ตามรอยต�ำนาน “พระนางจามเทวี” ผ่ านพัฒนาการสื่อ
Tracing the Legend of “Queen Chamathewi” through Media
Development.
ปาจรี ย์ อ่ อนสอาด*

บทคัดย่ อ
อิทธิพลของสื่อทังสื
้ ่อเก่าและสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมสื่อ(Media
Convergence) ก่อกระแสเรื่ องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีทงเรื
ั ้ ่ องจริ ง
และเรื่ องเท็จ ผ่านสือ่ หลากหลายช่องทาง(platform) จนเป็ นที่มาของความ
ขัดแย้ งระหว่างผู้ศรัทธาต่อพระนางกับผู้คิดเห็นต่าง พระนางจามเทวีเป็ น
ใคร มีความส�ำคัญอย่างไร ท�ำไมยังคงอยูใ่ นกระแส เรื่ องราวของพระนาง
ได้ รับการเล่าขานและบันทึกมายาวนานร่วม 1,400 ปี จนกลายเป็ น “ต�ำนาน”
การตามรอยต�ำนาน“พระนางจามเทวี”ผ่านสื่อแต่ละยุค เป็ นการฉายภาพ
ว่าพระนางจามเทวีมีตัวตนจริ งโดยอ้ างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดี
การบันทึกผ่านสือ่ มวลชนแต่ละแขนงในรูปสารคดีและบันเทิงคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเผยแพร่ผา่ นสื่อใหม่ที่เต็มไปด้ วยศักยภาพในแง่ความรวดเร็ ว
และครอบคลุมกว้ างไกล ตรงกันข้ าม สื่อดังกล่าวอาจเป็ นเครื่ องมือในการ
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ช่องทางการติ ดต่อ : 02-954-7300 # 155

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2559

123

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ท�ำลายผู้อื่น หากผู้ใช้ สื่อขาดจริ ยธรรม กรณีการน�ำเสนอข้ อมูลด้ านลบของ
พระนางจามเทวีผา่ นสือ่ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ สังคมเป็ นสิง่ ควบคุมได้
ค่อนข้ างยาก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั วิจารณญาณของผู้เสพสารเป็ นส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ : ตามรอยต�ำนานพระนางจามเทวี / พัฒนาการสื่อ
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Abstract
The influence of old and new media in the era of media
convergence in Thailand has caused the substantial debate in various
platforms on one of the most famous Thai heroine, Queen Jamadevi,
about her existence. The debate also results in the conflict among
those who do and those who do not believe on her identity. Who is
Queen Chamathewi? How important she is, and why she is still in the
modern debate despite the evidence that her legend can be traced
back through the folklore and oral history in the mid-sixth century.
This paper illustrates the actuality of Queen Jamadevi through
not only the archeological information, but also through that in
the mass media in the form of fiction and non-fiction representations.
It can be seen that new media provide rapidity and feasibility in
terms of information exchange. However, it could be damaging if
it is used carelessly. Regarding the circulation of the negative image
of Queen Chamathewi via the media and particularly via the social
media, this paper suggests that such activity is out of control and
heavily depends on the judgment of content receiver.
Keyword : Tracing the Legend of “Queen Jamadevi” /
Media Development
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“คนล� ำ พู น โวยนิ ต ยสารต่ ว ยตู น ลงบทความลบหลู่ พ ระนาง
จามเทวี ” ข้ อ ความพาดหัว ข่า วหนัง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น ล� ำ พูน นิ ว ส์ ฉบับ
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2558 ซึง่ ตรงกับเทศกาล งานพระนางจามเทวีและ
งานฤดูหนาวประจ�ำปี 2558 ของจังหวัดล�ำพูน จากเนือ้ หาที่ปรากฏใน
ข่าวให้ ข้อมูลถึงกรณีที่นิตยสารต่วย’ตูนพิเศษ ฉบับที่ 488 ประจ�ำเดือน
ตุลาคม 2558 คอลัมน์ “ถอดรหัส” ได้ ตีพิมพ์บทความชื่อ “พระนางจามเทวี
ทรงเป็ นวีรสตรี หรื อเป็ นนางร้ ายกันแน่” เขียนโดยผู้ใช้ นามแฝงว่า “ลูกช้ าง”
ทังนี
้ ้เนื ้อหาบทความกล่าวถึงพระนางจามเทวีว่าชนะขุนหลวงวิลงั คะด้ วย
มายาไสยศาสตร์ ก่อประเด็นความคิดแย้ งจากผู้ที่เคารพพระนางต้ องลุกขึ ้น
มาประท้ วงทังหน่
้ วยงานทีร่ ับผิดชอบ โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดผ่านวัฒนธรรม
จังหวัด นักวิชาการท้ องถิ่น เช่น ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ อดีตหัวหน้ า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริ ภญ
ุ ไชย ตลอดจนชาวล�ำพูนผ่านสื่อมวลชน
ท้ องถิ่น รวมถึงการเปิ ดเวทีช�ำระประวัติศาสตร์ พระราชประวัติพระนาง
จามเทวีเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2558 ณ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดล�ำพูน
จึงเป็ นที่มาของบทความชิ ้นนี ้เพื่อต้ องการน�ำเสนอเรื่ องราวของวีรกษัตรี ย์
ไทยนางหนึ่ง ถึง แม้ ว่า เรื่ อ งราวจะล่ว งเลยมาร่ วม 1,400 ปี แต่ความ
เลื่อมใสศรัทธาที่ชาวล�ำพูนและคนไทยที่มีตอ่ พระนางด้ านความกล้ าหาญ
เสียสละ รวมถึงคุณปู การทีม่ ตี อ่ พระพุทธศาสนายังคงด�ำรงอยู่ โดยผู้เขียนได้
ศึกษาเรื่องราวจากหลักฐานทีม่ อี ยูค่ รัง้ ยุคบุพกาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยุคการ
สือ่ สารมวลชน ที่มีการเขียนบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับพระนางผ่านสิง่ พิมพ์ใน
รูปสารคดีและบันเทิงคดี รวมถึงเนื ้อหาได้ รับการดัดแปลงแก้ ไข ให้ สอดคล้ อง
กับสื่ออื่นๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมถึงสื่อใหม่ ส่งผลให้ เรื่ องราว
ของพระนางจามเทวีมีการบิดเบือนจนเป็ นที่มาของความขัดแย้ งอยูเ่ นืองๆ
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ภาพที ่ 1 บทความหมิ่ นพระนางจามเทวี

ภาพที ่ 2 ข้อความขอโทษชาวล�ำพูนจากนิตยสารต่วย’ตูน

เข้าถึงจาก http://www.cmprice.com/forum/?content=detail&wb_type_id=1&topic_id=183458 [1]

