feminine characteristics in selling 

or buying cows. Hence, females have accumulated knowledge, accessed capital, and used 

modern technology for cattle trade. However, a patriarchal system, gender insensitivity of the 
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government’s cattle projects, and transmission of knowledge of cattle trade through male’s 

line have prevented most Isan women from accessing cattle market. These factors cause 

inequality not only among females but between females and males although gender division 

of labour in Isan society is not clearly fixed.  

Key words: Gender; Cow trade, Division of labour, Isan 
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บทคัดย1อ 

บทความวิจัยน้ีนำเสนอการวิเคราะห.เพศภาวะและการแบ1งงานกันทำระหว1างเพศในบริบทการคCาวัว

ภายใตCยุคทุนนิยมและโลกาภิวัตน.ในภาคอีสาน โดยใชCวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดCวยเทคนิคการสัมภาษณ.

เชิงลึกและการสังเกตการณ.แบบไม1มีส1วนร1วมจากผูCใหCขCอมูลผูCหญิงจำนวน   16   คน และผูCชายจำนวน  10   

คน ทั้งในพื้นที่ตลาดนัดวัวและหมู1บCานทีช่าวบCานเลี้ยงวัว การเลือกหมู1บCานทีใ่ชCเป�นพื้นทีเ่ก็บขCอมูลและกลุ1มผูCใหC

ขCอมูลเป�นการเลือกผสมผสานระหว1างแบบเจาะจงและแบบสะดวก โดยวิเคราะห.ขCอมูลผ1านแนวคิดเพศภาวะ

และการแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงชาย  

การศึกษาน้ีพบว1าการคCาวัวในมิติความสัมพันธ.ทางอำนาจระหว1างเพศภาวะและการแบ1งงานกันทำ

ระหว1างชายหญิงน้ันไม1แยกบทบาทออกจากกันเด็ดขาด ความสัมพันธ.หญิงชายไม1ตายตัว มีความลื่นไหล และ

ความหลากหลายภายในกลุ1มผูCหญิงและระหว1างผูCหญิงกับผูCชาย ทำใหCเกิดการลดความเหลื่อมล้ำระหว1างหญิง

ชาย เน่ืองจากพบว1าผูCหญิงบางกลุ1มสามารถเขCาถึงและมบีทบาทสำคัญในการเจรจาต1อรองซื้อขายวัวในตลาด

นัดและตัดสินใจการซื้อขายวัวร1วมกับสามีและพ1อคCาวัวคนอื่น ดCวยการใชCความถนัดและทักษะความเป�นหญิง

ดCานการเจรจาในการซื้อหรือขายวัวเพื่อแสวงหารายไดCจุนเจือครอบครัว นอกจากนี้ยังไดCสะสมความรูCการซื้อ

ขายวัว เขCาถึงแหล1งทุน และการใชCเทคโนโลยีสมัยใหม1ในการคCาวัว อย1างไรก็ตาม พบว1าภายใตCระบบสังคมแบบ

ชายเป�นใหญ1 อคติของโครงการพัฒนาปศุสัตว. และความรูCการคCาวัวที่มักส1งต1อจากพ1อสู1ลูกชายมากกว1าส1งผ1าน

ลูกสาว ทำใหCผูCหญิงส1วนใหญ1ก็ยังไม1สามารถเขCาสู1ตลาดคCาวัวไดCเหมือนกับผูCหญิงบางกลุ1ม ป�จจัยเหล1าน้ีไดCสรCาง

ความไม1เท1าเทียมกันเองระหว1างผูCหญิงและระหว1างผูCหญิงกับผูCชายในการคCาวัว แมCว1าการแบ1งงานกันทำใน

สังคมอีสานจะไม1มีเสCนแบ1งที่ชัดเจนก็ตาม 

คำสำคัญ:  เพศภาวะ การคCาวัว การแบ1งงานกันทำ อีสาน  
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อีสาน: พลวัตสังคมเศรษฐกิจ เพศภาวะ และการแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงชาย 

กล1าวไดCว1า สังคมอสีานนับจากทศวรรษ 2530 เป�นตCนมา กCาวเขCาสู1ยุคสงัคมทุนนิยมและโลกาภิวัตน.

อย1างเต็มตัวโดยเช่ือมโยงกับสังคมภายนอกผ1านการคCา การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และการ

พัฒนา มีความหลากหลายของการผลิตทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรมอย1างเขCมขCน  (สรุิยา สมทุคุปต์ิ และ 

คณะ, 2538; อานันท. กาญจนพันธุ., 2554; Rambo, 2017)  พึง่พาทรัพยากรนอกภาคเกษตรมากย่ิงข้ึนผ1าน

การยCายถ่ิน และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง เช1น การใชCเทคโนโลยีการผลิตใหม1ในการทำการเกษตรกรรมและ

การบริโภคความทันสมัย (Rambo, 2017) ปรับเปลี่ยนโครงสรCางของสงัคมชนบท โดยเนCนการใชCทุน เทคโนโลยี 

ลดการใชCแรงงาน และการเนCนผลิตเพื่อตลาด  (อานันท. กาญจนพันธุ., 2554) ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสังคม

และการผลิตแบบด้ังเดิมเอาไวCส1วนหน่ึง (รัตนา โตสกลุ, 2550; Keyes, 2012) ผูCคนในอีสานต1างมีความมุ1งมาด

ปรารถนาเพื่อเขCาถึงความสำเร็จ มีฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมเหมอืนคนเมอืง เนCนการแสวงหาความรูCใหม1 

ตัวตนใหม1 และความมั่งค่ังผ1านการเคลือ่นยCายถ่ิน การศึกษา และอื่นๆ เป�นตCน (พัฒนา กิติอาษา, 2557) 

การศึกษาของผูCวิจัยพบว1า ในอดีตก1อนสังคมชนบทอีสานจะเชื่อมโยงอย1างใกลCชิดกับโลกาภิวัตน.น้ัน 

โครงสรCางรูปแบบครอบครัวชนบทอีสานส1วนใหญ1มีลักษณะครอบครัวขยาย (extended family) และมี 

ลักษณะการสืบทอดมรดกผ1านทางสายมารดา (matrilineal line)  ลูกเขยมักยCายเขCามาอยู1ในครอบครัวของ

ฝ�ายภรรยาเป�นหลัก (matrilocal) เน่ืองจากฝ�ายหญิงถูกปลูกฝ�งทางสงัคม ภายใตCระบบชายเป�นใหญ1ใหCตCองทำ

หนCาที่เลี้ยงดูพ1อแม1 เมื่อแต1งงานแลCวสามีจึงเขCามาอยู1กับฝ�ายหญิงและทำงานใหCกับครอบครัวฝ�ายหญิง ทำใหC

พ1อแม1ยกมรดกที่ดินทรัพย.สินต1างๆ และที่พักอาศัยใหCกับลูกสาวมากกว1าลูกชายเพราะฝ�ายหญิงอาศัยอยู1และ

เลี้ยงดูพ1อแม1  ต1อมาพบว1าภายหลังการปรับเปลีย่นโครงการสรCางชนบทอีสานนับต้ังแต1ทศวรรษ 2540 คนหนุ1ม

สาวจำนวนมากออกจากชุมชนเพื่อเรียนหนังสือหรือทำงานในเมือง ทำใหCสังคมชนบทมีลักษณะอย1างที่ Rigg 

and Sakunee Nattapoolwat (2001) เรียกว1าการปรับเปลี่ยนความเป�นสังคมเกษตรกรรรมหรือลดความ

เป�นสังคมเกษตรกรรม  (deagrarianlization) ซึ่งพบว1าทั้งลูกสาวและลูกชาย รวมทั้งลูกเขย ต1างหนCามุ1งสู1เมือง

เพื่อสรCางโอกาสใหม1ๆ ดCานเศรษฐกิจและสังคม กลุ1มคนที่อยู1ในชุมชนคือพ1อแม1 คนสูงวัย และหลานๆ ลูกๆ 

ชายหญิงที่ทำงานต1างถิ่นไดCส1งเงินกลับมาใหCพ1อแม1เพื่อการผลิตและใชCจ1ายในชีวิตประจำวัน ส1งผลใหCรูปแบบ

การแบ1งมรดกไดCปรับเปลี่ยนไปค1อนขCางมาก กล1าวคือการแบ1งที่ดินมีความเท1าเทียมกันมากข้ึนระหว1างลูกสาว

และลูกชาย เพราะพ1อแม1ไดCรับการดูแลผ1านการส1งเงินกลับมาใหCจากลูกสาวและลูกชาย หรือในหลายกรณีลูก

ชายกลับเป�นฝ�ายอยู1ในชุมชน แมCไม1ไดCอยู1ชายคาเดียวกันกับพ1อแม1ก็ตามและทำหนCาที่ดูแลพ1อแม1เช1นกัน ดังน้ัน

พ1อแม1มักแบ1งมรดกใหCกับผูCดูแลตนมากกว1าไม1ว1าจะเป�นลูกผูCชายหรือลูกผูCหญิง (พิณ เนตรคำ, สัมภาษณ. 11 

มิถุนายน 2562)  

มักมีความเขCาใจผิดว1า การสบืทอดมรดกผ1านทางสายมารดามีความเท1ากับสังคมแบบผูCหญิงเป�นใหญ1 

(matriarchal system) ในความเป�นจริงไม1ใช1เพราะสังคมแบบผูCหญงิเป�นใหญ1คือสงัคมทีผู่Cหญิงมอีำนาจในการ
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ควบคุมบงการกจิกรรมของครัวเรือนเป�นหลัก (Farrar, 1997) ผูCวิจัยเห็นว1าในสังคมชนบทอสีานมิไดCเป�นสงัคม

แบบผูCหญงิเป�นใหญ1แมCว1าผูCชายจะยCายเขCามาอยู1ในบCานของผูCหญิงภายหลังการแต1งงานหรอืที่ดินจะถูกส1งผ1าน

ทางสายตระกลูผูCหญงิ แต1พบว1าการแสดงบทบาทผูCนำครัวเรือนโดยมากยังถูกกำหนดโดยพ1อและส1งผ1านมายัง

ลูกชายอยู1ภายใตCระบบสงัคมแบบชายเป�นใหญ1 (patriarchal system) และหลายครั้งมรดกที่ดินก็ถูกส1งผ1านลูก

ชาย (patrilineal line) เช1นกัน ซึ่งข้ึนกับหลายป�จจัย เช1น การเลี้ยงดูพ1อแม1 หรือ การมอบอำนาจจากบิดาหรือ

มารดา เป�นตCน ดังน้ัน จงึเป�นเรื่องยากที่จะสรุปใหCชัดเจนไดCว1าสังคมอสีานป�จจบุันเป�นสังคมแบบสบืทอดมรดก

ผ1านสายมารดาหรือสายบิดา ผูCวิจัยเห็นว1าน1าจะผสมผสานระหว1างทั้งสองแบบมากกว1า 

ในแง1การแบ1งงานกันทำระหว1างเพศ พบว1า ผูCหญิงชนบทอีสานมีบทบาทสงูในการจัดการครัวเรือน งาน

สาธารณะ และการเมือง เห็นไดCจากการตัดสินใจลุกข้ึนมาต1อสูCเคียงบ1าเคียงไหล1กับผูCชายเพื่อปกป�องทรัพยากร

ในฐานะแหล1งอาหารและรายไดCสำคัญของการดำรงชีพ เช1น กรณีผูCหญงิในพื้นที่เข่ือนปากมลู และเข่ือนราษีไศล 

เป�นตCน (นลินี ตันธุวนิตย. และคณะ, 2545) การเคลือ่นไหวดCานป�าไมCเพื่อรักษาป�าในการเลี้ยงชีพ (พัชรินทร.    

ลาภานันท., 2547) รวมทัง้สรCางองค.ความรูCประมงในการเขCาถึงและใชCทรัพยากรประมงเพื่ออาหารและรายไดC

ก1อนและหลงัการสรCางเข่ือนราษีไศล (วรรณภา วงษ.พินิจ, 2562) การออกมาเรียกรCองสิทธิในที่ดินกรณีทีร่ัฐเขCา

มาจัดการพื้นที่ที่ชาวบCานใชCเป�นแหล1งเลี้ยงวัวควายและทำนา เพื่อสรCางศูนย.ราชการดCานการวิจัยดCานพืชและ

สัตว.ในจังหวัดมุกดาหาร และต1อมาเปลี่ยนพื้นที่ดังกล1าวเป�นเขตเศรษฐกจิพิเศษมกุดาหา (กนกวรรณ มะโนรมย. 

