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The objectives of this study were to: (1) examine the cultivation of love expression and
type of love through the main characters in Korean TV dramas; (2) investigate love expression
between the main characters based on the theme as appearing in Korean TV dramas; (3) compare
the love expression between main actor and actress in Korean TV dramas; and (4) examine the
audiences attitude toward love expression and type of love through the main characters in Korean
TV dramas. The analysis was done using mixed methods research. The first part of the study was
textual analysis of the 7 series that have been awarded the Korea Drama Award from 2008 to 2015.
The second part was composed of in-depth interviews of regular audience and communication
scholars.
The content analysis results indicated that Korean TV dramas demonstrated four different
type of love. The first was Eros or passionate love. The second was Agape of love that was
expressed through sacrifices. The third was Pragma, which was reasonable love. The fourth was
Storge, which was the love between friends. The demonstration of love was expressed in a beautiful
and constructive way. Love was expressed through protection, sacrifice, and openness with the goal
of making the loved one happy. In addition, the findings indicated that there were three themes of
love expression – Love, Outcast, and Career. The expression of love as well as the type of love felt
by the characters varied according to the themes of the series. Male characters were more likely to
initiate the relationship and be more affectionate than female main characters.

(5)
The in-depth interviews results showed that the Korean TV dramas have cultivated the
dominant tendencies of viewers’ belief of “love” as “sacrifice”. Interestingly, the key informants
revealed that experiences through drama have guided and supported their real life relationship.
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4.9 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการเชื่อใจคนรัก
ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
4.10 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการหวงคนรัก
ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
4.11 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการง้อคนรัก
ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
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4.12 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการขอคนรักแต่งงาน
ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
5.1 ตารางรายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์เชิงลึก

194
195

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้ า
1.1 สถิติการส่ งออกละครโทรทัศน์เกาหลีต้ งั แต่ พ.ศ. 2540 - 2551
1.2 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง Wish Upon a Star (ลิขิตแห่งดวงดาว)
1.3 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง Autumn in my heart (รักนี้ชวั่ นิรันดร์ )
1.4 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
1.5 สถิติการชมละครโทรทัศน์เกาหลีของคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2550
2.1 สามเหลี่ยมแห่งความรักของโรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์ ก
2.2 แบบจาลองความรักหลากสี ของจอร์น ลี
2.3 โครงสร้างของละครโทรทัศน์
2.4 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์
2.5 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์ 3 องก์
2.6 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์ 1 เรื่ อง
2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
4.1 ภาพเรื่ อง ทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)
4.2 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
4.3 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 12
4.4 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 15
4.5 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 6
4.6 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 8
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4.7 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 13
4.8 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
4.9 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
4.10 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 5
4.11 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 7
4.12 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
4.13 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
4.14 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
4.15 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 18
4.16 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 7
4.17 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
4.18 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 18
4.19 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 8
4.20 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 12
4.21 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโดรู มิ
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
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4.22 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus) ตอนที่ 6
4.23 ภาพเหตุการณ์การเชื่อใจคนรักของคังกอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus) ตอนที่ 8
4.24 ภาพเรื่ อง เสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden)
4.25 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 2
4.26 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 3
4.27 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของกิลราอิม
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 18
4.28 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 3
4.29 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่19
4.30 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักคนรักของกิลราอิม
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 14
4.31 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 3
4.32 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 14
4.33 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของกิลราอิม
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 14
4.34 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 18
4.35 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของกิลราอิม
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 16
4.36 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden) ตอนที่ 1
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4.37 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของกิลราอิม
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 11
4.38 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 13
4.39 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 11
4.40 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) ตอนที่ 20
4.41 ภาพเรื่ อง สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family)
4.42 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 15
4.43 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 17
4.44 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 58
4.45 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 48
4.46 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 42
4.47 ภาพเหตุการณ์ การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 2
4.48 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 11
4.49 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 37
4.50 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 10
4.51 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของชายุนฮี
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เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 33
4.52 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 16
4.53 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 30
4.54 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 21
4.55 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 1
4.56 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 50
4.57 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 48
4.58 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 46
4.59 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 26
4.60 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของชายุนฮี
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 32
4.61 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของพังกีนมั
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 46
4.62 ภาพเรื่ อง กระซิบรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice)
4.63 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
4.64 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
4.65 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 15
4.66 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของจางฮเยซอง
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 18
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4.67 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 17
4.68 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของจางฮเยซอง
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 9
4.69 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 6
4.70 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
4.71 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 8
4.72 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 8
4.73 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของจางฮเยซอง
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 14
4.74 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 16
4.75 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของจางฮเยซอง
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 14
4.76 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของปาร์คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice ) ตอนที่ 4
4.77 ภาพเรื่ อง ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young)
4.78 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 23
4.79 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 6
4.80 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 46
4.81 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 13
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4.82 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 18
4.83 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 7
4.84 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 11
4.85 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
4.86 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 16
4.87 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
4.88 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
4.89 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 15
4.90 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
4.91 ภาพเหตุการณ์ การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 5
4.92 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
4.93 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
4.94 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของคังอูแจ
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 10
4.95 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 50
4.96 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง
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เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 25
4.97 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 27
4.98 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 29
4.99 ภาพเรื่ อง ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (You who came from the star)
4.100 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 5
4.101 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 6
4.102 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 10
4.103 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 11
4.104 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 12
4.105 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 7
4.106 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 8
4.107 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 21
4.108 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 11
4.109 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 21
4.110 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 6
4.111 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 15
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4.112 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 10
4.113 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 11
4.114 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 15
4.115 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโทมินจุน
เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) ตอนที่ 10
4.116 ภาพเรื่ อง โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer)
4.117 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.118 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 12
4.119 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
4.120 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.121 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 9
4.122 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 4
4.123 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 5
4.124 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
4.125 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
4.126 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
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4.127 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 10
4.128 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.129 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.130 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
4.131 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของซิ นดี้
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.132 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊(The Producer) ตอนที่ 13
4.133 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 11
4.134 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 5
4.135 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของซิ นดี้
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.136 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 8
4.137 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของแบคซึงชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 8
4.138 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
4.139 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของแบคซึงชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 12
4.140 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักขอทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 1
6.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแก่นเรื่ อง เพศตัวละคร รู ปแบบความรัก
และการแสดงออกความรัก
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6.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของละครโทรทัศน์เกาหลีที่ส่งผลต่อ
การปลูกฝังการแสดงออกความรักแก่ผชู ้ มละครโทรทัศน์เกาหลี
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
รู ด้ ี มานาเล็ค (มานาเล็ค, 2553) กล่าวไว้วา่ “นอกเหนือจากปั จจัยทั้ง 4 สิ่ งที่ทาให้มนุษย์ดารง
อยู่ได้ ได้แก่ ความเชื่ อ ความหวัง และความรัก แต่ท้ งั 3 สิ่ งนี้ ความรั กมี ความสาคัญและยิ่งใหญ่
ที่สุด”
ความรัก คือความรู ้สึกที่เกิ ดขึ้นกับทุกๆคน เปรี ยบเสมือนปั จจัยพื้นฐานของการดารงชี วิต
ที่มีส่วนสาคัญและสามารถกาหนดอารมณ์ พฤติกรรมการในการแสดงออกได้ หลายๆคนเมื่อตกอยู่
ในห้วงของความรัก และความรักนั้นอยู่ในช่ วงที่สุกงอมสามารถสร้ างความสุ ขให้กบั การดาเนิ น
ชี วิต เป็ นเสมื อ นแรงผลัก ดัน ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้ชี วิ ต ในวัน ต่ อ ๆไป หรื อ อาจจะถึ ง ขั้น มองความ
ผิดพลาดมากมายที่ เกิ ดขึ้นเป็ นเรื่ องธรรมดาหรื อไม่สนใจเลยก็ได้ แต่หากเมื่ อใดที่ความรักอยู่ใน
ภาวะวิกฤติหรื อความทุกข์ อาจจะทาให้บุคคลที่ตกอยูใ่ นห้วงเวลานั้น ไม่มีเรี่ ยวแรงในการทาอะไร
เสมือนคนป่ วยที่ตอ้ งการรักษา เกิดความเครี ยด นอนไม่หลับ และร้องไห้ เป็ นต้น เหตุเพราะขณะที่
ความรักกลายเป็ นความสุ ขร่ างกายจะมีสารฟี นิ ลเอธิ ลามินและอะดรี นาลี นจานวนมาก ทาให้รู้สึก
กระปรี้ กระเปร่ า ผ่อนคลายจนทาให้เกิ ดความสุ ข แต่หากความรักกลายเป็ นความทุกข์ร่างกายจะ
หยุดการหลัง่ สารสื่ อประสาททั้ง 2 ชนิ ดนั้นอย่างกะทันหัน ทาให้เกิ ดความห่ อเหี่ ยวหมดเรี่ ยวแรง
และไม่มีความสุ ข ประกอบทั้งร่ างกายจะหลัง่ สารคอร์ ติซอลที่ทาให้เกิ ดความเครี ยด ความกังวล
หากบุ คคลที่ ตกอยู่ในภาวะนี้ ไม่ทราบวิธีการจัดการกับความรู ้ สึกของตัวเองก็จะทาให้เกิ ดปั ญหา
มากมายต่อตนเองและสั งคม เช่ น โรคซึ มเศร้ า สมองเสื่ อม ไปถึ งการตัดสิ นใจที่จะจบชี วิตของ
ตนเอง(Peck, 1978) ซึ่ ง กรมสุ ขภาพจิ ต เปิ ดเผยสถิ ติประชากรในประเทศไทยมี ภาวะของอาการ
โรคซึ ม เศร้ า ประมาณ 900,000 คน หรื อร้ อยละ1.8ของจานวนประชากรทั้ง หมด และกระทรวง
สาธารณสุ ขพบว่า ประชาชนในประเทศไทยที่มีความผิดหวังจากความรัก และครอบครัว ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายมี จานวนมากเป็ นลาดับที่ 3 ของโลก หรื อมี ค่าเฉลี่ ยเดื อนละ 300 ราย
(ภัทรลดา ก้อนทอง, 2559)
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จากสถิติดงั กล่าวพบว่า คนไทยที่ประสบปั ญหาจากความรักส่ วนใหญ่น้ นั เลือกที่จะแก้ไข
ปั ญหาด้วยความรุ นแรง บ่งบอกถึงการแสดงออกที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม นักจิตแพทย์วิทยา
นาควัช ระ (2552) กล่ า วไว้ว่า มนุ ษ ย์ม กั จะไม่รู้วิธีแสดงออกทางความรั ก ไม่ รู้ว่า จะต้องบอกรั ก
อย่างไร หรื อต้องแสดงออกอย่างไรเมื่อไปเดทครั้งแรก เป็ นต้น ดังนั้นมนุ ษย์จึงต้องการตัวอย่างเพื่อ
เป็ นต้นแบบให้กบั ตนเอง ทั้งในขณะที่ กาลังมีความสุ ขกับความรักและขณะที่ กาลังประสบภาวะ
วิ ก ฤติ ก ับ ความรั ก จนท าให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ เพราะหากมนุ ษ ย์ มี ต้ น แบบที่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลให้ มี
การแสดงออกทางความรักที่ถูกต้องและเหมาะสม
ละครโทรทัศน์ เป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึ งและเข้าใจได้ง่าย เนื่ องจากเป็ นสาระบันเทิงทาให้
สร้ างความสนใจจากผูช้ มได้ และมี การสื่ อสารผ่านทั้งภาพเคลื่ อนไหวและเสี ยง ที่สร้ างอรรถรส
ในการรับชม นอกจากนั้นยังสามารถรับชมได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงินเพิ่ม โดยละครโทรทัศน์เรื่ องแรก
ของประเทศไทยคื อเรื่ อง “สุ ริย านี ไม่ ย อมแต่ ง งาน” ของนายราคาญ (ประหยัด ศ. นาคะนาท)
ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2499 (จานง รังสิ กุล, 2538) ต่อจากนั้นละครโทรทัศน์มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ จากปี แรกมี ก ารผลิ ต ทั้ง หมด 3 เรื่ อง เป็ น 129 เรื่ องในปี พ.ศ. 2500 และมี ก ารผลิ ตละคร
แนวความรัก(Romance) มากที่สุด โดยจะมีเนื้ อหาในการเล่าเรื่ องเกี่ ยวข้องกับชนชั้นสู งกับชนชั้น
กลางและจบลงอย่ า งมี ค วามสุ ข (สิ นิ ท ธ์ สิ ท ธิ รั ก ษ์ , 2535) จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ละครโทรทัศ น์ ใ น
ประเทศไทยมีการผลิตออกมาเป็ นจานวนมาก ซึ่ งมีเนื้อเรื่ องเกี่ยวข้องกับความรักเป็ นส่ วนใหญ่ และ
มีเนื้ อหาการแสดงออกทางความรักที่รุนแรงและไม่ค่อยเหมาะสม สานักข่าวเอเชี ยนคอเรสพอนเดนท์ ได้วิจารณ์ เกี่ ยวกับเนื้ อหาละครไทยว่ามี เนื้ อหายกย่องหรื อทาให้การข่มขื นการล่ วงละเมิ ด
ทางเพศ และความรุ นแรงกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา โดยเฉพาะพล็อตซ้ าซากอย่างการตบ-จูบ หรื อ
การที่ คู่พระนางต้องเกลี ยดกันก่ อนที่ จะหันมารักกัน (สื่ อนอกวิจารณ์ ละคร "ไม่สิ้นไร้ ไฟสวาท"
ไม่ เ หมาะสม, 2559) แต่ อ ย่ า งไรนั้น ละครโทรทัศ น์ ข องประเทศไทยได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา
ให้เหมาะสมกับสังคมและผูช้ ม
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังนาละครโทรทัศน์จากต่างประเทศเข้ามาออกอากาศ โดยละคร
โทรทัศน์ต่างประเทศที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในคือ ละครโทรทัศน์จากประเทศเกาหลีใต้
หรื อ “ละครโทรทัศน์เกาหลี ” ความนิ ยมของละครโทรทัศน์เกาหลี น้ นั เกิ ดขึ้ นในหลายประเทศ
ซึ่ งสามารถทารายได้ให้กบั ประเทศเกาหลี ใต้กว่า 167 ล้านดอลลาร์ ต่อปี (Korean Drama Festival,
2016) ทาให้ก ลายเป็ นอุ ตสาหกรรมส่ ง ออกที่ ทาให้มีรายได้เข้า ประเทศมากเป็ นล าดับ ต้นๆของ
อุตสาหกรรมที่มีอยู่ ดังปรากฏที่แผนภูมิกราฟภาพที่ 1.1 แสดงสถิ ติการส่ งออกของละครโทรทัศน์
เกาหลี ต้ งั แต่ พ.ศ. 2540-2551 และยังทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิ ดความสนใจและไปท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลี จ านวนมากจากสถิ ติ ใ นปี พ.ศ. 2555 ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เ ดิ น ทางไปยัง เกาหลี ใ ต้
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11,140,028 คน เพิ่มขึ้นร้ อยละ 13.7 จากปี พ.ศ. 2554 โดยมีการใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว
14,176.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 14.4 นักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่เดิ นทางไปยังเกาหลี ใต้
มากที่สุดเป็ นลาดับที่ 5 ของโลก (สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุ งโซล, 2559)
การนาเข้า

การส่ งออก

ล้านดอลลาร์
225
180
135
90
45
0
ปี
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
ภาพที่ 1.1 สถิติการส่ งออกละครโทรทัศน์เกาหลีต้ งั แต่ พ.ศ. 2540 - 2551
แหล่งทีม่ า: อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และปิ่ นแก้ว เหลืองอร่ ามศร, 2555.
ละครโทรทัศ น์เกาหลี เรื่ องแรกถู ก นาเข้ามาออกอากาศที่ ป ระเทศไทยอย่างเป็ นทางการ
ผ่านทางสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่ อง 5) ในปี พ.ศ. 2543 คือเรื่ อง “Wish Upon a Star (ลิขิต
แห่งดวงดาว)”

ภาพที่ 1.2 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง Wish Upon a Star (ลิขิตแห่งดวงดาว)
แหล่งทีม่ า: ลิขิตแห่งดวงดาว, 2543.
ซึ่ งในตอนนั้นกระแสตอบรับที่ยงั ไม่ค่อยเป็ นที่นิยมมากนัก แต่ก็นบั เป็ นการเปิ ดตัวละคร
ของประเทศเกาหลี ใต้ที่ดีที่ทาให้เกิดฐานคนดู สร้างความรู้จกั ละครโทรทัศน์เกาหลี นักแสดง และ
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เกิ ดความชื่ นชอบในแนวการนาเสนอของละคร จนเกิ ดเป็ นกลุ่มแฟนคลับที่ ติดตาม รอชมละคร
โทรทัศน์เกาหลี ในเรื่ องต่อไป หลังจากนั้นไม่นานสถานี โทรทัศน์ไอทีวี (ITV) ก็นาละครโทรทัศน์
เกาหลี เรื่ องต่ อไปมาออกอากาศ ซึ่ ง ละครโทรทัศ น์ เกาหลี เรื่ องนี้ ไ ด้รับ ความนิ ย มจากกลุ่ ม ผูช้ ม
ของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก นัน่ คือเรื่ อง “Autumn in my heart(รักนี้ ชวั่ นิ รันดร์ )” ออกอากาศใน
ปี พ.ศ. 2544 ซึ่ งเรื่ อ งนี้ มี ก ารออกอากาศในประเทศไทยทั้ง หมด 2 รอบ โดยในรอบที่ 2 นั้น
สถานี โทรทัศน์ช่อง 7 ได้นากลับมาออกอากาศใหม่ในปี พุทธศักราช 2546 เป็ นการตอบย้ ากระแส
นิยมของละครเรื่ องนี้ (ดวงใจ อาภัย, 2555)

ภาพที่ 1.3 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง Autumn in my heart (รักนี้ชวั่ นิรันดร์ )
แหล่งทีม่ า: รักนี้ชวั่ นิรันดร์ , 2544.
หลังจากที่ละครเรื่ อง Autumn in my heart (รักนี้ ชวั่ นิ รันดร์ ) ได้ทาให้แฟนๆละครโทรทัศน์
เกาหลีในประเทศไทยเพิ่มกลุ่มผูช้ มเป็ นจานวนมากแล้ว ยังสร้างคาพูดติดปากคาว่า “พี่ชาย” ซึ่งนอก
จะเป็ นคาพูดติดปากแล้วยังสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึ งความอบอุ่นของผูช้ ายเกาหลี จนทาให้สาวๆ
ประเทศไทยหลงรัก และอยากมีพี่ชายแบบจุนโซ (ชื่อพระเอกในเรื่ อง Autumn in my heart (รักนี้ชวั่
นิรันดร์ ))
หลังจากนั้นสถานี โทรทัศน์ช่อง 7 ได้นา ละครโทรทัศน์เกาหลีมาออกอากาศอย่างต่อเนื่ อง
ในตารางวันเสาร์ อาทิตย์ และสามารถสร้างกระแสเกาหลีฟีเว่อร์ จนทาให้กลุ่มผูช้ มในประเทศไทย
ติ ด ตาม รู ้ จ ัก ประเทศเกาหลี ม ากขึ้ น โดยละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ที่ มี ค วามนิ ย มในต่ อ มาได้แ ก่
Full House สะดุ ด รั ก ที่ พ กั ใจ, Princess Hours เจ้า หญิ ง วุ่นวายกับ เจ้า ชายเย็นชา, My Girl รั ก หมด
ใจยัย กระล่อน เป็ นต้น จนทาให้เกิดปรากฏการณ์เกาหลีฟีเว่อร์ ในประเทศไทย มีการเปิ ดรับสิ นค้า
จากประเทศเกาหลี ท้ งั เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง อาหาร หรื อความนิ ยมในการไปท่องเที่ยวในประเทศ
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เกาหลี เพื่อไปยังสถานที่ถ่ายทาละครโทรทัศน์ เช่น เกาะนามิที่ใช้ในการถ่ายทาในเรื่ อง เพลงรักใน
สายลมหนาว Winter love song เป็ นต้น รวมทั้งการเปิ ดรั บวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี อีกด้วย
(ดวงใจ อาภัย, 2555)
จากละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ องแรกที่เข้ามาออกอากาศในประเทศไทยจนทาให้คนไทย รู้จกั
ละครโทรทัศ น์เ กาหลี ใ นแนวละครความรั ก ที่ มี แต่ ค วามโศกเศร้ า เพราะโครงเรื่ อ งของละคร
โทรทัศน์เกาหลีส่วนมากในช่ วงนั้น จะเป็ นละครโศกนาฏกรรมและในช่วงท้ายเรื่ องนางเอกมักจะ
เป็ นโรคร้าย ทาให้ความรั กที่ไม่อาจสมหวัง หรื อโครงเรื่ องความรั กที่ ต่างชนชั้นกันมากระหว่าง
พระเอกกับนางเอก เช่น พระเอกเป็ นองค์ชาย นางเอกเป็ นสามัญชน หรื อเป็ นละครประเภทความรัก
ทัว่ ๆไป ไม่ ไ ด้มี แ นวทางการน าเสนอที่ แ ตกต่ า ง หรื อ มี คุ ณ ค่ า เท่ า ไหร่ นัก จนในปี พ.ศ. 2548
สถานี วิท ยุ โทรทัศ น์ ไ ทยที วีสี ช่ อง 3 ได้เปิ ดมุ ม มองเกี่ ย วกับ ละครเกาหลี ใ นรู ป แบบใหม่ ใ ห้ก ับ
คนไทย เป็ นละครย้อนยุคที่มีการเล่าเรื่ องที่แตกต่างไปจากที่เคยนาเสนอมา เป็ นการเล่าเรื่ องราวที่ทา
ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของชาวเกาหลีโบราณ ระบอบกษัตริ ย ์ และการทางานในตาแหน่งต่างๆ
ได้ชัดเจนมี ความเป็ นที่ น่าสนใจเป็ นอย่างมาก ละครเรื่ องนั้นคื อเรื่ อง “แดจังกึ ม จอมนางแห่ งวัง
หลวง” (อลิสา วิทวัสกุล, 2549)

ภาพที่ 1.4 ละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่ อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
แหล่งทีม่ า: แดจังกึม, 2548.
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ละครโทรทัศน์เกาหลี ที่ มีการออกอากาศในประเทศ ส่ วนใหญ่จะได้รับความนิ ยมนั้นจะ
เป็ นเนื้อหาแนวดราม่าโรแมนติก มีการเล่าเรื่ องเนื้อหาได้น่าสนใจ เข้าใจง่าย และไม่ซบั ซ้อน รวมถึง
ความสามารถในการแสดงของนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทได้อย่างดีเยี่ยม ทาให้ผชู้ มรับรู้ถึงความรู้สึก
ของตัวละครในเรื่ องได้ และมีการดาเนิ นเรื่ องน่าติดตาม จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้กลุ่มผูช้ มชาวไทยนั้น
มีความหลากหลายและเพิ่มจานวนมากขึ้ นเรื่ อยๆดังปรากฏที่แผนภูมิกราฟภาพที่ 1.2 แสดงสถิ ติ
การชมละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ข องคนไทยตั้ง แต่ พ.ศ. 2545-2550 แม้จ ะมี ค วามแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม แต่ก็ไม่ได้เป็ นปั ญหาในการรั บรู ้ การแสดงออกของตัวละครแต่เพียงอย่างไร ในทาง
กลับกันผูช้ มชาวไทยกลับเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมเกาหลี ใต้ และก่อให้เกิดการเลียนแบบ และเป็ นสาเหตุ
ในการซึ มซับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ใต้ได้มากขึ้น(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และปิ่ นแก้ว เหลือง
อร่ ามศรี , 2555)
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ภาพที่ 1.5 สถิติการชมละครโทรทัศน์ เกาหลีของคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2550
แหล่งทีม่ า: อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ์ และปิ่ นแก้ว เหลืองอร่ ามศรี , 2555.
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ผูช้ มชาวไทยให้ความนิ ยมกับละครโทรทัศน์เกาหลีเป็ นอย่าง
มาก ถึงแม้วา่ จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ไม่ใช่ปัญหาในการทาความเข้าในเนื้ อหาของละคร
แต่กลับเป็ นการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมและเป็ นการสร้ างความรู ้จกั ประเทศเกาหลี ใต้มากขึ้น ซึ่ งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลของเกาหลีใต้ ที่ไม่ได้มองว่าสื่ อบันเทิง ในแขนงต่างๆที่ประเทศเกาหลีใต้
สร้างขึ้นมีประโยชน์เพียงแค่สร้ างความบันเทิง สร้างความผ่อนคลายให้กบั ประชาชนในชาติเพียง
เท่านั้น รัฐบาลเกาหลีใต้ยงั สร้างให้เห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่ วฒั นธรรมของประเทศอีกด้วย
กล่าวคือ หากมีการสร้างสื่ อบันเทิงที่สร้างสรรค์เพื่อเป็ นสิ นค้าที่สามารถส่ งออกไปยังต่างประเทศ
ได้ เราก็สามารถนาวัฒนธรรม และความน่ าสนใจในประเทศอื่นๆ เช่ น สถานที่ ท่องเที่ยว อาหาร
เป็ นต้น เป็ นสิ นค้าส่ งออกได้ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็ นการโปรโมตและสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
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ให้มากขึ้น รัฐบาลเกาหลี ใต้น้ นั จึงได้จดั ตั้งองค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture
and Content Agency – KOCCA) เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเผยแพร่ วฒั นธรรม
ความเป็ นเกาหลีใต้ (Korea Content) โดย KOCCA ถูกจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 และได้จดั ตั้งใหม่อีก
ครั้ งอย่ า งเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงวัฒ นธรรมและ
การท่องเที่ยว โดย KOCCA มีภารกิจหลัก คือการสนับสนุนและส่ งเสริ มเนื้ อหาสาระความเป็ นชาติ
ของเกาหลี หรื อ Korea Content สอดแทรกไปในสื่ อบันเทิงต่างๆ ทุกๆประเภท ทั้งภาพยนตร์ ละคร
เพลง การ์ ตูน เกม ศิลปะ และดนตรี โดยมีการพัฒนาให้เป็ นธุ รกิ จหลักที่สามารถสร้ างรายได้เพื่อ
หล่อเลี้ยงประเทศได้ โดยมีโครงการในการสร้างและพัฒนาคน เทคโนโลยี การส่ งออกและผลักดัน
นโยบายต่างๆด้วย ภายในช่ วงระยะเวลาเพียงไม่นาน KOCCA ทาให้การสื่ อสารของสื่ อประเทศ
เกาหลีใต้ หรื อ Korea Content แผ่กระจาย ขยายไปยังประเทศต่างๆมากมาย (ดวงใจ อาภัย, 2555)
นอกจากประเทศเกาหลี ใต้จะมี องค์กรที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการผลิ ตสื่ ออย่าง KOCCA
หรื อโรงเรี ยนที่ มีการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับด้านโทรทัศน์โดยเฉพาะแล้ว ยังมีการประกาศรางวัล
ให้กบั ผูผ้ ลิ ตผลงาน และผลงานอีกมากมาย รวมไปถึ งรางวัลที่เกี่ ยวข้องกับละครโทรทัศน์เกาหลี
ซึ่ งในประเทศเกาหลีใต้น้ นั มีหลายสถาบันที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ และได้จดั งานประกาศรางวัล
มากมาย รวมถึงรางวัลในเวที Korea Drama Award
Korea Drama Award ที่ ถู ก จัดตั้ง มาเมื่ อปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งจะมีก ารประกาศรางวัล ทุ กเดื อน
ตุลาคมของทุกๆปี โดยละครโทรทัศน์ที่มีสิทธิ์ เข้าคัดเลื อกรับรางวัลนั้น เป็ นละครโทรทัศน์ที่ได้
ออกอากาศในช่ วงเดื อนตุ ลาคมก่อนปี ประกาศรางวัล ถึ ง กันยายนในปี ประกาศรางวัล และเป็ น
ละครโทรทัศน์ที่ได้ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ทุกๆสถานี ไม่ว่าจะเป็ น KBS,SBS,MBC หรื อสถานี
เคเบิล (Korean Drama Festival, 2016) ดังนั้นหากละครโทรทัศน์เรื่ องใดได้รับรางวัลจากงาน Korea
Drama Award นับเป็ นละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเพราะมีรางวัลระดับชาติเป็ นการการันตีอีกหนึ่ ง
รางวัล
ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่รู้กนั ดีอยูแ่ ล้วว่าละครโทรทัศน์เกาหลีที่ได้ออกอากาศในโทรทัศน์ของ
ประเทศไทยไม่สามารถนาเข้ามาได้ทนั ความต้องการของผูช้ ม ทาให้เกิ ดสังคมในโลกอินเตอร์ เน็ต
มากมายซึ่ งเป็ นกลุ่ มผูช้ มที่ มีความสามารถในภาษาเกาหลี ทาคลิ ปละครโทรทัศน์เป็ นซับไตเติ้ล
เพื่อให้ผชู ้ มด้วยกันได้รับชมละครโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ กาลังออกอากาศในเวลาใกล้เคียงกับที่
ประเทศเกาหลี ความนิ ยมของละครโทรทัศน์ เกาหลี น้ นั เป็ นข้อพิ สูจน์ ที่ท าให้เห็ นได้ชัดเจนว่า
องค์การวัฒนธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency – KOCCA) ที่รัฐบาล
เกาหลีจดั ตั้งขึ้นนั้น ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากในการนาเสนอ Korea Content และประกอบ
กับผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานให้ความสาคัญในการสร้ างผลงานทุกๆแขนงรวมถึ งงานละครโทรทัศน์
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เป็ นอย่างดี จึงทาให้พฒั นาการของละครโทรทัศน์เกาหลี น้ ันมี ความเปลี่ ยนแปลงและเป็ น Korea
Content ที่มีความแข็งแกร่ งและเป็ นที่ติดตามของแฟนคลับทัว่ โลก
ยุ ค แรกๆละครโทรทัศ น์ เ กาหลี มี ก ารเล่ า เรื่ องราวการน าเสนอความรั ก ในรู ป แบบ
โศกนาฏกรรมแห่ งความรัก เหมือนกับนิยายรักทัว่ ไป เนื่องจากประชาชนประเทศเกาหลีใต้มีความ
เคยชิ นกับความโศกเศร้ าเพราะประเทศตกอยู่ในภาวะขัดแย้ง และสงครามเป็ นเวลานาน จึงทาให้
คนในประเทศเข้าถึ งความเสี ยใจ ความโศกเศร้ าได้ง่าย เมื่อฟั งใครพูดเรื่ องเศร้ าๆ จึงมักจะเข้าใจ
เสมอ และส่ วนใหญ่ผผู ้ ลิตไม่มีแนวเรื่ องใหม่ๆในการนาเสนอ จึงทาให้รูปแบบของละครโทรทัศน์
ออกมาในรู ป แบบดัง กล่ า ว แต่ ห ลัง จากนั้น เมื่ อประชาชนในประเทศเกาหลี ใ ต้ไ ด้รับ สื่ อละคร
โทรทัศน์ที่มาจากชาติตะวันตกมากขึ้น จึงเกิ ดข้อเปรี ยบเทียบกับละครโทรทัศน์ในประเทศตนเอง
ทาให้มี กระแสว่า ละครโทรทัศ น์ที่ มี การนาเสนออยู่ในปั จจุ บนั นั้นเป็ นการเล่ า เรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ความรักแต่เพียงอย่างเดี ยว มีการถ่ายทอดเพียงแง่ มุมเดี ยว ซึ่ งไม่ก่อเกิ ดคุ ณค่าในด้านอื่ นๆ ผูผ้ ลิ ต
ให้ค วามสาคัญกับ ความคิ ดเห็ นดัง กล่ า ว จึ งทาให้ละครโทรทัศน์เกาหลี ปรั บเปลี่ ยนเรื่ องราวใน
การนาเสนอเพื่อให้เกิ ดคุ ณค่ากับผูช้ มมากขึ้ นโดยการนาเรื่ องความรั กมาผสมผสานกับเรื่ องราว
ทางการแพทย์ เรื่ องราวความรั กผสมผสานกับเรื่ องราวของตารวจ เป็ นต้น (Pyo, 2010, อ้างถึ งใน
ณัฐิยา ศีรกรวิไล, 2553) ละครเกาหลีจะมีสาเหตุการกระทาของทุกๆตัวละครที่แสดงออกมาอย่าง
ชัดเจน ในการเขียนบทละครผูเ้ ขียนบทจะคานึ งเสมอว่า ผูช้ มรู ้วา่ สุ ดท้ายแล้วตอนจบของเหตุการณ์
นี้จะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นการนาเสนอเรื่ องราวจะต้องเล่าทุกฉากทุกช่วงเวลาอย่างชัดเจนและมีเหตุมี
ผลที่สามารถเป็ นไปได้ (Yoon, 2010, อ้างถึงใน ณัฐิยา ศีรกรวิไล, 2553) จากวิธีการคิดสร้างสรรค์
การผลิตละครโทรทัศน์ของผูก้ ากับและนักเขียนบทละครโทรทัศน์ของประเทศเกาหลี ดงั กล่าวนั้น
ทาให้เห็นว่า ละครเกาหลีสามารถเป็ นตัวอย่าง การเรี ยนรู้ในการสื่ อสารการแสดงออกทางความรักที่
ดีของผูช้ ม
จากที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมด ผูว้ ิจยั เห็ นถึ งความนิ ยมในกระแสละครโทรทัศน์เกาหลี และวิธี
การเล่ า เรื่ องราวเกี่ ยวกับความรั ก ที่ มี ก ารแสดงความรั ก ที่ เหมาะสมที่ จะเป็ นตัวอย่า งที่ ดีต่อผูช้ ม
นับ เป็ นละครโทรทัศ น์ ที่ มี คุ ณ ค่ า จึ ง คัด เลื อ กละครโทรทัศน์ เ กาหลี ม าวิเ คราะห์ หาการปลู ก ฝั ง
การแสดงออกทางความรักและทัศนะของผูช้ มที่มีมีต่อละครโทรทัศน์เกาหลี

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาการปลูกฝังการสื่ อสารรู ปแบบความรักและการแสดงออกทางความรักใน
ตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลี
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1.2.2 เพื่อศึกษาการแสดงออกทางความรักของตัวละครหลักในแก่นเรื่ องที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน์เกาหลี
1.2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบการแสดงออกความรักของตัวละครชายหลักและตัวละครหญิงหลัก
ในละครโทรทัศน์เกาหลี
1.2.4 เพื่อศึกษาทัศนะของผูช้ มที่มีต่อรู ปแบบความรักและการแสดงออกของตัวละครหลัก
ในละครโทรทัศน์เกาหลี

1.3 คาถามนาวิจัย
1.3.1 ละครโทรทัศน์เกาหลี มี การปลูกฝั งการสื่ อสารรู ปแบบความรักและการแสดงออก
ความรักผ่านตัวละครในรู ปแบบใดและอย่างไร
1.3.2 ละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีแก่นเรื่ องแตกต่างกันมีการแสดงออกความรักที่เหมือนหรื อ
ต่างกันหรื อไม่อย่างไร
1.3.3 ตัวละครชายและตัวละครหญิงในละครโทรทัศน์เกาหลี มีก ารแสดงออกความรั ก
ที่เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
1.3.4 ผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลีชาวไทยมีทศั นะต่อรู ปแบบความรักและการแสดงออกของ
ตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างไร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เกาหลี ซึ่ งผูว้ ิจยั คัดเลื อกจากเรื่ องที่ได้รับ
รางวัลโดยมีเหตุผลดังนี้
1) ละครโทรทัศ น์ เรื่ องที่ ไ ด้รับ รางวัล นั้นเป็ นละครโทรทัศ น์ ที่ไ ด้รับ ความนิ ย ม
จากผูช้ มสู งเป็ นอย่างมาก
2) ละครโทรทัศ น์ เ รื่ อ งนั้น เป็ นละครโทรทัศ น์ ที่ มี คุ ณ ภาพในด้า นของเนื้ อ หา
ซึ่ งเหมาะสมในการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพต่อไป
ดังนั้นในการวิจยั ครั้ ง นี้ จึงใช้ละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัล Korea
Drama Award ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึ งปั จจุบนั พ.ศ. 2558 ซึ่ งในแต่ละปี มีละครโทรทัศน์ที่ได้รับ
รางวัลยอดเยีย่ ม ดังนี้
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1) ทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)
2) เสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden)
3) สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family)
4) กระซิบรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice)
5) ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง (My Daughter Seo-young)
6) ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (You who came from the star)
7) โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer)

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 งานวิจยั ฉบับ นี้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อวงการวิชาการในการอธิ บายของทฤษฎี
การปลูกฝังและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก อันจะนาไปสู่ การเป็ นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิ งวิชาการต่อผูท้ ี่
สนใจจะศึกษาในลักษณะเดียวกันต่อไปในอนาคต
1.5.2 งานวิจยั ฉบับนี้ จะช่ วยให้ผูช้ มเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการแสดงออกทางความรั ก
ของละครโทรทัศน์เกาหลี มากขึ้นและเป็ นแนวทางวิธีการสร้ างละครโทรทัศน์ให้กบั ผูส้ ร้างละคร
ไทย เพื่อนาไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ก ารเล่ าเรื่ องความรั ก ผ่า นละครโทรทัศน์ ที่มี คุณค่า และเป็ นการ
ปลูกฝังการแสดงออกทางความรักในมุมมองที่ดีให้กบั ผูช้ มต่อไป

1.6 คานิยามศัพท์ เฉพาะ
1.6.1 ละครโทรทัศ น์เ กาหลี หมายถึ ง ละครชุ ด ที่ มี ก ารดาเนิ นเรื่ องติ ด ต่ อ กันเป็ นละคร
เรื่ องเดียว มีผแู้ สดงชุดเดียว โดยจะมีจานวนตอนตั้งแต่ 8 ตอนขึ้นไป โดยปกติเรี ยกว่าละครโทรทัศน์
และคนไทยนิยมเรี ยกละครโทรทัศน์ของประเทศเกาหลี ว่า ละครโทรทัศน์เกาหลี
1.6.2 แก่นเรื่ อง (Theme) หมายถึง จุดเด่นในการเล่าเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลีในแต่ละ
เรื่ อง ซึ่ งจะอิ ง ตามทฤษฎี ก ารเล่ า เรื่ องมี ท้ งั หมด 6 แก่ นเรื่ อง ได้แก่ แก่ นเรื่ องความรั ก แก่ นเรื่ อง
ศีลธรรมจรรยา แก่นเรื่ องจินตนาการของบุคคล แก่นเรื่ องในการใช้อานาจ แก่นเรื่ องอาชีพ แก่นเรื่ อง
การถูกทอดทิง้
1.6.2.1 แก่ น เรื่ อ งความรั ก (Love Theme) คื อ การเล่ า เรื่ องของละครโทรทัศ น์
ที่กล่าวถึงเรื่ องความรักเป็ นหลัก
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1.6.2.2 แก่ น เรื่ อ งศี ล ธรรมจรรยา (Morality Theme) คื อ การเล่ า เรื่ อ งของละคร
โทรทัศน์เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดจากหลักศีลธรรมของสังคม คุณค่าของการทาความดีการเลือกกระทา
ความดีหรื อความชัว่
1.6.2.3 แก่ น เรื่ อ งจิ น ตนาการของบุ ค คล (Idealism Theme) คื อการเล่ า เรื่ อ งของ
ละครโทรทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบุคคลที่จะทาให้ชีวติ ประสบความสาเร็ จ
1.6.2.4 แก่ น เรื่ องในการใช้ อ านาจ (Power Theme) คื อ การเล่ า เรื่ องของละคร
โทรทัศน์ที่แสดงถึงความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
1.6.2.5 แก่นเรื่ องอาชีพ (Career Theme) คือการเล่าเรื่ องของละครโทรทัศน์เกี่ยวกับ
บุคลลทีมีความพยายามในหน้าที่การงาน
1.6.2.6 แก่ น เรื่ อ งชี วิ ต ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แ บบ (Outcast Theme) คื อ การเล่ า เรื่ อ งของ
ละครโทรทัศน์ ของการถู กระทาของคนที่ ผิดแปลกจากคนในสั งคมที่ มี ความผิดปกติ เช่ น พิ การ
รู ปร่ างหน้าตาน่าเกลียด หรื อคนที่ถูกเหยียดหยามจากสังคม
1.6.3 ตัวละคร หมายถึง ตัวละครหลักในละครโทรทัศน์ เป็ นตัวสาคัญในการดาเนิ นเรื่ อง
หรื อพระเอก และนางเอก
1.6.4 ตัวละครชาย หมายถึง ตัวละครหลักในละครโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นเพศชาย มีความสาคัญ
ในการดาเนินเรื่ อง หรื อพระเอก
1.6.5 ตัวละครหญิง หมายถึง ตัวละครหลักในละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็ นเพศหญิง มีความสาคัญ
ในการดาเนินเรื่ อง หรื อนางเอก
1.6.6 รู ปแบบความรัก หมายถึง การจัดกลุ่มการแสดงออกทางความรัก ซึ่ งมีรูปแบบทั้งหมด
6 รู ปแบบได้แก่ ความรั กแบบลุ่ มหลง ความรักแบบเสี ยสละ ความรั กแบบเสน่ หา ความรักแบบ
ไม่ผกู มัด ความรักแบบมิตรภาพ ความรักแบบมีเหตุผล
1.6.6.1 ความรักแบบลุ่มหลง(Mania) คือ ความเจ็บปวด การทาทุกอย่างเพื่อที่จะได้
คนรัก
1.6.6.2 ความรัก แบบเสี ย สละ(Agape) คื อความรัก ที่พ ร้ อมจะท าให้ฝ่ายตรงข้าม
มีความสุ ข โดยไม่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทน
1.6.6.3 ความรั ก แบบเสน่ หา(Eros) คื อการที่ มี ความอยากเจอฝ่ ายตรงข้ามเสมอ
ซื่อสัตย์ จริ งใจ ไม่คานึงถึงอุปสรรค
1.6.6.4 ความรักแบบไม่ผูกมัด(Ludus) คือการมองความรักเป็ นเหมือนเกม ไม่ยึด
ติดกับใครเพียงคนเดียว
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1.6.6.5 ความรั ก แบบมิ ตรภาพ(Storge) คื อความรั ก แบบเพื่ อน มี ความสัมพัน ธ์
ยัง่ ยืนยาวนาน
1.6.6.6 ความรั ก แบบมี เ หตุ ผ ล(Pragma) คื อ คาดหวัง ว่ า ความรั ก ต้อ งประสบ
ความสาเร็ จ และจะเลือกที่คู่ควรกับเราเท่านั้น
1.6.7 การแสดงออกความรัก หมายถึง การสื่ อสารระหว่างพระเอกกับนางเอกหรื อตัวละคร
ชายกับตัวละครหญิง ในสถานการณ์ความรัก โดยแบ่งเป็ นวัจนภาษา และอวัจนภาษา ดังนี้
1.6.7.1 วัจ นภาษา หมายถึ ง บทละครหรื อ ค าพู ด ของตัว ละครที่ ใ ช้สื่ อ สารใน
การแสดงออกความรักกับกับคู่รัก
1.6.7.2 อวัจนภาษา หมายถึง ลักษณะท่าทางการแสดงออกในเหตุการณ์ ความรั ก
ที่ตวั ละครกระทากับคู่รัก
1.6.8 การปลูกฝังการแสดงออกความรัก หมายถึง ลักษณะต่างๆที่ตวั ละแสดงออกในขณะ
การแสดงความรั กกับฝ่ ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็ นคาพูด การแสดงท่า ทาง ที่ มี ความสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งของพฤติกรรมการใช้ชีวติ ของมนุษย์ หรื อ มีความนิยมจนทาให้เกิดเป็ นกระแส ส่ งผล
ให้ผูช้ มทาตาม โดยในงานวิจยั ฉบับนี้ เลื อกวิเคราะห์ การปลู กฝั งการแสดงออกความรั กระหว่า ง
หนุ่มสาว เท่านั้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรู ปแบบความรักผ่านละคร
โทรทัศน์เกาหลี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีการปลูกฝังความจริ ง (Cultivation Theory)
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรัก (Love)
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดละครโทรทัศน์และการเล่าเรื่ อง (Narrative Theory)
2.4 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
2.5 แนวคิดลักษณะรู ปแบบละครเกาหลี (Korean Drama)

2.1 ทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory)
ทฤษฎีการปลูกฝังความจริ ง (Cultivation Theory) จัดเป็ นหนึ่งในทฤษฎีทางสังคม ที่อธิ บาย
ถึงอิทธิ พลระยะยาวต่อผูช้ มสื่ อต่างๆผ่านทางโทรทัศน์ ซึ่ งสื่ อที่มีการสื่ อสารผ่านทางโทรทัศน์น้ นั
เป็ นสื่ อที่มีความสามารถในการกระจายภาพและเสี ยงที่เข้าในอยูใ่ นชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคสื่ อ
ได้ จึงทาให้สารที่ได้จากโทรทัศน์น้ นั มีความน่าสนใจมาก เพราะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเข้าใจและ
จดจาได้ง่าย ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดความประทับใจ และความพึงพอใจในการบริ โภคสื่ อนั้นๆ (Belch &
Belch, 2007) โทรทัศน์จึงนับเป็ นสื่ อหนึ่ ง ที่ มีค วามน่ าสนใจมากในหมู่นักลงทุ น เป็ นหนทางใน
การประชาสัมพันธ์ได้เป็ นอย่างดี เพราะโทรทัศน์น้ นั มีผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี
(Gerbner, 1919, อ้า งถึ ง ใน กาญจนา แก้ว เทพ, 2541) ได้เ สนอทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั ง (Cultivation
Theory) ที่ ก ล่ า วถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารของสื่ อ มวลชน ในการหล่ อ หลอมการรั บ รู ้ และ
การตอบสนองของผู ้รั บ สารต่ อ ตนเอง สั ง คม และต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ส าหรั บ ทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั ง
ความเป็ นจริ งให้ความสนใจเกี่ยวกับ อิทธิ พล และบทบาทของโทรทัศน์ ที่ได้ทาหน้าที่ปลูกฝังหรื อ
นาเสนอความเป็ นไปต่างๆในสังคม แม้จะไม่ตรงกับความจริ งในสังคม หรื อให้เป็ นความจริ งของ
บุคคล โดยอธิ บายถึงผลกระทบของการสื่ อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่ อโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว
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ซึ่ งเป็ นผลมาจากการสั่งสมระยะยาวไม่ใช่ผลกระทบระยะสั้น ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังที่ (กาญจนา
แก้วเทพ, 2541) ได้ให้ไว้ ดังนี้
1) ในช่ ว งนั้ น โทรทัศ น์ ไ ด้ เ ข้า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน และเข้า มาเป็ น
ศูนย์กลางในชีวติ ประจาวันของผูค้ นชาวอเมริ กา
2) สื่ อจากโทรทัศน์ได้สร้างสภาพแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์
3) โทรทัศน์ เป็ นตัวชี้ นาข่า วสารที่ เกี่ ย วกับชี วิตบุ ค คล และเป็ นช่ องทางหลัก ใน
การเรี ยนรู้ มากกว่าประสบการณ์โดยตรงหรื อการบอกเล่า
นั่นเป็ นการนาไปสู่ การเกิ ดพฤติ กรรมต่างๆ โดยเหตุที่โทรทัศน์มีความหลากหลายของ
รายการมากที่สุดทาให้มีจานวนผูช้ มเป็ นจานวนมากที่เปิ ดรับสื่ อจากโทรทัศน์ ทาให้ผรู้ ับสารได้รับ
แนวคิดและสัญลักษณ์ จากการรั บสื่ อผ่านโทรทัศน์ (นงลักษณ์ ยิ้มศรวล, 2544) ซึ่ งได้รับอิทธิ พล
มาจากนายทุน หรื อผูน้ าทางความคิด (Elite) โดยมักมีการชี้ นาโครงสร้ างทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ได้มี ก ารควบคุ ม การผลิ ตของสื่ อนั้นๆ ที่ ต้องการจะนาเสนอเนื้ อหาต่ อสั ง คม โดยหวังผลที่ จ ะ
ครอบงาความคิด จิตสานึก และอุดมการณ์ทางสังคม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นทางสังคม
การเอาเปรี ยบการจ้างแรงงาน และการแสวงหาผลกาไรจากผูบ้ ริ โภค (Grossberg, 2006)
ดังนั้นการใช้การสื่ อสารผ่านโทรทัศน์จึงมีอิทธิ พลต่อสังคมเป็ นต้นมาและมีความสม่าเสมอ
จึ งท าให้ปัจจุ บนั พฤติ กรรมหลายๆอย่างของมนุ ษ ย์ที่เปลี่ ย นไปมี อิทธิ พ ลมาจากการสื่ อ สารผ่า น
โทรทัศน์ พฤติกรรมเช่นนี้ เกิดจากการปลูกฝังความคิดให้มีความเชื่ อในสิ่ งที่ได้รับรู ้ และก่อให้เกิด
เป็ นพฤติกรรมในที่สุด
จอร์ จ เกิร์บเนอร์ เป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีการปลูกฝังความจริ ง (Cultivation Theory) ซึ่ งเมื่อแปล
เป็ นภาษาไทยแล้วทฤษฎี น้ ี อาจมีชื่อเรี ยกกว่า ทฤษฎีการปลูกฝัง หรื อทฤษฎี การบ่มเพาะความจริ ง
ก็ ไ ด้ เกิ ร์ บ เนอร์ พัฒ นาทฤษฎี น้ ี ในปี คริ สต์ ศ ัก ราช 1960-1970 ซึ่ งในขณะนั้ นในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โทรทัศน์ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของประชาชนและมีการนาเสนอ
เรื่ องราวที่มีความรุ นแรงเป็ นจานวนมาก ทาให้ผคู ้ นจานวนมากเกิดความกังวลที่จะบริ โภคสื่ อผ่าน
ทางโทรทัศน์ที่จะก่อให้สังคมเกิดภาวะทางลบ จากสาเหตุดงั กล่าวสภาครองเกรสจึงได้มีการอนุมตั ิ
ให้มีการทาวิจยั เรื่ องเกี่ ยวกับ ปริ มาณความรุ นแรงที่ ม าจากการนาเสนอผ่า นสื่ อต่า ง ผ่านการวิจยั
Suergeon General’s Report ของเกิร์บเนอร์ โดยผลของการวิจยั พบว่า ความรุ นแรงที่แสดงผ่านจาก
สื่ อทางโทรทัศน์ น้ นั มี มาก และได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคสื่ อชนิ ดนั้นๆ ก็ยงั มี อย่างต่อเนื่ อง
อีกด้วย ซึ่ งหลังจากนั้น เกิร์บเนอร์ ก็ได้เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง โดยได้ต้ งั ชื่ อการวิจยั นี้ วา่ Violence
Profile ในปี 1970 - 1980 และหลัง จากนั้น ได้พ ัฒ นากรอบการน าเสนอของทฤษฎี เ พื่ อ ใช้ ใ น
การอธิ บ ายผลประทบทั้ง หมดที่ จะได้จ ากความรุ น ที่ มี ก ารนาเสนอจากสื่ อ โทรทัศ น์ ที่ อิ ทธิ พ ล
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ความเชื่ อต่อประชาชนซึ่ ง ผลจากการวิจยั นั้นคื อ ความรุ นแรงที่ผูช้ มได้เห็ นในหน้าจอโทรทัศน์
สามารถปลูกฝังความหวาดระแวงได้ จึงมีการเกิดคาถามว่าอัตราเท่าไหร่ ? ที่ผชู ้ มนั้นจะมีส่วนร่ วม
ในลักษณะของการกระทาความรุ นแรงบางอย่างภายในเจ็ดวันต่อจากนี้ 1 ใน 10 , 1 ใน 100 , 1 ใน
1,000 หรื อ 1 ใน 10,000 ซึ่ ง เกิ ร์บ เนอร์ นั้นเชื่ อว่า โทรทัศ น์มี อานาจต่ อผูช้ มมากกว่า ร้ อยละ 64
ของทัว่ โลก โทรทัศน์และตัวละครที่สาคัญนั้น มีส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมในเรื่ องการใช้ความรุ นแรง
ทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั ง จากสื่ อ เป็ นทฤษฎี ต ามกระบวนทัศ น์ เ ชิ ง วัฒ นธรรมศึ ก ษา ทฤษฎี
การปลูกฝังจากสื่ อ เกิ ดขึ้น ในช่ วงทศวรรษ 1960-1970 ในยุคที่สหรัฐอเมริ กานั้นเต็มไปด้วยเนื้ อหา
ที่เกี่ยวกับความรุ นแรงในเรื่ องของ อาชญากรรม และความขัดแย้ง จากสื่ อโทรทัศน์ที่แพร่ หลายใน
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย จึงทาให้เกิ ดเกิ ดข้อสงสัยว่า เนื้ อหาความรุ นแรงเหล่านั้นอาจมีการส่ งผล
ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆต่อผูร้ ับชม หากผูร้ ับชมนั้นเชื่ อว่าสิ่ งที่เกิดในโทรทัศน์เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง
ในสังคม ก็จะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริ งเช่นกันในความเป็ นจริ ง
Watson (2008) ได้ศึกษาการติดตามความคิดของการบรรจบกันโดยมีการระบุ 3 สิ่ งที่เกิ ด
ขึ้นกับผูช้ มทีวขี องเกิร์บเนอร์ ได้ดงั นี้
1) โทรทัศน์น้ นั ทาการพร่ าเลือนความแตกต่างทางสังคมแบบดั้งเดิม
2) โทรทัศน์จะทาการผสมผสานในสิ่ งที่แตกต่างกันให้เข้าด้วยกัน
3) โทรทัศน์จะทาการโน้มน้าวเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อาจเป็ นในทางกาไร
การเมือง ประชาธิปไตย และอานาจ
ซึ่ง เกิร์บเนอร์ ได้อธิบายสาเหตุที่ทาให้สื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิ พลในการปลูกฝังความเป็ นจริ ง
เพราะสื่ อโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และปั จจุบนั ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งในกิจวัตรประจาวัน
อีกด้วย นอกจากนี้ การสื่ อสารนั้นยังประกอบด้วยภาพและเสี ยงซึ่ งทาให้เข้าใจง่ ายต่อการสื่ อสาร
โดยตั้งแต่ปี 1973 นอกจากสื่ อโทรทัศน์จะมีอิทธิ พลในด้านความรุ นแรงแล้วนั้น ยังมีการปลูกฝั ง
ด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น บทบาททางเพศ ปัญหาการสมรสและครอบครัว การเมือง สุ ขภาพและศาสนา
เป็ นต้นซึ่ง เกิร์บเนอร์ ได้สรุ ปบทบาทของโทรทัศน์ได้ ดังนี้
1) Blurring คือ สื่ อโทรทัศน์จะค่อยๆ ลบภาพหรื อทาให้โลกความเป็ นจริ งที่เคยมี
เช่น ประสบการณ์ที่เกิดโดยตรง ค่อยๆหายไป
2) Blending คือ สื่ อโทรทัศน์จะค่อยๆ ผสมความเป็ นจริ งของมนุ ษย์เข้ากับกระแส
ที่กาลังเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของโทรทัศน์
3) Bending คือ สื่ อโทรทัศน์จะค่อยๆ ทาให้โลกค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ตามที่สื่อของโทรทัศน์ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ต่างๆของสื่ อโทรทัศน์
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จากผลการวิจยั ดัง กล่ า วของเกิ ร์บ เนอร์ น้ ัน จึ ง ท าให้เห็ นว่า สื่ อที่ ม าจากการสื่ อสารผ่า น
โทรทัศน์น้ นั สามารถเป็ นเครื่ องเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผทู้ ี่รับการบริ โภคสื่ อได้ง่าย ซึ่ งในปั จจุบนั นั้น
สื่ อโทรทัศน์มีความหลายหลาก ทั้งประเภทของสาร และที่มาจากสารมากขึ้น จึงทาให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคสื่ อนั้น มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในหลายๆด้าน และเกิ ดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
หลายๆด้านในสังคม
2.1.1 กระบวนการและผลจากการวิเคราะห์ การปลูกฝัง
ในปี 2007 เวสและเทอร์เนอร์ ได้วิเคราะห์กระบวนการปลูกฝังความจริ งซึ่ งเป็ นการศึกษาที่
คานึงถึงอิทธิ พลที่มาจากสื่ อโทรทัศน์ที่มีต่อวัฒนธรรม 4 ขั้นตอนดังนี้
2.1.1.1 การวิ เ คราะห์ ห รื อการศึ ก ษาเนื้ อหา (Message System Analysis) คื อ
การตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่ ขั้นตอนนี้ มีความสาคัญอย่างมากซึ่ งมีการเปรี ยบเทียบโลกความจริ งกับ
โลกในโทรทัศน์ ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ บทละครของโทรทัศน์ ที่ใช้ในการกาหนดคาถาม
เกี่ยวกับแนวความคิดของผูช้ มโทรทัศน์กบั ความเป็ นจริ งทางสังคม ความเชื่อ ทัศนคติ ความคิดเห็น
หรื อพฤติกรรม คาถามและคาตอบที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกของโทรทัศน์ ซึ่ งการวิเคราะห์ระบบสาร
นั้น มีการแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1) การวิเคราะห์ ผ่า นสิ่ ง ที่ ป รากฎ (Existence) คื อ การหาคาตอบว่าสิ่ ง ที่
สื่ อมวลชนนาเสนอนั้นมีอะไรบ้าง เนื้ อหาเป็ นอย่างไร และจานวนมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะวิเคราะห์
ตามเนื้อหาแบบประเพณี
2) การจัดลาดับความสาคัญ (Priority) คือ การตอบคาถาม ในเนื้ อหาที่ถูก
นาเสนอว่าเนื้อหาใดที่สื่อให้ความสาคัญมากที่สุด
3) การวิเคราะห์คุณค่า (Value) คือ การตัดสิ นเกี่ยวกับเนื้ อหาที่แฝงอยูว่ า่ มี
คุณค่าเพียงใด
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ การหาความสัมพันธ์ใน
ส่ วนต่างๆของเนื้อหา วิเคราะห์หาโครงสร้างของสารที่ได้รับ
2.1.1.2 การกาหนดคาถามเกี่ ยวกับความเป็ นจริ งทางสังคมตามมุ มมองของผูร้ ั บ
สาร (Formulation of Question about Viewers Social Realities) คือ วิธีการตั้งคาถามที่เกี่ยวกับความ
เข้าใจของผูร้ ับสารหรื อประชาชนต่อสิ่ งที่เกิดขึ้นในสังคม ในชีวิตประจาวันของตนเอง เช่นภายใน
1 อาทิตย์โอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุ นแรงนั้นมีมากแค่ไหน 1 ใน 10, 1 ใน 100
2.1.1.3 การสารวจผูร้ ับสาร (Surveying the Audience) คือ วิธีการสารวจพฤติกรรม
การรั บ ชมโทรทัศ น์ ข องกลุ่ ม ผู ้รั บ สารว่า กลุ่ ม ผู ้รั บ ชมแบบใด มี พ ฤติ ก รรมการรั บ ชมแบบใด
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เพื่อนาไปวัดระดับเพื่อการวิเคราะห์การใช้สื่อโทรทัศน์จากผูร้ ับสาร และวิธีสารวจจากทัศนคติ
ของผูร้ ับสารซึ่ งสามารถแบ่งการสารวจได้เป็ น 2 แบบคือ
1) แบ่งตามพฤติกรรมการรับชม พฤติกรรมการดูโทรทัศน์
2) แบ่งตามความคิดเห็นและทัศนะของผูช้ ม โดยสามารถแบ่งได้อีก ได้แก่
คนเราส่ วนใหญ่ ม กั จะมองเห็ น สนใจ และมองหาแต่ ป ระโยชน์ ข องตัว เอง, เราจะไว้ว างใจใน
การติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ หรื อคนทัว่ ไปมากน้อยเพียงใด และคนส่ วนมากมักจะหาช่องทาง
ในการเอารัดเอาเปรี ยบกันอยูเ่ สมอเมื่อมีโอกาส
2.1.1.4 การเปรี ยบเทียบความเป็ นจริ งทางสังคมของกลุ่มผูร้ ับสารในกลุ่มอย่างน้อย
และอย่า งมาก (Comparing the social reality of light and heavy viewers) คื อการศึ ก ษาว่า การรั บ รู ้
ของกลุ่มผูร้ ับสารทั้งสองกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันหรื อไม่ ว่าการดูโทรทัศน์มากหรื อน้อยนั้น มีผล
ต่อทัศนคติอย่างไร
โดยในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์การปลูกฝั งละครโทรทัศน์เกาหลี
โดยการวิเคราะห์หรื อศึกษาเนื้ อหาของบทละครโทรทัศน์และการแสดงท่าทางในละครโทรทัศน์
เกาหลี (Message System Analysis) และการส ารวจทัศ นะของผู้รั บ ชมละครโทรทัศ น์ เ กาหลี
(Surveying the audience) มาวิเคราะห์ การปลู กฝั งการแสดงออกความรั กที่ เกิ ดจากการแสดงออก
ของตัวละครหลักทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงในละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก
ของผูช้ มในประเทศไทย
2.1.2 กระบวนการปลูกฝัง
Joyce Jensen ได้ ศึ ก ษากระบวนการในการปลู ก ฝั ง ผ่ า นสื่ อโทรทัศ น์ ข องเกิ ร์ บ เนอร์
ที่ ส ามารถสร้ า งให้ ผู ้ช มเกิ ด มโนภาพเกี่ ย วกับ ความเป็ นจริ ง ในสั ง คม ซึ่ งสามารถแยกได้เ ป็ น
กระบวนการทั้งหมด 2 กระบวนการดังนี้ (West & College, 2013)
2.1.2.1 วิธีหลัก (Mainstreaming) คือ บทบาทที่โดดเด่น หรื อสิ่ งที่เป็ นกระแสหลัก
สามารถทาให้เกิ ดค่านิ ยม หรื อสื่ อมวลชนนั้นได้สร้ างกระแสในด้านต่างๆทั้งวัฒนธรรมความคิ ด
ให้เกิ ดความโดดเด่ นขึ้ นจนเกิ ดเป็ นกระแสหลัก และการเปลี่ ย นแปลงที่ มี แนวโน้มที่จะปลูก ฝั ง
ซึ่ งหมายความว่า การดู โ ทรทัศ น์ อ ย่า งมากท าให้ เ กิ ด การแทนที่ ค วามแตกต่ า งในมุ ม มองและ
พฤติ ก รรม การตอบสนองของกลุ่ ม ของผู ้ช มที่ แ ตกต่ า งกัน มัก เกี่ ย วข้อ งกับ การที่ แ ตกต่ า งกัน
ทางวัฒนธรรม สังคม และลักษณะทางการเมือง
2.1.2.2 วิธีสร้ างความสอดคล้อง (Resonance) คือ รู ปแบบของทฤษฎี การปลูกฝั ง
จากสื่ อ ไม่ ไ ด้มี เ พี ย งจากอิ ท ธิ พ ลจากโทรทัศ น์ เ พี ย งเท่ า นั้น แต่ ย งั เกี่ ย วข้อ งในเรื่ อ งการสร้ า ง
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ความสัมพันธ์ในบางกรณี สาหรั บผูท้ ี่ รับชมโทรทัศน์อย่างมาก ซึ่ งกลุ่ มคนส่ วนใหญ่จะเห็ นภาพ
ความเป็ นจริ งตามภาพในโลกโทรทัศน์ เป็ นการสร้างความสอดคล้องระหว่างสิ่ งที่ผชู ้ มนั้นได้รับ
จากสื่ อกับสิ่ งที่เกิ ดขึ้ นในโลกแห่ งความจริ งทาให้เกิ ดเป็ นเสมือนแรงเสริ มให้กบั ผูช้ มเชื่ อในสิ่ งที่
เห็นในโทรทัศน์ ว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม โลกแห่งความจริ ง
2.1.3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับ ทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory)
ปภังกร ปรี ดาชัชวาล ไฉไล ศักดิวรพงศ์ และสากล สถิตวิทยานันท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
การยอมรั บ และพฤติ ก รรมการเลี ย นแบบทางวัฒ นธรรม จากสื่ อ บันเทิ ง เกาหลี ข องวัย รุ่ น ไทย
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่ นที่มาใช้บริ การที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ กรุ งเทพมหานคร ที่มี
อายุ ใ นช่ ว ง 15-25 ปี และมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อเกาหลี จ านวน 378 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ผ่า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป (SPSS) ซึ่ ง ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า
การเปิ ดรั บ สื่ อบันเทิ ง เกาหลี มี ความสั ม พันธ์ กบั พฤติ ก รรมการเลี ย นแบบทางวัฒนธรรมจากสื่ อ
บัน เทิ ง เกาหลี การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการยอมรั บ วัฒ นธรรมเกาหลี ก ับ พฤติ ก รรม
การเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลี ของวัยรุ่ นไทย ซึ่ งการยอมรับวัฒนธรรมเกาหลี
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลี ยนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลีและการเปิ ดรับสื่ อ
บัน เทิ ง เกาหลี การยอมรั บ วัฒ นธรรมเกาหลี ส ามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการเลี ย นแบบทาง
วัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลีได้ ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่าวัยรุ่ นไทยมีพฤติกรรมการเลี ยนแบบ
ทางวัฒ นธรรมจากสื่ อบันเทิ งเกาหลี มีค่ าเฉลี่ ยเท่า กับ 2.82 เมื่ อพิจารณาในแต่ ละด้า น ปรากฏว่า
มีพ ฤติ กรรมการเลี ย นแบบทางวัฒนธรรมที่ไ ด้รับมาจากสื่ อบันเทิ งเกาหลี ด้านการรั บประทาน
อาหารมากที่สุด และวัยรุ่ นไทยมีเหตุผลสาคัญที่สุด ที่อยากรับประทานอาหารเกาหลี คือ อยากลอง
อาหารใหม่ๆ คิดเป็ นร้อยละ 64.8 แสดงให้เห็ นว่า วัยรุ่ นไทยมี ความสนใจ ชื่ นชอบและอยากลอง
อาหารเกาหลีมาก ทั้งนี้ อาจมีผลเนื่ องจาก สื่ อบันเทิงส่ วนใหญ่ของประเทศเกาหลีมกั แฝงวัฒนธรรม
ด้านอาหารเกาหลีลงไปในสื่ อบันเทิงด้วย เมื่อวัยรุ่ นไทยได้รับสื่ อนั้นๆ จึงก่อให้เกิ ดการอยากลอง
และประกอบด้วยในประเทศไทยก็มีร้านอาหารเกาหลีเปิ ดเป็ นจานวนมากขึ้นเรื่ อยๆ และมีประเภท
ให้เลื อกทางมากขึ้น จึ งทาให้หารั บประทานได้ง่ายขึ้ น จึงทาให้เกิ ดพฤติ กรรมการเลียนแบบทาง
วัฒนธรรมจากสื่ อบันเทิงเกาหลี ด้านการรับประทานอาหารมากที่สุด
กอบกูล จันทรโคลิ ก า (2552) ได้ศึ ก ษาเรื่ องความคิ ดเห็ นของผูช้ มต่ อการเซ็ นเซอร์ ฉ าก
การใช้ยาเสพติ ดของละครไทย ซึ่ ง ศึ ก ษาจากกลุ่ มตัวอย่า งผูช้ ม 480 คนในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงทวินาม (Bivariate Analysis) พบว่าในละครไทย มีฉากการใช้ยาเสพติดให้
พบเห็นมาก และยังเป็ นเรื่ องที่ถูกสังคมนามาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่ องความเหมาะสม จึงทาให้เกิ ด
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คาถามขึ้ นมาว่า การเซ็ นเซอร์ ฉากใช้ยาเสพติ ดนั้น มี ความจาเป็ นหรื อไม่ในปั จจุบนั และยังมีการ
จัดลาดับ เรตติ้งของละครต่างๆ จึงมีการศึกษาว่าผูช้ มละครไทยนั้นมีทศั นคติอย่างไรในการพบเห็น
ฉากในละครที่มีการใช้ยาเสพติด และการเซ็นเซอร์ ฉากที่มีการใช้ยาเสพติดนั้นมีปัจจัยใดที่มีผลต่อ
ทัศนคติของประชาชน ที่ มีต่อการพบเห็ นฉากที่ มีการเซ็ นเซอร์ ในละคร ซึ่ งจะเห็ นได้ว่า ฉากที่มี
การเสพยาเสพติดในการสื่ อสารผ่านโทรทัศน์น้ นั ไม่มีผลในการครอบงาความคิด และพฤติกรรม
ของกลุ่ มเยาวชนใดๆ เนื่ องจากสาเหตุ ส่วนมากของพฤติ ก รรมการเสพสิ่ ง เสพติ ดไม่ ได้มีม าจาก
การบริ โภคสื่ อทางโทรทัศน์
รุ่ งนภา ตั้งจิตรเจริ ญกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบและบทบาทของสื่ อโทรทัศน์และ
สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ด้า นการปลู ก ฝั ง คุ ณธรรมศี ล ธรรม ซึ่ ง ใช้วิธี ก ารวิจยั ด้วยการเก็ บ รวบรวมข้อมูล เชิ ง
ปริ ม าณจากแบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ และมี ค่ า
ความเที่ยงสู งจากคนไทย 16 อาชีพ จานวน 3,735 คน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานและ
การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพด้วยการวางกรอบข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพจากแบบ
สัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (เด็กและ
เยาวชน ผูม้ ี ส่ วน เกี่ ยวข้องกับเด็ ก เยาวชน และคนไทย) จานวน 141 คน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ เนื้ อหา พบว่า จากผลกระทบด้า นวัฒนธรรมทัศ นคติ และค่ า นิ ย ม และด้า น
อารมณ์พฤติกรรมและสติปัญญา ที่ทาให้เกิ ดการเลี ยนแบบที่ไม่ถูกต้อง จึงส่ งผลต่อด้านคุ ณธรรม
ศีลธรรมตามมาเช่นการ ก่ออาชญากรรม การมีพฤติกรรมที่รุนแรงและก้าวร้าว และจากค่านิ ยมใน
การบริ โภค จึ งเป็ นการส่ งเสริ มในเรื่ องความไม่พอเพียง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพันธ์ ทิพย์
กาญจนจินดา สายสุ นทร และงานวิจยั ของสานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว วิธีการแก้ไข
คือสื่ อทุกสื่ อควรมีการส่ งเสริ มเนื้ อหาที่มีการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมมากขึ้นจะเป็ นผลดี ต่อ ทั้ง
ด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และค่านิ ยม ด้านอารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา และส่ งผลต่อเนื่องให้
เกิดคุณธรรม ศีลธรรมตามไปด้วย นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสื่ อควรมีการกาหนดนโยบายโดยเพิ่มรู ปแบบ
ของเนื้ อหา/รายการทีส่งเสริ มเรื่ องคุณธรรมศีลธรรมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคสื่ อ
รวมทั้งกาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนาเสนอเนื้อหา และให้ความเห็นว่าหากสื่ อมีเนื้ อหาสาระที่ดี มี
การสอดแทรกเรื่ องคุณธรรมศีลธรรม จะส่ งผลให้ผรู ้ ับสื่ อเห็นตัวอย่างความมีคุณธรรมศีลธรรม เห็น
ตัว อย่า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น การมี จิ ต อาสา การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ ครอบครั ว และต่ อ
ประเทศชาติ การส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มและวัฒนธรรมอันดี แ ก่ สั ง คม จะส่ ง ผลต่ อเนื่ องให้ค นไทย มี
คุณธรรมศีลธรรมตามไปด้วย
ศรั ณ ย์ รั ก สั ต ย์ม ั่น (2547) ได้ ศึ ก ษาเรื่ องวัย รุ่ น กั บ กระบวนการสร้ า งความเป็ นจริ ง
เรื่ อง ความรักผ่านเพลงไทยสมัยนิยม โดยเลือกศึกษาผูร้ ับสารวัยรุ่ น ที่เป็ นกลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษา

20
ตอน ปลายและระดับ มหาวิท ยาลัย โดยการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก และสนทนากลุ่ ม จ านวน 28 คน
ผลการศึ ก ษา พบว่า วิธี คิ ดเรื่ องความรั ก ของกลุ่ ม ตัวอย่า งระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย มี ความ
แตกต่ างออกไปจากภาพความรั ก ที่ ถูก นาเสนอผ่า นเพลงไทยสมัยนิ ย ม เนื่ องจากวัย รุ่ นกลุ่ ม นี้ มี
การสร้ างโลกทัศน์เรื่ องความรักขึ้นจากวิธีคิดของวัฒนธรรมกระแสหลักที่ ได้รับการปลู กฝั งผ่าน
สถาบันทางสังคม ขณะเดี ยวกันวัยรุ่ นกลุ่ มมหาวิทยาลัยกลับมี ลกั ษณะ “ผสมผสาน” ทั้งแง่ มุมที่
สอดคลองและแตกต่ า งจากบทเพลง เนื่ องจากวิธี คิ ดเรื่ องความรั กของวัย รุ่ นกลุ่ ม นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น
จากการปลูกฝังของสถาบันกระแสหลักและการพบเห็นค่านิยมความรักแบบวัฒนธรรมย่อยในโลก
แห่ งความเป็ นจริ ง นอกจากนั้นข้อค้นพบจากการอภิปรายผลยังพบว่า ความแตกต่างด้าน “ระดับ
การศึกษา” เป็ นตัวแปรสาคัญที่มีผลให้วิธีคิดเรื่ องความรักของวัยรุ่ นแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน
โดยวัย รุ่ น มหาวิทยาลัยซึ่ ง มี ท้ งั ช่ วงวัย และเสรี ภาพจากการควบคุ ม ของวัฒนธรรมกระแสหลัก
มากกว่า ทาให้มีวธิ ี คิดเรื่ องความรักที่เป็ นอิสระจากการปลูกฝังของสังคมมากกว่าวัยรุ่ นมัธยมปลาย
อีกด้านหนึ่ งเรื่ องของโลกทัศน์ในเรื่ องความรักของวัยรุ่ นนั้น ถูกสร้างขึ้นจากแหล่งอ้างอิงสาคัญ 2
แหล่งคือ “สถาบันทางสังคม” และ “โลกแห่ งความเป็ นจริ ง” โดยในที่น้ ี ภาพความรักจากเพลงไทย
สมัยนิ ยมจะทาหน้าที่เป็ นข้อมูลที่มาเสริ มย้ าหรื อให้คาอธิ บายถึ งวิธีคิดและการแสดงความรักแบบ
วัฒนธรรมย้อนที่วยั รุ่ นได้ทาในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เพื่อให้วยั รุ่ นรู ้ สึกว่าวิธีคิดหรื อการแสดง
ความรักที่ต่างออกไปจากการปลูกฝังของสังคมเหล่านั้นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา
ปรี ชา พันธ์แน่น และคณะ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง สื่ อบันเทิงเกาหลีกบั ค่านิ ยมในวัฒนธรรม
เกาหลี ของวัยรุ่ นไทย โดยใช้การวิเคราะห์เชิ งคุณภาพ (Quantitative Research) มีกลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรี ยนในเขตบางเขนและเขตลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร ในระดับมัธยมจานวน 180 คน และ
ระดับอุดมศึกษาจานวน 220 คน ซึ่ งพบว่าสื่ อบันเทิงของเกาหลีในปั จจุบนั นี้ถูกให้ความสนใจอย่าง
มากจากหมู่วยั รุ่ น และเมื่อมีการนาเสนอสื่ อบันเทิงเกาหลีมากขึ้นในไทยก็ทาให้สื่อบันเทิงเกาหลีที่มี
อิทธิ พลต่อวัยรุ่ นไทยมากขึ้น จึงมีการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของสื่ อบันเทิงเกาหลีกบั วัยรุ่ นไทยที่มี
ต่อสื่ อบันเทิงเกาหลี และการศึกษาในด้านวัฒนธรรมของเกาหลีกบั วัยรุ่ นไทยว่ามีความสัมพันธ์กนั
จากการศึ ก ษาจะพบว่า เมื่ อ สื่ อ มี ก ารน าเสนอสื่ อ บันเทิ ง จากเกาหลี ใ นด้า นใด วัย รุ่ น ไทยก็ จ ะมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อแสดงความชื่ นชอบในสิ่ งๆนั้นเป็ นพิเศษ เช่ น ละครโทรทัศน์เรื่ อง
แดจังกึม จอมนางแห่ งวังหลวง ซึ่ งเป็ นละครชุ ดที่มีความโด่งดังในประเทศไทยมากในปี พ.ศ.2553
ก็ทาให้วยั รุ่ นไทยมี ความชื่ นชอบและสนใจในอาหารของประเทศเกาหลี ซึ่ งเรี ยกได้ว่าอาจเป็ น
ประเด็นที่ทาให้ ความสนใจในด้านอื่นๆ เช่น เครื่ องสาอาง หรื อการทาศัลยกรรมตามมาอีกด้วย
กรวิชญ์ จงอุดมทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู ้และความสอดคล้องของค่านิ ยมไทยใน
ละครซิ ทคอม เรื่ อง บ้านนี้ มีรักของผูช้ มในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามกับ
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กลุ่ ม ตัว อย่า งในเขตกรุ ง เทพมหานครจ านวน 324 คน ซึ่ งพบว่า การรั บ รู ้ ค่ า นิ ย มความเป็ นไทย
ในละครซิ ทคอม เรื่ องบ้านนี้ มีรัก และความสอดคล้องกับค่านิ ยมความเป็ นไทยที่อยูใ่ นตัวผูช้ มนั้น
มีการรับรู ้ในด้านวิธีปฏิบตั ิมากกว่าด้านจุดหมายปลายทางของชี วิต เมื่อพิจารณาการรับรู ้ค่านิ ยมวิถี
ปฏิบตั ิระหว่างค่านิ ยมความเป็ นไทยในละครซิ ทคอมกับค่านิ ยมความเป็ นไทยของผูช้ ม รับรู้ถึงวิถี
ปฏิ บ ัติ ใ นด้า นการกตัญ ญู ม ากที่ สุ ด มี ค วามสอดคล้ อ งกับ เอกสารและวรรณกรรมต่ า งๆใน
ประเทศไทย ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นทาเนี ยมของคนไทยและการมุ่งหวังจากการปลู กฝั งจากสื่ อผ่า น
โทรทัศน์
เมทินี ทองศรี เกตุ (2552) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมการดู ละครโทรทัศน์ของวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน ซึ่ งพบว่าวัยรุ่ นที่มีการบริ โภคละครโทรทัศน์อยูเ่ ป็ นประจานั้นมีการรับรู ้ ถึงความสัมพันธ์
โดยสมมติฐานว่าระยะเวลาในการเปิ ดรับมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อการรับรู ้ในความสัมพันธ์
และความส าคัญของการสนทนาในการสร้ างความสัมพันธ์ ผลที่ไ ด้รับคื อ เพศมี ความสัมพันธ์
ในการแยกแยะผูช้ มละครและไม่ชมละคร ผูช้ มละครส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และที่มีการชมละคร
เป็ นประจา เพราะต้องการผ่อนคลายและความบันเทิงโดยไม่ตอ้ งการที่จะอยู่กบั ครอบครัว หรื อมี
การสนทนาอะไรกับบุคคลอื่น เช่น เพื่อน พ่อแม่ พี่นอ้ ง เป็ นต้น มากกว่าผูท้ ี่ไม่ชมละครโทรทัศน์
Hong Tien Vu and Tien – Tsung L (2013) ได้ศึกษาผลกระทบของละครโทรทัศน์เกาหลีที่
มีการปลูกฝังความคิดต่อผูช้ มเวียดนามที่เป็ นผูห้ ญิงจานวน 439 คน ในเรื่ องการสมรสพบว่า ผูห้ ญิง
ชาวเวีย ดนามส่ วนใหญ่ มี ก ารสมรสกับ ผูช้ ายชาวเกาหลี ใ ต้ เพราะผลมาจากการชมละครละคร
โทรทัศน์เกาหลี จึงทาให้มีทศั นคติเชิ งบวกต่อผูช้ ายเกาหลี เกิ ดความเชื่ อซึ่ งเกิดจากการปลูกฝั งการ
รับรู ้ว่าผูช้ ายเกาหลี มีกระทาที่แสนจะอบอุ่นต่อคนรัก หลังจากที่ได้ชมละครเป็ นจานวนมากจนทา
ให้ผหู ้ ญิงชาวเวียดนามจานวนมากมีการสมรสกับผูช้ ายชาวเกาหลี แต่เมื่อศึกษาในเชิ งลึกการสารวจ
สภาพจริ ง จะพบว่าทัศนคติที่มีในเชิ งบวกหลังจากได้ชมละครละครโทรทัศน์เกาหลีน้ นั จะกลายเป็ น
เชิงลบ ซึ่ งต่างไปจากสิ่ งที่ได้ชมในละครละครโทรทัศน์เกาหลี
Kang (1992) ได้ศึกษา การปลู กฝั งการถ่ ายทอดวัฒนธรรมของวัยรุ่ นเกาหลี กบั โทรทัศน์
พบว่า เรื่ องที่สื่อสารโทรทัศน์มีผลกระทบในการปลูกฝังความคิดของวัยรุ่ นชาวเกาหลีมากที่สุดคือ
เรื่ อง บทบาททางเพศ ความสัมพันธ์ ของผูห้ ญิ งและผูช้ ายที่ ต่างกัน เนื่ องจากความคิ ดดัง่ เดิ มของ
ประชากรเกาหลี มีความเชื่ อแบบลัทธิ ขงจื้อ ซึ่ งผูห้ ญิงจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูช้ ายและบุคคล
ในบ้าน จึงทาให้ผหู ้ ญิงมักถูกกดขี่อยูเ่ สมอ แต่เมื่อมีการปลูกฝังความสัมพันธ์ทางเพศสภาพจากสื่ อ
ผ่านโทรทัศน์น้ นั ปรากฏว่ามโนทัศน์ทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้ปัญหาในการหย่าร้าง
ลดน้อยลงและมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น
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เนตรชนก คงทน และนันทพร ดิเรกโชติกุล (2545) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการรับชมละคร
ไทยและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฎนครราชสี มา พบว่า
นัก ศึ กษาส่ วนใหญ่ จะดู ล ะครที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ ละครตลกเบาสมองเป็ นส่ วนมาก และดูล ะคร
ประเภทต่อสู ้และชี วิตรัก ความนิ ยมตามลาดับ และส่ วนใหญ่เหตุผลที่ดูน้ นั เพื่อผ่อนคลายอารมณ์
และใช้เวลาว่า งที่ มี และจากนั้นยัง พบอี ก ว่า พฤติ ก รรมหลัง จากการดู ล ะคร ยัง สามารถท าให้
นักศึกษาใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นให้ดีข้ ึน และทาให้มีบุคลิกภาพในการแต่งตัวดี ข้ ึน
อี ก ด้วยในการใช้ป ระโยชน์ ใ นด้า นภาษาและการรั บ รู้ ส ภาพทางสั ง คม ท าให้ส ามารถปรั บ ตัว
ในสังคมได้ดีอีกด้วย
กานดา จัน มหา (2555) ได้ ศึ ก ษาเรื่ องบทบาทตั ว ร้ า ยในละครโทรทั ศ น์ ที่ มี ผ ลต่ อ
การเลียนแบบพฤติกรรมของวันรุ่ นในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัว อย่า งในเขตกรุ ง เทพมหานคร จานวน 400 คน ซึ่ ง พบว่า วัย รุ่ นในกรุ ง เทพมหานครนั้น จะมี
พฤติกรรมในการรับชมละครเพื่อความสนุ กสนาน และจะมี การติ ดตามเรื่ องราวตั้งแต่ตน้ จนจบ
โดยเนื้ อ เรื่ อ งจะท าให้ ว ยั รุ่ น นั้น ๆ มี ก ารเลี ย นแบบพฤติ ก รรมในการแสดงออกต่ อ สั ง คมมาก
โดยเฉพาะละครประเภทละครรัก ทั้งกริ ยาท่าทาง น้ าเสี ยงในการใช้ภาษา และการแต่งตัวเพื่อให้มี
ความสวยงาม และเป็ นอย่า งนัก แสดงในละคร ส่ วนในด้า นพฤติ ก รรมของตัวละครตัวร้ า ยนั้น
ในละครจะแสดงให้ เ ห็ น อย่า งชัด เจนว่า ในที่ สุ ด การกระท าพฤติ ก รรมเช่ น นี้ จะได้รั บ ผลของ
การกระทาอย่างไร จึงทาให้วยั รุ่ นมีการเรี ยนรู ้ จะไม่ได้ทาตามทั้งหมด เพราะรู ้ วา่ เป็ นการกระทาที่
ไม่ดีขดั ต่อหลักของสังคม
ปรี ย าภรณ์ สื บ สวัส ดิ์ (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บและความคิ ดเห็ นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อวัฒนธรรมผ่านสื่ อละครโทรทัศน์เกาหลี
เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 440 คนซึ่ งพบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อการเลือกชมละครเกาหลีในด้านอายุ แต่ส่วนมากเพศชายจะ
ไม่มีพฤติกรรมในการดูละคร โดยช่วงอายุที่ชอบดูละครจะอยูร่ ะหว่างวัยรุ่ นไปถึงวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ งจะมี
ลักษณะที่รักสวยรัก งาม รู ้ จกั การดู แลตัวเองให้เป็ นหน้า เป็ นตาในสั งคมที่ ตนอยู่ แต่ ในลัก ษณะ
การรับรู ้ ถึงประโยชน์ในการรับชมละครเกาหลี ช่วงของอายุมีผลอย่างชัดเจน ที่จะรู้ถึงคุณธรรมที่
ซ้อนอยูใ่ นละคร หรื อลักษณะการสื่ อสารต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ละครต้องการสื่ อสาร
ดุ ริยางค์ คมขา (2553) ได้ศึกษาเรื่ องการผลิ ต การเผยแผ่และการบริ โภคละครโทรทัศ น์
เกาหลี กรณี ศึกษาเรื่ องแดจังกึมและเจ้าหญิงวุน่ วายเจ้าชายเย็นชา ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview) ผูจ้ ดั ซื้ อละครโทรทัศน์เกาหลี
ออกอากาศในช่ อง3 และ ช่ อ ง7 จ านวน 7 คน และ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาละครเกาหลี (Content
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Analysis) จ านวน 2 เรื่ อ งคื อ เรื่ อ งแดจัง กึ ม และเรื่ อ งเจ้า หญิ ง วุ่น วายกับ เจ้า ชายเย็น ชา ซึ่ งพบว่ า
การถ่ ายทอดวัฒนธรรมผ่านการเผยแผ่ในละครนั้น สามารถท าให้วฒั นธรรมเกาหลี เจริ ญไปใน
หลายๆประเทศ ทั้งในด้านอาหาร การใช้ชีวิต ยารักษาโรค ยาบารุ ง ซึ่ งในการเผยแผ่จากละครละคร
โทรทัศน์เกาหลีเรื่ องแดจังกึมและเจ้าหญิงวุน่ วายกับเจ้าชายเย็นชาที่ได้มีการเผยแผ่ในช่องโทรทัศน์
ของประเทศไทยทาให้เกิ ดปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงด้านการรับวัฒนธรรมเกาหลี เข้ามาเป็ นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่ องการแต่งการ การบริ โภค และการท่องเที่ยว
อภิรัตน์ รัทยานนท์ (2547) ได้ศึกษาเรื่ องกระบวนการสร้างความจริ งทางสังคมของตัวละคร
นางร้ายในละคนโทรทัศน์ ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) ทั้งหมด
3 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องโจรปล้นใจ วิวาห์พาวุน่ และเมืองมายา ตอน สุ ภาพบุรุษมายา และวิเคราะห์ผรู้ ับ
สาร (Audience Analysis) กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เป็ นผูห้ ญิ ง จ านวน 8 คน ซึ่ ง พบ การบวนการสร้ า ง
ความจริ งทางสังคมนั้นมีอยู่ 4 ประเด็นดังนี้
1) ในมุมมองของทฤษฎีหน้าที่นิยม จะแบ่งตามเกณฑ์ที่สังคมวางไว้ได้แก่ อาชี พ
การงาน พฤติกรรมการแสดงออกต่อสังคม การแสดงออกของสังคมต่อตัวละคร
2) ปั จจัยพื้นฐานของนักแสดง หรื อตัวละครมีผลต่อ ความคิดเห็นต่อความร้ายกาจ
ในบทบาทที่ได้รับ เช่น นักแสดงตัวร้ายที่มีอายุมากกว่าจะถูกมองว่าแสดงได้ร้ายกว่า เป็ นต้น
3) ตัว ร้ า ยมัก จะมี ค วามปรารถนาที่ สู ง กว่ า ตัว ละครอื่ น ๆ โดยหากยิ่ ง มี ค วาม
ปรารถนาสู งเท่าไหร่ จะทาให้มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงความร้ายกาจสู งเช่นกัน
4) นางร้ า ยมัก จะมี ล ัก ษณะการใช้ชี วิตที่ ทาให้ผูช้ มอิ จฉา เช่ นมี ก ารแต่ ง ตัวสวย
ทันสมัย ฉลาดมักได้กลัน่ แกล้งนางเอก และได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเอกเสมอ

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับความรัก (Love)
ความรัก เป็ นคากริ ยา หมายถึง มีใจผูกพันด้วยความห่ วงใย มีใจผูกพันด้วยความเสน่ หา มีใจ
ผูกพันฉันชูส้ าว ชอบ อย่างไรก็ตาม คาว่า "รัก" สามารถมีความหมายที่เกี่ยวข้องกัน แต่แตกต่างกัน
ชัดเจนจานวนมากขึ้ นอยู่ก ับบริ บ ท บ่ อยครั้ งที่ ใ นแต่ล ะภาษาจะใช้คาหลายค าเพื่อแสดงออกซึ่ ง
แนวคิดเกี่ยวกับความรักที่แตกต่างกัน ตัวอย่างหนึ่ง คือ การที่ในภาษากรี กโบราณมีคาหลายคาที่ใช้
สาหรับความรัก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการสร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับความรักทาให้เป็ น
การยากยิง่ ขึ้นที่จะหานิ ยามสากลของความรัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) จากความหมายที่กล่าวใน
พจนานุ ก รมจะเห็ น ได้ว่า ความรั ก เป็ นการกระท าที่ ใ ช้ค วามรู ้ สึ ก ของบุ ค คลที่ มี ใ ห้ ก ัน ซึ่ งเป็ น
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ความสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นมากมายมักจะนิ ยมหาคาตอบว่าความรักคืออะไร? เรา
สามารถนิยามความรักได้วา่ อะไรบ้าง? บางคนว่าความรักคือการให้ ความรักคือสิ่ งสวยงาม เป็ นต้น
โดย อี ริ ค ฟรอมม์ (Fromm, 1987) กล่ า วว่ า มนุ ษ ย์ต่ า งมี ค วามต้อ งการที่ จ ะอยู่ ร วมกัน
โดยเป็ นที่มาของคาว่า “รัก” รักหรื อความรักเป็ นสิ่ งที่ทาให้มนุ ษย์อยูร่ ่ วมกันได้เป็ นรู ปแบบการพึ่ง
กันและกัน (Symbiotic Union) โดยทั้งสองฝ่ ายจะมีความสุ ขร่ วมกัน เช่ น แม่ที่ต้ งั ครรภ์ลูก ลูกที่อยู่
ในท้องแม่ได้รับอาหารและการป้ องกันจากแม่ และแม่ก็จะได้รับความเติมเต็มจากความรู ้สึกจากลูก
แต่การพึ่งกันและกัน ที่อีกฝ่ ายเป็ นแต่ฝ่ายรับเรี ยกว่า Masochism โดยพวกที่พ่ ึงพาแต่ผอู ้ ื่นนั้นจะมัก
เป็ นพวกที่ตอ้ งการความดูแลเอาใจใส่ มีความคิดที่วา่ ตัวเองไม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเองไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้วยวิธีที่สร้ างสรรค์ได้ มักเป็ นพวกชอบดนตรี สู บบุหรี่ และกิ นเหล้า การพึ่งกันและกัน
เป็ นฝ่ ายให้เรี ยกว่า Sadism พวกนี้ จะพยายามหนี จากการถูกแยกจากผูอ้ ื่นด้วยวิธีการทาให้ผอู ้ ื่นเป็ น
ของตน ทั้งนี้ เมื่อเรากันอย่างเข้าใจทั้งสองฝ่ ายความรัก ก็จะคือ ความต้องการที่จะให้คนที่เรารักนั้นมี
ความเจริ ญก้าวหน้าและมีความเป็ นตัวของตัวเองในทางเดินของเขาเอง ไม่ใช่เพียงแต่จะคิดว่าคนรัก
นั้นจะทาสิ่ งใดเพื่อเอาใจเรา
ทฤษฎี แ ห่ ง ความรั ก (Theories of love) โรเบอร์ ต สเทอร์ น เบอร์ ก (Sternberg, 1986)
ได้นาเสนอทฤษฎี สามเหลี่ ยมแห่ งความรั ก ซึ่ งเป็ นการมองความชอบ และความรัก ในมุมมองที่
กว้างออกไป และองค์ประกอบของความรักมี 3 มุม ดังนี้
1) มุมยอดบน คือความใกล้ชิดสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ความผูกพันอันเกิด
จากความใกล้ชิดสนิ ทสนมในฐานะคนรัก (แฟน) หรื อคู่ครอง (ภรรยา-สามี) มาระยะหนึ่ ง มีความ
อบอุ่น มัน่ คง ทางใจอันเกิดจากความเข้าใจและไว้วางใจกัน ทาให้ตอ้ งการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกันต่อไป
ลักษณะของความผูกพันมีดงั นี้
การมีความปรารถนาที่จะทาให้คนรักมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน, การได้ผ่านห้วงเวลา
แห่ งรัก (รักแรกพบ หลงรัก การเกี้ ยวพาราสี การคบหาในแบบคู่รัก) กับคนรักมาก่อน, ความรู้สึก
ห่ วงใยและคานึ งถึ งความรู ้ สึกของคนรักอย่างมาก, สามารถเป็ นที่พ่ ึงได้ในยามที่คนรักต้องการ,
การมีความเข้าใจซึ่ งกันและกันเป็ นอย่างดี, สามารถแบ่งปั นทรัพย์สมบัติต่างๆรวมทั้งความทุกข์-สุ ข
ร่ วมกับคนรักได้, การได้รับการปลอบประโลมใจและกาลังใจจากคนรัก, การให้การปลอบประโลม
ใจและกาลังใจต่อคนรัก, การพูดคุ ยสื่ อสารกับคนรักได้อย่างลึ กซึ้ งและจริ งใจ และการเห็ นคุ ณค่า
ในตัวคนรัก
2) ด้านซ้ายคื อความเสน่ หา (Passion) หมายถึ ง ความหลงใหลในเสน่ ห์ทางเพศ
(sex appeal) มีความรู้สึกพึงพอใจในเรื อนร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ ทรวดทรงองค์เอว และลักษณะทาง
เพศอื่นๆ รวมไปถึ งจริ ตกิ ริยามารยาท น้ าเสี ยง รู้ สึกเย้ายวนรัญจวนใจ กระทัง่ ตกหลุ มรักในที่สุด
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เกิดแรงขับที่จะทาความรู ้จกั และสร้างสัมพันธภาพกันต่อไป เป็ นแรงปรารถนาอันเกิดจากอิทธิ พล
ของฮอร์ โมนเพศทั้งหญิ ง และชาย เริ่ มตั้ง แต่ช่วงวัยรุ่ นตอนปลายต่ อเนื่ องไปถึ งช่ วงอายุระหว่า ง
20-35 ปี ความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่ องด้วยดี ทาให้เกิ ดความสนิ ทสนมไว้วางใจกัน
และกระตุ น้ ให้มีแรงปรารถนาทางเพศต่อกัน ซึ่ งมีท้ งั ผลดี และผลเสี ย ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง
หลายประการ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และการยอมรับ ที่สาคัญคือ ความจริ งใจต่อกัน
3) ด้ า นขวามื อ นั้ น คื อ การตั ด สิ นใจ (Decision) และการให้ ค ามั่ น สั ญ ญา
(Commitment) เมื่อเราเริ่ มรู ้ สึกรักใครสักคนมาถึ งจุ ดหนึ่ งเราต้องตัดสิ นใจว่า จะทาอย่างไรต่อไป
ซึ่ ง โรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์ ก ได้แบ่ งช่ วงเวลาของการตัดสิ นใจออกเป็ น 2 ช่ วง คื อ ช่ วงแรก
ในขณะที่เรากาลังตกหลุมรักในระยะแรกๆ นั้น เราจะรู ้สึกไม่มนั่ คง เกรงว่าคนที่เรารักจะไปรักคน
อื่น หรื อมี ใครมาแย่งคนรั กไป จึง ต้องรี บตัดสิ นใจ (Decision) ลงไปว่าจะเดิ นหน้าต่อไปหรื อไม่
หากตัดสิ นใจเดินหน้าต่อจนเกิดการพัฒนาเป็ นที่น่าพอใจ ก็จะเข้าสู่ ช่วงที่ 2 ต่อไป และช่วงที่ 2 เมื่อ
ต่ า งฝ่ ายต่ า งมี ค วามต้อ งการตรงกัน โหยหาชี วิ ต คู่ ร่ ว มกัน ก็ จ ะมี ก ารให้ ค ามั่น สั ญ ญาต่ อ กัน
(Commitment) และดาเนินการตามกฎเกณฑ์ทางสังคมต่อไป คือ การแต่งงาน
ซึ่ งจากแนวคิดของ โรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์ ก ยังสามารถแบ่งชนิ ดของความรักได้เป็ น 8
ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1) Nonlove: เป็ นความรั ก ที่ ไ ม่มี องค์ป ระกอบ 3 ประการอยู่เลย นั่นหมายความ
ว่าไม่ใช่ความรัก แต่เป็ นความสัมพันธ์กบั คนแปลกหน้า
2) Liking: มี แ ค่ Intimacy ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบ เป็ นแค่ ค วามชอบเฉยๆ เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
3) Infatuated Love: มีแค่ Passion ที่เป็ นองค์ประกอบ ส่ วนมากจะเป็ นพวกรักแรก
พบ เห็นปุ๊ บชอบปั๊ บ และเป็ นความรักแบบเพ้อฝัน
4) Empty Love: มีแค่ Commitment ที่เป็ นองค์ประกอบ เรี ยกได้ว่า หมดรักนัน่ เอง
เช่น ความสัมพันธ์ในคู่รักที่คบกันมานาน หรื อ ในคู่ที่ถูกคลุมถุงชน
5) Romantic Love: มีองค์ประกอบสองอย่างคือ Intimacy + Passion เป็ นความรักที่
ต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กนั ทางอารมณ์
6) Companionate Love: มีองค์ประกอบสองอย่างคือ Intimacy + commitment เป็ น
ความรักที่อยูด่ ว้ ยความใกล้ชิด สนิทสนมกัน มีการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน อยูด่ ว้ ยกันแล้วสบายใจ
7) Fatuous love: มีองค์ประกอบสองอย่างคือ Passion + Commitment จะเป็ นความ
รักที่ยงั รู ้จกั กันไม่ดีพอ แต่ก็คบกันหรื อแต่งงานกันอย่างรวดเร็ วแต่ก็เลิกกันเร็ วเช่นกัน เป็ นความรัก
ที่เปราะบาง
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8) Consummate love: เป็ นความรักที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง เรี ยกได้วา่ เป็ น
ความรั ก ในอุ ดมคติ เลยที เดี ย ว แต่เอาเข้า จริ ง ความรั ก ชนิ ดนี้ เกิ ดได้ย ากมาก ส่ วนมากจะเกิ ดใน
ระยะแรกที่คบกันและเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆลดลง
ซึ่ งจากค าอธิ บายทฤษฎี แ ห่ ง ความรั ก (Theories of love) โรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์
จากข้างต้นนั้นสามารถอธิบายตาม ภาพที่ 2.1 สามเหลี่ยมแห่งความรักของโรเบอร์ ต สเทอร์นเบอร์ ก
ดังนี้

ภาพที่ 2.1 สามเหลี่ยมแห่งความรักของโรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์ ก
แหล่งทีม่ า: Sternberg, 1986, p. 93,119-135.
จอร์ น ลี (Lee, 1973) นักสังคมวิทยา เชื่ อว่าความรักมีมากกว่าหนึ่ งชนิ ด และไม่มีความรัก
ชนิ ดใดที่ เป็ นรั กแท้ (True love) จึงได้อุปมาความรั ก เหมื อนสี หลายสี (Colors) ความรั ก มีหลาย
รู ปแบบเสมือนสี ที่มีหลายสี โดยจอร์ นเห็ นว่าความรักระหว่างคู่สมรสหรื อคนรักเกิ ดจากความรัก
แบบต่างๆ มารวมกัน คล้ายกับสี สองสี มาผสมกันทาให้เกิดเป็ นสี ใหม่ที่ผสมกลมกลืนกันดี สี ต่างๆ
เกิ ดจากการผสมของสี แดง สี เหลื อง และสี น้ าเงิ น ซึ่ งแม่สีท้ งั 3 สี ถื อว่า เป็ นสี ปฐมภูมิ (Primary
colors) ขณะที่ความรักแบบปฐมภูมิ (Primary love-styles) 3 อย่าง คือ ความรักแบบเสน่ หา (Eros)
ความรั กแบบไม่ผูกมัด (Ludus) และความรักแบบมิตรภาพ (Storge) เป็ นรู ปแบบ (style) ความรัก
ของแต่ละคน เมื่อผสมกันแล้วจะได้รูปแบบความรักที่เหมาะสมหลาย ๆ รู ปแบบเกิดขึ้น
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ความรักปฐมภูมิ (Primary love-style) ความรักปฐมภูมิแบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้
1) ความรักแบบเสน่ หา (Eros) คือ ความรักเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่สุดในชี วิต แม้จะไม่
มากพอที่จะทาให้ตนเอง รู ้สึกถูกใจอีกฝ่ ายตั้งแต่แรกเห็นคล้ายๆกับรักแรกพบนั้น แต่ความดึงดูดใจ
ซึ่ งกันและกันที่แสดงออกมา ทั้งคาพูดและการแสดงความใกล้ชิด อยากเจอกันทุกวันถ้าเป็ นไปได้
วาดฝั นเกี่ ยวกับอี กฝ่ ายไว้งดงาม และรวมถึ งการไม่ได้คาดการณ์ ถึงอุปสรรคใดๆ คู่รักประเภทนี้
พยายามพัฒนาสัมพันธภาพกับคู่ของตนอย่างรวดเร็ ว โดยการเปิ ดเผย ซื่อสัตย์ และจริ งใจ ใส่ ใจคู่รัก
มากเป็ นพิเศษ แต่ไม่แสดงความเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของหรื อกลัวว่าจะมีคู่แข่ง
2) ความรักแบบไม่ผูกมัด (Ludus) คือ ความรักเป็ นเกมชนิดหนึ่งเพื่อความบันเทิง
ของทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงการผูกมัด สามารถผลัดเปลี่ยนคู่ไปได้เรื่ อย ๆ พยายามที่จะไม่สร้างความ
ผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ งกับใคร เพื่อรักษาความเป็ นอิสระของตน ถึงแม้จะไม่ตอ้ งการทาให้อีก
ฝ่ ายเจ็บปวด แต่การโกหกและความไม่จริ งใจถือว่าเป็ นการเล่นตามกติกา ที่มีความรักแบบนี้ จะไม่
หึงหวงหรื อแสดงความเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ และอาจเห็นชอบให้คู่ของตนมีความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้
ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ของตน
3) ความรั ก แบบมิ ต รภาพ (Storge) คื อ ความรั ก พัฒ นามาจากมิ ต รภาพ เป็ น
ความรู ้ สึกรั กใคร่ อนั เนื่ องมาจากการคบหากันมาเป็ นเวลานาน ไม่ได้มีความรู ้ สึกตื่ นเต้นเร่ าร้ อน
แต่เน้นการที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความสนใจร่ วมกันและมีกิจกรรมร่ วมกัน ความรักเป็ นสิ่ งที่มนั่ คงที่ผนวก
เข้าไปกับการดารงชีวติ ตามปกติ
ความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary Color of Love)
สี สันความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary Colors of Love) ซึ่ งเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
คนที่มีความรักแบบความรักแบบเสน่หา (Eros) ความรักแบบไม่ผกู มัด (Ludus) และความรักแบบ
มิตรภาพ (Storge) ทาให้เกิ ดเป็ นความรั ก ในรู ปแบบต่า งๆ คล้ายกับ การผสมสี แดง เหลื อง และ
น้ าเงิน ทาให้ได้สีอื่นๆ ตามมา ความรักที่เกิดขึ้นจากการผสมกันของความรักปฐมภูมิมีดงั นี้
1) ความรักแบบลุ่มหลง (Mania) คือ ผูท้ ี่มีความรักแบบนี้ จะใฝ่ หาความรัก แต่เชื่ อ
ว่าความรักเป็ นความเจ็บปวด ปรารถนาความใกล้ชิด และต้องการความเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ ต้องการ
ให้คู่รักของตนแสดงความรักมากกว่าปกติ เมื่อใดที่คู่ไม่ได้แสดงความใส่ ใจ หรื อไม่แสดงความรัก
ตามที่ปรารถนา อาจจะทาร้ายตนเพื่อเอาชนะความรัก คู่รักประเภทนี้ เชื่ อว่าเมื่อปราศจากความรัก
จากอีกฝ่ าย ชีวติ ก็ไม่มีคุณค่าอีกต่อไป
2) ความรักแบบมีเหตุผล (Pragma) คือ เป็ นความรักที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานของความ
เป็ นจริ ง ผูท้ ี่มีความรักแบบนี้จะแสวงหาคู่ที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด เชื่อว่าความสัมพันธ์จะราบรื่ น
ก็ต่อเมื่อคู่รักสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของกันและกัน ได้แสวงหาคนที่มีลกั ษณะ
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คล้ายตนหรื อต่างจากตน แต่ช่วยเติมเต็มส่ วนที่ขาด การเลือกคู่จะมีลกั ษณะคล้ายรักเผื่อเลือก ทั้งนี้ ก็
เพราะคาดหวังสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน
3) ความรั ก แบบเสี ย สละ (Agape) คื อ เป็ นความรั ก ที่ ป ราศจากความเห็ นแก่ ต ัว
ต้องการเป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับมีความห่ วงใย และคานึ งถึงความสุ ขของคู่รักเป็ นสาคัญ โดยไม่ใส่ ใจ
กับ ความต้อ งการของตนเอง "การให้ "เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ของความรั ก แบบนี้ นัก จิ ต วิ ท ยาได้
ทาการศึกษาพบว่า ในชี วติ จริ งคู่สมรสจะมีรูปแบบความรักที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
คู่ที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับคู่ที่เลิกราไป พบว่าประเภทแรกจะมีความรักแบบเสน่หาสู งกว่า และ
มีความรักแบบไมผูกมัดต่ากว่าประเภทหลัง รู ปแบบของความรักอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และลักษณะของบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ดว้ ย

