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ตามรอยต�านาน “พระนางจามเทวี” ผ่านพฒันาการส่ือ
Tracing the Legend of “Queen Chamathewi” through Media 
Development.

                                          ปาจรีย์ อ่อนสอาด*

บทคัดย่อ
อิทธิพลของสื่อทัง้สื่อเก่าและสื่อใหม่ในยคุหลอมรวมส่ือ(Media 

Convergence) ก่อกระแสเร่ืองราวเก่ียวกบัพระนางจามเทวีทัง้เร่ืองจริง
และเร่ืองเทจ็ ผา่นสือ่หลากหลายชอ่งทาง(platform) จนเป็นท่ีมาของความ 
ขดัแย้งระหว่างผู้ศรัทธาต่อพระนางกบัผู้คิดเห็นต่าง พระนางจามเทวีเป็น
ใคร มีความส�าคญัอยา่งไร  ท�าไมยงัคงอยูใ่นกระแส  เร่ืองราวของพระนาง 
ได้รับการเลา่ขานและบนัทกึมายาวนานร่วม 1,400 ปี จนกลายเป็น “ต�านาน” 
การตามรอยต�านาน“พระนางจามเทวี”ผ่านสื่อแตล่ะยคุ เป็นการฉายภาพ
ว่าพระนางจามเทวีมีตัวตนจริงโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางโบราณคดี  
การบนัทกึผา่นสือ่มวลชนแตล่ะแขนงในรูปสารคดีและบนัเทิงคดี โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิง การเผยแพร่ผา่นสื่อใหมท่ี่เตม็ไปด้วยศกัยภาพในแงค่วามรวดเร็ว
และครอบคลมุกว้างไกล ตรงกนัข้าม สื่อดงักลา่วอาจเป็นเคร่ืองมือในการ

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าหลกัสูตรการสื่อสารมวลชนและนวตักรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชืน่ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210
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ท�าลายผู้ อ่ืน หากผู้ใช้สื่อขาดจริยธรรม กรณีการน�าเสนอข้อมลูด้านลบของ
พระนางจามเทวีผา่นสือ่ตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสือ่สงัคมเป็นสิง่ควบคมุได้
คอ่นข้างยาก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวิจารณญาณของผู้ เสพสารเป็นส�าคญั

ค�าส�าคัญ : ตามรอยต�านานพระนางจามเทวี / พฒันาการสื่อ
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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 DevelopmentDP
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บทน�า
“คนล�าพูนโวยนิตยสารต่วยตูนลงบทความลบหลู่พระนาง 

จามเทวี” ข้อความพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ล�าพูนนิวส์ ฉบับ
ประจ�าเดือนธนัวาคม 2558 ซึง่ตรงกบัเทศกาล งานพระนางจามเทวีและ
งานฤดูหนาวประจ�าปี 2558 ของจงัหวดัล�าพูน จากเนือ้หาท่ีปรากฏใน
ข่าวให้ข้อมลูถึงกรณีท่ีนิตยสารต่วย’ตนูพิเศษ ฉบบัท่ี 488 ประจ�าเดือน
ตลุาคม 2558 คอลมัน์ “ถอดรหสั” ได้ตีพิมพ์บทความช่ือ “พระนางจามเทวี  
ทรงเป็นวีรสตรีหรือเป็นนางร้ายกนัแน”่ เขียนโดยผู้ใช้นามแฝงวา่ “ลกูช้าง” 
ทัง้นีเ้นือ้หาบทความกลา่วถึงพระนางจามเทวีว่าชนะขนุหลวงวิลงัคะด้วย
มายาไสยศาสตร์ ก่อประเดน็ความคดิแย้งจากผู้ ท่ีเคารพพระนางต้องลกุขึน้
มาประท้วงทัง้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ โดยผู้วา่ราชการจงัหวดัผา่นวฒันธรรม
จงัหวดั นกัวิชาการท้องถ่ิน เชน่ ดร.เพญ็สภุา สขุคตะ ใจอินทร์ อดีตหวัหน้า
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย ตลอดจนชาวล�าพนูผ่านส่ือมวลชน
ท้องถ่ิน รวมถึงการเปิดเวทีช�าระประวตัิศาสตร์พระราชประวตัิพระนาง 
จามเทวีเม่ือวนัท่ี18 ธนัวาคม 2558 ณ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัล�าพนู 
จึงเป็นท่ีมาของบทความชิน้นีเ้พ่ือต้องการน�าเสนอเร่ืองราวของวีรกษัตรีย์
ไทยนางหนึ่ง ถึงแม้ว่าเร่ืองราวจะล่วงเลยมาร่วม 1,400 ปี แต่ความ
เลื่อมใสศรัทธาท่ีชาวล�าพนูและคนไทยท่ีมีตอ่พระนางด้านความกล้าหาญ  
เสยีสละ รวมถงึคณุปูการท่ีมีตอ่พระพทุธศาสนายงัคงด�ารงอยู ่ โดยผู้เขียนได้
ศกึษาเร่ืองราวจากหลกัฐานท่ีมีอยูค่รัง้ยคุบพุกาล โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ยคุการ
สือ่สารมวลชน ท่ีมีการเขียนบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพระนางผา่นสิง่พิมพ์ใน
รูปสารคดีและบนัเทิงคดี รวมถงึเนือ้หาได้รับการดดัแปลงแก้ไข ให้สอดคล้อง
กบัสื่ออ่ืนๆ เชน่วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ รวมถงึสื่อใหม ่สง่ผลให้เร่ืองราว
ของพระนางจามเทวีมีการบดิเบือนจนเป็นท่ีมาของความขดัแย้งอยูเ่นืองๆ
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ภาพที ่1 บทความหม่ินพระนางจามเทวี ภาพที ่2 ขอ้ความขอโทษชาวล�าพนูจากนิตยสารต่วย’ตูน 

พระนางจามเทวีมีความส�าคัญต่อชาวล�าพนูอย่างไร?
ในฐานะนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นเพียงคนนอก(Outsider) เม่ือมีโอกาส