และธนพร ศรีสุขใส, 2561) รวมทั้งการมีบทบาทนำในการเคลื่อนไหวทางสงัคมของผูCหญิงต1อนโยบายการทวง

คืนผืนป�าของรัฐบาลประยุทธ. (กนกวรรณ มะโนรมย., 2562) 

อีกทั้งพบว1า ผูCหญิงพื้นที่อื่นๆ  แมCไม1ไดCอยู1ในพื้นที่ขัดแยCงดCานการจัดการทรัพยากร ต1างก็มบีทบาท

อย1างแข็งขันดCานเศรษฐกจิและความมั่นคงทางอาหารทีห่าไดCจากการจัดการทรัพยากร เช1น การคCาขายปลาที่

สามีจบัไดCจากลำหCวย หนอง หรือที่นา แลCวนำเงินมาซื้ออาหารประเภทอื่นบริโภค รวมทั้งการนำปลาไปใชCใน

พิธีกรรมหรือกจิกรรมทางศาสนา (ศิระศักด์ิ คชสวัสด์ิ, 2562) รวมทั้งมีบทบาทสงูในดCานการคCาในฐานะแม1คCาที่

ทำงานนอกบCานเพื่อสรCางความมั่นคงทางรายไดCและการดำรงชีพของครัวเรือน พรCอมกับการทำงานบCานใน

ครัวเรือน ซึ่งถือเป�นงานที่หนักสองเท1าของผูCหญงิ เมือ่เปรียบเทียบกับงานของผูCชายที่ทำงานนอกครัวเรือนและ

ในพื้นที่สาธารณะทางการเมอืงมากกว1าผูCหญิง (วารุณีย. ภูรสิินสทิธ์ิ, 2543) ดังน้ันการอธิบายบทบาทชายหญิง

แบบเดิมคือการแบ1งงานกันแบบเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดระหว1างหญิงชาย (gender division of labour) จึงไม1

สมเหตุสมผลอกีต1อไป เพราะทำใหCการอธิบายบทบาททางสังคม ความสมัพันธ.ทางสังคมและอำนาจระหว1าง

หญิงชายกลายเป�นเพียงประเด็นเทคนิค ขาดความลุ1มลึก ซบัซCอน และความเป�นพลวัต แยกข้ัวตรงกันขCามการ

แบ1งงานระหว1างหญงิชาย ไม1สะทCอนความเหลื่อมซCอนของการทำงาน หรือ การทำงานเช่ือมกันและหนุนเสริม

กันระหว1างหญิงและชายที่ปรากฏจริงในสงัคม  (Resureccion & Elmhirst, 2009)  
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นอกจากนี้แนวคิดมุมมองการแบ1งงานเด็ดขาดออกจากกันระหว1างหญิงชายมีอิทธิพลต1อการสรCาง

ความเหลื่อมล้ำหรือเพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว1างชายและหญิงในการทำงาน เน่ืองจากคนในสังคมมีมุมมองหรือ

รับรูCมาก1อนว1าผูCหญิงตCองทำงานบCาน ทำใหCผูCหญิงขาดทักษะ ความรูCและประสบการณ.ในการทำงานในภาคส1วน

อื่นๆ ดCวยมุมมองเช1นน้ีทำใหCผูCหญิงมักไดCรับค1าจCางงานต่ำกว1าผูCชายเมื่อผูCหญิงกCาวสู1ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม

หรือบริการ ดังน้ันการแบ1งแยกงานระหว1างชายหญิง (segregation by sex) ซึ่งมีรากฐานการรับรูCทางสังคมที่

มีอคติทางเพศเช1นนี้ ไดCกลายเป�นภาพเหมาของการแบ1งงานกันทำและเป�นเงื่อนไขกีดกันผูCหญิงมิใหCเขCาถึง

ประโยชน.ของการพัฒนาอุตสาหกรรม (Hesmondhalgh & Baker, 2015) และเป�นขCอจำกัดในการเขCาถึง

ทรัพยากรที่สำคัญของการดำรงชีพ เช1น ที่ดิน เครดิตสินเชื่อ และทรัพย.สินต1างๆ ทCายที่สุดนำมาสู1การขาด

อำนาจต1อรองภายในครัวเรือน และตอกย้ำความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากการที่ผูCหญิงถูกจองจำใหCมีบทบาทหนCาที่

ตามความคาดหวังของสังคมภายใตCระบบสังคมแบบชายเป�นใหญ1 น่ันคือ งานในพื้นที่ไม1เพิ่มผลผลิต หรืองาน

บCาน เป�นตCน  (Kabeer et al., 2013; Ridgeway, 2011)  

จากที่กล1าวมาขCางตCนทำใหCเห็นว1า การทำความเขCาใจเพศภาวะ (gender) ในชนบทอสีานมาจากมุมที่

ไม1ใช1การแบ1งงานกันทำที่แยกออกจากกันอย1างเด็ดขาดระหว1างผูCชายและผูCหญงิ ทีเ่ป�นมุมมองเชิงเทคนิค

ตายตัว (a technical fix) เพราะในความเป�นจรงิ ผูCหญงิมีบทบาทเป�นผูCกระทำการทางเศรษฐกจิ สงัคมและ

การเมืองอย1างมีนัยสำคัญไม1ต1างจากผูCชาย ขณะที่ผูCชายจำนวนมากก็มิไดCมีบทบาทนำทางเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมือง ดังเช1นทีผู่Cหญิงทำ  แมCว1าผูCหญิงจะมบีทบาทสงูในเชิงเศรษฐกจิในพื้นทีส่าธารณะ บทบาทและอำนาจ

ของผูCหญิงจำนวนมากก็ยังถูกจำกัดในดCานการมสี1วนร1วมทางการเมือง ไดCแก1 การตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ หรือ

เขCาร1วมกจิกรรมการพฒันาของรัฐ การจัดการและการเขCาถึงทรัพยากร และการไดCรับประโยชน.จากโครงการ

พัฒนา  เน่ืองจากผูCหญิงตCองรบัภาระงานบCานภายใตCระบบสงัคมแบบป�ตาธิปไตย (patriarchal society) ทำใหC

ผูCหญิงมีขCอจำกัดที่ไม1สามารถมีบทบาทสำคัญเชิงการเมอืง หรือไม1สามารถทำใหCประเด็นการทำมาหากิน

กลายเป�นประเด็นทางการเมืองไดCอย1างเสมอภาค หรือไม1สามารถผลักดันวาระการพัฒนาสู1ระดับชาติไดC

ยากลำบาก  (Recurreccion & Elmhirst, 2009; ป��นแกCว เหลืองอร1ามศร,ี 2552; สัณฐิตา กาญจนพนัธ., 2554)  

ความแตกต1างระหว1างหญงิและชายเชิงการเมืองเรื่องเพศมพีื้นฐานมาจากกระบวนการทางสงัคมผ1าน

การอบรมเลี้ยงดู ที่สรCางใหCเพศชายมีสถานะเหนือกว1าเพศหญิงและกำหนดบทบาทชายหญิงแยกออกจากกัน 

อันเป�นผลมาจากอุดมการณ.และระบบชายเป�นใหญ1 ซึ่งทำใหCผูCหญิงถูกจำกัดบทบาทใหCอยู1ภายในบCาน และ

รับผิดชอบงานครัวเรือนมากกว1างานสาธารณะหรืองานที่เพิม่ผลผลิตและรายไดC ส1งผลใหCผูCหญงิมีอำนาจการ

ต1อรองนCอย และขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการพฒันา อย1างไรก็ตามบทบาทความเป�นชาย

และหญิงไม1แน1นอนตายตัว มีการเปลีย่นแปลงไปตามบริบทและเงื่อนไขของสงัคมและการเมือง ที่จะเป�ดโอกาส

และสรCางแนวนโยบายภาครัฐและทิศทางการพัฒนาเพื่อหนุนเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหCมากข้ึน (gender 

mainstream)  (Resureccion & Elmhirst, 2009)  
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เพศภาวะ ความหมายของวัวควายและการคCาวัวควายในอีสาน 

วัวคือทรัพย.สิน (asset) สำคัญที่ผูCหญิงสามารถครอบครองไดCและส1งผลต1อการลดความยากจนใน

ชนบท รวมทั้งสรCางความมั่นคงทางอาหารไดC เช1น การศึกษาของ Njuki and Sanginga (2013) ที่พบว1า หาก

ผูCหญิงเขCาถึงทุนในการเลี้ยงวัว มีทักษะประสบการณ.การเลี้ยงและการเขCาถึงตลาด มีศักยภาพในการจัดการ

ฟาร.ม การมีที่ดินเพื่อทำคอกวัวและปลูกหญCาเลี้ยงวัวแลCว ผูCหญิงจะมีความเขCมแข็งและเสมอภาคมากเพื่อ

พัฒนาความเป�นอยู1ของครัวเรือนและสามารถลดความยากจนลงไดCมาก นอกจากนี้ ในระดับสากลพบว1า มี

ครัวเรือนยากจนทั่วโลกประมาณ 600  กว1าลCานครัวเรือน ที่เลีย้งสัตว. และสองในสามของจำนวนทั้งหมดน้ีคือ

ผู Cหญิงเกี ่ยวขCองกับปศุสัตว. (Njuki & Sanginga, 2013)  และมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยง แต1ผู Cหญิงมักมี

ขCอจำกัดหลายประการทำใหCไม1สามารถสรCางประโยชน.จากการพัฒนาหรือการส1งเสริมการคCาจากการทำปศุ

สัตว.อย1างเท1าเทียมกับผูCชายเพราะในหลายๆ สังคมโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา ที่พบว1าผูCหญิงส1วนใหญ1ไม1

สามารถเขCาถึงแหล1งทุน ที่ดิน แหล1งน้ำ และความรูCในการจัดการฟาร.มที่ดี และไม1สามารถสรCางรายไดCใหCกับ

ครอบครัวไดCภายใตCบริบทความตCองการบริโภคเนื้อสัตว.มากขึ้นของประชากรโลก แมCว1าผูCหญิงส1วนใหญ1ทำ

หนCาที่หลักในการลี้ยงวัวควาย เช1น การหาอาหาร น้ำ และ การรักษาเมื่อวัวควายเจ็บป�วย แต1ผูCหญิงเหล1าน้ัน

กลับไม1ไดCรับการยอมรับในฐานะผูCมีสทิธ์ิในการจดัการซือ้ขายวัวควายและไดCรับโอกาสในการพัฒนาการเลีย้งวัว

ควายใหCทันสมัยและสรCางมูลค1าสูง (IFAD, 2004)  เช1น ผูCหญิงที่เลี้ยงวัวในประเทศเนปาล พบว1า งานที่พวกเธอ

ทำส1วนใหญ1คือการทำความสะอาดคอกวัว กำจัดอุจจาระวัว พาออกไปกินหญCา หรือหาหญCามาใหCวัว รวมทั้งรดี

นมวัว ในขณะที่ผูCชายทำหนCาที่ขายน้ำนมวัวเป�นหลัก (Paudel, et al., 2009) ดังน้ันจึงตCองสรCางกระบวนเพื่อ

สรCางความเขCมแข็งและอำนาจต1อรองใหCกับผูCหญิงในการจัดการปศุสัตว.มากขึ้นทั้งผ1านการอบรม การเสริม

ความรูCดCานการผลิตและจำหน1าย (Galiè et al., 2019)     

เน่ืองจากบทความน้ี ใชCกรณีการคCาวัว1 ดังน้ันผูCวิจัยจะทบทวนองค.ความรูCเกี่ยวกับวัวในสังคมอีสานพอ

สังเขปก1อนเขCาสู1เนื ้อหาหลักของบทความ   วัวคือสัตว.เศรษฐกิจสำคัญที ่มีมูลค1าในตลาดอีสานนับแต1ตCน

รัตนโกสินทร. จนถึงป�จจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร. พบว1าการคCาขายวัวควายระหว1างคนภาคอีสาน

และภาคกลางเกิดข้ึนต้ังแต1ก1อนมีเสCนทางรถไฟ (ช1วงรัชการที่ 2-5) พบว1านอกจากสินคCาที่คCาขายในเมืองเป�น

                                                             
1 ผูCวิจัยมิไดCศึกษาควายจึงไม1มีรายละเอียดเก่ียวกับกระบือมากนัก ผูCวิจัยพบจากภาคสนามว1า การซ้ือขายควายในป�จจุบันไม1เป�นที่นิยม

เหมือนกับการซ้ือขายวัวเนื่องจากผูCบริโภคไม1นิยมบริโภคเนื้อควายเท1ากับเนื้อวัว และพ้ืนที่การเล้ียงควายมีจำกัดเพราะควายนิยมเดินลัดเลาะหา

อาหาร ปลักตม และแหล1งน้ำเอง ในขณะที่วัวไม1ชอบน้ำและสามารถเล้ียงในที่คับแคบเช1นคอกไดCมากกว1าควาย ชาวบCานจึงหันมาเล้ียงวัวขาย

มากกว1า นอกจากนี้พบว1าชาวบCานบางรายมีมรดกตกทอดจากพ1อ/แม1ทัง้ที่เป�นทีด่ิน เงิน และววัหรือควาย ตามจำนวนของแต1ละครอบครัว ซ่ึงการลง

ภาคสนามไดCพูดคุยกับชาวบCานที่เล้ียงควายอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของวัวและควาย ซ่ึงมีความแตกต1างกัน กล1าวคือ ชาวบCานจะ

ตัดสินใจเล้ียงวัวหรือควายเพียงอย1างเดยีวเนื่องจากวัวจะทนแดดมากกว1าควายทีต่Cองอาศัยแหล1งน้ำ เนื่องดCวยพ้ืนที่ชุมชนส1วนใหญ1ขาดแหล1งน้ำ

รองรับควายทำใหCยากต1อการเล้ียง ส1วนคำว1า  “วัวควาย” ที่ปรากฏในบทความนี้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่งานเหล1านั้นไม1ไดCแยกสองคำออก

จากกัน งานจะใชCทั้งคำว1าวัวและควายไปพรCอมๆ กัน 
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สินคCาน้ำหนักเบาขนส1งง1ายและปริมาณไม1มาก เช1น ผลเร1ว ซึ่งคนอีสานตCองส1งเป�นส1วยใหCกับรัฐบาลกลาง และ

รัฐส1งออกต1างประเทศ ยังมีสินคCาเกษตรอื่นๆ ไดCแก1 วัวและควาย โดยมี “นายฮCอย” จากภาคอีสานตCอนไปขาย

ที่ภาคกลาง (สุวิทย. ธีรศาศวัต, 2546)    ภายหลังจากมีเสCนทางรถไฟแลCว ชนิดและปริมาณของสินคCามีมากข้ึน 

เช1น หมู หนังวัวควาย เขาควาย เสื่อหวาย ไมC คั่ว น้ำมันยาง ชัน กระโสกเสือ เขากวาง หนังกวาง หนังเกCง 

หวาย รวมทั้งขCาวเปลือก และกระสอบใบลาน (หจช ร. กส 1/3486  หนังสือสมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการ

มณฑลอุบลราชธานี กราบเรียนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ 27 มีนาคม 2464 อCางใน สุวิทย. ธีรศาศวัต, 

2550) ซึ่งสอดคลCองกับงานศึกษาของภมร ผิวภูผา (2559) ที่พบว1าสนธิสัญญาเบาริ่งทำใหCเกิดการขยายตัวของ

การเลี้ยงวัวควาย ทั้งในกลุ1มพ1อคCาระดับทCองถ่ินและนอกภูมิภาคอย1างมากมายในภาคอีสาน ขณะเดียวกันงาน

ศึกษาของ สุนทร สุรวาทกุล (2534) พบว1าการซื้อวัวควายในสมัยรัชกาลที่ 5 มีราคาสูงเพราะมีความตCองการ

อย1างมากจากผูCบริโภคในที ่ราบลุ1มภาคกลางซึ ่งเป�นพื้นที่ผลิตขCาวส1งออก แต1สินคCาวัวควายขาดแคลนไม1

เพียงพอต1อความตCองการดังกล1าว 

หากพิจารณาวัวควายจากมุมมองอื่นๆ พบว1า วัวควายมีหลายความหมาย เช1นการศึกษาของ นิรันดร. 

