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ภาพชาวประมงหว่านแหหาปลาทีท่ะเลน้อย ในตอนบนของทะเลสาบสงขลา ซึง่ถอืเป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ท่ีช่วยสร้างระบบนเิวศในทะเลสาบสงขลา
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้านหลังเป็นสะพานเอกชัยที่เชื่อมระหว่างอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลากับอ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ใช้หลักการถ่ายภาพ
แบบเส้นน�าสายตา กฎสามส่วน (เรื่องและภาพโดย: อิสเรส สุขเสนี “วิถีชีวิตของชาวประมง ณ ทะเลสาบสงขลา” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)
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 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 แวดวงวชิาการประเทศไทยได้พบกบัการเปลีย่นแปลงอย่างมากมาย

หลายด้านและยอมรบัว่าหลงัวกิฤตกิารระบาดของไวรสั COVID-19 สิง่ต่าง ๆ  รอบตวัเราเปลีย่นไป

ไม่เหมอืนเดมิ จนถงึกลางปีสถานการณ์กย็งัทรงตวั ไม่มท่ีาททีีไ่วรสั COVID-19 จะจากไป อย่างไร

ก็ตาม ในวิกฤติที่เกิดข้ึนปรากฏการณ์ใหม่ของการท�างานวิจัยก็เริ่มเปลี่ยนเช่นเดียวกัน โดยนัก

วิจัยหันมาท�างานร่วมกันแบบข้ามศาสตร์ ข้ามสาขามากขึ้น ตามปรากฏการณ์ “นิว นอร์มอล”         

(New Normal) ทีต้่องเปลีย่นแปลงไปสูว่ถีิใหม่ภายใต้หลกัมาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย เฉกเช่นเดยีว

กับวารสารมนุษย์กับสังคมที่ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและต่อเนื่อง

 “วารสารมนุษย์กับสังคม” ปีที่ 6 เล่มที่ 1 ประจ�าปี พ.ศ.2563 (กรกฎาคม 63 – ธันวาคม 63) 

บทความที่ปรากฏในวารสารมนุษย์กับสังคม์ฉบับนี้ มีประเด็นศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสาขามนุษย

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีท้ังหมด 9 บทความ จากสาขาภาษาศาสตร์ หลักสูตรการสอน 

ประวัติศาสตร์และการพัฒนาสังคม รวมทั้งภูมิศาสตร์

 วารสารฉบับนี้บทความกลุ่มแรกมุ่งเน้นเรื่องภาษา ได้แก่ เรื่อง “ค�าศัพท์โบราณใน

วรรณกรรมอุรังคธาตุ: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมทางภาษาล้านช้าง” เรื่อง “การแสดงความหมาย

ของการใช้ถ้อยค�าเขยีนค�าฟ้องและค�าให้การในคดทีางการแพทย์” และเรือ่ง “อ�านาจของผูห้ญงิ: 

การท้าทายความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิดปิตาธิปไตยในนวนิยายสมัยใหม่ บทความกลุ่มที่

สองมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรการสอน ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านค�าศัพท์ของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายชาวไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ” และเรื่อง “การใช้

กลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานเพ่ือพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5” บทความกลุ่มที่สาม

มุ่งเน้นเรื่องประวัติศาสตร์และการพัฒนาสังคม ได้แก่ เรื่อง “การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา” เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน   

เมียนมาในจังหวัดขอนแก่น” และเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการเติบโตอย่าง

มีส่วนร่วมบนพื้นฐานประชารัฐ” บทความกลุ่มที่สี่มุ่งเน้นเร่ืองภูมิศาสตร์ ได้แก่ เรื่อง “การย้าย

ถิ่นเพื่อรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์

เขมรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง ประเทศเวียดนาม”

 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ประเดน็ศกึษาสาระ ความรู ้อันหลากหลายของบทความทัง้ 9 เรือ่ง 

ในฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีครอบคลุมทั้งสาขามนุษยศาสตร์และสังคม

ศาสตร์ และวารสารฉบับนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ จุดประกายจินตนาการ และเกิด

ประโยชน์ต่อผูอ่้านทัง้ด้านความรู้ใหม่ ระเบยีบวิธวีจิยัทางมนษุยศาสตร์ และการบรูณาการศาสตร์

อื่นเข้ากับการศึกษาภาษา สังคม และวัฒนธรรม

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา
บรรณาธิการ
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อ�านาจของผู้หญิง: การท้าทายความสัมพันธ์เชิงอ�านาจกับแนวคิด
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สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 ณภัชนันท์ บุญระมี, อินธิสาร ไชยสุข, และพชรนนท์ สายัณห์เกณะ

การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

 เพ็ญณี กันตะวงษ์, ศิวัช ศรีโภคางกุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานเมียนมา

ในจังหวัดขอนแก่น 

 ธนากร ชาธิพา, ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

การวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมีส่วนร่วมบนพืน้ฐานประชารัฐ

 สุพิศ บุญลาภ, ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล

การย้ายถิน่เพ่ือรบัมือผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และความเปราะ

บางของกลุม่ชาตพินัธุเ์ขมรในพ้ืนทีส่ามเหลีย่มปากแม่น�า้โขง ประเทศเวียดนาม

 เทียนชัย สุริมาศ

บทวิจารณ์หนังสือ Le nom propre en français

 ธีระ รุ่งธีระ

ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารมนุษย์กับสังคม

7

27

43

63

89

111

131

153

167

185

191

สารบัญ
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจัิยเรือ่งการวเิคราะห์และจดัท�าอนกุรมศพัท์

ในอุรังคธาตุ ฉบับ จ.ศ. 1167 จากการศึกษาพบว่า ค�าศพัท์และบรบิทการใช้ค�าศพัท์สะท้อน

ให้เหน็ถงึมรดกทางวฒันธรรมลุม่น�า้โขง ทีปั่จจบุนับางส่วนได้สญูหายไปแล้ว บางส่วนใช้ใน

บางท้องถิ่นเท่านั้น  ในบทความนี้จึงได้จ�าแนกและน�าเสนอศัพท์ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ที่มาของชื่อ ภูก�าพร้า 2) วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เช่น ซะทาย หินมุก อูบมุง เป็นต้น 

3) เงินตราโบราณ เช่น เงินด้วง เงินแป (อีแปะ?) เงินแหน้น เป็นต้น 4) สัตว์ เช่น เงือก  

ปลาชนาก ปลาเปียนไฟ เป็นต้น 5) เครื่องใช้ เช่น ไต ไม้สีฟัน โอ เป็นต้น 6) เครื่องแต่งตัว 

เช่น กระจอน ม้าว วันลักคัง เป็นต้น

ค�าส�าคัญ: อนุกรมศัพท์ อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167 วัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง 
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Abstract
 This article was a part of the research project entitled the analysis 
and the making of Isan ancient vocabulary glossary found in the palm-leaf 
manuscript “Urangadhatu of Junlasakarat 1167” (2348 B.E. or 1805 A.D.). 
The results showed that the vocabulariy list and their contexts reflected the 
Mekong River Basin culture, which has recently vanished. Some glossaries still 
existed in some specific areas. The analysis of the current study revealed six 
categories of ancient words. These categories included 1) the name of Phu 
Kampra, 2) materials, equipment, buildings, e.g. Satai, Hin Mook, Obmung, 
3) ancient money, e.g. Duang (Round coin), Pae (Flat coin), Nhan, 4) animals, 
e.g. Nguak, Pla Chanak (Sawfish), Pla Pian Fai, 5) utensils, e.g. Tai, Mai See 
Fun (Toothbrush), Oe, and 6) costumes, e.g. Kra Jon, Pa Sadok, Mao, Wan 
Lak Kang.
Keywords: Vocabulary Series, Urangadhatu Junlasakarat 1167, Mekong River 
Basin Culture
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บทน�า

 ต�านานอุรังคธาตุ หรือต�านานพระธาตุพนม เป็นต�านานท่ีมีการรับรู้ในวงกว้าง

และถูกผลิตซ�้ามาตลอดทั้งในรูปของคัมภีร์ใบลานและหนังสือ หากแต่ข้อมูลรายละเอียด

ปลีกย่อยซึ่งประกอบขึ้นเป็นตัวต�านานคือค�าศัพท์ต่าง ๆ นั้น มีผู้ให้ความสนใจจ�านวนน้อย 

ส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังสถานที่ เมือง รอยพระบาท พระธาตุเจดีย์ ที่ปรากฏในต�านาน รวมไป

ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพงศาวดาร ประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัย ในบทความนี้เป็น

ผลพลอยได้จากการจัดท�าอนุกรมศัพท์ในต�านานอุรังคธาตุ ซ่ึงได้รวบรวมวิเคราะห์ศัพท์   

รายชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ในเอกสารใบลานอุรังคธาตุ ฉบับ จ.ศ. 1167 เป็นส�าคัญ       

สิ่งที่ค้นพบจากศัพท์ต่าง ๆ นั้น กลับแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาโบราณด้าน   

ต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านงานช่างฝีมือและศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านชีววิทยา    

เงินตรา การซื้อขายและแลกเปลี่ยน ข้าวของเครื่องใช้ส�าคัญ เป็นต้น

 เอกสารชั้นต้นท่ีใช้ศึกษาชุดนี้พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาส

วัดมหาชัย และผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รวบรวมและรับ

มอบจากวัดโพนสว่าง ต�าบลแพง อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 29 เดือน

มกราคม พุทธศักราช 2514 ซึ่งกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสานได้ด�าเนินการถ่ายเป็นส�าเนาดิจิทัลเอกสารใบลาน เรื่อง อุรังคธาตุ ฉบับ

วัดมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ในรหัส L13060  มีจ�านวน 5 ผูก (ผูก 1-52 

หน้า, ผูก 2-50 หน้า, ผูก 3-51 หน้า, ผูก 4-52 หน้า, ผูก 5-56 หน้า) ขนาด 4.2 x 52 x 5 

เซนติเมตร จารด้วยอักษรธรรม ภาษาพื้นถิ่น  จ�านวน 4 บรรทัด ฉบับล่องชาด ส�านวน  

ร้อยแก้ว ระบุปีที่จาร ศักราช 167 ตัว ปีฉลู ไทยภาษา ปีรับเป้า เดือน 9 ออกใหม่ 8 ค�่า            

ชื่อผู้จารและเลขศักราชปรากฏในท้าย ผูกที่ 1 ลานที่ 26 หน้าที่ 2 (ขระ)  ระบุว่า “...เจ้า

หัวสีธ�าเป็นผู้ลิจนาแล”  และใบลานแผ่นสุดท้ายของ ผูกที่ 5 ลานที่ 28 หน้าที่ 2 (นา)    

ก็ระบุข้อมูลส�าคัญและศักราชไว้เช่นกัน ดังนี ้

	 “5/28/2	(นา)...กส็ระเด็จจบอระบวรควรท่อนีแ้ลฯ	ไผดูให้ยอ

ใส่หัวแล้วจีงดูเหดว่าธาตุพระนมเจ้านี้เหมือนดังสัพพัญญูเจ้าแลฯฯ												

จุรสังกัสราชาได้	ฮ้อย67ตัว	ปีสลุ	ไทยะภาสา	ปีฮับเป้า

-เดือน	9	ออกใหม่	8	ค�่าแล	กองแลงแถใก้ค�่าแล	เจ้าสีธ�ามมา	เป็นผู้ริจ

จนาแล		ขอให้ฮอดพ่อแม่พี่น้อง	น้องนุ่งคู่คนเทิน	คู่คนๆ	คู่คนเทิน	

-	อันนี้อุรังคธาตุ	5	ผูกแล	อุรังคธาตุ	5	ผูกแล	อุรังคธาตุ	5	ผูกแล	อุรังคธา

ตุ	5	ผูกแล”
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ภาพที่ 1 ภาพใบลานแสดงข้อมูลปีที่สร้างใบลาน “จุรสังกัสราชาได้ ฮ้อย 67 ตัว 

ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า” ตรงกับ จ.ศ. 1167 หรือ พ.ศ. 2348 

(ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์, 2561: 13)

 เมื่อค�านวณศักราชแล้ว ปรากฏว่า ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค�่า เดือน 9 ปีฉลู 

จุลศักราช 1167  หรือพุทธศักราช 2348 ซึ่งคาบเก่ียวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ       

ปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 (ครองราชย์

พุทธศักราช 2325-2352) แห่งอาณาจักรสยามกรุงรัตนโกสินทร์ และรัชสมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธิราชที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ พุทธศักราช 2348-2371) แห่งอาณาจักรล้านช้าง

เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 และทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหา

วีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง

 จากปีศกัราชดังกล่าวจึงถอืว่าอรัุงคธาตุชดุนีม้คีวามเก่าแก่กว่าฉบับท่ีเคยจดัพมิพ์

มาแล้วอย่าง อุรังคธาตุ (ต�านานพระธาตุพนม) ฉบับกรมศิลปากร (2483) ที่ระบุตามท้าย

หนงัสอืใบลานว่า “อาชญาเจ้าอุปราช พร้อมด้วยบตุรภรรยาได้จ�าลองจากฉบับโบราณ สร้าง

ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404” จึงน่าจะน�ามาศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน คล้ายหรือแตกต่างใน

รูปแบบการถอดแปลค�าศัพท์ทีป่รากฏ ซึง่อาจมข้ีอมลูบางส่วนขาดหายอาจด้วยข้อบกพร่อง

ด้านการคดัลอก จาร รวมถงึเพิม่เตมิข้อความให้สมบรูณ์มากทีส่ดุ จากการพิจารณาค�าทีใ่ช้        

ผู้ศกึษาเหน็ว่าวรรณกรรมต�านานซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมลุม่น�า้โขงนีปั้จจบุนัสญูหายไป

มาก บางส่วนเพียงปรากฏในพจนานุกรมศัพท์โบราณที่ยากจะเข้าถึง ซึ่งผู้ศึกษาจึงคัดและ

จ�าแนกค�าศัพท์โบราณในวรรณกรรม อุรังคธาตุเพียงบางส่วนมาเสนอในบทความดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

ค�าศัพท์โบราณในวรรณกรรมอุรังคธาตุ

 จากการรวบรวม วิเคราะห์ศัพท์เกี่ยวกับรายชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่          

ในเอกสารใบลานอุรังคธาตุ จ.ศ. 1167 พบว่า มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาโบราณด้านต่าง ๆ  
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เช่น ด้านงานช่างฝีมือและศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านชีววิทยา เงินตราการซื้อขาย

และแลกเปลี่ยน ข้าวของเครื่องใช้ส�าคัญต่าง ๆ จึงเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้

 1. ที่มาของชื่อ ภูก�าพร้า

 ความเป็นมาของชื่อ ภูก�าพร้า หรือ ดอยกัปปันนะคีรี นั้น น้อยคนนักที่จะทราบ

ที่มาของชื่อ รู้เพียงว่าในต�านาน ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาสถิต และเป็นสถานท่ี

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบูรพพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ อันได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนา

คมนะ พระกสัสปะ โดยจารตีแห่งพระพทุธเจ้าเหล่าสาวกต้องน�าเอาพระบรมสารรีกิธาตมุา

ประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ ในต�านานระบุไว้ว่าชื่อนี้เก่ียวเนื่องกับบุรพกรรมของพระยาติ

โคตรบรู แห่งแคว้นสโีคตรบอง ซึง่ได้น�าเอาลกูนกแลไข่เต่า ไข่แลน มากนิ จงึเข็ญใจปราศจาก

พ่อแม่ เมียรัก แต่พระยาตนน้ีจักสถาปนาอุรังคธาตุในดอยเข็ญใจหรือภูก�าพร้า แห่งนี้        

ดังข้อมูลที่คัดมาน�าเสนอ

	 “...ยาม	 1/17/2	 (ขี)	 นั้น	 	 พระเจ้าสระเด็ดจจขึ้นอากาด	 ลงมาส

รัฏฐิด	ดอยกัปปันนะคีรี	 	 คือว่าภูก�าพ้าใน	 ราตี	 	 คืนนั้น	 วิสุกัมมะเทวบุดล

งมาอุปปัฏฐากด้วยอาสนะแล	พิดานฮิง		แล้วจีงหนีก็มีแล...”

(อุรังคธาตุ	จ.ศ.	1167:	ผูก	1	ลาน	17	หน้า	2)

	 “...อินทราธิราส	ว่า	 	ภูก�าพ้านี้พระเจ้า	อาไส	 	ซึ่งอดีต	 	 เหดแห่ง

พระเจ้า	3	ตน	มีพระกุกกุสันธะ	เป็นเค้า	พระโกนาคมนะ	ถ้วน	2	พระกัสส

ปะ	 ถ้วน	 3	 อันเข้าสู่นิรพานแล้ว	 อรหันตเจ้าทั้งหลายย่อมเอาธาตุอันประ

เสิดมาไว้ในที่นี้	 	 เพื่อว่ามิตตาท้าวพระยาฝูงมีบุรสมพพาน	 	 ได้โพธิยานแล

ช่อหน่ออรหันตทั้งหลาย	จักมีเมื่อสุดเมื่อช้อยอันนี้	 	 หากเป็น	 จาฮีด	 	 แห่ง

พระเจ้าทั้งหลายสืบๆ	มาแท้ก็	1/19/1	ข้าแล...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 18 หน้า 2, ลานที่ 19 หน้า 1)

	 “...อันนี้มาหา	 (มหา)	 กัสสัปปะ	 หลิงเห็นพุทธวิไสอันท�า

นวาย	 ยังชื่อดอยเป็นบาลีว่า	 กัปปันนะคีรี	 แลพระพุทธเจ้าอาไสซึ่ง

พระยาติโคตรบูรนั้น		เมื่อชาตติอันหลังพุ้น	พระยาได้เอา	ลูกนกแลไข่

เต่า	 ไข่แลน	มากิน	 	จีงเข็ญใจปราสสจากพ่อแม่ลูกเมียฮักแลเสนาอา
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 2. วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง 

 ค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง ท่ีปรากฏมีเพียงบางส่วนท่ี

สะท้อนภาพภูมิปัญญาโบราณ เทคนิค วิธีการ ด้านงานช่างและสถาปัตยกรรม ในหัวข้อที่

น�าเสนอ เช่น ซะทาย  หินมุก และอูบมุง พอสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงบริบทของศัพท์

ทั้ง 3 ในต�านาน มีดังนี้

  2.1 ซะทาย  

  ซะทายเป็นการผสมปูนแบบโบราณซึ่งได้กล่าวอธิบายไว้ในหลาย

เหตุการณ์ เช่น ในตอนที่อรหันตาเจ้าท้ังห้าแลพระยาจันทบุรีปะระสิทธิสักกะเทวะถะปัน

นาธาตุไว้ที่ภูเขาลวง ดังข้อมูล

 ค�าว่า ต�าซะทาย ปรากฏในตอนพระยาสุมิตตธัมมเจ้าหดสงอุรังคธาตุแลถะปัน

นาธาตุดูกหลัง ดังข้อมูล

	 “5/11/2	 (เลา)...คนทั้งหลาย	 ได้หินแล้วพ้อมกันขึ้นแลวันแล	

3	 คืบทั้งคบชั้น	 (คบงัน/ครบทุกชั้น	 ?)	 หลิ่น	 (เล่น)	 มโหสด	 (มหรสพ)	

สักกะละ	 (สักกระ)	 บูชาก็บอระบวรด้วย	 ซะทายลายจีน	 แล้ว	 พระยา

จันทบุรี	ให้แปงแผ่นค�า	3	อัน	ใหย่	2	วา	เป็นสี่แจ	หนาดั่งใบลาน	นาง

ทั้ง	2	ได้แผ่นเงินเลียงคนแผ่นท่อแผ่นค�า	หมื่นกลางโฮงได้แผ่นเงินเลียง

อัน	1…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 3 ลาน 16 หน้า 1, ลานที่ 16 หน้า 2)

	 “5/21/2	 (แป)...พระยาสุมิตตธัมม	 	 อานัดพละเทวาอามาสให้

เส้น	 (เส็ง?)	คนทั้งหลาย	ด้วยว่า	ปุคละฝูงใดยังมักเอากานราชสัทธา	จัก

ให้เป็นข้าอุปปะถาก	กองข้อยมหาธาตุเจ้า	กับทั้งราชอัสไภ	 (อภัย)	 เวียก

บ้านกานเมืองแล	ให้ดินด้วยไฮ่นาไว้กับหั้นแล	ยามนั้น		คนทั้งหลาย	พ้อม

กันว่า	ซุม	1	ขานว่า		จักต�าซะทาย...”		 	 	

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 5 ลาน 21 หน้า 2)

มาสผู้เพิงใจหั้นแล	พระยาตนนี้	จักได้ถะปันนาอุรังคธาสในดอยอัน

นี้	 จีง	 ขีนใจ	 ภูก�าพ้าก็ว่าแล	พระพุทธเจ้าสั่งให้เอาอุรังคธาสหัวอก		

มาใส่ไว้ในดอยเข็ญใจ	2/17/2	(ที)	ที่นี้...”		

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 17 หน้า 1, ลานที่ 17 หน้า 2)
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 สมชาย นิลอาธิ (สัมภาษณ์: 2561) ได้ให้ข้อมูลกับผู้ศึกษาว่า “ซะทาย” หรือ 

“สะทาย” เป็นการผสมปูนเพื่อ “โบก, ฉาบ, ปั้น” ซ่ึงเป็นกรรมวิธีโบราณ อีกวิธีคือการ 

“สอ” ใช้กับงานช่างปูนโบราณ, ซ่ึงตรงกับค�าว่า ปะทาย  ในภาษาลาว มีความหมายว่า   

ดินทรายผสมปูนและน�้าเหนียวส�าหรับก่อหรือโบกดินจ่ี (กะซวงสึกสาทิกาน สปป. ลาว, 

2505: 709) ค�าว่า “ซะทายลายจีน” คือ การปั้นลวดลายปูนประดับ ในที่นี้บ่งบอกว่าเป็น

ลวดลายจีน ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักร

 ในจารึกอิฐเผา (วัดพระธาตุพนม) มีข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับ “ซะทาย” ว่า 

“พุทธศกัราช 2444 ปีฉล ูตรศีก ร.ศ. 120 ณ วนั เดอืนอ้าย ขึน้ 14 ค�า่ ภายในมท่ีานพระครู

สีทา พระครูอุดรพิทักษ์คณะเดช ท่านพระครูหนู พระเล็กเมืองอุบลราชธานี พระครูทาเจ้า

ด้านทั้ง 4 วัดธาตุพนม... (ช�ารุด) ... หลวงชาญอักษร เมืองนครราชสีมา หลวงปราณี         

พระศรีวรราช หลวงภกัดีเสนาวรราช กรมมหาชยัหอสมบตั-ิผวั ยายทองค�า-เมยีท้าวพมิสาร 

และนายกทายกิาบ้านธาตพุนม ท้าววรบตุร ก�านนับ้านพระกลาง ไชยวงสา ผูใ้หญ่บ้านดอน

กลาง หลวงจ�าปาศักดิ์สิทธิผล ก�านันบ้านน�้าก�่า อุปราชราชวงศ์ พระชลชนนะไชย            

พระวรสาร พ่อกุ่ม เมืองเรณูนครพร้อมท่านข้าหลวงบริเวณ เจ้าเมือง กรมการเมืองนคร 

เมืองเรณู และภิกษุสามเณร ทายก อุบาสก อุบาสิกา แขวงเมืองต่าง ๆ  มีศรัทธาปฏิสังขรณ์

พระเจดีย์บรมธาตุพนมคือ โบกปูนต่อยอดถึงพื้นและก�าแพงที่ช�ารุดต่าง ๆ มีทองค�าแผ่น

หนักประมาณ 50 บาทเศษ ทองค�าปลิวประมาณ 3 แสนเศษ เงินแผ่นหนักประมาณ        

200 บาทเศษ เงินบาทประมาณ 100 บาทเศษ แก้วเม็ดประมาณ 200 เศษ แก้วประดับ 

120 หีบ โปงทองหล่อ 1 ใบ มีทองหนัก 2 แสน แถบสมภารเป็นที่ถาวรรุ่งเรือง น�ามาซึ่ง

ความเลื่อมใสของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายตราบเท่า 5000 วัสส นิพฺพานปจฺจโย โหตุ 

ค�าสะทายโปก: ปูน 5 ทราย 7 น�้าอ้อย 2 น�้าหนัง 1 ยางบง 9 ซะทายเพชร: ปูน 2 ทราย 

5 น�้ามะขาม 2 น�้ามันยาง 1” (พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน, 2553: 165-166)

  2.2 หินมุก

  หินมุก เป็นหินอีกชนิดหนึ่ง ลักษณะมันวาวเนื่องจากมีส่วนผสมของ

ทรายและละอองมกุน�า้จดืทีน่�ามากล่าวไว้ในการก่อสร้างทัง้ก่อเป็นพระแท่นบลัลงัก์ ก่อเป็น

อาราม รวมถึงการน�ามาสลักลวดลาย ได้กล่าวไว้ในหลายตอน ได้แก่ในตอนปาทลักษณ์

นิทาน ดังข้อมูล

	 “...พระเจ้าเทสสนาดังนี้	 พระยาสุวัณณภิงคละ	 จีงให้สังวาน

ค�าอันหนัก	อันหนัก	3	แสนเป็นทานแก่คนทั้งหลายฝูง	เป็นก�าลังอันขัน

อาสาก่อแท่นด้วย	หินมุก	เป็นปันนะเทียว	2/1/2	(สร)	พลัร	นักแล		
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 และในตอนพราหมณ์ทั้งห้าเมืองราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกะเทวะ  

ก็ปรากฏการใช้หินมุกในการสลักเป็นศิลาจารึก ดังข้อมูลที่คัดมา

 จะเหน็ได้ว่าลกัษณะการใช้งานหนิมกุนัน้ มคีวามคล้ายคลงึกับหนิทรายหรอือาจ

เป็นหินทรายเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องตามหลักฐานทางโบราณคดีว่า มีการท�าใบเสมา 

ก่อปราสาท ศิลาจารกึ โดยใช้หนิทรายเป็นจ�านวนมากในพืน้ท่ีลุม่น�า้โขง ส่วนหินอกีประเภท

ที่ใช้ในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน มีชื่อเรียกว่า “หินแลง” ซึ่งปรากฏในต�านานอุรังคธาตุเช่น

เดียวกัน

	 “...ยามนั้น	 ไชยยะพราม	 จีงเล่าแก่พรามทั้งสี่ว่า	 ข้าได้เห็น						

กงจิดแก้ว	พระพุทธเจ้าแห่ง	 1	 แล	พรามทั้งสี่	 แจ้งดังนี้แล้วจีงเอาก�าลัง

ดอมพระยาจันทบุรี	ไชยยะพรามจีงพาไปสู่แคมหนองคันแทเสื้อน�้า	แล้ว

พ้อมกันสักกระบูชา	 เอาหินมุกสี่เหลี่ยมมาสักลายเลก	 ว่ามวร	 (มวล)	 นี้	

พระเจ้าสรัฏฐิดอยู่ท�านวาย	4/18/1	ว่า	พระยาตน	1	ชื่อว่า	สีธัมมาโสก	

(ศรีธรรมาโศก)	จักก่อแฮกเจติยะประเสิด	ทั้งห้ามาราชาพิเสก	เจ้าบุรีจัน

เป็นพระยาเสวยราสบ้านเมืองอันนี้	 พระยานาคก่อแฮกไว้ที่เพียงหาดซา

ยกลางน�้าหั้น	เห็นจีงสักหินลายลัก	(ลักษณ์)	ฝังไว้ให้แจ้ง…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 4 ลาน 17 หน้า 2, ลาน 18 หน้า 1)

พระเจ้าจีงสระเด็ดจจขึ้นดอยอันนึง	 โด่ง	 ดังคูหา	 แม่นว่าคนทั้งหลาย

ขึ้นเท็ง	 (เทิง:	 ต้นฉบับตัวอักษรธรรมเขียน	 เทั̣ง)	 หั้น	 ก็ผ่อคอยเห็น													

(ก็มองเห็น?)	หนองหานน้อย	หนองหานหลวงเป็นเค้าแล	ค้อยเห็นเมือง

สีโคตรบองภูก�าพ้า	ก็มีแล…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 1 หน้า 1, ลาน 1 หน้า 2)

	 “2/8/2	(แส)	...ก่อนยามนั้น	ท้าวพระยาทั้งหลายฮู้ข่าว	มีพระ

ยาจุลลณีแลพรหมทัด	 แลพระยาอินทปัฏฐนคร	 แลนันทเสน	 ก็มาเค้า

โฮมกันที่แคมน�้า	เบื้องใต้ปากน�้าเซหั้น	ตกแต่งคนทั้งหลายฟันหินมุกจัก

ก่อเป็นอาราม	ไว้ถ่ามหากัสสัปปะเถรเจ้า...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 8 หน้า 2)
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  2.3 อูบมุง

  สงวน รอดบุญ (2545: 130) กล่าวว่า “อูบมุง ก่อด้วยอิฐโบกปูนทั้ง

หลงัแม้กระทัง่หลงัคา รปูทรงของหน้าบนัมลีกัษณะโค้งแหลม ลางแห่งกเ็ป็นหลงัคาชัน้เดยีว 

ลางแบบเป ็นหลังคาซ ้อนสองชั้น หน ้าบันมีลวดลายเครือวัลย ์ป ั ้นปูนประดับ                                      

ที่นครหลวงพระบาง มีอูบมุงอยู่หลายวัด เช่น ที่วัดเชียงทอง วัดเชียงม่วน วัดหมื่นนา          

วดัสวุนันะพูมมาราม ส่วนทีเ่วยีงจันท์ มทีีว่ดัอนิแปง วดัแสน วดัหัวซียง และวดัอบูมงุ เป็นต้น  

 ลองพจิารณาศกึษาตามรปูแบบของข้อมูลทีย่กมา ข้อมลู อบูมงุ กล่าวไว้ในตอน

ที่พระพุทธเจ้ากล่าวกับพระอานนท์ว่าพระยาสุริยวงสาไชยจักกธัมมิกกราชาเสฏฐาธิราส 

จักได้ก่อเจดีย์ครั้งที่ 2 เพื่อครอบอูบมุงอุรังคธาตุ ดังข้อความที่ยกมา

 ในตอนที่พระยาสุวัณณภิงคละและราชเทวี สร ้างอูบมุงหินครอบรอย

พระพุทธบาท อันให้ชื่อว่า ธาตุเชิงสุม (พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบัน) ดังข้อความที่ยกมา

 และกล่าวในตอนที่ชาวเมืองหนองหานหลวงก่ออูบมุงบนดอยแท่น ดังข้อความ

ที่ยกมา

	 “...พระยาสุริยวงสาไชยจักกธัมมิกกราชาเสฏฐาธิราส	 ดังนี้

ปางนั้นหั้นแลดูราอานน	 พระยาตนนั้นได้	 พ�าเพ็ง	 ทาน	 สีน	 บารมีอัน

มาก	 จักเป็นพระยาตนประเสิดยิ่งกว่าท้าวพระยาทั้งหลาย	 จักมีอายุ

หมั้นยืน	 1/15/1	 โชตนาพุทธสาสนาพระตถาคตที่เก่าที่ใหม่	 จักได้ก่อ

เจติยะถ้วน	 2	 ที่โลมไว้ยัง	 อูปมุง	 	 อุรังคธาสพระตถาคต	 ไว้ที่	 ภูก�าพ้า	

นั้นแล…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 14 หน้า 2, ลาน 15 หน้า 1)

	 “1/26/1...พระยาสุวัณณภิงคละแลราชเทวี	 ได้ยินปาทลัก

ขนาแลอัปปหาริยธัมม	 อันพระเจ้าเทสสนาก็ชมชื่นยินดีจักส้าง	 อูบมุง

หิน	 โลมฮอยอันสุมนั้นกับทั้งกระโจมหัวใส่ไว้จีงว่า	 ธาตุเชิงสุม	 เพื่อดังนี้

แล...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 26 หน้า 1)
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 ในความนึกคิดของคนปัจจุบันค�าว่า อูบมุง มีความใกล้เคียงกับเสียงของค�าว่า 

อโุมงค์ แต่เมือ่หากพิจารณาตามข้อมลูทีไ่ด้น�าเสนอมาแล้ว จะเหน็ได้ว่า อบูมงุจะมลีกัษณะ

เป็นสิง่ก่อสร้างทีค่ล้ายกู ่หรอืปราสาทหนิ ซึง่มปีรากฏอยูท่ัว่ไปในดินแดนบางส่วนของ สปป. 

ลาว และดินแดนภาคอีสานของประเทศไทย รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างที่อาจารย์สงวน รอดบุญ

ได้บรรยายไว้

 3. เงินตราโบราณ 

 พบค�าว่า เงินด้วง, เงินแป (อีแปะ? ซึ่งเป็นเงินปลีกโบราณ กะแปะ ก็ว่า), และ 

เงินแหน้น ในต�านานอุรังคธาตุซ่ึงเป็นชื่อสกุลเงินตราของแคว้นต่าง ๆ ในตอนท่ีมาร่วม

สถาปนาอูปมุงอุรังคธาตุ เงินด้วง เป็นสกุลเงินของเมืองหนองหานน้อย เงินแป (อีแปะ?) 

เป็นสกุลเงินของเมืองอินทปัฏฐนคร เงินแหน้น เป็นสกุลเงินของเมืองจุลลณีพรหมทัด         

ซึ่งสะท้อนว่าแต่ละเมืองมีระบบเงินตราเป็นของตัวเอง และช่ือเงินนั้นเป็นช่ือเงินโบราณท่ี

ปัจจุบันสูญหายไปแล้ว แต่ยังปรากฏในข้อความที่ยกมา ดังนี้

	 “...พระยาจุลลณีพรหมทัด	มี	เงินแหน้น	5	พัน	ห้าฮ้อยห้าสิบ

แหน้นแล	 แหน้นหนัก	 4	 ฮ้อยเค้า	 (เก้า?)	 มีค�า	 5	 ฮ้อย	 5	 สิบ	 แหน้น

แลแหน้น	หนัก	3	ฮ้อย	เอาค้องสิบเก้า	จับ	เก้าหน่วย	สิบเจ็ดจับ	มีเจ็ด

หน่วย	ใส่ไว้	ฮองลุ่มก�้าด้านวันออก	

	 พระยาอินทปัฏฐนคร	มีเงินแปเก้าล้าน	(เก้า)	แสน	2/18/2	(ทุ)	

เก้าหมื่น	เก้าพัน	เก้าฮ้อย	มีค�าบอก	(ปลอก)	มือ	3	หมื่น	3	พัน	3	ฮ้อย	

3	สิบ	จีงหล่อทองเป็นฮูปเฮือง	(เฮือ)	ใส่ไว้หลุมด้านใต้…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 18 หน้า 1, ลาน 18 หน้า 2)

	 “2/8/2	(แส)	...แม่นชาวเมืองหนองหานหลวง	อันพระยา

สุวัณณภิงคละเป็นเค้า	ชาวเมืองหนองหานน้อย	มีพระยาค�าแดงเป็น

เค้า	ตกแต่งกันฟันแลงมาไว้แล้ว	คนทั้งหลายจีงจาพัน	(พนัน)	กันว่า		

ผู้ชายชาวเมืองหนองหานหลวง	จักก่ออูปมุงอันนึงเทิงดอยที่แท่นพระ

เจ้าสรัฏฐิดแต่ก่อนนั้น”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 8 หน้า 2)
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 ในข้อเทจ็จรงินัน้ ล้านช้างโบราณมเีงินหลายประเภททีใ่ช้ในการแลกเปลีย่น เช่น 

เงินบักค้อ (เงินด้วง-เพราะมีลักษณะเหมือนตัวด้วง) เงินฮ้อย (ร้อย) เงินฮาง เงินเจียง เงิน

คองูสิง เป็นต้น  

 4. สัตว์ 

 สัตว์ที่ปรากฏในต�านานอุรังคธาตุมีหลากหลายทั้งสัตว์กายสิทธิ์  สัตว์ทั่วไป      

โดยใช้เป็นตัวเดินเรื่องอย่างพระยานาค ม้าพลาหก หรือ วลาหก ม้าอาชะไนย (อาชาเนยฺย) 

แต่สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ที่มีจริงแต่อาจถูกน�ามาสร้างให้เกิดปาฏิหาริย์เกินจริงหรือมีความ

ลึกลับ มีรายละเอียดดังนี้

  4.1 เงือก

  เงือก ตามสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับปรีชา พิณทอง 

(2532: 125-126) ได้ให้ความหมายของเงือกไว้ว่า เงือก น. งูน�้า, ปลาไหลไฟฟ้า... งูชนิดนี้

เวลาจะกนิเลอืดคนบนท้องทีม่นัอยูจ่ะเป็นสีเขยีวสะดดุตา ถ้าเรากรดีเลือดสกัหยดให้มนักนิ

สีเขียวจะหายไป... ผู้ศึกษาจึงคัดข้อความมาเพื่อน�าเสนอดังนี้

“2/22/2	(ไท)…

พระยาจุลลณีพรหมทัด	มีค�า	5	ฮ้อยแหน้น	แลแหน้น	(แล)	หนัก	3	ฮ้อย	

พระยาอินทปัฏฐนคร	มีเงินแป	3	แสน	

พระยานันทเสน	มีขันค�า	3	หน่วย	แลหน่วย	(แล)	หนัก	3	หมื่น	

พระยาค�าแดง	มี	เงินด้วง	3	แสน	

พระยาทั้ง	4	บูชาพระยาสุวัณณภิงคละ	ด้วยคาถาอันนี้หั้นแล...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 22 หน้า 2)

	 “...สัดสิ่งทั้งหลาย	 มีต้นว่า	 จี่แข้	 เต่า	 ปา	 ตายมากนัก	 ผีทั้ง

หลาย	 เห็นก็เอากันมาชุมนุมอยู่	 แคม	 น�้าเหนือบก	 ทั้งหลายห้องแห่ง	

นาคทั้งหลายก็จักดอมเขา	ลวด	กท�า	ฮ้ายเป็น	อนตาย	แก่นาคทั้งหลาย	

ด้วยพยาสเจ็บไข้เป็น	เค้า	บางพ่อง	ก็ตายไป	แม้นว่า	เงือก		ก็ดังเดียว	จีง

เอากันหนีน�าแคมน�้าอุรังคนที	คว่าหาที่อยู่	ผี	สาง	นาค	แล	เงือก	งู	ทั้ง

มวร	เลาน�้าของ	มาใต้สีสัตตนาค	อยู่เพียง	1/2/2	(ครา)	ดอยนันทกังฮี…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 2 หน้า 1, ลาน 2 หน้า 2)
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 4.2 ปลาชนาก

ภาพที่ 2 ปลาชนาก 

(ที่มา: https://th.wikipedia.org)

  ปลาชนาก ปัจจุบัน สปป. ลาว ยังมีใช้อยู่ ซ่ึงตามสารานุกรมภาษา

อีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับปรีชา พิณทอง (2532: 762) ได้ให้ความหมายของปลาชนากว่า 

“สะนาก 1 น. ชื่อปลาชนิดหนึ่งคล้ายปลาฉลาม ตัวโตมาก ปากบนยื่นออกไปเป็นท่อนยาว

มีฟันแหลมเป็นซี่ ๆ ฟันทั้งสองเป็นฟันเลื่อย...” สะท้อนว่าปลาชนิดนี้ในอดีตอาจมีปรากฏ

ในแม่น�้าโขง จึงท�าให้ผู้เขียนต�านานเกิดความประทับใจในรูปลักษณ์ จึงได้น�ามาเขียนไว้ใน

ต�านานนี้ ดังข้อความ

 การที่เทวดานิมิตเป็นปลาชนาก นั้นเนื่องจากเป็นปลามีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ  

หายาก แปลกประหลาด การนิมิตเป็นปลาชนิดนี้จึงถือเป็นการส่งเสริมบารมีของเทวดา

  4.3 ปลาเปียนไฟ

  ปลาเปียนไฟ เป็นปลาทั่วไปที่อาศัยในลุ่มแม่น�้าโขง รวมถึงแหล่งน�้า

อื่น เช่น น�้าตก มีชื่อท้องถิ่นว่า ปลาเบียนไฟ หรือ ตะเพียนไฟ  

	 “...ยามนั้น	 เทวดาทั้งหลาย	 มีปะริสิทธิสักกะเทวดาเป็นเค้า	

น�าไปฮักสาบ่ได้	 ไป่ท่ออินทะสิริเจียมบาง	นางเทวดามัจสะนารี	จีงนิมิด

เป็น	ปาชนาก	ตัว	1	ยาวซาวอา	(ห้า?)	วา	เก็ด	(เกล็ด)	เป็นค�าทั้งมวร	ก่ง

หลังเป็นฮองหนุนเฮือ	4/21/1	ซู	(ชู)	ขึ้นสูงพ้นน�้า	3	สอก		คนทั้งหลาย

เห็นยิ่งเป็นอัจสะจัน	อย่านกลัว	อนุพาบ	ก้มขาบแทบปฐวี…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 4 ลาน 20 หน้า 2, ลาน 21 หน้า 1)
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ภาพที่ 3 ปลาเปียนไฟ 

(ที่มา: Ian G. Baird และคณะ, 1999: 39)

 เน่ืองจากมีครีบสีแดงสะดุดตาท�าให้ได้ชื่อนี้ ปลาเปียนไฟ ถูกล่าวในตอนที่

พระพุทธเจ้ากล่าวกับพระยาสุวัณณภิงคละ เกี่ยวกับการประทับรอยพระบาทในที่ต่าง ๆ 

หน่ึงในน้ันคือเมืองแพร่ อันได้เห็นชาวเมืองถวายปาขา (ปลาข่าหรืออาจเป็นปลาก่า คือ 

ปลาชนิดหน่ึงคล้ายปลาหมอ แต่ตวัใหญ่และกลมกว่าปลาหมอ) ปลาเปียนไฟ ปลาตะเพยีน

ไฟ, ภาษาลาว ปาเวียนไฟ ตัวเหมือนปลาตะเพียน (ปลาขาว) แต่หางสีแดง (Ian G. Baird 

และคณะ, 1999: 34) แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงฉัน และปล่อยลงน�้าไป ด้วยอ�านาจแห่ง

พุทธคุณท�าให้ปลาดังกล่าวกลับพื้นคืนชีวิตกลับมาดังเดิมแต่ยังมีรอยไม้ติดอยู่กับตัวจนถึง

กระทั่งทุกวันนี้ ดังข้อความ

	 “...ดูรามหาราส	 ฮอยจิดแก้วมีใน	 เมืองโยนกวัตตินครเชียง

ใหม่พุ้น	พระพุทธเจ้าทั้ง	3	ไปสันข้าวที่นั้นแล้ว	ก็ซ้อน	(ฮอย)	กันอยู่	ดา	

ลงไว้ด้วยล�าดับ	ในหินฮูปสะเภาหั้นซู่ตนก็มีแล	พระตถาคตไป						บิณฑิ

บาสในเมืองแพ่	(แพร่)	อันเป็นปุราณบิณฑิบาสแห่งพระพุทธเจ้าแต่ก่อน	

1/25/1	(ข�า)	นั้น	เขาชาวเมืองแพ	ทั้งหลาย	ก็เอาข้าวแลปาขา	(ปลาข่า)	

ปาเปียนไฟ	(ปลาตะเพียนไฟ)	มาใส่บาสแห่งตถาคตดังนั้น		ขึ้นสู่	(ดอย

เทพ)	ดอยไชชมพูทีปแล้วจีง	 (ลงเมือ)	 ขึ้นดอยผาฮังฮุ้ง	 จีงเห็นฮูปปาขา	

ปาเปียนไฟ	 มีในปาทลักขนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้ง	 3	 อันเป็น	 อัปปหาริ

ยธัมม	พระตถาคตก็บ่สันยังปาอันชาวเมืองแพร่ทั้งหลายใส่บาสนั้น	จีงอ

ธิฏฐานให้มีชีวิตซู่ตัวไว้ในน�้านั้น	 ปายังเป็นฮอย	 ไม้หีบ	 ซู่ตัวตาบต่อเท่าเสี้

ยงกัป	พุ้น	 ก็มีแล	 คนทั้งหลาย	 ฝูงอยู่ในเมืองอันเป็นปาขา	ปาเปียนไฟ	
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 ในทางภาษาศาสตร์นัน้ ว สามารถแผลงเป็น พ เช่น วระ เป็น พระ และ พ แผลง

เป็น ป เช่นภาษาถิ่นเหนือ เพิ่น กลายเป็น เปิ้น เป็นต้น

 จะเหน็ได้ว่าสตัว์ทัง้ลกึลบัและธรรมดาเหล่านี ้ได้ถูกน�ามาใช้อธบิายเหตแุละบอก

เล่าปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ในต�านานซึ่งสะท้อนว่า ในความนึกคิดของผู้เขียนต�านานได้เห็นและ

เกดิความประทบัใจจงึปรากฏชือ่เหล่านี ้ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผูไ้ด้ศกึษาภายหลงัทีเ่กีย่วข้อง

กับสัตว์ต่าง ๆ ที่คนโบราณบันทึกไว้

 5. เครื่องใช้

 เครื่องใช้ไม้สอยที่ผู้ศึกษาคัดมาน�าเสนอนี้เป็นเพียงบางส่วน เนื่องจากสนใจใน

ชื่อเฉพาะ และเคยได้ยินวลีที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องใช้โบราณ คือ “ถ้วยโถโอไต” ท�าให้อยาก

น�าเสนอศัพท์ที่ปรากฏในอุรังคธาตุ ว่ามีความส�าคัญเพียงใดจึงต้องใช้อุทิศให้กับอุรังคธาตุ 

ดังข้อมูลที่น�าเสนอ

  5.1 ไต

  ไต ตามสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับปรีชา พิณทอง 

(2532: 381) ให้ความหมายว่า ขนั, ถาด อาจมรีปูทรงคล้ายเตยีบของภาคกลาง เป็นภาชนะ

มีค่าที่ใช้ในการรองหลุมเพื่อก่ออูปมุงอุรังคธาตุ  ดังข้อความ

เขาฮู้อันเป็น	อัปปหาริยธัมม	ก็	คมรบย�าแยง	บ่กิน	แม่นได้ก็ปล่อยเสีย

ดีหลีแล…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 24 หน้า 2, ลาน 25 หน้า 1)

	 “2/18/2	 (ทุ)	 ...พระยาค�าแดง	 (พระยานันทเสน)	 มีโถน	

(กระโถน)	 หมากค�าหน่วยนึง	 หนักเจ็ดพันใส่แหวนเต็ม	 ขันเงินหน่วย

นึงหนักเก้าพัน	 ไตค�า	 หน่วยนึง	 ไตเงิน	 2	 หน่วย	 หนักหมื่นเก้าพัน	 ใส่	

ม้าว	 เต็มมีฮ้อยคู่แล้วแลคู่หนัก	 2	 พันค�าเถิงเก้าหมื่น	 ใส่ค้องสิบเจ็ดจับ	

เจ็ดหน่วย	สิบห้าจับ	ห้าหน่วย	สิบสามจับ	3	หน่วย	ใส่ไว้ฮองหลุมด้าน

เหนือ…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 18 หน้า 2)
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  5.3 ไม้สีฟัน

  ไม้สีฟัน เป็นเครื่องใช้โบราณ ปัจจุบันในหมู่พระกรรมฐานยังใช้อยู่ 

โดยลูกศิษย์จะเป็นผู้ท�าถวายพระอาจารย์ของตน ไม้ที่ท�าเป็นไม้รสฝาด เช่น ไม้โกทา ข่อย 

สะเดา อาจเนือ่งด้วยมฤีทธิส์มานแผล และยบัยัง้แบคทเีรยีในช่องปาก จะน�าไม้เหล่านัน้มา

ผ่าเป็นซ่ี ทบุปลายด้านหนึง่ อกีด้านจะเสีย้มให้แหลม ใช้สฟัีนแทนแปรงสีฟัน บางพืน้ทีเ่รยีก 

“ไม้เจีย”  

 ซึ่งในต�านานอุรังคธาตุ ได้กล่าวไว้ในตอนที่พระพุทธเจ้าประทับในป่าเชตะวัน 

โดยมีพระอานนท์เป็นผู้อุปัฏฐาก ดังข้อความ

 จะเห็นว่าสิ่งของท่ียกมาน้ีเป็นเครื่องใช้โบราณท่ีอาจตกทอดมาสู่ยุคปัจจุบัน     

แต่กม็บีางอย่างถกูเปลีย่นนามเรยีกขานไปจนไม่เหลอืเค้าเดมิ จนอาจเป็นท่ีฉงนแก่ผูศ้กึษา

ว่านามเกี่ยวกับเครื่องใช้ที่ระบุมีรูปลักษณะใดกันแน่

 6. เครื่องแต่งตัว

 ในประเด็นเครื่องแต่งตัวก็มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะสะท้อนให้เห็นถึง

วฒันธรรม “เอ้-ย้อง” หรอืการแต่งตัว ประดับประดาของคนโบราณ จนมคี�ากล่าวคล้องจอง

ในวรรณกรรมเวสสันดร ว่า “ม้าวใส่แขนแหวนใส่ก้อยปัดน้อยสร้อยสังวาล” ดังข้อมูลท่ี

ยกมา

  6.1 กระจอน

  กระจอน ตามสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับปรีชา         

พิณทอง (2532: 16-17) ได้แบ่งเครื่องประดับชนิดนี้เป็น 2 ประเภท คือ 1) กระจอนจูม 

เป็นตุ้มหูที่ท�าเป็นดอกไม้ตูม ๆ เหมือนดอกงิ้ว และ  2) กระจอนยอย ตุ้มหูที่ท�าเป็นสร้อย

ระย้า... เป็นเครื่องแต่งตัวที่ใช้ในการรองหลุมเพื่อก่ออูปมุงอุรังคธาตุดังข้อความ

“...เมื่อสัพพัญญูเจ้า	ยัง	ทัวรมาน	อยู่	ส�าราน	1/6/2	(ครู)		ใน	ป่าเชตต

วันอาราม	 ยามใก้ฮุ่ง	 เจ้าอานน	 ตนอุปัฏฐากไม้สีฟันแลน�้า	 ส่วย	 หน้า	

สัพพัญญูเจ้า	เมี้ยน	กิจจช�าระแล้ว	เล็งเห็นปุราณแห่งพระเจ้า	3	ตน	อัน

เข้าสู่นิรัพพานได้ไว้	ธาตุ	ในดอยกัปปันนะคีรี	มีที่ใก้	เมืองสีโคตรบอง…”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 1 ลาน 6 หน้า 1, ลาน 6 หน้า 2)
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  6.2 วันลักคัง 

  วนัลกัคงั น่าจะเป็นเครือ่งประดบัประเภทหนึง่ (ลกัคงั สนันษิฐานว่า 

คือ ระฆัง รวมความแล้วอาจจะเป็นเคร่ืองประดับท่ีมีรูปร่างหรือประดับด้วยระฆังหรือ

กระดิง่) ซึง่มข้ีอสงัเกตคอื ขนบในการแต่งตวัทีม่กักล่าวเริม่ตัง้แต่ส่วนศรีษะ ส่วนล�าตัว และ

ส่วนเท้า เช่น มงกุฎ กรองศอ อุทรพันธะ... ตามล�าดับลงมาซึ่ง (เครื่องเอ้/แต่งตัว) ที่ชื่อ วัน

ลกัคงั อาจเป็นเครือ่งประดับของล�าตัวส่วนบนบรเิวณล�าคอ บ่า หน้าอก นามนีย้งัหาลกัษณะ

แน่นอนไม่ได้ จึงได้น�าข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประเด็นพิจารณา ดังนี้

“...พระยาสุวัณณภิงคละ	กระโจมหัว	2	อัน	แลอัน	(แล)	หนัก	3	หมื่น	

สังวานค�า	2	อัน	แลอัน	(แล)	หนัก	3	แสน	มี	(กระ)	โถน		หมากค�าหน่วย	

1	หนัก	9	หมื่น	ใส่แหวนแล	กระจอนหู	เต็มขันค�าหน่วยนึง...”

  (อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 2 ลาน 18 หน้า 2, ลาน 19 หน้า 1)

“4/5/1…

เอกจักขุนาค	ให้ผ้า	แล้วจีงบอกเตินกันมาซู่แห่ง	

กายโลหะนาค	ให้เสื้อ	

อินทจักกนาค	ให้แหวน	

เสฏฐเชยยนาค	ให้คันไชยสีด�้าแก้ว	

สหัสสะนาค	ให้เซิดค�าพันยอด	ฮูปท้าวพันคนเป็นลายอยู่ในเซิด	

สิทธิโภคะนาค	ให้วันลักคังค�าประดับแก้ว		

คันธัพพนาค	ให้สังวานค�า	

สิริวฆะนาค	ให้เกิบตีนค�า	

เทวดาอินทสิริ	ให้แว่น	แก้วขอบค�าแค	

เทวดาอินทผยอง	ให้ต้างค�า	

เคื่องฝูงนี้	ย่อมประดับแก้วซู่อัน”	

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 4 ลาน 5 หน้า 1)

 

“4/6/1	 ...ยามนั้น	 บุรีไปช�าระน�้าสุคันทนาคนิมิดแล้ว	 ก็เช็ดด้วยผ้าอัน

นั้น	 คีงก็ลวดขาวงามแล้วแล	 ทาท้องใหย่นักก็	 แวบ	 กลมงาม	 ดังขาธนู

อินทานั้นแล	แล้วทาน�้ามันแล้ว	จีงนุ่งเสื้อผ้า	ใส่สังวาน	วันลักคังแล	ถือ

แหวนแลถือต้าง	ใส่เซ็ด	(เซิด)	หัว	จีงเอาดอกไม้เกี้ยวข้อมือ	เล่าแยงแว่น	

แล้วก็แย้มหัวหั้นแล	จีง	พายคันไชสี	ใส่	สีเกิบตีนค�า...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 4 ลาน 6 หน้า 1)
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  6.3 ม้าว

  ม้าว ตามสารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ ฉบับปรีชา พิณทอง 

(2532: 610) คือ “พาหุรัด เครื่องประดับต้นแขน... เป็นเครื่องประดับชั้นสูง ส�าหรับ         

พระราชามหากษตัรย์ิใช้ ถ้าคนธรรมดาสามญัใช้ก้องแขน ก้องขา คอื เอาเงนิทองหรอืทองค�า

มาตีเป็นบ่วงกลม ๆ สวมที่ข้อแขนและข้อขา...” เครื่องประดับชนิดนี้ยังเป็นที่นิยมในผู้คน

บางประเภท เช่น ศิลปิน นักออกแบบต่าง ๆ และเป็นเครื่องแต่งตัวท่ีเหล่านางกษัตริย์ใช้

เป็นเคร่ืองบรรณาการแก่กันและกัน และเป็นเครื่องสักการะแก่พระธาตุเจดีย์อีกด้วย         

ดังข้อความ

 จะเห็นว่าเครื่องประดับโบราณที่ถูกบันทึกไว้ในต�านานชื่อบางชื่อนั้นไม่เป็นที่

รู ้จัก และไม่สามารถบอกลักษณะได้ เครื่องแต่งตัวที่น�าเสนอมานี้เป็นเพียงบางส่วน         

หากทางนักโบราณคดีได้น�าไปศึกษาต่อยอด อาจเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงการ

เครื่องประดับเป็นอย่างยิ่ง

สรุปและอภิปรายผล

 จากการน�าเสนอข้อมูลศัพท์ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ท่ีมาของช่ือ ภูก�าพร้า 2) วัสดุ 

อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง เช่น ซะทาย หินมุก อูบมุง เป็นต้น 3) เงินตราโบราณ เช่น เงินด้วง 

เงินแป (อีแปะ?) เงินแหน้น เป็นต้น 4) สัตว์ เช่น เงือก ปลาชนาก ปลาเปียนไฟ เป็นต้น    

5) เคร่ืองใช้ เช่น ไต ไม้สีฟัน โอ เป็นต้น 6) เครื่องแต่งตัว เช่น กระจอน วันลักคัง ม้าว 

เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงานช่างฝีมือ 

ซึ่งท�าด้วยเงิน ทอง และนาก เป็นต้น และศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านชีววิทยา เงิน

ตราการซือ้ขายและแลกเปลีย่น ข้าวของเครือ่งใช้ส�าคญั เป็นต้น ทีปั่จจบุนันัน้ได้สญูหายไป

แล้ว การที่ผู้ศึกษาหยิบยกค�าศัพท์เหล่าน้ีขึ้นมา ก็เพื่อต้องการกระตุ้นเตือนตนว่า “ใน

วรรณกรรมมีวิถีชีวิตซุกซ่อนอยู่” อย่างน้อยก็เป็นชีวิตผู้คน สัตว์ สิ่งของ ที่ถูกถักทอเป็นผืน

“5/10/2	 (โล)	 ...ยามนั้น	 นางทั้ง	 2	 ก็มาคารวะนบไหว้	 นางอินสว่าง

เห็นนางทั้ง	 2	 ก็มีใจฮักชมชื่นยินดี	 ให้ทานขันค�าเคื่องกับคนหน่วยกาง	

(กลาง?)	 ตั้งน�้าเต้าฝาหับค�าคนหน่วย	 ขันกางตั้งน�้าเต้าฝาหับค�าคน

หน่วย	(จารซ�้า)	ม้าวค�า	ปิ่นเกล้าค�า	ต่างค�า	ผ้าสไบ	ทุกเยื่อง	(อย่าง)	ให้

เสมิ	 (เสมอ)	กัน	พระยาจันทบุรี	 เอานางทั้ง	3	 ไปภูเขาลวงแล้วไหว้นบ

บูชา...”

(อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167: ผูก 5 ลาน 10 หน้า 



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

ปีท
ี่ 6

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
3 

- 
ธ.
ค.

 6
3)

24

วรรณกรรม อาจเป็นชีวิตในยุคสมัยของผู้เขียนต�านานเอง คือมีการร้อยเรียงเร่ืองราวจาก

บรบิทรอบกายตนแทรกเสรมิไว้ในต�านาน จงึเป็นเรือ่งทีผู่ศึ้กษาวรรณกรรมทัง้หลายควรให้

ความสนใจ 

ข้อเสนอแนะ

 ในวรรณกรรมอุรังคธาตุยังมีศัพท์อื่น ๆ ท่ียังไม่ได้น�ามาอธิบายไว้ในบทความนี้ 

ผู ้ศึกษาจึงน�าเสนอไว้เพ่ือให้ผู ้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น ศัพท์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์           

สิ่งก่อสร้าง เช่น กระตืบ ต้าย เตาฮาง ไลหางปลา หินหมากคอม อยุดอยา เป็นต้น ศัพท์

เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ปลาข่า ลวา เป็นต้น ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ เช่น ไม้หีบ เล้า-เยีย หย่วง

เหล็ก เป็นต้น ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว เช่น ผ้าสาดก เป็นต้น และศัพท์เก่ียวกับอื่น ๆ 

เช่น ทุง ประคือ พูด เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป

.............................................................
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�า

เขยีนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดทีางการแพทย์ตามแนวทางทฤษฎกีาร

ประเมินค่า (Appraisal Theory) ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

หนงัสอืคดทีางการแพทย์ (ขวญัชยั  โชติพนัธุ,์ 2558) ทีไ่ด้รวบรวมตวัอย่างคดทีีศ่าลปกครอง

มีค�าวินิจฉัยเสร็จส้ิน ซึ่งผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลย

ในคดีเดียวกันเฉพาะคดีผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งล้วนเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องจริงทั้งสิ้น ผู้เขียน

หนังสือเรื่องนี้ได้ใช้ชื่อสมมติแทนชื่อจริงของบุคคลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดี เพื่อไม่ให้

กระทบต่อชือ่เสยีงของผูใ้ด ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูจากค�าฟ้อง 5 คด ีรวมจ�านวน 20 หน้า 

และค�าให้การ 5 คด ีรวมจ�านวน 22 หน้า รวมข้อมลูทัง้ค�าฟ้องและค�าให้การทัง้สิน้ 42 หน้า

 ผลการศกึษาพบว่า การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขยีนค�าฟ้องของโจทก์

และค�าให้การของจ�าเลยในคดทีางการแพทย์ มกีารแสดงความหมายหลกั 3 ประเดน็ ได้แก่ 

การแสดงความหมายของทัศนคติ การแสดงความหมายของการบอกระดับ และการแสดง

ความหมายของการผกูมดั การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 1) การแสดงความหมายของทัศนคต ิโจทก์

และจ�าเลยจะใช้ถ้อยค�าแสดงทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบในการเขียนค�าฟ้องและค�า

ให้การในคดีทางการแพทย์ 2) การแสดงความหมายของการบอกระดับ มี 2 ส่วนประกอบ

คือ ส่วนที่ช่วยปรับระดับของความหมายให้เพิ่มขึ้น และส่วนที่ช่วยปรับระดับของความ

หมายให้ลดลง 3) การแสดงความหมายของการผูกมัด มีการใช้ถ้อยค�าแสดงการอ้างอิงถึง

แหล่งที่มาข้อมูลที่แสดงความหมายของการจ�ากัดความและการขยายความ

ค�าส�าคัญ: การแสดงความหมายของถ้อยค�า ค�าฟ้อง ค�าให้การ
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Abstract
 This study aimed to analyze the meaning expression of plaintiffs’ 
plaint writings and defendants’ pleas on medical cases, following the 
Appraisal Theory. The data used in this research were collected from 
Kwanchai Chotiphan’s (2015) medical case book, and all the sample cases 
previously settled by the administrative court were selected for the study. 
The researcher chose to investigate only the plaintiffs’ plaint writings and 
the defendants’ pleas in the same cases, all of which are solely consumer 
cases administered in the court. Fictional names instead of real names were 
used for the people involved in each case to avoid possible consequences 
for their reputation. The researcher has collected plaints from five cases with 
20 pages and five pleas with 22 pages; the entire data comprises 42 pages.
 The study results show that the meaning of the plaintiffs’ plaint 
writings and the defendants’ pleas on medical cases can be divided into 
three main meanings: the meaning of attitudes, the meaning of levels, and 
the meaning of engagement. The results showed that the plaintiffs and the 
defendants use both positive and negative attitudes in writing plaints and 
pleas on medical cases for the meaning of attitudes. Regarding the meaning 
of levels, there are two components; i.e., parts that help increase the level of 
meaning in the context of the plaintiffs’ plaint writings and the defendants’ 
pleas and parts that help reduce the level of the meaning. Concerning the 
meaning of engagement, word uses to refer to the sources of information 
that indicate the meanings of word contraction and word expansion.
Keywords: Meaning Expression, Plaint, Plea

Meaning Expression of Writing Plaint and Plea on  
Medical Cases.
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บทน�า

 เมือ่บคุคลใดได้รบัการปฏบิติัทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืไม่ถกูต้อง บคุคลนัน้สามารถแจ้ง

ข้อหาฟ้องผู้ที่กระท�าการให้ตนเกิดความเสียหายได้ กระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ที่โจทก์

ได้แจ้งข้อหาต่อเจ้าพนักงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “ค�าฟ้อง” (พระราช

บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477, 2477: 6) เมื่อ

โจทก์ได้ยื่นฟ้องแล้ว ศาลจะพิจารณาค�าฟ้อง หากโจทก์มีอ�านาจฟ้อง ศาลจะตรวจสาระ

ส�าคัญของค�าฟ้อง เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ศาลจะอ่านและอธิบายค�าฟ้องให้

จ�าเลยฟังและสอบถามค�าให้การจ�าเลย “ค�าให้การ”  จึงเป็นกระบวนการพิจารณาคดีที่คู่

ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้ค�าฟ้อง (พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477, 2477: 6)  ค�าให้การต้องชัดแจ้งว่ารับสารภาพหรือ

ปฏิเสธ (ประคอง  เตกฉัตร, 2522: 47)  ในกรณีที่ค�าให้การของจ�าเลยไม่ชัดแจ้งว่าเป็นการ

รับสารภาพหรือปฏเิสธ ศาลต้องสอบจ�าเลยให้ได้รบัความชดัเจนว่า รบัสารภาพหรอืปฏเิสธ

ในข้อหาใด  (ประคอง เตกฉัตร, 2522: 46)   

 ภาษาทีใ่ช้ในการฟ้องและค�าให้การต้องเป็นถ้อยความทีช่ดัเจนตรงประเดน็ และ

ระบุรายละเอียดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังที่ประคอง เตกฉัตร (2522: 46) อธิบาย

กระบวนการพิจารณาคดีไว้ว่า “ศาลชัน้ต้นอ่านและอธบิายค�าฟ้องให้จ�าเลยฟังแล้วว่า โจทก์

ฟ้องกล่าวหาจ�าเลยในข้อหาใดบ้างและถามค�าให้การจ�าเลย ซึ่งจ�าเลยก็ให้การรับสารภาพ

ได้กระท�าความผิดจริงตามฟ้อง และศาลอาจลงโทษจ�าเลย ในทุกข้อหาดังกล่าวได้ ศาลชั้น

ต้นไม่จ�าเป็นต้องถามจ�าเลยต่อไปอีกว่า จ�าเลยรับสารภาพในข้อหาใด” เมื่อพิจารณา

ข้อความดงักล่าวแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การใช้ภาษาในสถานการณ์เช่นนีผู้ใ้ช้ภาษาต้องมีความ

ระมัดระวังในการใช้ถ้อยค�าอย่างยิ่ง เพราะทุกถ้อยค�าย่อมส่งผลกระทบต่อคดี 

 ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นการสื่อความหมายใน “ค�าฟ้อง” และ “ค�าให้การ”  

เพราะเห็นว่า เป็นการใช้ภาษาแบบเล็งเห็นผลของท้ังฝ่ายโจทก์และจ�าเลย เน่ืองด้วยฝ่าย

โจทก์ทีเ่ป็นผู้ได้รบัความเสยีหายย่อมต้องการเอาผดิกบัผูท้ีก่ระท�าความเสยีหายแก่ตนอย่าง

ถึงที่สุด ส่วนฝ่ายจ�าเลยย่อมต้องใช้ภาษาเพื่อต่อสู้ให้ตนพ้นจากข้อกล่าวหา ดังนั้น ถ้อยค�า

ทีเ่ลอืกใช้จะต้องสามารถบอกวตัถุประสงค์ทีแ่น่ชดัเพือ่น�าไปสู่การด�าเนนิคดต่ีอไป และผ่าน

การพิจารณากลั่นกรองมาอย่างดีแล้วทั้งจากโจทก์ จ�าเลย และทนายความของทั้งสองฝ่าย 

 ผูว้จิยัได้ศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องและค�าให้การ

ในคดทีางการแพทย์ตามทฤษฎกีารประเมนิค่า (Appraisal Theory) ของ มาร์ตนิ และไวท์ 

(Martin, White, 2005) ทีค่รอบคลมุการประเมนิการใช้ภาษาใน 3 ประเดน็ ได้แก่ ทศันคติ 

(Attitudes) การบอกระดับ (Graduation) และการผูกมัด (Engagement)
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือวิเคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขยีนค�าฟ้องของโจทก์และ

ค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ตามแนวทางทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal 

Theory) ของมาร์ตินและไวท์ (Martin and White, 2005)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal Theory) 

 Martin and White (2005: 35) อธิบายว่า ทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal 

Theory) หมายถึง ทฤษฎีที่ประเมินค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความสัมพันธ์ในสังคม      

หรือบริบทต่าง ๆ ออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดผ่านการใช้ถ้อยค�า ทั้งการพูดหรือการเขียน

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซ่ึงการสื่อสารออกมาในรูป

แบบของถ้อยค�าเป็นสิ่งที่สื่อสารเจตนารมณ์ และความหมายในเชิงความรู้สึกอารมณ์ของ

ผู้พูด การตัดสิน และประเมินค่าผู้ฟัง รวมไปถึงการมีปฏิกิริยาตอบสนอง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ White มคีวามเช่ือว่า เง่ือนไขทัง้หมดของทฤษฎจีะครอบคลุมการใช้ภาษาท้ังหมดในการ

ประเมนิค่าของภาษา ทฤษฎปีระเมนิค่าประกอบด้วย 3 แนวคดิ ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) 

การบอกระดับ(Graduation) และการผูกมัด (Engagement) Martin and White (2005: 35)  

 1. ทัศนคติ (Attitude)

 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึก ที่ประกอบไปด้วยปฏิกิริยาทางด้าน

อารมณ์การตัดสิน การประเมินค่าพฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติยังรวมไปถึงการบอก

ระดบัของความหมาย  ซึง่เป็นความรูส้กึทีห่ยัง่ลกึลงไปในจติใจ Martin and White (2005: 

42) ได้แบ่งทัศนคติออกเป็น  3  กลุ่ม ได้แก่ ผลกระทบ (Affect) การตัดสิน (Judgement) 

และ การให้คุณค่า (Appreciation)

 2. การบอกระดับ (Graduation)  

 การบอกระดับ (Graduation) เกี่ยวข้องกับระดับของความหมาย ท่ีถ้อยค�า

แสดงออกซ่ึงความชัดเจน สื่อความหมายถึงระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถ้อยค�ามีความ

หมายชดัเจนขึน้หรอืมคีวามคลมุเครือ ซึง่จะสามารถประเมนิค่าถ้อยค�าของผูพ้ดูได้ว่าถ้อยค�า

นั้นมีความชัดเจนที่สื่อความหมายได้มากหรือน้อยเพียงใด Martin and White (2005 : 

37) แบ่งการบอกระดับ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเน้นย�้า(Force) และการปรับให้

ชัด (Focus) 

 3. การผูกมัด (Engagement)

 Martin and White (2005: 40) อธบิายความหมายว่าการผกูมดั (Engagement) 
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หมายถงึ การแสดงแหล่งทีม่าถ้อยค�าของผูพู้ด รวมไปถึงลกัษณะหรอืจดุประสงค์ของถ้อยค�า

น้ัน ๆ  เช่น ถ้อยค�าท่ีแจ้งเพือ่ทราบ ถ้อยค�าทีพ่ดูเพือ่แสดงความคดิเหน็ ถ้อยค�าทีพ่ดูเพือ่โน้ม

น้าวหรือจูงใจ เป็นต้น ถ้อยค�าที่แสดงแหล่งที่มา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ถ้อยค�าที่ไม่ได้

อ้างถงึแหล่งทีม่าข้อมลู (Monogloss) และ ถ้อยค�าทีอ้่างถงึแหล่งทีม่าข้อมลู (Heterogloss)

 ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดของทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal Theory) ได้

ดังนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal Theory)

 ป่ินอนงค์  จ�าปาเงนิ (2557) ศกึษาเรือ่ง การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�า

ในการ ให้ค�าแนะน�าเรือ่งความรกั ในรายการวทิย ุ“คลบัฟรายเดย์” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

วเิคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการให้ค�าแนะน�าเรือ่งความรกัในรายการ

วิทยคุลบัฟรายเดย์ ตามแนวทางทฤษฎกีารประเมนิค่า (Appraisal Theory) โดยเกบ็ข้อมลู

จากการบันทึกเทปรายการวิทยุคลับฟรายเดย์คลื่นกรีนเวฟ 106.5 MHz เป็นระยะเวลา    

6 เดือน รวมทั้งสิ้น 13 เทป

 ผลการศกึษาพบว่า การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการให้ค�าแนะน�า

เรื่องความรักรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ มีการแสดงความหมายหลัก 3 ประเด็น  ได้แก่ 

ภาพที่ 1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดของทฤษฎีการประเมินค่า (Appraisal Theory) 
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ทศันคต ิการบอกระดับ และการผกูมดั การแสดงความหมายของทศันคต ิผูพ้ดูจะใช้ถ้อยค�า

แสดงทั้งทางบวกและทางลบในการให้ค�าแนะน�าเรื่องความรัก การแสดงความหมายของ

การบอกระดับมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่ปรับระดับของความหมายในการให้ค�าแนะน�าให้เพิ่มขึ้น 

และให้ลดลง ส่วนการแสดงความหมายของการผูกมัด เช่น การผู้มัดผู้พูดเข้ากับค�าแนะน�า

เช่น “พี่เชื่อว่า” เป็นต้น 

 ฐิติรตัน์  รักเหล่า (2559) ศึกษาเรื่องการประเมินค่าตนเองและผูอ้ื่น: การมีส่วน

ร่วมในการรักษาของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและบุคลากรทางด้านสุขภาพ ตามแนวทาง

ทฤษฎกีารประเมนิค่า (Appraisal Theory) เป็นการศกึษาระบบความหมายในระดบัวจันะ

ระหว่างบุคคลจากลักษณะภาษา วัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพ่ือส�ารวจการแสดงออกทาง

ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมวิจัย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สัมภาษณ์กับผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และ 

2) ผู้สัมภาษณ์กับบุคลากรทางด้านสุขภาพในบทสนทนาที่เก่ียวกับการรักษาและการติด

เชื้อเอชไอวีในชุมชน เพื่อตอบค�าถามว่า ลักษณะภาษาการประเมินของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อ

เอชไอวแีละบคุลากรทางด้านสขุภาพถกูสือ่ออกมาอย่างไร โดยเกบ็ข้อมลูจากแผนกโรคตดิ

เชื้อและโรคระบาดของโรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

คือ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 

 ผลการศึกษาพบว่า ในด้านของทัศนคติ ในเรื่องของผลกระทบ มีการแสดง      

ทัศคติเร่ืองความทุกข์และความสุข ซ่ึงพบผลกระทบความทุกข์มากถึงร้อยละ 71.19 

ตัวอย่างถ้อยค�า ส่วนผลกระทบความสุขมีเพียง ร้อยละ 28.81 ในด้านความปลอดภัยและ

ความไม่ปลอดภัย พบถ้อยค�าที่แสดงความไม่ปลอดภัยมากถึงร้อยละ 78.95 ส่วนผลกระ

ทบด้านความไม่ปลอดภยัมร้ีอยละ 21.05  ในเรือ่งของการประเมนิ ประเภททีพ่บมากทีส่ดุ

คือ ความถูกต้องเหมาะสมมีถึงร้อยละ 37.14 ซึ่งพบด้านบวกมากเป็นสองเท่าของด้านลบ 

ลักษณะภาษาที่พบมากที่สุดในการแสดงทัศนคติคือ กลุ่มค�ากริยาในด้านการผูกมัดพบว่า 

มีการยืนยันแหล่งข้อมูลแบบระบุที่มาไว้ชัดเจนแบบการจ�ากัดความ (Contract) มากกว่า

แบบการขยายความ (Expand) ซึ่งมีร้อยละ 58.21 กับร้อยละ 41.79 ตามล�าดับ ในด้าน

การบอกระดับ พบว่า มีการใช้ถ้อยค�าเน้นย�้า (Force) มากว่าการปรับให้ชัด (Focus)

 ผลการวจัิยข้างต้นเก่ียวกบัทฤษฎกีารประเมนิค่า (Appraisal Theory) อาจสรปุ

ได้ว่า ทฤษฎีดังกล่าวถูกน�ามาใช้ในการวิเคราะห์การสื่อความหมายของการใช้ถ้อยค�า เพื่อ

ประเมนิอารมณ์ความรู้สกึ และความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ   โดยสามารถ

ศึกษาได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะน�าทฤษฎีการประเมินค่ามาใช้

ในการศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องและค�าให้การในคดี
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ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการวิจัยภาษากฎหมายที่ถือว่าเป็นภาษาระดับทางการ ผลการวิจัย

ที่ได้จะท�าให้ทราบว่า โจทก์และจ�าเลยมีการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเป็นใน

ลักษณะใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยจาก

หนังสือคดีทางการแพทย์ของขวัญชัย โชติพันธุ์ (2558) ซ่ึงตัวอย่างคดีท่ีผู้เขียนยกมาเป็น

เรื่องจริงทั้งสิ้น โดยได้ใช้ชื่อสมมติแทนชื่อจริงของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละคดีเพื่อ

ไม่ให้กระทบต่อชื่อเสียงของผู้ใด

2. กลุ่มเป้าหมาย

 ได้แก่ ค�าฟ้องและค�าให้การจากหนงัสอืคดทีางการแพทย์ ของขวญัชยั โชตพินัธุ์ 

(2558) ที่เป็นข้อมูลค�าฟ้อง 5 คดี จ�านวน 20 หน้า และค�าให้การ 5 คดี จ�านวน 22 หน้า 

รวมข้อมูลทั้งค�าฟ้องและค�าให้การทั้งสิ้น จ�านวน 42 หน้า ดังนี้

 2.1 ค�าฟ้องและค�าให้การคดีศัลยกรรมผ่าตัดฝีในช่องคลอด

 2.2 ค�าฟ้องและค�าให้การคดีสูติ-นรีเวช เรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายจ�านวนทุน

ทรัพย์ 8,769,600 บาท

 2.3 ค�าฟ้องและค�าให้การคดีวสิญัญแีพทย์ เรือ่งละเมดิเรยีกสนิไหมทดแทนเรยีก

ค่าเสียหายจ�านวนทุนทรัพย์ 8,336,000 บาท

 2.4 ค�าฟ้องและค�าให้การคดีรังสีแพทย์ ฟิล์มเชสต์ หลังคดีเสียโอกาสในการ

รักษาเรียกค่าเสียหายจ�านวนทุนทรัพย์ 9,837,883.83 บาท

 2.5 ค�าฟ้องและค�าให้การคดีผู้ช่วยพยาบาลใส่สายสวนปัสสาวะอักเสบ เรื่อง

ละเมิดเรียกค่าเสียหายจ�านวนทุนทรัพย์ 298,220 บาท

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

 การวเิคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องของโจทก์และ

ค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ตามแนวทางของทฤษฎีการประเมนิค่า (Appraisal 

Theory) ของ Martin and White (2005) ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลมาแบ่งการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย เป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

 3.1 การแสดงความหมายของทัศนคติ 
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      3.2.2 การปรับให้ชัด 

 3.3 การแสดงความหมายของการผูกมัด 

      3.3.1 การไม่ยืนยันแหล่งข้อมูลหรือระบุที่มาของแหล่งข้อมูล 

      3.3.2 การอ้างแหล่งข้อมูลหรือระบุที่มาของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน

 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการบรรยายข้อมูลว่า พบการแสดง

ความหมายของการใช้ถ้อยค�าในค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยอะไรบ้าง ทีแ่สดง

ความหมายของทัศนคติ การบอกระดับ และการผูกมัดอย่างไร หลังจากวิเคราะห์เป็น

ประเดน็ต่าง ๆ  แล้ว ผูว้จัิยจะน�าเสนอผลการวเิคราะห์เป็นแบบเครอืข่ายของระบบ (System 

network) 

ผลการวิจัย

 งานวจิยันีมุ้ง่เน้นศกึษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขยีนค�าฟ้องของ

โจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศกึษา คอื เพือ่

วิเคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลยในคดีทางการแพทย์ตามแนวทางทฤษฎีการประเมินค่า ดังมีผลการวิจัยต่อไปนี้

 1. การแสดงความหมายของทัศนคติ 

 จากการศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของ

โจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ในหัวข้อการแสดงความหมายของ

ทัศนคตินี้ วิเคราะห์ตามทฤษฎีประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลกระทบ (Affect) การตัดสิน 

(Judgement) และการให้คุณค่า (Appreciation) ดังนี้

 1.1 ด้านผลกระทบ พบว่า มีถ้อยค�าที่แสดงความหมายของความทุกข์ ท่ีเหตุ

ของความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความทุกข์ท่ีเกิดจากการถูกกระท�าทางกาย    

ดังนั้นจึงพบถ้อยค�าที่แสดงความหมายที่มีรายละเอียดช้ีให้ศาลเห็นว่า นอกจากผลของ

เหตกุารณ์จะเกดิกบัร่างกายแล้ว จติใจกไ็ด้รบัผลกระทบด้วยเช่นกนั ซึง่การเลอืกใช้ถ้อยค�า

ทีแ่สดงความหมายในลกัษณะดังกล่าวจะช่วยให้การเขียนค�าฟ้องแสดงความหมายหนกัแน่น
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ยิง่ขึน้ ในด้านผลกระทบ พบว่า มีการใช้ถ้อยค�าทีแ่สดงทศันคตขิองความไม่ปลอดภยัในการ

เขียนค�าฟ้องของโจทก์มากที่สุด ซึ่งแสดงความหมายถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อภาวะของ

ร่างกายตนเอง เนือ่งด้วยข้อมลูทีผู่ว้จัิยน�ามาวิเคราะห์เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวกบัคดทีางการแพทย์

จงึปรากฏถ้อยค�าลกัษณะนีจ้�านวนมาก หากเป็นคดทีีเ่กีย่วกบัเรือ่งอืน่ ๆ  อาจจะพบถ้อยค�า

ที่แสดงความหมายถึงความไม่ปลอดภัยในลักษณะที่แตกต่างกันไป ส่วนถ้อยค�าที่แสดง

ทัศนคติในการเขียนค�าให้การของจ�าเลย พบว่ามีน้อยกว่าการเขียนค�าฟ้องของโจทก์          

ซึง่ถ้อยค�าทีพ่บล้วนเป็นถ้อยค�าทีแ่สดงความทกุข์ของโจทก์ทัง้สิน้ นอกจากนี ้ผลการวิจยัไม่

พบการใช้ถ้อยค�าที่แสดงความหมายของความสุข หรือทัศนคติด้านบวกเลย ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่า การแสดงทัศนคติด้านบวกจะไม่ส่งผลดีต่อการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�า

ให้การของจ�าเลย เพราะหากมีถ้อยค�าที่แสดงความหมายของความสุขในค�าฟ้องของโจทก์ 

อาจเป็นประเด็นให้ฝ่ายจ�าเลยได้น�ามาแก้ข้อกล่าวหาให้ตนเองได้ 

 ในด้านการแสดงความหมายของความไม่ปลอดภัย/ความปลอดภัย พบว่า          

มถ้ีอยค�าทีแ่สดงความหมายถงึความปลอดภยัของจ�าเลยทีเ่ป็นอยูก่่อนทีจ่ะได้รบัการรกัษา 

หมายความว่า เมือ่เข้ารับการรกัษากบัจ�าเลยแล้วร่างกายของโจทก์มภีาวะความไม่สมบรูณ์ 

หรอืผลการรกัษาท�าให้อาการแย่ลง ลกัษณะค�าฟ้องของโจทก์เช่นนีส้ามารถแสดงการเปรยีบ

เทยีบให้ศาลเหน็ว่าก่อนและหลงัเข้ารับการรกัษาเป็นอย่างไร ส่วนถ้อยค�าทีแ่สดงความหมาย

ของความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลย มีการใช้

ถ้อยค�าเพ่ือแสดงความหมายในลกัษณะต่าง ๆ  ทีพ่บมากท่ีสดุคอื ถ้อยค�าทีแ่สดงภาวะความ

ผดิปกตขิองร่างกายในการเขยีนฟ้องของโจทก์ และยงัพบว่ามกีารเตมิค�าขยายเพือ่เน้นความ

หมายของถ้อยค�าให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น หากเป็นถ้อยค�าท่ีแสดงถงึภาวะความเจบ็ปวด

ของร่างกาย โจทก์จะเติมค�าขยายว่า “หนัก” “มาก” เพื่อเน้นแสดงความหมายให้เห็นว่า 

ในภาวะที่โจทก์รู้สึกไม่ปลอดภัยนี้มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

 อกีประเดน็หนึง่ผูวิ้จยัพบคอื บางถ้อยค�าทีพ่บในการเขยีนค�าฟ้องของโจทก์หรอื

ค�าให้การของจ�าเลย เช่น ถ้อยค�าว่า “ล�าพัง” หากปรากฏอยู่ในสถานการณ์อื่นจะแสดง

ความหมายเป็นกลาง แต่เมือ่ปรากฏถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์หรอืค�าให้การของ

จ�าเลย ถ้อยค�าดังกล่าวจะแสดงความหมายของทัศนคติด้านลบ เนื่องด้วยการเขียนค�าฟ้อง

ของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยเน้นการเขยีนทีต่รงประเดน็ มรีายละเอยีดครบถ้วน และ

ต้องเป็นความจริงทั้งสิ้น การเลือกใช้ถ้อยค�าที่แสดงความหมายของทัศนคติแสดงอารมณ์

ไม่พอใจต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัวอาจไม่มีผลต่อคดี  ดังนั้นจึงไม่มีความ

จ�าเป็นต้องเขียนถ้อยค�าที่แสดงความหมายเช่นนี้ในค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลย
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 ในด้านทัศนคติของผลกระทบเรื่องความไม่พอใจ/ความพอใจในการเขียนค�า

ให้การของจ�าเลย ซึง่มมีากกว่าค�าฟ้องของโจทก์ แสดงให้เหน็ว่าฝ่ายจ�าเลยทีถ่กูฟ้อง มคีวาม

รูสึ้กไม่พอใจทีถ่กูกล่าวหา จึงมถ้ีอยค�าทีแ่สดงความไม่พอใจในค�าให้การของจ�าเลย ซึง่ความ

รู้สึกไม่พอใจนี้สามารถแสดงความหมายถึงความบริสุทธิ์ของจ�าเลยได้ว่า จ�าเลยไม่พอใจท่ี

ถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ได้กระท�า 

 1.2 ด้านการตัดสิน ผลการวิเคราะห์พบว่า ถ้อยค�าที่แสดงความหมายของการ

ตัดสินในการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การในคดีทางการแพทย์ แบ่งได้

เป็นการลงโทษทางสังคมและการเคารพนับถือทางสังคม ในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์     

ไม่ปรากฏการแสดงความหมายของการลงโทษทางสังคมที่เป็นถ้อยค�าที่แสดงทัศนคติด้าน

บวกต่อพฤติกรรมของมนุษย์ แต่มาปรากฏในการเขียนค�าให้การของจ�าเลย ซึ่งสาเหตุที่มี

ถ้อยค�าที่แสดงทัศนคติด้านบวกต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในการเขียนค�าให้การของจ�าเลย 

เน่ืองจากการทีจ่ะยืนยนัความบรสิทุธิข์องตนได้นัน้ ย่อมต้องมกีารใช้ถ้อยค�าท่ีแสดงถึงความ

ถูกต้องที่เป็นทัศนคติด้านบวก

 1.3 ด้านการให้คุณค่า ซึ่งจะเกี่ยวกับการประเมินค่ากระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยว

กับคุณค่าทางสุนทรียภาพ ซึ่งพบทั้งทัศนคติด้านบวก และทัศนคติด้านลบ ในการเขียน

ค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยมีถ้อยค�าท่ีแสดงความหมายถึงการให้คุณค่าท้ัง  

3 ประเภท ได้แก่ ด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง เช่น “ด้วยดี” “ปัญหา” “ไม่สวยงาม” 

เป็นต้น ด้านองค์ประกอบ เช่น “ง่าย” “ซับซ้อน” “ไม่น่าจะยาก” และด้านการประเมิน

ค่า เช่น “ความก้าวหน้า” “มีคุณภาพ” เป็นต้น 

 ผูว้จิยัได้สรปุการใช้ถ้อยค�าในการเขยีนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลย

ในคดีทางการแพทย์เป็นระบบของการแสดงความหมายของทัศนคติ ดังภาพต่อไปนี้
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 2. การแสดงความหมายของการบอกระดับ 

 จากการศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของ

โจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ ตามทฤษฎี มี 2 ส่วน ได้แก่ การเน้นย�้า 

และการปรับให้ชัด ผู้วิจัยพบว่า มีการแสดงความหมายของการบอกระดับของถ้อยค�าที่

แสดงความหมายถึงการเน้นย�้า และการปรับให้ชัด กระท�าได้โดยการเติมค�าขยายต่อท้าย

ถ้อยค�าที่ต้องการปรับระดับความหมาย ซึ่งจะท�าให้ถ้อยค�ามีความชัดเจนขึ้น หรือมีความ

คลุมเครือไม่ระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน เช่นถ้อยค�าว่า ท่ีสุด เท่านั้น เป็นต้น ในการ

เขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ พบว่า มีถ้อยค�า       

ภาพที่ 2 แสดงระบบการแสดงความหมายของทัศนคติในการใช้ถ้อยค�าในการ

เขียนค�าฟ้องและค�าให้การในคดีทางการแพทย์
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บอกระดับทั้งสองลักษณะที่ท�าหน้าที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ข้อความของ

แต่ละฝ่ายมีความสมบูรณ์ สามารถแสดงความหมายได้ตรงตามท่ีต้องการ เช่นถ้อยค�าว่า 

“และการคลอดทางช่องคลอดนับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับแม่และทารก” ถ้อยค�าว่า 

“ที่สุด” เป็นการปรับระดับความหมายให้มีความหนักแน่น ท�าให้ถ้อยค�าแสดงความหมาย

ที่ชัดเจน

 ผูวิ้จยัสามารถสรุปการใช้ถ้อยค�าในการเขยีนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลยเป็นระบบของการแสดงความหมายของการบอกระดับ ดังภาพต่อไปนี้

 3. การแสดงความหมายของการผูกมัด 

 จากการศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของ

โจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์ การผูกมัดเป็นการแสดงแหล่งที่มา

ถ้อยค�าของผู้พดู รวมไปถึงลกัษณะหรอืจดุประสงค์ของถ้อยค�านัน้ ๆ  เช่น ถ้อยค�าทีแ่จ้งเพือ่

ทราบ ถ้อยค�าที่พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น ถ้อยค�าที่พูดเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจ เป็นต้น   

 ผลการวิจัยพบว่า การเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดี

ทางการแพทย์มีการแสดงความหมายของการผูกมัดทั้งสิ้น 1 ประเภท คือถ้อยค�าที่อ้างถึง

แหล่งที่มาข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การจ�ากัดความ และการขยายความ 

 3.1 การก�าจัดความ ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้ถ้อยค�าท่ีแสดงความหมายของ

การจ�ากัดความ ได้แก่ การปฏิเสธ และการประกาศ โดยการแสดงความหมายของการ

ปฏิเสธประเภทการบอกปัดในการเขยีนค�าให้การของจ�าเลยจะพบมากกว่าการเขียนค�าฟ้อง

ของโจทย์ เน่ืองด้วยการเขยีนค�าให้การของจ�าเลยต้องสามารถปฏเิสธข้อกล่าวหาของโจทก์

ให้ได้อย่างสิ้นเชิง จึงเป็นเหตุผลท่ีว่า พบการแสดงความหมายของการปฏิเสธประเภท

บอกปัดในค�าให้การของจ�าเลยมากกว่าการเขยีนค�าฟ้องของโจทก์ นอกจากนี ้ผลการศกึษา

ภาพที่ 3 แสดงระบบการแสดงความหมายของการบอกระดับในการใช้ถ้อยค�า

ในการเขียนค�าฟ้องและค�าให้การในคดีทางการแพทย์
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ยงัพบการแสดงความหมายของการไม่เหน็ด้วย โดยการใช้ถ้อยค�าทีก่ล่าวในทางตรงกันข้าม 

คัดค้าน ไม่เห็นสมควร เพื่อแสดงความขัดแย้ง อันน�ามาสู่การไม่เห็นด้วย 

 3.2 การขยายความ เป็นการแสดงถ้อยค�าที่แสดงความเห็น หรืออธิบายขยาย

ส่ิงทีเ่ป็นความรูส้กึนกึคิด ความเช่ือ แสดงความคดิเหน็ตามความเป็นจริง มคีวามแน่ชดัและ

เป็นไปได้ ถ้อยค�าที่ขยายความนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การรับรอง และการ

อ้างองิบคุคลอืน่ ผลการวจัิยพบว่า ในการแสดงความหมายของความการรบัรองในการเขียน

ค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์มีเพียง 2 ถ้อยค�าเท่านั้น       

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากทุกถ้อยค�าที่ใช้ในการเขียนค�าฟ้องและค�าให้การต้องมีหลักฐานยืนยัน

อย่างแน่ชดั ซ่ึงไม่ใช่ลกัษณะของความน่าจะเป็น ดงันัน้การกล่าวโดยการคาดคะเนย่อมไม่มี

ความน่าเช่ือถอื และอาจเป็นการกล่าวหาผูอ้ืน่โดยไม่มหีลกัฐานในส่วนของการอ้างองิบุคคล

อืน่ ถ้อยค�าทีแ่สดงความหมายของการอ้างองิบคุคลทีพ่บคอื ถ้อยค�าว่า “โจทก์กล่าวหาว่า” 

ซึ่งเป็นการอ้างถึงค�ากล่าวของโจทก์ โดยยกเอาค�ากล่าวของโจทก์ข้ึนมาก่อนแล้วจ�าเลยจึง

อธบิายสิง่ทีต้่องการแก้ต่าง ลกัษณะเช่นนีจ้ะปรากฏในค�าให้การของจ�าเลยอยูห่ลายคด ีและ

ในคดีทางการแพทย์จะพบลกัษณะของอ้างบคุคลอืน่น้อยมาก เนือ่งจากการอ้างถึงส่วนมาก

จะอ้างถึงหลักทางการแพทย์ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่ค่อยพบการอ้างถึงถ้อยค�าที่เป็น

ค�ากล่าวของบุคคลอื่น เนื่องด้วยเป้าหมายของการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าใน

การเขียนค�าฟ้องและค�าให้การในคดีทางการแพทย์ คือ การเรียกร้องความรับผิดชอบจาก

จ�าเลย และฝ่ายจ�าเลยเองต้องหาหลักฐานและเหตุผลมาแก้ต่างให้ตน ดังนั้นถ้อยค�าที่สื่อ

ออกมาต้องมคีวามน่าเชือ่ถอื มหีลกัฐาน และเป็นความจรงิทีพ่สิจูน์ได้ทัง้สิน้ ถ้ามกีารยกค�า

กล่าวของบุคคลอื่นมา แต่ไม่มีการอ้างอิงว่าเป็นค�ากล่าวของใคร อาจท�าให้ข้อความนั้นไม่

เกิดประโยชน์และไม่มีความน่าเชื่อถือ  

 ผูวิ้จยัสามารถสรุปการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลยเป็นระบบของการแสดงความหมายของการผูกมัด ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 4 แสดงระบบการแสดงความหมายของการผูกมัดในการใช้ถ้อยค�า

ในการเขียนค�าฟ้องและค�าให้การในคดีทางการแพทย์
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องของโจทก์

และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์พบว่า โจทก์และจ�าเลยมีการใช้ถ้อยค�าที่

สามารถแสดงความหมายตามวตัถุประสงค์ในการเขยีนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลยอย่างตรงไปตรงมา ดงันัน้ถ้อยค�าทีแ่สดงทศันคตขิองโจทก์และจ�าเลยจงึมทีัง้ทศันคติ

ด้านบวก และทัศนคติด้านลบ 

 ทัง้น้ีผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ถ้อยค�าแสดงความหมายเชิงทัศนคตท่ีิแสดงอารมณ์และ

ความรู้สึก โจทก์และจ�าเลยจะมีการเติมถ้อยค�าขยายท้ายถ้อยค�าหลัก เช่นถ้อยค�าว่า “รู้สึก

เจบ็มาก” ถ้อยค�าหลกัทีแ่สดงความหมายถงึความรูส้กึคอืถ้อยค�าว่า “เจบ็” ดงันัน้เมือ่มกีาร

เติม “มาก” ต่อท้ายถ้อยค�าหลัก กลวิธีดังกล่าวจึงเป็นการแสดงความหมายถึงการเน้นย�้า 

เพ่ือเพ่ิมระดบัของความหมายของถ้อยค�าหลกัให้มคีวามหนกัแน่น เพือ่น�าไปสูก่ารพจิารณา

ของศาลต่อไป

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า จ�าเลยมีกลวิธีในการเน้นย�้าความหมายใน

ลักษณะการกล่าวถ้อยค�าซ�้า ๆ ในประโยคที่อยู่ต่อกัน เช่น ถ้อยค�าว่า “โจทก์ยังเสียโอกาส

ในการเลือกประกอบอาชีพ เสียโอกาสในการแข่งขันสมัครเข้าเรียน” จะพบว่าโจทก์มีการ

เน้นย�้าความหมายในระดับประโยคโดยเติมถ้อยค�าว่า “เสีย...” กระบวนการเน้นย�า้ความ

หมายนีจ้ะช่วยชีใ้ห้ศาลเลง็เหน็ถงึผลกระทบของการกระท�าของจ�าเลยได้ชัดเจนยิง่ข้ึน แสดง

ให้เห็นว่าการแสดงความหมายของการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลย

นอกจากจะเน้นความหมายในระดับถ้อยค�าแล้ว ยงัมกีารเน้นย�า้ความหมายในระดบัประโยค

ด้วยกระบวนการกล่าวซ�้าอีกด้วย

 การแสดงความหมายของการให้คุณค่าในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�า

ให้การของจ�าเลย ถ้อยค�าที่แสดงความหมายถึงการให้คุณค่าในการเขียนค�าให้การของ

จ�าเลยมีมากกว่าการเขียนค�าฟ้องของโจทก์ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ จ�าเลยมีการให้คุณค่าต่อ

ค�าฟ้องของโจทก์ที่เป็นทัศนคติด้านลบ และมีการให้คุณค่าต่อฝ่ายของจ�าเลยเองซ่ึงเป็น

ทัศนคติด้านบวก ถ้อยค�าที่แสดงความหมายของการให้คุณค่าด้านบวกของฝ่ายจ�าเลย       

น�าไปสู่การประเมินค่าที่เป็นการประเมินว่าฝ่ายของตนนั้นเป็นฝ่ายถูก 

 ผลการวิจัยเร่ืองการแสดงความหมายของการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�า

ให้การของจ�าเลยช่วยแสดงให้เห็นถึงกลุ่มถ้อยค�าที่แสดงความหมายของของทัศนคติ การ

แสดงความหมายของการบอกระดับ และการแสดงความหมายของการผกูมดั ซึง่เป็นถ้อยค�า

ที่ใช้ในคดีผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มของคดีแพ่ง ดังนั้นหากมีการวิจัยท่ีศึกษาในคดีกลุ่มอื่น ๆ      



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

41

ที่แตกต่างกัน เช่น คดีอาญา ก็จะพบถ้อยค�าที่แสดงความหมายในลักษณะที่แตกต่างกัน

ออกไป และเนื่องด้วยคดีที่น�ามาศึกษาเป็นคดีในกลุ่มเดียวกัน ถ้อยค�าที่พบจึงปรากฏซ�้า ๆ 

กันในหลายคดี 

 ผลของการวิจัยนีส้อดคล้องกบัทฤษฎกีารประเมนิค่าตามที ่Martin and White 

(2005: 35) ได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสารออกมาในรูปแบบของถ้อยค�าไม่เพียงแต่จะสื่อสาร

เจตนารมณ์ แต่ถ้อยค�าเหล่านัน้ยงัแสดงความหมายเชงิทศันคต ิซึง่สามารถตดัสนิความรูส้กึ

และอารมณ์ของผูพ้ดูได้ ซึง่ในการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของ

จ�าเลยในคดีทางการแพทย์จึงมักปรากฏถ้อยค�าที่ตอบสนองด้านอารมณ์และความรู้สึก 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกกระท�าของฝ่ายตรงข้าม และจะเห็นได้ว่า การเขียนค�าฟ้องของ

โจทก์และค�าให้การของจ�าเลยที่ต้องมีการใช้ภาษาที่ชัดเจนตรงประเด็น และสามารถชี้ชัด

ถงึวตัถปุระสงค์ของการเขยีนค�าฟ้องและค�าให้การตามทีพ่ระราชบญัญตัปิระมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความแพ่งพทุธศกัราช 2477 (2477: 6) ระบไุว้ว่า “ค�าฟ้องต้องแจ้งชดัซึง่สภาพ

แห่งข้อหาของโจทก์และค�าขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา” หากยังพบ

ถ้อยค�าทีแ่สดงความหมายของทศันคต ิเนือ่งด้วยมลูเหตขุองการเขยีนค�าฟ้องเกดิจากความ

รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องฟ้องต่อศาลแล้วจึงเกิดการเขียนค�าให้การเพื่อแก้ข้อ

กล่าวหาค�าฟ้อง ดังนั้นการใช้ถ้อยค�าจึงไม่ได้อยู่ที่เหตุผลและความถูกหรือความผิดเพียง

อย่างเดียวแต่ยังมีการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าเชิงทัศนคติท่ีแสดงอารมณ์ความ

รู้สึกร่วมด้วย 

 การศกึษาการใช้ถ้อยค�าตามทฤษฎกีารประเมนิค่าในวจันกรรมหรอืปรจิเฉทอืน่  

ผลการศึกษาที่ได้อาจแตกต่างกันไป ดังเช่นงานของ ปิ่นอนงค์  จ�าปาเงิน (2557) ที่ศึกษา

เรือ่ง “การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการให้ค�าแนะน�าเรือ่งความรกั ในรายการ

วทิยคุลบัฟรายเดย์” โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือวเิคราะห์การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�า

ในการให้ค�าแนะน�าเรื่องความรักในรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ ตามแนวทางทฤษฎีการ

ประเมินค่า (Appraisal Theory) พบว่า การแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการให้

ค�าแนะน�าเร่ืองความรักมีถ้อยค�าที่แสดงทัศนคติทางบวกมากกว่าถ้อยค�าที่แสดงทัศนคติ

ทางลบ และมีการสื่อความหมายของถ้อยค�าที่ผู ้พูดต้องการแสดงออกอย่างชัดเจนว่า           

มีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้น ๆ อย่างไร แล้วมีการผูกมัดตัวผู้พูดกับการแนะน�าด้วย เช่น การ

ใช้ค�าว่า “พี่เชื่อว่า” ซึ่งผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความให้ผู้ฟังคล้อยตาม ดังนั้นจึงสรุป

ได้ว่า ทฤษฎีเดียวกนัทีน่�ามาใช้ในการประเมนิทศันคตขิองผูพ้ดูหรือผูเ้ขยีนในปรจิเฉจทีต่่างกัน 

ย่อมแสดงให้เห็นกลุ่มของถ้อยค�าและทัศนคติของผู้พูดหรือผู้เขียนในมุมที่ต่างกันไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาการใช้ถ้อยค�าเขียนค�าฟ้องของโจทก์และค�าให้การของจ�าเลยในคดี

ทางการแพทย์ ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อีก ดังนี้

 1. ศึกษาการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค�าในการเขียนค�าฟ้องของโจทก์

และค�าให้การของจ�าเลยในคดีอืน่ ๆ  ว่ามลีกัษณะเหมอืนหรอืแตกต่างจากค�าฟ้องของโจทก์

และค�าให้การของจ�าเลยในคดีทางการแพทย์อย่างไร

 2. ศกึษาการแสดงความหมายในการใช้ถ้อยค�าตามแนวทางทฤษฎกีารประเมนิ

ค่า (Appraisal Theory) ในวัจนกรรมต่าง ๆ  เช่น การวิจารณ์ การต�าหนิ และการน�าเสนอ

ข่าว เป็นต้น

.............................................................
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบโต้และต่อรองอ�านาจปิตาธิปไตยใน

นวนิยายเรื่อง The Single Mom	คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง ของต้นรัก ผลการศึกษา

พบว่าผู้หญิงในสังคมสมัยใหม่มีอ�านาจท้าทายผู้ชาย 2 ลักษณะคือ 1. การใช้อ�านาจตอบโต้

ด้วยค�าพดูและการกระท�า การใช้ค�าพดูในลกัษณะการใช้ค�าหยาบ การประชดประชนั และ

การข่มขู่ การตอบโต้ด้วยการกระท�าในลักษณะการขัดขืนการล่วงละเมิดทางเพศ การ

ใช้ความรุนแรง และการใช้กฎหมาย 2. การใช้อ�านาจต่อรอง ด้วยการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ     

การอาศัยคนกลาง และการใช้อ�านาจทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาแสดงให้เห็นการละเมิด

กรอบสงัคมของตัวละครหญงิท้ังการไม่สามารถด�ารงสภาพครอบครวัสมบรูณ์ไว้ได้ และการ

ตอบโต้ผู้ชายเพื่อก้าวข้ามแนวคิดปิตาธิปไตย ท�าให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ผู้หญิงใช้

ท้าทายแนวคิดชายเป็นใหญ่ อ�านาจแปรเปลี่ยนมาอยู่ในมือของผู้หญิงโดยไม่ท�าให้สังคม

ประณามแต่กลับได้รับการยกย่องเชิดชูท่ีก้าวข้ามกรอบจารีตของสังคมได้ อีกท้ังยังรู้จักใช้

ประโยชน์จากความด้อยกว่าด้านสรีระโดยการใช้ความเช่ือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างพื้นท่ีให้

ตนเองมอี�านาจและการใช้คนกลางทีม่สีถานภาพเท่าเทยีมกนัเป็นตวัแทนในการต่อรองกบั

อ�านาจปิตาธปิไตย ในตอนท้ายผู้หญิงด�ารงอ�านาจของตนเองไว้ได้โดยปฏเิสธแนวคดิปิตาธปิ

ไตยได้อย่างสง่างาม

ค�าส�าคัญ: อ�านาจ ผู้หญิง ปิตาธิปไตย
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Abstract
  The study aimed to analyze patriarchy’s responses and negotiations 
in the essence of “The	Single	Mom” a novel written by Tonrak, a pen 
name. The results showed that women in modern society had the power 
to respond and negotiate patriarchy differently. Women reacted to the 
patriarchy by using verbal and physical reactions: the former involved impolite 
words, sarcasm, intimidation and the latter included not tolerating sexual 
harassment, violence, and law enforcement. The other way involved the 
power of negotiations through the holy secrets, intermediaries, and economic 
power. The analysis indicated female characters’ delinquencies, reflecting 
through the failure to maintain family status and their reactions against male 
characters to negotiate the patriarchy. As such, the women started to gain 
more power regardless of being blamed. Instead, they had been positively 
valued by the societal community. The analysis also showed that women 
made use of their physical inferior by practising religious beliefs to create 
their power and assigned the middleman of the equivalent socioeconomic 
status as a representative to negotiate the patriarchy. In the end, women 
could remain their power being objected to the patriarchy. 
Keyword: Power, Women, Patriarchy
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บทน�า

 ปิตาธปิไตย (patriarchy) หรือแนวคดิชายเป็นใหญ่ก�าหนดบรรทดัฐานว่าผูช้าย

คอืศนูย์กลางของสงัคมมนษุย์ และแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างชายหญงิเป็นสองขัว้โดย

ระบุว่าผู้ชายเป็นเพศที่เข้มแข็ง มีเหตุผล เป็นผู้น�า ส่วนผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอใช้อารมณ์ 

การเลีย้งลูกเป็นหน้าทีเ่ฉพาะของผูห้ญงิ จงึต้องตกเป็นรองและถกูจ�ากดับทบาทเอาไว้ตาม

ที่ผู้ชายต้องการ (พลากร เจียมธีระนาถ, 2554: 1-6) แนวคิดดังกล่าวไหลเวียนในสังคม      

ไม่จบสิ้นส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติทางระหว่างเพศ

 เสาวคนธ์  วงศ์ศุภชัยนิมิต (2559: 1) กล่าวถึงประเด็นผู้หญิงก้าวหน้าตามที่

นพพร ประชากุล กล่าวไว้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลักดันผู้หญิงจ�านวนมากออกจาก

พื้นที่ครัวเรือนสู่พื้นที่การงานนอกบ้าน และส่งเสริมให้ผู้หญิงส่วนหนึ่งเข้าสู่ต�าแหน่งหน้าที่

และสถานภาพที่เคยก�าหนดไว้ให้ผู้ชาย เกิดอุดมคติ “ผู้หญิงเก่ง”เข้ามาแทนที่อุดมคติ 

“แม่ศรีเรือน” เป็นปรากฏการณ์กระแส “ผู้หญิงก้าวหน้า” ปรากฏในสื่อสาธารณะ

อย่างกว้างขวางเพ่ือเน้นย�้าต่อสังคมว่าผู้หญิงมีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย ท�าให้ผู้หญิง

มีสถานภาพ บทบาทและเสรีภาพมากขึ้น ความคาดหวังของสังคมไทยท่ีมีต่อผู้หญิงก็

เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 วรรณกรรมสมยัใหม่สร้างพืน้ท่ีให้ผูห้ญงิมอี�านาจตอบโต้และต่อรองกบัผูช้ายจน

ก้าวข้ามก�าแพงทางสงัคมได้ส�าเรจ็ นวนยิายเรือ่ง The Single Mom คณุแม่เลีย้งเดีย่วหวัใจ

ฟรุ้งฟริ้ง กล่าวถึงมุลิลา คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมสมัยใหม่ ที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์สามี

ภรรยากบัพงศ์พศุิทธิใ์นขณะทีมี่น้องปลืม้ลกูชายวัย 5 ขวบ เนือ่งจากความบกพร่องของสามี

ทัง้บทบาทพ่อ บทบาทสาม ีบทบาทผูน้�าครอบครวั มลุลิาต่อสูท้ัง้กบัอดตีสามทีีไ่ม่ยอมออก

ไปจากชวีติ อดทนกบัอคต ิค�าดถูกูเหยยีดหยามจากคนบางกลุม่ในสงัคม แต่สดุท้ายมลุลิาก็

ก้าวข้ามทุกอย่างมาได้อย่างมีศักดิ์ศรี ปฏิเสธการดูแลจากผู้ชาย พึ่งพาตนเองและเลี้ยงลูก

ได้อย่างมีความสุข 

 นวนิยายได้รับการตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2560 ในบริบทสังคมสมัยใหม่ โดยนักเขียน

หญิงที่เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีเจตจ�านงที่จะด�ารงสถานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะปัญหาการไม่ลง

รอยกับสามี แต่เพราะนึกถึงลูกจึงประคับประคองเพื่อด�ารงสภาพครอบครัวสมบูรณ์ไว้ 

ผู้เขียนจึงสร้างตัวละคร ‘มุลิลา’ ด้วยความเข้าใจ และใช้พื้นที่วรรณกรรมเป็นตัวแทนถ่ายทอด

