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  บทความในวารสารมนษุย์กบัสงัคม ปีที ่4 ฉบบัที ่1 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561 น�า

เสนอเนื้อหาการวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา แรงงานข้ามชาติ วิจัยชุมชน และ

เรื่องเล่าในพิธีกรรม รวมทั้งบทวิจารณ์หนังสือที่น่าสนใจ 

 บทความทางด้านภาษาศาสตร์และการใช้ภาษา บทแรก “เสียงย่อยของพยัญชนะ

กักในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน”แสดงให้เห็นว่าพยัญชนะกักในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 

สามารถออกเสียงย่อยได้หลายเสียงตามแต่จะปรากฏในบริบทใด โดยบางบริบทสามารถ

ใช้เสียงย่อยของพยัญชนะกักแบบภาษาไทยแทน แต่ในหลายบริบทภาษาไทยไม่มีเสียง

ย่อยน้ัน กฎการออกเสียงนี้นักเรียนไทยอาจน�าไปใช้กับการฝึกออกเสียงส�าเนียงอเมริกัน

ได้ ส่วนบทความ “ค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือ” ศึกษาโครงสร้างและความหมายของค�าซ้อน

ในภาษาถิ่นเหนือ พบว่าโครงสร้างค�าซ้อนมี 2 พยางค์ 4 และมากกว่า 4 พยางค์ เป็นการ

ซ้อนเพื่อเสียงและเน้นความหมาย ส่วนบทความ “กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซู

เปอร์หม�่า”พบกลวิธีเสียดสีประชดประชัน การสร้างเรื่องให้เกินจริง การตั้งสมญานามให้

บุคคล การท�าให้เป็นเรื่องสัปดน กลวิธีการใช้ภาษาและกลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ ที่ช่วย

เสริมให้รายการมีอารมณ์ขันและความสนุกสนาน

 การวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานข้ามชาติในบทความเร่ือง “การให้บริการสุขภาพแก่

แรงงานข้ามชาติกัมพูชาของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม หมู่ 1 ต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอ

คลองใหญ่ จงัหวดัตราด” พบว่าการให้บรกิารสขุภาพแก่แรงงานเน้นการให้บริการขัน้พืน้ฐาน

ทัว่ไป และมข้ีอจ�ากดัในการด�าเนินงาน แรงงานบางกลุ่มยงัไม่ทราบการให้บริการของสถานี

อนามัย รวมถึงยงัมปัีญหาด้านการสือ่สารเมือ่เข้าไปใช้บริการในสถานอีนามยั บทความอกี

เรือ่งหนึง่คอื “การเข้าสูก่ารเป็นแรงงานเดก็ข้ามชาตสัิญชาตกิมัพชูาในเขตพืน้ทีช่มุชนปากน�า้ 

ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง” พบว่ากระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานเดก็ชาว

กัมพูชานั้น เกิดจากการติดตามผู้ปกครองเข้ามา จ�าเป็นต้องหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว 

บางส่วนมีปัญหาการปรับตัวในชั้นเรียนเมื่อเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย จึงเข้าเป็น

แรงงานทัง้ในสถานประกอบการประมงและรบัจ้างทัว่ไป มีรายได้แตกต่างกันไปตามลกัษณะ

งานที่ท�า 

บทบรรณาธิการ
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 งานการศึกษาชุมชน “การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู

กองทุน พบว่ามีปัจจัยหลายประการ จากปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแนวคิด

และหลักการจัดสวัสดิการชุมชน ไม่มีทักษะการบริหารกองทุน การจัดระบบเอกสาร การ

ประชาสมัพันธ์และการให้ความร่วมมอืของผูน้�าชมุชน ซึง่จะน�าไปสูก่ารฟ้ืนฟกูองทนุในล�าดบั

ต่อไป บทความจากงานวิจัยเรื่อง “การจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์” เป็นการ

ศึกษาเพ่ือน�าเสนอรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ผลการศึกษา

พบว่า มีการบริหารงานพิพิธภัณฑ์โดยทายาทขุนอ�าไพพาณิชย์และกรมศิลปากร ปัญหา

ที่พบคือ จ�านวนผู้เข้าชมยังมีไม่มากนัก ยังไม่มีบุคลากรประจ�าให้บริการ การเข้าไปศึกษา

ต้องนัดหมายล่วงหน้า ผู้วิจัยจึงน�าเสนอแนวทางและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้

บรรลวัุตถปุระสงค์ของการเป็นแหล่งเรยีนรู้ต่อไป ส่วนบทความเรือ่ง “เรือ่งเล่าและพธิกีรรม

บวงสรวงองค์ปู่พญานาค ของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร” 

กล่าวถงึพธีิกรรมทีม่กีารน�าเอาความเชือ่ดัง้เดมิในอดีต ความเชือ่ทัง้ผ ีพราหมณ์ พทุธ เข้า

มาใช้ในพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคที่จัดขึ้นทุกปี ประกอบด้วยพิธีกรรม 7 พิธี พิธีที่

ส�าคัญคือ พิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคและองค์ย่าพญานาค พิธีลอยดอกบัวพุทธบูชาและ

พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศ แต่ละพิธีกรรมชาวบ้านเชื่อว่าจะท�าให้เกิดสิริมงคลต่อชุมชนอยู่กับ

อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

 ส�าหรับบทความวิจารณ์หนังสือ “ลืมตา อ้าปาก จากชาวนา สู่ผู้ประกอบการ” ผู้

เขียนคือ อรรถจักร สัตยานุรักษ์ ผู้วิจารณ์ได้กล่าวถึงความน่าสนใจและจุดเด่นของหนังสือ

ที่สรุปมาจากโครงการวิจัยเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงชนบทในสังคมไทย : ประชาธิปไตยบน

ความเคลื่อนไหว” แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนสังคมในชนบทที่ไม่หยุดนิ่งได้อย่างน่าสนใจ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมนุษย์กับสังคม จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ จุด

ประกายจนิตนาการอนัน�าไปสูค่วามรู ้เปิดพืน้ที่ให้นสิติ นกัศกึษา นกัวชิาการและนกัวิจยัได้

น�าเสนอองค์ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ การศึกษาค้นคว้า การวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์

และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในวงวชิาการและอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การพฒันาชวีติ ชมุชน 

สังคม ประเทศชาติและสังคมโลกสืบไป

โสภี อุ่นทะยา

บรรณาธิการ
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เสียงย่อยของพยัญชนะกัก
ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
Allophones of Stop Consonants in American English

ธนานันท์ ตรงดี  Thananan  Trongdee *

* รองศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
* Associate Professor, Dr, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University

บทคัดย่อ
 พยัญชนะกักในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันสามารถออกเสียงย่อยได้หลายเสียง

ตามแต่จะปรากฏในบริบทใด บทความนี้ได้รวบรวมกฎการออกเสียงย่อยของพยัญชนะกัก

ในส�าเนียงอเมริกันจากต�าราต่างๆ พบว่า มีกฎการออกเสียงย่อยอยู่ 11 กฎ นอกจากนี้ผู้

เขยีนยังได้เพ่ิมกฎการออกเสยีงย่อยของพยญัชนะกกัท่ีต�าราต่างๆ มไิด้กล่าวถงึไว้อกี 1 กฎ 

รวมเป็น 12 กฎ โดยในบางบริบทสามารถใช้เสยีงย่อยของพยญัชนะกกัแบบภาษาไทยแทน 

แต่ในหลายบริบทภาษาไทยไม่มีเสียงย่อยนั้น กฎการออกเสียงย่อยของพยัญชนะกักที่ได้

รวบรวมไว้นี้ นักเรียนไทยอาจน�าไปใช้กับการฝึกออกเสียงส�าเนียงอเมริกันได้ 

ค�าส�าคัญ: ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ส�าเนียงอเมริกัน, พยัญชนะกัก, เสียงย่อย

Abstract
 Stop consonants in American English can be realized as many allophones, 

depending on which phonological contexts they occur. In this paper, statements or 

rules describing the allophones of stop consonants in American accent are compiled 

from many textbooks. There are 11 rules stated in the textbooks. In addition, the 

author adds one more rule which has not been mentioned before; it makes 12 rules 

of allophones altogether. In some contexts Thai allophones can be used, but in many 

contexts Thai lacks those allophones. It is expected that these rules of allophones of 

stop consonants can benefit Thai students who are learning the American accent. 

Keywords: American English, American Accent, Stop Consonants
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บทน�า
  พยัญชนะกักในภาษาอังกฤษ ได้แก่ p, b, t, d, k, g ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีการกัก

ลมไว้แล้วระเบิดออกมา ผู้เขียนเองมักออกเสียงตามแบบภาษาไทย เช่น ออกเสียงค�าว่า 

total เป็น ท้อเถิ่ล หรือค�าว่า paper ออกเสียงเป็น เพ้เผ่อร มาโดยตลอด เนื่องจากเข้าใจ

ว่า พยัญชนะ t และ p ต้นค�า กับพยัญชนะ t และ p กลางค�าจะออกเสียงคงเดิม ดังที่เป็น

เช่นในภาษาไทย ภายหลงัได้เรียนรูว่้าพยญัชนะกกัในภาษาองักฤษโดยเฉพาะแบบอเมรกินั 

(American English) หรอืถ้าจะมุง่เฉพาะในเรือ่งของเสยีงกจ็ะเรียกส้ันๆ ว่า ส�าเนียงอเมริกนั 

(American accent) นั้น มิได้ออกเสียงคงเดิมเสมอไป ขึ้นอยู่กับว่าพยัญชนะกักน้ันจะ

ปรากฏในบรบิทใด ถ้าพยญัชนะกกันัน้ปรากฏในบรบิททีต่่างกนักอ็าจจะออกเสียงไม่เหมอืน

เดิม เช่น p ในค�าว่า peak ออกเสียงว่า พีก แต่ p ในค�าว่า speak กลับออกเสียงว่า สปี้ก 

เป็นต้น ต�าราทางด้านสัทศาสตร์และสัทวิทยามักอธิบายว่า p ในค�าว่า peak และ p ในค�า

ว่า speak เป็นหน่วยเสียงเดียวกัน แต่มีเสียงย่อยต่างกัน

  ค�าว่า หน่วยเสียง (phoneme) และค�าว่า เสียงย่อย (allophone) ดังที่กล่าวถึง

ในต�าราของไพค์ (Pike, 1963: 57-66 ) แลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 2006: 45-47) และ

โรช (Roach, 2009: 31-33) นั้น สามารถน�ามาอธิบายโดยสังเขปได้ว่า หน่วยเสียงเป็น

ส่วนประกอบของพยางค์ (syllable) โดยพยางค์จะประกอบด้วยใจกลางพยางค์ (nucleus) 

ซึ่ ง โดยปกติจะเป็นหน่วยเสียงสระ (vowel) ส่วนหน่วยเสียงพยัญชนะจะเป็นส่วนขอบของ

พยางค์ (marginal) ซึ่งอาจปรากฏต้นพยางค์หรือท้ายพยางค์ บางภาษาอาจมีหน่วยเสียง

วรรณยุกต์ (toneme หรือ tone) เป็นส่วนประกอบของพยางค์ด้วย หน่วยเสียงเป็นหน่วย

นามธรรมทีฝั่งอยู่ในสมองของผูพ้ดู นกัสทัวทิยาจะใช้วงเล็บเอยีง / / เป็นเคร่ืองหมายก�ากบั

สัทอักษร1ที่ใช้แทนหน่วยเสียง และเมื่อผู้พูดเปล่งเสียงออกมาจึงจะเรียกว่าเสียงย่อย และ

ใช้วงเล็บเหลี่ยม [ ] เป็นเครื่องหมายก�ากับสัทอักษรที่ใช้แทนเสียงย่อย ซึ่งเสียงย่อยนี้เป็น

หน่วยรูปธรรมที่ได้ยินได้ และหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงสามารถมีเสียงย่อยได้หลายเสียง

ตามบริบทที่หน่วยเสียงนั้นไปปรากฏ

  เสยีงย่อยของพยัญชนะกักในภาษาไทยน้ัน ปรากฏในงานของแอบรมัสนั (Abram-

son, 1972; 1989) และแฮร์ริส (Harris, 1992; 2001) ซึ่งได้ระบุว่า หน่วยเสียงพยัญชนะ

กักในภาษาไทยมี 8 หน่วยเสียง สามารถปรากฏต้นพยางค์ได้ทั้ง 8 หน่วยเสียง ได้แก่ / p, 

ph, b, t, th, d, k, Ɂ/ เมื่อออกเสียงมาแล้วจะได้เสียงย่อยดังนี้

1 สัทอักษรหรือสัทอักษรสากล (Internation Phonetic Alphabets) เป็นอักษรที่ใช้บันทึกเสียงในภาษาต่างๆ โดยดัดแปลง
จากอักษรลาติน และมีหลักการท่ีส�าคัญคือ หนึ่งอักษรบันทึกเสียงได้หนึ่งเสียงเท่านั้น ผู้ก�าหนดและปรับปรุงสัทอักษร 
ได้แก่ สมาคมสัทศาสตร์สากล (The International Phonetic Association)
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 หน่วยเสียง /p/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก ไม่ก้อง2 ไม่พ่นลม [p]3 เช่น

[pa:11] ‘ป่า’

 หน่วยเสียง /ph/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก ไม่ก้อง พ่นลม4 [ph] เช่น

[pha:11] ‘ผ่า’

 หน่วยเสียง /b/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก ก้อง ไม่พ่นลม [b]  เช่น 

[ba:11] ‘บ่า’

 หน่วยเสียง /t/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม [t]  เช่น  

[ti:33]  ‘ตี’

 หน่วยเสียง /th/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก ไม่ก้อง พ่นลม [th] เช่น  

[thi:33] ‘ที’

 หน่วยเสียง /d/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก ก้อง ไม่พ่นลม [d] เช่น  

[di:33] ‘ดี’

 หน่วยเสียง /k/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานเพดานอ่อน ไม่ก้อง ไม่พ่นลม [k] เช่น  

[ku:11] ‘กู่’

 หน่วยเสียง /kh/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานเพดานอ่อน ไม่ก้อง พ่นลม [kh] เช่น  

[khu:11] ‘ขู่’

 หน่วยเสียง / Ɂ / มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานเส้นเสียง ไม่ก้อง ไม่พ่นลม [Ɂ] เช่น  

[Ɂu:11] ‘อู่’

  หน่วยเสียงพยัญชนะกักในภาษาไทยที่ปรากฏท้ายพยางค์ได้ ได้แก่ /-p, -t, -k, 

-Ɂ/ จะมีเสียงย่อยเป็นดังนี้

  - หน่วยเสียง /-p/ มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานริมฝีปาก ไม่ก้อง ไม่ปล่อยเสียง5 

ใช้สัทอักษรเป็น [-p˺] และหากมีลักษณะปิดเส้นเสียงร่วมด้วย6 จะใช้สัทอักษรเป็น [-Ɂp˺] 
เช่น

   [sa:p˺11]  [sa:Ɂp˺11]   ‘สาป, สาบ’

2 ค�าว่า ไม่ก้อง หมายถึง เส้นเสียงไม่สั่น ส่วนค�าว่า ก้อง หมายถึง เส้นเสียงสั่น
3 ตัวเลขยกขึ้นนี้ ใช้แสดงระดับเสียงวรรณยุกต์
4 อักษร h ยกขึ้น หมายถึง พ่นลม
5 การไม่ปล่อยเสียง แสดงด้วยเครื่องหมายรูปฉากเล็กๆ ด้านขวาบนของสัทอักษร
6 การมีลักษณะปิดเส้นเสียง (glottalization) กล่าวอย่างง่าย คือ มีการกลั้นหายใจ และเสียง อ ในภาษาไทยก็เป็นการ
กลั้นหายใจชั่วขณะเช่นกัน แสดงด้วยเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายค�าถาม
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  - หน่วยเสียง /-t /  มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานปุ่มเหงือก ไม่ก้อง ไม่ปล่อยเสียง 

ใช้สทัอกัษรเป็น [-t˺] และหากมีลกัษณะปิดเส้นเสยีงร่วมด้วย จะใช้สทัอกัษรเป็น [-Ɂt˺] เช่น

  [sa:t˺11]  [sa:Ɂt˺11]    ‘ศาสตร์, สาด, ศารท’

  หน่วยเสียง /-k/  มีเสียงย่อยเป็นเสียงกัก ฐานเพดานอ่อน ไม่ก้อง และไม่ปล่อย

เสียง ใช้สัทอักษรเป็น [-k˺] หากมีลักษณะปิดเส้นเสียงร่วมด้วย จะใช้สัทอักษรเป็น [-Ɂk˺] 
เช่น

   [mak˺45]  [maɁk˺45]    ‘มัก, มรรค’

  หน่วยเสยีง /-Ɂ/  มเีสยีงย่อยเป็นเสยีงกกั ฐานเส้นเสียง ไม่ก้อง และไม่ปล่อยเสียง 

ใช้สัทอักษรเป็น [-Ɂ˺]  เช่น

   [ʨaɁ˺11]     ‘จะ’

 กล่าวได้ว่า เสียงย่อยของพยัญชนะกักของภาษาไทยมีเพียง 2 เสียงย่อยเท่านั้น 

กล่าวคือ เมื่อปรากฏต้นพยางค์ หรือ ต้นค�า ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างสระหรือไม่อยู่ระหว่างสระ 

กจ็ะออกเสยีงปกติเหมือนเดมิ แต่ถ้าปรากฏท้ายพยางค์หรือท้ายค�า กจ็ะไม่ปล่อยเสียงซึง่ก็

คืออุบเสียงไว้ และอาจกลั้นหายใจร่วมด้วย ดังนั้น จ�านวนเสียงย่อยของพยัญชนะกักภาษา

ไทยจึงมีน้อยกว่าเสียงย่อยของพยัญชนะกักในส�าเนียงอเมริกัน

 หน่วยเสียงพยัญชนะกักในส�าเนียงอเมริกัน ตามที่แลเดอโฟเก็ด (Ladefoged: 

2006) และโมจซิน (Mojsin: 2009) กล่าวไว้ มีจ�านวน 6 หน่วยเสียง ได้แก่ /p, b, t, d, k, 

ɡ/ หน่วยเสยีงดงักล่าวสามารถออกเสยีงย่อยแปรไปตามบรบิททางเสยีงทีต่่างกนั จ�าแนกได้ 

11 ประการ อนึ่ง เพื่อเป็นการประหยัดถ้อยค�า ต่อไปนี้ผู้เขียนจะใช้ค�าสั้นๆ ว่า “พยัญชนะ

กัก” แทน “หน่วยเสียงพยัญชนะกัก” และใช้ค�าว่า “เสียงของพยัญชนะกัก” แทน “เสียงย่อย

ของหน่วยเสยีงพยัญชนะกกั” ตวัอย่างทีพ่ยญัชนะกักปรากฏในบรบิทต่างกนั 11 ประการ มี

ดังนี้

  1) พยัญชนะกักต้นค�า หรือต้นพยางค์ที่ลงเสียงหนัก (stressed) เช่น

pie buy tie dye kye guy imply goodbyeguitar

  2) พยัญชนะกักท้ายค�า เช่น

nap  nab  mat  mad  knack  nag

  3) พยัญชนะกักหลัง s เช่น

spy  sty  sky
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  4) พยัญชนะกักที่ตามด้วยพยัญชนะ เช่น

  chipmonk  outside    football    nightmare 

  it   was  don’t like  won’t need  might do

  5) พยัญชนะกัก t และ d ที่ปรากฏระหว่างสระ และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์

ที่ไม่ลงเสียงหนัก (unstressed) เช่น

  city  better  total  meeting

  ladder medal    leader  Adam  

   รวมทั้งระหว่างสระที่อยู่คนละค�า เช่น

  it is  get up  eat out    wait a minute

  add on made it  hid it  fed up 

  6) พยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหน้า n และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ไม่ลงเสียง

หนัก เช่น

Britain    certain    cotton    eaten   

written

  7) พยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหลัง n และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ไม่ลงเสียง

หนัก เช่น

  center  twenty    interview  advantage  

plenty

  8) พยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหน้า l และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ไม่ลงเสียง

หนัก เช่น

  little  padle    ladle

  9) พยัญชนะกักควบ tr และ dr เช่น

  travel  tradition    translate    extremely

  drink   dream   hundred    laundry

  10) พยัญชนะกัก d ที่ตามด้วย u ในค�าเดียวกัน , d ที่ตามด้วย y ในค�าต่อมา และ 

t ที่ตามด้วย u ในค�าเดียวกัน และ t ที่ตามด้วย y ในค�าต่อมา เช่น

gradual    schedule  procedure education  

graduation  Did you?  Could you? picture

situation    nature    actually  virtual

  Don’t you?  Can’t you?  Won’t you? Aren’t you?
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 11) พยัญชนะกัก d ในหน่วยค�า -ed เช่น

opened    closed    changed

passed    worked    stopped

needed    visited  waited

  ผูเ้ขยีนยังมีข้อสงสยัอีกประการหนึง่ทีแ่ละยงัไม่พบว่ามผีูใ้ดอธบิายไว้อย่างชดัเจน 

ได้แก่ บริบทที่มีพยัญชนะกัก p และ k ปรากฏระหว่างสระและเป็นพยัญชนะต้นในพยางค์

ที่ไม่ลงเสียงหนัก เช่น

   bacon   cookie   paper 

 people   apple   speaking

  กล่าวได้ว่า บรบิททีป่รากฏเสยีงย่อยของพยัญชนะกักส�าเนยีงของชาวอเมรกินัม ี12 

บริบท จึงมีจ�านวนมากกว่าภาษาไทยมาก บทความนี้จะได้อธิบายว่าพยัญชนะกักที่ปรากฏ

ในบริบท 12 ประการ ดังที่กล่าวข้างต้นออกเสียงเป็นเช่นใด โดยอาศัยค�าอธิบายจากต�ารา

ของแลเดอโฟเกด็ (Ladefoged: 2006) ซึง่อ้างว่าเป็นส�าเนียงของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ และ

ต�าราของโมจซิน (Mojsin: 2009) ซึ่งอ้างว่าเป็นส�าเนียงของผู้มีการศึกษาในเขตตะวันออก 

(East) เขตตะวันตกกลาง (Midwest) และเขตตะวันตก (West) ของอเมริกา ส่วนการออก

เสียงของ p และ k ในข้อสุดท้ายนั้น ผู้เขียนจะได้ท�าการตรวจสอบเพื่อตั้งกฎการออกเสียง

เพิ่มเติม เนื่องจากในต�าราเหล่านี้ต่างมิได้กล่าวถึงเสียงย่อยในบริบทดังกล่าว

เสียงของพยัญชนะกักในส�าเนียงอเมริกัน
  เสียงของพยัญชนะกักในส�าเนียงอเมริกันดังจะกล่าวต่อไปนี้ ผู้เขียนได้ถอดเสียง

เป็นสัทอักษร7 ซึ่งผู้ เขียนได้ปรับจากสัทอักษรแทนหน่วยเสียง (broad transcription) ที่

ระบุไว้ใน เดอะ นิวเบอรี เฮาส์ ดิกชันนารี ออฟ อเมริกันอิงลิช (The Newbury House 

Dictionary of American English) ของไรด์เอาท์ (Rideout: 2000) ให้เป็นสัทอักษรแทน

เสียง (narrow transcription) เสียงของพยัญชนะกักในส�าเนียงอเมริกัน สามารถจัดตาม

บริบทที่ปรากฏได้เป็น 12 ประการ ดังต่อไปนี้

 1.  เสียงของพยัญชนะกักต้นค�า

 เสยีงของพยญัชนะกกัเม่ือปรากฏต้นค�าน้ัน แลเดอโฟเกด็ (Ladefoged, 2006: 56) 

อธิบายไว้ว่า ส�าหรับ p, t, k ให้ออกเสียงเป็นเสียงไม่ก้องและพ่นลมตามปกติ เช่น

 pie    [phaɪ]    ‘ขนมพาย’

 tie    [thaɪ]    ‘มัด’

7 ตารางแสดงสัทอักษรที่ใช้ส�าหรับพยัญชนะและสระในส�าเนียงอเมริกันในบทความนี้ โปรดดูในภาคผนวก
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 guitar    [ɡəˈthɑɹ]  ‘กีตาร์’

  ส่วน b, d, g เมื่อปรากฏต้นค�า ต้นประโยค หรือตามหลังเสียงไม่ก้องนั้น ผู้พูด

ส่วนใหญ่จะออกเสยีงไม่ก้องหรอืกึง่ๆ ไม่ก้อง ซ่ึงหมายความว่าท�าให้เส้นเสยีงไม่สัน่หรอืสัน่

เล็กน้อยเท่านั้น8 เช่น

   buy    [b̥aɪ]    ‘ซื้อ’ 

 dye    [d̥aɪ]    ‘สีย้อม’

 guy    [ɡ̥aɪ]    ‘ผู้ชาย’

   that boy  [ðæt˺ ˈb̥ɔɪ] ‘เด็กชายคนนั้น’

  แลเดอโฟเก็ดยังได้กล่าวว่า b, d, g จะออกเสียงก้องตามปกติก็ต่อเมื่อปรากฏใน

ค�าหรือวลีที่มีเสียงก้องประกบอยู่ข้างหน้าและข้างหลัง เช่น

   a boy    [ǝ ˈbɔɪ]    ‘เด็กชายคนหนึ่ง’

   a dog    [ǝ ˈdɔɡ]    ‘สุนัขตัวหนึ่ง’

   a guy    [ǝ ˈɡaɪ]    ‘ชายคนหนึ่ง’

  การออกเสียงในข้อนี้ ภาษาไทยมีเสียง บ และ ด แทนได้ ยกเว้นเสียง [g] ใน

ประการสุดท้ายเท่านั้นที่ภาษาไทยไม่มี

 2.  เสียงของพยัญชนะกักท้ายค�า

 พยัญชนะกักเมื่อปรากฏท้ายค�านั้น แลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 2006: 58-59) 

กล่าวว่า p, t, k จะออกเสียงโดยไม่ต้องปล่อยเสียงออกมา ซึ่งก็คืออุบเสียงไว้ ส่วน b, d, g 

กอ็บุเสยีงไว้เช่นกนั แต่เส้นเสยีงสัน่เลก็น้อยหรอืไม่สัน่ และบางคร้ังผูพ้ดูอาจอบุเสยีงพร้อม

กับปิดเส้นเสียงด้วย เช่น

 nap    [næp˺]  [næɁp˺]  ‘งีบ’

 mat    [mæt˺]    [mæɁt˺]    ‘เสื่อ’

   knack    [næk˺]    [næɁk˺]    ‘ความสามารถพิเศษ’

   nab    [næb̥˺]    [næɁb̥˺]    ‘จับกุม’

   mad    [mæd̥˺]    [mæɁd̥˺]  ‘บ้า’

 nag    [næɡ̥˺]    [næɁɡ̥˺]    ‘ม้าชรา’

  ในเมื่อเสียงพยัญชนะกักท้ายค�าออกเสียงแทบจะไม่แตกต่างกันเช่นนี้แล้ว mat 

กับ mad จะแตกต่างกันที่ใด แลเดอโฟเก็ดกล่าวต่อว่า ค�าว่า mat ออกเสียงสระสั้นกว่า 

mad การออกเสียงในข้อนี้มีลักษณะเหมือนกับการออกเสียงในภาษาไทย กล่าวคือ มีการ

8 เส้นเสียงไม่สั่นแสดงด้วยเครื่องหมายวงกลมเล็กๆ ข้างล่างสัทอักษร
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อบุเสียงและอาจปิดเส้นเสยีงหรอืกลัน้หายใจร่วมด้วยดงัทีก่ล่าวแล้วในบทน�า อย่างไรกต็าม 

แลเดอโฟเก็ดกล่าวว่า ผูพ้ดูจะปล่อยเสยีงกต่็อเมือ่ค�านัน้เป็นค�าสดุท้ายของประโยคหรอืเมือ่

ผู้พูดต้องการเน้นค�านั้นเป็นพิเศษ

 3.  เสียงของพยัญชนะกักหลัง s

 พยัญชนะกักเมื่อปรากฏหลัง s นั้น แลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 2006 : 57) กล่าว

ว่าจะออกเป็นเสียงไม่ก้อง ไม่พ่นลม เช่น

 spy  [spaɪ]    ‘จารชน’

 sty     [staɪ]    ‘เล้า’

 sky     [skaɪ]    ‘ฟ้า’

  ในข้อน้ี ภาษาไทยมเีสยีงเหล่านีแ้ต่มักออกเสยีงตามแบบภาษาไทยเป็นสองพยางค์ 

คือ สะ-ปาย สะ-ตาย และ สะ-กาย

 4 . เสียงของพยัญชนะกักที่ตามด้วยพยัญชนะ

 พยญัชนะกกัทีต่ามด้วยพยญัชนะกกัด้วยกนันัน้ แลเดอโฟเกด็ (Ladefoged, 2006: 

59-60) กล่าวว่าต้องออกเสียงโดยไม่ปล่อยเสียงออกมาหรืออุบเสียงไว้ ยกตัวอย่าง เช่น

 The cat pushed...   [ðǝ ˈkhæt˺ ˈphʊʃt…]  ‘แมวตัวนั้นผลัก...’

  It’s a big day.     [ɪts ǝ ˈbiɡ˺ ˈdeɪ]    ‘มันเป็นวันที่ส�าคัญ’

  white teeth    [waɪt˺ thiθ]  ‘ฟันขาว’

 ส่วนโมจซิน (Mojsin, 2009: 35) ได้ให้ตัวอย่างพยัญชนะ t ที่ตามด้วยพยัญชนะ

อื่นๆ เช่น

 It was      [ɪt˺ wǝz]   ‘มันเป็น’

 didn’t like    [dɪdnt˺ laɪk]  ‘ไม่ชอบ’

 won’t need    [woʊnt˺ nid]  ‘ไม่ต้องการ’

  รวมทั้งที่ปรากฏ ภายในเป็นค�าเดียวกัน เช่น

 football      [ˈfʊt˺ˌbɔƚ]  ‘ฟุตบอล’

 lately      [ˈleɪt˺li]   ‘เมื่อไม่นานมานี้’

 outside      [ˈaʊt˺ˌsaɪd]  ‘ข้างนอก’

 nightmare    [ˈnaɪt˺ˌmɛɹ]  ‘ฝันร้าย’

   butler      [ˈbʌt˺lɚ]  ‘หัวหน้าคนใช้เพศชาย’
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  การออกเสียงในข้อนี้ มีลักษณะเหมือนกับการออกเสียงในภาษาไทย กล่าวคือ มี

การอบุเสยีงเช่นเดียวกนั แต่บางครัง้ภาษาไทยอาจปิดเส้นเสยีงหรอืกลัน้หายใจร่วมด้วย ดงั

ที่กล่าวแล้วในบทน�า

 5.  เสียงของพยัญชนะ t และ d ที่ปรากฏระหว่างสระ

   เสียงของพยัญชนะ t และ d ที่มีสระประกบทั้งข้างหน้าและข้างหลัง และอยู่ใน

พยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักนั้น แลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 2006: 63) กล่าวว่า ผู้พูดส�าเนียง

อเมริกันส่วนใหญ่จะออกเสียงโดยใช้ปลายลิ้นกระทบกับปุ่มเหงือกเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งเสียงนี้

มีชื่อเฉพาะว่าเสียงกระทบ (tap) ใช้สัทอักษร [ɾ] เช่น
 city   [ˈsɪɾi]   ‘เมือง’

 better      [ˈbɛɾɚ]   ‘ดีกว่า’

 writer      [ˈɹaɪɾɚ]   ‘นักเขียน’

  พยัญชนะ t และ d ออกเสียงไม่แตกต่างกันในบริบทนี้ แต่จะต่างกันตรงที่เสียง

สระ โดยเสียงสระหน้า t จะสั้นกว่าสระหน้า d เช่น9

   latter      [ˈlæɾɚ]   ‘ประการหลัง’

   ladder      [ˈlæˑɾɚ]   ‘บันได’

 ส่วนโมจซิน (Mojsin, 2009: 38) ได้ให้ตัวอย่างค�าที่ออกเสียง t และ d ไม่แตกต่าง

กัน เช่น

 metal      [ˈmɛɾḷ]10  ‘โลหะ’

   medal   [ˈmɛˑɾḷ]   ‘เหรียญรางวัล’

   atom   [ˈæɾǝm]   ‘อะตอม’

   Adam      [ˈæˑɾǝm]  ‘อาดัม’

   liter   [ˈliɾɚ]   ‘ลิตร’

   leader      [ˈliˑɾɚ]   ‘ผู้น�า’

 การออกเสียงในข้อนี้ไม่มีในภาษาไทย เนื่องจากเสียงกระทบ [ɾ] เป็นการสะบัด

ปลายลิ้นไปกระทบปุ่มเหงือกเพียงครั้งเดียว ส่วนภาษาไทยมีเสียงรัว [r] (trill) ที่ออกเสียง

โดยไม่เกร็งลิ้นและปล่อยลมออกมาเพื่อให้ปลายลิ้นรัวสองครั้งขึ้นไป เสียงกระทบในภาษา

ไทยอาจมีปรากฏอยู่บ้างเมื่อ ร เรือ เป็นเสียงควบกล�้า เช่น ปรับ ปรุง เปรม แปรง แต่

ต้องสะบัดครั้งเดียว เสียงนี้ โมจซิน (Mojsin, 2009: 38 ) กล่าวว่า เมื่อฟังแล้วจะคล้าย d 

จึงเรียกเสียงเช่นนี้ว่า ดี ด่วน (fast d)

9 ความยาวของเสียงจะใช้เครื่องหมาย : หมายถึงยาว (long) เครื่องหมาย (Long) หมายถึงกึ่งยาว (half-long)
10 เครื่องหมายจุดใต้พยัญชนะ หมายถึง พยัญชนะนั้น ท�าหน้าที่เป็นใจกลางของพยางค์
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  นอกจากทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว โมจซนิยงักล่าวว่า t และ d ทีป่รากฏระหว่างค�ากอ็อก

เสียงเป็นดี ด่วน ได้ด้วย เช่น

   get up      [ˈɡɛɾʌp]      ‘ลุกจากนอน,

   wait a minute    [ˈweɪɾǝˌmɪnɪt]    ‘รอสักครู่,

   add on   [ˈæɾɔn]      ‘เพิ่มเข้าไป,

   made it      [ˈmeɪɾɪt]    ‘ท�ามัน,

   fed up      [ˈfɛɾʌp]      ‘เบื่อหน่าย,

   6.  เสียงของพยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหน้า n

 พยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหน้า n ในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักในค�าเดียวกันนั้น 

แลเดอโฟเกด็ (Ladefoged, 2006: 61) กล่าวว่า ผู้พดูส�าเนยีงอเมริกนัส่วนใหญ่ใช้วธิปิีดเส้น

เสียงหรือกลั้นหายใจแทน ซึ่งใช้สัทอักษร [Ɂ] เช่น

 beaten      [ˈbiɁṇ]   ‘ถูกตี’

 kitten      [ˈkhɪɁṇ]  ‘ลูกแมว’

 fatten      [ˈfæɁṇ]   ‘ท�าให้อ้วนขึ้น’

  ส่วนโมจซิน (Mojsin, 2009 : 36) กล่าวว่าไม่ต้องปล่อยเสียง t แต่ให้ปล่อยออก

มาเป็นเสียง n แทน เช่น  

   cotton      [ˈkhɑtṇ]  ‘ฝ้าย’

 Britain      [ˈbɹɪtṇ]   ‘สหราชอาณาจกัรองักฤษ’

 certain      [ˈsɝtṇ]   ‘แน่นอน’

 mountain    [ˈmaʊntṇ]  ‘ภูเขา’

  ส�าหรับพยัญชนะกัก d ที่ปรากฏหน้า n ในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักในค�าเดียวกัน

นั้น ทั้งแลเดอโฟเก็ดและโมจซินกล่าวตรงกันว่าไม่ให้ปล่อยเสียง d แต่ให้ปล่อยเป็นเสียง n 

แทน เช่น

  sadden      [ˈsædṇ]   ‘เศร้า’

 sudden      [ˈsʌdṇ]   ‘ทันที’

 leaden      [ˈlɛdṇ]   ‘เป็นสีตะกั่ว’
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  แลเดอโฟเก็ดยังกล่าวย�้าว่าไม่ต้องเติมเสียงสระเป็น [ˈsædǝn], [ˈsʌdǝn], 

[ˈlɛdǝn] เพราะจะท�าให้เป็นส�าเนียงที่ไม่ใช่แบบอเมริกัน การออกเสียงในข้อนี้ต่างจาก

ภาษาไทย เนื่องจากทุกๆ พยางค์ในภาษาไทยจะต้องมีเสียงสระเสมอ ดังนั้น จึงมักจะเติม

เสียงสระเข้าไปด้วย เช่น sudden จะออกเป็น [ˈsʌdǝn] เป็นต้น

  7 . เสียงของพยัญชนะกัก t ที่ปรากฏหลัง n

 พยญัชนะ t ทีป่รากฏหลงั n และอยู่ในพยางค์ที่ไม่ได้ลงเสียงหนกัในค�าเดยีวกนันัน้ 

โมจซิน (Mojsin, 2009: 36-37) กล่าวว่าไม่ต้องออกเสียง t ส่วนแลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 

2006: 74) กล่าวว่าไม่ต้องออกเสียง t เช่นกัน แต่ตัดเสียง n ออก แล้วเปลี่ยนเสียง t กลาย

เป็นเสียงกระทบขึ้นจมูก [ ɾ ̃] แทน11 เช่น

 internet     [ˈɪɾɚ̃ˌnɛt]  ‘อินเตอร์เน็ต’

 center     [ˈsɛɾɚ̃]   ‘ศูนย์กลาง’

 twenty     [ˈthwɛɾĩ]  ‘ยี่สิบ’

 cantaloupe   [ˈkhæɾǝ̃ˌloʊp]  ‘แคนตาลูบ’

 international   [ˌɪɾɚ̃ˈnæʃǝnǝƚ]  ‘นานาชาติ’

  การออกเสยีงในข้อนีภ้าษาไทยไม่ม ีเนือ่งจากเป็นเสยีงกระทบทีม่เีสยีงข้ึนจมกูร่วม

ด้วย

  8.  เสียงของพยัญชนะกัก t และ d ที่ตามด้วย l

   พยัญชนะ t และ d ที่ตามด้วย l ในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักน้ัน แลเดอโฟเก็ด 

(Ladefoged, 2006 : 63) กล่าวว่าไม่ต้องปล่อยเสียงออกมาแต่ให้ปล่อยเป็นเสียงออกข้าง

ลิ้น และที่ส�าคัญพยัญชนะ t จะออกเป็นเสียง d ในส�าเนียงอเมริกัน เช่น

 little     [ˈlɪdḷ]   ‘น้อย’

 ladle     [ˈleɪdḷ]   ‘ทัพพี’

  paddle     [ˈphædḷ]  ‘ใบพาย’

 การออกเสียงในข้อนี้ ต่างจากภาษาไทย เนื่องจากทุกๆ พยางค์ในภาษาไทยจะ

ต้องมีเสยีงสระเสมอ ดงันัน้ จงึมกัจะเตมิเสียงสระเข้าไปด้วย เช่น little จะออกเป็น [ˈlɪdǝƚ] 
เป็นต้น

  9 . เสียงของพยัญชนะควบ tr และ dr

   พยัญชนะควบ tr และ dr นั้น โมจซิน (Mojsin, 2009: 39) กล่าวว่า tr ให้ออกเสียง

เป็นเสียงกักเสียดแทรกไม่ก้อง พ่นลม ตามด้วย r ใช้สัทอักษรเป็น [ʧhɹ] และ dr ให้ออก

11 เครื่องหมายคล้ายตัวหนอนบนสัทอักษรหมายถึงการมีเสียงขึ้นจมูก
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เสียงเป็นเสียงกักเสียดแทรก ก้อง พ่นลม ตามด้วย r ใช้สัทอักษร [ʤhɹ] ตามล�าดับ เช่น

 travel     [ˈʧhɹævǝƚ]  ‘เดินทาง’

 translate     [ˈʧhɹænsˌleɪt]  ‘แปล’

 introduce   [ˌɪnʧhɹǝˈdus]  ‘แนะน�า’

 drink     [ˈʤhɹɪŋk]  ‘ดื่ม’

 dream     [ˈʤhɹim]  ‘ฝัน’

 hundred     [ˈhʌnʤhɹɪd]  ‘ร้อย’

 laundry     [ˈlɔnʤhɹi]  ‘ซักรีด’

  การออกเสียงในข้อนี้ ต่างจากภาษาไทยเล็กน้อย โดย ฉ, ช, ฌ ในภาษาไทยเป็น

เสียง [ʨh] ซึง่ยกทัง้ลิน้ส่วนปลายและลิน้ส่วนหน้า ส่วน [ʧh] ในส�าเนยีงอเมรกินั ยกเฉพาะ

ลิ้นส่วนปลาย12

 10. เสียงของพยัญชนะกัก tu, t-y และ du, d-y
 พยัญชนะ t ตามด้วย u ในค�าเดียวกันและ t ตามด้วย y ในคนละค�านั้น โมจซิน 

(Mojsin, 2009: 40) กล่าวว่า จะออกเสียงเป็นเสียงกักเสียดแทรก ฐานหลังปุ่มเหงือก ไม่

ก้อง พ่นลม [ʧh] ส่วน d ตามด้วย u ในค�าเดียวกัน และ d ตามด้วย y ในคนละค�านั้น จะ

ออกเสียงเป็นเสียงกักเสียดแทรก ฐานหลังปุ่มเหงือก ก้อง พ่นลม [ʤh] เช่น

   picture     [ˈphɪk˺ʧhɚ]  ‘ภาพ’

   ritual     [ˈɹɪʧhuǝƚ]  ‘พิธีกรรม’

   situation     [ˌsɪʧhuˈeɪʃǝn]  ‘สถานการณ์’

   statue     [ˈstæʧhu]  ‘รูปปั้น’

   Don’t you?   [ˈdoʊnʧhu]  ‘คุณไม่ท�าหรือ’

   Can’t you?   [ˈkhænʧhu]  ‘คุณท�าไม่ได้หรือ’

   schedule   [ˈskɛʤhuǝƚ]  ‘ก�าหนดการ’

   education   [ˌɛʤhǝˈkheɪʃǝn] ‘การศึกษา’

