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เรื่องแรงงานสตรี แรงงานข้ามชาติ การพลัดถิ่น ก�ำลังมีบทบาทต่อผู้คนและ
สังคมวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้วารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม
2562–ธันวาคม 2562) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มุ่งน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แรงงานสตรี-แรงงานข้ามชาติ วิถีชีวิต
ของคนพลัดถิ่น ตลอดจนประเด็นทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม
เนื้อหาในกลุ่มแรกน�ำเสนอประเด็นทางด้านประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่ น ภายใต้บ ทความเรื่องการศึก ษาประวัติศ าสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการแหล่ง
เรียนรู้บ้านทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อันแสดงถึงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีเพื่อปลูกฝังและถ่ายทอดสู่ชุมชน
กลุม่ ทีส่ องน�ำเสนอด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย บทความเรือ่ งการจ้างงาน
แรงงานสตรีสญ
ั ชาติกมั พูชาทีท่ ำ� งานประมงต่อเนือ่ งในพืน้ ทีท่ า่ เทียบเรือแห่งหนึง่ ในจังหวัด
ตราด เรือ่ งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยพลัดถิน่ ชุมชนบ้านคลองมะขาม และ
ชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เรือ่ งพฤติกรรมสุขภาวะ
ของเด็กและเยาวชนในโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ จังหวัด
อุบลราชธานี และบทความเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานรับจ้างตัดอ้อยของ
ผู้หญิงบ้านดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี บทความข้างต้นล้วนมี
การน�ำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานสตรีและแรงงานข้ามชาติ ที่น่าสนใจยิ่ง
กลุม่ สุดท้ายมุง่ เน้นน�ำเสนอประเด็นทางด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมทีป่ รากฏ
อยูใ่ นบทความเรือ่ งเพลงลาวสมัยใหม่กบั การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน เรือ่ ง
การเปรียบเทียบค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับ
พจนานุกรมฉบับมติชน และบทความเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันมีความหลากหลายในแง่ของการศึกษาภาษากับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาองค์ความรูท้ างด้านประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
บ้านทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2) ศึกษาแนวทางการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบ้านทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การ
ด�ำเนินการวิจยั ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ด้วยวิธกี ารประวัตศิ าสตร์บอกเล่าจาก
ประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับข้อมูลจากเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุ่ม และการท�ำแผนที่ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และน�ำเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านทรายขาวมีพัฒนาการความเป็นชุมชนระดับเมือง
ในยุคจารีตมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 โดยมีสถานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านส�ำคัญของราช
อาณาจักรล้านช้าง แต่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 23 ทรายขาวถูกลดบทบาทลง กระทั่งมี
สถานะเป็นหมู่บ้าน เมื่อราชอาณาจักรล้านช้างล่มสลายช่วงทศวรรษ 2370 เมื่อก้าวสู่สมัย
ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบ้านทรายขาวที่ส�ำคัญเกิดขึ้นใน “ยุค
พัฒนา” ช่วงทศวรรษ 2500 อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้าง
พื้นฐานที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของผู้คนไปท�ำงานนอก
ภาคการเกษตร ซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เข้มข้นขึ้นอย่างมาก ในช่วงทศวรรษ 2540
ชาวบ้านมีช่องทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งการท�ำงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรม
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และการเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่ท�ำให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่
แตกต่างไปจากอดีต 2) แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรูเ้ หล่านีเ้ บือ้ งต้นควรสร้างองค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านทรายขาว ที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มสังคมต่างๆ ได้มี “ตัวตน”
ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มี ก่อนปลูกฝังและถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านการศึกษา
ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ค�ำส�ำคัญ: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านทรายขาว
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The study aims to explore the body of knowledge of the local history
and investigate the way of local learning management of Sai Khao Village in
Sai Khao sub-district, Wangsapung district, Loei, Thailand. Data were collected
by the interview and group discussion as oral of the ancient history and from
local people and other related documents. The research instruments were
interview questions, discussion topics, and community mapping. The data
then were analyzed and presented in descriptive style. The study shows
that Sai Khao Village has developed its conservative urbanization since the
19th B.E. as an important fortress of the Kingdom of Lanchang. However,
after the 23rd B.E. Sai Khao was declining and finally became a village when
Lanchang collapsed in 1727. In the modern world, Sai Khao changed as
the economic and social changes in the “Development Era” in 1957. This
was a result of the development of transportation and infrastructure which
caused community expansion and migration from rural areas to urban ones.
In 1997, the changes became even more intense since the locals have had
more ways to make money such as working in a factory, selling lottery, and
doing commercial agriculture. All of these made changes in rural lives. Other
than that the study finds that the learning resource management should
create the body of knowledge of Sai khao local history as an open space
for various groups to be a part of their own community “identity”. This will
encourage the people to recognize the values of their history and culture
before fostering and conveying this knowledge to the community through
formal education and private learning.
Keywords: Local history, Learning resources, Sai Khoa village
This article is compiled from research project on A study of local history for the management of learning resources
at Ban Sai Khao, Sai Khao Subdistrict, Wang Saphung District, Loei Province,
funded by the national budget of Loei Rajabhat University, fiscal year 2017
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การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทยมีความส�ำคัญมากขึ้นนับตั้งแต่
ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา มีการสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ ในจังหวัดต่างๆ (ฉลอง สุนทรวาณิชย์, 2529:138-154) มีสถาบันวิจยั เกีย่ วกับท้องถิน่
ก่อตัวขึ้นหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เช่น สถาบันวิจัยสังคม
สถาบันชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีวารสารวิชาการทีน่ ำ� เสนอเรือ่ งราวของท้องถิน่ เปิดตัวหลายฉบับ เช่น เมืองโบราณ (2517)
รวมบทความประวัติศาสตร์ (2521) ศิลปวัฒนธรรม (2522) เป็นต้น กระทั่งมีการบรรจุ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ.2521 (ยงยุทธ
ชูแว่น, 2551:98-99; ธงชัย วินิจจะกูล, 2543:29-30) ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ยังคงให้ความส�ำคัญกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นสืบเนื่อง
เรื่อยมา ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ได้มีการกระจาย
อ�ำนาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(ราชกิจานุเบกษา, 2542:8)
อย่างไรก็ตาม ในทางการปฏิบัติ มีองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกมาก
ที่ยังไม่ได้รับการให้ความส�ำคัญตลอดจนการจัดการหรือพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้
ในท้องถิน่ ในทางทีเ่ หมาะสม ท้องถิน่ บางแห่งมีความเป็นมาทีย่ าวนาน มีองค์ความรูใ้ นด้าน
ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการมีแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาที่
ควรค่าแก่การศึกษาและพัฒนา ทว่ากลับถูกละเลยจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงผูค้ นใน
ท้องถิ่นเอง หรือในบางพื้นที่ แม้ว่าจะมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แต่ผลการศึกษาก็จ�ำกัดวงอยู่แค่เพียงเรื่องของชนชั้นน�ำ เป็นประวัติศาสตร์ที่เน้นในส่วน
กิจกรรมของผูน้ ำ� เป็นหลักไม่ใช่เรือ่ งราวของผูค้ นธรรมดาสามัญ หรือไม่กเ็ ป็นประวัตศิ าสตร์
ทีเ่ น้นแต่เพียงด้านความยิง่ ใหญ่ รุง่ เรือง และความสูงส่งดีงามของแต่ละท้องถิน่ โดยมองไม่
เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ของท้องถิ่นอย่างรอบด้าน
บทความการวิจยั นีจ้ งึ เกิดขึน้ เพือ่ พยายามข้ามพ้นข้อจ�ำกัดการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่นข้างต้น รวมทั้งส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่นตน
โดยเลือกบ้านทรายขาว ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ด้วยเหตุผล ประการแรก บ้านทรายขาวเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นมายาวนาน จากข้อมูล
ต�ำนานและความเชื่อของคนท้องถิ่นระบุถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในดินแดนบ้านทราย
ขาวในอดีตกับราชอาณาจักรล้านช้างในฐานะการเป็นเมืองหน้าด่านที่ปกครองโดยเชื้อ
พระวงศ์ นอกจากนี้ ทรายขาวยังเป็นหมูบ่ า้ นเริม่ แรกทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นจุดก�ำเนิดของจังหวัดเลย
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(เติม วิพาคย์พจนกิจ, 2530: 284-285; ส�ำนักศึกษาธิการจังหวัดเลย, 2543: 58) ประการ
ที่สอง บ้านทรายขาวอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลายอย่าง ทั้งสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เช่น พระธาตุกุดเฮือค�ำ ที่ตามต�ำนานระบุว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 21 หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้คนในท้องถิ่นทรายขาวทุกคนยังคงยึดมั่น
ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เช่น พิธกี รรมเลีย้ งปี ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ เคารพต่อวิญญาณผีเจ้านายและ
บรรพบุรุษให้ปกปักรักษาหมู่บ้านให้ร่มเย็น ประการที่สาม แม้ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ ทรายขาวจะแสดงถึงร่องรอยของวิถชี วี ติ ผูค้ นทีด่ ำ� เนินสืบเนือ่ งมาอย่างยาวนาน แต่
เนือ้ หาโดยส่วนใหญ่จำ� กัดวงอยูแ่ ค่เพียงเรือ่ งของชนชัน้ น�ำ ไม่ใช่เรือ่ งราวของประชาชนท้อง
ถิ่น สิ่งส�ำคัญก็คือ ข้อมูลและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีนั้น ขาดการรวบรวม ตรวจสอบ
และจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องศึกษาท�ำความเข้าใจ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านทรายขาว เพื่อให้ผู้คนในท้องถิ่นเกิดกระบวนการเรียนรู้ ส�ำนึก
ในคุณค่าและเล็งเห็นความส�ำคัญ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในอนาคต

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บ้านทรายขาว ต�ำบล
ทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบ้านทรายขาว ต�ำบล
ทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
แนวการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ (Historical Approach) ข้อมูลในการวิจยั ใช้การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) จากประชาชนใน
พื้นที่บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2, 5, 6, 11, 17 และบ้านฟากเลย หมู่ที่ 10 ของต�ำบลทรายขาว
อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประกอบกับข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น (Primary Source) เช่น
จดหมายเหตุทางราชการ บันทึกของชาวต่างชาติ บันทึกของคนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจาก
เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) เช่น พงศาวดาร วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ
ส�ำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนากลุม่ และ
การท�ำแผนทีช่ มุ ชน แล้วน�ำเสนอรายงานการวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical
Descriptive)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะผู้วิจัยแบ่งประเด็นการอธิบายผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้
1. องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชน
“ทรายขาว” คือหมูบ่ า้ นหนึง่ ในการปกครองของอ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตัง้ อยู่
ห่างจากตัวจังหวัดไปทางด้านใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ในบริเวณลุ่ม
แม่น�้ำเลยตอนบน บ้านเรือนของชาวบ้านกระจายตัวตามสองฟากฝั่งถนนหลวงหมายเลข
2016 (หล่มเก่า-วังสะพุง) โดยมีแม่น�้ำเลยไหลขนานไปกับแนวถนนบริเวณด้านทิศใต้ของ
หมู่บ้าน ชื่อบ้านนามเมืองทรายขาวตามค�ำอธิบายในประวัติศาสตร์จังหวัดเลยสันนิษฐาน
ว่าคือ “เมืองเซไล” ที่ผู้คนในเมืองแห่งนี้ต่อมาได้อพยพย้ายถิ่นไปตั้งเมืองเลย (เติม วิพาคย์
พจนกิจ, 2530, 284-285; ส�ำนักศึกษาธิการจังหวัดเลย, 2543:58) แต่จากการตรวจสอบ
เอกสารประวัติศาสตร์ของคณะผู้วิจัยไม่พบ “เซไล” ในเอกสารชิ้นใด ตรงกันข้ามกลับพบ
“ซายขาว” ในเอกสารหลายชิ้นที่ย้อนอายุสมัยไปได้ไกลถึงพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น ใน
“นิทานเรื่องขุนบรมราชาพงศาวดารเมืองลานช้าง” ระบุว่าเจ้าเมือง “ซายขาว” เป็นขุน
ใหญ่ขอบเมืองที่ดูแลด่านสามหมื่นร่วมกับเมืองแก่นท้าวและเมืองหนองบ้ว (กรมศิลปากร,
2545: 156) ใน “พงศาวดารล้านช้างถ้อยค�ำตามฉบับเดิม” มีถ้อยความพาดพิงถึงซายขาว
ว่าเป็น “เมืองซ้าย” ทีพ่ ระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วฯเคยปกครองก่อนขึน้ ครองราชย์ (กรม
ศิลปากร, 2545: 29-30) ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
กล่าวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้อภิเษก “พระยาซ้ายขวา” หรือขึน้ เป็น
กษัตริย์ล้านช้างสืบแทนพระราชบิดา (กรมศิลปากร, 2515: 451) รวมถึงข้อความในจารึก
ฐาน “พระบางทรายขาว” หรือ “พระบางเมืองเลย” ที่ระบุการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้
ณ วัดกลาง “เมืองซายขาว” เมื่อ จ.ศ. 1094 (พ.ศ.2255) (กรมศิลปากร, 2544: 64-65)
จากหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่า “ทรายขาว” ถูกใช้เป็นชื่อบ้านนามเมืองของชุมชนแห่ง
นี้มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งชุมชน คณะผู้วิจัยสันนิษฐานว่าที่มาของชื่อ “ทราย
ขาว” ดังกล่าวคงมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรที่มีโดดเด่นในท้อง
ถิ่น เนื่องจากข้อมูลการสัมภาษณ์ของชาวบ้านได้ระบุว่าแม่น�้ำเลยในช่วงบริเวณที่ไหลผ่าน
หมู่บ้านในอดีตนั้นฤดูแล้งน�้ำจะแห้งขอด ปรากฏหาดทรายสีขาวเป็นบริเวณกว้าง ฉะนั้น
ชื่อบ้าน “ทรายขาว” อาจมาจากหาดทรายสีขาวของแม่น�้ำเลยยามแล้งที่ว่านี้
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ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ดังจะเห็นได้จากการมีสถานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านส�ำคัญของ
ราชอาณาจักรล้านช้าง (กรมศิลปากร, 2545: 156) อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนเส้น
ทางการติดต่อโบราณระหว่างศูนย์อ�ำนาจที่ลุ่มน�้ำโขงกับศูนย์อ�ำนาจที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
เป็นแหล่งทรัพยากรของป่าและแร่ธาตุที่ตลาดในขณะนั้นมีความต้องการ (ธีระวัฒน์
แสนค�ำ, 2558)
ในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ยังพบว่า ผู้ปกครองเมืองทรายขาวมีความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติกบั พระมหากษัตริยข์ องอาณาจักรล้านช้าง โดยปรากฏหลักฐานระบุวา่ มีพระมหา
กษัตริย์ล้านช้างอย่างน้อย 2 พระองค์ที่เคยเป็นเจ้านายปกครองเมืองทรายขาวก่อนเสด็จ
ขึ้นครองราชย์ฯ คือ พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว (พ.ศ. 1992-2023) และพระยาสุวรรณ
บัลลังก์ (พ.ศ. 2023-2029) ตามความตอนหนึ่งใน “นิทานเรื่องขุนบรมราชาพงศาวดาร
ล้านช้าง”ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในปี พ.ศ 2022 จักรพรรดิเวียดนามได้น�ำกองทัพแกวมาตี
หลวงพระบางในรัชกาลพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วจนต้องถอยร่นลงมาถึงเมืองเชียงคาน
พระองค์ได้มรี บั สัง่ ให้พระยาสุวรรณบัลลังก์พระราชโอรสน�ำก�ำลังทหารจากเมืองทรายขาว
ไปช่วยต่อสู้ กระทั่งสามารถขับไล่ทหารแกวออกไปได้ (กรมศิลปากร, 2545: 29-30)
เหตุการณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าเมืองทรายขาวมีไพร่พลอาศัยอยูม่ ากพอสมควร
จึงท�ำให้สามารถยกทัพไปขับไล่กองทัพแกวจากเมืองหลวงพระบางได้ ทั้งที่กองทัพหลวง
พระบางนั้นถูกตีแตกพ่ายจนต้องถอยร่นลงมาเมืองเชียงคาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความ
สัมพันธ์ของผูป้ กครองและชาวเมืองทรายขาวทีม่ ตี อ่ ราชส�ำนักและผูค้ นทีเ่ มืองหลวงพระบาง
ด้วย อย่างไรก็ดี หลังจากทีพ่ ระยาสุวรรณบัลลังก์ขนึ้ ครองราชย์ บทบาทและความส�ำคัญของ
เมืองทรายขาวได้ลดลงไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม
ในอาณาจักรล้านช้างทีม่ กี ารย้ายราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยูท่ เี่ มืองเวียงจันทน์
ในปี พ.ศ. 2103 (สิลา วีระวงศ์, 2540) และการเปลีย่ นแปลงกลุม่ ราชวงศ์ทปี่ กครอง ซึง่ อาจ
กระทบต่อการจัดสรรอ�ำนาจในการปกครองหัวเมืองส�ำคัญๆ ท้ายทีส่ ดุ ท�ำให้เมืองทรายขาว
ที่เคยมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระมหากษัตริย์ถูกลดอ�ำนาจและบทบาทลงให้เป็น
เพียงแค่ขุนนางท้องถิ่น กระทั่งทศรววรษ 2370 ที่ราชส�ำนักล้านช้างเวียงจันทน์ล่มสลาย
ภายหลังเหตุการณ์เจ้าอนุวงศ์ ปรากฏหลักฐานว่าทรายขาวเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นต่อ
เมืองเลยเท่านั้น (กรมศิลปากร, 2530: 25-26)
เมื่อก้าวสู่สมัยใหม่ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของบ้านทราย
ขาวที่ส�ำคัญเกิดขึ้นในทศวรรษ 2500 หรือ “ยุคพัฒนา” อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้าน
การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชน กล่าวคือ ชาวบ้าน
ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าถนนหลวง หมายเลข 2016 (วังสะพุง-หล่มเก่า) ที่ตัดผ่านหมู่บ้าน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ท�ำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนจากพื้นที่บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5
และ หมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนในยุคเริ่มแรก ออกมาสู่พื้นที่ซึ่งถนนเส้นนี้ตัดผ่าน
ต่อมาเมื่อมีการตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านหนาแน่นขึ้น พื้นที่ซึ่งชุมชนขยายตัวออกมาใหม่
ได้ถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็นบ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 และ หมู่ที่17 ดังที่เห็น
ในปัจจุบัน ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ยังมีสาธารณูปโภคด้านอื่นๆ ที่รัฐขยายลงสู่บ้าน
ทรายขาวในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เช่น ไฟฟ้า น�้ำประปา โรงเรียน สถานผดุงครรภ์ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น (ค�ำหยาด บรรพลา, 2560: สัมภาษณ์; ทองคิด
พุทธาค�ำ, 2560: สัมภาษณ์; พวงจันทร์ ค�ำภา, 2560: สัมภาษณ์ )
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านทรายขาว นอกเหนือจากประเด็นทางสังคม
ยังมีประเด็นเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วย นับตั้งแต่ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ชาวบ้านไม่ได้
ประกอบการผลิตแบบยังชีพอย่างสังคมเกษตรกรรมในอดีตแล้ว ส่วนใหญ่มอี าชีพทีส่ มั พันธ์
กับการเกษตรเชิงพาณิชย์ เช่น การปลูกพืชพาณิชย์อย่างข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ยางพารา
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงานไปท�ำงานในภาคการผลิตอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ่ๆ
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ทพี่ บว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์เดินทางออก
ไปท�ำงานนอกชุมชน ถ้าหากไม่ใช่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น ชลบุรี ระยอง อยุธยา เป็นต้น (กองไล ป้องกัน, 2560: สัมภาษณ์, อัมพร
มีมะจ�ำ, 2560: สัมภาษณ์) ที่ส�ำคัญคือ “การเดินทางออกไปขายล็อตเตอรรี่ หรือสลากกิน
แบ่งรัฐบาล” ซึง่ ชาวบ้านทรายขาวเป็นหมูบ่ า้ นแรกของจังหวัดเลยทีเ่ ดินทางออกไปขายจน
กลายเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนเมืองเลย (วชิรวรรณ เทียมทัน, 2545)
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวบ้านเผชิญดังกล่าว
ความรูใ้ นด้าน “ประวัตศิ าสตร์” อาจเป็นแนวทางทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เนือ่ งจาก
ประวัตศิ าสตร์เสมือน “ความทรงจ�ำร่วมของสังคม” ทีท่ ำ� ให้สมาชิกของสังคมหนึง่ ๆ รับรูว้ า่
อะไรคือความส�ำเร็จและความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมา และเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้าง
ตัวตนของสังคม ซึ่งการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์สังคมตนนั้น
“แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ”เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ทีจ่ ะน�ำพาให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
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2. แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านทรายขาว: สภาพ ปัญหาและแนวทาง
การจัดการ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นแหล่งวิทยาการในชุมชนที่สามารถเรียนรู้จาก
ชุมชนในเรือ่ งต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คน ประวัติ ประเพณี พิธกี รรมของชุมชน
แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม งานอาชีพ ฯลฯ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 4) จาก
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ข้อมูลการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละหาแนวทางการจัดการแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า ภายในบริเวณบ้านทรายขาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลายอย่าง ทั้งร่อง
รอยโบราณสถานทีบ่ ง่ บอกถึงพัฒนาการความเป็นมาทางประวัตศิ าสตร์ของชุมชน สถานที่
ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั นธ์กับ วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้ค นใน
ท้องถิ่นทรายขาวทุกคนยังคงยึดมั่นถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ของชุมชน ได้แก่
1) วัดโพธิ์เย็น หรือ วัดใต้ ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น�้ำเลย ด้าน
ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ในเขตการปกครองของบ้านทรายขาวใน หมู่ที่ 6 ใน
ปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเชื่อว่าวัดโพธิ์เย็น สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยเจ้า
ฟ้าร่มขาว เจ้าเมืองเซไลคนแรก อย่างไรก็ตาม จากการส�ำรวจของคณะวิจัย
พบว่าภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะล้านช้างฝีมือช่างพื้นบ้าน ขนาด
หน้าตัก 1.2 เมตรเป็นพระประธาน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24
2) วัดกู่ค�ำ หรือ วัดกลาง ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายแม่น�้ำเลย ด้านทิศใต้
ของหมู่บ้าน ถัดจากวัดโพธิ์เย็นมาทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร
รอบๆ อาณาบริเวณวัดมีพระเจดีย์ที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “พระธาตุกู่ค�ำ” หรือ
“พระธาตุกุดเฮือค�ำ” หรือ “ธาตุเฮือค�ำ” เป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะ
ลาวอายุประมาณทศวรรษที่ 23-24 ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัด
บริเวณหัวสะพานที่จะข้ามฝั่งไปยังบ้านฟากเลย หมู่ที่ 10 โดยปัจจุบันเจดีย์
แห่งนี้ได้รับการบูรณะจนเปลี่ยนรูปทรงใหม่
3) วัดเทิง ตัง้ อยูต่ รงกลางชุมชนบ้านทรายขาว ในพืน้ ทีข่ องบ้านทรายขาว
กลาง หมู่ที่ 5 ตรงข้ามกับโรงเรียนชุมชนทรายขาว โดยค�ำว่า “เทิง” ในภาษาถิ่น
แปลว่า ตั้งอยู่ข้างบน หรือ ตั้งอยู่สูงกว่า ตรงข้ามกับค�ำว่า “ลุ่ม” หรือ “หลุ่ม”
วัดเทิงจึงหมายถึงวัดทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณพืน้ ทีส่ งู กว่า โดยปัจจุบนั เป็นวัดร้างทีห่ ลงเหลือ
เพียงเนินอิฐของซากพระประธานเท่านัน้ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเชือ่ ว่า วัดเทิง
สร้างขึ้นในสมัยท้าวหล้าน�้ำ เจ้าเมืองคนที่ 3 ที่ปกครองเมืองทรายขาว ในช่วงปี
พ.ศ. 2015 ซึ่งท้าวหล้าน�้ำนี้เองที่ชาวบ้านเชื่อว่าได้ครองราชย์เป็นกษัตริย์หลวง
พระบางมีพระนามว่า พระยาหล้าแสนไทไตรภูวนาท (พ.ศ. 2029-2039)
4) วัดทุ่ง หรือ วัดหลุ่ม (ลุ่มต�่ำ) ซึ่งเป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ด้าน
ทิศตะวันออกของชุมชนบ้านทรายขาว ที่มาของชื่อวัดจะตรงข้ามกับวัดเทิง
เนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ต�่ำกว่า โดยวัดหลุ่มปรากฏร่องรอยซากวิหาร
แต่ถูกท�ำลายจนไม่เหลือรูปทรงทางสถาปัตย์ ปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่นาและ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ป่ากล้วยของชาวบ้าน มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่แซมอยู่ สาเหตุที่มีการตั้งชื่อว่าวัดหล่ม
คือ บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มฤดูฝนก็จะมีน�้ำหลาก มีน�้ำท่วมขังโดยชาวบ้านเชื่อกัน
ว่า วัดทุ่ง หรือวัดหลุ่ม สร้างขึ้นสมัยท้าวศิลา เจ้าเมืองเซไลคนที่ 4 ซึ่งท้าวศิลานี้
เชื่อว่าคือท้าววรจิตรในต�ำนานนางผมหอมที่ได้ล่องเรือทองค�ำมาแต่ภูหอ ภูโฮง
(ภูหลวง) และได้ล่มลงตรงบริเวณที่ได้มีการก่อพระธาตุกุดเฮือค�ำ
5) หอโฮงการเจ้าฟ้าร่มขาว ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของวัดกูค่ ำ� ริมฝัง่ ซ้าย
แม่น�้ำเลย พื้นที่ดังกล่าวเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของกลุ่มเรือนผู้ปกครองเมืองซึ่งมีสถานะ
เป็นโฮง หรือศูนย์กลางการปกครองของเมืองทรายขาวในอดีต และเชื่อว่าเป็นที่
สิงสถิตของวิญญาณเจ้าฟ้าร่มขาวอดีตเจ้าเมืองทรายขาวตามความเชื่อของชาว
บ้าน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปี พิธีกรรมส�ำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ
การนับถือ “ผีเจ้านาย” คือการเลี้ยงปีที่จดั ขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนหกของ
ทุกปี
อย่ า งไรก็ ต าม ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ข้ อ จ� ำ กั ด
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) องค์ความรู้ หรือเนื้อหาของพื้นที่ซึ่งจะพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
มีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน มีความสับสนปนเประหว่างข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และต�ำนาน
เรือ่ งเล่าความเชือ่ ในท้องถิน่ ซึง่ ในบางครัง้ ไม่ได้มสี ว่ นสัมพันธ์กบั การด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นใน
ชุมชนเท่าใดนัก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ส�ำคัญต่างๆ แทบทั้งหมด จ�ำกัด
วงอยู่แค่เพียงเรื่องของชนชั้นน�ำ เป็นเรื่องราวที่เน้นในส่วนกิจกรรมของผู้น�ำเป็นหลักไม่ใช่
เรื่องราวของท้องถิ่นที่เป็นระดับพื้นบ้าน ซึ่งอาจลดทอนความส�ำคัญที่มีต่อประชาชนใน
พื้นที่เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตของชาวบ้านน้อย
2) การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ องค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ชุมชนยังขาดการรวบรวมความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge) อย่างเป็นระบบ หรือหากมีการบันทึกไว้ก็เป็นข้อมูลที่สืบสาว
ต้นตอของแหล่งทีม่ าได้ยาก ขาดความน่าเชือ่ ถือ ผลทีต่ ามมาคือ องค์ความรูต้ า่ งๆ ถูกยึดกุม
อยู่เพียงปราชญ์ชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) เท่านั้น ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์สถานที่ส�ำคัญ ที่แสดงถึงพัฒนาการของชุมชน จึงไม่ได้เป็น
“ความทรงจ�ำร่วมของสังคม” อีกทัง้ องค์ความรูท้ มี่ มี ไิ ด้ถกู น�ำมาประยุกต์ใช้ หรือถูกถ่ายทอด
สู่ชนรุ่นใหม่ รอวันสูญหายหรือหลงลืมไปตามกาลเวลา
3) การวางแผนจัดการ ด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ บ้านทรายขาว
มีความเกีย่ วเนือ่ งกับพัฒนาการความเป็นมาของจังหวัดเลย ทว่ายังไม่มกี ารวางแผนจัดการ
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องค์ความรู้ที่มีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าใดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์และ
ก�ำหนดขอบเขตโบราณสถานชัดเจน สะท้อนให้เห็นได้จากการพังทลายของโบราณสถาน
บางแห่ง และการลุกล�้ำพื้นที่แหล่งโบราณสถานที่สัมพันธ์กับพัฒนาการความเป็นมาของ
ชุมชน
จากสภาพปัญหาของแหล่งเรียนรู้ที่พบ น�ำมาซึ่งการน�ำเสนอแนวทางการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านทรายขาว ดังต่อไปนี้
1) การสร้างและฟื้นฟูส�ำนึกร่วมของผู้คนในท้องถิ่น แนวทางการจัดการแหล่ง
เรียนรู้บ้านทรายขาว เหล่านี้เบื้องต้นควรสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่เปิดพื้นที่
ให้กับกลุ่มสังคมต่างๆ ได้มี “ตัวตน” ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอน
ของตน เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มี ก่อนปลูกฝัง
และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ซึ่งการสร้างและ
การฟื้นฟูส�ำนึกร่วมของผู้คนในท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นสิ่งที่คนในท้องถิ่นมีบทบาทและส่วน
ร่วมในการสร้างเป็นองค์ความรู้ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมา ซึ่งรูปของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็น
แนวทางหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆ แห่งที่มีส่วนสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่นขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยความส�ำเร็จของบรรดาพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ท�ำให้แลเห็นการเกิดส�ำนึก
ร่วมของคนในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างสังคมและองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นจากภายใน
ท้องถิน่ ความรูป้ ระวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีม่ กี ารจัดการผ่านพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ สามารถ
เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากการเรียนรู้ การให้ข้อมูลของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งก็รวมถึงการจัดการ
ถ่ายทอดให้คนในท้องถิ่นรุ่นหลังได้เรียนรู้และขณะเดียวกันก็เผยแพร่ให้คนจากภายนอก
รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
2) การถ่ายทอดและกระจายองค์ความรู้ ปัญหาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ
องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านทรายขาวคือ องค์ความรู้ต่างๆ
ถูกยึดกุมอยู่เพียงปราชญ์ชุมชน หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนั้น แนวทางการจัดการแหล่งเรียน
รู้ที่ส�ำคัญคือการค้นหาแนวทางการถ่ายทอดและกระจายองค์ความรู้ที่มีสู่ชุมชน รวมถึงให้
คนในท้องถิ่นรุ่นหลังได้เรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่คนจากภายนอก ซึ่งแนวทางที่ส�ำคัญคือ
การผลักดันองค์ความรู้ในท้องถิ่นบูรณาการเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการ
ศึกษาอันจะเป็นแนวทางที่สามารถถ่ายทอดและปลูกฝังความรู้ให้คนท้องถิ่นรุ่นหลังๆ ได้
มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีกลไกในการด�ำเนินงานทีพ่ ร้อมกว่าแนวทางนอกระบบ
โดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรท้องถิน่ ทีเ่ ป็นดัง่ พิมพ์เขียวส�ำหรับใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษา
เพือ่ พัฒนาเยาวชนให้มคี วามรู้ และทักษะจากพืน้ ฐานจากองค์ความรูท้ มี่ ใี นท้องถิน่ ทีผ่ เู้ รียน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อภิปรายผล
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เพือ่ การจัดการแหล่งเรียนรูบ้ า้ นทรายขาว ต�ำบล
ทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบร่องรอยโบราณสถาน ทีบ่ ง่ บอกถึงพัฒนาการความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์ของชุมชน สถานที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอด
จนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้คนในท้องถิ่นทรายขาวทุกคนยังคงยึดมั่นถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดหลายแห่งที่สอดคล้องกับค�ำนิยามแหล่งรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2544: 4) ทีก่ ล่าวว่าแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนและธรรมชาติ เป็นขุมทรัพย์มหาศาล
สามารถเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องต่างๆมากมาย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ
ในชุมชน ประวัติ ประเพณี พิธีกรรมของชุมชน แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม งาน
อาชีพ หรือการศึกษาของ รวิพร มูณีวรรณ (2548) ที่ได้ให้ความหมายของของแหล่ง
เรียนรูใ้ นชุมชน/ท้องถิน่ คล้ายคลึงกันว่าหมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ไม่วา่ จะเป็น
บุคคล สถานทีส่ ถาบัน องค์กรตลอดจนทัง้ วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้
เองตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนความเชื่อที่จัดขึ้นในชุมชน รวมทั้งการ
ศึกษาของ โปรยทอง แซ่แต้ (2545) ทีใ่ ห้ความหมายแหล่งวิทยากรชุมชนหรือแหล่งวิทยากร
ท้องถิ่นว่าหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชุมชนที่สามารถน�ำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สภาพ
แวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม สถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ ตลอดจนบุคคลส�ำคัญ
ในชุมชน
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่ว่านี้มีความส�ำคัญอย่างมาก ดังที่ แสงจันทร์ อินทนนท์
(2532) ได้ชี้ให้เห็นว่าความรู้ในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะช่วยพัฒนาประชาชนใน
ท้องถิ่นด้านต่างๆ การจัดแหล่งความรู้ในชุมชนจึงเป็นการช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ในรูปของการช่วยกันจัดสร้างแหล่งความรู้ โดยไม่ตอ้ งอาศัย
งบประมาณจากรัฐ การพึ่งพาตนเองนี้ท�ำให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของเป็นการ
ช่วยให้แหล่งความรู้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกด้วย ช่วยให้คนคิดเป็น คนที่คิดเป็นนั้น
เป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงตนเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ก็สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหานั้น โดยเลือกทางตัดสิน
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
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บ้านทรายขาว นับตั้งแต่การสร้างและฟื้นฟูส�ำนึกร่วมของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนการ
ถ่ายทอดและกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนนอกจากเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มสังคมต่างๆ ได้
มี “ตัวตน” ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเกิดเมืองนอนของตน เพื่อให้ทุกคน
เล็งเห็นคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นทีจ่ ะช่วยพัฒนา
ประชาชนในท้องถิ่นได้ด้วย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เพือ่ การจัดการแหล่งเรียนรูบ้ า้ นทรายขาว ต�ำบล
ทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ให้ความส�ำคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงละเลยแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ฉะนั้น เพื่อความ
ครบถ้วนควรที่จะมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนควบคู่ไปด้วย
นโยบายการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควรให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ เช่น การอนุรกั ษ์และก�ำหนดขอบเขตโบราณสถาน เพือ่ ป้องกันการลุกล�ำ้ พืน้ ที่
แหล่งโบราณสถานที่สัมพันธ์กับพัฒนาการความเป็นมาของชุมชน
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อ�ำพร มีมะจ�ำ. (11 มีนาคม 2560). สัมภาษณ์. อดีตผู้ใหญ่บ้าน. ที่บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5
บ้านทรายขาวใน ต�ำบลทรายขาว อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งหมู่บ้านทรายขาว
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google Maps วันที่ 30 ตุลาคม 2562
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การจ้างงานแรงงานสตรีสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงานประมงต่อเนื่องในพื้นที่ท่าเทียบ
เรือแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ปัญหาและความต้องการใน
การจ้างงานของแรงงานสตรีสญ
ั ชาติกมั พูชาทีท่ ำ� งานประมงต่อเนือ่ ง โดยมีวธิ กี ารด�ำเนินการ
วิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์นายจ้างเจ้าของแพปลา 2 คน และแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติ
กัมพูชา ซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนของรัฐ
ที่ท�ำงานประมงต่อเนื่องในพื้นที่ท่าเทียบเรือ จ�ำนวน 23 คน การใช้วิธีการการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของแรงงาน ส่วนใหญ่แรงงานอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชนทั้งคนไทยและกัมพูชา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ แรงงานสตรี
ท�ำหน้าที่ท�ำงานบ้านในครัวเรือน การส่งบุตรและหลานไปโรงเรียน และเมื่อเสร็จภารกิจ
ในครอบครัวจะไปท�ำงานที่แพปลา แรงงานสตรีท�ำงานใน 2 ประเภท ได้แก่ การคัดไซซ์
ปลาและการแยกประเภทปลา ซึ่งแรงงานชายส่วนใหญ่จะใช้แรงมากกว่า เช่น ออกเรือ
แบกขน ลากปลา เป็นต้น การท�ำงานไม่มีเวลาพักที่แน่นอน มีเวลาเลิกงานที่ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับเรือที่เข้าฝั่ง มีวันหยุดช่วงเดือนหงาย ค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้างในการท�ำงาน
ขึ้นอยู่กับลักษณะการท�ำงาน ซึ่งทั้ง 2 แพปลามีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ปัญหาของ
แรงงานสตรีสัญชาติกัมพูชามักมีปัญหาด้านสุขภาพ และด้านรายได้ ดังนั้น แรงงานจึงมี
ความต้องการเรื่องการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการช่วยเหลือในการท�ำงาน ข้อเสนอแนะควร
มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ เช่น การท�ำบัตรประกันสุขภาพ
การเข้าถึง สิทธิขั้นพื้นฐาน นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลควรมีการสร้างกลุ่ม หรือเครือข่าย
เพื่อเป็นช่องทางในการดูแลหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และ
ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการท�ำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานสตรีข้ามชาติ ประมงต่อเนื่อง แรงงงานข้ามชาติกัมพูชา
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This research on employment of Cambodian female migrant workers
in fishery-related works in the area of a fishing pier in Trat province is aimed
at studying way of life, problems and demand for employment of female
labors working in fishery related enterprises by certain research methods
of interviewing employers/owners of two fish agent establishments and
23 Cambodian female migrant workers who are parents of children under
care of the pre-school center in preparation for enrolment into government
schools and work in fishery-related occupations in the area of a fishing
pier with both participation and non-participation observation. The research
results that way of most workers’ life are the stay in communities of both
Thai and Cambodian, help and support one another. Female workers
usually carry out domestic works, send off their children and grandchildren
to schools and after finishing family affairs, work at fish agent establishments.
Female workers work in 2 categories i.e. sorting fish by size and by type.
Most male workers use more force than in various works e.g. setting sail,
carrying and conveying, fish dragging. Their nature of works is uncertain in
rest period and time of clocking out, depending on docking boats. They
have day-off during waxing moon. Wage and payment of wage for these
works comply with nature of works. The first fish agent establishment is
different from the other. Female workers usually face problems of health
and earnings. As a result, these migrant workers need additional wage and
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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welfare in their works. This research suggests providing dissemination of
useful information in relation to assistance of migrant workers i.e. provision
of migrant health insurance card, access into fundamental rights. Tripartite
arrangement comprising with employers, workers and government should
set up a network to mutually conduct care and various activities for good
relationship and protection of migrant workers as well as joint coordination
with non-governmental organization in the local area as mechanism of
providing assistance to both employers and workers.
Keywords: Employment of migrant workers, female migrant workers, fisheryrelated works, Cambodian migrant workers
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จากการทีป่ ระเทศไทยมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่ งู เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกัน ท�ำให้ประชากรไทยมีโอกาสในการท�ำงานประเภท
ต่างๆ ได้หลากหลายในขณะที่จ�ำนวนประชากรในวัยท�ำงานมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
ท�ำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในงานที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา ได้แก่ งานประเภท 3D
คือ งานที่ยากล�ำบาก (Difficult ) งานที่สกปรก (Dirty) และงานที่อาจเกิดอันตรายได้ง่าย
(Dangerous ) ดังนั้นผู้ประกอบการจึงได้มีการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเป็นจ�ำนวนมากจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงาน จากสถิติ ณ เดือน มีนาคม 2562
แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้รับอนุญาตท�ำงาน ตาม
มาตรา 59 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,777,455 คน (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2562)
แรงงานข้ามชาติ ทีเ่ ดินทางเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยทัว่ ไปแล้วจะท�ำงาน
ประเภทงานประมง ประมงต่อเนื่อง ภาคบริการ การผลิต กรรมกร หรือกิจการที่มีการใช้
แรงงานอย่างเข้มข้น เป็นแรงงานกลุม่ หนึง่ ทีม่ กั ถูกละเลยและไม่สามารถเข้าถึงการคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆ ในสังคมไทย นอกจากนี้ บางส่วนยังประสบปัญหา
เรื่องสถานภาพทางกฎหมาย ความไม่เข้าใจกฎหมาย ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม ระยะเวลาการ
ท�ำงานมากกว่าที่กฎหมายแรงงานก�ำหนด และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ ขณะเดียวกันกลไกการคุม้ ครองสิทธิแรงงาน ยังไม่เอือ้
ต่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากยังมีปัญหาการสื่อสาร การท�ำความเข้าใจระหว่าง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ปัญหาแนวปฏิบัติ การไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างกลไก
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การเจรจาด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทัง้ ทัศนคติของสังคมไทยต่อแรงงานข้ามชาติ ด้วยปัจจัย
ปัญหาดังกล่าวท�ำให้แรงงานมีความต้องการเกีย่ วกับการจ้างงานและการเข้าถึงสิทธิพนื้ ฐาน
อย่างเป็นธรรม
จังหวัดตราด เป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังเขตชายแดนอ�ำเภอเกาะกง ประเทศกัมพูชา
มีดา่ นตรวจการข้ามเขตแดนไม่วา่ จะเป็นการขนย้ายสินค้าทางบก การเดินทางเข้าอออกของ
คนไทย คนกัมพูชา และนักท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การคมนาคมขนส่ง
สินค้าข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้าน การขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคต่างๆ มีกิจการท่าเรือที่ส�ำคัญในการขนส่งสินค้าและอาหารทะเลแช่แข็งไปยังพื้นที่
ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานในการท�ำงานกิจการขนส่ง
แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเกาะกงและอ�ำเภอใกล้เคียงในประเทศ
กัมพูชา ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นแรงงานให้กับท่าเทียบเรือเหล่านี้จ�ำนวนมาก
แรงงานเหล่านีเ้ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นสถานประกอบการแพปลาและ
ประมงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กในศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าระบบ
โรงเรียนของรัฐ แรงงานสตรีขา้ มชาติทำ� หน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะผูด้ แู ลผูต้ ดิ ตาม คือ บุตร หลาน
เนือ่ งจากแรงงานชายหลายคนต้องออกเรือในกิจการประมง แรงงานสตรีจงึ มีบทบาทในการ
ท�ำงานในงานประมงต่อเนื่องจ�ำนวนมาก เมื่อแรงงานสตรีเป็นผู้มีบทบาทหลักในครัวเรือน
จึงมีความส�ำคัญในการศึกษาทัง้ เรือ่ งวิถชี วี ติ และสภาพการจ้างงานของแรงงานสตรีขา้ มชาติ
กัมพูชา ความเป็นอยูจ่ ากการย้ายถิน่ ในสังคมวัฒนธรรมใหม่ สภาพการจ้างงาน ปัญหาและ
ความต้องการของแรงงานสตรีกัมพูชาซึ่งเป็นแรงงานส�ำคัญที่มีส่วนส�ำคัญในการดูแลชีวิต
ความเป็นอยู่ในมิติภาพรวมของแรงงานข้ามชาติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่ท่าเทียบ
เรือแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด
2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจ้างงานของแรงงานสตรีสัญชาติ
กัมพูชาที่ท�ำงานประมงต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แนวคิดการย้ายถิ่น เพื่ออธิบายวิถีชีวิตการตัดสินใจย้ายถิ่น สาเหตุ
ของการย้ายถิ่น โดยมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ระหว่างการย้ายถิ่น
ในแง่มมุ ของการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศ (International Migration) หมายถึง การเคลือ่ น
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ย้ายของประชากรข้ามพรมแดนจากประเทศทีต่ นพ�ำนักไปยังประเทศอืน่ เพือ่ ด�ำรงชีวติ เป็น
เวลายาวนานเพือ่ กระท�ำกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน (สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2541)
การย้ายถิ่นอาจจ�ำแนกออกได้ตามสาเหตุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ การย้ายถิ่นที่มีสาเหตุจากภัย
ธรรมชาติ และการย้ายถิน่ ทีม่ สี าเหตุจากภัยทีเ่ กิดจากการกระท�ำหรือจากน�ำ้ มือของมนุษย์
และการย้ายถิ่นอีกแบบหนึ่ง คือ การย้ายถิ่นแบบผู้ที่ย้ายถิ่นสมัครใจ กับการย้ายถิ่นแบบที่
ถูกบังคับให้ยา้ ยถิน่ การตัดสินใจย้ายถิน่ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ทางเศรษฐกิจ ปัจจัย
ดึงดูดที่ส�ำคัญท�ำให้มนุษย์ย้ายถิ่น ได้แก่ ค่าจ้างที่สูงขึ้นและโอกาสการได้งานท�ำ การย้าย
ถิน่ จากปัจจัยทางด้านสังคมความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ วัฒนธรรม กฎหมาย และ
การเมืองระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการย้ายถิ่น
ด้านปัญหาและความต้องการการจ้างงานแรงงานสตรีสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงาน
ประมงต่อเนื่อง มีการใช้กรอบแนวคิดสิทธิแรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานจะ
ต้องได้รับเมื่อทํางาน มีการทํางานที่ปลอดภัย มีชีวิตอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สะอาด ไม่แออัด
มีอาหารและน�้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้รับค่าตอบแทนและสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทั้งหญิงชาย ไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน ได้รับข้อมูลข่าวสารและการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและได้รับการคุ้มครองทางสังคมโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ (ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย, 2551) ทั้งนี้ในมิติของแรงงานสตรีในผู้หญิงมักได้
ท�ำงานที่ได้รับค่าตอบแทนต�่ำเมื่อเทียบกับงานที่ผู้ชายส่วนใหญ่ท�ำ ในขณะเดียวกันผู้หญิง
ยังมีความส�ำคัญในระบบงานของครัวเรือนอยู่เช่นเดิมที่ต้องมีความรับผิดชอบดูแลสมาชิก
และงานในครัวเรือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

