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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
สื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย จัดเปนสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการเปนชองทางสื่อสาร
และเปนตัวกลางในการถายทอดความรู ความเขาใจในเรื่องตางๆ แกคนในสังคม ผานเนื้อหาที่
สะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งทั้งในดานรูปธรรม
ไดแก
เหตุการณทั่วไปที่เกิดในสังคม และดานนามธรรม คือคานิยมดานตางๆ ดวยการสรางเหตุการณ
สถานที่ ตัวละคร ใหเปนองคประกอบในการดําเนินเรื่องตามโครงเรื่องที่กําหนดขึ้น ในลักษณะ
การนําเอาประสบการณมาใชเปนสื่อกลาง (Mediated experience) ในการถายทอดความรู
ความสามารถ ประสบการณทงั้ ทางตรงและทางออม (Direct and indirect experience)
สะทอนผานโลกทัศนซงึ่ เปนความคิดเห็นของผูประพันธนวนิยาย และผูประพันธบทโทรทัศนที่
นํามาสอดแทรกไวในตัวบท (Text) นัน้ ๆ (ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี, 2539)
ในการผลิตละครโทรทัศนตองคํานึงถึงปจจัยและองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของหลายอยาง
เชน คะแนนนิยมจากผูชม (Rating) การเอาใจผูรับสาร กลุมเปาหมาย งบประมาณ การสราง
ผลกําไรทางธุรกิจ และที่สําคัญคือผูอุปถัมภรายการ ดังนั้น นอกเหนือจากละครโทรทัศนที่ผลิต
ขึ้น จากความรูและประสบการณของผูประพันธบทโทรทัศนดังกลาว ยังพบวาทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ผูผ ลิตละครโทรทัศนสวนใหญนิยมใชการผลิตซ้ํา (Reproduction) จากโครงเรื่อง
ของนวนิยายที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและไดรับความนิยมชมชอบมากอน อาทิ บานทรายทอง
คูกรรม สวรรคเบี่ยง ดัง่ ดวงหฤทัย เงาอโศก เปนตน เพื่อเปนหลักประกันสวนหนึง่ ในเรื่องการ
เรียกคะแนนนิยม และการเอาใจผูรับสาร แตการนําเสนอเนื้อหาในละครอาจมีความเหมือนหรือ
ความแตกตางจากในนิยายก็ได
ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับแงมมุ ที่ผูเขียนบทหรือผูผ ลิตละครตองการจะ
นําเสนอ ซึง่ บางครัง้ พบวาผูผลิตละครไดเพิ่มเนื้อหาในโครงเรื่อง (Plot) ทีไ่ มปรากฏในนวนิยาย
อาจเนื่องจากการที่นวนิยายสั้นเกินไป หรือเพื่อเพิ่มอรรถรสในละครโดยเพิ่มโครงเรื่องที่เปนที่
นิยม หรืออาจเปนการจงใจใหเนื้อหามีสวนเชื่อมโยงกับเหตุการณที่เปนประเด็นสําคัญในสังคม
ขณะนั้นและเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เปนไปไดโดยเสนอผานละครก็อาจเปนได
ทั้งนี้ ธรรมชาติของสื่อนวนิยายเปนรูปแบบการสื่อสารที่ใชภาษาเพียงอยางเดียวผูแตง
นิยายจะตองบรรยายและแจกแจงอยางเดนชัดเพื่อใหผูอา นเขาใจ ขณะทีผ่ ูอานก็ตองใชสมาธิ
จดจออยูกับสื่อนี้เพียงอยางเดียว เพราะเปนสิ่งจําเปนที่ผูอานตองใชจนิ ตนาการสวนตัวในการ
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รับรู (Perception) ดวยเหตุนี้ การนํานวนิยายมาสรางใหมเปนละครโทรทัศนจึงตองผาน
การดัดแปลงเปนบทโทรทัศนกอน จากนั้นจึงผลิตเปนละครโดยมีองคประกอบอื่นๆ เขามา
เพิ่มเติมมากมาย เชน ผูแสดง หรือเทคโนโลยีตางๆ เชน Special effect เพื่อนําเสนอ
จินตนาการออกมาเปนรูปธรรม (ปยะพิมพ สมิตดิลก, 2541)
ศาสตราจารย ดร.กุสมุ า รักษมณี กลาววา ละครโทรทัศนมีกระบวนการที่สื่อสารจาก
ผูเขียนบทละครโทรทัศนผานตัวบท (Text) อันประกอบไปดวย ตัวละคร ฉาก บทสนทนา
เหตุการณตางๆ และผานผูแสดงไปยังผูชม โดยมีการแสดงหรืออภินัยเปนสื่อ ซึ่งอภินัยมี 3
ลักษณะคือการแสดงดวยทาทาง (องคะ) การแสดงดวยคําพูด (วาทะ) และการแสดงดวย
ปฏิกิริยา (สเตตวิกะ) เชน หนาซีด เสียงสั่นเครือ ฯลฯ นอกจากนี้ ละครโทรทัศนยังมีฉาก แสง สี
เสียงดนตรี ฯลฯ เปนสวนประกอบทีช่ วยในการเราอารมณผูชมไดอยางดี ทําใหผูดสู ามารถรับรส
อารมณที่พัฒนาขึ้นตามลําดับ ตัง้ แตกาวเขาสูบรรยากาศของละคร เสียงและภาพตรงหนาไดจูง
ผูชมเขาไปสูโลกมายาของละครไดเต็มตัวโดยที่ผูดไู มตองใชจินตนาการเขาเสริมตอเลย หรือ
กลาวไดวา พันธกิจของละครคือการสรางรสหรือปฏิกิริยาอารมณใหแกผูชม โดยการดึงผูช มเขา
ไปรวมรับรูเรื่องราว และความรูสึกนึกคิดของผูผ ลิตละครโทรทัศนอยางเต็มตัว (ศศิวิมล สันติ
ราษฎรภักดี, 2539)
เราจะพบไดวาสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศนมีการพึง่ พาซึ่งกันและกัน ไมสามารถ
แยกจากกันไดอยางถาวร ละครสวนใหญสรางจากนวนิยาย เมื่อละครไดรับความนิยมจากผูช ม
สูงก็เปนการสงเสริมใหนวนิยายดังกลาวขายดีในทองตลาด
เนื่องจากผูชมที่ชนื่ ชอบละครจะ
พยายามหานิยายเรื่องนั้นมาอาน นั่นก็ถือไดวาเปนขอดีที่ละครโทรทัศนทําการถากถางทางให
มวลชนสามารถเขาถึงและอานนวนิยายมากขึ้น นอกจากนี้จะพบวาหลายครั้งเมื่อหยิบนวนิยาย
ที่เคยประสบความสําเร็จแลวมาสรางอีก เสียงตอบรับก็ยังคงมหาศาลอยูเชนเดิม (สิทธิรักษ
ตุลาพิทักษ, 2539 อางถึงในปยะพิมพ, 2541) ซึ่งปรากฏการณเชนนี้ เราอาจกลาวไดวาเปน
ปรากฏการณสื่อสองทางซึ่งกันและกัน (The phenomena of mutual illumination of the
media)
นอกจากนี้ ใ นวงการโทรทั ศ น ต า งประเทศเช น เกาหลี ห รื อ ญี่ ปุ น มี ก ารผลิ ต ซ้ํ า
(Reproduction) ละครโทรทัศนในรูปแบบที่แตกตางจากละครไทย นั่นคือการผลิตละครขึ้นจาก
โครงเรื่องของการตูนที่ไดรับความนิยม ซึ่งโดยธรรมชาติของการตูนจะแตกตางจากนวนิยาย
เพราะเปน สื่อที่ สื่อสารดวยภาษาและภาพ ใชเวลาในการเสพเร็ ว และผูอานไมจําเปนตองใช
สมาธิในการอานมาก รวมทั้งไมตองใชจิ นตนาการในการรับสื่อ ผูเขียนการตูนไม ตองใชการ
บรรยายแจกแจงสิ่งตางๆ อยางละเอียดเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ แตใชวิธีการแสดงผานภาพ
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โดยตรง ในลักษณะเดียวกับละครโทรทั ศน อย างไรก็ต าม แม จ ะเป น การสื่อ สารดวยภาพ
เหมือนกันแตสื่อหนึ่งเปนภาพนิ่ง ในขณะอีกสื่อหนึ่งเปนภาพเคลื่อนไหว กระบวนการในการ
เปลี่ยนขามสื่อจากการตูนสูละครโทรทัศนจึงตองผานการดัดแปลงเปนบทโทรทัศนกอนเชนกัน
เมื่อมีการหยิบนวนิยายหรือการตูนมาสรางเปนละครโทรทัศนจะเห็นไดวาองคประกอบ
ตางๆ ของละครโทรทัศนนั้น บางครั้งตองถูกดัดแปลงจากนวนิยายตนฉบับ หรือการตูนตนฉบับ
เชน เนื้อหาหรือโครงเรื่องตองมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับยุคสมัยหรือความสนใจของผูช ม
กลุมเปาหมาย การใหความสําคัญกับตัวละครแตละตัวอาจใหความสําคัญมากขึ้นหรือนอยลง
การถายทําไมจําเปนตองใชฉากเหมือนกับบทประพันธทงั้ หมด
เนื่องจากธรรมชาติของสื่อ
เงื่อนไขและขอจํากัดทีต่ างกัน การดัดแปลงเนื้อหาของตัวบทตนทางใหเขากับธรรมชาติของสื่อ
ละครโทรทัศนจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
อีกปรากฏการณหนึ่งทีน่ าสนใจในการกระโดดขามสื่อของตัวบทที่อยูในรูปวรรณกรรม
นั่นคือ การที่นักเขียนการตูนนําเอาโครงเรื่อง (Plot) หรือตัวละคร (Character) ของวรรณกรรม
ที่เคยสรางเปนละครโทรทัศน ไปวาดเปนการตนู (Comic) ซึ่งอาจเปนการแตงเรื่องใหมและใช
ตัวละครเดิม หรือคงเคาโครงเรื่องเดิมและตัวละครหลักบางตัว และเพิ่มเติมองคประกอบอื่นๆ
จนดูเหมือนกลายเปนเรื่องอื่นไป อาทิเชน วรรณคดีไทยและนิทานพื้นบานอยาง รามเกียรติ์
สังขทอง สิงหไกรภพ ไกรทอง กากี และนวนิยายไดแก ดั่งดวงหฤทัย นอกจากนี้ยังมีบทละคร
โทรทัศนทสี่ รางจากการตูนถูกนําไปเขียนใหมในรูปแบบนวนิยาย
ซึ่งเรื่องทีต่ ีพิมพเปน
ภาษาไทยในปจจุบัน ไดแก ละครเกาหลีเรื่อง สะดุดรักทีพ่ ักใจ (Full House) เจาหญิงวุนวายกับ
เจาชายเย็นชา (Princess Hours)และ เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) ซึ่งในการ
เปลี่ยนขามสื่อแตละครัง้ ก็จะตองมี สัมพันธบท (Intertextuality) ระหวางตัวบทตนทางและตัว
บทปลายทาง คือมีการดัดแปลงองคประกอบบางประการของตัวบทตนทาง (Invention) เพื่อให
ตัวบทปลายทางมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อนั้นๆ
และสรางความแปลกใหมเปน
เอกลักษณ สรางสุนทรียะใหเกิด แตกต็ องมีองคประกอบเดิมที่คงไว (Convention) เพื่อทําให
ผูรับมีความคุนเคย (Familiarity) มากพอที่จะเขาใจตัวบท และสามารถเชื่อมโยงตัวบท
ปลายทางกับตัวบทตนทางได
เมื่อเกิดปรากฏการณสัมพันธบทระหวางสื่อขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมา
พิจารณาเสมอ คือ เรื่องคุณคาทางสุนทรียะ (Aesthetic value) ของสื่อแตละชนิด เนื่องจาก
สื่อมวลชนมีลักษณะเปนพาณิชยศิลปหรือธุรกิจ ทําใหเกิดคําถามที่วา เมื่อมีการแปลเนื้อหาจาก
สื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง คุณคาทางสุนทรียะในสื่อใหมยังคงมีเทาเดิมหรือไม หรือสื่อใหมได
ทําลายคุณคาทางศิลปะที่เคยมีอยูเดิมใหหมดไป ที่เรียกวา “สื่อสรางความยากจนใหแกกัน”
(Media impoverished media)
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หลายครั้งที่เกิดปญหาระหวางนักเขียนนวนิยายกับผูผลิตละครโทรทัศนวา บทละคร
โทรทัศนที่นําไปผลิตเปนละครโทรทัศนนั้นเปน “คนละเรือ่ งเดียวกัน” กับที่ปรากฏอยูในนวนิยาย
นักเขียนบางคนถึงกับกลาววาไมสามารถดูละครโทรทัศนที่เอาเรื่องของตนเองไปแสดง เพราะ
แทบจะไมเหลือเคาโครงเรื่องเดิม เนื้อหาสาระทีต่ องการจะสื่อในนวนิยายไมมีปรากฏในละครเลย
(หยก บูรพา, 2540 อางในปยะพิมพ, 2541) ซึง่ ผูเขียนบทละครโทรทัศนอาจจะเลือกตีความตาม
แงมุมทีต่ นเองเขาใจซึ่งออกมาแตกตางจากแงมุมทีผ่ ูเขียนนวนิยายตองการจะสื่อ และยังมีกรณี
ที่ผูผลิตละครโทรทัศนเปลี่ยนแปลงตอนจบของละคร เชน ไมใหตัวละครตาย หรือใหจบโดย
คลี่คลายปญหาที่ตอนจบของนวนิยายไดตั้งคําถามไว การเปลี่ยนแปลงตอนจบนี้บางครั้งทําให
เรื่องที่นําเสนอผิดจากจุดประสงคที่ผูเขียนนวนิยายตองการจะสื่อในตอนจบของเรื่อง ซึง่ เหตุที่
ผูผลิตละครตองเปลี่ยนแปลงตอนจบก็อาจเนื่องมาจากความเหมาะสมของละครโทรทัศน ความ
ตองการคลี่คลายปญหาใหไมเกิดความรูส ึกคางคาใจในใจผูชม
หรืออาจมาจากการรักษา
ภาพลักษณของผูแสดงในสายตาผูชม (ปยะพิมพ, 2541) ยิ่งในปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสาร
ผูชมมีชองทางในการสื่อสารความคิดเห็นที่มีตอละคร (Feedback) ไดหลายชองทาง ซึง่ ชองทาง
ที่สําคัญคือ การสื่อสารผานกระดานขาวตามเว็บไซตตางๆ ผูชมสามารถแสดงความคิดเห็นตอ
ละครไดอยางอิสระ ทั้งความรูสึกชอบหรือไมชอบ ทั้งยังแสดงความเห็นของตนวาอยากให
เรื่องราวในละครไปในทิศทางใดไดอีกดวย เมื่อการเอาใจผูรับสารเปนสิง่ ทีส่ ําคัญอยางหนึง่ ใน
การทําละคร ผูผลิตละครบางรายจึงใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผูชมละครที่แสดงผาน
กระดานขาวเหลานี้เปนอยางมาก ซึ่งละครบางเรื่องก็มกี ารแกบทละครในระหวางการถายทําจน
ปดกลองละคร และมีการปรับเปลี่ยนตอนจบใหเปนไปตามกระแสความตองการของผูช มอีกดวย
นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นที่อาจจะเปนตัวทําลายสุนทรียะของนวนิยายและทําลายความ
รูสึกของผูช มละครโทรทัศนที่เคยอานนวนิยายมากอน เชน การคัดเลือกนักแสดงทีไ่ มเหมาะสม
เนื่องจากความตองการของตลาดหรือจากการเลือกของผูผ ลิตละครเอง การเลือกสถานที่ถายทํา
ไมตรงกับเนื้อหาละครเนื่องจากงบประมาณที่จํากัด การยืดเรื่องใหยาวเกินจนไปเนื่องจากผูผ ลิต
เห็นวาละครเรตติ้งดี เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการตอตานละครเรื่องดังกลาวและแนนอนวา
จะเปนปจจัยที่กระทบถึงความนิยมของละครดวย
ในดานของการตนู ก็เชนเดียวกับละครโทรทัศน คือ เมือ่ นําวรรณกรรมหรือนวนิยายมา
วาดเปนการตูน ก็จะตองมีการดัดแปลงเนื้อหาเรื่องตามแตผูวาดการตูนจะนําเสนอ โดยเฉพาะ
การดัดแปลงโครงเรื่องหรือเพิ่มเนื้อหาเพื่อความสนุกสนาน เชน เพิ่มการผจญภัยของตัวเอก
วาดใหตัวละครมีพลังพิเศษ เพิ่มตัวละครอื่นๆ เปนตน หรือลักษณะลายเสนของการตูน ตัวละคร
ฉาก ที่เปนไปตามจินตนาการของผูวาดการตนู การเปลี่ยนแปลงเหลานี้บางครั้งมีผลใหเกิด
ความรูสึกขัดแยงในใจผูอานที่เคยอานวรรณกรรม ซึง่ เมื่ออานวรรณกรรมรอยแกวแลวก็ยอมมี
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จินตนาการถึงลักษณะตัวละคร ฉาก ตามที่ผูเขียนบรรยาย และผูที่เปนแฟนวรรณกรรมก็มักจะ
ติดภาพเหลานั้น เชน นวนิยายบางเรื่องผูเขียนไดบรรยายฉากไวในลักษณะคลายทางยุโรป เมื่อ
นักเขียนวาดการตูนออกมาในลักษณะลายเสนการตนู ญีป่ ุน ก็ทําใหเกิดความรูส ึกตอตานขึ้นใน
หมูแฟนนิยายได แตอยางไรก็ตาม การที่นักเขียนนําวรรณกรรมมาเขียนเปนการตนู ก็มีผลให
เด็กที่อานการตูนสามารถเขาถึงวรรณกรรม ซึ่งสําหรับเด็กนับวาอานยากไดมากขึ้น แมเรื่องราว
ในการตนู จะไมเหมือนกับเรื่องตนแบบ แตหากเนื้อหาการตูนมีความสนุกสนานก็อาจทําใหเกิด
เปนความชอบ และมีการแสวงหาวรรณกรรมที่เปนตนฉบับมาอานไดเชนกัน
ที่ผานมาในแวดวงวิชาการการสื่อสารไทยไดมงี านศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
เนื้อหาในวัฒนธรรมหลายชิ้น อาทิเชน
ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี (2539) เรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการเปรียบเทียบการ
ถายทอดวัฒนธรรมไทยผานสื่อนวนิยาย และสื่อละครโทรทัศนเรื่อง สี่แผนดิน” เปนการศึกษา
เพื่อตอบคําถามวา การผลิตซ้ําตัวบทใหมนี้ไดทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมไทยในแงมมุ ใดมาก
นอยเพียงใด
ปยพิมพ สมิตดิลก (2541) เรื่อง “การเชื่อมโยงเนื้อหา “นวนิยาย” ในสื่อสิง่ พิมพและ
สื่อละครโทรทัศน” ศึกษาการเชื่อมโยงเนื้อหาในระดับตัวบทที่เปนสื่อ 2 สื่อ คือสื่อนวนิยายและ
สื่อละครโทรทัศน
วรางคณา จันลา (2545) เรื่อง “การถายโยงเนื้อหาทางเพศจากวรรณกรรมสูภาพยนตร
เรื่อง จัน ดารา” ศึกษาการเชื่อมโยงเนื้อหาจากตัวบทตนทางซึ่งเปนนวนิยายไปยังตัวบท
ปลายทางที่เปนสื่อภาพยนตร
จารวี เอียงพาสุข (2548) “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวิดิทัศน” เปนการศึกษาการถายโอนความหมายระหวางตัวบท โดย
ศึกษาการถายโอนองคประกอบทั้ง 4 ของการสื่อสาร คือ SMCR และเปนการถายโอน
ระหวางรูปแบบการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคล/การสื่อสารกลุม
(Interpersonal / group communication) ไปสูรูปแบบการสื่อสารผานแผนซีดีวิดิทัศน (VCD
mediated communication)
จะสังเกตเห็นวา งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางสื่อ 2 สื่อที่ผานมามัก
ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเนื้อหาตัวบทระหวางนวนิยาย และละครโทรทัศนหรือภาพยนตร
เนื่องมาจากการที่ละครโทรทัศนสวนใหญสรางจากการนําเอานวนิยายมาดัดแปลงเนื้อหาเปน
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ละครโทรทัศนดังทีไ่ ดกลาวไปแลวขางตน
แตยังไมมีงานวิจัยที่ไดศึกษาการเชื่อมโยงเนื้อหา
ระหวางนวนิยายหรือละครกับสื่อการตนู ทัง้ ยังไมมีการศึกษาการทีต่ ัวบทกระโดดขามสื่อ 2
ระดับ คือการเปลี่ยนรูปแบบจากนวนิยายไปสูการตูนและกลายเปนละครโทรทัศน หรือจาก
การตูนสูล ะครโทรทัศนและนวนิยายตามลําดับ
ตัวบทตนทาง

ตัวบทปลายทาง

รูปแบบที่ 1

นวนิยาย

การตูน

ละครโทรทัศน

รูปแบบที่ 2

การตูน

ละครโทรทัศน

นวนิยาย

แผนภูมิที่ 1: แบบจําลองการเปลี่ยนขามสื่อ 2 ระดับของตัวบท
ดังนั้น จึงเปนที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาสัมพันธบทการเลาเรื่องของการตูน นวนิยาย
และละครโทรทัศน วาสื่อทั้ง 3 ประเภท มีสัมพันธบทในการเลาเรื่องอยางไร มีวิธีการดัดแปลง
เนื้อหาอยางไร เพื่อใหเหมาะสมกับธรรมชาติของสื่อแตละประเภท สื่อนวนิยายกับสื่อการตูนมี
ลักษณะที่สองทางซึ่งกันและกันหรือไม ปจจัยใดบางที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางสื่อทั้ง
3 สื่อ และเปรียบเทียบวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาโดยมีตัวบทตนทางและตัวบทปลายทางที่ตางกัน
วามีความเหมือนหรื อแตกตางกัน อยางไร กลาวคือ การเชื่ อมโยงเนื้อหา (สัมพันธบท) จาก
นวนิ ย ายสูก าร ตู น และละครโทรทั ศน แตกต างจากการเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาจากการ ตูน สู ละคร
โทรทัศนและนวนิยายหรือไม อยางไร
โดยผูวิจัยมีความสนใจในละครเกาหลีเปนตัวอยางของละครโทรทัศนทสี่ รางจากตนฉบับ
การตูน เลือกศึกษาเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” เนื่องจากเปนละครทีไ่ ดออกอากาศใน
ประเทศไทยและการตูนตนฉบับพิมพจบสมบูรณแลว ทั้งยังไดรับรางวัลในการประกวดละครของ
ประเทศเกาหลี มีความนิยมสูงจนถูกนํามาเขียนใหมในเปนนวนิยาย และผูวิจัยเลือกละครไทย
เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” เปนตัวอยางของละครที่สรางมาจากนวนิยายที่ไดรับความนิยมมาก จนถูก
นําไปวาดเปนการตูน ซึง่ ดั่งดวงหฤทัย เปนบทประพันธของ “ลักษณวดี” นับเปนนวนิยายอมตะ
ที่ไดรับความนิยมในหมูน ักอานและมีการนํามาสรางใหมเปนละครแลวสองครั้ง ออกอากาศในป
พ.ศ. 2539 และป พ.ศ. 2550 ซึ่งแตละครั้งก็ไดรับความนิยมจากผูชมอยางมาก
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1.2 ปญหานําวิจัย
1.2.1 ลักษณะสัมพันธบทการเลาเรื่องระหวางสื่อการตนู สื่อนวนิยาย และสื่อละคร
โทรทัศนเปนอยางไร
1.2.2 ปจจัยใดบางที่มีผลกระทบตอลักษณะสัมพันธบทระหวางการตูน นวนิยาย และ
ละครโทรทัศน
1.2.3 ลักษณะสัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศนและนวนิยาย
ลักษณะสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูนและละครโทรทัศน หรือไม อยางไร

แตกตางจาก

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อวิเคราะหลักษณะสัมพันธบท (Intertextuality) ระหวางสื่อการตูน ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ที่ออกอากาศและตีพิมพในประเทศไทยเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย และ Full
House สะดุดรักที่พักใจ
1.3.2 เพื่อวิเคราะหปจจั ยที่มี ผลตอการเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื้ อหาของ
ตัวบทตนทางไปสูตัวบทปลายทาง ในการเปลี่ยนขามสื่อระหวางการ ตูน ละครโทรทัศน และ
นวนิยาย ที่ตีพิมพและออกอากาศในประเทศไทย
1.3.3 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสัมพันธบท 2 รูปแบบ คือ ลักษณะสัมพันธบทจาก
การตูนสูล ะครโทรทัศนและนวนิยาย และลักษณะสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูนและละคร
โทรทัศน ในดานองคประกอบของการเลาเรื่อง
1.4 ขอสันนิษฐานเบื้องตน
1.4.1 ลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน มีการ
ปรับเปลี่ยนตัวบท (Text) และองคประกอบบางประการ โดยมีการคงเดิม การเพิ่มเติมและการ
ลดลงจากบทประพันธเดิม รวมทัง้ มีการดัดแปลงองคประกอบบางประการ เชน โครงเรื่อง
ตัวละคร ฉาก หรือความขัดแยง โดยการจับจุดที่เดนที่สุดและรักษาเคาโครงเดิมไว และ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดยอย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาของแตละสื่อมีความ
แตกตางกัน กลาวคือ สื่อนวนิยายนําเสนอเนื้อหาโดยใชภาษาเปนสําคัญ สื่อการตนู ใชทั้งภาพ
และภาษาในการนําเสนอเนื้อหา สวนสื่อโทรทัศนใชภาพและเสียงเปนหลักในการสื่อสาร
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1.4.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอสัมพันธบทคือ ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
ปจจัยดานการผลิต และปจจัยดานธุรกิจและการตลาด ที่ทําใหมผี ลตอการเพิ่มเติมและตัดทอน
เนื้อหา กลาวคือนวนิยายที่มีความยาวไมมากนัก เมื่อผลิตเปนละครโทรทัศนที่มีจํานวนตอนมาก
จึงตองมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาโดยใหอยูในเคาโครงเดิม รวมทั้งปจจัยสังคม ดาน
คานิยม ความทันสมัย และวัฒนธรรมความเชื่อ ก็มีผลตอการดัดแปลงโครงเรื่อง หรือลักษณะ
ตัวละครเชนเดียวกัน
1.4.3 สัม พัน ธบทการ ตูน สู ละครโทรทั ศ น และนวนิ ยาย และสัม พัน ธบทนวนิ ยายสู
การตูนและละครโทรทัศน มีรูปแบบการเชื่อมโยงเนื้อหาที่แตกตางกัน และมีลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงเนื้ อหาสารที่ แตกตางกัน โดยการเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาสารจากสื่อนวนิยายไปสู
การตูนและละครโทรทัศนจะมีการถายโยงองคประกอบในการเลาเรื่องของตัวบทตนทางไปเกือบ
ทั้งหมด และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในโครงเรื่อง แกนเรื่อง และตัวละครเพื่อใหเนื้อหาละครมีความ
ยาวที่เหมาะสม สวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสารจากสื่อการตูนสูละครโทรทัศนและนวนิยายจะมี
การถายโยงองคประกอบในการเลาเรื่องของตัวบทตนทางเกือบทุกองคประกอบในบางสวน มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในโครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก ความขัดแยง แตจะมีการรักษาแกนเรื่องเอาไว
และมีการตัดทอนเนื้อหาเพื่อใหละครมีความยาวที่เหมาะสมเชนกัน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน
แตละสื่อที่ทําใหความหมายของตัวบทเดิมเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอคุณคาทางดานศิลปะและ
ดานสุนทรียะ กลาวคือ สัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูนและละครโทรทัศนมีผลใหคุณคาทาง
ศิลปะและสุนทรียะลดลง สวนสัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศนและนวนิยายมีผลใหคุณคา
ทางศิลปะและสุนทรียะเพิ่มขึ้น

1.5 นิยามศัพท
สัมพันธบท

หมายถึง การใชหรือการสรางตัวบทใหมตัวบทหนึง่ จากนวนิยาย ซึ่ง
เปนตัวบทเดิมที่มีอยูแลวไปสูการตูนและละครโทรทัศนซงึ่ เปนตัวบท
ใหม และการสรางตัวบทใหมจากการตนู ซึ่งเปนตัวบทเดิมไปสูล ะคร
โทรทัศนและนิยายซึง่ เปนตัวบทใหม โดยมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนตัว
บทดวยการขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) และ
การดัดแปลง (Modification) องคประกอบบางประการของตัวบทเดิม

การเลาเรื่อง

หมายถึง รูปแบบการนําเสนอ การอธิบาย หรือบอกเลาโดยใช
องคประกอบการเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจเรื่องราวและความหมาย ซึ่ง
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องคประกอบดังกลาว ไดแก โครงเรื่อง แกนเรื่อง ตัวละคร ฉาก ความ
ขัดแยง สัญลักษณพิเศษ และมุมมองในการเลาเรื่อง
นวนิยาย

หมายถึง เรื่องที่เขียนขึ้นหรือแตงขึ้นโดยใชจินตนาการหรือมีเคาโครง
จากเรื่องจริง เปนตนฉบับของเรื่องที่นําไปสรางเปนการตูนและละคร
โทรทัศน ไดแก นวนิยายเรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” และเรื่องที่เขียนขึ้นจาก
เคาโครงเรื่องของการตูนหรือบทละครโทรทัศน ไดแก นวนิยายเรื่อง
“Full House บานในฝนกับคืนวันของหัวใจ”

ละครโทรทัศน

หมายถึง รายการโทรทัศนที่นําเสนอเรื่องราวติดตอกันหลายตอนจบ มี
เรื่องราวดําเนินติดตอกันไปโดยผูแสดงชุดเดียวกันตลอด ความยาว
ตั้งแต 15 – 30 ตอนจบ ใชเวลาแสดงตอนละ 60 หรือ 90 นาที
ออกอากาศเปนประจําทุกสัปดาหหรือ 2 – 3 วันตอสัปดาห เปนละครที่
ดําเนินเรื่องโดยใชวัตถุดิบจากนวนิยายหรือการตูนเปนหลัก
ไดแก
ละครเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ โดย
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7

การตูน (Comic)

หมายถึง หนังสือเพื่อความบันเทิงประเภทหนึ่ง ซึง่ ใชภาพวาดหรือ
ตัวการตูนในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ
โดยมีตัวอักษรบรรยาย
ประกอบ และมีตัวละครตางๆ ดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนาระหวาง
ตัวละคร
มีรูปแบบการนําเสนอโดยใชลายเสนและสตอรี่บอรดแบบ
การตูนญี่ปุน เปนเรื่องที่เขียนขึ้นจากจินตนาการหรือมีเคาโครงจาก
เรื่องจริง ซึ่งเปนตนฉบับของเรื่องที่นําไปสรางละครโทรทัศนและนิยาย
ไดแก เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ และเปนเรื่องที่เขียนจาก
นวนิยายและนําไปสรางละครโทรทัศน ไดแกเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย

ตัวบทตนทาง

หมายถึง ตัวบท (Text) ในสื่อที่เปนจุดเริม่ ตนกระบวนการในการ
ถายทอด เชื่อมโยงเนื้อหาสารหรือกระบวนการสัมพันธบท ไดแก
นิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัยและการตูนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ

ตัวบทปลายทาง

หมายถึง ตัวบท (Text) ในสื่อที่เปนจุดสิ้นสุดในกระบวนการการ
ถายทอด เชื่อมโยงเนื้อหาสารหรือกระบวนการสัมพันธบท ไดแก ละคร
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โทรทัศนเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย และนวนิยายเรื่อง
พักใจ
ตัวบทกลางทาง

Full House

สะดุดรักที่

หมายถึง ตัวบท (Text) ในสื่อที่เปนตัวเชื่อมตอของตัวบทตนทางซึ่ง
ไดแก นวนิยายและการตูน กับตัวบทปลายทาง ไดแก ละครโทรทัศน
และนวนิยาย ในที่นตี้ ัวบทกลางทาง ไดแก การตนู เรื่องดั่งดวงหฤทัย
และละครโทรทัศนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ

ปจจัยที่มีผลตอสัมพันธบท หมายถึง ปจจัยทีส่ งผลกระทบตอการเชื่อมโยง ตัดทอน และ
ดัดแปลงเนื้อหาจากตัวบทตนทางคือการตูน ไปสูต ัวบทกลางทาง
และตัวบทปลายทาง คือละครโทรทัศนและนวนิยาย ในเรื่อง Full
House และจากตัวบทตนทางคือนวนิยาย ไปสูต
 ัวบทกลางทางและ
ตัวบทปลายทาง คือการตูนและละครโทรทัศน ในเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย
ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวย
ก. ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ คือ ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
ของสื่อนวนิยาย สื่อละครโทรทัศน และสื่อการตูน
ข. ปจจัยดานการผลิต คือ ผูจัดละครโทรทัศน งบประมาณ
นโยบายของสถานีโทรทัศน และกระบวนการในการถายทํา
ค. ปจจัยดานธุรกิจและการตลาด คือ ระดับความนิยม (เรตติ้ง)
ยอดขาย ตนทุน กําไร
ง. ปจจัยดานสังคม คือ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม
ความเชื่อ ความทันสมัย และนโยบายของรัฐ

1.6 ขอบเขตการวิจัย
1.6.1 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพภายใตกระบวนทัศนสื่อในยุคหลังสมัยใหม ซึ่ง
ผูวิจั ยมุ งศึกษาเรื่ องสัมพัน ธบทระหวางสื่อ 3 สื่อ กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเรื่ องที่ มี
การสื่อสารผานสื่อครบ 3 ประเภท คือ นวนิยาย ละครโทรทัศนและการตูน และมีการเผยแพรใน
ประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2545 - 2551
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1.6.2 การวิจั ยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะละครตางประเทศที่ออกอากาศในประเทศไทย เปน
เรื่ องที่ ผลิต จากโครงเรื่ องของการ ตูน และมี การนําบทละครไปเขียนเปน นวนิ ยายที่แปลเปน
ภาษาไทยแล ว ซึ่ ง ผู วิ จั ย ไดเ ลื อกศึ กษาเฉพาะละครที่ พ ากย ภ าษาไทย การ ตู น ที่ แ ปลเป น
ภาษาไทย และนวนิยายที่เปนภาษาไทยเทานั้น รวมทั้งละครไทยที่ผลิตจากโครงเรื่องนวนิยาย
และมีการนําไปเขียนเปนการตูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.6.2.1 สื่อละครโทรทัศน ไดแก
- ละครไทยเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย ออกอากาศทางชอง 7 ในป พ.ศ. 2550
- ละครเกาหลีเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ ออกอากาศทางชอง 7 ในป
พ.ศ. 2548
1.6.2.2 สื่อนวนิยาย ไดแก
- ดั่งดวงหฤทัย สํานักพิมพ ณ บานวรรณกรรม พิมพครั้งที่ 10 ป พ.ศ. 2550
- Full House บานในฝนกับคืนวันของหัวใจ สํานักพิมพแจมใส พิมพครั้งที่ 1
ป พ.ศ. 2549
1.6.2.3 สื่อการตูน ไดแก
- ดั่งดวงหฤทัย สํานักพิมพคอมมิคเควส ป พ.ศ. 2547
- Full House สะดุดรักที่พักใจ สํานักพิมพสยามอินเตอรคอมมิค ป พ.ศ. 2548

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 เพื่อเขาใจลักษณะสัมพันธบทในการเลาเรื่องระหวางสื่อ 3 สื่อ คือ การตูน ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ทราบถึงปจจัยที่มผี ลตอการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางสื่อ และเพื่อทราบถึง
ความแตกตางของลักษณะสัมพันธบทจากสื่อการตูนไปสูล ะครโทรทัศนและนวนิยาย
และ
ลักษณะสัมพันธบทจากสื่อนวนิยายไปสูการตูนและละครโทรทัศน
1.7.2 การศึ ก ษาเรื่ อ งสั ม พั น ธบท จะอยู ภ ายใต ก ระบวนทั ศ น เ รื่ อ งการผลิ ต ซ้ํ า
(Reproduction) ของสื่อหลังสมัยใหม เพื่อยืนยันวาไมมีอะไรในสื่อทุกวันนี้ที่เปนของใหมอยาง
แท จริ ง ทุ กสื่อเชื่ อมโยงกับสื่อเกาที่ มีม าแลวทั้ งสิ้น ทํ าใหเห็นวามนุ ษยอยูภายใตกรงขังหรื อ
รางแหมี แตเรื่องเลาเดิมๆ ซ้ําๆ ชีวิต ติดอยูใ นกับดัก (Entrapment) ของสิ่งเกาๆ ที่ยังไมไปสู
ความรูแจง (Enlightenment) การศึกษานี้เพื่อคนหาแนวทางการแกปญหาที่สัมพันธบทระหวาง
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สื่อกอใหเกิดการลดทอนคุณ คาทางสุน ทรี ย ะในสื่ อเดิม ภายใต ขอจํ า กัดของปจ จั ยต างๆ ที่
เกี่ยวของ
1.7.3 เปนตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับผูส นใจศึกษาเรื่องสัมพันธบทระหวางสื่อ และเปน
แนวทางสําหรับผูที่มีความสนใจศึกษาหรือผูทมี่ ีความเกี่ยวของ
เกี่ยวกับกับวิธีการถายทอด
เนื้อหาและกลยุทธในการดัดแปลงจากนวนิยายมาสูการตูน
และกลยุทธในการดัดแปลงจาก
การตูนสูล ะครโทรทัศน
1.7.4 ในดานวิชาชีพ เพื่อนําเสนอแนวทางและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการสรางสรรค
ละครโทรทัศนจากการตูน เพื่อสามารถเปนทางเลือกหนึ่งของผูส รางละครโทรทัศนไทยตอไปใน
อนาคต
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย”
ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี ทีใ่ ชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality)
2. แนวคิดองคประกอบการเลาเรื่อง (Narrative)
3. แนวคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism)
4. แนวคิดเรื่องการตูน
5. แนวคิดเรื่องนวนิยาย
6. แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน
7. แนวคิดเรื่องการดัดแปลงวรรณกรรมสูบทละครโทรทัศน
2.1 แนวคิดเรื่องสัมพันธบท (Intertextuality)
ผูที่เริ่มใชคําวา “Intertextuality” คือ Julia Kristeva นักวิชาการชาวบัลแกเรียที่มาอยู
ในฝรั่งเศส ซึ่ง มีบทบาทอยางมากตอการกอตัวของมโนทัศน เกี่ยวกับสัม พัน ธบทขึ้น มาอยาง
เปนล่ําเปนสันในแวดวงวิชาการของประเทศฝรั่งเศส (เจตนา นาควัชระ, 2532)
ซึ่ง A.A. Berger (1992) ใหนิยามสัมพันธบทวา เปนการใชหรือการสรางตัวบทใหม
ตัวบทหนึง่ (อาจจะโดยรูต ัวหรือไมรตู ัวก็ได) จากวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งเปนตัวบทเดิมที่มีอยูแลว
กระบวนการสัมพันธบทตองมี “ตัวบทตนทาง” และ “ตัวบทปลายทาง”
ในแนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality) สิง่ ที่ปรากฏในเนื้อหาใหม (Secondary text)
มักมีรองรอยจากเนื้อหาดั้งเดิม (Primary text) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําเนื้อหาจากสื่อหนึ่ง
ไปสูอีกสื่อหนึง่ ตองมีการดัดแปลงใหเขากับธรรมชาติของสื่อเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการ
ถายทอด ดังที่ M. Bakhtin นักภาษาศาสตรชาวรัสเซียไดใหแนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธบทไววา
“เมื่อใดก็ตามที่คนเราพูด สิ่งทีเ่ ราพูดจะมีความผูกพันกับสิ่งทีถ่ ูกพูดในอดีต และคําพูดนั้นๆ ก็มี
โอกาสที่จะถูกนํามาพูดอีกในอนาคต และถามีการนําความคิด ความเขาใจ ความรูสึก และ
เคลื่อนยายจากคําพูดมาสูเนื้อหา ก็จะบรรลุถงึ ความเขาใจในเรื่องสัมพันธบทอยางแทจริง ซึ่งถือ
ไดวา สัมพันธบทเปนรากฐานของวิธีการสนทนาที่คนใชสื่อสารตอกัน” (Jeremy G. Butler,
1994)
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ดูเหมือนวาการที่สื่อใหมๆ จําเปนตองหยิบยืมบางสิ่งบางอยางจากสื่อเกาในทวงทํานอง
ของ “เหลาเกาในขวดใหม” หรือ “เหลาใหมในขวดเกา” นั้น เกิดเนื่องมาจากลักษณะ
“Repetition” (Convention) ที่ทั้งผูสง สารและผูรับสารตองการเพื่อความมั่นใจ พรอมกันนั้น
ทั้งสองฝายตางก็ตองการ “Variation” (Invention) ดวย ดังนั้น ทุกฝายจึงตองการลักษณะทัง้
สองอยางในเวลาเดียวกัน
สัมพันธบทระหวางสื่อแบงออกเปน 2 แบบ คือ
1. สัมพันธบท (Intertextuality) แบบจิตสํานึก (Consciously) เปนการเชื่อมโยง
เนื้อหา โดยเฉพาะการโตแยง การโตตอบ โดยเมื่อเราไดเห็นเนื้อหาอยางหนึง่ เราสามารถโยงไป
หาอีกเนื้อหาหนึ่งไดในลักษณะทีเ่ นื้อหาทั้งสองเนื้อหาเปนเรื่องเดียวกัน
แตเปนการโตตอบ
โตแยง นอกจากนี้ การลอเลียน การเสียดสี ยังเปนตัวอยางที่ดีของการสรางความขบขันที่
แตกตางแตกแขนงออกมาจากเนื้อหาตนแบบ
2. สัมพันธบท (Intertextuality) แบบไรจิตสํานึก (Unconsciously) เปนการที่
เนื้อหาไดใชวัตถุดิบในสิ่งเดียวกัน หรือแตกตางกัน เชน โครงเรื่อง การดําเนินเรื่อง ลักษณะตัว
ละครที่มีลักษณะรวมกัน ฯลฯ โดยทีผ่ ูประพันธมิไดมีความตั้งใจจะใหเหมือนกัน
เมื่อกลาวถึงสัมพันธบท (Intertextuality) การเขียนลอเลียน (Parody) หรือการ
ลอกเลียนแบบอารมณขัน (Comics imitation) สามารถเปนตัวอยางที่ดีอยางหนึ่งในการอธิบาย
สัมพันธบทหรือการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบจิตสํานึกได ดังที่ Berger (1993) กลาววา “การเขียน
ลอเลียนคือการลอกเลียนตัวบทอยางมีอารมณขัน” (A parody is a humorous imitation of a
text) โดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การเขียนลอเลียนเนื้อหา (Parody of text)
2. การเขียนลอเลียนรูปแบบความถนัดของผูประพันธหรือศิลปน (Parody of styles
of particular authors or artists)
3. การเขียนลอเลียนตามประเภทเนื้อหา (Parody of genres)
การเขียนลอเลียนเปนรูปแบบหนึ่งทีส่ ําคัญของการอางถึง (Quotation) และการจัดทํา
(Manipulation) อยางมีสติ หรือมีจติ สํานึกในเนื้อหา รูปแบบ หรือลักษณะการสรางสรรคใน
ผลงานของแตละคน และการเขียนลอเลียนจะถูกกลาวถึงและเปนที่ยอมรับก็ตอเมื่อผูรับสารเกิด
ความคุนเคยวาการลอเลียนที่ถายทอดออกมานั้นมีความหมายวาอะไร จะทําใหเกิดความขบขัน
และเขาใจไดถึงแมจะไมมีความรูใ นเรื่องที่ถูกนํามาเขียนลอเลียนก็ตาม ในบางครั้งผูประพันธ
และศิลปนในแขนงตางๆ ไดมีการสรางสรรคงานขึ้นมาดวยเนื้อหาที่ผูรับสารรูจ ักคุนเคย ทําให
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สัมพันธบทมีความชัดเจน และงายตอการเขาใจสื่อที่ถายทอดออกมา ทําใหเปนผลตอความนิยม
ในการนํามาดัดแปลงอยางแพรหลาย แตในบางครั้งสัมพันธบทก็ไมเกิดความชัดเจน เนื่องจาก
ผูประพันธขาดทักษะในการถายทอดโครงเรื่อง แกนหรือประเด็นของเรื่อง ลักษณะตัวละคร ให
คงไวซึ่งเนื้อหาเดิมได (A. A. Berger, 1993)
(1987) จําแนกประเภทของสัมพันธบทออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ซึ่งแสดง
ดวยแผนภาพไดดังนี้
J. Fiske

Text x production
Text1

Text x audience

Text2

Horizontal
Genre

Primary text
Vertical

Secondary text
Tertiary text

แผนภูมิที่ 2: การแบงประเภทสัมพันธบทตามทัศนะของ Fiske
1. สัมพันธบทแนวนอน (Horizontal intertextuality) ความสัมพันธระหวางตัว
บทปฐมภูมิดวยกัน (Primary text) คือระหวางฝายผูส ง /ผูผลิตที่จะหยิบยืมสวนประกอบตางๆ
ของอีกตัวบทหนึ่ง เชน สัมพันธบทระหวางประเภทรายการ (การนํานวนิยายมาสรางละคร) ตัว
ละคร นักแสดง เนื้อหา ฯลฯ โดยอาจจะมองเห็นอยางชัดเจนวามีการหยิบยืมหรือไมก็ได เชน
การนําเอาบทประพันธนวนิยาย มาสรางเปนภาพยนตร/ละครโทรทัศน เปนตน
2. สัมพันธบทแนวดิ่ง (Vretical intertextuality) ความสัมพันธระหวางตัวบท
ปฐมภูมิ (เชน ภาพยนตร ละคร เพลง ฯลฯ) กับตัวบทอื่นๆ ที่แตกตางออกไปโดยมีการอางอิง
อยางชัดเจน ในระดับทุติยภูมิ เชน คอลัมนวิจารณภาพยนตร ระดับตติยภูมิเชน ความคิดเห็น
ของผูอานตอบทวิจารณดังกลาว
(1991) ยัง กลาวถึง แนวคิดสัม พัน ธบทวา “แนวคิดเรื่ องสัม พัน ธบท
(Intertextuality) ถูกนํามาใชในการวิจารณวัฒนธรรมโดยสามารถจํากัดความในลักษณะที่วา
A.A. Berger
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สิ่ง ที่ ปรากฏในเนื้ อหาหนึ่ ง จะมี ความสัม พัน ธ กับอีกเนื้ อหาหนึ่ ง เสมอในระดับที่ แ ตกตางกั น
เนื่องจากสาเหตุที่เปนการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในบางกรณีเนื้อหาที่มีความสัมพันธกัน
ดัง ที่ กลาวมายัง สามารถนํ ามาใช ใ นการวางโครงเรื่ อง ( Plots) บุคลิกลักษณะ ( Characters)
เหตุการณ (Events) แกนของเรื่อง (Themes) การสรางความเปนพระเอกและนางเอก (Heroes
and heroines) อันเปนองคประกอบรวมที่จะนําไปสูการสรุปลักษณะเดนที่เปนเอกลักษณของ
ผูประพันธในการถายทอดเนื้อหานั้น”
“สัมพันธบท” เปนเรื่องของการถายโยงองคประกอบตางๆ ของตัวบทแรกไปยังตัวบทที่
สอง หากทั้งสองตัวบทอยูใน Genre ที่มีองคประกอบหลักๆ ที่คลายคลึงกัน การกระโดดขาม
ระหวาง Genre ยอมเกิดขึ้นไดโดยงาย ดังนั้น จึงเปนปรากฏการณปกติธรรมดามากที่ “เรื่อง
แตง” (Fiction) เชน นวนิยาย ภาพยนตร ละครโทรทัศน จะสรางปรากฏการณสัมพันธบทได
ทั้งนี้ เพราะองคประกอบพื้นฐานของนวนิยาย ภาพยนตร และละครโทรทัศนนนั้ มีคุณลักษณะ
เหมือนกัน กลาวคือ มีเนื้อเรื่อง/โครงเรื่อง ตัวละคร เวลา สถานที่ ความขัดแยง มุมมองของคน
เลา บทสนทนา เปนตน (กาญจนา แกวเทพ, 2551)
สําหรับเสนทางเชื่อมโยงหรือกลวิธีในการถายโยง/อางอิงระหวางตัวบทนั้น มีมติ ิการวัด
ไดหลายแบบ มิติแรกเปนการวัดในเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบระหวางตัวบทแรกกับตัวบท
หลังวา มีการตัด มีการเพิ่ม มีการลดไปมากนอยเพียงใด ในอีกมิติหนึง่ อาจจะเปนการวัดในเชิง
คุณภาพ เชน เสนทางเชื่อมโยงระหวางตัวบทแรกกับตัวบทหลัง อาจจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดังนี้
- มีการซอนเรนวาเปนการเชื่อมโยงแบบครึง่ ๆ กลางๆ
- มีการซอนเรนเอาไวทั้งหมดจนแทบดูไมรูวามี “สายสัมพันธกัน”
- ผูผลิตกึ่งๆ จะรูตัว/ตั้งใจวาหยิบองคประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ้ํา
- การหยิบของเกามาใชเปนไปอยางไมตงั้ ใจ
- ผูผลิตรูต
 ัววา ไดหยิบยืมของเกามาใช แตตั้งใจจะปดบัง
- มีการนําเอาของเกามาดัดแปลงแกไข
- มีการนํามาตีความใหมอยางตั้งใจ
นพพร ประชากุล (2543) เรียกตัวบทแรกวา “ตัวบทตนทาง” และตัวบททีถ่ ูกสรางตอ
ยอดมาจากตัวบทแรกวา “ตัวบทปลายทาง” และไดเสนอการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางตัว
บทตนทางและตัวบทปลายทาง ซึง่ อาจมีแบบแผนของสัมพันธบททัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
วา จากตัวบทตนทางไปสูต ัวบทปลายทางนั้น มีอะไรทีห่ ายไปบาง มีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมา มี
อะไรทีถ่ ูกดัดแปลงไป เพราะอะไร ทําไม และอยางไร ดังนี้

17

1) การขยายความ (Extension) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการ
เพิ่มเติมเนื้อหาอะไรซึง่ ตัวบทตนทางไมมีบาง มีเหตุผลอะไรของการเพิ่มเติม และสวนที่เพิ่มมา
ใหมนี้เขามาเชื่อมโยงสัมพันธกับตัวบทที่มีแลวอยางไร/หรือเพื่อทําหนาที่อะไร การขยายความมี
ผลทําใหความหมายทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
2) การตัดทอน (Reduction) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการตัดตอน
เนื้อหาอะไรจากตัวบทตนทางลงไปบาง มีเหตุผลอะไรของการตัดทอน และการตัดทอนนีส้ งผล
ถึงเรื่องความหมายของตัวบทหรือไม
3) การดัดแปลง (Modification) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาอะไรจนทําใหตัวบทตนทางมีรูปลักษณไมเหมือนเดิม หรือแตกตางไปจากเดิม
กาญจนา แกวเทพ (2551) กลาววา ปรากฏการณสัมพันธบทในปจจุบันมีลักษณะแฝง
เรน กลาวคือ หากเปรียบเทียบปรากฏการณสัมพันธบทในยุคสมัยใหม (Modern) ที่อาจเรียกวา
“การปรับแปลง/ดัดแปลง” (Adaptation) จะพบวา ทัง้ ในแงความตั้งใจ/การรูต ัวทัง้ ในฝายผูผ ลิต
และผูรับสารมักจะมีลักษณะเปดเผย และองคประกอบที่ถายโอนก็มสี ัดสวนเปนสวนใหญ เชน
การปรับแปลงบทประพันธนวนิยายเรื่อง “ทรายสีเพลิง” มาเปนละครโทรทัศน จะรักษา
องคประกอบเกือบทุกอยางของการเลาเรื่องเอาไวเกือบทั้งหมดแมแตชื่อเรื่อง ชื่อตัวละคร บท
สนทนา ฉาก ซึ่งในตัวบททีส่ อง (ละคร) จะคลายคลึงกับตัวบทแรกอยางมาก แตสําหรับ
ปรากฏการณสัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม (Postmodern) จะมีเริ่มความแตกตางทัง้ ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ในแงคุณภาพความตั้งใจและรูตัวของทั้งฝายผูส งสารและผูรับสารจะเริม่ มี
นอยลง และองคประกอบของตัวบทแรกทีถ่ ูกเลือกมาถายโอนในตัวบททีส่ องก็อาจจะมีสัดสวน
เล็กนอย และถูกนํามาปรุงแตง (Modify) จนเกือบดูไมออกวานี่เปนปรากฏการณสัมพันธบท
ลักษณะการถายโอนอยางแฝงเรนนี้ มีมากในสื่อโทรทัศนซึ่งประกอบดวยรายการตางๆ หลาย
ประเภท หลาย Genre ซึ่งอาจมีรายการบางรายการทีม่ ีตําแหนงเปนตัวบทที่สองที่เปนการถาย
โอนมาจากตัวบทแรก เชน รายการขาวบันเทิงทัง้ หลาย ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแลว มักจะเปน
ตัวบทที่สอง ของตัวบทแรกคือ “ละคร เพลง ภาพยนตร” แตเนื่องจากรายการเหลานี้มีการเลือก
เพียงเฉพาะบางองคประกอบของตัวบทแรก และไดมี “การปรุงแตง” จนกระทั่งคนดูอาจไมรับรู
วามีความสัมพันธระหวางกันและกันภายในตัวบท/รายการ เชน มีการแปลงองคประกอบจาก
เรื่องแตง (ละคร) มาเปนเรื่องจริง (ขาว) แปลงจาก “บทสนทนาในละคร” มาเปน “การให
สัมภาษณ” เปนตน
ในการศึกษาเรื่องสัมพันธบทการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ผูวิจัยทําการศึกษาในเรื่องของสัมพันธบทระหวางสื่อตางชนิดที่สรางจากตัวบทเดียวกัน
ซึ่ง
จัดเปนสัมพันธบทแนวนอนตามแนวคิดของ Fiske ฉะนั้นแนวคิดสัมพันธบทจึงเปนแนวทางใน
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การวิเคราะหวาเนื้อหาของทั้งสามสื่อมีการเชื่อมโยงระหวางสื่ออยางไรทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีจุดรวมและจุดตางกันอยางไร (Invention/convention) และมีการขยายความ
(Extension) การตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง (Modification) อยางไรบาง

2.2 แนวคิดองคประกอบการเลาเรื่อง (Narrative)
ละครโทรทัศนเปน จิน ตคดีประเภทหนึ่ง ที่มุ งใหผ ลดานอารมณความรู สึกเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการใหความเพลิดเพลิน ซึ่ ง เป น ระดับ พื้น ฐานที่ สุดของงานประเภทนี้ โดยละคร
โทรทั ศน จ ะประกอบไปดวยองคประกอบพื้น ฐานของการเลาเรื่ องครบถวนไดแก แกน เรื่ อง
(Theme) โครงเรื่ อง ( Plot) ตัวละคร ( Characters) เวลาและสถานที่ เกิดเหตุการณ หรื อฉาก
(Setting) ปฏิสัมพันธของตัวละคร/บทสนทนา (Interaction/dialogue) มุมมองในการเลาเรื่อง
(Point of view) และทวงทํานองในการนํ าเสนอ (Style and tone) โดยการนํ าเสนอละคร
โทรทัศนตองยึดโยงองคประกอบเหลานี้โดยผานกระบวนการเลาเรื่อง (ถิรนันท อนวัชศิริวงศ,
2543)
นพพร ประชากุล (2543) กลาวถึงการศึกษาการเลาเรือ่ งวา แบงไดเปนสองระดับ คือ
ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบทที่ปรากฏ โดยในทาง Narratology ใชคําวา Discourse ซึ่ง
หมายถึง เนื้อความของนวนิยายที่อาน หรือเนื้อความของละครทีร่ ับรูดวยตาตามที่ปรากฏจริงๆ
และในระดับทีส่ อง คือ ระดับเนื้อเรื่อง (Story) หรือเปนระดับโครงสราง (Structure) เปนระดับที่
อยูลึกลงไป ในขณะที่ระดับบน คือ ตัวเรื่องเลาที่เรารับรูเปนรูปธรรม ระดับทีส่ องจะเปนระดับ
โครงสรางความสัมพันธของ Concept ที่อยูในเรื่อง โดยการศึกษาการเลาเรื่องในระดับเนื้อความ
จะตองดูถึงองคประกอบและกลวิธีการนําเสนอ
การวิเคราะหการเลาเรื่องจะวิเคราะหตามองคประกอบการเลาเรื่อง ดังนี้
2.2.1 โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณที่เกิดขึน้ ในละครอยางมีเหตุผลและ
มีจุดหมายปลายทาง คือ มีตอนตน ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง การวางโครงเรื่องเปนการ
วางแผนหรือกําหนดเสนทางของตัวละครแตละตัว วามีการกระทํา อุปสรรค ปญหา และ
บทสรุปของชีวิตวาเปนอยางไร เหตุการณทุกตอนของเคาโครงเรื่องตองมีความสัมพันธกนั
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อยางสมเหตุสมผล คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะตองเปนผลสืบเนื่องจากการกระทําใน
ฉากที่นํามากอน และในขณะเดียวกันก็จะเปนสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากตอไป
อริสโตเติล กลาววา โครงเรื่องมีความสําคัญมากกวาองคประกอบสวนอื่นๆ ทั้งหมด
ของละคร โครงเรื่องที่ดีตองประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ ตอนตน (The beginning)
ตอนกลาง (The middle) และตอนจบ (The end) ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละตอนตอง
เกี่ยวของสัมพันธกันและสงผลตอเนื่องถึงกันอยางเปนเหตุเปนผล
การลําดับเหตุการณในโครงเรื่องมี 5 ขั้นตอน ไดแก (กาญจนา แกวเทพ, 2547)
1) การเริ่มเรื่อง (Exposition) การเริ่มเรื่องเปนการชักจูงความสนใจให
ติดตามเรื่องราว มีการแนะนําตัวละคร แนะนําฉากหรือสถานที่ อาจมีการเปดประเด็นปญหาหรือ
เผยปมขัดแยงเพื่อใหเรื่องชวนติดตาม การเริม่ เรื่องไมจาํ เปนตองเรียงตามลําดับเหตุการณ อาจ
เริ่มเรื่องจากตอนกลางเรื่องหรือยอนจากตอนทายเรื่องไปหาตนเรื่องก็ได
2) การพัฒนาเหตุการณ (Rising action) คือการที่เรื่องราวดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องและสมเหตุสมผล ปมปญหาหรือขอขัดแยงเริ่มทวีความเขมขนขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมี
ความลําบากใจ และสถานการณก็อยูในชวงยุงยาก
3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เปนขั้นตอนที่ความขัดแยงพุงขึ้นสูงสุดและถึงจุด
แตกหัก ตัวละครอยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจเลือกไดอยางใดอยางหนึ่งเทานัน้
4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เปนขั้นตอนหลังจากที่จุดวิกฤตไดผาน
พนไป อันเนื่องมาจากปญหาความยุงยากหรือเงื่อนงําตางๆ ไดเปดเผยหรือแกไขได
5) การยุติเรื่องราว (Ending) เปนขั้นตอนสุดทายที่เรื่องราวไดจบสิ้นลงโดย
อาจจะมีจุดจบไดหลายๆ แบบ เชน จบแบบมีความสุข จบอยางสูญเสีย หรือจบแบบเปนปริศนา
ใหคิดตอไป เปนตน
(1968) ไดวิเคราะหตัวละครและการกระทําของตัวละคร โดยการ
วิเคราะหการทําหนาที่ของตัวละคร (Function of characters) ที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่อง ซึ่งไดแก
สวนที่เปนการกระทําของตัวละคร (actions of characters) และ ผลสืบเนื่องจากการกระทําของ
ตัวละครทีส่ งผลตอเรื่องราว (consequences of actions) พบวามีหนาที่ (Functions) 31 หนาที่
และไดสรุปหนาทีท่ ี่มีความสัมพันธกัน สรุปเปนขั้นตอนการเลาเรื่อง 13 ขั้นตอน ดังนี้
1. สถานการณเริ่มตน (Initial situation) แนะนําสมาชิกของครอบครัว (ตัวละคร)
แนะนําตัววีรบุรษุ
2. เกิดการพลัดพราก (Absentation) หนึง่ ในสมาชิกครอบครัวพลัดพรากไป หรือ
มีสิ่งที่สญ
ู หาย
Vladimir Propp
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3. การขัดขวาง (Interdiction) การขัดขวางเปาหมายของพระเอก
4. ความรุนแรง (Violation) การขัดขวางเปาหมายของพระเอกทําโดยใชความ
รุนแรง
5. การเปนตัวราย (Villainy) ผูร ายสรางอันตรายใหครอบครัว
6. การเปนสื่อ (Mediation) โชคชะตาราย พระเอกไดรับขาวราย
7. การไดรับของวิเศษ (Receipt of magic agent) พระเอกไดรับพลังวิเศษ
8. การเดินทางไปสถานที่ตางๆ (Spatial transference) พระเอกออกคนหา
9. การตอสู (Struggle) พระเอกตอสูกับผูร าย
10. การสถาปนาวีรบุรุษ (Branding) พระเอกไดรับการสถาปนา
11. ชัยชนะ (Victory) ผูรายถูกทําลาย
12. การแอบอางสิทธิ์ (Unfounded claims) พระเอกตัวปลอมแอบอางสิทธิ์ และถูก
เปดเผย
13. การแตงงาน (Wedding) พระเอกแตงงาน มีความสุข
ไดวิเคราะหวา การเลาเรื่องแบบนิทานพื้นบานมีหนาที่ (Functions) 31
หนาที่ และจะไมมีมากไปกวา 31 หนาที่ ซึง่ ในบางเรือ่ งอาจจะมีไมถึง 31 หนาที่ก็ได (A.A.
Berger, 1997)
Propp

แตสําหรับ Todorov ไดเสนอเกณฑภาวการณที่ใชในการศึกษาโครงเรื่องไววาโครง
เรื่องของละครหรือภาพยนตรจะมีอยู 4 ภาวะ ไดแก (1977 อางถึงใน M. Gllespie and J.
Toynbee, 2006)
1. ภาวะสงบสุข (Equilibrium) ไดแกสภาวะสงบสุขที่ปรากฏตอนเริ่มเรื่อง
2. ภาวะวิกฤต (Disruption) ไดแกขั้นตอนที่ปญหาเริม่ กอตัวขึ้นและทวีความ
รุนแรงมากขึ้น
3. การแกไขปญหา (Equalizing) ไดแกสภาวะทีต่ ัวละครพยายามแกไขปญหาให
ลุลวงไป ซึง่ มีทงั้ ลมเหลวและสําเร็จ
4. การกลับคืนสูความสงบสุขอีกครั้ง (New equilibrium) หลังจากปญหาถูกแกไข
ไปแลว ทุกอยางคืนสูความสงบสุขอีกครัง้
โดยโครงเรื่องแบงเปนลักษณะใหญได 8 ลักษณะ คือ (เพ็ญสิริ เศวตรวิหารี, 2541)
1. ความรักของชายหญิง พบกัน รักกัน โกรธกัน คืนดีกนั หรือตองฟนฝา
อุปสรรคสุดทายก็สมหวัง
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2. รักสามเสา เปนเรื่องรักทํานองเดียวกัน แตรักสามเสาจะเปนเรื่องที่ตัวละคร
หลัก 3 คน มีความสัมพันธกนั จนยากแกการแกปญหา
3. ความสําเร็จ เปนเรื่องของคนที่พยายามตอสู ฝาฟนอุปสรรคเพื่อกาวไปสู
ความสําเร็จ
4. ซินเดอเรลลา หรือเรื่องพาฝน เปนเรื่องของพระเอกหรือนางเอกตกยากถูก
รังแก แตในที่สุดก็เปดเผยวาเธอหรือเขาเปนทายาทเศรษฐี
5. คฤหาสนลึกลับ มีปมปญหาซอนอยูในความสวยงามของคฤหาสน หรือ
บานอันใหญโต เปนสถานการณที่ดําเนินอยูภายใตความลึกลับของสถานที่
6. ใครทําอะไร มักเปนเรื่องการคนหาวา เหตุการณที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะคดี
ฆาตกรรม ลึกลับ ปกปด ใครเปนผูกระทํา
7. แมวจับหนู เปนการไลลากันของตัวละคร 2 ฝาย โดยมิไดปกปดตัว
ผูกระทํา
8. เพชรตัดเพชร คือ ตัวเอก 2 ฝายเปนศัตรูกัน ชิงไหวพริบระหวาง
สถานการณที่พลิกผัน
2.2.2 แกนเรื่อง (Theme)
แกนเรื่องหรือแกนความคิด (Theme) เปนอีกหนึ่งองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
การเลาเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อจะวิเคราะหถงึ ใจความสําคัญของเรื่อง แกนเรื่องก็คือแนวคิดหลักที่
จําเปนจะตองจับใหไดเพื่อจะทราบวาผูเลาตองการถายทอดอะไรใหทราบ
กลาวถึงความหมายของแกนเรื่องวา “คือความคิดหลักในการ
ดําเนินเรื่อง เปนความคิดรวบยอดที่เจาของเรื่องตองการนําเสนอ” ซึ่งแกนเรื่องอาจปรากฏหรือ
แฝงตัวอยูตามองคประกอบตางๆ ในการเลาเรื่อง อาทิ เราอาจสังเกตแกนเรื่องไดจากชื่อเรื่อง
ชื่อตัวละคร สังเกตคานิยม คําพูด หรือสัญลักษณพิเศษที่ปรากฏ (1971: 94 อางใน ฉลองรัตน
ทิพยพิมาน, 2539)
Hurtik & Yarber

ละครเรื่องตางๆ ที่นําเสนอตอผูชมสามารถวิเคราะหแกนเรื่องของละคร (The
Analysis of theme) ออกเปน 6 ประเภทไดแก (J.S.R. Goodlad, 1971)
1) Love theme แนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก ไมวาจะเปนความรักระหวางหนุม –
สาว สามี-ภรรยา โดยจะเปนเรื่องของการใชชีวิตอยูรวมกัน ความสัมพันธของความรักเกิดขึ้นได
อยางไร มีอุปสรรคอยางไร และจบลงอยางไร และแนวเรือ่ งความรักนี้จะรวมถึงความรักใน
ครอบครัวดวย

22
2) Morality theme

แนวเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เนื้อเรื่องจะเกี่ยวของกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากหลักศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการทําความดี วา
เปนสิ่งจําเปนและเปนสิง่ ทีส่ ังคมปรารถนา
หรือแสดงใหเห็นถึงการที่บุคคลเลือกที่จะกระทํา
ระหวางความดีกับความชั่ว และผลที่จะไดรับจากการทําดีและทําชั่วนี้
3) Idealism theme แนวเรื่องประเภทนี้จะแสดงใหเห็นถึงบุคคลที่มีความพยายาม
ที่จะกระทําสิง่ ตางๆ ใหบรรลุผลในสิง่ ทีต่ นปรารถนา บุคคลประเภทนี้อาจจะเปนนักปฏิวัติ ผูท ี่มี
อุดมการณชาตินิยม เสรีนิยม เปนนักบวช หรือเปนศิลปนก็ได ซึง่ มีความคิดที่แตกตางไปจาก
บุคคลทั่วไปในสังคม อาจจะรุนแรงกวาหรืออาจจะเปนการตอตานกับสิ่งทีส่ ังคมเปนอยู
4) Power theme แนวเรื่องเกี่ยวกับอํานาจ เปนเรื่องของความขัดแยงระหวาง
บุคคล 2 คน หรือ 2 กลุม ที่มคี วามตองการในสิง่ เดียวกัน เชน ตําแหนงหนาที่ การมีอํานาจใน
การควบคุมสถานการณ ความขัดแยงสวนบุคคล ความขัดแยงระหวางชนชั้น รวมถึงการแสวง
อํานาจดวยการตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดมาซึง่ อํานาจ
5) Career theme เนื้อเรื่องจะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคคลที่จะทํางาน
ใหประสบความสําเร็จโดยมีเปาหมายหลักคือ
เพื่อใหไดมาซึง่ ความสําเร็จสวนตัว
ไมใช
ความสําเร็จเพื่อสถาบันหรือประเทศชาติ โดยจะตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
6) Outcast theme เนื้อเรื่องจะเปนเรื่องของคนที่ดําเนินชีวิตในสังคมที่แตกตาง
จากคนทั่วไป เนื่องจากสาเหตุตางๆ ไดแก สาเหตุทางรางกาย เชน คนพิการ รูปรางหนาตา
หนาเกลียด หรือเนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม เชน นักโทษ โสเภณี เด็กกําพรา โดยเนื้อเรื่องจะ
แสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตของบุคคลเหลานีใ้ นสังคม ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกและสิง่ ที่สงั คม
ปฏิบัติตอเขา
ความคิดที่อยูในเรื่องที่เลา จะตองมีความกลมกลืนเปนโครงเรื่องและตัวละครอยางที่
จะแยกจากกันไมได วิธีการแสดงความคิดของผูเขียนก็คือ แสดงผานเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง
ซึ่งจะตองเปนไปอยางสมเหตุส มผล และมีความเหมาะสมทั้งในแงของโครงเรื่องและตัวละคร
หลักของการให “ความคิด” ที่ถูกตองจะตองเปนการใหความคิดอยางแนบเนียน โดยที่ผูชมจะ
ไดรั บความคิดจากประสบการณใ นการติดตามเรื่องราวในละคร ความคิดเบื้องหลังบทละคร
จะตองเปนสิ่งที่เหตุการณในละครพิสูจนใหเราเห็นวาเปนความจริงจากการกระทําของตัวละคร
และจากผลที่ตัวละครไดรับจากการกระทําอันนั้น ซึ่งขึ้นอยูกับการวางเคาโครงเรื่องที่ดี การสราง
ตัวละครที่นาสนใจและความลึกซึ้งที่ซอนอยูเบื้องหลังบทละครเรื่องนั้นๆ
2.2.3 ความขัดแยง (Conflict)
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การเลาเรื่องมักดําเนินเรื่องราวเกี่ยวพันกับความขัดแยง ปริญญา เกื้อหนุน (2537
อางถึงใน ฉลองรัตน, 2539) ไดใหความเห็นถึงความขัดแยงวา “ความขัดแยงเปนองคประกอบ
สําคัญอยางหนึ่งของเรื่อง ที่สรางปมปญหา การหาหนทางแกปญหา ความขัดแยงของตัวละคร
คือ การเปน ปฏิปกษต อกัน หรื อความไม ล งรอยในพฤติก รรม การกระทํ า ความคิด ความ
ปรารถนา หรือความตั้งใจของตัวละครในเรื่อง” ซึ่งแบงความขัดแยงเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก
2.2.3.1 ความขัดแยงระหวางคนกับคน คือ ตัวละครสองฝายไมลงรอยกันแตละ
ฝายตอตานกันหรือพยายามทําลายลางกันเชน การรบของทหารสองฝายหรือการทําศึกระหวาง
สองตระกูล เปนตน
2.2.3.2 ความขัดแยงภายในจิตใจ เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายใน ตัวละครจะมี
ความสับสน หรือยุงยากลําบากใจในการตัดสินในเพื่อจะกระทําการอยางที่คิดเอาไว เชน ความ
ขัดแยงกับสํานึกรับผิดชอบ หรือ ความรูสึกขัดแยงกับกฎเกณฑทางสังคม
2.2.3.1 ความขัดแยงกับพลังภายนอก เชน ความขัดแยงกับสภาพแวดลอม
หรือธรรมชาติอันโหดราย
ซึ่งสิ่งที่ตองพิจารณาในการวิเคราะหความขัดแยง คือ คูแยง หรือคูตรงขาม (Binary
opposition) ที่ปรากฏในทองเรื่อง โดยคูแยงมีความหมายถึงปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
สองตัว ซึ่งทําหนาที่นิยามและสรางคาใหกันโดยอาศัยความแตกตาง เชน
ขาว
ความดี
สงบสุข
ผูชาย

ดํา
ความชั่ว
วุนวาย
ผูหญิง

กาญจนา แกวเทพ (2543) ไดอธิบายการเปรียบเทียบคูแยงหรือคูตรงขาม (Binary
opposition) ของ Saussure ไววา หากถามคําวา “อะไรคือวัว” เราจะตอบคําถามนี้ก็ตอเมื่อได
รูจักวา “อะไรไมใชวัว” เชนเดียวกับตัวอยางคําถามโรแมนติกวา “อะไรคือรัก” ก็ตองแยกออกมา
ใหไดวา “อะไรไมใชรัก”
โดยการเปรี ยบเที ย บคูแยง หรื อคูต รงข าม เปน รู ปแบบการเปรี ยบเที ยบที่ แสดง
ความหมายใหเห็นไดโดยงายและชัดเจนที่สุด เนื่องจากโครงสรางวิธีคิดของมนุษยสวนใหญมี
กรอบแนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหวางคูแยงหรือคูตรงขามอยูแลว
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2.2.4 ตัวละคร (Character)
ตัวละคร (Character) คือ ผูกระทํา และผูท ี่ไดรับผลจากการกระทําในบทละคร ตัว
ละครที่ดีจะตองมีพัฒนาการ นัน่ คือ ตองมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิสัยใจคอ ตลอดจน
มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงตอเรื่องราวตางๆ เนื่องจากประสบการณ หรือเหตุการณที่มากระทบ
ชีวิตของตน หากแตการเปลี่ยนแปลงนีต้ องเปนไปอยางสมเหตุสมผล ไมขัดตอหลักความจริง
ตัวละครแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.2.4.1. ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว (Typed character) เปนตัวละครที่
มองเห็นไดเพียงดานเดียว และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใชกันในบทละครทั่วๆ ไป
เชน “พระเอก” “นางเอก” หรือ “ตัวอิจฉา” ตัวละครเหลานี้ไมวาจะอยูในละครเรื่องใด มักมี
ลักษณะนิสัยคลายกันแทบเปนสูตรสําเร็จ และบทบาทที่จะกระทําก็เปนสิ่งทีผ่ ูชมคาดหมายไว
สําหรับตัวละครนั้นๆ ได
2.2.4.2. ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Well – rounded character) ตัวละครประเภท
นี้มีความลึกซึ้ง และเขาใจยากกวาตัวละครที่มีลักษณะตายตัว จะคลายคนจริงๆ ซึ่งมองไดรอบ
ดาน มีทั้งสวนดีและสวนเสีย ตัวละครประเภทนี้จะมีพัฒนาการดานนิสัยใจคอ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในชีวติ
Vladimir Propp วิเคราะหการเลาเรื่องในนิทานรัสเซีย พบบทบาทตัวละครทัง้ หมด

7 ประเภท ดังนี้ (M. Gllespie and J. Toynbee, 2006)
1. ผูราย (The Villain) ไดแกผส
ู รางความเดือดรอนใหกับชุมชน หรือ ผูที่เปน
ปรปกษกับตัวละครหลักในเรื่อง
2. ผูให (The Donor) โดยมากเปนอาจารยของตัวละครหลัก หรือ ผูใ หคําปรึกษา
ในการแกปญหา
3. ผูชวยเหลือ (The Helper) ผูช
 วยของพระเอกในการตอสูก ับผูราย หรือ
ชวยเหลือตัวเอกใหผานพนอุปสรรค
4. เจาหญิง (The Princess) หรือนางเอกของเรื่อง ผูที่พระเอกจะตองใหความ
ชวยเหลือปกปอง โดยในเรื่องเลาสมัยใหมนางเอกไมตองรอความชวยเหลือจากพระเอก แตมัก
ตองเรียนรูคานิยมทางสังคม หรือ ความถูกผิดในการตัดสินใจเลือก
5. ผูสง สาร (Dispatcher) มักเปนผูพบเห็นเหตุการณราย พบการกระทําผิดของ
ผูราย
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6.

วีรบุรุษ (The Hero) เปนตัวแทนของฝายธรรมะ และเปนผูนําในการแกไขขอ

ขัดแยง
วีรบุรุษจอมปลอม (The False Hero) คือ ตัวละครที่แสรงเปนคนดี แตมัก
เปดเผยความชั่วรายในภายหลัง
7.

ตัวละครของ Propp ตัวหนึง่ อาจมีหลายบทบาท หรือ ตัวละครอาจจะเปลี่ยนแปลง
บทบาทของตัวเองจากบทหนึง่ ไปสูอีกบทหนึง่ ไดเชนกัน นอกจากนี้ Propp ยังไดกําหนด
ลักษณะที่เปนคูต รงขามกันของหนาที่ (functions) ของวีรบุรุษและผูรายอีก 14 ลักษณะ
ดังตอไปนี้
วีรบุรุษ (Hero)
มีความปรารถนาบางอยาง
(Seeking something)
ไดรับความทุกขจากการกระทําของผูร าย
(Suffers from villain’s act)
ประสบความลําบากแสนสาหัส
(Undergoes ordeals)
มีการแจงขาวสารถึง (is dispatched)
ไดผูชวย หรือพลังอํานาจ
(Gets helpers/magic power)
เปนวีรบุรษุ (Heroines/rescued)
ปราบผูร ายสําเร็จ
(Seeming villainesses)
มีความรัก (Love)
เปนหนุม (Young/son)
รูปรางหนาตาดี (Handsome)
มีความสันโดษ (Individualists)
มีจินตนาการ สรางสิ่งใหม (Imagination,
invention)
มีภาพลักษณเปนผูให (Find donor figure)
ปราบผูร ายจนพายแพ (Defeats villain)

ผูราย (Villain)
เปนผูข ัดขวางวีรบุรษุ (Hinders hero)
จัดการกับวีรบุรุษ (Punishes hero)
คอยสรางอุปสรรคขัดขวางตัวเอก
(Makes hero undergoes ordeals)
ผูกมัดในการตามลา (Engage in reconnaissance)
มีลูกนองหรือมีทักษะทางชั่วราย
(Has henchmen/evil skills)
เปนผูมีเสนหเลหกล (Enchantress/bewitch heroes)
พระเอกจอมปลอมกลายเปนผูร าย
(False heroes shown to be evil)
มีความทะเยอทะยาน (Lust)
แก (Old/father)
นาเกลียด มักผิดธรรมชาติ (Ugly/often grotesque)
ชอบสะสม (Collectivists)
มีเทคโนโลยี มีแรงคน (Technology/manpower)
อุปสรรคขัดขวางการให (Hinders finding donor)
พายแพตอวีรบุรษุ (Loses to hero)

ตารางที่ 1: ลักษณะคูต รงขามของหนาที่ของวีรบุรษุ กับผูรายตามทฤษฎีของ Propp
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2.2.5 ฉาก (Setting)
ฉากนั บ เป น องค ประกอบหนึ่ ง ในเรื่ อ งเล า ทุ ก ประเภท ฉากเป น สถานที่ ร องรั บ
เหตุการณตางๆ ของเรื่ อง ทั้ง ยังสามารถบงบอกความหมายบางอยางของเรื่ อง มีอิทธิพลตอ
ความคิดหรือการกระทําของตัวละครไดอีกดวย
ฉากในการเลาเรื่องประกอบดวยสองสวน คือ
1) ชวงเวลา (Time) ไดแกระยะเวลาที่เหตุการณที่เกิดเรื่องเลานั้น ชวงเวลา
จะเปนตัวกําหนดเบื้องตนที่สําคัญตอองคประกอบอื่นๆ ตอมาอีกมาก เพราะ “กาลเวลา” เปน
ปจจัยพื้นฐานของเหตุการณ เชน ถาเราสรางละครยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ฉากบานเรือนก็จะถูก
บังคับวาจะตองเปนแบบใด การแตงกาย คําพูด การกระทํา ความนึกคิดของตัวละครก็
เชนเดียวกัน
2) สถานที่ (Location) ไดแกสถานทีท่ ี่เหตุการณไดเกิดขึ้น สถานที่เปน
ตัวกําหนดเบื้องตนตัวทีส่ อง เนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐานตอจากกาลเวลา และสถานที่จะเปนการ
กําหนดการกระทําของเหตุการณและตัวละครดวย
ธัญญา สังขพันธานนท (2539: 191-193) สรุปประเภทของฉากในเรื่องเลาไว 5
ประเภทดังนี้
ก. ฉากที่เปนธรรมชาติ ไดแก สภาพแวดลอมธรรมชาติที่แวดลอมตัวละคร เชน
ปาไม ทุงหญา ลําธาร หรือบรรยากาศค่ําเชาในแตละวัน
ข. ฉากที่เปนสิ่งประดิษฐ ไดแก อารามบานชอง เครื่องใชในครัว หรือสิ่งประดิษฐ
ที่มนุษยมีไวใชสอยตางๆ
ค. ฉากที่เปนชวงเวลาหรือยุคสมัย ไดแก ยุคสมัย หรือชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ
ตามทองเรื่อง
ง. ฉากที่เปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร
ประจําวันของตัวละคร ของชุมชน หรือทองถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู
จ. ฉากที่เปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดลอมที่จับตองไมไดแตมี
ลักษณะเปนความเชื่อ หรือความคิดของคนเชน คานิยม ธรรมเนียม ประเพณี
เปนตน
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2.2.6 สัญลักษณพิเศษ (Special symbol)
ปทมวดี จารุวร (2538: 164 อางใน ฉลองรัตน, 2539) ใหความหมายถึงสัญลักษณ
พิเศษ (Special symbol) วา “Symbol คือ การใชสญ
ั ลักษณในการสื่อความหมายทัง้ ในรูปของ
คําพูดและภาพ” สัญลักษณพิเศษที่มักพบในภาพยนตรและละครมี 2 ชนิด คือ
1.

สัญลักษณทางภาพ คือ องคประกอบของเรื่องที่ถูกนําเสนอซ้ําๆ อาจเปนวัตถุ
สถานที่ หรื อสิ่งมีชีวิต เชนสัตวหรือบุคคล สัญลักษณอาจเปนภาพเพียงภาพ
เดียว หรือเปนกลุมของภาพที่เกิดจากการตัดตอ

2.

สัญ ลักษณ ทางเสียง คือ เสียงตางๆ ที่ถูกใชเพื่อแสดงความหมายอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดงวัตถุประสงคของตัวละคร ไมใชการใช
เพื่อสรางอารมณรวมกับตัวละคร และเรื่องราวของละคร เชนการใชเสียงเพลง
Imagine ในภาพยนตรเรื่อง The Killing field ที่ถูกใชเพื่อแสดงความมุงหวัง
ในสันติภาพของมนุษย มากกวาใชเพื่อสรางอารมณของตัวละครที่หลบหนีภัย
สงครามไดสําเร็จ

2.2.7 มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ฉลองรัตน ทิพยพิมาน (2539) ไดกลาวถึงมุมมองในการเลาเรื่อง หรือจุดยืนในการ
เลาเรื่องวา คือ การมองเหตุการณ การเขาใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องผานสายตาของตัว
ละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึงการทีผ่ ูเลามองเหตุการณจากวงในใกลชิด หรือจากวงนอกใน
ระยะหางๆ ซึ่งแตละจุดยืนมีความนาเชื่อถือแตกตางกัน จุดยืนในการเลาเรื่องมีความสําคัญตอ
การเลาเรื่องอยางยิ่งเพราะ จุดยืนจะมีผลตอความรูสึกของผูชม และมีผลตอการชักจูงอารมณ
ของผูเสพเรื่องเลา หลุยส จิอันเน็ตตี ศาสตราจารยทางภาพยนตรแหงมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด
จัดแบงจุดยืนพื้นฐานในการเลาเรื่องไว 4 ประเภท คือ
2.2.7.1 เลาเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The First – Person Narrator) คือการที่
ตัวละครตัวเอกของเรื่องเปนผูเลาเรื่องเอง ขอสังเกตในการเลาเรื่องชนิดนี้คือ ตัวละครมักเอยคํา
วา “ผม” หรือ “ฉัน” อยูเสมอ
2.2.7.2 เลาเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่สาม (The Third – Person Narrator) คือการผู
เลากลาวถึงตัวละครตัวอื่น เหตุการณอื่น ทีต่ ัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวพันดวย
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2.2.7.3 เลาเรื่องจากจุดยืนที่เปนกลาง (The Objective) เปนจุดยืนที่ผสู ราง
พยายามใหเกิดความเปนกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ เปนการเลาเรื่องทีไ่ มสามารถ
เขาถึงอารมณของตัวละครไดอยางลึกซึ้ง เนื่องจากเปนการเลาเรื่องจากวงนอก เปนการสังเกต
หรือ รายงานเหตุการณโดยใหผชู มตัดสินเรื่องราวเอง
2.2.7.4 เลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The Omniscient) คือ การเลาเรื่องที่ไมมีขอจํากัด
สามารถหยั่งรูจติ ใจของตัวละครทุกตัว สามารถยายเหตุการณ สถานที่ และขามพนขอจํากัดดาน
เวลา สามารถยอนอดีต กาวไปในอนาคต และสามารถสํารวจความคิดฝนของตัวละครไดอยางไร
ขอบเขต
ในการศึกษาเรื่องสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
แนวคิดในการเลาเรื่องจะเปนกรอบที่ผูวิจัยนําไปใชในการวิเคราะหเนื้อหา (Textual analysis)
ของการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย โดยแยกวิเคราะหตามองคประกอบการเลาเรื่องทั้ง 7
องคประกอบ กอนจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางตัวบทที่หนึ่งและตัวบทที่สอง เพื่อวิเคราะห
หาลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อตอไป
2.3 แนวคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism)
“Post” ในภาษาไทยแปลวา “หลัง” มีนัยอยู 2 ประการคือ ยุคสมัยใหมไดผานไปแลว
หรือกําลังจะผานไปแลวถูกแทนที่ดวยยุคหลังสมัยใหม เมื่อยุคหลังสมัยใหมแสดงความหมาย
งายๆ วา มาทีหลังก็หมายความวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากยุคสมัยใหม หรือเปนปฏิกิริยา
ตอบโตเคียงคูกับยุคสมัยใหม (ณัฐกานต ลิ่มสถาพร, 2546)
หลักการของแนวคิดหลังสมัยใหมคือ ปฏิเสธสิง่ ที่เชื่อวาเปนความจริงแท โดยมีแนวคิด
ใหมวาไมมีขอเท็จจริงใดเปนความจริงใชไดกับทุกเหตุการณ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทัง้ นี้มิได
หมายความวาไมยอมรับความเปนเหตุเปนผล หรือความจริง แตเชื่อวาความจริงนั้นไมใชขอสรุป
เดียว (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2545)
มองยุคหลังสมัยใหมในแงขั้นตอนหนึ่งของสังคม เขามองวายุคหลัง
สมัยใหมเปนยุคที่แยกขาดจากยุคสมัยใหมโดยสิ้นเชิง เดิมยุคสมัยใหมเปนยุคทีถ่ ูกครอบงําโดย
การผลิตและทุนนิยมอุตสาหกรรม ขณะที่ยุคหลังสมัยใหมมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้น ทําใหการ
ผลิตซ้ําสินคาที่เปนวัตถุและสินคาเชิงวัฒนธรรมพัฒนาขึ้น ซึ่งความสามารถในการผลิตซ้ําได
Jean Baudrillard
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อยางไมจํากัดนี้เปนที่มาของสังคมแบบ “ล้ําความจริง” (Hyper reality) ซึง่ เต็มไปดวยสิ่งจําลอง
(Simulacrum) จนไมสามารถแยกแยะระหวางความจริงกับสิ่งจําลองได
ขณะที่ กระบวนการสําคัญ ในการจัดระเบียบทางสังคมในยุคสมัยใหม คือการผลิต แต
กระบวนการสําคัญของยุคหลังสมัยใหมคือการจําลอง (Simulation) จากแบบจําลองของความ
จริง สังคมยุคนี้เปลี่ยนมาเปน “สังคมล้ําจริง” (Hyper real) เนื่องจากศักยภาพในการผลิตซ้ําได
อยางไมจํากัดทําใหนิยามของ “ความจริง” กลายเปนสิ่งที่ผลิตซ้ําไดใหมเทียบเทากับตนฉบับ ยิ่ง
ไปกวานั้นของจริงยังมักจะถูกผลิตซ้ําไปแลวดวย ทําใหสิ่งจําลองถูกมองวาเปนความจริงในยุคนี้
ตัวอยางเชน แผนเสียง หรือภาพยนตรที่สามารถออกจําหนายหรือออกฉายพรอมกัน ทั่วโลก
โดยไมอาจบอกไดเลยวาสิ่งไหนเปนของแทดั้งเดิม และอีกสิ่งเปนการลอกเลียนแบบ (การณิก
ยิ้มพัฒน, 2548)
การทําซ้ํา (Repetition) หรือการผลิตซ้ํา เปนหลักการหนึ่งของแนวคิดหลังสมัยใหม ซึง่
ไมมีรูปแบบตายตัว ไมปฏิเสธการผลิตของเดิมซ้ําแลวซ้าํ เลา ซึ่งสมาชิกคนหนึง่ ของกลุมแนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม คือ Eco Umberto ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับการทําซ้ําไวดังนี้ (นิโลบล โควา
พิทักษเทศ, 2534)
การทําซ้ําในลักษณะของการนํามาใหม (Retake) หมายถึง กระบวนกลับมาใหมของ
ลักษณะของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอนแลว เพื่อที่จะไดแสวงหาประโยชนจากสิ่งนั้น การ
นํามาใหม (Retake) ขึ้นอยูกับการตัดสินใจทางการคา ไมมีกฎกําหนดตายตัววาตองนํามาใหม
ทั้งหมด หรือเพียงบางสวนเทานั้น
1.

การทําซ้ําในลักษณะของการทําใหม (Remake) การทําใหมจะเปนการบอกเลาอีก
ครั้งหนึ่งของเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากอน เราพบตัวอยางจากงานประวัติศาสตรศิลปะ และ
งานวรรณกรรม ที่จะมีลักษณะการทําใหมเทียม โดยจะอาศัยเทคนิคการเลาเรื่องใหแตกตาง
ออกไปไดทุกครั้ง ถาการทําใหมมีลักษณะนาสนใจก็สามารถหนีจากการทําซ้ําได
2.

การทําซ้ําในลักษณะของการทําเปนชุด (Series) หมายถึง การบอกเลาเรื่องราวของ
ตัวละครตัวหนึง่ ตอเนื่องกันหลายตอน แตละตอนจะมีตัวประกอบเรื่องเปลี่ยนแปลงไป และ
เรื่องราวจบลงในแตละตอนดวย
3.