   Did you?   [ˈdɪʤhu]  ‘คุณท�าหรือ’

   Could you?   [ˈkhʊʤhu]  ‘คุณท�าได้หรือ’

12 ข้อแตกต่างระหว่าง [ʨ] กับ [ʧ] ได้จากค�าอธิบายของแลเดอโฟเก็ด (Ladefoged, 2006: 164 )
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 11. เสียงของหน่วยค�า -ed

 หน่วยค�าเติม -ed จะออกเสียงต่างกันตามเสียงท้ายของค�าที่ถูกเติม โมจซิน 

(Mojsin, 2009 : 40) กล่าวว่า หากเสียงท้ายค�าเป็นเสียง t หรือ d นั้น -ed จะออกเสียง

เป็น [ɪd] เช่น
   needed      [ˈnidɪd]   ‘ต้องการ’

   admitted     [ǝtˈmɪdɪd]  ‘รับ’

   visited      [ˈvɪzɪdɪd]  ‘เยี่ยมเยือน’

   avoided      [ǝˈvɔɪdɪd]  ‘หลีกเลี่ยง’

   decided      [dɪˈsaɪdɪd]  ‘ตัดสินใจ’

   attended    [ǝˈthɛndɪd]  ‘เข้าร่วม’

 หากเสียงท้ายค�าเป็นเสียงพยัญชนะก้องหรือเสียงสระ -ed จะออกเสียงเป็น [-d] 

เช่น

   opened      [ˈoʊpǝnd]  ‘เปิด’

   changed     [ʧheɪnʤd]  ‘เปลี่ยน’

   pulled      [phʊld]   ‘ดึง’

   showed      [ʃoʊd]   ‘โชว์’

   หากเสียงท้ายค�าเป็นเสียงพยัญชนะไม่ก้อง -ed จะออกเสียงเป็น [-th] เช่น

   helped      [hɛlpth]   ‘ช่วย’

   worked      [wɝkth]   ‘ท�างาน’

   laughed      [læfth]   ‘หัวเราะ’

   stopped      [stɑpth]   ‘หยุด’

   passed      [phæsth]  ‘ผ่าน’

   washed      [wɔʃth]   ‘ล้าง’

 การออกเสียงในข้อนี้ต่างจากภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการปล่อยเสียง

กักท้ายพยางค์ไม่ว่ากรณีใดๆ จึงมักออกเสียงค�าว่า stopped เป็น [stɑpt̚]   
 12. เสียงของพยัญชนะ p และ k ที่ปรากฏระหว่างสระ

 พยัญชนะ p และ k ที่ปรากฏระหว่างสระและอยู่ต้นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนัก 

(unstressed syllable)13 นั้น ผู้เขียนยังไม่พบต�าราใดได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน เช่น ค�าว่า 

13 การลงเสียงหนัก (stress) ในค�าภาษาอังกฤษหลายพยางค์ โรช (Roach, 2009:74) กล่าวว่าจะมีการลงเสียงหนัก 3 
ระดับ ได้แก่ พยางค์ที่ลงเสียงหนักมาก (primary stress) พยางค์ที่ลงเสียงหนักรอง (secondary stress) และพยางค์ที่
ไม่ลงเสียงหนัก (unstressed) 
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paper จะออกเสียงเช่นใดในส�าเนียงอเมริกัน ระหว่าง [ˈpheɪphɚ] กับ [ˈpheɪpɚ] ใน

ท�านองเดียวกัน cookie จะออกเสียงเช่นใด ระหว่าง [ˈkhʊkhi] กับ [ˈkhʊki] ผู้เขียน
จึงต้องตรวจสอบจากพจนานุกรมออนไลน์ที่สามารถฟังเสียงได้ รวมทั้งการตรวจสอบจาก

อาจารย์เจ้าของภาษา ดังขั้นตอนต่อไปนี้

 ผู้เขียนได้ค้นค�าที่มีพยัญชนะ p และ k ที่ปรากฏระหว่างสระและอยู่ต้นพยางค์ที่

ไม่ลงเสียงหนักจากพจนานุกรม เดอะนิวเบอรี เฮาส์ ดิกชันนารี ออฟ อเมริกัน อิงลิช (The 

Newbury House Dictionary of American English) ของไรด์เอาท์ (Rideout: 2000) โดย

สุ่มมาจ�านวน 100 ค�า ตรวจสอบโดยการฟังเสียงจากพจนานุกรมออนไลน์ 3 แหล่ง ได้แก่ 

เมอร์เรียม เว็บสเตอร์ (Merriam Webster) เคมบริดจ์ ดิกชันนารี (Cambridge Dictionary) 

และกูเกิล ทรานสเลท (Google Translate)

  หลังจากนั้น ได้ท�าการตรวจสอบจากอาจารย์เจ้าของภาษา และเพื่อให้การตรวจ

สอบชดัเจนยิง่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึได้เลอืกค�าท่ีมพียญัชนะ p ปรากฏทัง้ต้นค�าและปรากฏระหว่าง

สระมาอีก10 ค�า และเลือกค�าที่มีพยัญชนะ k ปรากฏทั้งต้นค�าและปรากฏระหว่างสระมา

อีก 10 ค�า รวมเป็น 20 ค�า น�าไปให้อาจารย์ชาวอเมริกันออกเสียงให้ และบันทึกเสียงด้วย

เครือ่งบนัทกึแบบดจิติอล แล้วใช้โปรแกรมเวฟเอดเิตอร์ (Wave Editor) ตดัออกเป็นไฟล์ละ

ค�า จากนั้นจึงน�าไฟล์เสียงของแต่ละค�ามาวิเคราะห์คลื่นเสียงด้วยโปรแกรมพราต (Praat)

 เมื่อได้พิจารณาภาพคลื่นเสียงเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า พยัญชนะ p ต้นพยางค์ที่ลงเสียง

หนักจะมกีารพ่นลมปกต ิส่วนพยญัชนะ p ทีป่รากฏระหว่างสระและไม่ลงเสียงหนกั จะไม่มี

การพ่นลมในทุกค�าที่ทดสอบ ทั้ง 10 ค�าออกเสียงเป็นดังนี้

 papa      [ˈphɑpǝ]   ‘พ่อ’

   paper      [ˈpheɪpɚ]   ‘กระดาษ’

   people      [ˈphipǝƚ]   ‘ผู้คน’

   poppy      [ˈphɑpi]    ‘ดอกป๊อปปี้’

   popular      [ˈphɑpʲǝlɚ]   ‘เป็นที่นิยม’

   preppy      [ˈphɹɛpi]   ‘กระโหลก’

   proper      [ˈphɹɑpɚ]   ‘เหมาะสม’

   pupil      [ˈphʲupǝƚ]   ‘นักเรียน’

   puppet      [ˈphʌpɪt]   ‘หุ่นเชิด’

   puppy      [ˈphʌpɪ ]    ‘ลูกสุนัข’
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  ตัวอย่างภาพคลื่นเสียง ดังภาพที่ 1 เป็นภาพคลื่นเสียงของค�าว่า paper ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า p ที่ปรากฏต้นค�าจะมีเสียงซ่า (noise) อย่างชัดเจน อันเป็นผลจากการพ่นลม 

(ระบุด้วยเครื่องหมายลูกศร) ส่วนพยัญชนะ p ที่ปรากฏระหว่างสระจะไม่มีการพ่นลม

 ภาพที่ 1 คลื่นเสียงของค�าว่า paper

 ส่วนพยัญชนะ k น้ัน เม่ือได้พิจารณาภาพคล่ืนเสียงเปรียบเทียบกันแล้วพบว่า 

พยัญชนะ k ต้นพยางค์ที่ลงเสียงหนักจะมีการพ่นลม ส่วนพยัญชนะ k ที่ปรากฏระหว่าง

สระและไม่ลงเสียงหนัก บางค�าไม่มีการพ่นลม บางค�ามีการพ่นลมเล็กน้อย ดังนี้

 cackle   [ˈkhækhǝƚ]  ‘(ไก่) กระต๊าก’

 coca   [ˈkhoʊkhǝ]  ‘ต้นโคคา’

 cocky   [ˈkhɑki]  ‘อวดดี’

 cocoa    [ˈkhoʊkoʊ]  ‘โกโก้’

 coconut   [ˈkhoʊkhǝˌnʌt]  ‘มะพร้าว’

 cookie   [ˈkhʊki]  ‘คุกกี้’

 cooking   [ˈkhʊkiŋ]  ‘ท�าอาหาร’

 cracker   [ˈkhɹækhɚ]  ‘ประทัด’

 crocodile  [ˈkhɹɑkhǝˌdaɪƚ]  ‘จระเข้’

 crocus   [ˈkhɹoʊkǝs]  ‘ดอกดิน
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 ตัวอย่างภาพคลื่นเสียงดังภาพที่ 2 เป็นค�าว่า coca ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยัญชนะ k 

ที่ปรากฏระหว่างสระมีการพ่นลมเล็กน้อย (ระบุด้วยเครื่องหมายลูกศร)

 ภาพที่ 2 คลื่นเสียงของค�าว่า coca

 ผลการตรวจสอบข้างต้นเห็นได้ว่า พยัญชนะ p ท่ีปรากฏระหว่างสระจะไม่มีการ

พ่นลมในทุกค�าที่ทดสอบ ผู้เขียนจึงขอสรุปว่า เมื่อ p ปรากฏระหว่างสระและอยู่ต้นพยางค์

ที่ไม่ลงเสยีงหนัก ให้ออกเสยีง p เป็นเสยีงที่ไม่พ่นลม คล้าย ป ในภาษาไทย ส่วนพยญัชนะ 

k ที่ปรากฏระหว่างสระ มีทั้งค�าที่ k ออกเสียงไม่พ่นลม คล้าย ก ในภาษาไทย และค�าที่ 

k ออกเสียงพ่นลมเล็กน้อย (weak aspiration) ผู้เขียนจึงขอสรุปว่า พยัญชนะ k สามารถ

ออกเสียงได้ทั้งสองอย่าง และขอเสนอกฎการออกเสียงข้อที่ 12 ว่า เมื่อพยัญชนะ p และ k 

ปรากฏระหว่างสระและอยู่ต้นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักให้ออกเสียงเป็นเสียงไม่พ่นลม หรือ

เสียงพ่นลมเล็กน้อย

 การต้ังกฎการออกเสียงข้อที่ 12 นี้ อาจมีค�าถามตามมาว่า จะมีข้ออธิบายตาม

หลักการทางสัทศาสตร์อย่างใด ก่อนอื่นต้องเข้าใจค�าว่า ไม่พ่นลม (unaspirated) และพ่น

ลม (aspirated) เสียก่อน ในวิชาสัทศาสตร์นั้น การพ่นลมสามารถอธิบายได้จากช่วงเวลา

ของการเริม่เสยีงสระทีต่ามหลงัพยัญชนะกัก ซ่ึงศพัท์เฉพาะใช้ค�าว่า voice onset time กล่าว

คอื ในการเปล่งเสยีงพยญัชนะกกัไม่พ่นลมนัน้ เสยีงสระจะตามมาเกอืบจะทนัททีีพ่ยัญชนะ

กกัระเบดิออก ส่วนพยญัชนะกกัพ่นลมนัน้ เสยีงสระจะประวิงเวลาช่วงหนึง่จงึจะตามมา จงึ

เป็นไปได้ทีพ่ยัญชนะกกัจะมกีารพ่นลมนานมากหรอืน้อยได้หลายระดบัขึน้อยูก่บัช่วงเวลาที่

สระจะตามมาดงักล่าว14 ดงันัน้ค�าว่า พ่นลมเลก็น้อย จงึหมายถงึหลังจากพยญัชนะกกัระเบดิ

ออกแล้ว เสียงสระจะประวิงเวลาเล็กน้อยจึงจะตามมา สาเหตุที่ประวิงเวลาเพียงเล็กน้อย 

ก็เนื่องมาจากการที่พยัญชนะ p และ k ทั้งสองปรากฏต้นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนัก ซึ่งเป็น

14 รายละเอียดเกี่ยวกับ voice onset time โปรดดูใน Ladefoged (2006: 146-151)
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พยางค์ที่ต้องใช้เวลาอันสั้นในการออกเสียง ดังนั้น เสียงสระจึงไม่สามารถที่จะประวิงเวลา

ให้นานได้ เสียงสระจะต้องตามมาเกือบจะทันทีที่พยัญชนะกักระเบิดออกดังกล่าว

สรุป 
 พยัญชนะกักในส�าเนียงอเมรกัินมีหลายเสยีงย่อย หรอืกล่าวอย่างง่ายๆ ว่าสามารถ

ออกเสียงได้หลายเสียงตามแต่จะปรากฏในบริบทใด แต่พยัญชนะกักในภาษาไทย แต่ละ

พยัญชนะนั้นออกเสียงได้เพียง 2 เสียงย่อย คือ เสียงพยัญชนะกักต้นพยางค์ซึ่งแตกต่าง

จากเสียงพยัญชนะกักท้ายพยางค์เท่านั้น ดังนั้น หากน�ากฎการออกเสียงแบบไทยไปใช้กับ

การออกเสียงในส�าเนียงอเมริกันก็จะกลายเป็นส�าเนียงที่แปลก กฎการออกเสียงย่อยของ

พยัญชนะกักดังที่กล่าวข้างต้น จึงจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนไทยท่ีต้องน�ามาใช้อยู่เสมอ อนึ่ง 

ปัจจุบันมีพจนานุกรมและมีแอปต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตที่ออกเสียงเป็นส�าเนียงอเมริกัน เช่น 

กเูกลิ ทรานสเลท (Google Translate) เป็นต้น จงึสามารถน�ามาเป็นเครือ่งมอืประกอบการ

เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณอาจารย์ Joel Wayne Bruner เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาออกเสียงค�าใน

ส�าเนียงอเมริกันให้ผู้เขียนได้ท�าการตรวจสอบในบทความนี้
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ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ
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บทคัดย่อ
 บทความค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้างและ

ความหมายของค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือ 8 จังหวัดในภาคเหนือ ที่ใช้ภาษาพื้นเมืองเป็น

ภาษาพูดในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง เชียงราย 

พะเยา แพร่ และน่าน ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ มี 

3 ประเภท คือ ค�าซ้อน 2 พยางค์ ค�าซ้อน 4 พยางค์ และค�าซ้อนมากกว่า 4 พยางค์ ความ

หมายของค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือ มี 3 ประเภท ได้แก่ ซ้อนแล้วความหมายปรากฏอยู่

ที่หน่วยค�าต้นหรือหน่วยค�าท้ายเพียงหน่วยค�าใดหน่วยค�าหนึ่ง อีกหน่วยค�าหนึ่งไม่มีความ

หมาย เป็นการซ้อนเพื่อเสียง ซ้อนแล้วความหมายปรากฏท้ัง 2 หน่วยค�า และซ้อนแล้ว

ความหมายปรากฏเด่นอยูท่ี่หน่วยค�าใดหน่วยค�าหนึง่ อกีหน่วยค�าหนึง่ช่วยเน้นความหมาย 

ค�าส�าคัญ: ค�าซ้อน, ภาษาถิ่นเหนือ

Abstract
 Lexical meanings and origin of synonymous in the northern dialect the 

scope of which was in 8 provinces of the north. The data were drawn from daily 

conversational speech of the people who use the northern dialect in Maehongsorn 

Chiengmai, Lampoon, Lampang, Chiengray, Phayao, Phrae and Nan There are 3 

types of synonymous compounds structure in the northern dialect; synonymous 

compounds composed of 2 syllables, of 4 syllables and of more than 4 syllables.

The lexical meanings of synonymous compounds were classified into 3 types; 
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synonymous compounds having a meaning at either the initial or the final word while 

the other word had no meaning except, for rhyme, synonymous compounds having 

meanings at both words, and synonymous compounds having accurate meaning at 

either word while the other emphasized the meaning. 

Key words: Synonymous Compounds, The Northern Dialect

บทน�า
 ค�าซ้อน เป็นวิธีการสร้างค�าอีกประเภทหน่ึงที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย 

ซึ่งท�าให้มีค�าใหม่เกิดขึ้นใช้ในภาษาไทยของเรามากมาย มีผู้ให้ค�านิยามค�าซ้อน และการ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะ เช่น พระยาอนุมานราชธน (2522) ให้ความหมายว่า ค�า

ซ้อนคือค�าที่เกิดจากการน�าค�ามูลที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงไปในทางเดียวกัน

มาควบซ้อนกัน โดยมีวัตถุประสงค์ไขความอีกค�าหนึ่งให้ชัดเจนขึ้น ส่วนอัญชลี สิงห์น้อย 

(2551) จัดให้ค�าซ้อนเป็นค�าประสมชนิดหนึ่ง คือค�าประสมกึ่งมีไวยากรณ์แสดงให้เห็นการ

ทบัซ้อนของหมวดหมูค่�าซ�า้ ค�าซ้อน และค�าประสม ซึง่บางค�าไม่สามารถพจิารณาแยกขาด

ออกจากกันได้ พูนพงษ์ งามเกษม (2555) แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ค�าซ้อนหมายถึง 

ค�าที่เกิดจากการน�าค�าที่มีความหมายเหมือนกัน ความหมายไปในทางเดียวกัน หรือความ

หมายตรงกันข้ามกันมาต่อเนื่องกัน โดยน�าค�าท่ีน�ามาควบซ้อนกันน้ันค�าหน่ึง อาจเป็นค�า

ในภาษาต่างประเทศควบซ้อนกับค�าไทย ค�าใหม่ท่ีเกิดจากการน�าค�ามาควบซ้อนกันนั้นมี

ทั้งเปลี่ยนความหมายและคงความหมายเดิมไว้

 จากค�านิยามดงักล่าวสรปุได้ว่า ค�าซ้อน เป็นค�าใหม่ทีเ่กดิจากการน�าค�ามลูทีม่คีวาม

หมายเหมือนกนั คล้ายกนั หรอืความหมายตรงข้ามกนัมาเรยีงต่อเนือ่งกนัเพือ่ให้เกดิความ

หมายชัดเจนขึ้น

 การศึกษาค�าซ้อนส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาค�าซ้อนทีป่รากฏในภาษาไทยมาตรฐาน

หรือค�าภาษาไทยท่ีใช้ในภาคกลาง การศึกษาลักษณะและความหมายท่ีปรับเปลี่ยนไปตาม

ยุคสมัย เช่น เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (2531) อธิบายว่า ความหมายของค�าซ้อนที่คล้ายกัน

อาจแบ่งได้ 3 ระดับคือ ค�าพ้องความหมาย เช่น ร่างกาย แก่ชรา ฯลฯ ค�าเกือบพ้องความ

หมาย เช่น มีดพรา้ ทัง้สิ้น ฯลฯ ค�าในอรรถเขตเดียวกัน เช่น มวัหม่น พูดคยุ ฯลฯ ประพณิ 

มโนมัยวิบูลย์ (2547) แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ยังมีค�าซ้อนจ�านวนหนึ่งที่เกิดจากการรับเอา

ภาษาต่างประเทศหรอืค�าภาษาถิน่มาใช้ และน�าค�าไทยมาควบซ้อนเพือ่ใช้อธบิายความหมาย
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ของค�าทีร่บัมาใช้นัน้ เช่น ผลดัเปลีย่น แดงเถอืก ฯลฯ เป็นการรับค�ามาจากภาษาเขมรและ

ภาษาจีน 

 จากการศึกษาที่ผ่านมาผู้เขียนได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือซึ่งยังไม่มีการศึกษาในประเด็นนี้เลย ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่น

เหนือเป็นค�าภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของคนภาคเหนือใน 8 จังหวัด ที่ใช้ภาษาพื้น

เมืองเป็นภาษาพูดในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง 

เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งพบค�าซ้อนเป็นจ�านวนมาก และเมื่อศึกษาวิเคราะห์ใน

เบื้องต้น พบว่า ค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือ มี 3 ประเภท คือ ค�าซ้อน 2 พยางค์ ค�าซ้อน 4 

พยางค์ และค�าซ้อนมากกว่า 4 พยางค์ ตัวอย่าง เช่น กั้ดไก้ / kat& ka&i / คี้ ไค้คี้เมื่อย 

/ khi:@ khaj@ khi:@ muua&j / ซับปะลี้ลิ้นปิ๊น / sa@p pa$? li@: li^n pi@n / และ 

ปากหลายลิ่นปิ๊นหลายก�า /pa$:k la&:j li^n pi@n la&:j kam/ เป็นต้น

 ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ จึงเป็นกลุ ่มค�าท่ีส�าคัญอีกกลุ่มค�าหนึ่งที่ช่วย

สร้างสรรค์ค�าใหม่ให้เกิดขึน้ใช้ในภาษาได้อย่างมากมาย ท�าให้เกิดการสือ่สารทีช่ดัเจน เข้าใจ

ความหมาย ประสบผลส�าเรจ็ในการสือ่สาร และเป็นเอกลักษณ์ส�าคญัของท้องถิน่ การศกึษา

ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์การส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ ในปัจจุบันให้เกิด

ความเข้าใจกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสามัคคีในสังคม ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง อัน

เป็นพื้นฐานในการด�ารงสังคมและประเทศชาติให้สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป

อย่างยั่งยืน 

ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ 
 ภาษาไทย เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาค�าโดดที่ลักษณะของค�าส่วนใหญ่เป็น

ค�าพยางค์เดียว ซึ่งจะสังเกตได้จากค�าพื้นฐานในภาษาไทย เช่น พ่อ แม่ ดิน น�้า ช้าง ม้า 

เป็นต้น แต่ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงย่อมมีการเปล่ียนแปลงจากค�าพยางค์เดียวเป็น

ค�าหลายพยางค์ นับเป็นวิธีการสร้างค�าใหม่ซึ่งมีอยู่หลายวิธี คือ การสมาส การสนธิ การ

ประสม การซ�้าค�า และการซ้อนค�า 

 การซ้อนค�า หรือ “ค�าซ้อน” เป็นอีกหนึ่งประเภทที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของภาษา

ไทย เป็นวิธีการสร้างค�าที่ท�าให้มี “ค�าใหม่” เพิ่มขึ้นในภาษา ท�าให้ภาษาไทยเจริญงอกงาม 

ค�าซ้อน คือ การน�าค�าที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน หรือตรงกันข้าม ซึ่งเป็นค�า

ประเภทเดียวกนัมาซ้อนเข้าคูก่นั เพือ่ให้ความหมายชดัเจนยิง่ขึน้ (วเิชยีร เกษประทมุ, 2557: 

58) ซ่ึงสอดคล้องกับนพดล จันทร์เพ็ญ (2557: 21) ให้ความหมายของ ค�าซ้อน ไว้ว่า

หมายถึงค�าสองค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือประเภทเดียวกันน�ามาคู่กันเพื่อให้เกิด
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ความหมายชัดเจนขึ้น เช่น รักใคร่ หลงใหล บ้านเรือน และกรรณิการ์ วิมลเกษม (2549: 

69) กล่าวว่า ค�าซ้อน เป็นการน�าหน่วยค�าอิสระที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน 

ท�านองเดียวกัน หรือความหมายตรงกันข้าม ตั้งแต่ 2 ค�าขึ้นไป มารวมกันเกิดเป็นค�าใหม่

ที่มีความหมายใกล้เคียงค�าเดิมหรือเกิดความหมายใหม่หรือมีความหมายกว้างออกไปก็ได้

  สรุปได้ว่า ค�าซ้อน เป็นค�าใหม่ที่เกิดจากการน�าค�ามูลที่มีความหมายเหมือนกัน 

คล้ายกนั หรอืความหมายตรงข้ามกนัมาเรยีงต่อเนือ่งกนัเป็นค�าใหม่เพือ่ให้เกดิความหมาย

ชัดเจนขึ้น

 ค�าซ้อน นอกจากจะปรากฏในภาษาไทยกลางแล้ว ยงัปรากฏในภาษาถิน่ต่างๆ อกี

เช่นกัน คือ ภาษาถิ่นใต้ เช่น เกี่ยวข้อง เข็ดหลาบ ภาษาถิ่นอีสาน เช่น กองกอย หมายถึง 

หงอยเหงา ซะซายยายยัง หมายถึง กระจัดกระจาย และภาษาถิ่นเหนือ เช่น เก้าเง้า หมาย

ถึง ต้นตอ คับจ�๋า หมายถึง บังคับ เป็นต้น การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาค�าซ้อนในภาษาถิ่น

เหนือ

ตารางแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ในบทความค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนอื

สัญลักษณ์ แทนเสียง แทนเสียง แทนเสียง แทนเสียง
$ เอก
& โท
@ ตรี
^ จัตวา
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 การศึกษา “ค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาโครงสร้าง

และความหมายของค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. โครงสร้างค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ
 1.1 ค�าซ้อน 2 พยางค์ 

  1) ค�าซ้อน 2 พยางค์ พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 2 มีพยัญชนะต้นเหมือน

กัน

- สระเสียงสั้นกับสระเสียงสั้น ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

กั้ด / kat& /

ความหมาย: จุก, แน่นใน

ท้อง

ไก้ / kaj& /

ความหมาย: บวม, พอง, 

ขึ้นอืด

กั้ดไก้ / kat& ka&i /

ความหมาย: จุก, เสียด, 

แน่นในท้องจนไม่สามารถ

จะรับประทานอาหารเข้าไป

ได้อีก

เก้า / ka&w /

ความหมาย: ต้น

ก๊ก / kok@ /

ความหมาย: โคน, ต้น,

ล�าต้น

เก้า ก๊ก / ka&w kok@ /

ความหมาย: ต้นตอ, ริเริ่ม 

โดยปริยาย หมายถึง ผู้น�า

ในงานหรือเรื่องนั้นๆ

เก๊าะ / k>?@ /

ความหมาย: จับหรือยึดสิ่ง

ใดไว้เพื่อทรงอยู่

ก�๋า / ka^m /

ความหมาย: ก�า-เอานิ้วมือ

โอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, งอนิ้วมือ

จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้

เก๊าะก�๋า / k>@? ka^m /

ความหมาย: จับ, กุม, ยึด

ไว้ อาจจะจับยึดอยู่กับที่ 

หรือเกาะกุมแล้วเดินตาม 

เช่น อาการเกาะหรือยึด

แขนคนแล้วเดินตามไป

ญ่อย / n)>&j /

ความหมาย: เป็นชิ้นเล็กๆ 

พูดมาก, พูดไม่รู้จักจบ

จนเป็นที่ร�าคาญของคนอื่น

ญ�า / n)am / 

ความหมาย: ขย�า, ขย�าให้

แหลก

ญ่อยญ�า / n)>&j n)am /

ความหมาย: เป็นชิ้นเล็กๆ, 

พร�่าพูด, พูดไร้สาระ, พูด

ไม่มีแก่นสาร
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- สระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว ตัวอย่างเช่น 

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

ก๊น / kon@ /

ความหมาย: ส่วนเบื้องล่าง 

หรือส่วนท้ายของล�าตัว 

ก๋อย / k>:^j /

ความหมาย: ในที่นี้ไม่มี

ความหมายแต่ซ้อนเข้ามา

เพื่อเสียง

ก๊นก๋อย / kon@ k>:^j /

ความหมาย: ส่วนเบื้องล่าง 

หรือส่วนท้ายของล�าตัว 

เก๊บ / kep@ /

ความหมาย: เก็บ-เอาไป 

หรือเอามาจากที่

กวาด / kwa:$t /

ความหมาย: ท�าให้เตียน

หรือหมดฝุ่นละอองด้วย

ไม้กวาด 

เก๊บ กวาด / kep@ kwa:$t / 

ความหมาย: ท�าความสะอาด

ให้ดูเรียบร้อย งามตา

- สระเสียงยาวกับสระเสียงยาว ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

กีด / ki:$t /

ความหมาย: แคบ, ขวาง 

กั้บ / kap@ /

ความหมาย: คับ-มีขนาด

ไม่พอดีกัน ท�าให้แน่น ตึง 

หรือฝืด

กีด กั้บ / ki:$t kap@ /

ความหมาย: คับแคบ 

กีดขวาง เพราะมีคนหรือ

สิ่งของอยู่มาก

เกี้ยด / kia&t /

ความหมาย : โกรธ, โมโห

กุน / kun /

ความหมาย: ไม่มีความ

หมายซ้อนเข้ามาเพื่อเสียง

เกี้ยด กุน / kia&t kun / 

ความหมาย: โกรธ, โมโห

โจ้ก / co:&k /

ความหมาย: โชค-สิ่งที่น�า

ผลดีมาให้ เช่น โชคดี

ไจ / caj 

ความหมาย: ชัย-การชนะ, 

ความชนะ

โจ้กไจ / co:&k caj /

ความหมาย: โชคดี, มี

ชัยชนะ จะใช้ประกอบกับค�า

ว่า มี คือ “มีโจ้กมีไจ”

เพี้ยว / phiaw@ /

ความหมาย: เก็บ, 

เก็บกวาด

พัด / phat@ /

ความหมาย: ปัด-ท�าให้

หมดไป หรือพ้นไปด้วยการ

พัดหรือโบก

เพี้ยวพัด / phiaw@phat@ /

ความหมาย: เก็บ, เก็บกวาด

ท�าความสะอาด

ล้า /la:@ /

ความหมาย: ช้า, ทีหลัง

ลุน / lun /

ความหมาย: ทีหลัง

ล้าลุน /la:@ lun /

ความหมาย: ช้า, ทีหลัง, 

ไม่ทันผู้อื่น
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  2) ค�าซ้อน 2 พยางค์ พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 2 มีพยัญชนะต้นต่าง

กัน ตัวอย่าง เช่น

- สระเสียงสั้นกับสระเสียงสั้น ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

กั้ด / kat& /

ความหมาย: อิ่มมาก 

ญึ่ง / n)uu&n /

ความหมาย: อิ่ม, ท้องพอง

ท้องโตขึ้น

กั้ดญึ่ง / kat& n)uu&n /

ความหมาย: จุก, เสียดแน่น

ในท้อง

คับ / khap@ /

ความหมาย: บังคับ

จ�๋า / cam^ /

ความหมาย: บังคับ 

คับจ�๋า / khap@ cam^ /

ความหมาย: บังคับขู่เข็ญ

- สระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

ก๋วน / kua^n /

ความหมาย: รบกวน- 

ท�าให้เกิดความร�าคาญ 

ควี / khwi: /

ความหมาย: รบกวน- 

ท�าให้เกิดความร�าคาญ 

ก๋วนควี / kua^n khwi: /

ความหมาย: รบกวน- 

ท�าให้เกิดความร�าคาญ 

(โดยทั่วไปจะใช้กับเด็ก) 
ไก้ / kaj& /

ความหมาย: ขึ้นอืด, 

พอง, บวม 

ปอง / p>:n /

ความหมาย: พอง, พอง

ขึ้น

ไก้ปอง / kaj& p>:n /

ความหมาย: บวมเป่ง, ตึง 

เช่น หน้าท้องตึง 
ข�า / kha^m /

ความหมาย: คาอยู่, ติด

อยู่

กา / ka: /

ความหมาย: คาอยู่, ติด

อยู่

ข�ากา / kha^m ka: /

ความหมาย: ค้างคา, ติด

กับ, ติดอยู่

- สระเสียงยาวกับสระเสียงยาว ตัวอย่าเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

กั๋ว / kua^ /

ความหมาย: กลัว 

หย้าน / n)a:n@ /

ความหมาย: กลัว 

กั๋วหย้าน / kua^ n)a:n@ /

ความหมาย: กลัว, มักจะ

กลัว, ไม่กล้า

ขาม / kha:^m / 

ความหมาย: เกรง, 

คร้าม, หวาด

อาย / ?a:j /

ความหมาย: รู้สึก

กระดาก, ขายหน้า

ขามอาย / kha:^m ?a:j /

ความหมาย: กระดาก, 

อาย, ขายหน้า
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- สระเสียงยาวกับสระเสียงสั้น ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

เกี้ยด / kiat^ /

ความหมาย: โกรธ, ขุ่น

เคืองในใจ, ไม่พอใจ

ขุ่น / khu$n /

ความหมาย: ขุ่นเคือง- 

โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ 

เกี้ยดขุ่น / kiat^ khun$ /

ความหมาย: โกรธ, โมโห 

ขอย / kh>:^j /

ความหมาย: อิจฉา

ญวน / n)uan /

ความหมาย: ความอยาก, 

ความต้องการ, ความ

ปรารถนา

ขอยญวน / kh>:^j n)uan /

ความหมาย: อิจฉา, อยาก

ได้, อยากมีเหมือนคนอื่น

เขา

 

  3) ค�าซ้อน 2 พยางค์ พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 2 พยัญชนะต้นต่างกัน 

สระเหมือนกัน ตัวสะกดเหมือนกัน ค�าซ้อนประเภทนี้มีความไพเราะนุ่มนวลที่เสียงสัมผัส

ของสระและตัวสะกด ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

ก๋าน / ka:n^ /

ความหมาย: งานที่ต้องท�า 

งาน / na:n /

ความหมาย: สิ่งที่ต้องท�า 

ก๋านงาน / ka:n^ na:n /

ความหมาย: การงาน-สิ่ง

หรือเรื่องที่ต้องท�า
จ๊อม / c>m@ /

ความหมาย: รวมเป็นกอง

ให้ดูเรียบร้อย

 

ฮอม / h>:m /

ความหมาย: รวมกัน

เป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่ 

 

จ๊อมฮอม / c>m@ h>:m /

ความหมาย: ท�าให้รวม

เป็นกองหรือเป็นกลุ่ม 

เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้แตก

กระจัดกระจาย
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  4) พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 2 มีพยัญชนะต้นต่างกัน สระเหมือนกัน 

ไม่มีตัวสะกด ตัวอย่าง เช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

ด่า / da:$ /

ความหมาย: ใช้ถ้อยค�าว่า

คนอื่น ด้วยค�าหยาบช้า

ว่า / wa:& /

ความหมาย: พูด, พูดจา

ติเตียน

ด่าว่า / da:$ wa:& /

ความหมาย: ด่า, พูดให้อีก

ฝ่ายหนึ่งเจ็บใจ 

อู๊ / ?u:@ / 

ความหมาย: พูด 

ฟู่ / fu:& /

ความหมาย: พูด

อู๊ฟู่ / ?u:@ fu:& / 

ความหมาย: พูดคุย, 

สนทนา 

 1.2 ค�าซ้อน 4 พยางค์ 

  1) พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 3 เป็นค�าเดียวกัน ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

เจ้น / cen& /

ความหมาย: ช่วง, ระยะ

หูต๋า / hu:^ ta:^ /

ความหมาย: หู ตา 

เจ้นหูเจ้นต๋า / cen& hu:^ 

cen& ta:^ / 

ความหมาย: ช่วงของ

สายตา ส่วนมากจะใช้ต่อ

จากค�าว่า ซุด / sut / เป็น 

ซุดเจ้นหูเจ้นต๋า คือ สุด

สายตา 

ตั๊ง / tan@ /

ความหมาย: ด้าน, ทาง, 

บริเวณ

ขอกแคม /kh>:$k kh£:m 

/ความหมาย ด้านข้าง, 

ริมสุดขอบ, รอบนอก

ตั้งขอกตั้งแคม / tan@ 

kh>:$k tan@ kh£:m /

ความหมาย: ด้านริมสุด, 

ทางด้านข้าง, ทางขอบ, 

 ทางรอบนอก 
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  2) พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 3 เป็นค�ากริยา ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

คี้ / khi: /

ความหมาย: มักจะ, มาก, 

มากขึ้น, มากมาย 

ไค้เมื่อย / khaj@ muuaj /

ความหมาย: เป็นไข้, 

ปวดเมื่อยทั่วทั้งตัว

คี้ ไค้คี้เมื่อย / khi:@ 

khaj@ khi:@ muua&j /

ความหมาย: มักจะเป็น

ไข้, มักจะปวดเมื่อย

 ตามตัว 

เค้า / khaw@ /

ความหมาย: อาการที่

เคลื่อนเข้าไปข้างใน

ป่าโข่ / pa:$ kho:$ /

ความหมาย: ป่า, ที่รก

ด้วยต้นไม้และกิ่งไม้ 

เค้าป่าเค้าโข่ / khaw@ 

pa:$ khaw@ kho:$ / 

ความหมาย: เข้าไปในป่า, 

เข้าไปในที่รก 

  3) พยางค์ที่ 1 และพยางค์ที่ 3 เป็นค�าวิเศษณ์ ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

กู้ / ku:& /

ความหมาย: ทุก 

ฮ่อมฮู / h>m& hu: /

ความหมาย: แคบ, ขึ้นเนิน

กู้ ฮ่อม กู้ ฮู / ku:& 

h>m& ku:& hu: /

ความหมาย: ทุกที่ทุก

ทาง, ทุกหนทุกแห่ง 

ไก๊ / kaj@ /

ความหมาย: ใกล้

บ้านจอง / ba:n& c>:n /

ความหมาย: บ้าน

ไก๊บ้านไก๊จอง / kaj@ 

ba:n& kaj@ c>:n / 

ความหมาย: ใกล้บ้าน 

ไก๋ / kaj@ /

ความหมาย: ไกล 

หอเฮือน / h>:^ huuan /

ความหมาย: บ้านเรือน

ไก๋หอไก๋เฮือน / kaj@ 

h>:^ kaj@ huuan / 

ความหมาย: ไกลบ้าน, 

ห่างไกลบ้านเรือน
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 1.3 ค�าซ้อนมากกว่า 4 พยางค์ ตัวอย่างเช่น

ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 1  ค�าเดี่ยวพยางค์ที่ 2  ค�าซ้อน

ขอสูมา / kh>:& su: ma: /

ความหมาย: กล่าวขอโทษ 

ลาโต้ด / la: to^:t /

ความหมาย: ขอโทษ 

ขอสูมา / kh>:& su: ma: 

/ ลาโต้ด / la: to^:t / 

ความหมาย: ขอโทษ, 

ขอโทษด้วยส�านึกผิด 

ซับปะลี้ / sa@p pa$? 

li@: /

ความหมาย: พูด

กลับกลอก, เชื่อไม่ได้

ลิ้นปิ๊น / li^n pi@n/

ความหมาย: พูดไม่อยู่- 

กับร่องกับรอย 

ซับปะลี้ / sa@p pa$? 

li@: / ลิ้นปิ๊น / li^n pi@n/

ความหมาย: สับปลับ, 

เชื่อไม่ได้, โกหก 

พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย 

ปากหลายลิ่น/pa$:k la&:j 

li^n /

ความหมาย: พูด

กลับกลอก

ปิ๊นหลายก�า / pi@n la&:j 

kam/

ความหมาย: พลิกค�าพูด 

ปากหลายลิ่น/ pa$:k 

la&:j li^n /ปิ๊นหลายก�า / 

pi@n la&:j kam/

ความหมาย: พูด

กลับกลอก, กลับค�าพูด

2. ความหมายของค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือ
 ความหมายของค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือมีความหมาย 3 ลักษณะดังนี้ 

 2.1 ซ้อนแล้วความหมายปรากฏอยูท่ีห่น่วยค�าต้นหรอืหน่วยค�าท้ายตรงตามความ

หมายนั้นเพียงหน่วยค�าใดหน่วยค�าหนึ่ง อีกหน่วยค�าหนึ่งไม่มีความหมายปรากฏ เป็นการ

ซ้อนเพื่อเสียง ในภาษาไทยถิ่นเหนือ พบทั้งประเภท 2 พยางค์ 4 พยางค์ และ 5 พยางค์ 

เช่น

  1) ประเภท 2 พยางค์ ตัวอย่างเช่น

  ก๊นก๋อย / kon@ k>:^j /

   ก๊น / kon@ / หมายถงึ ส่วนเบือ้งล่างหรือส่วนท้ายของล�าตวั,  

   สุดท้ายหรือข้างหลังสุด

   ก๋อย / k>:^j / ในที่นี้ไม่มีความหมาย (ซ้อนเข้ามาเพื่อเสียง)

   ก๊นก๋อย / kon@ k>:^j / หมายถงึ ส่วนเบือ้งล่างหรือส่วนท้าย 

   ของล�าตัว, สุดท้ายหรือข้างหลังสุด 
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  ปิ้กป้อก / pi&k p>:&k / 

   ปิ้ก / pi&k / หมายถึง กลับ 

   ป้อก / p>:&k / ไม่มีความหมาย

   ปิ้กป้อก / pi&k p>:&k / หมายถึง กลับ, กลับมา ใช้กับคน  

   เช่น กลับบ้านหรือกลับมาที่เดิม เป็นต้น

  ลุ้ยล้าย / luj@ la:j@ / 

   ลุ้ย / luj@ / หมายถึง หลุดลง, ออกจากที่

   ล้าย / la:j@ / ไม่มีความหมาย

   ลุ้ยล้าย / luj@ la:j@ / หมายถึง หลุดลง, หย่อนตัวลงจากที่ 

   สูงอย่างรวดเร็ว 

  2) ประเภท 4 พยางค์ ตัวอย่างเช่น

  จะล็อดจะแล็ด / ca?$ l>t@ ca?$ let@ /

   จะล็อด / ca?$ l>t@ / หมายถึง หมดจดสดใส น่ารักน่า 

   เอ็นด ูมาจากค�าว่า จ็อดล็อด / c>t@ l>t@ / ซึง่จะใช้ตามหลงั 

   ค�าว่า มด / mot@ / - หมด หรือหมดจด เป็น มดจ็อดล็อด  

   / mot@ c>t@ l>t@ / หมายถึง สะอาด, ผ่องใส, ไม่มีต�าหนิ

   จะแล็ด / ca?$ let@ / ไม่มีความหมาย

   จะล็อดจะแล็ด / ca?$ l>t@ ca?$ let@ / หมายถึง หมดจด,  

   สดใส, น่ารักน่าเอ็นดู ใช้ขยายความค�าที่มาข้างหน้า เช่น  

   หน้ามดจะล็อดจะแล็ด / na:@ mot@ ca?$ l>t@ ca?$ let@  

   / หมายถึง ใบหน้าที่หมดจดงดงาม น่าเอ็นดู

  เพ่อเพิดเบิดเบือ / pha:& pha:t& ba:t$ buua /

   เพ่อเพิด / pha:& pha:t& /หมายถึง สกปรกรกรุงรัง ฟุ้ง 

   กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ดูแล้วไม่งามตา

   เบิดเบือ / ba:t$ buua / ไม่มีความหมาย

   เพ่อเพดิเบดิเบอื / pha:& pha:t& ba:t$ buua / หมายถงึ สกปรก 

   รกรุงรัง ฟุ้งกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ดูแล้วไม่งามตา