วิธีการด�ำเนินวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ได้แก่ การสัมภาษณ์นายจ้างแพปลา จ�ำนวน 2 แห่ง ที่จ้างแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติ
กัมพูชาเข้าท�ำงาน และสัมภาษณ์กลุม่ แรงงานสตรีขา้ มชาติสญ
ั ชาติกมั พูชาทีเ่ ป็นผูป้ กครอง
เด็กทีศ่ นู ย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสูร่ ะบบโรงเรียนของรัฐ ทีท่ ำ� งานประมงต่อเนือ่ งใน
พื้นที่ท่าเทียบเรือ จ�ำนวน 23 คน
2. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
ชุมชนร่วมกับแรงงานข้ามชาติพร้อมทัง้ สังเกต ซักถามข้อมูล จดบันทึก และการสังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วนร่วมในช่วงเวลาการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ โดยสังเกตวิถีชีวิต สภาพ
บรรยากาศการท�ำงานของแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงานประมงต่อเนื่อง
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ผลการศึกษา
วิถีชีวิตและสภาพการจ้างงานของแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา
ผู้วิจัยสัมภาษณ์แรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงานประมงต่อเนื่อง
ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ จ�ำนวน 23 คน ซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กที่เรียนศูนย์เตรียมก่อนเข้าระบบ
โรงเรียนของรัฐ และท�ำงานสถานประกอบการแพปลา จ�ำนวน 2 แห่ง พบว่า แรงงานอยู่
ในช่วงอายุตั้งแต่ 18-60 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส แรงงานมีวุฒิการศึกษาจบระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาจบระดับชั้นอนุบาล
จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และไม่ได้รับการศึกษา จ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวของแรงงาน มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-11 คน แรงงาน
ส่วนใหญ่มีบุตรแล้วจ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และแรงงานยังไม่มีบุตรจ�ำนวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 35 แรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยูเ่ ป็นครอบครัวขยาย เนือ่ งจากภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ท�ำให้แรงงานย้ายเข้ามาท�ำงานที่ประเทศส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว แรงงานที่
ไม่มีบุตรจะเป็นผู้ปกครองของเด็กๆ แทนพ่อและแม่ที่เดินทางไปท�ำงานที่พื้นที่อื่น
การเดินทางเข้ามาท�ำงานที่ประเทศไทย แรงงานข้ามชาติ 14 คน เดินทางเข้า
มาทางเรือ 10-20 ปีที่แล้ว การเดินทางเข้ามาไม่สะดวก ต้องเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ
และในขณะที่แรงงานจ�ำนวน 9 คน เดินทางเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทย 3-6 ปี เดินทางโดยรถ
โดยสารเข้ามาทางจุดผ่านแดนหาดเล็ก โดยเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลกัมพูชา
เป็นผู้ออกหนังสือผ่านแดนให้ เรียกว่า บอเดอร์พาส เพื่อเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ใน
ลักษณะไป-กลับ ตามฤดูกาล แรงงานกล่าวว่าในอดีตทีป่ ระเทศกัมพูชามีความล�ำบาก ไม่มี
งานท�ำ หรือหากมีงานท�ำก็รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงเดินทางมาท�ำงานทีป่ ระเทศไทย
แรงงานจ�ำนวน 18 คน กล่าวถึงงานท�ำในเมืองไทยทีม่ หี ลากหลาย หางานท�ำได้งา่ ย มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง มีแรงงานจ�ำนวน 3 คน กล่าวว่าการใช้จ่ายเยอะกว่ากัมพูชา
เนือ่ งจากต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าท�ำบัตรต่างๆ ให้ถกู กฎหมาย และแรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน
2 คน บอกว่ามีข้อจ�ำกัดในการเดินทาง ห้ามออกนอกจังหวัดตราดเพราะจะผิดกฎหมาย
ต้องอยู่ในบริเวณที่กฎหมายก�ำหนดให้แรงงานเท่านั้น ความแตกต่างในการท�ำงานของ
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย แรงงานข้ามชาติ จ�ำนวน 18 คน บอกว่าประเทศกัมพูชา
ไม่มโี รงงาน ทีป่ ระเทศไทยมีงานท�ำและรายได้ดกี ว่า ค่าเงินไทยสูงกว่ากัมพูชา งานส่วนใหญ่
ที่ประเทศไทยเกี่ยวกับการท�ำประมง มีแรงงาน จ�ำนวน 5 คน ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันกัมพูชา
มีการก่อตั้งโรงงาน มีรายได้ดี หากเทียบกับตอนนี้คือ ประเทศกัมพูชารายได้ดีกว่าและไม่
ต้องเสียค่าท�ำบัตรแรงงานเพราะท�ำงานใช้เพียงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของตนเองเพียง
อย่างเดียว ที่พักอาศัยของแรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบ้านเช่า จ�ำนวน 22 คน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

คิดเป็นร้อยละ 96 และแรงงานส่วนน้อยมีที่พักอาศัยเป็นบ้านของตนเอง จ�ำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 4 ทีอ่ ยูอ่ าศัยของแรงงาน เช่าอยูท่ รี่ าคา 700 – 2,000 บาทต่อเดือน แรงงาน
ส่วนใหญ่อยู่อาศัยเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ยกสูง ด้านล่างใต้ถุนบ้านเป็นน�้ำ พื้นห้องเป็นปูนแต่
ฝาบ้านใช้ไม้ มีความกว้าง 3-4 เมตร ความยาวประมาณ 10 เมตร และบางส่วนอยู่เป็น
ห้องแถว 1 ห้องนอน 1 ห้องน�ำ้ ส่วนรายทีส่ ร้างบ้านขึน้ เองจะสร้างด้วยไม้เพือ่ ประหยัดค่าใช้
จ่าย เช่าเพียงที่ในการปลูกบ้านเท่านั้น และแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่มมีบ้านเรือน
ติดกัน ด้านการคมนาคมติดต่อสือ่ สาร แรงงานจ�ำนวนทัง้ หมดให้ขอ้ มูลถึงการเดินทางสะดวก
สบาย มีรถโดยสารประจ�ำทาง และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหะนะ แรงงานจ�ำนวน 20 คน
ใช้สอื่ ออนไลน์ในการติดต่อสือ่ สาร เช่น ไลน์ เฟซบุก๊ ด้านความปลอดภัยในการด�ำรงชีวติ ใน
ชุมชนของ แรงงานมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่ดี คนในชุมชนช่วยเหลือกันดี เข้ามาถูก
ต้องตามกฎหมายไม่กลัวต�ำรวจเหมือนในอดีตทีไ่ ม่มบี ตั รในการเข้ามาท�ำงานทีป่ ระเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจของแรงงานสตรีขา้ มชาติสญ
ั ชาติกมั พูชา แรงงานส่วนใหญ่มรี ายได้
เพียงพอจ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และแรงงานส่วนน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน
6 คน คิดเป็นร้อยละ 26 อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง คือ การคัดปลา มีแรงงานส่วนน้อยที่
ท�ำอาชีพเสริม คือ การน�ำปลาไปขายในแต่ละวันหลังเลิกจากการท�ำงานที่แพปลา จ�ำนวน
2 คน และมีแรงงาน 1 คน รับจ้างแกะกุ้งเป็นรายวัน ได้ค่าจ้างเป็นชั่วโมงละ 40 บาท ราย
ได้ต่อวันของแรงงาน พบว่า รายได้ของแรงงานส่วนใหญ่ได้วันละ 166 บาท ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 44 รองลงมาแรงงานมีรายได้วันละ 200-250 บาท ต่อวันจ�ำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 และส่วนน้อยแรงงานมีรายได้วันละ 310 บาท ต่อวัน จ�ำนวน 6 คิดเป็นร้อยละ
26 ส่งเงินกลับบ้านของแรงงาน พบว่า ส่วนใหญ่แรงงานไม่ได้ส่งเงินกลับบ้าน เนื่องจาก
ครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมด รองลงมาวิธีการส่งเงินกลับบ้านของแรงงาน โอนผ่าน
โทรศัพท์มือถือ และมีเพียง 1 คนที่ส่งเงินกลับบ้านด้วยตนเอง สาเหตุการส่งเงินกลับบ้าน
เนือ่ งจากมีครอบครัวทีอ่ ยูท่ ปี่ ระเทศกัมพูชา เช่น พ่อ แม่ หรือลูกทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูท่ ปี่ ระเทศ
กัมพูชา หนี้สินของแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65
และแรงงานส่วนน้อยมีหนีส้ นิ จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 35 คนในครอบครัวของแรงงาน
มีหน้าทีใ่ นการหาเลีย้ งครอบครัวเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระเรือ่ งค่าใช้จา่ ย แรงงานส่วนใหญ่
สามีท�ำอาชีพออกเรือ แรงงานบางส่วนเป็นหัวหน้าครอบครัว ท�ำงานเพียงคนเดียว มีบุตร
และมีค่าใช้จ่ายมาก รายได้จึงไม่เพียงพอ ต้องเบิกเงินล่วงหน้าจากผู้ประกอบการ
การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ พบว่า แรงงานส่วน
ใหญ่มกี ารท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น เป็นการท�ำบุญวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันตักบาตรเทโว หรือเทศกาลต่างๆ เช่น วันตรุษจีน แรงงานจะหยุด
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งานเพื่อไปท�ำบุญเป็นเวลา 3 วัน ได้แก่ วันจ่าย คือการเตรียมซื้อของเพื่อน�ำมาใช้ประกอบ
พิธี วันไหว้ คือวันที่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษให้มีแต่สิ่งดีๆ โชคลาภเข้ามาสู่ตนเอง
และครอบครัว และวันเที่ยว คือวันที่แรงงานพาครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ หรือ
เป็นวันพักผ่อนส�ำหรับครอบครัว และมีแรงงานแรงงานส่วนน้อย จ�ำนวน 5 คน ไม่เคยไป
ท�ำกิจกรรมในครอบครัว เนื่องจาก ไม่มีเวลาว่าง หรือว่างไม่ตรงกันส่วนใหญ่หากต้องการ
ที่จะไปท�ำกิจกรรมต่างๆ ก็ไปคนเดียว ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของแรงงาน มีทั้ง
ร่วมงานประเพณี และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ การท�ำบุญในวันส�ำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา การเก็บขยะในชุมชน การปรับภูมทิ ศั น์ชมุ ชน และการประชุมต่างๆ ของคนในชุมชน
แรงงานเหล่านีส้ ามารถฟังและสือ่ สารได้ แต่ไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ กลุม่ แรงงานส่วน
น้อยที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนเลย เพราะบ้านพักอยู่ไกลจากชุมชนและ
ไม่สามารถสือ่ สารภาษาไทยได้ชมุ ชนเดียวกันมีทงั้ คนไทยและกัมพูชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานกับคนไทยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกันดี
ด้านวัฒนธรรมของแรงงานสตรีขา้ มชาติสญ
ั ชาติกมั พูชา การใช้ภาษาของแรงงาน
ในการสื่อสาร พบว่า แรงงานจ�ำนวน 19 คน ใช้สองภาษาในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษากัมพูชา เพราะมีชมุ ชนคนไทยอาศัยอยู่ เวลาเดินทางไปซือ้ ของหรือขึน้ รถโดยสาร
ใช้ภาษาไทย ส่วนภาษากัมพูชาใช้สอื่ สารในครอบครัวและเพือ่ น มีแรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน
4 คน ทีไ่ ม่สามารถพูดภาษาไทยได้ การบริโภคอาหารของแรงงานข้ามชาติ พบว่า ส่วนใหญ่
บริโภคได้ทงั้ อาหารไทยและกัมพูชา มักซือ้ วัตถุดบิ มาประกอบอาหารเอง การแต่งกายของ
แรงงานข้ามชาติจะแต่งตัวตามสบาย เช่น เสื้อยืด กางเกงขายาว หรือชุดท�ำงานที่แพปลา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำงาน แรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน 3 คน ชอบการแต่งกายด้วย
ชุดสุภาพมีวธิ กี ารแต่งกายทีแ่ ตกต่างไปจากการท�ำงานทีแ่ พปลา เมือ่ ไปท�ำบุญหรืองานมงคล
ต่างๆ จะแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม เรียบร้อยสวยงาม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ด้านความ
เชือ่ ทีแ่ รงงานได้รบั การถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ คือ การขูดลมในการรักษาโรค หรือเรียกว่า
กัวซา เป็นการรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ซึ่งยังมีให้เห็นอยู่ในชุมชน
หน้าที่ในการดูแลครอบครัวของของแรงงานสตรี แรงงานส่วนใหญ่ จ�ำนวน 20
คน ท�ำหน้าที่ท�ำงานบ้านทุกอย่างในครอบครัว ท�ำกับข้าว หุงข้าว ซักผ้า ล้างจาน กวาด
บ้าน ถูบา้ น ส่งบุตรและหลานไปโรงเรียน หลังจากท�ำงานบ้านเสร็จจะแต่งตัวไปท�ำงานตาม
หน้าทีข่ องตนเอง หลังจากเสร็จจากงานก็กลับมาท�ำงานบ้านอีกครัง้ และแรงงานบางส่วนมี
อาชีพเสริมหลังจากไปท�ำงานที่แพปลา จะเดินทางไปท�ำงานแกะกุ้งและขายปลา
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สภาพการจ้างงานของแรงงานสตรีข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา
เหตุผลที่แรงงานสตรีท�ำงานในแพปลา พบว่า แรงงานส่วนใหญ่จ�ำนวน 20 คน
กล่าวว่าเป็นงานที่หาท�ำได้ง่ายและอยู่ใกล้ชุมชน เดินทางมาท�ำงานสะดวกและแรงงาน
ส่วนน้อย จ�ำนวน 3 คน กล่าวว่าเป็นงานที่รายได้ดีเลี้ยงครอบครัวได้ แรงงานส่วนใหญ่รู้จัก
แพปลาด้วยตนเอง จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43 เนื่องจากงานในพื้นที่ส่วนใหญ่
เกี่ยวกับการท�ำงานประมง และมีสถานประกอบการเป็นจ�ำนวนมาก รองลงมารู้จักโดย
เพือ่ นแนะน�ำ จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และบางส่วนมีญาติทำ� งานทีแ่ พปลา จ�ำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 22
นางสาว ซ (นามสมมุติ) กล่าวว่า “เป็นงานที่หาท�ำงานง่าย ส่วนใหญ่มี
แต่แรงงานกัมพูชา เวลาได้ไปท�ำงานก็เดินทางไปกับเพื่อนๆ ที่ท�ำงานที่
เดียวกัน ได้พบเพือ่ นๆ และเราเดินทางไปท�ำงานได้สะดวก นอกจากงาน
ทีแ่ พปลาก็ไม่รจู้ ะไปท�ำงานอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ ผูห้ ญิงเขาพากันคัด
ปลาเกือบหมด”
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เอกสารที่ใช้ในการสมัครงานของแรงงานข้ามชาติ คือ บอเดอร์พาสรายเดือน
เป็นหนังสือผ่านแดนพร้อมใบอนุญาตท�ำงานเป็นแรงงานประเภท ไป-กลับ ตามฤดูกาล
โดยแรงงานต้องมีหนังสือผ่านแดน หรือ บอเดอร์พาสในการเข้าสมัครงาน ส่วนใหญ่แรงงาน
จะเดินทางมาท�ำงานเองเนื่องจากหากน�ำรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์มาท�ำงาน ต้องเสีย
ค่าจอดรถจักรยาน 5 บาท รถมอเตอร์ไซค์ 20 บาทแรงงานส่วนใหญ่จึงเดินทางมาท�ำงาน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ลักษณะการจ้างงานของแรงงาน พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ท�ำงานแยกประเภท
ปลา จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 83 และแรงงาน คัดไซซ์ปลา จ�ำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17 การแยกประเภทปลา ปลาแต่ละชนิดแยกออกจากกันเป็นการจัดหมวดหมูข่ อง
ปลาแต่ละชนิดให้อยู่ในตะกร้าเดียวกัน การคัดไซซ์ปลา ขนาดของปลาจะมีความแตกต่าง
กัน เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จิ๋ว และฝอย เป็นต้น ช่วงเวลาในการท�ำงานของแรงงาน
ข้ามชาติ แรงงานส่วนใหญ่จ�ำนวน 20 คน มีระยะเวลาในการท�ำงาน ประมาณ 10-13
ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 6.00 น. และมีเวลาเลิกงานที่ไม่แน่นอน แล้วแต่เรือเข้าในแต่ละวัน หาก
มีเรือเข้าจ�ำนวนมากนั่นหมายถึงมีจ�ำนวนปลาที่แรงงานจะท�ำงานใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น เวลา
เลิกงานเร็วที่สุด คือ เวลา 15.00 น. เลิกงานช้าที่สุด อยู่ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. และมี
แรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน 3 คน มีระยะเวลาในการท�ำงาน 8-10 ชั่วโมง โดยเริ่มท�ำงานเวลา
6.00 น. และเลิกงานช้าที่สุดเวลา 18.00 น. เวลาพักของแรงงานข้ามชาติ ไม่มีเวลาพัก
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ทีแ่ น่นอน และไม่มวี นั หยุดต่อสัปดาห์แรงงานส่วนใหญ่จำ� นวน 16 คน บอกว่ามีวนั หยุดช่วง
เวลาเรือจอด คือ “ช่วงเดือนหงาย” ไม่มปี ลานายจ้างไม่ให้ไปท�ำงาน และมีแรงงานส่วนน้อย
จ�ำนวน 7 คน บอกว่าไม่มวี นั หยุดท�ำงานทุกวัน นอกจากจะหยุดเองและโดนนายจ้างหักเงิน
เดือนเป็นรายวัน การลางานของแรงงานข้ามชาติ แรงงานส่วนใหญ่จ�ำนวน 19 คน กล่าว
ว่าไม่สามารถลาได้ เนื่องจากหากไม่ได้ท�ำงานจะถูกนายจ้างหักเงินเดือนคิดเป็นรายวันวัน
ละ 160-250 บาท และแรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน 4 คน บอกว่า ลาได้แต่ต้องแจ้งนายจ้าง
รับทราบ ค่าจ้างในการท�ำงานของแรงงาน แรงงานส่วนใหญ่จ�ำนวน 15 คนได้รับค่าจ้าง
เป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท แล้วแต่ประเภทการท�ำงาน ส่วนใหญ่แรงงานท�ำงาน
แยกประเภทปลา มีแรงงานจ�ำนวน 4 คน ได้ค่าจ้าง 9,000 บาท และส�ำหรับแรงงานที่คัด
ไซซ์ปลาได้ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท มีจ�ำนวน 4 คน ด้านสวัสดิการในการท�ำงานของ
แรงงานข้ามชาติ พบว่า มี หากมีเรือเข้าเยอะจะมีการแจกปลาให้กับแรงงาน น�้ำดื่มมีเป็น
บางวัน แรงงาน จ�ำนวน 3 คน กล่าวเพิม่ เติมว่านายจ้างมีการแจกของขวัญในเทศกาลต่างๆ
เช่น ปีใหม่ มีการจับของขวัญให้กับแรงงาน เป็นต้น
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการแพปลาทัง้ 2 แห่ง ส่วนใหญ่มลี กั ษณะการจ้าง
งานทีเ่ หมือนกัน ได้แก่ วิธกี ารรับสมัครแรงงาน นายจ้างรับสมัครแรงงานจากการถือบัตรประ
เภทบอเดอร์พาส แรงงานหญิงจะท�ำหน้าที่คัดปลา แรงงานชายจะท�ำหน้าที่ ลาก แบก ขน
ปลา และออกเรือ ด้านเวลาพักแรงงานมีเวลาพักทีไ่ ม่แน่นอน นายจ้างไม่ได้กำ� หนดเวลาพัก
ให้ ขึ้นอยู่ทีแรงงานจะพัก เช่น พักกลางวัน แรงงานส่วนใหญ่จะพักรับประทานอาหารช่วง
ที่เรือยังไม่เข้า หรือช่วงที่ว่างจากการท�ำงาน หากแรงงานบางคนหิวข้าวก็สามารถออกมา
รับประทานอาหารได้ แรงงานมีวันหยุด 4-5 วัน ต่อเดือน คือช่วงเดือนหงาย คือ 13-15 ค�่ำ
เรือจอดและไม่มีปลาให้แรงงานท�ำ แรงงานสามารถลาได้ แต่ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทุก
ครั้ง หากแรงงานไม่แจ้งให้นายจ้างรับทราบจะถูกหักเงินเดือนเป็นรายวัน และหากท�ำงาน
ล่วงเวลา แรงงานจะได้คา่ จ้าง ชัว่ โมงละ 40 บาท ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ
ส่วนใหญ่เกีย่ วกับการออกกฎหมายของภาครัฐ ทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน ท�ำให้การท�ำเอกสาร
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นายจ้างท�ำเรื่องขอแรงงานข้ามชาติถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมาย
ประมงส�ำหรับผู้ที่ประกอบกิจการแพปลามีกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ข้อดีในการจ้างแรงงานข้ามชาติ งานประเภทการท�ำประมงหรือการคัดปลา
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานข้ามชาติกัมพูชามาท�ำงานประเภทนี้ เนื่องจากเป็นงานที่ล�ำบาก
และสกปรกแรงงานไทยไม่มคี นท�ำ นายจ้างจึงต้องจ้างแรงงานข้ามชาติมาท�ำงาน ส่วนใหญ่
แรงงานไทยจะเป็นเสมียนหรือไต๋เรือท�ำหน้าที่ควบคุมคนงานแรงงานข้ามชาติ แรงงาน
ข้ามชาติมคี วามอดทนสูง มีความขยัน และตรงเวลา แรงงานส่วนใหญ่ในภาคประมงจึงเป็น
แรงงานข้ามชาติมากกว่าคนไทย
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ความแตกต่างระหว่างการจ้างงานเพศหญิงและเพศชายของแรงงานข้ามชาติ
แรงงานหญิง ส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่คัดปลา แยกประเภทปลา เพราะเป็นงานที่ผู้หญิงควรท�ำ
เป็นงานที่ไม่หนักมาก ไม่ต้องออกแรงเยอะเหมาะส�ำหรับแรงงานหญิงท�ำงานประเภทนี้
แรงงานชายส่วนใหญ่จะใช้แรงมากกว่าแรงงานหญิง เช่น ออกเรือ แบกขน ลากปลา เป็นต้น
ลักษณะการจ้างงานที่มีความแตกต่างกันระหว่างแพปลา A และแพปลา B ได้แก่
1. ชั่วโมงในการท�ำงาน ที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้
แพปลา A มีชั่วโมงในการท�ำงาน 8-10 ชั่วโมง ท�ำงาน 06.00-16.00 น.
แพปลา B มีชั่วโมงในการท�ำงาน 10-13 ชั่วโมง ท�ำงาน 06.00-18.00 น.
ทั้งสองแพปลามีเวลาเลิกงานที่ไม่แน่นอน
2. ค่าจ้างในการท�ำงานของแรงงาน มีความแตกต่างกัน ดังนี้
แพปลา A ค่าจ้างวันละ 320 บาทต่อวัน/เดือนละ 9,600 บาท
แพปลา B ค่าจ้างวันละ 170-200 บาทต่อวัน/เดือนละ 5,000-6,000 บาท
3. วันเวลาในการจ่ายค่าจ้าง
แพปลา A จ่าย 2 ครั้ง/เดือน วันที่ 10 และ 21 ของทุกเดือน
แพปลา B จ่าย 3 ครั้ง/เดือน วันที่ 11 , 21 และ 1 ของทุกเดือน
(แรงงานสามารถเบิกค่าจ้างล่วงหน้าได้)
4. สวัสดิการในการท�ำงาน
แพปลา A มีปลาแจกทุกวันให้กบั แรงงาน มีขา้ วแจก ปีใหม่มกี ารจับของขวัญให้
แรงงาน
แพปลา B มีปลาและน�ำ้ ดืม่ แจก แต่ไม่ทกุ วัน มีขา้ วและน�ำ้ ให้แรงงานในกรณีวนั
ที่ท�ำงานเลิกดึก
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ปัญหาและความต้องการการจ้างงานของแรงงานสตรีสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงานประมง
ต่อเนื่อง
ปัญหาในการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติดา้ นสุขภาพ แรงงานส่วนใหญ่ มีปญ
ั หา
จากการท�ำงานมีอาการปวดหัว จากกลิ่นปลา และรองลงมาแรงงานมีอาการปวดหลังและ
ขาจากการท�ำงาน และแรงงานส่วนน้อยมีอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการท�ำงาน ได้แก่ การลื่น
หรือหกล้ม แรงงานมีปัญหาด้านสุขภาพสาเหตุเกิดจากการนั่งและยืนท�ำงานเป็นเวลานาน
ท�ำให้ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดหัววิงเวียนศีรษะจากการท�ำงานและกลิน่ คาวปลา และเกิดผด
ผื่นจากการแพ้น�้ำทะเล และมีแรงงานจ�ำนวน 6 คนบอกว่าไม่มีปัญหาในการท�ำงานเลย
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เนื่องจาก มีเพื่อนร่วมงานดี ไม่มีปัญหาทะเลาะ ช่วยเหลือกัน ไม่มีปัญหาในการท�ำงาน
แรงงานมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยในการท�ำงาน
ผลกระทบในการท�ำงานของแรงงานสตรีขา้ มชาติสญ
ั ชาติกมั พูชาทีท่ ำ� งานประมง
ต่อเนื่องส่งผลเสียต่อสุขภาพ เรื่องของการกินไม่เป็นเวลา นอนไม่เป็นเวลา โดยเฉพาะคน
ที่ท�ำงานเลิกดึก ย่อมมีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ท�ำให้ส่งผลต่อการท�ำงานโดยตรง คือ
การท�ำงานไม่เต็มที่ ท�ำงานได้น้อยกว่าปกติ หรือการท�ำงานช้าลง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
เพราะพื้นลื่นมากต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ
นางสาว ง (นามสมมุติ) กล่าวว่า “หลังจากการท�ำงานทุกวัน ต้องรีบ
กลับบ้านมาอาบน�้ำท�ำความสะอาดร่างกายตนเอง เพราะไปเลือกปลา
นอกจากจะคาวปลาแล้ว น�ำ้ เค็มท�ำให้คนั มากและผืน่ ขึน้ ต้องรีบมาอาบ
น�ำ้ ทายาเอาไว้ และนอนพักผ่อนร่างกาย ต้องนอนเร็วเพราะท�ำงานเลิก
ดึกและต้องตื่นเช้าไปท�ำงานต่อ”
และแรงงานส่วนน้อย มีผลกระทบในการท�ำงานด้านรายได้ เนื่องจากรายได้
หลักมาจากการท�ำงานทีแ่ พปลาเพียงอย่างเดียว และจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนทีต่ อ้ งดูแล
จ�ำนวนมาก ท�ำให้รายได้ในบางครัง้ ไม่เพียงพอ เงินเดือนทีไ่ ด้จากการท�ำงานไม่คงทีเ่ สมอไป
ขึน้ อยูก่ บั นายจ้างและช่วงเวลาในการท�ำงาน บางครัง้ ท�ำงานดึกได้คา่ จ้างเพิม่ เดือนละ 500
-1,000 บาท
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติ แรงงานทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับสุขภาพ
กล่าวว่า ต้องดูแลตนเอง ใส่รองเท้าบูท เพื่อป้องกันน�้ำกัดเท้า และใส่หมวกที่มีหน้ากากปิด
หน้าเพื่อป้องกันกลิ่นปลาและป้องกันน�้ำเค็มจากปลาไม่ให้กระเด็นเข้าหน้า การสวมถุงมือ
ยางเพื่อป้องกันน�้ำเค็มกัดมือและไม่ให้ปลาปักมือ ใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อป้องกันน�้ำเค็ม
กระเด็นเข้าสู่ร่างกายเพราะจะท�ำให้เกิดอาการ คันผื่นขึ้นและรู้สึกแสบ เป็นต้น
นางสาว จ (นามสมมุติ) กล่าวว่า “ต้องรู้จักป้องกันตนเอง เตรียมยา
ดมใส่กระเป๋าไปท�ำงานทุกวันเพราะจะปวดหัวเวลาท�ำงาน กลิ่นปลา
มันแรงจริงๆ นะ ยิ่งเรือล�ำไหนที่เข้าฝั่งช้า น�้ำแข็งใกล้หมดท�ำให้ปลามี
กลิ่นเหม็น”
และแรงงานที่มีปัญหาด้านรายได้ กล่าวว่า การท�ำงานที่แพปลา เงินเดือนน้อย
แต่ก็ต้องท�ำเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวเพราะแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มา
ท�ำงานประมงต่อเนื่อง นอกจากท�ำงานหลักที่แพปลาแล้ว ก็ต้องหารายได้เสริม เช่น ขาย
ผักขายปลา ท�ำปลาแดดเดียวเพื่อหารายได้เสริม และต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อให้เงิน
พอใช้จ่ายในแต่ละเดือน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ความต้องการเกี่ยวกับการจ้างงานของแรงงานสตรีสัญชาติกัมพูชาที่ท�ำงาน
ประมงต่อเนือ่ ง มีความต้องการของแรงงานเรือ่ งของสภาพการจ้างงานและสวัสดิการในการ
ท�ำงานทีแ่ รงงานมีความต้องการให้นายจ้างมีให้กบั ลูกจ้าง เพือ่ เป็นแรงกระตุน้ เกิดแรงผลัก
ดันในการท�ำงานที่ดีขึ้น เมื่อแรงงานได้รับในสิ่งที่ต้องการ ท�ำให้ส่งผลดีต่อการท�ำงาน เช่น
เกิดแรงจูงใจในการท�ำงาน และเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั แรงงานข้ามชาติในการท�ำงานต่อ
ไป มีความต้องการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยของแรงงาน ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
เป็นครอบครัว อาศัยอยูร่ ว่ มกันเป็นครอบครัวเดีย่ วและครอบครัวขยาย ต้องเช่าบ้านหรือเช่า
เพียงพื้นที่ และสร้างบ้านขึ้นด้วยตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงานส่วนใหญ่จ�ำนวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มีความต้องการที่อยู่อาศัยมีต้องการให้รัฐบาลและนายจ้างให้ที่
อยูอ่ าศัยโดยไม่ตอ้ งเช่า เป็นพืน้ ทีข่ องแรงงานโดยเฉพาะ เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ย และแรงงาน
จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ไม่มีความต้องการที่อยู่อาศัย เนื่องจากสามารถ ดูแล
ตนเองได้ สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านและพอใจที่อยู่ปัจจุบันของตนเอง
แรงงานข้ามชาติมีความต้องการด้านค่าจ้างค่าแรงที่เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมาย
แรงงานก�ำหนดให้จงั หวัดตราด ทัง้ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติตอ้ งได้รบั ค่าจ้างค่าแรง
ขั้นต�่ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาท�ำงานถูกต้องตาม
กฎหมายและมีใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้องจึงควรได้รับสิทธิในการได้รับค่าจ้างค่าแรงที่
กฎหมายแรงงานก�ำหนด และแรงงานยังมีความต้องการวันหยุด วันลาในการท�ำงาน ตามที่
กฎหมายแรงงานก�ำหนด ได้แก่ วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ วันหยุดประจ�ำปี เป็นต้น นอกจากนี้
แรงงานส่วนใหญ่จำ� นวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 74 มีความต้องการอุปกรณ์ในการท�ำงานที่
ปลอดภัย เช่น ชุดในการท�ำงาน หมวก ถุงมือ เพือ่ ใช้ในการท�ำงานได้อย่างปลอดภัยป้องกัน
น�้ำและเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพแของแรงงาน และแรงงานส่วนน้อยจ�ำนวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 26 ไม่มีความต้องการที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
นางสาว ท (นามสมมุติ) กล่าวว่า “สิ่งที่ใช้เปลืองในการท�ำงานคือ ถุงมือ
ยาง เพราะใช้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็รั่ว ท�ำให้น�้ำกัดมือ หรือปลาปักมือ
บางคนใส่ถุงมือ 2 ชั้นเลยนะ ฉันเปลี่ยนถุงมือ 3 คู่ต่อเดือนเลยนะ แล้ว
ถุงมือคู่ละ 60 บาท ก็หมดไปเท่าไหร่แล้ว”
แรงงานจ�ำนวนทั้งหมด ยังมีความต้องการให้มีน�้ำดื่มบริการฟรีทุกวัน ต้องการ
ห้องน�้ำที่บริการฟรีในการท�ำงาน ต้องเสียค่าเข้าห้องน�้ำวันละ 5 บาท ต่อคน
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สรุปและอภิปรายผล
วิถชี วี ติ และสภาพการจ้างงานของแรงงานสตรีขา้ มชาติสญ
ั ชาติกมั พูชาทีท่ ำ� งาน
ประมงต่อเนื่องในพื้นที่ท่าเทียบเรือ พบว่า งานส่วนใหญ่ท�ำงานเกี่ยวกับการท�ำประมง
แรงงานอยูใ่ นชุมชนเดียวกันทัง้ คนไทยและกัมพูชา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับคนไทย
มีการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน มีความสามัคคีกนั ดี เมือ่ มีกจิ กรรมในชุมชนจะช่วยกัน
ท�ำกิจกรรมอยู่เสมอ หน้าที่ในการดูแลครอบครัวของแรงงานสตรี พบว่า แรงงานส่วนใหญ่
ท�ำงานบ้านทุกอย่างในครอบครัว ส่งบุตรและหลานไปโรงเรียน และไปท�ำงานตามหน้าที่
ของตนเอง คือการท�ำงานในแพปลา แรงงานส่วนใหญ่รู้จักแพปลาด้วยตนเอง บางส่วนมี
ญาติและเพือ่ นๆทีท่ ำ� งานทีแ่ พปลา โดยนายจ้างจะใช้บอเดอร์พาสรายเดือน ในการรับสมัคร
แรงงานเข้าท�ำงาน ลักษณะการจ้างงานสตรี คือ การแยกประเภทปลา และคัดไซซ์ปลา
การท�ำงานไม่มีเวลาพักที่แน่นอน และไม่มีวันหยุดต่อสัปดาห์ มีวันหยุดช่วงเวลาเรือจอด
คือช่วงเดือนหงาย หากแรงงานไม่ไปท�ำงานตามปกติจะถูกหักค่าจ้างเป็นรายวัน แรงงาน
ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท�ำงาน ประมาณ 10-13 ชั่วโมง มีเวลาเลิกงานที่ไม่แน่นอน
ค่าจ้างในการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ ได้รบั ค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ 5,000-9,000
บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะการท�ำงาน ปัญหาและความต้องการการจ้างงานของแรงงาน การ
ท�ำงานของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ยังมีปัญหาการได้ค่าจ้างค่าแรง
ต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด และสภาพการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่รัฐบาลก�ำหนด ใน
อุตสาหกรรมภาคประมงต่อเนื่อง แรงงานยังคงท�ำงานในระยะเวลายาวนานต่อวัน และ
สภาพการท�ำงานมีความเสีย่ งในด้านสุขภาพ ดังงานวิจยั ของ (ศรัญญา ศิรวิ งศ์ถวัลย์, 2556)
ศึกษาเรื่องก้าวข้ามความเหลื่อมล�้ำ: แนวทางการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา
พบว่า แรงงานข้ามชาติกมั พูชามักมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ม่ดนี กั เนือ่ งจากเป็นงาน
ที่มีชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง มีสภาพการท�ำงานที่จะต้องท�ำงานในเวลา
กลางคืน แรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยนัน้ ก็ไม่มที างเลือกมากนัก ส่วนค่า
ตอบแทนทีไ่ ด้รบั นัน้ ต�ำ่ กว่าค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ทัง้ นีใ้ นงานวิจยั สะท้อนบทบาทหน้าทีผ่ หู้ ญิงทีส่ ำ� คัญ
ทีไ่ ม่เพียงแต่ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ มาท�ำงานนอกบ้าน แต่แรงงานเหล่านี้ ยังคงบทบาทหน้าทีใ่ น
การดูแลครอบครัว ท�ำงานบ้าน ท�ำกับข้าว หุงข้าว ซักผ้า ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบา้ น ส่งบุตร
และหลานไปโรงเรียน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัว ซึ่งแตกต่างจาก
มิติการท�ำงานของสตรีในครัวเรือนในอดีตที่เป็นเพียงการท�ำงานภายในบ้านเท่านั้น สภาพ
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงท�ำงานผู้หญิงต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน แรงงานชายส่วน
ใหญ่ ท�ำอาชีพออกเรือ และรับจ้างทัว่ ไป ซึง่ เป็นลักษณะงานทีแ่ ตกต่างจากผูห้ ญิง ดังงานของ
(เรวดี ศรีนวล, 2551) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาปัจจัยทีท่ ำ� ให้การจ้างงานของแรงงานหญิงชาย
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แตกต่างกัน: กรณีศึกษาพนักงานธุรกิจบริหารการจัดการอาคาร มีข้อค้นพบว่าการท�ำงาน
ในมิติชายหญิงนั้นแตกต่างกัน มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งมีสาเหตุของความแตกต่าง
จากปัจจัย 2 ด้าน คือ ตัวพนักงานและผู้จ้างงาน ในขณะที่มิติการท�ำงานประการหนึ่งที่น่า
สนใจเรื่องแรงงานข้ามชาติ คือ ข้อจ�ำกัดของการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องในการท�ำงาน ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล เนื่องจากบัตร
ประกันสุขภาพหมดอายุ แรงงานไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้จึงไม่ทราบว่าตนเองต้องไป
ต่ออายุบตั รประกันสุขภาพจึงท�ำให้แรงงานขาดสิทธิในการรักษาพยาบาล แรงงานบางส่วน
ยังมีปัญหาเรื่องสภาพการท�ำงาน เช่น ค่าจ้างต�่ำกว่ากฎหมายก�ำหนด ไม่มีวันหยุดประจ�ำ
สัปดาห์ ไม่มีน�้ำดื่มสะอาดให้แรงงาน จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิแรงงาน คือ สิทธิขั้น
พื้นฐานที่แรงงานต้องได้รับเมื่อทํางาน กล่าวคือ ทํางานที่ปลอดภัย มีน�้ำดื่มสะอาด ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการคุ้มครองดูแลโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานไทย และเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้อง
ให้การดูแลปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ เช่น การเข้า
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน การท�ำบัตรประกันสุขภาพ
2. นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลควรมีการสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อเป็น
ช่องทางการดูแลหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความ
คุ้มครองแก่แรงงานข้ามชาติ มีการท�ำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือแรงงาน
3. ข้อเสนอแนะการท�ำวิจยั ในครัง้ ต่อไป ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมสิทธิการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้นายจ้าง แรงงาน และองค์กรภาคีเครือ
ข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างมีมาตรฐาน
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งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและผลกระทบการเป็นคนไทยพลัดถิ่น
ที่ถือบัตรหมายเลข 0 และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่นในพื้นที่
ชุมชนบ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด โดยใช้วิธีการด�ำเนินการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ และการสนทนา
กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น จ�ำนวน 5 คน และ
คนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0 จ�ำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า คนไทยพลัดถิ่นมี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ท�ำงานในลักษณะของลูกจ้าง คนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอคลองใหญ่
กับคนไทยพลัดถิน่ จากจังหวัดเกาะกงเป็นญาติพนี่ อ้ งร่วมสายโลหิตกัน จึงมีความสนิทสนม
กัน การร่วมกลุ่มเครือข่ายของคนไทยพลัดถิ่น มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนน�ำคนไทย
พลัดถิ่น เพื่อเรียกร้องขอคืนสัญชาติกับหน่วยงานรัฐ และช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นที่มีผล
กระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครองที่อยู่อาศัย และด้านสังคม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น มีทั้งด้านการศึกษาและการส่งเสริม
ด้านอาชีพ ทัง้ นี้ อุปสรรคในการพัฒนาตนเอง คนไทยพลัดถิน่ มีอปุ สรรคในการพัฒนาตนเอง
เนือ่ งจากมีข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของเวลา เพราะผูใ้ ห้ข้อมูลมีอาชีพทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการพัฒนาตนเอง
พร้อมทัง้ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยจึงส่งผลให้ไม่สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ ข้อเสนอแนะ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องควรมียุทธศาสตร์เร่งด่วนในการคืนสภาพความเป็นพลเมืองไทย และ
การท�ำงานร่วมกันกับคนไทยพลัดถิ่นเราควรสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: คนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น คุณภาพชีวิต
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The research aimed at studying way of life and impacts from
becoming Thai displaced people who hold identity card begun with zero
number and ways forward to develop quality of life of the Thai displaced
p eople residing in communities of Klong Makarm village and Klong Son
v illage, Hart Lek sub-district, Klongyai district, Trat province by research
methods of interview to key informants and focus group discussion. key
informant include 5 community leaders and mainstays of Thai displaced
people network and 15 Thai displaced people holding identity card begun
with zero number. The research results that most Thai displaced people’s
way of life work in fishery and employee occupations. Local people and Thai
displaced people from Kong Island are relatives in blood lineage; therefore,
they have close relationship. Grouping among Thai displaced people is
found in a formation of mainstays and Thai displaced people network to
claim for recovery of Thai Nationality with state agencies and assist Thai
d isplaced people who are suffering from social, economic, education,
political and administrative and habitation impacts. Some ways forward to
develop Thai displaced people’s quality of life that sample groups need
are educational development and occupational support. Some obstacles
t o their self-development are time limit and being non-Thai nationals;
therefore, they are unable to engage in personal business. The researcher
suggests that related state agencies should push for an urgent strategy of
recovering Thai citizen and work out intensively with Thai displaced people.
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Every sector should bring about comprehension, good relationship, nondiscrimination and public dissemination of news and information in order
to enable the group of Thai displaced people to access and participate in
development activities organized by related agencies.
Key words: Thai displaced people, Thai displaced people network, Quality
of life
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คนพลัดถิน่ เชือ้ สายไทย หรือ คนไทยพลัดถิน่ คือ บุคคลทีส่ บื สันดานจากบุพการี
ที่ มีเชื้อสายไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย หรือเสียสัญชาติโดยผลของกฎหมายอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงเขตแดน ซึ่งเป็นอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตแนวคิดเรื่องความ
เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ทตี่ อ้ งมีอาณาเขตทีแ่ น่นอน เพือ่ แสดงถึงขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ
ท�ำ ให้บุคคลในชั้นบุพการีที่มีเชื้อสายไทยที่มีถิ่นฐานอาศัยท�ำมาหากินอยู่ในดินแดนที่เคย
เป็ น ราชอาณาจักรไทยแต่ต้องกลายเป็นดินแดนของประเทศอื่นด้วยเหตุผลทางการเมือง
การปกครองและความมั่งคงของประเทศต้องตกเป็นคนในบังคับของต่างประเทศและ
ถูกถือว่าเป็นคนสัญชาติของต่างประเทศ โดยคนกลุม่ นีจ้ ะมีทงั้ ทีอ่ พยพกลับเข้ามาอาศัยอยู่
ในประเทศไทยและพวกทีย่ งั คงอาศัยอยูใ่ นดินแดนทีต่ กเป็นของต่างประเทศโดยยังคงด�ำรง
ไว้ซึ่งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เช่นเดียวกับคนไทย สภาความมั่นคง
แห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้คนไทยพลัดถิ่นเชื้อสายไทยที่อพยพหรือหลบหนี
เข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นคนกลุม่ น้อยประเภทหนึง่ โดยกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะบุคคล
อย่างชัดเจนและเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนค่อยข้างมาก คนไทยพลัดถิ่นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ 1. กลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ทะวาย มะริดและตะนาวศรี ทีเ่ คยเป็นดินแดนของประเทศไทย 2. กลุม่ ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทย
จากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา ซึง่ เป็นคนไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดเกาะกงหรือจังหวัดประ
จัน ตคีรีเขต ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตราด ซึ่งเดิมเป็นดินแดนของประเทศไทย 3. ผู้อพยพ
เชือ้ สายไทยจากเสียมราฐ–พระตะบอง และ 4. ผูอ้ พยพเชือ้ สายไทยจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย
(วีนสั สีสขุ และคณะ. 2556) ปัจจุบนั ได้มกี ารก�ำหนดเลขชุดแสดงกลุม่ ย่อยไว้ในกลุม่ บุคคล
ที่ มี เลขประจ�ำวันขึ้นต้นด้วยเลข 6 และเลข 0 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 1. กลุ่มบุคคลที่มีเลข
ประจ�ำตัวประชาชน 6 0000 XX000 00 0 ประกอบด้วย XX = 63 หมายถึง กลุ่มผู้อพยพ
เชื้อสายไทยจากเกาะกง กัมพูชา (เข้ามาในไทยก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520) XX = 64
หมายถึ ง กลุ่มผู้หลบหนีชาวกัมพูชาเชื้อสายไทย (เข้ามาในไทยหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน
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2520) XX = 65 หมายถึง กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา 2. กลุ่มบุคคลที่มีเลขประจ�ำ
ตัวประชาชน 0 0000 XX000 00 0 ประกอบด้วย XX = 89 หมายถึง คนที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนได้รบั การเพิม่ ชือ่ ทางทะเบียนประวัตโิ ดยการส�ำรวจตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ, มปป)
ชุมชนบ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด เป็นชุมชนหนึง่ ทีม่ คี นไทยพลัดถิน่ อาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก โดยอพยพมาจาก
เกาะกงหรือเดิมจังหวัดประจันต์คีรีเขต ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตราด เมื่อ
ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการปกครองของประเทศไทยแต่เพราะเกิด
สงครามล่าอาณาเขตของชาติตะวันตกในอดีต ท�ำให้ประเทศไทยเกิดข้อพิพาทกับประเทศ
ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองประเทศลาวและกัมพูชาในขณะนั้น ท�ำให้ดินแดนส่วนนี้จึงตกเป็น
ของประเทศฝรั่งเศส ภายหลังประเทศฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชา เกาะกงจึงตกเป็น
ของประเทศกัมพูชาท�ำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้อพยพกลับเข้ามาในดินแดนของ
ประเทศไทย ในช่วงเวลานัน้ จึงต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศฝรัง่ เศสและประเทศ
กัมพูชา ต่อมาหลังการเปลีย่ นแปลงอาณาเขตของรัฐประเทศ ประเทศกัมพูชาถูกเวียดนาม
ยึดครอง มีการเปลีย่ นแปลงระบอบปกครอง ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ความไม่มนั่ คงใน
ชีวิต ทรัพย์สิน คนไทยที่อาศัยอยู่ที่เกาะกงจึงอพยพหนีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ในพื้นที่จังหวัดตราด บางคนก็เดินเท้าข้ามภูเขา บางคนก็นั่งเรือมาทางทะเล ในชุมชนบ้าน
คลองมะขามมีคนไทยพลัดถิน่ จ�ำนวนมากถึง 291 คน ซึง่ แบ่งเป็นบัตรหมายเลข 63 จ�ำนวน
6 คน บัตรหมายเลข 64 จ�ำนวน 19 คน บัตรหมายเลข 65 จ�ำนวน 32 คน บัตรหมายเลข
7 จ�ำนวน 34 คน และบัตรหมายเลข 0 จ�ำนวน 200 คน (ที่ว่าการอ�ำเภอคลองใหญ่, 2561)
จากการมีสถานะเป็นคนไทยพลัดถิน่ ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรและ
กิจกรรมที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ เช่น ไม่สามารถเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดิน เจ้าของรถ
มอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ส่งผลให้เยาวชนไม่สามารถเดิน
ทางไปศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ได้หรือเดินทางไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดได้ ไม่ได้รบั การ
จ้างงานตามกฎหมาย เนื่องจากไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนที่แสดงความเป็นคนไทยจึง
จ�ำเป็นต้องเป็นแรงงานค่าแรงต�ำ่ หรือบางรายไม่มงี านท�ำ ในช่วงของการรอสัญชาติ ตลอด
จนไม่มีสิทธิทางการเมืองทุกระดับ เพื่อมีชีวิตอยู่รอดมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทย ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาวิถีชีวิตและผล
กระทบจากการเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0 และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบล
หาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาวิถชี วี ติ และผลกระทบการเป็นคนไทยพลัดถิน่ ทีถ่ อื บัตรหมายเลข 0
ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยพลัดถิน่ ในพืน้ ทีช่ มุ ชน
บ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วิธีการด�ำเนินวิจัย
	
1. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบ่งเป็นสัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น
จ�ำนวน 5 คน และคนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0 จ�ำนวน 15 คน ในพื้นที่ชุมชน
บ้านคลองมะขามและชุมชนบ้านคลองสน และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงพรรณนาถึง
วิถีชีวิตและผลกระทบจากการเป็นคนไทยพลัดถิ่น รวมไปถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น
2. การสนทนากลุม่ โดยผูว้ จิ ยั จะสอบถามคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ ทราบถึงแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น โดยมีกลุ่มบุคคลผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วยแกนน�ำเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น และคนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

41

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)
42

ผลการวิจัย
วิถชี วี ติ และผลกระทบการเป็นคนไทยพลัดถิน่ ชุมชนบ้านคลองมะขามและชุมชน
บ้านคลองสน ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สาเหตุการย้ายเข้ามาในประเทศไทยบ้านคลองมะขามและบ้านคลองสน จากการ
แบ่งแยกดินแดนจังหวัดเกาะกงตกเป็นของประเทศกัมพูชา คนไทยที่เคยอาศัยอยู่จังหวัด
เกาะกงจึงได้อพยพหนีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย คนไทยพลัดถิ่นบางคนเดินเท้า
ข้ามภูเขา หรือนั่งเรือมาทางทะเล เนื่องจากสาเหตุด้านการเมืองการปกครอง ในขณะที่
คนไทยพลัดถิน่ อีกจ�ำนวนหนึง่ อพยพเข้ามาด้วยสาเหตุดา้ นเศรษฐกิจ คนไทยพลัดถิน่ ยังได้
อพยพเข้ามาตามครอบครัวเนื่องจากครอบครัวอพยพเข้ามาท�ำงาน ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งแต่
เด็กและบางคนที่เกิดในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลมีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับฐานะทางครอบครัวและข้อจ�ำกัดในการประกอบ
อาชีพที่กฎหมายได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถประกอบอาชีพได้
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลประกอบอาชีพประมง จ�ำแนกออกเป็น ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและ
ประมงต่อเนื่อง รับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างท�ำลอบดักปู ช่างก่อสร้างและช่างแอร์ ส่งสินค้า
ก่อสร้าง ท�ำงานรายวัน อาชีพขายร้านขายของช�ำในหมูบ่ า้ น และขายของทีแ่ ปรรูปจากการ
ท�ำประมง (ลูกจ้าง) แม่บ้าน และก�ำลังศึกษา
ความแตกต่างในการใช้ชวี ติ ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศกัมพูชา จ�ำนวน 9 คน และผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 11 คน ไม่เคยใช้
ชีวิตในประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน 5 คน ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกัมพูชา มอง
ว่าการใช้ชีวิตในสองพื้นที่แตกต่างกัน ด้านการมีงานท�ำ เมื่อเข้ามาที่ประเทศไทยมีอาชีพ
ที่หลากหลาย อยู่สบาย แต่ก็ยังมีเงื่อนไขในการท�ำงาน คือ ต้องมีใบอนุญาตท�ำงานจึงจะ
สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 4 คน มองว่าการใช้ชีวิต
ในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี
วัฒนธรรม เดียวกัน รวมทั้งภาษาในการสื่อสารที่เหมือนกัน
สถานภาพทางกฎหมายก�ำหนดสถานะคนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0
คือ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน กฎหมายแรงงานของกรมแรงงานมีข้อบังคับให้คนที่
ไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจส่วนตัวได้ โดยให้ประกอบอาชีพที่
เป็นแรงงานเท่านั้นและต้องมีใบอนุญาตท�ำงาน การเดินทางออกนอกอาณาเขต ต้องขอใบ
อนุญาตเดินทางจากที่ว่าการอ�ำเภอ จากการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนไทยพลัดถิ่น ท�ำให้
มีการปรับตัวในการใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้ อาชีพ
เดิมเมื่อคนไทยพลัดถิ่นอยู่เกาะกงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนา เป็นอาชีพหลัก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แต่เมื่อมีการอพยพย้ายเข้ามาในอ�ำเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับทะเล
จึงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น อาชีพประมง อาชีพค้าขาย อาชีพช่างต่างๆ เนื่องจากคนไทย
พลัดถิ่นไม่สามารถที่จะเลือกสรรการประกอบอาชีพได้ตามอย่างที่ใจหวังได้ จึงจ�ำเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่และกลมกลืนกับคนในพื้นที่ เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
ในด้านของประเพณี วัฒนธรรม และภาษาในการสื่อสาร พวกเขาเหล่านี้บอกว่าไม่มี
การเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องมีการปรับตัว
การวางแผนครอบครัว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมด จ�ำนวน 20 คน วางแผนชีวติ ครอบครัว
ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อไป ด้านความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ส่วนมากคนในพื้นที่
อ�ำเภอคลองใหญ่กับคนไทยพลัดถิ่นจากจังหวัดเกาะกงเป็นญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตกัน
ส่วนใหญ่ จึงมีความสนิทสนมกัน ไปมาหาสู่กันตั้งแต่สมัยที่คนไทยพลัดถิ่นยังไม่อพยพ
เข้าในอ�ำเภอคลองใหญ่ จึงท�ำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนค่อนข้างดี มีการช่วยเหลือกัน
เหมือนญาติพี่น้อง รู้จักกับเพื่อนบ้านทุกคน ทั้งยังมีการรวมกลุ่มเครือข่ายของคนไทย
พลัดถิ่น ซึ่งได้สร้างยุทธศาสตร์การด�ำรงชีวิตเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมไทย โดยจัดตั้ง
กลุม่ เครือข่ายแกนน�ำคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ เรียกร้องขอคืนสัญชาติกบั หน่วยงานรัฐ ทัง้ นีก้ อ่ นที่
จะมีการจัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายได้มนี กั กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนท�ำงานเกีย่ วกับผูซ้ ง่ึ ไร้สถานะ
ทางทะเบียนจากมูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย ได้สง่ นักวิชาการมาส�ำรวจ
พื้นที่อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ รวมทั้งเก็บข้อมูล
เชิงลึกโดยได้พาคนไทยพลัดถิ่นพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เช่น การท�ำแผนผัง
เครือญาติ แสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงเชือ้ สายไทยของคนทีถ่ อื บัตรประจ�ำตัวประเภทต่างๆ
รวมถึงผู้ถือบัตรประจ�ำตัวสัญชาติไทย
เป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายไทยพลัดถิ่นคือเพื่อเรียกร้องกฎหมาย
พ.ร.บ. สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 กลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ก่อตั้งโดย คุณเตือนใจ
ดีเทศน์ จากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย เมื่อมีปัญหาเรื่องการขอ
สัญชาติ รับรองสัญชาติ จึงท�ำหนังสือร้องเรียนไปทีม่ ลู นิธิ เพือ่ มูลนิธจิ ะได้สง่ เจ้าหน้าทีล่ งพืน้
ทีส่ อบถามปัญหาและเก็บข้อมูลกับกลุม่ เป้าหมาย หลังจากนัน้ จึงมีการจัดตัง้ กลุม่ เครือข่าย
ขึ้นมาด้วยตนเอง ผ่านการประชุมและมีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เช่น เครือข่าย
คนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เครือข่าย
คนไทยพลัดถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือในช่วงเทศกาลที่ในหมู่บ้าน เมื่อมีงานบุญ
ประเพณี เครือข่ายไทยพลัดถิ่นจะเข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยผลักดันให้กิจกรรมให้บรรลุผล
ส�ำเร็จ เพือ่ เป็นการแสดงตัว แนะน�ำตัวกับทางผูน้ ำ� ชุมชน สร้างจุดยืนให้แก่เครือข่าย ท�ำให้
เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและยังเป็นผลงานให้กับตนเอง เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการ
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ขอสัญชาติด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานตราดร�ำลึก กิจกรรมเก็บขยะ
ภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บทบาทส�ำคัญของผู้น�ำชุมชน/แกนน�ำในการช่วยเหลือคนไทย
พลัดถิ่น เมื่อผู้น�ำชุมชนเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
ไทยพลัดถิ่นแล้ว ผู้น�ำชุมชนมีการกระจายข่าวสารให้กับคนไทยพลัดถิ่นในชุมชน การช่วย
เหลือในการดูเอกสารประกอบการขอสัญชาติ การท�ำผังเครือญาติ และยังช่วยประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคนไทยพลัดถิ่นในชุมชนอีกด้วย
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ผลกระทบการเป็นคนไทยพลัดถิ่น
1. ด้านเศรษฐกิจ มีขอ้ จ�ำกัดในการประกอบอาชีพ ต้องท�ำงานประเภทใช้แรงงาน
เท่านั้น ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ บางอาชีพถูกจ�ำกัดและตัดโอกาสในการ
พัฒนาอาชีพ ส่งผลกระทบในการเข้าถึงอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการท�ำ เมื่อไม่สามารถ
เข้าถึงอาชีพนั้นได้ ท�ำให้รายได้ภายในครอบครัวไม่เพียงพอ
2. ด้านการศึกษา คนไทยพลัดถิ่นที่ถือบัตรหมายเลข 0 ยังถูกจ�ำกัดเรื่องทุนการ
ศึกษา หรือเมื่อส�ำเร็จการศึกษา ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้
3. ด้านการเมืองการปกครอง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
4. ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย บุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะทางทะเบียนหรือคนไทยพลัดถิน่ ทีถ่ อื บัตร
หมายเลข 0 ไม่มเี อกสารยืนยันตัวตนการเป็นคนไทย ส่งผลให้บคุ คลนัน้ ไม่สามารถถือครอง
หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่ดิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ได้
5. ผลกระทบด้านสังคม บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่มีสิทธิในการได้รับ
สวัสดิการทางสังคม เช่น เบี้ยยังชีพ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังถูกจ�ำกัดขอบเขตในการ
เดินทาง ในกรณีที่จะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดก็จะต้องมีการท�ำหนังสือขออนุญาตจาก
ที่ว่าการอ�ำเภอ
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น
จากการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการ
ศึกษา เนื่องจากการพัฒนาตนเองให้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง จะส่งผลดี
ไปถึงกระบวนการในการขอสัญชาติ ขั้นตอนการด�ำเนินเรื่อง การตามเอกสารของตนเอง
การเซ็นเอกสารทางราชการ และเมื่อได้สัญชาติจะท�ำให้สามารถต่อยอดสู่การศึกษาที่สูง
ขึ้นในวิชาชีพที่ต้องการ โอกาสการมีงานท�ำ และการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและน�ำไปสู่แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาด้านการศึกษามีแนวทางในการ
พัฒนา ดังนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

1. เข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริมทักษะภาษาไทยในชุมชนบ้านคลองมะขาม จัด
ขึ้นโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ทุกวันจันทร์–พุธ ในเวลา
09.00–11.30 น.
2. สมัครเรียนในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ให้ลูกหลานของตัวเองสอนหนังสือหรือเรียนผ่านสื่อ Social
4. เรียนต่อให้จบชั้นปริญญาตรี
ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังมีความต้องการพัฒนาในด้านอาชีพ สืบเนื่องมาจากค่าจ้าง
ค่าแรงทีไ่ ม่พอใช้จา่ ยภายในครอบครัว เพราะมีขอ้ จ�ำกัดในการเข้าถึงอาชีพท�ำให้กลุม่ มีความ
ต้องการพัฒนาด้านอาชีพเพือ่ ให้ได้รบั ค่าตอบแทนมากขึน้ ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 3 คน
ไม่มคี วามต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เนือ่ งจากเห็นว่าการใช้ชวี ติ ในทุกวันนีน้ น้ั ดีอยู่
แล้ว ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
และติดตามเรื่องการยื่นขอสัญชาติมากขึ้น เนื่องจากรู้แล้วว่าสามารถเข้าไปปรึกษาผู้ให้
ข้อมูลได้ทไี่ หนบ้าง และมีการอบรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 17 คน ไม่
เคยได้รบั การอบรมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน 3 คน เคยอบรม
ในงานด้านฝีมือ ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขอยื่นสัญชาติไทย โดยที่
เทศบาลต�ำบลหาดเล็กเป็นผู้ด�ำเนินการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย อุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ให้ข้อมูลมีอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 17 คน เนื่องจากมี
ข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลา ไม่สามารถลางานได้บ่อยครั้ง ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 3 คน
ไม่มีความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

สรุปและอภิปรายผล
วิถีชีวิตคนไทยพลัดถิ่นเมื่ออพยพกลับเข้ามายังประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตไปตามบริบทของพื้นที่ เช่น การประกอบอาชีพ เนื่องจากบริเวณของชุมชนติดกับ
ทะเล กลุม่ คนไทยพลัดถิน่ จึงประกอบอาชีพประมง ท�ำงานเป็นลูกจ้าง ในด้านของประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาในการสื่อสาร คนไทยพลัดถิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว
เนื่องจากมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันเป็นเครือญาติกับชุมชนคนไทยในพื้นที่จังหวัดตราด
และยังมีการรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การด�ำรงชีวิตให้มีชีวิตอยู่รอดได้ใน
สังคมไทย โดยจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนน�ำคนไทยพลัดถิ่น เพื่อเรียกร้องขอคืนสัญชาติกับ
หน่วยงานรัฐ ซึง่ มีแกนน�ำเครือในการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิน่ ช่วยดูเอกสารประกอบการ
ขอสัญชาติ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคนไทยพลัดถิน่ ในชุมชน โดยได้รบั การ
สนับสนุนส่งเสริมจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิตา่ งๆ และเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยได้ถน่ิ พิสจู น์ความเป็นคนไทยพลัดถิน่ เพือ่ ช่วยเหลือคน
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ไทยพลัดถิ่นที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง ด้านสุขภาพ
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย และด้านสังคม สอดคล้องกับผลงานของ (ฐิรวุฒิ เสนาค�ำ, 2550) ศึกษาเรือ่ ง
ไทยพลัดถิ่นกับข้อจ�ำกัดขององค์ความรู้ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคมไทย พบว่า กลุ่มคนไทยที่
อาศัยอยู่ในดินแดนมะริดและตะนาวศรี ไทยพลัดถิ่นรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรและเคลื่อนไหว
เพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเป็นพลเมืองไทยนับตั้งแต่ประมาณปี 2545 เป็นต้นมา และมีการ
ด�ำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1. การประสานภาคีเพื่อแก้ไขกฎหมายการคืนสัญชาติให้กับ
คนไทยพลัดถิ่น 2. การแสดงตัวตน การอ้างสิทธิและเรียกร้องสิทธิการเป็นพลเมืองในทาง
สังคมในเหตุการณ์ทางสังคมและเวทีสาธารณะต่างๆ และ 3. การรณรงค์ดา้ นสือ่ และข้อมูล
เพือ่ น�ำเสนอความเป็นไทยและปัญหาการไร้สทิ ธิของไทยพลัดถิน่ ในสังคมไทย แต่การยืนยัน
ความเป็นไทย การต่อสู้เพื่อความเป็นไทยของไทยพลัดถิ่นยังไม่บรรลุผลและถูกสกัดกั้น
ด้วยกรอบแนวคิดและพรมแดนรัฐ-ชาติมาตรฐานในสังคมไทย ไทยพลัดถิน่ จึงยังคงเป็นคน
พลัดถิ่นในสังคมไทย ซึ่งงานของ (ออมสิน บุญเลิศ, 2551) ศึกษาเรื่อง การต่อรองและ
การปรับตัวของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ เชื่อมโยงถึง
การต่อรองและการปรับตัวของชาวไทใหญ่พลัดถิ่น เกิดขึ้นในภาวะที่ชาวไทใหญ่พลัดถิ่น
ต้องเผชิญการถูกท�ำให้เป็นอื่นและแปลกแยกจากรัฐชาติซ�้ำซ้อน การถูกจัดวางต�ำแหน่ง
แห่งทีใ่ นฐานะ แรงงานต่างด้าว ข้อสังเกตประการส�ำคัญในงานดังกล่าวสะท้อนการให้ความ
หมายและให้คณ
ุ ค่าใหม่ในการปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ คนอืน่ ๆ และยุทธวิธใี นการปรับตัวของชาว
ไทใหญ่พลัดถิน่ โดยใช้ทนุ ทางสังคมเชือ่ มโยงกับพืน้ ทีแ่ ละอัตลักษณ์ความเป็นไทใหญ่ ดังเช่น
ผลการศึกษาของ (วุฒินันท์ แท่นนิล, 2551) ศึกษาเรื่อง การสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อหลีก
หนีความเป็นชายขอบของคนพลัดถิน่ ชุมชนกะเหรีย่ งพลัดถิน่ ต�ำบลบ้านคา อ�ำเภอบ้านคา
จังหวัดราชบุรี พบว่า ชาวกะเหรี่ยงบ้านคาไม่ได้สยบยอมต่อสภาวะการเป็นชายขอบ โดย
การน�ำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามของชาวกะเหรี่ยงในฐานะที่เป็นชนดั้งเดิม การสร้างพื้นที่
ทางสังคมด้วยการแสดงถึงวิถีชีวิต มิติของประเพณีวัฒนธรรม มิติทางการศึกษาการน�ำ
เสนอตัวตนในฐานะชาวพุทธเพื่อเทียบเคียงความเป็นไทย ทั้งนี้ คนไทยพลัดถิ่นยังคงต้อง
เผชิญผลกระทบทัง้ การใช้ชวี ติ เศรษฐกิจ การท�ำงาน การศึกษา การเมืองการปกครอง ทีอ่ ยู่
อาศัย ผลกระทบทางสังคม และยังถูกจ�ำกัดขอบเขตในการเดินทาง ความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ (พึงรัก ริยะขัน, 2549) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
คนไทยพลัดถิ่น อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า คนไทยพลัดถิ่นมีปัญหาด้านครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ เพราะมีข้อจ�ำกัดในเรื่องสัญชาติ ปัญหาด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
คนไทยพลัดถิน่ มีปญ
ั หาด้านการประกอบอาชีพ เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในเอกสารการแสดงตน
ปัญหาด้านการศึกษา บางส่วนต้องการใบรับรองการศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและใช้ในการศึกษาต่อ คนไทยพลัดถิน่ เหล่านีข้ าดสิทธิทางด้านการเมืองการปกครอง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น ด้านการศึกษาเพื่อให้
สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอาชีพ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมของทางชุมชนให้เป็นที่รู้จักกับผู้น�ำชุมชน คนในชุมชน เพื่อเป็นผลงานของตัวเอง
และติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้น�ำชุมชน แกนน�ำเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นหรือที่ว่าการ
อ�ำเภอ เพื่อให้รู้ข้อมูลข่าวสารในการยื่นขอสัญชาติ การพัฒนาต่อยอดอาชีพที่ตนเองท�ำ
การอบรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนไทยพลัดถิ่นอบรมในงานด้านฝีมือ ทั้งนี้ อุปสรรค
ในการพัฒนาตนเอง คนไทยพลัดถิ่นมีอุปสรรคจากมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเวลาที่ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ผลงานของ (จรูญลักษณ์ โคนาบุตร, 2556) ศึกษาเรื่อง ผลของการ
ใช้รปู แบบการสร้างแกนน�ำสุขภาพคนไทยพลัดถิน่ พืน้ ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบล
บ้านร้านตัดผม ต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่น โดยรูปแบบการสร้างแกนน�ำสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น
มีแกนน�ำที่รับรู้บทบาทหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง สามารถให้ความรู้และแนะน�ำช่วยเหลือ
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นด้วยตัวเองได้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยพลัดถิ่น
จึงควรให้โอกาสการพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและ
สังคมให้อยูร่ วมกันได้อย่างสันติสขุ นอกจากนีผ้ ลงานของ (วิศาล ศรีมหาวโร, 2555) ศึกษา
เรื่อง ทิศทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน: กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดชุมพร ยังแสดงถึงการสนับสนุนแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่น โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความ
มั่นคงและก�ำลังอ�ำนาจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน คือ 1. เร่งรัดการคืน
สถานภาพความเป็นพลเมืองแก่คนไทยพลัดถิ่น 2. การให้การรับรองเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตย 3. การจัดสรรที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยประเภท
คนไทยพลัดถิ่น 4. การผ่อนปรนสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักประกันสุขภาพ 5. การ
ผ่อนปรนสิทธิการศึกษาทีร่ บั รองคุณวุฒกิ ารศึกษาและสิทธิการสมัครงานของรัฐและเอกชน
6. การผ่อนปรนสิทธิบริการพืน้ ฐานสาธารณะ 7. การจัดอบรมให้ความรูพ้ ลเมืองทีด่ ขี องชาติ
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ข้อเสนอแนะ
1. รัฐควรมียุทธศาสตร์หลักเร่งด่วนในการคืนสภาพความเป็นพลเมืองไทย ทั้ง
การแปลงสัญชาติและการคืนสัญชาติ ซึ่งจะเป็นผลเชิงบวกกับความมั่นคงทั้งสิทธิทาง
การเมือง สิทธิทางสังคม และสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ ของคนไทยพลัดถิ่นที่จะสามารถมี
โอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ได้
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2. การท�ำงานร่วมกันกับคนไทยพลัดถิน่ เราควรสร้างความเข้าใจและสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ ให้คนไทยพลัดถิน่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขึ้น
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ จังหวัดอุบลราชธานี เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเด็กและเยาวชนจ�ำนวน 190 คน การสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์โค้ช พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับ
เคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ อยู่ในระดับมาก พฤติกรรมสุขภาวะราย
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ สุขภาวะทางจิตใจ รองลงมาคือ สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทาง
ปัญญา และสุขภาวะทางกาย ค่าเฉลี่ยทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพศชายและหญิง ที่มีอายุต่างกัน มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมสุขภาวะโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เด็กและเยาวชนเพศชายและหญิง ทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีพฤติกรรมสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม
และปัญญาไม่แตกต่างกัน เด็กและเยาวชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาวะ
ทางกายและทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมสุขภาวะ เด็กและเยาวชน อุบลราชธานี
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Abstract

50

The research aims to study behavioral well-being practiced by the
local children and youths who participated in the Integral Steering of Children
and Youths at Provincial Level: Ubon Ratchathani Project. The data were
collected by using questionnaires disseminated to 190 children and youths,
group conversations, and interviews with their coaches, mentors, and officers
of the local administrative organizations.
Results reveal that the well-being behaviors of the children and
youths who participated in this project were ranked at high level by which
means of each aspect of the behaviors has shown; mental well-being was
ranked with the highest mean, then social, spiritual, and physical aspect of
well-being, respectively. The means of all four aspects were at high level
range.
The children and youths participating in this project consisted of male
and female. They were different in terms of age and educational attainment;
however, their general well-being behaviors were not found different.
Concerning their ages, the male and female participants were not statically
different in physical, mental, social, and spiritual well-being. Nevertheless,
the children and youths who acquired different levels of education were
different in terms of physical and social well-being with statistical significance
(P =.05).
Keywords: Well-being Behavior, Children and Youths, Ubon Ratchathani
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เด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อพัฒนาการ สิง่ แวดล้อมและชีวติ โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมหน้าจอ ที่อาจส่งผลเสียโดยตรงต่อ
พัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งหากใช้เวลาหน้าจอเกินกว่าระยะ
เวลาที่เหมาะสม (Tremblay et.al, 2010) การสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพ (Health
Conscious) การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมตาม
ความสนใจ ตลอดจนกระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลเสียของพฤติกรรมเนือยนิ่งที่
มีต่อพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น ให้เกิดความตระหนัก และผลักดันให้เกิดเป็นนโยบาย
ในระดับโรงเรียน สร้างกระบวนการที่สามารถใช้เพื่อการปรับลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและ
พฤติกรรมหน้าจอในกลุ่มเด็กวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิผล (ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และปัญญา
ชูเลิศ, 2560)
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนจึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางกายจิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา โดยการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและ
เยาวชน ครอบครัว รวมทั้งชุมชน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันสื่อในตัวเด็กและพ่อแม่ สร้าง ระบบ
หรือกลไกการใช้และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและออนไลน์ที่ก�ำลังส่งผล
ต่อกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็ก Minkkinen (2013) เสนอเรื่อง
รูปแบบโครงสร้างของสุขภาวะส�ำหรับเด็ก ใน The Structural Model of Child WellBeing ว่า โครงสร้างของสุขภาวะส�ำหรับเด็ก มีพื้นฐานมาจากความคิดของบุคคลในมิติ
ด้านร่างกาย จิตใจและสังคมที่มีชีวิตและกระท�ำในโลกแห่งวัตถุ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
และสถาบันอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม สุขภาวะไม่ได้มีลักษณะที่ถาวร แต่เป็น
สถานการณ์ที่ผันผวนขึ้นลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเด็ก เนื่องจากธรรมชาติของ
วัยเด็กท�ำให้เกิดการพัฒนาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และความท้าทายใน
ชีวิต ดังนั้น สุขภาวะเด็กจึงเป็นกระบวนการภายในตัวเองเนื่องจากส่วนใหญ่มาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก นอกจากนี้ สุขภาวะยังเป็นผลจาก
กระบวนการต่างๆ เช่น การพัฒนาที่พิจารณาในกรอบของสุขภาวะ หรือสิ่งที่อาจส่งผล
ให้เกิดสุขภาวะขึ้น สุขภาวะของเด็กนั้นสามารถนิยามได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีพลวัต ซึ่ง
สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคมและวัตถุของบุคคลนั้น มักจะเป็นในเชิงบวกมากกว่า
เชิงลบและเป็นผลมาจากกระบวนการภายในของมนุษย์ รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับสังคมและวัฒนธรรม
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เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพัฒนาการ สิ่งแวดล้อมและชีวิตเช่นเดียวกัน ทั้งยัง
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท
เป็นต้น โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณา
การระดับจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัดใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ทัง้ ในด้านการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านเพศ การส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ตอ่ ต้านการเสพยาเสพติด การหยุดเล่นพนัน และ
โดยเฉพาะในด้านการวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม โดยบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอนและร่วมมือกับท้องถิน่ พัฒนาด้านการวิจยั จัดเก็บข้อมูล และการ
จัดพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กและเยาวชน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดในระดับท้องถิ่น
จ�ำนวน 62 โครงการ เป็นการศึกษาทีเ่ ก็บข้อมูลจากการมีสว่ นร่วมของท้องถิน่ และเยาวชนผู้
เข้าร่วมโครงการ ตามแผนขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชน มุง่ เน้นผลทีเ่ กิดขึน้ กับเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเยาวชนเป็นผู้ก�ำหนดกิจกรรมและความต้องการที่เร่งด่วนภายใน
ชุมชนของตนเอง มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน
เยาวชนเป็นผู้วางแผน ด�ำเนินกิจกรรม และพัฒนาโอกาสที่จะสร้างประโยชน์จากโครงการ
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนต่อเยาวชนและชุมชน โดยเก็บข้อมูลจาก 37 โครงการ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนพิจารณา
สุขภาวะแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ อันประกอบด้วยมิติทางด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา
จากการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ ซึ่งผลการ
ศึกษาจะมีสว่ นในการเพิม่ ศักยภาพแกนน�ำเด็กและเยาวชน ผูท้ ที่ ำ� งานด้านเด็กและเยาวชน
ผู้บริหารท้องถิ่นและพี่เลี้ยง รวมทั้งมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาวะของ
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ จังหวัดอุบลราชธานี
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ขอบเขตการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ คือ พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเด็กและเยาวชนจ�ำนวน 190 คน ที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
37 โครงการ จากทั้งหมด 62 โครงการ ที่มาจาก 62 ต�ำบลและเทศบาล ใน 23 อ�ำเภอ
การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชน โค้ช จ�ำนวน 18 คน ซึ่งเป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือพี่เลี้ยงให้รู้จักเด็ก อบรมและให้ความรู้เด็กและเยาวชนประสานงาน
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เสริมการท�ำงานของพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดกิจกรรมโครงการ จัดหางบประมาณ ดูแลการใช้จา่ ย
งบประมาณ การจัดกิจกรรม ประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการท�ำงาน จ�ำนวน
37 คน
ผลการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชน
แบบบูรณาการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาคืออายุต�่ำกว่า
15 คิดเป็นร้อยละ 33.2 และอายุมากกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.6
กลุม่ ตัวอย่างเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชน
แบบบูรณาการเข้าร่วมท�ำกิจกรรมหลักของพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.7 รองลงมา
คือ เข้าร่วมถอดบทเรียน/สรุปการเรียนรู้/การท�ำงานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 88.9 และเข้า
ร่วมประชุมวางแผนท�ำกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.1 ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม
น้อยที่สุด คือ การท�ำแผนที่ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 44.2 การประเมินผลกิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 50.5 และการส�ำรวจพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 55.3
พฤติกรรมสุขภาวะโดยรวมของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
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ตารางที่ 1 ระดับพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการโดยรวม
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4
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

14

54

15
16

สุขภาวะ
กิจกรรมท�ำให้ได้ออกก�ำลังกาย เคลื่อนไหว
ร่างกาย และใช้แรงงาน
ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการมีสุขภาพกายที่ดี
ท�ำให้รู้แนวทางในการพัฒนาสุขภาพกายด้วย
ตนเอง
ท�ำให้ร่างกายมีความพร้อมในการท�ำงานและ
ท�ำกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมในการท�ำกิจกรรมช่วยส่งเสริม
สุขภาพ  
สามารถเล่นกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านได้
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสุขภาวะทางกาย
มีความสุขในการท�ำกิจกรรม
มีความพร้อมทางใจในการท�ำกิจกรรม
รู้วิธีผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำกิจกรรม
กิจกรรมช่วยท�ำให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น
กิจกรรมช่วยให้เห็นความส�ำคัญของการ
อยู่ร่วมกันในชุมชน
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสุขภาวะทางจิตใจ
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการ
ท�ำกิจกรรม
รู้เทคนิควิธีการท�ำงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รู้เทคนิควิธีการท�ำงานร่วมกับพี่เลี้ยงและโค้ช
เข้าใจวิธีการท�ำงานให้ตอบสนองปัญหาของ
ชุมชน
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Mean

S.D.

ระดับ

3.68

.820

มาก

4.00

.803

มาก

3.99

.780

มาก

4.13

.689

มาก

4.03

.752

มาก

3.73

1.037

มาก

3.96

.619

มาก

4.39

.631

มาก

4.12

.713

มาก

4.11

.712

มาก

4.07

.817

มาก

4.29

.711

มาก

4.20

.529

มาก

4.23

.727

มาก

4.12

.668

มาก

3.96

.693

มาก

4.12

.706

มาก

4.03

.766

มาก

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

33

3.98

.752

มาก

3.97

.708

มาก

4.03

.658

มาก

4.01

.686

มาก

4.16

.720

มาก

4.09

.802

มาก

4.14

.732

มาก

4.11

.711

มาก

3.98

.783

มาก

4.01

.861

มาก

4.23

.680

มาก

4.15

.772

มาก

3.97

.866

มาก

4.24

.652

มาก

4.05

.895

มาก

4.16

.710

มาก

4.17

.744

มาก
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32

มีทักษะในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานและ
แบ่งงานให้กับสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องได้
มีทัศนคติที่ดีต่อการร่วมกันวางแผนและแบ่งงาน
สามารถขอความเห็นและความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจกรรมได้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
กล้าแสดงออกมากขึ้น
เข้าใจระบบการท�ำงานร่วมกัน
ครอบครัวสนับสนุนให้ท�ำกิจกรรม
กิจกรรมสอดคล้องกับเรื่องที่ชุมชนสนใจ
กิจกรรมช่วยเสริมให้มีทักษะทางอาชีพ
กิจกรรมท�ำให้เห็นความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาชุมชน เช่น
แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง เช่น
การท�ำเกษตร อินทรีย์ การจัดการขยะ การท�ำ
สมุนไพร
ท�ำให้มีจิตอาสาในการท�ำงานเพื่อผู้อื่นและเพื่อ
ส่วนรวม
กิจกรรมมีส่วนในการอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
กิจกรรมท�ำให้เข้าใจปัญหาของชุมชน
กิจกรรมท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วย
แก้ปัญหาของชุมชน

55

เด็กสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนให้
น่าอยู่
35 ท�ำให้เรียนรู้วิธีท�ำกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสุขภาวะทางสังคม
36 มีความคิดริเริ่มในการท�ำกิจกรรม
37 เข้าใจวัตถุประสงค์ของการท�ำกิจกรรม
38 สามารถวางแผนการท�ำกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
39 ท�ำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
40 สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้
41 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินกิจกรรมได้
42 น�ำความรู้และประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
43 กิจกรรมท�ำให้เข้าใจปัญหาและรู้เท่าทัน
สิ่งเสพติด
44 ท�ำให้รู้เท่าทันสื่อ
45 ท�ำสื่อและใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
46 เข้าใจระบบความเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อชุมชน
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของสุขภาวะทางปัญญา
ค่าเฉลี่ยโดยรวมพฤติกรรมสุขภาวะ
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4.09

.764

มาก

4.17

.788

มาก

4.09

.477

มาก

4.14

.750

มาก

4.08

.705

มาก

3.96

.715

มาก

4.03

.731

มาก

3.95

.768

มาก

3.95

.740

มาก

4.13

.731

มาก

4.07

.873

มาก

4.11

.803

มาก

4.09

.740

มาก

4.05

.818

มาก

4.05

.529

มาก

4.07

.468

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ อยู่ในระดับมาก ( =4.07) พฤติกรรม
สุขภาวะรายด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ สุขภาวะทางจิตใจ อยูใ่ นระดับมาก ( =4.20) รองลง
มาคือ สุขภาวะทางสังคม อยู่ในระดับมาก ( =4.09) สุขภาวะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก
( =4.05) และสุขภาวะทางกาย อยู่ในระดับมาก ( =3.96)
ด้านพฤติกรรมสุขภาวะทางจิตใจ การท�ำกิจกรรมท�ำให้มคี วามสุขมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
อยู่ในระดับมาก ( =4.39) รองลงมาคือ กิจกรรมช่วยให้เห็นความส�ำคัญของการอยู่ร่วม
กันในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.29) และท�ำให้มีความพร้อมทางใจในการท�ำ
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.12)
ด้านพฤติกรรมสุขภาวะทางสังคม การท�ำกิจกรรมท�ำให้มีจิตอาสาในการท�ำงาน
เพือ่ ผูอ้ นื่ และเพือ่ ส่วนรวมมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด อยูใ่ นระดับมาก ( =4.24) รองลงมาคือ กิจกรรม
ช่วยให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.23) และ
กิจกรรมท�ำให้เห็นความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมในชุมชน มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( =4.23)
ด้านพฤติกรรมสุขภาวะทางปัญญา การท�ำกิจกรรมท�ำให้มคี วามคิดริเริม่ ในการท�ำ
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( =4.14) รองลงมาคือ กิจกรรมช่วยให้น�ำความ
รู้และประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.13) และท�ำให้รู้เท่าทันสื่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.11)
ด้านพฤติกรรมสุขภาวะทางกาย การท�ำกิจกรรมท�ำให้รา่ งกายมีความพร้อมในการ
ท�ำงานและท�ำกิจกรรมมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด อยูใ่ นระดับมาก ( =4.13) รองลงมาคือ สิง่ แวดล้อม
ในการท�ำกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.03) และท�ำให้เห็น
ความส�ำคัญของการมีสุขภาพกายที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.00)
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นสุขภาวะรายด้านและโดยรวม จ�ำแนกตามเพศ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นสุขภาวะรายด้านและโดยรวมจ�ำแนก
ตามเพศ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)
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เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

สุขภาวะทางกาย
สุขภาวะทางจิตใจ
สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางปัญญา
พฤติกรรมสุขภาวะ

N

Mean

S.D.

