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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวคิดท่ีกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือ
เยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) โดยศึกษาจากกวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลและมีการน าเสนอแนวคิดที่
กระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนทั้งสิ้น 9 เล่ม  

จากการศึกษาพบว่า การน าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะ
เพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากกวีนิพนธ์ยุคเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นการเรียกร้องทางการเมืองและต่อต้านการปกครองรูปแบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็น
ส่วนใหญ่ ยุวกวีเขียนบทกวีเพ่ือแสดงถึงความเข้าใจในบทบาทของสื่อมวลชนต่อสังคมที่นับวันจะมีมากขึ้น 
พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนจิตส านึกของสื่อมวลชนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) จิตส านึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์
ร้อน  2) จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และ 3) จิตส านึกในการน าเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ นอกจากนี้   การ
วิเคราะห์บทกวีดังกล่าวยังท าให้ประชาชนผู้รับสื่อได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่กว้างขวางขึ้นและ
ส่งผลต่อค่านิยมของผู้คนในสังคม ฉะนั้นประชาชนจึงควรเลือกรับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ 
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 This paper was aimed at analyzing concepts that stimulate media’s conscience in 9 books of 

Young Thai Artist Award winning poetry which present concepts to stimulate media conscience. 

 From researching, it was found that the presentation of the concepts to stimulate the media’s 

conscience in the award winning poetry for the Young Thai Artist Award has changed from the Age of 

Calls for Democracy that was mainly focused on political demands and anti-non-democratic movements.  

Young poets wrote pieces of poetry in order to show their understanding of the media’s social role and 

significance that keeps increasing; and to stimulate the media’s conscience in the aspects as follows: 1) 

conscience in helping people who suffer; 2) social commitment; and 3) conscience in presenting stories 

with sincerity. Besides, the poetic analysis will make people who are media receivers aware of the 

media’s widespread influence which affect social values. Therefore, people should choose and receive 

the media with thoughtfulness and consideration. 
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บทน า 
 

หนังสือพิมพ์ต้องตีแผ่สะท้อนภาพ 
    ความเลวทราม - ความหยามหยาบ - ความสูงส่ง 
    เป็นหัวหอกกระบอกเสียงอันเที่ยงตรง 
    มิใช่ล้าหลังลงเป็นเรือเกลือ 
     เมื่อหาญเป็นเช่นเหยี่ยวกระหยับปีก 
    กรงเล็บนั้นต้องฉีกขยุ้มเหยื่อ 
    ใช่จนตรอก, กรอกตาท าง่าเง้ือ 
    เหลียวตรลบตะปบเนื้อประชาชน 
       (นาฏกรรมบนลานกว้าง. 2536: 44) 
 
