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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช	 ภาค	 6	 ตอนอวสานหงสาในเร่ือง	 (1)	 อุดมการณ์ทางการเมือง	 (2)	 การสื่อสารเรื่องอ�านาจ

	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบหลังนวสมัย	 เก่ียวข้องกับการตีความ	 โดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท	

บริบทและสมัพนัธบท	เป็นกรอบในการศกึษาแต่ละองค์ข้อมลูทีไ่ด้จากเน้ือความภาพยนตร์ฯ	แล้วน�ามาอธิบาย

โดยใช้การตีความหมายด้วยการวิเคราะห์การอภิปรายความเชิงวิพากษ์	 ซึ่งต้องอาศัยหลักการโต้ตอบ

ข้ามสาขา	แล้วน�าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากมุมมองของผู้วิจัยเพื่อได้ความคิดที่เป็นตัวแทนเรียกว่า

การจัดหมวดหมู่ไปสู่การอภิปรายความที่สะท้อนสภาพของสังคม	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 อุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในภาพยนตร์ฯ	 พบว่า	 เป็นอุดมการณ์ทาง

การเมืองแบบเผด็จการ	 คือ	 เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองให้ความชอบธรรมในการใช้อ�านาจของชนชั้น

ปกครอง	 โดยมีลักษณะการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 คือ	 กษัตริย์มีสิทธ์ิขาดในการบริหารและ

มีอ�านาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ	 มีการมอบหมายความไว้วางใจทั้งหมดให้กับกษัตริย์	

เน่ืองจากเชื่อว่ากษัตริย์น้ันเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทพเจ้าและเป็นผู้ที่มีอ�านาจและสิทธ์ิเหนือประชาชน

ทุกคนตามแนวคิดของระบบเทวสิทธ์ิ	 นอกจากน้ันยังพบว่าในภาพยนตร์ฯ	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ

กษตัรย์ิทีเ่ป็นธรรมกิราช	คอื	กษตัรย์ิทีป่กครองโดยอาศยัธรรมะตามหลกัพทุธศาสนา	คอื	หลกัทศพธิราชธรรม	

และจักรวรรดิวัตร	ควบคู่กันไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสงบสุขให้กับแผ่นดิน	และ	2)	การสื่อสาร

เร่ืองอ�านาจที่ปรากฏในภาพยนตร์ฯ	 น้ัน	 สามารถจ�าแนกอ�านาจออกเป็น	 3	 แบบ	 คือ	 (1)	 อ�านาจจารีต

มีลักษณะส�าคัญคือการสืบทอดการใช้อ�านาจต่อเน่ืองกันมาของกษัตริย์	 ส่วนผู้ถูกปกครองได้ยินยอมและ
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ยอมรับในการอยู่ภายใต้การใช้อ�านาจนั้น	ๆ	(2)	อ�านาจบารมี	มีลักษณะส�าคัญอยู่ที่ตัวผู้น�าที่มีลักษณะพิเศษ

ของผู้น�าที่แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดา	หรือมีความสามารถเหนือธรรมชาติ	และ	(3)	อ�านาจตามกฎหมาย	

มลีกัษณะส�าคญัอยูท่ีก่ารมุง่เน้นการใช้กระบวนการทางการเมอืง	หลกัการและบญัญตัแิห่งกฎหมายเป็นส�าคญั	

ค�าส�าคญั: การวเิคราะห์การอภิปรายความเชงิวพิากษ์ ภาพยนตร์ต�านานสมเดจ็พระนเรศวร ตอนอวสานหงสา

Abstract

 The objective of this research was to critically discuss the film “The Legend of 

King Naresuan the Great, Part VI: The Fall of Hongsa” concerning 1) political ideals, and 

2) communication about power.

 This was a postmodernism research involving the interpretation through the 

analysis of text, context and intertext as the framework for studying all the components of 

data derived from the film. The data were discussed and interpreted through the process 

of critical discourse, which required multidisciplinary discussion, leading to the discovery 

of links and correlations to arrive at representative ideas, or in other words, classification 

which led to a discourse that reflected social conditions.

 The research findings showed that

 1. the political ideal characterized in the film was that of dictatorship. It legitimized 

the use of power by the ruling class back in the time of absolute monarchy. The monarch 

had the sole and undisputed right to rule the kingdom freely as he saw fit, and had complete 

control over his subjects. All authority was entrusted to the king because people believed 

that he was invested by deities with a royal mandate to rule. The king had special power 

above all other people under the Theory of the Divine Right. The film  portrayed the king 

under the Dhammaraja concept, meaning a king who ruled as a good Buddhist ruler with 

the “Tosapit Rajadhamma” (the Ten Royal Virtues) and the “Jakrwatdiwat” (Twelve 

Imperial Doctrines), which were to insure the strength, peace and happiness of the kingdom.

 2. Communication about power in the film can be divided into three types of power:

(1) customary power, characterized by the hereditary passing down of power in the

monarchy, while the citizens under the power consented to and accepted being under the 

power; (2) prestige power, characterized by the extraordinary status of the king, which was 

above on other people or even  the supernatural; and (3) legal power, characterized by the 

use of political  process, legal principles and written laws. 

Keywords: Critical discourse analysis, “The Legend of King Naresuan the Great. Part 6: 

 Awasan-hongsa”
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บทน�ำ

	 เมื่อพิจารณาล�าดับเวลาทางประวัติศาสตร์การถือก�าเนิดและพัฒนาการของสื่อมวลชน

ตามที่	เฟรเดริค	วิลเลี่ยม	(1982)	ได้ท�าการรวบรวมไว้จะพบว่า	ในช่วงปลายศตวรรษที่	19	หรือใน

ปี	 1895	 ที่ภาพยนตร์ถือก�าเนิดขึ้น	 เป็นช่วงเวลาที่มีเพียงสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์	 วารสาร	 และ

หนังสือพิมพ์	การเข้ามาสู่สังคมของสื่อภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้น	จึงนับได้ว่าเป็นสื่อที่มีความแตกต่าง

และมคีวามสามารถเรยีกร้องความสนใจได้เป็นอย่างดี	ทัง้นี	้เป็นผลจากคุณลกัษณะของสือ่ภาพยนตร์	

ที่สามารถจับภาพของจินตนาการได	้ เพราะภาพที่ปรากฏสามารถเคลื่อนไหวและยิ่งไปกว่าน้ันเทคนิค