50

4.02

0.58

140

3.93

0.63

50

4.25

0.55

140

4.18

0.52

50

4.12

0.47

140

4.08

0.47

50

4.09

0.53

140

4.03

.52

50

4.12

.47

140

4.06

.46

t

p

.792

.329

.874

.214

.503

.940

.682

.427

.832

.540

จากตารางที่ 2 เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นสุขภาวะโดยรวมจ�ำแนก
ตามเพศ พบว่า เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมสุขภาวะโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า เด็กและเยาวชนเพศชายและหญิงมีพฤติกรรมสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม
และปัญญาไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมสุขภาวะรายด้านและโดยรวม
จ�ำแนกตามอายุ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อพฤติกรรมสุขภาวะรายด้านและโดย
รวมจ�ำแนกตามอายุ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

สุขภาวะ
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สุขภาวะทางกาย

แหล่งความ
แปรปรวน

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

P

ระหว่างกลุ่ม

.986

2

.493

1.288

.278

ภายในกลุ่ม

71.580

187

.383

รวม

72.566

189
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สุขภาวะทางจิตใจ

สุขภาวะทางสังคม

สุขภาวะทางปัญญา

พฤติกรรมสุขภาวะ

ระหว่างกลุ่ม

.040

2

.020

ภายในกลุ่ม

52.917

187

.283

รวม

52.957

189

ระหว่างกลุ่ม

1.069

2

.534

ภายในกลุ่ม

42.070

187

.225

รวม

43.139

189

ระหว่างกลุ่ม

.666

2

.333

ภายในกลุ่ม

52.320

187

.280

รวม

52.985

189

ระหว่างกลุ่ม

.519

2

.259

ภายในกลุ่ม

40.813

187

.218

รวม

41.331

189

.070

.932

2.375

.096

1.190

.306

1.188

.307

จากตารางที่ 3 เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นสุขภาวะโดยรวมจ�ำแนก
ตามอายุพบว่า เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการทีม่ อี ายุตา่ งกันมีพฤติกรรมสุขภาวะโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรม สุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและ
ปัญญาไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นพฤติกรรมสุขภาวะรายด้านและโดยรวม
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นพฤติกรรมสุขภาวะรายด้านและโดยรวม
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
สุขภาวะ

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

P

ระหว่างกลุ่ม

4.275

5

.855

2.304

.046*

ภายในกลุ่ม

68.290

184

.371

รวม

72.566

189
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สุขภาวะทางกาย

แหล่งความ
แปรปรวน

59

สุขภาวะทางจิตใจ

สุขภาวะทางสังคม

สุขภาวะทางปัญญา

พฤติกรรมสุขภาวะ

ระหว่างกลุ่ม

2.460

5

.492

ภายในกลุ่ม

50.497

184

.274

รวม

52.957

189

ระหว่างกลุ่ม

3.183

5

.637

ภายในกลุ่ม

39.956

184

.217

รวม

43.139

189

ระหว่างกลุ่ม

1.282

5

.256

ภายในกลุ่ม

51.703

184

.281

รวม

52.985

189

ระหว่างกลุ่ม

1.757

5

.351

ภายในกลุ่ม

39.574

184

.215

รวม

41.331

189

1.793

.116

2.931

.014*

.913

.474

1.634

.153

*p< .05

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

จากตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นพฤติกรรมสุขภาวะโดย
รวมจ�ำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาวะโดย
รวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เด็กและเยาวชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาวะทางกายและทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาวะทางจิตใจ
และปัญญาไม่แตกต่างกัน

60

การท�ำกิจกรรมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการในทัศนะของ
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
จากการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนทีร่ ว่ มโครงการเกีย่ วกับการ
ท�ำกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กและเยาวชน สามารถจ�ำแนกประเด็น
ต่างๆ ได้ดังนี้
1. การคัดเลือกแกนน�ำเยาวชนที่มาการท�ำงานร่วมกัน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการมีวิธีด�ำเนินการแตกต่างกัน ดังนี้
		
1.1 เด็กและเยาวชนที่สนใจ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
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1.2 แต่ละหมู่บ้านเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ในชุมชน เป็น
ตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรม
		
1.3 ผูน้ ำ� แต่ละหมูบ่ า้ นหรือสมาชิก อบต. คัดเลือกนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
หมู่บ้านละ 2 คน เป็นตัวแทนมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยสังเกตและคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ที่มีภาวะผู้น�ำ การกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบเข้ามาท�ำงานเข้าร่วมกิจกรรม
สม�่ำเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความขยันตั้งใจ
2. การรวมตัวของกลุ่ม และการขยายกลุ่มเยาวชนที่ร่วมท�ำงานให้มากขึ้นและมี
ความหลากหลาย เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการมีวิธีด�ำเนินการแตกต่างกัน ดังนี้
		
2.1. เด็กและเยาวชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มแกนน�ำเยาวชนและเชิญชวน
สมาชิกจากชุมชน และโรงเรียน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน มีการชักชวน
เพื่อน และประชาสัมพันธ์เพื่อให้โอกาสน้องๆ เข้ามาท�ำกิจกรรมร่วมกัน มีการรวมตัวกัน
ท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ นัดกันท�ำกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอผ่านสื่อสังคม เช่น กรุ๊ป
ไลน์
		
2.2 มีการรวมตัวกันจากการประสานงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ประชุมร่วมกับคนในหมู่บ้าน โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้เข้าใจ
โครงการ/กิจกรรมที่จะท�ำโดยเด็กและเยาวชนในต�ำบล
		
2.3 ครูบังคับให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
3. กระบวนการท�ำงาน แบ่งงาน หรือวางแผนในการท�ำงานร่วมกัน
		
3.1 มีการประชุมวางแผนการท�ำงาน และมีการแบ่งหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบ
		
3.2 แบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
		
3.3 แบ่งหน้าทีต่ ามความเหมาะสมและตรงกับประสบการณ์ทเี่ คยท�ำงาน
ร่วมกัน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการท�ำกิจกรรมร่วมกัน การวางแผนร่วมกันระหว่างสภา
เด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน
		
4.1 การท�ำงานร่วมกัน การท�ำงานเป็นทีม และท�ำตามกระบวนการที่
วางไว้
		
4.2 มีวิทยากรมาให้ค�ำแนะน�ำ และปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้
ในกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้การท�ำงานในชุมชนร่วมกัน
		
4.3 ตั้งใจฟังพี่เลี้ยงสั่งงาน หรือการเป็นผู้ฟังที่ดี และมีความตั้งใจ มุ่งมั่น
ในการท�ำงาน เพือ่ ให้ผลงานออกมาดี เรียนรูน้ สิ ยั ใจคอซึง่ กันและกัน และมีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น และท�ำหน้าที่ของตนให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.4 มีการส�ำรวจพืน้ ที่ เมือ่ พบปัญหา กลุม่ เด็กได้มกี ารน�ำปัญหาเหล่านัน้
มาปรึกษาหารือ มีการวางแผนและแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน เรียนรู้ร่วมกันผ่านการ
แสดงความคิดเห็น วางแผน และแบ่งหน้าที่ร่วมกัน ฝึกการท�ำงานเป็นทีมโดยมีพี่เลี้ยงจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลและโค้ชให้ค�ำแนะน�ำและเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
5. วิธกี ารสร้างความต่อเนือ่ งในการท�ำงาน โดยเฉพาะเยาวชนกลุม่ เดิมกับการสาน
งานต่อกลุม่ ใหม่ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดความต่อเนือ่ งหรือไม่ตอ่ เนือ่ งในการท�ำงาน มีดงั นี้
		
5.1 มีการท�ำงานต่อเนื่องด้วยวิธีการท�ำงานกับรุ่นต่อไปและมีการ
ส่งต่อภาระงาน รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่ การสอนวิธีการท�ำงาน การวาง
แผนงานอย่างเป็นระบบ น�ำสิ่งเดิมที่เป็นต้นทุนในชุมชนมาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ค้นหาปัจจัย
ที่เหมาะสมที่จะน�ำไปสู่การท�ำงานของเด็กและเยาวชน
		
5.2 กลุ่มแกนน�ำรุ่นเก่าที่เคยมีประสบการณ์ในการท�ำงาน ได้มีการ
แบ่งปันความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ ชักชวนน้องๆ มาร่วมท�ำกิจกรรมด้วยอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ให้น้องๆ ได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการท�ำงานในรูปแบบ
“พี่สอนน้อง”
		
5.3 มีการพูดคุยกัน ประชุมวางแผนร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยความ
เข้าใจ และร่วมกันท�ำงานอย่างสามัคคี ปัจจัยที่จะท�ำให้โครงการไม่ต่อเนื่อง คือ ความคิด
เห็นที่ไม่ตรงกัน อาจท�ำให้กิจกรรมชะงักและไม่ต่อเนื่อง และปัจจัยเรื่องงบประมาณ เด็ก
ในชุมชนออกไปศึกษาต่อนอกชุมชน ต้องมีเวลาว่างทีต่ รงกัน จึงต้องพูดคุย ประชุม วางแผน
และท�ำงานให้เป็นระบบ จัดท�ำรายรับ รายจ่ายในการบริหารด้านการเงิน เพื่อที่จะท�ำให้
เห็นทุนเห็นก�ำไร เพื่อให้โครงการเกิดความต่อเนื่อง
		
5.4 การขยายฐานสมาชิกผ่านกลุ่มแกนน�ำเดิม และน�ำพวกเขามาท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกลุม่ เก่าและเด็กกลุม่ ใหม่ ความ
ต่อเนื่องมีปัจจัยมาจากการที่การติดต่อกันบ่อย เมื่อมีโครงการใหม่ๆ เข้ามา ก็สามารถรวม
กลุ่มได้ทันที
		
5.5 มีการติดต่อสือ่ สารกันเป็นระยะอย่างสม�ำ่ เสมอแม้ไม่มกี จิ กรรมก็ตาม
		
5.6 จัดกิจกรรมต่อเนือ่ งและจัดการฝึกอบรมเกีย่ วกับกิจกรรมเป็นประจ�ำ
มีการศึกษาบทเรียนการท�ำงานจากกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ตามแผนงบประมาณและภารกิจที่ก�ำหนดไว้ โดยมีปัจจัยด้านงบประมาณ คน พื้นที่ชุมชน
และความร่วมมือเอือ้ ให้การด�ำเนินกิจกรรมเกิดขึน้ ได้ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก
และผู้น�ำในการแสดงออก กล้าพูด กล้าท�ำ กล้าตัดสินใจ และมีทักษะในการท�ำงาน
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พูดในที่สาธารณะ และการฝึกทักษะในการท�ำงาน เปิดพื้นที่ในการลงมือปฏิบัติการจริง
โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย เนื่องจากมีทั้งสมาชิกที่ศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ทัศนะของโค้ชต่อพฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
งานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
โค้ชมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงาน โดยเป็นกลุ่มหลักที่รับผิดชอบในการประสาน
งานการท�ำกิจกรรมโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ โค้ชเป็นทีมงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำความเข้าใจเงื่อนไข ข้อจ�ำกัด
ของพืน้ ทีห่ รือองค์กร ให้ค�ำปรึกษา ให้คำ� แนะน�ำอย่างเข้าใจ จัดเวทีปรึกษาหารือ เพือ่ หนุน
เสริมการท�ำงาน การพิจารณาโครงการร่วมกัน ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ ทักษะ
การคิด วิเคราะห์ การวางแผนและออกแบบกระบวนการแก่พเี่ ลีย้ ง เด็กและเยาวชน ด�ำเนิน
กิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม รวมทั้งการถอดบทเรียนภายหลังการท�ำกิจกรรม
คิด แก้วค�ำชาติ (2561) ระบุว่า โค้ชต้องเป็นผู้ที่ชวนคิด ชวนคุยเพื่อดึงศักยภาพ
ทางความคิดของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือพื้นที่ออกมาให้เขารับรู้ และน�ำไปสู่การท�ำแผน
ปฏิบตั กิ าร ซึง่ มีเทคนิคและกระบวนการทีห่ ลากหลาย เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โค้ชกับกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้เกิดการคุยกันเป็นกลุ่ม ให้เครื่องมือเพื่อให้เกิดการแลก
เปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ รายงานหรือเล่าสู่กันฟัง เพื่อกระตุ้นการแสดงออก และ
ฝึกทักษะการพูด การถาม–ตอบ เพือ่ ให้เกิดการคิดและแลกเปลีย่ นค�ำตอบ จับประเด็นสิง่ ที่
เด็กพูดและเสริมเติมแต่งข้อมูลได้เพือ่ ให้เขาเข้าใจสิง่ ทีน่ ำ� เสนอได้ชดั เจนขึน้ การท�ำกิจกรรม
ไม่ควรเน้นวิชาการหรือเป็นทางการ ให้เด็กลงพืน้ ทีจ่ ริง การออกไปส�ำรวจสถานทีจ่ ริง ดึงสิง่
ที่เขาได้รับออกมาว่าเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ประทับใจอะไร การสรุปสิ่งที่เขาได้ หรือสิ่งที่
เขาน�ำเสนอ สามารถสรุปสิ่งที่เด็กๆ น�ำเสนอ เพื่อตอกย�้ำข้อมูล ทบทวนหรือให้ข้อมูลย้อน
กลับ ตรวจสอบอารมณ์ ความรู้สึก ก่อนจบกิจกรรม นัดหมายกิจกรรมครั้งต่อไป การท�ำ
กิจกรรมต้องดึงพีเ่ ลีย้ งในพืน้ ทีใ่ ห้เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมด้วย เพือ่ ให้รคู้ วามต้องการ
หรือแผนกิจกรรมของเด็กๆ
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ในทัศนะของโค้ช โค้ชส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 เห็นว่า หลังจากการท�ำกิจกรรม
โครงการแล้ว เด็กและเยาวชนพัฒนาการพฤติกรรมสุขภาวะทางด้านจิตใจเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมา ร้อยละ 47.05 เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย ร้อยละ 38.23 เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะทางด้าน
ปัญญา และร้อยละ 29.44 เห็นว่า เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะทาง
ด้านสังคม
การเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนหลังการท�ำกิจกรรม โค้ชพบว่า มีท้ังการที่
เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง มีการรวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรม
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการท�ำกิจกรรม เด็ก
และเยาวชนมีการพัฒนาทักษะและความสามารถ เช่น การเป็นวิทยากร กล้าแสดงออก
กล้าท�ำงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ มีทักษะในการผลิตสื่อ เป็นแกนน�ำในการท�ำกิจกรรม มี
ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม รู้จักการเลือกรับสื่อ ท�ำงานตามกระบวนการได้ เข้าใจปัญหา
และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ จัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ร่วมมือในการท�ำงาน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น มองประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมและชุมชน เรียน
รู้การฝึกอาชีพและหารายได้ มีจิตอาสา วิเคราะห์ข้อมูลและน�ำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ตนเองและชุมชนได้
สิง่ ทีโ่ ค้ชเห็นว่า เด็กและเยาวชนควรได้รบั พัฒนาเพิม่ เติม คือ พัฒนาการด้านสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เน้นความรับผิดชอบในการท�ำงาน
ความกล้าแสดงออก จิตอาสา การก�ำหนดเป้าหมายในชีวิต การรู้เท่าทันสื่อ การใช้เครื่อง
มือศึกษาชุมชน การออกแบบกิจกรรม ออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การ
ติดตามผลการท�ำกิจกรรม ความรู้ทางด้านการเกษตร มัคคุเทศก์ การฝึกอาชีพ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การเป็นผู้น�ำ และทักษะการพูด
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน โค้ชเห็นว่า
ควรสร้างความต่อเนื่องในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้
ความเข้าใจให้พี่เลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการหนุน
เสริมและกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาสุขภาวะด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนือ่ งตาม
ความต้องการของเด็กและเยาวชน น�ำข้อมูลจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาชุมชน เด็กและเยาวชน ติดตามผลการท�ำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด สร้าง
พื้นที่และโอกาสในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการโครงการและการท�ำกิจกรรมมากขึน้ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนศึกษาดูงาน
นอกพื้นที่
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

อภิปรายผลการศึกษา
พฤติกรรมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นงานด้านเด็ก
และเยาวชนแบบบูรณาการที่มีผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาวะหลังการท�ำกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาวะรายด้านคือ สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคม
สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ (Health Literacy) ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีการพัฒนาสุขภาวะทุกด้านในระดับที่น่าพอใจ สามารถคิด วิเคราะห์พฤติกรรม
สุขภาวะของตนเองและชุมชน รวมทั้งสามารถสื่อสารข่าวสารความรู้ด้านสุขภาวะได้
พฤติกรรมสุขภาวะทางสังคมของเด็กและเยาวชนที่เห็นว่า การท�ำกิจกรรมท�ำให้
มีจิตอาสาในการท�ำงานเพื่อผู้อื่นและเพื่อส่วนรวม ช่วยให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาวะทาง
ปัญญาที่เห็นว่า การท�ำกิจกรรมท�ำให้มีความคิดริเริ่มในการท�ำกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ช่วยให้น�ำความรู้และประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
และท�ำให้รเู้ ท่าทันสือ่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกัลยาณี สิทธิวฒ
ุ ิ (2558) ทีพ่ บว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างสุขภาวะทางสังคม
ท�ำให้นกั เรียนมีทศั นคติทางบวกต่อการอยูร่ ว่ มกันเพิม่ ขึน้ มีความกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมกัน ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจท�ำกิจกรรมกลุ่มด้วย
ความสุข สนุกสนานและตั้งใจท�ำงานด้วยความสามัคคีกัน ปรับตัวเข้ากับเพื่อนเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้ด้วยความสุข และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวัฒน์ เกตุวงศา
และปัญญา ชูเลิศ (2560) ว่า การสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ ผ่านกระบวนการ
สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับผลเสียของพฤติกรรม มีผลต่อการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชน
พฤติกรรมสุขภาวะทางจิตใจของเด็กและเยาวชนทีเ่ ห็นว่า การท�ำกิจกรรมท�ำให้มี
ความสุข ช่วยให้เห็นความส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกันในชุมชน และท�ำให้มคี วามพร้อมทางใจ
ในการท�ำกิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของสุริยเดว ทรีปาตี (2551) ที่กล่าวว่า การที่เด็ก
และเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ครอบครัวและชุมชนในกิจกรรม
สาธารณะ ส่งเสริมการรวมกลุม เพือ่ นทีเ่ ป็น “กัลยาณมิตร” ปจ จัยเสีย่ งก็จะลดลง การสรา ง
กลุมเพื่อนที่เปนตัวอยางที่ดี เปนแกนนําเยาวชนทองถิ่น และการกระจายกิจกรรมทาง
เลือกใหส งั คมมากขึน้ การทํากิจกรรมดีๆ ทีม่ าจากความคิดของเยาวชน มีผใู หญชว่ ยชีแ้ นะ
หรือเปนที่ปรึกษา รวมทั้งการสรางกลไกการมีสวนรวมอยางมีคุณคาของเด็กและเยาวชน
สามารถพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนได้ดี
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การสร้างเครือข่ายทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาเด็ก ศูนย์วชิ าการและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาเด็กในระดับจังหวัด ยังท�ำให้เกิด
การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อัญมณี บูรณกานนท์ และคณะ (2560) ทีส่ รุปว่า การพัฒนาเด็กเป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง
มีการเชื่อมโยงระหว่างพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูอบรม ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นพลวัต การเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
เอือ้ ให้เด็กและเยาวชนมีวฒ
ุ ภิ าวะสามารถพึง่ พาตนเองทางสังคม เศรษฐกิจและการปกครอง
ตนเองได้ ดังนั้น สถาบันการศึกษา องคกรปกครอง สวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ควร
ใหการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่แกเด็กเยาวชน และครอบครัว (สุริยเดว ทรีปาตี,
2551) พร้อมทั้งช่วยพัฒนาเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความช�ำนาญ
มีทักษะ ประสบการณ์ และเทคนิควิธีการที่จะช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย
สามารถน�ำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของที่ปรึกษา บุคลากร
พี่เลี้ยงของสภาเด็กและเยาวชนของสมพงษ์ จิตระดับ และสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน (2556) ใน
การสร้างสมรรถภาพ 10 ด้าน ประกอบด้วย การฟังเสียงเด็กเป็น การมีสว่ นร่วม จัดประชุม
ปรึกษาหารือ ติดตามข่าวสารข้อมูล ติชม ให้กาํ ลังใจ ยกย่องผลงานเด็ก ให้โอกาส เพิม่ พืน้ ที่
และรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม 7 ด้าน คือ เข้าใจรักผูกพัน
ทุ่มเทเอาใจใส่ ลูกหลานในชุมชน อดทนให้อภัย เสียสละอุทิศตน มีความรับผิดชอบและ
ความซื่อสัตย์ น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการท�ำงานต่อไป
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน
1. การท�ำกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนควรค�ำนึงถึงการก�ำหนดเวลา
ในการท�ำงานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากเด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นวัยเรียน มีเวลาว่างไม่ตรงกัน การก�ำหนดแผนการท�ำกิจกรรมล่วง
หน้า ช่วยให้เด็กและเยาวชนจัดเวลาของตนให้สอดคล้องกับการท�ำกิจกรรม
2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากการประสานงาน ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนในการท�ำกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะแล้ว ยังควรวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งมีการ
เตรียมเด็กและเยาวชนล่วงหน้าในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�ำกิจกรรม
3. เด็กและเยาวชนยังขาดประสบการณ์ในการวางแผน การบริหารโครงการ
การท�ำงบประมาณและการท�ำบัญชีรายรับ รายจ่าย โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีผลผลิต มีการ
จ�ำหน่ายผลผลิตหรือมีการให้บริการทีเ่ กิดรายได้ ดังนัน้ จึงควรมีการเสริมความรูแ้ ก่เด็กและ
เยาวชนในด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารโครงการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4. การท�ำกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีค่ วรมีการต่อยอด หรือ
ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน
พัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นแกนน�ำในการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งจากรุน่ สูร่ นุ่ จะท�ำให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์และยัง่ ยืน
ในชุมชนได้
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแรงงานรับจ้าง
ตัดอ้อยของผูห้ ญิงและเพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงบทบาทและสถานภาพในครอบครัวของ
แรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิง ในหมูบ่ า้ นดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
จ�ำนวน 8 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยของ
ผู้หญิงเกิดจากปัจจัยผลักดันจากพื้นที่ต้นทาง ได้แก่ การมีรายได้น้อย ครอบครัวมีภาระ
หนี้สิน การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ขนาดของครอบครัวที่ใหญ่ มีเครือข่าย
ทางสังคมของแรงงานและค่านิยมการย้ายถิ่นตามฤดูกาล ส่วนปัจจัยดึงดูดจากพื้นที่
ปลายทาง พบว่า แรงงานมีรายได้และสวัสดิการที่ดี เป็นโอกาสในการท�ำงานของผู้หญิง
ส�ำหรับปัจจัยที่อยู่ระหว่างพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทางคือ การได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว ค่าใช้จ่ายต�่ำ มีระยะเวลาและขั้นตอนในการย้ายถิ่นไปท�ำงานที่ไม่มาก และ
ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพโสด สมรส และหย่าร้างที่เป็นปัจจัย
ท�ำให้ผู้หญิงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นไปเป็นแรงงานรับจ้างได้
การเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยท�ำให้ผู้หญิงมีบทบาทใหม่ในครอบครัว ได้แก่
บทบาทการหารายได้เลี้ยงครอบครัว การตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของครอบครัว การสร้าง
โอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน และการสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว
ส่วนสถานภาพของผู้หญิงในครัวเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คือ ได้รับการยอมรับ
จากคนในครอบครัวมากขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญที่มีความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน ได้รับการชื่นชมยกย่องจากคนในครอบครัวที่ท�ำให้ครอบครัวมีรายได้และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานผู้หญิง แรงงานรับจ้างตัดอ้อย อุบลราชธานี
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Abstract

	
This study purports to study factors that influence being female
sugar cane harvesting wage labors and study role and status changes within
their family of 8 female sugar cane labors who live in Donsakham village,
Srimuangmai district, Ubon Ratchathani province by purposive sampling. The
study is a qualitative research. Data were collected by in-depth interviews
and non-participant observations.
Results reveal that the influential factors of being the female sugar
cane harvesting labors are pushed by original factors which include low
income, familial debts, being unemployed after paddy harvesting season
ended, sizable family, having labor social networks, and seasonal immigration
values. The pulling factors from the destinations consist of sufficient income
and proper welfare and the job is a work opportunity for women. Some
factors are between the original factors and destination factors. Those are
supports from their families, low costs, period of time of immigrating is not
too long and procedures are not overly complicated, and personal factors
such as age, education, marriage statuses- single, married, and divorced are
the factors that could influence women to immigrate and become the sugar
cane wage labors.
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As the sugar cane harvesting labors, women achieve some now
roles in their families such as a bread winner, a decision maker, providing
educational opportunity for their children, and uplifting their family wellbeing.
In terms of their familial status, theirs are also directed to positive changes
which mean that they acquire more acceptance from their family members
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especially in decision making on important issues. They gain equity and
equality as well as they are complimented by the family members when
they could gain income. They thus elevate their family wellbeing.
Keywords: Female workers, Sugar cane workers, Ubon Ratchathani
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การย้ายถิน่ ภายในประเทศไทยนัน้ เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ติดต่อกันมาเป็นเวลา
นานและเกิดขึ้นได้ทั่วไป ซึ่งมีทั้งการย้ายถิ่นในลักษณะที่ถาวรและชั่วคราว รวมไปถึงการ
ย้ายถิน่ ตามฤดูกาลด้วยส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิน่ จากชนบทเข้าสูเ่ มืองเป็นหลักเพือ่ หางานท�ำ
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาและความเจริญเติบโตทีไ่ ม่สมดุลระหว่างเมืองกับชนบท ตลอด
จนการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นด้วย (ปรีชา คุวินพันธ์, 2545: 19) ซึ่ง
หากพิจารณาถึงกลุม่ ประชากรทีม่ กี ารย้ายถิน่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ของประชากรหรือแรงงาน
ที่อยู่ในชนบทที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแรงงานชาย
ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นออกไปท�ำงานนอกหมู่บ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
การย้ายถิน่ ตามฤดูกาล เกิดขึน้ เมือ่ มีการว่างงานนอกฤดูกาลเก็บเกีย่ วผลผลิตข้าว
เสร็ จ หรือเมื่อพ้นจากฤดูกาลท�ำงานในไร่นาในช่วงระยะเวลา 3-6 เดือน เช่นเดียวกันที่
ส่วนใหญ่แรงงานทีย่ า้ ยถิน่ ตามฤดูกาลมักจะเป็นแรงงานหญิงสาวชนบทอีสานทีท่ ำ� อาชีพใน
ภาคเกษตรกรรม โดยสาเหตุของการทีผ่ หู้ ญิงออกไปขายแรงงานต่างถิน่ นัน้ ก็มหี ลายสาเหตุ
ด้ ว ยกัน เป็นต้นว่า ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่บิดเบือนเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการที่
รั ฐ ให้ความส�ำคัญกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเขตเมืองมากกว่าการสนับสนุน
ภาคเกษตรอย่างจริงจัง ตลอดจนความจ�ำเป็นของครอบครัวที่จะสามารถท�ำให้ครอบครัว
ด�ำรงอยูต่ อ่ ไปได้ ประกอบกับตลาดแรงงานเองก็มคี วามต้องการแรงงานผูห้ ญิงเพิ่มมากขึน้
เพราะงานในส่วนนี้เป็นงานที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะหรือความช�ำนาญเฉพาะแต่อย่างใด
และส่ วนใหญ่เป็นงานในลักษณะชั่วคราว ไม่มั่นคง แต่สร้างรายได้ที่สูงกว่าอาชีพที่
ท�ำอยู่ (วาธิณี บุญชะลักษี, 2540: 64)
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงต้องยอมออก
จากบ้านมาท�ำงานช่วยสามีหาเลีย้ งครอบครัว (Kiso, 2550: 212; ขวัญชนก สัณฐาน, 2554:
18) ผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ นส่วนใหญ่ทยี่ า้ ยถิน่ นัน้ เป็นผูห้ ญิงทีผ่ า่ นการสมรสและมีครอบครัวแล้ว
มีภาระต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การมีภาระที่ต้องส่งเสียลูกเรียนหนังสือ รวมไปถึง
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ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นตามค่านิยมการบริโภคที่ทันสมัย แม้ว่าการมี
ส่วนในการได้ชว่ ยเหลือครอบครัวหารายได้ของผูห้ ญิงจะเกิดผลดีในทางเศรษฐกิจของครัว
เรือน แต่ในด้านสังคมวัฒนธรรมกลับพบว่า ผูห้ ญิงทีย่ า้ ยถิน่ นัน้ เริม่ มีความสัมพันธ์ทหี่ า่ งเหิน
กับคนในครอบครัวและชุมชน เนื่องจากผู้หญิงในสังคมหมู่บ้านอีสานนั้นกล่าวได้ว่าเป็นผู้
มีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของคนบ้านหรือในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของ
การเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูก และบทบาทของภรรยาที่ต้องดูแลสามีและดูแลความเป็นอยู่
ในครอบครัว ต้องซักผ้า กวาดบ้าน ท�ำอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้หญิงย้ายถิ่น
ไปท�ำอาชีพอื่นยังได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนว่า เป็นลูกสาวดีมีความกตัญญูต่อ
พ่อแม่และครอบครัว
กรณีของหมู่บ้านดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มีการ
ย้ายถิน่ ตามฤดูกาลไปเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยก็เป็นอีกกรณีหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการย้าย
ถิ่นชั่วคราวตามฤดูกาล ซึ่งแต่เดิมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่มักจะมีการย้ายถิ่นไปท�ำงาน
ตัดอ้อย แต่ปัจจุบันก็มีผู้หญิงจ�ำนวนไม่น้อยเช่นกันที่มีการย้ายถิ่นไปท�ำงานตัดอ้อยในช่วง
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี ผู้หญิงหลายคน
เดินทางไปใช้แรงงานกับสามี และมีผหู้ ญิงบางส่วนทีเ่ ดินทางไปใช้แรงงานร่วมกับญาติพนี่ อ้ ง
หรือลูกหลานในครอบครัว ตลอดจนกรณีผหู้ ญิงทีเ่ ดินทางไปใช้แรงงานกับเพือ่ นในหมูบ่ า้ น
เดียวกัน แต่เนื่องจากลักษณะของงานตัดอ้อยถือเป็นงานที่เหมาะสมกับผู้ชายมากกว่า
เพราะต้องอาศัยแรงก�ำลังกายในการท�ำงานอย่างหนัก ตากแดด ตากลม การกินอยู่แบบ
ล�ำบาก การใช้จ่ายก็ต้องประหยัดมากกว่าตอนที่อยู่บ้าน ตลอดจนการต้องเผชิญกับความ
เจ็บป่วย ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายกับผู้หญิง อีกทั้งต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัย ซึ่งปัญหาที่พบ
บ่อยก็คอื เรือ่ งชูส้ าว จึงเป็นทีน่ า่ สนใจว่า เหตุใดผูห้ ญิงเหล่านีจ้ งึ เลือกทีจ่ ะเข้ามาเป็นแรงงาน
รับจ้างตัดอ้อย ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักต้องใช้แรงก�ำลังกายอย่างมาก อีกทั้งยังมีทางเลือก
ในการท�ำอาชีพอื่นอยู่ไม่น้อย เช่น การรับจ้างเย็บผ้า เป็นพี่เลี้ยงเด็ก เป็นแม่บ้าน ปลูกพืช
ซึ่งถือเป็นงานที่ผู้หญิงมีความถนัดกว่า และเมื่อผู้หญิงเหล่านี้ก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะ
แรงงานนั้นได้ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของบทบาทและสถานภาพในครัวเรือนอย่างไร
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยของผู้หญิง
บ้านดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพในครอบครัวของแรงงาน
รับจ้างตัดอ้อยหญิง บ้านดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
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ขอบเขตการศึกษา

พืน้ ทีใ่ นการศึกษาคือหมูบ่ า้ นดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรในการวิจยั คือ แรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิงในหมูบ่ า้ นดอนสระค�ำ อ�ำเภอศรีเมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดจ�ำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานรับจ้างตัดอ้อย
หญิง จ�ำนวน 8 คน ที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง
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บ้านดอนสระค�ำ ต�ำบลลาดควาย อ�ำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
หมูบ่ า้ นขนาดเล็กตัง้ มานานมากกว่า 150 ปี อพยพครัวเรือนมาจากหมูบ่ า้ นใกล้เคียงกันมา
ตัง้ ถิน่ ฐานทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนีใ้ นปัจจุบนั เพือ่ บุกเบิกทีด่ นิ ท�ำกินใหม่ ห่างจากตัวอ�ำเภอประมาณ
3 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร ในปี พ.ศ 2556 มีประชากร
ทั้งหมด 505 คน มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 129 ครัวเรือน เป็นเพศชาย 185 คน และเพศ
หญิง 320 คน โดยแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 80,000 บาทต่อปี (คณะท�ำงาน
บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพืน้ ฐานระดับอ�ำเภอ, 2556: 16) ในอดีตชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ปลูกข้าวเหนียวเพื่อบริโภคโดยเน้นการใช้แรงงานในครัวเรือน
ทั้งแรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็นส�ำคัญ เครื่องมือในการท�ำนาก็จะมีเพียงจอบ คราด ไถ
และมีดพร้าเท่านั้นที่ได้ท�ำขึ้นใช้เองและซื้อจากท้องถิ่นใกล้เคียง พันธุ์ข้าวที่ใช้ส�ำหรับการ
ปลูกเป็นพันธุท์ ไี่ ด้มาจากการคัดเลือกพันธุข์ า้ วไว้ดว้ ยตนเอง สามารถท�ำนาได้เพียงปีละครัง้
เพราะต้องอาศัยน�ำ้ ฝนเพียงอย่างเดียว พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นไม่มแี ม่นำ�้ หรือระบบชลประทาน ท�ำให้
ชาวบ้านไม่มีน�้ำเพียงพอที่จะใช้ท�ำการเกษตรได้ และหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านมัก
จะประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง (ค�ำจัน ไชยโกฏิ, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2557)
ปัจจุบนั ชาวบ้านการท�ำเกษตรแบบสมัยใหม่ มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
ทัง้ รถไถนาเดินตาม รถแทร็กเตอร์ รถด�ำนา รถเกีย่ วข้าว มีการใช้ปยุ๋ เคมี ยาฆ่าแมลงเพือ่ เพิม่
ผลผลิตให้ได้ในปริมาณมากบนผืนดินทีจ่ ำ� กัด ท�ำให้ตอ้ งกูห้ นีย้ มื สินจากแหล่งเงินกูต้ า่ งๆ จึง
ท�ำให้แทบทุกครัวเรือนต้องประสบกับปัญหาหนีส้ นิ หมุนเวียน (บังอร สีหานาม, สัมภาษณ์,
5 มกราคม 2557) ชาวบ้านหารายได้จากหลากหลายทางในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ มันส�ำปะหลังและยางพารา รวมถึงการออกไปท�ำงานรับจ้างยังทีต่ า่ งๆ ทัง้
การรับจ้างในภาคการเกษตร เช่น การรับจ้างไถนา ด�ำนา ใส่ปยุ๋ ในนาข้าว เกีย่ วข้าว รับจ้าง
ปลูกพืช ตัดไม้ (เกสร สาธุพันธ์, สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2557) และตัดหญ้าและการรับจ้าง
นอกภาคการเกษตร เช่น การรับจ้างก่อสร้าง ย้ายถิน่ ไปท�ำงานรับจ้างต่างจังหวัดหลังฤดูกาล
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ท�ำนาหรือหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านบางรายย้ายถิ่นไปท�ำงานตลอดทั้งปีและ
จะกลับมาบ้านเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลเท่านั้น เมื่อถึงฤดูท�ำนาผู้ย้ายถิ่นจะส่งเงิน
กลับมาให้กับครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือส่งกลับมาทุกเดือน (อ่อน คูนทา, สัมภาษณ์,
4 มกราคม 2557) การเคลื่อนย้ายถิ่นไปท�ำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น การเคลื่อนย้าย
แรงงานไปรับจ้างตามไร่เกษตรในต่างจังหวัด โดยเฉพาะงานรับจ้างตัดอ้อย ซึ่งถือเป็นการ
เคลื่อนย้ายแรงงานตามฤดูกาล โดยจะไปในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จ ใน
ประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี แรงงานในหมู่บ้านทั้งชายและหญิงเดิน
ทางไปท�ำงานตัดอ้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานในวัยที่มีครอบครัวแล้วที่ได้เดินทางไป
ท�ำงานรับจ้างตัดอ้อยนี้ ซึ่งบางครอบครัวก็ไปทั้งพ่อ แม่ ลูก บางครอบครัวก็ไปเฉพาะพ่อ
แม่ หรือเฉพาะลูกหลานที่ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปท�ำงาน และเมื่อถึงฤดูกาลท�ำนา
ชาวบ้านก็จะกลับมายังหมู่บ้านเพื่อท�ำนาเช่นเดิม
“งานตัดอ้อยมันดีตรงทีว่ า่ เราได้ทำ� งานทุกวัน แล้วเงินก็ได้ทกุ วันเหมือนกัน จะท�ำ
มากท�ำน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง แต่ถ้าเราท�ำมากก็จะได้เงินมาก ท�ำน้อยก็จะได้เงินน้อย
ถึงงานจะหนักแต่มันคุ้มกับค่าจ้างที่ได้ ก็ดีกว่าไปท�ำงานอย่างอื่นที่เคยไปท�ำมา ต้องไกล
บ้าน ไกลลูกหลาน ไปในเวลานานๆ แล้วค่าจ้างก็ยงั ได้นอ้ ยอีก” (เกสร สาธุพนั ธ์, สัมภาษณ์)
การไปท�ำงานรับจ้างตัดอ้อยของชาวบ้านในช่วงแรก ท�ำงานหลายพื้นที่ ทั้งที่
จังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรขี นั ธ์ พิษณุโลก และก�ำแพงเพชร ในปัจจุบนั
ชาวบ้านส่วนมากไปตัดอ้อยที่จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยจะมีเถ้าแก่มารับแรงงานตัดอ้อยถึง
หมู่บ้าน รวมถึงแรงงานจากหมู่บ้านต่างๆ มีการสร้างแรงจูงใจให้เบิกเงินล่วงหน้า ซึ่งถือ
เป็นการวางมัดจ�ำไว้กอ่ น แล้วจึงเดินทางไปท�ำงานตัดอ้อยใช้หนีท้ หี ลัง ซึง่ นับเป็นวงจรชีวติ
ที่วนเวียนอยู่เช่นนี้ในทุกๆ ปี แต่ยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมการเป็นแรงงาน
ตัดอ้อยแบบมีพันธะสัญญานี้ เพราะมองเห็นถึงปัญหาที่จะตามมา หลายครอบครัวได้เงิน
มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว มีเงินก้อนกลับบ้านคนละ 10,000-30,000 บาท จากการ
ตัดอ้อยในช่วงประมาณ 5 เดือน ใช้เงินต่อเติมบ้าน ดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ บางครอบครัวไป
กันหลายคนก็จะได้เงินกลับมาจ�ำนวนมาก ประมาณ 40,000-50,000 บาท แต่ก็ต้องยอม
แลกกับการกินอยูท่ ลี่ ำ� บาก การใช้จา่ ยก็ตอ้ งประหยัดมากกว่าอยูท่ บี่ า้ น แต่มบี างรายทีไ่ ม่ได้
อะไรเลย ได้เงินมาแล้วก็ตอ้ งเอาไปใช้หนีเ้ งินกู้ หลายคนทีส่ ญ
ู เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์
จากการพนันและการดื่มกิน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยของผู้หญิง
ระยะแรกของการย้ายถิน่ ไปท�ำงานรับจ้างตัดอ้อยของชาวบ้านดอนสระค�ำ เริม่ ต้น
ในปี พ.ศ. 2523 เดินทางไปท�ำงานตัดอ้อยในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ประมาณ
ช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี ผูห้ ญิงหลายคนเดินทางไปใช้แรงงานกับสามี และมี
ผูห้ ญิงบางส่วนทีเ่ ดินทางไปใช้แรงงานร่วมกับญาติพนี่ อ้ งหรือลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน
ตลอดจนกรณีผหู้ ญิงทีเ่ ดินทางไปใช้แรงงานกับเพือ่ นในหมูบ่ า้ น แรงงานทัง้ หมด 61 คน เป็น
เพศชาย 35 คน และเพศหญิง 26 คน จากประชากรของหมู่บ้านทั้งหมด 505 คน และ
เมือ่ ถึงฤดูกาลท�ำนาชาวบ้านก็จะกลับมายังหมูบ่ า้ นเพือ่ ท�ำนา ซึง่ การย้ายถิน่ ไปเป็นแรงงาน
รับจ้างตัดอ้อยของผู้หญิงมีปัจจัยที่ส�ำคัญหลายประการ ดังนี้
1. ปัจจัยผลักดันจากพื้นที่ต้นทาง
		
1.1 ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ ครอบครั ว แรงงานรั บ จ้ า งตั ด อ้ อ ยหญิ ง
ในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนาเป็นหลัก แต่ในทุกๆ ปีหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวกลับต้อง
ประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง ประกอบกับพื้นที่หมู่บ้านไม่มีแม่น�้ำสายใหญ่ๆ ไหลผ่าน
หรือระบบชลประทาน จึงท�ำได้เพียงปีละครั้ง ผลผลิตจากไร่นามีราคาตกต�่ำจากการถูก
กดราคาข้าวซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้นในทุกที จึงท�ำให้รายได้จากการขาย
ข้าวนี้น้อยตามลงไปด้วย ประกอบกับผู้หญิงที่ไปท�ำงานตัดอ้อยส่วนใหญ่ยังไม่มีไร่นาเป็น
ของตนเอง ยังคงใช้ประโยชน์จากทีท่ ำ� กินของพ่อแม่โดยร่วมออกค่าใช้จา่ ยในการท�ำนาและ
แบ่งผลผลิตจากการท�ำนากับพีน่ อ้ งคนอืน่ ๆ จึงท�ำให้รายได้จากการท�ำนาค่อนข้างน้อย และ
ถึงแม้จะมีบางส่วนทีพ่ อ่ แม่ได้จดั สรรทีท่ ำ� กินให้เรียบร้อยแล้วโดยมีสทิ ธิถอื ครองทีด่ นิ ท�ำกิน
ประมาณเฉลี่ยครอบครัวละ 5-10 ไร่ โดยมีรายได้จากการขายผลผลิตข้าวเฉลี่ย 30,00040,000 บาทต่อปี ซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายในครัว
เรือนตลอดทั้งปีที่มีมากขึ้นตามขนาดของครอบครัว จึงท�ำให้แต่ละครอบครัวจ�ำเป็นที่จะ
ต้องหารายได้จากหลากหลายทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดต่อไปได้ ทั้งการหันมาปลูกพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ มันส�ำปะหลังและยางพารา และการเลือกที่จะออกไปท�ำงานรับจ้าง ทั้ง
การรับจ้างในภาคการเกษตรซึ่งอัตราค่าจ้างก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานในชุมชนว่า
มีสูงหรือไม่ และขึ้นกับฤดูกาลของกิจกรรมนั้นๆ ด้วยว่าช่วงนั้นท�ำอะไร เช่น ช่วงไถ หว่าน
ด�ำ หรือช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งงานก็จะมีมากในช่วงฤดูท�ำนาเท่านั้น แต่หลังจากนั้นก็จะว่างงาน
		
ส่วนการรับจ้างนอกภาคเกษตรมีทั้งการไปท�ำงานแบบตลอดทั้งปีซึ่งจะ
กลับมาบ้านเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลเท่านัน้ แต่การเคลือ่ นย้ายถิน่ ในลักษณะนีก้ ย็ งั คง
ไม่เป็นทีน่ ยิ มกันมากนักของผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ น เพราะมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเครือข่ายการ
เข้าสูง่ านต่างๆ ด้วย เช่น การมีญาติพนี่ อ้ งหรือเพือ่ นทีเ่ คยท�ำงานนัน้ ๆ อยูเ่ ป็นผูแ้ นะน�ำงาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แต่การไปท�ำงานแบบตามฤดูกาลเป็นที่นิยมกันอย่างมากของผู้หญิงและคนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้าน เพราะเป็นการไปท�ำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น โดยเฉพาะการไปท�ำงาน
รับจ้างตัดอ้อย ผู้หญิงในหมู่บ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะไปท�ำงานตัดอ้อย เพราะมีภาระงาน
ในบ้านที่มากและความจ�ำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูลูก และพ่อแม่ จึงท�ำให้การไปท�ำงานในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ นี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงในหมู่บ้านสามารถท�ำได้ เมื่อถึงฤดูกาลท�ำนาก็สามารถ
กลับมายังหมู่บ้านเพื่อท�ำนาได้ การไปท�ำงานตัดอ้อยก็ท�ำให้ผู้หญิงหลายคนได้เงินกลับมา
ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว มีเงินกลับบ้านคนละ 10,000-30,000 บาท บางครอบครัวไป
กันหลายคนก็จะได้เงินกลับมาจ�ำนวนมาก ประมาณ 40,000-50,000 บาท จากการตัดอ้อย
ประมาณ 5 เดือน
1.2 ภาระหนี้สินของครอบครัว แรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิงทุกครัว
เรือนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ โดยเฉพาะเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ซึ่งถือเป็นแหล่งเงินกู้รายใหญ่ของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะน�ำ
ใช้เป็นทุนในกิจกรรมไร่นา และใช้เป็นทุนในการท�ำอาชีพเสริมอื่นๆ ควบคู่ไปกับการท�ำนา
เช่น ปลูกยางพารา ปลูกมันส�ำปะหลัง หรือน�ำมาซื้อสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ตลอดจนน�ำ
ไปใช้ในการช�ำระหนี้สินที่กู้ยืมมาจากแหล่งกู้ยืมอื่นๆ ด้วย เช่น เงินกู้จากกลุ่มสหกรณ์ เงิน
กูจ้ ากกลุม่ กองทุนหมูบ่ า้ น และเงินกูน้ อกระบบ ซึง่ การกูส้ ว่ นใหญ่กม็ กั จะต้องใช้ โฉนดทีด่ นิ
และทรัพย์สินต่างๆ ของครอบครัวเป็นหลักประกันในการกู้ ซึ่งนอกจากภาระหนี้สินที่มา
จากการกู้ยืมเงินแล้ว ครอบครัวแรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิงยังมีภาระหนี้สินค่าจ้างรถไถ
รถเกี่ยวข้าว ค่าจ้างคนเกี่ยวข้าว ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย จึงท�ำให้ทุกครัวเรือนต้อง
ประสบกับปัญหาหนี้สินหมุนเวียนเช่นนี้
		
นอกจากนัน้ ยังมีภาระหนีส้ นิ ทีม่ าจากการเบิกเงินตัดอ้อยล่วงหน้าอีกด้วย
ชาวบ้านบางครัวเรือนที่ไปท�ำงานตัดอ้อยมีการเบิกเงินจากตัวแทนนายหน้าหาคนงานใน
หมู่บ้านเพื่อน�ำเงินนั้นมาใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยเดินทางไปท�ำงานตัดอ้อยใช้หนี้ทีหลัง ซึ่งการ
ที่ขอเบิกเงินก่อนไปท�ำงานนั้นก็ไม่ได้มีข้อก�ำหนดว่าวงเงินที่เบิกได้ต้องไม่เกินเท่าใด แต่
ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะสามารถเบิกได้เท่าจ�ำนวนที่ตนเองต้องการ เพราะจะต้องผ่านการพิจารณา
จากตัวแทนนายหน้าหาคนงานในหมูบ่ ้านก่อนในส่วนของพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยของ
แต่ละคนเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าบุคคลนั้นๆ จะสามารถท�ำงานใช้หนี้ได้จนครบจ�ำนวนเงินที่ได้
มีการเบิกล่วงหน้าไปแล้ว
		1.3 การว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว แรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิงใน
หมูบ่ า้ นส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำนาเป็นหลัก และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ และการท�ำงานรับจ้าง
ต่างๆ เป็นอาชีพเสริมในชุมชน แต่เนือ่ งจากการท�ำนายังเป็นการท�ำนาโดยอาศัยน�ำ้ ฝนจาก
ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ท�ำให้สามารถท�ำนาได้เพียงปีละครั้ง และการรับจ้างส่วนใหญ่
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เป็นการรับจ้างในภาคเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท�ำนา เมือ่ หมดฤดูกาลเกิดปัญหาการ
ว่างงาน ประกอบกับปัจจุบนั ทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยีและเครือ่ งทุนแรงเข้ามาใช้ในกระบวนการ
เพาะปลูกมากขึ้น ท�ำให้ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรมในไร่นาลดลง และชาวบ้านมีเวลาว่าง
เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้สามารถย้ายถิ่นไปท�ำงานในพื้นที่ไกลบ้านได้ ซึ่งงานรับจ้างตัดอ้อยก็เป็น
งานทีส่ ามารถท�ำได้หลังฤดูกาลเก็บเกีย่ วข้าวเสร็จพอดี งานสามารถท�ำได้ในทุกวัน ส่วนราย
ได้ก็สามารถเบิกมาใช้จ่ายก่อนได้ด้วย
1.4 ครอบครัวขนาดใหญ่ ครอบครัวของแรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิง
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ซึ่งประกอบไปด้วย ตา ยาย หรือ ปู่ ย่า พ่อ แม่
และลูก หลาน ส่วนครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงพ่อแม่ลูกนั้นมีไม่มากนัก ซึ่งการมีขนาดของ
ครอบครัวที่ใหญ่หรือมีสมาชิกในครอบครัวจ�ำนวนมากนั้น ท�ำให้ผู้หญิงต้องออกมาท�ำงาน
รับจ้างนอกบ้านเหมือนสามีหรือคนอื่นๆ ในครอบครัว เพราะความจ�ำเป็นของครอบครัวที่
เมือ่ มีสมาชิกทีม่ าก มีภาระค่าใช้จา่ ยในครอบครัวเพิม่ ขึน้ จึงมีจำ� เป็นทีจ่ ะต้องหารายได้จาก
หลายทางเพื่อมาจุนเจือครอบครัว
1.5 เครือข่ายทางสังคมของแรงงาน ความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
ที่เป็นความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เป็นพี่เป็นน้องกัน มีความรู้จักมักคุ้นกันดี ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอด ประกอบกับการเป็นหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อใครท�ำอะไรที่ไหนก็มักจะเป็นที่ทราบกันไปทั่วทั้งหมู่บ้าน การไปท�ำงาน
ตัดอ้อยของคนในชุมชนที่จังหวัดก�ำแพงเพชร ที่เถ้าแก่ใจดี ดูแลดี ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็พา
ไปโรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยก็ดี คนที่ไปตัดอ้อยเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่
แล้ว และทีส่ ำ� คัญคือรายได้ดี ไม่ถกู กดค่าแรงเหมือนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ คยไปมา จึงชักชวนเพือ่ น
บ้านและญาติสนิทไปตัดอ้อยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชร รวมทัง้ การติดต่อชักชวนจากนาย
หน้าในหมู่บ้านที่หาคนงานไปตัดอ้อยด้วย
1.6 ค่านิยมการย้ายถิน่ ตามฤดูกาลของคนในชุมชน ชาวบ้านมีคา่ นิยม
ของการย้ายถิ่นไปท�ำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งผูท้ ี่ออกไปท�ำงานนอกบ้านหาราย
ได้มาเลีย้ งคนในครอบครัวได้จะได้รบั การยกย่องว่าเป็นคนดี มีความกตัญญูเพราะสามารถ
เลีย้ งดูพอ่ แม่ได้ ผูห้ ญิงก็มกั จะถูกคาดหวังมากเป็นพิเศษเช่นกันว่า จะต้องเป็นทัง้ ผูด้ แู ลและ
เป็นผู้หาเลี้ยงพ่อแม่ของตนเองด้วยเช่นกัน แต่ด้วยภาระงานในบ้านที่มากของผู้หญิงที่จะ
ต้องเลี้ยงดูลูก ดูแลลูก ดูแลสามี ดูแลพ่อแม่ ตลอดจนดูแลในเรื่องการกินอยู่ของครอบครัว
จึงท�ำให้ผหู้ ญิงส่วนใหญ่ไม่สามารถย้ายถิน่ ไปท�ำงานแบบระยะยาวได้ ดังนัน้ การย้ายถิน่ ไป
ท�ำงานในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หรือการย้ายถิน่ ตามฤดูกาล การไปเป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อย
จึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงในหมู่บ้านสามารถท�ำได้โดยไม่กระทบกับหน้าที่งานในบ้านมากนัก
เป็นงานที่ไปท�ำในช่วงสั้นๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว
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2. ปัจจัยดึงดูดจากพื้นที่ปลายทาง
		
