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วัจนลลีาและโลกทัศน์เกี่ยวกับความรกัท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงของ นิตพิงษ์ ห่อนาค 

Verbal styles and perspectives of love found in the literary music of  

Nitipong Honark 
 

จันทรวิมล โลโต1* และ เอือ้มพร ทิพย์เดช2 

Jantarawimon Loto1* and Uamporn Thipdet2 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวัจนลีลาในวรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวัจนลีลาที่ปรากฏใน

วรรณกรรมเพลงและเพื่อศกึษาโลกทัศน์เร่ืองความรักท่ีสะท้อนผ่านบทเพลงของนิตพิงษ์ ห่อนาค ในช่วงปี พ.ศ. 2527               

ถึง พ.ศ. 2560 จำนวน 168 เพลง โดยเสนอผลการวจิัยแบบพรรณนาวเิคราะห์ซึ่งปรากฏผลการวจิัยดังนี้ 

 ด้านวัจนลีลาที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค ผลการวจิัยพบว่า มีการใช้วัจนลีลาในรูปแบบ

ต่าง ๆ ได้แก่ การเล่นเสียงสัมผัส จำแนกออก เป็น 2 ประเภท คือการเล่นเสียงสัมผัสสระ และการเล่นเสียงสัมผัส

พยัญชนะ ส่วนการซ้ำ จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การซ้ำคำ การซ้ำวลี และการซ้ำประโยค การใช้โวหารภาพพจน์ 

การใช้สำนวน และการตัง้ชื่อเพลง จำแนกได้เป็น นามวล ีและกรยิาวล ี 

 ด้านโลกทัศน์เรื่องความรัก จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ความรักทำให้เกิดความสุข ความรักเป็นกำลังใจของ

ชีวิต และความรักคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ ผลการวิจัยพบว่า โลกทัศน์ด้านความรักในวรรณกรรมเพลงของ นิติพงษ์ 

ห่อนาค ปรากฏโลกทัศน์ด้านความรักคือต้นเหตุแห่งความทุกข์พบมากที่สุด รองลงมาคือความรักทำให้เกิดความสุข 

และท่ีปรากฏน้อยท่ีสุดคือความรักเป็นกำลังใจของชีวิต  
 

คำสำคัญ : วัจนลลีา, วรรณกรรมเพลง, โลกทัศน์, นิติพงษ์ ห่อนาค 
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Abstract 
The study of verbal style in literary music by Nitipong Honark aims to study verbal style in songwriting 

and the perspective of love reflected through his songs from the year 1 98 4  to 20 1 7 , totalling 1 68  songs by 

presenting the results of analytical research. The results of the research were as follows: 

  As for the words of a speech that appeared in the music literature of Nitipong Honark, the results of the 

research revealed that there are various forms of verbal use, including playing rhyme sounds, which are classified 

into 2  types: vowel rhyme and initial rhyme. The repetition was classified into 3  types, namely word repetition, 

phrase repetition and sentence repetition. The stylistic use of speech images, idioms, and song naming can be 

classified into noun phrases, phrasal verbs, idioms, and foreign languages.  

 In terms of the perspective of love, can be divided into 3  types: love brings happiness, love is the 

inspiration of life, and love is the cause of suffering. The results showed that the perspective of love in the music 

literature of Nitipong Honark appeared as the most common cause of suffering followed by love that brings 

happiness and the least visible is love as the encouragement of life. 
 

Keywords:  Style, Literary music, Perspective 
 

บทนำ 

 วรรณกรรมเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากวรรณกรรมเป็นงาน

เขียนที่ผู้แต่งได้มุ่งถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ทัศนคติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมอืง ท่ีเกิดขึ้นในยุคสมัยของผู้แต่ง โดยการสะทอ้นเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่านผลงานวรรณกรรม ซึ่งบทเพลง

ถือว่าเป็นวรรณกรรมอีกรูปแบบหนึ่งท่ีผู้แต่งแต่งขึน้จากความคิด ความรู้สกึ และจินตนาการของผู้แต่งในการใช้ภาษา

ผสมผสานกับศิลปะทางดนตรีและท่วงทำนอง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือเนื้อหาด้วยเทคนิคการใช้ภาษาที่สละสลวย 

เข้าใจง่าย ทำให้รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของบทเพลงได้อย่างลกึซึง้ ท้ังในดา้นของความสนุกสนานหรือความเศร้าสะเทือนใจ 

นอกจากนี้เนื้อหาของเพลงยังสอดแทรกแนวคิดและความรู้สึกหลากหลายด้าน อันสะท้อนมาจากสภาพการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงประสบการณ์ชีวิต ทรรศนะ และอารมณ์ของผู้แต่งที่ถ่ายทอดออกมาจากความสามารถและ

เทคนิคการใช้ภาษาของผู้แต่งในการเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษา โวหารภาพจน์ต่าง ๆ อันจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหา

สาระและอารมณ์ของบทเพลงได้เป็นอย่างดี จึงนับว่าบทเพลงเป็นวรรณกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมไมแ่พ้

วรรณกรรมประเภทอื่น ๆ สอดคล้องกับท่ี บุญยงค์ เกศเทศ (2536, หนา้ 116-117) ได้อธิบายถึงวรรณกรรมเพลงว่า  

 “วรรณกรรมเพลงเป็นบันเทิงคดีที่มีสาระประเภทหนึ่งในวรรณกรรมไทย เพราะเพลงจะเข้าถึงประชาชนได้

ดีกว่าวรรณกรรมประเภทอื่น โดยมิต้องไปพะวงอ่าน เพียงผ่านโสตประสาทหูก็เกิดสุนทรียะ มีรสชาติ และเกิดความ

สะเทือนอารมณ์ได้ บทเพลงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้แต่งเพลงได้พยายามหยิบยกปัญหาชีวิต

ความเป็นอยู่ของคน ในทุกระดับสังคม สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การประกอบอาชีพ ตลอดจนในวงการ

ธุรกิจต่าง ๆ ออกมาตีแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังมักจดจําได้ง่าย อาจเป็นเพราะเสียงดนตรีประกอบทำให้เกิด

ความสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียดเหมือนความเป็นอยู่จริง ๆ ที่ประสบในชีวิตประจําวัน ผู้เขียนนิยมใช้ภาษาง่าย กระชับ 

และมักเป็นรูปธรรม กล่าวได้ว่าวรรณกรรมเพลงท้ังลูกทุ่ง, ไทยสากล, ไทยพืน้เมอืงต่าง ๆ กําลังได้รับความนยิมและดู

มบีทบาทขึ้นเป็นลำดับ” 
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 จากคำกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมเพลงมีบทบาทอย่างยิ่งต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งการแต่ง

เพลงของผู้แต่งนั้นยังได้นำปัญหา หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมาเรียงร้อยผ่านสำนวนภาษาอย่าง

สละสลวยประกอบกับเสียงดนตรีทำให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน และเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงได้อย่างลึกซึ้ง โดยใน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมผีู้ประพันธ์เพลงท่ีมีช่ือเสียงหลากหลายท่านท่ีสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพลงออกมา

มากมาย ทำให้วรรณกรรมเพลงของไทยเกิดความก้าวหนา้และพัฒนาไปตามยุคสมัย  

 นิติพงษ์ ห่อนาค เป็นผู้ประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง  โด่ง

ดัง และได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างมากมาย ดังจะเห็นได้จากผลงานการประพันธ์บทเพลงหลากหลายอัลบั้ม อาทิ 

อัลบ้ัม DEE The Lyrics of Love  "รวมบทเพลงเพราะคุณภาพจาก ดี ้นติพิงษ์ ห่อนาค" New Albums 25 ปี นติพิงษ์ ห่อนาค 

4 Disc อัลบ้ัม Left The Celebration Album 25 ป ีนติพิงษ์ ห่อนาค อัลบ้ัม Right The Celebration Album 25 ป ีนติพิงษ์ ห่อ

นาค อัลบั้ม The Masterpiece 30 ปี นิติพงษ์ ไมโคร อัลบั้ม Songs Hit Written By นิติพงษ์ ห่อนาค ใหม่ เจริญปุระ อัลบ้ัม 

Songs Hit written By นิติพงษ์ ห่อนาค เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ อัลบั้ม Songs Hit Written By นิติพงษ์ ห่อนาค และบิลลี่ 

อัลบ้ัม Songs Hit Written By นติพิงษ์ ห่อนาค (กาญจนา กลิ่นอำพร, 2559, หนา้ 4-5) 

 จากผลงานเพลงอัลบั ้มพิเศษทั ้ง 9 อัลบั ้ม จะเห็นได้ว ่า นิติพงษ์ ห่อนาค เป็นนักแต่งเพลงที ่ม ีความรู้

ความสามารถอย่างหลากหลายด้าน อกีท้ังยังมคีวามสามารถในด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราว

ในบทเพลง นอกจากนี้ยังเป็นนักแต่งเพลงที่เปิดกว้างต่อความเปลี่ยนแปลงของค่านิยม เพื่อพร้อมที่จะยอมรับและปรับ

แง่มุมความคิดให้เป็นไปตามค่านยิม โดยสามารถเลอืกบทเพลงให้เหมาะสมแก่ศลิปินได้อย่างลงตัว 

 จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์เพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค ที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงนั ้นเกิดจาก

ความสามารถในการใช้ภาษา ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ รวมถึงมวลประสบการณ์ของผู้แต่ง แสดงออกผ่านผลงาน

เพลงที่มีลักษณะการแต่งเฉพาะตัว โดยใช้วัจนลีลา สำนวนภาษาในการแต่งที่สละสลวย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ยากจะ

ลอกเลียนแบบได้ ดังที่ สมเกียรติ รักษ์มณี (2551, หน้า 9) ได้อธิบายความหมายของวัจนลีลาว่า“วัจนลีลา          คือ 

สไตล์หรือท่วงทำนองการแต่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล กวีหรือผู้แต่งแต่ละคนย่อมมีท่วงทำนองการแสดงออกเป็น

ลักษณะเฉพาะยากที่ผู้ใดจะเลียนแบบได้ การศึกษาหรือสังเกตสไตล์การเขียนของกวีหรือผู้แต่งแต่ละคน จะต้องศึกษา

จากผลงานเป็นจำนวนมากจนสังเกตเห็นว่านักเขียนหรือกวีเหล่านัน้ นยิมใชส้ำนวนอย่างไร หรือมคีวามคิดเห็นเป็นเช่นไร” 

 จากคำกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าวัจนลีลาเป็นลักษณะการแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคล ซึ่งการที่จะ

สังเกตสไตล์หรือรูปแบบการเขียนของผู้แต่งนั้น จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจจากผลงานของผู้แต่งเป็นจำนวนมาก 

นอกจากในเนื้อหาของบทเพลงท่ีสะท้อนผ่านวัจนลีลาของผู้แต่งแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์หรือมุมมองท่ีสะท้อนผ่าน

บทเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค ที่มีมุมมองของความรักที่โดดเด่นจากการแต่งเพลงให้ศิลปินอย่างหลากหลาย และการใช้

สำนวนภาษาท่ีลกึซึ้งในการถ่ายทอดเร่ืองราวความรักผ่านบทเพลง จึงทำให้เราเห็นมุมมองความรักท่ีสะท้อนผ่านบทเพลง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวัจนลีลาที่ปรากฎในวรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะทำให้

ผู้วิจัยได้ทราบถึงกลวิธีในการแต่งเพลง สำนวนภาษา การสื่อความหมาย ต่าง ๆ ท่ีปรากฏผ่านผลงานเพลง รวมไปถึงโลก

ทัศน์ของความรักท่ีสะท้อนผ่านบทเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาคอกีด้วย 
 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษาวัจนลลีาที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค 

 2. เพื่อศึกษาโลกทัศน์เร่ืองความรักที่สะทอ้นผ่านบทเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ศึกษาเอกสาร ตำรา และรายงานการวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากเพลงของ นิติพงษ์ ห่อ

นาค การศกึษาคร้ังนี้ผู้วจิยัได้ทำการสรุปข้อมูลและกำหนดกรอบแนวคดิ จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านวัจนลีลาของ มาร์ติน โจส (Martin Joos), เจฟฟรี เอ็น ลีช และไมเคิล                  เอ็ช ชอร์ต 

(Geoffrey N. Leech and Michael H. Short, สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543 อ้างอิงในกาญจนา ปราบปัญจะ, 2553), นววรรณ พันธุ

เมธา (2559) ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมเพลง ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาของบุญยงค์ เกศเทศ (2536) และเอนก นาวิกมูล 

(2550) และศกึษาแนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับโลกทัศนข์อง วราภรณ์ ตุนา (2543) กาญจนา กลิ่นอำพร (2561) 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    2.1 คัดเลอืกบทเพลงจากเนื้อหาจากเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค โดยเลอืกศกึษาเนื้อหาของบทเพลงในช่วงปี 

พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2560 จำนวน 168 เพลง  

   2.2 วิเคราะห์ภาษาในการใช้แต่งเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค ในด้านวัจนลีลา ได้แก่ การเล่นเสียงสัมผัส          

การซ้ำคำ วลี และประโยค การใชโ้วหารภาพพจน์ การใชส้ำนวน และการต้ังช่ือเพลง  

   2.3 วิเคราะห์โลกทัศน์ในบทเพลง โดยใช้แนวคิดเรื่องโลกทัศน์ของ วราภรณ์ ตุนา, นันท์ชญา มหาขันธ์, 

พชระ โชติภิญโญกุล, พรรำไพ แจ่มจำรัส, ศราวุธ หล่อดี และสุภาพร คงศริิรัตน์  

 3. การสรุปและอภปิรายผล 

 สรุปผลการวจิัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 4. การเสนอผลการวิจัย 

 การเสนอผลการศึกษาค้นควา้ จะใชก้ารนำเสนอโดยการพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาวัจนลีลาและโลกทัศน์เรื่องความรักในวรรณกรรมเพลงของ นิติพงษ์ ห่อนาค จำนวน 168 เพลง 

พบว่ามีวัจนลีลาและโลกทัศน์เร่ืองความรักที่ปรากฏ ดังนี้ 

1. วัจนลีลา  

เป็นลักษณะการแต่งที ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิติพงษ์ ห่อนาค ทั ้งในด้านการใช้สำนวนภาษา กลวิธี               

การแต่ง แนวคิด การสื่อความหมายท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ ซึ่งการใชว้ัจนลีลาของนติพิงษ์ ห่อนาค ปรากฏการใชค้ำในรูปแบบ

ต่าง ๆ ดังนี้ 

            1.1 การเล่นเสียงสัมผัส  

                1.1.1 เสียงสัมผัสสระ 

          1) การเล่นเสียงสัมผัสใน หมายถึง การเล่นเสียงสัมผัสสระที่คล้องจองกันปรากฏอยู่ในวรรค

เดียวกัน ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
 

               เพลงอย่าเลย ขอบใจ ดังความว่า 

  เหมอืนว่าเราเพ่ิงจากกันเมื่อวันวาน   ท้ังทีม่ันก็ผ่านเป็นป ี

  ได้เจอกับเธอได้เจอะอกีท ี   อดตีดดีีก็คอืย้อนภาพในใจ 

     (อย่าเลยขอบใจ, 2540) 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

  จากข้อความในบทเพลงขา้งต้น จะเห็นได้ว่ามกีารเล่นเสียงสัมผัสสระภายในวรรค ปรากฏจำนวน 4 

ตำแหน่ง กล่าวคือ ตำแหน่งแรกปรากฏอยู่ในวรรคท่ีหนึ่ง คือคำว่า กัน และ วนั เป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระอะ / -ะ / 

โดยมีตัวสะกดคือพยัญชนะแม่กน / น / สัมผัสอยู่ในวรรคเดียวกัน ส่วนตำแหน่งท่ีสองปรากฏอยู่ในวรรค ท่ีสอง คือคำ

ว่า ที่ และ ปี เป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระอี / - ี/ สัมผัสอยู่ในวรรคเดียวกัน ตำแหน่งท่ีสามปรากฏอยู่ในวรรคท่ีสามคือ

คำว่า เจอ และ เธอ เป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระเออ / เ-อ /  และตำแหน่งสุดท้ายปรากฏอยู่ในวรรคที่สี่ คือคำว่า ใน 

และ ใจ เป็นการเล่นเสียงสัมผัสสระใอ / ใ- / เรียงชิดติดกัน 2 คำภายในวรรค ซึ่งการเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวเป็นการ

เล่นเสียงเพื่อให้เกิดความคล้องจองภายในวรรค อีกทั้งช่วยให้เห็นความงามและความไพเราะของการใช้ภาษา 

นอกจากนี้ยังช่วยเนน้ย้ำความหมาย และอารมณ์ท่ีสื่อผ่านบทเพลงทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สกึคล้อยตามไปด้วย 

 2) การเล่นเสียงสัมผัสนอก เป็นการเล่นเสียงสัมผัสโดยคำท่ีใชม้สีระคล้องจองกันและถ้ามีตัวสะกด

ตอ้งสะกดมาตราเดียวกัน สัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับท่ีต้องมใีนบทประพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสัมผัสท่ีส่งและรับกันระหว่าง

วรรค ระหว่างบาท และระหว่างบท และต้องเป็นสัมผัสสระเท่านั้น ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
 

              เพลงครึ่งหนึ่งของชวีิต ดังความว่า 

  ไม่เคยหันมองดูตัวมัวเสียดายวันเวลา  ฝันว่าอาจจะคืนมาเหมอืนเคย 

  เพิ่งจะรู้ว่ารักแท้มันไม่ไกลไม่ห่างเลย  แค่เพยีงกลับมาสนใจตัวเอง 

(ครึ่งหนึ่งของชีวิต, 2548) 
 

  จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสสระระหว่างวรรค ปรากฏจำนวน 

2 ตำแหน่ง กล่าวคือ ตำแหน่งแรกเป็นการสัมผัสระหว่างวรรคที่หนึ่งกับวรรคที่สอง คือคำว่า ลา ในวรรค ที่หนึ่ง          

ส่งสัมผัสไปยังคำว่า ว่า และ มา ในวรรคที่สอง โดยใชก้ารเล่นเสียงสัมผัสสระอา / -า / ส่วนตำแหน่งท่ีสอง คือคำว่า 

เคย เป็นคำปลายวรรคในวรรคที่สอง ส่งสัมผัสไปยังคำว่า เลย เป็นคำปลายวรรคในวรรคที่สาม โดยใช้การเล่นเสียง

สัมผัสสระเออ / เ-อ / และมีตัวสะกดคือพยัญชนะแม่เกย / ย / ซึ่งการเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวเป็นการเล่นเสียงเพื่อให้

เกิดความคล้องจองและเกิดจังหวะระหว่างวรรค นอกจากนี้ยังช่วยเน้นย้ำความหมาย และอารมณ์ที่สื่อผ่านบทเพลง

ได้เป็นอย่างดี 

     1.1.2 เสียงสัมผัสพยัญชนะ 

                      1) เสียงสัมผัสพยัญชนะคู่ คือสัมผัสอักษรท่ีชิดติดกัน 2 พยางค์ 
 

            เพลงเจ็บแต่ดี ดังความว่า 

  ไม่น่าจะดูมีวี่แววตอ้งช้ำใจ   ได้ผ่านเวลาได้เรียนรู ้

  ก็นึกว่าสายตานั้นกว้างไกล   ไม่คาดไม่ฝันว่าวันนีจ้ะสับสน  

(เจ็บแต่ด,ี 2549) 
 

               จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะที่เรียงชิดติดกัน            

2 พยางค์ กล่าวคือ มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะชิดติดกัน ปรากฏอยู่ 3 แห่ง คือคำว่า วี่แวว เป็นการเล่นเสียง / ว / คำ

ว่า เรียนรู้ เป็นการเล่นเสียง / ร / และคำว่า สับสน เป็นการเล่นเสียง / ส / ซึ่งการเล่นเสียงท้ัง 3 แห่ง เป็นการสัมผัส

ที่มีอักษรเรียงชิดติดกัน 2 พยางค์ ซึ่งเป็นการเล่นเสียงสัมผัสคล้องที่ทำให้เกิดความไพเราะ และความสละสลวย          

มากยิ่งขึ้น 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

  2) เสียงสัมผัสพยัญชนะ 3 เสียง คือสัมผัสอักษรชดิตดิกัน 3 พยางค์   

             

       เพลงลองเชิงลองใจ ดังความว่า 

  สิ่งท่ีฉันทำให้ทุกสิ่งน้ันเป็นความจริงจากใจ       แต่ดูเหมอืนเธอน้ันไม่มองเท่าไร 

  อยู่กับฉันเธอเห็นมานานฉันเองเป็นคนแบบไหน     แต่ก็เหมอืนเธอน้ัน ไม่ยอมไวใ้จ 

(ลองเชงิลองใจ, 2536) 
 

                            จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้เสียงสัมผัสพยัญชนะที่เรียงชิดติดกัน          

3 พยางค์ กล่าวคือ มกีารเล่นสัมผัสพยัญชนะชดิตดิกัน คือคำว่า จริง จาก และ ใจ เป็นการเล่นเสียง / จ / ซึ่งเป็นการ

เล่นเสียงสัมผัสที่มีอักษรเรียงชิดติดกัน 3 พยางค์ นับว่าเป็นการใช้ภาษาที่ทำให้เกิด ความการสัมผัสคล้องจอง         

ทำให้ภาษาท่ีใชม้คีวามไพเราะและช่วยตอกย้ำอารมณ์ความรู้สกึในบทเพลงได้มากยิ่งขึน้ 

  3) เสียงสัมผัสพยัญชนะ 4 เสียง คือสัมผัสอักษรชดิตดิกัน 4 พยางค์  
 

   เพลงอยากได้ยนิว่ารักกัน ดังความว่า  

  สิ่งท่ีฉันไม่รู้   สิ่งท่ีฉันไม่ค่อยรู้ 

  ก็หัวใจของคน   อ่านหนังสอืเล่มไหน 

  วนเวียนวกวน   แต่ไม่นาน ยังเข้าใจ 

(อยากได้ยินว่ารักกัน, 2540)  

                            

                            จากข้อความในบทเพลงขา้งต้น จะเห็นได้ว่ามกีารเล่นเสียงสัมผัสอักษร เรียงชิดติดกัน 4 พยางค์ 

กล่าวคือ มกีารเล่นเสียงสัมผัสคำว่า วน เวียน วก และ วน เป็นการเล่นเสียง / ว / ซึ่งเรียงชิดติดกัน 4 พยางค์ ซึ่งเป็น

การเลอืกใช้การสัมผัสพยัญชนะท่ีทำให้เกิดคำสัมผัสคล้องจอง ภาษาที่ใชม้คีวามไพเราะ และช่วยตอกย้ำความรู้สึกได้

อย่างชัดเจน 

  4) เสียงสัมผัสพยัญชนะ 5 เสียง คือสัมผัสอักษรชดิตดิกัน 5 พยางค์ 
 

        เพลงเพราะเขาคนเดียว ดังความว่า 

  เดินเร่ือยเป่ือยไม่มจีุดหมาย   ไม่มใีครเข้ามาข้องเกี่ยว  

  อยู่กับตัวเราเดินเหงาคนเดียว   กับทางลดเลี้ยวลัดเลาะลำพัง 

(เพราะเขาคนเดียว, 2532) 
 

    จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสอักษรเรียงชิดติดกัน  5 พยางค์ 

กล่าวคือ มกีารเล่นเสียงสัมผัสคำว่า ลด เลี้ยว ลัด เลาะ และ ลำ เป็นการเล่นเสียง / ล / ซึ่งเรียงชิดติดกัน 5 พยางค์ 

ซึ่งเป็นการเลือกใช้การสัมผัสพยัญชนะที่ทำให้เกิดคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย เป็นการใช้ภาษาที่ช่วยตอกย้ำและ

ถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

5) เสียงสัมผัสพยัญชนะแทรก 1 เสียง คือสัมผัสที่มีเสียงพยางค์อื่นคั่น 1 เสียง 
 

       เพลงทนได้ทุกที ดังความว่า 

  เจ็บและช้ำมากี่คร้ัง   พลาดและพลั้งมากี่หน 

  หากจะเป็นเธออีกซักคน   มันก็คงไม่ต่างกันเท่าไร 

(ทนได้ทุกท,ี 2533) 
 

  จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสอักษรที่มี เสียงพยางค์อื่นคั่น                  

1 เสียง กล่าวคือ มีการเล่นเสียงสัมผัสคำว่า พลาด และ พลั้ง เป็นการเล่นเสียงพยัญชนะควบกล้ำ / พล / โดยมีเสียง

พยางค์อื่นแทรกอยู่ 1 เสียง คือคำว่า และ ซึ่งเป็นการเลอืกใช้การแทรกเสียงท่ีทำให้เกิดคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย 

เป็นการใชภ้าษาที่ช่วยตอกย้ำและถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  6) เสียงสัมผัสพยัญชนะแทรก 2 เสียง คือสัมผัสท่ีมีเสียงพยางค์อื่นคั่น 2 เสียง 
 

   เพลงต้องโทษดาว ดังความว่า 

  บังเอญิคืนนัน้พระจันทร์สุดสวย   บังเอญิตอนน้ันเหลอืเธอกับฉัน 

  ท้ังสายลมและแสงดาวก็เหมอืนแกล้งกัน  บังคับกันจนฉันทนไม่ไหว 

(ตอ้งโทษดาว, 2545) 
 

  จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสอักษรที่มีอักษรอื่นคั่น 2 พยางค์ 

กล่าวคือ มีการเล่นเสียงสัมผัสคำว่า สาย และ แสง เป็นการเล่นเสียง / ส / โดยมีพยัญชนะอื่นแทรกอยู่ 2 เสียง              

คือคำว่า ลม กับ และ ซึ่งเป็นการเลือกใช้การแทรกเสียงที่ทำให้เกิดคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย และถ่ายทอด

อารมณ์ของบทเพลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

    1.2 การซ้ำ  

         เป็นกลวิธีที่ใช้คำคำเดียวกันซ้ำในคำประพันธ์ อาจจะวางไว้ติดกันแบบคำซ้ำ หรือวางไว้แยกจากกัน 

แต่ความหมายของคำที่ซ้ำนั้นจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง จะมีความหมายเหมือนกันทุกคำ ซึ่งการซ้ำคำในการประพันธ์

เพลงก็เพื่อเป็นการเน้นย้ำความรู้สึกและการสื่อความหมายของคำนั้นให้ชัด เจนขึ้น  โดยในบทเพลงของนิติพงษ์           

ห่อนาค ปรากฏการซ้ำคำ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

         1.2.1 การซ้ำคำ ค ือ การนำคำคำเดียวกันมาวางเรียงในวรรคเด ียวกัน ระหว่างวรรคและ                    

ระหว่างบท เพื่อเนน้ย้ำความให้มีความหมายท่ีกวา้งและหนักแน่นย่ิงขึ้น 
 

   เพลงกระดี่ได้น้ำ ดังความว่า 

  เห็นใครเคยบ่น   เห็นคนเคยกล่าว 

  เร่ืองราวเก่าเก่า   เล่าไปเล่ามา 

  (กระดี่ได้น้ำ, 2531) 
 

 

 

 

 



8 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

      จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการซ้ำคำ ปรากฏอยู่  3 แห่ง คำแรกคือคำว่า 

เห็น ท่ีปรากฏซ้ำอยู่ระหว่างบท คำที่สองคือคำว่า เก่า ปรากฏเรียงชิดติดกันภายในวรรค และคำสุดทา้ยคือคำว่า เล่า 

ซึ่งปรากฏซ้ำอยู่ในวรรคเดียวกัน จากการซ้ำคำท้ัง 3 แห่งจะเห็นได้ว่าเป็นการซ้ำคำเพื่อให้เกิดความงดงาม ทางภาษา 

อกีทัง้เป็นการเนน้ย้ำอารมณ์ความรู้สกึให้หนักแน่นขึน้ 

         1.1.2 การซ้ำวลี คือ การเน้นย้ำข้อความโดยนำข้อความเดิมมาใช้ซ้ำอีก เพื ่อแสดงให้เห็นถึง

ความหมายท่ีชัดเจนและหนักแน่น พรอ้มท้ังถ่ายถอดอารมณ์ความรู้สกึได้ลึกซึ้ง 
 

   เพลงทั้งทั้งที่รู้ ดังความว่า 

  ทั้งทั้งที่รู้ อยู่ กท็ั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจ   จะลองทำไปสักครัง้ 

  ทั้งทั้งที่รู้ อยู่ กท็ั้งทั้งที่รู้อยู่พอเข้าใจ   ก็แล้วมีทางอื่นไหมให้เราเลือกทำ 

     (ท้ังท้ังท่ีรู้, 2530) 
 

   จากข้อความในบทเพลงขา้งต้น จะเห็นได้ว่า มกีารซ้ำความคำว่า ทั้งทั้งที่รู้ อยู่ ปรากฏอยู่ 

4 แห่งภายในวรรคเดียวกันและระหว่างวรรค ซึ่งเป็นการซ้ำเพื่อเน้นย้ำข้อความ แสดงถึงความหนักแน่นและชัดเจน

ของความรู้สกึ อกีทัง้เพื่อเป็นการตอกย้ำอารมณ์ในการถ่ายทอดอีกดว้ย 

 1.2.3 การซ้ำประโยค คือ การนำประโยคเดิมมาใชซ้้ำอีก เพื่อเนน้ย้ำข้อความให้มีความหมายชัดเจน

และหนักแน่นยิ่งขึน้ 
 

   เพลงคนที่รู้ใจ ดังความว่า 

  ฉันก็มองแต่คงไม่เหมอืนใคร  ด้วยความม่ันใจ  

  เพราะรู้เธอเป็นคนดี   ฉันรู้เธอเป็นคนดี 

  เพราะรู้เธอเป็นคนดี   ฉันรู้เธอเป็นคนดี 

(คนท่ีรู้ใจ, 2530) 
 

        จากข้อความในบทเพลงข้างตน้ จะเห็นได้ว่ามกีารซ้ำประโยคเดิมปรากฏในบทเพลง คือ  ฉันรู้

เธอเป็นคนดี ซึ่งเป็นการซ้ำประโยคที่ปรากฏอยู่ 2 ตำแหน่ง คือวรรคที่ 2 และวรรคที่ 4 เป็นการซ้ำประโยคเพื่อเน้น

ย้ำอารมณ์ความรู้สึกให้หนักแน่นขึ้น และช่วยให้ผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของความรักที่แท้จริง โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า

ของความรัก ด้วยการเป็นกำลังใจให้กัน และมคีวามเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน 

              1.3 การใช้โวหารภาพพจน์  

        เป็นกลวธีิทางภาษาที่มุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ท้ังความหมายนัยตรงและนัยแฝง โดยเน้นให้เกิดท้ัง

อรรถรสและสุนทรียรสในการสื่อสาร ในที่นี้จะกล่าวถึงโวหารภาพพจน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์วัจนลีลาในวรรณกรรม

เพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค ไวด้ังนี้ 

        สัญลักษณ์ (Symbol) เป็นการเปรียบสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหน่ึง แทนสิ่งท่ีเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรมหรือ

การเอาสิ่งที่มีลักษณะร่วมกันมาใช้แทนกัน โดยต้องผ่านการตีความสัญลักษณ์นั้น ซึ่งปรากฏจำนวน 3 เพลง ได้แก่ 

พบกันครึ่งทาง, อย่าดีกว่า และเสีย้นหนาม ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

       เพลงพบกันครึ่งทาง ดังความว่า 

  เปลี่ยนจากที่เราเป็นเช่นดำกับขาว  เปลี่ยนเป็นสีเทาก็คงจะพอ 

  แต่ว่าบางทีถ้ามเีธอขอ   ก็จงอย่าเคอืงกัน 

(พบกันครึ่งทาง, 2531) 

      จากข้อความในบทเพลงขา้งตน้ จะเห็นได้ว่ามกีารใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความหมายแฝง คือคำว่า ดำ 

ขาว และ เทา เป็นการใช้คำที่มิได้หมายถึงลักษณะของสีโดยตรง แต่เป็นการใช้คำเพื่อให้เกิดการตีความจากบริบท

ของเพลงโดยใช้สัญลักษณ์ กล่าวคือ ดำ ในบริบทของเพลง หมายถึง ความทุกข์ใจ ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ความสัมพันธ์ของความรัก ส่วนคำว่า ขาว หมายถึง สิ่งดีงาม ความสุข หรือความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งทั้งสองคำมี

ความหมายที่แตกต่างกันอย่างมาก และการใช้คำว่า เทา ซึ ่งเปรียบเสมือนการแสดงออกที ่พอดี พอเหมาะ           

หรือระยะห่างที่ทำให้เกิดความสบายใจ และทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปด้วยดี ซึ่งการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ทำให้

เกิดความงดงามของภาษา และทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที 

              1.4 การใช้สำนวน  

          สำนวน เป็นถ้อยคำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือคำพูดที่เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา            

มคีวามหมายเป็นนัยแฝงอยู่ กินความกวา้งและลึกซึ้ง นำมาใชใ้ห้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิมของคำ ๆ 

นั้น หรืออาจจะมีความหมายคล้าย กับความหมายเดิมของคำที่นำมาประสมกัน มักใช้ถ้อยคำที่ไม่ยาวมากแต่กิน    

ความมาก ใช้คำที่ไพเราะ คมคาย สละสลวย  ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ ซึ่งปรากฏจำนวน 2 เพลง ได้แก่ ยืน

หยัดยนืยง และก็เลกิกันแล้ว ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
 

   เพลงยนืหยัดยืนยง ดังความว่า 

  มีเสื่อผนืหมอนใบ  สร้างมันมาอย่างไร 

  ใจก็ยังคงต้องจำ   ถึงวันนี้จะมี 

  สิ่งท่ีดท่ีีหวังท่ีสร้างทำ  ยังมีคุณธรรมเท่าเดิมวันน้ัน 

(ยนืหยัดยนืยง, 2549) 
 

                            จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่ามกีารใช้สำนวนปรากฏอยู่ คือคำว่า เสื่อผืนหมอน

ใบ ในความหมายบริบทนี้ หมายถึง ผู้ที่ไม่มีสมบัติเป็นจำนวนมาก ตามพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน (2554)          

ได้ให้ความหมายไว้ว่า เสื่อผืนหมอนใบ หมายถึง สำนวนที่มาจากการที่คนจีนจากเมืองจีนเดินทางโดยเรือสำเภาเข้า

มาทำมาหากินในเมืองไทย โดยไม่มีทรัพย์สมบัติ หรือข้าวของติดตัวมานอกจากเสื่อกับหมอนเท่านั้นแล้วสามารถตั้ง

เนื้อตัง้ตัวได้ ซึ่งจากที่มาดังกล่าวจึงหมายถึง มสีมบัตติดิตัวเพียงเล็กน้อย แต่มีวิริยอุตสาหะแล้วสามารถตั้งเนื้อตั้งตัว

ได้ โดยเนื้อหาในบทเพลงมีการใชส้ำนวนดังกล่าว เพื่อเป็นการสื่อความหมายและถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีสะท้อน

ออกมาผ่านบทเพลงได้อย่างชัดเจน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

1.5 การตั้งชื่อเพลง 

           จากการวเิคราะห์ข้อมูลการต้ังช่ือเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค จำนวน 168 เพลง ปรากฏกลวธีิในการตั้งชื่อ

โดยจำแนกประเภทของคำท่ีใชไ้ด้ ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงการวเิคราะห์การตัง้ชื่อเพลงท่ีแต่งโดยนิติพงษ์ ห่อนาค 

ประเภท จำนวน 

(เพลง) 

ร้อยละ 

(%) 

ตัวอย่างการตั้งชื่อเพลง 

นามวลี          54 32.15 ใตแ้สงจันทร์, ก้อนหินกับนาฬิกา, ฝนในใจ, 

โลกใบเดิม, แผลในใจ, หยดน้ำในทะเล, 

เสี้ยนหนาม, ดอกไมก้ับแจกัน,              

น้ำค้างตอนเช้า 

กริยาวลี 114 67.85 พูดไม่ออก, ขอมือเธอหน่อย, เจ็บไปเจ็บมา, 

ยอมจำนน, คิดถงึฉันไหมเวลาที่เธอ, ทิง้รัก

ลงแมน่้ำ, บอกรักเบาเบา, กอดหมอน,                  

รักเธอเสมอ, ลาออก 

          รวม                                               168                       100% 

 

     จากการวิเคราะห์วัจนลีลาในวรรณกรรมเพลงของ นิติพงษ์ ห่อนาค ปรากฏการใช้คำในรูปแบบต่าง ๆ 

คือ ด้านการเล่นเสียง จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือการเล่นเสียงสัมผัสสระ และการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ พบว่า 

การเล่นเสียงสัมผัสสระ ปรากฏการใช้สัมผัสใน และสัมผัสนอกจำนวนเท่ากันมากที่สุด จำนวน 168 เพลง ส่วนการ

เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ปรากฏการใช้สัมผัสพยัญชนะคู่มากที่สุด จำนวน 145 เพลง รองลงมาคือการใช้พยัญชนะ

แทรก 1 เสียง จำนวน 36 เพลง ต่อมาคือการใช้พยัญชนะ 3 เสียง จำนวน 17 เพลง การใช้พยัญชนะ 4 เสียง จำนวน  

4 เพลง การใช้พยัญชนะ 5 เสยีง จำนวน 3 เพลง และสุดท้ายท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือการใช้พยัญชนะแทรก 2 เสียง จำนวน 

2 เพลง ด้านการซ้ำคำ วลี และประโยค จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือการซ้ำคำ การซ้ำวลี และการซ้ำประโยคท่ีพบ

มากที่สุดคอื การซ้ำคำ ปรากฏจำนวน 122 เพลง รองลงมาคือ การซ้ำความ ปรากฏจำนวน 112 เพลง และประเภทท่ี

พบนอ้ยท่ีสุดคือ การซ้ำประโยค ปรากฏจำนวน 5 เพลง ด้านการใชโ้วหารภาพพจน์ ปรากฏเพียงประเภทเดียว คือการ

ใช้สัญลักษณ์ จำนวน 3 เพลง ด้านการใช้สำนวน ปรากฏจำนวน 2 เพลงเช่นเดียวกัน และด้านสุดท้ายคือ การตั้งชื่อ

เพลง จำแนกได้เป็น นามวลี และกรยิาวล ีประเภทคำที่พบมากที่สุดในการตัง้ชื่อเพลงคือ กรยิาวล ีปรากฏจำนวน 114 

เพลง รองลงมาคือ นามวลี ปรากฏจำนวน 54 เพลง  
 

2. โลกทัศน์เรื่องความรัก  

เป็นการสะท้อนให้เห ็นถึงมุมมอง แนวคิด และทัศนคติ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับความรักในรูปแบบต่าง ๆ                  

ซึ่งแสดงออกผ่านบทเพลงที่แต่งโดย นิติพงษ์ ห่อนาค จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกโลกทัศน์เรื ่องความรัก 

ออกเป็น 3 ประการ ดังนี ้

     2.1 ความรักทำให้เกิดความสุข   

          จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรักที่ทำใหม้ี

ความสุข คือ การได้พบความรักท่ีสมหวัง การมอบความรักและความรู้สกึดี ๆ  ให้แก่กัน ดังตัวอย่าง  บทเพลง เช่น 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

             เพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม ดังความว่า 

  สิ่งใดดูเหมอืนมคี่า   ค้นไขว่และคว้ากันไป 

  ไม่ขอยกึยื้อให้เหนื่อยใจ  ฉันขอเธอคนเดียว 

  โลกกลม ๆ จะเป็นของใคร  ไม่เคยจะข้องเกี่ยว 

  มแีต่เธอผู้เดียวก็สุขใจ  เธอให้ใจจรงิแท้และมีความหมาย   

  เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม  … 

(เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม, 2532) 
 

  จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นมุมมองของความรักที่ทำ

ให้เกิดความสุข กล่าวคือ ข้อความในบทเพลงได้กล่าวถึงความรักว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่ามากที่สุด สิ่งอื่นใด

บนโลกก็ไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับการมอบความรัก ความจริงใจให้แก่กัน ดังข้อความในเพลงที่ว่า “เธอให้ใจจริงแท้

และมีความหมาย เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม” เป็นการตอกย้ำเพื่อแสดงให้เห็นว่าการได้รับความรักและความ

จรงิใจเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวความรักท่ีทำให้มีความสุขและสมหวังได้อย่างชัดเจน 

 2.2 ความรักเป็นกำลังใจของชีวิต  

      จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรักที่เป็นกำลังใจของ

ชวีติ คือ การได้พบกับรักท่ีเป็นแรงผลักดัน และการมองเห็นคุณค่าของชวีิตโดยมคีวามรักเป็นกำลังใจสำคัญ ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
 

     เพลงเช้าวันอาทิตย์ ดังความว่า 

   ถึงแมฉ้ันจะเหนื่อยกาย   แต่ดวงใจไม่อยู่เฉย 

  เชา้นีฉ้ันก็เช่นเคย     ไปตามเคยถึงบ้านเธอ 

  อยากจะอยู่เพยีงสองเรา    ทุกทุกเชา้วันอาทติย์ 

  อยากจะเจอะสักนดิเดียว    นาทีเดียวก็พอใจ 

  ฝันของฉันมแีต่เธอ    อยากมาเจอตัง้แต่เชา้ 

  ถึงฉันพบเพยีงแค่เงา    เจอเพยีงเงาก็พอใจ 

(เชา้วันอาทติย์, 2527) 
 

จากข้อความในบทเพลงข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นมุมมองของความรักว่าเป็น

กำลังใจของชีวิต กล่าวคือ ข้อความในบทเพลงเป็นการแสดงให้เห็นว่ากำลังใจจากคนท่ีรักเป็นสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุด เพราะ

ถึงแมว้่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน การใช้ชีวิตท่ีต้องพบเจออุปสรรค หรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย การท่ีได้อยู่กับคนท่ี

รักก็ทำให้เกิดกำลังใจได้อย่างมาก อกีทัง้การใช้คำท่ีปรากฏในบทเพลง เช่น สักนิดเดียว นาทีเดียว หรือ แค่ เป็นคำ

ที่หมายถึง เล็กเหลือเกิน หรือน้อยมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการได้เจอกับคนรักแม้จะเจอได้ในเวลาไม่นาน ก็ทำให้เกิด

กำลังใจ และมีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม 

และเป็นสิ่งท่ีสำคัญต่อชวีติทำให้บุคคลมีความสุข อกีทัง้ทำให้เกิดแรงผลักดันให้สามารถดำเนนิชีวิตได้อย่างมคีวามสุข  

     2.3 ความรักคือต้นเหตุแห่งความทุกข์  

                     จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค โลกทัศน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรัก

อันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ คือ ความรักที่ทำให้เสียใจ ชอกชำ้ใจ คับแค้นใจ ความผิดหวังจากความรักอันเป็นต้นเหตุ

ท่ีทำให้เกิดความทุกทรมานใจ ดังตัวอย่างบทเพลง เช่น 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

   เพลงแผลในใจ ดังความว่า 

  แต่ความเป็นจริงท่ีเธอให้มา   ก็คือภาพเธอเดินจากไป 

  ท้ิงกันไปมแีผลในใจให้จำ   ได้แต่รอยแผลลึกในใจ  

  ท่ีเธอน้ันเป็นคนทำกับภาพทรงจำ   ท่ีย้ำกระหน่ำซ้ำซ้ำรอยแผล 

  นี่หรือคือการตอบแทน    ของคนท่ีรักและไวใ้จ 

  น่าขอบใจที่เธอให้บทเรียนนี้   นี่หรือคือการตอบแทน  

  ของคนท่ีรักและหวังดี   หรือว่าเป็นวธีิท่ีเธอคุน้เคย 

(แผลในใจ, 2535) 

                      จากข้อความในบทเพลงขา้งต้น จะเห็นได้ว่าเป็นบทเพลงท่ีสะท้อนให้เห็นมุมมองของความรักอันเป็น

ตน้เหตุของความทุกข์ กล่าวคือ ข้อความในบทเพลงแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวดอันเกิดจากความรัก โดยการใชค้ำว่า 

“แผล” ซึ่งบาดแผลเป็นการแสดงอาการบาดเจ็บ หรือความเจ็บปวด ดังข้อความท่ีว่า “ทิ้งกันไปมแีผลในใจให้จำ ได้

แต่รอยแผลลึกในใจ” เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่า ต้นเหตุที่ทำให้มีบาดแผลในจิตใจ เป็นเพราะการจากลาของคน

ที่รัก ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำ  ก็คือความเสียใจ และความ

ผิดหวังท่ีไม่อาจลบเลอืนไปได้ จึงเปรียบเสมอืน “บาดแผล” ท่ีแม้รักษาอย่างไร แต่ก็ยังคงมีร่องรอยของความเจ็บช้ำท่ี

ไม่อาจลบเลือนได้ ดังนั้นในบทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเจ็บช้ำใจ โดยการใช้คำว่า “แผล” ซึ่ง

เป็นการใช้คำเพื่อตอกย้ำความรู้สึกเจ็บปวดได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเข้าถึ งอารมณ์

ความรู้สกึของความผิดหวัง และความเจ็บปวด อันมสีาเหตุมาจากความรักที่ไม่สมหวังได้อย่างลึกซึ้ง 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวัจนลีลาและโลกทัศน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของ นิติพงษ์ ห่อนาค จำนวน 168 เพลง 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านวัจนลีลาที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค มีความโดดเด่นในเรื่องของการเล่น

เสียงสัมผัสสระ คือ การเล่นเสียงสัมผัสใน และเสียงสัมผัสนอกที่ปรากฏในทุกเพลง สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีท่ี