คำนุ (2562) พบว1าความหมายและวาทกรรมของวัวควายมีหลากหลายข้ึนกับบรบิททางสงัคมและเศรษฐกิจ 

หากพิจารณาความหมายทางสังคมพบว1า วัวควายคือความผูกพันระหว1างคนและสัตว. และส1วนความหมายทาง

เศรษฐกจิในฐานะทรัพย.สินและรายไดC ซึ่งรายไดCนCอยหรือมากของวัวควายข้ึนกับการมรีูปร1างสวยงามและ

สมบรูณ. ที่มองผ1านสายตาและบทบาทของ “นายฺฮCอย” และครอบครัวของ “นายฮCอย” ขณะที่รัฐเห็นว1าวัว

ควายคือสัตว.เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสรCางรายไดCใหCกับชุมชน เป�นตCน ส1วนงานวิจัยไทบCานราษีไศล (2548) พบว1า

วัวควายที่ชาวบCานเลี้ยงในป�าทาม (พื้นที่ชุมน้ำที่มีน้ำท1วมขังบางฤดูและบางพื้นที่) บริเวณลุ1มน้ำราษีไศลเป�น

ส1วนหน่ึงของวิถีวัฒนธรรมทCองถ่ินมายาวนานเพราะวัวถือเป�นสมาชิกของครอบครัว คือความผูกพัน ใชCในงาน

บุญและพิธีกรรมสำคัญ และแหล1งสะสมทุนของชาวบCานไปพรCอมๆ กัน งานศึกษาภาคสนามของผูCวิจัยช้ินน้ี ก็

พบในทำนองคลCายกันในเรื่องความผูกพันระหว1างเจCาของและวัวควาย โดยพบว1าชาวบCานที่เลี้ยงวัว ต้ังช่ือใหCกับ

วัวตามลักษณะสี รปูร1าง เดือนเกิด และช่ือที่สะทCอนเกี่ยวกบัความมั่งค่ัง เงิน ทอง เช1น แดง กCานตอง บญุมา 

ลำไย ชบา กุมภา จ1อย ขุนทอง กCอนคำ และ กCอนเงิน เป�นตCน และทุกครั้งทีม่ีการขายวัวหรือควาย ชาวบCานมี

พิธีกรรมอวยพรส1งใหCวัวควายเดินทางไปอยู1กบัเจCาของใหม1 แมCในบางกรณีชาวบCานจะทราบดีว1าปลายทางของ

วัวควายคือโรงเชือดก็ตาม  

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 บทความน้ีนำเสนอกรณีศึกษาผูCหญิงและผูCชายในพื้นที่ตลาดนัดวัวและการเลี้ยงวัวในชุมชนในจังหวัด

ศรีสะเกษ อันเป�นส1วนหน่ึงของงานวิจัยของผูCวิจัย2 ผูCวิจัยใชCวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการเกบ็ขCอมลูคือการ

                                                             
2 โครงการวิจัยเร่ือง  “กระบวนการกลายเป�นเมืองกับความหลากหลายดCานเกษตรกรรม กรณีศึกษาเมืองศรีสะเกษ” สนับสนุน

โครงการวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการส1งเสริมวิทยาศาสตร. วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ป« 2562 ผูCวิจัยขอขอบคุณ สกสว. ในการสนับสนุน
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สัมภาษณ.เจาะลึก (in-depth interview) โดยใชCวิธีการเลอืกผูCใหCขCอมูลสำคัญ (key informants) แบบสะดวก 

(convenient sampling) ผสมผสานกบัการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) เน่ืองจากผูCหญงิและ

ผูCชายที่มาขายวัวในตลาดนัดเป�นผูCมีความรูC ประสบการณ. และทักษะเกี่ยวกบัการซื้อขายวัวและเลี้ยงวัวมาก1อน

ทั้งน้ัน เพราะผูCใหCขCอมลู ทีผู่CวิจัยไดCสัมภาษณ. ต1างใหCขCอมลูอย1างเขCมขCน สามารถตอบวัตถุประสงค.ของการศึกษา

ไดCเป�นอย1างดี ดังน้ันเมื่อผูCวิจัยและทมีผูCช1วยนักวิจัยไดCเขCาไปในพื้นที่ตลาดนัดวัวและขออนุญาตสัมภาษณ.พรCอม

กับช้ีแจงจุดมุ1งหมายของการศึกษาวิจัย ผูCใหCสมัภาษณ.ทุกท1านต1างยินดีใหCขCอมลูเป�นอย1างมาก นอกจากน้ีผูCวิจัย

และทีมผูCช1วยนักวิจัยยังไดCสงัเกตการณ.แบบไม1มสี1วนร1วมในตลาดนัดและในชุมชน เน่ืองจากศรีสะเกษเป�น

จังหวัดทีเ่ลี้ยงวัวควายเป�นจำนวนมาก ซึ่งจากการสอบถามจากปศุสัตว.จงัหวัดพบว1าโดยทั่วไปแลCว มีการเลี้ยงวัว

ในทุกหมู1บCานในจงัหวัด  
ดังน้ันผูCวิจัยจึงเลือกหมู1บCานเพื่อเขCาไปสัมภาษณ.เกี่ยวกบัวัวควายและเลอืกผูCใหCขCอมลูสำคัญแบบ

สะดวกเน่ืองจากหน1วยการวิเคราะห.คือหน1วยเน้ือหาไม1ใช1หน1วยเชิงภูมิศาสตร. การเลือกกรณีสัมภาษณ.จึงเนCน

กลุ1มคนผูCใหCขCอมลูทีส่ามารถตอบโจทย.การศึกษาไดC และบางครัง้เมื่อผูCวิจัยสงัเกตเห็นวัวควายกำลังแทะเล็ม

หญCา หรืออยู1ในคอกในทุ1งนา สวน และที่บCาน ในชุมชนที่ผูCวิจัยเดินทางผ1าน ผูCวิจัยไดCหยุดรถและเขCาไปใน

หมู1บCานและเดินไปตามหาชาวบCานทีเ่ลี้ยงวัว รวมทั้งไดCขอใหCผูCหญิงที่มาตลาดนัดวัวพาเขCาไปในหมู1บCานเพื่อ

สัมภาษณ.ชาวบCานคนอื่นๆ อีกทั้งขอใหCผูCหญิงคนดังกล1าวระบุกลุ1มผูCใหCขCอมลูสำคัญคนต1อไปใหC และผูCวิจัยไดC

ตามเขCาไปในชุมชนน้ัน ซึ่งถือเป�นการเลือกผูCใหCขCอมลูแบบเจาะจงผ1านการใชCเทคนิคการเลือกผูCใหCขCอมลูแบบ

บอลหิมะ (snowballing) เมื่อนักวิจัยเขCาไปในหมู1บCาน ไดCแนะนำตัวและไดCขออนุญาตสัมภาษณ.ชาวบCานที่

กำลังเลี้ยงวัว และชาวบCานต1างก็ใหCขCอมลูอย1างเป�นกันเองมาก และบางครั้งยังชักชวนนักวิจัยรับประทานอาหาร

กลางวันอีกดCวย  นอกจากน้ีผูCวิจัยยังไดCเลือกตัวอย1างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ1มผูCใหCขCอมลู

สำคัญเฉพาะกลุ1ม ไดCแก1 กลุ1มผูCทำฟาร.มวัวขนาดใหญ1สองแห1งในอำเภอเบญจลักษณ.และอำเภอราษีไศล และ

สัมภาษณ.ปศุสัตว.จงัหวัดศรสีะเกษ กล1าวโดยสรุป ผูCใหCขCอมลูคนสำคัญประกอบดCวย ผูCหญงิจำนวน 16 คนและ

ผูCชายจำนวน  10 คน ซึ่งแยกเป�นในพื้นที่ตลาดนัดวัว ในหมู1บCาน และฟาร.มวัวขนาดใหญ1 ดังน้ี  

1. ในพื้นที่ตลาดนัดวัวแห1งหน่ึงของจังหวัดศรีสะเกษ สัมภาษณ.ผูCหญิงจำนวน 8 คน และ ผูCชาย 5  คน 

และสมัภาษณ.เจCาของตลาดที่เป�นพี่นCองกัน เป�นเพศชาย 2 คน 

2. ในชุมชนที่มีการเลี้ยงวัวโดยผูCหญงิที่ไม1ไดCมาที่ตลาดนัดวัวควาย ไดCแก1 ผูCหญิง 3  คน และ ผูCชาย 2 

คน ในหมู1บCานแห1งหน่ึงใน อำเภอกันทรารมย. ผูCหญงิ 1  คน ผูCชาย 1 คน ในหมู1บCานแห1งหน่ึง 

อำเภออุทุมพร และ ผูCหญิง 3 คน ในหมู1บCานแห1งหน่ึงในอำเภอยางชุมนCอย  

3. ในฟาร.มวัวขนาดใหญ1จากผูCชาย 2  คนและผูCหญงิ 1 คน  

4. หัวหนCาส1วนราชการทีเ่กี่ยวขCอง 1 คน (เพศชาย) 

                                                             
งบประมาณในการวิจัยในคร้ังนี้ และขอขอบคุณผูCช1วยนักวิจัยทุกคนในการเก็บขCอมูลภาคสนามร1วมกับผูCวิจัยจนลุล1วงในประเด็นปศุสัตว.และตลาดคCา

วัว ไดCแก1 วรรณภา วงษ.พินิจ พงษ.เทพ บุญกลCา จุรีรัตน. สายสุด และ เรวุฒิ ทองสิงห.   
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สำหรับการสมัภาษณ.แบบเจาะลึกน้ัน ผูCวิจัยไดCต้ังประเด็นคำถามไวCล1วงหนCาเพื่อเป�นการสัมภาษณ.และ

พูดคุยกับกลุ1มเป�าหมายที่ใหCขCอมูล ส1วนการสังเกตการณ.แบบไม1มสี1วนร1วมระหว1างและหลงัการสัมภาษณ. คือ

การสงัเกตว1าผูCใหCขCอมลูทำกิจกรรมอะไรบCางในพื้นที่ ทำอย1างไร ทำกับใคร ใชCน้ำเสียงอย1างไร ท1วงท1าการซื้อ

ขายวัว การเดิน ภาษาที่ใชC กิริยาท1าทาง และสภาพแวดลCอมเชิงพื้นทีเ่ป�นอย1างไร เช1น ขนาดตลาด การจัดการ

ตลาดเชิงกายภาพ สาธารณูปโภค  สภาพสูงต่ำของที่ดิน แหล1งน้ำ และ เสCนทางคมนามคมเขCาออกจากพื้นที ่

เป�นตCน ผูCวิจัยตรวจสอบขCอมลูโดยวิธีการแบบสามเสCา (triangulation  method) ทั้งการสงัเกตการณ.ระหว1าง

สัมภาษณ. หลังการสัมภาษณ. การสงัเกตการณ.แบบไม1มสี1วนร1วม และการสมัภาษณ.ส1วนราชการทีเ่กี่ยวขCอง  

 

ปศุสัตว.ระดับสากล และ ปศุสัตว.จังหวัดศรีสะเกษ 

ป�จจุบันพบว1า ปศุสัตว.ในประเทศไทยกำลังเฟ¬�องฟูเป�นอย1างมาก เน่ืองจากเน้ือสัตว.เป�นอาหารโปรตีนที่

คนนิยมรับประทานมากข้ึน เพราะใหCคุณค1าทางอาหารและผูCบรโิภคมีเงินซื้อมากข้ึน จากการสำรวจของ

สำนักงานสถิติแห1งชาติป« พ.ศ. 2556  พบว1าคนไทยรCอยละ 70 นิยมรับประทานเน้ือสัตว. 3  วันต1อสัปดาห. 