2.1 รายได้และสวัสดิการทีจ่ ะได้รบั งานตัดอ้อยเป็นงานทีส่ ามารถท�ำได้
ทุกวัน ส่วนรายได้กจ็ ะขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนมัดทีต่ ดั ได้ในแต่ละวัน และยังสามารถเบิกค่าแรงได้
ในขณะทีย่ งั ท�ำงานอยูด่ ว้ ย มีทพี่ กั อาศัยฟรีจา่ ยเพียงค่าน�ำ้ ค่าไฟ และหากเกิดอุบตั เิ หตุหรือ
เจ็บป่วยในขณะการท�ำงาน เถ้าแก่จะเป็นผู้ดูแลทุกอย่าง ตั้งแต่พาไปโรงพยาบาลและจ่าย
ค่ารักษาให้ฟรีอีกด้วย จึงท�ำให้ผู้หญิงหลายคนได้เงินกลับมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
มีเงินกลับบ้านคนละ 10,000- 30,000 บาท
		
2.2 โอกาสในการท�ำงานของผูห้ ญิง นอกจากความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งกินต้อง
ใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นความต้องการแสวงหาโอกาสในการท�ำงานใหม่ๆ
ของผู้หญิงที่จะสามารถท�ำให้ตนเองและครอบครัวด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งการใช้แรงงานอย่าง
หนักเพื่อแลกกับเงินจ�ำนวนมากจึงยากที่จะปฏิเสธ
3. ปัจจัยที่อยู่ระหว่างพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทาง
		
3.1 การได้รับการสนับสนุนของครอบครัว การที่ผู้หญิงจะสามารถไป
ท�ำงานตัดอ้อยได้นนั้ ส่วนใหญ่มกั จะต้องได้รบั การสนับสนุนจากคนในครอบครัว เนือ่ งจาก
งานตัดอ้อยเป็นงานทีห่ นัก อาศัยเพียงก�ำลังแรงกาย ซึง่ เป็นงานทีอ่ าจจะเหมาะสมกับผูช้ าย
มากกว่าผู้หญิง แต่การไปท�ำงานพร้อมกับคนในครอบครัว ท�ำให้ผู้หญิงมีความมั่นใจ และ
ทนต่อการท�ำงานหนักได้
		
3.2 ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และขั้นตอนในการย้ายถิ่นไปท�ำงาน การ
ย้ายถิ่นไปท�ำงานตัดอ้อยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�ำงานและเดินทางกลับมายัง
หมู่บ้านเพราะเถ้าแก่ไร่อ้อยเอารถมารับและส่งถึงหมู่บ้าน รวมไปถึงการมีระยะเวลาและ
ขั้นตอนการย้ายถิ่นที่ใช้เวลาไม่มากเกินไป เป็นการท�ำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ
4-5 เดือน ก็ได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวแล้ว จึงท�ำให้ผู้หญิงในหมู่บ้านเลือกที่จะเป็น
แรงงานตัดอ้อย
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4. ปัจจัยส่วนบุคคล
		
4.1 อายุ ผู้หญิงที่ไปท�ำงานตัดอ้อยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 28-51 ปี
ซึง่ ผูห้ ญิงทีม่ อี ายุมากมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอืน่ น้อยลง อาชีพตัดอ้อยไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ในเรือ่ งของอายุ จะอายุมากหรืออายุนอ้ ยก็สามารถท�ำอาชีพนีไ้ ด้ จึงท�ำให้ผหู้ ญิงในหมูบ่ า้ น
เลือกที่จะท�ำอาชีพตัดอ้อย
		
4.2 ระดับการศึกษา ผู้หญิงในหมู่บ้านที่ไปท�ำงานตัดอ้อยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาชัน้ ประถมปีที่ 4 และชัน้ ประถมปีที่ 6 และมีบางส่วนทีจ่ บชัน้ มัธยมปีที่ 3 เนือ่ งจาก
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ในอดีตทีช่ าวบ้านยังไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษามากนัก อีกทัง้ ทางบ้านก็มฐี านะยากจน
ประกอบกับในหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียน ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่ง และ
ผูห้ ญิงก็มกั จะถูกสอนให้คดิ ว่าผูห้ ญิงไม่จำ� เป็นต้องเรียนหนังสือให้จบสูงๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
น�ำความรูไ้ ปใช้ประกอบอาชีพ เพราะหน้าทีก่ ารหารายได้เลีย้ งครอบครัวเป็นของผูช้ าย แต่
ผูห้ ญิงจะถูกฝึกเกีย่ วกับการบ้านการเรือนมากกว่า ซึง่ ตรงกันข้ามกับในปัจจุบนั ทีก่ ารท�ำงาน
นัน้ กลับต้องการแรงงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ จึงท�ำให้ผหู้ ญิงมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพน้อย งานตัดอ้อยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดของระดับการศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถ
ท�ำอาชีพนี้ได้
		
4.3 สถานภาพการสมรส ผู้หญิงในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีบทบาทภาระ
หน้าทีต่ อ่ คนในครอบครัว การหารายได้เลีย้ งครอบครัวเป็นบทบาทหน้าทีข่ องทุกคนในครัว
เรือน ไม่ใช่บทบาทของผูช้ ายฝ่ายเดียวเช่นในอดีต การย้ายถิน่ ไปท�ำงานในพืน้ ทีไ่ กลบ้านนัน้
ผู้หญิงที่ยังโสดก็ต้องย้ายถิ่นไปท�ำงานเช่นกัน ผู้หญิงโสดก็มีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อ
แม่ของตนเอง ซึ่งลูกผู้หญิงส่วนใหญ่ก็มักจะถูกคาดหวังมากเป็นพิเศษว่าจะต้องเป็นผู้ดูแล
และหาเลี้ยงพ่อแม่ของตนเองให้ดีที่สุด ทั้งการดูแลงานในบ้านและการออกไปท�ำงานนอก
บ้านด้วยเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ส่วนผู้หญิงที่สมรสแล้วมีภาระต้องรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาระส่งเสียลูกเรียนหนังสือ รวมไปถึงภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในครอบครัวที่
เพิม่ ขึน้ ตามค่านิยมการบริโภคทีท่ นั สมัย จึงท�ำให้ผหู้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นวัยของมีครอบครัวจ�ำเป็นที่
จะต้องย้ายถิน่ ไปท�ำงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการจ�ำยอม และดิน้ รนท�ำทุกสิง่ อย่าง
เพื่อประคับประคองให้ครอบครัวของตนเองอยู่รอดให้ได้
		
นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ตัดสินใจย้ายถิ่นไปท�ำงานตัดอ้อยส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปัญหาการหย่าร้างในครอบครัว ที่มักเกิดจากความไม่เข้าใจกันและการขาดความรับผิด
ชอบของผู้ชายที่เป็นสามี ท�ำให้ครอบครัวแตกแยก ซึ่งเมื่อเกิดการหย่าร้างแล้วก็มักขาด
รายได้ในบางส่วนของครอบครัวไป ท�ำให้ผู้หญิงต้องแบกรับภาระในการท�ำงานหารายได้
เลี้ยงครอบครัวของตนเองเพียงคนเดียว
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การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพในครัวเรือนของแรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิง
1. การเปลีย่ นแปลงบทบาท การย้ายถิน่ ไปท�ำงานก็ทำ� ให้ผหู้ ญิงได้มบี ทบาทใหม่
เพิ่มขึ้นมาในครอบครัว โดยเฉพาะบทบาททางเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งแต่เดิมที่ผู้หญิงจะ
มีเพียงแค่บทบาทงานในครัวเรือนและงานในไร่นาเท่านั้น และจากการที่ผู้หญิงได้เข้ามามี
บทบาททางเศรษฐกิจในครัวเรือน มีส่วนร่วมในการหารายได้หรือช่วยแบ่งเบาภาระด้าน
รายได้ของครอบครัวนั้นก็ท�ำให้ผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว ดังนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.1 บทบาทในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว การเป็นแรงงานรับจ้าง
ตัดอ้อยของผู้หญิงท�ำให้ผู้หญิงมีบทบาทในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวมากขึ้น ครอบครัว
สามารถพึ่งพารายได้จากการท�ำงานของผู้หญิง หลายครอบครัวที่พึ่งพิงรายได้จากผู้หญิง
ที่ไปท�ำงานอย่างเดียว เนื่องจากในครอบครัวมีเพียงผู้สูงอายุที่อยู่ดูแลบ้านและมีภาระต้อง
เลีย้ งดูหลานจึงท�ำให้ไม่มเี วลาทีจ่ ะไปท�ำงานหารายได้อย่างอืน่ ดังนัน้ แรงงานรับจ้างตัดอ้อย
หญิงจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
		
1.2 บทบาทในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของครอบครัว การทีผ่ หู้ ญิงมี
บทบาทการหารายได้ ท�ำให้ผหู้ ญิงมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญๆ ของครอบครัว
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีผู้หญิงที่หย่าร้างและผู้หญิงโสด ผู้หญิงต้องแบกรับภาระใน
การหารายได้เข้าครอบครัวรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจใน
เรือ่ งส�ำคัญต่างๆ ของครอบครัวทีผ่ หู้ ญิงต้องแบกรับบทบาทเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยเช่นกัน ไม่วา่ จะ
เป็นการใช้จ่ายเงิน การกู้ยืมเงิน การช�ำระหนี้สิน การสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน การซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ การศึกษา และการเลือกคู่ครองของบุตร ส่วนกรณีของผู้หญิงที่สมรสแล้ว
พบว่า ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น มีบทบาทการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของ
ครอบครัวร่วมกับสามี
		
1.3 บทบาทในการสร้างโอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน ผู้หญิง
ที่มีการย้ายถิ่นไปท�ำงานก็สามารถใช้ทุนที่ได้จากการท�ำงานของตนเองมาใช้ในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไปได้
		
1.4 บทบาทในการพัฒนาสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องครอบครัว การ
เป็นแรงงานรับจ้างตัดอ้อยของผูห้ ญิงสามารถท�ำให้ครอบครัวมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถน�ำรายได้ไปใช้ในการช�ำระหนี้สินได้ในบางส่วน น�ำไปใช้ในการดูแลพ่อแม่
ได้ในยามเจ็บป่วย ใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน ใช้ในกิจกรรมไร่นา และใช้ในการซื้อ
สิ่งของที่สามารถสร้างความสะดวกสบายและทันสมัยให้กับตนเองและครอบครัวได้
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2. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
		
2.1 การยอมรับจากคนในครอบครัว การย้ายถิ่นไปท�ำงานรับจ้างตัด
อ้อยของผู้หญิงสามารถน�ำรายได้มาเลี้ยงคนในครอบครัวได้และยังท�ำให้ครอบครัวมีราย
ได้เพิ่ม ท�ำให้คนในครอบครัวยอมรับในตัวของผู้หญิงมากขึ้น โดยเฉพาะการยอมรับใน
เรื่องของการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของครอบครัว เป็นสิ่งที่แสดงว่า ผู้หญิงมีสถานภาพใน
ครอบครัวสูงขึน้ มีความเสมอภาค เท่าเทียมกับผูช้ าย แรงงานรับจ้างตัดอ้อยหญิงทีเ่ ดินทาง
ไปใช้แรงงานกับสามีได้เล่าว่า
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“สมัยก่อนตอนทีน่ า้ ไม่ได้ไปท�ำงานกับเขา เวลาจะท�ำอะไรเขาก็จะเป็นคน
จัดการเองทุกอย่างไม่คอ่ ยฟังทีเ่ ราพูดหรอก เหมือนลูกบอกว่าอยากเรียนต่อ
แต่เขาก็จะบอกว่าจะเรียนไปท�ำไมเสียเวลา เงินก็ไม่ค่อยมี แต่ถ้าเป็นตอนนี้
เขาจะตัดสินใจทุกเรื่องคนเดียวไม่ได้ เพราะน้าก็มีส่วนร่วมในการหาเงิน
เข้าบ้านเหมือนกัน เวลาจะท�ำอะไรก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจ”(อ่อน
คูนทา, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2557)
		
2.2 ได้รบั การชืน่ ชมยกย่องจากคนในครอบครัว ผูห้ ญิงทีอ่ อกไปท�ำงาน
นอกบ้านหารายได้มาเลีย้ งคนในครอบครัวได้จะได้รบั การยกย่องว่าเป็นคนดี มีความกตัญญู
เพราะสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ ผู้หญิงก็มักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้หา
เลีย้ งพ่อแม่ของตนเองด้วย ผูห้ ญิงจะต้องท�ำทัง้ งานในบ้านและการออกไปท�ำงานนอกบ้าน
ด้วยเพือ่ หารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึง่ ตรงกันข้ามทีผ่ หู้ ญิงคนไหนไม่ได้มกี ารย้ายถิน่ ออก
ไปท�ำงานก็จะถูกมองว่าเป็นคนไม่รู้จักท�ำมาหากิน ไม่มีความคิด ไม่มีประสบการณ์ และที่
ส�ำคัญคือจะถูกมองเป็นคนไม่ดี เกียจคร้าน ไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูตนเอง
“แต่ก่อนป้าโดนพ่อแม่บ่นแทบทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่ป้าจะแต่งงานมี
ครอบครัวไปสักทีจะได้มีคนมาช่วยกันท�ำมาหากินมีเงินมาเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยง
ครอบครัวบ้าง ไม่ใช่อยู่บ้านเฉยๆ ให้ไปท�ำงานที่กรุงเทพฯ ก็ไม่ไป แต่หลัง
จากที่ป้าตัดสินใจไปท�ำงานตัดอ้อยกับพี่ชายได้เงินมาครั้งละหลายหมื่น พ่อ
แม่ถึงได้ชื่นชมยกย่องป้าว่าดี รู้จักท�ำมาหากินเลี้ยงพ่อแม่ เลี้ยงครอบครัว”
(ค�ำไพ สีหานาม, สัมภาษณ์, 4 มกราคม 2557)
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อภิปรายผลการศึกษา
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การเคลื่อนย้ายออกไปท�ำงานนอกหมู่บ้านของผู้หญิงเกิดจากการมองเห็นโอกาส
ในการท�ำงาน เป็นความต้องการที่จะหนีจากความยากจน และแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเดิม
ให้แก่ชวี ติ ตนเองและครอบครัว (เอกชัย เอือ้ ธารพิสฐิ , 2554: 2) ซึง่ เกิดขึน้ พร้อมๆ กับความ
จ�ำเป็นในครอบครัว ได้แก่ การมีรายได้ทนี่ อ้ ยจากปัญหาการท�ำเกษตรทีไ่ ม่ได้ผล การมีภาระ
หนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนี คุโณปการ
(2542: 206) ที่พบว่า การตัดสินใจย้ายถิ่นออกไปท�ำงานนอกบ้านของผู้หญิงนั้นเกิดจาก
ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ทัง้ ภาระหนีส้ นิ และการมีรายได้ทนี่ อ้ ย ซึง่ เป็นความ
เสี่ยงอย่างมากต่อการเกิดภาวะหนี้สินหมุนเวียนไปในทุกๆ ปี
การมีขนาดของครอบครัวทีใ่ หญ่หรือมีสมาชิกในครอบครัวทีม่ ากท�ำให้มภี าระค่าใช้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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จ่ายในครอบครัวทีเ่ พิม่ สูงมากขึน้ ท�ำให้ผหู้ ญิงต้องมีการเคลือ่ นย้ายถิน่ ออกมาท�ำงานรับจ้าง
นอกบ้านเทียบเท่าคนอืน่ ๆ ในครอบครัว ผูห้ ญิงมีภาระงานในบ้านทีม่ ากและมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องเลีย้ งดูลกู และพ่อแม่ ตลอดจนดูแลในเรือ่ งกินอยูข่ องครอบครัว จึงท�ำให้ผหู้ ญิงส่วน
ใหญ่สามารถเคลือ่ นย้ายถิน่ ไปท�ำงานได้ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จุฬาลัคน์ ณ ล�ำปาง (2548: 84-85) ที่พบว่า การที่แม่บ้านเกษตรกรมีการศึกษา
น้อย ไม่สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ได้ จึงต้องใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
ผูห้ ญิงยังท�ำงานบ้าน ท�ำงานในภาคการเกษตร ท�ำงานนอกภาคการเกษตร การท�ำงานหลาย
บทบาทในครัวเรือนของผู้หญิงนั้นนับเป็นข้อจ�ำกัดในการเลือกที่จะประกอบอาชีพต่างๆ
ของผูห้ ญิง ท�ำให้ผหู้ ญิงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพทีน่ อ้ ยลง และสามารถเคลือ่ นย้าย
แรงงานได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ผู้หญิงที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นไปท�ำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นจะถูกมอง
หรือได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี มีความกตัญญูเพราะสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้
ไม่ตา่ งจากผูช้ าย ตรงกันข้ามทีผ่ หู้ ญิงคนไหนไม่ได้มกี ารย้ายถิน่ ออกไปท�ำงานก็จะถูกมองว่า
เป็นคนไม่รู้จักท�ำมาหากิน ไม่มีความคิด ไม่มีประสบการณ์ และที่ส�ำคัญคือจะถูกมองเป็น
คนไม่ดี เกียจคร้าน ไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูตนเองมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของทับทิม ชัยชะนะ (2554: 47) ที่พบว่า ในภาคอีสานการท�ำหน้าที่ของลูกสาวที่ดี ที่จะ
ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดว้ ยการเลีย้ งดูเมือ่ แก่เฒ่า การเคลือ่ นย้ายถิน่ ออกไปเป็นแรงงาน
รับจ้างของผู้หญิงล้วนเชื่อมโยงอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัว ทั้งการเป็นลูกสาวที่
ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตอบแทนบุญคุณที่ได้เลี้ยงดูมาจนโตเป็นผู้ใหญ่ หรือจะเป็นบทบาท
ของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก และบทบาทภรรยาที่ต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทรีย์ เรือนมูล (2551: 172-175) ที่พบว่า ภาระผูกพันของ
ผู้หญิงอันเนื่องมาจากบทบาทและสถานภาพในครอบครัว ทั้งการเป็นลูกสาว แม่ เมีย
พี่สาว หรือน้องสาวของผู้หญิง ท�ำให้ผู้หญิงต้องผันตนเองออกมาท�ำงานนอกบ้าน ทั้งนี้ก็
เพื่อตอบแทนบุญคุณของครอบครัวและช่วยค�้ำจุนครอบครัว
การที่ผู้หญิงได้ออกมาท�ำงานนอกบ้านนั้นก็ท�ำให้ผู้หญิงในหลายครัวเรือนได้มี
บทบาทใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาในครัวเรือน เช่น บทบาทการหารายได้เลี้ยงครอบครัว หรือจะ
เป็นบทบาทการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของครอบครัวผู้หญิงได้รับการยอมรับจากคนใน
ครอบครัวมากขึน้ เพราะเมือ่ ผูห้ ญิงได้เข้ามามีสว่ นในการหารายได้เข้าครัวเรือนนัน้ ได้สง่ ผล
ให้ผหู้ ญิงในครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รบั การยอมรับจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะการตัดสินใจ
ในเรือ่ งส�ำคัญของครอบครัวซึง่ มีลกั ษณะทีเ่ สมอภาคกันมากขึน้ ได้รบั การชืน่ ชมยกย่องจาก
คนในครอบครัวเมือ่ ผูห้ ญิงได้ทำ� ให้ครอบครัวมีรายได้และมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของพิมลพรรณ วยาจุต (2536: 61) ทีพ่ บว่า จากการทีผ่ หู้ ญิงได้เข้ามามีบทบาท
ในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวนั้นได้ท�ำให้บทบาทของภรรยาที่เคยยึดถือแต่เดิมนั้นได้
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น ทั้งสามีและภรรยามีบทบาทอ�ำนาจร่วมกัน
ในการตัดสินใจ ซึ่งจะให้ความส�ำคัญกับการยอมรับและยินยอมร่วมกันในครอบครัว
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บทคัดย่อ
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บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเพลงลาวสมั ย ใหม่ กั บ การปรั บ ตั ว ทาง
วัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน โดยวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงลาวสมัยใหม่จาก Youtube
(ยูทูป) จ�ำนวน 30 เพลง ผลการศึกษาพบว่า คนลาวในปัจจุบันเปิดรับสื่อและวัฒนธรรม
จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์จากประเทศไทย ท�ำให้อิทธิพลจากสื่อไทยส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนลาว นอกจากนี้ คนลาวยังรับอิทธิพลวัฒนธรรมเกาหลีผา่ นสือ่ ไทย
อีกด้วย ท�ำให้เห็นว่า เพลงลาวสมัยใหม่มีการปรับตัวทางวัฒนธรรมอยู่ 3 ประการ ได้แก่
การรับวัฒนธรรมไทย การรับวัฒนธรรมเกาหลี และการรับวัฒนธรรมตะวันตก แสดงให้
เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เข้ามา มีบทบาทต่อชาวลาวในปัจจุบัน เพลง
ลาวสมัยใหม่ถือได้ว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น�ำเสนอความเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ความนิยม
และการยอมรับในสังคมลาวปัจจุบัน ทั้งนี้ การสื่อสารในโลกไร้พรมแดนมีส่วนส�ำคัญเป็น
อย่างยิ่งที่จะท�ำให้เพลงลาวสมัยใหม่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
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Abstract

	
The objective of this article was to study the modernity in Lao
modern songs and cultural adaptation in globalization. 30 Lao modern songs
and music videos were analyzed from youtube website. The result found
that currently, Laotians openly adopted medias and cultures from overseas
countries especially Thai television media. Hence, the influence of Thai media
interfered their lifestyles. Besides, Lao people also affected the influence of
Korean culture through Thai media. This phenomena showed that there are 3
components of cultural adaptation in Lao modern songs as following; 1. Thai
cultural adoption 2. Korean cultural adoption 3. Western cultural adoption.
These reflected the diversity of cultures playing a master role to Laotians
nowadays. Lao modern songs referred to an alternative space representing the
contemporary culture, core value, and social acceptance. The communication
in globalization was considered as the significant component which change
Lao modern songs during generation.
Keywords: Lao modern songs, Cultural adaptation, Globalizationmembers
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บทน�ำ
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เพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดจากจินตนาการและการสร้างสรรค์
ของมนุษย์เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่ง โดยใช้เนื้อหา
ดนตรีและท่วงท�ำนองเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติและเรื่อง
ราวต่าง ๆ เพลงจึงเป็นเสมือนการแสดงความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ออกมาเป็น บท
ประพันธ์ทมี่ เี สียงดนตรีประกอบ เมือ่ กล่าวถึงวัฒนธรรมทางบทเพลงและดนตรีแล้ว จะเห็น
ได้ว่า ลาวมีการปรับเปลี่ยน เลื่อนไหล มรดกภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่จ�ำนวนมาก ดังจะเห็นได้
จากบทเพลงลาวสมัยใหม่ทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลีย่ นทางวัฒนธรรม การรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย ประเทศเกาหลี หรือประเทศทางตะวันตก
ถือว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการเพลงของลาวในปัจจุบัน
ลาวเป็นดินแดนที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อยู่ไม่น้อย ชาวลาวมิได้ด�ำรงอัตลักษณ์ทาง
วั ฒ นธรรมอยู่แบบเดียวมาตลอด แม้ว่าชาวลาวจะนุ่งผ้าซิ่น มีศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในแบบ
ฉบับ แต่ชาวลาวจ�ำนวนไม่น้อยก็ยังคงแสวงหาอัตลักษณ์ที่แปลกใหม่ให้กับตนเอง ทั้งจาก
เรื่ องอาหารการกิน การแต่งกาย การบริโภคและวัฒนธรรมที่ยังคงรับเอาความทันสมัย
และความแปลกใหม่จากชาติอื่นๆ เข้ามาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากบทเพลงที่มีการรับเอา
วั ฒ นธรรมจากชาติอื่นๆ ร่วมอยู่ด้วย ความหลากหลายในสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
ท�ำ ให้ชาวลาวรับเอาวัฒนธรรมทางภาษาของต่างชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในเนื้อหาบทเพลงที่มีการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
ชาวลาวสามารถสร้างความทันสมัยของตนเองผ่านบทเพลงออกมาได้อย่างน่าสนใจ แต่
ความทันสมัยที่ชาวลาวรับเข้ามาก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม เพลงที่สร้าง
ความทันสมัยนั้นก็คงสังเกตจากเพลงประเภทป็อป ร็อค ฮิปฮ็อป หรือนักร้องบอยแบนด์
ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมของสังคมลาวในยุคปัจจุบัน
การสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน ประชากรทั่วทุกมุม
โลกสามารถสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกได้
ด้วย เพลงถือได้วา่ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี
เพลงลาวสมัยใหม่ยังได้น�ำวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิควิดีโอ ท�ำให้
เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยอันเกิดจากการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ดังที่ ศิริพร ภักดีผาสุก
(2548: 30-31) ได้กล่าวว่า โลกาภิวตั น์ คือ การครอบง�ำทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยมีศนู ย์กลางของฐานอ�ำนาจอยูท่ ปี่ ระเทศทีเ่ จริญแล้วในโลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่
สหรัฐอเมริกา การแพรกระจายของกระแสโลกาภิวตั น์ถกู ก�ำหนดทิศทางโดยสังคมตะวันตก
และเป็นไปเพื่อรับใช้สังคมตะวันตก การมองในแนวนี้น�ำไปสู่แนวคิดที่ว่าการแพร่กระจาย
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กระแสโลกาภิวัตนไปยังดินแดนต่างๆ ทั่วโลก เมื่อมองย้อนกลับมาทางฝั่งโลกตะวันออก
โดยเฉพาะประเทศลาว ท�ำให้เห็นว่าสังคมลาวมีการเปลี่ยนแปลงและมีค่านิยมในด้าน
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเพลงลาวสมัยใหม่ต้องการน�ำเสนอการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดนในลักษณะเช่นนี้ เพื่อท�ำให้ประเทศลาวไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว
วัฒนธรรมทางบทเพลงของลาวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง เนื้อหาของเพลง และมิวสิควิดีโอที่มีความทันสมัยมากยิ่ง
ขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าลาวปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ไหลบ่าเข้ามาสู่ประเทศลาวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเปิดรับสื่อบันเทิงจากต่างประเทศ ลาวไม่ได้ปิดกั้น
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ หากแต่ลาวรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม
เดิมของตน ดังที่ เมตตา วิวัฒนานุกูล (2559: 303) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมว่าแก่นหลักของการปรับตัวทางวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงทั้ง
พฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นการปรับตัว
เองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ หรือเปลีย่ นบางส่วนของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับความต้องการของตนเอง คนส่วนมากจะเปรียบเทียบวัฒนธรรมของตัวเองกับวัฒนธรรม
เจ้าบ้าน เพราะสังคมและวัฒนธรรมเจ้าบ้านนัน้ มีอำ� นาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อ
การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันและบทบาทหน้าที่ ซึง่ เป็นแรงกดดันให้ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับระบบ
วัฒนธรรมในสังคมใหม่ และในกระบวนการเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เข้าสูก่ ระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Intercultural Adaptation Process) อย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดนี้ เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์การปรับตัวทางวัฒนธรรมของเพลงลาว
สมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน
ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงในวงการเพลงลาวสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เนือ้ หา ท�ำนอง รูปแบบในการน�ำเสนอต่าง ๆ โดยผูเ้ ขียนวิเคราะห์มวิ สิควิดโี อเพลงลาวสมัย
ใหม่จาก Youtube (ยูทูป) จ�ำนวน 30 เพลง เพื่อจะท�ำให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนลาวอีก
ด้วย ผู้เขียนจึงใช้แนวคิดกระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรม (Intercultural Adaptation
Process) ที่แบ่งตามทิศทางของอัตลักษณ์ (Identity) โดยใช้แนวคิดของ Berry, Kim,
Minde and Mok (1987 อ้างถึงในเมตตา วิวฒ
ั นานุกลู , 2559: 318-319) แบ่งลักษณะการ
ปรับตัวสู่วัฒนธรรมใหม่เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) Ethnic-oriented identity เป็นการยึดติด
อยู่กับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองสูง และรับเอาวัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมหลัก
มาน้อย 2) Bicultural identity เป็นการรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองไว้ และ
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ในขณะเดียวกันก็มกี ารปรับเอาวัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมหลักมาด้วย 3) Assimilation
identity เป็นการไม่ยึดติดกับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ตนเอง และมองว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมหลักมากกว่า ท�ำให้วัฒนธรรมตนเองถูกกลืนหายไป และ
4) Marginal identity เป็นการไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกของทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เดิมของ
ตนเอง และในระบบวัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมหลัก จากแนวคิดข้างต้นเมื่อมองมายัง
เพลงลาวสมัยใหม่จะเป็นการปรับตัวทางวัฒนธรรมให้แบบที่ 2 คือลาวเป็นประเทศทีร่ กั ษา
อัตลักษณ์วัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด แต่ก็มีการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ
จึงน�ำไปสู่ การปรับตัวตามกระแสวัฒนธรรมในปัจจุบันและกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่
จึงที่มาของการศึกษาเพื่อหาค�ำตอบการปรับตัวทางวัฒนธรรมของเพลงลาวสมัยใหม่
ว่าในปัจจุบันนี้เพลงลาวสมัยใหม่มีการปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดนหรือ
ยุคโลกาภิวัตน์อย่างไรบ้าง และเพลงลาวสมัยใหม่ได้ปรับตัวทางวัฒนธรรมไปทั้งหมด
จนลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือแค่รับวัฒนธรรมใหม่ๆ แล้วน�ำมาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม
ดั้งเดิม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของเพลงลาวสมัยใหม่

ขอบเขตการศึกษา

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ผูเ้ ขียนได้กำ� หนดขอบเขตของการศึกษาเกีย่ วกับเพลงลาวสมัยใหม่ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากมิวสิควิดีโอเพลงลาวสมัยใหม่จากเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) โดยคัดเลือกจ�ำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (view) ตั้งแต่ 10,000 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017-2019 เนื่องจากสื่อ
สมัยใหม่มีอิทธิพลต่อการรับฟังเพลงของคนลาว และมิวสิควิดีโอเพลงมีการเปลี่ยนแปลง
และน่าสนมากยิ่งขึ้น พบจ�ำนวน 30 เพลง ดังนี้
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1. เจ้าได้บ่
Alexandra Bounxouei
3. ถ้าต้องการ
Black eyes
5. จากนาทีนี้และตลอดไป Annita
7. บทเรียนราคาแพง
Annita
9. ขีดจ�ำกัดของความเจ็บ GB2
11. หมั่นหน้า
GB2
13. คิดเถิงในวันนี้
JoJo Miracle
15. ฮักกันวันนี้
JoJo Miracle
17. ปิดปรับปรุง
Maz
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2. ฮักเจ้าตลอดไป
Alexandra Bounxouei
4. แล้วแต่
Black eyes
6. ยังจื่อฮักเจ้า
Annita
8. I miss you
Annita
10. เปลี่ยน
GB2
12. สิ่งใดที่เจ้าต้องการ
GB2
14. ยืม
JoJo Miracle
16. บอกได้ค�ำเดียวว่าเจ็บ Maz
18. เหตุผลคนหมดใจ
Maz

19. อ�ำไว้
21. เพียงเจ้า
23. มือสังหาร
25. จนกว่าวันนั้น
27. เฮาควรอยู่จุดใด
29. ไม่แคร์ ไม่แฟร์

Metallic
Metallic
Namfon
Taiy akard
Taiy akard
Xtreme

20. กาลเวลา
22. บ่ต้องบอกให้ลืม
24. คนสุดท้าย
26. แทง
28. จะเป็นไปได้บ่)
30. Touch Me Baby

Metallic
Mmag
Taiy akard
Taiy akard
Tar A’pect
Xtreme

การคัดเลือกบทเพลงในช่วงเวลาดังกล่าวจะท�ำให้เห็นว่าเพลงต่างๆ เหล่านี้
ได้รับความนิยมในการรับฟังอย่างมาก และเมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาก็สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก�ำหนดไว้

ผลการศึกษา

เพลงลาวสมัยใหม่มีการน�ำเสนอเนื้อหาของเพลงในด้านความรักเป็นส�ำคัญ ไม่
ว่าจะเป็นความรักระหว่างคนลาวด้วยกัน ความรักระหว่างคนลาวกับคนไทย หรือความรัก
ระหว่างคนลาวกับคนต่างชาติ (ยุโรป) ถือได้ว่าความรักมีอิทธิพลต่อการน�ำเสนอบทเพลง
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า เพลงลาวสมัยใหม่นำ� นักแสดงทีเ่ ป็นคนไทยและต่างชาติ
มาร่วมแสดงในมิวสิควิดีโอด้วย เป็นการน�ำเสนอภาพตัวแทนของความทันสมัยและการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจ ไม่เพียงแต่ปรับแค่เนื้อเพลง นักแสดงในมิวสิควิดีโอ
แต่การแต่งกายก็ยงั มีการปรับเปลีย่ นตามยุคสมัยด้วย ซึง่ ลาวก็รบั อิทธิพลมาจากการรับสือ่
ข้ามวัฒนธรรมนั่นเอง จากการศึกษาพบว่า เพลงลาวสมัยใหม่มีการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ในโลกไร้พรมแดนอยู่ 3 ประการ คือ 1) การรับวัฒนธรรมไทย มี 7 เพลง 2) การรับวัฒนธรรม
เกาหลี มี 9 เพลง และ 3) การรับวัฒนธรรมตะวันตก มี 7 เพลง นอกจากนี้ ยังมีเพลง
ที่ได้รับอิทธิพลแบบผสมผสานในหลากหลายวัฒนธรรมทั้งหมด 7 เพลง สะท้อนให้เห็น
ว่าเพลงลาวสมัยใหม่เปิดรับสื่อจากต่างประเทศ และรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกาหลีเป็น
จ�ำนวนมาก สามารถน�ำมาปรับตัวทางวัฒนธรรมของลาวในปัจจุบนั ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

1. การรับวัฒนธรรมไทย
คนลาวส่วนใหญ่เปิดรับสื่อโทรทัศน์จากไทยมากขึ้น ปัจจุบันนี้โลกของการ
สื่อสารเป็นโลกไร้พรมแดน ประชากรทุกมุมโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้
คนลาวเปิดรับสื่อผ่าน Social Media ต่างๆ อาทิ Facebook, Twitter, Line, Instagram
เป็นต้น รายการที่เปิดรับชมส่วนใหญ่เป็นรายการต่างๆ จากไทย โดยเฉพาะละครไทย
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

วาไรตี้ เกมโชว์ และรายการสาระต่างๆ ส่งผลให้คนลาวรับรูค้ วามเคลือ่ นไหวของประเทศไทย
อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุน่ ทีน่ ยิ มเปิดรับสือ่ ผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ ากกว่าคอมพิวเตอร์
(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2559: 80) เพลงลาวสมัยใหม่มกี ารรับวัฒนธรรมไทยผ่านการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมการแต่งกาย ดังต่อไปนี้
1.1 วัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพลงลาวสมัยใหม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมลาวเปิดกว้างใน
เรื่องวงการเพลง ท�ำให้คนลาวสามารถเลือกฟังทั้งเพลงสตริง เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต
ส่งผลให้เพลงลาวมีความหลากหลายและศิลปินที่โดดเด่นทวีจ�ำนวนขึ้น โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่ก็มีทางเลือกในการเลือกฟังแนวเพลงที่ตนชื่นชอบมากยิ่งขึ้น ดังเช่น เพลง “ยืม”
ผลงานเพลงของนักร้องชายชื่อว่า โจโจ้ มิราเคิล (JoJo Miracle) เพลงนี้น�ำเสนอถึงการรับ
วัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน สังเกตจากเนือ้ เพลงทีป่ รากฏในมิวสิควิดโี อ จะมีทงั้ 2 ภาษา คือ
เนื้อเพลงภาษาลาวและภาษาไทย ท�ำให้เห็นว่าสื่อบันเทิงทางด้านบทเพลงของลาวพร้อม
ปรับตัวให้เข้าวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากว่าคนลาวรับสื่อ
บันเทิงจากประเทศไทยอยู่เสมอ ท�ำให้คนลาวรับรู้ความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยตลอดเวลา ดังนั้น วงการเพลงของลาวจึงรับอิทธิพลจากไทยเป็นส่วนใหญ่
เพลงนี้ น� ำ นั ก แสดงชายที่ เ ป็ น คนไทยมาแสดงในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อ ชื่ อ ว่ า อ๊ อ ฟ
ยิ่งยศ และนักแสดงหญิง คนลาวชื่อว่า นุนี กุมพลภักดี ทั้งสองคนนี้เป็นคู่รักกันจริงๆ
เจอกันในรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย คือรายการเทคมีเอ้าท์ (Take Me Out
Thailand) ออกอากาศทางช่อง 33 HD สะท้อนให้เห็นว่า คนลาวรับสื่อบันเทิงของ
ประเทศไทย จึงท�ำให้ทั้งสองได้พบกันในรายการหาคู่ถือว่าพรหมลิขิตดลบันดาลให้
ได้มาเจอกัน ซึ่งเพลงนี้ก็เน้นย�้ำให้เห็นแล้วว่าคนลาวรับวัฒนธรรมของไทยอยู่ตลอด
เวลา ไม่ ไ ด้ แ ค่ รั บ สื่ อ บั น เทิ ง เท่ า นั้ น แต่ ค นลาวกลั บ มี ค นรั ก หรื อ คู ่ รั ก ที่ เ ป็ น คนไทย
อีกด้วย จึงท�ำให้ลาวปรับรับวัฒนธรรมของไทยที่ไหลบ่าเข้ามากับสื่อต่างๆ อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อท�ำให้คนลาวก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและก้าวทันโลกที่ไร้พรมแดน
วัฒนธรรมไทยถือว่ามีอิทธิพลต่อคนลาวเป็นอย่างมาก
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ภาพที่ 1 มิวสิควิดีโอเพลง “ยืม” ที่มีเนื้อเพลงทั้งภาษาลาวและภาษาไทย
และนักแสดงฝ่ายชายเป็นคนไทย
ที่มา: youtube

1.2 วัฒนธรรมการแต่งกาย
การแต่งกายของคนลาวมีความทันสมัยตามแฟชั่นมากขึ้น ส่วนใหญ่แล้วแฟชั่น
ทีค่ นลาวตามกระแสคือแฟชัน่ ของไทย ทีผ่ า่ นสือ่ บันเทิงทางโทรทัศน์หรือสือ่ ออนไลน์ ท�ำให้
การแต่งกายของคนลาวเปลีย่ นไปจากเดิมมาก ดังเช่น เพลง “แล้วแต่” ผลงานเพลงของนัก
ร้องวงแบล็คอาย (Blackeyes) น�ำเสนอเรื่องราวของหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกัน ด้วยความไม่
มั่นคงในความรักของผู้หญิง ท�ำให้นอกใจไปมีคนอื่น ผู้หญิงมักจะชอบแต่งตัวและออกไป
เที่ยวสถานบันเทิงตลอดเวลา

สถานบันเทิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผับหรือบาร์ เป็นอีกสถานที่ที่ปรากฏ
ในมิวสิควิดีโอเพลงลาวสมัยใหม่เป็นจ�ำนวนมาก วัยรุ่นคนลาวนิยมไปเที่ยวสถานบันเทิง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ภาพที่ 2 มิวสิควิดีโอเพลง “แล้วแต่” การแต่งกายของวัยรุ่นลาวในสถานบันเทิง
ที่มา: youtube
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

เนื่องจากว่ารับวัฒนธรรมมาจากไทย ท�ำให้มีความทันสมัยและทันต่อสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง จึงท�ำให้ผับบาร์เพิ่มขึ้นในเมืองหลวงเวียงจันทน์อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ
แกรนท์ อีแวนส์ (2549: 235) ที่กล่าวว่า คนต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเป็นจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว การหลัง่ ไหลเข้ามาของธุรกิจรายย่อยและการเพิม่ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ปัจจัยเหล่านีน้ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนครเวียงจันทน์ สถาน
บันเทิงทางการค้า เช่น บาร์และดิสโก้เธคผุดขึน้ ราวกับดอกเห็ดในตัวเมืองหลวง และขยาย
ไปยังต่างจังหวัด เพราะว่ามีเงินไหลเวียนอยู่ทั่วระบบเศรษฐกิจของตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น
พร้อมกับเงินก็คือ ความปรารถนาของคนลาวที่จะลิ้มรสแฟชั่นของโลกภายนอก
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2. การรับวัฒนธรรมเกาหลี
เพลงลาวสมัยใหม่มกี ารรับวัฒนธรรมเกาหลีทชี่ ดั เจนและโดดเด่นคือ วัฒนธรรม
การแต่งกาย การแต่งกายของนักร้องเกาหลีจะมีเอกลักษณ์ทชี่ ดั เจน โดยเฉพาะนักร้องชาย
ที่เป็นกลุ่มบอยแบนด์ จะสวมใส่เสื้อยืด เสื้อสูท กางเกงขายาว กางเกงยีนส์ และรองเท้า
คัชชูและท่าเต้นที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ท�ำให้เพลงสไตล์เกาหลี (K-Pop) ได้รับ
ความสนใจทัง้ จากคนลาวและคนไทย ท�ำให้เห็นการแต่งกายของนักร้องลาวทีแ่ ต่งกายสีสนั
สดใส และนักร้องชายส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องบอยแบนด์ ที่มีท่าเต้นและเนื้อหาของเพลงที่
เน้นในเรื่องความรักเป็นส�ำคัญ ดังนี้
2.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย
วัฒนธรรมทางบทเพลงของเกาหลีเป็นที่นิยมของประเทศในกลุ่มเอเชีย กลุ่ม
นักร้องและท่าเต้นทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ท�ำให้ประเทศต่างๆ สนใจและชืน่ ชอบในการเต้นของ
นักร้องเกาหลี นักร้องลาวก็เช่นเดียวกันที่สนใจและมีนักร้องเกาหลีเป็นต้นแบบและแบบ
อย่างทีด่ ใี นการเต้น ดังเช่น นักร้องบอยแบนด์ของลาววง GB2 (จีบที )ู ประกอบด้วยสมาชิก
4 คน คือ เปิล้ วีระพง, อ๊อด ไสยยะสิน, แล่น สิดอานา และ อาเล็ก อเล็กซัน โดยผ่านเวทีการ
ประกวดมามากมายจนต้นสังกัดค่ายอินดี้เรคคอร์ด (Indee Record) หวังสร้างบอยแบนด์
มาตีตลาดเพลง ที่ก่อนหน้านี้นิยมเพลงป็อปร็อค เพลงลูกทุ่งเป็นส่วนใหญ่ ก่อนจะมารวม
วงได้ทั้ง 4 คน ส่วนใหญ่มาจากการแข่งขันทั้งการเต้นและการร้อง อาเล็กก็มีความสามารถ
ด้านการเต้น และชนะการเต้นระดับประเทศของลาว ส่วน เปิ้ล, อ๊อด และ แล่น ก็เป็น
นายแบบและพระเอกมิวสิควิดีโอเพลงมาก่อน บอยแบนด์เกาหลีมีอิทธิพลอย่างมาก ทั้ง
เรื่องลุค แรงบันดาลใจในการท�ำเพลง รวมถึงท่าเต้น นักร้องเกาหลีเป็นนักร้องที่น่าเอาเป็น
แบบอย่าง ทั้งการเต้น การแสดง ไอดอลของวงคือ BIGBANG, GOT7, BTS และ EXO
ศึกษาท่าเต้นและมีประสบการณ์ของเกาหลี เพื่อจะได้เป็นทักษะพื้นฐาน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แม้ว่าลาวจะเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติในหลายด้าน แต่ใช่ว่าจะเดินตามได้
ทุกอย่าง เพราะวัฒนธรรมของลาวเคร่งครัด เช่น ห้ามนักร้องเจาะหู มีรอยสัก ท�ำสีผม
สีฉดู ฉาด เพือ่ ให้นกั ร้องเป็นตัวอย่างทีด่ ตี อ่ แฟนเพลง ซึง่ สามารถท�ำได้แต่ควรจะให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป ท�ำให้คนลาวเปิดใจมากขึ้น นอกจากบอยแบนด์
เกาหลีที่เป็นไอดอลในดวงใจแล้ว นักร้องไทยก็เป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างในการ
ท�ำงานเพลงให้กับพวกเขาเหมือนกัน โดยยึดเอาเทคนิคการร้องเพลงในแบบต่างๆ ไป
ต่อยอดในการท�ำงานเพลง ดังเช่น เพลง “มั่นหน้า” มีท่าเต้นและการแต่งกายที่ดูสดใส
ดึงดูดความสนใจผู้ฟังได้เป็นอย่างดี แนวเพลงความเป็น K-Pop สไตล์เกาหลี ฉากในมิวสิค
วิดีโอจะประกอบไปด้วยนักร้องทั้ง 4 คน ที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสสไตล์เกาหลี และ
นักแสดงหญิงทีม่ ลี กั ษณะการแต่งกายคล้ายสาวเกาหลี ทัง้ รูปร่างหน้าตา ทรงผม เสือ้ ผ้า และ
ท่าทางการเต้นทีด่ แู ล้วน่ารักสดใส เพลง “มัน่ หน้า” น�ำเสนอให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมของ
เกาหลีมาอย่างชัดเจน แต่ลาวไม่ได้รับวัฒนธรรมเกาหลีมาทั้งหมด เพียงแค่รับมาบางส่วน
เท่านั้น เพราะคนลาวก็ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของลาวเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 3 การแต่งกายและท่าเต้นตามแฟชั่นเกาหลี K-Pop นักร้องวง GB2 (จีบีทู)
ที่มา: youtube