 บทกวีข้างต้นชื่อว่า “นักหนังสือพิมพ์” จากหนังสือรวมบทกวี นาฏกรรมบนลานกว้าง ของ       คม
ทวน คันธนู ซึ่งเป็นผลงานกวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์
ประจ าปี พ.ศ. 2526 เป็นบทกวีที่สะท้อนบทบาทหน้าที่และกระตุ้นอุดมการณ์ของสื่อมวลชน ที่จะต้องน าเสนอ
ข้อมูลความเป็นไปในสังคมอย่างเที่ยงตรง สื่อต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในการเปิดโปงความชั่วร้าย
ให้สังคมรับรู้อย่างถูกต้อง โดยแฝงนัยทางการเมืองและการต่อต้านความไม่เป็นธรรมของอ านาจรัฐ ดังค ากล่าว
ของ ธนิกาญจน์  จินาพันธ์ (2546: 89) ที่วิเคราะห์บทกวีนี้ไว้ว่า “คมทวนกล่าวถึงหน้าที่และภาระของ
สื่อมวลชนที่ส าคัญคือ ต้องเสนอข่าวด้วยความจริง ต้องชี้ให้เห็นความเลวร้ายและ  การกระท าที่เลวทรามต่างๆ 
ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น...เมื่อก้าวเข้ามาท าอาชีพนี้แล้วก็ต้องกล้าที่จะ   เปิดโปงความชั่วร้ายเพ่ือให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง” บทกวีนี้สะท้อนภาพการต่อสู้ทางการเมือง เนื่ องจากเป็นยุคที่
สื่อมวลชนถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและถูกปิดกั้นการน าเสนอข้อมูลที่แท้จริง การที่กวีเขียนบทกวีนี้ขึ้น
ก็เพ่ือปลุกอุดมการณ์และความกล้าหาญของสื่อมวลชน ในการยืนหยัดน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และต่อต้าน
อ านาจเผด็จการของรัฐ 
 จะเห็นว่าการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนในบทกวียุคก่อนเป็นการน าเสนอแนวคิดที่ มีนัยทาง
การเมืองการปกครองชัดเจนมากกว่าที่จะสะท้อนภาพความเป็นไปและปัญหาในสังคมโดยรวม      อาจเป็น
เพราะในยุคนั้นเป็นยุคของการเรียกร้องประชาธิปไตย บรรยากาศของสังคมมีกลิ่นอายของ    ความตื่นตัวใน
การปกครองแบบประชาธิปไตยสูง บทกวีจึงสะท้อนภาพของสังคมในยุคนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
วรรณคดีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของมนุษย์ และผูกพันกับสภาพสังคมในแต่ละยุค 
ดังค ากล่าวของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ที่กล่าวไว้ว่า “วรรณคดีเป็นสมบัติของสังคมที่ขาดไม่ได้ เพราะมันเป็น
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของสังคมจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง                เป็นการแสดงออกถึงความ
เชื่อถือ และความคิดเห็นของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุค” (นิตยา มาศะวิสุทธิ์ , บรรณาธิการ. 2553:17) 
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เช่นเดียวกัน การศึกษากวีนิพนธ์ปัจจุบันก็จะท าให้ทราบถึงความคิดความเห็นของสังคมปัจจุบัน อันจะท าให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมจากยุคก่อนมาสู่ยุคปัจจุบันได้ 
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) จัดขึ้นโดยมูลนิธิซิ
เมนต์ไทย เป็นโครงการด้านการส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านของเยาวชน ด าเนินการประกวด
ความสามารถทางศิลปะของเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แนวคิดของการด าเนินกิจกรรมอยู่บนพ้ืนฐานความ
เชื่อประการหนึ่งว่า “เด็กและเยาวชนนั้นมีความสามารถหลากหลายด้าน สมควรได้รับโอกาสในการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีศักยภาพอันเข้มแข็งเต็มความสามารถและความถนัดของตน” เป็นรางวัลที่      มอบให้กับ
ผลงานของนักเขียนและกวีเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี (มูลนิธิซิเมนต์ไทย. 2550: 34 - 39)             จาก
การศึกษาผลงานกวีนิพนธ์รางวัลดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า เป็นกวีนิพนธ์ที่น าเสนอแนวคิดทางสังคมในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกับสื่อมวลชนกับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ           มีการน าเสนอ
แนวคิดท่ีกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนที่มีนัยกว้างขวางออกไปจากบทกวีนิพนธ์ของกวี    รุ่นก่อนดังตัวอย่าง
ที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น 
 บทความนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอแนวคิดทางสังคมท่ีกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวี
นิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการน าเสนอแนวคิดที่
กระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์ที่กล่าวได้ว่าเป็นกวีนิพนธ์ที่สะท้อนภาพปัจจุบัน        ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผู้แต่งเป็นยุวกวีที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่   การเรียกร้อง
ทางการเมืองได้ยุติลงแล้ว จึงมีความน่าสนใจว่าการสะท้อนสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนนั้นมีนัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดที่กระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย 
(Young Thai Artist Award) 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 กวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai Artist Award) มีการน าเสนอแนวคิดเพ่ือ
กระตุ้นจิตส านึกทางสังคมของสื่อมวลชน ในลักษณะที่แตกต่างไปจากบทกวียุคเรียกร้องประชาธิปไตย และ
สะท้อนบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนต่อสังคมอย่างกว้างขวางและน่าสนใจ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากผลงานกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai Artist 
Award) จ านวน 9 เล่ม 136 เรื่อง และพบว่ามีบทกวีที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนที่น่าสนใจ 4 เรื่อง 
ดังนี้ 
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1. อภินิหารสื่อมวลชน กับแม่เฒ่าทระนง จากรวมกวีนิพนธ์  บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า ของ     
เชษฐภัทร  วิสัยจร 

2. หน้าหนึ่ง  จากรวมกวีนิพนธ์  แห่งห้วงฤทัยสมัย  ของ  ปณิธาน  รอดเหตุภัย 
3. แคนเมือง  จากรวมกวีนิพนธ์  โลกยนิทาน  ของ  ธีรภัทร  เจริญสุข 
4. สื่อสอนรัก  จากรวมกวีนิพนธ์  กวีนิพนธ์ของคนบ้า  ของ  กิตติคุณ  คัมภิรานนท์ 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษากวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young Thai  Artist  Award) พบว่า ยุวกวี
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับสื่อมวลชนไว้อย่างน่าสนใจ โดยแสดงนัยเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในด้านต่าง 
ๆ ดังนี้ 

1. จิตส านึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ร้อน 
ยุวกวีได้พยายามน าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับ

ประชาชน เพ่ือเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมจากรัฐบาล เช่นเดียวกับบทกวียุคเรียกร้องประชาธิปไตย แต่ส าหรับ
บทกวียุคปัจจุบันมิใช่บทกวีที่เรียกร้องทางการเมืองอีกต่อไป แต่เป็นไปเพ่ือปากท้อง การท ามาหากิน และการ
เรียกร้องสิทธิ์จากการถูกละเลยและเอารัดเอาเปรียบจากรัฐบาล ดังบทกวีเรื่อง “อภินิหารสื่อมวลชน กับแม่
เฒ่าทระนง” ในรวมบทกวี บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า ดังนี้ 