ประชากรมากกว1า 6 ป«ข้ึนไปนิยมกินเน้ือสัตว.ประมาณรCอยละ 95.8  (สำนักงานสถิติแห1งชาติ, 2557) จาก

รายงานของกรมปศุสัตว.พบว1า ประชากรโลกทีเ่พิ่มข้ึนอย1างรวดเร็ว การพัฒนาเมืองและการขยายตัวของพื้นที่

เมืองและเศรษฐกจิของโลก ส1งผลต1อการเพิม่ข้ึนของการบริโภคเน้ือสัตว.และสรCางอาชีพใหCกับเกษตรกรที่ผลิต

อาหารโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว.ในกลุ1มประเทศกำลงัพัฒนาทัว่โลกเพือ่การส1งออกไปยังประเทศต1างๆ โดยพบว1า

การปศุสัตว.เป�นกจิกรรมหาเลี้ยงชีพใหCกบัประชากรโลกราว 1,000 ลCานคน ส1วนมากอยู1ในทวีปเอเชีย ทั้งแถบ

ประเทศ ตะวันออกเฉียงใตC (รCอยละ 27) และเอเชียใตC (รCอยละ 37) และเมื่อพจิารณาจากผลผลิตมวลรวม

ประชาชาติ ภาคการเกษตรพบว1า ปศุสัตว.ทั่วโลกไดCสรCางผลผลิตที่ครองส1วนแบ1งมากทีสุ่ดประมาณรCอยละ 40 

(กรมปศุสัตว., มปป.:13) สำหรับการบริโภคเน้ือวัวพบว1าป« พ.ศ. 2555 - 2559 การผลิตเน้ือโคของประเทศต1างๆ 

ไดCมีการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน ในอัตรารCอยละ 0.13 ต1อป« โดยในป« พ.ศ. 2559 มีปริมาณการผลิตอยู1ที่ 60.49 ลCาน

ตัน เพิ่มข้ึนจากเดิมทีม่ีปริมาณการผลิตประมาณ 60.02 ลCานตัน หรือรCอยละ 0.77 มีปริมาณการผลิตเพิม่ข้ึน

รCอยละ 5.29 รCอยละ 2.07 รCอยละ 2.99 และรCอยละ 3.66 ตามลำดับ ในประเทศผูCผลิตรายใหญ1 ไดCแก1 

สหรัฐอเมรกิา สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย ส1วนบราซลิมผีลผลิตลดลงรCอยละ 1.50 และมีแนวโนCมเพิ่มข้ึนในป« 

2560 (กรมปศุสัตว., มปป. :32) 

กรณีประเทศไทยน้ัน จากการรายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห1งชาติ ในป« พ.ศ. 2559 

พบว1า ครัวเรือนใชCเงินในการซือ้เน้ือสัตว.และผลิตภัณฑ.เกี่ยวเน่ืองกับเน้ือสัตว. ในป« พ.ศ. 2559 ประมาณ 

352,617 ลCานบาท หรือคิดเป�นการเติบโตเฉลี่ยต1อป«อยู1ที่ประมาณรCอยละ 6.9 ตามการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ และราคาของเน้ือสัตว. (โคเน้ือ) ไดCเพิ่มข้ึนอย1างต1อเน่ืองนับต้ังแต1ป« 2549  (กรมปศุสัตว., มปป.: 32) 

เกษตรกรในประเทศไทยส1วนใหญ1ทีเ่ลี้ยงวัวควายเป�นเกษตรกรขนาดเล็กและเลี้ยงตามแบบพื้นบCานเป�นหลักซึง่

มีมากถึงรCอยละ 61 และส1วนมากอยู1ในภาคอีสาน (Thanaporn Bunmee et al., 2018: 969)  
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สำหรับจังหวัดศรีสะเกษซึง่อยู1ในกลุ1มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง 2 พบว1ามีครัวเรือน

เกษตรกรทีเ่ลี้ยงโคเน้ือจำนวนมาก ถือเป�นอันดับสองรองจากจงัหวัดอบุลราชธานี ซึ่งจงัหวัดอุบลราชธานีมี

เกษตรกรทีเ่ลี้ยงโคเน้ือมากทีสุ่ดเป�นอันดับสองของประเทศไทย เกษตรกรมากกว1ารCอยละ 80 เลี้ยงโคพื้นเมือง 

(สำนักบรหิารยุทธศาสตร.กลุ1มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล1าง 2, 2559) จากขCอมลูของปศุสัตว.จงัหวัด

ศรีษะเกษ พบว1า ป�จจุบันการเลี้ยงปศุสัตว.ในพื้นทีจ่ังหวัดศรสีะเกษมีเกษตรกรรายย1อยเลี้ยงวัวประมาณ 5 หมื่น

คน ทั้งน้ีมีเกษตรกรทีเ่ป�น Smart Farmers ประมาณ 10 % เฉลี่ยฟาร.มละ 20-50 ตัว เป�นเกษตรกรที่มีความ

รอบรูCและสามารถบริหารจัดการการผลิต มีโรงเรือนที่ไดCมาตรฐานและเน้ือโคมีคุณภาพดCวยการเลี้ยงเป�นระบบ 

การเลี้ยงในระบบฟาร.มส1วนใหญ1จะปลูกหญCา เกษตรกรนิยมปลูกหญCาสายพันธุ. “เนเป«ยปากช1อง” แปลงหญCา 1 

แปลง จะสามารถใชCประโยชน.ไดCนานถึง 6 ป« ซึ่งในการดูแลแปลงหญCาตCองมีการแบ1งล็อคเพือ่หมุนเวียนในการ

ตัดหญCาในแต1ละช1วงเดือน และจะทำการเติมปุ®ยคอกหรือปุ®ยยูเรีย ทำใหCหญCาเติบโตเร็ว นอกน้ันอีกประมาณ 

90% เป�นเกษตรกรรายย1อยเลี้ยงวัวโดยเฉลี่ยคนละ 4-5 ตัว และเป�นเกษตรกรทีม่ีความรูCจำกัดและไม1มี

ศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการดCวยระบบฟาร.มที่ไดCมาตรฐานหรือการเลี้ยงวัวสมัยใหม1 และรัฐมีนโยบายส1งเสริม

เกษตรกรรายย1อยดCานเงินทุนและ Smart Farmer 
 

พื้นท่ีตลาดนัดคCาวัวและกลุ1มพ1อคCาวัว 

บทความน้ีใชCพื้นที่การศึกษาเป�นตลาดการคCาวัวแห1งหน่ึง จากการสังเกต ผูCวิจัยพบว1าในตลาดมรีถขน

วัวจอดรอคิวบรเิวณริมถนนเพื่อจะเขCามาในตลาดประมาณ 148 คัน ไดCแก1 รถกระบะ รถหกลCอ และรถสิบลCอ

เป�นตCน เจCาของตลาดนัดไดCบอกเล1าถึงความเป�นมาของครอบครัวและการเกิดข้ึนของตลาด โดยแรกเริม่น้ัน พ1อ

แม1เดินทางจากสุพรรณบรุีมายังอำเภอกันทรลักษ. เมื่อป« พ.ศ. 2504 และไดCเขCามาทำอาชีพคCาขาย ขายถ1าน 

น้ำแข็ง ขCาวของเบ็ดเตล็ด ทำการคCาขายชายแดน เมื่อเกบ็เงนิไดCจำนวนหน่ึง จึงซื้อที่ดิน ในราคาไร1ละ 2 พันบาท 

จำนวน 19 ไร1 ก1อนการสรCางตลาดนัดวัว-ควาย พื้นที่แห1งน้ีแต1เดิม เป�นพื้นทีท่ำสวนเกษตรผสมผสาน ปลูก

มะม1วง มะขามมาก1อน ต1อมาพ1อของเฮียหมูไดCใชCพื้นที่ตรงน้ีเป�นแหล1งรวมตัวของการคCาขาย จึงไดCปรบัพื้นทีจ่าก

สวนเกษตร มาเป�นพื้นที่ตลาดนัดและเริ่มเป�ดครัง้แรกเมือ่ป« พ.ศ. 2534 ในพื้นที่เพียง 5-6 ไร1เท1าน้ัน ป�จจบุันมี

การขยายและปรบัพื้นที่ 19 ไร1 เพื่อใหCเป�นตลาดคCาวัวควายที่มคีวามพรCอมแห1งหน่ึงในเขตอีสานใตC วันแรกของ

การเป�ดตลาดมีวัว-ควายที่นำมาขายประมาณ 20-30 ตัว มีรถเขCา-ออก ประมาณ 100 คัน บรรยากาศในการ

คCาขายจะมีพ1อคCาจากจังหวัดอุบลราชธานี สรุินทร. และในอำเภอกันทรลักษ.เท1าน้ันและเริ่มมีพ1อคCาจากทางไกล

มากข้ึนตามลำดับ ตลาดจะมบีางช1วงที่คึกคักและซบเซาสลบักันไปตามสภาวะเศรษฐกจิ และข้ึนอยู1กบัช1วงเวลา 

หากเป�นช1วงเทศกาล เช1น ป«ใหม1 และ สงกรานต. เกษตรกรจะนำวัวควายมาขายนCอย  

ต1อมาประมาณป« พ.ศ. 2546-2547 อยู1ในช1วงรัฐบาลทกัษิณ ชินวัตร เป�นช1วงที่ตลาดคCาวัว-ควาย คึกคัก

มากที่สุด สายพันธุ.ทีร่าคาสูงมากในตอนน้ัน คือ วัวหูยาว บอยอุบล ทำใหCเกิดตลาดคCาวัวในพื้นที่อื่นข้ึน จึงมีการ

ปรับตัวในการแข1งขันในการคCาขาย โดยพ1อคCาบางคนเริ่มนำวัวควายเขCามาเย็นวันศุกร. และมีจำนวนมากมา
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ในช1วงเชCาวันเสาร. และยังป�กหลกัในการขายถึงวันอาทิตย. และมีพ1อคCาบางคนทีเ่ริ่มขนวัวออกจากตลาดในช1วง

เย็นของวันเสาร. เพื่อนำไปขายยังตลาดในพื้นทีอ่ื่น ป�จจุบัน ในการเป�ดตลาดนัดแต1ละครั้ง มีวัวประมาณ 1,300 

ตัวต1อสัปดาห.ที่ถูกนำมาซื้อขายในตลาด มีรถขนวัวว่ิงเขCามาซื้อขายวัว ประมาณ 300 คัน บางคันว่ิงเขCาออก

ตลาดประมาณ 2-3 เที่ยว (กรณีคนที่อยู1ใกลC) และประมาณ ป« พ.ศ. 2561 เริม่มีพ1อคCาจากจงัหวัดเพชรบรุีเขCา

มาหาซื้อวัว โดยมีการนำรถพ1วงเขCามาขนวัว ประมาณ 60-70 พ1วง สัตว.เหล1าน้ีจะถูกขนส1งไปทีจ่ังหวัดเพชรบรุ ี

เพื่อนำไปขุน ปล1อยต1อใหCสมาชิก และส1งต1อไปที่ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย อกีพวกหน่ึง เป�นกลุ1มพ1อคCาใน

ทCองถ่ิน ซึ่งหาซื้อวัวในพื้นที่จงัหวัดศรสีะเกษ อุบลราชธานี  อำนาจเจรญิ ยโสธร มุกดาหาร เพื่อส1งผ1านด1าน

มุกดาหารไปยังประเทศเพื่อนบCาน 

 

ภาพที่1 และ 2 แสดงรถขนวัวกำลังรอคิวเขCาตลาดและภายในตลาดนัด (2562) 

เจCาของตลาดไดCถมดินในตลาดและอัดใหCแน1น เพื่อใหCสะดวกต1อการเขCาออกของรถขนวัว พัฒนาระบบ

น้ำและระบบไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกใหCกบัเกษตรกรทีน่ำสัตว.เขCาคCางคืน ทำใหCในตลาดมีน้ำและไฟฟ�าใชC 

เจCาของตลาดมักทำหนCาที่ไกล1เกลี่ยป�ญหาที่อาจเกิดข้ึนภายในตลาด เช1น การโกงราคาการซื้อขาย นอกจากน้ียัง

เนCนความสะอาดและสุขลักษณะของตลาด โดยร1วมมือกบัหน1วยงานสาธารณสุขในทCองถ่ิน เขCามาพ1นรถขาเขCา

ตลาด เพื่อป�องกันโรคระบาดจากสัตว. เช1น โรคเทCาเป¬�อย หรือความไม1สะอาดในตลาดที่เกิดจากวัวที่นำเขCามา

จำนวนมาก เช1น อุจจาระและป�สสาวะของวัว อีกทัง้ฝุ�นควันที่เกิดจากการย่ำเดินของวัวและรถว่ิงเขCาออกตลาด

ตลอดทั้งวัน และพบว1ากลุ1มพ1อคCาวัว แบ1งเป�น 3 กลุ1มใหญ1 ไดCแก1 กลุ1มพ1อคCาวัวควายต1างถ่ิน กลุ1มพ1อคCาขายวัว

ควายในพื้นที่ และกลุ1มนายทุนรับซือ้วัวควายที่มาจากจงัหวัดต1างๆ ในภาคอื่น เช1น เพชรบรุี สุพรรณบรุ ี

พิษณุโลก และตรัง เป�นตCน 
 

เพศภาวะในตลาดคCาวัว 

ความเป�นเพศภาวะในสังคมอีสานเมื่อพิจารณาจากการแบ1งงานทางเพศที่มิไดCแยกชัดเจนเด็ดขาด

ระหว1างหญิงชายในพื้นที่การคCาวัว ทำใหCเห็นว1าบทบาทของผูCหญิงในกิจกรรมการผลิตนี้ไดCสรCางรายไดCใหCกับ

ครัวเรือนและมีความทับซCอนกับบทบาทของผูCชายดCานเศรษฐกิจ อย1างไรก็ตามงานศึกษานี้ ก็พบว1าผูCหญิง
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จำนวนมากในพื้นที่การศึกษามิไดCเขCาถึงตลาดการคCาวัวเหมือนกับผูCหญิงบางคนที่มีโอกาสติดตามสามีเพื่อซือ้

ขายวัว ณ ตลาดคCาวัว เนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไดCแก1 อิทธิพลของสังคมแบบชายเป�นใหญ1 การลดลงของภาค

เกษตรกรรม และ อคติจากนโยบายและโครงการของรัฐในการสนับสนุนการผลิตปศุสัตว.เพื่อป�อนตลาด 

เงื่อนไขสองประการน้ีกลายเป�นขCอจำกัดของผูCหญิงจำนวนที่ไม1สามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดC  

1. เงื่อนไขการเขCาถึงตลาดคCาวัวของผูCหญงิ 

ผูCหญิงทีป่รากฏตัวในตลาดนัดคCาวัว มีไม1เกิน 20 เปอร.เซ็นต.ของพ1อคCาวัวที่มีมากกว1า 300 คน จาก