ให้ตวัละครกล้าตัดสนิใจขอหย่าสามใีนขณะทีม่ลีกูด้วยเหตผุลและอ�านาจทีส่ามารถเอาชนะ

ผู้ชายได้

 ผูศ้กึษาเห็นว่าการตอบโต้และต่อรองอ�านาจปิตาธปิไตยของตัวละครหญงิทีเ่ป็น

แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นการตอกย�้ากระแสผู้หญิงสมัยใหม่ และเป็นท่ีน่าสนใจว่าตัวละครละเมิด

กรอบของสังคมทัง้การไม่สามารถด�ารงสภาพครอบครวัสมบรูณ์ไว้ได้ และการตอบโต้ผูช้าย
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ซึ่งไม่ท�าให้ตัวละครถูกตีตราแต่กลับได้รับการยกย่องเชิดชู ในตอนท้ายนวนิยายไม่ได้สวม

ทับตามสูตรส�าเร็จของนวนิยายไทยที่บทสรุปตัวละครกลับเข้ากรอบสังคมเพื่อให้เป็นไป

ตามโครงสร้างสังคมปิตาธิปไตย หรือหากละเมิดตัวละครต่างได้รับบทลงโทษเป็นต้นว่า 

เสียสต ิพกิาร หรอืเสยีชวีติ แต่การศกึษาครัง้นีต้วัละครหญงิเอาชนะชดุความคดิเรือ่งเพศท่ี

ไหลเวียนในสังคมได้ส�าเรจ็ ผูห้ญงิไม่ยอมเป็นผูถ้กูกระท�าเพยีงฝ่ายเดยีว แต่ผลกัตวัเองให้อยู่

เหนือความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ผู้หญิงก�าลังท้าทายแนวคิดปิตา

ธิปไตยและท้าทายขนบจารีตดั้งเดิมของสังคมอย่างเด็ดเดี่ยวและประนีประนอมไปด้วยใน

เวลาเดียวกัน

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษากลวธิกีารตอบโต้และต่อรองอ�านาจปิตาธปิไตยในนวนยิายเรือ่ง The 

Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง ของต้นรัก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาแนวคิดปิตาธิปไตยในวรรณกรรมมท้ัีงการน�าเสนอให้เหน็ความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจที่ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้หญิงถูกกดขี่ ไร้ตัวตน     

ไม่สามารถแสดงความสามารถด้านอื่นของตนเองได้เต็มท่ีนอกจากบทบาทแม่และเมียใน

พื้นที่ส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันวรรณกรรมก็น�าเสนอให้เห็นว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งพยายาม

ขัดขืน ต่อสู้แนวคิดนี้ แต่เป็นเพียงการกระท�าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นเพียงชั่วคราว

เท่านั้น

 สุพัชริณทร์ นาคคงค�า (2556) ศึกษาเรื่อง “ภาพแทนสตรีไทยในนวนิยายอีโร

ติกของนักเขียนชายไทย” ท�าให้เห็นว่านักเขียนชายสร้างภาพแทนสตรีไทยให้เป็นไปตาม

ความต้องการของตนเองภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ที่กดทับสตรีไทยให้ด้อยกว่าผู้ชายทุก

ด้าน ต้องประพฤตติามกรอบความเป็นหญงิ เป็นวตัถรุะบายความใคร่และตณัหาของผูช้าย 

การสร้างให้ผู้หญิงมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ท�าให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิมีเสียงและมีพื้นท่ี

แสดงความสามารถด้านอื่นของตนเองได้

 สรยา รอดเพชร และคณะ (2561) ศึกษาเรือ่ง “ผูห้ญงิกบัปิตาธปิไตยในนวนยิาย

ของอุทิศเหมะมูล” 3 เรื่อง ได้แก่ ลับแลแก่งคอย ลักษณ์อาลัย และจุติ ในขณะที่ทัดจันทร์  

เกตสุงิห์สร้อย (2554) ศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะห์สถานภาพและบทบาทของแม่ในนวนยิาย 

ลบัแลแก่งคอย” ซึง่ผูศ้กึษาน�ามาเป็นแนวทางในการศกึษาครัง้นี ้พบการขดัขืนและตอบโต้

อ�านาจปิตาธิปไตยของตัวละครหญิงที่เป็นการกระท�าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ท่ีอัดอั้นเพียง
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ชัว่คราวเท่าน้ัน สดุท้ายกก้็าวไม่พ้นอ�านาจของผูช้าย เพราะความด้อยอ�านาจทางเศรษฐกจิ 

วัฒนธรรม และการศึกษา จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายต่อไป                                             

 อารียา  หุตินทะ (2559) เสนอบทความเรื่อง “เมื่อสตรีตามหาประชาธิปไตยใน

สังคมปิตาธิปไตย” เป็นการศึกษาเรื่องส้ันของนักเขียนหญิงที่พยายามใช้พื้นที่วรรณกรรม

ตีแผ่ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง สุดท้ายเรื่องสั้นกลุ่มนี้ยังเป็น

เพียงการตั้งค�าถามกับสิทธิเสรีภาพทางเพศและหาทางออกว่าท�าอย่างไรในสังคม

ประชาธิปไตยเพศหญิงจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม มีศักดิ์ศรีและไม่ด้อยไปกว่าเพศชาย

 งานวจิยัข้างต้นแสดงเหน็ได้ว่านกัเขยีนชายมุง่น�าเสนอให้ผูห้ญงิด้อยกว่าทกุด้าน 

แม้จะน�าเสนอให้ผู้หญิงพยายามตอบโต้แนวคิดปิตาธิปไตย แต่นั่นเป็นการกระท�าเพียง

ชั่วคราวเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อดัอัน้เท่านั้น สุดท้ายก็ก้าวไม่พ้นอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

ในขณะที่นักเขียนหญิงพยายามเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศโดยการสื่อสารผ่านงาน

วรรณกรรมให้สังคมเห็นปัญหา และพยายามเสาะแสวงหาแนวทางเพื่อสิทธิ เสรีภาพ และ

ความเท่าเทียม นวนิยายเรื่อง The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง ที่เขียน

โดยนักเขียนหญิง ไม่เพียงเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมหรือตอบโต้แต่สุดท้ายก็ก้าวไม่พ้น 

แต่นวนิยายน�าเสนอการตอบโต้แนวคดิปิตาธปิไตยในลกัษณะเปิดเผยโจ่งแจ้ง ผูห้ญงิไม่ยอม

เป็นผู้ถูกกระท�าเพียงฝ่ายเดียว ผู้ศึกษาเห็นว่าการตอบโต้อ�านาจปิตาธิปไตยในเรื่องไม่ใช่

เพียงการกระท�าเพียงชั่วคราวเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ท่ีอัดอั้น แต่เป็นการกระท�าเพื่อก้าว

ข้ามและเอาชนะแนวคิดนัน้ ซึง่ตวัละครท�าได้ส�าเรจ็ เนือ่งด้วยสถานภาพของตวัละครหญงิ

ทีม่กีารศกึษา มีบทบาททางเศรษฐกจิ เป็นหวัหน้าครอบครวั กล้าตดัสนิใจและหนกัแน่นใน

ความคิดของตนเอง จึงไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายและก้าวสู่อิสรภาพในท้ายที่สุด

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปิตาธิปไตยและกลวิธีการตอบโต้ปิตาธิปไตย

 2. ขัน้วเิคราะห์ข้อมลู โดยวเิคราะห์การใช้อ�านาจตอบโต้และต่อรองปิตาธปิไตย

ในนวนิยายเรื่อง The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง  

 3. ขั้นสรุปและอภิปรายผลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

 4. น�าเสนอผลการศึกษา

ผลการวิจัย

 นวนิยายสมัยใหม่หยิบยื่นอ�านาจให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถและเจตจ�านง

ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกดข่ีกดทับโดยผู้ชายผ่านอุดมคติเรื่องเพศ
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ในสังคมที่เป็นเแรงขับให้ผู้ชายใช้อ�านาจกระท�าต่อผู้หญิง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่

ปฏิบัติกันมายาวนาน เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป เรื่องเพศถูกตั้งค�าถามว่าเหตุใดจึงมีการ

เลอืกปฏบิตัริะหว่างเพศหญงิกบัเพศชาย เกดิแรงกระตุน้ในกลุม่ผูห้ญงิให้เหน็ความผดิปกติ

ของแนวคิดปิตาธิปไตยท่ีสืบทอดมายาวนานและลุกข้ึนมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับ

ตัวเอง แม้จะถูกสังคมเบียดขับว่าเบี่ยงเบนจากกรอบของผู้หญิงตามแบบฉบับ แต่จะดีกว่า

หรือไม่หากการตีตรานั้นสร้างความชอบธรรมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม 

นวนิยายเรื่อง The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง น�าเสนอให้อ�านาจอยู่ใน

มือของผู้หญิง และผู้หญิงใช้อ�านาจท้าทายแนวคิดปิตาธิปไตยจนสั่นคลอนด้วยการตอบโต้

และต่อรองดังต่อไปนี้

1. การใช้อ�านาจในการตอบโต้ 

 1.1 การตอบโต้ด้วยค�าพูด 

  สังคมขัดเกลาผู้หญิงให้เป็นผู้สุภาพอ่อนหวานทั้งกิริยามารยาทและค�า

พูดผ่านชุดความคดิทีไ่หลเวยีนในสงัคมเพือ่ให้ผูห้ญงิซมึซบัและปฏบัิตติามเพือ่ให้เป็นผูห้ญงิ

ที่ดีตามกรอบของสังคม ซึ่งรวมถึงการพูดจาสุภาพอ่อนหวานต่อสามี ไม่กระแทกแดกดัน 

และต้องเชื่อฟังสามี ไม่ต่อต้านขัดขืน เม่ือไม่ปฏิบัติตามจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเพราะ

เบี่ยงเบนไปจากกรอบของสังคม แนวปฎิบัติดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงตกเป็นฝ่ายรองรับ

อารมณ์ของผู้ชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างความอัดอั้นและขัดขืนต่อ

การกระท�าของผู้ชายทีก่ดทบัจนท้ายทีส่ดุผูห้ญงิลกุขึน้มาตอบโต้เพือ่ไม่ตกเป็นผูถู้กกระท�า

เพียงฝ่ายเดียวและเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมให้ตัวเองอีกด้วย

  ในนวนิยายเรื่อง The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง     

ใช้อ�านาจตอบโต้ด้วยค�าพูดด้วยการอ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นพฤติกรรมด้านลบ หรือ

กล่าวถงึข้อบกพร่องของอกีฝ่าย ด้วยการใช้ค�าหยาบ การข่มขู ่และการประชดประชนั เพือ่

ตอบกลับการใช้อ�านาจของฝ่ายชายที่พยายามแสดงตนเหนือกว่าให้ล่าถอยไป

  1.1.1 การใช้ค�าหยาบ

   การใช้ค�าหยาบเพื่อตอบโต้อ�านาจปิตาธิปไตยของตัวละครหญิง

เป็นการระบายความอัดอั้นต่อการใช้อ�านาจของผู้ชายและเพื่อตอบโต้ให้ผู้ชายมีส�านึกผิด

ชอบชั่วดี

  ในนวนยิายมลุลิาใช้ค�าพดูอ้างถงึเหตกุารณ์ในอดตีทีเ่ป็นพฤตกิรรมด้านลบหรอื

กล่าวถึงข้อบกพร่องของพงศ์พิศุทธิ์เรื่องพฤติกรรมความเจ้าชู้ ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่          

มุลิลากลับไปเก็บของที่บ้านหลังจากแยกกันอยู่กับพงศ์พิศุทธิ์ และพบว่าพงศ์พิศุทธิ์พาผู้

หญิงมานอนด้วยบนเตยีงนอนของเธอ มลุลิารูส้กึว่าตวัเองก�าลงัถกูเหยยีบย�า่ศกัดิศ์ร ี“ไม่ใช่
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ที่ทีใ่ห้พวกแกมาปลดปล่อยความร่าน! ฉันจะไม่ทน เพราะฉันเป็นคน ไม่ใช่ควาย!” (ต้นรัก, 2560: 

28) มุลิลาตอบโต้พงศ์พิศุทธิ์ด้วยการอ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีเป็นพฤติกรรมความเจ้าชู้

นอกใจภรรยาด้วยค�าพูดในลักษณะของค�าหยาบ คือค�าว่า “ร่าน” เพื่อบอกถึงพฤติกรรม

เจ้าชู้ของพงศ์พิศุทธิ์ แสดงให้เห็นข้อบกพร่องของความเป็นผู้ชายท่ีดี ค�าว่า “ควาย” ซ่ึง

ควายมคีวามหมายโดยนยัหมายถงึ คนโง่ มลุลิาใช้เปรยีบเทยีบว่าตวัเองไม่ได้โง่ทีจ่ะจ�ายอม

ให้กับค�าพูดโอ้โลมอ่อนหวาน ไม่โง่ที่ต้องตกเป็นผู้ถูกกระท�า และไม่ยอมให้เกียรติและ

ศักดิ์ศรีของตนเองถูกเหยียบย�่า เป็นการแสดงให้เห็นว่าอ�านาจปิตาธิปไตยท่ีพยายามข่มผู้

หญิงให้ยอมจ�านนในสิ่งท่ีตนเองต้องการจะถูกตอบโต้เพื่อเป็นการยืนยันว่าในสังคมท่ีให้

คุณค่าเรื่องสิทธิความเท่าเทียมนี้ การยอมตกอยู่ใต้อ�านาจของผู้ชายไม่ใช่สิ่งท่ีควรเพิกเฉย

และต้องจ�ายอมอีกต่อไป นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการท้าทายแนวคิดทางสังคมเพราะ

สังคมมักตีตราผู้หญิงที่ตอบโต้สามีและพูดค�าหยาบว่าเป็นหญิงไม่ดีซึ่งจะถูกลงโทษหรือถูก

ประณาม แต่มลุลิาแสดงให้เหน็ว่าการตอบโต้ด้วยค�าหยาบของเธอท�าให้ผูช้ายยอมสงบและ

ล่าถอยไป

  1.1.2 การข่มขู่ 

   ในนวนิยายมุลิลาใช้ค�าพูดข่มขู่พงศ์พิศุทธิ์ให้หวาดกลัวและยอม

ท�าตามค�าเรียกร้อง หากไม่ท�าตามจะได้รับผลบางอย่างตามค�าขู่ ดังเหตุการณ์ที่มุลิลากลับ

ไปเกบ็ของทีบ้่านหลงัจากแยกกนัอยูก่บัพงศ์พศุิทธิแ์ละพบพงศ์พศิทุธิน์อนอยูก่บัผูห้ญงิอืน่ 

มุลิลาจึงตัดสินใจขอหย่าเพราะความอดทนและครอบครัวที่พยายามประคับประคองมา

ตลอดไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั แต่พงศ์พศิทุธิพ์ยายามน�าลกูมาเป็นข้อต่อรอง และพูดถงึข้อ

บกพร่องของบทบาทการเป็นภรรยาที่ดีตามแบบฉบับเพื่อให้มุลิลายอม “เอาเลย ไม่อยาก

ทนอยู่เหมือนกัน อึดอัดเอาแต่จิกเอาแต่บ่น ท�าอะไรก็ไม่เคยถูกใจ นี่ผัวนะ ไม่ใช่ลูก”

(ต้นรัก, 2560: 29-30) มุลิลาตอบโต้กลับด้วยการพูดถึงข้อบกพร่องของอีกฝ่าย และพูด

อย่างเดด็ขาดว่าไม่ต้องการให้พงศ์พศิทุธิต์ามไปง้ออกีเหมอืนทกุครัง้ทีผ่่านมาและ “ถ้าตาม

ไปง้อให้ฉันกับลูกกลับมาอีก ฉันเอาตายแน่” มุลิลาชี้หน้าและมองพงศ์พิศุทธิ์ด้วยสายตา

ขยะแขยง เกลียดชัง ท�าเอาพงศ์พิศุทธ์ิไม่กล้าสบตา แต่สุดท้ายเธอก็เดินอย่างหมดแรง     

ออกไป (ต้นรัก, 2560: 29-30) แสดงให้เห็นถึงอารมณ์อัดอั้นที่เกิดจากความบกพร่องของ

ผู้ชายทีส่ร้างปัญหาให้ครอบครวัและท�าให้ตัวเองหมดความน่าเชือ่ถอื ไม่มคุีณสมบตัหิวัหน้า

ครอบครัวที่ดี

   อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พงศ์พิศุทธิ์ท�าร้ายมุลิลาเนื่องจากมุลิลา

พยายามขัดขืนการมีเพศสัมพันธ์ มุลิลาจึงใช้โทรศัพท์มือถือเซลฟี่แผลที่ถูกท�าร้ายและข่มขู่ 

“น่ีเป็นหลักฐานให้ต�ารวจใช้เอาผิดในข้อหาพยายามฆ่าฉัน!”...“นอกเหนือจากข้อหา
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พยายามข่มขืน ซึ่งตอนนี้มีกฎหมายคุ้มครองเมียที่ไม่เต็มใจมีเซ็กซ์ด้วยแล้ว…รู้ยัง! ยัง ยังไม่

พอ ฉันเอาไปแฉออกสื่อว่าผู้ก�ากับดังซ้อมเมีย! เอาให้ฉิบหาย ไม่มีอาชีพ ไม่มีที่ยืนในสังคม

ไปเลย!”(ต้นรัก, 2560: 107-108) 

   จากตวัอย่างแสดงให้เห็นว่าการเปลีย่นแปลงของยคุสมยัท�าให้ผู้

หญิงมสีทิธิแ์ละอ�านาจในการตอบโต้กบัผูช้ายได้มากขึน้ มลุลิาใช้โทรศพัท์มอืถอืเพือ่ข่มขู่ว่า

จะแจ้งต�ารวจจากหลักฐานในโทรศัพท์ให้พงศ์พิศุทธิ์ลดการใช้อ�านาจลง อีกทั้งผู้หญิงได้รับ

การศึกษาท�าให้มีองค์ความรู้มาใช้ให้ตัวเองได้รับสิทธิ์อันชอบธรรม มุลิลาอาศัยความรู้และ

ไหวพริบยกอ�านาจทางกฎหมายต่อรองให้พงศ์พิศุทธิ์ล่าถอยและยอมเซ็นใบหย่าได้ส�าเร็จ 

แสดงให้เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ผู้หญิงไม่ได้เสียเปรียบและผู้ชายไม่ได้เหนือกว่า ความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิถีคิด ท�าให้เกิดแรงสั่นสะเทือนต่ออุดมการณ์ชายเป็น

ใหญ่ เกดิการสัน่คลอนในอ�านาจของผูช้ายจนเสยีการควบคมุ สดุท้ายจงึยอมก้มหวัท�าตาม

ค�าขู่ของผู้หญิงอย่างไม่ขัดขืน

  1.1.3 การประชดประชัน

   ในนวนิยายตัวละครหญิงพูดประชดประชันฝ่ายชายให้รู้สึกเสีย

หน้า ท้ังเรือ่งการมคีวามสมัพนัธ์ครัง้ใหม่ และการประชดประชนัเรือ่งการท�าบทบาทหน้าที่

พ่อ ดงัเหตกุารณ์ทีพ่งศ์พศิทุธิเ์จอชษิณมุาส่งมลุลิาและน้องปลืม้ทีค่อนโดจงึโมโหเพราะรูส้กึ

ว่าตัวเองถูกหยามเกียรติ

  “วันก่อนเด็ก วันนี้มาแนวผู้ใหญ่ ตั้งแต่เป็นหม้าย เสน่ห์แรงไม่เบา ไปท�าอะไร

มาล่ะ แต่จะว่าไป เครื่องเคราคุณก็ยังดีอยู่ คงไม่ต้องยกเครื่องอะไรมากก็พร้อมใช้งานอยู่

แล้ว” พงศ์พศิทุธ์ิพดูดูถกูกึง่ประชด “คณุพูดถกู เรตตงิฉนัยงัโอเค เพิง่รูเ้หมอืนกนั หลงัจาก

ที่เอาแต่มุดอยู่ในรูกับคนเน่า ๆ มานาน จนไม่รู้ว่าตัวเองยังเวิร์ก” “อยากมากหรือไง”      

พงศ์พิศุทธิ์กัดฟันกรอด

 “เออ อยาก! ฉันอยากมีความสุข ชีวิตฉันไม่ได้จบลงเพียงเพราะหย่ากับคนกาก ๆ 

อย่างคุณ! ถ้าฉันมีผัวใหม่ตอนนี้หรือตอนไหนก็เป็นสิทธิ์ของฉัน คุณไม่มีสิทธิ์หวงก้าง!”

(ต้นรัก, 2560: 205)

   พงศ์พิศุทธิ์น�าเรื่องสถานภาพของมุลิลามาพูดให้รู้สึกอับอายกับ

การเป็นหม้ายอย่างที่สังคมในอดีตมองว่าเป็นเรื่องน่าอายและถูกต�าหนิว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี 

เน่ืองจากไม่สามารถด�ารงสภาพครอบครัวสมบูรณ์ไว้ได้ แต่นวนิยายแทนท่ีจะสร้างให้ตัว

ละครหญิงยอมและนิง่เงยีบ กลบัให้ตอบโต้เพือ่ไม่ให้อกีฝ่ายได้ใจและกดขี ่มลุลิาพดูประชด

ประชนัให้พงศ์พิศทุธิร์ูส้กึเสยีหน้าว่าตนไม่ได้รูส้กึว่าสิง่ทีพ่งศ์พศิทุธ์พดูกระทบใจแต่อย่างใด 

และยังแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่ได้ออกมาจากความทุกข์ทรมานใจกับความสัมพันธ์
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ที่ไม่ลงรอย จากค�าพูดของมุลิลาที่ว่า “เพิ่งรู้เหมือนกัน หลังจากที่เอาแต่มุดอยู่ในรูเน่า ๆ 

มานาน จนไม่รู้ว่าตัวเองยังเวิร์ก” แสดงให้เห็นว่าจากกรอบจารีตของสังคมในอดีตที่จ�ากัด

พ้ืนที่ให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและต้องแสดงบทบาทแม่และเมียท่ีดีตามความคาดหวัง

ของสังคม ท�าให้ผูห้ญงิซมึซับแนวความคิดนัน้จนเป็นการลดทอนความสามารถด้านอืน่ของ

ตนเอง แต่การตอบโต้ของมลุลิาท�าให้เหน็ว่าผูห้ญงิเมือ่ก้าวออกจากพืน้ทีส่่วนตัวและเข้ามา

มีบทบาททางเศรษฐกิจในพื้นที่สาธารณะ ศักยภาพและความสามารถจึงถูกน�ามาใช้ ท�าให้

ผู้หญงิสามารถดูแลตัวเอง เล้ียงลกูและสร้างความมัน่คงให้กับชวีติได้โดยไม่ต้องพึง่พาผูช้าย 

  การใช้อ�านาจตอบโต้ด้วยการใช้ค�าพูดที่เป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่อง

ของฝ่ายชาย หรอืการอ้างถงึเหตกุารณ์ในอดตีทีเ่ป็นพฤตกิรรมด้านลบ เป็นการตอบโต้เพือ่

เอาคนือ�านาจปิตาธปิไตยท่ีพยายามสถาปนาตนเหนอืกว่า ซึง่การตอบโต้ดงักล่าวท�าให้ผูช้าย

เสียหน้าอับอาย ถูกลบหลู่เกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งผู้ชายไม่สามารถยอมรับได้จึงยอมล่าถอย

ไปในที่สุด  

 1.2 การตอบโต้ด้วยการกระท�า

  การตอบโต้อ�านาจปิตาธปิไตยด้วยการกระท�าเป็นสิง่ทีผู่ห้ญงิใช้เพือ่ปลด

ปล่อยเมือ่ถกูฝ่ายชายใช้อ�านาจข่มขูใ่ห้อยูใ่นการควบคุมของตนเอง ในนวนยิายผูเ้ขียนสร้าง

ให้ตัวละครมุลิลาตอบโต้แนวคิดปิตาธิปไตยด้วยการกระท�าอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เห็น

ถึงความเท่าเทียมและการไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายด้วยการตอบโต้ในลักษณะของ

การขัดขืนการล่วงละเมิดทางเพศ  การใช้ความรุนแรง และการหย่าร้าง ดังนี้

  1.2.1 การขัดขืนการล่วงละเมิดทางเพศ  

   การล่วงละเมดิกระท�าได้ท้ังการพดูจาแทะโลม การถูกเน้ือต้องตัว 

การจ้องมอง เป็นการกระท�าโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมพร้อมใจ การล่วงละเมิดทางเพศ

จึงเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลและท�าให้ผู้ถูกล่วงละเมิดเกิดความไม่พอใจ เกิดการ

หวาดระแวง และอับอาย สธุรรม  ธรรมรงค์วทิย์ (2546: 251) กล่าวถงึแนวคิดของ แมค็คนิ

นอน ไว้ว่าการข่มขืนเป็นสิ่งที่ผู้ชายต้องการ อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้ผู้ชายเนื่องจาก

การข่มขืนอันรวมถึงการกดบังคับได้สร้างความพึงพอใจทางเพศ เป็นการยืนยันและ

สนับสนุนความเป็นผูช้ายของผูข่้มขนื และผูช้ายจะมคีวามต่ืนตัวทางเพศเพิม่ข้ึนหากผูห้ญงิ

แสดงความรังเกียจต่อการกระท�าดังกล่าวออกมาชัดเจน

   ในนวนิยายพงศ์พิศุทธิ์พยายามมีเพศสัมพันธ์กับมุลิลาโดยถือว่า

เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสามีภรรยา แต่มุลิลาไม่ยินยอมและไม่พอใจในการกระท�าของ

พงศ์พิศุทธิ์ ดังเหตุการณ์ที่มุลิลากลับไปเก็บของท่ีบ้านเพราะแยกกันอยู่กับพงศ์พิศุทธิ์     
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พงศ์พิศุทธ์ิพยายามพดูด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยนว่าอยากเจอมุลลิาเพือ่ให้มุลิลาใจอ่อนและกลบั

มาอยู่กับตน แต่เมื่อมุลิลาไม่สนใจและเดินหนีพงศ์พิศุทธิ์เข้ามากอดและผลักมุลิลาล้มลง

เตียงนอน 

   การกระท�าของพงศ์พิศทุธิเ์ป็นการล่วงละเมดิทางเพศเพราะฝ่าย

หญิงไม่เต็มใจ เหมือนเป็นการลดทอนคุณค่าของผู้หญิงลงด้วยการคล้อยตามอารมณ์ทาง

เพศของผู้ชาย มุลิลาใจเด็ดพอที่จะไม่พาตัวเองให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท�าให้เธอตกเป็น

รองอีก จึงตอบโต้พงศ์พิศุทธิ์ด้วยการสะบัดมือและดิ้นอย่างสุดแรง รวมถึงการที่ตัวละคร

หญิงขัดขืนด้วยกระแทกเป้าและพูดว่าจะท�าให้ฝ่ายชายเป็นหมัน เป็นการกระท�าเพื่อตอบ

กลบัอ�านาจปิตาธปิไตยทีค่อยกดขีแ่ละแสดงอ�านาจให้ฝ่ายหญงิตกเป็นผูถ้กูกระท�าเพยีงฝ่าย

เดยีวและเพือ่เป็นการลดทอนความเป็นชายให้ด้อยลง ท�าให้ผูช้ายรูส้กึว่าตนเองเสยีศกัด์ิศรี

เพราะไม่สามารถใช้พละก�าลังที่เหนือกว่ากดข่ีผู้หญิงให้อยู่ใต้อ�านาจของตนเองได้ จึงอาจ

ท�าให้สูญเสียความเป็นชายที่มีบทบาทเป็นผู้กระท�าไป การตอบโต้ด้วยการขัดขืนการล่วง

ละเมดิทางเพศจึงเป็นการท้าทายอ�านาจความเป็นชายและเป็นการเพิม่อ�านาจให้กบัผูห้ญงิ

ซ่ึงสอดคล้องกบัปราน ีวงษ์เทศ (2559: 42) ได้กล่าวไว้ว่าการปฏเิสธความต้องการทางเพศ

เป็นการเสริมสร้างอ�านาจให้แก่ผู้หญิงได้ 

  1.2.2 การใช้ความรุนแรง 

   การใช้ความรุนแรงกระท�าได้ท้ังความรุนแรงต่อร่างกาย ความ

รุนแรงต่อจติใจ หรอืความรนุแรงต่อทรพัย์สนิของบคุคลทีเ่ป็นการกระท�าเกนิปกต ิเป็นการ

กระท�าให้เกิดผลกระทบอย่างการเจ็บป่วยกาย การท�าให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจให้หวาด

กลัว หรือการท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

   การตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงท่ีปรากฏในนวนิยายเป็นอีก

หน่ึงลกัษณะทีต่วัละครใช้เพือ่ไม่ให้ตกเป็นผูถ้กูกระท�าเพยีงฝ่ายเดยีว มลุลิาตอบโต้ด้วยการ

กัดแขน การตบหน้า ดังตัวอย่าง “พงศ์พิศุทธิ์เข้ามาจิกหัวเธอจนหน้าหงายแล้วกระชากให้

เธอกลับเข้ามาในห้องอกีครัง้ หญงิสาวพยายามดิน้รนต่อสู ้เธอทัง้ข่วนทัง้จกิอกีฝ่าย…มลุลิา

ตัดสินใจกัดแขนพงศ์พิศุทธิ์จนจมเขียว” (ต้นรัก, 2560: 106)

   การกระท�าของพงศ์พิศุทธิเ์ป็นการใช้อ�านาจทางเพศสรีระทีเ่หนอืกว่า 

โดยการจกิหวัและกระชาก อาจกล่าวได้ว่าการแสดงอ�านาจทีเ่หนอืกว่าของพงศ์พศิทุธิแ์สดง

ให้เหน็ว่าอ�านาจปิตาธปิไตยก�าลงัลงโทษต่อผูท้ีต่่อต้านขดัขนื และการพยายามดงึและลาก

ให้ผู้หญิงที่ออกนอกกรอบสังคมกลับเข้ามาเพ่ืออยู่ภายใต้โครงสร้างอ�านาจปิตาธิปไตยให้

ถูกที่ถูกทาง แต่การกระท�าตามกรอบสังคมเดิม ๆ ไม่ได้ส่งผลให้อ�านาจท่ีใช้ข่มขู่ผู้หญิง

ประสบผลส�าเร็จแต่อย่างใด มุลิลาตอบโต้ด้วยการกัดแขนพงศ์พิศุทธิ์ แม้พละก�าลังอาจจะ
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สู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นการตอบโต้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ยินยอมเป็นผู้ถูก

กระท�าเพยีงฝ่ายเดยีว นอกจากกัดแขนแล้ว มลุลิายงัตอบโต้ด้วยการตบหน้าทีแ่สดงให้เหน็

ความอัดอั้นที่ผู้ชายคอยกดขี่ การใช้ความรุนแรงกระท�าต่อผู้ชายจึงเป็นการหยามเกียรติ

แนวคิดปิตาธิปไตยที่ก�ากับควบผู้หญิงด้วยเพศสรีระท่ีเหนือกว่ามาตลอด เพื่อตอกย�้าให้

ผู้ชายตระหนักและส�านึกว่าการผู้หญิงรักเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่ยอมให้ตกเป็นผู้

ถูกกระท�าเพียงฝ่ายเดียวต่อไป

  1.2.3 การใช้กฎหมาย 

   กฎหมายครอบครัวเป็นสิ่งก�าหนดสถานภาพของบุคคลใน

ครอบครัว และเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ในอดีตความรุนแรงใน

ครอบครวัเกดิจากกฎหมายครอบครวัทีท่�าให้สทิธผิูช้ายคอืสามแีละบดิาจะกระท�าต่อภรยิา

และบุตรสาวได้ ถึงแม้จะมีการร้องทุกข์ในสถานีต�ารวจแต่เจ้าพนักงานจะไม่รับแจ้งเรื่อง

เพราะถอืเป็นเรือ่งผวั ๆ  เมยี ๆ  สิง่เหล่านีจ้งึเป็นการเสรมิอ�านาจของผูช้ายในครอบครวัและ

สังคม ท�าให้ผู้หญิงไม่มีโอกาสตัดสินใจ หรือท�าในสิ่งที่ตนเองปรารถนา (วิระดา  สมสวัสดิ์, 

2540: 2-4) แต่กฎหมายลักษณะผัวเมียดังกล่าวถูกยกเลิกและปัจจุบันมีกฎหมายก�าหนด

ให้สามีและภริยามีสิทธิเท่าเทียมกันในการจัดการครอบครัวไม่ว่าจะจัดการสินสมรสหรือ

การใช้อ�านาจปกครองบุตร 

   ประสพสุข บุญเดช (2559) กล่าวว่า เหตุฟ้องหย่าที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ม ี12 เหตุในทีน่ีผู้ศ้กึษาจะยกเหตุทีตั่วละครชายในเรือ่งแสดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นเหตุ

ให้ฝ่ายหญิงฟ้องหย่าได้ คือ 1. การนอกใจโดยไปร่วมประเวณีกับผู้อื่น 2. ประพฤติชั่วให้อีก

ฝ่ายถูกดูถูก เกลียดชังหรือเดือดร้อนเสียหาย 3. ท�าร้าย ทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือ

เหยียดหยามอีกฝ่าย และ4. ไม่อุปการะเลี้ยงดู หรือท�าการปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา

กันอย่างร้ายแรง

   ทั้งนี้ทั้งคู่มีสิทธิ์ตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองบุตร

และอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังการหย่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องให้ศาลชี้ขาด ซึ่งต้องค�านึงถึง

ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นส�าคัญ เช่น บุตรยังไม่รู้เดียงสาควรให้มารดาเป็นผู้

ใช้อ�านาจปกครอง

   มุลิลาเลือกหย่าโดยการท�าให้พงศ์พิศุทธิ์ยินยอม แม้พงศ์พิศุทธิ์

จะพยายามปฏเิสธหลายครัง้ แต่ครัง้นีม้ลูเหตทุีท่�าให้ตวัละครชายยนิยอมทีจ่ะคนืความเป็น

อิสระให้ฝ่ายหญิงคือการถูกกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีและข้อบกพร่องซ�้าแล้วซ�้าเล่า การถูก

มองว่าไม่มคีวามเป็นผูช้าย ไม่มคีวามรบัผดิชอบ อยูก่นิกบัผูห้ญงิอืน่ทีไ่ม่ใช่ภรรยา บกพร่อง

ต่อบทบาทพ่อและหวัหน้าครอบครวั และเหตกุารณ์ทีพ่งศ์พศิทุธิพ์ยายามมเีพศสมัพนัธ์กบั
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มุลิลา แต่มุลิลาขัดขืนท�าให้พงศ์พิศุทธิ์ไม่พอใจจึงท�าร้ายร่างกายมุลิลาจนคิ้วแตก มุลิลาใช้

โทรศพัท์ถ่ายเซลฟ่ีตัวเองทีค่ิว้แตกและขูว่่าจะใช้เป็นหลกัฐานให้ต�ารวจเอาผดิพงศ์พศิทุธิถ้์า

ไม่เลิกยุง่กบัเธอและไม่ยอมไปเซน็ใบหย่า สิง่เหล่านีท้�าให้พงศ์พศุิทธ์ิตกเป็นรองเพราะมลิุลา

น�าเรื่องกฎหมายเข้ามาเป็นตัวช่วยให้ตัวเองหลุดพ้นจากอ�านาจของพงศ์พิศุทธิ์โดยไม่ได้

อับอายว่าถูกสามีท�าร้าย ไม่ปิดเป็นความลับ แต่แสดงให้สังคมรับรู้และเห็นความร้ายกาจ

ของแนวคิดชายเป็นใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นและสืบทอดมายาวนาน ดังท่ีภูเบศร์ สมุทรจักร และ

คณะ (2560: 9) กล่าวว่า อัตราการหย่าร้างในปัจจบุนัสงูกว่าอดตี เนือ่งจากในอดตีการหย่า

ร้างสร้างความอบัอายในสงัคมเกนิกว่าจะรบัได้ แต่ยคุปัจจบุนัคนเลอืกทีจ่ะทนฝืนรบัการตี

ตราในสังคมมากกว่าทีจ่ะยอมทุกข์ทรมานจากการถูกตตีรวนในบ้าน และเริ่มเรียนรู้ว่าการ

หย่าร้างไม่ได้เป็นเรื่องอัปยศร้ายแรง

   การหย่าร้างด้วยการน�าข้อกฎหมายทีเ่ป็นเหตใุห้เกิดการฟ้องหย่าได้ 

แสดงให้เหน็ว่าผู้เขยีนต้องการสร้างความชอบธรรมและความเป็นอสิระให้กบัตวัละครหญงิ 

มุลิลารู้จักใช้ข้อกฎหมายเพื่อให้ตัวเองมีอ�านาจ เพราะด้วยความเป็นรองด้านสรีระของผู้

หญิงทีท่�าให้ต้องตกเป็นฝ่ายถกูกระท�าการตอบโต้ด้วยการหย่าร้างจงึเป็นวิธกีารตอบโต้ทีด่งึ

กฎหมายมาเป็นอ�านาจ ตวัละครใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพือ่ให้ตวัเองได้เปรยีบ อกีทัง้ยงั

ท�าให้เห็นข้อบกพร่อง และการไม่ตระหนักถึงบทบาทความเป็นพ่อของพงศ์พิศุทธิ์ ท�าให้

ฝ่ายชายถูกลดทอนอ�านาจลงและยินยอมเซ็นใบหย่าให้ในที่สุด 

2. การใช้อ�านาจในการต่อรอง 

 2.1 การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

  การใช้อ�านาจต่อรองด้วยความเชือ่เรือ่งสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ เป็นการกระท�าทีตั่ว

ละครหญิงใช้เพื่อต่อรองกับปิตาธิปไตย เนื่องด้วยเพศสรีระที่ด้อยกว่าจึงอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ซ่ึงเป็นอ�านาจทีม่ผีลต่อจิตใจ เป็นความเชือ่ทีจ่ะท�าให้ฝ่ายชายส�านกึถงึความผดิชอบชัว่ดไีด้ 

อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้ตนเองมีอ�านาจเหนือกว่า สามารถพูดและเรียกร้องให้ผู้ชาย

ปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการได้ 

  ในนวนิยายมลุลิามกัจะพาพงศ์พศุิทธิไ์ปสาบานต่อหน้าศาลพระภมูหิลาย

ต่อหลายครั้งดังเหตุการณ์ที่มุลิลาขอให้พงศ์พิศุทธิ์ร่วมมือกันดูแลลูกไม่ให้ลูกรู้สึกขาดพ่อ 

พงศ์พิศทุธิส์าบานว่าจะดูแลมลุลิาและลกู แต่มลุลิาปฏเิสธไม่ให้พงศ์พศิทุธิด์แูลเธอ “เฉพาะ

ลูก ไม่ต้องมาดูแลฉัน” มุลิลาขัดขึ้นมาทันที...พงศ์พิศุทธิ์พยักหน้ารับ แล้วหันไปทางศาล

พระภูมิ พูดอย่างหนักแน่นอีกครั้ง “ผมจะท�าหน้าท่ีดูแลลูกให้ดีท่ีสุด ถ้าผิดค�าสาบาน        

ผมจะไม่ขอร้องอะไรจากมู่ลี่อีก” (ต้นรัก, 2560: 395) มุลิลาใช้ที่พึ่งในการต้องเผชิญหน้า

กบัพงศ์พศิทุธิเ์พราะไม่อยากรูส้กึผดิเมือ่พงศ์พศิทุธิอ้์างเรือ่งความเป็นพ่อว่าต้องการเจอลกู
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และลูกก็ต้องการพ่อเช่นเดียวกัน มุลิลาจึงต้องให้พงศ์พิศุทธิ์มาพูดต่อหน้าศาลพระภูมิเพื่อ

ให้อย่างน้อยท่าทีของพงศ์พิศุทธิ์ก็อ่อนลง สิ่งที่มุลิลาท�าแสดงให้เห็นว่าเธอใช้อ�านาจ           

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเครื่องต่อรองกับอ�านาจปิตาธิปไตย และท�าให้ผู้ชายที่เป็นตัวแทนของ

อ�านาจปิตาธิปไตยยอมท�าตามสิ่งที่เธอต้องการ ซึ่งนั่นท�าให้เห็นว่าผู้หญิงกลับมาเป็นฝ่าย

เหนือกว่าสามารถสั่งหรือพูดอะไรก็ได้เพื่อให้อีกฝ่ายยอมท�าตาม 

  การพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นการใช้พื้นท่ีเพ่ือสร้างตัวตนของผู้หญิงให้

เหนือกว่าผู้ชาย และท�าให้ผูช้ายมท่ีาทอ่ีอนลง เพราะการสาบานทีต่วัละครหญงิเลอืกใช้เป็น

อ�านาจทีม่ผีลต่อจติใจท�าให้อกีฝ่ายส�านกึถงึความผดิชอบชัว่ด ีเป็นการประนปีระนอมไม่ให้

เกดิการปะทะท�าร้ายร่างกาย ซึง่ได้ผลโดยท�าให้ผูช้ายยอมรบัเงือ่นไขและข้อปฏบิติัทีผู่ห้ญงิ

ก�าหนดไว้

 2.2 การอาศัยคนกลาง 

  การอาศยัคนกลางเพือ่ตอบโต้อ�านาจปิตาธปิไตยแทนในกรณทีีต่วัเองไม่

สามารถกระท�าแบบน้ันได้ หรือเหน่ือยหน่ายที่จะต่อสู้ จึงอาศัยคนกลางเพื่อตอบโต้ใน

ลักษณะของการใช้ก�าลัง การอ้างถึงบุคคลอื่น และการใช้ค�าพูดเพื่อเจรจาให้เข้าใจกัน

  ในนวนยิายตัวละครหญงิใช้ผูช้ายทีเ่ป็นตวัแทนปิตาธปิไตยในการต่อรอง 

โดยในเรื่องตัวละครอัศวินเป็นตัวกลางในการต่อรอง ดังเหตุการณ์ท่ีพงศ์พิศุทธิ์ตามมาขอ

ให้มุลิลาคืนดีและกลับไปอยู่กับเขา และยังอ้างถึงลูกเช่นเคยเพื่อจะท�าให้ตนเองเป็นฝ่าย

เหนือกว่า พงศ์พิศุทธิ์พยายามใช้บทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อเพื่อข่มขู่ให้มุลิลายอมท�า

ตามข้อเรียกร้อง มุลิลาเดินหนีแต่พงศ์พิศุทธิ์ไม่ยอม พยายามดึงตัวมุลิลาให้ออกห่างจาก

แทก็ซ่ี ซ่ึงเป็นการใช้ความต่างเรือ่งเพศสรรีะทีเ่หนอืกว่ามาก�ากบัควบคมุให้อกีฝ่ายตกอยูใ่น

อ�านาจของตน และเม่ือเพศสรรีะทีด้่อยกว่าของมลุลิาท�าให้เธอไม่อาจต่อสูก้บัพละก�าลงัของ

พงศ์พิศุทธิ์ได้ อัศวินจึงพูดต่อรองโดยอ้างถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย “จะต่อยเหรอเฮีย 

รปภ. ของ WOW TV เป็นโขยงอยู่ด้านหลังนะ” พงศ์พิศุทธ์หันไปมองข้างหลัง เห็นรปภ. 

ของ WOW TV สองสามคนก�าลังยืนมองสถานการณ์อยู่จึงชะงัก อัศวินใช้จังหวะนั้นดึงมุลิ

ลายัดเข้าแท็กซี่แล้วโบกมือให้คนขับรถออกไป (ต้นรัก, 2560: 356-357) การอ้างถึงบุคคล

อื่นแสดงให้เห็นความเท่าเทียมด้านเพศสรีระที่เท่าเทียมสามารถต่อสู้กันได้ โดยท่ีไม่มีฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงต้องยอมตกอยูใ่ต้อ�านาจของอกีฝ่าย และยงัช่วยลดอ�านาจของพงศ์พศิทุธิล์งอกี

ด้วย

  การอาศัยคนกลางเข้ามาตอบโต้ในลักษณะการใช้ก�าลัง ดังเหตุการณ์ที่

พงศ์พศิทุธิท์�าร้ายอศัวนิทีส่วนสาธารณะ มลุลิาตบหน้าพงศ์พศิทุธิ ์อศัวนิยนือยูด้่านหลงัท�า

อะไรไม่ถูกได้แต่อึ้ง แต่พอเห็นพงศ์พิศุทธิ์ทนไม่ไหวเง้ือมือจะตบมุลิลากลับ ก็เข้าไปขวาง 
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“ท�าผู้หญิงไม่แมนเลยว่ะเฮีย” ...คราวนี้อัศวินไม่ยอมโดนท�าอยู่ฝ่ายเดียว เขาหมดความ

อดทนพุ่งเข้าไปกระแทกอย่างรวดเร็ว ออกแรงมากเท่าท่ีตนเองจะมีจนพงศ์พิศุทธิ์ล้มกลิ้ง

ลงไปด้วย  (ต้นรัก, 2560: 473-474) ด้วยพละก�าลังที่ไม่มีใครเหนือกว่าใคร ท�าให้ต่อสู้กัน

ได้อย่างเท่าเทียม ไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องก้มหัวยอมให้กับอ�านาจของอีกฝ่าย   

  นอกจากนีก้ารต่อรองด้วยค�าพดูเป็นอกีหนึง่วิธทีีต่วัละครน�ามาใช้เพือ่ให้

อีกฝ่ายรับฟังและไม่เกิดการตอบโต้กลับอีก ดังตัวอย่างที่พงศ์พิศุทธิ์ใช้อ�านาจขู่จะฟ้องเอา

ลกูมาอยูใ่นความดแูลของตนเอง ท�าให้มลุลิาเครยีดและตอบโต้กลบัด้วยค�าพดู แต่พงศ์พศิทุธิ์

ไม่ล้มเลกิ เพยีงเพราะอยากเอาชนะมลุลิา และเอาคืนทีม่ลุลิาไม่ยอมกลบัมาคนืดด้ีวย อศัวนิ

จึงเข้ามาพดูเพ่ือให้พงศ์พศิทุธิย์อมลดอ�านาจ และล้มเลิกแผนการทีจ่ะฟ้องลกู “เฮยีจะฟ้อง

ศาลเพราะอะไรล่ะ อยากเลี้ยงปลื้มหรือกลัวปลื้มไม่รัก”…“วันพ่อปลื้มยังคิดถึงแต่เฮีย        

ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแย่งลูกไป แล้วถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ให้แม่ปลื้มเลี้ยงไป…จะฟ้องไปท�าไม 

คดิถงึปลืม้กม็าหา อยากเป็นพ่อทีด่กีท็�าตวัด ีๆ  แค่นัน้ จะเสยีเวลาขึน้ศาลท�าไม เอาเวลาไป

ดูแลลูกดีกว่า” (ต้นรัก, 2560: 579-580) อัศวินพยายามต่อรองด้วยการเล่าให้พงศ์พิศุทธิ์

เหน็ถึงความผูกพนัทีล่กูมต่ีอพ่อ พดูให้พงศ์พศิทุธิเ์หน็ว่ามลุลิาท�าหน้าทีไ่ด้ดอีย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง พงศ์พศิทุธ์ิใจอ่อนและยอมล้มเลกิการฟ้องศาลในท่ีสดุ เป็นการช่วยประนปีระนอม

ให้ทัง้สองฝ่ายเข้าใจกนั แสดงให้เหน็ถงึการอาศยัคนกลางเข้ามามีส่วนในการลดอ�านาจของ

อีกฝ่ายได้อีกด้วย

  การอาศยัคนกลางในการตอบโต้และต่อรองแสดงให้เหน็ความอ่อนด้อย

ทางเพศสรรีะของผูห้ญงิทีถ่กูกดทบั แต่กลับน�ามาใช้ประโยชน์ให้ผูช้ายทีม่สีถานะเท่าเทยีม

กันเป็นตัวแทนในการต่อสู้ ซึ่งการกระท�านั้นได้ผล โดยท�าให้ผู้ชายเกรงกลัวอ�านาจผู้ชาย

ด้วยกันเองจึงมีท่าที่อ่อนลง 

 2.3 การใช้อ�านาจทางเศรษฐกิจ

  อ�านาจทางเศรษฐกิจคือส่วนส�าคญัท่ีท�าให้เกิดความไม่เท่าเทยีมระหว่าง

ชายหญิง เนื่องจากสังคมตีกรอบให้ผู้หญิงรับผิดชอบงานบ้าน เลี้ยงลูก และปรนนิบัติสามี

ในพื้นที่ส่วนตัวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ในขณะที่ผู้ชายมีหน้าที่ท�างานหารายได้ มีบทบาท

ในพื้นที่สาธารณะ ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าของผู้หญิงท�าให้ต้องพึ่งพาผู้ชาย 

กรอบของสังคมจงึเป็นเครือ่งมอืกดีกดัไม่ให้ผูห้ญงิแสดงความสามารถด้านอืน่ของตนเองได้

เต็มท่ี อีกทั้งการละเมิดกรอบสังคมยังท�าให้ถูกตีตราว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี ภาวะอันขมข่ืนเช่น

นีผู้ห้ญิงต้องยอมจ�านนน้อมรบัอย่างไม่อาจหลกีเลีย่ง แต่เมือ่สงัคมเปลีย่นแปลง หลายอย่าง

ได้รับการพฒันาให้ดขีึน้รวมถึงสถานะของผูห้ญงิด้วย ปิยลกัษณ์  โพธวิรรณ์ (2558: 28-29) 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

57

กล่าวว่าปัจจุบันการไหล่บ่าของระบบทุนนิยม (capitalism) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด

การเปลีย่นแปลงเรือ่งความทดัเทียมระหว่างหญิงชาย เป็นแรงผลกัดนัให้ผูห้ญงิได้รบั โอกาส

ทางการศึกษา และท�างานนอกบ้าน

  ในนวนยิายตัวละครมลุลิารบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดเพยีงล�าพงั เพราะ

พงศ์พศิทุธ์ิตกงาน หรอืถ้ามงีานรายได้ก็เสียไปกบัการดืม่เหล้า ผูห้ญงิ และการพนนั นวนยิาย

สร้างให้ตัวละครหญิงเป็นผู้หญิงยุคใหม่ พึ่งพาตนเองได้ และปฏิเสธการดูแลจากผู้ชาย 

เป็นการสร้างเพื่อกดความเป็นชายให้ดูด้อยและไม่มีอ�านาจต่อรองกับผู้หญิง 

  หลงัจากมลุลิาถกูไล่ออกจากงานเพราะทัศนคติของหวัหน้าท่ีมองว่ามีลกู

ท�าให้ไม่เต็มที่กับงาน มุลิลาได้ไอเดียท�ากับข้าวในสโลแกน “ปิ่นโตฝีมือแม่อร่อยที่สุดใน

โลก” และได้ขายในรายการ WOW TV ที่เธอเป็นพิธีกร เป็นรายการสอนท�าอาหารส�าหรับ

เด็ก แสดงให้เห็นว่าบทบาทแม่ในพื้นที่ส่วนตัวก้าวสู่พื้นท่ีสาธารณะ ผู้หญิงไม่ได้มีบทบาท

เพียงแค่ท�างานบ้าน เลี้ยงลูกและดูแลสามีในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น แต่น�าบทบาทแม่และแม่

บ้านที่สังคมคาดหวังมาใช้ในเชิงธุรกิจ น�ามาท�าเป็นรายได้ แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงรุกล�้าเข้า

มาในพืน้ทีส่าธารณะซึง่เป็นพืน้ทีข่องผูช้ายทีส่งัคมก�าหนดไว้ และเป็นพืน้ให้ให้ผูห้ญงิแสดง

ศกัยภาพได้อย่างเตม็ที ่ผูค้นชืน่ชมยกย่อง ยอมรบัในความสามารถและประสบความส�าเรจ็

ในพื้นที่สาธารณะได้

  บทบาทแม่และแม่บ้านทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในพืน้ท่ีสาธารณะผ่านรายการ

ทีวีจึงท้าทายกฏเกณฑ์ในสังคมปิตาธิปไตยได้อย่างโจ่งแจ้ง กล่าวคือสังคมก�าหนดให้ผู้หญิง

รับบทบาทแม่และแม่บ้านโดยให้แสดงบทบาทนั้นในพื้นท่ีบ้านซ่ึงถูกก�าหนดให้เป็นพื้นท่ี

ส่วนตวั เช่นเดยีวกนัทีบ่ทบาทนีถ้กูมองว่าไม่ใช่งานไม่มรีายได้แต่เป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิทีต้่อง

ปฏบิตัอิย่างเป็นปกติธรรมดา การน�าบทบาททีถ่กูให้ค่าว่าไม่ใช่งานมาเปลีย่นเป็นอาชีพสร้าง

รายได้เลีย้งครอบครัวจึงเป็นการท้าทายกฏเกณฑ์ทางสงัคมและเป็นการตอบกลบัอดุมการณ์

ชายเป็นใหญ่ได้อย่างถึงรากถึงแก่น

 บทบาททางเศรษฐกจิของผูห้ญงิจงึเพิม่อ�านาจในการต่อรองกบัผูช้ายโดยท�าให้

ผู้ชายยอมรับและยินยอมมอบลูกให้อยู่ในการดูแลและยอมมอบสิทธ์ิในการเป็นหัวหน้า

ครอบครัวให้ซึ่งสุดท้ายตัวละครหญิงก็ได้รับอิสรภาพด้วยอ�านาจทางเศรษฐกิจ

สรุปผล

 การท้าทายอ�านาจปิตาธิปไตยในนวนิยายเรื่อง The Single Mom คุณแม่เลี้ยง

เดีย่วหวัใจฟรุง้ฟริง้ ถูกน�าเสนอสอดรบักบับริบททางสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป ความแตกต่าง

ทางเพศที่เลื่อนไหล รวมถึงการเคลื่อนไหวของแนวคิดสตรีนิยมท�าให้ผู้หญิงไม่ยอมตกเป็น
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รองผู้ชาย น�ามาสู่การใช้อ�านาจในการตอบโต้และต่อรอง

 การใช้อ�านาจตอบโต้ด้วยค�าพูด การใช้ค�าหยาบ การข่มขู ่และการประชดประชนั  

ท�าให้ฝ่ายหญิงไม่เสียสิทธิ์ที่อีกฝ่ายเรียกร้อง คือการฟ้องเอาลูกไปอยู่ในการดูแลและการ

พยายามให้ฝ่ายหญิงยอมกลับไปอยู่ใต้อ�านาจ อีกท้ังยังท�าให้ฝ่ายท่ีถูกตอบโต้ลดการใช้

อ�านาจลงและยอมมอบสทิธิใ์นการเลีย้งลกูและเลอืกทางเดนิชวีติเอง การตอบโต้ด้วยการกระท�า

ในลักษณะการขัดขืนการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ก�าลัง และการใช้กฎหมายเป็นการ