 
   จวบเพิ่นมาเฮ็ดเขื่อน  ทุกข์มาเยือนภูมิล าเนา 
   ................................................................ 
  น้ าท่วมอยู่นองเนือง   นอกท านบเหนือที่นา 
   คนเมืองเพ่ินม่วนซื่น  ข้อยกลับฝืนกลืนน้ าตา 
  ขี้ดินเหมิดราคา    ก็เหมิดค่าควมเป็นคน 
   ไปหาเอิ้นทวงสิทธิ์  แจแม่นมิดและมืดมน 
  จังซี่และคนจน    ไผจักเหลียวสิจักแล 
   สู้มาซาวเจ็ดปี   จวบบัดนี้ที่เพิ่นแฉ 
  ความเฉยความเชือนแช   ของรัฐต่อประชาชี 
 
   แม่ใหญ่เกือบตายทิ่ม  จังได้ยิ้มออกทีวี 
  เอ้ินหาคนปรานี    เปิดท านบเหนือที่นา 
   .............................................................. 
   ขอบคุณกระแสสื่อ  ผู้สัตย์ซื่อตาออนซอน 
  ปลุกข่าวทั่วพระนคร   ยามแม่ใหญ่ใกล้สิตาย 
       (บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า. 2548: 115) 
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 บทกวีบทนี้ยุวกวีได้ยกเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชนที่ถูกรัฐละเลยและเอาเปรียบ เพียง
เพราะเห็นแก่ความเจริญ จนไม่สนใจว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะเดือดร้อนเพียงใด แต่ด้วย        ความ
ช่วยเหลือของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวการเรียกร้องความเป็นธรรมของหญิงชรา ท าให้          การ
เรียกร้องสิทธิของหญิงชราอันเป็นตัวแทนของประชาชนธรรมดาผู้ไม่มีอ านาจและหนทางในการต่อสู้ ประสบ
ความส าเร็จ “ขอบคุณกระแสสื่อ  ผู้สัตย์ซื่อตาออนซอน  ปลุกข่าวทั่วพระนคร  ยามแม่ใหญ่ใกล้สิตาย”  บท
กวีนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่า สื่อมวลชนควรเป็นกระบอกเสียงและเคียงข้าง
ประชาชนในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของรัฐ หรือการตีแผ่      ความเป็นจริงใน
สังคมเพ่ือช่วยพัฒนาสังคมให้เกิดความยุติธรรมและสร้างความสงบสุขแก่สังคม 
 ยุวกวีถ่ายทอดแนวคิดในบทกวีนี้ด้วยภาษาถ่ินอีสานอันเป็นภูมิล าเนาของตัวละครคือ ยายไฮ    ขันจัน
ทา  ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากรัฐ ยุวกวีแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ     ที่นา
ว่าเป็นดั่งชีวิตและเลือดเนื้อของชาวนา หากไร้ที่นาที่ท ากินชีวิตก็ไร้ความหมายหมดคุณค่าไปด้วย     ในวรรค
ที่ว่า “ขี้ดินเหมิดราคา ก็เหมิดค่าควมเป็นคน” เพ่ือชี้ให้ผู้อ่านเข้าใจความทุกข์ของชนชั้นล่างผู้ถูกเอาเปรียบ 
เป็นการกระตุ้นจิตส านึกของผู้อ่านให้เกิดความเห็นใจและควรหันมาเอาใจใส่กับปัญหาของ        ชนชั้นล่างที่
ถูกละเลย รวมทั้งได้แสดงให้เห็นตัวอย่างการช่วยเหลือของสื่อมวลชนอันถือเป็นภาระหน้าที่และจิตส านึกที่ดี
ของสื่ออย่างหนึ่งด้วย การน าเสนอภาพความยากล าบาก และการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือของสื่อมวลชน ท าให้
ผู้อา่นเกิดความเข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชนผู้ถูกรัฐเอาเปรียบและส่งผลให้เกิดความชื่นชมสื่อมวลชน
ที่มีความเห็นใจประชาชน เป็นการน าเสนอตัวอย่างที่ดีของสื่อมวลชนในการท าหน้าที่เพ่ือประชาชน และเป็น
การกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนอื่น ๆ ให้ตระหนักในหน้าที่นี้ตามไปด้วย 

2. จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
การค านึงถึงหน้าที่ของตนเองของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม    เป็น