ขัน้พืน้ฐานของภาพยนตร์ทีชั่กน�าให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกบัภาพความเป็นจรงิทีเ่ป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่

อย่างที่ไม่มีในการสื่อสารแบบอื่น	ๆ	ซึ่งผลลัพธ์จากการที่เป็นภาพเคลื่อนไหวในช่วงแรกนั้น	สามารถ

ท�าให้ผู้ชมภาพยนตร์ลกุขึน้วิง่หนอีอกจากโรงภาพยนตร์	ด้วยความต่ืนกลวัเมือ่เหน็ภาพในจอภาพยนตร์

ปรากฏหัวรถจักรวิ่งตรงเข้ามาแล้วค่อย	ๆ 	ชะลอ	และหยุดนิ่ง	ตัวสื่อภาพยนตร์จึงเป็นสื่อที่ดึงดูดจิตใจ	

ที่ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์มายาภาพของความเป็นจริงเท่านั้น	 แต่ยังเป็นการสื่อสารขนาดใหญ่ที่สามารถ

เข้าใจได้ง่ายโดยตัวของมนัเอง	ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรูห้รอืความเฉลยีวฉลาดก็สามารถชมภาพยนตร์

ได้	(Richard	S.	Randall,	1968,	p.	9	–	10)	ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับทัศนะของ

สุรพงษ์	 โสธนะเสถียรที่เห็นว่าภาพยนตร์เป็นการสาธยายด้วยการน�าเสนอ	 โดยกลุ่มผู้แสดงที่มีวัสดุ

พิเศษที่ประกอบเป็นภาพยนตร์จึงท�าให้เกิดมายาและสิ่งลวงได้ง่าย	 ภาพยนตร์จึงเป็นผลผลิตที่ส�าเร็จ

เรียบร้อยและเป็นการน�าเสนอของเหตุการณ์ที่มีการตัดต่อแต่ดูต่อเนื่องของกาละและเทศะ	(สุรพงษ์	

โสธนะเสถียร,	2554:	145	–	146)

	 ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่ในการท�างานเพื่อสังคมอย่าง

ชัดเจน	 ถึงแม้ว่าในยุคเริ่มต้นภาพยนตร์จะมีหน้าที่และบทบาทเพียงแค่การให้ความบันเทิงแก่สังคม

ก็ตาม	แต่ในยุคต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน	ภาพยนตร์ท�าหน้าที่มากกว่าการให้ความบันเทิง	โดยภาพยนตร์

สามารถท�าหน้าที่ในการสะท้อนสภาพปัญหาของสังคมทั้งในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและ

วัฒนธรรม	นอกจากนั้นยังท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์	สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนกลุ่มหนึ่งไปยัง

คนกลุ่มหนึ่งอีกด้วย	ทั้งนี้เป็นเพราะคุณลักษณะของภาพยนตร์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว	มีการสร้างอย่าง

ประณีต	ทั้งในเรื่องของเนื้อหา	ภาพ	เสียงและเทคนิคพิเศษต่าง	ๆ 	จึงท�าให้สื่อมวลชนอย่างภาพยนตร์	

มีหน้าที่และบทบาทต่อสังคมในหลากหลายด้านมาโดยตลอด

	 ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อแขนงหนึ่งที่เกิดจากการรวบรวมเอาศิลปะหลายแขนงเข้าด้วยกัน	 และ

มอิีทธพิลต่อชีวติประจ�าวนัของผู้คน	เพราะมกีารน�าเสนอเรือ่งราวท่ีเกดิขึน้จรงิและเรือ่งราวทีเ่ติมแต่งขึน้

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมปัจจุบัน	 ตลอดจนการสร้างชุดความรู้	 ความคิด	 น�าไปสู่การสร้าง

ความหมายใหม่ให้แก่สังคมในประเด็นต่าง	 ๆ	 นอกจากน้ียังมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่โดดเด่น	 และมี
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ความใกล้ชิดมวลชนท่ีเป็นผู้รับสาร	 แม้แต่ฮิตเลอร์ยังได้กล่าวถึงภาพยนตร์ว่า	 “ภาพยนตร์นับเป็น

อุปกรณ์ส�าคัญในการสร้างความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุด สามารถสร้างทั้งอารมณ์ร่วมและขัดเกลาให้กับ

มวลชนยิ่งกว่าสื่อประเภทใด”	(พจน์	ใจชาญสุขกิจ,	2553)

	 ภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและทรงพลังอ�านาจในการสร้างความร่วมมือขนาดใหญ	่

คือ	 ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์	 ซ่ึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์น้ันสามารถแบ่งได้หลายกลุ่ม	 เช่น	

ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ศาสนาและความเช่ือเรือ่งผี	ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ความรกั	ภาพยนตร์

อิงประวัติศาสตร์ความรุนแรง	 ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์บุคคลและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ชาติ

นิยม	เป็นต้น	ส�าหรับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาตินิยม	ถือเป็นภาพยนตร์ที่มีความส�าคัญมาก	เพราะ

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชาตินิยมนั้นมีหน้าที่น�าเสนอให้เห็นถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีต	มีตัวละคร

เอกเป็นพระมหากษัตริย์และประชาชนที่ต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองจากศัตรู	 และส่งเสริมสถาบัน

ชาติและพระมหากษัตริย์	(ก�าจร	หลุยยะพงษ์,	2550)

	 ทัง้นีน้อกจากการท�าหน้าทีใ่ห้ความบนัเทงิตามหน้าทีข่องสือ่ภาพยนตร์แล้ว	ภาพยนตร์ประเภท

นีย้งัถกูน�ามาใช้เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการสร้างแนวคิดหรอืสอดแทรกอุดมการณ์ต่าง	ๆ 	ลงไปเพือ่สะท้อน

ออกไปสูผู้่ชมภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะอุดมการณ์สร้างจติส�านกึในความสามคัคีและความรกั

ชาติ	โดยน�าเสนอผ่านวธิกีารเล่าเรือ่งเชิงประวัติศาสตร์ทีถ่กูคาดว่าเป็นความจรงิในประวติัศาสตร์นัน้	ๆ 	

การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ได้สร้างกรอบจินตนาการ	(Construct)	ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ที่สาธารณชนทั่วไปมีความเชื่อถือ	 (Guynn,	2006:	76)	ซึ่งวิธีการเล่าเรื่องนั้นเป็นส่วนส�าคัญในการ