การศึกษาพบว1า เงื่อนไขที่ทำใหCผูCหญงิบางกลุ1มสามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCคือ ความพร1าเลอืนของการแบ1งงาน

กันทำระหว1างหญิงชาย  บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว ความทันสมัย เศรษฐกิจแบบตลาด และทุน 

1.1 ความพร1าเลือนของการแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงชาย 

งานศึกษาช้ินน้ีพบว1าหญิงและชายในสงัคมชนบทอสีานมกัมบีทบาทเหลื่อมซCอนในการทำกจิกรรมการ

ผลิต ผูCหญงิมีความสามารถทำงานหลายอย1างเหมอืนกับผูCชาย เพียงแต1งานบางอย1างที่ใชCแรงงานมากซึ่งเกิน

กำลังที่ผูCหญงิจะทำไดCจะทำโดยผูCชาย การเหลื่อมซCอนของบทบาทหญิงชายในดCานเศรษฐกจิทีป่รากฏในสังคม

ชนบทอีสานเป�ดโอกาสใหCผูCหญงิบางคนสามารถออกจากบCานมากับสามีและช1วยสามีขายวัวและผูCหญงิหลาย

คนทำหนCาที่หลักในการเจรจาขายวัวแทนสามี เช1นกรณีของนายหมอก ซึ่งเป�น “นายฮCอย” คนหน่ึง ที่กำลังดูแล

วัวแม1-ลูกคู1หน่ึงของตน นายหมอกและเพื่อนๆ “นายฮCอย” ของนายหมอกซึ่งเป�นเครือข1ายคCาวัวกลุ1มเดียวกัน 

ไดCเสนอขายวัวแม1-ลูกคู1น้ี ที่มีขนาดตัวไม1ใหญ1นักใหCในราคา 13,000 บาท ลูกคCาซึ่งเป�นเมีย “นายฮCอย” ที่มา

จากจงัหวัดอื่นๆ มีความตCองการซือ้วัวของนายหมอก ลูกคCาหญิงคนน้ีจึงขอต1อราคาลง ส1วนสามขีองเธอไม1ไดC

พูดอะไร ปล1อยใหCภรรยาเป�นผูCต1อรองราคาแต1ผูCเดียว  

1.2 บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว 

งานศึกษาช้ินน้ีพบว1าผูCหญิงถูกสอนโดยระบบสงัคมใหCทำหนCาที่หาเลี้ยงครอบครัวนอกเหนือจากการ

ทำงานบCาน จงึเห็นไดCว1าผูCหญงิมบีทบาทสรCางรายไดCผ1านการซื้อขายวัวในตลาดคCาวัว เช1นกรณีของนางสายใจ3 

อายุ 51 ป« ชาวกันทรารมย. เธอและสามีไดCตัดสินใจร1วมกันในการเลี้ยงวัวขายและนำไปขายที่ตลาดนัดวัว

บ1อยครั้งโดยไปกบัสามี เธอเล1าว1าการหารายไดCเพื่อครอบครวัเป�นเรื่องสำคัญมากสำหรบัเธอ เพราะตCองการเงิน

กCอนใหญ1มาลงทุนปลูกพืชหนCาแลCง ไดCแก1 ขCาวโพด ป�จจุบันเธอมีวัว  10 ตัว และวัวจะออกลกูทุกๆ ป« นับต้ังแต1

ที่ตัดสินใจเลี้ยงวัวมากว1า 5 ป«  ครัง้แรกเธอไดCยืมเงินจากโครงการเงินกูCเอส เอม แอล (SML) ของรฐับาลมาซื้อ

วัว 1 ตัว ส1วนรายไดCจากการเลี้ยงวัวน้ัน  ในวันที่ถูกสัมภาษณ. เธอขายวัวไดC 65,000 บาท รวมตCนทุนและกำไร 

เงินที่ไดCถือว1าเป�นเงินกCอนใหญ1สำหรบัสายใจเพราะคาดว1าจะสามารถนำมาลงทุนทำไร1 ใชCจ1ายในชีวิตประจำวัน

และชำระหน้ี ใหCกับธนาคารเพือ่การเกษตร (ธกส.) และกองทุนเงินลCานบางส1วน เธอเล1าต1อว1าการหาเงินเพิม่

                                                             
3 ชื่อท่ีปรากฏในบทความนี้เป�นชื่อสมมุติท้ังหมด 
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ดCวยตัวเองมีความสำคัญและจำเป�นเพื่อเลี้ยงครอบครัว เพราะหากตCองรอขอเงินจากลูกที่ทำงานต1างถ่ิน ก็ไม1

พอเพียงกับค1าใชCจ1ายและหน้ีสิน เน่ืองจากที่นาทีเ่หลืออยู1หลงัจากแบ1งกบัพี่ๆ นCองๆ แลCวมเีน้ือที่ไม1เกิน 5 ไร1 ซึ่ง

บางครัง้ผลผลิตขCาวที่ผลิตไดCก็ไม1พอทั้งป« เธอจึงจำเป�นตCองหารายไดCเพิ่มเติมจากการขายวัว 

1.3 ความทันสมัย เศรษฐกจิแบบตลาด และทุน 

เศรษฐกจิตลาดที่ขับเคลือ่นดCวยกระบวนการโลกาภิวัตน.และความทันสมัยโดยเนCนการแสวงหารายไดC

และเงินตรา เป�นป�จจัยผลักดันที่สำคัญที่เอื้อใหCผูCหญงิเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCง1ายข้ึน เน่ืองจากผูCหญิงชนบทอสีาน

มักมีบทบาทเป�นแม1คCา เพื่อสรCางรายไดCจุนเจือครอบครัว การมีพื้นที่คCาขายทีส่ะดวก ย1อมเป�นป�จจัยเกือ้หนุนใหC

ผูCหญิงสามารถแสวงหารายไดCมากข้ึน ดังทีผู่Cหญิงคนหน่ึงในตลาดไดCกล1าวว1าการมเีสCนทางคมนาคมที่สะดวกใน

การเขCาถึงตลาดนัดคCาวัว และภาคเอกชนสรCางตลาดวัวข้ึนในพื้นที่สี่แยกใหญ1เพื่อใหCพ1อคCาแม1คCาวัวสามารถนำ

วัวเขCามาขายในตลาดไดCสะดวกและง1ายข้ึน  ดังเช1นตลาดคCาวัวที่รัฐไดCขยายถนนเป�น 4 ช1องทางจราจร  ทำใหC

เกิดความสะดวกในการเดินทางมากข้ึนสำหรับเธอและสามีในการเขCาถึงตลาด 

นอกจากน้ี การมีทุนของผูCหญงิทั้งทุนทรัพยากรไดCแก1ที่ดิน หญCา ฟาง แหล1งน้ำ และ ทุนความรูCที่

เกี่ยวกับการเลี้ยงและซือ้ขายวัวที่เกิดจากการสะสม ทัง้จากการบอกเล1าจากสามีและการสงัเกตดCวยตัวเอง ถือ

เป�นเงื่อนไขสำคัญที่ทำใหCผูCหญิงสามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCมากข้ึน เช1น กรณีของนางทองคำที่เป�นชาวบCานที่

อำเภอยางชุมนCอย ซึ่งมีที่ดินเลี้ยงวัวในที่นาของตัวเอง มีฟางขCาวจากการทำนาที่เก็บเอาไวCใหCวัวในช1วงหนCาแลCง

และขุดบ1อบาดาลในนาเพือ่นำน้ำมาใหCวัวกิน หรือกรณีนางราตรีในอำเภอกันทรารมย.ที่จัดสรรที่ดินส1วนหน่ึงใหC

ปลูกหญCาเนเป«ยเพือ่เลี้ยงวัวขาย ป�จจัยเหล1าน้ีสนับสนุนใหCผูCหญิงอีสานในพื้นที่ศึกษาเขCาถึงตลาดคCาวัวไดC

มากกว1ากว1าผูCหญิงอสีานทั่วไป นอกจากน้ี พบว1าแม1ลำดวน เจCาของฟาร.มวัวขนาดใหญ1ในอำเภอราษีไศล ซึ่ง

ผลิตวัวระดับพรเีมียม มีวัวมากกว1า 500 ตัว ประกอบไปดCวยสายพันธุ.บราห.มัน ซาโดเร1 และบราซลิ โดยวัว

ทั้งหมดจะถูกเลี้ยงในคอก ที่ใชCเงินลงทุนสรCางอย1างดีและมมีาตรฐาน และจะใหCอาหารผสมและหญCากับวัวทาง

ลางไมCทีอ่ยู1ในคอก เจCาของฟาร.มไดCปลกูหญCาเนเป«ยในพื้นที ่ 50 ไร1ในที่ดินของตนเอง เพื่อใหCเพียงพอต1อวัว

จำนวน 500 ตัว แม1ลำดวน เล1าว1าการเขCาถึงตลาดน้ันง1ายมาก เพราะมีคนมารบัซื้อที่คอกวัวของตนและนำไป

ขายต1อที่ตลาดคCาวัวหรือไม1ก็นำไปขายที่โรงฆ1าสัตว. 

2. เงื่อนไขที่ทำใหCผูCหญงิไม1สามารถเขCาถึงตลาดคCาวัว 

งานศึกษาน้ีพบว1าผูCหญิงชนบทอสีานส1วนใหญ1ในพื้นที่การศึกษาไม1สามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดC

เหมอืนกับผูCหญิงบางคนที่กล1าวมาขCางตCน เน่ืองจากอิทธิพลการกดทบัของระบบสงัคมแบบชายเป�นใหญ1ที่ยัง

กำหนดบทบาทผูCหญิงใหCทำงานบCาน อคติของโครงการของรัฐดCานการผลิตปศุสัตว. และความรูCเรื่องการคCาวัว

คือความรูCจากพ1อสู1ลูกชาย   

2.1 ระบบสังคมแบบชายเป�นใหญ1 
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ผูCหญิงจำนวนมากไม1สามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCเพราะสามี พ1อ พี่ชาย หรือญาติทีเ่ป�นชายรวมทัง้ญาติ

ผูCหญิงต1างเห็นว1าพื้นที่ตลาดคCาวัวไม1เหมาะกับผูCหญิง เพราะตลาดเป�นพื้นที่ของการใชCพละกำลงัและความ

แข็งแกร1งของร1างกายในการขนส1งวัว การเอาวัวข้ึนรถและเอาวัวลงจากรถกระบะ อีกทั้งกลุ1มคนในตลาดมาจาก

ต1างถ่ินและมหีลากหลายกลุ1มที่ไม1อาจไวCวางใจไดC หรอื อาจถูกโกงไดCง1ายหากไม1รูCเท1าทัน การสรCางภาพเหมา

รวมแบบน้ีทำใหCผูCหญิงจำนวนมากขาดโอกาสในการเขCาตลาดคCาวัว ในขณะที่ผูCหญิงจำนวนหน่ึง สามารถเขCาถึง

ตลาดวัวและมีบทบาทสำคัญในตลาด เพราะสามีไดCชักชวนพวกเธอ เน่ืองจากเห็นว1าภรรยามีความสามารถใน

การซื้อขายวัวรวมทัง้ทำหนCาที่ช1วยเก็บรักษาเงินจำนวนมากไวCไดC  

ผูCหญิงจำนวนมากไม1ไดCมาที่ตลาดคCาวัวเพราะตCองทำงานบCาน เลี้ยงลกู และทำงานภาคเกษตรกรรม

อื่นๆ เช1น ทำไร1ขCาวโพด มันสำปะหลัง และอื่นๆ จากการสมัภาษณ.ผูCหญงิคนหน่ึงที่เธอมาที่ตลาดคCาวัวทุกครั้ง

กับสามี เธอเล1าว1า การทีเ่ธอไดCออกมาที่ตลาดกบัสามีน้ันเพราะเธอไม1ตCองทำงานบCานเหมือนกับผูCหญิงคนอื่นๆ 

เน่ืองจากมลีูกสาวทำหนCาทีท่ำงานบCานแทนเธอทกุอย1าง เธอจึงไม1ตCองกังวลเกี่ยวกบังานบCาน เช1น หุงขCาว 

ทำอาหาร ซักผCา และดูแลความสะอาดบCาน หรอืบางคนไม1สามารถออกมากบัสามีเพราะตCองเลี้ยงดูลูกที่ยัง

เล็กๆ ที่บCาน เป�นตCน การอยู1บCานของผูCหญิงที่ไม1ไดCไปตลาดคCาวัวนอกจากจะทำงานบCาน งานเกษตรกรรมอื่นๆ 

แลCว พวกเธอยังตCองเลี้ยงวัว เช1น แม1สมปอง ซึ่งเป�นชาวอำเภอยางชุมนCอย ทำหนCาทีเ่ลี้ยงวัวใหCกับลูกชายและ

สามี ผูCทำหนCาทีอ่อกไปซื้อวัวมาขุนใหCอCวนก1อนประมาณสองอาทิตย. โดยแม1สมปองทำหนCาที่เลี้ยงวัวดังกล1าวทั้ง

หาหญCาและน้ำใหCวัวกิน เมื่อวัวอCวนข้ึนพรCอมจะขาย ทั้งสามีและลูกชายจะขนวัวข้ึนรถไปขายที่ตลาด  สามีทำ

หนCาที่เก็บเงินจากการขายวัวเพื่อนำเป�นทุนซื้อวัวต1อไป และจะใหCเงินจากการขายวัวกับแม1สมปองเพียง

เล็กนCอยเท1าน้ัน 

2.2 อคติของโครงการของรัฐดCานการผลิตปศุสัตว.และเงินลงทุน  

โครงการรัฐในการส1งเสริมการเลี้ยงวัวมิเคยระบุว1าเป�นโครงการเพือ่การพัฒนาศักยภาพของผูCหญิง 

เห็นไดCจากเมื่อประมาณสองป«ที่ผ1านมา รัฐไดCส1งเสริมการเลี้ยงวัวผ1านโครงการ SML  และ “โครงการสรCางเสริม

รายไดCใหCแก1เกษตรกรรายย1อย”  เพื่อสรCางทักษะและส1งเสริมอาชีพดCานการเกษตรในชุมชนแห1งหน่ึงในอำเภอ

ยางชุมนCอย และเขCาถึงกองทุนเพื่อนำเงินมาซือ้วัวและร1วมกนัจัดการหาอาหารและดูแลวัวในนามกลุ1มเกษตรกร

ซึ่งมสีมาชิกและนำวัวออกไปขายที่ตลาด การที่โครงการดังกล1าวมิไดCระบุว1าเป�นโครงการสำหรับผูCหญงิทำใหC

สมาชิกส1วนใหญ1ของโครงการเป�นผูCชาย นอกจากน้ีกลุ1มพ1อคCาวัวควายส1วนใหญ1จะกูCยืมเงินระยะสั้นกับนายทุน

ในทCองถ่ิน ผูCทำหนCาที่ออกไปกูCคือสามี จากการสัมภาษณ.นายเพชร ในหมู1บCานแห1งหน่ึงในอำเภอกันทรารมย. 