กระท�าเพื่อไม่ปล่อยให้ตนเองตกเป็นฝ่ายถูกกระท�าเพียงฝ่ายเดียว และเป็นการตอบโต้ท่ี

ไม่ใช่การกระท�าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นเพียงช่ัวคราวเท่านั้น แต่เป็นการตอบโต้ที่

ท�าให้ตัวละครหญิงเป็นอิสระจากสามี และก้าวพ้นปิตาธิปไตยได้  

  การใช้อ�านาจต่อรองด้วยการพึ่งพาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ การอาศัยคนกลาง และการใช้

อ�านาจเศรษฐกจิเป็นการใช้เพือ่สร้างพืน้ทีใ่ห้ผูห้ญิงมอี�านาจเหนอืกว่า สามารถพดู และเรยีก

ร้องให้ผูช้ายปฏบิตัใินสิง่ทีต่นเองต้องการได้ การอาศยัคนกลางเข้ามาในลกัษณะของการใช้

ก�าลัง การอ้างถึงบุคคลอื่น และการพูดเจรจาให้เข้าใจกัน เป็นการให้ผู้ชายที่เป็นตัวแทน

ของอ�านาจปิตาธิปไตยตอบโต้กันเอง ซึ่งผลของการใช้คนกลางต่อรองและตอบโต้ยังช่วย

ลดอ�านาจของอีกฝ่าย และท�าให้เกิดการประนีประนอมกันได้ อ�านาจทางเศรษฐกิจเป็น

อ�านาจที่ท�าให้ผู้หญิงก้าวพ้นชายคาปิตาธิปไตยได้

อภิปรายผล

 นวนิยายฉายภาพให้เห็นว่าแม้ตัวละครชายจะพยายามใช้ความเหนือกว่าด้าน

สรีระหรือการใช้สิทธิ์ของการเป็นพ่อ การเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อแสดงอ�านาจให้เหนือ

กว่า ซึง่เป็นการลดทอนคณุค่าของผูห้ญงิ ท�าให้ผูห้ญงิดดู้อยและเป็นรอง แต่จากการศกึษา

จะเห็นว่าตัวละครหญิงใช้อ�านาจตอบโต้และต่อรองเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองซ่ึงไม่ใช่

การกระท�าเพื่อปลดปล่อยอารมณ์อัดอั้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการตอบโต้เพื่อก้าว

พ้นจากแนวคิดชายเป็นใหญ่

 พ้ืนท่ีวรรณกรรมทีเ่ปรยีบเสมอืนภาพจ�าลองชวีติผูค้นในสงัคมแต่ละยคุสมยัเปิด

โอกาสให้ผู้หญิงแสดงศักยภาพ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง ท�าให้ผู้หญิงมีตัวตนและมี

บทบาทในสงัคมมากข้ึน การใช้อ�านาจของผูห้ญงิชีใ้ห้เห็นความอ่อนด้อยของความเป็นชาย

ทีไ่ม่สามารถจดัการกบัอ�านาจปิตาธปิไตยได้ และยงัแสดงให้เห็นถงึความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ

ของชายหญงิในสังคมสมยัใหม่ทีเ่ปลีย่นแปลงโดยเคลือ่นย้ายเข้ามาอยูใ่นมอืของผูห้ญงิมาก

ขึน้ เมือ่ผู้ชายมแีรงกดขี ่ผูห้ญงิกม็แีรงต่อต้านได้เช่นเดยีวกัน ผูห้ญงิใช้อ�านาจในการตอบโต้
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และต่อรองกับผู้ชายได้แยบยล น�าความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างพื้นท่ีให้ตนเองมีอ�านาจ 

การอาศยัคนกลางทีม่สีถานภาพเท่าเทยีมกนัเป็นตวัแทน แสดงให้เหน็การใช้ประโยชน์จาก

เพศสรีระที่ด้อยกว่าแต่กลับเพิ่มอ�านาจให้ตนเองทางอ้อมอีกด้วย

 นวนยิายพาฝันสมยัใหม่ทลายกรอบผูห้ญงิท่ีสงัคมคาดหวงัโดยการไม่ยนิยอมต่อ

ความเป็นชายที่มีหน้าท่ีปกป้องผู้หญิง แต่น�าเสนอให้ผู้หญิงละเมิดกรอบสังคมท้ังการไม่

สามารถด�ารงสภาพครอบครัวสมบูรณ์ไว้ได้ และการตอบโต้ต่อต้านผู้ชายซึ่งไม่ได้ท�าให้

เกียรตแิละศกัด์ิศรขีองผูห้ญงิถกูลดทอนแต่อย่างใด แต่กลบัได้รบัการยกย่องเชิดชูท่ีก้าวข้าม

ก�าแพงทางสังคมได้ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมาท่ีน�าเสนอการตอบโต้ขัดขืนแนวคิด

ปิตาธปิไตย ในงานของทดัจนัทร์ เกตสุงิห์สร้อย (2554), สรยา รอดเพชร และคณะ (2561) 

ทีศึ่กษาวรรณกรรมทีเ่ขียนโดยนกัเขยีนชายแม้จะน�าเสนอให้ตวัละครหญงิตอบโต้และขดัขนื

แต่เป็นการกระท�าเพือ่ปลดปล่อยอารมณ์ท่ีอดัอัน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ และงานวิจยัของอารยีา 

หุตินทะ (2559) ที่ตีแผ่ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างชายหญิงภายใต้สังคม       

ปิตาธิปไตยในวรรณกรรมที่เขียนโดยนักเขียนหญิง แม้จะเป็นผู้หญิงเขียนถึงผู้หญิงด้วยกัน

แต่เงือ่นไขและบรรทดัฐานของสงัคมยังก�ากับควบคมุความคดิและการแสดงออกให้นกัเขียน

หญิงเหล่านี้น�าเสนอตัวละครหญิงให้เป็นรองและถูกกระท�าโดยผู้ชายอยู่ หากจะน�าเสนอ

ให้ผู้หญิงพลิกกลับมาเป็นผู้กระท�าแต่น�าเสนอผ่านจินตนาการของตัวละครหญิงเท่านั้น   

งานวิจยัทีก่ล่าวมาจึงน�าเสนอเพยีงการตอบโต้ และขัดขืนอ�านาจปิตาธิปไตยของผูห้ญงิท่ีสดุ

ท้ายก็ยังก้าวไม่พ้นอ�านาจนั้น แต่การศึกษาครั้งนี้ท�าให้เห็นพื้นที่การต่อสู้และชัยชนะของผู้

หญิงในนวนิยาย ท�าให้เห็นว่าตัวละครหญิงที่ถูกน�าเสนอโดยนักเขียนหญิงไม่ได้ผลิตซ�้าชุด

ความคิดตามโครงสร้างอ�านาจปิตาธิปไตย นวนิยายสมัยใหม่น�าเสนอให้ตัวละครหญิงคิด

และท�าตามเจตจ�านงทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงมายาคตชิายเป็นใหญ่ผูห้ญงิพึง่พาตนเองได้

โดยไม่ยดึโยงกบัความเป็นชายในฐานะผูน้�าครอบครัว และยงัมสีทิธิเ์สรภีาพมากขึน้ด้วยข้อ

กฎหมาย ในขณะที่ผู้ชายถูกน�าเสนอให้บกพร่องต่อบทบาทความเป็นชายอย่างสิ้นเชิง       

ทั้งบทบาทพ่อ สามี และผู้น�าครอบครัว อีกทั้งยังถูกสังคมประณาม ถูกกดให้ดูด้อยและถูก

หยามเกยีรตใินอ�านาจจนสัน่คลอนจึงยอมล่าถอย ยอมคนือ�านาจและอิสรภาพให้ผูห้ญงิโดย

การยอมเซน็ใบหย่าและมอบสิทธิ์ในการเป็นหัวหนา้ครอบครัวให้ ผู้ชายจงึสญูเสยีอ�านาจที่

ธ�ารงรกัษามาโดยตลอดอย่างราบคาบ ทัง้นีผู้เ้ขยีนไม่ได้ให้ผูช้ายสญูสิน้อ�านาจและเลอืกจบ

ชวีติลงในตอนท้าย แต่น�าเสนอให้ผูช้ายได้เหน็ว่าภรรยาและลกูมคีวามสขุและมัน่คงได้โดย

ไม่ต้องมีเขา น�าเสนอให้ผู้ชายเจ็บปวดสิ้นหวังและพ่ายแพ้อย่างจ�ายอม ตัวละครหญิงจึงท�า

หน้าที่รื้อและถอนรากถอนโคนอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ที่หยั่งรากฝังแน่นในสังคมได้ส�าเร็จ

อย่างสง่างาม
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บทคัดย่อ
 ความรู้ค�าศัพท์ประกอบด้วยการณ์ลกัษณะในการเรยีนรูห้ลายประเภทอนัประกอบ

ด้วยรูป ความหมายและการใช้ และความรู้ค�าศัพท์ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 

ดังน้ันการวัดความรู้เรื่องค�าศัพท์จึงจ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมและหลากหลาย 

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาการรับค�าศัพท์ใน 3 การณ์ลักษณะ ได้แก่ รูป ความหมาย และวิธี

การใช้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง

ประเทศจ�านวน 154 คน เข้ารับการทดสอบทักษะความสามารถด้านการรับค�าศัพท์ 

(receptive vocabulary knowledge) และความสามารถด้านการใช้ค�าศพัท์ (productive 

vocabulary knowledge) ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่ารูปการณ์ลักษณะสามารถรับได้ง่าย

กว่าความหมายและการใช้ค�าตามล�าดับ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 รูปการณ์

ลักษณะพบว่ามีความสัมพันธ์กัน นอกจากน้ียังพบว่าความถ่ีในการพบเห็นค�าศัพท์มีผลดี

ต่อการรับค�าศัพท์ อีกทั้งความรู้การณ์ลักษณะของค�าศัพท์หนึ่ง ๆ ยังช่วยพัฒนาการเรียน

รู้ค�าศัพท์ทั้งแบบรับและแบบใช้งานได้อีกด้วย 

ค�าส�าคญั: การรบัค�าศพัท์ ประเภทการณ์ลกัษณะของค�า ความสามารถด้านการจ�าค�าศพัท์ 

ความสามารถด้านการใช้ค�าศัพท์
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Abstract
 Vocabulary knowledge is a multidimensional construct and requires 
the incremental learning process. Therefore, different vocabulary measures 
may be appropriate at the different stages of acquisition. This study 
investigates the acquisition of vocabulary knowledge aspects: form, meaning, 
and use. One hundred and fifty-four Thai EFL students were tested on their 
receptive and productive knowledge of these aspects, specifically word 
parts, form-meaning link, and collocation knowledge. The findings showed 
that word form is easier to acquire, followed by the meaning and use of a 
word. The correlation analysis revealed that all word knowledge aspects 
were interrelated in learning. Moreover, exposure to vocabulary has a positive 
effect on vocabulary acquisition, and each of the word knowledge aspects 
contributes to receptive and productive vocabulary development.
Keywords: Vocabulary acquisition, vocabulary knowledge aspects, receptive 
vocabulary knowledge, productive vocabulary knowledge
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Introduction

 Word knowledge, an essential proxy in vocabulary acquisition, 

is a complex construct and entails learning different aspects of a word 

(González-Fernández & Schmitt, 2019; Meara, 1983; Nation, 2013). Nation 

(2013) suggested that such knowledge requires three aspects: form, meaning, 

and use, with receptive and productive dimensions. Some of these aspects 

are likely mastered before others. Indeed, research on vocabulary acquisition 

has revealed that learning a word is typically a long and incremental process 

(Henriksen, 1999; Read, 2000; Schmitt, 2014). The process begins by becoming 

familiar with the word and ends with using the word correctly in context. 

This process is, therefore, a continuum composed of the receptive and 

productive knowledge of a word that learners need to achieve, starting with 

comprehensive word knowledge and leading to word production (Laufer & 

Goldstein, 2004; Lin, 2015; Sukying, 2017). As such, the experience of learners 

in embedding the words can influentially promote vocabulary learning and 

development.

 It has been assumed that knowledge aspects are acquired 

incrementally, and exposure to the language is required, as an increased 

comprehension of a word advances its production. However, it remains 

unclear how word knowledge aspects are naturally developed and 

complement each other (Milton & Fitzpatrick, 2014; Schmitt, 2014; Schmitt & 

Meara, 1997) as well as how L2 and/or EFL learners acquire word knowledge. 

This may be partly because previous studies did not focus primarily on a 

multidimensional nature of word acquisition and did not typically explore an 

interrelationship between the word aspects, including the word knowledge 

framework (Nation, 2013), which may have led to misleading or inconsistent 

conclusions. 

 With regards to a great reason for this lack of a general theory of 

vocabulary acquisition, investigating the roles of word knowledge aspects 

can consequently provide a vibrant perception of vocabulary acquisition 

and development and exploring different education levels of learners may 
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also contribute to comprehend better the process of learning a word of 

learners in context. This study was designed based on Nation’s (2013) word 

knowledge framework, which includes the word knowledge aspects, form, 

meaning, and use, both receptively and productively.

Literature review

 The construct of word knowledge was described by Richards (1976) 

and, more recently, Nation (2013) provided a comprehensive construct of 

word knowledge, including a description of its three aspects, form, meaning, 

and use. Acquiring a word typically involves both receptive and productive 

dimensions. Receptive knowledge relates to the recognition of a word, 

whereas productive knowledge is the ability to use and produce a word. The 

construct of word knowledge is illustrated in Figure 1.

      Figure 1: The aspects of word knowledge (Nation, 2013)

 Based on Nation (2013), the aspect of form describes spoken, 

written, and word parts knowledge. The aspect of meaning includes a form-

meaning link, concepts and referents, and associations knowledge and, at 

least, the aspect of use refers to grammatical functions, collocations, and 

constraints on use knowledge. Many studies have explored these aspects 

within the word knowledge framework. Research on vocabulary acquisition 
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shows that the aspects are interrelated and, notably, occur on a continuum 

of receptive knowledge which advances the increasing degrees of word 

knowledge to the production (Laufer & Goldstein, 2004). As such, different 

word knowledge aspects have varying degrees of understanding, and acquiring 

a word is assumed to be acquired at different stages and time (Nation, 2013; 

Schmitt, 2000).

 Paul Meara (1983) first explored a general acquisition of vocabulary 

and showed that different aspects of word knowledge were interrelated and 

were associated with different difficulties. A number of other studies have 

since supported this finding (e.g., Lin, 2015a, 2015b; Schmitt, 2014; Schmitt 

& Meara, 1997; Sukying, 2018). For example, Laufer and Goldstein (2004) also 

found that the word knowledge aspects were connected, both receptively 

and productively, and vocabulary learning occurs on a continuum of receptive 

and productive knowledge. Specifically, the productive dimension was more 

difficult to acquire than the receptive dimension. (Henriksen, 1999; Nation, 

2013; Webb, 2005). 

 Recently, González-Fernández and Schmitt (2019) explored the 

relationship between multiple word knowledge aspects, both receptively 

and productively, including the form-meaning link, derivatives, multiple 

meanings, and collocations. The study assumed a general acquisition order 

of word knowledge aspects acquired beginning with form, then meaning and, 

finally, use. Consistent with previous literature, it was found that acquiring 

these word knowledge aspects was an incremental process and facilitated 

the word acquisition (Nation, 2013; Schmitt, 2000; Schmitt & Meara, 1997). 

However, it remains unclear how different aspects of a word are naturally 

acquired (Schmitt, 2014). Indeed, most vocabulary research has failed to 

focus directly on the acquisition of word knowledge or to investigate a single 

aspect or form-meaning link (Laufer & Goldstein, 2004; Sukying, 2017). 

Moreover, existing studies have explored different contexts and perspectives, 

often using different measures. As such, knowing a word is still complicated 
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and need to be explored to seek reliable and valid evidence for the 

acquisition of vocabulary. This is particularly true for English as a Foreign 

Language (EFL) learners (Hayashi & Murphy, 2011). 

 Previous research has examined vocabulary acquisition in Thai EFL 

learners (e.g., Liangpanit, 2014; Kittigosin & Phoocharoensil, 2015; 

Phoocharoensil, 2013, 2014; Sukying, 2017, 2018, 2019, 2020; Supasiraprapa, 

2019). These studies tend to show low performance on word knowledge, 

both receptively and productively, in a Thai context, even if Thai EFL 

participants had experienced the English language for years. Many studies 

have explored the acquisition of word knowledge in high school and university 

students (e.g., Sukying, 2017; Supasiraprapa, 2019). These studies have shown 

that Thai EFL learners have poor knowledge of English production, low English 

proficiency (Noom-ura, 2013), and the students’ receptive vocabulary size is 

almost double their productive vocabulary size (Kotchana & Tongpoon-

Patanasorn, 2015; Srisawat & Poonpon, 2014). This reveals that Thai EFL 

learners lack word knowledge and have an inadequate comprehension of 

word knowledge for the production of a word (Sukying, 2018; 2019); therefore, 

pedagogy must focus on pushing learners’ knowledge from receptive towards 

productive competence. Indeed, the embedding of the words influences 

the acquisition of vocabulary knowledge, and understanding the roles of 

word knowledge aspects will enhance the vocabulary improvement of 

learners in context. As such, the investigations into the acquisition process 

are required to better understand the nature of word knowledge acquisition 

and vocabulary growth.

The current study

 The aim of the current study is to investigate L2 word acquisition 

in Thai EFL learners and to explore whether or not there is any difference 

between education levels of learners in vocabulary acquisition. In this regard, 

two primary research questions are examined:  
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 1.Does the education level influence the acquisition of word 

knowledge aspects in Thai EFL high school students?

 2.What is the relationship be with word knowledge aspects?

Methods

1. Participants

 The participants were 154 Thai students in tenth- (67 students) and 

twelfth-grade (87 students) high school who had studied English as Foreign 

Language (EFL) for approximately ten years. Participants were aged from 16 

to 18 years. Both the tenth and twelfth graders’ English proficiency was 

grouped as the senior high school level. These students were at a level of 

learning and using high-frequency vocabulary. All participants were Thai 

native speakers, using their L1 to communicate with their friends or classmates 

at school, and had not studied English in an English-speaking country. The 

participants acknowledged an estimated average of five hours of English 

instruction per week, including four 50-minute English sessions with EFL 

teachers and one 50-minute session with native English speakers. Consistent 

with the Office of the Basic Education Commission (Ministry of Education in 

Thailand), all participants had been enrolled in EFL classes for a minimum 

of ten years as a mandatory subject.

 The twelfth-grade students had additional two years of English 

learning compared to the tenth-grade students. Indeed, the tenth-grade 

learners are at a stage between advanced junior and beginning senior high 

school level, and the twelfth-grade learners will next move on to university. 

Their differences in English experience may affect the ease or difficulty with 

which they learn a word. However, the participants have similar English 

instruction, and, as such, it is interesting to examine their comprehension 

and production of English and, specifically, the acquisition of word knowledge 

aspects.
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2.  Selecting the prompt words

 Prompt words were selected that are common in daily life and the 

area of academic study. All words also reached the requirement of Thailand’s 

Basic Education Curriculum B.E. 2544 (A.D. 2001). The prompt words were 

selected from two-word lists, the Academic Word List (AWL) (Coxhead, 2000) 

and the New General Service List (NCSL) (Browne, Culligan, & Phillips, 2013), 

and were piloted by 50 senior high school students, excluded in the main 

study, to verify their appropriateness in a Thai EFL high school context (Morgan 

and Bonham, 1944; Meara, 1983). Prompt words should be neither the easiest 

nor the most difficult grammatical class of words and should be sufficiently 

familiar and suited to measuring the capacity of word knowledge, both 

receptively and productively. The familiarity of the prompt words for a high 

school level was assessed using the Preliminary for Schools Vocabulary List, 

initially developed by Cambridge English. The collocational words were based 

on the websites, including the Longman Dictionary of Contemporary English 

and Online Oxford Dictionary. Five experts determined that the content of 

the tests should be sufficiently familiar to the participants.

3.  Materials

 Six tests were used to assess participants’ word knowledge, both 

receptively and productively, including word parts (form), form-meaning 

(meaning), and collocations (use) knowledge. The receptive tests assessed 

the ability to recognize a word, whereas, the productive tests tested the 

ability to recall and produce a word in the context. Content validity was 

assessed by five experts with more than ten years of experience in the area 

of English education, including one native speaker, one university teacher, 

and three high school teachers. The validity and reliability of tests were then 

established with scoring 0.746 on Cronbach’s Alpha, indicating acceptability.

3.1 The Word Segmentation Test (WST)

 The Word Segmentation Test (WST), based on Hayashi and Murphy 

(2011), was used as the receptive word form task and was developed to 

measure word part knowledge in receptive dimension. The test included 40 
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items, with one verb, twenty-three nouns, six adverbs, and ten adjectives. 

In this test, participants were required to break down word components into 

smaller morphemes, the smallest meaningful part of a language based on 

Bauer and Nation’s (1993) word family criteria. For the scoring, one morpheme 

was awarded one point. Zero points were awarded for no answer or an 

incorrect answer, such as an incorrect root word. The scoring criteria of the 

WST are shown in Table 1.

3.2 The Affix Elicitation Test (AET)

 The Affix Elicitation Test (AET), also based on Hayashi and Murphy 

(2011), was used as the productive word form task to assess productive 

knowledge of word parts. The test included 20 items. Participants were 

required to supply a correct form of a word for each blank in the sentence 

and to provide a part of speech for the derived word. No points were awarded 

for a blank answer or an incorrect answer. One point was awarded for each 

correct response, including a correct form in context and one for providing 

a correct type of a derived word. The scoring criteria for this task are shown 

in Table 2.
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 3.4 The L1 Translation Test (L1TT)

 The L1 Translation Test (L1TT) was developed based on Laufer and 

Goldstein (2004) and was used as the productive word meaning task. This 

test was primarily designed to measure productive knowledge of form-

meaning aspect and comprised 20 lines with one line for each prompt word. 

The instructions asked the participants to recall the meaning for each prompt 

word. For example, Thai words were provided and the participants were 

asked to supply the definition of the word in English by following a given 

letter. One point was awarded for a correct word definition and/or a similar 

meaning, and no points were given for no answer or an incorrect answer. An 

example of this test is shown in Table 4.

3.5 The Collocation Recognition Test (CRT)

 The Collocation Recognition Test (CRT) was used as the receptive 

measure of word use (Schmitt, Schmitt, and Clapham, 2001). This test was 

designed to assess receptive knowledge of word collocations. The test 

included 40 collocational items and participants were required to match the 

correct word collocation to the suitable context by selecting among the 

given words. No points were given for incorrect or blank answers, and one 

correct match was awarded one point. An example of this test is shown in 

Table 5.
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3.6 The Productive Collocation Recall Test (PCRT)

 The Productive Collocation Recall Test (PCRT) was used as the 

productive measure of word use and was developed based on Laufer and 

Nation (1995, 1999). The test was formatted as a gap-filling task and included 

20 collocational items. The test specifically measured productive knowledge 

of word collocations. Only one correct answer is allowed. In this test, to 

prevent guessing, the initial letters of the target collocations were provided 

to avoid non-target words that may fit in the allocated sentence. The correct 

answer was awarded one point, and no points were given for incorrect or 

blank answers. Example questions from the PCRT are shown in Table 6.

4. Data procedure

 Six tasks were used to assess participants’ word knowledge, both 

receptively and productively. The productive measure was administered 

before the receptive measure for each aspect to ensure that participants 

will not transfer knowledge from a receptive test to a productive test. Indeed, 

the test of word meaning must be administered before the measure of word 

form because the ability to supply the word form as productive knowledge 

can be transferred to the ability to supply the word meaning as receptive 

knowledge (Laufer & Goldstein, 2004). As such, the six tests were conducted 
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in the following order: 1) the collocation recall test, 2) the collocation 

recognition test, 3) the L1 translation test, 4) the L2 translation test, 5) the 

affix elicitation task, and 6) the word segmentation task. A summary of the 

data collection procedure is shown in Table 7.

5. Data analysis

 The test scores were analyzed to detect the nature of word 

knowledge construct with the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) (Larson-Hall, 2016). The probability coefficient (p), which can range 

from 0 to =1, was calculated and significance was set at 0.05 to reject the 

null hypothesis (Dörnyei, 2007). The reliability or consistency of the test 

scores was determined using Cronbach’s Alpha (Mackey & Gass, 2005). The 

Cronbach’s Alpha coefficient is set at above 0.70 (DeVellis, 2003) or 0.80 for 

a well-developed test (Dörnyei, 2007). Descriptive statistics were collated 

for participants’ test performance on word knowledge, including means, and 

standard deviations (Mackey & Gass, 2005). A pair-samples t-test and repeated-

measures ANOVA were examined to detect any significant differences in word 

knowledge tests. Finally, A correlation analysis was conducted on the 

relationship between different word tests based on Cohen’s (1988) guidelines: 

small, r = 0.10 to 0.29; medium, r = 0.30 to 0.49; large, r = 0.50 to 1.0. Table 

8 summarizes these data analyses.
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Results 

 Overall, the results showed that participants performed better on 

the receptive tests than productive tests and achieved the highest score 

performance on the word form, followed by word meaning, and word use 

in two grades. This pattern was similar for both tenth- and twelfth-grade 

students; however, the twelfth-grade participants scored slightly higher than 

the tenth-grade participants on each test. However, the analysis revealed 

that there was only a significant difference between the two different grades 

on the L2TT and CRT performance. The descriptive statistics of the 

performances on each test are shown in Table 9.

 For both grades, the analysis also showed that performance on 

word knowledge tests was significantly different. The analysis of a repeated 

measure ANOVA on word knowledge aspects for the tenth- and twelfth-grade 

students is illustrated in Figure 2.
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 The repeated measures ANOVA showed that there was a significant 

difference between all word tests in both grades. The WST, AET, L2TT, L1TT, 

CRT, and PCRT were significantly different for the tenth-grade participants (F 

(3.129, 206.481) = 1.287, p <0.001), and for the twelfth-grade participants (F 

(3.195, 274.813) = 1.469, p < 0.001). This indicates the varying levels of 

difficulty for each of the word knowledge aspects.

 A correlation analysis was conducted to examine the relationship 

of word knowledge aspects. The correlation analysis for the test performances 

of tenth-grade students is shown in Table 10.

 

 Table 10 shows the correlation coefficients for the tenth-grade 

participants and reveals that performance on the word knowledge tests was 

significantly positively correlated, indicating that the word knowledge aspects 

were interrelated. The correlation analysis for the test performances of 

twelfth-grade students is shown in Table 11.
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 Table 11 shows the correlation coefficients for the twelfth-grade 

participants. The analysis revealed that performance on most word knowledge 

tests was significantly positively correlated, suggesting that word knowledge 

aspects were also closely related in this group of learners. Only the 

correlations among the WST and PCRT, AET and PCRT, and L1TT and PCRT 

were found to be not significant. 

 In summary, the findings showed that the twelfth-grade participants 

performed slightly better than the tenth-grade participants in all tests, but 

this difference was not statistically significant. For both grades, the results 

showed that word knowledge tests were significantly different and also 

revealed that they were related to each other, such that good performance 

on one test was associated with good performance on the other tests. All 

participants performed best on the word form, followed by word meaning 

and, finally, word use. This suggests a similar learning process for both grades 

of students. Overall, the results indicated that word knowledge aspects were 

interrelated and had varying difficulty levels. This provides further evidence 

that these aspects are learned on an incremental continuum and are not 

acquired simultaneously.

Discussion

 This study explored the difference between tenth-grade and twelfth-

grade students on vocabulary acquisition. Specifically, word parts knowledge 

(form), form-meaning knowledge (meaning), and collocations knowledge 
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(use) were assessed both receptively and productively. The twelfth-grade 

participants achieved higher performance than the tenth-grade participants 

in all tests, but only performance on the L2TT and CRT was found to be 

significantly different. The results for each grade revealed a significant 

difference between the word tests as well as a positive correlation between 

performance on the tests. The findings showed that the two grades of 

students performed best on the word form test, followed by the word 

meaning and word use tests, respectively. Both grades performed significantly 

better on the receptive tests than the productive tests for each aspect. These 

findings are consistent with previous studies (e.g., Henriksen, 1999; Laufer & 

Goldstein. 2004; Nation, 2013; González-Fernández & Schmitt, 2019; Sukying, 

2017, 2018).

 Regarding Research Question 1, the results revealed that there was 

a little different performance between all word knowledge tests in both 

grades. The twelfth-grade participants achieved higher performance than the 

tenth-grade participants in all tests. This is perhaps because the twelfth-grade 

participants have more experience in learning a word, which is congruent 

with the view that understanding the roles of word knowledge requires 

greater language experience (Hayashi & Murphy, 2011; Schmitt & Zimmerman, 

2002). However, the analysis revealed that there was an only significant 

difference between L2TT and CRT performance. This is partly because, while 

the twelfth-grade participants had more experience with the English language 

than the tenth-grade participants by approximately two years, both groups 

were considered to be at the same level. As a result, the findings suggest 

that the two grades were at a similar level of knowing a word, indicating little 

development in vocabulary learning in the senior high school pedagogy with 

additional language exposure. A long experience of English vocabulary learning 

seems effectively enhancing the development of vocabulary knowledge. 

However, it is hard to clarify the improvement of learners in vocabulary 

knowledge dealing with one time assessing. 
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 Both groups of participants also performed better on the receptive 

tests than the productive tests. Typically, receptive knowledge is more 

accessible than productive knowledge (Lin, 2015b; Sukying, 2017). The 

receptive tests, WST, L2TT, and CRT, reflected the ability to recognize a word, 

whereas, the productive tests, AET, L1TT, and PCRT, tested the ability to 

recall and produce a word in the context. Hayashi and Murphy (2011) argued 

that receptive knowledge is achieved first, which then promotes productive 

knowledge. The comprehension of a word sets the foundation for the 

production of a word, but if the students do not have sufficient receptive 

knowledge, this will affect the production of a word. As such, the results are 

consistent with earlier findings that the productive task is more complicated 

than the receptive task and demands a greater knowledge load (e.g., Hayashi 

& Murphy, 2011).

 The results suggest similar L2 word acquisition for both grades, 

which is consistent with the general theory of vocabulary acquisition described 

in previous studies (Meara, 1983; González-Fernández & Schmitt, 2019). All 

participants performed best on the word form, followed by word meaning 

and word use, respectively. The results also showed a significant difference 

in performance on all the word tests. This is consistent with previous literature 

(e.g., González-Fernández & Schmitt, 2019; Nation, 2013; Schmitt & 

Zimmerman, 2002), showing that word knowledge aspects demand varying 

degrees of understanding. Altogether, the findings provide evidence that the 

aspects of a word are not acquired simultaneously, and the word form is 

easiest to be achieved, followed by word meaning and, finally, word use. 

Indeed, the altered contextualization of English learning can specifically 

intend the dissimilar results (Hayashi & Murphy, 2011; Nation, 2013; Sukying, 

2019). 

 In a Thai context, the learners appear to learn the grammatical 

rules explicitly, and the grammatical rules of a word are easily acquired and 

remembered. For example, the word “create” can be recognized with the 

different forms “creates, created, creating, creative, creatively, creation, and 
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creator, etc.” It has previously been argued that grammatical knowledge can 

facilitate the ability to recognize the definition of a word. The knowledge of 

meaning appears byzantine because it takes time to remember the words 

and demands an ability to translate between L1 to L2 and L2 to L1. As such, 

the learners first need some experience and comprehension of word 

knowledge. However, this hardly confirms the complicated order between 

word form and meaning. Some studies early showed some different results 

inconsistently. For example, some researchers considered that form 

knowledge, concerning the syntactical knowledge of word family members, 

was seemly difficult, learned relatively late, and required explicitly teaching 

attention (Barcroft, 2002; Chui, 2006). 

 Nevertheless, some other researchers argued that meaning 

knowledge was more difficult to acquire (Wolter, 2009). For instance, 

productive meaning aspect was acquired incidentally from listening after 

spelling and word-class, and it was also found that L2 learners may achieve 

knowledge of other word aspects without a mastery of word meaning 

(Schmitt, 1998; Van Zeeland & Schmitt, 2013). With earlier findings, the 

different methods may produce and affect somewhat different results 

(González-Fernández & Schmitt, 2019). In the following, word use is the last 

to be achieved because this aspect reflects the ability to produce a word. 

Indeed, the function of a word requires a higher degree of comprehension 

and exposure. This aspect is the nature of language; therefore, L2 and EFL 

learners take longer to accurately learn this aspect (Nation, 2013). This learning 

is also impeded when the learner has limited exposure to an English context, 

making it difficult to achieve word use in a predominately Thai context. 

Previous studies in other contexts have also found the learners will achieve 

receptive knowledge first (i.e., form and meaning) and will then acquire 

comprehensive knowledge of the production of a word (Hayashi & Murphy, 

2011; Nation, 2013; Sukying, 2018, 2020). 

 In response to Research Question 2, the current study found a 

positive correlation of many of the word tests, and this was true for both 
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school grades. The results of the current study are consistent with previous 

studies. For example, González-Fernández and Schmitt (2019) revealed a 

positive relationship between word knowledge aspects and suggested that 

there was a continuum of receptive and productive knowledge of a word. 

This means that learners with multiple aspects of word knowledge can learn 

vocabulary more effectively than with a single-mode alone (Lin, 2015). 

However, it should be noted that the failure to find a significant correlation 

of some of the tests may be due to the relatively small sample size. Regarding 

quantitative research, a sample size of participants can affect and mislead 

the error results. Nevertheless, the results show that word knowledge aspects 

are positively correlated, and learning a word is an incremental process, 

which is in line with Murphy and Hayashi’s (2011) continuum of receptive 

and productive knowledge.

 To summarize, regarding Research Question 1, there was little 

difference between the performances of tenth- and twelfth-grade students, 

and this is likely because both groups were categorized at the senior high 

school level. The results for both grades showed that a receptive test is 

more straightforward than a productive test and that receptive knowledge 

is first acquired and this knowledge then advances productive knowledge. 

Indeed, a productive dimension requires a higher degree of cognitive and 

metacognitive knowledge (Hayashi & Murphy, 2011). Both tenth- and twelfth-

grade Thai EFL students showed the same sequence of word acquisition; 

they acquired the form of a word first, followed by the meaning of a word 

and then the use of a word. This suggests that word knowledge is acquired 

at different stages and times. As to Research Question 2, word knowledge 

tests were also positively related, reflecting the interrelatedness of the word 

knowledge aspects. This confirms the developmental process of vocabulary 

learning. The results of the present study are largely consistent with earlier 

findings on the process of vocabulary acquisition.
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Conclusion  

 The results for the two different grades showed that word 

knowledge aspects were varying degrees and closely related and revealed 

that receptive knowledge of a word is easier to acquire than productive 

knowledge. Both grades showed a similar pattern of word acquisition, 

beginning with word form, then meaning and, finally, word use. Interestingly, 

there was little evidence for development in vocabulary from the tenth-grade 

to twelfth-grade learners. Overall, the findings revealed that word knowledge 

aspects are interrelated and cannot be acquired simultaneously. Learning a 

word first requires comprehension of the word in order to promote its 

production. Word acquisition is, therefore, likely to be a developmental 

process and requires a large degree of cognitive and metacognitive loads as 

well as adequate exposure to the language.  

Recommendation 

 Word knowledge typically includes 18 aspects (Nation, 2013); thus, 

future studies should aim to include more aspects to gain a clearer 

understanding of vocabulary acquisition and development. Longitudinal 

research would also be beneficial to the investigation of English vocabulary 

acquisition in Thai learners. Moreover, participants with many different 

educational levels should be included to better understand the roles of 

word knowledge aspects in specific contexts, such as primary, high school, 

and university students. It should also be noted that the tests used here 

were designed for the specific purposes of this study, and future studies may 

need to adapt these tests according to their own objectives. Overall, these 

findings inform pedagogy in English vocabulary teaching and learning.
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมอง

เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมอง

เป็นฐาน เพือ่พฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  

5  และ (3) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้กลวิธีการ

อ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน  กลุ่มตัวอย่าง  

ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อ�าเภอเมือง  จังหวัด

นครพนม  ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  จ�านวน  35  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบ

กลุม่  (Cluster  Random  Sampling)  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ได้แก่  แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กลวธิกีารอ่านแบบเสรมิต่อการเรยีนรูร่้วมกบักจิกรรมการเรยีนรู้ท่ี

เน้นสมองเป็นฐาน  จ�านวน  8  แผน  แผนละ  3  ชั่วโมง  (2)  แบบทดสอบความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษชนิดปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ�านวน  40  ข้อ  สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติ  t-test (dependent sample)

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

 1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดกลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อ

การเรยีนรู้ร่วมกบักิจกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นสมองเป็นฐานเพือ่พฒันาความสามารถด้านการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.87/75.79

การใช้กลวิธีการอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีแบบเสริมต่อ

การเรียนรู้ร่วมกบักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นสมองเป็นฐาน เพือ่พฒันาความสามารถด้านการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.64 ซึ่งแสดงว่านักเรียน

มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 64.00

 3. หลังจากทีผู่ว้จิยัได้น�าแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กลวธิกีลวิธแีบบเสรมิต่อการ

เรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นสมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ

อ่านภาษาอังกฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  มาทดลองกบักลุม่ตวัอย่างในงานวจิยั     

พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: เสริมต่อการเรียนรู้ สมองเป็นฐาน ความสามารถด้านการอ่าน
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Abstract
 This study aimed to investigate the efficiency of eight lesson plans, 
developed from the concept of Scaffolding for Reading Activity and Brain-
based Learning Activities to promote Mathayomsuksa 5 students’ English 
reading ability with the required efficiency of 75/75 (E1/E2). It also sought 
to examine the effectiveness index of such lesson plans and promote 
students’ reading ability by implementing them. This study’s samples 
consisted of 35 Mathayomsuksa 5 students attending the first semester of 
the academic year 2019 at Nakhonphanomwittayakhom School, Mueang 
district Nakhomphanom province. The participants were selected by cluster 
random sampling technique. The instruments used in this study included 
eight three-hour lesson plans created from the concept of Scaffolding for 
Reading Activity and Brain-based Learning Activities and a 40-item reading 
test. The dependent samples t-test was used to analyze the data. The results 
showed that the lesson plans developed based on Scaffolding for Reading 
Activity and Brain-based Learning Activities had an efficiency of 77.87/75.79. 
This efficiency of the lesson plans was higher than the established criterion. 
The results also indicated that the effectiveness index of lesson plans created 
from the concept of Scaffolding for Reading Activity and Brain-based Learning 
Activities made was 0.64. Overall, the participants’ average scores on the 
post-test performance were higher than the pre-test scores at the statistical 
level of significance of 0.05.
Keywords: Scaffolding, Brain-Based Learning, Reading ability
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Introduction

 Reading skill is considered as one of the four essential skills in 

language learning, especially for second language learners. Anukkung 

(2013) suggested that reading is an indicator of language learning success. 

Moreover, Anderson (1999) suggested that reading skill is important for 

second language learners. It requires practicing activities to develop them 

to be proficient readers. The recent studies on reading development 

have widely promoted the importance of reading. These studies revealed 

that successful learners tended to apply strategies in their reading more 

than the learners who did not use any reading strategies. However, 

reading teaching in Thai EFL context has not been successful according 

to the learning objectives stated in the Basic Education Core Curriculum 

(A.D. 2008). The results from the national testing revealed that most 

students failed to apply reading strategies in the reading section, so they 

gained lower scores than the established standard in the curriculum. 

The problems in reading from the previous studies were related to the 

results in the context where the current study was conducted. The 

researcher observed that students could not understand the reading 

text and found English reading boring. According to the test analysis and 

interviews with some students to identify the background and rationale 

for this study, it was found that the major problems in their reading were 

that they could not understand reading passages, answer questions, and 

apply reading strategies in their daily-life reading and reading test.

 When investigating further the issues that might cause reading 

problems, it was found that most students could not read and 

understand the reading questions. Moreover, they did not know the 

meaning of vocabulary which was the key to comprehend the reading 

text. Based on the experience of the researcher in the field of language 

teaching, the researcher found that reading comprehension was the 
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problem for EFL students at all levels, including Mathhayomsuksa        

5 students who were the participants in this study. Their background 

knowledge in reading skill was quite low. They were graded in the 

group of low proficiency readers from the results of the national test. 

Furthermore, many English teachers in the setting where the study was 

conducted did not introduce reading strategies or motivate students with 

interesting activities in reading lessons. The lessons were mainly focused 

on introducing vocabulary and grammar. The students were required to 

translate English reading text into Thai. So, these lessons did not help 

students develop their reading skill which result in the students finding 

the reading lesson less interesting. When they had to read a long text, 

they could not understand the main points in which the writer wanted 

to convey to the readers. The factors which caused this problem was the 

lack of vocabulary and sentence structure knowledge, reading strategies, 

motivation in reading, and reading practice.

 In the current study, the researcher used the scaffolding principle 

which was the systematic process in assisting and facilitating students’ 

learning process. The scaffolding process consisted of teacher, peers, 

and learning materials to support learners in the task that they could 

not achieve it individually. The assistance process was completed when 

the students could perform the task by themselves. The principle of 

scaffolding activity was proposed based on the constructivism theory of 

Vygotsky (1978). It is believed that learning and interaction are intertwined. 

The peers who are master in particular topics assist and guide the peers 

who need learning assistance. Wood, Bruner, and Ross (1976) suggested 

six ways to apply the scaffolding activities in the classroom context. In 

a new paragraph, summaries of advantages were found with study of 

Wood, Bruner & Ross (1976). The scaffolding activities help students 

be more confident in learning and task performing. The interaction in 
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the scaffolding process reduces learning anxiety and supports learning 

and students’ creativity. The students and teacher can discuss and 

share opinions during the lessons. Finally, students comprehend the 

lesson and construct their knowledge and understanding. This is the 

opportunity to develop themselves to the next level of development 

with the assistance of teachers and peers.

 Furthermore, the researcher studied the related documents and 

previous studies about activities that could motivate learners and make 

the reading lesson more interesting. The researcher found that brain-

based learning activity (BBL) is an interesting activity that can encourage 

students’ thinking process. The students are required to answer the 

questions from a reading text; moreover, many more interesting activities 

promote their motivation in reading development. Ken and Ken (1990) 

introduced the 12 suggestions for BBL implementation. Jensen (2008) 

proposed the steps for organizing BBL activities in seven steps. In 

organizing BBL activities, the teacher needs to understand the cognitive 

process in the aspect of reading comprehension to design activities and 

learning materials appropriately for learners’ differences.      

 According to the background and problem stated above, the 

researcher was interested in investigating the effectiveness of integrated 

reading strategies between scaffolding activities and brain-based 

learning (BBL) activities to enhance Matthayomsuksa 5 students’ reading 

comprehension. The study was expected to contribute pedagogical 

implications to reading teaching in the field of teaching English in the 

EFL context.    

Objectives

 The objectives of the study were as follows: 

 1.1 To find the efficiency of the lesson plans from the concepts 
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of scaffolding for reading activity and brain-based learning activities in 

developing Matthayomsuksa 5 students’ reading ability with the required 

efficiency of 75/75

 1.2 To investigate the effectiveness of the lesson plans from 

the concepts of scaffolding for reading activity and brain-based learning 

activities in developing Matthayomsuksa 5 students’ reading ability

 1.3 To find whether the students’ reading ability after the 

implementation of the lesson plans from the concepts of scaffolding 

for reading activity and brain-based learning activities was better or not

Research Questions

 1. What is the efficiency of the lesson plans from the concepts 

of scaffolding for reading activity and brain-based learning activities in 

promoting Matthayomsuksa 5 students’ reading ability?

 2. What is the effectiveness index of the lesson plans from the 

concept of scaffolding for reading activity and brain-based learning 

activities in developing Matthayomsuksa 5 students’ reading?

 3. Was the students’ reading ability after the implementation of 

the lesson plans from the concepts of scaffolding for reading activity 

and brain-based learning activities improved?

Literature Review

 Scaffolding

 In order for us to understand how to scaffold reading in a 

classroom context, we first need to determine a definition for the 

term ‘scaffolded reading.’ It is believed that Donald Wood and his 

colleagues (Wood, Bruner & Ross, 1976) were the first to use the term 

in an educational context in order to characterize a mother’s verbal 

interaction when reading with her child. Their study determined some 
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of the steps that a mother, father, or other significant adult, may 

commonly take when initially beginning to read with a child. Firstly, 

they may skim through the picture book, familiarizing the child with the 

pictures and the structure of a book. Then they may focus on a single 

page, asking the child what the picture is, and pointing out the word 

in the text that describes this object. The adult does not tell the child 

what the word is, but acknowledges that it describes the object on the 

page and lets the child provide the answer. This is then often followed 

up by positive feedback that lets the child know that their answer was 

correct (Graves & Braaten, 1996).   The important part of this described 

learning experience is that the adult did not promptly expect the child 

to know what the word was, without any initial understanding of words 

and their connections to the pictures. Nor did the adult just give the 

student the word. The adult in the described process actually built up 

an “instructional structure” (Graves & Braaten, 1996), or scaffold, in order 

to assist the child to create meaning from the text for themselves. This 

process is the very definition of what ‘scaffolded reading’ is. A child’s 

initial experiences with learning to read are important for us, as teachers, 

to understand in order to be able to provide the next steps and continue 

to scaffold reading experiences in a more purposeful way. Axford, Harders 

and Wise (2009) describe a sequence of steps that teachers can use to 

implement ‘scaffolding reading’ in a one-to-one teaching situation. 

 Brain-Based Learning                                                                           

 Brain-based education aims to improve and accelerate the 

learning process by using the science behind learning to select a 

curriculum and form of delivery for each group of students. When 

adopting this method, educators must forget established conventions. 

They must also leave behind assumptions about learning and previous 

practices. Instead, they must look to the most recent cognitive science 
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discoveries as inspiration for their future lesson delivery. It was once 

thought that intelligence is fixed and remains virtually the same through 

someone’s entire life. More recent discoveries reveal that physical 

changes take place in the brain during learning. When someone practices 

certain skills, they find it easier over time to carry on improving those 

abilities. Learning has been demonstrated to improve resiliency, working 

intelligence, and brain function. This discovery holds considerable 

potential for schools and educators everywhere. The implications of 

brain-based learning are far-reaching. By putting this knowledge into 

practice, schools can create academic programs that are best suited 

to each year group. Individual teachers can also structure the most 

appropriate educational experiences for their own students.

 With such a wide range of scientific findings, it is clear that brain-

based learning can take several forms. Schools and individual teachers 

can choose the best approach to facilitate learning for their students. 

For example, student stress could be reduced by playing calming music 

or arranging regular physical activities. Beanbag chairs or couches could 

replace traditional seating in studying and reading areas. A schoolwide 

promotion could encourage students to eat a healthier diet or to engage 

in more exercise, two factors that improve brain health. The benefits of 

brain-based learning are already recognized by those who are responsible 

for training new educators. More universities and colleges are now 

offering degrees in this new and exciting field. As a result, those who 

are now entering the profession have an in-depth knowledge of how 

to help their students learn more effectively. 

Research Methodology

 1. Research Instruments  

  There were two research instruments for data collection 

in the study. The instruments included (1) eight lesson plans designed 
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under the concepts of scaffolding for reading activity and brain-based 

learning activities and (2) reading test implemented as pre-test and 

post-test.

  2. Research instrument for the implementation

  The implementation of the study consisted of eight 

lesson plans based on the concepts of scaffolding for reading activity 

and brain-based learning activities. Each lesson plan lasted three hours. 

There were 24 hours for the intervention. The effectiveness of the lesson 

plans was verified by three experts and implemented as the pilot study 

with students in another school. 

 3. Research instrument for data collection

  The reading for comprehension test was used to measure 

the reading ability of participants before and after the intervention as a 

pre-test and a post-test. The test consisted of 40 items with four multiple 

choices. The objectivity and validity of the test items were evaluated by 

three experts. The pilot study was conducted with students in another 

school to ascertain the effectiveness of the test. 

 4. Participants

  The current study was a quasi-experimental design. 

There were 35 of Matthayomsuksa 5 students from three classes of 

Nakhonphanomwittayakhom School, Mueng District, Nakhonphanom 

Province. They were equally selected by cluster random sampling as 

participants of the study. They enrolled in English for Reading and Writing 

course (E30203) in the first semester of the academic year 2019. 
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Procedure

  The study was conducted in the first semester of the 

academic year 2019 lasting five months. The data collection procedures 

were as follows. 

  1. Before the first lesson began, the reading test was 

applied as a pre-test to assess the students’ reading ability before the 

implementation.

  2. Eight lesson plans based on the concept of 

scaffolding for reading activity and brain-based learning activities were 

implemented. 

  3. The reading test was applied as a post-test to investigate 

the students’ reading ability after the implementation. 

Theoretical Framework

 According to the literature review, the scaffolding for reading 

activities is effective for reading teaching to enhance students’ learning 

comprehension both in intensive and extensive reading. There are 

steps for lesson plan design and individual needs analysis which are 

essential for lesson plans design. Moreover, the teacher needs to bring 

various reading texts and learning materials based on students’ language 

proficiency. There are a variety of assessments in a positive learning 

environment to reduce students’ anxiety. To implement the concept 

of scaffolding for reading activity into practice, the researcher presented 

the teaching procedures as follows: 
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Data analysis 

 1. The investigation of the lesson plans’ efficiency which was 

created from the concept of scaffolding for reading activity and brain-

based learning activities to promote Mathayomsuksa 5 students’ English 

reading ability with the required efficiency of 75/75 was analyzed by E1/

E2.

 2. The investigation of the lesson plans’ effectiveness index 

based on the concept of scaffolding for reading activity and brain-based 

learning activities to promote Mathayomsuksa 5 students’ English reading 

ability was analyzed by descriptive statistics and the effectiveness index 

statistics E.I.

 3. To investigate the difference in reading ability (if there were 

any), the scores from reading pre-test and post-test were analyzed by 

dependent t-test statistics. 

Finding

 Research question 1: What is the efficiency of the lesson plans 

from the concepts of scaffolding for reading activity and brain-based 

learning activities in promoting Matthayomsuksa 5 students’ reading 

ability?

 From table 1, it was found that the efficiency of eight lesson plans 

which were created from the concept of Scaffolding for Reading Activity 

and Brain-based Learning Activities in order to promote Mathayomsuksa 
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5 students’ English reading ability with the required efficiency of 75/75 

(E1/E2) was 77.87/75.79.  It was higher than the required efficiency.

 Research question 2: What is the effectiveness index of the 

lesson plans from the concept of scaffolding for reading activity and 

brain-based learning activities in developing Matthayomsuksa 5 students’ 

reading?

 From table 2, the effectiveness index of the lesson plans from 

the concept of scaffolding for reading activity and brain-based learning 

activities in developing Matthayomsuksa 5 students’ reading was 0.64. It 

was found that all students achieved higher scores when they learned 

at 64 percent.

 Research question 3: If the students’ reading ability after the 

implementation of the lesson plans from the concepts of scaffolding 

for reading activity and brain-based learning activities was improved?

 From table 3, it was found that the average percentage of the 

post-test score was higher than pre-test score statistically significant at 

the 0.05 level.
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Discussion

 According to the results of the study, the efficiency of the lesson 

plans from the concepts of scaffolding for reading activity and brain-based 

learning activities to promote Matthayomsuksa 5 students’ reading ability 

was 77.87/75.79 which was higher than with the established efficiency at 

75/75. The effective outcome might be because of the planning steps in 

designing the lesson plans from the principles of scaffolding for reading 

activity and brain-based learning activities to promote reading ability. 

The planning steps were as follows: 1) introduce reading text, 2) review 

background knowledge and experience, 3) individual reading, 4) group 

reading, 5) ask and answer questions/discussion/exchange opinion, and 6) 

applied activity. In the class, students discussed and guessed the answers 

from their background knowledge and experience, video, picture, reading 

topics, and other learning media that the researcher introduced in the 

lessons. After that, they shared their answers and discussed to conclude 

as the group answers. From the class observation, the researcher found 

that the students who had background knowledge and experience 

related to the reading topic tended to understand the reading passage 

easier and answer the questions quicker than the students who did 

not have background knowledge. However, in the group discussion, the 

students who did not have background knowledge or experience about 

the reading topic were assisted by the students who had background 

knowledge and experience. Finally, the whole class could understand 

the reading text and answered the questions correctly.

  Moreover, with the integration of brain-based learning activities 

(drawing, quiz, mind mapping, game, group discussion, information 

interview, model making, and drawing) in step 6 of the lesson, students 

reduced learning anxiety and they were more engaged with the learning 

activities.
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 The researcher interviewed some students after the 

implementation to explore the most popular brain-based activities 

in the lesson plans. The three most popular activities were ranged 

from “model making” in lesson 7, “mind mapping” in lesson 3, and 

“drawing” in lesson 1 respectively. The “model making” activity was 

about creating animal models which they found in reading text. The 

“mind mapping” required students to summarize the main points in 

the reading passage. The students were interested in this activity as the 

reading topic was about the ways to keep fit which was an interesting 

topic among teenagers. In this activity, the researcher found that students 

discussed and analyzed the main points in the reading text to summarize 

as the group task. They could guess the meaning of vocabulary from the 

reading context. The researcher observed that they could perform in their 

roles to contribute to the success of the group task. The third popular 

activity among students was “drawing” in lesson 1. The students were 

asked to design the group product from the information in reading text. 

Students worked together to design their products. They exchanged their 

opinion, discussed, and asked each other for information. However, the 

least popular activity among eight BBL activities was “quiz”. From the 

observation, the researcher found that some students who had better 

background knowledge could respond to the question quicker as they 

were better in reading than the others. This caused many students to 

feel stressed and ignore the activity.

 The efficiency of the lesson plans designed based on the 

concepts of scaffolding for reading activity and brain-based learning 

activity was higher than the established criterion. This point supported 

the findings of Sujaree (2011) who conducted a study on the use of 

scaffolding to enhance reading comprehension of university students. 

The results revealed that the students who were implemented with the 
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scaffolding activities significantly outperformed the control group at 0.1 

statistical significance. Moreover, the results from the current study also 

supported the study of Buntununkul (2015) on developing students’ 

reading comprehension by scaffolding activities. The findings indicated 

that scaffolding activities helped students comprehend reading text 

and summarize the main points as their understanding. Furthermore, 

Somsong (2013) investigated the effects of the implementation of 

a scaffolding learning model to develop reading comprehension of 

university students. The results showed that the learning model was 

effective with the efficiency index (E1/E2) 81.15/79.25. The mean of 

reading comprehension scores from the post-test was higher than the 

mean of pre-test at 0.5 statistical significance. 

  Duangkaewklang (2013) conducted a study on the assessment of 

primary students’ cognitive processes in brain-based learning activities. 

The results revealed that the efficiency (E1/E2) of lesson plans of BBL 

activities was 80.17/81.18 which was higher than the established criterion 

80/80. Boonsong (2016) also studied the effects of BBL activities on 

secondary students’ creative thinking. The results indicated that the 

mean of students’ achievement scores after the implementation of BBL 

activities was higher than the mean of pre-test scores at 0.1 statistical 

significance. 