น�าเสนอเรื่องเล่าให้น่าสนใจและน่าติดตาม	 เพราะการที่มนุษย์จะสื่อความหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสารเป้าหมาย	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

เล่านั้น	ๆ

	 ส�าหรับภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์ของไทยนั้น	เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยจาก

การบอกเล่า	 หลักฐาน	 และเอกสาร	 เช่น	 พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา	 พงศาวดารฉบับวัน

วลิต	 พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์	 พงศาวดารฉบับค�าให้การชาวกรุงเก่า	 พงศาวดารฉบับ

ค�าให้การขุนหลวงหาวัด	เป็นต้น	ซึ่งภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ส่วนมากมักมีแนวคิดและ

เนื้อหาที่ปลุกใจให้ผู้ชมเกิดความฮึกเหิมและเกิดความรักชาติผ่านเรื่องราวการสดุดีบุคคลส�าคัญ

ทีส่ร้างประโยชน์และคุณงามความดีให้กบับ้านเมอืงหรอืเรือ่งราวของวีรกษตัรย์ิผู้เป็นมหาราชทีย่ิง่ใหญ่	

(จันทิพย์	แก้วประกอบ,	2553:	2)	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2558	ภาพยนตร์เรื่องต�านานสมเด็จพระนเรศวร	

ตอนอวสานหงสา	 ออกฉายในช่วงการบริหารบ้านเมืองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)

ซ่ึงภาพยนตร์เรือ่งนีถ้กูน�ามาเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายในการส่งเสรมิให้เกิดความปรองดอง	สมานฉนัท์	

ลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ทางการเมือง	 รวมทั้งปลุกจิตส�านึกให้เกิดความรัก	 ความสามัคคี
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◆ การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอนอวสานหงสา ◆

และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการชมภาพยนตร์	 อย่างไรก็ตาม	 ภาพยนตร์เรื่องต�านาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาค	5	ตอนยทุธหตัถีก็ถูกน�ามาเป็นช่องทางหนึง่ของรฐับาลในการสร้าง

ความรัก	ความสามัคคีของคนภายในประเทศ	แต่ที่ส�าคัญและน่าสนใจที่สุดคือ	ภาพยนตร์เรื่องต�านาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสานั้น	ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	 2557	ซึ่งเป็น

ช่วงที่เกิดรัฐประหาร	 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจท่ีจะศึกษา

เกี่ยวกับอุดมการณ์และชุดความหมายต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะชุดความหมายเกี่ยวกับความรักชาติท่ี

สอดแทรกลงไปในเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้

	 ในการศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาของภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น	 มี

นกัวชิาการหลายท่านได้ศึกษากลวิธกีารเล่าเรือ่งและวเิคราะห์เน้ือหาในมติิต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะภาพยนตร์

ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาคที่	 1	 และ	 2	 เช่น	 สุวรรณี	 ฝากลาภ	 (2550)	 ชี้ให้เห็นว่า	

ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	1	ตอนองค์ประกันหงสา	และภาค	2	ตอนประกาศ

อิสรภาพเป็นภาพยนตร์ที่มุ่งสร้างแนวคิดเรื่องการปลุกส�านึกรักชาติมากที่สุด	ขณะที่	ธนธร	ฤทธิ์ถกล	

(2551)	ผลวิจัยพบว่า	ผู้สร้างภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาคที่	1	และ	2	ส่งเสริม

ให้ผู้ชมเรียนรู้รากเหง้าของตนเองผ่านทางเนื้อหาภาพยนตร์ที่เกิดจากกระบวนการผสมผสานระหว่าง

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กับจินตนาการของผู้สร้างภาพยนตร์โดยค�านึงถึงความสมบูรณ์	 สมจริง	

และอรรถรสของภาพยนตร์เป็นหลัก	 โดยมีแนวคิดในภาพรวมเกี่ยวกับการสร้างกรอบจินตนาการ

ที่เน้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของความหมายของค�าว่า	“อิสรภาพ”	อีกด้วย	นอกจากนั้นในการศึกษา

การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องต�านานสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช	ของ	องอาจ	สิงห์ล�าพอง	(2557)	ซึ่งศึกษาแบบหลังนวสมัย	พบว่าในภาพยนตร์

ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมีการแฝงอุดมการณ์ชาตินิยมในภาพลักษณ์ของผู้สร้างชาติ	

ผ่านตัวละครส�าคัญอย่างสมเด็จพระนเรศวรด้วยเช่นกัน	

	 แต่ส�าหรับผู้วิจัยเมื่อได้ชมภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสาน

หงสาแล้ว	สิง่ทีผู้่วจิยัสนใจคือสิง่ท่ีซ่อนอยูใ่นเนือ้หาของภาพยนตร์ทีน่อกเหนอืจากความหมายโดยตรงที่

สะท้อนถงึความรกัชาติรกัแผ่นดินและส่งเสรมิเรือ่งการสร้างความสามคัคีแล้ว	ผู้วิจัยยังสนใจอุดมการณ์

ทางการเมืองที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อความของภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	

ตอนอวสานหงสา	 และเมื่อผู้วิจัยท�าการพิจารณาเบื้องต้นกับช่วงเวลาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกฉาย

เผยแพร่สู่สาธารณชน	 ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับอุดการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏ

ในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสา	เป็นอย่างยิง่	และสิง่ทีผู้่วจัิย

สนใจอีกประการหนึ่งที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้เนื้อความของภาพยนตร์	คือ	เรื่องของอ�านาจ	เพราะผู้วิจัย

มองว่า	 อ�านาจคือโอกาสที่มีอยู ่ในความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะท�าให้บางคนสามารถกระท�าตาม
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◆ เมธาวิน สาระยาน สุภาภรณ์ ศรีดี อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ◆

ความต้ังใจ	แม้ว่าจะมกีารขดัขวางโดยไม่ขึน้กบัหลกัการทีร่องรบัโอกาสน้ัน	ๆ 	ซ่ึงจากมมุมองเรือ่งอ�านาจ

ของผู้วิจัย	 ดังนั้น	 เรื่องของอ�านาจที่ปรากฏในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	

ตอนอวสานหงสานั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจในมิติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร	ว่าในภาพยนตร์มีการสื่อสารเกี่ยว