ได้เข้ามาสมัผสัวถีิชีวติอยา่งผิวเผินของชาวล�าพนู สิง่ท่ีได้พบเหน็ ล�าพนูเป็น
เพียงเมืองเลก็ๆท่ีมีบรรยากาศเงียบสงบ ข้อมลูแหลง่ทอ่งเท่ียวแตล่ะแหง่ท่ี
ได้รับจากไกค์ผู้ท�าหน้าท่ีเป็นพลขบัรถรางไฟฟ้า น�านกัทอ่งเท่ียวชมโบราณ
สถานส�าคญัท่ียงัคงหลงเหลอือยูร่วมถงึการบรูณะขึน้ใหม ่อาทิ วดัพระธาตุ
หริภญุชยั วรมหาวิหาร  อนสุาวรีย์พระนางจามเทวี วดัมหาวนั วดัจามเทวี 
ฯลฯ ระหวา่งทางได้พบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์มากมาย อาทิ ก�าแพง
เมืองเก่า ร่องรอยคเูมืองรอบนครหริภุญชยั* ซึ่งจงัหวดัล�าพูนได้ก�าหนด
บริเวณนีเ้ป็นเขตอนรัุกษ์เมืองเก่า โดยมีสญัลกัษณ์ประตนูครหริภญุชยัทัง้สี่
มมุเมือง  รวมถงึ “ขวัมงุทา่สงิห์”(ขวัมงุหมายถงึ สะพานมีหลงัคา) ตัง้อยูต่รง
ข้ามวดัพระธาตฯุ  แหลง่จ�าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองประเภทผ้าฝ้าย/ผ้าไหมทอ 
ยกดอกท่ีได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและงานไม้แกะสลักฝีมือประณีต  
ด้านหลังขัวมุงฯเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวยองหรือไทยองท่ีเป็นเชือ้สาย 

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

1  จากการสืบค้นพบวา่มีนกัวิชาการใช้ช่ือ นครหริภญุชยั แตกตา่งกนัไป บ้างใช้นครหริภญุไชย บ้างก็
ใช้หริภญุไจย เพ่ือเป็นการเคารพตอ่ผู้ เขียน บทความฉบบันีจ้ะใช้ช่ือตามเอกสารท่ีอ้างอิงมาเป็นส�าคญั
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ส่วนใหญ่ของชาวล�าพูนท่ีอพยพมาจากมณฑลยูนานตอนใต้ของจีน  
ครัง้สมยัรัชกาลท่ี1 ตามกศุโลบาย”เก็บผกัใสซ้่า เก็บข้าใสเ่มือง” ของ พระเจ้า
บรมราชาธิบดีกาวลิะ แหง่ราชวงศ์ทิพย์จกัราธิวงศ์ เพ่ือรือ้ฟืน้อาณาจกัรล้าน
นาภายหลงัการยดึครองของพมา่สิน้สดุลง[2] รวมทัง้ท่ีน่ีมีพิพิธภณัฑ์เมือง
ยอง วดัต้นแก้ว สถานท่ีจดัแสดงศิลปะ วฒันธรรมประเพณี  และวิถีชีวิต
ชมุชนคนยองด้วย นอกจากนี ้ ยงัมีหมูบ้่านโบราณปลกูเรียงรายทา่มกลาง
ถนนซอกซอยท่ีแคบจนรถยนต์ต้องชะลอเบ่ียงทางให้แก่กนั  

ภายในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าล�าพูนสถานท่ีตัง้ศาลากลางจงัหวดั 
วดัวาอาราม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติหริภญุไชย คุ้มเจ้า ตกึแถวโบราณ 
และแหลง่การค้าส�าคญั ฯลฯ 

บริเวณส่ีแยกไฟแดงรถยนต์หยดุชะลอให้กลุม่นกัเรียนแตง่กายพืน้
เมืองจงูมือกนัเดินข้ามถนน ข้าราชการสาวแตง่กายด้วยผ้าซิ่นไทยประจ�า
ถ่ิน สิ่งท่ีได้พบเห็นให้ความรู้สึกเพียงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
นา่สนใจแหง่หนึง่ 

จวบจนกระทัง่ผู้ เขียนได้มีโอกาสเข้ามาท�างานท่ีจงัหวดัล�าพนูใน
ฐานะคนใน(Insider) การได้เรียนรู้ถงึวถีิชีวติผู้คน โบราณสถาน วฒันธรรม/
ประเพณีในเชิงลกึ ล้วนยดึโยงกบัพระนางจามเทวี วีรปฐมกษัตรีย์แหง่นคร
หริภญุชยัทัง้สิน้ 

วัตถุประสงค์ของบทความ
วัตถุประสงค์ของบทความนี ้  เป็นการย้อนรอยศึกษาต�านาน

พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์ผู้ ก่อตัง้นครหริภญุชยั ผา่นพฒันาการส่ือใน
แตล่ะยคุ โดยเร่ิมจากสื่อยคุบพุกาล เช่น การบอกตอ่/เลา่ขาน การแสดง
พืน้บ้าน ศลิาจารึก ผา่นเข้าสูย่คุสือ่มวลชนท่ีเร่ิมมีการบนัทกึผา่นส่ือสิง่พิมพ์ 
ท่ีเกิดขึน้ก่อนเป็นหลัก ตามด้วยสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
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รวมถงึภาพยนตร์  พฒันาตอ่เน่ืองเข้าสูย่คุสื่อดจิิตอลท่ีมีการหลอมรวมสื่อ
หลากหลายชอ่งทางเข้าด้วยกนั โดยมีเนือ้หาแตกตา่งกนัไปตามบริบทและ
ศกัยภาพในการน�าเสนอของสือ่แตล่ะยคุ โดยสาระในสือ่เป็นการน�าเสนอใน
รูปแบบต�านานท่ีเป็นการผสมผสานทัง้สารคดีและบนัเทิงคดี

รูปแบบการน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับต�านานพระนางจามเทวี
การน�าเสนอเร่ืองราวทั่วไป มักจะแบ่งรูปแบบเนือ้หาออกเป็น  

2 ลกัษณะ ได้แก่
1.เร่ืองจริง (Non Fiction)หรือสารคดี มีลกัษณะเนือ้หาท่ีมุ่งให้

สาระความรู้ ความคดิ ความจริง ความกระจา่ง รวมถงึความเป็นเหตเุป็นผล 
โดยใช้กลวธีิเชิงสร้างสรรค์ในการน�าเสนอเพ่ือสร้างความเพลดิเพลนิแก่ผู้ รับ
สาร(ผู้อา่น/ผู้ ฟัง/ผู้ชม)  อาจจะน�าเสนอในเชิงอธิบาย เชิงวพิากษ์ เชิงแนะน�า
สัง่สอน โดยในเนือ้เร่ืองมีการระบุตวับุคคล เวลา สถานท่ีไว้ชดัเจน เช่น  
ความเรียง(Essay) บทความ(Article) จดหมายเหต(ุChronicle) คติธรรม 
(Moral Percept) ฯลฯ 