อัญชลี ชัยวรพร (2543) กลาวถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหมวา การ
อางอิง (Reference) และการคัดลอก (Quotation) จากของเกา นับเปนเรื่องธรรมดาสําหรับ
วัฒนธรรมหลังสมัยใหมทไี่ มอาจสรางนวัตกรรมใหมไดอยางแทจริง เพราะทุกอยางในโลกลวน
ไดรับการคิดคนขึ้นมาแลวทัง้ สิ้น ผลงานใหมๆ จึงทําไดเพียงรื้อฟน (Deconstruct) หรือ
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ดัดแปลง (Modify) งานที่เคยสรางมาแลว นับเปนลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในยุคหลัง
สมัยใหมที่จะเปนการใชประโยชนหรือดัดแปลงจากสิ่งทีม่ ีอยูแลว
ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรม
สมัยใหมที่เปนวัฒนธรรมของความแตกตางที่เปนแบบฉบับของตนเอง
กาญจนา แกวเทพ (2544) ไดอธิบายวา แนวคิดหลังสมัยใหมลดความสําคัญของการ
เลาเรื่องแบบเปนเสนตรง (Linear) ซึง่ ประกอบดวยการมีตนเรื่อง ดําเนินเรื่อง และจบทาย
ตามลําดับขั้นตอน เปนหลักการเลาเรื่องของยุคสมัยใหม ไมวาจะอยูในบริบทของวิทยาศาสตร
ศาสนา ศิลปะ นวนิยาย ภาพยนตร ฯลฯ ทุกอยางมีจุดเริ่มตน ตอนกลาง และลงทายที่แนนอน
กลุมหลังสมัยใหมตั้งขอสงสัย รวมทัง้ กระตุนใหมีการวิพากษวิจารณวิธีการเลาเรื่องแบบดังกลาว
ซึ่งการปฏิเสธการเลาเรื่องแบบเสนตรง ไดสงผลตอรูปแบบวิถีชีวิตประจําวัน เชน การปฏิเสธ
ความสัมพันธอันยาวนาน ซึ่งเปนคุณลักษณะของการเลาเรื่องแบบเดิมที่เนนมิตรภาพอันยั่งยืน
ปฏิเสธการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิต แมแตขอสรุปของความรูต างๆ ก็ไมจีรงั
ยั่งยืน ไมมนั่ คง
นอกจากนี้ แนวคิดหลังสมัยใหมยังทําใหเสนกัน้ ระหวางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเลือน
หายไป จนมีการผสมผสานเปนเนื้อเดียวกัน การสรางวัฒนธรรมก็ทําเพื่อและตองอาศัย
เศรษฐกิจ ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตองอาศัยวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมประชานิยมเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการบริโภคของคนในสังคม เชน เมื่อเราดูโฆษณาตัวอยางภาพยนตรทาง
โทรทัศน ก็อยากจะไปดูภาพยนตรเรื่องนั้น และเมื่อเขาไปดูภาพยนตรเราก็อาจเห็นโฆษณาขาย
ขนมทําใหเราตองออกมาซื้อขนมนั้นอีก เปนตน (กาญจนา แกวเทพ, 2544)
โดยสรุป คุณลักษณะของวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหม คือ การยอมรับการทําซ้ํา ไม
สนใจตนแบบหรือความอัจฉริยะของผูส รางงาน
ไมมีพรมแดนระหวางงานศิลปะกับชีวิต
ประจําวัน ไมมีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมชั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชน บอยครั้งมีการรวม
สิ่งที่แตกตางกันเอาไวดวยกัน โดยปราศจากระเบียบและกฎของการรวมกัน ปฏิเสธการเลาเรื่อง
ตามลําดับเวลา ตลอดจนไมเครงครัดตอรูปแบบกฎเกณฑที่เคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ยังให
ความสําคัญอยางมากกับเรื่องของอารมณและความรูส ึก
ในการศึกษาเรื่องสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ผูวิจัยนําแนวคิดหลังสมัยใหมมาเปนองคความรูที่ชวยในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทจาก
การผลิตซ้ําตัวบทเดิมในรูปแบบสื่อใหม ซึ่งเปนหลักการหนึ่งของแนวคิดหลังสมัยใหม และชวย
ในการจับประเด็นวิเคราะหวาลักษณะสัมพันธบทดังกลาวกอใหเกิดสิ่งใดตามมา เกิดผลดีหรือ
ผลเสียตอผลงานที่เปนตนฉบับหรือไมอยางไร
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2.4 แนวคิดเรื่องการตูน
สังเขต นาคไพจิตร (2530) กลาวถึงความหมายของการตูนวา การตูน (Cartoon) มา
จากคําในภาษาละตินวา “Charta” ซึ่งหมายถึงกระดาษ เนื่องจากในสมัยกอนนิยมวาดภาพลง
บนผืนผาใบขนาดใหญ ผามาน หรือการเขียนลวดลายและภาพตางๆ ลงบนกระจกและโมเสก
(Mosaic)
“การ ตูน ”

ในภาษาอังกฤษมี คําใชส องคําคือ Cartoon และ Comic ซึ่ง ทั้งสองคํามี
ความหมายตางกันคือ
Cartoon มาจากภาษาฝรั่งเศสวา Carton หมายถึง รูปวาดบนกระดาษแข็ง เพื่อความ
ขบขัน เชน ภาพลอทางการเมือง ลักษณะการวาดอยูในกรอบ และแสดงเหตุการณที่เขาใจได
ชัดเจนโดยงายและมีคําบรรยายสั้นๆ
Comic หมายถึง ภาพชวนขบขัน โดยมีภาพเปนชุดๆ มีถอยคําบรรยายประกอบตาม
เนื้อเรื่อง มีบทสนทนาในแตละภาพ แตเดิมเนื้อเรื่องเปนเรื่องขวนขันเปนสวนใหญ แตปจจุบัน
เนื้อเรื่องอาจเปนแนวใดก็ได เชน อาชญากรรม สงคราม ผจญภัย ฯลฯ ภาพชวนขันสวนใหญ
ตีพิมพในหนังสือพิมพ จึงเรียกภาพชวนขันลักษณะนี้วา การตูนคอมิคสตริป (The comic strip)
และเมื่อมีการรวบรวมจัดพิมพเย็บเลม เรียกวา หนังสือคอมิค (The comic book)
โดยสรุป การตูนหมายถึง ภาพที่เขียนขึ้นในลักษณะตางๆ ใหผิดเพี้ยนไปจากความเปน
จริงหรือเขียนเพื่อเนนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึง่ ในการเขียนจะเขียนเพียงเสนหยาบๆ พอให
มองรูวาเปนอะไร การตนู จึงเปนวรรณกรรมทีถ่ ายทอดความเขาใจและความรูสึกดวยรูปภาพ ซึ่ง
มีลักษณะเปนภาพชวนขันที่ดูผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง และจุดมุงหมายเพื่อลอเลียนทําให
เกิดอารมณขันหรือประชดประชันแตก็คงแฝงไวดวยความเปนจริง
ลักษณะเดนของการตนู ที่แตกตางกับงานจิตรกรรมประเภทอื่นๆ คือ การวาดภาพโดย
อาศัยหลักใหญ 2 ประการ คือ
1. หลักในการทําใหงาย (Simplification) คือการใชโครงเสนตางๆ อยางงายๆ ไม
ซับซอน ไมเนนรายละเอียด เนนเฉพาะโครงสรางของตัวละครหรือสิ่งของเทานั้น
2. หลักการทําใหเกินจริง (Exaggerate) คือ การทําใหรูปรางและใบหนาของตัวละครให
ใหญเกิน จริงเพื่อใหตัวละครมีความนารั กนาเอ็นดู และเพื่อเปดโอกาสใหมีการแสดงออกทาง
อารมณ บนใบหนาไดมากๆ เปนการสื่อสารถึงลักษณะบุคลิกภาพและความรูสึกของตัวละคร
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การตูนจึงเปนการใชลักษณะของภาพในการถายทอดความเขาใจและความรูสึกตางๆ เพื่อความ
ตลกขบขันและเพื่อความบันเทิง ตลอดจนสรางสรรคจินตนาการใหกับผูรับสาร
อาจกลาวไดวา การ ตูน คือ รู ปแบบของการทําใหบิดเบือน ( Deform) ทวาในการทํ า
เชนนั้น ก็คือวิธีการในการใหขอมู ลหรือสงสารของการตูน ( Inform) การทําใหผิดรูปร างหรื อ
บิดเบือนของการตูนนั้นก็จะเห็นไดจากการที่ตัวละครมีศีรษะขนาดใหญ ในขณะที่ตัวหดสั้น จมูก
ยื่น คิ้วหาย ดวงตาใหญ ขนาดเกือบครึ่งหนึ่งของใบหนา ซึ่งลักษณะในการสงสารของการตูนก็
จะออกมาโดยการแสดงออกทางสีหนาของตัวละครและมีการใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย เปนตัว
ประกอบถึงลักษณะของบุคลิกภาพของตัวละคร การตูนจึงเปนการสงสารโดยอาศัยวิธีการที่ทํา
ใหผิดรูปผิดรางนั่นเอง (ดวงรัตน กมโลบล, 2535)
ชไมพร สุขสัมพันธ (2541) ทําการเปรียบเทียบลักษณะพิเศษของการตนู (Comic) กับ
สื่ออื่นๆ ไดแก
1) การตูนกับศิลปะลายเสน เพราะความที่การตูนเปนภาพวาด จึงมักถูกจัดใหเปน
ศิลปะลายเสนชนิดหนึ่งเชนเดียวกับภาพประกอบ ซึ่งทั้งสองอยางนี้มีขอแตกตางที่เห็นไดชัด คือ
ภาพประกอบเน น ที่ การนํ าเหตุการณ ใ ดเหตุการณ ห นึ่ ง ที่ สําคัญ มาแสดงเพียงจุ ดเดียว สวน
“การตูน” เปนการเลาเหตุการณอยางตอเนื่องไปตามลําดับ แตถึงอยางไรก็ตามการตูนชิ้นเอกก็
ยังแสดงถึงประวัติของศิลปะลายเสนได
2) การ ตูน กับวรรณกรรม เนื่ องจากการเลา เรื่ องเปน สิ่ง สําคัญ ในการ ตูน เพื่ อ
ตอบสนองผูคนในวงกวาง และอาจแทนที่ห นัง สือนิ ยายราคาถูก หรือนวนิ ยายเรื่ องยาวตาม
นิตยสารได เพราะการตูนสามารถใหรายละเอียดและเลาเหตุการณไดโดยงาย โดยใชเวลาสั้น
และสามารถเขาใจเรื่องราวที่นําเสนอไดทันที แตหากเรามองการตูนในแงที่เปนวรรณกรรมเพียง
อยางเดียวยอมไมไดเนื้อหาสาระแหงการตูนไวทั้งหมด
3) การตูนกับละคร ทัง้ ละครและการตูนตางใชบทสนทนาโตตอบใหเปนประโยชน
ตามวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อแสดงนิสัยและเจตนาเพื่อขมวดปมใหฉงนชวนติดตามเพื่อบอก
แนวเรื่องและความคิดหลักของผลงาน เพื่อแสดงบรรยากาศ เพื่อใหความหมายแกเหตุการณ
ฯลฯ นอกจากนี้ถอยคําในการตูนอาจสะทอนเหตุการณมากกวาภาษาเขียนธรรมดา ดวยการใส
น้ําเสียง สําเนียง ลีลาเขาไปไดเชนเดียวกัน การตูนไดเปรียบละครในแงทสี่ ามารถใสความคิด
คํานึงลงไปได
4) การตูนกับภาพยนตร ภาพยนตรดูจะใกลเคียงกับการตูนมากกวาศิลปะอื่นๆ
เพราะตางมุง ใหเปนเหตุการณที่กําลังเคลื่อนไหว เทคนิคที่ใชบางอยางก็คลายกัน ทัง้ การใชเสียง
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การใหแสง การเปลี่ยนมุมและทัศนียภาพ การตัดตอเรื่อง ฯลฯ อิทธิพลของภาพยนตรกไ็ ดสงผล
กระทบไปยังการตูนมิใชนอย ทั้งในแงการปรับปรุงเทคนิคการวาด และการเลือกแบบแนวเรื่อง
ตามอยางความสําเร็จของภาพยนตร
การตูนเรื่อง หรือที่เรียกวา นิยายภาพ (Comic strips) ยังตองมีตัวละครที่ดําเนิน
บทบาทไปจนกระทั่งจบเรื่องโดยอาศัยจินตนาการของผูเขียน การตูนประเภทนี้โดยพื้นฐานเปน
ภาพวาดอยูในกรอบ แตละกรอบแยกจากกันหรือสัมพันธกันเหมือนคําในประโยคเดียวกัน ภาพ
หลายๆ กรอบรวมกันจะเปนภาพเรื่อง (Strip) สวนใหญเรียกวา “การตูนชอง” เมื่อภาพเขียนมา
ประกอบเขาดวยกันจะเปนเรื่องราวฉากหนึ่ง (Episode) สวนการดําเนินเนื้อหาเรื่องราวจะ
แบงเปนชอง แตละชองที่ถูกแบงมักจะมีขนาดเทาๆ กันโดยตลอดหรือไมเทากันก็ได ภายในชอง
เปนภาพเขียนเรื่องราวของตัวละคร สถานที่ เปนตน มีการบรรยายเรื่องดวยตัวอักษร
นอกจากนั้นแลวการตูนเรื่องที่ดีจะตองมีเคาโครงเรื่องที่เราใจชวนใหติดตามอยางสม่ําเสมอ และ
ตองมีการสรางตัวละครทีม่ ีลักษณะหรือบุคลิกพิเศษขึน้ มา
นอกจากนั้นแลวองคประกอบของการตูนที่ขาดไมได คือ บทสนทนา ซึง่ เปนการ
ผสมผสานระหวางภาพและถอยคําสนทนาเขาไปเปนเรื่องเดียวกัน การตูนมีภาษาเฉพาะ คําพูด
หรือบทสนทนาของตัวละครจะมีกรอบ หรือวงกลม (Balloon) รอบคําพูดแลวโยงไปทีต่ ัวละครที่
พูด เปนการแสดงวาคําพูดนั้นเปนของตัวละครนั้น ถอยคําและบทสนทนาจะมีความกะทัดรัด สั้น
แตกระชับ และเขาใจงาย เนื่องจากเนื้อที่ภายในกรอบหรือวงกลมมีนอยใชภาษาฟุมเฟอยไมได
สวนใหญเปนคําพูดแสดงอารมณและเสริมบทบรรยาย นอกจากนั้นยังมีการใชสญ
ั ลักษณเพื่อสื่อ
ความหมาย เชน การใชรูปหลอดไฟแสดงถึงปญญาที่คดิ แกไขปญหาได เครื่องหมายอัศเจรียที่
ศีรษะแสดงวาสงสัย หรือแปลกใจ เปนตน นอกจากนัน้ ยังนิยมใชภาษาที่เลียนเสียงธรรมชาติ
เสียงเปดประตู เสียงของหลน หรือของหนักๆ ปะทะกัน เปนตน
เราอาจสรุปคุณลักษณะที่สําคัญหรือธรรมชาติของการตนู ไดดังนี้
รหัสภาพ

ตัวละคร
ไมเติบโต

การตูน

เรื่อง
Composite Arts

เกินจริง

ความเร็วใน
การเสพ

มุมกลองแบบ
ภาพยนตร

ภาพ
อักษร
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แผนภูมิที่ 3: คุณลักษณะสําคัญของการตนู (Comic)
1. การสื่อความหมายดวยภาพ คุณลักษณะทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ที่จะขาดเสียไมไดของ
การตูนนั่นก็คือ “ภาพ” ซึ่งเปนองคประกอบทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ศักดิ์ดา วิมลจันทร (2549) กลาววา
“การตูนคือการเลาเรื่องดวยการใชภาษาภาพ” ซึ่งภาษาภาพก็คือการสื่อความหมายดวยภาพ
นับเปนภาษาที่สื่อสารไดงายที่สุด (เชน เมื่อไปอยูในสถานที่ที่ไมเขาใจภาษา ไมสามารถพูดได
เมื่อวาดรูปใหดูก็สามารถสื่อสารกันเขาใจได) ซึง่ เปนขอแตกตางจากนวนิยายที่สื่อความหมาย
ดวยวจนภาษา การตูนไมไดสื่อสารผานตัวอักษรพียงอยางเดียว แตมีการสื่อผานรหัสของภาพ
ที่จะสามารถสื่อไดวาอารมณของตัวละครและอารมณของเรื่องเปนเชนไร โดยไมจําเปนตองใช
ตัวอักษรเลย ดังจะเห็นไดวามีการตูนบางประเภทที่เรียกวา “การตูนเงียบ” หรือ “การตูนใบ” ซึ่ง
จะเปนการตนู ที่ไมมีตัวอักษรเลย แตกส็ ามารถสื่อความหมายใหผูอานเขาใจได ซึง่ ภาษาที่
สื่อสารดวยภาพ ไดแก ภาษาทางกาย ภาษาทางเสียง ภาษาทางกลิ่น ภาษาทางรส และภาษา
ทางจิต (ความคิดหรืออารมณ) ซึ่งทัง้ หลายเหลานี้สามารถสื่อความหมายโดยสีหนา ทาทาง
ขนาด สี ลายเสน และสัญลักษณพิเศษตางๆ (เชน รูปหัวใจ หรือควันออกหู เปนตน)
2. ลักษณะการทํางานของนักเขีย นการ ตูน เนื่องจากการตูนมีองคประกอบ
หลักสองสวนคือ เนื้ อเรื่ อง และภาพ การทํ างานของนั กเขียนการ ตูน จึ ง มี ความซั บซ อนกวา
นักเขียนนิยายมาก ซึ่งขั้นตอนการเขียนการตูนในกรณีที่เปนนักเขียนประจําแลว มีดังนี้
1) เริ่มดวยการเขียนเรื่องคราวๆ ลงในกระดาษเปน Time Line ซึ่งจะ
กําหนดวาเนื้อหาแตละชวงจะดําเนินอยูกี่หนา
2) ทํา Story board จากเนื้อหาที่แตงไว รางตนแบบของการตูนที่จะเสร็จ
สมบูรณ
3) ขั้นตอนการทําตนฉบับเริ่มจากรางภาพตัวละคร ลงปากกา ตัดเสน ถม
ดํา วาดเงา วาดฉาก แตงภาพดวยสกรีนโทน (ในยุคแรกๆ เปนสกรีนที่ตองตัดและติดดวยมือ
ปจจุบันนิยมใชคอมพิวเตอรในการแตงภาพ) โดยในตนฉบับนี้จะไมมีคําบรรยาย คําบรรยาย
อาจเขียนไวในตนฉบับหรือเขียนแยกไวตางหาก
4) สง โรงพิม พซึ่ง จะนํ าตน ฉบับไปสแกนดวยคอมพิวเตอร และพิม พคํา
บรรยายลงไป แลวจึงเขาสูขั้นตอนการพิมพ
จะเห็นไดวาการเขียนการตูนเปนงานทีต่ องใชคนทํางานรวมกันหลายสวน (Composite
arts) นักเขียนการตูนสวนใหญจงึ ตองมีผูชวย ซึ่งนักเขียนการตูนจะเปนผูแตงเรื่อง รางภาพและ
ตัดเสนตัวละครหลัก ตัวประกอบ และฉาก สวนการเก็บรายละเอียดและการแตงภาพจะเปน
หนาที่ของผูช วย แตในบางกรณีก็จะมีการแบงหนาที่ในการแตงเรื่องและวาดภาพ คนวาดหรือ
นักวาดการตูนจะวาดอยางเดียว ซึ่งการที่มีคนแตงเรือ่ งและผูชวย จะทําใหนักวาดทํางาน
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สะดวกขึ้นและสามารถทุม เทใหกับการวาดไดอยางเต็มที่
นักวาดการตูนสวนใหญจะมีผชู วย
ประมาณ 3 – 4 คน หรืออาจมีเพียงคนเดียว ขึ้นอยูกับความตองการของนักเขียนคนนั้นๆ หรือ
ความละเอียดของงาน ซึ่งในประเทศที่ธรุ กิจการตูนเปนธุรกิจขนาดใหญและใหผลตอบแทนสูง
อยางญี่ปุนหรือเกาหลีนนั้ คนแตงเรื่องและผูชวยนับเปนสิ่งจําเปนมาก เพื่อที่นักเขียนการตูนจะ
สามารถทํางานไดเร็วขึ้นและละเอียดมากขึ้น
แตในกรณีของประเทศทีธ่ ุรกิจการตูนให
คาตอบแทนไมดนี ัก (เชน ประเทศไทย) นักเขียนการตูนก็สามารถทํางานคนเดียวได
3. การใชมุมมองแบบภาพยนตร คุณลักษณะสําคัญอีกอยาหนึ่งของการตูน
สมัยใหม คือการวาดโดยใชมุมกลองของภาพยนตร เพราะการตูนเปนการสื่อความหมายดวย
ภาพ การตูนญี่ปุน หรือที่เรียกวา มังงะ (Manga) มีเทคนิคการตัดตอมุมกลองแบบภาพยนตร
เชน close up, extreme close up, long shot เปนตน (แตกตางจากการตูนประเภท 4 ชองจบ)
ซึ่งมุมกลองแบบภาพยนตรสามารถชวยในการสื่อความหมาย และอารมณของเนื้อเรื่องได ทําให
ผูอานสามารถเขาใจเนื้อหาโดยรวมไดอยางรวดเร็ว โดยอาจไมตองอานคําบรรยายหรือคําพูด
ของตัวละครในบัลลูนมากเกินไป เชน การวาดหนาตัวละครใหญๆ เปนมุม close up เพื่อสื่อ
อารมณตัวละครผานดวงตาและสีหนา ซึง่ การใชมุมมองแบบนี้นอกจากจะทําใหผูอานเขาใจเรื่อง
ไดงายแลว ยังทําใหผูอานเกิดอรรถรสในการอานมากขึ้นดวย
4. ระยะเวลาในการเสพสั้น การอานการตนู เสียเวลาไมมาก ซึ่งในที่นหี้ มายถึง
เวลาในการอานแตละเลม การอานการตูนมักจะใชเวลาไมนานและยังเกิดอรรถรสในการอาน
มาก สนุกเร็ว รูเรื่องเร็ว จบเร็ว เมื่อเทียบกับการอานนวนิยายหรือวรรณกรรมประเภทอื่นๆ
(เชน พระอภัยมณี ขุนชางขุนแผน สามกก) จะเสียเวลาในการอานมากกวาการตูน และยังสนุก
ชา ซึ่งจุดนี้มีผลมาจากการที่การตนู สื่อความหมายดวยภาพ และวาดขึ้นดวยมุมกลองของ
ภาพยนตร ทําใหผูอานเขาใจไดงายนั่นเอง
5. ลักษณะที่เปนไปไมไดหรือเหนือจริง การตูนสามารถถายทอดความคิดอัน
แปลกแตกตางจากโลกในความเปนจริงไดอยางไรขีดจํากัด เชน พลังพิเศษเหนือธรรมชาติ เหาะ
เหินเดินอากาศ หรือแมกระทั่งการเดินทางขามเวลา หรือเดินทางขามมิติ เรื่องราวหรือตัวละคร
ในการตนู จะมีลักษณะอยางไรก็ไดตามแตที่คนเขียนการตูนอยากจะใหเปน เพราะเมื่อขึ้นชื่อวา
เปนการตูน ก็ไมมใี ครจริงจังกับเรื่องราวตางๆ ดังคํากลาวที่วา “พูดเปนการตูนไปได” แม
การตูนบางสวนจะมีแนวเนื้อหาที่คอนขางอิงกับความจริง เชน การตูนกีฬา การตูนที่เสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการตกปลา การตูนเกี่ยวกับการทําอาหาร แตอยางไรก็ตาม “ความ
เปนไปไมได” หรือลักษณะในเชิงเหนือจริง ก็ยังเปนสิ่งที่ขาดไมได ดังจะพบวาปลาที่ตกไดใน
การตูนจะเปนปลาใหญที่มีอยูตัวเดียวในโลก หรือเปนปลาประเภทหายาก นักกีฬาในการตูนก็จะ
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มีความสามารถสูงมากจนเกินความเปนจริง สูตรอาหารบางอยางก็พิสดารอยางไมนาจะทําได
เปนตน
6. ความยืดเยื้อของเวลา ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของการตนู
คือ
ระยะเวลาในเนื้อเรื่องมักจะดําเนินไปอยางเชื่องชา ยืดเยื้อ ไมอิงกับระยะเวลาในความเปนจริง
เมื่อเริ่มเรื่องจบจนเรื่องมักจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไมนาน จนเห็นไดวา
ตัวละครในการตูนแตละเรื่องมักไมคอยมีการเติบโต ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนจากการตูนโดราเอ
มอน การตูนตอนแรกสุดโนบิตะอยูชั้นประถม 4 เวลาในความจริงผานไป 10 ป โนบิตะก็ยงั คง
อยูชั้นประถม 4 เหมือนเดิม ทั้งๆ ที่เหตุการณในเรื่องผานไปมากกวา 365 เหตุการณแลว (ถา
ให 1 ตอน เทากับ 1 เหตุการณ เทากับ 1 วัน โนบิตะก็ควรจะไดขึ้นชั้นประถม 5) ซึง่ การตนู
หลายเรื่องจะมีลักษณะเชนนี้ ยกเวนในกรณีที่เนื้อหาการตูนเปนการฝกฝนรางกายของตัวเอก
ซึ่งจะตองมีพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย แตก็ไมนับวาเปนความเติบโต เพราะ
เวลาในเรื่องก็ไมไดผานไปนานนัก หรือในบางเรื่องอาจมีการตัดทอนเวลาบางสวนทิง้ ไป เชน
การตูนดรากอนบอล เนื้อเรื่องดําเนินไปตัง้ แตรุนพอยังเด็ก ไปจนถึงรุนลูก รุนหลาน แตก็เปน
การดําเนินเรื่องเปนชวงๆ โดยตัดเวลาที่ไมมีการตอสูอ อก ซึ่งการตูนลักษณะนี้มักจะปรากฏ
ขอความบงบอกเวลาที่ผานไป เชน “5 ปตอมา” เปนตน
เนื่องจากผูวิจัยมุงศึกษาลักษณะสัมพันธบทของสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
และเพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหาดังกลาว แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
หรื อธรรมชาติของการ ตูน และความแตกตางของการ ตูน กับสื่ออื่น ๆ จะเปน แนวทางในการ
วิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื้อหาจากตัวบทนวนิยายมาสู
การตูน หรือจากตัวบทการตูนสูละครโทรทัศน

2.5 แนวคิดเรื่องนวนิยาย
นวนิยาย (Fiction) คือ คําประพันธรอยแกวที่แตงขึ้นจากจินตนาการของผูเขียน
มากกวาจะแตงขึ้นจากประวัติศาสตรหรือความเปนจริง ในความหมายกวางๆ นวนิยายอาจจะ
รวมไปถึงบทละคร และบทประพันธรอยแกวขนาดยาวที่เขียนเปนเรื่อง โดยมีการดําเนินเรื่องไป
ตามขั้นตอนและมีตัวละคร (ปยพิมพ สมิตดิลก, 2541)
ว. วินิ จ ฉัยกุล (2534) กลาววา การแบงประเภทของนวนิ ยายสามารถแบง ไดห ลาย
ประเภท อาจจะแบงไดตามเนื้อหา หรือขนาดของนวนิยายเรื่องดังกลาว นวนิยายที่มีขนาดยาว
มากๆ ประมาณ 40 – 70 ตอน มักจะเปนนวนิยายที่ตีพิมพลงในนิตยสารรายสัปดาห รายปกษ
หรือรายเดือน ตามขนาดความยาวของเนื้อเรื่อง ดวยความยาวของเรื่องดังกลาว สิ่งที่สําคัญคือ
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การสรางเนื้อหาของเรื่องใหมีลูกเลน สรางความสนุกสนานนาติดตาม ในกรณีที่เปนนวนิยายรัก
ลูกเลนจะอยูที่บทพอแงแมงอนระหวางพระเอกนางเอก หรือถาเปนนวนิยายฆาตกรรม ความ
ตื่นเตน จะอยูที่ ตอนท ายบทที่ ทิ้ง ไวเปน ปริ ศนา เนื้อหาของนวนิยายสวนมากจะเปนนวนิ ยาย
ประเทืองอารมณเพราะเนื้อหาที่หนักๆ เชน ปญหาการเมือง ปญหาสังคม จะนํามาเขียนเปน
นวนิยายหลายสิบตอนจบไดยาก ปญหาสังคมในนวนิยายขนาดยาวมักจะเปนปญหาสังคมระดับ
ยอยเชน ปญหาครอบครัว ซึ่งเนื้อเรื่องที่เปนที่นิยมมากที่สุดคือปญหาเมียหลวง เมียนอย เพราะ
ในสัง คมไทยสมั ยกอนการมี ภรรยาหลายคนอยูร วมกัน ไม ผิดกฎหมายและประเพณี แม ใ น
ปจจุบันการมีภรรยานอยก็ไมดูรายแรงเทากับการมีชู การใชลูกเลนที่สําคัญคือบทสนทนาที่ตอง
คลองและไวทันกันของตัวละครจะสามารถสรางความนิยมใหแกผูชมไดดี
ปยพิมพ สมิตดิลก (2541) กลาวถึงองคประกอบของนวนิยาย ประกอบดวย
1. เนื้อเรื่อง
ในการอานนวนิยาย เราควรจะบอกไดอยางคราวๆ วาเนือ้ เรื่องเกี่ยวกับใคร ทําอะไร
ที่ไหน อยางไร
2. ตัวละคร
ในเรื่องสั้นยอมมีตัวละครนอย และในนวนิยายซึ่งมีขนาดยาวสามารถมีเหตุการณ
เกิดขึ้นไดมากมายยอมตองมีตัวละครมาก ตัวละครถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของนวนิยายและเรื่อง
สั้น นักเขียนที่ดีจะตองสามารถใหนิสัยตัวละครที่สามารถจูงใจผูอานใหยอมรั บไดวาตัวละคร
เหลานั้นมีตัวตนและชีวิตจิตใจจริงๆ โดยการบรรยายอุปนิสัยตัวละครหรือใหตัวละครอื่นๆ พูด
ถึง และโดยใหผูอานรูจักอุปนิสัยของตัวละครจากการกระทํา คําพูด ทัศนคติ ในแงตางๆ และ
ความคิดสวนตัวหรือโลกภายในของตัวละคร และจากสัมพันธภาพที่ตัวละครนั้นๆ มีกับตัวละคร
อื่นๆ ในเรื่อง
3. การดําเนินเรื่อง
หมายถึงวิธีการที่เหมาะสมในการเดินเรื่องโดยใชผูเลาเรือ่ ง ซึ่งอาจเปน
ก. ผูเลาเปนผูรูเรื่องทัง้ หมด รูจ ักตัวละครทุกแงมุม บอกเลาเรื่องโดยหลีกเลี่ยง
สรรพนาม และพยายามไมใหผูอานรูส ึกวามีคนเลาเรื่อง
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ข. การดําเนินเรื่องโดยสรางตัวผูเลาเรื่องซึง่ ใชสรรพนามทีห่ นึ่งแทนตัว คําวา “ฉัน”
หรือ “ขาพเจา” จะเปนผูเลาเรื่องซึง่ ไมใชผูแตงแตเปนตัวละครทีผ่ ูแตงสรางขึ้น
ขอมูลตางๆ จึงอาจจะไมถูกตอง บอยครั้งที่มีอคติแฝงอยู เพื่อสรางความแยบ
ยลยอกยอนมากขึ้น
ค. การเลาเรื่องโดยเลาจากประสบการณของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว
เปนผูเลาเรื่อง เปนการเลาจากประสบการณสวนตัวเทานัน้ ผูอานตองอานดวย
ความระมัดระวังและนําเหตุการณตางๆ ที่เลาโดยตัวละครดังกลาวมาชั่งน้ําหนัก
ความนาเชื่อถือใหดี
4. เหตุการณในเรื่องและโครงเรื่อง
โครงเรื่ องที่ ดีต องมี สวนประกอบที่ สําคัญ คือ ความขัดแยง ซึ่ ง อาจจะเปน ความ
ขัดแยงระหวางตัวละครกับตัวละคร ระหวางตัวละครกับสังคม หรือระหวางความรูสึกผิดชอบชั่ว
ดีภายในตัวละคร เปนตน ทั้งนี้ โครงเรื่องที่ดีจะตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้คือ มีจุดเริ่มตนเรื่อง ซึ่ง
แสดงใหเห็นสถานการณสําคัญ ที่นําไปสูความขัดแยง และพัฒนาไปถึงขั้นวิกฤติและขั้นสุดยอด
ในที่สุด หลังจากนั้นเหตุการณก็จะคลี่คลายและลงเอยในตอนจบ
5. สถานที่
สถานที่ คือ สถานที่เกิดเหตุการณในเรื่องรวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ ในนว
นิยายที่เลียนแบบชีวิตจริงๆ ผูแตงตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และสภาพแวดลอมเพื่อให
ผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามวาเรื่องดังกลาวเกิดขึ้นจริงๆ
6. บรรยากาศและน้ําเสียง
ผูเขียนจําตองสรางบรรยากาศใหเหมาะสมกับเหตุการณและเนื้อเรื่อง บรรยากาศ
สามารถสรางโดยการบรรยายฉาก การกําหนดจังหวะชาหรือเร็วของเหตุการณ และโดยภาษา
น้ําเสียงเปน สวนที่ เกี่ยวของกับบรรยากาศ ทั ศนคติของผูแตง จะแสดงออกทางน้ํ าเสียงวา
ตองการเลาเรื่องตามเหตุการณโดยสงวนทาทีไมแสดงความรูสึกสวนตัวหรือแสดงความรูสึกรัก
ชอบ รังเกียจ ดูถูก เวทนาหรือสงสารไปกับเหตุการณหรือตัวละคร
7. ภาษา

39

ภาษาใชสื่อความหมาย แสดงลีลาเฉพาะตนโดยการเลือกสรรถอยคํา รูปแบบของ
ประโยคทีใ่ ชลีลา จังหวะ ลวนมีความหมายสําคัญทั้งสิ้น
8. สัญลักษณและการอางถึง
สัญลักษณและการอางถึงยอมทําใหความหมายลึกซึ้งกวางขวางขึ้นโดยไมตองใช
คําพูดเยิ่นเยอ นอกจากนี้เปนอีกวิธีที่แยบยลที่ทําใหผูอานตีความหมายแตกตางกันได เพิ่ม
ความสนุกสนานและลับสติปญญาผูอานไปพรอมกัน
9. แนวเรื่องหรือแกนเรื่อง
แนวเรื่องหรือแกนเรื่อง คือ ความหมายรวมของเรื่องทั้งเรื่องที่ผูแตงตองการจะสื่อ
ถึงผูอาน นวนิ ยายบางเรื่องอาจจะมีแนวเรื่องมากกวาหนึ่ ง เชน เดียวกับบทละคร ในขณะที่
เนื้อหาของเรื่องทั้งหมดจะใหความบันเทิงและความเพลิดเพลินแกผูอาน แนวเรื่องยังใหบทเรียน
ขอคิด ประสบการณชีวิตที่จะทําใหผูอานสามารถเพิ่มประสบการณเทียมใหกับชีวิตของตนเอง
และเกิดปญญาที่จะมองชีวิตในแงมุมที่กวางขวางและเขาใจชีวิตมากขึ้น
เนื่องจากผูวิจัยมุงศึกษาลักษณะสัมพันธบทของสื่อสามสือ่ ระหวางสื่อการตนู ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย และเพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหาดังกลาว
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการสื่อความหมายดวยวจนภาษาของนวนิยาย จะเปนแนวทางในการ
วิเคราะหหาปจจัยที่มผี ลตอการถายโอน เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื้อหาจากตัวบทนวนิยายมาสู
ละครโทรทัศนและการตูน หรือจากตัวบทละครโทรทัศนมาสูนวนิยาย

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน
บทละครโทรทัศน
บทละครโทรทัศนถือเปนหัวใจสําคัญและเปนคัมภีรของการผลิตรายการละครโทรทัศน
เพราะหากไมมีบทละครโทรทัศนใหผูรวมงานศึกษากันกอนแลว จะไมสามารถทํางานอื่นๆ ได
เลย (ปนัดดา ธนสถิต, 2531)
บทละครเปนรูปแบบงานเขียนที่แตกตางจากนวนิยาย เพราะจุดประสงคการเขียนมีไว
เพื่อนําออกแสดงเปนหลัก บทละครจึงมีรูปแบบเฉพาะตนเนื่องจากเขียนขึ้นเพื่อแสดงเหตุการณ
การกระทํา บทสนทนาของตัวละครในเรื่องจึงเปนสวนประกอบสําคัญของบทละคร นอกจากนี้
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ละครตองแบง เปนองกหรือฉาก อีกทัง้ ผูเขียนตองบรรยายฉากและสวนประกอบเครื่องประดับ
ฉากพอสมควร เพื่อผูรวมงานสรางภาพในใจไดดี
ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี (2539) กลาวถึงองคประกอบของบทละครโทรทัศน 6 สวน
ตามทฤษฎีการละครของ Aristotle ดังนี้
1. โครงเรื่อง (Plot)

ผูทําหนาทีใ่ นการถายทอดนวนิยายมาเปนบทละครโทรทัศนจะตองมีคุณสมบัติของ
การเปนนักอาน หรือ หนอนหนังสือที่กระทําเปนกิจวัตรสม่ําเสมอซึง่ มีความสําคัญตอการนําภูมิ
หลังหรือประสบการณชีวิตทั้งทางตรงและทางออม และประสบการณที่เกิดจากการทํางานที่สงั่
ไวมาใชใหเกิดประโยชนตอการถายทอดโครงเรื่องใหคงไวซึ่งความหมายดังที่แหลงขอมูลคือนว
นิยายถายทอดเอาไวใหมากที่สุด

2. ตัวละครและการวางนิสยั ตัวละคร (Character and characterization)

ผูประกอบพฤติกรรมตามเหตุการณในเรื่อง หรือเปนผูที่ไดรับผลจากเหตุการณที่
เกิดขึ้นตามโครงเรื่องที่กําหนดขึ้น ตัวละครที่ดตี องมีความเขาใจตอบทบาทของตนอยางชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถแสดงออกมาไดตรงกับความเปนจริงของตัวละครนั้นๆ ในการวางตัวละครได
แบงตัวละครเปน 2 กลุมคือ
ก. กลุมตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed character) หรือ ตัวละครที่ไม
เปลี่ยนแปลง (Static character) จะมีลักษณะเฉพาะประจําตัวที่ปราศจาก
การเปลี่ยนแปลงไมวาจะอยูในสภาพเหตุการณ หรือสิ่งแวดลอมใดๆ และ
จะมีลักษณะนิยมใชในบทละครโทรทัศน อาทิเชน พระเอก นางเอก ตัว
อิจฉา
จากคุณลักษณะของตัวละครทีม่ ีลักษณะตายตัวมีผลทําใหผูชม
สามารถเดาไดเสมอวาใครดีใครราย เปนสูตรสําเร็จ
ข. ตัวละครที่เห็นรอบดาน (Wellrounded character) หรือตัวละครที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Changing character) ตัวละครกลุม นี้จะมีความลึกซึ้ง และ
เขาใจยากกวากลุมแรก มีลักษณะสมจริงเหมือนพฤติกรรมของคนในสังคม
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามเหตุการณ และสภาพแวดลอม
ตามโครงเรื่อง เชน ตอนเริม่ เรื่องเปนคนดี ใจบุญ แตพอมาชวงกลางหรือ
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ทายเรื่องมีแสดงออกในลักษณะคดโกง เปนคนชั่ว ซึง่ ลักษณะตัวละครกลุม
นี้จะมีปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในละครแนวตางๆ เพื่อสรางบรรยากาศของ
เรื่องใหชวนติดตามมากขึ้นโดยใชการผสมผสานตัวละครที่เปนคนดี และคน
ไมดีไวในโครงเรื่อง
3. ความคิดหรือแกนเรื่อง (Theme)

ความคิดหรือแกนของเรื่องคือสาระหรือขอคิดหรือแนวปรัชญาที่บทละครแตละเรื่อง
จะนําเสนอตอผูชม ความคิดดังกลาวนอกจากบอกใหทราบถึงจุดมุง หมายของบทละครแลว ยัง
เปนขอคิดที่ผูชมสามารถเก็บไวใชเปนประโยชนแกตนเองดวย นอกจากนี้แกนเรื่องมีสวนสําคัญ
อยางมากในการสรางความตอเนื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นดวยการเชื่อมโยงเนื้อหาในเรื่องตางๆ
เขามาสอดแทรกไวในตัวบท (Text)
4. การใชภาษา (Diction)

การใชภาษาในละครโทรทัศน จะมีการผสมผสานระหวางระดับของภาษาที่แตกตาง
กัน เชน คําราชาศัพท ภาษาพูดของชนชั้นขุนนาง ลูกผูดีมีตระกูล ภาษาชาวบาน ฯลฯ โดยการ
นําทักษะการเขียนของผูประพันธมาถายทอดการใชภาษานั้นใหถูกตองเหมาะสมกับลักษณะตัว
ละครใหสามารถเห็นความแตกตางของการใชภาษาซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายใหกลายเปน
ภาษาพูดในบทละครโทรทัศน ในการใชภาษาจะมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับการแสดงออกทาง
จังหวะลีลา และน้ําเสียงดวยเชนกัน
5. เพลงและดนตรีประกอบ

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของละครโทรทัศน จึงตองตระหนักอยางยิ่ง
ถึงการเลือกเพลงใหเหมาะสมกับแตละตอนแตละฉากของทองเรื่อง เพื่อใหเกิดความกลมกลืน
และสรางบรรยากาศและสามารถทําใหผูรับสารสกัดอารมณรวมไปกับฉากนั้นได เชน ฉากตอน
พระเอกกับนางเอกเกิดความรั กตอกันก็จะใชเพลงสรางบรรยากาศโรแมนติกใหเหมาะสมกับ
เหตุการณ
6. ภาพ (Spectacle)
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ในการเขียนบทละครโทรทัศนมีไวเพื่อการแสดงมิใชการอานเพียงอยางเดียว ดังนั้น
ผูทําการดัดแปลงบทประพันธมาเปน บทละครโทรทัศนจ ะตองคํานึงถึงภาพที่จะปรากฏขึ้นมา
เวลาเป น ละครโทรทั ศ น จ ริ ง ๆ ด ว ย ทั้ ง ในเรื่ อ งฉาก บรรยากาศ ลั ก ษณะตั ว แสดง ความ
เคลื่อนไหวในภาพที่ปรากฏทําใหแสง มุ มกลอง เทคนิคการถายทํ า เช น การแพนกลอง ถา
ปจจัยตางๆ สามารถประกอบกันไดอยางลงตัวจะสงผลใหละครโทรทัศนมีรสชาติ และทําใหผูรับ
สารเขาใจเรื่องราว และมีอารมณรวมไปกับละครโทรทัศนนั้นๆ ไดอยางดี นอกจากนี้ ผูเขียนบท
ตองคํานึงเสมอวาภาพที่ปรากฏออกมาเมื่อเปนละครโทรทัศนจะตองรักษาอรรถรสของบทนว
นิยายเดิมใหคงไวเสมอ รวมถึง การคํานึงถึงความเปน จริง (Realism) ในการนําเสนอผลงาน
นั้นๆ
ด ว ยองค ป ระกอบดั ง กล า วข า งต น พบว า ละครต อ งประกอบด ว ยส ว นต า งๆ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน หากขาดสวนหนึ่งสวนใดไปจะไมเปนบทละคร
บุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตบทละครโทรทัศน
บุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตบทละครโทรทัศน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ บุคคลที่
เกี่ยวของทางตรง และบุคคลที่เกี่ยวของทางออม (เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ, 2535)
ผูที่เกี่ยวของโดยตรง คือ บุคคลที่มีสวนตอการทําบทละครโทรทัศนในเรื่องนั้นๆ อาจ
เปนดวยวิธีแนะนํา พูดคุย หรือปรึกษากับผูเขียนบทดวยตัวเอง หรือผานทางลายลักษณอักษร
ไดแก
1. สถานีโทรทัศน เกี่ยวของโดยผานทางเจาหนาที่ของสถานี เชน ผูบริหารสถานี
หัวหนาฝายผลิตรายการ เปนตน ผูบริหารสถานีจะเปนผูวางนโยบายดานตัวละครวาจะมีทิศทาง
เปนอยางไร บางสถานีจะเปนผูกําหนดเรื่อง และตัวละคร ที่จะผลิตดวยตนเอง ทั้ง ยังเปนผูมี
อํานาจในการสั่งเปลี่ยนแปลงบทละคร หรือสั่งเพิ่มจํานวนตอนของละครหากละครไดรับความ
นิยมสูง ซึ่งจะมีผลตอการตลาดของสถานีในดานการขายโฆษณา สวนหัวหนาฝายผลิตรายการ
จะเปนผูดูแลใหละครเปนไปตามนโยบายของสถานี โดยดูแลการทํางานของผูจัดละคร ผูกํากับ
การแสดง และผูกํากับรายการ
2. ผูจั ดละคร เปน ผูรั บผิดชอบการดําเนิ น การผลิต ละครโทรทั ศ น ใ หกั บสถานี
เนื่องจากผูจัดละครมีหลายบริษัทจึงตองแขงขันกันสรางสรรคผลงานเพื่อใหบริษัทของตนเปนที่
ยอมรับจากสถานี และผูชม
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3. ผูกํ า กั บ การแสดง เป น ผู ตี ค วามบทละครโทรทั ศ น และกํ ากั บ ทิ ศ ทางของ
นักแสดงซึ่งเปนผูสามารถกําหนดการเขียนบทใหละครเปนไปในทิศทางที่ตองการได และเปนผู
มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงบทละครระหวางการถายทํา
4. ผูกํากับรายการ เปนผูที่รับผิดชอบทางดานภาพและเสียงทั้งหมด มีหนาที่อาน
เรื่องของละครทั้ งหมด ถาเห็น วาบทไมดีผูกํากับรายการจะขอใหผูเขียนบทแกไข โดยจะนั ด
ประชุมผูจัดและผูเขียนบท เพื่อตกลงรายละเอียดของบทที่จะแกไข
ผูเกี่ยวของทางออม คือ ผูที่ไมไดพบปะพูดคุยหรือปรึกษากับผูเขียนบทโดยตรง แตจะ
ผานมาทางอื่น เชน จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต และผานทางสถานีโทรทัศน ไดแก
1. กลุ ม ผู ช ม ในยุ ค แรกๆ ผู ช มละครโทรทั ศ น มี เ พี ย งแม บ า น ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่
เกี่ยวพัน มากับกลุมผูฟง ละครวิท ยุ แตตอมาขนาดและขอบเขตของกลุมผูช มไดขยายตัวไป
ครอบคลุมคนทุกกลุม ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับชั้นการศึกษา (กาญจนา แกวเทพ,
2536)
2. บริษัทตัวแทนโฆษณา หรือเอเจนซี่ จะเปนตัวแทนของบริษัทผูผลิตสินคาและ
บริการ ซึ่งเปนผูอุปถัมภรายการเขามาซื้อเวลาเพื่อการโฆษณาสินคา โดยวัดจากเรตติ้งของผูชม
ละครโทรทัศน ในกรณีที่ผูอุปถัมภลงโฆษณาแบบซื้อเหมาผานบริษัทตัวแทนโฆษณาไปแลว ถา
ละครที่ลงโฆษณาเรตติ้งไมดี บริษัทตัวแทนโฆษณาก็จะบอกใหสถานีปรับปรุง
นอกจากนี้ ยั ง มี ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มอื่ น ๆ ได แ ก สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม
ประเพณี คานิยม ความเชื่อ นโยบายของสถานีโทรทัศน นโยบายของรัฐ ซึ่ง เพาวิภา ภมรสถิต
ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธละครโทรทัศนกับสังคมไทย” พบวา ละครโทรทัศนมีความสัมพันธ
และมีบทบาทกับสังคมไทยทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผูอุปถัมภรายการและผูชมมี
สวนกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของละครโทรทัศน ภาวะดานเศรษฐกิจและสังคมมีสวนกําหนด
ทิศทางในการจัดทําละครของคณะละคร และรสนิยมของคนดู (สินียา ไกรวิมล, 2545)

การผลิตละครโทรทัศน
ละครโทรทัศนไทยสวนใหญมักจะนําเรื่องที่ ใชในการทําละครมาจากหลายแหลง เช น
นวนิยายที่เปนที่นิยมของผูอาน เรื่องจากภาพยนตรไทยที่เคยผลิตมาแลว เรื่องจากละครวิทยุ
เรื่องจากละครเวที เรื่องแปลของฝรั่ง หรือเรื่องที่คิดขึ้นเองเพื่อทําละครโทรทัศนโดยตรง เทาที่
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สังเกตผูผลิตมักจะนิยมนําเรื่องจากนวนิยายไทยมาทําละครโทรทัศนมากที่สุด อาจจะเพราะมี
ความสะดวกหลายดาน เชนไมตองคิดเรื่องกันใหม และแนใจวามีผูอานชื่นชอบเรื่องเหลานี้อยู
แลว ไมตองเสี่ยงมากที่จะไมมีคนดู เพราะเรื่องเปนหัวใจที่สําคัญมากที่สุดของละครโทรทัศน ถา
ไดเรื่องที่ดีมักจะไดละครที่ดี แตไมเปนอยางนั้นเสมอไปเพราะยังมีปจจัยอื่นๆ อีก เชน บทละคร
โทรทัศนที่ดี การกํากับการแสดงและกํากับรายการที่ดี เปนตน (ปนัดดา ธนสถิต, 2531)
ละครโทรทัศนเปนเรื่องราวหลายตอนจบซึ่งมีเรื่องราวดําเนินติดตอกันไปโดยใชผูแสดง
ชุดเดียวกันตลอด ความยาวตั้งแต 8 ตอนจบ ขึ้นไปจนถึงหลายสิบตอนจบ อาจใชเวลาแสดง
ตอนละ 30, 60 หรือ 90 นาที ออกอากาศเปนประจําทุกสัปดาหหรือ 2 – 3 วันตอสัปดาห 5 วัน
ตอสัปดาห หรือออกอากาศทุกวัน ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเทียบไดกับ T.V. serials / T.V. soap
operas (Soaps)

การผลิตรายการละครโทรทัศนสามารถแบงเปน 4 ขั้นตอนใหญ ไดแก
1. ขั้นวางแผนงาน
2. ขั้นเตรียมการ
3. ขั้นการทําหรือออกอากาศ
4. ขั้นประเมินผล
1. ขั้นวางแผนงาน
สามารถแบงเปนขัน้ ตอนยอยๆ ดังตอไปนี้
1.1 การวางแผนโครงการผลิตรายการละคร
ผูผลิตละครโทรทัศนตองเตรียมการวางโครงการผลิตรายการเพื่อเสนอตอ
สถานีโทรทัศนและผูอุปถัมภรายการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) แนวเรื่องและเนื้อหาจะเปนแนวใด ตองมีแนวเรื่องกวางๆ เชน ชีวิตครอบครัว
ชีวิตรักหวานชืน่ เปนตน
2) เรื่องอะไร เปนการเลือกหลังจากที่มีแนวเรื่องแลว
3) ออกอากาศสถานีใด
4) วัน เวลาใด เพราะสามารถกําหนดไดวาเปนประเภทละครแบบใด
5) ความยาวตอตอน
6) ความยาวของเรื่องทั้งหมด จะจบในกี่ตอน
7) เริ่มออกอากาศเมื่อไร
8) เปนประเภทของละคร ประเภทใดจึงจะเหมาะสม
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9) ระยะเวลาในการผลิตยาวนานแคไหน
10) กลุมเปาหมายคือใคร สวนใหญผูผลิตจะนึกถึงกลุมแมบานกอนกลุมอื่น
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจากจะเปนการวางแผนเพื่อเสนอสถานีโทรทัศนผูที่จะให
พื้นที่ในการออกอากาศ และเสนอตอผูอุปถัมภรายการผูที่จะลงโฆษณาซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ผลตอการเสนอขอเวลาออกอากาศดวย เพราะรายไดของสถานีมาจากคาเชาเวลา (ในกรณีที่
สถานีไมไดจางบริษทั ผลิตละครเอง) และผูอุปถัมภรายการ ถาวางแผนโครงการละครโทรทัศน
เขากับความตองการของสถานีและผูอุปถัมภรายการก็จะไดรับการสนับสนุนไดงาย
1.2 กําหนดตัวผูร วมงาน
เมื่อไดเรื่องแลว ผูผ ลิตจะตองวางตัวผูรวมงานที่สําคัญๆ ไดแก ผูเขียนบทละคร
โทรทัศน ผูกํากับการแสดง ผูกํากับรายการ เปนตน เพราะในทางปฏิบัติจริงนั้น ความรู
ความสามารถ และความถนัดสวนตัวของแตละคนจะมีผลตอการผลิตละครโทรทัศนมาก
1.3 กําหนดงบประมาณ
โดยมากผูผลิตจะคิดเฉลี่ยตอความยาวของละคร 1 ตอนที่ออกอากาศ มากกวาที่จะ
คิดเปนเรื่องๆ คาใชจายที่จําเปนมีดงั ตอไปนี้
1) คาเรื่อง และคาบทประพันธทตี่ องจายเปนคาลิขสิทธิใ์ หแกผูประพันธ
2) คาบทโทรทัศนทตี่ องจายใหผูเขียนบท โดยใหราคาตามความยาวของละคร
3) คาตัวแสดง จายใหกับนักแสดง
4) คาผูรวมงานอื่นๆ เชน คาผูกํากับการแสดง ผูกํากับรายการ ผูประสานงาน
ธุรกิจกองถาย
5) คาเชาอุปกรณการถายทํา
6) คาตัดตอลงเสียงและการทําเทคนิคพิเศษ
7) คาฉาก
8) คาเพลงประกอบเรื่อง
9) คาเครื่องแตงกาย
10) คาเชาเวลาออกอากาศ ซึ่งแยกเปนคนละสวนกับคาผลิตรายการ เพราะไม
เกี่ยวของกัน เลยแตตองเสีย ซึ่ ง ขึ้น อยูกับอัต ราค าเช าเวลาที่ แตละสถานี
กําหนด
11) คาใชจายอื่นๆ เชนคาพาหนะ คาน้ํามันรถ คาอาหาร
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2. ขั้นเตรียมการ
เมื่อไดเรื่องมาแลวผูผ ลิตจะมอบหมายใหผูเขียนบทละครโทรทัศนนําไปทําเปน
ละครโทรทัศนตอไป โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 การเขียนบทละครโทรทัศน
บทละครโทรทัศนถือเปนหัวใจสําคัญและเปนคัมภีรของการผลิตรายการละคร
โทรทัศน เพราะหากไมมีบทละครโทรทัศนใหผูรวมงานศึกษากันกอนแลวจะไมสามารถทํางาน
อื่นๆ ไดเลย
บทละครโทรทั ศนของไทยสวนใหญจ ะเปน ลักษณะบทเกือบสมบูร ณแบบ หรืออยู
ระหวางบทกึ่งสมบูรณ กับบทสมบูร ณแบบ โดยที่บทกึ่งสมบูร ณเปนบทโทรทัศนที่ไ มกําหนด
รายละเอียดของมุมกลองเพื่อใหผูกํากับรายการกําหนดเอง และไมใสคําพูดละเอียดของผูรวม
รายการ สวนผูดําเนินรายการหรือพิธีกรตองใสบทพูดโดยละเอียด บทสมบูรณจะเปนบทที่แสดง
รายละเอียดของภาพในแงแหลงภาพ มุมภาพ และลักษณะของรายการ รวมทั้งเสียงคําพูดทุกคํา
ไวอยางชัดเจน เปนบทที่เสนอของสิ่งที่เสนอเต็มรูป บทละครโทรทัศนสวนมากแลวผูเขียนจะไม
ใสรายละเอียดเรื่องมุมกลองและขนาดของภาพกํากับไว เพื่อจะใหผูกํากับรายการเปนผูตัดสินใจ
ในการเลือกใชภาพเอง แตผูเขียนจะเขียนคลายบทละครเวทีคือ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แสดงสีห น า ท าทางตัวละคร จะอยูซี กซ ายมื อของบท ซึ่ งเปน สวนอธิบายเกี่ยวกับดานภาพ
เทานั้น สวนบทสนทนาของตัวละครจะเขียนไวในซีกขวามือของบท
2.2 การเตรียมงานลวงหนากอนการถายทํา
เมื่อไดบทโทรทัศนมาแลวผูผลิตรายการจะมอบหมายใหผูกํากับการแสดงดําเนินงาน
ตอโดยเริ่มดวย
1) การเลือกตัวแสดง
ผูผลิตรายการจะรวมกับผูกํากับการแสดงคัดเลือกผูแสดง
โดยเห็นพอง
ตองกัน โดยหลักการแลวจะเลือกผูแสดงที่เหมาะสมกับลักษณะตัวละครในเรื่องนั้นกอน แตโดย
ความจริงยังมีปจจัยอื่นๆ ทําใหตัวแสดงไมเหมาะสมกับบท หลังจากเลือกผูแสดงแลวจะ
มอบหมายใหผูที่ทําหนาที่ประสานงานติดตอกับนักแสดง
2) การวางแผนกอนการถายทําจริง
ผูกํากับการแสดงจะทําการตีความบททุกแงมุม และสัง่ งานฝายตางๆ ตาม
หนาที่ความรับผิดชอบใหเตรียมความพรอมกอนการถายทําจริง
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3. ขั้นการถายทํา
3.1 การถายทํา
ในอดีตจะทําการถายทําขณะออกอากาศเลย เปนการออกอากาศสดไมมีการ
บันทึกเทปโทรทัศน แตในปจจุบนั เทปโทรทัศนเขามามีผลตอการผลิตรายการละครโทรทัศน จึง
ทําการถายทําละครโทรทัศนโดยการบันทึกเทปลวงหนา ตามคิวการถายทําทีผ่ ูกํากับการแสดง
กําหนด
3.2 การตัดตอและการลงเสียง
เมื่อทําการถายทําละครเสร็จแลว
ผูกํากับรายการจะรวบรวมเทปการถายทํา
ทั้งหมดมาตัดตอ เรียงลําดับเหตุการณตามบทละครโทรทัศน โดยอาจมีการเพิ่มเติมเทคนิค
พิเศษทางโทรทัศนไปดวย ซึ่งขึ้นอยูกับผูกํากับรายการจะตัดสินใจอยางไร เมื่อทําการตัดตอ
ภาพเสร็จแลวจะทําการลงเสียงประกอบและเพลงประกอบตอไป ก็เปนอันเสร็จสิ้นพรอมจะนําสง
ไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
4. ขั้นประเมินผล
เมื่อละครออกอากาศผูผลิตตองทําการตรวจดูรายการของตนขณะออกอากาศดวย
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ และคนหาขอผิดพลาดในขณะออกอากาศ นอกจากนี้ตองมีการ
ติดตามผลงานของตนโดยดูจากเรตติ้ง (Rating) ซึ่งมีบริษัทที่ทําการวิจัยทางดานนี้อยูแลว โดย
บริษัทโฆษณาจะนําผลการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจวาจะใหโฆษณาในรายการใดได
บาง
ลักษณะการดําเนินงานในการผลิตละครโทรทัศนของสถานีโทรทัศนชองตางๆ สามารถ
แบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ (เมธาวรากาล อางใน สินียา ไกรวิมล, 2545)
1. ผูจัดรับจางสถานีโทรทัศนทําละคร โดยทางสถานีจะจายคาตอบแทนเปนตอนๆ ไป
ผูจัดทําละครจะเปนผูรับผิดชอบในดานการหาเรื่องมาทําละคร
โดยจะสงเรื่องยอไปยังสถานี
จํานวนกี่เรื่องก็ได เมื่อทางสถานีพิจารณาแลวเห็นวาละครเรื่องไหนนาสนใจ ถูกตลาด เปนแนว
ที่สถานีตองการ ก็จะรับละครเรื่องนั้นไว ผูจัดก็จะไปติดตอผูเขียนบทละครโทรทัศน จะเขียน
ประมาณ 30 – 35 ตอน ตอ 1 เรื่อง ซึ่งอาจจะมากกวา หรือนอยกวานี้ก็ได แตมักจะไมเกิน 40
ตอน ในปจจุบันเพื่อการกระชับฉับไวจํานวนตอนของละครจะลดลง คือ ประมาณ 15 ตอน แต
ถาละครไดรับความนิยม จะเพิ่มจํานวนตอนประมาณ 3 – 5 ตอน จากนัน้ ผูจัดก็จะคัดเลือก
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ดาราใหสมกับบทบาท และติดตอผูกํากับการแสดง โดยทางสถานีจะเปนผูพิจารณาดวยวา ชื่อ
เรื่องละคร ผูเขียนบท รายชื่อผูแสดง และผูกํากับการแสดงเหมาะสมหรือไม ถาทางสถานีเห็นวา
ไมเหมาะสมก็จะทวงติง จนกวาจะทําการตกลงกันไดเรียบรอย ทางสถานีจึงจะวาจางใหผจู ัด
ละครผลิตละครเรื่องนั้น สําหรับคาจางนัน้ ทางสถานีจะจายใหกับผูจัดเปนตอนๆ ซึง่ ผูจัดจะตอง
นําเงินจํานวนนีไ้ ปเปนคาจางคนเขียนบท คาลิขสิทธิ์ ผูแสดง และผูกํากับการแสดง สวน
คาใชจายดานฉาก เครื่องประกอบฉาก รวมทั้งเทคนิคพิเศษตางๆ ทางสถานีเปนผูร ับผิดชอบ
โดยใชบุคลากรของทางสถานี
2. สถานีโทรทัศนจัดทําละครโดยใชบุคลากรของทางสถานีเองทั้งหมด
บุคลากรภายนอกเขามาทํา

ไมไดจาง

3. ผูจัดละครมีอุปกรณและเครื่องมือในการผลิตละครเอง และไดผลิตละครโทรทัศน
บันทึกเปนเทปไว และนํามาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน (อาจอยูในรูปแบบการซื้อเวลาจาก
สถานี)
ปจจัยดานการตลาดในการผลิตละครโทรทัศน
ละครโทรทั ศนเปรียบเสมือนผลิตภัณฑของสถานีโทรทัศนที่ จะนําสูตลาดเพื่อผลทาง
ธุรกิจ Granham (อางถึงใน สินียา ไกรวิมล, 2545) ไดกลาวถึงสถาบันสื่อมวลชนในฐานะเปน
สวนหนึ่งของสถาบันเศรษฐกิจวาการผลิตเนื้อหาสื่อมวลชนจะอยูภายใตความกดดันของความ
ตองการในการขยายตลาด และผลประโยชนทางธุรกิจของเจาของหรือผูประกอบการ ซึ่งสําหรับ
ผูอุปถัมภรายการ (Sponsor) ละครโทรทัศนคือตัวสินคาทางธุรกิจ (กาญจนา แกวเทพ, 2536)
เนื่องจากเจาของสินคาเห็นความสําคัญของการโฆษณาทางโทรทัศนในฐานะที่เปนเสนทางที่สั้น
ที่สุดจากผูผลิตถึงผูบริโภค (Mattelart อางถึงใน สินียา, 2545)
สินียา ไกรวิมล (2545) ไดแบงกลุมผูเกี่ยวของกับการตลาดของละครโทรทัศนเปน 2
กลุม ดังนี้
1. การตลาดสถานีโทรทัศน สถานีโทรทัศนจะมีการจัดตั้งผูรับผิดชอบฝายการตลาด
(หรือเรียกวาฝายขาย) เปนผูใ หความคิดเห็น ใหคําปรึกษากับฝายผลิต หรือผูมีหนาที่ดูแลการ
ผลิตและเตรียมขอมูลใหผูบริหารตัดสินใจ ซึ่งฝายการตลาดจะมีสวนรวมในการดูแลวางแผนการ
ผลิตในขั้นตางๆ เพื่อใหไปในแนวทางที่สามารถขายใหกับผูอุปถัมภรายการได และวางแผน
การตลาดสนับสนุนการผลิตแตละขั้นดวย
นอกจากนี้สถานียงั มีการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
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บริษัทตัวแทนโฆษณา เชน จัดงานเลี้ยงเปดตัวละคร ฟงความเห็นตัวแทนโฆษณากอน เพื่อให
การขายโฆษณาเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น
2. บริษัทตัวแทนโฆษณา แผนกสื่อโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูทําหนาที่
แทนเจาของสินคาที่ตองการซื้อเวลาโฆษณา โดยพิจารณาจากเรตติ้ง (Rating) เปนสําคัญ ซึง่
ประเมินไดจากเรตติ้งเรื่องทีผ่ านๆ มาของนักแสดงนํา และดูจากแนวเนื้อเรื่อง ซึ่งการทํางาน
ระหวางบริษัทตัวแทนโฆษณา สถานี ผูจัด ก็มีความเชื่อมโยงกันเปนระบบเพื่อเปาหมาย
เดียวกัน นั่นคือเพื่อเรตติ้ง ซึง่ เปนหัวใจของทั้งบริษัทตัวแทนโฆษณา สถานี และผูจ ัดละคร โดย
จะเปนฐานขอมูลทีท่ ุกฝายใชอางอิง ปจจุบันมีบริษัทสํารวจผลทางการตลาดเพียงบริษัทเดียว
คือ บริษัท AC Nielsen Thailand ซึ่งเจาของผลิตภัณฑก็จะมีการเช็คงานของตัวแทนโฆษณา
จากผลนี้เชนกัน โดยบริษัทโฆษณาจะใหความสําคัญกับนักแสดงนํามากทีส่ ุด มีเนื้อหาเปน
สวนประกอบ โดยมีการใหความเห็นทางออมกับทางสถานี บริษทั โฆษณาจึงเปนปจจัยหนึ่งที่
กําหนดการทําละครของสถานี
ในการศึกษาเรื่องสัมพันธบทระหวางสื่อ ซึ่งผูวิจัยเลือกศึกษาละครโทรทัศนนั้น แนวคิด
เรื่ องลักษณะและธรรมชาติของละครโทรทั ศน องคประกอบบทละคร ลักษณะการผลิต และ
ขั้นตอนในการผลิตละครโทรทั ศน รวมทั้ง ปจจั ยดานการตลาดของละครโทรทัศน จะเปน องค
ความรูและเปน แนวทางในการวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอสัมพันธบทระหวางสื่อนวนิยายกับ
ละครโทรทัศน และละครโทรทัศนกับการตูน

2.7 แนวคิดการดัดแปลงวรรณกรรมสูบทละครโทรทัศน
รื่นฤทัย สัจจพันธ (2538) กลาววา “การนํานวนิยายไปสรางเปนละครโทรทัศนหรือ
ภาพยนตร จําเปนตองมีการดัดแปลงไปจากตนฉบับที่เปนบทประพันธบาง เพราะแมนวนิยาย
และละครจะเปนงานศิลปะเหมือนกัน แตกม็ ีศาสตรเฉพาะตัวตางกัน นวนิยายใชวรรณศิลปสราง
จินตนาการ ในขณะที่ละครหรือภาพยนตรใชทัศนศิลป แตกระนัน้ ก็ตาม ละครทีส่ รางจากบท
ประพันธควรจะใชสื่อศิลปะอีกแขนงหนึ่งเพื่อเสริมสวนทีพ่ รองไปจากวรรณกรรม มากกวาการ
เบี่ยงเบนจุดประสงคสําคัญของงานประพันธนนั้ เทาที่เปนมาก็คงจะไมไดเปนอยางนี้เสียทัง้ หมด
จึงมีขออภิปรายวาละครโทรทัศนทําลายวรรณกรรมหรือสงเสริมวรรณกรรมกันแน”
การนํานวนิยายซึ่งเปนวรรณกรรมเพื่อการอานมาดัดแปลงเปนบทละครโทรทัศนซึ่งเปน
วรรณกรรมเพื่อการแสดงและเปนสวนประกอบสําคัญที่มีบทบาทอยางมากตอการผลิต ละคร
โทรทัศนเพื่อถายทอดสารออกสูสายตาสาธารณชนในทุกระดับการศึกษา และสามารถรับชมได
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อยางแพรหลายในเวลาเดียวกัน รวมทั้งการเปนสื่อที่สามารถเราความรูสึกของผูรับสารใหเกิด
ความประทับใจ เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น นับไดวาเปนกระบวนการผลิตซ้ํา (Reproduction) ที่
กอใหเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันในลักษณะที่สื่อสองทางใหแกกัน ซึ่งการที่สื่อนวนิยายและสื่อ
ละครโทรทัศนสองทางใหแกกัน เปนปรากฏการณที่สามารถเกิดขึ้นไดใน 2 ทิศทาง คือ การนํา
นวนิยายไปผลิตละครโทรทัศน และเกิดประโยชนตอบสนองกลับมาแกนวนิยายจากการนําไป
ผลิต ซ้ํา ถือไดวามี ผลตอการช วยถายทอดสารที่ผูประพันธนวนิยายตองการถายทอดใหเกิด
ความชัดเจนมากขึ้นแกผูรับสาร
อยางไรก็ตาม การนํานวนิยายมาผลิตซ้ําโดยการแปรรูปผานสื่อละครโทรทัศน ก็ไม
สามารถหลีกเลี่ยงการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ ใหเหมาะสมและเขากัน
ไดกับธรรมชาติของสื่อละครโทรทัศนที่เปนรูปแบบการแสดงใหเกิดภาพ (Visual) มากขึ้น หรือ
ใชหลักการของกลุมหลังสมัยใหม (Postmodernism) โดยมีการรื้อ (Deconstruction) และทํา
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและความหมายเดิมบางสวนทีไ่ มสามารถนํามาใชถายทอดในปจจุบันได
โดยการสรางเนื้อหาและความหมายใหมที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดความ
สอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาที่มีอยูในนวนิยาย ดังที่ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ไดแสดง
ความคิดเห็นตอการสรางละครวา “เมื่อผูเขียนบทโทรทัศนและผูกํากับมีความตองการที่จะรื้อ
แลวสรางใหม (Deconstruction) โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดความเชื่อที่วาศิลปะยอมสองทาง
ใหแกกัน เปนกระบวนการที่เกิดจากความตองการจะสงทอดความบันดาลใจจากการอานไปสู
สาธารณชนในรูปของสื่อการแสดงหรือสื่อละครโทรทัศน เพื่อเราใหผูชมเกิดความประทับใจมาก
ขึ้น และสนใจที่จะยอนกลับไปเสพอรรถรสของเรื่องนั้นๆ ซ้ําอีครั้งหนึ่งจากนวนิยายตนฉบับใน
ฐานะผูอาน” (จักรกฤษณ ดวงพัตรา, 2539)
การนําวรรณกรรมไปสื่อสารดวยศิลปะแขนงอื่นนั้น “การตีความ” เปนสิง่ สําคัญยิ่ง
เพราะอาจสงผลตอการสรางบุคลิกตัวละคร บทสนทนา เหตุการณรายละเอียดตางๆ อันเปน
องคประกอบที่นําไปสูความเขาใจและเขาถึงเรื่องราวทั้งหมด ซึ่งแมการตีความวรรณกรรมเปน
เสรีภาพของผูอาน แตการตีความในการสรางบทละครโทรทัศนจากนวนิยายนั้นจะสงผลตอผู
เสพวรรณกรรมอื่นๆ ดวย การจุดเนื้อหาเดิมในสื่อใหม การขยายเนื้อหา ทําใหเนื้อหาและ
ความหมายของนวนิยายบิดเบือนไป สงผลตอการลดทอนคุณคาของศิลปะทีน่ วนิยายสรางสรรค
และนําเสนอไวในลักษณะไมชวยใหสื่อสองทางใหแกกันแลวยังนําไปสูการสรางความยากจน
(Impoverished) ทั้งในดานศิลปะและดานสุนทรียะ
กฤษณา อโศกสิน กลาววา “อันที่จริงก็รูสึกลําบากใจอยูเหมือนกันในฐานะของคนเขียน
นวนิยาย ทั้งที่เราก็พยายามเขาใจวาศิลปะในการเขียนนวนิยายมีความแตกตางกัน แตบางทีก็
รูสึกอึดอัดเมื่อบทประพันธถูกนําไปดัดแปลงตอเติมจนเสียไป และมีบางเรื่องที่ตอเติมสีสันจน
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เวอรไปกวาในบทประพันธ หรือบางเรื่องก็คัดเลือกตัวแสดงไมเหมาะสมกับบท โดยเฉพาะดารา
ใหมๆ จํานวนไมนอยที่แสดงไมคอยสมบทบาท” (อางใน ปยะพิมพ, 2541)
เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ (2534) กลาววา “ในการทําบททุกเรื่อง ผูเขียนบทมักจะทํา
หนาที่ถายทอดความนึกคิด ความรูสึก ตลอดจนจินตนาการผานทางบทนั้นๆ ถายทอดผานสู
ผูรับสารที่เปนมวลชน ในการถายทอดออกไปสูผูรับสารจํานวนมาก ผูเขียนบทจึงตองมีการ
กลั่นกรองคัดเลือกสิง่ ที่ดีทสี่ ุดสําหรับออกสูสายตาผูรับสารทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย และทุก
อาชีพ สําหรับเกณฑในการเลือกสิ่งที่ดีเหลานี้ จะเลือกไดอยางถูกตองและมากนอยแคไหนก็
ขึ้นกับระดับการศึกษา และภูมิหลังทางครอบครัวของผูเขียนบทแตละคน” ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
ดัดแปลงบทประพันธเปนบทละครโทรทัศนจําเปนตองใชบุคคลที่มีความรู และความสามารถใน
การถายทอดบทประพันธใหคงไวซงึ่ เนื้อหาและความหมายเดิม
หรือการใชทักษะในการ
ดัดแปลงที่สรางสรรค มีเหตุผล และเกิดความกลมกลืนสอดคลองกับเนื้อหาเดิมทีน่ วนิยาย
นําเสนอไว
เชนเดียวกับที่สมสุข กัลยจาฤกกลาวไววา “เมื่อเลือกนวนิยายมาแลว เราก็ตองอาน ทํา
ความเขาใจ แลวก็ดึงเอาตรงที่เราคิดวาจุดไหนเปนจุดที่เดนที่สุด เราก็ดึงตรงนั้นขึ้นมา การ
ดัดแปลงนวนิยายมาเปนละครโทรทัศน ถาจะใหตรงกับหนังสือเลยก็เปนไปไมได คนที่ลงมือทํา
จะรูวาที่จะใหตรงเหมือนในหนังสือทั้งหมดนี่ ไมได แตเราตองรูวา Plot ของเขานี่ มีอะไรเปน
แกนเรื่อง จุดสําคัญของเรื่องคืออะไร เราเพิ่มเติมก็ไดโดยอยูในกรอบของเขา แกของเรื่องตอง
คงไว แตรายละเอียดตองเพิ่มเขาไปแนนอน เพราะบางครั้งหนังสือเลมนิดเดียว ทําละครตอน
หนึ่งก็จบแลว แตเราตองทําตั้ง 20 ตอน เจาของบทประพันธตองทราบเลยวาเราตองเพิ่มเติม
แนนอน แลวก็มีเหมือนกันที่บางทีเรื่องไมมีเหตุผลเลย เราก็สามารถทําใหเรื่องมีเหตุผลขึ้นได
จินตนาการเพิ่มเติมตองอยูในเคาโครงเดิม” (อางใน ปยะพิมพ, 2541)
แนวคิดการดัดแปลงวรรณกรรมสูบทละครโทรทัศนจะเปนแนวทางสําหรับการวิเคราะห
สัมพันธบทระหวางสื่อนวนิยายกับสื่อละครโทรทั ศน เพื่อหารู ปแบบการดัดแปลงเนื้อหาวามี
ลักษณะสองทางใหแกกันหรือสรางความยากจนใหแกกัน และเปนแนวทางวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอการดัดแปลงเนื้อหาระหวางสื่อนวนิยายกับสื่อละครโทรทัศนอีกดวย
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่อง สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของตอการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อใชเปนแนวทางใน
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การศึกษาวิจัยใหเกิดผลงานวิจัยทีม่ ีประสิทธิภาพ และเกิดคุณคาในการศึกษา ดังงานวิจัยที่
นํามาใชประกอบการศึกษาดังตอไปนี้
ผลงานวิจัยของ ปยพิมพ สมิตดิลก (2541) เรื่อง “การเชื่อมโยงเนื้อหา “นว
นิยาย” ในสื่อสิ่งพิมพและสื่อละครโทรทัศน” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)
เปนการศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายและละครโทรทัศนไทย เพื่อ
วิเคราะหปจจัยที่มผี ลตอการเชื่อมโยง ดัดแปลงเนื้อหาระหวางสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน
ไทย
ผลการวิจัยพบวา
มีการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายและละครโทรทัศนดงั มี
รายละเอียดเชน การสรางแนวคิดและภาพ การเลาเรื่อง ตัวละครและการสรางตัวละคร และ
รูปแบบโครงสรางของนิยายและละครโทรทัศน มีลักษณะที่เปนจุดรวมและจุดแตกตาง โดยมี
ปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหา ไดแก ธรรมชาติของสื่อ ระบบการสรางดารา (Stardom)
และความแตกตางของประเภทรายการ (Genre)
ผลงานวิจัยของ ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี (2539) เรือ่ ง “การศึกษาวิเคราะหการ
เปรียบเทียบการถายทอดวัฒนธรรมไทยผานสื่อนวนิยาย และสื่อละครโทรทัศนเรื่อง
สี่แผนดิน” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)
เปนการวิจัยเพื่อสํารวจรูปแบบและเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่ถูกถายทอดผานสื่อนวนิยาย
และสื่อละครโทรทัศนเรื่อง สี่แผนดิน และเพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะการเชื่อมโยงรูปแบบและ
เนื้อหาวัฒนธรรมไทยในสื่อละครโทรทัศนดวยการเปรียบเทียบกับสื่อนวนิยาย พบวาสื่อละคร
โทรทัศน สามารถคงรูปแบบ และเนื้อหาวัฒนธรรมทั้งแปดหมวดหลักตามที่กําหนดไว แต
วัฒนธรรมยอยที่ปรากฏในแตละหมวดหลักมีความแตกตางกันในบางวัฒนธรรมยอยในลักษณะ
การคงเดิม การเพิ่มขึ้น การลดลง อันเกิดจากปจจัยตางๆ ทางดานการผลิต เชน งบประมาณใน
การผลิตสูง สถานทีท่ ี่จะใชถายทําเปนเขตหวงหามทางราชการ การขาดแคลนวัตถุดิบตางๆ ใน
การผลิต เชน อุปกรณประกอบฉาก เครื่องแตงกาย ฯลฯ รวมถึงธรรมชาติของสื่อที่เปน
ตัวกําหนดสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางกันของการถายทอดวัฒนธรรมในสื่อนวนิยายและสื่อ
ละครโทรทัศน
ผลงานวิจัยของ วรางคณา จันลา (2545) เรื่อง “การถายโยงเนื้อหาทางเพศจาก
วรรณกรรมสูภาพยนตรเรื่อง จัน ดารา” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)
เปนการศึกษาลักษณะการถายโยงเนื้อหาทางเพศจากสือ่ นวนิยายโดยการเปรียบเทียบ
กับสื่อภาพยนตร และปจจัยที่มผี ลตอการถายโยงเนื้อหาทางเพศ ผลการศึกษาพบวา นวนิยาย
ใชลักษณะการถายโยงเนื้อหา 3 ประเด็น คือ การบรรยาย การเปรียบเทียบ การใชบทสนทนา
สวนภาพยนตรใชลักษณะการถายโยงเนื้อหา 5 ประเด็น คือ การบรรยาย การเปรียบเทียบ บท
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สนทนา การใชภาพสื่ออารมณ และการใชเสียงสื่ออารมณ ซึง่ สื่อภาพยนตรมีการคงเนื้อหาตาม
นวนิยาย มีการเพิ่มเติม การปรับเปลี่ยน และการตัดทอนเนื้อหาในระดับทีใ่ กลเคียงกัน เกิดจาก
ปจจัย 3 ปจจัย คือ 1. ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการถายโยงเนื้อหา 2. ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
ถายโยงเนื้อหา และ 3. ปจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสื่อทั้งสองประเภท
ผลงานวิจัยของเอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ (2534) เรื่อง “การวิเคราะหการเขียนบท
ละครโทรทัศน เรื่อง ปริศนา” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)
เปนการศึกษาการดัดแปลงนวนิยายไปสูการเขียนบทละครโทรทัศน
รวมถึง
องคประกอบฉาก
ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงวิธีการถายทอดความหมายจากสื่อตางชนิดกัน
ผลการวิจัยสรุปวา ในการทําบททุกเรื่อง ตองมีการเพิ่มรายละเอียด ความสมเหตุสมผลและ
เปนไปได เพื่อใหผูชมเกิดความเขาใจและคลอยตามเนื้อหาของละคร แตตองคงอรรถรสเดิมของ
บทประพันธใหมากทีส่ ุด และเมื่อนําบทละครมาผลิตเปนละครโทรทัศน บทจะถูกดัดแปลง แกไข
หลายสิ่งหลายอยาง และเปนการดัดแปลงที่ผูเขียนบทไมมีโอกาสไดทราบ จนกวาละครจะแพร
ภาพออกอากาศ การเปลี่ยนแปลงเกิดไดจากหลายสาเหตุ ไมวาจากผูกํากับการแสดง นักแสดง
ผูกํากับรายการ และทีมงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาทีไ่ มคาดคิดมากอน และการ
เปลี่ยนแปลงแกไขนี้ อาจเกิดทัง้ ผลดีและผลเสียตอบทละครโทรทัศน
ผลงานวิจัยของวีระ สุภะ (2537) เรื่อง “การศึกษากระบวนการในการผลิตละคร
ชุดโทรทัศนไทย พ.ศ. 2536” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)
เปนการวิจัยเพื่อเขาใจลักษณะ ขั้นตอน และปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอกระบวนการผลิต
ละครโทรทัศน จากผลการวิจัยพบวากระบวนการผลิตละครโทรทัศน พ.ศ. 2536 เปนการ
ดําเนินงานทีห่ วังผลกําไรทางธุรกิจเปนสวนใหญ และสัดสวนของละครทีส่ รางสรรคสังคมเพื่อ
เปนคติสอนใจกับละครสนองความตองการของตลาดและใหความบันเทิงเพียงอยางเดียว ยังไม
เปนสัดสวนที่เหมาะสมและผลงานที่ผลิตออกอากาศนั้นยังขาดความสมบูรณสืบเนื่องมาจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน
ทําใหละครที่ออกอากาศขาด
อรรถรสตอการรับชมหรือเสียโอกาสในการนําเสนอบางสิง่ บางอยางที่สังคมควรจะรับรูไป
ผลงานวิจัยของสินยี า ไกรวิมล (2545) เรื่อง “ลักษณะของบทละครโทรทัศนไทยที่
ไดรับความนิยมชวงหลังขาว จากป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2544” (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน)

เปนการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะของบทละครโทรทัศน ลักษณะความเปลี่ยนแปลงของ
ละครโทรทัศนในดานการเลาเรื่อง วิเคราะหปจจัยดานการผลิตและดานการตลาดทีม่ ีผลในการ
กําหนดการเขียนบทละครโทรทัศน ผลการวิจัยพบวา บทโทรทัศนทไี่ ดรับความนิยมโดยมากมี
โครงเรื่องเกี่ยวกับความรัก รองลงไปคือแนวเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จ มีความขัดแยงในเรื่อง
ความรัก ตัวละครมีลักษณะตายตัว บทสนทนาถายทอดวรรณกรรมเกี่ยวกับความรัก ละครมัก
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จบแบบสุขนาฏกรรม และเลาเรื่องแบบเห็นไดอยางรอบดาน โดยใชกลวิธีเลาเรื่องดึงดูดใจผูชมที่
หลากหลาย ละครป พ.ศ. 2535 – 2544 องคประกอบการเลาเรื่องสวนใหญมีลักษณะรวมไมมี
การเปลี่ยนแปลง มีเฉพาะฉาก บทสนทนา และกลวิธีดึงดูดใจผูช ม ที่เปลี่ยนไปตามบริบทสังคม
ปจจัยนี้ทําใหลกั ษณะละครโทรทัศนที่ไดรับความนิยมไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง
อยางผิวเผิน
ผลงานวิจัยของ Guillermo AvilaSaavedra (2006) เรื่อง “New Discourses
and Traditional Genres: The Adaptation of a Feminist Novel into an Ecuadorian
Telenovela”

ศึกษาการดัดแปลงนวนิยายแนวสตรีนิยมเรื่อง Yo Vendo unos Ojos Negros สูละคร
โทรทัศนที่ออกอากาศในประเทศเอควาดอรในป ค.ศ. 2004 โดยใชทฤษฎีประเภทของสื่อ
แนวคิดสัมพันธบท แนวคิดความมีอํานาจ และแนวคิดการวิพากษแหงสตรีนิยม เปนกรอบใน
การวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหวาทกรรมทีใ่ ชในการเลาเรื่องของตัวบทละครโทรทัศน และ
เปรียบเทียบกับวาทกรรมที่พบในนวนิยายตนแบบ เพื่อศึกษาวาในกระบวนการดัดแปลงนิยาย
มาสูละครโทรทัศน วาทกรรมในนวนิยายมีการคงไว มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการตัดออกใน
ระดับใด
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สะดุดรักที่พัก

Full House

การตูน
(Comics)

ดั่งดวงหฤทัย

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

นวนิยาย
(Novels)

สัมพันธบท (Intertextuality)

สัมพันธบท (Intertextuality)
การคงเดิม
(Convention)

ละครโทรทัศน
(TV Dramas)

การขยายความ
(Extension)

การตัดทอน
(Reduction)

การดัดแปลง
(Modification)

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

เหมือน
แตกตาง

การคงเดิม
(Convention)

การตูน
(Comics)

สัมพันธบท (Intertextuality)
การคงเดิม
(Convention)

นวนิยาย
(Novels)

การขยายความ
(Extension)

การตัดทอน
(Reduction)

การขยายความ
(Extension)

การตัดทอน
(Reduction)

การดัดแปลง
(Modification)

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

สัมพันธบท (Intertextuality)
การดัดแปลง
(Modification)

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

การคงเดิม
(Convention)

ละครโทรทัศน
(TV Dramas)

การขยายความ
(Extension)

การตัดทอน
(Reduction)

การดัดแปลง
(Modification)

โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ผูราย (Villain )
ความขัดแยง (Conflict)
วีรบุรุษ/พระเอก (Hero)
นางเอก (Princess)
ตัวละคร (Character)
ผูชวยเหลือ (Helper)
ฉาก (Setting)
ผูให (Donor)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbols)
จุดยืน (Point of view)

1

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตนู ละครโทรทัศน และนวนิยาย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะศึกษาถึงปรากฏการณสมั พันธบทใน
การเลาเรื่อง ของสื่อนวนิยายซึ่งเปนสื่อทีใ่ ชภาษา กับสื่อการตูนและละครโทรทัศนซงึ่ ใชทั้ง
วัจนภาษาและอวัจนภาษา ใชเครื่องมือหลัก คือ การวิเคราะหตัวบท (Textual analysis) และ
การสัมภาษณ (Interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คําถามนําวิจยั
1. สื่อการตูน สื่อนวนิยาย และ
สื่อละครโทรทัศนมีสัมพันธบท
ในการเลาเรื่องระหวางกัน
อยางไร

แนวคิด - ทฤษฎี
- แนวคิดเรื่องสัมพันธบท
- แนวคิดองคประกอบการเลาเรื่อง
- แนวคิดเรื่องการดัดแปลง
วรรณกรรมสูละครโทรทัศน

เครื่องมือ
- การวิเคราะหตวั บท
(Textual analysis) โดย
วิเคราะหดา นการเลาเรื่อง
(Narrative)
- การสัมภาษณ (Interview)
โดยสัมภาษณนักเขียนบท
ละคร และนักเขียนการตูน
2. ปจจัยใดบางที่มีผลกระทบ - แนวคิดเรื่องนวนิยาย
- การวิเคราะหตวั บท
ตอสัมพันธบทระหวางการตนู
- แนวคิดการผลิตละครโทรทัศนและ (Textual analysis) โดย
นวนิยาย และละครโทรทัศน
การตลาดของละครโทรทัศน
วิเคราะหดา นการเลาเรื่อง
- แนวคิดเรื่องการตูน
(Narrative)
- แนวคิดเรื่องการดัดแปลง
- การสัมภาษณ (Interview)
วรรณกรรมสูละครโทรทัศน
โดยสัมภาษณนักเขียนบท
ละคร ผูกํากับละคร ผูควบคุม
การผลิต และนักเขียนการตูน
3. สัมพันธบทการตูนสูละคร
- แนวคิดเรื่องสัมพันธบท
- การวิเคราะหตวั บท
โทรทัศนและนวนิยาย แตกตาง - แนวคิดองคประกอบการเลาเรื่อง (textual analysis) โดย
จากสัมพันธบท นวนิยายสู
วิเคราะหดา นการเลาเรื่อง
การตูนและละครโทรทัศน
(Narrative)
หรือไม อยางไร
- การเปรียบเทียบ (Analogy)
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3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล
3.1.1. ขอมูล
ขอมูลที่ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การตูน และนวนิยาย ที่ตีพมิ พเปนภาษาไทย ละคร
โทรทัศนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน Free TV ในประเทศไทย ซึ่งตองเปนเรื่องที่มีครบทัง้
สื่อนวนิยาย ละครโทรทัศน และการตูน รวมถึงขอมูลบทวิเคราะห วิจารณ และบทสัมภาษณ
เกี่ยวกับละครโทรทัศนที่เปนตัวอยาง และขอมูลจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของกับการดัดแปลง
เนื้อหาระหวางสื่อ ซึง่ ไดแก นักเขียนการตูน นักเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับละคร และผู
ควบคุมการผลิต
3.1.2 แหลงขอมูล
แหลงขอมูลในการศึกษา สามารถแบงออกไดดังนี้
3.1.2.1. แหลงขอมูลเอกสาร
- ขอมูลสื่อนวนิยายและหนังสือการตนู สามารถหาไดจากรานขายหนังสือทั่วไป
รานขายหนังสือการตูนมือสอง หรือรานเชาหนังสือ
- ขอมูลบทวิเคราะห วิจารณ บทสัมภาษณ บทความตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพ และ
เอกสารประกอบการเรียน
หาไดจากหองสมุดคณะนิเทศศาสตร
และสํานักวิทยบริการ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสื่ออินเทอรเน็ต ตามเว็บไซตตางๆ
3.1.2.2. แหลงขอมูลโสตทัศน ขอมูลสื่อดีวีดีละครโทรทัศน หาซื้อไดจากรานขาย
วีซีดี – ดีวีดีตามหางสรรพสินคาทั่วไป
3.1.2.3. แหลงขอมูลบุคคล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แหลงขอมูลบุคคลไดแก
- คุณลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน ผูวาดการตนู เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
- คุณธนินทร อุชุภาพ นามปากกา ออยควั่น ผูเขียนบทละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย
- คุณผิน เกรียงไกรสกุล ผูกํากับละครเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
- คุณสุรพร นิลนฤนาท Producer / ผูควบคุมการผลิตละครเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
- คุณเพ็ญนภา รุจริ นนท นามปากกา ปลายฝน อันติกา ผูเรียบเรียงนวนิยาย
Full House ภาคภาษาไทย
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- คุณภัททิรา รุจณ
ิ ิชาภัทร หัวหนางานอาวุโสงานรายการตางประเทศและ

พากย แผนก Preproduction ฝายรายการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

3.2 ตัวอยาง จํานวนตัวอยางและการเลือกตัวอยาง
3.2.1 ตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ละครโทรทัศน ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
Free TV ในประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2545 – 2551 รวมทั้งนวนิยายและการตน
ู ทีต่ ีพิมพเปน
ภาษาไทยซึ่งเปนตนแบบของละครโทรทัศน
ซึ่งเรือ่ งที่เปนตัวอยางจะตองมีการเผยแพรใน
ประเทศไทยครบทัง้ สามสื่อ นั่นคือ จะตองมีทั้งนวนิยาย การตูน และละคร
3.2.2 จํานวนตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําการเลือกตัวอยางทีต่ รงกับขอบเขตในการศึกษาจํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง
“ดั่งดวงหฤทัย” และเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.2.1 นวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัย โดย ลักษณาวดี สํานักพิมพ ณ บาน
วรรณกรรม ฉบับพิมพครัง้ ที่ 10 ป พ.ศ. 2550 จํานวน 2 เลม ผูวิจัยหาซื้อจากรานขายหนังสือ
ในหางสรรพสินคา
3.2.2.2 การตูนเรื่องดั่งดวงหฤทัย โดย ติ่มซําสตูดิโอ สํานักพิมพคอมิคเควส
ฉบับพิมพครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2546 – 2547 จํานวน 8 เลม เนื่องจากเปนการตนู ชุดเกาจึงไม
สามารถหาซื้อได ผูวิจัยจึงไดเชาการตูนมาจากรานเชา แลวทําการถายสําเนาไวทั้ง 8 เลม
3.2.2.3 ดีวีดีละครโทรทัศนเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสี
กองทัพบก ชอง 7 ในป พ.ศ. 2550 ความยาว 15 ตอน หาซื้อไดจากรานขายดีวีดี วีซีดี ใน
หางสรรพสินคา
3.2.2.4 การตูนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ เขียนโดย วอนซูยอน ฉบับ
แปลภาษาไทย สํานักพิมพสยามอินเตอรคอมิค ฉบับพิมพรวมเลมครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2548
จํานวน 16 เลม หาซื้อไดจากรานขายหนังสือการตูนมือสอง
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3.2.2.5 ดีวีดีละครโทรทัศนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ในป พ.ศ. 2548 ความยาว 16 ตอน หาซื้อไดจากรานขายดีวี
ดี วีซีดี ในหางสรรพสินคา
3.2.2.6 นวนิยายเรื่อง Full House บานในฝนกับคืนวันของหัวใจ เขียนโดย
วอนซูยอน เรียบเรียงโดย ปลายฝน อันติกา สํานักพิมพแจมใส ฉบับพิมพครัง้ ที่ 1 ป พ.ศ. 2549
จํานวน 2 เลม ผูวิจัยหาซื้อจากรานขายหนังสือในหางสรรพสินคา
3.2.3 การเลือกตัวอยาง
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผูวิจัยตอง
เลือกตัวอยางที่มีคุณสมบัตติ รงกับขอบเขตการวิจัย นั่นคือ ตองเปนเรื่องที่เผยแพรในประเทศ
ไทยครบทัง้ สามสื่อ นวนิยาย การตูน และละครโทรทัศน และผูวิจัยเห็นวาตัวอยางที่เลือก
สามารถใหขอมูลมากเพียงพอสําหรับการศึกษา
เรื่องดั่งดวงหฤทัยเปนนวนิยายไทยเรื่องเดียวที่มีการสรางเปนละครโทรทัศนและการตนู
ซึ่งตรงกับเงื่อนไขของตัวอยางในการศึกษา สวนการตูนไทยเรื่องอื่นๆ มักจะไดเคาโครงเรื่องมา
จากวรรณคดีหรื อนิ ท านพื้น บานมากกวาจะมาจากนวนิ ยาย ดั่งดวงหฤทั ยจึ งเปน ตัวอยางที่
นาสนใจศึกษา ซึ่ ง ในสวนละครโทรทั ศน ผูวิจั ยไดเลือกละครที่ ออกอากาศในป พ.ศ. 2550
เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาใหเขากับยุคสมัยที่ชัดเจนกวาละครที่ออกอากาศในป พ.ศ. 2539
และเปนละครที่สรางจากการตูนเปนหลัก จึงมีขอมูลในการศึกษามากกวา
สวนเรื่อง Full House เปนละครเกาหลีทสี่ รางจากการตนู ชื่อเดียวกันและไดนําบทละคร
มาเรียบเรียงเปนนวนิยาย ซึ่งการตูนที่เปนตนฉบับของละครเรื่องนีต้ ีพิมพภาคภาษาไทยจบ
เรื่องโดยสมบูรณแลว
และละครที่ออกอากาศในประเทศไทยเปนหนึง่ ในละครเกาหลีทไี่ ดรับ
ความนิยมอยางสูง ผูวิจัยจึงเห็นวาละครเรื่องนี้มีคณ
ุ คาตอการศึกษา
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการอาน โดยการอานนวนิยายเรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย”
และอานการตูนเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” ตั้งแตตน จนจบเรื่อง เพื่อรับรูเนื้อหาของ
เรื่องทั้งหมด และจดบันทึกประเด็นที่ตองการจะศึกษา โดยเนนองคประกอบในการเลาเรื่องเปน
สําคัญ
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3.3.2

การเก็บรวบรวมขอมูลจากดีวีดีละครโทรทัศนเรือ่ ง “ดั่งดวงหฤทัย” และเรื่อง
“Full House สะดุดรักที่พักใจ” โดยชมละครทัง้ เรื่องตั้งแตตนจนจบ จดบันทึกแยกแยะ
องคประกอบการเลาเรื่องในละคร แลวทําการเปรียบเทียบกับรายละเอียดของตัวบทตนทาง
3.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการอาน โดยอานการตูนเรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” และ
อานนิยายเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” ตั้งแตตน จนจบเรื่อง สังเกตและจดบันทึก
องคประกอบในการเลาเรื่อง แลวทําการเปรียบเทียบกับรายละเอียดของตัวบทตนทาง
3.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร โดยการอานและการจดบันทึกประเด็นความรู
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับละครโทรทัศนทงั้ สองเรื่อง จากบทความ บทวิเคราะห บทวิจารณ บท
สัมภาษณ นิตยสาร ฯลฯ เพื่อนํามาใชประกอบการศึกษา และเปนหลักฐานในการอางอิง
3.3.5 การเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยการสัมภาษณ มีขั้นตอนดังนี้
- นัดหมายผูใหสมั ภาษณ
- เตรียมคําถาม และอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน เครื่องอัดเสียง
 เขาสัมภาษณแหลงขอมูลและมอบของที่ระลึกหลังจบการสัมภาษณ
- ทําการถอดเทป เรียบเรียงเนื้อหาการสัมภาษณ
- วิเคราะหขอมูล
โดยผูวิจัยไดติดตอขอสัมภาษณแหลงขอมูลแบบตัวตอตัว สวนแหลงขอมูลที่ไม
สะดวกใหเขาสัมภาษณ คือ ติดธุระทีต่ างจังหวัด หรืออาศัยอยูตางประเทศ ผูวิจัยไดใชวิธีการ
สัมภาษณผานโทรศัพท และสัมภาษณผานจดหมายอิเล็กทรอนิคสแทน
การสัมภาษณ (Interview) กับแหลงขอมูลบุคคล เพื่อใหทราบถึงวิธีการดัดแปลง
เนื้อหาระหวาง การตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการดัดแปลง
เนื้อหาดังกลาว โดยมีประเด็นคําถามดังตอไปนี้
3.3.5.1 การสัมภาษณผูเขียนบทละครโทรทัศน
1) รายละเอียดขั้นตอนในการเขียนบทละครโทรทัศน ตัง้ แตเริม่ เลือกเรื่อง
จนถึงกระบวนการถายทํา
2) กลวิธีในการเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหานวนิยาย (การตูน) ที่นํามาเขียน
บทละครโทรทัศน มีวิธีการอยางไรบาง
3) องคประกอบใดของเรื่องทีส่ ามารถดัดแปลงได และองคประกอบใดบางทีไ่ ม
สามารถดัดแปลงได
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ประเด็นคําถามดังกลาวจะใหขอมูลกับผูวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดัดแปลงเนื้อ
หานวนิยาย (การตูน) เปนบทละครโทรทัศน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบท
4) เพราะเหตุใดการนํานวนิยายมาเขียนบทละครจึงตองมีการตัดทอน หรือ
เพิ่มเติมเนื้อหาจากนวนิยาย
5) ปจจัยทีต่ องคํานึงถึงในการดัดแปลงเนื้อหานวนิยาย (การตูน) เปนละคร
โทรทัศน
ประเด็นคําถามนี้จะใหขอมูลกับผูวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอลักษณะสัมพันธบท
ระหวางการตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน
3.3.5.2 การสัมภาษณผูกํากับการแสดงและผูดูแลการผลิต
1) การกําหนดองคประกอบของเรื่องหรือแนวทางของเรือ่ งกับผูเขียนบทกอน
การเขียน จะกําหนดองคประกอบใดของเรื่องบาง อยางไร
2) ระหวางการถายทําละคร มีการเปลี่ยนแปลงบทหรือไม อยางไร
3) เพราะเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงบทระหวางการถายทํา
4) ปจจัยดานการตลาดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาละครหรือไม อยางไร
4) ตัวผูแสดงมีผลตอการสรางตัวละครตามบทหรือไม อยางไร
ประเด็นคําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณผูกํากับการแสดงและผูดูแลการผลิต จะเปน
ขอมูลสําหรับตอบคําถามเรื่องปจจัยที่มผี ลตอลักษณะสัมพันธบทระหวางการตูน นวนิยาย และ
ละครโทรทัศน
3.3.5.3 การสัมภาษณนักเขียนการตนู
1) เพราะเหตุใดจึงเลือกนํานวนิยายมาเขียนการตูน
2) การเขียนการตนู จากนวนิยายมีหลักการอยางไร ในการหาขอมูลเพื่อการ
สรางฉาก การสรางตัวละคร และการสรางภาพเหตุการณในเรื่อง
ประเด็นคําถามนี้จะใหขอมูลกับผูวิจัยเกี่ยวกับวิธีการดัดแปลงและเชื่อมโยง
เนื้อหาของนวนิยายมาสูการตูน
3) ปจจัยทีต่ องคํานึงถึงในการเขียนการตูนจากเนื้อหาทีเ่ ปนนวนิยาย
4) เจาของบทประพันธมีบทบาทกับการเขียนการตนู จากนิยายหรือไม อยางไร
ประเด็นคําถามนี้จะใหขอมูลกับผูวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอลักษณะสัมพันธบท
ระหวางการตูน และนวนิยาย
3.3.6 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลออนไลน โดยการคนหาขอมูลบทวิเคราะห
บทสัมภาษณภาษาอังกฤษเกี่ยวกับละครโทรทัศนเรื่อง Full House คนหาคลิปวิดีโอสัมภาษณผู
กํากับละคร จากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เมื่อใหผเู ชี่ยวชาญดานภาษาเกาหลีชวยแปลบท
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สัมภาษณจากคลิปวิดีโอแลว จึงทําการวิเคราะหขอมูลทีไ่ ดตอไป โดยมีแหลงขอมูลออนไลนจาก
เว็บไซตตางๆ ดังนี้
- ขาว บทสัมภาษณ และขอมูลเบื้องตนของละคร ดัง่ ดวงหฤทัย เขาถึงจาก
http://writer.dekd.com/Club__Kwan/story/view.php?id=365787

- ขาวและบทความเกี่ยวกับละครดั่งดวงหฤทัย เขาถึงไดจาก
http://forums.popcornfor2.com/lofiversion/index.php?t45594.html

- บทวิจารณละครดัง่ ดวงหฤทัย จาก http://rachelviar.storythai.com/200801/
entry203

และ

http://nindathailand.blogspot.com/2007/12/2550.html

- ความคิดเห็นของผูอานตอการตูน ดั่งดวงหฤทัย เขาถึงไดจากเว็บไซต
http://www.sakulthai.com/webboard/Questionv.asp?GID=1507 และ http://board.dserver.org/
j/jjbook6/00001424.html

- ขอมูลเบื้องตนละคร Full House จาก http://jkdramas.com/kdramas/05/
fullhouse/index.htm

- บทวิจารณละคร Full House จาก

http://www.asiandramareviews.com/

koreandramas/fullhouse.html

- คลิปวิดีโอสัมภาษณผูกํากับละคร Full House จาก http://www.truveo.com
- บทความเกี่ยวกับละครเกาหลี จากhttp://www.koreanwiz.org/understand.html

3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1 การวิเคราะห ขอมู ลที่ ไ ดจ ากการอานนวนิ ยายและการ ตูน และการชมละคร
โทรทัศน ใชการวิเคราะหตัวบท (Textual analysis) โดยวิเคราะหดานการเลาเรื่อง (Narrative
analysis) วิ เ คราะห แ ยกแยะองค ป ระกอบการเล า เรื่ อ งที ล ะสื่ อ และบั น ทึ ก ในตารางแจกแจง
ลักษณะสัมพันธบท เพื่อศึกษาสัมพันธบทระหวางสื่อสามสื่อ วามีวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาอยางไร
มีวิธีการดัดแปลงเนื้อหาอยางไร และปจจัยใดบางที่มีผลกระทบกับปรากฏการณดังกลาว โดยใช
แนวคิดสัมพันธบทและแนวคิดการเลาเรื่องเปนกรอบในการวิเคราะห
โดยเมื่อวิเคราะหองคประกอบการเลาเรื่องในแตละสื่อแลว
สัมพันธบทและบันทึกลงในตาราง ดังนี้

ทําการวิเคราะหลักษณะ

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสัมพันธบทนวนิยายสูการตูน เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย”
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะสัมพันธบทการตูนสูล ะครโทรทัศน เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย”
ตารางที่ 3 แสดงลักษณะสัมพันธบทการตูนสูล ะครโทรทัศน เรื่อง “Full House”
ตารางที่ 4 แสดงลักษณะสัมพันธบทละครโทรทัศนสูนวนิยาย เรื่อง “Full House”
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ตัวอยาง: ตารางที่ 1 แสดงลักษณะสัมพันธบทนวนิยายสูการตูน เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย”
องคประกอบ
ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การคงเดิม
การขยายความ
การตัดทอน
การดัดแปลง
การเลาเรื่อง
(Convention)

(Extension)

(Reduction)

(Modification)

1. โครงเรื่อง
2. แกนเรื่อง
3. ตัวละคร
4. ...
เมื่ อลงรายละเอียดตารางแสดงลักษณะสัม พัน ธบทของแตละเรื่ องแลว จึง จะทําการ
วิเคราะหสรุ ปลักษณะสัม พันธบทในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิ ยาย ทั้ ง เรื่ องดั่งดวง
หฤทัย และเรื่อง Full House แลวจึงนําเอาผลการวิเคราะหสรุปลักษณะสัมพันธบทของทั้งสอง
เรื่องมาเปรียบเทียบกัน วามีจุดรวมหรือมีความแตกตางกันอยางไรบาง
3.4.2 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เมื่อทําการถอดเทปและแยกแยะขอมูลแลว ผูวิจัย
จะนํามาวิเคราะหและตีความหาวิธีการดัดแปลงเนื้อหาระหวางสื่อการตูน นวนิยาย และละคร
โทรทัศน เพื่อตรวจสอบผลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้ อหาละครโทรทัศน การตูน และนวนิยาย
และเพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อสามสื่อตอไป
3.5 การนําเสนอผลการวิจัย
การนําเสนอขอมูลและผลการวิจัย แบงออกเปนบทดังนี้
3.5.1 บทที่ 4 ลักษณะสัมพันธบทของการตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน
4.1 ลักษณะสัมพันธบทการเลาเรื่องของ “ดั่งดวงหฤทัย”
4.2 ลักษณะสัมพันธบทการเลาเรื่องของ “Full House สะดุดรักที่พักใจ”
4.3 เปรียบเทียบการดัดแปลงเนื้อหาจากสื่อการตูนสูละครโทรทัศนและ
นวนิยาย กับการดัดแปลงเนื้อหาจากสื่อนวนิยายสูการตนู และละครโทรทัศน
3.5.2 บทที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะสัมพันธบทของการตูน นวนิยาย และละคร
โทรทัศน
5.1 ปจจัยดานธรรมชาติสื่อ
5.2 ปจจัยดานการตลาด
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5.3 ปจจัยดานการผลิต
5.4 ปจจัยดานสังคม
3.5.3 บทที่ 6 การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะทีไ่ ดรับจากการ
ศึกษาวิจัย
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บทที่ 4
ลักษณะสัมพันธบทของการตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน
การตูน นวนิยาย และละครโทรทัศน ตางมีจุดมุงหมายเดียวกันนั่นคือบอกเลาเรื่องราว
ซึ่งการถายทอดเรื่องราวของสื่อแตละชนิดก็มีกระบวนการที่แตกตางกัน ที่ผานมามีการศึกษา
พบแลววาสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศนมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
ละครโทรทัศนไทยในปจจุบัน สวนใหญเลือกจากบทประพันธที่เคยไดรับความนิยม เนื่องจาก
สามารถรับประกันความสําเร็จของละครไดในระดับหนึง่ อีกทั้งยังมีกรณีที่ละครโทรทัศนนําเอา
บทประพันธทถี่ ูกนํามาผลิตเปนละครโทรทัศนแลวหลายครั้งมาสรางใหม โดยมีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาบางสวนเพียงเล็กนอย
นอกจากสื่อละครโทรทัศนและนวนิยายจะมีความสัมพันธกันแลว ในปจจุบันยังพบวาสื่อ
การตูนเริ่มเขามามีบทบาทกับวงการสื่อมวลชนมากขึ้น ในประเทศไทยมีการนําเอาโครงเรื่อง
และตัวละครของวรรณคดีไทย นิทานพื้นบาน หรือภาพยนตรมาดัดแปลง แตงใหมในรูปแบบ
การตูนมากขึ้น อีกทัง้ ยังพบวาในวงการสื่อมวลชนตางประเทศ มีการนําเอาการตูนทีไ่ ดรับความ
นิยมมาสรางเปนละครโทรทัศนหรือภาพยนตร สวนในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการนําโครงเรื่อง
ของการตูนมาสรางเปนภาพยนตรบางแลวเชนกัน จึงอาจกลาวไดวา ทั้งสื่อนวนิยาย ละคร
โทรทัศน และการตูน ตางก็เริ่มมีความสัมพันธกันอยางแนนแฟนมากขึ้น
นวนิยายเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย และ เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ นับเปนนวนิยาย
สองเรื่องทีถ่ ือเปนปรากฏการณที่แสดงถึงความสัมพันธกนั ของสื่อ นวนิยาย ละครโทรทัศน และ
การตูน เนื่องจากทั้งสองเรื่องมีการเผยแพรในประเทศไทยแลวทั้งสามสื่อ และไดรับความนิยม
อยางสูง
การนําเสนอผลการวิเคราะหสัมพันธบทของสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ทั้งสองเรื่องทีท่ ําการวิจัยนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหในแตละเรื่องเปนสองสวนตามลําดับ
คือ
สวนที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการเลาเรื่องของแตละสื่อ
แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบการเลาเรื่องของสื่อการตูน ละครโทรทัศน
และนวนิยาย ตามลําดับสัมพันธบทของแตละเรื่อง
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องคประกอบการเลาเรื่องที่ผูวิจัยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ ไดแก
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ฌ.