กับเรื่องอ�านาจอย่างไร	 และมีอ�านาจในมิติใดบ้างที่ถูกสื่อสารอยู่ภายใต้เนื้อความของภาพยนตร์	 เพื่อ

ให้เกิดการยอมรับ	และไม่ปฏิเสธหรือต่อต้านกับอ�านาจนั้น	ๆ	และอ�านาจดังกล่าวมีความสัมพันธ์และ

รองรับการกระท�าของใครต่อใคร	และจะเป็นอย่างไรต่อไป	

	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความหมายที่ซ่อนอยู่ในเนื้อความซึ่งเกิดจากการตีความ	เพื่อ

จะได้กรอบจินตนาการหรือชุดความหมายเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองและการสื่อสารเรื่องอ�านาจ	

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการศึกษาที่เน้นการวิเคราะห์เนื้อความ	 (Textual	Analysis)	 แบบแนวทาง

หลงันวสมยั	(Postmodernism)	ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการใช้การปะติดปะต่อเรือ่งราวเพือ่ให้เกิดค�าถาม

ที่มีผลต่ออารมณ์ร่วมต่อความจริงในส่วนที่อยู่ตรงหน้า	 ซ่ึงเป็นความจริงช่ัวคราว	 น�าไปสู่การศึกษา

ภาพยนตร์ที่เป็นมิติ	ที่มีอิทธิพลและก่อให้เกิดวัฒนธรรมปวงชน	(Popular	Culture)	เป็นการน�าเสนอ

ผ่านกลุ่มผู้แสดงที่มีวัสดุและเทคนิคพิเศษที่ประกอบเป็นภาพยนตร์	จึงท�าให้เกิดมายาและสิ่งลวงได้	

	 ทั้งนี้ในการศึกษานี้	 ผู้วิจัยจะศึกษาจากการตีความของผู้วิจัยเองเมื่อชมภาพยนตร์	 และให้

ความหมายผ่านตนเองตามกรอบจินตนาการของตัวเองในฐานะผู้รบัสารหรอืผู้ชมภาพยนตร์	เนือ่งจาก

ผู้วิจัยเห็นว่าผู้รับสารมีความส�าคัญกว่าผู้ส่งสาร	 เพราะผู้ส่งสารเป็นเพียงช่องทางในการถ่ายทอดสาร

ที่มีอยู่เท่านั้น	และผู้รับสารมีสิทธิที่จะตีความตามอิสระ	ตามที่	สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร	(2552)	ที่ได้

ระบวุ่าผู้ส่งสารเป็นเพยีงช่องทางการน�าเสนอสารทีถ่่ายทอดจากปรากฏการณ์ทางสงัคมทีผู้่รบัสารกเ็หน็

ด้วยเช่นกัน	 แม้ว่าเนื้อความจะถูกส่งมาจากผู้แต่ง	 แต่ผู้อ่านก็มีอิสระในการเลือกและสามารถปะติด

ปะต่อได้	 ผู้อ่านจึงเป็นผู้กระท�าการนั่นเอง	 ดังนั้น	 เพื่อให้ผู้วิจัยสิ้นสงสัยในประเด็นปัญหาท่ีผู้วิจัย

สนใจ	และเข้าถึงความหมายของภาพยนตร์ตามกรอบจินตนาการของตนเอง	ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา

ด้วยการศึกษาการวิเคราะห์เนือ้ความ	(Textual	Analysis)	แบบแนวทางหลงันวสมยั	(Postmodernism)	

ซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้วิธีศึกษาด้วยการอภิปรายความเชิงวิพากษ์	 ซ่ึงการอภิปรายความเชิงวิพากษ์นั้น

จะเกี่ยวพันกับโครงสร้างของเนื้อความถึงจินตนาการสร้างสรรค์	 การวิเคราะห์เนื้อความจึงไม่ใช่เพียง

การวิเคราะห์ทางภาษาเท่านั้น	แต่ยังหมายถึงการหาข้อสรุปบนพื้นฐานของเหตุผลที่ครอบคลุมเนื้อหา

วชิาทีห่ลากหลายซ่ึงไม่ใช่ความรูแ้จ่มแจ้ง	(Discursive)	หรอืการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อสรปุ

ด้วยเหตุผล	 (Interdiscursive	 Analysis)	 ซ่ึงพิจารณาเนื้อความเป็นแหล่งของการอภิปรายความ

การจดัประเภททางสงัคม	(Genres)	และแบบแผนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางสงัคม	(Styles)	ซ่ึงทัง้สามส่วน

เป็นกุญแจส�าคัญของมโนทัศน์ในความเข้าใจสัญลักษณ์/ภาษา	(Semiotic	Concepts)	ที่ใช้ในการระบุ

เครือข่ายที่เป็นเบื้องหลังของข้อเท็จจริงในปฏิบัติการทางสังคม	 (Social	 Practice)	 ให้ชัดเจนขึ้น
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◆ การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอนอวสานหงสา ◆

(สุรพงษ์	 โสธนะเสถียร,	2552:	261	–	262)	โดยหลักการวิพากษ์ต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงาน

นิพนธ์เพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่รวมถึงค้นหาคุณค่าทางสังคม	 โดยเฉพาะโครงสร้างอุดมการณ	์

ความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจ	และการรงัเกยีจเดียดฉนัท์ทางสงัคมถึงการต่อสูด้ิ้นรนทีต่่อเน่ือง	ซ่ึงส่วนใหญ่

งานวิพากษ์จึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้อุดมการณ์ทางภาษาที่พิจารณาถึงเบื้องหลัง

ของข้อเทจ็จรงิในการปฏิบติัการทางสงัคมทีม่กัเก่ียวข้องกบัชนช้ัน	อ�านาจ	การกดขี	่เสรภีาพ	อุดมการณ์

ทางเลือก	จิตวิทยาทางการเมือง	โดยเน้นการเมืองเป็นหลัก	(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2552:	280)

	 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจในการศึกษาการอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์

ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	 ตอนอวสานหงสา	 โดยท�าการวิเคราะห์เนื้อความที่อยู่ใน

ภาพยนตร์	ด้วยการใช้แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์	และแนวคิดเรื่องอ�านาจ	(Power)	เพื่อที่จะให้เข้าใจใน

การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสา

ได้อย่างลึกซึ้งครบถ้วน	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาอดุมการณ์ทางการเมืองในภาพยนตรต์�านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	