พบว1าเขาไดCยืมเงิน จากนายทุนทCองถ่ิน รCอยละ 5 ซึง่เป�นการยืมระยะสั้น 2-3 วัน เพื่อนำไปซื้อวัวไปขายที่ตลาด

นัดวัวควาย โดยที่เขาเป�นคนไปซื้อและขายวัวดCวยตนเอง ดังที่นายเพชร กล1าวว1า “เงินกFอนหลักแสนไมWไดFหา

งWายๆ ถFาไมWยืมเงินนายทุนมาซือ้วัวก็ไมWรูFจะเอาเงินมาจากไหน” (เพชร, สัมภาษณ., 20 กรกฎาคม 2562)  
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ผูCหญิงส1วนใหญ1ไม1กูCเงินจากเพื่อนบCานมาซื้อวัวเพราะเห็นว1าการซื้อขายวัวเป�นกิจกรรมของผูCชาย หรือ 

กรณีของนายสัมฤทธ์ิ  ซึง่เล1าว1าการลงทุนในครั้งแรกของตนมาจากการใชCเงินเกบ็ของตนเอง ที่ไดCจากการ

ทำงานมาใชCลงทุนตามคำแนะนำของพ1อ โดยเงินเริม่ตCนที่ใชCลงทุนมปีระมาณ 5-6 หมื่นบาท นายสัมฤทธ์ิกล1าว

ว1า “เริม่แรกตนเริม่มากบัเพื่อนบFาน โดยใชFเงินลงทุนครั้งแรกในการลงทุนซื้อขายวัว-ควาย ประมาณ 6-7 หมื่น” 

(สัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ., 13 กรกฎาคม 2562) ส1วนกรณีของนางนุชชาวอำเภอยางชุมนCอย ผูCซึ่งไม1มีโอกาสเขCาถึง

ตลาดคCาวัวเลยแมCว1าตCองการมีอาชีพน้ีเหมอืนกับเพื่อนบCานหญิงและชายบางคนที่นำวัวไปขายหรือไปซื้อวัวมา

ขุนแลCวนำกลับไปขายที่ตลาด เธอไม1มทีุนมากพอที่จะซื้อวัวมาเลี้ยงขาย เธอกล1าวว1าการซือ้วัวตCองอาศัยเงิน

กCอนใหญ1มาก หากซื้อมาตัวเดียวก็ไม1คุCมค1า ตCองใชCเงินไม1ต่ำกว1าแสนบาทในการซื้อวัวมาสักสามสี่ตัวเพื่อจะไดCมี

กำไรเป�นเงินกCอนใหญ1  

2.3 ความรูCเรื่องการคCาวัวคือความรูCจากพ1อสู1ลูกชาย 

โดยประเพณีแลCว การคCาวัวและเขCาสู1การเป�นพ1อคCาวัวเป�นเรื่องที่ถูกสอนจากพ1อสู1ลูกชายมิใช1จากแม1สู1

ลูกสาวหรือจากพ1อสู1ลูกสาว จากการสัมภาษณ.ทราบว1า ผูCคCาวัวแต1ละคนมีประสบการณ.การคCาวัวมาต้ังแต1อดีต

โดยเริ่มเรียนรูCจากรุ1นพ1อแม1จนกระทั่งถึงรุ1นของตนเองรวมทัง้การเรียนรูCเพิม่เติมดCวยตนเอง เช1นกรณีของนาย

สำรองที่เรียนรูCการคCาขายวัวจากพ1อในช1วงเป�นเด็ก และจากพ1อคCาวัวคนอื่นๆ โดยนายสำรองกล1าวว1า “เรียนรูF

วิธีการคFาขายกับพWอแมWในตอนวัยเด็ก ซึ่งวัวที่นำไปขาย จะเปuนวัวที่รับซื้อตามหมูWบFาน โดยทราบจากผูFที่ตFองการ

ขาย ดFวยวิธีการ “ปากตWอปาก” จากคนที่ตนเองเคยซื้อดFวย” (สำรอง, สัมภาษณ., 29 มิถุนายน 2562) ป�จจบุัน

นายสำรองไดCยึดอาชีพน้ีเป�นอาชีพหลกั  ซึง่นอกจากจะขายในตลาดแห1งน้ีแลCว ยังนำวัวไปขายที่ตลาดอำเภอ 

วารินชำราบดCวย ป�จจบุันนายสำรองเลี้ยงวัวเพื่อขายอยู1 จำนวน 8 ตัว และรอใหCวัวโตเต็มที่แลCวจะนำมาขาย 

โดยวัวทีน่ายสำรองเคยขายไดCราคาสูงสุดคือวัวพ1อพันธุ. ขายไดCในราคา 60,000 บาท นายสำรองเล1าต1อว1า พ1อ

จะไม1ไดCสอนการคCาขายวัวใหCกับลูกสาวเพราะเห็นว1าการคCาขายวัวเกี่ยวขCองกับการใชCพละกำลังขนยCายวัวและมี

อันตรายและอาจถูกโกงหรือทำรCายกันไดCง1ายซึ่งมีความเสี่ยงต1อผูCหญิง   

3. อำนาจการต1อรองภายใตCการแบ1งงานทางเพศทีม่ิไดCแยกชัดเจนเด็ดขาด 

3.1 การเรียนรูCการซื้อขายและต1อรองราคาผ1านความเป�นหญิง 

ผูCหญิงทีเ่ขCามาในตลาดคCาวัวส1วนมากมากับสามีทีเ่ป�นนายฮCอย ญาติผูCชายและเครือข1ายพ1อคCาแม1คCาวัว

ดCวยกัน ผูCหญิงมกัใชCความเป�นผูCหญงิในการต1อรองซื้อขายวัว เช1น น้ำเสียงที่ไม1แข็งกระดCาง ความอดทน ความ

ใจเย็น และใชCภาษาและความความละเอียดอ1อนของน้ำเสียงในการพูดคุยอยู1ตลอดเวลา จากการสังเกตบทบาท

ผูCหญิงในตลาดคCาวัว จึงเหน็ภาพของผูCหญิงทีม่ีความสามารถในการต1อรองราคาและการซื้อขายไม1แพCผูCชาย 

ในขณะที่ผูCหญิงหลายคนเป�นคนควบคุมเงินและสะพายกระเป®าเอง พกมีดติดตัวเพื่อป�องกันตนเอง หรอืหลายๆ 

กรณีพบว1ากลุ1มผูCหญิงบางคนจะเป�นคนช1วยสามเีรียกความเห็นใจเมื่อตCองตกลงซื้อขายกันดCวยน้ำเสียงอ1อนนุ1ม 
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หลงัจากน้ันผูCชายจะเป�นคนคุยเจรจาต1อ เมื่อเห็นว1าเหมาะสมจะตกลงซือ้ขายกัน และผูCหญิงบางคนใหCผูCวิจัย

เรียกเธอว1า “เมียนายฮCอย” เพราะมีคนในตลาดเรียกผูCชายคCาขายวัวว1า “นายฮCอย” 

 

ภาพที่1 กลุ1มนายฮCอยและเมียนายฮCอย ณ ตลาดคCาวัว (2562) 

ตลาดกลายเป�นพื้นที่ของการต1อรองและขับตัวตนใหCผูCหญิงมคีวามโดดเด1น กล1าวคือผูCหญงิใชCเทคนิค

การต1อราคา และมีความสามารถในการต1อรองเจรจามากกว1าผูCชาย โดยจุดมุ1งหมายสงูสุดคือตCองการไดCกำไร

จากการซื้อขายวัวเป�นหลกั ซึ่งในตลาดคCาวัวมีทั้งการนำวัวมาขายและผูCหญงิทำหนCาที่ขายวัวหากผูCหญงิมาดCวย 

และ “นายฮCอย” และภรรยาที่เขCามาหาซื้อวัวเพื่อนำไปขายต1อในอีกตลาดอื่นๆ เพราะผูCคCาในตลาดที่นำวัวมา

ขาย บางคนจะซื้อ-ขาย ในรูปแบบซื้อมาขายไป เช1นกรณีนางอCอยซึง่เล1าว1า เมื่อตนนำวัวมาขายที่ตลาด เมื่อขาย

เสร็จแลCวจะหาซื้อวัวในตลาดเดิมเพื่อนำไปขายในตลาดแห1งอื่นๆ ต1อไป จะหมุนเวียนในลักษณะแบบน้ีตลอด 

ส1วนวัวที่ซื้อมา ถCามีขนาดเลก็จะนำกลบัไปเลี้ยงที่บCานจนมขีนาดพอเหมาะจงึจะนำมาขายต1อไป หรอืบางกรณี

จะนำวัวของตนและวัวญาติมาขาย เมื่อขายหมดแลCวกจ็ะกลบับCาน  

การเดินทางไปขายวัวในตลาดหลายแห1งเป�นวิธีการต1อรองของผูCหญงิในตลาดคCาวัวไดCเช1นกัน เพราะ

ผูCหญิงเรียนรูCว1าสามารถเพิ่มราคาวัวไดCเมื่อเปลี่ยนไปขายอกีตลาดหน่ึง เช1น กรณีของ พิสมัย แม1คCาวัวอายุ 50 ป« 

ที่เดินทางมาจากอำเภอศรเีมืองใหม1 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อซื้อขายวัวกับสามีโดยมรีถหกลCอคันใหม1ที่ออกมา

ไดCไม1กี่ป« กล1าวว1า“วันเสารPไดFไปซื้อขายที่ตลาดกันทรลักษP หลงัจากน้ันก็มารอซื้อขายที่ตลาดอุบลราชธานี และ

วันน้ีมาซื้อขายที่ตลาดอทุุมพร หลังจากพกัผWอนชWวงเย็นในวันเดียวกันน้ีจะเดินทางตWอไปที่ตลาดยโสธร ซึ่งยังไมW

แนWใจวWาจะเดินทางตWอไปตลาดรFอยเอ็ดไหม” (พิศมัย, สัมภาษณ., วันที่ 22 มิถุนายน 2562)  การเดินทางไปขาย

วัวหลายที่ทำใหCเพิ่มอำนาจต1อรองใหCกบัผูCหญิงในการเสนอราคาขายวัวเพราะพวกเธอรูCดีว1าตลาดแห1งใด

สามารถขายวัวไดCราคาดีกว1า 
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ส1วนกรณีผูCซื้อพบว1าทั้งผูCชายและผูCหญิงใชCวิธีการและกลยุทธ.คลCายๆ กันในการต1อรองเพื่อใหCไดCวัวที่

ราคาถูกและสวยงาม เหมาะสำหรบันำไปขายต1อหรือเก็งกำไรต1อ เช1น วัวตัวหน่ึงถูกเรียกราคาตัวละ 20,000 

บาท หากราคาสูงไปพ1อคCาอาจต1อรองราคาเหลือเพียง 15,000 บาท ถCาผูCเสนอราคาพอใจก็ขายใหC แต1ถCาไม1

พอใจกเ็รียกราคาเพิม่หลังจากต1อรอง หากตกลงกันไดCผูCซือ้ก็ขีดสีวัวที่ตนซื้อไวCแลCว หากตกลงกันไม1ไดCคนซือ้ก็

ปฏิเสธและเดินไปหาวัวตัวใหม1 การซื้อขายต1อรองราคาของแต1ละคนจะมีเพือ่นในกลุ1มทั้งหญงิและชายที่

เดินทางมาดCวยกันเพื่อช1วยเหลือกันในการป��นราคาวัวใหCสงูข้ึน แต1การซื้อขายในตลาดบางกรณีจะทำเป�น

เหมอืนไม1ไดCมาดCวยกันและเดินผ1านมาเพื่อตกลงซื้อ กระตุCนใหCคนที่สนใจวัวตัวเดียวกันมีความอยากไดCและ

เสนอราคาที่เหมาะสมกว1าใหC  

อย1างไรก็ตาม พบว1าผูCหญิงมีเทคนิคการต1อรองไดCในการซื้อขายดีกว1าผูCชาย เพราะมีความอดทนในการ

ต1อรองราคาและใชCน้ำเสียงทีฟ่�งดูประทับใจและอ1อนหวานในการเจรจามากกว1าผูCชาย ซึ่งจากการสังเกตการซื้อ

วัวของผูCหญงิคนหน่ึง พบว1าเธอมีความรูCความเช่ียวชาญในการต1อรองราคาไม1แพCสามี แต1ขCอแตกต1างของเธอกับ

สามีคือเมื่อต1อรองซื้อวัว เธอใชCภาษาที่นุ1มนวลและเรียกรCองความเห็นใจจากคนขาย ในขณะที่สามีจะพูด