เรื่องยอ
โครงเรื่อง (Plot)
แกนเรื่อง (Theme)
ความขัดแยง (Conflict)
ตัวละคร (Character)
ฉาก (Setting)
สัญลักษณพิเศษ (Special symbol)
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view)

สวนที่ 2 การวิเคราะหสัมพันธบทของสื่อทั้งสามสื่อ
แสดงผลการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทของสื่อในแตละระดับ
โดยแสดงผลการ
เปรียบเทียบองคประกอบการเลาเรื่องของสองสื่อ ในทุกองคประกอบการเลาเรื่อง และสรุป
ลักษณะสัมพันธบทโดยอาศัยตารางแสดงผลในการวิเคราะห
โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหสัมพันธบทของเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย และเรื่อง
สะดุดรักที่พักใจ ตามลําดับ

Full House

4.1 ลักษณะสัมพันธบทการเลาเรื่องของ “ดั่งดวงหฤทัย”
“ดั่งดวงหฤทัย” ผลงานของ ลักษณวดี นับเปนนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากเรื่องหนึ่งของ
เมืองไทย มีการจัดพิมพฉบับรวมเลมแลวถึง 10 ครั้ง ถูกหยิบมาสรางเปนละครโทรทัศน
ออกอากาศทางชอง 7 ในป พ.ศ. 2539 โดยบริษัทดาราวิดีโอ ดวยความนิยมของผูอานนวนิยาย
และผูชมละครโทรทัศน ประกอบกับแนวเนื้อเรื่องที่เปนเรื่องแฟนตาซีคลายนิทาน ดั่งดวงหฤทัย
จึงเปนนวนิยายเรื่องแรกทีถ่ ูกเลือกมาเขียนใหมในรูปแบบการตูน (Comic) จากนั้นบริษัท
โพลีพลัส จึงไดนําดั่งดวงหฤทัย กลับมาสรางเปนละครใหมอีกครั้ง ในป พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ดั่งดวงหฤทัย เปนเรื่องราวความรักของเจาหญิงเจาชายตางแควน ที่ขึ้นชื่อวาเปนศัตรูกัน
ทามกลางความกดดันที่อาจทําใหเกิดสงคราม ทั้งสองตองเลือกระหวางความรักกับหนาทีใ่ น
ฐานะเจาแผนดิน ซึ่งดูเหมือนสองเสนทางไมอาจมาบรรจบกัน แตในทีส่ ุดความรักก็สามารถ
แกปญหาทุกสิง่ ได
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4.1.1 วิเคราะหองคประกอบในการเลาเรื่องของ “ดั่งดวงหฤทัย”
4.1.1.1 นวนิยาย “ดั่งดวงหฤทัย”

ภาพที่ 1: นวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัย
ก. เรื่องยอ
กาสิก พันธุรัฐ และทานตะ เปนดินแดนเล็กๆ สามดินแดนที่อยูรวมกัน แตละดินแดน
ตางก็มีทรัพยากรที่สมบูรณคนละดาน แควนกาสิกร่ํารวยมั่งคั่งดวยเหมืองเพชรและอุตสาหกรรม
แควนพันธุรัฐอุดมสมบูรณและมีเสนทางสูตางประเทศ และแควนทานตะซึ่งคอยขางออนแอ แต
อยูติดทะเล แควนกาสิกนั้นตองการเสนทางออกสูทะเล เพื่อทําการคากับตางประเทศ เจาหลวง
แหงแควนกาสิกจึงจะแตงงานกับเจาหญิงแหงแควนทานตะ ซึง่ ตองการทุนทรัพยของกาสิก มา
ค้ําจุนแควนของตน ดานแควนพันธุรฐั ที่อยูตรงกลางเกรงจะถูกบีบจากทั้งสองแควน เจาฟาชาย
ทยุติธร รัชทายาทแหงพันธุรฐั จึงไดไปเฝาติดตามความเคลื่อนไหวอยูบริเวณชายแดน สวน
เจาฟาหญิงทรรศิกาผูเ ปนนองสาว พยายามจะปองกันสถานการณตงึ เครียดระหวางสามแควน
จึงเดินทางไปตามตัวพี่ชายกลับ แตระหวางทางเกิดอุบัติเหตุทําใหไปไมทนั พบเพียงรองรอย
การตอสูปะทะกัน หลังจากนั้นจึงทราบวา เจาฟาหญิงมณิสราแหงทานตะ หนีการแตงงาน
มาขอลี้ภัยในพันธุรัฐ ซึ่งทยุติธรไดชวยเหลือไว โดยอางหนาที่ของสุภาพบุรุษทําใหดูเหมือนวา
แควนพันธุรัฐชิงตัวเจาสาวของเจาหลวงแควนกาสิกไป
เนื่องจากไมตองการใหมารดาตองกังวลกับเรื่องทีเ่ กิดขึ้น ทรรศิกาจึงสงมารดาที่กําลัง
ปวยไปรักษาตัวทีต่ างประเทศ และตัดสินใจเดินทางไปเชิญมณิสรามาพักในวังอยางเปนทางการ
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เพื่อบรรเทาสถานการณ ที่อาจกอใหเกิดสงครามกับแควนกาสิกและแควนทานตะ แตในระหวาง
ทางก็ถูกโจมตี และหลงทางเขาไปในเขตกาสิกเพียงคนเดียว เมื่อทรรศิกาเขาไปขออาศัย
หลบหนาวกับชาวบานที่พบในปา กลับถูกวางยาในน้ําชา และตื่นขึ้นมาพบกับคณะเดินทางที่
ไมรูจัก เจาหญิงตองการหนีกลับพันธุรฐั จึงลวงหญิงชาวบานชื่อกะวาน ใหสับเปลี่ยนเสื้อผากัน
เพื่อจะหนี แตถูกชายคนหนึ่งจับได จึงเสนอติดสินบนเพื่อใหพาเธอกลับพันธุรัฐ แตปรากฏวา
ชายนั้นคือเจาหลวงรังสิมันตแหงแควนกาสิก
ขาวลือเรื่องนิสัยเหี้ยมโหดของรังสิมันต ทําใหทรรศิกาเขาใจวาเขาเปนคนปาเถื่อนและ
เปนศัตรู ทรรศิกาจึงตอตานปฏิเสธทุกอยางที่รังสิมันตทาํ ให และออกเดินทางไปกับขบวนทหาร
กาสิก โดยมีเพียงกะวานเปนผูชวยสวนตัว รังสิมนั ตพาทรรศิกาเดินทางผานสถานทีต่ างๆ ที่
สวยงามเอาใจใสดูแลเพื่อใหทรรศิกาสนุกและรูสึกคุน เคยกับกาสิก แตทรรศิกาก็ยังคงวางตัวหาง
ไมยอมรับรูไมตรีที่รังสิมันตมใี ห และคิดอยูเสมอวาตนถูกจับเปนตัวประกัน เมื่อเดินทางดวยกัน
นานเขาเธอก็เริ่มเห็นความออนโยน มีน้ําใจ ความเปนกันเองกับทหารและนิสัยดานอื่นๆ ของ
รังสิมนั ต แตการกระทําของเขา ทําใหทรรศิการูสึกเหมือนถูกกลั่นแกลงตลอด และเมื่อพยายาม
ขอติดตอกับพี่ชาย เพื่อแกปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางแควน รังสิมันตก็ปฏิเสธ ทั้งสองจึง
มีปากเสียงกันบอยครั้ง และทําใหทรรศิกามีความรูสึกตอตานมากขึ้น
การเดินทางกับขบวนทหารในกาสิกทําใหทรรศิกาไดเห็นวาชาวกาสิกออนโยน มีน้ําใจ
ไมไดปาเถื่อนอยางขาวลือ เธอจึงเริ่มเปดใจยอมรับชาวกาสิก ยกเวนแตรงั สิมนั ตเพียงคนเดียว
แตเมื่อตองเดินทางอยูดวยกันนานวันเขา ทําใหทรรศิกาไดเรียนรูต ัวตนที่แทจริงของเขา เธอเริ่ม
มีความรูดีๆ มากขึ้น และเลิกตัง้ แงรงั เกียจรังสิมนั ต แตดวยความสํานึกในหนาที่วา ตางก็เปน
ศัตรูคูศึกทางการเมือง ทําใหไมสามารถทําใจยอมรับความรักที่เกิดขึ้นในใจตนได
ขณะเดียวกันเสนาบดีแควนกาสิก ไดสง ขาวไปยังแควนพันธุรัฐวา ทรรศิกาอยูในกาสิก
ทางเสนาบดีพันธุรัฐ จึงไดเสนอขอแลกเปลี่ยนตัวทรรศิกากับมณิสรา แตรังสิมันตไมยอมรับ
ขอเสนอ เพราะเห็นวาพันธุรัฐตองรับผิดชอบ ที่ทําใหกาสิกเสียหนา รังสิมนั ตจงึ ยื่นขอเสนอ
ใหมีการแตงงาน ระหวางทยุติธรกับมณิสรา และรังสิมนั ตกับทรรศิกา เพื่อเปนการรับผิดชอบ
เรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งทําใหเจาหญิงสองพระองคตองเสียเกียรติ ทยุติธรไมพอใจที่กาสิกทําเหมือน
ออกคําสั่งกับพันธุรัฐ จึงไมยอมรับขอเสนอของกาสิก แมวาตนจะรูส ึกชอบมณิสราก็ตาม เมื่อ
พันธุรัฐปฏิเสธขอเสนอของกาสิก สถานการณยิ่งทวีความตึงเครียดมากขึ้น จนหลายฝายเกรง
กันวาจะเกิดสงครามขึ้นจนได
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เมื่อทรรศิการูวารังสิมันตออกคําสั่งใหตนตองแตงงาน ดวยศักดิ์ศรีความเปนเจาหญิง
จึงไมยอมทําตามคําสัง่ ของศัตรู ทรรศิกาตัดสินใจวาจะยอมตายมากกวาจะยอมเสียศักดิ์ศรี จึง
กระโดดจากรถมาเพื่อฆาตัวตาย แตก็ไมสําเร็จ รังสิมันตทตี่ ั้งใจจะแตงงานเพื่อใหแควนพันธุรฐั
กับแควนกาสิกปรองดองกัน รูส ึกโกรธและเสียใจทีท่ รรศิกาทําเหมือนรังเกียจตน จึงใหเลื่อนพิธี
แตงงานมาเร็วขึ้น ทรรศิกาหนีอีกครัง้ โดยใหกะวานกับองครักษคใู จของรังสิมนั ตชื่อราชิด ซึง่ มี
เชื้อสายชาวพันธุรัฐ คอยชวยเหลือ แตราชิดกับรังสิมันตก็ซอนแผนทรรศิกา พาไปเขาพิธีมอบ
มงกุฎ “เจาฟาหญิงแหงกาสิก” เพื่อแสดงออกถึงการใหเกียรติยศสูงสุด ทรรศิกาซาบซึ้งกับไมตรี
ที่รังสิมันตและชาวกาสิกมอบให และเขาใจในทีส่ ุดวาตนไมใชเชลย ทรรศิกาจึงยอมรับไมตรีจาก
รังสิมนั ต ทั้งสองจึงเขาใจกันไดในทีส่ ุด
รังสิมนั ตไดสง ขาวการมอบยศเจาหญิงใหทรรศิกาไปยังพันธุรัฐ และยืนยันใหทยุติธร
แตงงานกับมณิสรา เพื่อรับผิดชอบการชิงตัวเจาสาว แตทยุติธรก็ยงั คงปฏิเสธและใหกาสิก
สงทรรศิกาคืน เมื่อไมสามารถตกลงกันได เพราะตางก็ยึดถือในศักดิ์ศรีของตน เคาลางแหง
สงครามจึงยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทรรศิกาพยายามยับยั้งสงครามจึงสงจดหมายหาพี่ชาย เพื่อขอให
ทบทวนเรื่องสงคราม และก็ไดรูเหตุผลที่แทจริงวาตนเองเปนเหตุแหงสงคราม เพราะรังสิมันต
ไมยอมแลกเปลี่ยนตัว และยอมทําสงครามขอเพียงใหไดอยูกับเธอเทานั้น
ในทีส่ ุดทรรศิกาก็เกลี้ยกลอม จนรังสิมันตยอมสงเธอกลับพันธุรัฐ เพื่อยุติปญหาระหวาง
แควนพันธุรัฐกับกาสิก และรังสิมนั ตจะหันไปบีบแควนทานตะ ใหรับผิดชอบฐานทําผิดสัญญา
แทน รังสิมันตตัดใจยอมไปสงทรรศิกากลับพันธุรัฐโดยมีดอกกลวยไมขาว “หัวใจทรรศิกา” เปน
เหมือนสัญลักษณแทนความรักของทั้งคู ที่จะคงอยูในกาสิกตลอดไป แตเมื่อเสนาบดีพันธุรัฐ
ไดขาววารังสิมันตเดินทางมาแถวชายแดน จึงไดสง ทีมลาสังหารเขาโจมตี เพื่อพาทรรศิกาหนี
โดยไมไดรอคําสั่งจากทยุติธร ทรรศิกายับยั้งการโจมตีไวได แตทวารังสิมนั ตถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ทรรศิกาจึงพาเขาไปรักษาในพันธุรฐั โดยไดรับความชวยเหลือจากมณิสราและทยุติธร ซึ่งขอ
รับผิดชอบตอการลอบสังหารทีต่ นไมไดออกคําสั่ง จนรังสิมันตปลอดภัยในที่สุด
การลอบสังหารรังสิมันตทําใหทุกคนกังวลวา สถานการณจะเลวรายไปถึงสงคราม แต
เมื่อทุกคนรวมมือกันชวยชีวิตรังสิมันตไวได ทําใหสถานการณไมแยลงกวาเดิม ความสัมพันธ
ระหวางแควนพันธุรัฐกับกาสิกดูจะดีขึ้น ดานมณิสราที่เปนคนคอยดูแลอาการรังสิมันตไดเห็นวา
รังสิมนั ตไมไดโหดรายอยางขาวลือ ทั้งยังดูออกวารังสิมันตกับทรรศิกาตางมีความรักใหแกกัน
รังสิมนั ตเองก็ดูออกวามณิสราชอบทยุติธร ทัง้ คูจึงตกลงกันวาจะถอนหมั้น เพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น และกาสิกก็จะหันมาทําพันธไมตรีในการผานแดนกับพันธุรัฐแทน
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ปญหาทั้งหมดคลี่คลายลง แควนพันธุรัฐกับแควนกาสิกเปนพันธมิตรกันผานการคาและ
การทหาร ทรรศิกาไดครองรักกับรังสิมันต ทยุติธรขึ้นครองราชยและมีความสัมพันธที่ดี
กับมณิสรา ทําใหพนั ธุรัฐกับทานตะเปนพันธมิตรกัน ดวยความสัมพันธของเจานายของทั้งสาม
แควน ทําใหทั้งสามแควนมีไมตรีตอกันเกิดความสามัคคีสืบไป
ข. โครงเรื่อง (Plot)
นวนิยาย “ดั่งดวงหฤทัย” มีโครงเรื่องในลักษณะของเรื่องความรัก ระหวางชายหญิง ที่
ตองฟนฝาอุปสรรค ทั้งอุปสรรคจากสังคม คนรอบขางและอุปสรรคจากจิตใจตนเอง ในที่สุด
ก็เอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดสมหวังในรัก โดยมีลําดับการเลาเรื่องของโครงเรื่องตามแนวคิดการ
หนาที่ของตัวละคร (Function of characters) ของ Propp (1968) ดังนี้
เปดเรื่อง

1) สังคมใหญสามสังคมไมมีความสามัคคีกัน สังคม ก พยายาม
รวมตัวกับสังคม ค โดยมีบุคคลทําหนาที่เปนสะพาน (Bridge)
เชื่อมความสัมพันธ แตบุคคลนัน้ ละทิง้ หนาที่และหนีเขาไปอาศัย
อยูในสังคม ข จึงเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับทั้ง
สามสังคม ในการแสดงอํานาจเหนือสังคมอื่น

ดําเนินเรื่อง

2) ตัวเอกหญิงเปนสมาชิกสังคม ข พยายามแกไขวิกฤตที่เกิดขึ้น แต
ถูกตัวเอกชายจับตัวไปอยูสงั คม ก ที่เปนคูขัดแยงในการแสดง
อํานาจ ทําใหสถานการณของสังคมวิกฤตมากขึ้น
3) เกิดความขัดแยงเรื่องความรักระหวางตัวเอกทั้งสองซึ่งเปนศัตรูกัน
โดยตัวเอกชายมีความรักในตัวเอกหญิงแตตัวเอกหญิงเกลียดชัง
และไมตองการความรักจากตัวเอกชาย
4) ตัวเอกชายพยายามแกไขความขัดแยงโดยพยามยามทําดี ตัวเอก
หญิงไมสนใจ ไมเปดใจยอมรับ อยางไรก็ตามตัวเอกชายก็ยังคง
ปฏิบัติตนเชนเดิม
5) ความขัดแยงระหวางตัวเอกเริ่มจะคลี่คลาย แตปญหาความขัดแยง
ของสังคมยังคงอยู การแกไขความขัดแยงของตัวเอกชาย ยังไม
ประสบความสําเร็จ
6) ความขัดแยงทางสังคมเริ่มรุนแรง ความขัดแยงระหวางตัวเอก
ทั้งสองก็มากขึ้นจนถึงขั้นแตกหัก
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7) ตัวเอกชายพยายามสลายความขัดแยงกับตัวเอกหญิงอีกครั้ง ซึ่ง
ประสบความสําเร็จ ตัวเอกทั้งสองสามารถประสานกันได ภาวะ
วิกฤตเรื่องความรักระหวางตัวเอกคลี่คลาย
8) ตัวเอกทั้งสองพยายามสลายความขัดแยงของสังคม โดยเริ่มจาก
การประสานสังคม ก กับสังคม ข
9) สมาชิกสังคม ข ทํารายตัวเอกชาย ความขัดแยงระหวางสังคม
ตึงเครียดมากขึ้นตัวเอกหญิงพยายามแกไขสถานการณ เมื่อชวย
ชีวิตตัวเอกชายได สถานการณจึงคลี่คลายลง

ภาวะคลี่คลาย 10) ความขัดแยงระหวางสังคม ก และสังคม ข ไดรับการแกไข และ
ตัวเอกชวยกันสลายความขัดแยงกับสังคม ค
จบเรื่อง

11) วิกฤตการณของสังคมคลี่คลาย ทั้งสามสังคมมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน เกิดความสงบสุข

โดยสรุป นวนิยายดั่งดวงหฤทัย มีโครงเรื่องในลักษณะเรื่องความรัก (Romance)
ดําเนินเรื่องบนความไมสมหวังและความเขาใจผิด ภาวะวิกฤตหลักของเรื่อง คือ ความขัดแยง
ระหวางสังคม และภาวะวิกฤตรอง คือ ความสัมพันธระหวางตัวเอกทั้งสอง จุดวิกฤตจะแสดงถึง
จุดที่ทําใหภาวะวิกฤตแตละวิกฤตคลี่คลาย โดยเริ่มจากการคลี่คลายวิกฤตรอง แลวตัวเอกจึง
ชวยกันคลี่คลายวิกฤตหลัก กอนที่เรื่องจะคลี่คลายและจบลงแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending)
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาจากโครงเรื่องของ ดัง่ ดวงหฤทัยแลว จะพบวาไมมตี ัวละครซึง่
เปนผูรายที่ชัดเจน ความขัดแยงที่เกิดไมใชความขัดแยงระหวางความดีกับความชั่ว ผูรายของ
เรื่องจึงไดแก ตัวเอกชาย ซึ่งเปนผูร ายในความขัดแยงเรือ่ งอํานาจระหวางสังคม แตเปนพระเอก
ในความขัดแยงเรื่องความรัก
ค. แกนเรื่อง (Theme)
ดั่งดวงหฤทัยมีแกนเรื่องประเภท Love theme เปนความรักระหวางตัวเอกทั้งสอง และ
ความรักตอชาติบานเมืองของตัวละครทั้งหมด
โดยความรักตอชาติบานเมืองนี้ มีผลตอพฤติกรรมของตัวละคร นับเปนหนาที่ของตัว
ละครในเรื่องทีต่ องคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมแมจะขัดแยงกับความรูสึกสวนตัว ซึ่งการ
ละเลยหนาที่กท็ ําใหเกิดผลเสียตามมา ดังเชนที่มณิสราละเลยการทําหนาทีส่ ะพานเชื่อมสัมพันธ
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(Bridge) ทําใหสงั คมเกิดภาวะวิกฤต นอกจากนั้นจะพบวา หลายครั้งทีต่ ัวละครจะตองเลือก
ระหวางหนาที่กับความความรัก ซึ่งตัวละครบางตัวก็เลือกหนาที่กอน (ทรรศิกาเลือกกลับพันธุรฐั
มากกวาอยูกาสิกกับคนที่รัก) ในขณะที่ตัวละครบางตัว เลือกทําหนาที่ควบคูกับความรัก
(รังสิมันตจับทรรศิกาเพื่อใชตอรองและเพื่อใหไดใกลชิดทรรศิกา) แตสุดทายแลวก็พบวาตัวละคร
สามารถใชความรักในการทําหนาที่ขจัดวิกฤตของเรื่องออกไปได จึงอาจสรุปแกนเรื่องของนิยาย
ดั่งดวงหฤทัยไดวา ความรักจะสามารถชนะปญหาทัง้ ปวง (Love will find the way)
ง. ความขัดแยง (Conflict)
ความขัดแยงในเรื่องดั่งดวงหฤทัยพบความขัดแยงสองประเภท ไดแก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางคนกับคนในเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย ไดแก ความขัดแยงระหวางพระเอก
กับนางเอกในเรื่องความรัก โดยมีคูขัดแยง (Binary opposition) คือ ความรักกับความ
เกลียด โดยพระเอกเปนผูทตี่ องการความรักจากนางเอก พยายามทําดี เอาอกเอาใจใหนางเอก
มารักตนบาง สวนนางเอกไมตองการความรักจากพระเอก ปดกั้นจิตใจ มองพระเอกในแงราย
เสมอ
ความขัดแยงระหวางพระเอก (รังสิมันต) กับพี่ชายนางเอก (ทยุติธร) ในเรื่องหนทางสู
ความสงบสุข ขัดแยงระหวาง แลกเปลี่ยนตัวประกันกับไมแลกเปลี่ยนตัวประกัน ทั้งสองคน
เปนผูกอใหเกิดความวุนวายในสังคม คือ พี่ชายนางเอกไมยอมสงผูเชื่อมสัมพันธ (มณิสรา) กลับ
และพระเอกลักพาตัวนางเอก (ทรรศิกา) จากนั้น แมทั้งสองคนจะตองการใหเกิดความสงบสุข
เหมือนกัน แตมีทัศนคติตางกันความพยายามของแตละคนจึงขัดแยงกัน พี่ชายนางเอกยอมให
มีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน สวนพระเอกไมยอมใหมกี ารแลกเปลี่ยนตัวประกัน แตใหมีการ
แตงงานแทน แตละคนจึงพยายามแสดงวาตนมีอํานาจเหนืออีกฝายเพื่อใหหนทางแหงความสงบ
สุขเปนไปตามแนวทางของตน ซึง่ การทีท่ ั้งสองคนเปนผูป กครองแผนดิน ความขัดแยงของทั้งคู
จึงกลายเปนความขัดแยงระดับสังคม
ความขัดแยงภายในตัวละคร
ความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ไดแก ความขัดแยงระหวางความตองการกับหนาที่
ความขัดแยงนี้พบในตัวละครหลักทุกตัวซึง่ มีหนาที่ตองทําทุกอยางเพื่อผลประโยชนของ
บานเมืองของตน และหนาที่นั้นก็มักจะขัดกับความตองการของตัวละคร
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มณิสรา ในฐานะเจาหญิงแหงทานตะ มณิสรามีหนาทีต่ องแตงงานกับรังสิมนั ตเพื่อรักษา
ผลประโยชนของบานเมืองแตเธอก็ไมตองการแตงงานกับผูชายที่ไมไดรัก
ทรรศิกา เมื่อไดอยูในกาสิก ทรรศิกามีความรูส ึกที่ดกี ับรังสิมนั ต แตความสํานึกใน
ภาระหนาที่การเปนเจาหญิงของแควนคูศ ึกทางการเมือง ทําใหไมสามารถยอมรับความรักนั้นได
เมื่อยอมรับในความรักนั้น แลวก็ยังตองยอมตัดใจ เพือ่ ทําตามหนาที่ ที่จะรักษาผลประโยชน
ของแควน
รังสิมนั ต เพื่อผลประโยชนของบานเมือง รังสิมันตจึงขอหมั้นหมายกับกับมณิสรา ทัง้ ที่
ใจจริงแอบรักทรรศิกามานาน ตอเมื่อไมตองแตงงานแลว ดวยหนาที่ก็ยังตองใชทรรศิกาเปน
เครื่องมือสั่งสอนและตอรองกับทยุติธร เพื่อผลประโยชนของประเทศ ตองจําใจยอมสงทรรศิกา
กลับเพื่อยับยั้งสงคราม
จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในนวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัย มีทงั้ ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว
(Typed character) และตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Wellrounded character)
ตัวละครเอก
1)

เจาฟาหญิงทรรศิกากัญญาวดี

ทรรศิกานับเปนตัวละครเอกทีส่ ําคัญทีส่ ุด
เพราะเปนตัวดําเนินเรื่องและเปนผู
แกไขปญหาหลัก เรื่องราวในนวนิยายดั่งดวงหฤทัย ดําเนินเรื่องผานมุมมองของทรรศิกาเกือบ
ทั้งหมด ทรรศิกาเปนเจาฟาหญิงผูงดงามแหงแควนพันธุรัตน เปนผูชวยมารดาในการดูแล
ราชการแผนดินแทนบิดาซึ่งเสียชีวิตแลว และพี่ชายซึ่งยังไมไดขนึ้ ครองราชย ทรรศิกาเปนธิดา
องคเล็ก แตมีลักษณะนิสัยเหมาะกับการปกครองบานเมืองมากกวาพี่ชาย ซึ่งการที่พี่ชายที่เปน
ทหารไมคอยสนใจงานบริหาร หลายครั้งเธอจึงตองทําหนาที่แทน ทําใหเธอมีความเปนผูใหญ
รูจักมองกาลไกล ใจเย็น ฉลาดและมีเหตุผล มีความอดทนอดกลั้น ทั้งยังมีความเด็ดเดี่ยวกลา
ตัดสินใจ และมีลักษณะความเปนผูนําอยูมากทั้งที่อายุยังนอย
“เจาคุณ”

เจาฟาหญิงทรรศิกาเบือนพระพักตรไปรับสัง่ ถามเสนาบดีตางประเทศ
“เราจะเปดการเจรจาไดไหม”
“คงไมมีใครยอมเจรจากับเราพระเจาคะ”
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“พยายาม...ใหคิดวาเปนเรื่องของการเขาใจผิด เราพรอมที่จะขอโทษ

พรอมทั้งสง

เสด็จเจาฟาหญิง...มณิสรา...ใชไหม...คืนอยางสมพระเกียรติยิ่ง”
เสนาบดีตางประเทศสายศีรษะ “คงยาก...โดยเฉพาะกาสิก เจาหลวงพระองคใหม
...คงไมยอม”
“ฉันไมหวังวาจะยอมหรอกเจาคุณ
แตหวังแตจะยืดเวลาสักนิด ลองดูใหสุด
ความสามารถ สวนเจาคุณ...” คราวนี้เบือนพระพักตรมาทางเสนาบดีมหาดไทย
“คงตองเกริ่นขาวกระมังวาเรามีการซอมรบที่ชายแดน เพราะเราตองเคลื่อนกําลัง
บางสวนบางแลว”
“ประชาชนอาจจะสงสัยวาทําไมเราจะซอมรบ เพราะใกลวันพระราชพิธี...”
“ฉันไมหามเรื่องสงสัย!” กระแสรับสัง่ เขมงวด
“แตฉันตองการใหมีขาวอยางนี้ออกมากอน
หลังจากนั้นอาจจะเปนขาวการ
กระทบกระทั่งกันโดยบังเอิญ ขาวเจาฟาหญิงแหงทานตะหลงเขามาแลวเราถวายการตอนรับ
อยางสมพระเกียรติที่ปอมปน กอนการจัดขบวนสงเสด็จผานไปกาสิกอยางสะดวกสบาย ขาว
อยางนี้แหละที่ฉันตองการ แลวเจาคุณก็ตองทําใหไดดวย !”
“พระเจาคะ” เสนาบดีมหาดไทยทูลสนองอยางจําใจ (ดั่งดวงหฤทัย, หนา 61)
ทรรศิกาเติบโตมาในครอบครัวของกษัตริยที่มีภารกิจในการดูแลบานเมืองมาก
แตเธอก็ไดรับความรัก และการดูแลเอาใจใสอยางเต็มทีจ่ ากบิดามารดา ทรรศิกาจึงราเริงแจมใส
นุมนวล ออนโยน ออนหวาน มีมนุษยสัมพันธดี เปนเจาหญิงนอยของชาวพันธุรัฐ แตครอบครัว
ผูปกครองประเทศก็สรางใหเธอมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีสงู สุด
ถึงขั้นยอมตาย
ดีกวาจะยอมเสียเกียรติ หยิ่งทะนง ไมยอมรับความเห็นใจจากผูท ี่คิดวาเปนศัตรู ใจสูไมยอมแพ
ไมยอมกมหัวใหศตั รูโดยเด็ดขาด แตอยางไรก็ตาม ทรรศิกาไดรับการสัง่ สอนใหสํานึกในหนาที่
การเปนเจาแผนดิน ซึ่งตองคิดถึงผลประโยชนของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด ถาใหเลือกระหวาง
หนาที่กับความตองการของตัวเอง เธอจะเลือกหนาที่อยางไมลังเล และถาการยอมเสียเกียรติจะ
ชวยใหรักษาแผนดินไวได เธอก็จะยอมเสียเกียรติเชนกัน
เจาฟาหญิงทรรศิกาทอดพระเนตรตามอยางละหอยหากขัตติยมานะสอนพระองค
เองวา
‘อยารองขอตอศัตรู’

เจาหลวงรังสิมันตเองก็ออกประหลาดพระทัยที่เจาฟาหญิงแหงพันธุรัฐทรงยืน่
กระติกหนังคืนใหราชองครักษแตโดยดี
“ขอบใจจะ”
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พระศอแหงผากไดน้ํากลั้วมานิดเดียว นอกจากนั้นมิไดเสวยอะไร ดูเถิดยังถามมา
ได...หิวไหม...
เมื่อนักรบชาวกาสิกทนหนาวทนหิวได ชาวพันธุรัฐก็ควรทนได
(ดั่งดวงหฤทัย, หนา 128)
หนทางที่ดีที่สุดคือยังไมมสี งคราม
การเปน ‘เชลย’ อาจทําใหกาสิกแนใจในขอแลกเปลี่ยน การเจรจาบนโตะอาจจะ
กระทําได
พันธุรัฐไมพรอมสําหรับสงคราม
กาสิกมั่งคั่งกวา เปนนักรบมากกวา ขอสําคัญยุทธศาสตรดีกวา พันธุรัฐตองคิด
หนัก ระหวางพระเกียรติยศกับแผนดิน เจาฟาหญิงพันธุรัฐทรงเลือกประการหลัง
(ดั่งดวงหฤทัย, หนา 140)
ทรรศิกาจัดเปนตัวละครทีม่ ีลักษณะตายตัว (Typed character) เธอมีดานมืดของ
จิตใจอยูบาง มีความโกรธแคนความเกลียดชัง แตไมไดแสดงออกมาในแงพฤติกรรมรุนแรง
ทรรศิกาไมไดเปนตัวละครทีจ่ ะถูกกระทําฝายเดียว เมื่อถูกรังแกเธอจะหาทางเอาคืนในแบบของ
เธอเอง ซึ่งมักจะเปนการใชวาทะในการตอบโต และแสดงอาการเฉยชาตอตาน บางครั้งทรรศิกา
ก็เปนคนหัวดื้อ ไมยอมคน โดยเฉพาะกับรังสิมนั ตที่เธอปกใจวาเปนศัตรู เมื่ออยูกับรังสิมันต
ทรรศิกาจะกลายเปนคนใจรอนกวาที่เคย เพราะตองรับมือกับอารมณแปรปรวนของรังสิมนั ตอยู
เรื่อยทําใหเธอหมดความอดทนอยูบอยๆ
นอกจากนั้นทรรศิกายังเปนตัวละครที่มีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Changing
character) การถูกจับไปอยูในดินแดนของศัตรูเพียงลําพังทําใหทรรศิกาตองดูแลตัวเอง สั่ง
ตัวเองใหเขมแข็งไมออนแอใหศตั รูเห็น การเดินทางกับทหารก็ไดพัฒนาลักษณะความเปนผูนําที่
มีอยูแลวใหชัดเจนยิง่ ขึ้น ทั้งยังซึมซับลักษณะบางประการของรังสิมนั ตมาดวย คือ ใจแข็ง
เด็ดขาด ดุดัน เหี้ยมเกรียม ซึ่งเหลานีเ้ ปนลักษณะของชายชาติทหารทั้งสิ้น เธอจึงเปลี่ยนจาก
เจาหญิงนอยผูออนหวาน เปนเจาหญิงผูงามสงาได
“เตรียมกองมาเทาที่เหลือ..เราจะถวายการผาตัดที่พระตําหนักปอมปน หมอ !”
ถอยรับสั่งตอไปดุดัน “ถวายการดูแลใหดี..กอนทีจ่ ะถึงพระตําหนัก หาก..เปนอะไรไปกอนถวาย
การผาตัด ฉันรับรอง ! ฉันจะตัดมือหมอทีละขางกอนตัดหัว เขาใจไหม ฉันสัญญา ! จะตัดเอง !”
วิธีรับสั่งมิไดแผกเพี้ยนองคเจาหลวงแมแตนอย
“ฉันจะลวงหนาไปเตรียมการ ราชิด...เบนลี...คุมขบวนเสด็จ พันธุรัฐตองชดใช !”
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“ราชิดจะคุมขบวน กระหมอมจะตามเสด็จ” เสียงเบนลีกดั ฟน เจาฟาหญิงทรรศิกา
พยักพระพักตรรวดเร็ว
“ตกลง..ทหารใหเตรียมอาวุธพรอม เราจะโจมตีพระตําหนักปอมปน ถา..จําเปน !”
(ดั่งดวงหฤทัย, หนา 619)
2) เจาหลวงรังสิมนั ตรัตน
เจาหลวงรังสิมันต เปนตัวละครเอกที่สําคัญอีกตัวหนึง่ ของเรื่อง เพราะเปนผูท ําให
สถานการณความขัดแยงของสังคมแยลง รังสิมนั ตจึงถือเปนผูรายในจุดยืนเรื่องความขัดแยงของ
สังคม ในตอนหลังแมจะทําหนาทีต่ ัวเอกพยายามแกไขความขัดแยง แตในบางครัง้ ก็ยังแสดง
ความเปนผูรายเพื่อผลประโยชนของบานเมืองตนเอง จัดเปนตัวละครประเภท Wellrounded
character ที่มีลักษณะนิสัยทัง้ ดานดีและดานไมดี
รังสิมนั ตเปนชายหนุมหนาตาดี รูปรางสูงใหญ สงางาม ผมดํา ตาดํา ผิวขาวจัด
เพราะอาศัยอยูในเมืองหนาว
รังสิมนั ตเปนเจาหลวงแหงกาสิกผูมีขาวลือมากมายถึงอุปนิสัย
เหี้ยมโหด ปาเถื่อน สามารถตัดมือตัดหัวนักโทษกอนทานอาหารไดอยางไมลงั เล ซึ่งแมกาสิกจะ
มีกฎหมายเขมงวด แตขาวลือก็มักเกินความจริง และเขาก็ไมคิดจะแกไขความเขาใจผิดนั้น
รังสิมนั ตจบการศึกษา จากประเทศอังกฤษถึงสามสาขาวิชา เปนคนเฉลียวฉลาด และเปน
นักพัฒนา เขาเปนกษัตริยต ั้งแตยังหนุม เพราะบิดามารดาเสียชีวิต การเปนนายทหารกอนขึ้น
เปนกษัตริย ทําใหรังสิมันตเปนกษัตริยทมี่ ีความเด็ดเดี่ยว เด็ดขาด เขมงวด บางครั้งก็เจาเลห มี
ความเปนนักรบสูง และรักศักดิ์ศรี ไมยอมใหใครมาหยามเกียรติโดยเด็ดขาด
รังสิมนั ตเปนลูกชายคนเดียวของครอบครัว ทําใหมีนิสยั เอาแตใจตัวเองคอนขาง
มาก มักจะขูต ัดมือตัดหัวเพื่อใหไดตามตองการ ไมชอบใหใครขัดใจ ไมยอมรับคําสั่งจากใคร
และยังมีลักษณะนิสัยที่คนรอบขางเรียกกันวา “เจาวายุ” นั่นคือ ใจรอน สิง่ ที่อยากไดตองได
ทันที คิดเร็วทําเร็ว โมโหราย อารมณแปรปรวน โกรธงายหายเร็ว แตถาหากเปนเวลาที่โกรธ
จริงๆ จะนิง่ เงียบ เย็นชา ยิ่งเมื่อมีใครทําเรื่องหมิ่นเกียรติ หมิน่ ศักดิ์ศรีเขาแลว เขาจะหาทาง
สั่งสอน เอาคืนอยางเจ็บแสบที่สุด
หาก ‘พายุจัด’ ทําใหบานพระทวารเปดผางออก ‘เจาแหงวายุ’ ทรงฉลองพระองค
สีดํารัดกุม หิมะเกาะบนพระอังสาและผาโพกเกลาเปนละอองบางๆ ดวงพักตรไมยักแสดงวา
พระอารมณเย็นเทาหิมะ เจาฟาหญิงทรรศิกาประทับนิง่ วรองคสูงใหญสาวพระบาทปราดๆ เขา
มา ไมมีรับสั่งแมสักคํา ริมโอษฐเมมสนิท ดวงเนตรที่เคยดําจัด คราวนี้เปนถานหินติดไฟลุกโชน
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หัตถใหญแข็งแรงควาขอพระหัตถเล็กกํารอบ วรองคบางถูกลากหลุนๆ ตามไปดื้อๆ เสียงพระพี่
เลี้ยงสั่งนางขาหลวงเฝาละล่ําละลัก
“เร็ว...หยิบฉลองพระองคคลุมตามไปถวาย...” (ดั่งดวงหฤทัย, หนา 245)
รังสิมนั ตเปนกษัตริยที่เขมงวด
แตกใ็ หความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับฟงความคิดเห็น มีเหตุผล ภายนอกดูแข็งกระดางแตดูแลเอาใจใสผูอื่นเปนอยางดี ถามี
ใครเดือดรอนจะลงมือชวยเหลือเองอยางเต็มที่ ทําใหเปนที่รักและเคารพสูงสุด โดยเฉพาะกับ
เหลาทหาร และขาราชบริภารในวัง
“โดยปกติแมจะพระทัยรอน

หากความจริงไมคอยกริ้วใครงายๆ และไมวาใครมี
สิทธิ์ทจี่ ะกราบทูลตามที่เขาคิดได แมจะไมตรงกับพระราชดําริ ยิ่งถาทรงกีฬาแขงขัน จะไมโปรด
เปนอันขาดใหใครหยอนฝมือให…”
ฟงดูก็ดีอยูบาง มินา..วันที่ทรงแขงเรือในทะเลสาบ ราชองครักษจึงกลาหัวเราะกัน
เกรียวกราว เมื่อเห็นเจาหลวงของตนรวงอยางไมมีทา แถมทรงประกาศแพเอาดื้อๆ (ดัง่ ดวง
หฤทัย, หนา 171)
ในอีกมุมหนึ่ง รังสิมันตก็เปนชายหนุม ขี้เลน ชางแกลง มีความเปนสุภาพบุรุษ ใจดี
มีเมตตาปราณี และออนโยน แตในบางครั้งก็งอแงเอาแตใจเหมือนเด็ก มักจะโมเมเขาขางตัวเอง
โดยเฉพาะเวลาอยูกับทรรศิกา รังสิมันตอยูกับทหารมาตลอด ทําใหไมคุนเคยกับผูหญิง ไมรู
วิธีการเอาใจผูหญิง นอกจากมารดาแลวก็ไมเคยคุนกับใคร การพยายามเรียกรองความสนใจ
จากผูหญิงที่เขาแอบรักมาหลายปจึงเปนการกลัน่ แกลง ลอเลียน มากกวาใชคําหวานคอยเอาใจ
“นี่ไง คูคิงกับคูแจค” รับสั่งวางไพเรียงลงบนโตะเบื้องพระพักตร
เจาฟาหญิงทรรศิกาคอยวางไพในพระหัตถลงบาง
“คูคิงกับควีน !”
พักตรขาวง้ําหนักคราวนี้ทรงดึงไพตัวหนึง่ บนโตะทิง้ เสียดื้อๆ
“ตองคิงกับแจค !”
“ตองไดยังไง ทรงมีคงิ คูเดียว อีกคูหนึ่งอยูที่หมอมฉัน ?”
“อาว..ก็คิงที่นี่อีกตัว !” ทรงชี้พระอุระพระองคเอง แถมชะโงกขามมาหยิบไพของ
เจาฟาหญิงทรรศิกาทิง้ เสียตัวหนึง่ เชนกัน
“เห็นไหม..ทิ้งไปเสียคนละตัวเทากันดวย ฝาบาทเปนไดแคตองควีน”
“โกงนี่ !” กระแสรับสัง่ เหลืออด
“เอะ ก็หมอมฉันเปนคิง ฝาบาทเปนควีน โกงที่ไหน ?”
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ดวงพักตรขาวแสนซื่อ หากเนตรดําระยิบระยับ เจาฟาหญิงทรรศิการูส ึกถึงผิวพระ
พักตรอันรอนผาว..โกรธนะ ไมใชอยางอื่นแนนอน (ดัง่ ดวงหฤทัย, หนา 217)

แตแมภายนอกจะดูกระดางอยางไร
รังสิมันตกเ็ ปนชายหนุมที่มีความศรัทธาใน
ความรัก เขาเติบโตมากับภาพของบิดาที่รักมารดามาก จึงตัง้ ใจมั่นวาจะแตงงานกับคนที่รักและ
มีครอบครัวอบอุนเหมือนกับบิดา เขายึดถือในหนาที่เจาแผนดิน จึงตองทําสิง่ ที่ขัดกับหัวใจตน
เพื่อบานเมือง แตเมื่อมองเห็นโอกาสที่จะสมหวังในรัก รังสิมนั ตกส็ ามารถทําทุกอยางเพื่อใหได
ในสิง่ ทีต่ องการ ยอมแมกระทัง่ พาประเทศของตนเขาสูส งคราม แตเขาก็ยังยึดหลักเหตุผลทํา
ตามหนาที่ ยอมปลอยหัวใจของตนไปเพื่อคลี่คลายปญหาของบานเมือง ในทีท่ ายสุดก็สามารถ
ไดหัวใจกลับมาเชนเดิม
…ฝายการขาวสงขาวลวงหนามาไดเพียงชั่วโมงเดียว

“เจาฟาหญิงเสด็จชายแดน”
แผนการจูโจม ‘สั่งสอน’ พันธุรัฐเปลี่ยนไปทันที กึง่ หนึง่ คือ ‘แผน’ อีกกึ่งหนึ่งซอน
ไวในพระหฤทัย ‘ความตองการแหงหัวใจ’ เงื่อนไขที่กาสิกแจงตอพันธุรัฐ เปนไปเพื่อเหตุผลสวน
หลังมากกวา ถูกตองหรือไม ‘ไมสําคัญ’… (ดั่งดวงหฤทัย, หนา 460)
“หมอมฉันทราบ กาสิก..ของเรา..” คําสุดทายมั่งคงยิง่ เต็มพระสุรเสียงยิ่ง “พรอม
รบ ! แตเราควรมีคําถาม รบเพื่ออะไร ไดอะไร ?”
“เพื่อทรรศิกา !” คําตอบหนักแนน หากออนหวาน “ทุกอยางเพื่อทรรศิกา”
“หากทรรศิกาทําไดทุกอยางเพื่อพันธุรฐั และกาสิก” คํากราบทูลตอบออนโยนเสีย
ยิ่งนัก “หมอมฉันจะกลับ แลวสัญญา.. จะกลับมา..” (ดัง่ ดวงหฤทัย, หนา 563)
ตัวละครรอง
1)

เจาฟาหญิงมณิสราเทวี

มณิสรา เปนตัวละครที่เปนตนเหตุของความขัดแยงทางสังคมที่เกิดขึ้นในเรื่อง
เพราะเธอละทิ้งหนาที่ของตนในการเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธ (Bridge) สังคมที่ควรจะ
เชื่อมกันไดในระดับหนึ่ง จึงเกิดความขัดแยงกัน เปนตัวละครทีถ่ ูกวางใหขัดกับแกนเรื่องในเรื่อง
การทําหนาที่ที่ควรทํา
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มณิสราจัดเปนตัวละครแบบตายตัว (Typed character) เธอเปนเจาฟาหญิง
แหงแควนทานตะ มีอุปนิสัยเรียบรอย นุมนวล หัวออน มองโลกในแงดี จริงใจกับผูอื่นเสมอ เปน
เจาหญิงที่มีคณ
ุ สมบัติของความเปน “ลูกผูหญิง” อยางครบถวน นั่นคือ เกงการบานการเรือน
เย็บปกถักรอย จัดดอกไม ทําอาหาร หรือแมกระทั่งการรักษาพยาบาลผูปวย แตในทางตรงกัน
ขาม ก็ไมเกงทางดานการปกครองหรือการบริหาร ที่ผูเปนเจาฟาหญิงควรจะมีความรู มณิสรา
เปนลูกคนเดียวของครอบครัวผูปกครองแผนดิน จึงถูกคาดหวังใหเปนผูดูแลบริหารแผนดิน เมื่อ
ไมเกงทางดานการบริหารปกครอง เธอจึงถูกบิดาที่เปนคนอารมณรอนรุนแรง ดุดาวากลาวอยู
เสมอ โดยทีผ่ ูเปนมารดาก็เปนคนหัวออน ไมคอยมีปากเสียง ทําใหมณิสราทีถ่ ูกกดดันอยางหนัก
เกรงกลัวบิดามาก กลายเปนคนขี้กลัว เก็บเนื้อเก็บตัว สงบเสงี่ยม ไมพยายามทําตัวใหเดน ดวย
ความเคยชินตอการหลบซอนและหนีปญ
 หา เมื่อเจอกับความหวาดกลัวที่ไมอาจจะยอมรับ จึง
ตัดสินใจละทิ้งหนาที่ หนีไปซุกซอนและขังตัวเองไวจากปญหาทั้งปวง แตเมื่อไดลองเผชิญหนา
กับสิ่งทีต่ นถอยหนี มณิสราจึงเรียนรูวา สิ่งที่หวาดกลัวอาจจะไมไดนากลัวเสมอไป ขอเพียงกลา
เผชิญหนาก็จะสามารถแกปญหาได
‘คุณสมบัติแหงลูกผูห
 ญิง’ ที่มีครบถวน หากมิใช ‘คุณสมบัติแหงเจาฟาหญิง’

เจาฟาหญิงแหงทานตะ เคยคุน ตอการหลบซอนพระองค หรือถาจําเปนตองตามเสด็จก็จะบีบ
พระองคใหเล็กทีส่ ุด (ดัง่ ดวงหฤทัย, หนา 550)
‘คนเจ็บ’ กับ ‘คนดูแล’ คอยเคยคุนกันขึ้น และอาจจะเปนเพราะพระอาการที่ยัง

ชวยพระองคมิไดกระมัง ทําให ‘คนดูแล’ มองอยางปราณี หลายครั้งยาม ‘คนเจ็บ’ หงุดหงิด พระ
อารมณเริ่ม ‘ขวางหูขวางตา’ เจาฟาหญิงมณิสรามักจะทรง ‘ขู’ วา
“หมอมฉันจะทูลฟอง” แคนี้ดูเหมือนจะรูกันวา..ฟองใคร..
“ไมกลัว !” มีบางครั้งคนจะถูกฟองชักรูแกว
“แตเกรงพระทัย !” อีกฝายไมละลดเชนกัน
เจาหลวงรังสิมันตทอดพระเนตรกึ่งขันกึง่ กริ้ว “ทําไมทรงทราบ ?”
“หมอมฉันมีตา”
และเพราะ ‘มีตา’ เชนกัน ทําใหเจาหลวงแหงกาสิกทอดพระสุรเสียงออนโยน
“เราควรคุยกัน ในเรื่องของเราเสียทีดีไหม ?”
“ถาใหกราบทูล..” กระแสรับสัง่ แหงเจาฟาหญิงมณิสราออนเบาเชนกัน
“หมอมฉันยืนยัน ไมเสียใจในสิ่งทีต่ นกระทํา แตทุกขใจที่เกิดปญหามากกวา”
“อยาทุกข” ถอยรับสัง่ ปลอบ “หมอมฉันเองก็มีปญหา หรืออยางนอยมีสวนทําให
เกิดปญหา เราชวยกันแกได” (ดั่งดวงหฤทัย, หนา 697)
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2) เจาฟาชายทยุติธรบวรรังสี
ทยุติธร เปนเจาชายรัชทายาทของแควนพันธุรัฐ แตอายุยังไมถึงเกณฑจงึ ยังไมได
เขาพิธีราชาภิเษก สนใจดานการทหาร มีความเชื่อวาผูม ีกําลังคือผูมีอํานาจ คิดวาปญหาแกได
ดวยกําลัง ไมคอยสนใจงานดานบริหาร ปลอยใหเปนหนาที่ของมารดาซึ่งเปนผูส ําเร็จราชการ
และเหลาเสนาบดี ทยุติธรเปนคนใจรอน ขี้โมโห ไมยอมคน ไมกลัวใคร ยึดถือความคิดตัวเอง
เปนใหญ เมื่อตัดสินใจแลวจะไมมีการเปลี่ยนใจ แมวาจะเปนสิ่งที่ไมควรทําและอาจทําใหเกิด
ความเดือดรอน เขามักจะทําอะไรตรงไปตรงมาปราศจากเลหเหลี่ยม ทยุติธรหยิ่งทระนง รักใน
เกียรติและศักดิ์ศรีสงู สุด เชนเดียวกับเจาฟาผูปกครองประเทศทั่วๆไป จะไมยอมยกโทษใหกับ
คนที่หมิน่ เกียรติตนเอง และจะไมยอมทําอะไรที่จะเปนการลอบกัดเด็ดขาด ทยุติธรมีลักษณะ
ของชายชาติทหาร อยูในระเบียบวินัย เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด มีความเปนสุภาพบุรุษสูง ใจดี และมี
ความรับผิดชอบสูง นับเปนตัวละครประเภท Typed character
ทยุติธรเปนตัวละครอีกตัวหนึง่ ที่เปนผูทําใหเกิดความวุนวายในสังคม ถึงแมจะ
ไมไดมีเจตนารายและไมไดทํารายหรือขัดขวางตัวเอกโดยตรง ทั้งยังพยายามที่จะแกไขความ
ขัดแยงอีกทางหนึ่ง แตการกระทําของทยุติธรไมไดชวยใหสถานการณความขัดแยงของสังคมดี
ขึ้น ในบางครัง้ กลับทําใหแยลง จึงอาจกลาวไดวา ในบางครัง้ ทยุตธิ รนับเปนผูรายของเรื่อง
เชนเดียวกับรังสิมนั ต อยางไรก็ตามในตอนทาย ทยุตธิ รก็เปนผูชวยเหลือใหรงั สิมันตรอดชีวิต
และทําใหความขัดแยงทางสังคมคลี่คลาย
ผูชวยเหลือ
1) กะวาน
กะวานเปนสาวชาวบานอาศัยอยูแถบชายแดนพันธุรัฐ ไมไดรับการศึกษามากนัก
จึงไมคอยรูเรื่องราวระเบียบตาง ที่ควรปฏิบัติกับเชื้อพระวงศ กะวานเปนคนใสซื่อ ตรงไปตรงมา
ไมมีเลหเหลี่ยม รูส ึกอยางไรก็มักจะแสดงออกอยางนั้น มนุษยสัมพันธดี เขากันไดดีกับทุกคน
แมแตกับทหารกาสิก กะวานถูกจางมาเปนนางขาหลวง ดูแลทรรศิกาในระหวางการเดินทาง จึง
เปนหนึ่งในคนที่คอยชวยบรรเทาความทุกขใจของทรรศิกา โดยใชความใสซื่อบริสุทธิ์ และ
อารมณขันซึ่งมีลน เหลือของเธอนั่นเอง
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2) เบนลี
เบนลีเปนราชองครักษประจําตัวเจาหลวงรังสิมันต แตเหมือนกับเปนทั้งลูกนอง
และเพื่อนเพราะเติบโตมาดวยกัน มีนิสัยสุภาพนุมนวล มนุษยสัมพันธดี มีวาทศิลปดี ขี้เลน ชาง
เอาอกเอาใจ แตก็มีความอดทน เขมแข็งอยางที่ทหารควรจะมี เบนลีรับการศึกษาจาก
ตางประเทศเชนเดียวกับรังสิมันต ฉลาดเฉลียว ทันคน เขาใจรังสิมันตดีทสี่ ุด
3) ราชิด
ราชิดเปนราชองครักษประจําตัวรังสิมันตเชนเดียวกับเบนลี มีนสิ ัยเงียบๆ ไมคอย
พูด เก็บอารมณ คอนขางเย็นชา เปนคนตรง ไมคอยเอาใจใคร รังสิมันตจะเกรงใจราชิดมากกวา
เบนลีที่ชางพูด ราชิดใจเย็น มักจะมองสถานการณอยางละเอียดรอบคอบ รักษาสัจจะ มีความ
จงรักภักดีสงู
ราชิดเปนลูกครึ่งมีสายเลือดชาวพันธุรัฐครึ่งหนึ่ง จึงไดรับความไววางใจจาก
ทรรศิกามากกวาชาวกาสิกคนอื่น ในบางครัง้ รังสิมันตจงึ ใหราชิดเปนผูคอยดูแลใหความคุมครอง
ทรรศิกา
ผูวิจัยสามารถสรุปปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรองไดดงั นี้
พระเอกกับนางเอก พระเอกแอบรักนางเอกมานาน นางเอกเกลียดชังเพราะนึกวาเปน
ศัตรู พระเอกพยายามทําใหนางเอกรักตอบ แตความรักของพระเอกแสดงออก ดวยการคอยหา
เรื่องแหย ชวนพูดคุย ชวนไปเที่ยวเลน และพยายามใหไดอยูใกลชิดนางเอก ขณะที่นางเอก
เขาใจพระเอกผิด เชื่อขาวลือ แตก็เปลี่ยนทัศนคติตอพระเอกในภายหลัง
พระเอกกับพระรอง (พี่ชายนางเอก) ไมเคยพบกัน แตมีการตอรองทางการเมือง ไม
ชอบกัน เพราะตางถูกกระทําเหมือนตนดอยกวา ปะทะกันผานการตอรองผลประโยชนของ
ประเทศ สลับกันแสดงบทบาทผูราย เพราะการกระทําที่ขัดกัน สงผลเสียตอความสงบสุขของ
สังคม พระรอง (พี่ชายนางเอก) มีสวนชวยชีวิตพระเอก
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ฉ. ฉาก (Setting)
ฉากในเรื่องเปนเมืองสมมติที่ไมมีอยูจริง มีสภาพภูมิอากาศแบบเมืองหนาว มีภูเขา
หิมะ มีปา หนาผาสูง ฉากสวนใหญอยูในวัง ซึ่งแสดงถึงชีวติ ความเปนอยูของตัวละครเอก ซึ่ง
เปนสังคมชนชัน้ สูง ฉากสถานที่อื่นๆ ที่พบจะเปนสถานที่ธรรมชาติ ไดแก ถ้ําน้ําแข็ง ภูเขาหิมะ
ทะเลสาบ เหมืองเพชร ปา สวนที่อยูอาศัยของคนในสังคม จะเปนหมูบานบนภูเขาหรือในหุบเขา
สังคมของตัวละครในเรื่อง เปนสังคมในชนชัน้ ปกครอง ในระดับผูปกครองประเทศ ซึ่ง
เปนสังคมที่มีปญหาในดานการเมืองระหวางประเทศ ปมปญหาในเรื่อง จึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองเปนสวนใหญ ทั้งยังทําใหบรรยากาศในเรื่อง ลักษณะนิสัยตัวละครเปนลักษณะของชน
ชั้นสูง การใชภาษาตางๆ ก็เปนการใชคําราชาศัพทของชนชั้นสูง

ช. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
สัญลักษณพิเศษในนวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัย คือดอกกลวยไมขาวที่ชื่อวา “หัวใจ
ทรรศิกา” ซึ่งเปนสัญลักษณพเิ ศษแทนความรักของนางเอก ในตอนหนึง่ ทรรศิกาไดกลาววา
“...ของจําลองจะตามไปดวย แตจําไวนะ หัวใจทรรศิกาจริงๆ บานอยูที่น!ี่ ” (ดั่งดวงหฤทัย, หนา
593) หมายความวา แมตัวเธอจะตองกลับสูพันธุรัฐ แตความรักของเธอจะอยูที่รังสิมันตและชาว
กาสิกทุกคน และชื่อหัวใจทรรศิกา ยังอาจเปนสัญลักษณสื่อไดวาตัวละครในเรื่องแกปญหาตางๆ
โดยใช “หัวใจ” หรือหมายถึงใชความรักในการแกปญหานั่นเอง
นอกจากนี้ผูแตงยังไดใชชื่อตัวละครเปนสัญลักษณพิเศษอยางหนึ่ง ไดแกชื่อ “ทรรศิกา”
ซึ่งแปลวาผูไข หมายถึงเปนตัวละครที่จะเปนผูแกไขปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึ้นทั้งหมดได และชื่อ
“รังสิมันต” ซึ่งแปลวา ตะวันฉายหรือแสงอาทิตยอันอบอุน หมายถึงเจาหลวงจะเปนดวงอาทิตย
ที่จะสาดแสงใหความอบอุนแกชาวกาสิกที่อยูในพื้นที่หนาวเย็น และใหความอบอุนในหัวใจแก
บุคคลอันเปนที่รัก

ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
เลาเรื่องผานมุมมองบุคคลทีห่ นึ่ง (The First – Person Narrator) คือ มุมมองทรรศิกา
ผสมกับเลาเรื่องแบบรูร อบดาน (The Omniscient) ในตอนทายเรื่อง ซึ่งในครึง่ แรกผูอานจะ
ไดรับรูเรื่องราวเฉพาะเรื่องที่ทรรศิกาไดรับรู เขาถึงจิตใจของทรรศิกา แตไมสามารถเขาถึงจิตใจ
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และความคิดของตัวละครอื่นๆ ได สวนครึ่งเรื่องหลังผูอ านจะไดรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้นทัง้ หมด
เขาถึงจิตใจและความคิดของตัวละครทั้งหมดอยางไมจํากัด
จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของนวนิยาย ดั่งดวงหฤทัย สรุปไดดังนี้
จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร
(Character) ฉาก (Setting) และสัญลักษณพิเศษ พบวา ดั่งดวงหฤทัย เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับ
ความรักชายหญิง และความรักชาติบานเมือง เนนเรื่องของการทําหนาที่เพื่อแผนดิน โดยสื่อ
ผานตัวละครและฉากที่แสดงถึงสังคมชนชัน้ ปกครอง ใหขอคิดในการแกปญหาดวยความรัก โดย
ไมใชกําลังหรือความรุนแรง เลาเรื่องผานมุมมองบุคคลทีห่ นึ่ง (The First – Person Narrator)
ผสมกับการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The Omniscient) การเลาเรื่องผานมุมมองของตัวเอก
ผูหญิง อาจเนื่องมาจากกลุมเปาหมายผูอานนวนิยายมักเปนผูหญิง
การสื่อความหมายของนวนิยาย ดั่งดวงหฤทัย เนนการใชบทบรรยายเพื่อใหเห็นภาพ
บทบรรยายที่แสดงความรูส ึกนึกคิดของตัวละคร และการใชบทสนทนาบอกเลา รวมถึงสื่อผาน
พฤติกรรมตางๆ ของตัวละคร เพื่อใหผูอานจินตนาการภาพเหตุการณตางๆ เพื่อรับรู
ความหมายของเรื่องไดเองตามประสบการณและจินตนาการสวนตัวของผูอาน

4.1.1.2 การตูน “ดั่งดวงหฤทัย”

ภาพที่ 2: การตูนเรื่องดั่งดวงหฤทัย
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ก. เรื่องยอ
แควนกาสิก แควนพันธุรัฐ และแควนทานตะ เปนแควนบานใกลเรือนเคียงที่ตาง
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน แควนกาสิกตองการเสนทางออกสูทะเล เพื่อทําการคากับตางประเทศ
เจาหลวงแหงกาสิก จึงจะแตงงานกับเจาหญิงแหงทานตะ ซึ่งตองการทุนทรัพยของกาสิก มา
ค้ําจุนแควนของตน เมื่อถึงเวลาสงตัวเจาสาวขามแดน เจาชายทยุติธรรัชทายาทแหงพันธุรัฐ
ไดไปเฝาติดตามความเคลื่อนไหวอยูบริเวณชายแดน และพบวาเจาฟาหญิงมณิสรา ขี่มาหนี
เตลิดเขามาและขอลี้ภัยจากการแตงงาน ซึ่งทยุติธรไดชวยเหลือไวและอนุญาตใหพักในพันธุรฐั
เมื่อไดรูถงึ การตัดสินใจของพี่ชาย เจาฟาหญิงทรรศิกาก็เกรงวา จะทําใหอีกสองแควน
ไมพอใจ จึงตัดสินใจเดินทางไปเชิญมณิสรา มาพักในวังอยางเปนทางการ เพื่อบรรเทา
สถานการณที่อาจกอใหเกิดสงครามกับแควนอื่น แตในระหวางทางก็ถูกโจมตีและหลงทางอยูใน
ปาเพียงคนเดียว เมื่อทรรศิกาเขาไปขออาศัยหลบหนาวกับชาวบานที่พบในปา กลับถูกวางยา
ในน้ําชา เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบกับคณะเดินทางที่ไมรูจัก ทรรศิกาลวงหญิงชาวบาน ชื่อกะวาน
สับเปลี่ยนเสื้อผากันเพื่อจะหนี แตถูกชายคนหนึง่ จับได ซึ่งปรากฏวาเปนเจาหลวงรังสิมันต
แหงแควนกาสิก
เมื่อรูวาอยูในแควนกาสิก ทรรศิกาก็เขาใจวาตนถูกจับมาเปนเชลยและกังวลวาพี่ชายผูมี
อุปนิสัยใจรอนจะทําใหเกิดสงคราม ขาวลือเรื่องนิสัยเหี้ยมโหดของรังสิมนั ต ทําใหทรรศิกาเขาใจ
วาเขาเปนคนปาเถื่อน รวมกับความคิดที่วาตนเปนเชลย ทรรศิกาจึงตอตานรังสิมันต และออก
เดินทางไปกับขบวนของกาสิกโดยมีเพียงกะวานเปนผูช ว ยสวนตัว รังสิมนั ตคอยเอาใจใสดูแล
พาทรรศิกาเดินทางผานสถานทีต่ างๆ เพื่อใหทรรศิการูส ึกคุนเคยกับกาสิก แตทรรศิกาก็ยังคง
วางตัวหาง ไมยอมรับรูไมตรีที่รังสิมันตมใี ห และยังคิดอยูเสมอวาตนถูกจับเปนตัวประกัน
ทรรศิกาพยายามขอติดตอกับพี่ชาย เพื่อหาทางแกปญหาความขัดแยงระหวางแควน
แตรังสิมันตปฏิเสธ ทั้งสองจึงมีปากเสียงกันบอยครั้ง ทําใหทรรศิกามีความรูส ึกตอตานมากขึ้น
ตอมา รังสิมนั ตพาทรรศิกาไปเที่ยวเหมืองเพชร ก็พบกับโจรขโมยเพชรหนีออกมาพอดี ทรรศิกา
สงสารที่โจรตองขโมยดวยความจําเปนจึงขอรองใหไวชีวติ
แตรังสิมันตยืนยันจะลงโทษตัดมือ
ตามกฎหมายของกาสิก ทรรศิกาไมพอใจหาวารังสิมันตโหดราย ทันใดนั้นก็เกิดเหตุเหมืองถลม
รังสิมนั ตเขาไปชวยคนงานทีต่ ิดอยูในเหมืองจนตัวเองติดอยูดวย โจรที่ถูกจับจึงเสนอพาองครักษ
เขาไปในเหมือง และสามารถชวยรังสิมันตไวได รังสิมันตจึงอภัยโทษให
การเดินทางกับขบวนทหารในกาสิก ทําใหทรรศิกาไดเห็นวาชาวกาสิกมีน้ําใจ ไมได
ปาเถื่อนอยางขาวลือ เธอจึงเริ่มเปดใจยอมรับชาวกาสิก ยกเวนแตรังสิมันตเพียงคนเดียว แต
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เมื่อเดินทางอยูดวยกันนานวันเขา ทําใหทรรศิกาไดเรียนรูนิสัยและตัวตนดานอื่นของรังสิมันต ที่
ไมไดโหดราย ทั้งยังออนโยนมีน้ําใจ จึงทําใหทรรศิกามีความรูสึกดีๆ ตอรังสิมันตมากขึ้น แต
ความสํานึกในหนาที่วา ตางก็เปนศัตรูคูศึกทางการเมือง ทําใหไมสามารถยอมรับความรักนั้นได
ขณะเดียวกันเสนาบดีกาสิก ไดสง ขาวไปยังพันธุรฐั วาทรรศิกาอยูในกาสิก ทยุติธรจึงได
เสนอขอแลกเปลี่ยนตัวทรรศิกากับมณิสรา แตรงั สิมันตไมยอมรับ และยื่นขอเสนอใหมีการ
แตงงานระหวางทยุติธรกับมณิสรา และรังสิมันตกับทรรศิกา เพื่อเปนการรับผิดชอบเรื่องทีท่ ําให
เจาหญิงสององคตองเสียเกียรติ เมื่อทรรศิการูวารังสิมนั ตออกคําสั่งใหแตงงาน เธอตัดสินใจวา
จะยอมตายดีกวาจะยอมเสียศักดิ์ศรี จึงกระโดดจากรถมาเพื่อฆาตัวตาย แตก็ไมสําเร็จ รังสิมนั ต
ที่ตั้งใจจะแตงงานเพื่อใหพันธุรัฐกับกาสิกปรองดองกัน รูส ึกโกรธและเสียใจ ที่ทรรศิกาทําเหมือน
รังเกียจ จึงใหเลื่อนพิธีแตงงานมาเร็วขึ้น ดานทยุติธรก็ไมพอใจที่รังสิมันต ทําเหมือนออกคําสั่ง
จึงไมยอมรับเงื่อนไขการแตงงาน ตัดสินใจวาจะยอมทําสงครามกับกาสิก
แมจะรูส ึกผูกพันกับกาสิก แตทรรศิกาก็หาทางหนี โดยใหกะวานกับราชองครักษกาสิก
ชื่อราชิด ซึ่งมีเชื้อสายชาวพันธุรฐั คอยชวยเหลือ แตก็เกิดอุบัติเหตุทําใหกะวานบาดเจ็บ ราชิด
กับรังสิมนั ตซอนแผนทรรศิกา พาไปเขาพิธีมอบมงกุฎ “เจาหญิงแหงกาสิก” เพื่อแสดงออกถึง
การใหเกียรติยศสูงสุดแกทรรศิกา ทรรศิกาซาบซึง้ กับไมตรีทรี่ ังสิมันตและชาวกาสิกมอบให และ
เขาใจในที่สุดวาตนไมใชเชลย ทรรศิกาจึงยอมรับไมตรีจากรังสิมันต ทั้งสองจึงเขาใจกันได
ตอมารังสิมันตไดสงขาวการมอบยศเจาหญิงไปยังพันธุรฐั และยืนยันใหทยุติธรแตงงาน
กับมณิสรา แตทยุติธรก็ยังคงปฏิเสธ เมื่อไมสามารถตกลงกันไดเพราะตางก็ยึดถือในศักดิ์ศรีของ
ตน เคาลางแหงสงครามจึงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ทรรศิกาพยายามยับยั้งสงครามจึงสงจดหมายหา
พี่ชายเพื่อเกลี้ยกลอม และก็ไดรูเหตุผลที่แทจริงวาตนเองเปนเหตุแหงสงคราม เพราะรังสิมันต
ไมยอมแลกเปลี่ยนตัว และยอมทําสงครามขอเพียงใหไดอยูกับเธอเทานั้น
ในทีส่ ุดทรรศิกาก็เกลี้ยกลอมจนรังสิมนั ตยอมสงตนกลับพันธุรัฐ เพื่อยุติปญหาระหวาง
แควนพันธุรัฐกับแควนกาสิก รังสิมันตตัดใจยอมไปสงทรรศิกากลับพันธุรัฐ โดยมีดอกกลวยไม
“หัวใจทรรศิกา” เปนเสมือนสัญลักษณแทนความรักของทั้งคู ที่จะคงอยูในกาสิกตลอดไป แต
เสนาบดีพันธุรัฐไดขาววารังสิมันตเดินทางมาแถวชายแดน จึงสงทีมลาสังหารเขาโจมตี เพื่อ
พาทรรศิกาหนีโดยไมรอคําสัง่ จากทยุติธร ทรรศิกายับยั้งการโจมตีไวได แตทวารังสิมันตถูกยิง
บาดเจ็บสาหัส ทรรศิกาจึงพาเขาไปรักษาในพันธุรฐั โดยไดรับความชวยเหลือจากมณิสราและ
ทยุติธร ซึ่งขอรับผิดชอบตอการลอบสังหารที่ตนไมไดออกคําสั่ง จนรังสิมันตปลอดภัยในทีส่ ุด
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การรวมมือกันชวยชีวิตรังสิมันต ไดทําใหสถานการณไมแยลงกวาเดิม ความสัมพันธ
ระหวางแควนกาสิกกับพันธุรัฐดูจะดีขึ้น ดานมณิสราที่เปนคนคอยดูแลอาการคนปวย ไดเห็นวา
รังสิมนั ตไมไดโหดรายอยางขาวลือ ทั้งยังดูออกวารังสิมันตกับทรรศิกา ตางมีความรักใหแกกัน
เจาหลวงเองก็ดูออกวามณิสราชอบทยุตธิ ร ทัง้ คูจงึ ตกลงจะถอนหมั้น เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ปญหาทั้งหมดคลี่คลายลง แควนพันธุรฐั กับแควนกาสิกเปนพันธมิตรกันผานการคาและ
การทหาร ทรรศิกาครองรักกับรังสิมันต ทยุติธรขึ้นครองราชยและมีความสัมพันธที่ดีกับมณิสรา
ทําใหพันธุรัฐกับทานตะเปนพันธมิตรกัน ดวยความสัมพันธของเจานายของทั้งสามแควน ทําให
ทั้งสามแควนมีไมตรีตอกันและความสงบสุขก็กลับมา
ข. โครงเรื่อง (Plot)
การตูน “ดัง่ ดวงหฤทัย” มีโครงเรื่องในลักษณะของเรื่องความรัก ระหวางชายหญิงทีต่ ัว
เอกไดพบกันและเริ่มตนดวยความขัดแยง ตองเรียนรูซ งึ่ กันและกัน จนความขัดแยงนั้นหายไป
แตยังคงตองฟนฝาอุปสรรคตางๆ ทั้งอุปสรรคจากสังคมคนรอบขาง และอุปสรรคจากจิตใจของ
ตนเอง ในทีส่ ุดก็เอาชนะอุปสรรคตางๆไดสมหวังในรัก โดยมีลําดับการเลาเรื่องตามหลักการ
หนาที่ (Function) ดังนี้
เปดเรื่อง

1) สังคมใหญสามสังคมไมมีความสามัคคีกัน สังคม ก พยายาม
รวมตัวกับสังคม ค โดยมีบุคคลทําหนาที่เปนสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ(Bridge) แตบุคคลนั้นละทิง้ หนาทีห่ นีไปอาศัยใน
สังคม ข จึงเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับทัง้ สาม
สังคม ในการแสดงอํานาจเหนือสังคมอื่น

ดําเนินเรื่อง

2) ตัวเอกหญิงเปนสมาชิกของสังคม ข พยายามแกไขวิกฤตที่เกิดขึ้น
แตถูกตัวเอกชายจับตัวไปอยูสังคม ก ที่เปนคูขัดแยงในการแสดง
อํานาจ ทําใหสถานการณของสังคมวิกฤตมากขึ้น
3) เกิดภาวะวิกฤตทีส่ อง คือความขัดแยงเรื่องความรักระหวางตัวเอก
ทั้งสองซึ่งเปนศัตรูกนั โดยตัวเอกชายมีความรักในตัวเอกหญิงแต
ตัวเอกหญิงเกลียดชังและไมตองการความรักจากตัวเอกชาย
4) ตัวเอกชายพยายามแกไขวิกฤตทีส่ องโดยพยามยามทําดี แต
ตัวเอกหญิงไมสนใจ ไมเปดใจยอมรับ อยางไรก็ตามตัวเอกชาย
ก็ยังคงปฏิบัตติ นเชนเดิม
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5) ความขัดแยงระหวางตัวเอกเริ่มจะคลี่คลาย แตปญหาความขัดแยง
ของสังคมยังคงอยู การแกไขความขัดแยงของตัวเอกชายยังไม
ประสบความสําเร็จ
6) ความขัดแยงทางสังคมเริม่ รุนแรง ความขัดแยงระหวางตัวเอก
ทั้งสองก็มากขึ้นจนถึงขั้นแตกหัก
Climax 1

7) ตัวเอกชายพยายามสลายความขัดแยงกับตัวเอกหญิงอีกครั้ง ซึ่ง
ประสบความสําเร็จ ตัวเอกทั้งสองสามารถประสานกันได ภาวะ
วิกฤตเรื่องความรักระหวางตัวเอกคลี่คลาย
8) ตัวเอกทั้งสองพยายามสลายความขัดแยงของสังคม โดยเริ่มจาก
การประสานสังคม ก กับสังคม ข

Climax 2

9) สมาชิกสังคม ข ทํารายตัวเอกชาย ความขัดแยงระหวางสังคม
ตึงเครียดมากขึ้น ตัวเอกหญิงพยายามแกไขสถานการณ เมื่อ
ชวยชีวิตตัวเอกชายได สถานการณจึงคลีค่ ลายลง

ภาวะคลี่คลาย 10) ความขัดแยงระหวางสังคม ก และสังคม ข จึงไดรับการแกไข และ
ตัวเอกชวยกันพยายามสลายความขัดแยงกับสังคม ค
จบเรื่อง

11) วิกฤตการณของสังคมคลี่คลาย ทั้งสามสังคมมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน ความสงบสุขกลับมาอีกครั้ง

ค. แกนเรื่อง (Theme)
การตูนดั่งดวงหฤทัยมีแกนเรื่องประเภท Love theme เปนความรักระหวางตัวเอกทั้ง
สอง และความรักตอชาติบานเมืองของตัวละครทัง้ หมด ผูแตงไดสื่อถึง “หนาที่” ของตัวละครที่
ตองคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม กอนความรูสึกสวนตัว ซึ่งการละเลยหนาที่กท็ ําใหเกิด
ผลเสียตามมา จะพบวาหลายครัง้ ทีต่ ัวละครจะตองเลือกระหวาง หนาที่กับความความรัก แต
สุดทายแลว ตัวละครก็สามารถใชความรักในการทําหนาที่ ขจัดวิกฤตของเรื่องออกไปได การตูน
ดั่งดวงหฤทัยจึงมีแกนเรื่อง คือ ความรักสามารถเอาชนะปญหาทัง้ ปวง (Love will find the
way)
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ง. ความขัดแยง (Conflict)
จากการวิเคราะหการตูนเรื่องดั่งดวงหฤทัย พบความขัดแยงสองประเภท ไดแก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางคนกับคนในเรื่อง ไดแก ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก
ในเรื่องความรัก โดยมีคูขัดแยง (Binary opposition) คือ ความรักกับความเกลียด โดย
พระเอกเปนผูทตี่ องการความรักจากนางเอก พยายามทําดี เอาอกเอาใจใหนางเอกมารักตนบาง
สวนนางเอกไมตองการความรักจากพระเอก ปดกั้นจิตใจ มองพระเอกในแงรายเสมอ
ความขัดแยงระหวางพระเอก (รังสิมันต) กับพี่ชายนางเอก (ทยุติธร) ในเรื่องหนทางสู
ความสงบสุข ขัดแยงระหวาง แลกเปลี่ยนตัวประกันกับไมแลกเปลี่ยนตัวประกัน ทั้งสองคน
เปนผูที่กอใหเกิดความวุนวายในสังคม จากนัน้ แมทงั้ สองคนจะตองการใหเกิดความสงบสุขใน
สังคมเหมือนกัน แตมีทัศนคติตางกัน ความพยายามของแตละคนจึงขัดแยงกัน ซึ่งการทีท่ ั้งสอง
คนเปนผูปกครองแผนดิน ความขัดแยงของทัง้ คูจงึ กลายเปนความขัดแยงระดับสังคม
ความขัดแยงภายในตัวละคร
ความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ไดแก ความขัดแยงระหวางความตองการกับหนาที่
ที่พึงกระทํา ความขัดแยงนี้พบในตัวละครหลักทุกตัว ซึง่ มีหนาทีท่ ําทุกอยางเพื่อผลประโยชน
ของบานเมืองตนเอง และหนาที่นั้นก็มักจะขัดกับความตองการ ดานความรักของตัวละคร
แตละตัว

จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในการตูนดั่งดวงหฤทัย
เปนตัวละครที่มีลักษณะตายตัว
character) และตัวละครทีเ่ ห็นไดรอบดาน (Wellrounded character)
ตัวละครเอก

(Typed
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เจาฟาหญิงทรรศิกา

ภาพที่ 3: ภาพการตูนตัวละครเจาฟาหญิงทรรศิกา
ทรรศิกาเปนเจาฟาหญิงผูสงางามแหงพันธุรฐั เปนธิดาองคเล็กแตมีลักษณะนิสัย
เหมาะกับการปกครองบานเมืองมากกวาพี่ชาย รูจักมองกาลไกล ใจเย็น ฉลาดและมีเหตุผล ทั้ง
ยังมีความเด็ดเดี่ยวกลาตัดสินใจ และมีลักษณะความเปนผูนําอยูมาก
ทรรศิกาเปนนองเล็กซึ่งเปนที่รักของคนในครอบครัว จึงเปนคนที่มองโลกในแงดี
ราเริงแจมใสอยางเด็กสาวทั่วไป นุมนวล ออนโยน ออนหวาน แตครอบครัวผูปกครองประเทศก็
สรางใหเธอมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีสงู สุด หยิ่งทะนง ไมยอมรับความเห็นใจจาก
ศัตรู แมจะกลัวแตก็ใจสูไ มยอมแพ ไมยอมกมหัวใหศตั รูโดยเด็ดขาด ทรรศิกาไดรับการสัง่ สอน
ใหสํานึกในหนาที่การเปนเจาแผนดิน ซึง่ ตองคิดถึงผลประโยชนของประชาชนเหนือสิง่ อื่นใด แม
ระหวางทีต่ นเองถูกจับอยูในดินแดนของศัตรู ทรรศิกายังคอยเปนหวงประชาชนที่จะไดรับผล
จากสงครามมากกวาตนเอง
ทรรศิกาเปนตัวละครที่มลี ักษณะเปนแบบตายตัว (Typed character) ใจดี มี
เมตตา เห็นอกเห็นใจคนอื่น และพรอมจะใหอภัยคนผิดที่ทําดวยความจําเปน และไดสํานึกผิด
แลว แตบางครัง้ ทรรศิกาก็เปนคนหัวดื้อ ไมยอมคน โดยเฉพาะกับรังสิมันตทเี่ ธอปกใจวาเปน
ศัตรู เมื่อถูกแกลงเธอก็จะไมพอใจ แตกห็ าทางแกเผ็ดคืนจนไดโดยไมมีการเจ็บแคนฝงใจ การ
ถูกจับไปอยูในดินแดนของศัตรูเพียงลําพังทําใหทรรศิกาตองดูแลตัวเอง สัง่ ตัวเองใหเขมแข็งไม
ออนแอใหศัตรูเห็น ทั้งยังซึมซับลักษณะบางประการของรังสิมันตมาดวย คือ ใจแข็ง เด็ดขาด
ดุดัน ทําใหพฒ
ั นาลักษณะความเปนผูนําที่มีอยูแลวใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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เจาหลวงรังสิมันต

ภาพที่ 4: ภาพการตูนตัวละครเจาหลวงรังสิมันต
รังสิมนั ตเปนชายหนุมรูปรางสูงใหญ สงางาม ผมดํา ตาดํา ผิวขาวจัด เพราะ
อาศัยอยูในเมืองหนาว เปนเจาหลวงแหงกาสิกผูมีขาวลือวามีอุปนิสัยเหี้ยมโหด ปาเถื่อน รังสิ
มันตขึ้นเปนกษัตริยตงั้ แตยงั หนุม ฉลาดเฉลียวและเปนนักพัฒนา มีความเด็ดเดี่ยว มีความเปน
นักรบสูง โหดเหี้ยมพอที่จะลงโทษผูกระทําผิดดวยการตัดมือหรือตัดหัว ดูแลกาสิกดวยกฎหมาย
ที่รุนแรงไมมีการละเวน
รังสิมนั ตเปนลูกชายคนเดียวทําใหมีนิสัยเอาแตใจตัวเอง ไมชอบใหใครขัดใจ หยิ่ง
ในศักดิ์ศรีไมยอมรับคําสัง่ จากใคร ใจรอน สิง่ ที่อยากไดตองไดทันที คิดเร็วทําเร็ว โมโหราย
อารมณแปรปรวน โกรธงายหายเร็ว แตหากเปนเวลาที่โกรธจริงๆ จะนิ่งเงียบและลงโทษ
ผูกระทําผิดอยางเด็ดขาดที่สุดโดยไมไวหนาใคร รังสิมันตเปนกษัตริยทเี่ ขมงวด เด็ดขาด แตก็ให
ความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชา ยอมรับฟงความคิดเห็น มีเหตุผล ภายนอกดูแข็งกระดาง
แตดูแลเอาใจใสผูอื่นเปนอยางดี ถามีใครเดือดรอนจะลงมือชวยเหลือเองอยางเต็มที่ ทําใหเปนที่
รักและเคารพสูงสุด โดยเฉพาะกับเหลาทหาร และขาราชบริภารในวัง
นอกจากนี้รังสิมันตกเ็ ปนชายหนุมขี้เลน มีความเปนสุภาพบุรุษ ใจดี มีเมตตา
ปราณี และออนโยน แตในบางครัง้ ก็งอแงเอาแตใจเหมือนเด็ก มักจะเขาขางตัวเองโดยเฉพาะ
เวลาอยูกับทรรศิกา เขาไมคุนเคยกับผูหญิง การเรียกรองความสนใจจากทรรศิกาจึงเปนการ
กลั่นแกลง ดูแข็งกระดาง แตแมภายนอกจะดูกระดางอยางไร รังสิมนั ตก็เปนชายหนุมที่มีความ
รักอยูเต็มหัวใจ สามารถทําทุกอยางเพื่อใหไดในสิ่งทีต่ องการ
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ตัวละครรอง
1)