ตอนอวสานหงสา

	 2.	 เพือ่ศึกษาการสือ่สารเรือ่งอ�านาจทีป่รากฏในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

ภาค	6	ตอนอวสานหงสา

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะมาจากตัวบท	 (Text)	 ของภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสา	ออกฉายในเดือนเมษายน	ปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งเป็นผลงานการก�ากับ

ภาพยนตร์โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	 ยุคล	 ซ่ึงผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อความ	 (Textual	 Analysis)	 ตาม

แนวทางการศึกษาแบบหลงันวสมยั	(Postmodernism)	ด้วยวิธกีารอภิปรายความเชิงวพิากษ์	(Critical	

Discourse	Analysis)	 โดยใช้บริบทการเมือง	 สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส�าคัญในการวิเคราะห์	

ในช่วงปี	พ.ศ.	2557	–	2559	เท่านั้น

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “การวิเคราะห์การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	 ตอนอวสานหงสา”	 วางอยู่บนแผนมโนทัศน์การวิเคราะห์ตัวบท	 (Textual	

Analysis)	บริบท	(Contextual	Analysis)	และสัมพันธบท	(Intertextual	Analysis)	เป็นกรอบใน
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การศึกษาแต่ละองค์ข้อมูล	โดยการศึกษามี	3	ลักษณะดังนี้	การวิเคราะห์ตัวบท	(Textual	Analysis)	

เป็นการศึกษาโดยหยิบเนื้อความของภาพยนตร์มาอภิปรายความ	 โดยช้ีให้เห็นเนื้อความแล้วแปล

เนื้อความเหล่านั้น	 บริบท	 (Contextual	 Analysis)	 เป็นการศึกษานอกเนื้อความที่มีความหมายกับ

เนือ้ความนัน้	โดยอาศัยสมัพนัธบททีอ่ยูข้่างเคียงเนือ้ความนัน้มาประกอบการอภิปราย	และสมัพนัธบท	

(Intertextual	 Analysis)	 เป็นการศึกษาโดยการเลือกเนื้อหาจากที่อ่ืนมาท�าการเปรียบเทียบเพื่อ

สืบสาวเนื้อความที่ก�าลังศึกษา

	 ลักษณะวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตีความ	 (Interpretion)	ตามข้างต้นนี้	 เป็นการศึกษา

แบบหลังนวสมัย	 (Postmodernism)	ที่ให้ความส�าคัญกับการตีความ	 เนื่องจากต้องอ่านด้วยการเกิด

ค�าถามว่าสิง่ทีอ่่านหมายถงึอะไร	โดยธรรมชาติความสมัพนัธ์ของการส่งรบัสารโดยมส่ีวนประกอบส�าคัญ	

3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนของผู้เขียนหรือผู้แต่ง	(Sender)	เนื้อความ	(Message)	และผู้อ่าน	(Receiver)	

แต่แนวคิดหลังนวสมัยนั้นการส่งสารไม่ส�าคัญเท่ากับการรับสาร	 เพราะผู้ส่งสารเป็นเพียงช่องทาง

การน�าเสนอสารท่ีถ่ายทอดจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้รับสารเห็นด้วยเช่นกัน	 แม้ว่าเนื้อความจะ

ถูกส่งมาจากผู้แต่ง	 แต่ผู้อ่านก็มีอิสระในการเลือกและสามารถปะติดปะต่อได้	 ผู้อ่านจึงเป็นผู้กระท�า

การนัน่เอง	การมองว่าผู้อ่านทรงสทิธิโ์ดยเฉพาะการถอดรหสัเน้ือความเพือ่สร้างกรอบจินตนาการใหม่

ขึ้น	นั่นก็หมายถึงการเป็นความคิดที่เป็นตัวแทนของเนื้อความน้ัน	ๆ	(สุรพงษ์	โสธนะเสถียร,	2554:	

145)

ผลกำรศึกษำ

	 การสรปุผลการวจัิยเรือ่ง	“การอภิปรายความเชิงวพิากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสา”	ผู้วิจัยแบ่งการน�าเสนอตามล�าดับดังนี้	

	 1.1	 อุดมการณ์ทางการเมืองในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	 ตอน

อวสานหงสา	 จากภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	 ตอนอวสานหงสา	 สามารถ

อภิปรายความเชิงวพิากษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าเป็นพระมหากษตัรย์ิทีม่อุีดมการณ์ทางการเมอืง

แบบเผด็จการ	และมรีะบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์	โดยสามารถสะท้อนให้เหน็ได้จาก	

2	ประเด็นใหญ่	ๆ	คือ	ที่มาของผู้ปกครอง	และ	ข้อจ�ากัดของการใช้อ�านาจ

 ที่มำของผู้ปกครอง

	 การปลูกฝังความเช่ือเรื่องพระมหากษัตริย์สืบเช้ือสายมาจากเทพบนสวรรค์	 จึงจะต้องมีการ

จัดระเบียบอย่างเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผล	และมีระบบ	โดยอาศัยหลักความเชื่อของศาสนาพรหมณ์

เข้ามาใช้	 คือ	 ความเช่ือในองค์มหาเทพ	 อย่างเช่น	 พระอิศวร	 และพระนารายณ์	 ดังนั้น	 ต�าแหน่ง
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พระมหากษัตริย์จึงเป็นองค์สมมติเทพที่ต้องเป็นที่เคารพบูชาโดยทั่วไปเช่นเดียวกับที่เคารพนับถือต่อ

องค์เทพ	 องค์สมมติเทพจึงมีอ�านาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินชีวิตช้ีเป็นช้ีตายได้	 อันเป็นการปลูกฝังไพร่

ฟ้าประชาชน	 และข้าราชการให้ย�าเกรงในอ�านาจสิทธิ์ขาดนี้	 ซ่ึงพระมหากษัตริย์เช่ือว่าเป็นระบบการ

ปกครองที่ได้ผลและเด็ดขาดในการควบคุมคนจ�านวนหมู่มาก	มากกว่าการปกครองในสมัยสุโขทัย	จึง

มีลักษณะเป็นระบอบเทวสิทธิ์	 แต่โลกทัศน์ทางสังคมและการเมืองซ่ึงเป็นโลกทัศน์แบบพุทธศาสนา

