การวิจัยแบบไร้กําแพงทางวิชาการ
Non-Boundary Research Method
รัตนะ บัวสนธ์1
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในคําศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเป็น
การวิจัยแบบไร้กําแพงทางวิชาการมาขวางกั้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนักคิดและนักปฏิวัติ ในแวดวงสาขา
วิชาชีพต่างๆ เล็งเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการ
เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งมาแก้ไขได้สําเร็จ จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยหรือความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ซึ่งทําให้เกิดคําศัพท์ของวิธีการวิจัยหรือสาขาวิชาใหม่ๆ เกิดขึ้น ได้แก่ 1) การวิจัยแบบสหวิทยาการ
2) การวิจัยแบบพหุวิทยาการ 3) การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ 4) การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ คําศัพท์
ทั้ง 4 คํานี้ มีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกันในบางประเด็น
คําสําคัญ 1)
2)
3)
4)

การวิจัยแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary research)
การวิจัยแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary research)
การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ (Transdisciplinary research)
การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary research)

บทนํา
สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันและอนาคต นับวันจะเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ นานาที่มีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นทุกขณะ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ไม่อาจป้องกันแก้ไขหรือส่งเสริมพัฒนาให้ดีขึ้นโดยใช้ความรู้ทางวิชาการ
สาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียว หรือใช้ความรู้ทางวิชาการแบบเอกวิทยาการ (Monodisciplinary) เท่านั้น
หากแต่จําเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ สาขาวิชามาร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนา ในทํานองที่
เรียกว่าการทลายหรือไร้กําแพงทางวิชาการ (Non-boundary discipline) ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เกี่ยวกับการทําผิดหรือก่ออาชญกรรมทางการเงิน เหล่านี้เป็นต้น จะเห็นได้ว่า กรณีปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งนั้น ถ้าจะ
แก้ ไขปั ญหานี้ อาจจํ าเป็ นต้ องอาศั ยความรู้ และผู้ รู้ ทั้ งทางด้ านชลประทานการกั กเก็ บน้ํ า ด้านการเกษตรกรรม
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ศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การเพาะปลูกพืชพันธุ์ และการเลี้ยงสัตว์ ด้านการพัฒนาอาชีพและความมั่นคงของครัวเรือน เหล่านี้มาร่วมกัน
แก้ไขโจทย์ปัญหาทางสังคมที่กล่าวนี้
ความตระหนั ก ในประเด็ น ข้ อ จํ า กั ด ของการพึ่ ง พาความรู้ แ ละวิ ธี ก ารเสาะแสวงหาความรู้ แ บบเอก
วิทยาการ จึงนํามาสู่การมองเห็น แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่นําเอาความรู้และวิธีการจากหลากหลายสาขาวิชามา
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหานั้น โดยเริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการใช้ความรู้ทางอุตสาหกรรมและ
ทางการทหารภายใต้การดําเนินโครงการ “Skunk Works” ในปี ค.ศ. 1943 เพื่อผลิตเครื่องบินต่อสู้ XP-80 ของ
บริษัท ล็อกฮีท อากาศยาน (Lockheed Aircraft Company) โดยใช้เวลาเพียง 143 วัน
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1960-1970 วิธีการแบบใช้ความรู้จากหลายๆ สาขาวิชา มาพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา
ก็ประสบผลสําเร็จอย่างมากในประเทศอังกฤษ โดยนําความรู้ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการสํารวจแรงงาน
มาร่วมกันพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น ก็ยังนํานักสังคมวิทยา นักวางแผน นักภูมิศาสตร์ และนัก
เศรษฐศาสตร์ มาร่วมกันออกแบบวางผังเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการดําเนินงานของสมาคมทางวิชาชีพ
3 สมาคมในกรุ ง ลอนดอน ได้ แ ก่ 1) Ove Arup and Partner, 2) Colin Buchanan and Partners, 3) Robert
Matthew Johnson-Marshall and Partners (https:\\en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinary_approach)
อย่ างไรก็ดี แม้ ว่าการดําเนิ นงานโดยใช้ความรู้และวิ ธีการจากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมกั นจะได้รับการ
ตระหนักนํามาใช้กันอย่างกว้างขวาง ทว่า การใช้คาํ และการให้ความหมายของคําเหล่านั้น ก็ยังมีความสับสน เข้าใจไม่
ตรงกันในกลุ่มนักวิชาการ และนักปฏิบัติอยู่มาก โดยเฉพาะคําที่ใช้เรียกวิธีการวิจัยภายใต้แนวคิดการนําวิธีการวิจัยไป
ใช้ศึกษาหาคําตอบให้กับปัญหาหนึ่งๆ โดยอาศัยความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาร่วมกันหาคําตอบ ซึ่งผู้เขียนขอเรียก
รวมๆ ว่า การวิจัยแบบไร้กําแพงทางวิชาการ (Non-Boundary Research Method) ที่ประกอบด้วย การวิจัยแบบ
สหวิทยาการ การวิจัยแบบพหุวิทยาการ การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ และการวิจัยแบบข้ามวิทยาการ ทั้งนี้ การ
วิจัยแต่ละประเภท มีลักษณะต่างๆ โดยละเอียดตามลําดับดังต่อไปนี้