2.เร่ืองแต่ง (Fiction) หรือบนัเทิงคดี ลกัษณะเนือ้หาเกิดจากการ
แต่งขึน้หรือเร่ือง“สมมตุิ”โดยมุ่งให้ความสนกุสนานเป็นหลกั เช่น นิยาย 
นิทาน เร่ืองสัน้ บทกวี บทละคร บทภาพยนตร์ ฯลฯ [3]          

กรณีการน�าเสนอเนือ้หาในรูป ต�านาน (Legend) ปริภัทร์  
เน่ืองเยาว์ อธิบายว่า เป็นรูปแบบการน�าเสนอประเภทหน่ึงที่มีเนื้อหาใน
ลกัษณะเร่ืองเล่าทีเ่ล่าสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน โดยมีเคา้ของความจริง
อยู่ดว้ย เช่น ตวับคุคล หลกัฐานทีเ่ป็นวตัถ ุ สถานที ่ และมีเนือ้หาอธิบาย
ที่มาของส่ิงเหล่านัน้ แม้ว่าในการด�าเนินเร่ืองจะสร้างอรรถรสโดยใช้การ
เล่าที่แทรกเร่ืองเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ไวด้ว้ยก็ตาม [4]          
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เร่ืองเล่าหรือเร่ืองราวเก่ียวกับพระนางจามเทวีจดัเป็นต�านาน
ประจ�าท้องถิ่น (Local Legend) จงึเป็นการผสมผสานในรูปสารคดีแฝง
ด้วยบนัเทิงคดีเพ่ือให้การด�าเนินเร่ืองมีชีวิตชีวา ชวนติดตาม แต่อย่างไร
ก็ตาม ก็ไม่ละทิง้ความเป็นจริงท่ีเป็นแก่นหลกัของเร่ือง น่าจะเทียบเคียง
คล้ายกับการเขียนนวนิยายเชิงสารคดี หรือ “สารนิยาย” (Non-fiction 
Novel) ) เร่ือง In Cold Blood และ Breakfast at Tiffany›s ของทรูแมน  
คาโพตี(Truman Capote) นกัเขียนชาวอเมริกนัซึง่เลา่ถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิด
ขึน้จริงในรูปแบบนวนิยาย ซึง่ทัง้สองเร่ืองถือวา่เป็นวรรณกรรมคลาสสกิของ
อเมริกนัและได้ถกูน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ [5]

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฒันาการส่ือ ต�านานพระนางจาม
เทวี และรูปแบบการน�าเสนอเนือ้หา      

แผนภาพที ่1 แสดงความความสมัพนัธ์ระหว่างพฒันาการสือ่ ต�านานพระนางจามเทวี และรูปแบบการน�าเสนอ
เนือ้หาทีเ่ป็นทัง้เร่ืองและเร่ืองแต่ง

การน�าเสนอต�านานพระนางจามเทวีท่ีผสมผสานระหวา่งเร่ืองจริง
และเร่ืองแตง่ผา่นพฒันาการสื่อแตล่ะยคุมีดงันี ้

1. ยุคส่ือบุพกาล : กิริยาทา่ทาง ภาษาพดู ภาษาภาพ สญัลกัษณ์ 
ยุคส่ือบุพกาลหรือยุคก่อนการสื่อสารมวลชน เป็นรูปแบบการ

สื่อสารท่ีก�าเนิดขึน้พร้อมมนุษย์(Homo sapient) ก่อนประวัติศาสตร์  
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ราว 5 แสนปีก่อน การสื่อสารสว่นใหญ่ใช้สื่อ สญัลกัษณ์ กิริยาทา่ทาง เสียง
ร้อง พิธีกรรม ต่อมาได้พฒันาเป็นภาษาพดูและภาษาภาพน�าไปสู่ภาษา
เขียนในราวห้าพนัปีก่อนปัจจบุนั โดยพบอกัษรลิ่ม(Cuneiform) รูปแบบ
การเขียนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในแหลง่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ประดิษฐ์โดยชาว 
สเุมเรียนเม่ือประมาณ 3-5 พนัปีก่อนคริสต์ศกัราช [6]  ซึง่สอดคล้องกบั 
การพบหลกัฐานอารยธรรมร่วมสมยั ท่ีเรียกว่า “สวุรรณภมิู” สถานท่ีพบ 
หลกัฐานทางโบราณคดีกระจายอยูท่ัว่ดินแดนแถบนี ้       

หลักฐานส�าคัญเก่ียวกับชุมชนแรกเร่ิมก่อนการเกิดอาณาจักร 
หริภญุชยั(อายรุาว 4 พนัปีขึน้ไป) เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีพืน้ฐานแตย่งัไม่
เจริญถงึขัน้การบนัทกึเร่ืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษร พบภาพเขียนสบีนผนงั
ถ�า้เขาหินปนู อ.งาว จ.ล�าปาง  การขดุค้นพบโครงกระดกูจากหลมุฝังศพท่ี
บ้านวงัไฮ ต�าบลเวียงยอง อ�าเภอเมือง จงัหวดัล�าพนู ท่ีเช่ือวา่เป็นบรรพบรุุษ
ต้นตระกลูของชาวลวัะ-ชาวเมง็ จากหลมุฝังศพเหลา่นีพ้บร่องรอยการปะปน
โบราณวตัถหุลายรูปแบบและหลายยคุสมยัในชัน้ดนิเดียวกนั เชน่ ขวานหิน
กะเทาะ หอกส�าริด ก�าไลแก้ว ลกูปัดแก้ว ลกูปัดคาร์เนเลยีน ลกูปัดหินอาเกต 
ก�าไลส�าริด กระพรวน เคร่ืองประดบัท่ีใช้ในพิธีกรรม และภาชนะดนิเผาท่ีมี
รอยทาน�า้ข้นสแีดง[7] แสดงให้เหน็วา่มีการตดิตอ่สมัพนัธ์ค้าขายแลกเปลีย่น
สนิค้ากบัชาวตา่งถ่ินด้วย