 According to the results of the effectiveness index of the lesson 

plans in this study was 0.64. This indicated that students progressed in 

their reading after the implementation at 64 percent. This showed that 

the lesson plans based on the concept of scaffolding for reading activity 

and BBL activities helped students develop their reading comprehension 

of more than 60 percent. This point supported the finding in the study of 

Subannard (2012) who investigated analytical reading ability and reading 

motivation of high school students. BBL activities were implemented 
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as core activities in the lessons. The findings revealed that students 

gained 61.68 percent of achievement after the implementation. The 

findings of the effectiveness index of the lesson plans in this study also 

supported the study of Suwanmajo (2013) conducting the comparative 

study on BBL activities and corporative learning activities to enhance 

cultural knowledge and emotional quotient of high school students. 

The findings showed that the effectiveness index of the lesson plans 

with BBL activities was higher than the lesson plans with cooperative 

learning activities. The results from the study of Boonya (2017) on using 

BBL activities in the classroom also reveal the effectiveness index of the 

BBL-based lessons with 80.48 percent of learning progress.  

 After the implementation of the lessons of scaffolding activities 

for reading activity and BBL activities, the pre-test scores on reading 

comprehension were compared with the post-test scores to investigate 

the development in the reading ability of students. The scores from pre-

test and post-test were compared with independent t-test sample. The 

results showed that the mean of students’ post-test scores was higher 

than pre-test scores at 0.5 statistical significance. The results from the 

study supported the results in the previous study of Chookaew (1992) 

who investigated the effectiveness of BBL-based lesson plans. The results 

presented that the experimental group with BBL-based lesson plans had 

positive attitudes toward the lessons and could perform better than 

the control group in reading tasks at 0.5 statistical significance.    

 This also confirmed with the previous findings of Kuntup (2012) 

which explored the effectiveness of the lesson with BBL activities to 

increase students’ reading ability. The results presented that 75 percent 

of students could perform higher than the required criterion. Moreover, 

students felt more confident in reading after the lessons. This indicated 

that the lessons with BBL activities were effective for reading ability 

development.  
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Implications

 1. Classroom management is vital for the lesson implementation. 

The teacher should encourage students to work together and bring the 

class friendly learning environment. Moreover, the teacher needs to 

ensure that all students engage in activities.

 2. Before BBL activities implementation, the teacher should 

provide students with lead-in activity to motivate and prepare students 

to get ready for the lesson.

 3. There should be a variety of activities and learning material 

to support individual differences. 

 4. During the lesson, the teacher needs to observe students 

and provide appropriate assistance in case they encounter difficulties 

in reading activities.

Recommendations

 1. Comparative study on the effects of scaffolding activities for 

reading activity blended with other teaching approaches should be 

conducted. 

 2. The lesson plans of scaffolding activities for reading activity and 

BBL activities should be implemented with other groups of participants 

to investigate the effectiveness of the lessons.
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การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

Received: April 17, 2020

Revised: June 28, 2020

Accepted: July 08, 2020

บทคัดย่อ
 บทความนี้ศึกษาถึงปรัชญาของการศึกษา เพ่ือความเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการวิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของปรัชญา และหลักสูตร

ของการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาพบว่า ปรัชญา

การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ว่า ประชาชนไม่ใช่เป็น

เพียงผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นผู้มีส่วนส�าคัญ และมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความ

เป็นประชาธปิไตย รวมถงึความเชือ่ในหลกัประชาธปิไตยทีไ่ด้ถกูวางรากฐานไว้ สถาบนัการ

ศกึษามีหน้าทีพ่ฒันาความรู้พืน้ฐานของประชาธปิไตยในรปูแบบของอเมรกิา การปฏบัิตงิาน    

ของรัฐภายใต้กรอบรฐัธรรมนญูการเมอืงและความเป็นพลเมอืง กรอบแนวคดิของหลกัสตูร

ส่วนใหญ่จะอยูบ่นมาตรฐานด้านความเป็นพลเมอืงและรฐั ความฉลาดรูด้้านการจดัการการ

เงนิและเศรษฐกิจส่วนบคุคล อย่างไรกต็ามจากการบริหารประเทศในระบบกระจายอ�านาจมี

ผลท�าให้แต่ละมลรฐัพัฒนาหลกัสตูรของตนเองอย่างอสิระ แต่อยูบ่นฐานของประชาธปิไตย

ค�าส�าคัญ: การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ปรัชญา หลักสูตรการเรียนการสอน ประเทศ
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Abstract
 This article studied the philosophy of civic education and its education 
services in the USA. Document analysis was employed for data collection. 
Content analysis was also used to analyze the philosophy and curriculum in 
civic education for US educational institutions. The findings showed that the 
philosophy of U.S. civic education. That is, the citizens must abide by the 
law and contribute to the institution of constitutional democracy and the 
fundamental principles and values upon which it is instituted. The educational 
institutes are responsible for developing the fundamental tenets of American 
democracy. The government practices are under the constitution, politics 
and citizenship. Most educational curricula’ core philosophies are primarily 
based on civics and government, personal financial literacy, and economics. 
However, with the decentralization of the administrative system, each state is 
authorized to develop their own curriculum based on its American democratic 
philosophy.
Keyword: Civic Education, Philosophy Curriculum, USA.
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บทน�า

 การศึกษาด้านความเป็นพลเมอืงและการศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมืองในอเมรกิา 

เป็นสองแนวคดิทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในทฤษฎทีางการเมือง แต่กย็งัมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ในปัจจบุนั 

มีค�าหลายค�าที่ใช้เรียกกระบวนการนี้ เช่น การศึกษาด้านความเป็นพลเมือง (Civic 

Education) และด้านการศึกษาการเมือง (Political Education) แต่ค�าหลังไม่เป็นที่นิยม

ใช้นอกวงการวิชาการ อาจเป็นเพราะความหมายชี้น�าการสอนชัดเจนเกินไป ในโรงเรียน

การจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืงจะรวมถงึรายวชิาทัง้ทีเ่ป็นเรือ่งราวของรฐัและไม่ใช่

เรื่องราวของรัฐ ถ้าเป็นเรื่องราว ของรัฐก็เน้นเรื่องของรัฐบาลอเมริกันและบางครั้ง แต่ไม่

มากนักที่จะมีการสอนเปรียบเทียบรัฐบาลต่าง ๆ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในบาง

ครัง้จะแทรกอยูใ่นวชิาประวตัศิาสตร์อเมรกิา โดยทัว่ไปเป็นรายวชิาในเกรด 5 เกรด 8 และ

เกรด 11 แนวคิดส�าคัญของการสร้างระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา คือ ความคิด

ที่ว่าประชาชนเป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลเพื่อให้รับรองสิทธิของตนและประชาชนยินยอมให้ได้รับ

การปกครองโดยรัฐ (Crimmins, 2013)

 จากการทีส่งัคมอเมรกินัเป็นสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางชาติพนัธุ ์นกัวชิาการ

ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์ นักมานุษยวิทยา นักภูมิศาสตร์ ต่างให้

ความสนใจศึกษาถึงบริบทและแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าประชาชนทีม่าจากหลากหลายชาติพนัธ์เหล่านัน้ได้มีโอกาสเข้าถึงและได้รบัสทิธขิองการ

เป็นพลเมอืงของประเทศ แต่นบัแต่ช่วงปี ค.ศ. 1995 เป็นต้นมา นกัวชิาการได้ศกึษาถงึการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศในสหรัฐอเมริกาและพบว่าการลดลงของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมจนถึงกับมีค�าศัพท์ท่ีเรียกปรากฏการณ์ 

“Bowling Alone” กล่าวคือประชาชนไม่สนใจร่วมกิจกรรมเดียวกัน นับแต่การอ่าน

หนังสือพมิพ์ฉบบัเดยีวกนั ไปงานพบปะสงัสรรค์กนัและเข้าร่วมทมีโบว์ลิง่ร่วมกนั (Dudley 

and Gitelson, 2002)

 สิ่งท่ีนักการศึกษาในปัจจุบันห่วงใยคือการลดลงของการมีส่วนร่วมในฐานะ

พลเมอืงของคนวยัหนุม่สาวโดยจากการวจิยัพบว่า เดก็ในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีม่อีายุ

ถึงวัยที่มีสิทธิเลือกตั้งพากันไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยมาก ในปี ค.ศ. 1996 The American 

Political Science Association (APSA) ได้สร้างกลุ่มงาน “Task Force on Civic 

Education for the Next Century” โดยทีป่ระธานกลุม่ท่ีกล่าวถึงความต้องการในปัจจบัุน 

ในเร่ืองของความเป็นประชาธปิไตยในอเมริกา จากการทีม่คีวามผกูพนักบัการเมอืง ลดพลงัลง 

รวมถงึศกัยภาพของประชาชนในการจดัการตนเองลดลง ดงันัน้กลุม่งานนีจ้งึมคีวามจ�าเป็น

ต้องสนับสนุนจดัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงและการมส่ีวนรวมของประชาชนใน

สหรัฐอเมริกา
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 จากจดุเร่ิมต้นดังกล่าวในปี ค.ศ. 2001 APSA ได้มคีณะท�างานทีเ่กีย่วข้องโดยตรง

กับการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนรวมของพลเมือง (Civic 

Education and Engagement) ขึ้นโดยทฤษฎีแล้วการด�ารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบของ

ประชาชนในระบบการเมืองอย่างยั่งยืน สามารถย้อนศึกษากลับไปถึงทฤษฎีทางการเมือง

ในยคุโบราณได้ เช่นเดียวกบับทบาท ต�าแหน่งและววิฒันาการของการศกึษาเพือ่พฒันาเป็น

พลเมืองและการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนอเมริกันจะพบได้จากงานของกลุ่มพิพัฒนาการ

นยิม (Progressivism) ของ Dewey การขบัเคลือ่นของปฏริปูนยิมให้ความส�าคญักบัความ

เชือ่มโยงระหว่างการศกึษาและการสร้างความเป็นพลเมอืงในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 

นักรัฐศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมอภิปรายในประเด็นนี้ ท�าให้เป็นที่มาของสาขาวิชาที่เรียกว่า    

การกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) นักวิชาการส�าคัญท่ีมีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างและพัฒนาการขัดเกลาทางสังคมของการเมือง คือ Herbert Hyman โดยได้

ก�าหนดทฤษฎีของนักสังคมวิทยาที่มองว่าสถาบันทางสังคมได้ใส่ค่านิยมทางสังคมให้กับ

เยาวชนโดย Hyman ก�าหนดให้การกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน

โครงสร้างของสังคม

 ในความเชือ่ดังกล่าวนี ้ได้มนีกัวชิาการหลายคนรบัเอากรอบของการกล่อมเกลา

ทางสังคมการเมืองเป็นทฤษฎี งานวิจัยในช่วงแรกจึงเกี่ยวข้องกับอ�านาจนิยมและ

ประชาธิปไตย นักวิชาการรุ่นต่อมาจะเน้นไปที่ทัศนคติของเด็กต่ออ�านาจทางการเมือง       

ซ่ึงน�าไปสูก่ารจดัวชิาการกล่อมเกลาของการเมอืงศึกษา (Political Socialization Studies) 

ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเด็กคือกุญแจสู่ความเข้าใจของความเป็นผู้ใหญ่ดังที่มีผู้กล่าวว่า อะไร

ที่เด็กได้เรียนตอนเยาว์วัยถ้าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องจะแก้ไขได้ยาก ในช่วงปี ค.ศ.1970   

การกล่อมเกลาทางสงัคมการเมอืงได้รบัความสนใจศึกษาและตีพมิพ์เผยแพร่มาตลอด จนถึง

ปี 1985 ความสนใจเริม่ลดถอยลงซึง่มนีกัวชิาการสนันษิฐานว่า น่าจะเป็นเพราะการศกึษา

วิจัยไม่ได้พิจารณารูปแบบของจิตวิทยาพัฒนา โดยมุ่งสนใจเฉพาะทัศนคติของเด็กและ

ละเลยมติพิืน้ฐานด้านการรูค้ดิของผูเ้รยีน จนในปี 1990 ความสนใจในเรือ่งการกล่อมเกลา

ทางสังคมการเมืองได้กลับมาได้รับความสนใจและเจาะลึกในประเด็นการมีส่วนร่วมของ

พลเมืองจนน�าสู่การศึกษาข้อเท็จจริงของการรู้คิดทางการเมือง (Dudley and Gitelson, 

2002)

วัตถุประสงค์ของบทความ

 เพ่ือศกึษาถงึปรชัญาของการศกึษาและการจดัการศกึษา เพือ่ความเป็นพลเมอืง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา
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วิธีการศึกษา

 งานชิ้นนี้ศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยรวบรวม 

วเิคราะห์ตามกรอบประเดน็หลกัในการศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 1) ปรชัญาและความส�าคญั

ของความรูด้้านความเป็นพลเมอืง 2) เน้ือหาและปรชัญาของหลักสตูรการศกึษา 3) แนวทาง

และวิธีการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Descriptive 

Analysis) และสรุปน�าเสนอข้อเสนอแนะจากบทเรียนที่ได้

 1. ปรัชญาและความส�าคัญของความรู้ด้านการสร้างความเป็นพลเมือง

 นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ต่างมีข้ออภิปรายถึงความส�าคัญของการมีความรู้

ทางการเมืองดังที่เห็นจากหนังสือของ Carpini and Keeter พยายามที่จะขยายความให้

เกนิขอบเขตของการน�าเสนอว่า คนอเมรกินัรูอ้ะไรบ้างเกีย่วกบัการเมอืง กล่าวคอื ถ้ารูเ้รือ่ง

การเมืองแล้วจะมีผลอะไร อย่างไร ค�าถามนี้มีผู้อธิบายไว้ว่า พรรคการเมืองแข่งขันกันเช่น

เดียวกับธุรกิจ คือเพ่ือก�าไรหรือคะแนนเสียง ประชาชนคือผู้บริโภคด้วยการใช้จ่าย ดังนั้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงก็จะชั่งน�้าหนักคะเนดูว่า พรรคไหนชนะ เขาจะได้ประโยชน์อะไร หรือผู้

สมัครคนไหนชนะ ข้อสรุปคือประชาชนมักมองเห็นว่าการเมืองไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับ

เขา หรือได้อะไรก็เพียงเล็กน้อย เอาเวลาไปท�าอย่างอื่นนอกจากเรื่องการเมืองจะดีกว่า    

นั่นย่อมหมายความว่า อย่างน้อยประชาชนควรมีเส้นฐาน (Baseline) ของความรู้ทางการ

เมือง เพราะถ้าประชาชนไม่มีความรู้ ไม่มีข้อมูล เขาจะไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุ          

มีผลได้ ไม่ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเขาหรือไม่ก็ตาม 

(Carpini and Keeter, 1996)

 ในทางตรงกันข้ามนักรัฐศาสตร์ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มของการออกเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากความสัมพันธ์ของการศึกษา

กบัการออกเสยีงเลอืกต้ังไม่เพียงสมัพันธ์กบัอาย ุแต่ต้องรวมไปถงึการมคีวามรูเ้รือ่งการเมอืง 

จึงสามารถท�านายการมีส่วนร่วมในการเมืองได้ คนที่มีความรู้ทางการเมืองมากย่อมเข้าไป

มีส่วนร่วมในการเมืองมาก (Carpini and Keeter, 1996) นั่นคือ ถ้าประชาชนมีความรู้

เรื่องรัฐบาลและการเมืองมากก็จะแสดงออกในระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระดับย่อย       

ซึ่งเป็นเรื่องดีของตัวบุคคล หรือระดับใหญ่ ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบการเมืองของประเทศ      

นั่นคือ ความรู้เรื่องการเมืองคือหัวใจส�าคัญ

 ค�าถามต่อไปคือ ต้องรูม้ากเพยีงใด และควรมคีวามรูม้ากเพยีงใด ความรูท้างการ

เมืองอะไรที่จ�าเป็น ซึ่งสองค�าถามนี้อาจไม่สามารถตอบได้ แต่ควรเริ่มจากการเป็นพลเมือง 

ซ่ึงในอเมริกาใช้การผ่านการทดสอบ เพือ่ให้ได้สทิธกิารเป็นพลเมอืง แท้จรงิแล้วข้อสอบเป็น

เพียงประตูสู่การเป็นพลเมือง แต่ไม่ใช่ว่าจะวางรากฐานของเป้าหมายการเป็นพลเมืองท่ีมี
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ส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของประเทศ เป็นเพียงการเสนอแนะความรู้เรื่องการเมืองระดับ

ต�่า เพ่ือให้รัฐได้รับการสนับสนุนเท่านั้นเอง แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องการฐาน 

ความรู้ที่มากกว่าการเป็นพลเมืองเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง (Dagger, 1997)

 ในปี 1998 มีการศึกษาวิจัยเรื่อง Civic education: What makes students 

learn (วิชาความเป็นพลเมือง) โดยศึกษาว่ารายวิชาความเป็นพลเมืองมีผลต่อความรู้ของ

ผู้เรียนหรือไม่ งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจากรายวิชาความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป 

(General political knowledge) โดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ จ�านวนเนื้อหา            

ความเป็นปัจจุบัน หัวข้อที่เรียน และการรวมเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไว้ในเนื้อหา ผลการ

วิจัยพบว่า การมีความรู้ในระดับมากของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาและความเป็น

ปัจจุบันของรายวิชา ยิ่งมีเนื้อหามากเท่าไร หลากหลายเท่าไร และมีการอภิปรายถึง

เหตกุารณ์ปัจจบุนัมากเท่าไร ผูเ้รยีนกย็ิง่มคีวามรูม้าก  ซึง่ข้อค้นพบจากงานวจิยันีส้ยบความ

คิดที่ว่า “รายวิชาไม่ส�าคัญ” ไปได้ ดังนั้นรายวิชาการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระดับ

มัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงได้รับการให้ความส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้ว 

รายวิชาจะเน้นประเด็น “รัฐบาลบริหารงานอย่างไร” (How government works ?)        

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายใต้กรอบนี้เนื้อหาจะประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และการแก้ไข

ปรับปรุงรัฐธรรมนูญ การแยกอ�านาจของสหพันธรัฐ การควบคุมสมดุลยทางอ�านาจ 

(Checks and Balances) คดีส�าคัญ ๆ  จากการพิจารณาของศาลสูง ขอบเขตของอ�านาจรัฐ 

การออกกฎหมาย พรรคการเมือง สื่อ และกลุ่มสนใจต่าง ๆ รายละเอียดของประเด็นเหล่า

นี้ถูกบูรณาการอยู่ภายใต้กรอบการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง แต่ผู้เรียนมองว่า

ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาและไม่น่าสนใจ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่วิจารณ์ว่าเป็น

หัวข้อการเรียนที่น่าเบื่อ รายวิชาจึงไม่ได้รับความน่าสนใจและนับเป็นอุปสรรคของการจัด

หลกัสูตรรายวิชาหนึง่ ในประวติัศาสตร์ของการจดัหลักสตูรของสหรฐัอเมริกา (Niemi and 

Smith, 2005)

 เมื่อพิจารณาถึงผู้วางรากฐานของเสรีประชาธิปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกา   

ซึง่เป็นหลักส�าคญัท่ีประกนัเสรภีาพส่วนบคุคลและสทิธิมนษุยชนทีเ่พิม่จากการบรหิารภาย

ใต้เสยีงข้างมากส่ิงส�าคญัอีกประการหนึง่คอื พ่อแม่ไม่สามารถเรียกร้องให้โรงเรยีนถ่ายทอด

ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ หรืออุดมการณ์ทางการเมืองของเชื้อชาติตนใน

โรงเรียนได้ เพราะการกระท�าดังกล่าวจะรกุล�า้และเป็นปัญหาให้กบัประเพณ ีความเช่ือ และ

อุดมการณ์ของครอบครัวอื่น ดังนั้นประเด็นหลักท่ีควรพิจารณาจึงมีอยู่ 3 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 เสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพ การศึกษาประชาธิปไตย      

รูปแบบใดที่เราควรจะสอนเด็กในสหรัฐอเมริกา ในประวัติศาสตร์ผู้ก่อตั้งระบอบปกครอง
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ของสหรัฐอเมริกาสร้างรัฐธรรมนูญที่ควบคุมทั้งประชาชนและรัฐบาล เพื่อป้องกันการเกิด

การรวมอ�านาจและกดขี่ เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพด�ารงอยู่ ดังนั้นจึงมีการแยกอ�านาจรัฐใน

การปกครองเป็นหลายองค์ประกอบชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจ ดังเห็นได้จากการ

วางกรอบไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอ�านาจมากกว่าฝ่ายอื่น ซึ่งเป็นลักษณะของประชาธิปไตย

แบบเสรีนิยม ขณะที่ประชาธิปไตยที่ไม่มีเสรีภาพจะสะท้อนภาพของการถูกกดขี่ จากฐาน

ของเชื้อชาติในสังคม การด้อยสิทธิด้านเพศสภาพ เป็นต้น

 ประเด็นที่ 2 ใครมีอ�านาจโดยชอบธรรมในการรับการศึกษา กล่าวคือ ใครคือ  

ผู้มอี�านาจชอบธรรมในการตัดสนิว่า คนรุน่ต่อไปหรอืรุน่หลังควรได้รบัการศกึษาในลกัษณะ

ใด ซ่ึงรัฐธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิาได้ก�าหนดให้อ�านาจด้านนโยบายการศกึษาอยูก่บัแต่ละ

มลรัฐ แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ท�าให้ค�าถามนี้หมดไป ในปี 1956 Dewey เขียนไว้ว่า อะไร

ที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกเรียนรู้ นั้นคือสิ่งที่ชุมชนต้องการให้เด็กทุกคนเรียนรู้ ถ้าโรงเรียนเป็น

ผู้ก�าหนดสิ่งท่ีเด็กควรเรียนรู้ ก็เท่ากับว่าประชาธิปไตยถูกท�าลายไป ซึ่งข้อความนี้ช้ีให้        

เห็นว่า การศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายส�าหรับบุตรหลานในสังคมนั้น 

หมายความว่า พลเมอืงในสงัคมต้องมส่ีวนในการต่อรองในเรือ่งหลกัสตูร ไม่ว่าพลเมอืงเหล่า

นั้นจะมีภูมิหลังแตกต่างกันอย่างไร

 ประเด็นที่ 3 โรงเรียนสอนเรื่องของความอดทนและการคิดวิเคราะห์หรือไม่     

ถ้าพิจารณาตาม Dewey ข้อคิดส�าคัญคือ การกล่อมเกลาให้ผู้เรียนเลือกทางสายกลาง     

คือ สอนให้เด็กคิดได้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์โดยใช้ทั้งค่านิยมของตน และการค้นคว้า วิธี

คิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนหรือเด็กไม่ควรถูกบอกว่าค�าตอบคืออะไร เขาควรได้รับอิสระ

ในการหาวิธีเพื่อให้ได้ค�าตอบด้วยตนเอง นี่คือวิธีการสอนพลเมืองให้เป็นประชาธิปไตย         

การสอนให้เป็นนักคิด การสอนให้มีส่วนร่วมกับรัฐบาล และมีส่วนร่วมในสังคม  จากข้อคิด

ดงักล่าว การสอนประชาธปิไตยจงึอาจมข้ีอขดัแย้งกบัพ่อแม่ท่ีสอนบตุรหลานในเรือ่งความ

เชื่อ วิถีชีวิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นสิทธิของพ่อแม่ แต่นักการศึกษาก็มีข้อผูกมัดที่ต้อง 

เตรียมนักเรียนให้ออกไปเป็นพลเมืองในสังคมระบอบการปกครอง ต้องการหล่อหลอมผู้

เรียนให้มีคุณลักษณะของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

(Niemi and Smith, 2005)

 2. เนื้อหาการสอนพลเมืองศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน

 เนือ้หาการสอนพลเมอืงศึกษามเีน้ือหาทีห่ลากหลาย เช่นเดยีวกบัการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนในด้านกรอบเนื้อหาหลักสูตรแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกันไป เป็นต้น

ว่า รฐัเพนซเิวเนีย วชิาการสร้างความเป็นพลเมอืง (Civics Education) จะอยูภ่ายใต้รายวชิา 
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Civics and Government มลรฐันอร์ทแคโรไลนา จะอยูภ่ายใต้รายวชิา American History 

The Founding Principles, Civics and Economics. แม้ว่ากรอบเนื้อหาแต่ละมลรัฐจะ

แตกต่างกัน แต่เป้าหมายการพัฒนาความรู้และทักษะความเป็นพลเมืองจะอยู่ภายใต้

ปรัชญาเดียวกัน การจัดการสอนพลเมืองศึกษาในชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกามีประเด็นท่ีได้

รับการพิจารณา 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ความไม่เสมอภาค (Inequality) ความไม่เสมอภาค

เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจ เนือ่งจากการจดัสอนพลเมอืงศกึษามคีวามแตกต่างกนัมาก 

เพราะรฐับาลกลางมบีทบาทน้อยมากในการจดัสอนของโรงเรยีน ซึง่มผีลท�าให้เกดิช่องว่าง

ในกลุ่มนักเรียนที่ได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ และไม่มีคุณภาพ ซึ่ง

ถูกเรียกว่าช่องว่างของ “Civic achievement” “Civic opportunity” หรือ “Civic 

empowerment” ซึง่ในการสอนพลเมอืงศกึษามงีานวิจยัได้สรปุว่า ประเดน็ทีค่วรจดัให้มี

การเรียนการสอนในสถานศึกษาเนื่องจากมีความส�าคัญอันดับต้นของการวางรากฐาน

ประชาธิปไตย 2. ความรู้และทักษะด้านความเป็นพลเมือง การรับเงื่อนไขผูกพันและการ 

มส่ีวนในฐานะพลเมอืง ได้แก่ 1) ผูเ้รยีนมกีารเรยีนเนือ้หาเก่ียวกบัรฐับาลท้องถิน่ มลรฐั และ

รัฐบาลกลาง 2) ผู้เรียนมีโอกาสได้โต้วาที อภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและประเด็น

ที่นักเรียนสนใจ 3) ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านวิธีการ Service learning 4) ภาคเอกชนการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจและมีประสบการณ์ในการ

บริหาร 6) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์จ�าลองด้านกระบวนการของความเป็นพลเมือง 

และ 3. การมีความร่วมมือของความเป็นพลเมือง ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวจัดสอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Pennsylvania 

Department of Education, 2012)

 3. บริบทและสิ่งแวดล้อม

 การจดัการศึกษาเพือ่การสร้างความเป็นพลเมอืง ได้มผีูน้ยิาม ไว้ว่าเป็นการศกึษา

เรื่องของรัฐบาลและงานของรัฐบาล และสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชน  

วรรณกรรมของงานทีเ่กีย่วกบัการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืง ได้น�าไปสูป่ระเดน็หลกั 

2 ประเด็น คือ 1) ความรู้ด้านความเป็นพลเมือง ซ่ึงกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและการบริหารงานของรัฐบาล 2) การมีส่วนร่วมของพลเมือง ซ่ึงประกอบ

ด้วย การมีส่วนร่วมในสถาบันภาคประชาชน (Civic institutions) ผ่านช่องทางที่เป็น

ทางการ ได้แก่ การออกเสียงเลอืกตัง้ และช่องทางทีไ่ม่เป็นทางการ ได้แก่ การตดิตามความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเป็นปัจจุบัน และการอภิปรายกับเพื่อนหรือครอบครัวเรื่อง

การเมือง (Rubin et al, 2007)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ที่บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ได้แก่ 

การร่วมในบริการชุมชน การอาสาสมคัร การเข้าร่วมทางการเมอืง และการให้การสนบัสนนุ 
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การเข้าร่วมกจิกรรมชมุชนและอภปิรายเรือ่งการเมอืง  ซึง่สามารถสรปุได้ว่า การศกึษาเพือ่

พัฒนาความเป็นพลเมืองมีความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

ด�าเนินงานของรัฐบาล ความรับผิดชอบ และความเป็นประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน      

รวมถึงการสร้างบริบทและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (Feinberg & 

Doppen, 2010)

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยและกลุ่มสนับสนุนความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ชี้ให้

เห็นว่า โรงเรียนไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองอย่างเพียงพอ เพราะ

ระบบการศึกษาในปัจจุบันต่างมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผ่านเงื่อนไขการประกันคุณภาพ ภายใต้กฎหมาย No Child Left 

Behind โดยเห็นได้ว่า โรงเรียนหลาย ๆ โรงเรียน ลดเวลาสอนของประเด็นการพัฒนา     

ความเป็นพลเมือง ในวิชาสังคมศึกษา เพื่อไปสอนวิชาอื่นแทน (Center on Education 

Policy, 2008) แม้แต่แหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคมศึกษาก็ถูกหันเหไปสู่การพัฒนาวิชาการ 

เพือ่สอนให้ผ่านเกณฑ์การประกนัคุณภาพของภาษาองักฤษ และคณติศาสตร์  โดยมรีายงาน

วิจัยว่า 21 รัฐในสหรัฐอเมริกา ก�าหนดให้มีการทดสอบวิชาสังคมศึกษา จากระดับอนุบาล

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในจ�านวนนี้มีเพียง 9 รัฐ ท่ีก�าหนดให้ผู ้เรียนสอบผ่านวิชา

สังคมศึกษา เพื่อการส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (Godsay et al, 2012)

 4. การจุดประกายด้านพลเมืองศึกษา

 รัฐที่ให้ความเข้มข้นในหลักสูตร คือรัฐ Colorado และ Idaho ซึ่งออกแบบ

หลักสูตรโดยมีรายวิชาสอนตลอดปีและ Colorado เป็นรัฐเดียวท่ีมีเง่ือนไขให้ส�าเร็จการ

ศึกษาด้วยการสอบจบในระดับที่ผ่านในวิชาความเป็นพลเมืองและรัฐบาล ผู้สอนต้อง        

จัดสอนความเป็นพลเมืองตลอดปีโดยสอนที่มาของประชาธิปไตย โครงสร้างของรัฐบาล

อเมริกนั การมส่ีวนร่วมสาธารณะ การเปรยีบเทยีบรฐับาลต่างประเทศและความรบัผดิชอบ

ของพลเมือง โดยที่กรมการศึกษาของ Colorado จัดเนื้อหาแนวทางการใช้ค�าถาม ทักษะ

ล�าดับที่ต้องสอน และค�าศัพท์ที่ใช้สอนให้กับคน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสร้างชีวิตชีวาให้กับ

ชั้นเรียนโดยจัดโครงการ Judicially Speaking โดยให้ผู้พิพากษาท้องถิ่น 3 คนมาสอน     

มาพูดให้ฟังว่าผู้พิพากษาคิดอ ย่างไร ในฐานะพลเมืองในขณะท่ีอยู่ระหว่างการตัดสินใจ     

ซึง่เป็นการให้นกัเรยีนได้รบัประสบการณ์ตรงจากโครงการนี ้จากการได้รบัความช่วยเหลือ

จากผูพิ้พากษามากกว่า 100 คนและคร ูโครงการนีบู้รณาการเข้าไปในหลักสตูรสงัคมศกึษา

ทั่วทั้งรัฐ ซึ่งผลจากโครงการน้ีท�าให้ผลการออกเสียงเลือกตั้งและอัตราของอาสาสมัคร

เยาวชนในรัฐนี้สูงกว่ารัฐอื่น ๆ ทั่วประเทศ
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 ส�าหรับมลรัฐ Idaho เน ้นการให้ความรู ้พลเมืองศึกษาตั้งแต ่เยาว ์วัย                  

โดยบรูณาการ Civics Standard ในชัน้เรยีนสงัคมศกึษาทกุ ๆ  ระดบัช้ันตัง้แต่อนุบาลจนถงึ

มธัยมศกึษาตอนปลายขณะทีส่ายวชิาความเป็นพลเมืองจะไม่ถกูบรรจใุนหลกัสตูรจนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย เดก็อนบุาลเรยีนรูท้ีจ่ะรูจ้กัตนเองเป็นต้นว่าความกล้า ความซ่ือสตัย์ 

ความรับผิดชอบ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้ว่าข้าราชการได้รับเลือกเข้ามาอย่างไร       

เริ่มจากการเลือกตั้งเป็นต้น สิ่งที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม คือ 

ด้านความเป็นพลเมอืงนบัแต่กระบวนการเลอืกต้ัง บทบาทของพรรคการเมอืง วิธกีารมส่ีวน

ร่วมของประชาชน สทิธแิละความรบัผดิชอบของประชาชนมากกว่านกัเรยีนทีไ่ม่มหีลักสตูร

จดัการสอน Idaho เป็นอกีรฐัหนึง่ทีก่�าหนดให้นกัเรยีนต้องสอบผ่านวิชาความเป็นพลเมอืง

เพื่อส�าเร็จการศึกษา (Crimmins, 2013)

 ตัวอย่างของบางรายวิชา เช่น Generation Citizen เป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ

การของพลเมือง เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน 30,000 คน เป็นรายวิชาที่

เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้สมัผสักบัประสบการณ์ตรงผ่านการแก้ปัญหาชมุชนตลอดภาคการ

ศึกษาหลักสูตรความเป็นพลเมืองให้โอกาสนักเรียนปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตาม

ความสนใจของนกัเรยีนเอง นกัเรยีนศกึษาปัญหาพฒันาแผนปฏบิตักิารเข้าไปมส่ีวนร่วมใน

ชุมชน ซึ่งเมื่อสิ้นปีการศึกษานักเรียนจะรายงานผลงานของตนซ่ึงนักเรียน 90% มั่นใจว่า

ตนเองสามารถสร้างความเปลีย่นแปลงให้ชมุชนได้ เป้าหมายหลกัคอื กระตุน้การมส่ีวนร่วม

ในฐานะพลเมืองในระยะยาวให้กับนักเรียน ซึ่งรายวิชานี้บูรณาการความเป็นพลเมืองกับ

การเรียนรู้จากการบริการสังคมผ่านวิธีการที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-

Centered) นอกจากนีย้งัมกีารสอนเรือ่งความอดทน ซึง่ถือว่าเป็นค่านยิมพืน้ฐานของสงัคม

อเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบของคนอเมริกัน การให้คืนแก่ชุมชนและ

ศึกษาบรบิทประวตัศิาสตร์ของความยตุธิรรมและความเสมอภาค และจากการส�ารวจทีพ่บ

ว่า ด้านความรู้และความเข้าใจในรัฐธรรมนูญต�่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีส�าเร็จการ

ศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิในอเมริกาที่ส�าคัญ อาทิเช่น Gorge Wythe และ 

Thomas Jefferson ที่มีความเชื่อส�าคัญว่า ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญเป็นความรับผิดชอบ

ของปวงชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่รัฐปกครองตนเองอย่างอิสระ ถ้าประชาชนไม่รู้

ถึงว่า รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดสิทธิอะไรของตนไว้ ปกป้องสิทธิอะไรของตน รูปแบบการ

ปกครองตนเองของรัฐก็เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความไม่มั่นใจ ดังนั้น โครงการความร่วมมือ

ระหว่างคณะนติศิาสตร์และโรงเรยีน เพือ่สร้างความร่วมมอืในการพฒันาให้ความรูใ้ห้ผูเ้รยีน

เป็นสมาชกิของสงัคมทีก่ระตือรอืร้นในการมส่ีวนร่วมในฐานะประชาชน (Crimmins, 2013)
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 ในปี 1994 the Center for Civic Education ได้เผยแพร่เอกสาร National 

Standards for Civic and Government (1994) ซึ่งกล่าวถึงความส�าคัญของการศึกษา 

เพื่อความเป็นพลเมืองและวางมาตรฐานการสอนส�าหรับเกรด 4-8 และ 9-12 เอกสาร

เนื้อหามาตรฐาน (Content Standard) ระบุไว้ชัดเจนว่านักเรียนควรเรียนรู้ถึงขอบข่าย

พลเมืองและรัฐบาลเนื้อหามาตรฐานไม่ใช่ขอบข่ายรายวิชาท่ีก�าหนดว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร

บ้าง และท�าอะไรได้บ้าง เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วผลสัมฤทธิ์มาตรฐานไม่มีเจตนาที่

จะก�าหนดกรอบไว้เพื่อในหลักสูตรวิชาพลเมืองศึกษาแต่ควรมีความเกี่ยวข้องกับรายวิชา

อื่น ๆ  เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ไปด้วย

การทีจ่ะไปสู่ผลสมัฤทธิข์องความเป็นพลเมอืง โรงเรยีนจะต้องจดับรบิทแวดล้อมและโอกาส

ในการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนในโรงเรียนและในชุมชนที่จะเสริมหนุนทักษะที่จ�าเป็นต่อการ

เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม

 มาตรฐานของชาติในการจัดการสอนด้านความเป็นพลเมอืงและรฐับาลมตีวัอย่าง

ดังต่อไปนี้

 1. เหตุผลของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและรัฐบาล 

  1.1 พันธกิจของโรงเรียน โรงเรียนถือว่ามีหน้าท่ีส�าคัญท่ีจะธ�ารงไว้และ

พัฒนารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยของประเทศอเมริกา

 ดังน้ันเป้าหมายของการสร้างความเป็นพลเมืองและรัฐบาลคือ การให้               

ข้อเท็จจริงสร้างคนที่มีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในวิถีการเมืองโดยเป็นพลเมืองที่มี

ศักยภาพ ยึดมั่นในฐานค่านิยมและหลักการของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแห่งประเทศ

อเมรกิา ซ่ึงสถาบนัต่าง ๆ  ในสงัคมต่างมบีทบาทในการส่งเสรมิทกัษะและความรูเ้พือ่ให้เกดิ

ความผูกพันกับการปกครองในแบบอเมริกา สถาบันเหล่านั้นประกอบด้วย สถาบันศาสนา 

สถาบันการเมือง สื่อสาร กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน

 โรงเรียนที่จัดการสอนอย่างเป็นทางการควรให้ความรู้ผู ้เรียนนับแต่ความรู้       

พื้นฐานของชีวิต การเป็นพลเมือง การเมืองพื้นฐานและรัฐบาล บริบทแวดล้อมในโรงเรียน

นับเป็นกลไกส�าคัญที่จะสร้างความมั่นคงด้านค่านิยมประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ             

การเคารพในสิทธิและความเป็นเอกภาพของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

  1.2. การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพลเมืองศึกษา มีข้อสังเกตว่า       

เป้าหมายการศึกษาชาติจะมุ่งให้หลักสูตรของรัฐ ส่งเสริมคุณค่าของวิชาพลเมืองศึกษา      

แต่โดยทัว่ไปแล้วจะขาดความยัง่ยนืและมกีารจัดหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ ซึง่อาจเป็นเพราะ

ความเช่ือที่ว่าความรู้และทักษะความเป็นพลเมืองเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้       

ในรายวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนการพัฒนาโครงการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญด�าเนินการโดย
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น�านักเรียนมัธยมและนกัเรยีนกฎหมายให้มาเจอกนั ซึง่ในหลกัสูตรก�าหนดให้นกัเรยีนศกึษา

กฎหมาย สอนความรูค้วามเข้าใจเรือ่งกฎหมาย และร่วมมอืกบัโรงเรยีนในพืน้ทีจ่ดัสอบวชิา

ความรู ้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญให้กับนักเรียนมัธยม โดยเป็นวิชาท่ีมีหน่วยกิต              

นั่นหมายความว่า ศาสตราจารย์หรืออาจารย์ผู ้สอนต้องให้เวลากับการสอนนักศึกษา

กฎหมาย น�าเสนอหลกัสตูรทีใ่ห้ความรูค้วามเข้าใจกบันกัเรยีนมธัยมได้ในโรงเรยีน อาจารย์

ในคณะนติศิาสตร์ต้องประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัผูบ้ริหารโรงเรยีนและผูป้กครอง เพือ่ให้

มั่นใจได้ว่าโครงการประสบความส�าเร็จ และโรงเรียนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบจัดท�า

โครงการ และจดัเตรยีมค่าใช้จ่ายส�าหรบัโครงการนีด้้วย โครงการลักษณะนีช่้วยให้นกัศกึษา

กฎหมายที่มีเวลาจ�ากัด การมีโครงการจัดให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญ จะส่งผลดี

ต่อนักศึกษาให้ได้ท�าประโยชน์ให้สังคม ในฐานะครูผู้สอนกฎหมายและเป็นต้นแบบให้กับ

นักเรียนมัธยม ในการด�าเนินโครงการลักษณะนี้พบว่า บางครั้งนักศึกษาติดภารกิจ               

ไม่สามารถสอนได้ทกุคาบ อาจารย์ในคณะนิติศาสตร์กม็กีารอาสาสอนแทนในบางคาบ ขณะ

เดียวกัน นักกฎหมายในท้องถิ่นก็อาสามาช่วยสอนด้วยเช่นกัน ดังนั้น โครงการ 

“Constitutional literacy” ทีมุ่ง่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจและประชาชนท่ีมส่ีวนร่วมใส่ใจ

ในการปกครองของประเทศ ได้ด�าเนินการผ่านคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนกฎหมายโดย

กว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา

 5. ความพยายามในการสร้างความเป็นพลเมือง

 งานวิจัยจ�านวนมากชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของพลเมอืง  กจิกรรมในลกัษณะของการส่งเสรมิการอภปิรายในชัน้เรยีน ส่งเสรมิ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การฝึกทักษะในสภานักเรียน การผนวกรวมกิจกรรม

บริการสงัคมไว้ในหลกัสตูร สามารถสร้างความรูด้้านประวตัศิาสตร์และรฐับาลของประเทศ 

รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความเป็นพลเมือง (Niemi and Junn, 2005; 

Golton, 2001) The Center for Civic Education ยังได้พัฒนารายวิชา เช่น “We the 

People” และ “The Citizen and the Constitution” ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพความเป็น

พลเมือง ความรับผิดชอบ ผ่านระบอบการคิดวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การมีปฏิสัมพันธ์ และ

กิจกรรมสถานการณ์สมมติ เรื่องการรับฟัง การประชุมรัฐสภา การแข่งขันการเมืองระดับ

ประเทศ ซ่ึงผลการประเมนิพบว่า รายวชิา “We the People” ท�าให้นกัเรยีนมคีวามรู้เรือ่ง

รัฐบาลอเมริกัน และสถาบนัของรฐับาลมากกว่าประชาชนท่ัวไป (Eschrich, 2010;  Owen, 

2011)

 ถึงแม้ว่าพันธกิจด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยจะมีความชัดเจน แต่โรงเรียนใน

อเมริกาก็ยังไม่สามารถเตรียมนักเรียนให้เป็นสมาชิกหรือพลเมืองที่มีส่วนร่วมได้อย่าง      
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เพียงพอ ดังในปี 2010 การประเมินผลของ National Assessment of Education 

Progress (NAEP) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปลายเพียง 24% ท่ีผ่านการทดสอบใน

ระดับที่ใช้งานได้หรือสูงกว่าและในปี 2014 กลุ่มประชาชนอายุ 18 - 29 ปี มีเพียง 20% 

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี 2016 การส�ารวจของ Annenberg Public Policy พบว่า

ผู้ใหญ่ชาวอเมรกินัรูเ้รือ่งรฐับาลน้อยมาก โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบค�าถามพืน้ฐานได้เลย 

ค�าอธิบายที่มีก็เพียงว่าโรงเรียนให้ความส�าคัญกับการเตรียมทักษะเพื่อการทดสอบ 

(Standardized Test) ท�าให้ไม่มีเวลาเรียนวิชาที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ขณะเดียวกัน

ยงัพบว่านักศกึษาบางคนยงัมองว่าการสอนหรอือภปิรายเกีย่วกบัการเมอืงจะถกูผูป้กครอง

หรือส่ือมวลชนเป็นการสร้างหรือชี้น�าทางการเมืองส่วนคนหนุ่มสาวท่ีไม่อยากเก่ียวข้อง

เพราะไม่ไว้วางใจผู ้บริหารและไม่มั่นใจว่าการออกเสียงของตนจะท�าให้เกิดความ

เปล่ียนแปลง หลาย ๆ คนคิดว่าตนเองไม่มีความรู้เพียงพอในประเด็นที่จะออกเสียงจึง     

คิดว่าตนไม่มีคุณสมบัติ เพียงพอที่จะออกเสียง (Owen, 2011)

 อย่างไรกต็าม นักวชิาการอาท ิParker (2014), Eschrich (2010), Owen (2011) 

เป็นต้นได้มีข้อสรุปในด้านประโยชน์ของการศึกษาความเป็นพลเมืองไว้ว่า

 1. ท�าให้เกิดความพร้อมในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งพบว่า นักเรียนที่

เรียนวิชาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้

มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียน ยิ่งกว่านั้นกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองยังน�าไปสู่ความเป็นที่มี

ทักษะด้านความร่วมมือ การสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาด

แรงงาน

 2. เยาวชนทีไ่ด้รบัการศึกษาด้านความเป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพเป็นคนทีม่คีวาม

พึงพอใจ ในการแสดงออกในการตัดสินใจทางการเมือง มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ รู้ถึง

การลงคะแนนเลอืกตัง้มจีรยิธรรมและความเข้าใจผูอ้ืน่มากขึน้เชือ่ในพลงัของการออกเสยีง

ของตน บางครั้งมีผลถึงการท�าให้ผู้ปกครองมีความรู้ด้านการเมืองเพิ่มขึ้นด้วย

 3 เยาวชนที่ได้รับการศึกษาด้านความเสมอภาค เยาวชนที่ได้รับการศึกษาด้าน

ความเป็นพลเมืองทีมี่คณุภาพผ่านกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร มแีนวโน้มทีจ่ะร่วมในงานบรหิาร

ชุมชนและออกเสียงเลือกต้ังต้ังแต่อายุยังน้อย ท�าให้เป็นคนมีพลังอ�านาจด้านการเป็น

พลเมือง

 4. ป้องกันการออกกลางคันและส่งเสริมบรรยากาศท่ีท�าให้กับโรงเรียน มีงาน

วิจัยยืนยันว่าการพัฒนาความเป็นพลเมืองในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับการออกกลางคัน

และบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย (Eschrich, 2010; Owen, 2011)
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 6. ความพยายามในการสร้างการพัฒนาความเป็นพลเมือง

 ค�าถามทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ของความพยายามสร้างพลเมอืงคอื การศกึษาใช่

ค�าตอบหรือไม่ ในเมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ความรู้ทางการเมืองเป็นความส�าคัญเบ้ืองต้น

ทีจ่ะน�าไปสูก่ารมส่ีวนร่วมในฐานะพลเมอืง นัน่กค็อื ถ้ามกีารเรยีนมากกจ็ะให้ผลดแีละเป็น

ค�าตอบของการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง นักคิดชาวอเมริกันตั้งแต่ Thomas Jefferson 

จนถึง John Dewey ได้สรุปไว้แล้วว่า การศึกษาคือค�าตอบ นอกจากนี้ข้อมูลเชิงประจักษ์

ยงัแสดงให้เหน็ว่า การได้รบัการศกึษาในระบบมคีวามสมัพันธ์กับการมีความรู้ทางการเมอืง  

แต่ก็มีนักวิชาการบางคนถกเถียงว่าถ้าไม่นับความเฉลียวฉลาด ความสนใจ การรู้คิด และ

คุณสมบัติของบุคคลเข้าไว้ด้วย การศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ส่งผลต่อระดับความรู้

ทางการเมือง บางท่านเห็นว่าคนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษาในระดับสูง เป็นคนที่มี       

ความรู้มากอยู่ก่อนแล้ว ถ้าถูกวัดว่ามีความรู้ด้านการเมืองในระดับสูงก็น่าจะเป็นผลจาก

ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

 ตวัอย่างของหลกัสตูรทีแ่สดงให้เหน็ว่าสามารถให้ความรูผู้เ้รยีนด้านการเมอืงได้

และเชือ่มโยงถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงได้ คือ “Service-learning model” ซึง่เป็นการ

เชือ่มโยงของการเรยีนในชัน้เรยีนไปยงัโครงการบรกิารชมุชน โดยมอีงค์การทีไ่ม่แสวงหาผล

ประโยชน์เข้ามาร่วมด้วย นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในบทบาทของ

พลเมอืงทีพึ่งมต่ีอชมุชน โครงการนีบ้รูณาการอย่างดีกบัหลกัสตูร มกีารน�าเนือ้หาไปใช้ และ

พัฒนาทกัษะการคดิ วเิคราะห์ให้กบัผูเ้รียน ซึง่ตอบสนองต่อคณุลกัษณะของการมส่ีวนร่วม

ของพลเมือง โครงการนี้ บางครั้งถูกเรียกว่า การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-

based service-learning) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า service-learning model จะมี

ประสทิธภิาพอย่างไร แต่มผีูช้ีจ้ดุอ่อนว่า การสอนรปูแบบนีบ้างครัง้มจีดุอ่อนทีไ่ม่ได้ปลกูฝัง

ความเชื่อเกี่ยวกับองค์ประกอบของพลเมืองที่ดีของสังคม และองค์ประกอบของการมีส่วน

ร่วมในฐานะพลเมืองที่เป็นที่ยอมรับโดยรวม 

 ข้อสังเกตส�าคัญคือ เมื่อนักการศึกษาและผู้น�าประเทศต้องการให้โรงเรียน        

ส่งเสรมิประชาธปิไตยและสร้างพลเมืองทีดี่ ส่วนใหญ่นโยบายหรอืวธิกีารสอนจะมุ่งให้สอนว่า 

ประชาธปิไตยคอือะไร และพลเมอืงทีด่ปีฏบิตัตินอย่างไร ซึง่งานวจิยัในช่วงหลงัชีใ้ห้เหน็ว่า 

บางโปรแกรมมีการสอนแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่าง เป็นต้นว่า บางแห่งสอนว่า

ประชาธปิไตยเป็นระบบให้เสรภีาพ ปกป้องเสรภีาพ ขณะท่ีในบางแห่งสอนว่าประชาธปิไตย

เป็นเรื่องของความเสมอภาค บางแห่งให้ความส�าคัญกับสังคม บางแห่งให้ความส�าคัญกับ

การค้าเสรี บางแห่งเน้นเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมด้วยการเป็นอาสาประชาธิปไตย 

บางแห่งเน้นการร่วมในกระบวนการทางการเมือง การประท้วง การออกเสียงเลือกตั้ง       

การรณรงค์ต่าง ๆ จึงไม่เป็นเร่ืองน่าแปลกใจเลยว่า ท�าไมโครงการศึกษาเพื่อความเป็น
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พลเมอืงจงึเตบิโตในหลากหลายรูปแบบ โดยมุง่สูก่ารสร้างพลเมอืงทีด่ด้ีวยการน�าสู่เป้าหมาย

ที่หลากหลายและการปฏิบัติที่หลากหลาย แม้ว่า Owen (2011) จะพบงานวิจัยที่ศึกษาถึง

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองจ�านวนไม่น้อย แต่ค�าถามที่ว่าความรู้อะไรที่จ�าเป็น

และเป็นทีต้่องการทีจ่ะสอนให้คนเป็นสมาชกิทีม่ส่ีวนร่วมในฐานะพลเมอืงของประเทศ จาก

สภาพในสังคมอเมริกันความมั่นคงของประชาธิปไตยคู่กับความรู้และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีอยู่ให้เห็น แต่ความรู้ที่จะน�าไปส่งเสริมคุณภาพของพลเมืองยังต้องให้มีความ

เข้าใจชัดเจนกว่านี้ ในแง่ที่ว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับการเมือง และรู้ได้อย่างไร แล้วเชื่อมโยงกับ

การมส่ีวนร่วมของความเป็นพลเมอืงอย่างไร ค�าตอบเหล่านีจ้งึจะน�าไปสูม่าตรฐานของการ

จดัการศกึษา เพือ่พฒันาความเป็นพลเมอืงและการมส่ีวนร่วมในฐานะพลเมอืงของเยาวชน

ตลอดวงจรชีวิตของเขา การเตรียมกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีดีเป็นเป้าหมาย

ส�าคัญของการจัดการศึกษานับแต่วันท่ีเริ่มเป็นชาติ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาหันไปให้

ความส�าคญักบัวชิาเนือ้หา เช่น ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ ซึง่กม็คีนกลุม่หนึง่ทีเ่รยีกร้องให้

สาธารณชนสนใจเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Educations) ให้กับเด็กทุกคน 

โดยมีองค์กรเอกชนร่วมให้การสนับสนุนในลักษณะต่าง ๆ  เช่น Spencer Foundation ได้

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเป็นพลเมืองและปลูกฝังความรับ

ผิดชอบในฐานะพลเมืองให้กับทุกคน (Center on Education Policy, 2010)

 7. ประมวลองค์ความรูว้รรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างความเป็นพลเมอืง

 ข้อมลูจาก The NAEP ด้านการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืงพบว่า ยงัไม่มี

กรณีศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในโรงเรียนจึงท�าให้ไม่มีข้อมูล

เพียงพอทีจ่ะประเมนิว่าการจัดการศึกษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมอืง รปูแบบใด ในโรงเรยีน

ประเทศใด เป็นรูปแบบที่มีคุณภาพ แต่มีองค์ความรู้ที่เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างความ

เป็นพลเมือง ที่สามารถประมวลได้ ดังนี้

 1. ปรัชญาของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าอยู่บนพื้นฐานส�าคัญ คือ เป้าหมาย

ของการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย 1) พัฒนาความรู้และแนวคิด หลักการ 

ทกัษะของความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 2) สร้างความพร้อมในการมส่ีวนร่วม

ในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วยการมีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกของสมาคม

และมปีระสบการณ์ในการเป็นสมาชกิองค์กรอาสาสมคัรต่าง ๆ  3) เข้าร่วมในการขบัเคลือ่น

เป้าหมายทางการเมืองของสังคม และ 4) มีศีลธรรม คุณธรรมของความเป็นพลเมือง อัน

ได้แก่ มีความรับผิดชอบและท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีการด�าเนินการท่ี

ประมวลได้ว่า สถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นผู้ด�าเนินการเป็นหลัก และมีบริบทสิ่ง

แวดล้อมทางสังคมเสริมหนุน
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 2. การจัดการศกึษาเพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในสถานศกึษา มกีารด�าเนนิการ

ได้ในลักษณะต่อไปนี้ คือ 1) ให้ความรู้โดยการจัดสอนประชาธิปไตย ในประเด็นรัฐบาล 

ประวัติศาสตร์ และกฎหมาย เนื่องจากมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของ     

ความรู้เก่ียวกับความเป็นพลเมอืง และการมคุีณสมบตัขิองความเป็นประชาธปิไตย ซึง่ได้แก่ 

ความสนใจในทศิทางการเมอืง เข้าร่วมกจิกรรมการเมอืง มคีวามผกูพนั และยอมรบัในการ

ท�ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 2) สร้างบรรยากาศของการอภิปรายแสดงความ  

คิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในท้องถิ่น ประเทศ และนานาประเทศในช้ันเรียน ให้ผู้เรียน

ตระหนักว่าสิง่เหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อชวีติของตน ลกัษณะของการอภปิรายควรให้เป็นการ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพื่อให้น�าไปสู่การเกิดคุณลักษณะของคนที่มีความเป็น