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากคำนิยามของ สายทิพย์ นุกูลกิจ (2543 อ้างอิงในกาญจนา ปราบปัญจะ, 2553) อธิบายวัจนลีลา       

ไว้ว่าเป็นท่วงทำนองการแต่งหรือสไตล์ของผู้แต่ง คือท่วงท่าในการแต่งวรรณกรรมของผู้แต่งแต่ละคน ซึ่งต่างก็มี

ลักษณะเด่นเฉพาะตัวไม่ซํ้าแบบกัน ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวทำให้ผู้วจิัยได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง ทำให้ได้ผลการวจิัยว่า

กลวิธีในการแต่งเพลงท่ีมคีวามโดดเด่นของนิตพิงษ์ ห่อนาค คือการเล่นเสียงสัมผัสสระ เนื่องจากในวรรณกรรมเพลง

ส่วนมากย่อมมีการเล่นเสียงสัมผัส เพื่อให้เกิดความไพเราะและความสละสลวยอยู่แล้ว โดยบทเพลงของนิติพงษ์       

ห่อนาค ก็เป็นบทเพลงท่ีผู้แต่งท่ีมีการเล่นเสียงสัมผัสดังกล่าวเพื่อให้เกิดการสัมผัสคล้องจองภายในวรรคและระหว่าง

วรรค ทำให้ถอ้ยคำที่ปรากฏในบทเพลงเกิดความสละสลวย และมีความไพเราะมากยิ่งขึน้ นอกจากนี้การเล่นเสียงโดย

ใช้สัมผัสพยัญชนะคู่ ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่พบได้มากรองลงมาเช่นกัน จากการวิเคราะห์บทเพลงพบการสัมผัส

พยัญชนะคู่ จำนวน 145 เพลง ซึ่งการเล่นเสียงสัมผัสในลักษณะนี ้จะใชเ้พื่อให้เห็นถึงความหนักแน่นของถ้อยคำรวมไป

ถึงการสื่อความหมายของบทเพลงที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ส่วนการซ้ำคำ วลี และประโยค เป็นวัจนลีลาอีกรูปแบบหนึ่งที่

โดดเด่นแสดงถึงลักษณะเฉพาะของนิติพงษ์ ห่อนาคได้อย่างชัดเจน คือการซ้ำคำ พบมากที่สุดจำนวน 122 เพลง      

โดยการซ้ำคำในบทเพลง นอกจากจะเป็นการเลือกใช้คำที่ง่าย ๆ ที่สื่อความหมายได้อย่างตรง ๆ แล้ว ก็ยังเป็นการใช้

คำเพื่อกล่าวซ้ำ และเพื่อตอกย้ำหรือเน้นย้ำอารมณ์ความรู้สึกหรือข้อความนั้น ๆ ให้หนักแน่นขึ้น จึงทำให้ผู้ฟังเกิด

ความรู ้สึกเข้าถึงอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ ้ง ส่วนการตั ้งชื ่อเพลงวัจนลีลาอีกลักษณะหนึ่งที ่มีความโดดเด่น                      

ซึ่งประเภทคำที่พบมากท่ีสุดในการตั้งชื่อเพลงคือ กรยิาวล ีปรากฏจำนวน 114 เพลง แสดงให้เห็นว่าลักษณะเฉพาะใน
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การตั้งชื่อเพลงโดยใช้กริยาวลีเป็นวัจนลีลาที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากกริยาวลีเป็นการแสดงถึงการกระทำต่าง ๆ        

ซึ่งมีความเด่นชัดในการสื่อความหมายของการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาของเพลง อีกทั้งเป็นการตั้งชื่อเพลง

เพื่อให้เกิดความสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาสาระของบทเพลง จึงทำให้ชื่อเพลงของนิติพงษ์ ห่อนาค 

เป็นท่ีจดจำได้ง่าย 

ด้านโลกทัศน์ของความรักที่สะทอ้นผ่านบทเพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค พบว่า โลกทัศน์ในบทเพลงแสดงให้เห็น

ถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่ทำให้เกิดความสุข ความรักที่เป็นกำลังใจของชีวิต และความรักเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา กลิ่นอำพร (2559) ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาและศิลปะการใช้ถ้อยคําในการ

ประพันธ์เพลงของนติพิงษ์ ห่อนาค จำนวน 110 บทเพลง ผลการศึกษา ด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยเรียงลำดับ

จากที่พบมากที่สุดไปหาลำดับที ่พบน้อยที ่สุด ได้แก่ ด้านความรัก ด้านชีวิตความเป็นอยู ่ และด้านธรรมชาติ                 

จากการศกึษางานวจิัย จะเห็นได้ว่ามคีวามสอดคล้องกับผลการศกึษาของผู้วิจัยคอื การศึกษาด้านของความรัก แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในด้านของจำนวนเพลงที่นำมาศึกษา และการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประเด็นใน

การศึกษาแตกต่างกัน ท้ังน้ีงานวจิัยดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับผู้วิจัย ในการเลอืกศึกษาประเด็นท่ี

หลากหลาย อันเกิดจากความสนใจของผู้วิจัย ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่านอกจากนิติพงษ์ ห่อนาค จะนำเสนอเนื้อหา

ของบทเพลงเกี่ยวกับโลกทัศน์ความรักที่ทำให้เกิดทั้งความสุขและความทุกข์เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องการสะท้อนให้

เห็นถึงความรักอันเป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาตขิองมนุษย์ ซึ่งเป็นความรู้สกึที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อ

กล่าวถึงความรักแล้ว หากมองในด้านดีก็นับว่าเป็นสิ่งสวยงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ทำให้ชีวิตของบุคคลมีแต่

เร่ืองราวท่ีดมีพีลังบวก เป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนนิชวีิต สามารถทำให้บุคคลมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตไปในทาง

ที่ดีขึ้นได้ แต่ในทางกลับกันความรักก็อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อตัวบุคคลได้ กล่าวคือ ความรักอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้

เกิดความทุกข์ได้อย่างรุนแรง ซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมักมีสาเหตุจากความผิดหวังในความรัก การจากลาจากคนที่

รัก หรือแม้กระทั่งการสูญเสียคนที่รักไป ย่อมส่งผลทางตรงต่อความรู้สึกและจิตใจของบุคคลได้อย่างมาก และยิ่งไป

กว่านั้นหากส่งผลต่อจิตใจมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายทำให้เกิดความรุนแรงจนถึงชวีติได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนมีต้นเหตุมาจากความรักทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้แต่งต้องการสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของความรักใน

แบบกลาง ๆ คือสะท้อนให้เห็นว่าความรักนอกจากจะมีในด้านที่ทำให้เกิดความสุขแล้ว ก็มีด้านที่ทำให้เกิดความทุกข์

ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการประพันธ์เพลงเพื่อให้เห็นความเป็นจริงในชีวิต หรือความรู้สึกจริง ๆ ที่จะต้องพบเจอกับความ

รักในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่านิติพงษ์ ห่อนาคเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถอย่า ง

หลากหลาย ทั้งในด้านการใช้สำนวนภาษาที่มีความสละสลวย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ จากคำที่ปรากฏในบทเพลงท่ี

มักใช้การเล่นเสียงโดยใช้การสัมผัส หรือแม้กระทั่งการเล่นคำซ้ำ ที่ใช้เพื่อตอกย้ำอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง ทำให้

ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงได้มากขึ้น หรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อเพลงที่เลือกใช้กิริยาวลีเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ 

และสะท้อนให้เห็นผลจากการกระทำผ่านเนื้อหาของบทเพลงได้อย่างครอบคลุม จึงทำให้บทเพลงเป็นบทเพลงที่น่า

จดจำ มีความน่าสนใจ และสามารถเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งโดยรวมของการใช้ภาษาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานี้ก็เป็นการใช้ภาษา

ท่ีถ่ายทอดบทเพลงโดยการสื่อถึงเร่ืองราวของความรัก หรือโลกทัศน์ของความรักในบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทำให้

เกิดความลกึซึง้มากยิ่งขึน้  
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ความรุนแรงในวรรณคดีเร ื ่องมัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ                      

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Violence in Madanabadha by King Rama VI 
 

ปนัดดา ฉุยมานะ1*, ศกลวรรณ แช่มมี1, รุจนิันท์ เกาทัน1 และ ปฐมพงษ์ สุขเล็ก1 

Panatda Chuimana1*, Sakonwan Chammee1, Rujinan Kaotan1 and Phathompong Suklek1 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา  พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว  โดยใช้กรอบแนวคิดลักษณะความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก  

ผลการวิจัยพบว่าวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธาปรากฏลักษณะความรุนแรง 3 รูปแบบ คือ  ความรุนแรงทางด้านจิตใจ  

ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทางด้านการสูญเสียละเลยทอดทิ้ง  โดยไม่ปรากฏความรุนแรงที่กระทำ

ทางด้านร่างกาย  นอกจากนี้ยังพบว่าความรุนแรงท่ีปรากฏนั้นสามารถเกิดความรุนแรงร่วมกันได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ

ในหน่ึงเหตุการณ์ คือ รูปแบบความรุนแรงทางด้านจิตใจเกิดร่วมกับรูปแบบความรุนแรงด้านการสูญเสียละเลยทอดท้ิง 
 

คำสำคัญ: ความรุนแรง, มัทนะพาธา, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

Abstract  
 This research article A study of violence in the literature of Madanabadha by King Rama VI to analyze 

the nature of violence found in literature on the conceptual framework The violent nature of the World Health 

Organization. research found There were only three types of violence that appeared, namely psychological 

violence. sexual violence and violence could result in loss or neglect/neglect It was not found that physical violence. 

It was also found that violence can occur in more than one form of violence in one event, namely psychological 

and violence could result in loss or neglect/neglect.  
 

Keywords:  Violence, Madanabadha, King Rama VI 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม จงัหวัดพษิณุโลก 65000 
1 Department of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, 65000 
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บทนำ 

วรรณคดีได้รับการยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ คือ  มีศิลปะในการเลือกใช้ถ้อยคำที ่งดงาม                 

และมีเสียงสัมผัสที่ไพเราะส่งผลให้ผู ้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจตามเนื ้อความที่กวีรังสรรค์  ยุคความรุ่งเรือง                     

ของวรรณคดีไทยปรากฏหลายยุคหลายสมัย  ทั้งนี้อาจเป็นผลจากองค์พระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์เหล่ากวีหรือ               

พระองค์ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเชิงวรรณศิลป์  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                     

ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเป็นจำนวนมาก  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็น               

ยุคอักษรศาสตร์เฟื่องฟูและเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีและวรรณกรรม พสกนิกรชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญาว่า 

“พระมหาธีรราชเจ้า” (กฤตเมธ  ศักดิ์แสง, 2561 : 1) ซึ่งผลงานด้านวรรณคดีประเภทร้อยกรองพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีโดดเด่น อาทิ พระนลคำหลวง  ลิลิตนารายณ์สบิปาง  ศกุนตลา และมัทนะ

พาธา ได้มผีู้ท่ีสนใจศึกษาบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ในแง่มุมต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก อาทิ ประเทือง  วงศ์ร่ืน (2517) 

ศกึษาวเิคราะห์บทพระราชนพินธ์ในเร่ืองพระนลคำหลวงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมถวิล  คัมมก

สิกิจ (2529) วิเคราะห์ลักษณะโครงเรื่องของบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ไพลิน  วานิชจรัสกิจ  สนิท  สัตโยภาส และนราวัลย์  พูลพิพัฒน์ (2560) ศึกษาเรื่องการสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์                          

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว   กฤตเมธ  ศักดิ ์แสง (2561) ศึกษาเรื ่องประมวลนิทาน ร.6                           

กับการวิเคราะห์วาทะเชิงอุปลักษณ์   พิสิทธิ์  กอบบุญ (2561) ศึกษาเรื่องวิชากวี: แนวคิดของ “คำหลวง” ในพระนล

คำหลวง พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ศุภนัฐ  เทียนทอง (2563) ศกึษาเร่ืองพระนล คำ

หลวง : การศึกษาในฐานะตำราประพันธศาสตร์   กฤษณะ  โรจนรัตน์  และศรัณย์ภัทร์  บุญฮก (2564) ศกึษาเร่ืองนัย

ของธรรมชาติในศกุนตลา สาวิตรีและมัทนะพาธา : บทบาททางอารมณ์และการสร้างความสำคัญแก่ตัวละคร 

เรื่องมัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบเป็นบทพระราชนิพนธ์เรื่องเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นวรรณคดีไทยที่มีคุณค่าทั้งในด้านอรรถรส และสุนทรียภาพทางภาษา จนได้รับยกย่อง                  

จากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอด หรือเป็นเลิศด้านการประพันธ์ประเภทบทละครพูดคำฉันท์  อีกทั ้งวรรณคดี                  

เรื่องมัทนะพาธานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความรุนแรงต่าง ๆ อันเกิดจากความรักที่สอดแทรกไว้ในตัวบทประพันธ์                        

ดังบทประพันธ์องก์ท่ี 4 ตอนท่ี 1 สวนหลวงขา้งพระราชวัง ในกรุงหัสตินาปุระ เป็นตอนท่ีนางอราลีถือกระเช้าจะเข้าไป

เก็บดอกไมใ้นสวนแต่ชาวสวนเข้ามาห้ามไว้ จนกระทั่งศุภางค์ได้ต่อว่านางอราลีดว้ยถ้อยคำรุนแรง ดังนี้ 
 

พกิารทางกายและจิต! 

หลังค่อมค้อมคู้ดูผิด มนุษย์ขาบิด 

แขนเบ้ียวบ่เหมอืนธรรมดา 

ตัวคดใจคดอจิฉา แยงยุมุสา 

ใคร ๆ ย่อมรู้ท่ัววัง;  

รูปชั่วตัวแสนน่าชัง แลว้นางก็ยัง 

ไม่รู้สำนกึตัวเลย. 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 97) 
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จากคำประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศุภางค์ได้ต่อว่านางอราลีข้าหลวงของพระนางจัณฑีว่า  นางอราลีนั้น            

เป็นคนพิการทั้งร่างกายและจิตใจ  หลังค่อมขาบิดแขนเบี้ยวไม่เหมือนคนธรรมดาร่างกายไม่สมประกอบชอบอิจฉา

ริษยาชอบพูดยุยงโกหกทุกคนในวังนัน้รู้ท่ัว รูปร่างไม่ด ีน่าเกลียดแล้วยังทำตัวไม่สำนกึ  เห็นได้ว่าตัวละครมีการแสดง

พฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง เพราะทำให้นางอราลีเกิดความอับอายและเจ็บปวดใจจากคำพูดที่ถูกต่อว่าอย่างรุนแรง   

ดังที่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวถึงคำจำกัดความของความรุนแรงไว้ว่า “ความรุนแรง” เป็นความจงใจใช้กำลังหรือ

อำนาจทางกายขมขู่ คุกคาม ทำร้ายตนเอง ผู้อื่น กลุ่มคน หรือสังคมทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชี วิต ทำร้ายจิตใจ 

ยับยั้ง ปิดกั้นการเจริญงอกงาม สูญเสีย หรือถูกจำกัดสิทธิบางประการ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังได้ทำการแบ่ง

ประเภทของความรุนแรงไว้ 4 ประเภท คือ ความรุนแรงทางร่างกาย  ความรุนแรงทางจิตใจ  ความรุนแรงทางเพศ 

และความรุนแรงจากความสูญเสีย หรือการถูกละเลยทอดท้ิง (จิระสุข  สุขสวัสดิ์, 2554 : 11-13) 

ด้วยเหตุนี ้คณะผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรุนแรงในวรรณคดีเรื ่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธ์                     

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่ห ัว ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลกเพื ่อเเสดงให้เห็นถึง                 

ความรุนแรงและ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าความรุนแรงไม่ใช่เพียงการใช้กำลังให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย

เท่านั้น แต่ยังมีความรุนแรงในลักษณะอื่นอีก 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 ศกึษาความรุนแรงในวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธาพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การศึกษาความรุนแรงวรรณคดีเรื ่อง มัทนะพาธา ตามกรอบแนวคิดลักษณะความรุนแรงขององค์                 

การอนามัยโลก  

1 ความรุนแรงทางร่างกาย (PHYSICAL VIOLENCE)  

 2  ความรุนแรงทางเพศ (SEXUAL VIOLENCE)                  

 3  ความรุนแรงทางจิตใจ (PSYCHOLOGICAL VIOLENCE) 

 4  ความรุนแรงจากความสูญเสีย หรอืการถูกละเลยทอดท้ิง (DEPRIVATION OR  NEGLECT VIOLENCE)  
 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ความรุนแรงในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว  มวีธีิดำเนนิการวิจัยการเลอืกแหล่งขอ้มูล และการวเิคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. แหล่งข้อมูล  แหล่งข้อมูลท่ีใชใ้นการวจิัยนี้เป็นข้อมูลเอกสาร อันได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ วรรณคดีเร่ืองมัทนะ

พาธาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยผู้วิจัยใช้ฉบับของสำนักพิมพ์ศรีปัญญา ตีพิมพ์

เผยแพร่ปี พ.ศ. 2564 และข้อมูลทุตยิภูมิ คือ เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับวรรณคดีมันทะพาธา และความรุนแรง  

2. การเก็บรวบรวบ  ผู้วิจัยศกึษาความรุนแรงจากตัวบทวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธา โดยทำการวิเคราะห์ตาม

กรอบเเนวคดิขององค์การอนามัยโลก  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ความรุนแรงในวรรณคดีเรื ่องมัทนะพาธาโดยใช้กรอบแนวคิด                  

ความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก ดังที่ จิระสุข  สุขสวัสดิ์  (2554, 11-13) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การอนามัยโลก                  

ให้ความหมายความรุนแรง (VIOLENCE) ไวว้่า เป็นความจงใจใชก้ำลัง หรืออำนาจทางกายข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายตนเอง 

ผู้อ่ืน กลุ่มคน หรือสังคมทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชวีติ ทำรา้ยจิตใจ ยับยัง้ปิดกัน้การเจริญงอกงาม สูญเสีย หรือถูก
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

จำกัดสิทธิบางประการ โดยองค์การอนามัยโลกได้อธิบายลักษณะการกระทำ ความรุนแรง (THE NATURE OF 

VIOLENCE ACTS)  ซึ่งเป็นวธีิท่ีใชใ้นการแสดงออกถึงความรุนแรง แบ่งประเภทความรุนแรงไว ้4 ประเภท คือ  

  1)  ความรุนแรงทางร่างกาย (PHYSICAL VIOLENCE) หมายถึง การได้รับบาดเจ็บโดยผู ้กระทำ         

ความรุนแรงในรูปแบบการ เฆี ่ยน ตี เตะ กัด หรือวิธีอื ่น ๆ ทำให้ผู ้ที ่ถูกกระทำได้รับบาดเจ็บ เช่น เลือดออก                   

ภายในฟกช้ำ หัวแตก บาดแผลท่ีไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุ 

  2)  ความรุนแรงทางเพศ (SEXUAL VIOLENCE) หมายถึง การกระทําใด ๆ  ที่ขัดต่อความสมัครใจ ของบุคคล 

โดยใช้ประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมทางอำนาจในความสัมพันธ์ หรือบรรทัดฐานทางเพศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความ

ตอ้งการทางเพศ เเละมรูีปเเบบความรุนเเรงท่ีหลากหลาย เช่น การบังคับ ข่มขู่  ลักพาตัว หรือข่มขืน                  

  3)  ความรุนแรงทางจิตใจ (PSYCHOLOGICAL VIOLENCE) หมายถึง การถูกทําร้ายจิตใจทําให้รู้สึก       

อับอาย รู้สึกด้อยค่า หรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ลง การกระทําโดยมิชอบรวมไปถึงการละเลยไม่เอาใจใส่  เช่น             

การใช้คำพูดท่ีรุนแรง ดุ ด่า หรือตะคอก โดยอาจใชค้ําพูดหรือภาษาท่ีหยาบคาย ดูถูก เหยยีดหยาม ซึ่งมีผลกระทบต่อ

จิตใจของมนุษย์โดยตรง ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง และขาดความนับถือตนเอง ดังนั้น บาดเเผลที่เกิดขึ้น               

ทางด้านจิตใจนั้นไม่สามารถลบเลอืนให้จางหายไปได้ 

  4)  ความรุนแรงจากความสูญเสีย หรือการถูกละเลยทอดท้ิง (DEPRIVATION OR NEGLECT VIOLENCE) 

หมายถึง การถูกละเลยไม่ดูเเลเอาใจใส่คุ้มครองอย่างเหมาะสม หรือการถูกปล่อยท้ิงไวอ้ย่างเดียวดาย  ไม่ปกป้องให้รอด

พน้จากภัยอันตราย รวมไปถึงการทอดท้ิงไม่เลีย้งดู เช่น จงใจทอดท้ิง ไม่พร้อมดูเเล ทอดท้ิงไวก้ับบุคคลอื่น 

4. ขั้นสรุปและอภิปรายผล  สรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวเิคราะห์                   
 

ผลการศึกษา 
ความรุนแรงในวรรณคดีเรื ่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                

ปรากฏความรุนแรงตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก 3 ลักษณะ ดังนี้ 

        1. ความรุนแรงทางเพศ (SEXUAL VIOLENCE)  ดังปรากฏเหตุการณ์ตอนที่มายาวินได้ออกอุบายกับสุเทษณ์            

ว่าตนนั้นสามารถเรียกนางมัทนาออกมาให้ได้  สุเทษณ์เกิดความสนใจ  แต่มายาวินก็ได้บอกไปอีกว่าองค์ท่านกับนาง

นั้นมีกรรมตามมาแต่ชาติก่อน แม้นางมาแล้วก็จะได้แต่กายมาเชยชมแต่ใจของนางนั้นยากนักที่จะเปลี่ยนแปลง                    

เมื่อมายาวินนั่งประนมมอืบริกรรมคาถาไม่นานนางมันทนาก็มาพบสุเทษณ์  ดังนี้ 
 

เทวะ, ท่ีนาง อาการเปนอย่าง นีเ้พราะฤทธ์ิมนตร์; 

โยคะอันขลัง บังคับได้จน ให้ตอบยุบล  

ได้ตามตอ้งการ 

แต่จะบังคับ ใครๆ ให้กลับ มโนวญิญาณ, 

ให้ชอบให้ชัง ยนืยังอยู่นาน ย่อมจะเปนการ  

สุดพน้วสิัย. 

หากว่าพระองค์ มีพระประสงค์ อยู่เพยีงจะให้ 

นงคราญฉลอง รองพระบาทไซร้ ฃา้อาจผกูใจ  

ไวด้้วยมนตรา, 

 

 



19 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

มใิห้นงรัตน์ ดือ้ดงึขึง้ขัด ซึ่งพระอัชฌา, 

บังคับให้ยอม ประนอมเปนขา้ บาทบริจา  

ริกาเทวัญ. 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 27) 

 

          จากคําประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมายาวินใช้เวทมนตร์เรียกนางมัทนามาหาสุเทษณ์  แต่นางมัทนานั้น               

ไม่ยอมพูดจาเเม้เเต่คําเดียว นางตอบกลับคําถามของสุเทษณ์เหมือนคนไร้ชีวิตจิตใจ  มายาวินต้องทําพิธีแก้ไขให้นาง

ฟื้นคืนสติดังเดิม  นางมัทนารู้สึกแปลกใจเพราะว่าตนนั้นมาอยู่ที่นี้ได้อย่างไร  เมื่อได้รู้ว่าวิทยาธรมายาวินได้ใช้เวท

มนตร์นํานางมาหาสุเทษณ์เพื่อจะให้สุเทษณ์นั้นได้เชยชม  นางจึงเสียใจเพราะต้องอับอายขายหน้าชาวฟ้าทั้งหลาย  

เพราะถูกชายลักพาตัวมา เหตุการณ์ที่นางมัทนาโดนกระทําเช่นนี้เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศอย่างเห็นได้ชัด 

ดังปรากฏคำว่า “บังคับให้ยอม ประนอมเปนขา้ บาทบริจา ริกาเทวัญ” ดังประโยคท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นการกระทํา โดย

การ ข่มขู่ บังคับ  ขืนใจกับบุคคลที่ไม่มทีางสู้ และไม่ได้เต็มใจยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับตน 

          2. ความรุนแรงทางจิตใจ (PSYCHOLOGICAL VIOLENCE)  ดังปรากฏเหตุการณ์ตอนท่ีเมื่อนางอราลีถูกศุภางค์

ต่อว่าด้วยเร่ืองปมดอ้ยทางร่างกายท่ีพิการมาพูดให้เจ็บใจ และอับอาย ดังนี้ 
 

พกิารทางกายและจิต! 

หลังค่อมค้อมคู้ดูผิด มนุษย์ขาบิด 

แขนเบ้ียวบ่เหมอืนธรรมดา 

ตัวคดใจคดอจิฉา แยงยุมุสา 

ใคร ๆ ย่อมรู้ท่ัววัง; 

รูปชั่วตัวแสนน่าชัง แลว้นางก็ยัง 

ไม่รู้สำนกึตัวเลย. 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 97) 
           

           จากคําประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศุภางค์ได้พูดต่อว่านางอราลีว่านางอราลีนั้นเป็นคนพิการทั้งร่างกาย               

และจิตใจ ดังปรากฏคำว่า “พิการทางกายและจิต หลังค่อมค้อมคู้ดูผิด มนุษย์ขาบิดแขนเบี้ยว” ดังประโยคท่ีกล่าวมา      

คําพูดหรือการกระทําของศุภางค์ถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามทำให้นางอราลีรู้สึกอับอาย และได้ส่งผลให้นางอราลี

รู้สกึเจ็บปวดใจจากคำพูดของศุภางค์ จะเห็นได้ว่าเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจโดยตรง เพราะคำพูดท่ีถูกต่อว่า ดูถูก 

ดูหมิ่น จากการกระทำของศุภางค์นั ้นบ่งบอกว่าตัวนางอราลีไร้คุณค่า เเละถือว่าเป็นการใช้คำพูดที่สร้างความ               

รุนเเรงส่งผลต่อจิตใจของ   นางอราลีเป็นอย่างย่ิง 

          ยังปรากฏอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงถึงการกระทำความรุนแรงทางด้านจิตใจ ตอนที่ชัยเสนพูดต่อวา่นางจัณฑี         

ด้วยถ้อยคำท่ีรุนแรง เพราะนางจัณฑีเข้าไปต่อว่าชัยเสนว่ามัวมาหลงสาวชาวไพร จึงเป็นเหตุให้ชัยเสนตำหนินางจัณฑี        

ด้วยถ้อยคำท่ีรุนแรง  ดังนี้ 
 

เธอก็มศีักดิ ์   ใยพูดหยาบนัก   นะนางจัณฑ?ี 

ควรยังถอืม่ัน    ฉันเปนสาม,ี   และไม่ควรท่ี  

กล่าวถ้อยหยาบชา้. 

ฉันขอบอกให้  เธอจงเฃา้ใจ  วา่มะทะนา, 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

ก็เปนนาร ี ศรีสุชาดา  ไม่หย่อนไปกว่า  

ลูกทา้วมคธ. 

หล่อนควรเปนคู่  เคียงตัวฉันอยู่  สมศักดิ์สมยศ; 

เธออย่าพูดมาก  ไม่อยากฟังพจน์  ถึงท้าวมคธ  

จะไม่พอใจ, 

ใช่ว่าตัวฉัน  จะนกึประหวั่น  พร่ันจิตเมื่อไร; 

ถึงจะพิโรธ  โกรธกโ็กรธไป,  ตวัฉันมไิด้  

เปนฃ้าขอบขัณฑ.์ 

มคธราชา  กับพระบดิา  สิท่านชอบกัน, 

จึ่งได้ตกลง  สององคก์ล่าวหมั้น  ตัวเธอกับฉัน  

ไวแ้ต่ยังเยาว;์ 

ใช่ฉันตะกาย  ไปรักโฉมฉาย  เองเมื่อไรเล่า, 

สองบิดาท่าน  จัดการให้เรา,  ฝา่ยฉันนี้เล่า  

กอบกะตัญญ ู

จึ่งยอมตามท่าน  และไปทำการ  แต่งกับโฉมตรู, 

แต่กระนั้นไซร้  ก็ได้เลีย้งดู  สมควรแก่ผู้  

เปนมหิษี. 

ฉันจงใจรัก,  และผินงลักษณ์  มจีิตไมตรี 

คงจะไม่ตอ้ง  ขุ่นหมองครานี;้  ขอจงตริด ี 

ก็คงแลเห็น. 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 104-105) 
          

            จากคําประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชัยเสนใช้คำพูดทำร้ายจิตใจนางจัณฑี ดังปรากฏคำว่า “เธอก็มีศักดิ์              

ใยพูดหยาบนัก นะนางจัณฑี” และ “ฉันขอบอกให้ เธอจงเข้าใจ ว่ามะทะนา ก็เปนนารี  ศรีสุชาดา ไม่หย่อนไปกว่า               

ลูกท้าวมคธ” ชัยเสนต่อว่านางจัณฑีที่พูดจาหยาบคาย และดูถูกผู้อื่นไม่สมกับเป็นธิดาของกษัตริย์ อีกทั้งชัยเสน                  

จึงตอกย้ำความโกรธแค้นให้นางจัณฑีเพิ่มขึ้นด้วยการบอกว่าท่ีขา้แต่งกับเจ้าก็เพราะพระบิดาของสองเราจัดการเอาไว้

ตัง้แต่ยังเด็ก ข้าเองก็เป็นลูกกตัญญูเลีย้งดูยกย่องเจ้าตามหนา้ที่  ดังประโยคท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ชัดว่าเป็นความรุนแรง

ทางด้านจิตใจโดยตรง เนื่องจากคําพูดของชัยเสนส่งผลให้นางจัณฑีรู้สกึเจ็บชำ้ใจ 

        3. ความรุนแรงด้านการสูญเสียละเลยทอดทิ้ง (DEPRIVATION OR NEGLECT VIOLENCE)  ดังปรากฏเหตุการณ์

ตอนที่ชัยเสนตัดสินว่า นางมัทนาเป็นคนผิด จึงสั่งให้ศุภางค์ไปตัดหัวนางมัทนา แต่ศุภางค์ปฏิเสธว่าตนทําไม่ได้            

เมื่อชัยเสนได้ยินจึงโกรธมาก สั่งให้นำตัวนางมัทนาเเละศุภางค์ไปประหาร  เหตุการณ์ที่ชัยเสนทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการ

จงใจทอดทิ้งนางมัทนาไม่คิดจะรักและดูเเลนางอีกต่อไป  เพราะก่อนหน้านั ้นชัยเสนเคยได้กล่าวคำสาบาน                 

กับนางมัทนาว่าจะรักและดูเเลนางมัทนา  ไปตลอดกาล จึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึน้  ดังนี้  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

อุเหม่ศุภางค ์ ตัวมึงน่ีช่าง  เจรจาสาไถย, 

ยิ่งพูดย่ิงนัว  เข้าตัวร่ำไป  มงึจะอยู่ใย 

หนักปัฐพี. 

เหวยนันทิวรรธน ์ จับศุภางค์มัด  เอาไปทันที, 

แลว้ฆ่ามันให้   บรรลัยคนืนี้  คนคดอัปรีย์ 

มคิวรอยู่นาน. 

ส่วนมะทะนา  ก็อหังการ์  ริเร่ิมเหิมหาญ, 

ขืนจะเอาไว้  ต่อไปไม่นาน  กค็งคิดการ 

ประหารกูตาย. 

จงเอาโฉมตรู  ไปพร้อมกับชู ้ ของนางโฉมฉาย, 

ฆ่าเสียด้วยไซร้  จะได้สมหมาย  พร้อม ๆ กันตาย  

ไปคู่เคยีงกัน 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 120-121) 
 

          จากคําประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ชัยเสนโกรธมากจึงสั่งให้นันทิวรรธนะตัวจับศุภางค์และนางมัทนา                    

ไปประหาร  ดังปรากฏคำว่า “ส่วนมะทะนา ก็อหังการ์ ริเริ ่มเหิมหาญ ขืนจะเอาไว้ต่อไป ไม่นานก็คงคิดการ               

ประหารกูตาย” ดังตัวบทที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เป็นความรุนแรงทางด้านการสูญเสียละเลยทอดทิ้งโดยตรง                     

คือ ทอดทิ้งนางมัทนาจนถึงขั้นจะประหารชีวิต โดยไม่ดูแลเอาใจใส่นางมัทนาอย่างที่เคยกล่าวคําสาบานไว้ว่าจะรัก             

นางมัทนาตลอดช่ัวนรัินดร์  

          ความรุนแรงท่ีปรากฏในวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธา พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว         

พบเพียง 3 รูปแบบ ซึ่งไม่พบความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางด้านร่างกาย  จากการศึกษายังพบว่านอกจาก

ความรุนแรงแต่ละรูปแบบจะเกิดขึ้นอย่างเดี่ยว ๆ แล้ว ยังมีการกระทำความรุนแรงที่สามารถเกิดร่วมกันได้อีก คือ 

ความรุนแรงทางจิตใจเกิดร่วมกับความรุนแรงด้านการทอดท้ิง  ดังปรากฏเหตุการณ์ตอนท่ีนางมัทนานั่งบริกรรมคาถา

อยู่หน้ากองไฟเพื่อขอพรจากสุเทษณ์  ไม่นานสุเทษณ์เทพบุตรก็ปรากฏกายขึ้นเหนือเปลวไฟ  นางมัทนาดีใจที่ได้เห็น            

สุเทษณ์เสด็จลงมาหานางอีกครั้ง เเต่นางมัทนายังคงปฏิเสธต่อความรักของสุเทษณ์ที่มีให้เเก่นางอีกเช่นเคยจึงทำให้           

สุเทษณ์พิโรธหนัก เพราะสุเทษณ์คิดว่าที่นางมัทนาสวดมนต์ขอพรเรียกตนมาเพื่อที่จะยอมกลับขึ้นไปเป็นมเหสีอยู่บน

สวรรค์  จากนั้นสุเทษณ์ก็ได้ทอดท้ิงนางแลว้สาปให้นางมัทนากลายเป็นดอกกุหลาบตลอดกาล  ดังนี้ 
 

ผัวก็ทิง้และบมหิวง      วธุห่วงได้, 

ทีดะนูวะธุไฉน            บมยิอมรัก? 

ขา้จะวอนสุปิยะรัตน์    ก็สบัดพกัตร์, 

ราวกะทรามและทุระลักษณ์   บมมิดี.ี 

ขา้จะกลา่ววะจะนะจัง  ละนะคร้ังน้ี; 

คือผินางจะบมิมี         มะนะรกัไซร้, 

ขา้จะมีฤดิประนอม      ฤจะยอมให ้

หล่อนนะรักบุรุษะใด    นะฤอย่าคิด. 

เมื่อดนูจะบมสิม         อภิรมจติ, 

จักมยิอมบุรุษะชดิ       มะทะนาแล้ว. 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

จำจะลาละปยิะนาฎ     เพราะจะคลาดแคล้ว, 

คงมิเห็นสุวะธุแก้ว       มณกิลอยตา. 

แต่ณกาละทวิะนี้         วนดิาภา 

เปนสุกุพฺชะกะผะกา     บมเิปลี่ยนเลย, 

เพื่อประกันบุรุษะอื่น     บมชิื่นเชย. 

โฉมอนงค์ดรุณิเอย       วจะฃ้าขลัง, 

สาปก็จักอะจิระสิท       ธิสะมทิธ์ิดัง 

ขา้ประกาศวะจะนะสั่ง   นะสดบัดี: 

กลายเถอะร่างสุมะทะนา     ดุจะมาลี, 

เปนสุกุพฺชะกะฉนี ้        เถอะนรัินดร! 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2564 : 141) 
 

          จากคําประพันธ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า สุเทษณ์โกรธมากจึงพูดว่าถ้าตนนัน้ไม่ได้นางมัทนามาเป็นมเหสีก็อย่าหวัง           

ว่าจะมชีายใดได้นางมัทนาไปครอบครอง และหลังจากนัน้สุเทษณ์ก็ได้สาปให้นางมัทนากลายเป็นดอกกุหลาบตลอดไป          

ดังตัวบทที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การกระทําของสุเทษณ์นั้นแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทางด้านจิตใจ คือ นางมัทนา

ตั ้งใจเรียกสุเทษณ์ให้ลงมาช่วย แต่สุเทษณ์กลับบอกว่าหากจะขึ ้นไปบนสวรรค์ก็ต้องรับรักสุเทษณ์เท่านั ้น                      

และความรุนแรงด้านการสูญเสียละเลยทอดทิ้ง คือ ทอดทิ้งนางมัทนาให้อยู่บนโลกมนุษย์โดยไม่พานางกลับสวรรค์  

อกีต่อไป ดังนัน้การกระทำของสุเทษณ์จึงเป็นการสร้างความรุนแรงให้กับนางมัทนาผู้ศรัทธาในความรักให้ได้รับความ

เจ็บปวดจากความรักที่นางไม่ได้ต้องการอีกดว้ย 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศ ึกษา “ความร ุนแรงในวรรณคดี เร ื ่องม ัทนะพาธาพระราชน ิพนธ ์ ในพระบาทสมเด็จ                            

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ตามกรอบแนวคิดลักษณะความรุนแรงขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ทั้ง 4 รูปแบบ          

พบการกระทําความรุนแรง 3 รูปแบบ 1. ความรุนแรงทางเพศ  2. ความรุนแรงทางจิตใจ  3. ความรุนแรง                     

การสูญเสียละเลย/ทอดทิ้ง ซึ่งไม่พบความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางร่างกาย  แต่จากการศึกษายังพบว่ามี

การกระทําความรุนแรงยังสามารถเกิดขึ้นร่วมกันได้ในหนึ่งเหตุการณ์ คือ ความรุนแรงทางจิตใจเกิดร่วมกับความ

รุนแรงด้านการสูญเสียละเลย/ทอดท้ิง   

วรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธาเป็นบทพระราชนพินธ์ท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวกับความรักแต่แฝงความรุนแรงท่ีสอดแทรกไว้ใน

ตัวบท  ดังปรากฏการกระทำความรุนแรง คือ ความรุนแรงทางเพศ  ความรุนแรงทางด้านจิตใจ และความรุนแรงทางการ

สูญเสียละเลย/ทอดท้ิง  แต่ไม่ปรากฏความรุนแรงทางด้านร่างกาย  อาจเป็นเพราะความรุนแรงทางด้านร่างกายมักสื่อถึง

เป็นการทำร้ายโดยใช้กำลัง เช่น ตบ ต ีทุบ ผลัก กัด เตะ หรือใชก้ำลังเพื่อข่มขู่  แต่ในเร่ืองมัทนะพาธาต้องการให้แสดงถึง

เนื้อหาที่สอดคล้องกับโครงเรื่องที่เน้นในเรื่องของความรัก  ดังนั้นจึงไม่พบความรุนแรงทางด้านร่างกาย เพราะความ

รุนแรงทางด้านร่างกายเป็นความรุนแรงทางรูปธรรมท่ีมองเห็นหรือจับตอ้งได้ในลักษณะเลอืดตกยางออก          

ผลการศึกษาความรุนแรงในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว พบว่าปรากฏความรุนแรง 3 รูปแบบ คือ ความรุนแรงทางเพศ  ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงจาก

การสูญเสีย/ละเลยทอดทิ ้ง  ซึ ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล คงจันทร์  ศิริลักษ์ ขวัญคง             

รัชนีกร คงยวง  วรวุธ ธีตรานนท์ และปฐมพงษ์  สุขเล็ก (2565, 1745)  ที่ได้ศึกษาความรุนแรงในเสภาเรื่องศรีทนน
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

ไชยเชยีงเมี่ยง โดยใชก้รอบแนวคิดความรุนแรงขององค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกันพบว่าปรากฏลักษณะความรุนแรง 

3 รูปแบบเท่ากันเช่นเดียวกับเรื่องมัทนะพาธา  แต่มีลักษณะรูปแบบความรุนแรงแตกต่างกันคือ ความรุนแรงทาง        

ด้านร่างกาย  ความรุนแรงทางด้านจิตใจ และความรุนแรงทางเพศ  อีกทั้งยังมีความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ         

จิราวุฒ ิ เดอืนแจ่ม  ธีรวัฒน์ เลิศลักษมี  อนุวัฒน์ ประทุม และปฐมพงษ์ สุขเล็ก (2564, 3972) ท่ีได้ศึกษา         ความ

รุนแรงในบทละครนอก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยใช้กรอบแนวคิดความรุนแรงของ

องค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกันพบว่าปรากฏลักษณะความรุนแรง 4 รูปแบบ คือ ความรุนแรงทางร่างกาย  ความ

รุนแรงทางเพศ  ความรุนแรงทางจิตใจ และความรุนแรงจากการสูญเสีย/ละเลยทอดทิ้ง ซึ่งสอดคล้อง           กับ

ความรุนแรงที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องมัทนะพาธา 3 รูปแบบ คือ ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางด้านจิตใจ 

และความรุนแรงจากการสูญเสียละเลยทอดทิ้ง  นอกจากนี้ในด้านความรุนแรงทางเพศในเรื่องมัทนะพาธา ได้พบว่า 

การกระทำความรุนแรงเกิดจากเพศชายกระทำต่อเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ระพี อุทีเพ็ญตระกูล 

(2551, 180) ท่ีได้ศึกษาความรุนแรงในวรรณคดีเสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ท่ีกล่าวถึงความรุนแรงในการทำร้ายร่างกาย

ทางเพศว่า “การทำรา้ยร่างกายทางเพศส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในกรณีของฝ่ายชายท่ีทำรา้ยหรือล่วงเกินฝ่ายหญิง”  

จากการศกึษาความรุนเเรงในวรรณคดีเร่ืองมัทนะพาธาในหัวข้อของความรุนแรงลักษณะต่าง ๆ ทำให้เห็นว่า       

การกระทำรุนแรงเกิดขึ้นได้ด้วยหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใชก้ำลังกระทำความรุนแรงต่าง ๆ หรือการใช้

คำพูดสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจ  แมก้ระท่ังการทอดท้ิงไม่ดูแลเอาใจใส่  ดังท่ีสะท้อนผ่านเร่ืองมัทนะพาธา รวมถึง

วรรณกรรมเรื่องอื่น ๆ อาทิ เสภาขุนช้างขุนแผน  เสภาเรื่องศรีทนนไชยเชียงเมี่ยง อาจเพื่อเป็นข้อคิดสอนใจในการ

ปฏบัิตติน  หากทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ก็ย่อมจะไม่สร้างความรุนแรงอันส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดให้แก่กัน   
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวเิคราะห์มโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และแนวปฏบัิติ

ทางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏิบัติต่อธรรมชาติ ในนวนิยายเร่ืองปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ ของ ติณณา ดำเนินการวิจัยโดยใช้

ระเบียบวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ทำความเข้าใจและตีความวรรณกรรมตามแนวคิดการวิจารณ์เชิงนิเวศ นำเสนอ

ผลการวจิัยแบบพรรณนาวเิคราะห์โดย ผลการวจิัยพบว่า มโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติท่ีนำเสนอ

แล้วมี 2 ลักษณะ ได้แก่ มโนทัศน์ความสัมพันธ์ท่ีมนุษย์เป็นมิตรกับธรรมชาติ ปรากฏผ่านมโนทัศน์ของตัวละครฝ่ายดี 

ท่ีใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาติในการดำเนินชีวิต การทำนาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การอาศัยธรรมชาติเพื่อ

ดำรงชวีิต  และมโนทัศน์ความสัมพันธ์ท่ีมนุษย์มีความเป็นอื่นจากธรรมชาติปรากฏผ่านมโนทัศน์ของตัวละครฝ่ายร้าย 

ซึ่งเป็นกลุ่มนายทุนผู้ผลิตสารเคมีเพื่อการเกษตรจึงสนับสนุนการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อเร่งพืชผลทางการเกษตร การ

ผูกขาดพืชผลทางการเกษตร ส่วนแนวปฏบัิติทางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏบัิติต่อธรรมชาติพบว่าตัวละครฝ่ายดีมคีวามเชื่อ

เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีคุ้มครองผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพ มนุษย์จึงแสดง

ความเคารพต่อธรรมชาติผ่านประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ท้ังประเพณีท่ีจัดขึ้นในวันพืชมงคล และพิธีกรรมของ

เกษตรกรท่ีต้องกระทำตามวัฏจักรของการทำนากระท่ังต้นข้าวเติบโต เพื่อแสดงความเคารพบูชาแม่โพสพตามความ

เชื่อว่าแม่โพสพเป็นผู้ปกปกัษรั์กษาผืนนาและตน้ขา้ว 
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Abstract  
This research aims to analyze the concept of the relationship between man and nature.  and human 

social practices that treat nature.  In Tinna's novel Patiharn Rak Mae Phosop (The Miracle of Love Mae Phosop), 

research was conducted using humanities research protocols.  Understand and interpret literature based on the 

concept of ecocriticism.  The research results were presented in a descriptive and analytical form. The results 

revealed that there are 2 concepts of the relationship between man and nature presented in the novel: the 

concept of the relationship between humans and nature; Appears through the concept of a good character.  

Which is a farmer who farms by relying on nature and without using chemicals.  and the concept of human 

relationship with otherness from nature appears through the concept of the villain.  which is a group of investors who 

produce agricultural chemicals and who have interests from the sale of such chemicals As for the social practices of 

humans in dealing with nature from the novel, it appears that the good character has supernatural beliefs that protect 

agricultural products. especially the beliefs about Mae Phosop  Humans therefore show respect for nature through 

various traditions and rituals, including royal traditions that are held on the auspicious plant day.  The rituals of farmers 

who have to follow the cycle of farming until the growth of the rice plant.  To pay respects to Mae Phosop according 

to the belief that Mae Phosop is the protector of the fields and rice plants. 
 