ตรงไปตรงมาและแสดงสหีนCาไม1พอใจกับราคาแลCวเดินหนีไปเลยหากตกลงกันไม1ไดC แต1วิธีการของเธอคือการ

เดินวนใกลCๆ แลCวทำท1าทเีหมอืนชอบแต1ยังลังเล และขอใหCคนขายลดราคา สุดทCายเมื่อผูCเสนอราคาไม1มที1าทีว1า

จะลดราคาใหC เธอก็ยังไม1ปฏิเสธไปเลย เพียงบอกว1าขอไปเดินสำรวจดูบรเิวณอื่นก1อนแลCวจะกลับมาดูอีกครัง้  

 การต1อรองของผูCคCาวัวไม1ว1าหญิงหรือชายมกัใชCเครือข1ายของตนเป�นเครื่องมือช1วยใหCการซื้อขายวัว 

และเพือ่ใหCการขายเป�นไปอย1างรอบคอบและไม1ถูกเอาเปรียบจากผูCซื้อหรือผูCขายคนอื่นๆ เครือข1ายของผูCคCาวัว

ทั้งเกิดจากคนในพื้นทีเ่ดียวกันที่มาดCวยกันประจำ และเกิดจากการหาเพื่อนใหม1ทีพ่บกัน ณ ตลาดคCาวัว อย1าง

กรณีของนางกานต. นางสม และนางมี ทัง้สามคนมาจากคนละจงัหวัดแต1มาพบกันที่ตลาด ครั้งแรกเจอกัน

เพราะมาจอดรถและผูกวัวใกลCๆ  กัน จากน้ันจงึผูกมิตรกันไวC และพึ่งพาอาศัยกันระหว1างอยู1ในตลาด ไดCแก1 การ

ดูวัวใหCเมื่ออีกฝ�ายเดินไปสืบราคาวัวในบริเวณอื่น การเฝ�าของใชCและอาหาร การตรวจสอบว1าเงินทีซ่ื้อขายเป�น

เงินปลอมหรือไม1 ผูCหญิงทีม่าในตลาดคCาวัวมักเป�นผูCถือกระเป®าเงิน ทำหนCาที่รบัเงินกรณีนำวัวมาขาย หรือทำ

หนCาที่จ1ายเงินกรณีมาซือ้วัวไปขายต1อ การทำหนCาทีป่��นราคาวัวใหCสูงข้ึนเมือ่จะขายวัว หรือป��นราคาวัวลงเมื่อ

เพื่อนๆ ในกลุ1มตCองการซื้อวัว รวมทั้งสามารถขายวัวแทนกันไดC เพราะไดCตกลงบอกราคาวัวแต1ละตัวใหCกับเพื่อน

ในกลุ1ม 

3.2 ความรูCเกี่ยวกับวัว  

“นายฮCอย” มักจะใหCภรรยาของตนเป�นผูCเสนอราคาขายวัวมากกว1าตนเองเพราะมีความสามารถใน

การอธิบายพันธุ. ลักษณะวัว อายุ และประโยชน.ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อวัวของพวกเขาไดCละเอียดมากกว1า

ตนเอง สามีบางคนเพียงทำหนCาที่เสริมขCอมูลใหCกับภรรยาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัว ผูCชายเรียนรูC
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วิธีการซื้อขายวัวจากพ1อ เช1น กรณีพ1อลี “นายฮCอย” ที่มีประสบการณ.ในการซื้อขายวัวต้ังแต1วัยรุ1น ซื้อขายวัว

มาโดยตลอดถึงป�จจุบันราว 30 ป« และไดCเดินทางมาที่ตลาดพรCอมกับหลานชายอายุ 14 ป« ซึ่งเป�นลูกมือในการ

จับเชือกวัวหนุ1ม 3 ตัวที่ยืนอยู1ใกลCกัน กล1าวว1า วันน้ีเดินทางมาพรCอมกับหลานชายและเครือข1าย “นายฮCอย” 

จากตำบลขามใหญ1 จังหวัดอุบลราชธานี พรCอมกับบรรทุกวัวมาทั้งหมด 10 ตัว ตอนน้ีขายออกไปแลCว 6 ตัว ตัว

หนึ่งถูกดึงแยกเดินไปจุดอื่น ในขณะที่วัวรุ1น  3 ตัวถูกจับใหCยืนอยู1ใกลCกันเพื่อเตรียมต1อรองราคากับพ1อคCาที่

สนใจเดินผ1านไปมาแถวน้ี พ1อเฒ1าลีกล1าวว1า “วัวที่เอามาขายในวันน้ีมาจากการลงไปตWอรองราคากับชาวบFานที่

เลี้ยงในหมูWบFาน บางคนเรียกราคาขายคWอนขFางสูงเพราะเขารูFเกี่ยวกับราคาซื้อขายของตลาด แตWเราตFองมี

วิธีการในการตWอรองเพื่อใหFไดFราคาต่ำและเอามาขายไมWใหFขาดทุน” (ลี, สัมภาษณ., วันที่ 22 มิถุนายน 2562)  

ในขณะที่ผูCหญิงไดCความรูCเกี่ยวกับวัวจากสามีและจากการสังเกตของตนจากการคCาขายวัวมาเป�นเวลานานใน

ตลาดนัดจนรูCไดCว1าวัวประเภทไหนขายไดCราคาดี ซึ่งสอดคลCองกับความรูCของผูCชายเกี่ยวกับลกัษณะวัวที่กล1าวมา 

แมCจะไม1มีความรูCที่ลึกซึ้งเรื่องวัวเท1ากับเพศชาย 

สำหรับผูCชายที่ไม1มีภรรยามาดCวยอธิบายว1าเทคนิคการต1อรองราคาข้ึนอยู1กับการนำเสนอขCอมูลทาง

กายภาพและชีวภาพของวัวเป�นหลักและข้ึนกับเทคนิคในการนำเสนอของแต1ละคน โดยส1วนใหญ1แลCว “นาย

ฮCอย” ที่ตCองการซื้อวัวมักจะดูลักษณะวัวว1าเป�นอย1างไร แข็งแรงดีหรือไม1 ดูลักษณะของวัวว1าขายง1ายหรือไม1 

และลกัษณะความสัมพันธ.ของผูCขายหรือผูCซื้อว1ามีความเป�นมิตรหรือไม1 ส1วนบางคน เช1น กรณีนายรวยไดC

กล1าวถึงเทคนิคการขายว1า ตนเองไม1ไดCใชCเทคนิคใดๆ นอกจาก “ซื้อถูก ขายดีหมด” คือ เมื่อสามารถซือ้วัวไดCมา

ในราคาที่ถูก ก็จะขายหมดเร็วเพราะตนจะไดCต้ังราคาทีส่งูไวC สำหรับผูCคCาวัวชายบางคนมีเทคนิคในการขายคือ

การต้ังราคาที่สงูไวCเพื่อใหCผูCซือ้ไดCต1อรองราคาวัวเช1นกรณีนายบุญมี ส1วนใหญ1จะต้ังราคากำไรอยู1ที5่00– 1,000 

บาท/ตัว เท1าน้ัน และจะลดไดCสูงสุดเหลือแค1 500 บาท โดยตนใหCเหตุผลว1า “ขายไดFเทWาน้ีก็พออยูWพอกินแลFว” 

อีกอยWางคือ “การต้ังราคาไวFสูงๆ ก็เพือ่ใหFลูกคFาไดFตWอราคาลงเทWาน้ันเอง” (บญุมี, สัมภาษณ., วันที่ 29 มิถุนายน 

2562)  และการมีความรูCประสบการณ.ทีเ่คยเลี้ยงวัวมาเป�นเวลานานทำใหCรูCเกี่ยวกบัเทคนิคการดูลกัษณะวัวเป�น

อย1างดี เช1น กรณีของพ1อวันตา ผูCเลี้ยงวัวในอำเภอกันทรารมย.กล1าวว1าวัวที่ขายไดCราคาดีมักเป�นวัวหนCาด1างหาง

ดอก ถCาอยู1กับผูCเลี้ยงต้ังแต1แรกเกิดจะเป�นวัวที่สรCางโชคใหCกบัผูCเลี้ยง แต1ถCาผูCเลี้ยงซื้อวัวลักษณะน้ีมาจากบุคคล

อื่นมาเลี้ยงจะมีอันเป�นไป วัวที่มีเตCานมใหญ1 ถCาซื้อวัวเพศเมยีหัวนมใหญ1 เมือ่มลีูกลูกจะกินนมไม1ไดCและตายใน

ที่สุด วัวที่มีหนังหนา วัวหนังจะตัวใหญ1 วัวที่มีทCองคลCายกบัเรือสำเภาและเป�นวัวที่ใหCลูกง1าย  

3.3 การใชCเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม1 

ผูCคCาวัวทั้งชายและหญิงไดCนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม1คือโทรศัพท.สมาร.ทโฟนมาใชCในการติดต1อ

ซื้อขายวัว เพราะพ1อคCาวัวบางคนกล1าวว1าการหาซื้อวัวไม1ไดCง1ายเพราะคนเลี้ยงวัวขายในแต1ละหมู1บCานมีไม1มาก 

เช1น กรณีของนายสมศักด์ิ ซึ่งใหCขCอมูลเกี่ยวกบักลยุทธ.หลากหลายในการซือ้ขายวัวควายกล1าวว1า “ทุกวันน้ี

โทรศัพทPคือเปuนสWวนสำคัญในการติดตWอสื่อสาร ถFาไมWมีโทรศัพทPธุรกิจน้ีไปไมWรอด” เน่ืองจากทุกวันน้ีวัวหาซื้อ
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ยาก หมู1บCานหน่ึงมผีูCเลี้ยงวัวประมาณ 4-5 คน การจะตระเวนหาซื้อวัวจึงเป�นเรื่องยาก การมีโทรศัพท.มือถือจึง

ช1วยในการติดต1อกับคนขายวัวไดCสะดวกข้ึน และช1วยในการตัดสินใจของคนเลี้ยงวัวที่จะขายวัวไดCง1ายข้ึนเพราะ

เห็นภาพของวัวผ1านแอปพลเิคช่ัน ไลน. หรือเฟสบุ²ค เน่ืองจากไม1ตCองเดินทางมาขายวัวเหมือนในอดีต เพียงโทร

หาผูCรับซือ้วัวจะเขCาไปตกลงราคาถึงที่ นอกจากน้ียังสรCางความเช่ือใจในการซื้อและขายวัว เช1นกรณีของ

นางนวล เธอเล1าว1าเธอใชCโทรศัพท.และแอปพรเิคช่ันบ1อยๆ เช1น ไลน.และเฟสบุ²ค เช1นกัน ในการนัดใหCเพื่อนๆ ที่

อยู1ในกลุ1มเดียวกันแต1ไม1ไดCอยู1ในหมู1บCานเดียวกัน มาพบกันที่ตลาดคCาวัวทุกครั้งและสอบถามราคาซื้อขายวัวกัน

ล1วงหนCา รวมทัง้ส1งภาพวัวของตนใหCกับกลุ1มเพื่อนๆ ดูเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องราคาขาย เป�นตCน ส1วน

ผูCสงูอายุไม1นิยมใชCสมาร.ทโฟนในการสื่อสารเรือ่งวัว และพบว1าผูCหญงิรุ1นใหม1นิยมใชCสมาร.ทโฟนมากกว1าผูCชายใน

การสือ่สารเกี่ยวกบัการซื้อขายวัว 

3.4 การร1วมกันตัดสินใจ 

การต1อรองของผูCหญิงเกิดข้ึนผ1านการตัดสินใจร1วมกันระหว1างเธอ สามีและญาติทีม่าซื้อขายวัวดCวยกัน

สะทCอนเพศภาวะของสงัคมอสีานน่ันคือบทบาททางสงัคมของผูCหญงิมิไดCถูกจำกัดดCานงานบCานแต1มบีทบาทใน

การร1วมตัดสินใจในเรื่องเศรษฐกิจของครัวเรือนร1วมกบัสามหีรือพ1อแม1พี่นCอง เช1นกรณีของมะลิ ผูCหญงิวัย 40 ซึง่

เดินทางมาจากอำเภอกันทรารมย. จังหวัดศรสีะเกษพรCอมกบัสามีช่ือเต้ีย วัย 50 ป« และนCาชายช่ือจ1อย วัย 53 ป« 

ทั้งสามเดินทางไปทั่วตลาดแบบเกาะกลุ1มกันห1างๆ แบ1งหนCาที่กันต1อรองราคาวัวที่ตัวเองพอใจ เมื่อต1อรองราคา

วัวที่เห็นว1าจะตัดสินใจซือ้แลCว มะลิจะเป�นผูCถือกระเป®าเงิน และสามีและนCาชายจะเดินมาถามความคิดเห็นจาก

มะลิ ก1อนที่ทั้งสามตัดสินใจร1วมกันว1าจะซื้อวัวตัวน้ันๆ หรือไม1 

 

อภิปรายและสรุปผล 

เพศภาวะและการแบ1งงานกันระหว1างเพศแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม1สามารถทำความเขCาใจสถานการณ.