ภาพที ่3 แสดงภาพหลกัฐานทางโบราณคดี อาทิ อกัษรล่ิม[8]  โครงกระดูกมนษุย์บา้นวงัไฮ ล�าพนู[9] และภาพ
เขียนสีโบราณประตูผา ล�าปาง [10]  
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กลุม่ชมุชนดัง้เดมินี ้เช่ือวา่เป็นพวกพราหมณ์ฮินดแูละนกับวชชาว
อินเดียเข้ามาเผยแพร่ศาสนา ต่อมากลายเป็นแกนน�าส�าคญัในการก่อตัง้
ชมุชน หรือ หวัหน้าเผ่า ตามต�านานจามเทวีวงค์แตง่โดยพระโพธิรังส ีกลา่วถงึ  
สเุทวะฤาษี หรือ ฤาษีวาสเุทพ ท่ีได้กมุารและกมุารีบงัเกิดในรอยเท้าสตัว์อนั
เป็นกรรมมชัก�าเนิดอปุปาตกิ จ�านวน 4 คู ่ได้แก่ รอยเท้าช้าง แรด โค และ
โคถึก ต่อมาเม่ือกมุารและกมุารีเหลา่นีเ้ติบโตพระดาบสได้จดัให้เป็นสามี
ภรรยากนั[11]  อนัเป็นต้นก�าเนิดประชากรสว่นหนึง่ของแคว้นหริภญุชยั 

เม่ือพระพทุธศกัราชลว่งกวา่ 1,000 ปี  ปฐมกษัตรีย์แหง่นครหริภญุชยั 
พระนามวา่“จามเทวี”ผู้ เร่ิมน�าศาสนาพทุธและอารยธรรมแบบทวารวดีจาก
เมืองละโว้มาเผยแผย่งัดินแดนล้านนา ณ นครหริภญุชยัเป็นครัง้แรก โดย
สอดคล้องกบัจดหมายเหตหุมานซ ู เขียนโดย ฝานฉว้อ นกัเดนิทางชาวจีน
สมยัราชวงศ์ถงั เม่ือ พศ.1406 นบัเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเก่าแก่กวา่
ต�านานทกุฉบบัท่ีระบถุงึ หน่ีหวงักวอ๋ หรือ “รัฐท่ีปกครองโดยกษัตริย์หญิง” ไว้
ในเส้นทางท่ีนกัเดนิทางชาวจีนจะต้องใช้ในการเดินทางไปยงัคา่ยทหารแหง่
หนึง่ทางตอนใต้ของจีน และหน่ีหวงักวอ๋แหง่นีต้ัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเป็นจงัหวดั
ล�าพนูในทกุวนันี ้ [12]  นครหริภญุชยัในอดีตหรือจงัหวดัล�าพนูในปัจจบุนั
จงึได้รับการยกยอ่งและกลา่วขานวา่เป็น...อรุณรุ่งแหง่อารยธรรมล้านนา        

ในหนังสือจามเทวีวงศ์ พงศาวดารนครหริภุญชัย กล่าวถึง  
พระนางจามเทวีวา่

“...เม่ือฤาษีวาสเุทพและฤาษีสกุกทนัตะได้ร่วมกนัสร้างเมืองนคร
หริภญุไชยขึน้โดยวางสณัฐานเมืองเป็นรูปหอยสงัข์ ล้อมรอบด้วยคเูมือง
แล้ว ได้ไปอญัเชิญพระนางจามเทวีผู้ทรงตัง้อยู่ในเบญจศีล ธิดาพระยา 
จกักวตัแิหง่เมืองละโว้มาเสวยราชย์ในเมืองนี ้ก่อนเดินทางมาครองเมืองท่ีฤาษี
ทัง้สองสร้าง พระนางทรงครรภ์แล้ว 3 เดือน สว่นพระสวามีของพระนางนัน้ 
ต�านานมลูศาสนาวา่พระยาละโว้ตัง้ให้เป็นอปุราชกินเมืองราม แตจ่ามเทวีวงศ์  
วา่พระสวามีของพระนางจามเทวีมีศรัทธาบวชเป็นบรรพชิต...” [13]  
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ก่อนการเดนิทางพระยาละโว้ได้พระราชทานสิง่ของตามท่ีพระนาง
ขอเพ่ือความเป็นมงคลและเพ่ือประกอบกิจให้เป็นประโยชน์ ซึ่งต�านาน
มลูศาสนาระบไุว้ดงันี ้ 1) พระมหาเถรท่ีทรงปิฎก 500 รูป  2) หมู่ปะขาว
ท่ีตัง้อยูใ่นเบญจศีล 500 คน 3) บณัฑิต 500 คน 4) หมูช่า่งสลกั 500 คน  
5) ชา่งแก้วแหวน 500 คน 6) พอ่เลีย้ง 500 คน 7) แมเ่ลีย้ง 500 คน 8) หมู่
หมอโหรา 500 คน 9) หมอยา 500 คน 10) ชา่งเงิน 500 คน 11) ชา่งทอง 500 
คน 12) ชา่งเหลก็ 500 คน 13) ชา่งเขียน 500 คน 14) หมูช่า่งทัง้หลายตา่งๆ 
500 คน และ15) หมูพ่อ่เวียง (การงานฝ่ายโยธา) ทัง้หลาย 500 คน [14]  

พระนางเจ้าจามเทวีพร้อมบริวารใช้เวลาเดินทางจากเมืองละโว้
ถงึพิงคบรีุหรือนครล�าพนูใช้เวลาทัง้สิน้ 7 เดือน ในจามเทวีวงศ์วา่ “ในพิธี
ราชาภิเษกวาสเุทพฤาษีและสกุกทนัตฤาษีพร้อมชาวเมืองอญัเชิญพระนาง
จามเทวีประทบันัง่เหนือแผน่ทองแล้วอภิเษก นครนีจ้งึช่ือวา่ นครหริปญ์ุชย 
หรือ นครหริภุญชัย (ศพัท์ภาษาบาลี หริ แปลวา่ ทอง หริปญุชยั แปลวา่ 
บนกองทอง)” [15]  

พระนางเสวยราชสมบตัิได้ 7 วนั ก็ประสตูิโอรสฝาแฝด พระนาม
วา่ เจ้ามหนัตยศ ตอ่มาได้ปกครองนครหริภญุไชยตอ่จากพระนางจามเทวี 
และเจ้าอนนัตยศ(หรือเจ้าอินทวร)ได้ครองนครเขลางค์หรือจงัหวดัล�าปาง 
พระนางได้จดัการปกครองให้ชาวหริภุญชยัอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า เช่น 
พวกท่ีมาจากเมืองละโว้ให้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ชาวมิคลงัคนคร  
อยูทิ่ศตะวนัตก ชาวเมืองนัน้(นา่จะหมายถงึคนพืน้เมืองเดมิ: ผู้ เขียน) ให้อยู่
ทางทิศใต้  พวกท่ีเกิดในรอยเท้าสตัว์อยูภ่ายใต้นครหริภญุชยั ทรงท�านบุ�ารุง
พระศาสนาอยา่งมาก สร้างวดัวาอาราม พระพทุธรูป พระพิมพ์มากมาย[16]  
(อา่นเพ่ิมเตมิได้จากฉบบัเตม็)