เจาฟาหญิงมณิสรา

ภาพที่ 5: ภาพการตูนตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา
มณิสรา เปนตัวละครที่เปนตนเหตุของความขัดแยงทางสังคมที่เกิดขึ้นในเรื่อง
เพราะละทิง้ หนาที่ของตนในการเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธ (Bridge) สังคมทีค่ วรจะเชื่อม
กันไดระดับหนึ่งจึงเกิดความขัดแยงกัน
เปนตัวละครที่ถูกวางใหขัดกับแกนเรื่องเรื่องการทํา
หนาที่ตอบานเมือง
มณิสราเปนตัวละครประเภท Typed character เจาฟาหญิงนอยแหงแควนทาน
ตะ มีอุปนิสัยเรียบรอย นุมนวล หัวออน มองโลกในแงดี จริงใจกับผูอื่นเสมอ มีความสามารถทาง
การบานการเรือน เย็บปกถักรอย จัดดอกไม ทําอาหาร หรือแมกระทัง่ การรักษาพยาบาลผูปวย
แตไมเกงทางดานการปกครองหรือการบริหาร มณิสราเปนคนขี้กลัว เก็บเนื้อเก็บตัว สงบเสงี่ยม
ไมพยายามทําตัวใหเดน ดวยความเคยชินตอการหลบซอนและหนีปญ
 หา เมื่อเจอกับความ
หวาดกลัวที่ไมอาจจะยอมรับจึงตัดสินใจละทิง้ หนาที่ หนีไปซุกซอนและขังตัวเองไวจากปญหาทั้ง
ปวง แตเมื่อเจอกับรังสิมันตเธอก็ไดเรียนรูวาสิ่งที่กลัวอาจไมนากลัวเสมอไป
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2) เจาฟาชายทยุติธร

ภาพที่ 6: ภาพการตูนตัวละครเจาฟาชายทยุติธร
ทยุติธร เปนเจาชายรัชทายาทของแควนพันธุรัฐ แตอายุยังไมถึงเกณฑจงึ ยังไมได
เขาพิธีราชาภิเษก สนใจดานการทหาร มีความเชื่อวาผูม ีกําลังคือผูมีอํานาจ คิดวาปญหาแกได
ดวยกําลัง ไมคอยสนใจงานดานบริหาร ทยุติธรเปนคนใจรอน ไมยอมคน ไมกลัวใคร ยึดถือ
ความคิดตัวเองเปนใหญ เมื่อตัดสินใจแลวจะไมมีการเปลี่ยนใจ ทําอะไรตรงไปตรงมาปราศจาก
เลหเหลี่ยม ทยุติธรหยิ่งทระนง รักในเกียรติและศักดิ์ศรีสูงสุดเชนเดียวกับเจาฟาผูปกครอง
ประเทศทั่วๆ ไป จะไมยอมยกโทษใหกับคนทีห่ มิ่นเกียรติ และจะไมยอมทําอะไรที่จะเปนการ
ลอบกัดเด็ดขาด ทยุติธรมีลักษณะของชายชาติทหาร อยูในระเบียบวินัย เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด มี
ความเปนสุภาพบุรุษสูงแตไมเกงเรื่องการแสดงออกกับผูห ญิง และมีความรับผิดชอบสูง นับเปน
ตัวละครประเภทตายตัว (Typed character) อีกตัวหนึ่ง
ผูชวยเหลือ
1) กะวาน

ภาพที่ 7: ภาพการตูนตัวละครกะวาน
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กะวานเปนเด็กชาวบานในแถบชายแดนพันธุรัฐ ไมไดรบั การศึกษามากนักจึงไม
คอยรูกฎระเบียบตางๆ ทีค่ วรปฏิบัติ ใสซื่อ ตรงไปตรงมา ไมมีเลหเหลี่ยม ซนและซุมซาม มักจะ
ทําอะไรเปนๆ ใหเปนที่ตลกขบขันของคนรอบขาง มนุษยสัมพันธดี เขากันไดดีกับทุกคนแมแต
กับทหารกาสิก แตกลับคอยหาเรื่องกับราชิดที่ไมคอยพูด รวมทั้งเปนไมเบื่อไมเมากับพี่เลี้ยง
ของทรรศิกาเพราะกะวานกระโดกกระเดก ไมเรียบรอยสมกับที่ทํางานในวัง กะวานเปนหนึง่ ใน
คนที่คอยชวยบรรเทาความทุกขใจของทรรศิกา และเปนคนที่ทรรศิกาไววางใจที่สุด เพราะเปน
ชาวพันธุรัฐ เธอจึงเปนคนที่คอยชวยเหลือทรรศิกาอยูตลอด
2) เบนลี

ภาพที่ 8: ภาพการตูนตัวละคร เบนลี
เบนลีเปนราชองครักษประจําตัวเจาหลวงรังสิมันต แตเหมือนกับเปนทั้งลูกนอง
และเพื่อนเพราะเติบโตมาดวยกัน มีนิสัยสุภาพนุมนวล มนุษยสัมพันธดี มีวาทศิลปดี ขี้เลน ชาง
เอาอกเอาใจแตไมประจบสอพลอฉลาดเฉลียวทันคนและใจเย็น มักจะเปนคนกลางคอยไกลเกลี่ย
แกไขสถานการณ เวลาที่รงั สิมันตกับทรรศิกาทะเลาะกัน เปนคนที่รงั สิมนั ตไวใจมากที่สุด
3) ราชิด

ภาพที่ 9: ภาพการตูนตัวละคร ราชิด
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ราชิดเปนราชองครักษประจําตัวรังสิมันตเชนเดียวกับเบนลี มีนสิ ัยเงียบๆ ไมคอย
พูด เก็บอารมณ คอนขางเย็นชา เปนคนตรง ไมคอยเอาใจใคร มักจะตกเปนเปาการโจมตีของ
กะวาน แตก็ใชความสงบนิง่ เอาชนะมาไดทุกครัง้ กอนจะตัดสินใจทําอะไร ราชิดมักจะมอง
สถานการณอยางละเอียดรอบคอบ มีความจงรักภักดีสูง ราชิดเปนลูกครึ่งมีสายเลือดชาวพันธุรัฐ
ครึ่งหนึ่ง จึงไดรับความไววางใจจากทรรศิกามากกวาชาวกาสิกคนอื่น
ผูวิจัยสรุปปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรองไดดงั นี้
พระเอกกับนางเอก พระเอกแอบรักนางเอกมานาน ลักพาตัวนางเอก นางเอกเกลียดชัง
เพราะนึกวาเปนศัตรู พระเอกพยายามทําใหนางเอกรักตอบ ความรักของพระเอกแสดงออก
ดวยการคอยหาเรื่องแหย ชวนพูดคุย ชวนไปเที่ยวเลน และพยายามใหไดอยูใกลชิดนางเอก
ขณะที่นางเอกเขาใจพระเอกผิด เชื่อขาวลือ แตก็เปลี่ยนทัศนคติตอพระเอกในภายหลัง
พระเอกกับพระรอง (พี่ชายนางเอก) ไมเคยพบกัน แตมีการตอรองทางการเมือง ไม
ชอบหนากันเพราะตางถูกกระทําเหมือนตนดอยกวา ปะทะกันผานการตอรองผลประโยชนของ
ประเทศ สลับกันแสดงบทบาทผูราย เพราะการกระทําที่ขัดกัน สงผลเสียตอความสงบสุขของ
สังคม พระรอง (พี่ชายนางเอก) มีสวนชวยชีวิตพระเอก
ฉ. ฉาก (Setting)
ฉากเปนเมืองสมมติ สภาพภูมิอากาศแบบเมืองหนาว มีภูเขา หิมะ ปา หนาผาสูง เปน
สังคมชนชั้นสูง ฉากสวนใหญอยูใ นวัง นอกจากนั้นจะมีฉากที่เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เชน ภูเขาหิมะ ถ้ําน้ําแข็ง ปา เปนตน
ช. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
สัญลักษณพิเศษที่พบคือ ดอกกลวยไมขาว “หัวใจทรรศิกา” สื่อความหมายถึง ความรัก
และใชชื่อตัวละครเปนสัญลักษณทสี่ ื่อความหมาย ไดแก ชื่อนางเอก “ทรรศิกา” แปลวาผูไข
หมายถึง ผูที่จะแกไขปญหาของเรื่อง และชื่อพระเอก “รังสิมันต” แปลวาแสงอาทิตยอันอบอุน
หมายถึงผูใหความอบอุนแกหัวใจของทรรศิกาและชาวกาสิก
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ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
การตูนเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย ใชวิธีการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The
ผูอานสามารถรับรูสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกอนตัวละครบางตัว
ตัวละครทุกตัวไดไมจํากัด

Omniscient)

ซึ่ง
และเขาถึงจิตใจ

จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของการตูน ดั่งดวงหฤทัย สรุปไดดงั นี้
จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร
(Character) ฉาก (Setting) และสัญลักษณพิเศษ พบวา ดั่งดวงหฤทัย เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับ
ความรักชายหญิง และความรักชาติบานเมือง ความรักซึ่งตองมีการฝนฝาอุปสรรคของตัวเอก
ซึ่งอุปสรรคนั้น ไดแก การทําหนาที่เพื่อแผนดิน โดยสื่อผานตัวละครและฉากที่แสดงถึงสังคม
ของชนชั้นสูง ระดับผูปกครองประเทศ เลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The Omniscient)
การสื่อความหมายของการตูนดั่งดวงหฤทัย ใชการสื่อความหมายผานภาพและตัวอักษร
เปนหลัก ซึง่ ภาพวาดจะแสดงถึงอารมณความรูส ึกของตัวละคร โดยทีไ่ มตองใชตัวอักษรบรรยาย
ผูเขียนสามารถสื่อความคิดหรือความฝนของตัวละครไดโดยตรง นอกจากนัน้ การแสดงสีหนา
หรืออารมณของตัวละครบางตัว ยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูอานเกิดความรูสึกขบขัน ผอนคลาย
จากความตึงเครียดของเนื้อเรื่องได สวนการเลาเรื่องจะเลาเปนลําดับตามชวงเวลา ไมใชการตัด
สลับยอนไปมาระหวางอดีตกับปจจุบัน มีการยอนความคิดตัวละครเพียงเล็กนอย
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4.1.1.3 ละครโทรทัศน “ดั่งดวงหฤทัย”

ภาพที่ 10: ละครโทรทัศนเรื่องดั่งดวงหฤทัย
ก. เรื่องยอ
กาสิก พันธุรฐั และทานตะ เปนสามแควนเล็กๆ ทีอ่ ยูติดกัน แควนกาสิกตองการ
เสนทางออกสูท ะเลเพื่อขนสงสินคา รังสิมันตเจาหลวงแหงกาสิก จึงตัดสินใจจะแตงงานกับ
เจาหญิงแหงทานตะ แตในระหวางทางที่จะไปยังแควนกาสิก เจาหญิงมณิสราจึงไดตัดสินใจ
หลบหนี เพราะไมตองการแตงงานกับชายที่ไมไดรัก เจาหญิงหนีเขาเขตชายแดนพันธุรัฐ และ
ไปติดกับดักลาสัตวของนายพราน เจาชายทยุติธรองครัชทายาทของแควนพันธุรฐั ซึง่ บังเอิญ
ไปลาสัตวอยูบริเวณนั้นจึงชวยเหลือเอาไว เจาหญิงขอรองเจาชายขอลี้ภัยอยูในพันธุรัฐหรือไมก็
จะขอฆาตัวตาย ชายชาติทหารอยางทยุติธร จึงจําตองอนุญาตใหเจาหญิงพักอยูที่พระตําหนัก
ปอมปนชั่วคราว
เมื่อเจาหญิงทรรศิกา ทราบขาววาพี่ชายไดชวยเหลือเจาหญิงมณิสราไว โดยไมสง ไป
กาสิก ก็กังวลวาเหตุการณครั้งนี้ อาจทําใหเกิดสงครามตามมาได จึงตัดสินใจจะไปที่พระตําหนัก
ปอมปน เพื่อเชิญมณิสรามาพักในวังหลวงอยางเปนทางการ แตระหวางทางขบวนเสด็จก็ถูกซุม
โจมตี มาของทรรศิกาเตลิดเขาไปในปาแลวหลงทาง เมื่อเจอกับชายชุดดําซึ่งเธอเขาใจวาเปน
ชาวปาจึงขอรองใหชวยเหลือ แตเธอถูกวางยาสลบในน้าํ ชาและหมดสติไป เมื่อฟนขึ้นทรรศิกา
จึงรูวา ผูท ี่จับตนมาคือเจาหลวงรังสิมันตแหงกาสิก ผูม ีขาวลือวาเหี้ยมโหด ปาเถื่อน รังสิมันต
พยายามสอบถามเกี่ยวกับมณิสรา แตทรรศิกาก็ไมยอมตอบคําถามใดๆ ซ้ํายังเห็นใจมณิสรา
ที่ตองโดนบังคับแตงงานกับผูชายปาเถื่อน ทรรศิกาตองการหนีจึงหลอกใหกระวานสาวชาวบาน
ที่ถูกจางมาเปนนางกํานัล สับเปลี่ยนเสื้อผากันตนแลวแอบหนีไป แตกลับถูกจับได รังสิมนั ต
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โมโหมากที่ทรรศิกาทําทารังเกียจตน ยิ่งเมื่อทรรศิกาหลุดปากวามณิสราอยูในพันธุรัฐ ก็ยิ่งโกรธ
จึงตัดสินใจจับทรรศิกาไวเปนตัวประกันจริงๆ
รังสิมนั ตสั่งลงโทษกระวานที่ปลอยใหเจาหญิงหนีไป โดยใหเบนลีและราชิดองครักษ
คูใจ แกลงผลักกระวานตกเหวโดยใหผูกเชือกไวกอน ทรรศิกาอึ้งในความโหดรายของรังสิมนั ต
และคิดวากระวานตายแลวจริงๆ จึงตัดสินใจจะกระโดดตามกระวานไป แตรงั สิมันตจับไวทัน
เมื่อทรรศิการูต ัววาถูกหลอก จึงยิ่งโกรธเกลียดรังสิมันตมากขึ้น แตก็ทําใจเย็นใชการเจรจาขอสง
จดหมายหาพี่ชาย รังสิมันตแกลงถวงเวลาและไมยอมใหสงจดหมาย ดวยความโมโหทรรศิกา
จึงเอาถั่วใสในซุปทั้งที่รูวารังสิมันตแพถั่ว รังสิมันตไมไดแพถั่วจริงก็แกลงตาย ทรรศิกาตกใจและ
รูสึกผิด แตเมื่อรูวาโดนหลอกอีกก็โกรธมาก รังสิมันตกโ็ กรธทีท่ รรศิกาจงใจฆาตนจึงมีปากเสียง
กันอยางรุนแรง
รังสิมนั ตพาทรรศิกาเดินทางลึกเขามาในกาสิกเรื่อยๆ โดยใชเสนทางที่ออมผานสถานที่
ที่สวยงามเพื่อใหทรรศิกาไดเห็นความงามของกาสิก แมการเดินทางจะยากลําบาก แตทรรศิกา
ก็ไมยอทอหรือปริปากบน ไมวารังสิมันตจะแกลงดวยวิธีใด ระหวางทีเ่ ดินทางดวยกัน ทั้งคูก็เริ่ม
เรียนรูนิสัยซึง่ กันและกัน ในขณะที่รังสิมันตเริม่ รูจักทัง้ ความออนหวานและเด็ดเดี่ยวของทรรศิกา
เจาหญิงก็เรียนรูวาเจาหลวงผูเอาแตใจ ก็มีความออนโยนซอนอยู และไมโหดรายอยางที่เห็น
สาธิน เสนาบดีมหาดไทยของกาสิก รอนใจมากเมื่อรังสิมันตสงขาววา จะยังไมกลับ
เมืองหลวง มีนา ลูกสาวของสาธิน จึงอาสาตามไป มีนาเติบโตมาพรอมกับรังสิมันต เบนลี และ
ราชิด ฝกขี่มา ฟนดาบ ยิงธนูมาดวยกัน รังสิมันตจงึ เอ็นดูมีนามากเหมือนนองสาวคนหนึง่ แต
มีนานั้นแอบรักรังสิมันตมาตัง้ แตเด็ก มีนาตามไปพบขบวนเสด็จ จึงรูวารังสิมันตจับทรรศิกา
มาเปนเชลย มีนาไมพอใจทีร่ ังสิมันตเอาใจใสทรรศิกา ทั้งที่เปนเพียงเชลย จึงหาทางกลั่นแกลง
เจาหญิง รังสิมันตไมไดออกหนาปกปองทรรศิกา แตกลับแสดงความหวงใยชัดเจน ทําใหมีนายิ่ง
ไมพอใจมากขึ้น จึงพยายามเสนอใหสงตัวทรรศิกากลับ เพื่อแลกกับมณิสรา รังสิมนั ตบายเบี่ยง
วาจะเดินทางตอ และใหสาธินเปนผูส ําเร็จราชการในเมืองหลวงแทน ทรรศิกาเห็นวามีนามี
ความคิดเหมือนตน จึงขอใหมีนานําจดหมายไปสงใหทยุติธร แมมีนาจะเกลียดทรรศิกา แตเพื่อ
ไลเจาหญิงไปจากเจาหลวงโดยเร็วจึงรับปาก แตกโ็ ดนพอขัดขวางและยึดจดหมายไป สาธินที่
มักใหญใฝสูง เริ่มมองเห็นหนทางที่จะยึดอํานาจจากรังสิมันต โดยใชความวุนวายระหวางแควน
เปนเครื่องมือ จึงแกลงทําเปนสนับสนุนรังสิมนั ต และแอบวางแผนกบฏอยูลับหลัง
เจาหลวงแหงทานตะ สงทูตเขาไปยังพันธุรัฐขอใหชวยตามหามณิสรา เจาหญิงจึงฝาก
จดหมายกลับไปวาจะขออยูที่พันธุรัฐ และจะไมแตงงานกับรังสิมนั ตเด็ดขาด เสนาบดีตางก็เตือน
ทยุติธรวาทําเชนนี้อาจเกิดสงครามกับกาสิก แตทยุติธรไมสนใจ เห็นวาชาวพันธุรัฐไมจําเปน
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ตองเกรงกลัวกาสิก ยิ่งรูวาทรรศิกาทีห่ ายไป อาจถูกกาสิกจับตัวไปก็ยิ่งโกรธ และประกาศวา
จะไมยอมออนขอใหกาสิกโดยเด็ดขาด
รังสิมนั ตใหทรรศิกาชวยปฏิบัติภารกิจของเจาหลวง ทรรศิกายอมทํา เพราะเห็นวาเปน
การทําเพื่อสานไมตรีระหวางพันธุรัฐกับกาสิก เมื่อไดใชเวลารวมกัน ทําใหทงั้ คูมีความสัมพันธ
ดีขึ้น แตเมื่อพูดถึงแควนทั้งคูก็จะทะเลาะกันทุกครั้ง รังสิมันตตัดสินใจสงขอเสนอไปยังพันธุรัฐ
คือพันธุรัฐจะตองรับผิดชอบ ในการเสื่อมเสียพระเกียรติของเจาหญิงมณิสรา และกาสิกจะ
รับผิดชอบตอเจาหญิงทรรศิกาโดยการแตงงาน ทรรศิกาไมยอมถูกบังคับแตงงาน จึงพยายาม
ฆาตัวตาย รังสิมันตรสู ึกนอยใจที่ทรรศิกาทําเหมือนรังเกียจตน ทรรศิกาเขาใจวารังสิมนั ต
จะแตงงานเพื่อหวังจะยึดดินแดนพันธุรัฐ แมจะรักรังสิมนั ตเพียงใด ก็ไมอาจยอมเสียเกียรติของ
เจาหญิงพันธุรฐั ได ทรรศิกาจึงใหกระวานแอบติดตอใหราชิดพาหนี ราชิดซึ่งไมอยากใหเกิด
สงครามอยูแลวจึงพาทัง้ คูหนี แตโดนจับได รังสิมันตโกรธมากจนเกือบฆาราชิด แตทรรศิกาเขา
ขวางไมยอมใหฆา ราชิดจึงถูกขังในคุกมืดแทน รังสิมันตทงั้ โกรธทัง้ นอยใจ จึงประชดโดย
ประกาศวาจะแตงงานกับมีนา และพูดทํารายจิตใจทรรศิกาหลายครั้ง ทําใหทรรศิกาเสียใจมาก
แตรังสิมันตก็โกรธอยูไดไมนาน เพราะแอบรักทรรศิกามานนานหลายป และไมสามารถทนเห็น
เธอเจ็บปวดได
ทางดานพันธุรฐั พระราชเทวีที่กลับจากการรักษาอาการปวยที่ตางประเทศ รูถ ึงขอเสนอ
ของกาสิกและมองเห็นเคาของสงคราม จึงไดสั่งใหทยุตธิ รสงมณิสรากลับทานตะ ทยุติธรขัดแม
ไมไดจงึ ตองจําใจทําตาม มณิสราไมอยากเปนภาระของทยุติธรแตกไ็ มอยากกลับบาน จึงแอบ
หนีไปกระโดดน้ําตาย เธอลอยตามน้ําไปจนถึงกาสิก เมื่อเจอกับทหารกาสิกก็ตัดสินใจวาจะ
หันหนาคุยกับรังสิมนั ต จึงขอใหทหารพาไปพบเจาหลวงดวยตัวเอง
ขณะเดียวกันสาธินวางแผนหลอกใหรงั สิมนั ตออกไปปราบจราจล และใหลูกนองลอบ
โจมตีเพื่อฆารังสิมันต สวนตัวเองก็ใชกําลังพลที่ซองสุม มาบุกยึดพระตําหนัก และตัง้ ตนเปน
เจาหลวงแทน สาธินขมขูท รรศิกาวารังสิมันตตายแลว พอดีกับที่มณิสรามาหาเจาหลวง สาธิน
จึงปลอยใหเจาหญิงทั้งสองหนี และสงคนตามฆา เพื่อใหพันธุรัฐกับทานตะเขาใจวารังสิมันตเปน
คนฆา แตเบนลีมาชวยเจาหญิงไวได และเจอกับรังสิมนั ตที่รอดชีวติ มาในปา ดานมีนาที่ไมเห็น
ดวยกับพอ ก็วางแผนชวยราชิดออกจากคุก ใหราชิดจับตนเองเปนตัวประกัน หนีออกมาสมทบ
กับรังสิมนั ต
มีนาไดเห็นวารังสิมนั ตรักทรรศิกาหมดหัวใจก็เจ็บใจ จึงผลักทรรศิกาตกน้ํา รังสิมนั ต
ที่มาชวยไวไดทันโกรธมีนามาก มีนาออนวอนขอโทษและสารภาพวารักรังสิมันต แตรงั สิมนั ต
ปฏิเสธอยางเด็ดขาด ทําใหมีนาหัวใจสลาย เมื่อความผิดหวังกลายเปนความโกรธแคน มีนาจึง
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กลับไปรวมมือกับพอเพื่อฆารังสิมันตกับทรรศิกา สวนรังสิมันตกไ็ ดคุยกับมณิสราทําความเขาใจ
กันและตกลงจะถอนหมั้นกัน แตทรรศิกาที่ยังไมรูเรื่อง ก็เขาใจผิดวาทั้งสองรักกัน ทําใหเธอ
เสียใจมาก
มีนาวางแผนบีบใหพันธุรฐั กับทานตะชวยฆารังสิมันต แลกกับเจาหญิงของทั้งสองแควน
เสนาบดีพันธุรัฐรูขาวรังสิมนั ตอยูแถวชายแดน จึงสัง่ หนวยสังหารโจมตี โดยไมรอคําสั่งจาก
ทยุติธร สาธินเองก็สง ทหารเขาโจมตีรงั สิมนั ตในวันเดียวกัน ทรรศิกาสัง่ หยุดทหารพันธุรฐั และ
หนีมาได แตรงั สิมนั ตถูกมีนายิงบาดเจ็บสาหัส และราชิดถูกจับตัวไป ทรรศิกาจึงพารังสิมันต
ไปรักษาทีต่ ําหนักปอมปน โดยไดรับความชวยเหลือจากมณิสรา ที่มีความรูทางการแพทย
ระหวางนั้นทรรศิกาก็เปนหวง คอยเฝาดูแลจนรังสิมันตปลอดภัย
ทยุติธรไมพอใจที่มณิสราคอยดูแลรังสิมันต ทัง้ ไมชอบหนารังสิมันตอยูแลว รังสิมนั ตก็
คิดวาตนถูกพันธุรัฐจับเปนเชลย ดวยความหยิ่งในศักดิศ์ รีไมยอมลงใหกนั ทัง้ คูจึงประลองดาบ
กัน รังสิมันตที่ยังไมหายดีโดนดาบของทยุติธรทําใหอาการทรุด ทยุตธิ รจึงใหใชเลือดของตนใน
การผาตัดทําใหรงั สิมนั ตรอดมาได เพื่อหยุดปญหาของหนุมสาวอารมณรอน พระราชเทวีจึงได
อนุญาตใหทงั้ รังสิมันตและมณิสรา พักอยูในพันธุรัฐในฐานะแขกเมือง รังสิมนั ตคุยกับทยุติธรและ
พระราชเทวีวาเห็นมณิสราเปนนองสาว แลวจึงไดสารภาพรักกับทรรศิกา ทัง้ สองจึงเขาใจกันได
มีนาวางแผนใหสาธินกลอมราชิดใหยอมรวมมือ ราชิดไมยอม มีนาจึงแกลงทรยศพอหนี
ไปหารังสิมันตพรอมกับราชิด แฝงตัวเขาไปในพันธุรฐั และจับทรรศิกากลับกาสิก รังสิมันตพรอม
ดวยเบนลีและราชิด จึงกลับเขากาสิกวางแผนชิงอํานาจคืน ดานทยุติธรก็ถูกมีนาจับมาทรมาน
เพื่อบังคับใหทรรศิกาแตงงานกับสาธิน ทรรศิกาจําใจยอมเพื่อชวยชีวิตพี่ชาย รังสิมันตรูขาวก็บุก
เดี่ยวมาเพื่อชวยทรรศิกา แตก็เจอกับมีนากอนจึงถูกจับได มีนาไดรูเปนครั้งแรกวาพอรีดภาษี
ทํารายประชาชน ทั้งยังเอาแผนดินกาสิกไปขายใหตางชาติ ก็ผิดหวังและเริ่มสํานึกผิด เมื่อถึง
เวลาประหารมีนาจึงตัดโซปลอยรังสิมนั ต พอดีกับที่ทยุตธิ รเบนลีและราชิดพาพวกบุกเขามาชวย
สาธินหยิบดาบจะฆารังสิมนั ตเอง แตมีนาเขามาขวางไวจึงถูกพอแทง มีนาขอใหรงั สิมันตไวชีวิต
พอและสิ้นใจตาย แตสาธินซึ่งพยายามแยงดาบจะแทงรังสิมันต ก็ถูกเบนลีกับทยุตธิ รฆาตาย
เรื่องราวทุกอยางยุติ มณิสรากลับสูท านตะ โดยไดรับการอภัยจากพอ ทยุติธรขึ้นเปน
เจาหลวง และกําลังจะประกาศหมั้นกับมณิสรา สวนรังสิมันตมารับทรรศิกาไปอยูที่กาสิก และ
ทั้งสามแควนก็อยูรวมกันอยางสันติ
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ข. โครงเรื่อง (Plot)
ละครโทรทัศนเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย มีโครงเรื่องประเภทความรักของชายหญิง ที่ตัวเอก
พบกัน มีเรื่องขัดแยงกัน เขาใจผิด แลวจึงรักกัน ถูกตัวรายขัดขวาง พบอุปสรรค สุดทาย
แกปญหาไดกส็ มหวัง และจบอยางสุขนาฏกรรม (Happy ending) มีโครงเรื่องรองเกี่ยวกับ
ความสําเร็จ คือความพยายามเพื่อชาติบานเมือง มีลําดับการเลาเรื่องของโครงเรื่องดังตอไปนี้
เปดเรื่อง

1) สังคมใหญสามสังคมไมมีความสามัคคีกัน สังคม ก พยายามรวมตัว
กับสังคม ค โดยมีบุคคลทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมความสัมพันธ
(Bridge) แตบุคคลนั้นละทิ้งหนาที่และหนีเขาไปอาศัยอยูในสังคม ข
จึงเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงกับทั้งสามสังคม ในการ
แสดงอํานาจเหนือสังคมอื่น

ดําเนินเรื่อง 2) ตัวเอกหญิงสมาชิกสังคม ข พยายามแกไขวิกฤตที่เกิดขึ้น แตถูก ตัว
เอกชายจับตัวไปอยูสังคม ก ทีเ่ ปนคูขัดแยงในการแสดงอํานาจ ทําให
สถานการณของสังคมวิกฤตมากขึ้น
3) เกิดความขัดแยงเรื่องความรักระหวางตัวเอกทั้งสอง ซึ่งเปนศัตรูกนั
โดยตัวเอกชายรักตัวเอกหญิงแตตัวเอกหญิงเกลียดชังและไมตองการ
ความรักจากตัวเอกชาย
4) ตัวเอกชายพยายามแกไขวิกฤต โดยพยามยามทําดี แตตัวเอกหญิง
ไมสนใจ ไมเปดใจยอมรับ อยางไรก็ตามตัวเอกชายก็ยังคงปฏิบัตติ น
เชนเดิม
5) ผูรายอิจฉาริษยาตัวเอกหญิง พยายามแยงชิงใหตัวเอกชายมารัก
ตนเองแทน ขณะเดียวกันผูรายอีกคน ก็วางแผนแยงชิงอํานาจจากตัว
เอกชาย เกิดภาวะวิกฤตที่สาม คือ การแยงชิงอํานาจภายในสังคม ก
6) ความขัดแยงระหวางตัวเอกเริ่มจะคลี่คลาย แตปญหาความขัดแยงของ
สังคมยังคงอยู การแกไขความขัดแยงของตัวเอกชายจึงยังไมประสบ
ความสําเร็จ
7) ความขัดแยงทางสังคมเริ่มรุนแรง สงผลใหความขัดแยงระหวางตัวเอก
ทั้งสองมากขึ้นจนถึงขั้นแตกหัก
8) ผูรายลอบสังหารตัวเอกชาย ยึดอํานาจมาเปนของตน การแยงชิง
อํานาจภายในสังคม ก ถึงจุดวิกฤต แตตัวเอกสามารถหนีรอดไปได
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9) ผูร ายลอบสัง หารตัวเอกชายอีกครั้ ง โดยใช ส มาชิ กสัง คม ข เป น
เครื่องมื อ เปน ผลใหตัวเอกบาดเจ็ บสาหัส ความขัดแยง ทางสัง คม
ตึง เครี ยดมากขึ้น ตัวเอกหญิง พยายามแกไ ขสถานการณ ในที่ สุด
ก็ชวยชีวิตตัวเอกชายไวได สถานการณจึงคลี่คลายลง
10) ตัวเอกชายพยายามสลายความขัดแยงระหวางกันอีกครั้ง ซึ่งประสบ
ความสําเร็จ ตัวเอกทั้งสองสามารถประสานกันได ภาวะวิกฤตเรื่อง
ความรักระหวางตัวเอกคลี่คลาย
11) เพราะตัวเอกทั้งสองประสานกันได ความขัดแยงระหวางสังคม ก กับ
สังคม ข จึงไดรับการแกไข
12) ตัวรายจับตัวเอกหญิง ตัวเอกชายเดินทางมา เพื่อชวยเหลือและยึด
อํานาจคืน แตพายแพตัวราย

ภาวะคลี่คลาย 13) ตัวราย (สาธิน) กอใหเกิดความวุนวายในสังคม ก ตัวราย (มีนา) จึง
กลับใจมาชวยเหลือตัวเอกชาย และถูกตัวราย (สาธิน) ฆาตาย ตัวเอก
กับตัวรายตอสูกัน ตัวรายถูกฆาตาย ภาวะวิกฤตเรื่องอํานาจภายใน
สังคม ก คลี่คลาย
จบเรื่อง
14) ผูเชื่อมสัมพันธ (Bridge) กลับสูสงั คม ค วิกฤตการณของสังคม
คลี่คลาย ทั้งสามสังคมมีความสัมพันธที่ดี เกิดความสงบสุข

ค. แกนเรื่อง (Theme)
แกนเรื่องประเภท Love theme ซึ่งเปนความรักระหวางชายหญิง และความรักชาติ
บานเมือง ผสมกับ Power theme เรื่อง “อํานาจที่ยิ่งใหญคือภาระที่ยิ่งใหญ” และแกนเรื่องรอง
Morality theme เรื่อง “ความดีชนะความชั่ว”
โดยละครดั่งดวงหฤทัย เนนแกนเรื่องหลักเปนเรื่องความรักชาติบานเมือง พระเอกยอม
แตงงานกับคนทีไ่ มไดรัก เพื่อผลประโยชนบานเมือง ที่พระเอกจับตัวนางเอกเหตุผลแรกก็เพื่อใช
เปนตัวประกัน ตอรองเพื่อผลประโยชนของบานเมือง และเหตุผลที่อยากอยูใกลชิดนางเอก จึง
ตามมาภายหลัง การแยงชิงอํานาจที่เกิดขึ้นในเรื่อง เปนการแยงชิงอํานาจทีใ่ ชควบคุมบานเมือง
ผูรายใชอํานาจเพื่อตนเองเพราะเห็นแตตัว ไมรักชาติ ไมสามารถใชอํานาจที่มีดูแลบานเมืองได
สวนพระเอกแยงชิงอํานาจกลับคืนเพื่อใหบานเมืองกลับมาสงบสุข มีอํานาจมากแตก็ทํางานหนัก
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เพื่อดูแลประชาชนใหอยูอยางเปนสุข ซึง่ การแยงชิงอํานาจระหวางพระเอกกับผูราย และการ
แยงชิงดานความรักระหวางนางเอกกับผูร าย ตางแสดงสัจธรรมที่วา ความดีชนะความชั่ว
แกนเรื่องทีผ่ ูผลิตละครตองการจะเนนมากที่สุดคือ แนวคิดในเรื่องการแตงงาน ซึง่ ได
นําเสนอไววา “การแตงงานตองมาจากความรักไมใชผลประโยชน” จะเห็นไดวาโครงเรื่องหลาย
สวนของละครโทรทัศน ไดตอกย้ําแนวคิดนี้ เชน การที่พระเอกยอมแตงงานกับคนที่ไมไดรัก
เพราะผลประโยชนทางการคา ผูรายบังคับนางเอกแตงงานเพื่อจะแยงชิงบานเมือง ซึง่ ความ
พยายามดังกลาวลมเหลว และไมกอใหเกิดผลดีกับสังคม สวนสิ่งที่ทําใหความขัดแยงหมดไปคือ
การแตงงานดวยความรัก ซึ่งบทสนทนาของตัวละครในเรื่อง โดยเฉพาะพระเอกกับนางเอก ได
แสดงใหเห็นแนวคิดนี้อยางชัดเจน
ง. ความขัดแยง (Conflict)
พบความขัดแยงสองประเภท ไดแก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางคนกับคนที่พบในเรื่อง ไดแก ความขัดแยงระหวางพระเอกกับ
นางเอก ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูราย ความขัดแยงระหวางพระเอกกับพระรอง และ
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร าย
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก ในเรื่องความรัก มีคูแยง (Binary opposition)
คือ ความรักกับความเกลียด โดยพระเอกแอบรักนางเอกมานาน และตองการความรักจาก
นางเอก แตนางเอกเกลียดชังพระเอก
ความขัดแยงเรื่องอํานาจระหวางพระเอกกับผูร าย มีคูแยง (Binary opposition) คือ
ความเสียสละเพื่อประเทศชาติกับความเห็นแกตัว โดยพระเอกเปนผูมีอํานาจทีใ่ ชอํานาจใน
การทําประโยชนเพื่อประเทศชาติ โดยไมไดทําเพื่อประโยชนสวนตน สวนผูราย (สาธิน) แยงชิง
อํานาจจากพระเอก เมื่อมีอํานาจแลวก็ใชอํานาจในการสรางประโยชนใหกับตนเอง โดยมิได
คํานึงถึงประชาชนและประเทศชาติ ซ้ํายังสรางความวุนวายใหกับสังคมอีกดวย
ความขัดแยงเรื่องความรักระหวางนางเอกกับผูราย มีคแู ยงคือจิตใจดีกับจิตใจชั่วราย
นางเอกเปนผูมีจติ ใจดี จึงเปนทีร่ ักของพระเอก สวนผูร า ย (มีนา) มีจติ ใจชั่วราย อิจฉาริษยา
กลั่นแกลง ทํารายรางกายนางเอก เพื่อใหไดความรักจากพระเอก
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ความขัดแยงเรื่องหนทางสูความสงบสุขระหวางพระเอกกับพระรอง (ทยุตธิ ร) คูขัดแยง
ระหวาง แลกเปลี่ยนตัวประกันกับไมแลกเปลี่ยนตัวประกัน ทั้งสองคนจะตองการใหเกิด
ความสงบสุขเหมือนกัน แตมีทัศนคติตางกันความพยายามของแตละคนจึงขัดแยงกัน พีช่ าย
นางเอกยอมใหมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน สวนพระเอกไมยอมใหมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน
แตใหมีการแตงงานแทน แตละคนจึงพยายามแสดงวาตนมีอํานาจเหนืออีกฝาย เพื่อใหหนทาง
แหงความสงบสุขเปนไปตามแนวทางของตน ซึง่ การทีท่ ั้งสองคนเปนผูปกครองแผนดิน ความ
ขัดแยงของทั้งคูจงึ กลายเปนความขัดแยงระดับสังคม
ความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร
ความขัดแยงภายในจิตใจตัวละครที่พบ คือ ความขัดแยงเรื่องความรัก ระหวางความ
ตองการกับหนาทีท่ ี่พึงกระทํา หรือคือความเห็นแกตัวกับความเสียสละ ซึ่งความขัดแยงนี้พบใน
ตัวละครหลักและตัวละครรอง
มณิสรา ในฐานะเจาหญิงแหงทานตะ มณิสรามีหนาทีต่ องแตงงานกับรังสิมนั ตเพื่อรักษา
ผลประโยชนของบานเมือง แตเธอก็ไมตองการแตงงานกับผูชายที่ไมไดรัก
ทรรศิกา ทรรศิกามีความรูส ึกที่ดีกับรังสิมนั ต แตภาระหนาที่การเปนเจาหญิงของแควน
คูศึกทางการเมือง ทําใหไมสามารถยอมรับความรักนั้นได
รังสิมนั ต เพื่อผลประโยชนของบานเมือง รังสิมันตจึงขอหมั้นหมายกับกับมณิสรา ทัง้ ที่
ใจจริงแอบรักทรรศิกา
จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในละครดั่งดวงหฤทัย เปนตัวละครทีม่ ีลักษณะตายตัว (Typed character)
และตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Wellrounded character)
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ตัวละครเอก
1) เจาหลวงรังสิมันต

ภาพที่ 11: ภาพตัวละครเจาหลวงรังสิมันต
รังสิมนั ตเปนชายหนุมรูปรางสูงใหญ สงางาม ผมดํา ตาดํา เปนเจาหลวงแหง
กาสิกผูมีขาวลือวามีอุปนิสัยเหี้ยมโหด ปาเถื่อน สามารถตัดหัวนักโทษกอนขึ้นเสวย เปนกษัตริย
ที่เฉลียวฉลาดและเปนนักพัฒนา มีความเด็ดเดี่ยว เฉียบขาด มีความเปนนักรบสูง รักศักดิ์ศรี
ไมยอมกมหัวใหใคร โหดเหี้ยมพอที่จะลงโทษผูกระทําผิด ดวยการตัดมือหรือตัดหัว ดูแลกาสิก
ดวยกฎหมายที่รุนแรงไมมีการละเวน รังสิมันตเปนลูกชายคนเดียว จึงมีนสิ ัยเอาแตใจตัวเอง
คอนขางมาก ไมชอบใหใครขัดใจ ไมยอมรับคําสั่งจากใคร ใจรอน สิง่ ที่อยากไดตองไดทันที
โมโหราย อารมณแปรปรวน โกรธงายหายเร็ว ไมคอยโกรธใครจริงจัง แตหากเปนโกรธจริงๆ จะ
ลงโทษผูกระทําผิดอยางเด็ดขาดที่สุดโดยไมไวหนาใคร
รังสิมนั ต เปนตัวละครประเภทเห็นไดรอบดาน (Wellrounded character) แมจะมี
ความเหี้ยมโหด อารมณราย แตรังสิมันตกใ็ หความเปนกันเองกับผูใ ตบงั คับบัญชา ยอมรับฟง
ความคิดเห็น มีเหตุผล มีความเสียสละเพื่อบานเมือง ทุมเททุกอยางเพื่อประชาชน ภายนอก
ดูแข็งกระดาง แตดูแลเอาใจใสผูอื่นเปนอยางดี ถามีใครเดือดรอนจะลงมือชวยเหลือเอง อยาง
เต็มทีท่ ําใหเปนที่รักและเคารพสูงสุดโดยเฉพาะกับเหลาทหารและขาราชบริภารในวัง นอกจากนี้
รังสิมนั ตก็เปนชายหนุมขี้เลน ชางแกลง มีความเปนสุภาพบุรุษ ใจดี มีเมตตาปราณี และ
ออนโยน มักจะเขาขางตัวเองโดยเฉพาะเวลาอยูกับทรรศิกา รังสิมันตอยูกับทหารมาตลอด ไม
คุนเคยกับผูหญิง เมื่อพยายามเอาใจทรรศิกา ความเอาแตใจของเขา และความหัวดื้อ
ของทรรศิกา ทําใหขัดแยงปะทะคารมกันหลายครั้ง
แมภายนอกจะดูกระดางอยางไร รังสิมันตก็เปนชายหนุมที่ศรัทธาในความรัก แตเขา
ยึดถือในหนาที่เจาแผนดินมากกวา จึงยอมเสียสละความสุขสวนตัว เพื่อประโยชนของประเทศ
ยอมแตงงานกับหญิงที่ไมไดรัก เพราะมองความสําคัญของการแตงงานวา เปนเพียงวิธีการ
ใหไดมาซึ่งผลประโยชน แตเมื่อไมตองแตงงาน และมองเห็นโอกาสที่จะสมหวังในรัก เขาก็รีบ
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ควาโอกาสไว และสามารถทําทุกอยาง เพื่อใหไดในสิง่ ทีต่ องการ รังสิมันตเปนคนรักศักดิศ์ รี แต
หากเห็นวาความรักของตนทําใหคนที่รักตองเปนทุกข เขาก็พรอมจะปลอยความรักนั้นไป แมจะ
ทําใหเขาตองเสียศักดิ์ศรีกต็ าม
2) เจาฟาหญิงทรรศิกา

ภาพที่ 12: ภาพตัวละครเจาฟาหญิงทรรศิกา
ทรรศิกาเปนตัวละครประเภทตายตัว (Typed character) เจาฟาหญิงผูสงางาม
แหงพันธุรัฐ เปนธิดาองคเล็ก แตมีลักษณะนิสัย เหมาะกับการปกครองบานเมืองมากกวาพี่ชาย
รูจักมองการณไกล ใจเย็น ฉลาดและมีเหตุผล ทัง้ ยังมีความเด็ดเดี่ยวกลาตัดสินใจ และมีลักษณะ
ความเปนผูนําอยูมาก แตกลับไมมีความสามารถทางดานการบานการเรือน เย็บปกถักรอย
ทําอาหารไมเปน ทัง้ ยังไมสนใจจะฝกหัด เพราะเห็นวาไมจําเปนกับการปกครอง
ทรรศิกาเปนนองเล็ก ซึ่งเปนที่รักของคนในครอบครัว จึงเปนคนที่มองโลกในแงดี
ราเริงแจมใสอยางเด็กสาวทั่วไป นุมนวล ออนโยน ออนหวาน แตครอบครัวผูปกครองประเทศ
ก็สรางใหเธอมีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีสงู สุด หยิ่งทะนง ไมยอมรับความเห็นใจจาก
ศัตรู ทรรศิกาขวัญออนเหมือนผูห ญิงทั่วไป แตแมจะกลัวเธอก็ใจสูไ มยอมแพ ไมแสดงความ
ออนแอ ไมยอมกมหัวใหศตั รูโดยเด็ดขาด ทรรศิกาไดรับการสั่งสอนใหสํานึกในหนาที่การเปน
เจาแผนดิน ซึง่ ตองคิดถึงผลประโยชนของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด แมระหวางทีต่ นเองถูกจับอยู
ในดินแดนของศัตรู ทรรศิกายังคอยเปนหวงประชาชน ทีจ่ ะไดรับผลจากสงครามมากกวาตนเอง
ทรรศิกา ใจดีมเี มตตา เห็นอกเห็นใจคนอื่น พรอมจะใหอภัยคนที่ทําผิดดวยความ
จําเปน และใหโอกาสคนที่สํานึกผิดไดแกตัว จนดูเหมือนกับเชื่อคนงายเกินไปและหัวออน แต
เธอก็มีความโกรธความเกลียด มีความความตองการแกแคนเล็กๆ นอยๆ บางครั้งทรรศิกาก็เปน
คนหัวดื้อ ไมยอมคน โดยเฉพาะกับรังสิมนั ตที่เธอปกใจวาเปนศัตรู เมื่อถูกแกลงเธอก็จะไมพอใจ
และจะหาทางแกเผ็ดคืนจนได แตเมื่อไดเรียนรูต ัวจริงของรังสิมันตความโกรธเกลียดนั้นก็หายไป
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ทรรศิกาเปนหญิงสาวที่เชื่อมั่นศรัทธาในความรัก
ไมยอมรับการแตงงานเพื่อ
ผลประโยชนโดยปราศจากความรัก เธอจึงรูสึกเห็นใจมณิสรา และไมยอมแตงงานกับรังสิมันต
เพราะคิดวารังสิมันตไมไดรักตน และเธอก็ไดถายทอดความคิดนี้ไปใหรังสิมันตที่ยอมแตงงาน
เพื่อผลประโยชน การถูกจับไปอยูในดินแดนของศัตรูเพียงลําพัง ทําใหทรรศิกาตองดูแลตัวเอง
สั่งตัวเองใหเขมแข็งไมออนแอใหศตั รูเห็น ทั้งยังซึมซับลักษณะบางประการของรังสิมนั ตมาดวย
คือ ใจแข็ง เด็ดขาด ดุดัน ทําใหพฒ
ั นาลักษณะความเปนผูนําที่มีอยูแลว ใหชัดเจนยิง่ ขึ้น เปลี่ยน
จากเจาหญิงนอยผูนารักออนหวาน เปนเจาฟาหญิงผูสงางามได
ตัวละครรอง
1) เจาฟาหญิงมณิสรา

ภาพที่ 13: ภาพตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา
มณิสรา เปนตัวละครที่เปนตนเหตุของความขัดแยงทางสังคมที่เกิดขึ้นในเรื่อง
แมวาสังคมจะไมสามัคคีกันอยูแลว แตเมื่อมณิสราละทิ้งหนาที่ของตน ในการเปนสะพานเชื่อม
ความสัมพันธ (Bridge) สังคมที่ควรจะเชื่อมกันไดจงึ มีเหตุใหตองขัดแยงกัน
มณิสราเปนตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed character) มีอุปนิสัยเรียบรอย
นุมนวล หัวออนมองโลกในแงดี จริงใจกับผูอื่นเสมอ มณิสรามีลักษณะเหมือนเจาหญิงทั่วๆ ไป
นั่นคือ ออนแอ ไมคอยมีพละกําลัง และขวัญออน ขี้กลัว เธอเปนเจาหญิงที่เกงการบานการเรือน
เย็บปกถักรอย จัดดอกไม ทําอาหาร แมแตการทําสวนปลูกดอกไมหรือการรักษาพยาบาลผูปวย
เธอก็ทําไดดีมาก แตในทางตรงกันขาม ก็ไมเกงทางดานการปกครอง หรือการบริหารที่ผเู ปน
เจาฟาหญิงควรจะมีความรู มณิสราเปนลูกคนเดียวของครอบครัวผูปกครองแผนดิน จึงถูก
คาดหวังใหเปนผูดูแลบริหารแผนดิน เธอถูกเลี้ยงดูมาอยางเขมงวด และถูกกดดันอยางหนัก
จากบิดาซึ่งอารมณรอนรุนแรง จนกลายเปนคนขี้กลัว เก็บเนื้อเก็บตัว สงบเสงี่ยม และมักจะหนี
ปญหา มณิสราหวาดกลัวที่ตองแตงงานกับรังสิมนั ต ทีม่ ีขาวลือวาโหดรายปาเถื่อน จึงตัดสินใจ
ละทิ้งหนาที่ หนีไปซุกซอน
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แตในที่สุด เมื่อเห็นวาปญหาเริม่ บานปลาย และรูวาตนเปนตนเหตุของปญหา มณิสราก็
มีความกลาพอ ที่จะหันหนาเขาสูกับปญหาดวยตนเอง และในที่สุดก็สามารถเอาชนะความกลัว
จนแกปญหาได เมื่อเรื่องสิน้ สุดที่ความสัมพันธอันดีของทั้งสามสังคม มณิสราก็นับเปนผูเริ่มตน
เหตุการณทําใหสามสังคมประสานกันได เพราะหากมณิสราไมหนีการแตงงาน และยอมไปอยู
แควนกาสิก ความรักของรังสิมันตก็ไมอาจสมหวัง แควนพันธุรัฐก็อาจไมสามารถประสานกับอีก
สองแควนได ความสงบสุขก็อาจไมเกิดขึ้น
2) เจาฟาชายทยุติธร

ภาพที่ 14: ภาพตัวละครเจาฟาชายทยุตธิ ร
ทยุติธร เปนเจาชายรัชทายาทของแควนพันธุรฐั สนใจดานการทหาร มีความเชื่อ
วาผูมีกําลังคือผูมีอํานาจ คิดวาปญหาแกไดดวยกําลัง ไมคอยสนใจงานดานบริหารการปกครอง
ปลอยใหเปนหนาที่ของมารดา ซึ่งเปนผูส ําเร็จราชการและเหลาเสนาบดีเปนผูดูแลแทน ทยุติธร
เปนคนใจรอน ขี้โมโห ไมยอมคน ไมกลัวใคร ยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ เมื่อตัดสินใจแลวจะ
ไมมีการเปลี่ยนใจ แมวาจะเปนสิ่งที่ไมควรทําและอาจทําใหเกิดความเดือดรอน เขามักจะทํา
อะไรตรงไปตรงมาปราศจากเลหเหลี่ยม ทยุติธรหยิ่งทระนง รักในเกียรติและศักดิ์ศรีสูงสุด
เชนเดียวกับเจาฟาผูปกครองประเทศทั่วๆไป จะไมยอมยกโทษใหกับคนที่หมิน่ เกียรติตนเอง
และจะไมยอมทําอะไรที่จะเปนการลอบกัดเด็ดขาด ทยุติธรมีลักษณะของชายชาติทหาร อยูใน
ระเบียบวินัย เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด เขมแข็ง ยอมหักไมยอมงอ ไมคุนเคยกับผูห ญิง พูดจาโผงผาง
ไมละเอียดออน มีความเปนสุภาพบุรุษสูง ใจดี และมีความรับผิดชอบสูง
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ผูราย
1) สาธิน

ภาพที่ 15: ภาพตัวละคร สาธิน
สาธินเปนตัวละครที่มลี ักษณะตายตัว (Typed character) เสนาบดีมหาดไทยของ
แควนกาสิก ที่รับราชการมานานถึงสองแผนดิน เปนคนทะเยอทะยาน มักใหญใฝสงู ชางประจบ
สอพลอ และแฝงความชั่วรายไวภายใตทาทีสุขุมรอบคอบ ทําตัวจงรักภักดีกับเจาหลวง ใหการ
สนับสนุนความคิด และการกระทําของเจาหลวงทุกอยาง แตแอบเก็บความไมพอใจไวในใจ
สาธินมีลักษณะของพอคามากกวานักปกครอง มักจะมองอะไรเปนเงินเปนทอง
เปนเรื่องผลประโยชนของตนเอง เขาแอบทําการคาของเถื่อน กับพอคาใตดินอยางไมเกรงกลัว
สาธินอิจฉารังสิมันตที่มีอํานาจยิ่งใหญในมือ ซึ่งเขาคิดวาหากเขาเปนผูมีอํานาจนั้น เขาจะ
สามารถใชอํานาจทําประโยชนไดมากกวา เมื่อมองเห็นชองทางทีจ่ ะสามารถยึดอํานาจได เขาก็
วางแผนใหรังสิมันตตายใจ ใชเลหเหลี่ยมยึดอํานาจมาเปนของตนเอง แตสาธินเปนคนเห็นแกตัว
ไมมีความเสียสละเพื่อบานเมือง คิดถึงแตผลประโยชน เห็นอํานาจที่มีเปนเครื่องมือในการ
ตักตวงเก็บเกี่ยวผลประโยชนของตนเอง โดยไมไดสนใจวาจะทําใหประชาชนเดือดรอน ทําราย
ประชาชนที่ขัดขวางวิธีการของตนอยางเลือดเย็น ไมมีความจงรักภักดี และไมมีความรักในชาติ
บานเมือง นอกจากจะมองวาเปนแหลงสรางรายได
สาธินไมศรัทธาในความรัก ไมเห็นวาความรักจะใหประโยชนใดๆ นอกจากการ
แตงงานเพื่อใหไดในสิง่ ทีต่ องการ สาธินคิดวาอํานาจเปนสิ่งที่สําคัญกวาความรัก จึงมองวามีนา
โงทรี่ ักรังสิมันตหัวปกหัวปา แตสาธินก็ใชความรักของมีนา เปนเครื่องมือยุยงทําใหมีนาหันมา
รวมมือกับตนได แตสุดทายสาธินทีไ่ มมีความรักตอชาติบานเมือง นอกจากมองวาเปนแหลง
เก็บเกี่ยวผลประโยชน ก็กอใหเกิดผลเสียมากมายตอประเทศชาติ จนถูกมีนาหักหลังหันไปชวย
รังสิมนั ต
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2) มีนา

ภาพที่ 16: ภาพตัวละคร มีนา
มีนาเปนลูกสาวคนเดียวของสาธิน ขี่มา ฟนดาบ ยิงธนูเกง ปฏิบัติตนเหมือนเปนทหาร
คนหนึง่ ดวยความเปนลูกสาวเสนาบดี เธอจึงหยิ่ง ดูถูกเหยียดหยามคนที่ดอยกวา และเอาแตใจ
ตัวเอง มีนาแอบรักรังสิมันตมาตัง้ แตเด็ก ติดตามใกลชดิ เจาหลวงเหมือนเปนนองสาว แอบหวัง
มาตลอดวา รังสิมันตจะมองเห็นความรักของเธอ แมรังสิมันตจะตองแตงงานกับมณิสรา เธอก็
พอใจวาอยางนอยเขาจะไมรักมณิสรา และจะไมมีผหู ญิงอื่นมาใกลชิดรังสิมนั ตไดอีก
มีนามีจิตใจชั่วราย อิจฉาริษยา เมื่อเห็นวารังสิมันตเอาใจใสผูหญิงคนอื่นก็ไมพอใจ ตอง
หาทางกําจัดทุกคน ที่ขัดขวางความรักของเธอใหพนทาง ทั้งกลั่นแกลง ทําราย หรือกระทั่ง
ลงมือฆา ยิ่งเมื่อไดรูวาเจาหลวงไมเหลือใจไวรักเธออีกตอไป ก็ยิ่งโกรธแคน หันไปรวมมือกับพอ
วางแผนยึดอํานาจชิงบัลลังก ซ้ํายังวางแผนฆาทุกคน ทีท่ ําใหเธอผิดหวังในความรัก ซึ่งมีนาเปน
คนฉลาดและมีเลหเ หลี่ยมมากกวาสาธิน จึงสามารถวางแผนที่ซับซอน และชั่วรายไดมากกวา
ผูเปนพอ
มีนาเปนตัวละครแบบเห็นไดรอบดาน (Wellrounded character) เธออิจฉาริษยา มี
ความโกรธแคน เกลียดชัง แตสวนลึกในใจก็มีความดีซอนอยู หลายครั้งเมื่อกระทําความชั่ว
บางอยางในใจจะคอยเตือนใหเธอไดคิด แตเธอใหความสําคัญกับความโกรธแคนชิงชังมากกวา
มีนาศรัทธาในความรักมาก เมื่อผิดหวังจากความรักความศรัทธานั้น ก็กลายเปนความโกรธแคน
ในทายทีส่ ุด มีนาก็ไดเรียนรูผ ลของจิตใจริษยา และความมักใหญใฝสูง ซึ่งการเรียนรูนั้นตองแลก
ดวยชีวิตของประชาชน และดวยชีวิตของตัวเธอเอง นอกจากนี้ มีนายังเปนลูกกตัญู เธอยอม
ตายเพื่อใหพอเลิกทําความผิด และเธอยังเปนคนที่มีความจงรักภักดีสงู รักชาติบานเมืองเหนือ
สิ่งอื่นใด แตถูกความโกรธแคนบังตาทําใหหลงผิด เมือ่ รูวาพอใชอํานาจทําประโยชนใหตัวเอง
โดยทําใหประชาชนเดือดรอน บานเมืองเสียหาย จึงกลับตัวกลับใจมาชวยเหลือรังสิมันตแทน
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ผูชวยเหลือ
1) กะวาน

ภาพที่ 17: ภาพตัวละคร กะวาน
กะวานเปน เปนตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed character) เด็กสาวชาวบาน
ในแถบชายแดนพันธุรัฐที่ไมไดรับการศึกษามากนัก จึงไมคอยรูกฎระเบียบตางๆ ที่ควรปฏิบัติ
กะวานถูกจางมาทํางาน เปนนางขาหลวงคอยรับใชทรรศิกา เปนคนใสซื่อ ตรงไปตรงมา จริงใจ
ไมมีเลหเหลี่ยม ราเริง แจมใส มักจะทําอะไรเปนๆ เปนที่ตลกขบขันของคนรอบขาง ชางพูด มี
มนุษยสัมพันธ เขากับทุกคนไดดี แมแตกับทหารกาสิกที่ลือวาเหี้ยมโหด แตกลับเปนไมเบื่อ
ไมเมากับเบนลี และมาลัยพี่เลี้ยงของทรรศิกา เพราะกะวานกระโดกกระเดก ไมมีกิริยาเรียบรอย
สมกับที่ทํางานในวัง กะวานเปนหนึ่งในผูท ี่คอยใหความชวยเหลือ บรรเทาความทุกขใจของ
ทรรศิกา เปนผูช วยที่คอยอยูขางกาย แอบสนับสนุนความรักของทรรศิกากับรังสิมันต และเปน
คนที่ทรรศิกาไววางใจที่สุดเพราะเปนชาวพันธุรัฐ

2) เบนลี

ภาพที่ 18: ภาพตัวละคร เบนลี
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เบนลีเปนราชองครักษประจําตัวเจาหลวงรังสิมันต แตรงั สิมันตใหความสนิทสนม
เหมือนเปนทัง้ ลูกนองและเพื่อน เพราะเติบโตมาดวยกัน กลาที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ
แมกระทัง่ ตําหนิสงิ่ ที่รงั สิมนั ตทํา มีนสิ ัยสุภาพนุมนวล มนุษยสัมพันธดี มีวาทศิลปดี ขี้เลน ชาง
เอาอกเอาใจ แตไมประจบสอพลอ ฉลาดเฉลียว ทันคน และใจเย็น แตจะมีเรื่องปะทะคารมกับ
นางขาหลวงกะวานอยูเสมอ เพราะมักจะโดนกะวานหาเรื่อง

3) ราชิด

ภาพที่ 19: ภาพตัวละคร ราชิด
ราชิดเปนราชองครักษประจําตัวรังสิมันต และเติบโตมาดวยกันเชนเดียวกับเบนลี
มีนิสัยเงียบๆ ไมคอยพูด เก็บอารมณเกง คอนขางเย็นชา ไมคอยเอาใจใคร เปนคนตรง สุขุม
รอบคอบ กอนจะตัดสินใจทําอะไร ราชิดมักจะมองสถานการณอยางละเอียดรอบคอบ รังสิมันต
จึงมักจะฟงคําเตือนของราชิด ราชิดแอบหลงรักมีนามานาน ทั้งที่รูวามีนาไมไดรักตนก็ยงั ปกใจ
รัก จนกระทัง่ ถูกหลอกใชเปนเครื่องมือ ราชิดเปนลูกครึ่งมีสายเลือดชาวพันธุรฐั แตเมื่อยังเด็ก
ไดรับการชวยเหลือจากรังสิมันตจงึ รอดชีวิตมาได ราชิดจึงมองรังสิมนั ตเหมือนเปนเจาชีวติ ยอม
ตายเพื่อรังสิมนั ตได มีความจงรักภักดีสงู เมื่อตองเลือกระหวางมีนากับบานเมือง เขาก็เลือกทํา
“หนาที”่ กอน เขาไดรับความไววางใจจากทรรศิกามากกวาชาวกาสิกคนอื่น เพราะมีสายเลือด
พันธุรัฐ
4) พระราชเทวี
พระราชเทวีผสู ําเร็จราชการแทนเจาหลวงของพันธุรัฐ
มารดาของทยุติธรและ
ทรรศิกา เปนแมผูออนโยนใจดี คอยดูแลบริหารบานเมืองแทนลูกชายที่อายุยังนอย ดวย
ประสบการณและสายตาทีม่ องการณไกล ใจเด็ดและเด็ดขาดพอจะทําทุกอยางเพื่อบานเมือง แม
จะรูวาอาจทําใหลูกชายเสียใจ แตก็คอยมองหาหนทางที่จะทําใหทุกฝายมีความสุข คอยชวย
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สนับสนุนความรักของลูก โดยหาทางใหไมเปนผลเสียตอแควน และเปนผูยับยั้งความขัดแยง
ระหวางทยุติธรและรังสิมันต
ผูวิจัยสรุปปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรองไดดงั นี้
พระเอกกับนางเอก พระเอกแอบรักนางเอกมานาน ลักพาตัวนางเอก นางเอกเกลียดชัง
เพราะนึกวาเปนศัตรู พระเอกพยายามทําใหนางเอกรักตอบ หาทางใหนางเอกตองอยูกับตัวเอง
ตลอดไป ความรักของพระเอกแสดงออกดวยการคอยหาเรื่องแหย ชวนพูดคุย ชวนไปเที่ยวเลน
และพยายามใหไดอยูใกลชิดนางเอก ขณะที่นางเอกเขาใจพระเอกผิด เชื่อขาวลือ แตก็เปลี่ยน
ทัศนคติตอพระเอกในภายหลัง
พระเอกกับพระรอง (ทยุติธร) มีการตอรองทางการเมือง ไมชอบกันเพราะตางถูกกระทํา
เหมือนตนดอยกวา พระรองเขาใจผิดวาพระเอกมีความรักกับนางรอง (มณิสรา) พระรองมีสวน
ชวยชีวิตพระเอก ตอนหลังปรองดองกัน และพระรองชวยเหลือพระเอกในการชิงอํานาจคืน
พระเอกกับผูราย (สาธิน) พระเอกไวใจผูราย ในขณะทีผ่ รู ายอิจฉาริษยาพระเอก และใช
เลหเหลี่ยมแยงชิงอํานาจ เห็นแกตัว พระเอกพยายามชิงอํานาจคืน
นางเอกกับผูราย (มีนา) ผูร ายมองนางเอกเปนศัตรูความรัก อิจฉาริษยาที่ไดรับความรัก
จากพระเอก วางแผนทํารายนางเอก ในขณะที่นางเอกไมไดสนใจ ไมไดมองเปนศัตรู อดทนกับ
การกระทําของผูราย
ฉ. ฉาก (Setting)
ฉากในเรื่องเปนเมืองสมมติ มีสภาพภูมิอากาศแบบเมืองหนาว มีภูเขา หิมะ หนาผาสูง
ปา ฉากธรรมชาติ เรื่องเกิดในสังคมของชนชั้นสูง ฉากสวนใหญจึงอยูในวัง ที่แสดงถึงชีวิตความ
เปนอยูของตัวละครที่เปนชนชั้นสูง นอกจากนี้ยังมีฉากหองใตดิน ที่แสดงถึงการซื้อขายที่ผิด
กฎหมาย หรือการตอรองที่เปนความชั่วรายของผูราย และฉากบานเมืองแสดงความเปนอยูของ
ประชาชนทั่วไปที่ไมใชตัวละครหลัก และแสดงความวุนวายที่เกิดขึ้นจากฝมือผูราย
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ช. สัญลักษณพิเศษ (Special symbol)
สัญลักษณพิเศษที่พบคือ ดอกกลวยไมหัวใจทรรศิกา หมายถึงความรักของพระเอกและ
นางเอก และใชชื่อตัวละครเปนสัญลักษณที่สื่อความหมาย ไดแก ชื่อนางเอก “ทรรศิกา” แปลวา
ผูไข หมายถึง ผูทจี่ ะแกไขปญหาของเรื่อง และชื่อพระเอก“รังสิมันต” แปลวา แสงอาทิตยอัน
อบอุน หมายถึงผูใหความอบอุนแกหัวใจของทรรศิกา และชาวกาสิกที่อาศัยอยูในพื้นที่หนาวเย็น
ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ละครโทรทัศนเรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” ใชการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน ผูชมเขาใจถึง
ความคิดความรูสึกของตัวละครไดในระดับหนึ่ง ทั้งยังสามารถเขาใจเรื่องราวที่เกิดอยางเปน
ลําดับขั้นตอนไปพรอมๆ กับตัวละครทุกตัว
จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของละครโทรทัศน ดัง่ ดวงหฤทัย สามารถ
สรุปไดดังนี้
จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) พบวา ดั่งดวงหฤทัย
เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับความรักของชายหญิง และความรักชาติบานเมือง ความรักของตัวเอกซึ่ง
ตองมีการฝนฝาอุปสรรค อุปสรรคนั้นไดแก การทําหนาที่เพื่อแผนดิน และความอิจฉาริษยาของ
ผูราย ใหแนวคิดเกี่ยวกับการแตงงานวา การแตงงานตองมาจากความรัก ไมใชเพื่อผลประโยชน
ตัวละคร (Character) เจาชาย เจาหญิง เสนาบดี และฉาก (Setting) พระตําหนักหรือพระราชวัง
แสดงถึงสังคมของชนชั้นสูง ระดับผูปกครองประเทศอยางชัดเจน เลาเรื่องแบบรูร อบดาน (The
Omniscient) โดยเลาตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
การสื่อความหมายของละครโทรทัศน ดั่งดวงหฤทัย ใชการสื่อความหมายผานภาพและ
เสียงเปนหลักบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละคร จําเปนตองสื่อผานการกระทําในสถานการณตางๆ
ไมคอยใชการบอกเลาผานตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ใชการยอนภาพในอดีต (Flash back) เปน
สวนหนึง่ ในการแสดงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของตัวละคร ซึ่งเปนเทคนิคอยางหนึ่ง ใน
การสื่อความหมายของละครโทรทัศน
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4.1.2 ลักษณะสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูน
ในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทในการเลาเรื่อง จากสือ่ นวนิยายไปสูสื่อการตูน ของ
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบ ในการเลาเรื่องทีละองคประกอบ
ดังนี้
ก. โครงเรื่อง (Plot)
จากการวิเคราะหโครงเรื่องของ ดัง่ ดวงหฤทัย ทั้งสื่อนวนิยายและสื่อการตูน สามารถ
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันตามลักษณะโครงเรื่อง และเปรียบเทียบกันตามลําดับเหตุการณ
ในโครงเรื่อง 5 ขั้นตอน ไดดังนี้
ตารางที่ 2: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อนวนิยายกับสื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวง
หฤทัย
ลักษณะโครงเรื่อง
สื่อ ความรักของ รักสามเสา ความสําเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน ใครทําอะไร แมวจับหนู เพชรตัดเพชร
ชายหญิง

นวนิยาย
การตูน

ลึกลับ

ü
ü

ตารางที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อนวนิยายกับสื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวง
หฤทัย ตามลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
ลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
เปดเรื่อง
ดําเนินเรื่อง
ภาวะวิกฤต
ภาวะคลี่คลาย
จบเรื่อง
สื่อ

เริ่มความ ไมเริ่มความ พระเอกแกไขความ ความสัมพันธ พระเอกเปน พระเอกสลายความ ตัวเอกรวมกันสลาย สุข เศรา
หรือตาย ขัดแยงกับนางเอก ความขัดแยงสังคม
ขัดแยง ขัดแยงทันที ขัดแยงแตไมสําเร็จ แตกหัก

นวนิยาย ü
การตูน ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบโครงเรื่อง ระหวางสื่อนวนิยายกับสื่อการตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
พบวา สื่อการตูนไดคงโครงเรื่องเดิมจากสื่อนวนิยายไวทั้งหมด ทัง้ โครงเรื่องลักษณะ เรื่องความ
รักระหวางชายหญิง และการเรียงลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง แตในสื่อการตูนอาจมีการสลับ
ลําดับเหตุการณที่เกิดในเรื่อง หรือตัดทอนเหตุการณบางอยาง ที่มีในสื่อนวนิยายออกไปบาง
เชน ตัวเอกในสื่อนวนิยายเดินทางผานพระราชวัง 3 แหง แตในสื่อการตูนผานพระราชวัง 2 แหง
เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องความยาว และจํานวนหนากระดาษของการตูนแตละเลม
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ผูเขียนการตูน จําเปนตองทิ้งเหตุการณตนื่ เตนไวทายเลม เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน ทีจ่ ะ
ติดตามอานในเลมตอไป
อยางไรก็ตาม การตัดทอนเหตุการณบางอยาง หรือการสลับลําดับเหตุการณในเรื่อง
ไมไดทําใหลําดับในการเลาเรื่องของโครงเรื่อง ในสื่อการตูนเปลี่ยนไปจากลําดับ ในการเลาเรื่อง
ของโครงเรื่องในสื่อนวนิยายแตอยางใด
ข. แกนเรื่อง (Theme)
ตารางที่ 4: แสดงการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อนวนิยายและการตูนเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
ประเภทของแกนเรื่อง
แนวคิดหลักของ
สื่อ
Love Morality Idealism Power Career
Outcast
เรื่อง
theme
theme
theme
theme
theme
theme
ความรักชนะทุกสิ่ง
ü
นวนิยาย
ความรักชนะทุกสิ่ง
ü
การตูน
จากตารางการเปรียบเทียบแกนเรื่อง ของสื่อนวนิยายและสื่อการตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
พบวาสื่อการตูนไดรักษาแกนเรื่องเดิมของนวนิยายไว ไดแก แกนเรื่องเกี่ยวกับความรัก (Love
theme) เปนความรักระหวางชายหญิง และความรักตอชาติบานเมือง ซึ่งทั้งสองสื่อเปนแกนเรื่อง
เดี่ยว ไมมีการผสมผสานแกนเรื่องลักษณะอื่นๆ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลัก ของเรื่อง
ที่นําเสนอในแกนเรื่อง ซึ่งเปนความเชื่อในความรัก ทั้งนีก้ ารที่สื่อการตูนมีการถายทอดแกนเรื่อง
จากสื่อนวนิยายทั้งหมดนี้ เนื่องมาจากการทีส่ ื่อการตูนรักษาโครงเรื่องเดิม จากสื่อนวนิยายไว
ทั้งหมด โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงนัน่ เอง
ค. ความขัดแยง
ตารางที่ 5: แสดงการเปรียบเทียบความขัดแยงระหวางสื่อนวนิยายและการตูน เรื่อง ดัง่ ดวง
หฤทัย
ประเภทความขัดแยง
สื่อ
คนกับคน
ขัดแยงภายในจิตใจ
ขัดแยงกับพลังภายนอก
ü
ü
นวนิยาย
ü
ü
การตูน
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จากตารางเปรียบเทียบความขัดแยง ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตูนเรื่อง ดั่งดวง
หฤทัย พบวา สื่อการตูนถายทอดความขัดแยงในเรื่อง จากสื่อนวนิยายมาทั้งหมด ทั้งความ
ขัดแยงระหวางคนกับคน ในเรื่องความรักและเรื่องหนทางสูความสงบสุข และความขัดแยง
ภายในจิตใจตัวละคร ในเรื่องการทําหนาที่ ดังนี้
ความขัดแยงระหวางคนกับคน ที่พบทัง้ ในสื่อนวนิยายและสื่อการตนู พบความขัดแยง
ระหวางพระเอกกับพระรอง (พี่ชายนางเอก) ในเรื่องหนทางสูความสงบสุข โดยมีคูแยงคือ
แลกเปลี่ยนตัวประกัน กับไมแลกเปลี่ยนตัวประกัน และความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก
เรื่องความรัก มีคูแยงคือ ความรักกับความเกลียด
ความขัดแยงภายในจิตใจที่พบ ทัง้ ในสื่อนวนิยายและสื่อการตูน พบความขัดแยงภายใน
จิตใจของตัวละครเอกและตัวละครรองทุกตัว ขัดแยงระหวางความตองการกับหนาที่ที่พงึ กระทํา
โดยความขัดแยงในสื่อการตูน ทีถ่ ายทอดมาจากความขัดแยงในสื่อนวนิยายทั้งหมด
เนื่องมาจากสื่อการตูนไดถายทอด โครงเรื่อง (Plot) และแกนเรื่อง (Theme) เรื่องความรักกับ
หนาที่ มาจากสื่อนวนิยายทั้งหมด ความขัดแยงในสือ่ การตูน จึงเหมือนกับความขัดแยงใน
นวนิยายโดยปริยาย
ง. ตัวละคร
เจาฟาหญิงทรรศิกา
ตางรางที่ 6: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงทรรศิกา” ระหวางสื่อนวนิยาย
และสื่อการตนู เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจเย็น ฉลาด เสียสละ หยิ่งใน ใจดี ใหอภัย หัวดื้อ เขมแข็ง ไมแคนฝงใจ เด็ดเดี่ยว ออนโยน
นวนิยาย
การตูน

ü
ü

ü
ü

ศักดิ์ศรี
ü
ü ü
ü
ü ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงทรรศิกา” ระหวางสื่อนวนิยายและ
สื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวาตัวละครเจาฟาหญิงทรรศิกาในสื่อการตนู ถายทอดลักษณะ
เดนทั้งดานที่ดีและดานทีไ่ มดี มาจากตัวละครในนวนิยายทั้งหมด ไดแก ความฉลาด ใจเย็น
เสียสละ ใจดี เขมแข็ง ออนโยน ความหยิง่ ในศักดิ์ศรี และหัวดื้อ และยังพบวามีการเพิ่มลักษณะ
ความใจดีมีเมตตา พรอมใหอภัยคนผิด และความไมเจ็บแคนฝงใจ เพิ่มขึ้นจากลักษณะของ
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เจาฟาหญิงทรรศิกาในนวนิยาย โดยสื่อการตูนไดเพิ่มฉากจับโจรขโมยเพชร เพื่อแสดงลักษณะ
ความมีเมตตาของทรรศิกา ซึ่งในนวนิยายไมมีฉากหรือการบรรยาย ที่แสดงถึงลักษณะนิสัย
สวนนี้อยางชัดเจน
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวาตัวละครเจาฟาหญิงทรรศิกาในสื่อการตูน จะมีความสดใส
นารักมากกวาในสื่อนวนิยาย ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ผูเขียนการตูน ตองการใหตัวละครมีความ
นารักตามลักษณะของตัวการตนู เพื่อใหเขาถึงผูอานการตูนที่เปนเด็กไดงายขึ้น
เจาหลวงรังสิมันต
ตางรางที่ 7: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาหลวงรังสิมันต” ระหวางสื่อนวนิยาย
และสื่อการตนู เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจรอน เจาเลห เสียสละ หยิ่งใน เหี้ยม เอาแตใจ อารมณ สุภาพ มีเหตุผล ออนโยน สูบบุหรี่
ศักดิ์ศรี โหด

นวนิยาย
การตูน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

แปรปรวน บุรุษ

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาหลวงรังสิมันต” ระหวางสื่อนวนิยายและ
สื่อการตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาหลวงรังสิมันตในสื่อการตนู ไดถายทอด
ลักษณะเดนของตัวละครในสื่อนวนิยายมาเกือบทั้งหมด ยกเวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
พบวาตัวละครเจาหลวงรังสิมนั ตในการตูน มีการเพิ่มลักษณะความเหี้ยมโหดมากขึ้น ซึง่ แสดง
ผานฉากการจับโจรขโมยเพชร ที่ผูเขียนการตูนเพิ่มเขามาจากเนื้อหานวนิยาย ซึ่งในนวนิยาย
จะไมมฉี ากที่แสดงถึงความเหี้ยมโหดของเจาหลวงรังสิมนั ต มีเพียงการบอกเลาผานบทสนทนา
ของตัวละคร ซึ่งเปนการบอกเลาขาวลือเทานั้น
นอกจากนี้ ยังพบวา ตัวละครเจาหลวงรังสิมนั ตในการตูน จะมีอายุนอยกวาตัวละคร
เจาหลวงรังสิมันตในนวนิยาย เห็นไดจากการตัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ออก และการแสดง
อารมณที่หลากหลายกวา ซึ่งจากการสัมภาษณผูเขียนการตูนเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา สาเหตุ
ที่ตัวละครในการตูนดูอายุนอยกวาตัวละครในนวนิยาย เนื่องมาจากกลุมเปาหมายผูอานการตนู
เปนเด็ก ผูเขียนจึงปรับอายุของตัวละครลง เพื่อใหใกลชิดกับผูอานมากขึ้น และใหตัวละครมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเด็กมากขึ้น
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เจาฟาหญิงมณิสรา
ตางรางที่ 8: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงมณิสรา” ระหวางสื่อนวนิยาย
และสื่อการตนู เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ
นวนิยาย
การตูน

ขี้กลัว หัวออน เรียบรอย ออนหวาน มองโลกในแงดี
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ออนโยน
ü
ü

เกงงานบานงานเรือน
ü
ü

จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงมณิสรา” ระหวางสื่อนวนิยายและ
สื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาฟาหญิงมณิสราในสื่อการตนู ถายทอดลักษณะ
ของตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา ในนวนิยายมาทุกประการ ไดแก ความออนหวาน เรียบรอย
ขี้กลัว มองโลกในแงดี เกงการบานการเรือน โดยไมมีการเพิ่มเติมลักษณะอื่น และเนื่องมาจาก
การที่การตูนตองตัดบางฉากในนวนิยายทิ้ง โดยไมใหกระทบกับโครงเรื่อง บทบาทของตัวละคร
เจาฟาหญิงมณิสราในการตูนจึงมีนอยกวาในนวนิยายเล็กนอย
เจาฟาชายทยุติธร
ตางรางที่ 9: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาชายทยุติธร” ระหวางสื่อนวนิยาย
และสื่อการตนู เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจรอน รับผิดชอบ สุภาพบุรุษ มีระเบียบวินัย หยิ่งในศักดิ์ศรี ยึดถือความคิดตัวเอง เปนทหาร
นวนิยาย
การตูน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาชายทยุติธร” ระหวางสื่อนวนิยายและ
สื่อการตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาฟาชายทยุติธรในสื่อการตนู ไดถายทอด
ลักษณะที่สําคัญของตัวละครเจาฟาชายทยุติธร ในนวนิยายมาเกือบทั้งหมด เพียงแตไมมีฉากใด
ที่แสดงใหเห็นถึงความยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ ซึง่ ในนวนิยายไดแสดงไวหลายฉาก ทั้งนี้
ตัวละครเจาฟาชายทยุตธิ รในการตนู ไมมีการปรับอายุลง เนื่องจากแตเดิมตัวละครเจาฟาชาย
ทยุติธรในนวนิยายอายุนอยอยูแลว
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กะวาน
ตางรางที่ 10: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “กะวาน” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อ
การตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ กระโดกกระเดก ใสซื่อ ซุมซาม มนุษยสัมพันธดี มีอารมณขัน ตรงไปตรงมา การศึกษานอย
นวนิยาย
การตูน

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “กะวาน” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตนู
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครกะวานในสื่อการตนู ไดถายทอดลักษณะเดนของตัวละคร
กะวานในนวนิยายมาทั้งหมดและเพิ่มลักษณะความซุมซาม กระโดกกระเดก แกนแกว เนื่องจาก
ตัวละครกะวานในการตูนเปนเด็กวัยรุน และเปนตัวละครที่คอยสรางความขบขัน ใหกับตัวละคร
อื่นๆ ในเรื่อง นอกจากนี้กะวานในการตูน ยังมีเรื่องกระทบกระทั่งกับราชิดเสมอ ซึ่งจากการ
สัมภาษณผูเขียนการตนู พบวา เปนบทบาทที่เพิ่มขึ้นมา เพื่อผอนคลายความตึงเครียดของ
เนื้อเรื่องหลัก เพราะการตูนตองอานงายและมีความสนุกสนาน และบทบาทนั้นยังนับเปนจุดคั่น
เหตุการณสําคัญที่จะเกิดในเรื่องอีกดวย
เบนลี
ตางรางที่ 11: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เบนลี” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อ
การตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ สุภาพ/นุมนวล ฉลาดเฉลียว ขี้เลน เขมแข็ง/อดทน มีอารมณขัน วาทศิลปดี
สุขุม
นวนิยาย
การตูน

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เบนลี” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตนู
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเบนลีในสื่อการตูน ไดถายทอดลักษณะเดนของตัวละครเบนลี
ในสื่อนวนิยายมาหมด ไดแก ความสุภาพนุมนวล เฉลียวฉลาด มีอารมณขัน มีวาทศิลปดี และ
เพิ่มลักษณะความขี้เลน เปนกันเอง ใหกับตัวละครเบนลีในสื่อการตูน ทั้งนี้ในสื่อการตูน ตัวละคร
เบนลีเปนผูคอยไกลเกลี่ยขอพิพาท และทําใหบรรยากาศดีขึ้น ในเวลาทีต่ ัวเอกมีเรื่องขัดแยงกัน
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ราชิด
ตางรางที่ 12: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ราชิด” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อ
การตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจเย็น/เย็นชา พูดนอย ละเอียดรอบคอบ รักษาสัจจะ ตรงไปตรงมา จงรักภักดี คูกัดกะวาน
นวนิยาย
การตูน

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ราชิด” ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตนู
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครราชิดในสื่อการตูน ไดถายทอดลักษณะเดนของตัวละครราชิด
ในนวนิยายมาเกือบหมด แตในสื่อการตูน ไมมีฉากทีแ่ สดงถึงลักษณะความละเอียดรอบคอบ
ทั้งนี้ เนื่องมาจากปจจัยเรื่องความยาวของการตูน และการวางลําดับการเลาเรื่องใหการตูนแตละ
เลมจบดวยจุดวิกฤตยอยๆ ที่จะดึงดูดผูอาน ทําใหบทบาทของตัวละครราชิดลดลง นอกจากนี้
ตัวละครราชิดในสื่อการตูน จะมีบทบาทในการเปนคูกัดของกะวาน เพื่อสรางความสนุกสนาน
ใหกับเรื่อง
โดยสรุป ตัวละครหลักทุกตัวในสื่อการตูน มีการถายทอดลักษณะเดนของตัวละครในสื่อ
นวนิยายมาเกือบทั้งหมด มีการเพิ่มเติมลักษณะบางประการ ซึ่งจะทําใหอารมณของเรื่องออนลง
และทําใหเรื่องมีความตลกขบขันมากขึ้น เชน ลดอายุของตัวละคร เพิ่มความขี้เลน ชางแกลง
ความแกนแกว ซุมซาม เปนตน และเสริมลักษณะที่ทําใหตัวละครเอกดูโดดเดนมากขึ้น ไดแก
ความเหี้ยมโหดและการใหอภัย สวนการตัดทอน มีการตัดทอนลักษณะนิลัยบางอยาง ที่ไม
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูอานการตนู เชน การสูบบุหรี่ นอกจากนี้ยงั มีการตัดทอนบทบาท
ของตัวละครบางตัว ไดแก พระราชเทวีแหงพันธุรัฐ เพื่อกระชับเรื่องราวใหสั้นลง ทั้งนี้การตัด
บทบาทตัวละครนี้ออกไมทําใหโครงเรื่องเปลี่ยนไป
จ. ฉาก
ตางรางที่ 13: แสดงการเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะฉาก

สื่อ

เมืองสมมติ

เมืองหนาวมีหิมะ

ฉากธรรมชาติ

วัง

ชนชั้นปกครอง

การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
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จากตารางเปรียบเทียบฉาก ระหวางสื่อนวนิยายและสือ่ การตูน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
พบวาฉากของทั้งสองสื่อมีลักษณะเหมือนกัน คือ เปนเมืองสมมติ มีสภาพภูมิอากาศแบบเมือง
หนาว ใชฉากธรรมชาติ มีภูเขา หิมะ หนาผาสูง ปา ทะเลสาบ ถ้ํา เรื่องเกิดในสังคมชนชั้นสูง ซึ่ง
เปนชนชั้นปกครอง ฉากสวนใหญจึงอยูในวัง ที่แสดงถึงชีวติ ความเปนอยูของตัวละคร ที่เปน
ชนชั้นสูง ซึ่งสื่อการตนู ไดถายทอดลักษณะฉากไปทัง้ หมด เนื่องจากโครงเรื่อง (Plot) มีลักษณะ
เดิมทั้งหมด เหตุการณที่เกิดในเรื่อง แมจะมีลําดับเหตุการณสลับกัน แตก็ยังคงเปนเหตุการณ
เดียวกัน ลักษณะฉากทั้งหมดจึงเหมือนกัน
ฉ. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
ตางรางที่ 14: การเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษ ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตนู เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย
สัญลักษณพิเศษ
สื่อ
นวนิยาย
การตูน

หัวใจทรรศิกา

ชื่อ ทรรศิกา

ชื่อ รังสิมันต

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษ ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวง
หฤทัย พบวา สื่อการตนู ไดถายทอดการใชสัญลักษณพิเศษ มาจากสื่อนวนิยายทั้งสามอยาง
และความหมายที่ใชก็ยังเปนความหมายเดิม ที่ถายทอดมาจากสื่อนวนิยาย ไดแก
1. ดอกกลวยไมหัวใจทรรศิกา หมายถึง ความรัก หรือหมายถึงใชหัวใจไขปญหา
2. ชื่อตัวละคร “ทรรศิกา” ซึ่งแปลวา ผูไ ข หมายถึงตัวละครที่จะแกไขปญหาทัง้ ปวง เปน
ผูมีบทบาทในการแกไขปญหามากที่สุด
3. ชื่อตัวละคร “รังสิมันต” ซึง่ แปลวาแสงอาทิตย หมายถึงผูมอบความอบอุนอันออนโยน
ใหกับผูท ี่รักดั่งดวงใจ
นวนิยายหลายๆเรื่อง มักใชชื่อของตัวละคร เปนสัญลักษณพิเศษ ที่สื่อความหมายเกี่ยว
กับเนื้อเรื่อง เชนเดียวกับนวนิยายเรื่องดั่งดวงหฤทัย เมื่อสื่อการตนู ไดถายทอดองคประกอบ
การเลาเรื่องทั้งหมดมาจากสื่อนวนิยาย รวมถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตัวละคร และชื่อ
ตัวละคร สัญลักษณพิเศษในสื่อนวนิยาย จึงถายทอดมายังสื่อการตูนดวยทัง้ หมด
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ช. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ตางรางที่ 15: แสดงการเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่องระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตนู
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ประเภทมุมมองในการเลาเรื่อง
สื่อ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
มุมมองบุคคลที่ 3
จุดยืนที่เปนกลาง
รูรอบดาน
นวนิยาย
การตูน

ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่อง ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อการตูน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย พบวา สื่อการตูนมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการเลาเรื่อง โดยเปลี่ยนการเลาเรื่อง
จากจุดยืนบุคคลที่หนึง่ ผสมกับเลาเรื่องแบบรูรอบดาน เปนการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน เพียง
อยางเดียว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของการตูนที่ตอ งอานเขาใจงาย ไมซับซอน จึงตองสื่อ
ความรูสึกนึกคิดของตัวละครออกมาโดยตรง และแสดงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ
ชัดเจน สวนสื่อนวนิยายนั้น ผูเขียนสามารถเลาไดหลากหลายรูปแบบ โดยใหผูอานเปนผูจติ นา
การสิ่งที่เกิดขึ้นเอง จึงสามารถเลาเรื่องผานมุมมองบุคคลที่หนึง่ ที่ทราบเรื่องราวเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ผานการบอกเลาของตัวละครอื่นๆ โดยไมไดเนนใหเลาเรื่องที่เกิดขึ้นตามลําดับ
เวลา โดยจะเห็นไดจากการที่ผูเขียนเลาถึงฉาก ที่เปนตนเหตุของเรื่องทัง้ หมด ซึง่ เปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นเปนลําดับแรก ในสวนทายเรื่อง

สรุปลักษณะสัมพันธบท
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบ องคประกอบการเลาเรื่องของสื่อนวนิยายและสื่อการตนู
เรื่องดั่งดวงหฤทัย ผูวิจัยใชเกณฑ 4 อยางในการวิเคราะหสมั พันธบท ไดแก การคงเดิม
(Convention) การขยายความหรือการเพิ่มเติม (Extension) การตัดทอน (Reduction) และ
การดัดแปลง (Modification) ซึ่งสามารถแสดงลักษณะสัมพันธบทสื่อนวนิยายสูสื่อการตูน ได
ดังนี้
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ตารางที่ 16: แสดงลักษณะสัมพันธบทนวนิยายสูการตนู เรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย”
ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
องคประกอบ
การคงเดิม
การขยายความ การตัดทอน
การเลาเรื่อง
(Convention)

(Extension)

การดัดแปลง

(Reduction) (Modification)

โครงเรื่องประเภทความรัก
 เปดเรื่องดวยความขัดแยงของสังคมและตัวเอก
- ตัวเอกพยายามสลายความขัดแยงแตไมสําเร็จ
 ความสัมพันธเดินทางถึงจุดแตกหัก
- พระเอกแกไขความขัดแยงระหวางตัวเอกได
- พระเอกถูกทํารายอยูระหวางเปนตาย
- ตัวเอกรวมกันสลายความขัดแยงทางสังคมได
- สังคมสงบสุข
Love theme – ความรักชนะทุกสิ่ง
2. แกนเรื่อง
3. ความขัดแยง พระเอกกับนางเอก – ความรักกับความเกลียด
พระเอกกับพระรอง – แลกตัวประกันกับไมแลก
ตัวประกัน
ขัดแยงในจิตใจตัวละคร - ความตองการกับหนาที่
ใจเย็น ฉลาดมีเหตุผล อดทน เด็ดเดี่ยว เสียสละ มีเมตตา ใหอภัย
4. ตัวละคร
ออนโยน หยิ่งในศักดิ์ศรี เขมแข็ง หัวดื้อ
ไมเจ็บแคนฝงใจ
4.1 ทรรศิกา
ใจรอน เจาเลห เด็ดเดี่ยว เฉียบขาด เสียสละ
เหี้ยมโหด
สูบบุหรี่
เขมงวด หยิ่งในศักดิ์ศรี เอาแตใจ อารมณ
เครงครัดในกฎ
4.2 รังสิมันต
แปรปรวน ออนโยน มีเหตุผล สุภาพบุรุษ
มองโลกในแงดี เรียบรอย นุมนวล ขี้กลัว เกง
4.3 มณิสรา
งานบานงานเรือน ไมเกงการบริหาร หัวออน
ไมมีปากเสียง ออนโยน จริงใจ
สนใจการทหาร กําลังคืออํานาจ ใจรอน หยิ่ง
ยึดถือความคิด
4.4 ทยุติธร
ในศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตัวเองเปนใหญ
เปนสุภาพบุรุษสูง โกรธงาย
ใสซื่อ ตรงไปตรงมา ไมรูกฎระเบียบ มีอารมณขัน กระโดกกระเดก
4.5 กะวาน
มนุษยสัมพันธดี
ซุมซาม แกนแกว
สุภาพ สุขุม นุมนวล วาทศิลปดี มีอารมณขัน
ขี้เลน เปนกันเอง
4.6 เบนลี
เขมแข็ง อดทน ฉลาดเฉลียว
ใจเย็น พูดนอย เย็นชา ตรงไปตรงมา รักษาสัจจะ ละเอียดรอบคอบ
4.7 ราชิด
จงรักภักดี
เมืองสมมติ ภูมิอากาศเมืองหนาว มีภูเขา หิมะ
5. ฉาก
หนาผาสูง ปา ทะเลสาบ วัง สังคมชนชั้นสูง
- กลวยไมหัวใจทรรศิกา
6. สัญลักษณ
- ชื่อทรรศิกา
พิเศษ
- ชื่อรังสิมันต

1. โครงเรื่อง

7. มุมมองการ
เลาเรื่อง

สดใส นารัก
ลดอายุลง

เปนเด็ก กวน
สรางความขบขัน
คอยไกลเกลี่ยตัว
เอกทะเลาะกัน
คูกัดกับกะวาน

มุมมองแบบรูรอบ
ดาน
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4.1.2.1 ลักษณะที่คงเดิม (Convention)
ในการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบการเลาเรื่อง
ระหวางสื่อนวนิยายกับ
สื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวาสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูน ไดถายทอดองคประกอบ
ในการเลาเรื่องจากตัวบทตนทางเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง
(Theme) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) สัญลักษณพิเศษ
(Special Symbol)
โครงเรื่อง (Plot) สื่อการตูนมีโครงเรื่องประเภทความรักของชายหญิง และยังคง
มีลําดับการเลาเรื่องจํานวน 11 Function เชนเดียวกับนวนิยาย รวมทั้งยังมีลําดับการเลาเรื่อง
เหมือนสื่อนวนิยาย คือ เปดเรื่องดวยความขัดแยง ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกพยายามสลายความ
ขัดแยง ตัวเอกถูกทํารายเปนจุดวิกฤต และจบเรื่องดวยความสงบสุขของสังคม
แกนเรื่อง (Theme) เปน Love theme ซึ่งเปนความรักของชายหญิง และความรัก
ชาติบานเมือง ไมมีการเปลี่ยนขอคิดทีน่ ําเสนอในแกนเรือ่ ง
ความขัดแยง (Conflict) มีความขัดแยงสองประเภท ไดแก ความขัดแยงระหวาง
คนกับคน คือ ความขัดแยงเรื่องความรักระหวางพระเอกกับนางเอก ความขัดแยงเรื่องการแลก
ตัวประกันระหวางพระเอกกับพี่นางเอก และความขัดแยงภายในใจตัวละคร
ตัวละคร (Character) ถายทอดตัวละครหลัก ตัวละครรอง และผูช วยเหลือทุกตัว
คงลักษณะเดนสวนใหญของตัวละครทุกตัวไว เชน ความทระนงในศักดิ์ศรี ความเสียสละ ใจรอน
เอาแตใจตัวเอง โดยมีการเพิ่มเติมตัดทอนและเปลี่ยนแปลงลักษณะยอยบางประการ ซึง่ จะกลาว
ในสวนตอไป
ฉาก (Setting) ถายทอดลักษณะฉากทั้งหมด คือ เปนเมืองหนาว มีภูเขา หิมะ ปา
ฉากวัง ไมมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของฉาก
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) มีสัญลักษณพเิ ศษสามอยางเชนเดียวกับ
สื่อนวนิยาย คือ ดอกกลวยไมหัวใจทรรศิกา ชื่อทรรศิกา ชื่อรังสิมนั ต โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของสัญลักษณพิเศษ
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4.1.2.2 การขยายความ (Extension)
สัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูนเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย มีการขยายความองคประกอบ
ตัวละคร (Character) โดยเพิ่มลักษณะยอยบางประการในตัวละครแตละตัว ซึ่งเปนลักษณะนิสัย
ที่สื่อนวนิยายไมไดแสดงไวอยางชัดเจนนัก ทําใหตัวละครมีลักษณะนิสัยเดนชัดขึ้น และทําให
ตัวละครบางตัวมีลักษณะที่ผอนคลายมากขึ้น โดยลักษณะที่ทําใหตัวละครเดนขึ้น ไดแก ความ
เหี้ยมโหด เครงครัดในกฎระเบียบ กระโดกกระเดก ซุมซาม แกนแกว สวนลักษณะที่ทําให
ตัวละครออนลง ไดแก ความมีเมตตา ใหอภัย เปนกันเอง ละเอียดรอบคอบ
4.1.2.3 การตัดทอน (Reduction)
จากการวิเคราะหสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตนู เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบการ
ตัดทอนจากตัวบทตนทาง ในองคประกอบตัวละคร (Character) โดยตัดลักษณะบางอยาง ที่
ไมเหมาะสม คือ การสูบบุหรี่ การยึดถือความคิดของตัวเองเปนใหญ และตัดตัวละครทีไ่ มสําคัญ
บางตัว ซึ่งการตัดทอนบทบาทของตัวละครออกไป แตไมไดมีผลตอความหมายของเรื่อง
4.1.2.4 การดัดแปลง (Modification)
วิเคราะหสัมพันธบทจากนวนิยายสูการตูน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย มีการดัดแปลงใน
องคประกอบ ตัวละคร (Character) โดยการปรับลักษณะนิสัยบางอยาง และปรับมุมมองการ
เลาเรื่อง (Point of view)
ตัวละคร (Character) ในองคประกอบตัวละคร สือ่ การตูนไดปรับใหตัวละคร
สวนใหญมีอายุนอยลง มีความสดใส ดูนุมนวล และมีบทบาทในการสรางความสนุกสนาน ใหกับ
เรื่องมากขึ้น
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) เปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง จากการเลาผาน
มุมมองบุคคลทีห่ นึ่ง ผสมกับเลาแบบรูรอบดาน เปนการเลาแบบรูรอบดานเพียงอยางเดียว
นอกจากการดัดแปลงองคประกอบ การเลาเรื่องดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยยังพบ
การดัดแปลงกระบวนการ ในการสื่อความหมายในสื่อการตูน คือ ดัดแปลงการใชภาษาของ
ตัวละคร โดยปรับระดับภาษาราชาศัพทในเรื่อง ใหกระชับและเขาใจงายขึ้น เพื่อผูอานการตูน
ที่เปนเด็กจะไมเกิดความสับสน และมีการปรับลําดับเหตุการณในเรื่องเล็กนอย เพื่อใหเรื่อง
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น
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โดยสรุป สัมพันธบทสื่อนวนิยายสูสื่อการตูน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย มีการคงความเดิม
ในองคประกอบการเลาเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง แกนเรื่อง ความขัดแยง ลักษณะ
เดนของตัวละครหลัก (ตัวเอก ตัวรอง ผูราย ผูชวยเหลือ) ลักษณะฉากทีใ่ ชในการสื่อความหมาย
ของเรื่อง และสัญลักษณพิเศษ
สวนการเปลี่ยนแปลงบางสวน ขององคประกอบการเลาเรื่องในสื่อการตูน ของเรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย พบเพียงการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของตัวละคร ซึง่ ไมทําใหการสื่อความหมาย
ของเรื่องเปลี่ยนไป และเปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง การเพิ่มเติมและการดัดแปลงลักษณะนิสัย
ตัวละคร ทําใหอารมณของเรื่องออนลง ไมตึงเครียดจนเกินไป และไมทําใหความหมายของเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไป

4.1.3 ลักษณะสัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศน
ในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบท ในการเลาเรื่องจากสือ่ การตูน ไปสูส ื่อละครโทรทัศน
ของเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบ ในการเลาเรื่องของทัง้ สอง
สื่อในแตละองคประกอบ ดังนี้
ก. โครงเรื่อง
จากการวิเคราะหโครงเรื่องของ ดัง่ ดวงหฤทัย ทั้งสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน
สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ตามลักษณะโครงเรื่อง และเปรียบเทียบกันตามลําดับ
เหตุการณในโครงเรื่อง 5 ขั้นตอน ไดดังนี้
ตารางที่ 17: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่อง ระหวางสื่อการตูนกับสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย ตามลักษณะของโครงเรื่อง
สื่อ
การตูน
ละครโทรทัศน

ลักษณะโครงเรื่อง
ความรักของ รักสามเสา ความสําเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน ใครทําอะไร แมวจับหนู เพชรตัดเพชร
ชายหญิง
ลึกลับ

ü
ü

ü
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ตารางที่ 18: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่อง ระหวางสื่อการตูนกับสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย ตามลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
ลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
สื่อ เปดเรื่อง

ดําเนินเรื่อง

ภาวะวิกฤต

ภาวะคลี่คลาย

จบเรื่อง

เริ่มความ พระเอก ผูราย ผูราย พระเอก ผูรายชิง พระเอก ความขัด ผูรายจับ ตัวเอกรวม ผูรายกลับใจ/ สงบสุข
ขัดแยง แกความ ขัดขวาง วางแผน ประสานกับ อํานาจ เปนหรือ แยงถูก นางเอก แกปญหา พระเอกยึด
ตาย แกไข
ขัดแยง พระเอก ชิงอํานาจ นางเอกได
ของสังคม อํานาจคืน

การตูน
ละคร

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบโครงเรื่อง ระหวางสื่อการตูนกับสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวง
หฤทัย พบวา สื่อละครโทรทัศนไดถายทอดโครงเรื่องหลัก เรื่องความรักระหวางพระเอกกับ
นางเอกมาจากสื่อการตูน และเพิ่มโครงเรื่องรองเกี่ยวกับความสําเร็จ ความพยายามชิงอํานาจ
เพื่อชาติบานเมือง ทัง้ นี้เนื่องมาจากสื่อละครโทรทัศนมคี วามยาว 15 ตอน โครงเรื่องเดิมของ
สื่อการตูนสั้นเกินไป ไมสามารถสรางละครโทรทัศนความยาว 15 ตอนได ผูผ ลิตละครโทรทัศน
จึงตองเพิม่ โครงเรื่องรอง เพื่อใหเนื้อเรื่องมีความยาวมากขึ้น และมีความนาสนใจมากขึ้น
การเพิ่มโครงเรื่องรอง ในสื่อละครโทรทัศน ทําใหลําดับเหตุการณในโครงเรื่องของสื่อ
ละครโทรทัศน แตกตางจากลําดับการเลาเรื่อง ของสื่อการตูนเล็กนอย โดยลําดับเหตุการณที่
สื่อละครโทรทัศนถายทอดจากสื่อการตูน ไดแก
1) เปดเรื่องดวยความขัดแยงของสังคมและความขัดแยงของตัวละครเอก
2) ดําเนินเรื่องโดยพระเอกพยายามแกไขความขัดแยง
3) ในขั้นวิกฤตพระเอกถูกทํารายบาดเจ็บสาหัส
4) จบเรื่องดวยความสงบสุข
สวนเหตุการณทสี่ ื่อละครโทรทัศนเพิ่มเติมจากสื่อการตูน ไดแก
1) ดําเนินเรื่องโดยมีผรู ายขัดขวาง ความพยายามแกไขความขัดแยงของพระเอก และมี
ผูรายวางแผนแยงชิงอํานาจพระเอก
2) ขั้นภาวะวิกฤตนางเอกถูกผูร ายจับทําใหพระเอกพายแพ
3) ขั้นภาวะคลี่คลายผูรายกลับใจชวยพระเอกยึดอํานาจคืน
นอกจากนี้ยังพบวา มีการสลับลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง โดยขั้นภาวะวิกฤตในสื่อ
การตูนนั้น พระเอกแกไขความขัดแยงกับนางเอกไดกอนที่จะถูกทําราย สวนในสื่อละครโทรทัศน
พระเอกแกไขความขัดแยงกับนางเอกได หลังจากถูกผูร า ยทําราย
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ข. แกนเรื่อง
ตารางที่19: แสดงการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อการตูนและละครโทรทัศนเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย
ประเภทของแกนเรื่อง
แนวคิดหลักของเรื่อง
สื่อ
Love Morality Idealism Power Career Outcast
theme

การตูน

theme

theme

theme theme

theme

ความรักชนะทุกสิ่ง

ü

- แตงงานดวยความรัก ไมใช
ละครโทรทัศน

ü

ü

ü

ผลประโยชน
- ความดีชนะความชั่ว
- อํานาจที่ยิ่งใหญคือภาระที่ยิ่งใหญ

จากตารางการเปรียบเทียบแกนเรื่อง ของสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวง
หฤทัย พบวาสื่อละครโทรทัศนไดถายทอดแกนเรื่องหลัก ซึ่งเปน Love theme เรื่องความรัก
ของชายหญิง และความรักตอชาติบานเมืองมาจากสื่อการตูน โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลัก
เกี่ยวกับเรื่องความรักชนะทุกสิ่ง เปนการแตงงานตองมาจากความรักไมใชผลประโยชน และได
เพิ่มเติมแกนเรื่องรอง Power theme ในแนวคิดเรื่อง อํานาจที่ยิ่งใหญคือภาระที่ยิ่งใหญ และ
Morality theme ในแนวคิดเรื่องความดีชนะความชั่ว ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเพิ่มเติมโครงเรื่อง
รองเกี่ยวกับความสําเร็จในการแยงชิงอํานาจ ซึ่งทําใหสื่อละครโทรทัศนมีเนื้อหามากขึ้น จาก
สื่อนวนิยายและสื่อการตูน และสามารถใหขอคิดอื่นๆ ไดมากกวาสื่อการตูน
ค. ความขัดแยง
ตารางที่ 20: แสดงการเปรียบเทียบความขัดแยง ระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย
ประเภทความขัดแยง
สื่อ
คนกับคน
ขัดแยงภายในจิตใจ ขัดแยงกับพลังภายนอก
ü
ü
การตูน
ü
ü
ละครโทรทัศน
จากตารางเปรียบเทียบความขัดแยง ระหวางสื่อการตนู และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย พบวา สื่อละครโทรทัศน ถายทอดความขัดแยงของตัวละครจากสื่อการตูน มา
ทั้งหมด ทัง้ ความขัดแยงระหวางคนกับคน และความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร นอกจากนั้น
ยังไดเพิ่มเติมความขัดแยงระหวางตัวเอกกับผูราย
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ความขัดแยงระหวางคนกับคนที่พบ มีลักษณะดังนี้
1. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับพระรอง ในเรื่องหนทางสูความสงบ
2. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก ในเรื่องความรัก
3. ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูรายหญิง ในเรื่องความรัก
4. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร ายชาย ในเรื่องอํานาจ
ความขัดแยงระหวางคนกับคนทีถ่ ายทอดมาจากสื่อการตนู ไดแก ความขัดแยงระหวาง
พระเอกกับพระรอง และความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก สวนความขัดแยงที่เพิ่มเติม
มาในสื่อละครโทรทัศน ไดแก ความขัดแยงระหวางตัวเอกและผูราย เนื่องมาจากการเพิ่มเติม
โครงเรื่อง (Plot) และแกนเรื่อง (Theme) เกี่ยวกับอํานาจ ทําใหเนื้อหาละครโทรทัศน มีมากกวา
การตูนหรือนวนิยาย นอกจากนี้ ผูชมละครโทรทัศน ยังนิยมเรื่องราวที่มีความขัดแยง ระหวาง
คนกับคนซึ่งแสดงถึงปมปญหา การเปนปฏิปกษ หรือการไมลงรอยกันในดานความคิด การ
กระทํา ความปรารถนาอยางชัดเจน ไมตองตีความซ้ํา ทําใหงายตอการรับชม ผูผ ลิตละคร
โทรทัศน จึงไดเพิ่มเติมความขัดแยงระหวางตัวเอกกับผูราย เพื่อใหละครโทรทัศนเรื่อง ดั่งดวง
หฤทัย แสดงถึงปมปญหาและความเปนปฏิปกษ ของตัวละครอยางชัดเจนกวาสื่อการตูน และ
สื่อนวนิยาย
ความขัดแยงภายในจิตใจที่พบ ทัง้ ในสื่อการตนู และสื่อละครโทรทัศน พบความขัดแยง
ภายในจิตใจของตัวละครเอกและตัวละครรองทุกตัว
ขัดแยงระหวางความตองการกับหนาที่
ที่พึงกระทํา
ในสวนของคูแยง (Binary opposition) พบในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. คูแยงระหวางความรักกับความเกลียด
2. คูแยงระหวางการแลกตัวประกันกับไมแลกตัวประกัน
3. คูแยงระหวางความตองการกับหนาทีท
่ ี่พึงกระทํา
4. คูแยงระหวางจิตใจดีกับจิตใจชั่วราย
5. คูแยงระหวางความเสียสละกับความเห็นแกตัว
ลักษณะคูแยง ทีส่ ื่อละครโทรทัศนถายทอดจากสื่อการตนู ไดแก ระหวางความรักกับ
ความเกลียด การแลกตัวประกันกับไมแลกตัวประกัน และคูแยงระหวางความตองการกับหนาที่
สวนคูแยง ทีส่ ื่อละครโทรทัศนเพิ่มเติมจากสื่อการตูน ไดแก ระหวางจิตใจดีกับจิตใจชั่วราย และ
ความเสียสละกับความเห็นแกตัว ซึ่งมาจากการเพิ่มเติมแกนเรื่อง Power theme และ Morality
theme
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ง. ตัวละคร
สําหรับการวิเคราะหเปรียบเทียบตัวละคร ระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห เปรียบเทียบลักษณะของตัวละครแตละตัวดังนี้
เจาฟาหญิงทรรศิกา
ตางรางที่ 21: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงทรรศิกา” ระหวางสื่อการตูน
และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร

สื่อ

ขวัญออน ฉลาด เสียสละ หยิ่งใน ใจดี ไวใจคน หัวดื้อ เขมแข็ง ไมเกง เด็ด ออนโยน
ศักดิ์ศรี
งาย
งานบาน เดี่ยว
การตูน
ü ü
ü ü
ü ü
ü
ü
ละครโทรทัศน ü
ü ü
ü ü ü ü ü
ü ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงทรรศิกา” ระหวางสื่อการตูนและ
สื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา ตัวละครทรรศิกาในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอด
ลักษณะของตัวละครทรรศิกาในสื่อการตูนมาทั้งหมด ไดแก ความฉลาด เสียสละ หยิ่งในศักดิ์ศรี
ใจดี หัวดื้อ เขมแข็ง ออนโยน และมีการเพิ่มลักษณะทีไ่ มมีความสามารถ ทางการบานการเรือน
ทําอาหารไมเปน ความขวัญออน และความไวใจคนงาย โดยละครโทรทัศนไดมีฉากที่ทรรศิกา
ตองทําอาหารใหรังสิมันต แลวตองใหกะวานทําแทน แสดงถึงการไรความสามารถในการ
ทําอาหาร ซึ่งในการตูนมีฉากทีท่ รรศิกาคุยกับรังสิมันตวา เธอพอทําอาหารไดบางเล็กนอย
นอกจากนี้ยังพบวา ตัวละครทรรศิกาในละครโทรทัศน จะขวัญออน ขี้กลัว กวาตัวละครทรรศิกา
ในการตนู
เจาหลวงรังสิมันต
ตางรางที่ 22: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาหลวงรังสิมันต” ระหวางสื่อการตูน
และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจรอน เจาเลห เสียสละ หยิ่งใน เหี้ยม เอาแต ขี้โมโห สุภาพ มีเหตุผล ชางแกลง ประชด
การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ü
ü

ศักดิ์ศรี โหด ใจ
ü
ü ü ü
ü
ü ü ü

บุรุษ
ü
ü ü

ประชัน
ü
ü

ü

ü
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จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาหลวงรังสิมันต” ระหวางสื่อการตูนและสื่อ
ละครโทรทัศน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาหลวงรังสิมันตในละครโทรทัศน ได
ถายทอดลักษณะเดน ของตัวละครเจาหลวงรังสิมันต ในการตูนมาทุกลักษณะ ไดแก ใจรอน
เจาเลห เสียสละ หยิง่ เหี้ยมโหด เอาแตใจ เปนสุภาพบุรุษ และมีการเพิ่มลักษณะความขี้เลน
ชางแกลง เห็นไดจาก การที่ตัวละครเจาหลวงรังสิมันตในละครโทรทัศนนนั้ เมื่อมีโอกาสจะ
หาทางแกลงทรรศิกาเสมอ นอกจากนี้เพิ่มลักษณะนิสัยชางประชดประชัน และความอารมณราย
ซึ่งในการตูน ไมมีฉากที่แสดงถึงลักษณะนิสัยเหลานี้ ของตัวละครเจาหลวงรังสิมันต
เจาฟาหญิงมณิสรา
ตางรางที่ 23: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงมณิสรา” ระหวางสื่อการตูน
และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ขี้กลัว หัวออน เรียบรอย ออนหวาน มองโลก ออนแอ ชอบดูแล เกงงานบาน กลาลุกขึ้น
การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ในแงดี
ü
ü

คนอื่น
ü

ü

สูปญหา
ü
ü

ü

จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาหญิงมณิสรา” ระหวางสื่อการตูนและ
สื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาฟาหญิงมณิสราในสื่อละครโทรทัศน
ถายทอดลักษณะของตัวละคร เจาฟาหญิงมณิสราในการตูน มาทุกประการ และมีการเพิ่มเติม
ลักษณะนิสัยการชอบดูแลคนอื่น ซึ่งแตกตางจากตัวละครเจาฟาหญิงมณิสราในการตูน ที่ชอบ
อยูคนเดียว และไมมีการแสดงลักษณะนิสัยทีช่ อบดูแลคนอื่นออกมา นอกจากนี้ผูผลิตละคร
โทรทัศน ยังไดสรางใหตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา มีความกลาที่จะลุกขึ้นสูกับปญหา ทีต่ นเอง
เปนผูกอ ซึ่งลักษณะนิสัยเชนนี้ ไมพบในตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา ในสื่อนวนิยายและสื่อ
การตูน ทัง้ นี้เนื่องมาจากตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา ในสื่อนวนิยายและสื่อการตูน เปนตัวละคร
สําคัญ แตมีบทบาทในเรื่องนอย สวนละครโทรทัศนไดใหบทบาทกับตัวละครเจาฟาหญิงมณิสรา
มากขึ้น ทําใหสามารถแสดงลักษณะนิสัยตางๆ ไดหลากหลายกวา
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เจาฟาชายทยุติธร
ตางรางที่ 24: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาชายทยุติธร” ระหวางสื่อการตูน
และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจรอน รับผิด สุภาพ มีระเบียบ หยิ่งใน ไม
พูดจา ถือความคิด เปนทหาร
การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ชอบ บุรุษ วินัย
ü ü
ü
ü ü
ü

ศักดิ์ศรี ละเอียดออน โผงผาง ตัวเองเปนใหญ
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü

จากตางรางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เจาฟาชายทยุติธร” ระหวางสื่อการตูนและสื่อ
ละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเจาฟาชายทยุติธรในสื่อละครโทรทัศน ได
ถายทอดลักษณะทีส่ ําคัญ ของตัวละครเจาฟาชายทยุตธิ รในสื่อการตูนมาทัง้ หมด ไดแก ใจรอน
มีความรับผิดชอบ เปนสุภาพบุรุษ หยิ่ง มีระเบียบวินัยแบบทหาร ทัง้ ยังไดแสดงถึงลักษณะนิสัย
ความเอาแตใจตัวเอง ถือความคิดตัวเองเปนใหญ และลักษณะการพูดจาโผงผาง ไมละเอียดออน
ไมเคยชินกับผูหญิง ซึ่งในสื่อการตูน ไมไดแสดงลักษณะนิสัยดานนี้อยางชัดเจนนัก ทัง้ นี้ สื่อ
ละครโทรทัศน ไดเพิ่มบทบาทของตัวละครเจาฟาชายทยุติธรมากขึ้น จากสื่อนวนิยายและสื่อ
การตูน เชนเดียวกับตัวละครเจาฟาหญิงมนิสรา ทําใหละครโทรทัศน สามารถแสดงลักษณะนิสัย
ของตัวละครเจาฟาชายทยุตธิ ร ไดหลากหลายกวาสื่อนวนิยายและสื่อการตูน
กะวาน
ตางรางที่ 25: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “กะวาน” ระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ กระโดกกระเดก ใสซื่อ ซุมซาม มนุษยสัมพันธดี มีอารมณขัน ตรงไปตรงมา การศึกษานอย
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “กะวาน” ระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครกะวานในสือ่ ละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดน
ของตัวละครกะวานในการตูนมาทัง้ หมด ซึ่งสวนทีต่ ัวละครกะวานในสื่อละครโทรทัศน แตกตาง
จากกะวานในสื่อการตูน คือ การเปนคูกัดกับเบนลี ซึ่งในสื่อละครโทรทัศนนั้นนอกจากจะเปนผูท ี่

133

คอยชวยเหลือตัวเอกแลว ตัวละครทั้งคูยังมีบทบาท เปนตัวละครทีค่ อยสรางความขบขันใหกับ
ตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง
เบนลี
ตางรางที่ 26: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เบนลี” ระหวางสื่อการตนู และสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ สุภาพ/นุมนวล ฉลาดเฉลียว ขี้เลน ชางเอาอกเอาใจ มีอารมณขัน วาทศิลปดี เขมแข็ง/อดทน
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เบนลี” ระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ตัวละครเบนลีในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดน
ของตัวละครเบนลีในการตูนมาหมด โดยไมไดมีการเพิม่ เติมลักษณะนิสัยสวนอื่น แตไดมีการ
เพิ่มเติมบทบาทในการเปนคูกัดกับกะวาน เพื่อสรางความสนุกสนานในเรื่อง
ราชิด
ตางรางที่ 27: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ราชิด” ระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ใจเย็น พูดนอย ละเอียด รักษาสัจจะ ตรงไปตรงมา จงรักภักดี รักขางเดียว ไวใจคนที่รัก
การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ü
ü

รอบคอบ
ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ราชิด” ระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย พบวา ตัวละครราชิดในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดน
ของตัวละครราชิดในสื่อการตูนมาทั้งหมด และยังเนนลักษณะความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง
และตอพระเอก ใหชัดเจนยิ่งกวาสื่อการตนู นอกจากนี้ละครโทรทัศนยงั ไดเพิ่มบทบาทของราชิด
ใหมากขึ้นกวาสื่อการตนู ตัวละครราชิดในละครโทรทัศน จึงมีบทบาทในการหลงรักผูรายขาง
เดียว และถูกผูรายใชเปนเครื่องมือ เนื่องจากไวใจคนที่รกั มากเกินไป

134

นอกจากตัวละครหลัก ทีส่ ื่อละครโทรทัศนถายทอดมาจากสื่อนวนิยาย และสื่อการตูน
แลว สื่อละครโทรทัศน ซึง่ มีการเพิ่มเติมโครงเรื่อง (Plot) เกี่ยวกับการแยงชิงอํานาจ และ
เพิ่มเติมแกนเรื่อง (Theme) เกี่ยวกับอํานาจ และเรื่องความดีชนะความชั่ว ไดมีการเพิ่มตัวละคร
ผูราย ซึ่งไมมีอยูในสื่อการตนู และสื่อนวนิยาย และเพิ่มบทบาทของตัวละครอื่น ซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินเรื่อง โดยมีตัวละครที่เพิ่มเขามา ดังนี้
1) มีนา
มีนาเปนตัวละครใหม ทีส่ ื่อละครโทรทัศนเพิ่มเติมขึ้นมา ไมมตี ัวละครมีนาในสื่อการตูน
และสื่อนวนิยาย เนื่องมาจากสื่อนวนิยายและสื่อการตนู ไมมตี ัวละคร ที่เปนผูรายอยางชัดเจน
ซึ่งตัวละครเอกจะสลับกันแสดงบทบาทผูร าย สื่อละครโทรทัศน จึงไดสรางตัวละครมีนาขึ้นมา
เปนผูราย ซึ่งจะเปนตัวละครที่ขัดแยงกับนางเอกในเรื่องความรัก
โดยมีนาเปนตัวละครที่มีลักษณะของผูรายอยางชัดเจน ดูถูกเหยียดหยามคนดอยกวา
หยิ่ง เอาแตใจตัวเอง อิจฉาริษยา เคียดแคนชิงชัง เจาเลหมาก ฉลาดแกมโกง มีจิตใจชั่วราย แต
ก็มีความดี กตัญู จงรักภักดี และกลับตัวกลับใจมาชวยเหลือพระเอกในภายหลัง มีนาเปน
ผูรายที่จะมาคอยขัดขวางความรักของพระเอกกับนางเอก
เพื่อเพิ่มสีสันใหกับละครโทรทัศน
และเปนตัวละครที่แสดงใหเห็นถึงแกนเรื่อง ซึง่ ใหแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความดีชนะความชั่ว
2) สาธิน
เชนเดียวกับมีนา ตัวละครสาธินก็เปนตัวละคร ทีส่ ื่อละครโทรทัศนสรางขึ้นใหม เพื่อมี
บทบาทเปนผูราย ขัดแยงกับพระเอกในเรื่องอํานาจ เนื่องจากสื่อละครโทรทัศน ไดเพิม่ เติมโครง
เรื่องรอง ในเรื่องความสําเร็จของการแยงชิงอํานาจ เพิ่มขึ้นจากโครงเรื่องเดิมทีเ่ ปนโครงเรื่อง
ความรักเพียงอยางเดียว สื่อละครโทรทัศน จึงสรางตัวละครสาธินขึน้ มา เปนตัวละครผูราย ที่
ขัดแยงกับพระเอกในเรื่องอํานาจ
สาธิน เปนตัวละครที่มีลักษณะของผูรายในทุกๆ ดาน มีจิตใจชั่วราย ทะเยอทะยาน
มักใหญใฝสูง ประจบสอพลอ หนาไหวหลังหลอก อิจฉาริษยา เห็นแกตัวไมมีความเสียสละ และ
เจาเลห ไมมคี วามจงรักภักดี ขายชาติขายแผนดิน เอารัดเอาเปรียบประชาชน หลอกใชความรัก
ของลูกสาวเปนเครื่องมือ ใหเกิดประโยชนกับตนเอง เปนตัวละครอีกตัวหนึง่ ที่แสดงใหเห็นแกน
เรื่อง ที่สื่อแนวคิดเกี่ยวกับความดีชนะความชั่ว และยังแสดงใหเห็นแนวคิดเรื่องอํานาจ และ
ความรักชาติบานเมืองไดอีกดวย
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3) พระราชเทวี
พระราชเทวีเปนตัวละครที่มีบทบาทตอนตนเรื่องของนวนิยาย
แตสื่อการตูนไดตัด
บทบาทของพระราชเทวีออกไป เพื่อความกระชับของเรื่องราว ในสื่อละครโทรทัศน ไดเพิม่
บทบาทใหพระราชเทวีมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ ซึ่งเปนตัวละครทีช่ วยยุติปญหาเรื่องความรัก
ระหวางพระเอกกับพระรอง
โดยสรุป ตัวละครหลักทุกตัวในสื่อละครโทรทัศน มีการถายทอดลักษณะเดนของ
ตัวละคร ในสื่อการตูนมาเกือบทั้งหมด มีการเพิม่ เติมลักษณะนิสัยบางประการ เพื่อเพิ่มสีสันและ
ความนาสนใจใหกับละครโทรทัศน เชน พระเอกชอบแกลง นางเอกทําอาหารไมเปน นางรอง
กลาสูปญหา เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการสรางตัวละครใหมเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความขัดแยงในเรื่อง
และรองรับโครงเรื่องรอง ที่สื่อละครโทรทัศนเพิ่มเติมจากโครงเรื่องหลัก ทีถ่ ายทอดมาจากสื่อ
นวนิยายและสื่อการตูน
จ. ฉาก
ตางรางที่ 28: แสดงการเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวง
หฤทัย
ลักษณะฉาก
สื่อ เมืองสมมติ เมืองหนาว ฉากธรรมชาติ วัง ชนชั้นปกครอง เมือง ตลาด หมูบานชาวเขา หองใตดิน
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

จากตารางเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
พบวาฉากของทั้งสองสื่อมีลักษณะเหมือนกัน คือ เปนเมืองสมมติ มีสภาพภูมิอากาศแบบเมือง
หนาว มีภูเขา หิมะ หนาผาสูง ปา ฉากธรรมชาติ เรื่องเกิดในสังคมชนชั้นสูง ฉากสวนใหญจึงอยู
ในวังหรือในคฤหาสน ที่แสดงถึงชีวติ ความเปนอยูของตัวละครที่เปนชนชั้นสูง ซึ่งสื่อละคร
โทรทัศนไดเพิม่ เติมฉากหองใหดิน ฉากหมูบานชาวเขา ฉากเมือง และฉากตลาด
ฉ. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
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ตางรางที่ 29: การเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย
สื่อ
การตูน
ละครโทรทัศน

สัญลักษณพิเศษ
หัวใจทรรศิกา

ชื่อ ทรรศิกา

ชื่อ รังสิมันต

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษ ระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย พบวา สื่อละครโทรทัศนไดถายทอดการใชสัญลักษณพเิ ศษ มาจากสื่อการตูน
ทั้งสามอยาง และความหมายที่ใช ก็ยังเปนความหมายเดิมที่ถายทอดมาจากสื่อการตนู ไดแก
1. ดอกกลวยไมหัวใจทรรศิกา หมายถึง ความรัก หรือหมายถึงใชหัวใจไขปญหา ซึง่
ในสื่อละครโทรทัศน ไดใชเข็มกลัดรูปดอกหัวใจทรรศิกา เปนสัญลักษณตัวแทนความรัก ของ
พระเอกที่มอบใหนางเอกอีกดวย
2. ชื่อตัวละคร “ทรรศิกา” ซึ่งแปลวา ผูไ ข หมายถึงตัวละครที่จะแกไขปญหาทัง้ ปวง เปน
ผูมีบทบาทในการแกไขปญหามากที่สุด
3. ชื่อตัวละคร “รังสิมันต” ซึง่ แปลวาแสงอาทิตย หมายถึงผูมอบความอบอุนอันออนโยน
ใหกับผูท ี่รักดั่งดวงใจ
สื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดการใชสญ
ั ลักษณพิเศษ และความหมายของสัญลักษณ
พิเศษจากสื่อการตูน โดยใหความสําคัญกับสัญลักษณพิเศษแตละอยาง มากกวาสื่อการตูน
ทําใหสามารถเห็นถึงความหมายของสัญลักษณพิเศษไดชัดเจนกวา ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อละคร
โทรทัศนมีความยาวมากกวาสื่อการตูน จึงสามารถใชเหตุการณที่เกิดในเรื่อง ซึ่งสื่อละคร
โทรทัศนเพิ่มเติมจากสื่อการตูน แสดงถึงความสําคัญของสัญลักษณพิเศษไดมากกวา เชน เมื่อ
พระเอกที่หนีไปในปา มองเห็นดอกกลวยไมหัวใจทรรศิกา ก็จะคิดถึงนางเอก พระเอกมอบ
เข็มกลัดรูปดอกหัวใจทรรศิกา ใหนางเอกตอนสารภาพรัก นางเอกฝากเข็มกลัดคืนพระเอก เมื่อ
ตองแตงงานกับคนอื่น เมื่อนางเอกเห็นดวงอาทิตยยามเชา ก็จะคิดถึงพระเอก เปนตน
ช. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ตางรางที่ 30: แสดงการเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่อง ระหวางสื่อการตนู และสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
ประเภทมุมมองในการเลาเรื่อง
สื่อ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง มุมมองบุคคลที่ 3
จุดยืนที่เปนกลาง
รูรอบดาน
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü
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จากตางรางเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่อง ระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบวา ทั้งสองสื่อใชมุมมองในการเลาเรื่อง แบบรูรอบดานเชนเดียวกัน ผูเลา
ไดสื่อถึงความรูสึก และความคิดของตัวละครอยางลึกซึ้ง ผานภาพและการบรรยาย โดยการตูน
ใชการบรรยายความรูสึก ผานความคิดของตัวละครโดยตรง สวนละครโทรทัศน ใชการสื่อ
ความรูสึกของตัวละครผานบทสนทนา น้ําเสียง การพูดคนเดียว หรือการคิดในใจ ซึง่ สามารถ
ทําใหผูชมไดเขาถึงความคิด และความรูสึกของตัวละครไดอยางเต็มที่
สรุปลักษณะสัมพันธบท
เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบ การเลาเรื่องระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศนทุกองคประกอบแลว สามารถแสดงลักษณะสัมพันธบท จากการตนู สูละครโทรทัศน
ไดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 31 แสดงลักษณะสัมพันธบทการตูนสูล ะครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
องคประกอบ
ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การเลาเรื่อง

การคงเดิม
(Convention)

การเพิ่มเติม
(Extension)

การตัดทอน การดัดแปลง
(Reduction) (Modification)

โครงเรื่องความรัก
โครงเรื่องความสําเร็จ
- เริ่มเรื่องดวยความขัดแยงของสังคม - ผูรายขัดขวางความสัมพันธของ
และตัวเอก
ตัวเอก
- ตัวเอกพยายามแกไขความขัดแยง - ผูรายแยงชิงอํานาจพระเอก
- ความสัมพันธถึงจุดแตกหัก
- ผูรายจับนางเอก พระเอกพายแพ
- พระเอกถูกทํารายบาดเจ็บสาหัส - ผูรายหญิงกลับใจชวยพระเอก
เอาชนะผูรายได
- จบเรื่องดวยสังคมสงบสุข
Power theme – อํานาจที่ยิ่งใหญ
2. แกนเรื่อง Love theme
คือภาระที่ยิ่งใหญ
Morality theme – ความดีชนะ
ความชั่ว
พระเอกกั
บ
นางเอก
–
ความรั
ก
กั
บ
พระเอกกับผูราย – เสียสละกับ
3. ความขัดแยง
ความเกลียด
เห็นแกตัว
พระเอกกับพระรอง – แลกตัวประกัน นางเอกกับผูราย  จิตใจดีกับจิตใจ
กับไมแลกตัวประกัน
ชั่วราย
ขัดแยงในจิตใจตัวละคร - ความ
ตองการกับหนาที่
ฉลาดมีเหตุผล อดทน เด็ดเดี่ยว
ไวใจคนงาย ไมเกงการบาน
ใจเย็น
4. ตัวละคร
4.1 ทรรศิกา เสียสละ ออนโยน หยิ่งในศักดิ์ศรี การเรือน
เขมแข็ง หัวดื้อ ใจดี มีเมตตา
ใจร
อน เจาเลห เสียสละ เด็ดเดี่ยว ขี้เลน ชางแกลง อารมณราย
4.2 รังสิมันต
หยิ่ง เอาแตใจ อารมณแปรปรวน ขี้โมโห ชางประชดประชัน
ออนโยน มีเหตุผล สุภาพบุรุษ

1. โครงเรื่อง

พระเอกสลายความ
ขัดแยงทางสังคมและ
ความรักไดพรอมกัน

การแตงงาน ตอง
มาจากความรัก
ไมใชผลประโยชน

ขวัญออน
ทําอาหารไมเปน
ใกลชิดกับมีนา
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องคประกอบ
การเลาเรื่อง

ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การคงเดิม
(Convention)

4.3 มณิสรา
(นางรอง)
4.4 ทยุติธร
(พระรอง)
4.5 กะวาน
(ผูชวยเหลือ)
4.6 เบนลี
(ผูชวยเหลือ)
4.7 ราชิด
(ผูชวยเหลือ)

มองโลกในแงดี เรียบรอย นุมนวล
ขี้กลัว เกงงานบาน หัวออน ไมมี
ปากเสียง ออนโยน จริงใจ
สนใจการทหาร กําลังคืออํานาจ
ใจรอน หยิ่งในศักดิ์ครี มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ เปน
สุภาพบุรุษสูง โกรธงาย
ใสซื่อ ตรงไปตรงมา ไมรูระเบียบ
มนุษยสัมพันธดี มีอารมณขัน
กระโดกกระเดก ซุมซาม แกนแกว
สุภาพ นุมนวล วาทศิลปดี ชาง
เอาใจ เข็มแข็ง อดทน เฉลียวฉลาด
ขี้เลน มีอารมณขัน
ใจเย็น เย็นชา เงียบขรึม
ตรงไปตรงมา รักษาสัจจะ
จงรักภักดี ละเอียดรอบคอบ

4.9 สาธิน
(ผูรายชาย)
4.10 พระราช
เทวี (ผูชวย)

6. สัญลักษณ
พิเศษ
7. มุมมองการ
เลาเรื่อง

เมืองสมมติสภาพภูมิอากาศเมือง
หนาว มีภูเขา หิมะ หนาผาสูง ปา
ทะเลสาบ วัง สังคมชนชั้นสูง
- กลวยไมหัวใจทรรศิกา
- ชื่อ ทรรศิกา
- ชื่อ รังสิมันต
มุมมองแบบรูรอบดาน

การตัดทอน

การดัดแปลง

(Reduction) (Modification)

กลาลุกขึ้นสูกับปญหา

ชอบดูแลคนอื่น
ออนแอ

ยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ
พูดจาโผงผาง ไมละเอียดออน

ไมเคยชินกับ
ผูหญิง

เปนสาววัยรุน คู
กัดเบนลี
คูกัดกับกะวาน

รักมีนาขางเดียว

แอบรักรังสิมันต อิจฉาริษยา หยิ่ง
ดูถูกคน เอาแตใจจิตใจชั่วราย
โกรธแคน ฉลาด เจาเลห
จงรักภักดี รักชาติ กตัญู
ทะเยอทะยาน มักใหญใฝสูง
เห็นแกตัว อิจฉาริษยา เจาเลห
ไมศรัทธาความรัก
ใจดี มีเมตตา เขมงวด เด็ดขาด
ฉลาด มองการณไกล

4.8 มีนา
(ผูรายหญิง)

5. ฉาก

การเพิ่มเติม
(Extension)

คุกใตดิน เมือง หมูบานชาวเขา
ตลาด

ไวใจคนที่รักมาก
เกินไป

แกปญหาระหวาง
พระเอกกับพระ
รอง
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4.1.3.1 ลักษณะที่คงเดิม (Convention)
สัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศนเรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย
มีการถายทอด
องคประกอบในการเลาเรื่องจากตัวบทตนทางเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่องหลัก (Plot)
แกนเรื่องหลัก (Theme) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting)
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) และมุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) โดยเปนการ
ถายทอดองคประกอบเดิมมา และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังนี้
โครงเรื่อง (Plot) สื่อละครโทรทัศนมีโครงเรื่องหลัก ประเภทความรักของชายหญิง
และถายทอดลําดับการเลาเรื่องบางสวนจากสื่อการตูน ไดแก การเริ่มเรื่องดวยความขัดแยง
ของสังคมและตัวเอก ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกพยายามแกไขความขัดแยง ในภาวะวิกฤติ พระเอก
ถูกทํารายบาดเจ็บสาหัส และจบเรื่องดวยสังคมสงบสุข
แกนเรื่อง (Theme) ถายทอดแกนเรื่องหลัก Love theme ซึ่งเปนความรักของ
ชายหญิงและความรักชาติบานเมือง โดยมีการเพิ่มแกนเรื่องรอง ซึง่ จะกลาวในสวนตอไป
ความขัดแยง (Conflict) สื่อละครโทรทัศนไดถายทอดความขัดแยงเดิม ไดแก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน คือ ความขัดแยงระหวางตัวเอกเรื่องความรัก ความขัดแยง
ระหวางพระเอกกับพระรอง เรื่องการแลกตัวประกัน และความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร
ตัวละคร (Character) ถายทอดลักษณะตัวละครหลัก ตัวละครรอง และผูชวยเหลือ
โดยคงลักษณะเดนสวนใหญของตัวละครทุกตัวไว ถายทอดตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed
character) และตัวละครที่มล
ี ักษณะเห็นรอบดาน (Well – rounded character) ซึ่งลักษณะ
ตัวละครทีถ่ ายทอดมา ไดแก เปนชนชั้นสูง เปนผูปกครองประเทศ มีความทระนงในศักดิ์ศรี
ความเสียสละ หัวดื้อ ใจรอน เอาแตใจตัวเอง ฉลาด เจาเลห มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ สุภาพ
ซื่อตรง มนุษยสัมพันธดี มีอารมณขัน เขมแข็ง ตรงไปตรงมา จงรักภักดี รักชาติบานเมือง
ฉาก (Setting) สื่อละครโทรทัศนไดถายทอดลักษณะฉากเดิมทั้งหมด ไดแก เปน
เมืองหนาว มีภูเขา หิมะ หนาผาสูง ปา ทะเลสาบ วัง เปนสังคมชนชัน้ สูง
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) มีสัญลักษณพิเศษสามอยาง คือ ดอกกลวยไม
หัวใจทรรศิกา ชื่อทรรศิกา และชื่อรังสิมันต โดยไมมีการเปลี่ยนความหมายของสัญลักษณพิเศษ
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) ใชมุมมองการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The
omniscient)
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4.1.3.2 การขยายความ (Extension)
จากการวิเคราะหสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบ
การขยายความในองคประกอบ โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict)
ตัวละคร (Character) และฉาก (Setting)
โครงเรื่อง (Plot) ละครโทรทัศน ไดเพิ่มโครงเรื่องรองเกีย่ วกับความสําเร็จ โดย
เปนความพยายามเพื่อบานเมือง เพิ่มเติมจากโครงเรื่องหลัก เกี่ยวกับความรักที่ถายทอดมาจาก
ตัวบทเดิม มีการเพิ่ม Function ของตัวละครผูราย ไดแก ผูรายเขาขัดขวางความสัมพันธ ของ
ตัวเอก ผูรายขัดขวางการแกไขความขัดแยง ผูรายแยงชิงอํานาจพระเอก ผูรายจับตัวนางเอก
และผูรายหญิงกลับใจ ชวยพระเอกจนเอาชนะผูรายได
แกนเรื่อง (Theme) เพิ่มแกนเรื่องรองคือ Power theme เรื่อง “อํานาจที่ยิ่งใหญคือ
ภาระที่ยิ่งใหญ” และ Morality theme เรื่อง “ความดีชนะความชั่ว”
ความขัดแยง (Conflict) สื่อละครโทรทัศน เพิ่มความขัดแยงเรื่องอํานาจ ระหวาง
ตัวเอกกับตัวราย สืบเนื่องจากการเพิ่มโครงเรื่องและแกนเรื่อง และเพิ่มความขัดแยงเรื่องความ
รักระหวางตัวเอกกับตัวราย
ตัวละคร (Character) ละครโทรทัศนไดมีการเพิ่มตัวราย ที่ไมมใี นตัวบทตนทาง
เขามา ไดแก ตัวละครมีนา ตัวละครสาธิน และเพิม่ บทบาทตัวละครผูชวยเหลือ ทีส่ ื่อการตนู ได
ตัดบทบาทออกไป เพื่อใหมีบทบาทในการชวยเหลือตัวเอก ในการแกไขความขัดแยงในเรื่อง
นอกจากนั้น ยังไดขยายลักษณะนิสัยตัวละครบางตัว ไดแก ตัวละครเอกเพิ่มความไวใจคนงาย
เพิ่มลักษณะขี้เลน ชางแกลง อารมณราย ขี้โมโห ชอบประชดประชัน ตัวละครรองเพิ่มความกลา
ในการหันหนาสูกับปญหา การยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ พูดจาโผงผาง ไมละเอียดออน
และเพิ่มบทบาทของผูช วยเหลือใหรักผูร ายขางเดียว
ฉาก (Setting) เพิม่ ฉากหองใตดินที่แสดงถึงความชัว่ รายของผูราย และเพิ่มฉาก
หมูบานบนเขา เมือง และตลาด ที่แสดงชีวิตความเปนอยูข องชาวบานในเรื่อง
4.1.3.3 การตัดทอน (Reduction)
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบการตัดทอนใน
องคประกอบ ตัวละคร (Character) คือตัดทอนลักษณะความใจเย็น ของตัวละครนางเอก
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นอกจากนี้ ในการดําเนินเรื่อง ยังพบการตัดทอนเหตุการณบางอยางที่เกิดในเรื่องในสื่อการตูน
ซึ่งการตัดทอนนั้น มีผลในการเชื่อมโยงโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรอง ที่เพิ่มเขามาใหดําเนิน
เรื่องไดอยางราบรื่น แตไมทําใหความหมายในการดําเนินเรื่อง ของโครงเรื่องเปลี่ยนไป
4.1.3.4 การดัดแปลง (Modification)
ในการวิเคราะหสัมพันธบทการตนู สูละครโทรทัศนเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย พบการ
ดัดแปลงในองคประกอบแกนเรื่อง (Theme) โดยดัดแปลงสารทีส่ ื่อในแกนเรื่อง ใหสื่อถึงเรื่อง
การแตงงาน และองคประกอบตัวละคร (Character) โดยปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัย และบทบาท
ของตัวละคร เพื่อแสดงถึงความแตกตางของตัวละคร และแสงความขัดแยงใหชัดเจนขึ้น ไดแก
ตัวละครเอก ขวัญออนและทําอาหารไมเปน ตัวละครรองชอบดูแลคนอื่น ออนแอ ไมเคยชินกับ
ผูหญิง ลักษณะบางอยางถูกดัดแปลง เนื่องมาจากการเพิ่มโครงเรื่อง ไดแก ตัวเอกมีความ
ใกลชิดกับผูร ายซึ่งเปนผูหญิง ผูชวยเหลือไวใจคนที่รกั มากเกินไป นอกจากนี้ยงั มีการปรับ
บทบาทของตัวละคร เพื่อใหเปนผูส รางความสนุกสนาน คือ ปรับอายุตัวละครเปนสาววัยรุน และ
สรางคูขัดแยง ใหมีบทบาทในการสรางสีสันของเรื่อง
โดยสรุป สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย มีการคงเดิมใน
องคประกอบการเลาเกือบทุกองคประกอบ ซึ่งองคประกอบที่สําคัญ ที่จําเปนตองมีการถายทอด
จากตัวบทตนทาง (การตูน) สูตัวบทปลายทาง (ละคร) ไดแก โครงเรื่องหลัก แกนเรื่องหลัก
ความขัดแยง และลักษณะเดนของตัวละครหลัก (พระเอก นางเอก ผูราย ผูช วยเหลือ) รวมถึง
ลักษณะฉากที่ใชในการสื่อความหมายของเรื่อง
ในขณะที่มีการถายทอดองคประกอบการเลาเรื่องเกือบทุกองคประกอบ
สัมพันธบท
การตูนสูล ะครโทรทัศน ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางสวนขององคประกอบการเลาเรื่อง เกือบทุก
องคประกอบเชนกัน หากแตมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก โดยแทบจะไมพบการตัดทอน
องคประกอบใดเลย องคประกอบการเลาเรื่องทีส่ ามารถเปลี่ยนแปลงได ไดแก โครงเรื่องรอง
แกนเรื่องรอง คูแยง (Binary opposition) ในความขัดแยง ลักษณะนิสัยของตัวละคร ที่จะไมทํา
ใหการสื่อความหมายของเรื่องเปลี่ยนไป ฉากและมุมมองการเลาเรื่อง ซึง่ ในละครโทรทัศนเรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย พบวาองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ไดแก ตัวละครซึ่งมีการเพิ่ม
ตัวละครผูรายเขามา
และโครงเรื่องทีม่ ีการเพิ่มโครงเรื่องรอง
สวนองคประกอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ไดแก แกนเรื่อง และฉาก
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บทสรุปลักษณะสัมพันธบทของเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
จากการวิเคราะหสัมพันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน เรื่องดั่งดวงหฤทัย ผูวิจัย
พบวา มีลักษณะรวม (Repetition) และลักษณะตาง (Variation) ประกอบกันในแตละ
องคประกอบการเลาเรื่อง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
- ลักษณะที่คงเดิม (Convention) สัมพันธบทการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย มีลักษณะที่คงเดิมในทุกองคประกอบ คือ คง
โครงเรื่องประเภทความรักชายหญิง (Romance) ที่เปนโครงเรื่องหลัก มีแกนเรื่องหลักเปน
Love theme มีความขัดแยงระหวางตัวเอก และขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ทัง้ ยังถายทอด
คูแยง (Binary opposition) มาจากสื่อตนทางทั้งหมด ถายทอดลักษณะเดนของตัวละครหลัก
ทุกตัว คือ ตัวละครเอก ตัวละครรอง และผูชวยเหลือ นอกจากนี้ยังถายทอดลักษณะฉาก
สัญลักษณพิเศษ และใชมุมมองการเลาเรื่องแบบรูรอบดานเชนเดิม
ลักษณะที่ขยายความหรือเพิ่มเติม (Extension) การขยายความในแตละ
องคประกอบการเลาเรื่องที่พบในสัมพันธบทของเรื่อง ดัง่ ดวงหฤทัย คือ การขยายความตัวละคร
โดยไดเพิ่มเติมลักษณะยอยตางๆ เพื่อเสริมใหลักษณะเดนของตัวละครแตละตัวมีความชัดเจน
และเห็นความขัดแยงแตกตางไดงายขึ้น เพิ่มองคประกอบฉาก นอกจากนี้ในสัมพันธบทการตูน
สูละครโทรทัศน ยังมีการเพิ่มเติมโครงเรื่องรอง แกนเรื่องรอง และเพิ่มตัวละครผูราย เพื่อเสริม
ใหละครโทรทัศนมีสสี ัน มีความสนุกสนานมากขึ้น และเพื่อใหเนื้อหาเปนไปตามสูตร (Formula)
ใน Genre ของละคร Soap opera ที่ตองมีพระเอกและผูร ายที่ชัดเจน
- ลักษณะที่ลดทอน (Reduction) เปนลักษณะที่พบนอยที่สุด ในสัมพันธบทของ
เรื่อง ดั่งดวงหฤทัย ซึง่ มีการลดทอนเพียงลักษณะยอยบางอยางของตัวละคร เพื่อใหตัวละคร
มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผูร ับสาร
- ลักษณะที่ดัดแปลง (Modification) เปนลักษณะที่พบนอยมากเชนเดียวกับการ
ลดทอน โดยพบการดัดแปลงรายละเอียดของโครงเรื่องเล็กนอย และพบการดัดแปลงลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมของตัวละครบางตัวเพียงเล็กนอยเชนกัน
จะเห็นไดวาผูผลิตทีท่ ําการผลิตซ้ํา (Remake) เรื่องดัง่ ดวงหฤทัย ไมวาจะเปนการผลิต
ซ้ําในสื่อใด ตางก็พยายามรักษาเนื้อหา ขององคประกอบเดิมไวใหมากทีส่ ุด
โดยเฉพาะ
โครงเรื่องหลัก แกนเรื่องหลัก ความขัดแยง ลักษณะเดนของตัวละคร ฉาก และสัญลักษณพิเศษ
สวนองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลง จะเปนสวนเสริมองคประกอบหลัก เชน โครงเรื่องรอง
แกนเรื่องรอง และตัวละคร ซึ่งตางก็เปนองคประกอบทีพ่ บการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่พบ เปนการขยายความมากที่สุด และเปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูในลําดับ
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนมากที่สุด
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4.2 ลักษณะสัมพันธบทการเลาเรื่องของ “Full House สะดุดรักทีพ่ ักใจ”
“Full Hose” เปนการตูนที่เริม่ ตีพมิ พในประเทศเกาหลี ในป ค.ศ. 1993 และไดรับความ
นิยมจากนักอานการตูนชาวเกาหลีเปนอยางมาก สถานีโทรทัศน KBS ของเกาหลีจึงไดหยิบ
การตูนเรื่องนี้มาสรางเปนละครโทรทัศน ออกอากาศในป ค.ศ. 2004 ในสวนของประเทศไทย
สถานีโทรทัศสีกองทัพบกชอง 7 ไดซื้อลิขสิทธิ์ของละครเรื่องนี้ มาออกอากาศในประเทศไทย
ไดรับความนิยมมาก จนสํานักพิมพสยามอินเตอรคอมมิค นําการตูนตนฉบับละคร มาแปลเปน
ภาษาไทย และสํานักพิมพแจมใสไดเรียบเรียงละครเรื่องนี้ใหม ในรูปแบบนวนิยาย เปนเรื่องราว
ของหนุมสาวคูหนึ่งทีต่ องมาอยูรวมกันในบาน Full House ดวยสัญญาแตงงานหลอกๆ จาก
ความไมถูกชะตากลายเปนความรัก ซึง่ ตองฟนฝาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดสมหวัง
4.2.1 องคประกอบในการเลาเรื่องของ “Full House สะดุดรักทีพ่ ักใจ”
4.2.1.1 การตูน “Full House สะดุดรักที่พักใจ”

ภาพที่ 20: การตูนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ก. เรื่องยอ
เอลลี่ ชิ นักเขียนบทภาพยนตรสาวชาวเกาหลี อาศัยอยูในบาน Full House เพียงคน
เดียวหลังจากที่บิดามารดาเสียชีวิตไป วันหนึง่ เธอพบวาบานของเธอถูกขายใหคนอื่น และคนที่
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ซื้อบานของเธอไปก็คือ ไรเดอร เบย ดาราชื่อดังที่กําลังมีขาวอื้อฉาวเรื่องรักรวมเพศ เอลลี่ถูก
ไลออกมาจากบานและโดนรถของไรเดอรเฉี่ยวชน ไรเดอรคิดวาเอลลี่เปนแฟนละคร ทีห่ าทาง
ใกลชิดเขาจึงดูถูกเอลลี่ตงั้ แตแรก ซ้ํายังพูดดูถูกอาชีพนักเขียนของเอลลี่ ทําใหเธอไมพอใจมาก
เธอจึงพูดดูถูกอาชีพนักแสดงและไรเดอร ทั้งสองจึงเริม่ ตนความสัมพันธดวยความไมชอบหนา
ซึ่งกันและกัน เอลลีไ่ มเชื่อวาพอจะขายบานใหคนอื่น เธอตองการสืบเรื่องบานและกลับไปอยู
บานเดิม จึงเสนอจะแตงงานกับไรเดอร มิแรนดา เววอลลี่ ผูจัดการสวนตัวของไรเดอรรถู ึง
ขอเสนอของเอลลี่ ก็เห็นวาเปนวิธีการแกขาวอื้อฉาวของไรเดอรได จึงตกลงกับเอลลี่ใหเธอหมั้น
กับไรเดอรเพื่อสรางขาว และหลังจากถอนหมัน้ เอลลี่ก็จะไดบานคืน
ไรเดอรกับเอลลี่เลนละครวารักกันหวานชื่น ออกมาแถลงขาวการหมั้น ทัง้ ที่จริงๆ แลว
ทั้งสองคนทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอหนา เอลลี่ยายกลับเขาไปอยูในบาน Full House กับไรเดอร
โดยทําสัญญากันวาจะใชบานคนละชั้นและตางคนตางอยู แตเมื่อเอลลี่ไมสบายไรเดอรก็เปนหวง
และพาไปหาหมอ ซึง่ ปรากฏวาหมอคือ ฟลลิปส แฟนเกาของเอลลี่ เอลลี่เลาเรื่องสัญญาหมั้น
ใหฟลลิปสฟงและปรึกษาเรื่องบาน
ไรเดอรแอบไมพอใจที่เอลลี่สนิทสนมกับฟลลิปสแตกลับ
ทําทาไมชอบแถมยังดูถูกเหยียดหยามเขา ตอมาเอลลี่เขาไปหาขอมูลคนที่ขายบานของเธอ ใน
หองนอนไรเดอร พอดีกับที่ แพส นองสาวของไรเดอรมาเห็น และถายวิดีโอไว เมื่อไรเดอร
พาเอลลี่ไปที่บาน ครอบครัวของไรเดอรที่เปนผูดีก็ทําทาไมชอบเอลลี่ แพสเอาวิดีโอมาเปด
สมาชิกในครอบครัวก็รุมตอวาพรอมตั้งแงรังเกียจ ไรเดอรเองก็โกรธมาก เอลลี่เสียใจแตไมอาจ
บอกไดวาเธอเคยเปนเจาของบาน Full House ไรเดอรเริ่มรูสึกวาเอลลี่มีอิทธิพลตอจิตใจเขา
มาก สองคนอยูดวยกันทะเลาะกันเสมอ แตไรเดอรก็คอยเอาใจใสดูแลเอลลี่อยูหางๆ ทําใหเอลลี่
เริ่มสับสนและรูส ึกผิดที่ทําไมดีกับเขา มิแรนดาเห็นความสัมพันธของทัง้ คูดีขึ้น ก็เริ่มกังวลเพราะ
เธอเองแอบรักไรเดอรอยู เธอจึงแอบเปลี่ยนฟลมเอ็กซเรยของไรเดอร ใหเขาเขาใจวาตนเอง
เปนมะเร็งมีชีวิตอยูไดอีกเพียง 6 เดือน เพื่อใหไรเดอรยอมยกบานใหเอลลี่และจะไดเลิกกันไป
เอลลี่กับฟลลิปสสืบหาเฮนรี่ ที่เปนคนขายบาน Full House จนรูวาเขามีความ
เกี่ยวของกับกลุมยากูซา ตอมาบาน Full House ก็ถูกวางเพลิง และเอลลี่กถ็ ูกคนรายจับตัวไป
ไรเดอรกลับมาเห็นบานไฟไหมก็เปนหวงเอลลี่มาก เขามาทันเห็นรถของคนราย จึงขับรถตามไป
เอลลี่ไดพบกับเฮนรี่ และไดรูวาพอถูกเฮนรีฆ่ าตาย พรอมกับถูกโกงเอาบานไป เธอพยายามหนี
พอดีกับที่ไรเดอรมาชวย ทั้งสองหนีไปดวยกันและถูกไลยิงจนรถเสีย ตองไปพักอยูในบานหลัง
หนึ่งที่พบระหวางทาง เมื่อไดเสี่ยงตายดวยกัน ทัง้ คูก็เขาใจหัวใจตนเองวาอีกฝายเปนคนสําคัญ
ทั้งคูใชเวลาอยูดวยกันอยางหวานชื่นจนเอลลี่เผลอพูดถึง จัสมิน หญิงสาวผูอยูในความทรงจํา
ของไรเดอร เขาโกรธ แตกไ็ มอยากใหเธอเสียใจ เขาจึงยอมเลาเรื่องในอดีตที่ทําใหเขาปดกั้น
จิตใจจากความรักใหเธอฟง เมื่อฟลลิปสกับมิแรนดาตามมาพบมิแรนดาก็แสดงความเปนเจาของ

145

ไรเดอรเต็มที่ สวนฟลลิปสก็ขอใหไรเดอรเลิกยุงกับเอลลี่ ไรเดอรยังนึกวาตนเองใกลจะตาย
จึงยอมตัดใจ เอลลี่แอบไดยินก็เสียใจนึกวาไรเดอรไมไดรกั แตเธอก็ปฏิเสธฟลลิปสไป สวนเฮนรี่
ถูกตํารวจจับได
เอลลี่ยายมาอยูกับคริสตินเพื่อนรักของเธอ เธอเสียใจและพยายามตัดใจ มิแรนดาก็
สรางขาวไรเดอรกับผูห ญิงอื่น พยายามทําใหเอลลี่เขาใจผิด สวนไรเดอรเมื่อรูวาตัวเองไมไดเปน
มะเร็งก็ออกตามหาเอลลี่ แมจะคิดถึงเขามากแตเอลลี่กไ็ มยอมออกมาเจอ ไรเดอรจึงใชเรื่องที่
เฮนรี่ขูจะลางแคน เปนขออางเรื่องความปลอดภัยมารับเอลลี่ไปอยูกับยาของตน พรอมประกาศ
กับนักขาววาจะแตงงาน เอลลีไ่ มมีทางเลือกจึงตองยอมแตง มิแรนดาพยายามกดดันใหเอลลี่
ยกเลิกงานแตงและประกาศจะทําใหทงั้ คูเลิกกัน
ไรเดอรจึงยืนยันวาอยากจะแตงงานจริงๆ
มิแรนดาไดแตเสียใจทีไ่ รเดอรไมรักเธอเลย
หลังแตงงาน เอลลี่กับไรเดอรไดเจอกับเดมอนด ฟราอีสต เจาของธุรกิจสื่อสิง่ พิมพ
เดมอนดสนใจเอลลี่แมวาเธอจะแตงงานแลว จึงไดเสนอใหเอลลี่เปนนักเขียนประจําในนิตยสาร
ของเขา สวนไรเดอรรูใจวารักเอลลี่จริงๆ ไมใชแคตองการรางกาย เขาตัดสินใจสารภาพรัก แต
เอลลี่ที่เจ็บมามากยังไมเชื่อวารักจริง ไรเดอรจงึ วางแผนสรางบาน Full House ขึ้นใหม ทําให
เอลลี่ดีใจมาก มิแรนดายังอิจฉาเอลลี่ จึงแกลงจัดตารางงานใหไรเดอรไมมีเวลาวาง สวนเดมอนด
ก็สารภาพรักกับเอลลี่แตเธอปฏิเสธ ไรเดอรเขาใจผิดก็แอบเก็บความระแวงไวในใจ เมื่อเขาเห็น
ขาวของเอลลี่กับเดมอนดก็โกรธ เอลลี่เสียใจที่ไรเดอรไมเชื่อใจ เธอพยายามพิสูจนใหเห็นวา
เธอรักเขาจริงๆ จึงบอกเลิกเขียนคอลัมนใหนติ ยสารของเดมอนดที่วารายไรเดอร และยืนยันกับ
เดมอนดวาเธอรักไรเดอรมากกวา สวนมิแรนดาก็เริม่ ทําใจได และเห็นวาเอลลี่เปนคนดี ก็รูสึกดี
กับเอลลี่มากขึ้น
เครื่องบินที่ไรเดอรควรจะไดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ ผูโดยสารเสียชีวิตหมด เอลลี่นึกวาไรเดอร
ตายไปแลวก็เสียใจเอาแตรองใหจนสลบไป เดมอนดเปนหวงจึงมาอยูเปนเพื่อน ไรเดอรทไี่ มได
ขึ้นเครื่องไปเพราะอยากเจอเอลลี่ กลับบานมาเห็นเอลลีอ่ ยูกับเดมอนดก็เขาใจผิดวาเอลลี่นอกใจ
เขาขึ้นเครื่องบินไปอเมริกาดวยหัวใจเจ็บช้ํา เอลลี่รูวาไรเดอรยังมีชีวิตอยูดีใจมาก แตก็สงสัยที่
เขาไมติดตอมา เธอจึงตามไปที่อเมริกา พบไรเดอรอยูกับนักแสดงสาวที่ทํางานรวมกัน เอลลี่
แสดงตัววาเปนภรรยาและสารภาพรักกับไรเดอร ไรเดอรยังโกรธก็ไมเชื่อและพูดทํารายจิตใจเธอ
มิแรนดาพยายามชวยเอลลี่ สวนไรเดอรปรึกษากับออสริคเพื่อนสนิทของเขา ในทีส่ ุดก็ไดคุยกัน
แตก็ทะเลาะกันอีก ไรเดอรอยากลองใจเอลลี่จงึ ขอหยา เอลลี่เสียใจเขาใจวาไรเดอรไมรักจริงๆ
จึงยอมหยา แตก็แอบไปรองใหคนเดียว ไรเดอรเองก็เสียใจที่เอลลี่จะจากเขาไป
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เอลลี่กลับอังกฤษคอยดูแลยาที่ไมสบาย และปดยาเรื่องจะหยา มิแรนดาเห็นเอลลี่เหงา
จึงชวนเอลลี่กับออสริคไปงานเตนรํา และไดเจอกับเดมอนดซึ่งมิแรนดารูสึกไมถูกชะตา เดมอนด
เห็นเอลลี่เสียใจเพราะไรเดอร ก็ขอใหเอลลี่เปลี่ยนใจมาหาเขาแทน เอลลี่ปฏิเสธวาเธอรักไรเดอร
คนเดียว เมื่อไรเดอรกลับมาอังกฤษ พรอมดวยวิดีโอภาพเอลลี่ไปเที่ยวกับเดมอนด ซึ่งเปนภาพ
ตัดตอ ทั้งคูทะเลาะกันอยางรุนแรงถึงขั้นลงไมลงมือ ในที่สุดไรเดอรก็ยอมขอโทษ ตอมาไรเดอร
ไดรางวัลนักแสดงนํายอดเยี่ยมในฮอลลีวูด เอลลี่แสดงตนเปนภรรยาไดอยางภาคภูมิ สยบขาว
รักราวของทั้งคูลง เมื่อกลับอังกฤษทั้งคูไ ปเที่ยวบนเกาะกับครอบครัวของไรเดอร เอลลีไ่ ดเจอกับ
เพื่อนใหมของไรเดอร ซึง่ มีหนาตาเหมือนกับจัสมินหญิงสาวที่ไรเดอรเคยรักมากก็เสียใจ คิดวา
ไรเดอรยังลืมจัสมินไมได เดมอนดตามมาปลอบใจไรเดอรเห็นก็เขาใจเอลลี่ผิด มิแรนดาพยายาม
ขวางไมใหเดมอนดเขาไปแทรกระหวางไรเดอรกับเอลลี่ จึงดึงเดมอนดใหไปกับตัวเองแทน
ดานแพส นองสาวของของไรเดอร วางแผนใหทั้งคูเลิกกัน โดยสงจดหมายปลอมเรียก
เอลลี่กับเดมอนดไปเจอกัน แลวใหไรเดอรตามไปพบ ไรเดอรที่ยังระแวงอยูก็โกรธมากจนชกกับ
เดมอนด เอลลี่เสียใจวิ่งออกมากลางฝน จนพลาดลื่นตกหนาผาอาการสาหัส ไรเดอรรสู ึกตัววา
รักเอลลี่มากจนไมอาจขาดเธอได เขาเฝาออนวอนพระเจาขอใหเธออยูกับเขาตลอดไป เดมอน
เห็นวาไมสามารถแทรกความรักของทั้งคูไ ดก็ยอมตัดใจ สวนแพสกับเพื่อนก็สํานึกผิด สารภาพ
วาทําไปเพราะไมชอบใจที่เอลลี่เปนทีร่ ักและจะมาแยงพีช่ ายไป เอลลี่ใหอภัยกับนอง
คืนหนึง่ ไรเดอรมอบจีห้ อยคอ ซึ่งเขาใสติดตัวไมหางตลอดเวลาใหกับเอลลี่ แตเธอก็ยัง
ไมไวใจกลัววาไรเดอรจะหลอกใหเธอเสียใจอีก ไรเดอรพาเอลลี่ไปขับเครื่องบินเล็ก ระหวางทาง
เกิดอุบัติเหตุตองลงฉุกเฉิน ไรเดอรใหเอลลีใ่ ชรม ชูชีพหนีออกมากอน เธอกระโดดออกมาพรอม
กับคําบอกรักของเขากองอยูในหัว เอลลี่ปลอดภัยแลวแตใจก็กงั วลกลัวไรเดอรจะตองตาย เมื่อ
เปดจี้ที่เขาใหกไ็ ดเห็นวา ผูห ญิงเพียงคนเดียวที่อยูในหัวใจของเขาก็คือเธอนั่นเอง ทีผ่ านมาเธอ
เขาใจผิดและอิจฉาตัวเองมาตลอด ไรเดอรสามารถเอาเครื่องบินลงจอดไดอยางปลอดภัย เอลลี่
จึงยอมรับกับตัวเองวาเธอรักไรเดอรจนไมอาจหางกันได เธอสาบานวาจะยอมตายไปพรอมกับ
เขา ในทีส่ ุดทั้งคูก็เขาใจกันจริงๆ เสียที
มิแรนดาเริ่มสนใจเดมอนดที่มั่นคงในรักกับเอลลี่ ออสริคจึงลงมือชวยใหความรักของเธอ
สมหวัง แมวาตัวเขาจะแอบรักเธออยูแตก็พอใจจะคอยมองอยูหางๆ เดมอนดตัดสินใจจะลืมเอลลี่
จึงเริ่มคบกับมิแรนดา บทภาพยนตรของเอลลีถ่ ูกนําไปสรางเปนภาพยนตร โดยมีไรเดอรเปน
นักแสดงนํา บาน Full House หลังใหมสรางเสร็จ ทัง้ สองคนยังคงทะเลาะกันทุกวัน แตความรัก
ของทั้งคูก็หวานชืน่ และแนนแฟนขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนตางมีความสุขกับความรักในแบบของตัวเอง
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ข. โครงเรื่อง (Plot)
การตูนเรื่อง Full House มีโครงเรื่องประเภทความรักของชายหญิง (Romance) โดย
เปนเรื่องราวของตัวเอกที่ไดพบกัน เริ่มตนความสัมพันธดวยความเปนปฏิปกษ ตอมามีเหตุให
ตองมาอยูรวมกันความใกลชิดทําใหความสัมพันธดีขึ้น จากนั้นจึงพบอุปสรรค เกิดความไม
เขาใจกัน ถูกผูร ายขัดขวางความรัก สุดทายแกปญหาไดก็สมหวัง และมีโครงเรื่องรองเกี่ยวกับ
การสืบสวนหาความจริงเรื่องผูขายบาน โดยมีลําดับการเลาเรื่องของโครงเรื่องหลักดังนี้
เปดเรื่อง

ดําเนินเรื่อง

1) ตัวเอกไดพบกัน เปนปฏิปกษกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของบาน Full
House แตเหตุการณชักนําใหทงั้ คูตองมาอยูรวมกัน ความสัมพันธ
เริ่มตนดวยความเกลียดชัง
2) ตัวเอกทั้งสองอยูรวมกันอยางไมปรองดอง แตความใกลชิดก็ทําให
ความสัมพันธเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แตพระเอกยังมีปมปญหาในใจเรื่อง
ความรักในอดีต
3) ผูราย (มิแรนดา) คอยใชเลหเหลี่ยมขัดขวางความสัมพันธของตัวเอก
ทําใหความสัมพันธที่ดีขึ้นหยุดนิ่งไมพัฒนา
4) นางเอกตามหาความจริงเรื่องบาน
5) ผูราย (เฮนรี)่ ทําลายบาน Full House และจับนางเอกไป พระเอก
ออกเดินทางเพื่อชวยเหลือ
6) พระเอกกับผูราย (เฮนรี่) ตอสูกนั พระเอกเอาชนะได ผูราย (เฮนรี)่
ถูกจับ วิกฤตเรื่องบานคลี่คลาย
7) ผูราย (มิแรนดา) ใชเลหเหลี่ยมขัดขวางความสัมพันธของตัวเอก
อีกครั้ง พระเอกใชเลหเหลี่ยมยุติการขัดขวางได (แตงงาน)
8) ผูรายคนใหม (เดมอนด) เขามาขวางความสัมพันธของตัวเอก

Climax 1

9) เกิดเหตุการณที่ทําใหตัวเอกทั้งสองเขาใจผิด ผูราย (เดมอนด) ทําให
ความสัมพันธแยลงถึงขั้นแตกหัก
10) ผูราย (มิแรนดา) กลับใจ เลิกขัดขวางความสัมพันธของตัวเอก และ
พยายามชวยเหลือนางเอกที่เกิดปมปญหาในใจเรื่องความรัก

Climax 2

11) ผูร าย (เดมอนด) เปนเหตุใหนางเอกตองบาดเจ็บ พระเอกแกปม
ขัดแยงในใจตนเองได ผูรายลมเลิกการขัดขวางความสัมพันธ
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ภาวะคลี่คลาย 12) เกิดเหตุการณทที่ ําใหตัวเอกตองอยูร ะหวางความเปนความตาย
นางเอกแกปมในใจตนเองได ภาวะวิกฤตของเรื่องไดรับการแกไข
จบเรื่อง

13) ตัวเอกกลับมาอยูรวมกันในบาน Full House ผูรายทั้งสองมี
ความสัมพันธที่ดตี อกัน และมีความสัมพันธที่ดีกับตัวเอก ทุกฝาย
มีความสุข

โดยสรุป การตนู Full House มีโครงเรื่องเปนเรื่องความรักระหวางชายหญิง ฉะนั้น
ภาวะวิกฤตของเรื่อง คือ ความเกลียดชังไมชอบหนากันของพระเอกกับนางเอก ภารกิจของ
ตัวละครเอกก็คือ การประสานความสัมพันธของตัวละครเอกทั้งสองใหได จุดวิกฤต (Climax)
ของเรื่อง คือจุดที่ทําใหตัวละครเอกทั้งสองสามารถแกปมปญหาในใจ และทําใหความสัมพันธ
ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดวิกฤตยอยที่คลี่คลายปญหาเรื่องบาน Full House ซึ่งจุดนี้ก็เปนจุดที่
ทําใหความสัมพันธของตัวละครเอกดีขึ้นเชนกัน
ค. แกนเรื่อง (Theme)
การตูนเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” มีแกนเรือ่ งประเภท Love theme เปน
ความรักของชายหญิงระหวางนางเอกกับพระเอก รวมถึงความรักของตัวละครอื่นๆ ผูแตงไดสื่อ
ถึงความรักทีห่ ลากหลายรูปแบบของตัวละครทุกตัว ทัง้ รักที่มาจากความเกลียด รักที่มาจาก
ความใกลชิด รักขางเดียว หรือรักทีไ่ มตองการครอบครอง โดยเฉพาะจะสังเกตไดวาตัวละคร
หลายๆ คูมีความรักที่เริ่มตนดวยความขัดแยง เชน คูข องพระเอกกับนางเอก และคูของผูราย
แตเรื่องราวก็แสดงใหเห็นวาตัวละครไดเรียนรูกันและกัน และเรื่องก็จบลงดวยความรักที่สมบูรณ
สรุปไดวา “ความรักมีหลายรูปแบบ อาจเริ่มตนดวยความขัดแยง หากเติมความรักใหแกกันชีวิต
รักจะสมบูรณ”
นอกจากนี้ ยังมีแกนเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อใจซึ่งกันและกันของคูชีวิต ซึง่ ความระแวงไม
เชื่อใจอาจทําใหสญ
ู เสียคนที่สําคัญทีส่ ุดสําหรับตัวเองไป จะเห็นไดวาตัวละครเอกทัง้ สองสามารถ
แกปมขัดแยงในใจเรื่องความรักของตนเองได เมื่อเกิดเหตุการณที่เปนอันตรายแกชีวิต (บาน
ไฟไหม เครื่องบินตก ตกหนาผา) และตัวเอกเกิดความรูสึกกลัวที่จะตองสูญเสียอีกฝายไป สรุป
ไดวา “คนเราจะเห็นความสําคัญของความรักที่มีเมื่อเกือบจะสูญเสียความรักไป”
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ง. ความขัดแยง (Conflict)
ความขัดแยงในการตูน Full House สะดุดรักที่พักใจ พบความขัดแยงระหวางคนกับคน
และความขัดแยงภายในใจตัวละคร
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางคนกับคนที่พบในเรื่อง ไดแก ความขัดแยงระหวางพระเอกกับ
นางเอก ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูราย และความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูราย
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอกในเรื่องความรัก มีคูแยง (Binary opposition)
คือ ความระแวงกับความเชื่อใจ พระเอกหมั้นกับนางเอกโดยสถานการณบังคับ ทั้งสอง
ไมชอบหนากัน เมื่อเริ่มเกิดความรัก พระเอกก็เปนฝายระแวงไมเชื่อใจนางเอก คิดวานางเอก
จะไปรักคนอื่น สวนนางเอกเชื่อใจพระเอก
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร าย (เดมอนด) ในเรือ่ งความรัก มีคูแยงคือ ผูเปน
เจาของกับผูแยงชิง โดยพระเอกเปนสามีของนางเอก และเปนเจาของความรักของนางเอก
สวนผูราย (เดมอนด) ตองการความรักจากนางเอก และตองการแยงชิงนางเอกมาจากพระเอก
ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูราย (มิแรนดา) ในเรื่องความรัก มีคูแยงคือ ความ
ตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม โดยนางเอกปฏิบัติตนกับพระเอกอยางตรงไปตรงมา สวน
ผูราย (มิแรนดา) ใชเลหเหลี่ยมวางแผน ดึงใหพระเอกออกหางจากนางเอกมาหาตนเอง และใช
เลหเหลี่ยมกลัน่ แกลงนางเอก
ความขัดแยงเรื่องบาน Full House ระหวางนางเอกกับตัวราย (เฮนรี)่ คูแยงคือ ผูเปน
เจาของกับผูแยงชิง โดยนางเอกเปนเจาของบานอยูกอน และผูราย (เฮนรี)่ ก็ใชกลโกงและการ
ทํารายแยงชิงเอาบานไป
ความขัดแยงภายในใจตัวละคร
ความขัดแยงภายในใจตัวละครที่พบ ไดแก ความขัดแยงระหวางความรักในอดีตกับ
ความรักปจจุบันในใจพระเอก และความขัดแยงระหวางความรักกับความกลัวในใจนางเอก
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พระเอกเคยมีความรักในอดีต แตความรักครัง้ นั้นทําใหเขาตองสูญเสีย และปดกั้นจิตใจ
ตนเองจากความรัก เมื่อมีรักครัง้ ใหมก็นําไปเปรียบเทียบกับความรักที่ผานมา และไมยอมรับวา
นั่นคือความรัก กลัวที่จะยอมรับเพราะกลัวทีจ่ ะตองสูญเสียอีกครั้ง
นางเอกไมเคยมีความรักมากอนจึงทุมเทความรักใหกับพระเอก แตความระแวงไมเชื่อ
ใจก็ทําใหเธอถูกทํารายจิตใจหลายครัง้ จนกลัวที่จะกลับไปรักกันอีกครั้ง แมวา เธอจะยอมรับวา
รักเขามากก็ตาม
จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในการตูน Full House สวนใหญเปนตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed
character) และพบตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Wellrounded character) ดวยเชนกัน
ตัวละครเอก
1) เอลลี่ ชิ (ชิ ยองเจ)

ภาพที่ 21: ภาพการตูนตัวละคร เอลลี่ ชิ
เอลลี่เปนตัวละครที่มีลักษณะตายตัว (Typed character) นักเขียนบทภาพยนตร
สาวชาวเกาหลีที่อาศัยอยูในอังกฤษมาตัง้ แตเด็ก ผมสีดาํ ตาสีดํา อายุ 22 ป อาศัยอยูคนเดียว
โดยไมมญ
ี าติพี่นองหลังจากพอแมเสียชีวิต นับเปนหญิงแกรงคนหนึง่ เธอเปนสาวเอเชียที่รัก
นวลสงวนตัว แมจะอยูอังกฤษตัง้ แตเด็ก ก็ไมไดทําใหเธอซึมซับลักษณะของชาวยุโรปมามากนัก
เอลลี่เปนคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมาก ดื้อรั้น หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง เธอจะไมยอมใหใครมา
ดูถูกเธอเด็ดขาด ซึ่งนิสัยสวนนี้เปนเหตุใหเธอทะเลาะกับไรเดอรตงั้ แตครั้งแรกที่เจอ และยังเปน
สาเหตุที่ทําใหทะเลาะกันอีกหลายครัง้ เธอไมคอยยอมงอใคร แตหากเธอเปนฝายผิดจริงเธอก็จะ
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ยอมรับผิดอยางเต็มใจ เอลลี่มองโลกในแงดี เปนมิตรกับผูอื่น นอกจากคนที่รายกับเธอกอน
เธอก็จะรายตอบเธอไมเคยระรานใคร แตจะเอาคืนกับคนที่ดูถูกเธอหรือทํารายเธอ ตรงไปตรงมา
ไมคอยเก็บความรูสึก ถาเธอโกรธเธอจะแสดงออกมาตรงๆ อยางเต็มที่ ความซื่อตรง เปนตัว
ของตัวเองของเธอ สามารถเอาชนะใจครอบครัวของไรเดอรที่ตั้งแงรงั เกียจเธอได
เอลลี่เปนผูหญิงทีไ่ มหลงใหลรูปลักษณภายนอกเธอไมยึดติดกับแฟชั่น ชอบความ
สบายไมชอบความหรูหรา เอลลี่ไมใชคนสวยเลิศเลอแตเปนคนมีเสนห บางทีเอลลี่ก็ทําตัวแบบ
เด็กๆ ทะเลน ขี้เลน และมีอารมณขันมาก ฉลาดและเขมแข็ง ยอมรับความจริงที่เจ็บปวดได
อยางองอาจ เธอเปนคนขยัน เอาจริงเอาจังกับการทํางาน ไมวาจะเปนงานอะไรเธอก็ตงั้ ใจทํา
เต็มที่ แมจะตองทําในสิ่งที่ไมชอบเธอก็ยอมทําเพื่อใหงานสําเร็จดวยดี มุง มั่น และมีความ
พยายามสูง
เอลลี่เปนเด็กสาวสดใสนารัก ราเริง แจมใส ความคิดของเธอบริสุทธิ์ไมมี
เลหเหลี่ยมคดโกง เธอยังไมเคยมีความรัก จึงไมเขาใจวาความรูสึกที่เธอมีใหไรเดอร คือความรัก
แตเมื่อไดรักแลวเอลลี่เปนคนที่รักเดียวใจเดียว ไมหวั่นไหวแมจะไดเจอกับผูชายที่ดีกวา และ
เมื่อสูญเสียความรัก เธอก็พรอมจะทําทุกอยางเพื่อใหไดรักนั้นคืน แตเธอเปนคนที่เจ็บแลว
จําฝงใจ เมื่อถูกทํารายจิตใจหลายครั้ง ทําใหเธอเริม่ ไมเชื่อมั่นวาจะยอมรับความรักไดอีกหรือไม
กวาเธอจะยอมรับความรักนั้นอีกครั้ง ก็ตองผานวิกฤตที่เกี่ยวกับความเปนความตายเสียกอน
2) ไรเดอร เบย ไรนออนส

ภาพที่ 22: ภาพการตูนตัวละครไรเดอร เบย ไรนออนส
ไรเดอรเปนนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษ เปนหนุมรูปหลอ ผมสีทอง ตาสีฟา มี
ความสามารถทางการแสดงสูง และเปนทีช่ ื่นชอบของแฟนๆ มาก เขามักจะถูกหอมลอมดวย

152

เหลาแฟนๆ แตเขาเปนดาราดังที่ไมเยอหยิ่งเหมือนดาราดังทั่วไป เขาใหความเปนกันเองกับ
แฟนคลับ ไมเคยแสดงทาทางวารําคาญที่ถูกรบกวนเวลาสวนตัว
ไรเดอรเปนลูกชายคนรองของตระกูลนักธุรกิจชื่อดังทีเ่ ปนผูดีอังกฤษ แตเขาก็ไม
ยึดติดกับความหรูหรา ไรเดอรจงึ เปนทีช่ ื่นชอบในแงดาราติดดินที่สุภาพออนโยน เขามีเสนหและ
มีผูหญิงมาติดพันมาก โดยเฉพาะดารานักแสดงสาวๆ ไรเดอรรักอิสระ เขาจึงออกเที่ยวกับ
ผูหญิงหลายคน แตเขาไมเคยเปดใจรักใครจริงจัง เพราะไรเดอรมีบาดแผลทางจิตใจในเรื่อง
ความรักกับอดีตพี่สะใภ ที่ทิ้งเขาไปแตงงานกับพี่ชายของเขาแทน ไรเดอรจึงไมศรัทธาใน
ความรัก พยายามปฏิเสธความรักที่เกิดขึ้นในใจ และระแวงวาความรักของเอลลี่ไมยั่งยืน แตเขา
เปนคนที่มีหัวใจอบอุน โรแมนติก หากไดรักแลวก็รกั อยางจริงจัง ดวยความกลัวจะสูญเสีย
จึงตองการครอบครองไวกับตัวเองคนเดียว ไรเดอรหยิ่งในศักดิ์ศรีมาก และเปนคนละเอียดออน
เอาใจใสในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ทีค่ นอื่นอาจจะไมสนใจ มีความเปนสุภาพบุรุษสูง
ไรเดอรนับเปนตัวละครประเภท Wellrounded character เขามีขอเสียที่เปนคน
ขี้โมโห ปกติเขาจะสุภาพและใจเย็น แตพอเจอกับเอลลีก่ ็ใจรอนและปากรายมาก เปนพวกแคน
ฝงใจ รักมากก็เกลียดมาก ขี้ระแวง เวลาโกรธจึงพูดทํารายจิตใจคนบอยครัง้ ชางประชดประชัน
เจาเลหมาก เขาไมชอบใชกําลัง แตจะทํารายดวยความเย็นชาและวาจาเชือดเฉือนไมเกรงใจใคร
แผลใจในอดีตทําใหเขากลัววาจะตองเจ็บซ้ําสอง ความระแวงไมเชื่อใจทําใหเขาทํารายคนที่รัก
หลายครั้ง กวาจะแกปมปญหาในใจตัวเองได เขาก็เกือบจะตองสูญเสียคนทีส่ ําคัญที่สุดไป
ผูราย
1) มิแรนดา เบวอลลี่

ภาพที่ 23: ภาพการตูนตัวละครมิแรนดา เบวอลลี่
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สาวสวยเซ็กชี่ ผูจัดการสวนตัวของไรเดอร เปนผูห ญิงทีม่ ีความมั่นใจในตัวเองสูง
ทํางานเกง เขาสังคมเกง ฉลาดเฉลียว มีเลหเหลี่ยมมาก จะใชทุกวิถที างทีท่ ําไดเพื่อใหไดสิ่งที่
ตองการ ยกเวนการใชกําลังแยงชิง มีความอิจฉาริษยา เธอเปนเพื่อนสนิทของไรเดอร เปน
ผูชวยไรเดอรในการทํางาน แตกใ็ ชตําแหนงผูจ ัดการสวนตัวเขาใกลชิดไรเดอร และยกตัวเอง
เปนคนพิเศษเหนือผูห ญิงคนอื่นที่อยูรอบตัวไรเดอร ชืน่ ชอบการเอาชนะ ถารูส ึกวาแพเธอจะ
ฮึดสูและทําทุกอยางเพื่อเอาชนะใหได
มิแรนดาเปนสาวสวยทรงเสนหในสังคมชั้นสูง นําแฟชัน่ เสมอ มนุษยสัมพันธดี มี
เพื่อนมากมาย รักสนุกแตกไ็ มไดคบกับผูชายมากหนาหลายตา เธอมั่นใจในเสนหของตนเองและ
ไมเคยคิดวาจะมีผชู ายที่ไมติดกับดักเสนหของเธอ แตเมื่อใชเสนหกับเดมอนดไมไดผล เธอก็
ตองการจะเอาชนะจนเกิดเปนความรักขึ้น
มิแรนดาเปนผูหญิงที่สนิทกับไรเดอรที่สุด และแอบรักไรเดอรมานาน เธอไมสนใจ
วาไรเดอรจะคบกับผูหญิงคนอื่น ทั้งยังเปนคนเสนอใหไรเดอรทําสัญญาหมั้นกับเอลลี่ เพราะเธอ
รูวาเขาไมคิดจะรักใคร แตเมื่อไรเดอรเริ่มรักเอลลี่ เธอก็รูสึกเหมือนกับโดนแยงของรักไป
มิแรนดาจึงเกลียดเอลลี่มาก พยายามใชเลหเหลี่ยมกันไรเดอรออกจากเอลลี่ และพยายามแยง
เขากลับมาเปนของตัวเอง แตลึกลงไปมิแรนดาไมใชคนจิตใจชั่วราย เมื่อเธอทําใจยอมรับความ
รักของทั้งคูไ ดแลว เธอก็เห็นถึงความดีและความนารักของเอลลี่ จึงคอยใหความชวยเหลือเอลลี่
และเปนเพื่อนที่ดีตอกัน มิแรนดาจึงนับเปนตัวละครประเภทเห็นไดรอบดาน (Wellrounded
character)
2) เดมอนด ฟราอีสต

ภาพที่ 24: ภาพตัวละคร เดมอนด ฟราอีสต
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เดมอนดเปนตัวละครที่มาสรางปมขัดแยงกับพระเอก
เปนตัวละครประเภท
ตายตัว (Typed character) ที่แทบจะไมมีลักษณะของผูรายเลย เขาเปนทายาทเจาของกลุม
ธุรกิจสื่อมวลชน เปนชายหนุมที่พรอมดวยรูปสมบัติและทรัพยสมบัติ ทํางานเกงมีวิสัยทัศน
กวางไกล ฉลาด และทันคน เปนชายหนุมที่สุภาพ มีอารมณขัน โรแมนติก มีความมุงมัน่ สูง
มั่นใจในตัวเอง คอนขางเอาแตใจ จริงจังกับความรัก แมอีกฝายจะแตงงานแลวก็ยังตามติดเสมอ
ตนเสมอปลาย พยายามทําใหเธอประทับใจในตัวเขา เดมอนดไมใชคนทีม่ ีจิตใจชั่วราย เดิมเขา
ไมไดตองการแยงภรรยาใคร แตเขายึดมั่นจริงจังกับความรักมากเกินไป เขาเห็นวาเอลลี่ไมมี
ความสุข เมื่อรูวาทั้งคูแตงงานดวยสัญญาผูกมัด ก็เขาใจวาทั้งสองคนไมไดรักกัน เมื่อรูวามี
ความหวัง เขาก็มุงมั่นจะทําทุกอยางเพื่อใหไดในสิง่ ทีต่ องการ
3) เฮนรี่

ภาพที่ 25: ภาพตัวละคร เฮนรี่
เฮนรี่เปนผูขายบาน Full House ใหกับไรเดอร เปนผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับแกง
ยากูซา เฮนรี่เปนตัวละครประเภท Typed character ทีม่ ีลักษณะของผูร ายครบทุกรูปแบบ เปน
คนจิตใจชั่วราย สามารถใชเลหเหลี่ยมกลโกงตางๆ เพื่อใหไดสงิ่ ทีต่ องการ เขาโกงเอาบาน Full
House มาจากพอของเอลลี่ ทั้งยังเปนคนฆาพอของเอลลี่ตาย โดยทําใหดูเหมือนเปนอุบัติเหตุ
ไมมีความเปนสุภาพบุรุษ ทํารายผูหญิง เปนหัวหนากลุมอันธพาล เปนคนนอกกฎหมาย เมื่อ
รูตัววาถูกติดตาม ก็สั่งใหตัดไฟแตตนลมเพื่อไมใหถูกติดตามตอ เห็นแกตัว มองทุกอยางเปน
ผลประโยชน
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ผูชวยเหลือ
1) ออสริค โพรเด
ออสริคเปนดีไซนเนอรเสื้อผาบุรษุ ชื่อดัง เปนเพื่อนสนิทของไรเดอรและมิแรนดา
เปนคนออนโยน อารมณขัน ขี้เลน ใจดี มีน้ําใจ มองโลกในแงดี เปนที่ปรึกษาของไรเดอรและ
มิแรนดา สนับสนุนความรักของเพื่อน เปนผูทหี่ าทางทําใหไรเดอรกับเอลลี่มีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน คอยชวยเหลือทั้งไรเดอรและมิแรนดา ทั้งที่เขารักมิแรนดาแตก็คอยสนับสนุนความรัก
ของเธอ และคอยชวยเหลือเอลลี่เชนกัน

2) คริสติน
เพื่อนสาวคนสนิทของเอลลี่ เปนลูกสาวเจาของรานอาหาร เปนที่พงึ่ ของเอลลี่ใน
ยามยาก คอยใหคําปรึกษาและที่พักพิง รักและเปนหวงเอลลี่มาก ขี้บน คริสตินเปนสาวชางฝน
เธอตามหาความรักที่สวยงามเหมือนเปนพรหมลิขติ ยึดติดกับความรักแรกพบ คริสตินเปนคน
ใจดี แตบางทีก็ออกจะขี้เหนียวตามนิสัยแมคา หยิง่ ในศักดิ์ศรี ไมชอบรับความชวยเหลือจาก
คนอื่น แตยินดีจะใหความชวยเหลือผูอื่นเสมอ
ปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรอง สรุปไดดังนี้
พระเอกกับนางเอก ไมชอบหนาตั้งแตแรกเจอ มีความจําเปนทําใหตองมาอยูดวยกัน
แตงงานกันโดยไมมีความรัก ทะเลาะกันเสมอ พระเอกไมเชื่อใจ ระแวง สวนนางเอกเชื่อใจ
พระเอก ถูกทํารายจิตใจหลายครัง้ ตอนหลังรักกันแตยังระแวงสงสัยกันและกัน
นางเอกกับผูราย (มิแรนดา) ผูรายอิจฉานางเอกที่ไดรับความรักจากพระเอก ใช
เลหเหลี่ยมกลัน่ แกลง นางเอกยอมถูกกระทํา แตก็หาทางตอบโต ใชความดีเอาชนะใจผูร ายได
ภายหลังผูรายคอยชวยเหลือนางเอก
พระเอกกับผูราย (เดมอนด) เปนศัตรูกนั ผูร าย (เดมอนด) พยายามแยงชิงนางเอกจาก
พระเอก สวนพระเอกอิจฉาที่นางเอกใหความสนิทสนมกับผูราย
นางเอกกับผูราย (เฮนรี่) ผูรายแยงชิงบานจากนางเอก ใชกําลังทําราย นางเอกเปน
ผูถูกกระทําฝายเดียว ไมสามารถตอบโตได
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ฉ. ฉาก (Setting)
การตูนเรื่อง Full House คอนขางใหความสําคัญกับฉากที่เปนสถานที่ ฉากหลักในเรื่อง
คือบาน Full House และบานซึ่งตัวเอกใชอยูรวมกัน รวมถึงบานของพระเอกซึ่งเปนบานของ
ครอบครัว เหตุการณในเรื่องสวนใหญจะเกิดขึ้นในบาน ซึ่งทุกฉากจะแสดงถึงบานที่อบอุน ฉาก
อื่นๆ สวนใหญอยูในประเทศอังกฤษหรืออเมริกา ไดแก สตูดิโอที่ทํางานของพระเอกกับตัวราย
รานเสื้อผาหรูๆ รานอาหาร งานปารตี้ ฮอลลีวูด เหตุการณเกิดในสังคมของดาราวงการบันเทิง
และสังคมชนชั้นสูง เปนผูดี เปนผูมีชื่อเสียงเปนทีร่ ูจัก การกระทําของตัวละครจึงมีผลกระทบเปน
วงกวาง
ช. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
สัญลักษณพิเศษที่พบมีเพียงอยางเดียวคือ บาน Full House หมายถึง บานที่เติมเต็ม
ดวยความรัก บานที่เต็มไปดวยความอบอุน และเต็มไปดวยความทรงจํา ซึ่งเปนบานทีส่ รางดวย
ความรักของพอนางเอก เมื่อถูกไฟไหมไปก็สรางขึ้นใหม ดวยความรักของพระเอกกับนางเอก
เมื่อเกิดความระแวงสงสัย ทะเลาะกัน การสรางบานก็หยุดชะงัก และสรางเสร็จเมื่อตัวเอกเขาใจ
กัน สื่อความหมายถึงการใชชีวิตคูของคูแตงงาน ทีต่ องเติมเต็มความรักใหกันและกัน
ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
การตูน Full House ใชวิธีการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน ผูเขียนไดบรรยายความรูสึกของ
ตัวละครแตละตัวอยางละเอียด ผูอานสามารถเขาใจเรือ่ งราวอยางทะลุปรุโปรง และสามารถ
เขาถึงอารมณความรูสึกของตัวละครอยางลึกซึ้ง
จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของการตูน
สามารถสรุปไดดงั นี้