Keywords: Patiharn Rak Mae Phosop (The Miracle of Love Mae Phosop), Concept, Ecocriticism 
 

บทนำ 

นวนิยายเร่ือง ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ บทประพันธ์ของ ติณณา เผยแพร่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E – Book) ผ่านร้านหนังสือออนไลน์ Meb ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 พร้อมกับ

แพร่ภาพเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในเวลาเดียวกัน ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ เป็นเร่ืองราวของภาพการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเกษตรจากเดิมท่ีมีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการทำนา มาสู่การใช้สารเคมีซึ่งสะดวก 

รวดเร็ว และทำให้พืชเจริญงอกงาม แต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเนื้อหาของ

เร่ืองมีการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม

นาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวนา สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาท่ีให้

ความสำคัญต่อข้าว ผืนนา ท้องทุ่ง ความเชื่อท่ีเกี่ยวกับข้าว พระแม่โพสพ ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ท่ีเกี่ยวกับ

การทำนา อันสะท้อนให้เห็นความเชื่อ และแนวปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ชัดเจน อีกท้ังยัง

สอดแทรกให้ความสำคัญธรรมชาติโดยผ่านความเชื่อและวัฒนธรรมอันนำไปสู่แนวปฏบัิตขิองมนุษย์อย่างชัดเจน โดยจาก

แก่นเร่ืองได้เนน้ยำ้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตอิย่างโดดเด่น  

มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน โดยเฉพาะการทำเกษตรกรรมมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติไม่ว่า

จะเป็นน้ำ ผืนดิน แสดงแดด ท่ีล้วนส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรท้ังสิ้น ดังท่ีสโลวิค (Slovic 1994, อ้างใน ธัญญา สังข

พันธานนท์ 2556: 45) อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระบบนิเวศวิทยาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์ไม่

อาจแยกเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมได้ ในเมื่อมนุษย์มีความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น มนุษย์จึงไม่อาจปฏเิสธภาระความ

รับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เองได้ จากคำอธิบายของสโลวคิแสดงให้เห็นว่ามนุษย์จึงมี

แนวปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพบูชาธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามความเชื่อของผู้คนในสังคมนั้น ๆ 

โดยเฉพาะการทำนามีพิธีกรรม ความเชื่อหลายประการท่ีมนุษย์จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งเหนือ
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ธรรมชาติ คือ พระแม่โพสพ เช่น การแสดงความเคารพบูชาและขอพรพระแม่โพสพก่อนเร่ิมทำนา การทำขวัญข้าว ดังนั้น

ชาวนาหลายๆพื้นท่ีมีการประกอบพิธีกรรมหรือบวงสรวงพระแม่โพสพ ดังเช่น การบูชาธรรมชาติของชาวศรีคีรีมาศ ท่ีใช้

ประกอบพิธีทำขวัญผึ้ง เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้า ท่ีปกปักษ์รักษาแม่น้ำ ลำธาร ผืนป่า และภูเขา พิธีกรรมชาว

กะเหร่ียง ท่ีมีความเชื่อประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาข้าว ซึ่งปฏิบัติกันมาทุกปีและเป็นการขอบคุณเทพหรือผี ท่ีได้

ให้ผลผลิตท่ีดีงามในทุก ๆ ปี  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินอกจากจะปรากฏให้เห็นในพิธีกรรม แนวปฏิบัติ

ของผู้คนในสังคมแล้ว วรรณกรรมยังเป็นงานท่ีเขียนท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ดี

ลักษณะหนึ่งด้วย เพราะวรรณกรรมเป็นผลผลิตของผู้คนในสังคม วรรณกรรมจึงมักมีส่วนในการสะท้อนสังคมรวมถึง

ปลูกฝังค่านยิม จิตสำนกึบางประการให้แก่คนในสังคมด้วย 

การวิจารณ์เชิงนิเวศเป็นการศึกษาวรรณกรรมในเชิงวิจารณ์ท่ีมุ่งเน้นอธิบายความสำคัญระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติ รวมถึงมโนทัศน์หรือระบบคิดท่ีมนุษย์มีต่อธรรมชาติ การวิจารณ์เชิงนิเวศจึงเป็นการวิจารณ์โดยยึด

ธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะแตกต่างจากการวิจารณ์แนวอื่นๆ ดังท่ี ธัญญา สังขพันธานนท์ (2556: 21) กล่าวว่า

การวิจารณ์เชิงนิเวศแสดงนัยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดมุมมองใหม่ใน

การศึกษาวรรณกรรมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติท่ีศึกษาลึกลงไปถึงกระบวน

ทัศน์หรือระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิเคราะห์ตคีวามอาศัยกรอบแนวคิดในเชงิสหวิทยาการ

เพื่อจะนำไปสู่มโนทัศน์หรือระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์  (2559: 9-10) 

ให้ความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่าการวิจารณ์เชิงนิเวศนั้น มีความสำคัญกับโลก

กายภาพเป็นการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมิติของวัฒนธรรมท่ีผูกโยงกับจุดมุ่งหมายการเมือง จริยธรรมท่ีจะ

อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม เพื่อสร้างสำนกึสิ่งแวดลอ้มและร่วมกันพิจารณาปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษามโนทัศน์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ อันนำไปสู่แนวปฏิบัติทางสังคมของมนุษย์ท่ี

ปฏบัิตติ่อธรรมชาติในลักษณะต่างๆ ท่ีปรากฏในนวนยิายเร่ืองปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ ตามแนวทางการวิจารณ์เชงินเิวศ  

ซึ่งผลการวิจัยน่าจะแสดงให้เห็นถึงระบบคิดหรือมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ รวมถึงการ

สอดแทรกจิตสำนึกเชงินเิวศผ่านแนวปฏบัิตทิางสังคมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

2. เพื่อวิเคราะหแ์นวปฏบัิตทิางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏบัิตติ่อธรรมชาติ 
 

กรอบแนวคิด 
 งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมตามแนวคิดการวิจารณ์ เชิงนิเวศ คือ การศึกษา

ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ เนน้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในมโนทัศน์ต่าง ๆ 

ท้ังความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งท้ังมนุษย์และธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และมโนทัศน์ความเป็นอื่นระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งมโนทัศน์ดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ การแสดงออกของมนุษย์ท่ีมีต่อธรรมชาติแตกต่างกัน  จึง

สามารถแสดงความสัมพันธ์และแนวคิดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้ 2 ลักษณะ คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติในลักษณะเป็นมติร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติลักษณะเป็นอ่ืน 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

งานวิจัยฉบับนี้ดำเนนิการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ทำความเข้าใจและตีความ วรรณกรรม

ตามแนวการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผู้วิจัยศึกษาและคัดเลือกเนื้อหาในตัวบทท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติตามกรอบแนวคิดของการวิจัย และจำแนกเนื้อหาเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบทท่ีแสดงให้เห็นว่า 1) มนุษย์เป็น

มิตรกับธรรมชาติ เช่น มนุษย์พึ่งพาอาศัยธรรมชาติและรักษาปกป้องธรรมชาติจากการคุกคามต่าง  ๆ เป็นผลให้เกิด

ความเชื่อต่าง ๆ โดยการอา้งถึงศาสนา สภาพภูมิประเทศ และการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และตัวบทท่ีแสดงให้เห็น

ว่ามนุษย์เป็นอ่ืนจากธรรมชาติ มนุษย์ต้องการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่คำนงึถึงความถูกต้องตามหลักศีลธรรม

แต่อย่างใด รวมไปถึงมนุษย์ต้องการครอบครองธรรมชาติและปฏิบัติกับธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม จากนั้นนำข้อมูล

ดังกล่าวมาวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีมนุษย์มีต่อธรรมชาติในมิติต่าง ๆ และแนวปฏิบัติทางสังคมท่ีแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ แลว้สรุปผล และอภิปรายผล โดยนำเสนอผลการวจิัยโดยใชก้ารพรรณนาวเิคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
 นวนิยายเร่ืองปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ แสดงมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ท้ังมโนทัศน์ท่ี

มนุษย์เป็นมิตรกับธรรมชาติ แสดงออกโดยการท่ีมนุษย์ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ พึ่งพาและรู้

บุญคุณของธรรมชาติธรรมชาติ และมโนทัศน์ท่ีมนุษย์เป็นอื่นจากธรรมชาติ คือมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์จาก

ธรรมชาติอย่างไม่สิน้สุด  รวมถึงนำเสนอความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนอืธรรมชาติอันนำไปสู่ประเพณีและพิธีกรรมท่ีแสดง

ให้เห็นว่ามนุษย์เคารพธรรมชาติ อธิบายดังนี ้
  

1. มโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

1.1 มโนทัศน์มนุษย์เป็นมติรกับธรรมชาต ิ

     ตัวบทและตัวละครท่ีแสดงมโนทัศน์มนุษย์เป็นมิตรกับธรรมชาติ มักเป็นระบบคิดของตัวละครท่ีเป็น

เกษตรกร อาศัยอยู่ในชนบท คือ บ้านบางโคเผือก ตัวละครเหล่านี้มีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ดัง

การอธิบายฉากของบ้านบางโคเผือกท่ีผู้คนดำรงชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งผู้ประพันธ์ประกอบสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ผ่านการนำเสนอทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ในธรรมชาติ ดังข้อความ “เอ้ก อี๊ 

เอ้ก เอ๊กกก... เสียงไก่ขันยามเช้าดังขึ้นใกล้เคียงกับเสียงเจื้อยแจ้วของนกกระจิบ นกกระจอกท้ังหลายอยู่ตามทุ่งนาสี

เขียวชอุ่มเป็นสัญญาณแห่งเช้าวันใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดสมบูรณ์ เห็นฝูงสัตว์อยู่ไกลลิบ ๆ ชาวนาบางคนกำลัง

ต้อนวัว ต้อนควาย ออกมากินอาหารตามทุ่งนา บรรยากาศชุมชนท่ีแสนจะอบอุ่นมีป้ายเล็ก ๆ เขียนให้ผู้มาเยือนรู้ว่า 

บางโคเผือก (ติณณา, 2564: 14) จากวิถีชีวิตของชาวบ้านแสดงให้เห็นมโนทัศน์ความเป็นมิตรกับธรรมชาติ ชาวบ้าน 

แนวปฏบัิตทิางสังคมท่ีแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

-ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ

แบบเป็นมติร 

-ความสัมพันธ์มนุษย์กับธรรมชาติแบบ

เป็นอ่ืน 
 

มโนทัศน์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

ในนวนยิาย เร่ืองปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ 
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บางโคเผือกใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาติในการดำเนนิชวีิต การทำนาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม การอาศัยธรรมชาติ

เพื่อดำรงชวีติ ดังตัวอย่าง 
 

 การใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาติในการดำเนินชีวิต 

 มนุษย์พึ่งพาธรรมชาต ิมนุษย์เปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงจากสารเคมีท่ีทำลายธรรมมาชาติ มาใช้

นำ้หมักชีวภาพท่ีไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติ อีกท้ังยังประหยัดค่าใช้จ่าย หลายคนจึงหันมาใชน้้ำหมักชวีภาพ ดังตอน

ท่ีความหวังได้แนะนำชาวบ้านให้เปลี่ยนจากสารเคมีมาเป็นน้ำหมักชวีภาพ และยังสอนวธีิทำนำ้หมักและสูตรน้ำหมักที่

ได้ผลดี แสดงให้เห็นมโนทัศน์ความเป็นมิตรกับธรรมชาติ กล่าวคือมนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นอย่าง

คุ้มค่า ดังข้อความท่ีปรากฏคือ 

ความหวังตกใจ พูดดว้ยความหวังดี คนเข้ามาชมงานหันมาคุยกับความหวัง  

“ยาพวกนี้มันก็ตอ้งมีสารเคมีท้ังน้ันแหละใคร ๆ ก็ใชก้ัน แปลกตรงไหน”  

“แต่ใชน้ำ้หมักชวีภาพก็ได้ผลเหมอืนกัน แถมทำเองได้ ประหยัดกว่าตัง้เยอะ”  

ความหวังพูดอย่างไม่สนใจอะไร ผู้ชมงานท่ีกำลังจะซื้อเร่ิมหันมาสนใจความหวัง รุมถามด้วยความ

อยากรู้ว่าน้ำหมักคอือะไร หมักจากอะไร  

“มันมหีลายสูตร ถ้าเนน้กำจัดแมลงบ้านฉันใชใ้บกับกิ่งสะเดาหมักกับบอระเพ็ด วิธีการก็ไม่ยากเลย

จ้ะ” ความหวังภูมใิจกับนำ้หมักของตนมาก เล่าวิธีทำน้ำหมักให้ผู้ชมงานดว้ยความเต็มใจ  

(ตณิณา, 2564: 23)  
 

มนุษย์ใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

เพราะผลผลิตจากธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังตอนท่ีภูมิไปบ้านของความหวัง เพื่อ

เจรจาขอซื้อท่ีนา และลื่นไปโดนถังนำ้หมักชวีภาพท่ีดูสกปรกแต่ความหวังได้อธิบายว่าเป็นนำ้หมักจากธรรมชาติซึ่งไม่

เป็นอันตรายกับมนุษย์ แสดงให้เห็นมโนทัศน์ความเป็นมิตรกับธรรมชาติผ่านการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีไม่เป็นอันตราย 

ปรากฏข้อความดังนี้  

“นี่มันน้ำอะไร” ภูมิถามความหวัง  

“นำ้หมักชวีภาพจ้า ไม่สกปรกหรอก โดนตัวได้ไม่อันตราย” ภูมิโล่งอกเล็กน้อย 

“ทำจากหอยเชอร่ีท่ีคุณภูมเิห็นน่ันแหละจ้า”  

“มสีบู่ไหม ขอลา้งสบู่ด้วยดกีว่าฉันแพ้หอย”  

“มจี้า”  

ความหวังสง่สบู่แบบทำเองไปให้ ภูมิมองขวดแลว้งงจึงเอามาดม  

“ฉันทำเองจ้าหมักจากมะเฟืองล้างหน้า อาบน้ำ ได้หมดเลยจา้”  

(ตณิณา, 2564: 32) 
 

การทำน้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์สูงสุดในทางการเกษตร ช่วยให้ชาวนาลดตน้ทุนการผลิตและทำให้ชาวนาได้

กำไรจากพชืผลท่ีผลิตมากขึ้นและได้ราคาสงูขึน้ นอกจากนั้นยังเป็นพืชผลท่ีเป็นออแกนกิ ไร้สารพษิ ผู้บริโภคสามารถ

รับประทานได้ ไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติและผู้บริโภค ปรากฏข้อความดังนี้ 

สองพ่อลูกเดินตามกันไปในสวนบ้าน ผู้เป็นพ่อคอยสอนลูกอย่างใจเย็น สอนให้ลูกหยิบผักที่หั่นเสร็จ

ผสมรวมกันเพื่อหมักในถังจับมอืคอยสอนขยำผักลงในน้ำหมัก เพื่อให้เข้าเนื้อ โดยมีขวัญขา้วคอยสอนอยู่ 



30 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

ใกล้ ๆ สมหมายพยายามอธิบายน้ำหมักชีวภาพพวกนี้ว่าเป็นภูมปัิญญาชาวบ้าน ท่ีคดิค้นขึน้มาเพื่อประโยชน์

ใชส้อยตามท่ีต้องการ  

(ตณิณา, 2564: 260) 
 

การดำรงชีวิตตามวถิีชนบทนัน้เนน้ความสะดวกสบาย มีวถิีชีวิตแบบเรียบง่ายอาศัยนำ้จากลำธาร ลำคลอง

ท่ัวไปอาศัยอยู่ร่วมธรรมชาติตามวิถชีวีติชนบท ดังในตอนท่ีความหวังไปอาบนำ้  แล้วเจอยุงแมลงสาบในหอ้งน้ำ แสดง

ให้เห็นมโนทัศน์ความเป็นมติรกับธรรมชาติ คือมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยหลกีเล่ียงไม่ได้ ปรากฏข้อความ

ดังนี้ 

ความหวังถอืผา้เช็ดตัว เปิดประตูเข้ามาในหอ้งน้ำท่ีอยู่นอกตัวบ้านหอ้งน้ำเป็นแบบส้วมซึม มีโอง่ใส่

นำ้ตั้งอยู่ 2 ใบ บนช้ันวางของมีนำ้หมักชวีภาพมะเฟอืงเอาไว้อาบนำ้ และนำ้หมักมะกรูดใช้สระผม ความหวงั

เปิดก๊อกน้ำใส่โอ่ง ทว่าทันทีท่ีเปิดมียุงหลายสบิตัวบินออกมากันให้พร่ึบ พลันเอื้อมมอืไปหยิบขันท่ีคว่ำอยู่ แต่

ไม่คิดว่าจะมีแมลงสาบอยู่ในขัน ทันทีท่ีเปิดแมลงสาบก็บนิใส่ความหวัง ความหวังสตแิตกหลับหหูลับตาวิ่ง

ออกมาจากห้องนำ้ทันที  

(ตณิณา, 2564: 62) 
 

 การใช้ควายไถนามีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เพราะในสมัยก่อนไม่มรีถไถจึงใชค้วายเป็นไถนาหากจะไถนาจึงตอ้ง

พึ่งพาพละกำลังของควายไถนา ฉะนั้นควายจึงเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการในการใชง้าน แมอ้าจจะใชเ้วลาช้าหน่อยแต่

ก็เป็นหนทางเดียวท่ีจะช่วยให้ชาวนาประหยัดแรง อีกท้ังควายท่ีนำมาใชไ้ถนาก็ยังถกึและอดทนนยิมใชค้วายตัวเมยีใน

การไถ แตจ่ะใชค้วายตัวผูใ้นการลากของ ปรากฏข้อความดังนี ้

ความหวังทำหน้าเซ็งเพราะทำอะไรไม่ได ้รถไถนาจมโคลนติดหล่มอยู่ 

“ข้ารู้ว่าใครจะช่วยเจ้าได้” ความหวังมองขวัญข้าวดว้ยความอยากรู้ 

“ไม่นานขวัญข้าวพาขวัญใจ ควายตัวโตตรงมาหนา้นความหวังความหวังอ้ึง ไม่นกึว่าขวัญข้าวจะหา

วธีิช่วยได้แค่นี ้ขวัญข้าวรีบแนะนำขวัญใจ ควายสาวแห่งบางโคเผือก ท่ีท้ังถึก ทัง้ทน ขวัญใจไมรู้่เร่ืองรู้ราว

อะไร เคี้ยวหญา้อ่อนไปเร่ือย ๆ ความหวังมองขวัญใจอย่างดูถกู 

(ตณิณา, 2564: 112)  
 

 การทำนาตามภูมปิัญญาดั้งเดิม 

สารอาหารท่ีพืชได้จากมูลสัตว์เป็นประโยชน์อย่างมากทำให้ตน้พชืเจรญิเตบิโตอย่างงอกงาม เป็นปุ๋ยชัน้ดจีาก

ธรรมชาติ สร้างผลผลิตให้แก่มนุษย์ ให้ความอุดมสมบูรณ์แกผ่นืดนิและแปลงนา อีกท้ังยังเป็นการปรับหนา้ดินท่ีเสื่อม

โทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารนานาชนดิดว้ย ปรากฏข้อความดังนี ้

ความหมายกอดคอความหวัง มองไปเห็นฝูงเป็ดจำนวนไม่นอ้ยและเร่ิมอธิบายว่า ถ้าเราปล่อยเป็ด

ลงไปกินหอย ในนาเรากจ็ะมแีร่ธาตุสารอาหารจากขี้เป็ด ทำใหต้้นขา้วได้แร่ธาตุสารอาหารจากธรรมชาติ ไร้

การปรุงแต่ง  

(ตณิณา, 2564: 260) 
 

ใบข้าวสีเขียวบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของต้นข้าว การเจริญเติบโตท่ีดีขึ้นอยู่กับการดูแลอย่างเข้มงวด 

ปุ๋ยท่ีใช้ในการหว่านเพื่อความเจริญเติบโต คือปุ๋ยท่ีได้จากน้ำหมักชีวภาพไม่มีสารเคมีปนเปื้อน สามารถไล่แมลง

ศัตรูพชืได้ ปรากฏข้อความดังนี้  
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ความหวังวิ่งมาดูท้องนาอย่างดใีจ เห็นทุ่งนาไกลเขียวขจไีกลสุดลูกหูลูกตา และสมหมายกำลังพ่น

ปุ๋ยสมุนไพรให้แก่ต้นข้าว ต้นขา้วโตจนใกล้ต้ังท้อง ดูเป็นภาพท่ีสวยงาม 

(ตณิณา, 2564: 244)  
 

ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน และเป็นผลดีต่อธรรมชาติไม่ทำลายห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติ ปรากฏข้อความดังนี้ 

นาข้าวถูกแบ่งเป็นสัดส่วน นาขา้วอยู่ตรงกลางและถูกล้อมดว้ยคนูำ้ขนาดลึกสำหรับเลีย้งปลา และ

มกีารต่อเล้าไก่เพื่อใชมู้ลของไก่เป็นอาหารของปลาได ้

“เราสามารถปลูกข้าว เลีย้งปลา เลีย้งงไก่และปลูกผักสวนครัวได้ในพื้นท่ีเดียวกันได้ ไก่ที่เราเลีย้ง

มันจะขีม้าให้เป็นอาหารปลาที่อยู่ด้านล่าง ส่วนปลาดุกที่เราเลีย้งก็จขีใ้นนา เป็นปุ๋ยให้กับตน้ขา้วอกีที”  

(ตณิณา, 2564: 251) 
 

 การอาศัยธรรมชาติเพื่อดำรงชวีิต 

อาหารท่ีมนุษย์บริโภคส่วนมากมาจากธรรมชาติอันเกิดจากการเพาะปลูก การเลี้ยงดู และการเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาต ิมนุษย์จึงใชป้ระโยชน์จากธรรมชาต ิเช่น พืชผักต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ดังในตอนท่ีความหวัง ได้

ทานแกงขี้เหล็กท่ีสายใจทำ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการประกอบอาหารเพื่อบริโภค ปรากฏ

ข้อความดังนี ้

สายใจ ขวดและพาฝันช่วยกันยกกับข้าวและนำ้เขา้มา มแีกงขี้เหล็ก ข้าวน้ำพริกผักลวก สมหมาย

ชวนทุกคนกินขา้วด้วยกัน ผู้ใหญ่จเด็จดีใจท่ีได้ร่วมวงด้วย  แตด่้านความหวังก็งงเป็นไก่ตาแตก เพราะไม่รู้จัก

แกงขีเ้หล็ก เอาชอ้นตักแกงขึน้มาดูงง  

(ตณิณา, 2564: 64) 
 

นำ้ฝนเป็นนำ้สะอาด บริสุทธ์ิ คนจึงรองน้ำฝนเพื่อเก็บไวเ้ป็นน้ำสำหรับการบริโภคในครัวเรือน ดังฉากตอนท่ี

ภูมิไปบ้านของสมหมายเพื่อหว่านล้อมท่ีจะซื้อท่ีนาของสมหมาย  สมหมายนำน้ำฝนมาให้ภูมิดื่มเป็นการต้อนรับแขก

ตามแนวปฏบัิตขิองคนชนบท แสดงให้เห็นการอาศัยธรรมชาติเพื่อดำรงชีวิต ปรากฏข้อความดังนี้  

“มาเหนื่อย ๆ กินน้ำกินท่ากันก่อน” 

ภูมิมองน้ำในขันอย่างชั่งใจ กิตติรู้ว่าเจ้านายตนเองไม่ดื่มแน่ ๆ แต่ต้องอึ้งไปท่ีเห็นภูมิรับน้ำจาก

สมหมายมา ภูมดิื่มเพื่อซือ้ใจสมหมาย  

“นำ้ฝนจ้า สดชื่นไหมจ๊ะ” ความหวังโพล่งขึน้มา  

(ตณิณา, 2564: 29)  
 

จะเห็นได้ว่ามนุษย์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาติในการดำเนินชีวิต เช่น ใช้สมุนไพรทำน้ำหมักชีวภาพ

สำหรับไล่แมลงท่ีก่อกวนต้นข้าว เกษตรกรทำนาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศัยธรรมชาติในการ

ดำรงชีวติ กล่าวได้ว่าตัวบทแสดงมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบเป็นมิตรในลักษณะธรรมชาติ

ให้ผลประโยชน์แก่มนุษย์ และมนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ดูแลและเห็นความสำคัญของธรรมชาติ การใช้ภูมิ

ปัญญาในการต่อยอด และพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติมาปรับใชใ้นชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  
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1.2 มโนทัศน์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตแิบบเป็นอื่นต่อกัน 

     ตัวละครท่ีแสดงมโนทัศน์มนุษย์เป็นอ่ืนจากธรรมชาติ มักเป็นระบบคิดของตัวละครท่ีเป็นนายทุน ซึ่งหวัง

กอบโกยประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อให้ได้เงินมาก ๆ  ตัวละครกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเมืองหลวง จากเร่ืองจึงใช้ฉากเมือง

หลวงแสดงความแตกต่างซึ่งตรงข้ามฉากชนบท ฉากเมืองหลวงนำเสนอภาพความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกมากมาย แต่ไม่มีความเป็นธรรมชาติเนื่องจากทุกพื้นท่ีมีมูลค่ามหาศาล ดังตอนเปิดเร่ือง

ผู้ประพันธ์บรรยายฉากของบริษัทไทยฟาร์มซึ่งตัง้อยู่ในเมอืงหลวง บริษัทไทยฟาร์มเป็นบริษัทท่ีผลิตปุ๋ยเคมี และยาฆ่า

แมลงจากสารเคมี เน้นการสร้างกำไรจากสินค้าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติ ซึ่งผู้ประพันธ์บรรยายว่าใน

บริษัทดังกล่าวไม่มตี้นไม้ แสดงให้เห็นการบรรยายฉากเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ความเป็นอื่นจากธรรมชาติ ของตัวละคร

เอกฝ่ายร้ายซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ปรากฏข้อความดังนี้ “เมื่อเข้ามาถึง ไทยฟาร์ม  ตึกสูงใจกลางเมือง กินพื้นท่ีเป็นสิบ 

ๆไร่ แต่ไม่มีแม้กระท่ังต้นไม้ ต้นหญ้า หรือสีเขียวท่ีให้เห็น ท่ัวบริเวณถูกจัดให้เป็นพื้นท่ีใช้สอย โดยส่วนใหญ่เป็นโกดัง

เก็บของ ตึกสำนักงานและท่ีจอดรถ ก้าวเข้ามาด้านในห้องรับแขกหรูของไทยฟาร์ม ... ภาพความสำเร็จต่าง  ๆ ของ

บริษัทถูกวางเรียงรายอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อต้อนรับนักลงทุนและเรียกความเชื่อมั่นท้ังหลาย” (ติณณา, 2564: 3-4) 

บริษัทไทยฟาร์มเป็นบริษัทท่ีผลิตสารเคมีทางการเกษตร ดังนั้นระบบคิดของตัวละครท่ีอยู่ในบริษัทไทยฟาร์มจึงตรงกัน

ข้ามกับระบบคิดของตัวละครท่ีอาศัยอยู่ในบ้านบางโคเผือก ท้ังนี้มโนทัศน์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบเป็นอื่นต่อ

กันในตัวบทมี 2 ลักษณะ คือ การใชย้าฆ่าแมลงเพื่อเร่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศ และการผูกขาด

พชืผลทางการเกษตรของนายทุน 
 

การใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อเร่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศ 

 ยาฆ่าแมลงทำลายธรรมชาติ มนุษย์บางกลุ่มเลือกใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืชและต้องการให้พืชผล

เจริญงอกงามมากท่ีสุด โดยไม่สนใจความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาว เนื่องจากยาฆ่าแมลงทำจากสารเคมีซึ่ง

แมจ้ะได้ผลในทันที แต่ก็มีสารพษิตกค้างในดิน อกีทั้งมสีารพษิสะสมในร่างกายของมนุษย์ท่ีบริโภคผลผลิตเหล่านั้น ดัง

ตอนท่ีความหวังไปท่ีบูธขายยาฆ่าแมลงของภาคภูมิและเห็นการทดลองใชย้าฆ่าแมลง ท่ีทำให้แมลงตายคาท่ี หลายคน

สนใจยาฆ่าแมลงเพราะเห็นผลทันที แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ความเป็นอื่นจากธรรมชาติ กล่าวคือมนุษย์ต้องการ

กอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบท่ีตามมา ดังข้อความท่ีปรากฏคือ  

ขณะนั้นเองท่ีบูธขายยาฆ่าแมลงมกีลุ่มคนสนใจมุงดูเป็นอย่างมาก พนักงานกำลังสาธิตการใชย้าฆ่า

แมลงกำจัดแมลงโดยการเอาแมลงมาใส่ในภาชนะทดลองและพ่นยาฆ่าแมลงเข้าไป  

“สมมตวิ่านี่คือแปลงนาของเรา เพียงแค่พ่นยาไปไม่กี่นาท ีแมลงร้ายท่ีรบกวนนาของเราก็ตายสนทิ” 

พนักงานขายกำลังเชียร์สินค้า ผู้ชมต่างสนใจท่ีจะซื้อยาฆ่าแมลง ความหวังเดินเข้ามาดม ๆ น้ำยาและเขี่ย ๆ 

ซากแมลง  

“ตายคาที่จรงิด้วย” ความหวังตาโต พนักงานย้ิมให้อย่างภูมใิจ  

“แต่ขนาดแมลงยังตายเร็วขนาดนี้ แล้วเรากินข้าวเข้าไปจะไม่แย่เหรอ” พนักงานถึงกับหน้าเสีย รีบ

แก้ต่างคำพูดของความหวังทันที  

(ตณิณา, 2564: 20)  
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 มนุษย์ใชส้ารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เพราะสะดวกและเห็นผลเร็ว แต่สารเคมีส่งผลให้ธรรมชาติเสียสมดุล

ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ท้ังทางตรงและทางอ้อม การใช้สารเคมีอย่างไม่ระวังไม่มีการตรวจเช็คในเร่ืองของความ

ปลอดภัยไม่เป็นผลดีอย่างท่ีมนุษย์ระบบนิเวศรวมไปถึงส่งผลต่อวิถีชีวติความเป็นอยู่ในการดำรงชีวติ ปรากฏข้อความ

ดังนี้ 

สมจิตนิ่งพูดอะไรไม่ออก รูต้ัวว่าผิด ขวัญขา้วบอกให้ป้าสมจิตรใจเย็น ๆ มอีะไรก็ค่อยพูดค่อยจากัน 

“จะไมใ่ห้ฉันโมโหได้ยังไง ...ตอนนี้กำลังจะอดตาย ไม่มนีาทำแลว้ อกีไม่นานกค็งไม่มขีา้วกิน ขา้วใน

นาฉันตายหมดแล้วผูใ้หญไ่ม่เหลอืเลย”... “จรงิๆ นะพ่อ ฉันไดย้นิชาวบ้านพูดมาแบบนี้ เห็นว่าข้าวตายหมด

นาเลยนะพ่อ  เพราะน้ำยาขวดนี้ฝีมอืพ่อใชไ่หม” 

“ถ้าไมใ่ช่เพราะของพวกนี้ เอ็งจะมีกินดิ ๆ เสื้อผ้าสวย ๆ ใส่แบบคนกรุงเทพหรอ หะ นังหนูนา  แต่

มันก็หน้าแปลกใจ ข้าก็เก็บขวดน้ำยามาจากโรงงานไทยฟาร์ม เอาผสมน้ำยาของขา้เหมอืนทุกครัง้ แต่ทำไม

ครัง้นี้ถึงเป็นแบบนี้ไปได้”  

(ตณิณา, 2564: 291) 
 

 การผูกขาดพืชผลทางการเกษตรของนายทุน 

มนุษย์หวังกอบโกยธรรมชาติ เห็นธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีสร้างรายได้มหาศาล นายทุนหลายคนผูกขาดสินค้า

ทางการค้าต้องการสินค้ามาก คุณภาพดี ต้นทุนน้อยในการซื้อจากเกษตรกรน้อย อีกท้ังนายทุนท่ีมารับซื้อมีไม่มาก  

จึงทำให้ผู้ผลิตหรือเกษตรกรท่ัวไปไม่มีสิทิต่อรองราคาได้กำไรน้อย และก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมาย ก่อปัญหา

ความขัดแยง้ รวมถึงผลกระทบท่ีธรรมชาติได้รับอย่างเห็นได้ชัด ดังในตอนท่ีภูมพิูดกับกติติท่ีริมคันนา แสดงให้เห็นมโน

ทัศน์ความเป็นอ่ืนคือมนุษย์หวังผลประโยชน์จากธรรมชาติ ดังข้อความท่ีปรากฏคือ  

สายตาของภูมิกำลังส่องทุ่งนาที่ไกลสุดลูกหูลูกตาอย่างพอใจ โดยมีกิตติกางร่มให้ ภูมิพอใจตนท่ี

ทำงานสำเร็จ  

“ในท่ีสุดท้องนาแห่งนีก้็เป็นของฉัน ทุ่งนาที่เต็มไปด้วยเม็ดเงิน”  

“ไปหลอกพวกเขาแบบนัน้จะดีเหรอครับ เงื่อนไขมันผูกมัดทันทีท่ีเซ็นสัญญานะครับ” กิตตขิัดภูมิ  

(ตณิณา, 2564: 47) 
 

จะเห็นได้ว่าการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อเร่งพืชผลทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท้ังต่อมนุษย์ สัตว์ 

และพื้นดิน สารเคมทีำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม และการทำธุรกิจของกลุ่มนายทุนท่ีผูกขาดพืชผลทางการเกษตรของ

เกษตรกร เอารัดเอาเปรียบเพื่อหาผลประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มของตนเองโดยไม่สนใจมนุษยธรรมใด ๆ สิ่งเหล่านี้

แสดงมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบเป็นอื่นในลักษณะมนุษย์กอบโกยผลประโยชน์จาก

ธรรมชาติ มนุษย์กลุ่มนี้มีระบบคิดว่าธรรมชาติคือทรัพยากรท่ีมมีูลค่ามหาศาล และมูลค่านั้นวัดได้โดยใชเ้งิน ดังนัน้คน

กลุ่มนี้จึงเห็นเงินสำคัญทีสุ่ด ส่วนธรรมชาติคอืบ่าวท่ีมีหน้าท่ีรับใชเ้จ้านาย คือ มนุษย์ เท่านั้น 
 

2. แนวปฏิบัติทางสังคมของมนุษย์ที่ปฏิบัตติ่อธรรมชาติ 

2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพในฐานะสิ่งเหนือธรรมชาตผิู้ปกป้องผนืนาและต้นข้าว 

     คนไทยหลายคนให้ความสำคัญกับความฝันมาตั้งแต่โบราณ เชื่อว่าความฝันเป็นลางบอกเหตุดีหรือร้าย 

การตคีวามฝันเกี่ยวข้องกับการทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต เช่น เมื่อฝันเห็นงูเลื้อยพันตัวเอง เชื่อว่าจะมโีชค แต่

ถ้าหากฝันเห็นงูกัด จะเจ็บตัวจึงเป็นเหตุให้ระวังภัยใกล้ตัว และการฝันเห็นถึงเทพยาดา หากฝันเห็นว่าเทพมีรูปงดงาม

ก็จะมีโชค แต่หากฝันเห็นว่ามาทำร้ายหรือมาทวงคนื ก็จะเช่ือว่าเป็นลางไม่ด ีปรากฏข้อความดังนี้ 
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คืนนัน้กำนันเป็ดนอนฝันเห็นบางโคเผือกตอนกลางคืน... ชาวบ้านวิ่งหอบข้าวของวิ่งแตกตื่นออกมา

จากบ้านเพราะแผ่นดินไหว ท่ีร้านกำนันเป็ดชัน้วางของส่ันสะเทือน ข้าวของหกแตกกระจาย ... จากนัน้กำนัน

เป็ดได้ยนิเสียงพระแม่โพสพดังก้องทุ่ง  

 “เราคือผู้ดูแลทุ่งนาของพวกเจ้า ข้าช่วยให้พวกเจ้ามีขา้วกิน มีขา้วขาย มีชีวิตท่ี 

 อุดมสมบูรณ์ แต่พวกเจ้ากลับทำลายท่ีนา อันเป็นท่ีอยู่ทำมาหากินของพวกเจ้าเอง” 

 สิน้คำ เสยีงฟ้าร้องก็ดังกระหึ่มไปท่ัวบริเวณ  

 (ตณิณา, 2564: 426) 
 

ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพลงโทษ คนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ สิ่งเหนือธรรมชาติ ลางบอกเหตุ 

โดยเชื่อว่าหากเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะเกิดความไม่เป็นมงคลต่อชีวติ หรืออาจกล่าวได้ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับชวีติของตน แสดงให้

เห็นความเชื่อท่ีเป็นแนวปฏิบัติสังคม ผ่านความเชื่อของคนในสังคม ดังในตอนท่ีผู้ใหญ่จเด็จพูดกับความหวัง ถึงเร่ือง

ของการยกเลิกสัญญา เพราะเช่ือว่าถูกแม่โพสพลงโทษ ปรากฏข้อความดังนี้ 

“คุณภูมิไม่มีทางยกเลิกสัญญาแน่”  

“แต่ข้าได้ยินคนท่ีบริษัทเขาซุบซิบกันว่า คุณภูมิโดนพระแม่โพสพลงโทษ ตอนนี้เปลี่ยนจากหน้ามือ

เป็นหลังตนี อย่างกับโดนผีชาวนาเข้าสงิ”  

(ตณิณา, 2564: 85) 
 

การลบหลู่แม่โพสพเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จะเกิดความโชคร้ายแก่

บุคคลนั้น จากเร่ืองตอนท่ีภูมิพูดลบหลู่แม่โพสพ จากนั้นรูปแม่โพสพได้หล่นจากผนัง กิตติจึงเตือนภูมิว่าเป็นลางบอก

เหตุ และแนะนำให้ภูมิไปขอขมา เนื่องจากแม่โพสพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวนาเคารพและบูชา โดยเชื่อว่าแม่ โพสพเป็น

เทพท่ีคุ้มครองผืนนาและต้นข้าว ความเชื่อน้ีแพร่กระจายอยู่ในโลกทัศน์ของผู้คน จึงทำให้เกิดเป็นแนวปฏบัิตทิางสังคม

ของมนุษย์ท่ีปฏบัิตติ่อธรรมชาติ ผ่านการเคารพแม่โพสพในฐานะสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ ปรากฏข้อความดังนี้  

“เจ้านายยังใจเย็นอยู่เหรอครับ ตอนนี้พนักงานเมาธ์กันไปท้ังบริษัทแลว้  

“เมาธ์อะไร” ภูมิได้สนใจกับเร่ืองรูปพระแม่โพสพท่ีหล่นทับตนจนรูปฉีก  

“ก็เร่ืองรูปท่ีร่วงมาทับเจ้านายน่ะสิครับ พระแม่โพสพพโิรธจะลงโทษคุณภูมิอย่างท่ีชาวนาแช่ง บาง

คนก็ว่าเป็นลางร้าย”  

“แลว้ไง” กิตติย่ืนพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนให้เจ้านาย  

“ยกเลิกโครงการแลว้ไปขอขมาท่านเถอะนะครับ”  

(ตณิณา, 2564: 13)  
 

 2.2 มนุษย์เคารพธรรมชาติโดยแสดงออกผ่านประเพณีและพิธีกรรม 

      มนุษย์แสดงความเคารพธรรมชาตผิ่านประเพณีและพิธีกรรม จากนวนิยายปรากฏประเพณีในราชสำนัก

หรือประเพณีหลวงท่ีจัดขึ้นในวันพืชมงคล คือ พิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ ตัวละครเอกฝ่ายดีซึ่งประกอบอาชพีทำ

นาได้เดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าว และเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีผ่านการประกอบพิธีกลับมาปลูกในนาของตนเพื่อความเป็นสิริ

มงคล ในการทำนาปรากฏพธีิกรรมท่ีแสดงความเคารพแม่โพสพอันเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวนามคีวามเชื่อว่าแม่โพสพ

เป็นผู้ปกปักรักษาผืนนาและต้นข้าว ดังนัน้จึงต้องประกอบพธีิกรรมเพื่อแสดงความเคารพแม่โพสพ ซึ่งจะนำเสนอเป็น

ตัวอย่างดังนี ้
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 ประเพณีที่จดัขึ้นในวันพืชมงคล 

 พิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญ คนไทยมีความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับข้าว เช่นการทำขวัญข้าว ความเชื่อ

เกี่ยวกับแม่โพสพ ความเชื่อเหล่านี้นำมาสู่แนวปฏิบัติทางสังคมท่ีมนุษย์ปฏบัิตติ่อธรรมชาติด้วยความเคารพ จากเร่ือง

ปรากฏพิธีจรดพระนังคัลเเรกนาขวัญที่สนามหลวง เเสดงให้เห็นความเชื่อท่ีเป็นแนวปฏบัิตทิางสังคม โดยผ่านพธีิกรรม

ท่ียึดถือมาช้านาน มนุษย์เชื่อว่าหากได้เมล็ดข้าวท่ีผ่านพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้วจะเกิดสิริมงคลเเก่ชีวิตและ

ผลผลิตจะเจริญงอกงาม ดังตอนท่ีความหวังได้ไปชมพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ กลางสนามหลวง ปรากฏ

ข้อความดังนี้  

ภาพในทีวีกำลังถ่ายทอดพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระยาแรกนากำลังไถพื้นท่ีท้องสนามหลวง

ด้วยนังคัลสีแดงและสีทอง มีเกษตรกรมากมายยืนดูพิธีเต็มท้องสนามหลวง แผงเหล็กกั้นประชาชนท่ีท้อง

สนามหลวงเป็นสิ่งท่ีทำให้รู้ว่ายังไม่ถึงเวลาท่ีชาวบ้านจะสามารถเข้าไปเก็บเมล็ดจากพระนังคัลแรกนาได้ 

ชาวนาหลายคนยังคงยนืรออยู่บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเก็บเมล็ดขา้วหลังเสร็จพิธี  

(ตณิณา, 2564: 17)  
 

มนุษย์มีแบบแผนการใช้ชีวิตดำรงอยู่ร่วมกัน มีความเชื่อ การบูชา พิธีกรรมต่าง ๆ มักเกิดขึ้นจากความเชื่อ 

ดังในตอนท่ีสมหวังไปเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อท่ีจะมาหว่านและบูชาให้เกิดสิริมงคลแก่

ชวีิตและผืนนาของตน แสดงให้เห็นความเชื่อท่ีเป็นแนวปฏิบัติทางสังคม ผ่านพิธีกรรมความเชื่อท่ีมีมาช้านาน ปรากฏ

ข้อความดังนี ้

“ปวดขาล่ะสิพ่อ แม่บอกแล้วว่าอย่านั่งยอง ๆ นาน หัวเข่ายิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่ ไม่เจียมสังขารเลย”  

สายใจบ่นไป มือก็พยายามนวดขาให้สมหมายไป สมหมายเถียงสายใจขำๆ “เพื่อเมล็ดพันธ์ุพระราชทานก็

ตอ้งลงทุนหน่อย ดูสิ ได้เมล็ดพันธ์ุมาตัง้เยอะ ใช่ไหมไอ้หวัง” 

“ใช่จา้พ่อ เดีย๋วฉันขอแบ่งไปหวา่นด้วยนะจ๊ะ จะได้เป็นสริิมงคล” 

“ได้แต่อย่าลมแบ่งไวใ้ห้พ่อบูชาดว้ยล่ะ” 

(ตณิณา, 2564: 18) 
 

 พิธีกรรมของชาวนาที่แสดงความเคารพแม่โพสพ 

พิธีกรรมการขอพรจากแม่โพสพก่อนจะทำนา เป็นพิธีกรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเพื่อความเป็น 

สิริมงคล จากเทวดาผู้รักษาสิ่งนั้นเชื่อว่าเมื่อไหว้ขอพรแล้วจะทำให้การงานสิ่งท่ีประสงค์ไว้ เป็นไปตามท่ีขอ  ไม่มี

อุปสรรคมาขัดขวาง ปรากฏข้อความดังนี้ 

ควันธูปลอยละล่องเป็นกลุ่มอยู่ในอากาศแล้วม้วนตัวขึ้นไปบนฟ้า ภูมิ ความหวัง ขวัญข้าว ผู้ใหญ่  

จเด็จ ขวดและพาฝัน ยืนอยู่ท่ีริมนามองสมหมายทำพิธีไหว้พระแม่โพสพ สมหมายหยิบถุงข้าวท่ีจะหว่านมา

ตัง้ นะโม 3 จบและท่องคาถา......สมหมายต้ังจิตอย่างมุ่งมั่นหว่านขา้วลงไปในแปลง 1 กำ “กำท่ี 1 ทำบุญ”... 

“กำที่ 2 ทำทาน”...“กำที่ 3 ขอกินเอง”...  