การวิจัยแบบสหวิทยาการ: Interdisciplinary Research
การวิจัยแบบสหวิทยาการ คือ การที่นักวิจัยซึ่งมีพื้นภูมิทอ้ งความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ
มาร่วมกันทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยและเปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้
ร่วมกันทําให้ได้ความรู้ใหม่ แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาเดิมของตนอยู่
ตัวอย่างของการวิจัยเชิงสหวิทยาการ ได้แก่ การวิจัยเรื่องผลกระทบการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ อาจศึกษาทั้งในเชิงสาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์การศึกษา และ
พยาบาล โดยมี นั ก วิ จั ย ในสาขาต่ า งๆ เหล่ า นี้ ม าร่ ว มกั น ทํ า วิ จั ย ศึ ก ษาหาคํ า ตอบและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ผลเปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้รับซึ่งกันและกัน นั่นคือ ทําให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างขวางขึ้นมากไปกว่ามุมมองตาม
สาขาของงาน แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับความรู้หรือผลวิจัยตามมุมมองของสาขาตนอยู่
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แต่ ถ้ า ในกรณี เ ป็ น การสร้ า งหลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ รี ย กว่ า หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการ
(Interdisciplinary Curriculum) ก็จะมีลักษณะเป็นการนําความรู้จากสาขาวิชาตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไปมาหลอม
ร่ ว มกั น เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ เช่ น หลั ก สู ต รนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ (Forensic Science) หลั ก สู ต รเมคาทรอนิ ก ส์
(Mechatronics) หรือหลักสูตรชีวเคมี (Bio-Chemistry) เป็นต้น
การวิจัยแบบพหุวิทยาการ: Multidisciplinary Research
การวิจัยแบบพหุวิทยาการ หมายถึง การวิจัยที่นักวิจัยซึ่งมีพื้นภูมิหลังทางวิชาการในสาขาวิชาที่
ต่างกันมาร่วมกันทําวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประเด็นหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง แต่ต่างคนต่างแยกย้ายกันตั้งคําถาม
วิจัย ดําเนินการวิจัยและวิเคราะห์สรุปผลการวิจัยแยกจากกัน และนําผลการวิจัยมารวมไว้เป็นเล่มเดียวกันแต่
แยกกันเป็นบทๆ หรือหลังจากนั้นอาจจะแยกกันตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการจําเพาะสาขาวิชาของตนก็ได้ การ
วิจัยแบบนี้ยังคงมีกําแพงทางวิชาการขวางกั้นอยู่มาก มิได้ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาแต่อย่างใด
เพียงแต่ช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของประเด็น หรือหัวข้อที่ศึกษาภายใต้มุมมองของแต่ละสาขาวิชาที่นักวิจัยใน
สาขาวิชานั้นๆ ต่างทําวิจัยศึกษาหาคําตอบงานพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนเป็นหลัก
ตัวอย่างงานวิจัยแบบพหุวิทยาการ เช่น การวิจัยเรื่อง ความสุญเปล่าทางการศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้อาจ
ศึกษาหาคําตอบโดยนักวิจัยทางสาขาเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยทางสาขาประชากรศาสตร์ นักวิจัยทางสาขาการศึกษา
และนั กวิ จัยทางสาขาจิ ต วิ ท ยาสั ง คม เป็ นต้ น โดยนั กวิ จัย ในแต่ ล ะสาขาต่ างๆ ก็ หาคํ าตอบในมุ ม มองของตน
ดํ าเนินการวิจัย ตามวิ ธีก ารในสาขาของตน รวมทั้งวิ เ คราะห์ นํ า เสนอผลวิ จัย แยกจากกัน ตามสาขาวิ ชาและ
ท้ายที่สุดก็ตีพิมพ์ผลงานวิจัยแยกในวารสารทางวิชาการเฉพาะสาขาตนอีกด้วย แต่ก็อาจนํางานวิจัยทั้งหมดมารวม
ไว้ในเล่มเดียวกัน หากทว่าแยกกันเป็นบทๆ ตามสาขาวิชานั้นๆ
ในกรณี ที่ เ ป็ น การจั ด หลั ก สู ต รหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ ข้ า ข่ า ย เรี ย กว่ า หลั ก สู ต รพหุ วิ ท ยาการ
(Multidisciplinary Curriculum) ก็จะมีลักษณะเป็นการนําความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มารวมไว้ด้วยกัน แต่รวมใน
ลั กษณะแยกจากกัน เช่ น หลั กสู ตรการจั ดการงานก่อสร้าง (Construction Management) ซึ่ ง ใช้ ความรู้ของ
สาขาวิชาการจัดการ (Management) และความรู้ของสาขางานก่อสร้าง (Construction) หรือหลักสูตร การจัด
กิจการทางสังคม (Social Enterprise Management) ซึ่งอาจประกอบด้วย เนื้อหาสาระความรู้ทั้งทางด้านการ
จัดการความรู้ด้านกิจการทางสังคมแขนงต่างๆ เช่น กิจการทางสังคมด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ
ด้านเกษตรอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม ทํานองนี้เป็นต้น การจัดหลักสูตรแบบนี้จะเห็นว่า เนื้อหาความรู้ของสาขาวิชา
ต่างๆ ยังแยกจากกันเพียงแค่นํามารวมไว้ในเล่มเดียวกันเท่านั้น
การวิจยั แบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ: Transdisciplinary Research
การวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ หมายถึง การวิจัยที่นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีพื้นภูมิหลัง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มาร่วมกันศึกษาหาคําตอบในปัญหาวิจัยเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่การ
กําหนดปัญหาวิจัยจนกระทั่งถึงการสรุปเขียนรายงานวิจัยเป็นการหลอมรวมความรู้ต่างสาขาวิชาเข้าด้วยกันทุก