Full House

สะดุดรักที่พักใจ

จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) พบวา Full House
สะดุดรักที่พักใจ เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับความรักชายหญิง เปนความรักของตัวเอกที่ตองมีการฟน
ฝาอุปสรรคทีส่ ําคัญคือปมปญหาในใจตัวละคร การรูคาของความรักที่มีอยูเมื่อเกือบจะสูญเสียไป
และอุปสรรคจากผูราย ตัวละคร (Character) และฉาก (Setting) แสดงถึงสังคมชนชั้นสูงที่เปน
ผูดีอังกฤษ เปนสังคมของคนในวงการสื่อมวลชน เลาเรือ่ งแบบรูรอบดาน (The Omniscient)
โดยเลาตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น และเขาถึงจิตใจตัวละครอยางลึกซึ้ง
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การสื่อความหมายของการตูน Full House สะดุดรักที่พักใจ แสดงผานภาพและ
ตัวอักษร ตัวละครมีการแสดงอารมณที่หลากหลายมาก ใชเหตุการณหลายเหตุการณในการ
แสดงถึงเนื้อเรื่องแตละสวนของโครงเรื่องหลัก เชน ผูรายพยายามขัดขวางความสัมพันธของตัว
เอกหลายครั้ง ตัวเอกเกิดความเขาใจผิดกันซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งปญหาที่เกิดซ้ําๆ นอกจากจะแสดง
ถึงลักษณะนิสัยของตัวละครแลว ยังแสดงถึงพัฒนาการในการแกปญหาของตัวละครแตละตัว
ดวย

4.2.1.2 ละครโทรทัศน “Full House สะดุดรักที่พักใจ”

ภาพที่ 26: ละครโทรทัศนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พกั ใจ
ก. เรื่องยอ
ฮัน จีอึน อาศัยอยูในบาน "Full House" เพียงคนเดียวหลังจากที่พอและแมเสียชีวิต
วันหนึ่ง ชิน ดงวุก และ ยาง ฮีจีน ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของเธอมีปญหาติดหนี้ทวมหัว และฮีจนิ ก็
เพิ่งจะตั้งครรภ ทั้งสองจึงคิดแผนหลอกใหจีอึนไปทองเที่ยวเซี่ยงไฮ และขโมยเอาบานไปขาย
ขณะอยูบนเครื่องบิน จีอึนไดนงั่ ติดกับ ลี ยงเจ นักแสดงชื่อดังที่มักจะตกเปนขาวในเรื่องผูหญิง
จีอึนเมาเครื่องบินจนอาเจียนใสยงเจ ทําใหเขาไมพอใจมาก เมื่อถึงเซี่ยงไฮจีอึนก็พบวาไมมีคน
มารับเธอและที่โรงแรมไมมชี ื่อจองหองของเธอเลย บังเอิญ ยู มินฮย็อค ซึ่งมาพบยงเจได
ชวยเหลือจีอึนไว จีอึนติดตอดงวุคและฮีจนิ ไมไดก็เริ่มรอนใจ เพราะเธอไมมีเงินติดตัวแมจะจาย
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คาโรงแรมหรือซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบาน เธอนึกไดวาลียงเจพักอยูที่โรงแรมเดียวกัน เธอจึงไป
พบเขาแตกลับถูกปฏิเสธความชวยเหลือ จีอึนโกหกวาเธอเปนคนรักของมินฮย็อค ยงเจจึงยอม
ใหความชวยเหลือ เมื่อกลับมาถึงเกาหลี จีอึนก็รูวาเธอถูกเพื่อนสนิททีค่ บกันมาสิบปหลอกใหไป
ลอยแพที่เซี่ยงไฮ และบาน Full House ก็ถูกขายไปแลว
ยงเจแอบรัก คัง เฮวอน ดีไซเนอรสาวที่เปนเพื่อนสนิทตั้งแตสมัยเด็ก แตเฮวอนแอบ
ชอบมินฮย็อคอยู ยงเจเขาใจวาจีอึนเปนคนรักของมินฮย็อค จึงวางแผนใหทั้งคูพบกันตอหนา
เฮวอน จีอึนถึงกับทําตัวไมถูกเพราะวาเรื่องที่เลาใหยงเจฟงลวนแตเปนเรื่องโกหก ยงเจไมพอใจ
ที่จีอึนโกหก จีอึนก็ไมพอใจที่เขาจะใชเธอเปนเครื่องมือเชนกัน ตอมาจีอึนก็พบวาลียงเจคือ
เจาของบานคนใหมของ Full House เธอพยายามอธิบายวาที่จริงเธอเปนเจาของบาน แตถูก
เพื่อนหลอกขายบานไป แตยงเจไมสนใจจีอึนจึงตองออกไปนอนอยูนอกบาน สุดทายยงเจก็ยอม
ใหจีอึนอาศัยอยูในบานดวยกัน โดยเธอมีหนาที่เปนแมบา นทําความสะอาดและทําอาหารใหเขา
ยงเจ ตัดสินใจขอเฮวอนแตงงาน แตก็ตองผิดหวังเพราะวาเฮวอนไปหามินฮย็อคโดยที่
เขายังไมทันไดบอกรักเธอ สรางความโศกเศราใหกับเขามาก ซ้ํายังมีขาวยงเจขอหมั้นกับสาว
ปริศนาคนหนึง่ ตอมายงเจไดรับการดเชิญงานปารตี้ จีอึนจึงขอใหเธอไดไปดวย แตวายงเจไม
ยอม จีอึนจึงแอบไปที่งานเอง ในงานเลี้ยงจีอึนไดพูดคุยเรื่องนิยายที่เธอเขียนกับมินฮย็อคเพราะ
เขาเปนเจาของกิจการสื่อสิ่งพิมพ เฮวอนเดินมาเห็นจึงมองดวยสายตาไมพอใจ เมื่อจีอึนไปแลว
เฮวอนจึงสารภาพรักกับมินฮย็อค แตมินฮย็อคกลับบอกวาเขาเห็นเธอเหมือนนองสาว และยงเจ
ก็ชอบเธอ เฮวอนจึงไปถามยงเจวาชอบเธอหรือไม เพื่อจะปฏิเสธเขาตอหนามินฮย็อค แตยงเจ
กลับจุมพิตจีอึน พรอมประกาศวาจีอึนคือคนที่เขาจะแตงงานดวย
ยงเจไดยื่นขอเสนอจะจางใหจีอึนมาแตงงานกับเขา จีอึนตอบตกลงพรอมกับรางสัญญา
การแตงงาน โดยมีระยะเวลา 6 เดือน และหลังจากทีห่ ยากันแลวบาน Full House จะตอง
กลับมาเปนของเธออีกครั้ง หลังจากนั้นทัง้ สองแตงงานและอยูรวมชายคาบานเดียวกัน ยงเจ
ปฏิบัติกับจีอึนเหมือนกับเปนคนรับใช จีอึนถูกกดขี่จนทนไมไหว จึงหนีไปอยูกับฮีจินจนมีขาววา
ทั้งคูรักราว ประธานบริษทั ของยงเจจึงวางแผนใหจีอึน ทําอาหารมาใหยงเจตอหนานักขาว ทัง้
สองแสดงละครวารักกันหวานชื่น แตก็แอบแกลงกันตลอดเวลา เฮวอนไดเห็นก็แอบปวดใจ เธอ
จึงพูดเอาแตใจรั้งยงเจไวกับตัวเอง บังคับหามเขาลืมเธอ และตองใหเธอเปนคนพิเศษตลอดไป
ยงเจที่ยังรักเฮวอนก็ไดแตรับปาก และสัญญาวาจะดูแลเธอไปตลอดชีวิต
ในวันเกิดของจีอึน ยงเจแอบซื้อของขวัญจะใหเธอแปลกใจ แตจีอึนออกไปกินขาวกับ
มินฮย็อค หลังจากที่เขาเสนอใหเธอเขียนนิยายให เมือ่ รูวายงเจรอเกอจีอึนจึงชวนยงเจไปสวน
สนุก ทั้งสองคุยเลนอยางสนุกสนาน ยงเจใหกําลังใจจีอึนในการเขียนนิยายใหม แตดวยความ
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ปากรายก็มักจะตอวาหรือดูถูกจีอึนเสมอ จีอึนทํางานบานและเขียนนิยายสงใหมินฮย็อคไปดวย
สวนยงเจก็ยังคงไปมาหาสูกับเฮวอน เมื่อเฮวอนเรียกเขาก็รีบไปหา ไมสนใจวาจะอยูกับจีอึนหรือ
จะปลอยใหจีอึนรอเกอ จีอึนทีถ่ ูกทิ้งใหรอหลายครั้งก็แอบนอยใจ สวนเฮวอนอิจฉาที่ยงเจสนิทกับ
จีอึน อีกทั้งพอแมและยาของยงเจก็เอ็นดูจีอึน จีอึนที่ไมมีญาติก็รสู ึกรักพวกทานมาก
ตอมาดงวุกกับฮีจินรูเรื่องสัญญาแตงงานโดยบังเอิญ ยงเจจึงตองใหดงวุกเขาทํางานใน
บริษัทเปนผูชวยของเขา จีอึนไมพอใจที่เฮวอนเขามายุงกับยงเจอยูเรื่อย แตยงเจก็คอยพูด
ปกปองเฮวอน และดาวาจีอึนเสมอ เธอเลยไดแตนอยใจ ยงเจทําเปนไมสนใจจีอึน แตกร็ ูสึกเหงา
จนตองหาเรื่องใหไดเจอกันอยูเรื่อย เมื่อจีอึนทําเย็นชาเขาก็พยายามงอใหเธออารมณดี คอยเอา
ใจใสดูแลเรื่องเล็กๆ นอยๆ ขณะเดียวกันมินฮย็อคก็ใกลชิดกับจีอึนมากขึ้น เฮวอนไมพอใจ
จึงประกาศทาจีอึนวาจะแยงยงเจไปใหได หลังจากนั้นเฮวอนจึงพยายามทําตัวใกลชิดยงเจ สวน
จีอึนก็มาสารภาพรักกับยงเจ ทําใหเขาสับสนวาเขารักจีอึนหรือเฮวอนกันแน
เริ่มมีขาวลือเรื่องยงเจกับเฮวอน จีอึนจึงชวยแกขาว ยงเจไมพอใจทุกครัง้ ที่จีอึนออกไป
หามินฮย็อค จึงเตือนมินฮย็อควาจีอึนเปนภรรยาตน มินฮย็อคโตกลับวายงเจไมเคยเห็นคาจีอึน
ประกาศวาจะแยงมาใหได ซึง่ มินฮย็อครูจากฮีจินแลววาทั้งคูแตงงานกันตามสัญญา จีอึนทะเลาะ
กับยงเจเรื่องเฮวอนอีก เธอเสียใจที่เขาไมเคยเห็นคา ยงเจเองแมปากจะพูดประชดประชันแต
ลึกๆ ในใจยงเจก็รักและเปนหวงจีอึนมาก เขาจึงสารภาพวาจีอึนมีความสําคัญกับเขา จีอึนดีใจ
แตก็สับสน เพราะมินฮย็อคก็ขอใหเธอพิจารณาเขาดวย
มินฮย็อคเสนอใหจีอึนลองเขียนบทภาพยนตร และบอกวาจะหาทางแกปญหาเรื่องบาน
กับสัญญาแตงงานให จีอึนสับสนวาเธอรักหรือเกลียดยงเจกันแน แตเธอก็เปนหวงยงเจมาก และ
แอบนอยใจที่เขาไมสนใจที่เธอคบกับมินฮย็อค แตที่จริงยงเจก็แอบนอยใจเหมือนกัน เฮวอนเริ่ม
จับไดวายงเจชอบจีอึน เธอจึงมาขอใหจีอึนยอมปลอยยงเจ จีอึนตกลงแมจะเสียใจ แตยงเจไม
ยอมหยา ชื่อเสียงยงเจเริม่ ตก ประธานเชจึงขอใหจีอึนอยูตอเพื่อรักษาภาพลักษณของยงเจ เมื่อ
ยงเจรูวาไมตองหยา ก็ตอวาจีอึนที่ทําใหเขาใจเสียนึกวาตองแยกกันจริงๆ ยงเจเปนหวงจีอึน เขา
พยายามทําดี เพราะอยากจะแกตัวที่ทําไมดีกับเธอมามาก เฮวอนเขามาเห็นจีอึนหอมแกมยงเจ
ก็เสียใจ เธอทวงสัญญากับยงเจ ยงเจจึงตองตัดใจจากจีอนึ เพื่อกลับไปหาเฮวอนตามสัญญา เขา
พยายามทําใหจีอึนเกลียด เพื่อใหเธอเปนฝายไป จีอึนไดแตเสียใจ ยงเจก็เศราไมตางกัน
มินฮย็อคชวนจีอึนไปเวนิส ยงเจไมอยากใหเธอไปแตเขาไมอาจเอยปากหามได เฮวอน
เห็นวายงเจเอาแตคิดถึงจีอึนก็ยอมตัดใจ เธอขอโทษที่รูวา ยงเจรักจีอึนแตก็ยงั ดึงดันรัง้ เขาไว เธอ
ใหกําลังใจยงเจ แตก็แอบมารองใหเสียใจคนเดียว ในที่สุดเธอก็ตัดใจไดและพรอมจะเปนเพื่อน
ที่ดี ยงเจกลับมาเจอจีอึนอยูกับมินฮย็อคในบานก็แอบนอยใจ แตทําไมรูไมชี้ ตอมามีขาววาจีอึน
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แตงงานเพื่อเงิน พอยงเจรูเขาก็โกรธมาก มาตอวาและตียองเจ ทั้งไลจีอึนไปไมใหมายุงกับ
ครอบครัวอีก จีอึนเสียใจมากเพราะเธอรักพอ แม และยาจริงๆ ยงเจไมอยากใหจีอึนเจ็บปวดจาก
ขาว เพื่อใหเธอเปนอิสระจึงแถลงขาววาจะหยาทั้งน้ําตา หลังจากนั้นเขาก็หนีไปเก็บตัวปฏิบัติ
ธรรมที่วัดบนเขา สวนจีอึนก็อยูคนเดียวปลอยบานรกเลอะเทอะไมดูแล เธอหงอยเหงาคิดถึง
ยงเจทุกวัน มินฮย็อค ขอแตงงานเธอก็ปฏิเสธวายังไมพรอม เขาจึงยืนยันวาจะรอ
ประธานเชสัง่ ดงวุกพายงเจกลับมาเลนหนังของบริษทั มินฮย็อค ที่จีอึนเปนคนเขียนบท
ดงวุกจึงโกหกยงเจวาจีอึนไมสบายมาก และมินฮย็อคทิง้ เธอไปแลว ยงเจทําไมสนใจ แตกเ็ ปน
หวงมากจนตองกลับมาหาจีอึน จีอึนทั้งดีใจทัง้ เจ็บปวด เธอไลยงเจเหมือนกับที่เธอเคยโดนไล
ใหยงเจนอนนอกบาน แตพอมองออกมาไมเห็นเขาอยู เธอก็รองใหเสียใจวิง่ ออกไปตามหา ยงเจ
เห็นก็ซาบซึ้งใจ เขาจึงไปหาพอเพื่อขอโทษ และบอกวาเขารักจีอึนจริงๆ และจะแตงงานกับเธอ
อีก แตยงเจก็นึกวาจีอึนกําลังจะแตงงานกับมินฮย็อค เพื่อความสุขของเธอเขาพรอมจะหลีกทาง
จีอึนเสียใจที่ยงเจอยากใหเธอแตงงานกับคนอื่น เธอบอกปฏิเสธกับมินฮย็อคอีกครั้ง ทําให
มินฮย็อคเสียใจมาก แตเมื่อเธอมีความสุขเขาก็พอใจ และตกลงเปนเพื่อนที่ดตี อกัน
จีอึนยอมใหยงเจอยูในบานในฐานะคนรับใช ยงเจพยายามงอจีอึนแตก็เผลอทะเลาะกัน
อยูเรื่อย ดงวุกกับฮีจินจึงเสนอวาจะชวย แลกกับการใหยงเจรวมลงทุนทํารานวิดีโอ ยงเจทําตาม
คําแนะนําแตกไ็ มไดผลเลย เขาจึงลองใชขอมูลทีไ่ ดมาทําตามวิธีตัวเอง ชวนเธอไปสวนสนุกที่
เคยไปดวยกัน แตจีอึนก็ปลอยใหยงเจรอนานจนยงเจไมสบาย จีอึนคอยดูแลไดยินเขาเพอขอให
เธออยูขางๆ ก็ดีใจ ตกดึกทัง้ คูก็ออกไปกางเต็นทนอนในสวนหลังบาน ยงเจขอจีอึนแตงงานอีก
ครั้ง ตางคนตางสารภาพรักทัง้ สองคนจึงเขาใจกัน สวนเฮวอนกับมินฮย็อคก็เปนเพื่อนที่ดีตอกัน
โดยมีพวกจีอึนคอยลุนใหทงั้ คูลงเอยกันดวยดี

ข. โครงเรื่อง (Plot)
ละครเรื่อง Full House มีโครงเรื่องประเภทความรักของชายหญิง โดยเปนเรื่องราวของ
ตัวเอกที่ไดพบกัน เริ่มตนความสัมพันธดวยความเปนปฏิปกษ ตอมามีเหตุใหตองมาอยูรวมกัน
ความใกลชิดทําใหความสัมพันธดีขึ้น จากนั้นจึงพบอุปสรรค เกิดความไมเขาใจกัน ถูกผูราย
ขัดขวางความรัก สุดทายแกปญหาไดกส็ มหวัง โดยมีลําดับการเลาเรื่องของโครงเรื่องหลักดังนี้
เปดเรื่อง
1) ตัวเอกไดพบกัน เปนปฏิปกษกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของบาน Full
House แตเหตุการณชักนําใหทงั้ คูตองมาอยูรวมกัน ความสัมพันธ
เริ่มตนดวยความเกลียดชัง
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ดําเนินเรื่อง

Climax

ภาวะคลี่คลาย
จบเรื่อง

2) ตัวเอกทั้งสองอยูรวมกันอยางไมปรองดอง แตความใกลชิดก็ทําให
ความสัมพันธเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
3) ผูราย (คังเฮวอน) คอยใชเลหเหลี่ยมขัดขวางความสัมพันธของ
ตัวเอก ทําใหความสัมพันธที่ดีขนึ้ กลับแยลง
4) เกิดปมขัดแยงในใจพระเอกระหวางความรักกับความรับผิดชอบ
5) พระเอกพยายามแกปมขัดแยงในใจตนเอง แตถูกผูราย (คังเฮวอน)
ขัดขวาง ทําใหแกปญหาไมสําเร็จ
6) ผูราย (ยูมินฮย็อค) เขาขัดขวางความสัมพันธของตัวเอก
7) ปมปญหาในใจพระเอกเขาสูภาวะวิกฤต ผูร าย (เฮวอน) กลับใจ
เปนคนดีและชวยเหลือพระเอกในการแกไขวิกฤตไดสําเร็จ
8) เกิดเหตุการณที่ทําใหตัวเอกทั้งสองเขาใจกันผิด ความสัมพันธแยลง
ถึงขั้นแตกหัก ความสัมพันธของตัวเอกยุติลง (หยา)
9) ผูราย (ยูมินฮย็อค) กลับตัวเปนคนดี เลิกขัดขวางความสัมพันธของ
ตัวเอก
10) พระเอกพยายามแกไขวิกฤตอีกครั้งโดยไดรับความชวยเหลือจาก
ผูชวยเหลือ ความพยายามเปนผลสําเร็จ วิกฤตของเรื่องคลี่คลาย
11) ตัวเอกกลับมาอยูรวมกันในบาน Full House ผูรายกลายเปนคนดี
และมีความสัมพันธที่ดีกับตัวเอก ทุกฝายมีความสุข

โดยสรุป ละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักทีพ่ ักใจ มีโครงเรื่องเปนเรื่องความ
รักระหวางชายหญิง ฉะนั้นภาวะวิกฤตของเรื่อง คือ ความเกลียดชังไมชอบหนากันของพระเอก
กับนางเอก ภารกิจของตัวละครก็คือการประสานความสัมพันธของตัวละครเอกทั้งสองใหได จุด
วิกฤต (Climax) คือจุดที่ทําใหตัวละครเอกทัง้ สอง สามารถแกปมปญหาในใจ และทําให
ความสัมพันธดีขึ้น เพื่อคลี่คลายปญหาความขัดแยง จนสุดทายจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม
(Happy ending)

ค. แกนเรื่อง (Theme)
ละครเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีแกนเรื่องประเภท Love theme เปนเรื่อง
ความรักระหวางชายหญิงของพระเอกกับนางเอก สารทีน่ ําเสนอในแกนเรื่องคือ “ความรักทําให
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คนเปลี่ยนไปทั้งในทางที่ดีและไมดี แตเมื่อไดเรียนรูแลวก็จะกลายเปนความดี” ซึ่งจะเห็นไดจาก
การเปลี่ยนแปลงของตัวละครเมื่อมีความรัก พระเอกทีเ่ ปนคนกระดางก็กลับอบอุนออนโยนขึ้น
สวนผูรายที่มีความรักก็เปลี่ยนเปนอิจฉาริษยา ใชเลหเหลี่ยมดึงดันเพื่อใหไดมาซึ่งความรัก แต
เมื่อผูรายไดเรียนรูถ ึงผลแหงการกระทําของตน ซึง่ ทําใหคนที่รักเจ็บปวด ก็กลับกลายเปนคนดี
เชนเดิม สื่อใหเห็นวาทุกคนมีการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตนเองได
ง. ความขัดแยง (Conflict)
พบความขัดแยงระหวางคนกับคน คือ ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอกในเรื่อง
ความรัก ความขัดแยงระหวางพระเอกและนางเอกกับผูรา ยในเรื่องความรัก และความขัดแยง
ระหวางตัวเอกกับผูราย และความขัดแยงระหวางความรักกับความรับผิดชอบภายในใจพระเอก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอกในเรื่องความรัก มีคูแยง คือ ความซื่อตรงตอ
ความรูสึกกับความไมซื่อตรงตอความรูสึก โดยทัง้ พระเอกและนางเอกตางก็มคี วามรักให
อีกฝายนางเอกซื่อตรงกับความรูส ึกของตัวเอง ยอมรับและแสดงออกวารักพระเอก สวนพระเอก
ไมซื่อตรงกับความรูสึกตัวเอง คิดเสมอวาไมสามารถรักนางเอกได เพราะรักคนอื่นมากกวา แตก็
หึงหวงแสดงความเปนเจาของในตัวนางเอก
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร าย (ยูมินฮย็อค) ในเรื่องความรัก มีคูแยงคือ ผูเปน
เจาของกับผูแยงชิง โดยพระเอกเปนสามีของนางเอก และเปนเจาของความรักของนางเอก
สวนผูราย (ยูมนิ ฮย็อค) ตองการความรักจากนางเอก และตองการแยงชิงนางเอกมาจากพระเอก
ความขัดแยงระหวางพระเอกและนางเอกกับผูรายในเรื่องความรัก มีคูแยง คือ ความ
ตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม โดยนางเอกและผูร าย(ยูมินฮย็อค)เปนฝายใชความตรงไป
ตรงมาเพื่อใหไดความรักมา สวนพระเอกกับผูราย(คังเฮวอน) ใชเลหเหลี่ยมในการดึงอีกฝาย
เขาหาตนเอง และใชเลหเหลี่ยมวางแผนเพื่อใหไดความรักมา
ความขัดแยงระหวางตัวเอกกับตัวรายในเรื่องความรัก มีคูแยงระหวางความเสียสละ
กับความเห็นแกตัว ตัวเอกยอมเสียสละความรักของตนเอง เพื่อใหทุกฝายพอใจมากที่สุด สวน
ผูรายเห็นแกความรักของตัวเอง ดึงดันแยงชิง ไมสนใจความรูสึกคนอื่นนอกจากตัวเอง
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ความขัดแยงภายในใจตัวละคร
ความขัดแยงภายในตัวละครที่พบ คือ ความขัดแยงภายในใจพระเอกระหวาง ความรัก
กับความรับผิดชอบ พระเอกเคยรักผูรายมาก เคยสัญญาไววาจะอยูเคียงขาง และจะคอยดูแล
ไปตลอดชีวิต เมื่อรักกับนางเอกก็ตองการอยูเคียงขางและคอยดูแลนางเอก แตก็ไมสามารถทิง้
ความรับผิดชอบ ไมสามารถผิดสัญญากับผูร ายได
จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในละครโทรทัศนเรื่อง Full House มีทั้งตัวละครที่มีลักษณะตายตัว
(Typed character) และตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Wellrounded character)
ตัวเอก
1) ลี ยงเจ

ภาพที่ 27: ภาพตัวละคร ลี ยงเจ
ลี ยงเจ เปนนักแสดงซูเปอรสตารคนดังระดับเอเชีย เขาเปนหนุมที่ขรึมและทรนง
มีนิสัยตรงไปตรงมาและเปดเผย ปากราย มักจะพูดอะไรตรงๆ ตามทีใ่ จคิด ไมสนใจวาจะทําให
ใครเสียใจ ยงเจรักความมีอิสระ ชอบความสงบ มีความสันโดษคอนขางมาก ตองการใชเวลา
สวนตัวอยางอิสระ ไมชอบยุงเกี่ยวกับใครโดยไมจําเปน หยิ่งและคอนขางถือตัว เขาเบื่อหนาย
กับการถูกติดตาม และถูกหอมลอมโดยนักขาวหรือแฟนละคร ทําใหชีวติ สวนตัวของเขาถูก
เบียดบัง ยงเจจึงซื้อบาน Full House เพราะบรรยากาศสงบเงียบ และความเปนสวนตัว ยงเจ
เปนคนกระดาง ไมคอยละเอียดออน ดูถูกคนที่ดอยกวา ไมสนใจความรูส ึกใคร ยกเวน คังเฮวอน
ผูหญิงที่เขาแอบรัก เจาระเบียบ และรักความสะอาดมาก อารมณราย ฉุนเฉียวงาย ไมคอยมี
อารมณขัน จิกหัวใชจีอึนไดโดยไมรูสึกผิด แมจะเปนคนปากรายแตลึกๆ แลวยงเจก็เปนคนใจดี
เขามีนิสัยชอบประชดประชันแตก็ไมไดมีเจตนาราย เขาจะออนไหวเปนพิเศษกับคนปวย เพราะ
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เคยสูญเสียนองสาวดวยโรครายมาแลว ซึ่งนั่นเปนสาเหตุใหเขามีเรื่องบาดหมางกับพอ จนออก
จากบานมาเปนดาราทั้งที่เคยเรียนแพทย เมื่อคนใกลตวั ปวย แมจะเปนคนที่มีเรื่องผิดใจกันอยู
เขาก็จะคอยดูแลอยางเต็มที่
ยงเจเปนตัวละครประเภทเห็นไดรอบดาน (Wellrounded character) และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ เมื่อเจอและไดใกลชิดกับฮันจีอึน ยงเจก็เริ่มเปลี่ยนเปนคนออนโยน
และอบอุน คอยเปนหวงเปนใย แอบดูแลจีอึนอยูหางๆ เขาชอบความสดใสและรอยยิ้มของจีอึน
จะรูสึกไมสบายใจในเวลาที่จีอึนไมรางเริง และจะตองหาทางทําใหเธอราเริงขึ้นใหได เขาไมคอย
โรแมนติกแตกท็ ําไดเพื่อใหจีอึนดีใจ ลึกๆแลวยงเจเปนคนขี้เหงา เขาเคยชินกับการมีจีอึนอยู
ใกลๆ เมื่อจีอึนทําเย็นชา ไมมายุงเกี่ยวกับเขาก็เหงาจนทนไมได ตองหาเรื่องใหไดทะเลาะกัน
เพื่อเรียกรองความสนใจจากเธออยูเรื่อย
แตแมจะออนโยนขึน้ ยงเจก็ยังเปนคนปากแข็ง ปากไมตรงกับใจ ไมยอมเสียฟอรม
เปนอันขาด เมื่อใดที่ใกลจะเสียฟอรม หรือเกือบจะเผยความในใจออกมา เขาจะตองทําเปน
โวยวาย พูดประชดประชันกลบเกลื่อนทุกครัง้ ไป เปนเหตุใหทะเลาะกับจีอึนเสมอ เขาให
ความสําคัญกับเฮวอนกอนคนอื่น บางครั้งจึงทําใหจีอึนตองเสียใจ และเขาก็จะรูส ึกผิดทุกครั้งที่
ทําใหเธอเสียใจ แตก็อดใจออนกับน้ําตาและคําขอรองของเฮวอนไมได เขาแพน้ําตาผูหญิง
เมื่อใดที่จีอึนรองให เขาก็จะยอมเสียฟอรมงอเธอกอน เขาไมเคยคิดวาจะรักใครไดอีก นอกจาก
เฮวอน แตสุดทายก็พายแพใหกับความดีของจีอึน และรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไมทันรูต ัว
2) ฮัน จีอึน

ภาพที่ 28: ภาพตัวละคร ฮัน จีอึน
ฮันจีอึนเปนตัวละครประเภท Typed character เธอเปนสาวนอยวัย 23 ป หญิง
แกรงที่อาศัยอยูในบาน Full House เพียงลําพัง หลังจากที่พอแมของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
มีอาชีพเปนนักเขียนนิยายรักทางอินเตอรเน็ต เธอมีนิสัยราเริงสดใสมีอารมณขัน นารัก มองโลก
ในแงดี เอาตัวรอดเกง บางครั้งก็ดื้อรั้น แตก็เขมแข็ง สามารถยอมรับความจริงไดทุกเรื่อง และดู
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เหมือนจะไมคอยกลัวอะไรนัก จีอึนเปนคนใจดี ออนโยน และออนไหวงาย เธอยอมใหยงเจกดขี่
เพราะเห็นเขาเปนนายจาง และเปนเจาของบานที่เธอตองการไดคืน เมื่อโดนหนักเขาเธอก็ทน
ไมไหวจนตองตอบโตกลับบาง แตก็ไมสามารถเอาชนะยงเจได เมื่อโดนแกลงหนักๆ จีอึนก็มักจะ
รองใหเสียใจที่ยงเจเห็นเธอเปนตัวตลก แตเมื่อเธอโกรธมากจริงๆ เธอจะทําตัวเย็นชาไมพูดคุย
ไมยุงเกี่ยวใดๆ กับคนที่เธอโกรธ
จีอึนเปนหญิงสาวที่มีความมุงมั่น มีความพยายามสูง ขยันขันแข็ง เธอเปนคน
ซื่อตรง ไมใชคนเจาเลห แมบางครัง้ เธอจะใชเลหเหลี่ยมเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ ใจดี ขีส้ งสาร
พรอมจะใหอภัยกับคนที่ทําผิด รักเพื่อนมาก แมเพื่อนจะทําผิดหลายครัง้ ถึงขนาดหักหลังขโมย
บานเธอไปขาย แตเธอก็ยังคงเห็นพวกเขาเปนเพื่อนสนิทเสมอ จีอึนเติบโตมาในครอบครัวที่
อบอวลไปดวยความรัก เธอจึงศรัทธาในความรักมาก เธอพรอมจะเสียสละความสุขของตัวเอง
เพื่อคนที่เธอรักมีความสุข
ผูราย
1) คัง เฮวอน

ภาพที่ 29: ภาพตัวละคร คัง เฮวอน
คัง เฮวอน ดีไซเนอรสาวซึ่งเปนเพื่อนสนิทของยองเจและมินฮย็อค มาตั้งแตสมัย
เด็กๆ เธอเปนหญิงสาวสวยที่มีความมั่นใจสูง เสนหแรง เปนทีห่ มายตาของหนุม ๆ ประสบ
ความสําเร็จในการงาน และเปนคนมีฐานะร่ํารวยคนหนึ่ง เฮวอนเปนผูหญิงออนหวาน ออนแอ ดู
เหมือนหัวออน แตเก็บความอิจฉาริษยาไวภายใน พอแมของเธออยูตางประเทศ เฮวอนจึงอาศัย
อยูในเกาหลีคนเดียว เธอเปนผูหญิงเห็นแกตัว ขี้เหงา เมื่อผิดหวังจากความรักครัง้ แรก ก็โหยหา
ความรักใหม เธอเคยชินกับการมีลียงเจ คอยดูแลเอาใจใสอยูขางกายเธอเสมอตั้งแตเด็ก แมเธอ
จะรักคนอื่นอยู แตกต็ องการใหยงเจคอยอยูเคียงขาง เมื่อยงเจแตงงานกับคนอื่นไป เธอก็รูสึก
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เหมือนถูกแยงของรักของตัวเองไป เธอจึงใชมารยาหญิง ความใจออนและคําสัญญาของยงเจ
เปนเครื่องมือดึงเขากลับมาหาตัวเธอเอง จนเธอเริ่มรูสึกรักยงเจขึ้นมาจริงๆ
อยางไรก็ตามเฮวอนเปนตัวละครประเภท Wellrounded character แมจะราย
และเห็นแกตัว แตเฮวอนก็มีความดีอยูในจิตใจ เธอดึงดันใหยงเจมาอยูใกลๆ เธอ แตก็รสู ึกผิด
ทุกครั้งที่ยงเจทําทาเศรา แมจะรูแลววายงเจรักคนอื่นและแมจะรูส ึกผิด เธอก็ไมอาจทําใจปลอย
เขาไปได แตเมื่อไดเห็นวาคนทีร่ ักไมมีความสุขและเอาแตคิดถึงคนอื่น เธอก็มีความกลาพอที่จะ
ปลอยเขาไป และเขมแข็งพอจะยืนหยัดขึ้นมาไดใหมอยางรวดเร็ว สุดทายเมื่อทําใจยอมรับ
ความผิดหวังได เธอก็พรอมจะสนับสนุนความรักของเพือ่ นรักอยางยงเจเสมอ
2) ยู มินฮย็อค

ภาพที่ 30: ภาพตัวละคร ยู มินฮย็อค
ยู มินฮย็อค ผูบริหารในบริษัทสื่อยักษใหญแหงหนึง่ เขาเปนชายหนุมที่ฉลาดและ
เปนผูมีความชํานาญในการทํางานสูง จนไดรับความไววางใจจากคนทํางานรอบขาง ทุกสิง่ ที่เขา
ทํามักจะประสบความสําเร็จตลอดมา เขาเปนชายหนุมอารมณดี มีอารมณขัน มีความโรแมนติก
เปนสุภาพบุรุษ และดวยเสนหภายในที่ดูดี รวมทั้งหนาตาหลอเหลาและหนาที่การงานที่มั่งคง
ทําใหมักมีหญิงสาวมาหลงรักเขา มินฮย็อคเปนหนุมเจาเสนหและเจาชูมาก ถึงแมวาเขาจะรูวา
เฮวอนชอบเขา แตเขาก็กลับปฏิเสธเธอ เพราะเห็นเธอเพียงแคนองสาวคนหนึ่ง เขาคบหากับ
สาวสวยในสังคมชัน้ สูงหลายคน แตกลับหลงเสนหหญิงสาวธรรมดาๆ ทีม่ ีความนารัก ใสซื่อ และ
เปนตัวของตัวเองอยางฮันจีอึน มินฮย็อคมีความมั่นใจในตัวเองสูง เขาคิดวาตัวเขามีดีกวา และ
สามารถทําใหจีอึนมีความสุขไดมากกวาลียงเจ เขาจึงพยายามแยงชิงจีอึนมาใหได เขาเอาใจใส
และใหความสําคัญกับความรักมาก ไมสนใจวาคนรอบขางจะมองวาเขาแยงภรรยาคนอื่น เพราะ
เขาคิดวาสักวันจีอึนก็ตองเลิกกับยงเจอยูดี เพื่อความรักแลวเขาสามารถทําลายคนอื่นได แต
สุดทายแลว เขาก็ตองยอมแพใหกับความรักที่มั่นคงไมสั่นคลอนของจีอึนที่มีใหกับยงเจ และ
กลายเปนเพื่อน ที่คอยชวยสนับสนุนทั้งสองคนในการทํางานและชีวติ คู
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ผูชวยเหลือ
1) ชิน ดงวุก
ดงวุกเปนเพื่อนสนิทกับจีอึนที่คบกันมานานกวาสิบป แตดวยความจําเปนบังคับ
เพราะเปนหนี้เงินกูและภรรยาตั้งครรภจําเปนตองใชเงินมาก เขาไมมีทางเลือกจึงตองหลอกจีอึน
ไปลอยแพที่ตางประเทศ และขโมยบานของเพื่อนไปขาย ดงวุกเปนผูชายเหลาะแหละไมเอาถาน
ไมเอาการเอางาน ทําอะไรก็ไมคอยประสบความสําเร็จ หวังจะหาทางรวยทางลัด หรือใชเพื่อน
เปนบันไดสูความสําเร็จอยูเสมอ เขาเปนผูชายขี้โอ ชางประจบประแจง ไมคอยเกรงใจใคร
ปากโปงไมคอยเก็บความลับ สุรุยสุรายใชเงินฟุมเฟอย จึงทําใหเปนหนี้มาก แตถาไมมีความ
จําเปนเรื่องเงินบังคับเขาก็เปนคนดี ไมเคยคิดรายกับผูอนื่ รักเพื่อนมากและซื่อสัตย เปนผูท ี่คอย
ชวยเหลือจีอึนกับยงเจ และก็ทําใหเรื่องยุงวุนวายขึ้นในเวลาเดียวกัน
2) ยาง ฮีจิน
เปนเพื่อนสนิทที่คบกับจีอึนมานานเชนเดียวกับดงวุก และเปนคนรักของดงวุก
เธอเปนลูกคนรวย แตออกจากบานมาอยูกับดงวุก เธอจึงติดความสุขสบาย ไมสามารถทน
ลําบากได แตก็รักดงวุกมากจึงยอมกัดกอนเกลือกิน ฮีจินคอนขางจะเห็นแกตัว อะไรที่จะเปน
ประโยชนกับตัวเองเธอจะควาไว แลวเอามาใชประโยชนทันที จะทําอะไรตองมีสงิ่ ตอบแทน ไมมี
ความเกรงใจใคร ปากราย สอดรูสอดเห็นเรื่องของคนอื่น และเก็บความลับไมคอยได อยางไร
ก็ตามฮีจินเปนคนรักเพื่อนและหวังดีกับเพื่อน เธอจะคอยแนะนําจีอึนใหเลือกทางที่ดีกวาเสมอ
ปฏิสัมพันธ (Interaction) ของตัวละครหลักและตัวละครรอง สรุปไดดังนี้
พระเอกกับนางเอก ไมชอบหนาตั้งแตแรกเจอ มีความจําเปนทําใหตองมาอยูดวยกัน
แตงงานกันโดยไมมีความรัก ทะเลาะกันเสมอ พระเอกปฏิบัติกับนางเอกแบบคนต่ํากวา แสดง
ความรักดวยการหาทางแกลงแตแอบดูแลเอาใจใส นางเอกยอมถูกกดขี่ ตอบโตกลับเปนบางครัง้
รักพระเอก
นางเอกกับผูราย (คังเฮวอน) ผูรายอิจฉานางเอกที่ไดรบั ความรักจากพระเอก นางเอก
ไมพอใจที่ผูรายเขามายุงเกี่ยวกับพระเอก แตไมไดตอบโตผูราย ใชความดีเอาชนะใจผูร ายได
พระเอกกับผูราย (ยูมินฮย็อค) เปนเพื่อนสนิทกันมานาน ผูรายพยายามแยงชิงนางเอก
จากพระเอก สวนพระเอกอิจฉาที่นางเอกใหความสนิทสนมกับผูราย
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พระเอกกับผูราย (คังเฮวอน) เปนเพื่อนสนิทตั้งแตเด็ก พระเอกแอบรักผูรายมานาน
จนไดมาอยูกับนางเอกจึงรักนางเอก สวนผูรายชอบคนอื่นกอน เมื่อผิดหวังก็หนั มาหาพระเอก
หึงหวง ใชเลหเหลี่ยมดึงใหพระเอกอยูกับตนเองคนเดียว
ฉ. ฉาก (Setting)
ฉากหลักในเรื่องคือบาน Full House ซึ่งตัวเอกอยูรวมกัน และมีปฏิสัมพันธกัน โดย
มีบานเปนจุดศูนยกลาง นอกจากนั้น ฉากอื่นๆ ที่พบบอย คือ ฉากสตูดโิ อสถานที่ทํางานของ
พระเอก รานเสื้อผาชั้นนํา รานอาหารหรือคลับหรูๆ ฉากสถานทีท่ องเที่ยวตางประเทศ (ประเทศ
ไทย) ซึ่งแสดงถึงฐานะทางการเงินของตัวละคร วามีฐานะดีเปนสังคมชนชั้นสูง ฉากแผงลอย
ขางถนนและสนามเด็กเลน ซึง่ แสดงถึงความมีชีวิตชีวา และความเรียบงายติดดินของนางเอก
ฉากสวนใหญอยูภายในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในสังคมของดาราในวงการบันเทิง และสังคม
ธุรกิจสื่อมวลชน
ช. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
บาน Full House หมายถึงบานที่เต็มไปดวยความรัก สื่อถึงการเติมเต็มความรักซึ่งกัน
และกันระหวางพระเอกกับนางเอก เพราะแมจะทะเลาะกันเสมอ แตเมื่อไดใชเวลาดวยกันในบาน
Full House ก็มีความอบอุน ออนโยน และความรักใหแกกัน
ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ใชการเลาเรื่องจากจุดยืนที่เปนกลาง (The objective) ผูชมรับรูเ หตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นตามลําดับเวลาพรอมๆ กับตัวละคร ไมสามารถเขาถึงความคิดและความรูสึกของตัวละคร
ไดมากนัก ไมมีฉากที่แสดงถึงความคิดของตัวละคร ผูชมตองรูส ึกและคาดเดาอารมณของ
ตัวละครจากสีหนาทาทาง การแสดงออกของตัวละคร รับรูความรูสึกของตัวละครผานบทสนทนา
และเสียงเพลงประกอบ ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยบอกอารมณของเรื่องราวในขณะนัน้ โดยไมพบการใช
เสียงคิดในใจ หรือการหวนคิดถึงเหตุการณที่ผานไปแลว
จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของละครโทรทัศน
ที่พักใจ สามารถสรุปไดดังนี้
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จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) พบวา Full House
สะดุดรักที่พักใจ เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับความรักชายหญิง เปนความรักของตัวเอกทีต่ องมีการ
ฟนฝาอุปสรรค คือปมปญหาในใจตัวละครเรื่องความรักกับความรับผิดชอบ และอุปสรรคจาก
ผูราย ตัวละคร (Character) และฉาก (Setting) แสดงถึงสังคมชนชั้นสูง เปนสังคมของคน
ในวงการสื่อมวลชน เลาเรื่องจากจุดยืนที่เปนกลาง (The objective) โดยเลาตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น และไมสามารถเขาถึงจิตใจตัวละครไดอยางลึกซึ้ง
การสื่อความหมายของละครโทรทัศน Full House สะดุดรักที่พักใจ แสดงผานภาพและ
เสียงบทสนทนา เพลงประกอบ ซึ่งชวยสรางอารมณใหเรื่องและบงบอกอารมณของตัวละครได
ในขณะเดียวกัน ตัวละครไมมีการแสดงอารมณที่หลากหลายมากนัก ใชเหตุการณหลาย
เหตุการณ ในการแสดงถึงเนื้อเรื่องแตละสวนของโครงเรื่องหลัก เชนเดียวกับการตูน Full
House ซึ่งเหตุการณแตละเหตุการณ เปนการตอกย้ําลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัวไดอยาง
ดี การแสดงเหตุการณที่เกิดในเรื่อง มักใชเทคนิคในการตัดภาพ สลับระหวางเหตุการณที่เกิดขึ้น
พรอมๆ กัน เพื่อแสดงใหผชู มรับรูวา ขณะที่ตัวละครหนึง่ ทํากิจกรรมอยางหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน
นั้น ตัวละครอีกตัวหนึง่ กําลังทําอะไร ซึง่ เปนการเปรียบเทียบจุดยืนและสถานการณของตัวละคร
แตละตัวได
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4.2.1.3 นวนิยาย “Full House บานในฝนกับคืนวันของหัวใจ”

ภาพที่ 31: นวนิยายเรื่อง Full House บานในฝนกับคืนวันของหัวใจ
ก. เรื่องยอ
ฮัน จีอึน เจาของบาน "Full House" ถูก ชินดงวุก และ ยางฮีจีน ซึ่งเปนเพื่อนสนิท
หลอกใหไปทองเที่ยวเซี่ยงไฮ และขโมยเอาบานไปขาย ขณะอยูบนเครื่องบิน จีอึนไดนั่งติดกับ
ลี ยงเจ นักแสดงชื่อดังที่มักจะตกเปนขาวในเรื่องผูห ญิง จีอึนเมาเครื่องบินจนอาเจียนใสยงเจ
ทําใหเขาไมพอใจมาก เมื่อถึงเซี่ยงไฮจีอึนก็พบวาไมมีคนมารับเธอและที่โรงแรมไมมชี ื่อจองหอง
ของเธอ บังเอิญ ยู มินฮย็อค ซึง่ มาพบยงเจไดชวยเหลือจีอึนไว จีอึนไมมีเงินจายคาโรงแรม
หรือซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบาน จึงไปพบลียงเจเพื่อขอความชวยเหลือแตถูกปฏิเสธ จีอึนจึงโกหก
วาเธอเปนคนรักของมินฮย็อค ยงเจจึงยอมใหความชวยเหลือ เมื่อกลับมาถึงเกาหลีจีอึนก็พบวา
บาน Full House ถูกขายไปแลว ตอมาจีอึนก็พบวา ลียงเจ คือเจาของบานคนใหมของ Full
House จีอึนพยายามอธิบายวาที่จริงเธอเปนเจาของบาน แตถูกเพื่อนหลอกขายบานไป แตยงเจ
ไมสนใจ จีอึนจึงตองออกไปนอนอยูนอกบาน สุดทายยงเจก็ยอมใหจีอึนอาศัยอยูในบานดวยกัน
โดยเธอมีหนาที่เปนแมบาน ทําความสะอาดและทําอาหารใหเขา
ยงเจแอบรัก คังเฮวอน ดีไซนเนอรสาวที่เปนเพื่อนสนิทมานาน วันหนึ่งเขาตัดสินใจ
จะขอเธอแตงงาน แตก็ตองผิดหวังเพราะวาเฮวอนออกมาหามินฮย็อค โดยที่เขายังไมทัน
ไดบอกรักเธอ สรางความโศกเศราใหกับเขามาก ซ้ํายังมีขาวยงเจขอหมั้นกับสาวปริศนาคนหนึง่
ตอมายงเจไดรับการดเชิญงานปารตี้ จีอึนแอบตามไปที่งานเอง ในงานเลี้ยงจีอึนไดพูดคุยกับ
มินฮย็อคเรื่องนิยายที่เธอเขียน เพราะเขาเปนเจาของกิจการสื่อสิ่งพิมพ เฮวอนเดินมาเห็น
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จึงมองดวยสายตาไมพอใจ เมื่อจีอึนไปแลว เฮวอนจึงสารภาพรักกับมินฮย็อค แตมินฮย็อคกลับ
บอกวาเขาเห็นเธอเหมือนนองสาวและยงเจก็ชอบเธอ เฮวอนจึงประชดดวยการไปถามยงเจ แต
ยงเจกลับประกาศวาจีอึนคือคนที่เขาจะแตงงานดวย
ยงเจไดยื่นขอเสนอจะจางใหจีอึนมาแตงงานกับเขา จีอึนตอบตกลงพรอมกับรางสัญญา
การแตงงาน โดยมีระยะเวลา 6 เดือน และหลังจากทีห่ ยากันแลวบาน Full House จะตอง
กลับมาเปนของเธออีกครั้ง หลังจากนั้นทัง้ สองแตงงานและอยูรวมชายคาบานเดียวกัน ยงเจ
ปฏิบัติกับจีอึนเหมือนกับเปนคนรับใช แตกใ็ จออนคอยเอาใจใสเรื่องเล็กๆ นอยๆ จีอึนถูกกดขี่
จนทนไมไหวจึงหนีไปอยูกับฮีจินจนมีขาววาทั้งคูรักราว ประธานบริษัทของยงเจจึงวางแผนให
จีอึนทําอาหารมาใหยงเจตอหนานักขาว ทั้งสองแสดงละครวารักกันหวานชื่น แตก็แอบแกลงกัน
ตลอดเวลา เฮวอนไดเห็นก็แอบปวดใจ เธอจึงพูดเอาแตใจรั้งยงเจไวกับตัวเอง บังคับหามเขาลืม
เธอ ยงเจที่ยังรักเฮวอนก็ไดแตรับปากไป และสัญญาวาจะดูแลเธอไปตลอดชีวติ
ในวันเกิดของจีอึน ยงเจแอบซื้อของขวัญให แตจีอึนออกไปกินขาวกับมินฮย็อค เมื่อรูวา
ยงเจรอเกอจีอึนจึงชวนยงเจไปสวนสนุก ทั้งสองคุยเลนอยางสนุกสนาน ยงเจใหกําลังใจจีอึนใน
การเขียนนิยายใหม จีอึนทํางานบานและเขียนนิยายสงใหมินฮย็อคไปดวย สวนยงเจก็ยงั คงไป
มาหาสูกับเฮวอน เมื่อเฮวอนเรียกเขาก็รีบไปหา ไมสนใจวาจะอยูกับจีอึน หรือจะปลอยใหจีอึน
รอเกอ จีอึนที่ถูกทิ้งไหรอหลายครั้งก็แอบนอยใจ สวนเฮวอนอิจฉาที่ยงเจสนิทกับจีอึน พอแมและ
ยาของยงเจก็เอ็นดูเธอ จีอึนไมมญ
ี าติก็รสู ึกรักพวกทานมาก
ตอมาดงวุกกับฮีจินรูเรื่องสัญญาแตงงานเขา ยงเจจึงตองใหดงวุกเขาทํางานในบริษัท
เปนผูชวยของเขา จีอึนไมพอใจที่เฮวอนเขามายุงกับยงเจอยูเรื่อย แตยงเจก็คอยพูดปกปอง
เฮวอน และดาวาจีอึนเสมอ เธอเลยไดแตนอยใจ ยงเจทําเปนไมสนใจจีอึนแตกร็ ูสึกเหงาจนตอง
หาเรื่องใหไดเจอกันอยูเรื่อย เมื่อจีอึนทําเย็นชาเขาก็พยายามงอใหเธออารมณดี คอยเอาใจใส
ดูแลเรื่องเล็กๆนอยๆ ขณะเดียวกันมินฮย็อคก็ใกลชิดกับจีอึนมากขึ้น เฮวอนไมพอใจจึงประกาศ
ทาจีอึนวาจะแยงยงเจไปใหได หลังจากนั้นเฮวอนจึงพยายามทําตัวใกลชิดยงเจ สวนจีอึนก็มา
สารภาพรักกับยงเจ ทําใหเขาสับสนวาเขารักจีอึนหรือเฮวอนกันแน
เริ่มมีขาวลือเรื่องยงเจกับเฮวอน จีอึนจึงชวยแกขาว ยงเจไมพอใจทุกครัง้ ที่จีอึนออกไป
หามินฮย็อค จึงเตือนมินฮย็อควาจีอึนเปนภรรยาตน มินฮย็อคโตกลับวายงเจไมเคยเห็นคาจีอึน
ประกาศวาจะแยงมาใหได ซึง่ มินฮย็อครูจากฮีจินแลววาทั้งคูแตงงานกันตามสัญญา จีอึนทะเลาะ
กับยงเจเรื่องเฮวอนอีก เธอเสียใจที่เขาไมเคยเห็นคา ยงเจเองแมปากจะพูดประชดประชัน แต
ลึกๆ ในใจยงเจก็รักและเปนหวงจีอึนมาก เขาจึงสารภาพวาจีอึนมีความสําคัญกับตัวเอง จีอึน
ดีใจแตกส็ ับสน เพราะมินฮย็อคก็ขอใหเธอพิจารณาเขาดวย
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มินฮย็อคเสนอใหจีอึนลองเขียนบทภาพยนตร และบอกวาจะหาทางแกปญหาเรื่องบาน
กับสัญญาแตงงานให จีอึนสับสนวาเธอรักหรือเกลียดยงเจกันแน เธอแอบนอยใจที่เขาไมสนใจ
ที่เธอคบกับมินฮย็อค แตที่จริงยงเจก็แอบนอยใจเหมือนกัน เฮวอนเริ่มจับไดวายงเจก็ชอบจีอึน
เธอจึงมาขอใหจีอึนยอมเลิกเพื่อยงเจ จีอึนตกลงแมจะเสียใจ แตยงเจไมยอมหยา ยงเจเปนหวง
จีอึน เขาพยายามทําดี เพราะอยากจะแกตัวที่ทําไมดีกบั เธอมามาก เฮวอนเขามาเห็นจีอึนหอม
แกมยงเจก็เสียใจ เธอทวงสัญญากับยงเจ ยงเจจึงตองตัดใจจากจีอึน เพื่อกลับไปหาเฮวอนตาม
สัญญา แตเมื่อเฮวอนเห็นวายงเจเอาแตคิดถึงจีอึนก็ยอมตัดใจ เธอขอโทษที่รูวายงเจรักจีอึนแตก็
ยังดึงดันรัง้ เขาไว เธอใหกําลังใจยงเจแตก็แอบมารองใหเสียใจคนเดียว
ตอมามีขาววาจีอึนแตงงานเพื่อเงิน พอยงเจรูเขาก็โกรธมาก มาตอวาและตียองเจ ทัง้ ไล
จีอึนไปไมใหมายุงกับครอบครัวอีก จีอึนเสียใจมากเพราะเธอรักพอ แม และยาจริงๆ ยองเจ
ไมอยากใหจีอึนเจ็บปวดจากขาวก็แถลงขาววาจะหยาทั้งน้ําตา หลังจากนัน้ เขาก็ไปเก็บตัวปฏิบัติ
ธรรมที่วัดบนเขา สวนจีอึนก็อยูคนเดียวปลอยบานรกเลอะเทอะไมดูแล มินฮย็อคขอเธอแตงงาน
เธอก็ปฏิเสธวายังไมพรอม เขายืนยันวาจะรอ จีอึนหงอยเหงาคิดถึงยองเจทุกวัน
ประธานเชสัง่ ดงวุกพายงเจกลับมาเลนหนังของมินฮย็อค ที่จีอึนเปนคนเขียนบท ดงวุก
จึงโกหกยงเจวาจีอึนไมสบายมาก และมินฮย็อคทิ้งเธอไปแลว ยงเจทําไมสนใจ แตก็เปนหวง
มากจนตองกลับมาหาจีอึน จีอึนทั้งดีใจทัง้ เจ็บปวด เธอไลยงเจเหมือนกับที่เธอเคยโดนไล ให
ยงเจนอนนอกบาน แตพอมองออกมาไมเห็นเขาอยู เธอก็รองใหเสียใจวิ่งออกไปตามหา ยงเจ
เห็นก็ซาบซึ้งใจ เขาจึงไปหาพอเพื่อขอโทษ และบอกวาเขารักจีอึนจริงๆ และจะแตงงานกับเธอ
อีก แตยงเจก็นึกวาเธอจะแตงงานกับมินฮย็อค เพื่อความสุขของเธอเขาพรอมจะหลีกทาง จีอึน
เสียใจที่ยงเจอยากใหเธอแตงงานกับคนอื่น เธอจึงบอกปฏิเสธกับมินฮย็อคอีกครั้ง ทําใหเขา
เสียใจมาก แตเมื่อเธอมีความสุขเขาก็พอใจ และตกลงเปนเพื่อนที่ดีตอกัน
จีอึนยอมใหยงเจอยูในบานในฐานะคนรับใช ยงเจพยายามงอจีอึนแตก็เผลอทะเลาะกัน
อยูเรื่อย ดงวุกกับฮีจึนจึงเสนอวาจะชวย แลกกับการใหยงเจรวมลงทุนทํารานวิดีโอ ยงเจทําตาม
คําแนะนําแตกไ็ มไดผลเลย เขาจึงลองใชขอมูลทีไ่ ดมาทําตามวิธีตัวเอง ชวนเธอไปสวนสนุกที่
เคยไปดวยกัน จีอึนปลอยยงเจรอจนยงเจไมสบาย จีอึนคอยดูแลไดยินเขาเพอขอใหเธออยูขางๆ
ก็ดีใจ ตกดึกทั้งคูก็ออกไปกางเต็นทนอนในสวนหลังบาน ยงเจขอจีอึนแตงงานอีกครัง้ ตางคน
ตางสารภาพรักทัง้ สองคนจึงเขาใจกัน สวนเฮวอนกับมินฮย็อคก็เปนเพื่อนที่ดีตอกัน โดยมีพวก
จีอึนคอยลุนใหทงั้ คูลงเอยกันดวยดี
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ข. โครงเรื่อง (Plot)
นวนิยายเรื่อง Full House มีโครงเรื่องประเภทความรักของชายหญิง โดยเปนเรื่องราว
ของตัวเอกที่ไดพบกัน เริ่มตนความสัมพันธดวยความเปนปฏิปกษ ตอมามีเหตุใหตองมาอยู
รวมกันความใกลชิดทําใหความสัมพันธดีขึ้น จากนั้นจึงพบอุปสรรค เกิดความไมเขาใจกัน ถูก
ผูรายขัดขวางความรัก สุดทายแกปญหาไดก็สมหวัง โดยมีลําดับการเลาเรื่องของโครงเรื่องหลัก
ดังนี้
เปดเรื่อง

ดําเนินเรื่อง

Climax

ภาวะคลี่คลาย
จบเรื่อง

1) ตัวเอกไดพบกัน เปนปฏิปกษกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ของบาน Full
House แตเหตุการณชักนําใหทงั้ คูตองมาอยูรวมกัน ความสัมพันธ
เริ่มตนดวยความเกลียดชัง
2) ตัวเอกทัง้ สองอยูรวมกันอยางไมปรองดอง แตความใกลชิดก็ทําให
ความสัมพันธเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ
3) ผูราย (คังเฮวอน) คอยใชเลหเหลี่ยมขัดขวางความสัมพันธของ
ตัวเอก ทําใหความสัมพันธที่ดีขนึ้ กลับแยลง
4) เกิดปมขัดแยงในใจพระเอกระหวางความรักกับความรับผิดชอบ
5) พระเอกพยายามแกปมขัดแยงในใจตนเอง แตถูกผูราย (คังเฮวอน)
ขัดขวาง ทําใหแกปญหาไมสําเร็จ
6) ผูราย (ยูมินฮย็อค) เขาขัดขวางความสัมพันธของตัวเอก
7) ปมปญหาในใจพระเอกเขาสูภาวะวิกฤต ผูร าย (เฮวอน) กลับใจ
เปนคนดี และคอยชวยเหลือพระเอกในการแกไขวิกฤต
8) เกิดเหตุการณที่ทําใหตัวเอกทั้งสองเขาใจกันผิด ความสัมพันธแยลง
ถึงขั้นแตกหัก ความสัมพันธของตัวเอกยุติลง (หยา)
9) ผูราย (ยูมินฮย็อค) กลับตัวเปนคนดี เลิกขัดขวางความสัมพันธของ
ตัวเอก
10) พระเอกพยายามแกไขวิกฤตอีกครั้ง โดยไดรับความชวยเหลือจาก
ผูชวยเหลือ ความพยายามเปนผลสําเร็จ วิกฤตของเรื่องคลี่คลาย
11) ตัวเอกกลับมาอยูรวมกันในบาน Full House ผูรายกลายเปนคนดี
และมีความสัมพันธที่ดีกับตัวเอก ทุกฝายมีความสุข
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ค. แกนเรื่อง (Theme)
มีแกนเรื่องประเภท Love theme เปนเรื่องความรักระหวางชายหญิงของพระเอกกับ
นางเอก สารทีน่ ําเสนอในแกนเรื่องคือ “ความรักทําใหคนเปลี่ยนไป ทั้งในทางที่ดีและไมดี แตเมื่อ
ไดเรียนรูแลวก็จะกลายเปนความดี”
ง. ความขัดแยง (Conflict)
พบความขัดแยงระหวางคนกับคน คือ ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก ความ
ขัดแยงระหวางพระเอกและนางเอกกับผูร าย และความขัดแยงภายในใจพระเอก
ความขัดแยงระหวางคนกับคน
ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอกในเรื่องความรัก มีคูแยง คือ ความซื่อตรงตอ
ความรูสึกกับความไมซื่อตรงตอความรูสึก โดยนางเอกซื่อตรงกับความรูส ึก สวนพระเอก
ไมซื่อตรงกับความรูสึกตัวเอง
ความขัดแยงระหวางพระเอกและนางเอกกับผูรายในเรื่องความรัก มีคูแยง คือ ความ
ตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม โดยนางเอกและผูราย (ยูมินฮย็อค) เปนฝายใชความ
ตรงไปตรงมาเพื่อใหไดความรักมา สวนพระเอกกับผูราย (คังเฮวอน) ใชเลหเหลี่ยมเพื่อใหได
ความรัก
ความขัดแยงระหวางตัวเอกกับตัวรายในเรื่องความรัก มีคูแยงระหวางความเสียสละ
กับความเห็นแกตัว ตัวเอกยอมเสียสละความรักของตนเอง สวนผูร ายเห็นแกความรักของ
ตัวเอง
ความขัดแยงภายในใจตัวละคร
ความขัดแยงภายในตัวละครที่พบ คือ ความขัดแยงภายในใจพระเอกระหวาง ความรัก
กับความรับผิดชอบ
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จ. ตัวละคร (Character)
ตัวละครที่พบในละครโทรทัศนเรื่อง Full House มีทั้งตัวละครที่มีลักษณะตายตัว
(Typed character) และตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Wellrounded character)
ตัวเอก
1) ลี ยงเจ
ลี ยงเจ นักแสดงซูเปอรสตาร มีนสิ ัยตรงไปตรงมาและเปดเผย ปากราย ไมสนใจ
วาจะทําใหใครเสียใจ รักความมีอิสระ ชอบความสงบ รักสันโดษ ตองการใชเวลาสวนตัวอยาง
อิสระ ไมชอบยุงเกี่ยวกับใครโดยไมจําเปน เบื่อหนายกับการถูกติดตาม และถูกหอมลอมโดย
นักขาวหรือแฟนละคร เปนคนกระดาง ไมคอย อารมณราย ฉุนเฉียวงาย เจาเลห ไมคอยมี
อารมณขัน ใชงานจีอึนอยางไมปราณี แตลึกๆ แลวยงเจก็เปนคนใจดี เขามีนสิ ัยชอบประชด
ประชันแตก็ไมไดมีเจตนาราย เมื่อเจอและไดใกลชิดกับฮันจีอึน ยงเจก็เริ่มเปลี่ยนเปนคน
ออนโยนและอบอุน คอยเปนหวงเปนใย แอบดูแลจีอึนอยูหางๆ เขาชอบความสดใสและรอยยิ้ม
ของจีอึน เปนคนขี้เหงา ปากแข็ง ปากไมตรงกับใจ ฟอรมจัด แตแพน้ําตาผูหญิง เมื่อใดที่จีอึน
รองใหเขาก็จะยอมเสียฟอรมงอเธอกอน พายแพใหกับความดีของจีอึนและรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไมทนั รูตัว
2) ฮัน จีอึน
ฮันจีอึนเปนตัวละครประเภท Typed character สาวนอยวัย 23 ป ที่อาศัยอยูใน
บาน "Full House" เพียงลําพัง หลังจากที่พอแมเสียชีวิต ราเริง สดใส นารัก มองโลกในแงดี
เอาตัวรอดเกง บางครั้งก็ดื้อรั้น แตก็เขมแข็ง องอาจ สามารถยอมรับความจริงไดทุกเรื่อง และดู
เหมือนจะไมคอยกลัวอะไรนัก จีอึนเปนคนใจดี ออนโยน และออนไหวงาย เธอมักจะรองให
เสียใจที่ยงเจเห็นเธอเปนตัวตลก จีอึนเปนหญิงสาวที่มคี วามมุงมั่น มีความพยายามสูง ขยัน
ขันแข็ง แตบางครั้งเธอก็ใชเลหเหลี่ยมเพื่อใหไดสงิ่ ทีต่ องการ มองโลกในแงดี ใจดี มีเมตตา
พรอมจะใหอภัยกับคนที่ทําผิด เธอศรัทธาในความรักมาก เธอพรอมจะเสียสละความสุขของ
ตัวเองเพื่อคนที่เธอรักมีความสุข
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ผูราย
1) คัง เฮวอน
คัง เฮวอน ดีไซเนอรสาว ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของยงเจและมินฮย็อคมาตั้งแตเด็กๆ
เปนสาวสวยที่มีความมั่นใจสูง ประสบความสําเร็จในการงาน และมีฐานะร่ํารวย เปนผูหญิง
ออนหวาน ออนแอ ดูเหมือนหัวออนแตเก็บความอิจฉาริษยาไวภายใน ขี้เหงา เมื่อผิดหวังจาก
ความรักครั้งแรกก็โหยหาความรักใหม มีความรูส ึกเปนเจาของในตัวลียงเจ เธอจึงใชมารยาหญิง
และความใจออนของยงเจ เปนเครื่องมือดึงเขากลับมาหาตัวเธอเอง แตเฮวอนก็มีความดีอยูใน
จิตใจ เธอดึงดันใหยงเจมาอยูใกลๆ แตก็รสู ึกผิดทุกครัง้ ที่ยงเจทําทาเศรา แมจะรูแลววายงเจรัก
คนอื่น และแมจะรูส ึกผิดเธอก็ไมอาจทําใจปลอยเขาไปได แตเมื่อไดเห็นวาคนทีร่ ักไมมีความสุข
เธอก็มีความกลาพอที่จะปลอยเขาไป
และเขมแข็งพอจะยืนหยัดขึ้นมาไดใหมอยางรวดเร็ว
สุดทายเมื่อทําใจยอมรับความผิดหวังได เธอก็พรอมจะสนับสนุนความรักของเพื่อนรักอยางยงเจ
เสมอ
2) ยู มินฮย็อค
ผูบริหารในบริษัทสื่อยักษใหญ ฉลาดและเปนผูมีความชํานาญในการทํางานสูง
ทุกสิ่งที่เขาทํามักจะประสบความสําเร็จตลอดมา เปนชายหนุมอารมณดี มีอารมณขัน มีความ
โรแมนติก เปนสุภาพบุรุษ เจาเสนหและเจาชู คบหากับสาวสวยในสังคมชั้นสูงหลายคน อยางไม
จริงจัง แตกลับหลงเสนหห ญิงสาวธรรมดาๆ ที่มีความนารัก ใสซื่อ และเปนตัวของตัวเอง
มินฮย็อคมีความมั่นใจในตัวเองสูง ใหความสําคัญกับความรักมาก เพื่อความรักแลวเขาสามารถ
ทําลายคนอื่นได แตสุดทายแลวเขาก็ตองยอมแพ ใหกับความรักที่มั่นคงไมสั่นคลอนของจีอึนทีม่ ี
ใหกับยงเจ และกลายเปนเพื่อนที่คอยชวยสนับสนุนทั้งสองคน ในการทํางานและชีวิตคู
ผูชวยเหลือ
1) ชิน ดงวุก
ดงวุกเปนเพื่อนสนิทกับจีอึนที่คบกันมานานกวาสิบป เปนผูชายเหลาะแหละไม
เอาถาน ไมเอาการเอางาน ทําอะไรก็ไมคอยประสบความสําเร็จ ขีโ้ อ ชางประจบประแจง ไม
คอยเกรงใจใคร ปากโปงไมคอยเก็บความลับ สุรุยสุรายใชเงินฟุมเฟอย จึงทําใหเปนหนี้มาก แต
เขาก็เปนคนดี ไมเคยคิดรายกับผูอื่น รักเพื่อนมากและซือ่ สัตย
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2) ยาง ฮีจิน
เปนคนรักของดงวุก เธอเปนลูกคนรวยแตออกจากบานมาอยูกับดงวุก เธอจึงติด
ความสุขสบาย ฮีจินคอนขางจะเห็นแกตัว จะทําอะไรตองมีสิ่งตอบแทน ไมมีความเกรงใจใคร
ปากราย ชอบสอดรูสอดเห็นเรื่องของคนอื่น และเก็บความลับไมคอยได อยางไรก็ตามฮีจนิ เปน
คนรักเพื่อนและหวังดีกับเพื่อนเสมอ
ฉ. ฉาก (Setting)
ฉากหลักในเรื่องคือบาน Full House นอกจากนั้นคือฉากสตูดิโอสถานที่ทํางานของ
พระเอก รานเสื้อผาชั้นนํา รานอาหารหรือคลับ ฉากแผงลอยขางถนนและสวนสนุก ซึ่งแสดงถึง
ความเรียบงายติดดินของนางเอก ฉากสวนใหญอยูภายในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ในสังคม
ของดาราในวงการบันเทิง และสังคมธุรกิจสื่อมวลชน
ช. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
บาน Full House หมายถึง บานที่เต็มไปดวยความรัก สือ่ ถึงการเติมเต็มความรักซึ่งกัน
และกันระหวางพระเอกกับนางเอก เพราะแมจะทะเลาะกันเสมอ แตเมื่อใชเวลาดวยกันในบาน
Full House ก็มีความอบอุนและความรักใหแกกัน
ฌ. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ใชการเลาเรื่องแบบรูร อบดาน (The omniscient) ผูอานรับรูเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ตามลําดับเวลา พรอมๆ กับตัวละคร หรือรูเรื่องบางเรื่องกอนตัวละครบางตัว สามารถเขาถึง
ความคิดและความรูสึกของตัวละครไดเต็มที่ ผูอานสามารถรูถงึ เหตุผลของการกระทําของ
ตัวละครผานความรูสึกนึกคิดของตัวละคร
จากการพิจารณาถึงองคประกอบการเลาเรื่องของนวนิยาย Full House สะดุดรักที่พัก
ใจ สามารถสรุปไดดังนี้
จากโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) และสัญลักษณ
พิเศษ (Special symbol) พบวา Full House สะดุดรักที่พักใจ เปนแนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก
ชายหญิง เปนความรักของตัวเอกที่ตองมีการฟนฝาอุปสรรค คือปมปญหาในใจตัวละครเรื่อง
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ความรักกับความรับผิดชอบ และอุปสรรคจากความอิจฉาริษยาของผูราย แกนเรื่องสื่อถึงการ
เปลี่ยนแปลงเพราะความรัก ตัวละคร (Character) และฉาก (Setting) แสดงถึงสังคมชนชั้นสูง
เปนสังคมของคนในวงการสื่อมวลชน ใชการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน (The omniscient) โดยเลา
ตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น และสามารถเขาถึงจิตใจตัวละครไดอยางลึกซึ้ง
การสื่อความหมายของนวนิยาย Full House สะดุดรักที่พักใจ ใชการบรรยายเปนหลัก
โดยจะไมเนนการบรรยายฉากหรือลักษณะตัวละครมากนัก แตเนนการบรรยายเหตุการณและ
ความรูสึกนึกคิดของตัวละครมากกวา ผูชมเขาถึงจิตใจตัวละครไดเลย โดยใชการจินตนาการถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นชวยใหเขาใจตัวละครชัดเจนขึ้น ไมมีการตัดสลับระหวางเหตุการณที่เกิดขึ้น
พรอมกัน แตจะใชการแสดงใหเห็นทีละเหตุการณตอเนื่องกันไปจนจบ

4.2.2 ลักษณะสัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศน
ในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทในการเลาเรื่อง จากสือ่ การตูนไปสูส ื่อละคร
โทรทัศน ของเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบ
ในการเลาเรื่องทีละองคประกอบ ดังนี้
ก. โครงเรื่อง
จากการวิเคราะหโครงเรื่องของ Full House สะดุดรักทีพ่ ักใจ ทัง้ สื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ในดานลักษณะของโครงเรื่อง และเปรียบเทียบ
ตามลําดับการเลาเรื่อง ดังนี้
ตารางที่ 32: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ ตามลักษณะโครงเรื่อง
ลักษณะโครงเรื่อง
สื่อ ความรักของ รักสามเสา ความสําเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน ใครทําอะไร แมวจับหนู เพชรตัดเพชร
ชายหญิง

การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ลึกลับ

ü
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ตารางที่ 33: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ ตามลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
ลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
ดําเนินเรื่อง
ภาวะวิกฤต
ภาวะคลี่คลาย จบเรื่อง
สื่อ เปดเรื่อง
เริ่มความ ความสัมพันธ ผูราย ตัวเอก ความ ผูราย นางเอก พระเอก ตัวเอกอยูใน นางเอก พระเอกแก ผูราย
ขัดแยง พัฒนามีผูราย ทําลาย เกิดปม สัมพันธยุติ หญิง บาดเจ็บ แกปมใน สถานการณ แกปมใน ความ
กลับใจ /
ทันที
บาน ในใจ
กลับใจ
ใจได เปนตาย ใจได
ขัดแยง สงบสุข
ขัดขวาง

การตูน
ละคร

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อการตูนกับสือ่ ละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อละครโทรทัศนไดถา ยทอดลักษณะโครงเรื่องหลัก เกี่ยวกับ
ความรักระหวางพระเอกกับนางเอกมาจากสื่อการตูน แตไดตัดทอนโครงเรื่องเกี่ยวกับใครทํา
อะไร หรือการสืบสวนสอบสวนเรื่องบาน Full House ที่ผูรายแยงชิงไปขาย โดยปรับ
รายละเอียดของเรื่องใหผูชวยเหลือ เปนผูขายบานนางเอกแทน
แมโครงเรื่องความรักของพระเอกกับนางเอกจะยังคงเดิม แตลําดับเหตุการณในโครง
เรื่องก็มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก ซึ่งลําดับเหตุการณที่สื่อละครโทรทัศน ถายทอดจากสื่อ
การตูน ไดแก
1) เปดเรื่องดวยความขัดแยงของตัวละคร
2) ดําเนินเรื่องโดยตัวเอกพัฒนาความสัมพันธไปเรื่อยๆ มีผูรายคอยขัดขวาง และ
ตัวเอกเกิดปมปญหาในใจ
3) ในขั้นวิกฤตความสัมพันธของตัวเอกยุติลง ผูร ายหญิงกลับใจมาชวยเหลือตัวเอก และ
พระเอกแกไขปมปญหาในใจไดสําเร็จ
4) ในขั้นภาวะคลี่คลายความขัดแยงสลายไป
5) จบเรื่องดวยผูรายกลับใจ และทุกคนมีความสุข
สวนเหตุการณทสี่ ื่อละครโทรทัศนตัดทอนออกจากโครงเรื่องของสื่อการตูน ไดแก
1) นางเอกสืบความจริงเรื่องบาน ถูกผูร ายทําราย และบานถูกทําลาย
2) ขั้นภาวะวิกฤตนางเอกบาดเจ็บสาหัส
3) ในภาวะคลี่คลายตัวเอกอยูระหวางความเปนความตาย นางเอกแกปมปญหาในใจได
จะเห็นไดวา ไมพบการเพิม่ เติมรายละเอียดโครงเรื่อง และลําดับเหตุการณของแกนเรื่อง
ในสัมพันธบทระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศนเรื่อง Full House มีเพียงการตัดทอนและ
การดัดแปลงรายละเอียดของเหตุการณในเรื่อง อาจเนื่องมาจากการที่สื่อการตูนมีความยาว 16
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เลมจบ ซึ่งหากนํามาสรางละครโทรทัศนทงั้ หมด จะไดละครที่มีความยาวมากกวา 20 ตอน
ผูผลิตละครโทรทัศนจึงไดตัดทอนโครงเรื่องของสื่อการตนู ลง เพื่อใหไดละครโทรทัศนความยาว
16 ตอน
สวนการเปลี่ยนแปลงในโครงเรื่องที่พบ ก็เปนการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเหตุการณ
ที่เกิดในเรื่อง แตเหตุการณที่ดัดแปลงไป ก็ยังสื่อความหมายในโครงเรื่องเชนเดียวกับสื่อการตูน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเหตุการณ ที่เกิดในเรื่องก็เพื่อใหเหตุการณที่เกิดขึ้น เขากับ
เหตุการณในสังคมของชาวเกาหลี เนื่องจากละครโทรทัศนไดเปลี่ยนฉากใหอยูในประเทศเกาหลี
ผูชมจะมีความรูสึกรวมกับเหตุการณในละครมากขึ้น และเพื่อใหเนื้อเรื่องไมหนักจนเกินไป ไม
ตองใชจุดหักเหที่ขึ้นอยูกับความเปนความตายของตัวละคร
ข. แกนเรื่อง
ตารางที่ 34: แสดงการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทของแกนเรื่อง
แนวคิดหลักของเรื่อง
สื่อ
Love
Morality Idealism Power Career Outcast
theme

การตูน

ü

ละครโทรทัศน

ü

theme

theme

theme

theme

theme

คนเราจะเห็นความสําคัญของความรักเมื่อ
เกือบจะสูญเสียความรักไป
ความรักทําใหคนเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
และไมดี แตเมื่อเรียนรูแลวจะเกิดสิ่งดี

จากตารางการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อการตูนและสือ่ ละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อละครโทรทัศนไดรักษาแกนเรื่องเดิมของของสื่อการตูน คือ
แกนเรื่องเกี่ยวกับความรัก (Love theme) แตมีการเปลีย่ นแปลงสารทีน่ ําเสนอในแกนเรื่อง หรือ
ขอคิดที่ผูชมจะไดรับ โดยเปลี่ยนจากแนวคิดเรื่องการใหความสําคัญตอความรัก เปนแนวคิด
เรื่องความรัก ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด ทั้งนี้เนื่องมาจากการทีส่ ื่อละคร
โทรทัศนเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องบางสวนของการตูน และเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่เกิดขึ้นในเรื่อง
เพื่อใหเขากับสังคมของชาวเกาหลี รวมทัง้ เปนแงมุมทีผ่ ผู ลิตละครโทรทัศน ตองการจะนําเสนอ
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ค. ความขัดแยง
ตารางที่ 35: แสดงการเปรียบเทียบความขัดแยงระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทความขัดแยง
สื่อ
คนกับคน
ขัดแยงภายในจิตใจ
ขัดแยงกับพลังภายนอก
ü
ü
การตูน
ü
ü
ละครโทรทัศน
จากตารางเปรียบเทียบความขัดแยงระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศนเรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ พบวาสื่อละครโทรทัศน ถายทอดความขัดแยงของตัวละคร จากสื่อ
การตูนมาบางสวน ความขัดแยงระหวางคนกับคน และความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ซึ่ง
พบวาการถายทอดความขัดแยงของตัวละครจากสื่อการตูน สื่อละครโทรทัศนไดถายทอดตัว
ละครที่ขัดแยงกัน และเรื่องที่ขัดแยงกัน แตมีการเปลีย่ นแปลงคูแยงในบางสวน และมีการตัด
ทอนความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูร ายออกไป
ความขัดแยงระหวางคนกับคนที่พบ มีลักษณะดังนี้
5. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร าย ในเรื่องความรัก
6. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก ในเรื่องความรัก
7. ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูราย ในเรื่องความรัก
8. ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูราย ในเรื่องกรรมสิทธิบ
์ าน Full House
ความขัดแยงระหวางคนกับคนทีถ่ ายทอดมาจากสื่อการตนู ไดแก ความขัดแยงระหวาง
พระเอกกับนางเอก ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูรา ย และความขัดแยงระหวางนางเอกกับ
ผูราย ซึ่งเรื่องที่ขัดแยงกันลวนเปนเรื่องความรักทั้งสิ้น เนื่องมาจากการวางโครงเรื่อง (Plot) และ
แกนเรื่อง (Theme) ของเรื่อง Full House ทั้งสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศนลวนเปนเรื่อง
เกี่ยวกับความรัก สวนความขัดแยงที่ถูกตัดทอนออกในสื่อละครโทรทัศน ไดแก ความขัดแยง
ระหวางนางเอกและผูรายในเรื่องกรรมสิทธิ์บาน Full House เนื่องจากสื่อละครโทรทัศนไดตัด
โครงเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนความจริง เรื่องบาน Full House ออกไป
สวนความขัดแยงภายในจิตใจที่พบ ทั้งในสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน พบความ
ขัดแยงภายในจิตใจของตัวละครเอก คือ พระเอกและนางเอก มีความขัดแยงภายในจิตใจในเรื่อง
ความรักที่มีตออีกฝาย ซึ่งสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดความความขัดแยงในจิตใจของพระเอก
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แตดัดแปลงคูแยง และลดทอนความขัดแยงภายในจิตใจของนางเอกลง
ขัดแยงในจิตใจของนางเอกในสื่อละครโทรทัศน

จนไมปรากฏความ

ในสวนของคูแยง (Binary opposition) พบในลักษณะตางๆ ดังนี้
6. คูแยงระหวางความระแวงกับความเชื่อใจ พบในสื่อการตน
ู
7. คูแยงระหวางผูเปนเจาของกับผูแยงชิง พบในสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน
8. คูแยงระหวางความตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม พบในสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน
9. คูแยงระหวางความซื่อตรงตอความรูสึก กับความไมซื่อตรงตอความรูสึก พบในสื่อ
ละครโทรทัศน
10. คูแยงระหวางความเสียสละกับความเห็นแกตัว พบในสื่อละครโทรทัศน
11. คูแยงระหวางความรักในอดีตกับความรักปจจุบัน พบในสื่อการตูน
12. คูแยงระหวางความรักกับความรับผิดชอบ พบในสื่อละครโทรทัศน
13. คูแยงระหวางความรักกับความกลัว พบในสื่อการตูน
ลักษณะคูแยงทีส่ ื่อละครโทรทัศนถายทอดจากสื่อการตูน ไดแก คูแยงระหวางผูเปน
เจาของกับผูแยงชิง และระหวางความตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม นอกจากนั้นพบวาสื่อ
ละครโทรทัศนไดดัดแปลงคูแยงอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามโครงเรื่องที่เปลี่ยนไป ไดแก ดัดแปลงคู
แยงระหวางความระแวงกับความเชื่อใจ เปนคูแยงความซื่อตรงกับความไมซื่อตรงตอความรูสึก
ดัดแปลงคูแยงระหวางความรักในอดีตกับความรักปจจุบัน เปนคูแยงระหวางความรักกับความ
รับผิดชอบ และสื่อละครโทรทัศน ยังไดตัดคูแยงระหวางความรักกับความกลัว ซึ่งเปนความ
ขัดแยงในจิตใจของนางเอกออกไป
ง. ตัวละคร
นางเอก
ตางรางที่ 36: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เอลลี่ ชิ” ในสื่อการตนู กับตัวละคร “ฮัน จี
อึน” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พกั ใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ มั่นใจ ซื่อตรง อารมณ หยิ่งใน เขมแข็ง ราเริง มองโลก ฉลาด ใจดี รักเดียว ออนโยน รายมา
ตัวเอง

การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ขัน

ü
ü

ü
ü

ศักดิ์ศรี

ü
ü

ขี้สงสาร ใจเดียว ออนไหว รายตอบ

แจมใส แงดี

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü
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จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เอลลี่ ชิ” ในสือ่ การตูนกับตัวละคร “ฮัน จีอึน”
ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พกั ใจ พบวา ตัวละครฮันจีอึนในสื่อละคร
โทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดนของตัวละคร เอลลี่ ชิ ในสื่อการตูนมาเกือบทั้งหมด ไดแก
ความมั่นใจในตัวเองสูง ความซื่อตรง อารมณขนั ความเขมแข็ง หยิ่งในศักดิ์ศรี ราเริงแจมใส
มองโลกในแงดี และรักเดียวใจเดียว รวมทัง้ ถายทอดลักษณะทางประชากรศาสตรของตัวละคร
ไดแก เปนชาวเกาหลี และเปนนักเขียนนวนิยายและบทภาพยนตร โดยพบวามีการดัดแปลง
ลักษณะบางอยาง เชน ดัดแปลงใหตัวละครใจดี ขี้สงสาร ออนโยนและออนไหวงายมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวาตัวละครฮันจีอึนในละครโทรทัศน ไดตัดทอนลักษณะความฉลาดหัว
ไว และความรายกาจเมื่อถูกรังแกออกไป จะเห็นไดชัดเจนวาตัวละคร ฮันจีอึน ในละครโทรทัศน
จะเปนตัวละครทีถ่ ูกกระทําอยูเสมอ ไมวาจะจากพระเอกหรือผูราย แมวาจะหาทางแกแคนก็ไม
สามารถเอาชนะไดอยูเชนเดิม ทัง้ นี้นาจะมาจากการทีผ่ ูผลิตละครโทรทัศนตองการเนนบทบาท
ความรายกาจของพระเอก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเปนความออนโยนในภายหลัง และนางเอกที่
นาสงสารนาจะจับใจคนดูชาวเกาหลี ไดมากกวานางเอกที่มีความรายกาจในตัว
พระเอก
ตางรางที่ 37: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ไรเดอร เบย ไรนออนส” ในสื่อการตูน
กับตัวละคร “ลี ยงเจ” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
ปาก เจา ขี้โมโห หยิ่ง เอาแต ชอบ ปากไม ออนโยน ขี้ระแวง ฟอรม ไมมี มีแผลใจ ดูถูกคน หมายเหตุ
ใจ ประชด ตรงกับ อบอุน
รายใจ เลห
จัด อารมณ ในอดีต ดอยกวา
ใจ
ขัน
ดี
ตัวเอง
การตูน
ü ü ü
ü ü ü ü
ü ü ชาวอังกฤษ
ละครโทรทัศน ü ü ü ü ü ü ü ü
ü ü
ü ชาวเกาหลี

สื่อ

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ไรเดอร เบย ไรนออนส” ในสื่อการตูนกับตัว
ละคร “ลี ยงเจ” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยของตัวละครคอนขางมาก โดยมีการถายทอดนิสัย ปากรายใจดี เจา
เลห ขี้โมโห ชอบประชดประชัน ปากไมตรงกับใจ และการเปนคนออนโยน อบอุน ตัดทอนนิสัย
ขี้ระแวงและการมีแผลใจในเรื่องความรัก สวนการเพิ่มเติมมีการเพิ่มเติมนิสัย หยิ่ง เอาแตใจ
ตนเอง รักสะอาดมาก เจาระเบียบ ฟอรมจัดและไมมีอารมณขัน ซึ่งลวนเปนลักษณะนิสัยดานลบ
ของตัวละคร ทัง้ นี้ เพื่อเสริมใหตัวละครพระเอกดูรายกาจมากในตอนตน และจะเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมเมื่อเกิดความรักกับนางเอก ซึ่งเปนไปตามแนวคิดหลักของเรื่องทีผ่ ูผลิตละครตองการ
จะสื่อใหผชู มทราบวา ความรักทําใหพฤติกรรมและความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไป

ผูรายหญิง
ตางรางที่ 38: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “มิแรนดา เบวอลลี่” ในสื่อการตูน กับตัว
ละคร “คัง เฮวอน” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ มั่นใจใน เจาเลห มีเสนห ออนหวาน อิจฉา เห็นแกตัว ฉลาด ชอบ มนุษยสัมพันธ ราเริง หมายเหตุ
ตัวเองสูง

การตูน
ü
ละครโทรทัศน ü

ü
ü

ü
ü

ออนแอ

ริษยา

ü

ü
ü

เอาชนะ ดี

ü
ü

ü ü
ü

ü

ü ผูจัดการสวนตัว
เปนดีไซนเนอร
ไมไดรักพระเอก

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “มิแรนดา เบวอลลี่” ในสื่อการตนู กับ
ตัวละคร “คัง เฮวอน” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละคร
ผูรายในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดนของผูรายในสื่อการตนู หลายอยาง ไดแก
ความมั่นใจในตัวเอง มีเสนห เจาเลห อิจฉาริษยา เห็นแกตัว และชอบเอาชนะ และพบวา
ตัวละครผูรายในสื่อละครโทรทัศน ไดเพิ่มเติมลักษณะความออนหวาน และออนแอเพื่อให
ตัวละครมีความนาสงสาร นับเปนอาวุธของผูรายในสื่อละครโทรทัศน ทีใ่ ชเปนจุดเรียกความเห็น
ใจจากตัวละครอื่นๆ และใชแยงชิงพระเอกจากนางเอก ตรงขามกับตัวละคร มิแรนดา ผูรายใน
สื่อการตูนทีม่ ีอาวุธเปนความฉลาดเฉลียว ความมีมนุษยสัมพันธดี และความราเริง ซึ่งลักษณะ
เหลานี้ไมปรากฏในตัวละคร คังเฮวอน ในสื่อละครโทรทัศน
นอกจากนี้ตัวละครผูรายในสื่อละครโทรทัศน ยังมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวละครผูรายใน
สื่อการตูนในดานลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อาชีพ และสัญชาติ ตัวละครในสื่อการตูน
เปนชาวอังกฤษ และทําหนาที่เปนผูจัดการสวนตัวใหกับนักแสดง สวนตัวละครผูรายในสื่อละคร
โทรทัศนเปนชาวเกาหลี และทํางานเปนดีไซนเนอรดูแลเสื้อผาใหกับนักแสดง ซึ่งตัวละครผูราย
ทั้งในสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน ตางเปนเพื่อนสนิทของพระเอกเชนเดียวกัน
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ผูรายชาย
ตางรางที่ 39: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เดมอนด ฟราอีสต” ในสื่อการตูน กับตัว
ละคร “ยู มินฮย็อค” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ สุภาพบุรุษ อารมณขัน มีเสนห เจาชู มั่นใจสูง จริงจังกับรัก ฉลาด เอาแตใจ โรแมนติก แยงชิง หมายเหตุ
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü ü
ü ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “เดมอนด ฟราอีสต” ในสื่อการตูน กับ
ตัวละคร “ยู มินฮย็อค” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละคร
ผูรายในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดนของผูรายในสื่อการตูนเกือบทัง้ หมด ไดแก
ถายทอดความเปนสุภาพบุรุษมีอารมณขัน มีเสนห เจาชูม ั่นใจตัวเองสูง ฉลาด เปนคนโรแมนติก
และจริงจังกับความรักมาก ทั้งยังถายทอดลักษณะทางประชากรศาสตรคือ มีอาชีพเปนผูบริหาร
ธุรกิจสื่อมวลชน มีฐานะทางสังคมในระดับสูง แตมีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของตัวละครจาก
ชาวอังกฤษเปนชาวเกาหลี ตัดทอนลักษณะความเอาแตใจตัวเอง และเพิ่มเติมความเห็นแกตัว
ตองการแยงชิง ซึง่ ไมปรากฏในตัวละครผูรายชายในสื่อการตูน
ผูชวยเหลือชาย
ตางรางที่ 40: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ออสริค โพรเด” ในสื่อการตนู กับตัว
ละคร “ชิน ดงวุก” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
หมายเหตุ
สื่อ
มีน้ําใจ อารมณขัน รักเพื่อน ขี้เลน ออนโยน เหลาะแหละ ฟุมเฟอย ปากโปง ชางประจบ ขี้โอ

การตูน
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ü
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เพื่อนพระเอก
ü เพื่อนนางเอก
เปนคนขายบาน

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ออสริค โพรเด” ในสื่อการตูน กับ
ตัวละคร “ชิน ดงวุก” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครใน
สื่อละครโทรทัศน มีความแตกตางจากตัวละครในสื่อการตูนคอนขางมาก โดยมีการถายทอด
ลักษณะเดนบางอยางจากตัวละครในสื่อการตนู ไดแก ความมีน้ําใจ ขี้เลน และเปนคนรักเพื่อน
มาก ตัดทอนลักษณะความออนโยน และมีอารมณขนั สวนลักษณะอื่นๆ ที่ตัวละครในสื่อละคร
โทรทัศนมีความแตกตางจากตัวละครในสื่อการตูน ไดแก ตัวละครในสื่อละครโทรทัศนเปนคน
เหลาะแหละ ไมเอาการเอางาน ฟุมเฟอย ขี้โอ ชางประจบ ปากโปง และไมคอยฉลาด ในขณะที่
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ตัวละครในสื่อการตูนเปนคนฉลาดเฉลียว
ดีไซนเนอร

และประสบความสําเร็จในการทํางาน

ในฐานะ

นอกจากลักษณะความแตกตางที่ไดกลาวขางตน จุดแตกตางที่สําคัญระหวางตัวละคร
ผูชวยในสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน คือ ตัวละคร ชินดงวุก ในสื่อละครโทรทัศนเปนตัวละคร
ที่ทําใหเกิดปมปญหาในเรื่อง นั่นคือเปนคนขายบาน Full House ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหตัว
เอกทั้งสองตองอยูรวมบานเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากสื่อละครโทรทัศนไดตัดทอนโครงเรื่องในสวน
การสืบสวนความจริงเรื่องผูขายบาน Full House ทิ้งไป ทําใหตองดัดแปลงเนื้อเรื่องใหมีความ
สมเหตุสมผลที่บานจะถูกขาย ตัวละครผูช วยจึงตองเปนคนที่ไมประสบความสําเร็จในการงาน มี
หนี้สนิ มีฐานะยากจน และเปนผูขโมยบานไปขายเพื่อใชหนี้ ซึ่งตัวละครผูชวยก็จะกลับมาคอย
ชวยเหลือตัวเอกในภายหลัง
ผูชวยเหลือหญิง
ตางรางที่ 41: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “คริสติน” ในสื่อการตูนกับตัวละคร “ยางฮี
จิน” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พกั ใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ขี้บน รักเพื่อน ชางฝน ใจดี เห็นแกตัว หยิ่งใน ปากราย ปากโปง สอดรู ไมเกรงใจ หมายเหตุ
ศักดิ์ศรี

การตูน
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ลูกสาวรานอาหาร
หนีออกจากบาน

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “คริสติน” ในสื่อการตูน กับตัวละคร
“ยาง ฮีจิน” ในสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครในสื่อละคร
โทรทัศนมีความแตกตางจากตัวละครในสื่อการตูนคอนขางมาก เชนเดียวกับตัวละครผูชวยเหลือ
ชาย โดยตัวละครยางฮีจินในสื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดลักษณะเดนของตัวละครคริสตินในสื่อ
การตูน นั่นคือ ลักษณะขี้บน ใจดี และเปนคนรักเพื่อนมาก ตัดทอนลักษณะคนชางฝนและหยิง่
ในศักดิ์ศรีออกไป และเพิ่มเติมลักษณะตางๆ ไดแก ความเห็นแกตัว ปากราย เก็บความลับไมได
ชอบสอดรูสอดเห็น ไมคอยเกรงใจใคร และไมรูกาลเทศะ ซึ่งลวนเปนลักษณะดานไมดีของ
ตัวละคร เนื่องจากตัวละครยางฮีจินในสื่อละครโทรทัศน เปนผูชวยเหลือนางเอก แตก็มักจะเปน
ผูที่กอเรื่องวุนวายใหกับนางเอกเชนกัน มักจะเปนผูที่ทาํ ใหการดําเนินเรื่องที่เปนไปดวยดีหักเห
ไปสูจุดทีไ่ มดีเสมอ
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โดยสรุป ตัวละครหลักทุกตัวในสื่อละครโทรทัศนมีการถายทอดลักษณะเดนของตัวละคร
ในสื่อการตูนมาเปนสวนใหญ โดยมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะยอยเล็กนอย โดยเฉพาะมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางประชากรศาสตร คือ เปลี่ยนแปลงสัญชาติของตัวละครทุกตัว ยกเวน
นางเอก เปลี่ยนอาชีพตัวละคร เพื่อใหมีความสมเหตุสมผลกับโครงเรื่อง ทีม่ ีการปรับเพื่อใหเขา
กับสังคมชาวเกาหลีและเอาใจผูช มละครเกาหลี ตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ไดแก
ตัวละครผูชวยเหลือทัง้ ชายและหญิง รองลงมาคือตัวละครผูรายหญิง สวนตัวละครพระเอก
นางเอกและผูรายชาย มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย
จ. ฉาก
ตางรางที่ 42: แสดงการเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อการตูนและละครโทรทัศน เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะฉาก
หมาย
สื่อ บาน Full บาน สตูดิโอ รานอาหารหรู หองเสื้อ สังคม ชนชั้นสูง ปารตี้ ฮอลลีวูด แผงลอย สนาม เหตุ
House