นอกจากนี ้ ยงัพบหลกัฐานโบราณวตัถุท�าด้วยปูนปัน้ หินทราย  
ดนิเผา ส�าริด อีกมากมายแถบลุม่น�า้ปิง-กวง-ทา-วงั งานศลิปกรรมชัน้เย่ียม 
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ได้แก่พระพิมพ์สกลุล�าพนู พระรอด พระคง พระเปิม พระบาง ฯลฯ พระพทุธ
รูปเหลา่นีค้งอตัลกัษณ์พิเศษ กลา่วคือ หนา้ตาถมึงทึงแสดงฤทธ์อ�านาจตาม
คติพทุธแบบมหายาน คือ เน้นพระพกัตร์เป็นทรงเหลีย่ม พระขนงตอ่กนัเป็น
ปีกกา พระเนตรโปนเหลือบต�่า พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์แย้มแบบแสยะ  
มีไรพระมสัส ุนิยมเรียกกนัวา่ “พระมีหนวด” [17]  สว่นศลิปเคร่ืองปัน้ดนิเผา 
ประเภทคนโท น�า้ต้น มีจดุเดน่คือการใช้ดนิเนือ้เหนียวจากตะกอนลุม่แมน่�า้
ปิงเก่าคณุภาพเย่ียม เม่ือเผาแล้วได้สีสวยงามถงึ 5 สี ได้แก่ สีเหลืองดอก
พิกลุ สีส้มฟักทอง สีเทาจากแร่ไมก้า สีเขียวอมด�า และสีชมพ ูสว่นลวดลาย
ปนูปัน้ เชน่ ลายพนัธ์พฤกษา กนกผกักดู สตัว์หิมพานต์ ครุฑ ฤาษี สงิห์ ยกัษ์ 
ศิลปกรรมเหล่านีเ้ป็นรากฐานก่อเกิดงานศิลปกรรมปนูปัน้ชิน้เย่ียมในยคุ
ล้านนาสมยัตอ่มา

ภาพที ่4 อตัลกัษณ์โบราณวตัถยุคุทวารวดีทีเ่ชือ่ว่าพระนางจามเทวีน�าเขา้มาจากละโว ้[18]

ยคุสื่อบพุกาลหรือยคุก่อนการสื่อสารมวลชน บริเวณท่ีตัง้ของนคร
หริภญุไชยมีการส่ือสารด้วยสื่อสญัลกัษณ์ พิธีกรรม พฒันาจนเป็นภาษา
พดู รวมทัง้มีการบนัทกึเร่ืองราวท่ีเรียกวา่ภาษาภาพ ลงภาชนะดินเหนียว 
หิน ท่ีบอกเร่ืองราวความเป็นไป วฒันธรรม วิถีชีวิต (Cultural Artifacts) 
น�าไปสูก่ารพฒันาเป็นภาษาเขียน โดยพบอกัษรมอญโบราณบนศลิาจารึก  
อนัเป็นต้นก�าเนิดอกัษรล้านนาและอกัษรไทย 

DP
U



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

135

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  ประจ�าปี 2559

2.ยุคส่ือสารมวลชน : สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ
ภาพยนตร์

การเล่าเร่ืองราวด้วยตวัอกัษรภาพในยคุแรกบนัทึกลงบนภาชนะ
ท่ีมีใช้กนัในชีวิตประจ�าวนั เชน่ หนงัสตัว์ กระดาษ หม้อดนิ ดินเหนียว ศลิา 
ฯลฯ หลงัโยฮนั กแูตนเบร์ิก (Johannes Gutenberg) ชาวเยอรมนั ค้นพบตวั
พิมพ์และแทน่พิมพ์ ท่ีสามารถพิมพ์ได้ครัง้ละเป็นจ�านวนมาก ราวคศ.1455 
(พศ.1998) ส่ือสิ่งพิมพ์จึงเป็นจดุเร่ิมต้นของการสื่อสารมวลชน ส�าหรับ
ประเทศไทย หลกัฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ เกิดขึน้สมัยสมเด็จ 
พระรายณ์มหาราชแหง่กรุงศรีอยธุยา ราวคศ.1662 (พ.ศ.2205) โดยมิชชนั
นารีชาวฝร่ังเศสได้น�าเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาเผยแผศ่าสนาคริสต์ [19]  

หลงัมีการพฒันาเทคโนโลยีการพิมพ์มีผู้บนัทกึเร่ืองราวของพระนาง
จามเทวีหลากหลายรูปแบบ ทัง้นีจ้ะกลา่วถงึ สื่อสิง่พิมพ์(Printing Media) 
ซึง่เกิดขึน้ก่อนสื่อมวลชนแขนงอ่ืน(วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์)เป็นหลกั โดย
เฉพาะอย่างย่ิง หนังสือหรือต�านานเก่ียวกับพระนางจามเทวีที่เป็นที่
รู้จกัและน�าไปกล่าวอ้างองิถงึเสมอ 

สื่อมวลชนท่ีน�าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัพระนางจามเทวี ได้แก่
2.1 ส่ือสิ่งพมิพ์ (Printing Media) : สิง่พิมพ์โดยทัว่ไป มกัจะน�า

เสนอเนือ้หาสาระออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่
ก. สารคดี (Fiction) : ในเนือ้หาของสื่อสิ่งพิมพ์หรืองานเขียน

ประเภทนีมี้การระบเุหตกุารณ์ บคุคล เวลา สถานท่ีไว้ชดัเจน แตอ่าจจะมี
ผิดแผกแตกตา่งกนับ้าง อนัเน่ืองมาจาก มีการบนัทกึหลายครัง้ จากต้นฉบบั
ดัง้เดิมท่ีเป็นภาษาโบราณ ตวัหนังสือเก่าคร�่าคร่า เลอะเลือน ขาดหาย  
รวมถงึ มีการช�าระ/สงัคยานากนับอ่ยครัง้เม่ือพบหลกัฐานใหม ่สง่ผลให้เกิด
การตีความใหม่ เพ่ิมเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สื่อสิ่งพิมพ์เหลา่นีไ้ด้แก่ 
หนงัสือ จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภญุไชย หนงัสือต�านานมลูศาสนา 
และหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์หรือชินกาลมาลีนี เป็นต้น
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ภาพที ่ 6 สือ่ส่ิงพิมพ์โบราณทีบ่นัทึกเร่ืองราวเกีย่วกบัพระนางจามเทวีทีมี่การน�าไปอา้งอิงอยู่เสมอ อาทิ เร่ือง
จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภญุไชย ต�านานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์หรือชินกาลมาลีนี  เป็นตน้