ประชาธิปไตย 3) ส่งเสริมโอกาสในการน�าความรู้ด้านประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน   

ให้ผู้เรียนน�าไปใช้กับชุมชนในลักษณะของโครงการการให้บริการชุมชน และกิจกรรมการ   

เรียนรู้จากการบริการ ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะเป็นฐานส�าคัญให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการมีส่วน

ร่วมในสงัคมประชาธปิไตย 5) สนบัสนนุให้มกีารจดัสรรนกัเรยีนในโรงเรยีนและในชัน้เรยีน 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมทัง้ในการท�ากจิกรรมประชาธปิไตยและบรหิารจดัการประชาธปิไตย 

เพ่ือให้เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อสังคมประชาธิปไตย 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกระบวนการสมมติของกระบวนการประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งจ�าลองการ

พิพากษาคดีจ�าลอง การรับฟังประชาพิจารณ์กฎหมาย ผู้เรียนจะเพิ่มพูน ท้ังความรู้และ

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและเกิดทัศนคติทางบวกต่อความเป็นประชาธิปไตย

สรุปผลและอภิปราย

 จากการสังเคราะห์งานด้านการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสังคมที่มีความหมากหลายทางชาติพันธุ์ ระบบการศึกษาจึง

ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรที่ให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน

ความเป็นพลเมืองอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความเข้มข้นของการจัดการศึกษาจะมีน�้าหนัก       

แตกต่างกันไปบ้าง แต่การจัดการหลักสูตรการสอนด้านความเป็นพลเมืองก็ไม่ถูกละเลย

 ปรากฏการณ์ที่ส�าคัญที่เห็นได้จากรายงานและวรรณกรรมคือ การให้ความ     

ร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคมที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างความรู้ ความ

เข้าใจด้านการเป็นพลเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง ท้องถ่ิน นักการเมือง  

ทีส่�าคญัคอื สถาบนัอดุมศกึษา เนือ้หาทีใ่ห้ความรูด้้านความเป็นพลเมอืงจะถกูระบไุว้ชดัเจน
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ใน Model Curriculum ของทกุรฐั แม้เนือ้หาวชิาจะมคีวามแตกต่างแต่การเตรียมเยาวชน

ให้มีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศถือ เป็นสิ่งท่ีทุกมลรัฐให้ความส�าคัญเนื้อหาท่ีจัด

ไว้ในหลกัสูตรประกอบด้วยประเดน็ทีค่รอบคลุมนัน้ อ�านาจของรฐับาลทีท้่องถิน่ มลรฐัและ

รัฐบาลกลาง แต่ความส�าคัญของรัฐธรรมนูญ ให้อ�านาจบริหารต่าง ๆ  เช่น สิทธิในทรัพย์สิน 

สิทธิบุคคล ความรับผิดชอบของความเป็นพลเมือง เป็นต้น

 การจัดการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ของประเทศสหรัฐอเมริกายังถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือ 

มีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ใช่การฟังหรือการอ่านเพียงอย่างเดียวท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก

บริหารสังคม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาสังคม การเมืองเปรียบเทียบ กรณีปัญหาประเมิน

สถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงนอกจากผู้เรียนต้องศึกษาท�าความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังเป็นการพัฒนา  

ผู้เรียนให้มทีกัษะในการพฒันาผูเ้รยีนให้มทีกัษะในการปฏิบัติตนในฐานะพลเมอืงทีม่คุีณค่า

ไปพร้อม

 ในภาพรวมแม้ว่าการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาจะมี

มาตรฐานทางวชิาการทีช่ดัเจนและได้รบัการผลกัดนัอย่างต่อเนือ่ง แต่สภาพของสงัคมทีอ่ยู่

ในบริบททางวัฒนธรรมของประเทศก็ยังมีประเด็นท่ีนักวิชาการการศึกษาวิจัยเพ่ือหาทาง

สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสังคมที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นต้นว่า        

งานวิจัยของ McAfee (2014) ที่พบว่า ในโรงเรียนยังมีเรื่องพฤติกรรมแบ่งเชื้อชาติและ

ล�าดับชั้นของการเรียน Silverman (2010) ศึกษาถึงมุมมองของครูต่อความเป็นพหุ

วัฒนธรรมของนักเรียนในด้านความหลากหลายของชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ และเชื้อ

ชาติ Jayakumar (2008) วิจัยงานเพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากจะเปิดรบันักศึกษาจากหลายเชือ้ชาติแล้วควรต้องสร้างบรรยากาศของการส่งเสรมิ

ปฏสัิมพันธ์ต่อกนัด้วย ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าการเสรมิสร้างคณุลกัษณะของความเป็นพลเมอืง

ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างที่สังคมประชาธิปไตยคาดหวัง

 จากข้อถกเถียงวิเคราะห์ วิจารณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการสอน ความเป็นพลเมืองใน

โรงเรียน Parker (2014) ได้สรุปประเด็นหลักของการจัดหลักสูตรความเป็นพลเมืองไว้ใน 

6 ประเด็นคือ 

 1. การเรียนรู้ด้านการปกครองของท้องถิ่นมลรัฐและประเทศ 

 2. การให้โอกาสผูเ้รยีนได้โต้เถยีงอภิปรายเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึนทีผู้่เรียนสนใจ 

 3. การมีโอกาสเรียนรู้จากโครงการ 

 4. การมีโอกาสท�ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 5. การมีโอกาสตัดสินใจและมีประสบการณ์ในด้านการปกครอง 
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 6. การมีส่วนร่วมในกระบวนการสถานการณ์จ�าลองที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

พลเมือง

  ซึ่งกรอบข้างต้นน่าจะเป็นกรอบแนวคิดส�าคัญที่การจัดหลักสูตรพลเมืองศึกษา

ในประเทศไทยควรได้พิจารณา

ข้อเสนอแนะ

 แม้ว่าสาระการเรยีนรูห้น้าทีพ่ลเมอืง ศลีธรรมและการด�ารงชวีติในสงัคมจะไม่ใช่

วิชาเนื้อหาหลักแต่การสร้างพลเมืองที่ได้รับการพัฒนาความรู้และแนวคิด หลักการ ทักษะ 

ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในสังคม

ประชาธิปไตย ซึ่งต้องเกิดจาการมีประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกของสมาคมและมี

ประสบการณ์ในการเป็นสมาชิกสังคม นับเป็นหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา 

ข้อคิดที่ควรเป็นแนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนไทย จากการประมวล

องค์ความรู้ จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยและสถานศึกษาอาจน�าไปขับเคลื่อน

มีดังนี้ 

 1. รัฐบาลไทยควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความเป็นพลเมือง โดยอาจให้อยู่

ในสาระวิชาต่าง ๆ ตามรูปแบบของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเมื่อจัดการจัดสอนในกลุ่ม

สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและการ

ด�ารงชีวิตในสังคม โรงเรียนควรต้องให้ความส�าคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงพื้นท่ี 

เรียนรู้จากท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความ

ตระหนักมีจิตส�านึกต่อท้องถิ่น 

 2. ผู้สอนควรใช้วิธีการสอนที่หลากหลายโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการ    

เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมที่มีคุณภาพ 

 3.สถานศึกษาควรพฒันาเครอืข่ายโดยใช้ความร่วมมือจากองค์กรด้านต่าง ๆ  ใน

พ้ืนทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสมัผสักบัองค์ความรูท้ีผ่่านประสบการณ์

จริงมากกว่าใช้ต�าราเป็นฐาน

 4. สถานศึกษาควรพฒันาความร่วมมอืกบัคณะนติศิาสตร์โดยให้คณะมนีโยบาย

ในการให้นักศึกษาฝึกโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองโดยการให้ความรู้ กับสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในรูปแบบของการจัดวางกรอบหลักสูตรที่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
 การย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานเมียนมาสู ่การท�างานในประเทศไทยเป็น

ปรากฏการณ์ต่อเนือ่งยาวนานกว่าสามทศวรรษด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจและการเมอืงเป็น

หลัก แม้ในช่วงทศวรรษหลงัประเทศเมยีนมาจะมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิขยบัสงูข้ึน

มากก็ตาม แต่การตัดสินใจย้ายถิ่นมาท�างานในประเทศไทยของแรงงานเมียนมายังด�าเนิน

ไปอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังขยายพื้นที่ปลายทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งภาคอีสานของ

ไทย โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่อย่างขอนแก่น ส�าหรับการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ

ศึกษาสภาพการท�างานของแรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่น และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้

วธิวีจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นแรงงานเมยีนมาใน

จังหวัดขอนแก่นรวม 362 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตลอดจนสถิติอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์  

 ผลการศกึษาพบว่า (1) แรงงานเมยีนมาส่วนใหญ่มสีมาชกิในครอบครวัเคยท�างาน

มาท�างานในประเทศไทย งานทีท่�าส่วนใหญ่คอืงานในโรงงานอตุสาหกรรม โดยมเีอกสารจด

ทะเบียนครบสมบูรณ์มีรายได้มากกว่า 8,000 บาทต่อเดือน แต่มีค่าใช้จ่ายต�่ากว่า 2,000 

บาทต่อเดอืน จึงสามารถส่งเงนิทีไ่ด้จากการท�างานกลบัประเทศเป็นจ�านวนมาก ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ท�างานอยูใ่นประเทศไทย 1 – 3 ปี และเมือ่สิน้สดุสญัญาการจ้างงานมแีรงงาน

เมยีนมาวางแผนทีจ่ะย้ายถ่ินกลบับ้านเกิดและท�างานต่อในประเทศไทยในสดัส่วนใกล้เคียง

กัน และ (2) ช่วงอายุของแรงงานระหว่าง 20 – 30 ปี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจวางแผนกลับไปท�างานที่ประเทศเมียนมาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะ

ที่เพศชาย ช่วงอายุ 20 - 30 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา และต�่ากว่าประถมศึกษา    

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีวางแผนที่จะท�างานต่อในประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล แรงงานเมียนมา การย้ายถิ่นข้ามชาติ การย้ายถิ่นกลับ
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Abstract
 Due to the political and economic factors, the cross-border migration 
of Myanmar migrant workers to Thailand has been the ongoing social 
phenomenon for more than three decades. Although Myanmar’s economy 
had shown a significant growth rate during these past ten years, the push 
factor for Myanmar workers to flee across the border to various regions in 
Thailand, such as Northeastern (Isan), remains its economic condition. This 
research was to explore the working conditions of Myanmar migrant workers 
in Khon Kaen. It also aimed to study the influential factors and motivations of 
the Myanmar migrant workers in Northeast Thailand. The study’s methodology 
was a descriptive statistical analysis and quantitative research, whereas the 
data were collected through questionnaires from 362 Myanmar migrant 
workers who lived in Isan. 
 The result from an inference statistic and logistic regression analysis 
reveals that (1) most of Myanmar migrant workers in the sampling group have 
family members or relatives who had worked in Thailand. They mostly work 
in an industrial factory under legal working registration. They earn more than 
8,000 Baht while having less than 2,000 Baht expenses per month, leaving a 
considerable amount to save and send foreign remittent back to their home 
country. Most of the workers have up to 1 to 3 years of working experience. 
At the end of the employment contract, Myanmar workers were planning 
to return to their homeland and continue working in Thailand in the same 
proportion. And (2), the ages of 20 – 30 years old were influenced factor 
for return to Myanmar with statistical significance at 0.05, while males aged 
between 20 – 30 years old, education of primary school and lower were 
influenced factors for still working in Thailand with statistical significance at 
0.05.
Keywords: Myanmar Laborers, Transnational Migration, Returning Migration

Influenced Factors of Transnational Migration 
Decision of Myanmar Laborers in Khon Kaen
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บทน�า

 ปัจจุบันประเด็นเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ (International 

Migration) เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานไร้ฝีมือที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก

เป็นภมูภิาคทีมี่ฐานการผลติสนิค้าทีใ่ช้แรงงานอย่างเข้มข้นแห่งหนึง่ของโลก รวมท้ังเป็นฐาน

การลงทุนจากต่างประเทศโดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยดึงดูดการ

ลงทุนจากต่างประเทศ (สุภางค์ จันทวานิช, 2540)

 ประเทศไทยนับเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติที่ส�าคัญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะประเทศทวิลักษณ์ของการย้ายถิ่นข้ามชาติ คือ

เป็นทัง้ประเทศส่งออก (Sending Country) แรงงานสูป่ระเทศในภมูภิาคอืน่ ขณะเดยีวกนั

ก็เป็นประเทศปลายทางทีร่องรบั (Receiving Country) แรงงานทดแทนจากประเทศเพือ่นบ้าน 

โดยเฉพาะประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ 

ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี (Hugo, 2004; จรัมพร โห้ล�ายอง และ

สุรีย์พร พันพ่ึง, 2559) สืบเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยท่ีส่งผลให้มี

ความต้องการแรงงานในบางต�าแหน่งทีไ่ม่สามารถหาแรงงานคนไทยเข้าไปท�างานได้ อกีทัง้

ในปัจจบุนัคนไทยมรีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้จงึท�าให้เกดิความขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานคนไทยไม่เต็มใจท�างานที่ได้รับค่าแรงต�่า ท�าให้เกิดช่องว่าง

ที่แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาเติมเต็มความต้องการในส่วนที่ขาดแคลนแรงงานดังกล่าว 

เพราะนายจ้างสามารถจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานต่างด้าวต�่ากว่าแรงงานไทย และแรงงาน

ต่างด้าวเหล่านีก้ไ็ม่เลอืกงาน มคีวามอดทนสงู แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย

มจี�านวนมากทัง้ทีเ่ข้ามาอย่างถกูกฎหมาย และหลบหนเีข้ามาอย่างผดิกฎหมาย ซึง่ในเดอืน

กันยายน 2562 ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวซึ่งมีนัยเฉพาะเจาะจงไปท่ีแรงงานข้ามชาติ

ชาวเมยีนมา ลาว และกมัพชูา รวมทัง้สิน้ 3,090,825 (ส�านกับรหิารแรงงานต่างด้าว, 2562) 

ซึง่แรงงานทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยมากทีส่ดุคอื แรงงานจากประเทศเมยีนมาอนัเป็น

ผลสืบเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองภายในประเทศเอง รวมไปถึงปัญหาความยากจน

และต�าแหน่งงานไม่เพียงพอในประเทศเมียนมา (สุภางค์ จันทวานิช, 2545; Hugo and 

Young, 2008) 

 แม้ในปัจจุบันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศเมียนมาจะอยู่ในระดับ

แถวหน้าของชาติประชาคมอาเซียน (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2559) แต่การไหล่บ่าออกไป

ท�างานในประเทศเพือ่นบ้านอย่างประเทศไทยกย็งัคงมอียูอ่ย่างสม�า่เสมอ มหิน�าซ�า้ยงัมกีาร

ขยายขอบเขตพื้นที่การท�างาน เดิมทีกระจุกตัวแต่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดโดย
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รอบ โดยเฉพาะสมทุรปราการ สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม (Pearson and Kusakabe, 

2013) ขยายออกไปยังพื้นที่ในภูมิภาคอื่นอย่างการย้ายถ่ินข้ามชาติมายังพื้นท่ีภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทย ผ่านเส้นทางคมนาคมส�าคัญท่ีถูกพัฒนาข้ึนในช่วง

ทศวรรษทีผ่่านมา คือ เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออกตะวนัตก (East-West Economic 

Corridor: EWEC) ที่น�าพาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาเข้าสู่ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะจุดหมาย

ปลายทางอย่างจังหวัดขอนแก่น

 ขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของภาคอีสาน มีชัยภูมิส�าคัญด้วยการตั้งอยู่

ศูนย์กลางของภูมิภาค และถูกวางเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง (กฤษดา ปัจจ่าเนย์ และธนพฤกษ์  ชามะรตัน์, 2561) จงึเป็นพืน้ที่

เป้าหมายของการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาต ิประกอบกบัการเป็นศนูย์กลางทีม่รีะบบการ

คมนาคมขนส่ง อันสามารถเชื่อมสู่ภาคต่าง ๆ และกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง จึงมี

โรงงานอุตสาหกรรมทุกระดับตั้งอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นท่ีอ�าเภอเมืองขอนแก่น 

ท�าให้เกิดความต้องการแรงงานจ�านวนมาก จากการศึกษาข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา

ขึน้ทะเบยีนแรงงานในจงัหวดัขอนแก่นพบว่าในปี พ.ศ. 2562 มแีรงงานต่างด้าวทีย่ืน่ขอรับ

ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนท�างานแรงงานจ�านวนทั้งสิ้น 7,601 คน แยกเป็นชาย 4,048 คน 

และเป็นหญิง 3,553 คน เมื่อจ�าแนกจากแรงงานข้ามชาติสามสัญชาติ (ลาว กัมพูชา และ

เมยีนมา) พบว่ามแีรงงานสญัชาตเิมยีนมามจี�านวนมากทีส่ดุ คอื 3,777 คน โดยเป็นจ�านวน

ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.82 และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี (ส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าว, 2562) โดยแรงงานเหล่านีก้ระจายอยูใ่นสถานประกอบกจิการและนายจ้างในพืน้ที่ 

โดยยงัไม่รวมกลุม่แรงงานข้ามชาตนิอกระบบทีค่าดกนัว่าจะมสีดัส่วนพอกบัตวัเลขดงักล่าว 

ยิง่ท�าให้เหน็ว่าจ�านวนของแรงงานข้ามชาติชาวเมยีนมาทีเ่ข้ามามส่ีวนขบัเคลือ่นการพฒันา

เศรษฐกิจของพืน้ทีม่จี�านวนทีสู่งขึน้ทุกปี สะท้อนว่าแรงงานข้ามชาตชิาวเมยีนมาก�าลงักลาย

มาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาภาคอีสานผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางแห่งภูมิภาคอย่าง

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก (East-West Economics Corridor: EWEC) ที่พาด

ผ่านจังหวัดขอนแก่นมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร (กฤษดา ปัจจ่าเนย์ และธนพฤกษ์              

ชามะรัตน์, 2561) 

 เมือ่พิจารณาถงึองค์ความรูใ้นด้าน “แรงงานข้ามชาตใินพืน้ทีภ่าคอสีาน” ในช่วง

สองทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็แรงงานย้ายถิน่ (Migrant Labor) เนือ่งจากพืน้ทีภ่าคอสีาน

เป็นแหล่งต้นทางส�าคัญของการส่งออกแรงงานของไทย และเป็นงานศึกษาท่ีมุ่งไปในด้าน

แรงงานข้ามชาติชาวลาวและกัมพูชา เช่น งานวิจัยของจันทะลา วรรณหงส์ และธนพฤกษ์  



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

135

ชามะรัตน์ (2559) งานวิจัยของ Chamaratana and Sangseema (2018) และงานวิจัย

ของวิลาสิณี คีตวัฒนานนท์และคณะ (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานลาวและกัมพูชาใน

พื้นที่ภาคอีสาน เนื่องจากพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ติดกับสองประเทศดังกล่าว อีกทั้งคน

อสีานเองก็มปีระเพณ ีวฒันธรรม และภาษาทีใ่กล้เคยีงกนั ท�าให้การเดนิทางข้ามมาท�างาน

ในพืน้ทีภ่าคอสีานของแรงงานข้ามชาติจากสองประเทศเป็นไปอย่างสะดวกมากกว่าแรงงาน

จากเมยีนมา ท�าให้องค์ความรูเ้กีย่วกบัแรงงานเมยีนมาท่ีย้ายถ่ินข้ามชาตมิาท�างานในอสีาน

ยังต้องการการเติมเต็มความรู้ ทั้งด้านบริบทเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่การเมืองระหว่าง

ประเทศประชาคมอาเซียน  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงงานเมียนมาใน

จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสภาพการและการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน

เมียนมาในจังหวัดขอนแก่นเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและนโยบายการจัดการแรงงาน

ต่างด้าวของหน่วยงานในพืน้ที ่รวมไปถงึการได้มาซึง่องค์ความรูท้ีส่นบัสนนุนโยบายในการ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานการผลิตจากก�าลังของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ค�าถามการวิจัย

ที่ว่า “ส่ิงใดที่ท�าให้แรงงานเมียนมาตัดสินใจย้ายถ่ินข้ามชาติมาท�างานในภาคอีสานโดย

เฉพาะที่จังหวัดขอนแก่น”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสภาพการท�างานของแรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่น 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน

เมียนมาในจังหวัดขอนแก่น

การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 

 ในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ใช้

ทฤษฎีการย้ายถ่ิน (Migration Theory) เป็นรากฐานส�าคัญในการนิรนัย (Deduction) 

แนวคดิเชงินามธรรมสูตั่วแปรของการศึกษา โดยการย้ายถิน่นบัเป็นปรากฏการณ์ของบคุคล

เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างธรรมดา เป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยปกติเพื่อการแสวงหาหนทาง

รอดของชวีติ เพราะการทีบ่คุคลเกดิในรัฐใดมไิด้หมายความว่าบคุคลนัน้จะต้องอาศัยในดนิแดน

นั้นตลอดชีวิต หรือท�ามาหากินได้แต่เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น แต่ยังสามารถโยกย้ายข้าม

ถิ่นฐานไปยังดินแดนอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า (Moses, 2006) โดยสาเหตุของการ

ย้ายถิน่ข้ามชาตขิองบคุคลนัน้มคีวามซบัซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเกีย่วข้องกบั

โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรมของท้ังประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

แล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลและครอบครัวอีกด้วย นั่นจึงท�าให้การ
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ย้ายถิ่นระหว่างประเทศมีความยุ่งยาก และมีรูปแบบการย้ายถ่ินท่ีหลากหลายด้วยเช่นกัน 

(กฤตยา อาชาวนิจกุล, 2545; Hugo and Young, 2008; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2552) 

โดยเราสามารถแบ่งระดับของทฤษฎกีารย้ายถิน่เป็น 2 ระดบั คอื ทฤษฎรีะดบัมหภาค และ

ระดับจุลภาค

 เมื่อพิจารณาทฤษฎีหลักระดับมหภาคว่าด้วยการย้ายถิ่นซึ่งเป็นผลของช่องว่าง

แห่งการพัฒนาทั้งภายในแต่ละประเทศเองและระหว่างประเทศ โดยการย้ายถิ่นจะด�าเนิน

ต่อไปตราบใดทีย่งัคงมช่ีองว่างแห่งการพัฒนา และน่าจะยตุลิงเมือ่มดีลุยภาพแห่งการพฒันา

เศรษฐกิจเกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Spatial-Economic Equilibrium 

(Hanis and John, 1961 อ้างถงึในพชัราวลยั วงศ์บญุสนิ, 2552) การมองในระดบัมหภาค

นีอ้าจแบ่งกลุม่แนวคดิย่อยได้สองกลุม่ คือ กลุม่ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์นโีอคลาสกิ ท่ีพฒันา

ขึ้นเพื่อใช้อธิบายการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองภายในประเทศ เน้นอธิบายให้เห็นถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นของแรงงาน กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยอาศัยฐานแนวคิด

เรือ่งปัจจยัผลกัดนัและปัจจัยดึงดดู ในลกัษณะท่ีว่า (1) การย้ายถิน่เป็นผลของความไม่เท่าเทยีมกนั 

การย้ายถิน่เป็นผลของความไม่เท่าเทยีมกนัในระดบัการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างพืน้ทีห่นึง่

กับอีกพื้นที่หนึ่ง (2) การย้ายถิ่นขนาดใหญ่ (Mass Migration) เป็นกระแสการย้ายถิ่นจาก

พื้นที่ซ่ึงมีอุปทานแรงงานเหลือเฟืออัตราค่าจ้างต�่าไปยังพื้นท่ี ซึ่งมีแรงงานไม่เพียงพอต่อ

อปุสงค์และมอีตัราค่าจ้างสงูกว่าแรงงานจากพืน้ทีด้่อยพฒันาทีย้่ายถิน่เข้าไปท�างานในพืน้ที่

หรือประเทศ ซึ่งมีระดับการพัฒนาสูงกว่า และ (3) การย้ายถ่ินมีลักษณะด�าเนินต่อเนื่อง 

การย้ายถิ่นของแรงงานนั้นเป็นเรื่องที่คงด�าเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเกิดดุลยภาพด้าน

อุปสงค์และอุปทานแรงงานระหว่างสองพื้นที่นั้น (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2552) อีกกลุ่ม

หนึง่เป็นกลุม่ทฤษฎตีลาดแรงงานทวลิกัษณ์ โดย Piore (1987 อ้างใน พชัราวลัย วงศ์บญุสิน, 

2552) อธิบายการย้ายถิ่นจากมุมมองด้านอุปทานของตลาดงาน ซ่ึงสมมติฐานหลักของ

ทฤษฎีนี้คือ (1) การย้ายถิ่นเป็นผลมาจากปัจจัยดึงดูดในประเทศปลายทาง ที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจย้ายถิ่นจากประเทศก�าลังพัฒนาแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ (1) ตลาดงานและ

นโยบายการจ้างงาน (2) ตลาดงานในประเทศ ตลาดงานในแต่ละประเทศมีลักษณะแยก

ชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตลาดปฐมภูมิ (Primary) ซึ่งมีระบบการผลิตซึ่งเน้นทุนโดย

ในการจ้างงานนัน้เป็นการจ้างงานระดบัทกัษะสงู และตลาดทตุยิภมู ิ(Secondary) ซึง่เน้น

แรงงานระดบัล่าง ซึง่มทีกัษะต�า่โดยตลาดระดับล่างในประเทศอุตสาหกรรม (3) สภาวการณ์

ของตลาดระดบัล่าง สภาวการณ์ของตลาดระดบัล่างซึง่ก�าลงัแรงงานท้องถิน่ไม่พงึประสงค์

จะท�านั้น เป็นท่ีมาของอุปสงค์ต่อการน�าเข้าแรงงานในต�าแหน่งงานระดับล่างท่ีว่างลงเป็น

จ�านวนมาก และ (4) การย้ายถิ่นข้ามชาติเกิดขึ้นเมื่อประเทศปลายทาง มีอุปสงค์แรงงาน

เกิดขึ้นในตลาดทุติยภูมิ 
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 ส่วนทฤษฎหีลกัระดับจุลภาคว่าด้วยการย้ายถ่ิน มคีวามแตกต่างจากทฤษฎรีะดับ

มหภาคข้างต้น ตรงทีเ่น้นอธบิายพฤตกิรรมและกระบวนการตดัสนิใจของผูย้้ายถิน่ในฐานะ

ปัจเจกชน (Individuals) โดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ส�าคัญ คือ ทฤษฎีด้านทุนมนุษย์ในการย้าย

ถิ่น โดยพิจารณาพฤติกรรมการตัดสินใจว่าจะย้ายถิ่นหรือไม่ย้ายถิ่นของมนุษย์ในฐานะ

ปัจเจกชน โดยมองว่า (1) การตัดสินใจย้ายถิ่นเกิดจากการตัดสินใจของผู้ย้ายถิ่นในฐานะ

ปัจเจกบคุคล และการตดัสนิใจนัน้เป็นการตดัสนิใจบนหลกัเหตผุล ตามแนวทางของทฤษฎี

การตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) รวมทั้งการตัดสินใจนั้นเป็น

ไปในเชิงเศรษฐกิจ เน้นให้ผู้ย้ายถิ่นบรรลุอรรถประโยชน์สูงสุดจากการย้ายถ่ิน นั่นคือ       

รายได้ (2) อรรถประโยชน์จากการย้ายถิ่นที่เกิดข้ึนจากการท่ีผู้ย้ายถ่ินคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์สูงสุดในอนาคต ซึ่งเป็นอรรถประโยชน์จากการมีงานท�าหรือได้รับการจ้างงาน 

และต้องมคีวามแตกต่างด้านรายได้ระหว่างพืน้ทีต้่นทางกบัพืน้ทีป่ลายทาง (3) มคีวามเชือ่ม

โยงระหว่างทุนมนุษย์ (Human Capital) ของผู้ย้ายถิ่นกับโอกาสในการท�างานผ่าน

กระบวนการคัดสรร (Selectivity) โดยการย้ายถิ่นเป็นการสะท้อนความปรารถนาที่จะมี

รายได้           เพิ่มมากขึ้น ให้มากที่สุดเท่าที่ได้ตามอัตภาพด้านคุณลักษณะทางทุนมนุษย์

ที่บุคคลมีอยู่ และ (4) การย้ายถิ่นกลับบ้านเกิดเป็นไปในท�านองเดียวกับการย้ายถิ่นไปยัง

พืน้ทีป่ลายทาง กล่าวคอื เป็นผลของการตดัสนิใจซึง่วเิคราะห์ถงึต้นทนุและอรรถประโยชน์

เช่นเดยีวกนักบัของการอยูห่รือย้ายน่ันเอง (Goss and Lindquist, 1995; Schaefer, 2003)

 นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยแรงงานย้ายถิ่น (New 

Economics of Labor Migration) ที่พิจารณาการย้ายถิ่นอย่างซับซ้อนมากขึ้น โดยมี

การน�าปัจจัยทางสังคมมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งลักษณะส�าคัญคือ         

การศึกษาการตัดสินใจที่ระดับครัวเรือนโดยมีสมมติฐานหลักของแนวคิดประกอบด้วย      

(1) การย้ายถิ่นเป็นผลการตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ในการพยายามที่

จะลด  ความเสี่ยงด้านรายได้ในระบบตลาด ซึ่งมีความไม่แน่นอนในสังคมก�าลังพัฒนาโดย

อาศัยการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ (2) แรงบันดาลใจเบื้องต้นในการย้ายถิ่น เกิดจาก

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในระบบตลาดในเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมที่ก�าลังพัฒนา          

เป็นลกัษณะของการทีร่ะบบตลาดท�างานได้ไม่สมบรูณ์ น�าไปสูก่ารย้ายถ่ินในท่ีสุด (3) ปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นไม่ใช่ตลาดแรงงาน (Labor Market) หากแต่เป็นตลาดทุน 

(Capital Market) ที่มีความส�าคัญมากในการด�ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจทุนนิยม (4) การ

ส่งเงินกลับบ้าน (Remittances) ไม่ใช่รายได้เสรมิของครวัเรอืนในถิน่ต้นทาง แต่เป็นแหล่ง

เงินทุนใหม่ที่กลายเป็นทุนหลักของครัวเรือน ท�าให้ครัวเรือนมีวิธีการผลิตท่ีทันสมัยและมี

ลักษณะเชิงพาณิชย์มากข้ึน ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต�่ากว่ากรณีที่ไม่ย้ายถิ่น        



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

ปีท
ี่ 6

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
3 

- 
ธ.
ค.

 6
3)

138

และ(5) ความยากจนโดยสมบรูณ์ไม่ใช่แรงจูงใจหลกัต่อการย้ายถ่ิน หากแต่เป็นความยากจน

โดยเปรียบเทียบและประโยชน์ที่จะได้รับโดยเปรียบเทียบกับสังคมนอกครัวเรือน (Goss 

and Lindquist, 1995; Schaefer, 2003; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2552)

 เมื่อพิจารณาแนวคิดข้างต้นบูรณาการกับแนวคิดคลาสสิคอย่างทฤษฎีปัจจัย  

ผลักดันและปัจจัยดึงดูดของ Lee (1966) ที่ได้พยายามอธิบายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้คน

ย้ายถิ่นโดยมีข้อสมมติฐานเบื้องต้นว่าการย้ายจากที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งของมนุษย์จะ

ต้องมีสาเหตุจากเพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวอย่างของการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมจ�าแนกเป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนในการผลกั

ดันและปัจจัยที่มีส่วนในการดึงดูด กล่าวคือ ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ประกอบด้วย 

ปัจจัยผลักด้านเศรษฐกิจ คือ การลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติ การไม่สามารถ

หางานในถิ่นต้นทาง การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  ปัจจัยผลักด้านการเมือง คือ การถูกกดขี่ปราบ

ปรามอันเน่ืองจากปัญหาทางการเมอืงหรอืศาสนา และปัจจยัผลกัด้านสงัคมวฒันธรรม คอื 

การเกิดความเบื่อหน่ายชุมชนด้วยเหตุผลทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และการขาดโอกาส

ในการพัฒนาตนเอง ส่วนปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ประกอบด้วย ปัจจัยดึงดูดด้าน

เศรษฐกิจ คือ โอกาสที่จะได้งานท�าในถิ่นปลายทางมีสูง โอกาสในการเลือกอาชีพที่ชอบ  

ในถิ่นปลายทาง และโอกาสที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองและครอบครัว ปัจจัยดึงดูดด้าน

การเมือง คือ สภาพการท�างานในถิ่นปลายทาง และสภาพทางการเมืองในถิ่นปลายทาง 

รวมไปถึงปัจจัยดึงดูดด้านสังคมวัฒนธรรม คือ ความดึงดูดใจในด้านสภาพแวดล้อมและ

ความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิตในถิ่นปลายทาง และโอกาสในการติดตามคนใน

ครอบครัว ในขณะเดียวกันปัจจัยที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็น 

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส รวมไปถึงประสบการณ์การย้ายถิ่นของคนใน

ครอบครัวก็ล้วนมีส่วนในการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติด้วยเช่นกัน (Chamaratana et.al, 

2010)

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเป็นแนวคิดการวิจัย 

โดยมีตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการท�างาน ปัจจัยผลักดัน 

และปัจจัยดึงดูด ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติ ใน 2 กรณี คือ             

การตัดสินใจย้ายถิ่นกลับเมียนมา และการตัดสินใจท�างานต่อในประเทศไทย  (ภาพที่ 1)



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

139

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา: การทบทวนวรรณกรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)     

มีหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level)     

โดยมีประชากร (Population) เป็นแรงงานเมียนมาที่ท�างานในจังหวัดขอนแก่น              

ตามทะเบียนของส�านักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 3,777 คน ก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ด้วยสมการของ Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%         

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส�าหรับการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 362 คน ก่อนจะท�าการสุ่ม

ตัวอย่างอย่างเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยเลือกจุดเริ่มต้นจากแรงงานล�าดับ

ที ่9 จากนัน้สุม่จากรายชือ่แรงงานไปทลีะ 10 ราย ตามทะเบยีนรายชือ่ด้วยความระมดัระวงั

จนได้จ�านวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว และเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่ม

ตัวอย่างรั่วไหล ผู้วิจัยได้ท�าการบันทึกข้อมูลและเข้ารหัสป้องกันไฟล์ข้อมูล และท�าลายทั้ง

ไฟล์และเอกสารทันทีเมื่อด�าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)    

ที่พัฒนาด้วยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวถึงในข้างต้นก่อนท�าการแปลเป็น                      

ภาษาเมียนมาโดยผู้เชี่ยวชาญของ Centre for Economic and Social Development, 

Yangon, Myanmar ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ราย 

และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง



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

ปีท
ี่ 6

 ฉ
บับ

ที่ 
1 

(ก
.ค

. 6
3 

- 
ธ.
ค.

 6
3)

140

จากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จ�านวน 10 ราย ปรากฏว่าได้ค่าความเที่ยง 0.843 

ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย (Neuman, 2004)                 

โดยแบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยค�าถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) และแบบเรียงอันดับ (Ordinal scale) 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลด้านการท�างาน โดยค�าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดย

ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ และแบบเรียงอันดับ ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลปัจจัยผลักดันและ

ปัจจัยดึงดูด โดยค�าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้

มาตรวดัแบบช่วง (Interval Scale) ก�าหนดเกณฑ์ตามค่าน�า้หนักการประเมนิเป็น 5 ระดบั

ตามวิธีของ Linkert และส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติ โดยค�าถามมี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ 

 ส�าหรับการเกบ็ข้อมลูด้วยเครือ่งมอืดงักล่าว ผูว้จิยัใช้การน�าส่งแบบสอบถามแก่

กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองหลังจากได้รับอนุญาตจากนายจ้างอย่างเป็นทางการและได้ช้ีแจง

หลกัการเหตผุลตลอดจนวตัถปุระสงค์การวจิยัจนกลุม่ตวัอย่างให้ความยนิยอมร่วมการวจิยั

แล้ว จากนั้นให้กลุ ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยผู ้วิจัยกลับมารับ

แบบสอบถามคืนในอีกหนึ่งวันถัดไป ก่อนจะน�ามาบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

มีการเข้ารหัสป้องกันไฟล์ข้อมูล ส่วนแบบสอบถามจะเก็บบรรจุในกล่องปิดผนึกและเก็บ

รักษาไว้ในตู ้เอกสารของกลุ่มวิจัยความอยู ่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการปิดล็อกอย่างแน่นหนา

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลระดับตัวแปร

ตวัเดยีว (Univariate Analysis) ด้วยสถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน 

(Inferential Statistics ) คือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ โดยใช้วิธี Binary Logistic 

Regression คือ ตัวแปรตาม (y) เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่าได้เพียง 2 ค่า และมีตัวแปร

อิสระ (x) มากกว่า 1 ตัว

ผลการวิจัย 

 จากการส�ารวจข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัด

ขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.1) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 51.7) 



ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

141

รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 42.5) นั่นหมายความว่าแรงงานเมียนมา

ในจังหวัดขอนแก่นมากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในวัยแรงงานเต็มท่ี ด้านการศึกษาแรงงาน        

เมยีนมาส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ร้อยละ 35.9) รองลงมาคอื

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 26.2 และ 26.0 ตามล�าดับ) 

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า แรงงานเมียนมาส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว (ร้อยละ 62.7) ที่เหลือ

เป็นคนโสดและหย่าร้าง/แยกกันอยู่ (ร้อยละ 35.6 และ 1.7 ตามล�าดับ) และเมื่อพิจารณา

ถึงประสบการณ์การย้ายถ่ินในครอบครัว พบว่า แรงงานเมียนมาส่วนใหญ่เคยท�างานใน

ประเทศไทยมากถึงร้อยละ 95.9 สะท้อนอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์การย้ายถิ่นของ

สมาชิกในครอบครัวมีผลเป็นอย่างมากที่ท�าให้แรงงานเมียนมาเหล่าน้ี “เดินตามรอย”     

ญาติพี่น้อง

1. สภาพการท�างานของแรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่น

 เมื่อพิจารณาสภาพการท�างานในจังหวัดขอนแก่น พบว่าแรงงานเมียนมาส่วน

ใหญ่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม (ร้อยละ 75.7) โดยเฉพาะโรงงานผลิตแหอวนท่ีมี

มากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานในกลุ่มนี้ รองลงมาคือท�างานก่อสร้าง และท�างานบ้าน         

(ร้อยละ 19.9 และ 4.4 ตามล�าดับ) แรงงานเมียนมาส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีเอกสาร         

จดทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์ (ร้อยละ 90.6) รองลงมาคือกลุ่มแรงงานที่มีบัตรสี และ 

เอกสารจดทะเบียนแบบชั่วคราว (ร้อยละ 5.5 และ 3.9 ตามล�าดับ) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ

เดือน 8,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 36.7) รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง 4,001 - 6,000 บาท 

และระหว่าง 6,001 - 8,000 บาท (ร้อยละ 30.9 และ 29.0 ตามล�าดับ) โดยมีแรงงาน    

เมียนมาเพียงร้อยละ 3.3 ที่มีรายได้ต�่ากว่า 4,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่

พวกเขาใช้จ่าย พบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต�่ากว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 46.1)      

รองลงมาคือมีรายจ่ายระหว่าง 2,001 - 3,000 บาท และระหว่าง 3,001 - 4,000 บาท          

(ร้อยละ 35.4 และ 17.7 ตามล�าดับ) โดยมีเพียงร้อยละ 0.8 ท่ีใช้จ่าย 4,001 บาทข้ึนไป 

สะท้อนว่าแรงงานเมียนมามีรายรับมากกว่ารายจ่าย และน่าจะมีเงินเก็บมากกว่าครึ่งของ

รายได้ ในขณะท่ีผลส�ารวจการส่งเงินทีไ่ด้รบัจากการท�างานให้กบัครอบครวั ท่ีพบว่าแรงงาน

เมียนมาเกือบทุกคนส่งเงินกลับบ้าน (ร้อยละ 99.4) เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ท�างานอยู่ใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่แรงงานเมยีนมามปีระสบการณ์ย้ายถ่ินมาท�างานในประเทศไทย 1-3 

ปี (ร้อยละ 52.8) รองลงมาคือท�างานในไทย 4 - 7 ปี และน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 19.3 และ 

18.8 ตามล�าดับ) นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีแรงงานเมียนมาท่ีเคยท�างานในประเทศไทย

ยาวนานกว่า 11 ปีขึ้นไป ถึงร้อยละ 3.9 
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถ่ินข้ามชาติของแรงงานเมียนมาในจังหวัด

ขอนแก่น 

 เมื่อพิจารณาการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานเมียนมาในจังหวัด

ขอนแก่นโดยพิจารณาจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการเมอืง และด้านสงัคมวฒันธรรม พบว่า ปัจจัยผลกัดนัให้ตดัสนิใจย้ายถ่ินของแรงงาน

เมยีนมาในจงัหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ = 3.22) เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านเศรษฐกิจที่พิจารณาจากการลดน้อยถอยลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ การไม่สามารถหางานในถิ่นต้นทาง และการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ  ในถิ่น

ต้นทางคอืประเทศเมยีนมา ปัจจยัผลกัด้านการเมอืงทีพ่จิารณาจากการถกูกดขีป่ราบปราม

อนัเนือ่งจากปัญหาทางการเมืองหรอืศาสนา และปัจจัยผลกัด้านสงัคมวฒันธรรมทีพิ่จารณา

จากการเกิดความเบื่อหน่ายชุมชนด้วยเหตุผลทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และการขาด

โอกาสในการพัฒนาตนเอง ล้วนแต่อยู่ในระดับปานกลางท้ังสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ      

3.38 3.19 และ 3.22 ตามล�าดับ

 ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดแรงงานเมียนมาให้เดินทางข้ามชาติสู่จังหวัดขอนแก่นใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยดึงดูด

ด้านเศรษฐกิจที่พิจารณาจากโอกาสที่จะได้งานท�าในถิ่นปลายทางมีสูง โอกาสในการเลือก

อาชีพทีช่อบในถิน่ปลายทาง และโอกาสทีจ่ะสร้างความมัง่คัง่ให้ตวัเองและครอบครวั ปัจจยั

ดึงดูดด้านการเมืองที่พิจารณาจากสภาพการท�างานในถิ่นปลายทาง และสภาพทางการ

เมอืงในถิน่ปลายทาง รวมไปถงึปัจจยัดงึดดูด้านสงัคมวฒันธรรมทีพ่จิารณาจากความดงึดดู

ใจในด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวกสบายในการด�ารงชีวติในถ่ินปลายทาง และโอกาส

ในการติดตามคนในครอบครัว ล้วนแต่อยู่ในระดับมากท้ังสิ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.48 

3.44 และ 3.43 ตามล�าดับ 

 เมื่อพิจารณาถึงผลของการตัดสินใจย้ายถ่ินข้ามชาติของแรงงานเมียนมาใน

จังหวัดขอนแก่น โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ การตัดสินใจย้ายถิ่นกลับเมียนมา และ

การตัดสินใจท�างานต่อในประเทศไทย พบว่า แรงงานเมียนมาส่วนใหญ่มีการวางแผนที่จะ

ย้ายกลับไปท�างานที่ประเทศเมียนมาภายใน 3 – 4 ปี (ร้อยละ 42.8) ใกล้เคียงกับกลุ่มที่

วางแผนว่าจะกลับสู่แผ่นดินแม่หลังท�างานในประเทศไทย 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 40.3) และ

เมื่อหมดสัญญาการจ้างงาน น่าสนใจตรงที่มีแรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่นตัดสินใจ

เลือกที่จะย้ายถิ่นกลับบ้าน และเลือกที่จะท�างานในประเทศไทยต่อมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

คือ ร้อยละ 50.6 และ 49.4 ตามล�าดับ
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 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถ่ินกลับเมียนมา และการ

ตดัสินใจท�างานต่อในประเทศไทยของแรงงานเมยีนมาในจงัหวดัขอนแก่น ด้วยวธิ ีLogistic 

Regression Analysis ในกรณีของการตัดสินใจย้ายถ่ินกลับเมียนมาเมื่อหมดสัญญาการ

ท�างานในประเทศไทย พบว่า ช่วงอายุของแรงงานระหว่าง 20 – 30 ปี เป็นปัจจัยเดียวที่มี

อทิธพิลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจวางแผนกลบัไปท�างานทีป่ระเทศเมยีนมา อย่างมนียัส�าคัญ

ที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1) 

 ก�าหนดให้  

  (1) เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง 

   (2) ช่วงอายุระหว่าง 41–50 ปีเป็นกลุ่มอ้างอิง

   (3) ระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มอ้างอิง

   (4) สถานภาพหย่าร้างเป็นกลุ่มอ้างอิง

  (5) ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวไม่เคยมาท�างานที่ประเทศไทยเป็น

  กลุ่มอ้างอิง

 ในกรณีการตัดสินใจท�างานต่อในประเทศไทยของแรงงานเมียนมาในจังหวัด

ขอนแก่น พบว่า เพศชาย ช่วงอายุ 20 - 30 ปี ระดับการศึกษาต�่ากว่าประถมศึกษา และ

ระดับการศกึษาประถมศกึษา เป็นปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการตดัสนิใจวางแผนทีจ่ะท�างานต่อ

ในประเทศไทย อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .05 โดยเพศและช่วงอายดุงักล่าวเป็นปัจจยัเชงิลบ 
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ส่วนระดบัการศึกษาทัง้สองเป็นปัจจัยเชงิบวก (ตารางท่ี 2) ตวัเลขดงักล่าวสะท้อนว่าแรงงาน

เมียนมาเพศชายที่อยู่ในวัยแรงงานตอนต้น คือช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีแนวโน้มอยากคืนถิ่น

กลับไปท�างานในบ้านเกิดมากกว่าเพศหญิงและแรงงานในช่วงอายุอื่น ขณะท่ีการศึกษาท่ี

อยูใ่นระดบัประถมศกึษาก็เป็นตัวเหนี่ยวรัง้ในแรงงานเมยีนมาตดัสนิใจอยูโ่ยงท�างานต่อใน

ประเทศไทย

 ก�าหนดให้  

  (1) เพศหญิงเป็นกลุ่มอ้างอิง

   (2) ช่วงอายุระหว่าง 41–50 ปีเป็นกลุ่มอ้างอิง

   (3) ระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มอ้างอิง

   (4) สถานภาพหย่าร้างเป็นกลุ่มอ้างอิง

  (5) ผู้ที่สมาชิกในครอบครัวไม่เคยมาท�างานที่ประเทศไทยเป็น

  กลุ่มอ้างอิง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. แรงงานเมยีนมาในจังหวดัขอนแก่นส่วนใหญ่มสีมาชกิในครอบครวัเคยท�างาน

มาท�างานในประเทศไทย งานที่ท�าส่วนใหญ่คืองานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร

จดทะเบยีนครบสมบรูณ์ มรีายได้มากกว่า 8,000 บาทต่อเดอืน แต่มค่ีาใช้จ่ายต�า่กว่า 2,000 
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บาทต่อเดือน จึงสามารถส่งเงินที่ได้จากการท�างานกลับประเทศกลับประเทศเป็นจ�านวน

มาก ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท�างานอยู่ในประเทศไทย 1 – 3 ปี และเมือ่สดุสญัญาการจ้าง

งานมแีรงงานเมียนมาวางแผนทีจ่ะย้ายถิน่กลบัและท�างานต่อในประเทศไทยในสดัส่วนใกล้

เคียงกัน ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วย

แรงงานย้ายถิ่น (Goss and Lindquist, 1995; Schaefer, 2003; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 

2552) ที่พิจารณาการย้ายถิ่นโดยปัจจัยทางสังคมมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

เน้นที่การตัดสินใจในระดับครัวเรือน โดยผลการศึกษาข้างต้นยืนยันสมมติฐานของทฤษฎี

นี้ คือ การย้ายถิ่นเป็นผลการตัดสินใจของหน่วยเศรษฐกิจระดับครัวเรือน แรงบันดาลใจ

เบือ้งต้นในการย้ายถิน่เกดิจากความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ในระบบตลาดในเศรษฐกิจทนุนยิม

ในสังคมที่ก�าลังพัฒนาอย่างเมียนมา เพราะแม้จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 5 ปี

ย้อนหลงัเป็นล�าดับต้น ๆ  ของอาเซยีน แต่ครวัเรือนของแรงงานเมยีนมากเ็ลอืกทีจ่ะสนบัสนนุ

ให้สมาชกิย้ายถิน่ข้ามชาตสิูป่ระเทศไทย นอกจากนีย้งัเป็นทีน่่าสงัเกตเป็นอย่างมากว่าการ

ที่แรงงานเมียนมาในจังหวัดขอนแก่นมีรายได้มากกว่ารายจ่ายสูงถึงครึ่งต่อครึ่ง และเกือบ

ทั้งหมดได้ท�าการส่งเงินกลับจึงเป็นการยืนยันสมมติฐานของทฤษฎีดังกล่าวท่ีว่าการส่งเงิน

กลับบ้าน (Remittances) ที่ไม่ใช่รายได้เสริมของครัวเรือนในถิ่นต้นทาง แต่เป็นแหล่งเงิน

ทนุใหม่ทีก่ลายเป็นทนุหลกัของครวัเรอืน (Schaefer, 2003) ผลการศกึษาข้างต้นส่วนใหญ่

ยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา เค้าปัญญา บัวพันธ์ พรหมพักพิง และ       

ฟ้ารุง่ มอีดุร (2554) ทีท่�าการศกึษาสภาพการท�างานของแรงงานอพยพพม่าในจงัหวดัหนึง่

ของภาคอีสาน โดยเฉพาะประเด็นการส่งเงินกลับบ้านและการได้รับการสนับสนุนจาก

ครอบครัวในการย้ายถิ่นสู่ภาคอีสานของไทย นอกจากนี้ยังมีงานของภคริดา  พิจารณ์ และ

จงรักษ ์ หงส์งาม (2559) ทีม่ีผลการศกึษาใกล้เคียงกับผลการวิจยัครัง้นี ้โดยพวกเธอพบว่า

แรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นมาท�างานในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับประถมศึกษา ในขณะที่สถานภาพของแรงงานส่วนใหญ่สมรสแล้ว ลักษณะของงาน

ที่ท�าเป็นภาคโรงงานอุตสาหกรรม และมีค่าจ้างของแรงงานจะอยู่ในช่วง 9,000 บาทขึ้นไป

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถ่ินข้ามชาติของแรงงานเมียนมาใน

จังหวัดขอนแก่น โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ การตัดสินใจย้ายถิ่นกลับเมียนมา และ

การตดัสินใจท�างานต่อในประเทศไทย พบว่า ช่วงอายขุองแรงงานระหว่าง 20 – 30 ปี เป็น

ปัจจยัท่ีมอีทิธิพลต่อการวางแผนกลบัไปท�างานทีป่ระเทศเมียนมาอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ในขณะที่เพศชาย ช่วงอายุ 20 - 30 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา และต�่า

กว่าประถมศกึษา เป็นปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการมวีางแผนท่ีจะท�างานต่อในประเทศไทยอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 ในกรณีแรกที่มีเพียงปัจจัยอายุระหว่าง 20 – 30 ปี เป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสนิใจวางแผนกลบัสูม่าตุภมูขิองแรงงานเมยีนมา อาจเป็นเพราะในช่วงวยัดงักล่าว

เป็นช่วงอายทุีแ่รงงานเพิง่เริม่เป็นผูใ้หญ่ การตัดสนิใจค่อนข้างเรว็ อกีท้ังการพฒันาเศรษฐกจิ

ในประเทศบ้านเกิดก็มีอัตราเติบโดอย่างรวดเร็วจึงเกิดการดึงดูดกลับ เพราะแรงงานย้าย

ถิ่นชาวเอเชียโดยส่วนใหญ่มักที่จะเดินทางกลับประเทศของตนเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมท่ี

ตนตั้งไว้ โดยเฉพาะการสะสมสินทรัพย์ทุนเพียงพอแล้ว (Chamaratana et.al., 2010)   

ทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในสมมติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยแรงงานย้าย

ถิ่นที่ชี้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นไม่ใช่ตลาดแรงงาน (Labor Market) หากแต่เป็น

ตลาดทนุ (Capital Market) ทีม่คีวามส�าคญัมากในการด�ารงชวีติตามวถีิเศรษฐกจิทนุนยิม 

(Goss and Lindquist, 1995; Schaefer, 2003; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2552) นั่นคือ

ตลาดแรงงานในประเทศเมียนมาแม้จะมไีม่มากเท่ากบัประเทศไทย แต่หากเขามทุีนท่ีสะสม

ไว้เขาก็พร้อมที่จะย้ายถิ่นกลับเพ่ือน�าทุนไปใช้ในบ้านเกิดนั่นเอง นอกจากนี้ข้อค้นพบดัง

กล่าวยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยวรรณ เปี่ยมคล้า (2558) ท่ีพบว่าภาพรวม

เศรษฐกิจของเมียนมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลเมียนมามีนโยบายส่ง

เสรมิการลงทนุอย่างเป็นรปูธรรม และข้อได้เปรยีบด้านทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ 

นอกจากน้ันพบว่ารฐับาลมกีารออกกฎหมายสนบัสนนุการจ้างแรงงานท้องถิน่ จงึท�าให้เกดิ

การจ้างแรงงานเมยีนมามากขึน้ ท�าให้การย้ายถิน่กลบัภมูลิ�าเนาของแรงงานต่างด้าวสญัชาติ

เมียนมาเพิ่มสูงขึ้นกว่าอดีต

 ส่วนกรณีการตัดสินใจท�างานต่อในประเทศไทยหลังหมดสัญญาจ้างงานของ

แรงงานพม่าในจังหวัดขอนแก่น โดยเพศชาย และช่วงอายุ 20 - 30 ปี เป็นปัจจัยเชิงลบต่อ

การวางแผนทีจ่ะท�างานต่อในประเทศไทยนัน่อาจมคีวามสอดคล้องกับผลการตดัสนิใจย้าย

ถิ่นกลับในกรณีของช่วงอายุเดียวกันดังกล่าว ส่วนกรณีเพศชายก็ถือว่าเป็นเร่ืองปกติของ

การเป็นก�าลงัแรงงานส�าคญัของครอบครวั จงึจ�าเป็นต้องแบกภาระในการหารายได้จนุเจอื

ครอบครัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยวรรณ เปี่ยมคล้า (2558) ที่พบว่าแรงงานที่มี

ชาติพันธุ์พม่ามีแนวโน้มจะอาศัยในประเทศไทยสั้นกว่าแรงงานที่มีชาติพันธุ์อื่น ๆ และ

แรงงานเพศชายมีแนวโน้มจะอาศัยในประเทศไทยนานกว่าแรงงานเพศหญิง รวมถึงหาก

จ�านวนสมาชิกครัวเรือนในประเทศไทยของแรงงานเพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาศัย

ในประเทศไทยเป็นเวลานานขึ้น ส่วนกรณีของการท่ีแรงงานเมียนมาท่ีมีการศึกษาไม่เกิน

ประถมศึกษาวางแผนที่จะท�างานต่อในประเทศไทยอาจเป็นเพราะการท่ีมีการศึกษาท่ีไม่

สูงมากนัก แต่สามารถสร้างรายได้ในต่างแดนที่ส่งคืนครอบครัวได้สูงย่อมเป็นโอกาสสะสม

ทุนและสินทรัพย์ทุนอื่น ๆ ของครัวเรือน ดังนั้น หากมีโอกาสได้ท�างานในต่างแดนต่อไป

เรื่อย ๆ ก็ย่อมเป็นโอกาสที่ควรคว้าเอาไว้ 
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 การได้ท�างานในต่างแดนต่อไปของแรงงานเมยีนมา มคีณุปูการมากกว่าการเสีย่ง

กลับไปท�างานในแผ่นดินเกิดด้วยระดับความรู้ที่มีอยู่ก็คงไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า

จะมีรายได้ดีเช่นนี้หรือไม่ ถือว่าสอดคล้องกับทฤษฎีด้านทุนมนุษย์ในการย้ายถิ่น โดยจะ

เห็นได้ว่าการที่แรงงานเมียนมาที่ย้ายถิ่นข้ามชาติสู่จังหวัดขอนแก่นและตัดสินใจที่จะอยู่

ท�างานต่อเป็นผลมาจากพฤติกรรมในฐานะปัจเจกชนท่ีตัดสินใจตามทฤษฎีการตัดสินใจ

เลือกอย่างมเีหตุผล (Rational Choice Theory) ทีเ่น้นไปทีก่ารบรรลอุรรถประโยชน์สงูสดุ

จากการย้ายถิ่น นั่นคือรายได้และผลประโยชน์ที่ผู้ย้ายถิ่นคาดว่าจะได้รับสูงสุดในอนาคต 

ซ่ึงเป็นอรรถประโยชน์จากการมงีานท�าหรอืได้รบัการจ้างงาน และต้องมคีวามแตกต่างด้าน

รายได้ระหว่างพ้ืนที่ต้นทางกับพ้ืนที่ปลายทาง ทั้งยังมีความเชื่อมโยงระหว่างทุนมนุษย ์

(Human Capital) ของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งในที่นี้คือระดับการศึกษาท่ีต้อยต�่ากับโอกาสในการ

ท�างานผ่านกระบวนการคัดสรรโดยการย้ายถิ่นเป็นการสะท้อนความปรารถนาที่จะมีราย

ได้เพ่ิมมากขึน้ให้มากทีส่ดุเท่าทีไ่ด้ตามอตัภาพด้านคณุลกัษณะทางทนุมนษุย์ทีพ่วกเขามอียู่ 

และประการสดุท้ายการย้ายถิน่กลบับ้านเกิดเป็นไปในท�านองเดยีวกบัการย้ายถ่ินไปยงัพืน้ท่ี

ปลายทาง กล่าวคือ เป็นผลของการตัดสินใจซึ่งวิเคราะห์ถึงต้นทุนและอรรถประโยชน์เช่น

เดียวกันกับของการอยู่หรือย้ายนั่นเอง (Goss and Lindquist, 1995; Schaefer, 2003) 

 ผลการศกึษาข้างต้นยงัสอดคล้องกบัข้อค้นพบของภครดิา  พจิารณ์ และจงรกัษ์  

หงส์งาม (2559) ทีพ่บว่าความยากจน ค่าแรงและค่านยิมของคนในท้องถิน่ เป็นปัจจยัผลกั

ดนัให้เกดิการย้ายถิน่ออกจากประเทศของแรงงานต่างด้าว และการมรีายได้ทีม่ากกว่าเป็น

ปัจจยัดงึดดูให้แรงงานเมยีนมาตดัสนิใจย้ายถิน่มาท�างานในจงัหวัดขอนแก่น รวมไปถงึงาน

ของวิกานดา  ตั้งเตรียมใจ สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ และกฤษฎา  ณ หนองคาย (2562) ที่พบ

ว่าปัจจยัทีมี่ผลต่อการตัดสนิใจ เข้ามาท�างานของแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ม ี2 ปัจจยั 

คอื (1) ปัจจยัผลกัดัน คอื รายได้ต�า่ไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย ความต้องการมงีานท�าและการ

มีรายได้ที่มั่นคง (2) ปัจจัยดึงดูด ประกอบด้วย ระดับค่าจ้างแรงงานที่สูง และประเภทของ

งานที่มีให้เลือก รวมไปถึงงานของ Chamaratana and Sangseema (2018) ที่ยืนยันว่า

ในการตดัสนิใจย้ายถิน่ของแรงงานข้ามชาตมีิทัง้เกดิจากปัจจยัผลกัดันและปัจจัยดึงดูดเช่นกนั

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศกึษาทีพ่บว่าปัจจยัผลกัดนัจากประเทศเมยีนมามส่ีวนในการตดัสนิ

ใจย้ายถิ่นข้ามชาติในระดับปานกลาง ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดจากพื้นที่ภาคอีสานของไทย  

โดยเฉพาะเมืองศูนย์กลางอย่างจังหวัดขอนแก่นกลับอยู่ในระดับมาก สะท้อนว่าถิ่นปลาย

ทางอย่างประเทศไทยยงัมแีรงดงึดดูทีเ่ย้ายวนใจแรงงานเมยีนมา แม้จะเป็นการขยายพืน้ที่
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ไปนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นปลายทางหลักของแรงงานเมียนมา ดังนั้น 

หน่วยงานกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะส�านักงานแรงงานจังหวัด และส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดที่ท�าหน้าที่บริหารแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จ�าเป็นต้องเตรียมตัวที่จะวางแผนรับมือ

การขยายตวัของแรงงาน เพือ่ให้การบรหิารแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

มีมนุษยธรรม 

 ในขณะเดียวกนัถงึแม้ว่าประเทศเมยีนมาจะมปัีจจยัผลกัดนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

แต่ยงัทีท่�าให้เกดิการย้ายถิน่ฐานของแรงงานเมยีนมาเกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง และผลวจิยัครัง้

นี้ได้ชี้ให้เห็นว่าแรงงานเมียนมาที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีผลต่อการตัดสินใจวางแผน

กลับสู่มาตภูุมิ ขณะเดียวกนัการทีพ่วกเขามรีะดับการศกึษาเพยีงประถมศกึษากม็ผีลต่อการ

ตัดสินใจวางแผนที่จะท�างานต่อในประเทศไทย ดังนั้น หากรัฐบาลเมียนมามีการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ โดยเฉพาะการให้การศึกษาทีส่งูขึน้ เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิท่ีก�าลงั

ขยายตัวของประเทศ น่าจะช่วยลดการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานประเทศตนได้ ซึ่งหาก

เป็นอย่างนั้นจริงประเทศไทยซึ่งเป็นถิ่นปลายทางส�าคัญของแรงงานเมียนมาอาจได้รับ    

ผลกระทบจากการขาดแคลนก�าลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท ดังนั้น 

รัฐบาลไทยเองก็ควรมีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยหานวัตกรรมหรือวิธี

การผลติทีล่ดการใช้แรงงานจ�านวนมาก ตลอดจนส่งเสรมิการใช้แรงงานท่ีมทัีกษะอนัจะช่วย

เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของแรงงานไทยเพือ่ลดความต้องการแรงงาน

ข้ามชาติอย่างแรงงานเมียนมาต่อไป 

 ในท้ายทีส่ดุ การศกึษาวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัศกึษาเฉพาะแรงงานเมยีนมาทีท่�างานใน

จงัหวัดขอนแก่นเท่านัน้ หากมกีารขยายพืน้ทีศึ่กษาไปยงัจงัหวดัใหญ่ในภาคอสีานอืน่ ๆ  เช่น 

อุดรธานี อุบลราชธานี หรือนครราชสีมา น่าจะช่วยขยายองค์ความรู้เรื่องแรงงานข้ามชาติ

เมียนมาในอีสานให้กว้างขวางข้ึน นอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีการศึกษาเชิงลึกในเชิงคุณภาพ

ถงึกระบวนการ และเครอืข่ายการย้ายถิน่ของแรงงานเหล่านี ้เพ่ือเตมิต่อความรูแ้ละพฒันา

สู่ข้อเสนอเชงินโยบายทีส่ร้างสนัติภาพและการอยูร่่วมกนัอย่างร่มเยน็ในฐานะมติรประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันต่อไป
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บทคัดย่อ
 รูปแบบการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานประชารัฐเป็นตัวบ่งช้ี

ว่าองค์กรรัฐได้ปฏิรูปการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างจริงจังตามนโยบายจากส่วนกลาง

หรือไม่ การวิจยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัโมเดลการส่งเสรมิ

การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานประชารัฐภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ว่าข้อมูลเชิง

ประจักษ์มีความสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 398 คน เป็น

ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจและองค์

ประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาความสอดคล้องของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องกลมกลนืตามทีก่�าหนดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี ้x^2/df = 1.40, p=0.06, CFI=0.99, 

GFI=0.98, RMSEA=0.03 ปรากฏตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร จากตัวแปรสังเกตได้ 17 ตัวแปร 

ได้แก่ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และความมั่นคงปลอดภัย มีประเด็นไม่มีการให้

สินบน/เงินใต้โต๊ะจากภาคธรุกจิ (t=13.32) และประเดน็ไม่มกีารก่อการร้ายเกดิขึน้ในพืน้ที่ 

(t=13.33) มค่ีาความสมัพนัธ์สงูสดุต่อตวัแปรแฝงตามล�าดบัด้วยระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี่ 

0.01 อีกทั้งแนวทางการพัฒนาตามทิศทางการปฏิรูปการท�างานขององค์กรท้องถ่ินได้ถูก

วิเคราะห์บนข้อค้นพบดังกล่าว

ค�าส�าคัญ: การส่งเสริม การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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Abstract
 The model of encouragement of participation on the civil state was 
an indicator that public organizations have seriously reformed their staffs’ 
operations following central policies. This research aimed to confirm the 
model of encouragement of participatory based on civil state under Thailand 
4.0 policy whether the empirical data was consistent with the theory or not. 
The sample consisted of 398 participants who live in a local organization in 
Pathum Thani Province. 
 Data analysis results using exploratory analysis and confirmatory 
analysis to find the model’s consistency indicated that the model had a 
consistency index specified in the following criteriax^2/df = 1.40, p=0.06, 
CFI=0.99, GFI=0.98, RMSEA=0.03. There were two latent variables from 
seventeen observable variables, i.e., operational transparency and security. 
Simultaneously, no bribes/kickbacks from the business sector (t=13.32) and 
no terrorist incidents occurred in the area (t=13.33) clearly showed the highest 
correlations on the latent variable, respectively, at a significant level at 0.01. 
Under the direction of the local organization’s work reform, the development 
guidelines have been analyzed on the findings. 
Keywords: encouragement, participation, confirmatory factor analysis 
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บทน�า

 การบริหารราชการแบบสนับสนุนส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเป็นเป้า

หมายหน่ึงของการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารปัจจบุนั ภายหลงัการท�ารฐัประหารระบบ

การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

และรัฐบาลทหาร พร้อมด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พ.ศ. 2557 และ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 การปฏรูิประบบข้าราชการ   

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีร่ฐัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นัน้ คณะกรรมการ

ปฏิรูปเดินหน้างานปฏิรูปประเทศเร่งด่วน 6 กลุ่ม วางแนวทางแก้ความเหลื่อมล�้า แก้การ

คดโกง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง ปฏิรูประบบราชการ และ

สร้างอนาคตไทย การด�าเนินงานเร่งด่วน ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 แผนแก้ปัญหาปากท้อง

ของประชาชน หรือการแก้ความจน กลุ่มที่ 2 แผนลดความเหลื่อมล�้า และสร้างความเป็น

ธรรมในสังคม หรือแก้เหลื่อมล�้า กลุ่มที่ 3 การสร้างความเป็นธรรมของสังคม หรือแก้โกง 

กลุ่มที่ 4 แผนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมุข กลุม่ที ่5 แผนปฏริปูราชการเพือ่อ�านวยความสะดวก

ประชาชนหรือปฏิรูปราชการ และกลุ่มที่ 6 สร้างอนาคตไทย

 การบริหารราชการท้องถิ่นผ่านการกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองท้องถ่ินนั้น 

น่าจะมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนมากกว่ารปูแบบการบรหิารอืน่ เพือ่เป้าหมาย

การท�างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (นันทิดา จันทร์ศิริ, 2558; Jachtenfuchs, 2001) 

ตรงข้ามกับ ผลการวิจัยของ ฐิติมา อุดมศรี (2012) พบว่าการมีส่วนร่วมนั้นอยู่เพียงแค่

ระดับปานกลางของการบริหารงานท้องถิ่น รวมท้ังประชาชนมีบทบาทไม่มากนักในการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงแสดง

ให้เหน็ว่าการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนเป็นเพยีงวาทกรรมแต่ด้อยการปฏบิตัจิรงิ (มานติ 

วัฒนเสน, 2559) เพราะฉะนั้นเพื่อยืนยันข้อค้นพบที่ผ่านมาการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะด�าเนินการศึกษา

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ�าเป็นของการส�ารวจองค์ประกอบของการส่งเสริม

การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นฐานประชารัฐภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจเพื่อหาตัวแปรแฝง (latent variables) และวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาความสอดคล้องเชิงประจักษ์ รวมถึงวิเคราะห์โมเดลสมการ

โครงสร้าง เพื่อน�าไปใช้ท�านายตัวแปรตามต่อไปในโครงการวิจัยทิศทางการปรับตัวของ

พนักงานรัฐ
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัโมเดลการส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วม

บนพื้นฐานประชารัฐภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง

และสงัคมทีด่ ีพ.ศ. 2542 ระบวุ่า กลยทุธ์เพือ่สร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคม

ทีด่ใีห้เกดิขึน้กับทกุภาคของสงัคม จ�าเป็นต้องร่วมด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งทัง้ในระยะหน้า 

ระยะกลาง และระยะยาว โดยต้องมกีรอบปฏริปู 3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาครฐัต้องปฏริปูบทบาท

หน้าที ่โครงสร้าง และกระบวนการท�างานของหน่วยงาน ให้มคีวามโปร่งใส ซือ่สตัย์ ซือ่ตรง 

มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล ถอืประชาชนเป็นเป้าหมายสงูสดุในการท�างาน สามารถ

ท�างานร่วมกบัภาคธรุกจิเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างราบรืน่ 2) ภาคธรุกจิเอกชนต้อง

ปฏิรูปการท�างาน โดยยึดกติกาโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเป็นธรรมต่อลูกค้า    

รับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรฐานการบริการ มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ สามารถท�างาน

ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น 3) ภาคประชาชนต้องเสริมสร้างให้

ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมในการ

จัดสรรทรัพยากร ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และมีส่วนในการประชาพิจารณ์           

มีความเข้าใจในหลักการของการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 ส�าหรับค�าว่า “ประชารัฐ” ที่รัฐบาลทหารปัจจุบันยึดเป็นแนวทางในการบริหาร

ประเทศโดยได้ให้นิยามความหมายอย่างสั้นที่สุดว่า “เป็นการประสานพลังทุกส่วนของ 

“ประชา” กบัทกุส่วนของ “รฐั”เพือ่พฒันาสงัคมทกุระดบั” โดยได้มกีารสร้างคน-งาน-การ

สือ่สารผ่านพ้ืนที-่เครอืข่ายประชารฐั ทีป่ระกอบด้วย ฝ่ายการเมอืง ราชการ ประชาชน และ

เอกชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นประเทศที่มี

รายได้สูง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ครอบคลุมใน 4 เสาหลัก

ส�าคัญ คือ ธรรมาภิบาล นวัตกรรมและผลิตภาพ  การพัฒนาทุนมนุษย์ และการมีส่วนร่วม

ในความมัง่ค่ัง (Ispacethailand, 2017) ประเดน็การมส่ีวนร่วมจงึเป็นส่วนส�าคญัทีส่่งเสรมิ

แนวทางการปฏิรูปการท�างานของพนักงานรัฐภายใต้การมุ่งสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 Nanda (2006) พบว่า ธรรมาภิบาลไม่มีเกณฑ์การก�าหนดวัตถุประสงค์บางมุม

มอง เช่น เสถยีรภาพทางการเมอืง หลกันิติธรรม การก�าหนดกฎระเบียบ แบบแผน นโยบาย 

การบริหารจัดการ การควบคุมคอรัปชั่น และความรับผิดชอบ อีกทั้งระดับสูงของความ
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ยากจนในประเทศและการก�ากับดูแลที่อ่อนแอมีการเชื่อมโยง เป็นผลให้เกิดความยากใน

การเลือกที่จะปฏิบัติ อีกท้ังภาพรวมของประวัติศาสตร์ แนวคิดการบริหารจัดการมุ่งเน้น

ด้านประสิทธิภาพของการก�ากับดูแล ไม่รวมประเด็นประชาธิปไตยและความชอบธรรม 

(Jachtenfuchs, 2001)  แต่ธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่นที่บริบทด้านกระแสโลกาภิวัฒน์ 

แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคิดการกระจายอ�านาจ เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัติ Bevir (2010) กล่าวว่า รูปแบบ

การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับองค์

ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐการมีส่วนร่วม (participation) 

และความชอบธรรม (legitimacy) อีกทั้ง นันธิดา จันทร์ศิริ (2558) เสนอว่าธรรมาภิบาล

ระดบัท้องถิน่ให้ความส�าคญัด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารจดัการท้องถิน่  

พบว่าบริบทด้านกระแสโลกาภิวัตน์ แนวคิดประชาธิปไตยและแนวคิดการกระจายอ�านาจ 

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลระดับท้องถ่ิน 

ต้องไม่เห็นแก่พวกพ้อง ต้องลดความหวาดระแวงประชาชน และต้องกล้ากระจายอ�านาจ

และทรัพยากรไปสู่ท้องถิ่น ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีอ�านาจต่อรองการใช้ทรัพยากร

อย่างเท่าเทียม

 Kananurak (2011) องค์กรที่มีประสิทธิภาพคือ แข่งขัน แสดงผลก�าไรและการ

เติบโต นวัตกรรมคุณค่า ประสบการณ์ลูกค้า ความพอใจ และความพึงพอใจของพนักงาน 

เพื่อจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้น�าต้องรักษาความสมดุลระหว่างระบบกับ

ประชาชนสองประเภทของความเป็นผู้น�า: ความเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง และความเป็น

ผู้น�าในการท�าธุรกรรม ผู้น�าต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจที่โดด

เด่นเข้าเอเชีย ผู้น�ามีความรับผิดชอบในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลัก เพื่อให้เป็นไปตามวิสัย

ทัศน์และกลยุทธ์หลักองค์กรได้ค่อย ๆ ย้ายจากระบบราชการแบบดั้งเดิมโครงสร้างเป็น

โครงสร้างแนวนอนเครือข่ายที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงบทบาทของผู้น�ามุ่ง

เน้นไปที่คุณภาพของคนภายในองค์กร มีประสิทธิภาพพนักงานท�างานได้ดี แก้ปัญหาและ

คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อใดก็ตามที่พนักงานกลายเป็นคนที่รับผิดชอบ

องค์กรต่าง ๆ  ไม่เพยีงเท่านัน้แข่งขนัในตลาดท้องถิน่ของตน แต่ยงัสามารถแข่งขนัได้ทัว่โลก 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลกระทบต่อก�าไรและการเติบโตขององค์กร

 Srimahawaro (2018) ตรวจสอบสมมติฐานทางทฤษฎีแล้วพบว่า ไม่ว่าจะเป็น

สมมตฐิานทางภมูศิาสตร์ สมมติฐานทางวฒันธรรมและสมมตฐิานความไม่รู ้ไม่ได้มนียัส�าคญั

ต่อความแตกต่างเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรม หากแต่สาเหตุหลักของความแตกต่างเรื่องดัง

กล่าว มพีืน้ฐานทีม่าจากการทีป่ระชาชนในประเทศนัน้ขาดสทิธทิางการเมอืงต่างหาก จนน�า
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ไปสู่ความขดัแย้งและการเรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง การพฒันาประชาชน

และราษฎรให้มีความเป็นพลเมือง ส่งเสริม ขยายฐานสิทธิทางการเมืองของประชาชนให้

กระจายไปทุกระดบั ผูน้�าประเทศด�าเนนินโยบายและแผนบรหิารประเทศทีถ่กูต้องจากคน

ที่ถูกต้อง กลไกต่าง ๆ จะขับเคลื่อนโดยธรรมชาติ ปัญหาความเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรม

จะลดลง ความเจริญจะตามมาและจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การเปิดเผย โปร่งใส สุจริตทุกขั้นตอนการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นยังมี

ความไม่ชดัเจนในการปฏิรปูทีแ่ท้จรงิของหน่วยงานรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานท้องถิน่

ทีใ่กล้ชิดประชาชน ผูว้จัิยจึงมคีวามต้องการทีจ่ะตรวจสอบว่าการมุ่งสู่เป้าหมายนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 บนการปรบัเปลีย่นการท�างานของพนกังานท้องถ่ินนัน้เป็นอย่างไรต่อสายตาของ

ประชาชน ผูว้จิยัจงึเลอืกศึกษาประเด็นดังกล่าวจากการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนท่ี

ได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลนครแห่งหนึง่ในจงัหวดัปทมุธาน ีด้วยเหตผุลว่าเทศบาล

แห่งน้ีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบไปด้วย สถานประกอบการที่หลากหลาย 

สถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ที่ส�าคัญ

 ตัวแปรที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้จ�านวน 18 ตัวแปร ซึ่งในแนวคิด ทฤษฎี                

ตามนโยบายการปฏิรูปการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐของการบริหารงานรัฐบาลปัจจุบัน 

ตวัแปรทัง้หมดถกูประยกุต์มาจากเครือ่งมอืการส�ารวจเก่ียวกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน          

(Oldekop et al, 2015) และการออกแบบเพิม่เตมิบางส่วนเพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของ

การบริหารงานของรัฐบาลไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. เครื่องมือการวิจัย

  เครือ่งมอืวจิยัคอืแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไป ความ

คาดหวังต่อการปฏิบัติงานขององค์กรสามด้าน (การสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล�้า 

สร้างความเสมอภาค และการส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วมบนพืน้ฐานประชารฐั) และ

ประสิทธิภาพการท�างาน โดยมค่ีาระดับความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามมค่ีาระหว่าง 0.877-

0.936 

 2. กลุ่มเป้าหมาย

  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีค่วามรบั

ผดิชอบของเทศบาลนครรงัสติจ�านวน 82,483 คน กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 398 คน (Yamane, 

1973) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)
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 3. ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 

  ให้ระบขุัน้ตอน หรอืระยะทีด่�าเนนิการวจิยัเป็นข้อ ๆ  ตามล�าดบัการวจัิย

การเกบ็รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามทีถ่กูสร้างขึน้ ลกัษณะเครือ่งมอืเป็นแบบวดัความ

คาดหวงัต่อรปูแบบการท�างานของเทศบาลรงัสติ โดยแบ่งระดบัการประเมนิความคาดหวงั

ออกเป็ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) ตาม

ล�าดับ มีค่าความเที่ยงตรงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 0.934

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส�ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL 

version 8.80 เพือ่ทดสอบความสมัพันธ์เชงิการวดัระหว่างตวัแปรแฝง (Latent variable) 

กับตัวแปรสังเกต (Observed variable) พิจารณาจากเกณฑ์ดัชนีท่ีใช้ตรวจสอบความ

กลมกลืนของแบบจ�าลอง (Schumaker & Lomax, 2004; Hair et al, 2010)

 

ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.0 อายุ 41-50 ป ี

ร้อยละ 37.24 รองลงมาอายุ 31- 40 ปี ร้อยละ 26.56 มีการศึกษาสูงสุดต�่ากว่าปริญญา

ตรี ร้อยละ 99.1 ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 48.4 รองลงมา

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 46.2 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001– 20,000 บาท 

ร้อยละ 60.5 รองลงมา มีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 37.9

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (ตารางที่ 2) พบว่าจากตัวแปรสังเกต

ได้ 18 ตัวแปร มีค่า factor loading ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป (Costello & Osborne, 2005) 

เหลือเพียง 10 ตัวแปร และทั้งสององค์ประกอบมีตัวแปรสังเกตได้อย่างน้อย 3 ตัวแปร 

(Costello & Osborne, 2005)  ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

มีตัวแปรสังเกตสังเกตได้ จ�านวน 6 ตัวแปร มีค่า factor loading ระหว่าง 0.591-0.642 

องค์ประกอบที่ 2 ความมั่นคงปลอดภัย มีทั้งหมด 4 ตัวแปรสังเกตได้ มีค่า factor loading 

ระหว่าง 0.620-0.679 ขณะที่ KMO > 0.80 และ p<0.05.

 เมื่อพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) เพื่อดูภาวะร่วมท�านายของ

ตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 10 ตัวแปร พบว่า ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 1.223-1.479 ซ่ึงน้อยกว่า 

0.5 (Hair et al, 2010) จึงไม่มี multicollinearity และค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องประมาณ

ค่า พบว่าจ�านวนพารามิเตอร์มี 19 ตัว แต่ 10(10+1)/2 = 60.5 ดังนั้นโมเดลเป็น Over 
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identification สามารถน�าตัวแปรสังเกตได้เหล่านี้ไปด�าเนินการวิเคราะห์เพื่อหาความ

สอดคล้องต่อไปได้ 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัของการส่งเสรมิการเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วม

บนพื้นฐานประชารัฐภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปรากฏว่า การปรับตัวแบบการวัดนี้   

ผู้วิจัยได้ยอมรับความคลาดเคลื่อนของคู่ตัวแปรสังเกตได้หนึ่งคู่ได้แก่ Tran_5 กับ Tran_6 

เน่ืองจากผูวิ้จยัเหน็ว่าตัวแปรท้ังสองคู่อยูร่่วมองค์ประกอบเดยีวกนัจงึยอมรบัการผ่อนคลาย

เง่ือนไขน้ี และส่งผลให้ภาพรวมของตวัแบบมคีวามสอดคล้องตามทฤษฎ ีตามภาพที ่1 และ

เกณฑ์การยอมรับการปรับโมเดล ตารางที่ 1 

 เมือ่พจิารณาเป็นองค์ประกอบพบว่า ความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน (Transparency)             

มีประเด็นไม่มีการให้สินบน/เงินใต้โต๊ะจากภาคธุรกิจ (Tran_2) ค่าสูงท่ีสุด (r=0.62)         

รองลงมา ระบบอุปถัมภ์ ถูกขจัดให้หมดไป (Tran_1) (r=0.64) องค์ประกอบความมั่นคง

ปลอดภัย (Security) มีประเด็นไม่มีการก่อการร้ายเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (Sec_3) มีค่าสูงท่ีสุด 

(r=0.67) รองลงมา การตั้งรับและแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์และเห็น

ผล (r=0.62)

ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามโมเดล ตารางที่ 2 พบว่า โมเดลการ

วจิยัมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชงิประจักษ์ ค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก

ทั้งหมดขนาดตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.55 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 ทุกตัว (t>1.96)

 องค์ประกอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบความมั่นคง

ปลอดภยั มค่ีาความเทีย่งทีผ่่านเกณฑ์ (มากกว่า 0.60) แต่ค่าความแปรปรวนเฉลีย่ค่อนข้าง

ต�่า จึงอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ในองค์ประกอบได้น้อย (ต�่ากว่า 0.05) 

ขณะที่เมื่อพิจารณาค่าความแปรผันร่วม (R2) ของตัวแปรสังเกตได้ภาพรวมมีค่าค่อนข้าง

ต�่า ร้อยละ 22-41 ของตัวแปรแฝงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และร้อยละ 26-44 ของ

ตัวแปรแฝงความมั่นคงปลอดภัย
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วน

ร่วมบนพืน้ฐานประชารฐัภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ระบวุ่ามอีงค์ประกอบ ได้แก่ ความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และความมั่นคงปลอดภัย ซ่ึงมีค่าดัชนีท่ีก�าหนดทางทฤษฎีเป็น

ไปตามเกณฑ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า ความโปร่งใสการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่าประชาชนที่ได้

รับการบริการจากหน่วยงานท้องถิ่นมององค์กรว่ามีการบริหารจัดการประชาชนให้ความ
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เชือ่มัน่ได้ โดยเฉพาะประเด็นไม่มกีารให้สนิบน/เงนิใต้โต๊ะจากภาคธุรกิจท่ีปรากฏค่าสงูท่ีสดุ 

(t=13.32) สอดคล้องกับข้อค้นพบจาก นันทิดา จันทร์ศิริ, (2558) และ Srimahawaro 

(2018) ที่อธิบายว่าการที่องค์กรจะพัฒนาควรส่งเสริมความมีสิทธิความเป็นพลเมือง โดย

การเน้นบทบาทความเป็นผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อการกระท�า และเน้นประสทิธภิาพการท�างาน

ของพนักงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีท่ีดีในการก�ากับดูแล (Kananurak, 

2011; Azmat & Coghill, 2005) ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าองค์กรท้องถ่ินมกีารปรบัเปลีย่นในสายตา

ประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้น ปรากฏความโปร่งใสตามหลักการบริหารธรรมาภิบาลนับว่า

เป็นสัญญาณที่ดี อีกทั้ง มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ (2558) ค้นพบว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนส่ง

ผลทางอ้อมต่อความยัง่ยนืทีส่นบัสนนุอกีทางหนึง่ ขณะท่ีประเดน็มยีทุธศาสตร์ต่อต้านการ

ทุจริตในทุกระดับ (ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคมและสื่อ) ผลการ

วเิคราะห์ต�า่ทีส่ดุ (t=9.25) อาจยงัไม่ปรากฏชดัเจนในการบรหิารจดัการขององค์กรท้องถิน่ 

สอดคล้องกับความคิดเห็นของ มานิต วัฒนเสน (2559) ที่ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นเพียงวาทกรรมไม่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือยังมีพฤติกรรมการทุจริตอยู่ในทุกระดับนั่นเอง

 องค์ประกอบความมั่นคงปลอดภัย เมื่อพิจารณาประเด็นไม่มีการก่อการร้ายเกิด

ขึ้นในพื้นที่มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 สูงที่สุด (t=13.33) และรองลงมา การตั้งรับและแก้ไข

ปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันการณ์และเห็นผล (t=12.45) เหล่านี้เป็นจุดแข็งของ

องค์กรท้องถิน่ทีป่ระชาชนมคีวามคดิเหน็ว่าสามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างปกตสิขุ มคีวามเชือ่

มัน่ในคณุภาพชวีติ แต่ประเดน็มคีวามมัน่คงด้านสงัคม เศรษฐกจิและความปลอดภยัแสดง

ค่าต�า่ท่ีสุด (t=9.95) หมายความว่าการด�าเนนิการขององค์กรท้องถ่ินควรมุ่งเน้นความมัน่คง

ให้ประจักษ์แก่ชุมชนอย่างจริงจังมากขึ้น กล่าวโดยสรุปว่า การส่งเสริมการเติบโตอย่างมี

ส่วนร่วมบนพืน้ฐานประชารฐัขององค์กรท้องถิน่ไทยมคีวามสมัพนัธ์กนัสองมติ ิได้แก่ ความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งความสัมพันธ์เหล่า

นี้จะเป็นจุดแข็งขององค์กรที่ควรจะตระหนักและพัฒนาในการก�าหนดแผนการปฏิบัติงาน

ในอนาคต ให้สอดคล้องกบัทศิทางของนโยบายประชารฐัทีม่คีวามต้องการให้เกดิความร่วม

มือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

ข้อเสนอแนะ

 ข้อจ�ากัดในการส�ารวจข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนกลุ่มของประชาชนที่มีการศึกษาที่

สูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ดังนั้นในคราว

ต่อไปควรมุ่งกลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อเห็นความแตกต่างที่

เกิดขึ้น 
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การย้ายถิ่นเพื่อรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ และความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในพื้นที่

สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง ประเทศเวียดนาม
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถ่ินและการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรซ่ึงเป็น 

กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยของประเทศเวียดนาม โดยศึกษาจากประสบการณ์และการด�าเนิน

ชวีติของชาวบ้านในหมูบ้่านชนบทแห่งหนึง่ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแม่น�า้โขง พบว่า 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสร้างข้อจ�ากัดในการด�าเนินชีวิต และเก่ียวข้องกับการย้ายถ่ิน

ออกทั้งทางตรงและทางอ้อม การย้ายถิ่นถูกน�ามาเป็นแนวทางการรับมือปัญหาท่ีเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ ทัง้นีก้ลุม่ชาติพนัธ์ุเขมรมคีวามเปราะบางมากกว่าชาตพัินธุก์ลุม่

ใหญ่ การเป็นชาตพินัธุก์ลุม่น้อยส่งผลต่อกระบวนการย้ายถิน่เพือ่รบัมอืภัยพบิตัต้ัิงแต่พ้ืนที่

ต้นทางจนพื้นที่ปลายทาง ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเปราะบาง ได้แก่ การเบียดขับและการ    

ตีตรา การอ่านและเขียนภาษาเวียดนามไม่ได้ การมีหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน นอกจากนี้

ยังมีกลไกผลิตซ�้าความเปราะบางที่ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์เขมรยังวนเวียนในวัฏจักรความ

เปราะบาง และท�าให้กลไกผลติความเปราะบางยังด�าเนนิต่อไป ได้แก่ การออกจากโรงเรยีน

ก่อนวัย นโยบายจ�ากัดการย้ายถิ่นภายในประเทศของภาครัฐ และการเพิ่มเงินกู้ในระบบ             

ซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลด้านลบต่อกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในการน�าการย้ายถิ่นมาเป็นแนวทาง

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจัยท่ีกล่าวมาท้ังหมดยังส่งผลต่อการ

ปรับตวัเพ่ือรับมือกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในพืน้ทีต้่นทางในกรณี

ที่ไม่ย้ายถิ่นด้วย

ค�าส�าคัญ: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การย้ายถิ่นภายในประเทศ ความเปราะบาง         

ปากแม่น�้าโขง กลุ่มชาติพันธุ์เขมร
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Abstract 
 This article discusses the relationship between climate change and 
internal migration. It also discusses the vulnerability of the Khmer ethnic 
group in Viet Nam. In particular, the article focuses on the Khmer residing 
in a small village of the Mekong Delta, an area deemed to be one of the 
world’s climate hotspots. Through a study of the villagers’ everyday lives 
experiences, the article examines how climate change, as one of the key 
drivers causing regional migration, directly and indirectly, affects villagers’ 
out-migration decision-making. The study demonstrates that migration is 
used as an adaptation strategy to cope with the stresses caused by climate 
change. Additionally, climate change impacts pose greater challenges to the 
Khmer, whose ethnic minority status makes them more vulnerable than Viet 
Nam’s ethnic majority. To cope with climate change impacts, the Khmer have 
utilized migration as a form of risk management in their decision-making. 
This article identifies the underlying mechanisms that increase the Khmer’s 
vulnerability and make it difficult to remain in risk areas. These mechanisms 
include stigmatization and exclusion, illiteracy, and indebtedness. There are, 
moreover, reproduction mechanisms to keep the Khmer in a vicious cycle 
of vulnerability, such as elevated early education dropout rates, harmful 
migration policies, and loan injections. These mechanisms affect the Khmer’s 
migration patterns to cope with climate change and impact the Khmer’s 
ability to successfully adapt to the sending place.
Keywords: Climate change, Migration, Vulnerability, The Mekong Delta, Khmer 
ethnic group
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บทน�า
 ประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกหยิบยกมาถกเถียง

อย่างมากในช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา รายงานล่าสดุจากธนาคารโลกทีศึ่กษาประเดน็

ดังกล่าวในสามภูมิภาค ได้แก่ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้เขตตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา 

ลาตินอเมริกา และเอเชียใต้ ได้พยากรณ์จ�านวนผู้ย้ายถ่ินจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 จะมีจ�านวนถึง 143 ล้านคน (Rigaud et al, 2018: 110) นอกจากนี ้    

มีงานวิจัยอื่นท่ีระบุว่าการย้ายถิ่นจากภูมิอากาศเป็นปรากฏการณ์ท่ีควรได้รับการศึกษา

อย่างจรงิจงั เพราะเริม่ส่งผลกระทบต่อโลกหลายมิตอิย่างยดึโยง การย้ายถิน่ถูกมองว่าเป็น

ทั้งผลกระทบและแนวทางการรับมือปัญหา แต่ไม่ใช่ทุกคนหรือทุกครัวเรือนที่สามารถน�า

การย้ายถิ่นมาเป็นแนวทางในการรับมือได้ ในทางตรงกันข้าม การย้ายถิ่นที่ขาดการเตรียมการ

ที่ดีหรือขาดการจัดการและสนับสนุน สามารถเพ่ิมความเปราะบางแก่ผู้ย้ายถ่ินมากกว่า

จะเป็นแนวทางรับมือปัญหาที่ยั่งยืน (Black et al, 2011: 52-55; Geest, Khao, Thao, 

2014: 37) อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นจะส�าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับข้อจ�ากัดของผู้ย้ายถ่ิน                

ทัง้ลกัษณะส่วนบคุคลหรอืต้นทนุทางเศรษฐกจิและสงัคม (Carmin et al, 2015: 115-116) 

นอกจากนั้นแล้ว นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย เช่น การจ�ากัดการเคลื่อนย้าย

ผ่านระบบส�ามะโนประชากร นโยบายทางเศรษฐกิจและสงัคมท้ังพ้ืนท่ีต้นทางและปลายทาง 

ก็เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการย้ายถิน่ได้เช่นกนั (Elnhirst, Middleton, Resurrección, 

2018: 6-7)

 สามเหลีย่มปากแม่น�า้โขงเป็นพืน้ทีส่ะท้อนภาพผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมิู

อากาศอย่างดี โดยพื้นที่นี้ถูกจัดล�าดับเป็นจุดเสี่ยงที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลกจากการเพิ่มสูง

ขึ้นของระดับน�้าทะเล นอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติอื่น ทั้งน�้าท่วม ภัยแล้ง พายุ การพังทลาย

ของตลิ่ง การกัดเซาะชายฝั่ง และการรุกล�้าของความเค็ม ซ่ึงภัยพิบัติเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์

กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งสิ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

เวยีดนามร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องยงัได้ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ

ในบริเวณภูมิภาคนี้ และได้ระบุว่าในปี ค.ศ. 2100 ระดับน�้าทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้นราว 75 

เซนติเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส และภัยพิบัติต่าง ๆ 

จะเกิดขึ้นรุนแรงและถี่ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่เปราะบางต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มาก (IPCC, 2007: 333-335; Dang, Leonardelli, Dipierri, 2016: 4-5)

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อภัยพิบัติในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง       

อนัเกดิจากกระท�าของมนษุย์ทีเ่ป็นตวัเร่งให้พืน้ทีน่ีเ้ปราะบาง ซึง่ปัจจยัทีก่ล่าวถงึอย่างมาก 

คือ การสร้างเขื่อนบริเวณแม่น�้าโขงตอนบนที่ส่งผลต่อลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง และก่อให้เกิด
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ภยัพบิตัใินบรเิวณปากแม่น�า้ ทัง้ยงัมปีระเดน็เรือ่งการจดัการน�า้และนโยบายเศรษฐกจิของ

ประเทศเวียดนามที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้บริเวณนี้เกิดปัญหาการรุกของความเค็ม เพราะ

ในช่วงปี ค.ศ.2000 ภาครัฐได้สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า เพื่อปรับรูปแบบการท�า

เกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และยังมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมปริมาณการผลิต

กุ้งเพ่ือการส่งออก เพราะขณะนั้นราคากุ้งค่อนข้างสูง โดยเริ่มขุดคลองผันน�้าเข้าสู่หลาย

พื้นที่ในภูมิภาคปากแม่น�้าโขง แต่นโยบายดังกล่าวขาดการจัดการและศึกษาผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศอย่างเป็นระบบ ท�าให้การรุกล�้าของความเค็มหนักขึ้น (Dun, 2012: 87-93) 

 ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะ

เป็นที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์เขมรที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยของประเทศ เป็นกลุ่มที่มีฐานะ

ยากจนเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยรายได้กับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ (Tung, 2018: 237) ซึ่งการเป็น

ชาตพัินธ์ุกลุม่น้อยและการมรีายได้ทีต่�า่กว่าค่าเฉลีย่นัน้ ท�าให้ชาตพินัธุเ์ขมรมอีตัราการออก

จากโรงเรียนก่อนวัยที่สูงอันดับสองของประเทศ และยังมีปัญหาอื่นตามมา เช่น การอ่าน

ภาษาเวียดนามไม่ออกและเขียนไม่ได้ การเข้าไม่ถึงโอกาสต่าง ๆ เช่น โอกาสในการท�างาน 

(UNICEF, 2018) ดงันัน้ไม่เพยีงแต่ประเดน็เรือ่งภยัพิบตั ิแต่พืน้ทีส่ามเหลีย่มปากแม่น�า้โขง

ยังมีปัญหาความเหลื่อมล�้าที่เกี่ยวกับประเด็นทางชาติพันธุ์ร่วมด้วย

 บทความนี้น�าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาภาคสนามและการค้นคว้า

ข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการย้าย

ถิ่น รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน            

และการน�าการย้ายถ่ินมาเป็นแนวทางในการรับมือปัญหา นอกจากนี้บทความน้ียังศึกษา

ความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพ้ืนท่ี

ต้นทาง และยังศึกษาความเปราะบางที่เกี่ยวข้องกับการน�าการย้ายถิ่นมาเป็นแนวทางการ

รับมือกับปัญหา ข้อมูลที่น�าเสนอมาจากประสบการณ์และการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน

จากหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงและได้รับ      

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ถูกกล่าวถึงมากแห่งหนึ่งของโลก

วิธีด�าเนินการศึกษา

 ผู้เขียนและสมาชิกกลุ่มจ�านวน 10 คนเข้าร่วมโครงการ The Knowledge 

Networks of Transdisciplinary Studies (KNOTS) ที่ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 18 

มีนาคม-31 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ Summer School ที่ผู้เข้า

ร่วมโครงการทกุคนเข้ารบัการอบรมกระบวนการด�าเนนิงานวจิยัและศกึษาประเดน็ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง สมาชิกกลุ่มได้ประชุมและก�าหนดความสนใจ
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อย่างคร่าว ๆก่อนลงพื้นที่ จากนั้นแต่ละกลุ่มลงพื้นท่ีภาคสนาม (fieldtrips) กลุ่มของผู้

เขียนลงพื้นที่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดซอคตรัง (Soc Trang) เป็นระยะเวลา 5 วัน เก็บ

ข้อมลูด้วยการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วม การสมัภาษณ์เชงิลกึจ�านวน 41 ราย และการสนทนา

กลุ่มจ�านวน 2 กลุ่ม โดยมีล่ามชาวเวียดนามจ�านวน 2 คนเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการเก็บ

ข้อมูลสนาม ช่วงกลางคืนสมาชิกจะร่วมถอดประเด็นและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อกลับมา

น�าเสนอผลการศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มอื่น นอกจากข้อมูลสนามแล้วผู้เขียนยังได้

ค้นคว้าเอกสาร บทความ และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิเพือ่ถกเถยีงต่อเตมิกบัข้อมลูทีไ่ด้

จากภาคสนามด้วย บทความนี้ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดการย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

และแนวคิดเรื่องความเปราะบางของผู้ย้ายถิ่นเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ ตลอดบทความ

นี้ผู้เขียนใช้ชื่อสมมุติแทนผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด

ผลการศึกษา

 1. บริบทของหมู่บ้านและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

  หมู่บ้านชนบทแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเล ประชากรส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ลักษณะทางกายภาพ

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีท้ังแบบท่ีเกิดข้ึนอย่าง           

ฉบัพลนั (sudden-onset climate event) เช่น พาย ุน�า้ท่วม และคลืน่ความร้อน นอกจาก

นี้ยังมีภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ (slow-onset climate 

event) คือ ภัยแล้ง และการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเล และที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการ

ด�าเนินชีวิตของชาวบ้านมากที่สุด คือ การรุกของความเค็ม (saline intrusion) อันเป็น

ผลจากปริมาณน�้าใต้ดินที่มีน้อยลงจากภาวะโลกร้อน ประกอบกับน�้าทะเลหนุนสูงรุกเข้า

มาในพื้นที่ เพราะเป็นพื้นที่ในภูมิภาคนี้รวมท้ังในหมู่บ้านเป็นพื้นที่ต�่า (IPCC, 2007: 185) 

นอกจากนี้การสร้างเขื่อนและกักเก็บน�้าทางตอนบนของแม่น�้าโขงก็ส่งผลต่อปัญหานี้เช่น

กัน พื้นที่ปากแม่น�้าโขงเริ่มประสบปัญหานี้ประมาณ ค.ศ. 1990 และทวีความรุนแรงข้ึน                  

เรื่อย ๆ (Tuan, 2019: 3) โดยเฉพาะปีไหนที่มีภัยแล้งร่วมด้วยจะท�าให้ปัญหาการรุกของความ

เค็มทวีความรุนแรงขึ้น เช่น ปี ค.ศ. 2016 ที่พื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน รวมท้ังพื้นท่ีอื่นใน

ภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยแล้งและการรุกล�้าของความเค็มที่รุกล�้าเข้ามา 

ซึ่งจังหวัดซอคตรังเป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่ถูกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติปีนั้น

ด้วย (UN Viet Nam, 2016) ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระบบการผลิตของภาคเกษตรกรรม 

ซึ่งภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ส�าคัญของเวียดนามในการปลูกข้าวและผลไม้ รวมทั้งเป็นแหล่งผลิต

อาหารที่ส�าคัญของโลก ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตข้าวลดลงอย่างมากใน
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ช่วงหลายปีที่ผ่านมา (World Bank, 2010: 18-19; ADB, 2017: 56) ชาวนาที่ปลูกข้าวใน

ปัจจุบันสะท้อนว่า ไม่เพียงแต่ผลผลิตน้อยลงเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อการขาดทุน เนื่องจาก

ปัญหาเรื่องภัยแล้งและความเค็มยังท�าให้ต้นทุนในการท�าเกษตรสูงมากขึ้นด้วย เช่น ค่าใช้

จ่ายในการจัดการน�้าและเตรียมดิน

ภาพที่ 1 แผนที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงและความรุนแรงของการรุกของความเค็ม

ที่มา: Southern Institute of Water Research (อ้างใน Thanh, 2016)

 

  ภยัแล้งและการรกุของความเคม็ส่งผลต่อการลดลงของผลผลติทางการ

เกษตร โดยเฉพาะข้าวที่เคยเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน ชาวบ้านพยายามปรับตัว ทั้งการ

เปลี่ยนแปลงจากการท�านาข้าวสู่การท�าปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค สุกร และสัตว์ขนาดเล็ก 

ซ่ึงการเลี้ยงสัตว์พึ่งพาทรัพยากรดินและน�้าน้อยกว่าการท�านาข้าว และสามารถลดความ

เสี่ยงได้พอสมควร แต่หลายครอบครัวสะท้อนว่าการท�าปศุสัตว์ไม่สามารถใช้เป็นแนวทาง

ที่ยั่งยืนหรือเพียงพอที่จะสร้างรายได้ท่ีมั่นคง เพราะการท�าปศุสัตว์ต้องใช้ระยะเวลานาน

กว่าจะสามารถขายผลผลิตได้ แต่ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันนั้นมีรายจ่ายมากข้ึนเพราะ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สัตว์น�้าในคลองที่เคยพึ่งพาได้น้อยลง ส่วนการเลี้ยงโคนม

และโคเน้ือต้องใช้ระยะเวลามากกว่าหนึง่ปี บางครัง้ต้องเสีย่งต่อการขาดทนุจากโรคระบาด         

ในกรณีของนางเห็นและนางลี่ (นามสมมุติ) (สนทนากลุ่ม, 26 มีนาคม 2562) ระบุว่าทั้งคู่

กู้ยืมเงินจ�านวน 20 ล้านดอง เพื่อเลี้ยงโคและสุกร แต่ท้ังคู่ขาดทุนจนหมดสิ้น เพราะไม่มี

ความรูใ้นการดแูล ท�าให้สตัว์เล้ียงติดโรคระบาดตาย และยงัคงเป็นหนีจ้ากการลงทนุครัง้นัน้ 

นอกจากนีช้าวบ้านยงัใช้การลงทนุในกจิการขนาดเลก็ ทัง้การเปิดร้านขายของช�า หรอืร้าน

น�้าชา เพ่ือหารายได้ ซึ่งเงินลงทุนส่วนมากมาจากการกู้ผ่านโครงการของรัฐบาล สหกรณ ์

และเงินกูน้อกระบบ ชาวบ้านสะท้อนว่ารายได้อนัน้อยนดิทีเ่กดิขึน้ไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย

เพราะต้องน�ามาช�าระหนี้และดอกเบี้ยจากการกู้ยืมด้วย 
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  ชาวบ้านยังระบุว่า การปรับตัวที่ส�าคัญเพื่อให้เข้ากับสภาพดินและน�้า

ที่มีความเค็มมากขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมาก คือการปรับเปลี่ยนจากการท�านาข้าว

สู่การเพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากประมาณปี ค.ศ. 2000 ปัญหาเรื่องการรุกของความเค็มเริ่ม

ปรากฏและส่งผลกระทบต่อการท�านาข้าวอย่างชัดเจน ประกอบกับการสนับสนุนของ                

ภาครัฐ ทั้งเงินกู้และการขุดคลองส่งน�้าในหมู่บ้านเพื่อเอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า อีกทั้ง

ราคากุ้งและสัตว์น�้าในช่วงน้ันค่อนข้างดี ทั้งสามปัจจัยประกอบกันจึงท�าให้ให้ชาวบ้าน

ตัดสินใจเปล่ียนอาชีพ แต่การเลี้ยงกุ้งก็มีความเส่ียง เช่น ในปี ค.ศ. 2016 ท่ีเกิดภัยแล้ง

คร้ังรุนแรงในหมูบ้่านจนท�าให้น�า้เคม็หนนุเข้ามามากกว่าปกต ิทัง้การปลกูพชืและการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าต่างได้รับผลกระทบ (Chapman and Tri, 2018) ชาวบ้านระบุว่าในปีนั้นการ

เพาะเลี้ยงกุ้งสูญเสียหนัก ซ่ึงการเลี้ยงกุ้งและสัตว์น�้ามีต้นทุนค่อนข้างสูงมาก ในปีนั้นชาว

บ้านหลายครอบครัวต้องเลิกกิจการและเป็นหนี้สินจ�านวนมาก จะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติในปี   

ค.ศ. 2016 สัมพันธ์กับการมีหนี้ หนี้ที่มาจากความล้มเหลวจากการเพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งหนี้สิน

เป็นปัจจัยล�าดับต้น ๆ ที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นปัจจัยผลักในการย้ายถ่ิน ชาวบ้านยังระบุถึง

ปัญหาในลกัษณะเดยีวกนัทีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ. 2011 โดยในกรณขีองนางธ ิ(นามสมมตุ)ิ อายุ 

60 ปี (สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) ได้กล่าวว่าในปีนั้น เกิดภัยแล้งและการรุกล�้าเข้ามา

ของน�้าเค็มที่รุนแรง “ลูกสาวของฉันต้องย้ายไปท�างานในเมืองโฮจิมินห์ เพราะเราสูญเสีย

ทุกอย่างในปี ค.ศ. 2011 บ่อกุ้งและปลาที่เราลงทุนเสียหายหมดเพราะภัยพิบัติ ก่อนหน้า

นั้นลูกสาวของฉันสองคนท�าสัญญาและยืมเงินเพื่อมาลงทุนและขุดบ่อ เราลงทุนประมาณ 

200 ล้านดองต่อปี และหลังจบฤดูกาลเราได้เงินประมาณ 300-400 ล้านดอง เราได้ก�าไร

มาสี่ปีติดกัน แต่ปีที่ห้าเราสูญเสียทุกอย่างเพราะภัยพิบัติครั้งนั้น จนลูกสาวฉันต้องออกไป

ท�างานมาชดใช้หนี้”

ภาพที่ 2 การรุกล�้าของความเค็มบริเวณพื้นที่หน้าบ้านของชาวบ้าน

ที่มา: เทียนชัย สุริมาศ
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  ผลจากการเปลี่ยนจากนาข้าวสู่การเพาะเลี้ยงกุ้ง คืออุปสงค์แรงงานที่

ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่งานรบัจ้างในภาคเกษตร เพราะการเพาะเลีย้งกุง้ต้องการ

แรงงานน้อย รวมทั้งงานภาคเกษตรอื่นก็เริ่มใช้เครื่องจักร ท�าให้งานจ�านวนมากถูกแทน

ด้วยเครื่องจักร อุปสงค์แรงงานที่ลดลงเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกันที่ส่งผลต่อการย้ายออกจาก

พ้ืนที่ชนบทสู่เมืองใหญ่ที่มีความต้องการแรงงานสูง หลายคนสะท้อนว่าหากมีงานเพียง

พอในบ้านเกิดจะไม่ย้ายถิ่น เพราะเงื่อนไขการท�างานในเมืองใหญ่ค่อนข้างล�าบาก การลด

ของความต้องการแรงงานในชนบทถือเป็นความท้าทายแบบใหม่และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่

ท�าให้เกิดการย้ายถิ่นเข้าสู่เมือง (UN Viet Nam, 2014: 2) ครอบครัวและผู้ย้ายถิ่นระบุว่า

อยากท�างานทีบ้่านมากกว่า แต่ไม่มงีานให้ท�าและงานรบัจ้างกไ็ม่มคีวามแน่นอนของรายได้       

นางฮัว (นามสมมุติ ) อายุ 64 ปี (สัมภาษณ์, 26 มีนาคม 2562) กล่าวว่า “ฉันอยากให้ลูก

หลานกลับมาท�างานที่บ้าน แต่อากาศมันร้อนมาก และไม่มีงานให้พวกเขาด้วย”

 2. ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการย้ายถิ่นภายในประเทศ 

  การย้ายถิ่นในประเทศเวียดนามเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 

ทั้งการย้ายถิ่นจากพื้นที่ราบลุ่มสู่พื้นที่สูงในช่วงที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส หรือแม้

กระทัง่การย้ายจากมหานครทีแ่ออดัสูพ่ืน้ทีว่่างเปล่า เพือ่ตอบสนองการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิ

พเิศษตามนโยบายของรฐับาล ดังนัน้การย้ายถิน่ในเวยีดนามไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ มคีวาม

สัมพนัธ์กบัเหตกุารณ์หรอืนโยบายของรฐัในยคุนัน้ ๆ  (Geest, Khao, Thao, 2014: 27-28) 

โดยในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขงน้ัน มีผู้อาศัยอยู่ 18 ล้านคน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามี

ประชากรราว 1.7 ล้านคนย้ายออกจากบริเวณปากแม่น�้าโขง ในขณะท่ีมีประชากรเพียง 

700,000 คนเท่านั้นที่ย้ายเข้ามาตั้งรกราก (Chapman and Tri, 2018) แนวโน้มการย้าย

ถิ่นของผู้หญิงสูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถูกน�ามาพิจารณาว่าเป็นปัญหาหรือ

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การย้ายถิ่นออกจากภูมิภาคนี้ค่อนข้างสูงในบริบทปัจจุบัน

  การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศมคีวามสมัพนัธ์ต่อการย้ายถิน่ออกจากพืน้ที่

ปากแม่น�า้โขงทัง้ทางตรงและทางอ้อม งานวจัิยหลายงานมองว่าการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศ

ไม่ได้ส่งผลทางตรงต่อการย้ายถิ่น แต่เป็นตัวเร่งท่ีส�าคัญท่ีท�าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมถูกพิจารณาเป็นเป็นปัจจัยผลัก เช่น การศึกษาของ 

Thuy และ Nam ในปี 2015 (อ้างใน Kim และ Minh, 2016: 111) ที่พิจารณาว่าการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตทางการเกษตร จึงไม่ได้ผลักดันให้

คนย้ายออกจากพื้นที่โดยตรง แต่มีส่วนเร่งให้เกิดความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจ ผู้ศึกษามอง

ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไม่ได้เป็นปัจจัยผลักที่แท้จริง ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษา

ของ Kim และ Minh (2016: 116-117) ที่ใช้การศึกษาเชิงปริมาณในการตรวจสอบความ
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สัมพันธ์ของทั้งสองปัจจัย พบว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถ่ิน

ออกจากภูมิภาคนี้ทางตรง แต่มีจ�านวนไม่มากนักที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็น

ปัจจัยผลักอย่างหนึ่ง ซึ่งการศึกษานี้เป็นการหาความสัมพันธ์โดยแยกวิเคราะห์จากมิติทาง

เศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการย้าย

ถิน่มองได้ทัง้สองลกัษณะ ทัง้การเป็นปัจจัยผลกัทางตรงและตวัเร่งหรอืปัจจยัผลกัทางอ้อม

  การย้ายถิน่จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศไม่ได้มาจากปัจจยัเดยีวและ

มคีวามซบัซ้อน เราไม่สามารถแยกวเิคราะห์โดยปราศจากบรบิทร่วมและการมองแบบองค์

รวม ตวัอย่างทีเ่กดิข้ึนในหมูบ้่าน คอื การลดลงของผลผลติทางการเกษตร และการเพิม่ของ

ต้นทนุในการท�าการเกษตรเป็นผลมาจากภยัแล้งและการรกุของความเคม็ อนัเกีย่วเนือ่งกับ

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ซึง่ส่งผลด้านลบโดยตรงต่อปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ในลกัษณะการ

ลดลงของรายได้ ความมั่นคงทางอาหาร คุณภาพชีวิต และความไม่มั่นคงอ่ืน ๆ จนท�าให้

เกิดกระบวนการตัดสนิใจย้ายถิน่ ผลกระทบแบบลกูโซ่ท่ีเกดิข้ึน ยดึโยงท้ังมติทิางสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกิจและสังคม ยากที่จะวิเคราะห์แยกส่วน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ยังส่งผลต่อการตัดสินใจกลับสู่พื้นที่ต้นทาง เพราะผู้ย้ายถ่ินเกรงว่าปัญหาการถดถอยของ

ทรัพยากรดินและน�้า รวมทั้งปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จะกระทบต่อการ

ด�าเนินชีวิต เมื่อกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด

  กล่าวได้ว่า ในกรณขีองหมูบ้่านแห่งนีน้ัน้การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเป็น

ตัวเร่งให้ปัจจัยผลักของการย้ายถ่ินแบบอื่นท�างาน มีความเก่ียวข้องกันตั้งแต่กระบวนการ

ตัดสินใจย้ายออก จนถึงกระบวนการย้ายกลับสู่พื้นที่ต้นทาง สมาชิกในครอบครัวและผู้

ย้ายถ่ิน ระบวุ่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัผลกัทีส่�าคัญ สาเหตุทีช่าวบ้านระบไุว้มหีลาย

ประการ เช่น ความล�าบากในการใช้ชีวิตในหมู่บ้านและข้อจ�ากัดที่มากขึ้น การสูญเสีย        

รูปแบบการด�าเนินชีวิตแบบเดิม การสูญเสียรายได้ การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร 

การสูญเสียที่ดิน และการมีหนี้สิน หากเราพิจารณาต้นเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีชาว

บ้านระบุว่าเป็นปัจจัยผลัก จะเห็นว่า ภัยแล้งและการรุกของความเค็มเป็นสาเหตุที่ท�าให้

เกดิปัญหาเหล่านัน้ ทัง้นีก้ม็หีลายพืน้ทีท่ีส่ะท้อนภาพตวัอย่างทีช่ดัเจนเรือ่งการย้ายถิน่จาก

ภัยพิบัติ ในฐานะปัจจัยผลักโดยตรงที่เกิดในภูมิภาคนี้ เช่น การถล่มของที่ดินบริเวณตลิ่ง

แม่น�้าโขง ที่ส่งผลทางตรงต่อการย้ายถิ่นรวมทั้งการตั้งถ่ินฐานใหม่ และภาครัฐมีนโยบาย

สนับสนุนการตัง้ถิน่ฐานใหม่ส�าหรบัผูป้ระสบภยัพบิตักิลุม่นี ้แต่ในบรบิทของหมูบ้่านนี ้การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กระทบการด�าเนินชีวิตเป็นแบบเกิดขึ้นช้า ๆ จะค่อย ๆ กระทบ

กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้วยการลดลงของรายได้ ผลผลิตทางการเกษตร และการมีหนี้สิน     

จึงมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกว่าภัยพิบัติที่เกิดข้ึนฉับพลัน ดังนั้นลักษณะหรือรูปแบบ

ของภัยพิบัติก็ส่งผลต่อรูปแบบการย้ายถิ่นด้วย
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  มุมมองต่อการย้ายถิ่นของชาวบ้านมีทั้งทางบวกและทางลบ เพราะมี

ตัวอย่างของคนที่ประสบความส�าเร็จ แต่ก็มีหลายคนที่ได้รับประสบการณ์ไม่ดีจากการ

ย้ายถิ่น บางคนสามารถส่งเงินสร้างบ้านและสนับสนุนครอบครัว แต่บางคนมีหนี้สินที่เกิด

ก่อนและระหว่างการย้ายถิ่น หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากพื้นท่ีปลายทาง ประสบการณ์

เหล่านี้ถูกส่งผ่านในหมู่บ้านและส่งผลต่อการตัดสินใจ การย้ายถ่ินในหมู่บ้านมี 2 รูปแบบ 

คือ การย้ายถิ่นทั้งครอบครัวและการส่งสมาชิกในครอบครัวเป็นตัวแทน โดยการย้ายถ่ิน

ทั้งครอบครัวนั้น  ผู้ย้ายถิ่นจะฝากบ้านไว้กับญาติและกลับมาเพื่อเคารพบรรพบุรุษในช่วง

ปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวไม่ได้มองการย้ายว่าเป็นการย้ายถิ่น

ถาวร แม้หลายคนจะไม่ได้กลับบ้านมากกว่าสิบปี แต่ยังส่งเงินกลับเพื่อสร้างบ้านและหวัง

จะกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านเมื่อสถานะทางเศรษฐกิจมั่นคง แต่ปัญหาเรื่องการถดถอยของ

ดินและน�้า ส่งผลต่อการกลับมาอยู่ถาวรเพราะชาวบ้านมีข้อกังวลเรื่องความเสี่ยงในการ

ลงทุนท�าเกษตรกรรม

  หลายครัวเรือนด�ารงชีวิตด้วยรายได้หลักจากเงินท่ีสมาชิกผู้ย้ายถ่ินส่ง

กลับมา เช่น กรณีของนางวินห์ (นามสมมุติ) ที่สามีและลูกชายวัย 16 ปีไปท�างานท่ีเมือง

โฮจมินิห์ “ลูกชายฉันหยดุเรยีนตอนอาย ุ15 ปี เพราะอยากออกมาช่วยครอบครวัหารายได้ 

เขาและพ่อส่งเงินกลบัทกุเดอืนเพือ่เป็นค่ารกัษาโรคหวัใจของฉนั” “เดมิทเีรามทีีด่นิเพือ่ท�า

นาแต่ต้องขายเพราะไม่มกี�าไรจากการท�านาและบางปีขาดทนุ การย้ายถิน่จงึเป็นทางเลอืก

เดียวที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562) ส่วนน้องสาวนางวินห์ท�างาน

ทีเ่มอืงโฮจมินิห์ และส่งเงนิกลบัมาสร้างบ้านแต่ไม่ได้กลบับ้านมากกว่า 5 ปี หลายครอบครวั

ไม่ได้รบัเงนิจากผูย้้ายถิน่เป็นรายเดือนแต่ได้บ้างตามโอกาส และหลายครอบครวัไม่ได้รบัเงนิ

เลย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ International Organization for Migration (IOM) 

ท่ีศกึษาการส่งเงนิกลบับ้านของผูย้้ายถิน่ออกจากพืน้ทีป่ากแม่น�า้โขง พบว่าส่วนมากส่งเงนิ

กลบัเป็นจ�านวนค่อนข้างน้อยหรอืไม่มกีารส่งเงินกลบัเลย โดยผูช้ายส่งร้อยละ 10 ส่วนผูห้ญงิ

ส่งร้อยละ 17 ของรายได ้แต่ผู้ชายจะมีรายได้สูงกว่าผู้หญิง (Chun, 2014; UN Viet Nam, 

2014: 2) 

 3. ความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและกลไกผลิตความเปราะบาง

  ประเด็นเรื่องความเปราะบางถูกน�ามาถกเถียงอยู่บ่อยครั้งเมื่อเกิดภัย

พบิตัขินาดใหญ่ โดยเฉพาะภัยพบิติัทีเ่กดิขึน้แบบฉบัพลัน ชาตพินัธุก์ลุม่น้อยมักจะเปราะบาง

มากกว่า เช่น กรณีไซโคลนนากีสที่ประเทศพม่า ผู้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นชาติพันธุ์

กลุ่มน้อย มีอัตราการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ หรือแม้แต่

กรณีของผลกระทบจากเฮอริเคนแคทริน่าในประเทศสหรฐัอเมริกาก็ไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อ

ทุกกลุ่มสังคมในระดับเดียวกัน กลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคน
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ทีเ่ปราะบางเท่ากนั เพราะผูสู้งอายชุาวแอฟรกินัอเมรกินัเป็นผูเ้ปราะบางมากทีส่ดุ (World 

Economic and Social Survey, 2016: 22-29) จากกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะบาง

ประการ เช่น ชาตพินัธุ ์เพศ อาย ุและสผีวิ ท�าให้ความสามารถในการรบัมอืกบัภยัพบิตัขิอง

แต่ละกลุ่มต่างกัน

  แนวคิดเรื่องความเปราะบางถูกน�ามาใช้ในการศึกษาการย้ายถิ่น โดย

เฉพาะการศึกษาลักษณะของผู้ย้ายถิ่น ลักษณะและข้อจ�ากัดของผู้ย้ายถ่ิน เช่น ชาติพันธุ์ 

ระดับการศึกษา สีผิว เพศ ชนชั้น และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ท�าให้บางกลุ่มมีความ

เปราะบางมากกว่าบางกลุ่ม (Chun, 2014: 2-5; Carmin et al, 2015: 115-116, Black 

et al, 2011: 52-55) การย้ายถิน่อาจไม่สามารถใช้ในการรบัมอืกบัปัญหาท่ีประสบในพืน้ที่

ต้นทางส�าหรับบางกลุ่ม ในทางกลับกัน กลับซ�้าเติมหรือเพิ่มความเปราะบางแก่ผู้ย้ายถ่ิน 

การย้ายถิน่จงึอาจเป็นเพยีงการย้ายความเปราะบางทางภมูศิาสตร์จากพืน้ทีต้่นทางสูป่ลาย

ทาง ในกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีปัจจัยที่ผู้เขียนเรียกว่า “กลไกผลิตความเปราะบาง” 

ทีท่�าให้กลุม่ชาตเิขมรเปราะบางมากกว่ากลุม่ชาตพินัธุค์นิหรอืชาตพินัธุก์ลุม่ใหญ่ คอื การตี

ตราทางชาตพินัธุ ์และการไม่สามารถอ่านและเขยีนภาษาเวียดนาม เป็นกลไกแบบปฐมภมูิ 

และอกีปัจจยัคอืเรือ่งหนีส้นิและการสญูเสยีทีด่นิทีเ่ป็นกลไกสร้างความเปราะบางแบบใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมด้วย

  3.1 การตีตราทางชาติพันธุ์ การตีตราที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีหลาย

ลักษณะ เช่น ไม่มีการศึกษา พัฒนายาก และไม่รู้จักการวางแผนใช้เงิน ซ่ึงส่งผลต่อการ

เลือกปฏบิตัทิัง้ต้นทางและปลายทาง อาท ิการถกูตีตราว่าเป็นกลุ่มท่ีส่งเสรมิและพฒันายาก       

ส่งผลให้เกิดการลด หรอืไม่สนับสนุนการพฒันาประชากรกลุม่นีใ้นเชิงปฏบัิต ินอกจากน้ียงัมี

ประเดน็เร่ืองการเลอืกปฏบิติัจากความเป็นอืน่ เช่น กรณขีองกลุม่สตรใีนต�าบลท่ีรบัผดิชอบ

เรื่องการฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้นอกเหนือจากการท�าการเกษตร แต่ไม่สามารถเข้า

ถงึหรือร่วมมอืกบักลุม่ชาติพนัธ์ุเขมร เพราะความแตกต่างและความไม่เข้าใจทางวฒันธรรม 

ตัวแทนกลุ่มสตรีในต�าบลระบุว่า “เราไม่ค่อยรู้ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

เขมรเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเขาตื่นกี่โมง ท�าไรบ้างในแต่ละวัน เลยท�าให้เราไม่ได้เข้าไปอบรมอาชีพ

เสริมให้” (สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2562) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กลุ่มชาติพันธุ์เขมรล้วน

สามารถพดูภาษาเวยีดนามได้ เพยีงแต่บางส่วนไม่สามารถอ่านและเขยีนได้ นอกจากนัน้การ

เข้าถึงความรู้และทุนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรเองก็ถูกจ�ากัดด้วย โดยข้อมูลจากการสนทนา

กลุ่มอดีตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาติพันธุ์เขมร พบว่าผู้เลี้ยงกุ้งที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีอัตรา

การล้มเหลวมากกว่ากลุม่ชาตพินัธุค์นิ  เนือ่งจากการเข้าไม่ถงึความรูใ้นการจัดการและการ

เพาะเลี้ยงกุ้ง ในขณะที่ชาวคินจะมีเครือข่ายที่ส่งต่อความรู้ ท�าให้การเข้าถึงความรู้ในการ
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จัดการและการดแูลกุง้จากภาครฐัมากกว่า จนประสบความส�าเรจ็มากกว่า นางคมิ (นามสมมตุ)ิ 

อายุ 50 ปี (สนทนากลุ่ม, 26 มีนาคม 2562) ได้ระบุในการสนทนากลุ่มว่า “เราชาติพันธุ์

เขมรไม่มคีวามรู้เรือ่งการท�าธรุกจิและการเพาะเลีย้งกุง้ ไม่เหมอืนชาวคนิทีม่กีารศกึษาและ

ความรู้เรื่องการจัดการฟาร์ม มีเงินทุนมากกว่า ท�าให้เราล้มเหลวมากกว่า” 

  3.2 การไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาเวียดนามได้ เป็นข้อจ�ากัดของ

กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในประเทศ แม้กลุ่มชาติพันธุ์เขมรรุ่นใหม่ที่เข้าศึกษาในระบบจะ

อ่านออกเขยีนได้ แต่คนทีอ่อกจากโรงเรยีนในวยัเด็กหรอืคนรุ่นกลางคนข้ึนไปจะไม่สามารถ

เขียนและอ่านภาษาเวยีดนามได้มากนกั เป็นเหตใุห้เกดิข้อจ�ากัดในการเข้าถงึงานทีม่รีายได้

ดี เช่น งานโรงงานหรืองานภาคบริการ (UN Viet Nam, 2014: 1-3)  เนื่องจากงานเหล่านี้

ก�าหนดคณุสมบตัว่ิาต้องสามารถอ่านและเขยีนภาษาเวยีดนามได้ ดงันัน้กลุม่ชาตพินัธุจ์งึถกู

จ�ากัดการเข้าถึงงานที่มีรายได้ดี งานที่ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ท�าเป็นงานประเภท 3D เช่น งาน

ก่อสร้าง งานรับจ้างทัว่ไป รวมทัง้งานใช้แรงงานในร้านอาหาร นอกจากนีก้ารไม่รูห้นงัสอืยงั

ท�าให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและนายหน้า เช่น ในกรณีของนางเนือง นามสมมุติ 

อายุ 38 ปี (สัมภาษณ์, 24 มีนาคม 2562) ระบุว่าตนเป็นเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินในการ

ท�ากินเพราะขายชดใช้หนี้สินจากการลงทุนเพาะเลี้ยงกุ้งและการท�าปศุสัตว์ ปัจจุบันเป็น           

ผูย้้ายถิน่ทีก่ลับมาอยูใ่นหมูบ้่าน นางเนอืงได้เล่าประสบการณ์จากการย้ายถิน่ทัง้ครอบครัว

ว่าในปี ค.ศ. 2017 เคยท�างานงานก่อสร้างทีเ่มอืงโฮจมิินห์ แต่ถูกเอาเปรยีบจากทัง้นายหน้า

และนายจ้าง เพราะไม่สามารถอ่านสญัญาการจ้างงานได้ จนท�าให้ไม่ได้รบัค่าจ้างเป็นระยะ

เวลา 1 ปี ได้เพยีงเงนิค่าเบีย้เลีย้งในการซือ้อาหารรายวนั จนภายหลงัรูแ้น่ชดัว่าไม่ได้เงนิค่า

จ้างจึงต้องย้ายไปท�างานที่เมืองญาจาง แต่ท�าได้เพียงหนึ่งเดือนก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะ

คณุภาพชวีติของแรงงานทีค่่อยข้างแย่และประสบปัญหาเดมิจากนายจ้าง นางเนอืงระบวุ่า 

“การไม่รู้หนังสอืและไม่สามารถอ่านและเขยีนภาษาเวยีดนามได้ท�าให้ฉนัถูกเอาเปรยีบจาก

ผู้อื่น ฉันไม่สามารถอ่านสญัญาได้ ตอ้งพึ่งพาคนอืน่ตลอดเวลา” “ตอนนี้ฉนัไมอ่ยากไปไหน

แล้วเพราะ กลวัการถกูเอาเปรยีบ ฉนัได้แต่หวงัว่าลกูจะเรยีนจบมคีวามรู ้และมคีณุภาพชวีติ

ที่ดี” 

  3.3 หนีส้นิและการสญูเสยีทีดิ่น เป็นปัจจยัทีส่�าคญัต่อการย้ายถิน่ของชาว

บ้าน จากการสัมภาษณ์พบว่าทกุครวัเรอืนมหีนีส้นิมากกว่าหนึง่แหล่ง ส่งผลต่อศกัยภาพใน

การช�าระหนี้และยังส่งผลต่อการขายที่ดินเพื่อช�าระหนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าครอบครัว

กลุ่มชาติพันธุ์เขมรส่วนใหญ่มีหนี้จากการกู้ยืมเพื่อเพาะเลี้ยงกุ้ง รวมท้ังจากการกู้ยืมเพื่อ

ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ภายหลังล้มเหลวจากหลายปัจจัย และชาวบ้านระบุว่าภัยพิบัติ

เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยที่ท�าให้ล้มเหลว อดีตผู้เลี้ยงกุ้งชาติพันธุ์เขมรจ�านวนมากขายท่ีดิน          
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ให้ผู้ที่สามารถสานต่อกิจการเลี้ยงกุ้งได้ ซึ่งส่วนมากเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ การไม่มีท่ีดิน

ท�ากินในพ้ืนที่ชนบทท�าให้ช่องทางการหารายได้น้อยลงอย่างมาก สอดคล้องกับงานของ 

Curran and Meijer-Irons (2014: 15-17) และ Geest, Khao and Thao (2014: 31-

32) ที่ระบุว่ากลุ่มผู้มีหนี้และไร้ท่ีดินเป็นกลุ่มที่มีอัตราการย้ายถ่ินจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศที่สูงกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มนี้มีความเปราะบาง เพราะมีทางเลือกในการปรับตัวและอยู่

ในหมู่บ้านน้อยกว่าคนอื่น และเมื่อย้ายถิ่นไปแล้ว ผู้ย้ายถิ่นยังต้องแบกรับภาระหนี้สินใน

พื้นที่ปลายทางด้วย

 4. กลไกการผลิตซ�้าความเปราะบางและวัฏจักรแห่งความยากจน

  นอกจากกลไกที่สร้างความเปราะบางแก่กลุ่มชาติพันธุ์เขมร ยังมีกลไก

การผลิตซ�้าความเปราะบาง อันเป็นเหตุให้กลไกผลิตความเปราะที่ระบุด้านบนยังท�างานอยู ่

และท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์เขมรยังคงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรความยากจนและข้อจ�ากัดหลาย

ประการ ได้แก่

   4.1 การลาออกจากโรงเรียนก่อนวัย (school dropout) กลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมรและชาติพันธุ์ม้งในเวียดนามเป็นชาติพันธุ์ที่มีสถิติการลาออกจากโรงเรียน

มากที่สุดเมื่อเทียบกับชาติพันธุ์อื่น (UNICEF, 2018) การลาออกจากโรงเรียนนั้นส่งผลต่อ

ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาเวียดนาม ซึ่งการไม่สามารถอ่านและเขียนภาษา

เวียดนามได้น้ันท�าให้ชาติพันธุ์เขมรมีข้อจ�ากัดในการน�าการย้ายถิ่นมาเป็นแนวทางการมี

ชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและทักษะการอ่านและเขียนภาษาเวียดนามส่งผลทางบวกต่อผู้ย้าย

ถิน่ในพ้ืนทีป่ลายทาง เพราะเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงงานท่ีมรีายได้สงู และเป็นการเพิม่

ทนุทางสังคมและศกัยภาพของผูย้้ายถิน่ ไม่เพยีงแต่ในพืน้ทีป่ลายทาง การมต้ีนทนุส่วนนีย้งั

ส่งผลต่อการปรบัตัวให้สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นหมู่บ้าน เช่น การเข้าถึงความรูใ้นการปรบัตวั

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

   4.2 นโยบายจ�ากัดการเคลื่อนย้ายของประชากรผ่านระบบ 

Ho Khau (household registration system) เป็นการจ�ากัดการย้ายถิ่นผ่านระบบการลง

ทะเบยีนบ้าน มวัีตถปุระสงค์ เกีย่วกบัความม่ันคงและการจดัการทรพัยากรผ่านการควบคมุ

การเคล่ือนย้ายของประชากร ท�าให้ในทางกฎหมายการย้ายถิน่ยงัไม่สะดวกนกั เพราะยงัมี

ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเมืองหลักและเขตเศรษฐกิจ ท�าให้

ในทางปฏิบัตินั้นการย้ายถิ่นค่อนข้างอิสระกว่าในอดีตและมีข้อจ�ากัดที่ลดน้อยลง (World 

Bank, 2016) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐอ�านวยความสะดวกต่อการย้ายถิ่น ประเด็น

หน่ึงทีย่งัเป็นข้อจ�ากดัทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบันโยบายนี ้ทีผู่ย้้ายถิน่ระบวุ่าเป็นปัญหาและ

สร้างความเปราะบางในพื้นที่ปลายทาง คือการจัดสวัสดิการของรัฐที่ยังจ�ากัดผ่านระบบ
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ทะเบียนบ้านหรือพื้นที่ต้นทาง จึงส่งผลต่อการออกจากโรงเรียนของเด็กในหมู่บ้านเมื่อพ่อ

แม่ตดัสนิใจย้ายถิน่ทัง้ครอบครวั และการเข้าถงึการรกัษาพยาบาลและสวสัดกิารอืน่ทีย่งัจดั

ให้ในพื้นที่ต้นทางท่ีลงทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้นผู้ย้ายถิ่นต้องรับมือหากเกิดปัญหาสุขภาพ

เมื่ออยู่ในพื้นที่ปลายทาง 

   4.3 การเพิ่มเงินกู้ในระบบ (loan injection) เป็นอีกประเด็น

หนึ่งที่ผลิตซ�้าความเปราะบางที่ส�าคัญ เช่น กรณีของนางเซือง (นามสมมุติ) ที่กู้เงินถึง           

3 ครั้ง ครั้งแรก เพื่อเลี้ยงโคจ�านวน 20 ล้านดอง ครั้งท่ี 2 เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

เพราะขาดทุนจากการเลี้ยงโคจ�านวน 8 ล้านดอง และคร้ังท่ี 3 จ�านวน 10 ล้านดองใน

การเปิดร้านค้า รวมหนี้สินทั้งหมด 38 ล้านดอง การมีหนี้หลายแหล่งท�าให้เกิดปัญหาใช้

หนี้ เพราะงานรับจ้างและรายได้จากการท�าการเกษตรในหมู่บ้านไม่แน่นอน และรายได้ที่                    

นางเซืองได้รับจากการเปิดร้านขายของช�านั้นเพียงพอแต่การใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่านั้น 

การศึกษาของ Tung (2018: 237) ระบุว่ารายได้กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในชนบทโดยเฉลี่ยต่อ

คนต่อเดือนอยู่ที่ 1.18 ล้านดองเท่านั้น ดังนั้นการมีหนี้คือความเปราะบางและการเพิ่มหนี้

ในระบบนั้นก็ถือเป็นการผลิตซ�้าให้ชาวบ้านเปราะบางมากขึ้น  นางเอ็น (นามสมมุติ) อายุ 

63 ปี (สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2562) ระบุว่า “ลูกชายฉันเพิ่งย้ายไปท�างานที่โฮจิมินห์เมื่อ

สองวันที่แล้ว เพราะเขาไม่อยากจะกู้เงินมาลงทุน ทั้งการเพาะเลี้ยงกุ้งหรือลงทุนอื่น ๆ อีก

แล้ว” การเลือกแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้เงินกู้ โดยเพิ่มเงินกู้ในระบบจ�านวนมาก

จนเกนิความสามารถในการช�าระคืน จึงเป็นปัจจัยหน่ึงทีท่�าให้ชาวบ้านวนเวียนอยูใ่นวฏัจกัร

ความยากจนและความเปราะบาง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 การย้ายถิน่จากการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศถือเป็นปรากฏการณ์ทีถ่กูกล่าวถงึอย่าง

มาก เพราะเริ่มปรากฏผลกระทบที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมีความสัมพันธ์

กบัการย้ายถิน่ ทัง้ในฐานะปัจจยัผลกัโดยตรง ในกรณทีีภ่ยัพบิตัถิกูระบเุป็นปัจจยัล�าดบัต้น

ของการตดัสนิใจย้ายถิน่และรปูแบบนีม้กัจะเกดิกบัผูป้ระสบภยัพบิติัแบบฉบัพลัน นอกจากน้ี

ยังสามารถเป็นปัจจัยท่ีส่งผลทางอ้อม โดยรูปแบบนี้ ภัยพิบัติท�าหน้าท่ีเร่งให้ผู้ย้ายถ่ินเกิด

ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต้นทาง ในกรณีของหมู่บ้านแห่ง

นี้ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ อย่างการรุกของความเค็มที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสอดคล้องกับ

รูปแบบหลงัมากกว่า เพราะปัญหาจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศส่งผลในรปูแบบท่ีซบัซ้อน 

โดยจะค่อย ๆ  ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้าน ในลักษณะของ

ความล้มเหลวของการท�าเกษตรกรรม การลดลงของปริมาณผลผลิต การเพิ่มต้นทุนของ
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การท�าการเกษตร รวมทั้งการมีหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน ซึ่งท�าให้ชาวบ้านสูญเสียความ

มั่นคงในการด�าเนินชีวิต รวมทั้งสร้างข้อจ�ากัดและความท้าทายในการด�าเนินชีวิตในพื้นที่

ต้นทาง ซึ่งหลายครัวเรือนใช้การย้ายถิ่นเป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่

ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะปัจจัยผลักและปัจจัยดูดทั้งในพื้นที่ต้นทาง

และปลายทางทีน่อกเหนือจากปัญหาทีเ่กดิจากภยัพบิตัร่ิวมด้วย ปัญหาภยัพบัิตไิม่ใช่ปัจจยั

เดียวที่ท�าให้ชาวบ้านย้ายถิ่น

 การรุกของความเค็มที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน แต่ใช้เวลา

ยาวนานกว่าผลกระทบจะปรากฏชัดเจน ซึ่งไม่มีโครงการของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ

ตั้งถิ่นฐานใหม่แก่ผู้ประสบภัยรูปแบบนี้ ในขณะที่ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแบบ       

ฉบัพลัน เช่น ตลิง่รมิแม่น�า้โขงพังทลาย ภาครฐัจะมโีครงการรองรบัด้วยการโยกย้ายเพือ่ตัง้

ถิน่ฐานใหม่ เมือ่ไม่มโีครงการรองรบัดังเช่นผูป้ระสบภยัอกีกลุ่ม การย้ายถ่ินภายในประเทศ

เป็นแนวทางรับมือกับปัญหา รวมทั้งเป็นโอกาสเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น แต่การย้ายถิ่นโดย

ขาดการวางแผน การจัดการ และการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างหรือซ�้าเติม

ความเปราะบางได้เช่นกนั เพราะแต่ละบคุคลหรอืครวัเรอืนมคีวามสามารถในการรบัมอืกบั

ปัญหาที่ไม่เท่ากัน มีระดับความเปราะบางที่ไม่เท่ากัน ท�าให้ผลลัพธ์แตกต่างกัน คนที่มีข้อ

จ�ากัดทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าจะรับมือกับภัยพิบัติได้น้อยกว่าคนอื่น ในกรณีของ

กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในพื้นที่ปากแม่น�้าโขงนั้น การเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยจ�ากัดการเข้า

ถงึความรู้ ข้อมลู เงนิทนุ และส่งผลต่อการรบัมอืกบัภยัพบิตัจิากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

กลุ่มชาติพันธุ์เขมรในเวียดนามมีข้อจ�ากัดหลายประการที่ท�าให้ความสามารถในการรับมือ

กับภัยพิบัติน้อยกว่ากลุ่มใหญ่ และข้อจ�ากัดนั้นยังสร้างความเปราะบางในกระบวนการน�า

การย้ายถิ่นมาเป็นแนวทางจากการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจัดการปัญหานี้จ�าเป็น

ต้องน�าประเด็นทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์และความเปราะ

บางของชาติพันธุ์กลุ่มน้อยมาพิจารณาด้วย เพื่อให้ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเปราะบางถูก

จดัการและแก้ไขปัจจัยทีผ่ลิตและผลติซ�า้ความเปราะบาง ท้ังการตตีรา การเบียดขับ ทัศนคติ

ของสังคมต่อชาติพนัธ์ุกลุม่น้อย การเลอืกปฏบิติัต่อกลุม่ชาตพินัธุข์องภาครฐั จ�าเป็นต้องถูก

พิจารณาร่วมด้วย การยกเลกินโยบายการจ�ากัดการย้ายถ่ินภายในประเทศให้เอือ้ต่อการเข้า

ถงึสวัสดกิารในพืน้ท่ีปลายทางจะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาว ดังนัน้ปัญหานีจ้�าเป็นต้องน�า

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล�้าและมิติทางการเมืองและสังคมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
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 ผูเ้ขยีนขอขอบคณุโครงการ The Knowledge Networks of Transdisciplinary 

Studies (KNOTS) ที่สนับสนุนการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ด้านการเมืองทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

ที่สนับสนุนการเขียนบทความ ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน รวมทั้งสมาชิกลุ่มและ

ล่ามที่มีบทบาทส�าคัญในการเก็บข้อมูลและถกเถียงประเด็นร่วมกัน
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ธีระ รุ่งธีระ Theera Roungtheera  
Sarah Leroy. Le nom propre en français. 

Paris : Ophrys. 137 pp

 

 หนังสือเรื่อง Le nom propre en français ‘วิสามานยนามในภาษาฝรั่งเศส’ 

เป็นหนังสือในชุด L’essentiel français ‘หลักภาษาฝรั่งเศส’ ของส�านักพิมพ์ Ophrys ซึ่ง

เป็นชุดหนังสือเกี่ยวกับประเด็นพื้นฐานต่าง ๆ  ทางภาษาศาสตร์ในภาษาฝรั่งเศส เขียนโดย

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา หนงัสอืชดุนีม้ลีกัษณะเฉพาะคือเป็นหนงัสอืทีม่คีวามหนาไม่มากนกั 

อธบิายด้วยภาษาทีเ่ข้าใจง่าย มตีวัอย่างจ�านวนมากท�าให้ผูเ้รยีน ผูส้อน หรอืผูส้นใจสามารถ

ท�าความเข้าใจได้ไม่ยากนัก 

 ซาราห์ เลอรัว (Sarah Leroy) อดีตนักวิจัยประจ�าศูนย์วิจัยแห่งชาติฝรั่งเศส 

(CNRS) ได้ศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับวิสามานยามในภาษาฝรั่งเศสเป็นจ�านวนมาก 

บทวิจารณ์หนังสือ

Le nom propre en français
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เช่น หนังสือเรื่อง De l’identification à la catégorisation : l’antonomase du nom 

propre en français (2005) หรอืการเป็นบรรณาธกิารวารสาร Langue française ฉบับที่ 

146 ปี ค.ศ. 2005 ที่ว่าด้วยวิสามานยนาม เป็นต้น ส�าหรับหนังสือเรื่อง Le nom propre 

en français ผู้เขียนได้สังเคราะห์และให้ภาพรวมวิสามานยนามในภาษาฝรั่งเศสไว้อย่าง

สมบูรณ์ในทุกแง่มุม

 หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับการนิยาม 

ศัพทวิทยา วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 Qu’est-ce qu’un nom propre ? Problème de définition 

‘วิสามานยนามคืออะไร ประเด็นเกี่ยวกับการนิยาม’ กล่าวถึงเกณฑ์การให้นิยาม

วิสามานยนามแบบดั้งเดิมและข้อเสนอในการนิยามในแนวภาษาศาสตร์ เนื่องจากเกณฑ์

การจ�าแนกวิสามานยนามในภาษาฝรั่งเศสยังมีข้อโต้แย้งอยู่ตลอดเวลา เช่น เกณฑ์การใช้

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับวิสามานยนาม แต่ไม่ใช่ทุกค�าที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วจะ

เป็นวิสามานยามเสมอไป เช่น ค�านามบอกสัญชาติ (les Français) ซึ่งเป็นค�าสามานยนาม

แต่การขึ้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ท�าให้มักจัดอยู่ในกลุ่มวิสามานยนาม ส่วนเกณฑ์ด้านการ

แปล กล่าวคือ วิสามานยนามไม่สามารถแปลได้ แต่ในตัวบทบางประเภท เช่น วรรณกรรม

ส�าหรับเด็ก ชื่อตัวละครหลายชื่อมักจะได้รับการแปล เช่น le petit Prince (เจ้าชายน้อย) 

หรือเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ที่มักกล่าวว่าวิสามานยนามจะไม่มีค�าน�าหน้านาม เช่น ชื่อบุคคล 

แต่ในความเป็นจรงิมวีสิามานยามจ�านวนหนึง่ทีต้่องมคี�าน�าหน้านามเสมอ เช่น ชือ่ประเทศ 

ชื่อภูเขา ชื่อแม่น�้า ทะเลหรือมหาสมุทร เป็นต้น 

 ด้วยความลักลั่นของเกณฑ์ด้ังเดิม เลอรัวจึงน�าเสนอมุมมองทางภาษาศาสตร์ท่ี

แม้ไม่ใช้การนิยามใหม่แต่เป็นการแก้ปัญหาความก�ากวมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้ความ

ส�าคญักับวิสามานยนามในฐานะทีเ่ป็นรปูหนึง่ของภาษาศาสตร์และสมัพนัธ์กบัตรรกศาสตร์

และให้ความส�าคัญกับหน้าท่ีในการอ้างอิง รวมถึงการค�านึงถึงปราชญาที่ช่วยให้สามารถ

ก้าวข้ามข้อจ�ากัดของการนิยามต่าง ๆ ได้ และจากมุมมองทางภาษาศาสตร์นี้น�าไปสู่การ

พัฒนาการจ�าแนกประเภทของวิสามานยนามที่เน้นไปท่ีการอ้างอิงมากข้ึน ซ่ึงผู้เขียนได้

น�าเสนอการจ�าแนก 3 วิธี คือ การจ�าแนกตามการอ้างอิง (typologie référentielle)                    

การจ�าแนกตามการอ้างอิงตัวบ่งบอก (typologie référentielle déictique)                         

และการจ�าแนกตามวิทยาหน่วยค�า (typologie morphologique)
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 ส่วนท่ี 2 Nom propre et lexique ‘วิสามานยนามกับค�าศัพท์’ เป็นการให้

ภาพของวิสามานยนามที่สัมพันธ์กับศัพทานุกรมศาสตร์ (lexicographie) กับศัพทวิทยา 

(lexicologie) ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัศพัทานกุรมศาสตร์หรอืการท�าพจนานกุรม จะพบ

ว่าโดยทัว่ไปวิสามานยนามจะไม่ถกูบรรจอุยูใ่นพจนานกุรมภาษาเหมือนค�าอืน่ ๆ  เนือ่งจาก  

วิสามานยามเป็นการอ้างอิงหรือบรรยายสิ่งเฉพาะท่ีมีหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือ

ไม่มชีวิีต ไม่มคีวามหมายหรอืให้มโนทัศน์เหมอืนสามานยนาม ด้วยเหตุนีจ้งึพบพจนานกุรม 

2 รูปแบบ คือ พจนานุกรมภาษาและพจนานุกรมวิสามานยนาม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมี

การจ�าแนกพจนานุกรมแล้ว นักศัพทานุกรมศาสตร์ยังคงพบประเด็นที่ยังทับซ้อนอยู่ เช่น 

ค�าศพัท์ที่เกดิจากการแปลงมาจากวสิามานยนาม เช่น Karl Marx- marxisme, marxiste, 

marxien วิสามานยนามที่เกิดจากการประกอบขึ้นของสามานยนาม เช่น Côte d’Azur 

หรือ Académie française หรือ วิสามานยนามเทียม (faux nom propre) ได้แก่ ช่ือ

ยี่ห้อหรือสินค้า ค�าเหล่านี้จะมีสถานภาพเป็นสามานยนามหรือวิสามานยนาม 

 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับศัพทวทิยาจะสมัพันธ์กบัโครงสร้างภายในหรอืวทิยาหน่วยค�า

ของวสิามานยนามซึง่เป็นประเด็นทีย่งัมคีนให้ความสนใจไม่มากนกั ผูเ้ขยีนได้อภปิรายความ

แตกต่างระหว่างวิสามานยนามที่มีค�าน�าหน้านาม เช่น ชื่อประเทศ ชื่อแคว้น ชื่อแม่น�้ากับ

กลุม่ทีไ่ม่มคี�าน�าหน้านาม เช่น ชือ่บคุคล ช่ือเมอืง ค�าน�าหน้านามเหล่านีก่้อให้เกดิปัญหาทาง

ไวยากรณ์โดยเฉพาะเมื่อต้องควบรวมกับบุพบทที่อยู่ด้านหน้า เช่น Je pense au Tréport 

/ * à Le Tréport. แต่ Je pense à Le Clézio / * au Clézio. นอกจากนี้ประเด็นเรื่อง

การแปลงค�า (dérivation) ของวิสามานยนามแตกต่างกับสามานยนาม เช่น หน่วยค�าเติม

ที่สามารถประกอบเข้ากับวิสามานยนามมีจ�านวนน้อยและมีรูปแบบเฉพาะ เช่น หน่วย

ค�าเติมของชื่อบุคคลมีความจ�าเพาะ ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น gaulliste, pompidolien, 

mitterrandiste, proustien, kafkaïen นอกจากนี้ในบางค�าที่เมื่อเติมหน่วยค�าเติม            

จะกลายสภาพจากวิสามานยามกลายเป็นสามานยนาม เช่น herculéen มาจาก Hercule          

(เฮอร์คิวลีส) หมายถึงบุคคลที่มีลักษณะเหมือนกับเฮอร์คิวลิส เป็นต้น

 ส่วนที ่3 Syntaxe du nom propre ‘วากยสมัพนัธ์ของวสิามานยนาม’ จะกล่าว

ถึงโครงสร้างของวิสามานยามในประโยค โดยในส่วนแรกจะเป็นการอธิบายประเภทของ

วสิามานยนามตามโครงสร้างทางวากยสมัพนัธ์ คอื วสิามานยนามมาตรฐาน (nom propre 

standard) หมายถึง วิสามานยนามที่ไม่ใช้ค�าน�าหน้านาม และวิสามานยนามดัดแปลง 
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(nom propre modifié) ที่มีการน�าหน้าด้วยค�าน�าหน้านามและอาจมีส่วนขยายประกอบ 

ค�าน�าหน้านามและส่วนขยายน้ีไม่เพียงแต่ดัดแปลงโครงสร้างปรกติของวิสามานยนาม

เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการตีความทางอรรถศาสตร์ เช่น การตีความเชิงอุปลักษณ์ (emploi 

métaphorique) การตีความเชิงนามมัย (emploi métonymique) การตีความแบบให้

ตัวอย่าง (emploi exemplaire) การตีความแบบให้ตัวอย่าง เป็นต้น การตีความบางรูป

แบบอาจจะยงัคงอ้างถึงบคุคล/สิง่เดิม แต่การตคีวามบางรปูแบบอาจเป็นการอ้างถงึบคุคล  

/สิ่งใหม่ ที่มีลักษณะบางประการ เหมือนกับบุคคล/สิ่งที่อ้างถึงเดิม 

 จากนั้นเลอรัวได้อธิบายโครงสร้างของวิสามานยนามในนามวลีรูปแบบต่าง ๆ 

ที่เป็นไปได้ในภาษาฝรั่งเศส ส่วนขยายที่แวดล้อมท�าให้วิสามานยามกลายเป็นนามวลีท่ีมี

ความซบัซ้อน โดยแบ่งโครงสร้างใหญ่ ๆ  ออกเป็น 2 โครงสร้าง คอื วสิามานยนาม + คุณศพัท์ 

และวิสามานยนาม + สามานยนาม ซ่ึงแต่ละโครงสร้างมีจ�านวนการใช้และการตีความท่ี

แตกต่างกนั และส่วนสดุท้ายกล่าวถงึหน้าทีข่องวสิามานยนามในประโยคในฐานะเป็นส่วน

ประกอบตามมมุมองทางไวยากรณ์ เช่น วสิามานยนามในฐานะประธาน กรรมหรือส่วนเตมิ

เต็ม ในฐานะค�าเรียกขาน (apostrophe) ในฐานะคุณลักษณะ (attribut) ในฐานะภาค

แสดง (prédicative) รวมถึงการใช้และต�าแหน่งของวิสามานยนามในระดับเหนือประโยค 

 ส่วนที่ 4 Sémantique du nom propre ‘อรรถศาสตร์ของวิสามานยนาม’ 

เป็นการวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับความหมายของวิสามานยนามซึ่งประเด็นที่ยังคงมี

การถกเถียงโต้แย้งโดยเฉพาะในกลุ่มของนักตรรกศาสตร์ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งมองว่า

วิสามานยนามเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายในตัวเอง ท�าหน้าท่ีเพียงอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้น 

เช่น กริปก์ (Kripke, 1982) หรือ มิลล์ (Mill, 1866) แต่อีกกลุ่มกลับมองว่าวิสามานยนาม

แม้จะไม่มีความหมายแต่เป็นค�าบรรยายเจาะจง (description définies) เช่น รัสเซลล์ 

(Russel, 2002) หรอื เซร์ิล (Searle, 2008) นอกจากนีผู้เ้ขยีนยงัได้วเิคราะห์ความหมายของ

วิสามานยนามในมมุมองของวสิามานยนามวทิยา (onomastique)1  ทัง้ในด้านวรรณกรรม 

(การตั้งชื่อตัวละครและสถานที่ในงานวรรณกรรม) และด้านภาษาศาสตร์ (การศึกษาในแง่

ของประวัติหรือวิวัฒนาการของวิสามานยนาม) การศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ท�าให้เห็นถึง

ความพยายามหรือความสนใจในเรื่องความหมายของวิสามานยนาม

1onomastique (onomastics) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยศัพทมูลวิทยา ประวัติและการใช้วิสามานยนาม จากการส�ารวจ
เบื้องต้นไม่พบการบัญญัติศัพท์ค�านี้ในภาษาไทย ผู้เขียนจึงเสนอ “วิสามานยนามวิทยา” หรือ “วิทยานามเฉพาะ”
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 นอกจากนี้ข้อโต้แย้งเรื่องความหมายหรือค�าบรรยายเจาะจงของวิสามานยนาม

ของนักปรัชญาหรือนักตรรกศาสตร์ ในมุมมองทางด้านภาษาศาสตร์ แกรแบร์ (Klieber, 

1981) ได้น�าเสนอว่าวิสามานยนามท�าหน้าที่เป็นภาคแสดงของการต้ังช่ือ (prédicat de 

dénomination) “ถูกเรียกว่า /N/” ดังนั้น ความหมายของ กรุงเทพ จะหมายถึง ส่ิงนี้

ถูกเรียกว่า /กรุงเทพ/ เป็นต้น ด้วยแนวคิดนี้จะสามารถมองได้ว่าวิสามานยามมีสถานะ

เป็นสัญญะทางภาษาศาสตร์ที่ประกอบด้วยสิ่งที่แทนสัญญะ (signifiant) และสิ่งที่แทน

ความหมายของสัญญะ (signifié) แม้ว่าความหมายในท่ีนี้จะไม่ใช้มโนทัศน์หรือการ

อธิบายคุณลักษณะของสิ่งที่อ้างถึงแต่เป็นคุณสมบัติการตั้งชื่อ (propriété de nommer)             

ซึ่งส�าหรับแกรแบร์แล้วนี่คือความหมายทางอรรถศาสตร์เดียวของวิสามานยนาม

 ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนพยายามน�าเสนอความยากล�าบากในการ

สร้างความหมายของวิสามานยนามในสัมพันธสารหรือวาทกรรมเชิงภาษาศาสตร์ เช่น 

การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของวิสามานยนามตามแนวอรรถศาสตร์ตีความ (sémantique 

interprétative) หรือการให้ความหมายเฉพาะของวิสามานยนามมากเกินไป 

(hypersémanticité) 

 หนังสอืเล่มนีเ้ป็นหนงัสอืทีเ่หมาะสมกบันสิตินกัศกึษาหรอืนกัวชิาการทีส่นใจเรือ่ง

วสิามานยนาม ไม่เพยีงเฉพาะในภาษาฝรัง่เศสเท่านัน้แต่สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์

ใช้กบัการวเิคราะห์ในภาษาต่าง ๆ  ได้ ซึง่การศกึษาวสิามานยนามในภาษาไทยมอียูไ่ม่มากนกั 

ส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาในแนวอรรถศาสตร์ชาตพินัธุ ์เช่น การศกึษาการตัง้ชือ่บคุคล ชือ่

สถานที่ รวมถึงชื่อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ชื่อเรือ ชื่อวัด ชื่อลายผ้า เป็นต้น ในระยะหลังมีการ

ศกึษาวิสามานยนามในเชงิภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์มากยิง่ข้ึน อย่างไรกต็ามการศกึษาวจัิย

วสิามานยนามไม่ได้จ�ากดัเฉพาะสองด้านนี ้ยงัมปีระเดน็ต่าง ๆ  ทีน่่าสนใจและรอการศกึษา

ค้นคว้าจ�านวนมาก เช่น การศึกษาการใช้วิสามานยนามในเชิงอุปลักษณ์หรือเชิงนามมัย 

รวมถึงการศึกษาการแปลชื่อเฉพาะ 

 ความน่าสนใจของหนังเล่มน้ี คือ การให้ภาพรวมของการศกึษาและแนวคดิพืน้ฐาน

เกีย่วกบัวิสามานยนามไว้อย่างครบถ้วน รวบรวมแนวคดิทัง้จากนกัปรชัญา นกัตรรกศาสตร์ 

และนักภาษาศาสตร์ การศึกษาตั้งแต่ในระดับค�า ประโยค และความหมายมาไว้ในหนังสือ

เล่มเดียวด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีการให้ความหมายของศัพท์เฉพาะทางท้ายเล่ม เหมาะ

ส�าหรับผู้เริ่มศึกษา “วิสามานยนามวิทยา” เป็นอย่างมาก   
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เอกสารอ้างอิง

Kleiber, G. (1981). Problèmes de référence : descriptions définies et noms 

 propres. Paris: Klincksieck.

Kripke, S. (1982). La logique des noms propres. Paris: Minuit.

Mill, J. S. (1888). Système de logique déductive et inductive, Tome 1. 

 Paris: Mardaga.

Russell, B. (2002). Théorie de la connaissance – Le manuscrit de 1913. 

 Paris: Vrin.

Searle, G. R. (2008). Les actes de langage. Essai de philosophie du langage. 

 Paris: Hermann.
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ข้อก�าหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุชือ่บทความ และช่ือ-นามสกลุจรงิของผูเ้ขียนบทความ พร้อมวฒุกิารศกึษา 

ต�าแหน่งและสถานที่ท�างานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง, ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุ

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

หนังสือทั่วไป 

บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การวิจัยเบื้องต้น. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Bayber, J. (1960). The Process of education. New York: Vintage.

หนังสือแปล

นิวเบิล, เดวิด และ แคนนอน, โรเบิร์ท. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. (สุนทร โคตร

บรรเทา, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Kireev, V. (1979). Physical chemistry. (G. Peck and F. Leib, Trans.) 2nd ed. 

Moscow: Mir.
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บทความจากหนังสือ 

อุกฤษณ์ แพทย์น้อย. (2536). หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ  

วงศ์ยานนาวา (บรรณาธกิาร). รฐัศาสตร์สาร; ปรชัญาและความคดิ. (เล่มที ่2, 

หน้า 55-75). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติิ้ง กรุ๊ป.

Shuman, R. B. (2003). Aggression. In Piotrowski, N. A. (Ed.). Magill’s 

encylcopedia of social science: Psychology (Vol. 1, p. 71). 2nd 

ed. Pasadena, CA: Salem Press.

บทความในหนังสือพิมพ์ 

ต่อเวลา (นามแฝง). (2542, 12 ตุลาคม). ศูนย์สารสนเทศ กกท. แหล่งข้อมูลกีฬาไทย.  

มติชน, หน้า 22.

Ames, P. (1993, May 1). EC Urge China to open markets. The Nation. pp. 35.

บทความในสารานุกรม 

ลีนา ผู้พัฒนพงศ์. (2533). มะเกลือ. ใน บุญพฤกษ์ จาฏามระ บรรณาธิการ. สารานุกรม

ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เล่มท่ี 22, หน้า 14615-14616). กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน.

Steffe, L. (1990). Overview of the action group A 1 : Early childhood years. 

In Steffe, L. and Wood, T. (Eds.). Transforming Early Childhood 

Mathematics Education. (Vol.11, pp.80-83). Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Press.

วารสาร 

สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิตภาค

พเิศษมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538. วารสารบัณฑติศกึษา, 

1(1), 24-41.

Chibber, P.K. and Majumdar, S.K. (1999). Foreign ownership and profi tability: 

Property rights, control, and the performance of fi rms in Indian 

industry. Journal of Law & Economics, 42(1), 209-238.
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อ้างอิงจากบทนิพนธ์/งานวิจัย 

ธีรนันท์ ตานนท์. (2536). ปัญหาของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็. ปรญิญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Wongchoo, K. (1998). The relationship between self-concept, basic personal 

and familyfactors with self-care behaviors of HIV and AIDS person. 

Master Thesis in Family Nursing The Graduate School, Khon Kaen 

University. [In Thai].

Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural 

northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of 

Anthropology, University of Washington, U.S.A.

การสัมภาษณ์ 

มี ภเูขาใหญ่. (14 เมษายน 2546). สมัภาษณ์. ราษฎร. ท่ีบ้านเลขท่ี 84 หมูท่ี่ 4 บ้านโพนทอง 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Stueart, R. (2009, March 25). Interview. President. Academic Resource Center, 

Mahasarakham University.

จดหมายเหตุ ค�าสั่ง ประกาศ

กรมศลิปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหตัถ์กรมหลวงด�ารงราชานภุาพกราบทูล

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/198.

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่อง ก�าหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ประจ�าปีการศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เรื่องเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

เป็นวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง. ค�าสั่งท่ี ศธ. 

030303/1462.
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ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533. (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.

เว็บไซต์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). เพลงประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [ออนไลน์]. 

ได้จาก: http://www.web.msu.ac.th/aboutmsu.php [สบืค้นเม่ือ วนัที ่14 

กุมภาพันธ์ 2553].

European Space Agency. (2008). ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. 

[Online]. Available from: http://envisat.esa.int/ [accessed 3 July 

2008].

 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point

  รูปแบบการพิมพ์

   - ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

   - ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น กึ่งกลาง 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ กึ่งกลาง 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขก�ากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

เอกสารอ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 16
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จริยธรรม การตีพิมพ์ผลงาน

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

1. บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด 

มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้าซ้อนกับวารสารอื่น

2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในบทความของ

ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น

5. ผูเ้ขยีนต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ในแง่ของรูปแบบและ

เนื้อหา

6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม 

(Template) ของวารสาร

7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการด�าเนินการบทความ

จริง

8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการท�าวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

9. ผู้เขียนไม่ควรน�าเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง

10. การกล่าวขอบคณุผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในกติติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถท�าได้ผูเ้ขียน

บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน

11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ 

เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและท�าการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ

ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน 

ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ 

วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility) 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี

ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ

3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 

และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยน�าผลของการวิจัยมาเป็นตัวช้ีน�าว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่

หรือไม่

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน

5. บรรณาธิการต้องมกีารตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อืน่ (Plagiarism) 

อย่างจริงจัง

6. เม่ือบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ

ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์

7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ

มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธท่ีจะถอนบทความ 

บรรณาธิการสามารถด�าเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก    

ผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ประเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)

1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องใน

ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. หากผูป้ระเมนิบทความมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูเ้ขียนผูป้ระเมนิบทความจะต้องแจ้ง

ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

3. ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 

และหากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ            

ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ




