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บทบรรณาธิการ

editorial

วารสารสหวิทยาการ ( Journal of Integrated Sciences ) ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน
2561-กันยายน 2561) ฉบับนี้ยังคงอัตลักษณ์ของวารสารที่เน้นการน�ำเสนอองค์ความรู้ที่
หลากหลายสาขาวิชาการ อันตัวตนเฉพาะของวารสารเล่มเล็กๆ เล่มนี้ วารสารฉบับนีป้ ระกอบ
ด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งสิ้น 6 ชิ้น ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ทางด้าน
โบราณคดี คติชนวิทยา มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ภาพยนตร์ศึกษา การพัฒนาสังคม รวมถึง
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาเมือง งานทั้ง 6 ชิ้น ได้ผลิตสร้างองค์ความรู้เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งในห้วงเวลาของอดีต ปัจจุบัน ผลงาน
บางชิ้นได้ชวนเราคิดต่อถึงกระบวนการศึกษาทางสังคมศาสตร์ในโลกอนาคตอย่างน่าตื่นเต้น
งานศึกษาของ เมธี เมธาสิทธิ สุขส�ำเร็จ เรื่องพระพิมพ์ดินเผาสมัยหริภุญไชยที่เมือง
โบราณเขลางค์ ได้ชใี้ ห้เห็นว่า พระพิมพ์ดนิ เผา เปรียบเสมือนหลักฐานทางโบราณคดีซงึ่ เเสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณในเขตเเอ่งที่ราบเชียงใหม่-ล�ำพูน ในช่วงสมัยวัฒนธรรม
หริภุญไชย ระหว่างเมืองโบราณเขลางค์ เเละเมืองโบราณหริภุญไชย นอกจากนี้บทความ
ยังได้ชี้ให้เห็นถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ปรากฏบนพระพิมพ์ดินเผาซึ่งสะท้อนถึงการ
ได้รับอิทธิพลของศิลปะเขมรได้อย่างน่าสนใจ
ส่วนงานศึกษาของ โอฬาร รัตนภักดี เรื่องการศึกษาเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
อันเป็นงานศึกษาในแวดวงคติชนร่วมสมัย ชวนให้เราพินจิ พิเคราะห์เพลงร้องเช่นสมัยใหม่ ซึง่
เป็นการละเล่นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ ผู้เขียนได้ท�ำการวิเคราะห์และค้นพบว่า เพลงร้อง
เล่นสมัยใหม่บางส่วนมีขนบคล้ายคลึงกับเพลงพืน้ บ้านของไทยซึง่ อาจจะสามารถจัดเป็นเพลง
พื้นบ้านประเภทหนึ่งที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนเเปลงไป ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิตซ�้ำทาง
วัฒนธรรมบางประการ และถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการเเสดงออกและสะท้อนอัตลักษณ์บางแง่
มุมของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในบริบทของมหาวิทยาลัย
งานของ ธิติ สุวรรณทัต ได้อธิบายนิยามความหมาย พัฒนาการของแนวคิดและองค์
ความรู้ที่ถูกขนานนามว่า “มนุษยศาสตร์ดิจิทัล” อันเป็นเเนวทางการศึกษาเเบบประสาน
ความรู้ในสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน โดยอาศัยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์
งานศึกษานี้ได้ชี้ชวนให้เรานึกถึงวิธีการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม
วัฒนธรรมของโลกในอนาคตได้อย่างสนุก

งานศึกษาของ จตุพร สุวรรณสุขมุ เรือ่ งกระแสนิยมอินเดียในประเทศไทย: การเปลีย่ น
ผ่านจากภาพยนตร์สซู่ รี สี โ์ ทรทัศน์ ได้ให้ขอ้ มูลและวิเคราะห์ถงึ “พืน้ ที”่ ของภาพยนตร์อนิ เดีย
ในบริบทของสังคมไทย โดยวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม รวมถึงเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจการเมืองในวงการการน�ำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย ซึ่งชี้ให้เห็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาพยนตร์อินเดียกับสังคมไทยได้อย่างน่าสนใจ
ส�ำหรับงานศึกษาของ วรรณลักษณ์ เมียนเกิด เรือ่ งการวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม
เพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี ในต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ได้น�ำ
เสนอประสบการณ์การขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเเบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันสร้าง
ปฏิบัติการเเละองค์ความรู้จากพื้นที่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การจัดการดูเเลรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุ
คือ หัวใจส�ำคัญของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
ผลงานชิ้นสุดท้ายในวารสารสหวิทยาการเล่มนี้ คือ ผลงานของ ณัฐพล แสงอรุณ
เรื่องการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 : ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา และระยอง งานชิ้นนี้ได้วิเคราะห์ถึงความสามารถในการเเข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 ซึง่ ประกอบไปด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เเละระยอง ใน 1 ทศวรรษ (ปี 25492559) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยท�ำการเปรียบเทียบระดับประเทศเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
เมื่อตระหนักดีว่า ปรากฏการณ์ทางสังคมในโลกปัจจุบันได้ทวีความซับซ้อนมากขึ้น
ทุกขณะ การท�ำความเข้าใจโลกและหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองแบบ
เชิงเดี่ยวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ฉะนั้นวารสารสหวิทยาการจึงยังคงยืนหยัดที่จะเปิดพื้นที่
ให้ผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการหลากหลายสาขาความรู้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันข้อมูล
ความคิด และจุดยืนของตนต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ร่วมกันสืบไป
			
									
ด้วยความนับถือ
รุ่งนภา เทพภาพ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

บทคัดยอ
บทความชิน้ นีผ้ เู้ ขียนได้นา� หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดนิ เผาทีไ่ ด้
จากการส�ารวจและขุดตรวจทางโบราณคดีมาใช้ในการศึกษา ผลการศึกษาสามารถ
จ�าแนกพระพิมพ์ออกเป็น 2 กลุม่ ดังนี้ กลุม่ แรกคือ พระพิมพ์ดนิ เผาทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
ศิลปะเขมร ประกอบด้วย พระสามเวียงท่ากาน และพระสามใบโพธิ์ กลุ่มสองคือ
กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชยที่ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะเขมร ประกอบด้วย พระเลี่ยง และพระสิบสอง จากการวิเคราะห์ลักษณะ
ทางประติมานและรูปแบบศิลปกรรมทีป่ รากฏบนพระพิมพ์ดนิ เผา สามารถก�าหนด
อายุพระพิมพ์ทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 นอกจากนั้นพระพิมพ์
ดินเผาทีพ่ บยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณเขลางค์กบั ชุมชน
โบราณในเขตแอ่งทีร่ าบเชียงใหม่-ล�าพูน ในช่วงสมัยวัฒนธรรมหริภญ
ุ ไชย และคติ
ความเชื่อเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

คําสําคัญ
พระพิมพ์ดินเผา, เมืองโบราณเขลางค์

1

อาจารย์ ดร., คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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Abstracts
According to this article, the author has studied from the votive
tablets that were founded by archaeological survey and excavation.
The result can be classified the votive tablets into two groups. First,
The Khmer Arts inﬂuenced on votive tablets, such as Phra-Sam-WiengTha-Kan and Phra-Sam-Bi-Po. Second, The Haripunjaya votive tablets
inﬂuenced by Khmer Arts, such as Phra-Leing and Phra-Sib-Song.
The analysis in iconography and art on votive tablets can be dated
in the 12th-13th Century A.D. In additional, the votive tablets showed
that the relationship between the Khelang ancient city, ancient
communities in the Chiang Mai - Lamphun basin and the trinity in
Mahayana Buddhism.

Keywords
Keyword: Votive tablet, Khelang ancient city
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บทน�า
เมืองโบราณเขลางค์ ตั้งอยู่ที่ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
โดยตั้งอยู่ทางฝังทิศตะวันตกของแม่น�้าวัง หลักฐานเอกสารประเภทต�านาน ระบุ
ว่าเมืองโบราณเขลางค์ถกู สร้างขึน้ ในสมัยหริภญ
ุ ไชย ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14
โดยมีสถานะเป็นเมืองส�าคัญรองลงมาจากเมืองหริภุญไชย ในช่วงพุทธศตวรรษที่
19 เมืองเขลางค์ได้ปรากฏในต�านานขึ้นอีกครั้ง ว่าขุนคราม โอรสของพญามังราย
ได้ยกทัพมายึดเมืองเขลางค์เป็นส่วนหนึ่งของเชียงใหม่ ในสมัยล้านนาเมืองเขลาง
ค์มีความส�าคัญในฐานะเมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่(อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
และวัยอาจ, 2543, น. 68) การศึกษาเมืองโบราณเขลางค์ดว้ ยวิธที างประวัตศิ าสตร์
และการขุดค้นทางโบราณคดีที่ผ่านมา พบว่าเมืองโบราณเขลางค์เริ่มมีการตั้ง
ถิ่นฐานในสมัยวัฒนธรรมหริภุญไชยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
บทความชิน้ นีผ้ เู้ ขียนได้นา� หลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดนิ เผา
ที่ได้จากการส�ารวจทางโบราณคดีมาศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งพระพิมพ์ดินเผาสมัยหริ
ภุญไชย เป็นหลักฐานส�าคัญอย่างหนึง่ ทีร่ ปู แบบศิลปะ และคติความเชือ่ ทางศาสนา
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณ ดังนั้นการศึกษาพระพิมพ์
ดินเผาสมัยหริภญ
ุ ไชยทีเ่ มืองโบราณเขลางค์นี้ เป็นการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของเมืองโบราณเขลางค์กับเมืองโบราณหริภุญไชย ทั้งยังเป็นการเสริม
ความน่าเชือ่ ถือของหลักฐานเอกสารประวัตศิ าสตร์ และเป็นการเติมเต็มให้เนือ้ หา
ของการศึกษาที่ผ่านมาชัดเจนยิ่งขึ้น
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ผลการศึกษา
เมืองโบราณเขลางค์จากหลักฐานเอกสาร

เมืองโบราณเขลางค์ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
โดยตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น�้ำวัง หลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงการสร้าง
เมืองโบราณเขลางค์ทพี่ บในปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 3 ฉบับ คือ จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลี
ปกรณ์ และต�ำนานมูลศาสนาฉบับวัดสวนดอก
จามเทวีวงศ์ แต่งโดยพระโพธิรังสี ในปี พ.ศ.2020 เนื้อหาแบ่งเป็น 15
ปริเฉท (ตอน) เรื่องเมืองเขลางค์ปรากฏอยู่ในปริเฉทที่ 9 โดยกล่าวถึงพระเจ้า
อนันตยศ โอรสของพระนางจามเทวี มีพระประสงค์จะแยกไปสร้างเมืองใหม่
จึงเสด็จไปทางทิศตะวันออกของเมืองหริภุญไชย เพื่อพบพรานเขลางค์ให้น�ำทาง
ไปหาพระพรหมฤาษี ณ ภูเขาสองยอด พระพรหมฤาษีได้สร้างเมืองบริเวณ
ที่ราบเชิงเขาเขลางคบรรพต ใกล้แม่น�้ำวังกตินที มีสัณฐานเป็นสี่เหลี่ยม ให้ชื่อว่า
“เขลางคนคร” (พระโพธิรังสี, 2020/2463, น. 146-166)
ชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งโดย พระรัตนปัญญาเถระเป็นภาษาบาลี เมื่อ
ปี พ.ศ.2060 และจบบริบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2071 เนื้อความในชินกาลมาลีปกรณ์
กล่าวถึง พระเจ้าอินทวร โอรสของพระนางจามเทวี มีประสงค์จะแยกครองราชย์
สมบัติ ฤาษีวาสุเทพจึงแนะให้ไปหาฤาษีสุพรหมที่สุภบรรพตริมฝั่งแม่น�้ำวัง และ
พรานเขลางค์ที่ดอยลุททบรรพตเมื่อฤาษีสุพรหมและพรานเขลางค์ได้สร้างเมือง
เขลางค์แล้ว พระเจ้าอินทวรจึงได้อัญเชิญพระนางจามเทวีมาประทับอยู่ในเมือง
เขลางค์เป็นเวลา 6 เดือน (รัตนปัญญาเถระ, 2518,น.91-92)
ต�ำนานมูลศาสนาฉบับวัดสวนดอก เขียนโดยพระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ
สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 มีเนื้อความที่กล่าวถึงเมือง
เขลางค์โดยสรุปได้ว่า เจ้าอินทวร โอรสพระนางจามเทวีมีพระประสงค์จะครอง
เมือง จึงไปพบพราหมณ์เขลางค์และสุพรหมฤาษี ทางทิศตะวันออกของเมือง
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หริภุญไชย ซึ่งเมื่อพบแล้ว พระสุพรหมฤาษีจึงได้สร้างเมืองริมฝั่งแม่น�้ำ และได้
ชื่อว่า “เขลางคนคร”(พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ, 2513, น. 174-180)
จากต�ำนานทั้งสามฉบับ จะพบว่าเมืองเขลางค์สร้างขึ้นในสมัยหริภุญไชย
รัชสมัยของพระนางจามเทวี มีฐานะเป็นเมืองรองของหริภญ
ุ ไชยโดยมีสพุ รหมฤาษี
เป็นผู้สร้างเมืองริมฝั่งแม่น�้ำวัง

การศึกษาประวัติศาสตร์
และโบราณคดีเมืองโบราณเขลางค์ที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ.2538 ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล (2558, น. 85) ได้กล่าวถึง
ความไม่สมบูรณ์ของหลักฐานเอกสารประเภทต�ำนาน ไม่เห็นพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์อย่างสืบเนื่อง หลักฐานกล่าวถึงกษัตริย์เมื่อแรกสร้างเมืองเขลางค์
ในสมัยพระนางจามเทวี คือ เจ้าอนันตยศ และองค์สุดท้าย คือพญาเบิก สรัสวดี
อ๋องสกุล (2558, น. 90) อธิบายถึงสภาพก่อนเกิดเมืองเขลางค์ว่าเป็นพื้นที่
อยู่อาศัยของชุมชนชาวพื้นเมืองมาก่อนแล้ว การเกิดเมืองเขลางค์เกิดจากการ
ขยายการสร้างบ้านแปงเมืองของแคว้นหริภุญไชยมาสร้างเมืองแห่งใหม่ในสมัย
พระนางจามเทวี ท�ำให้เมืองเขลางค์และแคว้นหริภญ
ุ ไชยมีพฒ
ั นาการร่วมกันตัง้ แต่
การสร้างเมือ่ ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 14 และสิน้ สุดเมือ่ พุทธศตวรรษที่ 19 ความ
สัมพันธ์ระหว่างแคว้นหริภญ
ุ ไชยและเมืองเขลางค์เป็นในลักษณะบ้านพีเ่ มืองน้อง
ในปี พ.ศ.2547 ศาสตราจารย์สุรพล ด�ำริห์กุล (2547, น. 101-104)
ได้กล่าวถึงเมืองโบราณสมัยหริภุญไชย ในที่ราบลุ่มแม่น�้ำวัง มีอยู่ 2 เมือง คือ
เมืองเขลางค์นครและเวียงลัมภะกัปปะ (ล�ำปางหลวง) โดยเมืองเขลางค์นคร
ปรากฏในต�ำนานว่า สร้างโดยสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์ ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขา
เขลางคบรรพต ริมฝั่งแม่น�้ำวัง เมืองเขลางค์ในระยะแรกเริ่มถือเป็นส่วนหนึ่งของ
แคว้นหริภญ
ุ ไชยในฐานะเมืองลูกหลวง หลังจากนัน้ เมืองเขลางค์กไ็ ม่ได้ปรากฏใน
ต�ำนาน จนกระทั่ง พ.ศ.1755 เจ้าไทยอ�ำมาตย์ ขุนนางที่เมืองหริภุญไชยส่ง
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มาปกครองเมืองเขลางค์ได้ยกทัพไปยึดเมืองหริภุญไชย และได้ขึ้นเป็นกษัตริย์
หริภุญไชย พ.ศ.1824 พระยายีบา กษัตริย์เมืองหริภุญไชย ราชวงศ์ไทยอ�ำมาตย์
ล�ำดับที่ 10 ถูกพระยามังรายเข้ายึดเมือง พระยายีบาได้หนีมาอยู่ที่เมืองเขลางค์
กับพระยาเบิกผู้เป็นโอรส จนกระทั่ง พ.ศ.1830 พระยาเบิกได้ยกทัพไปตีเมือง
หริภุญไชยคืน แต่สุดท้ายพระยาเบิกเสียชีวิตที่ดอยขุนตาล เมืองเขลางค์ได้ถูก
กองทัพเชียงใหม่เข้ายึดครอง
นอกจากนั้นสุรพล ด�ำริห์กุล (2547, น. 115) กล่าวถึงการขุดทดสอบทาง
โบราณคดีทวี่ ดั ปันเจิง(ร้าง) ซึง่ ตัง้ อยูน่ อกเมืองเขลางค์ดา้ นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นการขุดตรวจเพื่อท�ำการก่อสร้างส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดล�ำปาง เมื่อปี
พ.ศ.2533 โดยหน่วยศิลปากรที่ 4 (ในขณะนั้น) พบชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดิน
(Earthenware) คล้ายคลึงกับภาชนะดินเผาที่นิยมในสมัยทวารวดีในภาคกลาง
และภาชนะเคลือบสีน�้ำตาล
ในปี พ.ศ. 2551 เทศบาลนครล�ำปาง ร่วมกับส�ำนักโบราณคดีที่ 7 น่าน ได้
ท�ำการขุดค้นและขุดแต่งบริเวณก�ำแพงเมืองประตูม่า และขุดค้นเพื่อศึกษา
การตั้งถิ่นฐานและการอยู่อาศัยภายในเมืองโบราณเขลางค์ ผลการศึกษาพบว่า
ก�ำแพงเมืองเขลางค์นครก่อสร้างครั้งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 (พ.ศ.1790
+/- 130) (เทศบาลนครล�ำปาง และส�ำนักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2551, น. 135)
ส�ำหรับการศึกษาชั้นวัฒนธรรมภายในเมืองโบราณเขลางค์ได้ท�ำการขุดหลุม
ทดสอบทางโบราณคดีขนาด 2 x 2 เมตร จ�ำนวน 5 หลุม ได้แก่ หลุมที่ 1 ประตูม่
าหลุมที่ 2 วัดผาบ่องร้างหลุมที่ 3 วัดป่าพร้าวร้าง หลุมที่ 4 วัดหัวข่วง หลุมที่ 5
บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ผู้ขุดค้นได้ตั้งข้อ
สันนิษฐานจากผลการขุดค้นว่า เมืองโบราณเขลางค์เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 (เทศบาลนครล�ำปาง และส�ำนักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2551, น.
137) เนื่องจากในหลุมขุดทดสอบที่ 5 ได้พบโบราณวัตถุที่แสดงถึงอิทธิพล
วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลาง อาทิ ตะคันแบบฝาจีบ และฝาจุกภาชนะดินเผา
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รูปสัตว์คล้ายสิงโต (SF#36) (เทศบาลนครล�ำปาง และส�ำนักศิลปากรที่ 7 น่าน,
2551, น. 55)
ในปี พ.ศ.2552 พีรพงษ์ ไชย์วงศ์ (2552, น. 314-322) กล่าวว่า ผังเมือง
โบราณเขลางค์สร้างขึน้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดการ
น�ำ้ เข้ามาสูต่ วั เมือง จากรูปแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมทีป่ รากฏภายใน
เมืองเขลางค์นคร-เวียงละกอนก�ำหนดอายุได้อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็น
ช่วงเวลาที่ เมืองโบราณเขลางค์มีความส�ำคัญด้านยุทธศาสตร์และการค้า
ในปี พ.ศ.2556 วรวิทย์ สุมาลัย (2556,น. 161-162) กล่าวว่าบริเวณพื้นที่
ราบตอนกลางของจังหวัดล�ำปาง มีการตัง้ ถิน่ ฐานมาตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
ปลาย และพัฒนาเป็นชุมชนสมัยประวัตศิ าสตร์ในยุคหริภญ
ุ ไชย ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17-18 โดยมีชุมชนที่มีอายุอยู่ในช่วงนี้ คือ เมืองเขลางค์นครและเวียงพระธาตุ
ล�ำปางหลวง
ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีทผี่ า่ นมา ท�ำให้สรุปได้
ว่าเมืองโบราณเขลางค์เริม่ มีการตัง้ ถิน่ ฐานในสมัยวัฒนธรรมหริภญ
ุ ไชยช่วง และมี
การอยูอ่ าศัยสืบเนือ่ งมาจนถึงสมัยล้านนา แต่จากการศึกษาพระพิมพ์ดนิ เผาทีพ่ บ
ท�ำให้ผเู้ ขียนคิดว่าความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาและวิเคราะห์พระพิมพ์ดนิ เผาดังกล่าว
สามารถเติมและให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเมืองโบราณเขลางค์ได้

พระพิมพ์ดินเผาสมัยหริภุญไชย
ที่พบในบริเวณเมืองโบราณเขลางค์

พระพิมพ์ ถือเป็น “อุเทสิกะเจดีย์” ซึ่งหมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง
พระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นส�ำหรับเป็นของที่ระลึกหรือถวายวัดเป็น
เครื่องสักการะ (เซเดส์,2526, น.33) ทั้งนี้การศึกษาของธนกฤต ลออสุวรรณ
(2546, น. 13-15) ยังพบว่าการสร้างพระพิมพ์ถอื เป็นการท�ำบุญ (ตามคติมหายาน)
และเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนา (ตามคติเถรวาท)
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เมื่อปี พ.ศ.2533 ขณะท�าการก่อสร้างอาคารส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ล�าปาง บริเวณวัดปันเจิง(ร้าง) นอกเมืองเขลางค์ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่าง
แนวก�าแพงเมืองประมาณ 700 เมตร ได้พบพระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญไชย
เป็นจ�านวนมาก อาทิ พระสามเวียงท่ากาน พระเลี่ยงหลวง และพระสิบสอง
(สุรพล ด�าริห์กุล, 2547, น. 115-116)
ในปี พ.ศ.2551 พีรพงษ์ ไชย์วงศ์ (2552, น. 150) และผูเ้ ขียนได้สา� รวจทาง
โบราณคดีบริเวณวัดผาบ่องร้าง ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองเขลางค์ ทางทิศเหนือของวัด
พระแก้วดอนเต้า ได้พบพระสามเวียงท่ากาน จ�านวนหนึ่ง
พระพิมพ์ดนิ เผาทีพ่ บจากการด�าเนินงานทางโบราณคดีทงั้ สองครัง้ สามารถ
จ�าแนกพิมพ์ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร ได้แก่ พระสามเวียง
ท่ากานและพระสามใบโพธิ์
พระสามเวียงท่ากาน พระพิมพ์ดินเผาแสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งบัลลังก์ดอกบัวใน
ซุ้มเรือนแก้วแบบขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปด้านละ 1 องค์ ประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบบนบัลลังก์ดอกบัว พระหัตถ์แสดงปางสมาธิ ประทับอยูใ่ นซุม้ เรือนแก้ว เหนือ
ซุ้มเรือนแก้วมีซุ้มพระปรางค์แบบศิลปะเขมร ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ดิศกุล ได้กา� หนดอายุพระพิมพ์นจี้ ากการเปรียบเทียบรูปแบบพระปรางค์ทปี่ รากฏ
ไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 17 (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., 2539, น. 45, อ้างถึงใน บัณฑิต
เนียมทรัพย์,2549, น. 34)
บริเวณเมืองโบราณเขลางค์ได้พบพระสามเวียงท่ากานที่ วัดปันเจิง(ร้าง) วัด
ผาบ่อง(ร้าง) นอกจากนัน้ ยังได้พบพระพิมพ์แบบนีใ้ นเขตแอ่งทีร่ าบเชียงใหม่-ล�าพูน
ด้วยเช่นกัน ที่โบราณสถานวัดกลางเมืองกลุ่มที่ 3 เวียงท่ากาน อ�าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ (ศิริพันธ์ ยับสันเทียะ และกษมา เกาไศยานนท์, 2534ก, น.
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112) วัดกานโถม เวียงกุมกาม อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (เมธี เมธาสิทธิ สุข
ส�าเร็จ, 2552, น. 90)

ภาพและลายเส้นที่ 1 พระสามเวียงท่ากาน พบที่วัดปันเจิงร้าง. จาก การ
ศึกษาเมืองโบราณเขลางค์นคร-เวียงละกอนจากหลักฐานทางโบราณคดี. (น. 265),
โดยพีรพงษ์ ไชยวงค์, 2552, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์.
พระสามใบโพธิ์ พระพิมพ์ดนิ เผาแสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครือ่ งประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร (วัชราสนะ) พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย และขนาบข้างด้วย
พระพุทธรูปนาคปรก พระหัตถ์แสดงปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ด้านละ
1 องค์ โดยพระพุทธรูปองค์ประธาน (กลาง) ประทับอยูใ่ นซุม้ เรือนแก้วใต้ปรกโพธิ์
บริเวณฐานพระพุทธรูปองค์ประธาน เป็นฐานบัวคว�า่ บัวหงายคาดด้วยเส้นลวดบัว
ส่วนฐานพระพุทธรูปด้านข้างทั้งสองเป็นฐานบัวมีก้านคล้ายกับศิลปะพุกาม
(บัณฑิต เนียมทรัพย์,2549, น. 38 ) ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้
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ก�าหนดอายุพระพิมพ์นี้จากการเปรียบเทียบรูปแบบพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะ
เขมรแบบบายน ก�าหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 17 (สุภัทรดิศ ดิศกุล,ม.จ.,
2539, น. 45, อ้างถึงใน บัณฑิต เนียมทรัพย์,2549, น. 38)
บริเวณเมืองโบราณเขลางค์ได้พบพระสามใบโพธิ์ ทีว่ ดั ปันเจิง(ร้าง) นอกจาก
นั้นยังได้พบพระพิมพ์แบบนี้ในเขตแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ล�าพูน ด้วยเช่นกัน ที่เวียง
ท่ากาน อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (กรมศิลปากร, ส�านักงานโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2543, ภาพที่ 10, อ้างใน โขมสี แสน
จิตต์, 2552, น.388)

ภาพและลายเส้นที่ 2 พระสามใบโพธิ์ พบที่วัดปันเจิงร้าง. จาก การศึกษา
เมืองโบราณเขลางค์นคร-เวียงละกอนจากหลักฐานทางโบราณคดี. (น. 267), โดย
พีรพงษ์ ไชยวงค์, 2552, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์.
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จากรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏบนพระพิมพ์ดินเผา สามารถก�าหนดอายุ
กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่
17-18
2. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชยที่ได้รับ
อิทธิพลศิลปะเขมร ได้แก่พระเลี่ยง และพระสิบสอง
พระเลีย่ งหลวง พระพิมพ์ดนิ เผาแสดงภาพพระพุทธรูปพระหัตถ์แสดงปาง
มารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานกลีบบัว ฐานด้านล่างเป็นฐานช้างแบก
ภายในซุ้มอาคารทรงปราสาท ขนาบข้างด้วยพระสาวกนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะ
ด้านละ 1 องค์ ในมือถือสิ่งของ จากลักษณะซุ้มทรงปราสาทที่ปรากฏเศียรนาค
และภาพพระสาวกในท่ามหาราชลีลาสนะอาจเทียบได้กับศิลปะแบบลพบุรี
บริเวณเมืองโบราณเขลางค์ได้พบพระเลีย่ งทีว่ ดั ปันเจิง(ร้าง) ส�าหรับในแอ่ง
ทีร่ าบเชียงใหม่-ล�าพูน ได้พบพระเลีย่ งทีว่ ดั ประตูลี้ (กรมศิลปากร, กองโบราณคดี,
หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่, 2531, น. 30-31) และวัดพระยืน จังหวัดล�าพูน
(ส�านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549, น. 36) โบราณสถานวัดกลางเมืองกลุ่มที่ 3
เวียงท่ากาน อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ศิริพันธ์ ยับสันเทียะ และกษมา
เกาไศยานนท์, 2534ก, น. 67) และวัดกานโถม (กรมศิลปากร, 2534, น. 8) และ
วัดกูร่ ดิ ไม้ (ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัดปุราณรักษ์, 2543, น. 303) เวียงกุมกาม อ�าเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพและลายเส้นที่ 3 พระเลี่ยงหลวง พบที่วัดปันเจิงร้าง. จาก การศึกษา
เมืองโบราณเขลางค์นคร-เวียงละกอนจากหลักฐานทางโบราณคดี. (น. 267), โดย
พีรพงษ์ ไชยวงค์, 2552, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์.
พระสิบสอง พระพิมพ์ดินเผาแสดงภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง พระหัตถ์
แสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานกลีบบัว ฐานด้านล่างเป็นฐาน
ช้างแบก ภายในซุ้มอาคารทรงปราสาท ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูปอีกข้างละ 1
องค์ ริมสุดของทั้ง 2 ด้านปรากฏรูปบุคคลขนาดเล็กนั่งชันเข่าบนฐานเตี้ย ข้างละ
1 คน เหนือซุ้มเรือนแก้วปรากฏพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก 5 องค์ โดย
องค์กลางประทับนัง่ อยูบ่ นยอดซุม้ เรือนแก้ว และบริเวณด้านข้างของซุม้ เรือนแก้ว
ปรากฏรูปเศียรนาค ส�าหรับรูปบุคคลขนาดเล็กนัง่ ชันเข่าบนฐานเตีย้ ข้างละ 1 คน
นั้น เมื่อพิจารณาจากพระสิบสองที่มีสภาพสมบูรณ์จะเห็นได้ว่าบุคคลทั้งสองนั่ง
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ชันเข่าในท่ามหาราชลีลาสนะ ในมือถือสิ่งของ จากรูปแบบลักษณะที่ปรากฏอาจ
เทียบได้กับศิลปะแบบลพบุรี ซึ่งสอดคล้องกับศาตราจารย์ ยอร์ซ เซเดส์ที่ระบุว่า
เป็นพระพิมพ์สมัยลพบุรี (เซเดส์,2526, น.50) ขณะทีศ่ าตราจารย์ผาสุข อินทราวุธ
ระบุวา่ พระพิมพ์รปู แบบนีเ้ ป็นพระพิมพ์ทแี่ พร่หลายในวัฒนธรรมหริภญ
ุ ไชยในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 17-18 (ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง, และ พเยาว์
นาคเวก2536 ,, น. 34)
บริเวณเมืองโบราณเขลางค์ได้พบพระสิบสองที่วัดปันเจิง(ร้าง) ในเขต
แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ล�าพูน ได้พบพระสิบสองจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัด
สังฆาราม (วัดประตูลี้) จังหวัดล�าพูน โดยขุดร่วมพบกับเศษภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาล้านนา (ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง, และ พเยาว์ นาคเวก,
2536 น. 39 และ น. 57) โบราณสถานวัดกลางเมืองกลุม่ ที่ 1 (ศิรพิ นั ธ์ ยับสันเทียะ
และกษมา เกาไศยานนท์, 2534ก, น. 30-31) วัดพระอุโบสถ (ศิรพิ นั ธ์ ยับสันเทียะ
และกษมา เกาไศยานนท์, 2534ข, น. 24) วัดหัวข่วง (ศิริพันธ์ ยับสันเทียะ และ
กษมา เกาไศยานนท์, 2534ข, น. 71-72) เวียงท่ากาน อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ วัดปู่เบี้ย (กรมศิลปากร, 2548, น. 87) วัดธาตุน้อย (ศิริภักณ์ อังอนันท์
และวิเศษ เพชรประดับ, 2528, น. 17) วัดพระเจ้าองค์ด�า (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
ปุราณรักษ์, 2543, น. 45) วัดหัวหนอง (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดปุราณรักษ์, 2543,
น. 83) และวัดโบสถ์ (ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดปุราณรักษ์, 2543, น. 52) เวียงกุมกาม
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังได้พบพระสิบสองจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวัดพระยอม เมืองโบราณเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ห้างหุ้นส่วน
จ�ากัดเหมลักษณ์ก่อสร้าง, 2548, น. 26-28)
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อภิปรายผล

ภาพและลายเส้นที่ 4 พระสิบสอง พบทีว่ ดั ปันเจิงร้าง. จาก การศึกษาเมือง
โบราณเขลางค์นคร-เวียงละกอนจากหลักฐานทางโบราณคดี. (น. 269), โดย
พีรพงษ์ ไชยวงค์, 2552, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์.
จากรูปแบบศิลปกรรมทีป่ รากฏบนพระพิมพ์ดนิ เผาดังกล่าวข้างต้น สามารถ
ก�าหนดอายุกลุ่มพระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชย มีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18

การศึกษาพระพิมพ์ดนิ เผาสมัยหริภญ
ุ ไชยทีพ่ บบริเวณเมืองโบราณเขลางค์
สามารถวิเคราะห์ได้ประเด็นดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณเขลางค์กับชุมชนโบราณในเขตแอ่ง
ที่ราบเชียงใหม่-ล�าพูน เมื่อน�าพระพิมพ์ดินเผาสมัยหริภุญไชยที่พบบริเวณเขต
เมืองโบราณเขลางค์ ศึกษาเปรียบเทียบกับพระพิมพ์ดินเผาที่พบบริเวณเมือง
โบราณหริภุญไชยดังตารางที่ 1 พบว่าจ�านวนพระพิมพ์ที่พบบริเวณเมืองโบราณ
เขลางค์มีเฉพาะกลุ่มที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 (สมัยวัฒนธรรม
หริภุญไชยตอนปลาย) ในขณะที่พระพิมพ์ดินเผาที่พบในบริเวณเมืองโบราณ
หริภุญไชยมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 (สมัยหริภุญไชยตอนกลาง) จนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 (สมัยหริภญ
ุ ไชยตอนปลาย) ซึง่ มีจา� นวนกลุม่ พิมพ์มากกว่า นอกจาก
นีไ้ ด้มกี ารพบแม่พมิ พ์พระพิมพ์เหล่านีใ้ นบริเวณเมืองหริภญ
ุ ไชย (ผาสุข อินทราวุธ,
สินชัย กระบวนแสง, และ พเยาว์ นาคเวก2536 ,, น.23) สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของเมืองโบราณหริภญ
ุ ไชย มีการผลิตพระพิมพ์เป็น
จ�านวนมาก ซึ่งได้กระจายไปตามชุมชนต่างๆ ตามการเผยแผ่พุทธศาสนา
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงพระพิมพ์ดินเผาที่พบในเมืองโบราณหริภุญไชย
และพระพิมพ์ดินเผาที่พบในเมืองโบราณเขลางค์
อายุสมัย
วัฒนธรรม
พุทธศตวรรษที่ 13-14
วัฒนธรรมหริภุญไชย
ช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 15-16
วัฒนธรรมหริภุญไชย

พุทธศตวรรษที่ 17-18
วัฒนธรรมหริภุญไชย
ช่วงปลาย

พระพิมพ์ดินเผา
ที่พบในเมืองโบราณหริภุญไชย

พระพิมพ์ดินเผา
ที่พบในเมืองโบราณ
ล�ำปาง

-

-

1.กลุม่ พระพิมพ์ดนิ เผาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะทวารวดี
ได้แก่ พระกลีบบัวและพระยืน
2. กลุม่ พระพิมพ์ดนิ เผาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะปาละพุกาม ได้แก่ พระพิมพ์พทุ ธคยา และพระพิมพ์งบ
น�้ำอ้อย
3. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรม
หริภุญไชย ได้แก่
ก) พระพิมพ์ดินเผาหริภุญไชยที่ได้รับอิทธิพล
พุ ก าม ได้ แ ก่ พระสามหอม พระกวาง
พระกล้วย และพระก�ำแพงห้าร้อย
ข) พระพิมพ์ดินเผาที่แสดงถึงศิลปะหริภุญไชย
แท้ ได้แก่กลุ่มพระพิมพ์ปรกโพธิ์ (พระรอด
พระคง พระบาง พระเปิม และพระลือ)

ไม่ปรากฏพบ

1. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร 1. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผา
ได้แก่ พระสาม พระสามเวียงท่ากาน พระสาม ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะ
เขมร ได้แก่ พระสาม
ละโว้ และพระสามใบโพธิ
2. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรม เวี ย งท่ า กาน และ
หริ ภุ ญ ไชยที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะเขมร ได้ แ ก่ พระสามใบโพธิ
พระกวาง พระกล้วย พระเลี่ยง พระเลี่ยงหลวง 2. กลุ่มพระพิมพ์ดินเผา
แบบพื้นเมืองในวัฒน
พระสิบ พระสิบสอง และพระสิบแปด
ธรรมหริ ภุ ญ ไชยที่ ไ ด้
รับอิทธิพลศิลปะเขมร
ได้แก่ พระเลี่ยงหลวง
และพระสิบสอง
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คติความเชือ่ ทางพุทธศาสนาทีป่ รากฏบนพระพิมพ์ดนิ เผา จากการศึกษา
ลักษณะทางประติมานวิทยาร่วมกับรูปแบบศิลปกรรมทีป่ รากฏบนกลุม่ พระพิมพ์
ดินเผาทีไ่ ด้รบั อิทธิพลศิลปะเขมร ได้แก่ พระสามเวียงท่ากาน และพระสามใบโพธิ์
สะท้อนให้เห็นถึงคติพุทธศาสนามหายานจากอาณาจักรกัมพูชาในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1760) พุทธศาสนานิกาย
มหายานในประเทศกัมพูชามีความรุ่งเรืองมาก ซึ่งในพุทธศาสนานิกายมหายาน
จะมีความเชื่อเรื่องสภาวะกายของพระพุทธเจ้าว่ามี 3 กาย หรือที่เรียกว่า
“ตรีกาย” (บุณย์ นิลเกษ, 2526, น.98-101) อันได้แก่ 1) นิรมาณกาย คือ
กายเนื้อที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ และยังอยู่ในไตรลักษณ์ คือ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้อยู่ในสภาวะนิรมาณกาย 2) สัมโภคกาย
คือกายทีเ่ ป็นกายทิพย์ ถือว่าเป็นกายทีแ่ ท้จริงของพระพุทธเจ้า ซึง่ ไม่มกี ารแตกดับ
เป็นกายที่มีอยู่ก่อนนิรมาณกายและมีอยู่หลังปรินิพพานของนิรมาณกาย และ
3) ธรรมกาย คือกายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า มีสภาวะอันเป็นอมตะ ไม่มีรูป
ถือว่าเป็นสัจจะธรรม ที่ด�ำรงอยู่ไม่มีวันสลาย อีกความหมายหนึ่งคือความตรัสรู้
ธรรม อนึ่งกลุ่มพระพิมพ์ดินเผาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับเมืองโบราณในเขตลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่
17-18 พุทธศาสนามหายานก�ำลังรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยมี
เมืองลพบุรีเป็นศูนย์กลาง
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สรุป
การศึกษาพระพิมพ์ดนิ เผาสมัยหริภญ
ุ ไชยทีพ่ บในบริเวณเมืองโบราณเขลาง
ค์ สามารถจัดจ�ำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม 4 รูปแบบ คือ กลุ่มที่ 1 พระพิมพ์ดินเผา
ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมร ได้แก่ พระสามเวียงท่ากานและพระสามใบโพธิ และ
กลุ่มที่ 2 พระพิมพ์ดินเผาแบบพื้นเมืองในวัฒนธรรมหริภุญไชยที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะเขมร ได้แก่ พระเลีย่ ง และพระสิบสอง จากการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประติมาน
และรูปแบบศิลปกรรมทีป่ รากฏบนพระพิมพ์ดนิ เผา สามารถก�ำหนดอายุพระพิมพ์
ทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 นอกจากนั้นแล้วพระพิมพ์ดินเผาที่
พบยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณเขลางค์กับชุมชนโบราณ
ในเขตแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ล�ำพูน ในช่วงสมัยวัฒนธรรมหริภุญไชย และคติความ
เชื่อเรื่องตรีกายในพุทธศาสนามหายาน

●●●
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บทคัดยอ
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ประเภท ลักษณะ
ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย รวมทัง้ วิเคราะห์เพลงดังกล่าวในฐานะเพลงพืน้
บ้าน และบทบาทหน้าทีข่ องเพลงชนิดนีด้ ว้ ย ผลการศึกษาพบว่าเพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่มีพัฒนาการควบคู่มากับความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเพลงและดนตรีใน
สังคมไทย โดยมีทมี่ าจากทัง้ เพลงพืน้ บ้าน เพลงไทย เพลงลูกทุง่ เพลง ลูกกรุง เพลง
ปลุกใจ เพลงสตริง เพลงโฆษณา เพลงละครภาพยนตร์หรือการ์ตนู และเพลงสากล
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เพลงประกอบท่าทาง เพลง
โต้ตอบ เพลงประกอบการเล่นเกม เพลงทีใ่ ช้ในพิธกี รรม เพลงเชียร์กฬี า และเพลง
เบ็ดเตล็ด ลักษณะมักเป็นเพลงขนาดสั้น ใช้ถ้อยค�าเรียบง่าย มีฉันทลักษณ์ไม่ซับ
ซ้อน เนื้อหามาจากเรื่องราวใกล้ตัว จังหวะและท�านองเน้นความสนุกสนาน วิธี
การร้องการเล่นไม่ยุ่งยาก และเพลงหนึ่งอาจมี หลายส�านวน ทั้งนี้เพลงร้องเล่น
สมัยใหม่มวี รรณศิลป์ทเี่ กิดจากเสียงและความหมาย รวมถึงปรากฏวัฒนธรรมท้อง
ถิน่ และนิยมถ่ายทอดด้วยวิธมี ขุ ปาฐะ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มลี กั ษณะบางประการ
ที่คาบเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านของไทย ได้แก่ มักมีขนาดไม่ยาวนัก ค�าประพันธ์เป็น
กลอนหัวเดียว เนือ้ หามาจากสิง่ แวดล้อมรอบตัว มักใช้ถอ้ ยค�าตรงไปตรงมา มีการ
สร้างความบันเทิงด้วยเรื่องทางเพศ วิธีการร้องการเล่นเรียบง่าย และสืบทอดกัน
มาแบบปากต่อปาก อนึง่ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มบี ทบาทหน้าทีใ่ ห้ความบันเทิง เป็น
ที่ระบายความคับข้องใจ เป็นสื่อบันทึกและสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรม เป็น
เครื่องมือในการแสดงออกของหนุ่มสาว และเป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชน
ผู้เป็นเจ้าของ

คําสําคัญ
1
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Abstract
This article aims at studying modern Thai recreational songs in
respect of their history, generic classification, and characteristics. The
other objectives are to categorize modern Thai recreational songs as
Thai folk songs and to analyze their functions. It is found that
modern Thai recreational songs have been developed along with
changes in music culture in the Thai society. The origins of these
songs can be divided into 9 sources: Thai folk songs, traditional Thai
songs, Thai country songs, contemporary songs, soul-stirring songs,
modern Thai country songs, advertisement songs, film or cartoon
animation songs, and foreign songs. According to the objectives of
the songs, modern Thai recreational songs can be categorized into
6 genres: songs with physical movements, dialogue songs, songs for
games, ritual songs, songs for cheer, and miscellaneous songs. The
characteristics of modern Thai recreational songs tend to be concise
and simply worded. They also own simplistic prosody and
fast-pacing rhythm and melodies. Their singing environments are
uncomplicated. Modern Thai recreational songs have variations; they
are folk poetry with literary values of sounds and senses. Furthermore,
they exist in folk culture and are taught through oral tradition. The
songs own some elements of the Thai folk songs: concision, prosody
of klonhuadiew, lyrics inspired by everyday life, simplistic wording
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with linguistic beauty, sexual innuendos, uncomplicated singing
environments, and oral tradition. In terms of social functions, modern
Thai recreational songs have various roles: entertainment, social
outlet, socio-cultural reﬂection, emotional expression of teenagers,
and identity construction of those who create the songs.

Keywords
Recreational Songs, Thai Folk songs
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บทน�ำ
“เพลง” หมายถึง สําเนียงขับร้องหรือทํานองดนตรี (ราชบัณฑิตยสถาน
2546 : 799) ซึ่งมนุษย์ท�ำขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมทางสังคม (ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
2551 : 16) เพลงที่พบในกลุ่มชนต่างๆ นั้น ทางคติชนวิทยาเรียกว่า “เพลง
พื้นบ้าน” (Folksong) ซึ่งเป็นการแสดงออกของความคิดและความรู้สึกของผู้คน
ออกมาเป็นบทประพันธ์และดนตรี นับเป็นวัฒนธรรมของผู้คนทุกชาติทุกภาษา
เพลงพืน้ บ้านเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมพืน้ บ้าน แสดงให้เห็นวัฒนธรรมในหลาย
แง่มมุ อีกทัง้ มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์อยูห่ ลายขัน้ ตอน (เสาวลักษณ์
อนันตศานต์ 2543 : 179)
เพลงพื้นบ้านของไทยเป็นเพลงที่กลุ่มชนในท้องถิ่นต่างๆ ประดิษฐ์เนื้อหา
ท่วงท�ำนอง และลีลาการร้องการเล่น เป็นแบบแผนตามความนิยมและสภาพ
แวดล้อมของท้องถิน่ นัน้ ๆ เพือ่ ใช้รอ้ งเล่นในโอกาสต่างๆ (บัวผัน สุพรรณยศ 2548
: 4) ทั้งนี้สุกัญญา สุจฉายา (2545 : 25 – 101) ได้จ�ำแนกเพลงพื้นบ้านของไทย
ไว้เป็น 8 ประเภท ตามจุดประสงค์ของเพลงหรือการร้อง ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก
เพลงปลอบเด็ก เพลงร้องเล่นของเด็ก เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก เพลงโต้ตอบ
หรือเพลงปฏิพากย์ เพลงร้องร�ำพัน เพลงประกอบการละเล่นของผูใ้ หญ่ และเพลง
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเพลงพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและกลุ่ม
ชนผู้เป็นเจ้าของอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิง การให้การศึกษา การ
ควบคุมสังคม การเป็นทางระบายความคับข้องใจ และการเป็นสือ่ มวลชนชาวบ้าน
นอกจากนี้เพลงพื้นบ้านยังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพของสังคมได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อสังคมและเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนามาก
ขึ้น เพลงพื้นบ้านของไทยเสื่อมถอยความนิยมลงไปมาก การเข้ามาของเพลงสมัย
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ใหม่เป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เพลงพื้นบ้านเริ่มหมดบทบาทลง แต่กระนั้นก็ได้มีการน�ำ
เพลงสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานกับเพลงพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิม เกิดเป็นเพลงที่มี
ลักษณะเฉพาะและถือเป็นเพลงที่สืบรากเหง้ามาจากเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ “เพลง
ลูกทุ่ง” ดังที่ ศิริพร กรอบทอง (2547 : 27) กล่าวไว้ว่า
เพลงลูกทุง่ สืบเนือ่ งมาจากเพลงพืน้ บ้านพืน้ เมืองหรือการเล่น
เพลงที่มีวิวัฒนาการ มาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ไทย องค์ประกอบของบทเพลงแสดงให้เห็นถึงจารีตลักษณะของการ
เล่นเพลงปรากฏอย่างเด่นชัด เช่น รูปแบบเพลงโต้ตอบ เพลงแก้
ค�ำร้องทีก่ ำ� หนดสถานการณ์เฉพาะ การเล่นกับเรือ่ งสองแง่สองง่าม
การขับร้องที่มีการเล่นลูกคอซึ่งเป็นแง่มุมทางสุนทรียะที่ยึดถือกัน
ในการร้องเพลงพืน้ บ้านของประชาชนทีม่ เี ล่นกันมาแต่โบราณ และ
การปรับตัวตามสถานการณ์อยู่เสมอที่เป็นคุณสมบัติส�ำคัญอีก
ประการหนึ่ง
นอกจากเพลงลูกทุง่ แล้วปัจจุบนั ยังมีเพลงประเภทต่างๆ อีกมากมายทีเ่ ป็น
เครือ่ งบันเทิงทางเลือกของผูค้ นในสังคม ทัง้ เพลงไทยสากลรูปแบบต่างๆ และเพลง
สากลจากหลากชาติหลายภาษา อย่างไรก็ตามเมื่อหันกลับมามองที่เพลงไทย ยัง
คงมีเพลงประเภทหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปและแพร่หลายมากในกลุ่มหนุ่มสาวใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ร้องปากเปล่าประกอบกับเครื่องก�ำกับจังหวะต่างๆ อัน
มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับขนบของเพลงพื้นบ้านไทยแต่เดิม สันนิษฐานว่า
เพลงชนิดนี้เป็นเพลงที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากเพลงพื้นบ้าน เพลงร�ำวง เพลง
ลูกทุ่ง ตามล�ำดับ แต่ได้มีการดัดแปลงลักษณะตลอดจนเนื้อร้องท�ำนองต่างๆ จน
เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราอาจเรียกเพลงชนิดนีว้ า่ “เพลงร้องเล่นสมัยใหม่”
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ซึง่ เหตุทเี่ รียกเพลงชนิดนีว้ า่ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ เนือ่ งจากเป็นเพลงทีใ่ ช้รอ้ งเล่น
ในโอกาสต่างๆ แต่มีลักษณะผิดไปจากบทเพลงร้องเล่นของเด็กที่มีมาแต่โบราณ
โดยยุคสมัยของเพลงชนิดนี้น่าจะเริ่มขึ้นหลังจากการเกิดขึ้นของเพลงร�ำวงในยุค
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2488 และต่อเนื่องมายังการเกิด
ขึ้นของเพลงตลาด เพลงชีวิต หรือเพลงลูกทุ่ง ตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2500 เรื่อยมา ดัง
จะเห็นได้ว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ บางเพลงนั้นได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาและ
ท�ำนองของเพลงร�ำวงและเพลงลูกทุ่งด้วย
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น “เพลงรับน้อง” “เพลง
เอ็นเตอร์เทน” “เพลงสันทนาการ” หรือ “เพลงนันทนาการ” เป็นต้น เพลงชนิด
นี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ร้องเล่นในกิจกรรม
รืน่ เริงของหนุม่ สาวตามโอกาสต่างๆ ซึง่ ส่วนมากมักพบในสถาบันการศึกษาตัง้ แต่
ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เช่น ในกิจกรรมรับน้องใหม่ กิจกรรมกีฬาสี
และกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นไี้ ม่ใคร่
พบในบุคคลวัยอืน่ ๆ แม้จะพบบ้างก็เป็นบางโอกาสเท่านัน้ แต่จะพบแพร่หลายใน
คนวัยหนุ่มสาวมากที่สุด ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากคนหนุ่มสาวอยู่ในวัยเรียนและมี
เวลาตลอดจนโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันในสถานศึกษา จึงสามารถสร้างสรรค์และ
ถ่ายทอดเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ให้แก่กันได้มากกว่าคนวัยอื่นๆ
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีลักษณะคล้ายคลึงคาบเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านบาง
ประเภทอยูบ่ า้ ง แต่ไม่อาจจัดให้เป็นประเภทใดประเภทหนึง่ ดังกล่าวมาข้างต้นได้
เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะ บางประการที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เช่น เพลงร้อง
เล่นสมัยใหม่มีลักษณะคล้ายกับเพลงร้องเล่นของเด็กหรือเพลงประกอบการละ
เล่นของเด็ก แต่กระนั้นผู้ร้องเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ก็มิใช่เด็กแต่เป็นวัยหนุ่มสาว
ส่วนเนื้อหาของเพลงก็แตกต่างกันมาก เป็นต้น
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่นับเป็นเพลงประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เพราะ
นอกจากจะมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกับขนบของเพลงพื้นบ้านไทยแล้ว เพลง
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ร้องเล่นสมัยใหม่ยังมีคุณค่าในด้านต่างๆ อีกหลายประการ เป็นต้นว่า เป็นสิ่ง
บันเทิงที่ให้ความรื่นรมย์แก่ผู้คน ในฐานะที่เป็นการละเล่นของหนุ่มสาวยามมี
กิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ เป็นสือ่ สะท้อนบันทึกเรือ่ งราวและปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ใน
สังคม เช่น เพลงไก่ยา่ งคอมโบ ซึง่ ในท่อนท้ายของเพลงได้ยกเอาเรือ่ งราวในสังคม
มากล่าวไว้ ทัง้ เรือ่ งปัญหาการค้าประเวณีในย่านพัฒน์พงศ์กบั ปัญหาโรคเอดส์ และ
เหตุการณ์ไข้หวัดนกระบาดแล้วรัฐบาลออกมาส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคไก่กัน
ดังเนื้อเพลงที่ว่า
ไก่ย่างพัฒน์พงศ์ (ซ�้ำ) มันจะถูกออฟไป (ซ�้ำ)
เสียบ...ซ้าย เสียบ...ขวา เอดส์จะกิน เอดส์จะกิน เอดส์จะกิน
ไก่ย่างปลอดเชื้อ (ซ�้ำ) มีนายกรับรอง (ซ�้ำ)
กินก็ได้ ขายก็ดี
กินไม่ตาย กินไม่ตาย กินไม่ตาย
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
โดยมองว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นนั้ เป็น “คติชน” หรือ “ผลผลิตทางวัฒนธรรม”
อย่างหนึ่งของกลุ่มคนไทยหนุ่มสาว
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งตามหลักทางคติชน
วิทยาเพลงเหล่านี้อาจไม่สามารถสืบหาต้นตอได้ว่าใครเป็นผู้แต่งหรือมีก�ำเนิดมา
จากที่ใด เนื่องจากลักษณะอย่างหนึ่งของข้อมูลคติชนคือไม่สามารถระบุหรือ
ก�ำหนดเจาะจงได้ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดสร้างขึ้น และมีกระบวนการ
ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ (oral tradition) และวิธีการประพฤติปฏิบัติเป็นส�ำคัญ
(ผาสุก มุทธเมธา 2543 : 3) โดยเน้นไปที่การศึกษาตัวบทของเพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่ทตี่ กทอดมาถึงกลุม่ ชนไทยหนุม่ สาวเป็นหลัก ทัง้ นีจ้ ะศึกษาเพลง ร้องเล่นสมัย
ใหม่เกี่ยวกับความเป็นมา ประเภท และลักษณะ รวมถึงวิเคราะห์เพลงร้องเล่น
สมัยใหม่ในฐานะที่เป็นเพลงพื้นบ้านไทยยุคใหม่ ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทหน้าที่
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ของเพลงประเภทนีด้ ว้ ย อันจะท�ำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเพลงประเภท
นี้ได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน�ำเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ ไปปรับประยุกต์
ใช้ในโอกาสต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งยังท�ำให้เห็นถึงการสืบทอดขนบ
ความบันเทิงแบบไทยจากเพลงพื้นบ้านมายังเพลงในสมัยปัจจุบันอีกด้วย

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาความเป็นมา ประเภท และลักษณะของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
ของไทย
2. เพื่อวิเคราะห์เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ในฐานะเพลงพื้นบ้านของไทย
3. เพื่อวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย

ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นตัวบทเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
เป็นส�ำคัญ ส่วนบริบทอืน่ ๆ เป็นต้นว่า ผูร้ อ้ ง ผูเ้ ล่น หรือโอกาสในการร้องเล่น เป็น
เพียงองค์ประกอบเสริมที่จะท�ำให้เข้าใจตัวบทได้มากขึ้นเท่านั้น โดยตัวบทเพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่ท่ีน�ำมาศึกษาจะใช้ทั้งที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วในหนังสือและ
เอกสารต่างๆ ตลอดจนการเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุม่ ผูท้ มี่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับเพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่ประกอบกัน
2. เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่น�ำมาศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
ที่ใช้ร้องอยู่ในหมู่หนุ่มสาวตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาในชั้นปีท่ี 1 – 4 ตลอดจนศิษย์เก่า และผู้ที่เคยมีมีประสบการณ์และ
มีโอกาสท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ โดยเก็บข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ เพราะจะท�ำให้สืบทอดเพลง
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ร้องเล่นสมัยใหม่จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่งของข้อมูลทางคติชน
โดยสุ่มเลือกมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของนักศึกษาเพื่อให้มี
ความกระจายครอบคลุมข้อมูลทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทย ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ภาคกลาง ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และภาคใต้ ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบวิธีการศึกษา
1. รูปแบบในการศึกษา ใช้วธิ กี ารในการศึกษาจ�ำแนกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Document Research) โดยศึกษาประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในการศึกษา เป็นต้นว่า ความเป็นมาของเพลงร้องเล่น
สมัยใหม่ รวมถึงใช้ขอ้ มูลเพลงร้องเล่นสมัยใหม่บางส่วนทีม่ ผี รู้ วบรวมไว้ในเอกสาร
ต่างๆ ด้วย โดยใช้เอกสารหลากหลายประเภท ได้แก่ หนังสือ บทความ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
1.2 การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับกลุม่ เป้าหมาย (In-depth Interview) ในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการศึกษา ได้แก่ เนื้อเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ โอกาสในการใช้เพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่ วิธีการร้องและการเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ รวมไปถึงบทบาทและคุณค่า
ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ด้วย
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2. ขั้นตอนในการศึกษา
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1.1 ส�ำรวจข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่และเพลง
พื้นบ้าน จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสาร
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.1.2 ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับจ�ำนวน ชือ่ เพลง
และ เนื้อเพลงที่ใช้ในการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2.1.3 รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของ
ไทย จากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้การ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.2.1 วิเคราะห์ความเป็นมาของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บมาได้ร่วมกับเอกสารและผล
การศึ ก ษาที่ เ คยมี ผู ้ ศึ ก ษาไว้ ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พัฒนาการของเพลงและสิ่งบันเทิงไทย
2.2.2 จ�ำแนกประเภทของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ โดยวิเคราะห์
จากจุดประสงค์และวิธีการร้องการเล่นเพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่
2.2.3 วิเคราะห์ลักษณะของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย โดย
พิจารณาจากเนื้อเพลงและข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
2.2.4 วิเคราะห์ลกั ษณะของเพลงพืน้ บ้านทีป่ รากฏในเพลงร้องเล่น
สมัยใหม่ของไทย โดยการน�ำลักษณะของเพลงพื้นบ้านมา
เทียบเคียงกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ เพื่อหาลักษณะร่วม
และขนบที่สืบทอดต่อกันมา
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2.2.5 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
โดยพิจารณาความส�ำคัญของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่มีต่อ
ตัวผู้ร้องผู้เล่นและกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของเพลงนั้น ตลอด
คุณค่าที่มีต่อสังคมไทย

ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงร้องเล่นสมัยใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
8 แห่ง ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย และน�ำมาวิเคราะห์แล้วปรากฏผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่นี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น “เพลงนันทนาการ”
“เพลงสันทนาการ” “เพลงเอ็นเตอร์เทน” หรือ “เพลงรับน้อง” ซึ่งแต่ละชื่อก็มี
ที่มาและความหมายแตกต่างกันไป ดังนี้
นันทนาการหรือสันทนาการเป็นค�ำทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ ตามศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ
“Recreation” ทีม่ าจากรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Recreatio” แปลว่า ท�ำให้
สดชื่นใหม่ ส่วน “Recreation” นั้น มาจากค�ำว่า “Create” หมายถึงสร้างหรือ
ท�ำให้เกิดขึ้นใหม่ รวมกับค�ำว่า “Re” ซึ่งเป็นค�ำอุปสรรคหน้า (Prefix) หมายถึง
เพิม่ หรือใหม่ รวมกันหมายความว่า การสร้างหรือท�ำให้เกิดขึน้ ใหม่ หรือท�ำให้เกิด
ขึ้นมาอีก แต่เดิมกระทรวงศึกษาธิการบัญญัติศัพท์ค�ำนี้ว่า “สันทนาการ” ซึ่ง
สันนิษฐานว่ามาจากค�ำว่า “สนทนา” รวมกับ “อาการ” (คณิต เขียววิชัย 2530
: 13) แต่คำ� ว่าสันทนาการนีม้ คี วามหมายแคบ อีกทัง้ เมือ่ น�ำไปเทียบกับความหมาย
ของค�ำเดิมในภาษาอังกฤษความหมายก็ยังไม่ชัดเจนไม่ตรงกัน ภายหลังพระยา
อนุมานราชธนจึงได้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นใหม่ว่า “นันทนาการ” (พีระพงศ์
บุญศิริ 2542 : 29) ซึง่ มาจาก “นันทน” แปลว่า ความสนุก ความยินดี ความรืน่ เริง
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รวมกับค�ำว่า “อาการ” แปลว่า ความเป็นอยู่ ความเป็นไป สภาพ หรือกิรยิ าท่าทาง
รวมเป็น “นันทนาการ” แปลว่า กิจกรรมที่ท�ำตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้
สนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียด (ราชบัณฑิตยสถาน 2546 :
560 – 1359) ดังนั้นเพลงนันทนาการหรือเพลงสันทนาการ จึงหมายถึงเพลงที่ใช้
ในกิจกรรมนันทนาการต่างๆ นั่นเอง
อย่างไรก็ตามการเรียกเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นี้ว่าเพลงนันทนาการยังมี
ความหมายกว้างเกินไป ดังที่ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย (2551 : 17) กล่าวไว้ว่า
“การร้องเพลงจัดได้วา่ เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึง่ ซึง่ สามารถน�ำมาใช้ได้
ในหลายๆ โอกาส เช่น การร้องเพลงในยามว่างกับครอบครัว การร้องเพลงหรือ
การเล่นประกอบเพลงกับเด็กๆ ในโรงเรียน ในหมู่บ้าน การร้องเพลงในช่วงเวลา
ว่างของการจัดฝึกอบรมสัมมนา การเข้าค่ายพักแรม การร้องเพลงบนรถขณะไป
ค่ายพักแรม ท่องเทีย่ วทัศนศึกษา หรือร้องเล่นในกลุม่ เพือ่ น” ตามความหมายข้าง
ต้นอาจกล่าวได้เพลงแทบทุกชนิดอาจเรียกว่าเพลงนันทนาการได้หมด เพราะล้วน
แล้วแต่ใช้ร้องเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจทั้งสิ้น แต่ที่จริงแล้วเพลงร้องเล่น
สมัยใหม่มีลักษณะและรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง จนอาจกล่าวว่าเป็นเพลงอีก
ประเภทหนึ่งได้ มิใช่เพลงที่ใช้ร้องเพื่อความบันเทิงทั่วไปเท่านั้น
เพลงเอ็นเตอร์เทน เป็นค�ำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ คือ “Entertain”
แปลว่า ท�ำให้เพลิดเพลิน ท�ำให้สนุกสนาน ด้วยเหตุนี้เพลงเอ็นเตอร์เทนจึง
หมายถึงเพลงที่ใช้ร้องเพื่อสร้าง ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความหมายจึง
คล้ายคลึงกับเพลงนันทนาการซึ่งยังกว้างเกินไปกว่าจะจ�ำกัดความเพลงชนิดนี้
ส่วนเพลงรับน้องนัน้ จ�ำกัดความตามโอกาสการใช้เพลง เนือ่ งจากเพลงชนิด
นีม้ กั ปรากฏอยู่ ในโอกาสประเพณีรบั น้องใหม่ของสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่การ
เรียกเพลงชนิดนี้ว่าเพลงรับน้องมีความหมายแคบเกินไป เพราะในปรากฏการณ์
จริงเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ใช้ในโอกาสที่หลากหลาย ไม่ได้มีแต่ในประเพณีรับน้อง
ใหม่เท่านั้น
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เพลงชนิดนี้จึงควรเรียกว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ซึ่งหมายถึงเพลงที่เกิดขึ้น
ในยุคสมัยปัจจุบัน ลักษณะของเพลงมักเป็นเพลงขนาดสั้น มีค�ำสัมผัสคล้องจอง
มีจงั หวะและท�ำนองทีเ่ น้นความสนุกสนาน โดยเนือ้ หามักมาจากสิง่ ใกล้ตวั ในสังคม
ร่วมสมัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้รอ้ งเล่นในกิจกรรมรืน่ เริงของหนุม่ สาวในโอกาส
ต่างๆ เช่น กิจกรรมรับน้องใหม่ กีฬาสี กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมที่เป็น
พิธีกรรมของหนุ่มสาว เป็นต้น
2. ความเป็นมาของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มพี ฒ
ั นาการต่อเนือ่ งมาจากเพลงทีป่ รากฏอยูใ่ นสังคม
ไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ เริ่มต้นจากเพลงพื้นบ้านซึ่งเป็นเพลงที่
กลุ่มชนในท้องถิ่นต่างๆ ประดิษฐ์เนื้อหา ท่วงท�ำนอง และลีลาการร้องการเล่น
เป็นแบบแผนตามความนิยมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อใช้ร้องเล่น
ในโอกาสต่างๆ ก่อน ต่อมาเมื่อสังคมไทยรับวัฒนธรรมจากตะวันตก จึงเกิดการ
รับดนตรีและเพลงสากลเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดนตรีและเพลงไทยท�ำให้
เกิดวิวัฒนาการกลายเป็น “เพลงไทยสากล” ขึ้น ซึ่งเพลงไทยสากลในยุคแรกนั้น
ยังไม่ได้แบ่งประเภทกันชัดเจน มีพฒ
ั นาการคลีค่ ลายมาอย่างต่อเนือ่ ง จนหลังจาก
ปี พ.ศ. 2500 จึงมีการแบ่งเพลงไทยสากลออกเป็น 2 ประเภท คือ “เพลงลูกกรุง
และ “เพลงลูกทุ่ง” และหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จึงเริ่มมีเพลงประเภท
ที่สามเกิดขึ้นเรียกว่า “เพลงเพื่อชีวิต”
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีพัฒนาการควบคู่มากับความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมเพลงและดนตรีในสังคมไทย ข้อมูลเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่รวบรวมมา
ทั้งสิ้นจาก 8 มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นี้มีเนื้อหาและ
ท�ำนองทีห่ ลากหลายมาก บางเพลงมีลกั ษณะและทีม่ าจากเพลงพืน้ บ้าน เช่น เพลง
ร�ำวงหรือร�ำโทน บางเพลงก็มาจากเพลงลูกทุง่ บางเพลงก็มาจากเพลงโฆษณาหรือ
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เพลงละครที่ได้รับความนิยมในยุคสมัยนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งหากจะจ�ำแนกที่มาของ
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ตามต้นเค้าของเพลงนัน้ ๆ ก็จะแบ่งออกได้เป็น 9 แหล่ง ได้แก่
เพลงร้องเล่นที่มาจากเพลงพืน้ บ้าน เพลงไทยหรือเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลง
ลูกกรุง เพลงปลุกใจ เพลงสตริง เพลงโฆษณา เพลงละครภาพยนตร์หรือการ์ตูน
และเพลงสากล
อย่างไรก็ตามแม้ว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีที่มาจากเพลงประเภทต่างๆ
หลายแหล่ง แต่เมือ่ น�ำมาใช้เป็นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่กม็ กั จะมีการปรับให้เหมาะ
สมกับการร้องการเล่นในรูปแบบของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ เช่น มีการปรับท�ำนอง
การแปลงเนือ้ ร้อง หรือการตัดทอนเนือ้ ร้องลง เป็นต้นตัวอย่างเช่น “เพลงเอฟมา”
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึง่ แปลงมาจากท�ำนองของเพลงน�ำ้ ตาเมีย ซาอุ ซึง่ แต่ง
ค�ำร้องและท�ำนองโดยสรเพชร ภิญโญ ขับร้องโดยพิมพา พรศิริ บันทึกเสียงครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 (ชาญ ตระกูลเกษมสุข, นคร ถนอมทรัพย์ และจันทร์จิรา
ราชวงศ์อรุ ะ, 2544, น. 385) ซึง่ มีเนือ้ ร้องแตกต่างกันโดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้เกิด
ความตลกขบขัน
ตารางที่ 1 เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่มาจากเพลงลูกทุ่ง
เพลงเอฟมา
เอฟมาอุราช�้ำหนัก 		
แม่รักไม่เคยส่งเงิน
รู้ข่าวละปวดร้าวเหลือเกิน 		
เมื่อผลประเมินออกมาถึงเรา
พ่อแม่ของพวกเรานี้ 			
หวังไว้เต็มที่เกรดต้องดีลูกฉัน
ส่งลูกเรียนเสือกมาสันทนาการ
สุดแสนทรมานนั่งเลียน�้ำตา

เพลงน�้ำตาเมียซาอุ
คิดมาอุราช�้ำหนัก
ผัวรักไม่เคยส่งเงิน
รู้ข่าวปวดร้าวเหลือเกิน
เมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมีย
พ่อแม่ผัวรับเต็มที่
เพราะเงินจากพี่ที่ซาอุดิอารเบีย
ส่งมาให้ ใช้กันนัวเนีย
ส่วนลูกเมีย นั่งเลียน�้ำตา

เพลงเอฟมา
เสียใจเด้ ใจเด้ อกสิเพ้แตกตึ่ง
ย้อนว่าเกรดบ่ถึง บ่ถึงละเอฟได้สู่ยาม
บ่อาจห้ามความโง่ ไผบ่ปาน
ลาจากงานวิชาการมาเฮ็ดงานซุมนี่

45

เพลงน�้ำตาเมียซาอุ
เสียใจเด้อกแพแตกแล่ง
พี่บ่น่ากลั่นแกล้ง ให้เมียเศร้าเก่าหมอง
พ่อแม่น้องฮ้องไล่เมียหนี
ชังลูกเขยอัปรีย์ไล่หนีสู่แลงเซ้า

(ณัชชา เรืองวิชา และคณะ, สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2557

3. ประเภทของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่จ�ำแนกตามจุดประสงค์ของเพลงได้เป็น 6 ประเภท
ดังต่อไปนี้
3.1 เพลงประกอบท่าทาง หมายถึง เพลงทีใ่ ช้รอ้ งเล่นประกอบลีลาท่าทาง
การเต้น ส่วนมากมักเป็นกิริยาท่าทางแปลกๆ อาจเลียนแบบมาจากท่าทางของ
สัตว์หรือกิริยาอาการในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ แต่ดัดแปลงให้เกิดความขบขัน
และสร้างความสนุกสนานเป็นส�ำคัญ ซึ่งท่าทางนั้นไม่มีแบบแผนที่แน่นอน โดย
มากมักมีท่าหลักๆ อยู่ แต่ผู้แสดงท่าทางแต่ละคนก็สามารถสร้างสรรค์หรือคิด
ท่าทางเฉพาะของตนเองขึ้นมาประกอบเพลงได้ อาทิ เพลงแจ๊ะ เพลงนกกระยาง
เพลงไก่ย่าง เพลงตุ๊ดตู่ และเพลงค้างคาว เป็นต้น อย่างเช่นเพลงแจ๊ะ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีท่าทางการเต้นเลียนแบบกิริยาอาการในชีวิตประจ�ำวัน
ได้แก่ การถูสบู่ การทาโลชั่น การโกนหนวด และการทายา เป็นต้น (ฮะซาน
แหละยุหีม, สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2557) ดังเนื้อร้องว่า
*แจ๊ะ แจ๊ะ แจ๊ะ 		
ถูซ้าย ถูขวา 			

สบู่ไว้ถูกายา
แล้วมาถูแจ๊ะ (ซ�้ำ*)
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**แจ๊ะ แจ๊ะ แจ๊ะ
ทาซ้าย ทาขวา 			
***แจ๊ะ แจ๊ะ แจ๊ะ
โกนซ้าย โกนขวา 		
****แจ๊ะ แจ๊ะ แจ๊ะ
ทาใต้หว่างขา 			

โลชั่นไว้ถูกายา
แล้วเอามาทาแจ๊ะ (ซ�้ำ**)
มีดโกนไว้โกนกายา
แล้วเอามาโกนแจ๊ะ (ซ�้ำ***)
ซีม่าไว้ทากายา
แล้วมาทาแจ๊ะ (ซ�้ำ****)

3.2 เพลงโต้ตอบ หมายถึง เพลงที่ใช้ร้องโต้ตอบกันระหว่างผู้ร้องน�ำกับผู้
ร้องร่วม โดยผูร้ ้องน�ำจะเป็นผูถ้ ามค�ำหรือข้อความตามเนือ้ เพลงให้ผรู้ อ้ งร่วมตอบ
ส่วนมากเพลงประเภทนีม้ กั มีการเล่นค�ำสัมผัสคล้องจอง และเล่นความหมายสอง
แง่สองง่ามในเรือ่ งทางเพศ เพือ่ ความสนุกสนาน อาทิ เพลงลูกดก เพลงกล้วย เพลง
ไซ และเพลงมะดัน เป็นต้น อย่างเช่นเพลงมะดัน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้
ร้องน�ำจะเว้นค�ำให้ผู้ร้องร่วมใส่ค�ำวิเศษณ์ที่ขยายความมะดัน และใส่ค�ำกริยาที่
คล้องจองกัน เป็นต้นว่า “มะดันเขาว่ามันเปรี้ยว ถึงน้องจะเสียวพี่ก็จะดัน” หรือ
“มะดันเขาว่ามันหอม ถึงน้องไม่ยอมพี่ก็จะดัน” (ณัฐพงศ์ สุดสิน, สัมภาษณ์, 8
สิงหาคม 2557) มีเนื้อร้องว่า
ดันมะดันดอง
มะดันเขาว่ามัน.....		

ตีหนึ่งตีสองปลุกน้องขึ้นมาดัน (ซ�้ำ)
ถึงน้อง.....พี่ก็จะดัน

3.3 เพลงประกอบการเล่นเกม หมายถึง เพลงที่ใช้ส�ำหรับประกอบการ
เล่นเกมนันทนาการ เพลงประเภทนี้มักร้องซ�้ำเป็นรอบๆ ตามรอบของการเล่น
บางเพลงอาจเป็นการอธิบายกติกาหรือข้อก�ำหนดของเกมที่เล่น และบางเพลงผู้
เล่นอาจต้องท�ำท่าทางประกอบเพลงนั้น อาทิ เพลงรวมเงิน เพลงซ้ายขวาซ้าย
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และเพลงดนตรีไทย เป็นต้น อย่างเช่นเพลงซ้ายขวาซ้าย ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเอาไว้ร้องประกอบกับการเล่นเกมเป่ายิ้งฉุบต่อแถว (ปราโมทย์
พันธ์สะอาด, สัมภาษณ์, 19 สิงหาคม 2557) ที่มีเนื้อร้องดังนี้
ซ้ายแล้วก็ซ้าย ขวาแล้วก็ขวา ข้างหน้า ข้างหลัง
ข้างหน้า ข้างหน้า ข้างหน้า
เจอใครขวางหน้า ให้เป่ายิ้งฉุบ
(ฉุบ ฉุบ ฉุบ)
3.4 เพลงทีใ่ ช้ในพิธกี รรม หมายถึง เพลงทีใ่ ช้ในการประกอบพิธกี รรมบาง
อย่างของกลุ่มหนุ่มสาว เนื้อหามักกล่าวถึงเป้าหมายหลักของพิธีกรรมนั้นๆ ทั้งนี้
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่ใช้ในพิธีกรรมไม่ได้เป็นบทสวดหรือเป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ดัง
เช่นเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมในอดีต แต่มักมุ่งเน้นร้องเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เข้ากัน
กับพิธกี รรมเป็นส�ำคัญ เป็นต้นว่า เพลงเชิญขวัญ เพลงรับขวัญ และเพลงน้องใหม่
ซึ่งใช้ในพิธีกรรมรับน้องใหม่หรือผูกข้อมือรับขวัญรุ่นน้องของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ณัฐพงศ์ สุดสิน, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2557) ดังเนื้อเพลงว่า
น้องใหม่
สีเขียวเขียวใต้ร่มจันทร์คือบ้านพัก
ก้าวเข้ามาเถิดน้องมองให้สิ้น
อยู่ด้วยศักดิ์นักศึกษาอย่าตรมตรอม
โอ้ละหนอ..มาแปรถิ่นขวัญผินผาย
ที่นี่เขามีแต่ยิ้มอิ่มอุรา
กลิ่นดอกแก้วลานร่มจันทร์วันซึ้งซึ้ง
ยิ้มหวานหวานแย้มให้กันอย่างวันนี้

จงภูมิใจเถิดว่าอาณาจักร
สิทธิ์และศักดิ์เสรีมีพรักพร้อม
นี่คือถิ่นของเราเข้ามาถนอม
พีจ่ ะกล่อมเพลงสวรรค์ปลอบขวัญมา
อย่ามัวอายแอบคุดคู้อยู่เลยหนา
กางแขนอ้าโอบด้วยไออุ่นไมตรี
คงจะตรึงใจประทับน้องกับพี่
โอ้คนดีน้องเอ๋ยอย่าเลยลืม
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3.5 เพลงเชียร์กีฬา หมายถึง เพลงที่ใช้ร้องเพื่อปลุกขวัญก�ำลังใจให้แก่
นักกีฬาที่ลงแข่งขัน เนื้อหามักเป็นการแสดงความฮึกเหิมและชัยชนะ นอกจากนี้
มักจะใส่เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ายของตนเองลงไปด้วย ได้แก่ สี ชือ่ หรือสัญลักษณ์
ที่แสดงถึงกลุ่มของตน เช่น เพลงเราศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ชัยณรงค์ ศรีเดช, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ที่ว่า
เราศึกษาเก่งการกีฬา 		

เราไม่เคยหวาดหวั่นผู้ใด 		
เสียงเชียร์ดังลั่น 			
เอ้า เชียร์ เชียร์ เชียร์ เชียร์ เชียร์
เรามานะใจมุ่ง 		
ใต้ร่มธงเรา 			
อย่าให้ใครย�่ำยี 			
เอ้า รุก รุก รุก รุก รุก

เกียรติก้องลือชาระบือไกล

เราแข่งขันทีไร ศัตรูแพ้พา่ ยพลัน
สนั่นปฐพี
เพื่อผดุงเชิดชูไมตรี
เป็นสง่าคู่หล้าธานี
รีบรุกบุกซิ เพื่อศึกษาของเรา

3.6 เพลงเบ็ดเตล็ด หมายถึง เพลงนันทนาการที่ใช้ร้องเล่นกันเพื่อความ
สนุกสนานรื่นเริงในโอกาสต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่วนมากมี
จุดประสงค์ในการขับร้องเพือ่ การอย่างใดอย่างหนึง่ โดยเฉพาะ เป็นเพลงขนาดสัน้
มีท่วงท�ำนองที่ร้องและจดจ�ำได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว อาจมีท่าทางประกอบบ้าง
แต่ไม่มากนัก เพลงประเภทนี้มักใช้ขับร้องเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ครึกครืน้ เร้าใจ บันเทิงอารมณ์ หรือเกิดความประทับใจ บางครัง้ อาจน�ำเพลงไทย
สากลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาประยุกต์ใช้ก็ได้ เช่น เพลงรอ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งใช้ร้องเพื่อเรียกให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเร่งมาให้เร็วขึ้น (ฮะซาน แหละยุหีม,
สัมภาษณ์, 30 สิงหาคม 2557) ความว่า

รอฉันรอเธออยู่
เธอจะมาเธอจะมาเมื่อใด (ซ�้ำ)
ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ
นัดไว้ท�ำไมไม่มา (ซ�้ำ)
(รีบหน่อย จ�้ำหน่อย วิ่งหน่อย)
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แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด
นัดฉันเอาไว้ท�ำไมไม่มา
อย่าให้เก้อชะเง้อคอยหา
โอ้เธอจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อย

4. ลักษณะของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
4.1 มั ก เป็ น เพลงขนาดสั้ น ส่ ว นมากเป็ น เพลงที่ มี เนื้ อ ร้ อ งขนาดสั้ น
กล่าวคือ บางเพลงมีเนื้อร้องเพียงสองวรรค สี่วรรค หรือหกวรรค ซึ่งสามารถร้อง
จบได้ในเวลาไม่ถึง 1 นาที อย่างไรก็ตามในเวลาที่น�ำเพลงไปร้องเล่นก็มักร้องซ�้ำ
ไปซ�้ำมาท�ำให้ร้องได้นานขึ้น ถึงแม้ว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ส่วนมากจะเป็นเพลง
ขนาดสั้น แต่ก็มีอยู่บ้างเป็นบางเพลงที่มีขนาดค่อนข้างยาว ซึ่งเพลงที่มีขนาดยาว
นี้อาจจ�ำแนกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรกเป็นเพลงที่ใช้ท�ำนองเดียวซ�้ำๆ
แต่เพิ่มเนื้อร้องให้มากขึ้น และลักษณะที่สองคือเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมหรือเพลง
ประจ�ำสถาบัน ซึง่ มักแต่งขึน้ เพือ่ ใช้รอ้ งอย่างเป็นทางการ และมีเนือ้ หาบรรยายถึง
สถาบันนั้นๆ จึงมีเนื้อร้องค่อนข้างยาว
4.2 ใช้ถอ้ ยค�ำเรียบง่าย เนือ่ งจากใช้รอ้ งเล่นเพือ่ ความสนุกสนานเป็นส�ำคัญ
ดังนั้นถ้อยค�ำที่น�ำมาเรียงร้อยกันจึงมักเป็นถ้อยค�ำง่ายๆ ไม่มีศัพท์ยากที่ต้องแปล
ความหมาย เพือ่ สือ่ ความได้อย่างตรงไปตรงมา คนทีร่ อ้ งเล่นก็สามารถเข้าใจเนือ้ หา
ของเพลงได้ทันที ซึ่งถ้อยค�ำที่นิยมใช้ในเพลงร้องเล่น ได้แก่ ภาษาพูดหรือภาษา
ปาก ค�ำสแลง ค�ำต�่ำหรือค�ำหยาบ และค�ำภาษาต่างประเทศ เช่น เพลงโค้กของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ เนือ้ เพลงใช้คำ� ภาษาพูดทัง้ หมด รวมทัง้ มีคำ� สแลง
และค�ำยืมภาษาอังกฤษด้วย (อาทิฐญา แซ่อ๋อง, กิติมา ตันหิรัญ และมณทิพย์
แจ้งจบ, สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2557) ดังเนื้อเพลงว่า
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ร้อนร้อนร้อน ร้อนจนนอนไม่หลับ เจ๊เจ๊ครับเจ๊เอาโค้กมาขวด
หิวหิวหิว หิวจนท้องปั่นป่วน
สไปรท์เซเว่นอัพก็ใสปิ๊งเกินไป
โอเคโนโค้กมันหมดไปแล้ว
เลยอดกินชาด�ำ ( ซ�้ำ )
4.3 มีฉันทลักษณ์ไม่ซับซ้อน เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีที่มาที่หลากหลาย
มาก ทั้งจากเพลงพื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เพลงปลุกใจ
เพลงสตริง เพลงโฆษณา เพลงละครภาพยนตร์หรือการ์ตนู และเพลงสากล ท�ำให้
ฉันทลักษณ์ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นนั้ แตกต่างกันไปตามแต่ทมี่ าของแต่ละเพลง
หากเป็นเพลงทีแ่ ปลงเนือ้ มาจากเพลงชนิดอืน่ ๆ ก็จะมีรปู แบบฉันทลักษณ์ ดังเช่น
เพลงต้นแบบ ทั้งจ�ำนวนค�ำและการส่งสัมผัสคล้องจอง แต่ถ้าเป็นเพลง ร้องเล่น
สมัยใหม่ที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะก็มักมีฉันทลักษณ์เป็นร้อยกรองขนาดสั้น ซึ่งหาก
พิ จ ารณาเพลงร้ อ งเล่ น สมั ย ใหม่ จ ะพบฉั น ทลั ก ษณ์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่
ฉันทลักษณ์คล้ายกลอนขับร้อง ฉันทลักษณ์ทเี่ ป็นกลอนหัวเดียว และฉันทลักษณ์
คล้ายกลอนเปล่า
4.4 เนื้อหามาจากเรื่องใกล้ตัว โดยเฉพาะเรื่องที่มีความแปลกหรือมีจุด
เด่นน่าสนใจ โดยอาจน�ำเสนอเรื่องราวนั้นๆ อย่างตรงไปตรงมา หรือน�ำมาแต่งใน
ท�ำนองล้อเลียนหรือเกินจากความเป็นจริงเพื่อให้เกิดความตลกขบขันก็ได้ ทั้งนี้
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีเนื้อหามาจากสิ่งต่างๆ ได้แก่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว เช่น สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และบรรยากาศต่างๆ เป็นต้น รวมทัง้ สภาพ
สังคมและวัฒนธรรม อาทิ สภาพทั่วไปของสังคม การกระท�ำของผู้คนในสังคม
ปัญหาสังคม และเรื่องราวที่มาจากสื่อสารมวลชน ตลอดจนวัฒนธรรมการกิน
ดนตรี การแสดง ประเพณี และความเชื่อ เป็นต้น อย่างเช่น ปัญหาการเล่นการ
พนันทีป่ รากฏเป็นเนือ้ หาของเพลงไพ่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยถูกน�ำเสนอ
ในรูปแบบของการเสียดสีประชดประชัน (วราพร รัศมีจาตุรงค์, สัมภาษณ์, 1
มิถุนายน 2557) ความว่า
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ไพ่ที่เราชอบเล่น 		
ไพ่ป๊อกเป็นของถูกใจ (ซ�้ำ)		

จั่วสะบัดสะวิ้ดสะว้าดเวียนวน (ซ�้ำ)
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เช้าเย็นเราชอบเล่นไพ่
สามเด้งเชิดใส่ เจ้ามือล่มจม

มองดูสับสนอยู่บนคาซิโน

4.5 จังหวะและท�ำนองเน้นความสนุกสนาน จังหวะและท�ำนองของเพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่สว่ นมาก ยกเว้นแต่เพลงทีใ่ ช้ในพิธกี รรม มักเน้นความสนุกสนาน
คือมีจงั หวะและท�ำนองค่อนข้างเร็วกระชับ บางเพลงจะมี “ค�ำกระทุง้ จังหวะ” คือ
ค�ำสร้อยทีอ่ าจจะมีความหมายหรือไม่มคี วามหมายก็ได้แต่เป็นค�ำทีเ่ พิม่ เพือ่ ใช้รอ้ ง
กระทุ้งจังหวะและท�ำนองให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นบางเพลงใช้
จังหวะและท�ำนองเป็นหลัก โดยทีเ่ นือ้ เพลงทีร่ อ้ งนัน้ แทบจะไม่มคี วามหมาย หรือ
ไม่สามารถอธิบายเนื้อหาสาระของเนื้อเพลงได้ เพียงแต่เป็นค�ำที่มีเสียงเข้ากับ
จังหวะและท�ำนองของเพลงเท่านั้น จนอาจกล่าวได้ว่าเน้นจังหวะและท�ำนอง
มากกว่าเนื้อหาหรือความหมาย
4.6 วิธีการร้องการเล่นไม่ยุ่งยาก จากการสังเกตการณ์พบว่าวิธีการร้อง
การเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้นมีลักษณะเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่มีขั้นตอน
อะไรมากนัก โอกาสในการน�ำเพลงร้องเล่นสมัยใหม่มาใช้นั้นพบในกิจกรรมของ
วัยรุ่นหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา
การออกค่ายอาสาพัฒนา รวมถึงกิจกรรมเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ เช่น การเดินทางทัศนาจร
การออกค่ายพักแรม และการจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
อุปกรณ์และเครือ่ งดนตรีทใี่ ช้ประกอบการร้องเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่มี
ไม่มากนัก ส่วนมากนิยมที่จะใช้เครื่องดนตรีจ�ำพวกเครื่องก�ำกับจังหวะ โดยผสม
กันทัง้ ดนตรีสากลและดนตรีไทย ได้แก่ กลองทอมบาหรือกลองคองก้า กลองบอง
โก้ แทมบูรีน มาราคัสหรือลูกแซก คาวเบลส์ ฉิ่ง ฉาบ และกรับ เป็นต้น
ส่วนเครื่องแต่งกายในการร้องเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้น ผู้ร้องผู้เล่นไม่
จ�ำเป็นต้องมีเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายทีเ่ ป็นรูปแบบเฉพาะ สามารถแต่งกายตามสมัย
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นิยมหรือใช้เสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจ�ำวันได้เลย เช่น เสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อโปโล
กางเกงยีนส์ กระโปรง และกางเกงเล เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการร้องการเล่น
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ในบางโอกาส กลุ่มผู้ร้องเล่นอาจมีการจัดท�ำเสื้อผ้าที่มี
ลักษณะเฉพาะขึ้น เป็นต้นว่า เสื้อทีมที่มีสีและลวดลายเหมือนกันเพื่อให้ดูเป็น
กลุ่มก้อนเป็นหมู่พวกเดียวกันมากขึ้น หรือในบางโอกาสหากผู้ร้องเล่นเพลงร้อง
เล่นสมัยใหม่ตอ้ งการให้เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกายของตนโดดเด่นเป็นทีส่ ะดุดตา หรือ
ให้เข้ากับแนวคิด (Concept) ของงานทีจ่ ดั ก็อาจจะใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ ป็นแนวแฟนซี คือ
มีรูปแบบและสีสันสวยงามแปลกตาเป็นพิเศษ
ลีลาท่าทางในการร้องเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่แตกต่างกันไปตามเนื้อหา
ของเพลงนั้นๆ ท่าทางส่วนมากมักเลียนแบบจากสิ่งใกล้ตัว เช่น ท่าทางของสัตว์
อากัปกิริยาของมนุษย์ในการท�ำกิจวัตรต่างๆ ตลอดจนท่าทางของตัวละครใน
ภาพยนตร์หรือการ์ตูน เป็นต้น โดยจะมี “แม่ท่า” คือท่าที่เป็นแบบแผนหลักอยู่
ซึ่งก็ไม่ใช่ท่าที่แน่นอนตายตัว เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม อีกทั้ง
เมื่อผู้ร้องผู้เล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ได้เรียนรู้ “แม่ท่า” แล้ว ก็สามารถน�ำไป
สร้างสรรค์จนเกิดเป็นลีลาท่าทางเฉพาะของแต่ละคนได้อีก ด้วยเหตุนี้แม้จะเต้น
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่เพลงเดียวกันก็อาจมีลีลาท่าทางที่ไม่เหมือนกันเสมอไป
4.7 เพลงหนึง่ มีหลายส�ำนวน เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มกี ารแพร่กระจายไป
ในหลายพืน้ ที่ ท�ำให้เกิดการดัดแปลง เนือ้ ร้องแตกต่างกันไปเป็นหลายส�ำนวน แบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบแรก คือ หลายเนื้อท�ำนองเดียว คือใช้ท�ำนอง
เดียวกันแต่มเี นือ้ ร้องทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยมากเป็นเพลงประกอบท่าทาง การ
ทีม่ ี เนือ้ ร้องหลากหลายท�ำให้สามารถแสดงลีลาท่าทางทีแ่ ตกต่างกันไป ในขณะที่
ร้องท�ำนองซ�้ำๆ กัน และแบบที่สอง คือ เพลงที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มชนผู้เป็น
เจ้าของ เนือ่ งจากปกติแล้วเพลงร้องเล่นสมัยใหม่มกั ใช้วธิ กี ารถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ
คือร้องและจดจ�ำกันแบบปากต่อปาก ท�ำให้เพลงที่กระจายไปยังแหล่งต่างๆ นั้น
เกิดมีการเพิ่ม ตัด เปลี่ยน สลับ ผนวก และการอนุรักษ์เนื้อร้องบางส่วน ท�ำให้
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เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ทอี่ ยูต่ า่ งแหล่งกันอาจมีเนือ้ ร้องทีผ่ ดิ แผกแตกต่างกันไปบ้าง
เช่น เพลงเจ้า ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อน�ำไปเทียบกับเพลงที่มีท�ำนอง
และเนื้อหาใกล้เคียงกันจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ แล้ว จะพบว่ามีเนื้อหาที่แตกต่าง
กัน แต่ยังคงเนื้อหาส�ำคัญของเพลงคือ “การเซ่นเจ้า” ไว้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนื้อร้องเพลงเจ้าของมหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจ้าที่เราชอบเซ่น
เช้าเย็นเราชอบเซ่นเจ้า
ราหู พระจันทร์ ดวงดาว
ไก่ต้ม เหล้าขาว ที่เจ้าพอใจ
โบกสะบัดสะวิด้ สะว้าดเวียนวน
มองดูสับสนอยู่บนเมฆา

เจ้าที่เราชอบเซ่น
เช้าเย็นเราชอบเซ่นเจ้า
แม่โขง แบล็คแคท เหล้าขาว
เราชอบเซ่นเจ้าที่ เราชอบเซ่น
ไหว้สะบัดสะวี้ดสะว้าดเวียนวน
มองดูสับสนอยู่บนสวรรค์

จ้าวที่เราชอบเซ่น
เช้าเย็นเราชอบเซ่นจ้าว
จ้าวน้อยมาจากดวงดาว
สองมือกราบเท้าเมือ่ จ้าวเข้าทรง
สั่นสะบัดสะวี้ดสะว้าดเวียนวน
มองดูสับสนอยู่บนบัลลังก์

(เทวาฤทธิกร เป็งยังค�ำ,
(อาทิฐญา แซ่อ๋อง, กิติมา ตัน
(ณัฐพงศ์ สุดสิน,
สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557) หิรัญ และมณทิพย์ แจ้งจบ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 257)
สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2557)

4.8 มีวรรณศิลป์ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มลี กั ษณะเป็น “ร้อยกรองพืน้ บ้าน”
ใช้คำ� ง่ายๆ แต่เมือ่ น�ำมาเรียงร้อยกันแล้วก็เกิดเสียงและเนือ้ ความที่ “เร้าอารมณ์”
ก่อให้เกิด “รส” ทั้งรสจาก “ค�ำ” และรสจาก “ความ” แม้จะเป็นเพลงที่มีขนาด
สั้นก็ตามที วรรณศิลป์ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่จึงสามารถจ�ำแนกออกเป็น 2
ด้าน ได้แก่ วรรณศิลป์หรือความไพเราะอันเกิดจากเสียง เช่น การใช้เสียงสัมผัส
สระสัมผัสพยัญชนะ และการเล่นค�ำเล่นเสียง เป็นต้น อีกทั้งความไพเราะอันเกิด
จากความหมาย โดยการใช้ภาพพจน์ชนิดต่างๆ อาทิ อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์

54

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

อติพจน์ บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต ปฏิทรรศน์ ค�ำถามเชิงวาทศิลป์ และการเลียน
เสียงธรรมชาติ เป็นต้น อย่างเช่น เพลงลาโง่ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
ท�ำให้ “ลา” ที่เป็นสัตว์ ท�ำกิริยา “ร้องเพลง” และ “พูด” ได้เหมือนกับมนุษย์
ซึ่งเป็นภาพพจน์บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต (ธีรยุทธ มานจักร, สัมภาษณ์, 20
มิถุนายน 2557) ดังเนื้อเพลงว่า
เจ้าลาเดินไปกินหญ้า
ถ้าไม่ให้มันกินหญ้า 	

ร้องเพลงช่างแสนไพเราะ (ซ�้ำทั้งสองวรรค)
มันจะว่าอย่างนี้ ซื่อบื้อ ซื่อบื้อ ซื่อบื้อ ซื่อบื้อ

4.9 ปรากฏวัฒนธรรมท้องถิ่น เพลงร้องเล่นสมัยใหม่มีที่มาและแหล่ง
ก�ำเนิดที่ค่อนข้างหลากหลาย ผู้ที่คิดสร้างสรรค์เพลงร้องเล่นบางเพลงอาจเป็น
คนในท้องถิน่ ต่างๆ จึงได้นำ� เรือ่ งราวของท้องถิน่ นัน้ ๆ มาใช้เป็นวัตถุดบิ ในการแต่ง
เพลง ท�ำให้ในเนื้อเพลงจึงมีวัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
พบในเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ ได้แก่ ภาษาถิ่น ความเชื่อพื้นบ้าน การละเล่นและ
การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น
4.10 ถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ คือ ถ่ายทอดแบบปากต่อปาก โดยใช้การ
บอกเล่าด้วยค�ำพูด ขับร้อง หรือการท�ำเป็นตัวอย่างเพือ่ ให้ปฏิบตั ติ าม แม้วา่ ในยุค
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น แต่ขนบการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะก็ยัง
คงมีอยู่ โดยในการถ่ายทอดเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้นอาจใช้ร่วมกับสื่อชนิดอื่นๆ
เช่น หนังสือเพลง แถบภาพ และแถบเสียง เป็นต้น
5. เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ในฐานะเพลงพื้นบ้านของไทย
การวิเคราะห์เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ในฐานะเพลงพืน้ บ้านของไทย เป็นการ
พิจารณาถึงลักษณะของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ทมี่ ลี กั ษณะร่วมกันกับเพลงพืน้ บ้าน
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ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า เพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็นเพลงที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนเพลงชนิดอื่นๆ หลายด้าน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าเพลง
ชนิดนีม้ ลี กั ษณะบางประการทีค่ าบเกีย่ วหรืออาจ “สืบทอดขนบ” มาจากเพลงพืน้
บ้านของไทย โดยเฉพาะเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ด้วยเหตุที่เพลงร้องเล่นสมัยใหม่
มีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ ล้ายคลึงกันกับเพลงพืน้ บ้านอย่างมากนีเ่ อง จึงอาจกล่าวได้วา่ เพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่นนั้ มีฐานะเป็นเพลงพืน้ บ้านของไทยอีกประเภทหนึง่ ซึง่ เป็นเพลง
พื้นบ้านที่เกิดขึ้น ในยุคปัจจุบัน และไม่ได้ร้องเล่นในท้องนาหรือในเทศกาลอย่าง
เพลงพื้นบ้านโบราณ หากแต่ใช้ร้องในโอกาสการรวมตัวท�ำกิจกรรมของหนุ่มสาว
ตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งนี้อาจจ�ำแนกลักษณะของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับเพลงพื้นบ้านของไทยได้เป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
5.1 ความยาวของเพลง เพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็นเพลงที่มีขนาดไม่ยาว
มาก บางเพลงมีเพียงสองวรรคหรือสามวรรคเท่านั้น แต่อาจมีการร้องวนไปมา
หลายรอบเพือ่ ท�ำให้สามารถร้องเล่นได้นานขึน้ นอกจากนีบ้ างเพลงจะมีการเปลีย่ น
ค�ำหรือข้อความบางตอนในเพลงไปเรื่อยๆ เพื่อท�ำให้ร้องเล่นได้อย่างไม่น่าเบื่อ
หน่ายและร้องกันได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเพลงพื้นบ้านแล้วก็อาจ
เทียบได้กับเพลงพื้นบ้านขนาดสั้นต่างๆ เช่น เพลงยั่ว เพลงเหย่ย เพลงพิษฐาน
เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง หรือเพลงคล้องช้าง เป็นต้น
5.2 การใช้กลอนหัวเดียว เพลงพื้นบ้านภาคกลางมักจะมีลักษณะค�ำ
ประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียว ในบทหนึ่งมีสองวรรค แต่ละวรรคประกอบด้วยค�ำ
จ�ำนวน 5 – 12 ค�ำ สัมผัสระหว่างวรรคมีเพียงแห่งเดียว และสัมผัสระหว่างบทจะ
ลงท้ายด้วยค�ำทีม่ เี สียงสระและเสียงพยัญชนะสะกดเดียวกัน ซึง่ ลักษณะกลอน หัว
เดียวแบบนี้ก็พบในเพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็นจ�ำนวนมาก เช่น เพลงกามนิต
นอกจากนี้กลอนหัวเดียวซึ่งเพลงพื้นบ้านนิยมใช้นั้นมีอีกลักษณะหนึ่ง คือ กลอน
หัวเดียวประเภทสัมผัสระหว่างสามวรรคท้าย เช่น กลอนเพลงเรือ และเพลงเต้นก�ำ
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เป็นต้น เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ก็ปรากฏฉันทลักษณ์ของกลอนหัวเดียวแบบนี้
หลายเพลง แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่เพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้นไม่ได้ลงจบด้วย
ค�ำว่า “เอย” เท่านั้น เช่น เพลงตุ๊ดตู่ เป็นต้น
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกลอนหัวเดียวของเพลงพืน้ บ้านกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
เพลงเต้นก�ำ
ถ้อยค�ำที่ร�่ำไข
ใครหนอนี่หนอ
มีธุระอะไร
ฉันฉวยก�ำร�ำรี่

จะว่ากันในกลอนลี
มาเรียกแม่ช่อผักชี
ก็บอกไขกันซิพี่
เดินไปที่วงเอย

เพลงตุ๊ดตู่
ตุ๊ดตู่อยู่กลางทุ่งนา สีต่ นี เดินมาอะหร�ำ่ ซ�ำซ�ำ
ช้างน้อยส่งเสียง
ส่งส�ำเนียงเสียงดูดีด�ำ
อะหร�่ำซ�ำซ�ำ
ดูดดี �ำชื่นใจชื่นใจ
(สุรวุฒิ สันประเสริฐ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2557)

5.3 ที่ ม าของเนื้ อ หา เนื้ อ หาของเพลงพื้ น บ้ า นส่ ว นมากมี ที่ ม าจาก
สิง่ แวดล้อมรอบตัว โดยเฉพาะเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน เนือ้ หา
ของเพลงพื้นบ้านจึงสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มชนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างชัดเจนในเกือบทุกด้าน ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ เหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ต�ำนาน เศรษฐกิจ การปกครอง ประเพณี
ค่านิยม ภาษา และอาชีพ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวนีก้ ย็ งั มีอยูใ่ นเพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่ กล่าวคือ เนือ้ หาของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่สว่ นมากก็มาจากการสังเกตสภาพ
แวดล้อมและสังคมรอบตัวแล้วน�ำมาสร้างสรรค์เป็นเนื้อร้องเช่นเดียวกัน
5.4 ลีลาการใช้ถอ้ ยค�ำ ลีลาในการใช้ถอ้ ยค�ำของเพลงพืน้ บ้านจะประกอบ
ด้วยถ้อยค�ำง่ายๆ ตรงไปตรงมา เป็นภาษาที่พูดกันในท้องถิ่น แม้จะมีการเปรียบ
เทียบก็จะใช้ส�ำนวนโวหารหรือความเปรียบที่เข้าใจง่าย แต่กระนั้นก็ใช่ว่าเพลง
พื้นบ้านจะเป็นเพลงที่กระด้างไร้รส ในทางกลับกันเพลงพื้นบ้านมีความงดงามใน
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ลีลาการใช้ถอ้ ยค�ำเป็นแบบฉบับเฉพาะ อาจเรียกได้วา่ “ง่ายแต่งาม” ซึง่ เพลงร้อง
เล่นสมัยใหม่มลี กั ษณะลีลาการใช้ถอ้ ยค�ำแบบนีเ้ ช่นกัน กล่าวคือ เพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่มกั ใช้ถอ้ ยค�ำง่ายๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน บางครัง้ ก็อาจใช้คำ� ภาษาต่าง
ประเทศปนเข้าไปด้วย เพราะเป็นถ้อยค�ำทีค่ นในสังคมปัจจุบนั นิยม หรือบางเพลง
ก็นยิ มใช้ภาษาถิน่ และแม้วา่ จะเป็นเพลงขนาดสัน้ และนิยมใช้คำ� ง่ายๆ แต่กม็ ลี ลี า
ในการใช้ถอ้ ยค�ำเพือ่ ให้เกิดวรรณศิลป์ได้เช่นเดียวกับเพลงพืน้ บ้าน ทัง้ การเล่นเสียง
เล่นค�ำ และการใช้โวหารภาพพจน์ต่างๆ
5.5 กลวิธีการสร้างความบันเทิง การเล่นเพลงพื้นบ้านแต่เดิมนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิง เนื้อหาของเพลงจึงมักละเว้นเรื่องทุกข์โศก โดยเน้น
เป็นเรื่องความสุข ความสนุกสนาน เป็นต้นว่า ความรัก การเกี้ยวพาราสี และการ
โต้คารมชิงไหวชิงพริบของหนุม่ สาว ซึง่ มักจะเกีย่ วพันกับเรือ่ งเพศ ในเพลงพืน้ บ้าน
จึงมีกลวิธีสร้างความบันเทิงด้วยเรื่องเพศนี้อย่างหลากหลาย ได้แก่
“กลอนแดง” เป็นการใช้ถอ้ ยค�ำเกีย่ วกับเพศอย่างตรงไปตรงมา ซึง่ ลักษณะ
เช่นนี้ มีปรากฏอยูใ่ นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่อยูบ่ า้ งเป็นบางเพลง และมักเป็นเพลง
ทีใ่ ช้รอ้ งในกลุม่ เฉพาะในโอกาสทีไ่ ม่มคี นภายนอกอยูด่ ว้ ย เนือ่ งจากอาจจะเป็นการ
ไม่สุภาพนัก เช่น เพลงแมงวัน
“หักข้อรอ” คือ การร้องค�ำทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ ไม่วา่ จะเป็นค�ำเรียกอวัยวะ
เพศ หรือกิรยิ าทางเพศ โดยหลีกเลีย่ งด้วยการหยุดร้องเฉพาะค�ำนัน้ ๆ เว้นวรรคไว้
ให้ผฟู้ งั เติมเองในใจ เชือ่ มโยงความคิดด้วยค�ำคล้องจอง ทัง้ นีเ้ พลงร้องเล่นสมัยใหม่
หลายเพลงใช้การหักข้อรอเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่เพลง เช่น เพลงเมขลา
“ค�ำผวน” คือ การสับเสียงสระและพยัญชนะสะกดของพยางค์ต้นกับ
พยางค์ทา้ ย เพือ่ ให้เกิดค�ำทีม่ คี วามหมายแตกต่างออกไป โดยมากเมือ่ ผวนแล้วจะ
กลายเป็นค�ำที่นัยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ลักษณะการใช้ค�ำผวนที่ปรากฏในเพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่นั้นมีอยู่มาก บางเพลงผวนแล้วมีนัยทางเพศเพื่อสร้างความตลก
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ขบขัน หรือบางเพลงใช้วิธีการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผู้ร้อง ร้องผิด เผลอ
พลั้งร้องค�ำผวนนั้นออกมาเป็นค�ำหยาบ ก็จะท�ำให้สนุกสนานกันไป เพลงที่ใช้ค�ำ
ผวนนีม้ กั ร้องกันในกลุม่ เฉพาะทีไ่ ม่มคี นนอกเช่นกัน เพราะในบางโอกาสอาจจะไม่
เหมาะสม เช่น เพลงปู
“สองแง่สองง่าม” คือ การใช้ภาษาที่แยบคายอย่างมีศิลปะ ได้แก่ การ
เปรียบเทียบ การใช้สญ
ั ลักษณ์ และความหมายหลายนัย เพือ่ ให้ผฟู้ งั คิดตีความไป
ได้ตา่ งๆ กัน หากไม่ตคี วามลึกซึง้ ก็จะเป็นเนือ้ ความทีม่ คี วามหมายธรรมดา แต่หาก
ตีความก็จะได้นัยที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศเพื่อสร้างความบันเทิง ซึ่งกลวิธีการสร้าง
ความบันเทิงในเนื้อหาด้วยเรื่องทางเพศโดยใช้ความหมายสองแง่ สองง่ามนี้ยังคง
ได้รับความนิยมเป็นอันมากในเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ เช่น เพลงโก้งโค้ง ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเล่นความหมายสองแง่สองง่ามของค�ำว่า “เต่าทอง”
“หนวด” “จรวด” “ช้างน้อย”และ “หอย” ซึง่ สามารถตีความหมายไปในทางเพศ
เพื่อสร้างความบันเทิงได้ (ปฏิพล เทพยุหะ และสุภัค อภิวัฒนาวา, สัมภาษณ์, 22
กรกฎาคม 2557) ดังเนื้อเพลงที่ว่า
โก้งโค้ง โก้งโค้ง โก้งโค้ง
เต่าทองของเธอมีหนวด (ซ�้ำ)
โก้งโค้ง โก้งโค้ง โก้งโค้ง
ช้างน้อยงวงใหญ่งวงยาว (ซ�้ำ)

จะเปิดกระโปรง จะเปิดกระโปรง จะเห็นเต่าทอง
จะเอาจรวดไปแทงเต่าทอง (ซ�้ำ)
จะถอดกางเกง จะถอดกางเกง จะเห็นช้างน้อย
จะเอาหอยสาวไปโอบช้างน้อย (ซ�้ำ)

5.6 การร้องการเล่น วิธีการร้องการเล่นหรือการแสดงออกของเพลงพื้น
บ้านกับเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นนั้ มีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันมากตรงทีค่ วามเรียบง่าย ใน
การร้องการเล่นเพลงพืน้ บ้านไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ มาประกอบเท่าใดนัก เครือ่ ง
ดนตรีที่ใช้มักมีเฉพาะเครื่องให้จังหวะ เช่น กลอง โทน ตะโพน ร�ำมะนา ฉิ่ง กรับ
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หรืออาจใช้การปรบมือเพียงอย่างเดียวก็ได้ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้นนับว่ามี
แนวคิดหรือลักษณะในการร้องการเล่นที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากกับเพลง
พืน้ บ้านในด้านอุปกรณ์และเครือ่ งดนตรีทใี่ ช้ กล่าวคือ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่กแ็ ทบ
ไม่ตอ้ งมีอปุ กรณ์ใดๆ มาประกอบทัง้ สิน้ โดยมากใช้จงั หวะจากการปรบมือเหมือน
กับเพลงพื้นบ้าน หากจะมีเครื่องดนตรีประกอบบ้างก็นิยมใช้เฉพาะกลองและ
เครื่องตีเครื่องเคาะส�ำหรับให้จังหวะเท่านั้น
เครื่องแต่งกายที่ใช้ส�ำหรับการร้องการเล่นเพลงพื้นบ้านนั้นส่วนมาก
แต่งตามแบบชาวบ้านทั่วไป หรือแต่งตามสะดวกเท่าที่มีและใช้อยู่ในชีวิตประจ�ำ
วัน ไม่ตอ้ งมีเครือ่ งแต่งกายพิเศษเฉพาะ ยกเว้นเพลงพืน้ บ้านบางชนิดทีเ่ ป็นมหรสพ
การแสดงหรือน�ำขนบนิยมของการแสดงอืน่ ๆ มาใช้ ก็อาจมีการแต่งองค์ทรงเครือ่ ง
บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ทั้งนี้การร้องการเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ ก็เช่นเดียวกันกับ
เพลงพื้นบ้าน กล่าวคือ ไม่มีเครื่องแต่งกายเฉพาะหรือพิเศษอันใด สามารถ
แต่งกายตามปกติทั่วไปหรือใช้เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในชีวิตประจ�ำวันได้
ลีลาท่าทางหรือการร่ายร�ำประกอบการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านมีลักษณะ
เรียบง่าย คือ ไม่เป็นแบบแผนเคร่งครัด ไม่ต้องฝึกหัดมาก อาศัยการจดจ�ำก็ท�ำได้
ส่วนมากเป็นท่าที่เลียนแบบกิริยาอาการของมนุษย์ ส่วนลีลาท่าทางประกอบการ
ร้องการเล่นในเพลงร้องเล่นสมัยใหม่อาจมีลักษณะพิเศษไปกว่าเพลงพื้นบ้าน
อยู่บ้าง เพราะเพลงประกอบท่าทางแต่ละเพลงจะมีท่าเฉพาะของเพลงนั้นๆ
ส่วนมากมักท�ำท่าทางไปตามเนื้อร้อง อย่างไรก็ตามแม้ว่าเพลงร้องเล่นสมัยใหม่
อาจมีลักษณะลีลาท่าทางที่หลากหลายและแตกต่างไปจากเพลงพื้นบ้านมาก แต่
ด้วยหลักการแล้วก็เหมือนกัน คือ คงไว้ซึ่งความเรียบง่าย ไม่เคร่งครัด สามารถ
ดัดแปลงสร้างสรรค์ไปได้ ผูเ้ ล่นไม่ตอ้ งฝึกหัดมาก อาศัยการจดจ�ำก็ทำ� ตามได้ และ
ท่าทางก็มักมาจากการเลียนแบบท่าทางของคนหรือสัตว์ที่อยู่รอบตัวนั่นเอง
ในด้านโอกาสส�ำหรับการร้องการเล่นเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้น หากมอง
ผิวเผินจะแตกต่างกับ เพลงพืน้ บ้านโดยสิน้ เชิง กล่าวคือ เพลงพืน้ บ้านนิยมเล่นกัน
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ตามเทศกาลหรือในประเพณี และโอกาสพิเศษต่างๆ หรือใช้เล่นยามท�ำงานเพื่อ
คลายเหนือ่ ย ส่วนเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นนั้ นิยมเล่นในยามมีกจิ กรรมของสถาบัน
การศึกษา แต่หากพิจารณาดูให้ลึกซึ้งจะพบว่าแท้จริงแล้วโอกาสในการร้องการ
เล่นเพลงพื้นบ้านและเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นั้นมีลักษณะบางอย่างร่วมกันอยู่ คือ
นิยมเล่นในยามทีต่ อ้ งการความบันเทิงและเป็นช่วงเวลาทีค่ นหนุม่ คนสาวได้มารวม
ตัวอยูด่ ว้ ยกัน เพียงแต่สงั คมปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปมากเมือ่ เวทีของหนุม่ สาวไม่ใช่
ลานวัด ลานบ้าน หรือท้องไร่ทอ้ งนา แต่เป็นสถานศึกษา เนือ่ งจากคนรุน่ หนุม่ สาว
ในปัจจุบันส่วนมากต้องเรียนหนังสือ จึงไม่แปลกที่เวทีในการเล่นเพลงจะกลาย
มาเป็นสนามหรือหอประชุมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ
5.7 วิธกี ารถ่ายทอด เพลงพืน้ บ้านนัน้ มีกำ� เนิดไม่แน่นอน สืบทอดกันมาโดย
ไม่ทราบแน่ชดั ว่าผูใ้ ดเป็นผูแ้ ต่งหรือร้องคนแรก โดยสืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะ คือ
ปากต่อปาก อาศัยการฟัง การจ�ำ และปฏิบตั เิ ลียนแบบ ไม่มกี ารจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ลักษณะดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ในเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ กล่าวคือ
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง
หรือ ร้องเป็นคนแรก ยกเว้นบางเพลงในบางกลุม่ ทีอ่ าจมีการบอกเล่าต่อกันมาบ้าง
และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ มากมาย แต่กลุ่มผู้ที่เป็น
เจ้าของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ยังนิยมวิธีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ ไม่นิยม
จดบันทึกเพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็น ลายลักษณ์อักษรเท่าใดนัก และถึงแม้จะมี
การบันทึกหรือการพิมพ์เนือ้ เพลง แต่วธิ กี ารทีจ่ ะสอนเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ให้แก่
กัน ก็ยังนิยมวิธีแบบมุขปาฐะอยู่นั่นเอง
6. บทบาทหน้าที่ของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ของไทย
วิลเลียม บาสคอม (William Bascom อ้างถึงในสุกัญญา สุจฉายา 2548 :
5 - 6) ได้สรุปบทบาทและหน้าที่ของคติชนไว้ 4 ประการ (four functions of
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folklore) ได้แก่ ประการแรก คติชนให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน ซึง่ อาจ
จ� ำ แนกลงไปได้ อี ก ว่ า เป็ น ความเพลิ ด เพลิ น จากความสนุ ก สนาน หรื อ จาก
จินตนาการโลดโผน หรือเป็นการใช้กลไกทางจิตหลีกหนีจากความเป็นจริง ซึ่งถ้า
เป็นประการหลังก็แสดงว่าคติชนได้ท�ำหน้าที่เป็นทางออกให้แก่ความคับข้องใจ
ของมนุษย์ดว้ ยประการทีส่ องคติชนเป็นเครือ่ งยืนยันความส�ำคัญของพิธกี รรม เติม
เต็มวัฒนธรรม ท�ำให้วฒ
ั นธรรมสมบูรณ์ ประการทีส่ ามคติชนเป็นการให้การศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกล่อมเกลาและขัดเกลาทางสังคม และประการ
สุดท้ายคติชนเป็นสิ่งที่ช่วยธ�ำรงรักษาบรรทัดฐานของสังคม โดยน�ำบุคคลเข้าสู่
ครรลองหรือแบบแผนของวัฒนธรรมในสังคม อนึ่งจากบทบาทและหน้าที่ของ
คติชนทั้งสี่ประการนี้เราสามารถแยกแยะบทบาทและหน้าที่ย่อยของคติชนลงไป
ได้อีก หรืออาจรวมเป็นเพียงบทบาทและหน้าที่เดียว ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ใน
การรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stability of culture)
ในทีน่ จี้ งึ ได้นำ� แนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ซงึ่ ถือเป็น
ผลผลิตทางวัฒนธรรมหรือคติชนอย่างหนึ่งจึงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและกลุ่ม
ชนผู้เป็นเจ้าของ โดยอาจจ�ำแนกเป็น 5 ประการย่อย ได้แก่
6.1 ให้ความบันเทิง หน้าที่หลักของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่ คือ เป็นสิ่ง
บันเทิงทีใ่ ห้ความสุขความรืน่ รมย์แก่คนในสังคม ในฐานะทีเ่ ป็นการละเล่นของหนุม่
สาวยามที่มีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความบันเทิงของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่เกิดขึ้นจาก
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ เนือ้ หาทีม่ คี วามสนุก ซึง่ มาจากการใช้ทงั้ เสียงและความ
หมายของถ้อยค�ำ เป็นต้นว่า การเล่นค�ำผวน หรือค�ำสองแง่สองง่าม ท�ำนองและ
จังหวะที่คึกคักเร้าใจ รวมทั้งท่าทางที่ใช้ประกอบในยามร้องยามเล่น ซึ่งมีทั้งที่ดู
สวยงาม กระฉับกระเฉง และท่าแปลกๆ ที่สร้างความขบขัน
6.2 เป็นที่ระบายความคับข้องใจ บทบาทในการเป็นที่ระบายความ
คับข้องใจของเพลงร้องเล่นสมัยใหม่นี้ มีลักษณะคล้ายกันกับเพลงพื้นบ้าน
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กล่ า วคื อ เพลงพื้ น บ้ า นและเพลงร้ อ งเล่ น สมั ย ใหม่ นั้ น นั บ เป็ น ที่ ร ะบายความ
คับข้องใจอย่างหนึ่งของหนุ่มสาวในสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ ดังจะพบ
เนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศเป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่าปัจจุบันการ
แสดงออกเรื่องเพศจะเปิดกว้าง และมีที่ให้ระบายออกในช่องทางและสื่อต่างๆ
มากขึน้ แต่คนไทยส่วนมากก็ยงั คงรักษาและปฏิบตั ติ ามค่านิยมในการปกปิดเรือ่ ง
ประเภทนี้อยู่ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถระบายความ
อึดอัดคับข้องใจของคนหนุ่มสาวในเรื่องทางเพศได้
6.3 เป็นสือ่ บันทึกและสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมในยุคปัจจุบนั เพลง
ร้องเล่นสมัยใหม่มีบทบาทเป็นสื่อในการสะท้อนและบันทึกเรื่องราวรวมทั้ง
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในยุคปัจจุบนั ซึง่ ประเด็นทางสังคม
วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนผ่านเพลงร้องเล่นสมัยใหม่มหี ลากหลาย อาทิ ปัญหาเกีย่ วกับ
การค้าประเวณี เรื่องเพศสภาพ (Gender) และความหลากหลายทางเพศ ปัญหา
เกี่ยวกับอบายมุขในสังคมไทย เรื่องราวและบุคคลที่อยู่ในสื่อสารมวลชน รวมไป
ถึงวิถชี วี ติ การกินการอยูข่ องผูค้ นในยุคปัจจุบนั เป็นต้น อย่างเช่น เพลงเซเว่น ของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ซึง่ สะท้อนให้เห็นสังคมยุคปัจจุบนั ทีน่ ยิ มร้านสะดวก
ซื้อ “7-ELEVEN” (อาทิฐญา แซ่อ๋อง, กิติมา ตันหิรัญ และมณทิพย์ แจ้งจบ,
สัมภาษณ์, 6 กรกฎาคม 2557) ดังเนื้อเพลงว่า
ไปจะไปเซเว่น (เอ้อ เอ้อ) ไปจะไปเซ่เว่น เดินไปเล่นเล่น เซเว่นอยู่ไหน
เซ่เว่นสวัสดีค่ะ (ซ�้ำ)			
รับอะไรดีคะ ขนมจีบซาลาเปา (ซ�้ำ)
หนมจีบ หนมจีบ ซาลาเปา (ซ�้ำ)		
ไอ้แท่งยาวยาว ฮอทด็อกฮอทด็อก (ซ�ำ้ )
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6.4 เป็นเครือ่ งมือในการแสดงออกของหนุม่ สาว บทบาทอีกด้านหนึง่ ของ
เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ ได้แก่ การเป็นเครือ่ งมือในการแสดงออกของหนุม่ สาว กล่าว
คือหนุ่มสาวที่ก�ำลังร้องก�ำลังเล่นเพลงชนิดนี้จะได้แสดงออกถึงความเป็นตัวตน
ของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งในการแสดงออกนั้นแฝงวัตถุประสงค์ต่างๆ ไว้หลาย
ประการ เช่น เพื่อให้หนุ่มสาวได้ท�ำความรู้จักกัน ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน
ได้ละลายพฤติกรรมเพื่อให้เกิด ความกล้าที่จะท�ำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน หรือได้
อวดลีลาท่าทางตลอดจนปฏิภาณในการร้องการเล่นแก่สายตาคนทัง้ หลาย เป็นต้น
6.5 เป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของ เพลงร้องเล่นสมัย
ใหม่ในฐานะทีเ่ ป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ของกลุม่ ชนผูเ้ ป็นเจ้าของ จึงมี
บทบาทหน้าที่ในการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้นๆ ให้คนภายนอก
ได้รบั รู้ ดังจะเห็นได้วา่ มีเพลงร้องเล่นหลายเพลงทีม่ เี นือ้ หากล่าวถึงลักษณะเฉพาะ
ของกลุ่มของตน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคคล กิจกรรม หรือวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
กลุม่ ชนของตน ยิง่ ไปกว่านัน้ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่จำ� นวนหนึง่ ถูกท�ำให้กลายเป็น
เพลงศักดิ์สิทธิ์หรือเพลงต้องห้าม ที่จะไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดต่อให้แก่คนนอก
แต่จะใช้ร้องเล่นหรือถ่ายทอดกันเฉพาะคนในกลุ่ม ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเท่านั้น
เพือ่ เป็นการแบ่งแยกให้เห็นว่าใครเป็นพวกเดียวกัน และใครเป็นคนอืน่ อย่างเช่น
เพลงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการประชุมเชียร์ใน
กิจกรรมรับน้องใหม่ โดยจะจ�ำกัดให้เรียนรู้เฉพาะคนในคณะหรือในกลุ่ม เพราะ
ถือเป็นเพลงต้องห้ามที่จะไม่เผยแพร่ไปสู่คนนอก และบางเพลงก็ไม่สามารถร้อง
ให้คนนอกฟังได้โดยพลการ แต่ตอ้ งขออนุญาตจากรุน่ พีเ่ สียก่อน (ชณกันต์ ชาคม,
สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2557)
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ เพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็นเพลงประเภท
หนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ และโลดแล่นอยูใ่ นสังคมไทยปัจจุบนั มีทมี่ าอันหลากหลายจากเพลง
ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในพัฒนาการของสิ่งบันเทิงในประเทศไทย นับตั้งแต่ยุคเพลง
พื้นบ้านจนมาถึงเพลงไทยสากล มีลักษณะเฉพาะทั้งเนื้อหา รูปแบบ และการร้อง
การเล่น สามารถจ�ำแนกประเภทได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของเพลงทีน่ ำ� ไป
ใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ยังมีความน่าสนใจ
เพราะบางส่วนมีขนบคล้ายคลึงกันกับเพลงพื้นบ้านของไทย จนอาจจะจัดให้เป็น
เพลงพืน้ บ้านประเภทหนึง่ ซึง่ เกิดขึน้ ในสังคมยุคปัจจุบนั ได้ ทัง้ นีน้ า่ จะเป็นการผลิต
ซ�้ำทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยที่ไม่
ถูกจ�ำกัดด้วยปัจจัยของกาลเวลา เหนือสิ่งอื่นใดเพลงร้องเล่นสมัยใหม่เป็นคติชน
ของคนหนุ่มสาวที่มีบทบาทต่อผู้เป็นเจ้าของในแง่มุมต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกชน
และระดับกลุ่มสังคมอีกด้วย
หากเป็นไปได้ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจขยายกลุ่มของข้อมูลให้กว้างขึ้น
เพราะปัจจุบนั เพลงร้องเล่นสมัยใหม่ได้ถกู น�ำไปใช้ในหลายกลุม่ เช่น กลุม่ นักเรียน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และกลุ่มวิทยากรกระบวนการ เป็นต้น
ซึ่งถ้าได้ข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ มาเปรียบเทียบก็จะท�ำให้เห็นภาพรวมของเพลง
ประเภทนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
โดยจารีตดั้งเดิม มนุษยศาสตร์ (Humanities) เป็นการศึกษาเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การส�านึกคุณค่าในความเป็นมนุษย์ เป็นวิชาที่พยายามศึกษา
ให้เข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกของมนุษย์ ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ (Artifacts) ที่
มนุษย์ได้สร้างสรรค์ไว้โดยวิธีการศึกษาผ่านความเป็นวิชา (Disciplines) ที่เอามา
ใช้เฉพาะทาง เช่น วรรณกรรมศึกษา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ดนตรี
ศิลปะ ศาสนา วิธีการศึกษาหลักของมนุษยศาสตรคือการตีความ การประเมิน
คุณค่าและการวินิจฉัยประสบการณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาความหมาย
คุณค่าของประสบการณ์มนุษย์ ลักษณะทั่วไปดังกล่าวท�าให้แต่ดั้งเดิมมาวิธีการ
ศึกษาในแขนงวิชามนุษยศาสตร์มีลักษณะที่เน้นวิธีการเชิงอัตนัย
ปัจจุบันเมื่อโลกพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) การศึกษาโดยผ่านวิธีการ
หาความรู้แบบอาศัยความก้าวหน้าจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ทั้ ง ซอฟท์ แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ โ ดยเฉพาะรู ป แบบการประมวลผลเชิ ง ดิ จิ ทั ล
(Computation) ได้ทา� ให้เกิดการศึกษาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือ
การบูรณาการระหว่างสาขาวิชามากขึน้ และด้วยวิธกี ารศึกษา (Method) ดังกล่าว
ท�าให้มีแขนงวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้นเช่น มนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities)
อันเป็นการบูรณาการความรูท้ างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับการศึกษาทาง
ด้านมนุษยศาสตร์

คําสําคัญ
1

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
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Abstract
Traditionally, the Humanities is study of human, how people
appraise and to feel sense of the human being. It also can be
described as the study of how people process and document the
human experience and artifacts. The traditional humanists have used
literature, linguistics, history, philosophy, art, music, religion as
discipline to understand and record the world. The principal method
of humanities is interpretation of meaning, evaluation of value or
scrutinization of human experiences. Therefore, the humanities
methodology typically emphasizes the domain of subjectivity.
In the 21st Century, the world moves towards the digital
societies. The development of advanced technology, particularly
computation has been leading to a novel interdisciplinary approach
such as Digital Humanities. The Digital Humanities attempts to
integrate the digital technology knowledge with the study of humanities.

Keywords
Interdisciplinary, Method, Humanities, Digital Humanities,
Humanities Computing

บทน�า
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก
การศึกษาโดยผ่านวิธีการหาความรู้แบบอาศัยความก้าวหน้าจากวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทงั้ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะวิธกี ารค�านวณและ
ประมวลผลแบบดิจทิ ลั (Computation) กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ทา� ให้
เกิดการศึกษาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือการบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชามากขึ้น ด้วยวิธีการศึกษา (Methods) ดังกล่าวท�าให้มีแขนงวิชาใหม่ๆ
เกิดขึ้นมากมาย เช่น มนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities) สังคมและ
วัฒนธรรมแบบดิจิทัล (Digital Culture & Society) การจัดการทรัยพ์สินทาง
ดิจทิ ลั (Digital Asset Management) ประวัตศิ าสตร์เชิงดิจทิ ลั (Digital History)
วรรณคดีดิจิทัล (Digital Literature) สิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Publishing)
จินตทัศน์เชิงดิจทิ ลั (Digital Visualization) การศึกษาซากพืชและสัตว์ดกึ ด�าบรรพ์
เชิงดิจิทัล (Digital Paleontology) นิเวศวิทยาเชิงดิจิทัล (Digital Ecology)
การประมวลผลส�าหรับสื่อผสม (Computing for Multimedia) สังคมศาสตร์
เชิงประมวลผล (Computational Social Science) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ในทางโบราณคดี (GIS in Archaeology) และการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล
(Digital Image Processing) บางองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้ เช่น “มนุษยศาสตร
ดิจิทัล” ยังถูกเรียกแตกต่างกันออกไปอีกหลายชื่อ คือ การประมวลผลทาง
มนุษยศาสตร์ (Humanities Computing) มนุษยศาสตร์สารสนเทศ (Humanist
Informatics) การประมวลผลเชิงภาษาและวรรณคดี (Literary and Linguistic
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Computing) ทรัพยากรดิจิทัลในมนุษยศาสตร์ (Digital Resource in the
Humanities) และมนุษยศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Humanities) เป็นต้น
มนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั เป็นการบูรณาการความรูท้ างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้ า กั บ การศึ ก ษาทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ เ ป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และรูปแบบการค�ำนวณหรือประมวลแบบดิจิทัลเข้าไปช่วยในการ
ศึ ก ษาวิ ช าแขนงมนุ ษ ยศาสตร์ เดิ ม รู ้ จั ก กั น ในชื่ อ ของ การประมวลผลทาง
มนุษยศาสตร์ (Humanities Computing) โดยในระยะแรก เริ่มจากความสนใจ
ของนักมนุษยศาสตร์ที่จะน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาทางมนุษยศาสตร์เช่นใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการจัดเก็บข้อมูลงานเขียนและ
ตัวบทบททางวรรณกรรมต่างๆ ที่ต้องการศึกษาด้วยการแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้น ต่อมาก็ได้ประยุกต์นำ� มา
ใช้ในการศึกษาตัวบทต่างๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวล
ผล (automated text analysis) ตั้งแต่น�ำมาใช้ศึกษาพระคัมภีร์ ตัวบท
วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ข้อเขียนทางการเมืองไปจนถึงบทบัญญัติ
ทางกฎหมายหรือใช้วิธีทางสถิติเพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ของการเลือกใช้
ถ้อยค�ำกับสไตล์การเขียนของนักเขียนแต่ละคนเพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งความก�ำกวมใน
เรื่องผู้แต่ง
ปัจจุบันงานศึกษาและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลได้ขยายขอบเขตไป
อย่างมากตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการใช้ประโยชน์จากวิวฒ
ั นการด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศไปจนถึงวิทยาการข้อมูลและการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่เข้าไปช่วยในการศึกษามนุษย์ในสาขาต่างๆ เกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้าน วรรณกรรมศึกษา ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา
ปรัชญา ดนตรี นาฎศิลป์ บทละคร สุนทรียศาสตร์ ไปจนถึงภูมิศาสตร์และ
โบราณคดีซงึ่ เป็นสาขาวิชาทีไ่ ด้ประโยชน์อย่างมากจากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็น
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เครื่องมือ เพื่อขยายความรู้ในศาสตร์ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น2
ในขณะที่ชุมชนวิชาการตะวันตกได้มีการน�ำแนวคิดเรื่องมนุษยศาสตร์เข้า
มาในวงวิชาการอย่างจริงจังตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990s (Gold, 2012 : 87) แต่ค�ำว่า
“Digital Humanities” ดูจะยังคงเป็นค�ำทีใ่ หม่อยูใ่ นวงวิชาการมนุษย์ศาสตร์ไทย
ข้อบ่งชี้ประการหนึ่งคือยังไม่ได้มีการบัญญัติค�ำภาษาไทยอย่างทางการจาก
ราชบัณฑิต แต่กลุ่มนักวิชาการไทยที่ใช้ค�ำนี้เป็นกลุ่มแรกๆ ในภาษาไทย คือ กลุ่ม
วิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Digital Humanities Research Group : KKU-DHRG) ทีก่ อ่ ตัง้ อย่างเป็นทางการ
ในปี 2558 โดย ดร.กุลธิดา ท้วมสุข รองศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสารสนเทศ
และการสื่อสาร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มนุษยศาสตร์ดิจิทัลมีความส�ำคัญ
มากขึ้นในปัจจุบันและจะเป็นหนึ่งในแนวทางการศึกษาแบบประสานความรู้ใน
สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน (interdisciplinary approach) ทีส่ ำ� คัญในอนาคต ดังนัน้
บทความชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลคืออะไร พัฒนาการของแนวคิด
2

3

ตัวอย่างงานวิจัยที่น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในการศีกษา
ด้านมนุษย์ศาสตร์ในแขนงต่างๆ เช่น งานของ Thomas Rommel, “Literary Studies”; John
Burrows, “Textual Analysis”; William Winder, “Robotic Poetics”; Jan Hajic,
“Linguistics Meets Exact Sciences” ; Russon Wooldridge, “Lexicography”; William
G. Thomas III, “Computing and the Historical Imagination”; Michael Greenhalgh,
“Art History”; Greg Crane, “Classic and the Computer: An End of the History”;
Ichiro Fujinaga and Susan Forscher Weiss, “Music”; Davisd Z. Saltz, “Performing
Arts”; Johanna Drucker, “Speculative Computing : Aesthetic Provocation in
Humanities Computing”; Harrison Eiteljorg II, “Computing for Archaeologists” ใน A
Companion to Digital Humanities, ed. Susan Schreibman, Ray Siemens, and John
Unsworth (Blackwell, 2004)
https://dh.kku.ac.th/th/background/ [Retrieved: August 10, 2017]
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และองค์ความรู้มีความเป็นมาอย่างไร บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร
(documentary Research) ผูเ้ ขียนได้ทำ� การส�ำรวจความเป็นมาและแนวคิดต่างๆ
ที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ดิจิทัลโดยเน้นใช้เอกสารและงานวิจัยจากภาษาอังกฤษ
รวมทั้งข้อมูลจากสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย สถาบันความ
คิดด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลในต่างประเทศเป็นหลัก แหล่งข้อมูลทั้งหมดจะได้รับ
การตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจในความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของ
ข้อมูลทีส่ บื ค้นได้ โดยท�ำการวิเคราะห์ทงั้ ในลักษณะเชิงพรรณาความ (Descriptive
Analysis) และอธิบายความ (Explanatory Analysis) ทั้งนี้ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนแรกจะเป็นการเกริ่นน�ำ ส่วนที่สองจะเป็นการปูพื้นเกี่ยว
กับมนุษยศาสตร์ดิจิทัลคืออะไร มีนิยามและ/หรือถูกให้ค�ำจ�ำกัดความว่าอย่างไร
ส่วนทีส่ ามเป็นฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการและการก่อตัวของมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั
ส่วนทีส่ กี่ ล่าวถึงการศึกษาวิจยั ด้านมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั ทีใ่ ช้การบูรณาการระหว่าง
วิชาคอมพิวเตอร์ สถิติและคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาในแขนงมนุษยศาสตร์ และ
ส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุป

นิยามและค�ำจ�ำกัดความ

แม้จะยังไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจนว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัล (ต่อไปจะขอเรียกว่า
“DH”) มีค�ำจ�ำกัดความว่าอย่างไร มีสถานะอะไร อยู่ในต�ำแหน่งแห่งหนใดใน
สังคมวิทยาว่าด้วยความรู้ (Sociology of Knowledge)4 แต่กเ็ ป็นทีย่ อมรับกันใน
4

ดูข้อถกเถียง เรื่องสถานะและค�ำนิยามของ Digital Humanities ได้ใน Debates in the Digital
Humanities, ed. Matthew K. Gold (University of Minnesota Press, 2012); Debates
in the Digital Humanities, ed. Matthew K. Gold and Lauren F. Klein (University of
Minnesota Press, 2016); Defining Digital Humanities, ed. Melissa Terras, Julianne
Nyhan and Edward Vanhoutte (Ashgate Publishing Company, 2013) และA
Companion to Digital Humanities, ed. Susan Schreibman, Ray Siemens, and John
Unsworth (Blackwell, 2004)
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เบื้องต้นว่า DH มีลักษณะเป็น (ชุดของ) เครื่องมือและวิธีวิทยาที่น�ำมาใช้ในการ
ได้มาซึ่งความรู้มากกว่าการเป็นสาขาวิชา (Disciplinary) ดังที่ John Unsworth
อดีตคณบดีวิทยาลัย วิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ให้นิยามไว้สั้นๆ ว่า
“using computational tools to do the work of the humanities”
(Terras, Nyhan and Vanhoutte, 2013 : 293) ซึ่งใกล้เคียงกับที่ Johanna
Drucker ศาสตราจารย์ ภาควิ ช าข้ อ มู ล ศึ ก ษา (Information Studies)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลีส (UCLA) กล่าวถึง DH ว่าคือ “using
digital tools to extend humanistic inquiry” หรือ “เป็นการใช้เครือ่ งมือทาง
ดิจิทัลเพื่อช่วยในการได้มาซึ่งความรู้ทางมนุษยศาสตร์” (Drucker, 2009 : xi)
แต่ถ้าลองใช้ Google ค้นหาค�ำนี้ดูในช่วงปี 2015-2016 ก็จะพบค�ำนิยาม
ที่ถูกเชื่อม (link) ไปในเว็บไซต์ของ Wikipedia ขึ้นมาเป็นลิงค์อันดับแรกสุด
ที่อธิบายว่า “Digital Humanities หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า Humanities
Computing เป็นสาขาวิชาหนึ่ง การวิจัยวิธีหนึ่ง การสอนรูปแบบหนึ่งและ
นวัตกรรมอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็นการใช้วธิ ปี ระมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เข้าไปผสมผสาน
กับการศึกษาในแขนงวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยตัวของมันแล้ว DH ถูกจัดว่า
เป็นวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการที่ใช้จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์
สังเคราะห์ ไปจนถึงการน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบดิจทิ ลั รวมถึงศึกษาผลกระทบที่
DH มีต่อวิธีการหาความรู้ทางมนุษยศาสตร์แบบดั้งเดิม”5
ต่อมาในปี 2018 Wikipedia ปรับเปลี่ยนค�ำจ�ำกัดความของ DH ใหม่ว่า
“เป็ น การพบกั น ทางวิ ช าการระหว่ า งเทคโนโลยี ก ารค� ำ นวณแบบดิ จิ ทั ล กั บ
วิชามนุษยศาสตร์ เป็นการประสานความรู้ระหว่างสาขาด้วยแนวทางการศึกษา
แบบใหม่ ด้วยวิธีการวิจัยข้อมูลโดยการประมวลผลแบบดิจิทัล เป็นการน�ำ
5

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities [ Retrieved November 3, 2016]
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เครื่องมือและวิธีวิทยาแบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการศึกษามนุษยศาสตร์”6 ค�ำจ�ำกัด
ความใหม่ของ DH ใน Wikipedia นี้มาจากการผสมผสานในงานศึกษาเรื่อง DH
ของ Terras (2012) Drucker (2013) และ Burdick, Drucker, Lunenfeld,
Presner and Schnapp (2012) ตามล�ำดับ ส่วนสารานุกรมวิกิพีเดีย ภาคภาษา
ไทยให้ค�ำนิยามของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไว้สั้นๆ ว่า “เป็นสาขาหนึ่งของการวิจัย
การสอน และการสร้างสรรค์ ที่พิจารณาถึงการตัดข้ามของศาสตร์คอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาของมนุษยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั พัฒนามาจากสาขาวิชาทีเ่ รียก
ว่า คอมพิวเตอร์ส�ำหรับมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันสาขาวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อหลาก
หลาย ตั้งแต่การภัณฑารักษ์ออนไลน์ ไปจนถึงการท�ำเหมืองข้อมูลชุดข้อมูล
วัฒนธรรมขนาดใหญ่”7
ขณะที่วารสาร Digital Humanities Quarterly8 ฉบับปฐมฤกษ์ ได้ให้ค�ำ
นิยามของ มนุษยศาสตร์ดิจิทัลไว้ว่า “เป็นสาขาวิชาเกิดใหม่ที่มีความหลากหลาย
ในตัวเองเพราะเป็นการท�ำงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ในแขนงต่างๆ ผ่านทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการประมวลผลแบบดิจิทัลเพื่อเปิด
พรมแดนความรู้ระหว่างสาขาผ่านการหยิบยืมวิธีการศึกษาที่อาจใช้ร่วมกันได้
เพื่อเอกภาพทางวิทยาการ”

6
7
8

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_humanities [ Retrieved January 4, 2018]
https://th.wikipedia.org/wiki/มนุษยศาสตร์ดิจิทัล [ Retrieved : June 13, 2018]
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/1/1/000007/000007.html
[Retrieved: June 7, 2018]
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Klein (2015 : 1-2) กล่าวถึง DH ในฐานะแขนงวิชาเกิดใหม่ที่ก�ำลังมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว9 มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (MaCarty 1999; Rockwell
1999; Svensson 2009; Rosembloom 2012) ทีป่ ระสานความรูด้ า้ นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เข้ากับการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา นิเทศศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และวิทยาการสารสนเทศ (Informatics) Klein
ฉายภาพความป็นสหวิทยาการของ DH ต่อไปอีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
(Inter-Discipline) วิทยาการคอมพิวเตอร์กบั สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นได้แตกแขนง
ไปสูง่ านศึกษาวิจยั เรือ่ งต่างๆ เพือ่ สร้างบูรณาการระหว่างสาขาวิชาอันน�ำไปสูอ่ งค์
ความรู้แบบใหม่ เช่น การตีความตัวบททางดิจิทัล (Computer-Assisted
Interpretation) การเล่าเรือ่ งเชิงปริมาณหรือการเล่าเรือ่ งด้วยตัวเลข (Quantitative
Narrative Analysis) การวิเคราะห์ตัวบทผ่านระบบอัตโนมัติ (Textual-Automated Analysis) ภาษาศาสตร์เชิงค�ำนวณ (Computational Linguistics)
การประมวลผลด้านภาษา(Language Processing) การสร้างและผลิตตัวบท
ดิจิทัล (Digital Text Production) วรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
9

วิชาที่มีลักษณะแบบสหวิทยาการนั้นคือวิชาที่มีศาสตร์หลายแขนงรวมอยู่ด้วยกันในวิชาเดียว
ศาสตร์แต่ละแขนงทีร่ วมอยูใ่ นตัววิชานัน้ ล้วนแล้วแต่มคี วามสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันตัวอย่างหลักสูตร
สหวิทยาการซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปก็เช่น หลักสูตร B.A. (Philosophy Politics and
Economics) ของ Oxford University, หลักสูตร B.A. (Government) ของ Harvard University
ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนวิชาที่หลากหลายและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยต้องเรียนทั้ง ปรัชญา
การเมือง การปกครองเศรษฐศาสตร์และกฎหมายต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยส่วน
ในฝรั่งเศสที่การเรียนกฏหมายและเศรษฐศาสตร์จะสอนอยู่ในคณะเดียวกัน (La Faculte De
Droit Et Des Sciences Economiques) เจตนา นาควัชระ ตั้งข้อสังเกตว่า การแยกกลุ่มวิชา
ออกเป็น มนุษยศาสตร์ (Humanities) กับ สังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นสิ่งที่พึ่งจะเกิด
ขึน้ ไม่นาน แต่เดิมมาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยในตะวันตก จะจัดรวมวิชาทัง้ ทีเ่ ป็น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เช่น Faculty of Arts ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส จะเป็น Faculté des Lettres et Sciences Humaines และ
ค�ำว่า Sciences
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Literature) และ ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ที่อาศัยความก้าวหน้าจาก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลช่วยในการจัดเก็บ ค้นหา หนังสือ เอกสาร
บรรณานุกรม จดหมายเหตุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Forms) DH
ยังครอบคลุมเรื่องวิธีการเรียน การสอนในรูปแบบใหม่โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการสื่อสารทางดิจิทัล รวมไปถึงการท�ำงานวิจัยแบบ E-Research บนฐาน
ความรู้และฐานข้อมูลจาก Cyber-Infrastructure ปัจจุบันบทความวิชาการและ
งานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล
(Digital Form) มากขึ้นเช่น e-thesis, e-journal, e-book, e-magazine, etc.
กิจกรรมทางวิชาการเหล่านี้ล้วนถูกจัดอยู่ภายใต้ปริมณฑลของ DH
กุลธิดา (2558) อธิบายว่า มนุษยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Humanities)10
เป็นการบูรณาการความรูท้ างด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับการศึกษาทางด้าน
มนุษยศาสตร์ การศึกษาวิจัยในทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัลจะครอบคลุมการศึกษา
เนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมและจัดระบบความรู้ การเก็บและรักษาความรู้ในรูป
แบบดิจิทัลทั้งที่เป็นข้อความและสื่อผสม และการอธิบายความรู้ในมิติเชิงความ
หมาย (Semantic) ตัวเลขและสถิติ (Statistics) และจินตทัศน์ (Visualization)
ในเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ/หรืออาจครอบคลุมไปถึงผลงาน
ใดๆของมนุษยชาติ มีการผนวกระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) ทั้งวิธีการ
ดั้งเดิมในสาขามนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วรรณคดีศึกษา
ภาษาศาสตร์ มานุษยาวิทยาวัฒนธรรมศึกษา ศิลปะ ดนตรี ร่วมกับการใช้เครื่อง
มือและวิธกี ารทางคอมพิวเตอร์ อาทิ จดหมายเหตุดจิ ทิ ลั (Digital Archiving) เว็บ
เชิงความหมาย (Semantic Web) การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining การน�ำ

เสนอข้อมูลหลายมิติ (Multi-media Presentation) การน�ำเสนอข้อมูลแบบ
จินตทัศน์ (Data Visualization) และการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)
เป็นต้น (กุลธิดา, 2558)

10

11

Humaines ในภาษาฝรั่งเศส รวมถึงทั้งสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่วนในระบบการศึกษา
ของเยอรมั น ก็ จั ด แขนงวิ ช าทางมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ร วมไว้ ใ นคณะที่ เรี ย กว่ า
Philosophische Fakultät (อ้างถึงใน เจตนา นาควัชระ, 2538 : 226)

พัฒนาการของมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
การบูรณาการวิธกี ารค�ำนวณแบบดิจทิ ลั เข้ากับการศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์
ถูกบุกเบิกโดย โรแบร์โต บูซา (Roberto Busa : 1913-2011) นักเทววิทยา
ชาวอิตาลี ผู้ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่ง Digital Humanities11 (ในเวลานั้นยัง
ถู ก ใช้ ชื่ อ ว่ า Humanities Computing) ที่ ท� ำ ดั ช นี ค ้ น ค� ำ ในงานเขี ย นของ
Thomas Aquinas ทั้งหมดชื่อ Index Thomisticus งานชิ้นนี้เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการท�ำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก12 ของเขาในช่วงทีส่ งครามโลกครัง้ ที่ 2 ใกล้
ก�ำลังจะสิ้นสุด อันเป็นการศึกษาความคิดเรื่อง “Presence” ในงานเขียนของ
Thomas Aquinas บูซาเริ่มต้นด้วยการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเรื่อง
“Presence” ด้วยการค้นหาค�ำว่า “Presence” ผ่านดัชนีตารางและหัวข้อเรื่อง
ทั้งหมดในงานของ Aquinas และพบว่าการปรากฎขึ้นของค�ำว่า “Presence”
ทุกครั้งจะต้องถูกเชื่อมกับค�ำบุพบท (preposition) “in” อยู่เสมอ ขั้นตอนต่อไป
บูซาจึงเขียนประโยคทุกประโยคที่มีค�ำว่า “in” หรือ ค�ำทุกค�ำที่อยู่ติดกับค�ำว่า
“in” ลงในกระดาษขนาด 3*5 นิ้ว จ�ำนวน 10,000 ใบที่เตรียมไว้ (Busa, 1980)
ด้วยวิธดี งั กล่าวท�ำให้บซู าพบผลการศึกษาสองข้อ คือ 1) “ก่อนทีจ่ ะท�ำความ
เข้าใจหรือท�ำการตีความความคิดในงานของอะไควนัสหรือนักเขียนคนใดนั้น
จ�ำเป็นต้องศึกษา ทีม่ า ทีไ่ ปของค�ำในเชิงนิรกุ ติศาตร์กอ่ นเพราะนักเขียนแต่ละคน
12

Humaines ในภาษาฝรั่งเศส รวมถึงทั้งสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่วนในระบบการศึกษา
วิทยานิพนธ์ของบูซา มีชอื่ ในภาษาอิตาเลียนว่า “La Terrninologia Tomistica dell'lnteriorita:
Saggi di metodoper una interpretazione della metaftsica della presenza”
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จะแสดงระบบความคิดของตัวเองผ่านระบบค�ำพูดของเขาเอง ฉะนั้นการที่ผู้อ่าน
จะค้นพบความรู้ที่อยู่ในระบบคิดของผู้เขียนนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนคนนั้นๆ ผ่านภาษาพูดที่เขาใช้ ผู้อ่านควรที่จะต้อง
พยายามค้นหานัยส�ำคัญของ/(ที่) ค�ำเหล่านี้อยู่ในใจของผู้เขียน”
และ 2) บูซาคิดว่า “ที่มา ที่ไปของค�ำและต�ำแหน่งแห่งหนในประโยค
ของมัน แสดงให้เห็นถึงตรรกะเบื้องลึกที่สุดในสภาวะการด�ำรงอยู่ของมัน อันน�ำ
ไปสู่การเกิดโครงสร้างพื้นฐานของค�ำพูดมนุษย์” กล่าวคือบูซาคิดว่า ค�ำแต่ละค�ำ
นั้ น ล้ ว นมี ที่ ม า และเมื่ อ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นต่ า งบริ บ ทก็ จ ะก่ อ เกิ ด พลิ ก ผั น ท� ำ ให้
ความหมายต่างกันไป (Busa, 1980 : 83-90) กรอบคิดดังกล่าวนี้เป็นการกลับไป
ใช้วิธีการศึกษาวรรณกรรมแบบดั้งเดิมในแนวนิรุกติศาสตร์ ขณะที่ช่วงเวลานั้น
ทฤษฎีวรรณกรรมแบบการวิจารณ์แนวใหม่ (New Criticism) ก�ำลังมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการศึกษาวรรณกรรมในกลางศตวรรษที่ 2013 (ชูศกั ดิ์ ภัทรกุลวณิชย์,
2545 : 393)
ในปี ค.ศ. 1946 ภายหลังจากวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้น บูซา
เริ่มคิดถึงโครงการจัดท�ำดัชนีค�ำทั้งหมดในงานเขียนของอะไควนัสรวมไปถึง
ค�ำประเภท สรรพนาม สันธานและบุพบทด้วย เพือ่ เป็นประโยชน์สำ� หรับการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามเขาตระหนักดีว่ากระบวนการแยกแยะ จัดกลุ่ม
ค�ำดังกล่าวที่มีจ�ำนวนมากกว่าสิบล้านค�ำนั้นไม่สามารถท�ำได้ด้วยแรงงานคน แต่
ต้องอาศัยเครื่องจักรเข้ามาช่วย ดังนั้นในปี 1949 บูซาพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์
จ�ำนวนหนึง่ จึงเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ่ ตรวจ
สอบว่า มีสถาบันการศึกษาแห่งไหนมีเครื่องจักรประมวลผลที่จะสามารถเอา
เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในโครงการวิจัยของเขาได้ บูซาเริ่มต้นด้วยการไปพบกับ

หัวหน้าฝ่ายกองกิจยุโรป หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้แนะน�ำให้เขารูจ้ กั กับ
Jerome Wiesner14 ศาสตราจารย์ดา้ นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (MIT) และไวซ์เนอร์ก็พาบูซาไปพบกับ Thomas Watson15
ประธานและซีอโี อบริษทั IBM ผูซ้ งึ่ ตกลงทีจ่ ะช่วยสนับสนุนเรือ่ งเครือ่ งจักร
ประมวลผลในงานของบูซา ซึง่ ในเวลานัน้ ยังคงเป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทรี่ บั อินพุตส์
(Input) ข้อมูลหรือใช้วิธีอ่านโค้ดจากกระดาษแผ่นเจาะรู (Punched Card) ที่
ออกแบบให้วงิ่ ผ่านช่องอ่านของเครือ่ งเพือ่ ให้อา่ นข้อมูลหรือค�ำสัง่ เข้าไปเพือ่ ท�ำการ
ประมวลผลต่อไป ในโครงการจัดท�ำดัชนีคำ� (concordance) ในงานเขียนทัง้ หมด
ของโธมัส อะไควนัส หรือ Index Thomisticus16 บูซ่ากับทีมงานใช้เวลาสามสิบ
ปีในการท�ำบัตรหรือกระดาษที่น�ำมาเจาะเป็นรูค�ำต่อค�ำ จ�ำนวน 10,666,000 ค�ำ
จาก 1,700,000 บรรทัด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เมนเฟรมประมวลผล แยกแยะ จัดหมวดหมูค่ ำ� ต่างๆ เพือ่ ออกมาเเป็นดัชนี (Busa,
1980 : 86-88)
Frederick Mosteller และ David Wallace เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกๆ อีก
กลุม่ หนึง่ ทีใ่ ช้การบูรณาการความรูด้ า้ นสถิตแิ ละการประมวลผลแบบคอมพิวเตอร์
เข้ากับวิชาทางมนุษยศาสตร์ในงานศึกษาเรื่อง “Inference in an Authorship
Problem” (Mosteller and Wallace,1963) ที่ใช้วิธีการศึกษาแบบ DH เข้าไป
ช่วยหาค�ำตอบในประเด็นที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงกันว่าระหว่าง Alexander

13

16

ดูรายละเอียดวิธีการศึกษาวรรณกรรมในแนวทางต่าง ๆ ใน “เลาะเลียบเส้นทางวรรณกรรม”
ใน อ่าน (ไม่)เอาเรื่อง,น. 359-374, ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ 2548.

14

ในช่วงรัฐบาล จอห์น เอฟ เคเนดี้ (1961-1963) เจอโรม ไวซ์เนอร์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประธานธิบดีเคเนดี้ ต่อมาระหว่างปี 1971-1980
ไวซ์เนอร์ก็มารับต�ำแหน่างอธิการบดีของ MIT
15
โธมัส วัตสันเป็นประธานคนแรกของ IBM ปัจจุบันชื่อ Watson เป็นชื่อโครงการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ของศูนย์วิจัย Thomas J. Watson ที่ตั้งชื่อตามนายวัตสัน
http://www.corpusthomisticum.org/it/index.age;jsessionid=2D741DEBCE5DE21CE3CEFFE7D5A16CB6

[Retrieved: February 9, 2018]
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Hamilton กับ James Madison ใครเป็นผู้เขียนบทความ 12 ชิ้นในเอกสาร
เฟเดลรัลลิสต์ (The Federalist Papers)17 ที่ทั้งคู่อ้างสถานะการเป็นผู้เขียนใน
บทความ 12 ชิ้นนั้น
ทัง้ นักประวัตศิ าสตร์และนักรัฐศาสตร์พยายามหาวิธพี สิ จู น์ประเด็นถกเถียง
ดังกล่าวมากว่า 150 ปี เช่นด้วยวิธีพยายามแกะรอยตามอุดมการณ์ทางการเมือง
ทีถ่ กู น�ำเสนอออกมาในบทความ 12 ชิน้ ทีไ่ ม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใครคือ
ผู้เขียน ด้วยการตรวจสอบว่าบทความไหนมีความสอดคล้องกับความคิดทางการ
เมืองของแฮมิลตันหรือเมดิสันมากกว่ากันหรือแม้กระทั่งจอห์น เจย์ ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานศาลสูงสุด คนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายก็ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดในหมู่ผู้ศึกษาเรื่องนี้
ในปี 1963 Mosteller และ Wallace ใช้วิชาสถิติเป็นเครื่องมือในทางวิธี
วิทยา โดยใช้วธิ งี า่ ยๆ ด้วยการนับความถีข่ องค�ำบางค�ำ ทีอ่ ยูใ่ นบทความชิน้ ทีร่ ะบุ
ได้แน่ชัดว่าแฮมิลตันหรือเมดิสันเป็นคนเขียน ขั้นตอนต่อมาก็ใช้วิธีเดียวกันกับ
บทความ 12 ชิ้นที่ทั้งแฮมิลตันและเมดิสันต่างอ้างว่าตนเป็นผู้เขียน หลังจากนั้นก็
เอาความถีข่ องการใช้คำ� ทัว่ ไปทีค่ น้ พบในขัน้ ตอนแรกมาเปรียบเทียบกับขัน้ ตอนที่
สอง จากวิธีการศึกษาดังกล่าว Mosteller และ Wallace พบว่า
17

เอกสารเฟเดลรัลลิสต์ เป็น การรวบรวมบทความ 85 ชิน้ ทีอ่ เล็กซานเดอร์ แฮมิลตัน, เจมส์ เมดิสนั
และจอห์น เจย์ ร่วมผลัดกันเขียนลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค เมื่อปี 1787-1788 บทความแต่ละ
ชิน้ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สหรัฐอเมริกา เพือ่ โน้มน้าวให้ชาวนิวยอร์คลงมติผา่ นร่าง
รัฐธรรมนูญที่ทั้งสามเป็นผู้ร่วมร่าง โดยในเวลานั้นสาธารณะชนไม่มีใครรู้ว่าบทความแต่ละชิ้นถูก
เขียนขึ้นโดยใคร เพราะทั้งสามต่างใช้นามปากกาเดียวกันว่า “Publius” ต่อมาในปี 1804 อเล็ก
ซานเดอร์แฮมิลตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาเขียน
จดหมายหาเพื่อนของเขาชื่อ Egbert Benson พร้อมระบุผู้เขียนที่แท้จริงในแต่ละบทความ
ทั้ง 85 ชิ้น ในปี 1817 ภายหลังที่หมดวาระจากการด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
ได้ไม่นาน เจมส์ เมดิสัน ก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้เขียนที่แท้จริงในแต่ละบทความเช่นเดียวกับทิ่
แฮมิลตันท�ำไว้เมื่อ 13 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเอารายชื่อของเมดิสันไปเทียบกับของแฮมิลตัน
ปรากฎว่ามีอยู่ 12 บทความที่ทั้งคู่ล้วนต่างอ้างเหมือนกันว่าตนเองเป็นผู้เขียน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
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1. เมดิสันใช้ค�ำว่า also บ่อยมากกว่าแฮมิลตันประมาณสองเท่า
2. แฮมิลตันใช้ค�ำว่า according ถี่มากกว่าเมดิสัน
3. ในบทความทีถ่ กู ระบุชดั ว่าเมดิสนั เป็นผูเ้ ขียน มีคำ� ว่า whilst ในบทความ
กว่าครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ทุกบทความที่ถูกระบุชัดว่าเมดิสันเขียน
ไม่มีค�ำว่า while อยู่เลย
4. บทความที่ถูกระบุชัดว่าแฮมิลตันเป็นผู้เขียน ไม่มีค�ำว่า whilst อยู่เลย
แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีค�ำว่า while อยู่ถึงหนึ่งในสาม (Mosteller
and Wallace, 1963 : 275-309)
ด้วยวิธีการหาค�ำตอบโดยใช้หลักการพื้นฐานทางสถิติด้วยการนับความถี่
ของค�ำต่างๆ ทีท่ งั้ เมดิสนั และแฮมิลตันใช้เพือ่ ค้นหารูปแบบการเขียนของทัง้ คูแ่ ล้ว
น�ำไปเปรียบเทียบกับเอกสารเฟเดลรัลลิสต์ 12 ดังกล่าว Mosteller และ
Wallace พบว่าเอกสารปริศนา 12 ชิ้นนั้นมีรูปแบบการเขียนและความถี่ของค�ำ
ที่ถูกเลือกใช้มีความละหม้ายคล้ายคลึงกับลีลาการเขียนของ เจมส์ เมดิสัน และ
ในปัจจุบัน อีก 50 ปีต่อมา ทั้งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ นักรัฐศาสตร์รวมถึง
นักสถิติที่ท�ำงานวิจัยเพื่อค้นหาผู้เขียนเอกสารปริศนา 12 นี้เพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ
ผลการศึกษาของ Mosteller และ Wallace ต่างได้ข้อสรุปเดียวกันว่า เจมส์
เมดิสัน คือผู้เขียนเอกสาร 12 ชิ้นนั้น เช่นเดียวกับงานของ Reynold and
Saxonhouse (1995) ที่ใช้วิธีวิทยาเชิงปริมาณเพื่อไขปัญหาความก�ำกวมเรื่อง
ผู้แต่งด้วยการวิเคราะห์การเลือกใช้ถ้อยค�ำที่นักเขียนแต่ละคนชอบใช้ซึ่งเป็นการ
บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของนักเขียนแต่ละคน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าโธมัส
ฮ็อบส์ (1588-1679) นักปรัชญาการเมือง ชาวอังกฤษ เป็นผูเ้ ขียนบทความ 3 เรือ่ ง
ที่ไม่ได้ถูกระบุผู้แต่งใน Horae Subsecievae (1620)
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

รูปภาพที่ 1.1
ภาพ : เปรียบเทียบ ระหว่าง แฮมิลตันกับเมดิสันและ 12 unknown essay

Hamilton

Madison

Unknown Essay
ที่มา : จาก Blatt (2017 : 60)

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ท�ำให้คน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารและหนังสือจ�ำนวนมากที่ถูกท�ำให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Forms) และด้วยแนวทางการศึกษาแบบ DH ท�ำให้
ผูศ้ กึ ษาสามารถดึงเอกสารเฟเดลรัลลิสต์ในรูปดิจทิ ลั ฟอร์มออกมาจากอินเตอร์เน็ต
หรือในคลาวด์ (Cloud) ที่ไหนสักแห่งในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ PDF
(Portable Document Format) หรือ Microsoft Word Document หลังจาก
นัน้ ก็นำ� ไปเปิดในโปรแกรม Microsoft Word แล้วเลือกใช้เมนูในฟังก์ชนั “ค้นหา”
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ค�ำว่า also, according, whilst, while แทนที่จะเป็นการนับความถี่ของแต่ละ
ค�ำด้วยแรงงานของมนุษย์เหมือนกับที่ Mosteller และ Wallace หรือ Busa เคย
ท�ำในยุคสมัยของพวกเขา แต่ด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัลซึ่งใช้เวลา ภายใน
เสี้ยววินาที คอมพิวเตอร์ก็จะแสดงความถี่ของค�ำดังกล่าวออกมาให้เห็นเพื่อให้
ผู้ศึกษาวิจัยได้ท�ำการค้นหาความหมายและตีความต่อไป
ในปีเดียวกันกับที่ Mosteller และ Wallace ตีพมิ พ์ผลงานทีถ่ อื ว่าเป็นงาน
วิจัยชิ้นแรกๆ ในวงวิชาการด้าน DH มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ก่อตั้ง Centre for
Literary and Linguistic Computingและได้พัฒนากลายเป็นสมาคมคอมพิวเต
อร์และมนุษย์ศาสตร์ หรือ Association for Computer and the Humanities
(ในปี 1970) ต่อมาปี 1964 บริษัท IBM ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง Humanities
Computing เป็นครั้งแรกที่เมือง Yorktown Heights รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ภายใต้หัวข้อ Literary Data Processing Conference Proceedings และปี
1966 ได้มีการจัดพิมพ์วารสารชื่อ Computer and the Humanities และต่อ
มาเมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ได้เจริญรุดหน้าขึ้นจึงท�ำให้เริ่มมีการน�ำ
แนวคิดเรือ่ ง DH มาใช้ในวงวิชาการอย่างจริงจังตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1990s พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่จาก Humanities Computing เป็น Digital Humanities
(Gold, 2012 : 5,87; Schreibman et al. 2004 : xxiii : 3-17)
ในทศวรรษที่ 90 อันเป็นยุคที่อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ถือก�ำเนิดขึ้นประกอบ
กับขีดความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลหรือ PC (Personal
Computer) ท�ำให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้าน DH หรือการบูรณาการระหว่าง
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ากับมนุษยศาสตร์ได้รับอานิสงค์เป็นอย่างมาก โดย
ในระยะแรกๆ นักมนุษย์ศาสตร์จะเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์ความสามารถใน
การจัดเก็บข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดเก็บผลงานของ
นักคิดนักเขียน ศิลปิน กวี จิตรกรคนส�ำคัญๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
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Forms) เช่น โครงการ Transcribe Bentham ของ University College
London โครงการ The Rossetti Archive หรือภายใต้การสนับสนุนของสถาบัน
เพื่อเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและ The Walt
Whitman Archive โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเนบราสก้ากับมหาวิทยาลัย
ไอโอวา เป็นต้น การเกิดขึ้นของแขนงวิชา DH ยังน�ำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ DH ขึ้น
ตามมาในระยะ 10 ปีทผี่ า่ นมาทัง้ ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ สถาบัน
ความคิด (Think Tank) และสถาบันการศึกษาต่างๆ มากกว่า 100 ศูนย์ในกว่า
25 ประเทศทั่วโลก
ปัจจุบันหน่วยงานหรือศูนย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเหล่านี้ต่างได้รับ
ทุนวิจยั ทางด้านนีก้ นั อย่างมากมาย เช่น ในปี 2007 ส�ำนักงานมนุษย์ศาสตร์ดจิ ทิ ลั
(Office of Digital Humanities) ของสหรัฐอเมริกาได้รับเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยระยะเวลา 5 ปี จากกองทุนแห่งชาติทางมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน 15,268,130
ล้านดอลลาร์ใน 250 โครงการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั เช่นเดียวกับ สภาวิจยั
ทางมนุษยศาสตร์และศิลปะ สหราชอาณาจักรให้เงินอุดหนุนงานวิจัยทาง DH
จ�ำนวน 121.5 ล้านปอนด์ ใน 330 โครงงานวิจัย ระหว่างปี ค.ศ. 1998-2008
รวมทั้ง มูลนิธิแอนดริว เมลอน อันเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก�ำไรก็ได้ให้เงิน
จ�ำนวนกว่า 30 ล้านดอลลาร์ ในปี 2010 เพือ่ การวิจยั ทางด้านมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั 18

18

http://www.ucl.ac.uk/infostudies/melissa-terras/DigitalHumanitiesInfographic.pdf
[Retrieved: June 13, 2018]
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ข้อมูลขนาดใหญ่ เหมืองข้อมูลและมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

ทุกวันนี้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และดิจิทัลได้ช่วยให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่19 (Big Data) ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีดังกล่าว
ยังให้ช่วยให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม ค้นหาข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลทั้งที่เป็น
เอกสาร หนังสือ รูปภาพ เสียง ภาพยนต์และอื่นๆ ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่เดิมการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดมหาศาลมักจะท�ำเพื่อตอบโจทย์ในวงการธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารต่อมาระบบหรือฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะเพื่อ
19

Big Data คือข้อมูลทีม่ ปี ริมาณระดับ Terabyte ขึน้ ไป 1 Terabytes มีคา่ เท่ากับ 1,024 Gigabytes
ข้อมูลเหล่านีจ้ ะอยูใ่ นรูปแบบทีห่ ลายหลายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่เฉพาะทีเ่ ป็นตัวหนังสือ
หรือสมการตัวเลขทางคณิตศาสตร์อย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงข้อมูลทีไ่ ม่เป็นโครงสร้าง (unstructured
data) เช่น ข้อความ ภาพ เสียง วีดโี อ นอกจากนีย้ งั เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย เช่น ข้อมูล
บนโลกออนไลน์ ข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟน
แหล่งข้อมูลสี่เสาหลักที่หลอมรวมกันเป็น Big Data ก็คือ 1) ข้อมูลแบบเปิดทั่วไป (Open Data)
เป็นข้อมูลทีถ่ กู จัดท�ำขึน้ ทัง้ จากหน่วยงานราชการและองกร์เอกชนต่างๆ เพือ่ ให้สาธารณะรับทราบ
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงการวิเคราะห์ต่างๆ โดยเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายแบบ
ออนไลน์ สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้อย่างทันที 2) ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ (Automated Data)
อันมาจากโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความครอบคลุม การเชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
เช่น ระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเตอร์เน็ตกับระบบอุปกรณ์เครือ่ งตรวจวัดอัตโนมัติ (automation
sensor) หรืออุปกรณ์ประเภทที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ซี่งส่งข้อมูลแบบ real time
เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การวัดปริมาณการจราจร การตรวจสอบความหนาแน่นหรือ
ความเร็วของระบบขนส่งสาธารณะ 3) ข้อมูลจากพลเมือง (Crowdsource Data) เป็นข้อมูลจาก
ระบบอัตโนมัติและ IoT คล้ายกับข้อ 2) แต่ได้มาจากพลเมืองที่ใช้อุปกรณ์ที่เป็น smart device
เช่น smart phone หรือ tablet และ 4) ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data) อันได้แก่
ข้อมูลที่มาจาก Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat หรือระบบ (platform) ของสื่อ
สังคมออนไลน์อนื่ ๆ ซึง่ ผูใ้ ช้มนั จะโพสเรือ่ งทีพ่ บเจอในชีวติ ประจ�ำวันลงไป, ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ใน Zikopoulos et al. 2012, Understanding Big Data : Analytics for Enterprise Class
Hadoop and Streaming Data, (McGraw-Hill, 2012)
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ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า คลังข้อมูล (Data Warehouse)
ได้ถกู น�ำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านภูมศิ าสตร์ อุตนุ ยิ มวิทยา วิศวกรรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร การเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจัดการกับข้อมูลจ�ำนวน
มหาศาลเพือ่ ท�ำให้เป็นสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์และมูลค่าต้องอาศัยเทคนิควิธกี าร
ที่เรียกว่า การท�ำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
การท�ำเหมืองข้อมูลเป็นกระบวนการสกัดความรู้ที่น่าสนใจจากข้อมูล
ปริมาณมาก ความรู้ที่ไม่เห็นเด่นชัด ความรู้ที่บ่งบอกเป็นนัย ความรู้ที่ไม่ทราบมา
ก่อน ที่มีศักยภาพในการน�ำไปใช้ประโยชน์ การท�ำเหมืองข้อมูลยังมีความหมาย
รวมไปถึงกระบวนการหาความหมายของรูปแบบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อน
อยู่หรือความรู้ใหม่อื่นๆ จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อน�ำมาใช้ในการตัดสินใจ20
(Ye, 2014 : xiii) ในปัจจุบันการท�ำเหมืองข้อมูลได้เริ่มถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในวง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์21 และมนุษยศาสตร์มากขึน้ อันน�ำไปสูก่ ารศึกษาวิจยั เชิง
สหวิทยาการหรือการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัลดังที่กล่าวมาในตอนต้น
ปัจจุบนั มีการวิจยั เชิงสหวิทยาการทีท่ ำ� งานกับข้อมูลขนาดใหญ่ดว้ ยการท�ำ
เหมืองข้อมูลผ่านการใช้เครื่องมือทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัลและ/หรือรูปแบบการ
ประมวลผลทางสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นมากมายเช่น โครงการวิจัยที่ห้องทดลองการ
เล่าเรื่องด้วยตัวเลข (Computational Story Lab) มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์
สหรัฐอเมริกาทีเ่ ก็บข้อมูล Digital forms จากโซเซียลเน็ตเวิรก์ ทีค่ นอเมริกนั ใช้กนั
20

นอกจากค�ำว่าData miningค�ำที่ถูกใช้แทนในความหมายที่ใกล้เคียงกันก็ได้แก่ knowledge
discovery in databases, knowledge mining from databases, knowledge extraction,
knowledge-based system, data archaeology, data dredging, data analysis เป็นต้น
21
การน�ำเทคโนโลยีและรูปการประมวลผลแบบเดียวกันไปใช้การศึกษาด้านสังคมศาสตร์จะถูกเรียก
ว่า Computational Social Science ดูเพิม่ เติมใน Hanna Wallach. “Computational Social
Science: Toward Collaborative Future.” Data Science for Politics, Policy, and
Government. Cambridge University Press, 2015.
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ในแต่ละวัน เป็น Big Data โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาความหมายของรูปแบบความ
สัมพันธ์ของข้อมูลทีซ่ อ่ นอยูห่ รือความรูใ้ หม่อนื่ ๆ จากกองข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้
ผ่านการตีความ
ห้องทดลอง Computational Story เป็นแหล่งรวมนักวิจยั จากหลากหลาย
สาขา เช่น ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี คณิตศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และอีกหลายๆ สาขามาท�ำงานร่วมกัน
เพื่อศึกษาวิจัยสังคมในยุคดิจิทัลหรือสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่ถูกขับเคลื่อนโดย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลขั้นสูง (Socio-technical System)
เช่น การศึกษาเรื่อง “Measuring the Happiness of Large-Written
Expression: Songs, Blogs and President” (Dodds and Danforth, 2009)
ใช้วธิ กี ารศึกษาแบบ Data Mining เป็นเครือ่ งมือในทางวิธวี ทิ ยาเพือ่ วัดหา “ระดับ
ความสุข” ของมนุษย์ด้วยการศึกษาจากชุดข้อมูล (Data Set) 4 ชุด คือ
1. เนื้อเพลงจ�ำนวน 232,574 เพลง จากศิลปิน 20,025 คน
ระหว่างปี 1960-2007 ด้วยการดึงข้อมูล (download)
จาก เว็บไซต์ http://www.hotlyrics.net
2. ชื่อเพลงดึงข้อมูลจาก เว็บไซต์ http://www.freedb.org
3. ข้อความในบล็อก (blog) ทีถ่ กู เขียนโดยคนๆ แรกในบล็อกและมีคำ� ว่า
“รู้สึก” (Feel) ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์http://www.wefeelfine.org
ด้วยวิธี API22 จากวันที่ 25 สิงหาคม 2005 ถึง 30 มิถุนายน 2009
จ�ำนวน 9,113,772 ประโยค จาก 2.3 ล้านบล็อก
22

API หรือ Application Programming Interface เป็นช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์หนึ่ง
ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งหรือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่อง Server หรือระหว่าง
เครื่อง Server กับ Server หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ API เปรียบเสมือนภาษาคอมพิวเตอร์ที่
ท�ำให้เครื่องแต่ละเครื่องสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ (ผู้เขียน)
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4. ค�ำแถลงประจ�ำปีของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา (State of the
Union addresses) 43 คน ตั้งแต่จอร์จ วอชิงตัน ถึง จอร์จ ดับเบิลยู
บุช ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ the American Presidency Project ที่
http://www.presidensy.ucsb.edu และ เว็บไซต์ของ British
National Corpus ที่ http://www.natcorp.ox.ac.uk
Dodds and Danforth (2009 : 2-4) เริ่มต้นด้วยการใช้งานวิจัยของ
Bradley and Lang (1999) ทีศ่ กึ ษาการวัดบรรทัดฐานทางอารมณ์จากค�ำในภาษา
อังกฤษ (The Affective Norms for English Words: ANEW) ที่เลือกมาจากทั้ง
ค�ำนาม ค�ำกิรยิ าและค�ำคุณศัพท์จำ� นวนทัง้ หมด 1,034 ค�ำ ด้วยการให้กลุม่ ตัวอย่าง
ให้คะแนนกับค�ำแต่ละค�ำแล้วตีเป็นคะแนนออกมาด้วยวิธีทางสถิติในสเกล 1-9
เป็นมาตรวัดความสุข Bradley and Lang (1999 : 4-45) พบว่า ค�ำที่มีระดับ
คะแนนความสุขมากที่สุดห้าค�ำแรกคือ triumphant (8.82),paradise (8.72),
love (8.72), luxury (7.88), trophy (7.78) และ glory (7.55) ส่วนค�ำที่มีระดับ
ความทุกข์มากที่สุดห้าค�ำแรกคือ suicide (1.25), rape (1.25), funeral (1.39),
trauma (2.10), hate (2.12), และ hostage (2.20)
Dodds and Danforth (2009: 2) ใช้ผลการศึกษาของ Bradley and
Lang (1999) มาเป็นเกณฑ์ในการใช้จัดอันดับของระดับค�ำที่บ่งบอกถึงความสุข
และค�ำทีแ่ สดงออกถึงความทุกข์ ด้วยการน�ำค�ำเหล่านีไ้ ปเทียบความถีท่ กี่ ลุม่ ค�ำใน
ANEW ไปปรากฎอยู่ในชุดข้อมูล 4 ชุดข้างต้นในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1
จ�ำนวนค�ำทั้งหมดในแต่ละชุดของมูลเทียบกับจ�ำนวนค�ำ
ใน ANEW ที่ปรากฎอยู่ในแต่ละชุดของมูล
ชุดข้อมูล

เนื้อเพลง (ค�ำ) ชื่อเพลง (ค�ำ)

บล็อก

ค�ำแถลงประจ�ำปี

จ�ำนวนค�ำ

58,610,849

60,867,223

157,853,709

1,796763

จ�ำนวนค�ำ
ใน ANEW

3,477,575

5,612,708

8,697,633

61,926

ที่มา : Dodds and Danforth (2009 : 5)

ยกตัวอย่าง ในเนื้อหาจากทวิตเตอร์ของบุคคลสองคนสามารถบ่งบอกถึง
ระดับความสุขได้แตกต่างกัน เมื่อคนหนึ่งก�ำลังมีความรู้สึกยินดี ก็อาจทวีตค�ำที่
แสดงออกถึงความสุขออกมา เช่น “I love you” กับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้วงภาวะ
ที่ย�่ำแย่ ก็อาจจะทวีตค�ำที่หม่นหมองออกมา เช่น “I hate you” ตัวอักษรสีแดง
ทีข่ ดี เส้นใต้เป็นค�ำทีอ่ ยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ANEW ค�ำว่า “love”มีคา่ ระดับความสุขที่
8.74 ส่วน “hate” มีค่าระดับความสุขเพียงแค่ 2.1 ดังนั้นเนื้อหาที่บุคลลสองคน
นี้ทวีตออกมาก็จะบอกบ่งบอกถึงระดับความสุขหรือทุกข์ที่แตกต่างกัน
ด้วยหลักการเดียวกัน เพลง Billy Jean ของ Michael Jackson มีเนื้อ
ร้องท่อนหนึ่งว่า “….She was more like a beauty queen from a movie
scene…” ตัวอักษรสีแดงที่ขีดเส้นใต้เป็นค�ำที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ANEW และมีค่า
ระดับความสุขที่ 7.82, 6.44 และ 6.86 ตามล�ำดับ ดังนัน้ ระดับความสุขหรือ(ทุกข์)
ของเพลง Billy Jean (เฉพาะท่อนนี้) ก็คือ 1/3*(7.82+6.44+6.86) = 7.04
ในภาพใหญ่ เมื่อน�ำการใช้อันดับของค�ำที่มีความสุขไปจนถึงค�ำที่มีความ
ทุกข์จากผลการศึกษาของ Bradley and Lang (1999) ไปจับคู่กับ Big Data 4
ชุด ก็พบรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในกองข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ ในตาราง 1.2 และสถิติ
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ที่น่าสนใจอีกมากมายเมื่อน�ำค�ำที่อยู่ใน ANEW List ไปจับคู่กับประโยคแรกใน
บล็อกที่มีค�ำว่า “feel” ที่ถูกทวีตออกมาระหว่าง สิงหาคม 2005 ถึง มิถุนายน
2009พบว่า
● วันทีค
่ นมีความสุขมากทีส่ ดุ ในช่วงปี 2005-2009 คือวันทีโ่ อบามาได้รบั
เลือกตั้ง (4 พฤศจิกายน 2008)
● วันที่คนมีความสุขที่สุดในแต่ละปีคือวันวาเลนไทน์และวันคริสต์มาส
● วันที่มีความสุขที่สุดในสัปดาห์คือวันอาทิตย์ ส่วนวันพุธเป็นวันที่ทุกข์
ที่สุด
● วันที่มีความทุกข์มากที่สุดคือวันที่ 11 กันยายนของแต่ละปีและวันที่
ไมเคิล แจ็คสันเสียชีวิต (25 มิถุนายน 2009)
ตารางที่ 1.2
อันดับห้าค�ำแรกใน ANEW ที่ปรากฎขึ้นบ่อยที่สุดในแต่ละชุดของมูล
ล�ำดับ

เนื้อเพลง

ชื่อเพลง

บล็อก

ค�ำแถลงประจ�ำปี

1

Love (7.37%)

Love (7.39%)

Good (4.89%)

People (5.49%)

2

Time (4.18%)

Time (4.19%)

Time (4.72%)

Time (4.09%)

3

Baby (2.75%)

Baby (2.75%)

People (3.34%)

Present (3.45%)

4

Life (2.59%)

Life (2.60%)

Love (3.31%)

World (3.10%)

5

Heart (2.14%)

Heart (2.15%)

Life (3.13%)

War (2.98%)

ที่มา : Dodds and Danforth (2009 : 5)
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ผลการศึกษาจากงานวิจัยชิ้นนี้ถูกน�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นตัวแบบในการ
สร้าง มาตรวัดความสุข(Hedonometer) อันเป็นกราฟแสดงความสุขด้วยการวัด
ระดับความสุขผ่านวิธีอ่านและตีความผ่านข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย-เน็ตเวิร์กต่างๆ
ของปัจเจกบุคคลด้วยการท�ำต�ำแหน่งของเหตุการ์ณส�ำคัญๆ ทีม่ ผี ลต่อระดับความ
สุขหรือความทุกข์ของกลุม่ คนผูใ้ ช้โซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ลงบนกราฟ
เช่น วันทีเ่ ครือ่ งบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ไฟล์ 370 บินหายไปในมหาสมุทร วันทีโ่ รบิน
วิลเลี่ยม ดาราตลกชื่อดังของฮอลลีวู้ด เสียชีวิต วันวาเลนไทน์ หรือ วันคริสต์มาส
เป็นต้น ด้วยข้อมูลชุดเดียวกันนี้ คณะนักวิจัยจากห้องทดลองการเล่าเรื่องด้วย
ตัวเลขยังขยายผลการวัดระดับความสุขและความทุกข์ของมนุษย์จากการดู
ภาพยนต์เรื่องต่างๆ พร้อมกับท�ำไทม์ไลน์ของความสุขและความทุกข์ตามการ
ล�ำดับเรื่องและเหตุการณ์ในภาพยนตร์ และจากชุดของมูล (data set) เดียวกันนี้
โครงการวิจัยต่อไปของพวกเขาก็คือการใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีล-เน็ตเวิร์กทั้ง
หลายท�ำนายการเกิดวิกฤตเศรษกิจก่อนทีม่ นั จะเกิดขึน้ จริงๆ หรือท�ำการแยกแยะ
ข่าวปลอม (fake news) ออกจากข่าวจริง ในแพลตฟอร์มต่างๆ (Dodds and
Danforth, 2009; Dodds et al. 2011; Klouman et al 2012; Bliss et al
2012; Mitchell et al 2013; Frank et al 2013)
โครงการ Google Book ก็เป็นอีกโครงการที่ท�ำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยการท�ำเหมืองข้อมูล ผ่านวิธีการศึกษาแบบมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเพื่อการผลิต
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาจากการท�ำวิจัยเชิงสหวิทยาการดังกล่าว บริษัท
Google เปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยการสแกน (scan) หนังสือจ�ำนวน 12 ล้าน
เล่ม มากกว่า 400 ภาษาเป็นจ�ำนวนมากกว่า 5 พันล้านหน้าหรือ 2 ล้านล้านค�ำ
ให้อยู่ในรูปดิจิทัลฟอร์ม แล้วเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท ต่อจากนั้นในปี
2010 Google ให้ทุนวิจัยเรื่องมนุษยศาสตร์ดิจิทัล หรือ Google’s Digital
Humanities Research Award จ�ำนวน 1 ล้านดอลลาร์กับนักวิจัย 23 คนจาก
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25 มหาวิทยาลัย ใน 12 โครงการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัลโดยอนุญาติให้
นักวิจยั ทัง้ หมดสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของ Google
เพื่อช่วยในการประมวลผลงานวิจัยดังกล่าวได้23
เช่น งานวิจัยของ Daniel Cohen กับ Frederick Gibbs จาก George
Mason University สหรัฐอเมริกา เรื่อง “Reframing the Victorian” อันเป็น
ส่วนหนึ่งใน 12 โครงการวิจัยที่ได้ Google’s Digital Humanities Award ได้ใช้
วิธแี นวทางศึกษาแบบ DH สร้างแผนภูมิ (Chart) แสดงความถีก่ ารปรากฎขึน้ ของ
ค�ำทุกค�ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อหนังสือจ�ำนวน 1,681,161 เล่ม ที่ถูกพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ในประเทศอังกฤษ ช่วงยุคสมัยวิคตอเรียน ระหว่างปี ค.ศ. 17891914 เพือ่ ช่วยให้นกั วิคตอเรียนศึกษา (Victorian Studies) เข้าใจภูมปิ ญ
ั ญาและ
ความคิดในยุคสมัยนั้นได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น จากแผนภูมิดังกล่าว Cohen and
Gibbs พบรูปแบบและความหมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นข้อมูล ขนาดเกือบ 1.7 ล้านรายชือ่
ว่าความหมายของค�ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่นเดียวกับการเลือกใช้ค�ำ
ต่างๆ ที่เอามาตั้งเป็นชื่อเรื่อง เช่นค�ำว่า “Science” ในระยะแรกๆ จะถูกใช้ใน
ความหมายโน้มเอียงว่า ความรู้ และค�ำๆ นี้จะถูกใช้มากที่สุดในปี 1874 อันเป็น
ช่วงปีภายหลังของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม อันแสดงให้เห็นความสนใจของยุคสมัย
ในเรือ่ ง “Science” แต่ในขณะเดียวกัน ความหมายทีถ่ กู ใช้กถ็ กู เปลีย่ นให้แคบลง
ไปจากความหมายว่า ความรู้ ว่าหมายถึงเฉพาะ “วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ”
(Natural Science) อันสอดคล้องกับค�ำว่า “Industrial” ทีเ่ ผยตัวครัง้ แรกขึน้ บน
บรรณพิภพการเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องในโลกหนังสือเมื่อปี 1832 และรักษา
ความถี่ของการถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งชื่อเรื่องหนังสืออย่างเสมอต้นเสมอปลายไปจน
สิ้นสุดสมัยวิคตอเรียน ในขณะที่ค�ำว่า “Evil” แทบจะไม่เคยถูกใช้เอามาตั้งเป็น
ชื่อหนังสือเลย (Cohen and Gibbs , 2011)
23

https://googleblog.blogspot.com/2010/07/our-commitment-to-digital-humanities.
html [Retrieved:March 8, 2018]
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อย่างไรก็ตาม งานศึกษาเรื่องหนังสือสมัยวิคตอเรียนของ Cohen กับ
Gibbs ชิ้นต่อไปหรือเฟสสองก�ำลังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ งานเฟสที่สองนี้
เป็ น การอิ น พุ ต ส์ เ นื้ อ หาของหนั ง สื อ ในสมั ย วิ ค ตอเรี ย นทั้ ง หมดใส่ เ ข้ า ไปให้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างแผนภูมิแสดงรูปแบบความถี่ของค�ำต่างๆ
ทั้งหมด ซึ่งแผนภูมิของความถี่ของค�ำที่ได้ย่อมแตกต่างจากงานชิ้นแรกอย่าง
ไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นการอินพุตส์เฉพาะแต่ชื่อหนังสือ นอกจากนี้ Cohen กับ
Gibbs ยังจะเลือกใช้เฉพาะบริบทที่อยู่รายล้อมอยู่รอบๆ ค�ำแต่ละค�ำเพื่อที่จะ
เป็ น กรอบในการวิ เ คราะห์ ใ ห้ ล ะเอี ย ดลึ ก ลงไปอี ก ว่ า ค� ำ แต่ ล ะค� ำ ถู ก ใช้ ใ น
ความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบในแต่ละบริบทๆ หนึ่ง เป้าหมายของงานในเฟสที่
สองนี้ คือการหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างชุดของข้อมูล 3 ชุดคือ ผลการ
ศึกษาในเฟสหนึ่ง เนื้อหาหนังสือที่ถูกอินพุตเข้าไปในเฟสสองและบริบททาง
ประวัติศาสตร์ของข้อมูลชุดหนึ่งและสอง
การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลหรือช่วยในการอ่านหนังสือกองโต
จ�ำนวนเกือบ 1.7 ล้านเล่มนัน้ ไม่ได้หมายความว่าเครือ่ งจักรสมองกลเหล่านีจ้ ะเข้า
มาแทนที่การอ่านแบบละเมียดละไม (Closed Reading) อันเป็นการอ่านแบบ
ขบเคี้ยวเนื้อหาเพื่อซาบซึ้งดื่มด�่ำกับสุนทรียะของความหมายที่นักมนุษยศาสตร์
นิยมกระท�ำกันมาแต่ดงั้ เดิม แต่การอ่านหนังสือโดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์จะเป็นการ
เสนอวิธกี ารอ่านอีกรูปแบบหนึง่ เป็นการอ่านตัวบทกองมหึมาทีอ่ าจจะน�ำไปสูก่ าร
ตั้งค�ำถามใหม่ๆ ในการอ่านตัวบทจ�ำนวนมากที่มนุษย์ไม่สามารถอ่านได้หมดใน
ช่วงชีวิตหนึ่งๆ (Cohen and Gibbs , 2011)
●●●
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บทสรุป

มนุ ษ ยศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เป็ น การบู ร ณาการความรู ้ ท างด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์เข้ากับการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และรูปแบบการค�ำนวณเชิงดิจิทัลเข้าไปช่วยในประมวล
ผลข้อมูลทางมนุษยศาสตร์ทปี่ จั จุบนั สามารถท�ำให้อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
เกือบทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม ในทัศนะผูเ้ ขียน มนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั ไม่ใช่การพยายาม
ที่จะกลับไปท�ำให้การศึกษามนุษยศาสตร์มีลักษณะเป็นปรนัยอีกครั้ง เหมือนเมื่อ
ครั้งหนึ่งที่แนวคิดปรัชญาแบบปฎิฐานนิยม (positivism) ได้มีอิทธิพลครอบง�ำ
สังคมวิทยาว่าด้วยความรู้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 อันมี
ผลท�ำให้ศาสตร์ต่างๆ มีความพยายามจะน�ำวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์
(scientific method) มาใช้กับแขนงวิชาตัวเองเพื่อให้มีลักษณะเป็นปรนัยมาก
ยิ่งขึ้นรวมทั้งมนุษย์ศาสตร์เองด้วย
วิธีการท�ำงานของนักมนุษยศาสตร์ดิจิทัลโดยทั่วไปมีสองลักษณะคือ
แบบแรกเป็นการออกแบบโปรแกรมและเขียนชุดค�ำสั่ง (coding) ซอฟต์แวร์
คอมพิ ว เตอร์ ด ้ ว ยตั ว เองหรื อ ท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ นั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละ/หรื อ
นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ ในการพัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีเฉพาะขึ้นมาเพื่อ
ใช้ประมวลชุดของข้อมูล (data set) ที่ต้องการศึกษาไม่ว่าจะเป็น เพื่อวิเคราะห์
ตัวบทต่างๆ เช่น วรรณกรรม หนังสือ เอกสาร จดหมายเหตุ ข้อความ ถ้อยค�ำ
สุนทรพจน์หรือค�ำสบถในแต่ละวัฒนธรรม หรือวิเคราะห์งานด้านประติมากรรม
ศิลปกรรม จิตรกรรม เช่น ภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้น รูปสลัก รูปถ่าย ไปจนถึง
โบราณวัตถุหลากหลายชนิดและสิง่ อืน่ ๆ อีกมากมายอันเกิดจากผลงานสร้างสรรค์
ของมนุษย์ ส่วนแบบที่สอง เป็นการน�ำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ถูก
พัฒนาโดยกลุ่มแรกไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์เพื่อ
หาความสัมพันธ์ในชุดของข้อมูลดังกล่าว โดยอาจจะกระท�ำผ่านกรอบคิดด้าน
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มนุษย์ศาสตร์และ/หรือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วหรือน�ำไปสูก่ ารตีความ
หาความหมาย วินิจฉัย ประเมินคุณค่าด้วยชุดของค�ำอธิบายแบบใหม่หรือการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ใหม่ (originality)
ด้วยวิธีการดังกล่าว ท�ำให้เห็นได้ว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลเป็นวิธีการศึกษาที่
ใช้ในการเข้าหาข้อเท็จจริงและเข้าถึงข้อมูลในอีกรูปแบบหนึง่ เพือ่ หาความสัมพันธ์
ชุดของข้อมูล เป็นวิธที สี่ ามารถจะน�ำมาอธิบายข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้มคี วาม
ละเอียดและมีความหลากหลายมากขึ้น ท�ำให้เห็นรูปแบบ (pattern) ของข้อมูล
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเห็นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม อันน�ำไปสู่การสกัด
ความรู้ใหม่หรือความรู้บางอย่างที่ถึงแม้วิธีการของมนุษยศาสตร์แบบเดิมจะไม่
สามารถท�ำได้ เช่นการอ่านแบบละเมียดละไม (closed reading) แต่ก็อาจจะยัง
ต้องอาศัยกรอบคิดทางมนุษยศาสตร์แบบเดิมและ/หรือทฤษฎีสังคมศาสตร์รวม
ไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จาก
การประมวลผลด้วยวิธกี ารของมนุษยศาสตร์ดจิ ทิ ลั เช่น การวิเคราะห์ความหมาย
ของค�ำว่า “ความรัก” ทีป่ รากฎอยูใ่ นวรรณกรรมฝรัง่ เศสและเยอรมันในยุคคลาส
สิกกับยุคโรแมนติกทั้งหมดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งปัจจุบันตัวบทของ
วรรณกรรมทั้งหมดดังกล่าวได้อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมด
แล้ว หรือ การหาความหมายของค�ำว่า “ความงาม” ในตัวบทที่อยู่ใน google
book ทั้งหมดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยการวิเคราะห์ข้อความและบริบท
โดยวิธีการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการยกระดับการเก็บและวิเคราะห์ชุดข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์ที่
ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบทีห่ ลายหลายและไม่ใช่เพียงเฉพาะทีเ่ ป็นตัวหนังสือเท่านัน้
แต่ยงั รวมถึงข้อมูลทีไ่ ม่เป็นโครงสร้าง (unstructured data) เช่น ข้อความ ภาพ เสียง
วีดีโอ ข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์ ในโลกโซเซียลมีเดีย ข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟน
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ด้วยขนาดสเกลทีก่ ว้างและลึกอย่างทีไ่ ม่เคยท�ำได้มาก่อนในอดีต วิธดี งั กล่าวท�ำให้
นักมนุษยศาสตร์สามารถเข้าถึงขุมทรัพย์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ในสมัยก่อนไม่
สามารถท�ำได้ เช่น บริษัทกูเกิลอนุญาตให้นักวิจัยผู้ได้รับทุน Google’s Digital
Humanities Research Award สามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ Google เพือ่ ช่วยในการประมวลผลงานวิจยั ดังทีก่ ล่าว
มาข้างต้นในโครงการ Google Book ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการท�ำให้ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ถูกขยายออกไปเท่านั้น แต่ยังอาจจะน�ำไปสู่การเชื่อมโยง ต่อยอด
สร้างไวยากรณ์ทางความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ได้อีกเช่นกัน
สุดท้าย ผู้เขียนเห็นว่าวิธีการศึกษาแบบมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไม่ใช่วิธีการ
ศึกษาทีจ่ ะมาทดแทนวิธกี ารศึกษามนุษยศาสตร์แบบดัง้ เดิมทีเ่ น้นใช้วธิ กี ารตีความ
การประเมินคุณค่าและวินิจฉัยประสบการณ์ แต่ทั้งสองแนวทางนี้จะต้องท�ำงาน
ร่วมกัน เป็นการศึกษาแบบประสานแนวทางการศึกษาเข้าด้วยกันเพือ่ น�ำไปสูค่ วาม
เชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชามนุษยศาสตร์เข้ากับสาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) และ/หรือสาขาอื่นๆ อีกที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป
เรื่อยๆ และทุกอย่างเข้าสู่หรือกลายเป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัว การผลิตความรู้
(Knowledge Production) ทางด้านมนุษยศาสตร์ใหม่ๆ อาจไม่ได้อยู่ที่ตัวนัก
มนุษยศาสตร์เพียงกลุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นนักมนุษยศาสตร์แบบดั้งเดิมหรือแบบ
ดิจิทัล
ดังเช่น John Asmus นักฟิสิกส์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงเลเซอร์ แสงซินโคร
ตรอน ประจ�ำสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์และบริสุทธิ์ (Institute for Pure and Applied Physical Science) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา
ได้ใช้เทคนิคทางด้านฟิสิกส์เรื่องการก�ำทอนของแม่เหล็กนิวเคลียส (Nuclear
Magnetic Resonance) ในการสแกนเลเซอร์บนฝาผนังเพือ่ ค้นหาภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่ชื่อ The Battle of Ahghiari ของ Leonardo da Vinci ที่หายสาบสูบ
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โดยในเบื้องต้น ภายหลังจากที่นักมนุษยศาสตร์ (นักจิตรกรรม) ได้ศึกษาเอกสาร
และข้อมูลจ�ำนวนมากมายแล้วได้ตงั้ สมมติฐานว่าภาพดังกล่าวอาจจะถูกเขียนทับ
โดยจิตรกรอีกคนหนึ่งคือ Giorgio Vasari ผู้มีพฤติกรรมที่ชอบเขียนภาพวาดของ
ตั ว เองไปทั บ ภาพวาดของคนอื่ น ๆ แต่ ด ้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด ของวิ ธี ก ารศึ ก ษาทาง
มนุษยศาสตร์ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานดังดล่าวได้
เพราะไม่ต้องการท�ำลายภาพเขียนของ Vasari เพื่อค้นหาภาพของ Da Vinci ที่
อาจจะถูกเขียนทับไว้ ต่อจากนัน้ Asmus จึงได้ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพแบบ
เชิงดิจิทัลและแสงอุลตราโซนิคเพื่อดึงภาพวาดของ Da Vinci ออกมาจากฝาผนัง
และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ (Asmus, 1978 : 209-213 และ เจตนา, 2538 : 251)
งานของ Asmus เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วยการหยิบยืมวิธีการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ อันแสดงให้เห็นว่าการผลิตองค์ความรูใ้ หม่ ไม่วา่ จะเป็นในสาขา
ใด ไม่จ�ำเป็นต้องถูกผูกขาดโดยวิธีการศึกษาหลักในสาขานั้นเสมอไปเพราะด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั นี้ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และดิจทิ ลั
ล้ ว นแต่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาในทุ ก วงการวิ ช าการทั้ ง ด้ า น
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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การเปลี่ยนผ่านจากภาพยนตร์
สู่ซีรีส์โทรทัศน์
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บทคัดยอ
ปรากฏการณ์กระแสนิยมภาพยนตร์อินเดียลูกที่หนึ่ง เกิดขึ้นและเสื่อมลง
ช่วงปีพทุ ธศักราช 2490 -2520 ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสะท้อนบริบททางสังคมของ
ชาวอินเดียพลัดถิ่น และวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ของคนไทยอย่างน่าสนใจ
ปัจจัยหลักของกระแสความนิยมภาพยนตร์อินเดียคือความคุ้นเคยเรื่องราวใน
ภาพยนตร์ของผู้ชม ความครบรสของภาพยนตร์อินเดีย และฝีมือของนักแสดง
เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการตลาดเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง ท�าให้ภาพยนตร์อินเดียซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายไม่
สามารถแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยได้จนเลือนหายไปจากความสนใจของสังคม ต่อมา
เมื่อพัฒนาการทางเทคโนโลยีการรับชมภาพยนตร์เปลี่ยนไป การเปิดตัวช่องทีวี
ดิจิทัลในปีพุทธศักราช 2557 ท�าให้ช่องทางการเผยแพร่สื่อทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
ภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียสมัยใหม่ถกู น�าเข้ามาอีกครัง้ เพือ่ สร้างความแตกต่างและเป็น
ทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ชม บทความนี้กล่าวถึงพัฒนาการของกระแสนิยมทั้งสอง
ช่วง และวิเคราะห์ถงึ ปัจจัยต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดกระแสนิยมภาพยนตร์อนิ เดียในแต่ละ
ยุคสมัย

คําสําคัญ
1. กระแสนิยมอินเดีย 2. ภาพยนตร์อินเดีย 3. ทีวีดิจิทัล
4. ช่องทางการเผยแพร่ 5.อุตสาหกรรมสื่อไทย
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Abstracts
บทน�า
The first Indian wave phenomenon in Thailand took place from
1947 to 1977. The phenomenon reﬂects interesting social context
of Indian diaspora in Thailand and Thai film-going culture. The main
factor for the success of Indian films in Thailand is the familiarity of
stories depicted in the films, the combination of emotions featured
and the skills of the actors. However, over time, the economic factor
and market competition played a part in this film-going culture. Indian imported movies could not cover their own expenses and went
in decline. With technological changes in film viewing, particularly
the introduction of digital TV in 2014, the new platform brings more
alternative content. Contemporary Indian series are now imported
to offer alternative choices for audience. This article discusses the
development of the two Indian waves and explores factors which
led to the interests in Indian films in each era.

Keywords
1. Indian Wave 2. Indian Cinema 3. Digital TV
4. Film Distribution 5.Thai Media Industry

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายการเปลี่ยนผ่านของกระแสความนิยม
ภาพยนตร์จากประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน บทความให้
ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการเปรียบเทียบปัจจัยที่ท�าให้เกิดกระแสความนิยมใน
แต่ละยุค โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ภาพยนตร์ซีรีส์ เรื่อง สีดา ราม ได้รับการตอบรับ
อย่างล้นหลาม งานเขียนชิ้นนี้เก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิคส์
และการสัมภาษณ์ผทู้ เี่ กีย่ วข้องในการน�าเข้าภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียเข้ามาในประเทศไทย
ในปัจจุบันว่ามีปัจจัยใดที่ท�าให้เกิดกระแสความนิยมในหมู่ผู้ชมชาวไทย
ก่อนทีผ่ อู้ า่ นจะเข้าใจถึงสาเหตุทที่ า� ให้ภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียยุคใหม่ได้รบั
ความนิยม ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงประวัตคิ วามเป็นมาของภาพยนตร์อนิ เดียทีค่ รัง้ หนึง่
เคยได้รบั ความนิยมอย่างมาก เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นลักษณะของปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ และ
ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความนิยมในการดูภาพยนตร์อินเดียในช่วงระยะเวลานั้น ไป
จนถึงปัจจัยทีท่ า� ให้ภาพยนตร์อนิ เดียเริม่ เสือ่ มความนิยมไปจากสังคม เพือ่ ทีผ่ อู้ า่ น
จะได้เข้าใจมิตกิ ารเปลีย่ นแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความนิยมภาพยนตร์อินเดียในปัจจุบันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ส่วนทีส่ องของบทความกล่าวถึงปัจจัยทีท่ า� ให้กระแสความนิยมภาพยนตร์
ซีรีส์อินเดียกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและ
เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ชมภาพยนตร์ และการปรั บ เปลี่ ย นตั ว บทของ
ภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียที่ท�าให้ผู้ชมหันกลับมานิยมภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียอีกครั้ง
ส่วนสุดท้ายของบทความกล่าวถึงปัจจัยความส�าเร็จและข้อจ�ากัดของการเติบโต
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ของภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมโยงกับมิติข้ามชาติของ
วัฒนธรรมสมัยนิยมจากชาติอื่นๆ ที่เคยได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้ว
1. ความเป็นมาของกระแสนิยมลูกที่หนึ่ง

หนังสือตาดูตนี เดินซึง่ เขียนถึงวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในหลายประเทศ
จากมุมมองส่วนตัวของผูเ้ ขียน ภาณุ มณีวฒ
ั นกุล กล่าวถึงการเข้ามาของภาพยนตร์
อินเดียว่า ภาพยนตร์อินเดียเข้ามาสู่วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ช่วงประมาณปลาย
พุทธศักราช 2480 ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ภาพยนตร์ในสมัยนัน้ เป็นฟิลม์
ขาวด�ำขนาด 16 มม. โดยเหตุที่มีการน�ำเข้าเนื่องจาก กองก�ำลังของประเทศภาย
ใต้อาณานิคมของอังกฤษได้ถูกเกณฑ์เข้ามาสนับสนุนการรบจากทางประเทศ
สิงคโปร์ ส่วนหนึง่ ของกองก�ำลังเหล่านัน้ เป็นทหารเชือ้ สายอินเดีย และเป็นธรรมดา
ทีก่ ารพ�ำนักอยูต่ า่ งถิน่ เป็นเวลานาน ท�ำให้ขวัญก�ำลังใจของทหารถดถอย เนือ่ งจาก
ภาพยนตร์ เป็ น ความบันเทิงยอดนิยมของคนอินเดี ย ผู ้ น�ำ ทหารของประเทศ
เจ้าอาณานิคมจึงได้น�ำภาพยนตร์อินเดียเข้ามาฉาย เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับ
กองก�ำลังสนับสนุนเหล่านี้ โดยตั้งโรงฉายภาพยนตร์บริเวณถนนประมวญและ
บริเวณสถานเสาวภาใกล้โรงพยาบาลจุฬา หรือบางครัง้ ก็เดินสายฉายบริเวณแคมป์
ทหาร นี่เองเป็นโอกาสแรกที่ท�ำให้คนไทยได้รู้จักกับภาพยนตร์อินเดีย (ภาณุ
มณีวัฒนกุล, 2543, หน้า 68)
จากนัน้ ต่อมาสังคมไทยก็ได้ใกล้ชดิ กับภาพยนตร์อนิ เดียมาโดยตลอด ข้อมูล
จากเว็บไซต์ Thai Film Foundation ได้กล่าวถึงช่องทางการฉายหนังอินเดียใน
สมัยนั้นว่าถ้าเป็นในเขตตัวเมืองภาพยนตร์จะเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ ส่วนใน
ต่างจังหวัดจะมีสายหนังรับไปฉายต่ออีกทอดหนึ่ง ประมาณปีพุทธศักราช 2490
หนังอินเดียเริ่มได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โรงภาพยนตร์ที่รับความนิยมใน
สมัยนั้น คือ โรงหนังเท็กซัสที่อยู่บริเวณวงเวียนเชื่อมถนนเยาวราชกับถนน
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เจริญกรุงในปัจจุบนั ส่วนในต่างจังหวัด ชาวบ้านในสมัยนัน้ จะคุน้ เคยกับภาพยนตร์
อินเดียที่ฉายบริเวณลานหนังกลางแปลงเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยแหล่งทีน่ ำ� เข้าหนัง
มาจากสองแหล่ง คือ เมืองมุมไบและเมืองมัทราส แม้ตลาดภาพยนตร์อินเดียมี
ความหลากหลายในเชิงรูปแบบและภาษา มีภาพยนตร์จากทั้งตอนเหนือ ตอน
กลางและเมืองทางใต้ แต่ภาพยนตร์อนิ เดียทีน่ ำ� เข้ามาในช่วงแรกนัน้ จะเป็นภาษา
ฮินดีเสียเป็นส่วนใหญ่
คนอินเดียพลัดถิ่นจุดเริ่มต้นของความนิยม
หลังจากทีค่ นไทยรูจ้ กั หนังอินเดียจากการน�ำเข้ามาเพือ่ ให้ความบันเทิงกับ
บรรดาทหารทีเ่ ข้ามาประจ�ำการในประเทศแล้ว อีกสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้หนังอินเดีย
ได้รบั ความนิยมในเมืองไทยมากขึน้ มีจดุ เริม่ ต้นจากนายทุนชาวอินเดียน�ำหนังเข้า
มาฉาย โดยเหมาโรงหนังเท็กซัสเพื่อฉายภาพยนตร์ให้กับกลุ่มคนชาวอินเดีย
พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ได้รับชมเป็นประจ�ำทุกวันอาทิตย์ ช่วงเวลา
สีโ่ มงเย็น การฉายในวันและเวลาดังกล่าวท�ำให้หนังแต่ละเรือ่ งมีผชู้ มชาวไทยทีม่ า
โรงหนังได้รบั ชมหนังอินเดียไปด้วย การฉายหนังในยุคนีใ้ นเบือ้ งต้นคาดว่าไม่มกี าร
พากย์เสียงภาษาไทย แต่ด้วยเนื้อหาและอวัจนภาษาที่ใช้ท�ำให้สามารถเดาเรื่อง
โดยรวมได้ จุดเด่นที่ท�ำให้ภาพยนตร์อินเดียมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ที่ฉาย
ในสมัยนั้นเนื่องจากมีเนื้อเรื่องเข้มข้น อีกทั้งมีเพลงให้ฟัง และมีฉากการเต้นที่
สนุกสนาน ปัจจัยที่แปลกใหม่แตกต่างจากภาพยนตร์จากที่อื่นๆ เหล่านี้เองเป็น
สาเหตุให้เกิดกระแสความนิยมตามมาเป็นล�ำดับ โรงหนังเท็กซัสเปรียบเสมือน
โรงหนังยุคบุกเบิกของภาพยนตร์อินเดียในไทยก็ว่าได้ หนังที่น�ำเข้ามาฉายอย่าง
เป็นทางการเรื่องแรกได้แก่ รามเกียรติ ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของ
คนไทยทั่วไป ความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมนี้เองเป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้ภาพยนตร์
อินเดียได้รบั ความนิยม เนือ่ งจากการรับชมของผูช้ มต้องผ่านกระบวนการตีความ
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และผูช้ มจะใช้ประสบการณ์สว่ นตัวของแต่ละบุคคลในการถอดรหัสจากการแสดง
ที่ชม (สมสุข ,2558) ภาพยนตร์อินเดียได้เปรียบภาพยนตร์จากประเทศอื่นๆ ตรง
ที่ผู้ชมชาวไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมความเชื่ อ ที่ ซึ ม ซั บ อยู ่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค น อี ก ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลด้ า น
สุนทรียศาสตร์ที่ได้รับมาจากประเทศอินเดีย ดังนั้นเมื่อดูภาพยนตร์ที่แม้จะไม่มี
การพากย์เสียงก็สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาพยนตร์จากทางยุโรปหรืออเมริกา
อีกปัจจัยที่ท�ำให้ภาพยนตร์อินเดียได้รับความนิยม เนื่องจากในสมัยนั้นมี
ภาพยนตร์ต่างชาติที่เป็นตัวเลือกให้รับชมค่อนข้างน้อย เนื่องจากช่องทางการน�ำ
เข้านัน้ ค่อนข้างจ�ำกัด แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั มีตวั แทนน�ำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศ
ได้แก่ ภาพยนตร์จากประเทศฟิลิปินส์ ยุโรป และอเมริกา เป็นที่น่าสังเกตว่า
ลักษณะของหนังเหล่านั้นยังไม่ถูกใจผู้ชมชาวไทย จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
ในช่วงเวลาดังกล่าวหนังอินเดียได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ประเภทที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดคือหนังแนวอภินิหารซึ่งถือเป็นรูปแบบการน�ำเสนอที่
แปลกใหม่ มีความแตกต่างจากภาพยนตร์ของประเทศอื่นๆที่ฉายอยู่ในสมัยนั้น
ปัจจัยเหล่านีเ้ องเป็นตัวช่วยให้เกิดกระแสความนิยมอย่างรวดเร็ว มีผชู้ มแน่นทุกรอบ
จนโรงภาพยนตร์ เ ท็ ก ซั ส มี น โยบายที่ จ ะงดฉายภาพยนตร์ จ ากประเทศอื่ น ๆ
ทั้งหมด เหลือเพียงภาพยนตร์อินเดียเท่านั้น บริษัทที่น�ำเข้าภาพยนตร์อินเดีย
ในสมัยแรกนัน้ แก่ บริษทั ของมิสเตอร์มสิ ซาร่า ซึง่ ต่อมาคืออินเดียฟิลม์ และบริษทั
ดีวันจันทร์ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่หลังศาลาเฉลิมกรุงในปัจจุบัน ความนิยมของหนังอินเดีย
ที่เกิดขึ้นท�ำให้เกิดบริษัทที่น�ำเข้าหนังอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ตลอดจน
โรงฉายก็ขยายตัวออกไปเพิ่มมากขึ้น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่เติบโตควบคู่กันกับหนังอินเดียคืออุตสาหกรรมเพลง
หลังจากหนังได้รับความนิยม เพลงประกอบภาพยนตร์ก็พลอยได้รับความนิยม
ตามไปด้วยเช่นกัน ถึงขนาดมีการจัดรายการวิทยุที่เปิดเฉพาะเพลงอินเดียผ่าน
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สถานีวิทยุทหารอากาศ ชื่อรายการเพลงภารตะ กระแสที่ภาพยนตร์อินเดียได้รับ
ความนิยมมาถึงจุดสูงสุด ท�ำให้นักแสดงน�ำในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักในประเทศไทย
นางเอกยอดนิ ย มในยุ ค นั้ น คื อ นี รู ป ารอย ส่ ว นพระเอก ได้ แ ก่ ราชการ์ ปู
ราชกุมาร ดาราตลกคือเมห์มูด และนางระบ�ำยอดฮิตคือ เฮเลน ในยุคต่อมา
พระ-นางของภาพยนตร์อินเดียยังคงเป็นที่รู้จักในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็น ราเยส
คานนา มีนากุมารี เฮม่า มาลินี ซึ่งเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมและเป็นที่กล่าว
ถึงมาตลอดเวลากว่าสิบปี
จาก Mother India สู่ธรณีกรรแสง
หากพิจารณาจากเนื้อหาของภาพยนตร์อินเดียที่เข้ามาสู่สังคมไทยในช่วง
แรกที่มักเน้นแนวเทพเจ้าอภินิหารที่มีเนื้อเรื่องตื่นตาตื่นใจ ได้เห็นอิทธิฤทธิ์
อภินิหารของบรรดาเทพเจ้า ข้อสังเกตที่น่าสนใจในช่วงต่อมาคือเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาเริ่มเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคม
มากขึน้ และปัญหาทีภ่ าพยนตร์อนิ เดียน�ำเสนอล้วนเป็นเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับสังคม
ไทย อาทิ การถูกเอารัดเอาเปรียบ ความอยุติธรรมในสังคมของนายทุนที่ข่มเหง
เกษตรกร และการต่อสู้ของเกษตรกรกับภัยธรรมชาติ
ตัวอย่างภาพยนตร์อินเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่งคือ Mother
India หรือที่มีชื่อภาษาไทยว่า ธรณีกรรแสง ภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นเรื่องราวชีวิตที่
แสนเข็ญของราธา หญิงชาวนายากจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเศรษฐีจอมโกง
แม่ของเธอน�ำที่ดินไปจ�ำนองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานแต่งงาน วันหนึ่งสามีราธา
ประสบอุบัติเหตุต้องตัดแขนทั้งสองข้างกลายเป็นคนพิการ แล้วหายสาบสูญไป
ราธาต้องเลี้ยงลูกตามล�ำพังอย่างแสนสาหัส ต่อมาลูกสาวคนเล็กเสียชีวิตจากภัย
ธรรมชาติน�้ำท่วมใหญ่ เหลือเพียงรานูกับบียูลูกชายสองคนที่ต้องช่วยกันท�ำนา
โดยไม่มีวัว ต้องใช้แรงของตนเองไถนา ด้วยชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำ� บากยากแค้น
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เศรษฐีตงั้ เงือ่ นไขว่าหากราธาอยากมีฐานะดีขนึ้ เธอต้องตกเป็นเมียเขา ราธาจ�ำใจ
ยอม แต่เมือ่ ถึงเวลาเธอเปลีย่ นใจกะทันหัน จึงต้องทนจ่ายผลผลิตทีไ่ ด้ 3 ใน 4 เพือ่
เป็นดอกเบี้ยให้กับเศรษฐีมาโดยตลอด เมื่อรานูกับบียูโตเป็นหนุ่ม บียูทนไม่ไหวที่
แม่ของเขาถูกเศรษฐีดถู กู เหยียดหยาม จึงหนีเข้าป่าและเป็นโจร ณัฏฐพงษ สกุลเลีย่ ว
(2555) สันนิษฐานว่าสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมสูงสุด
เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนความรู้สึกร่วมกันระหว่างชนชั้น
เกษตรกรรมของอินเดียและไทยที่ต้องเผชิญปัญหาเดียวกันคือความไม่แน่นอน
ของธรรมชาติ ความอยุตธิ รรมในสังคม สภาพสังคมทีน่ ายทุนเป็นใหญ่ ไม่สามารถ
พึ่งพากระบวนการของรัฐได้ เหล่านี้เป็นปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ระบบทุนนิยมซึ่งสนับสนุนโดยรัฐ เอื้อให้นายทุน(เศรษฐี)
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐ และสามารถใช้ความได้เปรียบนี้หาผลประโยชน์กับ
ตัวเกษตรกรได้
นอกเหนือจากงานของณัฏฐพงษ์ บทความของอาดาดล อิงคะวณิช (2012)
ยังได้พดู ถึงความส�ำเร็จของหนังอินเดียเรือ่ งนีใ้ นฐานะหนังชีวติ ทีค่ รบรส กล่าวคือ
มีส่วนผสมที่ลงตัวจากบทประพันธ์ การแสดงผ่านสีหน้า แววตา ท่าทาง น�้ำเสียง
และการพูดของนักแสดง และดนตรีประกอบ ท�ำให้ระยะเวลาการฉายภาพยนตร์
เรื่องนี้ยาวนานติดต่อกันถึงกว่าสองเดือน ธรณีกรรแสง ถือเป็นภาพยนตร์อินเดีย
เรื่องแรกที่ไม่ต้องใช้ฉากอภินิหาร ของวิเศษ เพื่อดึงดูดผู้ชม แต่เป็นที่พูดถึง
ผ่านเนื้อเรื่องที่เข้มข้น และการแสดงที่เข้าถึงบทบาท ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ท�ำให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ท�ำรายได้เกินหนึ่งล้านบาทในสมัยนั้น นอกเหนือจากลักษณะ
ของภาพยนตร์อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศไทยคือทีมพากย์เสียง การฉายภาพยนตร์สมัยนั้นจะต้องพากย์สด
ทุกรอบ และทีมพากย์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ รุจิรา – มารศรี นักพากย์ประจ�ำ
โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง ที่สามารถสร้างความแตกต่างโดดเด่นจากทีมพากย์ของ
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โรงอื่นด้วยการด้นสดร่วมไปกับบทภาพยนตร์ ท�ำให้ภาพยนตร์สนุกสนานครบรส
ต่อมาการพากย์แบบด้นสดนี้เองกลายเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์อินเดียที่ฉายใน
ประเทศไทย
ปัจจัยที่ท�ำให้ภาพยนตร์อินเดียเริ่มเสื่อมความนิยม
ยุคต่อมาของหนังอินเดียคือ ยุคภาพยนตร์ขนาด 35 มม. ตามที่สมาชิก
เว็บไซต์ Thai Film Foundation นามว่าเฉลิมชาติ2 ได้ให้ข้อมูล ว่าหนังอินเดียที่
สร้างปรากฏการณ์การฉายยาวนานที่สุดคือ หนังเรื่องช้างเพื่อนแก้ว หนังนอก
สายตาที่ไม่มีบริษัทใดน�ำเข้ามาฉาย แต่ผู้น�ำหนังเรื่องนี้เข้ามาในประเทศไทยกลับ
เป็นนักพากย์หนัง คือ คุณทิวาราตรี เมื่อเข้าฉายหนังได้รับความนิยมอย่างถล่ม
ทลายท�ำให้ผนู้ ำ� เข้ากลายเป็นมหาเศรษฐี หนังเรือ่ งนีม้ ดี าราน�ำยอดนิยมในสมัยนัน้
ร่วมแสดงด้วยคือ ราเยส คานนา แต่น่าเสียดายที่หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ฟิลม์ ขนาด 16 มม. มาเป็นขนาด 35 มม. ได้เพียงสิบปีกระแสความนิยมภาพยนตร์
อินเดียก็เริ่มเสื่อมลง
จากบทสัมภาษณ์ทตู วัฒนธรรมประจ�ำสถานทูตอินเดียในหนังสือตาดูตนี เดิน
(2543) พบว่าความเสื่อมถอยของกระแสนิยมอินเดียเกิดขึ้น หลังจากภาพยนตร์
อินเดียได้รบั ความนิยมมายาวนานเกือบ 20 ปี ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความนิยม
มาจากนโยบายการเก็บค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของผู้ส่งออกหนังในประเทศอินเดีย
และสภาพสังคมไทยทีเ่ ปลีย่ นไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของภาพยนตร์อนิ เดียเอง
และ การเข้ามาของคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ
2

เฉลิมชาติ เป็นสมาชิก เว็บไซต์ Thai Film Foundation มีงานอดิเรกคือศึกษาประวัติความเป็น
มาของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์อนิ เดีย และได้สร้างบล็อคเกีย่ วกับภาพยนตร์อนิ เดียเพือ่ เป็นแหล่ง
สืบค้นและแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจ
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ในส่วนของการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประเทศอินเดียมีกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในสินค้าประเภทภาพยนตร์และเพลงตั้งแต่ปี พ.ศ.
2500 ซึง่ ในช่วงแรกการเก็บค่าลิขสิทธิเ์ ป็นไปตามเกณฑ์ปกติ แต่เนือ่ งจากกระแส
ความนิยมของหนังอินเดียในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บริษัทผู้ส่งออกหนังใน
ประเทศอินเดียขึ้นค่าลิขสิทธิ์ จนท�ำให้ผู้น�ำเข้าในเมืองไทยไม่สามารถน�ำหนัง
อินเดียเกรดเอทีม่ คี า่ ลิขสิทธิส์ งู เข้ามาฉายได้เนือ่ งจากไม่คมุ้ ทุน จึงมีการน�ำเข้าหนัง
เกรดรองลงมาที่มีค่าลิขสิทธิ์ต�่ำกว่าเข้ามาฉาย แต่คุณภาพของภาพยนตร์และ
ดาราน�ำแสดงที่ไม่เป็นที่รู้จักจึงไม่เกิดกระแสความนิยม ท�ำให้ประสบปัญหา
ขาดทุน ผู้ชมไม่ประทับใจกับหนังอินเดียเช่นเดิม
นอกเหนือจากนโยบายในประเทศอินเดีย นโยบายจากภาครัฐในประเทศไทย
ยังเพิ่มภาระการจ่ายภาษีน�ำเข้าอีกระดับหนึ่ง แต่ในสมัยแรกๆ การน�ำเข้าหนัง
อินเดียมีการเรียกเก็บอัตราภาษีที่ค่อนข้างต�่ำ กล่าวคือการน�ำเข้าหนังหนึ่งเรื่อง
เสียค่าอากรภาษีเพียงครั้งเดียว แต่เมื่อความนิยมมีสูงขึ้นได้มีการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมพิเศษ ภาครัฐบาลในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายผลักดัน
ให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ จึงออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ผ่านมาตรา ๔๙ ซึ่งกล่าวว่า เพื่อให้ความคุ้มครองกิจการของ
ผู้ได้รับการส่งเสริม คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษส�ำหรับ
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรในกรณีทจี่ ำ� เป็น ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน
คล้ายคลึงกัน หรือทดแทนกันได้กับที่ผู้ได้รับการส่งเสริมผลิตหรือประกอบใน
อัตราที่เห็นสมควร คณะกรรมการเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณา และค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นทีส่ ดุ จากการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าการ
น�ำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน คล้ายคลึงกัน หรือ
ทดแทนกันได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริม จึงเป็นที่มาของการประกาศขึ้น
ภาษีการน�ำเข้าฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายท�ำแล้ว โดยปรับอัตราภาษีจาก 2 บาทต่อ
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เรือ่ งเป็น 30 บาทต่อเมตรต่อเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการได้พจิ ารณา (วิสตู ร, 2537)
นโยบายสนับสนุนภาพยนตร์ไทยแบบสุดขัว้ นีเ้ อง ท�ำให้บริษทั ทีน่ ำ� เข้าหนังอินเดีย
หลายบริษัทเริ่มประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากรายได้ของการฉายหนังไม่เพียง
พอต่อค่าใช้จ่าย จึงมีการน�ำเข้าหนังอินเดียน้อยลง จนในที่สุดท�ำให้ไม่มีหนัง
อินเดียใหม่ๆ เข้ามาฉายให้คนไทยได้ดู
ในส่วนของเนือ้ หาภาพยนตร์และสภาพสังคมไทย แต่เดิมเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวของหนังอินเดีย คือ เนื้อหาการด�ำเนินเรื่องที่เข้มข้นครบทุกรสชาติ แต่เมื่อ
สภาพสังคมเปลีย่ นไป รูปแบบความบันเทิงเดิมเริม่ ไม่ได้รบั ความนิยมเท่าทีค่ วร ดังนัน้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอินเดียจึงต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน เนื้อหาของหนังที่
สะท้อนภาพความเป็นจริงในสังคม(หนังชีวิต) จึงต้องปรับมาเป็นเนื้อหาที่ตาม
กระแสบริโภคนิยม (Grant, 2017) อย่างไรก็ตามการวางตัวบททีเ่ น้นเรือ่ งราวของ
วัยรุน่ แทนเรือ่ งราวของหนังแนวชีวติ ท�ำให้หนังอินเดียไม่สามารถสูค้ แู่ ข่งจากทาง
ฝั่งตะวันตก ที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแบบนี้ได้ ปัจจัยนี้
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย ผ่านความพยายามหาแนวทาง
ใหม่ๆ เพือ่ สูก้ บั การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก อาจกล่าวได้วา่ การแข่งขันนีเ้ อง
ท�ำให้หนังอินเดียสูญเสียอัตลักษณ์เดิมซึง่ ได้รบั ความนิยมในประเทศไทย อีกปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูหนังอินเดีย คือ สถาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้ชมมีเวลาให้
กับความบันเทิงน้อยลง แต่หนังอินเดียซึ่งเดิมมีความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง
เยิ่นเย้อยาวนาน เมื่อเทียบกับหนังจีนหรือหนังฝรั่ง ที่มีความยาวเพียงแค่ชั่วโมง
เศษๆ นอกเหนือจากความยาวของหนังจีนและหนังฝรั่ง เนื้อหาที่แปลกใหม่น่า
สนใจ และกระแสความนิยมในตัวดาราน�ำท�ำให้หนังจีนได้รับความสนใจจากผู้น�ำ
เข้าเป็นอย่างมาก หนังจีนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2493 แต่ยัง
ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากสู้กระแสนิยมจากหนังอินเดียไม่ได้ ตลอดจนไม่มี
ตัวแทนน�ำเข้าอย่างชัดเจนท�ำให้ขาดความหลากหลายจนถึงปี พ.ศ. 2510 กระแส
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ความนิยมเริม่ มีมากขึน้ โรงหนังเริม่ ทยอยหยุดฉายภาพยนตร์อนิ เดียอย่างต่อเนือ่ ง
โรงสุดท้ายที่ฉายหนังอินเดียคือโรงหนังควีนส์
การลดจ�ำนวนโรงที่ฉายหนังอินเดียนี้เอง ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการ
หายไปของหนังอินเดีย เพราะตั้งแต่ปี 2510 มีการน�ำเข้าหนังจีนจากค่าย
ชอว์ บราเดอร์ ทีผ่ ไู้ ด้ลขิ สิทธิช์ าวไทยคือค่ายนิวโอเดียน ส่วนหนังฝรัง่ น�ำเข้าโดยตรง
จากพาราเมาท์ หนังญี่ปุ่นน�ำเข้าโดยแคปปิตอลฟิล์ม ต่อมาโรงหนังต่างๆ ได้
ท�ำความร่วมมือร่วมกับผู้น�ำเข้าเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองในการน�ำหนังเข้ามาฉาย
(วิสูตร, 2537) หนังอินเดียไม่มีผู้น�ำเข้าบริษัทใดร่วมท�ำข้อตกลงนี้กับทางโรงฉาย
ท�ำให้หนังอินเดียพลาดโอกาสทีจ่ ะเพิม่ อ�ำนาจการต่อรองกับโรงหนัง จึงเป็นผลให้
ช่องทางการเข้าโรงหนังในยุคต่อๆ มานั้นยากขึ้น มีเพียงหนังฟอร์มใหญ่ๆ เท่านั้น
ที่สามารถฝ่าด่านการคัดหนังเข้ามา อย่างไรก็ตามระยะเวลาการฉายหนังอินเดีย
เหล่านีส้ นั้ มากหากหนังไม่ได้รบั กระแสตอบรับในช่วงสัปดาห์แรก ปัจจัยเหล่านีเ้ อง
เป็นอุปสรรคทีท่ ำ� ให้หนังอินเดียไม่ได้รบั ความนิยมต่อไป ในต่างจังหวัด หนังอินเดีย
ที่ต้องพึ่งพาสายหนังซึ่งโดยทั่วไปจะซื้อหนังไทยไปฉายตามโรงต่างจังหวัด เมื่อ
หนังอินเดียได้รับความนิยม สายหนังก็ยังจะพอมีก�ำลังซื้อหนังอินเดียไปฉายด้วย
แต่ข้อแตกต่างที่ท�ำให้เกิดปัญหาด้านรายจ่ายคือ หากจะฉายหนังอินเดียสายหนัง
ต้องจ้างนักพากย์เพิ่ม ดังนั้นในการตระเวนฉายหนังในแต่ละรอบเป็นเวลาไม่ต�่ำ
กว่าหนึ่งเดือนท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อหนังอินเดียไม่มีกระแสความนิยม
ทางสายหนังจึงตัดภาระในการจ้างนักพากย์ออกไป ท�ำให้สายหนังเลือกที่จะซื้อ
เฉพาะหนังไทยไปฉาย
จากสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง หนังอินเดียไม่สามารถแบกรับ
ภาระค่าใช้จา่ ยทางการตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้ ท�ำให้ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์อย่างเช่น
หนังประเภทอื่น เมื่อการประชาสัมพันธ์ขาดช่วงจึงไม่มีการกระตุ้นให้เกิดกระแส
ความสนใจ หนังอินเดียจึงค่อยๆ ลดความนิยมลงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
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การเปลีย่ นแปลงของโรงฉายซึง่ เป็นช่องทางเดียวทีท่ ำ� ให้คนไทยรูจ้ กั หนังอินเดียมี
จ�ำนวนลดลง และการที่อุตสาหกรรมหนังกลายเป็นตลาดที่เน้นกลุ่มวัยรุ่น ท�ำให้
กลุ่มคนดูหนังเปลี่ยนไป หนังจีน และหนังตะวันตกได้รับความนิยมมากขึ้น การ
ตลาดที่อาศัยภาพลักษณ์และความต่อเนื่องเป็นส�ำคัญผลักดันให้หนังอินเดียมี
ภาพลักษณ์ชนั้ สาม คือเป็นรองทัง้ หนังฝรัง่ หนังจีน แม้ในช่วงทีภ่ าพยนตร์อนิ เดีย
ห่างหายไปจากโรงภาพยนตร์ แต่กย็ งั มีการน�ำภาพยนตร์อนิ เดียมาฉายเป็นรายการ
พิเศษในวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ดภี าพยนตร์รนุ่ ใหม่ทนี่ ำ� เข้าโดยช่องโทรทัศน์
นี้น�ำเสนอภาพหนังอินเดียในรูปแบบเหมือนๆ กัน คือ เป็นหนังที่ต้องร้องเพลง
ตามภูเขา หลบหลังต้นไม้ ภาพจ�ำของหนังอินเดียในสังคมไทยจึงมีขอ้ จ�ำกัด ต่อมา
ช่องโทรทัศน์เหล่านี้ก็เปลี่ยนการฉายหนังอินเดียเป็นรายการอื่นมาแทนที่ ความ
ทรงจ�ำหนังอินเดียในไทยในปัจจุบนั จึงเกีย่ วข้องกับหนังอินเดียในโทรทัศน์ในระยะ
เวลาสั้นๆ
2. การกลับมาของคลื่นลูกที่สอง

ภาพยนตร์อินเดียห่างหายจากสังคมไทยเป็นช่วงเวลาเกือบ 30 ปี สาเหตุ
ส�ำคัญคือการไม่มีช่องทางให้ผู้ชมเข้าถึง แม้จะมีการน�ำเข้าหนังแผ่นมาขาย แต่ก็
เป็นที่นิยมของคนเพียงกลุ่มเล็กๆ การน�ำเข้าซีรีส์ในปี พ.ศ. 2557 เป็นสัญญาณ
การกลับมาของภาพยนตร์อินเดียอีกครั้ง ซีรีส์เรื่องแรกที่มีผู้น�ำเข้าคือซีรีส์เรื่อง
พระพุทธเจ้า ที่สร้างกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีการน�ำมาฉายซ�้ำอีกหลายครั้ง
ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องต่อมาที่ได้รับความนิยมอย่างสูง คือ สีดา - ราม ศึกรัก
มหาลงกา ภาพยนตร์เรือ่ งนีท้ ำ� ให้ผชู้ มชาวไทยเปิดมุมมองใหม่ในการดูภาพยนตร์
อินเดีย แม้เนื้อหาของภาพยนตร์จะเป็นเรื่องที่คนไทยคุ้นเคย แต่บทภาพยนตร์มี
มุมมองของยุคศตวรรษที่ 21 แฝงอยู่ด้วย กล่าวคือ มีการตั้งค�ำถามกับจารีต
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ประเพณีที่เชื่อต่อๆ กันมา ผ่านตัวละคร เรื่องราวให้ความส�ำคัญกับความเป็น
มนุ ษ ย์ ม ากกว่ า ความเป็ น สมมุ ติ เ ทพ ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ความนิ ย มซี รี ส ์ นี้ ใ น
ประเทศไทยมีการพูดถึงในงานสัมมนา “สีดา ราม ความทุกข์ของเทพ ความรัก
ของหญิง “ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็นที่
น่าสนใจและเป็นแกนหลักของการสัมนา คือ เรื่องของบทละคร วิทยากรได้กล่าว
ถึงประวัตคิ วามเป็นมาของรามยณะว่าเป็นวรรณกรรมทีพ่ ฒ
ั นาจากนิยายพืน้ บ้าน
เก่าแก่ของอินเดียตัง้ แต่สมัยก่อนคัมภีรพ์ ระเวท เป็นเรือ่ งราวทีเ่ กิดจากวิถชี วี ติ ของ
ชาวบ้านที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ เล่าถึงการรวมตัวของฝนและผืนดินจนเกิด
เป็นความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลด้านการเกษตรกรรม และเนือ่ งจากเป็นเรือ่ งราว
ของวิถีชีวิตของคน จึงมีการใส่รายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ แต่มี
โครงเรื่องหลักที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เฉพาะประเทศอินเดียเพียง
ประเทศเดียวจะมีเรื่องราวของรามยณะถึง 300 ฉบับ แตกต่างกันตามภาษาและ
วัฒนธรรม ฉบับในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากฉบับรามาวตารัม ส่วนที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือฉบับของฤษีวาลมิกิ
บทละครในศตวรรษที่ 21
หากพิจารณาตามลักษณะตัวละครจะเห็นการเปรียบเทียบตัวละครกับ
ธรรมชาติ พระรามที่มีกายสีครามเหมือนฝนใหม่ หรือเมฆฝนเป็นเสมือนตัวแทน
ของฝน และสิตาที่แปลว่ารอยไถซึ่งเป็นชื่อเทวีแห่งการเพาะปลูกเป็นตัวแทนของ
แผ่นดิน บทละครเหล่านี้แทรกสัญญะที่เชื่อมโยงเรื่องราวสู่ขนบความเชื่อ ต่อมา
มีการผนวกตัวละครเข้ากับคัมภีร์พระเวท พระรามซึ่งแต่เดิมเป็นตัวแทนของฝน
จึงพัฒนาเป็นเทพเจ้า จึงท�ำให้วรรณกรรมเรื่องนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น จากการ
พัฒนาตัวละครนี้เองท�ำให้เกิดล�ำดับชั้นในการพิจารณาตัวละครในรูปแบบที่
แตกต่างออกไป จากตัวละครที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติ ก็เริ่มมีมุมมองตัวละคร
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ในฐานะตัวแทนเพือ่ สร้างความภักดี จนเกิดเป็นนิกายภักดี ซึง่ เทพเจ้าเป็นตัวแทน
ของอุดมคติความเชื่อศีลธรรม เป็นตัวแทนของพลังศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ
พระรามกลายเป็นต้นแบบความดี ความถูกต้องในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบ
ครอบครัว การวางตัว การปกครองที่ดี จนเกิดข้อขัดแย้งโต้เถียงในสถานะความ
เป็นเทพเจ้าทีม่ คี วามคาบเกีย่ วกับความเป็นมนุษย์ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารสะท้อนปมปัญหา
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม นอกจากพัฒนาการของตัวละครในมุมมองการก�ำเนิดแล้ว
ตัวละครในเรื่องสีดารามยังมีพัฒนาการในรูปแบบของหน้าที่อีกด้วย พระรามใน
เรื่องมีฐานะมนุษย์ที่เป็นพี่ของน้อง เป็นสามีของนางสีดา สามารถท�ำความผิด
พลาดได้ ส่วนพระรามในทางศาสนา ที่ได้สถาปนาเป็นเทพเจ้า เป็นตัวแทนความ
กรุณา ดังเช่นตอนที่มหาตมะคานธีโดนสังหาร ท่านเปล่งเสียงว่า เจ ราม ราม
โดยรามทีเ่ ปล่งออกมานัน้ ไม่ใช่พระรามแต่หมายถึงเทพเจ้า ลักษณะร่วมของภาพ
เทพเจ้าของพระราม คือ การมีความเมตตากรุณา อยู่เคียงข้างคนยากไร้ ในขณะ
เดียวกัน นิกายศักตะ ก็พัฒนาตัวละครสีดาในฐานะพระโลกมาตา เป็นเทพที่ดูแล
รักษาโลก
ส่วนที่มีความส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้ซีรีส์สีดา ราม เป็นที่พูดถึง คือ บท
ภาพยนตร์ บทของสีดา ราม ฉบับปัจจุบนั เป็นฉบับทีส่ ามารถท�ำให้วรรณกรรมอายุ
กว่า 2500 ปี กลับมามีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บทดังกล่าวไม่ได้เพียงอ้างถึงขนบ
เก่ า ๆ หากแต่ มี ก ารแทรกวิ ธี คิ ด สมั ย ใหม่ ที่ ย ้ อ นถามความสมเหตุ ส มผลต่ อ
ขนบธรรมเนียม ผ่านการกระท�ำ ค�ำพูด การตัดสินใจแก้ปัญหาของพระราม บท
ละครได้สะท้อนมุมมองของความรับผิดชอบในหน้าทีท่ เี่ ปรียบได้ดงั่ ความทุกข์ของ
เทพ ความทุกข์ที่ต้องตัดสินใจทางศีลธรรมภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เต็มไปด้วยข้อ
จ�ำกัดมากมาย หน้าทีท่ มี่ ตี อ่ สถาบัน และหน้าทีใ่ นฐานะมนุษย์ บทละครท�ำให้เห็น
ความซับซ้อน การเหลือ่ มทับกันของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้แนวคิดนามธรรมต่างๆ
ได้รบั การถ่ายทอดให้เห็นได้ชดั และเชือ่ มโยงถึงผูช้ มทีบ่ างครัง้ ก็ตอ้ งเผชิญกับความ
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ทุกข์จากการตัดสินใจเช่นเดียวกัน ข้อแตกต่างคือพระรามต้องท�ำหน้าที่ของเทพ
โดยรักษาความรู้สึกในฐานะมนุษย์ควบคู่ไปด้วยกัน
นอกเหนือจากความบันเทิงผ่านความคุน้ เคยกับบทละคร บทละครดังกล่าว
ยังได้รับการยกย่องในฐานะบทละครที่กระตุ้นให้ผู้ชมคิดถึงการต่อสู้กันระหว่าง
เหตุผลและอารมณ์ การยึดถือคุณธรรม หรือคุณค่าแห่งความถูกต้อง การค�ำนึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและอารมณ์ความรู้สึก ความคิดเหล่านี้เองเป็นต้นเหตุของ
ความคิดเชิงวิเคราะห์ทลี่ ะครเรือ่ งนีใ้ ห้คณ
ุ ค่ามากกว่าความบันเทิง การเสวนาเรือ่ ง
สีดารามชี้ให้เห็นว่าลักษณะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ละครในศตวรรษที่ 21
สมควรจะมี และเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกระแสนิยมภาพยนตร์ซีรีส์อินเดีย
อีกครั้ง
การเกิดขึ้นของทีวีดิจิทัล และช่องทางสื่อสารออนไลน์
ในอดีตเราจะเห็นได้วา่ การเสือ่ มความนิยมของภาพยนตร์อนิ เดียนัน้ ปัญหา
หลักคือช่องทางการเข้าถึงของผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือสายหนังเร่ตาม
ต่างจังหวัด แต่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการ
แก้ไข โอกาสทีช่ ว่ ยอ�ำนวยให้กระแสความนิยมครัง้ ทีส่ องนีก้ ลับมาได้แก่ โครงข่าย
อินเตอร์เน็ต และระบบทีวีดิจิทัล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 ที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้ก�ำหนดให้มีการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีช่องรายการทีวีเกิดขึ้นมาก
ถึง 48 ช่องรายการ จากเดิมที่มีเพียง 6 ช่องรายการ จ�ำนวนช่องที่เพิ่มขึ้น
อย่างมากเป็นโอกาส และช่องทางส�ำหรับเนื้อหารายการใหม่ๆ ที่บรรดาสถานี
ต่างๆ จะต้องช่วงชิง จากจ�ำนวน 48 ช่องรายการ มีสถานีดิจิทัล 2 สถานีที่
ใช้ภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียเป็นเนื้อหาหลักในการดึงดูดความนิยม ช่องแรก คือ
ช่องไบร์ททีวี อีกช่องคือสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8 ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
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ช่องทีวีดิจิทัลทั้งสองสถานี และได้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณา
คิดเลือกภาพยนตร์เข้ามาในไทย
ดร. องอาจ สิงห์ล�ำพอง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
ได้ให้ข้อมูลว่าซีรีส์อินเดียเรื่องแรกที่เข้ามาฉายในประเทศไทย และประสบความ
ส�ำเร็จ คือ เรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งน�ำเข้ามาโดยบริษัทเวิร์ค พ้อยท์ จ�ำกัด มหาชน
ในสายตาของทัง้ 2 สถานี ซีรสี เ์ รือ่ งนีย้ งั ไม่ใช่ภาพยนตร์อนิ เดียอย่างทีผ่ ชู้ มคุน้ เคย
โดยตรง เนื่องจากเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นหลัก ผู้ชมติดตามเพราะ
ต้องการทราบประวัติพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อมูลจากประเทศอินเดีย แต่ก็ถือว่า
ภาพยนตร์ซรี สี เ์ รือ่ งนีเ้ ป็นตัวอย่างทีด่ ที สี่ ามารถใช้เป็นแนวทางการเลือกภาพยนตร์
ที่จะน�ำมาฉายในประเทศไทย กล่าว คือต้องพิจารณาเนื้อหาให้เข้ากับลักษณะ
ความชอบของคนไทย ปัจจัยแรกที่น�ำมาพิจารณา คือ เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิตของคนไทย และเหตุผลที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เลือกภาพยนตร์ซีรีส์ เรื่อง
สีดารามมาฉายเป็นเรือ่ งแรก เนือ่ งจากคนไทยเข้าใจเนือ้ เรือ่ งอยูแ่ ล้ว ลักษณะของ
องค์ประกอบที่ยังใกล้เคียงกับความเป็นอินเดียที่คนไทยคุ้นเคย ทุนสร้างแสดงให้
เห็นถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ และดาราน�ำเป็นที่รู้จัก เมื่อบวกกับมุมมองใหม่ๆ ที่
ภาพยนตร์น�ำเสนอ ท�ำให้ภาพลักษณ์ของภาพยนตร์อินเดียสนุก และน่าติดตาม
จนได้รับกระแสความนิยมที่ดีตามมา คุณนุสรา สายเพ็ญจากช่องไบร์ททีวีได้ให้
ข้อมูลว่าภาพยนตร์ซรี สี ช์ ดุ พระศิวะซึง่ ทางช่องได้นำ� เข้ามาฉายก็ได้รบั การตอบรับ
ที่ดีเช่นเดียวกัน (นุสรา, 2560)
จากการสัมภาษณ์ผู้เขียนขอขยายค�ำว่าความเป็นอินเดียที่คนไทยคุ้นเคย
ซึ่งเชื่อมโยงความนิยมลูกที่หนึ่งและลูกที่สองเข้าด้วยกัน ประโยคนี้อธิบายภาพ
ลักษณ์ของอินเดียที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักผ่านภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
เครื่องแต่งกาย สังคม วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัยแบบสมัยเก่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ใช้เป็นเกณฑ์ส�ำคัญในการพิจารณาคัดเลือก
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ภาพยนตร์ซรี สี ม์ าให้ผชู้ ม แทนทีจ่ ะเลือกภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียสมัยใหม่ ทางสถานี
เลือกทีจ่ ะน�ำเสนอภาพยนตร์ซรี สี ท์ มี่ ภี าพจ�ำเกีย่ วกับอินเดียทีค่ นดูคนุ้ เคย เพือ่ ปรับ
ให้คนดูเคยชิน และยอมรับภาพยนต์ซีรีส์เรื่องนั้นๆ ก่อนที่จะน�ำเสนอภาพลักษณ์
ความเป็นอินเดียในปัจจุบันจากสื่อกระแสรองผ่านโลกออนไลน์ ช่อง 8 ใช้สื่อ
ออนไลน์น�ำเสนอภาพพระเอกนางเอกในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้คนดูคุ้นเคยและ
ยอมรับภาพจ�ำใหม่ๆ เพื่อโอกาสในการน�ำเสนอภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียสมัยใหม่ได้
ส่วนช่องไบร์ททีวไี ด้นำ� ภาพยนตร์ซรี สี ท์ งั้ เก่าและใหม่เข้ามาฉายพร้อมๆ กัน ความ
นิยมปัจจุบันอยู่ที่เนื้อเรื่องสมัยเก่ามากกว่า อาจกล่าวได้ว่าโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ถือเป็นปัจจัยเสริมที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกระแสความนิยมในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้ชม
ยังมีช่องทางอื่นๆ ในการเข้าถึงภาพยนตร์อินเดีย ไม่ว่าจะเป็นการสมัครระบบทีวี
รายเดือน และรายการทางโลกออนไลน์ ช่องทางเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอ�ำนาจใน
การเลือกรับสือ่ อินเดียในปัจจุบนั อยูท่ ผี่ รู้ บั ชม ซึง่ ต่างจากสมัยทีภ่ าพยนตร์อนิ เดีย
ได้รบั ความนิยมช่วงแรกๆ ทีอ่ ำ� นาจอยูใ่ นมือของบริษทั ผูน้ ำ� เข้าและโรงภาพยนตร์
การเข้าถึงช่องทางการรับชมภาพยนตร์ทงี่ า่ ยขึน้ ท�ำให้ผชู้ มมีอำ� นาจในการเลือกชม
และสามารถเลือกประเภทรายการตามความต้องการของแต่ละบุคคลอีกด้วย
การดัดแปลงข้ามสื่อ
ในการน�ำซีรีส์อินเดียเข้ามาฉายนั้น ทางสถานีไม่ได้น�ำเนื้อหาทั้งหมดมาให้
ผู้ชมได้รับชม ในส่วนของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดร.องอาจกล่าวว่าทางช่อง 8 มี
การดัดแปลงเนื้อหาที่เป็นจุดส�ำคัญของภาพยนตร์อินเดีย คือการตัดเพลง และ
ฉากการเต้นร�ำที่มีอยู่ในซีรีส์ออกทั้งหมด เนื่องจากทางสถานีคิดว่าจะท�ำให้เกิด
อุปสรรคในการรับชม ประการแรก คือผู้ชมชาวไทยยังไม่เคยชินกับการที่มีเพลง
คัน่ ระหว่างละคร และประการทีส่ องคือข้อจ�ำกัดด้านภาษา ทีห่ ากจะท�ำให้ผชู้ มได้
ความหมายของเนือ้ หาในเพลงประกอบเท่ากับตัวต้นฉบับนัน้ ก็จะเป็นเรือ่ งยากจึง
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เลือกตัดเนื้อหาเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 30 แต่กระนั้นจากดนตรีที่ตัดออกไป
ทางสถานีกไ็ ด้แต่งเพลงประกอบละครขึน้ มาเพือ่ เป็นเพลงทีใ่ ช้แทนดนตรีประกอบ
ตามต้นฉบับ และเพลงตราบนิรนั ดร์กเ็ ป็นเพลงทีส่ อดประสานให้อารมณ์และความ
รู้สึกของผู้ชมคล้อยตามเนื้อเรื่องได้อย่างไหลลื่น จนตัวเพลงประกอบเองก็ได้รับ
ความนิยมไม่แพ้ละคร ซึ่งหากพิจารณาดูแล้วท�ำให้เห็นว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มี
ความพร้อมทางด้านงานเพลงเป็นทุนเดิมจากบริษัทแม่อย่าง อาร์เอส โปรโมชั่น
จ�ำกัด มหาชน อยู่แล้ว จึงท�ำให้สามารถสร้างสรรค์เพลงประกอบออกมาได้อย่าง
ลงตัว และการเปลี่ยนแปลงที่ตัดเอาเพลงประกอบออกไปนี้เองที่ท�ำให้ตัวละคร
นั้นกระชับ ไม่เยิ่นเย้อตามต้นฉบับ แม้ช่องไบร์ททีวีไม่ได้ท�ำเพลงประกอบละคร
คุณนุสรากล่าวว่ากิจกรรมที่ท�ำให้กระแสซีรีส์อินเดียของช่องได้รับความนิยม คือ
การจัดกิจกรรมส�ำหรับผู้ชมควบคู่ไปกับการฉายละคร ไม่ว่าจะเป็นการเชิญ
นักแสดงน�ำมาสัมภาษณ์ การจัดให้มีการพบปะระหว่างนักแสดงและกลุ่มผู้ชม
กิจกรรมเหล่านีท้ ำ� ให้ความสัมพันธ์ของผูช้ มกับช่องเหนียวแน่น และสามารถสร้าง
ชุมชนที่มีความชอบภาพยนตร์เรื่องเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ (นุสรา, 2560)
โดยสรุป ปรากฏการณ์ความนิยมซีรีส์อินเดียในคลื่นลูกที่สองที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ได้เกิดขึน้ ด้วยความบังเอิญ หากแต่ขนึ้ อยูก่ บั การทีแ่ ต่ละสถานีเห็นช่องทางการ
น�ำเสนอซีรีส์อินเดียในรูปแบบที่เข้ากับจริตผู้ชมคนไทย ผนวกกับการอิ่มตัวของ
ซีรสี จ์ ากประเทศอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้ซรี สี อ์ นิ เดียได้รบั ความนิยม สิง่ ทีส่ ำ� คัญซึง่ เหมือนกัน
ทั้งสองยุคสมัย คือความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อเรื่อง ที่แม้จะเปลี่ยนผ่านไป
หลายยุคสมัยก็ยังคงไม่ล้าสมัยส�ำหรับคนดู ตลอดจนเนื้อเรื่องของซีรีส์อินเดีย
มีความใกล้เคียงกับจริตของคนดูในประเทศไทย เมื่อรวมกับการลงทุนสร้าง
ภาพยนตร์ให้มีความสวยงามอลังการ ท�ำให้ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีช่องอื่นๆ
น�ำซีรสี อ์ นิ เดียเข้ามาฉายเพิม่ ขึน้ หรือมีการเพิม่ ช่วงเวลาในการน�ำเสนอเนือ้ หาของ
ซีรีส์อินเดียสมัยใหม่
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3. การเปลี่ยนผ่านจากซีรีส์เกาหลีสู่อินเดีย การปรับตัว
และแนวทางในอนาคต

หากพิจารณานิยามของค�ำว่ากระแสความนิยมในมุมมองสื่อศึกษาในอดีต
จะเห็นว่าความนิยมเป็นเพียงเรือ่ งชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว ตัง้ แต่หลังยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
เป็นต้นมามีการพูดถึงลักษณะของมวลชนทีช่ นื่ ชอบ คลัง่ ไคล้ของใหม่ (neophilia)
(Betts & Bly, 2013) อย่างไรก็ตามการศึกษามิติสังคมและวัฒนธรรมจะเห็นว่ามี
ปัจจัยต่างๆ หลากหลายประการที่ส่งผลต่อความนิยมภาพยนตร์จากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีซึ่งได้รับความนิยมในสังคมไทยในช่วงกว่า
สิบปีที่ผ่านมามีปัจจัยมาจากการฉายผ่านโทรทัศน์และการสนับสนุนการส่งออก
โดยรัฐบาลเกาหลี อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมความนิยมในวงกว้าง
คือช่องทางการเข้าถึงของคนดูที่เพิ่มขึ้น ในการน�ำเข้าซีรีส์แต่ละเรื่องจะต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 3 -6 เดือน ดังนั้นช่องทางอื่นๆ จึงเป็นตัวเลือกของของผู้ชมซีรีส์
เกาหลี โดยเฉพาะการเผยแพร่ผ่านผู้ที่น�ำละครแต่ละเรื่องมาใส่บทบรรยายภาษา
ไทยและน�ำเสนอในโลกออนไลน์ หลังจากออกอากาศในประเทศเกาหลีเพียงไม่ถงึ
อาทิตย์ ช่องทางทางโทรทัศน์จึงไม่ใช่ตัวเลือกการรับสื่ออีกต่อไป เนื่องจากทาง
สถานีไม่สามารถควบคุมการเผยแพร่ในรูปแบบนีไ้ ด้ จึงไม่เลือกทีจ่ ะน�ำซีรสี เ์ กาหลี
มาฉายทางสื่อกระแสหลักจนท�ำให้กระแสความนิยมเริ่มลดลง ซีรีส์อินเดียมี
ข้อได้เปรียบในด้านภาษาที่ยังไม่มีการแปลบทบรรยายเหมือนซีรีส์เกาหลี ท�ำให้
ผู้ชมยังต้องพึ่งช่องทางการรับชมจากทางสถานีแต่เพียงเท่านั้น
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จากที่กล่าวไปว่าซีรีส์เกาหลีมีการสนับสนุนจากภาครัฐ3 ความส�ำเร็จของ
Korean Wave จึงแผ่ขยายไปสู่สินค้าทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในวงกว้าง มี
การน�ำเข้าเพลง (K-Pop), แฟชั่น, ภาพยนตร์, แอนิเมชั่น, ทีวี (ละครเกาหลีและ
วาไรตี้โชว์), ภาษาและอาหาร จากการศึกษาในคลี่นความนิยมอินเดียลูกแรกจะ
เห็นทิศทางการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของอินเดียที่ส่งผลจากภาพยนตร์คือ
เพลงประกอบเท่านัน้ แต่ในกระแสนิยมลูกทีส่ องยังไม่เห็นชุดวัฒนธรรมอืน่ ๆ ทีไ่ ด้
รับผลจากกระแสความนิยมในครั้งนี้มากเท่าใดนัก
เอกลักษณ์ของภาพยนตร์อินเดียในบริบทไทย
การทีภ่ าพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียสามารถแบ่งพืน้ ทีค่ วามนิยมในประเทศไทยได้
ในปัจจุบันมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจุดเด่นที่ไม่สามารถหาได้จาก
ภาพยนตร์ซรี สี จ์ ากประเทศอืน่ ๆ คือ หน้าทีก่ ารเล่าประวัตคิ วามเป็นมาของเทพเจ้า
ในศาสนาฮินดู และเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ ทางศาสนา ศาสนาฮินดูถอื เป็น
ศาสนาทีม่ ผี ลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนไทยอย่างมาก และเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับเทพเจ้า
นี้เองที่กลายเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบเนื้อหาจากประเทศอื่นๆ เป็นตัวเบิกทางให้
3

ซีรีส์เกาหลีได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีใต้
ในปี 1998 โดยกระทรวงฯ จัดท�ำแผนระยะเวลา 5 ปีที่เรียกว่า ‘broadcast video promotion
plan’ วิทยาลัยต่างๆ ได้รบั การส่งเสริมให้รเิ ริม่ หลักสูตรการสอน ดารานักแสดงหน้าใหม่ให้วงการ
บันเทิง อีกมุมหนึ่งของแผนนี้คือการสนับสนุน Korean Film Council สถาบันที่มีหน้าที่จัดหา
เงินทุนสร้างและผลักดันการส่งออกภาพยนตร์เกาหลี และการจัดตั้ง Korean Culture and
Content Agency โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมส�ำหรับการ
จัดหานักแสดงหน้าใหม่ ส่วนฉากทีใ่ ช้ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์มกี ารพัฒนามาเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ต่อไป ในช่วงแรกแผนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการเผยแพร่ละครทีวีเกาหลีหรือ K-dramas สู่เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในระหว่างนี้เองที่ Korean Wave ค่อยๆ พัฒนาเป็น
กระแสความนิยมระดับโลกโดยวัด ได้จากจากยอด ผู้เข้าชมมิวสิควิดีโอ Korean pop (K-pop)
บนเว็บไซต์ YouTube (สถิดาภรณ์, 2559)

128

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพยนตร์อนิ เดียสามารถเข้ามาสูก่ ระแสความนิยมของผูช้ มชาวไทยทัง้ สองระลอก
ได้ โดยจะเห็นจากเรื่องราวที่พูดถึงประวัติที่มาของเทพแต่ละองค์ว่ามีความเป็น
มาอย่างไร เช่นภาพยนตร์อินเดียเรื่องแรกที่น�ำเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ คือ
รามเกียรติ สอดคล้องกับภาพยนตร์ซีรีส์สีดา – ราม หนุมาน พระศิวะ ที่สถานี
โทรทัศน์เลือกน�ำเข้าเป็นตัวเบิกทางสร้างกระแสความนิยมจากผู้ชมจนเป็นที่มา
ของกระแสนิยมลูกที่สอง
รูปแบบการน�ำเสนอเนือ้ หาของภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียก็เป็นอีกหนึง่ ประเด็น
ทีน่ า่ สนใจ เนือ่ งจากภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียแต่ละเรือ่ งจะมีความยาวกว่า 200 ตอน
ดังนั้นการวางบทละครจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องน�ำมาพิจารณาภาพยนตร์ซีรีส์
อินเดียนั้นมีจุดเด่นที่การสร้างปมและเรื่องราวให้น่าติดตาม แม้ในยุค แรก
ภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียมีเวลาฉายในแต่ละเรื่องกว่าสามชั่วโมง แต่ก็ยังสามารถ
ดึงคนดูไว้ได้ ตัวบทที่สร้างปมให้ชวนติดตามจึงถือเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์
ซีรีส์อินเดีย จากงานเสวนาสีดา – ราม วิทยากรยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลง
ของบทของทั้งสองยุค กล่าวคือบทภาพยนตร์ยุคแรกจะเป็นการบอกเล่า และ
ยอมรับคติ ความเชื่อทางวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดียที่เชื่อสืบต่อกันมา
และใช้วิถีเหล่านั้นในการสร้างบทภาพยนตร์ แต่ตัวบทในกระแสนิยมลูกที่สอง
เปลี่ยนไป คือ มีการตั้งค�ำถามกับจารีต ประเพณีท�ำปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน
มีการสอดแทรกค�ำถามเกี่ยวกับสิทธิของสตรีที่มีต่อสังคมอินเดียในปัจจุบัน
นอกเหนือจากการเล่าเรื่องแล้วภาพยนตร์อินเดียยังมีการปรับตัวด้านค่า
นิยมความงาม จากการศึกษาจะเห็นความแตกต่างของรูปลักษณ์ของนักแสดงน�ำ
ของทัง้ สองยุค โดยยุกแรกจะมีตน้ แบบความงามจากรูปปัน้ ของเหล่าทวยเทพทีถ่ ำ�้
อชันดา คือ หน้าตาสวยคมคาย มีหน้าท้อง ไม่ผอมแห้ง แต่ภาพยนตร์ซีรีส์อินเดีย
ยุคปัจจุบนั จะเห็นพัฒนาการความเปลีย่ นแปลงของอุดมคติความสวยงามตามแบบ
สากล คือ รูปร่างหน้าตาสมส่วน ไม่เว้นแม้แต่นกั แสดงน�ำฝ่ายชายทีต่ อ้ งมีการเสริม
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สร้างกล้ามเนือ้ ให้เข้ากับความนิยมสากลในปัจจุบนั จึงเป็นทีน่ า่ ศึกษาต่อไปว่า หาก
ภาพยนตร์อินเดียยังใช้อุดมคติความงามแบบยุคแรกภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียจะได้
รับความนิยมหรือไม่
บทบาทของผู้น�ำเข้าซีรีส์อินเดีย และการสร้างกลุ่มคนดู
จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนดูภาพยนตร์อินเดียทั้งสองยุคนั้นมีความแตกต่างกัน
อย่างมาก ในระลอกแรกภาพยนตร์อนิ เดียถูกน�ำเข้ามาเพือ่ ตอบสนองความคิดถึง
บ้านของบรรดาคนอินเดียพลัดถิน่ ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทย แต่กระแสความนิยม
ลูกทีส่ องนัน้ มาจากกลุม่ คนดูทไี่ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องทางชาติพนั ธุก์ บั ประเทศอินเดีย
โดยตรง หากแต่เป็นกลุม่ คนดูกลุม่ ใหม่ทชี่ นื่ ชอบเนือ้ หาของภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดีย
อย่างไรก็ตามผู้น�ำเข้ายังคงเห็นว่าเนื้อหาภาพยนตร์อินเดียที่คนไทยชื่นชอบ คือ
เนือ้ หาทีใ่ กล้ตวั ผูช้ ม โดยประเด็นทีผ่ คู้ ดั เลือกตัดสินใจเป็นอันดับแรกคือความเชือ่ ม
โยงทางศาสนา จึงเลือกภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูมาฉาย เพื่อ
ให้คนดูเข้าถึงและเปิดใจรับ โดยจะไม่เลือกภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียที่เป็นเรื่องยุค
ปัจจุบันมาน�ำเสนอ เนื่องจากกลัวผู้ชมไม่ชินกับองค์ประกอบทางละครอื่นๆ เช่น
ฉาก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หลังจากการน�ำเข้า ผู้จัดจ�ำหน่ายยังได้ปรับเปลี่ยน
ดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับเวลาในการฉาย รสนิยมของผู้ชม และเพิ่มสิ่งที่ที่ท�ำให้
คนดูมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร คือ การใส่เพลงประกอบที่แต่งขึ้นใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการเชื่อมวัฒนธรรม และยังเป็นการสร้างมิติ
ใหม่ของการชมภาพยนตร์ซีรีส์อินเดีย นอกจากนี้การตัดฉากบางฉากที่ท�ำให้เกิด
ความหน่วงในการด�ำเนินเรื่องชี้ให้เห็นว่าความนิยมซีรีส์อินเดียที่เกิดขึ้นเกิดจาก
การเข้าใจรสนิยมของคนดูแต่ละชาติของผู้น�ำเข้า
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ในส่วนของบริบทนโยบายสนับสนุนการน�ำเข้า จากปัญหาในคลืน่ ลูกทีห่ นึง่
ทีผ่ นู้ ำ� เข้าภาพยนตร์อนิ เดียแข่งขันกันเอง จนเป็นเหตุให้ถกู ผูผ้ ลิตเนือ้ หาขึน้ ค่าลิข
สิทธ์จนไม่สามารถต่อสูก้ บั ภาพยนตร์ทนี่ ำ� เข้าจากทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ อี ำ� นาจการต่อรองกับ
เจ้าของลิขสิทธ์ได้ ในยุคของทีวีดิจิทัล บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) ได้
ท�ำการตกลงเป็นผู้รับซื้อเนื้อหาภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียแต่เพียงผู้เดียว ท�ำให้เกิด
อ�ำนาจการต่อรองกับผู้ผลิตจากทางประเทศอินเดีย นอกเหนือจากเครือข่ายทีวี
ดิจิทัลแล้ว อีกปัจจัยที่ท�ำให้ภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทย เนื่องจากเริ่มมีสถานีโทรทัศน์กระแสหลักเช่นช่อง 3 สนใจสั่งซื้อ
เนื้อหาเพื่อไปออกอากาศในเวลาละครช่วงเย็น ท�ำให้สามารถขยายฐานของกลุ่ม
คนดูเพิ่มขึ้นอีก
การปรับตัวในเชิงการตลาดและการสื่อสารกับผู้ชมยังช่วยให้ภาพยนตร์
อินเดียในคลืน่ ลูกทีส่ องยังคงได้รบั ความนิยมในปัจจุบนั หากพิจารณากระแสความ
นิยมครั้งที่หนึ่งจะเห็นว่า องค์ประกอบความนิยมเกิดขึ้นจากเนื้อหาและนักแสดง
แต่เมื่อบริบททางสังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงคนดูมีบทบาทในการสร้าง
กระแสความนิยมเป็นอย่างมาก จึงมีการพยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มผู้ชม
ภาพยนตร์ซรี สี ไ์ ด้มสี ว่ นร่วมกับนักแสดง หรือมีการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสความนิยมของตัวละคร
ปัจจัยนี้มีความแตกต่างกับการจัดตั้งกลุ่มแฟนคลับของละครเกาหลีที่กิจกรรม
ต่างๆ ด�ำเนินการโดยตัวแฟนคลับเอง ส่วนผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียนั้น
การจัดการทัง้ หมดจะอยูท่ ชี่ อ่ งโทรทัศน์เป็นคนจัดการ (นุสรา, 2560) ลักษณะของ
กิจกรรมที่แตกต่างกันระหว่างซีรีส์เกาหลีและอินเดียยังเกี่ยวข้องกับ กลุ่มคนดู
ที่แตกต่างกันด้วย โดยกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน
ผูส้ งู อายุเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นรูปแบบการพบปะพูดคุย มากกว่า
การติดตามตัวนักแสดง
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โดยสรุปปรากฏการณ์กระแสนิยมภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วข้อง
กับหลายปัจจัย จะเห็นว่าการน�ำเข้าสินค้าทางวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัย และบริบททางสังคมล้วน
เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา การเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคม การเมือง และเศรษฐกิจล้วน
ส่งผลกระทบต่อความชอบ ความรูส้ กึ ของตัวบุคคล และการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ทีจ่ ะเป็นตัวสร้างหรือท�ำลายโอกาสการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสมัยนิยมทีเ่ ห็น
ได้ชัดคือเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและช่องทางในการเข้าถึงภาพยนตร์ นอกจาก
นี้จังหวะและเวลายังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการแพร่กระจายสินค้าทางวัฒนธรรม
บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้
เกิดกระแสความนิยมในภาพยนตร์ซรี สี อ์ นิ เดียในสังคมไทยอีกครัง้ การศึกษาต่อย
อดงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระแสความนิยมภาพยนตร์ซีรีส์อินเดียยังคงขยายไปได้ใน
อีกหลายแง่มุม อาทิ การศึกษาทิศทางของกระแสความนิยมนี้ว่าสามารถสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับสังคมไทยได้บ้าง หรือการสร้างภาพลักษณ์เชิง
บวกของอินเดียจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่จากกระแสความนิยมในครั้งนี้
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05
การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนากลไก
การจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี
ในต�าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี
Participatory Action Research for Developing
Mechanism of Case Management
for Elderly Care in Bang Si Thong
Sub-district, Nonthaburi Province
วรรณลักษณ์ เมียนเกิด1
Wannalak Miankerd

ปที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี ในต�าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการจัดการดูแลผู้สงู อายุแบบรายกรณี เริม่ จากการค้นหาผู้สูงอายุ
ทีม่ คี วามต้องการทีซ่ บั ซ้อนหลากหลาย การประเมินข้อมูล การวางแผน การปฏิบตั ิ
ตามแผน การทบทวน การยุติและออกจากการดูแล โดยรูปแบบการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุมี 2 ระดับ คือ 1) การจัดการดูแลระดับการบริหารงาน ส�าหรับผู้สูงอายุ
ที่สามารถดูแลจัดการชีวิตตนเองได้ 2) การจัดการดูแลในระดับการประสาน
ทรัพยากร ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหารุนแรง จนถึงขั้นต้องบ�าบัดรักษาหรือการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีเครือข่ายการดูแลทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทว่าการ
ด�าเนินการจัดการดูแลทีม่ อี ยูเ่ ดิมยังไม่เป็นระบบ และต้องการบริการทีห่ ลากหลาย
เกิดการพัฒนากลไกเพิม่ เติมในการจัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณี ได้แก่ การพัฒนา
ชุดบริการส�าหรับผูส้ งู อายุกลุม่ ต่างๆ การจัดท�าผังการให้บริการ การค้นหาผูส้ งู อายุ
ไร้ที่พึ่ง การจัดระบบอาสาสมัครในกระบวนการจัดการดูแลรายกรณี ซึ่งน�าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คําสําคัญ
การจัดการรายกรณี, การดูแลผู้สูงอายุ
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Abstracts
The study entitled “The study entitled “Participatory Action
Research for Developing Mechanism of Case Management for Elderly
Care in Bang Si Thong Sub-district, Nonthaburi Province” the result
that the process of case management for elderly started from finding
the elderly with complicated needs, assessing of individual needs,
planning, Implementing, reviewing, case closure. The model of
elderly case management in research area was found into 2 levels:
1) Administrative case management level for the elderly who could
care himself/herself and 2) Resource coordination level for the
elderly with severe problems that must be cured or rehabilitated.
However, the issue of mechanism of existing case management for
elderly care in Bang Si Thong Sub-district wasn’t clear and this leaded
to develop new mechanism to support case management such as
development service packages for the elderly. Preparation of service
plan finding the elderly who needy and patients with chronic disease
and setting volunteer system for case management process that
would lead to develop individual elderly quality of life effectively.

Keywords
Case Management, Elderly Care

บทน�า
การดูแลระยะยาว (Long-term care: LTC) ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในระบบ
สุขภาพและบริการสังคม (WHO, 2000) นอกจากนี้การดูแลระยะยาวยังเป็นการ
ให้บริการทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การบริการทางด้านการแพทย์และการบริการทางด้าน
สังคมที่ออกแบบเพื่อช่วยผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพหรือมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่
ต้องการการดูแล การบริการอาจเป็นได้ทั้งการให้บริการที่บ้าน ในชุมชน หรือใน
สถานบริบาล ระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีการบูรณาการบริการสุขภาพและสังคม
ส�าคัญอย่างมากส�าหรับผูส้ งู อายุทปี่ ระสบปัญหาทัง้ ทางด้านร่างกายและด้านสังคม
มี ค วามต้ อ งการบริ การทั้ ง 2 ระบบ เป็ น การจั ด บริ การที่ จ ะต้ อ งบู รณาการ
ของศาสตร์และศิลป์ในการดูแลทั้งทางร่างกาย สังคม และจิตใจของผู้ใช้บริการ
ในรูปแบบองค์รวม โดยที่ระบบการดูแลดังกล่าวต้องท�างานที่มีการประสาน
ความร่วมมือกันของทีมสหวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์
นักกฎหมาย นักกายภาพบ�าบัด และนักจิตวิทยา เป็นต้น บุคลากรดังกล่าวมีหน้า
ทีร่ บั ผิดชอบในฐานะผูใ้ ห้บริการทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านได้เชือ่ มโยงกันในลักษณะของการ
วินิจฉัย การดูแล การฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ และรวมถึงกระบวนการใน
การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ การส่งมอบบริการ ระหว่างบุคลากรผู้ให้
บริการ ผู้ใช้บริการ และครอบครัว เพื่อน�าไปสู่การให้บริการการดูแลสุขภาพและ
สังคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, 2559) อย่างไรก็ตาม
การบูรณาการที่ดีควรด�าเนินการผ่านการจัดการดูแล หรือการจัดการรายกรณี
(Case management)
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แนวคิดการจัดการรายกรณี หรือ Case Management นั้น ท�ำให้เกิด
กระบวนการร่วมมือกันในการประเมิน การวางแผน การอ�ำนวยความสะดวก การ
ประสานการดูแล การประเมินผล และการพิทักษ์สิทธิส�ำหรับผู้ที่มีความต้องการ
ดูแลสุขภาพและสังคม โดยใช้ทรัพยากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า (Case
Management Society of America, 2009) โดยมีผรู้ บั ผิดชอบระบบการให้การ
ดูแล เป็นผู้จัดการรายกรณี หรือที่เรียกกันว่า Case Manager ส�ำหรับผู้จัดการ
รายกรณีทอี่ ยูใ่ นภาคส่วนของผูป้ ฏิบตั งิ านสายสุขภาพ ได้แก่ พยาบาลในโรงพยาบาล
จิตแพทย์ นักสาธารณสุข นักกายภาพบ�ำบัด ส�ำหรับผู้จัดการรายกรณีในส่วนที่
เป็นผู้ปฏิบัติงานสายสังคม ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม นักพัฒนา
ชุมชน ครู เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ท�ำหน้าที่ในการเชื่อมโยงบริการต่างๆ ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ และที่ส�ำคัญคือ ผู้ใช้บริการและครอบครัวจะต้องมีส่วน
รับผิดชอบในการก�ำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการดูแลร่วมกัน
การจัดการดูแลรายกรณีนอกเหนือจากการเป็นวิธกี ารในการจัดบริการทีม่ ี
กระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน ตั้งแต่การค้นหาผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่ซับ
ซ้อนหลากหลายให้เข้าสูก่ ระบวนการ การประเมินปัญหา ความต้องการด้านร่างกาย
สังคมและอารมณ์ ได้อย่างแม่นย�ำ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ทบทวนการปฏิบัติ
งาน และการยุตแิ ละออกจากการดูแล ในระบบการด�ำเนินงานส�ำหรับการจัดการ
ดูแลรายกรณี ผูจ้ ดั การรายกรณีจะต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถบริหารจัดการให้เกิดบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ มีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึง่ จะเป็นกระบวนการสร้าง
หลักประกันในการท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ และท�ำให้ผู้ใช้บริการได้รับการช่วย
เหลือแก้ไขปัญหาของตนได้มากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ผู้ใช้บริการสามารถปรับเข้าสู่วิถีชีวิตปกติได้มากที่สุด (อภิญญา เวชยชัย, 2550)
หากน�ำแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดการดูแลส�ำหรับผู้สูงอายุจะสามารถบูรณาการ
บริการส�ำหรับผู้สูงอายุในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้เห็นความส�ำคัญของ
แนวคิดการจัดการรายกรณีต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย
ป้องกันมิให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีความยากล�ำบากในการดูแล ขณะ
เดียวกันมีความตระหนักในการท�ำงานเชิงรุกในการป้องกันมิให้ผู้สูงอายุที่ยังช่วย
เหลือตนเองได้ดกี ลายเป็นผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งพึง่ พิงผูอ้ นื่ จึงได้นำ� แนวคิดเรือ่ งการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และรูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี
เข้ามาใช้ในพื้นที่ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ก่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูง
อายุที่เป็นระบบชัดเจนขึ้น จากจุดเริ่มต้นในการน�ำพาชุมชนเข้าสู่ระบบการดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุแล้ว การน�ำกระบวนการจัดการรายกรณีสำ� หรับผูส้ งู อายุ
เข้ามาใช้เป็นจุดเปลีย่ นทีด่ ที ที่ ำ� ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นกลุม่ ทีพ่ งึ่ พาผูอ้ นื่ ระดับมาก
และพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพเจ็บป่วยเรื้อรังได้
รับการดูแลแบบการจัดการรายกรณี เนือ่ งจากความต้องการบริการทีห่ ลากหลาย
และมีลักษณะเฉพาะแบบรายบุคคล ซึ่งผู้ด�ำเนินการจัดการดูแลจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถบริหารจัดการให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ เป็นระบบ ซึ่งสร้างหลักประกัน
ในการท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ และผู้ใช้บริการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้ การด�ำเนินงานที่ผ่านมามีกลไกในการขับเคลื่อนระบบบริการ
ผู้สูงอายุอยู่พอสมควร ทว่า ยังพบช่องว่างของระบบซึ่งต้องได้รับการเติมเต็ม
โดยผู้บริหารเทศบาลต�ำบลบางสีทอง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการรายกรณี และผู้วิจัย
ซึง่ อยูใ่ นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มที ศั นะร่วมกันว่า
จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกบางประการในระดับปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิดระบบการ
จัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณีทสี่ มบูรณ์มากขึน้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จึงได้ก�ำหนดประเด็นวิจัยเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติ
การอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี ในต�ำบล
บางสีทอง จังหวัดนนทบุรี” เพื่อเรียนรู้รูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุ เครือข่าย
การดูแลที่มีอยู่ ปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนากลไกการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทองให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนาระบบการดูแลให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการดูแลผูส้ งู อายุ เครือข่ายการดูแล และปัญหา
อุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
2. เพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณีในต�ำบลบางสีทอง
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบบริการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณีใน
ต�ำบลบางสีทองร่วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น เครือข่ายทุกระดับภาคีผู้สูงอายุ
ชุมชน และครอบครัว

ระเบียบวิธีการวิจัย

1. การศึกษาเรือ่ ง “การวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนากลไกการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณี ในต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี” ใช้วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยสอดคล้องกับกระบวนการศึกษาใน 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ส�ำหรับช่วงนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการศึกษาบริบทชุมชน และ
ก�ำหนดปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบท รูปแบบการจัดการรายกรณีส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง เริ่มต้นด้วยวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการส�ำรวจ
ข้อมูลจากเอกสาร และศึกษาสถานการณ์การให้บริการผู้สูงอายุรายกรณีในพื้นที่
รวบรวมข้อมูลการด�ำเนินการ ปัญหาอุปสรรคที่ รวมทั้งรวบรวมเครือข่ายที่
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สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในพืน้ ที่เพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นระบบ จนน�ำ
ไปสู่การก�ำหนดปัญหาการวิจัยในประเด็น “การพัฒนากลไกการจัดการดูแล
ผูส้ งู อายุรายกรณี ในต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุร”ี ระยะเวลาตัง้ แต่ กรกฏาคม
- สิงหาคม 2559 ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้คือ นายกเทศมนตรี รองปลัดฯ
เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทีมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ผู้จัดการราย
กรณี และผู้วิจัย
ช่วงที่ 2 เมือ่ ได้บริบทและปัญหาการวิจยั เรียบร้อยแล้ว จึงก�ำหนดแผนการ
วิจยั เพือ่ การพัฒนากลไกการจัดการรายกรณีสำ� หรับผูส้ งู อายุในต�ำบลบางสีทองให้
มีประสิทธิภาพ ในช่วงนีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานเครือข่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้เกิดระบบการดูแลและกลไกในการจัดการ
รายกรณีผู้สูงอายุรายกรณีอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย ในการทดลองบริการเพือ่ ตรวจสอบระบบ และหาแนวทางในการท�ำงาน
ให้เป็นระบบ หรือค้นหารูปแบบบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุมากขึ้น ระยะเวลาระหว่างสิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560 ผู้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการนีค้ อื ผูบ้ ริหารเทศบาล ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลบางกรวย ผูอ้ ำ� นวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ผู้จัดการรายกรณี ทีมพัฒนากลไก ผู้วิจัย ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ช่วงที่ 3 ระยะประมวลผลการด�ำเนินการ ในช่วงนี้มีการติดตามผลการให้
บริการจัดการดูแลผู้สูงอายุรายกรณีในต�ำบลบางสีทอง ร่วมกับหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น เครือข่ายทุกระดับ ภาคีผู้สูงอายุ ชุมชน และครอบครัว ส�ำหรับขั้นตอนนี้
สอดคล้องกับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนการติดตามและสรุป
ผลการวิจัย ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 ผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้คือ ผู้บริหารเทศบาล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย ผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ผู้จัดการรายกรณี ทีมพัฒนากลไก ผู้วิจัย ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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2. กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มที่ 1 คื อ ผู ้ บ ริ ห ารเทศบาลฯ และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข นักพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 6 คน
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้จัดการดูแลรายกรณีซึ่งปฏิบัติงานในต�ำบลบางสีทอง และ
บุคลากรในองค์กรเครือข่ายการท�ำงานดูแลผูส้ งู อายุในต�ำบลบางสีทอง จ�ำนวน 9 คน
กลุ่มที่ 3 คือ ผูส้ งู อายุ ญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้รบั การจัดบริการ
ดูแลรายกรณี ในการทดลองระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพิงระดับมาก และต้องได้รับความเห็นชอบจากญาติ
หรือสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 15 คน
กลุ่มที่ 4 คือ เครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง จ�ำนวน
9 คน/เครือข่าย
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบประเมินผู้สูงอายุ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นเครือ่ งมือในการศึกษา เมือ่ สร้างเครือ่ งมือเรียบร้อยแล้ว
ได้มกี ารได้สง่ ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุดที่ 2
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบผสานวิธี ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น การใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
จ�ำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์เนื้อหา
โดยน�ำค�ำพูดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และจากการวิเคราะห์จากการสังเกต
การเยี่ยมบ้านมาประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาสาระของข้อมูลทั้งหมด โดยจัด
ล� ำ ดั บ หมวดหมู ่ เพื่ อ เชื่ อ มโยงและหาความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล อั น เป็ น การ
ท�ำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา
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ผลการศึกษา
1. รูปแบบการจัดการดูแลผูส้ งู อายุ เครือข่ายการดูแล และปัญหาอุปสรรค
ในการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุต�ำบลบางสีทอง
1) ข้อมูลทั่วไป จากการส�ำรวจผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง พบว่า
ผู้สูงอายุทั้งหมดมีจ�ำนวน 1,300 คน มีผู้สูงอายุให้ข้อมูลจ�ำนวน 959 คน
เป็นผู้สูงอายุหญิง ร้อยละ 60.3 มากกว่าผู้สูงอายุชาย ซึ่งมีร้อยละ 39.7
เมือ่ จ�ำแนกผูส้ งู อายุตามกลุม่ อายุ พบว่า มีผสู้ งู อายุทอี่ ายุ 60-70 ปี ร้อยละ
52.1 ถือว่าสัดส่วนสูงกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ผูส้ งู อายุกลุม่ ทีม่ อี ายุ 71-80 ปี มี ร้อยละ
34.5 และกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 80 ปี มีร้อยละ 13.4 ผู้สูงอายุมีอายุ
เฉลี่ย 71.71 ปี โดยผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด อายุ 98 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ
99.3 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 64.1 มีสถานภาพสมรส และมีผู้สูงอายุ
ร้อยละ 7.4 ที่มีสถานภาพโสด หากพิจารณามิติของการศึกษา ผู้สูงอายุ
เกินครึ่งไม่ได้ศึกษา คือ ร้อยละ 59.1 ขณะที่ผู้สูงอายุที่ได้รับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ร้อยละ 56.5 อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ
ในต�ำบลบางสีทอง ร้อยละ 92.4 สามารถอ่านออกและเขียนหนังสือได้ มี
เพียงร้อยละ 2.3 ของผูส้ งู อายุทสี่ ำ� รวจเท่านัน้ ทีอ่ า่ นและเขียนหนังสือไม่ได้
2) ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม การส� ำ รวจด้ า นอาชี พ ของ
ผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทองนั้น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งให้ความส�ำคัญกับ
งานเกษตรกรรม คือ ร้อยละ 22.1 ขณะเดียวกันมีผู้สูงอายุร้อยละ 13.9
ท�ำธุรกิจส่วนตัว ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 12.4 อาชีพรับจ้าง และมีถงึ ร้อยละ 14.0 ที่
ไม่ได้ท�ำงาน ผู้สูงอายุร้อยละ 35.3 มีรายได้ระหว่าง 500-1,000 บาท
ร้อยละ 28.6 มีรายได้ระหว่าง 1,001-5,000 บาท ผู้สูงอายุร้อยละ 16.4
มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 10.9 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท
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ร้อยละ 7.6 มีรายได้ 20,001-50,000 บาท ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 1.2 มี
รายได้มากกว่า 50,000 บาท ส�ำหรับลักษณะการอยู่อาศัย ผู้สูงอายุร้อย
ละ 2.2 ให้ขอ้ มูลว่าไม่มสี มาชิกในครอบครัวอยูด่ ว้ ยกัน ส่วนผูส้ งู อายุทอี่ าศัย
ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว 1-4 คน มีรอ้ ยละ 57.4 สมาชิกในครอบครัว
จ�ำนวน 5-8 คน มีร้อยละ 35.5 ส�ำหรับกรรมสิทธิในที่พักอาศัย ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 81.3 อาศัยอยูใ่ นบ้านของตนเอง โดยอาศัยร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัว ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุด้วย ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
จากบุตรสาวและคู่สมรสในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 31.2 และ
31.1 ตามล�ำดับ รองลงมา ร้อยละ 18.2 ได้รับการดูแลจากบุตรชาย ใน
ขณะที่ผู้สูงอายุ ร้อยละ 6.2 ได้รับการดูแลจากหลาน ส�ำหรับผู้ดูแลผู้สูง
อายุที่ให้ข้อมูลว่าไม่มีผู้ดูแลมีถึงร้อยละ 5.0
3) ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ระดับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุสะท้อน
ผลลัพธ์ในการช่วยเหลือตนเองของผูส้ งู อายุ เท่ากับว่ายิง่ ผูส้ งู อายุชว่ ยเหลือ
ตนเองได้น้อยก็พึ่งพิงคนอื่นมากขึ้น โดยสามารถจ�ำแนกผู้สูงอายุออกเป็น
4 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพาผู้อื่นเล็กน้อย (ADL มากกว่า 12
คะแนน) ร้อยละ 94.3 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ในต�ำบลบางสีทอง รองลง
มาคือ ผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพาผู้อื่นปานกลาง (ADL 9-11 คะแนน) ร้อย
ละ 2.9 ส�ำหรับผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการพึง่ ผูอ้ นื่ เป็นส่วนมาก (ADL 5-8 คะแนน)
มีร้อยละ 1.3 และกลุ่มสุดท้าย คือ ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด
(ADL 0-4 คะแนน) มีร้อยละ 1.5
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1.2 รูปแบบการจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุ
การจัดการรายกรณีถูกน�ำมาใช้ในต�ำบลบางสีทองเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพาตนเองได้น้อย หรือ
พึ่งพาตนเองไม่ได้เลย จากการส�ำรวจผู้สูงอายุในต�ำบลทั้งหมดมีจ�ำนวน
1,300 คน มีผสู้ งู อายุให้ขอ้ มูลจ�ำนวน 959 คน พบว่ามีผสู้ งู อายุอยูใ่ นภาวะ
พึ่งพิงทั้งหมด 26 คน จ�ำแนกเป็นผู้พึ่งพาผู้อื่นเป็นส่วนมาก ร้อยละ 1.3
(12 คน) และผู้ที่พึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด ร้อยละ 1.5 (14 คน) และผู้สูงอายุที่
ถูกส่งต่อจากระบบการดูแลสุขภาพ อีก 2 คน รวม 54 คน
การจัดการรายกรณีในต�ำบลบางสีทอง มีรายละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบ
การจัดการรายกรณีสำ� หรับผูส้ งู อายุ และกระบวนการจัดการรายกรณี ดังนี้
1) ระดับการจัดการรายกรณีในการดูแลผู้สูงอายุ มี 2 ระดับ คือ
1) รูปแบบการจัดการดูแลระดับการบริหารงาน (Administrative Case
Management) ผู้สูงอายุที่ใช้บริการกลุ่มนี้เป็นผู้ที่สามารถดูแลจัดการ
ชีวิตตนเองได้ และสามารถท�ำหน้าที่ทางสังคมได้ตามปกติ ผู้จัดการราย
กรณีมักจะออกแบบให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอยู่ที่บ้านในลักษณะของ
การเฝ้าระวังปัญหา หรือเพื่อมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่พึ่งพาคนอื่น
ดังนั้น บริการที่ออกแบบจึงเป็นบริการเพื่อยืดระยะเวลาไม่ให้ผู้สูงอายุ
เข้าสู่ภาวะการพึ่งพาคนอื่นออกไปให้นานที่สุด บริการส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะการส่งเสริมสมรรถนะของร่างกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชน 2) การจัดการดูแลในระดับการประสานทรัพยากร (Resource
Coordination) ผู้ใช้บริการสูงอายุที่มีปัญหารุนแรงจนถึงขั้นต้องบ�ำบัด
รักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้จัดการรายกรณีจ�ำเป็นต้องประสาน
งานกับแหล่งทรัพยากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อมูล ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
2) ผู้จัดการรายกรณีและกระบวนการจัดการรายกรณี
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2.1) ผู้จัดการรายกรณีที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิขั้นต�่ำ
ระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการส�ำหรับประชาชน
ได้แก่ รัฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การจัดการสิ่ง
แวดล้อม มีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 5 ปี
และได้รับการอบรมหลักสูตรการจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุ ใน
ต�ำบลบางสีทองมีผู้จัดการรายกรณี จ�ำนวน 9 คนที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูง
อายุภายใต้บริบทวิชาชีพของตนเองในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย
บุคลากรในเทศบาลต�ำบลบางสีทอง ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งบริหาร 2 คน
ปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม 2 คน ปฏิบตั งิ านด้านพัฒนา
ชุมชน 1 คน นอกนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ 3 คน
ผูจ้ ดั การรายกรณี 1 คน โดยมีอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ 3 คน เป็นลูกทีม
ในการดูแลผู้สูงอายุ
2.3) กระบวนการจัดการดูแลผูส้ งู อายุแบบรายกรณี มี 7 ขัน้ ตอน
ดังนี้
(1) การเข้าสู่กระบวนการจัดการดูแลรายกรณี พบ 2 รูปแบบ
คือ ผู้จัดการรายกรณีค้นหาผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
ดูแลจากการใช้ข้อมูลการส�ำรวจผู้สูงอายุทั้งต�ำบล รวม 54 คนผู้สูงอายุ
เหล่านี้ต้องการการดูแลที่หลากหลาย อันเนื่องมาจากสภาวะของความ
ชรา และปัญหาทีเ่ กิดจากสุขภาพทัง้ ทางกายและจิตใจทีไ่ ม่สมบูรณ์ รวมถึง
กรณีผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับการ
อยูอ่ าศัย ดังนัน้ ผูจ้ ดั การรายกรณีจงึ เห็นความส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การประเมินสภาพปัญหา ภายหลังจากการส�ำรวจและ
ประเมินภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุ ผู้จัดการรายกรณีไปส�ำรวจข้อมูลและ
เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุอกี ครัง้ หนึง่ โดยการพูดคุยกับบุตรหลานหรือญาติของ
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ผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการบริการ การ
เกื้อหนุนจากบุตรหลาน หรือเป้าหมายที่ต้องการจากการจัดบริการ
จากนั้นน�ำข้อมูลมาใช้จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญความต้องการบริการ
(3) การตั้ ง เป้ า หมายและการวางแผน ผู ้ จั ด การรายกรณี
น�ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพื่อวางแผนให้
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาองค์ประกอบส�ำคัญของแผน 3 ส่วน คือ เป้าหมาย สิง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้ผู้ใช้บริการบรรลุถึงเป้าหมาย และกรอบเวลาในการไปถึงเป้าหมาย
รวมทั้ ง การพิ จ ารณาเครื อ ข่ ายและทรั พยากรที่ มีอ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ได้ แ ก่
รูปแบบการดูแลทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน แหล่งบริการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง วัสดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร เพือ่ ให้เกิดการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แผนการ
ให้บริการต้องออกแบบอย่างละเอียด มีการทบทวนให้แน่ใจว่า แผน
ดังกล่าวเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย
(4) การปฏิบัติตามแผน เมื่อก�ำหนดแผนการดูแลเรียบร้อยแล้ว
ผูจ้ ดั การรายกรณีจะท�ำหน้าทีป่ ระสานให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้ามาปฏิบตั ิ
การดูแลตามแผนการดูแล โดยมีอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุเป็นกลไกส�ำคัญ
ด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ผู้จัดการรายกรณีจะก�ำกับ ควบคุมให้
บริการต่างๆ ไปถึงผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างทันท่วงที
(5) การติดตามการให้บริการ ผูจ้ ดั การรายกรณีตอ้ งติดตามความ
ก้าวหน้าว่าการให้บริการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และทบทวน
ว่าการให้บริการนั้นควรเป็นอย่างไร เช่น ผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายทีด่ ขี นึ้ ผูจ้ ดั การรายกรณีจะทบทวนว่าจะสามารถยุตบิ ริการหรือ
การดูแลได้หรือไม่ ส่วนผู้สูงอายุที่ยังไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้จัดการราย
กรณี จ�ำ เป็ น ต้ อ งทบทวนบริ ก ารและปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การพิจารณาความ
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ก้าวหน้าการให้บริการ ผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุด คือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับการใช้แบบบันทึกข้อมูล การสังเกตสภาพของผู้สูงอายุ และการ
เยีย่ มบ้าน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การรายกรณีจะมีการจัดประชุมกับอาสาสมัครดูแล
ผูส้ งู อายุในกลุม่ ของตนเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนการบริการ
ที่ได้จัดให้ผู้ใช้บริการ
(6) การประเมิ น ผลลั พ ธ์ วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น การจะย้ อ นกลั บ ไป
พิจารณาเป้าหมายและแผนการดูแลทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ โดยประเมินร่วมกับ
ทีมผู้จัดการรายกรณี และบางรายมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น หรือน�ำผล
การประเมินสมรรถนะมาประกอบการพิจารณาด้วย การประเมินผลลัพธ์
ในการดูแลอาจขึน้ อยูก่ บั บริบทของผูส้ งู อายุแต่ละราย โดยทัว่ ไปผูจ้ ดั การ
รายกรณีในต�ำบลบางสีทองมีการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุเป็น
ระยะ เช่น ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน เมื่อการ
ประเมินผลลัพธ์ พบว่า ผูส้ งู อายุยงั ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากนัก
หรือยังจ�ำเป็นต้องฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งจะมีการทบทวนแผนการดูแล และ
ก�ำหนดแผนการดูแลใหม่ หากผู้สูงอายุรายใดได้รับการประเมินผลว่ามี
ร่างกายทีด่ ี มีศกั ยภาพมากขึน้ และไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การดูแลแบบราย
กรณีอีกต่อไป จึงกลับสู่ระบบการดูแลแบบปกติ
(7) การยุติและออกจากการดูแล ขั้นตอนนี้ด�ำเนินการระหว่างผู้
จัดการรายกรณี ผู้ใช้บริการ ญาติ และทีมที่ร่วมให้บริการ โดยประเมิน
จากความพร้อมในการดูแลตนเองของผูใ้ ช้บริการ ภาวะสุขภาพโดยรวม
การแก้ไขปัญหา หรือการบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ทัง้ นี้ กระบวนการยุตินี้
จะต้องกระท�ำผ่านสัมพันธภาพที่ดีและเป็นไปในเชิงบวกทั้งฝ่ายผู้ใช้
บริการและผู้จัดการรายกรณี และต้องมีการอธิบายถึงการสามารถกลับ
เข้ามาสู่กระบวนการจัดการรายกรณีใหม่ได้หากมีความจ�ำเป็น
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1.3 บริการและเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
บริการส�ำหรับผูส้ งู อายุมที งั้ บริการสุขภาพและการดูแลทางสังคม โดย
มีรปู แบบบริการทีบ่ า้ น และการให้บริการในชุมชน ส�ำหรับการดูแลสุขภาพ
ได้แก่ 1) การคัดกรอง/ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 2) การให้บริการสุขภาพที่
บ้าน ส่วนการดูแลทางสังคม ประกอบด้วย 1) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2) การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 3) การจัดงานประเพณีรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ
ประจ�ำปี 4) การด�ำเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 5) การพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 6) การส่งเสริมการรวมกลุ่มชมรม
ผู้สูงอายุ 7) การบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการ
เดินทาง 8) การส่งเสริมอาชีพส�ำหรับผูส้ งู อายุ 9) การซ่อมแซมบ้านส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน จากบริการต่างๆ
เหล่านี้มีภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ทั้งทีม
ท�ำงานในพื้นที่ และเครือข่ายท�ำงานร่วมกันได้ด้วยบทบาทหน้าที่ที่เป็น
ภารกิจหลักของตน และการรับรู้ และยอมรับบทบาทช่วยเหลือกันในการ
ด�ำเนินงานในพื้นที่ ทั้งนี้ เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุสามารถจ�ำแนกได้เป็น
2 ลักษณะ คือ 1) เครือข่ายภายในต�ำบลบางสีทอง การให้บริการส�ำหรับ
ผู้สูงอายุจ�ำเป็นต้องประสานการท�ำงานระหว่างองค์กร ซึ่งเป็นเครือข่าย
ภายในต�ำบลบางสีทอง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน
วัด และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 2) เครือข่ายภายนอกต�ำบลบางสีทอง มี
บทบาทให้การดูแลผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรภายในต�ำบลบางสีทอง คือ โรง
พยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นอกจากนี้ ยังมีองค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์นเรนทร, บ้านนนทภูมิ
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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1.4 ปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง สถานการณ์
ผู้สูงอายุ และบริการส�ำหรับผู้สูงอายุข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาวนั้นมีความจ�ำเป็นเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และจ�ำเป็น
ต้องค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งพบ
ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุหลายประการ ได้แก่ 1) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
มักเน้นมิตทิ างด้านสุขภาพเป็นหลัก 2) ชุดบริการดูแลผูส้ งู อายุยงั ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการอันซับซ้อนของผู้สูงอายุ 3) ขาดการบูรณาการบริการสุขภาพและ
สังคม
2. การพัฒนากลไกการจัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณีในต�ำบลบางสีทอง
2.1 กลไกเดิม
จากการศึกษาพบว่าระบบการจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุในต�ำบล
บางสีทองมีกลไกในการขับเคลือ่ นการดูแล มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย เกิดจาก
การตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญีป่ นุ่ เลือกให้ตำ� บลบางสีทองเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง
ท�ำให้เกิดกลไกในระดับนโยบาย โดยท�ำให้เกิดระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้จัดท�ำหลักสูตรการจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูงอายุ และเทศบาล
ต�ำบลบางสีทองส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จนมีผู้จัดการ
รายกรณีในพื้นที่ 9 คน ส�ำหรับกลไกระดับบริหาร ทางเทศบาลต�ำบลบางสีทอง
เป็นเจ้าภาพในการระดมเครือข่าย ในการให้บริการ จัดท�ำโครงการเพื่อรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. และการจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการดูแล
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ผูส้ งู อายุ ท�ำให้เกิดคณะท�ำงานและมีงบประมาณด�ำเนินการทีช่ ดั เจน ส่วนสุดท้าย
คือกลไกระดับปฏิบตั กิ าร ผูจ้ ดั การรายกรณีเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และมีผชู้ ว่ ย คือ อาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุซึ่งผ่านการอบรมจากกรมอนามัย ท�ำหน้าที่เคียงข้างกัน ใน
ระดับนี้ผู้จัดการรายกรณีได้คัดเลือกผู้สูงอายุและด�ำเนินการตามกระบวนการ
จัดการรายกรณีเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนภาพที่ 1 กลไกการจัดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุต�ำบลบางสีทอง
กระทรวง
(1)
ระดับนโยบาย การพัฒนาสังคมฯ

(2)
ระดับบริหาร

กระทรวง
สาธารณสุข

แหล่งงบประมาณ
วัสดุ/อุปกรณ์

CW

เทศบาล
ต�ำบลบางสีทอง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุรายกรณีต�ำบลบางสีทอง

เครือข่ายในพื้นที่

(3)
ระดับปฏิบัติการ

JICA

ผู้จัดการรายกรณี

CW

CW

ผู้จัดการรายกรณี

CW

ผู้จัดการรายกรณี

CW

CW

CW = Care Worker หมายถึง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม 120 ชั่วโมง

กลไกทั้ง 3 ระดับก่อให้เกิดประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่ก็มีช่องโหว่ใน
ระดับปฏิบตั กิ ารเนือ่ งจากการด�ำเนินกิจกรรมตามกระบวนการจัดบริการรายกรณี
นัน้ มีความสับสนและบริการยังไม่หลากหลาย ทัง้ ๆ ทีใ่ นต�ำบลบางสีทองมีบริการ
ดูแลผูส้ งู อายุจำ� นวนมาก เนือ่ งจากยังไม่การจัดการระบบทีช่ ดั เจน อาสาสมัครดูแล
ผู้สงู อายุยงั ไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในกระบวนการจัดการรายกรณี การวิจัยนี้
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จึงเข้าไปช่วยพัฒนากลไกในระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ ท�ำให้กลไกเดิมแข็งแกร่ง เติมเต็ม
ระบบและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 การพัฒนากลไกเพิ่มเติม
การพัฒนากลไกเพื่อเติมเต็มบริการส�ำหรับผู้สูงอายุเกิดจากความต้องการ
แก้ไขช่องโหว่ของระบบบริการ ความไม่ชัดเจนในกระบวนการให้บริการ และ
ต้องการพัฒนากิจกรรมเพื่อให้การจัดการรายกรณีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
รากฐานของการพัฒนากลไกการจัดการรายกรณีมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
บริการและก�ำหนดโครงการเพื่อทดลองจัดบริการ เพื่อค้นหาว่ามีปัญหาในการ
ด�ำเนินการใดบ้างและจะมีแนวทางในการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
1) แนวคิดทีใ่ ช้ในการทดลองบริการในต�ำบลบางสีทอง คือ การพัฒนาระบบ
บริการในลักษณะบูรณาการบริการ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ให้บริการต่างตระหนักดีว่าตนไม่สามารถด�ำเนิน
การให้บริการผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมรอบด้าน จึงเกิดการร่วมกันคิดหาวิธีการ
โครงการและกิจกรรมที่จะจัดการปัญหาของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ความต้องการที่ซับซ้อน หรือมีความต้องการบริการแบบบูรณาการได้รับบริการ
ดังนั้น เมื่อคิดโครงการ กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว คณะท�ำงานต่างก็ตกลงกันว่า
เมือ่ ทดลองให้บริการแก่ผสู้ งู อายุครัง้ แรก และพบปัญหาใดๆ จะร่วมกันหารือและ
หาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ ผลของการให้บริการต้อง
พัฒนาอะไร ต้องเพิม่ เติมกิจกรรมใดบ้าง อันจะน�ำไปสูก่ ารจัดบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ แนวคิดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เน้น
การมีชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ เช่น มีสุขภาวะที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการ
เข้าสังคมและไม่ถูกทอดทิ้ง การให้บริการจึงเน้นที่ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางและ
น�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

153

2) โครงการทดลองเพื่อพัฒนากลไกการจัดการรายกรณี
การพัฒนาระบบบริการในลักษณะการบูรณาการบริการ การมีส่วนร่วม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยคณะท�ำงานประกอบด้วย คณะ
กรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการกลางภายใต้การพัฒนากลไกการจัดการ
ดูแลผู้สูงอายุเป็นรายกรณี ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต�ำบลบางสีทอง
ปลัดและรองปลัดเทศบาลต�ำบลบางสีทอง นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
และ 2) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและทดลองบริการ ประกอบด้วย
ผู้จัดการรายกรณี อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้วิจัยได้ร่วมประชุมเพื่อปรึกษา
หารือในการก�ำหนดโครงการทีเ่ หมาะสมในการดูแลผูส้ งู อายุ โดยใช้ชอื่ แผนงานว่า
“การพัฒนาระบบบริการส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน” ขึ้น
การด�ำเนินการทดลองบริการประกอบด้วยโครงการย่อยจ�ำนวน 5 โครงการ
ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาชุดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุ 2) โครงการให้ความรู้และ
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3) โครงการสร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
4) โครงการดูแลภาวะโภชนาการผู้สูงอายุต�ำบลบางสีทอง และ 5) โครงการส่ง
อาหารส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง เมื่อผ่านการทดลองแล้วท�ำให้กลไกการ
จัดการรายกรณีมีความชัดเจนขึ้น กลไกฯ ที่เกิดขึ้น คือ 1) การพัฒนาชุดบริการ
ส�ำหรับผู้สูงอายุกลุ่มต่างๆ 2) การจัดท�ำผังการให้บริการ 3) การค้นหาผู้สูงอายุที่
มีปญ
ั หาสุขภาพและไร้ทพ่ี งึ่ และ 4) การจัดระบบอาสาสมัครในกระบวนการจัดการ
ดูแลรายกรณี ดังตาราง
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ตารางที่ 1 โครงการ และกลไกที่พัฒนาเพิ่มเติมส�ำหรับการจัดการรายกรณี
โครงการ

ปัญหา/จุดที่น�ำไปสู่การพัฒนา

รูปแบบกลไกที่พัฒนาขึ้น

1. โครงการพัฒนาชุด มีบริการต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุแต่ไม่เป็น การพัฒนาชุดบริการส�ำหรับ
บริการส�ำหรับผูส้ งู อายุ ระบบและต้ อ งการพั ฒ นาเป็ น ชุ ด ของ ผู้สูงอายุในกลุ่มต่างๆ
บริการ และต้องการพัฒนาเป็นชุดบริการ
ทีผ่ จู้ ดั การรายกรณีสามารถน�ำไปใช้สำ� หรับ
ดูแลผู้สูงอายุ
2. โครงการสร้างรอยยิม้ มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น
แก่ผสู้ งู อายุและผูพ้ กิ าร มีการคัดกรองสุขภาพ ท�ำให้ผู้สูงอายุที่
เจ็ บ ป่ ว ยรายใหม่ ซึ่ ง อาจมี ค วามพิ ก าร
อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือมีภาวะเสี่ยง โดย
ผูส้ งู อายุเข้าสูก่ ระบวนการจัดการรายกรณี

- การจัดท�ำผังการให้บริการ
- กระบวนการจั ด การดู แ ล
และบทบาทอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ

3. โครงการให้ความรู้ ผูส้ งู อายุมปี ญั หาสุขภาพเพิม่ ขึน้ การคัดกรอง การค้นหาผู้สูงอายุที่มีปัญหา
และคั ด กรองสุ ข ภาพ ท�ำให้ทราบสถานะทางสุขภาพของผูส้ งู อายุ สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
ในปั จ จุ บั น ได้ มี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย
และพบผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การรักษา
ฟื ้ น ฟู และหากผู ้ สู ง อายุ มี โรคเรื้ อ รั ง ที่
ต้ อ งการบริ ก ารที่ เ หมาะสม ก็ น� ำ เข้ า สู ่
ระบบการดูแลระยะยาวด้วยการจัดการ
รายกรณี
4. โครงการดูแลภาวะ ปั ญ หาโรคเรื้ อ รั ง ประการหนึ่ ง เกิ ด จาก การค้นหาผู้สูงอายุที่ไร้ท่ีพึ่ง
โภชนาการผู ้ สู ง อายุ อาหารที่ ท านไม่ เ หมาะสม จึ ง จั ด ให้ มี และต้องการบริการอาหาร
ต�ำบลบางสีทอง
โครงการให้ความรูแ้ ละสาธิตการรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย
5. โครงการส่งอาหาร มี ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ อ าศั ย ตามล� ำ พั ง
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ และมีภาวะทุกขโภชนาการ จึงจัดระบบ
ตามล�ำพัง
การส่ ง อาหารเพื่ อ ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี อ าหาร
รับประทานในแต่ละวัน

การจัดระบบอาสาสมัครเพือ่
รับส่งอาหาร และประสาน
เจ้าอาวาสเพื่อรับอาหารจาก
บิณฑบาตส่งให้ผู้สูงอายุ
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โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในกลไกระดับปฏิบตั กิ ารทีถ่ กู พัฒนาขึน้ ดังนี้
2.1) ชุดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม
ทางเทศบาลต�ำบลบางสีทอง มีบริการดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวนมากและหลาก
หลายแต่เป็นบริการทีม่ คี วามกระจัดกระจาย เมือ่ จะจัดบริการแก่ผสู้ งู อายุ ผูจ้ ดั การ
รายกรณีกต็ อ้ งรวบรวมข้อมูลท�ำให้เกิดความล่าช้าและบางกรณีผจู้ ดั การรายกรณี
ทุกคนก็เสียเวลากับขัน้ ตอนนีเ้ หมือนกัน จึงเห็นความจ�ำเป็นในการจัดระบบบริการ
ให้เป็น “ชุดบริการ” ทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งการ ซึง่ เป็นการให้บริการแบบเชิงรุก (ให้บริการ
ที่บ้าน) และมีบริการเชิงรับ (ให้บริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ)
แผนภาพที่ 2 การจัดชุดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
การประเมิน ADL และพิจารณาบริการส�ำหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม
ชุดการให้บริการ

คุณลักษณะของผู้สูงอายุ

คุณลักษณะของผู้สูงอายุ

ชุดบริการเยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุที่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้

ผู้สูงอายุที่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
พึ่งพาตนเอง

การให้บริการในชุมชน

ผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเอง
บางส่วน

การให้บริการในสถาบัน

ชุดบริการจัดบริการ
ที่บ้าน
ชุดบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ชุดบริการจัดการบ้าน/
สภาพแวดล้อม
ชุดบริการประสานส่งต่อ
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สามารถจ�ำแนกบริการแต่ละชุดได้ดังนี้
แผนภาพที่ 3 ชุดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ชุดการให้บริการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ชุดบริการที่ 1
เยี่ยมบ้าน
ชุดบริการที่ 2
จัดการบริการที่บ้าน

ชุดบริการที่ 3
ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ชุดบริการที่ 4
การดูแลบ้าน/สภาพแวดล้อม
ชุดบริการที่ 5
ประสานส่งต่อ

- การสนับสนุนทางสังคมโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
- การดูแลเรื่องยา และการป้องกันโรคเบื้องต้น
- การให้ความรู้ด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
- การพูดคุยคลายเหงา
- การให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำเรื่องการออกก�ำลังกาย การเคลื่อนไหว
- การป้องกันภาวะโรคแทรกซ้อน
- การดูแลแผลกดทับ
- การส่งเสริมสุขภาพจิต
- การส่งอาหารส�ำหรับผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
- กายภาพบ�ำบัด
- การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย/ยืด คลายกล้ามเนื้อ
- การให้ความรู้/ค�ำแนะน�ำการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
- อาหาร/โภชนาการส�ำหรับผู้สูงอายุ
- กิจกรรมนันทนาการ
- การจัดสภาพบ้าน/สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหว
- การท�ำความสะอาดบ้าน/บริเวณบ้าน
- ดูแลสวนเบื้องต้น
- การตรวจคัดกรองสุขภาพและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การให้ค�ำปรึกษา
- การส่งต่อ/ตรวจสอบวินิจฉัย/การดูแลรักษา
- การรับกายอุปกรณ์/นวัตกรรมส�ำหรับดูแลผู้สูงอายุ
- การประสานงานเพื่อรับสิทธิผู้สูงอายุ
- การจัดรถรับ-ส่งผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุรายหนึ่งสามารถได้รับบริการได้หลายชุดบริการ และภายใน
ชุดบริการนั้น อาจมีบริการครอบคลุมทุกบริการหรือเลือกเพียงบริการใดบริการ
หนึ่งที่ผู้จัดการรายกรณีพิจารณาแล้วว่า เหมาะสมกับผู้สูงอายุในช่วงเวลานั้น
2.2) ผังการให้บริการส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ าใช้บริการทีศ่ นู ย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพฯ
การจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความต้องการซับซ้อน หรือต้องการการ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
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บ�ำบัดฟื้นฟู ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของต�ำบลบางสีทอง ผู้จัดการรายกรณีได้
ก�ำหนดระบบและขั้นตอนการให้บริการไว้ เพื่อผู้ให้บริการสามารถจัดบริการได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุทมี่ าใช้บริการจะได้รบั รูแ้ ละเข้าใจรูปแบบการให้
บริการและรับบริการได้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่น ผู้ที่มาใช้
บริการทีศ่ นู ย์ฯ จะได้รบั การประสานส่งต่อไปรับบริการในเครือข่ายการให้บริการ
ของศูนย์ฯ หากผู้สูงอายุมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการท�ำกายภาพบ�ำบัด โดยมีผดู้ แู ลทีเ่ ป็นอาสาสมัครท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการหรือดูแล
อย่างใกล้ชิด หรือกรณีที่จ�ำเป็นต้องการยืมอุปกรณ์กายภาพบ�ำบัดบางอย่างไป
ฝึกฝนที่บ้านก็สามารถยืมได้ เป็นต้น
แผนภาพที่ 4 ผังการให้บริการส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ าใช้บริการทีศ่ นู ย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพฯ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ
ในชุมชน
เครือข่ายของศูนย์ฟื้นฟู
- จัดการและประสานเครือข่าย
- เสริมศักยภาพ
- สนับสนุนอุปกรณ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ
- สบับสนุนทางวิชาการ

เทศบาบต�ำบล
บางสีทอง

เครือข่ายของศูนย์ฟื้นฟู
- โรงพยาบาลบางกรวย
- โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
- วัด
- ชมรมผู้สูงอายุ
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
- บ้านนนทภูมิ

รูปแบบบริการ
การเข้าถึง/ต่อเนื่อง/บูรณาการ/
ประสานเครือข่าย

2.3) การค้นหาผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและไร้ที่พึ่ง
จากโครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการดูแลภาวะ
โภชนาการผู้สูงอายุต�ำบลบางสีทอง น�ำไปสู่การคัดกรองสุขภาพ โดยการจัด
กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ท�ำให้ทราบสถานะทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและพบผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะ
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

เป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การรักษา ฟื้นฟู และหากผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังที่
ต้องการบริการทีเ่ หมาะสม ก็นำ� เข้าสูร่ ะบบการดูแลระยะยาวด้วยการจัดการราย
กรณี และค้นหาผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการ ได้น�ำไปสู่การพัฒนากิจกรรมรูป
แบบใหม่ๆ ส�ำหรับผูส้ งู อายุ ซึง่ ในชุดบริการจัดบริการทีบ่ า้ นได้เพิม่ บริการส่งอาหาร
เข้าไปด้วย เพือ่ ให้บริการทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาสุขภาพและต้องการ
บริการด้านอาหาร เป็นต้น
2.4) การพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในกระบวนการ
จัดการรายกรณี
ส�ำหรับกระบวนการในการดูแลผู้สูงอายุรายกรณีมี 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
รวบรวมข้อมูล 2) การประเมินสภาพปัญหา 3) การตั้งเป้าหมาย/การวางแผน
4) การให้บริการ 5) การติดตามการให้บริการ 6) การประเมินผลลัพธ์ และ
7) การยุติการให้บริการ แม้บทบาทส�ำคัญจะเป็นของผู้จัดการรายกรณี ทว่าผู้ที่
ท�ำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการรายกรณี ดังนี้
ตารางที่ 2 บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ในกระบวนการจัดการรายกรณี
กระบวนการจัดการรายกรณี

บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

1. รวบรวมข้อมูล/ปัญหา

การรวบรวมข้อมูล

2. การประเมินสภาพปัญหา

- การสังเกตการณ์
- การวิเคราะห์สภาพปัญหา

3. การตั้งเป้าหมาย/การวางแผน

- การให้ข้อมูล

กระบวนการจัดการรายกรณี
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4. การให้บริการ

- การให้การดูแล
- การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำ
- การประสานงาน
- การเสริมพลังแก่ผู้สูงอายุ

5. การติดตามการให้บริการ

- การบันทึกการปฏิบัติงาน
- การพิทักษ์สิทธิ์
- การเฝ้าระวัง

6. การประเมินผลลัพธ์

การให้ข้อมูล

7. การยุติการให้บริการ

การให้ข้อมูล

3. ผลการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณีในต�ำบลบางสีทอง
จากการน�ำโครงการต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาชุดบริการส�ำหรับผูส้ งู อายุ
2) โครงการให้ความรู้และคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3) โครงการสร้างรอยยิ้มแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 4) โครงการดูแลภาวะโภชนาการผู้สูงอายุต�ำบลบางสีทอง
และ 5) โครงการส่งอาหารส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังมาทดลองด�ำเนินการ
เพือ่ สะท้อนระบบการให้บริการ บทเรียนส�ำคัญทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการทดลองบริการฯ
ได้แก่ การชุดบริการท�ำให้บุคลากร/เครือข่ายรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน การมีผังการให้บริการช่วยสร้างความเข้าใจระบบ
และบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ และท�ำให้เห็น
กระบวนการของการบูรณาการบริการสุขภาพและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การจัดการรายกรณีเน้นการดูแลที่ยึดผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของการ
ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพต้อง
ท�ำงานเป็นทีมเพื่อให้การบูรณาการบริการได้อย่างชัดเจน รวมถึงการยกระดับ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้มีบทบาทเคียงข้างผู้จัดการรายกรณี ส�ำหรับผลที่
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เกิดขึ้นในมิติด้านสังคม พบว่า บรรยากาศของการดูแลผู้สูงอายุภายในต�ำบลมี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน มีความเป็นกันเอง เหมือนเพื่อน เหมือนพี่น้อง มีความ
สนิทสนมกันเป็นอย่างดีระหว่างผู้ให้บริการ อาสาสมัครฯ และผู้สูงอายุ ส่งผลให้
ผูส้ งู อายุมคี วามสบายใจและเปิดใจให้โอกาสตัวเองเข้าสังคมอีกครัง้ ไม่ได้จำ� จัดอยู่
เฉพาะภายในบ้านของตนเอง ดังนั้น ระบบการให้บริการ งบประมาณ เครือข่าย
กิจกรรม และทรัพยากรในชุมชน สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้กลไกการจัดการรายกรณีสำ� หรับ
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การอภิปรายผล

การพั ฒ นากลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุร ายกรณี ในต� ำ บลบางสี ท อง
จังหวัดนนทบุรี ได้น�ำไปสู่มิติที่น่าสนใจที่จะน�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. การจัดการดูแลรายกรณีผู้สูงอายุถือเป็นศูนย์กลางของการดูแล
ระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทองเน้นให้ผู้ใช้
บริการสูงอายุได้รบั บริการในชุมชน รวมทัง้ การจัดการรายกรณีทำ� ให้ผสู้ งู อายุเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการ ถือว่าการจัดการรายกรณีเป็นการให้บริการเฉพาะ
รายส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการให้บริการ คือ
มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง มีปัญหาที่ซับซ้อน ต้องการบริการที่หลากหลาย ทั้งนี้
Powell & Tahan (2008) น�ำเสนอเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เข้าสู่กระบวนการจัดการ
ดูแลรายกรณีว่าต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและผ่านการคัดเลือก โดยมุ่งเน้นไปที่
ผูใ้ ช้บริการโดยเฉพาะทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการจัดการดูแลรายกรณี สอดคล้อง
กับที่ ประสบสุข ศรีแสนปาง (2554) เสนอว่า การพัฒนาบริการสุขภาพของ
หน่วยบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคสามารถ
ใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคให้
ครบทุกมิตแิ ละขยายผลการพัฒนาบริการสุขภาพทีม่ คี วามจ�ำเพาะส�ำหรับผูส้ งู อายุ
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ที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคต่อไป และเป้าหมายนี้ตรงกับสิ่งที่ โสภา อ่อนโอภาส และ
นุชนาฏ ยูฮนั เงาะ (2549, น. 5-6) ได้กล่าวว่าหลักทีส่ ำ� คัญของการจัดการรายกรณี
คือ การช่วยเหลือให้ผใู้ ช้บริการทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนสามารถท�ำหน้าทีท่ างสังคมของ
ตนเองได้ดีที่สุด นอกจากความเข้าใจในความแตกต่างของผู้สูงอายุแต่ละคนแล้ว
ยังต้องการสะท้อนความเป็นบริบทเฉพาะที่ไม่อาจให้บริการแบบเหมารวมอีกต่อ
ไป ย่อมท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามส�ำคัญในระบบการให้บริการอย่างมาก ดังที่ อภิญญา
เวชยชัย (2550) และวรสุดา ทองรักษ์ (2550) เสนอว่า การท�ำงานแบบการจัดการ
รายกรณีมีเป้าหมายในการรักษา ฟื้นฟู ร่วมกับผู้ใช้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดูแลตนเองได้อย่างอิสระและ
ท�ำให้ผู้ใช้บริการได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของตนได้มากขึ้น การเป็น
ศูนย์กลางของผู้สูงอายุในกระบวนการจัดการดูแลรายกรณี จึงเป็นลักษณะที่ผู้สูง
อายุมกี ารรับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ ร่วมในกิจกรรมของ
การดูแลอย่างมีศักดิ์ศรี มิใช่การรอรับบริการเหมือนอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ
จะมี ส ่ วนร่ วมในการวางแผนจั ด การตนเองซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถรู ้ ถึ ง
ความคาดหวังหรือเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเอง และพยายามด�ำเนินกิจกรรมการ
ดูแลให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด สอดคล้องกับกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล (2553, น.
2) กล่าวว่า การจัดการรายกรณีเป็นการมุง่ เสริมสร้างสมรรถนะของผูใ้ ช้บริการใน
การพัฒนา แก้ไขปัญหาและการเผชิญกับปัญหาของผู้ใช้บริการ สิ่งเหล่านี้ยิ่ง
ตอกย�ำ้ ว่าการจัดการรายกรณีเป็นกระบวนการท�ำงานทีต่ อ้ งมีแนวทางทีช่ ดั เจนใน
การวางแผนให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผใู้ ช้บริการและครอบครัวเป็นรายบุคคล
โดยมีผู้จัดการรายกรณีท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือ วางแผนและด�ำเนินการ
ช่วยเหลือ พร้อมการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการ เพื่อการพิทักษ์สิทธิ์ในการ
ได้รับบริการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
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นอกจากนี้ เทศบาลต�ำบลบางสีทองมุ่งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับบริการ
การดูแลสุขภาพและสังคมที่อยู่ในชุมชนตามบริบทของครอบครัวและชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมดูแลของคนในชุมชนถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับผู้สูงอายุ
ท�ำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ต�ำบลบางสีทองเน้นให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลในลักษณะการให้บริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ
และสภาพครอบครัวทีย่ งั ให้ความส�ำคัญกับระบบการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ นัน่
คือ การมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ สอดรับกับการศึกษาของ Chapman SA, Keating N,
Eales J., 2003 (อ้างถึงใน ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ และสุรินธร กลัมพากร, 2554,
น. 100) พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงสร้าง
ความอบอุน่ ใจแก่ผสู้ งู อายุ ยังส่งผลให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาผูส้ งู อายุ และ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง
เชือ่ อย่างสนิทใจว่าชุมชนสามารถดูแลคนในชุมชนได้ สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนที่คุ้นเคย
กันท�ำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ดังที่ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
(2544, น. 25) กล่าวว่า การใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นแนวคิดที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย เนื่องจากโครงสร้างสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากสังคมแบบเกื้อกูล
กัน (Caring Society) ในระบบเครือญาติและสถาบันสังคม ตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา
ดังนั้นการจัดการดูแลรายกรณีนอกจากท�ำให้ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ
การดูแล ยังสะท้อนแนวคิดชุมชนเป็นฐานในการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
ท�ำให้คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย หรือคนในชุมชนเกิดจิตส�ำนึกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคิด การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติงานและการประเมินผล การ
มีส่วนร่วมจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงศักยภาพ พลัง ความเข้มแข็งที่
ชุมชนมีออกมาในการจัดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
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2. การจัดการรายกรณีในฐานะเครือ่ งมือในการบูรณาการบริการส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
การดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการใช้ชมุ ชนเป็นฐานในการดูแลผูส้ งู อายุ ทว่าก้าวต่อไปของการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สงู อายุในภาพรวม คือ การท�ำให้ระบบมีการดูแลอย่างยัง่ ยืน และมีการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องชัดเจน ทั้งนี้ การดูแลระยะยาวต้องจัดบริการเพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์และสังคมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง หรือปัญหาการใช้ความสามารถในการ
ด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวัน บริการดูแลระยะยาวประกอบด้วยบริการทางการแพทย์
บริการทางสังคมและที่พักอาศัย การดูแลระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการ
เสื่อมสภาพและส่งเสริมการปรับตัวทางสังคม (Nelda McCall, 2001, p. 3) การ
ใช้รูปแบบการดูแลระยะยาวเรียกร้องให้เกิดการบูรณาการบริการอย่างจริงจัง
ต�ำบลบางสีทองมีเครือข่ายองค์กรที่ให้บริการทั้งด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล
บางกรวย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและ
ผู้สูงอายุ และองค์กรด้านสังคม ได้แก่ ฝ่ายสวัสดิการสังคมของเทศบาลต�ำบล
บางสีทอง ชมรมผูส้ งู อายุ วัด กลุม่ อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน เทศบาลต�ำบล
บางสีทองตระหนักถึงการบูรณาการมากขึน้ โดยมีการระดมบุคลากรจากเครือข่าย
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จึงเป็นหนทางที่ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ดังที่ นลินี เรืองฤทธิ์ศักดิ์ (2553, น. 11) กล่าวว่า เครือข่ายน�ำไปสู่เป้าหมายหรือ
ผลประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสิ่งที่ยึดโยงคน กลุ่ม หรือองค์กรเอาไว้ นอกจากนี้ ปิย
ฉัตร วงศาโรจน์ (2550, น. 11) ยังสะท้อนว่าเหตุผลของการรวมกลุ่มอาจจะไม่ได้
เกิดจากความต้องการในการท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกันเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ แต่การรวมกลุม่ อาจจะเกิดจากการมีปญ
ั หาในเรือ่ งเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กัน เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรื่องนั้นๆ โดยยึดหลักการ
ท�ำงานร่วมกันบนพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน และมีความเคารพซึง่ กันและกัน

164

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทศบาลต�ำบลบางสีทองจึงใช้เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อเชื่อมโยง
การท�ำงานในการดูแลผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน เกิดการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ
จากหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดผลในเชิงของการร่วมมือกันท�ำงาน แบ่งงานกันท�ำ
เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 202) น�ำเสนอในประเด็นนี้ว่ายังท�ำให้ลดงานที่ซ�้ำซ้อนลง
และลดการสิน้ เปลืองทรัพยากร รวมถึงการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์
แรงบันดาลใจ และทักษะต่างๆ และเกิดความสามัคคี ให้ก�ำลังใจกัน และช่วยกัน
ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ ถือเป็นผลลัพธ์ทดี่ ใี นกระบวนการจัดการรายกรณี ดังทีเ่ ทศบาล
บางสีทองสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในเชิงบูรณาการบริการจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมเสริมสุขภาพ วัด ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โรงพยาบาลบางกรวย บ้านนนทภูมิ ซึ่งน�ำไปสู่
กระบวนการประสานงานเพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ การบูรณาการงบประมาณ
และกิจกรรมจึงตามมาด้วย ถือว่าเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ งานอุทัย, ทศพร ค�ำผลศิริ และลินจง โปธิบาล (2553)
ทีเ่ สนอว่า โครงสร้างการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน ท�ำให้เกิด
กลุ่มหลักๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มริเริ่ม (2) กลุ่มร่วมคิด (3) กลุ่มร่วมปฏิบัติ และ
(4) กลุ ่ ม สนั บ สนุ น การท� ำ งานร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรหลายกลุ ่ ม ช่ ว ยให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพของระบบการดูแล
จุดทีน่ า่ สังเกตจากกรณีการบูรณาการการดูแลพบว่ามีอปุ สรรค 2 ประเด็น
คือ 1) การบูรณาการบริการค่อนข้างจ�ำกัด เนือ่ งจากการให้ความส�ำคัญกับบริการ
ทางสุขภาพเป็นส�ำคัญ ทัง้ ๆ ทีผ่ สู้ งู อายุจำ� นวนไม่นอ้ ยมีความต้องการหรือเรียกร้อง
บริการทางสังคมในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ดังนั้น การจัดการรายกรณีส�ำหรับผู้สูง
อายุจึงสะท้อนภาพความต้องการของผู้สูงอายุอย่างชัดเจน ท�ำให้เกิดระบบของ
การจัดชุดบริการที่มีบริการทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับ
ทีว่ รรณลักษณ์ เมียนเกิด (2559) ได้เสนอว่า การเชือ่ มโยงบริการควรเป็นการดูแล
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สุขภาพและสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการให้บริการแบบองค์รวม
2) การบูรณาการเน้นตามบทบาทขององค์กรเป็นหลัก คือมีลักษณะการประสาน
เชือ่ มโยงเครือข่ายทีเ่ ป็นไปตามบทบาทขององค์กรหรือกลุม่ เครือข่ายนัน้ ๆ เท่านัน้
ไม่มีลักษณะการเชื่อมโยงการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดงานใหม่ร่วมกันในการดูแล
ผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายการท�ำงานเชิงบูรณาการการบริการส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ว่าจะมีความยัง่ ยืนต่อไปนานเพียงใด ดังงานของวนิดา ก๋องค�ำ (2554) น�ำเสนอว่า
การอาศัยการเชื่อมประสานความร่วมมือกันตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือ
กลุ่มเป็นลักษณะเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ กิจกรรมและความสัมพันธ์เป็น
ลักษณะที่แต่ละองค์กรและกลุ่มจัดกิจกรรม สิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การท�ำงาน ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าควรเชื่อมประสานเครือข่ายโดยเชื่อมจาก “งาน
ตามบริบทร่วม” เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถก�ำหนดภารกิจที่นอกเหนือจาก
งานตามภารกิจขององค์กรตนเองแต่เพียงอย่างเดียว
3. การมีกลไกการจัดการรายกรณีที่ดีน�ำไปสู่ประสิทธิภาพในการดูแลผู้
สูงอายุ
กลไกในการจัดการรายกรณี หมายถึง สิ่งที่ท�ำให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี กลไกที่เข้มแข็งจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการดูแลผู้
สูงอายุในต�ำบลได้ จากการศึกษาพบว่ากลไกในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้รูปแบบ
การจัดการรายกรณีมถี งึ 3 ระดับ คือ กลไกระดับนโยบาย กลไกระดับบริหาร และ
กลไกระดับปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการที่ชัดเจน จากการพัฒนา
กลไกระดับปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาชุดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุกลุ่ม
ต่างๆ การจัดท�ำผังการให้บริการ การค้นหาผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง การจัดระบบอาสา
สมัครในกระบวนการจัดการดูแลรายกรณีทำ� ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพดีขนึ้ คือ
3.1 ความพร้อมด้านบุคลากรในระบบการจัดการรายกรณี
บุคลากรที่ส�ำคัญที่สุดในระบบการจัดการรายกรณีคือ ผู้จัดการรายกรณี
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เป็นผูท้ ที่ ำ� หน้าทีจ่ ดั การให้เกิดการเชือ่ มต่อระหว่างผูใ้ ช้บริการสูงอายุกบั หน่วยงาน
ทีใ่ ห้บริการทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ผูจ้ ดั การรายกรณีในต�ำบลบางสีทองได้รบั การฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการรายกรณีจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และศึกษาดู
งานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการรายกรณีได้รับการ
สนับสนุนจาก JICA จึงส่งผลให้ผู้จัดการรายกรณีมีความรู้ และเข้าใจระบบการ
จัดการรายกรณี ทั้งนี้ ผู้จัดการายกรณีในต�ำบลบางสีทองเป็นผู้ที่ท�ำงานในหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในต�ำบล เช่น
นักสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน พยาบาลวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม หลายโปรแกรม
ใช้ผจู้ ดั การรายกรณีแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินและการวางแผน
ในขณะที่การจัดเก็บข้อมูล การบันทึก และการติดตามผลจะมอบหมายให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณียังต้องท�ำหน้าที่สร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการรายกรณีด้วย ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรืออาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมให้เป็นผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานต่างๆ ทีใ่ ห้บริการแก่ผสู้ งู อายุ เนือ่ งจากยึดผูส้ งู
อายุเป็นศูนย์กลางของการดูแล และเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม
และคุม้ ค่าทีส่ ดุ หากบุคลากรไม่รแู้ ละไม่เข้าใจกระบวนการท�ำงานมีความซับซ้อน
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และระบบการให้บริการอีกด้วย
3.2 การยกระดับอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุในกระบวนการจัดการรายกรณี
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงเป็นผู้ที่มีจิตอาสาและเสียสละเวลาเพื่อ
ประโยชน์แก่ผสู้ งู อายุและสังคม ยังเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบในกระบวนการจัดการ
ดูแล เป็นเสมือนผู้ที่ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ การยกระดับอาสาสมัครดูแล
ผูส้ งู อายุในกระบวนการจัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณีนนั้ ต้องได้รบั การอบรมเพิม่
เติม จากเดิมอบรม 70 ชั่วโมง ต้องเพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงในการอบรมอีก 120 ชั่วโมง
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โดยเปลีย่ นสถานะจากอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุเป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care Worker)
โดยหลักสูตรการอบรมนั้นใช้ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม
เนือ้ หาทัง้ เชิงทฤษฎีและการปฏิบตั กิ าร เพือ่ รับประกันว่าผูด้ แู ลผูส้ งู อายุจะสามารถ
ให้บริการอย่างมีหลักการมากขึน้ อาสาสมัครในฐานะผูด้ แู ลผูส้ งู อายุรบั รูบ้ ทบาท
ของตนเองในกระบวนการของการจัดการรายกรณี เช่น ในขั้นตอนของการ
รวบรวมข้อมูล อาสาสมัครมีบทบาทเป็นผูส้ งั เกตการณ์ การวิเคราะห์สภาพปัญหา
ขัน้ ตอนการวางแผน มีบทบาทในการให้ขอ้ มูล ขัน้ ตอนการให้บริการ มีบทบาทใน
การให้การดูแล ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ ประสานงาน และเสริมพลัง ขั้นตอนการ
ติดตามการให้บริการ มีบทบาทบันทึกข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ และเฝ้าระวัง ส่วน
ขั้นตอนการประเมินและยุติการให้บริการ มีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูล ส�ำหรับการ
แสดงบทบาทในแต่ละขัน้ ตอนเป็นสิง่ ใหม่สำ� หรับอาสาสมัครแต่ถอื ว่าอยูใ่ นขอบเขต
ของการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่ กิติพัฒน์
นนทปัทมะดุล (2553, น. 2) เห็นว่า การจัดการรายกรณีมเี ป้าหมายทีจ่ ะปรับปรุง
สมรรถนะและขอบเขตของระบบการให้บริการ เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่
สุรางค์รตั น์ วศินารมณ์ (2554, น. 9) ระบุวา่ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถ
ของเครือข่ายทางสังคมและความสัมพันธ์ของผู้จัดการบริการเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมและการกินดีอยู่ดีของผู้ใช้บริการ จากสิ่งที่กล่าวมาท�ำให้
ตระหนักว่าผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ความน่าเชื่อถือและปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วย
3.3 การพัฒนาทีมท�ำงานในกระบวนการจัดการรายกรณี
รูปแบบการสร้างทีมงานเพื่อการให้บริการจัดการดูแลรายกรณีนั้น มีการ
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน คือ มีผจู้ ดั การรายกรณีเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ วุฒเิ หมาะสม
จ�ำนวน 9 คน และผูจ้ ดั การรายกรณีมลี กู ทีมซึง่ เป็นอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั
การอบรมจนเป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ โดยผูจ้ ดั การรายกรณี 1 คน มีผดู้ แู ลช่วยเหลือดูแล
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ผูส้ งู อายุอย่างน้อยจ�ำนวน 3 คน โดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อท�ำความเข้าใช้ระบบ
การท�ำงาน และมีการเสนอความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ แผนการดูแลที่ผู้จัดการรายกรณีได้ออกแบบไว้ว่าเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และครอบครัวหรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่เป็นข้อควรพิจารณาส�ำหรับผู้สูงอายุเป็นราย
กรณีไป อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของผู้จัดการรายกรณี ทั้ง 9 คน จะประชุม
ทีมเพื่อวางแนวทางติดตามประเมินผลการท�ำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน เพราะ
ผู้จัดการรายกรณีตระหนักดีว่าการท�ำงานร่วมกันจะน�ำไปสู่การขจัดปัญหาและ
อุปสรรคทีข่ ดั ขวางการด�ำเนินงานท�ำให้มมี มุ มองเกีย่ วกับผูส้ งู อายุอย่างครอบคลุม
รอบด้าน
การมีทีมงานที่มาจากวิชาชีพต่างๆ เรียกว่าทีมสหวิชาชีพจะยิ่งส่งเสริมให้
กระบวนการจัดการรายกรณีมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในกรณีนผี้ ลการศึกษาของ
สุดใจ ตั้งประดิษฐ์ (2553) พบว่า การปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพที่
มีทกั ษะและคุณลักษณะเฉพาะด้านในการให้บริการท�ำให้รปู แบบการจัดการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยมีความเหมาะสมกับการให้บริการ และท�ำงานกันเป็นทีมที่มีขนาด
เล็กและเข้าใจกระบวนการท�ำงาน มีการพัฒนาทักษะร่วมกันสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Stampa (2004, p. 6) เสนอว่า การท�ำงานเป็นทีมจ�ำเป็นต้องฝึกอบรม
เกีย่ วกับวิธกี าร และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะในการ
ท�ำงานทีมสหวิชาชีพ เนื่องจากมาตรฐานการท�ำงานของแต่ละวิชาชีพมีความ
แตกต่างกัน มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการอบรมและ
ปฏิบัติการในเชิงสหสาขาวิชาการตั้งแต่เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ทีมท�ำงานในต�ำบล
บางสีทองอาจประสบปัญหาอุปสรรคประการหนึ่ง คือความตั้งใจท�ำงานเป็นทีม
ไม่คอ่ ยเกิดขึน้ บ่อยมากนัก เนือ่ งจากภารกิจหรืองานประจ�ำของผูจ้ ดั การรายกรณี
แต่ละคน จึงส่งผลให้การประชุมทีมผู้จัดการรายกรณีทั้ง 9 คน เป็นไปได้ยาก
จะมีแต่เพียงผูจ้ ดั การรายกรณีประชุมร่วมกับผูด้ แู ล ประมาณเดือนละครัง้ เป็นต้น
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4. คุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดการรายกรณี
จุดเริ่มต้นของผู้สูงอายุท่ีเข้าสู่กระบวนการจัดการรายกรณีเกือบทุกรายมี
สภาพไม่แตกต่างกันในเชิงของปัญหาของการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีความพิการ
ของร่างกายอันเกิดจากปัญหาสุขภาพ เมือ่ ได้รบั การดูแลด้วยการจัดการรายกรณี
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เห็นได้ชัดคือ สามารถลุก เดิน นั่งได้
ดีขึ้น และบางครั้งสามารถเดิน ยืน ในระยะเวลาที่นานขึ้น ส�ำหรับรายที่มีอาการ
อัมพฤกษ์มีพยาบาลวิชาชีพประเมินแล้วพบว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
แขน และขาเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานของ ปาริชาติ
ใจสุภาพ (2547) ศึกษาการจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณีผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
พบว่า จากที่ผู้ป่วยมีสมรรถภาพในระดับ 1 และเพิ่มขึ้นระดับ 1 เป็นระดับที่ 3
และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
การจัดการรายกรณียงั ช่วยยกระดับสมรรถภาพทางด้านจิตใจของผูส้ งู อายุ
และครอบครัวด้วย การมีสรรถภาพทางด้านร่างกายเพิม่ ขึน้ สัมพันธ์กบั การมีกำ� ลัง
ใจที่ดีในผู้สูงอายุด้วย ส่งผลให้ผู้ดูแลในครอบครัว ญาติพึงพอใจ ลดความเครียด
คลายความกังวล สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุดีอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ กฤษดา จวนวันเพ็ญ, บุญทิพย์ สิริธรังศรี และบุญจง แซ่จึง
(2557) เสนอว่ารูปแบบการจัดการรายกรณีท�ำให้สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับ
พยาบาลดีขนึ้ ผลลัพธ์ในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัวต่อกิจกรรมในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ประเด็นนีเ้ ป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานการจัดการ
รายกรณีที่ Case Management Society of America หรือ CMSA (2010) น�ำ
เสนอไว้ในมิติเรื่องผลลัพธ์ที่ผู้จัดการรายกรณีควรท�ำให้เกิดแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่
ภาวะสุขภาพ ความอยูด่ มี สี ขุ ความปลอดภัย การปรับตัว และการดูแลตนเองของ
ผูใ้ ช้บริการผ่านการจัดการรายกรณีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ
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สรุป
จากผลการศึกษาเรือ่ งการพัฒนากลไกการจัดการดูแลผูส้ งู อายุรายกรณีใน
ต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี เทศบาลต�ำบลบางสีทองสร้างความตระหนักและ
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุ และการใช้รปู แบบการ
จัดการรายกรณีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นงานวิจัยที่เริ่มต้นจากความพยายามในการหาแนวทางที่ท�ำให้การ
จัดการรายกรณีเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการด�ำเนินการที่ชัดเจน โดย
เฉพาะกลไกการจัดการรายกรณีระดับปฏิบัติการ โดยได้ระดมความคิดเห็นเป็น
โครงการจัดบริการส�ำหรับผู้สูงอายุ และน�ำไปทดลองเพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบ
กิ จ กรรม การให้ บ ริ ก าร และผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถขั บ เคลื่ อ นงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ มีปัญหาอะไร เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
บริการ และวิธีการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป จนในที่สุดได้พัฒนากลไกที่เหมาะ
สมขึน้ ได้แก่ การก�ำหนดชุดบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของ
ผู้สูงอายุ การจัดผังการให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสูงอายุรู้ว่าตน
อยู่ในกระบวนการช่วยเหลืออย่างชัดเจน การยกระดับศักยภาพและบทบาทแก่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ท�ำให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนในกระบวนการ
จัดการรายกรณี ผลจากการด�ำเนินการพัฒนากลไกน�ำไปสูก่ ารท�ำงานของผูจ้ ดั การ
รายกรณี ผู้ให้บริการ และอาสาสมัครที่ชัดเจน ส�ำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัวมีความพึงพอใจต่อบริการดังกล่าว จนท�ำให้ระบบการดูแลผู้สูงอายุมี
การปรับปรุงจนสามารถด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน และสร้างความ
เชือ่ มัน่ แก่ผใู้ ห้และผูร้ บั บริการ และในอนาคตอาจน�ำไปสูก่ ารขยายผลกับผูส้ งู อายุ
รายใหม่ที่มีความต้องการการดูแลระยะยาวในชุมชนได้อีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการดูแล
ผู้สูงอายุรายกรณี ในต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี มีหลายประเด็นที่ยัง
ต้องพัฒนาเพื่อท�ำให้กลไกการจัดการดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
ระดับนโยบาย/ระดับบริหาร
1. การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานระหว่างองค์กรเครือข่าย
ควรก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์กรทีเ่ ป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างเป็นทางการ เช่น การท�ำ MOU และ
การประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องท�ำให้เกิดความชัดเจนในการให้บริการอย่างเป็น
รูปธรรม
2. การท�ำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการบูรณาการบริการ
จ�ำเป็นต้องก�ำหนด “ภารกิจร่วม” ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้แต่ละเครือข่าย
ตระหนักถึงการท�ำงานร่วมกันอย่างจริงจัง มิใช่เพียงการเข้าไปมีส่วนร่วมตาม
บทบาทหน้าที่ จึงควรก�ำหนดรูปแบบการท�ำงาน กิจกรรมการให้บริการ รูปแบบ
การสนับสนุน และแนวทางในการให้บริการผู้สูงอายุร่วมกันกับเครือข่ายต่างๆ
อย่างจริงจัง เพื่อท�ำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับปฏิบัติการ
1. ควรส่งเสริมให้ผู้จัดการรายกรณี และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุพัฒนา
องค์ความรู้ และทักษะการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อลดความผิดพลาดในการท�ำงาน
2. การพัฒนากระบวนการประเมินผลลัพธ์การจัดบริการ โดยจัดประชุม
ทีมท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เช่น เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้เกิดการทบทวนการให้บริการ
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ปัญหาและค้นหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
3. ควรพัฒนาการบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้บริการอย่างเป็นระบบในลักษณะ Case
Review เพือ่ ท�ำให้การน�ำเสนอข้อมูลผูใ้ ช้บริการมีลกั ษณะเชิงคุณลักษณะ สะท้อน
สภาพก่อนและหลังการให้บริการ และท�ำให้ผู้จัดการรายกรณีสามารถก�ำกับ
ติดตามการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมเพือ่ ปรับปรุงแผนการดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ต่อไป
4. การพัฒนากลไกการด�ำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควรส่งเสริมให้เกิด
การเชือ่ มประสานระหว่างการดูแลสุขภาพและการดูแลทางสังคมให้สมดุลมากขึน้
ไม่ควรให้ความส�ำคัญกับการดูแลด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป และควรเพิ่มกลไก
ระดับปฏิบัติการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นแกนน�ำในการช่วย
เหลือ สนับสนุน และเป็นแหล่งทรัพยากรส�ำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
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การวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 :
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1 : ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ในช่วง ปี พ.ศ.2549 – 2559
โดยใช้วิธี Location Quotient, Shift-Share analysis และ Klassen typology
ซึง่ เป็นการบูรณาการวิธวี เิ คราะห์เพือ่ แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ จากการวิเคราะห์ พบว่า
สามารถแยกแยะสาขาการผลิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ (1) กลุ่มสาขาการผลิต
ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด, (2) กลุ่มสาขาการผลิตที่มีความสามารถ
ในการแข่งขัน, (3) กลุ่มสาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการแข่งขัน และ (4) กลุ่ม
สาขาการผลิตทีเ่ สียเปรียบในการแข่งขันมากทีส่ ดุ โดยสาขาการผลิตอุตสาหกรรม
เป็นสาขาการผลิตหลักและมีแนวโน้มที่จะเป็นสาขาการผลิตที่มีลักษณะโตเดี่ยว
ของกลุม่ จังหวัด ดังนัน้ นโยบายการพัฒนากลุม่ จังหวัดในระยะต่อไป นอกจากจะ
ต้องเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก ยังคงต้องเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจระหว่างสาขาการผลิตอุตสาหกรรมกับสาขาการผลิตอื่นๆ

คําสําคัญ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ความสามารถในการแข่งขัน
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Abstracts
This study analyses competitiveness of Eastern provincial
cluster 1: Chon buri, Chachoengsao and Rayong over the 2008 – 2016
period using Location Quotient, Shift-Share analysis and Klassen
typology. These integrated methods signify more obvious
competitiveness, especially as opposed to national level. The
analysis can classify economic sector into 4 groups: (1) the most
competitive, (2) the competitive, (3) the uncompetitive, and (4) the
least competitive. Manufacturing is the leading and primate sector
of this provincial cluster. For these reasons, the further provincial
cluster development policy should deeply emphasize the industrial
development and its linkages with other economic sectors.

Keywords
Eastern Provincial Cluster, Competitiveness
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การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กล่มุ จังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหาร
งานแบบบูรณาการให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในรูปของการรวมกลุ่มจังหวัดที่มี
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึง่ จะช่วยให้การวางกรอบทิศทาง
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส�านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด, ม.ป.ป.) โดยเริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2540 จากความ
ร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อเป็น
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุม่ อันดามัน
พัฒนา (กรอ.กลุ่มจังหวัดอันดามันพัฒนา) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อมาปี พ.ศ. 2543 กระทรวงมหาดไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยร่วมกันจัดแบ่งกลุ่ม
กรอ.จังหวัด เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งในปี
พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้น�าแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความร่วมมือ
ระหว่างจังหวัดในการพัฒนา จึงได้น�าแนวความคิด กรอ. กลุ่มจังหวัดมาดัดแปลง
เป็นการพัฒนากลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ได้น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด 19
กลุ่ม โดยมีการจัดท�ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดควบคู่ไปกับการจัดท�ายุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) อย่างไร
ก็ตาม การบริหารงานของกลุ่มจังหวัดในระยะเริ่มต้นได้ประสบปัญหาส�าคัญ คือ
ไม่มีบุคลากรในการด�าเนินงาน ไม่มีงบประมาณในการบริหารงาน และไม่มีความ
ชัดเจนเกีย่ วกับองค์กรรับผิดชอบ (ส�านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2559)
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

ต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
จึงได้มีการบัญญัติให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตาม
มาตรา 78 หลังจากนั้นจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และน�ำ มาสู่การประกาศ
ใช้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ที่ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำแผนและ
งบประมาณ และการบริหารงานของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งเป็น
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
จ�ำนวน 18 กลุ่ม
ในปี พ.ศ.2560 เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ตาม
ประกาศ ก.น.จ. เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก�ำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติ
การของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มจังหวัดในแต่ละ
ภาค และการแบ่งพื้นที่จังหวัดในแต่ละกลุ่มจังหวัด โดยมีการคงจ�ำนวนรวมของ
กลุ่มจังหวัดไว้ที่ 18 กลุ่มเช่นเดิม ดังแสดงรายละเอียด ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กลุม่ จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม และอัตราการเติบโต ปี พ.ศ.2549 – 2559
พ.ศ.2549

พ.ศ.2559

อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ/ปี)

1. ภาคกลางตอนบน

434,568

576,567

2.87

2. ภาคกลางปริมณฑล

877,714

1,228,692

3.42

3. ภาคกลางตอนล่าง 1

173,928

209,052

1.86

4. ภาคกลางตอนล่าง 2

315,591

381,977

1.93

5. ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

196,293

300,230

4.34

6. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

356,636

436,443

2.04

กลุ่มจังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท)

กลุ่มจังหวัด

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล้านบาท)
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อัตราการ
เติบโต
(ร้อยละ/ปี)

พ.ศ.2549

พ.ศ.2559

7. ภาคใต้ชายแดน

77,983

82,421

0.56

8. ภาคตะวันออก 1

960,246

1,335,353

3.35

9. ภาคตะวันออก 2

214,844

312,247

3.81

10. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

95,316

152,440

4.81

11. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

48,005

69,725

3.80

12. ภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

166,935

233,338

3.41

13. ภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

217,305

299,269

3.25

14. ภาตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

94,117

137,514

3.86

15. ภาคเหนือตอนบน 1

177,203

223,676

2.36

16. ภาคเหนือตอนบน 2

81,175

104,421

2.55

17. ภาคเหนือตอนล่าง 1

125,031

155,585

2.21

18. ภาคเหนือตอนล่าง 2

133,392

156,799

1.63

7,188,814

9,823,121

3.17

ประเทศ

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย, ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และค�ำนวณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยผู้เขียน
หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดในรูปแบบปริมาณลูกโซ่ (Gross
		 Provincial Cluster Product Chain Volume Measures)
2. ค�ำนวณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธี compound
		 annual growth rate
3. การเลือกช่วงเวลา พ.ศ.2549-2559 ในการวิเคราะห์ เนื่องจาก
		 ครอบคลุมระยะเวลาของการแบ่งพื้นที่กลุ่ม และการมีอยู่ของ
		 ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ซึ่ง
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
ที่สุดในช่วงระยะเวลา 10 ปี นั้บตั้งแต่ พ.ศ.2549 – 2559 โดยในปี พ.ศ.2559
มีมูลค่าสูงถึง 1,335,353 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี
ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตในระดับประเทศ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จึงเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจ
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่
กลางทศวรรษที่ 2520 ด้วยการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern Sea board Development Program : ESB) ทีท่ ำ� ให้
พื้นที่นี้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส�ำคัญของประเทศ (Area of industrialization)
จนกระทัง่ ถึงในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development Project:
EEC) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อให้เป็นเมืองแห่ง
อุ ต สาหกรรมอนาคต มุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ เป็ น ฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสะอาดทีล่ ดการใช้พลังงาน
และไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ควบคู่กับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน�้ำ บริการสาธารณสุข
และการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ และทีส่ ำ� คัญคือการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการต่อยอดไปสู่
การสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของประเทศ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
และพลังงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด และการสนับสนุนการขยายบทบาทของ
ประเทศไทยให้เป็นประตูทางออกสู่เอเชียที่ส�ำคัญ
นอกจากนี้ เมื่อพิจาณาความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
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ตะวันออก 1 รวมกับหนึ่งในเจตนารมย์ของการจัดตั้งและบริหารงานในรูปแบบ
กลุ่มจังหวัด คือ การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เน้นกระบวนการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการจัดการทรัพยากรการ
พัฒนาในพื้นที่ให้เกิดอรรถประ ประโยชน์สูงสุด (Arsyad, 1999, Kalensang,
Tatuh and Rotinsulu, 2012) ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ย่อมสะท้อน
ให้เห็นถึงระดับความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ได้เช่นกันโดยความสามารถ
ในการแข่งขันของพื้นที่ (Spatial competitiveness) เป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการ
พั ฒ นาหรื อ รั ก ษาระดั บ การเติ บ โตของรายได้ การผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่
ตอบสนองความต้องการของตลาด และการสร้างโอกาสในการจ้างงาน (Porter,
2000, Gardiner, 2003)
ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ของกลุ ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออก 1 ที่เป็นพื้นที่การลงทุนขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญในปัจจุบัน จึงมีความ
ส�ำคัญในการวัดระดับศักยภาพของสาขาการผลิตทางเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบ
กับระดับประเทศ เพื่อให้ได้ภาพรวมของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเชิงพื้นที่และ
สามารถน�ำมาเป็นฐานในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการพัฒนาในอนาคต
อย่างต่อเนื่องต่อไป

แนวคิดและการวิเคราะห์

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เป็นการวัด “ผลิตภาพ
(Productivity)” คือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ถูกสร้างขึ้นด้วยก�ำลังแรงงาน
(Potter, 2000) ซึง่ ในระดับประเทศจะหมายความถึงการทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
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มีการเติบโตในระดับสูงและมีความยัง่ ยืน โดยทีม่ อี งค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันได้ คือ นโยบายที่ถูกต้อง สถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีความเหมาะสม และลักษณะของการผลิตทางเศรษฐกิจที่สามารถน�ำมา
ซึ่งการเติบโตที่สูงและยั่งยืนได้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ น�ำแนวคิดความสามารถในการแข่งขันมาประยุกต์ใช้กบั
การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Spatial development planning) จึงเกิดเป็น
แนวคิดว่าด้วยความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ / ภาค (Spatial / Regional
Competitiveness) โดย Martin (2003) ได้จำ� แนกแนวคิดต่างๆ ออกเป็น 3 กลุม่
ได้แก่
(1) กลุม่ เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro-economic literature) ซึง่ สามารถ
แยกย่อยแนวคิดออกเป็น กลุ่มทฤษฎีคลาสสิก (Classical theory) กลุ่มทฤษฎี
นีโอคลาสิค (Neoclassical theory) กลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์
(Keynesian economic theory) กลุม่ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development
economics) กลุ่มทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (New economic
growth theory - endogenous growth theory) และกลุ่มทฤษฎีการค้าแนว
ใหม่ (New trade theory) ซึ่งโดยสรุปแล้ว แนวคิดของกลุ่มนี้เป็นการเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ (หรือภาค (regional)) ทั้งศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ (เช่น
แรงงาน เงินลงทุน ทรัพยากร การลงทุนเพื่อการพัฒนา) และศักยภาพที่มาจาก
นอกพื้นที่ (เช่น นโยบาย การลงทุนจากรัฐบาลกลาง การลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศ) เพื่อท�ำให้พื้นที่มีผลิตภาพ (productivity) เพิ่มมากขึ้น
(2) กลุ่มแนวคิดอื่นๆ (Some complementary perspectives) ที่
นอกเหนือไปจากกลุม่ เศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะแนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลมากจาก
เศรษฐศาสตร์จุลภาค และสังคมวิทยา ซึ่งสามารถแยกย่อยแนวคิดออกเป็น กลุ่ม
ทฤษฎีการเติบโตของเมือง (Urban growth theory) กลุ่มเศรษฐศาสตร์สถาบัน
แนวใหม่ (New institutional economics) กลุ่มเศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ
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(Business strategy economics) และกลุ่มเศรษฐศาสตร์แนวชุมปีเตอร์
(Schumpeterian economics)
(3) กลุ่มภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic geography) เนื่องจากทฤษี
ในกลุ่มที่ (1) และ (2) ไม่มีการน�ำมิติเชิงขอบเขตพื้นที่มาพิจารณาร่วมด้วย ตาม
แนวคิดของกลุ่มนี้ พื้นที่ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ต้อง (1) มีความช�ำนาญ
ในการส่งออก (Export specialization) เมื่อเทียบกับพื้นที่อ้างอิง (reference
area) (2) มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น (Source of increasing returns) ที่
เกิดจากกระบวนการการสะสมความสามารถ (Cumulative competitiveness)
จากการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การส่งเสริมการพัฒนาจากนโยบาย และ
(3) เป็นแหล่งของความรู้ (hubs of knowledge)
ดังนั้น การวัดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
1 จึงเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของกลุม่ ภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจในการวัดผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด (Study area) เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ
(Reference area) ซึ่งวิธีการนี้สามารถที่จะอธิบายปรากฎการณ์ของการแข่งขัน
และความแตกต่างของการเติบโตของแต่ละพื้นที่ได้ (Kitson, Martin & Tyler,
2004) โดยวิธีการวิเคราะห์ที่น�ำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 3 วิธี ได้แก่
(1) การวิเคราะห์ความช�ำนาญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ด้วยวิธี
Location Quotient (LQ)
Location Quotient (LQ) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการวัดระดับความ
ช�ำนาญ (Specialization) (Khusaini, 2015, Morrissey, 2016, Nachnani &
Swaminathan, 2017, Srighar, 2017) ของสาขาการผลิตของพื้นที่ โดยการ
วิเคราะห์นี้จะสามารถแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น (1) สาขาการผลิตที่เป็นฐาน
เศรษฐกิจของพืน้ ที่ (Basic economic sector) ซึง่ แสดงว่าพืน้ ทีน่ นั้ มีความช�ำนาญ
ในการผลิตที่สูงกว่าระดับประเทศ โดยค่า LQ ของสาขาการผลิตนั้นต้องมีค่า
มากกว่าหนึ่ง แสดงว่าสาขาการผลิตของพื้นที่นั้นมีความช�ำนาญในการส่งออก
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(Export specialization) และ (2) สาขาการผลิตที่ไม่ได้เป็นฐานเศรษฐกิจของ
พื้นที่ (Non - basic economic sector) ซึ่งแสดงว่าพื้นที่นั้นมีความช�ำนาญใน
การผลิตที่ต�่ำกว่าระดับประเทศ โดยค่า LQ ของสาขาการผลิตนั้นต้องมีค่าน้อย
กว่าหนึ่ง แสดงว่าสาขาการผลิตของพื้นที่นั้นไม่มีความช�ำนาญในการส่งออก
(Non - export specialization)
สมการของการวิเคราะห์ความช�ำนาญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
เป็นดังนี้
LQ = eEi /e/E
i
โดยที่ LQ = ระดับความช�ำนาญทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิตของกลุม่
จังหวัด
ei = ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของกลุ่มจังหวัด
e = ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรวมของกลุ่มจังหวัด
Ei = ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของประเทศ
E = ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรวมของประเทศ
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ด้วยวิธี ShiftShare analysis (SS)
การวิเคราะห์ Shift-Share analysis (SS) เป็นการวัดระดับศักยภาพ
(Performance) และความสามารถในการแข่ ง ขั น (Competitiveness)
(Khusaini, 2015, Nachnani & Swaminathan, 2017, Srighar, 2017) ของ
พื้นที่ศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิง (ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการวัด
ระหว่างกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 1 กับประเทศ) โดยการวิเคราะห์นจี้ ะสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบของการวิเคราะห์ ดังนี้
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1) National Share (NS) เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษา (กลุ่มจังหวัด) เมื่อพื้นที่นั้นมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราเดียวกับพื้นที่อ้างอิง(ประเทศ)
2) Industry Mix (IM) เป็นการสะท้อนถึงการกระจุกตัวของการผลิตที่มี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว หรือ การกระจุกตัวของการผลิตที่มีการเติบโตไม่มากนัก
เมือ่ เปรียบเทียบกับการเติบโตของพืน้ ทีอ่ า้ งอิง (ประเทศ) โดยพิจารณาจากค่าบวก
หรือ ลบ ของ IM
3) Regional Shift (RS) เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในการวิเคราะห์
Shift-Share ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่วัดความสามารถในการแข่งขันของสาขา
การผลิตของพื้นที่ศึกษา (กลุ่มจังหวัด) โดยพิจารณาจากค่าบวก หรือ ลบ ของ RS
สมการของการวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเป็นดังนี้
SS = NS + IM + RS		
(1)
NS = eit-1 * Et / Et-1		
(2)
(3)
IM = (eit-1 * Eit-1 / Eit-1) - NS
RS = eit-1 * (eit / eit-1 - Eit-1 / Eit-1) (4)
โดยที่ SS =
		 NS =
		 IM =
		 RS =
		 eit-1 =
				
		 eit =
				

Shift-Share
National Share
Industry Mix
Regional Shift
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของกลุ่ม
จังหวัดในช่วงต้นของการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของกลุ่ม		
จังหวัดในช่วงท้ายของการวิเคราะห์
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Eit-1 =
				
Eit		 =
				

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของประเทศ
ในช่วงต้นของการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิต i ของประเทศ
ในช่วงท้ายของการวิเคราะห์

(3) การจ�ำแนกประเภทของสาขาการผลิต ด้วยวิธี Klassen typology
Klassen typology เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้เพื่ออธิบายรูปแบบของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อ้างอิง โดยจ�ำแนกระดับของการ
พัฒนาออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มมีความก้าวหน้าและเติบโตสูง (advanced
and fast growth sector) (2) กลุ่มที่มีที่มีความก้าวหน้าแต่มีการเติบโตที่ลดลง
(advanced but depressed sector) (3) กลุ่มที่มีการเติบโตสูง (fast growth
sector) และ (4) กลุ่มที่ต้องการการพัฒนา (underdeveloped sector) (Fafurida, 2012, Fattah & Rahman, 2013, Munandar & Wardoyo, 2015,
Nurpita & Nastiti, 2016)
ในการศึกษาครั้งนี้จะได้สร้างตารางเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่าง (1) การ
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) ของสาขาการผลิตของกลุม่
จังหวัดกับของประเทศ โดยค�ำนวณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธี
compound annual growth rate ในช่วงเวลา พ.ศ.2549-2559 และ (2) การ
เปรียบเทียบสัดส่วน (Contribution) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาขาการผลิต
ของกลุม่ จังหวัดกับของประเทศ โดยใช้คา่ เฉลีย่ สัดส่วนของสาขาผลิต ในช่วงเวลา
พ.ศ.2549-2559 ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางเมตริกซ์ Klassen typology
กลุ่มที่ 1

สาขาการผลิตที่มีความก้าวหน้าและเติบโตสูง
(advanced and fast growth sector) :
สาขาการผลิตของกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา
การเติบโตและสัดส่วนเท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ

(PCGi ≥ WKGi , PCCi ≥ WKCi)

กลุ่มที่ 3
สาขาการผลิตที่มีการเติบโตสูง
(fast growth sector) :
สาขาการผลิตของกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา
การเติบโตเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ
แต่มีสัดส่วนต�่ำกว่า

(PCGi ≥ WKGi , PCCi ≥ WKCi)

กลุ่มที่ 2
สาขาการผลิตที่มีความก้าวหน้า
แต่มีการเติบโตที่ลดลง
(advanced but depressed sector) :
สาขาการผลิตของกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา
การเติบโตต�่ำกว่าระดับประเทศ
แต่มีสัดส่วนเท่ากับหรือสูงกว่า

(PCGi ≥ WKGi , PCCi ≥ WKCi)

กลุ่มที่ 4
สาขาการผลิตที่ต้องการการพัฒนา
(underdeveloped sector) :
สาขาการผลิตของกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา
การเติบโตและสัดส่วนต�่ำกว่าระดับประเทศ

(PCGi ≥ WKGi , PCCi ≥ WKCi)

หมายเหตุ : โดยที่ PCGi คือ อัตราการเติบโตของสาขาการผลิต i ของกลุม่ จังหวัด
		 WKGi คือ อัตราการเติบโตของสาขาการผลิต i ของประเทศ
		 PCCi คือ สัดส่วนของสาขาการผลิต i ของกลุ่มจังหวัด
			
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
		 WKCi คือ สัดส่วนของสาขาการผลิต i ของประเทศ
			
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
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ผลการวิเคราะห์
3.1 การวิเคราะห์ความช�ำนาญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ด้วยวิธี
Location Quotient (LQ)
จากการวิเคราะห์ LQ ในระดับภาคการผลิตหลัก (ตารางที่ 3) พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับประเทศแล้ว กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 1 ไม่มคี วามช�ำนาญ
ในการผลิตภาคการเกษตรเลย ตลอดช่วงเวลาของการวิเคราะห์ แต่กลับมีความ
ช�ำนาญในการผลิตภาคนอกการเกษตร เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการวิเคราะห์ในระดับสาขาการผลิต พบว่า พื้นที่นี้มีความโดดเด่น
เป็นอย่างมากในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ งอันเนือ่ งมาจากนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรม นับตั้งแต่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน
ออก (Eastern Seaboard Development Program: ESB) ที่เริ่มขึ้นในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งท�ำให้พื้นที่นี้
พลิกโฉมจากการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการประมง เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นฐานให้เกิดโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในปี พ.ศ.2560 นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีความโดดเด่น
ในสาขาการประปาและการจัดการของเสีย เนื่องจากเป็นการผลิตที่ต่อเนื่อง
จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
ความช�ำนาญของกลุ่มจังหวัดนี้ มีเพียง 2 สาขาการผลิตเท่านั้นดังที่กล่าว
มาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ ของค่า LQ พบว่า สาขาการผลิต
ที่มีค่าเฉลี่ย LQ ที่เกิน 0.50 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาขาที่มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี
ขึ้น ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ
ระบบปรับอากาศ สาขาการก่อสร้าง สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยาน
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ยนต์และจักรยานยนต์ สาขากิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ และสาขาการศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นทีน่ า่ สังเกตว่า สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร ซึง่ สะท้อน
การบริการการท่องเที่ยว กลับมีค่าเฉลี่ย LQ ที่ต�่ำมาก คือ เพียง 0.09 ทั้งๆ ที่
จังหวัดชลบุรเี ป็นพืน้ ทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วมากเป็นล�ำดับ 3 ของประเทศ แสดงให้เห็น
ถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวยังไม่ใช่สาขาการผลิตที่เป็นสาขา
หลักของพื้นที่ได้
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความช�ำนาญทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ปี พ.ศ.2549 – 2559
กลุ่มจังหวัด

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกการเกษตร
การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่ง และสถานีที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมละบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนอื่นๆ
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ค่า LQ ปี พ.ศ.2549-2559
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

เฉลี่ย

0.80
0.80
1.02
0.03
2.14
0.68
0.94
0.65
0.70
0.38
0.10
0.25
0.29
0.68
0.10
0.20
0.52
0.62
0.42
0.21
0.22

0.75
0.75
1.03
0.04
2.18
0.59
0.96
0.54
0.72
0.34
0.10
0.19
0.25
0.64
0.08
0.23
0.43
0.58
0.41
0.11
0.24

0.75
0.75
1.03
0.07
2.20
0.53
0.97
0.49
0.72
0.39
0.09
0.20
0.25
0.55
0.06
0.20
0.42
0.55
0.41
0.10
0.23

0.81
0.81
1.02
0.04
2.22
0.58
1.09
0.62
0.68
0.40
0.09
0.20
0.26
0.62
0.03
0.22
0.44
0.57
0.43
0.10
0.25

0.67
0.67
1.04
0.03
2.19
0.62
1.02
0.59
0.68
0.44
0.09
0.20
0.24
0.55
0.04
0.28
0.43
0.55
0.42
0.11
0.26

0.77
0.77
1.03
0.03
2.16
0.70
1.16
0.78
0.74
0.46
0.10
0.23
0.25
0.62
0.04
0.31
0.47
0.64
0.46
0.12
0.27

0.62
0.62
1.05
0.03
2.42
0.60
0.99
0.75
0.68
0.37
0.07
0.18
0.20
0.53
0.03
0.16
0.47
0.56
0.39
0.14
0.25

0.70
0.70
1.04
0.03
2.36
0.69
1.08
0.78
0.72
0.36
0.08
0.17
0.23
0.65
0.04
0.19
0.50
0.63
0.45
0.14
0.27

0.73
0.73
1.03
0.03
2.37
0.68
1.06
0.70
0.73
0.42
0.08
0.17
0.24
0.59
0.03
0.19
0.41
0.64
0.45
0.14
0.26

0.81
0.81
1.02
0.05
2.33
0.69
1.13
0.75
0.74
0.43
0.08
0.20
0.27
0.69
0.04
0.21
0.43
0.61
0.48
0.15
0.28

0.76
0.76
1.02
0.06
2.39
0.63
1.08
0.68
0.74
0.39
0.08
0.18
0.27
0.60
0.05
0.21
0.43
0.57
0.47
0.16
0.26

0.74
0.74
1.03
0.04
2.27
0.63
1.04
0.67
0.71
0.40
0.09
0.20
0.25
0.61
0.05
0.22
0.45
0.59
0.44
0.13
0.25
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ปี พ.ศ.2549 – 2559
กลุ่มจังหวัด

ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
ภาคนอกการเกษตร
การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
การประปาและการจัดการของเสีย
การก่อสร้าง
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่ง และสถานีที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมละบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าสารและการสื่อสาร
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนอื่นๆ
การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
รวม

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พ.ศ.2549 (ล้านบาท)
กลุ่มจังหวัด

ประเทศ

26,061
26,061
321,339
371
223,785
6,026
1,163
6,589
34,317
7,833
1,073
1,968
5,355
7,896
670
1,309
10,436
8,199
2,685
389
1,275
347,400

789,829
789,829
7,610,818
265,022
2,534,313
214,092
29,944
245,217
1,178,724
504,244
255,238
191,662
448,545
279,975
161,725
161,571
482,560
319,071
154,862
43,963
140,090
8,400,647

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
พ.ศ.2559 (ล้านบาท)
กลุ่มจังหวัด

ประเทศ

Shift-Share
NS

40,932 1,235,584 15,064
40,932 1,235,584 15,064
593,583 13,297,882 185,740
1,038
398,582
215
412,369 3,955,738 129,352
10,194
372,457
3,483
2,749
58,460
672
12,044
402,916
3,809
69,599 2,160,160 19,836
14,315
833,492
4,528
2,322
700,843
620
2,722
340,292
1,137
13,105 1,118,062
3,095
9,261
352,981
4,564
522
258,489
387
2,252
242,969
757
16,397
877,227
6,032
15,348
616,205
4,739
6,304
306,021
1,552
551
81,156
225
2,488
221,832
737
634,514 14,533,466 200,804

IM

25,706
25,706
375,713
344
219,947
7,001
1,599
7,018
43,055
8,420
2,326
2,356
10,252
5,391
683
1,212
12,939
11,095
3,753
494
1,282
400,212

RS

162
162
32,129
480
63,070
-289
478
1,217
6,708
1,367
-624
-772
-241
-694
-548
283
-2,573
-486
1,000
-167
470
33,498
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3.2 การวิเคราะห์ศกั ยภาพทางเศรษฐกิจของกลุม่ จังหวัด ด้วยวิธี ShiftShare analysis (SS)
ในปี พ.ศ.2549 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ณ ราคาประจ�ำปี อยู่ที่ 347,400 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 634,514 ล้านบาท
ในปี 10 ปีถัดมา ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของ Shift-Share แล้ว (ตาราง
ที่ 4) พบว่า
(1) องค์ประกอบ National Share (NS) มีค่าเท่ากับ 200,804 ซึ่งตีความ
ได้วา่ ถ้ากลุม่ จังหวัดมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่ากับอัตราการเติบโตของ
ประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ�ำปี พ.ศ.2559 จะมีมูลค่าเพียง
200,804 ล้านบาท เท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดนี้มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราที่สูงกว่าระดับประเทศ
(2) องค์ประกอบ Industry Mix (IM) มีค่าเท่ากับ 400,212 ซึ่งตีความได้
ว่า กลุ่มจังหวัดนี้มีสาขาการผลิตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วกระจุกตัวอยู่ โดยมี
มูลค่ารวมเท่ากับ 400,212 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในระดับสาขาการผลิต ก็
พบว่า ทุกสาขาการผลิต ค่า IM เป็นค่าบวกทั้งสิ้น หมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การเติบโตของแต่ละสาขาการผลิตในระดับประเทศ ทุกสาขาการผลิตของกลุ่ม
จังหวัดนี้มีการกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการผลิตกระจุกตัวอยู่
(3) องค์ประกอบ Regional Shift (RS) มีคา่ เท่ากับ 33,498 โดยการตีความ
นั้น ต้องพิจารณาในระดับสาขาการผลิต ซึ่งพบว่า สาขาการผลิตที่มีค่า RS เป็น
ค่าบวก จะเป็นสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขัน ส่วนค่า RS ที่เป็นค่าลบ
จะเป็นสาขาที่มีความเสียเปรียบในการแข่งขัน โดยสามารถที่จะแบ่งกลุ่มสาขา
การผลิต ได้เป็น 4 กลุ่ม ตามตารางที่ 5

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
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ตารางที่ 5 การแบ่งกลุ่มสาขาการผลิตตามความสามารถในการแข่งขัน
ปี พ.ศ.2549 – 2559
กลุ่มจังหวัด

1. สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุด
1.1 การผลิตอุตสาหกรรม
1.2 การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยาน
1.3 การขนส่ง และสถานีเก็บสินค้า
1.4 การก่อสร้าง
1.5 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
2. สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน
2.2 การประปาและการจัดการของเสีย
2.3 กิจกรรมการบริหารด้านอื่นๆ
2.4 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ
2.5 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
3. สาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการแข่งขัน
3.1 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
3.2 การเงินและการประกันภัย
3.3 ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ
3.4 การศึกษา
3.5 กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
3.6 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
3.7 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
3.8 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
4. สาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการแข่งขันมากที่สุด
4.1 การบริหารราชการ และป้องกันประเทศ

ค่า RS

63,070
6,708
1,367
1,217
1,000
480
478
470
283
162
-167
-241
-289
-486
-548
-624
-694
-772
-2,573

198

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

3.3 การจ�ำแนกประเภทของสาขาการผลิต ด้วยวิธี Klassen typology
การจ�ำแนกประเภทของสาขาการผลิตออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ (1) สาขาการ
ผลิตที่มีความก้าวหน้าและเติบโตสูง (2) สาขาการผลิตที่มีความก้าวหน้าแต่มีการ
เติบโตที่ลดลง (3) สาขาการผลิตที่มีพื้นที่เติบโตสูง และ (4) สาขาการผลิตที่
ต้องการการพัฒนา ซึ่งผลการวิเคราะห์ได้แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การจ�ำแนกประเภทของสาขาการผลิต
ด้วยวิธี Klassen typology
กลุ่มจังหวัด

อัตราการเติบโต (%) 1
กลุ่มจังหวัด

สัดส่วน (%) 2

ประเทศ

กลุ่มจังหวัด

ประเทศ

1. สาขาการผลิตที่มีความก้าวหน้าและเติบโต
1.1 การผลิตอุตสาหกรรม

5.76

2.45

65.55

28.94

1.2 การประปาและการจัดการของเสีย

8.45

5.12

0.38

0.36

2. สาขาการผลิตทีม่ คี วามก้าวหน้าแต่มกี ารเติบโตทีล่ ดลง

ไม่มี

3. สาขาการผลิตที่มีพื้นที่เติบโตสูง
3.1 การท�ำเหมืองแร่แหละเหมืองหิน

5.44

2.79

0.13

3.40

3.2 ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ

6.75

4.31

1.57

2.47

3.3 การก่อสร้าง

4.67

3.51

1.84

2.76

3.4 การขายส่ง การขายปลีก และซ่อมยานยนต์ฯ

3.84

2.82

9.99

14.01

3.5 การเงินและการประกันภัย

7.39

7.27

1.55

6.20

3.6 กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ

3.23

1.95

0.38

1.74

3.7 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์

6.07

4.84

0.85

1.94

3.8 กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

4.32

2.55

0.38

1.52

4.1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

0.07

0.43

7.46

10.10

4.2 การขนส่ง และสถานีที่เก็บสินค้า

3.62

3.85

2.26

5.70

4. สาขาการผลิตที่ต้องการพัฒนา

กลุ่มจังหวัด

อัตราการเติบโต (%) 1
กลุ่มจังหวัด
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สัดส่วน (%) 2

ประเทศ

กลุ่มจังหวัด

ประเทศ

4.3 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

5.91

7.79

0.30

3.46

4.4 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

3.61

6.79

0.44

2.23

4.5 กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

1.47

2.15

1.68

2.73

(4.37)

2.97

0.10

1.93

4.7 การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ

1.46

2.95

2.69

5.98

4.8 การศึกษา

2.09

2.61

2.39

4.04

4.9 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทการ

2.70

6.78

0.06

0.47

4.6 กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรม ทางวิชาการ

หมายเหตุ : 1. การค�ำนวณอัตราการเติบโตใช้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในรูปแบบ
		 ปริมาณลูกโซ่ และใช้วิธีการค�ำนวณแบบ Compound Annual
		 Growth Rate (CAGR)
2. การค�ำนวณสัดส่วนของสาขาการผลิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
		 ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ�ำปี
3.4 การวิเคราะห์แบบซ้อนทับ (Overlay analysis)
เมือ่ น�ำผลการวิเคราะห์ความช�ำนาญทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
และการจ�ำแนกประเภทของสาขาการผลิตตามที่ได้เสนอไปข้างต้น มาวิเคราะห์
แบบซ้อนทับ (Overlay analysis) เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสามารถในการ
แข่งขันของกลุม่ จังหวัด (ตารางที่ 7) โดยท�ำการจ�ำแนกกลุม่ ของสาขาการผลิตด้วย
ให้ค่าคะแนนตามผลการวิเคราะห์ทั้งสาม ซึ่งสามารถจ�ำแนกกลุ่มของสาขาการ
ผลิตได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่ม 1 : สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด
สาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ถือเป็นสาขาการผลิตที่เป็นสาขาการผลิตน�ำ
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(Leading sector) ของกลุ่มจังหวัด โดยมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นฐานเศรษฐกิจ
หลัก (LQ>1) มีความสามารถในการแข่งขัน (ค่า RS เป็นค่าบวก (+)) และมีความ
ก้าวหน้าและเติบโตสูง โดยสาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ (1) การผลิต
อุตสาหกรรม และ (2) การประปาและ การจัดการของเสีย
(2) กลุ่ม 2 : สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขัน
สาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ถือเป็นสาขาการผลิตที่เป็นอาจจะยังไม่เป็น
สาขาการผลิตน�ำ (Leading sector) ของกลุ่มจังหวัด แต่เป็นสาขาที่มีศักยภาพ
(Potential sector) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและมีการเติบโต
ต่อเนื่อง โดยมีลักษณะร่วมกันคือ ไม่เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก (LQ<1) มีความ
สามารถในการแข่งขัน (ค่า RS เป็นค่าบวก (+)) และมีการเติบโต
โดยสาขาการผลิตทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นี้ ได้แก่ (1) การก่อสร้าง (2) การขายส่ง การ
ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (3) กิจกรรมด้านสุขภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ (4) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า (5) การท�ำเหมืองแร่และ
เหมืองหิน (6) กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆ (7) กิจกรรมการ
บริการด้านอื่นๆ และ (8) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
เป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า และสาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง เป็นสาขาที่มีความสามารถในการแข่งขัน
แต่ผลการวิเคราะห์ Klassen typology กลับอยู่ในกลุ่มที่ต้องการการพัฒนา
เนื่องจากมีอัตราการเติบโตและสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ต�่ำกว่าระดับ
ประเทศ ส�ำหรับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง อาจจะยังไม่เป็นที่
น่าแปลกใจเท่าใดนัก เนื่องจากนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาไม่มีการการเน้นการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมเท่ากับภาคอุตสาหกรรม แต่สาขาการขนส่ง และสถานที่
เก็บสินค้า เมื่อพิจารณาถึงท�ำเลที่ตั้ง และระบบการขนส่งหลักของประเทศ โดย
เฉพาะท่าเรือน�้ำลึก ท่าเรืออุตสาหกรรม และท่าอากาศยานนานาชาติ ล้วนแล้ว

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
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แต่ตงั้ อยูใ่ นกลุม่ จังหวัดนี้ แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ กลับไม่สามารถมี
อัตราการเติบโตและสัดส่วนทีม่ ากกว่าระดับประเทศได้ ซึง่ เป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ทั้งในเชิงวิชาการและการวางนโยบายการพัฒนา
(3) กลุ่ม 3 : สาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการแข่งขัน
สาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ถือเป็นสาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการ
แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ แต่มีการเติบโตที่สูงกว่า โดยมีลักษณะ
ร่วมกันคือ ไม่เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก (LQ<1) ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน
(ค่า RS เป็นค่าลบ (-)) และมีการเติบโต โดยสาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
(1) ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ และ (2) การเงินและการประกันภัย
ถึงแม้ว่าสาขาการผลิตทั้งสองจะเสียเปรียบในการแข่งขัน แต่ยังคงมี
สัญญาณที่ดีบางประการ คือ มีการเติบโตที่สูงกว่าระดับประเทศ ดังนั้น ถ้ามีการ
วางนโยบายที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนากับสาขาการผลิตน�ำ
จะมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองสาขานี้จะมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
(4) กลุ่ม 4 : สาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการแข่งขันมากที่สุด
สาขาการผลิตที่อยู่ในกลุ่มนี้ ถือเป็นสาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการ
แข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศมากที่สุด หรือ ถือว่าเป็นสาขาการผลิต
ล้าหลัง (Lagging sector) ของกลุ่มจังหวัด โดยมีลักษณะร่วมกันคือ ไม่เป็นฐาน
เศรษฐกิจหลัก (LQ<1) ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน (ค่า RS เป็นค่าลบ (-))
และต้องได้รับการพัฒนา
โดยสาขาการผลิตทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นี้ ได้แก่ (1) ทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร
(2) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (3) กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (4)
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ (4) การศึกษา (5) ศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ และ (6) การบริหารราชการ และการป้องกัน
ประเทศ
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

สาขาการผลิตเหล่านี้ ไม่มีความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ถึงแม้ว่าบางสาขาน่าจะมีเป็นสาขาที่มีความโดดเด่น เช่น สาขาที่
เกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว (สาขาทีพ่ กั แรมและบริการด้านอาหาร และสาขาศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ) ซึ่งกลุ่มจังหวัดนี้ ถือว่าเป็นปลายทางของการ
ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา (สาขาการศึกษาและกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ
สาขากิจกรรมทางวิชาการ) ซึ่งกลุ่มจังหวัดนี้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของภาคตะวันออก
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ
กลุ่ม ล�ำดับ

1

2

สาขาการผลิต

การวิเคราะห์

กลุ่ม ล�ำดับ

3
4

สาขาการผลิต
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การวิเคราะห์
LQ1

RS2

Klassen3

9

กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ไม่เป็นฐาน

มีความสามารถ

เติบโต

10

เกษตรกรรม การป่าไม้
และการประมง

ไม่เป็นฐาน

มีความสามารถ

ต้องพัฒนา

11

ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

เติบโต

12

การเงินและการประกันภัย

ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

เติบโต

13

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

14

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

15

กิจกรรมเกีี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

16

กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมทางวิชาการ

ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

LQ1

RS2

Klassen3

17

การศึกษา

ไม่เป็นฐาน

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

เสียเปรียบ

ต้องพัฒนา

1

การผลิตอุตสาหกรรม

ฐาน

ความสามารถสูงที่สุด

ก้าวหน้าและ
เติบโต

18

ศิ ล ป ะ ค ว า ม บั น เ ทิ ง แ ล ะ ไม่เป็นฐาน
นันทนาการ

2

การประปาและการจัดการของเสีย

ฐาน

มีความสามารถ

ก้าวหน้าและ
เติบโต

19

การบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ

3

การก่อสร้าง

ไม่เป็นฐาน ความสามารถสูงที่สุด

เติบโต

4

การขายส่ง การขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยาน

ไม่เป็นฐาน ความสามารถสูงที่สุด

เติบโต

5

กิจกรรมด้านสุขภาพ
และงานสังคมสงเคราะห์

ไม่เป็นฐาน ความสามารถสูงที่สุด

เติบโต

6

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

ไม่เป็นฐาน ความสามารถสูงที่สุด

ต้องพัฒนา

7

การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน

ไม่เป็นฐาน

มีความสามารถ

เติบโต

8

กิจกรรมการบริหาร
และบริการสนับสนุนอื่นๆ

ไม่เป็นฐาน

มีความสามารถ

เติบโต

ไม่เป็นฐาน เสียเปรียบมากที่สุด

หมายเหตุ : 1. สรุปและตีความค่า LQ จากตารางที่ 3
2. สรุปและตีความค่า RS จากตารางที่ 5
3. สรุปและตีความ Klassen typology จากตารางที่ 6

ต้องพัฒนา
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออก 1
ได้บรู ณาการเทคนิควิเคราะห์เชิงพืน้ ทีท่ งั้ สามวิธกี าร ได้แก่ Location Quotient,
Shift-Share analysis และ Klassen typology และได้วิเคราะห์ซ้อนทับ
(Overlay analysis) เพือ่ ให้เห็นภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของกลุม่
จังหวัดในท้ายที่สุด ซึ่งการใช้การบูรณาการเทคนิควิเคราะห์เช่นนี้ย่อมได้ผลการ
วิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและมีความแม่นย�ำมากกว่าการใช้เทคนิควิเคราะห์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนั้นแล้ว ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
1 จึงสามารถแยกแยะ (decompose) สาขาการผลิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่
(1) กลุ่ม 1 : สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด, (2) กลุ่ม 2 :
สาขาการผลิตที่มีความสามารถในการแข่งขัน, (3) กลุ่ม 3 : สาขาการผลิตที่
เสียเปรียบในการแข่งขัน และ (4) กลุ่ม 4 : สาขาการผลิตที่เสียเปรียบในการ
แข่งขันมากที่สุด
เนือ่ งจากนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมทีม่ มี าอย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ที่
กลุ่มจังหวัดนี้ ท�ำให้สาขาการผลิตอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลัก (Leading
sector) เนื่องจากเป็นสาขาการผลิตทั้งเป็นฐานเศรษฐกิจ มีศักยภาพการแข่งขัน
สูง และมีความก้าวหน้าและการเติบโตสูงกว่าระดับประเทศ แต่กลับมีแนวโน้มที่
จะเป็นสาขาการผลิตที่มีลักษณะโตเดี่ยว (Primate sector) เนื่องจากไม่สามารถ
เชื่อมโยงการพัฒนากับสาขาการผลิตอื่นได้อย่างเข้มแข็ง โดยพิจารณาจากสาขา
การผลิตที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม เช่น สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
สาขาการก่อสร้าง สาขาการเงินและการประกันภัย สาขากิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาการศึกษา ที่สาขาเหล่านี้ไม่ได้เป็นฐานเศรษฐกิจหลัก
หรื อ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ในระดั บ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สาขาการผลิ ต
อุตสาหกรรม

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

205

นโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป นอกจากจะต้องเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ
(Mainland of industrialization) ยังคงต้องเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Economic linkage) ระหว่างสาขาการผลิตอุตสาหกรรมกับสาขาการ
ผลิตอื่นๆ เพื่อลดภาวะการเป็นสาขาการผลิตที่มีลักษณะโตเดี่ยว และท�ำให้สาขา
การผลิตอื่นๆ ก้าวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนากลุ่มจังหวัดได้เช่นกัน
นอกจากนัน้ แล้ว ควรพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาขาการผลิตทีอ่ ยู่
ในกลุ่มที่ 4 โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการศึกษา ถึงแม้ว่า
จะมีความเสียเปรียบในการแข่งขันก็ตาม แต่เพือ่ ให้กลุม่ จังหวัดมีทางเลือกในการ
พัฒนาอย่างหลากหลาย และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั จึงควรทีจ่ ะมีแนวทางการพัฒนาในสาขาการผลิตในกลุม่ นีด้ ว้ ย
เช่นกัน

●●●
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