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ศิลปินนักร้องชายของลาวมีทั้งศิลปินเดี่ยวและศิลปินกลุ่ม โดยเฉพาะศิลปิน
กลุ่มมีความโดดเด่นในด้านการแต่งกายอย่างชัดเจน นักร้องกลุ่มชายของลาวประกอบ
ไปด้วยสมาชิกในกลุม่ ประมาณ 4-5 คน จะแต่งกายคล้ายกับนักร้องเกาหลี และจังหวะลีลา
การเต้น (Dance) ที่พร้อมเพรียงกัน สร้างเสน่ห์และเอกลักษณ์ให้กับวงดนตรีเพลงลาวได้
เป็นอย่างดี ดังเช่น นักร้องกลุ่มชายที่ชื่อว่า วงเอ็มแม็ก (Mmag) มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน
เป็นนักร้องวัยรุ่น ผลงานเพลงที่น�ำเสนอคือ เพลง “บ่ต้องบอกให้ลืม” หรือ “ไม่ต้องบอก
ให้ลืม” เพลงนี้น�ำเสนอให้เห็นถึงการปรับตัวทางวัฒนธรรมของลาวอย่างชัดเจน คือภาพ
นักร้องชายทั้ง 4 คน สวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงาม ใส่เสื้อยืดและเสื้อสูท สวมกางเกงยีนส์
ที่มีสีสัน ลักษณะเช่นนี้เป็นการน�ำเสนอให้เห็นว่าสังคมลาวรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกาย
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จากต่างประเทศ เพื่อที่จะน�ำเสนอภาพให้เห็นว่าวงการเพลงลาวและนักร้องลาวมีความ
ทันสมัย ทั้งด้านการร้องเพลงมีความเป็นสากลมากขึ้น และการแต่งกายของนักร้อง
แบบสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างจากเดิม มิวสิควิดีโอเพลงถือได้ว่าน�ำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของนักร้องชายอย่างชัดเจน ท�ำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนลาวที่มีความคล้ายศิลปิน
เกาหลีมากยิ่งขึ้น

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ภาพที่ 4 การแต่งกายตามแฟชั่นเกาหลี K-Pop นักร้องวงเอ็มแม็กซ์ (Mmaq)
ที่มา: youtube
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ดังนั้น วัฒนธรรมการแต่งกายของวัยรุ่นลาวจึงมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม
ผู้ชายลาวจะแต่งกายค่อนข้างทันสมัย ส่วนผู้หญิงลาวจะแต่งกายแบบดั้งเดิมอยู่ กล่าวคือ
ผู้หญิงลาวยังมีการนุ่งผ้าซิ่น โดยสวมใส่คู่กับเสื้อเชิ้ตสีขาว (วัยเรียน) หรือคู่กับเครื่องแบบ
ท�ำงาน (วัยท�ำงาน) ฯลฯ การแต่งกายในช่วงกลางคืนหลังเลิกงานนัน้ วัยรุน่ จะเน้นแต่งกาย
ตามแฟชั่นหรือสวมใส่ชุดที่ค่อนข้างโป๊ การแต่งหน้า ทรงผม และเสื้อผ้าล้วนตามแต่ความ
นิยมของแฟชั่นในไทยและเกาหลี (พรทิพย์ เย็นกะบก, 2559: 83) การเปิดรับวัฒนธรรม
ใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม โดยคนลาวส่วนใหญ่เปิดรับสือ่ โทรทัศน์
ไทยมากกว่าสื่อโทรทัศน์ลาว ซึ่งอิทธิพลจากสื่อไทยและการแพร่เข้ามาของทุนนิยมใน
ลาว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาว ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนลาวมีการ
เปลีย่ นแปลงไป โดยนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึน้ หลังเลิกงานก็นยิ มไปพักผ่อน
ยามเย็นหรือเทีย่ วกลางคืน ในด้านการแต่งกาย หากเป็นเวลาทีน่ อกเหนือจากเวลาเรียนหรือ
ท�ำงานแล้ว จะเปลีย่ นการแต่งกายตามแบบแฟชัน่ ซึง่ สอดคล้องกับเจษฎา ไชยพงษ์ (2552:
29-31) ทีก่ ล่าวว่า กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติกอ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นและการไหล่บา่ ของ
วัฒนธรรมจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นอกจากนี้ เพลง “สิง่ ใดทีเ่ จ้าต้องการ” หรือ “สิง่ ใดทีเ่ ธอต้องการ” ผลงานเพลง
ของนักร้องวง GB2 (จีบที )ู ก็นำ� เสนอถึงการรับวัฒนธรรมของเกาหลีผา่ นท่าเต้นและการแต่ง
กายอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ การแต่งกายของนักร้องจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อแขนยาว
หนังสีด�ำ และกางเกงยีนส์ เป็นการแต่งกายที่มีความทันสมัย เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั นักร้องและดึงดูดความสนใจจากกลุม่ วัยรุน่ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังน�ำเสนอฉาก
ทีป่ รากฏในมิวสิควิดโี อเพลงเป็นการน�ำเสนอในผับหรือสถานบันเทิงและโรงแรม เน้นย�ำ้ ให้
เห็นว่าคนลาวหรือวัยรุน่ ลาวในปัจจุบนั นิยมออกไปสังสรรค์กบั เพือ่ นๆ นอกบ้าน รวมถึงการ
แต่งกายตามแฟชั่นของเกาหลี ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยชุดเดรสสั้นๆ มีลักษณะโป๊จนเกินไป
การแต่งหน้าจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป สะท้อนให้เห็นว่า คนลาวพยายามปรับตัวตามกระแส
วัฒนธรรมเกาหลีที่ไหลบ่าเข้ามา แต่ก็ยังไม่ลืมอัตลักษณ์ความเป็นลาวของตนเอง แต่อย่าง
น้อยก็เห็นได้วา่ ลาวไม่ได้ปดิ กัน้ วัฒนธรรมเกาหลีเสียทีเดียว แต่กลับปรับตัวทางวัฒนธรรม
ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับกาญจนา แก้วเทพ (2544: 200-202)
กล่าวว่า รูปแบบของการรับวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตสังคมไทยได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก
เข้ามา ซึ่งมีทั้งการรับแบบรับทั้งหมดโดยไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การรับแล้วปรับให้
เป็นแบบท้องถิน่ และการเลือกรับเฉพาะองค์ประกอบบางส่วนจากวัฒนธรรมต้นฉบับ เช่น
เดียวกับการที่รับเทคโนโลยีตะวันตก แต่ไม่รับวิธีคิดต่อเทคโนโลยีของตะวันตกเข้ามาด้วย

ภาพที่ 5 การแต่งกายและท่าเต้นตามแฟชั่นเกาหลี K-Pop นักร้องวง GB2 (จีบีทู)
ที่มา: youtube
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

วัฒนธรรมเกาหลีถอื ได้วา่ มีบทบาทส�ำคัญต่อวงการเพลงลาวในปัจจุบนั เนือ่ งจาก
เพลงแนว K-Pop หรือเพลงแนวเกาหลีก�ำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลากหลาย
ประเทศแถบเอเชีย นักร้องวัยรุน่ ลาวยังถือเอานักร้องเกาหลีเป็นต้นแบบในการร้องและเต้น
ด้วย แม้ว่าลาวจะเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติในหลายด้าน แต่ใช่ว่าจะปฏิบัติตามวัฒนธรรม
เหล่านั้นได้ทุกอย่าง เพราะวัฒนธรรมของลาวเคร่งครัด เช่น ห้ามนักร้องเจาะหู มีรอยสัก
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ท�ำสีผมสีฉูดฉาด เพื่อให้นักร้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อแฟนเพลง ซึ่งสามารถท�ำได้แต่ควรจะให้
เหมาะสมกับกาลเทศะ ปัจจุบนั สังคมเปลีย่ นไป ท�ำให้คนลาวเปิดใจมากขึน้ สะท้อนให้เห็นว่า
วงการเพลงลาวมีการปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าสู่ยุคการสื่อสารของโลกไร้พรมแดน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ภาพที่ 6 การแต่งกายของวัยรุ่นลาวปัจจุบันในเพลง “สิ่งใดที่เธอต้องการ”
ที่มา: youtube
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3. การรับวัฒนธรรมตะวันตก
วัฒนธรรมตะวันตกเป็นวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากชาวลาวมาก เนือ่ งจาก
ประเทศลาวเป็นประเทศที่อยู่ในการปกครองของอาณานิคมฝรั่งเศส ท�ำให้ลาวได้เรียน
รู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ เข้ามาติดต่อสื่อสารภายในประเทศ จึงท�ำให้เห็นว่า
เพลงลาวสมัยใหม่มีการใช้ค�ำภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย ทั้งจากการตั้งชื่อเพลง
การตั้งชื่อศิลปิน การตั้งชื่ออัลบั้ม หรือการตั้งชื่อค่ายเพลง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการรับเอา
วัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมแล้ว มาปรับเปลี่ยนในสังคมปัจจุบัน เช่นเดียวกับเพลงของศิลปิน
ตะวันตกมีเพลงแนวไหนออกมาบ้าง เพลงลาวก็มใี ห้ฟงั แนวนัน้ แต่ทเี่ หนือกว่าเพลงตะวันตก
ไม่มี คือการรักษาความเป็นรากเหง้าดั้งเดิมของวัฒนธรรมการขับล�ำท้องถิ่นของลาวเอาไว้
ได้ กอปรกับศิลปินรุ่นใหม่ๆ ก็มีแนวคิดมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เข้ากับวัฒนธรรมแห่ง
ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นร็อค, แร็ป, ฮิปฮ็อป และอื่นๆ สามารถกล่าวได้ว่า วงการเพลง วงการ
ดนตรีของลาวได้กล่าวเข้าสู่ยุคแห่งความกลมกลืนและเชื่อมประสานเข้ากับวัฒนธรรมของ
โลกกว้างแห่งยุคเทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารทีม่ อิ าจปิดกัน้ ได้ (ปันยา พันทะพานิด, 2553: 68)
ชาวลาวรับวัฒนธรรมตะวันตกผ่านภาษา เพลง การแต่งกาย และอาหารการกิน
โดยเฉพาะเพลงมีความส�ำคัญอย่างมากในการรับวัฒนธรรมของตะวันตก เนื่องจากเพลง
เป็นการสื่อสารที่สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด เพลงลาวน�ำเสนอให้เห็นการรับวัฒนธรรม
ผ่านมิวสิควิดีโอเพลงที่มีการน�ำเสนอความแปลกใหม่ เช่น การแต่งกาย ถือได้ว่าบ่งบอก
อัตลักษณ์ความเป็นชาติอย่างชัดเจน ดังเช่น ประเทศลาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้าน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การแต่งกาย โดยเฉพาะผู้หญิงจะมีลักษณะเด่นของการนุ่งผ้าซิ่น เกล้ามวยผม เมื่อความ
ทันสมัยเข้ามาสูส่ งั คมลาวย่อมท�ำให้ลกั ษณะการแต่งกายเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย ปัจจุบนั นี้
จะเห็นวัยรุ่นลาวจะสวมกางเกงขายาว กางเกงขาสั้นแทนการนุ่งผ้าซิ่น ใส่เสื้อสายเดี่ยว
เสือ้ ผ้าสีฉดู ฉาด แต่งกายล่อแหลมในลักษณะเช่นเดียวกับวัยรุน่ ไทย เป็นผลมาจากการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกทีม่ าพร้อมกับสือ่ ไทย จนบางครัง้ การแต่งกายของศิลปินนักร้องหญิงของ
ลาวมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างไปจากศิลปินนักร้องของไทย (อดิศร เสมแย้ม, 2548) นอกจาก
น�้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์ของนักร้องแล้ว รูปลักษณ์ภายนอกก็สามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุ่มผู้ฟังได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ท่าทาง การแต่งกาย ล้วนเป็นปัจจัยในการแสดงออกของ
นักร้องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การแต่งกายที่สามารถสร้างความสนใจจากกลุ่มผู้ฟังได้

ภาพที่ 7 การแต่งกายของนักร้องหญิง จากมิวสิควิดีโอเพลง เธอได้ไหม
ที่มา: youtube

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

3.1 วัฒนธรรมการแต่งกาย
การแต่ ง กายของนั ก ร้ อ งหญิ ง ลาวมี ก ารแต่ ง กายที่ ทั น สมั ย และมี ค ล้ า ยกั บ
วัฒนธรรมตะวันตก ดังเช่นเพลง “เธอได้ไหม” หรือ “เจ้าได้บ”่ ผลงานเพลงของนักร้องหญิง
ที่ชื่อว่า อเล็กซานดร้า บุญช่วย (Alexandra Bounxouei) ก็น�ำเสนอภาพการแต่งกายของ
นักร้องและนักแสดงน�ำในมิวสิควิดีโอด้วยการแต่งกายแบบสมัยใหม่ สวมชุดเดรสสั้นและ
เสื้อคลุมปิดไหล่และสวมรองเท้าส้นสูงที่สื่อถึงความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้
ยังน�ำเสนอภาพการแต่งกายที่มีลักษณะคล้ายการแต่งกายจากต่างประเทศหรือตะวันตก
ที่เป็นสมัยใหม่ โดยน�ำเสนอภาพการแต่งกายผ่านตัวแสดงน�ำฝ่ายหญิง คือ ศิลปินผู้ขับร้อง
(อเล็กซานดร้า บุญช่วย) และนักแสดงน�ำหญิงในมิวสิควิดโี อแต่งกายด้วยชุดเดรสสัน้ มีเสือ้
คลุมไหล่เป็นขนสัตว์ สวมรองเท้าส้นสูง และแต่งหน้า ทาปากด้วยสีแดง บ่งบอกถึงความ
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ร้อนแรง ความมั่นใจ และจัดแต่งทรงผมแบบสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่า เป็นการรับเอาอิทธิพล
วัฒนธรรมการแต่งกายมาจากแถบตะวันตก เพื่อน�ำเสนอให้เห็นว่านักร้องเพลงลาวมีการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรม ปรับรับความทันสมัยและเป็นผู้น�ำแฟชั่นในสังคมลาว สอดคล้อง
กับ ยศ สันตสมบัติ (2548: 250) กล่าวว่า มนุษย์ในหลายๆ สังคมวัฒนธรรมพยายามปรับ
เปลีย่ นร่างกายของตนเองจากสภาพตามธรรมชาติ มาสูก่ ารเป็นวัตถุทางวัฒนธรรม ด้วยการ
เติมสัญลักษณ์ เครือ่ งประดับ และแต่งแต้มสีสนั ลงบนร่างกาย ดังนัน้ เพลงลาวรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเพือ่ ปรับตัวให้เข้ากับโลกไร้พรมแดนผ่านการแต่งกาย ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่
รองเท้า การแต่งหน้า และจัดท�ำทรงผม ล้วนเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงในสังคมลาว
อย่างชัดเจน คนลาวยอมรับในวัฒนธรรมตะวันตกและยินยอมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นการแต่งกาย
ไปจากเดิม เพือ่ ปรับรับวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน และผูน้ ำ� แฟชัน่ สามารถดึงดูดใจความ
สนใจให้กับกลุ่มผู้ฟังเพลงลาวสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นของลาวได้เป็นอย่างดี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ภาพที่ 9 มิวสิควิดีโอเพลง “เปลี่ยน” วง GB2 (จีบีทู) นักแสดงน�ำชายเป็นชาวตะวันตก
ที่มา: youtube
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นอกจากการแต่งกายของนักร้องน�ำแล้ว เพลงลาวสมัยใหม่ยงั น�ำเสนอให้เห็นการ
รับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างชัดเจน คือ มิวสิควิดีโอที่มีชาวตะวันตกมาร่วมแสดงด้วย จาก
เพลง “เปลี่ยน” ของนักร้องบอยแบนด์ ชื่อว่าวง GB2 (จีบีทู) ภาพมิวสิควิดีโอที่มีการน�ำ
นักแสดงชายที่เป็นชาวต่างชาติ หรือชาวตะวันตกมาเป็นพระเอกมิวสิควิดีโอ เน้นย�้ำให้
เห็นว่าเพลงลาวสมัยใหม่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกและปรับตัวให้เข้ากับโลกไร้พรมแดน
ซึ่งชาวต่างชาติเป็นสื่อบุคคลที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมตะวันตกผ่านเพลงลาวสมัยใหม่อย่างน่า
สนใจ ท�ำให้เห็นว่า คนลาวไม่ได้ปิดกั้นวัฒนธรรมจากต่างชาติ แต่กลับพร้อมปรับเปลี่ยน
และยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกมากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาอัตลักษณ์ความเป็น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลาวไปด้วย เพลงลาวสมัยใหม่กเ็ ปิดกว้างมากยิง่ ขึน้ สามารถรับชมมิวสิควิดโี อผ่านทางยูทปู
(Youtube) ได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เห็นการแต่งกายของนักร้องและภาพเหตุการณ์เรื่องราว
ที่น�ำเสนอผ่านมิวสิควิดีโอ เพื่อที่จะเห็นว่าสังคมลาวปัจจุบันมีการพัฒนาสังคมให้เป็นสมัย
ใหม่มากขึน้ กว่าเดิมแล้ว ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การแต่งกายของศิลปินนักร้อง และนักแสดงน�ำ
ผ่านมิวสิควิดโี อเพลง เป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการน�ำเสนอภาพความทันสมัยและการปรับตัว
ทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน

สรุป

จากการศึกษาเพลงลาวสมัยใหม่กบั การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน
น�ำเสนอให้เห็นถึงการปรับตัวของประเทศลาวอย่างน่าสนใจ โดยการเปิดรับสื่อใหม่ๆ ของ
คนลาว ส่วนใหญ่คนลาวเปิดรับสือ่ โทรทัศน์ไทยมากกว่าโทรทัศน์ลาว ซึง่ อิทธิพลจากสือ่ ไทย
และการแพร่เข้ามาของทุนนิยมในลาว ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องคนลาว และ
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบของการครอบง�ำ
ทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด มีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมดั้งเดิม โดย
การรับอิทธิพลมาจากเกาหลีใต้ ท�ำให้คนไทยนิยมหันมารับประทานอาหารเกาหลี ไปท่อง
เที่ยวเกาหลี แต่งกายเลียนแบบแฟชั่นเกาหลี รวมไปถึงการแต่งหน้า ท�ำผม หรือการฟัง
เพลงเกาหลี นอกจากนี้ประเทศลาวยังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเกาหลีจากการรับสื่อจาก
ไทย แต่ลาวรับอิทธิพลวัฒนธรรมเกาหลีเพียงแค่บางส่วน เนื่องจากยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิม
เอาไว้อยู่ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ เพลง บทเพลงถือว่า
เป็นสื่อบันเทิงที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย ท�ำให้คนลาวหันมาแต่งกายตาม
แฟชั่นของไทยและเกาหลี หรือแต่งกายตามแฟชั่นของตะวันตกเพื่อสร้างความทันสมัยให้
บุคลิกภาพของตนเอง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ลาวยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อยู่ แต่ใน
ขณะเดียวกันลาวก็เปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามากับเทคโนโลยีความทันสมัย
ในปัจจุบัน การปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนลาวเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงในโลกไร้พรมแดนอย่างน่าสนใจ
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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปรียบเทียบการสร้างค�ำศัพท์ วิธกี ารนิยาม
ศัพท์ และการจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ ทั้งนี้มีขอบเขตของข้อมูลในการศึกษาคือ พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และพจนานุกรมฉบับมติชน โดยเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะค�ำศัพท์ทรี่ ะบุทมี่ าของค�ำไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรย่อ (อ.) ในวงเล็บเท่านัน้
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การยื ม ค� ำ ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่ามี 1,006 ค�ำศัพท์ และการยืมค�ำภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับมติชน จ�ำนวน 1,718 ค�ำศัพท์ การศึกษาการสร้างค�ำ แบ่งออกเป็น
4 ประเภท คือ การทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การยืมแปล และการยืมปน พบการสร้าง
ค�ำโดยการทับศัพท์มากที่สุด วิธีการนิยามศัพท์ แบ่งออกเป็น 10 วิธี คือ การอธิบาย การ
วิเคราะห์ การแปลศัพท์ การให้ค�ำจ�ำกัดความ การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน การบอก
ขอบเขตการใช้ การปฏิเสธความหมายตรงข้าม การอธิบายโดยนัย การนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
และการใช้ตัวเลขบอกความหมาย พบวิธีการนิยามศัพท์โดยการอธิบายมากที่สุด การจัด
หมวดหมู่ค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ คือ หมวดเกี่ยวกับธรรมชาติ หมวดค�ำเกี่ยว
กับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ หมวดหมูค่ ำ� เกีย่ วกับสติปญ
ั ญา อารมณ์ ความรูส้ กึ และ
คุณค่า และหมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล โดยพบหมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ
มากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การเปรียบเทียบ ค�ำยืมภาษาอังกฤษ พจนานุกรม
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This article aims to study the comparison of vocabulary formation.
Terminology definition methods and vocabulary classification. The scope of
information in this study is the Royal Institute Dictionary 2011 and Matichon
Dictionary. By collecting data only for vocabulary that clearly indicates the
origin of the word with abbreviations (A) in parentheses.
The study found that Borrowing English words that appear in
the Royal Institute Dictionary 2011. Found that there are 1,006 vocabulary
words and borrowing English words that appear in Matichon’s dictionary,
consisting of 1,718 vocabularies. The study of word formation is divided into
4 types which are transliteration, terminology, borrowing for translation, and
borrowing for mixed. The most commonly used words are transliteration.
Methods of definition and terminology are divided into 10 methods which
are definition, analysis, translation, definition, quoting words in the same
dictionary, identifying the scope of use, rejection of the opposite meaning,
implied explanation, workshop definition, and using numbers to tell the
meaning. Found the most definitive methods of definition. For vocabulary
classification is divided into 4 categories, which are natural categories, word
c ategory about humans and human behavior, the categories of words
related to intelligence, emotions, feelings, and values, and the categories
related to personal relationships. The most words found about nature.
Keywords: Comparison, English loanwords, Dictionary
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�ำชาติของชนชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของชาติ ทัง้ ยังเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดต่อสือ่ สาร
และท�ำให้คนในชาติเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ภาษาเป็นสิ่งที่ไม่คงที่ ภาษาจึงมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคตามสมัยของความเจริญก้าวหน้าของสังคมดังที่ กาญจนา นาคสกุล
(2537: 11-14) ได้กล่าวว่า เมื่อสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความเป็นอยู่ของคน
เปลี่ยน ภาษาก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน การเขียนในปัจจุบันจะยึดหลักการเขียนที่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งถือเป็นหนังสือส�ำคัญที่รวบรวมค�ำที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน
บุญยงค์ เกศเทศ (2521: 100) ได้กล่าวไว้วา่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เป็นฉบับที่ใช้อ้างอิงมากที่สุดเมื่อมีปัญหาในการใช้ค�ำภาษาไทย เพราะเป็นศัพท์ท่ีจัดท�ำ
โดยทางราชการ ได้ มี ก ารช� ำ ระตรวจทานกั น หลายครั้ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจึงได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษาอยู่เสมอ นอกจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงานราชการของรัฐแล้ว ยังมีพจนานุกรมที่จัดท�ำ
ขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน คือ พจนานุกรมฉบับมติชน ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมค�ำศัพท์
ใหม่ทนี่ อกเหนือไปจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้ เพือ่ เป็นการ
รวบรวมค�ำศัพท์และให้ค�ำนิยามศัพท์จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อการศึกษาและการใช้งานทั่วไป
(พจนานุกรม ฉบับมติชน. 2547: 9)
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพจนานุกรมแต่ละครัง้ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ จ�ำนวน
ค�ำศัพท์และบทนิยามค�ำศัพท์ที่ใช้อธิบายความหมายของค�ำที่เก็บรวบรวมไว้ ทั้งนี้การ
เปลีย่ นแปลงของภาษาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทัง้ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
แต่โดยส่วนมากแล้วสาเหตุทที่ ำ� ให้ภาษาเกิดการเปลีย่ นแปลงนัน้ เกิดจากปัจจัยภายนอกโดย
เฉพาะการยืมภาษา โดยการยืมภาษาเป็นลักษณะธรรมชาติของทุกภาษา เมื่อมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับชนชาติอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางรวมกัน และจากการ
ศึกษาข้อมูลข้างต้นพบว่า ยังไม่มีผู้ที่ศึกษาการเปรียบเทียบค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน จึงท�ำให้ผศู้ กึ ษา
มีความสนใจที่จะศึกษาการสร้างค�ำ วิธีการนิยามศัพท์ และการจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ของ
ค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับ
พจนานุกรมฉบับมติชน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการสร้างค�ำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
2. เพื่อศึกษาวิธีการนิยามศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด หมวดหมู ่ ศั พ ท์ ที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
4. เพือ่ เปรียบเทียบค�ำศัพท์ทปี่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
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กรอบแนวคิดของการศึกษา
การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผู้ศึกษาแบ่งกรอบแนวคิดออก
เป็น 3 แนวคิด ดังนี้
1. การสร้ า งค� ำ ของค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผูศ้ กึ ษาได้นำ� แนวคิดของ เปรมฤดี
เซ่งยี่ (2557: 39-47) มาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยจ�ำแนกการสร้างค�ำออกเป็น
4 ประเภท คือ การทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การยืมแปล และการยืมปน
2. วิธกี ารนิยามความหมายศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผู้ศึกษาได้น�ำแนวคิดของ
เสาวรส มนต์วเิ ศษ (2555: 92-104) มาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยจ�ำแนกวิธกี ารนิยาม
ความหมายศัพท์ออกเป็น 10 วิธี คือ การอธิบาย การวิเคราะห์ การแปลศัพท์ การให้ค�ำ
จ�ำกัดความ การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกขอบเขตการใช้ การปฏิเสธความ
หมายตรงข้าม การอธิบายโดยนัย การนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และการนิยามโดยใช้ตวั เลขบอก
ความหมาย
3. การจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผูศ้ กึ ษาได้นำ� แนวคิดของ ไทรงาม
ประมวลศิลป์ชยั (2532; อ้างในเปรมฤดี เซ่งยี,่ 2557: 48-68) น�ำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม
โดยจ�ำแนกการจัดหมวดหมู่ออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ หมวดค�ำ
เกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก
และคุณค่า และหมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ขอบเขตการศึกษา
รวบรวมค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน โดยศึกษาเฉพาะค�ำศัพท์ที่ระบุที่มาของค�ำด้วยตัวอักษร
ย่อ (อ.) เท่านั้น
การเปรียบเทียบค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผูศ้ กึ ษาคัดเลือกข้อมูลเฉพาะค�ำศัพท์ทรี่ ะบุทมี่ าของค�ำไว้
อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรย่อในวงเล็บ (อ.) = ภาษาอังกฤษ และเป็นค�ำศัพท์ที่ปรากฏร่วม
กันทั้งสองฉบับ โดยจะเปรียบเทียบในด้านการสร้างค�ำ วิธีการนิยามความหมายศัพท์ และ
การจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์เท่านั้น
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วิธีด�ำเนินการศึกษา
ศึ ก ษาการการเปรี ย บเที ย บค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก หนังสือ เอกสารและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และรวบรวมค�ำศัพท์ทเี่ ป็นค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จ�ำนวน 1,006 ค�ำศัพท์ กับพจนานุกรมฉบับมติชน จ�ำนวน
1,718 ค�ำศัพท์ โดยศึกษาเฉพาะค�ำศัพท์ที่ระบุที่มาของค�ำด้วยตัวอักษรย่อ (อ.) เท่านั้น
2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
		
2.1 วิเคราะห์การสร้างค�ำของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
คือ การทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การยืมแปล การยืมปน เช่นค�ำว่า “กราฟ” นับเป็น
หนึ่งค�ำ ซึ่งเป็นการสร้างค�ำโดยการทับศัพท์
		
2.2 วิเคราะห์วิธีการนิยามความหมายศัพท์ที่ของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน โดย
แบ่งออกเป็น 10 วิธี คือ การอธิบาย การวิเคราะห์ การแปลศัพท์ การให้คำ� จ�ำกัดความ การ
อ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน การบอกขอบเขตการใช้ การปฏิเสธความหมายตรงข้าม การ
อธิบายโดยนัย การนิยามเชิงปฏิบัติการ และการนิยามโดยใช้ตัวเลขบอกความหมาย เช่น
ค�ำว่า “หรีด น. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วน
ประกอบด้วย ส�ำหรับใช้เคารพศพ, พวงหรีด ก็เรียก. (อ. wreath).” ซึ่งข้อความที่ขีดเส้น
ใต้เป็นวิธีการนิยามศัพท์โดยการอธิบาย นับเป็นหนึ่งจ�ำนวนความถี่ที่พบ
		
2.3 วิเคราะห์การจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏใน
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน โดยแบ่งออก
เป็น 4 หมวดหมู่ คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรม
ของมนุษย์ หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า หมวดค�ำเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของบุคคล เช่นค�ำว่า “ทอร์นาโด”นับเป็นหนึ่งค�ำ ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่ค�ำ
ศัพท์แบบหมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ
3. ขั้นสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
4. น�ำเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
1. การสร้างค�ำ วิธกี ารนิยามศัพท์ และการจัดหมวดหมูข่ องค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
จากการศึกษาข้อมูล พบว่ามีทงั้ หมด 1,006 ค�ำ ในการวิเคราะห์คำ� ยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับนี้ ผู้ศึกษาแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1.1 การสร้ า งค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
		
1.1.1 การทับศัพท์ พบจ�ำนวน 545 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 54.17 ยกตัวอย่าง
เช่น กราฟ กัปตัน คลินิก เป็นต้น
		
1.1.2 การบัญญัติศัพท์ พบจ�ำนวน 403 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 40.06
ยกตัวอย่างเช่น จริยศาสตร์ พลศาสตร์ สัทวิทยา เป็นต้น
		
1.1.3 การยืมแปล พบจ�ำนวน 29 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.88 ยกตัวอย่าง
เช่น เกลือกรด จุดเดือด ทองขาว เป็นต้น
		
1.1.4 การยืมปน พบจ�ำนวน 29 ค�ำ เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.88
ยกตัวอย่างเช่น ข้าวโอ๊ต เตาไมโครเวฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
จากการศึ ก ษา ผลการวิ เ คราะห์ ก ารสร้ า งค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า การสร้างค�ำโดยการทับศัพท์
พบมากที่สุด รองลงมาอันดับที่สอง คือ การบัญญัติศัพท์ และการสร้าค�ำที่พบน้อยที่สุด
คือ การยืมแปล การยืมปน
1.2 วิธีการนิยามค�ำศัพท์และโครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ของ
ค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.2.1 วิ ธี ก ารนิ ย ามค� ำ ศั พ ท์ ข องค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยแบ่งออกเป็น 10 วิธี ดังนี้
			
1.2.1.1 การนิยามโดยการอธิบาย พบจ�ำนวนความถี่ 3,240 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 47.94 ยกตัวอย่างเช่น
กระแสตรง น. กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกันอยู่
ตลอดเวลา. (อ. direct current เขียนย่อว่า DC.).
เสิร์ฟ ก. ยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการ เช่น บริกรเสิร์ฟ
อาหารให้ลูกค้า; (กีฬา) ก. เริ่มส่งลูกให้ฝ่ายตรงข้ามรับ เช่น ฝ่าย
ไทยเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อน. (อ. serve).
หรีด น. ดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี
มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย ส�ำหรับใช้เคารพศพ, พวงหรีด
ก็เรียก. (อ. wreath).
			
1.2.1.2 การนิยามโดยการวิเคราะห์ พบจ�ำนวนความถี่ 1,830 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 27.80 ยกตัวอย่างเช่น
กอล์ฟ น. กีฬาชนิดหนึง่ ใช้ไม้ตลี กู กลมผ่านพืน้ ทีข่ วางกัน้ ทีเ่ ตรียม
ไว้ให้มลี กั ษณะต่าง ๆ กัน เช่น เป็นหลุมทราย บ่อนาํ้ ให้ไปลงหลุม
ที่ก�ำหนด. (อ. golf).
ทรัมเป็ต [ทฺร�ำ-] น. ชื่อแตรประเภทหนึ่ง มีเสียงแหลม,
ลักษณนามว่า ตัว. (อ. trumpet).
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1.2.1.3 การนิยามโดยการแปลศัพท์ พบจ�ำนวนความถี่ 674 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 9.97 ยกตัวอย่างเช่น
กล้องโทรทรรศน์ น. กล้องส�ำหรับส่องดูของไกลให้เห็นใกล้, กล้อง
ส่องทางไกล ก็เรียก. (อ. telescope).
กล้องปริทรรศน์ [ปะริทัด] น. กล้องชนิดหนึ่งที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ
ซึง่ มีทกี่ ำ� บังขวางกัน้ หรือใช้มองดูสงิ่ ต่างๆ ทีอ่ ยูเ่ หนือระดับสายตา
ผู้มองได้โดยรอบ เช่น กล้องเรือด�ำน�้ำ, กล้องตาเรือ ก็เรียก.
(อ. periscope).
			
1.2.1.4 การให้ค�ำจ�ำกัดความ พบจ�ำนวนความถี่ 439 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ยกตัวอย่างเช่น
กัปตัน น. นายเรือ. (อ. captain).
ไกด์ (ปาก) น. มัคคุเทศก์, ผู้น�ำเที่ยว. (อ. guide).
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1.2.1.5 การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน พบจ�ำนวนความถี่
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยกตัวอย่างเช่น
ก้นก๊อก ดู ก้นกรอง. (อ. cork-tip).
			
1.2.1.6 การบอกขอบเขตการใช้ พบจ�ำนวนความถี่ 534 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 7.90 ยกตัวอย่างเช่น
แก๊ง (ปาก) น. กลุม่ คนทีต่ งั้ เป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมาย
ไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล; กลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น
ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว. (อ. gang).
แรงหนี ศู น ย์ ก ลาง (ฟิ สิ ก ส์ ) น. แรงที่ ก ระท� ำ ต่ อ เทหวั ต ถุ ใ น
ขณะที่ เ ทหวั ต ถุ น้ั น เคลื่ อ นที่ เ ป็ น ทางวงกลม แรงนี้ มี แ นวทิ ศ
ออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้น และมีขนาดเท่ากับ
แรงสู่ศูนย์กลาง. (อ. centrifugal force).
			
1.2.1.7 การนิยามเชิงปฏิบัติการ พบจ�ำนวนความถี่ 40 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 0.59 ยกตัวอย่างเช่น
กะรัต ๑ [-หฺรัด] น. หน่วยมาตราชั่งเพชรพลอย ๑ กะรัต เท่ากับ
๒๐ เซนติกรัม หรือ ๓.๐๘๖๕ เกรน เช่น เพชรเม็ดนี้หนัก
๕ กะรัต. (อ. carat).
บาร์ ๑ (อุตุ) น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ
๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตาราง
เมตร; (ธรณี) หน่วยวัดความดึงดูดของโลก ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ
๙๘๐.๖๑๖ เซนติเมตรต่อวินาที ทุกๆ วินาที. (อ. bar).
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จากการศึกษา ผลการวิเคราะห์วิธีการนิยามค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า การนิยามโดยการอธิบายพบมาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือ การนิยามโดยการวิเคราะห์ การนิยามโดยการแปลศัพท์ การบอกขอบเขต
การใช้ การให้ค�ำจ�ำกัดความ การนิยามเชิงปฏิบัติการ ตามล�ำดับ และที่พบน้อยที่สุดคือ
การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน ส่วนวิธีการนิยามโดยการปฏิเสธความหมายตรงข้าม
การอธิบายโดยนัย การนิยามโดยใช้ตัวเลขบอกความหมาย ไม่พบวิธีการนิยาม
		
1.2.2 โครงสร้างของการนิยามความหมายศัพท์ของค�ำยืมภาษา
อังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่ามีแค่โครงสร้าง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

แบบผสม ดังนี้
		
โครงสร้างแบบผสม หมายถึง การนิยามความหมายศัพท์ที่มีบทนิยาม
ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป ดังต่อไปนี้
		
1. โครงสร้างแบบผสม 2 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.1 การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน + การอธิบาย ตัวอย่าง
ก้นก๊อก ดู ก้นกรอง. // (อ. cork-tip).
1.2 ชนิดของค�ำ + การอธิบาย ตัวอย่าง
กระแสตรง น. // กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกัน
อยู่ตลอดเวลา. (อ. direct current เขียนย่อว่า DC.).
		
2. โครงสร้างแบบผสม 3 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1 ค�ำอ่าน+ชนิดของค�ำ+การอธิบาย ตัวอย่าง
กระแสสลับ [-สะหฺลบั ] // น. // กระแสไฟฟ้าซึง่ เคลือ่ นทีโ่ ดยสลับ
แนวทิศอยูต่ ลอดเวลา. (อ. alternating current เขียนย่อว่า AC.).
2.2 บอกขอบเขตการใช้+ชนิดของค�ำ+การอธิบาย ตัวอย่าง
กติกาสัญญา (กฎ) // น. // ความตกลงระหว่างประเทศ. (อ.
pact).
		
3. โครงสร้างแบบผสม 4 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 ชนิดของค�ำ+ขอบเขตการใช้+วิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่าง
ก๊อซ น.// เรียกผ้า// บาง โปร่ง // ที่ใช้ปิดแผลหรือพันแผล ว่า
ผ้าก๊อซ. (อ. gauze).
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1.3 การจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้
1. หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ พบจ�ำนวน 378 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 37.57
ยกตัวอย่างเช่น กะรุน กาแล็กซี แกมม่า เป็นต้น
2. หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ พบจ�ำนวน 115 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ 11.43 ยกตัวอย่างเช่น หลอดลม หลอดเลือด ไข้จับสั่น เป็นต้น
3. หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า พบจ�ำนวน
186 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 18.49 ยกตัวอย่างเช่น จิตวิสัย วิชาบังคับ คติสุขารมณ์ เป็นต้น
4. หมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล พบจ�ำนวน 327 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 32.50 ยกตัวอย่างเช่น สัญชาติ โทรศัพท์ ลอตเตอรี่ เป็นต้น
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จากการศึกษา ผลการวิเคราะห์การจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า หมวดหมู่ค�ำศัพท์ที่พบ
มากที่สุดคือ หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ รองลงมาคือหมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
บุคคล หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า ตามล�ำดับ และหมวด
หมู่ที่พบน้อยที่สุดคือ หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
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2. การสร้างค�ำ วิธกี ารนิยามศัพท์ และการจัดหมวดหมูข่ องค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับมติชน
ค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน จากการศึกษาข้อมูล
พบว่ามีทงั้ หมด 1,718 ค�ำ ในการวิเคราะห์คำ� ยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับ
นี้ ผู้ศึกษาแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
2.1 การสร้างค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
		
2.1.1 การทับศัพท์ พบจ�ำนวน 1,212 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 70.55
ยกตัวอย่างเช่น แกรนิต คอนโดมิเนียม คอนเสิร์ต เป็นต้น
		
2.1.2 การบัญญัติศัพท์ พบจ�ำนวน 435 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 25.32
ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการ จิตบ�ำบัด นิเวศวิทยา เป็นต้น
		
2.1.3 การยืมแปล พบจ�ำนวน 38 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.21 ยกตัวอย่าง
เช่น แกะด�ำ บัญชีด�ำ แป้งนม เป็นต้น
		
2.1.4 การยืมปน พบจ�ำนวน 33 ค�ำ เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.92
ยกตัวอย่างเช่น ตุ๊กตาบาร์บี้น�้ำมันดีเซล ผมบ็อบ เป็นต้น
จากการศึ ก ษา ผลการวิ เ คราะห์ ก ารสร้ า งค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏใน
พจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า การสร้างค�ำโดยการทับศัพท์พบมากทีส่ ดุ รองลงมาอันดับที่
สอง คือ การบัญญัติศัพท์ รองลงมาอันดับสาม คือ การยืมแปล และการสร้างค�ำที่พบน้อย
ที่สุด คือ การยืมปน
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2.2 วิธีการนิยามค�ำศัพท์และโครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ของ
ค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน
		
2.2.1 วิธีการนิยามค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับมติชน โดยแบ่งออกเป็น 10 วิธี ดังนี้
			
2.2.1.1 การนิยามโดยการอธิบาย พบจ�ำนวนความถี่ 4,517 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 57.13 ยกตัวอย่างเช่น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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กลไก [กน-ไก] น. ตัวจักรต่างๆ, โดยเปรียบเทียบ หมายถึง เจ้า
หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ, ระบบหรือองค์การที่บุคคล
ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆปฏิบัติงานร่วมกันดุจเครื่องจักร,
ระบบที่จะท�ำให้งานส�ำเร็จตามประสงค์, เช่น กลไกการปกครอง;
(วิทยา) กระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา เช่น กลไกการ
ย่อยอาหาร. (อ. mechanism).
กัปตัน น. นายเรือ, โดยปริยายใช้เรียกหัวหน้าว่าเป็นกัปตัน. (อ.
captain).
แท่น น. ยกพื้นส�ำหรับนั่ง นอน ยืน หรือตั้งสิ่งของ, โดยปริยาย
หมายถึง ต�ำแหน่ง; เรียกการจัดเตรียมเอกสารสั่งการไว้อย่าง
เรียบร้อยเพื่อรอการเซ็นว่า ตั้งแท่น; (ราชา) เรียกที่ประทับหรือ
ที่บรรทมของพระเจ้าแผ่นดินว่า พระแท่น; (ปาก) เรียกครุภัณฑ์
เป็นทรงเหลี่ยมสูง ใช้ตั้งหรือวางบริเวณเวทีส�ำหรับเป็นที่พิธีกร
หรือองค์ปาฐกพูด, เรียกทับศัพท์ว่า โพเดี้ยม. (อ. podium)
			
2.2.1.2 การนิยามโดยการวิเคราะห์ พบจ�ำนวนความถี่ 1,317 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 16.66 ยกตัวอย่างเช่น
ก๊าซไข่เน่า, แก๊สไข่เน่า น. แก๊สพิษชนิดหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นเหมือน
ไข่เน่า. (อ. Hydrogen hulphide).
ตุ๊กตาบาร์บี้ น. ตุ๊กตาของเล่นของเด็กอย่างหนึ่ง ท�ำเป็นรูปหญิง
สาวแต่งตัวสวยงาม. (อ. barbies)
			
2.2.1.3 การนิยามโดยการแปลศัพท์ พบจ�ำนวนความถี่ 954 ครัง้
คิดเป็นร้อยละ 12.07 ยกตัวอย่างเช่น
คาทอลิก น. นิกายหนึง่ ในคริสต์ศาสนา ซึง่ นับถือวามีพระเจ้าองค์
เดียว มีนักบวชเรียกว่าบาทหลวง, โรมันคาทอลิก ก็เรียก.
(อ. catholic, roman catholic)
เครื่องจักร น. ของใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีระบบกลไกซับซ้อน
เพื่อท�ำหรือผลิตสิ่งอื่น อย่างเครื่องขุดเจาะถนน โม่หิน เป็นต้น,
เครื่องจักรกล ก็ว่า. (อ. machinery)
			
2.2.1.4 การให้ค�ำจ�ำกัดความ พบจ�ำนวนความถี่ 512 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 6.48 ยกตัวอย่างเช่น
กรรมการกลาง (ปาก) น. ผู ้ ตั ด สิ น . (เที ย บ อ. Central
committee).
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ก๊อสซิป ก. นินทา. (อ. gossip).
			