  3) ประเภท 5 พยางค์ ตัวอย่าง เช่น

  ต๊กขะป้าฮ่าเหว / tok@ kha?$ pa:& ha:& he:w^ /

   ต๊กขะป้า / tok@ kha?$ pa:& / หมายถึง ตกประหม่า
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   ฮ่าเหว / ha:& he:w^ / ไม่มีความหมาย

   ต๊กขะป้าฮ่าเหว / tok@ kha?$ pa:& ha:& he:w^ / หมายถึง  

   ตกใจ, ตกประหม่า, ตะลึง

 2.2 ซ้อนแล้วความหมายปรากฏอยู่ทั้ง 2 กลุ่มค�า แต่ความหมายของค�าซ้อน จะ

กว้างออกจากความหมายของกลุ่มค�าเดิม ตัวอย่างเช่น

  ก�้าจูอูหนุน / kam& cu: ?u: nun^ /

   ก�้าจู / kam& cu: / หมายถึง ค�้าชู-บ�ารุงให้เจริญขึ้น

   อูหนุน / ?u: nun& / หมายถึง ช่วยเหลือเกื้อกูล

   ก�้าจูอูหนุน / kam& cu: ?u: nun / หมายถึง ค�้าชูอุดหนุน ช่วย 

   เหลือเกื้อกูลเพื่อให้ได้รับความสุขสบาย

  ขอสูมาลาโต้ด / kh>:^ su: ma: la: to:t& /

   ขอสูมา / kh>:^ su: ma: / หมายถึง ค�ากล่าวขอโทษ

   ลาโต้ด / la: to:t& / หมายถึง ขอโทษ

   ขอสูมาลาโต้ด / kh>:^ su: ma: la: to:t& / หมายถึง ขอโทษ,  

   ขอโทษด้วยความส�านึกผิดจริงๆ

 2.3 ซ้อนแล้วความหมายปรากฏเด่นอยู่ที่หน่วยค�า หรือกลุ่มค�าต้น ตัวอย่างเช่น

  คี้เปี๊ยคี้ก้อม / khi:@ pia@ khi:@ k>m& /

   คี้เปี๊ย / khi:@ pia@ / หมายถึง ขี้โรค, ไม่สมบูรณ์

   คี้ก้อม / khi:@ k>&m / หมายถึง คนที่เตี้ยผิดปกติ

   คี้เปี๊ยคี้ก้อม / khi:@ pia@ khi:@ k>m& / หมายถึง เป็นคน 

   ขี้โรค ไม่สมบูรณ์ผอมเหลือง แคระแกร็น

   คี้ก้อม / khi:@ k>&m / จะช่วย คี้เปี๊ย / khi:@ pia@ / ให้เห็น 

   ว่า เป็นคนไม่สมบรูณ์จริงๆ ทัง้ยงับอกลักษณะอาการว่า อ่อนแอ  

   อีกด้วย

  สะลิดปิ้ดป้าง / sa?$ lit@ pit& pa:n& /

   สะลิด / sa?$ lit@ / หมายถึง มารยาท, กิริยา

   ปิ้ดป้าง / pit& pa:n& / ไม่มีความหมาย แต่ช่วยเน้น สะลิด /  

   sa?$ lit@ / หมายถึง มารยาท, จริตจะก้าน
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  ฟ่อนแอ๊ะฟ่อนแอ่น / f>:n@ ?e?@ f>:n@ ?en$ /

   ฟ่อนแอ๊ะ / f>:n@ ?e?@ / ช่วยเน้นความหมายของ ฟ่อนแอ่น  

   / f>:n@ ?en$ / ให้เห็นภาพพจน์ว่า ร�าแต้ไปมาอย่างสนกุสนาน 

   ฟ่อนแอ่น / f>:n@ ?en$ / หมายถึง ร�าแต้ 

   ฟ่อนแอ๊ะฟ่อนแอ่น / f>:n@ ?e?@ f>:n@ ?en$ / หมายถึง  

   ร�าแต้, ร�าด้วยความสนุกสนานร่าเริง

บทสรุป
 โครงสร้างค�าซ้อนในภาษาไทยถิน่เหนอืม ี3 ประการคอื ค�าซ้อน 2 พยางค์ ค�าซ้อน 

4 พยางค์ และค�าซ้อนมากกว่า 4 พยางค์ ค�าซ้อน 2 พยางค์ วิเคราะห์ได้ 5 กลุ่ม ส่วนค�า

ซ้อน 4 พยางค์ วิเคราะห์ได้ 6 กลุ่ม ในด้านความหมายของค�าซ้อนในภาษาถิ่นเหนือมี 3 

ประเภท ได้แก่ ซ้อนแล้วความหมายปรากฏอยู่ทีห่น่วยค�าต้นหรือทีห่น่วยค�าท้ายเพยีงหน่วย

ค�าใดหน่วยค�าหนึ่ง อีกหน่วยค�าหน่ึงไม่มีความหมายปรากฏ เป็นการซ้อนเพื่อเสียง ซ้อน

แล้วปรากฏความหมายทั้ง 2 หน่วยค�า และซ้อนแล้วความหมายปรากฏเด่นอยู่ที่หน่วยค�า

ใดหน่วยค�าหน่ึง อีกหน่วยค�าหนึ่งช่วยเน้นความหมาย สอดคล้องกับ สุจิตรา จ�านงอุดม 

(2556 : 136) ศึกษาเรื่องการใช้ค�าซ้อนในวัจนลีลา พบว่า ค�าซ้อนกันเป็น 2 คู่ โดยมีหน่วย

ที่ 1 กับหน่วยท่ี 3 เป็นค�าเดียวกัน ส่วนหน่วยที่ 2 กับหน่วยที่ 4 เป็นค�าที่มีความหมาย

เหมอืนกนั อาจเป็นไปในท�านองเดยีวกนั หรอืเป็นค�าตรงข้ามกัน ซึง่ค�าซ้อนซ�า้เป็นประเภท

ของค�าซ้อนสี่หน่วยที่พบมากที่สุด เพราะบางค�าเป็นค�าที่ใช้มานานจนกลายเป็นค�าศัพท์ใน

ภาษาไปแล้ว โดยค�าซ้อนสี่หน่วยที่พบมักจะเป็นการซ�้าค�าในหน่วยที่ 1 ซ�้ากับหน่วยที่ 3 

 การศึกษาค�าซ้อนในภาษาไทยถิ่นเหนือท�าให้เห็นโครงสร้างและความหมายของ

ค�าซ้อนในภาษาถ่ิน แสดงให้เห็นความมีศิลปะในการสร้างค�าของคนไทยในท้องถิ่นภาค

เหนือ ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในท้องถ่ินได้ เช่นเดียว

กับการสร้างค�าในลักษณะอ่ืนๆ การศึกษาในครั้งน้ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อท�าความ

เข้าใจภาษา สังคม วัฒนธรรม และเป็นแนวทางในการศึกษาทางด้านภาษาไทยตลอดจน

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
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“กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า”
Techniques of using humor in Super Mum.
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บทคัดย่อ
 บทความนีมี้ความมุง่หมายเพือ่ศกึษากลวธิกีารแสดงอารมณ์ขนัในรายการซเูปอร์

หม�่า จากโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ จ�านวน 50 ตอน ผลการศึกษาพบกลวิธีการใช้ภาษา

แสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า คือ การใช้ภาษาถิ่น การตัดค�า การใช้ค�าเลียนเสียง 

การใช้ค�ารุนแรง การเลี่ยงค�าหยาบ การเล่นค�า การใช้ค�าต่างประเทศ และการสร้างค�าใหม่ 

กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า ประกอบด้วย กลวิธีเสียดสีประชดประชัน 

กลวิธีการสร้างเรือ่งให้เกนิจรงิ กลวธิกีารตัง้สมญานามให้กับบุคคล กลวธิกีารใช้ภาษาแสดง

ภาพพจน์ กลวิธีความไม่เข้ากัน กลวิธีการท�าให้เป็นเรื่องสัปดน กลวิธีการใช้ภาษาต่าง

ประเทศปนค�าไทย และกลวิธีล้อเลียน

ค�าส�าคัญ: กลวิธีการแสดงอารมณ์ขัน, รายการซูเปอร์หม�่า

Abstract 
 This article aims to study the techniques of using humor in Super Mum by 

studying the television network’s Work Point of 50 clips. The results showed that 

the use of dialect, wrap word, mimic word, violence use, Avoidance coarse word, 

word play, the use of foreign words and the creation of new words. Techniques of 

using humor in Super Mum to consist of sarcasm, creating stories exaggerating, 

strategies is the nickname for the person, figures of speech, incompatibility, making 

a lewd, the techniques use foreign including the Thai language and parody. 

Keywords: Techniques of using humor, Super Mum.
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บทน�า
 สงัคมในปัจจบุนัมคีวามเครียดต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาการท�างาน ปัญหา

ส่วนตัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเรียน แม้กระทั่งปัญหาการเมือง ล้วนแต่มีผลต่อการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม การที่คนเราเกิดความเครียดก็ย่อม

หาที่ผ่อนคลายเพื่อท�าให้จิตใจสบาย เช่น การฟังเพลง ออกก�าลังกาย การไปเที่ยวพักผ่อน 

และสิง่ทีส่�าคญักับคนในปัจจุบันอีกประการหน่ึงน่ันกคื็อ การรับส่ือบันเทงิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

สือ่ทางวทิย ุภาพยนตร์ อนิเทอร์เนต็ การอ่านหนังสอื หรอืแม้กระทัง่สื่อโทรทศัน์ทีส่ามารถ

เข้าถึงง่าย ดูได้ทุกเพศทุกวัย มีรายการต่างๆ ที่สามารถท�าให้คลายเครียดได้

 รายการวาไรตี้โชว์หรือรายการปกิณกะบันเทิง มาจากค�าว่า Variety ซึ่งหมายถึง

รายการบันเทิงประเภทเบ็ดเตล็ดต่างๆ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และนิคม ทาแดง: 2530) เป็น

รายการที่ได้รับความนิยมสูง รายการประเภทนี้ประกอบด้วยรูปแบบสัมภาษณ์บุคคลหรือ

รายการรูปแบบการพูด (Talk Show) รูปแบบดนตรี รูปแบบแสดงตลก รูปแบบการแข่งขัน

เกมโชว์ และรูปแบบการแสดงโชว์พิเศษต่างๆ 

 “ซูเปอร์หม�่า” เป็นรายการวาไรตี้โชว์อีกรายการหนึ่งที่สร้างความขบขันให้กับผู้

ชมได้เป็นอย่างมากของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบัน

แพร่ภาพการแสดงออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-13.30 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์

หมายเลข 23 เริ่มแพร่ภาพออกอากาศครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 

20.15-21.15 น. โดยมเีพช็รทาย วงษ์ค�าเหลา (หม�า่ จ๊กมก) เป็นพธิกีรด�าเนนิรายการ สร้าง

ความขบขันให้กับผู้ชมได้ทุกสถานการณ์ ในแต่ละเทปจะเชิญแขกรับเชิญมา เช่น ดารานัก

แสดง นักร้อง เน็ตไอดอล หรือคนที่ก�าลังมีกระแสในสังคมมาพูดคุยในรายการ โดยเนื้อหา

การพดูคยุจะมีทกุเรือ่ง นบัเป็นจดุเด่นของรายการนี ้เป็นรายการทีค่นในรายการจะท�าอะไร

ก็ได้ ค�าพูด การใช้ภาษาเป็นกันเองไม่เน้นวิชาการแต่เน้นการเป็นตัวเองให้มากที่สุด โดย

เป็นการใช้ภาษาในรายการทีส่ร้างความขบขนัได้อย่างโดดเด่น มทีัง้การใช้ค�าคล้องจอง การ

เล่นค�าและเสียง การดัดแปลงส�านวนต่างๆ ให้เป็นภาษาของตัวเอง การใช้ภาษาแปลกไป

จากเดิม พิธีกรมีกลวธิีในการใช้ภาษาทีส่ามารถท�าให้แขกรบัเชิญร่วมสนกุและตอบโต้กนัได้

เป็นอย่างดี 

 การน�าภาษามาเป็นเครื่องมือในการสร้างอารมณ์ขันนับเป็นการรักษาและเพิ่ม

เติมภาษาไทยให้งอกงามกลายเป็นความเจริญด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพราะภาษาเกิด

จากคน (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508: 17) การใช้ภาษาเป็นหนึ่งใน

กลวิธีสร้างความขบขัน ถือได้ว่าเป็นความสร้างสรรค์อย่างหนึ่งท่ีน่าศึกษา เน่ืองจากท�าให้
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มีประสบการณ์ มีวิธีการตีความสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้วงการแพทย์ยังยืนยันว่า

เสียงหัวเราะเป็นยารักษาโรคได้ เพราะการหัวเราะมีผลต่อกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันและ

ฮอร์โมนต่อต้านความเครยีด (กระดานสขุภาพ, 2548: 6) ปัจจบุนัต่างประเทศก็ได้มโีครงการ

ภาพยนตร์บ�าบดั ดงัน้ัน จึงกล่าวได้ว่าเรือ่งตลกขบขนันัน้มปีระโยชน์ต่อผูช้ม เพราะมทีัง้การ

ใช้ภาษา การแสดงอารมณ์ที่ท�าให้ผู้ชมคลายเครียดและมีความสุขได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

กลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนัในรายการซูเปอร์หม�า่ เพือ่เพิม่พนูทกัษะในการใช้ภาษา

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า

 2. เพื่อศึกษากลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า

ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า เป็นรายการ 

วาไรตี้โชว์ของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอทางโทรทัศน์

ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23 โดยมี นายเพชรทาย วงษ์ค�าเหลา (หม�่า จ๊กมก) เป็นพิธีกร

ด�าเนินรายการ แพร่ภาพการแสดงออกอากาศในวนัอาทติย์ เวลา 12.30 - 13.30 น. รวบรวม

คลิปบันทึกการแสดงตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 

จ�านวนทั้งหมด 50 คลิป 

วิธีด�าเนินการศึกษา 
 วิธีด�าเนินการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่าใน

ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีด�าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล

  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์ข้อมูล

  1.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลคลปิวดิโีอของรายการซเูปอร์หม�า่ โดยเร่ิมรวบรวม

จากวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 15 เมษายน พ.ศ. 2561 จ�านวน 50 คลิป และน�า

ภาษาพูดในรายการมาบันทึกเป็นตัวอักษรภาษาไทย
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 2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

  2.1 วเิคราะห์การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนั โดยใช้กรอบแนวคิดของ ธดิา 

โมสิกรัตน์ (2526: 427-438) แบ่งออกเป็นดังนี้

   2.1.1 การใช้ภาษาถิ่น

   2.1.2 การตัดค�า

   2.1.3 การใช้ค�าเลียนเสียง

   2.1.4 การใช้ค�ารุนแรง

   2.1.5 การเลี่ยงค�าหยาบ

   2.1.6 การเล่นค�า

   2.1.7 การใช้ค�าต่างประเทศ

   2.1.8 การสร้างค�าใหม่

  2.2 วิเคราะห์กลวิธีของการแสดงอารมณ์ขัน โดยใช้กรอบแนวคิดของ 

ญาดา ชาญบัญชี (2551) แบ่งออกเป็นดังนี้

   2.2.1 กลวิธีเสียดสีประชดประชัน

   2.2.2 กลวิธีการสร้างเรื่องให้เกินจริง

   2.2.3 กลวิธีการตั้งสมญานามให้กับบุคคล

   2.2.4 กลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพพจน์

   2.2.5 กลวิธีความไม่เข้ากัน

   2.2.6 กลวิธีการท�าให้เป็นเรื่องสัปดน

   2.2.7 กลวิธีการใช้ค�าต่างประเทศปนค�าไทย

   2.2.8 กลวิธีล้อเลียน

 3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล

 4. ขั้นน�าเสนอผลการวิจัย

 น�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการศึกษา
 กลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า มี 2 ประการ ดังนี้

 1. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า

 2. การใช้กลวิธีแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า
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ผลการศึกษาแต่ละด้านปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า แบ่งเป็น 8 ลักษณะดังนี้ 

  1.1 การใช้ภาษาถิ่น

  ในรายการซูเปอร์หม�า่ ส่วนใหญ่จะพบการใช้ภาษาถิน่อสีาน ท้ังนีอ้าจจะ

เป็นเพราะผูด้�าเนนิรายการคอืนายเพชรทาย วงศ์ค�าเหลา เป็นชาวอสีาน จงึปรากฏค�าภาษา

ถิ่นอีสาน ในการศึกษาครั้งนี้พบภาษาอีสานในข้อความสนทนาจ�านวน 11 ค�า ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้

  หม�่ำ: มำเมืองไทยนำนรึยังครับ

  ไมเคิล: มำดนละครับ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)

  จากบทสนทนาข้างต้นมีการใช้ภาษาถิ่น คือ ค�าว่า ดน เป็นการใช้ค�าใน

ภาษาอีสานหมายถึง นาน

  1.2 การตัดค�า

  การตดัค�าในรายการซเูปอร์หม�า่เป็นการตดัค�าเดมิให้ส้ันลงแต่ยงัคงความ

หมายเดิมไว้ มีปรากฏในการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันจ�านวน 4 ค�า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  หม�่ำ: นี่สนุกกันใช่มั๊ย

  หอย: เดี๋ยว ถำมจริงไม่หนุกจะท�ำหรอ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560)

  จากประโยคข้างต้นมีการตัดค�า คือ ค�าว่า หนุก มาจากค�าว่า สนุก

  1.3 การใช้ค�าเลียนเสียง 

  การใช้ค�าเลียนเสียงเพื่อให้เกิดภาพ อารมณ์ และความรู้สึกคล้อยตาม 

เช่น การเลียนเสียงสัตว์ การเลียนเสียงดนตรี การเลียนเสียงธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น พบ

ว่ามีจ�านวน 11 ค�า ดังตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้

  โรเบิร์ต: เคำะประตูให้เมียเปิด

  หม�่ำ: เสียงเคำะ ดังไง

  โรเบิร์ต: ป๊อกๆๆๆ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)

 จากประโยคข้างต้นเป็นการใช้ค�าเลียนเสียงเคาะประตู คือค�าว่า ป๊อกๆๆๆ
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  1.4 การใช้ค�ารุนแรง 

  การใช้ค�ารนุแรงเป็นการใช้ค�าหยาบหรอืค�าไม่สภุาพ เพ่ือให้ผูฟั้งเกดิความ

รู้สึกไม่ดี เหมือนโดนต่อว่า แต่ท�าให้เกิดอารมณ์ขันได้ พบว่ามีจ�านวน 67 ค�า ดังตัวอย่าง 

จากบทสนทนาต่อไปนี้

  หม�่ำ: แบ่งกันยังไง เงินอ่ะ

  เฟิร์ส: คนละ 2 บำท

  หม�่ำ: แล้วจะมำเล่นหำป้ำมึงหรอ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

 จากประโยคข้างต้นค�าว่า มึง เป็นค�าหยาบ

  1.5 การเลี่ยงค�าหยาบ 

  การเลีย่งค�าหยาบ ในรายการซเูปอร์หม�า่ เป็นการพดูที่ใช้ค�าหยาบแต่ไม่

ออกเสียง เพียงขยับปากพูดค�าหยาบเท่านั้นพบว่ามีจ�านวน 35 ค�า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  หม�่ำ: ชอบ 3 คนนี้ครับ

  ดำว: ครับ

  หม�่ำ: เค้ำไม่เอำ ตีน ถีบหน้ำก็บุญแล้ว

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560)

 ค�าว่า ตีน เป็นค�าไม่สุภาพ หลีกเลี่ยงโดยการพูดไม่ออกเสียง

  1.6 การเล่นค�า 

  การเล่นค�า เป็นการน�าถ้อยค�ามาดดัแปลงโดยวิธต่ีางๆ เพือ่ให้เกดิอารมณ์

ขัน เช่น การดัดแปลงส่วนประกอบของค�า การดัดแปลงพยัญชนะต้น สระ การสับที่ของ

ตัวสะกด การใช้ค�าผวน การพูดไม่ชัด ท�าให้คล้องจอง เป็นต้น พบว่ามีจ�านวน 36 ค�า ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้

  ถั่วงอก: ถ้ำเรำไปวัดจะเจอเจดีย์หรือดีเจ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

  ค�าว่า เจดีย์ กับค�าว่า ดีเจ เป็นการสลับค�าหน้า-ค�าหลัง เป็นการเล่นค�า

ให้สนุกขบขัน

  1.7 การใช้ค�าต่างประเทศ 

  การใช้ค�าภาษาต่างประเทศ เป็นการใช้ค�าทับศัพท์ในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่

ภาษาไทย ในที่นี้พบ 1 ค�า เป็นภาษาอังกฤษ

  ไมเคิล: ยู เซม เซม

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561)
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  ค�าว่า ยู มาจากค�าภาษาอังกฤษ you แปลว่า คุณ เซม มาจากค�า same 

แปลว่า เหมือน

  1.8 การสร้างค�าใหม่ 

  การสร้างค�าใหม่ เป็นการสร้างค�าศัพท์ใหม่ขึ้นมา มีลักษณะแปลกกว่า

ค�าศัพท์ที่ใช้กันทั่วๆ ไปส่วนใหญ่เป็นค�าแสดงอารมณ์ พบว่ามีจ�านวน 4 ค�า ดังตัวอย่างต่อ

ไปนี้

  อ้วน: เรำรู้ว่ำมิกิชอบผู้ชำย เรำก็จะชอบชี้ให้ดูเค้ำก็จะ วี๊ดวิ้ว กะตู้วฮู้ว

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560)

  ค�าว่า วีด๊วิว้ กะตูว้ฮู้ว เป็นการสร้างค�าใหม่โดยเกดิจากการแสดงอารมณ์

ให้คนอื่นสนใจซึ่งไม่มีความหมาย

 การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า

การใช้ภาษา จ�านวน คิดเป็นร้อยละ

การใช้ภาษาถิ่น 11 6.15

การตัดค�า 4 2.37

การใช้ค�าเลียนเสียง 11 6.15

การใช้ค�ารุนแรง 67 39.64

การเลี่ยงค�าหยาบ 35 20.71

การเล่นค�า 36 21.30

การใช้ค�าต่างประเทศ 1 0.59

การสร้างค�าใหม่ 4 2.37

รวม 169 100

 2. กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า 

 การแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า มีกลวิธีในหลายลักษณะดังต่อไปนี้

  2.1 กลวิธีเสียดสีประชดประชัน

  กลวิธีเสียดสีประชดประชันให้เกิดอารมณ์ขัน โดยการใช้ค�าพูดกระทบ

กระเทียบ เสียดแทง ซึ่งบุคคลหนึ่งกล่าวต่ออีกบุคคลหนึ่งหรือเกี่ยวกับบุคคลนั้น อาจจะ
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เป็นการตัดพ้อตัวเอง ตัดพ้อคนอื่น หรืออาจเป็นการย่ัวล้อไปในทางสนุกสนาน พบว่ามี

จ�านวน 45 ข้อความ ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

หม�่ำ: ไม่ใช่หน้ำที่ของพวกคุณ แหม หยิบจำนหยิบอะไรเองเลย ผม

ท้อแท้จำกกำรท�ำรำยกำรเหลือเกินวันนี้

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560)

  จากข้อความข้างต้นเป็นการใช้กลวิธีเสียดสีประชดประชัน โดยการใช้

ค�าว่า ผมท้อแท้จากการท�ารายการวันนี้เหลือเกิน ที่จริงแล้วผู้พูดไม่ได้เหน่ือยแต่ต้องการ

ประชดลูกน้องว่าเหนื่อย ท้อแท้ ด้วยน�้าเสียงที่หยอกล้อ

  2.2 กลวิธีการสร้างเรื่องให้เกินจริง 

  กลวิธีการสร้างเรื่องให้เกินจริง เป็นการล้อเลียนให้สนุกสนานโดยสร้าง

เรื่องให้ผิดธรรมชาติเกินจากความเป็นจริง ไกลจากความเป็นจริง หรือไม่สามารถเป็นจริง

ได้ พบว่ามีจ�านวน 16 ข้อความ ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

หม�่ำ: นี่ก็เพิ่งไปโรงบำลมำ เมียไปซื้อกระเบื้องเหยียบหัวนมตัวเองหัว

คะม�ำ

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560)

  ข้อความนี ้เป็นการสร้างเรือ่งให้เกนิจรงิด้วยข้อความทีว่่า เหยยีบหวันม

ตัวเองหัวคะม�า เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหยียบหัวนมตัวเอง คนเราไม่สามารถที่จะมีนม

ยาวมาถึงเท้าได้ จงึสร้างเรือ่งให้เกนิจรงิว่าเหยียบจนหวัคะม�า เป็นการล้อเลยีนว่าเพราะมนั

ใหญ่เกินไป

  2.3 กลวิธีการตั้งสมญานามให้กับบุคคล

  การตัง้สมญานามให้กบับคุคล ซึง่ไม่ใช่ชือ่จรงิ อาจมาจากชือ่เล่น ลักษณะ

ท่าทาง บุคลิก หรือการกระท�าของคนๆ หนึ่ง แล้วน�ามาต้ังชื่อล้อเลียนเพื่อให้เกิดความ

สนุกสนานหรือมีอารมณ์ขัน พบว่ามีจ�านวน 7 ข้อความ ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

หม�่ำ: ช่วงนี้พบกับนักร้องหนุ่มหน้ำตี๋ สไตล์เกำหลี ขย้ีใจสำว คชำ 

นนทนันท์

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)

  ในข้อความข้างต้นหม�่าตั้งสมญานามให้กับคชาว่า หนุ่มหน้าตี๋ สไตล์

เกาหลี ขยี้ใจสาว เพราะคชาเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาเหมือนเกาหลี ขาว และมีเสน่ห์ จึงได้

ฉายานี้
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  2.4 กลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพพจน์ 

  การใช้ภาษาแสดงภาพพจน์ เป็นการใช้ภาษาเพื่อบรรยายให้เห็นภาพ

ชัดเจนขึ้น ท�าให้เข้าใจง่ายสามารถจินตนาการตามได้ พบว่ามีจ�านวน 13 ข้อความ ดัง

ตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

หม�่ำ: มันไม่เหมือนเต้นอ่ะ มันเหมือนโดนน�้ำร้อนลวก

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560)

  ข้อความนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าไม่เหมือนคนเต้น แต่

เหมือนคนที่โดนน�้าร้อนลวกแล้วชักดิ้นชักงอ

  2.5 กลวิธีความไม่เข้ากัน 

  กลวิธีความไม่เข้ากัน เป็นการน�าค�าที่ใช้ในบริบทหนึ่งมาใช้ในอีกบริบท

หนึ่ง ท�าให้เกิดความไม่เข้ากัน ท�าให้เกิดอารมณ์ขันสนุกสนาน พบว่ามีจ�านวน 8 ข้อความ 

ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

หม�่ำ: เค้ำให้ค่ำตัวเยอะมั๊ย

ศรรำม: ประมำณ 6 หลัก

หม�่ำ: โห

กบ: หลักกิโล

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561)

  จากบทสนทนาข้างต้นได้พูดถึงจ�านวนเงินท่ีเป็นเงิน 6 หลัก แต่กบได้

พูดถึงหลักกิโล ซึ่งคนละความหมาย จึงเป็นการใช้ค�าผิดบริบท

  2.6 กลวิธีการท�าให้เป็นเรื่องสัปดน 

  การท�าให้เป็นเรือ่งสัปดน เป็นการใช้ภาษาในเชงิลามก หรอืใช้ค�าต้องห้าม

เกี่ยวกับเรื่องเพศ เพื่อความสนุกสนาน พบว่ามีจ�านวน 56 ข้อความ ดังตัวอย่างข้อความ

ต่อไปนี้

หม�่ำ: น�้ำหนักขึ้นมั๊ยนิ

เอิร์น: ขึ้นเป็น 10 โลค่ะ

หม�่ำ: ไม่เป็นไรพำแฟนบินบ่อยๆ ก็ลงเองแหล่ะ

(แพร่ภาพออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2560)

  จากบทสนทนาข้างต้น หม�่าบอกว่าพาแฟนบินบ่อยๆ เดี๋ยวก็ลงเอง ใน

ความหมายของหม�า่หมายถงึการมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนตวัเองเดีย๋วน�า้หนกักล็ง แต่หม�า่ใช้

ค�าว่า บิน แทน
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  2.7 กลวิธีการใช้ค�าภาษาต่างประเทศปนค�าไทย 

  กลวธิกีารใช้ค�าภาษาต่างประเทศปนค�าภาษาไทย ในรายการซเูปอร์หม�า่ 

ส่วนใหญ่จะเป็นค�าภาษาอังกฤษที่น�ามาใช้ปนกับภาษาไทย พบว่ามีจ�านวน 9 ข้อความ ดัง

ตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

ตุ๊กกี้: หนูเป็นคนร่ำงหญิงแต่ใจชำย ควำมสวีทจะไม่มี

(แพร่ภาพออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560)

  เป็นการใช้ค�าต่างประเทศคือ สวีท (sweet) แปลว่า หวาน 

  2.8 กลวิธีล้อเลียน

  กลวิธีล้อเลียน เป็นการล้อเลียนค�าพูด รูปร่าง กริยาท่าทาง การกระท�า

ของบคุคลเพือ่ให้เกดิอารมณ์ขนัสนกุสนาน พบว่ามจี�านวน 43 ข้อความ ดงัตวัอย่างข้อความ

ต่อไปนี้

  หม�่า: ผมว่าจะแต่งเพลงกับอาจารย์โน้ตซักเพลงชื่อเพลงตามหาคูปอง

โน้ต: ตำมหำคูปองน้องแพ้ท้องที่เชียงรำย

(แพร่ภาพออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

  จากบทสนทนาข้างต้น โน้ตล้อเลียนหม�่าโดยเอาเร่ืองที่ถูกล้อเลียนใน

สังคมเรื่องเมียน้อยที่เชียงรายมาล้อเลียนให้เกิดความสนุกในรายการ

กลวิธีการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่าสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงกลวิธีของการแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า

กลวิธีของการแสดงอารมณ์ขัน จ�านวน คิดเป็นร้อยละ

กลวิธีเสียดสีประชดประชัน 45 22.84

กลวิธีการสร้างเรื่องให้เกินจริง 16 8.12

กลวิธีการตั้งสมญานามให้กับบุคคล 7 3.55

กลวิธีการใช้ภาษาแสดงภาพพจน์ 13 6.60

กลวิธีความไม่เข้ากัน 8 4.06

กลวิธีการท�าให้เป็นเรื่องสัปดน 56 28.43

กลวิธีการใช้ค�าต่างประเทศปนค�าไทย 9 4.57

กลวิธีล้อเลียน 43 21.83

รวม 197 100
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บทสรุป
 ผลการวเิคราะห์กลวธีิการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนัในรายการซูเปอร์หม�า่ ช่วงระยะ

เวลาระหว่าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 15 เมษายน พ.ศ. 2561 จากคลิปบันทึกการ

แสดงจ�านวน 50 คลิป สามารถสรุปได้ดังนี้

 การวเิคราะห์การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขนัพบ 8 ประเภท การใช้ภาษาแสดงอารมณ์

ขันที่พบมากที่สุดคือ การใช้ค�ารุนแรง 67 ค�า คิดเป็นร้อยละ 39.64 การเล่นค�า 36 ค�า คิด

เป็นร้อยละ 21.30 การเลี่ยงค�าหยาบ 35 ค�า คิดเป็นร้อยละ 20.71 การใช้ภาษาถิ่นและการ

ใช้ค�าเลียนเสียง 11 ค�า คิดเป็นร้อยละ 6.51 การตัดค�าและการสร้างค�าใหม่ 4 ค�า คิดเป็น

ร้อยละ 2.37 และการใช้ค�าต่างประเทศ 1 ค�า คิดเป็นร้อยละ 0.59

 การวิเคราะห์กลวิธีของการแสดงอารมณ์ขันพบ 8 ประเภท พบการใช้กลวิธีการ

ท�าให้เป็นเรื่องสัปดนมากที่สุด 56 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 28.43 กลวิธีเสียดสีประชด

ประชัน 45 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 22.84 กลวิธีล้อเลียน 43 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 

21.83 กลวิธีการสร้างเรื่องให้เกินจริง 16 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 8.12 กลวิธีการใช้ภาษา

แสดงภาพพจน์ 13 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 6.60 กลวิธีการใช้ค�าต่างประเทศปนค�าไทย 9 

ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.57 กลวิธีความไม่เข้ากัน 8 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 4.06 และ

กลวิธีการตั้งสมญานามให้กับบุคคล 7 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 3.55

อภิปรายผล
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เทปบันทึกภาพการแสดงในรายการ 

ซูเปอร์หม�่าจ�านวน 50 คลิป เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 15 เมษายน พ.ศ. 

2561 ผลการศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า พบว่า การ

ใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันมีหลายลักษณะ สร้างความน่าสนใจกระตุ้นผู้ชมให้ติดตามชมการ

แสดง เป็นการใช้ภาษาทีค่นรุน่ใหม่รูจ้กัและมคีวามเข้าใจ โดยเฉพาะการใช้ค�าบางค�าทีว่ยัรุ่น

นิยมใช้กันในการสื่อสาร เป็นการใช้ภาษาง่ายๆ ที่ไม่เป็นทางการ เน้นให้เข้าใจง่าย สื่อสาร

กบัผูช้มทัว่ไปได้ มีการสร้างค�าใหม่หรอืประโยคใหม่ๆ ทีน่่าสนใจ นอกจากการใช้ภาษาแสดง

อารมณ์ขันแล้วยังมีกลวิธีของการแสดงอารมณ์ขันที่หลากหลาย เช่น กลวิธีการท�าให้เป็น

เรื่องสัปดน กลวิธีเสียดสีประชดประชัน กลวิธีล้อเลียน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออก

ไป ทัง้น้ีเพือ่สร้างอารมณ์ขนัให้เกดิความสนุกสนานในรายการแสดง ดงัทีป่วริส มนิา (2561: 

2308) แสดงความคดิเหน็ไว้ว่า ความตลกทีส่อดแทรกในรายการโทรทศัน์ต่างๆ ได้ผ่านกลวธิี

การน�าเสนอของผูม้ส่ีวนร่วมในรายการนัน้ นกัแสดงตลกมีการปรบัเปลีย่นการน�าเสนอระดบั
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ความตลกชวนหวั เน้นให้ผูช้มเกดิอารมณ์ขนัแบบเกีย่วกบัภาษา ความรูส้กึ หรอืการเสยีดสี

สังคม เข้ามาแทนมุกตลกที่ใช้ในวงเหล้า ถือได้ว่าเป็นจุดส�าคัญในการยกระดับการแสดง

ตลกไทย อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมุกตลกที่ใช้น�าเสนอในสื่อต่างๆ ได้อีกด้วย 

 จากผลการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของธิติสรณ์ ศรีธาดา (2542) ซึ่งศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงตลก 

โดยใช้ข้อมูลจากแถบวิดีทัศน์การแสดงของตลกซึ่งเผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2536-2539 จาก 

26 คณะ จ�านวน 52 ม้วน พบว่ามีการใช้ภาษาในการแสดงตลก 13 ลักษณะ ได้แก่ การ

เล่นค�า การใช้ค�าและอักษรย่อ การใช้ค�าหยาบและค�าผวน การใช้ค�าสองแง่สองง่าม การ

ใช้สัญลักษณ์ การใช้ภาพพจน์ การใช้ภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ การเล่นส�านวน การ

พูดขัดแย้งกับความจริง การเย้ยหยัน การประชดประชัน การถากถางแดกดัน การล้อ

เลียนและสถานการณ์ การใช้ภาษาทั้งหมดจะเน้นไปทางการใช้ค�าหยาบและประชดประชัน

เสียดสี มีการใช้ค�าที่รุนแรง ซ่ึงเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ส่ือสารได้ทั่วไป ส่วนกลวิธี

การแสดงอารมณ์ขันในรายการซูเปอร์หม�่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนัญญา ใย

ลออ (2544) ศึกษาเรือ่งการสือ่สารอารมณ์ขนัของนกัแสดงตลกรายการโทรทศัน์ “ก่อนบ่าย

คลายเครียด” ผลการวิจัยพบว่า รายการก่อนบ่ายคลายเครียดใช้รูปแบบละครตลกน�าเสนอ

โดยใช้ละคร ลิเก โขน ล้อเลียนละคร ภาพยนตร์ เกมโชว์ที่ก�าลังอยู่ในกระแสความนิยม ล้อ

เลยีนประเด็นทางสงัคมและทางการเมอืง รวมไปถึงล้อเลยีนวรรณคด ีละครพืน้บ้านท้ังของ

ไทยและต่างประเทศ ส่วนวิธีการแสดงตลกเป็นการน�าเสนอแบบละครอาศัยโครงสร้างแบบ

กลุ่ม ซึ่งประยุกต์มาจากการสวดคฤหัสถ์ในอดีต และโครงสร้างของเนื้อหาเป็นโครงเรื่องที่

ยืดหยุน่เพือ่ให้เกดิความหลากหลาย โดยการสือ่อารมณ์ขนั มอีงค์ประกอบ คอื การเล่าเร่ือง 

การแสดง และบทสนทนาของนักแสดงตลกในการแสดง นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์องค์

ประกอบของการท�ารายการโทรทัศน์ เช่น เครื่องแต่งกาย ฉาก อุปกรณ์การแสดง ดนตรี 

และเสียงประกอบเพื่อสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ชม
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การให้บริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชา
ของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม หมู่ 1 ต�าบล
หาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Providing Service to Cambodian Migrant Workers of Bann Khlong Makham Public 
Health Station Moo 1 Had-Lek Subdistrict, Khlong Yai District, Trat Province

นิจจารีย์  บัวอินทร์ Nijaree  Bua-in*

* เจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
* Labor Rights Promotion Network Staff

บทคัดย่อ
 การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนั้น ไม่เพียงแต่ใช้ข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ แต่ข้อมูลการเข้า

ถึงการบริการด้านสาธารณสุขยังเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการได้

รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของมนุษย์ และสิทธิการด�ารงชีพที่มีคุณภาพไม่ว่าเขาเหล่า

น้ันเป็นชนชาติใด เทศบาลต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาเดินทางเพื่อท�างานในภาค

การประมงในสถานประกอบการเป็นจ�านวนมาก ชุมชนบ้านคลองมะขามเป็นชุมชนหนึ่งที่

ต้ังอยู่ภายในเขตเทศบาลต�าบลหาดเล็ก และเป็นที่ต้ังของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม

ท่ีเป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดคนในชุมชนที่สุด งานวิจัยเร่ืองการให้บริการ

สุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม หมู่ 1 ต�าบลหาด

เล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการสุขภาพแก่

แรงงานข้ามชาตกิมัพชูาของสถานีอนามยับ้านคลองมะขาม และศกึษาปัญหาการใช้บริการ

ของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม โดยการศึกษาเอกสารเพื่อ

การค้นคว้าข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารด้านสขุภาพแก่แรงงานข้ามชาต ิการสัมภาษณ์

แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาใช้บริการในสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม และ

เจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยั รวมทัง้ใช้วธีิการสงัเกตการณ์แบบมส่ีวนร่วมและแบบไม่มส่ีวนร่วม

เพือ่สงัเกตการให้และการใช้บรกิารของเจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยัและแรงงานกมัพชูา ผลการ

ศึกษาพบว่า การให้บริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาของสถานีอนามัยบ้านคลอง

มะขามเน้นการให้บริการขั้นพื้นฐานทั่วไป การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และมีความร่วมมือ

กับมูลนิธิรักษ์ไทยในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ โดยการจัดระบบอาสา

สมคัรสาธารณสขุต่างด้าว เพือ่ใช้เป็นช่องทางการตดิต่อสือ่สารกบัแรงงานชาวกมัพชูา ทัง้นี้ 
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สถานีอนามัยยังมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานเพื่อให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหา

ด้านนโยบายรฐัทีย่งัไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในพืน้ที ่คอื การให้บริการตรวจโรคทางเพศ

สมัพนัธ์ให้กบัคนทีเ่ป็นโรคกลุม่เสีย่ง ข้อจ�ากดัด้านสิง่อ�านวยความสะดวก วสัด ุอปุกรณ์ ยา 

เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน และข้อจ�ากัดทางด้านภาษาในการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าที่สถานี

อนามัยบ้านคลองมะขามและแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ด้านปัญหาการใช้บริการของ

แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาทีส่ถานอีนามยับ้านคลองมะขาม พบว่า แรงงานข้ามชาตชิาว

กัมพชูาบางกลุม่ยงัไม่ทราบการให้บรกิารของสถานีอนามยัในบางด้าน และยงัไม่ทราบเร่ือง

การจัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว รวมถึงยังมีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างเจ้า

หน้าที่สถานีอนามัยและแรงงานกัมพูชาเมื่อเข้าไปใช้บริการ

ค�าส�าคัญ: แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา, สุขภาพแรงงานข้ามชาติ, การให้บริการสุขภาพ

แรงงานข้ามชาติ, สถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม

Abstract
 Labor mobility across international border requires not only economic data as 

an indicator of quality of life of migrant workers, but also data of public health service 

accessibility as an important fundamental factor which present an action of equality 

among mankind and the right of quality of existence, regardless of nationality. Had-

Lek Subdistrict, Khlong Yai District, Trat Province is one of Thailand Special Economic 

Zones where Cambodian migrant workers migrate to work in field of fishery in the 

place of business.Baan Khlong Makham community located in Had-Lek subdistrict, 

where Baan Khlong Makham public health station located as a community nearest 

healthcare service.This research aimed to study healthcare service to Cambodian 

migrant workers of Baan Khlong Makham public health station and to study problems 

of Cambodian migrant workers in Baan Khlong Makham public health station. The 

research methods were studying from document to search the data related to provid-

ing healthcare service to migrant workers, interviewing Cambodian migrant workers 

who entered and used the service from Baan Khlong Makham public health station 

and from the staffs, and researchers also used observation to participant observation 

and non-participant observation in order to observe how staffs of public health station 

provide service as well as how Cambodian workers use the service. From the result 
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of this study, researchers found out that providing healthcare service to Cambodian 

migrant workers of Baan Khlong Makham public health station focused on serving 

fundamental service, immunization, and corporation with Rak Thai Foundation in 

educating knowledge of healthcare to migrant workers by manipulating public health 

volunteer system for aliens as the channel to communicate with Cambodian work-

ers. However, public health station still had some limitations in operating service to 

migrant workers such as; problem in government policy which unrelated to situations 

in the area which is providing service of checking for sexually transmitted diseases 

to risk group; limitation in facility, materials, device, medicine, staffs, wage; limitation 

in language to communicate between Baan Khlong Makham public health station 

and Cambodian migrant workers. For the problem in using service of Cambodian 

migrant workers at Baan Khlong Makham public health station, researchers found 

out that, some groups of Cambodian migrant workers had not been informed about 

some aspects of service provided at public health station, as well as public health 

volunteer system for aliens, including the communication problem between public 

health station’s staffs and Cambodian migrant workers.

Keywords: Cambodian Migrant Workers, Health of Migrant Workers, Providing Health 

Service to Migrant Workers, Khlong Makham Public Health Station.

บทน�า 
 สถานการณ์แรงงานข้ามชาติกลุ ่มประเทศอาเซียน (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

พบว่าจ�านวนแรงงานข้ามชาติกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตท�างานคงเหลือทั่วราช

อาณาจกัรมจี�านวนทัง้ส้ิน 1,664,003 คน จ�าแนกตามประเภทลักษณะฝีมอื ดงันี ้1) ประเภท

ลักษณะงานกึ่งฝีมือ/ฝีมือ จ�านวน 24,403 คน สัญชาติท่ีได้รับอนุญาตท�างานมากที่สุด 5 

อนัดบั ได้แก่ (1) ฟิลปิปินส์ จ�านวน 14,643 ต�าแหน่ง (2) มาเลเซยี จ�านวน 2,976 ต�าแหน่ง 

(3) สิงคโปร์ จ�านวน 2,030 ต�าแหน่ง (4) เมียนมา จ�านวน 1,939 ต�าแหน่ง (5) อินโดนีเซีย 

จ�านวน 1,304 ต�าแหน่ง และ 2) ประเภทไร้ฝีมือ จ�านวน 1,639,600 คน สัญชาติที่ได้รับ

อนุญาตท�างาน 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เมียนมา จ�านวน 1,202,557 คน/ต�าแหน่ง (2) 
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กัมพูชา จ�านวน 308,421 คน/ต�าแหน่ง (3) ลาว จ�านวน 128,622 คน/ต�าแหน่ง (กระทรวง

แรงงานและส�านกับรหิารแรงงานต่างด้าว, 2560: 1) ทัง้นี ้ประเทศไทยมีการพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงาน มีการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�างาน

ที่ประเทศไทยนั้นคือ สภาพเศรษฐกิจ แรงงานข้ามชาติตัดสินใจเดินทางเข้ามาท�างานที่

ประเทศไทยเพราะค่าจ้างงานทีค่่อนข้างสงู ท�าให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานข้ามชาตมีิคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่ ส�าหรับรายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ประจ�าเดือน

ตุลาคม 2560 มีการสรุปจ�านวนสถิติแรงงานทั่วประเทศไทย พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ได้

รบัอนุญาตท�างานทัว่ราชอาณาจกัร มจี�านวนทัง้สิน้ 1,848,295 คน จ�าแนกตามลกัษณะการ

เข้าเมือง สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 1) มาตรา 9 ประเภททั่วไป จ�านวน 1,666,642 คน 2) 

มาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ จ�านวน 45,399 คน 3) มาตรา13 ชนกลุ่ม

น้อย จ�านวน 59,439 คน 4) มาตรา 14 แรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามาท�างานในลักษณะ ไป-กลับ

หรือตามฤดูกาล จ�านวน 16,266 คน (กระทรวงแรงงานและส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 

2560: 1) ทั้งนี้ การท�างานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติมีข้อจ�ากัดด้วยกันในหลายๆ 

ด้าน ซึ่งนโยบายรัฐเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการก�าหนดวิถีการใช้ชีวิตของแรงงานข้าม

ชาติ 

 กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดมาตรการและแนวทางการด�าเนินงานตรวจสุขภาพ

และประกันสุขภาพคนต่างด้าว ประจ�าปี 2556 ดังนี้ 1) ด้านนโยบาย คนต่างด้าวทุกคน

ต้องมีบัตรประกันสุขภาพอย่างใดอย่างหน่ึง คือ ประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน หรือ 

ประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนคนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมทุก

คนต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�าประกันสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 

อีกท้ังคนต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอสิทธิประกันสังคมทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพและท�า

ประกนัสขุภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด 2) แนวทางการด�าเนนิงานของกระทรวง

สาธารณสุข มีภารกิจในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การตรวจ

สุขภาพประจ�าปี บริการด้านการรักษาพยาบาล บริการสร้างเสริมสุขภพและการควบคุม

ป้องกนัโรค การเฝ้าระวงัโรค (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข: 2556) และในปี 2559 กระทรวง

สาธารณสขุได้ออกประกาศเรือ่ง การตรวจสขุภาพและประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบบั

ที ่2) โดยมสีาระส�าคัญคอื ข้อ 1 การให้กระทรวงสาธารณสุขท�าการตรวจสุขภาพและประกนั

สุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยท�างานอยู่ในประเทศไทย

อย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือบัตรสีชมพู แรงงาน 3 สัญชาติ รวมถึง

ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวอายุไม่เกิน 18 ปี และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศ
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ต้นทางออกให้ ข้อ 2 เรื่องอัตราค่าบริการ แรงงานต่างด้าวรวมผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวที่

มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป บัตรประกันสุขภาพราคา 3,700 บาท มีอายุคุ้มครอง 

6 ปี ผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ บัตรราคา 730 บาท 

มีอายุคุ้มครอง 2 ปี และข้อ 3 ก�าหนดให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรง

พยาบาลรฐันอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ สถานพยาบาลอืน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ด�าเนนิการ

ตามมาตรการและแนวทางงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข: 2559)

 ต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษชายแดน ส�าหรับการเดินทางเข้ามาท�างานท่ีประเทศไทย แรงงานข้ามชาติสัญชาติ

กมัพูชาจะใช้เส้นทางการเดนิทางเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเลก็ อ�าเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด โดยใช้ใบอนุญาตผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาส (Border pass) ซึ่งส�านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาตในบัตรผ่านแดน ระยะเวลา 30 วันต่อครั้ง เพื่อเข้า

มาท�างานในภาคการประมงตามสถานประกอบการเพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเล 

ต�าบลหาดเล็กมีประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 5,121 คน แยกเป็นชายจ�านวน 2,648 คน 

หญิง 2,473 คน จ�านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,894 ครัวเรือน ปัจจุบันมีประชากรแฝงที่ต้องรับ

ภาระมาใช้บริการสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น ผู้อพยพไทยเกาะกง ประชากรแรงงานข้าม

ชาติ โดยเข้ามาประกอบอาชีพและใช้แรงงาน จึงท�าให้มีประชากรมากกว่าทะเบียนราษฎร

จ�านวน 2,940 คน (กองวิชาการและแผนงานเทศบาลต�าบลหาดเล็ก, 2560: 6)

  ชุมชนบ้านคลองมะขามเป็นชมุชนหนึง่ทีต่ัง้อยูภ่ายในเขตเทศบาลต�าบลหาดเลก็ 

และเป็นทีต่ัง้ของสถานอีนามัยบ้านคลองมะขาม สถานอีนามยัเป็นสถานบรกิารทีอ่ยู่ใกล้ชดิ

คนในชมุชนท่ีสดุ ซ่ึงภายในสถานีอนามัยบ้านคลองมะขามมบีคุลากรทางการแพทย์ทีป่ฏบิตัิ

หน้าที่ในสถานพยาบาล ดงันี ้นกัวชิาการสาธารณสขุ จ�านวน 1 คน, พยาบาลวชิาชพี จ�านวน 

2 คน , เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ�านวน 1 คน และแม่บ้านจ�านวน 1 คน มีผู้เข้ารับ

การรักษาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 287 คน หรือประมาณ 3,453 คน/ปี (กองแผนงานและ

วิชาการ: เทศบาลต�าบลหาดเล็ก, 2560) ซึ่งข้อมูลตัวเลขจ�านวนนี้เป็นข้อมูลที่รวมจ�านวน

แรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้ามาใช้บรกิารแล้ว การให้บรกิารของสถานีอนามัยมีการให้บริการหลาย

ด้าน เช่น การตรวจโรคทั่วไป บริการคลินิกทันตกรรม และการให้ค�าปรึกษาการวางแผน

ครอบครวั แต่การบรกิารบางบรกิารยงัมแีรงงานกมัพชูาทียั่งเข้าไม่ถงึบริการน้ันๆ อยู่ ส่งผล

ให้เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิปัญหาการใช้บรกิารของผูร้บับริการและการรับรู้ความเข้าใจเกีย่วการ

ใช้บริการ ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาประเด็นการให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาในสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม และปัญหาการ
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ใช้บริการของแรงงานข้ามชาติกัมพูชา ในพื้นที่บ้านคลองมะขาม ต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอ

คลองใหญ่ จังหวัดตราด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการให้บริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาของสถานีอนามัย

บ้านคลองมะขาม 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้บริการของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในสถานีอนามัย

บ้านคลองมะขาม 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. การศึกษาเอกสาร เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยหรือบทความที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ

 2. สมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั โดยสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาตสัิญชาตกิมัพชูาทีเ่ข้า

มาใช้บรกิารในสถานอีนามยับ้านคลองมะขาม และเจ้าหน้าทีส่ถานอีนามยัเพือ่ต้องทราบถงึ

การให้และการใช้บริการในสถานีอนามัย โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมเพื่อสังเกตการให้และ

การใช้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและแรงงานข้ามชาติกัมพูชา

ผลการวิจัย 
การให้บริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม

 นโยบายของสถานีอนามัยกับการให้บริการ สถานีอนามัยมีนโยบายการให้บริการ

ขัน้พืน้ฐานทัว่ไป การสร้างเสรมิภมิูคุม้กนัโรค ตรวจรกัษาโรคทัว่ไป อกีทัง้ยงัมีการให้บริการ

ดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่คนไทยและแรงงานข้ามชาติอีกด้วย ส�าหรับการให้บริการของ

สถานีอนามัยจะให้บริการทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ให้การปฏิบัติอย่างเท่า

เทียม สถานีอนามัยเน้นหลักในการให้บริการ ดังนี้ 

 1. การให้บริการอย่างเสมอภาค 

 การบริการของสถานีอนามัยเป็นบริการที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคน

กัมพูชาก็สามารถใช้บริการได้ เมื่อคนกัมพูชาเข้ามาใช้บริการก็ควรได้รับบริการทุกบริการ 

เน้นการดูแลปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
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 2. การให้บริการอย่างทั่วถึง

 เพื่อให้ผู ้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรคิวที่มี

หมายเลขชัดเจนให้แก่ผู้มาใช้บริการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการตามบัตรคิว

 3. การให้บริการตรงตามเวลา

 ซึง่เวลาท�าการของสถานอีนามยัจะเริม่เปิดท�าการตัง้แต่เวลา 8.30-16.30 น. และ

เวลา 16.30-20.30 น. จะเป็นการให้บรกิารผูป่้วยฉกุเฉนิ หากผูป่้วยเจบ็หนกัจะส่งต่อผูป่้วย

ไปยังโรงพยาบาลคลองใหญ่ (เปิดท�าการทุกวัน) 

 4. การให้บริการที่ใส่ใจผู้ใช้บริการ

 เนื่องจากผู้ใช้บริการมีทั้งแรงงานกัมพูชาและคนไทย ทางสถานีอนามัยจึงเห็นว่า

ควรมล่ีามแปลภาษาเพือ่ให้ง่ายต่อการสือ่สาร และหากล่ามไม่อยูท่างเจ้าหน้าทีจ่ะให้แรงงาน

กลับไปบ้านอีกครั้งเพื่อพาคนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยพอได้มาด้วย 

 สทิธิประโยชน์ทีแ่รงงานข้ามชาตไิด้รบัจากการใช้บรกิารสขุภาพจากสถานอีนามยั

บ้านคลองมะขาม แบ่งเป็น 7 การบริการ ดังนี้ 

  1. การตรวจโรค การคัดกรองโรค, สร้างเสริมสุขภาพ, ฝากครรภ์, การ

รับวัคซีนที่แรงงานกัมพูชาสามารถใช้บริการได้

  2. บรกิารทนัตกรรม การบรกิารนีส้ามารถใช้ได้ทัง้คนไทยและคนกมัพชูา 

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายของแรงงานกมัพชูานัน้ หากแรงงานมบีตัรประกนัสุขภาพจะเสียค่าใช้จ่าย 

30 บาท แต่หากไม่มีบัตรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

  3. การให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรค

ตดิต่อจากสตัว์และแมลง การป้องกันโรคเรือ้รงั นอกจากนีอ้นามยัยงัมกีารจดัอบรมในเรือ่ง

ของการดูแลสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งจัดร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย 

  4. การจัดส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล การส่งต่อ

ผู้ป่วยฉุกเฉินจะให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินกว่าที่อนามัยจะให้การรักษาได้ ทาง

อนามัยจะประสานงานกับเทศบาลในการขอรถส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

  5. การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง บริการนี้มีไว้ส�าหรับโรคที่ติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์ เช่น โรคหนองใน 

  6. การวางแผนครอบครัว บริการน้ีจะเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้ามาพูดคุยห

รือขอค�าแนะน�าต่างๆ 

  7. การจัดระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว การจดัระบบอาสาสมคัร

สาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ขึ้นเพ่ือที่จะท�างานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้านในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคแก่กลุ่มแรงงานกัมพูชาด้วย
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กันเอง และช่วยในการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ แรงงานกัมพูชาทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขได้ 

การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ 

 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ สถานีอนามัยจะร่วมมือกับมูลนิธิ

รักษ์ไทย จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติ สถานีอนามัยจะให้ความรู้ใน

เรื่องของสาธารณสุข การป้องกันโรคเรื้อรังและโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โรคติดต่อจากสัตว์และแมลง เป็นต้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญการ (ผู้ให้สัมภาษณ์ 

วันที่ 21 มีนาคม 2561) กล่าวว่า สถานีอนามัยจัดอบรมสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ ปีละ 2 

ครั้ง จัดอบรมในเรื่องโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ตาแดง โรคมือเท้าปาก 

โรคที่เกิดจากการท�างาน เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วัณโรค โดยจัดอบรมที่สถานีอนามัย

บ้านคลองมะขาม ซ่ึงการจัดอบรมทุกคร้ังจะร่วมมือกับทางมูลนิธิรักษ์ไทยในการให้ความ

รู้กับแรงงานข้ามชาติ 

การจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

 อาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว (อสต.) เกดิขึน้จากนโยบายท่ีว่า ชมุชนมกีารอยูร่่วม

กนัระหว่างคนไทยและคนกมัพชูา ซึง่การเข้าถึงหรอืการเข้าพบปะกบัแรงงานมีความเป็นไป

ได้ยากพอสมควร เนือ่งจากภาษาในการสือ่สาร ผูส้ือ่สารจะต้องพดูภาษากัมพชูาได้ การจดั

ตัง้อาสาสมัครสาธารณสขุต่างด้าวเพือ่ให้แกนน�าเป็นกระบอกเสยีงให้กบัทางเจ้าหน้าที ่ให้มี

การติดต่อสื่อสารกับแรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นทางสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม จึงมีการ

ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยในการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ค้นหา

ตัวแทนกลุ่มแรงงานกัมพูชาเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ท�างานร่วมกับสถานีอนามัย มูลนิธิ

รักษ์ไทย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน โดยกลุ่มอาสามาสมัครสาธารณสุข 

ต่างด้าวประจ�าบ้านคลองมะขาม มกีารจดัตัง้กลุม่ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2557 ซึง่งานหลักของอาสา

สมัครสาธารณสุขต่างด้าว จะท�าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้

ด้านสาธารณสุขให้กลุ่มแรงงานสัญชาติของตนเอง การเป็นล่ามให้เจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูล

ข่าวสารทางสาธารณสขุทีส่�าคญัให้กบัชุมชน ส�ารวจข้อมลูชมุชน การท�างานของอาสาสมัคร

สาธารณสขุต่างด้าวจะเข้ามาส่งเสรมิการท�างานเมือ่อนามยัจดักิจกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรม

การเฝ้าระวังโรคท่ีก�าลังแพร่ระบาดภายในชุมชน กิจกรรมแจกทรายอะเบท เป็นต้น นาย

จนัทร์ เป็นประธานของกลุม่อาสาสมัครสาธารณสขุต่างด้าวคนแรกจนถงึปัจจบุนั หน้าท่ีของ

กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว คอื การเข้าไปช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามยัและเจ้าหน้าทีก่ลุ่ม
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อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านแจกทรายอะเบท และรณรงค์ตามกจิกรรมต่างๆ ทีท่าง

สถานีอนามัยได้จัดขึ้น นายจันทร์ (สัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2561) เล่าว่า “เดิมกลุ่มนี้

เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีแล้ว เกิดจากการที่มูลนิธิรักษ์ไทยกับอนามัยเข้ามาบอกเข้ามาหาที่แถว

บ้านก็เลยได้เข้าไปช่วยงาน สมาชิกตอนน้ีก็มีบางคนกลับกัมพูชาไปแล้ว บางคนก็ย้ายไป

ท�างานท่ีเมืองตราด ตอนนีก้เ็หลอืสมาชกิ 3-4 คน เวลามงีานกจ็ะเข้าไปช่วยก็ไปแจกทราย

อะเบทบ้าง รณรงค์เก็บขยะบ้าง แรงงานบางคนก็ไม่รู้ว่ามีกลุ่มนี้ คนที่รู้ก็มีแค่คนละแวกนี้ 

ญาติพี่น้อง มูลนิธิรักษ์ไทยก็เข้ามาจัดโครงการที่ชุมชนบ่อย คนเข้าร่วมก็เยอะ มีของแจก

เยอะ เราเห็นใครว่างก็จะชวนไปเข้าร่วม แต่ส่วนมากคนไทยไปร่วมเยอะ แรงงานกัมพูชา

มีน้อย แต่เขาก็พอฟังไทยออกบ้าง คนที่เข้ามาร่วมกลุ่มอาสาสมัครเกิดจากความสมัครใจ”

ข้อจ�ากัดของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม

 ประการที่ 1 ด้านนโยบาย

 นโยบายของสถานอีนามยั ขดักบั นโยบายรฐั เนือ่งจากนโยบายของสถานอีนามยั

มุง่เน้นการให้บรกิารตามขัน้พืน้ฐาน อกีทัง้ยงัมกีารให้บริการเกีย่วกบัการตรวจโรคทางเพศ

สมัพันธ์ ซึง่การทีม่บีรกิารตรวจโรคทางเพศสมัพันธ์นัน้ไม่สอดคล้องกบันโยบายรัฐในปัจจบุนั

ที่ไม่มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ซึ่งมีให้พบเห็นอยู่ภายในชุมชนและเป็น

เรื่องที่เปราะบางมากและห้ามพูดถึงส�าหรับคนในชุมชน คุณอรสา (สัมภาษณ์ วันที่ 21 

มีนาคม 2561) กล่าวว่า “ด้านนโยบายของสถานีอนามัยในการให้บริการการตรวจโรคกลุ่ม

เสี่ยง โรคทางเพศสัมพันธ์ สามารถเปิดให้บริการได้ อนามัยเปิดให้บริการในปี 2554 ถึง 

2559 และได้ปิดการให้บริการไป เนื่องจากเวลาไปรับผู้หญิงขายบริการมาตรวจ เขามักจะ

โดนกลุ่มทหาร ต�ารวจ มาดักจับ เมื่อเขาถูกจับ เราจึงต้องปิดการให้บริการ”

 ประการที่ 2 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก 

 วัสดุ อุปกรณ์ ยา เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน ส่ิงเหล่าน้ีได้รับมาจากโรงพยาบาล

คลองใหญ่ ซึ่งรูปแบบการใช้งานจะอยู่ในรูปแบบการบริหารของ CUP (China Union Pay)

ด้านการเงนิได้รบัการสนับสนุนจากส�านักงานหลกัประกนัสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งโอนเงินเข้ามาให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ หลังจากนั้นโรงพยาบาลคลองใหญ่ก็จะแบ่ง

จัดสรรงบให้ตามกิจกรรม ตามความเหมาะสม 

 ประการที่ 3 ด้านภาษา 

 ภาษาที่ใช้สื่อสารกับแรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้ภาษากัมพูชา ปกติแล้วทาง

อนามัยจะมีล่ามแปลภาษา 1 คน คือ แม่บ้านที่ท�างานกับสถานีอนามัย หากวันใดที่ไม่มี

ล่ามแปลภาษา การสื่อสารจะเป็นอุปสรรคกับเจ้าหน้าที่อนามัยพอสมควร 
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ปัญหาการใช้บริการของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม 

 การรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และการบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 

 สิทธิประโยชน์ด้านการบริการสุขภาพที่แรงงานข้ามชาติกัมพูชาได้รับสิทธิขั้นพื้น

ฐาน สทิธิประโยชน์ทีแ่รงงานข้ามชาตไิด้รบัมหีลายด้าน เช่น การตรวจโรค บริการทนัตกรรม 

เช่น การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การจัดส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถาน

พยาบาล การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง การวางแผนครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การให้

ความรูด้้านสขุภาพ การจดัอบรมโครงการต่างๆ การจดัระบบอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว 

แต่ในด้านการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของตนเองนั้น แรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่ที่ผู้ศึกษา

สัมภาษณ์มีการรับรู้ในบางเรื่องเท่าน้ัน เจ้าหน้าที่มีการแจ้งรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของ

แรงงานตัง้แต่แรงงานเร่ิมเข้ามาใช้บรกิาร ซ่ึงมีบรกิารขัน้พืน้ฐานท่ัวไป โดยแรงงานสามารถ

ใช้ได้ทุกๆ บริการ แต่ในการใช้บริการตามปกตินั้นมีบางบริการที่แรงงานกัมพูชาไม่เข้ามา

ใช้บริการ เช่น บริการทันตกรรม การวางแผนครอบครัว โดยแรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่จะ

เข้ามาใช้บรกิารเพียงการฝากครรภ์และการตรวจโรคทัว่ไป ทัง้นี ้จากการสมัภาษณ์แรงงาน

กมัพูชา พบว่า บรกิารบางบรกิารแรงงานกมัพชูาทราบว่ามกีารให้บริการแต่ไม่ทราบข้อมลู

เกีย่วกบัขัน้ตอน รายละเอยีดการให้บรกิารของอนามยั อาท ิการส่งต่อผู้ป่วย การให้ความรู้

ด้านสุขภาพผ่านการจัดการอบรม เป็นต้น หรือแรงงานบางส่วนต้องท�างานทุกวันจึงไม่ได้

เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถานีอนามัยจัดขึ้น 

 นางทอน (สัมภาษณ์ วันที ่3 กมุภาพนัธ์ 2561) เล่าว่า ตนเคยไปหาหมอที่อนามัย

เพราะตนเองมีอาการคันที่เต้านม เต้านมมีเม็ดสีแดงๆ ขึ้นมาจึงไปหาหมอ หมอถามชื่อ

และอายุ ตนได้ฉีดยาไปหนึ่งเข็ม หมอไม่ได้บอกชื่อโรคที่ตนเป็น หมอบอกว่าตนไม่ได้เป็น

อะไร และตนไม่เคยรู้ว่ามีทันตกรรม การอบรมก็ไม่เคยเข้าร่วม “มาอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยรู้

อะไรเกี่ยวกับอนามัยหรอก ถ้าจะไปใช้ก็จะไปแค่หาหมอตอนที่ไม่สบายเท่านั้น”

 นางสาวฮวย (สัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เล่าว่า ตนก�าลังท�างานคัด

ปลาอยู่ น�้าปลาก็กระเด็นเข้าตา ตนและคุณครูที่ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ได้ไปหาหมอที่

อนามัย หมอให้ยามาหยอดตา ตนรู้ว่าอนามัยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ แต่ตนไม่

เคยเข้าร่วมเพราะต้องไปท�างานทุกวัน 

 นางโส (สัมภาษณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561) เล่าว่า ตนจะไปอนามัยเฉพาะตอนที่

ตนเองไม่สบายแล้วต้องการยา อนามัยไม่เคยมีเอกสารอะไรแจก แต่ตนรู้ว่ามีการจัดอบรม

ที่อนามัยแต่ก็ไม่เคยเข้าร่วม และตนก็ไม่รู้ว่ามีบริการทันตกรรมด้วย เพราะหากตนจะใช้

บริการก็จะไปที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ “รู้ว่ามีการอบรม แต่ก็ไม่เคยเข้าร่วม แรงงานส่วน

ใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้หรอก” 
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การรับรู้เรื่องการจัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

 ด้านการรับรู้เรื่องการจัดกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว พบว่า แรงงาน

กัมพูชาที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวคนปัจจุบัน คือ นาย

เจิม รู้จักกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ส่วนแรงงานกัมพูชาที่ไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณ

พื้นท่ีใกล้เคียงไม่มีการรับรู้ถึงการจัดกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เน่ืองจากไม่มี

การประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้ให้แรงงานกัมพูชากลุ่มอื่นๆ ได้รับทราบ การรับรู้เรื่องกลุ่มอาสา

สมัครสาธารณสุขต่างด้าวจึงเป็นการรับรู้แค่คนกลุ่มน้อย ไม่มีการประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครสมาชิกกลุ่มที่ทั่วถึง และการท�างานไม่ได้มีความโดดเด่น จึงท�าให้ไม่เป็นที่รู้จักของ

กลุ่มแรงงานหมู่มาก 

 คุณอรสา เจ้าพนักงานสาธารณสขุช�านาญการ (สมัภาษณ์ วนัที ่21 มนีาคม 2561) 

กล่าวว่า สถานีอนามัยบ้านคลองมะขามและมูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมมือกันหาอาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างด้าวตามชุมชน ครั้งแรกมีสมาชิก 30 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 10 คน การ

ท�างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าวจะท�างานร่วมกนักบัอาสาสมคัรสาธารณสุขของ

อนามัย ท�างานเกี่ยวกับการรณรงค์ไข้เลือดออก การดูแลสิ่งแวดล้อม การดูแลเพื่อนบ้าน

ของตนเองแทนเจ้าหน้าทีอ่นามยั “แรงงานกมัพชูาส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่ามกีลุ่มนี ้เพราะเราไม่

ได้เน้นการโชว์กลุ่มและไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง แต่เราเน้นการท�างานร่วมกัน”

 นายจันทร์ (สัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2561) เล่าว่า เดิมกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 

ปีแล้ว เกิดจากการที่มูลนิธิรักษ์ไทยกับอนามัยเข้ามาบอกเข้ามาหาท่ีแถวบ้านจึงได้เข้าไป

ช่วยงาน สมาชิกตอนนี้ก็มีบางคนกลับกัมพูชาไปแล้ว บางคนย้ายไปท�างานที่เมืองตราด 

ตอนน้ีมีสมาชกิ 3-4 คน เวลามงีานจะเข้าไปช่วยก็ไปแจกทรายอะเบทบ้าง รณรงค์เกบ็ขยะ

บ้าง แรงงานบางคนก็ไม่รู้ว่ามีกลุ่มนี้ ผมอยู่หมู่ที่ 1 คนที่รู้ก็มีแค่คนละแวกนี้ มีแค่ญาติพี่

น้อง มูลนิธิรักษ์ไทยก็เข้ามาจัดโครงการที่ชุมชนบ่อย คนเข้าร่วมก็เยอะ มีของแจกเยอะ 

เราเหน็ใครว่างกจ็ะชวนไปเข้าร่วม แต่ส่วนมากคนไทยไปร่วมเยอะ แรงงานมน้ีอย แต่เขาก็

พอฟังไทยออก บางคนทีเ่ข้ามาร่วมกลุม่อาสาสมคัรเกดิจากความสมัครใจ “แรงงานกมัพชูา

หมู่อื่นๆ ก็ไม่รู้จักกันหรอกครับ ผมชวนแค่คนแถวนี้” 

 นางทอน (สมัภาษณ์ วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2561) เล่าว่า ตนอยูห่มูท่ี ่1 มาหลายปีแล้ว

ไม่เคยเห็นใครมาเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์อะไร ตนไม่รู้จักกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

คนแถวนี้ก็ไม่มีใครรู้จัก 

  นางรอน (สัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เล่าว่า ตนไม่รู ้ว่ามีการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวก็ไม่รู้จัก มีกลุ่ม

นี้ตอนไหนก็ไม่ทราบ   
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 นางสาวฮวย (สัมภาษณ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เล่าว่า ปกติตนท�างานทุก

วนั ไม่ได้อยูบ้่านเท่าไหร่ ตนไม่ได้ยนิชือ่กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสุข “หนูไม่รู้ว่ามนัคอืกลุ่ม

อะไร หนูไม่เคยได้ยิน”

ข้อจ�ากัดด้านการสื่อสาร

 ภาษาที่ใช้สื่อสารกับแรงงานกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้ภาษากัมพูชา ปกติแล้วทาง

อนามัยจะมีล่ามแปลภาษา 1 คน คือ แม่บ้านที่ท�างานกับสถานีอนามัย คุณสร้อยสุดา 

(สัมภาษณ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) โดยเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ สามารถพูดภาษากัมพูชาได้

เล็กน้อย พูดได้เป็นค�าๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคยาวๆ ได้ “เราต้องมีการเรียนรู้

ภาษาเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสาร” 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผล

 นโยบายของสถานีอนามัยบ้านคลองมะขามเน้นการให้บริการขั้นพื้นฐานทั่วไป 

ได้แก่ ตรวจรักษาโรคท่ัวไป บริการฝากครรภ์ บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน การสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ส�าหรับการให้บริการของสถานีอนามัยจะให้บริการทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ทุกคนจะให้การปฏิบัติกับผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียม มีนโยบาย

การด�าเนินงานโดยยึดตามหลัก MOPH คือ การเป็นนายตนเอง เร่งสร้างส่ิงใหม่ ใส่ใจ

ประชาชน และอ่อนน้อมถ่อมตน โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นเครือข่ายชั้นน�าด้านสุขภาพแห่ง

เขตเศรษฐกิจพอเพยีงชายแดนตะวนัออก อกีทัง้สถานอีนามยัยังยดึหลกัการให้บรกิารอย่าง

เสมอภาค การให้บริการอย่างทั่วถึง การให้บริการตรงตามเวลา และการให้บริการที่ใส่ใจผู้

ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยึดและน�ามาปฏิบัติในการท�างาน

 สทิธิประโยชน์ทีแ่รงงานข้ามชาตไิด้รับจากการใช้บรกิารสขุภาพ แรงงานข้ามชาติ

ทกุคนย่อมมสีทิธิในการรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพอนามยัจากสถานบริการสุขภาพทกุ

แห่ง ส�าหรับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลหาดเล็กมีสิทธิในการ

เข้าไปใช้บรกิารทีส่ถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม ซ่ึงแรงงานข้ามชาตทิกุคนมสิีทธปิระโยชน์

ที่ได้รับจากสถานีอนามัย ดังนี้ 1. การตรวจโรคทั่วไป 2. บริการทันตกรรม 3. การให้ความ

รู้ด้านสุขภาพ 4. การจัดส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล 5. การตรวจ

สขุภาพกลุม่เสีย่ง 6. การวางแผนครอบครวั 7. การจดัระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว 

8. บริการฝากครรภ์ 
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 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ สถานีอนามัยจะร่วมมือกับมูลนิธิ

รกัษ์ไทยจดักิจกรรมการอบรมให้ความรูแ้ก่แรงงานข้ามชาต ิสถานอีนามยัจดัอบรมสขุภาพ

แก่แรงงานข้ามชาติปีละ 2 ครั้ง สถานีอนามัยจะให้ความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขและให้

ความรู้เรื่องโรคชนิดต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ตาแดง โรคมือเท้าปาก โรค

ที่เกิดจากการท�างาน เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ วัณโรค สถานที่จัดการอบรมจัดท่ีสถานี

อนามัยบ้านคลองมะขามแห่งนี้ ซึ่งการจัดอบรมทุกครั้งจะร่วมมือกับทางมูลนิธิรักษ์ไทยใน

การให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติ การป้องกันโรคเรื้อรัง และโรคต่างๆ เช่น โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์และแมลง 

 การจดัระบบอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว เพือ่ให้แกนน�าเป็นกระบอกเสียงให้กบั

ทางเจ้าหน้าที่ให้มีการติดต่อสื่อสารกับแรงงานง่ายขึ้น ดังนั้น ทางอนามัยจึงมีการร่วมมือ

กบัมูลนิธิรกัษ์ไทยในการจดัตัง้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ค้นหาตวัแทน

กลุ่มแรงงานกัมพูชาเข้ามาเป็นหน่ึงในกลุ่มที่ท�างานร่วมกับสถานีอนามัย มูลนิธิรักษ์ไทย 

และอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน การท�างานของอาสาสมคัรสาธารณสุขจะเข้ามา

ท�างานเมือ่อนามยัจดักจิกรรมต่างๆ เช่น กจิกรรมการเฝ้าระวงัโรคท่ีก�าลังแพร่ระบาดภายใน

ชุมชน กิจกรรมแจกทรายอะเบท เป็นต้น 

 ด้านปัญหาการใช้บริการของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในสถานีอนามัยบ้านคลอง

มะขาม พบว่าสิทธิประโยชน์ที่แรงงานข้ามชาติได้รับมีหลายด้าน แต่แรงงานข้ามชาติ

ที่เข้าไปใช้บริการสถานีอนามัยไม่ทราบสิทธิประโยชน์ที่ตนได้รับทั้งหมด การรับรู้สิทธิ

ประโยชน์ของแรงงานสามารถจ�าแนกประเภทการรับรู้ได้ ดังนี้ ประเภทแรก คือ แรงงาน

เข้าไปใช้บรกิารทราบสทิธขิองตนเอง และใช้บริการตามสทิธปิระโยชน์ของตน และประเภท

ทีส่อง คอื แรงงานข้ามชาตทิราบสทิธขิองตนเอง แต่ไม่ได้ใช้สทิธปิระโยชน์ของตนเอง ด้าน

เจ้าหน้าที่อนามัยได้แจ้งเรื่องสิทธิประโยชน์ให้แรงงานข้ามชาติรับทราบตั้งแต่คร้ังแรกเม่ือ

แรงงานข้ามชาตไิด้เข้ามาใช้บรกิาร ส�าหรบัการให้บรกิารของสถานอีนามยัจะให้บรกิารตาม

กิจกรรมบริการพื้นฐานของสถานีอนามัย แรงงานข้ามชาติสามารถใช้บริการได้เหมือนกัน

กับคนไทย

 การรับรู้เรื่องการจัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ในมุมมองของแรงงาน

กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในบริเวณต�าบลหาดเล็กไม่ทราบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ 

อสต. คืออะไร เนือ่งจากการประชาสมัพนัธ์ไม่ทัว่ถงึ จงึท�าให้ไม่เป็นทีรู้่จกัของกลุ่มแรงงาน

หมู่มาก นอกจากนี้ปัญหาด้านภาษาเป็นปัญหาส�าคัญในการใช้บริการของผู้ใช้บริการชาว

กัมพูชา เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านคลองมะขามทุกคนเป็นคนไทย การสื่อสาร

กับคนกัมพูชาจึงเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสื่อสารกับแรงงาน

กัมพูชาเป็นค�าพูดประโยคยาวๆ ได้ 
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อภิปรายผลการศึกษา

 ด้านนโยบายของสถานีอนามัยมีการให้บริการขั้นพื้นฐานทั่วไป ซึ่งการรับบริการ

ต่างๆ สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและแรงงานกัมพูชา ด้านหลักในการให้บริการนั้นสถานี

อนามัยจะยึดหลัก การเป็นนายตัวเอง การเร่งสร้างส่ิงใหม่ การใส่ใจประชาชน และ การ

อ่อนน้อม ถ่อมตน ท้ังน้ีสถานีอนามยัยงัค�านึงถงึการให้บริการอย่างเสมอภาค การให้บริการ

ที่ทั่วถึง ไม่มองข้ามประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการให้บริการทาง

สุขภาพ วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2539: 7-8) กล่าวถึงการให้บริการตรงกับค�าในภาษา

อังกฤษว่า Service ซึ่งเป็นลักษณะ 7 ประการของผู้ให้บริการที่ดี ดังนี้

 S คือ ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา

 e คือ ตอบสนองต่อความประสงค์ของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว

 r คือ แสดงออกถึงการให้เกียรติ

 v คือ ลักษณะการให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ

 i คือ เป็นการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ

 c คือ การมีกิริยาอาการอ่อนน้อมถ่อมตน

 e คือ มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในขณะให้บริการ

 ทัง้น้ี สถานอีนามยับ้านคลองมะขามมข้ีอจ�ากัดในการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีแ่ละ

สถานีอนามัย ในด้านนโยบาย สิ่งอ�านวยความสะดวก และด้านภาษา ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของบุบผา อนันต์สุชาติกุล และลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช (2554) ศึกษาปัญหาและ

นโยบายด้านสังคมต่อผู้อพยพชาวพม่า: กรณีการศึกษาและการสาธารณสุข พบว่า ปัญหา

ด้านการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้อพยพ ปัญหาที่พบส่วนมาก ได้แก่ ข้อจ�ากัดในการเข้า

ถึงข้อมูลทางสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ความไม่ชัดเจนของนโยบายในหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว รวมถึงการขาดแคลนเคร่ืองมือทางการแพทย์และปัญหา

การติดต่อสื่อสาร ซึ่งในกรณีนี้สามารถน�าแนวคิดการย้ายถิ่นและผลกระทบจากการย้ายถิ่น 

มาอธิบายการตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่น น�าไปสู่ประเด็นทางด้านการปรับตัว ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านสุขภาพ ผู้ย้ายถิ่นทุกคนย่อมที่จะได้

รับผลกระทบในการด�าเนินชีวิตและโอกาสทางด้านต่างๆ และเมื่อแรงงานเข้ามาท�างานที่

ประเทศไทยแรงงานข้ามชาติต้องเผชิญปัญหาสุขภาพเม่ือต้องท�างานท่ีเป็นงาน 3D jobs 

ได้แก่ งานยาก งานอันตราย และงานสกปรก สิ่งหนึ่งที่แรงงานข้ามชาติพึงที่จะได้รับ 

คือ สิทธิในสุขภาพ ทั้งนี้ระบบการช่วยเหลือและบริการทางสุขภาพของแรงงานทางหนึ่ง

คือ การจัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในพื้นที่ต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด แรงงานกัมพูชาที่เข้าไปใช้บริการสถานีอนามัยและแรงงานกัมพูชาที่อยู่ใน
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พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ กลุ่ม อสต. สาเหตุเกิดจาก

การประชาสมัพนัธ์ที่ไม่ทัว่ถงึในเรือ่งของการจัดหาคนเพือ่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม อสต. 

สมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกลุ่มจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านใกล้เรือนเคียงกับประธาน

อสต. คนปัจจุบัน ท�าให้กลุ่มแรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ต�าบลหาดเล็กไม่มีการ

รับรู้ถึงการจัดตั้งกลุ่ม และการคัดเลือกคนเข้าร่วมกลุ่มไม่ได้มีข้อก�าหนดคุณลักษณะใดๆ 

เข้าร่วมกลุ่มตามความพึงพอใจและตามความสมัครใจ ประเด็นการจัดระบบอาสาสมัคร

สาธารณสขุต่างด้าวจงึไม่สอดคล้องกบังานวจัิยของส�านกังานวจิยัเพือ่การพัฒนาหลักประกนั

สุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาว

กัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด เนื่องจาก

งานวิจัยน้ีเห็นว่า คนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข

ต่างด้าว (อสต.) นั้น มีความส�าเร็จของการด�าเนินงานในประเทศไทยข้ึนกับปัจจัยหลัก 3 

ประการ คือ ประการแรก ด้านการสนับสนุนให้มีบริการ ปัจจุบันการจัดบริการด้วยอาสา

สมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นการด�าเนินงานผ่านองค์กรที่มิใช่รัฐ หากจะให้การจัดบริการ

ด้วย อสต. ยงัคงอยู ่องค์กรทีร่บัผดิชอบต้องได้รบัการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง ประการทีส่อง 

ด้านความพร้อมของบุคลากร การจะปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ต้อง

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หากอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวที่คัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานมี

คุณสมบัติไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น จะส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวขาดแรงจูงใจ

ที่จะปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ประการสุดท้าย คือ ความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ 

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการด�าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างด้าวจึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ประการที่ 1 ภายในสถานีอนามัยควรมีมุมความรู้เร่ืองสุขภาพและจัดท�าป้าย

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือเอกสารการให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคชนิดต่างๆ ไว้ให้บริการ

แก่ผู้ใช้บริการได้อ่านเสริม หรือน�ามาแจกแก่ผู้ใช้บริการ และในการจัดท�าข้อมูลควรจัดท�า

ทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชา

 ประการที่ 2 ในการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมแก่แรงงานข้ามชาติ ควรมีการ

ประชาสมัพันธ์ทีท่ัว่ถงึ แรงงานกัมพูชาทุกหลงัคาเรอืนควรได้รบัทราบและเข้าร่วมกจิกรรม

ทีส่ถานอีนามยัจดั ในระหว่างการลงไปประชาสมัพนัธ์ทกุหมูบ้่านควรท�าแผ่นประชาสัมพนัธ์

แจกให้สมาชิกทุกหลังคาเรือน หรือติดประกาศไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้

อ่านและได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
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 ประการที ่3 ส�าหรบัการจดัหาสมาชกิอาสาสมคัรสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) สถานี

อนามัย มูลนิธิรักษ์ไทย และสมาชิก อสต. กลุ่มปัจจุบันควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 

มีการลงไปเชิญชวนแรงงานกัมพูชาเข้ามาร่วมด้วยตนเอง มีการท�างานที่เป็นรูปธรรมและ

เหน็ได้ชดัเพ่ือให้แรงงานกมัพูชาท่ีอาศยัอยูไ่ด้รบัรู ้เพือ่ให้เกดิกลุม่เครอืข่ายการท�างานร่วม

กันระหว่างกลุ่มแรงงานกัมพูชาและกลุ่มคนไทย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการฟื้นฟูกองทุน

สวัสดกิารชมุชนต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดับรีุรัมย์ และเพือ่ศกึษาเง่ือนไขทีเ่กีย่วกบั

การฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ ผลการศกึษาพบ

ว่า การฟ้ืนฟูกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์ เกดิขึน้มาจาก

สาเหตุและปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีเข้ามากระทบในกองทนุฯ จนท�าให้ผู้น�า คณะกรรมการ และ

สมาชิกในกองทนุฯ เกิดความตระหนักถึงความเสีย่งทีจ่ะท�าให้กองทนุฯ ล้มได้ในอนาคตหาก

ไม่มีการควบคุมแก้ไขความเสีย่งในเรว็วนั โดยสาเหตปัุญหาทีท่�าให้กองทนุสวสัดกิารชมุชน

ต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมือง จังหวดับุรรีมัย์ เป็นหน่ึงใน 79 กองทนุฯ ทีม่คีวามเส่ียงต่อการล้ม

ของกองทนุสวัสดกิารชมุชนจงัหวดับรุรีมัย์ มสีาเหตปัุญหามาจากหลายๆ ด้านโดยจากการ

สอบถามข้อมลูเบ้ืองต้นพบว่าเป็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในเร่ืองแนวคดิและหลักการ

จัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนฯ ที่ผู้น�า คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกทั้งในชุมชน

และในกองทุนฯ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้ และยังมีในด้านทักษะการบริหารกอง

ทุนฯ การจัดการระบบเอกสารต่างๆ อีกทั้งยังมีเรื่องการให้ความร่วมมือของผู้น�าชุมชนใน

บางชมุชนที่ไม่ให้ความร่วมมอืกบักองทนุฯ ในเรือ่งการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  

ของกองทุนฯ 

ค�าส�าคัญ: การฟื้นฟู, กองทุนสวัสดิการชุมชน
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Abstract
 Research on the rehabilitation of community welfare fund phraKhrudistrict, 

muangdistrict, buriramprovince. Qualitative Research The purpose of this study 

was to investigate the process of rehabilitation of community welfare fund phraKhru 

district, muang district, buriram province.And to study the conditions regarding the 

rehabilitation of community welfare fund phraKhru district, muang district, buriram 

province.The study indicated that therehabilitation of community welfare fund 

PhraKhru district, muang district, buriram province, was initiated by various causes 

and factors. The impact on the fund until the leaders of the board and members 

of the fund. Awareness of the risks to the fund. Fall in the future if there is no risk 

control soon.The problem is that the Welfare Fund is one of the 79 funds that are 

vulnerable to the failure of the buriramprovince Community Welfare Fund. There 

are many problems. From the initial inquiry, it was found that there was a problem 

in understanding the concepts and principles of community welfare of the fund. 

And members in both the community and the fund. There is no knowledge in this 

section. And also in the fund management skills. Document Management System 

There is also the cooperation of community leaders in some communities that do 

not cooperate with the fund. The public relations information of the fund.

Keywords: Rehabilitation, Community welfare fund.

บทน�า
 ระบบสวัสดิการสังคมไทยมีลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการฐานปัจจัยส่ี บ้านและ

วัดมีบทบาทส�าคัญในการจัดสวัสดิการของชุมชน จนมาสู่ยุคที่รัฐบาลมีบทบาทในการจัด

สวัสดิการให้แก่ประชาชนตามความจ�าเป็นของกลุ่มคนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ เช่น 

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดบ้านพักคนชรา ศูนย์สงเคราะห์เด็ก ตลอดจนการ

สงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ด�าเนินการโดยกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเป็น

สวัสดกิารในลกัษณะสงเคราะห์ท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งและใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน: 2550) แต่อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการโดยหน่วยงานภาค



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 61-ธ.ค. 61)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

79

รฐัน้ันไม่ได้ครอบคลมุผูท้ีอ่ยู่นอกระบบ และผูท้ีข่าดโอกาสไม่สามารถเข้าถงึระบบสวสัดกิาร

ของรัฐได้ในยามที่มีความทุกข์ยากในชีวิต ดังนั้น สวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นจึงเป็น

ระบบสวัสดิการทีม่คีวามแพร่หลายทีจ่ะน�าไปสูก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คงในสงัคม 

(ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ: 2552) โดยระบบสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นบนฐานความเอื้ออาทร 

ช่วยเหลอืเก้ือกลูกนัในสงัคม มวีฒันธรรมชมุชนเป็นศนูย์กลาง มศีาสนาและภมูปัิญญาท้อง

ถิน่เป็นทีพ่ึ่งพาในการแก้ปัญหา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มกีารพฒันาระบบสวัสดกิารชมุชน

เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล เพื่อเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความม่ันคง

ของคนในชุมชน บนพื้นฐาน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” และเพื่อให้สวัสดิการ

ชมุชนเป็นรากฐานในการร่วมสร้างสงัคมสวสัดกิารในการป้องกนั แก้ไขปัญหา พฒันา และ

ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมตามมาตรฐาน โดยค�านึง

ถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สทิธทิีป่ระชาชนจะได้รับ และการมส่ีวนร่วมในการจดัสวัสดกิาร

สังคมทุกระดับ (ป๋วย อึ๋งภากรณ์: 2560)

 ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา รฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารให้กบั

ประชาชน โดยมุง่หวงัให้ประชาชนไทยทกุคนมคุีณภาพชวีติทีด่แีละมหีลักประกนัในชวีติ จงึ

ได้มีนโยบายและโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับให้สวัสดิการชุมชน

เป็นวาระแห่งชาติในการสร้างหลักประกันแห่งความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุน

ทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิด

โอกาสให้ทกุพืน้ทีส่ามารถจดัตัง้และพฒันาคณุภาพสวสัดกิารชมุชนอย่างทัว่ถงึ โดยรัฐบาล

ได้สนับสนุนพัฒนาความเข้มแขง็ของกองทนุและสมทบงบประมาณ รวมถงึพฒันาสวสัดกิาร

ชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน: 2555)

 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการขับเคล่ือนงานสวัสดิการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เป็นเมืองแห่งสวัสดิการเพื่อการจัดการตนเองของ

ชุมชนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนงานสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเข้มแข็ง

ของกองทุน ภายใต้เป้าหมาย “เมืองแห่งสวัสดิการชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง” มีการ

รายงานสถานะความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานสวสัดกิารชมุชนจงัหวดับรุรีมัย์ เพือ่ก�าหนด

เป้าหมาย ทศิทางทีจ่ะก้าวต่อไปข้างหน้า มกีารก�าหนดนโยบายการจดัสวสัดกิารชมุชนเป็น

วาระแห่งชาติ โดยมุ่งหวังจะให้ประชาชนได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า ภายในปี 2560 คนไทย

ต้องได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการพื้นฐานและหลักประกันในการด�ารงชีวิตทุกคนทุกพื้นที่ 

ส�าหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 208 แห่ง มีการจัดตั้งและ

ด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 195 กองทุน มีสมาชิก 91,118 คน มีเงินออมจาก
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สมาชิก 58,555,985 บาท รัฐบาลสมทบ 21,799,607 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุน 811,863 บาท (สุรชัย พิรักษา: 2556)

 จากข้อมูลการสอบทานในปี 2560 พบว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 

จากทั้งหมด 201 กองทุนฯ เงินกองทุนรวมประมาณ 210 ล้านบาท มีความเสี่ยง 79 กอง

ทุนฯ สาเหตุเกิดจากปัญหาในทางระบบการบริหารกองทุนฯรวม 28 กองทุนฯ ปัญหาทาง

ระบบการจัดการรวม 38 กองทุนฯ และเป็นปัญหาจากการตั้งรวม 13 กองทุนฯ ในตอน

เริ่มต้น ถ้าหากยังปล่อยไว้จะเสี่ยงต่อการล้ม 26 กองทุน และมีการฉ้อโกงแบบโจ่งแจ้ง 20 

กองทนุ ความเสยีหายประมาณ 5 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด�าเนนิการทางกฎหมาย มี 

76 กองทนุฯ ทีข่บัเคลือ่นได้ ส่วนสาเหตสุ�าคญัในภาพรวมเกดิจากไม่เข้าใจแนวคดิ หลักการ

ส�าคญัของกองทนุสวสัดกิารชมุชน คณะกรรมการไม่เข้าใจ ไม่มคีวามรู้ ทกัษะในการบริหาร

งานกองทนุฯ ขาดการมส่ีวนร่วมในการจดัตัง้กองทนุฯ ไม่มีระเบยีบ กติกาของตนเอง หลาย

แห่งคัดลอกจากกองทุนอ่ืน ไม่มีการประชุมต่อเน่ือง ขาดความรู้ทางการจัดการ งานการ

เงิน การบัญชีที่เป็นระบบ และขาดการวิเคราะห์ความเส่ียงของกองทุนสวัสดิการอย่าง

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้เสนอแนวทางการพัฒนาในเบ้ืองต้นว่ากอง

ทุนฯควรด�าเนินการ คือ 1) จัดประชุมสร้างความเข้าใจกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) ทบทวน

กระบวนการท�างานใหม่ คณะกรรมการ, การบริหาร, การจัดการ และระเบียบกติกา และ 

3) เสริมทักษะความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การเงิน และการบัญชี 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกองทุน

สวัสดิการชุมชนต�าบลอีกกองทุนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความเส่ียง เนื่องจากกองทุน

สวัสดิการชุมชนต�าบลพระครูประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการ

บรหิารงานกองทนุฯ การจัดการระบบเอกสาร การเงนิ การบญัชีในกองทนุฯทีย่งัไม่เป็นระบบ

ระเบยีบเท่าทีค่วร อกีทัง้คณะกรรมการและสมาชกิในกองทุนฯส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจหลักการ

และแนวคิดในการจัดสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ในปี 2558 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล

พระครยัูงเป็นอกีหน่ึงกองทนุฯ ทีป่ระสบปัญหาการฉ้อโกงเงนิกองทนุฯ แบบโจ่งแจ้งอกีด้วย 

โดยหลงัจากมกีารสอบทานกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดับรีุรัมย์ขึน้ในปีงบประมาณ 2560 

ทางจงัหวัดบรุรีมัย์จึงได้มกีารจัดตัง้ขบวนคณะท�างานขึน้ใหม่ โดยคดัเลอืกจากคณะกรรมการ

กองทนุสวัสดกิารชมุชนในแต่ละอ�าเภอขึน้มา อ�าเภอละ 3 คน และในการจดัตัง้คณะท�างาน

ขบวนจังหวัดใหม่ในครั้งน้ีได้มีการสร้างเป้าหมายและก�าหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการ

จัดสวัสดิการชุมชนขึ้นมาใหม่เป็น “บุรีรัมย์นครแห่งความสุข” ในการก�าหนดวิสัยทัศน์เป้า

หมายใหม่ในครัง้นีก้องทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรีุรัมย์ จึงเป็น

หนึง่ในกองทนุฯเสีย่งทีจ่ะมกีารฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดกิารฯขึน้มาใหม่เช่นกนั จากปรากฏการณ์
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ข้างต้นจงึท�าให้ผูว้จัิยสนใจทีจ่ะศกึษาประเดน็การฟ้ืนฟกูองทุนสวสัดกิารชุมชนต�าบลพระครู 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ เพือ่ศกึษากระบวนการฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดกิารชมุชนและเงือ่นไข

ทีเ่กีย่วข้องกบัการฟ้ืนฟกูองทุนสวสัดกิารชุมชนต�าบลพระคร ูเพ่ือเผยแพร่กระบวนการฟ้ืนฟู

การจัดการกองทุนฯ และเง่ือนไขทีเ่ก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟกูองทนุสวัสดกิารชุมชนของจงัหวดั

บุรีรัมย์ โดยผู้ศึกษาจะน�าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

 2. เพ่ือศกึษาเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัการฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู 

อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน และเงื่อนไข

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

 2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผู้วิจัยจะเข้าไป

เรียนรู้การท�างานร่วมกับสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล

พระครู ในกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการฯ เพื่อที่จะได้เห็นการท�างานของสมาชิกและ

คณะกรรมการกลุม่กองทุนสวสัดกิารชุมชนในการฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดิการชมุชนต�าบลพระครู 

อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key informant interview) ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บ

ข้อมูลโดยการสมัภาษณ์คณะกรรมการ ประธาน เลขานกุาร และเหรญัญกิกองทนุสวสัดกิาร

ชุมชนต�าบลพระครู ถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดตั้งกองทุน และสาเหตุที่ส่งผลต่อการฟื้นฟู

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู

 4. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ผู้วิจัยจะเข้าไปเก็บข้อมูลโดยการ

เข้าไปร่วมในการสนทนากลุ่มย่อยของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู 

เพือ่เรยีนรูถ้งึกระบวนการ สาเหต ุเงือ่นไข และวธิกีารแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการฟ้ืนฟกูองทนุ

สวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู
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ผลการวิจัย
 1. กระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์

 กระบวนการฟื้นฟูของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ เริ่มมาจากในปีงบประมาณ 2560 ทางคณะท�างานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล

จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมด พบ

ว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลจังหวัดบุรีรัมย์ จากทั้งหมด 201 กองทุนฯ มีเงินในกอง

ทุนฯ ทั้งหมดรวมประมาณ 210 ล้านบาท ทั้งนี้มีกองทุนฯ ที่มีความเสี่ยง 79 กองทุนฯ 

สาเหตุเกิดจากปัญหาในทางระบบการบริหารกองทุนฯ รวม 28 กองทุนฯ ปัญหาทางระบบ

การจัดการรวม 38 กองทุนฯ และเป็นปัญหาจากการตั้งรวม 13 กองทุนฯ ในตอนเริ่มต้น 

ถ้าหากยังปล่อยไว้จะเสี่ยงต่อการล้ม 26 กองทุนฯ และมีการฉ้อโกงแบบโจ่งแจ้ง 20 กอง

ทุนฯ สร้างความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด�าเนินการทาง

กฎหมาย มี 76 กองทุนฯ ที่สามารถท�าการขับเคลื่อนได้ ส่วนสาเหตุส�าคัญในภาพรวมของ

ความเสีย่งกองทนุฯ เหล่านีเ้กดิจากความไม่เข้าใจแนวคดิที่ไม่เข้าใจหลักการส�าคญัของกอง

ทุนสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่มีความรู้ ไม่มีความใจในทักษะการบริหาร

งานกองทุนฯ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่มีระเบียบกติกาของ

ตนเอง กองทุนฯหลายแห่งคัดลอกข้อมูลเอกสารจากกองทุนฯ อื่น ภายในกองทุนฯ ไม่มี

การประชุมอย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้ทางการจัดการระบบข้อมูลกองทุนฯ อีกทั้งงานการ

เงิน การบัญชีในกองทุนฯ ไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ และขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ภายในกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลของตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการสอบทานในคร้ัง

นั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 79 กอง

ทนุฯ ทีม่คีวามเสีย่งมาจากปัญหาทางทกัษะการบรหิารงานกองทนุฯ ของคณะกรรมการกอง

ทุนฯ ปัญหาทางการจัดการระบบข้อมูลเอกสารกองทุนฯ มีการคัดลอกข้อมูลเอกสารจาก

กองทุนฯ อื่น ไม่มีการจัดการระบบการเงิน การบัญชีในกองทุนฯ ภายในกองทุนฯเองไม่มี

การประชมุชนอย่างต่อเนือ่ง อีกทัง้คณะกรรมการกองทนุฯ เองยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจใน

แนวคดิหลกัการส�าคัญของการจัดตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน และมปัีญหาในเร่ืองการมส่ีวน

ร่วมในการจดัต้ังกองทนุฯ นอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งของการฉ้อโกงกองทนุฯ แบบโจ่งแจ้ง ทีย่งั

อยู่ในระหว่างการด�าเนนิการทางกฎหมายอีกด้วย และเนือ่งจากในปีงบประมาณ 2561 ทาง

คณะท�างานขบวนจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดต้ังขบวนคณะท�างานขบวนจังหวัดบุรีรัมย์ใหม่

ขึ้น โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ท�างานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลในแต่ละอ�าเภอ
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ขึ้นมา 69 คน และในการจัดตั้งขบวนคณะท�างานใหม่ในครั้งนี้ได้มีการสร้างเป้าหมายและ

ก�าหนดวสิยัทศัน์ของจงัหวดัในการจดัสวสัดิการชมุชนขึน้มาใหม่ โดยตัง้เป้าหมายให้จงัหวดั

บุรีรัมย์เป็น “บุรีรัมย์นครแห่งความสุข” ในการจัดต้ังขบวนคณะท�างานกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนขบวนจงัหวดับรุรีมัย์ชดุใหม่ในครัง้น้ีทีม่กีารก�าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายในการจดั

สวัสดิการชุมชนของจังหวัดเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายให้ได้นั้น จึงน�ามาสู่

การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลที่มีความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “บุรีรัมย์นคร

แห่งความสขุ” กองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมอืง จงัหวดับรีุรมัย์ จงึเป็นอกี

หนึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต�าบลเกิดขึ้น

 กระบวนการฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดิการชมุชนต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดับรุรัีมย์

ครัง้นี ้เกดิขึน้มาจากสาเหตแุละปัจจัยหลายๆ ด้านทีเ่ข้ามากระทบในกองทนุฯ จนท�าให้ผู้น�า 

คณะกรรมการ และสมาชิกในกองทุนฯ เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะท�าให้กองทุนฯ 

ล้มได้ในอนาคตหากไม่มีการควบคุมแก้ไขความเส่ียงในเร็ววัน โดยสาเหตุปัญหาที่ท�าให้

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 79 กองทุนฯ 

ที่มีความเสี่ยงต่อการล้มของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีสาเหตุปัญหามาจาก

หลายๆ ด้าน โดยจากการสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นพบว่าเป็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องแนวคิดและหลักการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนฯ ที่ผู้น�า คณะกรรมการกองทุนฯ 

และสมาชกิทัง้ในชมุชนและในกองทนุฯ ยงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในส่วนนี ้และยงัมีในด้าน

ทักษะการบริหารกองทุนฯ การจัดการระบบเอกสารต่างๆ อีกทั้งยังมีเรื่องการให้ความร่วม

มอืของผูน้�าชมุชนในบางชมุชนที่ไม่ให้ความร่วมมือกบักองทนุฯ ในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกองทุนฯ 

 จากการที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้

ท�าการวิเคราะห์ความเสีย่งกองทุนฯ ในวนัท่ี 23 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา ผู้วจิยัได้มีโอกาสเข้า

ร่วมการวเิคราะห์ความเสีย่งกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู ท�าให้ได้ทราบถงึปัญหาใน

ด้านการบรหิารจดัการของกองทนุฯ ทีย่งัขาดบุคลากรในกองทนุฯ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ในด้านนีเ้ข้ามาช่วยเหลอื อีกทัง้ยงัมีปัญหาด้านการจัดการระบบข้อมลูเอกสาร การเงิน การ

บัญชี รายรับ-รายจ่ายในกองทุนฯ ที่ยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร และ

ยงัมีปัญหาด้านความหลากหลายของช่วงอายขุองสมาชกิในกองทนุฯ ทีย่งัไม่มคีวามหลาก

หลาย สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของ

กองทุนฯ ที่จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขและควบคุมโดยเร็ว แม้ในการท�างานที่ผ่านมากอง

ทนุสวัสดิการชมุชนต�าบลพระครจูะพยายามด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์กองทนุฯ ในแต่ปีอย่าง
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สม�า่เสมอกต็าม แต่การด�าเนนิงานกย็งัไม่ประสบความส�าเร็จ ดงัน้ัน จากการวเิคราะห์ความ

เสีย่งกองทนุสวัสดกิารชมุชนในครัง้นี ้จึงได้หาแนวทางแก้ไขและควบคมุความเส่ียงกองทนุฯ 

โดยอาศัยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกองทุนฯ เข้ามาช่วยในการผลักดันกองทุนฯ ให้

ประสบความส�าเร็จในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู 

 2. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 เงื่อนไขในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ จากกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บรุรีมัย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสีย่งกองทนุสวสัดกิารชมุชนเข้ามาช่วยในกระบวนการ

ฟ้ืนฟู เพือ่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความเสีย่งทีก่องทนุฯ ก�าลังประสบปัญหาอยูแ่ล้ว ใน

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงกองทุนฯ ครั้งนี้ยังท�าให้เห็นถึงเงื่อนไขหรือปัจจัยที่เข้ามา 

กระทบทั้งต่อความเสี่ยงของกองทุนฯ และในระหว่างที่มีการจัดกระบวนการฟื้นฟูกองทุนฯ 

อกีด้วย โดยเง่ือนไขหรอืปัจจยัทีเ่ข้ามากระทบจนท�าให้กองทนุฯ เกดิความเสีย่ง และกระทบ

ในระหว่างท่ีมีการจัดกระบวนการฟื้นฟูขึ้นน้ัน สามารถแบ่งเงื่อนไขและปัจจัยออกได้เป็น

สองปัจจัย 

 โดยปัจจัยท้ังสองปัจจัยน้ีจะแบ่งได้เป็น ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ซึ่ง

เป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการช่วย

ในการอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการเกิดกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ไม่ว่า

จะเป็นด้านที่กระทบจนท�าให้เกิดความเสี่ยง และด้านที่กระทบจนท�าให้ประสบความส�าเร็จ

ในการฟื้นฟู เกิดมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล

พระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยปัจจัยสองปัจจัยนี้จะมีลักษณะดังนี้ 

 ปัจจยัภายในกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จงัหวัดบรีุรัมย์ คอื 

ปัจจัยที่ทั้งสนับสนุนและส่งผลต่อกองทุนฯ จนท�าให้การด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนต�าบลพระครเูกดิทัง้ความเสีย่งและประสบความส�าเรจ็ในการฟ้ืนฟูกองทนุฯ ซึง่ปัจจยั

ภายในกองทุนฯ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ ผู้น�ากองทุนฯ คณะกรรมการกองทุนฯ 

สมาชิกทั้งภายในกองทุนฯ และภายในชุมชน และทรัพยากรที่มีอยู่ในภายในกองทุนฯ โดย

ปัจจัยภายในแต่ละส่วนจะต้องมีลักษณะดังนี้

  1) ผู้น�าและคณะกรรมการกองทุนฯ คือ ผู้น�าหรือคณะกรรมการด�าเนิน

งานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง

จากสมาชกิภายในกองทนุฯ ทีม่รีายชือ่ในทะเบียนรายชือ่ต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

บรุรีมัย์ เป็นบคุคลทีส่มาชกิในกองทนุฯ ให้ความเชือ่มัน่ในการท�างาน นอกจากนัน้ผูน้�าและ



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 61-ธ.ค. 61)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

85

คณะกรรมการกองทนุฯ จะต้องมทีกัษะในด้านการบริหารงานกองทนุฯ และเข้าใจในแนวคดิ

และหลักการท�างานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอีกด้วย หากผู้น�าหรือคณะกรรมการกอง

ทุนฯ ขาดคุณลักษณะจากที่กล่าวไปข้างต้น อาจท�าให้ภายในกองทุนฯ เกิดความเส่ียงจน

น�าไปสู่การล้มของกองทุนฯ ได้

  2) สมาชกิในกองทนุฯ และคนในชมุชนต�าบลพระคร ูอ�าเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย์ คือประชาชนในต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สมัครเข้าร่วมกองทุน

สวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู และประชาชนทั่วไปในต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอายุ

ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ65 ปีขึน้ไป โดยสมาชกิทัง้ในกองทนุฯ และในชมุชนจะต้องให้ความ

ร่วมมือในการร่วมท�ากิจกรรมทั้งภายในกองทุนฯ และในชุมชน อย่างมีจิตส�านึกที่ดีในการ

ร่วมกันพัฒนาและร่วมท�ากิจกรรมในชุมชน อีกทั้งสมาชิกจะท�าความเข้าใจในแนวคิดและ

หลักการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนของตนเอง ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนจัดขึ้นเพื่ออะไร 

มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างไร 

  3) ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในกองทุนฯ หรือภายในชุมชนต�าบลพระครู 

อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ สิ่งที่เอื้ออ�านวยต่อการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล

พระคร ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ โดยการน�าเอาวฒันธรรมประเพณีในชมุชนมาประยกุต์

ใช้ในการดดัแปลงทรัพยากรทีม่อียู่ในชุมชนให้เป็นส่ือในการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิท้ังใน

ชุมชนและในกองทุนฯ ท�าให้สมาชิกทั้งในกองทุนฯ และในชุนชนตระหนักถึงประโยชน์ของ

การจัดสวัสดิการในชุมชน

 ปัจจัยภายนอกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือสนใจ

ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชน 

สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ การจดัการระบบข้อมลูเอกสารต่างๆ ของกองทุนฯ อกีทัง้ยงั

ให้ให้ค�าแนะน�าแก่กองทุนฯ ด้านการเงิน การบัญชี การจัดท�าเอกสารรายรับ-รายจ่ายของ

กองทนุฯ ทีเ่ป็นระบบระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ เพือ่ให้การด�าเนนิงานของกองทุนฯ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยภายนอกกองทุนฯ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ หน่วยงาน

ภายนอก องค์กรภาคีเครือข่าย และกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยภายนอกแต่ละส่วน

จะต้องมีลักษณะดังนี้

  1) หน่วยงานภายนอก คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่คอยให้ความ

ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ องค์ความรู้เรื่องแนวคิดและหลักการจัด

สวสัดกิารชมุชนท้ังแก่ผูน้�า คณะกรรมการ สมาชกิทัง้ในกองทนุฯ และในชมุชน เรือ่งแนวคดิ
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และหลกัการจดัสวัสดกิารชมุชน อกีทัง้ยงัให้ค�าแนะน�าด้านทกัษะการบริหารจดัการกองทนุ

สวัสดกิารชมุชนแก่ผูน้�าและคณะกรรมการในกองทนุฯ นอกจากนีย้งัให้ความช่วยเหลอืด้าน

การเงิน และให้ความรู้ด้านการจัดการระบบเอกสาร การบัญชีแก่ผู้ดูแลการเงินการบัญชี

ภายในกองทนุฯ รวมทัง้ยงัคอยช่วยเหลอืตดิต่อประสานงานขอความช่วยเหลือและขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและหน่วยงานอืน่ๆ ให้เข้ามาสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

กองทุนฯ อีกด้วย

  2) องค์กรภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีเป้าหมายร่วม

กันในการท�างาน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อท�ากิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 

(เป็นการร่วมกันคิด/ร่วมกันวางแผนร่วมท�า/ร่วมกันประเมินผลโครงการกองทุนฯ) โดยใน

กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายกับกองทุนฯ ร่วมจะมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ มีความเสมอ

ภาค และเรียนรู้การท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นอีกปัจจัย

หน่ึงทีส่�าคัญในการผลกัดนัการท�างานของกองทนุสวสัดกิารชมุชนให้ประสบความส�าเร็จใน

การจัดสวัสดิการชุมชน โดยจะต้องมีการติดต่อและประสานกับองค์กรภาคีเครือข่ายเหล่านี้

อย่างสม�า่เสมอ เพือ่เป็นการช่วยเหลอืให้กองทนุฯ มหีน่วยงานสนบัสนนุการท�างานของกอง

ทุนฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นในการท�างานร่วมกันทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

การท�างานร่วมกัน เพื่อให้การท�างานบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้

ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท�างานนั้นๆ ด้วย

  3) กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมภายในชุมชน คือ กระแสการ

เปลี่ยนแปลงภายในชุมชนที่สังคมความเป็นอยู่ภายในชุมชนมีความเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีต จากที่เคยเป็นชุมชนชนบทเปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น จากกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในชุมชนท�าให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเป็นปัจจัย

ภายนอกอกีปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลกระทบต่อกองทนุสวสัดกิารชมุชน และเป็นอกีเงือ่นไขหนึง่ที่

มีความส�าคัญต่อการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน

 เงื่อนไขที่เก่ียวข้องในการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครูอ�าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ คร้ังน้ีเกิดจากปัจจัยหลายๆ ด้านที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อกองทุนฯ จนท�าให้เกิดความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ จน

ท�าให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูกองทุนฯ ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

กองทุนฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยปัจจัยต่างๆ นั้นล้วนเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและ

ปัจจยัภายนอกกองทนุฯ ที่ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัภายในที่ได้รบัผลกระทบมาจากคณะกรรมการ 

สมาชิกในกองทุน และประชากรในชุมชนพ้ืนที่การจัดตั้งกองทุนฯ เองที่ต่างมีอิทธิพลต่อ

การท�าให้กองทนุฯ เกดิความเสีย่ง และเกดิกระบวนการฟ้ืนฟูกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบล

พระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น 
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 นอกจากปัจจัยภายในท่ีจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดความเส่ียงและเกิด

กระบวนการฟ้ืนฟกูองทุนฯ แล้ว ปัจจัยภายนอกยงัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบ 

ให้กองทุนฯเกิดความเสี่ยงและเกิดกระบวนฟื้นฟูกองทุนฯ ขึ้นอีกด้วย โดยผลกระทบจาก

ปัจจยัภายนอกทีจ่ะก่อให้เกดิความเสีย่งหรอืกระบวนการฟ้ืนฟน้ัูนมาจากหน่วยงานภายนอก 

องค์กรภาคเีครอืข่าย และกระแสการเปลีย่นแปลงทางสงัคมภายในชมุชน ทีเ่ข้ามามบีทบาท

ในการท�างานร่วมกนักบักองทนุสวัสดกิารชุมชน โดยมกีารให้ความช่วยเหลอืกองทนุฯ หรือ

ให้ความรูเ้รือ่งแนวคดิและหลกัการส�าคญัของสวสัดิการชมุชนแก่คณะกรรมการ สมาชกิกอง

ทุนฯ และประชาชนในชุมชนพื้นที่กองทุนฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนฯ ให้

ทั้งคนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจค�าว่า 

“สวัสดิการชุมชน” เข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้การ

สนับสนุนกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณในการด�าเนินงานกองทุนฯ หรือบุคลากร

ที่มีความรู้ มีทักษะในการจัดการระบบข้อมูลเอกสารกองทุนฯ เข้ามาให้ความรู้แก่คณะ

กรรมการหรือสมาชิกในกองทุนฯ เพือ่ให้บรรลุจุดมุง่หมายเดยีวกันอย่างมีประสิทธิภาพจน

ท�าให้การท�างานของกองทนุฯ ประสบผลส�าเรจ็ ซึง่หากกองทุนฯ ไม่มีปัจจยัภายนอกเหล่าน้ี

เข้ามาหนนุเสรมิอาจจะท�าให้กองทุนฯ ประสบปัญหาความเส่ียงต่อการล้มได้ ทัง้ยงัมกีระแส

การเปลีย่นแปลงสงัคมภายในชมุชนท่ีเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะเข้ามากระทบต่อการฟ้ืนฟกูอง

ทุนฯ ครั้งนี้ เนื่องจากในยุคปัจจุบันสังคมภายในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบท

ในอดตีเป็นชมุชนเมืองสงูมาก จนท�าให้ภายในชมุชนขาดทนุทางสงัคมภายในชมุชน จงึมผีล

ท�าให้กระทบต่อการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในชุมชน ดังนั้น ปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกเหล่าน้ีจึงมีความส�าคัญต่อการท�าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลด�าเนินการ

ขับเคลือ่นกระบวนการท�างานของกองทนุสวสัดิการชมุชนต�าบลต่อไปโดยไม่เกดิความเสีย่ง

ในการยุติการด�าเนินงานกองทุนฯ ในอนาคต และกลายเป็นมรดกของชุมชนส่งต่อไปยังรุ่น

ลูกรุ่นหลานต่อไป 

สรุปและอภิปรายผล
 กองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ เป็นกลุม่กองทนุ

สวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ. การจัดสวัสดิการชุมชนปี 2549 จัดตั้งขึ้นจากการ

สนับสนุนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการ

จัดตั้งกองทุนฯ ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วน

ต�าบลพระคร ูและสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) หลายปีทีผ่่านมากองทนุฯ

ได้ด�าเนินการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกมาโดยตลอด จนกระทั่งทางขบวนคณะท�างาน
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จงัหวัดบรุรีมัย์มีการสอบทานกองทนุสวัสดกิารชมุชนทัง้หมดในจงัหวดับรุรีมัย์ พบว่ากองทุน

สวัสดิการชมุชนต�าบลจงัหวดับรุรีมัย์ จากทัง้หมด 201 กองทนุฯ มีเงินในกองทนุฯ ทัง้หมด

รวมประมาณ 210 ล้านบาท มีกองทุนฯ ที่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น 79 กองทุนฯ หากยังปล่อยไว้

จะเสี่ยงต่อการล้ม 26 กองทุนฯ และมีการฉ้อโกงแบบโจ่งแจ้ง 20 กองทุนฯ สร้างความเสีย

หายทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมาย ส่วนสาเหตุ

ส�าคัญในภาพรวมของความเสี่ยงกองทุนฯ เหล่านี้เกิดจากความไม่เข้าใจแนวคิดไม่เข้าใจ

หลกัการส�าคญัของกองทนุสวัสดกิารชมุชน คณะกรรมการกองทนุฯ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ในทักษะการบริหารงานกองทุนฯ ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนฯ กองทุนฯ ไม่มี

ระเบียบกตกิาของตนเอง กองทุนฯ หลายแห่งคดัลอกข้อมูลเอกสารจากกองทนุฯ อืน่ ภายใน

กองทุนฯ ไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้ทางการจัดการระบบข้อมูลกองทุนฯ 

อีกทั้งงานการเงิน การบัญชีในกองทุนฯ ไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ และขาดการวิเคราะห์

ความเสี่ยงภายในกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลของตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการสอบ

ทานในครั้งนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่ง

ใน 79 กองทุนฯ ที่มีความเสี่ยงมาจากปัญหาทางทักษะการบริหารงานกองทุนฯของคณะ

กรรมการกองทนุฯ ปัญหาทางการจดัการระบบข้อมลูเอกสารกองทนุฯ มกีารคัดลอกข้อมลู

เอกสารจากกองทนุฯอืน่ ไม่มกีารจดัการระบบการเงนิการบญัชีในกองทนุฯ ภายในกองทนุฯ 

เองไม่มีการประชมุชนอย่างต่อเนือ่ง อีกทัง้คณะกรรมการกองทนุฯ เองยงัไม่มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในแนวคิดหลักการส�าคัญของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนและมีปัญหาในเรื่อง

การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนฯ นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการฉ้อโกงกองทุนฯ แบบ

โจ่งแจ้งที่ยังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการทางกฎหมายอีกด้วย จากสาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้

น�ามาสู่การฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น

 กระบวนการฟ้ืนฟกูองทุนสวสัดกิารชมุชน จากการศกึษาพบว่า กองทนุสวสัดกิาร

ชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยน�าแนวคิดสวัสดิการชุมชนของกนก

ศกัดิ ์แก้วนพ มาใช้ในการอธบิายเรือ่งกระบวนการฟ้ืนฟูกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลพระครู

ว่า ในกระบวนการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือของ

คนในชุมชนในกระบวนการแก้ไขปัญหานี้ นับตั้งแต่ตระหนักถึงปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา

ร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไข การตัดสินใจ ตลอดจนการด�าเนินการ

และประเมินผลร่วมกัน การจัดสวัสดิการชุมชนจะต้องเกิดจากความสามารถในการด�าเนิน

การแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบต่อความต้องการภายในชุมชนในด้านการศึกษา สุขภาพ

อนามัย ที่อยู่อาศัย การท�างาน และมีรายได้และความมั่นคงของคนภายในชุมชน โดยทั้งนี้
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อาจมกีารระดมทรพัยากรจากภายในและภายนอกมาใช้ในการด�าเนนิการสนองตอบต่อความ

ต้องการและปัญหา ซึ่งมีเป้าหมายน�าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนได้ในที่สุด

 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชน จากการศึกษาพบว่า 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลพระครู อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยน�าแนวคิดสวัสดิการ

ชุมชนของเถลิง ไพโรจน์ภักดิ์ มาใช้ในการอธิบายเรื่องเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู

กองทุนสวัสดิการชุมชนว่า ในการฟื้นฟูหรือจัดตั้งกองทุนฯ จะต้องอาศัยทุนเข้ามาช่วยเป็น

อันดับแรก โดยทุนต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้หมายถึงแค่ทุนที่เป็นเงินตราเพียงเท่านั้น เพราะ

จรงิๆ แล้วทุนในการจัดสวสัดกิารชมุชนน้ันทุนทางเงนิตราเป็นเพยีงทนุหนึง่เท่านัน้ แต่ทนุที่

จะเข้ามาช่วยจรงิๆ ในการจดัสวสัดกิารชมุชนจะต้องอาศยัทนุในชมุชน ทีม่คีนในชมุชนเป็น

เง่ือนไขส�าคญัทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องกบัการฟ้ืนฟกูองทนุสวัสดกิารชมุชนให้มีการด�าเนนิงานต่อ

ไปในอนาคตได้ และนอกจากทนุในชมุชนทีเ่ป็นปัจจยัภายในกองทุนฯ แล้ว ยังจะต้องอาศยั

ทนุจากภายนอกทีเ่ป็นปัจจัยภายนอกอีกปัจจัยหนึง่เข้ามาสนบัสนนุเงือ่นไขในการด�าเนนิงาน

กองทนุฯ เพือ่ให้กองทนุฯประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนินงานขบัเคลือ่นงานกองทนุสวสัดกิาร

ชุมชนต่อไป 

 ความส�าเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ สามารถให้การช่วยเหลือสมาชิกได้

อย่างกว้างขวาง ต่อเนือ่ง ครบถ้วน สมาชกิมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการและสามารถด�าเนนิ

การได้อย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันทางสังคมที่ส�าคัญของชุมชน กองทุน

สวัสดิการชุมชนจะประสบความส�าเร็จได้จาก

 1) ความเข้าใจ ความเชือ่ม่ันในแนวคดิอดุมการณ์สวสัดกิารชมุชน ทีเ่น้นเรือ่งการ

พึง่ตนเองและช่วยเหลอืเก้ือกูลกันตามแนวคิด “ให้อย่างมคุีณค่า รบัอย่างมีศกัดิศ์ร”ี ให้ความ

ส�าคญักับการเชือ่มโยงทนุภายใน มีการจัดสวสัดกิารท่ีสอดคล้องกบัวถิชีวีติและปัญหาความ

ต้องการของชุมชน ทั้งสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือกัน

โดยไม่ต้องใช้เงิน

 2) จ�านวนสมาชิก คือ สมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอ จนครอบคลุมประชากร

ทั้งต�าบล กระจายทุกช่วงวัยเพราะย่ิงมีสมาชิกมากเงินสมทบจะมีมาก ความเส่ียงในการ

จ่ายเงินสวัสดิการจะยิ่งน้อยลง เพราะมีการกระจายความเส่ียงออกไปมากขึ้น กองทุนที่มี

สมาชิกน้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีสมาชิกมาก

 3) มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะสมาชิกจ่ายเงินสมทบครบถ้วน สม�่าเสมอ มี

การสนบัสนนุจากหน่วยงานอืน่ๆ มีรายรบัจากแหล่งอ่ืนๆ ของกองทนุอย่างต่อเน่ือง สัดส่วน

การจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกและค่าใช้บริหารจัดการสัมพันธ์กับรายรับ เน้นการพึ่งพาทุน

ภายในชุมชนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
1-

ธ.
ค.

 6
1)

90

 4) การบริหารจัดการเปิดเผยโปร่งใส ระบบบัญชีการเงินถูกต้องทันเวลา และ

สมาชกิมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผลการด�าเนนิงานสู่สมาชกิ หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 การฟ้ืนฟกูองทนุสวสัดกิารชมุชน ควรจะมกีารแจ้งสถานการณ์การด�าเนินงานของ

คณะกรรมการกองทนุฝ่ายบญัชแีละการเงิน ประสานงานกบัทกุฝ่ายเมือ่มกีารเปล่ียนแปลง

ข้อมลูเกีย่วกบังบประมาณการสนบัสนนุหรอืการเกบ็เงนิสมทบจากสมาชกิกองทนุ เพิม่ช่อง

ทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกีย่วกบัการเข้าเป็นสมาชกิกองทนุและสวสัดกิารที่ได้รับจาก

กองทนุสวัสดกิารชมุชน โดยเฉพาะสือ่ทีป่ระชาชนสามารถรบัรูข้้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวก 

เช่น ทาง Application Line, Facebook
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การเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติ
กัมพูชาในเขตพื้นที่ชุมชนปากน�้า ต�าบลปากน�้า
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง
The Process of Becoming Cambodian Transnational Child Labor in 
Paknam community, Paknam Subdistrict, Mueang District, Rayong Province. 