การเขCาถึงการคCาขายวัวของผูCหญิงอีสานบางกลุ1มภายใตCบริบทสังคมอีสานแบบตลาด ความทันสมัยและโลกาภิ

วัตน. ไดCเพราะสังคมเช1นนี้ไดCสรCางโอกาสและผลประโยชน.ใหCผูCหญิงเขCาถึงรายไดCที่มาจากการตัดสินใจของ

ตนเองร1วมกับสามีเพราะภาพความจริงที่ปรากฏในพื้นที่การศึกษาพบว1า ผูCหญิงมีความรูC ความสามารถในการ

เรียนรูCการคCาวัว และสามารถเขCาถึงขCอมูลเกี่ยวกับราคาวัวควายที่ซื้อขายในตลาดไม1แตกต1างไปจากผูCชายมาก

นัก หรือบางกรณีผูCหญิงก็มีบทบาทนำ นอกจากนี้ ความพร1าเลือนของเสCนแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงชาย  

บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว รวมถึงความทันสมัย เศรษฐกิจแบบตลาด และทุน คือป�จจัยเกื้อหนุนใหC

ผูCหญิงบางกลุ1มเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCเป�นอย1างดีและมีบทบาทสำคัญในการต1อรองการซื้อขายวัว ร1วมกับสามีใน

การตัดสินใจกำหนดราคาซื้อขายวัว รวมทั้งใชCคุณลักษณะของความเป�นผูCหญิงและแม1คCา เช1น การใชCน้ำเสียงที่

อ1อนหวาน ความใจเย็น ไม1มีความอาย กลCาสูCหนCา และมีความอดทนต1อความรCอน กลิ่นฉุนของอุจาระของวัว

และฝุ�นที่คละคลุCงในตลาด หรือความเขCมแข็งหCาวหาญของผูCหญิงบางคนที่ถือมีดพกไวCเป�นอาวุธป�องกันตัวเอง 

หากมีกรณีความขัดแยCงข้ึน อย1างไรก็ตาม ในอีกดCานหน่ึงก็พบว1าผูCหญิงจำนวนมากไม1สามารถเขCาไปพื้นที่ของ
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ตลาดนัดวัว เน่ืองจากอิทธิพลการกดทับของสังคมแบบชายเป�นใหญ1 ซึ่งยังกำหนดบทบาทผูCหญิงใหCทำงานบCาน 

อคติของโครงการของรัฐดCานการผลิตปศุสัตว.และเงนิลงทุน รวมทั้งความรูCเรื่องการคCาวัวมักเป�นความรูCที่ส1งต1อ

จากพ1อสู1ลูกชายมากกว1าส1งต1อใหCลูกสาว  

มุมมองการแบ1งงานของชายหญงิที่แยกงานผูCหญงิออกจากผูCชาย เกิดจากอทิธิพลของระบบสังคมแบบ

ชายเป�นใหญ1ที่นำขCอจำกัดดCานสรรีะของผูCหญิงมาเป�นเงื่อนไขกำหนดบทบาทหนCาที่ผูCหญงิและผูCชาย เช1น การ

แผCวถางป�าเพือ่เตรียมดินเป�นงานของผูCชายเพราะมพีละกำลงัมากกว1าในขณะที่ผูCหญงิทำหนCาที่กำจัดวัชพืช

เพราะมีแรงนCอยกว1า (Radel et al., 2012) งานศึกษาในระยะต1อมาเกี่ยวกบัมุมมองการแบ1งงานทำระหว1าง

หญิงและชายที่แยกออกจากกันเด็ดขาดน้ัน พบว1าแทบไม1มพีลังการอธิบายบรบิทสังคมในระยะเปลี่ยนผ1านจาก

สังคมประเพณีไปสู1สงัคมทันสมัยไดCอีกต1อไปเพื่อทำความเขCาใจความสัมพันธ.หญิงชาย  เพราะสังคมทันสมัย ที่

เนCนเทคโนโลยี ตลาด กระบวนการกลายเป�นเมือง การเช่ือมโยงของคนชนบทกับเมืองผ1านการยCายถ่ินน้ัน 

กลายเป�นเงื่อนไขใหม1ทีท่ำใหCเสCนแบ1งการแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงและชายพร1าเลอืนมากข้ึน (Benard et 

al., 2016) เช1น ในชนบทแอฟริกา ผูCหญิงแอฟริกาทำงานในภาคเกษตรกรรมไดCเหมือนกบัทีผู่Cชายทำทุกอย1าง 

(Boserup, 1970)  

ดังน้ันมุมมองการแบ1งงานกันทำระหว1างหญิงชายที่แยกออกจากกันชัดเจน ควรถูกวิจารณ.เพราะเป�น

การตอกย้ำภาพความเหลื่อมล้ำระหว1างชายหญงิ ลดทอนความซับซCอน ความเป�นผูCกระทำการของผูCหญิงและ

ตอกตรึงใหCผูCหญงิมีภาพเหมารวมคือผูCที่ทำงานบCานและดูแลผูCอื่นในครัวเรือนดCวยการทำงานบCานเท1าน้ัน ถือ

เป�นการสรCางข้ึนทางสงัคมของการตอกย้ำภาพการแบ1งงานกันทำที่ชัดเจนระหว1างหญิงชาย ขัดแยCงกบั

การศึกษาหลายช้ิน เช1น การศึกษาของ Diksha et al., (2011) ในอเมริกาใตCทีพ่บว1าผูCหญงิมีบทบาทสำคัญใน

การผลิตปศุสัตว.พรCอมกับการทำงานบCาน เช1น การรีดนมวัวและการผลิตน้ำนมวัวเหมือนกับผูCชาย และทำ

หนCาที่เตรียมอาหารและดูแลดCานสุขภาพของสมาชิกครัวเรือน ทำใหCผูCหญิงเพิ่มภาระในครัวเรือนมากข้ึนใน

ขณะที่ผูCชายมิไดCทำงานบCาน และผูCหญงิมีความกระตือรอืรCนในการผลิตน้ำนมวัวเพื่อป�อนตลาดมากกว1าผูCชาย 

การแบ1งงานทางเพศที่ไม1ชัดเจนระหว1างหญงิและชายกรณีการคCาวัวน้ี ทำใหCผูCหญิงไดCมีโอกาสคลCายกัน

กับผูCชายในการการเจรจาซื้อขายวัวซึ่งมมีูลค1าสงูนับหลายหมื่นบาท สะทCอนใหCเห็นว1าผูCหญิงมบีทบาทใน

ปริมณฑลสาธารณะ  (public sphere) มากย่ิงข้ึน ผูCหญิงอสีานเหล1าน้ีมิไดCถูกตอกตรึงในพื้นทีส่1วนตัว เพื่อ

ทำงานบCานหรือทำงานในไร1นาเพียงอย1างเดียว ดังที่ (Bowie, 2008) กล1าวว1า ผูCหญงิมีอสิระในฐานะผูCกระทำ

การมากข้ึน  ดังเช1นทีผู่Cวิจัยพบว1า การคCาวัวภายใตCบรรยากาศการคCาขายเสรี ไดCเป�ดพื้นที่และโอกาสใหCผูCหญิง

อีสานบางกลุ1มทีเ่กี่ยวขCองกบัการคCาวัวควายสามารถกCาวขCามขCอจำกัดของเพศภาวะ  (gender) และ ระบบชาย

เป�นใหญ1 (patriarchy) ไดCในระดับหน่ึง เพราะผูCหญงิมีความรูCเกี่ยวกบัวัวและราคาซื้อขายวัว ทำใหCผูCหญงิมี
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บทบาทต1อรองซื้อขายจากประสบการณ.และความรูCความชำนาญเกี่ยวกบัขนาดวัวและรูปร1างวัวว1าสมควรไดC

ราคาเท1าใด  

การเป�นแม1คCาวัวของผูCหญิงอีสานเกิดจากการที่ผูCหญงิตCองการนำความสามารถและความถนัดในดCาน

การเจรจาต1อรองมาใชCเพื่อสรCางรายไดCสำหรับจุนเจือสมาชิกในครอบครัว ผูCหญงิที่อยู1ในพื้นที่การคCาวัวสามาร

เจรจาต1อรองราคาขายวัวไดCไม1ต1างจากผูCชายและผูCหญิงหลายคนมีบทบาทนำในการขายวัว สามีบางคนทำ

หนCาที่จัดการดCานอื่นๆ ขณะที่อยู1ในตลาด ซึง่วารุณี ภูริสินสทิธ์ิ (2543) กล1าวว1า การเป�นแม1คCาของผูCหญิงเป�น

เรื่องปกติที่เกิดข้ึนมานานนับต้ังแต1โบราณ  ผูCหญงิไทยกลCาทีจ่ะแสดงออกเพื่อประโยชน.ทางการเงิน ไม1เกรงกลัว

หรือมีการสงวนท1าทีเมือ่เขCาสู1พื้นที่การคCาขาย  

งานศึกษาน้ีพบอีกว1ามีความแตกต1างหลากหลายของผูCหญิงในการเขCาถึงตลาดคCาวัวซึ่งมาจากหลาย

เงื่อนไขดังทีก่ล1าวมา ทำใหCเห็นว1ามีทั้งกลุ1มผูCหญงิทีส่ามารถเขCาถึงตลาดคCาวัวไดCง1าย กลุ1มผูCหญิงที่ไม1สามารถ

เขCาถึงตลาดวัวไดC หรือผูCหญิงที่ไม1ตCองเดินทางไปตลาดแต1มีพ1อคCาเขCามาซือ้วัวถึงคอกเพื่อนำออกไปขายต1อที่

ตลาด ภายใตCความหลากหลายของกลุ1มผูCหญงิคCาวัวน้ีทำใหCเห็นว1า การทำความเขCาใจเรื่องระบบเพศภาวะใน

อีสานควรมองจากความหลากหลาย ไม1มองเชิงโครงสรCางทีต่ายตัวแบ1งแยกงานหรือแบบคู1ตรงขCามเช1นผูCชายทำ

แบบน้ีผูCหญงิทำไดCแบบน้ีเท1าน้ัน ซึง่ผูCวิจัยเห็นว1าแนวคิดสตรีนิยมสำนักหลังอาณานิคม (Post-colonialism) 

(Chandra, 1994 และ สุชาดา ทวีสิทธ์ิ,  2550) เป�นกรอบคิดที่สมเหตุสมผลในการอธิบายเพศภาวะในภาค

อีสานไดCหลากหลายมมุมองและมาจากบรบิทสังคมทCองถ่ินมากกว1ามาจากมมุมองสตรีนิยมตะวันตก กล1าวคือ 

ผูCหญิงมิไดCถูกดทบัจากสงัคมชายเป�นใหญ1เมื่อพจิารณาจากบทบาทของผูCหญิงดCานเศรษฐกจิการคCาวัว ที่พบว1า

พวกเธอมีอำนาจการต1อรองกับสามีและกบั “นายฮCอย” คนอื่นๆ  

อย1างไรก็ตาม แมCว1าการแบ1งงานทางเพศที่ไม1ชัดเจนระหว1างหญงิและชายในกรณีการคCาวัวจะอธิบาย

การลดภาพความเหลือ่มล้ำระหว1างหญิงชายในสงัคมอสีานไดCดี แต1ระบบสังคมแบบชายเป�นใหญ1ที่มองผ1าน

ชีววิทยา) กรณีที่ใชCความเขCมแข็งของผูCชายเป�นป�จจัยกำหนดว1าใครควรมาคCาวัวที่ตลาดไดC ทำใหCผูCหญงิถูกมอง

ว1าเป�นผูCเปราะบาง อ1อนแอทางร1างกายและมีความเสี่ยงเมื่อเขCาไปสู1ตลาดวัว ดังน้ันผูCหญิงจึงตCองอยู1ที่บCาน ทำใหC

ผูCหญิงถูกจองจำใหCอยู1ติดบCานและชุมชนพรCอมกบัการถูกถูกกีดกันอออกจากตลาดคCาวัว ซึ่งสะทCอน

ความสัมพันธ.ทางสังคมในมิติลำดับช้ันของความสัมพันธ.ทางอำนาจ (hierarchical power relations) ทีฝ่�งแฝง

ในโครงสรCางสังคมทีม่ีอทิธิพลในการกำหนดบทบาทชายหญงิและการเลือกปฏิบัติต1อผูCหญิง (Razavi and 

Miller, 1995) นอกจากน้ีงานศึกษายังปรากฏความไม1เท1าเทียมกันและความแตกต1างหลากหลายภายใน

ระหว1างผูCหญิงกรณีการเขCาถึงทุน ความรูCและตลาดคCาวัว และระหว1างผูCชายและผูCหญงิ อันเน่ืองมาจากความ

เป�นพหุอัตลกัษณ.ของเพศภาวะที่ทำใหCเห็นความไม1เป�นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว1างผูCหญิงในการไดCประโยชน.

และทรัพยากร (Resureccion & Elmhirst, 2009) 



 
 

62 

กล1าวโดยสรุป การศึกษาเพศภาวะในตลาดการคCาวัวภายใตCบริบทอสีานยุคทุนนิยมและโลกาภิวัตน.จึง

มีความสำคัญมากเพราะทำใหCเห็นความไม1ชัดเจนของเสCนแบ1งระหว1างการแบ1งงานกันทำทางเพศในตลาด

การคCาวัวซึ่งเป�นการสรCางโอกาสใหCผูCหญิงอีสานบางกลุ1มเขCาถึงรายไดCและอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวการคCา

ขายวัว รวมทั้งมีทักษะความรูCเกี่ยวกับสินคCาวัวไดCมากย่ิงข้ึน อย1างไรก็ตามผูCหญงิจำนวนมากที่ไม1สามารถเขCาถึง

ตลาดคCาวัว ก็ยังตCองเผชิญกับความทCาทายของอทิธิพลของระบบชายเป�นใหญ1 การถึงทุน และอคติของโครงการ

รัฐ ซึ่งสรCางความเหลื่อมล้ำระหว1างหญงิและชายในการเขCาถึงตลาดคCาวัว อีกทั้งไม1มีความเท1าเทียมกันภายใน

ระหว1างผูCหญิง ในตลาดการคCาวัวและการเขCาถึงทุนและตลาด การเสรมิสรCางความเขCมแข็งกับผูCหญิงในการ

พัฒนาจะเป�นทางออกหน่ึงในการจัดการความสัมพันธ.ทางอำนาจระหว1าง “เมียนายฮCอย” และ“นายฮCอย” ผูC

เป�นสามี และพ1อคCาวัวคนอื่นๆ ใหCเท1าเทียมกันมากข้ึนไดC 
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