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ขั้นตอนของการวิจัยจนกระทั่งเปรียบเสมือนการวิจัยโดยนักวิจัยคนเดียว แต่มีความรู้หลายๆ สาขาอยู่ในตนเอง
หรือเปรียบประดุจเชือก 1 เส้น ที่ประกอบด้วยเชือกเส้นเล็กๆ ปั่นเป็นเกลียวรวมเป็นเชือกเส้นใหญ่ ดังนั้น การวิจัย
แบบนี้ นักวิจัยต่างสาขาวิชาจะต้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานวิจัยไปพร้อมๆ กันและทุกๆ ส่วนของ
การวิจัย บางครั้งก็เรียกว่า การบูรณาการวิจัย (Integrated research) และผลสุดท้ายของการวิจัยแบบนี้จะทําให้
ได้ความรู้ คําตอบ ในมุมมองใหม่ๆ อย่างครอบคลุมรอบด้าน หรือเรียกว่า เป็นองค์ความรู้ของศาสตร์สาขาใหม่
ตัวอย่างของงานวิจัยประเภทนี้ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบหรือปัญหาหมอกควันจากไฟ
ป่าในภาคเหนือ งานวิจัยเรื่องนี้จําเป็นต้องอาศัยนักวิจัยทางสาขาสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายภาครัฐ และการบริหารจัดการ เป็นต้น เหล่านี้มาร่วมกันกําหนดประเด็น
ปัญหาวิจัย ร่วมกันเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมวิเคราะห์ ตีความ และสรุปเขียนรายงานงานวิจัย ซึ่งตลอด
ระยะเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนั้น นักวิจัยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนหลอมรวมวิธีการทํางาน ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน การวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของ
การวิจัยร่วมกัน
สํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต ร เปลี่ ย นผ่ า นวิ ท ยาการ (Transdisciplinary Curriculum) นั้ น ก็ จ ะ
หมายถึง หลักสูตรที่มีลักษณะนําความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาผสมผสานหลอมรวมกันเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีเนื้อหา
สาระความรู้เป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกจากกันหรือเป็นเนื้อหาความรู้ใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Curriculum) ซึ่ งเป็ น การหลอมรวมความรู้ด้ า นจิ ต วิ ท ยาบุ ค คล ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารเข้ า ด้ ว ยกั น หรื อ หลั ก สู ต รเวชศาสตร์ ค รอบครั ว (Family
Medicine Curriculum) ที่ประกอบไปด้วยความรู้หรือสาขาวิชาทางการดูแลรักษาพยาบาล สังคมวิทยาที่ว่าด้วย
เรื่ อ งสถาบัน ครอบครั ว ความรั กความผู กพัน ของบุค คลในครอบครั ว แบบแผนวิ ถี ปฏิ บั ติ ศิล ธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมของชุมชนและครอบครัว สุขภาพจิตของบุคคลในครัวเรือน เหล่านี้เป็นต้น
การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ: Cross-disciplinary Research
การวิจัยแบบข้ามวิทยาการ เป็นการวิจัยที่นําเอาความรู้จากสาขาวิชาหนึ่งมาใช้ศึกษาอธิบายตีความการ
วิจัยหรือผลการวิจัยที่กระทําในอีกสาขาหนึ่ง เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆ มากกว่าจะใช้มุมมองเดิมในสาขาวิชาเดิมมาทํา
การวิจัยหรืออธิบายตีความผลวิจัย การวิจัยแบบนี้มีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาที่นํามาร่วมกันดําเนิน
งานวิจัย ไม่ถึงกับเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยหรือหลอมรวมความรู้วิธีการวิจัยจากสาขาวิชาต่างๆ มา
สร้างเป็นองค์ความรู้สาขาวิชาใหม่ๆ เหมือนกับการวิจัยแบบสหวิทยาการ และการวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ แต่ก็
ไม่เหมือนกับการวิจัยแบบพหุวิทยาการที่นักวิจัยต่างคนต่างใช้ความรู้ตามสาขาวิชาของตนทําการวิจัยและเขียน
รายงานเสนอผลวิจัยแยกจากกันโดยอิสระ (หรือถ้าจะนําเสนอรวมกันเป็นเล่มก็จะแยกเป็นบทๆ จากกัน) การวิจัยแบบ
ข้ามวิทยาการมีความใกล้ชิดระหว่างการนําความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาใช้ทําวิจัยมากกว่าการวิจัยแบบพหุวิทยาการ
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แต่ก็ไม่ใกล้ชิดจนถึงขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย หรือสร้างความรู้เป็นสาขาวิชาใหม่ๆ เหมือนการวิจัยเชิง
สหวิทยาการและการวิจัยแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการ
ตัวอย่างของการวิจัยแบบนี้ ได้แก่ การวิจัยเรื่องสาเหตุการไม่รู้หนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง
นอกจากจะทําวิจัยโดยใช้มุมมองเกี่ยวกับการจัดการเรียนของโรงเรียนมาอธิบายแล้วก็อาจนํามุมมองความรู้ทางด้าน
สภาพครอบครัวของนักเรียน หรือการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ความรู้ทางด้านภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ความรู้
ทางด้านความผิดปกติทางจิต และทางกายมาร่วมใช้อธิบายก็ได้
สําหรับหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เรียกว่า หลักสูตรข้ามวิทยาการ (Cross-disciplinary Curriculum)
ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์แห่งดนตรี (Physics of Music) หรือการเมืองแห่งวรรณกรรม (Politics of Literature) (เอกชัย
แสงอินทร์, 2558, หน้า 1)
เพื่ อ ความเข้ า ใจง่ ายขึ้ น เอกชั ย แสงอิ นทร์ (2558, หน้ า 2) ได้ นํ า เสนอเป็ นภาพวงกลมอธิ บาย
เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักสูตรหรือสาขาวิชาแบบเอกวิทยาการ พหุวิทยาการ ข้ามวิทยาการ สหวิทยาการ
และเปลี่ยนผ่านวิทยาการ ดังภาพประกอบ 1