2.2.1.5 การบอกขอบเขตการใช้ พบจ�ำนวนความถี่ 564 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 7.13 ยกตัวอย่างเช่น
ก�ำมะถัน น. ธาตุสีเหลือง ติดไฟง่าย กลิ่นเหม็นฉุน ใช้ท�ำยา ท�ำ
ดินปืน ฯลฯ, สุพรรณถัน ก็ว่า; (วิทยา) ธาตุอโลหะชนิดหนึ่ง เป็น
ของแข็ง ใช้ S เป็นสัญลักษณ์ใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง ท�ำกรดซัลฟิวริก ท�ำดินปืน เป็นต้น.
(อ. sulphur).
แซมเปิ้ล (ปาก) น. ตัวอย่าง. (อ. sample)
			
2.2.1.6 การนิยามเชิงปฏิบัติการ พบจ�ำนวนความถี่ 42 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 0.53 ยกตัวอย่างเช่น
แกลลอน [แกน-ลอน] น. หน่วยวัดอย่างอังกฤษจุ
๔.๕๔๖๐๙ ลิตร, วัดอย่างอเมริกาจุ ๓.๗๘๕๔๔ ลิตร. (อ. gallon)
ไมล์ น. หน่วยวัดระยะของอังกฤษ ๑ ไมล์ เท่ากับ ๕,๒๘๐ ฟุต
หรือ ๑.๖๐๙ กิโลเมตร. (อ. mile)
			
2.2.1.7 การนิยามโดยใช้ตวั เลขบอกความหมาย พบจ�ำนวนความถี่
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ยกตัวอย่างเช่น
ตัน 2 (๑) น. มาตราน�้ำหนักและมาตราวัดตามวิธีเมตริก ถือว่า
๑ เมตริกตัน (metricton) เท่ากับ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม, ในมาตราวัด
ถือว่า ๑ เมตริกตัน เท่ากับ ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต. (๒) น. มาตราวัด
ระวางเรือ ถือว่า ๑ ตัน เท่ากับ ๑๐๐ ลูกบาศก์ฟุต. (๓) น. มาตรา
วัดระวางบรรทุก ถ้าของหักถือว่า ๑,๐๑๖.๐๔๗ กิโลกรัม เป็น ๑
ตัน หรือถ้าของเบา ถือเอา ๔๐ ลูกบาศก์ฟุต เป็น ๑ ตัน. (สแลง)
ว. มาก เช่น มีเป็นตัน. (อ. ton).
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จากการศึกษา ผลการวิเคราะห์วิธีการนิยามค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า การนิยามโดยการอธิบายพบมาทีส่ ดุ รองลงมาคือ การนิยาม
โดยการวิเคราะห์ การนิยามโดยการแปลศัพท์ การบอกขอบเขตการใช้ การให้คำ� จ�ำกัดความ
การนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร ตามล�ำดับ และทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ คือ การนิยามโดยใช้ตวั เลขบอกความ
หมาย ส่วนวิธีการนิยามโดยการอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน การปฏิเสธความหมายตรง
ข้าม การอธิบายโดยนัย ไม่พบวิธีการนิยาม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

3. การจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับมติชน โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้
1. หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ พบจ�ำนวน 596 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 34.69
ยกตัวอย่างเช่น แกรไฟต์ ดีเปรสชัน ทอร์นาโด เป็นต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.2.2 โครงสร้างของการนิยามความหมายศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่ามีแค่โครงสร้างแบบผสม ดังนี้
โครงสร้างแบบผสม หมายถึง การนิยามความหมายศัพท์ที่มีบทนิยามตั้งแต่
2 ส่วนขึ้นไป ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างแบบผสม 2 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
1.1 ชนิดของค�ำ + การอธิบาย ตัวอย่าง
		
กฎหมายพาณิชย์ น. // กฎหมายซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยระเบียบหรือกฎ
เกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการค้า. (อ. Commercial law).
		
กฎหมายแพ่ง น. // กฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคล. (อ. Civil
law).
2. โครงสร้างแบบผสม 3 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
2.1 ชนิดของค�ำ+ให้ค�ำจ�ำกัดความ+การอธิบาย ตัวอย่าง
		
กัปตัน น. // นายเรือ, // โดยปริยายใช้เรียกหัวหน้าว่าเป็นกัปตัน.// (อ.
captain).
		
2.2 บอกขอบเขตการใช้+ชนิดของค�ำ+การอธิบาย ตัวอย่าง
		
กติกาสัญญา (กฎ) // น. // ความตกลงระหว่างประเทศ. (บัญญัติเทียบ
อ. pact).
3. โครงสร้างแบบผสม 4 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
3.1 ค�ำอ่าน+ชนิดของค�ำ+วิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่าง
		
กลศาสตร์ [กน-ละ-สาด] // น. // วิชาฟิสิกส์สาขาหนึ่ง // ที่ศึกษาเกี่ยว
กับการกระท�ำของแรงต่อเคหวัตถุ และผลทีเ่ กิดขึน้ แก่เคหวัตถุนนั้ ภายหลังทีถ่ กู แรงมากระ
ท�ำ. (อ. machanics).
4. โครงสร้างแบบผสม 5 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
4.1 ค�ำอ่าน+ ชนิดของค�ำ+วิเคราะห์+แปลศัพท์+อธิบาย ตัวอย่าง
		
กลูโคส [กฺลู-โค้ต] // น. // น�้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ มี
รสชาติหวานน้อยกว่าน�ำ้ ตาลทราย มีในน�ำ้ ผึง้ และผลไม้ทมี่ รี สหวาน, // เดกซ์โทรส ก็เรียก.
// (อ. glucose).
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2. หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ พบจ�ำนวน 230 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ13.39 ยกตัวอย่างเช่น ลิปสติค โชว์ โมเมนต์ เป็นต้น
3. หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า พบจ�ำนวน
352 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 20.49 ยกตัวอย่างเช่น ชาติพันธุ์วิทยา ชีวเคมี คริสเตียน เป็นต้น
4. หมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล พบจ�ำนวน 540 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 31.43 ยกตัวอย่างเช่น กรรมาชีพ โทรพิมพ์ เงินรายปี เป็นต้น
จากการศึกษา ผลการวิเคราะห์การจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า หมวดหมู่ค�ำศัพท์ที่พบมากที่สุดคือ หมวดค�ำ
เกีย่ วกับธรรมชาติ รองลงมาคือหมวดค�ำเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคล หมวดค�ำเกีย่ วกับ
สติปญ
ั ญา อารมณ์ ความรูส้ กึ และคุณค่า ตามล�ำดับ และหมวดหมูท่ พี่ บน้อยทีส่ ดุ คือ หมวด
ค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
3. การเปรียบเทียบการสร้างค�ำ วิธกี ารนิยามศัพท์ และการจัดหมวดหมูข่ องค�ำยืมภาษา
อังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับ
มติชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
3.1 การเปรี ย บเที ย บการสร้ า งค� ำ ของค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
ตารางการเปรียบเทียบการสร้างค�ำของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
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การสร้างค�ำ
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1. การทับศัพท์
2. การบัญญัติศัพท์
3. การยืมแปล
4. การยืมปน
รวม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554

ฉบับมติชน

จ�ำนวน
(ค�ำศัพท์)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(ค�ำศัพท์)

ร้อยละ

545
403
29
29
1006

54.17
40.06
2.88
2.88
100.00

1212
435
38
33
1718

70.55
25.32
2.21
1.92
100.00

จากตารางการเปรี ย บเที ย บการสร้ า งค� ำ ของค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ผลการ
ศึกษาพบว่า การสร้างค�ำยืมในพจนานุกรมทั้งสองฉบับ การสร้างค�ำที่พบมากที่สุด คือ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การทับศัพท์ รองลงมาอับดับสอง คือ การบัญญัติ รองลงมาอันดับสาม คือการยืมแปล และ
ที่พบการสร้างค�ำที่พบน้อยที่สุด คือ การยืมปน แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 พบว่า การสร้างค�ำที่พบน้อยที่สุด คือ การยืมแปล และการยืมปน เพราะพบ
จ�ำนวนเท่ากัน
จาการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บการสร้ า งค� ำ ยื ม ภาษาอั ง กฤษที่ ป รากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า มีการ
สร้างค�ำทั้ง 4 ประเภท คือ การทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การยืมแปล และการยืมปน
มีการสร้างค�ำศัพท์ทเี่ หมือนกัน แต่การสร้างค�ำโดยการทับศัพท์ยงั มีบางค�ำทีต่ า่ งกัน ตัวอย่าง
เช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมฉบับมติชน
พ.ศ. 2554
พลาสติก น. สารประกอบอินทรียท์ สี่ งั เคราะห์ พลาสติค น. สารอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้
ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็ แทนวัสดุธรรมชาติ. (plastic))
แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิด
แข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยาง
เทียม ใช้ท�ำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ
ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์. (อ. plastic).

จากตัวอย่างจะเห็นได้วา่ การสร้างค�ำโดยการทับศัพท์ในพจนานุกรมทัง้ สองฉบับ
มีความคล้ายกัน แต่ตา่ งกันทีพ่ ยัญชนะท้ายตัวสะกด โดยค�ำว่า “พลาสติก” “พลาสติค” ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จะใช้พยัญชนะท้ายตัวสะกดเป็น “ก” แต่
ในพจนานุกรมฉบับมติชน จะใช้พยัญชนะท้ายตัวสะกดเป็น “ค”
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3.2 การเปรียบเทียบวิธีการนิยามค�ำศัพท์และโครงสร้างของบทนิยามความ
หมายศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
		
3.2.1 การเปรียบเทียบวิธีการนิยามค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
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วิธีนิยามศัพท์
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1. การอธิบาย
1.1 อธิบาย
1.2 ยกตัวอย่าง
		 1.2.1 ยกตัวอย่างการใช้ค�ำ
		 1.2.2 ยกตัวอย่างสิ่งเฉพาะ
		 1.2.3 ยกตัวอย่างสถานการณ์
		 1.2.4 ยกตัวอย่างโดยใช้รูป
1.3 ใช้ภาพประกอบ
1.4 บอกหน้าที่
1.5 บอกสถานที่
1.6 บอกประวัติของค�ำ
2. การวิเคราะห์
2.1 บอกหมวด
2.2 บอกลักษณะ
3. การแปลศัพท์
3.1 ใช้ค�ำพ้อง
3.2 แปลตามรากศัพท์
4. การให้ค�ำจ�ำกัดความ
5. การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน
6. การบอกขอบเขตการใช้
7. การปฏิเสธความหมายตรงข้าม
8. การอธิบายโดยนัย
9. การนิยามเชิงปฏิบัติการ
10. การใช้ตัวเลขบอกความหมาย
รวม

ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554

ฉบับมติชน

จ�ำนวน
(ครั้ง)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(ครั้ง)

ร้อยละ

3240
1203
817
561
243
13
1
165
12
1042
1830
999
831
674
674
439
1
534
40
6758

47.94
17.80
12.09
8.30
3.60
0.19
0.01
2.44
0.18
15.42
27.08
14.78
12.30
9.97
9.97
6.50
0.01
7.90
0.59
100

4517
1593
803
549
254
143
213
24
1741
1317
879
438
954
954
512
564
42
1
7907

57.13
20.15
10.16
6.95
3.21
1.81
2.69
0.30
22.02
16.66
11.12
5.54
12.07
12.07
6.48
7.13
0.53
0.01
100

จากตารางการเปรียบเทียบวิธกี ารนิยามค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน โดยใช้ความถี่
เป็นเกณฑ์ พบว่า วิธกี ารนิยามเกือบทุกวิธใี นพจนานุกรมฉบับมติชน มีจำ� นวนการใช้มากกว่า
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ยกเว้นการนิยามโดยการวิเคราะห์และ
การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน ที่ในพจนานุกรมฉบับมติชน มีจ�ำนวนการใช้ลดลงและ
ไม่ปรากฏการนิยาม
จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษา
อังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับ
มติชน เฉพาะค�ำศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันในพจนานุกรมทั้งสองฉบับ พบว่า การนิยามความ
หมายศัพท์ในพจนานุกรมทัง้ สองฉบับมีการเลือกใช้วธิ กี ารนิยามความหมายศัพท์ทที่ งั้ เหมือน
กันและแตกต่างกัน ดังนี้
1. บทนิยามที่ใช้วิธีการนิยามที่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
1. การอธิบาย ตัวอย่างเช่น
กระแสตรง น. กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตาม
แนว เดียวกันตลอดเวลา. (อ. direct current
เขียนย่อว่า D.C.)
2. การวิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่างเช่น
ซั ล ฟา น. ชื่ อ ยาประเภทหนึ่ ง // มี ส มบั ติ
หยุดยั้ง การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย. (อ.
sulpha).

พจนานุกรมฉบับมติชน
1. การอธิบาย ตัวอย่างเช่น
กระแสตรง น. กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตาม
แนวเดียวกันตลอดเวลา. (อ. direct current
เขียนย่อว่า D.C.)
2. การวิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่างเช่น
ซัลฟา น. ชื่อยาประเภทหนึ่ง // มีสมบัติ
หยุดยั้ง การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย.
(อ. sulpha).

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า บทนิยามความหมายศัพท์ของค�ำว่า กระแสตรง และ
ซัลฟา ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ใช้วิธี
การนิยามความหมายในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ ค�ำว่า กระแสตรง ในพจนานุกรมทัง้ สอง
ฉบับมีวธิ กี ารอธิบายความหมายทีม่ กี ารบอกประวัตขิ องค�ำด้วยเหมือนกัน และค�ำว่า ซัลฟา
ในพจนานุกรมทั้งสองฉบับมีวิธีการวิเคราะห์และการอธิบายเหมือนกัน
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2. บทนิยามที่ใช้วิธีการนิยามที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
การให้ค�ำจ�ำกัดความ
คอนโดมิเนียม น.อาคารชุด.(อ.
condominium).

พจนานุกรมฉบับมติชน
การอธิบาย
คอนโดมิเนียม น. ห้องชุดพักอาศัยในตึกสูง
ผูอ้ ยูอ่ าศัยจะมีกรรมสิทธิส์ ว่ นตัวในห้องชุดนัน้ .
(อ. condominium)

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า บทนิยามความหมายศัพท์ของค�ำว่า คอนโดมิเนียม
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน มีวธิ กี ารนิยาม
ความหมายในรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ค�ำว่า คอนโดมิเนียม ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใช้วิธีการนิยามโดยการให้ค�ำจ�ำกัดความ แต่ คอนโดมิเนียม
ในพจนานุกรมฉบับมติชน ใช้วิธีการวิเคราะห์และการอธิบาย
		
3.2.2 การเปรียบเทียบโครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ของค�ำยืม
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรม
ฉบับมติชน
1. โครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ที่เหมือนกัน ตัวอย่าง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
การให้ค�ำจ�ำกัดความ+อธิบาย ตัวอย่าง
กติกาสัญญา (กฎ) น. ความตกลงระหว่าง
ประเทศ. // (อ. pact).
การวิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่าง
ซัลฟา น. ชื่อยาประเภทหนึ่ง // มีสมบัติ
หยุดยั้ง การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย. (อ.
sulpha).
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พจนานุกรมฉบับมติชน
การให้ค�ำจ�ำกัดความ+อธิบาย ตัวอย่าง
กติกาสัญญา (กฎ) น. ความตกลงระหว่าง
ประเทศ. // (บัญญัติเทียบ อ. pact).
การวิเคราะห์+อธิบาย ตัวอย่าง
ซัลฟา น. ยาปฏิชวี นะกลุม่ หนึง่ . // (อ. sulpha)

2. โครงสร้างของบทนิยามความหมายศัพท์ที่ซับซ้อน ตัวอย่าง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
การวิเคราะห์+อธิบาย+แปลศัพท์+อธิบาย
+แปลศัพท์+อธิบาย ตัวอย่าง
กรวย ๑ น. ของมีรูปกลม กลวง ยาวเรียว
แหลม, เรียกขนมชนิดหนึ่ง // ท�ำด้วยแป้ง
ข้าวเจ้า กะทิ น�้ำตาลปีบ เป็นต้น หยอดใน
กรวยใบตอง // ว่าขนมกรวย, กระทงมีฝาเป็น
กรวยครอบ ข้างในใส่หมากหรือเมี่ยงส�ำหรับ
ถวายพระอุปัชฌาย์และคู่สวดในการบวชนาค
// เรียกว่า กรวยอุปัชฌาย์และกรวยคู่สวด;
(อ. cone).

พจนานุกรมฉบับมติชน
การวิเคราะห์+แปลศัพท์ ตัวอย่าง
กรวย ๑ [กฺรวย] น. ของรูปกลม กลวง ยาว
ยอดเรียวแหลม, // เรียกขนมห่อใบตองเป็น
รูปกรวยว่า ขนมกรวย; (อ. cone)

3.3 การเปรียบเทียบการจัดหมวดหมูค่ ำ� ศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน
ตารางการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมูข่ องค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547
การจัดหมวดหมู่

ฉบับมติชน

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

378

37.57

596

34.69

115

11.43

230

13.39

186

18.49

352

20.49

327
1,006

32.50
100.00

540
1,718

31.43
100.00

จากตารางการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่ของค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

1. หมวดค�ำเกี่ยวกับธรรมชาติ
2. หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรม
ของมนุษย์
3. หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์
ความรู้สึก และคุณค่า
4. หมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล
รวม

ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

การจัดหมวดหมู่ของพจนานุกรมทั้งสองฉบับ หมวดหมู่ที่พบมากที่สุดคือ หมวดค�ำเกี่ยว
กับธรรมชาติ รองลงมาอันดับสอง คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล รองลงมา
อันดับสาม คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า และหมวดหมู่
ที่พบน้อยที่สุด คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 พบว่ามี 1,006 ค�ำ และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน มี 1,718 ค�ำ
โดยแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ การสร้างค�ำ วิธีการนิยามศัพท์ และ
การจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การสร้างค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การทับศัพท์ ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 545 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ
54.17 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 1,212 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 70.55 การบัญญัติศัพท์ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
พบจ�ำนวน 403 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 40.06 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน
พบจ�ำนวน 435 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 25.32 การยืมแปล ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 29 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.88 และค�ำยืมภาษา
อังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 38 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.21 การยืมปน ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 29 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 2.88
และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 33 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 1.92
2. วิธีการนิยามค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 10 วิธี ได้แก่ การนิยามโดยการอธิบาย
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 3,240 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 47.94 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 4,517
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.13 การนิยามโดยการวิเคราะห์ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 1,830 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.08 และค�ำยืม
ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 1,317 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.66 การ
นิยามโดยการแปลศัพท์ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบ
จ�ำนวน 674 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.97 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน
พบจ�ำนวน 954 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.07 การให้ค�ำจ�ำกัดความ ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 439 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ6.50 และค�ำ
ยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 512 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.48
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การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
พบจ�ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน
พบจ�ำนวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 การบอกขอบเขตการใช้ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 543 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.90 และค�ำยืมภาษา
อังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 564 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.13 การปฏิเสธ
ความหมายตรงข้าม ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน
0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน
0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 การอธิบายโดยนัย ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 0 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับ
มติชน พบจ�ำนวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 การนิยามเชิงปฏิบัติการ ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 40 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.59 และค�ำยืม
ภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 42 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 0.53 การนิยาม
โดยใช้ตัวเลขบอกความหมาย ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
พบจ�ำนวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 และค�ำยืมภาษาอังกฤษในพจนานุกรมฉบับมติชน
พบจ�ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.01
3. การจัดหมวดหมู่ค�ำศัพท์ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดค�ำเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 378 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ 37.57 และปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 596 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 34.69 หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 115 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 11.43 และปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 230 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 13.39 หมวดค�ำเกี่ยวกับสติ
ปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 พบจ�ำนวน 186 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 18.49 และปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน พบ
จ�ำนวน 352 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 20.49 หมวดค�ำเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคล ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบจ�ำนวน 327 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 32.50
และปรากฏในพจนานุกรมฉบับมติชน พบจ�ำนวน 540 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 31.43
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการสร้างค�ำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า มีการสร้างค�ำโดยการ
ทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์ การยืม และการยืมปน ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการสร้าง
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ค�ำยืมภาษาอังกฤษทั้งสองฉบับ มีลักษณะการสร้างค�ำ 4 ประเภท คือ การทับศัพท์ การ
บัญญัติ การยืมแปล และการยืมปน ผูศ้ กึ ษาพบว่า การสร้างค�ำโดยการทับศัพท์ของทัง้ สอง
ฉบับมีบางค�ำที่แตกต่างกัน เช่น ค�ำว่า “พลาสติก” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 จะทับศัพท์เป็น “พลาสติก” แต่พจนานุกรมฉบับมติชน จะทับศัพท์เป็น
“พลาสติค” ซึ่งการทับศัพท์ที่แตกต่างกันทั้งสองฉบับนั้นเป็นผลมาจากการถ่ายทอดเสียง
อักษรและการออกเสียงที่เกิดการลักลั่นการถ่ายเสียงตัว c ดังที่ ทองสุก เกตุโรจน์ (2556:
96) ได้กล่าวไว้วา่ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นการถ่ายทอดเสียงลงเป็นตัวอักษรและการ
ออกเสียง การกระท�ำทั้งสองอย่างนี้บางทีก็ลักลั่น เช่น การถ่ายเสียง c ของภาษาอังกฤษ
มาเป็นตัวอักษรไทย บางทีก็ใช้ตัว ก เช่น cocoa โกโก้, บางทีก็ใช้ตัว ค เช่น credit เครดิต
เป็นต้น
จากการศึกษาวิธกี ารนิยามความหมายและโครงสร้างของบทนิยามความหมาย
ค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
กับพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า มีวิธีการนิยามความหมายที่เหมือนกันทั้งฉบับ คือ การ
อธิบาย การวิเคราะห์ การแปลศัพท์ การให้ค�ำจ�ำกัดความ การบอกขอบเขตการใช้ การ
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และไม่ปรากฏในพจนานุกรมทัง้ สองฉบับเหมือน คือ การปฏิเสธความ
หมายตรงข้าม การอธิบายโดยนัย แต่มีบางวิธีการนิยามความหมายศัพท์ที่ปรากฏเฉพาะ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ การอ้างค�ำในพจนานุกรมเดียวกัน
และวิธีนิยามที่ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมมติชน คือ การนิยามโดยใช้ตัวเลขบอกความ
หมาย ส่วนการศึกษาโครงสร้างการนิยามความหมายของค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษทีป่ รากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน ปรากฏเฉพาะ
โครงสร้างผสม
จากผลการศึกษาการจัดหมวดหมูข่ องค�ำยืมภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน พบว่า หมวดค�ำที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ หมวดค�ำเกีย่ วกับธรรมชาติ รองลงมา คือ หมวดค�ำเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของบุคคล
หมวดค�ำเกี่ยวกับสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า ตามล�ำดับ และหมวดค�ำที่พบ
น้อยที่สุด คือ หมวดค�ำเกี่ยวกับมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย (2532) ซึ่งศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมภาษาของค�ำ
ยืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้กล่าวไว้ว่า ค�ำยืมภาษา
อังกฤษ ในหมวดค�ำทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ หมวดค�ำทีเ่ กีย่ วกับธรรมชาติ โดยเฉพาะ ชือ่ ธาตุ ชือ่
ก๊าซต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค�ำศัพท์เกี่ยวกับดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นอกจาก
นัน้ ก็เป็นค�ำศัพท์ทางวิชาการอืน่ ๆ เนือ่ งมาจากภาษาอังกฤษเป็นทีย่ อมรับว่าเป็นภาษาสากล
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ทีใ่ ช้สอื่ สารทัว่ โลก ดังนัน้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศทางตะวันตกทีเ่ ผยแพร่
เข้าสู่ประเทศไทย จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จึงท�ำให้มีใช้ค�ำยืม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ำศัพท์ของค�ำยืมภาษา
อังกฤษในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กับพจนานุกรมฉบับมติชน หรือ
เปรียบเทียบกับพจนานุกรมฉบับอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาภาพสะท้อนของค�ำศัพท์จากค�ำยืมภาษาอังกฤษของคน
ในสังคมที่มีต่อค�ำศัพท์ในพจนานุกรม
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ
TOPIK I กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟังและด้านการอ่าน ความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้าน
การอ่าน และด้านการเขียน และศึกษาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I และ
TOPIK II ที่เหมาะสมของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติภูมิที่ได้มาจากสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลประกอบด้วยคะแนนการสอบ TOPIK I คะแนนการสอบ
TOPIK II และเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการ
เขียนของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�ำดับที่ของสเปียร์แมน และ
การวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจยั พบว่า 1) คะแนนการสอบ TOPIK I ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการฟัง และด้านการอ่านของนิสติ สาขาวิชาภาษา
เกาหลี 2) คะแนนการสอบ TOPIK II มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับ
ด้านการฟัง ด้านการอ่านและด้านการเขียนของนิสติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ไม่มีสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I และ TOPIK II ที่
เหมาะสมของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี
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The purposes of this research were to determine the strength
o f the relationship between TOPIK I score and GPA of required courses
in listening and reading, the strength of the relationship between TOPIK
II score and GPA of required courses in listening, reading and writing, and
the appropriate prediction models of TOPIK I and TOPIK II scores of Korean
m ajor students at Mahasarakham University. The collected data were
secondary data from Korean field in the Department of Thai and Eastern
Languages, and the Division of Registration at Mahasarakham University. The
data consisted of TOPIK I score, TOPIK II score, and GPA of required courses
in reading, listening, and writing of undergraduate students in Korea major
of academic year 2014-2015. The statistical methods for analyzing the data
were correlation and regression analyses. The results were as follows. 1)
GPA of required courses in listening and reading was not significantly related
to TOPIK I score. 2) Each of GPA of required courses in listening, reading
and writing were significantly related to TOPIK II score. 3) There were no
appropriate prediction models for TOPIK I and TOPIK II scores.
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ในยุคที่ประเทศไทยก�ำลังพัฒนา ผู้คนสามารถเดินทางข้ามประเทศได้อย่างมี
อิสระเสรี การหลัง่ ไหลเข้ามาลงทุนของบริษทั ต่างชาติจากประเทศแถบเอเชีย และการไหล
เข้ามาของอุตสาหกรรมบันเทิงจากฝัง่ ตะวันออก ส่งผลให้ผคู้ นเริม่ ให้ความสนใจต่อการเรียน
รูภ้ าษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษมีมากขึน้ และภาษาเกาหลีเป็นอีกหนึง่ ภาษา
ที่ได้รับความสนใจจากสังคมไทย กระแสความนิยมเกาหลีได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 พบเห็นได้อย่างชัดเจนจากการไหลเข้ามาในประเทศไทยหลายรูป
แบบ เช่น ละครเกาหลีพากย์ไทยที่ฉายออกมาทางโทรทัศน์ของประเทศไทย การขยายตัว
ของธุรกิจประเภทร้านอาหารเกาหลีในไทย การแต่งกายสไตล์เกาหลี การประกอบอาชีพ
ต่างๆที่ต้องใช้ภาษาเกาหลีในการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นไทย
ซึง่ เรียนรูแ้ ละรับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาหลายด้าน จากกระแสทางด้านวัฒนธรรมเกาหลีที่
ไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัยรุ่นหรือกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบด้านวัฒนธรรม
เกาหลีเริม่ ให้ความสนใจเกีย่ วกับประเทศเกาหลีมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะด้านภาษา ดังนัน้ จึงมี
จ�ำนวนผู้เรียนภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจ�ำนวนผู้ที่สนใจในภาษาเกาหลีที่เพิ่ม
สูงขึน้ ส่งผลให้หลายสถาบันการศึกษาเริม่ จัดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเพิม่ ขึน้
มีการเปิดสอนทั้งวิชาภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
(สุภาพร บุญรุ่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการ เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีตั้งแต่
พ.ศ. 2541 จากนั้นจึงเปิดสอนในวิชาโทในปีการศึกษา 2545 และในปีการศึกษา 2548
ได้พัฒนามาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีในระดับปริญญาตรี
TOPIK หรือ Test of Proficiency in Korean คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
ที่ถูกท�ำขึ้นเพื่อใช้วัดความรู้ความสามารถในภาษาเกาหลี ซึ่งการสอบ TOPIK นั้นจะแบ่ง
เป็นTOPIK I และ TOPIK II โดย TOPIK I จะใช้วัดระดับวัดความรู้ความสามารถในภาษา
เกาหลีด้านการฟังและด้านการอ่าน ส่วน TOPIK II จะใช้วัดระดับวัดความรู้ความสามารถ
ในภาษาเกาหลีด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน โดยปัจจุบันนี้การศึกษาต่อ
ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องใช้ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถในภาษาเกาหลี
โดยเฉพาะการยื่นสมัครทุนการศึกษาต่างๆ มักจะพิจารณาผู้ที่มีผลสอบ TOPIK ก่อน
เป็นอันดับแรกๆ (Global Korea Scholarship, 2019) นอกจากนี้ ผลการสอบ TOPIK
ยังสามารถใช้สมัครเข้าท�ำงานในบริษัทของเกาหลีได้ เนื่องจากการประกาศรับสมัคร
พนักงานของบริษัทต่างๆ มักระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครว่าต้องสอบผ่านการวัดความ
สามารถภาษาเกาหลีตามระดับที่ก�ำหนด นอกจากนี้ จากประกาศของกรมแรงงานที่ได้
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ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตาม
ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ได้ระบุวา่ คนหางานทีจ่ ะเดินทางไปท�ำงานต้องผ่านการสอบ
ความสามารถภาษาเกาหลี ตามทีท่ างการเกาหลีกำ� หนด (ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่ง
แรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัคร
ทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการท�ำงาน (Point System) ครัง้ ที่ 7, 2562) และในปัจจุบนั
มีการจัดสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลีหรือ TOPIK ขึ้นทุกปี และมีนิสิตของสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�ำนวนหนึ่ง
สมัครเข้าสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลี ดังนัน้ เพือ่ เป็นการหาตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อผลการ
สอบ TOPIK โดยเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่าหากนิสิต
ผู้ที่มีผลการเรียนในกลุ่มรายวิชาบังคับอยู่ในเกณฑ์ดี อาจส่งผลให้ทำ� คะแนนสอบ TOPIK
ได้คะแนนดี และผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด การวิจัยในครั้งนี้ จึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK กับผลการเรียนของนิสติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาตนเองของนิสิต
ที่ต้องการสอบ TOPIK ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I กับเกรดเฉลี่ยของ
กลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟังและด้านการอ่าน
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลีย่ ของ
กลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน
3. เพื่อหาสมการที่เหมาะสม ในการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I และ
TOPIK II ของนิสติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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ขอบเขตการศึกษา
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นข้อมูลทุตภิ มู ิ (Secondary data) ทีไ่ ด้มาจากสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลประกอบด้วยคะแนนการสอบ TOPIK I คะแนนการสอบ
TOPIK II และเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน
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ของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 และ 2558 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�ำดับ
ที่ของสเปียร์แมน(Spearman’s rank-order correlation) และการวิเคราะห์การถดถอย
(Regression analysis)
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับผลการเรียนของนิสติ สาขา
วิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามทีเ่ ข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 ทีม่ ปี ระสบการณ์สอบ TOPIK ครัง้ ที่ 58 พ.ศ. 2560 จ�ำนวน
43 คน โดยข้อมูลประกอบด้วย คะแนนการสอบ TOPIK I จ�ำนวน 23 คน และ TOPIK II
จ�ำนวน 20 คน และข้อมูลเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และ
ด้านการเขียน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 1.ข้อมูลเกรด
เฉลี่ยของรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียนของนิสิตสาขาวิชา
ภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 และมีประสบการณ์สอบ TOPIK ครั้งที่ 58
พ.ศ. 2560 จากระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก
ท่านอาจารย์กนกกุล มาเวียง อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. ข้อมูล
คะแนนการสอบ TOPIK I และ TOPIK II ครัง้ ที่ 58 พ.ศ. 2560 ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก
ท่านอาจารย์กนกกุล มาเวียง อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. เกณฑ์
คะแนนการผ่าน TOPIK จากเว็บไซต์ https://www.facebook.com/topikinthailand
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�ำดับที่ของสเปียร์แมน และการวิเคราะห์การถดถอย
		
3.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation
Coefficient) ในการค�ำนวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ มีสูตรดังนี้

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โดยที่ r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 (−1 ≤ r ≤ 1)
และมีความหมายดังนี้
• ถ้าค่า r เป็นบวก แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
• ถ้าค่า r เป็นลบ แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม
• ถ้าค่า r เข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก
• ถ้าค่า r เข้าใกล้หนึ่งด้านบวก แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันสูงมาก
• ถ้าค่า r เข้าใกล้หนึ่งด้านลบ แสดงว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามและมีความสัมพันธ์กันสูงมาก
โดยข้อตกลงเบือ้ งต้นทีส่ ำ� คัญในการใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เพือ่ วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง 2 ตัว คือ ตัวแปรแต่ละตัวต้องมีการแจกแจง
ปรกติ
3.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�ำดับที่ของสเปียร์แมน (The Spearman RankOrder Correlation Coefficient)
ถ้าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นทีส่ ำ� คัญในการใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง 2 ตัว จะสามารถใช้
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ลำ� ดับทีข่ องสเปียร์แมนเพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรได้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล�ำดับที่ของสเปียร์แมนสามารถค�ำนวณได้ดังนี้

เมื่อ
เป็น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
		 เป็น ผลรวมของก�ำลังสองของผลต่างของอันดับคะแนนแต่ละคู่
		
N เป็น ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
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ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

3.3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) เป็นการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวในรูปแบบเชิงเส้น เพื่อใช้ในการคาดคะเนหรือพยากรณ์ค่า
ของตัวแปรที่เราสนใจซึ่งเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent variable: Y) โดยทราบค่า
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หรือมีการก�ำหนดค่าของตัวแปรหนึ่งไว้ล่วงหน้าซึ่งเรียกว่าตัวแปรอิสระ (Independent
variable: X ) หากในการศึกษานั้นใช้ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว จะเรียกว่าการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ จะสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการดังนี้

โดยที่		
Y1
			Y2
			X1
			X2
			X3
			ε

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คะแนนการสอบ TOPIK I
คะแนนการสอบ TOPIK II
เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง
เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน
เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการเขียน
ค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์

โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น คือ
1. ความคลาดเคลื่อน ε มีการแจกแจงแบบปรกติ (Normal Distribution) ที่
มีค่าเฉลี่ยเป็น 0
2. ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่
3. ค่าความคลาดเคลื่อน แต่ละค่า เป็นอิสระกัน
4. ค่าของตัวแปรอิสระ จะต้องเป็นค่าที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าหรือทราบค่า (ไม่ใช่
ตัวแปรสุ่ม) และต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน หรือกล่าวว่า
ต้องไม่มีพหุสัมพันธ์ (Multicollinearity)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทุกตัว
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ผลการศึกษา
การแสดงแผนภาพการกระจายระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I และตัวแปร
อิสระต่างๆ เป็นดังนี้
รูปภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการกระจายระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I กับเกรดเฉลี่ยของ
กลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟังและเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I กับเกรด
เฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง และด้านการอ่านของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี
Y1

X1

X2

Y1

1

X1

0.107
(0.625)
0.364
(0.088)

0.107
(0.625)

0.364
(0.088)
0.476*
(0.022)

X2

1
0.476*
(0.022)

1

หมายเหตุ 1) ตัวเลขในวงเล็บคือค่า p-value 2) * มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนการสอบ TOPIK I (Y1) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่ม
รายวิชาบังคับด้านการฟัง มีค่า r = 0.107 และ p-value = 0.625 โดยคะแนนการสอบ
TOPIK I (Y1) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1) มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต�่ำมากในทิศทางเดียวกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคะแนนการสอบ
TOPIK I (Y1) ไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1)
คะแนนการสอบ TOPIK I (Y1) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการ
อ่าน (X2) มีค่า r = 0.364 และ p-value = 0.088 โดยคะแนนการสอบ TOPIK I (Y1) กับ
เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต�ำ่ ในทิศทาง
เดียวกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าคะแนนการสอบ TOPIK I (Y1) ไม่มีความ
สัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2)
ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงแผนภาพการกระจายระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK
II และตัวแปรอิสระต่างๆ ดังนี้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)
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รูปภาพที่ 2 แสดงแผนภาพการกระจายระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลี่ย
ของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน
และเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการเขียน

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับ
เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ของนิสิต
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
Y1

X1

X2

X3

Y1

1

0.498*
(0.025)

X1

0.498*
(0.025)
0.566*
(0.009)
0.543*
(0.013)

1

0.566*
(0.009)
0.788*
(0.000)
1

0.543*
(0.013)
0.855*
(0.000)
0.732*
(0.000)

0.732*
(0.000)

1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

X2
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X3

0.788*
(0.000)
0.855*
(0.000)

หมายเหตุ 1) ตัวเลขในวงเล็บคือค่า p-value 2) * มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่ม
รายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1) มีค่า r = 0.498 และ p-value = 0.025 นั่นหมายความ
ว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) มีความสัมพันธ์กบั เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับ
ด้านการฟัง (X1) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการ
อ่าน (X2) มีค่า r = 0.566 และ p-value = 0.009 นั่นหมายความว่าคะแนนการสอบ
TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนการ
สอบ TOPIK II (Y2) มีความสัมพันธ์กบั เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2)
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการ
เขียน (X3) มีคา่ r = 0.543 และ p-value = 0.013 หมายความว่าคะแนนการสอบ TOPIK II
(Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการเขียน (X3) มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II
(Y2) มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการเขียน (X3) ที่ระดับนัย
ส�ำคัญ 0.05
จากการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั พบว่า
ข้อมูลชุดนี้ไม่ได้มีการแจกแจงปรกติ นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันจึงไม่
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชา
บังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ของนิสติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ลำ� ดับทีข่ องสเปียร์แมน อธิบายความสัมพันธ์ของคะแนน
การสอบ TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1) ด้านการ
อ่าน (X2) และด้านการเขียน (X3) ของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ลำ� ดับทีข่ องสเปียร์แมนระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II
กับเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับ ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียนของนิสติ
สาขาวิชาภาษาเกาหลี
Y1

X1

X2

X3

Y1

1

0.463*
(0.040)

X1

0.463*
(0.040)
0.528*
(0.017)
0.556*
(0.011)

1

0.528*
(0.017)
0.629*
(0.003)
1

0.556*
(0.011)
0.785*
(0.000)
0.687*
(0.001)

0.687*
(0.001)

1

X2
X3

0.629*
(0.003)
0.785*
(0.000)

หมายเหตุ 1) ตัวเลขในวงเล็บคือค่า p-value 2) * มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II (Y1) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่ม
รายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1) มีค่า = 0.463 และ p-value = 0.040 จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่ม
รายวิชาบังคับด้านการฟัง (X1 )ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2)
กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2 ) มีค่า = 0.528 และ p-value =
0.017 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK II (Y2) มีความสัมพันธ์
กับเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 คะแนนการ
สอบ TOPIK II (Y2) กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการเขียน (X2) มีค่า =
0.556 และ p-value =0.011 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนการสอบ TOPIK
II (Y2) มีความสัมพันธ์กบั เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการเขียน (X2) ทีร่ ะดับนัย
ส�ำคัญ 0.05
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จากการหาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I ที่เหมาะสม พบว่า จาก
การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการโดยวิธีการ All Possible Regressions ผลปรากฏว่า
มีตัวแปรเกรดเฉลี่ยของรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) เข้าสมการในการท�ำนายคะแนน
การสอบ TOPIK I จึงท�ำการวิเคราะห์การถดถอย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I กับเกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชา
บังคับด้านการอ่านของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี
Model

B

t-test p-value

(Constant)

99.720

3.756

0.001

เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2)

17.783

1.788

0.088

rp2 = 0.132

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า p-value=0.088 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส�ำคัญที่
0.05 นั่นคือ เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) ไม่ส่งผลต่อคะแนนการ
สอบ TOPIK I (Y1) ถึงแม้ว่าค่าคงที่จะควรอยู่ในสมการท�ำนายการสอบ TOPIK I (Y1)
(p-value<0.05) จากค่า rp2 = 0.132 ซึ่งมีค่าน้อยมาก ดังนั้น จึงไม่มีสมการการท�ำนาย
คะแนนการสอบ TOPIK I (Y1) ที่เหมาะสม
จากการหาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK II ที่เหมาะสม พบว่า จาก
การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการ โดยวิธีการ All Possible Regressions ผลปรากฏว่า
มีตัวแปรเกรดเฉลี่ยของรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) เข้าในสมการท�ำนายคะแนนการ
สอบ TOPIK II จึงท�ำการวิเคราะห์การถดถอย ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่ม
รายวิชาบังคับ ด้านการอ่านของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี
b

t-test p-value

(Constant)

72.723

2.733

0.014

เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2)