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองความรักหลากสี ของจอร์ น ลี
แหล่งทีม่ า: Lee, 1973.
โดยการแบบความรักเป็ นรู ปแบบต่างๆ ของจอร์ น ลี นั้นถูกนามาวิเคราะห์ต่อในการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์หลังจากได้มีการรับชมสื่ อที่มีการนาเสนอความรักในรู ปแบบต่างๆ
การเริ่ มความสัมพันธ์ของความรักแบบโรแมนติก (Lee, 1973)
1) ความต้องใจ (Attraction) คือ ความต้องใจหรื อการถูกใจมักจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
2 คน มีความรู ้สึกพิเศษซึ่ งกันและกัน ความรักต้องเกิดขึ้นจากการพบปะกันเอง การที่เพื่อนแนะนา
ให้รู้จกั การเปลี่ ยนสถานที่ต่างๆ เช่ น สถานที่เรี ยน สถานที่ทางานใหม่ หรื อจากการหาเพื่อนทาง
อินเทอร์เน็ต
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2) การสร้างความสัมพันธ์ (Building) คือ ความคล้ายในสิ่ งที่ดึงดูดกัน ความรุ นแรง
ของสิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด กัน การประเมิ น ด้า นบวกซึ่ งกัน และกัน ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสั ม พัน ธ์
ประกอบด้วย การขาดแรงดึงดูดทางกายภาพ การประเมินผลด้านลบ การลดความรุ นแรงของแรง
ดึงดูด ในช่วงแรกความสัมพันธ์ของการพูดจามักเป็ นการพูดจาแต่เรื่ องที่ดี และผิวเผิน หรื อที่เรี ยกว่า
“วางฟอร์ ม ” เรื่ อ งที่ พู ด โดยทัว่ ไป ประกอบด้ว ย ชื่ อ อาชี พ สภาพสมรส ภูมิ ล าเนา หรื อ เบอร์
โทรศัพท์ ซึ่ งการสนทนานั้นๆมีความต้องการลึ กๆในใจแต่ละฝ่ ายคื อถ้าฉันให้ขอ้ มูลอะไรแก่คุณ
ผมควรจะได้รับข้อมูลกลับมาเท่าๆกับที่ให้ไป การเปิ ดเผยข้อมูลของตนมีความแตกต่างกันระหว่าง
หญิงชาย โดยมีแนวโน้มที่ฝ่ายหญิงจะพูดมากกว่า เมื่อความสัมพันธ์ดาเนิ นต่อไปความคิดเรื่ องฉัน
และเธอจะค่อยๆเปลี่ยนเป็ นเรา ซึ่ งแสดงถึงความผูกพันที่เพิ่มขึ้น
3) การคงอยูข่ องความสัมพันธ์ (Continuation) คือ การหาวิธีใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
สนใจ การคงอยูข่ องการแสดงความห่วงหาอาทร เช่น ส่ งของขวัญวันปี ใหม่ วันเกิด เป็ นต้น มีความ
ยิ น ดี ด้ ว ยความบริ สุ ทธิ์ ใจ มี ค วามพึ ง พอใจในความสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกั น และกั น ปั จ จัย ที่ ท าให้
ความสัมพันธ์เลวร้ ายประกอบด้วย ความเบื่อหน่ าย ไม่กระตื อรื อร้ น ไม่ใส่ ใจ เช่ น ลื มนัด ลืมวัน
สาคัญ โกหก เห็นแก่ตวั เป็ นต้น
4) ภาวะความสัมพันธ์เสื่ อมถอยลง (Deterioration) เป็ นระยะที่สามารถกระตุน้ ให้
ความสัมพันธ์กลับมาดีได้ โดยต้องให้เวลาและให้เหตุ ผลกับมันความสัมพันธ์จะเริ่ มเปลี่ ยนแปลง
เมื่อทั้งคู่เห็นว่าความสัมพันธ์ได้ลดความสาคัญลง ในกรณี ที่ตอ้ งการหยุดความสัมพันธ์ลง หรื ออาจ
ใช้ความสงบรอให้เวลาคลี่คลาย
5) ความสัมพันธ์สิ้นสุ ดลง (Ending) ความสัมพันธ์จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อทั้งคู่ “หมดใจ”
ให้กนั และไม่มีเยื่อใยให้กนั แล้ว แม้ว่าความรักจะเป็ นประเด็นให้นกั กวีและนักดนตรี ได้กล่ าวถึ ง
และรังสรรค์ผลงานอยูเ่ สมอๆ และมีมาเป็ นเวลานานแล้ว แต่เรื่ องของความรักและความสนใจทาง
เพศเพิ่งจะกลายเป็ นประเด็นที่ได้รับการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ เมื่อไม่นานมานี้เอง
จากทฤษฎี จะพบว่าความรั กมี ลาดับขั้นตอน ที่ สามารถอธิ บายได้อย่างชัดเจน แต่ในโลก
แห่ งความเป็ นจริ งนั้นความรัก ไม่มีสามารถแยกแยะได้ในความรู ้สึกของมนุ ษย์ เนื่องด้วยสาเหตุมา
จากภาวะทางจิตใจหลายๆปั จจัยที่เกิดขึ้น จึงทาให้มนุษย์บางคนทาให้ ภาวะของความรัก กลายเป็ น
ภาวะแห่ งความทุกข์ จิตแพทย์ท่านหนึ่ งได้รักษาผูป้ ่ วยที่มีอาการทางจิตเพราะความรักที่สูญเสี ยไป
ได้รักษาโดยการให้คาปรึ กษา เกี่ยวกับความรักไว้วา่ ความรักที่แท้..ต้องมีอิสรภาพ... คนสองคนจะ
รักกันได้ ก็ต่อเมื่อ เขาทั้งสอง สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้ ตามลาพัง อย่างไม่เป็ นทุกข์ แต่เขาทั้งสอง ก็
เลือกที่จะใช้ชีวติ ร่ วมกัน เพื่อความสุ ขที่มากขึ้น (Peck, 1978)
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ซึ่ งในปั จจุบนั ความรักถูกทาถ่ายทอดเป็ นความรู ้สึกมากมายผ่านสื่ อ ทั้งสื่ อเพลง ภาพยนตร์
และสื่ อโทรทัศน์ โดยทุกๆช่องทางจะทาเสนอความรักที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงค์ที่จะอธิ บาย
ความหมายของคาว่ารัก ให้ผรู ้ ับสารเข้าใจความหมายคาว่ารักให้ชดั เจนมากขึ้น
2.2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความรัก (Love)
Hetsroni (2012b) ได้ศึ ก ษา ความรั ก เป็ นเรื่ อ งที่ น าเสนอในศิ ล ปะและดนตรี และเป็ น
ประเด็นหลักในรายการโทรทัศน์ พบว่า การรับชมสื่ อจากโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ปานกลางกับ
รู ปแบบความรักของบุคคล การดูข่าวและรายการทัว่ ไปมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความรักรู ปแบบ
ความรักที่ไม่ผูกมัด การดูโทรทัศน์ประเภทข่าวมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับความรักแบบความรั ก
แบบมีเหตุมีผล แต่การดูโทรทัศน์ในรู ปแบบละครน้ าเน่าและละครครอบครัวที่มีประเด็นเรื่ องความ
รักบ่อยๆ มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับความรักแบบมีเหตุมีผล และการดูโทรทัศน์ที่มีเรื่ องราวความรัก
มากๆมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรักรู ปแบบเสน่หา
ชโลทร โพยมยล (2552) ได้ศึกษา ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักใน
ตระกูลภาพยนตร์ ไทย โดยศึกษาจากภาพยนตร์ ไทยทั้งหมด 27 เรื่ อง ตามตระกูลภาพยนตร์ ไทย 7
ตระกูล โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการเล่าเรื่ องและสัญญวิทยาเป็ นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์
พบว่า ความหมายความรั ก ที่ ป รากฏอยู่ใ นภาพยนตร์ ไ ทยมี ค วามหลากหลายอยู่ม าก โดยใน
ภาพยนตร์ รัก ภาพยนตร์ ชีวิต ภาพยนตร์ ตลก ภาพยนตร์ เพลง และภาพยนตร์ วยั รุ่ น มีการให้ความ
หมายความรัก ในแง่มุมเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ ซึ่ งชี้ ให้เห็ นถึ งองค์ประกอบด้านความรัก และการ
เรี ยนรู้ ใ นเรื่ องของความรัก ของตัวละคร ในขณะที่ ภาพยนตร์ ต่อสู ้ และภาพยนตร์ ส ยองขวัญ มี
การให้ความหมายในแง่มุม เชิ งลบมากกว่าเชิ งบวก โดยชี้ ให้เห็นถึงความรักที่ขาดสติและตั้งอยูบ่ น
ความไม่พอดี ซึ่ งจากสามเหลี่ ยมแห่ งรั กของโรเบอร์ ต สเทอร์ นเบอร์ ก ความรักในลักษณะนี้ เป็ น
ความรั ก แบบโง่ เขลา(Fatuous love) เป็ นการรวมของความรัก แบบหลง และความรั ก ที่ ว่างเปล่ า
จะไม่มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน จนทาให้เกิ ดเป็ น โศกนาฏกรรมและการสู ญเสี ย ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า
ความรั กไม่ได้มีแต่ดา้ นที่ มีสุขสมหวังเพียงอย่างเดี ยว นอกจากนี้ ผลวิจยั ยังแสดงให้เห็ นว่า แง่มุม
ความรักสามารถเข้าไปอยู่ได้ในภาพยนตร์ ทุกประเภทแต่ต่างกันที่รูปแบบและวิธีการนาเสนอโดย
ตระกูลภาพยนตร์ น้ นั มีส่วนในการกาหนดทิศทางของความหมายความรักได้
สัตกร วงศ์สงคราม (2552) ได้ศึกษา ความรักของวัยรุ่ น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นวัยรุ่ นเขต
บางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร ในระดับมัธยมตอนปลาย 322 คน ระดับอนุ ปริ ญญา 370 คน และ
ระดับปริ ญญาตรี 265 คน รวมทั้งสิ้ น 957 คน วิเคราะห์ผา่ นแบบสอบถามรายละเอียดส่ วนตัวของ
วัย รุ่ น แบบประเมิ น หน้ า ที่ ข องครอบครั ว และมาตรวัด ประเมิ น ค่ า สามเหลี่ ย มความรั ก ของ
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สเทอร์ เบอร์ ก พบว่า การที่ วยั รุ่ นอยู่ใ นครอบครั วที่ เต็ม ไปด้วยความรั ก ความอบอุ่ น พ่อและแม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดี ในฐานะผูป้ กครอง ในคณะเดียวกันวัยก็สามารถทาหน้าที่ของตนเองได้ดี
เช่ นกัน เช่ น การท าหน้า ที่ ใ นการแก้ไ ขปั ญหา การสื่ อสารบทบาทของสมาชิ ก การตอบสนอง
ทางด้า นอารมณ์ ความผู ก พัน ทางอารมณ์ เป็ นต้น จะมี ก ารกระท าต่ า งๆที่ เ กิ ด จากความรั ก
เป็ นพฤติกรรมทางบวกที่ จะก่ อให้เกิ ดความสมบูรณ์ ของครอบครัว ถือเป็ นความรักแบบสมบูรณ์
(Consummate love) คื อรวมไปด้วยความรู ้ สึกทุ กๆอย่าง คือ ความชอบ (Intimacy) ความลุ่ มหลง
(Passion) และการตัด สิ นใจ(Commitment) ตามกฎของสามเปลี่ ย นแห่ ง รั ก จนท าให้ ก่ อ เป็ น
ความผูกพัน ตามทฤษฎีของ โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก
วนัส นัน ท์ ทุ ม โนน้อ ย (2553) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความรั ก และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเพศ
ที่ ปรากฏในมิ วสิ ค วีดีโอไทย พบว่า รู ป แบบความรั ก ที่ ป รากฏในมิ วสิ ค วีดีโอไทยมี ท้ งั หมด 6
รู ป แบบดัง นี้ ความรั ก แบบเสน่ ห า(Eros) ความรั ก แบบไม่ ผูก มัด (Ludus) ความรั ก แบบลุ่ ม หลง
(Mania) ความรักแบบมิตรภาพ(Storge) ความรักแบบมีเหตุผล(Pragma) และความรักแบบเสี ยสละ
(Agape) ซึ่ งการนาเสนอที่มากที่สุดเป็ นความรักแบบเสน่หา จะเป็ นลักษณะความรักที่ฝ่ายหนึ่งจะมี
ความรู ้สึกที่ดีให้อีกฝ่ ายหนึ่งอย่างมากทาอะไรก็จะคิดถึงอีกฝ่ ายเสมอ มีความตรงไปตรงมา เปิ ดเผย
คิดถึงเรื่ องอนาคตกับอีกฝ่ ายโดยไม่คิดถึงปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นปัญหาที่สาคัญมาก
ในประเทศไทยเพราะเมื่อความรักแบบนี้ เกิดความผิดหวังก็จะทาให้เกิดปั ญหาอื่นๆตามมา ลาดับที่
สองคือความรักแบบเสี ยสละ เป็ นความรักที่ตอ้ งการเป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ คานึ งถึงความสุ ขของฝั่ง
ตรงข้า มตลอดเวลา หวัง ให้อี ก ฝ่ ายมี ความสุ ข และล าดับ ที่ ส ามคื อความรั ก แบบมิ ตรภาพ เป็ น
ความรั ก ที่ เริ่ ม จากเพื่อน ไม่ ไ ด้มี ค วามเร้ า ร้ อน หรื อตื่ นเต้นมากเป็ นพิ เศษ เพราะรู ้ จกั กันมานาน
ซึ่ งความรักแบบมิตรภาพเป็ นการเริ่ มต้นที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์
บุ ป ผา บุ ญ ทิ พ ย์ (2546) ได้ ศึ ก ษาความรั ก ในนวนิ ย ายเรื่ องลู ก ทาสของ รพี พ ร โดย
การวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) พบว่า ละครเรื่ องลูกทาสนอกจากจะเป็ นละครที่สะท้อน
ถึ ง ความเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัวแล้ว ยังแสดงให้เป็ นถึ ง
การแสดงความรัก ของชายที่ต่ าต้อยที่มีความพยายามที่จะทาตนให้เสมอ มี เกี ยรติ คู่ ควรกับนาง
อันเป็ นที่รัก ซึ่ งลักษณะความรักในเรื่ องลูกทาสนี้ มีประกอบให้เห็นอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความรักเป็ น
พิษ เป็ นความรักที่ไม่สมหวัง ทาให้ผทู้ ี่มีรักเป็ นทุกข์ทรมาน เปรี ยบเสมื อนความรักแบบลุ่ มหลง
(Mania) ตามหลัก ทฤษฎี ของ จอร์ น ลี และเป็ นความรั กแบบโง่ เขลา(Fatuous love) เป็ นความรั ก
ที่เปราะบางทาให้เกิดความผิดหวัง เสี ยใจได้ง่าย และความรักเป็ นน้ าผึ้ง คือความรักที่สุขสมหวัง ได้
ครองรักกัน แต่คามรั กแบบน้ าผึ้งที่ปรากฏในเรื่ องนี้ น้ นั ไม่ได้มีความหวานชื่ นนัก เปรี ยบเสมือน
ความรักที่สมบูรณ์ (Consummate love) เป็ นความรักที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง คือความชอบ
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(Liking) ความลุ่ ม หลง(Passion) และการตัด สิ น ใจ(Commitment) ที่ ท าให้ ค วามรั ก ด าเนิ น ต่ อ ไป
จนถึงความสุ ขสมหวัง ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดละครโทรทัศน์ และการเล่าเรื่อง (Narrative)
การเล่าเรื่ อง เป็ นการติดต่อสื่ อสารอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ เพราะในชี วิตประจาวันมนุ ษย์น้ นั
มี ป ระสบการณ์ ในการพบเจอสิ่ ง แปลกใหม่ หรื อเรื่ องราวที่ ตอ้ งการจะบอกต่อหลายอย่า ง จึ งมี
การเล่ า เรื่ องราวนั้นๆต่ อให้ก ับ มนุ ษ ย์ค นอื่ น จนท าให้ก ารเล่ า เรื่ องนั้นกลายเป็ นศาสตร์ หนึ่ ง ใน
การสื่ อสาร เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความบันเทิง ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ การเล่าเรื่ องสามารถเกิดขึ้นได้จากสื่ อ
หลายทางเช่น นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ และละคร
ละครโทรทัศน์เป็ นจินตคดีประเภทหนึ่ ง ที่มุ่งให้ผลด้านอารมณ์ และความรู ้ สึกเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะการให้ความเพลิดเพลินซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหลายพื้นฐานของงานด้านนี้ โดยละครโทรทัศน์น้ นั
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานของการเล่าเรื่ องได้แก่ แก่นเรื่ อง โครงเรื่ อง ตัวละคร เวลา
สถานที่ ปฏิสัมพันธ์ของตัวละครบทสนทนา มุมมองในการเล่าเรื่ อง และท่วงทานองในการนาเสนอ
(ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2543) และละครโทรทัศน์เป็ นการนาเอาบท การแสดง เทคนิ คการถ่ายทา
การตัดต่อ แสง เสี ยง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งแต่ละส่ วนจะมีผลกระทบ
ที่ จ ะท าให้ ล ะครนั้น ประสบความส าเร็ จ (ชยพร สุ ท ธิ โ ยธิ น และสั น ติ เกษมสิ ริ ท ัศ น์ , 2548)
โดยความหมายของละครโทรทัศน์ในแง่ของกลวิธีการนาเสนอ ละครโทรทัศน์ (Television Drama)
เป็ นรายการที่ น าเสนอเรื่ องราว (Story) เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งซึ่ งได้มี ก ารวางโครง เรื่ อง (Plot)
การนาเสนอในลักษณะเร้ าความสนใจของผูช้ ม โดยการสร้างความขัดแย้ง (Conflict) การพัฒนา
ความขัดแย้งนาไปสู่ จุดสู งสุ ดทางอารมณ์ของเรื่ อง (Climax) และจบลงในที่สุด
2.3.1 รู ปแบบของละครโทรทัศน์
เนื่ อ งจากละครเป็ นการเล่ า เรื่ องผ่ า นสื่ อ ซึ่ งอาจมี ห ลายลัก ษณะหรื อหลายรู ป แบบ
ซึ่ งโดยทัว่ ไปได้มกั มีการแบ่งรู ปแบบของละครโทรทัศน์ไว้ ดังนี้
2.3.1.1 ละครชุ ดเรื่ องยาว หรื อ T.V. Series เป็ นรายการละครชุ ดเรื่ องยาว ดาเนิ น
ติดต่อกันไป เป็ นละครเรื่ องเดี ยวกันจนกว่าจะจบ โดยมีผแู ้ สดงชุ ดเดี ยวกันตลอด ความยาวตั้งแต่ 8
ตอนขึ้นไป จนอาจถึง 100 ตอน ถ้าละครได้รับความนิยมมาก ๆ ในการเสนอฉายแต่ละครั้งอาจจะ
เป็ นตอนละ 30 นาทีหรื อ 60 นาที ออกอากาศเป็ นประจาทุกสัปดาห์
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2.3.1.2 ละครเล่นเป็ นตอน ๆ หรื อ Serials รายการประเภทนี้ สืบเนื่ องมาจากละคร
วิท ยุ (Soap Operas) และเพื่ อ เหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ ละครเหล่ า นี้ จะบัน ทึ ก เทปไว้แ ล้ว จึ ง เสนอ
สู ตรของ ละครประเภทนี้ คือ เป็ นเรื่ องราวต่อเนื่ องเกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวละครเอก 2 หรื อ 3 คน
กับตัว ละครรอง ๆ ลงไปอีกบ้างผสมผสานกับเรื่ องใหม่ ๆ ซึ่งทาให้ละครเดินต่อไป
2.3.1.3 ละครภาพยนตร์ โ ทรทัศ น์ เ รื่ องยาว หรื อ Mini Series เป็ นละครหรื อ
ภาพยนตร์ ที่ผลิต เรื่ องราว ซึ่ งมีความยาวตั้งแต่ตน้ จนจบมากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้นไป จึงจาเป็ นต้องแบ่ง
การออกอากาศ เป็ น 2 ภาค หรื อบางเรื่ องอาจมีความยาวถึง 6 ชัว่ โมง หรื อมากกว่านั้น ก็อาจแบ่ง
การออกอากาศ เป็ นครั้งละ 1 ชัว่ โมงก็ได้ และออก อากาศติดต่อกันไปในเวลาเดียวกันในวันต่อไป
หรื อวันเวลา เดียวกันในสัปดาห์ต่อไป จนจบเรื่ อง มักจะออกอากาศตั้งแต่ 2-8 ตอน
2.3.1.4 ละครชุ ดรวมเรื่ อง หรื อ Anthology Series เป็ นลักษณะละครชุ ดเรื่ องยาว
รายการ ละครประเภทนี้ มีลกั ษณะเฉพาะคือ ชื่ อรายการจะบ่งบอกถึงแนวเรื่ องในแต่ละตอน ซึ่ งเป็ น
แนว เดี ยวกันแต่ตวั แสดงและเนื้ อเรื่ องจะแตกต่างกันออกไป โดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นเรื่ องจบในตอน
เนื้อหาที่นาเสนอจะเป็ นแนวลึกลับ สยองขวัญหรื อตานาน เทพนิยายต่าง ๆ
2.3.1.5 ละครพิ เศษจบในตอน หรื อ Dramatics Special เป็ นรายการละครพิ เ ศษ
ซึ่ งจบใน ตอนให้เวลาแสดงประมาณ60-120 นาทีบางทีอาจเสนอในโอกาสพิ เศษหรื อเสนอเป็ น
รายเดือน ไม่มีกาหนดที่แน่นอน อาจจะเป็ นละครแนวชีวติ อิงประวัติศาสตร์หรื อละครเพลง
2.3.1.6 ละครประเภทตลกชวนหัวหรื อเสี ยดสี สังคม หรื อ Situation Comedy เป็ น
ละคร ประเภทตลกชวนหัวหรื อเสี ยดสี สังคม เป็ นการแสดงที่แตกต่างจากการแสดงตลกหรื อจาอวด
มักเป็ นเรื่ องราวในครอบครั ว เพื่อนฝูงที่ตอ้ งมีเรื่ องราวต่าง ๆ เกิ ดขึ้น โดยมีการสอดแทรกมุขตลก
ตลอดจนการหยิบยกเอาประเด็นที่กาลังถูกกล่าวถึ งในสังคมมาประชดประชัน เสี ยดสี เป็ นละครที่
ไม่ตอ้ งอาศัยฉากในการแสดงมากนัก และมักจะถ่ายทาในห้องส่ งเป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากละครจะมีรูปแบบที่หลากหลายดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงอารมณ์ เนื้อหาของ
ละครที่ถูกเผยแพร่ อาจแบ่งประเภทของละครออกได้หลายประเภท โดยใช้เกณฑ์ใน เรื่ องผลต่อ
อารมณ์ของผูช้ มเป็ นตัวตั้งได้อีกเช่นกัน
2.3.2 ประเภทของละคร
ละครโทรทัศน์แรกเริ่ มได้รับอิทธิ พลมาจากละครเวที และต่อมาเมื่อเกิดสื่ อภาพยนตร์ ข้ ึน
และมีการสร้างภาพยนตร์ อย่างแพร่ หลาย ละครโทรทัศน์ก็ได้รับเอารู ปแบบภาพยนตร์ มาใช้ จึงทา
ให้ เ กิ ด ละครขึ้ นมาหลากหลายประเภท ซึ่ งการจ าแนกประเภทของรู ป แบบละครนี้ ก็ ไ ด้ มี
การ จาแนกกันมาในหลายยุคสมัย นับตั้งแต่ยคุ กรี กโบราณ อันเป็ นต้นตารับของละคร โดยรู ปแบบ
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ละครของ ละครโทรทัศน์น้ ี บางครั้งอาจจะผสมผสานปนเปกันได้ หรื อละครเรื่ องหนึ่ งอาจมีหลาย
รู ปแบบก็ได้ (ชยพร สุ ทธิ โยธิ น และสันติ เกษมสิ ริทศั น์, 2548) ซึ่ งละครสามารถแบ่งออกเป็ น 11
ประเภท ดังนี้
2.3.2.1 ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็ นละครที่ มี ล ัก ษณะส าคัญ คื อ เป็ น
การนาเสนอ ความทุกข์ทรมานของมนุ ษย์ที่จบลงด้วยหายนะของตัวเอก ตัวเอกมักเป็ นบุคคลที่มี
ความสามารถ หรื อมีพรสวรรค์อนั ยิ่งใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็มีขอ้ บกพร่ องสาคัญที่เป็ นปมนาไปสู่
ความหายนะ ของตนในที่ สุ ด เรื่ อ งราวของเหตุ ก ารณ์ ล ะครประเภทนี้ มัก จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเจ็บปวดทุกข์ ทรมานของมนุ ษย์ ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกสงสาร เห็ นอกเห็ นใจ อันจะนาไปสู่
ความเข้าใจชี วิต ความหายนะของตัวเอกที่เกิ ดขึ้ นในเรื่ องจะต้องเกิ ดขึ้นตามกฎแห่ งกรรม อันเกิ ด
จากลักษณะนิ สัยของตัว ละครและการกระทาที่ผิดพลาดของตัวละคร อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล ไม่ใช้
ด้วยความบังเอิญ ซึ่งเมื่อ ผูช้ มชมแล้วจะได้บงั เกิดความเข้าใจชีวติ (Enlightenment) เกิดการชาระล้าง
จิตใจให้บริ สุทธิ์ ผอ่ งแผ้ว (Catharsis) สร้างความรู ้สึกสู งส่ งและงดงามในจิตใจ (Exaltation)
2.3.2.2 ละครตลกขบขัน (Comedy) ละครตลกแบ่งออกเป็ น2 แบบใหญ่ๆคือละคร
ตลกแบบฟาร์ส (Farce) และละครตลกแบบคอมมิดี (Comedy) สาหรับละครตลกแบบฟาร์ส (Farce)
เป็ นละครตลกที่เก่าแก่ที่สุด และเป็ นจุดเริ่ มต้นของละครตลกอื่น ๆ เกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุ ษย์
ที่ รู้จกั การหัวเราะเยอะเย้ยข้อบกพร่ อง ความผิดพลาดของตนเองและผูอ้ ื่น ทาให้มนุ ษย์สามารถ
อดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ ลาบากยากเข็ญได้สามารถต่อสู ้ เผชิ ญชี วิตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป ตลก
แบบฟาร์ สมักใช้ความตลกแบบพลิกความคาดหมายด้วยเหตุการณ์ที่เหลือเชื่ อ และเกื อบไม่มีทาง
เป็ นไปได้ในโลกแห่ งความจริ ง อย่างไรก็ตาม ผลของข้อบกพร้ องต่าง ๆ จะต้องไม่สร้างความรู ้สึก
เสี ยหายเจ็บปวดทุ กข์ทรมานอย่างจริ งจัง เหมือนในโลกของความเป็ นจริ ง มิ ฉะนั้นผูช้ มจะรู ้ สึ ก
สงสารมาแทนที่ ค วามตลกส่ วนละครตลกแบบคอมิ ดี (Comedy) เป็ นละครตลกที่ พ ฒ
ั นามาจาก
ละครตลกแบบฟาร์ ส โดยนาเอาภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความคิ ดมาพัฒนา
ความตลกให้ละเมียดละไมสุ ขุมลึ กซึ้ งยิ่งขึ้ น ทาให้เกิ ดละครตลกที่ แนบเนี ยน ไม่โจ่งแจ้ง โปกฮา
เอะอะตึงตัง เหมือนละครตลกแบบฟาร์ ส ละครตลกแบบคอมเมดี้ ที่นิยมแสดงมาตั้งแต่เดิมมีหลาย
ประเภท นอกจากนี้ ยงั มีการประยุกต์ภาพแบบโดยนาเอาละครประเภทอื่นมาผสมผสาน จนเกิดเป็ น
ละครตลกหลายประเภทย่อย ดังนี้
1) ละครตลกรั ก โรแมนติ ก (Romantic Comedy) เป็ นละครที่ ใ ช้จินตนา
การและ ความคิดสร้างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่ าเชื่ อถื อ เป็ นเรื่ องราวความรักของตัวละครเอก พระเอก
นางเอก ที่มีคุณสมบัติดีหล่อสวยงามตามอุดมคติ ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ นานาในตอนต้นเรื่ อง
แต่ ก็ สามารถฝ่ าฟั นมาได้จนพบกับความสุ ขในตอนท้ายเรื่ อง เรื่ องราวจะนาเสนอความสุ ขจาก
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ความตลกขบขันเรี ยกเสี ยงหัวเราะจากผูช้ ม ซึ่ งอาศัยตัวละครตลกอาชี พ นอกเหนื อจากพระเอก
นางเอก คอยสร้ างเรื่ องราวชวนขบขันจากคาพูด กิ ริยาท่า ทาง ด้วยความเป็ นความเชย ความซื่ อ
ไร้เดียงสา หรื อความไม่รู้
2) ละครตลกชั้น สู ง หรื อ ตลกผู ้ดี (High Comedy/ Comedy of Manners)
เป็ นละครตลกที่ลอ้ เลียนเสี ยดสี ชีวิตในสังคมชั้นสู งล้อเลียนเรื่ องราวพฤติกรรมขนบธรรมเนี ยมของ
คนชั้นสู งในสังคม ซึ่ งเต็มไปด้วยขนบธรรมเนี ยม แบบพิธี ข้อบังคับต่าง ๆ มากมายจนบางคร้ังทา
ให้รู้สึก อึ ดอัด จึ ง ท าให้เกิ ดการสร้ า งเรื่ องล้อเลี ยนขึ้ น และมี ชื่ อเรี ย กอี ก อย่า งหนึ่ ง ว่า “ตลกผูด้ ี ”
(Comedy of Manners) ค าว่ า Manners หมายถึ ง กิ ริ ยามารยาท ขนบธรรมเนี ย ม สมบั ติ ผู้ดี
ซึ่ งขนบธรรมเนี ยม และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคมชั้นสู งนั้น เป็ นสิ่ งที่ เคร่ งครั ดที่บงั คับให้คนใน
สังคมนั้นต้องทาตาม สร้ างความอึดอัด คนในสังคมชั้นสู งอยากจะทาอะไร ก็ทาไม่ได้ หากฝ่ าฝื น
ก็จะถู กลงโทษหรื อติ เตี ยน เมื่ อในโลกความเป็ นจริ งไม่สามารถทาได้ จึงได้สร้ างตัวละครที่เป็ น
ตัวเอกให้เป็ นคนชั้นสู งให้แหวกกฎเกณฑ์ของสังคม เป็ นการตอบสนองความพึงพอใจ ความสะใจ
ของผู้ช ม ทั้ง คนชั้น สู ง เองและคนทั่ว ไป ที่ ไ ด้เ ห็ น การกระท าอัน ฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ น้ ัน อัน เป็ น
การผ่อนคลายความอึดอัดตึง เครี ยดที่สะสมอยูใ่ นใจ
3) ละครตลกแบบเสี ยดสี (Satiric) เป็ นละครที่มุ่งเน้นการเสี ยดสี ลอ้ เลียน
ที่รุนแรงกว่า ตลกชั้นสู งละครตลกแบบเสี ยดสี มุ่งล้อเลียนพฤติกรรมของคนทัว่ ไปในสังคม ที่มีท้ งั
เรื่ องน่ าละอาย เรื่ องที่ เป็ นข้อบกพร่ องซึ่ งเมื่ อผูช้ มได้เห็ นข้อบกพร่ องเหล่ านั้นก็ ทาให้เกิ ดความ
ละอายใจ นาไปสู่ ก ารแก้ไ ข ละครประเภทนี้ ตอ้ งอาศัย ความสามารถของผูป้ ระพันธ์ ใ นการคิ ด
สร้างสรรค์ วิธีการล้อเลียนอย่างแยบคาย เพื่อไม่ให้ผชู ้ มหรื อผูท้ ี่ถูกล้อเลียนโกรธ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การ
วางโครง เรื่ องที่ดี การสร้างตัวละคร การใช้ภาษาคาพูดที่ตลกเสี ยดสี อย่างเจ็บแสบ
4) ละครตลกรั ก กระจุ ้ม กระจิ๋ ม (Sentimental Comedy)เป็ นละครตลกที่
สร้างขึ้นมา เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผชู ้ มเป็ นหลัก มีลกั ษณะใกล้เคียงกับละครชี วิตแบบเมโลดราม่า
เรื่ อ งราวตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของตัว เอกที่ น่ า รั ก น่ า เอ็ น ดู ข องตัว ละครเอก มี ล ัก ษณะให้ค วามรั ก
ความเห็นอก เห็นใจตัวเอกมากกว่าตลกแบบคอมมิดี (ซึ่งเสี ยดสี แบบปราศจากความเห็นอกเห็นใจ)
ความตลก ขบขันมักเกิ ดขึ้ นจากบุ คคลแวดล้อมตัวเอก เช่ น คนรับใช้ เพื่อนหรื อญาติของตัวเอก
เป็ นการสร้างความสนุกสนาน ตลกขบขันแบบผิวเผิน ไม่ได้มุ่งล้อเลียนพฤติกรรมหรื อข้อบกพร่ อง
ของมนุ ษ ย์ หรื อ ท าให้ เกิ ดความละอายหรื อสร้ า งความเดื อ ดร้ อนให้ ผูถ้ ู ก ล้อเลี ย น แต่ เอามาล้อ
เลี ย นแบบน่ า รั ก น่ า เอ็นดู ย วั่ เย้า กระเซ้ า แหย่ ให้เกิ ดความสนุ ก สนานมากกว่า ความทุ ก ข์ ละคร
ประเภทนี้ เป็ นที่นิยม มากทางโทรทัศน์ เพราะดูแล้วให้ความเพลิด เพลิน ผ่อนคลายความตึงเครี ยด
ในชีวติ ประจาวันได้ดี
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5) ละครตลกประเภทสถานการณ์ (Situation Comedy) เป็ นละครที่ มี
ความตลกที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของเรื่ องราวสับสนอลเวง ผิดฝาผิดตัว ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ น
โดยบังเอิญ การดาเนิ นเรื่ องมักมีการสร้ างตัวละครที่มีบุ คลิ กลักษณะเฉพาะขึ้ นมา ทาให้นาไปสู่
การกระทาที่ตลกขบขันชวนหัว เช่น ละครเรื่ องรักหมดใจ ยัยกระล่อน (My Girl)
6) ละครตลกแนวการต่อสู ้ (Action Comedy) เป็ นละครตลกที่ ต้ งั อยู่บ น
พื้นฐานของ เรื่ องการต่อสู ้ แต่เป็ นการต่อสู ้ชนิ ดที่ไม่จริ งจัง ไม่เน้นการฆ่า การฆาตกรรม แต่เน้นที่
ความสนุกสนาน ตลกขบขันมากกว่า
7) ละครตลกชีวติ (Drama Comedy) เป็ นละครตลกที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของ
เรื่ องชีวติ ผูค้ นเรื่ องการต่อสู ้ชีวติ ที่นามาเสนอด้วยมุมมองตลกขบขัน เช่น ละครเรื่ อง บันทึกหัวใจ...
นายซางดู (My Beloved)
8) ละครตลกครอบครั ว (Family Comedy) เป็ นละครตลกที่ ต้ ัง อยู่ บ น
พื้นฐานของเรื่ อง ชีวติ ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่นาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน
9) ละครตลกแนวเรื่ อ งผี (Horror Comedy) เป็ นละครตลกที่ ต้ ัง อยู่ บ น
พื้นฐานของเรื่ อง ลึกลับสยองขวัญ เรื่ องภูตผีปีศาจที่นาเสนอด้วยมุมมองความตลกขบขัน
2.3.2.3 ละครชี วิต รั ก อิ ง นิ ย ายหรื อ โรแมนติ ก (Romantic) เป็ นละครที่ น าเสนอ
เรื่ องราว ความรู้ สึก อันเกิ ดจากความรัก เป็ นนิ ยายที่ผคู้ นปรารถนาใฝ่ ฝันที่จะได้พบ แต่ไม่ได้พบ
พานในชี วิตจริ ง ละครประเภทนี้ มีลกั ษณะนาพาผูค้ นหลบหนี ไปจากสภาพความเป็ นจริ งในชี วิต
ไปสู่ ชี วิ ต ใน อุ ด มคติ ส อดคล้อ งกับ แนวทฤษฎี ก ารหลี ก หนี (Escapism Media) ที่ ช่ ว ยผู ้ค นให้
ผ่อนคลายความ ตึงเครี ยดในชีวติ ประจาวัน โดยการนาพาผูค้ นหลีกหนีไปจากความทุกข์ในชีวิตจริ ง
ที่เผชิญกับ ความยากจน ความลาบาก ความแร้นแค้นที่เผชิญอยูใ่ ห้มาสัมผัสกับความสุ ขที่ได้จากการ
สวมบทบาทชี วิตตัวละครตัวใดตัวหนึ่ งตามจินตนาการของตนได้สัมผัสชี วิตตัวละครได้ร่วมทุกข์
ร่ วมสุ ข ไปกับตัวละคร
2.3.2.4 ละครเซ็ นติ เมนเทิ ลดราม่ า (Sentimental Drama) เป็ นละครที่แฝงอารมณ์
อ่อนไหว ตัวละครน่ารักน่าเห็นใจ พระเอกนางเอกดีพร้อมทุกประการ แม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็จบ
ลงด้วย ความสุ ข พร้ อมทั้งมีหลักปรัชญาคติสอนใจบ้างตามสมควร ละครประเภทนี้ เกิ ดจากความ
ต้องการ ของผูช้ มที่ตอ้ งการชมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดี ยว ละครประเภทนี้ เป็ นต้น
แบบของละครเมโลดรามาในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ด้วย
2.3.2.5 ละครชี วิตเริ ง รมย์หรื อเมโลดราม่า (Melodrama) เป็ นละครเร้ าอารมณ์ ที่
ประพันธ์ ขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงเริ งรมย์แก่ชีวิต ด้วยการผูกเรื่ องให้ดาเนิ นไปอย่างสนุ กสนาน
ไม่ตอ้ งคานึ งถึ งเหตุผลมากนัก เรื่ องราวที่นาเสนอมักเป็ นเรื่ องราวชี วิตรัก ความขัดแย้ง การชิ งดี
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ชิ งเด่น การโต้ตอบบริ ภาษกัน ละครประเภทนี้ มีหัวใจสาคัญอยู่ที่โครงเรื่ อง (Plot) โครงเรื่ องทาให้
การ ดาเนินเรื่ องของละครสนุกสนาน ตัวละครมีความสาคัญรองลงมา ตัวละครจึงมักเป็ นตัว ละคร
ประเภท “ตัว ละครแบบธรรมเนี ย มนิ ย ม” (Stock Character) เพื่ อ ให้ ผู้ช มจดจ าเรื่ อ งราวได้ง่ า ย
กล่ า วคื อ พระเอก (Hero) มัก จะติ ดภาพหล่ อ นิ สัย ดี มี เสน่ ห์ กล้าหาญ มี คุณธรรม มี อุดมการณ์
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต ส่ วนนางเอก (Heroine) มัก มี ล ั ก ษณะดี พ ร้ อ ม มี ค วามสวย งดงาม น้ าใจดี
มี ค วามอดทนต่ อโชคชะตาและอุ ป สรรคขัด ขวางต่ า ง ๆ อย่า งเหลื อเชื่ อ ส่ วนตัวผูร้ ้ า ย (Villain)
มักมีร่างกาย แข็งแรง ทรหดอดทน หน้าตามักไม่ค่อยดี มีความร้ายกาจแทบทุกด้าน หาความดีไม่ได้
เลย เป็ นคน ที่ตามขัดขวางพระเอกและนางเอกตลอดเวลา นอกจากนี้ ตัวละครแบบเมโลดรามา
มัก เป็ น “ตัว ละครแบบตายตัว ” (Type Character/Stereo Type) ซึ่ งมี คุ ณ ลัก ษณะคงที่ ไ ม่ ว่า เวลา
จะเปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ก็จะมีลกั ษณะแบบนั้นไปตลอด
2.3.2.6 ละครการต่อสู ้ (Action) ที่นิยมเรี ยกกันว่า “ละครบู๊” เป็ นละครที่นาเสนอ
เรื่ องราว ความเก่ง ความกล้าหาญของตัวเอกที่เป็ นวีรบุรุษ (Hero) ที่มุ่งปกป้ องคุม้ ครองสังคมและ
โลกให้ ปลอดภัยจากการกระท าของตัวร้ าย เน้นฉากการต่อสู ้ ระหว่างตัวเอกและตัวร้ าย ตัวเอก
จะเป็ นผูท้ ี่มี ความเก่ง มีความสามารถสู ง มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริ บปฏิภาณ แม้ในตอนต้นเรื่ อง
ตัวเอกจะ เพลี่ ยงพล้ าต่อตัวร้ าย แต่ในที่ สุดด้วยความเก่ งกล้าสามารถหรื อความฉลาดของตัวเอก
ก็จะเป็ น ฝ่ ายชนะในที่สุด ละครประเภทนี้ มุ่งสร้ างความรู ้สึกตื่นเต้น (Exiting) แก่ผชู ้ ม เพื่อติดตาม
ชมว่าตัวเอกจะสามารถแก้ไขสถานการณ์หรื อเอาชนะตัวร้ายได้อย่างไร
2.3.2.7 ละครตื่นเต้นผจญภัย (Adventure) เป็ นละครที่นาเสนอเรื่ องราวการผจญภัย
ไปยัง ดินแดนต่าง ๆ ที่ลึกลับมหัศจรรย์ เต็มไปด้วยเรื่ องตื่นเต้นระหว่างการเดินทาง การเผชิญกับสิ่ ง
ที่ เร้นลับ สิ่ งที่แปลกใหม่ สิ่ งที่ทา้ ทายความอยากรู ้อยากเห็นของมนุษย์
2.3.2.8 ละครลึกลับสยองขวัญ (Horror) เป็ นละครที่มีเนื้ อหาเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่เป็ นปม ปริ ศนาปมแฝงเร้นชวนตื่นเต้น สยองขวัญ เกี่ยวข้องกับภูตผีปีศาจต่าง ๆ เวทมนต์ บางครั้ง
นิยม เรี ยกว่า “ละครผี” หรื อเรื่ องผี เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความลึกลับ ตื่นเต้น น่าสะพรึ งกลัวของภูตผี
ปี ศาจต่างๆ หรื อเรื่ องของวิญญาณ ความอาฆาตแค้นของวิญญาณต่าง ๆ ที่สามารถติดต่อสื่ อสาร ข้าม
ภพระหว่างวิญญาณมนุ ษย์ได้ และสามารถแสดงออกให้มนุ ษย์หวาดกลัวได้ ซึ่ งปั จจุบนั มีการนา
เรื่ องผีมาสร้างเป็ นละครแนวตลกขบขัน เพื่อสร้างความสนุกสนานมากกว่าความน่ากลัว
2.3.2.9 ละครฆาตกรรม (Crime) เป็ นละครที่นาเสนอเรื่ องราวของเหตุการณ์ การ
ฆาตกรรม การตายของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการวางแผน การฆ่าคนตายเพื่อการแก้แค้น ละครประเภท
นี้ มุ่งสร้ างความตื่ นเต้นให้กบั ผูช้ ม โดยให้ผูช้ มติ ดตามว่า ตัวละครที่เป็ นเหยื่อจะหนี รอดพ้นจาก
การ ฆาตกรรมได้หรื อไม่ ตัวเอกจะสามารถมาช่วยเหยือ่ ได้ทนั เวลาหรื อไม่ เหยือ่ จะถูกฆ่าได้อย่างไร
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คนร้ ายจะถูกจับตัวมาลงโทษได้หรื อไม่ ในบางครั้งตัวเอกก็ตกเป็ นเหยื่อถูกตามล้าอันเนื่ องมาจาก
เหตุการณ์ฆาตกรรม ตัวเอกต้องพยายามหนีเอาตัวรอดให้ได้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ร้ายแรง
2.3.2.10. ละครสื บ สวนสอบสวน (Suspense) เป็ นละครที่ เ น้น การสื บ สวนเพื่ อ
ค้นหาบุคคลผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังการกระทาต่าง ๆ โดยมากมักเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพ
ติด ค้าอาวุธ วินาศกรรม ซึ่ งการสื บสวนนี้มกั กระทาโดยตัวเอกที่มีความฉลาดหลักแหลม มีไหวพริ บ
ปฏิภาณ สามารถติดตามเปิ ดเผยร่ องรอยของคนร้ ายได้ ผูช้ มจะตื่นเต้นระทึกใจไปกับตัวเอกว่าจะ
สามารถเปิ ดเผยปมลึกลับที่อยูเ่ บื้องหลังได้หรื อไม่
2.3.2.11 ละครพื้นบ้าน (Folktale) เป็ นละครที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้าน
เทพนิยาย เรื่ องปรัมปรา เรื่ องเล่าในสังคม
นอกจากนี้ หากแบ่งประเภทของละครตามแนวเรื่ องแล้ว ยังสามารถแบ่งประเภท
ของ ละครได้อีกประเภทหนึ่งก็คือ
2.3.2.12 ละครพี เ รี ยด (Period) ซึ่ งเป็ นละครที่ มี เ นื้ อ หาเรื่ องราวเกี่ ย วข้อ งกับ
เรื่ องราวในอดีต เรื่ องประวัติศาสตร์ พงศาวดาร เช่น ละครเรื่ อง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Dae
Jung Geum) และเรื่ องคนดีที่โลกรอหมอโฮจุน (The Legendary Doctor – Hur Joon) เป็ นต้น
2.3.3 บทละครโทรทัศน์
บทละครที่ ถูก เขี ยนขึ้ นเพื่ อการจัดการแสดงทางโทรทัศน์ เป็ นการเล่ า เรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ น
โดยการใช้ภาพและประกอบกับเสี ยง บทละครโทรทัศน์เป็ นสิ่ งที่บอกให้ผบู ้ ริ โภคทราบว่า เรื่ องที่
กาลังติดตามอยูน่ ้ นั เป็ นเรื่ องอะไร มีใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง และเรื่ องราวนั้นเกิ ดขึ้นที่ไหน
เวลาใด เมื่ อใด โดยบทละครโทรทัศ น์ ที่ มีคุ ณภาพนั้นต้องจากผูเ้ ขี ยนบทละครที่ ส ามารถยึดถื อ
การดาเนินเรื่ องและบุคลิกของตัวละครนั้นเอาไว้ได้ ละครแต่ละเรื่ องควรมีการถ่ายทา 24-30 ชัว่ โมง
ต่อเนื่ อง โดยหัวหน้าทีมเขียนบทจะเป็ นผูก้ าหนดเรื่ องราว และควบคุมการดาเนิ นเรื่ องนั้นจากต้น
จนจบ (Cantor & Pingree, 1983)
สิ นียา ไกรวิมล (2545) ได้กล่าวว่า บุคลากรในการเขียนบทโทรทัศน์ คือ ผูเ้ ขียนบทละคร
โทรทัศน์ซ่ ึ ง เป็ นอาชี พ หนึ่ ง ในวงการโทรทัศน์ (วงการบันเทิง ) ซึ่ ง นับ ว่า เป็ นส่ วนส าคัญอย่างยิ่ง
ในการสร้ างสรรค์งานละครโทรทัศน์เพื่อส่ งต่ อไปยังกระบวนการผลิ ตอื่ นๆ บทละครโทรทัศน์
เปรี ย บเสมื อนแม่ พิมพ์ข องเรื่ อง หน้าตา ลักษณะของละครที่ ก าลังจะผลิ ต และยังเปรี ยบเสมือน
แผนที่การเดินทางในการผลิตอีกด้วย
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ลักษณะของบทละครโทรทัศน์ที่ดีไว้ดงั นี้
1) ค านึ ง ถึ ง ผู้ช ม คื อ ผู ้ช มกลุ่ ม เป้ าหมายของสถานี โ ทรทัศ น์ ช่ ว งเวลาใน
การนาเสนอละครโทรทัศน์
2) ความเด่ น ดั ง ของวรรณกรรม เป็ นเรื่ องที่ ผู้บ ริ โภคให้ ค วามนิ ย มและให้
ความสนใจ แม้วา่ จะเคยเป็ นภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์มาก่อนแล้ว อาทิเช่น ละครโทรทัศน์หรื อ
ภาพยนตร์ เรื่ องคู่กรรม เป็ นต้น
3) ความยาวของเรื่ องต้องอยู่ใ นขนาดพอดี ไม่ ย าวหรื อสั้ นจนเกิ นไป หรื อต้อง
ออกแบบให้สามารถตัดถอนและขยายได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความนิ ยมและความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
ละครโทรทัศน์
4) ความเป็ นไปได้ข องเรื่ อ งในการผลิ ต ต้อ งไม่ ย ากจนเกิ น ไป หรื อ จนไม่ อ าจ
สามารถใช้เทคนิคในการผลิตได้ หรื อทาแล้วไม่เนียนไม่เป็ นธรรมชาติ
5) เนื้ อหาของเรื่ องไม่หนักจนเกิ นไป เนื่ องจากโทรทัศน์เป็ นสื่ อที่ให้ผบู้ ริ โภครับ
เพื่อความผ่อนคลาย เพื่อความบันเทิง หรื อพักผ่อนจากเรื่ องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
6) ค านึ ง ถึ ง ผูแ้ สดง พิ จ ารณาว่า ผูแ้ สดงในเรื่ อ งต้อ งมี จ านวนไม่ ม ากหรื อ น้อ ย
จนเกินไป แต่ละตัวละครมีบุคลิกและบทบาทเหมาะสมกับตน
7) ความทันสมัยของเรื่ อง หากเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชีวติ คนในปั จจุบนั เนื้ อหาก็สมควร
ที่จะมีความสมจริ ง สะท้อนถึงชีวติ ในสังคมได้
8) ความบันเทิง เป็ นสิ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคนั้นอยากที่จะติดตามชมไปตลอด
2.3.4 ประเภทของบทละครโทรทัศน์
นราพร สังข์ชยั (2552) ได้กล่าวถึ งประเภทในการเขียนบทละครโทรทัศน์ไว้ 2 แนวทาง
ดังนี้
2.3.4.1 บทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลง (Adaptation) คือ รู ปแบบวรรณกรรมที่มา
จากนวนิ ยาย เรื่ องสั้น เรี ยงความ หรื องานเขียน มาสร้างเป็ นบทละครโทรทัศน์ ซึ่ งการผลิตละคร
โทรทัศน์จากบทละครประเภทนี้ จะข้อดี หลายประการในแง่ของโครงเรื่ องมีมกั จะมีความสมบูรณ์
อยูแ่ ล้ว และเป็ นที่นิยมจากผูอ้ ่านแต่เดิม หากชิ้นงานนั้นมีชื่อเสี ยงหรื อได้รับความนิ ยมมากเท่าไหร่
นั้นการผลิ ตเป็ นละครโทรทัศน์ให้มีภาพประกอบก็จะมีความยากมากขึ้น เนื่ องจากความแตกต่าง
จากจินตนาของผูอ้ ่านที่มีให้ต่อเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งถ้าการผลิ ตมีความเห็ นที่แตกต่างออกไป จะทาให้ขดั
กับความคิดเดิมที่มีอยูซ่ ่ ึ งทาให้เกิดปั ญหาอยูบ่ ่อยครั้ง ในการเขียนบทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลง
นั้นสามารถแบ่งได้เป็ นขึ้นตอนดังนี้
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1) ผู้เ ขี ย นบทละครโทรทัศ น์ แ บบดัด แปลงจะมี วิ ธี ก ารดัด แปลงบท
ประพันธ์ในรู ปแบบต่างๆมาเป็ นบทละครโทรทัศน์ดว้ ยการอ่านบทประพันธ์หรื อนวนิ ยายซ้ าๆเพื่อ
ยึดโครงเรื่ องหลักหรื อแก่นเรื่ องเดิมเอาไว้ โดยอาจจะมีการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อทาให้มีความเข้า
ยุคกับสมัยมากขึ้น
2) ทาการวางโครงเรื่ องทั้งหมด เพราะการทาบทละครจากนวนิ ยายหรื อ
บทประพันธ์มีความจาเป็ นให้เพิ่มหรื อลดเนื้ อหาให้เหมาะสมกับการผลิต ดังนั้นการวางโครงเรื่ อง
ทั้งหมดก่อนจะเป็ นการง่ายต่อการเขียนละครโทรทัศน์ ทาให้ไม่ตกหล่นในส่ วนของเนื้อหาที่สาคัญ
ของเรื่ องนั้นๆ
3) บัน ทึ ก เกี่ ย วกับ ทุ ก ตัว ละครในโทรทัศ น์ เพราะจากสร้ า งตัว ละคร
สาหรับบทละครโทรทัศน์ที่มาจากการดัดแปลงนั้นผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์ควรที่จะยึดตัวละคร
เอกไว้ ส่ วนตัวละครอื่นๆจะเลือกเก็บไว้หรื อไม่มีบทบาทในละครจะแล้วแต่ความเหมาะสม เพราะ
จานวนในการแสดงของนักแสดงในละครโทรทัศน์มีความสาคัญมากควรมีในปริ มาณที่พอดีไม่มาก
หรื อน้อยเกินไป
4) การกาหนดเวลา ฉาก และสถานที่ ในการเขียนบทละครโทรทัศน์แบบ
ดัดแปลในส่ วนใหญ่จะยึดตามโครงเรื่ องแบบเดิ มไว้ให้มากที่สุด แต่บางครั้ งเนื่ องจากมี ผจู ้ ากัดที่
อาจจะไม่ทาให้เป็ นไปตามแบบเดิมตามที่ประพันธ์ไว้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเพื่อความสมบูรณ์
5) การเลือกให้บทสนทนาของตัวละครจากบทประพันธ์ประเภทนวนิยาย
ในการเขียนบทโทรทัศน์แบบดัดแปลงนั้น บางครั้งในนวนิ ยายบางเรื่ องมีการใช้คาพูดที่เป็ นที่ตรา
ตรึ งต่อผูอ้ ่าน ดังนั้นผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์น้ นั จึงควรที่จะให้บทนั้นๆ เพื่อเป็ นการเก็บเอกลักษณ์
ของเรื่ องนั้นๆไว้
2.3.4.2 บทละครโทรทัศน์แบบเขียนขึ้นใหม่ (Original) คือ การคิดสร้างสรรค์เรื่ อง
สาหรับผลิตละครโทรทัศน์ เป็ นบทละครที่ผเู ้ ขียนบทละครโทรทัศน์คิดโครงเรื่ องขึ้นมาเอง โดยไม่
มีการลอกเลียนหรื อทาซ้ ากับละครเรื่ องใด โดยเรื่ องราวอาจจะมาจากเรื่ องส่ วนตัวหรื อประสบการณ์
จากคนใกล้ตวั สร้ างสรรค์เป็ นบทละครโทรทัศน์ โดยจะนาเรื่ องทั้งหมดละสร้ างสรรค์เป็ นเรื่ อง
เลื อกนักแสดงตัวละครแต่งเสริ มให้เรื่ องมี ความน่ าสนใจมากขึ้น โดยจะกาหนดตัวละครเอกและ
ความขัดแย้งของเรื่ องจนกระทั้งถึงการยุติของความขัดแย้งนั้นๆ ซึ่ งสิ่ งสาคัญในการสร้างบทละคร
โทรทัศน์แบบเขี ยนขึ้นใหม่น้ นั คือ การกาหนดบุคลิ กของตัวละคร ต้องมีความชัดเจนและมีโครง
เรื่ องที่ดี
จากการอธิ บ ายดัง กล่ า วจะเห็ น บทละครโทรทัศ น์มี ความส าคัญมากในการผลิ ตละคร
โทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนแรกๆในการผลิต และเป็ นตัวชี้ วดั สาคัญว่า ละครที่กาลังจะผลิตนั้นมีความ
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น่าสนใจมากน้อยเพียงใด โดยการเขียนบทละครโทรทัศน์น้ นั มีความสาคัญในการลาดับขั้นตอน
หากไม่ ส ามารถล าดับ หรื อสร้ า งเรื่ อ งให้มี ค วามน่ า สนใจ ก็ จะท าให้ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จใน
การสร้างสรรค์บทละครนั้นๆ
นพพร ประชากุล (2543, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552, น.8) ได้กล่าวว่า การเล่าเรื่ อง
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับเนื้ อหาหรื อระดับตัวบทที่ ปรากฏ หมายถึ ง เนื้ อความของ
นวนิ ยายที่อ่าน หรื อเนื้ อความของละครที่สามารถรับรู ้ได้ตาตามสิ่ งที่ประกฎให้เห็ น และอีกระดับ
คือ ระดับเนื้ อเรื่ องหรื อระดับโครงสร้ าง หมายถึ งการเล่าเรื่ องที่ทาให้เห็ นถึ งรู ปธรรม มองเห็นถึ ง
เนื้อความที่ลึกกว่าสิ่ งที่เห็น สามารถตีค่าเนื้อหาได้อย่างลึกซึ่ งและมีประโยชน์
2.3.5 การวิเคราะห์ การเล่าเรื่อง
การวิเคราะห์การเล่าเรื่ องจะวิเคราะห์ตามองค์ประกอบการเล่าเรื่ องดังนี้
2.3.5.1 โครงเรื่ อง (Plot) นับเป็ นองค์ประกอบส าคัญของเรื่ อง เมื่ อเริ่ มเขี ย นบท
ละครโทรทัศ น์ ต้อ งเข้า ใจหลัก พื้ น ฐานของเนื้ อ เรื่ อ งหรื อ โครงเรื่ อ งก่ อ น โดยสามารถอธิ บ าย
ส่ วนประกอบของโครงเรื่ องได้ดงั นี้
1) การลาดับสาเหตุที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นในเรื่ อง ซึ่ งเมื่อรวมเหตุการณ์
เหล่านี้ท้ งั หมดแล้วสามารถนาเข้าสู่ บทสรุ ปของเรื่ องได้
2) ลาดับของเหตุการณ์ซ่ ึ งสามารถผูกรวมกันเป็ นปมของการขัดแย้ง
3) โครงเรื่ องจะต้องมีเหตุมีผลต่อกัน
โครงสร้างของละครโทรทัศน์ ในลักษณะของละครโทรทัศน์มีลาดับของความเข้มข้นของ
เรื่ องดังนี้
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างของละครโทรทัศน์
จากภาพโครงสร้างของละครโทรทัศน์สามารถอธิ บายความหมายของโครงสร้างได้ดงั นี้
1) ขั้นการเริ่ ม เรื่ อง (Exposition) เป็ นการชัก จู งความสนใจของผูช้ มให้
ติดตาม เรื่ องราวโดยมีการแนะนาตัวละคร แนะนาฉากหรื อสถานที่ เป็ ดประเด็นขัดแย้งเพื่อชวน
ติดตาม
2) ขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ เรื่ องราวที่เกิดขึ้นหลังจาก
มีการเริ่ มเรื่ อง ปั ญหาและความขัดแย้งของโครงเรื่ องจะค่อยๆปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดและ
ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทั้งถึงจุดหักเหของเรื่ อง
3) ขั้นภาวะวิก ฤต (Climax) เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการขมวดปม ความตรึ ง
เครี ยดของเรื่ องสามารถเกิ ดขึ้ นได้หลายครั้ง ดังนั้นจุ ดวิกฤติ จึงสามารถเกิ ดขึ้ นได้มากกว่า 1 ครั้ ง
แต่ เ มื่ อ เรื่ องด าเนิ น มาถึ ง จุ วิ ก ฤตที่ สุ ด ของเรื่ อ งจนเกิ ด เป็ นการหัก เหสุ ด ท้า ยก่ อ นเรื่ อ งจะจบลง
ซึ่งนับเป็ นจุดสู งสุ ดของเรื่ อง และเป็ นจุดสุ ดท้ายของการขมวดปม
4) ขั้น ภาวะคลี่ ค ลาย (Falling Action) คื อ ตอนที่ เ รื่ องค่ อ ยๆลดความ
ตึงเครี ยดลง ซึ่ งนาไปสู่ การคลี่คลายปมปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆในที่สุด
5) ขั้นการยุติเรื่ องราว (Ending) คือ การคลี่คลายปั ญหาและความขัดแย้ง
เป็ นตอนจบหรื อตอนสุ ดท้ายของเรื่ อง ทาให้เรื่ องจบได้อย่างสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตาม โครงเรื่ องไม่จาเป็ นต้องมีท้ งั หมด 5 ขั้นตอนอย่างนี้ เสมอไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ผูแ้ ต่ง ซึ่ งอาจจะมีการรวบลัดตัดเอาบางส่ วนเข้าด้วยกัน เช่น การเปิ ดเรื่ องด้วยการแสดงถึง
ปมปัญหาของเรื่ อง เป็ นต้น

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์ 3 องก์
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ภาพที่ 2.6 โครงสร้างเรื่ องในละครโทรทัศน์ 1 เรื่ อง
โครงเรื่ องมีความสาคัญมากกว่าองค์ประกอบส่ วนอื่นๆทั้งหมดของละครหนึ่ งเรื่ อง
และโครงเรื่ อ งที่ ดี ต้อ งประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว นที่ ส าคัญ คื อ ส่ ว นต้น เรื่ อ ง ส่ ว นตอนกลางเรื่ อ ง
และ ส่ วนตอนท้ายเรื่ อง ซึ่ งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอนต้องมีความสัมพันธ์กนั และมีผลต่อเนื่อง
สื บกันไปทั้งเรื่ อง
Propp (1968) ได้วิเคราะห์ ตวั ละครและการกระท าของตัวละครที่ ปรากฏอยู่ใ น
เนื่องเรื่ อง เป็ นหน้าที่ของตัวละครนั้น ซึ่ งจะทาให้เรื่ องดาเนิ นไปได้ได้แก่ ส่ วนที่เป็ นการกระทาของ
ตัวละคร และผลที่มาจากการกระทานั้นๆ ซึ่ งสามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนในการเล่าเรื่ อง 13 ขั้นตอน
ดังนี้
1) สถานการณ์ เริ่ ม ต้น (Initial situation) คื อ การแนะนาสมาชิ ก ของตัว
ละคร แนะนาตัวเอกของเรื่ อง
2) เกิดการพลัดพราก (Absentation) คือ ตัวละครหนึ่งในเรื่ องสู ญหายไป
3) การขัดขวาง (Interdiction) คือ การขัดขวางเป้ าหมายของตัวเอก
4) ความรุ นแรง (Violation) คื อ การใช้ ค วามรุ นแรงในการขัด ขวาง
เป้ าหมายของตัวเอก
5) การเป็ นตัวร้าย (Villainy) คือ ผูท้ ี่ทาอันตรายให้กบั ตัวละครอื่นๆ
6) การเป็ นสื่ อ (Mediation) คือ การที่ตวั เอกได้รับ หรื อการได้รับรู ้เกี่ยวกับ
เรื่ องร้ายๆที่จะเกิดขึ้น
7) การได้รับของวิเศษ (Receipt of magic agent) คื อ การที่ ต ัวเอกได้รั บ
พลังวิเศษ
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8) การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (Spatial transference) คือ ตัวเอกได้
ออกเดินทางเพื่อค้นหา
9) การต่อสู ้ (Struggle) คือ ตัวเอกได้ต่อสู ้ตวั ตัวร้าย
10) การสถาปนาวีรบุรุษ (Branding) คือ การที่ตวั เอกได้รับการสถาปนา
11) ชัยชนะ (Victory) คือ การที่ตวั ร้านถูกทาร้าย
12) การแอบอ้ า งสิ ทธิ์ (Unfounded claims) คื อ การที่ มี ต ั ว ละครอื่ น
แอบอ้างเป็ นตัวเอกแต่ถูกเปิ ดเผยในที่สุด
13) การแต่งงาน (Wedding) คือ ตัวเอกได้แต่งงาน และมีความสุ ข
ซึ่ ง Propp (1968) ได้กล่ าวอี กว่าขั้นตอนทั้ง 13 ขั้นนี้ เป็ นการเล่ าเรื่ องแบบนิ ทาน
พื้นบ้าน ซึ่ งในการเล่าแบบอื่นๆอาจจะมีข้ นั ตอนมากกว่านี้ แต่จะไม่เกิน 31 ขั้นตอน (Berger, 1997)
แต่สาหรับ Todorov (1969) ได้กล่าวสาหรับการเล่าเรื่ องไว้วา่ โครงสร้างของละคร
หรื อภาพยนตร์ จะมีน้ นั จะมี อยู่ท้ งั หมด 4 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ สงบสุ ข เป็ นสถานการณ์ ที่
มักจะเกิดขึ้นในช่วงการเริ่ มเรื่ อง สถานการณ์วิกฤติ มักจะมีการก่อตัวขึ้นมาเรื่ อยๆและค่อยๆทวีคูณ
เป็ นขั้นรุ นแรง สถานการณ์ ในช่ วงการแก้ปัญหา เป็ นสถานการณ์ ที่ตวั ละครมีความพยายามที่จะ
ทาให้สถานการณ์วิกฤติน้ นั หายไป และสถานการณ์กลับมาสู่ ความสุ ขอีกครั้ง เป็ นช่วงที่ความวิกฤติ
นั้นคลี่คลายไปแล้ว
นอกจากนั้น เพ็ญสิ ริ เศวตรวิหารี ได้กล่ า วไว้ว่าโครงเรื่ องส่ วนใหญ่แบ่ งเป็ น 8
ลักษณะ คือ
1) ความรักของหญิงชาย คือ การพบกัน รักกัน โกรธกัน คืนดีกนั
2) รักสามเศร้า คือ เป็ นเรื่ องทานองเดียวกับความรัก
3) ความสาเร็ จ คือ เป็ นเรื่ องที่ตวั เอกจะต้องมีความพยายามในการต่อสู ้ใน
เรื่ องๆหนึ่ง
4) ซินเดอเรลลา หรื อเรื่ องพาฝัน เป็ นเรื่ องที่ตวั เอกต้องตกอยูใ่ นความทุกข์
หรื อตกยาก จนได้พบกับคู่เศรษฐี
5) คฤหาสน์ ลึ ก ลับ คื อ เป็ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ คฤหาสน์ โดยจะต้อ งมี ป ม
บางอย่างซ้อนอยูใ่ นนั้น
6) เรื่ องเกี่ยวกับคดีลึกลับ
7) แมวจับหนู คือ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการไล่ล่า
8) เพชรตัดเพชร คือ ตัวเอกทั้งสองฝ่ าย ต้องมีการชิงไหวชิงพริ บกัน
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2.3.5.2 แก่นเรื่ อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลักหรื อความคิดรวบยอด ที่เจ้าของ
เรื่ องต้องการนาเสนอ ซึ่ งผูร้ ับสารสามารถค้นพบความหมายหรื อใจความสาคัญของเรื่ องได้จากการ
สังเกตองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าเรื่ อง เช่ น ตัวละคร บรรทัดฐานและค่านิ ยม เป็ นต้น แก่นเรื่ อง
เป็ นเหมือนศูนย์กลางของเรื่ องที่ผูผ้ ลิ ตนั้นต้องการจะสื่ อสาร กับคนดู ซึ่ ง Boggs (อ้างถึ งใน สุ ภา
จิ ต ติ ว สุ รั ต น์ , 2545) แบ่ ง แก่ น เรื่ อ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แ ก่ แก่ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ศี ล ธรรม ชี วิต
ธรรมชาติของมนุษย์ การวิพากษ์สังคม และคาถามเชิงปรัชญา
ปกติแล้วการเล่าเรื่ องเรื่ องหนึ่ งนั้นจะมีแก่นเรื่ องหลักเพียงแก่นเดียว แต่อาจจะแฝง
ไปด้วยแนวคิ ดย่อยๆอื่ นหลายแนวคิ ดที่ จะสนับสนุ นแก่ นเรื่ อง ถึ งแม้ว่าแก่ นเรื่ องหนึ่ งๆนั้นจะมี
แนวคิดย่อยๆหลายแนวคิดก็ตาม แต่แนวคิดย่อยๆนั้นมีลกั ษณะ หรื อใจความความสาคัญที่สามารถ
ทาให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณาแก่นเรื่ องควรพิจารณาที่แนวคิดย่อยๆไปด้วย
เพราะจะทาให้เราสามารถเข้าในแก่นเรื่ องได้ดีมากขึ้น
ละครเรื่ องต่ า งๆ ที่ น าเสนอต่ อ ผู ้ช มสามารถวิ เ คราะห์ แ ก่ น เรื่ องของละคร
(The Analysis of theme) ออกเป็ น 6 ประเภทได้แก่ (Goodlad, 1971)
1) Love theme ละครโทรทัศ น์ ที่ มี แ นวเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความรั ก เนื้ อ เรื่ อ ง
จะเป็ นเกี่ยวกับความรักไม่วา่ จะเป็ นความรักระหว่างหนุ่มสาว สามีภรรยา โดยเรื่ องจะเป็ นเรื่ องของ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ของความรักเกิ ดขึ้นได้อย่างไร มีอุปสรรคอย่างไรและจบลง
อย่างไร และแนวเรื่ องความรักจะรวมถึงความรักในครอบครัวด้วย
2) Morality theme ละครที่ มี เนื้ อ เรื่ องเกี่ ย วกับ ศี ล ธรรมจรรยา เนื้ อ เรื่ อ ง
จะเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดจากหลักศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทาความ
ดี เ ป็ นประจ าและมี ค วามจ าเป็ น เป็ นสิ่ ง ที่ สั ง คมปรารถนา หรื อ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง บุ ค คลที่ เ ลื อ ก
จะกระทาความดีหรื อความชัว่ และผลที่จะได้รับการกระทาความดีหรื อความชัว่
3) Idealism theme ละครที่มีแนวเรื่ องประเภทนี้ จะแสดงให้เห็นถึ งบุคคล
ที่ มีค วามพยายามที่ จะกระท าสิ่ งต่า งๆให้บ รรลุ ในสิ่ งที่ ตวั เองปรารถนา บุคคลประเภทนี้ จะเป็ น
นักปฏิวตั ิ ผูท้ ี่มีอุดมการณ์ชาตินิยม เสรี นิยม เป็ นนักบวชหรื อศิลปิ นก็ได้ ซึ่ งมีความคิดที่แตกต่างไป
จากบุคคลในสังคม อาจจะรุ นแรงกว่าหรื ออาจจะต่อต้านกับสิ่ งที่สังคมเป็ นอยู่
4) Power theme เป็ นแนวเรื่ องเกี่ ย วกับ อ านาจ เป็ นเรื่ องความขัด แย้ง
เกี่ยวกับบุคคล 2 คน หรื อ 2 กลุ่ม ที่มีความต้องการในสิ่ งเดี่ยวกัน เช่น ตาแหน่งหน้าที่ การมีอานาจ
ในการควบคุมสถานการณ์ ความขัดแย้งส่ วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น รวมถึงการแสวงหา
อานาจด้วยการต่อสู ้กบั อุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่ งอานาจ
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5) Career theme เนื้ อเรื่ องจะแสดงถึงความพยายามของบุคคลที่จะทางาน
ให้ประสบความสาเร็ จโดยมีเป้ าหมายหลักคือ เพื่อให้ได้มาซึ่ งความสาเร็ จส่ วนตัว ไม่ใช่ความสาเร็ จ
เพื่อสถาบันและชาติ โดยจะต้องฝ่ าฟันอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
6) Outcast theme เนื้ อเรื่ องเป็ นเรื่ องของคนที่มี การดาเนิ นชี วิตในสังคม
แตกต่างจากคนทัว่ ไป เนื่ องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ สาเหตุทางร่ างกาย เช่น คนพิการ รู ปร่ างหน้าตา
น่าเกลียด หรื อเนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม เช่น นักโทษ โสเภณี เด็กกาพร้า เป็ นต้น โดยเนื้ อเรื่ อง
จะแสดงให้เห็ นถึ ง การใช้ชีวิตของบุ ค คลเหล่ านี้ ในสังคม ปฏิ กิริยาของเขาที่ แสดงออกแก่ สังคม
และสิ่ งที่สังคมปฏิบตั ิต่อเขา
2.3.5.3 ความขัดแย้ง (Conflict) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้เข้าใจเรื่ องราวได้
กระจ่างชัดยิ่งขึ้น เพราะแท้ที่จริ งแล้วคือ การสานเรื่ องราวบนความขัดแย้งนัน่ เอง ดังที่ได้จาแนก
ความขัดแย้งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือ การที่ตวั ละครสองฝ่ ายไม่ลงรอยกัน
หรื อ พยายามต่อต้าน ทาลายล้างกัน เช่น การไม่ถูกกันของคนสองตระกูล เป็ นต้น
2) ความขัดแย้งกับพลังภายนอก คือ ความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ
หรื อ คน กับสิ่ งที่เหนือธรรมชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนกับผีสาง เป็ นต้น
3) ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวละคร ซึ่ งมีความสับสนหรื อยุ่งยากลาบากใจ ในการตัดสิ นใจเพื่อกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น
ความรู้สึกขัดแย้ง กับกฎเกณฑ์ทางสังคม หรื อขัดแย้งกับสานึกรับผิดชอบ เป็ นต้น
ซึ่ งสิ่ งที่ ตอ้ งพิจารณาในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง คือ คู่แย้ง หรื อคู่ตรงข้าม เช่ น
ขาวกับดา ความดีกบั ความชัว่ ความสงบกับความวุน่ วายเป็ นต้น จะเห็นได้วา่ สิ่ งที่ยกตัวอย่างมีความ
ขัด แย้ง หรื อ แตกต่ า งกัน อย่า งเห็ น ได้ชัด เจน กาญจนา แก้ว เทพ ได้ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกับ คู่
เปรี ยบเทียบว่า หากถามว่าอะไรคือวัว เราจะตอบได้ก็ต่อเมื่อเรารู ้วา่ ว่าอะไรไม่ใช่ววั เช่นเดียวกับถ้า
ถามว่า อะไรคือความรักเราจะตอบได้เมื่อเรารู ้วา่ อะไรไม่ใช่ความรัก
2.3.5.4 ตัวละคร (Character) หมายถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั เรื่ องราว
ในเรื่ องเล่า นอกจากนี้ ยงั หมายรวมถึ งบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่วา่ จะเป็ นรู ปร่ างหน้าตา หรื อ
อุปนิ สัยใจคอของ ตัวละครด้วย โดยตัวละครแต่ละตัว จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่ วนเสมอ นัน่ คือ
ในส่ วนที่ เป็ นความคิ ด (Conception) และส่ วนที่ เป็ นพฤติ กรรม ซึ่ งทั้ง หมดนาไปสู่ บ ทสรุ ปของ
เรื่ องราวทั้งหมด มีส่วนสาคัญใน การบอกถึงพัฒนาการในเรื่ อง ผลที่ปรากฏ และบอกผลกระทบ
ของความขัดแย้ง โดยในการวิเคราะห์จะ ศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ลักษณะภายนอก
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ของตัวละคร การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่บ่ง บอกถึงนิสัยของตัวละคร รวมไปถึงพัฒนาการของตัว
ละครด้วย
Propp (1968) วิเคราะห์ ในการเล่ าเรื่ องของละครรั สเซี ย พบบทบาทของตัวละคร
ทั้งหมด 7 ประเภทคือ
1) ผูร้ ้ า ย คื อ ผูท้ ี่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ชุ ม ชน หรื อ เป็ นคู่ ต่ อ สู ้ ก ับ
พระเอก
2) ผูใ้ ห้ คือ ผูท้ ี่เป็ นอาจารย์ หรื อผูท้ ี่คอยให้คาปรึ กษากับตัวเอก
3) ผูช้ ่วยเหลือ คือ ผูท้ ี่คอยช่วยเหลือตัวเอกเมื่อต้องต่อสู ้กบั ผูร้ ้าย
4) เจ้า หญิ ง คื อ นางเอกของเรื่ อ ง เป็ นผู ้ที่ ต้อ งการรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
จากพระเอก
5) ผูส้ ่ งสาร คือ ผูค้ อยส่ งความคืบหน้าทั้งฝ่ ายร้าย และฝ่ ายพระเอกให้รับรู้
เรื่ องราวของกันและกัน
6) วีร บุ รุ ษ คื อ ผู้ที่ เ ข้า มาท าให้ เรื่ อ งราวทุ ก อย่ า งคลี่ ค ลาย หรื อ ท าให้
เรื่ องราวร้ายๆนั้นดีข้ ึน
7) วี ร บุ รุ ษจอมปลอบ คื อ ผู ้ที่ เ ข้า มาสวมเป็ นคนที่ ค ลี่ ค ลายทุ ก อย่ า ง
แต่ไม่ได้ทาจริ งๆ
โดยลักษณะของตัวละครนั้น มีหลักการสร้ างมาจากลักษณะนิ สัยของคนเพื่อให้
ผูช้ มเข้า ถึ ง ตัวละครได้ง่ า ยและเข้า ใจการกระท าของตัวละครเหล่ า นั้น ซึ่ งลัก ษณะนิ สัย ของคน
สามารถจาแนกได้ตามหลักของ Enneagram ที่กล่าวถึงบุคลิก ดังนี้
1) The Perfectionist (มีความสมบูรณ์แบบมาก และเข้มงวดกับตัวเองที่สุด
จะคอยพัฒนาตัวเองเพื่อความสมบูรณ์แบบอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนี้แล้วยังเข้มงวดกับคนอื่นอีกด้วย
เพราะฉะนั้นเขาจะทนไม่ได้เลยถ้ามีใครออกนอกกรอบกฎเกณฑ์ที่วางเอาไว้)
2) The Giver (เป็ นนักบุญหรื อผูใ้ ห้ ด้วยความที่ชอบเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเอา
ใจใส่ ผอู ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา มักชอบสนับสนุ นช่ วยเหลือคนอื่นมากกว่าสนใจความต้องการของตัวเอง
แต่ลึกๆ แล้วจะมีความต้องการที่จะได้รับความยอมรับจากผูอ้ ื่นที่สุด)
3) The Producer (มีความกระตือรื อร้น กระหายในชัยชนะและความสาเร็ จ
มีความมัน่ ใจในตัวเองและมีความมุ่งมัน่ สู ง และต่างกับคนลักษณ์ 2 ที่จะอุทิศตัวเองเพื่อผูอ้ ื่น คน
ลักษณ์3จะอุทิศตัวเองเพื่องานเพราะต้องการได้รับการยอมรับจากการประสบความสาเร็ จนัน่ เอง
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4) The Connoisseur (มี ค วามเป็ นศิ ล ปิ นสู ง มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่
แปลกแหวกแนวไปกว่าใครๆ แต่ก็ค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์และเข้าใจยาก พูดง่ายๆ ว่าอาร์ คตัวพ่อ/แม่
คนลักษณ์ 4 นี้จะอยูห่ ่างไกลจากคาว่า 'ธรรมดา' โดยสิ้ นเชิง)
5) The Observer (มีความต้องการความเป็ นส่ วนตัวสู ง มักจะชอบปลีกตัว
ออกห่ า งจากโลกและคอยจับ ตามองอยู่ ใ นพื้ น ที่ ข องตัว เอง เป็ นคนที่ ยึ ด มั่น กับ เหตุ ผ ล ข้อ มู ล
ข้อเท็จจริ งมากกว่าอารมณ์ ว่ากันว่าคนลักษณ์น้ ีมกั จะพูดน้อยและใจเย็น)
6) The Guardian (มีความรอบคอบระมัดระวัง เพราะมักจะหวาดกลัวกับ
เหตุร้ายต่างๆ อยู่เสมอ ถึ งจะมองโลกในแง่ร้ายมากไปหน่อย แต่ก็เป็ นคนช่างสงสัยและมองการณ์
ไกล ปิ ดทุกจุดที่อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงได้เสมอ)
7) The Enthusiast (เป็ นคนสนุ ก สนานเฮฮา ไม่ ช อบเรื่ อ งเครี ย ดๆ และ
มักจะหาอะไรสนุกๆ ใหม่ๆ ทาอยูเ่ สมอ คนลักษณ์น้ ีมีความยืดหยุน่ สู งและมองโลกในแง่ดี)
8) The Challenger (เป็ นคนตรงไปตรงมาและมีพลังมาก อาจจะดูเป็ นคน
ตรงๆ แรงๆ ไปหน่ อย แต่คนลักษณ์ น้ ี จะทนไม่ได้เมื่อเห็ นความอยุติธรรม พวกเขามักจะต่อสู ้เพื่อ
ความยุติธรรม ชอบความท้าทายและจัดการควบคุมอะไรๆ ได้ดี)
9) The Peacemaker (มุ่ ง ใฝ่ สั น ติ จะปรองดองกับ ทุ ก ด้า นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความขัดแย้ง ลักษณ์ 9 มักไม่ชอบปฏิเสธคาขอร้องของใคร และไม่ชอบการสัง่ การ จะลาบากใจเมื่อ
ต้องบังคับหรื อสั่งการผูอ้ ื่น ชอบตอบสนองความต้องการของคนอื่นๆ จนหลงลืมความต้องการของ
ตัวเอง ลัก ษณ์ 9 กับลักษณ์ 2 แม้จะดู แล้วเป็ นคนใจดี เหมื อนกัน แต่แตกต่า งกันที่ ลกั ษณ์ 2 จะทา
ตามใจผูอ้ ื่นเพราะอยากได้รับการยอมรับ แต่ลกั ษณ์ 9 จะทาตามใจผูอ้ ื่นเพราะไม่อยากขัดแย้ง)
2.3.5.5 ฉาก (Setting) ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539) ให้ความหมายว่า ฉากเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของเรื่ องเล่าทุกประเภท เพราะเหตุการณ์และตัว ละครไม่สามารถดาเนิ นไป
โดยปราศจากพื้นที่ได้ ดังนั้น ฉากมีความสาคัญในการรองรับและสร้างความ ต่อเนื่องของเหตุการณ์
อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงความหมายบางอย่างของเรื่ องหรื อผูก้ ากับ ตลอดจน การกระทาของตัว
ละครได้ด้วย ฉากก็คื อสถานที่ ที่เกิ ดเหตุ ก ารณ์ ข้ ึ นในเรื่ อง ซึ่ งการสร้ างฉากต้องให้ รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกับสถานที่ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผูช้ มเกิ ดคล้อยตามและเชื่ อว่าเรื่ องนั้นเกิ ดขึ้ นจริ ง ใน
ภาพยนตร์ บางเรื่ องผูก้ ากับพยายามให้ฉากในเรื่ องเป็ นโลกจาลองซึ่ งจาลองสถานการณ์ที่คนเราเอง
อาจเผชิญได้ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง
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ฉากในการเล่าเรื่ องประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1) ช่วงเวลา (Time) คือ ระยะเวลาที่เกิดขึ้นในขณะที่เล่าเรื่ องนั้นๆ ช่วงเวลา
มี ค วามส าคัญ ในการเล่ า เรื่ อ งในละครเพราะจะสามารถบอก ลัก ษณะการแต่ ง กาย ลัก ษณะ
สถาปัตยกรรม ลักษณะการพูด เป็ นต้น
2) สถานที่ (Location) คือ สถานที่ ที่เกิ ดเหตุ การณ์ ในขณะที่ เล่ าเรื่ องนั้น
เพื่อให้เรื่ องที่เล่ามีความน่าสนใจมากขึ้น
2.3.5.6 สัญลักษณ์พิเศษ (Special symbol) หมายถึง ปัทมวดี จารุ วร (2538) กล่าวว่า
การใช้สัญลักษณ์ในการสื่ อความหมายทั้งในรู ปของคาพูดและภาพ ซึ่งจะมี 2 ชนิด
1) สัญลักษณ์ทางภาพ หรื อ องค์ประกอบของเรื่ องที่ถูกนาเสนอซ้ าๆ อาจ
เป็ นวัตถุ สถานที่ หรื อสิ่ งมีชีวิต เช่น สัตว์หรื อบุคคล ลักษณะอาจเป็ นเพียงภาพเดี่ยว หรื อเป็ นกลุ่ม
ภาพก็ได้
2) สัญลักษณ์ทางเสี ยง คือ เสี ยงต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อนเสดงความหมายอื่นๆ
เพื่อเปรี ยบเทียบความหมาย หรื อเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไม่ใช่การใช้เพื่อสร้างอารมณ์
สนับสนุนความรู้สึกของตัวละคร
2.3.5.7 มุมมองในการเล่าเรื่ อง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์เข้าใจ
พฤติกรรมของ ตัวละครในเรื่ องผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหนึ่ ง หรื อหมายถึง การที่ผเู้ ล่ามอง
เหตุการณ์จากวงใน ใกล้ชิด หรื อจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่ งแต่ละจุดยืนมีความเชื่อทีต่างกัน จุดยืน
ในการเล่าเรื่ องมี ความสาคัญต่อการเล่าเรื่ อง เพราะจุดยืนจะมีผลต่อความรู ้สึกของผูช้ มและมีผลต่อ
การชักจูงอารมณ์ของ ผูเ้ สพเรื่ องเล่า Louise Giannetti (อ้างถึงใน ธนิต ธนะกุลมาส, 2547) จัดแบ่ง
มุมมองพื้นฐานใน การเล่าเรื่ องของภาพยนตร์ ไว้ 4 ประเภท คือ
1) การเล่ า เรื่ องจากมุ มมองบุ ค คลที่ หนึ่ ง (The First-Person Narrator) คื อ
การที่ ตัวละครเอกของเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเอง ตัวละครเอกในเรื่ องมักเอยคาว่า “ฉัน” หรื อ “ผม” อยูเ่ สมอ
2) การเล่ า เรื่ องแบบรู ้ ร อบด้ า น (The Omniscient Point of View) คื อ
การเล่าเรื่ อง ที่ไม่มีขอ้ จากัด สามารถหยัง่ รู ้ถึงจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถเคลื่อนย้ายเหตุการณ์
สถานที่ และ ข้า มพ้นข้อจากัดด้านเวลาสามารถย้อนอดี ต ก้าวไปสู่ อนาคต และสามารถสารวจ
ความคิ ดความฝั นของตัวละครได้อย่างไร้ ข อบเขต การเล่ า เรื่ องแบบนี้ มกั จะถู ก นามาใช้ในงาน
ภาพยนตร์มากที่สุด
3) การเล่าเรื่ องจากมุ มมองบุ คคลที่ สาม (The Third-Person Narrator) คือ
การที่ ผูเ้ ล่ากล่าวถึงตัวละครตัวอื่นๆ เหตุการณ์อื่นๆ ที่ตวั เองพบเห็นหรื อเกี่ยวพันด้วย
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4) การเล่าเรื่ องจากมุมมองที่เป็ นกลางหรื อจากมุมภายนอก (The Objective
Point of View) เป็ นมุมมองที่ ผสู ้ ร้ างพยายามให้เกิ ดความเป็ นกลาง ปราศจากอคติในการนาเสนอ
เป็ น การเล่าเรื่ องที่ ไม่สามารถเข้าถึ งอารมณ์ ตวั ละครได้อย่างลึ กซึ้ ง เนื่ องจากเป็ นการเล่ าเรื่ องจาก
มุมมองภายนอกเป็ นการสังเกตหรื อรายงานเหตุการณ์ โดยให้ผชู้ มตัดสิ นเรื่ องราวเอง การเล่าเรื่ อง
ชนิดนี้พบบ่อยในภาพยนตร์ ข่าว สารคดี รวมทั้งภาพยนตร์ แนวสมจริ ง
2.3.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ องกับทฤษฎีและแนวคิดละครโทรทัศน์ และการเล่าเรื่อง (Narrative
Theory)
กาจร หลุยยะพงศ์ และ สมสุ ข หินวิมาน (2552) ได้ศึกษาในเรื่ อง หลอน รัก สับสน ใน หนัง
ไทย ภาพยนตร์ ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณี ศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และ
หนัง ยุคหลัง สมัย ใหม่ โดยก าหนดประเด็นคาถามไว้ 4 ประเด็นคื อ (1) ค าถามในการศึ กษาและ
แนวทางการศึกษา (2) การคัดเลือกภาพยนตร์ (3) ผลการศึกษา (4) บทสรุ ป โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็ น
การศึกษาจากตัวบทภาพยนตร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ประกอบ โดยแบ่งกลุ่ม
ภาพยนตร์ที่ศึกษาได้สามตระกูลคือ หนังผี หนังรัก และหนังยุคหลังสมัยใหม่ ผลสรุ ปงานวิจยั แสดง
ให้ เ ห็ น ว่า หนัง ไทยทั้ง สามประเภทนี้ เ ป็ นหนัง ที่ มี พ ฒ
ั นาการตลอดมาจาก อดี ต ทั้ง จากระบบ
อุ ตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึ ง การพัฒนาในเชิ งสุ นทรี ย ะของภาพยนตร์ โลกทัศน์ อัน ท าให้
ภาพยนตร์ มีจุดดึงดูดใจผูช้ มทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ จุดสาคัญของภาพยนตร์ คือ ภาพยนตร์ ไทย
เกื อบทั้ง หมดที่ ผ ลิ ตขึ้ นมานั้นดาเนิ นตามแนวทางของชนชั้นกลาง ทั้ง ในฐานะผูผ้ ลิ ต ตลอดจน
การแฝง อุดมการณ์ของคนชั้นกลาง เพื่อเป้ าหมายการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชนขั้นกลาง และ
การยึดอานาจของชนชั้นกลางในสังคมไทย แม้จะภาพยนตร์ บางส่ วนที่ผลิ ตจากชนชั้นอื่นแต่ก็ยงั
เป็ นจานวนน้อย และ ต้องต่อสู ้กบั มาตรฐานของภาพยนตร์ แบบคนชั้นกลาง ภาพยนตร์ไทยที่ได้ชม
จึงเป็ นมุมมองของคนชั้น กลาง อย่างไรก็ดี หากในอนาคตมีการเติบโตของคนชั้นล่างมากขึ้น บริ บท
สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง และ เทคโนโลยี ภ าพยนตร์ ที่ ง่ า ยขึ้ น นัย ของภาพยนตร์ ใ นยุค หน้า ก็ อ าจ
แปรเปลี่ยนได้
ภัทราวดี ธี เลอร์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การทบทวนโครงเรื่ องและแก่นเรื่ องของละครเวที
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เรื่ องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531 - 2555) พบว่า ละครเวทีต้ งั แต่เรื่ อง
ที่ 1 ถึงเรื่ องที่ 24 ของคณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยากรุ งเทพนั้น ในแต่ละมีจะมีแก่นเรื่ องที่แตกต่างกัน
ไป เหตุเพราะนักศึกษาที่ทาการผลิตนั้นเป็ นนักศึกษาคนละชุดกัน จึงทาให้มีแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลงานแตกต่างกัน แต่แก่นเรื่ องที่มีความนิ ยมมากที่สุดในการจัดทาการแสดงนั้นเป็ นแก่นเรื่ องแบบ
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Idealism ซึ่ งเป็ นละครแนวที่บุคคลหนึ่ งในเรื่ อง หรื อตัวเอกจะมีความมุ่งมัน่ ที่ จะทาให้สิ่งที่ตวั เอง
ปรารถนาประสบความสาเร็ จ