หนังสือเร่ืองจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย เขียนขึน้
ราว 500 ปีก่อน โดยพระโพธิรังสี ปราชญ์แหง่ล้านนา เป็นหลกัฐานส�าคญั 
ชิน้หนึง่อนับอกเลา่เร่ืองราวชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี12 จนถงึพทุธศตวรรษ
ท่ี 19  เมืองหริภญุไชยเป็นเมืองโบราณในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ต�านาน
กล่าวถึงการเดินทางของพระนางจามเทวีจากกรุงละโว้ขึน้มาสร้างแคว้น
หริภญุไชย เร่ืองราวการก�าเนิดเมืองล�าพนู ล�าปาง และเขลางค์นคร และ
ความเป็นไปบางส่วนของแคว้นส�าคญัในภาคกลาง มกัได้รับการศึกษา
กล่าวอ้างเคียงไปกบั “ต�านานมูลศาสนา” เขียนเป็นภาษาล้านนา โดย 
พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาน ซึง่เป็นความเรียงร้อยแก้วแบบต�านาน
เก่าแก่ท่ีสดุท่ีมีเขียนไว้ในวฒันธรรมสวุรรณภมิู[20] และ “ชินกาลมาลีนี” 
หรือ “ชินกาลมาลีปกรณ์” เป็นคมัภีร์บาลีท่ีรวบรวมประวตัิความเป็นมา
ของพทุธฝ่ายเถรวาทของไทยมาล�าดบัไว้โดยสรุป โดยกลา่วถงึเร่ืองพระธาตุ
ซึง่สืบเน่ืองกบัต�านานการก�าเนิดนครหริภญุไชยด้วยและมกัถกูใช้อ้างอิงใน
เอกสารต�านานพงศาวดารบอ่ยครัง้ท่ีสดุ ได้รับการแปลออกมาหลายภาษา
ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก[21]  
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หนงัสือทัง้สามเลม่มีการอ้างอิงจากคมัภีร์หลายฉบบั พิมพ์มาแล้ว
จ�านวนหลายครัง้ มีการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพระนางจามเทวีโดยระบวุนั
เวลาตามบริบทในอดีตท�านองจดหมายเหต ุ เช่น พระนางเสด็จจากละโว้
มายงัเมืองหริภญุไชยเม่ือใด ระหว่างเส้นทางเสด็จได้แวะสถานท่ีใดบ้าง  
ครองราชย์ยาวนานแคไ่หน เสดจ็สวรรคตเม่ือใด ราชวงศ์ของพระนางครอง
นครหริภญุไชยยาวนานเพียงใดฯลฯ นอกจากนีย้งัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ี
และมีหลกัฐานทางโบราณคดีประกอบชดัเจน เชน่ วดัพระธาตดุอยค�าสร้าง
ขึน้รัชสมยัพระนางจามเทวี(พ.ศ.1230) โดยพระโอรสทัง้สอง ได้แก่ มหตัยศ 
และอนนัตยศ

ภาพที ่7 เร่ืองราวเกีย่วกบัสถานทีแ่ละหลกัฐานโบราณคดีของพระนางจามเทวีบนวดัพระธาตดุอยค�า อาทิ อาศรม
พระนางจามเทวีและพญากากวานร  อาศรมพอ่ขนุหลวงวิรงัคะและชา้งทรงคู่บารมีนาม ปู้ ก�่างาเขียว

ข. บันเทิงคดี (Non-Fiction) : เป็นสิ่งพิมพ์ท่ีแต่งขึน้โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพ่ือความบันเทิงมากกว่าสาระ ตัวอย่าง เช่น หนังสือ เร่ือง 
“กาพย์เจีย้ จามเทวี และวิรังคะ” นิพนธ์โดย ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ ได้รับ
พระราชทานรางวลัหนงัสือดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกวีนิพนธ์ จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี  ในงานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาต ิ
ประจ�าปี พ.ศ.2531 
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โดยไกรศรี ได้บนัทึกไว้ในบทน�าเพ่ือท�าความเข้าใจกับผู้อ่านว่า 
กาพย์เร่ือง “จามเทวีและวิรังคะ” มิใชป่ระวตัิศาสตร์ แตเ่ป็นเจีย้หรือนิทาน
ท่ีอิงอยูก่บัประวตัศิาสตร์บ้างเทา่นัน้  แก่นแท้เก่ียวกบัพระนางจามเทวีอาจ
หาอา่นได้จากหนงัสือช่ือ “จามเทวีวงศ์” แตง่เป็นภาษาบาลี กวา่ 400 ปีมา
แล้ว โดยพระโพธิรังสีมหาเถรชาวเชียงใหม ่“ชินกาลมาลีนี”แปลเป็นภาษา
ไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6  โดย พระยาปริยตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษณ์)กบั
พระญาณวิจิตร(สทิธิ โลจนานนท์) หนงัสือ “ชินกาลมาลีปกรณ์” แตง่เป็น
ภาษาบาลี ระหวา่ง พ.ศ.2060-2071 โดยพระรัตนปัญญาเถระ ชาวล้านนา
ไท แปลเป็นภาษาไทยโดย ร.ต.ท.แสง มนวฑิรู เม่ือพ.ศ. 2501 กบัหนงัสอืช่ือ 
“พงศาวดารโยนก” แตง่โดย พระยาประชากิจกรจกัร์ (แชม่ บนุนาค) แตค่รัง้
ยงัเป็นหลวงประชาคดีกิจ ลงพิมพ์ในนิตยสาร “วชิรญาน” ร.ศ117และ118 
(พ.ศ.2441และ2442) ตอ่มาได้เรียบเรียงขึน้ใหมแ่ละส�าเร็จลงเม่ือธนัวาคม 
ร.ศ.125 (พ.ศ.2449) และตีพิมพ์จ�าหนา่ยอยา่งแพร่หลาย[22]