(ตณิณา, 2564: 250) 
 

พิธีกรรมรับขวัญข้าว เป็นความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพ เมื่อข้าวตั้งท้องจะต้องนำผลไม้ท่ีมีรสเปร้ียวรสหวาน 

หวี กระจก น้ำอบ ดอกไม้ มาถวายเนื่องจากข้าวตั้งท้อง เปรียบเหมือนกับคนเวลาตั้งครรภ์มักกินของเปร้ียว ชอบ

ความสวยงามเป็นพิเศษ ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อถวายแล้ว ข้าวจะออกรวงเรียวสวย ไม่มีโรคภัยศัตรูพืชมาทำลายข้าว และ

ข้าวจะออกผลผลิตอย่างสวยงามเป็นท่ีน่าพอใจ ปรากฏข้อความดังนี้ 
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วันรุ่งขึ้นท่ีท้องนาของความหวัง ความหวัง สมหมาย สายใจ ขวัญข้าวและพาฝันทำพิธีรับขวัญข้าว 

โดยมีสายใจเป็นคนทำพิธี ... สายใจนำชะลอมท่ีใส่ ส้ม มะพร้าวอ่อน กล้วย ถั่ว งา ผลไม้ท่ีมีรสเปร้ียว 

ดอกไม้  ฯลฯ สายใจจุดธูปและกล่าวคาถาแม่โพสพ  

“วันนี้วันดี แม่โพสพ แม่โพศรี แม่จันเทพี แม่ศรีสุดา ขอแต่งเนื้อแต่งตัว เชิญแม่โพสพมาทานส้ม

สูกลูกไม ้ทัง้ส้ม ทัง้ออ้ย อย่าได้มโีรคภัย ขอให้ขา้วดี ๆ ทำน้อยได้มาก ให้ขา้วงอกออกรวงดี”  

(ตณิณา, 2564: 364-365) 
 

พิธีอัญเชิญแม่โพสพขึ้นยุ้ง เมื่อเอาข้าวขึ้นยุ้งแล้วจะต้องอัญเชิญแม่โพสพขึ้นยุ้งด้วยเพื่อให้เกิดสิริมงคล 

ปลวกมอดจะได้ไม่ทำให้ข้าวเสียหาย นิยมใช้ใบคูนเพราะเชื่อว่าจะค้ำคูนแก่ลูกหลาน ในบางประเพณี ทางอีสานจะ

เรียกว่าเอิ้นขวัญขึ้นยุ้ง เพื่อให้แม่โพสพพักผ่อนอยู่ในร่มเงาของยุ้งและจะทำให้ข้าวมีราคาสูงอีกด้วย ปรากฏข้อความ

ดังนี้ 

“หลังจากท่ีเกี่ยวข้าวเสร็จ เรากจ็ะเอาข้าวมาเก็บไว้ท่ีน่ี เหมอืนท่ีโกดังนั่นแหละจา้” 

“แล้วใบไม้แห้ง ๆ เน่า ๆ พวกนี้เก็บไว้ทำไมล่ะ” พนักงานเอ่ยถาม อย่างสงสัย มองไปท่ีใบไม้แห้ง

เสียบอยู่ประตูยุง้ฉาง ท้ังใบคูน ใบยอ 

“เพื่อปักเป็นสริิมงคลแก่ยุง้และ ครอบครัว”  

(ตณิณา, 2564: 250) 
 

งานทำบุญเพื่อน้อมรำลึกบุญคุณของแม่โพสพ เมื่อทำนาเสร็จชาวบ้านก็จะทำบุญใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่

หมู่บ้าน หรือเป็นการขอบคุณแม่โพสพท่ีให้ผลผลิตจากข้าวเป็นอย่างดี เชื่อว่าเมื่อทำบุญแล้วการทำนาคร้ังต่อไปก็จะ

ราบร่ืนง่าย ไม่มีสิ่งตดิขัด และทำให้บ้านท่ีทำนามคีวามเจริญ ข้าวไม่ขาดยุ้งฉาง ไม่อดตายและยังมีเมล็ดพันธ์ุข้าวจาก

แม่โพสพอีกดว้ย ปรากฏข้อความดังนี้ 

  “เธอทำอะไรอยู่ล่ะ” 

  “ฉันกำลังเตรียมของไปทำบุญพรุ่งนี้น่ะสิ” ภูมิสงสัยว่าทำบุญอะไร 

 “งานบุญใหญ่ของหมู่บ้านน่ะ หลังจากท่ีเกี่ยวข้าวชาวนาจะมาทำบุญให้เทพ สิ่งศักดิ์สทิธ์ิต่าง ๆ เพื่อ

ความเป็นสริิมงคล” ขวัญข้าวอธิบาย 

 (ตณิณา, 2564: 478) 
 

 จะเห็นได้ว่าตัวบทนำเสนอความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพในฐานะสิ่งเหนือธรรมชาติผู้ปกป้องผืนนาและต้นข้าว 

สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมท่ีมนุษย์กระทำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ ซึ่งมีท้ังประเพณีท่ีจัด

ขึ้นโดยหน่วยงานราชการในวันพืชมงคล และพิธีกรรมท่ีชาวนาทำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อแม่โพสพ คือ  

พิธีกรรมการขอพรจากแม่โพสพก่อนจะทำนา พิธีอัญเชิญแม่โพสพขึ้นยุ้ง พิธีกรรมรับขวัญข้าว งานทำบุญเพื่อน้อม

รำลึกบุญคุณของแม่โพสพ สิ่งเหล่านี้ลว้นเป็นแนวปฏบัิตทิางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏบัิตติ่อธรรมชาติด้วยความเคารพ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1) มโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จำแนกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ มนุษย์เป็นมิตรกับ

ธรรมชาติ แสดงออกโดยการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาติในการดำเนินชีวิต การทำนาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม 

การอาศัยธรรมชาติเพื่อดำรงชวีติ แสดงให้เห็นความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในลักษณะการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน และมโนทัศน์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบเป็นอื่นต่อกัน มี 2 ลักษณะ คือ การใช้ยาฆ่าแมลง
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เพื่อเร่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศ และการผูกขาดพืชผลทางการเกษตรของนายทุน สิ่งเหล่านี้

แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ต้องการกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่สนใจผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ตามมา 

 2) แนวปฏบัิติทางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏิบัตติ่อธรรมชาติ 2 ลักษณะคือ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่โพสพในฐานะสิ่ง

เหนือธรรมชาติผู้ปกป้องผืนนาและต้นข้าว และมนุษย์เคารพธรรมชาติโดยแสดงออกผ่านประเพณีและพิธีกรรม คือ 

ประเพณีท่ีจัดขึน้ในวันพืชมงคล พธีิกรรมของชาวนาท่ีแสดงความเคารพแม่โพสพ 
 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายจำแนกประเด็นออกได้ 2 ประเด็นคือ ด้านมโนทัศน์ความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติท่ีพบว่านวนิยายมีการนำเสนอมโนทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแบบเป็น

มติรนำเสนอผ่านตัวละครฝ่ายดีซึ่งเป็นภาพแทนของมนุษย์ในอุดมคติ เช่น มนุษย์ใช้น้ำหมักชวีภาพแทนการใชส้ารเคมี 

มนุษย์ใช้ควายไถนาแทนรถไถนา และการผลิตดัดแปลงพันธ์ุข้าวให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในแต่ละพื้นท่ี แสดงให้

เห็นว่ามนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป  มนุษย์มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูธรรมชาติได้โดยการเลือกใชว้ัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการมองธรรมชาตอิย่างเป็นมิตรสะท้อน

ตัวตนท่ีปรากฏในนวนิยายได้อย่างชัดเจน ดังนั้นมนุษย์กับธรรมชาติจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน ด้านมโนทัศน์ท่ีมนุษย์เป็นอื่นจากธรรมชาติล้วนแต่ตรงข้ามกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติใน

แบบเป็นมิตร กล่าวคือมนุษย์ไม่ เห็นความสำคัญของธรรมชาติ มนุษย์จึงทำลายสิ่งแวดล้อมกระท่ังกลายเป็น

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ กล่าวคือธรรมชาติเสียสมดุลเพราะมนุษย์เป็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นเมื่อมนุษย์ไม่

คำนงึถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีตามมาเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงอย่างเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ขวัญชนก นัยจรัญ (2563) ท่ีทำวิจัยเร่ือง จากวรรณกรรมสู่การสร้างจิตสำนึกเชิงนิเวศ: 

กรณีศึกษา นวนิยายสำหรับเยาวชน ผลการวิจัยพบว่ามโนทัศน์เชิงนิเวศท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

ธรรมชาติมี 2 ลักษณะ คือ มโนทัศน์ท่ีมนุษย์เป็นมติรกับธรรมชาติ นําเสนอความสําคัญของธรรมชาติ การแสดงความ

เคารพต่อธรรมชาติผ่านพิธีกรรม ส่วนมโนทัศน์เชิงนิเวศท่ีแสดงความเป็นอื่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นําเสนอว่า

ธรรมชาตสิร้างความเดอืดร้อนให้มนุษย์ ขัดขวางความเจริญ ดังนั้นมนุษย์จึงตอ้งหาวิธีเพื่อเอาชนะธรรมชาติ และการ

สร้างจิตสํานึกเชิงนิเวศผ่านนวนิยายเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ. 2544 - 2562 ปรากฏผ่านการผลิตซํ้าวาทกรรม

มนุษย์มีหน้าท่ีอนุรักษ์ธรรมชาตโิดยนําเสนอภาพสังคมดั้งเดิมท่ีมนุษย์ผูกพันกับธรรมชาติ กระตุ้นจิตสํานึกให้เยาวชน

รักธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสุนทรีย์ และสร้างจิตสํานึกเชิงนิเวศผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ 

คือ การอบรมสั่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติในฐานะท่ีธรรมชาติมีความเท่าเทียมกับมนุษย์ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ อรวรรณ ฤทธ์ิศรีธร และธัญญา สังขพันธานนท์ (2560) ทำวิจัยเร่ืองมนุษย์ค้างคาว เจ้าชายนิทรา 

รอยประทับตรา และมายาพระจันทร์: นัยยะคำสาปแห่งธรรมชาติในภูตพระจันทร์ ผลการวิจัยพบว่าคำสาปผูกโยง

มนุษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงธรรมชาติ ทำให้มองเห็นถึงกรอบคิดแบบมนุษย์

เป็นศูนย์กลางว่า มนุษย์เห็นว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติน้ันเป็นความผิดบาปและเป็นมลทินท่ีต้องถ่ายถอน  

คำสาปของธรรมชาติได้แสดงให้เห็นถึงการทำให้เทพเจ้ากับมนุษย์อยู่ในฐานะท่ีใกล้เคียงกัน คำสาปและความโกรธ

แค้นของเทพพีระจันทร์ท่ีมตี่อมนุษย์ ทำให้เห็นถึงการลดทอนอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในธรรมชาตลิงให้เทียบเท่ามนุษย์ 

สิ่งท่ีน่าสนใจคือ การเป็นค้างคาวและเจ้าชายนิทรา ต่างก็มีนัยยะของกลางคืน อาจมองได้ว่าธรรมชาติสาปให้มนุษย์

ผูกโยงอยู่กับเวลากลางคืน  

 ด้านแนวปฏิบัติทางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏิบัติต่อธรรมชาติ เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีมี

อำนาจในการปกปักคุ้มครองผลผลิตและผู้คน แม่โพสพเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีปกป้องผืนนาและ 
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ต้นข้าว ความเชื่อเหล่านี้ก่อให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมท่ีมนุษย์กระทำขึ้นเพื่อแสดงความเคารพธรรมชาติต่อ

ธรรมชาติ ซึ่งมีท้ังประเพณีท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการในวันพืชมงคล และพิธีกรรมท่ีชาวนาทำขึ้นเพื่อแสดงความ

เคารพต่อแม่โพสพ คือ พิธีกรรมการขอพรจากแม่โพสพก่อนจะทำนา พิธีอัญเชญิแม่โพสพขึน้ยุ้ง พิธีกรรมรับขวัญข้าว 

งานทำบุญเพื่อนอ้มรำลึกบุญคุณของแม่โพสพ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวปฏิบัติทางสังคมของมนุษย์ท่ีปฏิบัติต่อธรรมชาติ

ด้วยความเคารพ แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติควบคู่กับพระพุทธศาสนา ซึ่งความเชื่อ

เหล่านี้มีมาช้านานจนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีท่ีถูกถ่ายทอดทาสู่สังคมรุ่นหลัง ในนวนิยายปรากฏความเชื่อ

เกี่ยวกับแม่โพสพ ว่าเป็นผู้ปกปักษ์รักษาดูแลผืนนาและข้าว ซึ่งเป็นการผลิตซ้ำความเชื่อเดิมท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จนถึงปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึน้ สอดคล้องกับผลการวจิัยของ อนันต์ สนพะเนาว์ (2561) ท่ีทำวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมข้าว : 

การสบืสานภูมปัิญญาพืน้บ้าน ด้านความเชื่อและพธีิกรรมของชุมชนอสีานใต้ ผลการวจิัยพบว่าความเชื่อและพิธีกรรม

วัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ เชื่อว่า จะต้องเลี้ยงผีตาแฮกก่อนลงมือทำนา และหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ 

ทุกปี หลังจากนำเมล็ดข้าวขึ้นเก็บไว้ในยุ้งฉางให้ปิดประตูยุ้งมิดชิด วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 จึงทำพิธีเปิดยุ้งฉาง สู่ ขวัญ

ข้าว ตักข้าวในยุ้งไปทำบุญท่ีวัดหาบฝุ่นใส่นา และยังนยิมประกอบพิธีประเพณบุีญคูนลาน ตามความเชื่อท่ีสบืทอดจาก

บรรพบุรุษสภาพปัจจุบันและปัญหาด้านความเชื่อ และพิธีกรรมวัฒนธรรมข้าวของชุมชนอีสานใต้ พบว่า ยังสืบทอด

ความเชื่อและพิธีกรรมบุญคูนลาน บุญเปิดยุ้งฉาง เชื่อว่า จะต้องสู่ขวัญข้าวบอกกล่าวพระแม่โพสพ และต้องนำไป

ทำบุญถวายพระท่ีวัด ก่อนตักข้าวมาบริโภคและจำหน่ายจ่ายแจก บุญกระยาสารท หรือ ประเพณีแซนโฎนตา ของ

ชาวไทยเขมร จัดขึ้นในวันแรมเดอืน 10 เชื่อว่า ในวันนี้ผีบรรพบุรุษจะมารอคอยรับ วันบุญจากลูกหลานอยู่ท่ีวัด หากไม่

เห็นลูกหลานมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จะเสยีใจร้องไห้และสาปแช่งให้ ทำมาหากินฝืดเคืองไม่เจรญิรุ่งเรือง  

 นวนิยายเร่ืองปาฏิหาริย์รักแม่โพสพจึงมุ่งนำเสนอมโนทัศน์หลักว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มนุษย์

พึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิต รู้จักบุญคุณของธรรมชาติจึงทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน แต่เมื่อ

สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมทุนนิยม เทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตในทุกด้าน 

การทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเปลี่ยนผ่านมาสู่การใช้เทคโนโลยีในการผ่อนแรง การเร่งผลผลิตโดยใช้สารเคมีเพื่อให้

เกิดผลผลิตสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำเสนอตัวละครฝ่ายร้ายเป็นกลุ่มทุนนิยมท่ีต้องการ

ผลประโยชน์จากกำไรทางการค้าโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาต ิจึงเป็นการนำเสนอมโนทัศน์ของมนุษย์ท่ี

เป็นอื่นจากธรรมชาติ ซึ่งในตอนจบของเร่ืองตัวละครฝ่ายร้ายเปลี่ยนระบบคิดมาเห็นความสำคัญของธรรมชาติและ

ระบบนิเวศ จึงจะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน  รวมถึงการนำเสนอภาพวิถีชีวิตของคนในสังคม

เกษตรกรรมว่ามีสัมพันธ์กับธรรมชาติผ่านการดำรงชีวิต ความเชื่อ และพิธีกรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปลูกฝังให้

มนุษย์เคารพธรรมชาติ และมีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้มนุษย์ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและ

อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยจะเห็นว่ามโนทัศน์ความเป็นอื่นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมักถูกประกอบสร้างในระบบคิด

ของตัวละครฝ่ายร้ายซึ่งเป็นนายทุนหรือกลุ่มทุนนิยม และกลุ่มนายทุนต้องการกดขี่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรโดยการ

สร้างมายาคติต่าง ๆ เพื่อครอบงำความคิด ดังนั้นควรมีการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างนายทุนและ

เกษตรกร เช่น ผลกระทบของการผูกขาดผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะการสร้างมายาคติของกลุ่มนายทุนท่ีใช้ใน

การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีปรากฏในนวนยิาย เป็นต้น 
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ชีวิตศิษย์” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อสำหรับการสืบสานสร้างสรรค์ในลักษณะสุนทรียสนทนา สุนทรียธรรม 

ผ่านรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ คณะผู้วิจัยรวบรวมและ

สังเคราะห์เนื้อหาภูมิปัญญาครูของแผ่นดินเพื่อนำมาพัฒนาเป็นบทรายการสำหรับดำเนินการผลิต และถ่ายทอดสด

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลนจ์ำนวน 32 ตอน ความยาวตอนละ 30-45 นาที กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการรับชมสื่อ

รายการ จำนวน 308 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลได้แก่ 1) สื่อรายการ

“สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์”  และ 2) แบบสอบถามออนไลน์เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในการรับชมรายการ และวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การผลิตสื่อรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครู

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์” มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.19 และผลการประเมินความพึงพอใจในการรับชมรายการ มีค่าความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
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Abstract  

 The purposes of A Development of Creative Inheritance Media through Program SaitarnSuntridham : A 

Powerful Teachers to Change Students’ Life were 1) to develop media for inheriting of creativity in the form of 

conversational aesthetics and aesthetics through social networking forms; 2) to study the satisfaction effect of 

viewing the program .The research team collected and synthesized  teachers’ wisdom of the land to develop into 

a list for production and live broadcast  via social media, with 32 episodes, which had 30-45 minutes each . The 

sample in the study of viewing media broadcasting consisted of 308 people by selecting a specific sample group. 

The tools used for the evaluation were 1) the media program “SaitarnSuntridham: A Powerful Teachers to Change 

Students’ Life”. and 2) the online questionnaire to assess the satisfaction of watching the program. The statistical 

results were analyzed by descriptive statistics such as mean, percentage and standard deviation. The study were 

found that Media production of the program “SaitarnSuntridham: A Powerful Teachers to Change Students’ Life”’ 

quality is at the highest level. The mean was at 4.88, the standard deviation was at 0.19, and the satisfaction 

result of viewing the program in overall was at the highest level. The mean was at 4.80, the standard deviation 

was at 0.46. 
 

Keywords:  Media production, Teacher power, Teachers who change students' lives 
 

บทนำ 

ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศเป็นพลานุภาพสำคัญของบ้านเมอืง ประดุจหยาดหยดนำ้ท่ีผุดบังเกิดอยู่

ท่ัวขวานทอง ไหลรวมเชื่อมโยงเป็นแคว คลอง ลำนำ้ แม่นำ้ ดั่งสายธารปิง วัง ยม น่าน สู่ความงามเป็นเจ้าพระยามหานที 

เสมอืนเป็นพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญรักษาให้ขวานทองเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิท่ีบรรพบุรุษได้ร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง 

ดำเนินวิถีไทยมาด้วยความเพียรบนฐานความจริง ความดี ความงาม อย่างรู้รักสามัคคี กล้าหาญ มานะ อดทน สู้สิ่งยาก 

ด้วยความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษและแผ่นดินไทย ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินเหล่านี้มีความจำเป็นต้องอนุรักษ์ สืบสาน และ

นำมาให้คนไทยและเยาวชนไทยได้รับรู้ เรียนรู้ และนำสู่การปฏิบัติจนเป็นนิสัย ก่อเกิดวัฒนธรรมการทำงานและการ

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว หนึ่งในภูมิ

ปัญญาแห่งแผ่นดินท่ีเป็นพลานุภาพสำคัญคือ ภูมิปัญญาครูของแผ่นดิน ซึ่งมท้ัีงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  

ในช่วงเวลาปัจจุบัน การจัดกิจกรรมด้วยจิตวิญญาณเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ต้องอาศัย

เครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หรือชุมชนออนไลน์  ข้อมูลสถติใิชด้ิจิทัลในไทย รายงานจาก we are social 

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้งานอันดับหนึ่งคือ Facebook ถึงร้อยละ 93.3 โดยมีจำนวนผู้ใช้ Facebook ถึง 

50.5 ล้านราย (กรุงเทพธุรกิจ, 2565) การพัฒนาสื่อในลักษณะสุนทรียสนทนา สุนทรียธรรม เพื่อน้อมนำ เกื้อกูลกัน

และกัน ให้ได้สัมผัส รับรู้ เกิดแรงบันดาลใจ ปฏิบัติบูชา จนเกิดวัฒนธรรมครูของแผ่นดินทั้งในตนและทั่วทั้งแผ่นดิน 

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพีในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ พื้นท่ีสำคัญในการเพิ่ม

คุณภาพและสร้างความเสมอภาคของการเรียนรู้ และขยายสู่สุขภาวะของคนในประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วย

แนวคิดดังกล่าวขา้งต้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักรี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

จึงจัดทำโครงการวจิัยผลิตสื่อสบืสาน สร้างสรรค์ รายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพแห่งการฝึกหัดครูไทย” 

ขึ้น ในรูปแบบของการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page ในประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับภูมิปัญญาครูของแผ่นดิน    

ด้วยโปรแกรม Live streaming studio เสมือนเป็นห้องสตูดิโอ วิดีโอถ่ายทอดสดบนอินเตอร์เน็ต ข้อดีคือสามารถสร้าง
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ความพงึพอใจในการรับชมรายการ 

แบ่งเป็น 3 ด้าน 

1. ด้านเนื้อหา 

2. ด้านสื่อและเทคนิค 

3. ด้านการนำไปใช ้

การมีส่วนร่วม และสามารถจัดเก็บข้อมูล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสามารถติดตามย้อนหลังได้  สามารถรับชมได้ไม่

จำกัดเวลาและสถานท่ี เปิดโอกาสในศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (สมัคร อยู่ลอง, 2556) และผู้วิจัยได้เพิ่มช่องทางการ

รับชมยอ้นหลังผ่าน YouTube อกีด้วย 

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของรายการ คือ นักศึกษาวิชาชพีครู ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศกึษา และบุคลากร

ทางการศึกษา ช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดของรายการคือ เช้าของวันเสาร์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงได้และหนุน

เสริมพลานุภาพของครู 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื ่อพัฒนาสื่อสำหรับการสืบสานสร้างสรรค์ในลักษณะสุนทรียสนทนา สุนทรียธรรม ผ่านรูปแบบ

เครอืข่ายสังคมออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจในการรับชมรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตศษิย์” 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
1. การพัฒนาสื่อสำหรับการสืบสานสร้างสรรค์ในลักษณะสุนทรียสนทนา สุนทรียธรรม ผ่านรูปแบบเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ด้วยกระบวนการ ADDIE Model (Janse B ,2018) 

 1.1 Analyze ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบรายการ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายในการรับชมรายการ คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษา และช่วงเวลาในการถ่ายทอดสดของรายการคือ เช้าของวันเสาร์เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาในการรับชมของ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงและหนุนเสริมพลานุภาพของครู จากนั้นดำเนนิการวเิคราะห์วัตถุประสงค์

ในการผลิตรายการ ข้อจำกัดและทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตสื่อรายการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการผลิต 

โดยต้องกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (วิภา อุดมฉันท์, 2544) คณะผู้วิจัยได้กำหนดผู้ดำเนินรายการ

หลักคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจกุล ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านความเป็นครู ท่านเคยดำรงตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย์สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ดำเนินรายการจามจุรีมีเรื ่องเล่า สถานีวิทยุจุฬา เป็นวิทยากรด้านประวัติศาสตร์

การศึกษาไทย เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้รับรางวัล

เชญิชูเกียรตดิ้านการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ผลจากการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลได้ร้อยเรียงเร่ืองราวจำนวน 32 ตอน 

โดยมีหัวขอ้ดังนี้ 

   

สื่อสบืสานสร้างสรรค์ รายการ      

“สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพ   

ของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง       

ชวีติศิษย์” จำนวน 32 ตอน 
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    ตอนท่ี 1 ตำราที่มชีวีติ คือคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

  ตอนท่ี 2 ครบเครื่องเร่ืองรางวัลสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจักรี 

  ตอนท่ี 3 เชดิชูภูมิปัญญาครูไทย 

  ตอนท่ี 4 ครูยุคใหม่สดใสเสมอ 

  ตอนท่ี 5 ครูนักคิดนำศิษย์เปลี่ยนแปลง 

  ตอนท่ี 6 ครูนักออกแบบ สนามเด็กเล่น สนามเรียนรู้ 

  ตอนท่ี 7  ครู(นำ้ใจ)นักกีฬา เป็นยาวิเศษ 

  ตอนท่ี 8 ครูนวัตกร: ผู้เตมิ เสริม สรา้ง 

  ตอนท่ี 9 ก่อประกาย...สายธารแห่งวถิีครู 

  ตอนท่ี 10 ววิัฒนาการสายธารการฝึกหัดครูไทย 

  ตอนท่ี 11 คุณูปการแห่งสายธารการสร้างครู ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงค์ ณ อยุธยา 

  ตอนท่ี 12 เรียนรู้ความเป็นครูจาก “ทูลกระหม่อมอาจารย์” 

  ตอนท่ี 13 เรียนรู้จากครู ตชด.: ครูผู้ทำงานในพืน้ท่ีห่างไกล ด้วยหัวใจแห่งความเป็นครู 

  ตอนท่ี 14 เรียนรู้จากครูกัมพูชา: ต่างบริบท จิตวญิญาณเดยีวกัน 

  ตอนท่ี 15 ครูแกร่งแห่งอาชีวะ: ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศษิย์และชุมชน 

  ตอนท่ี 16 วถิีลูกเสอืเพื่อสร้างคน 

  ตอนท่ี 17 ครูสอนศษิย์ คิดรัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม 

  ตอนท่ี 18 ครูรุ่นใหม่ สอนเด็กไทยยุคจักรวาลนฤมติร (Metaverse)  

  ตอนท่ี 19 ครูชายแดนใต ้หัวใจทองคำ 

  ตอนท่ี 20 ส่งความสุข 

  ตอนท่ี 21 ประมวลความสุข...แด่ทุกๆ ท่าน 

  ตอนท่ี 22 ครูในดวงใจของเด็ก 

  ตอนท่ี 23 กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด 

  ตอนท่ี 24 เพื่อนคร:ู พื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ 

  ตอนท่ี 25 ครูนาฎศลิป์ผู้ป้ันดินให้เป็นดาว 

  ตอนท่ี 26 ครูผู้สร้างคนดว้ยดนตรี 

  ตอนท่ี 27 ครูศิลปะผู้เปลี่ยนชีวิตเด็กชายแดน 

  ตอนท่ี 28 ภาษาพาสาระ: ความรู้จากครูภาษาไทย 

  ตอนท่ี 29 ครูผู้แนะแนวทางแห่งชวีติ 

  ตอนท่ี 30 ร้อย (๑๐๐) รสพจนา บูชาครู 

  ตอนท่ี 31 งานสั่งสอนปลูกปัน้ เสร็จแล้วแสนงาม 

  ตอนท่ี 32 สายธารแห่งความเป็นครู...สายธารสุนทรียธรรม 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

 1.2 Design ขั้นตอนการออกแบบสื่อเร่ิมจากการเขียนบทรายการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตรายการ 

โดยมีโครงเรื่องที่น่าสนใจ บทสนทนาที่สนุกสนาน มีการออกแบบการจัดวาง ภาพประกอบการสนทนา  สอดแทรก

องค์ความรู้ และประวัติศาสตร์ไทย เพลงนำเข้าสู่รายการและจบรายการ คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์การ

ประพันธ์ทำนองเพลง จาก ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ ให้เข้ากับแนวคิดหลักของรายการในการสืบสาน

ความเป็นไทย 

 

 
 

ภาพที่ 1 ร่างบทรายการ 
 

ตัวอย่างบทรายการ ครัง้ท่ี 23 หัวข้อ กล้วยไม้มีดอกชา้ ฉันใด (ถ่ายทอดสดเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2565) 

เปิดรายการดว้ยเพลง คุรุบุปชาติ 

“สวัสดีค่ะท่านผู ้ชมทางบ้านทุกท่าน รายการสายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู ้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงชีวติศิษย์กลับมาพบกับทุกท่านอกีคร้ังแล้วนะคะ รายการได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า

ฟา้มหาจักรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เราเปิดรายการวันนี้ด้วยเพลง “คุรุบุปผชาติ” ท่ีแสนจะไพเราะและ

ซาบซึ้งตรึงใจนะคะ เพราะมาก ๆ ค่ะ อยากเรียนถาม อ.อี๊ดค่ะ ว่าประวัตเิพลงน้ีมท่ีีมาอย่างไรคะ (ใส่ภาพท่ีมา โคลงสี่

สุภาพ และภาพศาสตราจารย์ ม.ล.ป่ิน มาลากุล และเนื้อท่ีแต่งเพิ่มเตมิ โดยคุณประภาส ชลศรานนท์) 
 

 1.3 Development เนื่องด้วยกระบวนการในการพัฒนาสื่อรายการ มีขั้นตอนการซ้อมก่อนดำเนินรายการใน

วันจริง ดังนั้นการพัฒนาสื่อรายการจึงนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ โดยเทคนิคการนำเสนอภาพ เสียง สัญญาณ โดยคณะผู้วิจัยพัฒนาคุณลักษณะของสื่อตามแนวคิดของ 

Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle (Jerrold E.  Kemp, 1989)  ได ้แก ่  ป ัจจ ัยด ้านส ี  การเคล ื ่อนไหว ภาพน ิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว ภาษา ข้อความ ตัวอักษร เสียงพูด ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง การเล่าพร้อมภาพประกอบ จัด

ระเบียบข้อมูล และการกำหนดลำดับภาพ เป็นต้น  
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างเบือ้งหลังการซ้อมก่อนการถ่ายทอดสด 
 

 1.4 Implement ขั้นตอนการนำสื่อสืบสานสร้างสรรค์ รายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครู

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศษิย์” ไปใชโ้ดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page พลานุภาพของครู ในแต่ละตอนของ

รายการมกีารพูดคุยตอบคำถามกับผู้ชมการถ่ายทอดสด เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด คณะผู้วิจัยทำการสรุปประเด็น

สำคัญของแต่ละตอนและนำมาตัดต่อ โดยการลงอักษรจากเสียงพูดและเสียงเพลงประกอบเป็นคลิปสั้น เผยแพร่ผ่าน

ทาง Facebook page และ YouTube channel พลานุภาพของครู เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้รับชมยอ้นหลังอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการถา่ยทอดสดทาง Facebook page พลานภุาพของคร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพกราฟกิคลิปสั้นเผยแพร่ทาง YouTube channel พลานุภาพของคร ู
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 1.5 Evaluation คณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินคุณภาพสื่อรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครู

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์” ด้วยแบบประเมินคุณภาพสื่อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ

สื่อ และด้านการนำไปใช้ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน  
 

2. การศกึษาผลความพงึพอใจในการรับชมรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ชวีติศิษย์” ด้วยการเก็บขอ้มูลเชงิปริมาณ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการสํารวจรายการ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจในการรับชมรายการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating Scale) ตามวธีิของ Likert (1961) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านส่ือเทคนิค และด้านการนำไปใช ้ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินรายการต่อไป    

มลีักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 

โดยแบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยการ

หาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (Index  of  Item-Objective  Congruence  :  IOC) ระหว่างข้อคําถามและหาค่าความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ตามวธีิการของ Cronbach (ไพศาล วร

คํา,2559) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิต 

ศษิย์” โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลผลการประเมินคุณภาพสื่อ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ (𝑿 ̅) S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านเนื้อหา    

เนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละตอนมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของรายการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

เนื้อหาในแต่ละตอนช่วยส่งเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับ

ความเป็นครูให้กับผู้รับชมรายการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

เนื ้อหามีการจัดลำดับขั ้นตอนการนำเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 

4.80 0.40 มากที่สุด 

เนื้อหาในแต่ละตอนมีปริมาณเหมาะสมกับระยะเวลา

ในการถ่ายทอดสดคร้ังละ 30-45 นาที 

4.80 0.40 มากที่สุด 

ด้านเนื้อหาโดยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.16 มากทีสุ่ด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ (𝑿 ̅) S.D. ระดับคุณภาพ 

2. ด้านรูปแบบสื่อ 

ความชัดเจนและระดับความดังของเสียงดนตรีในการ

ดำเนนิรายการ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

ความชัดเจนและจังหวะของเสียงบรรยายในการดำเนิน

รายการ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

ขนาดและรูปแบบตัวอักษรของสื่อประกอบการดำเนิน

รายการมคีวามชัดเจนเหมาะสม 
4.80 0.40 มากที่สุด 

ภาพประกอบของสื่อที่ใช้ในการดำเนินรายการมีความ

ชัดเจนเหมาะสม 
4.80 0.40 มากที่สุด 

การออกแบบสื่อที ่ใช้ในการดำเนินรายการมีความ

ทันสมัยน่าสนใจ 
4.40 0.49 มากที่สุด 

ด้านรูปแบบสื่อโดยรวม 4.60 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.30 มากทีสุ่ด 

3. ด้านการนำไปใช้    

สื่อรายการฯ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ของวิทยากร 
5.00 0.00 มากที่สุด 

สื่อรายการฯ ทำให้ได้ความรู้และซึมซับความเป็นครูผู้มี

จิตวญิญาณความเป็นครูผู้มีจิตวญิญาณความเป็นครู 
4.80 0.40 มากที่สุด 

สื่อรายการฯ สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เกี่ยวกับความเป็นครู เพื่อพัฒนานักศกึษาครูในรูปแบบ

ท่ีทันสมัยและน่าสนใจเหมาะกับนักศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

สื่อรายการฯ สามารถเผยแพร่ให้สถาบัน การศึกษา

ระดับต่างๆ นำผลผลิตจากโครงการนี้ไปใช้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

ด้านการนำไปใชโ้ดยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.96 0.08 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.88 0.19 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางสรุปผลการประเมินสื่อรายการ“สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตศิษย์” ทั้ง 3 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.88, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน 

สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.92, S.D. = 0.16) 2) ด้านรูปแบบสื่อ        

มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.77, S.D. = 0.30) และ 3) ด้านการนำไปใช้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด     

(�̅�= 4.96, S.D. = 0.08) โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเนื้อหาระบุว่า เนื้อหาบางตอนมี

ระยะความยาวเกินกว่า 30-45 นาที ควรเพิ่มระยะเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านรูปแบบสื่อ  

ระบุว่า รูปแบบการนำเสนอของรายการถ้ามีลูกเล่นหรือเทคนิคกิจกรรมการให้ความรู้แบบอื่น ๆ จะทำให้ดูน่าสนใจ
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มากขึ้นและความคิดเห็นด้านการนำไปใช ้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นรายการท่ีมีคุณค่าเหมาะแก่การเผยแพร่และนำไปเป็น

แนวทางในการปลูกฝังจิตวิญญาณทางวิชาชพีครูได้เป็นอย่างดี 
 

2. ผลความพงึพอใจในการรับชมรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ชวีติศษิย์” 
 

ตารางที่ 1 ผลผลการประเมินความพงึพอใจ 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ (𝑿 ̅) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. วันและเวลาในการถา่ยทอดสดมคีวามเหมาะสม  

(ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30 – 09.30 น.) 

4.82 0.45 มากที่สุด 

2. เนื้อหาที่นำเสนอในแต่ละตอน ช่วยส่งเสริมประสบการณ์

เกี่ยวกับความเป็นครูให้กับท่าน 

4.77 0.50 มากที่สุด 

3. เนื้อหาในแต่ละตอนมปีริมาณเหมาะสมกับระยะเวลาใน

การถ่ายทอดสดคร้ังละ 30-45 นาที 

4.69 0.59 มากที่สุด 

4. สื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของรายการทำให้ทราบถึง

เป้าหมายของรายการในแต่ละตอนได้ชัดเจนและ

เหมาะสม 

4.83 0.42 มากที่สุด 

5. การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page มคีวามชัดเจน

เหมาะสม 

4.85 0.39 มากที่สุด 

6. การรับชมยอ้นหลังผ่าน YouTube channel มคีวามชัดเจน

เหมาะสม 

4.81 0.45 มากที่สุด 

7. เสียงบรรยายในการดำเนินรายการมคีวามชัดเจนและ

เหมาะสม 

4.80 0.46 มากที่สุด 

8. สื่อประกอบการดำเนนิรายการมคีวามชัดเจนเหมาะสม 4.77 0.48 มากที่สุด 

9. รูปแบบการนำเสนอตลอดรายการต้ังแต่ช่วงเปิดรายการ

ไปจนถึงช่วงปิดรายการมคีวามสอดคล้องต่อเนื่อง

กลมกลืนกัน 

4.81 0.45 มากที่สุด 

10. รายการสายธารสุนทรียธรรมทำให้ไดค้วามรู้และซึมซับ

ความเป็นครูผู้มีจิตวญิญาณความเป็นครูผู้มีจิตวญิญาณ

ความเป็นครู 

4.81 0.45 มากที่สุด 

11. รายการสายธารสุนทรียธรรมสามารถใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นครูเพื่อพัฒนา

นักศกึษาครูในรูปแบบท่ีทันสมัยและน่าสนใจเหมาะกับ

นักศกึษา 

4.84 0.43 มากที่สุด 

12. ความพงึพอใจภาพรวมในการรับชมรายการสายธาร

สุนทรียธรรม 

4.84 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.80 0.46 มากทีสุ่ด 
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จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับชมรายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของ

ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์” ทั้ง 12 รายการ ด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 308 คน สถานะของผู้รับชมรายการ 

แบ่งเป็นครู อาจารย์ผู้สอน จำนวน 22 คน นักเรียน นสิิตนักศกึษา จำนวน 267 คน บุคลากรทางการศกึษาจำนวน 11 

คน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 คน มีค่าความพึงพอใจรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( �̅�= 4.80, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายละเอยีดรายข้อ สรุปภาพรวมได้ดังน้ี การถ่ายทอดสดผ่าน 

Facebook Page มีความชัดเจนเหมาะสมมากที่สุด (�̅�= 4.85, S.D. = 0.39) รองลงมาอันดับ 2 คือ รายการสายธาร

สุนทรียธรรมสามารถใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นครูเพื่อพัฒนานักศกึษาครูในรูปแบบท่ีทันสมัย

และน่าสนใจเหมาะกับนักศึกษา อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( �̅�= 4.83, S.D. = 0.43) และอันดับ 3 คือ สื่อ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของรายการทำให้ทราบถึงเป้าหมายของรายการในแต่ละตอนได้ชัดเจนและเหมาะสม อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( �̅�= 4.83, S.D. = 0.42) จากผลการประเมิน ประเด็นเนื้อหาในแต่ละตอนมีปริมาณ

เหมาะสมกับระยะเวลาในการถ่ายทอดสดครั้งละ 30-45 นาที ( �̅�= 4.69, S.D. = 0.59) มีค่าคะแนนความพึงพอใจ 

4.69 เป็นค่าคะแนนท่ีน้อยท่ีสุดจาก 12 ประเด็น เพราะการถ่ายทอดสดบางคร้ังมีความยาวมากกว่า 45 นาท ีจึงทำให้

เวลาคลาดเคลื่อนไปจากที่ได้วางแผนไว้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การพัฒนาสื่อสบืสานสร้างสรรค์ รายการ “สายธารสุนทรียธรรม: พลานุภาพของครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

ชีวิตศิษย์” จำนวน 32 ตอน เป็นสื่อการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ประเภทสื่อดิจิทัล สอดคล้องกับ ชัชชัย คุ้มทวีพร, 

2562 ที่กล่าวว่าการปฏิวัติดิจิทัลได้สร้างปัจจัยใหม่ให้แก่สังคมคือ ความเป็นประชาธิปไตยของความรู้ทำให้การสอน

ความรู้ควรเปลี่ยนเป็นการสอน “กระบวนการความรู้” และได้เปลี่ยนสมองของตัวผู้เรียนซึ่งอาจเรียกว่ามนุษย์ยุคการ

อ่าน (Homo Typhographicus) ให้กลายเป็น เยาวชนดิจิทัล เยาวชนรุ่นแอพฯ (Homo Digitalus, Homo Interneticus, 

Homo Applicatio) สองปัจจัยน้ีทำให้การเรียนการสอนแบบท่ีเป็นอยู่กลายเป็นสิ่งท่ีพน้ยุคสมัย เยาวชนใหม่ท่ีมีโลกทัศน์

แบบใหม่ ควรใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลสอนกระบวนการความรู้ ซึ่งตอ้งมีการออกแบบการเรียนการสอนใหม่ ด้วยการใช้สื่อ

หลากหลายชนิด โดยส่ือรายการสายธารสุนทรียธรรมท่ีพัฒนาขึ้นดำเนนิการตามกระบวนการ ADDIE Model ทำให้สื่อ

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู ้ ในการสร้างความรู ้ ทักษะและทัศนคติที ่ดี สอดคล้องกับ Jean 

Barbazette, 2006 ที่ระบุว่าสื่อแต่ละประเภทสร้างการเรียนรู้แตกต่างกัน แต่สื่อวิดีโอสามารถสร้างความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ และพฤตกิรรมได้ รวมท้ังสื่อท่ีพัฒนาขึ้นมคีุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดท้ังด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบสื่อและด้าน

การนำไปใช้ จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page     มีความชัดเจนเหมาะสมมาก

ที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการถ่ายทอดสดในสื่อสังคมออนไลน์มีการเชื่อมต่อสัญญาณที่สามารถทำให้การ

ถ่ายทอดสดมคีวามคมชัดท้ัง 32 คร้ัง และรายการสายธารสุนทรียธรรมสามารถนำไปใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เกี่ยวกับความเป็นครูเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจเหมาะกับนักศึกษา  สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดรายการสายธารสุนทรียธรรม คือ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาครูของแผ่นดิน ครูผู้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาโดยจัดการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่ครูผู้เป็นกัลยาณมิตร 

นิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติการวิชาชีพด้านการศึกษา รวมถึงผู้สนใจ ให้ได้เรียนรู้ ซึมซับ 

อธิษฐานและปฏิบัติการเพื่องานการศึกษา อีกส่วนที่สำคัญคือสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของรายการทำให้ทราบถึง
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เป้าหมายของรายการในแต่ละตอนได้ชัดเจนและเหมาะสม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญท่ีทำ

ให้ผู้ตดิตามรับชมรายการรับรู้และเขา้ใจประเด็นเนื้อหาในการถ่ายทอดสดแต่ละครัง้ได้ชัดเจน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่สนับสนุนงบประมาณ และคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ีอำนวยการในงานวิจัยครัง้นี้ 
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านเมืองเกา่ ภเูขาศักดิ์สทิธิ์กับการส่งเสรมิให้เปน็ย่านสร้างสรรค ์

Local history in the old town holy mountain with the promotion of being  

a creative area 
 

นครินทร์ น้ำใจดี1* 

Nakarin Namjaidee1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่าน  ชุมชนเมืองเก่าในพ้ืนที่ เขตภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 
ในเมืองเชียงราย  ประกอบไปด้วยดอยจอมทอง ดอบจำปี ดอยงำเมือง มีการตั้งถิ่นฐาน  3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนราช

เดช ชมชุมดอยงำเมือง และชุมชนดอยจอมทอง  งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดการศึกษา

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  แนวคิดจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา

เอกสาร  เน้นการลงภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่าพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ต่อเมืองเชียงรายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อยู่เร่ิมต้นของการสร้างเมืองเชียงราย สามารถแบ่งพัฒนาการ

ของพื้นท่ีกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 3 ช่วงดังนี้  ช่วงท่ี 1  การกำเนิดเมืองเชียงรายในยุคราชวงศ์มังราย กับ

ความสำคัญของกลุ่มดอยขนาดเล็กกลางเมือง (พ.ศ. 1805 – พ.ศ. 2100 / 295 ปี)  ช่วงท่ี 2  การย้ายจุดศูนย์กลาง

เมอืงเชียงรายในยุคราชวงศ์มังราย สู่ตัวเมอืงเชียงรายในยุครัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2101 - พ.ศ. 2477 / 376 ปี)  ช่วงท่ี 3 

ย่านภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ในช่วงสงครามโลกมหาเอเชยีบูรพา สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน ) 
 

คำสำคัญ:  ประวัตศิาสตร์ท้องถิน่, ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ, เมอืงเก่าเชียงราย, ย่านสร้างสรรค์ 
 

Abstract  
  The research objective is to study the local history of the Old Town community in the area, Holy 

Mountain area, in Chiang Rai city. It consists of Doi Chom Thong, Doi Cham Pee, Doi Ngam Muang. There are 3 

settlement communities, namely, Ratchadet community, Doi Ngam Mueang community and Doi Chom Thong 

community. This research is a qualitative research using the studying local history concept, the cultural resource 

management concept by means of collecting data from the study of documents and emphasis on participation in 

the field. The research results reveal that the area has been a historically important area for Chiang Rai city 

continuously since the beginning of Chiang Rai city construction. The area development and its historical 

significance can be divided into 3  periods as follows: Phase 1  The origin of Chiang Rai city in the Mangrai 

dynasty era and the importance of a small mountain group in the middle of the city (B.E. 1805 – B.E. 2100 / 

295 years), Phase 2 The center moving of Chiang Rai city in the Mangrai dynasty era into the Chiang Rai city in 

 
1 แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรม สำนักวิชาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
1 Cultural Resource Management, School of Social Sciences, Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, 57100 
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the Rattanakosin era (B.E. 2101 - B.E. 2477 / 376 years), Phase 3 The Holy Mountain area during the Great 

East Asia War into the changing in the present (B.E. 2478 - present). 
 