2.4 แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับการสื่ อสารระหว่ างบุคคล (Interpersonal Communication)
ไม่ มี ม นุ ษ ย์ค นใดในสั ง คมที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ บุ ค คลอื่ น ได้ เนื่ อ งจาก
การสื่ อ สารเป็ นกิ จ กรรมที่ มี ส่ ว นส าคัญ ยิ่ ง ในการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เป็ นส่ ว นที่ เ สริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ มีความเกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์และการปรับตัวของมนุ ษย์ อีกทั้งยังเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในความสุ ขและความสาเร็ จในชี วิต ความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นปั จจัย
ก าหนดและส่ ง ผมในการดารงชี วิ ตของมนุ ษ ย์เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ส่ ว นความผิ ดพลาดและ
การล้มเหลวในการสื่ อสารกับบุคคลคนอื่นย่อมส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั บุคคลเหล่านั้น รวมทั้งยัง
ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกับสมาชิ กคนอื่นๆในสังคม
ดังนั้นทักษะการสื่ อสารระหว่างบุคคลจึงเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ใน
ฐานะสมาชิกของสังคม (ภากิตติ์ ตรี สุกล, 2537)
การสื่ อสารของมนุษย์มีสัญลักษณ์ เป็ นสื่ อกลางเพื่อทาเกิดความเข้าใจในการสื่ อสารให้มาก
ขึ้น โดยการสื่ อสารสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่ วัจนภาษาและอวัจนภาษา
2.4.1 วัจนภาษา
ภาษา เป็ นในรู ปแบบสัญลักษณ์ ที่มนุ ษย์สร้ างขึ้นเพื่อติดต่อสื่ อสารเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ
ระหว่างมนุ ษย์ เนื่ องจากมนุ ษย์จะเข้าใจและรับรู ้ความหมายได้เป็ นการจาแนกการสื่ อสารขึ้นมาใช้
ให้ต่างจากการสารสื่ อของสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ โดยภาษาสามารถถูกสื่ อสารได้โดย การพูดและการเขียน
การพูด เป็ นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสี ยงออกมาเป็ นถ้อยคาเพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น นักภาษาศาสตร์
ถือว่าภาษาพูดเป็ นภาษาที่แท้จริ งของมนุษย์ ส่ วนภาษาเขียนเป็ นเพียงวิวฒั นาการขั้นหนึ่ งของภาษา
เท่านั้น มนุ ษย์ได้ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นอยู่เสมอ ทั้งในเรื่ องส่ วนตัว สังคม และหน้าที่
การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้ างความรัก ความเข้าใจ และช่ วยแก้ไขปั ญหา ต่าง ๆ ในสังคม
มนุษย์ได้มากมาย
การเขี ย น ภาษาเขี ย นเป็ นภาษาที่ ม นุ ษ ย์ใ ช้ อ ัก ษรเป็ นเครื่ องหมายแทนเสี ย งพู ด ใน
การสื่ อสาร ภาษาเขียนเป็ นสัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมาเพื่อ
ใช้บนั ทึกภาษาพูด เป็ นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ แม้นักภาษาศาสตร์ จะถื อว่าภาษา
เขียน มิใช่ภาษาที่แท้จริ งของมนุ ษย์ แต่ภาษาเขียนเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสื่ อสารของมนุ ษย์มา
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เป็ นเวลาช้านาน มนุ ษย์ใช้ภาษาเขียนสื่ อสารทั้งในส่ วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาเขียน
สร้ างความรัก ความเข้าใจ และช่ วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมนุ ษย์ได้มากมายหากมนุ ษย์รู้จกั
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานการณ์
อย่า งไรนั้นการก าหนดความหมายของภาษาที่ ใ ช้ใ นการสื่ อ สารสามารถเปลี่ ย นแปลง
ความหมายได้ตามประสบการณ์ หรื อความรู ้ ของบุคคลนั้นๆ ภาษาหรื อคาพูดจะมีความหมายตาม
ความต้องการของบุ ค คลที่ ท าการสื่ อสารแต่ ส าเหตุ ที่ ท าให้สื่ อสารกันได้อย่า งเข้า ใจเพราะเป็ น
การสื่ อสารร่ วมกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
วัจ นภาษาเป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์บ ัญ ญัติ ข้ ึ น ใช้โ ดยไร้ ก ฎเกณฑ์ มี ค วามก ากวมในตัว เองและ
มีค วามเป็ นนามธรรม และมี ความเกี่ ยวข้องกับ สิ่ ง แวดล้อมในการสื่ อสาร รวมทั้งประเพณี และ
วัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ความหมายที่จะเกิดขึ้นจากวัจนภาษาจึงมีความสาคัญคือความหมายจะอยู่
ที่ตวั ผูส้ ื่ อสารไม่ได้อยู่ที่ภาษาที่ ใช้ ดังนั้นความหมายที่เกิ ดขึ้ นจากการสื่ อสารจึงมี ลกั ษณะเฉพาะ
แตกต่างกันไปตามความรู ้ความสามารถ และลักษณะเฉพาะของผูท้ ี่สื่อสารแต่ละคน
2.4.2 อวัจนภาษา
นอกจากภาษาที่มนุ ษย์กาหนดขึ้นมาในการสื่ อสารแล้ว ยังมีสภาวะแวดล้อมและลักษณะ
ทางกายอื่นๆอีกที่เป็ นการประกอบสร้างความหมายของการสื่ อสารนั้น ซึ่ งในการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลมี ธนวดี บุญลือ และคณะ (2528) ได้ให้ส่วนประกอบของอวัจนภาษาที่สาคัญไว้ ดังนี้
2.4.2.1 ระยะทาง การที่ เรายืนใกล้ชิ ดหรื อห่ า งจากกันขณะที่ พูด อาจก่ อให้เกิ ด
ผลลัพธ์ ด้านการสื่ อสารที่ แตกต่า งกันออกไป แม้โดยค าพูด ความต้องการหรื อโดยการใช้ภาษา
อวัจนภาษา เราจะต้อ งสื่ อความหมายอย่า งเดี ย วกัน เช่ น การสนทนาระหว่า งคนไทยด้วยกัน
โดยทัว่ ไปหากเป็ นคนที่ไม่สนิ ทสนมกันจะไม่ยืนชิ ดกันมาก ยกเว้นแต่จะอยู่ในสถานการณ์ ที่ถูก
บังคับให้ตอ้ งยืนชิ ดกัน ดังนั้นหากเป็ นการสื่ อสารพูดคุยกัน และคู่สนทนายืนชิ ดกันมากและเป็ นคู่
ชายหญิ งจึ งจะตีความหมายได้ว่าเป็ นคู่รัก หรื อฝ่ ายชายกาลังจี บฝ่ ายหญิ งหรื อไม่ก็ฝ่ายหญิ งกาลัง
ยัว่ ยวนฝ่ ายชาย หรื อถ้าเป็ นเด็กก็ตีได้วา่ กาลังตีตวั เสมอผูใ้ หญ่
นอกจากนี้ยงั สามารถระบุระยะห่างของการสื่ อสารระหว่างบุคคลได้ดงั นี้คือ
1) ระยะที่แสดงถึงความใกล้ชิด เช่ น ในการสนทนากัน พูดความลับกัน
หรื อกรณี ที่คนสองคนกาลังต่อสู ้กนั อย่างประชิดติดตัว
2) ระยะทางระหว่างบุคคล จะต้องเป็ นระยะประมาณ 18 นิ้ว ถึง 4ฟุต เป็ น
การสนทนาระดับบุคคลทัว่ ไป
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3) ระยะทางระหว่างบุคคล ควรห่ างประมาณ 4-12 ฟุต แต่ท้ งั นี้ ข้ ึนอยู่กบั
ความใกล้ชิดของคู่สนทนา และขึ้นอยู่กบั กาลเทศะหรื อโอกาสในการสนทนาเป็ นเกณฑ์ อย่างเช่ น
ถ้าเป็ นการพูดคุ ยสนทนากันในห้องนั่งเล่ นหรื อเก้าอี้ รับแขก อาจจะมี ระยะห่ างระหว่างคู่สื่อสาร
ตั้งแต่ 4-7 ฟุตซึ่ งระยะห่างนี้เป็ นระยะห่างที่นอ้ ยที่สุดในระยะทางสังคม
4) ระยะของสาธารณชน เริ่ ม ตั้ง แต่ 12 ฟุ ต ขึ้ น ไป ซึ่ งเป็ นระยะที่ ไ กล
ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกัน เป็ นรายบุ ค คลและเห็ น หน้ า ค่ า ตากัน และแน่ น อนใน
การสื่ อสารภายใต้ระยะทางไกลขนาดนี้ การที่จะมีปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างคู่สื่อสารย่อมเป็ นไปได้
มากกว่าในกรณี ท้ งั 3 ข้างต้น
2.4.2.2 การมองเห็น การมองเห็นชัดเป็ นเครื่ องช่วยให้การสื่ อสารระหว่างบุคคลมี
ความชัดเจนได้ทางหนึ่ ง การที่ คู่สื่อสารมองเห็ นกันชัดเจนเป็ นปั จจัยที่ เอื้ อต่อการรั บส่ งข่าวสาร
ระหว่างกันเป็ นอย่างมาก การมองเห็นหน้าค่าตากันทาให้เราสามารถสื่ อสารกันได้ดว้ ยความดังของ
เสี ยงที่เหมาะสม ไม่ดงั หรื อไม่ค่อยจนเกิ นไปเป็ นเหตุ ให้บิดเบื อนทางภาษาสื่ อสารขึ้ น นอกจาก
การนี้ การเห็นหน้าค่าตายังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้การสื่ อสารอวัจนภษาที่จะควบคู่ไปกับการสื่ อสาร
โดยคาพูดที่เป็ นไปได้อย่างสะดวก ทาให้เราอาจสังเกตสี หน้าท่าทางของผูพ้ ูดหรื อปฏิกิริยาตอบรับ
ของคู่สื่อสารได้อย่างทันทีทนั ใด อย่างถูกต้องและชัดเจน
2.4.2.3 การแสดงสี หน้า นักวิชาการสื่ อสารระหว่างบุคคลบางท่านกล่าวว่า หน้าตา
คนเราเป็ นอวัยวะที่แสดงออกถึ งความรู ้ สึกของบุคคลได้มากกว่าอวัยวะอื่นๆ และเป็ นอวัยวะที่ คู่
สื่ อสารตลอดจนผูอ้ ื่ นที่อยู่ในสายตาสามารถมองเห็ นได้อย่างชัดเจนกว่าอวัยวะอื่นๆ หน้าตาเป็ น
อวัยวะแสดงความรู้ สึ กได้หลากอย่า ง เช่ น แสดงความดี ใจ เสี ย ใจ สบายใจ วิตกกัง วล เป็ นสุ ข
เป็ นทุกข์ เป็ นต้น หรื ออาจแสดงถึ งความรู ้ สึกหลายๆอย่างพร้ อมกัน เช่ น เสี ยใจ ผิดหวัง สงสาร
หมดหวังและเศร้าสร้อยระคนกัน เป็ นต้น
2.4.2.4 การสื่ อสารทางสายตา สายตาเป็ นเครื่ องบอกความรู ้ สึกต่างๆ ของคนได้
มากและเนื่ องจากนัย น์ ตาเป็ นอวัย วะส่ วนหนึ่ ง ที่ อยู่บ นใบหน้า อัน เป็ นตาแหน่ ง ในร่ า งกายที่ คู่
สนทนาจะมองเห็นกันได้ง่าย เมื่อเราดีใจ เสี ยใจ หรื อวิตกกังวล ในบางครั้งแม้เราจะไม่ได้เอ่ยปาก
เล่าให้ผใู ้ ดทราบ แต่จากสายตา คนที่พบเห็ นก็จะรู ้สึกได้ทนั ทีวา่ เรารู ้สึกอย่างไร หรื ออย่างในกรณี
ตรงข้ามกัน คนที่กาลังมีความสุ ข เช่นคนที่กาลังมีความรัก กาลังได้รับสิ่ งที่ตนปรารถนา ส่ วนมาก
มักจะสะท้อนความรู ้ สึกยินดี เป็ นสุ ขไว้ไม่ มิด แม้จะไม่ แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนจากสี หน้าและ
คาพูด แต่ก็อาจเห็นได้อย่างชัดเจนจากสายตา นอกจากนี้ สายตายังสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่ งอื่นได้
อย่างเช่ น แสดงให้เป็ นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหรื อห่ างเหิ น การมองเห็นความสาคัญของกัน
และกัน ตลอดจนความรู ้สึกอย่างอื่นระหว่างกันได้อีกมากขึ้น
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2.4.2.5 ภาษาจากร่ างกาย ภาษาจากร่ างกายช่ วยเน้นย้ าความสาคัญจากอวัจนภาษา
ของใบหน้าได้มาก ภาษาจากร่ างกายเช่ น ท่าทาง (Gesture) การเคลื่ อนไหวของร่ างกาย ตลอดจน
อากัปกริ ยาอย่างอื่นช่วยสะท้อนให้เป็ นถึ งทัศนะคติได้ ส่ วนใหญ่ภาษาจากร่ างกายมักควบคู่ไปกับ
อวัจนภาษาอื่นๆเช่ น เมื่อคนเรามีความโศกเศร้ า ความโศกเศร้ านั้นอาจจะสะท้อนให้เห็ นได้จาก
การที่เจ้าของความรู้สึกมีสีหน้าแววตาเศร้าหมอง เดินหรื อเคลื่อนไหวอย่างเชื่ องช้า แยกตัวออกไป
อยู่คนเดี ยวหรื อพยายามอยู่ห่างจากฝูง ชนให้ม ากที่ สุ ดเท่ าที่ จะท าได้ ไหล่ ตก คอตก มักก้มหน้า
มากกว่าเงยหน้า พูดน้อยกว่าปกติ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ภาษาร่ างกายยังเป็ นเครื่ องบ่งชี้ สถานภาพที่แตกต่างกันของบุคคลได้
อย่างเช่น เราจะเห็นว่าผูน้ าทางสังคมเป็ นจานวนมากมีท่าทางองอาจ ในขณะที่คนที่มีสถานภาพไม่
สู งมากอาจมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ก่อให้เกิดจุดสนใจและไม่เด่นเหนื อผูอ้ ื่นมากนัก ในบางครั้งภาษา
ร่ างกายก็เป็ นเครื่ องบอกอาชีพได้ คนที่ได้รับการฝึ กหัดทางด้านทหารหรื อตารวจจะมีอ ากัปกิริยาใน
การพูด การหยุด หรื อการหยิบจับสิ่ งของ ตลอดจนการเคลื่ อนไหวอย่างอื่นที่มีลกั ษณะอยู่ในความ
ควบคุม ผูอ้ ยู่ในอาชี พที่ตอ้ งขึ้นอยู่กบั ความคล่องแคล่วงดงามอย่าง นางแบบ พนักงานต้อนรับบน
เครื่ องบิน เลขานุ การ จะมี ความคล่ องแคล่ว และอาจจะมีอากัปกิ ริยากรี ดกรายที่อาจจะฝื นกับคน
ทัว่ ไปแต่อาจจะเป็ นจุดเด่นหน้ามอง อย่างไรก็ตามภาษาร่ างกายเมื่อควบคู่ไปกับอวัจภาษาอาจจะเกิด
ความหมายที่ไม่ดีได้ เช่น เมื่อควบคู่ไปกับน้ าเสี ยงที่สูง ท่าทางที่ไม่ประกอบด้วยความกระตือรื อร้น
ปราศจากความฉับไวที่ผสมผสานไปกับอากัปกิริยาอื่นทางร่ างกาย ไม่มีการสื่ อสารทางสายตามาก
นัก มีท่าทางที่ไม่มนั่ คง การพูดผิดๆถูกๆ และมีการผงกศีรษะบ่อยนัก บ่งบอกถึงความตื่นเต้น และ
หวาดกลัวเป็ นต้น
2.4.2.6 รู ปร่ างหน้าตาของบุคคล เป็ นเครื่ องก่อให้เกิ ดภาพพจน์ต่างๆ แก่ผรู ้ ับสาร
ได้เราอาจพบอยู่บ่อยๆว่า เมื่ อต้องการสื่ อสารกับคนบางคน เราเกิ ดความรู ้ สึ กอึ ดอัดใจ และเมื่ อ
สังเกตโดยทัว่ ไปเราเป็ นคนช่างพูด และไม่เคยกลัวที่จะสื่ อสารกับคนแปลกหน้ามาก่อน และถ้าจะ
ว่าไป เราเป็ นคนที่ ชอบรู ้ จกั และสังคมกับคนแปลกหน้าไปด้วยซ้ า แม้กว่านั้นกับคนบางคน เราก็
รู ้สึกอึดอัดใจที่จะต้องสื่ อสารด้วยตั้งแต่แรกที่ได้พบหน้ากันและไม่พดู จากันสักคาซ้ าไป
นอกจากรู ปร่ างหน้าตาของบุคคลแล้ว การแต่งกาย สี ผม กลิ่นตัว กลิ่นลมหายใจก็
เป็ นส่ ว นประกอบที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ต่ า งๆ กับ ผู ้ที่ จ ะมาสื่ อ สารกับ เราได้ คนที่ แ ต่ ง กายดี
ถ้าเหมาะสมกับหน้าที่การงาน เหมาะสมกับสภาพของตัวเอง เหมาะสมกับสิ่ งแวดล้อม เหมาะสม
กับกาลเทศะ อาจเป็ นที่มาของความชื่นชอบและความประทับใจที่อาจชักนาให้บุคคลหันมาสนใจที่
จะเปิ ดตนเองออกสู่ ก ารติ ดต่ อสื่ อสารได้ ในทางตรงกันข้าม คนที่ ช อบแต่ ง ตัวสวย ๆ ใช้ขอดี มี
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รสนิ ยมสู งอาจเป็ นผลให้คนรอบๆตัว หรื อบุคคลที่คนผูน้ ้ นั ติดต่อด้วยรู ้ สึกว่าเป็ นคนละพวกกันไม่
เป็ นกันเอง วางตัวสู งกว่าพวกตน และอาจคิดเลยไปว่าเขาก็เป็ นปฏิปักษ์กบั เรา
2.4.2.7 น้ าเสี ยง น้ าเสี ยงที่ห้าวแหลม การพูดเร็ วช้า หนักเบา มีจงั หวะสั้นยาว เป็ น
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู ้สึกที่มีต่อเจ้าของน้ าเสี ยง หรื อ
บุคลิ กภาพอย่างอื่นที่แตกต่างกันออกไป คนมีน้ าเสี ยงห้าวแต่มีความกังวานชัดเจน พูดได้จงั หวะ
เหมาะสม อาจทาให้พูดทีรู้สึกว่าผูพ้ ูดเป็ นคนมีความรู ้ น่าเลื่ อมใส น่ าฟั ง ไม่ขดั หู ไม่ขดั ความรู ้ สึก
น้ าเสี ยงที่นุ่มนวล จังหวะการพูดค่อนข้างช้า ประกอบด้วยอากัปกิ ริยาที่มนั่ คง สี หน้าไม่แสดงถึ ง
อารมณ์ หรื อความรู ้สึกที่ผนั แปรไปมากจนเกิ นไป อาจทาให้ผรู้ ับสารรู้สึกถึงความเมตตากรุ ณาอัน
อาจเป็ นที่พ่ ึงที่ระลึ กได้ในยามทุกข์ เป็ นต้น น้ าเสี ยงหรื อจังหวะสั้นยาวของเสี ยง การหยุดหายใจ
ความหนัก เบาของเสี ย ง ตลอดจนองค์ป ระกอบอย่า งอื่ นที่ น อกเหนื อไปจากค าพูดนี้ เราเรี ย กว่า
“ปริ ภาษา”

2.5 แนวคิดลักษณะรู ปแบบละครเกาหลี (Korean Drama)
รู ปแบบในการนาเสนอละครโทรทัศน์ใ นแต่ ละเรื่ องมี จะความแตกต่างกันไป โดยจะมี
เอกลักษณ์ ที่มาจากแนวคิด วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ของแต่ละประเทศ ซึ่ งละคร
เกาหลี หรื อละครโทรทัศน์เกาหลี มีรูปแบบการดาเนินเรื่ องและการนาเสนอ ดังนี้
ปรี ยาภรณ์ สื บสวัสดิ์(2551) กล่าวว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีวธิ ีการสร้างความนิยมจากผูช้ ม
ด้วยการสื่ อสารความคล้า ยกันด้าน ทัศนคติ ความเชื่ อ และวัฒนธรรมต่ าง ๆ เน้นเรื่ องคุ ณธรรม
ความกตัญญู ความรัก ฯลฯ โดยมีเนื้ อหาเด่นอยูท่ ี่มีเนื้ อหาเรี ยบง่าย ไม่เกิ นจริ ง เป็ นการเล่าเรื่ องราว
ของคน ธรรมดาหรื อเป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่อาจเกิ ดขึ้ นกับใครก็ไ ด้ และมี หลากหลายแนวให้เลื อกชม
ทั้งแบบรัก กุ๊กกิ๊ กวัยรุ่ น คนทางาน แบบเศร้ารัดทน พลัดพราก ตอนจบแบบไม่สมหวัง เป็ นละคร
ที่ไม่ได้มี รู ปแบบเหมื อนละครกระแสหลักทัว่ ไปที่เน้นแนวเดิ ม ๆ มีพฒั นาการร้ าย-ดี เป็ นบุคลิ ก
ทัว่ ไปของคน ทาให้คนดูสามารถเข้าถึ งเนื้ อเรื่ องและตัวละครได้ง่าย มีการนาเสนอฉากวิวทิวทัศน์
สวยงาม ให้ความสาคัญเรื่ องฉากละครเที ยบเท่าตัวละคร เนื่ องจากฉากนั้นมี ผลต่อเนื้ อเรื่ องของ
ละคร ลักษณะการแสดงออกทางความคิดและการดาเนิ นเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลี จะมีอย่าง
น้อย หนึ่ งจุดที่เป็ นปมความขัดแย้ง การดาเนิ นเรื่ องจะเป็ นการเดิ นไปรอบ ๆ เพื่อแก้จุดนั้นโดยมี
สภาพแวดล้อมที่มีมุ มสดใสปรายๆมาตลอด สร้ า งความรื่ นรมย์ให้ก ารดู จนเกิ ดความคาดหวังที่
ละครแสดงให้เห็ นว่าจุ ดสาเร็ จนั้นจะจบด้วยความสุ ขตรงไหน ละครโทรทัศน์เกาหลี เน้นความ
ละเมียดละไม ซึ่ งหากดูเพียงเรื่ องหรื อสองเรื่ องจะทาให้รู้สึกดีแต่หากดูหลาย ๆ เรื่ องจะเห็นได้ชดั ว่า
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มีบางอยางซ้ าเดิ ม ๆ และหลายเรื่ องก็คล้ายละครโทรทัศน์ไทย นอกจากนี้ ละครโทรทัศน์เกาหลี
เน้น การสร้ า งภาพ เพราะรั ฐ บาลเกาหลี มี น โยบายชัด เจนในด้า นการส่ ง ออกวัฒ นธรรมและ
การท่องเที่ยวผ่านสื่ อเหล่านี้แต่ยงั ปิ ดกั้นไม่เปิ ดใจรับสื่ อบันเทิงจากประเทศอื่น จึงทาให้เราต่างคิดว่า
สถานที่หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่เห็นจากละครโทรทัศน์เกาหลีจะสวยงามเหมือนในละคร
เนื้ อเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลีน้ นั เป็ นเนื้ อเรื่ องที่ค่อนข้างใกล้เคียงหรื อเทียบเคียง กับ
ชี วิตคนเราทัว่ ไป ดูไม่เกิ นจริ งและไม่ดูดอ้ ยเกินไป มีความสนุกสร้างความลุน้ ระทึกเหมือนเราได้มี
ชีวิตอยูใ่ นละครเรื่ องนั้น เป็ นตัวละครต่าง ๆ ตามแต่คนเขียนบทละครแต่งแต้ม การผูกโยง ส่ วนต่าง
ๆ ของละครมีการเชื่ อมโยงซ้อนทับกันแบบมีมิติ ดาเนิ นเรื่ องตัดไปต่อมาแต่เชื่ อมโยงและ สัมพันธ์
กัน ด้านพล๊อตเรื่ อง ตัวละครเกาหลีไม่ได้มีหน้าตาเป็ นอาวุธ ส่ วนมากพระรองจะหน้าตา ดีกว่าเสมอ
ส่ ว นนัก แสดงสามารถแสดงได้เข้า ถึ ง อารมณ์ ร้ อ งไห้ ไ ด้อ ย่า งดี ไ ม่ ว่า นัก แสดงเด็ ก หรื อ ผูใ้ หญ่
ด้านฉากและสถานที่ถ่ายทา สวยงาม สะอาด แถมด้วยสภาพภูมิอากาศแบบเย็นๆ ทาให้เวลาถ่ายทอด
อารมณ์ทางด้านคาพูดของตัวละครจะเห็นคาพูดออกมาเป็ นคา ๆ ดูได้อารมณ์ ด้านการคาดเดา ละคร
โทรทัศน์เกาหลีทาให้เราคาดเดาเนื้ อเรื่ องนั้นยากมาก เพราะไม่เป็ นไปตาม สไตล์ละครโทรทัศน์
ไทยอย่างที่เราคุ น้ เคยเพราะเนื้ อเรื่ องดาเนิ นอย่างรวบรั ดและรวดเร็ วแต่ขอ้ มูล ไม่หล่นหาย สนุ ก
ทาให้เราลุน้ และใจหายได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ละครโทรทัศน์เกาหลีที่เข้ามาออกอากาศในประเทศไทย
ใช้ทีมนักพากย์ละครโทรทัศน์ของไทยที่ใส่ เสี ยงไทยได้เหมาะสม มีสานวนที่ลงตัวและมีน้ าเสี ยงที่
โดนใจยิง่ ทาให้ละครโทรทัศน์เกาหลี มีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีรายละเอียดเล็กน้อย ๆ
ในละครโทรทัศน์เกาหลี เช่น
1) นางเอกละครโทรทัศน์เกาหลีจะสวยแบบธรรมชาติ เวลาใช้เครื่ องสาอางก็ใช้
แค่แป้ ง ในการเข้าฉาก ผิดกับดารานางเอกละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกแต่งหน้าเขียนคิ้วและแก้มแดง
ซึ่ งแต่งแบบเกาหลีจะมีความนิยมมากกว่าในหลาย ๆ ประเทศ
2) นางเอกละครโทรทัศน์เกาหลีจะเปลี่ยนทรงผมอยู่เสมอเพื่อให้คนดูไม่เบื่อและ
เพิ่ม ความน่ารักให้แก่ตนเอง
3) พระรองละครโทรทัศน์เกาหลีมกั จะหล่อพอกับพระเอก ซึ่งทาให้สาว ๆ ที่ได้ชม
ตัดสิ นใจในการเลือกเชี ยร์ วา่ จะให้ได้สมหวังกับนางเอก อีกทั้งพระรองยังได้คะแนนสงสารและเป็ น
ที่นิยมมากกว่าพระเอกของเรื่ อง ซึ่ งต่างกับพระเอกของละครโทรทัศน์ไทยที่พระเอกจะหล่ อกว่า
พระรองและบทบาทของพระรองอาจทาให้คนดูเกลียด เช่น ไปแย่งชิ งนางเอกจากพระเอกซึ่ งบทนี้
และทาให้พระรองไม่เป็ นที่นิยมแต่พระรองที่ดีก็ได้รับความนิยมไม่มาก
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ลักษณะเด่นที่พบจากละครโทรทัศน์เกาหลี 7 ประการ ดังนี้
1) ผูห้ ญิงที่แสนจะธรรมดา ต้องตกหลุ มรักกับชายหนุ่ มรู ปงามบ้านรวย ข้อนี้ เป็ น
สิ่ ง พื้นฐานของละครเกาหลี ชายหนุ่มรู ปงามบ้านรวยกับสาวออฟฟิ ศที่แสนจะธรรมดา เช่น นางเอก
ของเรากาลังพยายามจะลองแต่งชุดที่ดูไฮโซ และพระเอกของเราก็นงั่ มองเธออยูต่ รง นั้นด้วยท่าทาง
เอามือเกาคาง เขายิม้ ให้เธอเล็ก ๆ พร้อมกับเอานิ้วชี้วา่ “ไม่เอา” ในชุดที่เธอกาลัง ลองอยู่
2) ผู ้ช ายขี้ โมโห เมื่ อ ใดที่ พ ระเอกโมโห หน้ า ของเขาจะถู ก กล้ อ งจับ ไปที่
หน้ากระจกและทันใดนั้น กระจกแตกและมือก็แตกด้วย
3) ผูบ้ ริ หารที่ แสนจะหน้าอ่อน ซึ่ งในชี วิตจริ งที่ เกาหลี น้ นั ผูบ้ ริ หารมักจะมี แต่ผู ้
มี อายุแล้วทั้ง นั้น แต่ ใ น ละครโทรทัศ น์เกาหลี ผู้บ ริ หารวัย ละอ่ อน ใช้ชี วิตแบบสบายที่ มี ส าวๆ
หลงรักก็เกิดขึ้นได้
4) แพทย์ศลั ยกรรม ในละครโทรทัศน์เกาหลี ก ารแพทย์ของเกาหลี แทบจะไม่ มี
แพทย์ สาขาอื่นหรื ออย่างไร เช่ น หมอหู จมูก คอ หรื อมีแต่คงไม่น่าสนใจ และนักแสดงนาที่เป็ น
แพทย์ ของเราเขาหรื อเธอจะต้องเป็ นโรคอะไรซักอย่างหนึ่ งแต่เก็บเอาไว้ไม่บอกใคร แล้วอีกฝ่ าย
ก็จะไป แอบได้ยนิ ญาติของเขาหรื อเธอที่เป็ นโรคคุยกัน
5) แท็กซี่ โผล่ มาจากไหน ไม่ว่าจะดึ กขนาดไหนหรื อไม่ว่าจะอยู่บา้ นนอกขนาด
ไหน พระเอกของเราก็มีพลังวิเศษเรี ยกแท็กซี่ ได้เสมอ ๆ แม้กระทั้งในตอนฉุ กเฉิ นเพียงแค่กวักมือ
เรี ยก แท็กซี่ ก็โผล่มาทันที
6) พยากรณ์ อ ากาศที่ ไ ม่ น่ า มี นางเอกของเราจะเปี ยกปอนในขณะที่ เดิ นลุ ย ฝน
แต่ทนั ใดนั้น พระเอกของเราก็โผล่มา พร้อมกับร่ ม
7) โทรศัพท์มือถือ เพราะไม่วา่ เขาหรื อเธอจะจนเพียงใด แต่ก็สามารถซื้ อโทรศัพท์
ได้ แม้โทรศัพท์จะมีราคาแพงเพียงใด
อย่างไรก็ตามการเล่ าเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลี มีอย่างพัฒนาตามความต้องการของ
ผูช้ มในประเทศเกาหลี การสื่ อสารหรื อลักษณะเด่นดังกล่าวเป็ นเพียงสถานการณ์ที่สร้างอารมณ์ของ
ผูช้ ม และการนาเรื่ องเรื่ องต่อไปได้เท่านั้น
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2.6 ความสั มพันธ์ แนวคิดต่ างๆในงานวิจยั

ภาพที่ 2.7 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรู ปแบบความรักผ่านละคร
โทรทัศ น์ เ กาหลี เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย แบบ
ผสมผสานได้ แ ก่ รู ปแบบ Textual Analysis เป็ นการวิ เ คราะห์ บ ทละครที่ มี ล ั ก ษณะเป็ น
ภาพเคลื่อนไหวเพื่ออธิ บายโครงสร้างของสารนั้นๆ (Frey, Botan & Kreps, 1999) และการสัมภาษณ์
เชิงลึกทัศนะผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี (In-Depth Interview) เพื่อเป็ นการสนับสนุนการแสดงออก
ทางความรักผ่านละครโทรทัศน์เกาหลี โดยงานวิจยั ฉบับนี้ มีการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิเคราะห์
เชิงพรรณนา

3.1 วิธีวจิ ัย
3.1.1 การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research)
1) การวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) เป็ นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ในข้อที่ 1 ถึง ข้อที่ 3 ในส่ วนของเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกความรัก รู ปแบบความรัก และ
แก่นเรื่ อง ของละครโทรทัศน์เกาหลี
2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เป็ นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ในข้อที่ 4 ในส่ วนของความคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติในการได้รับชมละครโทรทัศน์
เกาหลี อย่างเป็ นประจาทั้ง นักวิชาการผูท้ ี่ ศึก ษาและมี องค์ค วามรู ้ ด้า นละครและวรรณกรรมและ
บุคคลทัว่ ไป
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ตาราง 3.1 ตารางแสดงวิธีวจิ ยั
วิธีการวิจัย

จุดประสงค์ วธิ ีการวิจัย

1. การวิเ คราะห์ บ ทละคร (Textual เพื่อตอบคาถามนาวิจยั ดังนี้
1. ละครโทรทัศน์เกาหลี มี การปลูกฝั งการสื่ อสาร
Analysis)
รู ปแบบความรักและการแสดงออกความรักผ่านตัวละคร
ในรู ปแบบใดและอย่างไร
2. ละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ใ นแก่ น เรื่ องที่ ป รากฏ
มีการแสดงออกความรักอย่างไร
3. ตั ว ละครชายและตั ว ละครหญิ ง ในละคร
โทรทัศ น์ เกาหลี มี ก ารแสดงออกความรั ก ที่ เหมื อนหรื อ
ต่างกันอย่างไร
2. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth เพื่อตอบคาถามนาวิจยั ดังนี้
1. ผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ชาวไทยมี ทศั นะต่อ
Interview)
รู ปแบบความรัก และการแสดงออกของตัวละครหลัก ใน
ละครโทรทัศน์เกาหลีอย่างไร

3.2 ข้ อมูลในการทาวิจัยและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 การวิเคราะห์ บทละคร (Textual Analysis)
แหล่ งข้อมูลประเภทสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ละครโทรทัศน์เกาหลี ที่มีการพากย์เสี ยงหรื อทา
การแปลเป็ นซับไตเติ้ลเป็ นภาษาไทยไว้แล้วจากเว็บไซต์ต่างๆในอินเตอร์ เน็ต โดยคัดเลือกละคร
โทรทัศน์เกาหลีที่ได้รับรางวัลในการประกาศงาน Korea Drama Award ซึ่ งได้รับในรางวัล Grand
Prize โดยมีเกณฑ์การตัดสิ นคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพทั้งการผลิต เนื้ อหาสาระของละคร
โทรทัศน์ และมีกระแสนิยมจากผูช้ มในระดับสู ง (Korean Drama Festival, 2016) จึงสามารถเข้าถึง
ผูช้ มได้เป็ นจานวนมาก ทั้งนี้จึงเป็ นเหตุผลที่ดีในการวิเคราะห์วิธีการปลูกฝังการแสดงออกความรัก
จากละครโทรทัศน์ ดังเรื่ องในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงรายชื่อละครโทรทัศน์เกาหลีที่ให้ในการวิเคราะห์

ลาดับ ปี (พ.ศ.)

ชื่อเรื่อง

แก่นเรื่อง

Ratings

1

2551

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

ชีวติ ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
(Outcast Theme)

19.1%

2

2554

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

ความรัก
(Love Theme)

26.8%

3

2555

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

ความรัก
(Love Theme)

28.9%

4

2556

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

ความรัก
(Love Theme)

20.7%

5

2556

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

ชีวติ ที่ไม่สมบูรณ์แบบ
(Outcast Theme)

33.5%

6

2557

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)

ความรัก
(Love Theme)

26.2%

7

2558

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก

อาชีพ
(Career Theme)

13.1%

(The Producer)

3.2.2 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
แหล่งข้อมูลประเภทสื่ อบุคคล บุคคลที่ใช้เป็ นแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลใน การศึกษาครั้ง
นี้ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In–Depth Interview) บุคคลที่รับชมละครโทรทัศน์เกาหลี
อย่างเป็ นประจาทั้งนักวิชาการผูท้ ี่ศึกษาและมีองค์ความรู ้ดา้ นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ ไป
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ซึ่ งผูศ้ ึกษาถื อว่าเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ ให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยแบ่งออกเป็ น คือ
วิชาการผูท้ ี่ศึกษาและมีองค์ความรู้ดา้ นละครและวรรณกรรมที่รับชมละครโทรทัศน์เกาหลี
1) ดร.นพมาตร พวงสุ วรรณ ผูจ้ บการศึกษาปริ ญญาเอกด้านวรรณกรรม
2) ผศ. ชนินทร์ ตั้งพานทอง อาจารย์ประจาสาขาวิชามัลติมีเดีย
3) นายพิทกั ษ์ ชูมงคล อาจารย์ประจาสาขาวิชาวารสารศาสตร์
บุคคลทัว่ ไปที่รับชมละครโทรทัศน์เกาหลี
1) นางสาวสุ ฑารัตน์ ฉิมดิษฐ
2) นางสาววริ ศรา มีเสื อ
3) นางสาวณัฐพร ภัทรสิ ริวงศ์
4) นางสาวประภัสสร อ่อนทองคา
5) นายเมธี แสกกลาง

3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะแบ่งการวิเคราะห์ดงั นี้
3.3.1 การวิเคราะห์ บทละคร (Textual Analysis)
โดยผูว้ ิจยั ศึกษาละครโทรทัศน์เกาหลีจากกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
หาการปลูกฝั งการแสดงออกความรักและกระบวนการสร้ างละครที่มีการแสดงออกทางความรัก
อย่างเหมาะสม โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
3.2.1.1 ศึกษาเนื้อเรื่ องย่อของละครโทรทัศน์ในแต่ละเรื่ องของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1.2 ทาความเข้าใจแก่นเรื่ องและตัวละคร
3.2.1.3 วิเคราะห์เนื้ อเรื่ องของละครโทรทัศน์ ในการสื่ อสารเหตุการณ์ ความรักทั้ง
วัจนภาษาและอวัจนภาษา ตามรายละเอียดดังนี้
1) วิเคราะห์ การสื่ อสารการแสดงออกความรั กผ่านตัวละครในความรั ก
รู ปแบบใดและอย่างไร
2) วิเคราะห์ความแตกต่างกันของการแสดงออกความรั ก ในแก่นเรื่ องที่
แตกต่างกัน
3) วิเคราะห์การแสดงออกความรัก ในตัวละครฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง

64
3.3.2 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
ผู ้วิ จ ัย วิ เ คราะห์ ผ ลจากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ค ัด เลื อ กไว้ โดยอิ ง
การวิเคราะห์ตามผลจากการวิเคราะห์วิธีการปลูกฝังการแสดงออกทางความรัก ผ่านละครโทรทัศน์
เกาหลี ที่ได้จากคาถามนาวิจยั ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 คาถามสาหรับนักวิชาการที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี
1) คุ ณมี ความคิ ดเห็ นอย่างไรในการแสดงออกความรั กของตัวละครใน
ละครโทรทัศน์เกาหลี
2) คุ ณคิ ดว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีการปลู กฝั งให้ผูช้ มมี การแสดงออก
ความรักอย่างไร
3) คุณคิดว่าการแสดงออกความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์เกาหลีมี
ความเหมาะสมหรื อไม่ต่อผูช้ ม
4) คุ ณ คิ ด ว่ า ในละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ที่ มี แ ก่ น เรื่ อ ง (ธี ม ของเรื่ อ ง เช่ น
ความรัก หรื อชีวติ ) ที่แตกต่างกัน ตัวละครมีการแสดงออกความรักเหมือนคือแตกต่างกันหรื อไม่
3.3.2.1 คาถามสาหรับผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี
1) คุ ณมี ความคิ ดเห็ นอย่างไรในการแสดงออกความรั ก ของตัวละครใน
ละครโทรทัศน์เกาหลี
2) คุ ณคิ ดว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีก ารปลู กฝั งให้ผูช้ มมี การแสดงออก
ความรักในรู ปแบบใด
3) คุ ณ คิ ด ว่ า ในละครโทรทัศ น์ เ กาหลี ที่ มี แ ก่ น เรื่ อ ง (ธี ม ของเรื่ อ ง เช่ น
ความรัก หรื อชีวติ ) ที่แตกต่างกัน ตัวละครมีการแสดงออกความรักเหมือนคือแตกต่างกันหรื อไม่
4) เมื่อคุณดูละครโทรทัศน์เกาหลีคุณมีการปรับการแสดงออกความรักต่อ
คนรักหรื ออยากทาตามตัวละครในละครโทรทัศน์หรื อไม่อย่างไร

3.4 หน่ วยทีใ่ ช้ วเิ คราะห์
การวิเคราะห์การปลูกฝังรู ปแบบความรักผ่านละครโทรทัศน์เกาหลีน้ ี ผูศ้ ึกษามุ่งเน้นศึกษา
การแสดงออกความรัก รู ปแบบความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์เกาหลี โดยเปรี ยบเทียบใน
แก่นเรื่ องและเพศตัวละครทั้งชายและหญิงที่ต่างกัน โดยใช้หน่วยวิเคราะห์จากบทละครที่ตวั ละคร
หลักสื่ อสารในเหตุการณ์ที่แสดงความรัก ภาพการแสดงออกความรัก และทัศนะจากผูช้ มละคร
โทรทัศน์เกาหลี
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3.5 การนาเสนอ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จากวิธีการทาวิจยั ทั้งหมดคือ การวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) และ
การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) โดยจะนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิ งวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) มีการเรี ยงลาดับตามประเด็นดังนี้
3.5.1 พรรณนาจากการวิเคราะห์ บทละครของละครโทรทัศน์ ในแต่ ละเรื่อง
3.5.1.1 ทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus) มีแก่นเรื่ องอะไร ตัวละครมีความ
รักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.2 เสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) มี แก่ นเรื่ องอะไร ตัวละครมี ความรั ก
รู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.3 สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) มี แก่ นเรื่ องอะไร ตัวละครมี
ความรักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.4 กระซิ บรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice) มี แก่นเรื่ องอะไร ตัวละครมี
ความรักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.5 ซอยอง รั กนี้ ไม่เปลี่ ยนแปลง (My Daughter Seo-young) มีแก่นเรื่ องอะไร
ตัวละครมีความรักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.6 ยัยตัวร้ ายกับนายต่างดาว (You who came from the star) มีแก่นเรื่ องอะไร
ตัวละครมีความรักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.1.7 โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) มีแก่นเรื่ องอะไร ตัวละคร
มีความรักรู ปแบบอะไร และมีการสื่ อสารความรักทั้งวัจนภาษาและอวัจภาษาอย่างไร
3.5.2 พรรณนาจากการสั มภาษณ์ทศั นะผู้รับชมละครโทรทัศน์ เกาหลีท้งั นักวิชาการผู้ที่
ศึกษาและมีองค์ ความรู้ ด้านละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ ไป
เขียนพรรณาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผา่ นและผลจากการวิเคราะห์และสารวจ
บทละครโทรทัศน์เกาหลี

บทที่ 4
การวิเคราะห์ เนือ้ หาละครโทรทัศน์
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรู ปแบบความรักผ่านละคร
โทรทัศน์เกาหลี มีวตั ถุประสงค์ในการวิเคราะห์การแสดงออกความรักและรู ปแบบความรักของตัว
ละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี ที่มีผลต่อการปลู กฝั งของผูช้ ม จากการวิเคราะห์ เนื้ อหาละคร
โทรทัศน์เกาหลี (Textual Analysis) และการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) ทัศนะของผูช้ ม
ละครโทรทัศน์เกาหลี
โดยการวิเคราะห์เนื้ อหาละครโทรทัศน์เกาหลี (Textual Analysis) นั้นจะเป็ นการวิเคราะห์
การดาเนิ นเรื่ องจากแสดงออกความรักของตัวละครหลักทั้งหมด 7 เรื่ อง ที่ได้รับรางวัล Grand Prize
ในการประกาศงาน Korea Drama Award ได้แก่
ตารางที่ 4.1 รายชื่อละครโทรทัศน์เกาหลีที่ใช้ในการวิเคราะห์และสารวจการแสดงออกความรัก
และรู ปแบบความรัก
ลาดับ

ปี ออกอากาศ (พ.ศ.)

ชื่อเรื่อง

1

2551

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

2

2554

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

3

2555

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ลาดับ

ปี ออกอากาศ (พ.ศ.)

ชื่อเรื่อง

4

2556

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

5

2556

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

6

2557

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)

7

2558

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

4.1 ข้ อมูล เรื่องย่ อ แก่นเรื่อง รู ปแบบความรักและการแสดงออกความรักของตัวละคร
หลัก
4.1.1 ทานองรัก สั มผัสใจ (Beethoven Virus)

ภาพที่ 4.1 ภาพเรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)
แหล่งทีม่ า: ทานองรัก สัมผัสใจ, 2551.
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4.1.1.1 ข้อมูลของเรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)
ชื่อภาษาเกาหลี 베토벤 바이러스
ชื่อภาษาไทย ทานองรัก สัมผัสใจ
ผลิตโดย Kim Jong-hak Production
กากับการแสดง Lee Jae Gyu
เขียนบท Hong Jin Ah และ Hong Ja Ram
จานวนตอน 18 ตอน
สถานีออกอากาศ MBC
ปี ที่ออกอากาศ 2008
ออกอากาศในประเทศไทย 2012 (ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3)
เรื่ องย่อ โดรู มิหญิงสาวที่มีความชื่ นชอบในการเล่นไวโอลินตั้งแต่เด็ก เธอเรี ยนจบ
จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แต่ดว้ ยชะตาของเธอทาให้เมื่อเข้าร่ วมกับวงดนตรี ไหนวงนั้นก็ตอ้ งยุบวง
เสมอ เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทาให้เธอท้อใจที่จะทาตามความฝันของตัวเอง โดรู มิจึงมา
สมัครเป็ นเสมี ยนของหน่ วยงานรั ฐบาล หลังจากทางานได้ไม่นาน นายกเทศมนตรี ก็ให้เธอเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโปรเจคตั้งวงออร์ เคสตร้าในงานประจาปี ด้วยความตั้งใจของนายกเทศมนตรี ที่อยากทา
ให้เมืองซอกรันเป็ นเมืองที่มีความสุ นทรี ทางดนตรี หลังจากที่เธอเริ่ มจัดตั้งวงดนตรี โชคชะตาที่
ร้ายๆของเธอก็กลับมาอีกครั้ง เมื่อวาทยกรได้โกงงบประมาณส่ วนหนึ่ งไป ทาให้เหลืองบไม่มากนัก
ที่ จ ะจ้า งทั้ง วาทยกรคนใหม่ แ ละนัก ดนตรี มื อ อาชี พ ทั้ง หมดจนครบวง ท าให้ต้อ งประกาศรั บ
นักดนตรี สมัครเล่น หรื อผูม้ ีใจรักและฝันอยากแสดงในวงออร์เคสตร้า
คังกอนอู ตารวจจราจรถูกพักงาน เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการจับจังหวะเพลง
และรวบรวมสมาชิ กคนอื่ นๆในวงให้สามารถเล่ นร่ วมวงกันได้ ได้ม าเข้าร่ วมการเป็ นนัก ดนตรี
สมัครเล่นนี้ ดว้ ย จนวันหนึ่งอาจารย์คงั กอนอูวาทยกรชื่อดังระดับโลกที่โดรู มิเชิญให้มาเป็ นวาทยกร
ประจาวงดนตรี ก็มาถึงเกาหลี แต่อาจารย์คงั กอนอูก็ไม่สามารถดูแลวงดี ตรี ไหนได้นานเพราะเป็ น
คนที่อารมณ์ ร้อนและพูดวาจาไม่ดีนกั ทาให้ไม่สามารถดูแลและควบคุมวงไหนๆได้นาน ถึงแม้จะ
เป็ นวาทยกรระดับก็ตาม
นักดนตรี ทุกคนใช้เวลาฝึ กซ้อมร่ วมกันเป็ นเวลานานทาให้คงั กอนอูและโดรู มิมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดเป็ นความรักในที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่ องราวระหว่างทั้งสองคน
ก็ไม่ได้ราบรื่ นอย่างที่คาดหวัง เมื่อโดรู มิรู้ตวั ว่าตัวเองเป็ นโรคร้ายและจะไม่ได้ยนิ เสี ยงไปตลอดชีวิต
ซึ่ งแน่นอนอยูแ่ ล้วว่ามีผลต่อความฝันที่อยากจะเป็ นนักดนตรี อาการป่ วยของเธอเกิดขึ้นขณะที่ข้ ึน
แสดงบนเวทีทาให้อาจารย์คงั กอนอูรู้เรื่ องและให้เธอไปหาหมอที่เป็ นเพื่อนสนิท อีกทั้งยังฝึ กให้เธอ
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เข้มแข็งและสามารถเป็ นนักดนตรี ที่ไม่ได้ใช้หูแต่ใช้ใจสัมผัสเพื่อเล่นดนตรี สถานการณ์บงั คับให้
ทั้งอาจารย์คงั กอนอูและโดรู มิใกล้ชิดกันจนโดรู มิรู้ใจตัวเองว่าความรู ้ สึกที่มีให้คงั กอนอูน้ นั ไม่ใช่
ความรักแต่ความรักที่มีน้ นั เธอได้มอบให้อาจารย์คงั กอนอู แต่ดว้ ย ณ ตอนนั้นคังกอนอูเป็ นศิษย์ที่
อาจารย์คงั กอนอูจะฝึ กให้เป็ นวาทยกรคนต่อไป ทาให้เปรี ยบเสมือนรักสามเศร้าระหว่างทั้งสามคน
แต่คงั กอนอูก็เปิ ดใจ ยอมรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้น แม้ในตอนแรกจะไม่สามารถกลับไป
เป็ นเพื่อนกับโดรู มิอย่างเดิ มได้แต่ก็ ไม่ไ ด้ขดั ขวางหรื อกลัน่ แกล้งความรั กของโดรู มิกบั อาจารย์
คังกอนอู จนถึงในตอนสุ ดท้าย โดรู มิและอาจารย์คงั กอนอูจะไม่ได้เป็ นคู่รักและแต่งงานกันในตอน
จบเพราะอาจารย์คงั กอนอูตอ้ งกลับไปต่างประเทศ แต่โดรู มิก็ยงั มัน่ คงในความรักและเฝ้ ารอวันที่จะ
ได้พบกันใหม่ ส่ วนคังกอนอูก็ยงั คงนับถือในอาจารย์คงั กอนอูและเป็ นเพื่อนที่ดีของโดรู มิต่อไป
แก่นเรื่ อง
ทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus) เป็ นการเล่าเรื่ องถึงการใช้ชีวิตของบุคคลที่
มีความผิดแปลกไปจากบุคคลทัว่ ไป โดยนักแสดงนาคือ โดรู มิ ต้องการเป็ นนักดนตรี แต่เกิดความ
โชคร้ ายของชี วิตที่จะต้องพิการทางการได้ยินทาให้มี ผลต่อความใฝ่ ฝั น และนักแสดงอื่นๆที่เป็ น
นักดนตรี สมัครเล่นยังถูกบุคคลในสังคมเหยียดหยามถึงความสามารถและความเป็ นไปไม่ได้ที่จะได้
เป็ นนักดนตรี อาชีพ จึงทาให้เรื่ องนี้มีแก่นเรื่ องรู ปแบบ Outcast Theme (แก่นเรื่ องชีวติ ที่ไม่สมบูรณ์)
ตัวละครหลัก
ทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)มีนกั แสดงนา 3 คน ซึ่ งเป็ นผูด้ าเนิ นเรื่ อง
หลัก ได้แก่
1) อาจารย์คงั กอนอู เป็ นคนเกาหลีใต้ที่มีความสามารถทางด้านตรี จนได้
เป็ นวาทยกรระดับโลก แต่เป็ นคนหยิง่ และเชื่อมัน่ ในความสามารถของตัวเองมาก ชอบที่จะแข่งขัน
และมัน่ ใจในชัยชนะ
2) คัง กอนอู มี อ าชี พ เป็ นจราจร แต่ ด้ว ยนิ สั ย ที่ เ ป็ นคนตรงไปตรงมา
รักความถูกต้อง ชอบความท้าทายและไม่สนใจว่าจะเกิ ดขึ้ นในอนาคต จึงทาให้ถูกพักงานจราจร
และได้มาเป็ นนักดนตรี
3) โดรู มิ เป็ นคนที่ มี ค วามใฝ่ ฝั น ที่ จ ะเป็ นนัก ดนตรี ม าตลอด แต่ ด้ว ย
โชคชะตาท าให้ไ ม่เคยประสบความส าเร็ จดัง่ ความฝั นเลย แต่ โดรู มิ ก็ ไม่ ไ ด้ทอ้ ใจ จนได้มาเป็ น
หัว หน้า วงดนตรี ข องเขตก็ ใ ช้ค วามเอื้ อเฟื้ อและเอาใจใส่ ส มาชิ ก ทุ ก คนในวงดนตรี เ สมอ และ
ช่วยเหลือทุกๆคนที่เดือดร้อน
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การแสดงออกความรัก
จากการวิเ คราะห์ ก ารแสดงออกความรั ก ของตั ว ละครหลัก ในเรื่ อ งท านองรั ก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตัวละครหลักทั้ง 3 ตัวละคร ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ ง ตัวละคร มี การแสดงออกทาง คาพูด (วัจนภาษา) และท่ าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา)
ที่แสดงถึงการปกป้ องดูแลคนรักโดยการแนะนาหมอที่จะสามารถรักษาคนรักได้ การช่วยเหลือเมื่อ
คนรั กตกอยู่ในอันตราย การตามหาคนรัก การปกป้ องเมื่อมีคนเข้าใจคนรักผิดๆ การไปดูแลเมื่อ
คนรักป่ วยและบาดเจ็บ การช่วยให้คนรักพ้นจากความผิด การให้คนรักนอนพิงไหล่ และการพูดกับ
คนรักใหม่ของคนรักให้เข้าใจสถานะของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของอาจารย์คงั กอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 โดรู มิจะถูกทางการจับเนื่องจากเธอถูกวาทยากรคนเก่าโกง
เงิ น ที่ เ ป็ นทุ น ในการจัดสร้ า งวงดนตรี จากรั ฐ บาล แต่ อาจารย์ค งั กอนอู ท ราบเรื่ อ งก่ อน จึ ง ช่ ว ย
แก้ปัญหาโดยการให้โดรู มิออกจากวงดนตรี เสี ยก่อนเพื่อไม่ให้เธอมีชื่ออยูใ่ นวงดนตรี
คาพูด(วัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอู :: คุณรู มิ คุณไม่มีสิทธิ์ แสดงคอนเสิ ร์ตแล้ว ก็ควรไปจาก
ที่นี่สักที ยืน่ ใบลาออกภายในอาทิตย์หน้า
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูพูดกับโดรู มิดว้ ยกิริยาท่าทางปกติของตนเอง เหมือนกับ
การพูดคุยของอาจารย์และลูกศิษย์ แม้คาพูดจะหมายถึ งการไล่ออก แต่อาจารย์คงั กอนอูก็ไม่ได้ใช้
น้ าเสี ยงอ่อนหวานหรื อมีท่าทางเห็นใจ สาเหตุเพราะต้องการให้โดรู มิออกไปจากวงดนตรี จริ งๆ เพื่อ
ไม่ให้ถูกทางการจับตัว

ภาพที่ 4.2 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
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เหตุการณ์ที่ 2 เป็ นฉากอยูบ่ นรถไฟขณะที่อาจารย์คงั กอนอูและโดรู มิกาลัง
นัง่ อยูข่ า้ งกัน โดรู มินอนสัปหงกหัวชนกันกระจกด้านข้าง อาจารย์คงั กอนอูจึงบอกให้โดรู มิ พิงมาที่
หัวไหล่ของตัวเอง
คาพูด(วัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอู :: รู มิ คุณพิงมาที่ผมก็ได้นะ พิงมาเถอะ หัวคุณกลวงแบบ
นั้นไม่หนักหรอก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูมองดูโดรู มิขณะเธอนอนหลับ และเมื่อหัวของเธอชนกับ
กระจกด้านข้างจนทาให้เธอตื่นตื่น อาจารย์คงั กอนอูจึงพูดกับโดรู มิให้พิงมาที่ตวั เอง เขาใช้คาพูดติด
ตลกส่ งสายตาและอมยิม้ เล็กน้อยให้กบั โดรู มิ

ภาพที่ 4.3 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 12
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
เหตุการณ์ ที่ 3โดรู มิเป็ นโรคที่ จะส่ งให้เธอไม่สามารถได้ยินเสี ยงอี กเลย
ซึ่ งมีผลต่อความฝั นในการเป็ นนักไวโอลิ นของเธอ และตอนนั้นอากาศไม่ได้ยินเสี ยงของเธอเริ่ ม
ชัดเจนขึ้ น อาจารย์คงั กอนอู รู้ถึ งสถานการณ์ ของอาการของโดรู มิท้ งั หมด จึ งช่ วยในการฝึ กเล่ น
ไวโอลินอย่างคนหูหนวก และไถ่ถามอาการของเธออยูต่ ลอด
คาพูด(วัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอู :: รู มิ การได้ยินของคุณเป็ นอย่างไรบ้าง คุณรู ้ใช่ ไหมถ้า
หากไม่ได้ยนิ จะมีผลต่อการเล่นไวโอลิน
โดรู มิ :: ทราบค่ะ แต่ฉนั กาลังพยายามที่จะฝึ กฝนในการเล่นไวโอลินอยู่
อาจารย์คงั กอนอู :: ผมมีเพลง ของนักไวโอลินหูหนวกให้คุณฟัง คุณต้อง
อยูก่ บั มันให้ได้ แล้วคุณจะประสบความสาเร็ จ
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูพดู กับโดรู มิดว้ ยความเป็ นห่ วง สายตามีความกังวล และ
อาจารย์คงั กอนอูหาแผ่นเพลงของนอกไวโอลินหูหนวกเพื่อมอบให้แก่โดรู มิ

ภาพที่ 4.4 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของอาจารย์คงั กอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การแสดงการปกป้ องดูแลของคังกอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 คังกอนอูและโดรู มิกาลังทานข้าวด้วยกันในร้านอาหาร ซึ่ ง
ขณะนั้นโดรู มิกาลังบอกอาการป่ วยของตัวเองให้กบั คังกอนอูดว้ ย
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: นี่เธอต้องกินเยอะๆนะ
โดรู มิ :: ฉันจะกินเยอะอยูแ่ ล้ว ดูสิ
คังกอนอู :: งั้นเอาของฉันไปกินเพิ่ม
โดรู มิ :: กอนอู ฉันมีอะไรจะบอก ฉันมีปัญหาเกี่ ยวกับการได้ยินและจะ
ไม่ได้ยนิ อีกเลย
คังกอนอู :: ทาไมเธอใจเย็นอย่างนี้ รี บไปหาหมอเร็ ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ขณะรับประทานอาหารคังกอนอูนงั่ มองโดรู มิที่กาลังกินข้าวและแอบอม
ยิม้ เพราะโดรู มิกินข้าวได้เยอะมาก และเขาแบ่งข้าวจากจานของตัวเองให้โดรู มิดว้ ย แต่หลังจากที่
โดรู มิบอกอาการป่ วยของตัวเอง คังกอนอูมีสีหน้าตกใจและยืนขึ้นพร้ อมฉุ ดมือโดรู มิให้ออกจาก
ร้านเพื่อไปหาหมอและรักษาอาการนั้น
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ภาพที่ 4.5 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
เหตุการณ์ที่ 2 ขณะที่โดรู มิและคังกอนอูกาลังไปเที่ยวด้วยกัน ทั้งสองคน
ได้พลัดหลงจากกัน ทาให้คงั กอนอูเป็ นห่ วงเธอมากเพราะเธอกาลังป่ วยอยู่ดว้ ย เขาจึงออกตามหา
โดรู มิ
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: อาจารย์ครับ เห็นรู มิไหม
อาจารย์คงั กอนอู :: นี่มนั ใช้เวลาที่คุณจะพาคุณรู มิหรอ ทาไมไม่ไปซ้อม
คังกอนอู :: รู มิหายไประหว่างเราเดิ นเที่ยวด้วยกัน รู มิเป็ นคนสาคัญของ
ผม ผมจะออกตามหาเธอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังกอนอูวิ่งตามหาโดรู มิไปทัว่ และไปถามหากับอาจารย์คงั กอนอู ด้วยสี
หน้าแววตาเป็ นกังวล แต่ถึงแม้อาจารย์คงั กอนอูจะไล่ให้ไปซ้อม เขาก็ยงั มีความมุ่งมัน่ ในการตามหา
ต่อไป

ภาพที่ 4.6 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.

74
เหตุการณ์ที่ 3 คังกอนอูรู้ว่าอาการป่ วยของโดรู มิเริ่ มหนักขึ้น แต่ในตอน
นั้นเขากับโดรู มิไม่ได้อยูใ่ นสถานะเป็ นคนรักกันแล้ว แต่คงั กอนอูก็ยงั เป็ นห่วงอาการป่ วยของเธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู (พูดกับโดรู มิ) :: หูเธอเป็ นอย่างไรบ้าง ยังได้ยนิ ใช่ไหม
คังกอนอู (พูดกับอาจารย์คงั กอนอู) :: อาจารย์รู้ม้ ยั ครับว่าอาการไม่ได้ยิน
ของดูโรมิเริ่ มหนักขึ้น ช่วยดูแลเธอให้ดีดีดว้ ยครับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังกอนอูไปหาโดรู มิที่ที่พกั ของเธอ และถามอาการป่ วยด้วยสี หน้าและ
สายตาเป็ นกังวล และจากนั้น จึงไปพบอาจารย์คงั กอนอูบอกให้เขาช่วยดูแลโดรู มิให้ดี

ภาพที่ 4.7 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 13
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การแสดงการปกป้ องดูแลของโดรู มิ
เหตุการณ์ที่ 1 ขณะนั้นนักดนตรี ในวงรวมกลุ่มกันต่อต้านการควบคุ มวง
ของอาจารย์คงั กอนอู ทาให้อาจารย์คงั กอนอูอารมณ์ไม่ดีและมีอาการเครี ยด โดรู มิจึงช่วยแก้ปัญหานี้
โดยการพูดกับสมาชิกคนอื่นๆ ให้เข้าใจถึงการควบคุมวงของอาจารย์คงั กอนอู
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: ทาแบบนี้ กบั อาจารย์ได้ยงั ไง เขาเป็ นคนที่คอยช่ วย เป็ นคนที่รัก
เราเข้ามาในวงนะ เค้าเป็ นคอนดักเตอร์ ระดับโลก ถึงแม้ว่าการควบคุ มวงของเขาจะใช้อารมณ์มาก
ไปหน่อย แต่คนที่ได้คือพวกเรานะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิออกไปคุ ยกับเพื่อนร่ วมวงคนอื่ นๆ ให้เข้าใจและไม่โกรธอาจารย์
คังกอนอู ด้วยการใช้เหตุผล เธอแสดงอาการเข้าข้างอาจารย์อย่างมาก และมีอาการโกรธเพื่อนร่ วมวง
เล็กน้อย
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ภาพที่ 4.8 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
เหตุการณ์ ที่ 2 อาจารย์คงั กอนอูได้รับบาดเจ็บที่ขอ้ มือ จึงทาให้ตอ้ งนอน
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล แต่เขานอนหลับเป็ นเวลานานโดรู มิจึงเป็ นห่ วงอย่างมากจึ งไปพูดต่อว่า
พยาบาล
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: คุ ณ ให้ ก ับ คนไข้ผิ ด หรื อเปล่ า ท าไมเขานอนนานแบบนั้ น
เขาไม่ใช่หมีจาศีลนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิกงั วลกับการที่อาจารย์คงั กอนอูนอนหลับไปนานๆ จึงไปต่อว่ากับ
พยาบาล ด้วยท่าทางหาเรื่ อง แสดงถึงความเป็ นห่วงอาจารย์คงั กอนอูอย่างมาก

ภาพที่ 4.9 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
2) การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็ นการแสดงความรักเพื่อช่ วย
ให้ ค นรั ก มี ค วามสุ ข และหลุ ด พ้น จากปั ญ หานั้น ได้ ซึ่ งตัว ละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพู ด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ งการให้กาลังใจการคลายความทุกข์ใจ

76
ของคนรักโดยการแสดงท่าทางตลก การเล่าเรื่ องตลก การทาตามที่คนรักต้องการ และการอยู่ขา้ ง
คนรักเมื่อเขาทุกข์ใจ ยกตัวอย่างเช่น
การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจของอาจารย์คงั กอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 ขณะที่กาลังตั้งวงดนตรี อยูบ่ นเวทีน้ นั โดรู มิมีอาการแปลกๆ
อาจารย์คงั กอนอูจึงให้กาลังใจกับโดรู มิ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูเดิ นเข้าไปหาโดรู มิและจับมือของเธอไว้ พร้ อมกับส่ ง
สายตาไปที่ดวงตาของเธอ

ภาพที่ 4.10 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 5
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
เหตุการณ์ที่ 2 ขณะที่โดรู มิมีปัญหาในวงดนตรี และปั ญหาอาการป่ วยของ
เธอ อาจารย์คงั กอนอูจึงเรี ยกเธอเข้าไปหาเพื่อให้กาลังใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอู :: ผมขอโทษที่แกล้งคุณ ผมมีลูกอมให้คุณ อมไว้มนั จะดี
ต่อหูคุณ รี บๆมารับไปให้ถือนานๆมันเขิน ... แล้วถ้าจะกินกูดูดว้ ยมันหมดอายุมา 2 ปี แล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูเรี ยกโดรู มิเข้าไปพบที่ห้อง เมื่ อโดรู มิเข้าไปนั้นเขาเปิ ด
เพลงเสี ยงดังและทาเป็ นขยับปากพูดแต่ไม่มีเสี ยง ทามาให้โดรู มิคิดว่าอาการป่ วยของตัวเองกาเริ บ
จน ไม่ได้ยิน เสี ยงเขาพูด แต่เมื่ อโดรู มิจบั ได้ว่า เขาแค่ขยับปาก อาจารย์คงั กอนอูยิ้มและหัวเราะ
พร้อมกับพูดหยอกล้อให้โดรู มิอารมณ์ดีและให้ลูกอมกับเธอ
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ภาพที่ 4.11 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของอาจารย์คงั กอนอู
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจของคังกอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่คงั กอนอูรู้วา่ โดรู มิไม่ได้รู้สึกรักตน จึงตัดสิ นใจ
เครี ยดสถานภาพ และเมื่อรู ้วา่ โดรู มิรู้สึกผิดมาก เขาจึงพูดให้กาลังใจเธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: เธอคงอึดอัดมากสิ นะ
โดรู มิ :: ฉันขอโทษเถอะคงเจ็บมากใช่ไหม
คังกอนอู :: ไม่หรอกแค่อายนะ ดูเหมือนฉันเป็ นคนโง่เลยที่ไม่เข้าใจเรื่ อง
นี้
โดรู มิ :: ฉันไม่ได้ไม่ชอบคุณนะแค่น้ ี อีกคนหนึ่ งขึ้นมา แต่เขากลับเกลียด
ฉันฉันรักเขาข้างเดียว
คังกอนอู :: อย่าารู ้ สึกผิดเลยเราไม่ได้คบกันมาเป็ นปี ๆ ยังไม่ได้แต่งงาน
กัน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คัง กอนอู ช วนโดรู มิ อ อกมาคุ ย เพี ย งสองต่ อ สอง เขานั่ง ห่ า งจากโดรู มิ
นิดหน่อยเพื่อรักษาระยะห่าง และพูดกับโดรู มิแบบไม่มองหน้าเธอ
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ภาพที่ 4.12 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจของโดรู มิ
เหตุการณ์ที่ 1 อาจารย์คงั กอนอูอารมณ์ไม่ดีเพราะสมาชิ กในวงดนตรี ถอน
ตัวทาให้ไม่สามารถซ่อมวงได้และงานแสดงก็ใกล้เข้ามา โดรู มิจึงเข้าไปให้กาลังใจแก่เขา
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: อาจารย์ค ะ ฉัน ปรั บ อารมณ์ ใ ห้ เ อาไหม นี่ ไ งหนัง สื อ ที่ มี บ ท
สัมภาษณ์ ข องอาจารย์ฉันอ่ านให้ฟังนะ อาจารย์คงั วาทยกรชื่ อดังกลับมาคุ มวงที่ เกาหลี เขาเป็ น
วาทยกรที่มีชื่อเสี ยงมากแต่ไม่สามารถควบคุมวงไหนได้มากกว่า 6 เดือน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิเข้าไปหาอาจารย์คงั กอนอูหวังว่าจะทาให้เค้าอารมณ์ดี เธอร่ าเริ งและ
ยิ้มตลอดเวลา และใช้เสี ยงเล็กเสี ยงน้อยพุดกับเขา แล้วอ่านหนังสื อที่มีบทสัมภาษณ์ ของอาจารย์
คังกอนอูให้เขาฟั งเพื่อเป็ นการยกย่องความสามารถของเขาแต่เมื่อบทสัมภาษณ์ เป็ นไปในทางลบ
เจอแสดงอาการไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจน แสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับบทความนั้น

ภาพที่ 4.13 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
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เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 อาจารย์ค ัง กอนอู ถู ก นั ก ดนตรี ในวงเพราะว่ า ท าให้
อาจารย์คงั กอนอูอารมณ์ ไม่ดี โดรู มิคิดว่าอาจารย์คงั กอนอูตอ้ งไม่มีกาลังใจในการท างานต่อไป
เธอจึงหาวิธีทาให้เขาอารมณ์ดีข้ ึน
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: อาจารย์ดูดีนะ ฉันจะแสดงตลกให้อาจารย์ดูยงั ไม่เคยมี ใครเคย
เห็นเลยเป็ นความลับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิส่งข้อความให้อาจารย์คงั กอนอูออกมาหาต้นที่หน้าห้อง ระหว่างนั้น
เธอซ้อมทาเป็ นตัวตลก โดยการกิ นแคร็ กเกอร์ ชิ้นในปากและพยายามพูดทั้งทั้งที่ มีแคร็ กเกอร์ อยู่
ในปาก

ภาพที่ 4.14 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและคลายความทุกข์ใจคนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
3) การเปิ ดเผยความรู้ สึก ชอบ/รั ก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้ สึ กของซึ่ งตัว
ละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) การแสดงออก
โดยการพูดว่าชอบ/รัก การพูดว่าชอบ/รักอย่างอ้อมค้อม ยกตัวอย่างเช่น
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของอาจารย์คงั กอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 อาจารย์คงั กอนอูตอ้ งกลับไปทางานต่างประเทศ โดรู มิจึง
ขอให้เขาบอกความในใจกับตน
คาพูด(วัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอู :: ตอนนั้น ที่ ผ มนี่ คุ ณไม่ ใ ช่ เพราะผมเกลี ย ดรู ้ ใ ช่ ไ หม
เพราะว่าผมกลัวว่าจะหวัน่ ไหว ผมไม่รู้ว่าจะหวัน่ ไหวอีกเมื่อไหร่ ดังนั้นแต่ละคนต่างต้องแยกจาก
กันเพื่อรอวันที่พร้อมจะเริ่ มต้นด้วยกัน
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูพดู โดยไม่มองหน้าโดรู มิ น้ าเสี ยงมีความมัน่ ใจ

ภาพที่ 4.15 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักของอาจารย์คงั กอนอู เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของคังกอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 คังกอนอูตอ้ งกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเป็ นเวลานาน เขาจึง
เรี ยกโดรู มิมาหาเพื่อบอกความในใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: นี่ผมต้องไปผมคงคิดถึงคุณมาก คุณหลับตาสิ ผมมีอะไรจะให้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังกอนอูให้โดรู มิหลับตาและเขาก้มลงจะจูบโดรู มิ

ภาพที่ 4.16 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
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การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของโดรู มิ
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่โดรู มิใกล้ชิดกับอาจารย์คงั กอนอูมาเธอจะรู ้ตวั ว่า
คนที่เธอชอบจริ งๆนั้นก็คืออาจารย์คงั กอนอูไม่ใช่ เพื่อนสนิ ทอย่างคังกอนอู เธอจึงตัดสิ นใจบอก
ความรู ้สึกนั้นกับอาจารย์คงั กอนอู
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: อาจารย์คะ ฉันชอบกอนอูแล้วจริ งๆ แต่ฉนั ไม่รู้วา่ กอนอูคิดอะไร
อยู่
อาจารย์คงั กอนอู :: เขาก็ชอบคุณเหมือนกันน่ะสิ
โดรู มิ :: จริ งเหรอคะ อาจารย์คิดแบบนั้นจริ งหรอคะ กอนอูที่ฉนั หมายถึง
ไม่ใช่กอนอูที่เป็ นเด็กนิสัยดี แต่เป็ นกอนอูที่แก่ปากไม่ดีนิสัยเสี ยที่อยูข่ า้ งหน้าฉัน ก็คืออาจารย์
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิ ยืนอยู่ขา้ งข้า งอาจารย์ก อนอู ที่นั่งอยู่บ นโซฟา เธอกอดแฟ้ มอย่า ง
แน่นและพูดออกไปอย่างมัน่ ใจ

ภาพที่ 4.17 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
4) การกระชั บ ความสั ม พัน ธ์ เป็ นการแสดงความรั ก ของคู่ รั ก เช่ น
การพูดคุ ยกัน การไปเที่ ยวด้วยกัน การจัดงานวันเกิ ด และการปรั บความเข้าใจกันและกัน ซึ่ งตัว
ละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) โดยการพูดชมคน
รัก การยอมทาในสิ่ งที่ คนรักต้องการ การจัดงานวันเกิ ดให้คนรั ก การอ้อนขอไปเที่ ยวกับคนรั ก
การปรับความเข้าใจกับคนรัก และการพูดคุยในเรื่ องประจาวันกับคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์ของอาจารย์คงั กอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 อาจารย์คงั กอนอูจะต้องกลับไปต่างประเทศ และไม่ได้เจอ
โดรู มิเป็ นเวลานาน
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คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: อาจารย์จะไปแล้ว ฉันยังไม่มีอะไรแทนตัวอาจารย์เลย ขอถ่ายรู ป
ไว้ก็ไม่ได้ ฉันมีแต่ถุงเท้าของอาจารย์
อาจารย์คงั กอนอู :: ผมให้คุณเอาไว้ คงจะดีกว่าถุงเท้านะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
อาจารย์คงั กอนอูนดั โดรู มิมาเพื่อจะบอกลา และให้แวนที่เขาใส่ ประจาแก่
เธอ

ภาพที่ 4.18 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของอาจารย์คงั กอนอู เรื่ องทานองรัก
สัมผัสใจ (Beethoven Virus)ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังกอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 คังกอนอูพาโดรู มิออกไปเดทกันหลังจากที่คบกันเป็ นคู่รัก
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: เธอยิม้ หน่อยสิ วนั นี้เรามาเดทกันนะ
โดรู มิ :: นี่เรามาเดทกันหรอ
คังกอนอู :: ใช่สิ่ ยิม้ หน่อยนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คัง กอนอูพ าโดรู มิ ออกมาเที่ ย ว เขาพูดหยอกล้อเธอ และเดิ นจับ มื อกัน
ตลอดการมาเที่ยวนั้น
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ภาพที่ 4.19 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโดรู มิ
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่อาจารย์คงั กอนอูยอมรับและเปิ ดใจให้โดรู มิแล้ว
ทั้งคู่ตดั สิ นใจเจอกันอาทิตย์ละครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
โดรู มิ :: อาจารย์คะ 1 อาทิตย์เราจะเจอกันแค่ครั้งเดียว เราจะนัง่ เฉยๆแบบ
นี้ไม่ได้นะคะ ออกไปเดินเล่นกันดีกว่า
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิ ร่าเริ ง และยิ้ม ขณะที่ เจออาจารย์คงั กอนอู ซึ่ งในตอนแรกอาจารย์
คัง กอนอู นัดมาเจอที่ ห้องสมุ ด แต่ โดรู มิ ช วนเขาออกไปเดิ น เล่ น อ้อนอย่า งที่ ผูห้ ญิ ง อ้อนคนรั ก
ด้วยการจับแขนและทาเสี ยงน่ารักๆ

ภาพที่ 4.20 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 12
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.