หน้าที่หลัก แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองก็ควรที่จะมีจิตส านึกในการเลือกน าเสนอเรื่องราวที่จะเป็นการ
จรรโลงสังคมหรือช่วยผดุงสังคมด้วย หลายครั้งที่เราได้พบเห็นสื่อน าเสนอเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมและล่อแหลม
ต่อศีลธรรม ดังเช่นที่ยุวกวีรางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทยได้น าเสนอไว้ในบทกวีเรื่อง “หน้าหนึ่ง” จากรวมกวี
นิพนธ์ แห่งห้วงฤทัยสมัย ดังนี้ 

-๑-  
รูปหราดาราสาว   ขาวสวยหมวยเซ็กซ์ 
อวบอึ๋มหุ่นเอ็กซ์   อวดทรวดทรงโชว์ 
วับวับแวมแวม   แพลมแพลมโผล่โผล ่
ตึงตึงโตโต   เนียนเนียนนวลนวล 
   -๒-  
ตึกตึกตักตัก   ใจเต้นปั่นป่วน 
ยั่วเร้าเย้ายวน   แปรปรวนรุนแรง 
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เปิดปุ๊บติดปั๊บ   แรงขับเครียดแข็ง 
ระเบิดส าแดง   อัดอ้ันตันตึง 
ขยุ้มขย่ม   ขึ้นข่มจับขึง 
บีบเค้นรัดรึง   เจ็บปวดรวดร้าว 
   -๓- 
“ฆ่าข่มขืนโหด”   หน้าหนึ่งพาดข่าว 
ข้างรูปดาราสาว   ขาวสวยหมวยเซ็กซ์. 
     (แห่งห้วงฤทัยสมัย. 2549: 46) 

 
 บทกวีนี้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการลงรูปดาราสาวแต่งตัวโป๊ว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการก่ออาชญากรรม
ทางเพศ  ซึ่งในที่นี้ยุวกวีกล่าวถึงสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากยุวกวีเลือกใช้ค าว่า “หน้าหนึ่ง”   อันเป็นลักษณะ
การน าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์มาใช้เป็นชื่อบท เป็นการสื่อนัยว่าแนวคิดที่ยุวกวีน าเสนอมีความส าคัญ เป็น
ประเด็นเด่นเช่นเดียวกับข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่เป็นการน าเสนอข่าวเด่นที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
ประชาชน  ยุวกวีพยายามกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งในบทสุดท้ายยุวกวี
กล่าวสรุปว่า “ฆ่าข่มขืนโหด  หน้าหนึ่งพาดข่าว  ข้างรูปดาราสาว  ขาวสวยหมวยเซ็กซ์” ยุวกวีสะท้อนแนวคิด
ว่าสื่อไม่มีจิตส านึกหรือรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว เพราะยังคงลงรูปดาราสาวแต่งกายนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่ ทั้ง ๆ 
ที่ข้างกันนั้นคือข่าวการฆ่าข่มขืน เป็นการน าเสนอแนวคิดในเชิงประชดเสียดสีต่อความเพิกเฉยในความ
รับผิดชอบของสื่อมวลชน 