Keywords: Local history, Holy mountain, Chiang Rai old town, Creative area 
 

บทนำ 
 พื้นท่ีย่านภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ  หมายถึงพื้นท่ีระหว่างภูเขา ซึ่งประกอบด้วยชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง ชุมชน

วัดพระพระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นท่ีระหว่างกลุ่มภูเขากลางเมืองเชียงราย โดยกลุ่มภูเขาขนาดเล็กนี้เป็นภูมิทัศน์ดอยสามเส้า 

ประกอบไปด้วยภูเขาขนาดเล็กจำนวน 4 ลูก  ได้แก่ ยอดดอยซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ วัดพระธาตุดอยทอง ยอดดอยท่ีเป็นท่ีตัง้ของ

ดอยวัดงำเมือง ยอดดอยจอมแจ้งซึ่งเป็นท่ีตั้งบ้านจอมพล .ป พิบูลสงคราม และยอดดอยจำปี ซึ่งป็นท่ีตั้งศาลากลาง

จังหวัดเชยีงรายหลังท่ี 2 ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของวทิยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  

 กลุ่มดอยขนาดเล็กดังกล่าว ถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อเมืองเชียงราย มาตั้งในยุค

สร้างเมืองเชียงราย ในยุคของพญามังราย เมื่อปีพ.ศ. 1805 โดยพระองค์ทรงต้องการสร้างเมืองเชียงรายเพื่อให้

ลักษณะเหมอืนกับเมอืงท่ีบรรพบุรุษตัง้ถิ่นฐานบริเวณท่ีราบใกล้กับดอยตุง  แต่หลังจากการต้ังเมอืงแล้วประวัตศิาสตร์

ของพื้นท่ีนี้ยังไม่ได้ถูกอธิบายมากนัก ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีนั้นได้เร่ิมต้นท่ี พ.ศ. 2451 การใช้บริเวณเชิงดอยวัดงำ

เมอืงต้ังเป็นโรงเรียนท่ีต่อมาคือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นพืน้ท่ีต้ังเร่ิมแรก   

 กลุ่มดอยสามเส้า ถือเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของเมือง ในอดีตเป็นท่ีตั้งของข่วงหลวง(ลาน)ในการประกอบพิธี

บวงสรวงผีนาค ซึ่งเป็นอารักษ์สำคัญของเมืองเชียงราย โดยมีการประกอบพิธีคร้ังสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2460 ได้จัดตั้ง

จังหวัดทหารบกเชียงรายท่ีดอยจำปี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรมทหารราบท่ี18  ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จังหวัด

เชียงรายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเป็นท่ีตั้งกองทหารเพื่อเดินทางไปรบท่ีเชียงตุง พื้นท่ีดังกล่างถูกใช้เป็น

พื้นท่ีของทหาร   นอกจากนั้นพื้นท่ีดังกล่างยิ่งทวรความสำคัญในฐานะการเป็นศุนย์ราชการในยุคหนึ่งของจังหวัด

เชยีงราย ภายหลังเร่ิมมีชาวบ้านอพยพมาอยู่อาศัยจำนวนมากเพราะว่าใกล้กับตลาดใหญ่ของเชียงรายซึ่งคนส่วนใหญ่

เป็นคนรับจ้างท่ัวไปและขับรถสามล้อรับจ้าง   จนกระท่ังในราวปีพ.ศ.2529  ทหารได้โอนพื้นท่ีนี้ให้กับกรมธนารักษ์ 

และได้จัดตัง้ชุมชนขึ้นเรียกชื่อใหม่ว่า ชุมชนราชเดชดำรง ตามชื่อผู้ว่าราชการเชยีงราย (พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุ

ตานนท์)  ต่อมาได้มกีารแยกส่วนหน่ึงท่ีติดกับวัดพระแก้วขึน้เป็นอกีชุมชนหนึ่งเรียกว่าชุมชนวัดพระแก้ว  ในชุมชนท่ีอยู่

ระหว่าภูเขานี้ยังมีท่ีตั้งบ้านพักข้าราชการและท่ีตั้งสำนักงานของส่วนราชการจำนวนหนึ่งด้วย จนกระท่ัง ในปีพ.ศ. 

2530  เมื่อเมืองเชียงรายมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 725 ปี พื้นท่ีกลุ่มดอยสามเส้านี้ได้ถูกได้รับ

ความสนใจให้มีความสำคัญเชิงภูมิทัศน์แบบจารีตอีกคร้ัง โดยมีการจัดสร้างเสาสะดือเมืองขึ้นท่ีบริเวณดอยจอมทอง 

ขึ้นเพื่อเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของเมืองเชียงราย นอกจากนั้นพื้นท่ีฮ่อมดอยท้ังสามชุมชน ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเชียงราย 

ประชากรในชุมชนในปัจจุบัน ถือเป็นผู้มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2 ราว

ร้อยละ30 ของผู้ค้าและเจ้าของแผงในตลาดเทศบาล 1  อาจกล่าวได้ว่าชุมชนเป็นนักออกแบบสินค้าในชวีิตประจำวัน 

ในตลาด ออกแบบระบบการจัดการสินค้า เชื่อมโยงพื้นท่ีแหล่งกำเนิดสินค้ากับชีวิ ตผู้คนในเมืองเชียงราย   

 ดังนัน้พื้นท่ีบริเวณย่านชุมชนดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำคัญทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น สัมพันธ์

กับพัฒนาการของเมอืงเชยีงรายในยุคต่างๆ ตลอดจนยังเป็นชุมชนท่ีเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ของเมืองเชียงรายในยุคปัจจุบันอย่างน่าสนใจ   แม้ในปัจจุบันลักษณะทางกายภาพของชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนท่ีมี

การอาศัยในรูปแบบชุมชนแออัดซึ่งส่งผลให้การเข้าถึงพื้นท่ีค่อนขา้งยากต่อคนภายนอก  การศึกษานี้มุ่งเน้นท่ีจะ   เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  การสำรวจแหล่ง
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ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วม   เพื่อให้เห็นสภาพพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อม สภาพ

สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจประวัติศาสตร์พัฒนาการของพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวอย่างลุ่มลึก  

ด้วยการใช้แนวคิดการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นำไปสู่การมีส่วนร่วมจากคนในพื้นท่ี หน่วยราชการ องค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง  หลังจากนั้นนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ เพื่อเสนอแนวทางในการ

ต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเมอืงในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพือ่ศึกษาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นย่าน  ชุมชนเมอืงเก่าในพืน้ท่ี เขตภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ในเมอืงเชยีงราย   
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 1.การศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวคิด 

ตลอดจนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ สภาพพื้นท่ีและสิ่งแวดล้อม 

สภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยรวบรวมจากเอกสารชั้นต้น (Primary source) และเอกสารชั้นรอง 

(Secondary source) 

2.การศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (Field study)  การศึกษาในคร้ังนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาข้อมูลจากการออกภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ประกอบด้วย ท้ัง

การศึกษาแบบเป็นทางการด้วยการประชุมกลุ่มใหญ่  การศึกษาแบบเป็นทางการด้วยการสัมภาษณ์เชงิลึก  และการ

สำรวจพื้นท่ีทางภายภาพ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนจะขออธิบายเป็นลำดับขั้นตอนและกิจกรรม  
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3. การสัมภาษณ์เชงิลึกและกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วย   

1.สนทนาพูดคุย เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน หมู่บ้าน เช่น ประวัตคิวามเป็นมาของชุมชน การตัง้ถิ่น

ฐาน วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเป็นต้น ค้นหาคุณค่า ความสำคัญ ของแหล่งวัฒนธรรมในพื้นท่ี ร่วมกับชาวบ้าน ท่ี

สำคัญและผู้คนในชุมชน    

2.การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง (In- Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลแบบการ

สัมภาษณ์เป็นทางการและสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการด้วยแนวคำถามท่ีมุ่งเน้นลายละเอยีดเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมใน

พื้นท่ี เพื่อใช้เป็ยทนวทางในการเสนอแนวทางพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในอนาคต ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำ

ชาวบ้าน กลุ่มผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒ ิข้าราชการท่ีทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม   

3.สังเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์  จากเอกสารชั้นต้น (Primary source) และเอกสารชั้นรอง (Secondary 

source) การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วม ในท้องถิ่น ความสำคัญของทรัพยากรทางวัฒนธรรมสังเคราะห์ข้อมูลเขียน

เป็นขอ้มูลประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น ให้เห็นภาพประวัตศิาสตร์พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง    
 

ผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาแบ่งช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนเมืองเก่าเ ชียงราย ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมี

พัฒนาการ 715  ปี โดยแบ่ง เป็น 3 ช่วงดงันี้  
 

ช่วงที่ 1  การกำเนดิเมอืงเชยีงรายในยุคราชวงศ์มังราย กับความสำคัญของกลุ่มดอยขนาดเล็กกลางเมอืง (พ.ศ. 1805 

– พ.ศ. 2100 / 295 ปี)    

 ในปี พ.ศ. 1802  พญามังราย ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง เป็นกษัตริย์ลำดับท่ี 25 การ

สร้างอาณาจักรในช่วงแรกของพระองค์คือ ในระยะแรก ทรงรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยท่ีอยู่รอบเมืองเงินยาง  

ภายหลังใน พ.ศ. 1805 ทรงเสด็จลงมาสร้างเมืองใหม่ ทางทิศใต้ห่างจากเมืองเงินยาง ราว 20 กิโลเมตรเมตร ทรง

เลอืกเวยีงไชยนารายณ์ เพื่อสร้างเป็นเวียงใหม่ ซึ่งปรากฏในตำนานพื้นเมอืงเชยีงใหม่ ฉบับเชยีงใหม่ 700 ปี ว่า 
 

 “ เจ้าบังเกิดได้ลูกชายผู้ 1 ในปลีเต่าเส็ด จุฬสกราช ได้ 624 อยู่บ่นานเท่าใด ช้างมังคละเจ้ามังราย ปล่อยไพ

หัวดอยหนตะวันออก เจ้าไพตามรอยช้าง หันประเทสท่ี1 ข้างริมน้ำแม่กก มีมอนดอยสูง สะเกิง งามนัก ท้างจิ่งคระนิง

ใจว่า เมื่อปู่คู เจ้าลาวจงส้าง บ้านหื้อปู่คูเจ้าลาวเกล้าอยู่ ได้ยินว่าเพิกตีนดอยผาเลาวันนั้น เมื่อปูเจ้าลาว เครียงส้า

งเมืองเงินยาง ค็จิ่มดอยท้ังสาม คือ ดอยทุง ดอยท่า ดอยย่าเถ้า วันนั้นดีหลี เหตุดังนั้น ควรคูกะทำม่อนดอยหื้อเป็น

สะดือเมอืง คืดทำกลางเมอืง ควรชะแล เจ้าพญามังรายจิ่งสร้างเวยีงกวมดอยจอมทองหื้อทำกลางเวยีง ส้างในปลีเต่า

เส็ด สกราช 624 ตัว ปรากฎชื่อว่าเมืองเชยีงรายหัน้แล……….”  (ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่. 2538 :น.13) 
 

 จากตำนานจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีพญามังรายทรงเลือกตั้งเมืองเชียงราย เนื่องจากมีภูมิประเทศท่ีเป็นชัยภูมิดี 

จึงให้สร้างพระนคร โดยกำหนดให้บริเวณดอยจอมทอง เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง มีการสร้างประตู และกำแพง

เมอืงขึ้น ลอมรอบ ทรงตัง้นามเมืองใหม่ว่า เมอืงเชยีงราย  นอกจากนั้นยังปราฏมุขปาฐะ เร่ืองเจี้ยผีนาค ซึ่งสบืทอดมา

ในท้องถิ่นปรากฏหลักฐานผ่านพิธีการเลี้ยงผีประจำเมืองเชียงราย ซึ่งเลี้ยงคร้ังสุดท้ายในปี พ.ศ. 2460 โดยถือผีนาค

เป็นหนึ่งในอารักษ์ ของเมืองเชียงราย ซึ่งสัมพันธ์กับนิทานนาคสร้างเมืองเชียงรายซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวกับพญามังราย

สร้างเมืองเชยีงราย โดยมีพญานาคมาช่วยสร้าง และหาฤกษ์ในการขุดคูเมอืง ท้ังสี่ด้านของเมอืง โดยในเร่ืองเจี้ยผีนาค 

ได้กล่าวว่าพญามังรายบรรทมโดยตื่นไม่ทันเวลาฤกษ์ในการขุดคูเมอืงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น ส่งผลให้พญานาคขุดคูเมอืง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

เพียงผู้เดียวโดยเสร็จเพียงด้านทิศเหนือของดอยจอมทองติดกับแม่น้ำกก ชาวเชียงรายเรียกถนนเส้นท่ีเกิดการพัฒนา

เป็นถนนในปัจจุบันว่า “กองนาค” (แก้วมงคล ชัยสุริยันต์, 2486: น.65-66) 
 

 ภายหลังท่ีพญามังรายทรงยึดเมืองหริภุญชัย  ทรงสร้างเวียงกุมกา ย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหม่ ตามลำดับ  

ส่วนเมืองเชียงรายนั้นมี ขุนครามราชบุตรเสด็จมาครองเมืองแทน นับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีเมืองเชียงรายเร่ิมลดบทบาทลง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 1860 พญามังราย สวรรคต ท่ีเมืองเชียงใหม่  เมืองเชียงรายกลับมามีความสำคัญอีกคร้ังในรัชสมัย

พญาไชยสงคราม (ขุนคราม)  หลักฐานท่ีปรากฏให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นท่ีดอยจอมทองในฐานะจุดศูนย์กลางของ

เมืองเชียงรายในยุคราชวงศ์มังรายปรากฏหลักฐานจากกลุ่มโบราณสถานท่ีมีจำนวนมากในเขตพื้นท่ีโดยรอบดอย

จอมทอง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มโบราณสถานดังกล่าวได้ตั้งอยู่ในพื้นท่ีมณฑลทหารบกท่ี 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ซึ่งพบ

หลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนาแน่นบริเวณสถานหญา้หน้าตกึกองร้อยของค่ายเม็งรายมหาราช เช่น กล้องยาสูบดิน

เผา(มูยา) เศษภาชนะดินเผา ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพัฒนาการเป็นชุมชนมปัีจจัยจากที่ตัง้ของพื้นท่ีใกล้กับแหล่งนำ้สำคัญ

ของเมืองคือแม่น้ำกก (https://www.finearts.go.th/fad7/view/32511,ออนไลน์)  โดย คุณอภิชิต ศิริชัย นักวิชาการ

ท้องถิ่น ได้สำรวจ และรวบรวมข้อมูลโบราณสถานท่ีพบในพื้นท่ีเขตค่ายเม็งรายมหาราช พบว่า เวียงเชียงรายในยุค

ราชวงศ์มังราย สันนิษฐานว่าว่าอยู่บริเวณโดยรอบเชิงดอยจอมทอง สัณฐานเวียงเป็นรูปวงกลม หรือวงรี ซึ่งเป็น

รูปแบบเวยีงโบราณท่ีพบมากในยุคแรกก่อนการรับรูปแบบการวางผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมในยุคหลัง ภายในพื้นท่ีโดบรอบ

พบโบราณสถาน ภายหลังการสำรวจโดยกรมศิลปากร พบโบราณสถานวัดร้าง และแนวกำแพงเมอืง จำนวน 9 แห่ง 

ประกอบไปด้วย  วัดร้าง แนวกำแพงเมืองโบราณ (อภิชิต ศิริชัย, 2563: น.68-112)  จากหลักฐานดังกล่าวจึงเป็น

เครื่องหนึ่งในการยืนยันความสำคัญของพื้นท่ีดอยจอมทองในฐานศูนย์กลางอำนาจเมืองเชียงรายในยุคราชวงศ์มังราย 

ต่อมาใน พ.ศ. 1870 พญาไชยสงครามถึงแก่ทิวงคต พญาแสนภูได้ให้เจ้าคำฟูราชโอรสไปครองเมืองเชียงใหม่ แล้ว

พระองค์ได้กลับมาครองเมืองเชียงราย พญาแสนภูมีพระราชประสงค์จะสร้างพระนครอยู่ใหม่ท่ีมีชัยภูมิท่ีดี จึงทรง

เลือกพื้นท่ีบริเวณเมืองเก่าเวียงไชยบุรี ริมแม่น้ำโขง ทรงสถาปนาเมืองใหม่ชื่อว่า หิรัญนครชัยบุรีศรีชียงแสน ซึ่งมี

ความสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆ ในสถานะเป็นจุดศูนย์กลางล้านนา ส่วนเมอืงเชยีงรายลดบทบาทลง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ : (ซา้ย) พระพุทธรูปโบราณ (ขวา) โบราณสถานภายในพืน้ท่ีมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช 
 

ช่วงที่ 2  การย้ายจดุศูนย์กลางเมอืงเชยีงรายในยุคราชวงศ์มังราย สู่ตัวเมอืงเชยีงรายในยุครัตนโกสินทร์  

(พ.ศ. 2101 - พ.ศ. 2477 / 376 ปี) 

 จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2101 เมอืงเชยีงใหม่ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพม่าสลับกับการก็ตกอยู่ในอำนาจของกรุง

ศรีอยุธยา เมอืงเชยีงราย ซึ่งเป็นเมอืงลูกหลวง ของเมอืงเชียงใหม่ ถูกพม่าเข้ามาปกครอง (พ.ศ.2101 –พ.ศ.2317/ 217 

ปี)  โดยในช่วงกว่า 217 ปีท่ีพม่าเข้ามาปกครองเมือง ในส่วนเมืองเชียงราย เจ้าเมืองท่ีพม่าได้ส่งมาปกครองเมือง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

เชียงราย โดยชรินทร์ แจ่มจิตต์ ได้รวบรวมจากเอกสารต้นฉบับท่ีพบในท้องถิ่น ปรากฎรายชื่อขุนนางพม่าท่ีปกครอง

เมอืงเชยีงรายในช่วงนัน้ จำนวน 14 คน (ชรินทร์ แจ่มจิตต์, 2543: น.2) พร้อมท้ังมีการยา้ยศูนย์กลางอำนาจของเมือง

เชยีงรายบริเวณดอยจอมทองมาอยู่ยังบริเวณตัวเมืองปัจจุบัน ปราฏหลักฐานจากตำนานพื้นเมอืงเชยีงราย ฉบับวัดสรี

ส้มสุก ตำบลแม่ขา้วตม้ จังหวัดเชยีงราย ว่า 
 

 “……………. เมืองเชียงรายอันหย้ออันแควนก่อนแลตั้งฟังสุทโธธัมมราชามากินล้านนาได้แล้ว แต่พรญาขีธอร

กิ น เมื อ ง เชี ย งรายส ร้ างวั ด จั นท โลก ไว้แล้ ว  กิ น เมื อ งน าน ได้ 7 ปี  สก ราช  1006 ตั ว (พ .ศ .2187)…………..” 
 

    ต่อมาในปี พ.ศ.2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯ ส่งให้

กรมหลวงเทพหริรักษ์และพระยายมราช ยกกองทัพขึน้มาขับไล่พม่าออกจากเชียงแสน  กวาดต้อนเอาผู้คน อพยพไป

อยู่ท่ีต่างๆ  ส่งผลให้เมืองเชียงแสน และเมืองเชียงราย เป็นเมืองร้าง กระท่ังในปี พ.ศ.2386 ในรัชพระเจ้ามโหตระ

ประเทศ เจ้าหลวงองค์ท่ี 5 แห่งเมืองเชยีงใหม่ จึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว ฟืน้เมอืงเชียงราย ในปี พ.ศ.2386 (พ.ศ.2386 – พ.ศ.2407 /21 ปี ) เจ้านายเชื้อสายเจ้าเจ็ดตน เป็นเจ้า

หลวงเมืองเชียงราย ได้รับพระราชทินนาม ว่า พระยารัตนะอานาเขต เจ้าธรรมลังกาจึงเป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงราย

พระองค์แรก ส่งผลให้เมืองเชียงรายในตัวเมืองปัจจุบันมีบทบาทในฐานะศูนย์กลางอำนาจของเมือง  แต่พื้นท่ีดอย

จอมทองยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะพื้นท่ีศักดิ์ของเมอืง ดังปรากฏหลักฐานจากบันทึกเอกสารตน้ฉบับเร่ืองจดหมาย

เหตุเมืองเชียงราย ท่ีบันทึกโดย พระยาหลวงพินิจอัยยการ พร้องกับบันทึกเอกสารต้นฉบับเร่ืองจดหมายเหตุเมือง

เชียงราย ของ พระครูปัญญาลังการ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง (พ.ศ.2420-2505) ซึ่งบันทึกเมื่อปีพ.ศ. 2412 ซึ่งได้

เขียนถึงการก่อเจดีย์บนดอยจอมทองว่า ในปี พ.ศ.2400 ในช่วงปลายรัชสมัยเจ้าธรรมลังกา (เจ้าหลวงเชียงรายองค์ท่ี 

1) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการก่อพระธาตุบนยอดดอยจอมทองขึ้น พร้อมท้ัง

ทำพิธีพุทธาภิเษกพระประธานวัดดอยจอมทอง  หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมาพระธาตุ  พังลง ในปีน้ันเองเจ้าหลวงธรรม

ลังกา ถึงแก่พริาลัย หลังจากท่ีปกครองเมืองเชยีงรายมา 21 ป ี  
 

  “ 1226 ลง 1 ค่ำ แรกก่อพระธาตุดอยทอง ณ วันอังคารขึน้ 2 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด สักราช 1229 ตัวพระธาตุ

ท่ีก่อแล้ว ก็โหยดกูดพังไป” (พระมหาธรีวชิญ ์วชิราโภ, 2564)    
 

 ภายหลังเจดีย์บนดอยจอมทองพังลงส่งผลให้ เจ้าหลวงอุ่นเรือน (เจ้าหลวงเชียงรายองค์ท่ี2) เป็นประธานใน

การก่อเจดีย์ดอยจอมทองขึ้นใหม่ ต่อมาในปีพ.ศ. 2460 เกิดอหิวาตกโรคขึ้น การแพทย์แบบตะวันตกของเชียงรายใน

ยุคนั้นยังห่างไกลต่อความเจริญมาก คนยังเชื่อในเร่ืองการรักษาด้วยความเชื่ออยู่มาก ทำให้เหตุการณ์ในคร้ังนั้น

ชาวเมืองเชียงรายได้จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ คร้ังใหญ่เรียก พิธีไหว้ผีเมืองเชียงราย(ผีนาค)  บริเวณข่วงหลวงเชิงดอย

จอมทอง ถืเป็นการเป็นการเลี้ยงผีเมืองคร้ังสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของเมือง จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเป็นสิ่งท่ี

สะท้อนความสำคัญของพื้นท่ีดอยท้ังสามลูกกลางเมืองเชียงรายในฐานะพื้นท่ีสำคัญทางความเชื่อของคนเมือง

เชยีงราย ท้ังศาสนาพุทธ และการบูชาผี  
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ภาพ : พระธาตุดอยจอมทอง 

ที่มา : อนุเคราะห์ภาพโดยอภิชิต ศริิชัย 
 

 นอกจากการเป็นพืน้ท่ีดังกล่าวยังเป็นจุดเร่ิมตน้ของความการกำเนดิ โรงเรียนประจำจังหวัดเชยีงราย สามัคคี

วิทยาคม ในปี พ.ศ.2451  บริเวณเชิงดอยวัดงำเมือง  (สรัสวดี อ๋องสกุล.2529 : น.548)  ในปี พ.ศ.2461 เกิดการ

ก่อตั้งกองทัพบกเชียงราย โดยใช้พื้นท่ีดอยจำปี เป็นพื้นท่ีในการก่อตั้งของกรมทหารราบท่ี 14  เชียงราย โดยขึ้นการ

บังคับกับ กรมบัญชาการทหารบก มณฑลพายัพฝ่ายตะวันตก   

 จนกระท่ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในปี พ.ศ.2469 ทรงมีพระราชประสงค์

เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพายัพเพื่อทอดพระเนตรบ้านเมือง และเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในมณฑลพายัพ การเสด็จ

พระราชดำเนินในคร้ังนั้น วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2469 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการทหารบนดอยจำปี 

ในเมืองเชียงราย เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2469  เวลา 17.00 น. พร้อมเสวยน้ำชาเครื่องว่างและในคราวนั้น หลวงดุลย

ธารณ์ปรีชาไวท์ ผู้พิพากษาจังหวัดเชียงราย ได้นำพระพุทธรูปหล่อด้วยนากขัดสมาธิเพ็ช ซึ่งค้นพบจากเจดีย์เมืองพะเยา

นำมาถวาย(ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของวทิยาลัยสงฆ์เชยีงราย  (สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2558: น.75-82) 

 ดังนั้นพื้นท่ีดอยจอมทอง มีความสำคัญในฐานะพื้นท่ีศักดิ์ทางศาสนา ความเชื่อของเมือง พื้นท่ีดอยงำเมือง 

เป็นจุดเร่ิมต้นของกิจการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ตลอดจนพื้นท่ีดอยจำปี เป้นพื้นท่ีสำคัญทางกิจการทหารและมี

ความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์ของการรับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 และสมเด็จ

พระนางเจ้ารำไพพรรณี พื้นท่ีดอยท้ังสามลูกกลางเมอืจึงถือเป็นพืน้ท่ีสำคัญท่ีมีพัฒนาสืบต่อมา  
 

ช่วงที่ 3 ย่านภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ในช่วงสงครามโลกมหาเอเชียบูรพา สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน ) 

 ภายหลังคณะราษฎรได้จัดบริหารบ้านเมืองในการปกครองใหม่   ในยุคนี้ส่งผลให้มีการยกเลิกหน่วยการ

ปกครองระดับมณฑลเทศาภิบาล มาเป็นการปกครองภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการจัดการภายในจังหวัด ในปี พ.ศ.2478 มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล จังหวัด

เชียงรายขึ้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2478)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 พระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตตานนท์) ข้าหลวงเมือง

เชียงราย ลาออกจากตำแหน่งและ และไปดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงราย ซึ่งในยุคนั้นศาลาเทศบาล

ตัง้อยู่บริเวณมุมถนนระหว่างศาลากลางกับจวนผู้ว่า(บริเวณมุมถนนราชเดชดำรงและถนนสุขสถิตปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของ

สำนักธนานุบาล โดยปลูกบา้นอยู่บริเวณเนนิเตี้ยๆเชิงดอยงำเมืองเป็นบ้านพัก เป็นอาคารขนาดใหญ่ 2 หลัง (มาล(ีเทพ

วงศ์) ถนอมคุณ และคณะ , 2546: น.15-20) ชาวบ้านเรียกว่า ม่อนเจ้าคุณ (ปัจจุบันเป็นท่ีตัง้ของบริษัท โทรคมนาคม

แห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เชยีงราย ในชุมชนราชเดช) (บังอร มะลิดิน,สัมภาษณ์)  
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 ภายหลังในปี พ.ศ. 2483 ในช่วงท่ีพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตตานนท์)  ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมอืง

เชียงราย เกิดการก่อตั้งโรงไฟฟ้าเทศบาลเมืองเชียงราย  โดยก่อตั้งโรงไฟฟ้าบริเวณดอยจอมทอง(ปัจจุบันเป็นท่ีตั้ง

สถานนีวิทยุกรมการรักษาดินแดง) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยงำเมือง (กิตติ สรรพอุดม, 2546) โดย

โรงไฟฟา้ผลิตกระแสไฟฟา้โดยใช้พลังไอน้ำส่งเสริมม ีตักนำ้จากบ่อน้ำใกล้กับโรงไฟฟ้า บนดอยจอมทอง เพื่อตักนำ้ไว้

ใชส้ำหรับการตม้ให้เกิดพลังไปนำ้ ชาวบ้านเรียก บ่อน้ำดังกล่าวว่า “นำ้บอ่โรงไฟฟา้” (เพ็ชร  พันธ์บุตรดี, สัมภาษณ์)  

 ปัจจัยท้ังการเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า และท่ีตั้งของกองทัพบกเชียงราย ส่งผลให้ในสงครามมหาเอเซียบรูพา 

เมืองเชียงรายเป็นจุดพักใหญ่ของทหารไทยในการเดินทัพเพื่อทำสงครามกับนครเชียงตุง  โดยในช่วงนี้พื้นท่ีดอยสาม

เส้าแห่งนี้ ใชเ้ป็นพื้นท่ีในการเป็นท่ีต้ังของกองกำลังทหาร และ ใชเ้ป็นพื้นท่ีในการเลีย้งรับรอง จอมพล ป พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี(พื้นท่ีบริเวณสถานีวิทยุรักษาดินแดงในปัจจุบัน)  ต่อมาในปี พ.ศ.2448 มีการก่อสร้างอาคารท่ีพักของ

จอมพล ป พิบูลสงคราม เพื่อใช้สำหรับรับรองการมีตรวจกิจการทหารในเมืองเชียงราย    ภายหลังสงครามยุติเกิด

การย้ายตั้งของค่ายทหารบกเชียงราย ไปอยู่บริเวณเด่นห้า ส่งผลให้พื้นท่ีดอยจำปีว่างลง  ในปีพ.ศ. 2512 ในสมัยของ

นายสง่า ไชยพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เกิดการยา้ยศาลกลางจังหวัดเชียงารย มายังบริเวณดอยจำปี ส่งผล

ให้พื้นท่ีดอยสามเส้าดังกล่าวมคีวามสำคัญในฐานะพื้นท่ีศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชียงราย  หลังจากนัน้ 1 ปี 

ถัดมาป ีพ.ศ. 2513 พื้นท่ีดอยจอมทอง ถูกใชเ้ป็นพืน้ท่ีทหารอย่างต่อเนื่อง อาคารบ้านพักของจอมพล ป พบูิลสงคราม 

ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นสถานีวิทยุ ถูกปรับเป็นท่ีตั้งของหน่วยเฉพาะกิจทหารอาสาสมัคร สู้พรรคคอมมิวนิสต์ แห่ง

ประเทศไทย (หน่วยล่าสังหาร) ซึ่งมีจ้างทหารอาสาชาวจีนยูนาน เข้ามาเป็นกองกำลังทหารและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีดอย

จอมทอง  ในปัจจุบันยังคงการตัง้ถิ่นฐานของทหารอาสา(หน่วยล่าสังหาร)อาศัยในชุมชน  

 ส่งผลให้พืน้ท่ีดอยสามลูกกลายเป็นสถานท่ีพักในการรักษาพยาบาลจากทหารท่ีบาดเจ็บ และ เร่ิมมชีาวบ้าน 

ขยับขยายถากถางพื้นท่ีบนดอยจอมทอง ดอยงำเมือง และหลังวัดพระแก้ว   บางส่วนอพยพมาจาก บ้านร่องขุน บ้าน

บัวสลี อำเภอเมือง เชียงราย ได้แก่ ครอบครัวของ นางบุญป๋ัน จันทะวงศ นางเพ็ญศรี วงค์แก้ว นางบัวเขียว บัวงาม 

นายทอง จันทะเลิศ เป็นต้น (บุญป๋ัน จันทะวงศ, สัมภาษณ์) ครอบครัวของนายอาจ  จันทร์ทา จากอำเภอพาน และอีก 

หลายพืน้ท่ีในจังหวัดเชยีงราย บางส่วนอพยพมาจากต่างจังหวัด ได้แก่   จังหวัดลำพูน  จากครอบครัวของนายแปง โน

จา ซึ่งถือเป็นครูผู้ฟื้นฟูการเล่นพิณเป๊ียะ ให้เกิดการแพร่หลายในประเทศไทยอกีคร้ัง ต่อมาคณะกรรมการวัฒนธรรม

แห่งชาติได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้ เป็น ผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน พิณ

เป๊ียะ) (ลูน  โนจา, สัมภาษณ)์   

  ชาวบ้านท่ีอพยพมาตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่มาเพื่อประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป  รับจ้างขนทรายจากท่าน้ำริม

แม่น้ำกกซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน ตลอดจน ประกอบอาชีพ ถีบสามล้อ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักท่ีคนในชุมชนนิยมทำ  

เนื่องจากพื้นท่ีของชุมชน ตัง้อยู่ใกล่กับท่าแพ รมิแม่นำ้กก ของ นายฤทธ์ิ สุขสถิต ตัง้อยู่ใกล้กับศาลากลางบนดอยจำปี 

และ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  โดยเป็นท่าแพท้ังสองแห่งจะเป็นจุดจอด จุดพักของแพไม้ไฝ่ท่ีล่องลงมาจากอำเภอแม่

อาย  อำเภอท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเท่ียวนิยมล่องลงมา เป็นจุดจอดสำคัญของรถสามล้อรับจ้าง (อาจ  

จันทร์ทา,สัมภาษณ์) นอกจากนั้นชาวเชยีงรายนยิมมาซื้อไม้ไผ่ ในบริเวณท่าแพ  ในช่วงวันเนา ของเทศกาลปีใหม่เมอืง

(สงกรานต์)   ชาวบ้านในหัววัดต่างๆในเขตเมอืงเชยีงราย มาตักทรายท่ีท่านำ้นี้ เพื่อนำไปก่อเจดียทราย  ( สุรพล แสง

แก้ว, สัมภาษณ์) ภายหลังชาวบ้านบางส่วนเร่ิมขยับขยาย ฐานะของครอบครัว ด้วยการเป็นเจ้าของแผงในตลาดสด

เทศบาล ขายอาหารสำเร็จรูปในตลาดนัด  ได้แก่ ถนนคนเดินเชียงราย และ ตลากนัดท่ัวจังหวัด ตลอดจนเป็นกลุ่มผู้ท่ี

มีบทบาทในกิจการดอกไม้ในตลาดสิริกรณ์ ซึ่งถือเป็นตลาดดอกไม้ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย เช่น ร้านตุ๊ 

ต๊ะฟลอริส เป็นต้น (ทัศนีย์ ดอนเนตร์, สัมภาษณ์) 
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 ตลอดจนพื้นท่ีดังกล่าวยังเคยเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี บันเทิงของเมืองเชียงรายท่ีคึกคักท่ีสุดของเมืองเชียงราย

ยุคหน่ึง ซึ่งบรรยากาศ มีความคึกคัก เป็นช่วงท่ีชาวบ้านการค้าขาย ของกินให้กับผู้ท่ีมาเท่ียวได้ดีท่ีสุด เช่น ไก่ย่าง ถั่วลิ

สงค์ต้ม เป็นต้น  (บุตร ธนาคำ, สัมภาษณ์)  จนกระท่ังในปี พ.ศ.2527 หน่วยงานทหารค่อยๆทยอยยา้ยไปอยู่ด้านล่าง

ในเขตชุมชนเด่นห้า  ส่งผลให้พื้นท่ีดังกล่างลดบทบาทด้านการทหารลง ในช่วงนี้มีผู้คนจากต่างถิ่นอพยพเข้ามาจับจอง

ตั้งบ้านเรือนตามพื้นท่ีว่างเปล่า จำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดเป็นชุมชนอย่างหนาแน่นมาก ผนวกกับบันเทิงในพื้นท่ีค่อยๆ

เลิกกิจการลง ในปี พ.ศ.2529 สำนักงานเทศบาลเมืองเชียงราย ได้จัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นในบริเวณเชงิดอยงำเมือง เรียก

ชุมชนราชเดชดำรง ซึ่งมีท่ีมาจากชื่อของ ท่านเจา้คุณราชเดชดำรง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนแรกใน

เขตดอยท้ังสามลูกดังกล่าว (เจียมจิตต์ ชีวิตไทย , สัมภาษณ์)      

 จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2530  เมื่อเมอืงเชียงรายมีการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 725 ปี พื้นท่ี

กลุ่มดอยสามเส้านี้ได้ถูกได้รับความสนใจให้มีความสำคัญเชิงภูมิทัศน์แบบจารีตอีกคร้ัง โดยมีการจัดสร้างเสาสะดือ

เมอืงขึ้นท่ีบริเวณดอยจอมทอง ขึน้เพื่อเป็นพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงราย    หลังจากนั้น 5  ปี ต่อมา  มกีารโอนพื้น

ท่ีดินบริเวณบนดอยท้ังสามลูก นี้ให้กับกรมธนารักษ ์ในปี พ.ศ.2535  โดยชาวบ้านเสียค่าท่ีดินเป็นรายปีให้กับกรมธนา

รักษ์ จนถึงปัจจุบัน . ภายหลัง ได้มีการแยกพื้นท่ีชุมชนราชเดช จัดตั้งเป็น ชุมชนวัดพระแก้วขึ้นอีก หนึ่งชุมชน   และ 

ในปี พ.ศ. 2547 เกิดการย้ายศาลากลางจังหวัดเชียงราย ไปอยู่บริเวณแห่งใหม่ เนื่องจากมีอาคารท่ีคับแคบ ส่งผลให้

อาคารศาลากลางบนดอยจำปีว่างลง นำไปสู่การใช้อาคารศาลากลางหลังท่ีสองเป็นท่ีตั้งของ ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์

เชยีงราย มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชยีงรายจยถึงปัจจุบัน  

 โดยสรุปในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชุมชนท้ังสามแห่ง มีบทบาทในฐานะพื้นท่ีทหาร ท่ีสัมพันธ์กับ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และการกำเนิดสหพันธรัฐเชียงตุง ตลอดจนเป็นพื้นท่ีท่ีสัมพันธ์กับบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์

เมืองเชียงราย คือ พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) นายกเทศมนตรีคนแรกของเมือง ที่นำความเจริญของเมือง

เชยีงรายท้ังในด้านใชพ้ื้นท่ีเชิงดอยเป็นโรงเรียน กำเนดิโรงไฟฟา้แห่งแรกในจังหวดัเชยีงราย  ตลอดจนพื้นท่ีดังกล่าวยัง

ถูกพื้นฟูให้เกิดการสร้างเสาสะดือเมือง เพื่อท่ีระลึกของการสถาปนาเมืองเชียงรายในยุคราชวงมังราย นอกจากนั้น

พื้นท่ีท้ังสามชุมชน ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเชียงราย ประชากรในชุมชนในปัจจุบัน ถือเป็นผู้มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจใน

ตลาดสดเทศบาล  เป็นแหล่งกำเนดิศิลปินท่ีย่ิงใหญ่ท่ีฟื้นฟูให้การเล่นพณิเปียะได้กลับมาโลดแล่น และได้รับความนยิม

เป็นท่ีแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน  
   

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษานี้มุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง คนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม (Key Stakeholder) ร่วมกับคณะผู้วิจัย หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

วัฒนธรรม   ในการบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเร่ิมตน้ด้วยการจัดเก็บ

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และพบว่าย่าน ชุมชนดอยจอมทอง ชุมชนราชเดช ชุมชนวัดพระแก้ว 

ถือเป็นพื้นท่ีการตั้งถิ่นฐานโบราณท่ียังมีบทบาทในปัจจุบัน ในฐานะพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิของเมืองเชียงราย  สอดคล้อกับ

งานวิจัยของ เกรียงไกร เกิดศิริ เร่ืองภูมิทัศน์เมืองโบราณและองค์ประกอบของเมือง กรณีศึกษา เชียงตุงและเมือง

เชยีงใหม ่ปี พ.ศ.2549  ได้กล่าวถึง ภูมิทํศน์โบราณที่เดี่ยวกับเมอืงและภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ว่าเป็นความเชื่อร่วมของเมอืงใน

ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปรากฏคติการสร้างพระธาตุกระจายในท่ัวภูมิภาคเอเชีย เช่น วัดพระธาตุดอยจอมคำ เมืองเชียงตุง

ประเทศพม่า ดังนั้นดอยสามลูกกลางเมืองเชียงรายท่ีปรากฏร่องร่อยการตัง้ถื่นฐานในยุคราชวงค์มังราย และเป็นพื้นท่ี

ในกำหนดให้เป็น จุดศุนย์กลางของเมืองเชียงรายในยุคราชวงค์มังราย ภายหลังเมื่อมีการรับพุทธศาสนาเกิดการ 

สถาปนาพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ให้เป็นพื้นท่ีสสำคัญทางศาสนาพุทธ มีการสร้างพระธาตุบนดอยจอมทอง และยังคงใช้พื้นท่ี
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ดังกล่าวในการเลี้ยงผีหลวงของเมือง ท่ีเกิดยกเลิกไปในสมัยรัชกาลท่ี6 เป็นต้นมา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากรับบเจ้านายพื้นเมือง สู่การปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาล และ การเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากปี 

พ.ศ.2475 พื้นท่ีดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงและถูกใช้เป็นพื้นท่ีด้านกิจการทหาร และศูนย์ราชการ   จนกระท้ัง

ภายหลังพื้นท่ีถูกโอนให้กรมธนารักษ์ เกิดการอพยพเข้ามาอาศัยของคนจำนวนมาก พื้นท่ีแห่งนี้จึงกลายเป็นชุมชน

เมืองและประชากรมีบทบาทในการขัลเคลื่อนภาคธุรกิจ ท้ังเป็นลูกจ้างในโรงสี รับจ้างท่ัวไปตลอดจนการขยับขยายสู่

เจ้าของธุรกิจค้าขายขนาดเล็กในตลาดเทศบาลเมืองเชียงราย ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากรท่ีสำคัญกลุ่มหนึ่งในการขัล

เคลื่อนธุรกิจของตลาดแห่งใหญ่ในเมอืงเชยีงราย  

 ตลอดจนพื้นท่ีดังกล่าว เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้

แนวคิดเมืองยั่งยนื ของ The United Nation Conference on Environment and Development ปี ค .ศ. 1992  มาตรา21 

ดังนี้  ด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมพื้นท่ีดอยสามลูดดังกล่าว เป็นเมืองท่ีเป็นพื้นท่ี สามารถในการเก็บรักษา

สิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งได้ เช่น สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่าง ๆท่ีสำคัญ เช่น 

สถาปัตยกรรมในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากอาคา พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกท่ี 37  อาคารสถานี

วทิยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย  อาคารศาลากลางหลังท่ีสอง เป็นต้น สามารถผลักดันและ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้   รวมไปถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับตอ้งไม่ได้ด้วย  พบว่าย่านชุมชน

ดอยจอมทอง ชุมชนราชเดช ชุมชนวัดพระแก้ว มีแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ จำนวนมากเช่น เป็น

ท่ีตั้งของพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิของเมืองคือพระธาตุดอยจอมทอง   และเป็นท่ีตั้งของศาลเจ้าพ่อดอยจอมทองซึ่งเป็นท่ี

เคารพนับถือของคนในเมืองเชียงราย และชาวไทยเชื่อสายจันในเมืองเชียงราย เป็นพื้นท่ีสีเขียวของเมือง โดยฌพาะ

อย่างยิ่งเป็นแหล่งในการซับน้ำท่ีสำคัญของเมืองเชียงราย พบบ่อน้ำโบราณจำนวน 6 แห่ง และเป็นบ่อน้ำสำคัญท่ี

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การกำเนิดกระแสไฟฟ้าของเมอืงเชียงรายเพราะเป็นแหล่งน้ำในการนำไปต้มเพื่อให้เกิดแรงดัน

ในการผลิตกระแสไฟฟา้ เป็นต้น  

จากปัจจัยทุนทางวัมนธรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมของเมืองเชียงราย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเมืองหลายกิจกรรม เช่น พัฒนาแผ้นท่ี

เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี เนื่องจากพื้นท่ีพระธาตุดอยจอมทองถูกกำหนดเป็นจุดจอดรถลางเรียนรู้เมือง

เชยีงราย สามารถผลักดันจุดเรียนรู้ภายในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเตมิในอนาคต   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  สำนักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ท่ีสนับสนุนงบประมาณการวิจัย กราบขอบคุณ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย สำนักวานเทศบาลนครเชยีงราย  และตัวแทนชุมชนราชเดช วัดพระแก้ว ดอยจอมทอง 

ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและผลักดันให้งานวจิัยสำเร็จลุลวงดว้ยดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

เอกสารอ้างอิง 

กิตติ สรรพอุดม. ผู้ให้กำเนิดการไฟฟ้าของเชียงราย. ลำปาง: หจก ลำปางบรรกิจพร้ินติ้ง, 2546. (งาน 120 ปี      

 พระยาราชเดชดำรง ผล ศรึตตานนท์ 22 มถิุนายน 2546).  

เกรียงไกร เกิดศิริ. (2549). ภูมิทัศน์เมืองโบราณและองค์ประกอบของเมือง กรณีศึกษา เชียงตุงและเมือง

 เชยีงใหม่. 4 (กันยายน 2549), 66-89. 

แก้วมงคล ชัยสุริยันต์. (2486). เรื่องผีของชาวลานนาไทยโบราณ. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์พระจันทร์. 

จัดตั้งเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช 2478. (2478, 25 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 52.  

 หนา้ 2092. 

เจียมจิตต์ ชีวิตไทย. ประธานชุมชนราชเดชดำรง  เชียงราย. (15 กันยายน 2565). สัมภาษณ์. 

ชรินทร์ แจ่มจิตต์. (2543). บันทึกเมอืงเชยีงราย. เชยีงราย : โรงพมิพ์ไชยนารย์. 

ทัศนีย์ ดอนเนตร์. ปราชญ์ราชเดชดำรง เชยีงราย. (15 กันยายน 2564). สัมภาษณ์. 

นงไฉน ทะรักษา. [อินเตอร์เน็ต]. 2561; เมืองเชยีงรายจากหลกัฐานทางโบราณคดี ตอนที่ 1 : การตั้งถิ่นฐาน

 แรกเริ่ม –สมัยล้านนา. สืบค้นข้อมูลวันท่ี 1 เมษายน 2565. ได้จาก 

 https://www.finearts.go.th/fad7/view/32505%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%

 E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8. 

บังอร มะลิดิน. รองนายกเทศมนตรีนครเชยีงราย. (4 เมษายน 2565). สัมภาษณ ์

บุญป๋ัน จันทะวงศ, ชาวบ้านชุมชนดอยจอมทอง, (7 เมษายน 2565). สัมภาษณ ์

บุตร ธนาคำ. อดตีประธานชุมชนราชเดชดำรง  เชียงราย. (15 กันยายน 2565). สัมภาษณ์. 

พระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ. (2564). สมุดหมายเหตุเมืองเชียงราย พระยาหลวงพินิจอัยการ บันทึกไว้ พ.ศ.2412. 

 (เอกสารปริวรรต ส่วนบุคคล). 

เพ็ชร  พันธ์บุตรดี.ชาวบ้านชุมชนดอยทอง. (19 กันยายน 2565). สัมภาษณ.์ 

มาลี(เทพวงศ์) ถนอมคุณ และคณะ. (2546). รำลึก 120 ปี พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์). ลำปาง:หจก.

 ลำปางบรรณพร้ินติง้. 

ลูน  โนจา. ลูกชายคนสุดท้าย พ่ออุย้แปง  โนจา เชยีงราย. (7 เมษายน 2565). สัมภาษณ ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม่. (2538). ตำนานพื้นเมืองเชยีงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700. เชยีงใหม่   

สรัสวด ีอ๋องสกุล.(2529). ประวัตศิาสตร์ล้านนา. กรุงเทพ:อมรินทร์ 

สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และคณะ.(2558). จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระ

พุทธศักราช 2469. กรุงเทพฯ:บริษัทอัมรินทร์พร้ินต่ิงแอนด์พับลิชชิ่ง. 

สุรพล แสงแก้ว, ชาวบ้านชุมชนวัดพระแก้ว , (1 ตุลาคม 2565).สัมภาษณ์. 

อภิชิต ศริิชัย. (2563). วัดร้างในเวียงเชียงราย. เชยีงราย : สำนักพิมพ์ล้อล้านนา. 

อาจ  จันทร์ทา. อดีตนักแสดงคณะลิเกประพันธ์เจริญศิลป์ และชาวบ้านดอยตอง , (22  กรกฎาคม 2565).

 สัมภาษณ.์ 

 

  

  

  



62 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศลิป์ บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภเูขาศักดิ์สิทธิ์ 

Music composition : “The Old Town Holy Mountain” suite 
 

กัลยาณ ีสายสุข1* 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง 

ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ: เพื่อพัฒนาพื้นท่ีหัวใจเมอืงเชียงรายเมอืงสร้างสรรค์  ผู้วจิัยได้กำหนดประเด็นด้านความเชื่อ

และศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลง โดยนำสถานท่ีสำคัญ คือ วัด ท่ีตั้งอยู่ภายในแต่ละพื้นท่ีของ

ชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ การประกอบพิธีกรรมประเพณีท่ีสำคัญของท้องถิ่น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญของจังหวัด

เชียงรายและมคีวามสำคัญทางประวัติศาสตร์ มาใชเ้ป็นแนวคิดในการประพันธ์ทำนองเพลง ซึ่งประกอบด้วย วัดพระธาตุ

ดอยจอมทอง ในพื้นท่ีของชุมชนดอยทอง  วัดงำเมือง ในพื้นท่ีของชุมชนราชเดชดำรง และวัดพระแก้ว ในพื้นท่ีของชุมชน

วัดพระแก้ว ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้าง

แนวคิดในการประพันธ์บทเพลง โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท่ีมา ความเชื่อ และลักษณะสำคัญของวัดท้ัง 3 แห่ง 

ใช้วิธีการประพันธ์บทเพลงตามหลักดุริยางคศาสตร์ไทย ซึ่งบทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูขาศักดิ์สิทธ์ิประกอบด้วย 3  

บทเพลง ตามจำนวนวัดสำคัญในชุมชน โดยเป็นเพลงท่อนเดียว มีอัตราจังหวะสามชั้น  ใช้จังหวะหน้าทับกลองพื้นเมือง 

และกำหนดให้บรรเลงด้วยวงสะล้อซอซึงซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของดนตรีพืน้เมืองล้านนา 
 

คำสำคัญ: การสร้างสรรค์บทเพลง, ย่านเมอืงเก่า, เชยีงราย   
 

Abstract  
 The music composition on the Old Town Holy Mountain suite is part of the Old Town Holy Mountain 

research: To develop the heart area of Chiang Rai city, the creative city. The researcher identifies the belief and 

religion issues as an inspiration for song creation. By presenting important places that are temples located within 

each community area, which is the soul center. Performing important local ceremonies, these are important 

tourist attraction and historical significance of Chiang Rai province. The researcher uses as the concept for the 

melody composing which consists of Wat Phra That Doi Chom Thong in Doi Thong community area, Wat Ngam 

Muang in Rajadet Damrong community area and Wat Phra Kaew in Wat Phra Kaew community area. The 

researcher gathers information from relevant documents and interviews of relevant persons. Leading to the 

concept creation of composing songs. Based on historical data, sources, beliefs and important characteristics of 

the 3 temples, using the song composing method according to Thai musical principles. The Old Town Holy 

Mountain suite consists of 3 songs according to the number of important temples in the community. Each song is 
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a single movement. The researcher determined that Ching hit at the rate of Sam Chan tempo level using a 

rhythmic pattern of the Lanna drum, doubled in size and scheduled to be played with the Salaw-Saw-Seung 

band, which is an important characteristic of Lanna music. 
   

Keywords: Music creation, Old town, Chiang Rai 
 

บทนำ 

 ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ เป็นนิยามของพื้นท่ีงานวิจัย อันประกอบด้วย 3 ชุมชน คือ ชุมชนราชเดชดำรง 

ชุมชนดอยทอง และชุมชนวัดพระแก้ว โดยมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีระหว่างกลุ่มภูเขาขนาดเล็ก ซึ่ง

ประกอบด้วย ยอดดอยวัดพระธาตุดอยทอง ยอดดอยวัดงำเมอืง ยอดดอยจอมแจ้งบ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม และ

ยอดดอยจำปี ซึ่งก่อให้เกิดเป็นลักษณะภูมิทัศน์ท่ีเรียกว่า ดอยสามเส้า เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเมอืงเชยีงรายในแต่ละยุคสมัย  

  กลุ่มดอยขนาดเล็กเหล่านี้ เป็นสถานท่ีท่ีพญามังรายได้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้นในปีพ.ศ.1805 และปลูกสร้าง

ศาลากลางจังหวัดเชียงรายท่ียอดดอยจำปีในปีพ.ศ.2512  รวมท้ังมีความสำคัญด้านจารีตในการเป็นสถานท่ีจัดพิธี

บวงสรวงผีนาคเป็นคร้ังสุดท้ายของเมืองเชียงรายในปีพ.ศ.2460 และทำการจัดสร้างเสาสะดือเมืองขึ้นท่ีบริเวณดอย

จอมทองในปีพ.ศ.2530 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 725 ปี นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นท่ีปฏิบัติการ

ทางทหารมาโดยตลอดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซึ่งได้จัดสร้างเป็นบ้านพักฟื้นทางทหาร ต่อมามีชาวบ้าน

อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมากเนื่องจากทำเลท่ีตัง้ใกล้ตลาดใหญ่ สามารถประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างและ

ขับรถสามล้อรับจ้างได้ดี  จนกระท่ังในปีพ.ศ.2529 ทางทหารจึงได้โอนพื้นท่ีนี้ให้กับกรมธนารักษ์และได้จัดตั้งเป็น

ชุมชนขึน้ ชื่อว่า “ชุมชนราชเดชดำรง” ตามช่ือของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนท่ี 11 คือ พระยาราชเดชดำรง (ดำรง

ตำแหน่งในปีพ.ศ. 2460 – 2479) ต่อมาได้แบ่งแยกบริเวณส่วนหนึ่งท่ีติดกับวัดพระแก้วจัดตั้งเป็นอีกชุมชนหนึ่ง คือ 

ชุมชนวัดพระแก้ว ในปัจจุบันพื้นท่ีบริเวณชุมชนแห่งนี้ยังเป็นท่ีต้ังของบ้านพักข้าราชการและสำนักงานส่วนราชการ ซึ่ง

เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ UNESCO Creative Cities Network (UCCN)  เป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างเมืองใหญ่ท่ีเน้นการลงทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

ซึ่งนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การท่องเท่ียว และพัฒนาเมืองโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม โดยเมืองสร้างสรรค์ 

(Creative City) หมายถึงเมืองท่ีมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของเมืองนั้นๆ มีรากฐานจากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรม  มีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนท่ี

ทำงานสร้างสรรค์ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, 2564: ออนไลน์) และเป็น

พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ท่ี ท้ังนี้ จังหวัดเชยีงราย

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ร่วมมือกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน หรือ 

อพท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่าย

สร้างสรรค์ของยูเนสโก เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีความเหมาะสมและมีความพร้อมท่ีจะรองรับเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ทัง้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (เชยีงใหม่นวิส์, 2563: ออนไลน์) 

พื้นท่ีท่ีกำหนดในงานวิจัย ตั้งอยู่ล้อมรอบหัวใจของเมือง หรือภูเขากลางตัวเมืองเชียงราย มีผู้คนอพยพมา

จากท้องถิ่นต่างๆ มารวมอยู่กันเป็นชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนเป็นพื้นท่ีท่ีสำคัญทาง
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ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและอาหารในตัวเมืองเชียงราย จึงทำให้พื้นท่ี

ชุมชนนี้  มีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพและความพร้อมต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยการศึกษา

และพัฒนาให้เกิดความมั่นคงทางวัฒนธรรม รวมถึงการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นมาพัฒนาให้เกิดงาน

สร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครอืข่ายและชุมชน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความตอ้งการของชุมชน

และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 จากท่ีมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทาง 

ดุริยางคศิลป์ บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ขึน้โดยผ่านกระบวนการวจิัยมีการศกึษาค้นคว้าเก็บข้อมูลด้าน

บริบททางสังคมวัฒนธรรม เพ่ือใชเ้ป็นรากฐานในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีนำเสนอเร่ืองราวและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ

ชุมชน โดยผู้วิจัยใช้แนวทางการประพันธ์เพลงตามหลักดุริยางคศิลป์ไทย เพื่อให้เกิดเป็นผลงานเพลงไทยท่ีสามารถ

นำไปเผยแพร่ ถ่ายทอดเพื่อใช้สำหรับบรรเลงในวงดนตรีพื้นเมืองและวงดนตรีไทย รวมถึงการนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ 

ซึ่งผลงานสร้างสรรค์นี้จะก่อเกิดเป็นทุนทางอัตลักษณ์เบื้องต้นท่ีจะต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้านสินค้า

และบริการ ตลอดจนการท่องเท่ียวท่ีจะช่วยขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์ บทเพลงชุดย่านเมอืงเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
  ในการวจิัยเร่ือง การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศลิป์บทเพลงชุด ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ใชร้ะเบียบ

วธีิวิจัยเชงิคุณภาพ โดยมแีนวทางการศกึษาตามแนวคิดทฤษฎตี่างๆ แล้วทำการศกึษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์  โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการออกภาคสนาม ท้ังน้ีผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวธีิวิจัย ดังนี้  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

1.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

         1.1 การเก็บข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยทำการศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความ งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง รูปภาพ และแผนท่ี ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีวิจัย โดยสืบค้นจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น ห้องสมุด หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

       1.2 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม  

       1) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ประกอบด้วย 1. ผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านจากท้ัง 3 

ชุมชน  2. นักวชิาการท้องถิ่น  3. ปราชญ์ชุมชน  4. ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบททาง

สังคมวัฒนธรรมและสะท้อนอัตลักษณ์ของท้ังสามชุมชน  โดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกและกำหนดประเด็นด้านความ

เชื่อและศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศลิป์บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ  

โดยนำสถานที่สำคัญ คือ วัด ท่ีต้ังอยู่ภายในแต่ละพื้นท่ีของชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ การประกอบพิธีกรรมประเพณี

ท่ีสำคัญของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญของจังหวัดเชียงรายและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 

มาใช้เป็นแนวคิดในการประพันธ์ทำนองเพลง ซึ่งประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยจอมทอง ในพื้นท่ีของชุมชนดอยทอง  

วัดงำเมอืง ในพืน้ท่ีของชุมชนราชเดชดำรง และวัดพระแก้ว ในพืน้ท่ีของชุมชนวัดพระแก้ว 

       2) การสัมภาษณ์บุคคลข้อมูล ในประเด็นรายละเอียดของวัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดงำเมือง และวัด

พระแก้ว เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงต่อไป 

  1.3 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  

   เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยได้แก ่ แนวคำถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์  เครื่องบันทึกเสียง  กล้องถ่ายรูป 

และสมุดบันทึก 

   1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล    

   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำมาประมวลวิเคราะห์ร่วมกับแนวคดิทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิัยโดยใชก้าร

วเิคราะห์เชงิพรรณนา โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  1) วิเคราะห์ประวัติท่ีมา เร่ืองเล่า ลักษณะสำคัญ ตลอดจนกิจกรรมประเพณี ท่ีปรากฏในแต่ละ

สถานท่ีท่ีกำหนดท้ัง 3 วัด เพื่อนำมาใชเ้ป็นแนวคิดในการประพันธ์บทเพลง 

  2) การวิเคราะห์บทเพลงชุด ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ทำการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงและ

ทำนองเพลงโดยใชท้ฤษฎีดุริยางคศาสตร์ไทย  
 

ผลการศึกษา 
 การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ  เป็นบทประพันธ์ท่ีแต่งขึ้น

ใหม่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ: เพื่อพัฒนาพื้นท่ีหัวใจเมืองเชียงรายเมือง

สร้างสรรค์  ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นด้านความเชื่อและศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลง  เนื่อง

ด้วยพื้นท่ีการวิจัยประกอบด้วยชุมชน 3 ชุมชน คือ ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนดอยทอง และชุมชนวัดพระแก้ว ผู้วิจัยจึง

ได้กำหนดให้มกีารประพันธ์เป็นบทเพลงชุด ซึ่งประกอบด้วย 3 บทเพลง ดังนี้ 

 เพลงประจำวัดพระธาตุดอยจอมทอง 

วัดพระธาตุดอยจอมทอง หรือท่ีเรียกกันว่า วัดดอยทอง เป็นหนึ่งในพระเจดีย์ธาตุท่ีสำคัญของจังหวัด

เชยีงราย ตามประวัตศิาสตร์กล่าวว่าพญามังรายได้เสด็จมาตามหาชา้งของพระองค์ซึ่งหนเีตลดิมา เมื่อพระองค์ได้ทรง

พบว่าสถานท่ีแห่งนี้มีชัยภูมเิหมาะสมในการสร้างบ้านเมือง จึงโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นพร้อมกับบูรณะพระธาตุ

ดอยจอมทอง  นอกจากพระธาตุเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่ีมีลักษณะเป็นพระเจดีย์ศิลปะล้านนาและ
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พุกามแล้ว ยังมีพระวิหารท่ีมีลักษณะเป็นวิหารร่วมสมัยระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะรัตนโกสินทร์ ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยและภาพจิตกรรมฝาผนัง  และยังเป็นสถานท่ีประดิษฐานเสาสะดือเมือง

เชียงราย และต้นพระศรีมหาโพธ์ิซึ่งอัญเชิญมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่า ต้นโพธ์ิเป็นไม้

ศักดิ์สิทธ์ิช่วยขจัดความทุกข์ได้ จึงมีประเพณีถวายไม้ค้ำโพธ์ิและเคร่ืองประกอบพิธีกรรมใต้ต้นโพธ์ิ โดยผูกคติกับ

ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แต่ไม่ได้คงความหมายเดิมของการบูชาต้นพระศรีมหาโพธ์ิตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา  

นอกจากนี้ยังเป็นท่ีตั้งของเสาสะดือเมืองเชียงรายอีกด้วย โดยบริเวณท่ีตั้งเสาสะดือเมืองแห่งนี้เรียกว่า ดอยจอมทอง 

ชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหวเ้สาสะดือเมอืงแล้วจะทำให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย  

  1. แนวคิดในการประพันธ์ทำนอง  

  การประพันธ์เพลงสำหรับวัดพระธาตุดอยจอมทอง ผู้วิจัยได้ใชห้ลักการประพันธ์เพลงไทย โดยทำการศกึษา

ค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะเด่น และความสำคัญของวัดพระธาตุดอยจอมทองท่ีมีต่อผู้คนในชุมชน

และจังหวัดเชียงราย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและภาคสนาม  แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาเป็นแรงบันดาลใจใน

การประพันธ์เพลง ซึ่งผลการประพันธ์เพลง เป็นเพลงท่อนเดียว เน้นการใช้ลูกตกเสียง เร เพื่อแสดงถึงความมั่นคง

แข็งแรง เปรียบเหมือนต้นศรีมหาโพธ์ิและเสาสะดือเมือง รวมท้ังใช้ท่วงทำนองท่ีให้ความรู้สึกถึงความสงบ สำรวม 

และเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิซึ่งได้มกีารนำมาประดิษฐานไว้ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก และเป็นสถานท่ีท่ีผู้คนมากราบ

ไหวบู้ชาและบนบานต่อสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ  ซึ่งมีทำนองเพลงดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 โนต้เพลงประจำวัดพระธาตุดอยทอง 

 

 2. การวเิคราะห์ทำนองเพลง       

  การวเิคราะห์เพลงท่ีได้ประพันธ์ขึน้นี้ ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์ตามลำดับประโยคของเพลง โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ประโยคที่ 1 

- ลฺ - ท - ลฺ - ร - ล - ซ - ฟ ม ร - ลฺ - ท - ลฺ - ร - ล - ซ ล ฟ ซ ล 
  

ประโยคท่ี 1 ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงอยู่ในกลุ่มบันไดเสียงทางชวา คือ  ฟ ซ ล x ด ร x โดยในห้อง

แรกและห้องท่ี 2 นั้น จะกำหนดให้มีการใช้เสียง ล ต่ำ ในพยางค์ท่ี 2 ของท้ังสองห้อง และเปลี่ยนลูกตกในท้ายห้องให้

มเีสียงท่ีแตกต่างกัน มีการใชเ้สียง ล ซ้ำอีกครั้งในพยางค์ท่ี 2 ของห้องท่ี 3 โดยเปลี่ยนจากเสียงต่ำเป็นเสียงสูง เพื่อให้

เกิดมิติเสียงท่ีแตกต่างกัน โดยในประโยคท่ี 1 จะกำหนดให้ตกท่ีเสียง ร จำนวนท้ังหมด 3 คร้ัง ในห้องท่ี 2 ห้องท่ี 4 

และห้องท่ี 6 เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการใช้ทางเสียง อีกท้ังเพื่อแสดงถึงความมั่นคงแข็งแรงเปรียบเหมือนต้นศรีมหา
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โพธ์ิและเสาสะดือเมือง โดยในประโยคท่ี 1 นี้มีการใช้เสียง ท และ ม ซึ่งเป็นเสียงนอกบันไดเสียงเข้ามาใช้เพื่อให้เกิด

สำเนยีงเพลง 

 ประโยคที่ 2 

- รํ ดํ รํ ดํ ซ ท ล - ฟ ล ซ - ฟ ม ร - ล - ซ - ฟ ม ร - - - ลฺ - ด - ร 

 ประโยคที่ 2 จะพบว่ามกีารเชื่อมโยงของทำนองเพลงจากประโยคท่ี 1 โดยใช้เสียงลูกตกท้ายประโยคท่ี 1 มา

ตกในห้องท่ี 2 ของประโยคท่ี 2 และมีการใช้ทำนองซ้ำกันในห้องท่ี 4 และห้องท่ี 6 คือ โดยทำนองจะเคลื่อนท่ีในแนว

วิถีลง เป็นการซ้ำทำนองเพื่อให้เกิดความโดดเด่นและเป็นจุดสังเกตของผู้บรรเลง โดยท้ังสองประโยคนี้ จะมีการ

บรรเลงซ้ำอกีครัง้ในประโยคท่ี 5 และประโยคที่ 6 ตามจุดประสงค์ของผู้ประพันธ์ท่ีประสงค์ให้ทำนองเพลงนัน้มคีวาม

โดดเด่นและจดจำง่าย มกีารใช้เสียง ท และ ม ซึ่งเป็นเสียงนอกบันไดเสียงเข้ามาเพื่อสร้างให้เกิดสำเนยีงเพลง 

 ประโยคที่ 3 

- - - - - - - ล - - ดํ ล ซ ล ด ํร ํ - มํ รํ ด ํ - รํ - - - ล - รํ มํ รํ ดํ ล 

 ประโยคท่ี 3 ผู้วิจัยได้เว้นจังหวะในห้องแรกไว้ เนื่องจากในประโยคท่ี 3 จะเป็นการเร่ิมต้นของทำนองใหม่จึง

ตอ้งการให้มีการใช้ช่วงเสียงท่ียาวขึ้น โดยในประโยคท่ี 3 นี้ยังคงกำหนดให้มกีารตกเสียง ร ท้ังหมดจำนวน 3 ครั้ง ใน

ห้องท่ี 4 ห้องท่ี 6 และห้องท่ี 7 โดยในห้องท่ี 6 ทำนองเพลงจะตกในจังหวะยก เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของเพลง และลง

จบท้ายประโยคท่ีเสียง ล 

 ประโยคที่ 4 

- - - - - - - ล - - ดํ ล ซ ฟ - ซ - ล - ซ - ฟ ม ร - - - ลฺ - ด - ร 

 ประโยคท่ี 4 จะพบว่าทำนองเพลงในช่วงวรรคหน้านั้น จะมีการใช้ทำนองซ้ำกันกับในช่วงวรรคหน้าของ

ประโยคท่ี 3 โดยจะเปลี่ยนทำนองให้มีความแตกต่างกันในห้องท่ี 4 ท้ังนี้ในประโยคท่ี 4 จะตกเสียง ซ และมีการย้ำ

เสียง ซ อีกคร้ังในห้องถัดไป เพื่อเป็นจุดสังเกตว่าทำนองเพลงนั้นจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นแล้ว และจบประโยคท่ีเสียง ร 

ในหอ้งสุดท้ายของบรรทัด 

 ประโยคที่ 5  

- ลฺ - ท - ลฺ - ร - ล - ซ - ฟ ม ร - ลฺ - ท - ลฺ - ร - ล - ซ ล ฟ ซ ล 

 ประโยคท่ี  6 

- รํ ดํ รํ ดํ ซ ท ล - ฟ ล ซ - ฟ ม ร - ล - ซ - ฟ ม ร - - - ลฺ - ด - ร 

 ในประโยคท่ี 5 และประโยคท่ี 6 จะเป็นทำนองท่ีซ้ำกับประโยคที่ 1 และประโยคท่ี 2 ตามความประสงค์ของ

ผู้ประพันธ์ท่ีตอ้งการให้บทเพลงน้ันจดจำง่าย อกีทัง้การใชท้ำนองท่ีซ้ำกันยังสื่อถึงความเคารพศรัทธาต่อส่ิงศักดิ์สทิธ์ิท่ี

ไม่มวีันเสื่อมคลาย  

 ประโยคที่ 7 

- - - - - - - รํ - - มํ ร ํ ดํ ล ซ ฟ - ซ ฟ ร - ฟ - -  - ฟ - ซ ล ฟ ซ ล 

 ประโยคที่ 7 โครงสร้างของทำนองในประโยคท่ี 7 จะใชโ้ครงสร้างทำนองเดียวกันกับประโยคท่ี 3 ซึ่งต้องการ

ให้จดจำง่าย แต่มีความแตกต่างของทำนอง โดยยังกำหนดให้ห้องแรกนั้นเป็นจังหวะว่าง และยังคงรูปแบบของการใช้

จังหวะยกในห้องท่ี 6 ซึ่งจะใชเ้สียง ฟ โดยในห้องท่ี 3 และห้องท่ี 4 นั้น ทำนองจะเคลื่อนท่ีในแนววิถีลงอย่างชัดเจน มี

การใช้เสียงนอกบันไดเสยีง คือ เสยีง ม 
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 ประโยคที่ 8 

- - - - - - - รํ - - มํ ร ํ ดํ ล - ซ - ล - ซ - ฟ ม ร - - - ลฺ - ด - ร 

 ประโยคท่ี 8 ในประโยคสุดท้ายน้ีได้กำหนดโครงสร้างของทำนองเป็นลักษณะเดียวกันกับประโยคท่ี 4 โดยใน

วรรคหน้ามีการใช้เสียงตกท้ายวรรคด้วยเสียง ซ เช่นเดียวกัน ส่วนในวรรคหลังจะเป็นการใช้ทำนองเดียวกันกับวรรค

หลังของประโยคท่ี 4 ท้ังหมด 
 

เพลงประจำวัดงำเมือง  

วัดงำเมือง เดิมชื่อว่า วัดงามเมอืง เป็นวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัตศิาสตร์ในจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเมื่อ

ปีพ.ศ.1860 เดิมมีแต่สถูปหรือกู่ บรรจุพระอัฐิของพญามังรายมหาราชสร้างโดยพญาไชยสงครามโอรสพญามังราย

มหาราช ในพุทธศตวรรษท่ี 19 หลังจากท่ีพญามังรายเสด็จสวรรคตท่ีเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.1860 พญาไชยสงคราม

พระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพแล้วกลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของพญามังรายมา

ประดิษฐาน ณ ดอยแห่งนี้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2030 พระยาศรรัชฎาเงินทองได้ทำการบูรณะและสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้

โดยใช้ชื่อว่า "วัดงำเมือง" จากนั้นในปีพ.ศ. 2220 ได้มีการบูรณะอีกคร้ังหนึ่ง โดยการสร้างวิหารและเสนาสนะขึ้น

ภายในวัด โดยเจ้าฟา้ยอดงำเมอืง พระราชโอรสของเจ้าผู้ครองนครเชียงแสน  ต่อมาวัดงำเมอืงถูกทิ้งร้าง ขาดการทำนุ

บำรุงรักษา ทำให้สภาพวัดทรุดโทรม จนกระท่ังในปีพ.ศ.2495 พระวีรญาณมุน ีเจ้าคณะจังหวัดเชยีงรายในขณะนั้น ได้

มอบหมายให้พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชยีงรายในขณะนั้นทำการฟื้นฟูบูรณปฏสิังขรณ์วัดงำ

เมืองขึ้นใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมโดยวิหารวัดงำเมืองเป็นศิลปะล้านนา

ประยุกต์ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ ทั่วไป รวมถึงได้มีการสร้างเสาไม้แกะสลักบันทึกเร่ืองราวของพญามังรายไว้หน้าวัด

อกีด้วย 

1. แนวคิดในการประพันธ์ทำนอง 

  การประพันธ์เพลงสำหรับวัดงำเมอืง ผู้วิจัยได้ใชห้ลักการประพันธ์เพลงไทย โดยทำการศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับ

ประวัตคิวามเป็นมา ลักษณะเด่น และความสำคัญของวัดงำเมอืงท่ีมีต่อผู้คนในชุมชนและจังหวัดเชียงราย โดยทำการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและภาคสนาม  แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง ซึ่งผลการ

ประพันธ์เพลง เป็นเพลงท่อนเดียว โดยใช้เปลี่ยนบันไดเสียงจากเพลงแรก (วัดพระธาตุดอยจอมทอง) ผู้วิจัยนำเอา

ลักษณะของกู่พญามังรายซึ่งเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีสักการะของชุมชนมาบรรยายไว้ในวรรคแรกของเพลง และยังได้นำ

ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นแบบล้านนาประยุกต์และอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย มาใส่ไว้ในเพลงด้วย โดย

ผู้วิจัยได้นำเอาสำเนียงเพลงท่ีมีลักษณะของภาคกลางเข้ามาใส่ไว้ในบทเพลง  ให้ลีลาทำนองแสดงถึงการได้สัมผัสกับ

ความงดงามของลวดลายหรือศิลปะต่างๆ ในวหิารและเสาไม้แกะสลักที่เป็นจุดเด่นของวัดงำเมือง   ซึ่งมีทำนองเพลง

ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 โนต้เพลงประจำวัดงำเมอืง 

  

2. การวเิคราะห์ทำนองเพลง     

  การวเิคราะห์เพลงท่ีได้ประพันธ์ขึน้นี้ ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์ตามลำดับประโยคของเพลง โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

ประโยคที่ 1 

- - - - - - - ม - - ซ ล ดํ รํ ดํ ม ํ - ซ - ล ดํ รํ ดํ ม ํ - รํ มํ รํ ดํ ล - ดํ 

 ประโยคที่ 1 ผู้วิจัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงอยู่ในกลุ่มบันไดเสียงทางเพียงออบน คือ  ด ร ม x  ซ ล x  โดย

ในห้องท่ี 2 - 4 แสดงใช้โน้ตไล่เสียงจากต่ำไปสูง และต่อเนื่องไปยังห้องท่ี 5 - 6 เพื่อสื่อถึงการตั้งตระหง่านของกู่

พญามังรายตามความเชื่อของท้องถิ่น  โดยมีการใช้ทำนองท่ีซ้ำช่วงท้ายวรรคหน้าและต้นวรรคท้าย เพื่อให้ทำนอง

เพลงน้ันมคีวามโดดเด่น และจดจำง่าย โดยไม่มกีารใช้เสียงนอกบันไดเสียง  

 ประโยคที่ 2 

   - - - - - - - ม - - ซ ล ดํ ล ซ ม - ซ - ร ม ร ซ ม - ล ดํ รํ ดํ ล - ดํ 

 ประโยคท่ี 2 ผู้วจิัยได้กำหนดให้ทำนองเพลงอยู่ในกลุ่มบันไดเสียงทางเพียงออบน คือ  ด ร ม x  ซ ล x โดย

ในห้องท่ี 2 และห้องท่ี 3 ได้กำหนดให้มีทำนองเช่นเดียวกับประโยคท่ี 1 เพื่อสร้างจุดเด่นของเพลงและทำให้จดจำง่าย 

โดยท้ายของวรรคหนา้มีการเปลี่ยนทำนองแต่ยังคงให้ตกเสียง ม แต่ตกเสียงต่ำ ซึ่งต่างจากท้ายวรรคหน้าของประโยค

ท่ี 1 ท่ีมีการตกท่ีเสียง ม สูง และปรับเปลี่ยนทำนองวรรคหลังให้มีความแตกต่างแต่ยังคงลูกตกท้ายห้องเดิมไว้ คือ 

เสียง ด โดยในสองประโยคแรกนี้จะบ่งบอกได้ว่าเพลงนั้นมีสำเนียงเพลงแบบทางภาคกลางอย่างชัดเจน โดยผู้วิจัย

นำเอาลักษณะความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมท่ีเป็นแบบล้านนาประยุกต์และอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย กล่าวคือ มี

ลักษณะของอาคารสูงแบบท่ีนิยมสร้างในภาคกลางมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ทำนองเพลง 

 ประโยคที่ 3 

- - - ล ดํ ล ซ ม ร ด ร ม - ซ - ล - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล ซ ม ซ ล - ดํ - รํ 

 ประโยคท่ี 3 เร่ิมตน้ประโยคท่ีเสียง ล และมีการเคลื่อนท่ีของทำนองในแนววถิีลงในห้องท่ี 2 ส่วนในวรรคหลัง

ได้กำหนดในตน้วรรคและท้ายวรรคตกท่ีเสียง ร เช่นเดียวกัน ในประโยคนี้มีการใช้จังหวะที่กระชับขึ้นโดยในห้องท่ี 2 - 

3 และห้องท่ี 6 - 7 จะเป็นทำนองท่ีให้ผู้บรรเลงดำเนนิทำนองด้วยการเก็บเต็มจังหวะ 
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ประโยคที่ 4 

- ซ - ล - ดํ - รํ - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล - รํ มํ รํ ดํ ล - ดํ รํ ดํ ล ซ ม ซ ล ด ํ

 ประโยคท่ี 4 ทำนองในประโยคนี้จะเป็นทำนองท่ีแสดงถึงการจบวรรคตอนของเพลงโดยจะใช้ในบรรทัดท่ี 4 

และบรรทัดสุดท้ายของเพลงเพื่อลงจบเพลง โดยทำนองวรรคหน้าของเพลงจะมีการเคลื่อนท่ีของทำนองในแนววิถีลง

เมื่อดูจากทำนองสารัตถะ และลงจบทำนองท้ายประโยคท่ี 4 ในเสียง ด 

 ประโยคที่ 5 

- - มํ ร ํ ดํ ล ดํ ซ - - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซฺ ล ฺ ด ร ด ร - ม - ล ดํ ล ซ ม 

 ประโยคท่ี 5 จะเป็นการขึ้นทำนองชุดใหม่ ที่มีความแตกต่างจากบรรทัดท่ี 1 โดยช่วงทำนองในสองห้องแรก

นัน้จะมกีารเคลื่อนท่ีในแนววถิีลง ในวรรคหนา้กำหนดให้ตกเสียง ม วรรคหลังยังคงลูกตกเดิมในห้องสุดท้าย คือ เสยีง 

ม เช่นเดียวกัน 

 ประโยคที่ 6 

- - - - - - - ซ - - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซฺ ล ฺ ด ร ด ร ม ร ซ ม - ร - ด 

 ประโยคท่ี 6 ในห้องแรกจะเว้นจังหวะว่างไว้ เช่นเดียวกับในประโยคท่ี 2 เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการจดจำ

ทำนองของผู้บรรเลง โดยในประโยคนี้จะมีการใช้ทำนองซ้ำกับประโยคท่ี 5 คือ ในห้องท่ี 5 และห้องท่ี 6 จากนั้นจึง

เปลี่ยนชุดทำนองใหม่ในสองหอ้งสุดท้าย 

ประโยคที่ 7 

- - - ล ดํ ล ซ ม ร ด ร ม - ซ - ล - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล ซ ม ซ ล - ดํ - รํ 

 ประโยคท่ี 7 จะใช้วิธีการบรรเลงทำนองซ้ำกับในประโยคท่ี 3 เพื่อกำหนดโครงสร้างของเพลงให้มีรูปแบบท่ี

เป็นเพลงท่อนเดียว แต่สามารถแบ่งย่อยได้เป็นสองกลุ่มทำนอง เปรียบเสมอืนเพลงท่ีมีสองท่อน 

ประโยคที่ 8 

- ซ - ล - ดํ - รํ - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล - รํ มํ รํ ดํ ล - ดํ รํ ดํ ล ซ ม ซ ล ด ํ

 ประโยคท่ี 8 ทำนองสุดท้ายของเพลงท่ีมีการใชท้ำนองซ้ำกับในประโยคท่ี 4 และจบท่ีเสียง ด 
 

 เพลงประจำวัดพระแก้ว 

  วัดพระแก้ว หรือท่ีชาวเชียงรายเรียกว่า “วัดป่าเยี้ยะ” หรือ “วัดป่าญะ” ตามคำบอกเล่าสืบเนื่องมาจากใน

บริเวณนี้มไีมไ้ผ่พื้นเมอืงชนดิหนึ่งคล้ายกับไม้ไผ่สีสุก ไม่มหีนาม มเีนื้อแข็งและเหนยีว ชาวบ้านจึงนยิมตัดมาทำเป็นคัน

ธนูและหน้าไม้ ต่อมาในปีพ.ศ.1977 มีฟ้าผ่าลงมาท่ีเจดีย์ร้างทำให้ได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปูน

ธรรมดา ต่อมาปูนท่ีพอกไว้ด้านนอกกะเทาะออกจึงทำให้พบพระพุทธรูปข้างในท่ีมีเนื้อแก้วสีเขียวงดงาม จากนั้นมา

ชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อวัดว่า “วัดพระแก้ว” ต่อมาได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ท่ีจังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองเวียงจันทร์ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานท่ีกรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลท่ี 1  วัดพระแก้วคงมี

สถานะเป็นวัดสำคัญมาตลอดทุกสมัย ช่วงสงครามขับไล่พม่าออกจากล้านนาทำให้เมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองร้าง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2347 จนเมื่อฟื้นฟูเมืองเชียงราย พ.ศ. 2386 จึงมีการบูรณะวัดสำคัญต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปตาม

จำนวนไพร่พลและสถานะทางสังคมยุคนั้น จนในปีพ.ศ.2433 มีการสร้างวิหารวัดพระแก้วขึ้นใหม่ สันนิษฐานว่าสร้าง

บนฐานเดิมของวิหารในยุคล้านนา ซึ่งมีรูปแบบและสถาปัตยกรรมคล้ายกับวิหารของวัดงามเมือง (หลังเก่า) และวัด

พระสิงห์ ภายในวัดพระแก้วยังมีหอพระหยกเชยีงราย เป็นอาคารทรงแบบล้านนาโบราณ ด้านในจิตรกรรมฝาผนังเป็น
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ภาพวาดตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้าง และพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันท่ี 19 

ตุลาคม ป ีพ.ศ. 2534 

  1. แนวคิดในการประพันธ์ทำนอง 

  การประพันธ์เพลงสำหรับวัดพระแก้ว ผู้วิจัยได้ใช้หลักการประพันธ์เพลงไทย โดยทำการศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะเด่น และความสำคัญของวัดพระแก้วท่ีมีต่อผู้คนในชุมชนและจังหวัดเชียงราย 

โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและภาคสนาม  แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง ซึ่ง

ผลการประพันธ์เพลง เป็นเพลงท่อนเดียว  โดยผู้วิจัยนำเอาประวัติเร่ืองเล่าของการค้นพบพระพุทธรูปสีเขียว จาก

เหตุการณ์ฟ้าผ่ามาเป็นหลักในการประพันธ์ทำนอง รวมถึงใช้ท่วงทำนองท่ีมีวรรคซ้ำๆ กัน ซึ่งหมายถึงการกราบไหว้

เคารพบูชา และความศรัทธาของผู้คนต่อสิ่งศักดิ์สทิธ์ิท่ีไม่มีวันเสื่อมคลาย 
 

 
ภาพที่ 4 โนต้เพลงประจำวัดพระแก้ว 

 

2. การวเิคราะห์ทำนองเพลง   

การวเิคราะห์เพลงท่ีได้ประพันธ์ขึน้นี้ ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์ตามลำดับประโยคของเพลง โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

  ประโยคที่ 1 

- - - รํ - - - รํ - - - รํ - - - ล - - - รํ มํ รํ ดํ ล - ล ดํ ล ซ ล ด ํร ํ

 ประโยคท่ี 1 ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจในการค้นพบพระพุทธรูปสีเขียวจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า  จึงได้กำหนดให้

ทำนองในช่วงสามห้องแรก ใช้เสียง ร ในจังหวะตกท้ายห้องถึง 3 ครั้ง เพื่อสื่อถึงลักษณะของสายฟา้เมื่อเวลาผ่าลงมา

จะเป็นเส้นในแนวดิ่ง โดยในช่วงวรรคหน้ากระสวนของจังหวะจะเป็นลักษณะเดียวกัน ส่วนในวรรคหลังทำนองจะมี

ความกระชับขึ้น โดยในประโยคท่ี 1 ได้กำหนดให้ใช้บันไดเสียงในทาง ชวา คือ ฟ ซ ล x ด ร x โดยมีการใช้เสียงนอก

บันไดเสียงเข้ามาตกแต่งเพื่อให้เกิดสำเนยีงเพลง คือ เสยีง ม ในหอ้งท่ี 6 

 ประโยคที่ 2 

- ล ดํ รํ มํ รํ ดํ ร ํ - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ร ํ - ล ดํ รํ มํ รํ ดํ ร ํ - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล 

 ประโยคท่ี 2 ผู้วจิัยได้กำหนดให้ใช้ลูกตกเสียง ร เป็นหลัก โดยห้องท่ี 1 - ห้องท่ี 7 มกีารเคลื่อนท่ีของทำนอง

แต่ยังคงลูกตกเสียง ร ไว้ และลงจบประโยคท้ายห้องท่ีเสียง ล เพื่อสื่อถึงการไหว้เคารพบูชาของผู้คนท่ีปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ ในประโยคนีม้กีารใช้เสียง ม ซึ่งเป็นเสียงนอกบันไดเสียงเข้ามาตกแต่งทำนอง 
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ประโยคที่ 3 

- - - รฺ - ล - - - รฺ - ล - - - ซ - - - ฟ - ซ - - - ฟ - ซ - - - ล 

 ประโยคท่ี 3 ในช่วงห้องท่ี 1 และห้องท่ี 2 มีการใช้ทำนองเดียวกันโดยกำหนดให้มีระยะห่างของคู่เสียงเป็น

ลักษณะคู่ 5 และตกท้ายวรรคหน้าท่ีเสียง ซ ส่วนวรรคท้ายนั้นช่วงทำนองตอนต้นสองห้องแรกเป็นทำนองท่ีมี

ความสัมพันธ์กับช่วงตน้ของวรรคหนา้ แต่ใชก้ารเปลี่ยนเสียงและคู่เสียงท่ีมีระยะเป็นคู่ 2 จบท้ายประโยคท่ีเสียง ล 

 ประโยคที่ 4 

- - - รฺ - ล - - - รฺ - ล - - - ซ - - - ฟ - ซ - -  - ฟ - มฺ รฺ ดฺ - รฺ 

 ประโยคท่ี 4 ผู้วิจัยได้กำหนดให้ใช้ทำนองเดียวกันกับประโยคที่ 3 โดยเปลี่ยนทำนองช่วงสองห้องสุดท้ายของ

ประโยคเพื่อสร้างให้เกิดทำนองท่ีมีความแตกต่าง เพื่อสร้างความแตกต่างกันระหว่างคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2             

โดยการประพันธ์ทำนองในช่วงประโยคท่ี 3 และประโยคท่ี  4 จะใช้โครงสร้างเดียวกันกับเพลงท่ี 2 เพื่อสร้าง                

อัตลักษณ์ของโครงสร้างเพลงให้ง่ายต่อการจดจำและสร้างเสริมสุนทรียะในการฟัง ซึ่งจะบรรเลงทำนองท้ังสอง

ประโยคนีอ้กีครัง้ ในประโยคท่ี 7 และประโยคท่ี 8 

 ประโยคที่ 5 

- - - มํ - - - มํ - - - มํ - - - รํ - - - มํ ซํ มํ รํ ด ํ - ล ดํ รํ มํ รํ ดํ ล 

 ประโยคท่ี 5 ผู้วิจัยได้ใช้โครงสร้างของทำนองในประโยคท่ี 1 ซึ่งเป็นทำนองตอนต้นของเพลง มาใช้ในการ

ประพันธ์ทำนองในประโยคท่ี 5 แต่เปลี่ยนการใช้เสียงจากเดิมท่ีใช้เสียง ร เป็นเสียง ม แทน เพื่อสร้างความแตกต่าง

ของท่วงทำนอง โดยกระสวนทำนองยังคงเดิม และในวรรคทา้ยทำนองจะกระชับขึน้ ลงจบประโยคท่ีเสียง ล 

 ประโยคที่ 6 

- รํ ดํ ล ซ ล ด ํล - รํ ดํ ล ซ ล ด ํร ํ - รํ ดํ ล ซ ล ด ํร ํ - มํ ซํ ร ํ มํ รํ ดํ ล 

 ประโยคที่ 6 ได้กำหนดให้ใชลู้กตกเสียง ล เป็นหลักจำนวน 5 คร้ังในท้ายห้องท่ี 1 ห้องท่ี 2 ห้องท่ี 3 ห้องท่ี 5

และห้องท่ี 8 การใช้เสียงลูกตกท่ีซ้ำกันเพื่อสื่อถึงความศรัทธาของผู้คนต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีไม่มีวั นเสื่อมคลาย              

โดยลูกตกทา้ยประโยคจะตกเสียง ล เช่นเดียวกันกับในท้ายประโยคท่ี 2 

 ประโยคที่ 7 

- - - รฺ - ล - - - รฺ - ล - - - ซ - - - ฟ - ซ - - - ฟ - ซ - - - ล 

 ประโยคท่ี 7 ใชท้ำนองเดียวกับกับประโยคท่ี 3 ทัง้หมด 

 ประโยคที่ 8 

- - - รฺ - ล - - - รฺ - ล - - - ซ - - - ฟ - ซ - -  - ฟ - มฺ รฺ ดฺ - รฺ 

 ประโยคท่ี 8 เป็นทำนองเดียวกันกับในประโยคท่ี 4 ซึ่งผู้ประพันธ์ได้วางโครงสร้างของเพลงไว้ให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบรรเลงของนักดนตรีและสร้างรูปแบบเฉพาะในตัวบทเพลงท้ังหมดท่ีได้ประพันธ์

ขึน้  
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 รูปแบบการผสมวงและการบรรเลง 

การสร้างสรรค์ผลงานบทเพลงชุดย่านเมอืงเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิน้ี ผู้วิจัยได้ประพันธ์ขึน้สำหรับวงสะล้อ ซอ ซึง 

ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของดนตรีพื้นเมืองล้านนาและนิยมใช้บรรเลงแพร่หลายในโอกาสต่างๆ  ประกอบด้วย ซึง 3 

ขนาด ได้แก่ ซึงใหญ่ ซงึกลาง และซึงเล็ก สะล้อลูกสามและสะล้อลูกสี่ ขลุ่ยพื้นเมอืง ฉิ่ง  ฉาบ  และกลองป่งโป้ง  ใน

การบรรเลงกำหนดอัตราจังหวะฉิ่งเป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้น ใช้กลองป่งโป้งเป็นเคร่ืองกำกับจังหวะหน้าทับโดยใช้หน้า

ทับกลองพืน้เมอืง ผลงานบทเพลงชุดย่านเมอืงเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ประกอบด้วย 3 บทเพลง แต่ละบทเพลงจะนำไปต่อ

ยอดในการประดิษฐ์ท่าฟ้อนประกอบบทเพลง จึงได้กำหนดให้บรรเลงแต่ละบทเพลงจำนวน 4 รอบ เฉลี่ยเวลารอบละ 

2 นาที รวมท้ังสิ้น 8 นาที ทั้งนี้ ในการนำไปใช้บรรเลงในโอกาสอื่นๆ สามารถกำหนดความช้า-เร็ว และจำนวนรอบท่ี

บรรเลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 สรุปผลและอธิปรายผล 

  บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูขาศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วย 3 บทเพลง ตามจำนวนวัดสำคัญในชุมชน ได้แก่ เพลง

ประจำวัดพระธาตุดอยทอง  เพลงประจำวัดงำเมือง และเพลงประจำวัดพระแก้ว แต่งขึ้นโดยใช้วิธีการประพันธ์บท

เพลงตามหลักดุริยางคศาสตร์ไทย  โดยเป็นเพลงท่อนเดียว มีอัตราจังหวะสามชั้น  ใช้จังหวะหน้าทับกลองพื้นเมือง 

และกำหนดให้บรรเลงดว้ยวงสะลอ้ซอซึงซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของดนตรีพืน้เมอืงล้านนา  

 การประพันธ์บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากวัดท่ีสำคัญในชุมชนท้ัง 3 

แห่ง คือ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ในพื้นท่ีของชุมชนดอยทอง  วัดงำเมอืง ในพื้นท่ีของชุมชนราชเดชดำรง และวัดพระ

แก้ว ในพื้นท่ีของชุมชนวัดพระแก้ว โดยได้นำเอาจุดเด่นของแต่ละสถานท่ีมาเป็นหลักสำคัญในการประพันธ์ทำนอง คือ 

1. เพลงประจำวัดพระธาตุดอยทอง มหีลักสำคัญของการเล่าเร่ือง คือ เสาสะดือเมืองและต้นศรีมหาโพธ์ิ รวมถึงการ

เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ ท่ีต้ังประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัดจำนวนมาก ผู้วิจัยจึงเนน้การใชลู้กตกเสียง เร เพื่อแสดง

ถึงความมั่นคงแข็งแรง และการใชท่้วงทำนองท่ีให้ความรู้สึกถึงความสงบและสำรวม 2. เพลงประจำวัดงำเมอืง มหีลัก

สำคัญของการเล่าเร่ือง คือ กู่พญามังราย และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์รวมถึงอิทธิพล

ของศิลปะสุโขทัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดให้มีท่วงทำนองไล่เสียงจากต่ำไปหาสูงในวรรคแรกของเพลง เพื่อสื่อถึงกู่พญามัง

ราย รวมท้ังนำเอาสำเนยีงเพลงของภาคกลางเข้ามาใส่ไว้ในบทเพลงด้วย 3. เพลงประจำวัดพระแก้ว มีหลักสำคัญใน

การเล่าเร่ือง คือ เร่ืองเล่าหรือตำนานการค้นพบพระพุทธรูปสีเขียว จากเหตุการณ์ฟ้าผ่า มาใชใ้นการประพันธ์ทำนอง 

รวมถึงการใช้ท่วงทำนองท่ีมีการซ้ำวรรค เพื่อสื่อถึงการกราบไหว้เคารพบูชาและความศรัทธาของผู้คน ซึ่งวิธีการ

ประพันธ์เพลงไทยในลักษณะนีต้รงกับท่ี สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (2546: 195 - 203) ได้กล่าวถึงการแต่งเพลงไทยท่ีมีอยู่ 

4 วิธี โดยการประพันธ์บทเพลงชุดย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ ตรงกับวิธีการแต่งแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผู้

แต่ง คือ เร่ิมต้นจากการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสร้างรูปแบบจังหวะและแนวทำนองเพลง เช่น สภาพแวดล้อม 

ประวัตศิาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น  

การขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต้องอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน ท่ีสำคัญคือการนำเอา

ทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาได้อยา่งยั่งยืน   โดยมสีำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรรค์ หรือ CEA มีบทบาสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ 

3 ส่วน คือ บุคลากรสร้างสรรค์  (Creative People) ธุรกิจสร้างสรรค์  (Creative Business) และย่านและเมือง

สร้างสรรค์ (Creative Place) จึงได้เกิดโครงการ Sound of the City สำเนียงแห่งเมือง อยู่ในกลุ่มบุคลากรสร้างสรรค์ 

ซึ่งโครงการเพื่อสนับสนุนให้นักดนตรีสร้างสรรค์ผลงานจนเกิดเป็นบทเพลงจำนวนมากกว่า 100 เพลง ท่ีสะท้อน

เร่ืองราวและอัตลักษณ์ท้องถิ่นท่ัวประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
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กระบวนการของการประชาสัมพันธ์แผยแพร่ในช่องทางและแพลตฟอร์มต่างๆ  (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์, 2563: ออนไลน์)  ในปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายก็กำลังขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของ

ยูเนสโก โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่อย่างหลากหลายในการรองรับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์  ท้ังนี้ การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์บทเพลงชุด ย่านเมืองเก่า ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ จึงเป็นอีกหนึ่ง

ผลผลิตท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  ซึ่งการสร้างสรรค์

บทเพลงนี้จะนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ทางนาฏศลิป์ เพื่อใช้ประกอบบทเพลง ตลอดจนเป็นบทเพลงประกอบการ

ฟอ้นท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป 
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A-Sok-Sang: A study through intermediality 
 

ธงชัย แซ่เจี่ย1* 

Thongchai Sae-Chia1* 
 

บทคัดย่อ 
 บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเร่ือง อโศกสาง ของปราปต์นำเสนอเร่ืองราวการคลี่คลายคดีปริศนาตามแบบ

ฉบับของบันเทิงคดีแนวนี้ ขณะเดียวกันยังนำเสนอภาพองค์กรข่าวที่สัมพันธ์กับการคลี่คลายคดีฆาตกรรมภายใน

เร่ืองด้วย นับว่าโดดเด่นจากเร่ืองอื่นท่ีมีมาก่อนหน้า บทความนี้มุ่งศึกษานวนิยายเร่ือง อโศกสาง ด้วยทฤษฎีสหสื่อ

ซึ่งมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสองสื่อที่ปรากฏในตัวบท ผลการศึกษาพบว่า นวนิยายเรื่อง อโศกสาง 

นำเสนอภาพองค์กรข่าวในลักษณะสังคมวิทยาแห่งวารสารศาสตร์ ซึ่งก็คือการนำเสนอภาพกระบวนการทำงาน

ของผู้คนในวิชาชีพสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรข่าว ซึ่งสัมพันธ์กับอำนาจของแหล่งข่าว โครงสร้างองค์กร 

และมาตรฐานความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยสอดแทรกในระหว่างการ

นำเสนอการคลี่คลายคดี ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาคดีฆาตกรรมปริศนาว่ามีลักษณะเป็นเสมือนเขาวงกต นว

นิยายเร่ืองนี้นำเสนอภาพบทบาทของสื่อมวลชนท่ีส่งผลต่อคดีท่ีเกิดขึ้นในนวนิยายแบบคู่ตรงข้าม กล่าวคือ ในด้าน

หนึ่งสื่อมวลชนทำให้คดีซับซ้อนและคลี่คลายได้ยาก แต่อีกด้านหนึ่งสื่อมวลชนก็มีบทบาทในการติดตามความ

คืบหน้าของคดีเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนและบันทึกหลักฐานอันนำไปสู่การคลี่คลายคดีปริศนาได้ในที่สุด อาจ

กล่าวได้ว่า เมื่อพิจารณาด้วยทฤษฎีสหสื่อแล้ว นวนิยายเรื่อง อโศกสาง นำเสนอภาพองค์กรข่าวตามคติเรื่อง

ฐานันดรท่ีสี่อย่างมีนัยสำคัญ 
 

คำสำคัญ: บทบาทของสื่อมวลชน, บันเทิงคดสีบืสวนสอบสวน, สหสื่อ, องค์กรข่าว  
 

Abstract  
Prapt’s A-Sok-Sang is not only represent the murder cases solving follow detective fiction’s 

convention, but also represent news agency that related to the murder cases solving too. This article 

aims to study this novel through intermediality , which is the theory that study the relationship between 

two media appeared in a text. The result are: while representing the murder cases solving, A-Sok-Sang 

represent news agency coincidently with Sociology of Journalism  by representing the people of news 

production process who related to the power of news sources, agency’s structure, and professional 

norms in capitalism economic system. When considering the murder cases as a labyrinth, this novel 

represents two journalists who affected the murder cases in opposite way. On one hand, journalist and 

mass media make the cases more complex and tangled. On the other hand, their roles and 
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responsibilities on news production could lead to the murder cases resolution. To sum up, news agency 

represented in A-Sok-Sang is significantly related to the concept of the fourth estate.  
 

Keywords: Role of mass media, Detective fiction, Intermediality, News agency 
 

บทนำ 

บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนยิมจากผู้อ่าน ในปัจจุบันมนีักเขียนไทย

ท่ีสร้างสรรค์ผลงานประเภทนี้มากขึ้นด้วย หนึ่งในน้ันคือ “ปราปต์” ซึ่งเป็นนามปากกาของชัยรัตน์ พิพธิพัฒนาปราปต์ 

นักเขียนท่ีมีผลงานสร้างชื่อจากบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเร่ือง กาหลมหรทึก นอกจากนี้ ปราปต์ยังมีผลงานบันเทิง

คดีสบืสวนสอบสวนอีกหลายเร่ือง เช่น นริาศมหรรณพ ห่มแดน เปรต ลิงพาดกลอน เป็นตน้ มีผู้วิเคราะห์ไวว้่า บันเทิง

คดีสบืสวนสอบสวนของปราปต์มลีักษณะเด่นท่ีการนำเสนอเร่ืองด้วยรูปแบบ “บันเทิงคดีสบืสวนสอบสวนแบบมดื” ซึ่ง

ก็คือการนำเสนอการสร้างคดีอาชญากรรมไปพร้อมกับเหตุการณ์ภายในเร่ือง ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือการ

นำเสนอตอนจบของเร่ืองในลักษณะโตข้นบบันเทิงคดีสบืสวนสอบสวนด้วยการจบเร่ืองแบบปลายเปิด (ณัฐรุจา ใจหาร

, ธัญชนก เรืองเสน, ศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี และศรัณย์ภัทร์ บุญฮก 2564: 102) อย่างไรก็ดี มีบันเทิงคดีสืบสวน

สอบสวนของปราปต์อกีเร่ืองหนึ่งท่ีแตกต่างจากลักษณะขา้งต้นและยังไม่มผีู้ศึกษา คือ อโศกสาง 

อโศกสาง ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เนื้อหาของนวนิยายเร่ืองนี้นำเสนอคดีอาชญากรรม

ท่ีผู้ลงมือก่อเหตุจัดสถานท่ีเกิดเหตุฆาตกรรมให้เป็นไปตามบทบรรยายฉากท้องเร่ืองในนิทานเวตาล ขณะเดียวกันก็

จัดการกับศพในท่ีเกิดเหตุให้มีความสยดสยองสอดคล้องกับเนื้อเร่ืองของนิทานเวตาล นอกจากนี้ ในท่ีเกิดเหตุยังพบ

ข้อความท่ีคัดมาจากนิทานเวตาลวางไว้กับศพด้วย ความเชื่อมโยงจากศพแรกไปสู่ศพท่ีสองทำให้คดีดังกล่าวได้รับ

ความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและได้รับการขนานนามว่า “คดีฆาตกรรมนิทานเวตาล” กระท่ังอดีตตำรวจ

อย่างไตรตรึงษ์เข้ามาสืบสวนคดีนี้พร้อมท้ังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทท่ีเป็นอดีตตำรวจอย่างมโหตร และได้รับ

ความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวอย่างสารนิจ ทำให้ “คดฆีาตกรรมนทิานเวตาล” คลี่คลายลงได้ในท่ีสุด 

ในแง่หนึ่ง อโศกสาง ยังมีลักษณะเป็นบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนแบบมืด เนื่องจากนำเสนอการสร้างคดี

อาชญากรรมไปพร้อมกับเหตุการณ์ภายในเร่ือง แต่ในอีกแง่หนึ่ง นวนิยายเร่ืองนี้ก็มีความแตกต่างจากบันเทิงคดี

สบืสวนสอบสวนเร่ืองอื่น ๆ ของปราปต์ ประการหน่ึงคือ อโศกสาง เป็นนวนิยายลำดับท่ีสองต่อจาก ลิงพาดกลอน ท้ัง

สองเล่มมคีวามต่อเนื่องกันในแง่การลำดับเวลา การใชต้ัวละครชุดเดียวกัน และการนำเสนอคดีปริศนาภายในเร่ือง ถือ

ได้ว่าเป็นครัง้แรกท่ีปราปต์ผนวกบันเทิงคดสีบืสวนสอบสวนเข้าไว้เป็นชุดเดียวกัน อกีประการหนึ่ง การนำเสนอตอนจบ

ของ อโศกสาง มิได้มลีักษณะโต้ขนบบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนด้วยการจบเร่ืองแบบปลายเปดิเช่นเดียวกับบันเทิงคดี

สืบสวนสอบสวนเร่ืองอื่น ๆ ของปราปต์ หากแต่นำเสนอว่าคดีฆาตกรรมสามารถคลี่คลายได้ด้วยความสามารถของ

นักสบืและความร่วมมอืจากสื่อมวลชน 

ความน่าสนใจของ อโศกสาง คือการนำเสนอภาพการทำงานและบทบาทของสื่อมวลชนท่ีมตี่อการคลี่คลาย

คดีอาชญากรรมภายในเร่ือง แม้จะมีบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนบางเร่ืองท่ีนำเสนอตัวละครผู้สื่อข่าว เช่น มายาตวัน 

ของกิ่งฉัตร แต่บทบาทของผู้สื่อข่าวในนวนิยายเร่ืองดังกล่าวก็มิได้ส่งผลต่อโครงเร่ืองหลัก (เพ็ญวษิา วัฒนปรีชานนท์ 

2550: 32-33) ขณะท่ีการทำงานและบทบาทของสื่อมวลชนท่ีปรากฏใน อโศกสาง กลับมีบทบาทท่ีส่งผลต่อโครงเร่ือง

และคดีอาชญากรรมภายในเร่ืองตั้งแต่ต้นจนจบ การท่ีบันเทิงคดีซึ่งเป็นสื่อนวนิยายนำเสนอภาพการทำงานและ

บทบาทของสื่อมวลชนซึ่งเป็นสื่ออกีแขนงหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวทำให้ อโศกสาง ปรากฏภาพความสัมพันธ์ของ

สื่อสองสื่อในตัวบทเดียวกันในลักษณะการอ้างอิงสหสื่อตามทฤษฎีสหสื่อและสามารถใช้ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นกรอบ
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ในการศึกษาวิเคราะห์ได้ ท้ังนี้ก็เพื่อตอบคำถามว่า บันเทิงคดสีบืสวนสอบสวนเร่ือง อโศกสาง นำเสนอภาพการทำงาน

และบทบาทของสื่อมวลชนในด้านใดบ้าง และการนำเสนอภาพการทำงานและบทบาทของสื่อมวลชนในนวนิยายนั้น

สัมพันธ์กับการคลี่คลายคดีอาชญากรรมในเร่ืองอย่างไร 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษานวนยิายเร่ือง อโศกสาง ด้วยทฤษฎีสหสื่อ ในประเด็นการอ้างองิสหสื่อ 
 

กรอบแนวคิด 
สหสื่อ (Intermediality) เป็นคำท่ี ดิก ฮิกกินส์ (Dick Higgins) ใช้เป็นคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 1966 เพื่อสื่อถึง

ผลงานศิลปะแบบใหม่ท่ีผสมผสานสื่อและวิธีการท่ีหลากหลาย กระท่ังต่อมากลายเป็นคำที่ใช้ในแวดวงมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เพื่อหมายถึงกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ท่ีมุ่งสำรวจองค์ความรู้ ตัวบท 

ความหมาย และประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสองสื่อขึ้นไป  (ไกรวุฒิ จุลพงศธร, 2564: xv) 

หากกล่าวอย่างง่ายท่ีสุด มโนทัศน์เร่ืองสหสื่อซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อท่ีคนท่ัวไปเข้าใจว่าแตกต่างกันนั้น 

เรียกร้องให้ผู้ท่ีจะทำวิจัยเร่ิมต้นด้วยการกำหนดขอบเขตและความแตกต่างของสื่อแต่ละสื่อไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่

สามารถพิจารณาการก้าวข้าม การบ่อนเซาะ หรือการท้าทายขอบเขตของสื่อได้ (Johansson & Petersson, 2018: 12) 

กล่าวได้อกีอย่างหนึ่งว่า สหสื่อเป็นการสำรวจความสัมพันธ์ของสื่อสองสื่อขึน้ไป ผู้วจิัยจำเป็นต้องตัง้สมมตฐิานว่าสื่อ

แต่ละชนิดมีขอบเขตและตัวตนท่ีชัดเจนแตกต่างกับสื่ออีกชื่อหนึ่งอย่างไร เมื่อมีขอบเขตของสื่อสองสื่อท่ีชัดเจนแล้ว 

ผู้วิจัยจึงจะแสดงให้เห็นว่าขอบเขตดังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วมีความพร่าเลือน ประสม หรือถูกข้ามผ่านอย่างไร และท่ี

สำคัญท่ีสุดก็คือ การใช้เลนส์เพ่งพิจารณาว่า การท่ีสื่อเหล่านี้ “สห” กันนำไปสู่อะไร ความหมาย ประสบการณ์ หรือ

ศักยภาพแบบใดท่ีออกมาจากการใชเ้ลนส์นัน้ และการให้ความสำคัญกับการผสมผสานของสื่อในตัวบทนั้นทำให้เข้าใจ

ตัวบทนัน้ใหม่อย่างไร (ไกรวุฒ ิจุลพงศธร, 2564: xix)  

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีใช้มโนทัศน์สหสื่อจะชี้ให้เห็นว่า ตัวบทท่ีเหมือนเกิดขึ้นบนสื่อเพียงสื่อเดียว แท้ท่ี

จริงแล้วกลับเป็นผลจากการสนทนา ผสมผสาน หรืออ้างอิงระหว่างสื่อด้วยกันท้ังสิ้น การตระหนักในสภาวะสหสื่อ

นำไปสู่ความเข้าใจประสบการณ์สุนทรียะท่ีตัวบทชิ้นนั้น ๆ นำเสนอสู่ผู้ชม (ไกรวุฒิ จุลพงศธร, 2564: xvii) งานใน

ขอบเขตของสหสื่อเปิดพื้นท่ีให้งานท่ีไม่ได้เกิดการข้ามสื่อ แต่เป็นงานท่ีมีการผสมสื่อหนึ่งกับอีกสื่อหนึ่ง หรือการท่ีสื่อ

หนึ่งอ้างอิงหรือซ่อนตัวอยู่ในอีกสื่อหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การทำวิจัยเกี่ยวกับเสียงดนตรีท่ีมีอยู่ในนวนิยาย ละครเวทีท่ี

อยู่ในภาพยนตร์ หรือ ภาพยนตร์ท่ีอยู่ในหนังสอื งานในลักษณะดังกล่าวมไิด้เกิดการเล่าเร่ืองข้ามพ้นสื่อ เร่ืองเล่านั้นยัง

ถูกเล่าอยู่ในสื่อเดียวเท่านั้น แต่ว่าในโลกของเร่ืองเล่านั้นมีการอ้างอิงหรือเอ่ยถึงสื่อชนิดอื่น ๆ อยู่นั่นเอง (ไกรวุฒิ จุล

พงศธร, 2564: xxv) อน่ึง งานวจิัยท่ีใช้มโนทัศน์สหสื่อจำแนกหมวดหมู่ย่อยได้เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ การถ่ายโอนสื่อ 

(Medial Transposition) ซึ่งมุ่งศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสื่อหนึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นตัวบทใหม่ในสื่ออื่น การประสมสื่อ 

(Media Combination) ซึ่งมุ่งศกึษาปรากฏการณ์ท่ีงานชิน้หนึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานขึน้มาจากสื่ออย่างนอ้ยสอง

ชนิด และการอ้างอิงสหสื่อ (Intermedial References) ซึ่งมุ่งศึกษาตัวบทท่ีมีการอ้างถึงหรือเลียนแบบลักษณะเฉพาะ

ของสื่ออืน่เอาไว้ภายในตัวบทนัน้ (Rajewsky, 2005: 51-52) 

ด้วยเหตุท่ี อโศกสาง นำเสนอภาพการทำงานและบทบาทของสื่อมวลชนท่ีมีต่อการคลี่คลายคดอีาชญากรรม

ภายในเร่ืองและส่งผลต่อโครงเร่ืองตั้งแต่ตน้จนจบ ทำให้สื่อมวลชนอย่างองค์กรข่าวซึ่งเป็นสื่อแขนงหนึ่งปรากฏตัวอยู่

ในนวนิยายซึ่งเป็นสื่ออีกแขนงหนึ่งดังได้กล่าวไปแล้ว ลักษณะดังกล่าวแสดงถึงความสัมพันธ์ของสื่อสองสื่อท่ีประสม

รวมกันตามกรอบการศึกษาท่ีทฤษฎีสหสื่อให้ความสนใจ และน่าท่ีจะศึกษาว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรข่าวกับ
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บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนท่ีปรากฏใน อโศกสาง นำไปสู่การสื่อความหมายหรือประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีเกิดขึ้น

จากการอ่านแบบใด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตข้อมูลการวิจัย  

เก็บข้อมูลจากนวนิยายเร่ือง อโศกสาง ของปราปต์ ฉบับพิมพ์คร้ังแรก ปี พ.ศ. 2564 โดยแพรวสำนักพิมพ์ 

จำนวน 424 หน้า 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. กำหนดขอบเขตของการศึกษา คือ นวนยิายเร่ือง อโศกสาง ของปราปต์ ฉบับพมิพ์คร้ังแรก ปี พ.ศ. 2564 

2. สำรวจ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตและ

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

3. วิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล 

4. สรุปผลจากการวเิคราะห์ข้อมูล และนำเสนอแบบพรรณนาวเิคราะห ์
 

ผลการศึกษา 
ด้วยเหตุท่ี อโศกสาง นำเสนอภาพการทำงานและบทบาทของสื่อมวลชนอย่างมนีัยสำคัญต่อการคลี่คลายคดี

อาชญากรรมภายในเร่ืองตัง้แต่ต้นจนจบ อันทำให้ภาพความสัมพันธ์ของสื่อสองสื่อปรากฏในตัวบทเดียวกัน เมื่อศึกษา

บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเร่ืองนี้ด้วยทฤษฎีสหสื่อแล้ว พบว่า อโศกสาง นำเสนอภาพองค์กรข่าวอย่างสอดคล้องกับ

แนวคิดสังคมวิทยาแห่งวารสารศาสตร์ ขณะเดียวกัน บทบาทการทำงานของสื่อมวลชนในเร่ืองก็ส่งผลต่อรูปคดีใน

ลักษณะท่ีเป็นเขาวงกต ดังมีรายละเอยีดจะกล่าวได้ต่อไปน้ี 

สังคมวิทยาแห่งวารสารศาสตร์: การนำเสนอภาพองคก์รข่าวใน อโศกสาง  

ในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์ภาพนำเสนอขององค์กรข่าวท่ีปรากฏในนวนยิายเร่ือง อโศกสาง ทั้งน้ีเนื่องจาก 

นวนิยายเร่ืองดังกล่าวมิได้มีผู้สื่อข่าวท่ีเข้ามาตดิตามคดีอาชญากรรมเพื่อนำไปรายงานข่าวเป็นตัวละครท่ีมีบทบาทใน

การดำเนินเร่ืองเท่านั้น หากยังปรากฏตัวละครในวชิาชีพเดียวกัน เช่น ผู้สื่อข่าวต่างสำนักท่ีเป็นคู่ขัดแย้ง บรรณาธกิาร

ข่าว ช่างภาพ หรือแม้แต่ตัวละครท่ีไม่ใช่ตัวละครหลักแต่ได้รับผลกระทบจากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว นวนิยาย

เร่ืองนี้ก็ยังนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของเร่ืองด้วย การนำเสนอลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ทาง

เศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีเรียกว่า “สังคมวิทยาแห่งวารสารศาสตร์” (Sociology of Journalism) ซึ่งมีจุดสนใจอยู่ท่ี

การศึกษากระบวนการทำงานของผู้คนในวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานและบริหารจัดการ

สถานการณ์ท่ีผู้สื่อข่าวพบเจอในวิชาชีพ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจแต่ละขั้นตอน และในท้ายท่ีสุด

ผลงานของผู้สื่อข่าวซึ่งก็คือรูปแบบท่ีเนื้อหาข่าวปรากฏ ท้ังนี้เนื่องมาจากข่าวมิได้เป็นกระจกท่ีสะท้อน “ความจริง” 

ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในสังคมอย่างเท่ียงตรง แต่เนื้อหาของข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีเกิดจากกระบวนการ 

“ประกอบสร้าง” ขึ้น โดยมีอทิธิพลของมาตรฐานทางวิชาชีพ และความอยู่รอดขององค์กรข่าวในตลาดการแข่งขันเป็น

ตัวหล่อหลอมให้ความจริงน้ันถูกนำเสนอ (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2564: 20)  
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เมื่อวิเคราะห์ อโศกสาง ด้วยกระบวนทัศน์สังคมวิทยาแห่งวารสารศาสตร์ พบว่า นวนิยายเร่ืองดังกล่าว

นำเสนอภาพองค์กรข่าวดังน้ี 

1. อำนาจของแหล่งข่าวกับการผลิตข่าว 

แรงกดดันจากการรักษาอำนาจทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจขององค์กรสื่อมวลชนได้สร้างผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิตข่าว การท่ีจะรวบรวมข้อมูลและอธิบายเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีไม่ชา้กว่าคู่แข่งขันนั้น สื่อมวลชน

มักใช้วธีิการตดิต่อกับบุคคลท่ีเป็น “เครือข่าย” ท่ีสื่อมวลชนคาดว่าคนเหล่านี้จะมโีอกาสได้รับรู้เหตุการณ์บางอย่างท่ี

สำคัญในแต่ละวัน การคาดการณ์ว่า “ท่ีไหน” และ “ใคร” คือหัวใจสำคัญท่ีจะทำให้การรายงานข่าวเกิดขึ้นได้สำเร็จ

และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง จึงเป็นปัจจัยความเป็นมืออาชีพในการทำงานของผู้สื่อข่าว ท้ังยังส่งผลกระทบต่อไปถึงเนื้อหา

ข่าวท่ีปรากฏสู่สาธารณชนด้วย การให้ความสำคัญกับ “แหล่งข่าว” และอำนาจของแหล่งข่าวท่ีทำให้ข้อมูลนั้น 

ดูน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อ่าน จึงเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2564: 22-27) นวนิยายเร่ือง 

อโศกสาง นำเสนอภาพการผลิตข่าวของผู้สื่อข่าวสองคน คือ ยอยศและสารนิจ ทั้งสองคนสังกัดคนละสำนักข่าวและ

อาศัยแหล่งข่าวท่ีแตกต่างกัน ดังข้อความว่า 

กระแสแบนยอยศเกิดขึ้นไม่นาน แต่การทาบทามเธอน่าจะถูกคิดมากอ่นหน้านัน้แลว้ ยอยศ

เคยเข้าถึงคุณลุงเข็มทิศ และป่ันกระแสดราม่าโกยเรตติ้งชนิดท่ีนักข่าวคนอื่น ๆ ยากจะทำตาม 

ตอนนี้ สิ่งท่ีเธอทำได้แต่คนอ่ืนทำไม่ได้คือการเข้าถึงกฤชหิรัณย์และไตรตรึงษ์ นี่อาจเป็นตัวกระตุน้ให้

ฝั่งนัน้ตัดสนิใจได้ถนัดขึน้. . .ให้ถงึอย่างไรตอนนี้กยั็งมคีนเชื่อถอืและศรัทธาเธอกลุ่มใหญ่ 

(ปราปต์, 2564: 163) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า แหล่งข่าวของยอยศคือ “คุณลุงเข็มทิศ” ผู้ซึ่งเป็นลุงของข้างแรม ผู้เสียชวีติรายหน่ึงซึ่ง

ภายหลังปรากฏว่าการเสียชวีติของเธอไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมภายในเร่ือง ขณะที่แหล่งข่าวของสารนิจคือ “กฤช

หิรัณย์” ซึ่งเป็นแพทย์และสามขีองแพทย์หญิงร้อยกรอง ผู้เสียชีวติในคดีฆาตกรรมนทิานเวตาล กับ “ไตรตรึงษ์” อดีต

ตำรวจท่ีผันตัวเป็นนักสืบและสืบสวนคดีได้อย่างตรงประเด็น จะเห็นได้ว่าแหล่งข่าวของผู้สื่อข่าวท้ังสองแตกต่างกัน 

กล่าวคอื แหล่งข่าวของยอยศคือคนธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมและไม่มีผลต่อการสบืสวนสอบสวนภายใน

เร่ือง ถือว่าเป็นแหล่งข่าวท่ีไม่มีอำนาจเพราะไม่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนแหล่งข่าวของสารนิจคือแพทย์ท่ีมีความรู้และ

เป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตในเร่ือง กับอดีตตำรวจท่ีมีความสามารถในการสืบสวนสอบสวน ถือเป็นแหล่งข่าวท่ี

น่าเชื่อถือและมีอำนาจมากกว่า ความแตกต่างของแหล่งข่าวท่ีผู้สื่อข่าวท้ังสองใช้ส่งผลต่อการผลิตข่าว กล่าวคือ 

แหล่งข่าวของยอยศทำให้ทิศทางการผลิตข่าวของเขาเป็นไปในลักษณะ “ป่ันกระแสดราม่าโกยเรตติ้ง” ขณะท่ี

แหล่งข่าวของสารนจิทำให้การผลิตข่าวของเธอ “เจาะประเด็นท่ีเฉียบแหลมกว่า” (ปราปต์, 2564: 92)  

ความแตกต่างของแหล่งข่าวท่ีทำให้การผลิตข่าวแตกต่างกันนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างยอยศและสารนิจ 

แมท้ั้งคู่จะมีอาชพีเดียวกันก็ตาม ความขัดแยง้ดังกล่าวปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ 

เพราะสามัญชนทีวีถูกมองว่าเป็นคู่แข่งหลักของอินทีวี เธอจึงเป็นคนท่ียอยศหมายหัว. . .

แต่ไหนมาจึงมักหาเร่ืองกีดกันโดยให้คนในทีมคอยขับรถไปกักตัวแหล่งข่าว บางคร้ังก็ยึดโทรศัพท์

แหล่งข่าวป้องกันสารนิจสัมภาษณ์ออกทีวี เพื่อขวางการเพิ่มน้ำหนักให้กับประเด็นต่าง ๆ ที่เธอแกะ

ได้ หรือหากเธอโทร.ไป แหล่งข่าวก็จะต้องแจ้งยอยศก่อน เพื่อช่วยพิจารณาว่าควรให้สัมภาษณ์

ประเด็นเหล่านัน้หรือไม่ 

แหล่งข่าวเหล่านั้นยินยอมเพราะอนิทีวมีีเครือ่งล่อใจ เดี๋ยวน้ียิง่ คนอนิข่าว เรตติ้งพุ่งกระฉูด 

คลิปถูกตัดจากรายการแชร์ไม่รู้กี่พันกี่หมื่นหน หลายคนท่ีอยากดังจึงเลือก ‘คุย’ กับยอยศโดยแทบ

ไม่ตอ้งพูดเร่ืองเงินกันเลยด้วยซ้ำ 
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(ปราปต์, 2564: 92) 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ยอยศใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อกีดกันไม่ให้สารนิจเข้าถึงแหล่งข่าวของตน 

เช่น กักตัวแหล่งข่าว ยึดโทรศัพท์ของแหล่งข่าว ให้แหล่งข่าวแจ้งยอยศก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่ออ่ืน ท้ังหมดนี้เพียงเพื่อ 

“เรตติง้” ของ คนอินข่าว แห่งสถานี อนิทีวี ท่ียอยศสังกัดอยู่เท่านั้น  

อย่างไรก็ดี แม้สารนิจจะถูกยอยศกีดกันไม่ให้เข้าถึงแหล่งข่าวเดียวกัน แต่ความสามารถของสารนิจก็ทำให้

เธอประสบความสำเร็จจากการผลิตข่าวโดยใช้แหล่งข่าวของเธอเช่นกัน ดังความว่า “เมื่อวาน หลังจากข่าวของเธอถูก

นำเสนอไป คลิปช่วงท่ีไตรตรึงษ์ให้สัมภาษณ์ก็ถูกตัดประโคมเป็นไวรัล ผู้ชมจำนวนมากชื่นชมท่าทางน่าเชื่อถือ รวมถึง

ความสามารถในการวิเคราะห์ของเขา” (ปราปต์, 2564: 134) จากตัวอย่างจะเห็นว่า แหล่งข่าวท่ีสารนิจใช้ผลิตข่าว 

คือ ไตรตรึงษ์ ซึ่งมีความสามารถในการสบืสวนสอบสวนและสามารถตั้งข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น ทำให้เมื่ออยู่ใน

ข่าวท่ีสารนจิรายงานแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการตัดคลิปเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หรือคำชื่นชมต่อ

ท่าทางและความสามารถในการวเิคราะห์ของเขา 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนท่ีแหล่งข่าวซึ่งเป็นคนธรรมดากับอดีตตำรวจ

มีแตกต่างกันส่งผลให้ความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน ทำให้อำนาจของแหล่งข่าวแตกต่างกันและส่งผลต่อการผลิตข่าว

รวมถึงทิศทางเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมท่ีข่าวนำเสนอ แม้ในตอนแรกแหล่งข่าวท่ียอยศใชผ้ลิตข่าวจะสร้างกระแสตอบรับ

ท่ีดีให้กับสถานีโทรทัศน์ท่ียอยศสังกัดได้ แต่เมื่อมีแหล่งข่าวและการผลิตข่าวในอีกทางหนึ่งท่ีสารนิจใช้ แหล่งข่าวและ

การผลิตข่าวนัน้ก็สรา้งผลตอบรับท่ีดใีห้กับสถานีท่ีสารนจิสังกัดไม่แพก้ัน 

สิ่งท่ีตอกย้ำว่าอำนาจของแหล่งข่าวส่งผลต่อการผลิตข่าวอย่างมีนัยสำคญั คือตัวอย่างต่อไปนี้ 

“ได้ยินว่าระยะหลัง เรตติ้งช่วงท่ีปู่คุยกับคุณก็เร่ิมไม่เกิดแล้วนี่ คุณน่าจะไปตามผู้หมวด

ไตรตรึงษ์อะไรนั่นมากกว่านะ วันก่อนท่ีสารนิจไปสัมภาษณ์ ทำเอาเรตติ้ง ข้นชนข่าว พุ่งแซง คนอิน

ข่าว ไปเลยไม่ใช่เหรอ” 

แม้จะได้ “พักผ่อน” แต่ยอยศก็ยังติดตามข่าวสารแวดวงนี้ เขาจินตนาการได้เลยว่า

หลังจากไตรตรึงษ์ซักกิเลนต่อหนา้สื่อในโรงพยาบาล ความต้องการดึงเจ้าตัวมาลงแพลตฟอร์มของ

แต่ละสื่อน้ันจะพุ่งทะยานขนาดไหน 

(ปราปต์, 2564: 227) 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นตอนท่ีข้างขึ้นสนทนากับยอยศเกี่ยวกับกระแสตอบรับท่ีมีต่อยอยศและ คนอินข่าว 

เปลี่ยนไป ดังคำท่ีว่า “ไม่เกิด” และข้อความท่ีว่า “วันก่อนท่ีสารนิจไปสัมภาษณ์ ทำเอาเรตติ้ง ข้นชนข่าว พุ่งแซง คน

อนิข่าว ไปเลยไม่ใช่เหรอ” อีกท้ังยอยศก็ยอมรับว่าแหล่งข่าวอย่างไตรตรึงษ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและส่งผลดี

ต่อกระแสตอบรับท่ีผู้ชมจะมีต่อสถานีโทรทัศน์ได้ ดังท่ีกล่าวว่า “เขาจินตนาการได้เลยว่าหลังจากไตรตรึงษ์ซักกิเลนต่อ

หนา้สื่อในโรงพยาบาล ความตอ้งการดึงเจ้าตัวมาลงแพลตฟอร์มของแต่ละสื่อน้ันจะพุ่งทะยานขนาดไหน”  

จะเห็นได้ว่า อโศกสาง นำเสนอภาพการผลิตข่าวของผู้สื่อข่าวสองคนซึ่งอาศัยแหล่งข่าวต่างกัน แหล่งข่าวท่ี

ต่างกันนั้นมีอำนาจท่ีส่งผลกระทบต่อเนื้อหาข่าวท่ีผลิตและทำให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะตรงข้ามกัน แหล่งข่าวท่ี ไม่

น่าเชื่อถือและมีอำนาจนอ้ยกว่านั้นอาจสร้างกระแสได้ในระยะแรก แต่เมื่อเป็นคดีอาชญากรรม แหล่งข่าวท่ีน่าเชื่อถือ

ย่อมมีอำนาจมากกว่าและส่งผลดีต่อรูปคดี ทิศทางการคลี่คลายอาชญากรรม รวมไปถึงตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ชมได้ดีกว่าด้วย กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า อโศกสาง นำเสนอภาพความสำเร็จของการผลิตข่าวท่ีน่าเชื่อถือว่า

ขึน้อยู่กับความน่าเชื่อถอืของแหล่งข่าวและอำนาจของแหล่งข่าวเป็นสำคัญ 
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2. โครงสร้างฝ่ายข่าวกบัการเลือกใช้กรอบการรายงานข่าว 

โครงสร้างองค์กรของฝ่ายข่าวท่ีตอบโจทย์เป้าหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเวลาและเงินทุน คือ 

การแบ่งกลุ่มการทำงานตามความชำนาญเฉพาะเร่ือง หรือท่ีเรียกว่า “โต๊ะข่าว” ผลกระทบของการออกแบบ

โครงสร้างเช่นนี้ เกิดขึ้นต่อเนื้อหาข่าวโดยตรง เพราะโครงสร้างฝ่ายข่าวได้ตีกรอบให้ผู้สื่อข่าวเลือกรายงาน

ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยมุมมองของเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเท่านั้นตามโต๊ะข่าวท่ีผู้สื่อข่าวน้ันสังกัดอยู่ ผู้สื่อข่าวจึงรายงาน

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้เพียงผิวเผิน ไม่ครอบคลุม ขาดมิติของการสืบสวนไปถึงท่ีมาท่ีไปและผลกระทบของ

เหตุการณ์นั้นในมิติอื่น โครงสร้างองค์กรข่าวแบบนี้ให้อำนาจกับแหล่งข่าวในการกำหนดกรอบ (Event Framing) ของ

เหตุการณ์สูงมาก ขณะท่ีผู้สื่อข่าวมบีทบาทกำหนดกรอบของเหตุการณ์น้อยมากหรือไม่มเีลย เพราะไม่ทราบว่าข้อมูล

ท่ีได้รับจากแหล่งข่าวนั้นวางกรอบมาเรียบร้อยแล้ว (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2564: 28-30)  

นวนิยายเร่ือง อโศกสาง นำเสนอภาพการเลือกใช้กรอบการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวสองคน คือ ยอยศกับ

สารนิจ ซึ่งโครงสร้างฝ่ายข่าวเป็นผู้กำหนดกรอบการรายงานข่าวดังกล่าว ดังความว่า  

เพราะเดี๋ยวนี้ คดีฆาตกรรมนิทานเวตาลกลายเป็นข่าวสำคัญของ ข้นชนข่าว ซึ่งสามัญชน

ทีวีออนแอร์ชนกับ คนอินข่าว ทางอินทีวีเช่นกัน ไหนจะแนวทางการขยี้ และความพยายามสร้าง  

ดราม่าเรียกเรตติ้งท่ีหัวหน้าของเธอเร่ิมเอนเอียงไปตามอินทีวี สารนิจจึงกลายเป็นคู่แข่งหลักของ  

ยอยศไปโดยปริยาย  

(ปราปต์, 2564: 26) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า “แนวทางการขยี้และความพยายามสร้างดราม่าเรียกเรตติ้ง” แบบท่ี อินทีวี ใช้ เป็น

กรอบการรายงานข่าวท่ี “หัวหนา้” ของสารนิจแห่ง สามัญชนทีวี ตอ้งการให้สารนิจใชก้ารรายงานข่าว เนื่องจากกรอบ

การรายงานข่าวดังกล่าวเป็นกรอบท่ียอยศแห่ง อินทีวี ใช้แล้วได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

รายการของ อินทีวี ออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกับรายการของ สามัญชนทีวี  

อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างฝ่ายข่าวเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบการรายงาน

ข่าวให้ผู้สื่อข่าวในสังกัด คือตัวอย่างต่อไปนี้ 

ยิ่งวัน การสนทนาระหว่างเธอกับหัวหน้าก็ยิ่งนำมาซึ่งอารามหายใจตดิขัด 

“มันธรรมดาไป” คำสรุปเรียบง่าย ทว่าเข้าใจยาก 

สีหน้าของเธอทำให้เขาถอนหายใจ ปัดป่ายนิ้วไปบนหน้าจอแท็บเล็ตอีกคร้ัง เรียกอีกคลิป 

“ดูน่ี” 

คลิปใหม่ผู้บรรยายข่าวคือชายหนุ่มร่างเล็กแต่รุ่นใหญ่กว่าเธอ ท่าทางบุ่มบ่าม พูดจาเสียง

ดังจนแทบสะดุ้ง 

. . . 