พระนางจามเทวีมีความส�ำคัญต่ อชาวล�ำพูนอย่ างไร?
ในฐานะนักท่องเที่ยวที่เป็ นเพียงคนนอก(Outsider) เมื่อมีโอกาส
ได้ เข้ ามาสัมผัสวิถีชีวติ อย่างผิวเผินของชาวล�ำพูน สิง่ ทีไ่ ด้ พบเห็น ล�ำพูนเป็ น
เพียงเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่
ได้ รับจากไกค์ผ้ ทู �ำหน้ าที่เป็ นพลขับรถรางไฟฟ้า น�ำนักท่องเที่ยวชมโบราณ
สถานส�ำคัญที่ยงั คงหลงเหลืออยูร่ วมถึงการบูรณะขึ ้นใหม่ อาทิ วัดพระธาตุ
หริ ภญ
ุ ชัย วรมหาวิหาร อนุสาวรี ย์พระนางจามเทวี วัดมหาวัน วัดจามเทวี
ฯลฯ ระหว่างทางได้ พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มากมาย อาทิ ก�ำแพง
เมืองเก่า ร่ องรอยคูเมืองรอบนครหริ ภุญชัย* ซึ่งจังหวัดล�ำพูนได้ ก�ำหนด
บริ เวณนี ้เป็ นเขตอนุรักษ์ เมืองเก่า โดยมีสญ
ั ลักษณ์ประตูนครหริ ภญ
ุ ชัยทังสี
้ ่
มุมเมือง รวมถึง “ขัวมุงท่าสิงห์”(ขัวมุงหมายถึง สะพานมีหลังคา) ตังอยู
้ ต่ รง
ข้ ามวัดพระธาตุฯ แหล่งจ�ำหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองประเภทผ้ าฝ้าย/ผ้ าไหมทอ
ยกดอกที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ไปทั่ว โลกและงานไม้ แ กะสลัก ฝี มื อ ประณี ต
ด้ า นหลัง ขัว มุง ฯเป็ นที่ อ ยู่อ าศัย ของชาวยองหรื อ ไทยองที่ เ ป็ นเชื อ้ สาย
จากการสืบค้ นพบว่ามีนกั วิชาการใช้ ชื่อ นครหริ ภญ
ุ ชัย แตกต่างกันไป บ้ างใช้ นครหริ ภญ
ุ ไชย บ้ างก็
ใช้ หริภญ
ุ ไจย เพือ่ เป็ นการเคารพต่อผู้เขียน บทความฉบับนี ้จะใช้ ชอื่ ตามเอกสารทีอ่ ้ างอิงมาเป็ นส�ำคัญ
1
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ส่ ว นใหญ่ ข องชาวล� ำ พูน ที่ อ พยพมาจากมณฑลยูน านตอนใต้ ข องจี น
ครัง้ สมัยรัชกาลที1่ ตามกุศโลบาย”เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้ าใส่เมือง” ของ พระเจ้ า
บรมราชาธิบดีกาวิละ แห่งราชวงศ์ทพิ ย์จกั ราธิวงศ์ เพือ่ รือ้ ฟื น้ อาณาจักรล้ าน
นาภายหลังการยึดครองของพม่าสิ ้นสุดลง[2] รวมทังที
้ ่นี่มีพิพิธภัณฑ์เมือง
ยอง วัดต้ นแก้ ว สถานที่จดั แสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต
ชุมชนคนยองด้ วย นอกจากนี ้ ยังมีหมูบ่ ้ านโบราณปลูกเรี ยงรายท่ามกลาง
ถนนซอกซอยที่แคบจนรถยนต์ต้องชะลอเบี่ยงทางให้ แก่กนั
ภายในเขตอนุรักษ์ เมืองเก่าล�ำพูนสถานที่ตงศาลากลางจั
ั้
งหวัด
วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริ ภญ
ุ ไชย คุ้มเจ้ า ตึกแถวโบราณ
และแหล่งการค้ าส�ำคัญ ฯลฯ
บริ เวณสีแ่ ยกไฟแดงรถยนต์หยุดชะลอให้ กลุม่ นักเรี ยนแต่งกายพื ้น
เมืองจูงมือกันเดินข้ ามถนน ข้ าราชการสาวแต่งกายด้ วยผ้ าซิ่นไทยประจ�ำ
ถิ่น สิ่งที่ได้ พบเห็นให้ ความรู้ สึกเพียงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
น่าสนใจแห่งหนึง่
จวบจนกระทัง่ ผู้เขียนได้ มีโอกาสเข้ ามาท�ำงานที่จงั หวัดล�ำพูนใน
ฐานะคนใน(Insider) การได้ เรี ยนรู้ถงึ วิถีชีวติ ผู้คน โบราณสถาน วัฒนธรรม/
ประเพณีในเชิงลึก ล้ วนยึดโยงกับพระนางจามเทวี วีรปฐมกษัตรี ย์แห่งนคร
หริ ภญ
ุ ชัยทังสิ
้ ้น
วัตถุประสงค์ ของบทความ
วัต ถุป ระสงค์ ข องบทความนี ้ เป็ นการย้ อ นรอยศึก ษาต� ำนาน
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี ย์ผ้ กู ่อตังนครหริ
้
ภญ
ุ ชัย ผ่านพัฒนาการสื่อใน
แต่ละยุค โดยเริ่ มจากสื่อยุคบุพกาล เช่น การบอกต่อ/เล่าขาน การแสดง
พื ้นบ้ าน ศิลาจารึก ผ่านเข้ าสูย่ คุ สือ่ มวลชนที่เริ่มมีการบันทึกผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ นเป็ นหลัก ตามด้ ว ยสื่ อ วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุโ ทรทัศ น์
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รวมถึงภาพยนตร์ พัฒนาต่อเนื่องเข้ าสูย่ คุ สื่อดิจิตอลที่มีการหลอมรวมสื่อ
หลากหลายช่องทางเข้ าด้ วยกัน โดยมีเนื ้อหาแตกต่างกันไปตามบริ บทและ
ศักยภาพในการน�ำเสนอของสือ่ แต่ละยุค โดยสาระในสือ่ เป็ นการน�ำเสนอใน
รูปแบบต�ำนานที่เป็ นการผสมผสานทังสารคดี
้
และบันเทิงคดี
รู ปแบบการน�ำเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับต�ำนานพระนางจามเทวี
การน� ำเสนอเรื่ องราวทั่วไป มักจะแบ่งรู ปแบบเนื อ้ หาออกเป็ น
2 ลักษณะ ได้ แก่
1.เรื่ องจริ ง (Non Fiction)หรื อสารคดี มีลกั ษณะเนื ้อหาที่ม่งุ ให้
สาระความรู้ ความคิด ความจริง ความกระจ่าง รวมถึงความเป็ นเหตุเป็ นผล
โดยใช้ กลวิธีเชิงสร้ างสรรค์ในการน�ำเสนอเพือ่ สร้ างความเพลิดเพลินแก่ผ้ รู ับ
สาร(ผู้อา่ น/ผู้ฟัง/ผู้ชม) อาจจะน�ำเสนอในเชิงอธิบาย เชิงวิพากษ์ เชิงแนะน�ำ
สัง่ สอน โดยในเนื ้อเรื่ องมีการระบุตวั บุคคล เวลา สถานที่ไว้ ชดั เจน เช่น
ความเรี ยง(Essay) บทความ(Article) จดหมายเหตุ(Chronicle) คติธรรม
(Moral Percept) ฯลฯ
2.เรื่ องแต่ ง (Fiction) หรื อบันเทิงคดี ลักษณะเนื ้อหาเกิดจากการ
แต่งขึ ้นหรื อเรื่ อง“สมมุติ”โดยมุ่งให้ ความสนุกสนานเป็ นหลัก เช่น นิยาย
นิทาน เรื่ องสัน้ บทกวี บทละคร บทภาพยนตร์ ฯลฯ [3]
กรณี ก ารน� ำ เสนอเนื อ้ หาในรู ป ต� ำ นาน (Legend) ปริ ภัท ร์
เนื่องเยาว์ อธิบายว่า เป็ นรู ปแบบการน� ำเสนอประเภทหนึ่งที ่มีเนื ้อหาใน
ลักษณะเรื ่องเล่าทีเ่ ล่าสืบทอดกันมาเป็ นเวลานาน โดยมี เค้าของความจริ ง
อยู่ดว้ ย เช่น ตัวบุคคล หลักฐานทีเ่ ป็ นวัตถุ สถานที ่ และมี เนือ้ หาอธิ บาย
ที ่มาของสิ่ งเหล่านัน้ แม้ว่าในการด� ำเนิ นเรื ่ องจะสร้ างอรรถรสโดยใช้การ
เล่าที ่แทรกเรื ่ องเหนื อธรรมชาติ ที่ไม่ สามารถพิ สูจน์ ได้ด้วยหลักการทาง
วิ ทยาศาสตร์ ไว้ดว้ ยก็ตาม [4]
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เรื่องเล่ าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีจดั เป็ นต�ำนาน
ประจ�ำท้ องถิ่น (Local Legend) จึงเป็ นการผสมผสานในรูปสารคดีแฝง
ด้ วยบันเทิงคดีเพื่อให้ การด�ำเนินเรื่ องมีชีวิตชีวา ชวนติดตาม แต่อย่างไร
ก็ตาม ก็ไม่ละทิ ้งความเป็ นจริ งที่เป็ นแก่นหลักของเรื่ อง น่าจะเทียบเคียง
คล้ ายกับการเขียนนวนิยายเชิงสารคดี หรื อ “สารนิยาย” (Non-fiction
Novel) ) เรื่ อง In Cold Blood และ Breakfast at Tiffany›s ของทรูแมน
คาโพตี(Truman Capote) นักเขียนชาวอเมริ กนั ซึง่ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ ้นจริงในรูปแบบนวนิยาย ซึง่ ทังสองเรื
้
่องถือว่าเป็ นวรรณกรรมคลาสสิกของ
อเมริ กนั และได้ ถกู น�ำไปสร้ างเป็ นภาพยนตร์ [5]
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การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างพัฒนาการสื่อ ต�ำนานพระนางจาม
เทวี และรู ปแบบการน�ำเสนอเนือ้ หา