บทกวีนี้มีความโดดเด่นในการเล่นเสียงสัมผัสเป็นอย่างยิ่ง คือ การเล่นเสียง “สัมผัสพยัญชนะ” หรือ  
“สัมผัสอักษร” ซ่ึงพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550: 451) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า “เสียงสัมผัสระหว่างค าที่มีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันประสมสระต่างกัน จะมีตัวสะกด
หรือไม่มีก็ได้ เช่น พ่าง กับ เพียง ...ทั้งนี้รวมถึงสัมผัสอักษรที่เป็นค าหลายพยางค์ด้วย เช่น นเรศ กับ นรา ...
สัมผัสอักษรนี้บางแห่งเรียกว่า สัมผัสพยัญชนะ”  จากบทกวีข้างต้นพบว่ามีการเล่นเสียง    สัมผัสอักษรที่โดด
เด่น 2 ลักษณะ ได้แก่ การเล่นสัมผัสอักษรแบบใช้ค าซ้ า คือ การน าค าซ้ า 2 ค าที่มีพยัญชนะต้นเป็นเสียง
เดียวกันมาคู่กัน  เช่น “วับวับแวมแวม”  “แพลมแพลมโผล่โผล่”  “ตึงตึงโตโต”  “เนียนเนียนนวลนวล” และ
การเล่นเสียงสัมผัสอักษรแบบมีค าที่ไม่สัมผัสมาคั่น เช่น “รูปหราดาราสาว” “อวบอ๋ึมหุ่นเอ็กซ์”  “ยั่วเร้าเย้า
ยวน” “เปิดปุ๊บติดปั๊บ” “ขึ้นข่มจับขึง” จะเห็นว่ายุวกวีเล่นเสียงสัมผัสอักษรได้อย่างช านาญ ทั้งการเลือกสรร
ค าซ้ าที่มีเสียงซ้ ากัน หรือแม้แต่การเล่นเสียงสัมผัสอักษรแบบมีค าไม่สัมผัสมาคั่นก็ยังใช้เสียงสัมผัสสระในค าที่
ไม่มีสัมผัสอักษรนั้นด้วย เช่น “รูปหราดาราสาว” และ “ยั่วเร้าเย้ายวน” การเล่นเสียงสัมผัสอักษรนี้ท าให้บท
กวีมีความไพเราะ เกิดเสียงและจังหวะในการอ่านและน าไปสู่การสื่อความได้อย่างชัดเจนเห็นภาพมากยิ่งขึ้น 
การที่ยุวกวีเขียนบทกวีให้มีความไพเราะทางภาษานั้น ก็เพ่ือความส าเร็จในการสื่อสารความคิดไปยังผู้อ่าน 
“เพราะความงามความไพเราะก็มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความคิดและอารมณ์ที่แสดงออกมานั้นมีพลัง และอิทธิพล
สัมผัสกระทบความคิดและอารมณ์ของผู้อ่านให้ไหวโอนคล้อยตามตน” (ดวงมน จิตร์จ านงค์. 2536: 11) 
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 นอกจากนี้ ยุวกวียังได้เลือกใช้ค าเพ่ือสื่ออารมณ์และเล่าเรื่องได้ชัดเจน ได้แก่ การเลือกใช้ค ากริยา
หลายค าร้อยเรียงต่อเนื่องกัน เพ่ือแสดงอาการอัดอ้ันต่อเนื่องของอารมณ์ บรรยายลักษณะอาการของตัวละคร
ที่ได้ดู “รูปหราดาราสาว” ในบทกวีช่วงที่ 2 ได้แก่วรรคที่ว่า “ตึกตึกตักตัก”, “แปรปรวนรุนแรง”, “ระเบิด
ส าแดง”, “อัดอ้ันตันตึง” เป็นต้น และการเลือกใช้ค าซ้อนทั้งค ากริยาและค าวิเศษณ์ที่มีเสียงใกล้กันและคล้อง
จองกันมาบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกิดต่อเนื่องกัน ได้แก่บทที่ว่า “เปิดปุ๊บติดปั๊บ  แรงขับเครียดแข็ง ระเบิดส าแดง  
อัดอ้ันตันตึง  ขยุ้มขย่ม ขึ้นข่มจับขึง  บีบเค้นรัดรึง  เจ็บปวดรวดร้าว” ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว        จะสามารถสัมผัส
ได้ทั้งอารมณ์ของตัวละครและเห็นภาพการก่อเหตุอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ จะเห็นว่ายุวกวีเลือกใช้
ค าอย่างช านาญในการเล่าเรื่องทั้งเป็นค าที่สื่ออารมณ์ชัดเจน และเล่าเรื่องได้อย่างเห็นภาพแต่กระชับ เป็น
ศิลปะการเลือกใช้ค าน้อยแต่กินความชัดเจนน่าชมเชย   

จากบทกวีนี้สามารถตีความได้ว่าสื่อมวลชนไม่ได้สนใจที่จะรับผิดชอบในการตีพิมพ์เนื้อหาที่ล่อแหลม 
อันเป็นต้นเหตุให้เกิดข่าวอาชญากรรมขึ้น ยุวกวีจึงต้องการกระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อ
สังคมในการน าเสนอข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ และแสดงนัยว่าสื่อมวลชนควรเป็นแหล่งในการน าเสนอ
เรื่องราวที่ดีงามเพ่ือจรรโลงสังคม 
  จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของสื่อมวลชนอีกประการหนึ่งที่  ยุ
วกวีน าเสนอไว้ คือ การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก กวีแสดงแนวคิดว่าการน าเสนอเรื่องราวความรักที่
ฉาบฉวยมีแต่ฉากการร่วมรักกันของตัวละครในสื่อ เป็นการปลูกฝังความคิดและค่านิยมเรื่องความรักที่ไม่
ถูกต้องแก่สังคม และเกิดผลกระทบตามมา ในบทกวีชื่อว่า “สื่อสอนรัก” ในรวมบทกวีชุด กวีนิพนธ์ของคนบ้า 
ดังนี้ 
 
 
     สื่อสอน  รักคือกรรมบนเตียงนอน 
    เราจึงเห็นความเดือดร้อนของยุคสมัย 
    สื่อสอน รักคือกาม เปลี่ยนกันได้ 
    เราจึงเห็นความจัญไรในสังคม 
     สื่อสอน รักคือเรื่องทางกาย 
    เราจึงเห็นความมักง่ายร้ายหมักหมม 
    สื่อสอน รักคือสมบัติผลัดกันชม 
    เราจึงเห็นความนิยมตมกามะ 
     หนึ่งคือภาพนักศึกษากระโดดตึก 
    สองคือซากตกผลึกในกองขยะ 
    อันเกิดแต่การผสมปมราคะ 
    ในช่องคลอด ณ ภาวะไข่สุกงอม 
     หนึ่งคือความเปราะบางแห่งเรื่องรัก 
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    คือมิได้ประจักษ์รักถนอม 
    คือมิได้รักแท้ แค่อยากดอม 
    พอมิได้ ก็ใจตรอมพร้อมยอมตาย 
     สองคือความฉาบฉวยแห่งเรื่องรัก 
    คือมิได้ตระหนัก จึงมักง่าย 
    คือมิได้รู้รักแท้ แค่รักกาย 
    หนึ่งชีวิตจึงต้องตายไร้ลืมตา 