ภาพที ่8  หนงัสือบนัเทิงคดี เร่ือง กาพย์
เจ้ีย จามเทวี และวิรงัคะ

ไกรศรี เล่าถึงหนังสือเล่มนีว้่า  
การเล่าเจีย้หรือนิทานนีเ้ป็นประเพณีของ
ชาวล้านนาไทท่ีมีมาช้านานแล้ว มักจะ
เล่าในงานสังคมต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในงานศพ เม่ือได้ผ่านการฝังศพแล้ว  
ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนฝูงยังคงไปมาหาสู่
บ้านของผู้ตายอยู่ระยะหนึ่ง บรรยากาศ
บ้านผู้ตายอยูใ่นสภาพท่ีเรียกวา่ “เรือนเยน็”  
หรือบ้านเรือนท่ีเศร้าหมองและเยือกเย็น
จึงเกิดประเพณีการเล่าเจีย้เพ่ือ “อุ่นงัน 
เรือนเย็น” เพ่ือช่วยให้บ้านมีความอบอุ่น
และไม่ซึม เซากับความโศกมากนัก  
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เร่ืองท่ีเลา่จงึมกัเป็นนิทาน ต�านาน ชาดก ประวตัศิาสตร์ ขณะเลา่เจีย้อาจมี
การสอดแทรก มขุตลก ส�านวนโวหาร เพ่ือสร้างความสนกุครืน้เครง  

เจีย้หรือนิทานเก่ียวกบัพระนางจามเทวีและขนุหลวงวรัิงคะนี ้มีการ
เสริมแตง่เกร็ดยอ่ย ท่ีผิดเพีย้นไปจากหนงัสือ “จามเทวีวงศ์” เพราะเป็นการ
เลา่ทางวาจา หรือเรียกวา่ มุขปาฐะ เป็นการเลา่สืบตอ่กนัมา มีการตอ่เตมิ
เสริมแตง่ให้สอดคล้องกบัจริตผู้ ฟัง ดงัตวัอยา่ง ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการพุง่หอก
เสน้าโดยขนุหลวงวรัิงคะ จากยอดดอยปยุให้ตกลงกลางนครล�าพนูก็ดี หรือ
การข่มกนัด้วยไสยศาสตร์ระหว่างพระนางจามเทวีกบัขนุหลวงวิรังคะก็ดี  
ในต�านานจามเทวีวงศ์ หรือต�านานมลูศาสนามิได้กลา่วถงึสิง่เหลา่นี ้[23]  

นอกจากนี ้ ยังมีผู้ เขียนหนังสือเก่ียวกับพระนางจามเทวีและ 
ขนุหลวงวรัิงคะท่ีตา่งไปจากเค้าเร่ืองเดมิอีกหลายฉบบั ซึง่หาอา่นได้ไมย่าก 
เชน่ เร่ืองราวขณะทรงพระเยาว์  ความศกัดิส์ทิธ์ิของพระนางฯลฯ ซึง่ล้วนหา
ต้นตอไมพ่บ แตมุ่ง่เพียงความสนกุสนานเทา่นัน้ เพราะธรรมชาตมินษุย์สว่น
ใหญ่สนใจอ่านเร่ืองราวท่ีแปลกประหลาดพิศดาร รวมถึงการชอบฟังเร่ือง
ราวของผู้ อ่ืนท่ีเป็นลบมากกวา่เร่ืองราวท่ีเป็นบวก 

ตอ่มา เม่ือมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีคลื่นวิทย ุท�าให้กิจการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เข้ามามีบทบาทมากขึน้  ด้วยคณุสมบตักิาร
เข้าถงึผู้ รับในวงกว้าง รวดเร็ว และเร้าความสนใจได้มากกวา่สื่อสิง่พิมพ์         

การเปลี่ยนผ่านของสื่อจากสิ่งพิมพ์มาเป็นวิทยกุระจายเสียงและ
วิทยโุทรทศัน์ รวมถงึภาพยนตร์ ท่ีเกิดขึน้ในยคุเดียวกนันัน้ ท�าให้ผู้คนทัว่ไป
ได้รับทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัพระนางจามเทวีมากขึน้ อาทิ ละครโทรทศัน์  
ชอ่ง 5 เร่ือง “ วีรชนคนกล้า จอมนางจามเทวี ” แสดงโดยวรัทยา นิลคหูา  
ละครเวที “พระนางจามเทวี จักรพรรดิณี ศรีหริภุญชัย” แสดงน�าโดย 
จารุณี สขุสวสัดิ์  สว่นภาพยนตร์มีการสร้างขึน้หลายยคุหลายบริบท ตัง้แต่
ยคุอดีต เพชรา เชาวราษฎร์ รวมถงึลา่สดุแสดงน�าโดยทลูกระหมอ่มฟ้าหญิง
อบุลรัตน์ฯ
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ภาพที ่ 9 การน�าเสนอเร่ืองราวพระนางจามเทวีผ่านละครเวที [24] พิธีบวงสรวง ละครโทรทศัน์ [25] และ
ภาพยนตร์ [26] 

การน�าเสนอเร่ืองราวพระนางจามเทวี ผา่นสื่อโทรทศัน์ในลกัษณะ 
ละครโทรทศัน์ ละครเวที และภาพยนตร์ ล้วนต้องมีการปรุงแตง่เนือ้หาให้
สอดคล้องกบัลกัษณะของสือ่ท่ีต้องการความรวดเร็ว สร้างความสนกุสนาน 
เนือ้หาเร่ืองราวบางส่วนต้องรวบรัดตดัทอน เสริมแต่ง เพ่ือสนองอารมณ์
ปถุชุนวิสยัของผู้ชม เชน่เน้นเฉพาะเร่ืองราวชิงรักหกัสวาทระหวา่งพระนาง
จามเทวีกบัขนุหลวงวิรังคะ ด้วยเหตนีุ ้ เร่ืองราวของพระนางจามเทวีท่ีน�า
เสนอผ่านสื่อกลุม่นีจ้งึมีอิทธิพลตอ่ผู้ชมคอ่นข้างสงู ความเข้าใจเร่ืองราวท่ี
ถกูต้องเก่ียวกบัพระนางจงึถกูบดิเบือนไป 