แผนภาพที ่ 1 แสดงความความสัมพันธ์ ระหว่างพัฒนาการสือ่ ต�ำนานพระนางจามเทวี และรูปแบบการน�ำเสนอ
เนือ้ หาทีเ่ ป็ นทัง้ เรื ่องและเรื ่องแต่ง

การน�ำเสนอต�ำนานพระนางจามเทวีที่ผสมผสานระหว่างเรื่ องจริ ง
และเรื่ องแต่งผ่านพัฒนาการสื่อแต่ละยุคมีดงั นี ้
1. ยุคสื่อบุพกาล : กิริยาท่าทาง ภาษาพูด ภาษาภาพ สัญลักษณ์
ยุคสื่อบุพกาลหรื อยุคก่อนการสื่อสารมวลชน เป็ นรู ปแบบการ
สื่อ สารที่ ก� ำเนิ ด ขึน้ พร้ อมมนุษ ย์ (Homo sapient) ก่ อ นประวัติศาสตร์
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ราว 5 แสนปี ก่อน การสื่อสารส่วนใหญ่ใช้ สื่อ สัญลักษณ์ กิริยาท่าทาง เสียง
ร้ อง พิธีกรรม ต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ นภาษาพูดและภาษาภาพน�ำไปสู่ภาษา
เขียนในราวห้ าพันปี ก่อนปั จจุบนั โดยพบอักษรลิ่ม(Cuneiform) รู ปแบบ
การเขียนที่เก่าแก่ที่สดุ ในแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย ประดิษฐ์ โดยชาว
สุเมเรี ยนเมื่อประมาณ 3-5 พันปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช [6] ซึง่ สอดคล้ องกับ
การพบหลักฐานอารยธรรมร่ วมสมัย ที่เรี ยกว่า “สุวรรณภูมิ” สถานที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีกระจายอยูท่ วั่ ดินแดนแถบนี ้
หลักฐานส�ำคัญเกี่ ยวกับชุมชนแรกเริ่ มก่อนการเกิ ดอาณาจักร
หริ ภญ
ุ ชัย(อายุราว 4 พันปี ขึ ้นไป) เริ่ มมีการใช้ เทคโนโลยีพื ้นฐานแต่ยงั ไม่
เจริญถึงขันการบั
้
นทึกเรื่องราวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พบภาพเขียนสีบนผนัง
ถ� ้ำเขาหินปูน อ.งาว จ.ล�ำปาง การขุดค้ นพบโครงกระดูกจากหลุมฝั งศพที่
บ้ านวังไฮ ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน ที่เชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษ
ต้ นตระกูลของชาวลัวะ-ชาวเม็ง จากหลุมฝั งศพเหล่านี ้พบร่องรอยการปะปน
โบราณวัตถุหลายรูปแบบและหลายยุคสมัยในชันดิ
้ นเดียวกัน เช่น ขวานหิน
กะเทาะ หอกส�ำริด ก�ำไลแก้ ว ลูกปั ดแก้ ว ลูกปั ดคาร์ เนเลียน ลูกปั ดหินอาเกต
ก�ำไลส�ำริ ด กระพรวน เครื่ องประดับที่ใช้ ในพิธีกรรม และภาชนะดินเผาที่มี
รอยทาน� ้ำข้ นสีแดง[7] แสดงให้ เห็นว่ามีการติดต่อสัมพันธ์ค้าขายแลกเปลีย่ น
สินค้ ากับชาวต่างถิ่นด้ วย