84
เหตุการณ์ที่ 2 ในวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์คงั กอนอู
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โดรู มิจดั การการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้อาจารย์คงั กอนอู โดยให้เพื่อนๆ
ในวงมีส่วนร่ วมในงานนี้ เพื่อให้อาจารย์คงั กอนอูมีความสุ ขเพราะสมาชิกในวงแสดงความยินดีดว้ ย
แต่เมื่ออาจารย์คงั กอนอู รู ้วา่ งานทั้งหมดนี้เป็ นการจากของโดรู มิเธอก็รีบวิง่ หนีไปทันที

ภาพที่ 4.21 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโดรู มิ เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
5) การเสี ยสละ เป็ นการเสี ยสละหน้าที่การงานหรื อชีวติ ของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุ ข หรื อได้อยูใ่ กล้กบั คนรักมากขึ้น ซึ่งตัวละครมีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา)
และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) โดยการเสี ยสละตาแหน่งนักดนตรี ตวั จริ งมาเป็ นนักดนตรี ตวั
สารอง ยกตัวอย่างเช่น
การเสี ยสละของคังกอนอู
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่มีการคัดเลือกนักดนตรี ใหม่ คังกอนอูได้เป็ นนัก
ดนตรี ตวั จริ ง แต่โดรู มิเป็ นเพียงนักดนตรี ตวั สารองเขาจึงสละตาแหน่งจากนักดนตรี ตวั จริ งมาเป็ น
นักดนตรี ตวั สารองเพื่อให้อาจารย์คงั กอนอูให้ความสนใจกับนักดนตรี ตวั สารองมาคืน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
หลังจากที่การประกาศผลนักดนตรี ตวั จริ งเสร็ จนั้น คังกอนอูจึงทราบว่า
โดรู มิ เป็ นเพียงนักดนตรี ตวั สารอง เขาสละตาแหน่งนักดนตรี ตวั จริ งอย่างไม่ลงั เล และมายืนอยูแ่ ถว
เดียวกับโดรู มิ
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ภาพที่ 4.22 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
6) การเชื่ อใจ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ ง ความมั่นคงและมัน่ ใจในคนรั ก
สามารถลดความขัดแย้งของคู่รักได้ ซึ่งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด (วัจนภาษา) และท่าทาง
อากัปกิริยา(อวัจนภาษา) โดยการไม่ระแวงที่เห็นคนรักอยูใ่ นบ้านของผูช้ ายคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น
การเชื่อใจของคังกอนอู
เหตุการณ์ ที่ 1 คังกอนอูเข้ามาเจอโดรู มิอยู่ในบ้านของอาจารย์คงั กอนอู
และสภาพเปี ยกทั้งยังใส่ เสื้ อของอาจารย์คงั กอนอูอีกด้วย
คาพูด(วัจนภาษา)
คังกอนอู :: ทาไมเธอไม่อยูบ่ า้ นอาจารย์ล่ะ แล้วทาไมตัวจริ งเปี ยกแบบนี้
โดรู มิ :: ฉันตกน้ าและอาจารย์ก็ช่วยเอาไว้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังกอนอูเห็นโดรู มิอยูบ่ า้ นอาจารคังกอนอู เขาเพียงแต่ทาหน้าตาสงสัย แต่
เมื่อโดรู มิ ตอบคาถามแล้ว เขาก็ไม่เซ้าซี้ ถามอะไรมากมาย

ภาพที่ 4.23 ภาพเหตุการณ์การเชื่อใจคนรักของคังกอนอู เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Lee, 2008.
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รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) อาจารย์คงั กอนอู ไม่ได้เป็ นคนที่ให้ความสาคัญในความรักมากจนทา
ให้เป็ นอุปสรรคในการดาเนิ นชี วิต จากการดาเนิ นเรื่ องถึ งแม้ว่าผูห้ ญิงที่ตวั เองรู ้สึกชอบจะมาบอก
กับเขาเช่ นกันว่ารู ้ สึกดี ด้วย แต่ดว้ ยความที่ ผหู ้ ญิ งคนนั้นมีความรักอยู่แล้ว จึงไม่เร่ งรี บที่จะคบกัน
กลับใช้เวลาในการคิดทบทวนทั้งคู่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเป็ นความรักจริ งๆ และพร้อม
ที่จะรักกัน จึงแสดงว่าอาจารย์คงั กอนอูมีความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma)
2) คังกอนอู เป็ นคนที่มีการให้อภัยแก่คนรัก โดยในการดาเนินเรื่ องโดรู มิ
ทอดทิ้งคังกอนอูและไปมีใจให้กบั อาจารย์คงั กอนอู แต่คงั กอนอูก็ไม่ได้แสดงท่าทีโกรธหรื อเกลียด
โดรู มิ แต่ให้อภัยและยังมี ความรู ้ สึกเป็ นห่ วงและดู แลโดรู มิเสมอ จึ งแสดงว่าคังกอนอูมีความรั ก
รู ปแบบเสี ยสละ (Agape)
3) โดรู มิ มี ล ัก ษณะคล้า ยผู้ห ญิ ง สองใจ เพราะในเริ่ มเรื่ อ งมี ค วามรั ก
ให้กบั คัง กอนอู แต่ พ อได้ท าความรู ้ จกั อาจารย์ค งั กอนอูอย่างลึ ก ซึ้ ง ก็ไ ปมี ใจให้อาจารย์ค งั กอนอู
จะเห็นว่าในตอนที่โดรู มิมีความรักนั้น จะต้องการความใกล้ชิดสนิทสนม ไม่สนใจถึงอุปสรรคที่จะ
เข้ามา และพร้อมที่จะทาความรักในทุกๆวันให้ดีที่สุด จึ งแสดงว่าโดรู มิมีความรักรู ปแบบเสน่ หา
(Eros)
4.1.2 เสกฉันให้ เป็ นเธอ(Secret Garden)

ภาพที่ 4.24 ภาพเรื่ อง เสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden)
แหล่งทีม่ า: เสกฉันให้เป็ นเธอ, 2554.
4.2.2.1 ข้อมูลของเรื่ อง เสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden)
ชื่อภาษาเกาหลี 시크릿 가든
ชื่อภาษาไทย เสกฉันให้เป็ นเธอ
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ผลิตโดย Hwa & Dam Pictures
กากับการแสดง Shin Woo-chul และ Kwon Hyuk-chan
เขียนบท Kim Eun-sook
จานวนตอน 20 ตอน
สถานีออกอากาศ SBS
ปี ที่ออกอากาศ 2011
ออกอากาศในประเทศไทย 2012 (ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7)
เรื่ องย่อ กิลราอิมเป็ นนักแสดงคิวบู๊สาวและคิมจูวอนเป็ นประธานห้างดังในเกาหลี
คิมจูวอนมีลูกพี่ลูกน้องชื่อออสก้าซึ่ งเป็ นนักร้องดังที่กิลราอิมเป็ นแฟนคลับ วันหนึ่งออสก้ามีปัญหา
กับดาราหญิงคิมจูวอนจึงเข้ามาแก้ปัญหาให้ทาให้ได้รู้จกั กับกิลราอิมเป็ นจุดเริ่ มต้นความสัมพันธ์ที่
ทาให้ท้ งั คู่ได้รู้จกั กัน แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุ อะไรทั้งที่กิลราอิมก็ไม่ได้สวยและฐานะก็ไม่เท่าเที ยม
กับคิมจูวอนแต่คิมจูวอนก็หลงรักและปั กใจในตัวกิ ลราอิม คิมจูวอนพยายามหาคาตอบให้ตวั เอง
โดยการพยายามที่ จะไปเจอกิ ลราอิ มเป็ นประจา ไปหาที่ทางาน ที่กองถ่าย และยังแสดงให้ทุกคน
เห็ นว่ากิลราอิมเป็ นคนสาคัญ ทาให้คนอื่นๆเข้าใจผิดว่าคิมจูวอนเป็ นผูอ้ ุปการะกิ ลราอิม แต่เรื่ องที่
ไม่คาดฝั นก็เกิ ดขึ้ นเมื่อทั้งคู่ได้ไปเจอป้ าเจ้าของร้ านอาหารในป่ าซึ่ งได้ให้เหล้ากับทั้งสองคน ซึ่ ง
หลังจากดื่ มเหล้าในวันที่ ฝนตกคิ มจูวอนและกิ ล ราอิ มได้สลับร่ า งกัน และเมื่ อฝนตกอี ก ครั้ งก็จะ
กลับคื นร่ างของตัวเอง ในช่ วงครั้ งแรกที่ สลับร่ างกันนั้นทั้งคู่ต่างไม่เข้าใจในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น และไม่
เข้าใจการใช้ชีวิตของแต่ละคน จึงใช้ร่างตามความเคยชิ นของตัวเองตามปกติ แต่หลังจากการสลับ
ร่ างครั้งแรกผ่านไป เมื่อทั้งคู่คืนสู่ ร่างตัวเอง ก็ทาให้เกิดความเข้าใจกัน และเปิ ดรับความรู ้สึกของกัน
และกันมากขึ้น จนเกิดเป็ นความรัก ถึงแม้จะต้องสลับร่ างกันอีกครั้งทั้งคู่ก็พร้อมจะทาในทุกๆอย่าง
ที่คนรักต้องการให้ทา แต่ความรักครั้งนี้ ได้พบอุปสรรค เพราะความแตกต่างกันมากด้านฐานะและ
สถานภาพทางสังคม แม่ของคิมจูวอนจึงไม่ยอมรับในความรักครั้งนี้ของลูกชายตัวเองจึงขัดขวางทุก
วิถีทาง แม้ท้ งั สองคนจะพยายามจะแก้ปัญหาและให้เหตุผล แต่ก็ไม่ประสบความสาเร็ จ จนทาให้แม่
ของคิมจูวอนยื่นคาขาดให้กิลราอิมเลิกกับคิมจูวอนแต่ถา้ ไม่เลิ กจะตัดคิมจูวอนออกจากกองมรดก
และสถานภาพทางสังคม ทาให้กิลราอิม กลัวมากและยอมไปจากคิมจูวอน แต่ก็ห่างกันได้ไม่นาน
กิ ลราอิ มได้ประสบอุ บตั ิ เหตุ และกลายเป็ นเจ้าหญิ งนิ ทรา คิ มจูวอนพยายามช่ วยชี วิตกิ ลราอิ มทุ ก
วิถีทางแต่ก็ไม่สามารถปลุกเธอจากการเป็ เจ้าหญิงนิ ทราได้ จนเหลือเพียงหนทางสุ ดท้ายคือการสลับ
ร่ างกัน ให้กิลราอิมมาใช้ชีวติ ในร่ างคิมจูวอนและปล่อยให้คิมจูวอนนอนอยูใ่ นร่ างกิลราอิม หลังจาก
ที่คิมจูวอนพยายามทาให้สลับร่ างนั้นก็เกิ ดอุบตั ิเหตุอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ทาให้กิลราอิมฟื้ นจากการเป็ น
เจ้าหญิงนิ ทราแต่คิมจูวอนกลับเป็ นคนความจาเสื่ อมและจากิลราอิมไม่ได้ แต่กิลราอิมพยายามทา
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ทุ ก อย่า งให้ ค วามทรงจาของคิ ม จู ว อนกลับ มา จนคิ ม จู วอนจาเธอได้และกลับ มารั ก กัน อี ก ครั้ ง
ครั้งนี้คิมจูวอนตัดสิ นใจที่จะแต่งงานกับกิลราอิมเพื่อไม่ให้ท้ งั คู่ตอ้ งจากกัน โดยแม่ของคิมจูวอนไม่
ยอมรั บและเห็ นด้วยในการแต่งงาน แต่ท้ งั สองอยู่ดว้ ยจนมีลูกและได้พาไปหาคุ ณย่าหรื อแม่ของ
คิมจูวอนบ่อยๆ เพื่อให้แม่ของคิมจูวอนใจอ่อนและยอมรับความรักของทั้งสอง เพื่อครอบครัวที่มี
ความสุ ขต่อไป
แก่นเรื่ อง
เสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden) เป็ นการเล่ าเรื่ องถึ ง ความรั ก ของชายหญิ งที่ มี
ฐานะทางบ้านและทางการเงิ นต่างกันมาก รวมไม่ถึงลักษณะนิ สัยและการใช้ชีวิตด้วย การดาเนิ น
เรื่ องทาให้เห็นถึงความเป็ นมาทั้งหมดกว่าที่พระเอกนางเอกจะได้ครองรักกัน จึงทาให้เรื่ องนี้ มีแก่น
เรื่ องรู ปแบบ Love Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
เสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden) มีนกั แสดงนา 2 คน ได้แก่
1) คิมจูวอน (พระเอก) มีอาชี พเป็ นนักธุ รกิจเจ้าของห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง
ในเกาหลีใต้ มีพ้นื ฐานครอบครัวที่ไม่มีความสุ ขและความสัมพันธ์ที่ดีกบั แม่ และเป็ นโรคกลัวที่แคบ
ทาให้ไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้ อุปนิสัยเป็ นคนชอบความสมบูรณ์แบบ เข้มงวดกับตัวเองและคนรอบ
ข้าง
2) กิลราอิม (นางเอก) มีอาชีพเป็ นนักแสดงคิวบู๊ ไม่มีครอบครัวเพราะพ่อ
ประสบอุบตั ิเหตุขณะทางานตั้งแต่เธอเป็ นวัยรุ่ น เธอเช่ าบ้านเล็กๆอยู่กบั เพื่อนสองคน กิ ลราอิมมี
อุปนิสัยเป็ นคนกระตือรื อร้น และชอบการแข่งขัน มีความตั้งใจในการทางานเป็ นอย่างมาก
การแสดงออกความรักของตัวละครหลัก
จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเรื่ องเสกฉันให้เป็ น
เธอ(Secret Garden) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตัวละครหลักทั้ง 2 ตัวละคร ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข โดยตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา)
และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงออกโดยการไปดูแลเมื่อคนรักป่ วยและได้รับบาดเจ็บ
การไปช่ วยเหลือเมื่อคนรักถูกกลัน่ แกล้ง การไปช่วยเหลื อเมื่อคนรักตกอยู่ในอันตราย การปกป้ อง
คนรักจากครอบครัวของตนเอง และการช่วยเรื่ องการงานของคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของคิมจูวอน
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 กิ ล ราอิ ม ได้รั บ บาดเจ็ บ ขณะที่ เ ป็ นนัก แสดงคิ ว บู๊ และ
คิมจูวอนก็รู้วา่ เธอได้รับบาดเจ็บ
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คาพูด(วัจนภาษา)
คิม จูวอน :: ไหนผมขอดู แผลหน่ อย เป็ นแผลเป็ นด้วยนี่ วันนี้ ผ มมี ธุ ระ
เอาไว้วนั หลังผมจะพาคุณไปหาหมอนะ ผมไม่อยากให้คุณเป็ นแผลเป็ น
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิ ม จู วอนมาหากิ ล ราอิ ม ที่ โรงเรี ย นสอนการแสดงออกคิ วบู๊และรอพบ
กิลราอิมเป็ นเวลานานเพราะวันนั้นเป็ นวันคัดเลือกนักเรี ยนใหม่ แต่คิมจูวอนก็รอจนได้พบ เขาถอด
เสื้ อคลุมของกิลราอิมออกอย่างระวังเพื่อดูที่แผลของเธอ และพูดกับเธอด้วยท่าทีห่วงใยและจริ งจัง

ภาพที่ 4.25 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 2
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
เหตุการณ์ ที่ 2 กองละครที่ กิ ลราอิ มทางาน มาถ่ ายท าที่ ห้า งสรรพสิ นค้า
ของคิ ม จู วอน ซึ่ งเป็ นที่ รู้ ก ันดี ว่า ไม่ ค่ อยอนุ ญาติ ใ ห้ก องละครเรื่ อ งไหนเข้า มาถ่ า ยท าง่ า ยๆ และ
ในขณะถ่ายทานั้นกิลราอิมถูกผูก้ ากับแกล้งให้ถ่ายซ้อมบ่อยๆ
คาพูด(วัจนภาษา)
คิ ม จู ว อน :: ผมให้ พ วกคุ ณ ใช้ ส ถานที่ ถ่ า ยท า นี่ ก็ เ พราะคุ ณ กิ ล ราอิ ม
เพราะฉะนั้นพวกคุณเลิกตะคอกเขาได้แล้ว แล้วอย่าผลักเธออีก ผมเป็ นแฟนคลับตัวจริ งของเธอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนเดินฝ่ ากลุ่มคนที่กาลังมุงดูการถ่ายทาละครอยู่ และเข้ามาจับที่มือ
ของกิลราอิมไว้ แล้วพูดอย่างเสี ยงดังให้ทุกคนได้ยนิ แล้วดึงมือกิลราอิมออกไป
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ภาพที่ 4.26 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 3
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
การแสดงการปกป้ องดูแลของกิลราอิม
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 ขณะที่ คิ ม จู ว อนป่ วยเป็ นโรคความจ าเสื่ อ ม กิ ล ราอิ ม
มาดูแลคิมจูวอนอย่างใกล้ชิด และพยายามทาให้ความทรงจาของเขากลับมา
คาพูด(วัจนภาษา)
กิ ล ราอิ ม :: ไม่ ว่า คุ ณ จะจาฉัน ไม่ ไ ด้ แล้วตอนนี้ คุ ณจะไม่ ช อบหน้า ฉัน
แต่ฉนั ก็จะมาดูแลคุณและทาทุกๆอย่างให้คุณกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิลราอิมมาดูแลคิมจูวอน ยอมทาทุกอย่างๆที่คิมจูวอนต้องการทั้งการไป
เที่ยวด้วย การเล่าเรื่ องราวในอดีตให้ฟัง และยังต้องทนต่อการโดยแม่ของคิมจูวอนต่อว่า

ภาพที่ 4.27 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของกิลราอิม เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
2) การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้สึก ของตัวละคร
มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) โดยการพูดกับคนรักว่า
ขาดเขาไม่ได้และรักเขามาก และการพูดกับคนรักว่าจะยอมทนลาบากขอให้ได้รักกัน ยกตัวอย่าง
เช่น
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การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของคิมจูวอน
เหตุการณ์ที่ 1 คิมจูวอนเริ่ มสงสัยและอึดอัดในการกระทาของตัวเองที่มา
ตามจีบกิลราอิมทั้งๆเธอไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตนเอง จึงบอกความรู ้สึกที่มีต่อเธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
กิลราอิม :: คุณจะทาอะไร มาทาแบบนี้ทาไม คนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดแล้ว
คิมจูวอน :: ผมต่างหากที่ตอ้ งถามคุณว่าคุณทาอะไรกับผม ทาไมผมต้อง
เป็ นแบบนี้ ผมคิดถึงคุณตลอด ต่อไปนี้ผมจะไม่มาแล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิ ลราอิ มรู ้ สึ กโกรธที่ คิ มจูวอนมาตามจี บตน ทาให้คนอื่นๆเข้าใจผิดใน
ความสัมพันธ์และคิดว่าเธอเป็ นคนที่ชอบจับคนรวย จึงถามคิมจูวอนด้วยอารมณ์ โกรธทาให้คิมจู
วอนต้องตอบด้วยความโมโหเช่นกัน

ภาพที่ 4.28 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ น
เธอ (Secret Garden) ตอนที่ 3
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
เหตุการณ์ที่ 2 คิมจูวอนความจาเสื่ อมทาให้ลืมกิ ลราอิมและลื มว่าเคยรั ก
กันมาแต่ไหน แต่หลังจากนั้นไม่นานความทรงจาก็กลับมาตามเดิม
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: ผมรักคนอย่างคุณได้ยงั ไงทั้งหน้าตาการศึกษาไม่มีอะไรดีซกั
อย่าง นี่คุณเริ่ มซื่ อบื้อตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมพูดแบบนี้คุณไม่รู้หรอว่าผมจาคุณได้หมดแล้ว
กิลราอิม :: คนบ้า คุณทาแบบนี้ทาไม
คิมจูวอน :: ผมรักคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนมาหากิลราอิมที่บา้ น และบอกรักกับเธอพร้อมจูบที่หน้าผากของ
เธอ
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ภาพที่ 4.29 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ น
เธอ (Secret Garden) ตอนที่ 19
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของกิลราอิม
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 กิ ล ราอิ ม รู ้ ตวั แล้วว่า ตนเองก็ รัก คิ ม จู วอน แต่ ใ นตอนนั้น
คิมจูวอนตัดใจไปตากเธอแล้ว
คาพูด(วัจนภาษา)
กิลราอิม :: ฉันมาหาคุณแต่ฉนั ไม่กล้าเข้ามาเลยยืนอยู่ขา้ งนอก แต่นางฟ้ า
ให้ฉันมาหาคุณให้มาบอกคุณ ฉันบอกกับแม่คุณว่าจะไม่มาหาคุ ณเอง แต่ตวั ฉันจะไปแต่ใจฉันไม่
ยอม ถ้าจะคบกับคุณฉันคงลาบากมาก แต่ลาบากที่ได้คบกับคุณยังดีกว่าทุกข์ที่ไม่ได้เจอคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิลราอิมมาหาคิมจูวอนที่งานสังสรรค์ของคุ ณลูกค้าของห้างสรรพสิ นค้า
ของคิมจูวอน เธอเดินเข้าไปหาคิมจูวอนและเต้นรากับเขาพร้อมบอกความรู ้สึกทั้งหมดและจูบเขา

ภาพที่ 4.30 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักคนรักของกิลราอิม เรื่ องเสกฉันให้เป็ น
เธอ (Secret Garden) ตอนที่ 14
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
3) การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก ซึ่ ง
ตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ ง
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก ด้วยการไปหาคนรักอย่างเป็ นประจาเพื่อพาคนรักไปทานข้าว
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ไปพบหน้า ไปเที่ ย วกับ คนรั ก การนอนห้องเดี ย วกับ คนรั ก และการปรั บ ความเข้า ใจกับ คนรั ก
ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคิมจูวอน
เหตุการณ์ที่ 1 คิมจูวอนกลายเป็ นนักเรี ยนคนหนึ่งของโรงเรี ยนสอนคิวบู๊ที่
กิลราอิมทางานอยู่ และเขามักจะมาหากิลราอิมที่นี่บ่อยครั้งการข้ออ้างว่าเป็ นนักเรี ยนที่นี่
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: คุณจะไปไหนละ มาจับขาให้ผมก่อนสิ ผมก็เป็ นนักเรี ยนของ
คุณเหมือนกันนะ แล้วผมก็ยงั ไม่มีคู่ฝึกด้วย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิ มจูวอนมาหากิ ลราอิ ม ที่ โรงเรี ยนสอนคิ วบู๊ และเข้าฝึ กในการฝึ กสอน
ของกิลราอิมซึ่ งตอนนั้นเป็ นการซิ ทอัพโดยต้องจับคู่ คิมจูวอนจึงขอให้กิลราอิมมาเป็ นคู่คอยจับขา
ให้ และเขาซิ ทอัพโดยยกตัวขึ้นมาจนหน้าติดกับหน้าของกิลราอิม

ภาพที่ 4.31 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 3
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
เหตุการณ์ที่ 2 หลังจากที่คิมจูวอนและกิ ลราอิ มคบกันเป็ นคู่รัก ทาให้แม่
ของคิมจูวอนมาโวยวายที่บา้ นของกิลราอิม
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: ต่อไปนี้คุณก็ทาแต่วา่ ที่นี่เป็ นที่สวยงาม อย่าไปจาในสิ่ งที่แม่
ผมทาไว้ที่นี่เลยนะ
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิ ม จู ว อนจัด บ้า นของกิ ล ราอิ ม ให้ ส วยงามเหมื อ นในนิ ย าย เพื่ อ เป็ น
การขอโทษที่แม่ของเขามาทาสิ่ งไม่ดีไว้ที่บา้ นของกิ ลราอิม เขาหากิ ลราอิมเข้าบ้านโดยการใช้มือ
ของตนเองปิ ดตากิลราอิมแล้วพาเธอเข้าบ้าน และจับมือกิลราอิมขณะที่พดู เหตุผลที่ทาอย่างนี้

ภาพที่ 4.32 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 14
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของกิลราอิม
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 กิ ล ราอิ ม เป็ นคนธรรมดาท าให้ ก ารวางตัวไม่ เ หมาะสม
กับคิมจูวอนบ่อยครั้ง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิลราอิมยอมปรับปรุ งตัวเองให้เหมาะสมกับคิมจูวอน เช่นการแต่งตัว การ
วางตัวเมื่ออยูก่ บั เพื่อนที่ทางานของคิมจูวอน

ภาพที่ 4.33 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของกิลราอิม เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 14
แหล่งทีม่ า : Shin Woo Chol & Kwon Hyuk Chan, 2011
4) การเสี ยสละ เป็ นการเสี ยสละหน้าที่การงานหรื อชีวติ ของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุ ข หรื อได้อยูใ่ กล้กบั คนรักมากขึ้น ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา)
และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการเสี ยสละชีวติ และหน้าที่การงาน ยกตัวอย่างเช่น
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การเสี ยสละของคิมจูวอน
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 กิ ล ราอิ ม ได้รับ บาดเจ็ บ จากการเป็ นนัก แสดงคิ ม บู๊ อย่า ง
รุ นแรง ทาให้เธอจะกลายเป็ นเจ้าหญิงนิทรา
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: ถ้าคุณได้อ่านจดหมายนี้ แสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตที่ดีในร่ างของ
ผมแล้ว ผมทนเห็นคุณต้องเจ็บไม่ได้ ผมอย่างให้คุณใช้ชีวติ ที่ดีต่อไป
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนรู ้วา่ ตนเองและกิลราอิมสามารถสลับร่ างกันได้ในทุกๆครั้งที่ฝน
ตก เขาถึ งตัดสิ นใจไปตากฝน แม้ว่าตอนนั้นจะไม่ใ ช่ ฤดู ฝ นซึ่ งหาฝนตกได้อย่างมาก แต่เขาก็ย งั
พยายามที่จะหาฝนให้เจอ เพื่อให้กิลราอิมได้ใช้ชีวติ ที่ดีในร่ างของเขา และเขาก็ได้เขียนจดหมายทิ้ง
ไว้ให้กิลราอิม

ภาพที่ 4.34 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
การเสี ยสละของกิลราอิม
เหตุการณ์ ที่ 1 คิ ม จูวอนหมดสติ หลังจากที่ ติดอยู่ในลิ ฟต์ เพราะเขาเป็ น
โรคกลัวที่แคบ ทาให้ตอ้ งนาตัวส่ งโรงพยาบาลอย่างกระทันหัน
คาพูด(วัจนภาษา)
กิลราอิม :: คุณไม่เป็ นอะไรใช่ไหม ฉันขอโทษ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิลราอิมรี บมาหาคิมจูวอนอย่างเร่ งรี บ แม้วา่ ตอนนั้นเธอกาลังจะเข้าคัดตัว
นักแสดงคิ มบู๊ของหนังที่ ผูก้ ากับที่เธอชื่ นชอบ เธอร้ องไห้เป็ นอย่างมากและเข้ามากอดคิ มจูวอน
ทันทีที่เจอ
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ภาพที่ 4.35 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของกิลราอิม เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden) ตอนที่ 16
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
5) การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะข้องเกี่ ยวกับคนรั กอย่างใกล้ชิดจนเกิ นไป ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการหวงโดยการไม่ให้เพศตรงข้ามแตะ
เนื้ อต้องตัวคนรัก การแสดงความเป็ นเจ้าบอกคนรักด้วยการประกาศความสนิทสนมต่อคนอื่น และ
การแสดงความไม่พอใจเมื่อคนรักไปนัดดูตวั ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของคิมจูวอน
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 คิ ม จู ว อนกับ กิ ล ราอิ ม ยื น เที่ ย วกับ อยู่และตอนนั้น พี่ ช าย
ของคิมจูวอนที่เป็ นนักแสดงนักร้องเข้ามาพอดี ซึ่ งทั้งพี่ชายของคิมจูวอนและกิลราอิมเคยร่ วมงาน
กันมาก่อน จึงทักกัน
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: คุยอย่างเดียวไม่ได้หรอไง ทาไมต้องจับด้วย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนปั ดมือของพี่ชายตนออกจากแขนกิ ลราอิม และพูดด้วยน้ าเสี ยง
ไม่พอดี

ภาพที่ 4.36 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden)
ตอนที่ 1
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.

97
การหวงคนรักของกิลราอิม
เหตุการณ์ที่ 1 คิมจูวอนไปนัดดูตวั กับผูห้ ญิงที่แม่ของเขาจัดเตรี ยมไว้ให้
คาพูด(วัจนภาษา)
คิ ม จูว อน :: ท าไมไม่ รับ สาย รู ้ ไ หมผมโทรไปกี่ หน ... ถามว่า ท าไมไม่
รับสายไม่ได้ยนิ หรอ ขี้เหร่ แล้วยังหูตึงอีก
กิลราอิม :: ฉันยุง่ โทรมามีอะไรล่ะ
คิมจูวอน :: ได้ยินทาไมไม่ตอนเล่ า คุ ณคิ กว่าผมว่า งมากนัก หรอ ถ้าไม่
อยากให้กวนก็รับสายซิ ข้อความก็ไม่ตอบผมบอกชัดแล้วนะว่าผมน่ะคิดถึงคุณตลอดเวลา รู้ไหมผม
รู้สึกยังไงเป็ นอันทางานทาการไหม ได้ขอ้ ความผมไหม ถ้าได้ทาไมไม่ตอบผมล่ะ ทาไมไม่ตอบ
กิลราอิม :: ฉันยังคิดอยู่
คิมจูวอน :: จะคิดถึงเมื่อไหร่
กิ ลราอิม :: สาคัญยังไงหรอ ตอนชอบไม่เห็ นถามฉันนี่ ไหนว่าคิดถึ งฉัน
จนไม่เป็ นอันทางานทาการ แล้วเอาแก่ใจที่ไหนไปดูตวั คนนี้ เป็ นยังไงล่ะสวย รวย การศึกษาสู ง ใส่
น้ า หอมแบบที่ คุ ณชอบไหม เดิ นสง่ า ไหม ฉันไม่ ช อบน้ า หอมหรอกนะแต่ ช อบแชมพู แรงๆ ยิ่ ง
ยาสี ฟันยิง่ ชอบแรงๆ รู้แล้วไปได้หรื อยัง
คิมจูวอน :: นี่คุณหึ งหรอ หึ งจริ งด้วย หึ งแน่ๆ โมโหที่ไปดูตวั หรอ ต่อไป
นี่ผมไม่ไปดีไหม
กิ ลราอิม :: คุ ณไม่ไปได้ดว้ ยหรอ นี่ เป็ นธุ รกิ จของคุ ณเลยนะ ทิ้งผูห้ ญิงที่
ซื้ อส้มไปฝากเถอะ ไปนัดดูตวั ดีกว่า
คิมจูวอน :: พูดแค่น้ ี หรอ แล้วคิ ดว่าผมมารอคุ ณทาไม ผมมาเพราะอยาก
เจอคุณ แล้วใครให้คุณลบรู ปในมือถือผม บอกแล้วคุณยิง่ โกรธยิง่ สวย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
กิลราอิมแสดงความไม่พอใจที่รู้ว่าคิมจูวอนไปนัดดูตวั กับผูห้ ญิงอื่น เธอ
ทาสี หน้าบึงตึง และพูดจาประชดประชัน
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ภาพที่ 4.37 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของกิลราอิม เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden)
ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
6) การง้อคนรัก เป็ นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เรื่ อ งที่ เ ข้า ใจผิ ด หรื อ ที่ ท าผิ ด ไว้ ตัว ละครมี ก ารแสดงออกทั้ง ค าพู ด (วัจ นภาษา) และท่ า ทาง
อากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการง้อโดยการพูดหยอกล้อให้อารมณ์ดี และการพูดยอมรับผิด
ยกตัวอย่างเช่น
การง้อคนรักของคิมจูวอน
เหตุการณ์ที่ 1 กิลราอิมโกรธคิมจูวอนที่แม่ของเขามาต่อว่าตนเองอย่าง
เสี ยหาย
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: กิลราอิมผมรู ้วา่ คุณอยูใ่ นบ้าน ออกมาคุยกับผมก่อนนะ
ผมขอโทษ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนมาหากิลราอิมที่บา้ น แต่กิลราอิมไม่ยอมออกมาคุยด้วย แต่เขาก็
ยืนรอทั้งคืนจนกิลราอิมออกมาข้างนอก

ภาพที่ 4.38 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden)
ตอนที่ 13
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
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เหตุการณ์ที่ 2 กิลราอิมโกรธคิมจูวอนที่ไปนัดอยูต่ วั กับผูห้ ญิงอื่น
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน :: นี่คุณหึ งหรอ หึ งจริ งด้วย หึ งแน่ๆ โมโหที่ไปดูตวั หรอ ต่อไป
นี่ผมไม่ไปดีไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนเมื่อรู ้ ว่ากิ ลราอิมหึ งหวงและโกรธที่เขาไปนัดดูตวั กับผูห้ ญิงคน
อื่น ก็แสดงความดีใจและบอกว่าจะไม่ไปอีก และเอามือลูปที่หวั ของกิลราอิม

ภาพที่ 4.39 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden)
ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
6) การขอแต่งงาน มีวิธีที่ท้ งั โรแมนติ กและการขอแต่งงานแบบธรรมดา
ซึ่ งตัวละครมีการแสดงออกทั้ง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่าง
เช่น
การขอแต่งงานของคิมจูวอน
เหตุการณ์ที่ 1 คิมจูวอนหายจากโรคความจาเสื่ อมทาให้เขารู ้ วา่ เป็ นเรื่ อง
ยากที่แม่ของเขาจะยอมรับในความรักครั้งนี้ จึงขอกิ ลราอิมแต่งงานเพื่อไม่ให้แม่เขามาขัดขวางได้
อีก
คาพูด(วัจนภาษา)
คิมจูวอน ::ผมจะเป็ นสามีของคุณ 10 นาทีก่อนจะไม่โสดอยากจะทาอะไร
ไหม
กิลราอิม :: อะไรเนี่ย บอกรักก็ไม่บอกจะมาชวนจดทะเบียน
คิม จูวอน :: ผมไม่ ไ ด้เพราะผมรั ก คุ ณ แต่ ผ มท าเพราะผมมี คุ ณคนเดี ย ว
ไม่ได้มีใครอีก แล้วไว้เราค่อยจัดงานในตอนที่แม่ผมเห็นชอบนะ ผมอยากให้ในงานมีท่านอยูด่ ว้ ย
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คิมจูวอนพากิลราอิมมาที่เขตเพื่อจดทะเบียนสมรส โดยเขาจับมือกิลราอิม
และพูดขอแต่งงานอย่างธรรมดา แต่แสดงถึงความจริ งใน

ภาพที่ 4.40 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของคิมจูวอน เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ (Secret Garden)
ตอนที่ 20
แหล่งทีม่ า: Shin and Kwon, 2011.
รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) คิม จูวอน (พระเอก) เป็ นคนที่เมื่ อรัก ใครแล้วจะคอยเฝ้ าติดตามและ
สนใจแต่คนๆนั้น ไม่กลัวว่าจะมี อุปสรรคใดๆจะเข้ามาขัดขวาง เปิ ดเผยต่อคนทัว่ ไป และมีความ
ซื่ อสัตย์ต่อคนรัก จึงแสดงว่าคิมจูวอนมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
2) กิ ล ราอิ ม (นางเอก) แม้ใ นตอนแรกกิ ล ราอิ ม จะไม่ ย อมรั บ ความรั ก
ของคิมจูวอน แต่เมื่อรู ้ตวั ว่ารักคิมจูวอนเข้าแล้วจริ งๆและขาดเขาไม่ได้กิลราอิมก็พร้อมจะเผชิ ญกับ
ปั ญหาทุกอย่าง จึงแสดงว่ากิลราอิมมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
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4.1.3 สะใภ้ จอมแสบ (My Husband got a Family)

ภาพที่ 4.41 ภาพเรื่ อง สะใภ้จอมแสบ(My Husband got a Family)
แหล่งทีม่ า: สะใภ้จอมแสบ, 2555.
4.1.3.1 ข้อมูลของเรื่ อง สะใภ้จอมแสบ(My Husband got a Family)
ชื่อภาษาเกาหลี 넝쿨째 굴러온 당신
ชื่อภาษาไทย สะใภ้จอมแสบ
กากับการแสดง Kim Hyung-suk
เขียนบท Park Ji-eun
จานวนตอน 58 ตอน
สถานีออกอากาศ KBS2
ปี ที่ออกอากาศ 2012
ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (เวิร์คพอยท์ทีวี)
เรื่ องย่อ เคอร์ รี่คงั หรื อพังกีนมั เป็ นเด็กที่ตอ้ งไปอยูใ่ นสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าตั้งแต่ 5
ขวบ เพราะเขาได้พลัดหลงกับแม่ที่กาลังปวดท้องใกล้คลอดน้องสาวคนที่ 3 ของครอบครัวที่ตลาด
ซึ่ งหลังจากนั้นพังกี นมั ได้รับอุปการะจากสองสามีภรรยาที่ค่อนข้างมีฐานะและพาพังกี นมั ไปอยู่ที่
ต่างประเทศ เวลาผ่านไปพังกี นมั เรี ยนจบเป็ นหมอและใช้ชีวิตที่เหมือนจะดี ไปหมดทุกสิ่ งแต่ก็ไม่
เคยคิ ดว่าชี วิตนี้ ไม่เคยมี อะไรที่ เป็ นของตัวเอง แม้แต่ครอบครั วแท้ๆก็ไม่มี พังกี นัมย้ายกลับมาที่
เกาหลี มาเป็ นหมอประจาที่ โรงพยาบาลและได้พบรักแต่งงานกับชายุนฮีสาวแกร่ ง ที่มีอาชี พเป็ น
ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ละคร ชายุนฮี พ ยายามหาผูช้ ายที่ คุ ณสมบัติเดี ย วคื อไม่ มี พ นั ธะกับครอบครั ว และ
พังกี นัมก็เป็ นผูช้ ายในฝั นคนนั้นที่ ชายุนฮี ตามหา ทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่ด้วยกันอย่างมี ความสุ ข
พังกีนมั รักชายุฮีมาก เพราะนัน่ เป็ นครอบครัวเดี ยวที่พงั กี นมั รู ้สึกว่าเป็ นครอบครัวของตัวเองจริ งๆ
อยู่มาวันหนึ่ งเมื่อพังกีนมั รู ้ สึกว่าอยากจะตามหาครอบครัวของตัวเองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ปรารถนามานาน
แล้ว เมื่ อพังกี นัมตามหาครอบครั วที่ แท้จริ งเจอซึ่ งก็คิื อเจ้าของบ้านที่ได้เช่ าอยู่นั่นเอง จากวันนั้น
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พังกีนมั ก็กลายเป็ นผูช้ ายที่มีครอบครัวใหญ่ท้ งั คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ มีพี่นอ้ งอีก 3 คนและญาติอีก
มากมาย ซึ่ งก่อนหน้าที่จะรู ้วา่ บุคคลเหล่านี้ เป็ นญาติของพังกีนมั ชายุนฮีก็มีปากเสี ยงและทะเลาะกับ
พวกเขาบ่อยครั้ ง ซึ่ งนั่นก็เป็ นปั ญหาของลู กสะใภ้กบั ครอบครั วสามี ที่ชายุนฮี ตอ้ งประสบ แต่ถึ ง
อย่างไร พังกีนมั ก็ไม่ได้ทิ้งให้ชายุนฮีตอ้ งต่อสู ้ปัญหานี้ แต่เพียงผูเ้ ดียวเพราะยังไงชายุนฮีก็เป็ นคนที่
พังกี นมั รั กมาก แต่ท้ งั คู่ก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับการเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ชีวิตตามวัฒนธรรม
เกาหลี ถึ งแม้ตอ้ งใช้เวลานานและต้องเสี ยความรู ้ สึกที่มีให้กนั และกันหลายต่อหลายครั้ง ทั้งคู่ก็ไม่
เคยทิ้งกัน และยังฟั นฝ่ าเรื่ องราวทั้งหมดไปด้วยกัน จนกระทั้งทุกๆคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้
อย่างเข้าใจกัน และกลายเป็ นครอบครัวที่มีความสุ ข
แก่นเรื่ อง
สะใภ้จ อมแสบ(My Husband got a Family) เป็ นการเล่ า เรื่ อ งของการใช้ชี วิ ต คู่
ระหว่างหญิงชายกับครอบครัวของสามี ซึ่ งในเกาหลี ใต้น้ นั เมื่อลูกชายคนโต หรื อลูกชายคนเดียว
แต่งงานไปนั้น ก็ยงั ต้องอยูด่ ูแลพ่อแม่ ปู่ ย่า อยูซ่ ่ ึ งในเรื่ องนั้นชายุนฮีเลือกที่จะแต่งงานกับพังกีนมั ก็
เพราะเขาไม่มีครอบครั วซึ่ งเธอไม่ตอ้ งการที่จะตกไปเป็ นลูกสะใภ้ที่ตอ้ งตามใจและใช้ชีวิตคู่เพื่อ
ดูแลครอบครัวสามี แต่พงั กี นมั ก็เจอครอบครัวของตัวเองและเขายังเป็ นลูกชายคนเดี ยวของบ้านที่
ทุกคนเฝ้ ารอคอยการกลับมาอีกด้วย ดังนั้นเหตุการณ์ในเรื่ องส่ วนใหญ่จึงเป็ นการประคับประครอง
ความรักของสามีภรรยา ให้ผา่ นเหตุการณ์ที่เป็ นวิกฤติหรื อความไม่เข้าใจกันที่จะเกิดจากคนรอบข้าง
จึงทาให้เรื่ องนี้มีแก่นเรื่ องรู ปแบบ Love Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) มีนกั แสดงนา 2 คน ได้แก่
1) พัง กี นัม (พระเอก) มี อ าชี พ เป็ นหมอ ซึ่ งเขาเรี ย นจบมาจากประเทศ
อเมริ กา เพราะในตอนเด็กๆได้พลัดหลงจากครอบครัวและมีผอู้ ุปการะไปเลี้ ยงดูที่อเมริ กา แต่เมื่อ
เรี ยนจบก็ขอกลับมาทางานที่เขาหลี พังกีนมั เป็ นคนเรี ยบง่าย สุ ขุมนุ่ มลึก บอกโลกในแง่ดี ให้อภัย
คนและไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง
2) ชายุนฮี (นางเอก) มีอาชี พเป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับละคร เป็ นลูกสาวคนกลาง
ของบ้านแต่ เป็ นคนพี่ คอบดู แลพี่ช ายและน้องชายเสมอ มี ลกั ษณะนิ สัย เป็ นคนเจ้า กี้ เจ้า การชอบ
จัดแจง และเป็ นคนกล้าแสดงออก อารมณ์อ่อนไหวและมีความเป็ นผูน้ าสู ง เรื่ องการทางานเป็ นคน
รักในงานมาก และต้องการให้ผคู้ นยอมรับในความสามารถของตัวเอง
การแสดงออกความรัก
จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตัวละครหลักทั้ง 2 ตัวละคร ดังนี้
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1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ ง ตัวละคร มี การแสดงออกทาง คาพูด (วัจนภาษา) และท่ าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา)
ที่แสดงออกโดยการปกป้ องดูแลคนรักโดยการทาความสะอาดบ้านแทนคนรัก การดูแลคนรักเมื่อ
เขาเมา การสนับ สนุ น คนรั ก การปกป้ องคนรั ก จากครอบครั วของตนเอง การพาคนรั ก ไปพบ
ครอบครัวของเขาในวันผูป้ กครอง การปกป้ องคนรักจากบุคคลที่ทางาน การดูแลเมื่อคนรักป่ วย
การดูแลคนรักในที่ทางานคนรัก การต่อว่าบุ คคลที่ ให้ร้ายคนรั ก และการดู แลเมื่อคนรักตั้งครรภ์
ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของพังกีนมั
เหตุการณ์ที่ 1 ชายุนฮีติดงานจึงไม่สามารถมาจัดเตรี ยมงานราลึกถึงคุณปู่
ของพังกีนมั ได้ ทาให้ครอบครัวของพังกีนมั ไม่พอใจมาก เพราะเป็ นหน้าที่ของลูกสะใภ้
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: วันนี้ ชายุนฮีมาทาไม่ได้เพราะเขาติดงาน งั้นผมทาเองครับ ปกติ
ผมก็ทาอาหาร
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกี นมั ออกมาเตรี ยมอาหารที่จะต้องใช้ในพิธีงานราลึกถึงคุณปู่ แทนชายุนฮี และบอกกับ
ทุกคนว่าปกติตนเป็ นคนทาอาหารด้วยความมัน่ ใจและจริ งใจ

ภาพที่ 4.42 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
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เหตุการณ์ ที่ 2 พี่ สาวและน้องสาวของพังกี นัม ไม่ชอบหน้าของชายุนฮี
ทาให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดความไม่พอใจซึ่ งกันและกันบ่อยครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกี นัม :: ผมดีใจมากที่ได้เจอครอบครัว แต่ทุกคนก็ตอ้ งทาดี กบั ยุฮีดว้ ย
นะ ผมรู ้วา่ ทุกคนมีสถานะของตัวเอง เหมือนทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือน ทุกคนก็รู้วา่ เราต้องเห็นใจทีม
เยือนด้วยนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกี นัมหาทั้งชายุนฮี และพี่น้องของตนเองมาร้ องคาราโอเกะ เพื่อปรับ
ความสัมพันธ์ เขาแสดงการร้องเพลงคู่ให้พี่นอ้ งของตนเองได้เห็นความรักที่ตนมีให้กบั ชายุนฮี และ
พูดอย่างตรงไปตรงมากกับพี่นอ้ งของตนเองขณะที่ชายุนฮีเข้าห้องน้ า

ภาพที่ 4.43 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 17
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุ ก ารณ์ ที่ 3 ชายุ น ฮี ก าลัง ตั้ง ครรภ์ และในวัน นั้น เป็ นงานกี ฬ าของ
ลูกบุญธรรมที่ท้ งั คู่เพิ่งรับเลี้ยงมา ซึ่ งชายุนฮีก็ได้เข้าร่ วมวิง่ สามขากับลูก
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: ที่รัก คุณต้องระวังนะ ในท้องมีลูกคนที่สองของเรานะ คุณต้อง
ระวังนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พัง กี นัม ดู แลชายุนฮี ต้ งั แต่ ก ารผูก เชื อกและพู ดเตื อ นชายุ นฮี ด้ว ยสี หน้า
กังวล
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ภาพที่ 4.44 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 58
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุ การณ์ ที่ 4 หลังจากที่ ชายุนฮี พยายามขัดขวางความรัก ของน้องชาย
ตัวเองและน้องสาวของพังกี นัม ก็ทาให้ท้ งั สองคนนั้นหนี ไปด้วยกัน จึ งทาให้ชายุนฮี กบั แม่ของ
พังกีนมั ทะเลาะกันเรื่ องน้องสาวของพังกีนมั ที่หายไปกับน้องชายของเธอ ชายุนฮีรู้สึกเหนื่อยมากที่
ต้องตามหาน้องสองคนนั้น
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: คุณเหนื่อยมากใช่ไหม คุณต้องพักผ่อนบ้างนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกีนมั นาน้ าอุ่นมาล่างเท้าและนวดเท้าให้ชายุนฮี

ภาพที่ 4.45 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 48
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
2) การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็ นการแสดงความรักเพื่อช่ วย
ให้ ค นรั ก มี ค วามสุ ข และหลุ ด พ้น จากปั ญ หานั้น ได้ ซึ่ งตัว ละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพู ด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงออกโดยการให้กาลังใจการคลายความทุกข์
ใจของคนรักโดยการให้กาลังใจคนรักเมื่อเขาต้องทาในสิ่ งที่ไม่ชอบ การให้กาลังใจคนรักเมื่อเขา
ต้องการตามหาครอบครัวที่ผลัดพรากจากกันไปนาน การทาให้คนรักสบายใจว่าตนจะสามารถเข้า
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กับครอบครั วที่ แท้จริ งของเขาได้ การพูดชมคนรัก การตามใจคนรั กให้ทาในสิ่ งที่ ตอ้ งการ และ
การปลอบคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจของพังกีนมั
เหตุการณ์ที่ 1 ชายุนฮีถูกแม่ของพังกีนมั ต่อว่าในสิ่ งที่เธอไม่ได้มีความผิด
แต่แม่ของพังกีนมั กาลังอารมณ์ไม่ดีมาจากเรื่ องอื่น
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกี นัม :: ผมรู้ ผมรู ้ ดีนะว่าคุ ณพยายามอย่างมากแล้ว มันยากมากๆเลย
ขอบคุณนะ และขอโทษที่วนั นี้แม่ผมอ่อนไหวมากไป รอแม่ผมดีข้ ึนแล้วเราค่อยไปคุยนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พัง กี นัมพาชายุนฮี ออกมาจากบ้าน และไปในที่ เป็ นธรรมชาติ สวยงาม
เขากอดชายุนฮีจากข้างหลังและพูดปลอบเธอด้วยน้ าเสี ยงอบอุ่นและความเข้าใจกับเหตุการที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 4.46 ภาพเหตุการณ์ การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 42
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 ชายุนฮี ไ ม่ ช อบบ้า นใหม่ ที่ เ พิ่ ง ย้า ยเข้า มา ท าให้ เธอไม่ มี
ความสุ ขและไม่สบายใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: แต่สาหรับผม บ้านหลังเก่าหรื อหลังใหม่ก็เหมือนกันนะ เพราะ
มีคุณอยูข่ า้ งๆผม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกีนมั พาชายุนฮีออกมาเดินเล่นออกบ้าน และพูดปลอบเธอพร้อมกับยิม้
ให้้เธอ และเมื่อพูดจบก็จูบที่ปากของเธอ
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ภาพที่ 4.47 ภาพเหตุการณ์ การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 2
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ที่ 3 ในวันแรกที่พงั กี นมั พาชายุนฮีไปพบครอบครัวของตนเอง
ในฐานะลูกชายและลูกสะใภ้
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: คุณคงเหนื่อยมากเลยนะ แต่วนั นี้คุณทาดีมากๆเลยนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
หลังจากที่พงั กี นมั และชายุนฮีกลับมาถึ งบ้านของพวกเขา พังกีนมั ก็นวด
ขาให้กบั ชายุนฮีและพูดชมเธอ ด้วยอาการดีใจที่เธอปฏิบตั ิดีต่อครอบครัวของตน

ภาพที่ 4.48 ภาพเหตุการณ์ การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ที่ 4 ชายุนฮีเห็ นน้องชายของตนเองยืนจูบกับผูห้ ญิงอยู่ขา้ งทาง
ทาให้เธอกังวลใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: ผมรู ้แล้วว่าทาไมน้องคุณถึงมายืนจูบผูห้ ญิงที่นี่
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกีนมั พูดหยอกล้อชายุนฮีดว้ ยน้ าเสี ยงเจ้าเล่ห์ และจูบชายุนฮีหลังจากที่
พูดจบ

ภาพที่ 4.49 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 37
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจของชายุนฮี
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 พัง กี นั ม รู ้ แ ล้ ว ว่ า ครอบครั ว ที่ แ ท้จ ริ งของเขาเป็ นใคร
ซึ่ง ชายุนฮีไม่ชอบทั้งพ่อและแม่ของเขาอยูแ่ ล้วทาให้ พังกีนมั เกิดความไม่สบายใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: ถ้าผมรู ้แล้วว่าพ่อแม่ที่แท้จริ งผมคือใคร แล้วเขาไม่ได้เป็ นคนที่
มีฐานะ และอาจจะเข้ากับคุณไม่ได้คุณจะทายังไง
ชายุน ฮี :: ไม่ ต้อ งห่ ว งหรอกคะ ฉั น จะเข้า กับ พวกเขาได้ คุ ณ ยัง รั บ ที่
ครอบครัวฉันเป็ นได้เลย บางสิ่ งฉันไม่ชอบด้วยซ้ า
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีพูดพร้อมกับจับมือพังกีนมั เอาไว้ และยิ้มให้กบั เขาเพื่อสร้างความ
สบายใจ
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ภาพที่ 4.50 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ ที่ 2 พังกี นมั รู ้ แล้วว่าสาเหตุที่ทาให้เขาต้องผลัดพรากจากครั ว
ครอบเป็ นเพราะน้าสะใภ้ของเขาทาให้เขารู ้สึกไม่สบายใจมาก เพราะน้าสะใภ้ก็เป็ นคนที่ครัวครอบ
ของเขารักและไว้ใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: ทาไมวันนี้คุณกลับบ้านมาเร็ วล่ะ ไหนบอกว่าจะกลับดึกๆ
ชายุนฮี :: ก็ฉนั อยากจะกลับมาทางข้าวกับคุณไงคะ ดูซิฉนั ซื้ อของมาเยอะ
เลย อยากมากินอะไรอร่ อยๆกับคุณ มีขา้ ว มีไก่ทอด มีเบียร์ดว้ ยนะ ..... อย่ากังวลเลยค่ะ คุณมีฉนั อยู่
ข้างๆเสมอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีรีบกลับบ้านมาเพื่ออยูเ่ ป็ นเพื่อนพังกีนมั และซื้ อของที่พงั กีนมั ชอบ
มาให้ พร้อมกับพูดเพื่อปลอบใจเขา

ภาพที่ 4.51 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนที่ 33
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
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3) การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก เช่น
การพูดคุ ยกัน การไปเที่ ยวด้วยกัน การจัดงานวันเกิ ด และการปรั บความเข้าใจกันและกัน ซึ่ งตัว
ละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึง การ
กระชับ ความสั มพันธ์ ก ับ คนรั ก โดยการพูดชมคนรั ก การยอมท าให้สิ่ ง ที่ ค นรั ก ต้องการ การให้
ความสาคัญของคนในครอบครัวของคนรัก การตอบแทนคนรัก การไปเที่ยวกับคนรัก การแสดง
ความยิ น ดี ก ับ คนรั ก การบอกกับ คนรั ก ในทุ ก ๆเรื่ อ ง และการจัด งานวัน ครบรอบวัน แต่ ง งาน
ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั
เหตุการณ์ที่ 1 ในวันครบรอบวันแต่งงานของพังกีนมั และชายุนฮี ตรงกับ
วันครบรอบวันจากไปของคุณปู่ ทาให้แผนการที่จะไปฉลองกันสองต่อสองต้องจบลง
คาพูด(วัจนภาษา)
พัง กี นัม :: คุ ณชอบไหม ต่ อไปนี้ นะวันครบรอบแต่ ง งานเราต้องจัดดึ ก
หน่อยนะ หลังงานคุณปู่ นะ คุณโอเคใช่ไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกี นมั และชายุนฮีกลับมาที่บา้ นของตนเองหลังจากเสร็ จงานการราลึ ก
ถึงคุณปู่ ซึ่ งพังกีนมั ได้จดั เตรี ยมดอกไม้ชอ้ ใหญ่และเค้ก เพื่อเป็ นการฉลองวันครบรอบงานแต่งงาน
ให้กบั ชายุนฮีโดยที่เธอไม่รู้มาก่อน พังกีนมั ยืนกอดชายุนฮีจากข้างหลังและพูดกับเธอ

ภาพที่ 4.52 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 16
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ที่ 2 น้องชายของชายุนฮีมานอนที่บา้ นของพังกีนมั ด้วย และใน
เวลาทานอาหารพังกีนมั ยังไม่เห็นน้องชายของชายุนฮีจึงถามถึง
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: น้องชายคุณล่ะ
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ชายุนฮี :: เขายังนอนอยูเ่ ลย เดี๋ยวตื่นก็ค่อยหาให้กิน
พังกีนมั :: คุณนี่เป็ นพี่สาวที่แสนดีมากเลยนะรู้ตวั ไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
เมื่อพังกีนมั รู ้ว่าชายุนฮีจะดูแลน้องหลังจากที่เขาตื่น พังกีนมั ก็เอ่ยปากชม
และยิม้ ให้กบั ชายุนฮี

ภาพที่ 4.53 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 30
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ ที่ 3 พังกี นมั เป็ นแพทย์ ทาให้บางคื นต้องอยู่เวรที่โรงพยาบาล
ชายุนฮีจึงต้องอยูบ่ า้ นคนเดียว
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกี นมั :: ตอนนี้ คุณกาลังอะไรอยู่ เหงาไหม เดี๋ ยวผมจะร้ องเพลงกล่อม
คุณนอนนะ
ชายุนฮี :: กี นัมคะ พรุ่ งนี้ เช้าฉันต้องตื่ นไปทางานตั้งแต่เช้า คุ ณช่ วยโทร
ปลุกฉันด้วยนะ
พังกีนมั :: ได้เลย ผมจะโทรปลุกคุณเอง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกี นมั โทรศัพท์คุยกับชายุนฮีตลอดที่ตอ้ งห่ างกัน และก็เขาร้ องเพลงให้
ชายุนฮีฟังเป็ นการกล่อมให้เธอเข้านอน
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ภาพที่ 4.54 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My
Husband got a Family) ตอนที่ 21
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุฮี
เหตุการณ์ที่ 1 ชายุนฮีกลับมาถึงบ้านเห็นพังกีนมั กาลังทาอาหารเย็นไว้ให้
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: กลับมาแล้วหรอ
ชายุ น ฮี :: คุ ณ รู้ ไ หม ว่ า เพื่ อ นๆฉั น อิ จ ฉาทุ ก คนเลย ก็ ที่ ฉั น โชคดี มี
ได้แต่งงานกับสามีแบบคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีกลับมาถึ งก็กอดพังกี นมั จากข้างหลังและพูดชมเขาด้วยความสุ ข
และยิม้ ให้กบั พังกีนมั

ภาพที่ 4.55 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 1
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
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เหตุการณ์ที่ 2 พังกีนมั จัดงานแต่งงานให้กบั ชายุนฮีอีกครั้งเพราะอยากให้
เธอมีความสุ ขและลืมความทุกข์ใจจากการแท้งลูกคนแรก
คาพูด(วัจนภาษา)
ชายุนฮี :: คืนนี้ คุณนอนหนุ นแขนฉันแล้วกันนะคะ คุณทาเพื่อฉันมามาก
แล้วฉันจะตอบแทนคุณบ้าง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีให้พงั กีนมั นอนหนุนแขน และพูดกับพังกีนมั ด้วยน้ าเสี ยงซาบซึ้ ง

ภาพที่ 4.56 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 50
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
เหตุการณ์ที่ 3 พังกีนมั และชายุนฮีคุยกันเรื่ องที่จะอยูด่ ว้ ยกันไปตลอดชีวติ
คาพูด(วัจนภาษา)
ชายุนฮี :: คุณนี่ดีกบั ฉันจริ งๆเลย เป็ นสามีที่ดีที่สุดเลย
พัง กี นัม :: คุ ณก็ เป็ นภรรยาที่ ท าให้ผ มอยากมี ชี วิต กับ คุ ณ ไปนานๆเลย
ผมอยากอยูก่ บั ผมไปซัก 100 ปี
ชายุนฮี :: งั้นฉันขอมีอายุแค่ 99 ปี ละกันนะ
พังกีนมั :: ทาไมล่ะ
ชายุนฮี :: ก็ฉนั ทนเห็นคุณจากฉันไปไม่ได้เลยน่ะซิ
พังกีนมั :: งั้นหลังจากนั้น 4 วันผมค่อยตามคุณไปแล้วกันนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีพูดกับพังกี นมั ด้วยความซาบซึ้ งที่พงั กี นมั ดีกบั ตนเองมาก เธอพูด
กับพังกีนมั ขณะที่เขากาลังนวดเท้าให้เธอ
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ภาพที่ 4.57 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family) ตอนที่ 48
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
4) การง้ อ คนรั ก เป็ นการแสดงความรู้ สึ กผิ ด และขอโทษ เพื่ อ ให้
ความสัม พันธ์ ก ลับ มาตามเดิ ม ซึ่ งตัวละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพูด (วัจนภาษา) และท่ า ทาง
อากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงการง้อโดยการส่ งข้อความ และการกอดกับคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การง้อคนรักของพังกีนมั
เหตุการณ์ที่ 1 ชายุนฮีโกรธพังกี นมั ที่เขามีความคิดเห็ นไม่ตรงกับตนเอง
เรื่ องที่นอ้ งชายและน้องสาวของทั้งคู่กาลังคบกันเป็ นคู่รัก
ข้อความ(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: คุณยังโกรธผมอยูห่ รอ ไม่เอาน่ะ เราไปหาอะไรกินกันเถอะนะ
ไปเดินเล่นกันก็ได้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกีนมั พยายามง้อชายุนฮีอย่างมาก ทั้งการส่ งข้อความหา และการพูดว่า
“แม่เหล็ก” ซึ่ งเป็ นคาพูดประจาที่ท้ งั คู่จะพูดก่อนที่จะกอดกัน

ภาพที่ 4.58 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a
Family) ตอนที่ 46
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
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การง้อคนรักของชายุนฮี
เหตุการณ์ที่ 1 พังกี นมั น้อยใจที่ เห็ นแฟนเก่าของชายุนฮีพูดถึ งชายุนฮีใน
สมัยตอนที่เคยคบกัน
คาพูด(วัจนภาษา)
ชายุนฮี :: ที่รักคุณเป็ นอะไรไปคะ ที่รักแม่เหล็ก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีเห็นว่าพังกีนมั รี บเดินออกจากที่ๆสนทนา จึงเดินตามออกและ เธอ
กอดพังกีนมั จากข้างหลังโดยใช้คาว่า “แม่เหล็ก” ซึ่ งเป็ นคาพูดประจาที่ท้ งั คู่จะพูดก่อนที่จะกอดกัน

ภาพที่ 4.59 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a
Family) ตอนที่ 26
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
5) การเชื่ อใจ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ ง ความมั่นคงและมัน่ ใจในคนรั ก
สามารถลดความขัดแย้งของคู่รักได้ ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทาง
อากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงการมัน่ คงในคนรักว่าจะไม่นอกใจตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น
การเชื่อใจของชายุนฮี
เหตุการณ์ที่ 1 รุ่ นน้องของพังกี นมั เป็ นรุ่ นน้องที่แอบชอบพังกี นัมตั้งแต่
สมัยเรี ยนพยายามพูดให้ชายุนฮีและพังกีนมั เข้าใจผิดกัน
คาพูด(วัจนภาษา)
รุ่ นน้องของพังกีนมั :: พี่คงแปลกใจที่เห็นพี่เขาเมามากใช่ไหมคะ
ชายุนฮี :: ไม่เลย ฉันรู ้สึกเบาใจมากที่เห็นเขาอยูก่ บั เธอ
รุ่ นน้องของพังกี นมั :: พี่รู้ม้ ยั ว่าเดี๋ยวนี้ เขามีคาว่าเมียที่ทางาน เพราะว่าแต่
ละวันสามีกบั ภรรยาคุยกันน้อยมาก
ชายุนฮี :: แต่คู่เราไม่เป็ นแบบนั้นหรอกนะ หรื อว่าเธออยากเป็ น
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชายุนฮีไม่โกรธรุ่ นน้องของพังกีนมั และแสดงความมัน่ ใจในพังกี นมั ต่อ
รุ่ นน้องคนนั้น

ภาพที่ 4.60 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของชายุนฮี เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a
Family) ตอนที่ 32
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
6) การหวงคนรัก
การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่อยากให้ใครจะข้อง
เกี่ยวกับคนรักอย่างใกล้ชิดจนเกินไป ซึ่งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทาง
อากัป กิ ริ ย า(อวัจ นภาษา) ที่ แ สดงโดยการหวงคนรั ก โดยการแสดงความเป็ นสามี ข องคนรั ก
ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของพังกีนมั
เหตุการณ์ ที่ 1 พังกี นัมเจอแฟนเก่ าของชายุนฮีขณะที่ กาลังพาชายุนฮี ไป
ฝากครรภ์ ซึ่ งแฟนเก่าคนนั้นประหลาดใจมากที่ชายุนฮีแต่งงานแล้ว
คาพูด(วัจนภาษา)
พังกีนมั :: ยุนฮีไม่ได้แค่แต่งงาน แต่เธอกาลังท้องเราเพิ่งไปตรวจท้องมา
ด้วยครับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
พังกี นมั แสดงความเป็ นสามีให้แฟนเก่าของชายุนฮีได้รู้ โดยการพูดบอก
สถานะด้วยน้ าเสี ยงโมโหเล็กน้อย และจับมือชายุนฮีเอาไว้
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ภาพที่ 4.61 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของพังกีนมั เรื่ องสะใภ้จอมแสบ (My Husband got a
Family) ตอนที่ 46
แหล่งทีม่ า: Kim, 2012.
รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) พังกี นัม (พระเอก) เป็ นคนมัน่ คงในความรั ก เขาดูแลในทุ กๆเรื่ องทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ พร้อมที่จะปกป้ องและเสี ยสละ ให้กบั ชายุนฮีท้ งั เรื่ องครอบครัวและเรื่ องงาน จึง
แสดงว่าพังกีนมั มีความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape)
2) ชายุนฮี (นางเอก) เป็ นผูห้ ญิงที่ช่างเลือก เพราะไม่ตอ้ งการมีปัญหาเรื่ อง
ครอบครัวในอนาคต ก่ อนจะตกลงคบหาดู ใจกับใคร เธอจะส ารวจประวัติค นนั้นอย่า งละเอี ย ด
เพราะไม่ตอ้ งการผิดหวังในความรัก และหลังจากแต่งงานนั้นเธอทาทุกๆเพื่อรักษาสถานภาพและ
ความรักของเธอ แม้วา่ พังกี นมั จะพบกับครอบครัวที่แท้จริ งซึ่ งทาให้ชีวิตของเธอไม่มีความสุ ข แต่
เธอเป็ นคนที่ใช้เหตุและผลในการแสดงออกความรักและความต้องการที่จะปกป้ องความรักของ
ตนเอง จึงแสดงว่าชายุนฮีมีความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma)
4.1.4 กระซิบรัก จิตสั มผัส (I can hear your voice)