“ถ้าพี่ทิวบอกว่านี่ ‘ไม่ธรรมดา’ นิจเชื่อ แต่ถ้าจะบอกว่านี่เป็นไดเร็กชั่นท่ีดกีว่า นจิว่าไม่ใช่” 

ทองทิวทำเสียงจึกจักทันควัน “เราก็เป็นซะอย่างเนี้ย” 

ประโยคนั้นดุจเข็มจิ้มใจ อาการเจ็บจี๊ดหวนคืนอีกคร้ัง หลังหายไปพักใหญ่ ตั้งแต่เธอโดน

ปลดจากทีมข่าวสบืสวน ถูกย้ายมาเป็นนักข่าวเฉพาะกิจแทน เน้นรายงานเร่ืองขีห้มูราขี้หมาแห้ง 

(ปราปต์, 2564: 12-14) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า โครงสร้างฝ่ายข่าวมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบการรายงานข่าวให้ผู้สื่อข่าวใน

สังกัด ดังที่ตัวละครทองทิวกล่าวถงึการรายงานข่าวของสารนิจว่า “มันธรรมดาไป” ก่อนท่ีจะเปิดคลปิการรายงานข่าว

ของยอยศให้สารนิจดูเพื่อนำไปเป็นแนวทางการรายงานข่าว ขณะท่ีสารนิจกลับไม่เห็นด้วย ดังท่ีกล่าวว่า “ถ้าจะบอก
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ว่านี่เป็นไดเร็กชั่นท่ีดีกว่า นจิว่าไม่ใช่” เนื่องจากสารนจิเห็นว่า “ข่าวของอินทีวถีูกก่นด่าไม่รู้แล้วถึงความพยายามสร้าง

และเกาะเกี่ยวดราม่า ปั้นดินให้เป็นดาว แล้วก็มอมเมาประชาด้วยอภินหิารอันนำมาถอดเป็นตัวเลข” (ปราปต์, 2564: 

17) แมน้วนิยายจะนำเสนอว่าสารนิจไม่เห็นดว้ยกับกรอบการรายงานข่าวท่ีโครงสร้างฝ่ายข่าวตอ้งการ แต่พร้อมกันน้ัน

ก็ได้นำเสนอว่า ผู้สื่อข่าวท่ีไม่ปฏิบัติตามแนวทางของโครงสร้างฝ่ายข่าวจะได้รับบทลงโทษ ดังท่ีนำเสนอว่า “ เธอโดน

ปลดจากทมีข่าวสบืสวน ถูกยา้ยมาเป็นผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจแทน เนน้รายงานเร่ืองขี้หมูราขี้หมาแห้ง” ข้อความนี้แสดงให้

เห็นว่า สารนิจเคยถูกลงโทษด้วยการปลดจากทีมข่าวสืบสวน เนื่องจากไม่ได้รายงานข่าวตามกรอบท่ีกำหนดโดย

โครงสร้างฝ่ายข่าว 

อย่างไรก็ดี แม้นวนิยายเร่ือง อโศกสาง จะนำเสนอว่าโครงสร้างฝ่ายข่าวมอีิทธิพลกำหนดกรอบการรายงาน

ข่าว แต่ในการรายงานข่าวคดีฆาตกรรมนิทานเวตาล ท้ังยอยศและสารนิจก็ยังคงใช้แนวทางการรายงานข่าวตาม

กรอบท่ีแต่ละคนเคยใช้ ดังตัวอย่างการรายงานข่าวของสารนิจต่อไปนี้ 

“จากการสอบสวนนายเลื่องหัวหน้าโรงหล่อ ให้การว่าตนและคนงานในโรงหล่อไม่มีใคร

เคยเห็นหน้าผู้ตายมาก่อน โดยช่วงเช้าวันนี้ตนเปิดประตูร้ัวพาคนงานเข้ามาทำงาน รู้สึกผิดปกติเมื่อ

พบว่าสุนัขท่ีเจ้าของโรงหล่อเลี้ยงไว้นอนตายอยู่หน้าทางเข้า จึงรีบให้คนงานตรวจสอบพื้นท่ี ปรากฏ

ว่าพบศพปริศนาถูกยัดไวใ้นองค์พระนี้นะคะ คาดว่าคนร้ายน่าจะนำมาซุกไว้ตั้งแต่เมื่อคืน เนื่องจาก

นายกิเลน กิจวาณิช เจ้าของโรงหล่อเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนรู้จักเมื่อวานนี้ และประสบอุบัติเหตุ

จนตอ้งถกูนำตวัเข้ารักษาในโรงพยาบาล ไม่ได้เข้าพักท่ีน่ีเช่นทุกคืน” 

(ปราปต์, 2564: 27-28) 

จากตัวอย่างขา้งต้นจะเห็นว่า การรายงานข่าวของสารนิจเป็นการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท่ีชัดเจนว่า “จาก

การสอบสวนนายเลื่องหัวหน้าโรงหล่อ” ขณะที่เนื้อหาของข่าวก็ระบุเฉพาะข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ความผิดปกตเิมื่อ

พบซากสุนัขนอนตาย การพบศพปริศนาถูกยัดไว้ในองค์พระ รวมถึงพฤติกรรมของนายกิเลนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่

อยู่บ้านในคืนเกิดเหตุ เนื่องจากประสบเหตุจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จะเห็นได้ว่า ข่าวท่ีสารนิจรายงานมีเฉพาะ

ข้อมูลหรือรายละเอยีดท่ีจำเป็น ท้ังยังรายงานอย่างตรงไปตรงมา ปราศจากการสอดแทรกอารมณ์ความรู้สกึด้วย 

ขณะที่การรายงานข่าวของยอยศเป็นไปในอกีลักษณะหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“คือเมื่อเย็นวาน นายกิเลนแกไปเยี่ยมรุ่นพี่เซียนพระท่ีบ้านในซอยศรีสุขารมย์หกสิบเอ็ด 

พันตำรวจโท แมนรัตน์ คนท่ีเราขึ้นภาพให้เนี่ย แกเป็นตำรวจเก่าท่ีหันมาเอาดีในวงการพระเคร่ือง

ของขลัง เรียกว่ากว้างขวางในวงการนี้เลยแหละ แล้วก็เป็นคณะกรรมการชมรมพระเคร่ืองศรีสุขา

รมย์ด้วย 

“ใช้คำว่า ‘ชมรม’ อาจจะนกึว่าเล็ก ๆ ไม่ใช่นะคุณนะ ไม่เล็กเลย ถ้าคุณขับรถหันหน้าเข้าหา

วัดศรีสุขารมย์เนี่ย จะเจอตึกใหญ่ตั้งอยู่ติด ๆ กัน นั่นแหละ ชมรมพระเคร่ืองฯ ท่ีว่า ท่ีนี่เขามี

ร้านอาหารร้านค้ารวมไว้ด้วย เหมือนห้างย่อม ๆ เลย เพราะงั้นไม่แปลกท่ีใคร ๆ แถวนี้ โดยเฉพาะ

คนในแวดวงพระจะเข้าหาพันตำรวจโท แมนรัตน์กัน คนรู้จักของนายกิเลนก็บอกว่านายกิเลนมักจะ

ไปเยี่ยมท่านอยู่บ่อย ๆ 

แต่ทีนี้ เมื่อวานแกคุยกันท่าไหนไม่รู้ จบท่ีไปช่วยกันย้ายตู้ในบ้าน ภรรยาของพันตำรวจโท 

แมนรัตน์เล่าให้ทีมข่าวอินทีวีของเราฟังว่า ฝาตู้มันเป็นกระจก ตอนแรกก็ใส่พระพุทธรูปโชว์ไว้ แล้ว

ตอนเกิดเหตุนายกิเลนกับคนของพันตำรวจโท แมนรัตน์ช่วยกันขนของออกมา แต่ ไม่ทันเห็นว่ามีท่ี

เขี่ยบุหร่ีกระเบือ้งอกีอันซุกอยู่ในมุมบนสุด พอยกตู้เอียงท่ีเขี่ยบุหร่ีเลยไหลลงมากระแทกกระจกแตก 
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นายกเิลนอยู่ตรงจุดท่ีใกล้ท่ีสุด กระจกเลยพุ่งเข้าหน้าแกเต็ม ๆ แล้วพอแกตกใจปล่อยมอื ตูเ้ลยเอยีง

มาหาแกทัง้ตัว อุ๊...ห!ู น่าหวาดเสียว เห็นว่าแผลเหวอะท้ังหนา้ 

 (ปราปต์, 2564: 30) 

ตัวอย่างข้างตน้เป็นการรายงานข่าวเหตุฆาตกรรม ณ โรงหล่อพระของนายกิเลนซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกับท่ี

สารนิจรายงาน จากตัวอย่างจะเห็นว่า การรายงานข่าวของยอยศมีรายละเอียดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมท่ีเกิด

ขึ้นอยู่มาก เช่น การกล่าวถึงบ้านพักของพันตำรวจโทแมนรัตน์ ในซอยศรีสุขารมย์หกสิบเอ็ด การระบุท่ีตั้งของชมรม

พระเคร่ืองศรีสุขารมย์ท่ีพันตำรวจโทแมนรัตน์กับนายกิเลนเป็นคณะกรรมการชมรมด้วย รายละเอียดของอุบัติเหตุท่ี

นายกิเลนประสบในบ้านของพันตำรวจโทแมนรัตน์ เป็นตน้ การรายงานข่าวของยอยศไม่ปรากฏข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นใน

โรงหล่อพระของนายกิเลน มแีต่ขอ้มูลหรือรายละเอยีดท่ีไม่จำเป็น ท้ังยังสอดแทรกอารมณ์ความรู้สกึของผู้สื่อข่าวด้วย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า อโศกสาง นำเสนอภาพการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวท่ี “โต๊ะข่าว” หรือโครงสร้าง

ฝ่ายข่าวกำหนดกรอบมา โดยนำเสนอผ่านสำนักข่าวสองแห่งและผู้สื่อข่าวสองคนท่ีเป็นตัวแทนของสำนักข่าวเหล่านั้น 

แมแ้ต่เดิมสำนักข่าวท้ังสองแห่งใช้กรอบการรายงานข่าวท่ีแตกต่างกัน แต่เมื่อมีปัจจัยเร่ืองกระแสตอบรับจากผู้ชมก็ทำ

ให้ สามัญชนทีว ีเร่ิมโอนเอียงเห็นคล้อยตามกรอบการรายงานข่าวของ อินทีวี อย่างไรก็ดี อโศกสาง ยังนำเสนออีกว่า 

ปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งผลต่อการรายงานข่าวและกรอบการรายงานข่าวท่ีผู้สื่อข่าวเลือกใช้ไม่ได้อยู่ท่ีโครงสร้างฝ่ายข่าว

หรือ “โต๊ะข่าว” เสมอไป แต่ผู้สื่อข่าวเองก็คือผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบการรายงานข่าว ดังท่ีนำเสนอว่า 

สารนิจยืนยันจะใช้กรอบการรายงานข่าวแบบตรงไปตรงมาแม้ว่าจะเคยได้รับการลงโทษท้ังท่ีไม่มีความผิดและแม้ว่า

โครงสร้างฝ่ายข่าวจะเสนอให้เปลี่ยนกรอบการรายงานข่าวก็ตาม พรอ้มกันนัน้นวนยิายยังนำเสนอความคิดของสารนิจ

ท่ีมีต่อการรายงานข่าวว่า “ดีเอ็นเอของข่าวคืออีกอย่าง ต้องนำเสนอความจริงเป็นพื้นฐาน รับผิดชอบต่อสังคม และ

ควรหล่อเลี้ยงด้วยอุดมการณ์” (ปราปต์, 2564: 17) กล่าวได้ว่า แม้โครงสร้างฝ่ายข่าวจะส่งผลต่อการเลือกใช้กรอบ

การรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว แต่ผู้สื่อข่าวเองก็ตอ้งยืนหยัดในอุดมการณ์มากกว่าจะสนใจแต่เฉพาะกระแสตอบรับท่ีจะ

เกิดขึ้นตามมาเท่านั้น 

3. บรรทัดฐานทางวิชาชพีกับเนื้อหาข่าวที่ผลิต 

มุมมองและรูปแบบการรายงานข่าวเป็นผลมาจากบรรทัดฐานทางวชิาชพีท่ีสื่อมวลชนถือปฏิบัต ิมิได้ระบุเป็น

ลายลักษณ์อักษรในลักษณะของจริยธรรมจรรยาบรรณขององค์กรสื่อ แต่ถือปฏิบัติในทิศทางท่ีคล้ายกัน และอาจ

แตกต่างกันตามบริบทการทำงานของกองบรรณาธิการหรือ “โต๊ะข่าว” แต่ละแห่ง รูปแบบและความเข้มข้นของ 

การนำเสนอข่าวไม่ได้ถูกกำหนดด้วยข้อเท็จจริง เนื้อหา และผลกระทบของเหตุการณ์ ท่ีมีต่อสังคม แต่ผู้สื่อข่าวใช้

บรรทัดฐานทางวิชาชีพเป็นตัวกำหนดรูปแบบการนำเสนอข่าว ความเข้มข้นของการรายงาน รวมถึงทรัพยากรท่ีใช้ใน

การทำงานด้วย (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2564: 31-33) นวนิยายเร่ือง อโศกสาง นำเสนอภาพรวมของกระบวนการ

ผลิตข่าวท่ีสัมพันธ์กับบรรทัดฐานทางวิชาชพี ดังข้อความต่อไปนี้ 

หลังจากได้ข่าว สำหรับคนทีวีจะต้องเข้าสถานกีลับมาเลือกช็อต บรีฟกับคนตัดต่อ เร่ือยไปถึง

เขียนสคริปต์ว่าจะเปิดข่าว โยนเข้าซีนด้วยภาพไหน ตอ้งการให้เห็นอะไร หรือจำเป็นตอ้งเซ็นเซอร์อะไร  

เนื้อข่าวท่ีนำเสนอจะอิงตามสิทธิทางกฎหมายและจริยธรรม บางสิ่งท่ีล้ำเส้นต้องถูกตัด

ออก ต้องเบลอภาพ ปรับเปลี่ยนเสียง นอกจากนั้นผู้บริหารหรือบรรณาธิการอำนวยการยังต้อง

รับคำ ‘แนะนำ’ จาก กสทช. เกี่ยวกับหลักปฏบัิต ิเพื่อนำมาส่งต่อยังหัวหน้าโต๊ะข่าวและเด็กในสังกัด 

หากละเลยส่ิงเหล่านี้บางทจีะถูกสมาคมผู้สื่อข่าวเอาเร่ือง 

อย่างไรก็ดี หลายคร้ังสิ่งท่ีถูกหั่นออกหรือตัดสนิใจไม่นำเสนอท้ังกระบกิ็มเีหตุผลนอกเหนือ

จากนั้น 
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เส้นสายของผลประโยชน์ล้วนโยงใย บางข่าวมีใบสั่งให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะ

สปอนเซอร์ไม่ปลื้ม แล้วก็ช่างโชคร้ายท่ีเมืองไทยเต็มไปด้วยมือท่ีมองไม่เห็น ประชาชนเรียก ร้อง

ความจรงิ แต่บางครัง้หลังจากนำเสนอความจรงิ นักข่าวกลับไร้ผู้ปกป้อง  

(ปราปต์, 2564: 185) 

จากข้อความจะเห็นว่า กระบวนการผลิตข่าวมีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การหาข่าว การเลือกภาพ การตัดต่อ 

การเขียนสคริปต์ การเซ็นเซอร์ ทั้งยังตอ้งทำงานขอ้งเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายตัดต่อ บรรณาธิการ ผู้บริหาร 

นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพ “เส้นสายของผลประโยชน์” อันหมายถึง “สปอนเซอร์” ผู้สนับสนุนสถานีข่าว และ “มือท่ี

มองไม่เห็น” ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงอำนาจมืดจากบุคคลไม่ทราบฝ่าย ท้ังสองสิ่งนี้ส่งผลต่อการผลิตข่าวของผู้สื่อข่าวด้วย 

หาก “เส้นสายของผลประโยชน์” และ “มือท่ีมองไม่เห็น” ไม่พึงพอใจข่าวท่ีนำเสนอ ผู้สื่อข่าวหรือสถานีข่าวอาจได้รับ

ผลกระทบตามมา ภาพรวมของกระบวนการผลิตข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้สื่อข่าวหรือสถานีข่าวมไิด้มีเสรีภาพใน

การผลิตข่าว และนั่นส่งผลต่อบรรทัดฐานทางวิชาชพีองค์กรข่าวดว้ย 

อย่างไรก็ดี นวนิยายเร่ือง อโศกสาง นำเสนอภาพการผลิตข่าวท่ีสัมพันธ์กับบรรทัดฐานทางวชิาชีพผ่านสถานี

ข่าวสองสำนักซึ่งมีแนวปฏิบัติแตกต่างกัน คือ อินทีว ีและ สามัญชนทีวี ดังท่ีนำเสนอภาพบรรทัดฐานทางวิชาชีพของ 

อนิทีวี กับเนื้อหาข่าวที่ผลิต ดังนี้ 

“ยังไม่มหีลักฐานอะไร ออกข่าวไปคุณอาจโดนฟ้องนะ ถ้าไม่มีแบ็กใหญ่อย่างอินทีวี” 

“หมวดหูตากว้างไกลนะครับ” ตากล้องว่า 

“ไม่งั้นคุณยอยศคงไม่กล้าพูดอะไรอย่างท่ีพูดทุกวันนี้หรอกจริงมั้ยครับ แถมอินทีวีก็เลือก

จะพูดแต่ข่าวชาวบ้าน ทั้งท่ีประเทศนี้มีอะไรน่านำเสนอเพื่อช่วยให้ชีวิตคนตัวเล็ก ๆ ดีขึ้นอีกตั้งเยอะ 

เร่ืองพวกนัน้มันคงกระทบคนใหญ่คนโตไปซะหมด” 

(ปราปต์, 2564: 137) 

จากตัวอย่างข้างตน้จะเห็นว่า ข่าวท่ี อนิทีวี ผลิตและนำเสนอมีลักษณะเป็น “ข่าวชาวบ้าน” หรือเป็นเร่ืองท่ีไม่

สำคัญท่ีจะ “ช่วยให้ชีวติคนตัวเล็ก ๆ ดีขึน้” ทั้งนี้เพราะ อินทีวี มี “แบ็กใหญ่” หรือก็คือ “คนใหญ่คนโต” ที่มอีำนาจใน

สังคม อนิทีวี จึงเลอืกท่ีจะผลิตข่าวท่ีไม่กระทบต่อคนเหล่านัน้ 

ขณะเดียวกัน อโศกสาง ก็ได้นำเสนอภาพบรรทัดฐานทางวชิาชพีของ สามัญชนทีว ีกับเนื้อหาข่าวท่ีผลิตด้วย 

ดังข้อความต่อไปนี้ 

สามัญชนทีวีท่ีศักดิ์สิทธ์ิถูกแทรกแซงเสียแล้ว. . .ไม่คิดเลย ผลประกอบการของทีวีดิจิทัลท่ี

ตกต่ำลงทุกวันจะทำให้ผู้บริหารถูกปรับเปลี่ยน แล้วแนวทางของสถานีก็เร่ิมแปลงไป 

สัดส่วนรายการสาระถูกแทรกด้วยบันเทิงมากเข้า แม้แต่รายการข่าวก็เร่ิมวางของขายตรง 

เนื้อหาข่าวเบนมาจับเร่ืองชาวบ้านและอาชญากรรม วิธีเล่าต้องเบาและสนุกขึ้น เพียงรายการอัน

เป็นหน้าเป็นตาของช่องในช่วงไพรม์ไทม์เท่านั้นท่ีได้รับอนุญาตให้คงลักษณะเดิม 

(ปราปต์, 2564: 16) 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า การผลิตข่าวของ สามัญชนทีวี มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การแทรก

ความบันเทิง การวางสินค้าขายในรายการ การเปลี่ยนลักษณะข่าวท่ีนำเสนอ และการเปลี่ยนวิธีการเล่าข่าว เป็นต้น 

ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะ สามัญชนทีวี นัน้ “ถูกแทรกแซง” และเป็นเพราะผลประกอบการท่ีสถานีข่าวจะ

ได้รับ สิ่งท่ียืนยันว่ามีการแทรกแซงเกิดขึ้นกับ สามัญชนทีวี ก็คือคำพูดของทองทิวท่ีพูดกับสารนิจว่า “พี่รู้ว่าเราเป็น

นักข่าว หน้าที่ของเรา จรรยาบรรณของเราคืออะไร ทำไมพี่จะไม่รู้ แต่พ่ีก็มีเมีย มลีูก มพี่อมแีม่ มโีจทย์ท่ีคนข้างบนให้

มา มีลูกน้องนอกจากนิจท่ีต้องดูแลด้วย ถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบท่ีเคยเกิด ๆ มาแล้ว พี่คงรับไม่ไหวอีก” (ปราปต์ , 2564: 
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391) จะเห็นได้ว่า การแทรกแซง สามัญชนทีวี เกิดขึน้เพราะ “เส้นสายของผลประโยชน์” และ “มอืท่ีมองไม่เห็น” และ

ทำให้บรรทัดฐานทางวิชาชพีในการผลิตข่าวเปลี่ยนไป 

อนึ่ง แม้ อโศกสาง จะนำเสนอว่า ผลประโยชน์และอำนาจมืดส่งผลต่อบรรทัดฐานทางวิชาชีพองค์กรข่าวท่ี

ผู้สื่อข่าวหรือสถานีข่าวยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ แต่หากผู้สื่อข่าวยึดมั่นในหลักการและมีผลงานในเชิงประจักษ์ ก็จะ

สามารถต่อรองการผลิตข่าวและเนื้อหาข่าวที่ผลิตได้มากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

หลังจากข่าวการจับกุมคนร้ายในคดีฆาตกรรมนทิานเวตาล ซึ่งสามัญชนทีวีเป็นช่องเดียวท่ี

ได้ภาพเหตุการณ์ในวินาทีสำคัญ คนดูก็เร่ิมหันมาเปิดโทรทัศน์ค้างไวท่ี้ช่องนี้ สารนิจกลายเป็นขวัญ

ใจคนใหม่ท่ีคนให้ความเชื่อถอื ต่อให้เธอจะไม่มแีอร์ไทม์ยาวนานอย่างที่ยอยศพยายามผลักดันตัวเอง

ก็ตาม แต่นั่นก็เพราะเธอนำเสนอข่าวปราศจากนำ้ อารมณ์ หรือการช้ีนำตัดสิน  

บอร์ดบริหารและเอเจนซี่พลอยช่ืนชมสารนิจ มันคอือำนาจต่อรองท่ีทองทิวจะปฏเิสธไม่ได้ 

“ข่าวนี้ไม่ง่าย ถึงจะดูซ้ำ ๆ แต่ชื่อหนึ่งของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายนั้นจะทำให้มันเป็นข่าวดัง

ไม่แพ้คดีเวตาลแน่ ๆ ตอนนี้นจิบอกได้แค่นี้ รอหลักฐานอกีส่วนท่ีกำลังจะได้รับมาเพิ่มแล้วค่อยบอก

พี่ ส่วนพี่ก็ลองใช้กำลังภายในกับบอร์ดหน่อยแล้วกัน นิจรู้ว่ามันง่ายกว่าถ้าจะพูดกันด้วยตัวเลข

ผลประโยชน์ แต่เราเป็นนักข่าว โดยพืน้ฐานเราควรจะคุยกันบนผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่า” 

“ลองดูแล้วกัน!” คนตอบหลุบสายตาลงโต๊ะ คำตอบก็ออกแนวขอไปที แต่คราวนี้สารนิจรู้ 

เขาแค่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองแพ้ 

(ปราปต์, 2564: 393-394) 

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ภายหลังจากประสบความสำเร็จในการรายงานข่าวแบบ “ปราศจากนำ้ อารมณ์ หรือ

การชี้นำตัดสิน” ตามแนวทางท่ีตนยึดมั่น สารนจิได้สร้างกระแสตอบรับท่ีดีให้แก่ สามัญชนทีว ีดังข้อความว่า “คนดูก็

เร่ิมหันมาเปิดโทรทัศน์ค้างไว้ท่ีช่องนี้” ผลตอบรับท่ีดีขึ้นนี้ส่งผลให้สารนจิมอีำนาจต่อรองในการผลิตข่าวการฆ่ามนุษย์

ท่ีเธอตอ้งการได้ ดังท่ีเธอเจรจากับทองทิวว่า “พี่ก็ลองใชก้ำลังภายในกับบอร์ดหน่อยแล้วกัน นิจรู้ว่ามันง่ายกว่าถ้าจะ

พูดกันด้วยตัวเลขผลประโยชน์” และทองทิวก็ตอบตกลงจะนำเร่ืองไปประชุมกับคณะผู้บริหารของสถานีให้ จากเดิมท่ี

ทองทิวไม่เห็นดว้ยกับแนวทางการผลิตข่าวของเธอเท่าใดนัก  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า อโศกสาง นำเสนอภาพบรรทัดฐานทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อเนื้อหาข่าวท่ีผลิต โดย

นำเสนอผ่านสำนักข่าวสองแห่งซึ่งมบีรรทัดฐานและแนวปฏบัิติต่างกัน อันเป็นผลมาจากผลประโยชน์และอำนาจมดืท่ี

เข้ามามีบทบาทในการกำกับการผลิตเนื้อหาข่าวและสั่นคลอนบรรทัดฐานทางวิชาชีพขององค์กรข่าวแต่ละแห่ง อนึ่ง 

อโศกสาง ยังนำเสนออีกว่า ปัจจัยท่ีจะช่วยให้ผู้สื่อข่าวต่อรองการผลิตข่าวให้เป็นไปตามบรรทัดฐานวิชาชีพได้มาก

ยิ่งขึ้น ก็คือการท่ีผู้สื่อข่าวยึดมั่นในหลักการและมีผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งก็คือการทำหน้าท่ีผู้สื่อข่าวโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า แม้ผลประโยชน์และอำนาจมืดจะส่งผลต่อบรรทัดฐานทางวิชาชีพ

ของคนในองค์กรข่าวและเนื้อหาข่าวท่ีผลิต แต่ผู้สื่อข่าวเองก็ตอ้งยดึมั่นในหลักการและจรรยาบรรณมากกว่าจะคล้อย

ตามไปกับผลประโยชน์และอำนาจมืดน้ัน 

บทบาทสื่อมวลชนกับเขาวงกตในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวน 

เขาวงกตเป็นแนวคดิท่ีปรากฏในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนร่วมสมัย อลสิา สันตสมบัต ิ(2552: 10-11) กล่าว

ว่า เขาวงกตถูกนำมาใช้ท้ังในมิติของพื้นท่ีทางกายภาพและกลวธีิการเล่าเร่ืองเพื่อสื่อถึงความสับสนวุ่นวาย เพราะผู้ท่ี

เข้าไปในเขาวงกตจะหลงทางไปในทางเดินท่ีวกวนเต็มไปด้วยทางแยกท่ีไม่อาจจับต้นชนปลายได้ นอกจากนี้ เขาวงกต

ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงโครงสร้างของตัวบท การจัดวางถ้อยคำ ประโยค ความคิด ไปจนถึงการรับรู้แบบเป็นขั้นตอน

ของผู้อ่าน ล้วนมีลักษณะเป็นการแกะรอยในเขาวงกต ระบบหรือโครงสร้างนี้เป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้กับ



86 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านภาษาไทย)- 

เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันให้ต่อเนื่องเป็นเร่ืองราวเดียวกันท่ีมีจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดโดยอยู่บน

พื้นฐานของเหตุผล การแสวงหาของนักสบืเป็นการสืบค้นความหมายเช่นเดียวกับการแกะรอยในเขาวงกต คำตอบของ

ปริศนาคือความหมายสุดท้ายท่ีเชื่อว่าเป็นความจรงิสูงสุดอยู่ในศูนย์กลางเขาวงกต ตัวบทอาจประกอบไปด้วยตัวเลอืก

เช่นเดียวกับทางแยกในเขาวงกต (อลสิา สันตสมบัต,ิ 2552: 53-54)  

คดีฆาตกรรมนิทานเวตาลท่ีปรากฏในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเร่ือง อโศกสาง มีลักษณะเป็นเขาวงกต 

ขณะที่การพยายามคลี่คลายคดีของตำรวจก็มลีักษณะเป็นการเดินแกะรอยในเขาวงกต อย่างไรก็ดี จากการพิจารณา

การนำเสนอภาพองค์กรข่าวดังท่ีกล่าวไปตอนต้นจะเห็นว่า องค์กรข่าวและการผลิตข่าวของผู้สื่อข่าวมีลักษณะ

เช่นเดียวกับการแสวงหาของนักสืบ กล่าวคือ เป็นการสืบค้นความจริงของคดีฆาตกรรมท่ีเกิดขึ้นเพื่อนำเสนอสู่

สาธารณชน เมื่อเป็นดังนั้น บทบาทของสื่อมวลชนก็ไม่ต่างจากการแกะรอยในเขาวงกตเพื่อไปสู่ความจริงตรงจุด

ศูนย์กลางของเขาวงกต อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาบทบาทของสื่อมวลชนใน อโศกสาง ด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกตแล้ ว

จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันในลักษณะที่ตรงกันข้าม 

ในด้านหนึ่ง อโศกสาง นำเสนอตัวละครยอยศในฐานะผู้สื่อข่าวท่ีผลิตข่าวเพียงเพื่อให้ได้กระแสตอบรับจาก

ผู้ชม ด้วยการใช้แหล่งข่าวท่ีมีอำนาจน้อย รายงานข่าวโดยใช้กรอบท่ีโครงสร้างฝ่ายข่าวกำหนด เพราะมีผลประโยชน์

และอำนาจมืดเข้ามากำกับการผลิตเนื้อหาข่าวและส่งผลต่อบรรทัดฐานทางวชิาชีพ เมื่อพจิารณาบทบาทของตัวละคร

ยอยศท่ีมีต่อคดีฆาตกรรมนทิานเวตาลในเร่ือง พบว่า บทบาทของยอยศไม่ได้ทำให้การคลี่คลายปริศนาในเร่ืองเข้าใกล้

ข้อเท็จจริงท่ีอยู่เบือ้งหลังคดีเท่าใดนัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

“เร่ืองมันเป็นอย่างงี ้เจ้าหน้าที่ตำรวจค้นดูในเฟซบุ๊กของน้องแรม แล้วเจอ แต่เจอแค่สเตตัส

เดียว เขียนว่า ‘ช่วยด้วย’ – คุณคิดดูดิว่าวัน ๆ คนเราโพสต์กันกี่สเตตัส รวมแล้วเป็นร้อย ๆ ถูกแมะ 

แต่นี่เจอสเตตัสเดียว! แล้วน้องตั้งค่าให้มองเห็นได้เฉพาะเพื่อน มีเพื่อนโพสต์ถามว่าเป็นอะไร น้อง

ตอบว่าไงรู้แมะ ยอยศจะอ่านให้ฟังเลยนะคุณนะ น้องเขาว่า ‘เราดูหนัง ขำนํา้ตาไหล ปวดท้องมาก’ 

“ขำ - นำ้ - ตา – ไหล  ปวด - ท้อง - มาก นี่หมายความว่าน้องเป็นคนสนุกสนานถูกแมะ 

แต่ทำไมขอ้มูลพวกนีม้ันไปแปลความกลายเป็นการขอความช่วยเหลอืในแชตบอตได้ 

(ปราปต,์ 2564: 13) 

ตัวอย่างขา้งต้นเป็นตอนท่ียอยศนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเฟซบุ๊กของ “ขา้งแรม” ซึ่งมขี้อความเพยีงว่า “ช่วยด้วย” 

และมีการสนทนากับเพื่อนท่ีตั้งค่าไว้ อย่างไรก็ดี เนื้อหาในเฟซบุ๊กของข้างแรมไม่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในเร่ือง 

และตัวละครข้างแรมเป็นตัวละครท่ีไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใด แต่เพราะการรายงานข่าวในลักษณะการเล่าเร่ืองท่ี

ใส่อารมณ์ชวนให้ติดตาม ทำให้การรายงานข่าวแบบนี้มีผู้ชมจำนวนมาก เมื่อพิจารณาด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกตอาจ

กล่าวได้ว่า การนำเสนอข่าวของยอยศคือการเลี้ยวผิดทางซึ่งนำไปสู่ทางตันในเขาวงกต ทำให้การคลี่คลายคดีไม่

สามารถดำเนนิต่อไปได้เพราะไม่ได้เข้าใกล้ความจริง 

ไม่เพียงเท่านั้น ในตอนท่ียอยศลาพักร้อนตามท่ีหัวหน้าฝ่ายข่าวแนะนำเพื่อให้กระแสต่อต้านท่ีมีต่อเขาซาลง

ไป ยอยศเองก็ยังใชส้ื่อสังคมออนไลน์ท่ีเขามีเพื่อไลฟ์สตรีมมงิติดตามลุงเข็มทิศกับไตรตรึงษ์ไปตามหา “เดอืนอ้าย” ซึ่ง

เป็นพ่ีน้องกับขา้งแรมด้วยคดิว่าจะเป็นเบาะแสอันนำไปสู่การคลี่คลายคดีฆาตกรรมได้ ดังความว่า 

“ยอยศจำได้ว่าถึงกับมีพวกแอ๊คเห็บแอ๊คหลุมไล่เธอไปตาย - อุ๊ย ขอโทษนะคุณลุง แต่ยอ

ยศแค่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ - คือพอสกู๊ปของเราแพร่ออกไป ก็มีคนในทวิตออกมาตามไล่ล่า

พวกท่ีเคยด่านอ้งขา้งแรมทันที เรียกว่าตามเก็บรายต่อรายเลย 

“ยอยศเชื่อนะคุณนะ ใครก็ตามท่ีอยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมนิทานเวตาลนี่ก็ต้องรับโทษ

เหมอืนกัน เราต้องพาสังคมไปสู่ความยุตธิรรมแบบนัน้ให้ได้ 
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“เอาแหละ วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกัน เราอยู่ด้วยกันมาท้ังวันแล้ว อุ๊...หู! เหนียวแน่นมาก ๆ 

คนตัง้หลายหมื่นแน่ะ หมวดไตรร้องเพลงขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยแมะ” 

(ปราปต์, 2564: 251) 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ยอยศกล่าวถึง “แอ๊คเห็บแอ๊คหลุม” ซึ่งก็คือผู้ใช้ทวติเตอร์ท่ีไล่ล่า “ข้างแรม” เพื่อ

ด่าทอ ก่อนจะเชื่อมโยงเข้าสู่ความคาดหวังของยอยศท่ีจะให้ผู้อยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมนิทานเวตาลได้รับโทษ แล้วจึงจบ

ด้วยการอำลาผู้ชมและชวนให้ไตรตรึงษ์ร้องเพลงให้ผู้ชมฟัง จะเห็นว่าการรายงานข่าวของยอยศมีเนื้อหาท่ีไม่เนื่องเกี่ยวกัน

เท่าใดนัก แมก้ารรายงานข่าวแบบนี้จะได้รับกระแสตอบรับท่ีดีจากผู้ชม ดังสังเกตได้จากยอดผู้ชมท่ียอยศกล่าวว่า “คนตั้ง

หลายหมื่น” เมื่อพิจารณาด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกตอาจกล่าวได้ว่า การใช้สื่อออนไลน์ของยอยศเพื่อรายงานข่าวเป็น

เสมอืนการเดินหลงทางในเขาวงกต เพราะไม่ได้นำไปสู่ความจริงเบือ้งหลังคดีฆาตกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในเร่ือง 

อย่างไรก็ดี การรายงานข่าวของยอยศไม่ได้ทำให้คดีฆาตกรรมภายในเร่ืองคลี่คลายได้ เพราะไม่ได้เข้าใกล้ความ

จริงแมแ้ต่น้อย ทัง้ยังสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ชมด้วย ดังตอนท่ีสารนจิได้ยินตัวละครภายในเร่ืองสนทนากัน ความว่า 

“เห็นคุณยอยศเขาว่าจริง ๆ มันตอ้งเป็นยักษ์” คนขา้งหนา้ชายช่ือช่วงออกความเห็นอกีครัง้ 

“จริงค่ะ!” จู่ๆ คนถามก็กลับพยักรับด้วยอารมณ์อันโลดขึ้นอีก "พี่ยอยศจับประเด็นได้เยี่ยม

มากเลยนะคะ แค่เห็นสถานการณ์ก็อ่านเกมออกแล้ว" 

สารนิจลอบกลอกตากับพี่ป๋องเล็กน้อย นอกจากทัศนคติของคนพูดการท่ีคนพูดในฐานะ

นักข่าวทำแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นผลดีกับเนื้องานเลย 

(ปราปต์, 2564: 41) 

จากข้อความข้างตน้จะเห็นว่า ตัวละครอื่น ๆ ประเมนิการรายงานข่าวของยอยศว่า “จับประเด็นได้เยี่ยมมาก

เลยนะคะ แค่เห็นสถานการณ์ก็อ่านเกมออก” แต่สารนจิซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกับยอยศกลับเห็นว่า “แบบนี้ไม่ถือว่า

เป็นผลดีกับเนื้องาน” จากบทบาทของยอยศในฐานะสื่อมวลชนดังท่ีกล่าวมา เมื่อพิจารณาด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกต

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทสื่อมวลชนของยอยศทำให้การไขปริศนาคดีฆาตกรรมนิทานเวตาลไม่เข้าใกล้ความจริงเพราะ

หลงทางอยู่ในเขาวงกตแห่งข่าวสารอันไม่เกี่ยวข้องท่ีเข้าหามานำเสนอสู่สาธารณชน  

ในอีกด้านหนึ่ง อโศกสาง นำเสนอตัวละครสารนิจในฐานะผู้สื่อข่าวท่ีผลิตข่าวโดยยืนหยัดในอุดมการณ์และ

จรรยาบรรณ ด้วยการใช้แหล่งข่าวท่ีมีอำนาจมากกว่าเพื่อความน่าเชื่อถือ ไม่รายงานข่าวโดยคล้อยตามกรอบท่ี

โครงสร้างฝ่ายข่าวกำหนดมาเพียงเพื่อให้ได้กระแสตอบรับ และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์

และอำนาจมืดท่ีเข้ามาสั่นคลอนบรรทัดฐานทางวิชาชีพขององค์กรข่าว เมื่อพิจารณาบทบาทของตัวละครสารนิจท่ีมี

ต่อคดีฆาตกรรมนิทานเวตาลในเร่ือง พบว่า บทบาทของสารนิจทำให้การคลี่คลายปริศนาประสบความสำเร็จ ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

"อย่าลืมว่าทุกวันนี้คุณลุงออกทีวีจนแทบจะเหมือนเป็นพิธีกรหลักอีกคนไปแล้ว ถ้าเกิดเหตุ

อะไรท่ีบ้านของแก สื่อก็จะแย่งกันออกข่าว ไม่ว่าคนดูจะติดตามหรือไม่ แต่สุดท้ายก็จะแชร์กันต่อ ๆ 

ไปจนรู้กันท่ัว ปลายทางกว้างขนาดนี้คงจะฟันธงตอนนี้ได้ยากว่าคนร้ายต้องการส่งสารถึงใครแน่ 

สื่อมวลชนลองจำกัดการนำเสนอข่าวนี้ดูบ้างซีครับ หยุดพูดเร่ืองท่ีไม่ได้ เกิดประโยชน์แล้วหันไป

นำเสนอเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตคนส่วนใหญ่จรงิ ๆ ซะบา้ง ถึงตอนน้ันเจ้าหนา้ที่ตำรวจอาจจะไขคดีนี้

ง่ายขึ้นก็ได้ เพราะไม่รุงรังเหมอืนตอนนีแ้ลว้” 

“ค่ะ นั่นก็เป็นความเห็นจากคุณไตรตรึงษ์นะคะ" 

(ปราปต์, 2564: 101) 
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า สารนิจนำเสนอความคิดเห็นของไตรตรึงษ์ท่ีมีต่อการเสนอข่าวของสื่อมวลชนท่ี

ไม่เกี่ยวข้องกับคดีและทำให้การคลี่คลายคดีฆาตกรรมนทิานเวตาลเป็นไปได้ยาก เพราะไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิด

ได้ การเสนอข่าวของสารนิจเป็นการใช้บทบาทสื่อมวลชนของเธอในการกระตุกความคิดสื่อมวลชนจากองค์กรอื่น ๆ 

รวมไปถึงประชาชนให้กลับไปพุ่งความสนใจที่ข่าวและการนำเสนอข่าวอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี 

ไม่เพียงเท่านั้น ในตอนท้ายท่ีไตรตรึงษ์รู้ตัวคนร้าย สารนิจและช่างภาพจาก สามัญชนทีวี ยังเป็นสื่อมวลชน

เพยีงสำนักเดียวท่ีสามารถนำภาพเหตุการณ์ขณะจับกุมคนร้ายมานำเสนอได้ ดังความว่า 

เสียงผู้ประกาศดังแทรกแทน “นี่คือคลิปวิดีโอปฏิบัติการล่อจับตัวคนร้ายในคดีฆาตกรรม

นิทานเวตาลนะคะ เหตุเกิดท่ีบ้านของคุณป้าถนอม มารดาของนายแพทย์ไถ้เหยื่อรายแรกของคดี 

โดยคนร้ายจับเหยื่อไปขังไว้ในห้องนอนชั้นบนเพื่อจัดฉากฆาตกรรมอีกคร้ังหนึ่ง ในภาพนี้เป็นนาทีท่ี

ร้อยตำรวจโท ไตรตรึงษ์กับผู้สื่อข่าวของสามัญชนทีวีพังประตูเข้าไปได้ทันเวลา คนท่ีนอนอยู่บนพื้น

คือนายแพทย์กฤชหิรัณย์ สามขีองแพทย์หญิงร้อยกรองเหยื่อรายท่ีสอง ส่วนคนท่ีนั่งคร่อมอยู่พร้อม

อาวุธมีดคือพันตำรวจตรี บวรชติ เจ้าหน้าท่ีตำรวจหนึ่งในทีมสืบสวนสอบสวนคดีนี้ซึ่งขณะนี้ตกเป็น

อกีหนึ่งผู้ต้องหาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนะคะ" 

(ปราปต์, 2564: 361-362) 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข่าวท่ีรายงานผ่านช่อง สามัญชนทีว ีกล่าวถึงไตรตรึงษ์กับสารนิจที่สามารถ

จับกุมนายแพทย์กฤชหิรัณยแ์ละพันตำรวจตรีบวรชติซึ่งเป็นคนร้ายท่ีก่อเหตุในคดีฆาตกรรมนทิานเวตาล ขณะเดยีวกัน 

การท่ีสารนิจอยู่ในท่ีเกิดเหตุพร้อมช่างภาพก็ทำให้ได้ภาพหลักฐานขณะจับกุมคนร้ายตัวจริงมาใช้ในการนำเสนอข่าว

ด้วย จากบทบาทของสารนิจในฐานะสื่อมวลชนดังท่ีกล่าวมา เมื่อพิจารณาด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกตอาจกล่าวได้ว่า 

บทบาทสื่อมวลชนของสารนิจทำให้การคลี่คลายปริศนาคดีฆาตกรรมนิทานเวตาลประสบความสำเร็จเพราะนำไปสู่

การจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในท่ีสุด เปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเขาวงกตหรือการเดินออกจากเขาวงกตและ

ทำให้คดฆีาตกรรมไม่หลงทางอีกต่อไป 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาด้วยแนวคิดเร่ืองเขาวงกต อโศกสาง นำเสนอภาพองค์กรข่าวและ

การผลิตข่าวของผู้สื่อข่าวซึ่งตอ้งสืบค้นความจริงของคดีฆาตกรรมในลักษณะเดียวกับการแกะรอยในเขาวงกตเพื่อไปสู่

ความจรงิตรงจุดศูนย์กลางหรือการออกจากเขาวงกตน้ัน ในแง่หนึ่ง องค์กรข่าวและการผลิตข่าวทำให้คดฆีาตกรรมไม่

สามารถคลี่คลายได้โดยง่ายเสมือนการเดินวนหลงอยู่ในเขาวงกต ดังท่ีนำเสนอบทบาทของสื่อมวลชนอย่างยอยศและ 

อินทีวี ท่ีทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้กระแสตอบรับ แต่ในอีกแง่หนึ่ง องค์กรข่าวและการผลิตข่าวก็สามารถทำให้คดี

ฆาตกรรมคลี่คลายลงได้ด้วยการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการไขปริศนาภายในเร่ืองและติดตาม

ทำข่าวในแง่มุมท่ีตรงประเด็น ดังท่ีนำเสนอการทำงานของสารนิจซึ่งแม้จะต้องเผชิญแรงกดดันจากแนวทางท่ีขัดแย้ง

กับโครงสร้างฝ่ายข่าว แต่เธอก็ยังยืนหยัดในอุดมการณ์สื่อมวลชนของเธออยู่ดี ดังท่ีสารนิจกล่าวไวต้อนหนึ่งว่า “มันก็

เป็นสิ่งท่ีทำให้ฉันบอกตัวเองเสมอมาว่า เมื่อใดท่ีประชาชนกล้าพอจะพูดความจริง แต่สื่อกลับไม่กล้าพูด เมื่อนั้น

ฐานันดรท่ีสี่ก็มีค่าแค่ปรสิตเกาะกินสังคมเท่านั้นเอง” (ปราปต์, 2564: 416) โดยนัยนี้ อโศกสาง กำลังนำเสนอว่า 

สื่อมวลชนจะมีความสำคัญต่อสังคมก็เมื่อสื่อมวลชนได้ทำตามบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างที่ควรจะเป็น 
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อภิปรายและสรุปผล 
จากการศึกษานวนิยายเร่ือง อโศกสาง ด้วยทฤษฎีสหสื่อดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า  ในแง่หนึ่ง นวนิยาย

เร่ืองนี้นำเสนอภาพสื่อมวลชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรข่าว ภาพองค์กรข่าวท่ีปรากฏสอดคล้องกับแนวคิดสังคมวทิยาแห่ง

วารสารศาสตร์ ทั้งในแง่อำนาจของแหล่งข่าวท่ีสัมพันธ์กับการผลิตข่าว โครงสร้างฝ่ายข่าวท่ีมผีลต่อการเลอืกใชก้รอบ

การรายงานข่าว และบรรทัดฐานทางวิชาชพีท่ีส่งผลต่อเนื้อหาข่าวท่ีผลิต ในอีกแง่หนึ่ง เมื่อพจิารณาประสบการณ์อัน

เกิดจากการท่ีสื่อมวลชนมา “สห” กับบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนจะเห็นได้ว่า อโศกสาง นำเสนอภาพบทบาทการ

ทำงานของสื่อมวลชนท่ีส่งผลต่อรูปคดีในลักษณะสัมพันธ์กับการเดินทางในเขาวงกต กล่าวคือ องค์กรข่าวและการ

ผลิตข่าวท่ีเสนอข่าวเพียงเพื่อให้ได้กระแสตอบรับจากผู้ชมจนทำให้คดีฆาตกรรมไม่สามารถคลี่คลายได้โดยง่าย

เปรียบเสมือนการเดินวนหลงอยู่ในเขาวงกต ส่วนองค์กรข่าวและการผลิตข่าวท่ีนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็น

ประโยชน์ต่อการไขปริศนาภายในเร่ืองและติดตามทำข่าวในแง่มุมท่ีตรงประเด็นสามารถทำให้คดีฆาตกรรมคลี่คลาย

ลงได้เปรียบเสมือนการเดินออกจากเขาวงกต กล่าวได้ว่า การจะคลี่คลายปริศนาคดีฆาตกรรมหรือการจะเดินออก

จากเขาวงกตได้ขึ้นอยู่กับบทบาทของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ 

เมื่อพิจารณาตามการจำแนกหมวดหมู่ย่อยของงานวิจัยท่ีใช้มโนทัศน์สหสื่อ 3 หมวดหมู่ ได้แก่ การถ่ายโอน

สื่อ การประสมสื่อ และการอ้างอิงสหสื่อ (Rajewsky, 2005: 51-52) บันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนเร่ือง อโศกสาง มี

ลักษณะเป็นการอา้งองิสหสื่อ กล่าวคือ เป็นตัวบทนวนยิายท่ีมีการอา้งถึงหรือเลียนแบบลักษณะเฉพาะของสื่ออื่นซึ่งก็

คือการรายงานข่าวและภาพการทำงานขององค์กรข่าว โดยลักษณะเฉพาะนั้นปรากฏภายในตัวบทตลอดท้ังเร่ือง เมื่อ

พจิารณาเปรยีบเทียบกับงานวจิัยในโครงการวจิัย สุนทรียสหสื่อ (นัทธนัย ประสานนาม, 2564) จะเห็นว่า การอ้างถึง

หรือเลียนแบบลักษณะเฉพาะของการรายงานข่าวและภาพการทำงานขององค์กรข่าวยังไม่เคยมีผู้ศึกษา บทความนี้จึง

เป็นการแสดงให้เห็นการวิเคราะห์การอ้างอิงสหสื่อในแง่มุมท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยมีผู้ศึกษาไว้ ขณะเดียวกัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิทยานิพนธ์ของเพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ (2550) บทบาทของสื่อมวลชนท่ีปรากฏในงานดังกล่าวเป็น

เพียงภูมิหลังของตัวละครท่ีมิได้ส่งผลต่อโครงเร่ืองหลักมากนัก แต่บทความนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชนมีบทบาท

สำคัญต่อการคลี่คลายคดีฆาตกรรมปริศนา อันเป็นการขยายขอบเขตการทำความเข้าใจบทบาทสื่อมวลชนท่ีปรากฏ

ในบันเทิงคดสีบืสวนสอบสวนอกีทางหน่ึงดว้ย  

ข้อเสนอแนะจากบทความนี้ คือ การนำทฤษฎีสหสื่อมาใช้ศึกษาตัวบทท่ีปรากฏสื่อผนวกรวมกันตั้งแต่สอง

ประเภทขึ้นไปนับเป็นแง่มุมใหม่ท่ีจะช่วยทำความเข้าใจตัวบทอันหลากหลายในบริบททางวัฒนธรรมร่วมสมัยมากขึ้น 

และด้วยเหตุท่ี อโศกสาง อ้างองินทิานเวตาล จึงอาจศกึษาดว้ยแนวคิดสัมพันธบท (intertextuality) ได้อีกทางหนึง่ 
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