ภาพที ่ 3 แสดงภาพหลักฐานทางโบราณคดี อาทิ อักษรลิ่ ม[8] โครงกระดูกมนุษย์บา้ นวังไฮ ล�ำพูน[9] และภาพ
เขียนสีโบราณประตูผา ล�ำปาง [10]
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กลุม่ ชุมชนดังเดิ
้ มนี ้เชื่อว่าเป็ นพวกพราหมณ์ฮินดูและนักบวชชาว
อินเดียเข้ ามาเผยแพร่ ศาสนา ต่อมากลายเป็ นแกนน�ำส�ำคัญในการก่อตัง้
ชุมชน หรือ หัวหน้ าเผ่ า ตามต�ำนานจามเทวีวงค์แต่งโดยพระโพธิรงั สี กล่าวถึง
สุเทวะฤาษี หรื อ ฤาษีวาสุเทพ ที่ได้ กมุ ารและกุมารี บงั เกิดในรอยเท้ าสัตว์อนั
เป็ นกรรมมัชก�ำเนิดอุปปาติก จ�ำนวน 4 คู่ ได้ แก่ รอยเท้ าช้ าง แรด โค และ
โคถึก ต่อมาเมื่อกุมารและกุมารี เหล่านี ้เติบโตพระดาบสได้ จดั ให้ เป็ นสามี
ภรรยากัน[11] อันเป็ นต้ นก�ำเนิดประชากรส่วนหนึง่ ของแคว้ นหริ ภญ
ุ ชัย
เมือ่ พระพุทธศักราชล่วงกว่า 1,000 ปี ปฐมกษัตรียแ์ ห่งนครหริภญ
ุ ชัย
พระนามว่า“จามเทวี”ผู้เริ่ มน�ำศาสนาพุทธและอารยธรรมแบบทวารวดีจาก
เมืองละโว้ มาเผยแผ่ยงั ดินแดนล้ านนา ณ นครหริ ภญ
ุ ชัยเป็ นครัง้ แรก โดย
สอดคล้ องกับจดหมายเหตุหมานซู เขียนโดย ฝานฉว้ อ นักเดินทางชาวจีน
สมัยราชวงศ์ถงั เมื่อ พศ.1406 นับเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่กว่า
ต�ำนานทุกฉบับทีร่ ะบุถงึ หนีห่ วังกว๋อ หรือ “รัฐทีป่ กครองโดยกษัตริย์หญิง” ไว้
ในเส้ นทางทีน่ กั เดินทางชาวจีนจะต้ องใช้ ในการเดินทางไปยังค่ายทหารแห่ง
หนึง่ ทางตอนใต้ ของจีน และหนี่หวังกว๋อแห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณที่เป็ นจังหวัด
ล�ำพูนในทุกวันนี ้ [12] นครหริ ภญ
ุ ชัยในอดีตหรื อจังหวัดล�ำพูนในปั จจุบนั
จึงได้ รับการยกย่องและกล่าวขานว่าเป็ น...อรุณรุ่งแห่งอารยธรรมล้ านนา
ในหนัง สื อ จามเทวี ว งศ์ พงศาวดารนครหริ ภุ ญ ชัย กล่ า วถึ ง
พระนางจามเทวีวา่
“...เมื่อฤาษี วาสุเทพและฤาษี สกุ กทันตะได้ ร่วมกันสร้ างเมืองนคร
หริ ภญ
ุ ไชยขึ ้นโดยวางสัณฐานเมืองเป็ นรู ปหอยสังข์ ล้ อมรอบด้ วยคูเมือง
แล้ ว ได้ ไปอัญเชิญพระนางจามเทวีผ้ ูทรงตังอยู
้ ่ในเบญจศีล ธิ ดาพระยา
จักกวัตแิ ห่งเมืองละโว้ มาเสวยราชย์ในเมืองนี ก่้ อนเดินทางมาครองเมืองทีฤ่ าษี
ทังสองสร้
้
าง พระนางทรงครรภ์แล้ ว 3 เดือน ส่วนพระสวามีของพระนางนัน้
ต�ำนานมูลศาสนาว่าพระยาละโว้ ตงให้
ั ้ เป็ นอุปราชกินเมืองราม แต่จามเทวีวงศ์
ว่าพระสวามีของพระนางจามเทวีมศี รัทธาบวชเป็ นบรรพชิต...” [13]
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ก่อนการเดินทางพระยาละโว้ ได้ พระราชทานสิง่ ของตามที่พระนาง
ขอเพื่อความเป็ นมงคลและเพื่อประกอบกิจให้ เป็ นประโยชน์ ซึ่งต�ำนาน
มูลศาสนาระบุไว้ ดงั นี ้ 1) พระมหาเถรที่ทรงปิ ฎก 500 รูป 2) หมู่ปะขาว
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเบญจศีล 500 คน 3) บัณฑิต 500 คน 4) หมูช่ า่ งสลัก 500 คน
5) ช่างแก้ วแหวน 500 คน 6) พ่อเลี ้ยง 500 คน 7) แม่เลี ้ยง 500 คน 8) หมู่
หมอโหรา 500 คน 9) หมอยา 500 คน 10) ช่างเงิน 500 คน 11) ช่างทอง 500
คน 12) ช่างเหล็ก 500 คน 13) ช่างเขียน 500 คน 14) หมูช่ า่ งทังหลายต่
้
างๆ
500 คน และ15) หมูพ่ อ่ เวียง (การงานฝ่ ายโยธา) ทังหลาย
้
500 คน [14]
พระนางเจ้ าจามเทวีพร้ อมบริ วารใช้ เวลาเดินทางจากเมืองละโว้
ถึงพิงคบุรีหรื อนครล�ำพูนใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 7 เดือน ในจามเทวีวงศ์วา่ “ในพิธี
ราชาภิเษกวาสุเทพฤาษีและสุกกทันตฤาษีพร้ อมชาวเมืองอัญเชิญพระนาง
จามเทวีประทับนัง่ เหนือแผ่นทองแล้ วอภิเษก นครนี ้จึงชื่อว่า นครหริ ปญ
ุ ์ชย
หรื อ นครหริภุญชัย (ศัพท์ภาษาบาลี หริ แปลว่า ทอง หริ ปญ
ุ ชัย แปลว่า
บนกองทอง)” [15]
พระนางเสวยราชสมบัติได้ 7 วัน ก็ประสูติโอรสฝาแฝด พระนาม
ว่า เจ้ ามหันตยศ ต่อมาได้ ปกครองนครหริ ภญ
ุ ไชยต่อจากพระนางจามเทวี
และเจ้ าอนันตยศ(หรื อเจ้ าอินทวร)ได้ ครองนครเขลางค์หรื อจังหวัดล�ำปาง
พระนางได้ จดั การปกครองให้ ชาวหริ ภุญชัยอยู่รวมกันเป็ นหมู่เหล่า เช่น
พวกที่มาจากเมืองละโว้ ให้ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวมิคลังคนคร
อยูท่ ิศตะวันตก ชาวเมืองนัน(น่
้ าจะหมายถึงคนพื ้นเมืองเดิม: ผู้เขียน) ให้ อยู่
ทางทิศใต้ พวกที่เกิดในรอยเท้ าสัตว์อยูภ่ ายใต้ นครหริภญ
ุ ชัย ทรงท�ำนุบำ� รุง
พระศาสนาอย่างมาก สร้ างวัดวาอาราม พระพุทธรูป พระพิมพ์มากมาย[16]
(อ่านเพิ่มเติมได้ จากฉบับเต็ม)
นอกจากนี ้ ยังพบหลักฐานโบราณวัตถุท�ำด้ วยปูนปั น้ หินทราย
ดินเผา ส�ำริ ด อีกมากมายแถบลุม่ น� ้ำปิ ง-กวง-ทา-วัง งานศิลปกรรมชันเยี
้ ่ยม
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ได้ แก่พระพิมพ์สกุลล�ำพูน พระรอด พระคง พระเปิ ม พระบาง ฯลฯ พระพุทธ
รูปเหล่านี ้คงอัตลักษณ์พเิ ศษ กล่าวคือ หน้าตาถมึงทึงแสดงฤทธ์ อ�ำนาจตาม
คติ พทุ ธแบบมหายาน คือ เน้ นพระพักตร์ เป็ นทรงเหลีย่ ม พระขนงต่อกันเป็ น
ปี กกา พระเนตรโปนเหลือบต�่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์ แย้ มแบบแสยะ
มีไรพระมัสสุ นิยมเรี ยกกันว่า “พระมีหนวด” [17] ส่วนศิลปเครื่ องปั น้ ดินเผา
ประเภทคนโท น� ้ำต้ น มีจดุ เด่นคือการใช้ ดนิ เนื ้อเหนียวจากตะกอนลุม่ แม่น� ้ำ
ปิ งเก่าคุณภาพเยี่ยม เมื่อเผาแล้ วได้ สีสวยงามถึง 5 สี ได้ แก่ สีเหลืองดอก
พิกลุ สีส้มฟั กทอง สีเทาจากแร่ไมก้ า สีเขียวอมด�ำ และสีชมพู ส่วนลวดลาย
ปูนปั น้ เช่น ลายพันธ์พฤกษา กนกผักกูด สัตว์หมิ พานต์ ครุฑ ฤาษี สิงห์ ยักษ์
ศิลปกรรมเหล่านี ้เป็ นรากฐานก่อเกิดงานศิลปกรรมปูนปั น้ ชิ ้นเยี่ยมในยุค
ล้ านนาสมัยต่อมา
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ภาพที ่ 4 อัตลักษณ์โบราณวัตถุยคุ ทวารวดีทีเ่ ชือ่ ว่าพระนางจามเทวีน�ำเข้ามาจากละโว้ [18]