ทีย่อมรบัเรือ่งบญุกรรมและบารมขีองผู้ปกครองทีด่�ารงตนเป็นธรรมราชา	ก่อให้เกิดการยอมรบัอ�านาจ

ของผู้ปกครองโดยไม่มีข้อโต้แย้ง	 เนื่องจากมีความเช่ือว่าผู้ปกครองเป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 หรือมี

บญุบารมสีงูมากจงึสมควรได้รบัการยกย่องว่าเป็นผู้ปกครอง	เพราะจะน�ารฐัไปสูก่ารปกครองทีม่ธีรรมะ

เป็นเครื่องช้ีน�า	 แม้ว่าจะเป็นการปกครองโดยผู้ปกครองเพียงคนเดียว	 คือ	 พระมหากษัตริย์ก็ตาม	

ลกัษณะความคิดทางการเมอืงดังกล่าวนีจึ้งสอดคล้องกบัระบอบการปกครองแบบสมบรูณาญาสทิธริาชย์

ที่เน้นการมีอ�านาจทางการเมืองเด็จขาดของพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว	 เพราะทรงเป็น

ผู้ปกครองที่มีธรรมะหรือธรรมราชา	 โดยที่สอดคล้องกับความรู้และความเช่ือในหลักค�าสอนของ

พุทธศาสนาที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากวัด	 เหล่านี้จึงหล่อหลอมให้สมเด็จพระนเรศวรทรงมีหลัก

แนวคิดทีแ่ตกต่างไม่เหมอืนใคร	เพราะพระองค์กล้าทีจ่ะคิด	และกล้าทีจ่ะลงมอืท�า	และมจิีตใจทีม่เีมตตา

ธรรม	จนท�าให้พระองค์ทรงเป็นนกัปกครองแนวใหม่ทีส่ามารถน�าพาให้อยุธยาก้าวรอดพ้นอุปสรรคและ

สามารถเอาชนะ	 ตลอดจนขยายพระราชอาณาเขตได้อย่างยิ่งใหญ่ไพศาล	 และพื้นฐานความคิดการ

เรียนรู้ในแบบนักปกครองแนวสมัยใหม่ท�าให้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความมุ่งมั่น	 เพียร

พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก	 เพราะความมุ่งมั่นและเพียรพยายามนี้เองจึง

ท�าให้พระองค์สามารถรักษาและปกป้องประชาชนของพระองค์ไว้ได้	 เมื่อมองย้อนกลับไปสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิทีส่ามารถมคีวามอดทนและให้อภัยต่อผู้ทีก่ระท�าความผิด

มากทีส่ดุพระองค์หนึง่	แม้ว่าเรือ่งทีเ่กิดขึน้กับพระองค์จะทรงท�าให้พระองค์น้ันสามารถลงโทษทณัฑ์ต่อ

ผู้กระท�าความผิดนั้นได้ด้วยการประหารชีวิตทิ้งเสีย	 ไม่ว่าจะเป็นบรรดาเหล่าทหารขุนศึกที่ปล่อยให้

พระองค์และพระเอกาทศรถต้องตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพพระมหาอุปราชจนก่อให้เกิดการท�า

ยุทธหัตถี	 แต่พระองค์ก็ทรงให้อภัยเหล่าทหารนายกองเหล่าน้ัน	 อันเนื่องมาจากการขอบิณฑบาต

ของสมเด็จพระพนรัตน์	 การสังหารพระพี่นางสุพรรณกัลยาของพระเจ้านันทบุเรงที่เป็นไปเพื่อระบาย

ความแค้นที่ต้องเสียพระมหาอุปราชในศึกยุทธหัตถี	 แต่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพไปยัง

เมืองตองอูและได้พบเห็นสภาพของพระเจ้านันทบุเรงที่ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ตายทั้งเป็น	 เพราะองค์

ก็ทรงให้อภัย	 ไม่คิดสังหารปลิดชีวิตของพระเจ้านันทบุเรงเพื่อล้างแค้นแทนพระพี่นางสุพรรณกัลยา	

หรือเพื่อระบายความโกรธแค้นของพระองค์	 ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้สมเด็จพระนเรศวรทรงขึ้นมาเป็น

จอมทัพที่มีความเป็นผู้น�าที่กล้าหาญ	 พระองค์ไม่ได้เป็นผู้น�าที่คอยออกค�าสั่งเท่านั้น	 แต่พระองค์

ยังเป็นผู้น�าท่ีคอยรับฟังเหล่าทหาร	 แม่ทัพ	 นายกองเพราะทรงท�าการรบแบบเป็นหมู่คณะ	 แม้ว่า
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ในบ้างครั้งพระองค์จะตัดสินใจตามความคิดของพระองค์เองหลังจากที่พระองค์ทรงได้รับฟัง

ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายแล้วทั้งหมดทั้งสิ้น	 ท้ังน้ีก็เป็นเพราะต้องการให้สามารถด�าเนินภารกิจต่าง	 ๆ	

ไปได้ด้วยดี	 สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นผู้น�าที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติ	 ทรงสละความสุขและความปลอดภัยส่วนพระองค์ในการที่จะเป็นจอมทัพออกรบ

ร่วมกับเหล่าทหารในยามศึกสงครามอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 นอกจากน้ีทรงเป็นผู้น�าที่เปี่ยมล้น

ไปด้วยความเมตตา	 ทรงเป็นที่เคารพยกย่องของเหล่าขุนนาง	 ทหาร	 ข้าราชบริพารและพสกนิกร	

เพราะไม่ว่ากิจการใดพระองค์ทรงงานด้วยใจที่มีความเป็นมิตร	 มีความจริงใจและความห่วงใย

ต่อทกุคน	สิง่ส�าคัญอีกประการของการเป็นผู้น�าทีส่มเด็จพระนเรศวรทรงกระท�าให้เหน็เป็นแบบอย่าง	คือ	

การมพีระวสิยัทศัน์ทีก้่าวไกล	เพราะพระองค์ถอืว่าไม่ว่ากจิการทางทหาร	ทางการเมอืง	หรอืการปกครอง

ก็ตามการมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล	 มองให้เห็นถึงอนาคตย่อมจะเป็นผลดีต่อประเทศเสมอ	 ทั้งนี้

สมเด็จพระนเรศวรทรงตระหนักดีว่าการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนเป็นสิ่งส�าคัญเสมอ	