รัตนาภรณ์  ระดมสุข* Rattanaporn Radomsuk

* เจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
* Labor Rights Promotion Network Staff

บทคัดย่อ
 การเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในเขตพื้นที่ชุมชนปากน�้า 

ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมือง จังหวดัระยอง มีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษากระบวนการเข้าสูก่ารเป็น

แรงงานเด็กข้ามชาติ และลักษณะการท�างานของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ใน

เขตพืน้ทีช่มุชนปากน�า้ ต�าบลปากน�า้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยใช้วธิกีารศกึษาเอกสาร

จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็ก

ข้ามชาต ิการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมของชมุชน

ปากน�้า และกิจกรรมร่วมกับเด็กที่เป็นแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา การสังเกตการณ์

แบบไม่มีส่วนร่วม โดยศกึษาสภาพทัว่ไปของชมุชนและสงัเกตสภาพบรรยากาศการท�างาน

ของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา นอกจากน้ี ยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานข้าม

ชาติ ทั้งผู้ปกครองของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจ�านวน 20 คน เพื่อให้ทราบ

ถึงภมิูหลงัและสาเหตกุารเข้ามาของเดก็ข้ามชาติในประเทศไทย การสมัภาษณ์แรงงานเดก็

ข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่ชุมชนปากน�้า จ�านวน 20 คน รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิเด็ก 

ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา และป้องกันมิให้เด็กและแรงงานข้ามชาติตกเป็นเหยื่อการค้า

มนุษย์ ในงานวิจัยนี้พบว่า กระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กชาวกัมพูชานั้น เกิดจาก

การติดตามผู้ปกครองเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่มาหางานท�าในธุรกิจการประมง การเคลื่อนย้าย

เข้ามาท�างานในประเทศไทยของผู้ปกครองเด็กมาจากวิถีชีวิตจากประเทศต้นทางมีความ

ยากล�าบากและต้องการแสวงหางานท�าทีป่ระเทศไทย เน่ืองจากมีโอกาสในการท�างานและมี

รายได้ทีดี่กว่าการท�าอาชพีเดิมทีป่ระเทศกมัพชูา ประกอบกบับางครอบครวัมเีครอืข่ายจาก

ญาตพ่ีิน้องหรอืคนรูจ้กัทีเ่คยท�างานในประเทศไทยชกัชวนเข้ามา ทัง้นี ้แรงงานเดก็สญัชาติ

กมัพชูาส่วนใหญ่ทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยนัน้ เร่ิมแรกไม่ได้ตัง้ใจเข้ามาหางานท�า แต่
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ด้วยความจ�าเป็นในการหารายได้ช่วยเหลอืครอบครวั ประกอบกบับางส่วนมปัีญหาการปรบั

ตัวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเม่ือเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย จึงเข้าสู่กระบวนการการ

เป็นแรงงาน โดยลักษณะการท�างานของเด็กนั้น มีทั้งอยู่ในสถานประกอบการประมงต่อ

เนื่อง เช่น การคัดแยก การต้ม ตากหมึกหรือปลา และบางส่วนท�างานในสถานประกอบ

การรับจ้างทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ร้านรับซื้อของเก่า ช่างซ่อม ร้านขายของช�า โดยชั่วโมง

การท�างานของเด็กอยู่ระหว่าง 8-11 ชั่วโมง และมีรายได้ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะงาน

ที่ท�า

ค�าส�าคญั: แรงงานเดก็, แรงงานเดก็กมัพชูา, แรงงานข้ามชาติ, ชมุชนปากน�า้ จงัหวดัระยอง

Abstract
 This research aimed to study the process of becoming transnational child labors 

and job characteristic of Cambodian transnational child labor in Paknam community, 

Paknam Subdistrict, Mueang District, Rayong Province. Research methods were; 

document analysis from books, academic papers and researches related to process of 

becoming transnational child labor; participant observation by participating in activity 

of Paknam community and activity with Cambodia transnational child labors; 

non-participant observation by studying general condition of community and observing 

atmosphere when Cambodian transnational child labor worked; and interview of 

transnational labors including 20 guardians of Cambodian transnational child labors 

in order to understand background and causes that transnational children entered to 

Thailand; interview of 20 Cambodian transnational child labors; interview of officers 

of Labour Right Promotion Network who took charge in promoting children’s right, 

right accessing to education, and protected transnational labors and children not to 

be victims of human trafficking. From the research, researcher found out that the 

process of becoming Cambodian transnational labors occurred when they followed 

their parents entering to Thailand. Most of them entered to hunt for a job in fishery 

business. The reason that the parents of the children moved to work in Thailand 

were; their living at hometown was suffering and wanted to seek for jobs in Thailand 

because of better opportunity in jobs and wage than their occupation at Cambodia. 

Besides, some family had relatives’ network or acquaintances who used to work in 
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Thailand persuaded them to work in Thailand. However, most Cambodian child labors 

who entered to Thailand did not intend to seek for a job at first place, they needed 

to earn more income to help their families. In addition, some of them had problems 

with adaptation to classmates when enrolled in Thai education system. Hence, they 

became to the process of being labors. The jobs’ characteristic of the children were 

in fishery business such as sorting, boiling, fish or squid airing, and some of them 

worked as employees at general business such as restaurants, second hand shops, 

repairing shop, groceries store. Their working hours were between 8-11 hours per 

day with different wages depended on their jobs’ characteristic.

Keywords: child labor, Cambodian child labor, migrant workers, Paknam community, 

Rayong province.

บทน�า
 ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงทางด้านการประกอบอาชพี ในขณะทีอ่ตัราค่าแรงของแรงงานไทยปรบัตวัสงูขึน้

อย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนัคนไทยจงึเลอืกทีจ่ะไม่ท�างานประเภทธรุกจิที่ใช้แรงงานระดบัล่าง เช่น 

ในภาคอตุสาหกรรมประมง จงึเกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จ�าเป็นต้องหาแรงงานเข้า

มาทดแทนโดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ที่เคลื่อน

ย้ายเข้ามาท�างานในประเทศไทย เนือ่งจากความไม่มัน่คงทางชวีติและทรัพย์สินในประเทศ

บ้านเกิด การได้รับอัตราค่าจ้างที่ต�่ากว่าประเทศไทย (ศิวไล ชยางกูร: 2555) ทั้งนี้สถิติ

แรงงานข้ามชาติจ�าแนกตามประเภทการได้รับอนุญาต ดังนี้ พิสูจน์สัญชาติพม่า 713,293 

คน กัมพูชา 89,661 คน ลาว 61,841 คน รวม 864,795 คน MOU พม่า 191,931 คน 

กัมพูชา 155,040 คน ลาว 46,578 คน รวม 393,549 คน ผ่อนผันตามมติ ครม. พม่า 

723,360 คน กัมพูชา 385,829 คน ลาว 69,489 คน รวม 1,178,678 คน ประมงทะเล 

พม่า 20,035 คน กัมพูชา 13,013 คน ลาว 802 คน รวม 33,850 คน แปรรูปสัตว์น�้า พม่า 

50,171 คน กัมพูชา 7,822 คน ลาว 1,228 คน รวม 59,221 คน จ้างงานชายแดน พม่า 

1,773 คน กัมพูชา 15,869 คน รวม 17,642 คน ซึ่งมีจ�านวนสถิติรวมทั้งหมด 2,547,735 

คน (กระทรวงแรงงานและส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2560: 1)
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 ลกัษณะการเข้ามาของแรงงานข้ามชาตมิกัจะมผีูติ้ดตามเข้ามาด้วย ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2560 สถิติผูต้ดิตามแรงงานข้ามชาตทิีม่าจดทะเบยีนข้อมลู ณ เดอืนเมษายน 2560 

โดยแบ่งตามประเภท คอื ผ่อนผนัตามมติ ครม. พม่า 11,157 คน กมัพชูา 10,559 คน ลาว 

1,953 คน รวม 23,660 คน ประเภทแปรรูปสัตว์น�้า พม่า 348 คน กัมพูชา 255 คน ลาว 

27 คน รวม 630 คน (กระทรวงแรงงานและส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2560: 1) โดย

เฉพาะคนทีเ่ป็นบตุรหลานแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมาก ซึง่มกีารตดิตามเข้ามาต้ังแต่แรกเกดิ 

เด็กบางส่วนตามมาทีหลังอยู่ในช่วงอายุ 4-15 ปี เด็กเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงวัยเรียนและควร

ได้รับสิทธิด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แต่ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและความคาดหวังใน

บทบาทของสมาชกิในครอบครวัแรงงานข้ามชาตทิ�าให้เดก็ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แนวโน้มความ

เสี่ยงที่จะเข้าสู่กระบวนการแรงงานเด็กในประเทศไทย ส่วนหนึ่งมาจากการเข้ามาท�างาน

ของแรงงานต่างชาติที่มักเข้ามาท�างานในลักษณะผิดกฎหมายและบางครั้งจะมีครอบครัว

และผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาด้วย นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางส่วนที่เกิดในประเทศไทยและกลาย

เป็นเดก็ไร้สญัชาต ิท�าให้ขาดโอกาสทางการศกึษา แต่จ�าเป็นต้องผันตวัเป็นแรงงานเดก็เพือ่

ช่วยพ่อแม่ท�างานหารายได้ และต้องกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพในที่สุด (เปวิกา และ

วรดา: 2554) 

 สาเหตุที่ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติท่ีส�าคัญ

อีกประการหน่ึงคือ การท่ีมีญาติพี่น้องอยู่ในประเทศไทยหรือท�างานอยู่ก่อน เมื่อกลับคืน

สู่บ้านหรือชุมชนพร้อมรายได้ที่ได้จากการขายแรงงานในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเงินที่ได้รับ แม้รายได้ดังกล่าวจะไม่มากนักแต่ก็กลายเป็นรายได้ที่มี

มูลค่ามากส�าหรับคนในหมู่บ้าน อีกทั้งการแต่งกายที่ทันสมัย ประสบการณ์เดินทางไปต่าง

ประเทศท�าให้เป็นแบบอย่างทีจ่งูใจให้คนในหมูบ้่านลอกเลยีนแบบ ซึง่รวมไปถงึเดก็ด้วย ส่วน

ประสบการณ์ที่เลวร้ายและเป็นปัญหาจะไม่ถูกถ่ายทอดให้รับรู้ จึงมีเพียงด้านบวกที่ปรากฏ

สู่ชุมชน นอกจากนี้บุคคลที่เคยมีประสบการณ์แล้วย่อมรู้จักช่องทางการท�างาน ท�าให้ง่าย

ต่อการเดนิทางกลบัมาประเทศไทยพร้อมกบัคนอ่ืนๆ อกี จึงกลายเป็นเครือข่ายแรงงานย้าย

ถิ่นเกิดขึ้น (ยุพาวดี ปะทะโน: 2545) 

 จังหวัดระยองเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศที่ตั้งเป็นจังหวัดชายทะเล มีความอุดม

สมบูรณ์ของสัตว์น�้าหลากหลายชนิดซ่ึงเป็นทรัพยากรที่เอ้ืออ�านวยทางด้านเศรษฐกิจ

เป็นอย่างมาก เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมประมง ประมงต่อเน่ือง ภาค

บริการ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน จึงจ�าเป็นต้องมีนโยบายรับรองแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�างานเพื่อ

เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซ่ึงในพ้ืนที่จังหวัดระยองมีแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่
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หลัง่ไหลเข้ามาท�างานเพือ่ทดแทนแรงงานไทยทีเ่ข้าไปท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่ ดงัน้ันแรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาจงึกลายเป็นส่วนส�าคญัของแรงงานไร้ฝีมอื ใน

ภาคการผลติและแปรรปูต่างๆ ทีแ่รงงานไทยส่วนใหญ่ไม่อยากท�า หรอืเรยีกว่างานประเภท 

3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากล�าบาก (Difficult) อย่างเช่น ประมง 

ก่อสร้าง กรีดยาง เด็กเสิร์ฟ รปภ. คนสวน แม่บ้าน เป็นต้น เพราะเป็นงานที่หนักและราย

ได้ต�่า โดยจังหวัดระยองมีจ�านวนแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่มาจดทะเบียนทั้งหมด 

41,483 คน แบ่งเป็นเพศชาย 25,707 คน เพศหญิง 15,776 คน จ�าแนกตามลักษณะการ

เข้าเมืองและประเภทแรงงานข้ามชาติ ดังน้ี เข้ามาแบบทั่วไป 1,256 คน พิสูจน์สัญชาติ

เดิม 23,711 คน น�าเข้าตาม MOU 12,970 คน ส่งเสริมการลงทุน 3,185 คน ชนกลุ่มน้อย 

361 คน (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2560: 14)

 ลักษณะการเข้ามาของแรงงานเด็กข้ามชาติในจังหวัดระยอง เป็นการติดตามพ่อ

แม่เข้ามาท�างานในชมุชนปากน�า้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง มแีรงงานเดก็ข้ามชาตสัิญชาติ

กัมพูชา 53 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ ช่วงอายุแรกเกิดถึง 1 ปี มี 14 คน ช่วงอายุ 

ระหว่าง 1-3 ปี มี 9 คน ช่วงอายุระหว่าง 4-6 ปี มี 13 คน ช่วงอายุระหว่าง 7-14 ปี มี 10 

คน ช่วงอายุระหว่าง 15-18 ปี มี 7 คน เด็กส่วนหนึ่งเกิดในประเทศไทยเป็นลูกหลานของ

แรงงานข้ามชาติ บางส่วนยังคงไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากพ่อแม่ไม่ทราบถึง

กระบวนการต่างๆ ในการส่งลูกเข้าเรียน รวมทั้งยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีจะตามมาในภาย

หลงั เมือ่เดก็กลุม่นีเ้ข้าไม่ถงึการศกึษาและครอบครวัอยู่ในสภาวะทีต้่องช่วยกนัหาเงนิ เดก็

กลุม่น้ีจงึเข้าสูก่ารเป็นแรงงานได้ง่าย ถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า ต้องท�างานหนกัและ

ไม่ได้รบัสวัสดกิารใดๆ แต่เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกัมพชูาแล้วพบว่า 

ค่าตอบแทนที่ได้รับยังมากกว่าอยู่ที่กัมพูชา (องค์การแพลนอินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย 

และมลูนิธเิครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน, 2559: 10) ท�าให้เดก็บางส่วนที่ไม่ได้เรียน

หนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก หรือไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิพื้นฐาน จึงท�าให้เด็กเสี่ยงต่อการ

เข้าสู่การเป็นแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษากระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาใน

เขตพื้นที่ชุมชนปากน�้า ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

 2. เพื่อศึกษาลักษณะการท�างานของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในเขต

พื้นที่ชุมชนปากน�้า ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิยเรือ่งการเข้าสูก่ารเป็นแรงงานเดก็ข้ามชาตสัิญชาติ

กัมพูชาในพื้นที่ชุมชนปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้

 1. แบบสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั (Key Informant) ผู้ศกึษาสัมภาษณ์กลุ่มแรงงาน

ข้ามชาตทิีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย เพือ่ให้ทราบถึงข้อมลูความเป็นมาของแรงงานข้าม

ชาติสัญชาติกัมพูชา ในการสัมภาษณ์ผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

  1.1 การสัมภาษณ์ผู้ปกครองของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

จ�านวน 20 คน เพือ่ให้ทราบถงึวถิชีวีติก่อนเข้ามาท�างานและหลังเข้ามาท�างาน รวมทัง้การ

ตัดสินใจย้ายถิ่นเข้ามาท�างานและ การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

  1.2 การสัมภาษณ์กลุ่มแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจ�านวน 20 

คน เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเข้าสู่การเป็นแรงงาน รวมทั้งลักษณะงานที่เด็กท�า

  1.3 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

เพือ่ให้ทราบถงึกระบวนการทีเ่ดก็เข้าสูก่ารเป็นแรงงานเดก็ รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหา

 2. การสังเกต (Observation)  โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

และแบบไม่มีส่วนร่วม ดังนี้

  2.1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาได้เข้าไปสังเกตการณ์ใน

ชมุชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรม พร้อมทัง้สงัเกต ซกัถามข้อมูลทีย่งัสงสัย

และจดบันทึกอย่างเป็นระบบ

  2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ศึกษาจะท�าการสังเกตสภาพทั่วไป

ของชมุชน และสงัเกตสภาพบรรยากาศการท�างานของแรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาตกัิมพชูา

 3. การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติ 

ผลการวิจัย 

 วถิชีวีติแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เดมิอาศยัอยูกั่มพชูาประกอบอาชีพเกษตรกรซึง่มี

รายได้น้อย จงึมีการเคลือ่นย้ายเข้ามาท�างานในประเทศไทย และเปลีย่นมาท�าอาชพีประมง 

ประมงต่อเน่ือง ในการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติส่งผลให้เด็กติดตามผู้ปกครอง

เข้ามาท�างานในประเทศไทยมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็กสัญชาติกัมพูชา

เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาก่อนเดินทางมาท่ีประเทศไทย

รวมทั้งเด็กข้ามชาติที่ติดตามเคลื่อนย้ายเข้ามาท�างาน ผลการศึกษาดังนี้
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วถิชีีวติความเป็นอยูก่่อนเข้ามาท�างานอยูป่ระเทศไทยของแรงงานข้ามชาตสิญัชาตกัิมพชูา

 แรงงานสัญชาติกัมพูชาส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ล�าบาก ครอบครัวมีฐานะ

ยากจนไม่มีพ้ืนที่ในการท�ามาหากิน ส่วนใหญ่แรงงานกัมพูชาจะประกอบอาชีพเกษตรกร 

ซึ่งท�าให้รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมไปถึงความแตกต่างทางด้าน

เศรษฐกจิของไทยและกมัพชูาทีเ่ป็นเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ตดัสนิใจเข้าสูก่ารเป็นแรงงาน เพราะ

ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศกัมพูชา ท�าให้เกิดความแตก

ต่างทางด้านของรายได้และการมีโอกาสที่จะมีงานท�าสูงกว่าอยู่ประเทศกัมพูชา ด้านความ

เป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่อยู่ประเทศกัมพูชา แรงงานข้ามชาติมีวิถี

ชีวิตที่เรียบง่าย แต่ความต้องการด้านรายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้แรงงานต้องเคลื่อนย้าย

ถิ่นเข้ามาท�างาน ซึ่งแรงงานที่เคลื่อนย้ายถิ่นเข้ามาท�างานส่งผลให้แรงงานเด็กข้ามชาติ

สญัชาตกิมัพชูาตดิตามผูป้กครองเข้ามาท�างานในประเทศไทย ซึง่การท�างานในประเทศไทย

สามารถสร้างรายได้ให้แก่แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาและมีความมั่นคงทางด้านการ

ท�างาน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในประเทศไทยสามารถยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้กับแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาได้

สาเหตุหลักที่จูงใจให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาท�างานในประเทศไทย

 การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาส่วนใหญ่ยังถือว่า

เศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนดที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของแรงงาน สรุปได้ว่า

มีสาเหตุ 2 ประการ ที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในประเทศไทย ดังนี้

 1. สาเหตุผลักดันจากประเทศต้นทาง

 แรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาทีเ่คลือ่นย้ายถิน่ฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทย

มีสาเหตุผลักดันให้เข้ามาท�างานในประเทศไทยดังต่อไปนี้

  1.1 ด้านเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชา คือ ไม่มีแหล่งจ้างงานมากพอ

รองรับแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี ประกอบกับความแห้งแล้งของสภาพภูมิอากาศท่ีไม่เอ้ือ

อ�านวยต่อการท�าเกษตรกรรม เมื่อแรงงานเหล่านี้ประสบปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่

ส�าคัญที่สุดที่ผลักดันให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาเคล่ือนย้ายถิ่นฐานข้ามเขตแดน

เข้ามาในประเทศไทย 

  1.2 การขาดแคลนทีด่นิท�ากนิ แรงงานข้ามชาตสัิญชาตกิมัพชูาส่วนใหญ่

ไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง พื้นที่ท�ากินไม่เพียงพอและพื้นท่ีส่วนใหญ่ขาดความอุดม

สมบูรณ์ ผลผลิตได้เพียงเล็กน้อยไม่มีเหลือขายหรือใช้สอยภายในครอบครัว จึงเปลี่ยนมา

หางานท�าในประเทศไทย 
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 2. สาเหตุดึงจากประเทศปลายทาง

  2.1 ความต้องการเงิน เป็นสาเหตุหลักที่ส�าคัญของแรงงานทุกอาชีพ 

รวมทั้งแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย ซึ่งเป็นการท�างาน

ท่ีได้เงินเกือบทุกวัน จากการท�างานประมงต่อเนื่องไม่ต้องรอจ่ายเป็นงวด ท�าให้แรงงาน

ข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ต้องกลัวหรือกังวลเรื่องที่จะถูกนายหน้าหรือนายจ้าง

โกงเงินไม่จ่ายค่าแรง

  2.2 โอกาสในการท�างาน ในประเทศไทยมีงานให้เลือกท�ามากมายโดย

เฉพาะงานประเภท 3D ซึ่งแรงงานที่เป็นคนไทยไม่นิยมท�ากันเท่าไหร่นัก ดังนั้นโอกาสใน

การท�างานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจึงถูกจ้างเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นงานที่ไม่

ต้องอาศัยความรู้ ไม่มีกระบวนคัดเลือกคนสลับซับซ้อนมาก และยังต้องการงานแรงงาน

เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ

  2.3 มีเครือข่ายชกัชวนกนัมาท�างาน จากการมเีพือ่นบ้าน ญาตมิติร หรอื

คนรู้จักที่เข้ามาท�างานอยู่ก่อนแล้วชักชวนให้มาท�าด้วย นับว่าเป็นสาเหตุท่ีส�าคัญที่ท�าให้

แรงงานข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาได้ตดัสินใจเคลือ่นย้ายถิน่ฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทย 

เพราะไม่ต้องเสียค่านายหน้าให้กับคนที่ชักชวนมาซ่ึงเป็นญาติหรือเพื่อนกันท�าให้ลดค่าใช้

จ่ายในการเข้ามาท�างานลง

กระบวนการย้ายถิ่นเข้ามาท�างานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

 กระบวนการย้ายถิน่เข้ามาท�างานของแรงงานข้ามชาตสัิญชาตกิมัพชูา จะมีเครือ

ข่ายชักชวนกันมาท�างานจากการมีเพื่อนบ้าน ญาติมิตร หรือคนรู้จักที่เข้ามาท�างานอยู่

ก่อนแล้วชักชวนให้มาท�าด้วย นับว่าเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญที่ท�าให้คนกัมพูชามีแรงจูงใจใน

การตัดสินใจเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของตัวเอง การเดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยสามารถเข้าได้หลายทาง คือ รถ

ขนแรงงานที่รับจ้างขนแรงงานตามเขตชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งอยู่บริเวณเกาะกง-หาด

เล็ก จังหวัดตราด ช่องทางบ้านแหลมจังหวัดจันทบุรี และอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ซึง่การเดนิทางจะมีนายหน้ามารอรับทีช่ายแดนเพือ่ทีจ่ะคอยรับไปส่งให้กบันายจ้างยงัสถาน

ที่ท�างานต่างๆ เสียค่าเดินทางคนละ 2,500-3,000 บาท/คน ทั้งนี้แรงงานกัมพูชาที่ไม่เคย

เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้รบัแหล่งข้อมลูข่าวสารต่างๆ ในการเข้ามาท�างานจากเพือ่น

บ้าน คนรูจ้กั รวมไปถงึญาตพิีน้่องทีเ่ข้ามาท�างาน ท�าให้รูจ้กักบัหวัหน้าคนงานหรอืนายจ้าง 

และเมื่อต้องการเข้ามาท�างานเพียงโทรศัพท์บอกนายจ้างก็สามารถเดินทางเข้ามาท�างาน

ในประเทศไทยได้ โดยนายจ้างจะจัดคนไปรับพามาแหล่งที่ท�างานที่มีแรงงานอยู่ และก็
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จะพาไปท�าบัตรต่างด้าวให้ โดยแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทั้งหมดรู้ว่ามาท�างานใน

ประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไร เพราะการเสียเงินท�าบัตรแรงงานต่างด้าวเป็นรายปี โดยเสีย

ค่าใช้จ่ายปีละ 4,800 บาท ซ่ึงนายจ้างจะเป็นคนออกเงนิท�าบตัรให้ก่อน แล้วจงึมาหกัเงนิใน

การท�าบตัรทหีลัง โดยจะหกัเงินจากการท�างานของแรงงานเดอืนละ 400-500 บาท ส่วนค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยประมาณ 2,000-3,000 บาท เป็น

ค่าพาหนะและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยนายจ้างจะเป็นผู้ออกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้

ก่อนแล้วค่อยหักจากค่าแรงในการท�างานเดือนละ 400 บาท 

 ด้านสถานการณ์ด้านแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาพบว่า กลุ่มที่ติดตามผู้

ปกครองเข้ามาในประเทศไทยนัน้ จากสถติช่ิวงปี 2547-2548 มีนโยบายเกีย่วกบัการศกึษา 

การเปิดโอกาสให้กับเด็กข้ามชาติได้รับสิทธิทางการศึกษานั้นยังไม่เปิดเต็มที่นัก ท�าให้เด็ก

ข้ามชาติที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ามาท�างาน ยังไม่มีสถานที่หรือ

หน่วยงานในการให้บริการด้านการคุ้มครองหรือการช่วยเหลือเก่ียวกับการศึกษาอย่างเต็ม

ที่ ส่งผลให้เด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาหรือเกิดในประเทศไทยช่วงน้ันยังต้องพักอาศัยอยู่

หรือยังต้องอยู่ในสถานที่ท�างานที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ โอกาสการเข้าเป็นแรงงานเด็กจึงมี

สูง โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีเอกสาร ไม่มีสถานะบุคคลที่ชัดเจน ท�าให้สถานประกอบการหรือ

ท�าให้ผู้ปกครองท่ีมีความต้องการหารายได้เข้าสูค่รอบครวันัน้ อาจจะให้เดก็เข้ามาท�างานกับ

ผู้ปกครองในช่วงต้น ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ทางกระทรวงศึกษาธิการ

และทางคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า เด็กควรได้รับโอกาสตามสิทธิของเด็กหรือได้โอกาส

ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ตะเข็บชายแดน ไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรี 

ตราด จันทบุรี หรือในเมืองชั้นในที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติเข้า

มาในประเทศไทยได้รบัโอกาสในการศกึษา เพือ่ป้องกนัไม่ให้เดก็ต้องตกไปอยู่ในสภาพพืน้ท่ี

สงัคมทีเ่สีย่งและไม่ได้รบัสทิธิเดก็ตามวยัอันควร จงึเปิดโอกาสให้กลุม่เดก็ที่ไม่มปีระวัตหิรอื

ไม่มีสถานะบุคคลสามารถเข้าถึงการศึกษา โดยเป็นระเบียบให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาน

ศึกษาน้ันรับกลุ่มเด็กท่ียังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย ท�าให้

ช่วง พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติที่

เข้ามาท�างานในประเทศไทย ท�าให้เรื่องสถานะบุคคลนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และตัว

ของเด็กเองที่เป็นผู้ติดตามก็ได้รับสถานะในเรื่องของการเป็นผู้ติดตามว่าเป็นลูกใคร และมี

การก�าหนดตัวเลขแรงงานข้ามชาติขึ้นมาในช่วง พ.ศ. 2548-2549 เป็นต้นมา สภาพหรือ

ปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนคือ เด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาจะมีอายุเกินเกณฑ์การศึกษา มีอายุที่

ย่างเข้าสูวั่ยแรงงาน รวมถงึพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานเพือ่การป้องกนัการใช้แรงงาน

เด็กตอนนั้นผู้คนยังไม่ให้ความสนใจมากนัก ส่งผลให้เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี เข้าไปอยู่ใน
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สภาพการจ้างงานอตุสาหกรรมประมงต่อเนือ่งหรอือตุสาหกรรมประมง โดยเฉพาะภาคธรุกจิ

ที่เกี่ยวกับการจับสัตว์น�้า การแปรรูปสัตว์น�้า ซึ่งแรงงานไทยให้ความสนใจจ�านวนน้อย 

สาเหตุที่ท�าให้เด็กเข้าสู่กระบวนการเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติ

 เดก็ท่ีตดิตามพ่อแม่เข้ามาท�างาน อาจยงัไม่ได้เข้ามาท�างานใช้แรงงานในช่วงแรก 

แต่หลังจากท่ีเด็กติดตามพ่อแม่หรือสมาชิกคนอื่นๆ ไปท�างานด้วย และยังไม่ได้รับโอกาส

ทางการศึกษา เมื่อมีเวลาว่างจึงได้เริ่มต้นจากการท�างานเล็กๆ น้อยๆ และตัดสินใจเพื่อที่

จะเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กอย่างเต็มตัว เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่และหารายได้เข้าครอบครัว 

ต้องการช่วยครอบครัวช�าระหน้ีสินหรือท�างานแทนผู้อื่น ส่งผลให้แรงงานเด็กข้ามชาติเข้า

สู่การเป็นแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ถึงแม้ว่าเด็กจะเป็นอีกก�าลังแรงงานของครอบครัวแต่

ผู้ที่จัดการรายได้คือผู้ปกครอง ดังนั้น แม้ว่าเด็กบางคนไม่ได้มีเป้าหมายในการท�างาน แต่

สุดท้ายเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการท�างานโดยไม่ได้ตั้งใจ

 ส่วนแรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาทีส่มคัรใจเข้ามาท�างานได้ให้เหตผุลของ

การเข้ามาท�างานว่า เป็นเพราะแรงงานเด็กข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาต้องการรายได้เลีย้งตวั

เอง ต้องการท�างานเพ่ือที่จะได้น�าเงินที่ได้จากการท�างานไปซื้อของท่ีตัวเองอยากได้โดยที่

ไม่ต้องขอผู้ปกครอง และให้เหตผุลว่าไม่อยากเข้าเรียนต่อเนือ่งจากตวัเองมอีายทุีเ่ยอะแล้ว 

ต้องไปเริ่มเรียนกับเด็กไทยที่มีอายุน้อยกว่าตัวเอง จึงท�าให้ล�าบากในการปรับตัวและรู้สึก

อายเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ลักษณะการท�างานในสถานประกอบการที่พบแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

 แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาเข้ามาท�างานกระจายตัวตามสถานประกอบ

การต่างๆ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ท�างานปะปนกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 1. แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในสถานประกอบการประมงต่อเนือ่ง

แรงงานเด็กกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ติดกับทะเล เช่น ชุมชนต�าบลปากน�้า อ�าเภอ

เมือง จังหวัดระยอง ท�างานในบริเวณแพปลา ซึ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก ไม่มี

ความแออัด มีอากาศถ่ายเทสะดวก แต่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหม็นคาวจากอาหารทะเล 

โดยประเภทของงานที่ท�าและลักษณะการท�างานของกลุ่มแรงงานเด็กมีดังต่อไปนี้

  1.1 การท�าหมึก/ตากหมึก ลักษณะการท�างานของแรงงานเด็กจะเข้า

ท�างานในแพปลา โดยเรือที่ออกไปหาหมึกโดยเฉพาะเข้ามาเทียบท่าเรืออาทิตย์ละ 2-3 วัน 

จากนั้นกลุ่มเด็กที่เป็นแรงงานจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์โดยมีมีดเล็กๆ กับช้อนเพื่อไปขูดขี้

ปลาหมึกและแกะตาปลาหมึกออก หลังจากนั้นแรงงานเด็กจะน�าปลาหมึกล้างในน�้าเกลือ
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แล้วน�าปลาหมึกไปตากในตะแกรงเพ่ือให้ปลาหมึกแห้ง แล้วน�าปลาหมึกแห้งไปเรียงแพ็ค

ใส่กล่องเพื่อให้รถมารับไปส่งขายต่อ

  1.2 ต้มปลา/ตากปลา ลักษณะการท�างานของแรงงานเด็กข้ามชาติจะ

ท�างานในพื้นที่ของบ้านเช่าที่นายจ้างได้จัดเตรียมไว้ให้ แรงงานผู้ใหญ่จะต้มปลาไก่ไว้ หลัง

จากที่ต้มเสร็จแล้วแรงงานเด็กจะน�าเอาปลาไก่ที่ต้มมาเทใส่ตะแกรงแล้วน�าไปตากในลานที่

จดัเตรยีมไว้ส�าหรบัตากปลา ทิง้ไว้ประมาณสองชัว่โมงแล้วไปกลบัด้าน เม่ือปลาแห้งกจ็ะน�า

ปลามาแพ็คใส่ถุงไว้ถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อรอให้รถมารับไปขาย 

  1.3 ตัดหัวปลาไก่ ลักษณะการท�างานของแรงงานเด็ก ซึ่งลักษณะการ

ท�างานตดัหวัปลานีจ้ะเป็นการท�างานเหมารบัปลามาท�าทีห้่องพกั เป็นการท�างานในลักษณะ

ครอบครัว โดยจะมีรถน�าปลามาส่งเป็นถุง 5-10 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม ซึ่งถ้าสมาชิกใน

ครอบครัวช่วยกันตัดหัวปลาจะได้วันละ 5-6 ถุง แต่ถ้าเป็นในส่วนของแรงงานเด็กจะตัดหัว

ปลาได้วันละ1-2 ถุง/วัน ซึ่งมีรายได้ถุงละ 70 บาท ทั้งนี้ปลาไก่ไม่ได้มีทุกวัน อาทิตย์หนึ่ง

จะข้ึนที แต่หากเป็นประเภทปลาท่ีเอาไปท�าลกูชิน้ ลกัษณะการท�างานจะเป็นการขดูเอาเนือ้

ปลาเพื่อน�าไปชั่งเป็นกิโลกรัม นายจ้างจะคิดให้กิโลกรัมละ 10 บาท 

  1.4 การคัดเลือกปลาไก่ ลักษณะการท�างานของแรงงานเด็กจะเข้า

ท�างานในแพปลา โดยเรือที่ออกไปหาปลาจะเข้ามาเทียบท่าเรือ หลังจากที่เรือเข้ามาแล้ว

จะมีการน�าเอาปลาที่หามาได้นั้นเทลงแพปลา จากน้ันกลุ่มแรงงานเด็กจะเข้าไปเลือกปลา

ที่เป็นปลาไก่หรือลูกปลาทูที่มีขนาดเล็กที่สุดใส่ตะกร้าแล้วน�าไปชั่งกิโลกรัม

 ชั่วโมงการท�างานและค่าตอบแทนจากการท�างาน การท�างานในสถานประกอบ

การประมงต่อเนื่องส่วนมากเป็นการท�างานตอนกลางวัน โดยปกติจะเร่ิมท�างานตั้งแต่ 

6.00 - 8.00 น. และเวลาเลิกงาน 16.00-18.00 น. หรือบางวันเร่ิมท�างานตั้งแต่เช้ามืด 

และเสร็จงานบ่ายโมง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสัตว์น�้า ทั้งนี้ ชั่วโมงการท�างานในสถาน

ประกอบการขนาดเล็กของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชากลุ่มนี้อยู่ที่ 8-11 ชั่วโมง/

ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาท�างานในระบบการจ้างเหมา 

แรงงานเด็กข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาทีท่�างานในสถานประกอบการประมงต่อเนือ่งกลุม่นี้ได้

รับค่าตอบแทนตามที่นายจ้างก�าหนด โดยเป็นการจ่ายแบบรายวันซึ่งเม่ือเสร็จภารกิจจาก

การท�างานจะคิดให้ตามน�้าหนัก (กิโลกรัม) ของสัตว์น�้า เช่น ค่าตอบแทนการคัดเลือกปลา

ไก่ชัง่กโิลกรมั จะได้วนัละ 100-150 บาท ค่าตอบแทนการท�าปลาหมกึจะได้วนัละ 300-400 

บาท ค่าตอบแทนตัดหัวปลาจะได้วันละ 140-400 บาท เป็นต้น

 2. แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในสถานประกอบการรับจ้างทั่วไป เป็น

สถานประกอบการร้านอาหาร ร้านรับซื้อของเก่า ช่างซ่อม ร้านขายของช�า เล้ียงเด็ก 
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ลักษณะเป็นการท�างานอยู่ในร้านประกอบการ แรงงานเด็กจะได้รับมอบหมายงานจาก

นายจ้างที่เป็นลักษณะงานที่เหมาะกับแรงงานเด็ก ซึ่งแรงงานเด็กกลุ่มนี้จะมีหน้าที่รับผิด

ชอบในลักษณะงาน ดังนี้

  2.1 งานร้านค้า-ร้านอาหาร เนื่องจากแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติ

กัมพูชาเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการค้าต่างๆ โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านขายอาหาร

แผงลอย เด็กกลุ่มนี้จะท�างานตั้งแต่เด็กเปิดร้าน เสิร์ฟอาหาร ล้างจาน ท�าอาหาร เฝ้าหน้า

ร้าน เป็นต้น

  2.2 งานรับใช้ตามบ้าน เด็กแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชากลุ่มน้ีมัก

อาศัยอยู่กับนายจ้าง และช่วยท�างานบ้านต่างๆ อย่างเช่น ซกัผ้า ท�ากบัข้าว ท�าความสะอาด

บ้าน เลี้ยงเด็ก ซึ่งลักษณะการท�างานของเด็กจะขึ้นอยู่กับนายจ้างที่จะเรียกใช้ และหยุดวัน

เสาร์-อาทิตย์ 

  2.3 งานรบัจ้างและงานบรกิารต่างๆ แรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาตกิมัพูชา 

มลัีกษณะการท�างานเป็นเดก็ส่งของตามตลาด แจกใบปลวิ เด็กเตมิน�า้มนั ช่างซ่อมรถ ร้าน

รบัซือ้ของเก่า จะพบเดก็กลุม่นีท้�างานปะปนอยูก่บักบัแรงงานผูใ้หญ่ตามสถานประกอบการ

ต่างๆ เช่น ช่างซ่อมร้านซ่อมอะไหล่ และต่อสายไฟภายในเรอื ท�างานวนัเสาร์-อาทติย์ หรอื

หากท�างานในวันปกติทางร้านจะให้หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ส่วนงานรับซื้อของเก่า จะท�าใน

วันเสาร์-อาทิตย์ หากเป็นวันปกติจะท�างานหลังเลิกเรียน เถ้าแก่ให้บ้านพักอยู่ในสถานท่ี

ท�างานฟรี งานที่ท�าคือรับซื้อของเก่า รับซื้ออวน แยกประเภทของเก่า 

 ชัว่โมงการท�างานและค่าตอบแทนจากการท�างาน ลกัษณะการท�างานรับจ้างทัว่ไป

ของแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชามีลักษณะเป็นการท�างานอยู่ในร้านประกอบการ 

โดยส่วนใหญ่แล้วร้านประกอบการจะมีแรงงานเด็กสัญชาติกัมพูชาเข้ามาท�างาน และได้

รบัมอบหมายงานจากนายจ้าง ชัว่โมงการท�างานของแรงงานส่วนใหญ่ท�างาน 8-11 ชัว่โมง 

แรงงานเด็กข้ามชาตสิญัชาตกัิมพูชาจะได้รบัเงนิจากนายจ้างเป็นรายวนัหรือบางคนได้รบัค่า

จ้างเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับ 200-350 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับงานที่นายจ้างให้

ท�าหรือประเภทของงานนั้นๆ 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 กระบวนการเข้าสูก่ารเป็นแรงงานของเด็กตดิตามแรงงานข้ามชาตสัิญชาติกมัพชูา

เกี่ยวกับวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาท่ี

เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานท�าในประเทศไทยเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา
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ออกเดินทางเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของตนเองเพื่อออกมาหางานท�า ซึ่งในการเข้ามาท�างาน

ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจะมีหลายวิธีในการเข้ามา เช่น การเข้ามาแบบถูก

กฎหมาย การเข้ามาแบบผิดกฎหมาย โดยแต่ละคนมีรูปแบบวิธีการในการเข้ามาท�างาน

ต่างกนั ท�าให้การเคลือ่นย้ายถิน่ในการเข้ามาท�างานส่งผลให้เดก็ข้ามชาตต้ิองตดิตามพ่อแม่

เข้ามาท�างานเป็นแรงงานในประเทศไทย ซึง่แนวคดิทฤษฎกีารย้ายถิน่ฐานแนวสังคมวทิยา 

(Castles and Miller: 1994) อธิบายกระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติ

กัมพูชาว่า การย้ายถ่ินของแรงงานข้ามชาติเป็นระบบที่ครอบคลุมปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และการเมืองระหว่างประเทศ 

 นอกจากน้ันการย้ายถ่ินยังรวมถึงกระบวนการนับตั้งแต่การตัดสินใจเดินออก

จากประเทศต้นทางไปยังประเทศผู้รับโดยผ่านเครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นในประเทศต้นทาง 

กระบวนการย้ายถิ่นมีระบบเครือข่ายทางสังคมในการเป็นแบบอย่างและชักชวนกันให้

เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาท�างานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นเครือญาติหรือคน

บ้านใกล้เรือนเคียงกัน เห็นการเปลี่ยนแปลงของเพื่อนบ้านที่เข้ามาท�างานก่อน จึงท�าให้

เกิดความดึงดูดที่จะเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาให้เข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังนี้การเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของ

แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เด็กข้ามชาติท่ีติดตามพ่อแม่เข้ามา

ท�างานในประเทศไทยเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการเป็นแรงงานเด็ก จนเป็นสาเหตุหลักที่

ท�าให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาออกเดินทางเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของตนเองเพื่อออก

มาหางานท�า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

(2558: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เด็กข้ามชาติ

ส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งนี้อยู่ในวัยเรียนและควรที่จะได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและความคาดหวังในบทบาทของสมาชิกใน

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ท�าให้เด็กส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แนวโน้มความเส่ียงที่จะเข้าสู่

กระบวนการเป็นแรงงานข้ามชาติ กระบวนการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กสัญชาติกัมพูชา

ในพื้นที่ชุมชนปากน�้า ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง เกิดจากการหารายได้ที่

มากกว่าการท�างานในประเทศกมัพชูา โดยผ่านการชกัชวนจากคนรู้จกัทีท่�าให้เกดิแรงจงูใจ

อยากเข้ามาท�างานในประเทศไทย และการช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุภางค์ จันทวานิช และคณะ (2550) เรื่องการใช้แรงงานเด็กในภาคประมงต่อเน่ือง

ประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้ในบ้าน พบว่า สาเหตุของการเข้ามาท�างานเนื่องจาก

ความยากจน เด็กจึงต้องช่วยเหลือครอบครัวและตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
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 การท�างานของแรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาติกมัพชูา ลักษณะการท�างานแบ่งออก

เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ท�างานประมงต่อเน่ือง แรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา

ในสถานประกอบการประมงต่อเนื่อง เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก มีลักษณะงานใน

ส่วนของการคัดเลือกปลา, ต้มปลา/ตากปลา เป็นต้น ซึ่งในส่วนของชั่วโมงการท�างานของ

แรงงานส่วนใหญ่ท�างาน 8-11 ชัว่โมง และกลุม่ที ่2 ท�างานรับจ้างทัว่ไป เช่น สถานประกอบ

การ ร้านอาหาร ร้านรับซ้ือของเก่า ช่างซ่อม ร้านขายของช�า เล้ียงเด็ก ซึ่งในลักษณะ

เป็นการท�างานอยู่ในร้านประกอบการ แรงงานเด็กจะได้รับมอบหมายงานจากนายจ้างที่

เป็นลักษณะงานที่เหมาะกับแรงงานเด็ก ชั่วโมงการท�างานของแรงงานส่วนใหญ่ท�างาน 

8-11 ชัว่โมง แรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูาจะได้รบัเงนิจากนายจ้างเป็นรายวนั และ

ได้รับค่าตอบแทนตามลักษณะการท�างานที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง ซึ่งแนวคิดหลัก

ของอนุสัญญาสิทธิเด็กได้เน้นให้เห็นว่าเด็กนั้นยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

จึงต้องการการพิทักษ์ดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะ

สมทั้งก่อนและหลังการเกิด อนุสัญญาสิทธิเด็กได้ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าให้รัฐภาคีสมาชิก

แห่งอนสุญัญาสทิธเิดก็มพีนัธกรณพีงึปฏบิตัต่ิอเดก็ทัง้หลาย และได้บญัญตัถิงึสิทธทิีเ่ดก็ควร

จะได้รับการคุ้มครองเรื่องสิทธิในการด�ารงชีวิต (Survival Rights) หรือสิทธิทั่วๆ ไป สิทธิ

ในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Protection Rights) และสิทธิได้รับการพัฒนา รวมไปถึง

แรงงานเด็กสัญชาติกัมพูชาต้องได้เรียนรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนเองควรจะได้รับ และเรียน

รู้ถึงการปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ข้อเสนอแนะ
 1. หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องสามารถใช้ข้อมลูขัน้ตอนการ

เข้าสูก่ารเป็นแรงงานเดก็ และลกัษณะการท�างานของแรงงานเดก็ข้ามชาตสิญัชาตกิมัพชูา 

ในการใช้เป็นนโยบาย หรือจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองแรงงานเด็กจากการถูกละเมิด

สิทธิขั้นพื้นฐาน 

 2. ควรมีการศึกษางานวิจัยเรื่องแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาอย่าง

ครอบคลุมในเรื่องการเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กในหลากหลายประเภท เพื่อแสดงให้เห็นถึง

การเข้าสู่การเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา และเป็นข้อมูลเพื่อลดการถูกละเมิด

สิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเร่ือง การจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสภาพปัจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ เพื่อน�าเสนอรูปแบบ

และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการให้เป็นอนุสรณ์และแหล่งเรียนรู้ เชิดชูเกียรติบุคคลที่

ท�าคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นเมืองศรีสะเกษ ด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การศึกษาภาค

สนาม รวมถึงสัมภาษณ์ทายาทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า การ

บรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์แห่งนีอ้ยูภ่ายใต้การบรหิารงานของทายาทขนุอ�าไพพาณชิย์ (อนิทร์

นาคสหีราช) และกรมศิลปากร ปัญหาทีพ่บ คือ จ�านวนผูเ้ข้าชมทีผ่่านมายงัไม่มากนกั ส่วน

ใหญ่มาจากท�าเลท่ีตัง้ รวมทัง้ไม่มีบุคลากรประจ�าให้บรกิาร การเข้าไปต้องนดัหมายล่วงหน้า 

คณะผูศ้กึษาจงึได้เสนอแนวทางและรปูแบบการจดัการพพิธิภัณฑ์ตกึขนุอ�าไพพาณชิย์ เพือ่

ให้ประสบผลส�าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

ค�าส�าคัญ: ขุนอ�าไพพาณิชย์, พิพิธภัณฑ์บ้านบุคคลส�าคัญ, แหล่งเรียนรู้

Abstract 
 This study on Management of Baan Khun Ampai Panich Museum aims to 

study the current conditionand management of Baan Khun Ampai Panich Museum 

for presenting formats and methods that are suitable for managing this museum 

as the monument and learning source to admire persons who made benefits to 

Sisaket. The research was conducted through documentary study, field study, and 
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interview with heirs and related persons. The results revealed that management of 

Baan Ampai Panich Museum was under management of heirs of Khun Ampai Panich 

(Intaranak Siharat) and Fine Arts Department. Problem is small number of visitors 

due to location and lack of full-time personnel requiring visitors to make advance 

appointments for visiting. Consequently, the researchers proposed the guidelines and 

management model of Baan Khun Ampai Panich Museum in order to be successful 

and achieve its goal to become the learning source.