ยุคสื่อบุพกาลหรื อยุคก่อนการสื่อสารมวลชน บริ เวณที่ตงของนคร
ั้
หริ ภญ
ุ ไชยมีการสื่อสารด้ วยสื่อสัญลักษณ์ พิธีกรรม พัฒนาจนเป็ นภาษา
พูด รวมทังมี
้ การบันทึกเรื่ องราวที่เรี ยกว่าภาษาภาพ ลงภาชนะดินเหนียว
หิน ที่บอกเรื่ องราวความเป็ นไป วัฒนธรรม วิถีชีวิต (Cultural Artifacts)
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นภาษาเขียน โดยพบอักษรมอญโบราณบนศิลาจารึก
อันเป็ นต้ นก�ำเนิดอักษรล้ านนาและอักษรไทย
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2.ยุคสื่อสารมวลชน : สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์
การเล่าเรื่ องราวด้ วยตัวอักษรภาพในยุคแรกบันทึกลงบนภาชนะ
ที่มีใช้ กนั ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น หนังสัตว์ กระดาษ หม้ อดิน ดินเหนียว ศิลา
ฯลฯ หลังโยฮัน กูแตนเบิร์ก (Johannes Gutenberg) ชาวเยอรมัน ค้ นพบตัว
พิมพ์และแท่นพิมพ์ ที่สามารถพิมพ์ได้ ครัง้ ละเป็ นจ�ำนวนมาก ราวคศ.1455
(พศ.1998) สื่อสิ่งพิมพ์ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสื่อสารมวลชน ส�ำหรับ
ประเทศไทย หลักฐานเกี่ ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ เกิดขึน้ สมัยสมเด็จ
พระรายณ์มหาราชแห่งกรุงศรี อยุธยา ราวคศ.1662 (พ.ศ.2205) โดยมิชชัน
นารี ชาวฝรั่งเศสได้ น�ำเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ ามาเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ [19]
หลังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์มผี ้ บู นั ทึกเรื่องราวของพระนาง
จามเทวีหลากหลายรูปแบบ ทังนี
้ ้จะกล่าวถึง สื่อสิง่ พิมพ์(Printing Media)
ซึง่ เกิดขึ ้นก่อนสื่อมวลชนแขนงอื่น(วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ )เป็ นหลัก โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือหรื อต�ำนานเกี่ยวกับพระนางจามเทวีท่ ีเป็ นที่
รู้ จกั และน�ำไปกล่ าวอ้ างอิงถึงเสมอ
สื่อมวลชนที่น�ำเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวี ได้ แก่
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media) : สิง่ พิมพ์โดยทัว่ ไป มักจะน�ำ
เสนอเนื ้อหาสาระออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
ก. สารคดี (Fiction) : ในเนื ้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์หรื องานเขียน
ประเภทนี ้มีการระบุเหตุการณ์ บุคคล เวลา สถานที่ไว้ ชดั เจน แต่อาจจะมี
ผิดแผกแตกต่างกันบ้ าง อันเนื่องมาจาก มีการบันทึกหลายครัง้ จากต้ นฉบับ
ดังเดิ
้ มที่เป็ นภาษาโบราณ ตัวหนังสือเก่าคร�่ ำคร่ า เลอะเลือน ขาดหาย
รวมถึง มีการช�ำระ/สังคยานากันบ่อยครัง้ เมื่อพบหลักฐานใหม่ ส่งผลให้ เกิด
การตีความใหม่ เพิ่มเติม ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี ้ได้ แก่
หนังสือ จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริ ภญ
ุ ไชย หนังสือต�ำนานมูลศาสนา
และหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์หรื อชินกาลมาลีนี เป็ นต้ น
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ภาพที ่ 6 สือ่ สิ่งพิมพ์โบราณทีบ่ นั ทึกเรื ่องราวเกีย่ วกับพระนางจามเทวีทีม่ ีการน�ำไปอ้างอิ งอยู่เสมอ อาทิ เรื ่อง
จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริ ภญ
ุ ไชย ต�ำนานมูลศาสนา และชิ นกาลมาลีปกรณ์หรื อชิ นกาลมาลีนี เป็ นต้น
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หนังสือเรื่ องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริ ภุญไชย เขียนขึน้
ราว 500 ปี ก่อน โดยพระโพธิรังสี ปราชญ์แห่งล้ านนา เป็ นหลักฐานส�ำคัญ
ชิ ้นหนึง่ อันบอกเล่าเรื่ องราวช่วงปลายพุทธศตวรรษที่12 จนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 19 เมืองหริ ภญ
ุ ไชยเป็ นเมืองโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต�ำนาน
กล่าวถึงการเดินทางของพระนางจามเทวีจากกรุ งละโว้ ขึ ้นมาสร้ างแคว้ น
หริ ภญ
ุ ไชย เรื่ องราวการก�ำเนิดเมืองล�ำพูน ล�ำปาง และเขลางค์นคร และ
ความเป็ นไปบางส่วนของแคว้ นส�ำคัญในภาคกลาง มักได้ รับการศึกษา
กล่าวอ้ างเคียงไปกับ “ต�ำนานมูลศาสนา” เขียนเป็ นภาษาล้ านนา โดย
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาน ซึง่ เป็ นความเรี ยงร้ อยแก้ วแบบต�ำนาน
เก่าแก่ที่สดุ ที่มีเขียนไว้ ในวัฒนธรรมสุวรรณภูมิ[20] และ “ชินกาลมาลีนี”
หรื อ “ชินกาลมาลีปกรณ์ ” เป็ นคัมภีร์บาลีที่รวบรวมประวัติความเป็ นมา
ของพุทธฝ่ ายเถรวาทของไทยมาล�ำดับไว้ โดยสรุป โดยกล่าวถึงเรื่ องพระธาตุ
ซึง่ สืบเนื่องกับต�ำนานการก�ำเนิดนครหริ ภญ
ุ ไชยด้ วยและมักถูกใช้ อ้างอิงใน
เอกสารต�ำนานพงศาวดารบ่อยครัง้ ที่สดุ ได้ รับการแปลออกมาหลายภาษา
ทังตะวั
้ นตกและตะวันออก[21]
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หนังสือทังสามเล่
้
มมีการอ้ างอิงจากคัมภีร์หลายฉบับ พิมพ์มาแล้ ว
จ�ำนวนหลายครัง้ มีการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีโดยระบุวนั
เวลาตามบริ บทในอดีตท�ำนองจดหมายเหตุ เช่น พระนางเสด็จจากละโว้
มายังเมืองหริ ภญ
ุ ไชยเมื่อใด ระหว่างเส้ นทางเสด็จได้ แวะสถานที่ใดบ้ าง
ครองราชย์ยาวนานแค่ไหน เสด็จสวรรคตเมื่อใด ราชวงศ์ของพระนางครอง
นครหริภญ
ุ ไชยยาวนานเพียงใดฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่
และมีหลักฐานทางโบราณคดีประกอบชัดเจน เช่น วัดพระธาตุดอยค�ำสร้ าง
ขึ ้นรัชสมัยพระนางจามเทวี(พ.ศ.1230) โดยพระโอรสทังสอง
้ ได้ แก่ มหัตยศ
และอนันตยศ
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ภาพที ่ 7 เรื ่องราวเกีย่ วกับสถานทีแ่ ละหลักฐานโบราณคดีของพระนางจามเทวีบนวัดพระธาตุดอยค�ำ อาทิ อาศรม
พระนางจามเทวีและพญากากวานร อาศรมพ่อขุนหลวงวิรงั คะและช้างทรงคูบ่ ารมีนาม ปู้ก�่ำงาเขียว

ข. บันเทิงคดี (Non-Fiction) : เป็ นสิ่งพิมพ์ที่แต่งขึ ้นโดยมีจุด
มุ่ง หมายเพื่ อ ความบัน เทิ ง มากกว่า สาระ ตัว อย่า ง เช่น หนัง สื อ เรื่ อ ง
“กาพย์เจี ้ย จามเทวี และวิรังคะ” นิพนธ์โดย ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ ได้ รับ
พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกวีนิพนธ์ จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ.2531
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โดยไกรศรี ได้ บนั ทึกไว้ ในบทน�ำเพื่อท�ำความเข้ าใจกับผู้อ่านว่า
กาพย์เรื่ อง “จามเทวีและวิรังคะ” มิใช่ประวัติศาสตร์ แต่เป็ นเจี ้ยหรื อนิทาน
ที่อิงอยูก่ บั ประวัตศิ าสตร์ บ้างเท่านัน้ แก่นแท้ เกี่ยวกับพระนางจามเทวีอาจ
หาอ่านได้ จากหนังสือชื่อ “จามเทวีวงศ์” แต่งเป็ นภาษาบาลี กว่า 400 ปี มา
แล้ ว โดยพระโพธิรังสีมหาเถรชาวเชียงใหม่ “ชินกาลมาลีนี”แปลเป็ นภาษา
ไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 โดย พระยาปริ ยตั ธิ รรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์)กับ
พระญาณวิจิตร(สิทธิ โลจนานนท์) หนังสือ “ชินกาลมาลีปกรณ์” แต่งเป็ น
ภาษาบาลี ระหว่าง พ.ศ.2060-2071 โดยพระรัตนปั ญญาเถระ ชาวล้ านนา
ไท แปลเป็ นภาษาไทยโดย ร.ต.ท.แสง มนวิฑรู เมื่อพ.ศ. 2501 กับหนังสือชื่อ
“พงศาวดารโยนก” แต่งโดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค) แต่ครัง้
ยังเป็ นหลวงประชาคดีกิจ ลงพิมพ์ในนิตยสาร “วชิรญาน” ร.ศ117และ118
(พ.ศ.2441และ2442) ต่อมาได้ เรี ยบเรี ยงขึ ้นใหม่และส�ำเร็ จลงเมื่อธันวาคม
ร.ศ.125 (พ.ศ.2449) และตีพิมพ์จ�ำหน่ายอย่างแพร่หลาย[22]