เอกวิทยาการ
(mono-discip.)

พหุวิทยาการ
(multi-discip.)

ข้ามวิทยาการ
(cross-discip.)

สหวิทยาการ
(inter-discip.)

เปลี่ยนผ่านวิทยาการ
(trans-discip.)

สรุป
การวิจัยแบบไร้กําแพงทางวิชาการอาจจัดแบ่งได้เป็นหลายประเภท และมีชื่อเรียกต่างกัน ผลของการวิจัยก็
ทําให้เกิดสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นไปในทํานองไร้ขอบเขตกําแพงระหว่างวิชาการอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้
เป็นเพราะการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตไม่อาจสําเร็จได้โดยอาศัยมุมมอง
แบบแยกส่วน สรรพสิ่งที่ปรากฏย่อมเกี่ยวพันจากสาเหตุที่มาอย่างหลากหลาย ความดิ่งเดี่ยวด่ําลึกเฉพาะสาขาอาจ
ไม่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย์ในโลกปัจจุบันและอนาคต ยิ่งมนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์แบบข้ามพรมแดนพื้นที่มากเท่าไหร่ยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทางติดต่อ
ระหว่างมนุษย์เจริญมากเพียงใด ก็ยิ่งต้องอาศัยความรู้และวิธีการเสาะแสวงหาความรู้หรือที่เรียกว่าวิธีการวิจัย
แบบไร้กําแพงทางวิชาการมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น
ดังนั้น คํากว่าที่ว่า “เด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว” จึงยังคงมีความหมายเป็นจริง
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