Keywords: Khun Ampai Panich, Historic House Museum, Learning Center.

บทน�า
 การเผยแพร่ความรูใ้นเรือ่งศลิปวฒันธรรมของชาตทิีด่วีธิหีน่ึง คอื การส่งเสริมการ

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งซึ่งเป็น

หลักฐานที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (จิรา จงกล, 2532: 22) เป็นการเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจในอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมายาวนานของชาติไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้า

มาศึกษาหาความรู้ได้อย่างทั่วถึง และได้รับความเพลิดเพลินเม่ือมีโอกาสได้ชื่นชมกับงาน

ศิลปกรรมที่งดงาม อันเกิดจากความเชี่ยวชาญและความสุนทรียะของช่างผู้สร้างผลงาน

แขนงต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีไทยได้อย่างโดด

เด่นเป็นทีภ่าคภมิูใจ พพิธิภณัฑ์จงึมบีทบาทส�าคญัในฐานะทีเ่ป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้ความเข้าใจ

มรดกวัฒนธรรมของคนในสังคม

 ภาพที่ 1 ขุนอ�าไพพาณิชย์ (ชุดขาวยืน)

ที่มา: ศิรชัช พรหมดี, 2555: 91.



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 61-ธ.ค. 61)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

111

 อาคารขุนอ�าไพพาณิชย์ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ บนถนน

ศรีสะเกษ-อุบล ชาวบ้านเรียกว่า “ตึกขุนอ�าไพ” หรือ “บ้านขุนอ�าไพ” ซึ่งเป็นของขุนอ�าไพ-

พาณิชย์ (นายอินทร์ นาคสีหราช) สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2468 ช่างก่อสร้างเป็นชาวจีน

และชาวญวน เดิมเป็นบ้านส่วนตัวของขุนอ�าไพพาณิชย์แต่ไม่มีบุตรสืบสกุล จึงได้ขอนาง

เฉลา ช. วรุณชัย หลานสาวมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและได้รับมรดกในเวลาต่อมา (สภา

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ; ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2543: 45)

 ภาพที่ 2-3 บ้านขุนอ�าไพฯ ก่อนการบูรณะที่มีรอยแตกร้าวท�าให้ลวดลายทางศิลปกรรมช�ารุด

ที่มา: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2542: 107.

 อาคารขุนอ�าไพพาณิชย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น สีครีม ไม่มีรากฐาน ลาย

ปูนปั้นมีสีเหลืองเข้มและสีขาว ผนังมีความหนาประมาณ 6 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว ก่ออิฐแบบครั้ง

ละแผ่น ฉาบปูน ใช้ความหนาของผนังด้านข้างรับน�้าหนักแทนคานและเสา มีลายปูนปั้น

ประดับอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (สุรศักดิ์ แก้วธรรมา, 2557: 11)

 ลวดลายส่วนมากได้รบัอิทธพิลจากศลิปะและความเชือ่ตามคตจินีโบราณ ลวดลาย

เหล่านี้มักปั้นประดับไว้เหนือประตูหน้าต่างและตามเสาของอาคารไม้ โค้งประตูเป็น

ศิลปกรรมแบบตะวันตก เน้นความหมายเป็นค�าอวยพร คือ ฮก ลก ซิ่ว อันได้แก่ ชาติ 

วาสนา ทรัพย์สมบัติ และความยั่งยืน ลายค้างคาวเงินเหรียญ หมายถึง ความพรั่งพร้อม

ด้วยโชคลาภ นอกจากน้ียังมีลายพรรณพฤกษาและลายดอกไม้ต่างๆ เช่น ลายดอกบ๊วย 

ลายก้านขด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552: 16)
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 ภาพที่ 4 สภาพบ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ในปัจจุบัน

 ตวัเสาด้านหน้าชัน้บนล้อมภาพศลิาจ�าหลกั ส่วนเสาด้านหน้าชัน้ล่างเขียนลายล้อ

สีธรรมชาติของแผ่นศิลาด้วยหินอ่อน (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2542: 109)

 อาคารหลังนี้ชายคามีไม้ฝ้าเพดาน ประตูแบบจีนมีลักษณะเป็นบานเทียมเหมือน

กันทั้งชั้นบนและชั้นล่าง เหนือประตูท�าเป็นช่องระบายอากาศ ลักษณะโค้ง ประกอบด้วย

ไม้ฉลุลวดลายอย่างประณีตงดงามมาก 

 ปัจจบุนัไม่มผีูอ้ยูอ่าศยัเน่ืองจากอยู่ในสภาพทีช่�ารุดทรุดโทรม และเร่ิมหกัพงัลงมา

เรื่อยๆ จึงได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร เพราะเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม โดย

เฉพาะที่ชั้น 2 รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยขุนอ�าไพพาณิชย์ไว้เป็นหมวดหมู่ บอก

เล่าประวัตเิรือ่งราวผูเ้ป็นเจ้าของไว้ให้ศกึษา ผูท้ีส่นใจจะชมในส่วนนีต้้องตดิต่อเจ้าของบ้าน

ล่วงหน้า เพราะเป็นที่ส่วนบุคคลและต้องจ�ากัดจ�านวนผู้ที่ขึ้นไปชมแต่ละคร้ัง เพราะเป็น

อาคารเก่าและมีสิ่งของมีคุณค่าทางจิตใจต่อลูกหลานในตระกูลอยู่จ�านวนมาก ต่อมาภาย

หลังได้รบัรางวัลชนะเลศิโครงการดเีด่นการอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมในเมอืง พ.ศ. 2530 ซึง่ส่ง

ประกวดโดยหน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมศลิปกรรมท้องถิน่ของศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัศรสีะเกษ 

ที่ได้เสนอโครงการอนุรกัษ์อาคารขุนอ�าไพพาณิชย์เข้าประกวดแข่งขันกบัอีก 18 จังหวัดทั่ว

ประเทศ และได้รบัรางวลัชนะเลศิในฐานะทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมโบราณดเีด่น และทางราชการ

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในส่วนของเอกชนด้วย (สุรศักดิ์ แก้วธรรมา, 2557: 11) 

หลังจากขุนอ�าไพพาณิชย์ถึงแก่กรรมแล้ว อาคารหลังน้ีได้เปิดให้เช่าเป็นที่พักอาศัยและ

ประกอบกิจการค้าอยู่นานร่วม 40 ปี (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์

และภมิูปัญญาจงัหวดัศรสีะเกษ, 2544: 130) และกรมศลิปากรโดยส�านกังานโบราณคดแีละ

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตทีิ ่9 นครราชสมีา ได้ประกาศขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาติ 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 112 ตอนที่ 65ง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เนื้อที่

ประมาณ 2 งาน 26 ตารางวา ปัจจุบนัเปิดเป็นร้านจ�าหน่ายสนิค้าหตัถกรรมจากชมุชนต่างๆ 

เป็นของฝากของที่ระลึกจากศรีสะเกษ (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, 2558: 121) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบการศึกษาเรื่องดังกล่าว

โดยตรง มีเพียงงานวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตชาวจีนในเขตสถานีรถไฟศรีสะเกษ” ของวรเทพ 

สันติวรรักษ์ (วรเทพ สันติวรรักษ์. 2542: 9) เพียงเรื่องเดียวที่ส่วนหนึ่งกล่าวถึงบทบาทของ

ขุนอ�าไพพาณิชย์ในด้านการค้า ซึ่งในการเขียนบทความนี้ คณะผู้เขียนได้อาศัยงานวิจัยดัง

กล่าวในการศึกษาบทบาทของขุนอ�าไพพาณิชย์ และจากประวัติความเป็นมาของอาคาร 

ท�าให้ทายาทตระกูล ช. วรุณชัย คือ คุณสุมาลี และคุณพิพัฒน์พงศ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ขึ้น ณ บ้านที่เคยพักอาศัยของขุนอ�าไพพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็นการจัด

ตั้งพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะที่เป็นบ้านบุคคลส�าคัญแห่งแรกๆ ในภาคอีสาน (มิวเซียม

สยาม, 2558: 8) ได้เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ในโอกาส 100 ปี ขุนอ�าไพพาณิชย์ 

(สจช.อบ. 008/2448: เรือ่ง ขนุอ�าไพพาณชิย์ ข้าราชการเมืองศรีสะเกษ) ปัจจบุนัพพิิธภณัฑ์

ได้อยู่ในความดูแลของทายาทขุนอ�าไพพาณิชย์ รูปแบบการบริหารจัดการยังไม่มีความ

ชดัเจนแน่นอน จึงอาจส่งผลกระทบต่อการประเมนิศกัยภาพของพพิธิภณัฑ์เพือ่ให้ทราบถงึ

สภาพปัจจบุนัและการบรหิารจดัการทีอ่าจจะเป็นแนวทางต่อการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพต่อ

ไป (สุมาลี ช. วรุณชัย; และพิพัฒน์พงศ์ ช. วรุณชัย, 2561: สัมภาษณ์) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์

 2. เพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์

ขอบเขตของการวิจัย
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยมี

ขอบเขตควบคุมเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

 1. ประวัติและผลงานของขุนอ�าไพพาณิชย์โดยสังเขป

 2. พิพธิภณัฑ์บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์ ประกอบด้วยเนือ้หาเกีย่วกบัภมูหิลงัของบ้าน 

ประวัติการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ สภาพปัจจุบันและการจัดการพิพิธภัณฑ์ และแนวทางการ

จัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
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 ภาพที่ 5-6 พื้นที่ของผู้ดูแลรักษาบ้านฯ

ที่มา: ดร. ชนมน สุขวงศ์: 6 ตุลาคม 2561

 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ ทฤษฎีการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ งานวิจัยที่ศึกษาประวัติ ชีวิต และผลงานของขุนอ�าไพพาณิชย์ งานวิจัยที่ศึกษา

แนวทางการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์บ้านบุคคลส�าคญั งานวจิยัทีศ่กึษาแนวคิดรูปแบบการ

จดัตัง้พพิธิภณัฑ์บ้านบคุคลส�าคญัในอนาคต และงานทีศ่กึษากรณศีกึษาบ้านพพิธิภณัฑ์บ้าน

บุคคลส�าคัญ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 

ปราโมช พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบ้านจิรายุ-พูนทรัพย์ และพิพิธภัณฑ์บ้านบุคคลส�าคัญครู

มนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางศึกษาในบทความนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายแนวทางการจัดการ

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้

 1. การศึกษาค้นคว้าและเกบ็รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับความส�าคญัและทีม่าของ

การศึกษา ประเด็นปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวม

ถึงประวัติความเป็นมาและข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูล

จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางศึกษาและท�าความเข้าใจจาก

แหล่งสารสนเทศต่างๆ 

 2. มีการส�ารวจบ้านขนุอ�าไพพาณชิย์ ริมถนนอบุล-ศรีสะเกษ ในตวัเมอืงศรีสะเกษ

เพือ่ทราบถงึข้อมลูเก่ียวกับสถานท่ี สภาพปัจจุบัน การบรหิารจดัการรปูแบบพพิธิภณัฑ์ การ

จัดกิจกรรมภายในบ้าน ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1042-1047 ถนนอุบล ต. เมืองใต้ อ. เมืองฯ 

จ. ศรีสะเกษ
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 3. มีการสัมภาษณ์ คือ เป็นการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการแบบเป็นกันเองราย

บุคคลกับทายาทขุนอ�าไพพาณิชย์ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยน�าเสนอข้อมูลใน

ลกัษณะการพรรณนาโวหาร ทัง้นี ้ผูศ้กึษาได้ใช้วธิกีารตคีวามสร้างข้อสรปุจากข้อมลูทีเ่ป็นรูป

ธรรมจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์

ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการบรรยายพรรณนาความการเขียนรายงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 บ้านประวัติศาสตร์ (Historic House Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

ประเภทหนึ่ง สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มักจะเคยเป็นที่อยู่ที่ท�างานของบุคคลส�าคัญ โดยมี

ลักษณะการจัดแสดงที่คงสภาพตามความเป็นจริงที่บุคคลนั้นๆ เคยอาศัยอยู่

ผลการวิจัย
 การศกึษาการจดัการพพิธิภณัฑ์บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์คร้ังน้ี ผู้ศกึษามีวตัถปุระสงค์

ในการศึกษาสภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์ เพื่อแนะแนวทางและรูปแบบการจัดการ

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและศึกษาจากเอกสาร

การส�ารวจ การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้

 ภาพที่ 7-8 (ซ้าย) ป้ายเดิม (ขวา) ป้ายบ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ในปัจจุบัน

ที่มา: ดร. ชนมน สุขวงศ์: 6 ตุลาคม 2561.

 ขนุอ�าไพพาณิชย์ เป็นคหบดชีาวศรสีะเกษ เป็นคนไทยเชือ้สายจีน ซึง่สันนษิฐานว่า

เดนิทางเข้ามายงัตวัเมอืงศรสีะเกษทางรถไฟ  ประกอบธรุกจิค้าขายมคีวามม่ังคัง่ และสร้าง

อาคารขนุอ�าไพพาณิชย์ขึน้บรเิวณย่านตลาดใน (ย่านตลาดเก่า) ซึง่เป็นย่านธรุกจิศนูย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและการค้ายุคแรกๆ ของเมืองศรีสะเกษ
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 หลงัการเสยีชีวติของขนุอ�าไพพาณิชย์และภริยา ผูสื้บทอดสกุลนาคสีหราชคอืนาย

หงษ์ทอง นาคสีหราช อาคารหลังนี้ได้รับการตกทอดเป็นมรดกให้กับนางเฉลา ช. วรุณชัย 

บุตรบุญธรรม ซึ่งเดิมเป็นหลานแต่น�ามาชุบเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนื่องจากขุนอ�าไพ

พาณิชย์ไม่มีบุตร หลังจากนั้นอาคารขุนอ�าไพพาณิชย์ก็ได้ตกทอดมายังทายาทตระกูลนาค

สีหราชอีกหลายรุ่น จนถึงปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์อาคารมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นและ

ส่งมอบมาให้ไว้เป็นอย่างดี จนกระทั่งองค์กรต่างๆ และหน่วยงานราชการได้เข้ามาร่วม

สนับสนุนการอนุรักษ์ตามล�าดับ เนื่องจากเล็งเห็นคุณค่าและความส�าคัญ ความโดดเด่น

ด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ของอาคารดังกล่าว (วัฒนธรรม พัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ, 2544: 98)

 ภาพที่ 9-11 การสื่อความหมายโดยรอบบ้านขุนอ�าไพพาณิชย์

ที่มา: อภิชาติ มุกดาม่วง: 6 ตุลาคม 2561.

 บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์เป็นพพิธิภณัฑ์เพือ่ปัญญาท่ีสะท้อนให้เหน็ว่า การทีบ่คุคลจะ

ประสบความส�าเรจ็ต้องมคีวามพากเพยีรศกึษาหาความรู้ และรู้จกัน�าความรู้น้ันมาปรับใช้ให้

เกดิประโยชน์ในงานและการด�าเนนิชวีติของตน พพิธิภณัฑ์แห่งน้ีจดัเป็นพพิิธภณัฑ์ประเภท

บ้านประวัติศาสตร์ที่เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้อง

ถิ่นอีสานที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 6-7 และ

ยังสะท้อนถึงบริบททางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ โดยเฉพาะบทบาทของกลุ่มพ่อค้า

ชาวจนีท่ีมากับรถไฟ ซ่ึงอนสุรณ์ความเจรญิรุง่เรอืงของย่านการค้ายคุแรกท่ียงัเหลอือยูเ่ป็น

อาคารไม่กีห่ลงัในปัจจุบัน หน่ึงในน้ันคอือาคารขนุอ�าไพพาณชิย์ (ศิรชัช พรหมดี, 2555: 91)

 พิพิธภณัฑ์บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์ อยู่ในความรบัผดิชอบดแูลโดยคณุสมุาลแีละคณุ

พพิฒัน์พงศ์ ช. วรณุชยั ในฐานะทายาท จงึใช้เป็นทีพ่กัอาศยัของทัง้ 2 ท่านนีด้้วย โดยท่าน

ได้สร้างบ้านหลงัใหม่บนท่ีดนิด้านหลงัอาคารโบราณสถาน ส่วนทีบ้่านขนุอ�าไพพาณิชย์นัน้ได้
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ปรบัปรงุ มกีารเพิม่บานประตกูระจกใส่เข้าไปเพือ่การใช้เครือ่งปรบัอากาศซึง่จะไม่กระทบต่อ

รูปแบบประตูบานเชื่อมและช่องระบายอากาศไม้ฉลุลายของดั้งเดิม การปูพื้นด้วยกระเบื้อง

ดินเผาได้ช่วยรกัษาบรรยากาศของอาคารโบราณไว้ได้ด ี(วส ุไปษยะนนัทน์,2556: 3-4) และ

ได้รบัการสนับสนนุการด�าเนนิงานส่วนหนึง่จากกรมศลิปากรและส�านกังานวฒันธรรมจงัหวัด

ศรีสะเกษ โดยได้รับบริหารจัดการใช้พ้ืนท่ีแยกออกจากกัน 2 ส่วน คือ บ้านของขุนอ�าไพ

พาณิชย์เดิมเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ และส่วนพื้นที่อยู่อาศัยของทายาทผู้ดูแลบ้าน

 ภาพที่ 12-13 ลวดลายปูนปั้นประดับเหนือทางเข้าซึ่งปัจจุบันเป็นที่จ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ที่มา: ธันยพงศ์ สารรัตน์: 6 ตุลาคม 2561.

 ส่วนทีเ่ป็นพพิธิภณัฑ์มกีารจดัแสดงแบ่งพื้นทีอ่อกเป็น 2 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นพืน้ที่โล่ง

ใช้ส�าหรบัพกัรบัรองผูเ้ข้าชม มีมมุจ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลึกและห้องสุขาไว้ให้บริการ ส่วนพืน้ท่ี

ชัน้บนจดัแสดงจ�านวน 5 ห้อง ประกอบด้วยห้องพระ ห้องโถงกลาง ห้องรับแขก (เดมิ) ห้อง

นอน และห้องแต่งตัว

 ผู้ท่ีสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องนัดหมายผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้า และสามารถ

เข้าไปชมได้เฉพาะวนัเสาร์และอาทติย์เท่านัน้ ทัง้นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนยีมเข้าชม โดยมีทายาท

ขนุอ�าไพพาณชิย์ทัง้ 2 ท่านเป็นผูน้�าชมด้วยตนเอง จงึนบัเป็นของจ�ากดัของพิพธิภณัฑ์แห่ง

นี้
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 ภาพที่ 14-15 ภาพวาดบ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ที่วัดพระธาตุเรืองรอง

ที่มา: ธันยพงศ์ สารรัตน์: 6 ตุลาคม 2561.

 ทัง้น้ี ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากการสมัภาษณ์ทีส่�าคญั คอื ความล�าบากของการ

หาที่จอดรถ เนื่องจากติดถนนใหญ่และคับแคบ การติดต่อเพื่อการเข้าชม น�าชม เนื่องจาก

พิพิธภัณฑ์อยู่ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลและคนน�าชมมีจ�ากัด และการติดภาพถ่ายและค�าอธิบาย

ประกอบเพือ่สือ่ความหมายของวตัถสุิง่ของท่ีจัดแสดงและภาพประกอบ ปัจจบุนัค�าบรรยาย

เริ่มมีสีตัวอักษรซีดจางและเก่าตามกาลเวลา

 ภาพที่ 16-17 ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

ที่มา: ธันยพงศ์ สารรัตน์: 6 ตุลาคม 2561.

 ส่วนการสืบทอดดูแลพิพิธภัณฑ์นั้น ในกลุ่มทายาทน้ันยังไม่มีความชัดเจนในหมู่

พี่น้องของนางสุมาลีที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อไปในอนาคต ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงมองเห็น

ว่าการที่ไม่มีทายาทสืบทอดดูแลพิพิธภัณฑ์เป็นอุปสรรคส�าคัญที่จะท�าให้พิพิธภัณฑ์แห่ง

นี้คงอยู่ต่อไป จากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการพิพิธภัณฑ์ดังท่ี

กล่าวมา พบว่าพิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังขาดการด�าเนินงานที่จะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์บ้าน

บคุคลส�าคญัหรอืแหล่งเรยีนรูอ้ย่างสมบรูณ์ในหลายด้าน เช่น การจดัท�าทะเบยีนวตัถส่ิุงทีจ่ดั

แสดง การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การพัฒนาสื่อสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี นาง
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สุมาลีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมศิลปากรได้ให้ค�าแนะน�าว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ควรให้ความ

ส�าคญักับการเกบ็รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของขนุอ�าไพพาณชิย์ คหบดชีาวจนีแห่งท้อง

ถิ่นเมืองศรีสะเกษให้มากขึ้น (สุมาลี ช. วรุณชัย: สัมภาษณ์)

 แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิตโดยเน้นในเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ควรหวังผลก�าไร เป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทาง 

ศิลปวัฒนธรรม ควรก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการเพื่อเกิดความยั่งยืน ควรแสวงหา

งบประมาณเพ่ิมเติม มีการสร้างเครอืข่ายกบัหน่วยงานภายนอก มบีคุลากรและอาสาสมคัร

ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดูแล มีการให้บรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก การประชาสมัพนัธ์ มกีาร

จัดกิจกรรมพิเศษ มีการติดตามและประเมินผลจากกลุ่มผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความ

ได้เปรียบในด้านพื้นที่ตั้งเพราะอยู่ริมถนนใหญ่ใจกลางเมือง และควรจัดให้มีร้านขายของที่

ระลกึ โดยจดัให้เป็นทีจ่�าหน่ายหนงัสอื ภาพโปสการ์ด ภาพนิง่ ของจ�าลอง ของทีร่ะลึก และ

หนงัสอืทีแ่สดงประวตัแิละผลงานของขุนอ�าไพพาณชิย์ทีม่คีณุค่า ควรจดจ�าเป็นทีร่ะลึก และ

มีความแตกต่างจากท้องตลาด ซึง่จะท�าให้ผูเ้ข้าชมเกดิความประทบัใจและก่อให้เกดิรายได้

ให้แก่พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่ง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 พพิธิภณัฑ์บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นสถานทีส่ะท้อนชวีติ เป็นแหล่ง

รวบรวมองค์ความรูอ้นัทรงคณุค่า เป็นแหล่งธ�ารงและเผยแพร่วฒันธรรมไทย-จนีทีแ่สดงให้

เห็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของคนไทยเชื้อสายจีนหลังการเข้ามาของทางรถไฟ 

ซึ่งในสมัยแรกก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากนัก เป็นช่วงที่

เริ่มอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะของครอบครัวเพื่อให้อยู่ในสังคมได้เป็น

อย่างดี เอกลักษณ์และความโดดเด่นในประเพณียังอยู่ในระดับครอบครัว ยังเป็นประเพณี

ของชาวจีนที่ยังไม่ผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินมากนัก ตลอดจนอาคาร

แห่งนี้สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

 พิพิธภณัฑ์บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์ เป็นบ้านทีบ่่งบอกถงึความเป็นขนุอ�าไพพาณชิย์

ได้อย่างชัดเจน รูปลักษณ์ภายนอกแสดงถึงบ้านของคนชั้นกลางที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ 

มีความพอเพียง ไม่ยึดติดกับวัตถุ บ้านหลังนี้ไม่มีสิ่งของหรือเครื่องใช้ใดๆ ที่มีราคาสูง มี

เพยีงสิง่ของจ�าเป็นในชวีติประจ�าวัน ขนุอ�าไพพาณชิย์มหีลักการด�าเนนิชวีติให้มคีณุค่าและ

ความสุข การท�างานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่จนท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต สิ่ง

เหล่าน้ีเป็นผลจากความมานะ อดทน ท�าให้บ้านขนุอ�าไพพาณชิย์มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นแหล่ง
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เรียนรู้ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นและน�ามาเป็น

แบบอย่างที่ดีได้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลท้องถิ่นที่ถูกต้องอีกด้วย

 การอนุรกัษ์บ้านขนุอ�าไพพาณิชย์ให้เป็นพพิธิภณัฑ์ จงึมคีวามหมายในการทีจ่ะให้

ความรูแ้ก่คนในสงัคมรุน่ใหม่ที่ไม่เคยมโีอกาสได้รูค้วามเป็นมาและส่ิงทีด่งีามมาก่อน จงึเป็น

เรื่องของคนที่รู้คุณค่า มีความเสียสละ ควรต้องช่วยกันและผนึกก�าลังที่จะให้ความรู้และสติ

ปัญญาแก่คนในสังคมรุ่นต่อๆ ไปไว้ด้วย ซึ่งสอดรับกับประวัติศาสตร์อีสานยุคใหม่ที่มีการ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงมากมาย ดงัเช่น พรรณิกา ฉายากุล 

(2555: 142) กล่าวไว้ว่า การสร้างเอกลักษณ์ประจ�าจังหวัดแต่ละจังหวัดในภาคอีสานก็

เปลี่ยนไปตามบริบทที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การสร้างพื้นที่ทางสังคมและชุมชน การต่อรองอ�านาจทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้นข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ จึงถูกสร้างหรือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อตอบสนอง

ปัจจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
 คณะผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์บ้านขุนอ�าไพพาณิชย์ให้เป็น

แหล่งเรียนรูต้ลอดชวีติในด้านต่างๆ รวม 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ บคุลากร การ

สร้างเครอืข่าย การให้บรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวก การประชาสัมพนัธ์ การตดิตามและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมพิเศษและร้านของที่ระลึก โดยผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะส�าหรับ

ใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้

 1. การศกึษาพพิธิภณัฑ์บ้านบุคคลส�าคญัแหล่งอืน่ๆ เพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์และ

ครอบคลุมมากขึ้น

 2. การศึกษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้องค์กร/หน่วยงานส�าคญัส�าหรับ

ดแูลพพิธิภณัฑ์บ้านบคุคลส�าคญัเป็นการเฉพาะ หากมกีารศกึษากนัอย่างจริงจงัแล้วกจ็ะได้

องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุทายาทขนุอ�าไพพาณชิย์ท่ีเอือ้เฟ้ือข้อมลู ขอบคณุเจ้าหน้าท่ี

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่อ�านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 

ขอบใจลูกศิษย์สิริชัย ศรีชัย, อดิศักดิ์ อุดมสันต์, ธนพล หวังยศ, ปฏิพล แสนหยุด, บัญชา

พล ใยแสง ที่อดทนต่อการเก็บข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเร่ืองของเทคโนโลยี และคุณ

ความดีของงานฉบบันี ้ขออทุศิแด่ขนุอ�าไพพาณชิย์ (อนิทร์ นาคสีหราช) ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว 
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เรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค
ของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร
A Warshipping Narratives of “Pithikham Bluing Suang Aong Poo
Phayanak” Rituals of Villangers Bang Sai Yai District  Mukdahan Provine.
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาเรือ่งเล่า ความเชือ่ในพธิกีรรมบวงสรวงองค์ปู่

พญานาค และศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ต�าบลบางทราย

ใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร แนวคดิที่ใช้ในการศกึษา คือ เร่ืองเล่าและพธิกีรรม โดย

รวบรวมเอกสารและข้อมูลภาคสนามที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าและความเชื่อในพิธีกรรมบวงสรวง

องค์ปู่พญานาคของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคเป็นเรื่องเล่า

เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ สัตว์ บุคคล และวัตถุส่ิงของ เป็นเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 โดยรวมเข้ากับความเชื่อ

เรื่องพญานาคของชาวบ้านบางทรายใหญ่ จึงท�าให้เกิดการก่อตั้งศาลองค์ปู่พญานาคและ

มีพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคขึ้น การประกอบพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคมี

ทั้งหมด 7 พิธีกรรม ได้แก่ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น พิธีเปิดแม่บายศรี พิธีตักบาตร 

ถวายภัตตาหารพระภิกษุจากทั่วสารทิศ พิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคและองค์ย่าพญานาค 

พิธีร�าถวายองค์ปู่พญานาคและองค์ย่าพญานาค พิธีลอยดอกบัวพุทธบูชา และพิธีอัญเชิญ

พระพิฆเนศ โดยพิธีกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนของทุกปี ในการประกอบ

พิธีกรรมของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ มีการน�าเอาความเชื่อตั้งแต่อดีตเข้ามารวมกับ

พิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค และน�าพิธีกรรมความเชื่อทั้งผี พราหมณ์ พุทธ มาใช้ใน
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พธิกีรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาค ซึง่ในแต่ละพธิกีรรมชาวบ้านเชือ่ว่าจะท�าให้เกดิสิริมงคล

อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

ค�าส�าคัญ: เรื่องเล่า, พิธีกรรมบวงสรวง, องค์ปู่พญานาค

Abstract
 This article aims to study about narratives and rituals of “Pithikham Buang 

Suang Aong Poo Phayanak” and study about the role of ritual of Pithikham Buang 

Suang Aong Poo Phayanak take place in Bang Sai Yai SubDistrict in Mookdahan 

Province. By collecting documents and field information related to narratives and 

rituals of Pithikham Blung Suang Aong Poo Phayanak of Bang Sai Yai SubDistrict 

in Mukdahan Province.

 The results revealed that narrative in ritual of Pithikham Buang Suang Aong 

Poo Phayanak is a story about the places animals, persons and sacred objects that 

occurred during built the Second Thai-Lao Friendship Bridge combined with the belief 

for the Naga of Bang Sai Yai villager. This caused the founding of the Aong Poo 

Phayanak shrine and had a ritual sacrifice of the Aong Poo Phayanak. There are 

7 rituals to consist of 1. Jaroen Phra phuthamon Liturgy in the evening 2. Opening 

Mae rice offering custom 3. Give alms to a Buddhist monkin the morning 4. Offer 

food to the monks from all directions 5. Sacrifice ceremony of Aong Poo and Aong 

Ya Phayanak 6. Dancing for Sacrifice ceremony of Aong Poo and Aong Ya Phay-

anak and 7.Lotus floating offerings to Buddha ceremony and Invitation Ganesha 

ceremony. The ritual is held every June 8-9 in every year. Ceremonial of Bang Sai 

Yai villagers has brought the faith from the past combination with a ritual sacrifice 

of the Aong Poo Phayanak and put the belief ritual of Brahmin Buddhist and Hindu 

together. 

Key Words: Narratives, Pithikham Buang Suang, Aong Poo Phayanak.
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บทน�า
 ความเชื่อของคนไทยในพื้นที่อีสานตอนบน ที่มีอาณาบริเวณติดกับแม่น�้าโขง มี

ความเชือ่เรือ่ง ‘พญานาค’ หรอื ‘นาค’  สตัว์ในต�านานทีช่าวไทยยกย่องว่าเป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธิ์

และมีอิทธิพลทางความเชื่อมากในภูมิภาคอุษาคเนย์ ซึ่งพบเห็นได้จากการแสดงออกผ่าน

ประเพณี ศิลปะ หรือสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะแถบดินแดนลุ่มแม่น�้าโขงทั้งสองฝั่ง แม้จะ

แบ่งพรมแดนเป็นระหว่างไทยกบัลาวต่อเน่ืองไปถงึกมัพชูา เรากส็ามารถพบเหน็สัญลักษณ์

ที่สะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาค

 หนึ่งในหลักฐานที่ส�าคัญ ได้แก่ “สัญลักษณ์แห่งนาค” ซึ่งนอกจากจะมีความเชื่อม

โยงกบักลุม่ชนทีเ่ป็นผูต้ัง้รกรากและสร้างอารยธรรมแถบลุม่แม่น�า้โขงแล้ว ยงัเป็นลัทธหินึง่

ในศาสนา (ลัทธิบูชานาค) ดังที่ปรากฏในต�านานและพงศาวดารต่างๆ ในอุษาคเนย์ เช่น 

ต�านานอุรังคธาตุ ต�านานสุวรรณค�าโคม ต�านานสิงหนวัติกุมาร ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา 

พงศาวดารมอญและพม่า เป็นต้น แต่ส�าหรับกลุ่มชนในวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้าโขง พญานาค 

เป็นงูใหญ่ทีม่อีทิธฤิทธิ ์และมีตวัตนจรงิๆ ซ่ึงเช่ือว่าอาศยัอยูท่ีลุ่ม่แม่น�า้ต่างๆ ในเมอืงบาดาล 

และมีช่องทางหรือรูพญานาค (จิตรกร เอมพันธ์, 2545: 178-183) ในระบบความเชื่อของ

ชาวอีสาน ความเชื่อเรื่องราวของพญานาคน้ันเป็นความเชื่อท่ีมีระบบฝังรากยึดแน่นอยู่ใน

ความเชื่อของกลุ่มคนลุ่มน�้าโขง หากเราสอบถามคนแถบลุ่มน�้าโขงเขาจะพูดถึง “งูหงอน” 

เกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นไม่มีผู้ใดทราบอย่างชัดเจน

 จากการถอดรหสัความเชือ่และระบบความคดิของกลุม่คนแต่ละชาตพินัธุท์ีซ่่อนเร้น

อยู่ในความเชือ่เรือ่งพญานาค สญัลกัษณ์ทีจ่ะท�าให้เราได้รู้ความหมายในระบบสัญลักษณ์ทีว่่า 

“พญานาค... คือสัญลักษณ์แห่งสายน�้าโขง และความสมบูรณ์” “พญานาค... คือสัญลักษณ์

ของศาสนา” “พญานาค... คอืสญัลกัษณ์ของกลุม่คนดัง้เดมิ” วถิชีวีติชาวอีสานท่ีปรากฏสรุป

ว่าภมูภิาคแถบอสีานมส่ีวนสมัพนัธ์กบัน�า้ ชวีติและประเพณสัีมพนัธ์กบัน�า้มากมาย เช่น พธิี

ขอฝน ซึง่หลกัฐานเก่าไปถงึยคุก่อนประวัตศิาสตร์ ความเชือ่เรือ่งพญานาค เรือ่งน�า้นีม้ทีีม่า

กับความเชื่อที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงๆ (อนัญญา ปานจีน, 2553: 55)

 จงัหวดัมกุดาหาร เป็นหนึง่ในภาคอสีานตอนบน ทีม่อีาณาเขตตดิกบัลุม่แม่น�า้โขง 

จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้มีการสร้างสะพาน

มิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ได้เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาด

ที่ท�าให้ชาวบ้านในแถบน้ันเชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของพญานาค ท่ีมีต่อ

การสร้างสะพานจึงท�าให้สร้างสะพานไม่แล้วเสร็จ และท�าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนได้เสีย

ชีวิต สาเหตุดังกล่าวจึงท�าให้มีการสร้างศาลองค์ปู่พญานาคขึ้น จากนั้นข่าวการที่จะสร้าง

ศาลพญานาคนี้ได้แพร่สะพัดออกไป ท�าให้มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งในต�าบลบางทรายใหญ่ที่
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ไม่เห็นด้วยกับการสร้างศาลน้ี เพราะไม่รู้ว่าพญานาคจะพอใจหรือไม่ ซึ่งหากพญานาคไม่

พอใจพวกเขาอาจจะต้องมีอันเป็นไป จึงต่อต้านการสร้างศาลแห่งนี้ แต่พิธีอัญเชิญเทพา

อารกัษ์ เทพนาคา เทพนาคี ผูร้กัษาแม่น�า้โขง เพือ่รบัเครือ่งสงัเวย ณ บรเิวณศาลพญานาค 

ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 

ตามความเชื่อและเกิดเป็นพิธีกรรมในประเพณีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคจนถึงปัจจุบันนี้

 จากสาเหตทุีก่ล่าวมาข้างต้นจงึท�าผูว้จิยัเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัเร่ืองเล่า

และพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ท�าให้เกิดความ

เข้าใจในระบบความคดิเก่ียวกับเรือ่งเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาคของชาวต�าบล

บางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเป็นคุณูปการต่อผู้สนใจศึกษาเรื่อง

ราวเกี่ยวกับพญานาคต่อไป

ความมุ่งหมายของการศึกษา
 เพ่ือศึกษาเรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ต�าบลบางทรายใหญ่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ความส�าคัญของการศึกษา
 ท�าให้ทราบถงึเรือ่งเล่าและพธิกีรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาค ต�าบลบางทรายใหญ่ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

กรอบแนวคิดของการศึกษา
 การวจิยัครัง้น้ีได้ใช้กรอบแนวคดิและทฤษฎมีาเป็นแนวทางในการศกึษา 2 ประเด็น 

ดังต่อไปนี้

 1. กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องเล่า

 การศึกษาเรื่องเล่า ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของชานนท์ ไชยทองดี (2558: 73) โดย

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  1.1. เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

  1.2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

  1.3. เรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์

  1.4. เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์
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 2. กรอบแนวคิดในการศึกษาพิธีกรรม

 การศึกษาพิธีกรรม ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของนิตยา วรรณกิตร์ (2560) ดังนี้

  2.1. พื้นฐานของการเกิดพิธีกรรม

  2.2. องค์ประกอบของพิธีกรรม 

 ผูวิ้จยัจะศกึษาด้านองค์ประกอบของพิธกีรรม โดยศกึษาองค์ประกอบ คอื วนัเวลา

ในการประกอบพธิกีรรม สถานทีท่ี่ใช้ในการประกอบพธิกีรรม อปุกรณ์ส�าคญัในการประกอบ

พิธีกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกรรม 

วิธีด�าเนินการศึกษา
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้

 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล

   1.1 การสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มีความเชื่อเร่ืองพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่

พญานาค ต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมใน

ประเพณีบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ในวันที่ 8-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

   1.2 ด�าเนินการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเข้าไปเป็นผู้เข้าร่วม

พิธีกรรมการบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ใน วันที่ 8-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

 2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์และกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ คือ

  2.1 เพื่อศึกษาเรื่องเล่าในพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ต�าบลบาง

ทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของชานนท์ ไชยทองดี 

(2558: 73) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

   2.1.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

   2.1.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

   2.1.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์

   2.1.4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์

  2.2 การศึกษาพิธีกรรม ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของนิตยา วรรณกิตร์ 

(2560) ดังนี้

   2.2.1 พื้นฐานของการเกิดพิธีกรรม

   2.2.2 องค์ประกอบของพิธีกรรม ผู้วิจัยจะศึกษาด้านองค์

ประกอบของพิธีกรรม โดยศึกษาองค์ประกอบ คือ วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม สถาน

ที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม อุปกรณ์ประกอบส�าคัญในพิธีกรรม บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ

ประกอบพิธีกรรม 
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ขอบเขตของการศึกษา
 การศึกษาในส่วนเรื่องเล่า พิธีกรรม และบทบาทหน้าที่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากชาว

บ้าน ผู้เข้าร่วม ปราชญ์ชาวบ้าน พระ ข้าราชการ ที่มีความเชื่อเรื่องพิธีกรรมบวงสรวงศาล

องค์ปู่พญานาค ต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 8-9 เดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการศึกษา
 จากการศึกษาเรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคของชาวต�าบลบาง

ทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น 

คือ สรุปผลท่ีได้จากการศึกษาเรื่องเล่าในพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคของชาวต�าบล

บางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และสรุปผลที่ได้จากการศึกษาพิธีกรรม

บวงสรวงองค์ปู่พญานาคของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

 1. เรื่องเล่าในพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค

 ผู้วิจัยรวบรวมเรื่องเล่าในพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ซึ่งเป็นเร่ืองเล่าท่ีมี

ความเกีย่วข้องกบัเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนจากการเริม่สร้างสะพานมติรภาพไทยลาวแห่งที ่2 โดย

แบ่งเป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เรือ่งเล่าเกีย่วกับสัตว์ศกัดิสิ์ทธิ ์เร่ืองเล่าเกีย่วกบั

บุคคลศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ดังนี้

  1.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

  เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ เป็นเร่ืองเล่าของสถานที่ที่ชาวบ้าน

ต�าบลบางทรายใหญ่เชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติอาศัยอยู่ ซึ่งตามความเชื่อของคนไทยใน

อีสานตอนบนที่มีอาณาเขตติดกับแม่น�้าโขง มีความเชื่อเรื่องพญานาค หรือ นาค สัตว์ใน

ต�านานที่คนไทยยกย่องว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าแห่งแม่น�้าโขง ดัง

นั้นชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่ ที่มีที่อยู่อาศัยติดกับแม่น�้าโขงจึงเชื่อว่าในแม่น�้าโขงนั้นมี

พญานาคอาศัยอยู่ ถ�้า หรือ เมืองบาดาล เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค จึงถือว่าเป็นสถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ที่ชาวบ้านต�าบล

บางทรายใหญ่เชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จากเร่ืองเล่าต่างๆ 

เกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การก่อสร้าง

ไม่แล้วเสรจ็ และมผีูเ้สยีชวิีตจ�านวนมาก กลายเป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ ์เพราะ

ชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่เชือ่ว่าใต้สะพานมติรภาพไทย-ลาว เป็นถ�า้พญานาค เมือ่สร้าง

สะพานทบัถ�า้ของท่านจงึท�าให้พญานาคไม่พอใจ จงึแสดงอทิธฤิทธิท์�าให้เกดิเหตกุารณ์ต่างๆ 

ขึ้น ดังเช่น อินทิรา ค�าปัน (2561: สัมภาษณ์) เล่าว่าในช่วงก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 61-ธ.ค. 61)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

129

ลาว แห่งท่ี 2 มเีหตกุารณ์ต่างๆ เกดิขึน้มากมาย เริม่จากคณะวศิวกรสร้างสะพานไม่มคีวาม

เชื่อเรื่องพญานาค คณะวิศกรเหล่านี้ได้ขุดต้นโพธิ์ ณ บริเวณศาลองค์ปู่พญานาคที่ตั้งอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งการขุดต้นโพธิ์นั้นไม่มีการขอขมาหรือไม่มีพิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้นได้

น�าปูนมาเทเพื่อกลบหลุม การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 นั้น วิศวกรน�า

ปูนมาเทเท่าใดก็ไม่เต็ม เทไปทั้งหมด 11 คันรถ ปรากฏว่าปูนหายไปทั้ง 11 คันรถ ไม่มี

อะไรเกิดขึ้น ท�าการส่องกล้องดูก็ไม่พบ พอเกิดเหตุการณ์นี้อีกก็มีพระธุดงค์ผ่านมานั่นคือ 

หลวงปู่ ส. หรือรู้จักในนามหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ท่านมาอธิษฐานจิตให้ ปรากฏว่าปูนที่หาย

ไป 1 อาทิตย์ก็มีลักษณะเป็นน�้าพุขึ้นมา หลังจากนั้นทีมวิศวกรยังฝืนท�าต่อไปจนถึงเสาต้น

ที่ 11 ก็ได้เกิดเหตุการณ์สะพานหัก และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตามที่เป็นข่าวออกไป หลังจาก

น้ันไม่นานปูพ่ญานาคกม็าขึน้อยู่ทีจั่งหวัดมกุดาหารเพือ่มาทวงสัญญา เพราะเชือ่ว่าการสร้าง

สะพานเป็นการปิดประตูถ�้าของพญานาค ในคืน 15 ค�่า ปี พ.ศ. 2553 มีพญานาคขึ้น ณ 

บริเวณใต้สะพาน หลังจากนั้นจึงมีการสร้างศาลองค์ปู่พญานาคขึ้นมา

 จากที่กล่าวมาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่คือ “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 

2” ทีช่าวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่เช่ือว่าบรเิวณใต้สะพานแห่งนีเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของพญานาค

เรยีกว่า “ถ�า้” หรอื “เมืองบาดาล” ดงัน้ันจึงสรปุได้ว่า จากเรือ่งเล่าต่างๆ เกีย่วกบัการก่อสร้าง

สะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่2 เน่ืองจากเหตกุารณ์ทีท่�าให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และ

มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก กลายเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะชาวบ้านต�าบล

บางทรายใหญ่เชื่อว่าใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นถ�้าพญานาค เมื่อสร้างสะพานทับถ�้า

ของพญานาค จงึท�าให้พญานาคไม่พอใจ และแสดงอิทธฤิทธิป์าฏหิารย์ิท�าให้เกดิเหตกุารณ์

ต่างๆ ขึ้น เป็นสถานที่ที่ผู้ใดไม่ควรท�าการลบหลู่ดูหมิ่นหรือกระท�ากิริยาอาการอันเป็นการ

สื่อให้เห็นถึงการไม่เคารพต่อพญานาคที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านและผู้คนแถบลุ่มน�้าโขง

แห่งนั้น

  1.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

  สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่ คือ สัตว์

ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือมีความพิเศษกว่าสัตว์ธรรมดา สัตว์

ที่เชื่อว่าศักด์ิสิทธิ์ของชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่ คือ “พญานาค” เร่ืองเล่าเกี่ยวกับสัตว์

ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวพญานาคที่มาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้พบเห็น นอกจากปรากฏ

ตวัแล้วยงัแสดงอิทธฤิทธิเ์หนือธรรมชาติ เพือ่แสดงให้เชือ่ว่าเป็นพญานาค อทิธฤิทธิท์ีแ่สดง

นั้น เป็นลักษณะที่สัตว์ธรรมดาไม่สามารถท�าได้ จึงท�าให้ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็น

น้ันเป็นสตัว์ศักดิส์ทิธ์ิ และเกดิเป็นเรือ่งเล่าสตัว์ศกัดิส์ทิธิเ์กดิขึน้ ดงัทีบ่รมิาศ ก่อคณู (2561: 

สัมภาษณ์) เล่าว่า มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคในแม่น�้าโขงจังหวัดมุกดาหารว่า สืบ
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เนื่องจากนิมิตของพระภิกษุรูปหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย ได้บอกเล่าเรื่องราว

ในนิมิตว่าจะมีพญานาคมาปรากฏให้เห็นในแม่น�้าโขงท่ีจังหวัดมุกดาหาร หลังจากน้ันก็มี

ปรากฏการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้คนได้พบเห็นบ้างก็ว่าเป็นปรากฏการณ์เกลียว

คลื่นในแม่น�้าโขงคล้ายสิ่งมีชีวิตเล่นน�้า บ้างก็เห็นดวงตาสีแดงลอยอยู่เหนือน�้า บ้างก็เชื่อ

ว่าเป็นพญานาคที่มาปรากฏให้เห็นจริงๆ ตามค�าบอกเล่าปากต่อปากนี้เองท�าให้ผู้คนต่าง

แตกตืน่เดนิทางมาร่วมพสิจูน์ ณ จดุทีพ่บเหน็คือบรเิวณตอม่อใต้สะพานมติรภาพไทย-ลาว 

แห่งที่ 2

 เร่ืองเล่าเก่ียวกับสัตว์ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นเรือ่งเล่าเกีย่วกบัพญานาคท่ีมาปรากฏตวัให้ชาว

บ้านได้พบเห็น นอกจากปรากฏตัวแล้วยังแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เชื่อ

ว่าเป็นพญานาค อิทธิฤทธิ์ที่แสดงนั้นเป็นลักษณะที่สัตว์ธรรมดาไม่สามารถท�าได้ จึงท�าให้

ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และเกิดเป็นเรื่องเล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

เกิดขึ้น

  1.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์

  เรือ่งเล่าเกีย่วกบับุคคลศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเร่ืองเล่าเกีย่วกบับคุคลท่ีมส่ิีงพเิศษ

กว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป บุคคลพิเศษตามความเชื่อของชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่ คือ

บุคคลที่สามารถติดต่อสื่อสารกับส่ิงเหนือธรรมชาติที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถท�าได้ เรื่อง

เล่าเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องเล่าที่ท�าให้ทราบว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ

ชาวต�าบลบางทรายใหญ่ คือ บุคคลที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีความ

ศกัดิส์ทิธ์ิ จึงถอืว่าหากไม่ใช่ผูท้ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์หรอืผู้ทีเ่คยมีส่วนเกีย่วข้องกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

แต่ชาติก่อน ผู้ที่มีบุญกุศลมากก็จะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์อื่นได้

  บคุคลศกัดิส์ทิธิท์ีก่ล่าวมาข้างต้น คอื ร่างทรง ชาวบ้านเชือ่ว่าเป็นบคุคล

ศักดิ์สิทธิ์ เพราะสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น สามารถบอกความต้องการ

ของสิ่งเหล่านั้นได้ ดังที่ ลาวัลย์ สอดโคกสูง (2561: สัมภาษณ์) เล่าว่า ก่อนหน้าจะมีการ

สร้างสะพาน มีเรื่องเล่าว่ามีพญานาคเข้าทรงในร่างของเด็กชาย อายุ 5 ปี และได้บอก

ว่าห้ามสร้างสะพานในพื้นที่แห่งนี้ เพราะใต้ล�าน�้าโขงบริเวณแห่งนี้ คือ ถ�้าพญานาค ซึ่ง

มีพญานาคอาศัยอยู่หากไม่เชื่อและมีการสร้างสะพานเกิดขึ้น จะท�าให้เกิดเภทภัยต่อผู้คน

ทีท่�าการก่อสร้างสะพานและชาวบ้านแถวน้ันอาจจะถึงแก่ชวีติได้ แต่เรือ่งท่ีเกดิขึน้นี้ไม่มผีูใ้ด

เชื่อ จึงมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ขึ้น และได้เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์

ตามที่เด็กชายวัย 5 ปี กล่าวไว้

 จากเรือ่งเล่าข้างต้นเดก็ 5 ปีทีป่รากฏในเรือ่งเล่าตามค�าบอกเล่าของชาวบ้าน แม้ว่า

จะไม่ใช่ร่างทรงโดยตรง แต่ชาวบ้านเชือ่ว่าเดก็ 5 ปี คนนีเ้ป็นผู้มบีญุญาธกิารมาก จงึสามารถ
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ติดต่อสือ่สารกบัพญานาคได้ ซ่ึงพญานาคเป็นสิง่ทีช่าวบ้านให้ความเคารพนบัถอื ถอืว่าเป็น

สัตว์ศักดิส์ิทธิ์ บุคคลธรรมดาไม่สามารถพบเห็นหรอืติดต่อสื่อสารได ้ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเดก็ 

5 ปี ผู้นี้เป็นผู้มีบุญมากกว่าบุคคลอื่น หรืออาจจะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคแต่ชาติ

ปางก่อน จงึถือว่าเป็นบคุคลศกัดิส์ทิธิ์ในสงัคมของชาวบ้าน เพราะหากไม่มบีญุกศุลมากพอ

จะไม่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

  1.4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ 

  เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ เป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกับส่ิงของที่

เกี่ยวข้องกับพญานาค ณ บริเวณแม่น�้าโขงใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่ชาวบ้านต�าบล

บางทรายใหญ่เชื่อว่าเป็นท่ีอยู่อาศัยของพญานาค เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่อง

เล่าเก่ียวกับวัตถุที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์พบ

ว่า วัตถุศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ชาวบ้านนับถือและเคารพบูชาตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา 

และยงัเป็นวตัถสุิง่ของศกัดิส์ทิธิท่ี์ควรค่าแก่การเคารพบชูา จงึท�าให้ชาวบ้านต�าบลบางทราย

ใหญ่เชื่อว่าวัตถุสิ่งของศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีก ดังที่ สุภาณุพงษ์ คนซื่อ 

(2561: สัมภาษณ์) เล่าว่าหลงัจากร่างทรงได้พดูถึงการก่อตัง้ศาลพญานาคแล้ว ยงัมเีรือ่งเล่า

อีกว่า ร่างทรงได้บอกว่าหากสร้างศาลแล้ว พญานาคท่านจะให้พระสุกขึ้นมาด้วย พระสุกที่

ร่างทรงพดูถงึคือ พระสกุทีเ่ป็นพระพุทธรูปประจ�าตวัของธดิาพญานาคท่ีเกบ็รกัษาไว้ใต้เมอืง

บาดาล และเรื่องราวนี้มาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ที่ชาวประมงคนหน่ึงในย่านน้ันออก

เรือหาปลาแล้วลากดันปลาขึ้นมาเจอพระพุทธรูปทองส�าริด ขนาดหน้าตัก 35 เซนติเมตร 

สูง 70 เซนติเมตร เป็นศิลปะแบบเวียงจันทน์ ซึ่งสันนิษฐานว่าคือ พระสุก

 จากเรือ่งเล่าเกีย่วกบัวตัถศุกัดิส์ทิธิเ์ป็นเร่ืองเล่าเกีย่วกบัพระสุก ความเชือ่เร่ืองพระ

สุกท�าให้ชาวบ้านเชื่อว่าเรื่องเล่าและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ริมฝั่งแม่น�้าโขงใกล้สะพาน 

คอืพระสกุ และยงัเชือ่อีกว่าหากสร้างศาลแล้วพญานาคจะให้พระสุกขึน้มา พระสุกทีร่่างทรง

กล่าวถึงคอื พระสกุทีเ่ป็นพระพุทธรปูประจ�าตวัของธดิาพญานาคทีเ่กบ็รกัษาไว้ทีเ่มอืงบาดาล 

และหากน�าเรือ่งเล่าต�านานทีเ่กดิขึน้มาเชือ่มโยงกนั ท�าให้ชาวบ้านเชือ่ว่าพระพทุธรูปทีเ่จอ

คือพระสุกที่จมหายไป จึงมีการน�าเอาพระพุทธรูปองค์นี้รวมเข้ากับพิธีกรรมบวงสรวงศาล

องค์ปู่พญานาค

 2. พิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค

 การประกอบพธิกีรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหารนั้น ก่อนที่จะเกิดเป็นพิธีกรรมบวงสรวงศาลองค์ปู่พญานาคนั้น ได้

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น และสามารถเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นเรื่องราวจนใน

ที่สุดท�าให้เกิดการก่อตั้งศาลองค์ปู่พญานาคขึ้น จากเรื่องเล่าทั้งหมดท�าให้ทราบที่มาและ



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ปีท
ี่ 4

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
1-

ธ.
ค.

 6
1)

132

เหตุผลของความเชื่อว่า ชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่มีความเชื่อเร่ืองของพญานาค และ

บชูานับถือพญานาคจากเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ชาวบ้านน�ามาเชือ่มโยงเข้ากบัความเชือ่

เรื่องพญานาค เชื่อว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น�้าโขง เชื่อว่าใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แห่งที ่2 คอืถ�า้พญานาค และยงัเชือ่ว่าเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นอทิธฤิทธิข์องพญานาค

ซึ่งไม่พอใจท่ีมีการสร้างสะพานขึ้น เพราะไปทับปิดปากถ�้าของพญานาค จากความเชื่อ

ของชาวบ้านจึงท�าให้เกิดการก่อตั้งศาลองค์ปู่พญานาค และมีพิธีกรรมบวงสรวงศาลองค์ปู่

พญานาคขึน้ ซึง่เป็นความเชือ่ของชาวอสีานทีม่อีาณาเขตตดิกบัแม่น�า้โขงมาตัง้แต่อดตีกาล

 ชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีความเชื่อว่าพญานาค

เป็นสตัว์ศกัดิส์ทิธิ ์มีอิทธฤิทธิ ์เป็นเจ้าแห่งแม่น�า้และสามารถแปลงกายได้ตามความเชือ่ของ

คนอีสานในแถบลุ่มแม่น�้าโขง และพญานาคที่ชาวต�าบลบางทรายใหญ่ได้อัญเชิญคือ พญา

อนันตนาคราช ในพิธีกรรมนั้นไม่เพียงแต่เป็นการบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ยังมีความเชื่อ

เกีย่วกบัสิง่ศักด์ิสทิธิท่ี์ชาวบ้านต�าบลบางทรายใหญ่นบัถอื และได้น�ามารวมเข้ากบัพธิกีรรม

บวงสรวงศาลองค์ปูพ่ญานาค ได้แก่ ความเชือ่เกีย่วกบัพระแม่คงคา ความเชือ่เกีย่วกบัพระ

พิฆเนศ ความเชื่อเกี่ยวกับพระสุก ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นนั้นล้วนแล้วแต่เป็น

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัพญานาค ความเช่ือเกีย่วกับพระแม่คงคา คอื พระแม่คงคา

คอืผูดู้แลรกัษาแม่น�า้ ซ่ึงตรงกบัความเชือ่ทีว่่าพญานาคคอืเจ้าแห่งแม่น�า้ ความเชือ่เกีย่วกบั

พระพิฆเนศ คือ พระพฆิเนศ คอื เทพเจ้าแห่งความส�าเรจ็ เช่นเดยีวกบัพญาอนนัตนาคราช

ในความเชื่อของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ ความเชื่อเกี่ยวกับพระสุกตามต�านานแล้วเชื่อว่า

พระสุกได้จมหายไปใต้แม่น�้าโขง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการผสมผสานความเชื่อระหว่าง 

ผี พุทธ และพราหมณ์เข้าไว้ด้วยกัน

 การศึกษาการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงองค ์ปู ่พญานาค ผู ้วิจัยพบว ่า

ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร มีการน�าเอาความเชื่อตั้งแต่อดีตเข้ามารวมกับพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู ่

พญานาค และน�าพิธีกรรมความเชื่อทั้งผี พราหมณ์ พุทธ มาผสมผสานในพิธีกรรม

บวงสรวงองค์ปู ่พญานาค โดยมีทั้งหมด 7 พิธีกรรม ได้แก่ พิธีสวดเจริญพระพุทธ

มนต์เย็น พิธีเปิดแม่บายศรี พิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุจากทั่วสารทิศ พิธี

บวงสรวงองค์ปู ่พญานาคและองค์ย่าพญานาค พิธีร�าถวายองค์ปู ่พญานาคและองค์

ย ่าพญานาค พิธีลอยดอกบัวพุทธบูชา และพิธีอัญเชิญพระพิฆเนศ โดยพิธีกรรม

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 มิ.ย. ของทุกๆ ปี สาเหตุที่ต้องประกอบพิธีกรรมในวัน

และเวลาดังกล่าว เนื่องจากความเชื่อว่าวันที่ 8 คือวันที่ได้สูญเสียพระอนันทมหิดล 

หรือพระอนันตนาคราชมาจุติบนโลกมนุษย์ ส่วนวันที่ 9 คือวันที่เราได้พ่อภูมิพลก็คือพระ
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นารายณ์ ปีนี้ลูกของพระนารายณ์ครองบ้านครองเมือง เพราะฉะนั้นเราจึงนับถือพญา

อนันตนาคราชเพือ่ค�า้พระพทุธศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และประเทศชาตบ้ิานเมือง เวลาใน

การจดัพิธีกรรมนัน้ได้มกีารลงท้ายด้วย 9 เพราะคนไทยเชือ่ว่าเลข 9 คอืเลขมงคล หมายถงึ 

การเจริญก้าวหน้า ของที่น�ามาถวายก็มีผลไม้มงคล 9 ชนิด ตามความเชื่อของคนไทย

ว่าจะท�าให้เกิดความมงคลแก่การด�าเนินชีวิต พิธีกรรมที่เกิดขึ้นต่างให้ความเชื่อในทาง

บวก โดยเชื่อว่าหากได้เข้าร่วมพิธีกรรมทั้งหมดในพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาค จะท�าให้อยู่

ร่มเย็นเป็นสุขทั้งต่อตนเองและสังคม คิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาตามความเชื่อของผู้เข้า

ร่วมพิธีกรรม

บทสรุป
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู ่พญานาคของชาวต�าบล

บางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่าเร่ืองเล่าในพิธีกรรมบวงสรวงองค์

ปู่พญานาคเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ สัตว์ บุคคล และวัตถุ

ศักด์ิสทิธ์ิ ซึง่เป็นเร่ืองราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างการสร้างสะพานมติรภาพไทย-ลาว แห่งที ่2 โดย

รวมเข้ากับความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวบ้านบางทรายใหญ่ จึงท�าให้เกิดการก่อตั้งศาล

องค์ปู่พญานาคและมีพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคขึ้น การประกอบพิธีกรรมบวงสรวง

องค์ปูพ่ญานาคของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ มกีารน�าเอาความเชือ่ตัง้แต่อดีตเข้ามารวมกบั

พิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค และน�าพิธีกรรมความเชื่อทั้งพราหมณ์ พุทธ ฮินดู มาใช้

ในพธีิกรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาค โดยมทีัง้หมด 7 พธิกีรรม ได้แก่ พธิสีวดเจริญพระพุทธ

มนต์เย็น พิธีเปิดแม่บายศร ีพธิตีกับาตรถวายภตัตาหารพระภกิษจุากทัว่สารทศิ พธิบีวงสรวง

องค์ปู่พญานาคและองค์ย่าพญานาค พิธีร�าถวายองค์ปู่พญานาคและองค์ย่าพญานาค พิธี

ลอยดอกบัวพุทธบูชา และพิธีอัญเชิญพระพิฆเนศ โดยพิธีกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 9 

มิ.ย. ของทุกปี ซ่ึงในแต่ละพิธีกรรมชาวบ้านเชื่อว่าจะท�าให้เกิดสิริมงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

สืบไป

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่องเล่าและพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคของชาวต�าบลบาง

ทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีประเด็นที่น่าสนใจ สามารถอภิปรายผลการ

ศึกษาดังนี้

 พธิกีรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาค เกดิข้ึนจากความเชือ่ของคนในพืน้ที ่ซึง่สะท้อน

ให้เห็นวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องพญานาค จึงท�าให้เกิดเป็นเรื่องเล่าและเกิดเป็นพื้นที่ทาง
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วัฒนธรรมของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารขึ้น อาจกล่าวได้

ว่าหากไม่เกิดเรื่องเล่าก็จะไม่เกิดเป็นพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคขึ้น และไม่เกิดเป็น

ศาลองค์ปูพ่ญานาคพืน้ทีท่างวฒันธรรมประจ�าท้องถิน่ของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอ

เมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของชานนท์ ไชยทองดี (2558: 164) ได้

ศกึษานทิาน ต�านาน เรือ่งเล่า ในจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นอตัลักษณ์และความหมายทาง

วัฒนธรรม โดยการวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลประเภทมุขปาฐะ และ

การวิจัยเอกสารท่ีเกี่ยวกับวรรณกรรมพ้ืนบ้าน ตามระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา พบว่า 

นิทาน ต�านาน เรื่องเล่าที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะในจังหวัดศรีษะเกษ เมื่อน�ามาวิเคราะห์

ด้วยการตีความตามแนวคิดการสื่อความหมายทางวัฒนธรรม พบว่า นิทาน ต�านาน เรื่อง

เล่าดงักล่าวสะท้อนให้เหน็อตัลกัษณ์ และสือ่ความหมายทางวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสถาน

ท่ีศักดิ์สิทธิ์ เทพศักดิ์สิทธิ์ บุคคลศักดิ์สิทธิ์ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์กับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม 

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และพืชศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นความส�านึกในถิ่นฐานบ้าน

เกิด การเคารพในวิถีธรรมชาติ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งผี ทั้งพุทธศาสนา ทั้งหมดนั้นมา

จากสภาวะภูมิศาสตร์ที่ตั้งทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคอีสาน

ใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะส�าหรับการตั้งถิ่นฐาน เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อของกลุ่มชนอันทรงคุณค่า สามารถสร้างพื้นที่ทาง

วัฒนธรรมภายใต้เงื่อนไขของการมีอยู่ของสังคม 

 สอดคล้องกับงานของวลัยลักษณ์ ทรงศิริ (2554) กล่าวว่า ต�านานคุณปู่ศรีราชา

ไม่ใช่เรื่องเล่าปรัมปราที่ตายแล้ว แต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในชุมชนย่ีสาร มีอิทธิพลต่อ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเนื้อหาในต�านานกล่าว

ถึงวีรบุรุษและการเกิดขึ้นของชุมชนอันเป็นการแสดงออกถึงตัวตนและรากเหง้าของชาวยี่

สาร นับเป็นส�านึกร่วมของผู้คนในชุมชนที่สะท้อนให้เห็นบูรณาการและการผสมกลมกลืน

ทางสังคมวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 ส่วนการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค ผู้วิจัยพบว่าในการประกอบ

พิธีกรรมของชาวต�าบลบางทรายใหญ่ มีการน�าเอาความเชื่อตั้งแต่อดีตเข้ามารวมกับ

พิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค และน�าพิธีกรรมความเชื่อทั้งผี พราหมณ์ พุทธ มาใช้ใน

พธิกีรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาค ซึง่ในแต่ละพธิกีรรมชาวบ้านเชือ่ว่าจะท�าให้เกดิสิริมงคล

อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป ซึ่งสอดคล้องกับงานของธวัชชัย ธาตุดี สมเกียรติ วัฒนาพงษากล 

และปรียา หริญัประดษิฐ์ (2555: 6) กล่าวว่า ชาวบ้านโนนเมือง มีการประกอบพิธกีรรม 3 แบบ

ผสมผสานกันคือ แบบของพุทธศาสนา แบบพราหมณ์ แบบผีวิญาณและเทวดา เหตุที่ชาว

บ้านประกอบพธิกีรรมเพราะเชือ่ว่าเจ้าปูศ่รสีทุโธเป็นพญานาค เป็นเจ้าผูค้รองเมอืงค�าชะโนด 
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สามารถดลบันดาลให้หมู่บ้านและชาวบ้านมีความสงบสุขร่มเย็น ข้าวปลาอาหาร น�้าฝน 

พืชไร่ สตัว์เลีย้งอดุมสมบรูณ์ ดงันัน้เมือ่ถึงวนัขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 6 ของทกุปี ชาวบ้านโนนเมอืง

จะปฏิบัติพิธีประเพณีการบวงสรวงเลี้ยงเจ้าปู่ศรีสุทโธสืบต่อกันเป็นประจ�าทุกปี ชาวบ้าน 

โนนเมืองทุกคนจะมาท�าบุญร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยมีศาล

เจ้าปู่ศรีสุทโธที่ตั้งบริเวณป่าค�าชะโนด เช่นเดียวกับพิเชฐ สายพันธุ์ (2539: 192) กล่าวว่า 

พญานาคท�าให้เกดิพธีิกรรมซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัพทุธศาสนา คอื พธิแีห่พระอปุคตุ แสดง

ให้เห็นว่าพระอุปคุตเป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนา พิธีกรรมเป็นการแสดงตนว่านับถือพุทธ

ศาสนา ท�าให้เห็นบทบาทของพระอุปคุตว่าเป็นผู้คุ้มครองและรักษาความสงบสุข 

 ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา (2556) กล่าวถึงความเช่ือของคนในยุคปัจจุบันว่า 

วัฒนธรรมบูชานาคน้ันยังปรากฏให้เห็นในสังคมปัจจุบัน ทั้งในภาคอีสานของประเทศไทย

และใน สปป. ลาว จากการศึกษาประวัติชีวิตของผู้บูชานาคในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง

นครพนมและในเมืองท่าแขก เมืองเซบั้งไฟ แขวงค�าม่วน สปป. ลาว ต�านานและความ

เชือ่เรือ่งพญานาคได้ฝังรากลกึในกระบวนทัศน์ทางศาสนาของคนในท้องถิน่นี ้ความเชือ่และ

พธีิกรรมบชูานาคของคนอสีานในนครพนมและในแขวงค�าม่วนนัน้ มคีวามคล้ายคลึงกนัใน 

ประเด็นที่เชื่อว่านาคมีบทบาทในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

อย่างไรก็ดีการให้ความหมายเรื่องนาคของคนไทย-ลาวได้ถูกปรับเปล่ียนตามบริบทของ

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ พบว่าคนอีสานและคนลาวที่นับถือ

และบูชานาคเช่ือว่าตนเองจะมีความมั่งคั่งในชีวิตมากขึ้นและแสดงความรู้สึกว่า “เหมือน

ตายแล้วเกิดใหม่” บทความนี้อภิปรายว่า ช่วงระยะเวลาที่ผู้บูชานาคถวายเคร่ืองเซ่นแก่

นาคในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่เชื่อ

ว่าสืบเชื้อสายจาก “วงศ์วานว่านเครือนาค” ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนาคในฐานะที่เปรียบเสมือน

เป็น “วิญญาณบรรพบุรษุ” ผูมี้บุญคณุแก่ลกูหลานและมนษุย์ทัง้ปวง ทีช่่วยดลบนัดาลความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและโภคทรัพย์ นอกจากที่มีความเชื่อว่าพญานาคมี

ส่วนเก่ียวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีความเชื่อว่าพญานาค

เป็นผู้สร้างสถานที่ต่างๆ ทั้งบ้านเมือง ศาสนสถาน และแม่น�้า ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า 

ต�านาน และนิทานปรัมปราต่างๆ เช่นเดียวกับพิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาค

 พิธีกรรมบวงสรวงองค์ปู่พญานาคนี้เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนให้ความสนใจ

เข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นคนในหรือนอกจังหวัดมุกดาหาร มีการก�าหนดวันและเวลาในการ

จัดพิธีกรรมอย่างชัดเจน พิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคกลายเป็นประเพณีท่ีย่ิงใหญ่ที่จัดข้ึน

ในทุกๆ ปี จัดงานขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยจัดตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงดึก ท�าให้เห็นความสามัคคี

และพร้อมเพียงกันของประชาชนที่มาร่วมงานพิธีกรรม เห็นถึงความเล่ือมใสศรัทธาของ
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ผูค้นทีห่ลัง่ไหลมาจากต่างถิน่ไม่ว่าจะใกล้หรอืไกลกบัจงัหวดัมกุดาหาร มคีวามเชือ่ต่อความ

ศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่พญานาคที่ชาวต�าบลบางทรายใหญ่ได้ปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศกึษาเกีย่วกบัความเชือ่ในพธิกีรรมบวงสรวงองค์ปูพ่ญานาคของชาวต�าบล

บางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 2. ควรศึกษาพธิกีรรมเก่ียวกบัพญานาคทีอ่ยูต่ดิชายแดนแม่น�า้โขงของจงัหวดัอืน่ 

เช่น นครพนม หนองคาย เลย เป็นต้น
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บทวิจารณ์หนังสือ Article Reviews
ลืมตา อ้าปาก จากชาวนา สู่ ผู้ประกอบการ

ผู้เขียน อรรถจักร สัตยานุรักษ์

ส�านักพิมพ์ มติชน 2559

กนกพร รัตนสุธีระกุล*

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เกริ่นน�า
 หากผู้อ่านท่านใดได้เคยอ่านผลงานหรือเคย

ฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ อรรถจักร สัตยานุรักษ์ 

หลายท่านคงจะชอบและติดใจ ด้วยว่าลีลาของท่าน

อาจารย์ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถในการน�าเสนอ

มุมมองที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ และ

การเคลื่อนไหวของสังคม หนังสือเล่มนี้ก็เช่นกันแม้เมื่อ

พจิารณาในครัง้แรก มองดแูล้วเหมือนว่าจะเป็นเล่มเล็กๆ 

พอเหมาะกับการพกพา ด้วยความหนา 157 หน้าที่เกิด

จากการสรุปมาจากโครงการวิจัยเรื่องความเปล่ียนแปลง “ชนบท” ในสังคมไทย: 

ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว (Change in Thai “Rural” Society: Democracy on the 

move) ที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งหนังสือเล่มเล็กที่

ผ่านการสรุปจากรายงานวิจัยดังกล่าว ผู้เขียนได้ย่อยและน�าเสนอบทสรุปจากโครงการวิจัย

มาน�าเสนอแบ่งเป็น 5 บท รวมบทสรุป ประกอบด้วย

 การเกริ่นน�าของผู้เขียนในบทน�า เริ่มจากการที่ผู้เขียนเล่าให้ฟังว่า แรงบันดาลใจ

หรอืทีม่าของโครงการวจิยัดงักล่าวเกดิขึน้จากผูเ้ขยีนอยู่ในแวดวงวิชาการทีมุ่ง่หวงัจะสร้าง

ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชนบท โดยน�าเสนอภาพของชนบทไทยท่ีก�าลัง

เปลี่ยนแปลง จากภาพของพื้นที่ศึกษาคือ พื้นที่ชนบทจาก 6 จังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว

ประเทศ ด้วยการฉายภาพให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตภาคเกษตรทั้งในมิติของ

การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ความสมัพนัธ์ทางสงัคม โครงสร้างทางสังคม การเปล่ียนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
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 บทที่ 1 จากสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการ ในบทนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอภาพ

ของการเปลีย่นผ่านของสงัคมชาวนาสูส่งัคมผูป้ระกอบการ โดยการน�าเสนอในบทนีผู้เ้ขยีน

ได้อ่านงานจากการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ และสามารถสรุปให้เหน็พฒันาการหรือมมุ

มองของสงัคมชาวนาตัง้แต่อดตีจนถงึภาพของปัจจบุนั การให้ความหมายของสงัคมชาวนา

ในมุมมองอดีตทางประวัตศิาสตร์ที่โหยหาความงดงามของสงัคมชาวนาด้วยกระแส “คนืวนั

เก่าอันแสนงดงาม” (The good old times) ด้วยแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ไปจนถึงภาพของ

การเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ชนบทที่ถูกน�าเสนอภาพของการกดทับความเป็นชนบททั้งใน

แง่ของความไม่เท่าเทียมกัน ความล้าหลังของการพัฒนา และกระบวนการเคล่ือนไหวไป

สู่ประชาธิปไตยของคนในชนบท นอกจากนั้นแล้วในบทนี้ผู้เขียนยังได้น�าภาพของความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการ โดยมีการแบ่งการให้ค�านิยามที่แตก

ต่างและหลากหลาย ได้แก่ ค�าว่า ผู้จัดการนา/ผู้ประกอบการนา, ผู้ประกอบการไร่/สวน, 

ผู้ประกอบการในฐานะผู้รับช่วงสัญญา, ผู้ประกอบการ “เร่” และวัฒนธรรมการ “เร่” และ 

ผู้ประกอบการในตลาดรูปแบบใหม่

 บทที่ 2  การสร้างเครือข่ายลักษณะใหม่ใน “ชนบท” ในบทนี้ผู้เขียนน�าเสนอภาพ

ความเป็นชนบทใหม่ ในลกัษณะของความสมัพนัธ์ทางสังคมในลักษณะใหม่ทีส่มัพันธ์กบัการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่เป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิง

เครอืข่ายทีแ่ตกต่างไปจากลกัษณะความสมัพนัธ์แบบเดมิ จากภาพความสัมพันธ์ผ่านเครือ

ข่ายระบบอปุถมัภ์ วาทกรรมวงจรอบุาทว์ ทีว่่าด้วย โง่ จน เจบ็ สูก่ารจดัวางความสัมพนัธ์เชงิ

อ�านาจในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ยอมสยบกับระบบความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม หากแต่สังคม

ชาวนาในยุคของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้ประกอบการ ได้มีการสร้างเครือข่ายความ

สัมพันธ์ในรปูแบบใหม่อยู่ 3 มติิด้วยกัน ได้แก ่ระดับแรกเป็นการสรา้งเครอืข่ายแนวระนาบ 

ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและระหว่างคนในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต 

ระดับที่สอง เป็นการสร้างเครือข่ายที่สัมพันธ์กับกลไกอ�านาจรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องท่ี 

และหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และระดับที่สาม เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับสังคม

ที่สัมพันธ์กันผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็น

ภาพของความสัมพันธ์เครือข่ายในลักษณะใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ คือการจัดวางความ

สมัพนัธ์เครอืข่ายลกัษณะใหม่น้ีเกิดขึน้ภายใต้การปรบัตวัของสงัคมชาวนาเพ่ือลดความเสีย่ง

ในการประกอบการ และจัดวางหมุดหมายความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับอ�านาจทางการเมือง 

เพื่อความก้าวหน้าหรือความส�าเร็จในชีวิต

 บทที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด (Structure 

of feeling) บทนี้เป็นอีกหน่ึงบทที่ผู้เขียนค่อนข้างน�าเสนอความใหม่ของสังคมชนบทใน
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แง่ที่น�าความรู้สึกนึกคิด และการแสดงออกทางภาษาในฐานะเคร่ืองมือการส่ือสารในการ

วิเคราะห์การจัดวางความสัมพันธ์ของสังคมชาวนาหรือผู้ประกอบการนา ใช้ในการจัดวาง

ความสมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่ทีม่คีวามก�า้กึง่กนัระหว่างผลประโยชน์ การขาดทนุ/ก�าไร ในเชงิ

ปัจเจกชนทีส่ร้างความร�า่รวยของอาชพี แต่การเป็นทีย่อมรบัในสงัคมชาวนา บคุคลทีป่ระสบ

ผลส�าเรจ็จะต้องประกอบด้วยความเสยีสละ และการสร้างความเป็นสาธารณะ (Publicness) 

อนัเป็นอกีปรากฏการณ์หนึง่ทีน่�าเสนอความใหม่ของสงัคมชาวนาในยคุปัจจบุนัที่ไม่ได้หยดุ

นิ่งตายตัว หากแต่มีพลวัตและเลื่อนไหลตลอดเวลา

 บทที่ 4 เครือข่ายแบบใหม่กับประชาธิปไตยจากล่าง (Democracy from Below)

ในบทนีผู้เ้ขยีนได้น�าเสนอมมุมองของการเคลือ่นไหวของกระบวนการประชาธปิไตยในชนบท 

โดยผู้เขียนได้น�าเสนอว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ชาวบ้านสร้างเครือข่ายแบบ

ใหม่ และตัดสินใจทางการเมืองอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานทางความรู้สึกนึกคิดใหม่ที่เน้น

ผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ซ่ึงผู้เขียนน�าเสนอผ่านค�าว่าประชาธิปไตยจากข้างล่าง อันหมาย

ถึงการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในชนบทในรูปแบบใหม่ที่อ�านาจรัฐท้องถิ่นมีส่วนใน

การขับเคลื่อนประชาธิปไตยระดับชาติ

 บทสรปุ-ท้ายบท ข้อค้นพบน�าไปสูแ่นวคดิอะไรบ้าง บทส่งท้ายบทนีผู้เ้ขยีนมุง่หวงั

ให้ผูอ่้านได้เข้าใจถงึภาพของการเปลีย่นแปลงของสังคมชนบททีมี่มาแต่อดตี ให้จนิตนาการ

มองภาพของสังคมชาวนาสู่สังคมผู้ประกอบการแบบใหม่ เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมผู้

ประกอบการในพื้นท่ีชนบท เพ่ือแสวงหานโยบายไปสู่การสร้างเศรษฐกิจลักษณะใหม่ ท่ี

เข้าใจศักยภาพของผู้ประกอบการในชนบท (Rural Entrepreneurs) และสร้างนโยบายที่

สนับสนุนผู้ประกอบการในชนบทอันจะน�าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสังคมชาวนา

 โดยสรปุแล้วหนงัสอืเล่มนีน้บัได้ว่าเป็นคณุปูการต่อวงวชิาการของสงัคมชาวนาใน

ประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ความสนใจของแวดวงชนบทศึกษา (Rural Studies) ที่

จะช่วยให้ผู้ที่สนใจมีจินตนาการใหม่ต่อมิติของสังคมชาวนาท่ีมีการเปล่ียนรูป แปรเปล่ียน 

ปรับตัว ต่อสู้ ต่อรอง เพื่อด�ารงไว้ซึ่งตัวตนของสังคมชาวนาที่สร้าง “หน้าต่างแห่งโอกาส” 

(Window of Opportunity) ให้มกีารเลือ่นไหลและเป็นข้อต่อรองภาคการผลิตทีเ่ชือ่มประสาน

ความเป็นเมืองและชนบทที่ด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบช่ืุอบทความ และช่ือ-นามสกุลจรงิของผูเ้ขยีนบทความ พร้อมวฒุกิารศึกษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความที่ไม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธกิารจะแจ้งให้ผู้เขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุลผู้

แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุลผู้แต่ง. 

ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเล็บหลังชือ่-สกลุผู้แต่ง 

ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อด้วย

ข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม
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กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร DB ThaiText X 16

  รูปแบบการพิมพ์

  ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

  ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น ชิดซ้าย 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ ชิดขวา 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 13

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

หนังสืออ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 13
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