ภาพที ่ 8 หนังสือบันเทิงคดี เรื ่อง กาพย์
เจี ย้ จามเทวี และวิรงั คะ

ไกรศรี เล่ า ถึ ง หนัง สื อ เล่ ม นี ว้ ่ า
การเล่าเจี ้ยหรื อนิทานนี ้เป็ นประเพณีของ
ชาวล้ านนาไทที่ มีมาช้ านานแล้ ว มักจะ
เล่าในงานสังคมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในงานศพ เมื่ อได้ ผ่านการฝั งศพแล้ ว
ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงยังคงไปมาหาสู่
บ้ านของผู้ตายอยู่ระยะหนึ่ง บรรยากาศ
บ้ านผู้ตายอยูใ่ นสภาพทีเ่ รียกว่า “เรือนเย็น”
หรื อบ้ านเรื อนที่เศร้ าหมองและเยือกเย็น
จึงเกิ ดประเพณี การเล่าเจี ย้ เพื่ อ “อุ่นงัน
เรื อนเย็น” เพื่อช่วยให้ บ้านมีความอบอุ่น
และไม่ ซึ ม เซากั บ ความโศกมากนั ก
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เรื่ องที่เล่าจึงมักเป็ นนิทาน ต�ำนาน ชาดก ประวัตศิ าสตร์ ขณะเล่าเจี ้ยอาจมี
การสอดแทรก มุขตลก ส�ำนวนโวหาร เพื่อสร้ างความสนุกครื น้ เครง
เจี ้ยหรือนิทานเกี่ยวกับพระนางจามเทวีและขุนหลวงวิรังคะนี มี้ การ
เสริ มแต่งเกร็ ดย่อย ที่ผิดเพี ้ยนไปจากหนังสือ “จามเทวีวงศ์” เพราะเป็ นการ
เล่าทางวาจา หรื อเรี ยกว่า มุขปาฐะ เป็ นการเล่าสืบต่อกันมา มีการต่อเติม
เสริมแต่งให้ สอดคล้ องกับจริตผู้ฟัง ดังตัวอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการพุง่ หอก
เสน้ าโดยขุนหลวงวิรังคะ จากยอดดอยปุยให้ ตกลงกลางนครล�ำพูนก็ดี หรื อ
การข่มกันด้ วยไสยศาสตร์ ระหว่างพระนางจามเทวีกบั ขุนหลวงวิรังคะก็ดี
ในต�ำนานจามเทวีวงศ์ หรื อต�ำนานมูลศาสนามิได้ กล่าวถึงสิง่ เหล่านี ้ [23]
นอกจากนี ้ ยัง มี ผ้ ูเ ขี ย นหนัง สื อ เกี่ ย วกับ พระนางจามเทวี แ ละ
ขุนหลวงวิรังคะที่ตา่ งไปจากเค้ าเรื่ องเดิมอีกหลายฉบับ ซึง่ หาอ่านได้ ไม่ยาก
เช่น เรื่ องราวขณะทรงพระเยาว์ ความศักดิส์ ทิ ธิ์ของพระนางฯลฯ ซึง่ ล้ วนหา
ต้ นตอไม่พบ แต่มงุ่ เพียงความสนุกสนานเท่านัน้ เพราะธรรมชาติมนุษย์สว่ น
ใหญ่สนใจอ่านเรื่ องราวที่แปลกประหลาดพิศดาร รวมถึงการชอบฟั งเรื่ อง
ราวของผู้อื่นที่เป็ นลบมากกว่าเรื่ องราวที่เป็ นบวก
ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ ท�ำให้ กิจการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ด้ วยคุณสมบัตกิ าร
เข้ าถึงผู้รับในวงกว้ าง รวดเร็ว และเร้ าความสนใจได้ มากกว่าสื่อสิง่ พิมพ์
การเปลี่ยนผ่านของสื่อจากสิ่งพิมพ์มาเป็ นวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงภาพยนตร์ ที่เกิดขึ ้นในยุคเดียวกันนัน้ ท�ำให้ ผ้ คู นทัว่ ไป
ได้ รับทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีมากขึ ้น อาทิ ละครโทรทัศน์
ช่อง 5 เรื่ อง “ วีรชนคนกล้ า จอมนางจามเทวี ” แสดงโดยวรัทยา นิลคูหา
ละครเวที “พระนางจามเทวี จักรพรรดิณี ศรี หริ ภุญชัย” แสดงน� ำโดย
จารุณี สุขสวัสดิ์ ส่วนภาพยนตร์ มีการสร้ างขึ ้นหลายยุคหลายบริ บท ตังแต่
้
ยุคอดีต เพชรา เชาวราษฎร์ รวมถึงล่าสุดแสดงน�ำโดยทูลกระหม่อมฟ้าหญิง
อุบลรัตน์ฯ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2559