  (กวีนิพนธ์ของคนบ้า. 2551: 89) 
 
 บทกวีบทนี้ กวีได้น าเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ได้แก่ นักศึกษากระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะ
ผิดหวังในความรัก และการท าแท้งแล้วทิ้งซากทารกไว้ในถังขยะ มาใคร่ครวญหาสาเหตุและน าเสนออย่างมีชั้น
เชิง จะเห็นได้ว่ากวีใช้ค าสันธานว่า “จึง” เพ่ือเชื่อมความหมายของกลอนในแต่ละบาทเกือบทุกบาท ซึ่งการใช้
ค าสันธาน “จึง” เป็นการเชื่อมประโยคเหตุและประโยคผลเข้าด้วยกัน นั่นคือ กลอนวรรคแรกเป็น “สาเหตุ” 
และวรรคหลังเป็น “ผล” เพ่ือต้องการชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นอย่างชัดเจนถึง “ผล” ที่น่าเวทนา “คือวิบัติของเรื่องรัก
แห่งยุคสมัย” นั้น เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด ซึ่งกวีสรุปว่า เป็นเพราะ “สื่อ” ที่สอนคนด้วยการน าเสนอเรื่องความ
รักที่ผดิ ๆ ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งนีก้วีน าเสนอผลกระทบนั้นด้วยวิธีการฉายภาพให้เห็นทีละภาพเป็น
ล าดับ ได้แก่ “หนึ่งคือภาพนักศึกษากระโดดตึก” “สองคือซากตกผลึกในกองขยะ” เป็นกลวิธีน าเสนอที่
ล้อเลียนการแพร่ภาพของสื่อทางโทรทัศน์ และในสองบทต่อมากวีได้วิเคราะห์ผลกระทบนั้นต่อไปว่า 
ผลกระทบหรือเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนแนวคิดเรื่องความรักของคนปัจจุบันอย่างไร โดยกวีสรุปไว้สอง
ประการในวรรคที่ว่า “หนึ่งคือความเปราะบางแห่งเรื่องรัก” และ “สองคือ    ความฉาบฉวยแห่งเรื่องรัก” 
แสดงให้เห็นว่า ความรักของคนในสังคมปัจจุบัน คือการครอบครองทางกาย และมุ่งหวังเพียงแค่กามารมณ์
เท่านั้น ความรักจึงกลายเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยและเปราะบาง และในสองบทสุดท้ายกวีได้สรุปความคิดว่า การ
น าเสนอเรื่องราวความรักของสื่อที่เต็มไปด้วยการแย่งชิง ท าให้คุณค่าของความรักที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป 
กลายเป็นการมุ่งหมายที่จะครอบครองทางกาย ท าให้เราได้เห็น       ความโสมมของสังคมในปัจจุบัน บทกวี
บทนี้จึงเป็นบทกวีที่กระตุ้นให้สื่อหันมาทบทวนตนเองถึง            การน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ออกไปในสังคม 
สื่อควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการน าเสนอของตนเองเป็นการชี้แนะสื่อมวลชนว่าควรใส่ใจและ
มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

3. จิตส านึกในการน าเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ 
ความจริงใจในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ของสื่อมวลชนนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการ

น าเสนอเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา และตรงตามข้อเท็จจริงถือเป็นจรรยาบรรณของสื่อมวลชน     อย่างหนึ่ง 
และในบทกวีรางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทยได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาน าเสนอไว้ด้วยเช่นกัน โดยถ่ายทอด
ผ่านตัวละครเป่าแคนขอทานบนสะพานลอยที่ถูกสื่อน าเอาเรื่องราวของเขาไปน าเสนอ       โดยเติมแต่ง
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เรื่องราวเพ่ือให้รายการมีความน่าสนใจและมีเรตติ้งสูง ในบทกวีชื่อ “แคนเมือง” ในรวมบทกวี โลกยนิทาน 
ดังนี้ 