ภาพที่ 4.62 ภาพเรื่ อง กระซิ บรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice)
แหล่งทีม่ า: กระซิบรัก จิตสัมผัส, 2556.
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4.1.4.1 ข้อมูลของเรื่ อง กระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice)
ชื่อภาษาเกาหลี 너의 목소리가 들려
ชื่อภาษาไทย กระซิบรัก จิตสัมผัส
ผลิตโดย DRM Media Kim Jong-hak Productions
กากับการแสดง Jo Soo-won
เขียนบท Park Hye-ryun
จานวนตอน 18 ตอน
สถานีออกอากาศ SBS
ปี ที่ออกอากาศ 2013
ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (เวิร์คพอยท์ทีวี)
เรื่ องย่อ เรื่ องราวเกิ ดขึ้นเมื่อพ่อของปาร์ คซู ฮาถูกฆาตกรรมอย่างเลื อดเย็นต่อหน้า
ต่อตาของปาร์ คซู ฮา ซึ่ งในเหตุการณ์ น้ นั จางฮเยซองเห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญและได้เป็ นพยานใน
ชั้นศาลจนทาให้ฆาตกรถูกพิพากษาให้รับโทษจาคุ ก ปาร์ คซู ฮารู ้ สึกปลื้ มใจในความกล้าหาญของ
จางฮเยซองมากและได้สั ญ ญากับ จางฮเยซองว่า จะเป็ นคนดู แ ลเธอ และเมื่ อเวลาผ่า นไป 10 ปี
จางฮเยซองเรี ยนจบกฎหมายและได้รับการคัดเลือกให้เป็ นทนายของรัฐ ปาร์ คซู ฮาเห็นข่าวและรู ป
ของจางฮเยซองจากหนังสื อพิม พ์ก็จาได้ทนั ที ว่า เป็ นผูห้ ญิ งที่ เคยช่ วยเป็ นในคดี ข องพ่อ จึงมาหา
จางฮเยซอง เมื่อทั้งคู่พบกันได้ไม่นานฆาตกรก็พน้ โทษและกลับออกมาใช้ชีวิตในสังคมตามเดิม แต่
ก็ยงั แค้นจางฮเยซองเพราะเธอไปเป็ นพยานในชั้นศาลจนทาให้ฆาตกรต้องรั บโทษจาคุ ก ทาให้
ปาร์คซูฮาที่มีความสามารถได้ยนิ ความคิดของผูอ้ ื่นได้ยนิ ความคิดของฆาตกร เขาจึงต้องติดตามคอย
ดูแลจางฮเยซองอย่างใกล้ชิดเพราะเป็ นห่ วงและอยากตอบแทนที่เธอเคยช่วยเหลือไว้ ปาร์ คซู ฮาเริ่ ม
รู ้สึกดีกบั จางฮเยซองมากขึ้นเรื่ อยๆ และกลายเป็ นความรักในที่สุด และเรื่ องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อ
ฆาตกรไม่ ส ามารถทาอะไรจางฮเยซองได้ จึ ง ไหวตัวเปลี่ ยนเป้ าหมายไปฆ่ าแม่ข องจางฮเยซอง
จางฮเยซองเสี ยใจมากและไม่อยากเจอหน้าปาร์ คซู ฮาอีก ส่ วนปาร์ คซู ฮานั้นรู ้ สึกโกรธฆาตกรมาก
และคิดว่าเรื่ องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นต้นเหตุมาจากตัวเขาเองจึงตัดสิ นใจที่จะไปแก้แค้นด้วยการเอา
ชี วิตของฆาตกร และหายไปจากชี วิตของจางฮเยซอง แต่เรื่ องก็ไม่ได้เป็ นอย่างที่ ปาร์ คซู ฮาตั้งใจ
เพราะการแก้แค้นนั้นไม่ประสบความสาเร็ จ ฆาตกรไม่ได้จบชี วิตลง แต่ปาร์ คซู ฮากลายเป็ นคน
ความจาเสื่ อมและอาศัยอยูก่ บั คุ ณลุงที่ไม่ได้รู้จกั กันมาก่อนที่ต่างจังหวัดและตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยใน
การฆาตกรรม เมื่อจางฮเยซองรู ้ข่าวเธอไม่ได้ปักใจเชื่อเรื่ องทั้งหมด เพราะไม่คิดว่าปาร์ คซูฮาจะเป็ น
ฆาตกร และคิดว่าฆาตกรที่ถูกปาร์ คซู ฮาฆ่าตายตามข่าวยังไม่ได้ตายจริ งๆ จางฮเยซองใช้อาชีพและ
ความสามารถที่มีช่วยปาร์ คซซู ฮาจนพ้นผิด และให้ปาร์ คซูฮามาพักที่บา้ นของตัวเอง จนวันที่ความ
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ทรงจาของปาร์ คซูฮากลับมา ทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันและได้คบกันเป็ นคู่รักในที่สุด ฆาตกรยัง
ไม่ได้ตายไปจริ งๆและยังมีความหวังที่จะแก้แค้นทั้งคู่อยูเ่ สมอ วันหนึ่งฆาตกรจับจางฮเยซองเป็ นตัว
ประกันและทาให้จางฮเยซองรู ้วา่ พ่อของปาร์ คซู ฮาใช้เส้นสายในการรักษาให้แม่ของปาร์ คซู ฮาได้
ผ่าตัดหัวใจซึ่ งการผ่าตัดครั้งนั้น ควรเป็ นการผ่าตัดภรรยาของฆาตกร แต่ดว้ ยความไว้ใจที่ท้ งั คู่มีให้
กัน การแก้แ ค้น ของฆาตกรไม่ ป ระสบผลส าเร็ จฆาตกรถู ก จับ และได้รั บโทษจาคุ ก ตลอดชี วิต
เรื่ องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทาให้ปาร์ คซู ฮามีความรู ้สึกระอายแก่ใจกับเรื่ องทั้งหมด เขาจึงไม่กล้าที่จะ
แสดงความรักต่อจางเฮยซองเหมือนที่ผา่ นมา แต่เมื่อจางฮเยซองก็ได้อ่านบันทึกของปาร์ คซู ฮาและ
เข้าใจเรื่ องทั้งหมด เข้าใจกันและกัน และครองรักกันอย่างมีความสุ ข
แก่นเรื่ อง
กระซิ บ รั ก จิ ต สั ม ผัส (I can hear your voice)เป็ นการเล่ า เรื่ องการใช่ ชี วิ ต ของ
พระเอกชื่อปาร์คซูฮาที่มีการใช้ชีวติ ที่ผดิ แปลกไปจากคนปกติในสังคม ซึ่งในเรื่ องเขาได้ยนิ ความคิด
ของคนอื่นและต้องเสี ยพ่อไปตั้งแต่เด็กทาให้กลายเป็ นเด็กกาพร้า และนางเอกชื่ อจางฮเยซองหญิง
สาวถูกเพื่อนกลัน่ แกล้ง และไม่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เด็ก เพราะเธอเกิ ดมาในครอบครัวที่ไม่มี
เงิน จึงทาให้เรื่ องนี้มีแก่นเรื่ องรู ปแบบ Outcast Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
กระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice) มีนกั แสดงนา 2 คน ได้แก่
1) ปาร์ คซูฮา (พระเอก) เป็ นเด็กกาพร้าที่ลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อของเขา
ถูกฆาตกรรมเสี ยไปต่อหน้าของเขา ทาให้เขาใช้ชีวิตอย่างไม่ได้มีความสุ ขเท่าไหร่ นกั จึงทาให้เป็ น
คนที่มีความระมัดระวัง และหวาดกลัวกับเรื่ องร้ายตลอดเวลา ราวกับว่าโลกนี้มีแต่เรื่ องร้ายๆ
2) จางฮเยซอง (นางเอก) ตั้งแต่เด็กเธอถูกเพื่อใส่ ร้ายให้รับความผิด และ
ถู กดู ถูก มาตั้งแต่เด็ กๆ ทาให้เธอมี ค วามฝั ง ใจในเรื่ องนั้นจึ ง ไม่ ชอบความอยุติธรรม และเป็ นคน
ตรงไปตรงมา
การแสดงออกความรัก
จากการวิเคราะห์ ก ารแสดงออกความรั ก ของตัวละครหลัก ในเรื่ องกระซิ บ รั ก
จิตสัมผัส(I can hear your voice ) พบว่ามี การแสดงออกความรั กของตัวละครหลักทั้ง 2 ตัวละคร
ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่
แสดงถึงการปกป้ องดูแลคนรักโดยการคอยตามดูคนรักและรักษาความปลอดภัย การหาที่นงั่ ในคน
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รักบนรถโดยสารประจาทาง การดูแลไปส่ งที่บา้ นเมื่อคนรักเมาเหล้า การมาช่วยเหลือคนรักเมื่อเขา
ตกอยูอ่ ยูอ่ นั ตราย การดูแลบ้านของคนรัก การปกป้ องและช่วยเหลือเมื่อคนรักถูกใส่ ความว่าผิดทาง
กฎหมาย การให้คนรักมาอยูท่ ี่บา้ นตนเองเพื่อความปลอดภัย การแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใยคนรัก
และการดูแลเมื่อคนรักป่ วยหรื อบาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของปาร์คซูฮา
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 ลู ก ความของจางฮเยซองโมโหเธอมากที่ ไ ม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือเขาได้ จึงมาหาเรื่ องเธอที่สานักงานทนายความ และเอาผักเน่าเสี ยมาสาดใส่ เธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์คซูฮา :: คุณไม่เป็ นอะไรใช่ไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮาเข้ามาเจอเหตุน้ ี พอดี จึงรี บพุ่งตัวเข้าไปรับผักเบ่าเสี ยที่ลูกความ
ของจางฮเยซองกาลังจะสาดใส่ เธอแทน และรี บหันไปถามเธอด้วยสายตาและท่าทางของความ
ห่วงใยอย่างมาก

ภาพที่ 4.63 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์ คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
เหตุการณ์ ที่ 2 ปาร์ คซู ฮาจะมาส่ งจางฮเยซองทุ กเช้าที่ สานักทนายความ
ของเธอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮาช่วยจางฮเยซองถือของมากมาย และคอยหาที่นงั่ บนรถโดยสาร
ประจาทางให้จางฮเยซองนัง่
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ภาพที่ 4.64 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์ คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 3 จางฮเยซองทะเลาะกับเพื่อนและโดยเขาตบหน้ามาทาให้
หน้าเป็ นแผล
คาพูด(วัจนภาษา)
จางฮเยซอง :: นายเคยเห็ นดางลอยไหม ยัยนั่นตบหน้า ฉันเสร็ จแล้วนะ
ฉันเห็นดาวลอยเต็มไปหมดเลย
ปาร์คซูฮา :: แล้วยืนอยูเ่ ฉยๆแบบนั้นน่ะหรอ
จางฮเยซอง :: ถ้าฉันตบคืนก็กลายเป็ นคนบ้าเหมือนนายสิ นี่กาลังอยูว่ า่ จะ
ฟ้ องโทษฐานทาร้ายร่ างกายดีม้ ยั โอ๊ยเจ็บ
ปาร์คซูฮา :: อยูเ่ ฉยๆสิ อืม...ดูเหมือนมันจะเป็ นรอยช้ าด้วยนะ
จางฮเยซอง :: จริ งหรอ ไม่ได้นะพรุ่ งนี้ฉนั มีงานต้องทา
ปาร์คซูฮา :: บ้านของโดยอนอยูไ่ หน
จางฮเยซอง :: ทาไมนายจะไปเกลี้ยกล่อมเธอหรอ
ปาร์คซูฮา :: เปล่า ผมจะไปเอาคืน ถ้าคราวหน้าคุณต้องไปหาเธออีกผมจะ
ไปด้วย
จางฮเยซอง :: ไม่เป็ นไรหรอก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮาเอาเครื่ องประคบเย็นมาประคบที่แผลให้จางฮเยซองและพูดกับ
เธอว่าจะไปเอาคืนกับเพื่อนของเธอให้ ด้วยน้ าเสี ยงที่โมโหเล็กน้อย
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ภาพที่ 4.65 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของปาร์ คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
การแสดงการปกป้ องดูแลของจางฮเยซอง
เหตุการณ์ที่ 1 ปาร์ คซูฮาถูกใส่ ความว่าเป็ นฆาตกร
คาพูด(วัจนภาษา)
จางฮเยซอง :: เธอไม่ตอ้ งห่ วงนะเธอไม่ได้ทาอะไรผิดฉันจะปกป้ องเธอ
เอง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
จางฮเยซองเป็ นคนมาไกล่เกลี่ ยและปกป้ องปาร์ คซู ฮาจากการทาข่าวของ
นักข่าว และเป็ นทนายเพื่อสู้คดีและล้างความผิดให้กบั ปาร์ คซูฮา

ภาพที่ 4.66 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของจางฮเยซอง เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
2) การเสี ยสละ เป็ นการเสี ยสละหน้าที่การงานหรื อชีวติ ของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุ ข หรื อได้อยูใ่ กล้กบั คนรักมากขึ้น ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา)
และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการเสี ยสละโดยการยอมเสี่ ยงชี วิตเพื่อให้คนรักมี
ความสุ ข ยกตัวอย่างเช่น
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การเสี ยสละของปาร์คซูฮา
เหตุการณ์ที่ 1 จางฮเยซองถูกฆาตกรจับตัวไปเป็ นตัวประกัน และฆาตกรก็
โทรศัพท์เรี ยกปาร์ คซูฮาให้ไปหาแต่เพียงผูเ้ ดียว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซูฮาเมื่อรู ้วา่ จางฮเยซองถูกฆาตกรจับตัวไปเขาก็แทบคุมสติตวั เองไม่
อยู่ และยอมไปหาฆาตกรคนเดียวโดยไม่แจ้งตารวจแบบที่ฆาตกรบอก แต่เมื่อไปได้แค่ครึ่ งทาง เขา
ก็โทรบอกทนายชาให้ช่วยทั้งตัวเองและจางฮเยซอง เพราะถ้าขาดใครซักคนนึ งไปคงอยูไ่ ม่ได้ เขา
ควบคุ มสติได้อย่างที่จางฮเยซองบอกทุกอย่างจนสามารถช่ วยจางฮเยซองได้ แต่ในตอนที่เขารอด
ชี วิตมา เขาเห็ นจางฮเยซองถูกนาตัวขึ้นรถพยาบาลเขาตกใจมากและรี บตามเธอไปที่โรงพยาบาล
ทั้งๆที่ตวั เองก็ยงั เจ็บตัวอยู่ เพราะความรักและเป็ นห่วงเธอ

ภาพที่ 4.67 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของปาร์ คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 17
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
การเสี ยสละของจางฮเยซอง
เหตุการณ์ที่ 1 จางฮเยซองรู ้ วา่ ปาร์ คซู ฮาจะไปแก้แค้นฆาตกรที่ฆ่าแม่ของ
เธอ แต่เขาไม่อยากให้ปาร์ ซูฮาทาอย่างนั้นเพราะเป็ นความผิดทางกฎหมาย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
จางฮเยซองออกตามหาปาร์ คซู ฮาเพื่อต้องการหยุดการกระทานั้น แต่ไม่
เจอขณะที่ เขากาลังจะเอามี ดแทงฆาตกรเธอจึ งเข้าไปรั บมื ดแทน เพื่อให้ป าร์ คซู ฮาไม่มีความผิด
เพราะเธอจะไม่เอาความเรื่ องนี้
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ภาพที่ 4.68 ภาพเหตุการณ์การเสี ยสละเพื่อคนรักของจางฮเยซอง เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice ) ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
3) การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็ นการแสดงความรักเพื่อช่ วย
ให้ ค นรั ก มี ค วามสุ ข และหลุ ด พ้น จากปั ญ หานั้น ได้ ซึ่ งตัว ละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพู ด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ งการให้กาลังใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรักโดยการชมคนรักในเรื่ องการทางาน และการปลอบใจคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจต่อคนรักของปาร์ คซูฮา
เหตุการณ์ที่ 1 จางฮเยซองแพ้การพิจารณาคดีในศาล เธอจึงเสี ยใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์ คซูฮา :: ทาได้ดีมากทนายจาง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ ค ซู ฮ าซื้ อ ตุ๊ ก ตาหมี ที่ อ ัด เสี ย งได้ เพื่ อ มาอัด เสี ย งเป็ นของขวัญ ให้
จางฮเยซอง

ภาพที่ 4.69 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
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เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 แม่ ข องจางฮเยซองฝั น ร้ า ย และฝั น ของแม่ เ ธอมัก จะ
กลายเป็ นความจริ ง ทาให้จางฮเยซองไม่สบายใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮา :: คุณเชื่ อพวกเรื่ องความฝันนี้ ดว้ ยหรอ มันเป็ นเรื่ องบังเอิญน่ า
อย่าคิดมากเลย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮาพูดให้จางฮเยซองไม่กงั วลกับเรื่ องความฝัน แล้วเปลี่ยนเรื่ องคุย
ทันที

ภาพที่ 4.70 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 3 แม่ของจางฮเยซองเสี ยชีวติ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ ค ซู ฮ าคอยดู แ ลจางฮเยซองอย่ า งใกล้ชิ ด ตลอดเวลา เขาคอยจับ
จางฮเยซองไว้เพื่อให้กาลังใจ

ภาพที่ 4.71 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของปาร์ คซูฮา
เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
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4) การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้สึก ของตัวละคร
มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่างเช่น
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของปาร์คซูฮา
เหตุการณ์ที่ 1 ปาร์คซูฮาต้องไปจากจางฮเยซองเพราะรู้สึกผิดที่เป็ นต้นเหตุ
ให้แม่ของเธอต้องเสี ยชีวติ
คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮา :: ผมมีอะไรจะบอกคุณ แม่ของคุ ณภูมิใจในตัวคุณมากนะ ผม
อ่านใจจากมินจองกุ๊กมา แล้วคุณอย่าโกรธทนายชาละ คุณเองก็มีใจให้เขามันจะดีกบั ตัวคุณ แล้วผม
มีอีกอย่างจะบอกคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ คซู ฮามาบอกลาจางฮเยซอง โดยเขานัดเธอมาที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่
ตนเองอยากมากับเธอมาก ปาร์ คซูฮาพูดทุกอย่างแต่ไม่ได้บอกรัก เพราะเขาใช้การจูบแทนคาพูด

ภาพที่ 4.72 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของปาร์คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก
จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 8
แหล่ งทีม่ า: Jo, 2013.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของจางฮเยซอง
เหตุการณ์ที่ 1 จางฮเยซองเรี ยนรู ้ปาร์ คซูฮาจนมัน่ ใจว่าตัวเองรักเขา จึงบอก
ความรู้สึก
คาพูด(วัจนภาษา)
จางฮเยซอง :: ฉันชอบนาย ชอบแบบน้องชาย ชอบแบบเพื่อน และชอบ
แบบนายเป็ นผูช้ ายธรรมดาคนนึง ถึงฉันจะไม่ชอบความสามารถพิเศษของนายก็เถอะมันทาให้ฉัน
ไม่สามารถปิ ดบังความคิดในหัวฉันได้เลย แต่ฉันก็ชอบนาย เรามาใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ขด้วยกัน
หัวเราะด้วยกันมั้ย
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
จางฮเยซองบอกเหตุผลที่ตวั เองชอบปาร์ คซูฮา ด้วยน้ าเสี ยงอย่างปกติที่ใช้
พูด

ภาพที่ 4.73 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของจางฮเยซอง เรื่ องกระซิบรัก
จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 14
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
5) การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก ซึ่ ง
ตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึง การ
กระชับ ความสั มพันธ์ ก ับ คนรั กโดยการเดิ นจับมื อกับ คนรั กและการซื้ อของที่ ค นรั กอยากได้ใ ห้
ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของปาร์ คซูฮา
เหตุการณ์ที่ 1 จางฮเยซองอยากได้สร้อยคอ แต่เธอไม่ซ้ื อเพราะมีราคาแพง
เกินไป
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
เมื่อปาร์ คซู ฮารู ้ว่าจางฮเยซองอยากได้สร้อยคอนั้นเขาก็รีบไปซื้ อให้ โดย
หวังว่าจะให้เป็ นของขวัญและจางฮเยซองจะชอบมากๆ

ภาพที่ 4.74 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของปาร์ คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก
จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 16
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
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การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของจางฮเยซอง
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 จางฮเยซองไม่ ช อบการเดิ น จับ มื อ กับ ปาร์ ค ซู ฮ าในที่
สาธารณะ แต่หลังจากคบกันเป็ นคู่รักไม่นานเธอกลับยอมเดินจับมือกลับบ้าน
คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์คซูฮา :: คุณไม่ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอ
จางฮเยซอง :: อะไรหรอ
ปาร์คซูฮา :: ก็การจับมือกันต่อหน้าคนเยอะๆ
จางฮเยซอง :: ไม่หรอก ฉันชอบแล้วแหละ เป็ น 1% ที่ชอบ
ปาร์คซูฮา :: หมายความว่าไง
จางฮเยซอง :: นายไม่ตอ้ งรู ้หรอก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ขณะจางฮเยซองพูดเธออมยิม้ และมีท่าทางมีความสุ ขมาก พร้อมๆกับเดิน
จับมือปาร์คซูฮาไปตลอดทางจนถึงบ้าน

ภาพที่ 4.75 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของจางฮเยซอง เรื่ องกระซิบรัก
จิตสัมผัส(I can hear your voice ) ตอนที่ 14
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
6) การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะข้องเกี่ ยวกับคนรั กอย่างใกล้ชิดจนเกิ นไป ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ งการหวงโดยการแสดงกับเพศตรงข้าม
คนอื่นๆว่าตัวเองสนิทสนมและเคยไปบ้านของคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของปาร์คซูฮา
เหตุ การณ์ ที่ 1 จางฮเยซองเมาเหล้ามากและเพื่อนที่ท างานซึ่ งแอบชอบ
จางฮเยซองเหมือนกันจะไปส่ งที่บา้ นของเธอ
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คาพูด(วัจนภาษา)
ปาร์ คซูฮา :: แค่ไปส่ งผมไปคนเดียวก็ได้ ผมรู้จกั บ้านของเธอเพราะเคยไป
มาแล้วหลายครั้ง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปาร์ ค ซู ฮาให้เพื่ อนของจางฮเยซองเอาตัวเธอวางในรถแท็ก ซี่ ขา้ งๆกับ
ตนเอง และพูดกับเพื่อนของเธออย่างปกติ

ภาพที่ 4.76 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของปาร์คซูฮา เรื่ องกระซิบรัก จิตสัมผัส (I can hear your
voice ) ตอนที่ 4
แหล่งทีม่ า: Jo, 2013.
รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) ปาร์ ค ซู ฮ า (พระเอก) คอยช่ ว ยเหลื อ ปกป้ องและดู แ ลจางฮเยซอง
ตลอดเวลาเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทาให้เขาเจอกับรุ่ นพี่ผหู ้ ญิงที่มาช่ วยเป็ นพยาน เขาจึงรู้สึกถึง
ความรักและความปรารถนาและไว้ใจเธอมาก และเมื่อโตขึ้นเขาจึงมอบทั้งชีวิตเพื่อปกป้ องและดูแล
เธอ อยากที่จะทาให้ชีวิตเธอมีความสุ ขจนสามารถเสี่ ยงชีวิตเพื่อปกป้ องชีวิตของเธอได้ จึงแสดงว่า
ปาร์คซูฮามีความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape)
2) จางฮเยซอง (นางเอก) ไม่ได้มองความรักเป็ นส่ วนประกอบหลักของ
ชีวติ เธอมีชีวติ ที่ค่อนข้างไม่สมบูรณ์จึงอยากที่จะมองหาคนที่สามารถเข้ามาเติมเต็ม เธอจะคิดก่อนที่
จะตกลงรักใคร และมีความคาดหวังที่ จะให้รักนั้นประสบความสาเร็ จ จึ งแสดงว่า จางฮเยซองมี
ความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma)
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4.1.5 ซอยอง รักนีไ้ ม่ เปลีย่ นแปลง(My Daughter Seo-young)

ภาพที่ 4.77 ภาพเรื่ อง ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young)
แหล่งทีม่ า: ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง, 2556.
4.1.5.1 ข้อมูลของเรื่ อง ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young)
ชื่อภาษาเกาหลี 내 딸 서영이
ชื่อภาษาไทย ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
กากับการแสดง Yoo Hyun-ki
เขียนบท So Hyun-kyung
จานวนตอน 50 ตอน
สถานีออกอากาศ KBS2
ปี ที่ออกอากาศ 2013
ออกอากาศในประเทศไทย 2013 (ทรู วิชนั่ )
เรื่ องย่อ ลีซอยองเด็กสาวที่โชคชะตาไม่ดีและถูกคนเอาเปรี ยบมาทั้งชี วติ เธอไม่ได้
เกิ ดมาบน ครอบครัวที่พร้ อมไปในทุกสิ่ ง เธอต้องใช้ชีวิตด้วยการเสี ยสละและถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ตั้งแต่เล็กจนโต เธอต้องทางานอย่างหนักตั้งแต่สมัยยังเรี ยนอยู่ช้ นั มัธยมเพื่อหาเงิ นให้ครอบครั ว
เพราะสาเหตุที่พ่อของเธอชอบเอาเงินที่มีไปลงทุนและมักจะถูกโกงกลับมา ทาให้ชีวิตของเธอนั้นมี
เพียงแม่และน้องชายฝาแฝดของเธอเท่านั้นที่ เธอรักมาก ลี ซอยองอยากเรี ยนหมอแต่ดว้ ยน้องชาย
ของเธอก็อยากเรี ยนเหมือนกัน และค่าใช้จ่ายในการเรี ยนก็สูงมาก ทาให้เธอต้องเสี ยสละให้นอ้ งชาย
ได้เรี ย นและเธอเลื อกที่ จ ะเรี ย นกฎหมายเพื่ อ ที่ จ ะได้เ ป็ นทนายที่ ไ ด้เ งิ น จากการว่า จ้า งมากมาย
หลัง จากที่ เ ธอเรี ย นอยู่ม หาลัย ในโซลนั้น ไม่ น านแม่ ข องลี ซ อยองก็ ป่ วยหนัก และเสี ย ไปอย่า ง
กระทันหัน พ่อของเธอก็ได้สร้างหนี้ กอ้ นใหญ่และได้จานองบ้านไว้ ทาให้พ่อต้องย้ายมาอยูท่ ี่บา้ น
เช่ากับเธอและน้องชาย ลีซองยองรู ้ตวั ดีวา่ ไม่สามารถอยูก่ บั พ่อได้ เพราะเธอไม่ชอบที่พอ่ ไม่สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวอย่างที่เคยสัญญากับเธอเมื่อตอนเด็กๆ ทาให้เธอตัดสิ นใจเป็ นครู สอนพิเศษที่บา้ น
คนรวยในกังนัมและอาศัยอยูท่ ี่บา้ นหลังนั้นเลย ทาให้ได้พบกับคังอูแจ ลูกชายคนโตของบ้านหลังนี้
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และคังอูแจก็หลงรักลีซอยองมาก แต่ดว้ ยปั ญหาของคังอูแจที่ไม่อยากทาธุ รกิจของครอบครัวต่อไป
และพ่อกับแม่ของเขาก็ไม่ยอมรับลีซอยอง ทาให้คงั อูแจใช้การกลับมาช่ วยธุ รกิจของครอบครัวมา
เป็ นเงื่อนไขที่จะได้แต่งงานกัน ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างรวดเร็ วแม้จะเพิ่งคบหาดูใจกันเพียงช่วงสั้นๆ
แต่ในการแต่งงานนั้นลี ซอยองก็ ได้ปกปิ ดเรื่ องครอบครั วของตัวเอง และบอกกับครอบครั วของ
คังอูแจว่าตัวเองเป็ นลูกกาพร้ามีนอ้ งชายฝาแฝดเรี ยนอยู่ต่างประเทศ และได้โกหกพ่อของตัวเองว่า
ไปเรี ยนต่างประเทศจะไม่กลับมาเป็ นเวลานาน ซึ่ งหลังจากแต่งงาน ลีซอยองและคังอูแจใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุ ขโดยที่ลีซอยองไม่รู้เลยว่าพ่อของตัวเองรู ้เรื่ องทั้งหมดแล้วเพราะบังเอิญได้รับ
เชิญให้เข้ารวมพิธีแต่งงานของเธอ พ่อของลีซอยองไม่ได้คิดจะเปิ ดโปงเรื่ องทั้งหมด เพราะรู ้วา่ ที่เธอ
เลื อกท าแบบนี้ คื อความสุ ขของเธอ แต่ เขามักแอบมาดู เธออยู่บ่ อยๆและเขาก็ ได้ช่วยคังอู แจจาก
อุบตั ิเหตุ ทาให้คงั อูแจได้รู้จกั กับพ่อของลีซอยองและช่วยเหลือให้ได้มาทางานในบริ ษทั ของตัวเอง
จนได้รู้ความจริ งอย่างไม่ได้ต้ งั ใจว่าคุณลุงคนนี้ คือพ่อแท้ๆของลีซอยอง คังอูแจไม่พอใจที่ลีซอยอง
โกหกเรื่ องดังกล่าว เขาพยายามที่จะบีบคั้นให้ลีซอยองพูดความจริ งแต่เธอก็ไม่ยอมบอก ทาให้เขา
ต้องสื บเรื่ องราวทั้งหมดและรู ้วา่ ลีซอยองแอบกินยาคุมเสมอทั้งๆที่คงั อูแจอยากมีลูก และพ่อกับแม่
ของคังอูแจก็รู้เรื่ องที่ลีซอยองโกหกเรื่ องครอบครัวด้วย ความขัดแย้งทั้งหมดเกินขึ้นในเวลาไล่เลี่ ย
กันจนทาให้ท้ งั คู่ตอ้ งหย่าจากการเป็ นสามีภรรยา แต่หลังจากนั้นคังอูแจก็ได้รู้ว่าความจริ งทั้งหมด
จากพ่อของลีซอยองว่าเหตุผลที่เธอต้องโกหกเรื่ องทั้งหมดนั้นเป็ นเพราะพ่อเป็ นพ่อที่ไม่ดี ไม่เคยทา
ให้เธอได้ใช้ชีวิตที่ดีอย่างเด็กคนอื่น และสร้างภาระมากมายให้กบั เธอ การที่เธอจะเอาเรื่ องไม่ดีของ
พ่อไปพูดก็บอกว่าไม่มีพ่อเลยคงจะดีกว่า ทาให้คงั อูแจตามกลับไปง้อ ลีซอยองเพื่อเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและ
กันใหม่อีกครั้ง จนทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจซึ่ งกันและกัน และใช้ชีวติ ด้วยกันอย่างมีความสุ ข
แก่นเรื่ อง
ซอยอง รั กนี้ ไ ม่ เปลี่ ยนแปลง(My Daughter Seo-young) เป็ นการเล่ า เรื่ องการใช้
ชีวิตของคู่สามีภรรยาที่มีความแตกต่างกันระหว่างฐานะ และแต่งงานกันรวดเร็ วมากเพราะมีเหตุผล
สาคัญจึงทาให้ไม่ได้ศึกษาทาความรู ้จกั กันให้มากเหมือนคู่สามีภรรยาทัว่ ไป ทาให้ต่างฝ่ ายยังมีความ
รักซึ่ งกันและกันอยู่ จึงเกิ ดปั ญหาและเลิ กกันในที่ สุด แต่ดว้ ยความผูกพันที่ ท้ งั คู่มีให้กนั จึงทาให้
กลับมารักกันใหม่อีกครั้ง จึงทาให้เรื่ องนี้มีแก่นเรื่ องรู ปแบบ Love Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) มีนกั แสดงนา 2 คน ได้แก่
1) คังอูแจ (พระเอก) เป็ นลูกชายคนโตของครอบครัวที่มีธุรกิ จเสื้ อผ้า แต่
ตัวเองนั้นไม่ชอบสิ่ งที่กิจการของครอบครัวจึงพยายามดึงดันที่จะไม่สืบทอดกิจการต่อ เขามีอุปนิสัย
ที่เป็ นคนมีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง อยากได้อะไรต้องได้ และกล้าได้กล้าเสี ย
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2) ลี ซ อยอง (นางเอก) เป็ นลู ก สาวคนโต ของบ้า นที่ ไ ม่ มี ค วามมั่น คง
การเงิน เธอทางานอย่างหนักตั้งแต่เด็กๆ เพื่อส่ งเสี ยตัวเองและน้องชายให้เรี ยนหนังสื อ ทาให้เธอมี
ความจริ งจัง อย่างมากเวลาทางาน และมักจะต้องเอาเงิ นบางส่ วนไปช่ วยเหลื อทางบ้า นที่ พ่อท า
หนี้สินเอาไว้ ทาให้เธอเป็ นคนแกร่ ง และมักมองโลกในแง่ร้าย
การแสดงออกความรัก
จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเรื่ องซอยอง รักนี้ ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) พบว่ามีการแสดงออกความรั กของตัวละครหลักทั้ง 2 ตัว
ละคร ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่
แสดงถึงการปกป้ องดูแลคนรักโดยการคอยดูแลและพาคนรักไปทานอาหาร การแอบคนรักเพื่อไป
ดูแลเมื่ อเขาต้องเดิ นทางไกลๆ การปกป้ องคนรั กจากคนในครอบครัวตัวเอง การดูแลให้คนรั ก
พักผ่อนให้เพียงพอ การผูเชือกรองเท้าให้คนรัก การสนับสนุนเรื่ องงานของคนรัก การช่วยเหลือเมื่อ
คนรักได้รับบาดเจ็บ การดูแลเมื่อคนรักป่ วย การช่วยจัดงานในวันครบรอบวันจากไปของพ่อคนรัก
การตามหาเมื่อคนรักหายไป การทาอาหารให้คนรัก การดูแลเมื่อคนรักเมาเหล้า การให้เกียรติคนรัก
และการช่วยงานบ้านและการเลี้ยงลูก ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของคังอูแจ
เหตุการณ์ที่ 1 ลีซอยองทางานจนดึกและไม่ยอมไปเข้านอน คังอูแจจึงต้อง
มาตามและบังคับให้ไปนอน
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: คุณนะ ต้องไปนอนได้แล้วนะ ไปนอนเถอะนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจเข้ามาตามลีซอยองที่ห้องทางาน เขาดึงเก้าอี้ของลีซอยองออกแล้ว
พูดกับเธอด้วยน้ าเสี ยงอ้อนๆ และส่ งยิม้ ให้
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ภาพที่ 4.78 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 23
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 คังอูแจพาลีซอยองไปเดินเล่นและทานอาหารดีเพราะปกติ
เธอไม่ค่อยได้ทานอาหารดีๆเพราะทางานหนักและยากจน
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: ผมอยากเห็ นครู ของซองแจ กิ นดี หลับสบายแล้วก็หัวเราะได้
ก่อนผมไปอเมริ กา มันแปลกใช่ม้ ยั ที่ผมเป็ นแบบนี้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจหลอกให้ลีซอยองเดิ นตามตัวเองมา และคอยซื้ อของให้กิน และ
พูดคุยด้วยอารมณ์ดี

ภาพที่ 4.79 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 3 ลีซอยองออกมาปื นเขาคนเดียว คังอูแจจึงแอบตามมาเพราะ
เป็ นห่วง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: คุณมาปื นเขาคนเดียวได้ยงั ไงกัน ถ้าเมื่อกี้ผมไม่อยูค่ ุณจะทายังไง
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจแอบตามลีซอยองมา และขณะที่กาลังเดิ นขึ้นเขาลี ซอยองถูกกลุ่ม
นักเลงเข้ามาหาเรื่ องคังอูแจจึงออกไปแสดงตัวว่ามาด้วยกัน เขาตามลีซอยองไปปื นเขาทั้งๆที่ชุดไม่
พร้อมและอากาศที่หนาวมาก แต่ก็ยงั ตามไปเพราะเป็ นห่วงและอยากดูแลลีซอยองมากกว่า

ภาพที่ 4.80 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 46
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
การแสดงการปกป้ องดูแลของลีซอยอง
เหตุการณ์ ที่ 1 คังอูแจออกไปวิ่งออกกาลังกายตอนเช้ามื ดแถวๆหมูบา้ น
และประสบอุบตั ิเหตุได้รับบาดเจ็บเมื่อลีซอยองรู้จึงรี บตามออกไปหา
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: อูแจคะ คุ ณไม่เป็ นอะไรจริ งๆนะ เจ็บตรงไหนบ้างหรื อเปล่ า
ค่ะ
คังอูแจ :: ผมไม่ได้เป็ นอะไร ผมบอกคุณแล้วไงว่าไม่ตอ้ งมาก็ได้
ลีซอยอง :: ฉันจะไม่มาได้ยงั ไง คุณโดนรถชนนะ แล้ววันนี้ คุณไม่ตอ้ งไป
ทางานนะคะพักผ่อนอยูท่ ี่บา้ น
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัน ที ที่ รู้ ว่า คัง อู แจถู ก รถชนเธอก็ ข ับ รถไปที่ โ รงพยาบาลทัน ที ทั้ง ๆที่
คังอูแจบอกเธอแล้วว่าไม่ได้รับบาดเจ็บมาก เมื่อเธอเจอคังอูแจแล้วก็วิ่งเข้าไปหาแล้วจับตัวคังอูแจ
ทุกส่ วนเพื่อหาที่บาดเจ็บ และพูดด้วยน้ าเสี ยงสั่นๆกังวลใจ
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ภาพที่ 4.81 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 13
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 คังอูแจดื่มเหล้าจนเมาทาให้กลับบ้านดึกและเมื่อกลับมาถึง
ก็อยูใ่ นสภาพที่ไม่ดีนกั
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: ทาไมคุณถึงเมาแบบนี้ ล่ะคะ มานี่ ค่ะ นอนก่อนนะเดี๋ ยวฉันจะ
เช็คหน้าให้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลี ซ อยองไม่ ย อมนอนก่ อ นที่ ค งั อู แ จจะกลับ มาถึ ง บ้า น และหลังจากที่
คังอูแจกลับมาแล้ว เธอก็ดูแลเขาโดนที่ไม่ได้ต่อว่าที่ดื่มเหล้าจนเมากลับมาบ้านดึก

ภาพที่ 4.82 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 18
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
2) การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก ซึ่ ง
ตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึง การ
กระชับความสัมพันธ์กบั คนรักโดยการขอให้คนรั กย้ายไปอยู่กบั ตนเอง การไปส่ งคนรักเข้านอน
การโทรศัพท์หาคนรักเพื่อพูดคุย การใช้คาพูดหยอกล้อ การจัดงานวันสาคัญๆให้ การพาคนรักไป
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ทานข้า วกับเพื่ อนของตนเอง การดู หนัง กับ คนรั ก การขออนุ ญาติ ก่ อนที่ จะร่ วมงานกับแฟนเก่ า
การพาไปเที่ยว และการไปหาที่ทางาน ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 ลี ซ อยองเข้า มาอยู่บ ้า นของคัง อู แ จเพราะมาสอนพิ เ ศษ
น้องชายของคังอูแจ คังอูแจจึงมาส่ งลีซอยองเข้านอน
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: คุ ณที่น่ารักจริ งๆนะ ผมเอากาแฟมาให้ แล้วก็บอกกู๊ดไนท์ดว้ ย
ฝันดีนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คัง อูแจเข้ามาหาลี ซอยองที่ห้องนอน เขาเอากาแฟมาให้ด้วยเพราะรู ้ ว่า
ลีซอยองต้องอ่านหนังสื อดึกและยิม้ ให้พร้อมบอกฝันดี แล้วจูบที่หน้าผากด้วย

ภาพที่ 4.83 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 คังอูแจมักจะโทรศัพท์เล่าเรื่ องทุกๆเรื่ องที่เจอให้ลีซอยอง
ฟัง และในขณะนั้นเขาได้เสนอโปรเจคที่อยากทามากให้พอ่ ของเขาอนุมตั ิ
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: คุณทาอะไรอยู่ วันนี้ผมเสนอโปรเจคทาหนังแล้วนะ
ลีซอยอง :: แล้วเป็ นอย่างไรบ้างคะ
คังอูแจ :: ผมว่าดูคุณพ่อเขาน่ าจะโอเคนะ ผมดี ใจมากเลยที่จะได้ทาตาม
ความฝันของตัวเองแล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจโทรศัพท์หาลีซอยองหลังจากที่ออกมาจากห้องประชุม เขาเล่าเรื่ องให้ลีซอยองรู ้ดว้ ย
อาการร่ าเริ ง
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ภาพที่ 4.84 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ ที่ 3 หลังจากที่ คงั อู แจกับลี ซอยองเลิ กกัน คังอูแจก็ม าตามตื้ อ
ลีซอยองที่ทางานอีกเพราะเขายังรักและต้องการกลับไปเป็ นคู่รักกับเธออีกครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: กาแฟที่สานักงานของคุณอร่ อยดีนะ ต่อไปนี้ผมจะมาที่นี่ทุกเช้า
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจมาหาลีซอยองที่สานักงานทนายความของเธอทุกเช้า เพื่อต้องการ
เจอหน้าเธอทุกวัน เขาจะนัง่ ดื่มกาแฟและคอยมองลีซอยอง และพูดคุยอย่างคนคุน้ เคยด้วยความสุ ข

ภาพที่ 4.85 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
3) การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็ นการแสดงความรักเพื่อช่ วย
ให้ ค นรั ก มี ค วามสุ ข และหลุ ด พ้น จากปั ญ หานั้น ได้ ซึ่ งตัว ละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพู ด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ งการให้กาลังใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรั ก โดยการไปแสดงตัวกับ ที่ ท างานของคนรั ก การอยู่ข ้า งๆเมื่ อพ่อของคนรั ก ป่ วยหนัก
ยกตัวอย่างเช่น
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การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจของคังอูแจ
เหตุการณ์ที่ 1 ลีซอยองทางานอยู่ที่เดี ยวกับแฟนเก่าของคังอูแจ และเธอ
คนนั้นมักจะมาหาเรื่ องลีซอยองบ่อยครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: สวัสดีครับ ผมมารับภรรยา ของผมไปดินเนอร์
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คัง อู แ จไปหาลี ซ อยองที่ ท างาน เพื่ อ ไปแสดงตัว เองว่ า เป็ นสามี ข อง
ลีซอยองและรักกันมาก เขาแต่งตัวดีภูมิฐาน และอารมณ์ดีมาก

ภาพที่ 4.86 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง
รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 16
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 พ่อของลีซอยองป่ วยหนัก และลีซอยองเสี ยใจมาก
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: คุณไม่ตอ้ งห่วงนะ ผมจะอยูข่ า้ งคุณและคอยช่วยเหลือคุณเอง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจของจับมือและกอดลีซอยองไว้ และไปหาเธอตลอดเวลาที่พ่อของ
เธอกาลังรักษาตัว
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ภาพที่ 4.87 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง
รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
4) การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะข้องเกี่ ยวกับคนรั กอย่างใกล้ชิดจนเกิ นไป ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด
(วัจนภาษา) และท่ าทางอากัปกิ ริย า(อวัจนภาษา) ที่ แสดงการหวงคนรั กโดยการไม่ พูดกับ คนรั ก
การแสดงความหวงคนรักต่อคนอื่นๆ และการกระแทรกโต๊ะให้เสี ยงดัง ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของคังอูแจ
เหตุการณ์ ที่ 1 หลังจากที่ คงั อูแจและลี ซอยองเลิ กกัน ลี ซอยองก็เจอกับ
เพื่อนเก่าที่เป็ นผูช้ าย และเขาก็มาหาลีซอยองที่ทางานของเธอบ่อยครั้ง ทาให้คงั อูแจรู้สึกหึงหวง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: ขอถามหน่อยซิ คุณมีแฟนหรื อยัง แล้วคนมีแฟนหรื อยัง?
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอู แจเห็ นผูช้ ายคนนี้ บ่อยครั้ ง หลังจากที่เขามาดื่ มกาแฟที่ท างานของ
ลีซอยองทุกๆเช้าจึงตัดสิ นใจถามผูช้ ายคนนั้นด้วยความโมโหเล็กน้อยและหึ งหวงลีซอยอง

ภาพที่ 4.88 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My
Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
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การหวงคนรักของลีซอยอง
เหตุการณ์ที่ 1 ลี ซอยองเริ่ มทางานวันแรกที่สานักทนายความของรุ่ นพี่ที่
สนิทกับแฟนเก่าของคุงอูแจ เธอไม่รู้มาก่อน และแฟนเก่าคนนั้นก็พยายามพูดถึงแต่เรื่ องเก่าๆของคัง
อูแจ ลีซอยองจึงรู้สึกหวง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: นี่ทาไมคุณไม่บอกผมว่าที่บริ ษทั ใหม่มีซอนอูละ
ลีซอยอง :: แล้วคุณรู้ได้ยงั ไงคะ คุณติดต่อเธอไปหรื อยังไง ทาไมคุณต้อง
ติดต่อเธอล่ะ
คังอูแจ :: เปล่ าซะหน่ อย วันนี้ เขาติ ดต่อผมมา นี่ คุณเป็ นนี้ เพราะหึ งผม
หรอกหรอ ลีซอยองนี่คุณหึงผมหรอ ดีใจจัง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ปกติลีซอยองจะเล่าเรื่ องที่เจอทุกๆวันให้คงั อูแจฟั ง แต่เธอไม่ได้เล่าว่าที่
ทางานใหม่มีแฟนเก่าของคังอูแจด้วย แต่พอคังอูแจมาบอกว่ารู ้เรื่ องเธอจึงโกรธและแสดงอาการหึ ง
หวงคังอูแจ

ภาพที่ 4.89 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 คังอูแจออกมาทานข้าวกับแฟนเก่า และบังเอิญว่าเป็ นโต๊ะ
ข้างๆกับที่ลีซอยองไปทานข้าวพอดี
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: คุณบอกฉันว่าจะไปคุยงานกับลูกค้านี่
คังอูแจ :: ผมกลัวว่าคุณจะโกรธเลยไม่ได้บอกคุ ณ จริ งๆพรุ่ งนี้ ซอนอูก็จะ
หลับอเมริ กาแล้ว แล้วทนายคนใหม่ที่เขาแนะนาให้ก็กาลังจะมาด้วย
ลีซอยอง :: ไม่ตอ้ งอธิ บายหรอกค่ะ ฉันไม่ได้อยากรู ้
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คังอูแจ :: แล้ว ... ทาไมคุ ณค้องกิ นแชมเปน เหมือนน้ าเปล่าแบบนั้นด้วย
ล่ะ คุญกาลังไม่พอใจอยูห่ รอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลีซอยองไม่พอในและกระแทรกโต๊ะ แล้วดื่มไวน์อย่างมากก่อนที่จะเดิ น
หนีออกมา และพอคังอูแจตามมาคุย เธอก็พดู แบบไม่บอกหน้าคังอูแจและมีท่าทางโกรธเล็กน้อย

ภาพที่ 4.90 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 47
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
5) การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้สึกของตัวละคร
มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่างเช่น
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของคังอูแจ
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 หลัง จากที่ ค งั อู แจตามตื้ อลี ซ อยองบ่ อยครั้ งให้เธอโมโห
คังอูแจจึงต้องบอกความรู ้สึกและเหตุผลที่ทาอย่างนั้น
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: ผมให้คุณทานข้าวที่บา้ น ไปเที่ยวเล่นกับผม โดยใช้มอเตอร์ไซต์
เป็ นข้ออ้างได้ ผมเลื่อนตัว๋ เครื่ องบินไปอเมริ กา ผมเกลียดบริ ษทั พ่อมากแต่ผมก็ให้ความหวังกับท่าน
อีก ผมให้ลีซอยองอยูท่ ี่บา้ น กินข้าวที่บา้ น กินอิ่มนอนหลับ ทาไมผมทาแบบนั้นทาไม คุณบอกผม
ได้หรื อเปล่า
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจพูดกับลี ซอยองด้วยความเสี ยใจ และสงสัยการกระทาของตัวเอง
ซึ่งขณะที่พดู เขาบอกหน้าลีซอยองตลอดเวลา
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ภาพที่ 4.91 ภาพเหตุการณ์ การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 5
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
เหตุการณ์ที่ 2 หลังจากที่คงั อูแจเลิกกัน ทาให้ท้ งั คู่รู้วา่ ที่จริ งแล้วทั้งคู่รักกัน
มาก คังอูแจจึงตัดสิ นใจสารภาพความรักอีกครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: ที่จริ งผมรักคุ ณมาก ผมอยากกลับมาเป็ นคนรักของคุณ แต่ผม
กลัวว่าพ่อคุณจะตาย ผมมันแย่มากเลย ถ้าพ่อคุณตายจริ งๆละก็คุณคงไม่ยอมพบหน้าผมอีกแน่นอน
เพราะคุณเคยเลือกผมแล้วมิ้งพ่อคุณมาแล้ว ผมจะรอก่อนรอให้คุณคืนดี กบั พ่อ แล้วเราค่อยกลับมา
คืนดีกนั สามปี ของเรา ถ้าผ่านไปสามปี จะสามารถหยุดความเจ็บปวดได้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจพูดทั้งน้ าตา เขายืนห่างจากลีซอยองอย่างมาก

ภาพที่ 4.92 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่
เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
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การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของลีซอยอง
เหตุ ก ารณ์ ที่ 1 หลัง จากที่ ค ัง อู แ จบอกความรู ้ สึ ก กับ ลี ซ อยองอี ก ครั้ ง
หลังจากที่เลิกกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว
คาพูด(วัจนภาษา)
คังอูแจ :: ที่จริ งผมรักคุ ณมาก ผมอยากกลับมาเป็ นคนรักของคุณ แต่ผม
กลัวว่าพ่อคุณจะตาย ผมมันแย่มากเลย ถ้าพ่อคุณตายจริ งๆละก็คุณคงไม่ยอมพบหน้าผมอีกแน่นอน
เพราะคุณเคยเลือกผมแล้วมิ้งพ่อคุณมาแล้ว ผมจะรอก่อนรอให้คุณคืนดี กบั พ่อ แล้วเราค่อยกลับมา
คืนดีกนั สามปี ของเรา ถ้าผ่านไปสามปี จะสามารถหยุดความเจ็บปวดได้
ลีซอยอง :: คุณอยากรอนานแบบนั้นหรอ
คัง อู แ จ :: เป็ นความอวดดี ข องผมเอง ถ้า หากว่ า พ่ อ ตาย คุ ณ จะคิ ด ถึ ง
อุบตั ิเหตุทุกครั้ง มันเจ็บปวดที่สุดเลย คุณหนี มาหาผมเพื่อจะลืมเรื่ องแย่ๆของพ่อคุณ แต่คุณก็อยูก่ บั
ชีวิตที่รู้สึกผิดตลอดเวลา ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อคุณ เราคงจบกัน เพราะแบบนั้นผมถึงไม่กล้ามาเจอ
คุณอีกเลย
ลีซอยอง :: อูแจ .... อูแจ ไม่ใช่ อย่างนั้นนะ ฉันไม่ได้ไปหาคุ ณเพราะหนี
จากพ่อหรอก คื อตอนนั้น ... คือฉัน... ไม่ ว่าฉันจะชอบหรื อไม่ชอบ แต่ ฉันคิ ดถึ งคุ ณ ฉันไม่ชอบ
แสดงออกแบบนั้น คุ ณก็รู้นี่ ฉันเก็บอะไรไว้ในใจคนเดี ยว มันเป็ นนิ สัยของฉันนะ ... ฉันชอบคุ ณ
เพราะคุ ณรู ้ ว่าความรู ้ สึก ของฉันเป็ นยัง ไงฉันขอบคุ ณมาก ตอนนั้นที่ คุ ณไปอเมริ ก า ทุก ๆวันมัน
เหมือนฉันหมดหวัง ฉันเสี ยใจมากจริ งๆ ฉันถึ งเปิ ดใจกับคุ ณไม่ได้ เพราะคุ ณดีกบั ฉันมาก ดีมากๆ
เลย ฉันรู้สึกได้ จนทาให้ฉันรู้สึกผิดมาก ฉันทาแต่เรื่ องให้คุณต้องเสี ยใจ กับคุ ณนะ ฉันไม่อยากทา
อะไรให้มนั เลวร้ายอีก ฉันไม่อยากให้คุณต้องผิดหวังฉันถึงบอกคุ ณไม่ได้ เพราะฉันกลัวจะเสี ยคุณ
ไป ฉันทิ้งพ่อตัวเอง ฉันกลัวถ้าหากจะได้เป็ นแม่ ฉันถึ งมีลูกไม่ได้ ฉันขอโทษ ฉันรักคุ ณนะ อูแจ
เพราะว่าฉันรักคุณ และยังรักอยู่ ฉันรักคุณอูแจ ฉันต้องการคุณ ฉันอยากให้คุณอยูข่ า้ งๆฉัน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลีซอยองบอกความรู ้ สึกกับคังอูแจกลับทั้งน้ าตาเช่ นกัน และหลังจากพูด
เสร็ จ เขาวิง่ เข้าหาคังอูแจพร้อมกับจูบที่ปากของคังอูแจ
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ภาพที่ 4.93 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้
ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 49
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
6) การขอแต่งงาน มีวิธีที่ท้ งั โรแมนติ กและการขอแต่งงานแบบธรรมดา
ซึ่ งตัวละครมีการแสดงออกทั้ง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่าง
เช่น
การขอแต่งงานของคังอูแจ
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่พ่อแม่ของคังอูแจขออนุ ญาติให้ท้ งั คู่แต่งงานกัน
และลีซอยองยอมที่จะแต่งงานกับเขาแล้ว คังอูแจก็ขอลีซอยองอยากเป็ นทางการอีกครั้ง
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: คุณไปซื้ อกาแฟมาหรอคะฉันอยากดื่มกาแฟพอดีเลย
คังอูแจ :: ในที่สุดลีซอยองก็ยอมเรี ยกชื่ อผมและบอกสิ่ งที่อยากจะทา ผม
ควรจะพูดคาบางคาที่ผมควรจะพูด แต่มวั ยุง่ กับการไล่ตามคุณ ผมรักคุณมากนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
คังอูแจพาลีซอยองมานัง่ พักผ่อนที่สวนสาธารณะ และซื้ อกาแฟมาให้ลีซอ
ยอง เขายื่นกาแฟให้ลีซอยองอย่างปกติ แต่ที่หลอดนั้นดี แหวน คังอูแจพูดขอแต่งงานอีกครั้งสวม
แหวนให้และจูบลีซอยอง

ภาพที่ 4.94 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของคังอูแจ เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
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การขอแต่งงานของลีซอยอง
เหตุการณ์ ที่ 1 หลังจากที่เลิ กกันแล้วกลับมาคบกันอี กครั้ง ลี ซอยองก็ขอ
คังอูแจแต่งงาน
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: เดี๋ยวคุณจอดรถที่นี่แล้ววนรถมารับฉันใหม่นะคะ ฉันจะไปซื้ อ
กาแฟ
คังอูแจ :: นี่คุณเก็บแหวนนี่ไว้ตลอดเลยหรอ
ลีซอยอง :: ใช่ค่ะเพราะเหมือนว่าคุณอยูก่ บั ฉันตลอดไง แต่งงานกับฉันนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลีซอยองใช้วธิ ี การขอแต่งงานเดียวกับ คือการซื้ อกาแฟให้แล้วสวมแหวน
ไว้ที่หลอด และเธอพูดขอลีซอยองแต่งงาน

ภาพที่ 4.95 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 50
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
7) การง้อคนรัก เป็ นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เรื่ อ งที่ เ ข้า ใจผิ ด หรื อ ที่ ท าผิ ด ไว้ ตัว ละครมี ก ารแสดงออกทั้ง ค าพู ด (วัจ นภาษา) และท่ า ทาง
อากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการง้อโดยการเอาใจคนรัก การทาตัวดี ๆอย่างที่คนรักต้องการ
ยกตัวอย่างเช่น
การง้อคนรักของลีซอยอง
เหตุการณ์ที่ 1 คังอูแจโกรธลีซอยองอย่างมากหลังจากที่รู้ความจริ งว่าเธอ
โกหกเขาหลายๆเรื่ อง ลีซอยองจึงพยายามทาดีดว้ ยเพราะให้คงั อูแจหายโกรธ
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: คุณโกรธอะไรฉัน บอกมาเถอะค่ะ
คังอูแจ :: มีอะไรเหรอ
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ลีซอยอง :: คุณทาตัวเย็นชากับฉัน
คังอูแจ :: ช่วงนี้ผมมีเรื่ องมิคยองกับเรื่ องนะ ไม่มีอะไรหรอก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลีซอยองถามกับคังอูแจอย่างตรงไปตรงมาถึงสาเหตุที่เขาทาตัวเย็นชาใส่
ตัวเอง

ภาพที่ 4.96 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนที่ 25
แหล่งทีม่ า : Yoo Hyun Ki, 2013
เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 ลี ซอยองช่ วยคังอู แจเลื อกสี เสื้ อและเนคไทค์ เมื่ อตอนที่
คังอูแจโกรธ
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: สี น้ ีน่าจะเหมาะกับเสื้ อที่คุณใส่ มากกว่านะคะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลีซอยองปรนิบตั ิคงั อูแจอย่างดี เพราะต้องการให้คงั อูแจหายโกรธ

ภาพที่ 4.97 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง (My
Daughter Seo-young) ตอนที่ 27
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
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เหตุการณ์ที่ 3 คังอูแจบอกให้ลีซอยองลาออกจากงาน เป็ นวิธีที่เขาจะหาย
โกรธ
คาพูด(วัจนภาษา)
ลีซอยอง :: อูแจคะ ฉันลาออกจากงานแล้วนะ
คังอูแจ :: ว่ายังไงนะ
ลีซอยอง :: คุณเป็ นคนบอกให้ฉนั ลาออกนี่
คังอูแจ :: นี่คุณจะออกจากการเป็ นทนายจริ งๆหรอ
ลีซอยอง :: ใช่ค่ะ ฉันก็เลยแวะมาบอกกับคุณด้วยตัวเอง
คังอูแจ :: มันไม่มีความหมายกับคุ ณเลยหรื อยังไง ที่คุณพยายามให้เรี ยน
จบกฎหมายได้คุณเป็ นทนายเพื่อให้ได้แต่งงานกับคนรวยเท่านั้นหรอ
ลีซอยอง :: อูแจคะ
คังอูแจ :: การได้เป็ นลูกสะใภ้ของวินเนอร์ สาคัญกว่างานของคุณแบบนั้น
ซินะ
ลีซอยอง :: ไม่ใช่นะ สิ่ งสาคัญกว่าคือการได้เป็ นภรรยาของคุณ แล้วถ้าคุณ
รู ้สึกดี ข้ ึนเมื่อไหร่ แล้วล่ะก็ คุณจะเข้าใจความรู้สึกของฉันด้วย ที่ฉันทามันน่ าอายอย่างมาก แต่ฉัน
เพิ่งเข้าใจว่าคุณมีความหมายกับฉัน ฉันเพิ่งเข้าใจไม่นานมานี้นี่เอง เพราะฉะนั้นฉันก็จะรอ เพราะว่า
คุณใช้ชีวิตราวกับว่าต้องดีกบั ฉันต้องดูแลฉัน ฉันจะไม่เป็ นแบบนั้นอีก เราจะได้สบายใจด้วยกันทั้ง
คู่ เพราะฉะนั้นฉันอย่างให้คุณโอนอ่อนลงบ้าง แล้วคุณก็จะดีข้ ึน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ลี ซ อยองยอมที่ จ ะลาออกจากงานที่ ตวั รั ก เพื่ อ รั ก ษาความสัม พันธ์ ของ
ครอบครัว

ภาพที่ 4.98 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของลีซอยอง เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My
Daughter Seo-young) ตอนที่ 29
แหล่งทีม่ า: Yoo, 2013.
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รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) คังอูแจ (พระเอก) เป็ นคนมีความพยายามที่จะทาทุกๆอย่างเพื่อให้ได้
ความรักมาโดยมีการใช้การดูแลให้คนรักมีความสุ ข โดยที่ไม่สนใจอุปสรรคข้างหน้า จึงแสดงว่า
คังอูแจมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
2) ลีซอยอง (นางเอก) เป็ นคนที่ไม่เปิ ดใจความรักให้ใครได้ง่าย เธอมักคิด
อย่างถี่ถว้ นถึงความเป็ นไปได้ของความรักของคนสองคน และเมื่อได้รักมาแล้วจะประคับประครอง
ในดีที่สุด จึงแสดงว่าลีซอยองมีความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma)
4.1.6 ยัยตัวร้ ายกับนายต่ างดาว(You who came from the star)

ภาพที่ 4.99 ภาพเรื่ อง ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (You who came from the star)
แหล่งทีม่ า: ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว, 2557.
4.1.6.1 ข้อมูลของเรื่ อง ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star)
ชื่อภาษาเกาหลี 별에서 온 그대
ชื่อภาษาไทย ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
ผลิตโดย HB Entertainment
กากับการแสดง Jang Tae-yoo
เขียนบท Park Ji-eun
จานวนตอน 21 ตอน
สถานีออกอากาศ SBS
ปี ที่ออกอากาศ 2014
ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7)
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เรื่ องย่อ เรื่ องราวเริ่ มต้นขึ้นจากสมัยโชซอน โทมินจุนผูซ้ ่ ึงมาจากดาวอื่น ได้มาช่วย
เด็กผูห้ ญิงที่กาลังจะประสบอุบตั ิเหตุตกเขา และได้ช่วยให้เธอได้กลับบ้านไปพบพ่อและแม่ แต่เรื่ อง
ไม่ได้จบที่เด็กคนนั้นได้กลับบ้าน เพราะเธอต้องออกจากบ้านไปเพื่อไปแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้
รักแต่ตอ้ งกลับเข้ามาที่บา้ นพร้อมกับชายอีกคน ความซับซ้อนของวัฒนธรรมสมัยโชซอนทาให้เด็ก
คนนั้นมีมลทินติดตัวและถูกพ่อตัวเองขับไล่ออกจากบ้าน และโทมินจุนได้สัญญากับเธอไว้ว่าจะ
เป็ นคนปกป้ องดูแลเธอเอง จนเมื่อเวลาผ่านไป 400 ปี โลกเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทั้งยุคสมัย ผูค้ นที่
เกิดแก่เจ็บตาย แต่โทมินจุนก็ยงั เป็ นโทมินจุนคนเดิมที่ไม่แก่หรื อเปลี่ยนไปจากเดิม
โทมินจุนใช้ชีวิตที่อาศัยอยูบ่ นโลกมา 400 ปี เพื่อตามหาเด็กผูห้ ญิงคนนั้น จนได้มา
พบกับ ชอนซงอีซุปเปอร์ สตาร์ ที่ดงั อย่างมากที่เกาหลี ใต้ ซึ่ งโทมินจุนเข้าใจว่าเธอเป็ นคนเดี ยวกับ
เด็กสาวที่ตวั เองเคยช่วยชีวิตไว้ ในตอนนั้นชีวติ ของชอยซงอีไม่ได้ดีนกั เธอตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยในคดี
ฆาตกรรมเพื่อนนักแสดงด้วยกัน จึงทาให้ตอ้ งหลบนักข่าวที่หอ้ งของโทมินจุนซึ่ งอยูต่ ิดกัน ทาให้ท้ งั
สองคนได้รู้จกั กันมากขึ้ น และโทมิ นจุ นก็กลายเป็ นผูจ้ ดั การส่ วนตัวของชอนซงอีไปอย่างไม่ได้
ตั้งใจ จากความใกล้ชิดปรับเปลี่ ยนเป็ นความรู ้ สึกที่ ดีต่อกัน เขาได้เปลี่ ยนแปลงตัวเองหลายอย่าง
เพราะความรัก และชอนซงอีก็เริ่ มรู ้สึกว่าตัวเองก็มีความรักให้กบั โทมินจุนเช่นกัน จึงเลือกที่จะบอก
ความรู ้สึกให้กบั โทมินจุนได้รู้ แต่วา่ หลังจากนั้น ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป โทมินจุนมีปฏิกิริยาราวกับ
เป็ นสัญญาณบอกว่าได้ปฏิเสธความรักของชอนซงอี เพราะโทมินจุนรู ้ดีวา่ อีกไม่นานตัวเองจะต้อง
กลับไปยังดาวที่จากมา แต่ดว้ ยความผูกพัน ที่เป็ นพื้นฐานของความรั ก ทาให้โทมินจุนเลือกที่จะ
กลับมาใช้ชีวติ เป็ นคู่รักกับชอนซงอีและบอกความจริ งเกี่ยวกับตัวเขาทั้งหมด ทั้งคู่ใช้เวลาที่เหลืออยู่
อย่า งมี ค วามสุ ข ที่ สุ ด จนถึ ง วัน สุ ด ท้า ยที่ โ ทมิ น จุ น จะได้อ ยู่บ นโลก หลัง จากโทมิ น จุ น จากไป
ชอนซงอีก็ใช่ชีวติ อย่างไม่ปกตินกั แต่ก็ใช้ทุกเวลารอการกลับมา จนโทมินจุนหาวิธีกลับมายังโลกได้
บ้างบางครั้งบางเวลา ถึงแม้ความรักครั้งนี้ จะไม่ได้ครองคู่กนั จนถึงวันสุ ดท้าย แต่ความรักก็มีคุณค่า
และสร้างความสุ ขใจให้คนที่รอ
แก่นเรื่ อง
ยัยตัวร้ ายกับนายต่างดาว (You who came from the star) เป็ นการเล่าเรื่ องที่ทาให้
เห็ นพัฒนาการของการเกิ ดความรักและการอยูด่ ว้ ยกันของคนรัก หรื อการคบกันมันแฟน ระหว่าง
การเล่าเรื่ องมีการอธิ บายสาเหตุและความหมายของเหตุการณ์ความรักไว้ดว้ ย ซึ่งสามารถทาให้ผชู้ ม
เข้าใจถึ งความรักและการแสดงออกความเมื่อเกิ ดความรู ้ สึกต่างๆได้อย่างดี จึ งทาให้เรื่ องนี้ มีแก่ น
เรื่ องรู ปแบบ Love Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว(You who came from the star) มีนกั แสดงนา 2 คน ได้แก่
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1) โทมินจุน (พระเอก) เป็ นมนุ ษย์ต่างดาวที่อยูบ่ นโลกแล้ว 400 ปี เพื่อรอ
คอยและตามหาเด็กสาวที่เขาเคยช่ วยชีิ วิตไว้ต้ งั แต่วนั แรกที่มาบนโลกมนุ ษย์ ด้วยสาเหตุที่เขาเป็ น
มนุ ษย์ต่างดาวทาให้มีขอ้ แม้ระหว่างการใช้ชีวิตบนโลกหลายอย่าง เขาไม่สามารถทานอาหารกับคน
อื่นๆได้เพราะต้องระวังเรื่ องน้ าลาย เขามีทรัพย์สมบัติที่มากเพราะอยูบ่ นโลกมานานและไม่มีญาติพี่
น้อง โทมินจุนมีอุปนิสัยที่เป็ นคนเจ้าระเบียบและเรี ยบร้อย ซึ่ งเป็ นคนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทั้ง
หน้าตา ความรู้และฐานะการเงิน
2) ชอนซงอี (นางเอก) เป็ นซุ ปเปอร์ ส ตาร์ ใ นเกาหลี ใต้ เธอเป็ นไม่ ค่ อย
ฉลาดและค่อนข้างหลงตัวเองเป็ นอย่างมาก ด้วยความที่เธอเป็ นนักแสดงจึงมีความเป็ นศิลปิ นสู ง
เข้าถึงและเข้าใจในตัวเธอยาก มักมีอารมณ์ที่แปรปรวนบ่อยครั้ง
การแสดงออกความรัก
จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่า งดาว(You who came from the star) พบว่ามี การแสดงออกความรั กของตัวละครหลักทั้ง 2 ตัว
ละคร ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ ง ตัวละคร มี การแสดงออกทาง คาพูด (วัจนภาษา) และท่ าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา)
ที่แสดงถึงการปกป้ องดูแลคนรักโดยการปกป้ องและดูแลความรู้สึกของคนรัก การทาแผลให้คนรัก
การไปช่ วยเมื่อคนรักต้องตกอยูใ่ นอันตราย การซื้ อข้าวมาให้คนรัก การให้มาอยู่ที่บา้ นของตนเอง
เพราะบ้านของคนรักโดนบุกรุ ก การถอดเสื้ อคลุ่มให้คนรัก และการทาอาหารให้ทาน ยกตัวอย่าง
เช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของโทมินจุน
เหตุการณ์ที่ 1 ชอนซงอีเดินเหยียบเศษแก้วที่ตกอยูท่ ี่พ้นื
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: ไม่เป็ นอะไรใช่ม้ ยั อย่าเพิ่งขยับนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมิ นจุ นอุ ม้ ชอนซงอี ออกจากเศษแก้วนั้น และถามด้วยความเป็ นห่ วง
พร้อมกับทาแผลให้
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ภาพที่ 4.100 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 5
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุก ารณ์ ที่ 2 ชอนซงอี ถูก นักข่ า วสร้ างสถานการณ์ ใ ห้รถชนและล้อม
ชอนซงอีเพื่อทาข่าวเธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: มันไม่เรี ยกว่าอุบตั ิเหตุหรอกนะ มันคือความตั้งใจ คุณรู ้ดีวา่ มี
คนนัง่ อยู่ในรถและคุณก็รู้ดีว่าคนนั้นอาจได้รับบาดเจ็บ แต่คุณก็ยงั จะทาให้มนั เกิ ดขึ้น แสดงความ
คุณมีเจตนาในการกระทา
นักข่าวที่ปลอบเป็ นคนขับรถมาชน :: คุณเป็ นใคร
โทมินจุน :: ผมเป็ นทนายของคุณชอนซงอี และเป็ นพยานใจเหตุการณ์ น้ ี
ในกรณี ที่บาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ คุณจะถูกข้อหาทาร้ ายร่ างกาย จาคุ กไม่เกิน 7 ปี ยึดใบขับขี่ไม่
เกิน 10 ปี ค่าปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน
นักข่าวที่ปลอบเป็ นคนขับรถมาชน :: เปล่าซะหน่อย ผมแค่อยากจะคุยกับ
เขาแบบเห็นหน้า
โทมินจุน :: การที่คุณบังคับให้เขาออกมาจากรถ เป็ นการบังคับขู่เข็ญใจ
ตรงกับมาตราที่ 287 มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน และอาจเกินข้อหาก่อความกลัว
เพิ่มอีก ในกรณี แบบนี้คุณตกเป็ นอาชญากรนะครับ เรี ยกตารวจเลยดีม้ ยั ส่ วนนักข่าวหรื อคนที่กาลัง
ถ่ายรู ปและทาการเผยแพร่ ไปโดนไม่ได้รับการยินยอม ทางเราสามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายได้นะ
ครับ ... ออกมาได้แล้วไม่เป็ นอะไรแล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
หลัง จากที่ โทมิ นจุ นทราบ ก็ รีบ ไปช่ วยชอนซงอี โดยเขาใช้ค วามรู ้ ท าง
กฎหมายพูดให้นกั ข่าวกลัวและให้ชอนซงอีออกมาจากรถ
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ภาพที่ 4.101 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ที่ 3 ชอนซงอีและโทมินจุนกาลังจะออกจากร้านกาแฟ แต่ตอน
นั้นเสื้ อที่ชอนซงอีใส่ ไม่หนาพอที่ตา้ นทานกับอากาศที่หนาวจัดนอกร้าน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมินจุนถอดเสื้ อของตัวเองและสวมให้ชอนซงอีโดยที่ไม่ได้พดู อะไรเลย
และพาชอนซงอีเดินออกไป