139

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพที ่ 9 การน�ำเสนอเรื ่องราวพระนางจามเทวีผ่านละครเวที [24] พิ ธีบวงสรวง ละครโทรทัศน์ [25] และ
ภาพยนตร์ [26]
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การน�ำเสนอเรื่ องราวพระนางจามเทวี ผ่านสื่อโทรทัศน์ในลักษณะ
ละครโทรทัศน์ ละครเวที และภาพยนตร์ ล้ วนต้ องมีการปรุงแต่งเนื ้อหาให้
สอดคล้ องกับลักษณะของสือ่ ที่ต้องการความรวดเร็ว สร้ างความสนุกสนาน
เนื ้อหาเรื่ องราวบางส่วนต้ องรวบรัดตัดทอน เสริ มแต่ง เพื่อสนองอารมณ์
ปุถชุ นวิสยั ของผู้ชม เช่นเน้ นเฉพาะเรื่ องราวชิงรักหักสวาทระหว่างพระนาง
จามเทวีกบั ขุนหลวงวิรังคะ ด้ วยเหตุนี ้ เรื่ องราวของพระนางจามเทวีที่น�ำ
เสนอผ่านสื่อกลุม่ นี ้จึงมีอิทธิพลต่อผู้ชมค่อนข้ างสูง ความเข้ าใจเรื่ องราวที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับพระนางจึงถูกบิดเบือนไป
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ เป็ นสื่ อ มวลชน ก็ ยัง ต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ห ลัก การ
กฎหมาย จริยธรรม ท�ำให้ การน�ำเสนอแม้ จะไม่จริงแต่กย็ งั เคารพพระนางอยู่
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3. ยุคสื่อใหม่ : ยุคหลอมรวมสื่อ
ในช่วงกว่า 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมา พัฒนาการอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อก�ำเนิด สื่อใหม่ ที่มีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด
สู่ยุคสังคมสารสนเทศเต็มตัว ผู้รับสารมีแนวโน้ มพึงพาสื่อแบบเก่าหรื อ
สือ่ มวลชนน้ อยลง องค์กรสือ่ มีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ โดยหลอมรวมสือ่
หลากหลายช่องทางผนวกเข้ าด้ วยกันทังสื
้ อ่ เก่าและสือ่ ใหม่ เพื่อให้ สามารถ
ตอบสนองผู้บริ โภคได้ อย่างครบวงจร สื่อสังคม เช่น ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ไลน์
จึงเข้ ามาบทบาทอย่างยิง่ ยวดในชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังการ
เกิดขึ ้นของโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนและคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตทีผ่ ้ บู ริโภคสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว ทังการค้
้
นคว้ าข้ อมูล อ่านข่าว อ่านงานเขียน
ทุกประเภท ดูหนัง ฟั งเพลงฯลฯ รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการผลิตเนื ้อหาใน
ลักษณะสือ่ สารสองทาง มีการโต้ ตอบ แชร์ ไลค์ และมีการพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบให้ เหมาะสมกับผู้บริโภค เช่น การเพิม่ ระบบไลน์ให้ เหมาะสมกับผู้สงู วัย
อย่ า งไรก็ ต าม ในยุค หลอมรวมสื่ อ การโต้ ต อบ การต่ อ ต้ า น
การสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง ของผู้คนในสังคม แม้ สามารถด�ำเนินการ
ได้ อย่างรวดเร็ วและเผยแพร่ ผ่านสื่อได้ ครบวงจรทัง้ สื่อแบบเก่าผสมสื่อ
ใหม่รวมทังสื
้ ่อใหม่นี ้ทุกคนเข้ าร่ วมและสามารถสร้ างสารหรื อเนื ้อหาเพิ่ม
เองได้ เรื่ องจริ งหรื อเรื่ องแต่ง ก็เริ่ มถูกวิพากษ์ วิจารณ์ว่าอาจไม่ใช่ของจริ ง
(อาจมาจากอิทธิพลของสือ่ บันเทิงยุคที่สอง) อันท�ำให้ เกิดปั ญหากระทบกับ
ฝ่ ายที่เชื่อได้ เช่นกัน
กรณี ตัว อย่ า งการประท้ ว งของชาวล� ำ พูน ต่อ เจ้ า ของเพจ ชื่ อ
“ไม่เชื่อต้ องลบหลู”่ ทีโ่ พสต์ข้อความหมิน่ ศักดิศ์ รี ท�ำลายศรัทธา ด้ วยถ้ อยค�ำ
หยาบคายสร้ างความเกลี ย ดชัง (Hate Speech) ต่ อ เจ้ า แม่ จ ามเทวี
ปฐมกษัตรีย์อนั เป็ นทีเ่ คารพเทิดทูนของชาวล�ำพูน จึงเกิดการประท้ วงตอบโต้
ขึ ้น โดยสมาชิกในชุมชนออนไลน์ของชาวล�ำพูนกลุม่ หนึง่ เมื่อได้ รับข้ อความ
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ลบหลู่และสร้ างความเข้ าใจผิดเกี่ ยวพระนางจามเทวีจากเพจดังกล่าว
มีการแชร์ ตอ่ ส่งผลให้ เกิดการนัดรวมตัวกันของชาวล�ำพูนบริเวณลานเจ้ าแม่
จามเทวี เป็ นข่าวในสื่อมวลชนท้ องถิ่น รวมทังมี
้ การโพสต์ข้อความผ่านสื่อ
สังคมทังเฟสบุ
้
๊ คและไลน์ ให้ ผ้ รู ับผิดชอบทังต�
้ ำรวจ ทหาร และกระทรวง ITC
เข้ ามาด�ำเนินการกับเจ้ าของเพจดังกล่าว
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ภาพที ่ 10 คนล�ำพูนรุมต้านเพจ “ไม่เชือ่ ต้องลบหลู”่ ชีร้ บั ไม่ได้-โพสต์หมิ่ น “พระนาง
จามเทวี-ครูบาศรี วิชยั ” [27]

การแกะรอยต� ำ นานเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ “พระนางจามเทวี ”
ผ่านพัฒนาการสื่อตัง้ แต่ยุคต้ นก่อนการสื่อสารมวลชน จนถึงยุคหลอม
รวมสื่อในปั จจุบนั พบว่า ตลอดเวลาอันยาวนานถึง 1,400 ปี เรื่ องราวของ
ปฐมวีรกษัตรี ย์แห่งนครหริ ภญ
ุ ชัยยังคงอยูใ่ นกระแส โดยยุคบุพกาลการน�ำ
เสนอมักจะเป็ นเรื่องจริงปนเรื่องแต่งเพือ่ สร้ างอิทธิฤทธิ์ตำ� นาน ยุคสือ่ มวลชน
เริ่มแยกเป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์จะเน้ นเรื่ องจริงยกระดับให้ นา่ เชื่อถือ ส่วนเรื่ องแต่งก็
เสริมเนื ้อหาเรื่องจริงว่ามีอยูแ่ ต่เป็ นการเล่าขาน ส่วนวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
กลับเน้ นเรื่ องแต่งแต่ก็ยงั อิงเรื่ องจริ งอยู่ เพราะยังอยูภ่ ายใต้ กรอบจริ ยธรรม
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แต่ก็เริ่ มท�ำให้ คนส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่ องนี ้เป็ นต�ำนาน ส่วนยุคสื่อใหม่เป็ นยุค
ที่เกิดค�ำถามมากจากตัวสื่อใหม่ที่เผยแพร่รวดเร็ ว จึงเกิดข้ อสังเกตตามมา
ว่า เรื่ องที่เห็นอาจเป็ นเรื่ องแต่งขึ ้น จึงเป็ นการสร้ างปั ญหาให้ กบั ความเชื่อ
ที่ผา่ นมา ด้ วยเหตุนี ้ต�ำนานเกี่ยวกับพระนาง จึงอาจถูกมองได้ วา่ เป็ นเรื่ อง
จริง เรื่องแต่ง เรื่องจริงปนแต่ง ขึ ้นอยูก่ บั ยุคสมัยและการน�ำเสนอในแต่ละสือ่
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