- ๑ -  
     โอ่ย...ละหนอ 
    ผู้ข้อยสิขอท่านทั้งหลาย 
    จากเฮือนหวังสิส าบาย 
    ผัดมาตายฮ่างอยู่กลางกรุง 
     ซุมื้อเว็นบ่มีเข้าสิกรอกปาก 
    ด้วยจนยากล าบากแค้นแสนขัดสน 
    ข้อยถือแคนเต้าเดียวเที่ยวจรดล 
    มาเป่าบนสะพานลอยคอยผู้ฟัง 
    ................................................... 
      - ๓ -  
     เฮ้ย หลีกไปไอ้พวกสกปรก 
    หนวดเครารกปรกคอเดี๋ยวพ่อสอย 
    โน่น! เอ็งกลับไปอยู่บนภูดอย 
    อย่าส าออยโอดขอพ่อร าคาญ 
     เตะกระป๋องบิบบุบทุบจนแบน 
    กระชากแคนเขวี้ยงลงที่ตรงย่าน 
    สะใจพ่อพอหละ เลิกระราน 
    ลงสะพานผ่านไปไม่หันมอง 
    ................................................... 
      - ๕ -  
     สวัสดีค่ะ รายการเราวันนี้ 
    ทางทีวีช่องหกไม่ตกหาย 
    ค้นซอกหลืบหลุมด าให้ก าจาย 
    จะตีแผ่แฉขยายขายข้อมูล 
    ..................................................... 
     แหมท าไมไม่ตอบคะลุงขา 
    ข่าวฮือฮาน่าทึ่งหน้าหนึ่งนะนั่น 
    โธ่ เราให้ค่าตัวตั้งสองพัน 
    อ๋อ ถ้าง้ันขอเพลงสักเพลงที 
     ละแล่นแตร๊แล่นแตรละแตรแล่น 
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    (คิดในใจ) มันก็แคนธรรมดา – หันหน้าหนี 
    สงสัยต้องตัดต่อลงพอดี 
    ตอกไข่ตีสีผสม – ชมทั้งเมือง!  
        (โลกยนิทาน. 2551: 75) 
         
 บทกวีข้างต้น ยุวกวีได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับช่องว่างทางสังคมและการเอารัดเอาเปรียบระหว่าง  ชน
ชั้น ตัวละครเอกในบทกวีนี้ได้แก่ชายเฒ่าที่เป่าแคนเพื่อเลี้ยงชีพบนสะพานลอย ซึ่งกวีได้บรรยายสาเหตุของการ
เข้ากรุงมาเป่าแคนขอทานเอาไว้ว่า “ซุมื้อเว็นบ่มีเข้าสิกรอกปาก  ด้วยจนยากล าบากแค้นแสน    ขัดสน  ข้อย
ถือแคนเต้าเดียวเที่ยวจรดล  มาเป่าบนสะพานลอยคอยผู้ฟัง” ด้วยความจนและแร้นแค้น      อดอยากจึงท า
ให้ต้องเข้ามาเป็นขอทานในเมืองกรุง และด้วยความจน ความเป็นคนบ้านนอก และการมีอาชีพขอทานนี้เอง 
ท าให้คนกรุงดูถูกและเหยียดหยาม ยุวกวีได้เลือกใช้ค าที่สื่อถึงการเหยียดหยามต่างๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือย้ า
ให้เห็นภาพชัดเจนและสัมผัสความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้แก่ ไอ้พวกสกปรก, พวกบ้านนอกคอกนา, ขอทาน, 
คนเข็ญ เป็นต้น รวมทั้งชายคนนั้นยังได้ท าลายเครื่องมือหากินของชายเฒ่า ด้วยความเกลียดชัง ในวรรค “เตะ
กระป๋องบิบบุบทุบจนแบน  กระชากแคนเขวี้ยงลงที่ตรงย่าน”             เป็นการน าเสนอการเหยียดหยามทาง
ชนชั้นอย่างชัดเจน ผ่านการเลือกใช้ค าแสดงภาพ เช่น เตะ บุบ ทุบ แบน กระชาก เขวี้ยง เป็นต้น  

นอกจากชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่องการดูถูกเหยียดหยามระหว่างชนชั้นแล้ว ยุวกวียังได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับจิตส านึกและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเอาไว้ด้วย กล่าวคือ รายการโทรทัศน์หาผลประโยชน์จาก
การน าเสนอชีวิตชายเฒ่าเป่าแคน โดยให้ค่าตัวชายเฒ่าเพียงสองพันบาท และการคิดดูถูกดูแคลนในใจที่แสดง
ถึงความไม่เห็นคุณค่า การดูถูก และความไม่ใส่ใจเพ่ือนมนุษย์ของสื่อมวลชน เพียงหวังเพ่ือจะท ารายการให้มีเร
ตติ้งสูงๆ เท่านั้น “ละแล่นแตร๊แล่นแตรละแตรแล่น  (คิดในใจ) มันก็แคนธรรมดา - หันหน้าหนี  สงสัยต้องตัด
ต่อลงพอดี  ตอกไข่ตีสีผสม - ชมทั้งเมือง!” บทกวีบทนี้จึงเป็นบทกวีที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับช่องว่างทาง
สังคมและชนชั้นอย่างชัดเจนในสองแง่มุม คือ แง่มุมหนึ่งแสดงถึงบุคคลผู้ไม่ยอมรับบุคคลผู้ด้อย โอกาสกว่าให้
ร่วมอยู่ในสังคม และคอยจะดูถูกและรังเกียจ ส่วนอีกมุมหนึ่ง คือการหาผลประโยชน์จากชนชั้นล่าง ของ
สื่อมวลชน ด้วยการเอารัดเอาเปรียบ แฝงนัยถึงการดูถูกว่าเป็นคนไม่มีคุณค่า ซึ่งเห็นได้จากการจ่ายค่าตัวชาย
เฒ่าเพียงสองพันบาทเท่านั้น รวมถึงความจริงใจของสื่อมวลชนในการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีในการ
น าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ บทกวีเรื่อง “แคนเมือง” จึงเป็นบทกวีที่กระตุ้นจิตส านึกและ
จรรยาบรรณของสื่อในการน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ โดยแฝงนัยเสนอแนะว่า สื่อมวลชนควรมีความจริงใจในการ
น าเสนอเรื่องราวและควรเป็นผู้ช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ในสังคมเพ่ือ  ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม
มิใช่หวังเพียงจะหาประโยชน์เพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน      ก็ชวนให้ผู้อ่านในฐานะผู้รับชมสื่อเกิดความ
ตระหนักด้วยว่า เรื่องราวที่สื่อน ามาเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังนั้น เราควรรับชมสื่ออย่าง
พินิจพิเคราะห์และใคร่ครวญ 
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สรุป 
 จากการศึกษาการกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย (Young 
Thai  Artist  Award) พบว่า การน าเสนอแนวคิดเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของสื่อมวลชนในกวีนิพนธ์ปัจจุบันเพ่ิม
มากขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นมา กล่าวคือ จากเดิมที่มุ่งเน้นการเรียกร้องประชาธิปไตยในยุคที่สื่อมวลชนถูกใช้เป็น
เครื่องมือและถูกปิดก้ันการน าเสนอข้อมูลที่แท้จริง บทกวีก็เขียนขึ้นเพื่อปลุกอุดมการณ์และความกล้าหาญของ
สื่อมวลชน ในการยืนหยัดน าเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง และต่อต้านอ านาจเผด็จการของรัฐมาสู่การเน้นการ
น าเสนอเรื่องราวความทุกข์ยากของประชาชนจากการถูกอ านาจรัฐเอาเปรียบ และกระตุ้นจิตส านึกสื่อมวลชน
ในการน าเสนอเรื่องราวความเป็นไปต่าง ๆ ในสังคมอย่างจริงใจตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดตามมา ทั้งนี้สามารถสรุปจิตส านึกต่อบทบาทของสื่อมวลชนที่ยุวกวีได้น าเสนอไว้ ดังนี้ 
 ประการแรก จิตส านึกในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ร้อน คือ สื่อต้องมีบทบาทในการน าเสนอ
เรื่องราวความเป็นไปในสังคมอย่างถูกต้อง สื่อควรอยู่เคียงข้างช่วยเหลือประชาชนและยังต้องร่วมกันเปิดเผย
ความไม่ชอบธรรมต่าง ๆ ในสังคมและจากอ านาจรัฐ 
 ประการที่สอง จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม คือ สื่อต้องมีส่วนร่วมในการจรรโลงสังคม ต้องมี ความ
รับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งที่ตนจะน าเสนอต่อสังคม 
 ประการที่สาม จิตส านึกในการน าเสนอเรื่องราวอย่างจริงใจ คือ สื่อต้องมีจรรยาบรรณ               ใน
การน าเสนอเรื่องราวอย่างซื่อตรงและจริงใจ การน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมอย่างแท้จริง มิใช่เป็นไปเพ่ือหาประโยชน์ใส่ตนเป็นที่ตั้ง 
 จากผลสรุปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ยุวกวีรางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทยมีความตระหนักถึงบทบาทของ
สื่อมวลชนในปัจจุบันที่กว้างขวางมากขึ้น สิ่งที่สื่อน าเสนอล้วนมีอิทธิพลต่อความคิด และค่านิยมของคนใน
สังคม หากสื่อมวลชนไม่มีจรรยาบรรณและจิตส านึกท่ีดีในการท าหน้าที่ของตนแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคม 
เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามที่เป็นข่าวหรือดังตัวอย่างที่บทกวีได้น าเสนอไว้แล้ว ดังนั้น สื่อมวลชนจึงควรตระหนักใน
บทบาทของตน น าเสนอสิ่งที่ช่วยจรรโลงสังคมอย่างแท้จริง และผู้อ่านในฐานะผู้เสพสื่อก็ควรตระหนักใน
บทบาทของสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน เพ่ือการรับสื่ออย่างพินิจพิเคราะห์และ  มีวิจารณญาณ 
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