อย่างไรก็ดี เม่ือเป็นสื่อมวลชน ก็ยังต้องอยู่ภายใต้หลักการ 
กฎหมาย จริยธรรม ท�าให้การน�าเสนอแม้จะไมจ่ริงแตก็่ยงัเคารพพระนางอยู่DP
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3. ยุคส่ือใหม่ : ยคุหลอมรวมสื่อ
ในช่วงกว่า 4 ทศวรรษ ท่ีผ่านมา พฒันาการอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อก�าเนิด สื่อใหม ่ ท่ีมีการพฒันาอยา่งก้าวกระโดด
สู่ยุคสงัคมสารสนเทศเต็มตวั ผู้ รับสารมีแนวโน้มพึงพาสื่อแบบเก่าหรือ
สือ่มวลชนน้อยลง องค์กรสือ่มีการปรับตวัอยา่งขนานใหญ่ โดยหลอมรวมสือ่
หลากหลายชอ่งทางผนวกเข้าด้วยกนัทัง้สือ่เก่าและสือ่ใหม ่ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองผู้บริโภคได้อยา่งครบวงจร สื่อสงัคม เชน่ ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 
จงึเข้ามาบทบาทอยา่งย่ิงยวดในชีวติประจ�าวนั  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง หลงัการ
เกิดขึน้ของโทรศพัท์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ท่ีผู้บริโภคสามารถ
เข้าถงึข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้การค้นคว้าข้อมลู  อา่นขา่ว อา่นงานเขียน
ทกุประเภท  ดหูนงั ฟังเพลงฯลฯ  รวมถงึการมีสว่นร่วมในการผลติเนือ้หาใน
ลกัษณะส่ือสารสองทาง มีการโต้ตอบ แชร์  ไลค์ และมีการพฒันาปรับปรุง 
รูปแบบให้เหมาะสมกบัผู้บริโภค เชน่ การเพ่ิมระบบไลน์ให้เหมาะสมกบัผู้สงูวยั 

อย่างไรก็ตาม ในยุคหลอมรวมสื่อ การโต้ตอบ การต่อต้าน  
การสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง ของผู้คนในสงัคม แม้สามารถด�าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วและเผยแพร่ผ่านสื่อได้ครบวงจรทัง้สื่อแบบเก่าผสมสื่อ
ใหม่รวมทัง้สื่อใหม่นีท้กุคนเข้าร่วมและสามารถสร้างสารหรือเนือ้หาเพ่ิม
เองได้ เร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง ก็เร่ิมถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจไม่ใช่ของจริง  
(อาจมาจากอิทธิพลของสือ่บนัเทิงยคุท่ีสอง) อนัท�าให้เกิดปัญหากระทบกบั
ฝ่ายท่ีเช่ือได้เชน่กนั 

กรณี ตัวอย่างการประท้วงของชาวล�าพูนต่อเจ้าของเพจ ช่ือ  
“ไมเ่ช่ือต้องลบหลู”่ ท่ีโพสต์ข้อความหม่ินศกัดิศ์รี ท�าลายศรัทธา ด้วยถ้อยค�า 

หยาบคายสร้างความเกลียดชัง(Hate Speech) ต่อเจ้าแม่จามเทวี  
ปฐมกษัตรีย์อนัเป็นท่ีเคารพเทิดทนูของชาวล�าพนู จงึเกิดการประท้วงตอบโต้
ขึน้ โดยสมาชิกในชมุชนออนไลน์ของชาวล�าพนูกลุม่หนึง่ เม่ือได้รับข้อความ
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ภาพที ่10  คนล�าพนูรุมตา้นเพจ “ไม่เชือ่ตอ้งลบหลู่” ชีร้บัไม่ได-้โพสต์หม่ิน “พระนาง
จามเทวี-ครูบาศรีวิชยั” [27]   

ลบหลู่และสร้างความเข้าใจผิดเก่ียวพระนางจามเทวีจากเพจดังกล่าว  
มีการแชร์ตอ่ สง่ผลให้เกิดการนดัรวมตวักนัของชาวล�าพนูบริเวณลานเจ้าแม ่
จามเทวี เป็นขา่วในสื่อมวลชนท้องถ่ิน  รวมทัง้มีการโพสต์ข้อความผา่นสื่อ
สงัคมทัง้เฟสบุ๊คและไลน์ ให้ผู้ รับผิดชอบทัง้ต�ารวจ ทหาร และกระทรวง ITC 
เข้ามาด�าเนินการกบัเจ้าของเพจดงักลา่ว

การแกะรอยต�านานเร่ืองราวเก่ียวกับ “พระนางจามเทวี”  
ผ่านพัฒนาการสื่อตัง้แต่ยุคต้นก่อนการสื่อสารมวลชน จนถึงยุคหลอม
รวมสื่อในปัจจบุนั พบวา่ ตลอดเวลาอนัยาวนานถงึ 1,400 ปี เร่ืองราวของ 
ปฐมวีรกษัตรีย์แหง่นครหริภญุชยัยงัคงอยูใ่นกระแส  โดยยคุบพุกาลการน�า
เสนอมกัจะเป็นเร่ืองจริงปนเร่ืองแตง่เพ่ือสร้างอิทธิฤทธ์ิต�านาน ยคุสือ่มวลชน 
เร่ิมแยกเป็นส่ือสิง่พิมพ์จะเน้นเร่ืองจริงยกระดบัให้นา่เช่ือถือ สว่นเร่ืองแตง่ก็
เสริมเนือ้หาเร่ืองจริงวา่มีอยูแ่ตเ่ป็นการเลา่ขาน สว่นวทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
กลบัเน้นเร่ืองแตง่แตก็่ยงัอิงเร่ืองจริงอยู ่เพราะยงัอยูภ่ายใต้กรอบจริยธรรม 
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แตก็่เร่ิมท�าให้คนสว่นใหญ่เหน็วา่เร่ืองนีเ้ป็นต�านาน สว่นยคุสื่อใหมเ่ป็นยคุ
ท่ีเกิดค�าถามมากจากตวัสื่อใหมท่ี่เผยแพร่รวดเร็ว จงึเกิดข้อสงัเกตตามมา
วา่ เร่ืองท่ีเห็นอาจเป็นเร่ืองแตง่ขึน้ จงึเป็นการสร้างปัญหาให้กบัความเช่ือ
ท่ีผา่นมา ด้วยเหตนีุต้�านานเก่ียวกบัพระนาง จงึอาจถกูมองได้วา่ เป็นเร่ือง
จริง เร่ืองแตง่ เร่ืองจริงปนแตง่ ขึน้อยูก่บัยคุสมยัและการน�าเสนอในแตล่ะสือ่
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