23.105

2.915

0.009

rp2 = 0.321

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

Model
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จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า p-value (Constant) =0.014 และ p-value (X2)
= 0.009 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 นั่นคือ เกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับ
ด้านการอ่าน ส่งผลต่อคะแนนการสอบ TOPIK II ของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนือ่ งจากค่า rp2 = 0.321 หมาย
ถึง เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการอ่านมีความสามารถในการท�ำนายคะแนนการ
สอบ TOPIK II ได้ 32.1% ที่เหลืออยู่อีก 67.9% เป็นผลเนื่องจากตัวแปรอิสระอื่นๆ ที่ไม่ได้
น�ำมาวิเคราะห์ในสมการ สมการการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK II คือ 2 = 72.723
+ 23.105X2 เนื่องจากค่า rp2 มีค่าน้อย นั่นคือ สมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK II
ของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลียังเป็นสมการที่ไม่เหมาะสม
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สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK I กับเกรดเฉลี่ย
ของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง และด้านการอ่าน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนการสอบ
TOPIK I ไม่มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชาบังคับด้านการฟัง และด้านการ
อ่าน เนือ่ งจากการสอบ TOPIK I จะวัดความรูพ้ นื้ ฐานของภาษาเกาหลีดา้ นการฟัง และด้าน
การอ่าน ส่วนมากนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีได้ผ่านการสอบ TOPIK I ตั้งแต่มัธยม และมี
ส่วนน้อยที่เพิ่งจะเริ่มสอบ TOPIK I ในขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากที่ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอาจเกิดจากขนาดตัวอย่างน้อยเกินไป
ควรเพิ่มขนาดตัวอย่าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หลายๆ ปี หรือทุกครั้งที่มีการประกาศ
คะแนนการสอบ TOPIK
2. การสอบ TOPIK II ซึ่งจะวัดระดับภาษาเกาหลีด้านการฟัง ด้านการอ่าน
และด้านการเขียน โดยผู้ที่สอบจะต้องผ่านการเรียนรู้ทางด้านภาษาเกาหลีในอยู่ในระดับ
ที่สามารถฟัง อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดีถึงจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์และอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบ TOPIK II กับเกรดเฉลี่ยของกลุ่มรายวิชา
บังคับ ด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ผลการศึกษา พบว่า คะแนนการสอบ
TOPIK II มีความสัมพันธ์กบั เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และ
ด้านการเขียนของนิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี ส่วนใหญ่นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลีจะสอบ
TOPIK II ก่อนทีจ่ ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ ทีจ่ ะใช้คะแนนการสอบ
TOPIK II ในการสมัครเรียนต่อหรือสมัครงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี ดังนั้น
นิสิตที่ต้องการสอบ TOPIK II ควรที่จะตั้งใจเรียนและท�ำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีในกลุ่ม
รายวิชาบังคับด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Sayamon Sornsuwannasri and Ree,Yoo-Rim (2561) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์การเรียน
ภาษาเกาหลีในด้านการฟัง ด้านการอ่าน และด้านการเขียนมีความสัมพันธ์กับการเรียน
ภาษาเกาหลีของนักศึกษา
3. การหาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I และ TOPIK II ทีเ่ หมาะสมของ
นิสติ สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบว่า การหาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I จากการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้า
สมการโดยวิธกี าร All Possible Regressions ผลปรากฏว่า มีตวั แปรเกรดเฉลีย่ ของรายวิชา
บังคับด้านการอ่านเข้าสมการในการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I จึงท�ำการวิเคราะห์
การถดถอย พบว่าเกรดเฉลี่ยของรายวิชาบังคับด้านการอ่านไม่ส่งผลต่อคะแนนการสอบ
TOPIK I ดังนั้น จึงไม่มีสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I ที่เหมาะสม
จากการหาสมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK II ที่เหมาะสม พบว่า จาก
การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการโดยวิธีการ All Possible Regressions ผลปรากฏว่า
มีตัวแปรเกรดเฉลี่ยของรายวิชาบังคับด้านการอ่าน (X2) เข้าสมการในการท�ำนายคะแนน
การสอบ TOPIK II จึงท�ำการวิเคราะห์การถดถอย พบว่า เกรดเฉลีย่ ของกลุม่ รายวิชาบังคับ
ด้านการอ่าน (X2) ส่งผลต่อคะแนนการสอบ TOPIK II ดังนั้น สมการท�ำนายคะแนนการ
สอบ TOPIK II คือ 2 = 72.723 + 23.105X2 แต่เนื่องจากค่า rp2 มีค่าน้อย ซึ่งยังเป็น
สมการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK II ทีไ่ ม่เหมาะสม ดังนัน้ จึงไม่มสี มการท�ำนายคะแนน
การสอบ TOPIK II ที่เหมาะสม
จากการทีไ่ ม่มสี มการท�ำนายคะแนนการสอบ TOPIK I และ TOPIK II ทีเ่ หมาะสม
อาจเกิดจากตัวแปรอิสระทีน่ ำ� มาวิเคราะห์นอ้ ยเกินไป หรือการสอบ TOPIK ยังต้องมีปจั จัย
ตัวอื่นมาเสริม เช่น การเตรียมตัวก่อนสอบ การท�ำกิจกรรมในระหว่างเรียน หรือการเที่ยว
ต่างประเทศ เป็นต้น
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หนังสือประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการล่าสุด
ของศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และพิมพ์ซ�้ำอีกครั้งในเดือน
สิงหาคมปีเดียวกัน งานเขียนชิน้ นีเ้ ป็นผลผลิตจากการที่ “อาจารย์วรเจตน์” ได้ขอลาปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็นเวลา 1 ปี เพื่อค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ในด้านนิติปรัชญา เนื้อหาของหนังสือว่า
ด้วยแนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับหลักคิดทางกฎหมาย การเมืองและรัฐของนักคิดคนส�ำคัญของ
โลกตั้งแต่ยุคคลาสสิกจนถึงศตวรรษที่ 20 และเนื่องจากอาจารย์วรเจตน์ตั้งใจเขียนให้
เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชานิติปรัชญาโดยตรง หนังสือจึงมีความยาวและ
เนื้อหาปลีกย่อยจ�ำนวนมาก เกี่ยวพันกับศาสตร์หลากหลายสาขาทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
ประวัติศาสตร์และปรัชญา แต่ทั้งนี้ก็มีการเผยแพร่และวางจ�ำหน่ายแก่สาธารณชนด้วย
ผูเ้ ขียนเองในฐานะผูอ้ า่ นทัว่ ไปจึงพยายามเขียนบท “วิจารณ์หนังสือ” ให้ครอบคลุมให้มาก
ที่สุดและเน้นย�้ำส่วนที่ส�ำคัญตามความเข้าใจของตน
อย่างไรก็ตาม จะขออธิบายสักเล็กน้อยว่าการศึกษาปรัชญานัน้ ไม่วา่ จะเป็นปรัชญา
ของสิง่ ใด มีรากฐานมาจากการตัง้ ค�ำถามและพยายามหาเหตุผลในการหาค�ำตอบ ในฐานะ
ที่ผู้เขียนเองเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา “ปรัชญาและ
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วิธีการทางประวัติศาสตร์” เมื่อปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและเป็นปีที่สอนหนังสือใน
มหาวิทยาลัยปีแรกหลังจากเรียนจบ ซึ่งข้อจ�ำกัดของวิชานี้ก็คือแหล่งข้อมูลมีน้อยและไม่
ได้ก�ำหนดวิธีการชัดเจนว่าควรมีการเรียนการสอนในรูปแบบใด ท�ำให้ผู้เขียนต้องศึกษาหา
ข้อมูลเพิม่ เติมอย่างมาก หนังสือเล่มนีม้ สี ว่ นช่วยปรับปรุงการวางโครงร่างรายวิชาและการ
ออกแบบว่าเราจะสอนประวัตศิ าสตร์ในแง่มมุ ของปรัชญาอย่างไร ด้วยเหตุทวี่ า่ การน�ำหลัก
การทางปรัชญามาศึกษาศาสตร์ตา่ งๆนัน้ มีโครงสร้างเดียวกัน คือการตัง้ ค�ำถามและอภิปราย
เพือ่ หาค�ำตอบ ค�ำถามทางปรัชญาประวัตศิ าสตร์พนื้ ฐานค�ำถามแรกคือ “ประวัตศิ าสตร์คอื
อะไร” เช่นเดียวกับนิติปรัชญาที่ใช้ค�ำถามเดียวกันว่า “กฎหมายคืออะไร” ค�ำถามง่ายๆ
(ที่คนมักไม่ถาม) เพียงเท่านี้จะน�ำมาซึ่งค�ำตอบมากมายมหาศาลจากการน�ำเสนอความคิด
รับฟังและโต้เถียงกัน กล่าวโดยสรุปแล้วการศึกษาศาสตร์ต่างๆด้วยวิธีการทางปรัชญา
ไม่วา่ จะเป็นปรัชญากฎหมาย ปรัชญาประวัตศิ าสตร์หรือปรัชญาอืน่ ๆ นัน้ จะเป็นการฝึกและ
หล่อหลอมให้เรารูจ้ กั ตัง้ ค�ำถาม ใช้เหตุผล ใจกว้าง แสวงหาค�ำตอบและมีความรูก้ ว้างไกลขึน้
นอกเหนือไปจากการอธิบายปรัชญากฎหมายตามช่วงเวลาที่อาจารย์วรเจตน์ได้
แบ่งไว้เป็น 10 ช่วงเวลา หนังสือเล่มนีย้ งั ครอบคลุมเนือ้ หาทางด้านประวัตศิ าสตร์ซงึ่ รวมเอา
บริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยที่ผลักดันให้เกิด “กฎหมาย” และรวบรวมประวัติส่วนตัว
ของนักคิดแต่ละคนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาที่ไปของแนวคิดต่างๆ ได้ชัดเจน
ขึ้นและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี การวิเคราะห์อย่าง
ลึกซึง้ ถึงความเป็นมาเป็นไปของกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลากระตุน้ ให้ผอู้ า่ นคิดตาม
หนังสือมีทั้งหมด 10 บท แต่ละบทประกอบไปด้วยเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
บทที่ 1 เริ่มต้นจากการอธิบายการอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและกฎหมาย ชนชาติ
แรกที่พยายามอธิบายว่ากฎหมายคืออะไรคือกรีกโบราณ โดยกฎหมายนั้นถูกเขียนขึ้นจาก
ต�ำนานและนิทานปรัมปรา ดังนัน้ กฎหมายจึงเป็นสิง่ ทีพ่ งึ มีอยูแ่ ล้วในธรรมเนียมต่างๆทีค่ นใน
สมัยนัน้ ปฏิบตั ติ ามอย่างไม่มเี งือ่ นไข จากต�ำนานของโฮเมอร์ (Homer) เทพีเธมีส (Themis)
เป็นธิดาของไกอา (Gaia) หรือมหาเทพีแห่งพื้นพสุธา และเหตุที่นางใกล้ชิดมารดามากจึง
ล่วงรู้ชะตากรรมของเทพเจ้าและมนุษย์ นางจึงเป็นเทพีผู้พิทักษ์กฎแห่งโอลิมปัสและเป็น
ที่ปรึกษาให้แก่สวามีคือซูส (Zeus) ผู้เป็นเทพแห่งเทพทั้งปวง เมื่อเธมีสให้ค�ำแนะน�ำใดซูส
ก็จะปฏิบัติไปตามนั้น ดังนั้น ค�ำสั่งของซูสจึงถูกเรียกว่าเธมีเตส (themistes) ซึ่งในภาษา
กรีกมีความหมายว่ากฎหมายและความถูกต้อง จึงท�ำให้เราทราบว่าตามความเชื่อของโลก
ยุคโบราณนัน้ กฎหมายคือข้อบังคับของเทพเจ้า ต่อมาแนวคิดนีไ้ ด้นำ� มาปรับใช้ในแง่ของการ
อธิบายกฎเกณฑ์ทยี่ ตุ ธิ รรมและการอยูร่ ว่ มกันในสังคมทีม่ รี ะเบียบทีซ่ งึ่ จะน�ำพาให้เกิดความ
เจริญ หากกฎหมายไม่ได้รับการเคารพชุมชนนั้นก็ย่อมเกิดภาวะวิกฤตและแตกสลายไป
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

ในที่สุด ในเวลาต่อมาเมื่อหลักการแห่งเหตุผลเข้ามาแทนที่ความเชื่อในรูปแบบนิทาน
ปรัมปราท�ำให้ชาวกรีกโบราณมีการแยกกฎหมายออกเป็นสองประเภทคือกฎเกณฑ์แห่ง
จักรวาลและกฎหมายของมนุษย์ ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดของส�ำนักคิดทางกฎหมายที่ด�ำรงอยู่มา
จนปัจจุบันคือกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมือง
บทที่ 2 กล่าวถึงนิติปรัชญาโซฟิสต์ (Sophism) ซึ่งตั้งค�ำถามว่ากฎหมายเป็นของ
ขวัญทีพ่ ระเจ้าประทานมาจริงหรือไม่ นักคิดในกลุม่ โซฟิสต์นนี้ ำ� เสนอแนวคิดปลีกย่อยหลาก
หลายแต่ที่เห็นตรงกันคือกฎหมายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งที่เทพเจ้าก�ำหนด โดย
เฉพาะแนวคิดของโพรทากอรัส (Protagoras, 490-420 BC) ที่ตั้งค�ำถามต่อความเชื่อใน
สมัยนั้นว่าเทพเจ้ามีจริงหรือไม่ และเสนอว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนั้นแท้จริงมาจากตัวมนุษย์เอง
และต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้น มนุษย์จึงมีมาตรวัดที่ต่างกันและไม่
อาจบอกได้ว่าใครถูกผิด ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิดของกฎหมายบ้านเมืองที่ไม่เกี่ยวกับ
ศีลธรรมหรือความยุติธรรม แต่กฎหมายเกิดจากการตกลงกันของมนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกัน
บทที่ 3 อาจารย์วรเจตน์ได้กล่าวถึงแนวคิดของนักปรัชญาคนส�ำคัญของโลก ได้แก่
โสคราตีส (Socrates, 469-399 BC) เพลโต (Plato, 427-347 BC) และอาริสโตเติล (384322 BC) ที่มีต่อกฎหมาย โสคราตีสผู้ซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ เน้นความส�ำคัญของสติปัญญา
เขาเห็นว่าเมือ่ คนมีความรูอ้ ย่างแท้จริงก็จะตระหนักได้วา่ ควรประพฤติตวั เช่นไร เมือ่ มีกรณี
ให้ตัดสนใจก็จะมีเสียงเตือนให้ระมัดระวังซึ่งเสียงนี้ก็คือ “มโนธรรมส�ำนึก” ของมนุษย์
นั่นเอง เขาได้ให้ความส�ำคัญกับการเคารพกฎหมายและความยุติธรรม เห็นชัดเจนที่สุด
จากการยอมรับโทษประหารโดยการดื่มยาพิษเนื่องจากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดข้อหา
ปฏิเสธเทพเจ้า สร้างเทพเจ้าขึ้นใหม่และท�ำให้เยาวชนเสียคน เขาไม่หลบหนีและยืนยันจะ
รับโทษเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งกฎหมายเพื่อให้รัฐอยู่ได้ ส่วนความอยุติธรรมที่เกิด
ขึ้นผู้พิพากษาคดีของเขาจะต้องเป็นผู้อธิบายว่าท�ำไมจึงตัดสินเช่นนั้น เพราะเมื่อเวลาผ่าน
ไปผู้คนจะรู้ได้ว่าการตัดสินนี้ไม่ถูกต้อง ส่วนเพลโตนั้นเห็นว่าจ�ำเป็นจะต้องจัดโครงสร้าง
การปกครองให้พลเมืองแต่ละคนท�ำหน้าที่และตอบแทนในส่วนที่เขาควรได้ ซึ่งสิ่งนี้ท�ำให้
เกิดรูปแบบของความยุตธิ รรมขึน้ และอาริสโตเติลมองว่าความยุตธิ รรมและความเท่าเทียม
เป็นทางสายกลางและได้สดั ส่วน โทษทางอาญาต้องเป็นธรรม ดังนัน้ จึงเกิดการปรับใช้และ
ตีความกฎหมายเฉพาะกรณี ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย แต่เป็นการท�ำให้
บทกฎหมายนั้นปรากฏตามความมุ่งหมายอย่างแท้จริง
บทที่ 4 กล่าวถึงส�ำนักคิดสโตอิก (Stoicism) ในช่วงสมัยโรมันที่ได้ผลิตแนวคิด
อันโดนเด่นคือแนวคิดว่าด้วยกฎหมายธรรมชาติและอุดมการณ์เชิงมนุษยธรรมซึ่งถือ
เป็นกฎหมายแห่งโลก และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหตุผลแห่งโลก การแบ่งแยกผู้คน
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เป็นพลเมืองและชาวต่างชาติ หรือเสรีชนกับทาสนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น เพราะมนุษย์
ทุกคนล้วนอยูใ่ ต้กฎสากล หรืออาจกล่าวได้วา่ มนุษย์ทกุ คนเกิดมาโดยเสรีและเสมอภาคกัน
ตามธรรมชาติ ไม่มใี ครเกิดมาเป็นทาส นักคิดคนส�ำคัญทีช่ อื่ ซิเซโร (Cicero, 106-43 BC) ได้
อธิบายว่ากฎหมายธรรมชาตินนั้ แท้จริงแล้วคือเหตุผล และสิง่ ทีค่ วรจะได้ชอื่ ว่าเป็นกฎหมาย
ของบ้านเมืองนั้นจะต้องถูกเขียนเพื่อความเจริญ ความมั่นคงปลอดภัยและชีวิตที่เป็นสุข
ของประชาชน หากผู้บัญญัติกฎหมายก�ำหนดกฎที่เป็นผลร้าย ไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน
และละเมิดสัญญาทีใ่ ห้ไว้ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมายก็ไม่ตา่ งอะไรกับโจรและกฎหมายก็ไม่ตา่ งอะไร
จากมติของการประชุมโจร ดังนั้น กฎหมายจึงจะมีสภาพบังคับใช้ตราบเท่าที่สอดคล้อง
กับกฎหมายธรรมชาติซึ่งต้องบัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองมนุษย์และลงโทษผู้กระท�ำผิด
มิฉะนั้นแล้วสิ่งนั้นก็มิใช่กฎหมาย
บทที่ 5 กล่าวถึงสมัยกลางซึง่ เป็นยุคทีอ่ ทิ ธิพลของศาสนาคริสต์เข้าครอบง�ำและมี
โครงสร้างสังคมแบบชนชั้นฟิวดัล ซึ่งก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของแนวคิดทางกฎหมายคือ
การน�ำเอาหลักความเชือ่ ทางศาสนาคริสต์มารวมเข้ากับปรัชญาสมัยคลาสสิก ท�ำให้แนวคิด
กฎหมายของพระเจ้าเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากกฎหมายธรรมชาติและกฎหมายบ้านเมืองที่มี
อยู่เดิม กฎของพระเจ้าตามแนวคิดของนักคิดคนส�ำคัญในช่วงนั้น ได้แก่ นักบุญออกัสติน
(St. Augustine, 354-430 AD) ที่ได้ให้แนวคิดกฎหมายนิรันดรซึ่งมีความหมายว่าเป็น
กฎหมายถาวรไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับพระเจ้า ใช้ควบคุมจักรวาล ตั้งแต่โลกมนุษย์
ถึงสรวงสวรรค์ ออกัสตินเขียนประวัติศาสตร์มนุษยชาติตั้งแต่สร้างโลกจนถึงวันสิ้นโลกใน
ลักษณะทีเ่ ป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ ดังนัน้ ผูท้ ปี่ ระสงค์
จะไปอยูใ่ นอาณาจักรของพระเจ้าเมือ่ ตายไปจึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายบ้านเมืองซึง่ เป็นกฎ
ที่ผูกพันกับศาสนาหรือก�ำหนดให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคริสตจักรด้วย แนวความคิดนี้
ได้สร้างความชอบธรรมให้กบั การขูเ่ ข็ญบังคับบุคคลให้เชือ่ ในศาสนาคริสต์ เกิดการล่าแม่มด
และทรมานเข่นฆ่าผู้ที่ได้ชื่อว่านอกรีตอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี นักคิดอีกท่านที่จะหยิบยก
มากล่าวถึงคือนักบุญโทมัส อไควนัส (St. Thomas Aquinas, 1225-1274) อไควนัสเอง
ก็สนับสนุนแนวความคิดนี้โดยการยกย่องให้ศาสนจักรอยู่เหนืออาณาจักร แต่อย่างไรก็ดี
เขาได้ตงั้ ค�ำถามเกีย่ วกับความหมายของกฎหมายและได้ให้คำ� นิยามไว้วา่ กฎหมายคือค�ำสัง่
ของเหตุผลเพือ่ ความดีงามร่วมกัน ทัง้ นีเ้ กิดจากผูม้ อี ำ� นาจหน้าทีไ่ ด้ดแู ลรักษาประชาคมและ
ได้ประกาศกฎหมายออกมาให้รบั ทราบทัว่ โดยกัน เขายืนยันในกฎหมายธรรมชาติและเห็น
ว่ากฎหมายทีไ่ ม่เป็นธรรมนัน้ ขาดสภาพแห่งความเป็นกฎหมาย ซึง่ บุคคลทัว่ ไปย่อมปฏิเสธที่
จะปฏิบตั ติ าม แต่อไควนัสก็ทงิ้ ท้ายว่าอย่างไรก็ดกี ารไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าวจะต้อง
ไม่น�ำมาซึ่งความปั่นป่วนวุ่นวาย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทที่ 6 กล่าวถึงช่วงเปลีย่ นผ่านระหว่างสมัยกลางเข้าสูส่ มัยใหม่ซงึ่ มีนกั คิดคนส�ำคัญ
ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครองสมัยใหม่ซึ่งต่างจากแนวคิดที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง
นั่นคือ นิโคโล แมคคิอาเวลลี (Niccolò Machiavelli, 1469-1527) แนวคิดส�ำคัญของเขา
ที่มีชื่อเสียงมากในทางรัฐศาสตร์คือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจทางการเมืองและการ
รักษาอ�ำนาจทางการเมืองให้มนั่ คง ซึง่ ส่งผลต่อมุมมองทางกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็นสัจนิยม
หรือมองในแง่ความเป็นจริงและประสบการณ์ เขามีแนวความคิดเชิงลบกับมนุษย์วา่ มนุษย์
เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลวทราม ดังนั้น มนุษย์จึงต้องหาทางป้องกันตนเองจากการถูกท�ำร้ายโดย
มนุษย์คนอืน่ โดยอาศัยรัฐและกฎหมาย ดังนัน้ รัฐจึงสามารถใช้กฎหมายในการบังคับคนให้
เคารพเชื่อฟังเพื่อสร้างกฎระเบียบและสันติภาพร่วมกันในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นจุดประสงค์
หลักของเขาอยู่ที่การบรรลุผลทางการเมือง ดังนั้น ผู้มีอ�ำนาจไม่ต้องค�ำนึงถึงหลักศีลธรรม
เมื่อมีการตรากฎหมายหากไม่มีความจ�ำเป็น
บทที่ 7 กล่าวถึงช่วงเวลาที่โลกตะวันตกก้าวย่างเข้าสู่สมัยใหม่ในตอนต้น ซึ่งเกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกๆ ด้าน มีการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และเกิดผู้น�ำของรัฐ
คือกษัตริย์ซึ่งต้องการอิสรภาพในการปกครองและไม่ต้องการอยู่ภายใต้การครอบง�ำของ
สันตะปาปาดังเช่นเคย นอกจากนี้ ยังเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้การพิสูจน์ทดลอง
ในการเข้าถึงความจริงทางธรรมชาติ และท้าทายลบล้างความเชื่อเดิมๆ รวมถึงค�ำสอน
ของศาสนา ในแนวทางของกฎหมายก็เช่นกันมีการเปลี่ยนรูปแบบจากกฎหมายที่มาจาก
พระเจ้าไปเป็นกฎหมายเหตุผล เน้นในเรื่องทางโลกและความเป็นปัจเจก ในช่วงเวลานี้มี
นักคิดส�ำคัญหลายคนเช่น ฌอง โบแดง (Jean Bodin, 1530–1596) ทีใ่ ห้แนวความคิดการมี
อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐแม้วา่ อ�ำนาจนีจ้ ะอยูท่ กี่ ษัตริย์ ฮิวโก โกรเชียส (Hugo Grotius, 15831645) อธิบายการมีอยู่ของกฎหมายธรรมชาติว่ามนุษย์ใช้เหตุผลเข้าถึงกฎหมายธรรมชาติ
ได้โดยมิได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้า และโธมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes, 1588–1679) ที่มุ่งเน้น
ให้มนุษย์เคารพกฎหมายธรรมชาติและแสวงหาวิธกี ารให้กฎหมายธรรมชาติได้รบั การบังคับ
ใช้เพือ่ ประกันสันติภาพและสงครามกลางเมือง จากสิง่ นีเ้ องท�ำให้ฮอ็ บส์เสนอแนวคิดสัญญา
ประชาคมขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดส�ำคัญที่เป็นรากฐานของการมีรัฐโดยที่มนุษย์มาท�ำสัญญากัน
ว่าจะโอนสิทธิของตนให้กับบุคคลที่สามเป็นผู้ปกครองและใช้อ�ำนาจแทนตน
บทที่ 8 กล่าวถึงสมัยถัดมาคือศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติที่
ส�ำคัญคือการปฏิวัติทางการเมือง ได้แก่ การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.
1776 และการปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789 รวมถึงการปฏิวัติทางความคิด ท�ำให้ช่วงเวลานี้
อาจถูกเรียกว่ายุคแห่งเหตุผล เพราะมีการใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหาและแนวทางการ
ด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ น�ำมาสูก่ ารวิจารณ์ผปู้ กครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมทัง้
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เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคแล้วเขียนขึ้นมาเป็นเอกสารหลักฐาน ซึ่งถือเป็น
ช่วงเวลาส�ำคัญของพัฒนาการกฎหมายมหาชน ในที่นี้อาจารย์วรเจตน์ได้อธิบายไว้ว่า “ใน
ทางกฎหมายพัฒนาการเกีย่ วกับกฎหมายธรรมชาติได้บรรลุถงึ จุดทีน่ กั คิดต่างเชือ่ ว่าสามารถ
สรุปผลและน�ำเอาแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติมาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรใช้บังคับ
ในบ้านเมืองได้” นักคิดคนส�ำคัญในช่วงเวลาที่จะกล่าวถึงคือ จอห์น ล็อค (John Locke,
1632-1704) กับแนวคิดการให้ความส�ำคัญของการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองของรัฐ
ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ที่ว่าปัจเจก
มีสิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิในชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สินนั้นเป็นสิทธิที่รัฐหรือผู้ปกครอง
ไม่อาจพรากไปได้ จึงท�ำให้อ�ำนาจของรัฐถูกจ�ำกัดและรัฐไม่อาจอ้างเทวสิทธิ์ของกษัตริย์
หรืออ�ำนาจใดมาท�ำลายสิทธิธรรมชาติของปัจเจกบุคคล มองเตสกิเออ (Montesquieu,
1689-1755) ให้แนวทางการแบ่งแยกอ�ำนาจของรัฐเพือ่ ป้องกันการบิดเบือนอ�ำนาจ อ�ำนาจ
ดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็น 3 อ�ำนาจคือนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ โดยทีอ่ ำ� นาจทัง้ สาม
จะต้องไม่อยู่ในมือผู้ทรงอ�ำนาจคนเดียวกัน หรือผู้ทรงอ�ำนาจหนึ่งไม่อาจเป็นผู้ทรงอ�ำนาจ
อีกอ�ำนาจหนึ่งได้ และฌอง ฌาร์ค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778) ที่
ให้แนวความคิดทางกฎหมายที่น่าสนใจคือ เจ้าของอ�ำนาจที่แท้จริงหรือรัฎฐาธิปัตย์นั้นคือ
ประชาชน ดังนั้นกฎหมายที่ถูกตราขึ้นโดยการลงคะแนนเสียงอย่างเสรีของประชาชนย่อม
เป็นกฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมเสมอเพราะสอดคล้องกับเจตจ�ำนงร่วม และกฎหมายนี้จะ
ต้องบังคับใช้โดยทั่วไปกับทุกคนโดยเสมอภาค
บทที่ 9 กล่าวถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลาของ
แนวคิดต่อต้านกฎหมายธรรมชาติและการเข้ามามีบทบาทของกฎหมายบ้านเมือง เนื่อง
ด้วยสภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้นและหลุดพ้นจากชนชั้นทางสังคมแบบดั้งเดิม รวมถึงความ
แตกต่างทางด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติแต่ละพื้นที่ จึงเป็นช่วงเวลาที่มีแนวคิดความ
คิดนิตปิ รัชญาอย่างหลากหลายและนักปรัชญาทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ กลุม่ หนึง่ ของโลก ได้แก่ อิมานู
เอล คานท์ (Immanuel Kant, 1724-1804) ผู้เป็นต้นก�ำเนิดทัศนคติที่ว่าเราไม่สามารถ
ค้นหาหลักแห่งกฎหมายธรรมชาติที่สามารถบังคับใช้กับทุกคน ทุกยุคสมัยได้ การแยก
กฎหมายออกจากศีลธรรม แยกหน้าทีท่ างคุณธรรมกับหน้าทีท่ างกฎหมายมีความส�ำคัญยิง่
ในการป้องกันไม่ให้กฎหมายกลายเป็นศีลธรรม เห็นได้ชัดในรัฐที่เป็นเผด็จการซึ่งพยายาม
รวมเอาศีลธรรมกับกฎหมายเข้าไว้ด้วยกันและกระท�ำการทุกอย่างเพื่อครอบง�ำมโนส�ำนึก
ของบุคคล ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายและขาดเสรีภาพ เขามองว่ามนุษย์มีเหตุผลย่อมค้นพบ
ศีลธรรมได้ด้วยตนเองโดยใช้กฎพื้นฐานร่วมกันคือเมื่อกระท�ำสิ่งใดให้นึกถึงว่าหากผู้อื่น
ปฏิบัติเช่นเดียวกันเราจะยอมรับได้หรือไม่ ดังนั้น มนุษย์จึงมีเสรีภาพในการตัดสินใจ สิ่งนี้
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เองคือกฎทัว่ ไปหรือกฎสากล คานท์จงึ เห็นว่าการบัญญัตกิ ฎหมายนัน้ ต้องสอดคล้องกับหลัก
แห่งเหตุผลและเสรีภาพ ฟรีดริค เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831)
เห็นต่างจากคานท์ เขามองว่าก่อนมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในรัฐ มนุษย์ชั่วร้ายและดิบเถื่อนแต่
รัฐสามารถใช้กฎหมายสร้างและจัดระเบียบสังคมให้กับมนุษย์ได้ รัฐจึงเป็นความสมบูรณ์
แบบของจริยธรรมความดีงาม ดังนั้น เจตจ�ำนงของรัฐคือที่มาของกฎหมายสูงสุด ซาวิญญี่
(Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861) ซึ่งเป็นนักคิดคนส�ำคัญของส�ำนักกฎหมาย
ประวัติศาสตร์เชื่อว่าการจะเข้าใจกฎหมายจะต้องสังเกตปรากฏการณ์ทางกฎหมายที่เกิด
ขึ้นในประวัติศาสตร์ และกฎหมายเป็นเรื่องเฉพาะของคนแต่ละชนชาติไม่ใช่เหตุผลสากล
แหล่งก�ำเนิดที่แท้จริงของกฎหมายคือความมั่นใจของประชาชนในชาติที่มีมาตั้งแต่อดีต
หรือเรียกว่า “ความเห็นของชาติ” ซึง่ จะแปรเปลีย่ นและงอกงามขึน้ ไปตามเวลา และจอห์น
ออสติน (John Austin, 1790-1859) กับแนวคิดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดแนวคิด
หนึง่ คือการให้นยิ ามกฎหมายว่าเป็นค�ำสัง่ ของรัฏฐาธิปตั ย์ทสี่ ามารถใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป
โดยมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ติ าม และแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx, 1818-1883)
ที่มองว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองในการปกป้องผลประโยชน์ของตน
แต่ไม่ได้มองในแง่ของกฎหมายทีใ่ ช้เป็นเครือ่ งมือคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
และในทางกลับกันมาร์กซ์ก็ให้ความชอบธรรมแก่กฎหมายในระบอบเผด็จการของชนชั้น
กรรมาชีพและน�ำมาสูก่ ารเรียกร้องให้ใช้กำ� ลังโค่นล้มผูก้ ดขีซ่ งึ่ เขาเห็นว่าเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องทาง
ประวัติศาสตร์และจะน�ำไปสู่สังคมที่ไม่มีชนชั้น ในที่สุดสังคมแบบคอมมิวนิสต์จะเข้ามาท�ำ
หน้าที่แทนรัฐ แต่ในความเป็นจริงแนวทางนี้น�ำไปสู่การปฏิวัติรัสเซียปี ค.ศ.1917 และเกิด
การปกครองแบบสังคมนิยมเผด็จการโดยชนชัน้ กรรมาชีพ และสุดท้ายจบลงด้วยเผด็จการ
เบ็ดเสร็จในสมัยสตาลินในสหภาพโซเวียต
และบทที่ 10 กล่าวถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายในหนังสือ
มีเนื้อหาละเอียดมากเป็นพิเศษและมีการหยิบยกกรณีและคดีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาอธิบาย
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่คนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างจริงจังสามารถ
ท�ำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ความส�ำคัญของช่วงเวลานี้คือเกิดเหตุการณ์ส�ำคัญมากทาง
ประวัติศาสตร์อันได้แก่สงครามโลกทั้งสองครั้ง ซึ่งมีส่วนท�ำให้แนวคิดทางกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการบิดเบือนกฎหมายไปใช้เพื่อผลประโยชน์บางประการโดย
เฉพาะในกรณีนาซีเยอรมัน อาจารย์วรเจตน์ได้กล่าวถึงนักทฤษฎีกฎหมายที่ส�ำคัญสามคน
คือ กุสตาฟ ร้าดบรุค (Gustav Radbruch, 1878-1949) เคลเซ่น (Hans Kelsen, 18811973) และฮาร์ท (Herbert Lionel Adolphus Hart/ H. L. A. Hart, 1907-1992) เริ่ม
ต้นจากแนวคิดของร้าดบรุค ซึ่งผู้เขียนทราบว่าเป็นนักกฎหมายที่อาจารย์วรเจตน์ยกย่อง
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อย่างมากที่สุดด้วยเหตุผลที่อาจารย์เคยอธิบายว่ามีแนวความคิดและหลักการที่ใกล้เคียง
กัน ร้าดบรุคเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของเยอรมนีที่ต้องต่อสู้กับเผด็จการนาซีช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เขาเป็นฝ่ายนิยมสาธารณรัฐและเชือ่ มัน่ ในประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่
แม้ชว่ งเผด็จการครองอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้ชวี ติ เขาต้องล�ำบากและถูกถอดต�ำแหน่งศาสตราจารย์
แต่ร้าดบรุคก็ยังคงเพียรพยายามผลิตงานวิชาการออกมาอย่างต่อเนื่องและเสนอแนวคิด
การพิจารณาวินจิ ฉัยกฎหมายว่ากฎหมายต้องบัญญัตขิ นึ้ โดยประสานหลักความมัน่ คงแห่ง
กฎหมายและหลักความยุติธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่ง “สูตรของร้าดบรุค” นี้มีการน�ำเอามาใช้ใน
ทางปฏิบตั ใิ นหลายคดี อาจารย์วรเจตน์ได้สรุปแนวความคิดของร้าดบรุคดังนี้ “เราต้องถือว่า
กฎหมายที่มีเนื้อหาขัดต่อความยุติธรรมในระดับที่ไม่อาจทานทนได้นั้นเป็นกฎหมายอยู่
แต่ไม่มีค่าบังคับ ในขณะที่กฎเกณฑ์ที่ได้รับการตราขึ้นโดยที่ผู้ตรากฎหมายไม่ได้สนใจ
ไยดีหรือมุ่งแสวงหาความยุติธรรมเลยนั้นไม่อาจเรียกว่าเป็นกฎหมาย” นักคิดคนต่อมา
คือเคลเซ่น เป็นเจ้าของทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ ซึ่งหากดูจากแนวคิดและวิธีการนั้นใกล้
เคียงกับแนวคิดปฏิฐานนิยม (positivism) ในทางประวัติศาสตร์พอสมควรนั่นคือการท�ำ
ประวัติศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์เพื่อการเข้าถึงความจริงในอดีตที่จริงแท้โดยใช้ข้อมูลที่
จับต้องได้ ส่วนในทางกฎหมายเคลเซ่นเสนอแนวทางของนิตศิ าสตร์คอื ศึกษาเพียงกฎหมาย
ที่บังคับใช้จริงโดยตัดคุณค่าและอุดมการณ์อื่นออกไป การตีความกฎหมายต้องมีระเบียบ
วิธีคิดที่ชัดเจนและเที่ยงตรง ดังนั้นกฎหมายจึงต้องมีสภาพบังคับ ส่วนความยุติธรรมนั้น
เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ซึง่ อาจารย์วรเจตน์ได้วเิ คราะห์ไว้วา่ หากพิจารณาให้ดที ฤษฎีนเี้ ป็นอันตราย
เพราะอาจท�ำให้เผด็จการอาศัยแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ของตน เผด็จการสามารถ
ใส่เนื้อหาอะไรก็ได้ที่ตนต้องการลงไปในสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย และเมื่อเป็นกฎหมายแล้ว
ก็จะมีสภาพบังคับตามมา และนักกฎหมายคนสุดท้ายคือฮาร์ท เจ้าของทฤษฎีกฎปฐมภูมิ
และกฎทุติยภูมิซึ่งทั้งสองสิ่งรวมตัวกันกลายเป็นกฎหมาย โดยกฎปฐมภูมิเป็นตัวก�ำหนด
ข้อปฏิบัติ ส่วนกฎทุติยภูมิเป็นตัวก�ำหนดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยต้องได้รับการยอมรับ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือประวัตศิ าสตร์ความคิดนิตปิ รัชญา เล่มนีม้ คี ณ
ุ ประโยชน์อย่างมากในหลาย
มิติทั้งที่กล่าวไปแล้วว่ามีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างและวิธีการสอนวิชาปรัชญา
ประวัติศาสตร์
นอกจากนัน้ แล้วยังได้ประโยชน์จากการตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับกฎหมาย เช่น กฎหมาย
คืออะไร หรือกฎหมายได้รับการปรับปรุงหรือเขียนขึ้นใหม่เพราะอะไร น�ำมาซึ่งการ
ย้อนกลับไปพิจารณาตัวบทกฎหมายของรัฐและกระบวนการที่ได้มาซึ่งกฎหมายดังกล่าว
ในประเทศไทยนั้นมีท�ำรัฐประหารและฉีกรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายครั้ง จนถึงฉบับล่าสุด
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คือรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 ไทยมีรัฐธรรมนูญรวมแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ การตั้งค�ำถาม
จะช่วยให้เราเกิดความสงสัยและหาค�ำตอบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ลกั ษณะนี้ เมือ่
เทียบกับประเทศอืน่ ๆแล้วจ�ำนวนรัฐธรรมนูญนัน้ มากหรือน้อยในระดับสากล กฎหมายทีถ่ กู
ตราขึน้ ใหม่มบี ทบัญญัตอิ ย่างไร หรือกฎหมายแท้จริงแล้วเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ใคร ท�ำให้เรา
เกิดความระมัดระวังและพิจารณาตรวจสอบเสียก่อนเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม
ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของพลเมืองของรัฐ
ประเด็นที่ส�ำคัญอีกประการที่ได้จากการอ่านงานชิ้นนี้คือ การยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เราอาจทราบได้ว่าข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมาย แต่ค�ำถามคือมันเป็น
กฎหมายที่ขัดแย้งกับมโนธรรมในใจเราหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นหลังการท�ำรัฐประหาร
คนบางกลุ่มยึดเอาแนวคิดของกฎหมายบ้านเมืองสามารถเข้าไปรับใช้หรือยอมรับคณะ
รัฐประหารได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเพราะเชื่อว่าค�ำสั่งของคณะรัฐประหารเป็นกฎหมาย
โดยอาจมองจากแนวคิดของจอห์น ออสตินที่ว่ากฎหมายคือค�ำสั่งของรัฎฐาธิปัตย์จึงต้อง
ปฏิบัติตาม หรืออีกทางหนึ่งกลุ่มคนดังกล่าวอาจมองว่ากฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นโดยคณะ
รัฐประหารยุติความขัดแย้งและท�ำให้เกิดความสงบเรียบร้อยดีงาม ซึ่งอาจมองว่าเป็น
แนวทางของกฎหมายธรรมชาติก็เป็นได้ และตั้งตนเองเป็นคนดีและอีกฝ่ายเป็นคนชั่วจึง
เป็นหน้าทีข่ องคนดีทตี่ อ้ งเข้าไปจัดการ เกิดการอ้างศีลธรรมความดีงามในตัวกฎหมายและ
ผู้มีอ�ำนาจออกกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงเราสามารถแยกกฎหมายออกจากศีลธรรม
เนือ่ งจากกฎหมายจะเป็นสิง่ ทีต่ รวจสอบได้เสมอจากมโนธรรมส�ำนึกของคนในสังคมทีช่ ว่ ย
กันวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านเมื่อไม่เห็นด้วย แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการรวมศีลธรรมเข้ากับ
กฎหมาย กฎหมายจะไม่ถูกตรวจสอบเพราะสามารถอ้างได้ว่ามีศีลธรรมอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
ซึ่งตามแนวคิดของคานท์เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง
ดังนัน้ แก่นแท้ของกฎหมายอาจไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่ากฎหมายนัน้ มาจากส�ำนักใด หรือ
ยึดเอาแนวคิดของนักคิดคนใดเป็นส�ำคัญ แต่ขึ้นอยู่กับว่าอ�ำนาจในการตรากฎหมายเป็น
ของใคร แม้แต่แนวความคิดของออสตินเองที่ให้ความหมายของกฎหมายว่าเป็นค�ำสั่งของ
รัฏฐาธิปตั ย์ แต่ในความเป็นจริงไม่ได้หมายความว่าตามแนวคิดนีก้ ฎหมายจะต้องสนับสนุน
เผด็จการ เพราะหากพิจารณาจากสังคมประชาธิปไตยรัฏฐาธิปัตย์คือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงต้องคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพและอ�ำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าแท้จริงแล้ว
อุดมการณ์ของรัฐต่างหากที่ก�ำหนดกฎเกณฑ์ในสังคมหาใช่กฎหมายไม่
ตัวผูเ้ ขียนเองเริม่ ต้นติดตามผลงานอาจารย์วรเจตน์ครัง้ แรกเมือ่ มีการก่อตัง้ “คณะ
นิติราษฎร์”เมื่อปี พ.ศ.2553 หลังการสลายการชุมนุมเดือนพฤษภาคมในปีเดียวกัน ซึ่งถือ
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เป็นช่วงเวลาหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทยทีม่ คี วามขัดแย้งและแบ่งเป็นฝักฝ่ายชัดเจน
ที่สุด การถือก�ำเนิดขึ้นของกลุ่มนิติราษฎร์เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วจุดประกายคนจ�ำนวนมาก
ให้หันมาทบทวนข้อก�ำหนดกฎหมายและใส่ใจกับกระบวนการปกครองที่เป็นอยู่ รวมทั้ง
พิจารณาระดับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยจากมุมมองที่เป็นสากล ซึ่งน�ำมาสู่
การตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับข้อก�ำหนดกฎหมายและจารีตทีใ่ ช้ควบคุมคนในสังคมว่าเป็นเหตุเป็น
ผลและยุติธรรมจริงหรือไม่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งคณะนิติราษฎร์และตัวอาจารย์วรเจตน์
เองได้รบั ทัง้ ความเคารพยกย่องจากผูช้ นื่ ชมในหลักการและการท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม รวมถึง
ค�ำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจากผู้ไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์วรเจตน์เป็น
หนึ่งในบุคคลส�ำคัญที่ได้บ่มเพาะแนวความคิดหลักนิติรัฐให้เจริญเติบโตขึ้นในประเทศไทย
และกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจท�ำความรู้จักและตั้งค�ำถามกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้
บัญญัติขึ้นในรัฐไทยว่ากฎเหล่านั้นเอื้อให้เกิดสภาพสังคมที่ประชาชนเป็นใหญ่บนรากฐาน
แห่งสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคหรือไม่ ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีต่ ดิ ตามอาจารย์วรเจตน์
มานับสิบปี ผูเ้ ขียนชืน่ ชมทัง้ ความรูค้ วามสามารถความเชีย่ วชาญในฐานะครูและนักวิชาการ
อย่างที่หาตัวจับได้ยาก และเคารพในจุดยืนและความกล้าหาญในการเผยแผ่องค์ความรู้
ที่ตนมีต่อสาธารณชนอย่างไม่ลดละ
ด้วยเหตุนี้ ผูเ้ ขียนจึงอยากจะหยิบยกงานชิน้ นีข้ นึ้ มาแลกเปลีย่ นพูดคุยและแนะน�ำ
ให้กับท่านผู้อ่านทั้งหลาย เพราะตนเองนั้นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่ก็
สามารถทีจ่ ะอ่านและท�ำความเข้าใจหนังสือเล่มนีไ้ ด้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปนักด้วยวิธกี าร
เขียนของอาจารย์ที่ใช้ค�ำและส�ำนวนที่ชัดเจนเป็นระบบและการอธิบายอย่างละเอียด และ
ที่ส�ำคัญไปกว่านั้นผู้เขียนเห็นว่าหนังสือ ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้มีคุณค่า
อย่างมากส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการท�ำความเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปและแนวคิดทีก่ ว้างขวางของความเป็น
กฎหมายตัง้ แต่อดีตจนถึงยุคร่วมสมัย รวมถึงผลทีเ่ กิดจากกฎหมายและการตีความกฎหมาย
ทีเ่ คยเกิดขึน้ ซึง่ สามารถใช้เป็นบทเรียนให้กบั ปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี ด้วยเนือ้ หาทีอ่ ดั แน่นและ
การวิเคราะห์อันเฉียบคมของอาจารย์วรเจตน์ หนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยสาระความรู้และ
แง่คิดที่น่าสนใจซึ่งผู้เขียนมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างยิ่ง
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ สกุล
ผูแ้ ต่ง. ปีทพี่ มิ พ์: เลขหน้า) หรือการอ้างชือ่ ผูแ้ ต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชือ่ -สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ
ด้วยข้อความที่อ้างอิง
7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างบรรณานุกรม
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- ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร
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ลักษณะตัวอักษร

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ

เน้น

ชิดซ้าย

18

ชื่อผู้แต่ง

ปกติ

ชิดขวา

13

บทคัดย่อ

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อแบ่งตอน

เน้น

ชิดซ้าย

16

หัวข้อย่อย

เน้น

ใช้หมายเลขก�ำกับ

16

เนื้อหาบทความ

ปกติ

-

16

ข้อความในตาราง

ปกติ

-

14

ข้อความอ้างอิง

เอน

-

14

หนังสืออ้างอิง

เน้น

ชิดซ้าย

16
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บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

1. บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมา
ก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้ำซ้อนกับวารสารอื่น
2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�ำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ
ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น
5. ผูเ้ ขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ ในแง่ของรูปแบบและ
เนื้อหา
6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม
(Template) ของวารสาร
7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�ำเนินการบทความ
จริง
8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�ำวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
9. ผู้เขียนไม่ควรน�ำเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง
10. การกล่าวขอบคุณผูม้ สี ว่ นช่วยเหลือในกิตติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�ำได้ผเู้ ขียน
บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน
11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ
เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป
12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�ำการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ
ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน
ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ
3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�ำผลของการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�ำว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่
หรือไม่
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน
5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผูอ้ นื่ (Plagiarism)
อย่างจริงจัง
6. เมื่อบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ
ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์
7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอนบทความ
บรรณาธิการสามารถด�ำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้
เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 62-ธ.ค. 62)

บทบาทและหน้าทีข่ องผูป้ ระเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)
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1. ผูป้ ระเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บคุ คลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องในช่วง
ระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หากผูป้ ระเมินบทความมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูเ้ ขียนผูป้ ระเมินบทความจะต้องแจ้ง
ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ
3. ผูป้ ระเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาทีต่ นมีความเชีย่ วชาญ และ
หากมีสว่ นใดของบทความทีม่ คี วามเหมือนกัน หรือซ�ำ้ ซ้อนกับผลงานชิน้ อืน่ ๆ ผูป้ ระเมิน
บทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
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