การตูน
ละคร

ü
ü

พระเอก

ü

ชั้นนํา ดารา

ü
ü

ü
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ü

เด็กเลน
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ü

ü

ü
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ลอนดอน
โซล

จากการเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อการตนู และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง Full House
สะดุดรักที่พักใจ พบวาฉากของทั้งสองสื่อมีลักษณะแตกตางกัน เนื่องจากฉากในสื่อการตูนคือ
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สวนฉากของสื่อละครโทรทัศนคือ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามลักษณะของสถานที่ตางๆ ที่เปนฉาก จะพบวาเปนสถานที่
ลักษณะเดียวกัน นั่นคือ บาน Full House สตูดิโอหรือกองถายละครซึง่ เปนสถานทีท่ ํางานของ
พระเอก รานเสื้อผาชั้นนํา รานอาหารหรือคลับชัน้ สูง เปนลักษณะฉากที่บงบอกความเปนสังคม
ชนชั้นสูง ซึ่งเปนสังคมของคนในวงการบันเทิงหรือวงการสื่อมวลชน
นอกจากลักษณะฉากที่สื่อละครโทรทัศน ถายทอดมาจากสื่อการตูนดังกลาวขางตนแลว
สื่อละครโทรทัศนไดเพิ่มเติมฉากแผงลอยขางถนน และฉากสนามเด็กเลน ซึง่ เปนชีวิตประจําวัน
ของวัยรุนชาวเกาหลีใตทั่วๆ ไป เพื่อสื่อถึงความเรียบงายติดดินและความราเริงสดใส มีชีวิตชีวา
ของนางเอก สวนฉากที่ถูกตัดออกไปคือ ฉากบานสวนตัวของพระเอก เนื่องจากในสื่อละคร
โทรทัศนนั้นบาน Full House ไมไดถูกทําลายจึงไมมีความจําเปนที่ตัวเอกจะตองยายออกไปอยู
บานหลังอื่น ฉากฮอลลีวูดในอเมริกา ถูกตัดออกเนื่องจากตัวเอกในสื่อละครโทรทัศนเปนดารา
ระดับเอเชีย และฉากงานปารตี้ซึ่งพบบอยในสื่อการตูน ถูกตัดออกเนื่องจากสังคมชาวเกาหลี
ไมนิยมจัดงานปารตี้บอยๆ เหมือนสังคมอังกฤษ
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ฉ. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
ตางรางที่ 43: การเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษระหวางสื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ
สื่อ
สัญลักษณพิเศษที่พบ
การตูน
บาน Full House
ละครโทรทัศน
บาน Full House
จากตารางเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษระหวางสื่อการตนู และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อละครโทรทัศนยังคงมีสัญลักษณพิเศษทีส
่ ื่อความหมาย
ในเรื่องเพียงอยางเดียวเชนเดียวกับสื่อการตูน นั่นคือ บาน Full House ซึ่งหมายถึง บานที่เต็ม
ไปดวยความรัก สื่อความหมายโดยนัยถึง การเติมเต็มความรักใหแกกันของสมาชิกครอบครัว
ในบาน ซึ่งในสื่อการตูนหมายถึง การเติมเต็มความรักแกกันของคูชีวิต สวนสื่อละครโทรทัศน
ใชบาน Full House เปนสัญลักษณเชนเดียวกับสื่อการตูน ความหมายทีส่ ัญลักษณพิเศษสื่อถึง
ก็เปนความหมายเดียวกัน คือ การเติมเต็มความรักแกกนั แตในสื่อละครโทรทัศนหมายถึงการที่
คนสองคนจะมีความรักความอบอุนใหแกกันเมื่ออยูในบาน Full House
ช. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ตางรางที่ 44: แสดงการเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่องระหวางสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทมุมมองในการเลาเรื่อง
สื่อ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง มุมมองบุคคลที่ 3 จุดยืนที่เปนกลาง
รูรอบดาน
การตูน
ละครโทรทัศน

ü
ü

จากตางรางเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่องระหวางสือ่ การตูนและสื่อละครโทรทัศน
เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อละครโทรทัศนมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการ
เลาเรื่องจากสื่อการตูน โดยเปลี่ยนการเลาเรื่องจากเลาเรื่องแบบรูรอบดาน เปนการเลาเรื่องจาก
จุดยืนที่เปนกลาง ซึง่ เปนการเลาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยผูเลาไมไดเขาถึงความรูส ึกนึกคิดของ
ตัวละครอยางลึกซึง้ ผูช มตองคาดเดาเองจากการแสดงออกของตัวละคร และเสียงเพลงประกอบ
ไมพบการใชเสียงความคิด (การคิดในใจ) ของตัวละคร หรือการใชภาพยอนอดีต ที่ตัวละคร
คิดถึงเหตุการณทผี่ านมาแลว
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สรุปลักษณะสัมพันธบท
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบการเลาเรื่องของสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ ผูวิจัยใชเกณฑ 4 อยางในการวิเคราะหสัมพันธบท
ไดแก การคงเดิม (Convention) การขยายความหรือการเพิ่มเติม (Extension) การตัดทอน
(Reduction) และการดัดแปลง (Modification) ซึ่งสามารถแสดงลักษณะสัมพันธบทการตูน
สูละครโทรทัศน ไดดังนี้
ตารางที่ 45: แสดงลักษณะสัมพันธบทการตนู สูละครโทรทัศนเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
องคประกอบ
ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การคงเดิม
การขยายความ
การตัดทอน
การดัดแปลง
การเลาเรื่อง
(Convention)

(Reduction)

(Modification)

โครงเรื่องสืบสวน
- เหตุผลในการขาย
- นางเอกสืบความจริง
บาน
เรื่องบาน
- เหตุผลที่แตงงาน
- ผูรายทําลายบาน
- เหตุการณในเรื่อง
ทํารายนางเอก
- นางเอกเกิดปมปญหา
ในใจ
- ตัวเอกอยูระหวาง
ความเปนความตาย
Love
theme
ความรักทําใหคน
2. แกนเรื่อง
เปลี่ยนไป
นางเอกกับผูราย – ตรงไปตรงมากับ ตัวเอกกับผูราย - เสียสละ นางเอกกับผูราย - เปน นางเอกกับพระเอก 3.ความ
ใชเลหเหลี่ยม
กับเห็นแกตัว
เจาของกับแยงชิง (บาน) ซื่อตรงกับไมซื่อตรง
ขัดแยง
พระเอกกับผูราย – เปนเจาของกับ
ขัดแยงในใจนางเอก - ขัดแยงในใจพระเอก
ผูแยงชิง (ความรัก)
ความรักกับความกลัว - รักกับรับผิดชอบ
ปากรายใจดี รักอิสระ ดูถูกคน
หยิ่ง ระเบียบจัด ไมคอยมี ไมศรัทธาความรัก
คนเกาหลี รักผูราย
4. ตัวละคร
อารมณขัน ฟอรมจัด
ระแวง เจาชู
(หญิง) ออนไหวกับ
4.1 พระเอก อารมณรายขี้โมโห ชอบประชด
ปากแข็ง อบอุน ออนโยน มีเสนห
แพน้ําตาผูหญิง ขี้เหงา
คนปวย สันโดษ
เจาเลห
เอาแตใจ
ร
า
เริ
ง
สดใส
น
า
รั
ก
มองโลกแง
ด
ี
ใจดี ออนโยน ออนไหว ฉลาด มั่นใจในตัวเอง มีเลหเหลี่ยมแตยอม
4.2 นางเอก
เขมแข็ง ดื้อ ขยัน ซื่อตรง อารมณขัน ขี้สงสาร พรอมใหอภัย
หยิ่งในศักดิ์ศรี ทะเลน ถูกกระทํา
มาก ขี้เลน รักเดียวใจเดียว
เจ็บแลวจําฝงใจ
มั่นใจ ทํางานเกง มีเสนห อิจฉา
ออนหวาน ออนแอ
เขาสังคมเกง รางเริง
เปนคนเกาหลี
4.3 ผูราย
ริษยา เจาเลห ชอบเอาชนะ
ฉลาด
ดีไซนเนอร รักคน
(หญิง)
นําแฟชั่น มีความดีในใจ
อื่นกอน
ฉลาด ทํางานเกง มีอารมณขัน
เจาเสนห เจาชู
เอาแตใจ
เปนคนเกาหลี
4.4 ผูราย
เปนสุภาพบุรุษ โรแมนติก มั่นใจ
เพื่อนพระเอก
(ชาย)
ในตัวเองสูง จริงจังกับความรักมาก

1. โครงเรื่อง

โครงเรื่องประเภทความรัก
- ตัวเอกมีความขัดแยงกันตองมาอยู
รวมกันโดยสัญญาแตงงาน
- ความสัมพันธพัฒนาโดยผูรายคอย
ขัดขวาง
- ผูรายหญิงกลับใจมาชวยเหลือ
- พระเอกแกปมในใจสําเร็จ
- พระเอกสลายความขัดแยง
- ผูรายกลับใจ จบดวยความสุข

(Extension)
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องคประกอบ
การเลาเรื่อง

ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การคงเดิม

การขยายความ

(Convention)

(Extension)

4.5 ผูราย
(เฮนรี่)
4.6 ผูชวยเหลือ ขี้บน รักและเปนหวงเพื่อน
(หญิง)

เห็นแกตัว ไมเกรงใจใคร
ปากราย สอดรูสอดเห็น
เก็บความลับไมได
เหลาะแหละ ไมเอาการ
4.7 ผูชวยเหลือ มีน้ําใจ ไมคิดราย รักเพื่อนมาก
เอางาน ฟุมเฟอย ชาง
(ชาย)
ประจบประแจง ไมคอย
เกรงใจใคร ปากโปง
บาน Full House สตูดิโอ ราน
แผงลอยขางถนนและ
5. ฉาก
เสื้อผาชั้นนํา รานอาหารหรูๆ สังคม สนามเด็กเลน
ชนชั้นสูง
6. สัญลักษณ บาน Full House

พิเศษ
7. มุมมองการ
เลาเรื่อง

การตัดทอน

การดัดแปลง

(Reduction)

(Modification)

มีอิทธิพล ชั่วราย เจาเลห
ขี้โกง ทํารายผูหญิง เห็น
แกตัว นอกกฎหมาย
ชางฝน หยิ่งในศักดิ์ศรี ชาวเกาหลี / คนรัก
ผูชวย (ชาย)
อารมณขัน ฉลาด

ฮอลลีวูด บานพระเอก
งานปารตี้

ชาวเกาหลี/ เพื่อน
นางเอก เปนคนขาย
บาน
ฉากในกรุงโซล
เกาหลีใต

มุมมองที่เปน
กลาง

4.2.2.1 ลักษณะที่คงเดิม (Convention)
สัมพันธบทจากการตูนสูละครโทรทัศน มีการถายทอดองคประกอบในการเลาเรื่อง
จากตัวบทตนทางเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) บางสวน แกนเรื่องหลัก
(Theme) ความขัดแยง (Conflict) เรื่องความรัก ตัวละครหลัก (Character) ฉาก (Setting)
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) ซึ่งการคงเดิมองคประกอบเหลานี้ เปนการคงเดิมบางสวน
ซึ่งเปนจุดหลักของแตละองคประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงเรื่อง (Plot) สื่อละครโทรทัศนถายทอดโครงเรื่องหลัก เกี่ยวกับความรักชาย
หญิงมาจากตัวบทตนทาง โดยมีลําดับเหตุการณและ Function ของตัวละครที่คงเดิม คือ เปด
เรื่องโดยตัวเอกที่ขัดแยงกันมาอยูดวยกัน เริ่มดวยตัวเอกที่ขัดแยงกันมาอยูดวยกัน ตัวเอก
พัฒนาความสัมพันธไปโดยมีการขัดขวางจากผูราย ซึง่ ตอมากลับใจมาชวยเหลือตัวเอกที่มีปม
ขัดแยงในจิตใจ ความสัมพันธมีจุดแตกหัก พระเอกเปนผูแกไขความขัดแยงได และสุดทายจบ
เรื่องดวยความสุข
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แกนเรื่อง (Theme) สื่อละครโทรทัศนคงเดิมแกนเรื่องที่ความเปน Love theme แต
มีการดัดแปลงขอคิดที่นําเสนอในแกนเรื่อง
ความขัดแยง (Conflict) ความขัดแยงที่ถายทอดมา ไดแกความขัดแยงระหวางคน
กับคนเรื่องความรัก คูแยงระหวาง ความตรงไปตรงมากับการใชเลหเ หลี่ยม และผูเปนเจาของ
กับผูแยงชิง และมีการตัดทอนและดัดแปลงความขัดแยงอื่นๆ ในเรื่องซึง่ จะกลาวในรายละเอียด
ตอไป
ตัวละคร (Character) ตัวละครในสื่อละครโทรทัศน มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก
แตก็มีการถายทอดลักษณะสําคัญของตัวละคร มาจากตัวบทตนทางโดยเฉพาะลักษณะของตัว
ละครเอกและผูร าย คือ ลักษณะทีต่ ัวเอกเปนคนปากรายใจดี อารมณรายขี้โมโห ปากแข็ง
เจาเลห อบอุน ออนโยน ราเริง มองโลกในแงดี คงเดิมลักษณะของตัวรายที่เปนคนมั่นใจใน
ตัวเองสูงมีเสนห เจาเลห และมีความอิจฉาริษยา รวมทั้งคงเดิมลักษณะบางอยางของผูช วยเหลือ
คือ ความรักและเปนหวงเพื่อน และความมีน้ําใจ
ฉาก (Setting) สื่อละครโทรทัศน ไดถายทอดฉากสําคัญๆ มาเกือบทั้งหมด คือ
บาน Full House และฉากอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวันของตัวละคร โดยมีการเพิ่มเติม
และดัดแปลงเล็กนอย
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) การใชสัญลักษณพเิ ศษในละครเรื่อง Full
House มีการใชสญ
ั ลักษณพิเศษคือบาน Full House เพียงอยางเดียวเชนเดียวกับสื่อการตูน

4.2.2.2 การขยายความ (Extension)
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบการ
ขยายความในองคประกอบการเลาเรื่อง 3 องคประกอบ ไดแก ความขัดแยง (Conflict)
ตัวละคร (Character) และฉาก (Setting) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความขัดแยง (Conflict) ในละครโทรทัศนไดมีการเพิม่ ความขัดแยงระหวางตัวเอก
กับผูรายเรื่องความรัก คูแยง (Binary opposition) ขัดแยงระหวางความเสียสละ กับความเห็น
แกตัว เพิ่มเติมจากความขัดแยงเรื่องความรักที่มีอยูเดิมในสื่อการตูน
ตัวละคร (Character) การขยายความตัวละครในสื่อละครโทรทัศน เปนการขยาย
และเพิ่มเติมลักษณะนิสัยของตัวละคร ไดแก ตัวเอกไมคอยมีอารมณขัน ขี้เหงา ฟอรมจัด แพ
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น้ําตาผูหญิง ใจดี ออนโยน ออนไหวงาย ขี้สงสาร พรอมใหอภัย ตัวละครผูรายเพิ่มลักษณะ
ความออนแอ เจาเสนห เจาชู สวนตัวละครผูชวยเหลือพบวา มีการขยายความมากที่สุด เปนการ
เพิ่มลักษณะทีไ่ มดีของตัวละคร คือ เห็นแกตัว สอดรูสอดเห็น ไมเอาการเอางาน เก็บความลับไม
คอยได ซึ่งการเพิ่มลักษณะทีไ่ มดีใหกับผูช วยเหลือ เปนสวนหนึง่ ที่มผี ลมาจากการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงเรื่อง ผูชวยเหลือจะเปนผูท ําใหสถานการณในเรื่องเลวรายลง ในขณะเดียวกัน
ก็คอยเปนผูชวยในอีกสถานการณหนึ่ง
ฉาก (Setting) ฉากในสื่อละครโทรทัศนมีการเพิม่ เติมฉากสนามเด็กเลน และฉาก
ตลาดนัดแผงขายของขางถนน ฉากทัง้ สองอยางเปนฉากที่ใชสื่อถึงความเรียบงายติดดินของ
นางเอก
4.2.2.3 การตัดทอน (Reduction)
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบการ
ตัดทอนหลายองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง
(Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting)
โครงเรื่อง (Plot) ละครโทรทัศน Full House ไดตัดทอนโครงเรื่องรองเกี่ยวกับ
การสืบสวนเรื่องผูขายบาน Full House ทําใหมีการตัด Function ของตัวละครออก คือ นางเอก
สืบหาความจริงเรื่องบาน ถูกผูรายทํารายและทําลายบาน และสื่อละครโทรทัศนไดตัดทอน
เหตุการณในโครงเรื่อง ที่เปนเหตุการณเกี่ยวกับความเปนความตายของตัวเอก ซึ่งในสื่อการตูน
เหตุการณเหลานี้เปนจุดหักเห ทีท่ ําใหตัวเอกสามารถแกไขความขัดแยงในจิตใจตัวละครได แต
ในสื่อละครโทรทัศนใดดัดแปลงเหตุการณในเรื่องใหม เพือ่ ใหเนื้อเรื่องออนลงไมหนักเกินไป
แกนเรื่อง (Theme) ละครโทรทัศน Full House ยังคงแกนเรื่องแบบ Love theme
ไว แตไดตัดทอนแกนเรื่องรองเกี่ยวกับความเชื่อใจกันของชีวิตคูซงึ่ ปรากฏในสื่อการตูนออกไป
ความขัดแยง (Conflict) มีการตัดความขัดแยงระหวางตัวเอกกับผูรายเรื่องบาน
Full House เนื่องมาจากการตัดทอนโครงเรื่องรอง เกี่ยวกับการสืบสวนออกไป และตัดความ
ขัดแยงในใจตัวละครเรื่องความรักกับความกลัว
ตัวละคร (Character) ตัวละครหลักในละครโทรทัศน Full House ไดตัดตัวละคร
ผูรายที่ขัดแยงกับตัวเอกในโครงเรื่องสืบสวนสอบสวนออก เนื่องจากโครงเรื่องรองเกี่ยวกับการ
สืบสวนถูกตัดทิง้ ไปแลว นอกจากนี้มีการตัดทอนลักษณะนิสัย หรือคุณสมบัติบางอยางของ
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ตัวละครหลักออกไป ไดแกตัวละครเอกตัดลักษณะความเจาชูแบบหนุมอังกฤษ และความระแวง
ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนรายละเอียดโครงเรื่อง และการดัดแปลงความขัดแยงในจิตใจตัวเอก
ตัวละครผูรายตัดความราเริง เขาสังคมเกง และผูชวยเหลือตัดลักษณะอารมณขัน ความฉลาด
และความหยิ่งในศักดิ์ศรี
ฉาก (Setting) ตัดฉากในฮอลลีวูด ในประเทศอเมริกา ฉากบานพระเอก และฉาก
งานปารตี้ทใี่ นการตูนพบหลายฉาก แตในละครโทรทัศนไมพบฉากดังกลาว
4.2.2.4 การดัดแปลง (Modification)
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง Full House พบการดัดแปลงองคประกอบ
การเลาเรื่องเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง
(Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) และมุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
โครงเรื่อง (Plot) ละครโทรทัศน Full House มีการดัดแปลงโครงเรื่องบางสวน
ไดแก เหตุผลในการขายบาน เหตุผลที่ตัวเอกแตงงานกันและมาอยูดวยกัน นอกจากนั้นยังมีการ
เปลี่ยนเหตุการณที่เกิดในเรื่องเกือบทัง้ หมด เพื่อใหเนือ้ เรื่องไมหนักจนเกินไป จุดหักเหไมได
เกี่ยวกับความเปนความตายของตัวเอก และเพื่อใหเหตุการณที่เกิดในเรื่องเขากับวัฒนธรรมของ
เกาหลี แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหตุการณทเี่ กิดในเรื่องใหม ก็ยังสื่อความหมายถึง
Function ของตัวละครในแบบเดิม จึงไมทําใหความหมายของโครงเรื่องเปลี่ยนไป
แกนเรื่อง (Theme) ละครโทรทัศน Full House ยังคงแกนเรื่องแบบ Love theme
ไว แตดัดแปลงแกนเรื่อง โดยดัดแปลงสารทีส่ ื่อในแกนเรือ่ งหลัก เปนการสื่อถึงเรื่องความรัก
ทําใหคนเปลี่ยนไปในทางดีและไมดี
ความขัดแยง (Conflict) มีการดัดแปลงความขัดแยงเรือ่ งความรักระหวางพระเอก
กับนางเอก โดยดัดแปลงคูแยง (Binary opposition) จากความระแวงกับความเชื่อใจ เปนความ
ซื่อตรงตอความรูสึกและความไมซื่อตรงตอความรูสึก และดัดแปลงความขัดแยงในจิตใจพระเอก
จากความรักในอดีตกับความรักปจจุบัน เปนความรักกับความรับผิดชอบ
ตัวละคร (Character) ตัวละครหลักในละครโทรทัศน Full House มีการดัดแปลง
ลักษณะนิสัยหรือคุณสมบัติบางอยาง ทีส่ ําคัญที่สุดคือการดัดแปลงตัวละครทุกตัวยกเวนนางเอก
จากชาวอังกฤษเปนชาวเกาหลี ซึง่ มีผลใหลักษณะนิสัยของตัวละครเปลี่ยนไป ในทางที่เขากับ
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วัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้น เชน รักสันโดษ ไมชอบสังสรรค ผูช ายเปนใหญ ผูหญิงยอมถูกกดขี่
สวนการดัดแปลงรายละเอียดของลักษณะตัวละครที่พบ เปนการเปลี่ยนอาชีพของผูราย และ
เปลี่ยนความสัมพันธของตัวเอกและผูราย
ฉาก (Setting) การดัดแปลงฉากที่พบในละครโทรทัศน Full House คือ
ปรับเปลี่ยนฉากทั้งหมด จากประเทศอังกฤษเปนประเทศเกาหลีใต แตลักษณะของสถานที่ทใี่ ช
เปนฉากก็ยังคงเปนสถานที่ลักษณะเดิม เชน รานอาหาร รานเสื้อผาชัน้ สูง สถานทีท่ องเที่ยว
ตางประเทศ เปนตน
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) เปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่องจากมุมมองแบบ
รูรอบดาน เปนการเลาเรื่องแบบมุมมองที่เปนกลาง ซึ่งพบวามีฉากที่ตัวละครนั่งคิด แตผูชมไม
สามารถรับรูไ ดวาตัวละครกําลังคิดอะไร ทําไดเพียงคาดเดาจากสีหนา การแสดงออกของ
นักแสดง และยังพบวาไมมีการใชฉากยอนอดีตในความคิดของตัวละครอีกดวย
โดยสรุป สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศน เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีการ
คงเดิมในองคประกอบการเลาเรื่องเกือบทุกองคประกอบ ซึ่งองคประกอบทีส่ ําคัญที่จําเปน ตองมี
การถายทอดจากตัวบทตนทาง (การตนู ) สูตัวบทปลายทาง (ละคร) ไดแก โครงเรื่องหลัก แกน
เรื่องหลัก ความขัดแยง และลักษณะเดนของตัวละครหลัก (พระเอก นางเอก ผูราย ผูชวยเหลือ)
รวมถึงลักษณะฉากที่ใชในการสื่อความหมายของเรื่อง
ในขณะเดียวกับที่มีการถายทอดบางสวน ขององคประกอบการเลาเรื่อง เกือบทุก
องคประกอบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางสวน ขององคประกอบการเลาเรื่องเกือบทุกองคประกอบ
เชนกัน องคประกอบที่สามารถเปลี่ยนได ไดแก โครงเรื่องรอง แกนเรื่องรอง คูแยง (Binary
opposition) ในความขัดแยง ลักษณะนิสัยของตัวละคร ที่จะไมทําใหการสื่อความหมายของเรื่อง
เปลี่ยนไป สถานที่ และมุมมองการเลาเรื่อง ซึง่ ในละครเรื่อง Full House พบวาองคประกอบที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดไดแก ตัวละคร สวนองคประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด ไดแก
โครงเรื่องและแกนเรื่อง

4.2.3 ลักษณะสัมพันธบทจากละครโทรทัศนสูนวนิยาย
ในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบท ในการเลาเรื่องจากสือ่ ละครโทรทัศน ไปสูน วนิยาย
ของเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบในการ
เลาเรื่องทีละองคประกอบ ดังนี้
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ก. โครงเรื่อง
ในการวิเคราะหโครงเรื่องของ Full House สะดุดรักที่พกั ใจ ทัง้ สื่อละครโทรทัศนและ
สื่อนวนิยาย สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันตามลักษณะโครงเรื่อง และเปรียบเทียบกัน
ตามลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง 5 ขั้นตอน ไดดังนี้
ตารางที่ 46: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ ตามลักษณะโครงเรื่อง
ลักษณะโครงเรื่อง
สื่อ ความรักของ รักสามเสา ความสําเร็จ ซินเดอเรลลา คฤหาสน ใครทําอะไร แมวจับหนู เพชรตัดเพชร
ชายหญิง

ละครโทรทัศน
นวนิยาย

ลึกลับ

ü
ü

ตารางที่ 47: แสดงการเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ ตามลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
ลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง
สื่อ เปดเรื่อง

ดําเนินเรื่อง

ภาวะวิกฤต

ภาวะคลี่คลาย

จบเรื่อง

เริ่มความ ความสัมพันธพัฒนา พระเอกเกิด ความสัมพันธ ผูรายหญิง พระเอกแก พระเอกแกไข ผูรายกลับใจ
ขัดแยง มีผูรายขัดขวาง
ปมในใจได ความขัดแยง / สงบสุข
ปมในใจ
ยุติ
กลับใจ

ละคร
นิยาย

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบโครงเรื่องระหวางสื่อละครโทรทัศนกับสื่อนวนิยาย เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อการตูนไดคงโครงเรื่องเดิมจากสื่อนวนิยายไวทั้งหมด ทั้งโครง
เรื่องลักษณะเรื่องความรักระหวางชายหญิง และการเรียงลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง ซึง่ เปด
เรื่องดวยความขัดแยงกันของตัวเอกทั้งสอง ตอมาไดมาอยูรวมบานและความสัมพันธพัฒนาขึ้น
เรื่อยๆ โดยมีผูรายคอยขัดขวางทําใหพระเอกเกิดปมปญหาในใจ จนในภาวะวิกฤตความสัมพันธ
ของตัวเอกตองสิน้ สุดลง แตผูรายก็กลับใจมาชวยเหลือ ใหพระเอกคลี่คลายปมปญหาในใจได
สําเร็จ และกลับไปคลี่คลายความขัดแยงกับนางเอกสําเร็จ จบเรื่องดวยความสุขของทุกฝาย
ในสวนของโครงเรื่องและลําดับเหตุการณในโครงเรื่อง สื่อนวนิยายไมมีความแตกตาง
จากสื่อละครโทรทัศน แตในสื่อนวนิยายจะมีการเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นใหม ตามลําดับ
เวลาและเลาเหตุการณตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ ซึ่งสื่อละครโทรทัศนมักใชการตัดสลับเลาเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นพรอมกัน นอกจากนั้น ยังพบวาสื่อนวนิยายมีการตัดทอนเหตุการณยอย ที่ไมเกี่ยวของ
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กับโครงเรื่อง แตเปนมุขตลก หรือจุดเชื่อมเหตุการณของละครโทรทัศน เชน นางเอกวิ่งขึ้นรถไฟ
ยืนเบียดอยูในรถไฟที่คนแนน พระเอกเผลอทําตัวซุมซาม เปนตน อยางไรก็ตามการเรียงลําดับ
เหตุการณในเรื่องตามเวลา รวมทัง้ การตัดเหตุการณยอยๆของเรื่อง ก็ไมสงผลใหมีความ
เปลี่ยนแปลงในลําดับเหตุการณของโครงเรื่อง และไมสงผลถึงการเปลี่ยนแปลง Function ของ
ตัวละคร
ข. แกนเรื่อง
ตารางที่ 48: แสดงการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทของแกนเรื่อง
แนวคิดหลักของเรื่อง
สื่อ
Love
Morality Idealism
Power
Career
Outcast
theme

ละครโทรทัศน

ü

นวนิยาย

ü

theme

theme

theme

theme

theme

ความรักทําใหคนเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีและไมดี แตเมื่อเรียนรูแลวจะเกิดสิ่งดี
ความรักทําใหคนเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีและไมดี แตเมื่อเรียนรูแลวจะเกิดสิ่งดี

จากตารางการเปรียบเทียบแกนเรื่องของสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ พบวาสื่อนวนิยายไดรักษาแกนเรื่องเดิมของละครโทรทัศนไว โดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่นําเสนอในแกนเรื่อง เนื่องมาจากการถายทอดโครงเรื่องเดิมและลําดับ
การเลาเรื่องทั้งหมดมาจากสื่อละครโทรทัศนนั่นเอง
ค. ความขัดแยง
ตารางที่ 49: แสดงการเปรียบเทียบความขัดแยงระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทความขัดแยง
สื่อ
คนกับคน
ขัดแยงภายในจิตใจ
ขัดแยงกับพลังภายนอก
ü
ü
ละครโทรทัศน
ü
ü
นวนิยาย

House

จากตารางเปรียบเทียบความขัดแยงระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยายเรื่อง Full
สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อนวนิยายถายทอดความขัดแยงของตัวละครจากสื่อละคร
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โทรทัศนมาทัง้ หมด ทัง้ ความขัดแยงระหวางคนกับคน และความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร
ทั้งนี้ เนื่องมาจากการถายทอดโครงเรื่องและแกนเรื่องมาจากสื่อละครโทรทัศนทั้งหมด
ความขัดแยงระหวางคนกับคนที่พบในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย มีลักษณะดังนี้
1. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับผูร ายชาย ในเรื่องความรัก
2. ความขัดแยงระหวางพระเอกกับนางเอก ในเรื่องความรัก
3. ความขัดแยงระหวางนางเอกกับผูรายหญิง ในเรื่องความรัก
ความขัดแยงภายในจิตใจที่พบทั้งในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย พบความขัดแยง
ภายในจิตใจของตัวละครพระเอก มีความขัดแยงภายในจิตใจในเรื่องความรักทีม่ ีตอนางเอกกับ
ผูราย ซึ่งความขัดแยงนี้ปรากฏอยูทั้งสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
ในสวนของคูแยง (Binary opposition) พบในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. คูแยงระหวางผูเปนเจาของกับผูแยงชิง พบในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
2. คูแยงระหวางความตรงไปตรงมากับการใชเลหเหลี่ยม พบในสื่อละครโทรทัศนและ
สื่อนวนิยาย
3. คูแยงระหวางความซื่อตรงตอความรูสึกกับความไมซื่อตรงตอความรูสก
ึ พบในสื่อ
ละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
4. คูแยงระหวางความเสียสละกับความเห็นแกตัว พบในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนิยาย
5. คูแยงระหวางความรักกับความรับผิดชอบ พบในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
จากการที่สื่อนวนิยายไดถายทอดความขัดแยงของตัวละคร มาจากสื่อละครโทรทัศน
ทั้งหมด ทั้งความขัดแยงระหวางคนกับคนและความขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ผูวิจัยพบวา
สื่อนวนิยายไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือตัดทอนคูแยงคูใ ดออกจากคูแยงของสื่อละครโทรทัศน จึง
สรุปไดวา สื่อนวนิยายไดถายทอดความขัดแยงของตัวละคร รวมทั้งคูแยงและเรื่องที่ขัดแยงมา
จากสื่อละครโทรทัศนทงั้ หมด โดยไมมีการเพิม่ เติมรายละเอียดใดๆ
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ง. ตัวละคร
นางเอก
ตางรางที่ 50: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ฮัน จีอึน” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและ
สื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ มั่นใจ ซือ่ ตรง อารมณ หยิ่งใน เขมแข็ง ราเริง มองโลก ดื้อรั้น ใจดี รักเดียว ออนโยน มุงมั่น
ตัวเอง

ละครโทรทัศน ü
นวนิยาย
ü

ขัน

ü
ü

ü
ü

ศักดิ์ศรี

ü
ü

แจมใส แงดี

ü
ü

ü
ü

ขี้สงสาร ใจเดียว ออนไหว

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ฮันจีอึน” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อ
นวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครฮันจีอึนในสื่อนวนิยาย ไดถายทอด
ลักษณะของตัวละคร ฮันจีอึน ในสื่อละครโทรทัศน นัน่ คือ เปนตัวละครที่มลี ักษณะ มั่นใจใน
ตัวเองสูง หยิง่ ในศักดิ์ศรี ดื้อรั้น มีความซื่อตรง มีอารมณขัน มองโลกในแงดี ราเริงแจมใส
ออนโยน ออนไหวงาย ใจดี ขีส้ งสาร มีความมุงมัน่ และเขมแข็งไมคอยกลัวอะไร โดยพบวาไมมี
การเพิ่มเติมหรือตัดทอนลักษณะใด
พระเอก
ตางรางที่ 51: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ลี ยองเจ” ระหวางสื่อละครโทรทัศน และ
สื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ
ละครโทรทัศน
นวนิยาย

ปากราย เจา ขี้โมโห หยิ่ง เอาแตใจ ชอบ ปากไมตรง ออนโยน ฟอรมจัด ไมมีอารมณขัน สันโดษ ดูถูกคน
ใจดี เลห
ตัวเอง ประชด กับใจ
อบอุน

ü ü ü ü ü
ü ü ü ü ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร ลียงเจ ระหวางสือ่ ละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครลียงเจในสื่อนวนิยาย ไดถายทอดลักษณะของ
ตัวละครลียงเจในสื่อละครโทรทัศน นั่นคือ เปนตัวละครที่เจาเลห ขี้โมโห หยิ่ง เอาแตใจตัวเอง
ชอบประชดประชัน ดูถูกคน รักสันโดษ ปากไมตรงกับใจ ปากรายแตใจดี ออนโยน และอบอุน
โดยพบวาไมมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนลักษณะใด
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ผูรายหญิง
ตางรางที่ 52: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “คัง เฮวอน” ระหวางสื่อละครโทรทัศน
และสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ มั่นใจสูง เจาเลห มีเสนห ออนหวาน อิจฉาริษยา เห็นแกตัว ขี้เหงา ชอบเอาชนะ ออนแอ หยิ่งในศักดิ์ศรี
ละครโทรทัศน ü
นวนิยาย
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “คังเฮวอน” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อ
นวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครคังเฮวอนในสื่อนวนิยาย ได
ถายทอดลักษณะของตัวละครคังเฮวอน ในสื่อละครโทรทัศนมาทั้งหมด นั่นคือ เปนตัวละครที่มี
ลักษณะ มั่นใจในตัวเองสูง หยิง่ ในศักดิ์ศรี เจาเลห มีเสนห อิจฉาริษยา เห็นแกตัว ชอบเอาชนะ
ขี้เหงา และออนแอ โดยพบวาไมมีการเพิ่มเติม หรือตัดทอนลักษณะนิสัยดานอื่นๆ
ผูรายชาย
ตางรางที่ 53: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ยูมินฮย็อค” ระหวางสื่อละครโทรทัศน
และสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ สุภาพบุรุษ อารมณขัน มีเสนห เจาชู มั่นใจสูง จริงจังกับรัก ฉลาด เจาเลห โรแมนติก เห็นแกตัว
ละครโทรทัศน
นวนิยาย

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร“ยูมินฮย็อค” ระหวางสื่อละครโทรทัศน
และสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครยูมินฮย็อคในสื่อนวนิยาย
ไดถายทอดลักษณะของตัวละครยูมินฮย็อค ในสื่อละครโทรทัศนมาทั้งหมด นัน่ คือ เปนตัวละคร
ที่มั่นใจในตัวเองสูง เปนสุภาพบุรุษ เจาชู เจาเสนห มีอารมณขัน ฉลาด เจาเลห โรแมนติก
จริงจังกับความรักมากและเห็นแกตัว โดยพบวาไมมีการเพิ่มเติมหรือตัดทอนลักษณะใด
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ผูชวยเหลือชาย
ตางรางที่ 54: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ชิน ดงวุก” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและ
สื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ มีน้ําใจ รักเพื่อน ขี้เลน ไมคิดรายคนอื่น ไมเกรงใจใคร เหลาะแหละ ฟุมเฟอย ปากโปง ชางประจบ ขี้โอ
ละครโทรทัศน ü
นวนิยาย
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ชินดงวุก” ระหวางสื่อละครโทรทัศน
และสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา ตัวละครชินดงวุกในสื่อนวนิยาย ได
ถายทอดลักษณะของตัวละครชินดงวุกในสื่อละครโทรทัศนมาทั้งหมด นั่นคือ เปนตัวละครที่มี
น้ําใจ ขี้เลน คนรักเพื่อนมาก ไมคิดรายกับคนอื่นแตยอมทําทุกอยางเพื่อเอาตัวรอด ไมคอย
เกรงใจใคร เปนคนเหลาะแหละ ไมเอาการเอางาน ฟุม เฟอย ขี้โอ ชางประจบ เก็บความลับ
ไมคอยได และไมคอยฉลาด
ผูชวยเหลือหญิง
ตางรางที่ 55: แสดงการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ยาง ฮีจิน” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและ
สื่อนวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะตัวละคร
สื่อ ขี้บน รักเพื่อน ขี้เกียจ ใจดี เห็นแกตัว ดูถูกคน ปากราย ปากโปง ประจบ สอดรูสอดเห็น ไมเกรงใจใคร
ละครโทรทัศน ü
นวนิยาย
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

จากการเปรียบเทียบลักษณะตัวละคร “ยาง ฮีจิน” ระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อ
นวนิยาย เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวาตัวละครยางฮีจินในสื่อนวนิยายไดถายทอด
ลักษณะของตัวละครยางฮีจินในสื่อละครโทรทัศนทั้งหมด นั่นคือ ลักษณะขี้บน ใจดี และเปนคน
รักเพื่อนมาก มีความเห็นแกตัว ขี้เกียจไมคอยทํางาน ปากราย ดูถูกคน เก็บความลับไมได ชอบ
สอดรูสอดเห็น ประจบประแจง ไมคอยเกรงใจใคร และไมรูกาลเทศะ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมลักษณะอื่นๆ
โดยสรุป การวิเคราะหเปรียบเทียบตัวละครในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย พบวา
ตัวละครทุกตัวในสื่อนวนิยายมีการถายทอดลักษณะของตัวละครในสื่อละครโทรทัศนทุกลักษณะ
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ไมมีการเพิ่มเติมลักษณะนิสัยอื่นๆ ทัง้ พระเอก นางเอก ผูราย และผูชวยเหลือ เพราะสื่อ
นวนิยายไดถายทอดโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) รวมทั้ง
ถายทอดเหตุการณตางๆ ในเรื่องจากสื่อละครโทรทัศน จึงไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ
ลักษณะตัวละครแตละตัว
จ. ฉาก
ตางรางที่ 56: แสดงการเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง Full
House สะดุดรักที่พักใจ
ลักษณะฉาก
สื่อ
บาน Full สตูดิโอ รานอาหารหรู รานเสื้อผาชั้นนํา สังคมดารา ชนชั้นสูง แผงลอย สนามเด็กเลน /
สวนสนุก

House

ละครโทรทัศน
นวนิยาย

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü
ü

ü

ü

จากตารางเปรียบเทียบฉากระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House
สะดุดรักที่พักใจ พบวาฉากของทั้งสองสื่อมีลักษณะเหมือนกัน คือ ฉากทั้งหมดอยูในกรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต ฉากหลักเปนบาน Full House สวนฉากอื่นๆ ที่พบ คือ สตูดิโอที่ทํางานของ
พระเอก รานเสื้อผาชั้นนํา รานอาหารหรือคลับหรูๆ อยูในสังคมของดาราในวงการบันเทิง และ
สังคมธุรกิจสื่อมวลชน ซึง่ เปนสังคมชนชั้นสูง นอกจากนั้นมีฉากแผงลอยขางถนนและสนามเด็ก
เลน ซึ่งสื่อนวนิยายไดถายทอดลักษณะฉาก จากสื่อละครโทรทัศนไปทั้งหมด
ฉ. สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol)
ตางรางที่ 57: การเปรียบเทียบสัญลักษณพเิ ศษระหวางสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ
สื่อ
สัญลักษณพิเศษที่พบ
ละครโทรทัศน
บาน Full House
นวนิยาย
บาน Full House
จากตารางเปรียบเทียบสัญลักษณพิเศษระหวางละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวาสื่อนวนิยายยังคงมีสญ
ั ลักษณพิเศษ ทีส่ ื่อความหมายในเรื่อง
เพียงอยางเดียว เชนเดียวกับสื่อละครโทรทัศน นัน่ คือ บาน Full House ซึ่งหมายถึง บานที่
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เต็มไปดวยความรัก สื่อความหมายโดยนัยถึง การเติมเต็มความรักใหแกกันของสมาชิกในบาน
ที่เมื่อใชเวลารวมกันในบานก็มีความรักความหวงใยกัน ซึ่งนอกจากสื่อละครโทรทัศนและสื่อ
นวนิยายจะใช บาน Full House เปนสัญลักษณเหมือนกัน ความหมายที่สญ
ั ลักษณพิเศษ
สื่อความหมาย ก็ยังคงเปนความหมายเดียวกันอีกดวย
ช. มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of view)
ตางรางที่ 58: แสดงการเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่องสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
ประเภทมุมมองในการเลาเรื่อง
สื่อ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง มุมมองบุคคลที่ 3 จุดยืนที่เปนกลาง
รูรอบดาน
ละครโทรทัศน
นวนิยาย

ü
ü

จากตางรางเปรียบเทียบมุมมองในการเลาเรื่องระหวางสือ่ ละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ พบวา สื่อนวนิยายมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการเลาเรื่อง
จากสื่อละครโทรทัศน โดยเปลี่ยนการเลาเรื่องจากเลาเรื่องจากจุดยืนที่เปนกลาง เปนการเลา
เรื่องแบบรูรอบดาน ซึ่งผูเขียนไดบรรยายถึงความรูสกึ นึกคิดของตัวละครอยางชัดเจนในทุกๆ
ฉาก จากการสัมภาษณผูเขียนนวนิยาย พบวา การตองเปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่องเนื่องจาก
ลักษณะเดนของนวนิยายใชการบรรยายเปนการสื่อสารหลัก ผูเ ขียนนวนิยายจึงตองบรรยาย
ความรูสึก และความคิดของตัวละคร เพื่อใหผูอานเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และ
ไดรูสึกวากําลังอานนวนิยาย ไมใชบทละครซึง่ มีแตบทสนทนาเทานั้น

สรุปลักษณะสัมพันธบท
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบการเลาเรื่องทุกองคประกอบของสื่อละคร
โทรทัศนและสื่อนวนิยาย เรื่อง Full House ผูวิจัยใชเกณฑ 4 อยางในการวิเคราะหสัมพันธบท
ไดแก การคงเดิม (Convention) การขยายความหรือการเพิ่มเติม (Extension) การตัดทอน
(Reduction) และการดัดแปลง (Modification) ซึง่ สามารถแสดงลักษณะสัมพันธบทละคร
โทรทัศนสนู วนิยาย ไดดังนี้
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ตารางที่ 59: แสดงลักษณะสัมพันธบทละครโทรทัศนสนู วนิยาย เรื่อง “Full House”
องคประกอบ
ลักษณะการถายโยง (สัมพันธบท)
การขยายความ การตัดทอน การดัดแปลง
การคงเดิม
การเลาเรื่อง
(Convention)

โครงเรื่องประเภทความรัก
 ตัวเอกที่ขัดแยงกันมาอยูดวยกัน
- ความสัมพันธพัฒนาโดยผูรายคอยขัดขวาง
- พระเอกเกิดปมปญหาในใจ
- ความสัมพันธยุติ ผูรายกลับใจมาชวยเหลือพระเอกแกปม
ปญหาในใจได
- พระเอกสลายความขัดแยงกับนางเอก
- ผูรายทุกคนกลับใจ จบมีความสุข
2. แกนเรื่อง Love theme  ความรักทําใหคนเปลี่ยนไปทั้งดีและไมดี
3.ความขัดแยง นางเอกกับผูราย - ตรงไปตรงมากับใชเลหเหลี่ยม
พระเอกกับผูราย - เปนเจาของกับผูแยงชิง (ความรัก)
ตัวเอกกับผูราย – เสียสละกับเห็นแกตัว
นางเอกกับพระเอก - ซื่อตรงกับไมซื่อตรง
ขัดแยงในใจพระเอก – ความรักกับรับผิดชอบ
ปากรายใจดี ดูถูกคน อารมณรายขี้โมโห ประชดประชัน
4. ตัวละคร
4.1 พระเอก ปากแข็ง อบอุน ออนโยน มีเสนห เจาเลห ตรงไปตรงมา
ระเบียบจัด ไมคอยมีอารมณขัน ขี้เหงา ฟอรมจัด แพน้ําตา
ผูหญิง
4.2 นางเอก ราเริง นารัก มองโลกแงดี เขมแข็ง ดื้อ ขยัน มุงมั่น
อารมณขันมาก ขี้เลน ใจดี ออนโยน ออนไหว ใช
เลหเหลี่ยมบาง แตยอมถูกพระเอกกดขี่ ขี้สงสาร
พรอมใหอภัย
มั่นใจในตัวเอง ทํางานเกง มีเสนห อิจฉาริษยา ใชเลห
4.3 ผูราย
เหลี่ยม ฉลาดออนหวาน ออนแอ ชอบเอาชนะ นําแฟชั่น
(หญิง)
ฉลาด ทํางานเกง มีอารมณขัน โรแมนติก เปนสุภาพบุรุษ
4.4 ผูราย
มั่นใจในตัวเองสูง จริงจังกับความรักมาก มีเสนห เจาชู
(ชาย)

1. โครงเรื่อง

4.5 ผูชวยเหลือ
(หญิง)
4.6 ผูชวยเหลือ
(ชาย)
5. ฉาก

6. สัญลักษณ
7. มุมมองการเลา
เรื่อง

(Extension)

(Reduction)

(Modification)

- ตัดเหตุการณ - เรียงลําดับ
เล็กๆ ที่เปน เหตุการณใหม
มุกของละคร - ปรับบทสนทนา
บางอยางใหเขา
กับคนไทย

ขี้บน รักและเปนหวงเพื่อน เห็นแกตัว ไมเกรงใจใคร
ปากราย สอดรูสอดเห็น เก็บความลับไมได
มีน้ําใจ ไมคิดราย รักเพื่อนมากเหลาะแหละ ไมเอาการ
เอางาน ฟุมเฟอย ชางประจบประแจง ไมคอยเกรงใจใคร
ปากโปง
บาน Full House ฉากสตูดิโอ รานเสื้อผาชั้นนํา
รานอาหารหรือคลับหรูๆ งานปารตี้ ฉากสถานที่ทองเที่ยว
ตางประเทศ สังคมชนชั้นสูง แผงลอยขางถนนและสนาม
เด็กเลน
บาน Full House
มุมมองแบบรู
รอบดาน

204

4.2.2.1 ลักษณะที่คงเดิม (Convention)
จากการวิเคราะหสัมพันธบทจากละครโทรทัศนสูนวนิยาย เรื่อง Full House พบการ
ถายทอดองคประกอบในการเลาเรื่อง จากตัวบทตนทางเกือบทุกองคประกอบ ไดแก โครงเรื่อง
(Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting)
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) ซึ่งผูเรียบเรียงนวนิยายไดถายทอดองคประกอบตางๆ
เหลานี้จากตัวบทตนทางทั้งหมด โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดปลีกยอย ที่ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบในการเลาเรื่อง
โครงเรื่อง (Plot) สื่อนวนิยายถายทอดความเปนโครงเรือ่ งประเภทความรักชาย
หญิง รวมทัง้ คงเดิมเหตุการณหลักที่มผี ลตอ Function ของโครงเรื่อง คือ เริ่มดวยตัวเอกที่
ขัดแยงกันมาอยูดวยกัน พัฒนาความสัมพันธไปโดยมีการขัดขวางจากผูราย ซึ่งตอมากลับใจ
มาชวยเหลือตัวเอก ความสัมพันธมีจุดแตกหัก พระเอกเปนผูแกไขความขัดแยงได และสุดทาย
จบเรื่องดวยความสุข
แกนเรื่อง (Theme) สื่อนวนิยายคงลักษณะ Love theme และยังคงใชขอคิดในแกน
เรื่องเกี่ยวกับ ความรักทําใหคนเปลี่ยนแปลง เชนเดียวกับสื่อละครโทรทัศน
ความขัดแยง (Conflict) สื่อนวนิยายถายทอดความขัดแยงของตัวละคร มาจากสื่อ
ละครโทรทัศนทั้งหมด ทัง้ ความขัดแยงและระหวางคนกับคน และความขัดแยงในใจตัวละคร
รวมทั้งคงเดิมคูแยง (Binary opposition) ทุกคู จากสื่อละครโทรทัศน
ตัวละคร (Character) ลักษณะตัวละครทุกตัวของสื่อนวนิยาย ไดถายทอดลักษณะ
ตัวละครมาจากสื่อละครโทรทัศนทงั้ หมด ตั้งแต ตัวละครเอก ผูราย และผูช วยเหลือ ซึ่งลักษณะ
ตัวละครในสื่อนวนิยาย จะเหมือนกับสื่อละครโทรทัศนทกุ ประการ
ฉาก (Setting) มีฉากหลักอยูในบาน Full House ฉากอื่นๆ เปนการใชชีวติ
ประจําวันของตัวละคร ซึ่งคงเดิมมาจากสื่อละครโทรทัศน แตในสื่อนวนิยายจะไมมีการบรรยาย
ฉากมากนัก เพียงใหผูอานทราบวาเหตุการณเกิดขึ้นทีใ่ ด
สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) สัญลักษณพิเศษมีเพียงอยางเดียวคือบาน Full
House
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4.2.2.2 การขยายความ (Extension)
เมื่อพิจารณาสัมพันธบทจากละครโทรทัศนสูนวนิยาย เรือ่ ง Full House ไมพบวา
มีการขยายความหรือเพิ่มเติมรายละเอียดใดๆ ในองคประกอบการเลาเรื่อง
4.2.2.3 การตัดทอน (Reduction)
สัมพันธบทละครโทรทัศนสนู วนิยาย เรื่อง Full House พบการตัดทอนเหตุการณ
ยอยในองคประกอบโครเรื่อง (Plot) ซึ่งเหตุการณทถี่ ูกตัดทอนออกไปนั้นเปนจุดที่ละครโทรทัศน
ใชสรางความสนุกสนาน หรือเปนมุขของละครโทรทัศน เชน เหตุการณทนี่ างเอกทําตัวซุมซาม
หรือเหตุการณทผี่ ูชวยมาเยี่ยมนางเอกที่บาน เปนตน เหตุการณยอยเหลานี้เปนเหตุการณทไี่ มมี
ผลตอการปฏิสัมพันธตอตัวละครอื่นๆ ดังนั้นการตัดทอนเหตุการณยอยเหลานี้จึงไมสงผลตอ
Function ของโครงเรื่อง ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมาย
4.2.2.4 การดัดแปลง (Modification)
เมื่อพิจารณาสัมพันธบทละครโทรทัศนสูนวนิยาย เรื่อง Full House พบการดัดแปลง
องคประกอบการเลาเพียง 2 องคประกอบ ไดแก โครงเรือ่ ง (Plot) และมุมมองการเลาเรื่อง
(Point of view)
โครงเรื่อง (Plot) พบวามีการเรียงลําดับเหตุการณบางอยางใหมตามลําดับเวลา แตก็
ไมไดสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่อง
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) สื่อนวนิยายเปลี่ยนการใชมุมมองการเลาเรื่อง
จากมุมมองแบบเปนกลาง (The objective) มาเปนมุมมองแบบรูรอบดาน (The omniscient)
นอกจากองคประกอบการเลาเรื่องสององคประกอบดังกลาว ที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยแลว ผูวิจัยยังพบวาผูเรียบเรียงนวนิยาย ไดดัดแปลงบทสนทนาบางตอนของ
ตัวละคร เพื่อใหเขากับวัฒนธรรมของคนไทยมากขึ้น โดยมากเปนบทสนทนาทีน่ างเอกเลาเรื่อง
ตลกใหพระเอกฟง เนื่องจากเรื่องที่นางเอกเลาในละครโทรทัศนเปนเรื่องตลกของเกาหลี เมื่อคน
ไทยไดฟง จะไมรสู ึกตลก ผูเขียนจึงไดดัดแปลงใหมใหเปนมุขตลกทีค่ นไทยจะรูส ึกขํา
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โดยสรุป สัมพันธบทละครโทรทัศนสูนวนิยาย เรื่อง Full House มีการถายทอด
องคประกอบการเลาเกือบทุกองคประกอบมาทั้งหมด ทัง้ โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme)
ความขัดแยง (Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) สัญลักษณพิเศษ (Special
Symbol) ซึ่งองคประกอบเหลานีไ้ มมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทําใหองคประกอบการเลาเรื่อง
เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่พบ มีเพียงการเปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง ซึ่งทําใหผูอานสามารถ
เขาถึงจิตใจตัวละครไดอยางลึกซึ้งกวา
ทั้งนี้
สิง่ ที่แตกตางกันของการเลาเรื่องในสื่อละครโทรทัศนและสื่อนวนิยาย
คือ
กระบวนการในการสื่อความหมาย ละครโทรทัศนใชภาพและเสียง ซึง่ มีเทคนิคพิเศษในการตัด
สลับเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมกัน เพื่อเลาเรื่องราวใหผชู มทราบวา เหตุการณทตี่ ัดสลับไปมา
อยูนี้เกิดขึ้นพรอมกัน เชน ในขณะเดียวกับที่พระเอกพาผูรายหญิง ไปรับประทานอาหาร
ในรานอาหารแหงหนึ่ง นางเอกก็ออกไปกับผูรายชาย และไปเจอกับพระเอกในรานอาหาร
โดยบังเอิญ ละครโทรทัศนจะตัดภาพระหวางสองเหตุการณสลับไปมาจนไปสิ้นสุดที่ภาพนางเอก
เปดประตูรานอาหารเขามาพบพระเอกกับผูรายนัง่ อยูดวยกัน
แตในสื่อนวนิยายไมสามารถ
ทําเชนนั้นได ซึ่งสื่อนวนิยายจะใชการบรรยายเปนหลัก การเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในเรื่องจึงจําเปนตองเรียงลําดับใหม เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ไมสามารถตัดสลับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นพรอมกันได นอกจากนี้ยังจําเปนตองตัดเหตุการณยอยๆ ที่ไมมีความสําคัญกับการ
ดําเนินเรื่องทิ้งไป เพื่อความตอเนื่องกระชับไมเยิ่นเยอ และเพื่อใหเหตุการณในนวนิยายตอเนื่อง
ไมติดขัด

สรุปสัมพันธบทของเรื่อง Full House สะดุดรักทีพ่ ักใจ
จากการวิเคราะหสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนสนู วนิยาย เรื่อง Full House สะดุด
รักที่พักใจ ผูวิจัยพบวา มีลักษณะรวม (Repetition) และลักษณะตาง (Variation) ประกอบกัน
ในแตละองคประกอบการเลาเรื่อง ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
- ลักษณะที่คงเดิม (Convention) สัมพันธบทการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่อง Full House มีลักษณะที่คงเดิมในทุกองคประกอบ คือ คงโครง
เรื่องประเภทความรักชายหญิง (Romance) ที่เปนโครงเรื่องหลัก มีแกนเรื่องหลักเปน Love
theme มีความขัดแยงระหวางตัวละคร และขัดแยงภายในจิตใจตัวละคร ทั้งยังถายทอดคูแยง
(Binary opposition) บางสวน ถายทอดลักษณะเดนของตัวละครหลักทุกตัว คือ ตัวละครเอก
ผูราย และผูชวยเหลือ นอกจากนี้ยังถายทอดลักษณะฉาก สัญลักษณพิเศษ และใชมุมมองการ
เลาเรื่องแบบรูรอบดานเชนเดิม
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- ลักษณะที่ขยายความหรือเพิ่มเติม (Extension) ในสัมพันธบทของเรื่อง Full
House พบการขยายความองคประกอบการเลาเรื่องไมมากนัก คือ การขยายความตัวละคร โดย
ไดเพิ่มเติมลักษณะยอยตางๆ เพื่อเสริมใหลักษณะเดนของตัวละครแตละตัวมีความชัดเจน และ
เห็นความขัดแยงแตกตางไดงายขึ้น และเพิ่มองคประกอบฉาก
- ลักษณะที่ลดทอน (Reduction) พบลักษณะที่ลดทอนในองคประกอบการเลา
เรื่องหลายองคประกอบ คือ การลดโครงเรื่องรองเกี่ยวกับการสืบสวน ลดเหตุการณบางอยางใน
โครงเรื่องหลัก ลดความขัดแยงบางอยางระหวางตัวเอกกับผูราย ลดทอนลักษณะนิสัยบางอยาง
ของตัวละคร และตัดตัวละครรายหนึ่งตัว นอกจากนั้นยังมีการตัดทอนฉากบางฉากเพื่อใหเขากับ
รายละเอียดของโครงเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- ลักษณะที่ดัดแปลง (Modification) เปนลักษณะที่พบมากเชนเดียวกับการ
ลดทอน โดยพบการดัดแปลงรายละเอียดเหตุการณในโครงเรื่อง ดัดแปลงคูแยงของความ
ขัดแยงระหวางตัวละครและความขัดแยงในจิตใจตัวเอก และพบการดัดแปลงลักษณะนิสัยและ
ลักษณะทางประชากรศาสตรบางประการ (สัญชาติ อาชีพ ฯลฯ) ของตัวละครทุกตัว และเปลี่ยน
ฉากทั้งหมดใหอยูในเกาหลี โดยที่ลักษณะสถานที่ของแตละฉากยังมีลักษณะคงเดิม
จะเห็นไดวาผูผลิตทีท่ ําการผลิตซ้ํา (Remake) เรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ
พยายามรักษาเนื้อหาขององคประกอบเดิมไว เพื่อใหผูรับสารสามารถเชื่อมโยงไดวาเปนการ
ผลิตซ้ํา โดยเฉพาะโครงเรื่องหลัก แกนเรื่องหลัก ลักษณะเดนของตัวละคร สวนองคประกอบที่มี
การเปลี่ยนแปลงจะเปนสวนเสริมองคประกอบหลัก เชน โครงเรื่องรอง คูแยงในความขัดแยง
ตัวละคร และฉาก ซึง่ องคประกอบที่พบการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ความขัดแยงและตัวละคร
โดยการเปลี่ยนแปลงที่พบสวนใหญ เปนการลดทอนและการดัดแปลง และเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่อยูในลําดับสัมพันธบทการตนู สูละครโทรทัศนเกือบทั้งหมด
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4.3 การเปรียบเทียบสัมพันธบทของ “ดั่งดวงหฤทัย” และ “Full House สะดุดรักที่พักใจ”
เมื่อวิเคราะหองคประกอบการเลาเรื่อง และสัมพันธบทของเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง
Full House สะดุดรักที่พักใจแลว ผูวิจัยแบงสัมพันธบทในสื่อการตูน สื่อละครโทรทัศน และสื่อ
นวนิยาย ได 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 เรื่องดั่งดวงหฤทัย เปนสัมพันธบทจากสื่อนวนิยายสู
การตูนสูละครโทรทัศน สวนรูปแบบที่ 2 เรื่อง Full House เปนสัมพันธบทจากสื่อการตูนสูละคร
โทรทัศนสูนวนิยาย ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภูมิได ดังนี้

ตัวบทตน
รูปแบบ 1
ดั่งดวงหฤทัย
รูปแบบ 2
Full House

ตัวบทปลายทาง

นวนิยาย

การตูน

ละครโทรทัศน

การตูน

ละครโทรทัศน

นวนิยาย

แผนภูมิที่ 4: แสดงลําดับสัมพันธบทในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่องดัง่ ดวง
หฤทัย และเรื่อง Full House
จากแผนภูมิจะเห็นไดวา การเปลี่ยนขามสื่อสองระดับของเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย และ เรื่อง
Full House มีลําดับการเปลี่ยนขามสื่อที่เหมือนกัน ในสวนของสัมพันธบทจากสื่อการตูนไปสูส
 ื่อ
ละครโทรทัศน มีสื่อนวนิยายเปนตัวบทตนทางและตัวบทปลายทางในสัมพันธบทแตละรูปแบบ
เพื่อใหทราบวาลักษณะสัมพันธบททั้งสองรูปแบบ มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ผูวิจัย
จึงไดนําลักษณะสัมพันธบท 2 รูปแบบ มาทําการเปรียบเทียบกัน ดังนี้
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ตารางที่ 60: เปรียบเทียบลักษณะสัมพันธบทนวนิยายสูก ารตูนสูล ะครโทรทัศน และสัมพันธบท
การตูนสูล ะครโทรทัศนสูนวนิยาย
สัมพันธบทรูปแบบที่ 1
สัมพันธบทรูปแบบที่ 2
ลักษณะสัมพันธบท
(นิยาย –> การตูน –> ละคร)
(การตูน –> ละคร –> นิยาย)
การคงเดิม
(Convention)

- โครงเรื่องความรัก (Romance)
 Love theme
 ความขัดแยงพระเอกกับนางเอกและ

ขัดแยงในจิตใจ
- ลักษณะเดนของตัวละครหลัก
- ลักษณะฉากสวนใหญ
- สัญลักษณพิเศษ
- มุมมองการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน
- คูแยงทั้งหมด
การขยายความ
(Extension)

- ตัวละครผูราย ลักษณะเสริมของ
ตัวละครหลัก เพิ่มบทบาทผูชวย
- ฉากหองใตดิน ตลาด หมูบาน เมือง
 โครงเรื่องความพยายาม

 โครงเรื่องความรัก (Romance)
 Love theme
 ความขัดแยงพระเอกกับนางเอกและ

ขัดแยงในจิตใจ
- ลักษณะเดนของตัวละครหลัก
- ลักษณะฉากสวนใหญ
- สัญลักษณพิเศษ
- มุมมองการเลาเรื่องแบบรูรอบดาน
 คูแยงบางสวน
- ความขัดแยงตัวเอกกับผูราย
- ลักษณะเสริมของตัวละครหลัก และ
ลักษณะเดนดานลบของผูชวย
- ฉากสนามเด็กเลน แผงขางถนน

 Power theme, Morality theme
 ความขัดแยงตัวเอกกับผูราย

การตัดทอน
(Reduction)

- ลักษณะยอยและพฤติกรรมบางอยาง
ของตัวละคร

การดัดแปลง

- รายละเอียดโครงเรื่องเล็กนอย
- ลักษณะตัวละครที่มีผลตอโครงเรื่อง

(Modification)

- ลักษณะยอยของตัวละคร
- โครงเรื่องสืบสวนสอบสวน
- ความขัดแยงนางเอกกับผูราย (เรื่อง
บาน) ความขัดแยงในใจนางเอก
- ผูรายของโครงเรื่องสืบสวน
- ฉากบานพระเอก งานปารตี้ ฮอลลีวูด
- รายละเอียดเหตุการณในโครงเรื่อง
- นิสัยและลักษณะทางประชากรศาสตร
ของตัวละคร
- คูแยงของความขัดแยงตัวเอก และ
ความขัดแยงในใจพระเอก
- ฉากในกรุงโซล เกาหลีใต

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนของสัมพันธบท
รูปแบบที่ 1 (ดั่งดวงหฤทัย) และสัมพันธบทรูปแบบที่ 2 (Full House) จะพบวา สัมพันธบททั้ง
สองรูปแบบมีการคงเดิม การขยายความ การตัดทอน และการดัดแปลง องคประกอบในการเลา
เรื่องจากตัวบทตนทาง โดยมีลักษณะสัมพันธบทที่เหมือนกันและแตกตางกัน
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1. ลักษณะสัมพันธบทที่เหมือนกัน
สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตนู ละครโทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่องดั่งดวง
หฤทัย และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีลักษณะสัมพันธบททีเ่ หมือนกันในการคงเดิม
(Convention) การขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง
(Modification) ดังนี้
การคงเดิม (Convention) สัมพันธบททั้งสองรูปแบบมีการคงเดิมในทุกองคประกอบ
ไดแก โครงเรื่องความรัก แกนเรื่องหลัก Love theme ความขัดแยงของตัวละครเอกและความ
ขัดแยงภายในจิตใจ คงเดิมลักษณะเดนของตัวละครหลักทุกตัว คงเดิมฉากเกือบทั้งหมดของตัว
บทตนทาง คงเดิมสัญลักษณพิเศษและความหมายของสัญลักษณ และใชมุมมองรูร อบดาน
เชนเดิม
การขยายความ (Extension) สัมพันธบททั้งสองรูปแบบมีการขยายความที่เหมือนกัน
ในองคประกอบ ตัวละคร โดยเพิ่มลักษณะเสริมของตัวละครหลัก ขยายความลักษณะนิสัยและ
บทบาทของผูชวยเหลือ และเพิม่ ฉาก
การตัดทอน (Reduction) สัมพันธบททั้งสองรูปแบบมีการตัดทอนที่เหมือนกัน ใน
องคประกอบ ตัวละคร การตัดทอนลักษณะยอยบางประการของตัวละคร
การดัดแปลง (Modification) สัมพันธบททัง้ สองรูปแบบมีการดัดแปลงที่เหมือนกัน ใน
องคประกอบตัวละคร คือ ดัดแปลงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยตัวละคร ซึ่งจะมีผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโครงเรื่อง
โดยสรุป ลักษณะสัมพันธบทที่เหมือนกันของสัมพันธบทรูปแบบที่ 1 และสัมพันธบท
รูปแบบที่ 2 คือ มีการคงเดิมองคประกอบหลักๆ ของเรื่อง ไดแก การคงเดิมโครงเรื่องหลัก แกน
เรื่องรอง การคงเดิมความขัดแยงระหวางตัวละคร การคงเดิมลักษณะเดนของตัวละครหลัก คง
เดิมลักษณะฉากหลัก คงเดิมสัญลักษณพิเศษ มีการขยายความองคประกอบความขัดแยง เพิ่ม
ลักษณะเสริมของตัวละครหลัก และเพิ่มบทบาทผูชวย เพิ่มฉาก ตัดทอนลักษณะยอยของตัว
ละคร มีการดัดแปลงรายละเอียดโครงเรื่อง และดัดแปลงลักษณะยอยของตัวละครหลัก
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2. ลักษณะสัมพันธบทที่แตกตางกัน
สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตนู ละครโทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่องดั่งดวง
หฤทัย และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีลักษณะสัมพันธบทที่แตกตางกันในการคงเดิม
(Convention) การขยายความ (Extension) การตัดทอน (Reduction) และการดัดแปลง
(Modification) ดังนี้
การคงเดิม (Convention) สัมพันธบททั้งสองรูปแบบมีลักษณะการคงเดิมคูแยง ซึง่
สัมพันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน มีการคงเดิมคูแยงทั้งหมด สวนสัมพันธบทการตูน
สูละครโทรทัศนสูนวนิยายมีการคงเดิมคูแยงเพียงบางสวน
การขยายความ (Extension) ในสัมพันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน มีการ
เพิ่มเติมโครงเรื่องรอง แกนเรื่องรอง ความขัดแยงระหวางตัวเอกกับผูราย และเพิ่มตัวละครผูราย
ในขณะที่สมั พันธบทการตูนสูละครโทรทัศนสูนวนิยาย ไมพบการขยายความในองคประกอบ
โครงเรื่องและแกนเรื่อง
การตัดทอน (Reduction) สัมพันธบทการตูนสูล ะครโทรทัศนสนู วนิยาย พบการตัด
ทอนในองคประกอบการเลาเรื่องหลายองคประกอบ คือ ตัดทอนโครงเรื่องรอง ตัดความขัดแยง
ระหวางนางเอกกับผูร าย เนื่องจากตัดโครงเรื่องรอง และตัดความขัดแยงในใจนางเอก ตัดผูราย
ที่มีบทบาทในโครงเรื่องรอง ตัดทอนลักษณะบางอยางของตัวละครหลัก และตัดฉากบางฉาก
เนื่องจากการปรับโครงเรื่อง ในขณะที่สมั พันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน พบการตัด
ทอนลักษณะตัวละครเพียงเล็กนอย
การดัดแปลง (Modification) ในสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนสูนวนิยาย พบการ
ดัดแปลงองคประกอบการเลาเรื่องเกือบทุกองคประกอบ ไดแก ดัดแปลงรายละเอียดเหตุการณ
ในโครงเรื่อง ดัดแปลงขอคิดในแกนเรื่อง ดัดแปลงคูแยงของความขัดแยงระหวางตัวเอก และคู
แยงของความขัดแยงในใจพระเอก ปรับลักษณะทางประชากรศาสตรตัวละครทุกตัว ปรับใหฉาก
ทั้งหมดอยูในเกาหลี ในขณะที่สัมพันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน พบการดัดแปลง
รายละเอียดโครงเรื่องเพียงเล็กนอย และปรับลักษณะยอยบางอยางของตัวละคร
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตนู ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ทั้งสองรูปแบบ ผูวิจัยพบวา สัมพันธบททั้งสองรูปแบบมีการคงเดิม
องคประกอบการเลาเรื่องเดิมทุกองคประกอบ สวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองคประกอบ
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การเลาเรื่องนั้น สัมพันธบทรูปแบบที่ 1 คือ สัมพันธบทนวนิยายสูการตูนและละครโทรทัศน จะมี
ลักษณะการขยายความมากกวาการตัดทอนและการดัดแปลง สวนสัมพันธบทรูปแบบที่ 2 คือ
สัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนและนวนิยาย
จะมีลักษณะการตัดทอนและการดัดแปลง
มากกวาการขยายความ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการสัมพันธบทระหวางสื่อ โดยมาก
เกิดขึ้นในลําดับสัมพันธบทการตูนสูล ะครโทรทัศน
ซึ่งการทีส่ ัมพันธบทนวนิยายสูการตูนสูละครโทรทัศน มีการคงเดิมและการขยายความ
มากกวา เพราะในรูปแบบนีส้ ัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนเปนสัมพันธบทลําดับที่ 2 ซึง่ ทั้ง
สองสื่อมีตัวบทตนทางในลําดับที่ 1 เปนตัวบทเดียวกัน จึงมีการคงเดิมองคประกอบการเลาเรื่อง
เปนจํานวนมาก สื่อการตูนทีส่ รางจากนวนิยาย มีความเปนแฟนตาซีนอยกวาสื่อการตูนที่เขียน
ขึ้นใหม เนื่องจากตัวบทปลายทางตองรักษาความหมายของตัวบทตนทาง การนําการตนู ที่สราง
จากนวนิยายมาสรางละครโทรทัศน จึงสามารถคงเดิมองคประกอบการเลาเรื่องไดมาก อีกทัง้
การตูนทีส่ รางจากนวนิยายมีความยาวไมมาก เมื่อสรางเปนละครโทรทัศนจงึ มีการขยายความ
และเพิ่มเติมองคประกอบการเลาเรื่อง เพื่อใหมีความยาวเหมาะสมกับละครโทรทัศน สวนการ
ที่สัมพันธบทรูปแบบที่ 2 มีลักษณะการตัดทอนและการดัดแปลงมาก เพราะสัมพันธบทการตูน
สูละครโทรทัศนเปนสัมพันธบทลําดับที่ 1 การตูนที่เปนสื่อตนทางเปนเรื่องที่แตงขึ้นใหม จึงมี
ลักษณะแฟนตาซีสูง เนื้อหาบางสวนคอนขางตางจากความเปนจริงมาก ไมสามารถนํามาสราง
ละครโทรทัศนได สื่อละครโทรทัศนจงึ ตองมีการดัดแปลงใหเหมาะสม ไมสามารถคงเดิม ทุกสวน
ขององคประกอบการเลาเรื่องได โดยการดัดแปลงนั้นยังรักษาความหมายหลักๆ ของเรื่องและ
เนื้อหาของการตูนที่แตงจากจินตนาการของผูเขียน โดยไมมีบทประพันธตน ฉบับจะมีความยาว
คอนขางมาก สื่อละครโทรทัศนจึงตองตัดทอนบางองคประกอบ เพื่อใหมีความยาวเหมาะสมกับ
ละครโทรทัศนจํานวน 16 ตอน
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สรุปลักษณะสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ลักษณะสัมพันธบทในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย ของเรื่องดั่งดวงหฤทัย
และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีลักษณะการคงเดิม ปรากฏในทุกองคประกอบการ
เลาเรื่อง ซึ่งองคประกอบที่ตองคงไว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในการสัมพันธบท ไดแก โครง
เรื่องหลัก แกนเรื่องหลัก ความขัดแยงของตัวละคร ลักษณะเดนของตัวละคร และลําดับการ
เลาเรื่อง ซึ่งเรื่องดั่งดวงหฤทัยและเรื่อง Full House เปนเรื่องเกี่ยวกับความรัก เมื่อผานการ
ทําซ้ํา ทั้งสามสื่อยังคงมีโครงเรื่องแบบความรักชายหญิง (Romance) แกนเรื่อง Love theme
เปนเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธและความรักของตัวเอก ซึ่งตองมีการฟนฝาอุปสรรค และ
จบลงแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending) ลักษณะเดนของตัวละครยังคงเปนลักษณะเดิม และมี
การเลาเรื่องไปตามลําดับเหตุการณ
สวนการเปลี่ยนแปลงจากตัวบทตนทางที่พบสวนใหญ
เปนการเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบรอง คือ การตัดทอนหรือการเพิ่มโครงเรื่องรอง การดัดแปลงรายละเอียดเหตุการณ
ในโครงเรื่องซึ่งไมทําใหความหมายของโครงเรื่องเปลี่ยนไป การเพิ่มแกนเรื่องรอง การดัดแปลง
คูขัดแยง การตัดทอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงฉาก การเปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง และ
องคประกอบที่พบความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ตัวละคร ซึ่งมีทงั้ การเพิ่มและตัดทอนตัวละคร
และเปลี่ยนแปลงลักษณะยอยของตัวละคร ดั่งดวงหฤทัยซึ่งเปน Genre แบบ Romance Novel
เรื่องดําเนินไปบนความไมสมหวัง และความเขาใจผิดของตัวเอกทั้งสอง เมื่อนํามาสรางละคร
โทรทัศนแบบ Soap opera จึงตองเพิ่มตัวราย เพิ่มอุปสรรคจากความอิจฉาริษยา ซึ่งเปนสูตร
ของละครแบบ Soap opera
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการเลาเรื่องดังที่กลาวมา
ลักษณะการ
นําเสนอเนื้อหาและการสื่อความหมายที่แตกตางกัน ทําใหเนื้อหาของตัวบทตนทางและตัวบท
ปลายทางมีความแตกตางกันเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดัดแปลงการบรรยายเหตุการณ
หรือความรูสึกนึกคิดของตัวละครดวยภาษาใหเปนภาพและเสียง โดยผูชมไมตองใชจินตนาการ
การดัดแปลงคําบรรยายลักษณะตัวละครใหเปนบทสนทนา หรือเหตุการณที่จะแสดงลักษณะ
นิสัยนั้นๆ ซึ่งการดัดแปลงลักษณะนี้ พบในละครโทรทัศนและการตนู โดยละครโทรทัศนจะใช
เทคนิคของโทรทัศนในการนําเสนอ เชน การใชภาพยอนอดีต (Flash back) หรือการตัดสลับ
ภาพสองเหตุการณ เปนตน สวนสัมพันธบทละครโทรทัศนสูนวนิยาย ก็จะเปนในทางตรงกันขาม
คือ ตองใชภาษาในการบรรยายลักษณะตางๆ ความรูสึกนึกคิดของตัวละครอยางละเอียด เพื่อให
ผูอานสามารถเขาใจและเกิดจินตนาการ แทนการแสดงใหเห็นเปนภาพ
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บทที่ 5
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะสัมพันธบทของการตูน ละครโทรทัศน
และนวนิยาย
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องราวจากสื่อหนึง่ ไปสูอีกสื่อหนึง่ นั้น นอกจากจะตองคงเดิม
เนื้อหาบางสวนเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงสื่อใหมกับสื่อเกาไดแลว นับเปนเรื่องธรรมดาทีจ่ ะตองมี
การเพิ่มเติม ตัดทอน และดัดแปลงเนื้อหา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอยางไร มากนอย
เทาใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางหลายปจจัยเปนตัวกําหนด จากการศึกษาวิจัย พบวามี
ปจจัยดานตางๆ ที่มีอิทธิพลตอสัมพันธบทระหวางสื่อ ประกอบไปดวย
1.
2.
3.
4.

ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ
ปจจัยดานธุรกิจและการตลาด
ปจจัยดานการผลิต
ปจจัยดานสังคม

ดังจะกลาวไดวาลักษณะสัมพันธบทของสื่อการตูน
เปนเชนไร ลวนมีผลจากปจจัยตางๆ ดังกลาว

ละครโทรทัศน

และนวนิยายจะ

5.1 ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ
“สื่อสามสื่อมันมีวิธีการนําเสนอตางกัน เวลาเราอานหนังสือเราตองอาศัยความละเมียด
ละไม กลวิธีการนําเสนอมันก็จะไมเหมือนการตนู ถึงจะเปนสิง่ พิมพเหมือนกันแตกเ็ ปนคนละ
ประเภท กลุมเปาหมายก็คนละกลุม พอจากการตูนมาเปนละครโทรทัศน การนําเสนอในละคร
กับการตูนมันก็ไมเหมือนกันอีก งานเขียนที่เปนสิ่งพิมพมันอาศัยการจินตนาการเยอะ แตละคร
โทรทัศนมันคือการตีความที่เสร็จเรียบรอยแลว” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม
2552)
ธรรมชาติของสื่อนับเปนปจจัยแรกที่สําคัญที่สุด ทีส่ งผลตอลักษณะสัมพันธบทระหวาง
สื่อ เนื่องจากสื่อแตละสื่อมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกัน รวมทั้งมีกลวิธใี นการถายทอดสารที่
ตางกัน ในการสัมพันธบทจากสื่อหนึง่ สูอีกสื่อหนึ่งจึงจําเปนอยางมากที่ตองมีการปรับเปลี่ยน
องคประกอบหลักและรายละเอียดของตัวบทตนทาง
เพื่อใหเนื้อหาของตัวบทเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสื่อนั้นๆ
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ในเรื่อง “ดั่งดวงหฤทัย” และเรื่อง “Full House สะดุดรักที่พักใจ” ที่เปนตัวอยางในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ธรรมชาติของสื่อแตละชนิดที่เปนตัวบทปลายทางมีผลอยางมากในการ
ปรับเปลี่ยนตัวบทตนทาง ซึ่งในธรรมชาติของสื่อแตละชนิดก็จะสงผลตอสัมพันธบทในลักษณะที่
แตกตางกัน
5.1.1 ธรรมชาติของสื่อการตูน
ธรรมชาติของสื่อการตนู คือ การสื่อสารดวยภาพและตัวอักษร การเขียนการตูนจาก
นวนิยายคือการสรางสัญลักษณภาพขึ้นมาแทนภาษาหรือการบรรยาย
ซึ่งภาพไมสามารถ
ทดแทนความหมายจากการบรรยายไดทงั้ หมด โดยเฉพาะสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความคิด
หรือความรูสึก ภาพของการตูนจะแทนสิ่งเหลานี้ไดเพียงระดับหนึง่ เทานั้น ทําใหการสัมพันธบท
ระหวางสื่อตองตัดทอนเนื้อหาบางสวนของตัวบทตนทางไป
ลักษณะที่สําคัญของสื่อการตูน คือ ความงาย ความเกินจริง และความสนุกสนาน ภาพ
ของการตูนมักจะเปนภาพที่ไมคอยสมจริงสมจัง เนื้อหาตองมีความสนุกสนาน เขาใจงายไมตอง
ใชเวลามาก และไมตองใชจินตนาการในการรับรู ในการนําเนื้อเรื่องที่เปนบทประพันธเกามา
เขียนการตูนจึงพบการปรับเปลี่ยนในแงของโครงเรื่อง เหตุการณในเรื่อง และตัวละคร มากกวา
องคประกอบอื่นๆ โดยเปนการปรับโครงเรื่องใหกระชับ ไมซับซอน ปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมบางอยางของตัวละครเพื่อใหเกิดความสนุกสนานในเรื่อง กลุมเปาหมายที่เปนเด็ก
ของสื่อการตูนทําใหตองมีการดัดแปลงภาษาที่ใชและปรับเปลี่ยนองคประกอบบางอยางของตัว
ละครใหเหมาะสม
การสื่อสารดวยภาพและตัวอักษรของสื่อการตูน สามารถใชทั้งการแสดงออกของตัว
ละครและการบรรยายในการสื่อความหมายของเรื่องหรือลักษณะตัวละคร แตสื่อการตูนเปนสื่อที่
ไมตองใชสมาธิในการอานมาก ไมสามารถใชการบรรยายยาวๆ ไดมากนัก ผูเขียนการตูนจึง
ตองปรับเหตุการณในเรื่องเพื่อใหแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครไดชัดเจนขึ้นโดยไมตองใชการ
บรรยาย
“นิยายจะบรรยายไดวาเจาหลวงรังสิมนั ตโหดราย มีชื่อเสียงเลาลือ วาโหดรายมากมาย
ขนาดนั้นขนาดนี้ แตพอเปนการตูนเราเขียนบรรยายมากๆ ไมได เพราะการตูนก็เหมือนหนังที่
เอาภาพมาตอๆ กันเปนเรื่อง จะมีความตอเนื่องคลายเราดูหนัง ถามีเสียงบรรยายยาวๆ คนดูคน
อานก็เบื่อ พอเราบรรยายมากไมไดก็ตองใหตัวละครดําเนินเรื่องของมันเอง คนอานก็จะรับรูเรื่อง
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จากปากบอกเลาของตัวละคร เราก็ตองสรางเหตุการณใหแสดงถึงลักษณะนิสัยนัน้ ๆ” (ลักษมี
วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
นอกจากจะตองปรับเหตุการณในเรื่องเพื่อใหแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครไดชัดเจน
ขึ้นแลว การที่สื่อการตนู เปนสื่อทีไ่ มตองใชสมาธิในการอานมาก และเปนสื่อทีต่ องดําเนินเรื่อง
เร็ว อานรูเรื่องเร็ว สนุกเร็ว ยังสงผลถึงการตัดสลับและการเรียงลําดับเหตุการณในเนื้อเรื่อง
เพื่อใหเรื่องมีความตอเนื่อง ไมนาเบื่อ และไมใหการดําเนินเรื่องยืดเยื้อ
“มิติของสื่อมันตางกัน ถาเปนนิยายตัวละครคิดคนเดียวสามหนาไมจบก็ได บรรยายได
หมดเลยวาคิดอะไร แตพอเปนการตูนเรามีชองความคิดติดกันมากๆ ไมได คนอานการตนู สมาธิ
สั้นกวา ตองทําใหเปนเหตุการณตอๆ กันไป ใหรสู ึกวาเรื่องมันเดินไปขางหนา จึงตองตัดสลับเอา
เหตุการณบางอยางมาคั่นสวนที่คิดติดกันยาวๆ” (ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม
2552)
ผูอานการตูนสวนใหญเปนเด็ก การทําใหเขาใจงายจึงเปนสิ่งทีส่ ําคัญ ในเรื่องดั่งดวง
หฤทัย ซึ่งมีการใชภาษาที่สวยงาม ระดับของภาษาคอนขางสูง สื่อการตูนจึงตองมีการปรับการ
ใชภาษาของตัวละครในเรื่อง เพื่อใหเขาใจงาย ประกอบกับพื้นที่ในการใสคําพูดของตัวละครใน
กรอบ (Balloon) มีนอย จึงตองทําใหบทสนทนากระชับ
“การใชภาษาตองมีตัดทอน มีปรับ เพราะพืน้ ที่เรามีนอย คนอานก็คอนขางเด็ก ถาใช
ภาษายากมากเด็กจะอานไมเขาใจ ขอสําคัญของการตูนคือตองงาย เราก็ทําใหงายเขาไวโดยที่
ไมทําใหของเดิมเสียดวย” (ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
ธรรมชาติของสื่อการตนู เปนสื่อทีต่ องมีความสนุกสนาน ผอนคลาย ไมเครียด การนําบท
ประพันธมาเขียนเปนการตนู จึงตองมีการเพิม่ มุขตลก
เพื่อผอนคลายความตึงเครียดใน
เหตุการณหลักของเรื่อง ซึง่ มักจะเปนการดัดแปลง หรือเสริมบุคลิกภาพของตัวละครใดตัวละคร
หนึ่ง เพื่อใหเปนผูส รางความสนุกสนาน นอกจากนั้นยังตองปรับอายุตัวละครใหใกลชิดกับผูอาน
มากขึ้น
“ถาเราเคยดูเรื่องนี้แลว มันเหมือนเดิมหมดในทุกๆ สือ่ มันก็ไมคอยสนุก โอเควาแกน
หลักมันไมเปลี่ยน แตในรายละเอียดยอยก็ตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับบางใหเขากับสื่อแตละ
อยาง กะวานในนิยายก็เปนตัวสรางความสนุกอยูแลว พอเปนภาพก็เลยทําใหเปนเด็ก พอทํา
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อะไรโกะๆ หรือตอลอตอเถียงกับคุณมาลัยก็จะดูขําๆ นารักกวาใหผหู ญิงสาวมาแสดงแบบนี้
อยางชินจังกับแมเราก็ดูวาเด็กมันนารัก ถาโตแลวก็ไมคอยเหมาะ อันนี้ก็เหมือนกัน ดวย
ภาพพจนความเปนเด็กก็จะ Impact ความตลกกับคนอานมากกวา ตัวละครอื่นนอกจากกะวาน
เราก็ปรับอายุลงเพื่อใหดูเปนวัยรุนมากขึ้น เพราะถาเปนผูใหญมากไปเด็กที่อานการตูนก็จะไม
คอยมีความรูสึกรวมกับตัวละคร” (ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
นอกจากนี้กลุมผูอานการตนู ที่มักจะเปนเด็ก
ก็มีผลทําใหตองปรับลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมบางอยางของตัวละคร ซึ่งในเรื่องดั่งดวงหฤทัยนั้น สื่อการตูนไดตัดพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของตัวละคร เชน การสูบบุหรี่ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับกลุมผูอาน
“คนอานเราเด็กก็จําเปนตองปรับพวกตัวละคร ลดอายุลงบาง เปลี่ยนพฤติกรรมบาง
อยางตัวเจาหลวงจริงๆ นาจะอายุสัก 30 ก็เหลือ 25 – 26 เพื่อใหรูสึกวาใกลคนอาน พฤติกรรม
อะไรทีไ่ มเหมาะกับเด็กก็ตองตัดออก” (ลักษมี วศิษฏนิฏวิ ัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
ในสวนของการนําการตูนไปสรางเปนละครโทรทัศน
ลักษณะความเกินจริงของสื่อ
การตูนก็มผี ลใหจําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาเมื่อนํามาสรางเปนละครโทรทัศน
“การตูนกับละครโทรทัศนการดําเนินเรื่องมันตางกัน อยาง Full House นี่จะเหมือนกัน
อยูประมาณ 70 – 80 % ในสวนของโครงเรื่อง การตูนที่มคี วามเปนแฟนตาซีสงู พอเอามาทําเปน
ละครโทรทัศนก็จะตองปรับ เชน มุขบางอยางเปนมุขการตูน อานการตูนขําก็จริง แตพอมาอยูใน
ทีวีจะแปกก็ตองเปลี่ยน” (ภัททิรา รุจณ
ิ ิชาภัทร, สัมภาษณโทรศัพท 20 มีนาคม 2552)
5.1.2 ธรรมชาติของสื่อละครโทรทัศน
สื่อละครโทรทัศนเปนสื่อทีใ่ ชการสื่อสารดวยภาพและเสียง ผูชมจะเขาใจความหมายของ
เรื่องราวผานการแสดงของนักแสดง ธรรมชาติของสื่อละครโทรทัศน คือ มีภาพ มีเสียง ทั้งบท
สนทนาและเพลงประกอบ การสื่อความหมายในดานความคิด และความรูสึกของตัวละครตอง
ผานการแสดงออก ผานเหตุการณ และบทสนทนา ซึง่ การแสดงผานภาพเคลื่อนไหวจะแสดง
อารมณความรูสึกและสิ่งที่เปนนามธรรมไดชัดเจนและลึกซึ้งกวาการบรรยายและภาพนิ่ง
ดังนั้น ธรรมชาติของสื่อโทรทัศนที่สื่อสารดวยภาพและเสียง ทําใหเมื่อสัมพันธบทกับสื่อ
อื่นตองมีการดัดแปลงการบรรยายลักษณะตัวละคร และการบรรยายความคิดความรูสึกของตัว
ละคร ใหออกมาเปนภาพ สื่อโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่ฉาบฉวย ละครโทรทัศนมีเนื้อหาคอนขางมาก
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โดยแบงเปนตอนๆ ละครโทรทัศนจึงตองมีการเพิ่มโครงเรื่องรอง เพิ่มตัวละคร และดัดแปลง
ลําดับเหตุการณในเรื่อง เพื่อใหมีความยาวเหมาะสมและมีเนื้อหาดึงดูดผูช มได
สื่อโทรทัศนสื่อสารผานภาพและเสียง ละครโทรทัศนตองสรางภาพมาแทนการบรรยาย
โดยเฉพาะเรื่องของความรูสึกนึกคิดของตัวละคร เพื่อใหผูชมเขาใจเนื้อหาเรื่องราวไดทันที โดย
ไมตองใชจินตนาการ
“การนําเสนอในละครตองออกมาเปน Action จะมานั่งคิดในใจมากไมได ในหนังสือจะ
บรรยายจนรูหมดเลยวาทรรศิกาคิดอะไร แตถาเอามาทําเปนละครจะมานัง่ เฉยๆ ไมได ตอง
แสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ในหนังสือเจ็บปวดในใจ ละครโทรทัศนตองแสดงออกมาให
รูวาเจ็บปวดยังไง มากแคไหน เราก็ตองสรางสถานการณ สรางบทสนทนาเพื่อใหตัวละครแสดง
ความรูสึก” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
การขยายโครงเรื่องหรือเหตุการณในเรื่อง จึงเปนสวนหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นลักษณะนิสัย
หรืออารมณความรูสึกของตัวละคร ซึ่งในสื่อนวนิยายใชวิธีการบรรยาย นอกจากนั้นการเพิ่มตัว
ละครยังมีผลในการแสดงความแตกตางของตัวละครแตละตัว ชวยตอกย้ําใหเห็นลักษณะเดน
ของตัวละคร
“ตัวละครรังสิมันตเปนคนรักเดียวใจเดียว จะไมหวั่นไหว ก็เลยมีตัวละครมีนาเขามา
เพื่อใหเห็นวาถึงแมจะมีคนสวย เกงกาจ มารักก็ไมสนใจ ยังรักนางเอกคนเดียว และเหนืออื่นใด
ในฐานะที่เปนกษัตริย สิ่งที่เปนดัง่ ดวงหฤทัยจริงๆ แลวก็คือประเทศชาติ ก็เลยเพิ่มตัวสาธินเขา
มาใหมาแยงชิงอํานาจ เพื่อใหเห็นวาการเปนกษัตริยยังไงก็ตองรักษาแผนดิน ตรงนี้จะเปน Plot
รอง” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
ละครโทรทัศนเปนสื่อเพื่อความบันเทิง
โดยธรรมชาติละครโทรทัศนมีความยาวของ
เนื้อหาคอนขางมากโดยแบงเปนตอนๆ ในแตละตอนจะตองมีจุดดึงดูดที่นาสนใจ เพื่อดึงดูดผูชม
ใหติดตามละครเรื่องนั้นๆ เพราะละครโทรทัศนเปนสื่อฉาบฉวย ละครโทรทัศนทสี่ รางจากเนื้อ
หานวนิยายจึงตองมีการเพิม่ เติมและขยายความในองคประกอบ โครงเรื่อง (Plot) หรือปรับ
ลําดับการเลาเรื่อง เพื่อใหเนื้อเรื่องมีความยาวเหมาะสมกับละครโทรทัศน และเพื่อใหละครแตละ
ตอนมีความสนุกสนาน มีเหตุการณที่เปนจุดดึงดูดความสนใจผูชมได
“นิยายมีแคสองเลม รวมๆ แลวก็ประมาณ 600 – 700 หนา มีสถานการณ 6 – 7
สถานการณแคนั้น แตพตี่ องเอามาทําละครความยาว 24 ชั่วโมง เพราะงั้นสถานการณแคนั้นมัน
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ไมพอ แลวในเรื่องการแขงขันของละครกับชองอื่น แตละตอนคุณตองมีสถานการณที่จะมาดึง
ความสนใจคนดูใหได เปนภารกิจเล็กของตัวละครในแตละตอนซึ่งจะนําไปสูภารกิจใหญซึ่งเปน
แกนเรื่อง เพราะงั้นพี่กต็ องใสเรื่องเขามารองรับตรงนี้ แลวโดยเนื้อเรื่องมันเปนจินตนาการ เปน
เมืองสมมติกส็ ามารถเพิ่มเติมเขามาไดมากหนอย” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม
2552)
5.1.3 ธรรมชาติของสื่อนวนิยาย
สื่อนวนิยายเปนสื่อที่ใชการสื่อสารโดยภาษาเพียงอยางเดียว
การบรรยายและบท
สนทนาจึงนับเปนอาวุธหลักในการบอกเลาเรื่องราวของสือ่ นวนิยาย ซึ่งผูอานตองใชจินตนาการ
สูง และใชสมาธิในการอานมาก ธรรมชาติของสื่อนวนิยายที่ใชภาษาบรรยายนี้ ทําใหสัมพันธบท
สื่อละครโทรทัศนสนู วนิยายตองมีการปรับเปลี่ยนลําดับเหตุการณในเรื่องใหมีความตอเนื่อง ตัด
ทอนเหตุการณทไี่ มสงผลตอเนื้อเรื่องหลัก เปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง ใชภาษาในการบรรยาย
ภาพฉาก เหตุการณ ลักษณะตัวละคร รวมทั้งความรูสึกนึกคิดของตัวละคร เพื่อใหผูอาน
สามารถจินตนาการสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นได
เมื่อสื่อนวนิยายใชการบรรยายเปนหลัก ตองใชสมาธิในการอานมาก การบรรยายหรือ
เลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจึงตองมีความตอเนื่อง เรียงลําดับเหตุการณตามลําดับเวลา เพื่อให
ผูอานไมรสู ึกสับสน
“ถาจะมีการตัดทอนบางก็อาจจะเปนฉากทีใ่ นละครมีการตัดฉากปุบปบ ขามไปขามมา
แตเมื่อนํามาเขียนและเรียบเรียง ก็จําเปนตองนําฉากเดียวกันมาเขียนบรรยายใหตอเนื่องไปเลย
คนอานจะไดมีความรูส ึกวาสิ่งที่อานนัน้ คือนิยาย ไมใชละครหรือภาพยนตร ซึ่งใหอารมณและ
ความรูสึกในการรับสารตางกัน การตัดฉากสลับไปมาในละครนั้น จริงๆ แลวมันเปนเทคนิคการ
นําเสนอของสื่อของการทําละคร มีภาพใหเห็น คนดูกจ็ ะรูสึกคลอยตาม ซึ่งในความเปนจริง
เหตุการณทตี่ ัดสลับไปมานั้นเกิดขึ้นในชวงเวลาไลเลี่ยกัน แตถาเราตัดไปมาอยางในละคร เวลา
เขียนใหคนอานอาน คนอานจะไมรสู ึกวากําลังอานนิยาย” (เพ็ญนภา รุจิรนนท, จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส 26 ธันวาคม 2551)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในนวนิยายจะตองมีความตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินเรื่องเปนไป
อยางราบรื่น ไมจําเปนตองมีจุดสรางความสนุกสนานอยูเปนระยะเหมือนกับสื่อละครโทรทัศน
การเรียบเรียงนวนิยายจากสื่อละครโทรทัศนจึงจําเปนตองเลือกตัดทอนเหตุการณเล็กๆ ที่เปน
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จุดเชื่อมเหตุการณสําคัญ
และเปนจุดสรางความสนุกสนานในสื่อละครโทรทัศน
เหตุการณสําคัญในเรื่องมีความตอเนื่องกัน