ทั้งนี้พระองค์ยังเป็นต้นแบบของผู้น�าที่สร้างจิตส�านึกร่วมกันในการท�างานของส่วนรวมให้ส�าเร็จ	

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน�าดวงใจของชาวสยาม	 เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชาทุกคนในฐานะ

พระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างและรักษาชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง

 ข้อจ�ำกัดของอ�ำนำจ

	 สมเด็จพระนเรศวร	ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิผู้ทรงธรรม	แม้ว่าการปกครองในสมยัของพระองค์

จะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	มีที่มาจากระบบเทวสิทธิ์	อันมีพระมหากษัตริย์เป็นดั่ง

เจ้าแห่งชีวิต	แต่พระองค์ก็มิได้ใช้พระแสงราชศาสตราปกครองเข่นฆ่าข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์	

พระองค์กลับใช้หลักธรรมในการปกครองและใช้พระราชอ�านาจของพระองค์	 ดังนั้น	 ข้อจ�ากัดของ

อ�านาจของพระมหาษตัรย์ิในทีน่ี	้คือ	การทีพ่ระมหากษตัรย์ิใช้พระราชอ�านาจทีม่อียูอ่ย่างล้นพ้น	ภายใต้

การตรวจสอบโดยหลักธรรม	 คือ	 หลักทศพิธราชธรรม	 หลักราชสังคหวัตถุ	 4	 ประการและหลัก

พระจักรวรรดิวัตร	12	ประการอย่างครบถ้วนบริบูรณ์	ดังนี้

	 หลักทศพิธราชธรรม	10	ประการ	ประกอบด้วย

	 1.	 ทาน	 คือ	 การพระราชทานวัตถุแก่ผู้ควรจะได้รับ

	 2.	 ศีล	 คือ	 การทรงต้ังสงบระงับรกัษาพระอาการ	กาย	วาจา	ให้สะอาดปราศจาก

	 	 	 	 โทษการกล่าวหา

	 3.	 บริจาคะ	 คือ	 การที่ทรงบริจาคไทยธรรมเพื่อตัดความโลภ

	 4.	 อาชวะ	 คือ	 ความมีพระทัยซื่อตรงด�ารงในความสุจริต

	 5.	 มัทวะ	 คือ	 ความที่มีพระอัธยาศัยอ่อนโยน
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◆ การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอนอวสานหงสา ◆

	 6.	 ตบะ	 คือ	 การที่ทรงขจัดความเกียจคร้านและความชั่ว

	 7.	 อโกรธ	 คือ	 การที่ไม่ทรงโกรธในเหตุที่ไม่ควรโกรธ

	 8.	 อวิหิงสา	 คือ	 การที่ไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่น

	 9.	 ขันติ	 คือ	 การที่ทรงมีความอดทนในสิ่งที่ควรอดทน

	 10.	อวิโรธน์	 คือ		 การที่ทรงรักษาความเที่ยงธรรม

	 หลักราชสังคหวัตถุ	4	ประการ	ประกอบด้วย

	 1.	 สสัสเมธงั	คือ	ฉลาดบ�ารงุธญัญาหาร	ปรชีาสามารถในนโยบายทีจ่ะบ�ารงุพชืพนัธุ	์ธญัญาหาร	

ส่งเสริมการเกษตรให้อุดมสมบูรณ์	

	 2.	 ปุริสเมธัง	คือ	ปรีชาสามารถในนโยบายที่จะบ�ารุงข้าราชการด้วยการส่งเสริมคนดีมีความ

สามารถและจัดสวัสดิการให้ดี	เป็นต้น

	 3.	 สัมมาปาสัง	คือ	ผูกประสานปวงประชา	ผดุงผสานประชาชนด้วยนโยบายส่งเสริมอาชีพ	

เช่น	จัดทุนให้คนยากจนยืมไปสร้างตนในพาณิชยกรรมหรือด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	ไม่ให้ฐานะเหลื่อมล�้า

ห่างเหินจนแตกแยกกัน

	 4.	 วาจาเปยยัง	คือ	มีวาทะดูดดื่มใจ	รู้จักพูดชี้แจงแนะน�า	รู้จักทักทายไถ่ถามทุกข์สุขราษฎร

ทุกช้ัน	 แม้ปราศรัยก็ไพเราะน่าฟัง	 ทั้งประกอบด้วยเหตุผล	 เป็นหลักฐานมีประโยชน์	 เป็นทางแห่ง

การสร้างสรรค์	 แก้ไขปัญหาเสริมความสามัคคี	 ท�าให้เกิดความเข้าใจดี	 ความเชื่อถือ	 และความนิยม

นับถือ	

	 หลักพระจักรวรรดิวัตร	12	ประการ	ประกอบด้วย

	 1.	 ควรอนุเคราะห์คนในราชส�านัก	และคนภายนอก	ให้มีความสุข

	 2.	 ปกป้องคุ้มครองพระมหากษัตริย์เมืองต่าง	ๆ	ที่เป็นเมืองประเทศราช

	 3.	 ปกป้องคุ้มครองพระราชวงศ์และบริวาร

	 4.	 ปกป้องคุ้มครองพราหมณ์และคหบดี

	 5.	 ปกป้องคุ้มครองชาวชนบท

	 6.	 ปกป้องคุ้มครองสมณพราหมณ์

	 7.	 ปกป้องคุ้มครองสัตว์ทั้งหลาย

	 8.	 ห้ามปรามราษฎรมิให้กระท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม

	 9.	 พระราชทานทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์
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◆ เมธาวิน สาระยาน สุภาภรณ์ ศรีดี อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ◆

	 10.	สอบถามธรรมจากสมณพราหมณ์	เพือ่ขจัดสิง่ทีเ่ป็นโทษเป็นบาปให้กระท�าสิง่ทีไ่ม่เป็นคุณ

เป็นบุญ

	 11.	ละความยินดีใคร่ติดในอธรรม

	 12.	ละความละโมบโลภ

	 การท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นผู้ปกครองทีม่คีวามยิง่ใหญ่และมบีญุญาบารมอีย่างสดุ	ไม่ใช่

เป็นการเกิดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยไร้ทิศทางและความหมาย	 จะพบว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงมีการ

สื่อสารทุกอย่างออกไปสู่ผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางตรงและการสื่อสารทางอ้อม	 เพื่อให้เกิดการ