เพื่อให

“ฉากไหนที่มันเกรอและไมไดมีความสําคัญกับเนื้อเรื่อง เพ็นตัดทิง้ ไปเลยคะ เชน ฉาก
คนโนนคุยกับคนนี้แลวมีมุกตลกๆ ของเกาหลี ซึ่งทางละครใสลงไปใหคนดูเปลี่ยนอารมณ ซึ่งมัน
สั้นมากๆ ในละครอาจจะเรียกเสียงเฮฮากับคนดูได แตถาเปนนิยายแลวอาจทําใหคนอานเบื่อ
มากกวาจะสนุก” (เพ็ญนภา รุจิรนนท, จดหมายอิเล็กทรอนิคส 26 ธันวาคม 2551)
โดยสรุป ธรรมชาติของสื่อแตละชนิดในสัมพันธบทระหวางสื่อ โดยเฉพาะการตอง
ปรับเปลี่ยนกลวิธีในการสื่อความหมาย
จะมีผลอยางมากในการปรับเปลี่ยนองคประกอบใน
การเลาเรื่อง โดยธรรมชาติของสื่อการตูนมีผลในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในองคประกอบ
การเลาเรื่อง 2 องคประกอบคือ โครงเรื่อง (Plot) มีผลในการปรับเปลี่ยนเหตุการณในเรื่องโดย
ไมสง ผลตอความหมายของโครงเรื่อง และ ตัวละคร (Character) โดยปรับลักษณะนิสัยของ
ตัวละคร เพื่อใหบรรยากาศและอารมณของเรื่องออนลง ธรรมชาติของสื่อละครโทรทัศนมผี ลใน
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบโครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) และตัวละคร (Character)
โดยเปนการปรับเพื่อใหเนื้อเรื่องมีความยาวเหมาะสมกับละครโทรทัศน
เพื่อใหเรื่องมีความ
นาสนใจ และเพื่อใหตัวละครสามารถแสดงลักษณะนิสัยและความรูสึก ผานเหตุการณตางๆ ที่
ผูเขียนบทละครสรางเพิ่มขึ้นจากเหตุการณเดิม
สวนธรรมชาติของนวนิยายมีผลในการปรับ
ลําดับเหตุการณในเรื่อง และปรับมุมมองในการเลาเรือ่ งซึ่งทําใหผูอานนวนิยายสามารถเขาถึง
อารมณและความรูสึกของตัวละครไดมากขึ้น

5.2 ปจจัยดานธุรกิจและการตลาด
ปจจัยดานธุรกิจและการตลาดเปนปจจัยที่สําคัญมากทีส่ ดุ อีกปจจัยหนึ่ง
ที่มผี ลตอ
สัมพันธบทระหวางสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย โดยเฉพาะกับสื่อละครโทรทัศนและ
สื่อการตูน ซึ่งมีลักษณะความเปนธุรกิจสูง มีการแขงขันในตลาด ละครโทรทัศนนับเปนสื่อ
เชิงพาณิชย สวนการตนู ก็เปนสื่อที่มรี ายไดจากการขายเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นทั้งละคร
และการตูนก็เปนสื่อทีไ่ ดรับผลกระทบจากจํานวนตนทุนที่ใชในการผลิต ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวา
ตนทุนที่ตางกันจะทําใหไดผลผลิตทีม่ ีคุณภาพแตกตางกัน
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5.2.1 ปจจัยดานธุรกิจ
ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน วาคุณภาพหรือลักษณะของผลงานสื่อละครโทรทัศนมผี ล
จากตนทุนการผลิตที่มากนอยแตกตางกัน ในดานสัมพันธบทก็เชนกัน ตนทุนการผลิตที่จํากัด
ทําใหการผลิตซ้ําตองมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบบางอยางของเรื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับ
จํานวนตนทุน ซึ่งไดแก การตัดทอนหรือดัดแปลงโครงเรื่องใหสั้นกระชับ และการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะฉาก นอกจากนั้นการลงทุนในธุรกิจสื่อมวลชนเปนลงทุนโดยที่ยงั ไมเห็นผลผลิตทีไ่ ด
นับวาเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงตอการขาดทุนคอนขางสูง
ดังนั้นผูผ ลิตสื่อมวลชนจึงตองผลิต
ผลงานทีส่ ามารถเอาใจตลาดได และใหเกิดความเสี่ยงตอการขาดทุนนอยที่สุด
ธุรกิจการตนู ของไทยในปจจุบันนับวาเปนธุรกิจที่ยังไมเติบโตมากนัก ตลาดการตูนของ
ไทยยังไมกวาง รายไดของนักเขียนการตูนเองก็ยังไมมั่นคง แตกตางจากธุรกิจการตูนใน
ตางประเทศ เชน ญี่ปุน หรือเกาหลี ซึ่งธุรกิจการตูนเปนธุรกิจใหญควบรวมผลผลิตหลายรูปแบบ
ทั้งหนังสือการตูน นิตยสารการตนู ภาพยนตรการตูน และยังมีลิขสิทธิส์ ินคาที่มรี ูปการตูนบท
ผลิตภัณฑ และการตนู ก็ยังนับเปนสินคาสงออกตางประเทศไดอีกดวย ทําใหธรุ กิจการตนู เปน
ธุรกิจที่ทํารายได และมีความสําคัญมาก แตสําหรับประเทศไทยแลว ธุรกิจการตูนนับวายังอยู
ในชวงกําลังพัฒนา ผลผลิตการตูนในประเทศไทยสวนใหญเปนการตนู จากตางประเทศแทบ
ทั้งสิน้
แมวาในปจจุบันการตูนผลงานนักเขียนไทยจะเริ่มเปนทีร่ ูจักแพรหลายในหมูนักอาน
การตูนไทยบางแลว แตสําหรับนักลงทุน การลงทุนกับโครงการการตูนฝมือคนไทยเปนความ
เสี่ยงที่มากกวาการลงทุนกับการซื้อการตูนจากตางประเทศ ดังนัน้ เจาของธุรกิจจึงมักลงทุนกับ
โครงการการตูนทีจ่ ะเขียนขึ้นใหมโดยฝมือคนไทยนอยกวาซื้อการตูนตางประเทศ ปจจัยดังกลาว
มีผลใหตนทุนการผลิตการตนู นอย เมื่อตนทุนนอย จํานวนเลมที่จะออกก็มีจํากัด เพราะจํานวน
เลมที่เพิ่มขึ้นหมายถึงเงินทุนทีต่ องใชมากขึ้นและก็หมายถึงความเสี่ยงที่มีมากขึ้นเชนกัน ใน
การวางโครงการเขียนการตูนไทยเรื่องยาวแตละเรื่อง จึงมักถูกจํากัดวาไมควรเกิน 10 – 12 เลม
ขึ้นอยูกับเจาของทุน
ซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใหเพิ่มจํานวนมากกวานั้นก็ขึ้นอยูกับวา
การตูนเลมแรกๆ ที่ออกสูต ลาด ไดรับความนิยมเหมาะสมแกการทําใหยาวขึ้นหรือไม ใน
ขณะเดียวกันจํานวนหนาของแตละเลมก็ตองมีจํากัด เพราะเปนปจจัยที่สง ผลตอราคาขาย หาก
จํานวนหนามากก็จะทําใหราคาแพง ซึ่งผูอานสามารถเลือกอานการตูนตางประเทศทีม่ ีราคาถูก
กวาได ดวยเหตุผลดังกลาวทําให การผลิตการตูนที่ผูเขียนควรจะสามารถจินตนาการไดอยางไม
จํากัด กลับถูกจํากัดความคิดดวยปจจัยดานธุรกิจ ราคา จํานวนเลม และการขาย ทําใหความ
สรางสรรค (Creativity) ในการตนู แตละเรื่องขาดหายไป การทําการตูนแตละเลมตองใชทุนให
นอยที่สุดเพื่อใหเสี่ยงตอการขาดทุนนอยที่สุด
ทําใหสัมพันธบทจากสื่ออื่นตองมีการตัดทอน
เหตุการณในโครงเรื่องใหกระชับ และตองเรียงลําดับเหตุการณใหมใหลงตัวกับจํานวนหนาที่มี
จํากัด
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ในสวนของละครโทรทัศนก็เชนเดียวกับธุรกิจการตูน คือ นายทุนตองการการลงทุนทีจ่ ะ
มีความเสี่ยงนอยที่สุด เพราะเปนธรรมดาอยูแลวในการทําธุรกิจที่จะตองหวังการลงทุนทีน่ อย
ที่สุดเพื่อใหไดผลกําไรมากที่สุด
การผลิตละครโทรทัศนแตละเรื่องจึงมักจะมีขอจํากัดในดาน
งบประมาณ เพราะการผลิตละครโทรทัศนจําเปนตองใชเงินมาก และมีคาใชจายหลายสวน หาก
ลงทุนมากเกินไปก็ยังไมสามารถมั่นใจไดวาผลที่ไดจะคุมกับการลงทุน งบประมาณของละครแต
ละเรื่องจึงตองพิจารณาจากลักษณะของละคร แนวเรื่อง และเทคนิคตางๆ ที่ตองใช และเปน
หนาที่ของฝายผลิตที่จะจัดสรรงบประมาณดังกลาวใหลงตัว
งบประมาณในการทําละคร มักจะมีผลตอสัมพันธบทสูล ะครโทรทัศน ในองคประกอบ
ดานฉาก (Setting) เนื่องจากการจะสรางฉากใหเหมือนกับฉากในตัวบทตนทางมักจะตองใช
งบประมาณสูง โดยเฉพาะเรื่องที่ฉากเปนเมืองสมมติ ทําใหในการถายทําตองมีการปรับเปลี่ยน
ลักษณะฉากเล็กนอย เพื่อใหประหยัดงบประมาณ สามารถถายทําภายในประเทศทีไ่ มตองใชทุน
สูง ภาพของสถานทีต่ างๆ จึงอาจแตกตางจากภาพของตนฉบับบาง
“ตามบทที่เขียนมานี่เปนเมืองนอกเลย มีทั้งถ้ําน้ําแข็ง ภูเขาหิมะ และก็อื่นๆ อีกหลาย
อยางที่สื่อถึงเมืองหนาว แตตามสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายชองเรื่องประหยัดงบถายทํา เราก็
ไมสะดวกจะไปถายเมืองนอก ก็ตองมาปรับกันวาตรงไหนจะทํายังไงใหหลอกถายในเมืองไทยได
บาง” (สุรพร นิลนฤนาท, สัมภาษณ 1 ธันวาคม 2551)

นอกจากปญหาในเรื่องสถานทีใ่ นการถายทําไมเหมือนลักษณะสถานที่ในตัวบทตนทาง
แลว ปจจัยดานงบประมาณยังมีผลตอการถายทําฉากใหญๆ ที่มรี ายละเอียดคอนขางมาก หรือ
ฉากที่ใชจํานวนผูแสดงเยอะ เมื่องบประมาณนอย การถายทําฉากใหญก็ไมสามารถทําให
ยิ่งใหญและสมจริงไดเทาที่ควร
“พูดถึงเรื่องงบก็มีผลบางนะ เรื่องนี้มันเปนเรื่องของเจาคนนายคน คลายนิทานพี่ก็คิดวา
ตองมีการสูรบ มีปราบกบฏ มีทําสงครามกัน มันก็ออกมาไดไมอลังการเทาที่ควร ซึง่ ตรงนี้ก็
เปนไปตามงบละครที่ปกติละครก็งบไมมากอยูแลว” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม
2552)

223

5.2.2 ปจจัยดานการตลาด
ปจจัยทางดานการตลาดทีผ่ ูผลิตตองผลิตผลงานออกมาเพื่อเอาใจลูกคาเปนหลัก ทํา
ใหสัมพันธบทระหวางสื่อตองมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา โครงเรื่อง ความขัดแยง เพื่อใหเนื้อเรื่อง
เขากับรสนิยมและความตองการของผูชม และยังทําใหองคประกอบดานตัวละครเปลี่ยนไปทัง้ ใน
สื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศน
สื่อละครโทรทัศนเปนสื่อทีม่ ีการแขงขันสูงมาก เพราะละครโทรทัศนเปนสื่อฟรี รายได
ของละครโทรทัศนมาจากการขายโฆษณา ซึง่ การจะขายโฆษณาไดมากหรือนอยก็วัดที่เรตติง้
(Rating) หรือระดับความนิยมของผูชม ซึง่ เปนสิ่งที่บอกวาละครเรื่องนั้นๆ เขาถึงผูชมมากนอย
เพียงใด การจะทําละครโทรทัศนใหไดเรตติง้ สูงจึงตองเอาใจผูชมซึง่ เปนกลุมเปาหมาย ทําใหมี
ผลในการวางแนวเนื้อเรื่อง และการปรับโครงเรื่องเพือ่ ใหเขากับความชื่นชอบของผูชมซึ่งเปน
กลุมเปาหมาย และเพื่อใหละครมีความสนุกสนานมากขึน้
“ปจจัยการตลาดตองมีผลแนนอนไมทางตรงก็ทางออม เชน ละครเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย
กลุมเปาหมายเคาเปนวัยรุน เคาก็จะทําออกมาแนววัยรุน เนื้อเรื่องก็จะออกกุกกิ๊กนารักเพื่อขาย
วัยรุน ซึ่งคนอานนิยายอาจจะไมชอบก็ได” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29 มกราคม 2552)
“หลักใหญที่ทําใหตองเสริมโครงเรื่องคือ การทําใหละครสนุก ถาทําตามนิยาย Conflict
จะอยูแคที่พระเอกกับนางเอกแลวเรื่องมันจะเรียบๆ ไป ก็ตองเพิ่มเพื่อใหมันฉูดฉาดมากขึ้น ใหมี
เรื่องราวมากขึ้น ตามความตองการของผูชม” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
การปรับโครงเรื่องของตัวบทตนทางเพื่อใหเนื้อเรื่องเขากับความตองการของผูชม สงผล
ตอเนื่องไปถึงการปรับองคประกอบดานความขัดแยง ที่จะตองทําใหความขัดแยงมีความเดน
ขัดแยงกันอยางชัดเจน เห็นความแตกตางแบบตรงกันขาม และมีผลกระทบพอที่จะดึงดูดผูช ม
ได แมการเปลี่ยนแปลงความขัดแยงนั้นจะทําใหเนื้อหาเรือ่ งเปลี่ยนไปจากตัวบทตนทาง
“ถาทําตามตนฉบับเรื่องมันจะเบาเกินไป สําหรับการแขงขันที่จะตองมาดึงผูชมใหได
Conflict ระหวางพระเอกนางเอกมันไมแรงพอ เห็นไดชัดเลยวาระหวางละครที่นิ่งๆ กับละครที่
โฉงฉางอันไหนเรตติ้งดีกวา ซึง่ มันจับตองไดชัดเจน ละครมันเปน Commercial arts เปนเชิง
พาณิชย อะไรที่ขายไดกต็ องทําอันนั้น คนในประเทศกี่คนเปนแฟนนิยายดั่งดวง กับคนใน
ประเทศกี่คนดูละครมันตางกันมากนะ ถึงอยากจะทําใหเหมือนบทประพันธแตมนั ขายไมไดเราก็
ตองมีเปลี่ยน ละครชุดนี้เคาเอามาจากการตูนอยูแลว เคาตองการความสดใส มันก็ลงตัวพอดี”
(ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
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ในสวนขององคประกอบดานตัวละคร (Character) ก็ไดรับผลกระทบจากปจจัย
การตลาดเชนกัน เนื่องจากตองเอาใจคนดู การคัดเลือกนักแสดงที่จะมารับบทในละครจึงตอง
คัดเลือกตามเกณฑที่วานักแสดงนั้นๆ สามารถดึงดูดผูชมไดมากนอยเพียงใด โดยไมไดคํานึงวา
ผูแสดงที่คัดเลือกมาจะเขากับลักษณะตัวละครนั้นๆ หรือไม ทําใหหลายๆ ครั้งการสวมบทบาท
ตัวละครไมสมบทบาท หรือไดผูแสดงที่แตกตางจากภาพลักษณของตัวละครตนฉบับ
“ปญหาของเมืองไทยคือเราไมไดขายนักแสดงทีฝ่ มือกับบท แตเราขายที่หนาตา ถาเห็น
วาคนนี้เรตติ้งดี ไมวาจะสูงต่ําดําขาว จะเขากับบทประพันธมั้ยไมเกี่ยว ขอใหดังไวกอน เพราะ
เคาตองเอาไปขายตอไง ถาลูกคาที่ซื้อโฆษณาไมเห็นวาดาราจะดึงคนดูไดเคาก็ไมคอยอยากซื้อ
ชองก็ตองเลือกดาราดังๆ ไวกอน ก็เลยมักจะไมคอยไดนักแสดงที่เปนไปตาม Character
ตนแบบนัก” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
“ผมเคยทําเรื่องปริศนา ซึง่ ตัวละครพจนปรีชาตองมีหนวด ปรากฏวาคนที่เลนคือ ติ๊ก
เจษฎาภรณ ไวหนวดใหตายยังไงก็ไมมีหนวด หนวดเคาบางมาก แลวเคาไมไดเลนละครอยาง
เดียว เคาทําพิธีกร มีละครเรื่องอื่น ติดหนวดปลอมก็ไมเวิรค แลวจริงๆ ตองสูบไปป ก็ไมไดอีก
กบว. เคาไมใหสูบ ก็ตองตัดหมด เพราะงั้นคนอานนิยายอาจจะรูสึกวา ไมไดนะ คัดมาผิด มันก็
เปนขอจํากัดที่ชวยไมได
เพราะในทางปฏิบัติการตลาดมันมากอนถาเราคัดเอาคนที่ตรงกับ
คาแรคเตอรแปะ แตวาไมเคยแสดงละคร ไมมี Power พอที่จะขายโฆษณาดึงคนดูได ก็ไมมใี คร
กลาจาง” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29 มกราคม 2552)
ในสวนของสื่อการตูน
ปจจัยดานการตลาดก็เปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอสัมพันธบท
ระหวางสื่อนวนิยายและการตูน เนื่องจากกลุมเปาหมายผูอานนวนิยายกับกลุมเปาหมายผูอาน
การตูนเปนคนละกลุม
การสรางภาพการตูนจากคําบรรยายของนวนิยายจําเปนตองเอาใจ
กลุมเปาหมายผูอานการตูน
แมภาพที่ออกมาจะขัดกับภาพจากคําบรรยายของนวนิยาย
โดยเฉพาะองคประกอบดานตัวละคร เพราะรายไดของการตูนมาจากการขายเพียงอยางเดียว
การทําตามความตองการของกลุมเปาหมายที่จะเปนผูซอื้ การตูนจึงเปนเรื่องทีห่ ลีกเลี่ยงไมได
“แฟนผลงานแมอี๊ดสวนใหญจะรุน เลข 4 เลข 5 ก็จะมีภาพของตัวละครที่อยูใน
จินตนาการแลวจะรูสึกวารับกับการตูนเราไมได เพราะนิยายจะบรรยายไปในแนวที่ออกตะวันตก
หนอย พอมาอานการตูนจะเกิดตอตานวาทําไมเจาหลวงหนา J – Rock ทําไมผมเปนแทง แต
กลุมเปาหมายคนอานของเราเปนเด็ก ซึ่งเคาคอนขางจะไดรับภาพของญี่ปุนมามากเพราะอาน
การตูนญี่ปนุ มานาน เราตองดูวาเราทําขายกลุมไหน ก็ตองตอบสนองความตองการของกลุม นั้น
คิดในแงคนอานวาถาเราเปนคนอานรุนนี้ การตูนออกมาเปนแบบนี้เรานาจะชอบ การจะทํา
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ผลงานก็ตองคิดดวยวาอันไหนขายได อันไหนคนอานอยากอาน เคาตองการอันไหนก็ทําอันนั้น”
(ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
ในทางปฏิบัติแลว การนําเนื้อเรื่องจากนวนิยายมาเขียนการตูนไมสามารถเขียนเรื่องราว
ทั้งหมดใหจบในฉบับเดียวได ดวยปจจัยเรื่องตนทุนและราคาขายของแตละเลม ทําใหการตูนแต
ละเลมมีจํานวนหนาจํากัด ผูเขียนการตนู จึงตองมีการปรับเปลี่ยนในองคประกอบของโครงเรื่อง
ซึ่งตองเลือกเหตุการณทสี่ ําคัญที่แสดงถึงโครงเรื่องหลัก เพื่อใหเรื่องกระชับ และสลับลําดับ
เหตุการณเพื่อใหลงตัวกับจํานวนหนาของแตละเลม
“การตูนจะถูกจํากัดในเรื่องจํานวนหนา ทําใหเราตองตัดและบีบ เอาเนื้อๆ ที่สําคัญจริงๆ
เพื่อใหลงตัวกับจํานวนหนาแลวไมทําใหโครงเรื่องเสียไป ตองวางแผนดีๆ ใหจบเลมดวยจุดที่จะ
ดึงดูดคนอานใหยงั ติดตามอานเลมตอไป” (ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8 มกราคม 2552)
แตในทางตรงกันขามกับสื่อละครโทรทัศนและสื่อการตนู
สื่อนวนิยายกลับไมไดรับ
ผลกระทบมากนักจากปจจัยทางการตลาด โดยเฉพาะนวนิยายซึ่งเรียบเรียงจากละครโทรทัศน
ซึ่งมีกลุมเปาหมายทีผ่ ูชื่นชอบละครโทรทัศน
ปจจัยดานการตลาดจะมีผลตอสื่อนวนิยายเมื่อ
เลือกแนวเรื่องที่จะเขียนเทานัน้
“ในสวนของนิยายที่เราเรียบเรียงจากละครโทรทัศน ก็จะมีกลุมเปาหมายที่คนดูละคร
แลวอยากเก็บในรูปแบบอื่น หรือคนที่ไมไดดูละครแตชอบอานนิยาย ซึ่งเราไมไดแตงเรื่องใหม
เพราะงั้นเราก็ไมตองกังวลวาจะขายไดหรือไมได เราสามารถขายใหแฟนละครไดอยูแลว งาน
นิยายสวนใหญเปนงานที่ทําตามใจคนเขียนมากกวา ถาคนอานชอบเรื่องของเราเคาก็ซื้อ ถาจะ
ใหเอาใจคนอานทุกคนเปนไปไมได เรื่องการขายจะมีผลในสวนที่เราจะคิดวาจะเขียนเรื่องแบบ
ไหนมากกวา ซึ่งอันนั้นจะเปนนิยายที่แตงใหม ไมใชที่เรียบเรียงจากละคร” (เพ็ญนภา รุจริ นนท,
จดหมายอิเล็กทรอนิคส 26 ธันวาคม 2551)
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาปจจัยทางดานธุรกิจและการตลาดเปนปจจัยที่มีผลอยางมาก
ในสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย โดยเฉพาะสื่อการตูนและสื่อละคร
โทรทัศนซึ่งมีความเปนสื่อเชิงพาณิชยสงู
ผลงานสื่อมวลชนไมไดเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
เพียงอยางเดียว แตนับเปนสินคา ที่ตองขายเพื่อหวังผลกําไร “ลูกคา” จึงเปนปจจัยสําคัญทีส่ ุดที่
ตองคํานึงถึงในการสรางผลงานสื่อเพื่อจะสามารถขายได การสรางละครโทรทัศนจากนวนิยาย
หรือจากการตูนจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบในดานแนวเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง ซึง่ ตองเปนแนว
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เนื้อเรื่องที่เขากับรสนิยมของผูชม หากโครงเรื่องเดิมไมเขากับความตองการของผูช ม ก็
จําเปนตองมีการดัดแปลง หรือเพิ่มเติม องคประกอบดานความขัดแยงตองมีความขัดแยงอยาง
รุนแรง ซึ่งในสวนขององคประกอบดานตัวละครก็เชนเดียวกัน นอกจากนั้นปจจัยทางการตลาด
ยังมีผลในการคัดเลือกผูแสดงที่ไมเหมาะสมกับบทบาทของตัวละครแตสามารถดึงดูดผูชมได

5.3 ปจจัยดานการผลิต
ปจจัยดานการผลิต ไดแก ปจจัยตางๆ ที่อยูระหวางกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสื่อ
โดยเฉพาะสื่อละครโทรทัศน ที่สง ผลถึงสัมพันธบทสื่อนวนิยายสูสื่อละครโทรทัศน ซึง่ ปจจัย
เหลานั้นไดแก ผูจ ัดละครโทรทัศน นโยบายของสถานีโทรทัศน และกระบวนการในการถายทํา ผู
จัดละครโทรทัศนเปนผูวางแนวทางของเรื่อง และบทบาทของตัวละครแตละตัว นโยบายในการ
ควบคุมเนื้อหาและภาพที่ออกอากาศของสถานีโทรทัศน
ทําใหตองตัดภาพและเหตุการณ
บางสวน และกระบวนการถายทําทีซ่ ับซอนทําใหตองปรับเปลี่ยนการแสดงออกของตัวละครบาง
เพื่อใหการถายทําสะดวกขึ้น ซึ่งมักจะไมมผี ลกับเนื้อเรื่อง
ผูจัดละครโทรทัศนหรือบริษทั ผูผ ลิตละครโทรทัศน เปนผูเสนอละครทีต่ องการผลิตตอ
สถานีโทรทัศน โดยตองหาแนวเรื่องทีต่ รงกับความตองการของสถานี ผูจัดละครโทรทัศนจงึ เปน
ผูกําหนดแนวทางของเรื่องวา ละครทีจ่ ะสรางมาจากการตูนหรือนวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมี
แนวทางของเรื่องในลักษณะใด อารมณของเรื่องเปนแบบใด
“คุณนิดมองไวตงั้ แตแรกวาใหเรื่องนี้ออกมาในแนวการตนู หนอย เพราะวาคุณนิดไปเห็น
การตูนเรื่องนี้แลวเคาชอบ เคาก็คุยกับคนเขียนบทวาใหไดอารมณแบบการตูน ซึ่งโทนเรื่องมัน
จะเบาลง ดูนารักกุกกิ๊กกวา เพราะเอาการตูนเปนหลัก” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29
มกราคม 2552)
ในการกําหนดองคประกอบการเลาเรื่องของละครที่จะกําหนดกับผูเขียนบทละคร ผูจัด
ละครจะไมกําหนดรายละเอียดขององคประกอบแตละองคประกอบเปนการเฉพาะเจาะจง
เนื่องจากเปนเรื่องทีส่ รางจากบทประพันธซงึ่ มีอยูเดิมจึงไมตองกําหนดรายละเอียด จะเปนเพียง
การกําหนดความตองการในดานแนวเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง และตัวละคร อยางคราวๆ ในสวนของ
องคประกอบอื่นๆ ผูจ ัดละครจะปลอยใหผูเขียนบทตีความเองอยางอิสระ
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“กับผูเขียนบท เราจะเพิม่ เสนเรื่องของความนารักของพระเอกนางเอก ใหมีความกุกกิ๊ก
กันมากขึ้น เชนตอนตนเรื่องอาจจะแอบชอบกันแบบไมแสดงออก แตพอถึงกลางเรื่องแลวขอให
มีพัฒนาการ มีปฏิกิริยาใหมากกวานั้น จะเปนลักษณะนั้นมากกวาที่จะไปกําหนดวาจะตองไป
เปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ เพราะวามันเปนละครที่มตี นเรื่องอยูแลว ไมใชเรื่องที่เราเขียนพล็อต
ขึ้นมาเอง เราแควางแนว วาพระเอกเปนคนนี้ตองใหมีความนารัก เพิ่มตัวรายเขาไปแลวตองใหมี
ผลกระทบยังไงกับตัวละครเอก แลวผูจัดก็จะเปนคนกําหนดโจทยวาใหความสําคัญกับตัวรอง
ดวย” (สุรพร นิลนฤนาท, สัมภาษณ 1 ธันวาคม 2551)
สวนปจจัยในดานกระบวนการถายทําจะมีผลในสัมพันธบทการตูนหรือนวนิยายสูละคร
โทรทัศน โดยระหวางการถายทําอาจมีการเปลี่ยนแปลงบทละครโทรทัศนเล็กนอย เพื่อความ
สะดวกในการถายทํา ซึ่งปจจัยดานการถายทํานี้ไมมีผลตอองคประกอบในการเลาเรื่อง
“สวนใหญที่เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เชน บทที่ตองมีกองทัพมา พระเอกขี่
มามา ดวยความที่นักแสดงไทยจะไมคอยคลองตัวในเรือ่ งขี่มา เราก็มีการปรับเอาแคลงจากมา
ไมเห็นตอนขี่ นั่นคือปรับเพื่อใหสะดวกกับการถายทํา ไมมีผลกับเนื้อเรื่อง” (สุรพร นิลนฤนาท,
สัมภาษณ 1 ธันวาคม 2551)
ปจจัยดานการผลิตปจจัยสุดทายที่มผี ลตอลักษณะสัมพันธบทในสื่อการตูน นวนิยาย
และสื่อละครโทรทัศน ไดแก นโยบายของสถานีโทรทัศน ซึ่งเปนนโยบายดานเนื้อหาของละคร
และภาพที่จะออกอากาศ แตละสถานีจะมีนโยบายแตกตางกัน นโยบายดานเนื้อหาและภาพที่จะ
ออกอากาศนี้มีผลใหการสรางละครจากบทประพันธตองตัดภาพหรือเหตุการณบางอยางทีไ่ ม
เปนไปตามนโยบายสถานีโทรทัศน
“นโยบายสถานีมีผลตอการเขียนบทเหมือนกัน อยางชอง 7 หามพูดคําหยาบ หามพูดกู
มึงไมวาตัวละครจะเปนใคร หามกินเหลา แตวาชอง 3 ไมเปนไร พูดกูมึงได แตชอง 5 ไมหาม
อะไรมาก ถาเปนละครชวงเย็นก็หามรุนแรงมาก หามเห็นตอนเลนการพนันอะไรแบบนี้ ถาบท
ประพันธบอกติดการพนันก็อาจจะแคเห็นเดินเขาบอนไปนั่งโตะ แลวก็เดินออกมาแบบหมดตัว
แคนี้คนดูก็รูแลววาไปเลนมา หามเห็นขวดเหลา หามเห็นตอนดื่ม แตเมาได” (ธนินทร อุชุภาพ,
สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
โดยสรุป
ปจจัยดานการผลิตทีส่ งผลถึงสัมพันธบทสือ่ นวนิยายหรือการตูนสูส ื่อละคร
โทรทัศน ไดแก ผูจัดละครโทรทัศน นโยบายของสถานีโทรทัศน และกระบวนการในการถายทํา
ซึ่งมีอิทธพลตอสัมพันธบทในดานแนวเนื้อเรื่อง บทบาทของตัวละคร และฉาก เปนผลในการ

228

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดยอยขององคประกอบการเลาเรื่อง โดยไมไดทําใหความหมายหลักของ
องคประกอบการเลาเรื่องเปลี่ยนแปลง

5.4 ปจจัยดานสังคม
5.4.1 การเมือง
บริบททางการเมืองเปนปจจัยดานสังคมที่มักจะสงผลกระทบถึงทุกวงการ ทุกสวนใน
สังคม โดยเฉพาะวงการสื่อมวลชนมักจะไดรับผลกระทบมาก สถานการณการเมืองที่มีความ
วุนวาย ซับซอน มีลักษณะความแตกแยกไมสามัคคี มีผลตอการวางโครงเรื่อง และการเสริม
แนวคิดผานโครงเรื่อง แกนเรื่องรองและการกระทําของตัวละคร
เพราะละครโทรทัศนเปนผลผลิตสื่อมวลชนที่จะออกอากาศสูประชาชนทั่วประเทศ และ
เปนสื่อที่มีผลกระทบในวงกวาง ดังนั้นสิง่ ที่จะมีผลกระทบตอสถานการณการเมืองจึงเปนสิง่ ที่
ตองหลีกเลี่ยง
“การจะเพิ่มอะไร หรือทําอะไรในละครเราก็ตองดูสังคมตอนนั้นดวยนะ วาถาเราทําออก
มาแลวมันมีผลกระทบอะไรกับสภาวะในชวงนั้นรึเปลา ยกตัวอยางเชนละครที่ทําอยูชวงนี้อะไรที่
มันจะกระทบกับการเมืองเราก็ตองหลีกเลี่ยง อะไรที่มันบงชี้การเปนฝกเปนฝาย การแบงแยกที่
ชัดเจนก็ตองเลี่ยงเหมือนกัน” (สุรพร นิลนฤนาท, สัมภาษณ 1 ธันวาคม 2551)
ในทางกลับกัน บางครั้งปจจัยทางดานการเมืองก็เปนปจจัยที่สงผลใหผูเขียนเพิ่มเติม
เนื้อหาในโครงเรื่อง หรือแกนเรื่อง เพื่อใหขอคิด หรือเตือนใจผูชม ในสภาวะทีส่ ถานการณ
ทางการเมืองมีความวุนวาย
“พี่อยากเสริมเรื่องชาติบานเมืองเขาไปใหเรื่องมันแรงขึ้น เพราะเดิมเรื่องนี้มันเปนเรื่อง
การทําเพื่อบานเมืองใหบานเมืองยิง่ ใหญ ไมยอมใหประเทศอื่นดูถูกวาเราต่ํากวา แตพี่ก็แอบใส
ขอคิดใหสะทอนการเมืองประเทศเราดวยนะ คือ ถาผูปกครองไมดี ประเทศเราก็เสื่อม พี่แทรก
ขอคิดเรื่องการรักชาติเขาไปเพราะวามันเปนไปตามเนื้อเรื่องที่ตงั้ ไวของเราพอดี กษัตริยท ี่ดีกับ
กษัตริยที่ไมดมี ีผลกับประเทศยังไง ซึง่ มันก็บงั เอิญเขากับสถานการณพอดีก็เลยใสได ซึ่งคนดูจะ
เขาใจมั้ยก็เปนอีกเรื่อง” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
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นอกจากการเสริมโครงเรื่องและแกนเรื่องเพื่อใหขอคิดเตือนใจแกผชู มละครโทรทัศน
เหตุการณทางการเมืองยังเปนเหตุการณที่ผูเขียนบทละครโทรทัศนหยิบมาเปนองคประกอบใน
การสรางตัวละคร โดยแฝงการลอเลียนเหตุการณจริงไวดวย
“โครงเรื่องสวนยึดอํานาจก็สําคัญนะ เพราะบางจุดมันก็เปนการลอเลียน เชน ตอนที่
สาธินเอาเหมืองมาประมูล มันก็เสียดสีไปถึงยุคหนึ่งที่ทกั ษิณจะเอาการไฟฟา ประปา ออกมา
ขาย จะใหเปนเอกชน ก็เหมือนๆ กัน” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29 มกราคม 2552)
กลาวไดวา ปจจัยทางดานบริบทการเมือง จะมีอิทธิพลตอสัมพันธบทระหวางสื่อในสวน
ขององคประกอบ โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) และการกระทําของตัวละคร
(Character) ซึ่งจะมีอิทธิพลในดานพฤติกรรมไมเหมาะสมทีต่ องหลีกเลี่ยง และการแฝงแนวคิด
เตือนใจผูชมในสภาวะที่สงั คมมีความแตกแยก โดยอิทธิพลของบริบทการเมืองไมมผี ลกระทบ
โดยตรงกับลักษณะสัมพันธบทในแตละองคประกอบการเลาเรื่อง แตมผี ลในทางออมซึง่ เปนผล
ตอเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนองคประกอบการเลาเรื่องเนื่องจากปจจัยอื่นๆ และมีผลในการ
เลือกแนวเรื่องที่จะทําละครในขั้นตอนเตรียมการถายทํา

5.4.2 วัฒนธรรม และความเชื่อ
ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของคนไทยที่มีมาแตโบราณ เปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอสัมพันธบทระหวางสื่อ ในเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย ความเชื่อของคนไทยในเรื่อง
เทพยดาที่ปกปกษรักษาธรรมชาติ ทําใหมีการเพิ่มตัวละครเสริมเขาไปในเรื่อง สวนเรื่อง Full
House ที่เปนละครตางประเทศก็ตองมีการปรับบทสนทนาและการกระทําของตัวละคร เพราะ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน
“ดั่งดวงหฤทัยเปนเรื่องแนวนิทาน มีความเชื่อเรื่องเทพยดาคุมครองปาเขา ไทยเราก็เชื่อ
เรื่องเจาแมคงคาคุมครองแมน้ํา พอนางเอกถูกมีนาผลักตกน้ําก็เลยใหเจอเทพสายน้ําเหมือนเปน
ตัวชวย พี่วาก็นารักดี” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
นอกจากนี้ในการสรางละครโทรทัศนจากนวนิยาย ประเพณี วัฒนธรรมก็ยังมีผลตอ
รายละเอียดของโครงเรื่อง (Plot) ซึ่งเปนเหตุการณหลายๆ เหตุการณประกอบกัน หาก
เหตุการณใดในตัวบทตนทางที่ขัดกับประเพณี วัฒนธรรมของไทย ก็จําเปนตองตัดเหตุการณนั้น
ทิ้งไป หรือดัดแปลงใหมใหสื่อความหมายเดิม

230

“วัฒนธรรมก็เกี่ยวมากในรายละเอียดแตละฉาก เชน ละครไทยยังใหความสําคัญกับ
ความบริสุทธิ์ของนางเอกอยู เพราะวัฒนธรรมของเรายังไมยอมรับเรื่องอยูกอนแตง นี่ไมพูดถึง
เด็กรุนใหมนะ เพราะคนรุน แมเรา ยายเราก็ยังอยู ความเชื่อแบบนี้มันยังมี ก็ตองคิดถึงความ
เหมาะสมดวย ตองทําใหสังคมไทยยอมรับได ถึงแมตน ฉบับกําหนดมาแตถาขัดกับวัฒนธรรม
เราก็ตองเปลี่ยน” (ธนินทร อุชุภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
ในสวนของการเรียบเรียงนวนิยายจากละครโทรทัศนเรื่อง Full House ก็ไดรับอิทธิพล
จากปจจัยทางดานวัฒนธรรมในสวนของบทสนทนา และการกระทําของตัวละคร ซึง่ การเรียบ
เรียงนวนิยายจากละครเกาหลี จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทสนทนาและการกระทําบางอยางของ
ตัวละคร เพื่อใหเขากับวัฒนธรรมไทย
“มีบางฉากที่มันเปนวัฒนธรรมเกาหลี ซึ่งคนไทยอาจจะไมเขาใจ อยางฉากเรื่อง Full
House ที่นางเอกเลนตอบปญหาเชาวกับพระเอก คําถามที่เพ็นเลือกมาใชก็จะไมตรงกับตนฉบับ
คะ เพราะเราไมรูมุกบานเคา ก็จะใชมุกของบานเราแทน” (เพ็ญนภา รุจิรนนท, จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส 26 ธันวาคม 2551)
5.4.3 ความทันสมัย
ความทันสมัยจะมีผลตอสัมพันธบทระหวางสื่อ ทําใหลักษณะยอยบางอยางของตัวละคร
(Character) และฉาก (Setting) เปลี่ยนไป แตความทันสมัยไมใชปจจัยที่มผี ลกระทบโดยตรง
ตอสัมพันธบทระหวางสื่อ โดยเฉพาะสื่อละครโทรทัศนซึ่งการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามสมัยทําได
ในละครบางประเภท ขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูกํากับ เพราะการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตาม
ยุคสมัยบางครั้งไมกอใหเกิดผลดี
“การปรับตามสมัยก็ตองดูวาเปนละครแบบไหน เงื่อนไขของละครเปนไง ยกตัวอยาง
เรื่องปริศนานี่ปรับไมได มันเปนเสนหของเรื่อง ปริศนาสมัยนั้นใสกางเกงขาสัน้ เดินคนฮือฮามาก
สมัยนี้ใสโปกวานั้นคนยังไมสนใจเลย ถาปรับซะ มุขของเรื่อง จุดสําคัญของเรื่องก็จะหายไป ดั่ง
ดวงหฤทัยเองเปนฉากเรื่องสมมติอยูแลว เพราะงั้นทุกอยางปลอมหมดเลย ยุคสมัยไมเกี่ยว ไม
จําเปนตองปรับ ยิ่งปรับจะยิ่งแปลก” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29 มกราคม 2552)
ละครทีส่ ามารถปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยไดคือละครทีม่ ีเนือ้ หาไมเนนชวงเวลาในเรื่อง
หรือเปนละครยุคปจจุบัน
ซึ่งหากจะมีการปรับเปลี่ยนก็มักจะเปนองคประกอบ
ตัวละคร
(Character) และฉาก (Setting)
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“เรื่องความทันสมัยเราจะใสไดแคในละครที่เปนยุคปจจุบนั นะ ถาเปนยอนยุคก็เปลี่ยน
ไมได แตถาเปนเรื่องแบบวาเกิดในปจจุบนั ก็ปรับเปลี่ยนไดตามยุคสมัย สวรรคเบี่ยงสมัยพี่ดู
เมื่อกอนนี้นางเอกเปนชางเย็บผานะ พอมาเวอรชั่นใหมในสมัยนี้ก็เปลี่ยนเปนจัดดอกไมซะ ดูเก
ทันสมัยขึ้นคนไมเบื่อ แตยังไงแกนของตัวละครก็ตองคงไว หามเปลี่ยนเด็ดขาด” (ธนินทร อุชุ
ภาพ, สัมภาษณ 21 มกราคม 2552)
แตสําหรับสัมพันธบทนวนิยายสูการตูนแลว ยุคสมัยไมมีผลใดๆ ตอการปรับเปลี่ยน
เนื้อหา และองคประกอบการเลาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากเรือ่ งราวของการตูนมักไมคอยอยูในความ
เปนจริง ไมมีความรูส ึกลาสมัย
“เรื่องยุคสมัยไมคอยมีผลกับการเขียนดัง่ ดวงหฤทัย เพราะเนื้อเรื่องมันเปนแฟนตาซี
คลายนิทาน มีเจาหญิง เจาชาย อานเมื่อไหรก็ไมรูสกึ วาเกา ปกติการตูนมีความเปนแฟนตาซีสงู
อยูแลว ไมวาจะเขียนแบบยอนยุคหรือล้ํายุคก็ไมแปลก” (ลักษมี วศิษฏนิฏิวัฒน, สัมภาษณ 8
มกราคม 2552)
5.4.4 นโยบายของรัฐ
ในสวนของปจจัยดานนโยบายของรัฐที่มีการควบคุมความเหมาะสมของเนื้อหารายการ
และภาพที่จะออกอากาศ จะมีอิทธิพลเฉพาะสัมพันธบทในสื่อละครโทรทัศน โดยไมมีผลตอ
สัมพันธบทในสื่อการตูน และนวนิยาย เนื่องจากละครโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงผูรับเปนวงกวาง
กวา เขาถึงกลุมเปาหมายไดงายและรวดเร็วกวา ทั้งยังเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอผูช มมากกวาสื่อ
การตูนและสื่อนวนิยาย จึงตองมีการควบคุมในดานความเหมาะสมของเนื้อหา ภาพ และเสียง
มากกวาสื่ออื่นๆ ทําใหบางครั้งละครตองปรับเปลี่ยนองคประกอบของฉาก และตองปรับเปลี่ยน
การกระทําของตัวละครเพื่อใหสื่อความหมายเดิมโดยไมขัดตอนโยบายในการควบคุมเนื้อหาและ
ภาพ
“ละครไทยจะมีขอจํากัดอีกอยางคือการเซ็นเซอร ตองไมใหเห็นขวดเหลา ไมใหเห็น
แอคชั่นรุนแรง เรื่องนี้มีฉากตอสู ฉากสงคราม แตเราใหเห็นดาบมาจอที่คอหรือจอที่ตัวไมได
หรือชี้ปนเขาหาคนเราก็ตองระวัง เพราะทําไปก็ถูกเบลอ การพนันก็เห็นไมได บุหรี่เห็นไมได ถา
นิยายกําหนดมาวาเลนไพเราก็ตองปรับ” (ผิน เกรียงไกรสกุล, สัมภาษณ 29 มกราคม 2552)
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โดยสรุปแลว ปจจัยที่มผี ลกระทบตอลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อมีหลายปจจัยดวยกัน
ไดแก ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ ปจจัยดานธุรกิจและการตลาด ปจจัยดานการผลิต และปจจัย
ดานสังคม ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลมากทีส่ ุด ไดแก ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ และปจจัยดานธุรกิจ
และการตลาด
โดยธรรมชาติของสื่อแตละชนิดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลวิธีในการสื่อ
ความหมาย เชน การสรางภาพแทนคําบรรยาย องคประกอบในการเลาเรื่องทีเ่ ปลี่ยน ไดแก
โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง (Conflict) ปจจัยดาน
การตลาดสงผลตอการปรับโครงเรื่องและตัวละครเพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย
สวนปจจัยดานการผลิตและปจจัยดานสังคมจะมีอิทธิพลตอลักษณะสัมพันธบทในทางออม โดย
จะมีผลในรายละเอียดยอยขององคประกอบการเลาเรื่อง
โดยไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอ
องคประกอบหลัก ซึง่ ก็จะไมทําใหความหมายของเรื่องทัง้ หมดเปลี่ยนไป
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บทที่ 6
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการศึกษา “สัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย ที่
ออกอากาศและตีพิมพในประเทศไทย
และเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเชื่อมโยง
ดัดแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมเนื้อหาของตัวบทตนทางไปสูต ัวบทปลายทาง ในกระบวนการ
เปลี่ยนขามสื่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนีใ้ ชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาศัยแนวคิดตางๆ มาเปนแนวทางในการ
วิเคราะหลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อ โดยใชแนวคิดและทฤษฎีตางๆ อันไดแก แนวคิด
สัมพันธบท แนวคิดองคประกอบการเลาเรื่อง แนวคิดหลังสมัยใหม แนวคิดเรื่องการตูน แนวคิด
เรื่องนวนิยาย แนวคิดเรื่องละครโทรทัศน และแนวคิดเรื่องการดัดแปลงวรรณกรรมสูบทละคร
โทรทัศน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ละครโทรทัศน การตูน และนวนิยายที่ตีพิมพ
และออกอากาศในประเทศไทยครบทั้งสามสื่อ ไดแก เรือ่ งดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง Full House
สะดุดรักที่พักใจ และกลุมบุคคลที่มสี วนเกี่ยวของกับกระบวนการสัมพันธบทระหวางสื่อ ไดแก
ผูเขียนการตูน ผูเขียนบทละครโทรทัศน ผูกํากับ ผูควบคุมการผลิตละคร และผูเขียนนวนิยาย
ในการวิเคราะหลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อ ผูวิจัยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบตาม
องคประกอบการเลาเรื่อง 7 ประการ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) แกนเรื่อง (Theme) ความขัดแยง
(Conflict) ตัวละคร (Character) ฉาก (Setting) สัญลักษณพิเศษ (Special Symbol) และ
มุมมองการเลาเรื่อง (Point of view) เพื่อวิเคราะหหาลักษณะสัมพันธบทในสื่อการตนู ละคร
โทรทัศน และนวนิยาย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดงั นี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
6.1.1 ลักษณะสัมพันธบทในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
ลักษณะสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย เรื่อง
ดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ มีการคงเดิม และการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ในแตละองคประกอบการเลาเรื่อง องคประกอบหลักที่ตอ งคงไวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได คือ

234

โครงเรื่องความรัก (Romance) แกนเรื่องแบบ Love theme ความขัดแยงระหวางตัวละคร
ลักษณะเดนของตัวละครทัง้ หมด ลําดับการเลาเรื่อง และลักษณะฉากสวนใหญ
สวนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากตัวบทตนทางจะเปนการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด
ของแตละองคประกอบ คือการตัดทอนหรือเพิ่มเติมโครงเรื่องรอง การดัดแปลงรายละเอียด
เหตุการณในโครงเรื่อง การเพิ่มแกนเรื่องรอง การดัดแปลงคูแยง การดัดแปลงฉาก และการ
เปลี่ยนมุมมองการเลาเรื่อง องคประกอบที่พบการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ตัวละคร ซึง่ พบทั้ง
การเพิ่มเติมและตัดทอนตัวละครตัวใดตัวหนึง่ และพบการเปลี่ยนแปลงลักษณะยอยของตัวละคร
เมื่อเปรียบเทียบสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนสูนวนิยาย กับ สัมพันธบทนวนิยายสู
การตูนสูล ะครโทรทัศน พบวา ลักษณะสัมพันธบททั้งสองรูปแบบเนนการคงเดิมองคประกอบ
การเลาเรื่องหลักจากตัวบทตนทางไวใหมากทีส่ ุด
และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของ
องคประกอบการเลาเรื่อง โดยมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงองคประกอบการเลาเรื่องแตกตางกัน
คือ ลักษณะสัมพันธบทการตนู สูละครโทรทัศนสนู วนิยาย มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อโดยเนนการตัด
ทอนและการดัดแปลงองคประกอบการเลาเรื่อง
สวนสัมพันธบทนวนิยายสูการตนู สูละคร
โทรทัศน
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยเนนการเพิม่ เติมองคประกอบการเลาเรื่อง
ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงที่พบ เปนการเปลี่ยนแปลงในลําดับสัมพันธบทการตูนสูละครโทรทัศนมากที่สุด
อยางไรก็ตาม แมจะพบวาแกนเรื่องแบบ Love theme เปนองคประกอบที่ตองมีการคง
เดิม แตแนวคิดที่แกนเรื่องนําเสนออาจเปลี่ยนไปในสื่อละครโทรทัศน เนื่องมาจากการตีความ
ของผูเขียนบทละครโทรทัศน และความตองการนําเสนอเนื้อหาที่ถูกใจกลุมผูชมมากกวา
6.1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงเดิม ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาจากตัวบทตนทาง
สูตัวบทปลายทาง ไดแก ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ ปจจัยดานธุรกิจและการตลาด ปจจัยดาน
การผลิต และปจจัยดานสังคม ซึง่ ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ปจจัยดานธรรมชาติของสื่อ
และปจจัยดานธุรกิจและการตลาด สวนปจจัยดานการผลิตและปจจัยดานสังคมจะมีผลกระทบตอ
ลักษณะสัมพันธบทระหวางสื่อไมมากนัก
กลวิธีในการสื่อความหมายและการนําเสนอเนื้อหาที่แตกตางกันของสื่อแตละชนิด ทําให
ตองมีการดัดแปลงรายละเอียดของเรื่อง สื่อการตูนและสื่อละครโทรทัศนตองมีการสรางภาพ
ขึ้นมาแทนคําบรรยาย ตองสรางสถานการณและบทสนทนาเพื่อสื่อความหมายของเรื่อง สวน
สื่อนวนิยายตองใชการบรรยายใหมากทีส่ ุดเพื่อใหผูอานสามารถจินตนาการเห็นภาพ และเขาใจ
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เรื่องราวไดดี นอกจากนี้ขนาดความยาวของเนื้อหาที่เหมาะสมกับสื่อแตละชนิด ก็มผี ลทําใหตอง
มีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่อง สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบแกนเรื่อง ความขัดแยง
และตัวละคร สวนปจจัยดานการตลาดทีต่ องคํานึงถึงผลกําไร ตองคํานึงถึงความตองการและ
ความพึงพอใจของผูซื้อหรือผูชมเหนือสิง่ อื่นใด ทําใหสัมพันธบทระหวางสื่อตองมีการเปลี่ยน
องคประกอบโครงเรื่อง และตัวละคร เพื่อใหเขากับรสนิยมของผูชมหรือผูซื้อมากทีส่ ุด สิ่งเหลานี้
ทําใหการทําซ้ํา (Remake) ในสื่อแตละชนิดมีความผิดเพี้ยนจากตนฉบับมากขึ้นเรื่อยๆ สวน
ปจจัยดานการผลิตและปจจัยดานสังคมนั้น จะสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ ขององคประกอบการเลาเรื่อง ซึง่ ไมทําใหโครงหลักของละครโทรทัศนมีการเปลี่ยนแปลง

6.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยจะพบวา รูปแบบสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน ละครโทรทัศน และ
นวนิยาย เรื่องดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง Full House สะดุดรักที่พักใจ เปนสัมพันธบทแนวนอน
(Horizontal) เพราะเปนการเชื่อมโยงเนื้อหาเดียวกันในระนาบเดียวกัน และเปนสัมพันธบท
แบบมีจิตสํานึก (Conscious) เพราะมีความตัง้ ใจที่จะทําใหเหมือนกับตัวบทเดิม แตเนื่องจากมี
ความจําเปนในการดัดแปลงสื่อจึงเกิดความแตกตางขึ้นระหวางสื่อบาง จะเห็นไดวาสัมพันธบท
ระหวางสื่อไมวาจะเปนสื่อใด สิง่ ทีต่ องคงไวเพื่อใหผรู ับสื่อใหมสามารถเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหา
สื่อเกาได นัน่ คือ แกนขององคประกอบหลักๆ ในการเลาเรื่อง การทําซ้ํา (Remake) เนื้อหาเดิม
ในสื่อใหมตองมีการคงเดิมสวนใดสวนหนึง่ ของทุกองคประกอบการเลาเรื่อง และรูปแบบการ
สื่อสารของสื่อแตละชนิดก็จะทําใหรายละเอียดของแตละองคประกอบเปลี่ยนแปลงไป แตผรู ับสื่อ
ก็จะยังสามารถระลึกไดวาเนื้อหา (Text) ที่รับยังคงเปนเนื้อหาเดิมในสื่อเกา
สวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน
ละครโทรทัศน
และนวนิยาย พบวามีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบตัวละครมากทีส่ ุด โดยเฉพาะการเพิ่มตัว
ละครผูร าย หรือเพิ่มนางอิจฉาในละครโทรทัศน ซึ่งในเนือ้ หาเดิมไมปรากฏทั้งในสื่อนวนิยายและ
สื่อการตูน และจะพบวาผูรายหรือนางอิจฉาเปนอุปสรรคสําคัญที่คอยขัดขวางตัวเอก Tania
Modleski (1990 อางถึงในสมสุข หินวิมาน, 2545) กลาววา ในละคร “น้ําเนา” แทบทุกเรื่องจะ
ไมเคยขาดสีสนั ของบรรดานางรายหรือนางอิจฉา อันเปนตัวละครที่ถูกอุปโลกนใหผูชมไดเกลียด
อยางเต็มที่ และจากการวิจัยของสินียา ไกรวิมล (2545) ที่ศึกษาบทละครโทรทัศนที่ไดรับความ
นิยม ก็พบวาละครที่ไดรับความนิยมเกือบทุกเรื่องตองมีนางอิจฉาซึ่งจะมาขัดแยงกับนางเอก
เสมอ การที่ผชู มละครโทรทัศน ซึ่งสวนใหญเปนผูห ญิง ใหความนิยมกับละครทีต่ องมีนางราย
หรือนางอิจฉา สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกและความตองการสวนลึกในจิตใจของผูชม นางรายใน
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ละครเปนเหมือนภาพแสดงแทนจิตไรสํานึก (Unconscious) ของความอิจฉาริษยาภายในจิตใจ
ของผูหญิงทีม่ ีปมริษยา (Penis envy) ตามทฤษฎีจติ วิเคราะหของฟรอยด (กิตติ กันภัย, 2551)
นอกจากนั้น สมสุข หินวิมาน (2545) ใหทรรศนะวา ผูห ญิงหลายคนชอบตัวนางราย เพราะใน
ชีวิตจริงของเธอถูกกดขี่ไวดวยอคติของเพศชาย เธอจึงใฝฝนจะใชนางรายมาทดแทนและเปลี่ยน
จุดออนของผูหญิงใหกลายเปนจุดแข็ง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ตัวละครนางรายคือการทดลอง
แปลงความออนแอของผูหญิงใหกลายเปนความเขมแข็ง และมีอํานาจที่จะทาทายคานิยมที่บุรษุ
เพศเปนผูกําหนด ซึง่ ในโลกสัญลักษณของละครโทรทัศน นางรายเปนผูหญิงที่รูจักการตอรอง
(Bargain) และทําใหตัวละครอื่นๆ พายแพไป ดวยเหตุดงั กลาว ละครโทรทัศนที่ไดรับความนิยม
จึงมักจะไมสามารถขาดตัวละครนางรายไดเลย สื่อละครโทรทัศนจึงตองมีการเพิม่ ตัวละครผูร าย
และเพิ่มความขัดแยงในเรื่องความอิจฉาริษยา เพื่อใหตรงกับรสนิยมและความตองการของผูชม
การเปลี่ยนแปลงในดานตัวละครที่พบ นอกจากจะมีการเพิ่มหรือตัดทอนตัวละครบางตัว
แลว ยังพบวาลักษณะบางอยางของตัวละครมีความเปลีย่ นแปลงไป เนื่องมาจากบุคลิกภาพและ
การสวมบทบาทของผูแสดง สื่อใหเห็นถึงปญหาดานการผลิตละครโทรทัศนของไทย ซึง่ มีผลมา
จากปจจัยทางการตลาดสวนหนึง่ กลาวคือ ผูผ ลิตละครโทรทัศน หรือสถานีโทรทัศนมักจะเลือก
ผูแสดงจากหนาตาของนักแสดง และจากความนิยมของผูชมเปนหลัก สวนความสามารถในการ
แสดงหรือความเหมาะสมกับบทบาทจะไดรับการพิจารณาเปนอันดับตอมา นั่นคือผูผลิตละคร
โทรทัศนจะพิจารณากอนวานักแสดงคนใดกําลังมีชื่อเสียง มีกลุมแฟนคลับมาก และมีพลังทีจ่ ะ
สามารถดึงดูดใหผูชมติดตามละครเพราะชื่นชอบตัวนักแสดง เนื่องจากรายไดของละครโทรทัศน
มาจากการขายเวลาโฆษณา และผูแสดงนําก็เปนปจจัยแรกๆ ที่บริษัทโฆษณาจะพิจารณา สิ่งนี้
เปนคําตอบของคําถามที่วา ทําไมละครไทยที่ผลิตซ้ําจากนวนิยาย มักจะไมไดตัวผูแสดงที่
เหมาะสมกับบทบาทอยางที่สุด หรือเหตุใดนักแสดงหรือผูที่เหมาะสมกับบทมากกวาจึงไมไดรับ
คัดเลือกใหแสดงละคร ซึง่ ทําใหลักษณะของตัวละครที่ออกมาในละครโทรทัศนเปลี่ยนแปลงจาก
ตัวละครในนวนิยาย ในจุดนี้ละครไทยจะตางจากละครตางประเทศซึง่ ในบางครั้งเราจะพบวา
นักแสดงละครตางประเทศบางเรื่อง ไมไดเปนที่นิยมมาก หรือไมไดเปนคนหนาตาดีโดดเดนมาก
นัก แตมีความสามารถทางการแสดงสูงและมีชื่อเสียงจากบทที่ไดรับ สะทอนใหเห็นวาวงการ
ละครโทรทัศนไทย ใหความสําคัญกับหนาตาและชื่อเสียงของนักแสดงมากกวาความสามารถ
ในขณะที่ละครตางประเทศจะใหความสําคัญกับความสามารถของนักแสดงมากกวา
นอกจากนี้ แมการศึกษาละครเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย จะไมพบวาการเขียนบทหรือการเพิ่ม
ตัวละครของผูเขียนบทละครโทรทัศนมีผลมาปจจัยการผลิต
หรือการกําหนดตัวผูแสดงของ
สถานีโทรทัศน โดยการเพิ่มตัวละครผูรายเปนการเพิ่มเติมขึ้นจากจินตนาการของผูเขียนบทเอง
ที่ตองการเพิ่มเนื้อหาของละครใหยาวขึ้น เพิ่มความขัดแยงใหเดนเพื่อใหละครนาสนใจ และเพิ่ม
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สีสันใหละครมากขึ้น ซึง่ เปนผลจากปจจัยทางการตลาด แตสําหรับละครเรื่องอื่นๆ โดยทั่วไปใน
วงจรการผลิตละครโทรทัศนไทยทีม่ ักจะคัดเลือกผูแสดงกอนการเขียนบท เมื่อสถานีโทรทัศน
ตองการ “ปน” หรือ “ดัน” นักแสดงคนใดคนหนึ่งใหมชี อื่ เสียงขึ้นมา ก็มักจะสงผลใหผูเขียนบท
ละครโทรทัศนตองสรางตัวละครหรือสรางบท เพื่อสงเสริมบทบาทและบุคลิกภาพของนักแสดง
นั้นๆ ใหโดดเดนเปนที่รจู ัก ยกตัวอยางเชน สถานีตองการปนนักแสดงคนหนึง่ ที่มีความสามารถ
ทางดนตรี จึงกําหนดใหแสดงในละครเรื่องหนึ่ง ผูเขียนบทละครก็ตองสรางตัวละครขึ้นมาเพื่อให
เขากับบุคลิกภาพและความสามารถของนักแสดงดังกลาว ทําใหบางครัง้ การสรางละครโทรทัศน
จากนวนิยาย ตัวผูแสดงมีผลใหลักษณะของตัวละครที่มอี ยูเดิมตองเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะ
ผูเขียนบทละครโทรทัศนตองเขียนบทโดยคิดถึงบุคลิกภาพของผูแสดง ทําใหภาพลักษณของตัว
ละครในนวนิยายเปลี่ยนไปดวย
จากการศึกษาเราจะพบวา สัมพันธบทสูส ื่อละครโทรทัศนเปนลําดับสัมพันธบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด สะทอนใหเห็นวาสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ
มากกวาสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะปจจัยดานการตลาด เพราะในแงของการตลาดแลวบทบาทของ
ละครโทรทัศน คือ การเปนพื้นทีใ่ นการชวงชิงเรตติ้งผูชม นับเปนแหลงรายไดจากการขายเวลา
โฆษณาของสถานีโทรทัศน ละครกลายเปนสินคาทีต่ องเอาใจ “ลูกคา” ซึง่ มีผลตอการผลิตละคร
ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ การเลือกแนวเรื่อง การผลิตละครโทรทัศนแตละครัง้ สถานีโทรทัศนจะตอง
ดูแนวโนมวาจะสามารถเรียกความนิยมจากคนดูไดหรือไม แนวเนื้อหาละครและตัวผูแสดงจะ
เปนที่ชื่นชอบหรือไม โดยเฉพาะผูแสดงที่จะสวมบทบาทตัวละครหลัก จะตองเปนคนทีส่ ามารถ
เรียกความนิยมจากผูชมได เพราะนักแสดงนํานับเปนจุดขายของละครโทรทัศน ทั้งในการขาย
เวลาโฆษณาและการเรียกความนิยมจากผูช ม ความตองการที่จะทําใหละครเปนที่ชื่นชอบนี่เอง
ทําใหสัมพันธบทสูละครโทรทัศนตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในดานของโครงเรื่อง แกนเรื่อง
และตัวละคร เพื่อใหละครทีส่ รางใหมมีเนื้อหาดึงดูดใจผูช มมากขึ้น และทําใหละครทีส่ รางจาก
เรื่องเดิมซ้ําหลายๆ ครั้ง มีเนื้อหาผิดเพี้ยนจากเนื้อหาตนฉบับไปเรื่อยๆ แตอยางไรก็ตามเนื้อหา
ที่เพี้ยนจากตนฉบับ ก็ยังคงวนเวียนซ้ําอยูกับเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยูเดิม นอกจากนั้นยังพบวาละคร
บางเรื่องที่เขียนบทระหวางการถายทํา และออกอากาศในขณะที่ยังถายทําไมเสร็จ มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงเรื่อง เพิ่มความขัดแยง หรือเพิ่มบทบาทของตัวละคร หรือกระทั่งเปลี่ยนตอน
จบของเรื่อง เพราะละครไดรับความนิยม ผูผ ลิตจึงตองการใหละครยาวขึ้นเพื่อผลทางการตลาด
เมื่อพิจารณาจากเรื่องดั่งดวงหฤทัย ซึ่งเปนเนื้อหาทีเ่ คยสรางเปนละครโทรทัศนมาแลว
ครั้งหนึ่ง เมื่อป พ.ศ. 2539 ละครโทรทัศนชุดนัน้ ผูผ ลิตละครพยายามคงเดิมเนื้อหาของเรื่อง
ในนวนิยายไวใหมากที่สุด โดยมีการเพิ่มเติมและตัดทอนเรื่องราวแตละสวนเปนจํานวนนอยมาก
และก็พบวาผลตอบรับจากผูชมไมดีเทาที่ควร ละครไดรับเสียงชืน่ ชมจากแฟนผลงานนวนิยาย
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ของลักษณวดีบางสวน แตกลับไดรับความนิยมจากผูชมละครโทรทัศนทั่วไปนอย เรตติง้ ไมสงู
นับวาละครไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งจากความคิดเห็นของผูช มละคร แฟนนวนิยาย
บางสวนที่ไมชอบละครเรื่องนี้ ก็เนื่องจากเห็นวาเลือกผูแสดงไมเหมาะสม แตในขณะเดียวกัน
ผูชมละครทั่วไปทีไ่ มใชแฟนนวนิยาย สวนใหญที่ชื่นชอบละครก็เนื่องจากชื่นชอบผูแสดงนํา (นัท
มีเรีย และ ศรราม เทพพิทักษ) เมื่อนํากลับมาทําซ้ําใหมอีกครัง้ ผูผ ลิตละครจึงไดเปลี่ยน
กลุมเปาหมายของละครเปนวัยรุน และใชนักแสดงที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนเปนจุดขาย ทั้งยังได
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่องบางสวนเพื่อใหละครสนุก ถูกใจผูช มมากขึ้น ผลที่ไดคือ ละครไดรับการ
ตอบรับที่ดีจากผูชมทั่วไป ซึง่ จากความคิดเห็นของผูช มละครในกระดานขาวของเว็บไซตตางๆ
พบวาผูชมที่ชื่นชอบละครชุดใหมนี้มักจะเปนเด็กวัยรุน ซึ่งสวนใหญมีความนิยมชมชอบในตัว
นักแสดงนํา (อุษามณี ไวทยานนท และ ศุกลวัฒน คณารศ) และกลุมเด็กรุน ใหมซงึ่ ไมเคย
อานนวนิยายมากอน ซึ่งกลุมนี้จะชื่นชอบในแนวเนื้อเรื่องที่เปนแนวรัก – โรแมนติก (Love 
romance) แมวาจะมีเสียงวิพากษวิจารณในทางลบจากผูชมที่เปนแฟนนวนิยาย เนื่องมาจาก
การสวมบทบาทของผูแสดง และการปรับเนื้อหาเรื่องและเพิ่มตัวละครผูราย แตโดยรวมแลว ก็
นับวาละครชุดใหมประสบความสําเร็จมากกวาละครชุดเกา สิ่งเหลานีส้ ะทอนใหเห็นวาปจจัยดาน
การตลาด หรือ “ผูช ม” เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอสื่อละครโทรทัศนเปนอยางมาก ทั้งยังสะทอนใหเห็น
ถึงรสนิยมการดูละครของคนไทย ที่ยังคงนิยมละครที่เปนไปตาม “สูตร” เดิมๆ ของละคร นั่นคือ
ตัวเอกตองประสบเคราะหกรรมในชีวติ ถูกขัดขวางดวยอุปสรรคตางๆ มีความขัดแยงระหวางตัว
เอกกับผูรายที่เห็นไดชัดเจน และจบลงดวยความสุขของตัวเอกและบทลงโทษผูราย
ในสวนของสัมพันธบทละคร Full House ก็มีการสะทอนถึงผลกระทบจากปจจัยทาง
การตลาดและปจจัยทางสังคมของประเทศเกาหลี ประเด็นแรกคือการเลือกนักแสดงนําที่เปนที่
นิยม ซึ่งมีสวนทําใหลักษณะตัวละครเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย และสูตรของละครก็เปนลักษณะ
เดียวกับละครของไทย สิ่งที่ละครเกาหลีแตกตางจากละครไทย คือ ผูชมละครเกาหลีจะใหอภัย
กับผูรายหรือนางอิจฉา จากการสังเกตละครเกาหลีทไี่ ดรบั ความนิยม พบวาหลายๆ เรื่อง ผูราย
จะกลับใจเปนคนดี และจะไมไดรับบทลงโทษทีร่ ุนแรงเหมือนผูรายในละครไทย ซึง่ ผูช มก็ไมได
รูสึกขัดแยงแตประการใด สวนปจจัยทางดานสังคมที่มีผลกระทบตอละคร Full House พบวา
พระเอกในละครมีลักษณะหลายอยางที่แตกตางจากพระเอกในการตูน
ซึ่งลักษณะดังกลาว
สะทอนถึงภาพของผูชายในเกาหลี ที่มีความเชื่อวาผูชายเปนใหญ ใชกําลัง ทํารายผูหญิง
อารมณรุนแรง ซึง่ เปนภาพพจนที่รฐั บาลเกาหลีพยายามเปลี่ยน โดยเริ่มที่ละครโทรทัศน ทําให
ตัวเอกในละครมีความเปลี่ยนแปลง มีความอบอุนออนโยน ออนไหว สามารถรองใหได เราจะ
พบวานอกจากเรื่อง Full House แลว พระเอกละครเกาหลีหลายเรื่องก็มลี ักษณะของความ
นุมนวล ออนโยน ใจดี เพื่อใหเกิดความประทับใจกับผูชมในตางประเทศ มีผลทางดานการตลาด
ซึ่งประเทศเกาหลีสามารถใชละครเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่สง ออกตางประเทศ
และชวย
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ประชาสัมพันธใหการทองเที่ยวของเกาหลีพัฒนาขึ้น ซึ่งการที่ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย
นิยมซื้อลิขสิทธิ์ละครตางประเทศมาออกอากาศ เนื่องจากคาลิขสิทธิ์ละครตางประเทศที่นําเขา มี
ราคาถูกและสะดวกกวาการลงทุนผลิตละครโทรทัศนเรื่องใหม ซึ่งก็เปนหนึง่ ในปจจัยทางดาน
ธุรกิจของการผลิตละครโทรทัศน
สัมพันธบทนวนิยายสูการตูนก็ไดรับผลกระทบจากปจจัยทางดานธุรกิจและการตลาด
เชนเดียวกับสื่อละครโทรทัศน เนื่องจากมีรายไดจากการขายเพียงอยางเดียว การผลิตการตูน
ไทยแตละเรื่องจึงตองทําในแนวทางทีต่ รงกับความตองการของ “ลูกคา” ซึง่ เปนเด็กรุน ใหม และ
ตองยอมรับวาในปจจุบันนี้เด็กไทยไดรับอิทธิพลจากญี่ปนุ มาก เด็กไทยคุนเคยกับการตูนญี่ปุน
มานานจนไมสามารถแยกการตูนญี่ปุนจากเด็กไทย
การที่การตูนญี่ปุนเติบโตมากในตลาด
การตูนไทย
ก็มีเหตุผลจากปจจัยทางธุรกิจเชนเดียวกับการที่สถานีโทรทัศนนิยมซื้อละคร
ตางประเทศมาออกอากาศ นั่นคือคาลิขสิทธิ์การตูนตางประเทศมีราคาถูกกวาและมีความเสี่ยง
นอยกวาการลงทุนกับการตูนเรื่องใหม
และการแปลการตูนตางประเทศยุงยากนอยกวา
โดยเฉพาะในยุคกอนประกาศใชพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การพิมพจําหนายการตูน
ตางประเทศไมไดมีการซื้อลิขสิทธิ์อยางถูกตอง ทําใหการตูนญี่ปุนหลายๆ เรื่องถูกพิมพซ้ําหลาย
ครั้ง และทําใหการตูนญี่ปุนแพรหลายมากในชวงเวลาดังกลาว และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึง่
การตูนไทยเริ่มเติบโตมากขึ้น แตเมื่อแนวการตูนญี่ปุนติดตานักอานชาวไทยไปแลว การตนู ไทย
รุนใหมก็ตองมีกลิ่นอายของการตูนญี่ปุนอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะเปนลักษณะภาพ (ตาโต
ผมยาว) การใชสัญลักษณ (เหงื่อตก หินหลนทับศีรษะ ฯลฯ) แนวเนื้อเรื่อง (มักเปนเรื่องในรั้ว
โรงเรียน) และลักษณะการวางภาพในแตละชอง เพราะไมเชนนั้นแลวการตูนที่ออกมาจะไมถูกใจ
ผูอาน ความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงผลของสัมพันธบทระหวางสื่อการตูน ละครโทรทัศน และนวนิยาย
พบวาการสรางการตูนหรือละครโทรทัศนจากนวนิยาย มีผลสงเสริมใหสื่อนวนิยายเปนที่รูจัก
แพรหลายมากขึ้น จากการสํารวจความคิดเห็นของผูอานการตูนดัง่ ดวงหฤทัย ตามกระดานขาว
ในเว็บไซตตางๆ พบวามีผูอานรุนเยาวหลายรายที่เริ่มอานหนังสือนวนิยาย หลังจากอานการตูน
แลวเกิดความชอบ ในกรณีนนี้ ับวาสื่อการตูนไดชวยเปนสะพาน เผยแพรนวนิยายซึ่งเปนตัวบท
ตนทางใหแพรหลายมากขึ้น และชวยเปนสะพานใหผอู านเขาถึงตัวบทตนทางไดมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ความนิยมและชื่อเสียงเดิมของสื่อนวนิยายก็ทําใหมผี ูชมละครโทรทัศน และมีคน
อานการตูนมากขึ้นเชนกัน ในสวนของเรื่อง Full House เราจะพบวาการผลิตซ้ําเนื้อหาเดิมเปน
การเปดโอกาสใหผูรับสารไดเขาถึงตัวบทมากยิ่งขึ้น (Accessibility) ซึ่งแตเดิมการตูน Full
House ตีพิมพเปนภาษาเกาหลี ยอมเปนการยากที่ผูอานชาวไทยจะเขาถึงได แตเมื่อนํามาสราง
เปนละครโทรทัศน และชอง 7 นํามาพากยภาษาไทย ออกอากาศในประเทศไทย ทําใหผูชมชาว
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ไทยมีโอกาสเขาถึงตัวบทได และความนิยมของละครก็สงเสริมใหมีการนําการตูนซึง่ เปนตัวบท
ตนทางมาแปลเปนภาษาไทยและสงเสริมใหมีการเรียบเรียงนวนิยายตามมา
ซึ่งลักษณะการ
สงเสริมซึง่ กันและกันดังกลาวมา เปนลักษณะของปรากฏการณสื่อสองทางใหแกกนั
(The
phenomena of mutual illumination of the media)
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในดานคุณคาทางสุนทรีย สัมพันธบทระหวางสื่อนวนิยาย
หรือสื่อการตนู กับสื่อละครโทรทัศน
ก็อาจไมเปนปรากฏการณสื่อสองทางใหแกกันเสมอไป
เพราะเมื่อนําเนื้อหา (Text) ไปผลิตในระดับทุติยภูมิ เนือ้ หาในทุติยภูมิไมสามารถนําเสนอสารที่
ไดระบุในเนื้อหาระดับปฐมภูมิไวได เพราะผูผ ลิตเนื้อหาระดับทุติยภูมิตคี วาม “สาร” ตางจากที่ผู
เสนอเนื้อหาระดับปฐมภูมติ องการนําเสนอ เชน เรื่องดั่งดวงหฤทัย นวนิยายเนนสื่อถึงการ
แกปญหาดวยความรัก กลาวถึงความรักของพระเอกกับนางเอกเปนหลัก แตละครโทรทัศนที่
ผลิตซ้ํา เนนสื่อถึงความสําคัญของการแตงงาน วาไมใชการทําตามหนาที่ แตตองมาจากความ
รัก และใหความสําคัญกับความรักตอชาติบานเมืองมากกวา เปนตน เมื่อเนื้อหาระดับทุติยภูมิ
ทําใหความหมายของเนื้อหาเดิมมีความผิดเพี้ยนไป ก็อาจเปนการลดทอนคุณคาของเนื้อหาลง
นอกจากการสื่อความหมายที่ผิดเพี้ยนไปจะทําใหคุณคาของเนื้อหาลดลง ยังมีปจจัยอื่น
ที่สงผลใหคณ
ุ คาทางสุนทรียของแตละสื่อลดลง นัน่ คือ การเลือกผูแสดงที่ไมเหมาะสม และ
งบประมาณทีจ่ ํากัดและปญหาดานการผลิตทําใหความสมจริงของละครลดนอยลง ประการแรก
การคัดเลือกนักแสดงของละครไทยแตละเรื่อง มักมีผลจากปจจัยทางการตลาดและการผลิตดังที่
ไดกลาวไปแลวขางตน จุดนี้เปนประเด็นหลักอยางหนึ่งที่ทําใหละครที่ผลิตซ้ํา (Remake) จาก
นวนิยาย หลายๆ เรื่องไดรับเสียงวิพากษวิจารณจากผูช มในทางลบ ทั้งเนื่องมาจากบุคลิกภาพ
ของผูแสดง การแสดงออก หรือการสวมบทบาทเปนตัวละครไดไมสมจริง สิง่ เหลานีท้ ําใหผูชมที่
อานนวนิยายมากอนและมีภาพในจินตนาการของตัวละครแตละตัวอยูแลว รูสึกไมชอบใจและทํา
ใหเสียอรรถรสในการชมละคร ผูชมรูส ึกตอตาน บางครั้งถึงกับทําใหเลิกชมละครเรื่องนัน้ ได
ประการที่สอง จากการวิจัยพบวางบประมาณและปจจัยดานการผลิตไมมีผลตอเนื้อหาหลักของ
ละครทีผ่ ลิตซ้ํามากนัก แตปจจัยเหลานี้มผี ลอยางมากตอความรูสึกของผูช ม และคุณคาทาง
สุนทรียของละครโทรทัศนที่ลดทอนลงจากคุณคาทางสุนทรียะทีไ่ ดจากการอานนวนิยาย เชน
ในนวนิยายดั่งดวงหฤทัย
ครึง่ แรกของเรื่องเปนการเดินทางของพระเอกนางเอกซึ่งเปนเจา
แผนดิน
นวนิยายไดบรรยายถึงขบวนเสด็จไวอยางยิ่งใหญ
มีขบวนมาจํานวนมากเปน
องคประกอบ เมื่อมาอยูในรูปแบบการตูน ผูวาดการตูนสามารถจินตนาการออกมาเปนภาพและ
ถายทอดความยิ่งใหญของขบวนเสด็จผานภาพวาดได แมจะไมเทียบเทากับอรรถรสจากการ
จินตนาการเอง แตเมื่อมีการทําซ้ําในสื่อละครโทรทัศน งบประมาณที่จํากัดทําใหไมสามารถไป
ถายทําในตางประเทศ และไมสามารถใชขบวนทหารมาจํานวนมากได ความสมจริงของฉากก็
ลดลง ความยิ่งใหญของขบวนเสด็จของเจาหลวงก็หายไป แมละครจะสามารถใชเพลงประกอบ
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สรางอารมณตื่นเตน เสริมใหเห็นวาเปนฉากที่ยิ่งใหญ มีความสําคัญ แตภาพที่ออกมาไม
สามารถทําใหผูชมรูสึกอินกับความยิ่งใหญที่ละครพยายามสื่อถึงได เมื่อเปรียบเทียบกับการชม
ภาพยนตรที่มีฉากลักษณะคลายคลึงกันแตมีงบประมาณการผลิตมากกวา เชน สุริโยไท หรือ
นเรศวร จะเห็นความแตกตางของคุณคาทางสุนทรียะไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ปญหาดานการ
ผลิตละครโทรทัศน ที่นักแสดงไทยไมคุนเคยกับการขี่มา ก็สงผลใหตองมีการปรับเปลี่ยนฉาก
หลายฉากใหลดการขี่มาลง ความรูส ึกรวมของผูช ม และความสมจริงสมจังของเรื่องก็ลดลง สิง่
เหลานี้ลวนสงผลใหคณ
ุ คาทางสุนทรียของเนื้อหาลดลงทัง้ สิ้น
ในกรณีของเรื่อง Full House สําหรับคนไทยแลว สื่อแรกที่คนไทยไดรับ คือ สื่อละคร
โทรทัศน ตามมาดวยสื่อการตูนและสื่อนวนิยายตามลําดับ การที่คนไทยไดดูละครโทรทัศนกอน
ไดอานการตูนซึง่ เปนตัวบทตนทาง อาจทําใหอรรถรสและคุณคาทางสุนทรียที่ไดรับลดลงบาง
กลาวคือ เมื่อเราดูละครเกาหลี ซึ่งตองยอมรับวาใชงบประมาณมากกวา และมีความพิถีพถิ ันใน
รายละเอียดของแตละองคประกอบมากกวาละครไทย ทั้งผูแสดง ฉาก การแสดงออกของตัว
ละคร หรือกระทัง่ เพลงประกอบละคร ทําใหเมื่อชมละครเกาหลีเราไดรับสุนทรียะคอนขางมาก
เมื่อมาอานการตูนคุณคาทางสุนทรียะทีไ่ ดรับก็ลดลง เนื่องจากแตเดิมละครโทรทัศนก็ใหคุณคา
ทางสุนทรียะมากกวาการอานการตูนอยูแลว เพราะนอกจากจะสื่อสารดวยภาพเหมือนกันแลว
ละครโทรทัศนซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงเพลงประกอบ ยอมใหความรูสึกสมจริง ทําให
ผูชมมีอารมณรวมไดมากกวาการตูน และธรรมชาติของการตูนก็เปนศิลปะที่เนนความงาย อาน
เร็ว สนุกเร็ว ไมตองการเวลาอานมาก แตถามองในมุมกลับกัน การทีส่ ื่อการตูนเปนตัวบทตน
ทางไปสูส ื่อละครโทรทัศน ก็นับเปนกระบวนการสัมพันธบทที่ทําใหคณ
ุ คาทางสุนทรียะเพิ่มขึ้น
เมื่อสัมพันธบทสูสื่อนวนิยายเปนลําดับสุดทาย
ยิ่งทําใหคุณคาทางศิลปะของสื่อเพิ่มมากขึ้น
กวาเดิม
ในทายทีส่ ุดแลว การศึกษาสัมพันธบทของการเลาเรื่องในสื่อการตูน ละครโทรทัศน
และนวนิยาย ทั้งเรื่องดัง่ ดวงหฤทัย และเรื่อง Full House ยิ่งเปนการตอกย้ําใหเห็นวาผลผลิต
สื่อมวลชนในปจจุบันอยูในยุคสื่อหลังสมัยใหม (Postmodern era) ซึง่ มีแนวคิดวา เปนยุคทีไ่ ม
อาจสรางนวัตกรรมใหมไดอยางแทจริง เพราะทุกอยางในโลกลวนไดรับการคิดคนขึ้นมาแลว
ทั้งสิน้ อยางดีก็เพียงรื้อฟนหรือดัดแปลงงานที่เคยสรางมาแลว (อัญชลี ชัยวรพร, 2543) เราจะ
เห็นไดวา ทั้งสื่อการตนู สื่อละครโทรทัศน และสื่อนวนิยาย ทั้งเรื่องดั่งดวงหฤทัย และเรื่อง Full
House ลวนแลวแตเปนเรื่องเดียวกัน คือ เปนเรื่องความรัก – โรแมนติก (Love  romance) มี
ความอิจฉาริษยา ซึ่งเปนสิง่ ที่ขาดไมไดในละครไทย มีลําดับโครงเรื่องแบบเดียวกัน คือ เปด
เรื่องดวยสูตรพอแงแมงอน การทะเลาะเบาะแวง หรือความเขาใจผิดระหวางพระเอกนางเอก
จากนั้นการดําเนินเรื่องจะนําไปสูเหตุการณบางอยางทีท่ าํ ใหความขัดแยงนั้นคลี่คลาย ซึง่ ในที่สุด
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ก็จะนําไปสูการจบเรื่องแบบสุขนาฏกรรม (Happy ending) เมื่อตัวผูรายถูกลงโทษหรือกลับใจ
สวนตัวละครเอกแตงงานกันอยางมีความสุข
เหลานี้เปนสูตรของละครโทรทัศนที่พบเห็นได
บอยครั้ง นอกจากนั้นยังเปนสูตรของนวนิยายรัก และการตูนสําหรับผูห ญิงที่พบเห็นไดบอยครั้ง
เชนกัน ดังนั้น แมเราจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง ไมวาจะเปลี่ยน
จากการตูนไปสูละครโทรทัศนสูนวนิยาย หรือเปลี่ยนจากนวนิยายไปสูการตูนไปสูละครโทรทัศน
ในทายทีส่ ุดแลวเนื้อหาที่ไดรับก็ยังคงเปนเนื้อหาเดิมๆ ซ้าํ ๆ ไมไดมีเรื่องใหมแตอยางใด
ในประเด็นนี้เราอาจกลาวไดวา การผลิตซ้ําเนื้อหาเดิมหลายๆ ครัง้ โดยเปลี่ยนรูปแบบ
ของสื่อไปเรื่อยๆ นี้ ผูบริโภคสื่อถูกทําใหตองบริโภคเนื้อหาเดิมๆ ซ้ําไปซ้ํามา นับเปนความ
สูญเสียทางดานเศรษฐศาสตร กลาวคือ ผูบริโภคเสียเปรียบผูผลิต เพราะตองจายมากขึ้นเพื่อ
บริโภคเนื้อหาเดิมในรูปแบบใหม หรือที่กาญจนา แกวเทพ (2551) เรียกวาเปน “เหลาเกาใน
ขวดใหม” ซึง่ นอกจากจะเปนเหลาเกาจากการทําซ้ําในเรื่องเดียวกัน ยังเปนเหลาเกาที่ซ้ํากับ
เรื่องอื่นๆ ทีม่ ีเนื้อหาแบบเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม มีการตั้งขอสังเกตวา ผูชมละครโทรทัศน
ไมคอยสนใจดูแบบ “เอาเรื่อง” มากนัก เพราะเนื้อเรื่องก็เปนแบบเดิมๆ ผูช มสามารถเดาทาง
ละครออกอยูแลว แตผูชมสวนใหญจะดูละครเพื่อ “เอารส” มากกวา กลาวคือ ผูชมจะรอดูวา
นักแสดงอยาง นัท มีเรีย และ ขวัญ อุษามณี จะตีความและสวมบทบาทตัวละครเจาฟาหญิง
ทรรศิกา เหมือนหรือตางกันอยางไร แตกตางจากภาพลักษณของบทประพันธหรือไม จึงไมนา
แปลกที่ผูชมบางคนอานทั้งนวนิยาย อานเรื่องยอละครในหนังสือพิมพ อานเรื่องยอละครใน
หนังสือเฉพาะกิจเลมละ 25 บาท แลวยังติดตามดูละครโทรทัศนอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะวาสําหรับ
ผูชมคนไทยแลว “เรื่อง” ไมสําคัญเทากับ “รส” อันเปนแบบแผนการชมละครทีส่ ืบเนื่องมานาน
นั่นเอง
6.3 ขอจํากัดในการวิจัย
1. ในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้เลือกศึกษาละครเกาหลีและการตูนเกาหลีที่มีการแปลเปน
ภาษาไทยเรียบรอยแลว ไมไดศึกษาจากละครและการตูนตนฉบับซึ่งเปนภาษาเกาหลี ซึ่งการ
แปลจากภาษาเกาหลีเปนภาษาไทยเปนกระบวนการสัมพันธบทอยางหนึ่ง อาจทําใหเนื้อหา
บางอยางของละครและการตูนภาษาไทยผิดเพี้ยนจากตนฉบับภาษาเกาหลีได
2. เนื่องจากแหลงขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการสัมพันธบทของเรื่อง Full
House เปนชาวเกาหลี ผูวิจัยมีขอจํากัดทางดานภาษาเกาหลี และมีขอจํากัดในการเขาถึง
แหลงขอมูลในตางประเทศ ไมสามารถติดตอขอสัมภาษณแหลงขอมูลดังกลาวได จึงตองอาศัย
หลักฐานชัน้ รอง คือ บทสัมภาษณทุติยภูมิ ซึ่งสัมภาษณผูกํากับละครเปนภาษาเกาหลี และ
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ขอมูลจากเจาหนาที่ผูดูแลการนําเขาละครเกาหลีของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 จึงทําให
ผลการวิจัยไมสมบูรณเทาที่ควร
6.4 ขอเสนอแนะ
1. ภายใตปจจัยดานการตลาดที่มผี ลตอการกําหนดแนวทางของละครโทรทัศน เมื่อ
นํานวนิยายมาสรางละครโทรทัศนจงึ มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลายสวนคอนขางมาก และถูก
มองวาทําใหคุณคาทางสุนทรียะของเนื้อหานวนิยายลดลง ซึ่งสวนใหญมักเกิดจากการตีความ
เรื่องไมตรงกับสิ่งที่นวนิยายตองการสื่อ
และการเลือกผูแสดงทีไ่ มเหมาะสมเนื่องจากความ
ตองการของตลาด ผูผ ลิตละครโทรทัศนอาจปองกันปญหานี้โดยการ ศึกษาทําความเขาใจเนื้อหา
ของนวนิยายใหถองแท เพื่อไมใหเกิดการตีความผิดพลาด จนสื่อความหมายตางจากแนวคิด
ที่นวนิยายตองการจะสื่อ พยายามคัดเลือกนักแสดงที่มคี วามสามารถในการแสดงสูงเพื่อใหสวม
บทบาทตัวละครไดสมจริงยิง่ ขึ้น
ทดแทนในสวนทีร่ ปู ลักษณภายนอกไมตรงกับบทประพันธ
เลือกนวนิยายที่มีเนื้อหาเหมาะแกการทําละครโทรทัศน และพยายามรักษาเนื้อหาเดิมใหมาก
ที่สุด และพยายามเปลี่ยนสัดสวนของละครใหมีความเปนศิลปะมากกวาความเปนสินคา เพื่อ
เปดทางสูละครที่มีความสรางสรรคมากขึ้น และสามารถสรางละครที่มีคณ
ุ คาทางสุนทรียะได ใน
สวนของผูชมละครโทรทัศนก็ควรจะเปดใจรับละครหลากหลายแนวมากขึ้น เพื่อใหมาตรฐานของ
ละครโทรทัศนไทยมีการพัฒนา
2. ในปจจุบัน นวนิยายออนไลนที่เขียนในเว็บไซตตางๆ เริม่ เปนที่นิยมและแพรหลาย
มากขึ้น เราจะพบวานวนิยายรุนใหมๆ จํานวนมากของแตละสํานักพิมพ เริ่มนํามาจากนวนิยาย
ออนไลนที่ไดรับความนิยม และบางเรื่องก็ถูกหยิบมาสรางเปนละครโทรทัศน (เชน มาเฟยทีร่ ัก)
ซึ่งนวนิยายออนไลนจะแตกตางจากนวนิยายทั่วไป คือ การมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเขียนกับ
ผูอาน (Interactive) ผูอานสามารถมีสวนรวม (Participate) ในการแตงเรื่อง โดยแสดงความ
คิดเห็นตอเรื่องและแสดงความตองการวาอยากใหเรื่องราวดําเนินไปอยางไรได
ผูเขียนก็
สามารถรับรูวาผูอานชอบไมชอบอยางไร
และสามารถตอบสนองความตองการของผูอานได
โดยตรง จึงเปนทีน่ าสนใจศึกษาวา การโตตอบและการมีสวนรวมของผูอาน (Interactive and
participation) จะทําใหตัวบทเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และสัมพันธบทจากนวนิยายออนไลน
สูนวนิยายที่ตีพิมพเปนเลม หรือสัมพันธบทจากนวนิยายออนไลนสูการตนู ไดรับผลกระทบจาก
ปฏิสัมพันธระหวางผูเขียนกับผูอานหรือไม อยางไร
3.
ในสวนของนักเขียนการตูนไทย ควรพัฒนาลักษณะภาพการตูนใหมีความเปน
เอกลักษณของการตูนไทยเพิ่มขึ้นทีละนอย และธุรกิจสิ่งพิมพควรเริม่ ใหการสนับสนุนนักเขียน
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การตูนไทยอยางจริงจังแทนการสนับสนุนการตูนจากตางประเทศเพียงอยางเดียว
เพราะ
นักเขียนการตูนไทยที่มฝี มือทัดเทียมตางประเทศมีมาก หากมีผูใหการสนับสนุนอยางจริงจังจึง
จะสามารถสรางผลงานการตนู ไทยคุณภาพดีออกมาไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหธุรกิจการตูนของ
ไทยมีความมั่นคงมากขึ้น เพื่อในอนาคตการตูนจะเปนทางเลือกหนึง่ ของเนื้อหาที่นํามาสราง
ละครโทรทัศนไดดังเชนในตางประเทศ
4. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดทําการศึกษาในสวนของเพลงประกอบละคร ซึง่ นับวา
เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึง่ ของละครโทรทัศน ผูสนใจศึกษาเรื่องสัมพันธบทสามารถ
ศึกษาตอไดวาเพลงประกอบละคร
มีบทบาทอยางไรในกระบวนการสัมพันธบท
และใน
ระยะเวลาหลายสิบปที่ละครโทรทัศนกําเนิดขึ้น มีละครโทรทัศนจํานวนมากทีส่ รางจากเนื้อหา
นวนิยายแลวไดรับความนิยม นํามาทําซ้ําหลายครั้งในชวงเวลาที่ตางกัน จึงเปนที่นาสนใจศึกษา
วาลักษณะสัมพันธบทสื่อละครโทรทัศนกับสื่อนวนิยายในชวงเวลาที่แตกตางกัน จะมีลักษณะ
สัมพันธบทตางกันหรือไม อยางไร เพื่อที่ไดทราบวาบริบทสังคมไทยในชวงเวลาที่ตางกันจะมีผล
ตอสัมพันธบทตางกันหรือไม
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