สัมฤทธิผลทางการสื่อความหมาย	 ดังจะเห็นได้ว่าการแสดงความเป็นนักปกครองแนวใหม่ต้องอาศัย

การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นส�าคัญจึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อแนวความคิด	การกระท�าและ

น�าไปสู่การท�างานร่วมกันที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

	 1.2	การสื่อสารเรื่องอ�านาจท่ีปรากฏในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

ภาค	6	ตอนอวสานหงสา	ในภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสานหงสา	

สามารถอภิปรายความในด้านการสื่อสารเรื่องอ�านาจที่ปรากฏในภาพยนตร์ฯ	 ได้เป็น	 2	 แบบ	 คือ	

อ�านาจจารีต	และอ�านาจบารมี

	 อ�ำนำจจำรีต

	 คือ	 ความสัมพันธ์ของอ�านาจที่มีพื้นฐานมาจากประเพณีการปกครองที่มีการสืบเนื่องเรื่อยมา

ในสงัคมการเมอืง	ประชาชนหรอืผู้ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองจะยินยอมและยอมรบัทีจ่ะอยู่ภายใต้อ�านาจ

นั้น	และเชื่อว่าผู้ปกครองมีความชอบธรรมที่จะท�าการปกครองต่อไปดังที่เคยเป็นมาในอดีต	ทั้งนี้	ได้มี

การใช้อ�านาจผ่านความสัมพันธ์กับเชื้อพระวงศ์ด้วยกัน	เช่น	ความสัมพันธ์กับบุคคล	ความสัมพันธ์กับ

ทหาร	เป็นต้น	ซึ่งส่วนใหญ่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่กล่าวมานั้น	จะเป็นการ

ต่อสู้เชิงอ�านาจช่วงชิงพื้นที่ในการครองการรับรู้โดยจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนไปตาม

กลุ่มบุคคลในสังคมที่มีการใช้อ�านาจหรือได้รับผลของอ�านาจต่อกัน

	 อ�ำนำจบำรมี

	 คือ	ความสัมพันธ์ของอ�านาจในลักษณะที่มีพื้นฐานมาจากความมีเสน่ห์	หรือมีลักษณะพิเศษ

ของผู้น�า	นอกจากนีแ้ล้ว	ความชอบธรรมดังกล่าวยงัรวมไปถงึการมผู้ีน�าทางจิตวญิญาณ	มคีวามสามารถ

เหนอืธรรมชาติท่ีไม่อาจอธบิายได้	ทีม่าของความชอบธรรมลกัษณะนี	้จะปรากฏอยูใ่นสงัคมการเมอืงที่

ปกครองอยู่ในรูปแบบของชนเผ่า	หรือผู้น�าศาสนาเป็นหลักในการปกครอง	อ�านาจบารมีของพระมหา-

กษัตริย์ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยการสืบสันตติวงศ์	 ไม่ได้ผ่านทางสายเลือด	 ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์เทียบ



147

◆ การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอนอวสานหงสา ◆

พระจักรพรรดิขึ้นกับหน่อเนื้อบุญญาบารมีของตน	 โดยบารมีเกิดจากการสั่งสมความดีอย่างย่ิงยวด	

เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงสุด	10	ประการ	คือ	ทาน	ศีล	เนกขัมมะ	ปัญญา	วิริยะ	ขันติ	สัจจะ	อธิษฐาน	

เมตตา	และอุเบกขา	ทัง้นีพ้ระมหากษตัรย์ิทรงใช้อ�านาจเพือ่ขยายพระราชอ�านาจถอืเป็นการสร้างบารมี

ของพระองค์ให้เมอืงน้อยใหญ่และหวัเมอืงประเทศราชได้รบัรูค้วามยิง่ใหญ่ของแผ่นดินในรชัสมยัของ

พระองค์	

ข้อเสนอแนะ

 การอภิปรายความเชิงวพิากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอนอวสาน

หงสา	 เป็นแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส�าคัญของภาครัฐ	 นักปกครองทาง

การเมือง	จึงให้ความส�าคัญกับการวางนโยบาย	ในเรื่องดังกล่าวเป็นส�าคัญ	มีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	แม้ว่าอุดมการณ์ทางการเมอืงและรปูแบบระบอบการปกครองทีป่รากฏในภาพยนตร์ต�านาน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ภาค	 6	 ตอนอวสานหงสา	 จะไม่ใช่อุดมการณ์และระบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย	แต่ผู้ที่มีหน้าที่สามารถหยิบยืม	หรือเลือกใช้แนวคิดหรือวิธีการบางอย่างเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ	การพัฒนาบุคลากรของประเทศ	จากผลการศึกษาในภาพยนตร์	มาใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารประเทศได้	เช่น	การใช้หลักทศพิธราชธรรม	

	 2.	ในการสือ่สารอุดมการณ์โดยใช้ภาพยนตร์ทีถ่อืว่าเป็นสือ่ทีม่อิีทธพิลสงูทีส่ดุต่อผู้ชม	ดังน้ัน	

การสื่อสารอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติโดยใช้ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

ภาค	6	ตอนอวสานหงสา	จึงสามารถถ่ายทอดอุดมการณ์ดังกล่าวไปสูป่ระชาชนได้ดี	และผู้บรหิารประเทศ

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 รัฐบาล	 กองทัพบก	 กรมประชาสัมพันธ์	 ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม

การผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบนี้มากขึ้น

 3.	การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ภาค	6	ตอน

อวสานหงสา	เป็นการมองประวติัศาสตร์ในยคุนัน้อีกมมุมองหนึง่	เนือ่งจากว่าประวติัศาสตร์ทีเ่ก่ียวกับ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องถกูจ�ากดัว่าจะต้องมคี�าตอบเพยีงชุดค�าตอบเดียวกนัเสมอ

ไป	 แต่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปได้	 ดังนั้น	 นโยบายการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการเรียน

การสอนในวิชาประวัติศาสตร์ของไทย	 ควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบการอภิปราย

ความ	การวิพากษ์	หรอื	ด้วยวิภาษวธิอ่ืีน	ๆ 	เพือ่ทีจ่ะท�าให้การเรยีนรูเ้กดิองค์ความรูท่ี้หลากหลายมากขึน้



148

◆ เมธาวิน สาระยาน สุภาภรณ์ ศรีดี อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล ◆
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