ภาพที่ 4.102 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
การแสดงการปกป้ องดูแลของชอนซงอี
เหตุการณ์ที่ 1 โทมินจุนเมาเหล้าและมานอนที่หอ้ งของชอนซงอี
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: ตื่นแล้วหรอ คุณกินอะไรหน่อยนะค่อยกลับบ้าน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอี ท าอาหารให้ โ ทิ ม นจุ น ทั้ง ที่ ป กติ เ ธอไม่ ท าอาหาร และดู แ ล
โทมินจุนอย่างดีตอนที่เขาเมาเหล้า
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ภาพที่ 4.103 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ที่ 2 โทมินจุนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: ฉันขอเข้าไปดูแลเขาได้ไหมคะ
ทนายของโทมินจุน :: เขายังไม่ฟ้ื นยังไงคุณกลับบ้านไปเถอะครับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอี ถูกกี ดกันไม่ให้เข้าหาโทมิ นจุน แต่เธอก็ยงั พยายามที่ จะไปหา
โทมินจุน โดยเธอยังนัง่ รออยูห่ น้าบ้านของโทมินจุน

ภาพที่ 4.104 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 12
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
2. การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก ซึ่ ง
ตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึง การ
กระชับความสัมพันธ์กบั คนรักโดยการซื้ อโทรศัพท์มือถือมาใช้ การพูดหยอกล้อ การจูบ การไปพบ
และเอาของไปให้ การไปเที่ยวและการวางแผนเพื่อไปเที่ยวด้วยกัน การยอมรับว่าต้องห่ างกัน การ
ให้ของที่แทนตัว และการกลับมาหาคนรักเมื่อต้องห่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
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การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน
เหตุการณ์ที่ 1 โทมินจุนเป็ นคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถื อใช้เพราะเห็ นว่าไม่
จาเป็ น และแม้จะคนสนิทอย่างทนายประจาตัวจะบอกให้ซ้ื อก็ไม่ซ้ื อ
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: ผมซื้ อโทรศัพท์แล้วนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
หลังจากที่ชอนซงอีให้โทมินจุนเป็ นผูจ้ ดั การส่ วนตัวของตนเองจึงบอกให้
เขาซื้ อโทรศัพท์มือถื อมาใช้เพื่อจะได้ติดต่อกันง่าย โทมินจุนจึงซื้ อโทรศัพท์มาให้ตามที่ชอนซงอี
บอก

ภาพที่ 4.105 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ที่ 2 ชอนซงอีเห็ นว่าโทมินจุนบอกว่าตนไม่สวย แต่เธอมีความ
มัน่ ใจว่า ผูช้ ายคนไหนที่ได้จอ้ งตาเธอจะบอกตกหลุมรัก เธอจึงบอกให้โทมินจุนมองตาเธอ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
หลังจากที่โทมินจุนมองตาของชอนซงอีไม่นาน เขาก็จูบที่ปากของเธอ ทา
ให้ท้ งั สองคนเปิ ดใจที่มีให้กนั มากขึ้น

ภาพที่ 4.106 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
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เหตุการณ์ ที่ 3 โทมินจุนต้องกลับไปที่ดาวของตัวเอง และเป็ นเรื่ องยาก
มากที่จะกลับมายังโลกอีกครั้งแต่เขาก็กลับมาหาชอนซงอี
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: ผมขอโทษนะที่ให้คุณรอนาน
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมิ นจุ นกลับมาหาชอนซงอีครั้ งแรก ซึ่ งตอนนั้นเป็ นงานการประกาศ
รางวัล โทมินจุนเข้าไปหาชอนซงอีพดู กับเธอและมองตาขณะที่พดู พร้อมกับจูบที่ปากของชอนซงอี

ภาพที่ 4.107 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 21
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชอนซงอี
เหตุการณ์ที่ 1 โทมินจุนจะออกไปตกปลาน้ าแข็ง
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: คุณจะไปไหน
โทมินจุน :: ไปตกปลา
ชอนซงอี :: รอฉันเดี๋ยวนึงนะ ฉันไปด้วย
โทมินจุน :: คุณอยากไปตกปลาหรอ
ชอนซงอี :: ป่ าวฉันอยากอยูก่ บั นาย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอีตามโทมินจุนออกไปตกปลาน้ าแข็ง เพราะอยากใช้เวลาอยู่กบั
โทมินจุน และเธอบอกกับเขาด้วยน้ าเสี ยงน่าสงสารเพราะตอนนั้นโทมินจุนไม่อยากให้ชอนซงอีไป
ด้วย
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ภาพที่ 4.108 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ที่ 2
โทมินจุนต้องกลับไปที่ดาวของตัวเอง ทาให้ตอ้ งห่ างกันไกล ชอนซงอีจึง
ให้ของแทนตัวเอง
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: ฉันไม่ได้มีเงิ นทองมากมาย จึ งทาให้คุณได้เท่านี้ คุณเอามัน
กลับไปด้วยนะเวลาที่คิดถึงก็เปิ ดดู
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอีจดั บ้านให้สวยงามด้วยเทียนและดอกไม้ เธอนัดโทมินจุนมาแล้ว
นัง่ คุกเข่าพร้อมมอบยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ที่เก็บรู ปของเธอไว้ให้ดูเวลาที่ไกลกัน

ภาพที่ 4.109 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 21
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
3) การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะข้องเกี่ ยวกับคนรั กอย่างใกล้ชิดจนเกิ นไป ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงการหวงคนรักโดยการแสดงให้คนอื่นๆ
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เห็นถึงความสนิทสนมกับคนรัก การไม่พอใจที่คนรักสนิ ทกับเพศตรงข้าม และการไม่ชอบที่คนรัก
ต้องแสดงฉากจูบกับคนอื่น ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของโทมินจุน
เหตุการณ์ที่ 1 ชอนซงอีมีเพื่อนสนิ ทที่เป็ นผูช้ ายและเขามาหาชอนซงอีที่
บ้านบ่อย ซึ่ งเขารู ้วา่ ชอนซงอีเคยไปนอนที่หอ้ งของโทมินจุนเพราะเมาเหล้าแล้วเข้าห้องผิด ตอนนั้น
เพื่อนคนนั้นของชอนซงอีมาหาเธอที่หอ้ ง
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: ผมมาหาชอนซงอีเพราะเขาลืมที่คาดผมสี ม่างไว้ที่บา้ นผม
เพื่อนชายคนสนิทของชอนซงอี :: ทาไมไปอยูท่ ี่ห้องคุณ เธอเมาแล้วไปที่
ห้องคุณอีกแล้วหรอ
โทมินจุน :: เปล่า เขาไม่ได้เมา เขามานอนค้างที่ห้องของผมทั้งๆที่ไม่ได้
เมา
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมินจุนรี บไปหาชอนซงอีทาให้เจอเพื่อนคนนั้น จึงพูดกับเขาให้รู้วา่ ตน
สนิทกับชอนซงอีมาก โดยพูดพร้อมกับมองตาอย่างไม่กระพริ บทาให้เห็นถึงความมัน่ ใจ

ภาพที่ 4.110 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ที่ 2 โทมินจุนไปส่ งชอนซงอีเข้าฉากภาพยนตร์ ซ่ ึ งระหว่างทาง
เขาถามชอนซงอรเกี่ยวกับรายละเอียดฉากที่ตอ้ งแสดงวันนี้
คาพูด(วัจนภาษา)
โทมินจุน :: วันนี้คุณมีถ่ายฉากอะไรบ้าง
ชอนซงอี :: ก็ฉากแอคชัน่ แล้วก็ฉากจูบ
โทมินจุน :: อะไรนะ
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ชอนซงอี :: ฉากแอคชัน่ กับฉากจูบ
โทมินจุน :: ให้คนอื่นแสดงแทน
ชอนซงอี :: ฉากแอคชัน่ น่ะหรอ
โทมินจุน :: เปล่า ฉากจูบ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมิ นจุ นรู ้ ว่ามี ฉากจูบเขาจึ งไม่อยากให้ชอนซงอี เล่ น เขาพูดไปขณะที่
กาลังขับรถการพูดแบบปกติแต่มีความจริ งจัง

ภาพที่ 4.111 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
You who came from the star) ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
การหวงคนรักของชอนซงอี
เหตุการณ์ที่ 1 โทมินจุนและชอนซงอีไปคุ ยกับเพื่อนผูห้ ญิงของชอนซงอี
แต่ระหว่างคุ ณนั้นน้ าหกทาให้โทมินจุนต้องช่วยเพื่อนของชอนซงอีเช็ดน้ า ชอนซงอีจึงเกิ ดอาการ
หึงหวง
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: ไหนว่าไม่มีสเปคไง ชอบยูเซมีใช่ไหม แล้วบอกว่าไม่ชอบให้
ใครมาแตะเนื้อต้องตัว ทีตอนที่เซมีเช็ดมื้อให้ นัง่ นิ่งเชียว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ขณะที่ โ ทมิ น จุ น ก าลัง ขับ รถพาชอนซงอี ก ลับ บ้า น ชอนซงอี จึ ง พู ด ตัด พ้อ ที่ ดู เ หมื อ น
โทมินจุนสนิทสนมกับเพื่อนของตัวเอง ด้วยน้ าเสี ยงไม่พอดี

159

ภาพที่ 4.112 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
เหตุการณ์ ที่ 2 เพื่อนผูห้ ญิงของชอนซงอี มีธุระกับโทมินจุนจึงมาหาและ
ทั้งคูจะเข้าไปคุยกันในบ้านของโทมินจุน ทาให้ชอนซงอีไม่พอใจ
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: นี่ โทมินจุนไม่ค่อยสบาย รี บคุยรี บกลับล่ะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอี บ อกกับ เพื่ อนของตนด้วยความไม่ พอใจ น้ าเสี ยงไม่เป็ นมิ ตร
และคอยดักรอและแอบฟังตลอดเวลา

ภาพที่ 4.113 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
4) การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้สึก ของตัวละคร
มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่างเช่น
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของโทมินจุน
เหตุการณ์ที่ 1 หลังจากที่โทมินจุนปฏิเสธความรักของชอนซงอีไป และ
เขารู ้ตวั ว่าเขารักและต้องการชอนซงอีมากทาให้ตอ้ งกลับมาหาเธออีกครั้ง
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คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: ตอนที่ฉันรักคุ ณคุ ณกลับไม่สนใจและปฏิ เสธฉันแล้วตอนนี้
ฉันจะรู ้ได้ยงั ไงว่าคุณรักฉันจริ งๆ
โทมินจุน :: ผมจะทาให้คุณรู ้วา่ ผมรักคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
โทมินจุนพูดด้วยความมัน่ ใจ และจัดสถานที่ตรงนั้นให้โรแมนติกแล้วดึ ง
ชอนซงอีเข้ามาจูบ

ภาพที่ 4.114 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับ
นายต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 15
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของชอนซงอี
เหตุการณ์ ที่ 1 ชอนซงอี เริ่ มสนิ ทสนมและไว้ใจโทมิ นจุ นมากขึ้ นทาให้
เธอเกิดความรักโทมินจุน
คาพูด(วัจนภาษา)
ชอนซงอี :: โทมินจุน นายทาอะไรไว้กบั ฉัน นายต้องทาอะไรไว้แน่ๆ ไม่
งั้นฉันไม่เป็ นแบบนี้ หรอก นายคิดยังไงกับฉัน ฉันอายแทบบ้าแล้ว ฉันจะหันหลังพูดแล้วกัน ปกติ
ฉันไม่เป็ นแบบนี้ จะ แต่ฉันก็แยกไม่ออกว่าเป็ นขอบคุ ณหรื ออะไร ไม่ใช่ สิ ถ้าเป็ นสานึ กบุญคุ ณก็
น่ า จะเป็ นกับ ฮวีก ยองมากกว่า แต่ ท าไมฉันคิ ดถึ ง นายละ ฉันเป็ นผูห้ ญิ ง ที่ นั่ง คิ ดแต่ เรื่ อง แฟชั่น
สนามบิน ลิปสติกที่ใช้ ฉันเป็ นหัวข้อให้คนอื่นพูดถึงเสมอ แต่ทาไมฉันต้องมานึ กถึงนึ ก เรื่ องจูบคืน
นั้นกับนาย สาหรับฉันเป็ นผูห้ ญิงยังไง
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ชอนซงอีพูดโดยไม่สบตากับโทมินจุน เธอมีน้ าเสี ยงสั่นเครื อเพราะกลัว
คาตอบของโทมินจุน
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ภาพที่ 4.115 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู้สึกชอบหรื อรักคนรักของโทมินจุน เรื่ องยัยตัวร้ายกับ
นายต่างดาว (You who came from the star) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Jang, 2014.
รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) โทมินจุน (พระเอก) ใช้ชีวิตเพื่อตามหาผูห้ ญิงที่ตวั เองเคยสัญญาไว้ว่า
จะคอยดูแลเธอ และเมื่อเจอแล้วเขาพร้อมที่จะเสี ยสละและเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเพื่อให้ใช่
ชี วิตอยู่กบั เธอได้ อีกทั้งยังเสี ยสละชี วิตของตัวเองอี กด้วย จึงแสดงว่าโทมินจุนมี ความรั กรู ปแบบ
เสี ยสละ (Agape)
2) ชอนซงอี (นางเอก) เป็ นคนที่เมื่อรักใครแล้วจะยอมทาทุกอย่างเพื่อให้
ได้อยูก่ บั คนรัก และมีความปรารถนาที่จะครอบครองความรักไว้โดยไม่คานึ งถึงอุปสรรคใดๆที่จะ
เข้ามา จึงแสดงว่าชอนซงอีมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
4.1.7 โปรดิวเซอร์ หน้ าใส หัวใจกุ๊กกิก๊ (The Producer)

ภาพที่ 4.116 ภาพเรื่ อง โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer)
แหล่งทีม่ า: โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก, 2558.
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4.1.7.1 ข้อมูลของเรื่ อง โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer)
ชื่อภาษาเกาหลี 프로듀사
ชื่อภาษาไทย โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
ผลิตโดย Chorokbaem Media
กากับการแสดง Seo Soo-min และ Pyo Min-soo
เขียนบท Park Ji-eun และ Kim Ji-sun
จานวนตอน 12 ตอน
สถานีออกอากาศ KBS2
ปี ที่ออกอากาศ 2015
ออกอากาศในประเทศไทย 2016 (PPTV)
เรื่ องย่อ เรื่ องราวเกี่ ยวกับอาชี พในวงการบันเทิงของพนักงานสถานี โทรทัศน์ใน
เกาหลีใต้ ซึ่ งประกอบด้วยแบคซึ งชัน โปรดิวเซอร์ น้องใหม่ไฟแรงที่เข้ามาทางานนี้ เพราะมีรุ่นพี่ที่
แอบชอบทางานเป็ นเบื้องหลังในรายการวาไรตี้ แต่เมื่อได้เข้าไปทางานจึงรู ้วา่ รุ่ นพี่คนนั้นแอบคบอยู่
กับ ราจุนโม โปรดิวเซอร์ รายการสองวันหนึ่งคืน ซึ่ งเป็ นหัวหน้าโปรดิวเซอร์ รายการที่ตวั เองทางาน
อยู่ดว้ ย จึงเป็ นสาเหตุให้แบคซึ งชันไม่ชอบราจุนโม แต่เรื่ องวุ่นวายซับซ้อนก็เกิ ดขึ้น เมื่อราจุนโม
และแบคซึ งชันอยู่บา้ นใกล้เคียงกัน และแบคซึ งชันได้รู้ความลับของราจุนโมว่าเขามีโปรดิ วเซอร์
รายการ มิ ว สิ ค แบง ทัค เยจิ น อาศัย อยู่ใ นบ้า นเดี ย วกัน ทั้ง ราจุ น โมและทัค เยจิ น ไม่ อ ยากให้
แบคซึ งชันเอาเรื่ องนี้ไปเล่าให้ใครในสถานีฟัง เพราะเรื่ องนี้เป็ นความลับ ทั้งราจุนโมและทัคเยจินจึง
ทาดี และให้การดู แลแบคซึ งชันอย่างดี เพื่อเป็ นการปิ ดปากไม่ให้ความลับถูกเปิ ดเผย และทัคเยจิน
ยังเคยทาให้รถของแบคซึ งชันเป็ นรอย และเธอเป็ นหนี้แบคซึ งชันด้วย ทั้ง 3 คนนั้นสนิทกันมากขึ้น
แต่ความรู ้สึกที่แบคซึ งชันมีให้ทคั เยจินไม่ได้เป็ นเพียงแค่รุ่นพี่ที่ทางาน ความรู้สึกดีที่ได้รับจากการ
กระทาและความผูกพันกับทัคเยจินนั้นก่อตัวเป็ นความรักในใจของแบคซึ งชันโดยไม่รู้ตวั
ด้านรายการสองวันหนึ่งคืนของราจุนโมและแบคซึ งชันอยูใ่ นภาวะวิกฤตมีเรตติ้ง
น้อยจนทาให้รายการเกือบจะถูกถอดออกจากสถานี ทาให้ตอ้ งเปลี่ ยนรู ปแบบรายการใหม่รวมถึง
การเปลี่ยนพิธีกรที่เป็ นไอดอลมีสามารถ และมีชื่อเสี ยงความโด่งดังในช่ วงเวลานั้น ซิ นดี้ ไอดอล
สาวจึงได้รับเลือกให้เป็ นพิธีกร เธอไม่เคยทางานด้านนี้ มาก่อนที่ยอมเรับงานนี้ เพราะชอบในความ
กล้าของแบคซึ งชันและราจุนโมที่สามารถต่อกรกับประธานค่ายของตัวเองได้ และ เข้าใจผิดคิดว่า
แบคซึ งชันหลงรั กตัวเองอยู่ และเมื่ อได้ทางานร่ วมกัน ซิ นดี้ ก็ได้ตกหลุ มรั กแบคซึ งชันและบอก
ความรู ้ สึกนั้นกับเขา แต่ก็ได้รู้ว่าที่จริ งแล้วคนที่ แบคซึ งชันตกหลุ มรักนั้นไม่ใช่ ตวั เองแต่กลับเป็ น
ทัคเยจิน ทาให้ซินดี้เป็ นแค่เพียงคนที่รักข้างเดียว แต่เธอก็ไม่คิดจะเปลี่ยนความรู ้สึกที่มีเพราะหวังว่า
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สักวันแบคซึ งชันจะหันมาชอบเธอ แบคซึ งชันใช้ชีวิตอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างตัวเองก็ซินดี้
และเขาก็พยายามที่จะบอกความรู ้สึกของตัวเองให้ทคั เยจินรับรู ้เสมอ จนถึงวันที่ทคั เยจินรู้และเข้าใจ
ความรู้ สึ กที่ แบคซึ งชันมี ให้ ทัคเยจิ นพยายามเปิ ดใจให้แบคซึ งชัน แต่ เธอรู ้ ว่าจริ งๆแล้วเธอก็ย งั
ต้องการเพื่อนสนิ ทอย่างราจุ นโมมากกว่า เพราะความผูกพันและมิ ตรภาพที่ มีต่อกัน ทัคเยจินจึง
ปฏิเสธแบคซึ งชันให้เป็ นเพียงรุ่ นน้องที่ทางาน และราจุนโมกล้าที่จะบอกความรู ้สึกที่เก็บไว้มานาน
กับทคเยจินทาให้ท้ งั คู่ได้เข้าใจและรักกัน
แก่นเรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer)เป็ นการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับชี วิตการ
ทางานในวงการบันเทิ ง ซึ่ ง จะเน้น ไปที่ อาชี พ โปรดิ ว เซอร์ ท าให้เห็ นถึ ง ภาระและหน้า ที่ ที่ ต้อ ง
รับผิดชอบ และวิธีการดาเนิ นชี วิตเมื่อเกินปั ญหาในการทางาน โดยนอกจากการเล่าเรื่ องให้เห็ นถึ ง
การใช้ชีวิตของคนในอาชี พนี้ แล้วยังมีการดาเนิ นเรื่ องเกี่ ยวกับความรักสอดแทรกอยู่ดว้ ย จึงทาให้
เรื่ องนี้มีแก่นเรื่ องรู ปแบบ Career Theme
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร
โปรดิ ว เซอร์ ห น้า ใส หัว ใจกุ๊ ก กิ๊ ก (The Producer) มี นัก แสดงน า 4 คน ซึ่ งเป็ น
ผูด้ าเนินเรื่ องหลัก ได้แก่
1) ราจุนโม เป็ นโปรดิ วเซอร์ ที่ทางานมานานกว่า 10 ปี แต่เขาไม่เคยท า
รายการไหนประสบความสาเร็ จเลย เขามีอุปนิ สัยที่ชอบการดูแลคนอื่นๆหรื อคนที่อ่อนแอกว่า จน
บางทีตอ้ งทาให้ตวั เองเดือดร้อน และในเรื่ องการแสดงออกความรักราจุนโมมีความรักที่มนั่ คงกับ
เพื่อนสนิ ท แต่ไม่กล้าที่จะบอกความรู ้สึกนั้นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ซึ่ งเขา
เก็บความรู ้สึกอย่างลับๆและเป็ นเพื่อนที่นี่มาตลอดระยะเวลาที่รู้จกั กัน จึงแสดงว่าราจุนโมมีความ
รักรู ปแบบมิตรภาพ (Storge)
2) แบคซึ ง ชัน เป็ นคนที่ ม าความเฉลี ย วฉลาด เขาจบการศึ ก ษามาจาก
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลี ใต้ แต่เข้ามาทางานที่ สถานี โทรทัศน์เพราะแอบรั กรุ่ นพี่ที่มหาลัย
แบคซึงชันเป็ นคนรอบคอบ และมักจะหวาดกลัวกับเหตุการณ์ร้ายๆเสมอ และในเรื่ องการแสดงออก
ความรักแบคซึ งชัน เขาเป็ นคนตกหลุ มรั กคนง่ าย แต่ไม่ได้เปลี่ ยนใจจากคนรั กง่ ายๆ เขามีความ
พยายามที่ จะพบเจอและอยู่ใกล้ชิดคนรัก โดยไม่สนใจอุปสรรค หรื อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
จึงแสดงว่าแบคซึ งชันมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
3) ทัคเยจิน เป็ นโปรดิวเซอร์ รายการเพลงที่โด่งดัง เธอเป็ นคนเก่ง
ในการทางาน แต่มีนิสัยที่ค่อยข้างเข้าถึงลาบากเพราะเป็ นคนอารมณ์เจ้าอารมณ์ มีความเป็ นศิลปิ น
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สู ง และในเรื่ องการแสดงออกความรักทัคเยจิน เป็ นคนมัน่ คงในความรัก เธอแอบรักเพื่อนสนิทและ
คอยดูแลเขามาตลอด จึงแสดงว่าทัคเยจินมีความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape)
4) ซิ นดี้ เป็ นไอดอลที่มีความโด่งดังมากที่เกาหลี ใต้ เธอเป็ นคน
เจ้าระเบียบ และค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองในทุกๆเรื่ อง ทาให้เธอเป็ นคนที่สมบูรณ์แบบมาก และใน
เรื่ องการแสดงออกความรัก ซิ นดี้ เป็ นคนที่ยอมทาทุกอย่างเพื่อคนรัก และปรารถนาต้องการเจอคน
รักเสมอ จึงแสดงว่าซิ นดี้มีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
การแสดงออกความรัก
จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเรื่ องโปรดิวเซอร์หน้า
ใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตัวละครหลักทั้ง 4 ตัวละคร ดังนี้
1) การปกป้ องดูแลคนรัก เป็ นการแสดงความเป็ นห่ วงเป็ นใย ช่ วยเหลื อ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข ซึ่ งการแสดงออกความรักนี้ ที่พบมากที่สุดในละคร
เรื่ องนี้ ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่
แสดงถึงการปกป้ องดูแลคนรักโดยการเตรี ยมของให้คนรักก่อนออกไปทางาน การต่อว่าคนอื่นที่ทา
ร้ายจิตใจคนรัก การปกป้ องไม่ให้คนรักเสี ยใจ การถามสวัสดิภาพของคนรักเพื่อไปดูแล การไปมา
ช่วยคนรักย้ายของไปบ้านใหม่ การไปดูแลคนรักที่บา้ นใหม่ และการซื้ ออุปกรณ์ปกกันตัวให้คนรัก
ยกตัวอย่างเช่น
การแสดงการปกป้ องดูแลของราจุนโม
เหตุการณ์ที่ 1 ราจุนโมพากองรายการที่ตวั เองดูแลอยูม่ าดูสถานที่ที่สวน
สนุ ก แล้วทัคเยจินจะถามมาที่หลัง ซึ่ งตอนนั้นทัคเยจินกาลังโดนแฟนคลับของซิ นดี้ โจมตีเพราะ
เข้าใจผิด จึงตกอยูใ่ นอันตราย
ข้อความ(วัจนภาษา)
ราจุนโม :: เธอถึงหรื อยัง ถ้าถึงแล้วโทรมาบอกนะจะได้ออกไปรับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ราจุนโมส่ งข้อความหาทัคเยจินเพราะเป็ นห่ วงว่าขณะที่เดิ นเข้ามานั้นจะ
ถูกแฟนคลับซิ นดี้ทาร้าย
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ภาพที่ 4.117 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของราจุนโม เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
เหตุ ก ารณ์ ที่ 2 ราจุ น โมเห็ นว่า ทางเดิ น กลับ บ้า นของทัค เยจิ นมื ดท าให้
อันตรายมาก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ราจุนโมไปตื้อให้โครงการบ้านของทัคเยจินติดไฟที่ทางเดิน

ภาพที่ 4.118 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของราจุนโม เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 12
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การแสดงการปกป้ องดูแลของแบคซึงชัน
เหตุการณ์ที่ 1 แบคซึ งชันรู ้วา่ ราจุนโมทาให้ทคั เยจินเสี ยใจ เขาจึงไปต่อว่า
ราจุนโม
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึ งชัน :: รุ่ นพี่เป็ นคนขี้ขลาด ผมรู ้วา่ รุ่ นพี่ตดั เรื่ องนั้นออกไปแล้วแต่ก็
ยังมีตน้ ฉบับอยู่
ราจุนโม :: ใช่ยงั มีตน้ ฉบับ แต่วา่ จะทิ้งหรื อจะเก็บไว้ในมุมไหน มันก็ตอ้ ง
แล้วแต่เจ้าของซิ มันอยูท่ ี่เจ้าของต้องตัดสิ นใจ
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แบคซึ งชัน :: ผมว่ารุ่ นพี่ ไม่เคยแบบรั กใครข้างเดี ยวนะครั บ ถึ งจะบอก
ไม่ได้ก็ตดั ใจไม่ได้ ผมว่ารุ่ นพี่คงไม่เคยรู ้สึกแบบนั้น เลยไม่รู้วา่ มันยากและลาบากแค่ไหน ถึงได้ทา
เป็ นจาไม่ได้ และเลือกที่จะลืมมันไปแล้วนั้น
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ ง ชัน ต่ อ ว่ า ที่ ร าจุ น โมท าให้ ท ัค เยจิ น เสี ย ใจโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ลัว ว่ า
ราจุนโมเป็ นหัวหน้างานของตัวเอง กลางทางเดินในที่สาธารณะ

ภาพที่ 4.119 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
เหตุการณ์ที่ 2 ทัคเยจินกาลังโดนแฟนคลับของซิ นดี้โจมตีเพราะเข้าใจผิด
จึงตกอยูใ่ นอันตราย
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึงชัน :: เป็ นอะไรหรื อเปล่าครับรุ่ นพี่
ทัคเยชิน :: เรื่ องอะไรอีกล่ะ
แบคซึงชัน :: มีคนพูดไปทัว่ หลังจากมีข่าวออกมา
ทัคเยชิน :: อ่า...แฟนคลับของซิ นดี้น่ากลัวมากจริ งๆ ครั้งก่อนนายเห็นใช่
ไหม ตัวก็ใหญ่อย่างกับนักกีฬา แต่ฉนั ไม่เป็ นไรหรอก เดี๋ยวข่าวพวกนี้ ก็ซาลงไปเอง ไม่ใช่เรื่ องใหญ่
อะไร
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ ง ชั น เห็ น ทัค เยจิ น ก าลั ง เดิ น อยู่ ค นเดี ย วเลยเข้ า ไปไถ่ ถ ามถึ ง
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นห่ วง และขณะนั้นมีผชู ้ ายร่ างใหญ่แปลกหน้าเดิ นเข้ามาหาทัคเยจิ น
แบคซึ งชันจึงเข้าไปโอบไหล่ทคั เยจินทาให้เหมือนว่าเขาปกป้ องเธอได้
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ภาพที่ 4.120 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
เหตุการณ์ที่ 3 ทัคเยจินย้ายของเข้าบ้านให้ของตัวเอง
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยชิน :: ฉันโชคดีมากๆเลยนะที่แบคซึ งชันเขาเข้าไปช่ วยฉันจัดของที่
บ้านใหม่
แบคซึงชัน :: ไม่เป็ นไรหรอกครับรุ่ นพี่ ผมเต็มใจอยูแ่ ล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันไปช่ วยทัค เยจิ นย้ายของและจัดการเรื่ องการตกแต่ งและต่ อ
ราคาอุปกรณ์และเฟอนิเจอร์ ที่บา้ นหลังใหม่ของทัคเยจิน

ภาพที่ 4.121 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของแบคซึงชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 9
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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การแสดงการปกป้ องดูแลของทัคเยจิน
เหตุการณ์ที่ 1 ราจุนโมต้องไปออกกองถ่ายรายการ และต้องไปนอนข้าง
คืนด้วย
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยจิน :: นายต้องเอากาแฟไปด้วยนะ ตอนเช้าๆจุนโมต้องดื่มกาแฟมัน
จาเป็ นมาก เอาแบบนี้นายตามฉันมาฉันจะพานายไปซื้ อของที่จาเป็ นๆให้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ขณะที่แบคซึ งชันกาลังเก็บของไปกองถ่ายรายการ ทันเยจินเข้ามาเจอพอดี
จึงได้โอกาสสอนให้นอ้ งใหม่รู้วา่ ธี ดูแลราจุนโม เธอพูดรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ราจุนทางานอย่าง
ราบรื่ นและสบาย

ภาพที่ 4.122 ภาพเหตุการณ์การปกป้ องดูแลคนรักของทัคเยจิน เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจ
กุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 4
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
2) การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็ นการแสดงความรักเพื่อช่ วย
ให้ ค นรั ก มี ค วามสุ ข และหลุ ด พ้น จากปั ญ หานั้น ได้ ซึ่ งตัว ละคร มี ก ารแสดงออกทาง ค าพู ด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิ ริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึ งการให้กาลังใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรักโดยการให้คนรักระบายความรู ้สึกกับตัวเอง การให้พดู ให้กาลังใจคนรัก การพูดชมคนรัก
ทาให้เขาดีใจ และการพูดปลอบคนรัก ยกตัวอย่างเช่น
การให้กาลังใจ การคลายความทุกข์ใจของแบคซึงชัน
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินกาลังกังวลเรื่ องที่เธอเผลอพูดความในใจกับราจุน
โมตอนที่เมาเหล้า และควบคุมสติของตัวเองไม่ได้
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึงชัน :: รุ่ นพี่ครับ มีอะไรระบายกับผมได้เลยนะครับ

169
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัคเยจินไม่มนั่ ใจว่าราจุนโมจาเรื่ องเมื่อคืนได้หรื อไม่จึงให้แบคซึ งชันช่วย
สื บให้ แบคซึ งชันตั้งใจสื บเรื่ องให้ทคั เยจิน ขณะที่ไปรายงานความคืบหน้าทั้งหมด แบคซึ งชันกาลัง
จะเดินออกมา แต่เขาหันกลับไปพูดกับทัคเยจินด้วยความห่วงใจ

ภาพที่ 4.123 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน เรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 5
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
เหตุการณ์ที่ 2 ทัคเยจินรู ้สึกไม่ดีเพราะเธอคิดว่าตัวเองไม่สวย และเธอบอก
กับแบคซึ งชันว่าไม่มีใครสนใจเธอเพราะเธอไม่สวย
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึงชัน :: สวยนะครับ รุ่ นพี่สวยนะครับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันได้ยินที่ทคั เยจินพูดจึงรี บบอกว่าทัคเยจินสวย เขาอมยิม้ และมี
ท่าทางเขินอาย

ภาพที่ 4.124 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน เรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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เหตุ การณ์ ที่ 3 ทัคเยจิ นคุ มงานคอนเสิ ร์ตแต่ กลับเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ทาให้เธอ
เสี ยใจมากๆ และเธอร้องไห้
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันยื่นผ้าเช็ดหน้าของตัวเองให้ทรั เยจินเพื่อซับน้ าตา และดึงหน้า
เธอมาซบที่ตวั เองเพื่อปลอบใจ

ภาพที่ 4.125 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของแบคซึ งชัน เรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การแสดงการปกป้ องดูแลของทัคเยจิน
เหตุการณ์ที่ 1 รายการของราจุนโมออกอากาศแต่มีการสะกดคาผิด ทาให้
เขารู ้สึกไม่ดีและผิดหวัง
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยจิน :: เอาน่า ต่อไปก็ตอ้ งดูให้ดี ไม่ตอ้ งเครี ยดมาก เรามาดื่มกันหน่อย
ไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัคเยจินจับไหล่ท้ งั 2 ข้างของราจุนโมและพูดปลอบใจ

ภาพที่ 4.126 ภาพเหตุการณ์การให้กาลังใจและการคลายความทุกข์ใจคนรักของทัคเยจิน เรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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3) การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก เป็ นการแสดงความรักของคู่รัก ซึ่ ง
ตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึง การ
กระชับความสัมพันธ์กบั คนรักโดยการปรับความเข้าใจกัน การชวนคนรั กกิ นข้าว การชอบฝี มือ
ทาอาหารของคนรัก การชมคนรักต่อหน้าคนอื่นๆ การไปช่ วยคนรักจัดห้อง และการให้คนรักอยู่
บ้านเดียวกับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของราจุนโม
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินต้องย้ายออกจากบ้านของราจุนโมแต่ราจุนโมไม่
อยากให้ทคั เยจินย้ายออก
คาพูด(วัจนภาษา)
ราจุนโม :: บ้านหลังนั้นเธอปล่อยเช่าเถอะนะ ไม่ตอ้ งย้ายไปไหนหรอกอยู่
ด้วยกันนี่แหละ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ระหว่างทางกลับบ้านราจุนโมบอกไม่ให้ทคั เยจินย้ายออกจากบ้าน เขาใช้
เสี ยงพูดคุยอย่างปกติแบบเพื่อน

ภาพที่ 4.127 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของราจุนโม เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้า
ใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 10
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของแบคซึ งชัน
เหตุการณ์ที่ 1 แบคซึ งชันไปทานข้าวบ้านทัคเยจึง และพอดูวา่ ซุ ปที่กาลัง
กินอยูน่ ้ นั ทัคเยจนิเป็ นคนทา
คาพูด(วัจนภาษา)
ซิ นดี้ :: ซุ ปนี้ใครทาคะ
ทัคเยชิน :: ฉันทาซิ ใครจะทาล่ะ
แบคซึงชัน :: อร่ อยมากเลยครับ
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ทัคเยชิน :: จริ งหรอ ถ้างั้นกินเยอะๆ นะ
แบคซึงชัน :: ครับ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทันทีที่แบคซึ งชันรู ้วา่ ทัคเยจินเป็ นคนทาซุ ปนั้น จึงรี บเอ่ยปากชม และกิน
อย่างเอร็ ดอร่ อย

ภาพที่ 4.128 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของแบคซึ งชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์
หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
เหตุการณ์ที่ 2 แบคซึ งชันเล่นเกมแน่ นอนอยู่แล้วกับทัคเยจิน ซึ่ งเป็ นเกม
ใช้ถามคาถามแทงใจดาของฝั่งตรงข้าม เพื่อให้ฝั่งตรงข้ามยอมแพ้
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยชิน :: สมัยที่เธอเรี ยนที่มหาลัยโซลใครๆก็เรี ยกเธอว่า อัจฉริ ยะ แต่มา
ทางานใครๆก็เรี ยกเธอว่าไอ่โง่ มันไม่ยตุ ิธรรมเลยใช่ไหม
แบคซึงชัน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว...ครับรุ่ นพี่ ... ผมเรี ยกรุ่ นพี่วา่ เธอได้ไหม
ทัคเยชิน :: ได้อยูแ่ ล้วมันเป็ ยแค่เกม
แบคซึงชัน :: เยจิน เธอรู ้ไหมว่าเธอสวยว่าที่คิด
ราจุนโม :: นายเมาหรื อยังไง
ทัคเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว ตอนแรกๆนายดูเซ่ อซ่ า แต่จริ งๆแล้วนายเป็ น
คนน่ารักรู ้ตวั ไหม
แบคซึงชัน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว
ราจุนโม :: อะไรกันเนี่ย สองคนนี้เล่นอะไรกัน
แบคซึงชัน :: ยิง่ เธอโกรธเธอยิง่ ดูมีเสน่ห์มากรู ้ตวั ไหม
ทัคเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว เธอรู ้ตวั ใช่ไหม เธอเป็ นแบบนี้ฉนั ถึงชอบเธอ
แบคซึงชัน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว ชอบกว่ารุ่ นพี่จุนโมอีกหรอ
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ทัคเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว
ราจุนโม :: นี่ .. เธอรู ้จกั ฉันก่อน แล้วชอบเขามากกว่าฉันอีกหรอ
ทัคเยชิน :: ใช่ นายก็ชอบฉันเหมือนกันใช่ไหมซึ งชัน
แบคซึงชัน :: แน่นอนอยูแ่ ล้ว
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันแล่ นเกมโดยใช้การชมทัค เยจิ นแทน เขาพูดแต่ เรื่ องดี ๆของ
ทัคเยจินและทาท่าเขินอาย

ภาพที่ 4.129 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของแบคซึ งชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์
หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของทัคเยจิน
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินรู ้วา่ ราจุนโมโกหกตัวเอง เรื่ องที่จาไม่ได้ตอนที่เมา
เหล้า
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยจิน :: ทาไมต้องโกหกด้วยล่ะ ได้ยนิ ที่ฉนั พูดเรื่ องที่ร้านใช่ไหม ถึงได้
สร้างกาแพงมากั้นกันแบบนี้
ราจุ น โม :: เปล่ า ซะหน่ อ ย เรื่ อ งคื น นั้น มัน เป็ นแค่ อุ บ ัติ เ หตุ ไ ม่ ใ ช่ ห รอ
ถ้าฉันบอกว่าฉันรู ้เรื่ องต่างฝ่ ายก็คงมองหน้ากันไม่ติด แบบตอนนี้ ก็ดีแล้วนี่ สบายใจดีออก
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัคเยจินพูดเคลียปั ญหากับราจุนโมอย่างตรงไปตรงมา และมีอาการโกรธ
เล็กน้อยและเดินหนีไป
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ภาพที่ 4.130 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของทัคเยจิน เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้า
ใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 6
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของซิ นดี้
เหตุการณ์ที่ 1 แบคซึ งชันเข้ามาบอกลาซิ นดี้ เพราะว่าเขาจะกลับบ้าน แต่
ซิ นดี้ถามเรื่ องจากหนังสื อที่แบคซึ งชันให้มาอ่าน
คาพูด(วัจนภาษา)
ซิ นดี้ :: เดี๋ ยวค่ะ คือฉันไม่เข้าใจเนื้ อหาบางส่ วนของหนังสื อที่คุณให้มา
ช่วยอธิ บายก่อนได้ไหม
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ซิ นดี้ขอให้แบคซึ งชันอธิ บายเนื้ อหาในหนังสื อก่อน ทาให้แบคซึ งชันต้อง
เข้ามาในห้องและได้นงั่ คุยกัน

ภาพที่ 4.131 ภาพเหตุการณ์การกระชับความสัมพันธ์กบั คนรักของซิ นดี้ เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส
หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
4) การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็ นการเปิ ดเผยความรู้สึก ของตัวละคร
มีการแสดงออกทาง คาพูด(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ยกตัวอย่างเช่น
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของราจุนโม
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เหตุการณ์ที่ 1 ราจุนโมเก็บความรู ้ สึกที่มีให้ทคั เยจินต่อไปไม่ได้จึงบอก
เธอ
คาพูด(วัจนภาษา)
ราจุนโม :: เธอเป็ นคนเรี ยนเก่ง เธอรู ้ม้ ยั ว่าฉันต้องเหนื่อยแค่ไหนที่จะต้อง
สอบให้ได้เรี ยนกับเธอ แล้วพอเรี ยนจบเธอก็ยงั บอกว่าจะเป็ นโปรดิวเซอร์ อีก ฉันเหนื่อยมากเลยนะ
ที่ตอ้ งอ่านหนังสื อสอบให้ได้เป็ นโปรดิ วเซอร์ ถึ งจะเหนื่ อยแค่ไหน แต่ฉนั ก็ไล่ตามเธอ ทั้งที่ท้ งั ไล่
ตามเธอมามากกว่าครึ่ งชี วติ เธอรู ้ม้ ยั ว่ามันเป็ นความรัก ถ้าหากเราเริ่ มต้นความสัมพันธ์ดว้ ยคานี้ ฉัน
ก็กลัวเราจะต้องเลิ กกัน เพราะเธอจะทนคนโง่และขี้เกี ยจอย่างฉันไม่ได้ แต่เธอก็ไม่ไปไหนยังอยู่
ด้วยกัน ขอบใจนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ราจุนโมมาหาทัคเยจินที่ทางเดิ นกลับบ้าน และพูดกับทัคเยจิ ด้วยความ
จริ งใจ และเข้าไปกอดเธอ

ภาพที่ 4.132 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของราจุนโม
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 13
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของแบคซึงชัน
เหตุการณ์ที่ 1 แบคซึ งชันซื้ อตุ๊กตาหมีที่อดั เสี ยงได้ และอัดเสี ยงบอกความ
ในใจกับทัคเยจิน
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึงชัน :: พี่มกั จะพูดเสมอว่าตัวเองเป็ นผูห้ ญิงแรง เป็ นผูห้ ญิงแกร่ ง แต่
เท่าที่ผม ดูพี่มาสองเดือน ผมว่าพี่ไม่ใช่คนแรงเลยครับ แต่ที่พี่ทามันก็เพื่อปกป้ องตัวเอง จริ งๆพี่เป็ น
คนอ่อนโอนอ่อนแอ และอบอุ่นมากนะครับ แต่จริ งๆพี่ก็ตอ้ งการคนที่คอยดูแลพี่เหมือนกันใช่ ม้ ยั
ครับ คนที่ชอบพี่โดยไม่มีเหตุผล คนที่ชอบรอยยิม้ ของพี่ คนที่อยากจะอยูเ่ คียงข้างพี่ คนๆนั้น ผมจะ

176
เป็ นคนนั้น ในสายพี่ผมอาจจะยังเป็ นเด็ก แต่ถา้ พี่ไม่รังเกี ยจความรู ้สึกนี้ ของผม ผมก็อยากเป็ นคน
นั้นครับ มีคนเคยบอกว่าผมเป็ นคนที่อ่านออกง่าย แต่แปลกนะครับพี่กลับอ่านมันไม่ออกเลย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันบอกความรู ้สึกกับทัคเยจินด้วยการอัดเสี ยงในตุ๊กตาหมี และเมื่อทัคเยจินได้ฟัง
นั้นเขาก็จูบที่ปากของทัคเยจิน

ภาพที่ 4.133 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของแบคซึ งชัน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 11
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของทัคเยจิน
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินเมามากจึงทาให้พดู ความรู ้สึกที่มีกบั ราจุนโม
คาพูด(วัจนภาษา)
ทัคเยจิน :: คนใจร้าย นายมันใจร้าย ไปดูตวั กับอัยการหรอ ถ้าแบบนั้นมา
จูบฉันทาไม มาทาให้คนอื่นหวัน่ ไหวแล้วนายก็ไปดูตวั ไปมีแฟน สิ่ งที่ฉนั เหนื่ อยที่สุด คือเวลาที่ฉนั
ชอบใครฉันก็จะมาคุยกับนายปรึ กษานาย แต่ตอนนี้ฉนั ชอบนายฉันก็เลยไม่รู้จะคุยกับใคร
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัคเยจินพูดความในใจทั้งหมดด้วยอาการเมาไม่รู้เรื่ อง

ภาพที่ 4.134 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของทัคเยจิน
เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 5
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของซิ นดี้
เหตุการณ์ที่ 1 ซิ นดี้ ได้ไปเที่ยวสวนสนุ กและมีแบคซึ งชันของดูแลเพราะ
ราจุนโมฝากเธอเอาไว้
คาพูด(วัจนภาษา)
ซิ นดี้ :: ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉนั จะกลับมาที่นี่อีก แต่วนั นี้ ที่ฉนั อยากกลับมา
พร้อมคุณ เพราะถ้าฉันจะนึกถึงสวนสนุก ฉันจะนึกถึงคุณ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ซิ นดี้ไม่ชอบสวนสนุ กเพราะมีแต่ความทรงจาที่ไม่ดี เธอใช้เหตุผลนี้ บอก
แบคซึงชัน และจูบที่ปากของแบคซึงชันหลังพูดจบ

ภาพที่ 4.135 ภาพเหตุการณ์การเปิ ดเผยความรู ้สึกชอบหรื อรักกับคนรักของซิ นดี้ เรื่ องโปรดิวเซอร์
หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก(The Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
5) การหวงคนรัก เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเจ้าของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะข้องเกี่ ยวกับคนรั กอย่างใกล้ชิดจนเกิ นไป ซึ่ งตัวละคร มีการแสดงออกทาง คาพูด
(วัจนภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการหวงโดยการไม่ให้คนรักไปนัดดูตวั
ยกตัวอย่างเช่น
การหวงคนรักของราจุนโม
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินจะไปนัดดูตวั กับคนที่เพื่อนที่ทางานแนะนา
คาพูด(วัจนภาษา)
ราจุนโม :: เมื่อกี้มีคนโทรเข้ามา คนที่จะไปนัดดูตวั อะ เธอโทรกลับไปซิ
แต่ก็อย่างว่านะ ผูช้ ายด้วยกันดูผชู ้ ายด้วยกันออก เขาไม่โอเคหรอกนะคนที่ชอบผูห้ ญิงแรงเนี่ ย เชื่ อ
ฉันซิ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ราจุนโมพูดกับทัคเยจินด้วยความปกติฉนั เพื่อเป็ นห่วงเพื่อน
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ภาพที่ 4.136 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของราจุนโม เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The
Producer) ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การหวงคนรักของแบคซึงชัน
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินจะไปนัดดูตวั กับคนที่เพื่อนที่ทางานแนะนา
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึ งชัน :: ที่บอกว่าจะไปนัดดูตวั รุ่ นพี่จะไปหรื อเปล่าครับ ผมว่าอย่า
ไปเลยนะครับ ผูช้ ายด้วยกันดูออก เขาเป็ นคนไม่ดีหรอกครับ
ทัคเยจิน :: นายยังไม่เคยเจอเขาเลยรู ้ได้ยงั ไง
แบคซึงชัน :: ก็เขาชอบผูห้ ญิงแรงๆ แล้วรุ่ นพี่ก็ไม่แรงเลยนะครับ แล้วเขา
ยังชอบผูห้ ญิงที่การแต่งตัวแสดงว่าเขาดูคนที่ภายนอกอีกด้วย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันเข้าไปหาทัคเยจินและช่วยเธอยกของ พร้อมกับพูดด้วยข้ออ้างเพื่อไม่ให้ทคั เยจิน
ไปนัดดูตวั

ภาพที่ 4.137 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของแบคซึงชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer) ตอนที่ 8
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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6) การง้อคนรัก เป็ นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เรื่ อ งที่ เ ข้า ใจผิ ด หรื อ ที่ ท าผิ ด ไว้ ตัว ละครมี ก ารแสดงออกทั้ง ค าพู ด (วัจ นภาษา) และท่ า ทาง
อากัปกิริยา(อวัจนภาษา) ที่แสดงถึงการง้อโดยการส่ งข้อความขอโทษ การให้แอบเปิ้ ล และการพูด
ขอคืนดี ยกตัวอย่างเช่น
การง้อคนรักของราจุนโม
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินโกรธที่ราจุนโมโกหก จึงไม่ยอมกลับไปบ้าน
ข้อความ(วัจนภาษา)
ราจุนโม :: กลับบ้านมาภายใน 10 นาทีไม่ง้ นั เจ้านี่ตาย
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ราจุนโมใช้กระเป๋ าใบโปรดของทัคเยจิ นเป็ นตัวประกันเพื่อให้ทคั เยจิ น
กลับบ้าน และให้แอบเปิ้ ลเป็ นการขอโทษ เพราะภาษาเกาหลีแอบเปิ้ ลแปลว่าขอโทษ

ภาพที่ 4.138 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของราจุนโม เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The
Producer) ตอนที่ 7
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การง้อคนรักของแบคซึงชัน
เหตุการณ์ที่ 1 ทัคเยจินขอตัดความสัมพันธ์จากคนรักเหลือแค่พี่นอ้ งกัน
คาพูด(วัจนภาษา)
แบคซึ งชัน :: ถ้าเปรี ยบเทียบชี วิตของผมเป็ นรายการ ผมอยากถ่ ายใหม่
ครับ ผมไม่น่าเปิ ดโอกาสให้พี่ได้พูดปฏิเสธผมในวันเดทแรกของเราแบบนั้น กลับไปตอนที่พี่ได้ฟัง
ความในใจจากตุ๊ก ตา ผมไม่ ค วรอัดควรไว้ใ นนั้น หรื อไม่ ค วรออกไปเล่ นหมากรุ ก กับ พ่อ หรื อ
กลับไปตอนรู้จกั พี่แรกๆ
ทัคเยจิน :: ทาไรล่ะ จะได้ไม่ตอ้ งเจ็บเพราะฉันอย่างนั้นหรอ
แบคซึ ง ชัน :: ไม่ ค รั บ ผมจะชอบพี่ ใ ห้ดีก ว่า นี้ ผมอยากเริ่ ม ใหม่ มันจะ
เป็ นไปได้ม้ ยั ครับ
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ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
แบคซึ งชันพูดกับทัคเยจินเพื่อขอโอกาส เขามีน้ าเสี ยงสั่นเครื อและมีน้ าตา

ภาพที่ 4.139 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักของแบคซึงชัน เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The
Producer) ตอนที่ 12
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
การง้อคนรักของทัคเยจิน
เหตุการณ์ที่ 1 วันหนึ่ งทัคเยจิ นกับราจุ นโมทะเลาะกันเรื่ องที่ราจุนโมไม่
สามารถบอกเลิกกับรุ่ นน้องในสถานี ได้ เนื่ องจากมีความเห็ นกลัวรุ่ นน้องเสี ยใจ ทัคเยจินจึงพูดกับ
ราจุนโมว่าไม่สามารถจัดการชี วิตตัวเองได้ ซึ่ งราจุนโมรู ้ สึกโมโหที่ทคั เยจินพูดแบบนั้นจึ งต่อว่า
กลับว่าทัคเยจินก็ไม่สามารถจัดการชีวติ ตัวเองได้เหมือนกันให้ห่วงชีวติ ตัวเองก่อนที่จะมาวุน่ วายกับ
คนอื่น ซึ่ งจากที่ทะเลาะกันราจุนโมก็มีงานยุง่ มากจึงไม่ได้ติดต่อกับทัคเยจินและไม่ได้กลับบ้าน
ข้อความ(วัจนภาษา)
ทัคเยจิน :: เมื่อวานฉันขอโทษ ตอนนี้ ฉันอยู่บา้ นถ้าเห็ นข้อความนี้ แล้ว
กลับมาเถอะนะ
ท่าทางอากัปกิริยา(อวัจนภาษา)
ทัคเยจินส่ งข้อความหาราจุนโมเพื่อให้เขากลับบ้านและหายโกรธ

ภาพที่ 4.140 ภาพเหตุการณ์การง้อคนรักขอทัคเยจิน เรื่ องโปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก (The
Producer) ตอนที่ 1
แหล่งทีม่ า: Seo and Pyo, 2015.
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รู ปแบบความรัก
จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวละครแต่ละตัวมีรูปแบบความรัก
ดังนี้
1) ราจุนโม มีความรักที่มนั่ คงกับเพื่อนสนิท แต่ไม่กล้าที่จะบอกความรู ้สึก
นั้นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ซึ่ งเขาเก็บความรู ้สึกอย่างลับๆและเป็ นเพื่อนที่นี่
มาตลอดระยะเวลาที่รู้จกั กัน จึงแสดงว่าราจุนโมมีความรักรู ปแบบมิตรภาพ (Storge)
2) แบคซึงชัน เป็ นคนตกหลุมรักคนง่าย แต่ไม่ได้เปลี่ยนใจจากคนรักง่ายๆ
เขามีความพยายามที่จะพบเจอและอยูใ่ กล้ชิดคนรัก โดยไม่สนใจอุปสรรค หรื อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต จึงแสดงว่าแบคซึ งชันมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)
3) ทัคเยจิน เป็ นคนมัน่ คงในความรัก เธอแอบรักเพื่อนสนิทและคอยดูแ ล
เขามาตลอด จึงแสดงว่าทัคเยจินมีความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape)
4) ซิ นดี้ เป็ นคนที่ยอมทาทุกอย่างเพื่อคนรัก และปรารถนาต้องการเจอคน
รักเสมอ จึงแสดงว่าซิ นดี้มีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros)

4.2 สรุปการแสดงออกความรัก รู ปแบบความรักของตัวละครหลัก และแก่นเรื่อง
ผูว้ ิจยั ทาการสารวจและวิเคราะห์การแสดงออกความรัก รู ปแบบความรักของตัวละครหลัก
และแก่นเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง ซึ่ งสามารถสรุ ปได้มาเป็ นตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ตารางจาแนกแก่นเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง

Love
Theme

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

Outcast
Theme


เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)



สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)



Career
Theme
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
Love
Theme

ชื่อเรื่อง

Outcast
Theme

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

Career
Theme



ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)



ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)



โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)



ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการจาแนกรู ปแบบความรักของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั
7 เรื่ อง
ชื่อตัวละคร

รู ปแบบความรัก
เสน่ หา ไม่ ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสี ยสละ

ทานองรัก สัมผัสใจ
อาจารย์คงั กอนอู
(ตัวละครหลักชาย)



คังกอนอู
(ตัวละครหลักชาย)
โดรู มิ
(ตัวละครหลักหญิง)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ชื่อตัวละคร

รู ปแบบความรัก
เสน่ หา ไม่ ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสี ยสละ

เสกฉันให้เป็ นเธอ
คิมจูวอน (พระเอก)



กิลราอิม (นางเอก)



สะใภ้จอมแสบ
พังกีนมั (พระเอก)



ชายุนฮี (นางเอก)



กระซิบรัก จิตสัมผัส
ปาร์คซูฮา (พระเอก)



จางฮเยซอง (นางเอก)



ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
คังอูแจ (พระเอก)
ลีซอยอง (นางเอก)




ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
โทมินจุน (พระเอก)
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ชื่อตัวละคร

รู ปแบบความรัก
เสน่ หา ไม่ ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสี ยสละ

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
ชอนซงอี (นางเอก)



โปรดิวเซอร์หน้าใส
หัวใจกุ๊กกิ๊ก
ราจุนโม
(ตัวละครหลักชาย)
แบคซึงชัน
(ตัวละครหลักชาย)




ทัคเยจิน
(ตัวละครหลักหญิง)
ซิ นดี้
(ตัวละครหลักหญิง)




ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการปกป้ องดูแลและช่วยเหลือคน
รักของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

การแสดงออกความรัก
1)
2)
3)
4)

การแนะนาหมอที่จะสามารถรักษาคนรักได้
การช่วยเหลือเมื่อคนรักตกอยูใ่ นอันตราย
การตามหาคนรัก
การปกป้ องเมื่อมีคนเข้าใจคนรักผิดๆ
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

5)
6)
7)
8)

การไปดูแลเมื่อคนรักป่ วยและบาดเจ็บ
การช่วยให้คนรักพ้นจากความผิด
การให้คนรักนอนพิงไหล่
การพู ด กับ คนรั ก ใหม่ ข องคนรั ก ให้ เ ข้า ใจ
สถานะของตนเอง

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

1)
2)
3)
4)
5)

การไปดูแลเมื่อคนรักป่ วยและได้รับบาดเจ็บ
การไปช่วยเหลือเมื่อคนรักถูกกลัน่ แกล้ง
การไปช่วยเหลือเมื่อคนรักตกอยูใ่ นอันตราย
การปกป้ องคนรักจากครอบครัวของตนเอง
การช่วยเรื่ องการงานของคนรัก

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

1)
2)
3)
4)
5)

การทาความสะอาดบ้านแทนคนรัก
การดูแลคนรักเมื่อเขาเมาเหล้า
การสนับสนุนคนรักในการงาน
การปกป้ องคนรักจากครอบครัวของตนเอง
การพาคนรักไปพบครอบครัวของเขาในวัน
ผูป้ กครอง
6) การปกป้ องคนรักจากบุคคลที่ทางาน
7) การดูแลเมื่อคนรักป่ วย
8) การดูแลคนรักในที่ทางานคนรัก
9) การต่อว่าบุคคลที่ให้ร้ายคนรัก
10) การดูแลเมื่อคนรักตั้งครรภ์
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

1) การคอยตามดู คนรั กแล ะรั กษาความ
ปลอดภัย
2) การหาที่ นงั่ ในคนรั ก บนรถโดยสารประจา
ทาง
3) การดูแลไปส่ งที่บา้ นเมื่อคนรักเมาเหล้า
4) การมาช่ ว ยเหลื อ คนรั ก เมื่ อ เขาตกอยู่ อ ยู่
อันตราย
5) การดูแลบ้านของคนรัก
6) การปกป้ องและช่ วยเหลื อเมื่ อคนรั กถู ก ใส่
ความว่าผิดทางกฎหมาย
7) การให้ค นรั ก มาอยู่ที่ บ ้า นตนเองเพื่ อ ความ
ปลอดภัย
8) การแสดงความเป็ นห่วงเป็ นใยคนรัก
9) การดูแลเมื่อคนรักป่ วยหรื อบาดเจ็บ

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

1) การคอยดูแลและพาคนรักไปทานอาหาร
2) การแอบคนรั ก เพื่ อไปดู แลเมื่ อเขาต้องเดิ น
ทางไกลๆ
3) การปกป้ องคนรั ก จากคนในครอบครั ว
ตัวเอง
4) การดูแลให้คนรักพักผ่อนให้เพียงพอ
5) การผูกเชือกรองเท้าให้คนรัก
6) การสนับสนุนเรื่ องงานของคนรัก
7) การช่วยเหลือเมื่อคนรักได้รับบาดเจ็บ
8) การดูแลเมื่อคนรักป่ วย
9) การตามหาเมื่อคนรักหายไป
10) การทาอาหารให้คนรัก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง
ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

การแสดงออกความรัก
1) การช่ ว ยจัด งานในวัน ครบรอบวัน จากไป
ของพ่อคนรัก
2) การดูแลเมื่อคนรักเมาเหล้า
3) การช่วยงานบ้านและการเลี้ยงลูก

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)

1)
2)
3)
4)
5)

การปกป้ องและดูแลความรู้สึกของคนรัก
การทาแผลให้คนรัก
การไปช่วยเมื่อคนรักต้องตกอยูใ่ นอันตราย
การซื้ อข้าวมาให้คนรัก
การให้ ม าอยู่ที่ บ ้า นของตนเองเพราะบ้า น
ของคนรักโดนบุกรุ ก
6) การถอดเสื้ อคลุ่มให้คนรัก
7) การทาอาหารให้ทาน

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การเตรี ยมของให้คนรักก่อนออกไปทางาน
การต่อว่าคนอื่นที่ทาร้ายจิตใจคนรัก
การปกป้ องไม่ให้คนรักเสี ยใจ
การถามสวัสดิภาพของคนรักเพื่อไปดูแล
การไปม่ช่วยคนรักย้ายของไปบ้านใหม่
การไปดูแลคนรักที่บา้ นใหม่
การซื้ ออุปกรณ์ปกกันตัวให้คนรัก
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ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการให้กาลังใจ การคลายความทุกข์
ใจของคนรัก ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

1) การแสดงท่าทางตลก การเล่าเรื่ องตลก
2) การทาตามที่คนรักต้องการ
3) การอยูข่ า้ งคนรักเมื่อเขาทุกข์ใจ

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)
ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)
โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1) การพูดให้กาลังใจคนรักเมื่อเขาต้องทาในสิ่ ง
ที่ไม่ชอบ
2) การพูดให้กาลังใจคนรั กเมื่อเขาต้องการตา
มหาครอบครัวที่ผลัดพรากจากกันไปนาน
3) การทาให้คนรักสบายใจว่าตนจะสามารถเข้า
กับครอบครัวที่แท้จริ งของเขาได้
4) การพูดชมคนรัก การตามใจคนรักให้ทาใน
สิ่ งที่ตอ้ งการ
5) การปลอบคนรั กเมื่ อเขารู ้ ว่า น้าสะใภ้ทาให้
เขาต้องผลัดพรากจากครอบครัว
1) การชมคนรักในเรื่ องการทางาน
2) การพูดปลอบใจคนรัก
1) การไปแสดงตัวกับที่ทางานของคนรัก
2) การอยูข่ า้ งๆเมื่อพ่อของคนรักป่ วยหนัก
1)
2)
3)
4)

การให้คนรักระบายความรู ้สึกกับตัวเอง
การให้พดู ให้กาลังใจคนรัก
การพูดชมคนรักทาให้เขาดีใจ
การพูดปลอบคนรัก
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ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วย การเปิ ดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก กับ
คนรัก ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

1) การพูดว่ารักกับคนรักอย่างตรงๆ
2) การพูดว่าคนรักว่าต้องการอยูใ่ กล้ๆ
3) การพูดกับคนรักว่าไม่ได้รังเกี ยจเขาอย่างที่
เขาเข้าใจ

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

1) การพูดกับคนรักว่าขาดเขาไม่ได้และรักเขา
มาก
2) การพูดกับคนรักว่าจะยอมทนลาบากขอให้
ได้รักกัน

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)
ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

1) การจูบคนรัก
2) การพูดกับคนรักตรงๆว่ารัก
1) การบอกว่าต้องการอยูก่ บั คนรัก
2) การบอกรักกับคนรักอย่างตรงๆ

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)

1) การพูดว่าคิดถึงคนรักเสมอ
2) การบอกรักกับคนรักอย่างตรงไปตรงมา

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1) การบอกรักกับคนรักตรงๆ
2) การอัดเสี ยงใส่ ตุก๊ ตาว่ารักคนรัก
3) การบอกว่ารักคนรักตอนเมาเหล้า
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ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการกระชับความสัมพันธ์กบั คนรัก
กับคนรัก ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การพูดชมคนรัก
การยอมทาในสิ่ งที่คนรักต้องการ
การจัดงานวันเกิดให้คนรัก
การอ้อนขอไปเที่ยวกับคนรัก
การปรับความเข้าใจกับคนรัก
การพูดคุยในเรื่ องประจาวันกับคนรัก

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

1)
2)
3)
4)
5)

การไปหาคนรักอย่างเป็ นประจา
การพาคนรักไปทานข้าว
การไปเที่ยวกับคนรัก
การขอนอนห้องเดียวกับคนรักเมื่อไปเที่ยว
การปรับความเข้าใจกับคนรัก

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

1) การพูดชมคนรัก
2) การยอมทาให้สิ่งที่คนรักต้องการ
3) การให้ความสาคัญของคนในครอบครัวของ
คนรัก
4) การตอบแทนคนรัก
5) การไปเที่ยวกับคนรัก
6) การแสดงความยินดีกบั คนรัก
7) การบอกกับคนรักในทุกๆเรื่ อง
8) การจัดงานวันครบรอบวันแต่งงาน
1) การเดินจับมือกับคนรัก
2) การซื้ อของที่คนรักอยากได้ให้คนรัก
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก
การขอให้คนรักย้ายไปอยูก่ บั ตนเอง
การไปส่ งคนรักเข้านอน
การโทรศัพท์หาคนรักเพื่อพูดคุย
การใช้คาพูดหยอกล้อ
การจัดงานวันสาคัญๆให้
การพาคนรั ก ไปทานข้ า วกั บ เพื่ อ นของ
ตนเอง
7) การดูหนังกับคนรัก
8) การขออนุญาติก่อนที่จะร่ วมงานกับแฟนเก่า
9) การพาไปเที่ยว
10) การไปหาที่ทางาน

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การปรับความเข้าใจกัน
การชวนคนรักกินข้าว
การชอบฝี มือทาอาหารของคนรัก
การชมคนรักต่อหน้าคนอื่นๆ
การไปช่วยคนรักจัดห้อง
การให้คนรักอยูบ่ า้ นเดียวกับตัวเอง

ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการเสี ยสละหน้าที่การงานหรื อชีวติ
เพื่อคนรัก ของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)

การแสดงออกความรัก
1) การเสี ยสละตาแหน่งนักดนตรี ตวั จริ งมาเป็ น
นักดนตรี ตวั สารอง
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

1) การเสี ยสละชี วิตให้คนรักได้ใช้ชีวิตในร่ าง
ของตน
2) การเสี ยสละหน้าที่การงานเพื่อไปพาคนรักที่
ป่ วยหนัก

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

1) การวิ่งไปรับมีดของคนรักเพื่อไม่ให้คนรักมี
ความผิด
2) การยอมเสี่ ยงอนาคตไปแก้แค้นให้คนรัก

ตารางที่ 4.9 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการเชื่อใจคนรักของตัวละครหลัก
ในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
ทานองรัก สัมผัสใจ
(Beethoven Virus)
สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

การแสดงออกความรัก
1) การไม่ ระแวงที่ เห็ นคนรั ก อยู่ในบ้า นของผุ ้
ชายคนอื่น
1) การมัน่ คงในคนรักว่าจะไม่นอกใจตัวเอง

ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการหวงคนรักของตัวละครหลัก
ในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

การแสดงออกความรัก
1) การไม่ให้เพศตรงข้ามแตะเนื้อต้องตัวคนรัก
2) การแสดงความเป็ นเจ้าของคนรั ก ด้วยการ
ประกาศความสนิทสนมกับคนอื่น
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

3) การแสดงความไม่พอใจเมื่ อคนรั กไปนัดดู
ตัว

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

1) การหวงคนรักโดยการแสดงความเป็ นสามี
ของคนรัก

กระซิบรัก จิตสัมผัส
(I can hear your voice)

1) การแสดงกับเพศตรงข้ามคนอื่ นๆว่าตัวเอง
สนิทสนมและเคยไปบ้านของคนรัก

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

1) การไม่พดู กับคนรัก
2) การแสดงความหวงคนรักต่อคนอื่นๆ
3) การกระแทรกโต๊ะให้เสี ยงดัง

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว
(You who came from the star)

1) การแสดงให้คนอื่นๆเห็นถึงความสนิทสนม
กับคนรัก
2) การไม่พอใจที่คนรักสนิทกับเพศตรงข้าม
3) การไม่ชอบที่คนรักต้องแสดงฉากจูบกับคน
อื่น

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1) การไม่ให้คนรักไปนัดดูตวั

ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการง้อคนรักของตัวละครหลักใน
ละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)

การแสดงออกความรัก
1) การพูดหยอกล้อให้อารมณ์ดี
2) การพูดยอมรับผิด
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ชื่อเรื่อง

การแสดงออกความรัก

สะใภ้จอมแสบ
(My Husband got a Family)

1) การง้อโดยการส่ งข้อความ
2) การขอกอดคนรัก

ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

1) การเอาใจคนรัก
2) การทาตัวดีๆอย่างที่คนรักต้องการ
3) การลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคนรัก

โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ก
(The Producer)

1) การส่ งข้อความขอโทษ
2) การให้แอบเปิ้ ล
3) การพูดขอคืนดี

ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงการจาแนกการแสดงออกความรักด้วยการขอคนรักแต่งงานของตัวละคร
หลักในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ชื่อเรื่อง
เสกฉันให้เป็ นเธอ
(Secret Garden)
ซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
(My Daughter Seo-young)

การแสดงออกความรัก
1) การคนรักไปจดทะเบียนสมรส
1) การเอาแหวนแต่งงานไว้ที่แก้วกาแฟ
2) การพูดขอคนรักแต่งงาน

บทที่ 5
การสัมภาษณ์ เชิงลึกทัศนะของผู้ชมละครโทรทัศน์ เกาหลีที่มตี ่ อการนาเสนอ
การแสดงออกความรักและรูปแบบความรักในละครโทรทัศน์ เกาหลี
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรู ปแบบความรักผ่านละคร
โทรทัศน์เกาหลี มีวตั ถุประสงค์ในการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในละคร
โทรทัศ น์ เกาหลี ที่ มี ผ ลต่ อ การปลู ก ฝั ง ของผูช้ ม จากการวิเคราะห์ เ นื้ อ หาละครโทรทัศ น์ เกาหลี
(Textual Analysis) และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ทัศนะของผูช้ มละครโทรทัศน์
เกาหลี
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คือการสัมภาษณ์ผทู้ ี่ได้รับชมละครโทรทัศน์
เกาหลี ท้ งั นักวิชาการผูท้ ี่ศึกษาและมีองค์ความรู ้ดา้ นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ ไป 8 ท่าน
ดังนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางรายชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์เชิงลึก
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

1

ดร.นพมาตร พวงสุ วรรณ

นักวิชาการที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี

2

ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง

นักวิชาการที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี

3

นายพิทกั ษ์ ชูมงคล

นักวิชาการที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี

4

นางสาวสุ ฑารัตน์ ฉิมดิษฐ

บุคคลทัว่ ไปที่ชมละครโทรทัศน์
เกาหลี

5

นางสาววริ ศรา มีเสื อ

บุคคลทัว่ ไปที่ชมละครโทรทัศน์
เกาหลี
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)

ลาดับ

6

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวณัฐพร ภัทรสิ ริวงศ์

หมายเหตุ

บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ช มละครโทรทั ศ น์
เกาหลี

7

นางสาวประภัสสร อ่อนทองคา

บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ช มละครโทรทั ศ น์
เกาหลี

8

นายเมธี แสกกลาง

บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ช มละครโทรทั ศ น์
เกาหลี

โดยมีคาถามในการสัมภาษณ์ที่แบ่งตามประเภทของผูท้ ี่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี ดังนี้

5.1 คาถามนักวิชาการทีช่ มละครโทรทัศน์ เกาหลี
5.1.1 คุณมีความคิดเห็ นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์
เกาหลี
5.1.2 คุณคิดว่าละครโทรทัศน์เกาหลีมีการปลูกฝังให้ผชู ้ มมีการแสดงออกความรักอย่างไร
5.1.3 คุ ณ คิ ด ว่ า การแสดงออกความรั ก ของตัว ละครในละครโทรทัศ น์ เ กาหลี มี ค วาม
เหมาะสมหรื อไม่ต่อผูช้ ม
5.1.4 คุณคิดว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีแก่นเรื่ อง (ธี มของเรื่ อง เช่น ความรัก หรื อชีวิต)
ที่แตกต่างกัน ตัวละครมีการแสดงออกความรักเหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่
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5.2 คาถามผู้ชมละครโทรทัศน์ เกาหลี
5.2.1 คุณมีความคิดเห็ นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์
เกาหลี
5.2.2 คุณคิดว่าละครโทรทัศน์เกาหลีมีการปลูกฝังให้ผชู ้ มมีการแสดงออกความรักอย่างไร
5.2.3 คุณคิดว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีแก่นเรื่ อง (ธี มของเรื่ อง เช่น ความรัก หรื อชีวิต)
ที่แตกต่างกัน ตัวละครมีการแสดงออกความรักเหมือนหรื อแตกต่างกันหรื อไม่
5.2.4 เมื่อคุ ณดูละครโทรทัศน์เกาหลี คุณมี การปรั บการแสดงออกความรั กต่อคนรั กหรื อ
อยากทาตามตัวละครในละครโทรทัศน์หรื อไม่อย่างไร

5.3 ผลการสั มภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูว้ ิจยั พบทัศนะของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ท้ งั นักวิชาการผูท้ ี่
ศึกษาและมีองค์ความรู ้ ดา้ นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ ไปต่อการแสดงออกความรักและ
รู ปแบบความรักของตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี พบว่า การแสดงออกความรักในละคร
โทรทัศน์เกาหลีเป็ นไปในลักษณะของการแสดงออกทางด้านที่ดี เพราะตัวละครเน้นในการปกป้ อง
และดูแลคนรัก โดยจะแสดงออกอย่างชัดเจน ซึ่ งการแสดงออกนั้นๆจะออกมาจากตัวละครฝ่ ายชาย
เป็ นหลัก และชัด เจนมากกว่า ตัวละครฝ่ ายหญิ ง ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ ทัศ นะของผูช้ มละคร
โทรทัศน์เกาหลีท้ งั นักวิชาการและบุคคลทัว่ ไป
การแสดงออกความรักของพระเอกนางเอกในละครโทรทัศน์เกาหลี ทาให้เราเห็นถึงความ
รักที่บริ สุทธิ์ ของหญิงชายที่เจอกันและได้รักกัน แต่จะมีความผิดหวังซ่ อนอยู่ในตอนแรก
เช่น ความแตกต่างกันของอายุและฐานะ ทาให้เราเห็นถึงความรักขั้นที่สองคือการเสี ยสละ
เช่น กว่าจะได้รักกันต้องเสี ยสละหรื อสู ญเสี ยอะไรไปก่อนจึงจะได้ความรักนั้นมา แล้วไป
ขึ้นที่สามคือการปกป้ อง ไม่ว่าจะเป็ นยอมสละตัวเองเพื่อไปปกป้ อง มันเป็ นลาดับขั้นนะ
โดยในละครโทรทัศน์เกาหลีไม่วา่ จะเป็ นเนื้อเรื่ องแบบไหน เราจะเห็นการแสดงออกความ
รักที่เป็ นการเสี ยสละค่อนข้างเยอะ (นพมาตร พวงสุ วรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิ งหาคม 2559)
ละครโทรทัศน์เกาหลีมีการแสดงออกที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่ องความรักถึงแม้วา่ ละครในยุค
ปั จจุบนั จะไม่ได้เน้นในการเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับความรักแต่ก็รู้วา่ ตัวละครมีการแสดงความ
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รักต่อกัน ดูแลกันและกันแม้ไม่ได้มากมายเท่าไหน เพราะมันถูกกาหนดที่เนื้ อเรื่ องและแนว
ของละครนั้นด้วย ไม่เหมือนละครในยุคก่อนๆที่มีการเล่ าเรื่ องความรักที่ค่อนข้างชัดเจน
(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม 2559)
เป็ นความรักแบบผูช้ ายปกป้ องผูห้ ญิง จะมีไม่กี่แบบที่ผหู ้ ญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ แล้วจะ
มาทาตัวก๋ ากัน๋ ใส่ พระเอกก่อน โดยส่ วนมากจะเจอแบบพระเอกเข้าไปเพื่อปกป้ องหรื อไป
ดูแลมากกว่า ส่ วนนางเอกเป็ นฝ่ ายต่อต้านพระเอกก่อนบ้าง แต่พอเริ่ มจะมีใจให้กนั และกัน
ก็จะพยายามจะทาความเข้าใจกัน ดีมาดีกลับ พระเอกดีมานางเอกก็จะดีกลับ คอยดูแลซึ่ งกัน
และกัน (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
ละครโทรทัศ น์เกาหลี มีก ารแสดงออกความรั กที่ ชัดมากนะ การแสดงออกความรั ก นั้น
พระเอกจะปกป้ องห่วงใยนางเอกซึ่ งเป็ นการแสดงออกที่ค่อนข้างชัดเจนในทุกๆเรื่ อง ซึ่ งถ้า
หากเรื่ องราวทั้งหมดนั้นเป็ นเรื่ องจริ งมันดูจะเยอะเกิ นไป แต่ก็เป็ นเรื่ องที่ผูห้ ญิงต้องการ
หากมองในแง่ที่วา่ เราเป็ นนางเอก (สุ ฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิ งหาคม 2559)
เมื่ อดู ละครโทรทัศน์เกาหลี แล้วได้ความรู้ สึก ละมุนละไมมากจากฉากที่ แสดงความรั ก
ยกตัวอย่างเรื่ องที่ กาลังฉายอยู่ตอนนี้ คือเรื่ อง Doctor ความรู ้ สึกเมื่ อดูละครเรื่ องนี้ แล้วมัน
เข้าถึงได้ง่ายมาก เข้าใจว่าเมื่อถึงฉากที่พระเอกนางเอกกอดกันมันคือถึงช่วงเวลาที่ตอ้ งกอด
แล้วไม่ขดั ต่อความรู ้สึกคนดูอย่างเรา (ประภัสสร อ่อนทองคา, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
แต่อย่างไรนั้น การแสดงออกอย่างเช่ นการสัมผัสร่ างการของคนรักที่มีลกั ษณะไปในการ
แสดงออกอย่างชาวตะวันตก คือการกอด และการจูบในที่ สาธารณะก็ปรากฎในละครโทรทัศน์
เกาหลีเช่นกัน ถึงแม้จะเป็ นส่ วนที่นอ้ ยกว่าการแสดงออกอย่างการปกป้ องดูแลคนรักแต่ก็ทาให้ผชู ้ ม
ละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั นักวิชาการและบุคคลทัว่ ไปมีทศั นะกับละครเกาหลี ในด้านนั้น “จริ งๆใน
ละครโทรทัศน์เกาหลีปัจจุบนั มีความเป็ นสมัยใหม่มากขึ้น คือมีความเป็ นเสรี มากขึ้น การกอดจูบกัน
ในที่สาธารณะเยอะขึ้น” (พิทกั ษ์ ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559) หรื อทัศนะของบุคคลทัว่ ไป
ที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี ว่า “ถ้าเป็ นเรื่ องที่โรแมนติกในละครเกาหลี ก็จะแสดงการกอด การจูบ
กันเยอะ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่ ละครโรแมนติกก็จะแค่เล็กน้อย แบบฉากกุ๊กกิ๊ กเล็กน้อย” (วริ ศรา
มีเสื อ, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม 2559) ซึ่งยังมีทศั นะอื่นๆอีกที่สนับสนุนความคิดนี้
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ละครโทรทัศน์เกาหลีจะแสดงออกชัดเจนมาก โดยการกระทาเช่น การกอดการจูบ ซึ่ งใน
สังคมของเกาหลีการกระทาแบบนั้นเกิดขึ้นจริ งๆในชี วิตประจามัน ซึ่ งมันก็ไม่ได้ดูแปลกที่
สามารถเอาเรื่ องราวต่างๆมาทาในละครโทรทัศน์ได้ (ณัฐพร ภัทรสิ ริวงศ์, สัมภาษณ์ , 9
สิ งหาคม 2559)
ทัศนะจากผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ท้ งั นักวิชาการและบุคคลทัว่ ไป สื่ อให้เห็ นว่าละคร
โทรทัศน์มีการแสดงออกความรักที่เป็ นเอกลักษณ์ในการแสดงออกด้วยการปกป้ องดูแลคนรักทาให้
ผูช้ มเกิ ดทัศนะจากการแสดงออกของตัวละครและสามารถนิ ยามได้ ซึ่ งทัศนะเหล่ านั้นสามารถ
ปลู กฝั งการแสดงออกความรั กต่อผูช้ มทาให้ผชู ้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ท้ งั นักวิชาการและบุ คคล
ทัว่ ไปมีความคิดเห็นเป็ นไปในทางเดียวกันว่าละครโทรทัศน์เกาหลีปลูกฝังในผูช้ มมีการแสดงออก
ความรักไปในทางที่ดีหรื อมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความรักในด้านบวก การความเสี ยสละต่อคนรัก
และการให้เกียรติคนรัก “รู ปแบบความรักสัมพันธ์กบั ตัวชองหรื อประเภทของละคร แบบตระกูล
แต่จริ งๆ ไม่ค่อยเจอความรักแบบไม่ผกู มัด แต่ถา้ อิงตามประเภทของความรัก ก็จะเจอความรักแบบ
เสี ยสละเป็ นส่ วนใหญ่” (พิทกั ษ์ ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559) และ “ละครโทรทัศน์เกาหลี
ปลูกฝังความคิดทั้งเรื่ องเสี ยสละ การให้เกียรติ เพราะการดูละครโทรทัศน์เกาหลีน้ นั มันทาให้เราได้
กลับมาคิดถึงตัวเองในสิ่ งที่เราเป็ นหรื อได้ทา” (นพมาตร พวงสุ วรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิ งหาคม 2559)
หรื อทัศนของบุคคลทัว่ ไปที่รับชมละครโทรทัศน์เกาหลี “การแสดงออกความรักเป็ นแบบท่าทาง
มากกว่าคาพูด แบบการกอด การจูบหรื อการกระทาอื่นๆ มีมากกว่าจะมาพูดบอกรักกัน แบบห่ วงใย
กันมากกว่า มันจะชัดเจนมาก” (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559) และ “ละครโทรทัศน์
เกาหลีสร้างให้ผหู ้ ญิงแสดงออกน้อยกว่าพระเอก เช่นการใช้คาพูด การบอกรัก นางเอกไม่ได้แสดง
ว่ารักหรื ออยากได้พระเอกโดยตรงหรื อแสดงออกมาก” (ณัฐพร ภัทรสิ ริวงศ์, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม
2559) และ “มี การปลู กฝั งให้ผชู ้ ายแสดงออกอย่างเปิ ดเผย ไม่เหมื อนผูห้ ญิ งที่ ไมเปิ ดเผย” (วริ ศรา
มีเสื อ, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม 2559) ซึ่ งยังมีทศั นะอื่นๆอีกที่สนับสนุนความคิดนี้
ส่ วนใหญ่ ก็จะแบบเสี ยสละ ยอมให้คนรับมีความสุ ขนะ เป็ นแบบมีเหตุผลนะ เหมือนละคร
โทรทัศน์ในยุคนี้ มนั ต้องคิดก่อนนะว่าจะรักกันดี หรื อเปล่า แบบไม่ใช่อยากจะรักก็รัก แต่
ตัวละครจะมีการปกป้ องช่ วยเหลื อกันเยอะมากๆ เช่น หากครอบครัวของพระเอกไม่ชอบ
นางเอก เพราะเอกก็จะดูแลนางเอกเป็ นอย่างดีและทาทุกอย่างให้ครอบครัวเข้าใจในความ
รักครั้งนี้ (สุ ฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิ งหาคม 2559)
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ละครโทรทัศน์เกาหลี จะมีฉากที่แสดงความรักอย่างชัดเจนมาก ซึ่ งฉากพวกนั้นเป็ นความ
รักหรื อความสัมพันธ์ดา้ นบวก ที่มีที่มาที่ไปว่าทาไมคนสองคนต้องแสดงความรักต่อกัน
ซึ่ งเวลาได้ชมจะรู ้สึกดีต่อการแสดงออกนั้นๆ แล้วการพัฒนาขอเนื้ อเรื่ อง ก็ไม่ได้ทาให้รู้สึก
ว่าการแสดงออกความรักมันแย่หรื อไม่ควรทา(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม
2559)
จากความคิดเห็นของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั หมดที่มีต่อการปลูกฝังความรักในละคร
โทรทัศน์เกาหลี พบว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีความเหมาะสมในแง่มุมของการแสดงออกความรัก
ทั้งตัวละครฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง เพราะเป็ นการแสดงออกความรักที่ปราศจากความรุ นแรงและมี
ความสมเหตุสมผล ทาให้การแสดงออกความรัก เช่ น การจูบ ที่ค่อนข้างเป็ นการแสดงออกที่มาก
เกินไปสาหรับสื่ อของประเทศที่ไม่ได้มีวฒั นธรรมแบบเปิ ด สามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ถือเป็ นการทา
มากเกิ นกว่าเหตุ และรู ปแบบความรักของตัวละครยังมีการแสดงออกความรักแบบเสี ยสละเป็ น
ส่ วนมากอีกด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักวิชาการที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี
ละครโทรทัศน์เกาหลีแบบมิติวฒั นธรรม ละครโทรทัศน์เกาหลีมีการเปลี่ยนแปลงไปทาง
ตะวันตกมากขึ้ น ถ้าพูดเรื่ องความเหมาะสมหรื อเปล่ า ถ้าเป็ นเรื่ องความรักแบบเสี ยสละ
หรื อความรักที่เป็ นด้านบวก ก็คือว่าเป็ นความรักที่เหมาะสม แต่จริ งๆความรักที่ ปรากฎใน
ละครโทรทัศน์มนั มีหน้าที่ของมันอะ ถ้าคนดูดูแล้วทาตามเยอะๆ กับแบบคนดูดูแล้วรู ้ เท่า
ทัน ดูเป็ นบทเรี ยน ดูเป็ นคติสอนใจ แบบนั้นดีเพราะในเนื้ อเรื่ องของมันจะสอนให้คนเรารู ้
ว่าต้องทาอย่างไรมากกว่า แบบว่าถ้ามีการแก้แค้นตัวละครก็จะโดนลงโทษ(พิทกั ษ์ ชูมงคล,
สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
ถ้าเป็ นละครย้อนยุค ไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสม เพราะว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีบริ บทของ
ความต่างชั้นมาเป็ นส่ วนเกี่ยวข้องเยอะ แต่พอพูดถึงละครร่ วมสมัย มีหนังหลายเรื่ องที่ทาให้
การแสดงออกความรัก มันจะแทรกด้วยความน่ ารั กของการแสดงออกของตัวละคร คือ
เหมื อ นไม่ ไ ด้เ ผยแผ่อ อกมาโดยตรงแต่ ก็ ต้อ งดู ล ะครโทรทัศ น์ ที่ มี คุ ณ ภาพ (นพมาตร
พวงสุ วรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิ งหาคม 2559)
ละครโทรทัศน์เกาหลีมีการนาเสนอเนื้อหาในหลายๆด้าน ทาให้ในปั จจุบนั พบแก่นเรื่ องใน
ละครโทรทัศน์เกาหลี มากมาย แต่ในทุกๆแก่นเรื่ องยังคงไว้ในการนาเสนอความรักผ่านตัวละคร

201
เรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งหากจะกล่าวถึงการแสดงออกของตัวละครนั้น แก่นเรื่ องมีส่วนในการควบคุมการ
แสดงออกของตัวละคร ทาให้มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป แต่ในแง่ของการแสดงออกความรัก
นั้น แม้ตวั ละครจะมีลกั ษณะการแสดงออกที่ต่างกัน แต่เป้ าหมายของการกระทานั้นก็คือการปกป้ อง
ดูแลคนรัก ซึ่ งเป็ นการแสดงออกที่เป็ นเอกลักษณ์ของละครโทรทัศน์เกาหลี มีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของบุคคลทัว่ ไปที่ผชู ้ มละครโทรทัศน์เกาหลี “เหมือนกัน คืออย่างน้อยพระเอกนางเอก
หมายถึงตังละครจะมีอาชีพที่ต่างกัน แต่ตอ้ งมีการดูแลซึ่ งกันและกันอยูแ่ ล้ว มันมีการแสดงออกตรง
นี้ทุกเรื่ อง” (ประภัสสร อ่อนทองคา, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559) และ “เหมือนกัน ไม่วา่ จะตัวละคร
แบบไหน ละครโทรทัศ น์เกาหลี จะเน้นให้ตวั ละครทั้งพระเอกนางเอกปกป้ องดู แลกันและกัน ”
(วริ ศรา มีเสื อ, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม 2559) และอีกหนึ่งทัศนะ “คล้ายๆกัน แต่อาจจะมีวธิ ี ที่แตกต่าง
กันมากกว่า แบบวิธี ที่ ม ันต่ า งกันแสดงออกต่ า งกัน แต่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน” (สุ ฑ ารั ตน์ ฉิ มดิ ษ ฐ,
สัมภาษณ์, 14 สิ งหาคม 2559)
ซึ่ งความคิดเห็ นของบุ คคลทัว่ ไปที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี น้ นั มีความแตกต่างกับความ
คิดเห็นของนักวิชาการที่วา่ อย่างไรก็ตามการแสดงออกของตัวละครนั้นแก่นเรื่ องเป็ นส่ วนหลักใน
การควบคุมการแสดงออก ดังนั้นจากมีแก่นเรื่ องที่แตกต่างกันการแสดงออกความรักย่อมมีความ
แตกต่างกันอย่างแน่ นอน “ธี มเรื่ องที่ ต่างกัน การแสดงออกความรั กจะต่างกันหรื อเปล่า แตกต่าง
เพราะขึ้นอยูก่ บั บทบาท หน้าที่ แล้วก็สถานการณ์ เวลามาเจอกัน ถ้าแก่นเรื่ องหนึ่งเป็ นแบบนี้ ก็ทาให้
การแสดงออกมันแตกต่างกันเวลามาเจอกัน” (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของตัวละครมีการแสดงออกความรัก แก่นเรื่ องมันก็อยากจะคลุมลักษณะ
ของตัวละครอีกทีหนึ่ง มันทาให้การแสดงออกความรักของแต่ละตัวละครแตกต่างกันไป
แต่แบบอาจจะปกป้ องดูแลเหมือนกัน แต่ตวั ละครที่คาแรกเตอร์ โหดๆ จะมีการดูแลคนรัก
แบบโหดๆ เพราะแก่นเรื่ องเป็ นแบบนั้น แต่แบบแก่นความรัก มันก็มีตวั ละครแบบมีความ
อบอุ่นมากก็จะดูแลแบบน่ารักๆ โอบอ้อม จริ งๆนะแบบนี้ แก่นเรื่ องมันอาจจะไม่ได้ทาให้
เป็ นคาแรกเตอร์ ของพระเอกหรื อนางเอกชัดเจน เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็ นตัวกาหนดการ
แสดงออกความรั กไม่ได้ แต่คาแรกเตอร์ มนั จะเป็ นตัวกาหมดการแสดงออกได้มากกว่า
(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิ งหาคม 2559)
แก่นเรื่ องเป็ นตัวกาหนดแนวทางของเรื่ อง แน่นอนว่าถ้าแก่นเรื่ องที่ไม่เหมือนกันมันจะทา
ให้การแสดงออกของเรื่ องแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นอย่างเรื่ องของซงจุงกิ คือชาตินิยม
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ดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าการแสดงออกของตัวละครสองตัวนั้นอยูภ่ ายใต้ร่มความเป็ นชาติที่
นั้นเนี่ ย แก่นเรื่ องจะเป็ นตัวกากับ อย่างเรื่ องโปรดิวเซอร์ อะ คือในสมัยก่อนเนี่ ยผูช้ ายเป็ น
ใหญ่ ม ากเนอะ แบบผูช้ ายกอดผูห้ ญิ ง ได้แต่ ผูห้ ญิ ง กอดผูช้ ายไม่ ไ ด้ อะไรแบบนี้ แต่ พ อ
อุดมการณ์มนั เปลี่ยน การแสดงออกของตัวละครก็จะเปลี่ยนไป ดังนั้นแก่นหรื อธี มเนี่ยมีผล
แน่นอน (พิทกั ษ์ ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
ไม่เพียงแต่นกั วิชาการที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงออกของตัวละครในละครโทรทัศน์
เกาหลี ที่มีแก่ นเรื่ องต่างกันนั้น บุคคลตัวไปที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลี ยงั มี ความคิดเห็ นในแง่มุม
เดี ยวกับนักวิชาการอีกด้วย “แตกต่าง เพราะตัวละครก็มีคาแรกเตอร์ ที่ไม่เหมือนกัน เช่ น ซงจุงกิ ก็
เป็ นทหาร ก็ จ ะแบบปกป้ อง แต่ แ บบถ้า เป็ นอาชี พ อื่ น ก็ จ ะเป็ นอี ก อย่า งหนึ่ ง ” (นางสาวณัฐ พร
ภัทรสิ ริวงศ์, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559)
จากทัศนะเกี่ ยวกับความรัก การแสดงออกความรักของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี พบว่า
ละครโทรทัศน์เกาหลีสามารถปลูกฝังการแสดงออกของผุท้ ี่ รักชมละครโทรทัศน์เกาหลีได้ เพราะ
การแสดงออกที่ชดั เจนทาให้ความรักเป็ นไปในรู ปแบบความรักที่มีความโรแมนติก ซึ่งเป็ นความรัก
ที่หลายๆคนมีความต้องการ ดังนั้นการแสดงออกความรักที่มาจากตัวละครในละครโทรทัศน์เกาหลี
ถูกเลียนแบบอย่างแพร่ หลาย และกลายเป็ นกระแสหลักในสังคม “เคยทาแน่นอนค่ะเพราะจริ งๆการ
ใช้ชีวติ แบบในละครมันมี ความสุ ขนะ ซึ่ งหาไม่ได้ในสังคมไทยแน่นอน” (ประภัสสร อ่อนทองคา,
สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2559) และ “มีนะ มีๆ บางทีมนั เป็ นเหมือนแนวทางให้เราได้ทาตามซึ่ งตอนที่
แสดงออกกับคนรักเราไม่ได้คิดว่าจะทาอย่างในละครเลย แต่พอกลับมานึ กก็รู้ตวั ได้ว่าเราทาตาม
อย่างในละครไปแล้ว” (นางสาวณัฐพร ภัทรสิ ริวงศ์, สัมภาษณ์ , 9 สิ งหาคม 2559) และ “จริ งๆ ก็
ไม่ได้ใช้ท้ งั หมด แต่บางตัวละครที่ดูแล้วแบบมันเข้ากับเรา เราก็เอามาใช้” (วริ ศรา มีเสื อ, สัมภาษณ์,
8 สิ งหาคม 2559) และ “ก็มีนะ อย่างแบบบางทีเรามีความรักใช่ไหม แต่เราก็ละเลยคนรักเราเกินไป
พอเราดูละครแล้วมันก็ทาให้เรารู ้ ว่าเราต้องสนใจใส่ ใจ บางทีก็ใช้วิธีการในละครทาให้แฟนแบบ
แสดงออกแบบนั้นเลย” (สุ ฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิ งหาคม 2559)
ปั จจุบนั ไม่มีคนรักจึงยังไม่เคยใช้การแสดงออกความรักอย่างในละครโทรทัศน์เกาหลีที่ได้
ดู แต่ถ้า ถามว่า อยากจะเอาไปใช้ใ นชี วิตจริ ง ไหมตอบได้เลยว่า การแสดงออกความรั ก
เหล่านั้นในละครโทรทัศน์เกาหลี เป็ นไอเดี ยร์ ที่ดีที่จะเอาไปใช้ มันเหมือนทาแล้วก็รู้สึกดี
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คนรั กน่ าจะชอบถ้าเราแสดงออกในรู ปแบบนั้น (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์ , 9 สิ งหาคม
2559)
ละครโทรทัศน์เกาหลีมีการแสดงออกความรักที่ชดั เจน ซึ่ งการแสดงออกความรักนั้นเป็ น
การปกป้ องดู แ ล และให้เ กี ย รติ ค นรั ก เป็ นลัก ษณะลการแสดงออกที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ ข องละคร
โทรทัศน์เกาหลีทาให้ผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี เกิ ดเป็ นทัศนะในการนาเสนอความรักของละคร
โทรทัศน์เกาหลี และปลูกฝังการแสดงออกความรักให้ผชู้ ม มีทศั นะเกี่ยวกับการแสดงออกความรัก
และมีการแสดงออกความรักต่อคนรักอย่างในละครโทรทัศน์เกาหลี ซึ่ งการแสดงออกความรักนั้นๆ
มีความเหมาะสมและสมควรเป็ นการแสดงออกความรักแก่คนรักในชีวติ ประจาวันในความเป็ นจริ ง
ทาให้ละครโทรทัศน์เกาหลีเป็ นตัวอย่างที่ดีต่อผูร้ ับชมในแง่ของ การให้ความหมายของความรักและ
การแสดงออกความรักได้

บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปการแสดงออกความรักในละครโทรทัศน์ เกาหลี
งานวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์การปลูกฝังวิธีการแสดงออกความรัก และรู ปแบบความรักผ่าน
ละครโทรทัศน์เกาหลี มี วตั ถุ ประสงค์การวิจยั ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการปลูกฝั งการสื่ อสารรู ปแบบ
ความรักและการแสดงออกทางความรักในตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลี (2) เพื่อศึกษาการ
แสดงออกทางความรั กของตัวละครหลักในแก่นเรื่ องที่ ปรากฏในละครโทรทัศน์เกาหลี (3) เพื่อ
เปรี ย บเที ย บการแสดงออกทางความรั ก ของตัวละครชายหลัก และตัวละครหญิ ง หลัก ในละคร
โทรทัศน์เกาหลี และ (4) เพื่อศึกษาทัศนะของผูช้ มที่มีต่อรู ปแบบความรักและการแสดงออกของตัว
ละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี ซึ่ งเป็ นจากวิจยั แบบเชิ งคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
รู ปแบบการวิจยั ผสมผสาน ได้แก่ การวิเคราะห์ เนื้ อหาสาร (Textual Analysis) จากละครโทรทัศน์
เกาหลี ที่ ไ ด้รับ รางวัล Korea Drama Award ตั้ง แต่ พ.ศ. 2551 ถึ ง 2558 ทั้ง หมด 7 เรื่ อง และ การ
สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) กับ นัก วิ ช าการและแฟนคลับ ที่ ช มละครโทรทัศ น์ เกาหลี
ทั้งหมด 8 คน และนามาวิเคราะห์หาวิธีการปลูกฝังการแสดงออกความรักละครโทรทัศน์เกาหลีใน
ที่สุด
6.1.1 การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เกาหลี
จากการวิเคราะห์การเล่าเรื่ องละครโทรทัศน์เกาหลีเพื่อหาการแสดงออกความรักในแก่น
เรื่ อง เพศของตัวละคร รู ปแบบความรัก และการแสดงออกความรักที่มีความแตกต่างกัน สามารถ
สรุ ปตามวัตถุประสงค์ดงั นี้ (1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังการสื่ อสารรู ปแบบความรักและการแสดงออก
ทางความรักในตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลี (2) เพื่อศึกษาการแสดงออกทางความรักของตัว
ละครหลักในแก่ นเรื่ องที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เกาหลี (3) เพื่อเปรี ยบเทียบการแสดงออกทาง
ความรักของตัวละครชายหลักและตัวละครหญิงหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี ดังต่อไปนี้
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การปลูกฝังการสื่ อสารรู ปแบบความรักและการแสดงออกทางความรัก
รู ปแบบความรักเป็ นตัวกาหนดความคิดของตัวละครเกี่ ยวกับความรัก เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ลักษณะเฉพาะของตัวละคร จากการวิเคราะห์ ละครโทรทัศน์ท้ งั 7 เรื่ อง มีตวั ละครทั้งหมด 17 ตัว
สามารถวิเคราะห์รูปแบบความรักไว้ได้ 4 รู ปแบบได้แก่ ความรักรู ปแบบเสน่ หา (Eros), ความรัก
รู ป แบบเสี ย สละ (Agape), ความรั ก รู ป แบบมี เ หตุ มี ผ ล (Pragma) และความรั ก รู ป แบบมิ ต รภาพ
(Storge) เรี ย งล าดับ จากมากไปน้อ ยและการแสดงออกความรั ก ในการวิ เ คราะห์ จ ากแนวคิ ด
ความสัมพันธ์ของความรักแบบโรแมนติกของจอร์ น ลี สามารถแยกลักษณะการแสดงออกความรัก
ของตัวละครหลักในโทรทัศน์เกาหลีได้เป็ น 9 ลักษณะคือ การปกป้ องดูแลและช่วยเหลือคนรัก การ
ให้กาลังใจการคลายความทุกข์ใจของคนรัก การเปิ ดเผยความรู้ สึกชอบ/รั กกับคนรั ก การกระชับ
ความสัมพันธ์กบั คนรัก การเสี ยสละหน้าที่การงานหรื อชีวิตเพื่อคนรัก การเชื่อใจคนรัก การหวงคน
รัก การง้อคนรัก และการขอคนรักแต่งงาน ซึ่ งในการแสดงออกนั้นถูกควบคุมในรู ปแบบความรัก
ให้ตวั ละครมีการแสดงออกต่างๆ ทั้งการใช้คาพูดและท่าทางอากัปกิริยาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
ความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros) การแสดงออกของตัวละครในความรักรู ปแบบนี้ จะชัดเจน
ทั้งการกระทาและคาพูด โดยตัวละครทั้งหญิงชายมักจะมีวิธีการแสดงออกไปในทางเดี ยวกัน คือ
การอยากพบอยากอยูใ่ กล้ชิดกับคู่รักตลอดเวลา มักจะบอกรักบอกคิดถึงบ่อยครั้ง การสัมผัสร่ างกาย
คนรัก และการกอดจูบเป็ นเรื่ องธรรมดาในความรักรู ปแบบนี้ ทาให้การดาเนินความสัมพันธ์ความ
รั ก จะมี ค วามรวดเร็ ว ในภาวะวิ ก ฤติ ที่ ป ระสบปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ต ัว ละครจะไม่ ย อมตัด
ความสั ม พัน ธ์ น้ ันอย่า งง่ า ยๆ จะพยายามหาวิ ธี เพื่ อรั ก ษาความสั ม พันธ์ น้ ันๆไว้ ยกตัวอย่า งการ
แสดงออกของตัวละครหลัก เช่น การฝากข้อความเสี ยงในโทรศัพท์ให้คนรักทุกวันที่ไม่ได้เจอกัน,
การพูดอ้อนขอเจอคนรักทุกๆอาทิตย์, พูดเพื่อแสดงความสนิทสนมกับคนรักต่อหน้าคนอื่น, การขอ
คนรักแต่งงานทั้งที่แม่ของตนยังไม่ยอมรับในตัวคนรัก, การพาคนรักไปพบเพื่อนของตนเองด้วย
และการพูดชมว่าคนรักทาอาหารอร่ อยต่อหน้าคนอื่นๆ เป็ นต้น
ความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) การแสดงออกของตัวละครในความรักรู ปแบบนี้ จะเน้น
ไปในการปกป้ องดูแล การเอาอกเอาใจ และการยอมทาทุ กอย่างตามที่ คนรั กต้องการคนรั ก การ
แสดงออกจะไม่เน้นคาพูด โดยส่ วนมากจะเป็ นการกระทาซึ่ งในการศึกษาจะพบความรักรู ปแบบนี้
ในตัวละครชาย ที่จะพบทั้งการตัวละครที่ประสบความสาเร็ จในความรักไม่และผิดหวังกับความรัก
ยกตัวอย่างการแสดงออกความรั กของตัวละครหลัก เช่ น การรักษาสัญญาว่าจะย้ายไปอยู่อเมริ กา
แม้วา่ จะเพิ่งพบครอบครัวที่แท้จริ ง, การไม่ทิ้งให้คนรักอยูค่ นเดียวในตอนที่เขาอ่อนแอและกาลังตก
อยูใ่ นอันตรายแม้คนรักจะไม่ตอ้ งการตน, การสละเตียงให้คนรักได้นอนอย่างสบายและตัวเองนอน
ที่โซฟา และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากคนรักเป็ นเพียงเพื่อนเพื่อความสุ ขของคนรัก เป็ นต้น
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ความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) การแสดงออกของตัวละครในความรักรู ปแบบนี้ จะมี
การแสดงออกที่ไม่มาก เพราะตัวละครมักจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับความรักเป็ นหลัก และการ
แสดงออกส่ วนมากจะเป็ นรู ปแบบผูใ้ หญ่คือจะทาด้วยเหตุและผล ตัวละครมักจะไม่แสดงออกความ
รักพร่ าเพรื่ อ ยกตัวอย่างการแสดงออกความรักของตัวละครหลัก เช่ น การพูดความในใจที่ชอบคน
รักเหมือนกับที่เขาชอบตนเองแต่ตอ้ งเก็บไว้เพราะต้องรอให้ท้ งั คู่มนั่ ใจและพร้ อมที่จะรักกันจริ ง,
การพิจารณาอยากหนักและตัดสิ นใจไม่ยา้ ยไปอยูท่ ี่อเมริ กาเพื่อให้คนรักได้อยูก่ บั ครอบครัวที่แท้จริ ง
, การไม่โกรธคนรั กเพราะเรื่ องในอดี ตของพ่อคนรั ก และการไม่ตอบรั บความรั กในทันที่ เพราะ
ความไม่มนั่ ใจในความรัก เป็ นต้น
ความรักรู ปแบบมิตรภาพ (Storge) การแสดงออกของตัวละครในความรักรู ปแบบนี้จะเป็ น
การแสดงออกอย่างปกติของความพันธ์แบบเพื่อน จะความสัมพันธ์มกั จะมีความยาวนาน มักจะไม่มี
สัมผัสร่ างกายอย่างชูส้ าว แต่ตวั ละครจะมีความใกล้ชิดและเข้าใจกันมาก การแสดงออกจะเน้นทั้ง
การกระทาและคาพูด แต่ในการบอกรักมักจะไม่เปิ ดเผยเหมือนความรักรู ปแบบเสน่ หา (Eros) การ
แสดงออกความรักในรู ปแบบนี้ อย่าง ยกตัวอย่างการแสดงออกความรักของตัวละครหลัก เช่น การ
ส่ งข้อความให้เพื่อนรักกลับบ้านและขอโทษกับเรื่ องที่เกิดขึ้น, การไม่สนใจคาพูดที่เป็ นการสารภาพ
รักของเพื่อนรักขณะเขาเมาเพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องเข้าใจผิด, การพูดตรงๆกับเพื่อนรักเพื่อเคลียร์ ปัญหา
และ การระบายกับคนสนิทเรื่ องที่เพื่อนรักรู ้วา่ ตนรู ้สึกอย่างไรแต่เขาก็ยงั เมินเฉยต่อตน เป็ นต้น
และรู ปแบบความรักที่ไม่ปรากฏในตัวละครหลักของละครโทรทัศน์เกาหลีที่นามาวิจยั ครั้ง
นี้ คือ ความรักรู ปแบบไม่ผกู มัด (Ludus) และความรักรู ปแบบลุ่มหลง (Mania) ซึ่ งจากรู ปแบบความ
รักที่ปรากฏสามารถสรุ ปได้ว่าในละครโทรทัศน์เกาหลี มีการนาเสนอความรักรู ปแบบตามการให้
ความหมายความรักของแต่ละรู ปแบบว่าความรักเป็ นความสัมพันธ์ที่ยงั่ ยืนและความรักไม่ได้เป็ น
สิ่ งที่ทาให้คนที่มีความรักต้องเจ็บปวด ซึ่ งต่างการรู ปแบบความรักที่ไม่ได้ปรากฏซึ่ งเป็ นความรักที่
ไม่มีความมัน่ คงและเป็ นความรักที่สร้างความเจ็บปวดให้กบั คนที่มีความรักรู ปแบบนั้น และคู่รักอีก
ด้วย
การแสดงออกทางความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์เกาหลีที่มีแก่นเรื่ องต่างกัน
แก่นเรื่ องเป็ นประเด็นหลักที่สาคัญของการเล่าเรื่ องในละคร โดยแก่นเรื่ องสามารถควบคุม
เนื้อเรื่ องและเหตุการณ์ต่างๆผ่านการเล่าเรื่ องได้ ทาให้มีผลต่อลักษณะเฉพาะของตัวละครที่สามารถ
ควบคุมการแสดงออกได้อีกด้วย ในละครโทรทัศน์เกาหลีที่ได้นามาวิเคราะห์เนื้ อหาสารทั้ง 7 เรื่ อง
มีแก่นเรื่ องที่ต่างกัน ได้แก่ แก่นเรื่ องที่พบมากที่สุด คือ แก่นเรื่ องความรัก (Love Theme) เป็ นแก่น
เรื่ องที่นาเสนอประเด็นเกี่ยวกับความรัก แก่นเรื่ องที่พบรองลงมาได้แก่ แก่นเรื่ องชี วิตที่ไม่สมบูรณ์
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(Outcast Theme) เป็ นแก่นเรื่ องที่นาเสนอประเด็นของตัวละครหลักที่ใช้ชีวติ ผิดแปลกไปจากคนใน
สังคม และ แก่นเรื่ องอาชีพ (Career Theme) เป็ นแก่นเรื่ องที่นาเสนอประเด็นเกี่ยวกับอาชีพ
แก่นเรื่ องความรัก(Love Theme) ในแก่นเรื่ องประเภทนี้ การเล่าเรื่ องจะให้ความสาคัญกับ
การดาเนิ นเรื่ องความรั กของตัวละครหลัก ได้แก่ พระเอกกับ นางเอก โดยจะนาเสนอเนื้ อเรื่ อง
ระหว่างคู่หญิงชายที่กาลังทาความรู ้ จกั จนได้เป็ นคู่รัก, เนื้ อเรื่ องการใช้ชีวิตของคู่สามีภรรยา หรื อ
เนื้ อเรื่ องทั้ง 2 รวมกัน คือ ระหว่างหญิงชายตั้งแต่เริ่ มรู ้ จกั กันจนกลายเป็ นคู่รักแต่งงานและการใช้
ชีวติ คู่ร่วมกัน ผูว้ จิ ยั พบว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ องที่ได้นามาวิเคราะห์ มีแก่นเรื่ องประเภท
นี้ท้ งั หมด 4 เรื่ องและเป็ นเนื้อเรื่ องทั้ง 3 แบบที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่
เรื่ องเสกฉันให้เป็ นเธอ(Secret Garden) และ เรื่ องยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว (You who came
from the star) เป็ นเนื้ อเรื่ องระหว่างคู่หญิงชายที่ทาความรู ้จกั กันจนกลายเป็ นคู่รัก การดาเนินเรื่ องจะ
เล่าให้เห็นสถานการณ์ที่พระเอกและนางเอกทาความรู ้จกั กันซึ่ งจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายจนจะ
กลายเป็ นคู่รัก แสดงออกความรักจะเป็ นการสร้ างและสานความสัมพันธ์ของคู่รัก โดยในแต่และ
เรื่ องจะมีความแตกต่างกันเพราะเมื่อเรื่ องและรู ปแบบความรักของตัวละคร ซึ่ งเรื่ องเสกฉันให้เป็ น
เธอ(Secret Garden) จะเป็ นการแสดงออกความรักที่ชดั เจน มีการพูดและการกระทาที่เปิ ดเผย เช่ น
การบอกคิดถึงคนรัก การพูดกับคนอื่นๆในเรื่ องของคนรัก การมาหาคนรักบ่อยๆ การสัมผัสหรื อ
การแสดงความสั ม พัน ธ์ ก ับ คนรั ก ต่ อหน้า คนอื่ น และการปกป้ องดู แ ลคนรั ก เมื่ อ เขาต้อ งอยู่ใ น
เหตุการณ์อนั ตราย เป็ นต้น
เรื่ องสะใภ้จอมแสบ(My Husband got a Family) เป็ นเนื้อเรื่ องการใช้ชีวติ คู่ของพระเอกและ
นางเอกโดยเริ่ มเรื่ องทั้งคู่เป็ นคู่สามี ภรรยากันอยู่แล้วและต้องพบกับปั ญหาของการใช้ชีวิตคู่ คือ
ปั ญหาของภรรยากับครอบครัวของสามี ทาให้ตอ้ งหาวิธีแก้ปัญหาจนได้เป็ นครอบครัวที่มีความสุ ข
การแสดงออกความรั กเป็ นวิธีการให้เกี ยรติระหว่างสามีและภรรยา และการปกป้ องคู่รักเมื่ อพบ
ปั ญหาทั้งจากการทางาน และจากครอบครัวของตนเอง จะแสดงอย่างชัดเจนว่าคู่รักที่แต่งงานกัน
แล้วควรที่จะรักษาความสัมพันธ์ท้ งั ระหว่างครอบครัวและระหว่างคนรักให้ผา่ นไปด้วยกันได้ดว้ ย
การมีเหตุผลและใจเย็นในการตัดสิ นใจปั ญหาต่างๆ แต่การแสดงออกความรักทั้งหมดเกิ ดจากการ
ตัวละครในเรื่ องนี้มีความรักรู ปแบบเสี ยสละ(Agape) และรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma)
เรื่ องซอยอง รักนี้ไม่เปลี่ยนแปลง(My Daughter Seo-young) เป็ นเนื้อเรื่ องระหว่างหญิงชาย
ตั้งแต่เริ่ มรู ้ จกั กันจนกลายเป็ นคู่รักแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน การดาเนิ นเรื่ องเริ่ มตั้งแต่ชีวิต
ของพระเอกนางเอกก่ อนแต่ ง งานได้รู้จกั กันจนกลายมาเป็ นคู่รัก ที่ แต่ ง งานกันและต้องประสบ
ปั ญหาชี วิตคู่ คื อการมีความลับต่อกัน ทาให้ตอ้ งเลิ กรากันและกลับมารักและแต่งงานกันใหม่ใน
ที่สุด การแสดงออกความรั กพบตั้งแต่ การพยายามสานความสัมพันธ์ต้ งั แต่แต่งงานทั้งการสร้ าง
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ความสุ ขให้คนรัก การดูแลคนรัก และเมื่อแต่งงานกันแล้วจะเห็นว่ามีการดูแลซึ่ งกันและกันชัดเจน
เป็ นอย่างมาก รวมถึงการให้เกียรติและมีความมัน่ คงในคนรักอีกด้วย
จะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า ในแก่ น เรื่ องความรั ก (Love Theme) มี ก ารแสดงออกความรั ก
หลากหลายทั้งการไปพบคนรักบ่อยๆ การดูแลคนรัก การปกป้ องคนรักจากอันตรายหรื อจากบุคคล
อื่น การให้ความสุ ขคนรัก และการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาความรัก เป็ นต้น
แก่นเรื่ องชี วิตที่ไม่สมบูรณ์ แบบ (Outcast Theme) ในแก่นเรื่ องประเภทนี้ การเล่าเรื่ องจะ
ให้ความส าคัญกับ การใช้ชี วิตของตัวละคร ความคิ ดและการกระทาเพราะตัวละครจะตกอยู่ใ น
เหตุการณ์วิกฤติจากความผิดปกติของตัวเองหรื อจากสังคมอยูเ่ สมอ เช่น การเป็ นโรคร้ายที่จะทาลาย
ความฝั นหรื อทาให้ใช้ชีวิตได้ลาบากมากขึ้ น การตกเป็ นเหยื่อของสังคมสาเหตุจากการประกอบ
อาชีพ เช่น โสเภณี เป็ นต้น หรื อการถูกสังคมให้ร้าย ผูว้ จิ ยั พบว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ อง
ที่ได้นามาวิเคราะห์ มีแก่นเรื่ องประเภทนี้ท้ งั หมด 2 เรื่ อง ได้แก่
เรื่ องทานองรัก สัมผัสใจ (Beethoven Virus) เนื้ อเรื่ องเกี่ ยวกับตัวละครหลัก 3 ตัวละครที่
ไม่ได้ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่ นไม่ว่าจะทาอะไรก็เจออุปสรรค หรื อถูกคนในสังคมให้ร้ายทาให้ไม่
สามารถประสงความสาเร็ จได้อย่างที่คาดหวัง การแสดงออกความรักจะไม่ชดั เจนเพราะการเล่าเรื่ อง
จะเน้นในเรื่ องชี วิตของตัวละครด้วย ทาให้ในตอนท้ายเรื่ องไม่มีความแน่ ชัดว่าตัวละครมี ความ
สมหวังกับความรัก แต่มีการแสดงออกความรักปรากฏอยูค่ ือ การดูแลคนรัก การสร้างความสุ ขและ
ให้กาลังใจคนรักในเรื่ องที่เขากาลังทาอยูเ่ ป็ นการสนับสนุนคนรักให้ได้ทาในสิ่ งที่เขารัก
เรื่ องกระซิ บรัก จิตสัมผัส (I can hear your voice) เป็ นเนื้ อเรื่ องเกี่ยวกับพระเอกกับนางเอก
ที่ตอ้ งใช้ชีวิตบนความอันตรายเพราะถูกฆาตกรติดตามจะเอาชีวิต ทาให้ใช้ชีวิตได้อย่างยากลาบาก
การแสดงออกเป็ นการปกป้ องคนรักจากอันตรายจนทาให้กลายเป็ นความรัก เป็ นการยอมเสี ยสละ
ชีวิต เพื่อปกป้ องชีวิตของคนรัก และการมัง่ คงในความรักและเชื่ อใจคนรักไม่ทาให้ความเห็ นจาก
คนอื่นๆ ที่เข้าพยายามทาให้ความรักนี้ตอ้ งล้มเหลว
พบว่าการแสดงออกความรักในแก่ นเรื่ องชี วิตที่ ไม่สมบูรณ์ แบบ(Outcast Theme) จะเป็ น
การปกป้ อง การดูแล การสนับสนุนคนรัก การมัน่ คงและการเชื่อใจคนรัก เป็ นต้น
Career Theme ในแก่ น เรื่ อ งประเภทนี้ การเล่ า เรื่ อ งจะให้ ค วามส าคัญ ในการน าเสนอ
วิธีการใช้ชีวิตของตัวละครกับหน้าที่การงาน ทาให้ผชู ้ มรับรู ้ถึงข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับอาชี พนั้นๆ เป็ น
เสมือนละครกึ่งสารคดีที่มีการผูกเรื่ องราวของหลายๆตัวละครในการประกอบอาชีพ ผูว้ จิ ยั พบว่าใน
ละครโทรทัศน์เกาหลีท้ งั 7 เรื่ องที่ได้นามาวิเคราะห์ มีแก่นเรื่ องประเภทนี้ท้ งั หมด 1 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง
โปรดิวเซอร์ หน้าใส หัวใจกุ๊กกิ๊ ก(The Producer) เป็ นเนื้ อเรื่ องเกี่ ยวกับวงการโทรทัศน์ มีตวั ละคร
หลักทั้งหมด 4 ตัวละคร ซึ่ งประกอบอาชีพโปรดิวเซอร์ 3 ตัวละคร และนักร้อง 1 ตัวละคร ดาเนิ น
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เรื่ องให้ผชู ้ มรับรู ้ถึงขั้นตอนการทางานของอาชีพเหล่านี้ การแสดงออกความรักจะเป็ นการมาพบคน
รักเสมอ และการเอาใจใส่ คนรัก ซึ่ งในเรื่ องนี้ จะเห็ นการแสดงความรักในระหว่างเพื่อนที่มีความ
มัน่ คงต่อกัน
ดังนั้นผูว้ ิจยั พบว่า ละครโทรทัศน์เกาหลีมีการแสดงออกความรักตามการเล่าเรื่ อง คือ หาก
เป็ นการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับตัวละครหลักที่ถูกคนร้ายตามทาร้าย จะเน้นไปในการปกป้ องให้คนรักพ้น
จากอันตราย แต่หากการเล่ าเรื่ องเป็ นความรักของคน 2 คนรัก จะเน้นในการแสดงความรักอย่าง
เปิ ดเผย การมัง่ คงในความรัก แต่ท้ งั นี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการแสดงออกความรักจะขึ้นอยู่กบั
รู ปแบบความรักของตัวละคร โดยจะพบการแสดงออกที่เหมือนมันในตัวละครที่มีรูปแบบความรัก
เดี ยวกัน แสดงว่าแก่ นเรื่ องไม่ได้เป็ นตัวกาหนดการแสดงออกความรักของตัวละ การแสดงออก
ความรักที่ต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบความรัก
การแสดงออกทางความรักของตัวละครชายหลักและตัวละครหญิงหลักในละครโทรทัศน์
เกาหลี
จากการวิเคราะห์จะพบว่าตัวละครชายและตัวละครหญิงมีการแสดงออกความรักดังนี้
1) ตัวละครชาย จะเป็ นตัวละครที่แสดงออกความรักอย่างชัดเจน และมักเป็ นตัว
ละครที่เริ่ มต้นความรัก และการแสดงออกจะเป็ นการพยายามสร้างความสัมพันธ์ การไปเจอคนรัก
การพูดชมคนรัก การเชื่ อฟั งคนรัก เป็ นต้น ซึ่ งการแสดงออกของตัวละครชายจะแตกต่างกันไป
เนื่องจากรู ปแบบความรักที่กากับการแสดงออกตัวละครอยู่
2) ตัวละครหญิง จะเป็ นตัวละครที่ได้รั บความรั กเป็ นส่ วนมาก แต่ก็มีการแสดง
ความรักเหมือนกันแต่จะน้อยกว่าตัวละครชาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ตวั ละครหญิงมักจะมีรูปแบบความรักมี
เหตุมีผล ทาให้ใช้เหตุผลนั้นกับความรักด้วย แต่ในความรักรู ปแบบมิตรภาพตัวละครหญิงจะมีการ
แสดงออกที่ชดั เจนมากกว่าชาย จะมีการดูแลเอาใจใส่ ตวั ละครชายอย่างเปิ ดเผย
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปการแสดงความรักของตัวละครชายและตัวละครหญิง ได้ดงั นี้
1) ตัวละครชาย มีการแสดงออกความรักที่ชดั เจนและแสดงออกมากกว่าตัวละคร
หญิง
2) ตัวละครชาย มีการแสดงออกด้วยการสัมผัสตัวมากกว่าตัวละครหญิง
3) ตัวละครชาย มีการแสดงออกในการปกป้ องดูแลมากกว่าตัวละครหญิง
4) ความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) จะเป็ นรู ปแบบความรักของตัวละครชาย ทา
ให้ตวั ละครชายมีการแสดงออกความรักในการให้มากกว่าตัวละครหญิง
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5) การต้องใจในคนรัก และเริ่ มต้นการแสดงออกความรัก ส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวละครชาย และจะมี เพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ เกิ ดกับตัวละครหญิ ง ซึ่ งตัวละครนั้นจะมี ความรั ก
รู ปแบบเสน่หา (Eros)
6) ตัว ละครชายและตัว ละครหญิ ง มี โ อกาสในการแสดงอาการหึ ง หวงได้
เหมือนกัน
7) ตัวละครหญิ ง จะแสดงความรั ก ออกมามากกว่าในความรั ก รู ป แบบมิ ตรภาพ
(Storge)
8) ตัวละครหญิงมักใช้เหตุผลมาประกอบการแสดงออกมากกว่าตัวละครชาย
จากการวิเ คราะห์ ใ นแต่ ล ะหัวข้อ ทั้ง แก่ นเรื่ อง เพศของตัวละคร รู ปแบบความรั ก การ
แสดงออกความรัก จะพบว่า การแสดงออกความรักเป็ นผลที่มาจากเพศของตัวละคร และรู ปแบบ
ความรัก ซึ่ งทั้งสองอย่างมีแก่นเรื่ องเป็ นตัวกาหนดลักษณะ ซึ่ งความสัมพันธ์ที่พบในการแสดงออก
จะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือในช่วงสร้างและสานสัมพันธ์ความรักและช่วงแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ความรัก (Lee, 1973) ผูว้ จิ ยั พบว่า
1) คู่รักมีความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros) เหมือนกันทั้งคู่การสร้างและสานสัมพันธ์
ความรั ก จะเป็ นแบบการท าทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามรั ก มา และเมื่ อ พบปั ญ หาวิ ธี แ ก้ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ความรักจะเป็ นรู ปแบบแก้ไขโดยไม่สนใจอุปสรรคหรื อปั ญหาใดๆ จะเน้นเพียงตัว
ละครมีความรักและความจริ งใจให้กนั
2) คู่ รั ก ที่ มี ค วามรั ก รู ป แบบเสน่ ห า (Eros) จับ คู่ ก ับ ความรั ก รู ป แบบมี เ หตุ มี ผ ล
(Pragma) การสร้างและสานสัมพันธ์ความรักจะเป็ นแบบการทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ความรักมา และ
เมื่อพบปั ญหาวิธีแก้ปัญหาความสัมพันธ์ความรักจะเป็ นรู ปแบบแก้ไขโดยไม่สนใจอุปสรรคหรื อ
ปัญหาใดๆ และการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
3) ตัวละครชายที่มีความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) จะเอาชนะใจตัวละครหญิง
ด้วยการสร้างและสานสัมพันธ์ความรักด้วยวิธีการปกป้ องดูแล
4) ส่ วนมากหากตัวละครชายมี ค วามรั กรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) มักจะคู่ก ับตัว
ละครหญิงที่มีความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) และจะมีวิธีการแก้ไขความสัมพันธ์ในรู ปแบบ
การใช้เหตุผล
5) คู่ รั ก มี ค วามรั ก รู ป แบบมิ ตรภาพ (Storge) เหมื อนกัน ทั้ง คู่ ก ารสร้ างและสาน
สั ม พัน ธ์ ค วามรั ก แบบการปกป้ องและดู แ ลคนรั ก อย่ า งเพื่ อ น และเมื่ อ พบปั ญ หาวิ ธี แ ก้ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ความรักจะเป็ นรู ปแบบการพูดคุยกันและกันตรงๆอย่างเพื่อน
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ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปได้เป็ นแผนภูมิภาพความสัมพันธ์ได้ดงั ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแก่นเรื่ อง เพศตัวละคร รู ปแบบความรัก และการ
แสดงออกความรัก
6.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกทัศนะนักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทัศนะนักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี สามารถสรุ ปเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ (4) เพื่อศึกษาทัศนะของผูช้ มที่มีต่อรู ปแบบความรักและการแสดงออกของ
ตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีดงั นี้
1) การให้ความหมายความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก นักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี เกี่ ยวกับการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี ผูว้ ิจยั พบว่าความหมายของความรักในละครโทรทัศน์
เกาหลี คือการปกป้ องดูแลใส่ ใจคนรัก การให้เกียรติ และการเสี ยสละ
2) การรับรู้วธิ ีการปลูกฝังการแสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลีเกี่ยวกับวิธีการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี ผูว้ ิจยั พบว่านักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี
มีความคิดเห็นส่ วนใหญ่วา่ ละครโทรทัศน์เกาหลีปลูกฝังให้ผชู ้ มมีการแสดงออกความรักด้วยวิธีการ
ปกป้ องดูแลและเสี ยสละให้กบั คนรัก ในการแสดงออกจะเน้นที่การกระทามากกว่าการพูด เปิ ดเผย
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และตรงไปตรงมา โดยมีความคิดเห็นบางส่ วนว่าความรักสามารถแสดงออกในที่สาธารณะได้ เช่น
การกอด และการจูบ เป็ นต้น
3) การเลียนแบบวิธีการแสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก ผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี เกี่ ยวกับการเลี ยบแบบวิธีการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี ผูว้ ิจยั พบว่าผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ท้ งั หมดมีการ
เลียนแบบการแสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี เป็ นการแสดงออกที่เกิ ดขึ้นทั้งตั้งใจจะ
แสดงออกและไม่ได้ต้ งั ใจจะแสดงออกเพราะเกิ ดจากการรับชมและประทับใจในการแสดงออก
เหล่านั้นจึงแสดงออกกับคนรักของตัวเองอย่างที่ตวั ละครทาในละคร และการแสดงออกความรักใน
ละครยังเป็ นแรงบันดาลใจในการแสดงออกกับคนรักและการอยากมีคนรัก
4) การรับรู้วธิ ีการแสดงออกความรักละครโทรทัศน์เกาหลีในแก่นเรื่ องที่ต่างกัน
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก นักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี เกี่ ยวกับการ
แสดงออกความรักในละครโทรทัศน์เกาหลี ที่มีแก่นเรื่ องต่างกัน ผูว้ ิจยั พบว่านักวิชาการและผูช้ ม
ละครโทรทัศน์เกาหลีส่วนมากมีความเห็นว่าหากละครโทรทัศน์เกาหลี มีแก่นเรื่ องที่ต่างกันการวิธี
แสดงออกความรั กจะต่างไปด้วย เนื่ องจากแก่ นเรื่ องเป็ นตัวคลุ มลักษณะของตัวละครให้มีความ
แตกต่างกัน ทาให้แม้มีการแสดงออกเดี ยวกับแต่วิธีการพูดและท่าทางจะแตกต่างกันออกไป และ
ความคิดเห็นบางส่ วนมีความเห็นว่าวิธีการแสดงออกความรักในทุกๆเรื่ องของละครโทรทัศน์เกาหลี
ไม่แตกต่างกันเพราะท้ายที่สุดการแสดงออกก็คือการปกป้ องดูแลและเสี ยสละคนรักเช่นกัน
ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้เป็ นแผนภูมิภาพความสัมพันธ์ของละครโทรทัศน์เกาหลี ที่ส่งผลต่อ
การปลูกฝังการแสดงออกความรักแก่ผชู ้ มละครโทรทัศน์เกาหลีได้ดงั ภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของละครโทรทัศน์เกาหลีที่ส่งผลต่อการปลูกฝังการแสดงออก
ความรักแก่ผชู ้ มละครโทรทัศน์เกาหลี
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6.2 อภิปรายผลการแสดงออกความรักของละครโทรทัศน์ เกาหลี
ละครโทรทัศน์เกาหลี มีการนาเสนอเรื่ องราวความรักซึ่ งจะให้ความสาคัญในการเล่าเรื่ อง
ความรักมากหรื อน้อยมีตวั กาหนดจากแก่นเรื่ อง เพราะแก่นเรื่ องเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สามารถ
กาหนดเรื่ องราวและความคิดหลักของของการดาเนิ นเรื่ องได้ตามที่ Boggs (อ้างถึงใน สุ ภา จิตติวสุ
รัตน์, 2545)ได้กล่าวไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชโลทร โพยมยล (2552) ที่ศึกษาความรักและ
กระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ ไทย พบว่าความรักสามารถสอดแทรก
ได้ในภาพยนตร์ ทุกๆประเภท ซึ่ งการแสดงออกจะเป็ นลักษณะเชิ งบวกมากกว่าเชิ งลบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับแก่ นเรื่ องของภาพยนตร์ เป็ นตัวกาหนด ซึ่ งแก่ นเรื่ องที่ พบในการวิเคราะห์ เนื้ อหาบทละครมี
ทั้งหมด 3 แก่ นเรื่ องได้แก่ แก่ นเรื่ องความรั ก(Love Theme) แก่ นเรื่ องชี วิตที่ ไม่ส มบูรณ์ (Outcast
Theme) และแก่นเรื่ องอาชี พ(Career Theme) ที่เรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อยจากจานวนที่พบใน
งานวิจยั ชิ้ นนี้ และวิธีการแสดงออกความรั กในแก่นเรื่ องที่ ต่างกันพบว่า แก่ นเรื่ องความรักมีการ
แสดงออกความรักโรแมนติกมากที่สุด เพราะวิธีการเล่าเรื่ องเน้นไปในการนาเสนอความรักของตัว
ละครหลัก จะต่างจากแก่นเรื่ องอื่นๆที่พบว่าเมื่อมีการเล่าเรื่ องแนวละครชี วิตที่ไม่สมบูรณ์แบบจะ
เน้นการเล่ า เรื่ องในมิ ติอื่นๆของตัวละคร แต่ ก็ย งั แทรกสอดการแสดงออกความรั ก และมี ที ก าร
แสดงออกคล้ายในทุกๆแก่ นเรื่ องคื อการปกป้ องดูแลคนรั ก มีความสอดคล้องกับทัศนะของผูช้ ม
ละครโทรทัศน์เกาหลี ว่าการแสดงออกความรักในทุ กๆแก่นเรื่ อง มีการแสดงออกในการปกป้ อง
ดูแลซึ่ งกันและกัน
ในตัวละครที่วิเคราะห์ครั้งนี้ มีลกั ษณะระบบความคิดหลักในการสื่ อสารความรั กออกมา
สามารถแบ่งได้ตามรู ปแบบความรักในทฤษฎีของ Lee (1973) ได้ท้ งั หมด 4 รู ปแบบ ได้แก่ ความรัก
รู ป แบบเสน่ หา (Eros), ความรัก รู ปแบบเสี ยสละ (Agape) , ความรั ก รู ปแบบมี เหตุ มีผล (Pragma)
และความรักรู ปแบบมิตรภาพ (Storge) ซึ่ งรู ปแบบความรักที่พบมากที่สุดได้แก่
ความรักรู ปแบบเสน่ หา (Eros)หมายถึงความรักที่มีความสาคัญที่สุดในชี วิต แม้จะไม่มาก
พอที่จะทาลายตนเอง การเริ่ มต้นของความรักมักจะเกิ ดอย่างฉับพลันรู ้ สึกถู กใจอีกฝ่ ายตั้งแต่แรก
เห็น คล้ายรักแรกพบ การแสดงออกความรักทั้งคาพูดและการกระทาที่ชดั เจน การปรารถนาที่จะ
ใกล้ชิด อยากเจอทุกวัน จะวาดฝั นไว้งดงาม และไม่ได้คาดการณ์ ถึงอุปสรรคใดๆ คู่รักประเภทนี้
พยายามพัฒนาสัมพันธภาพกับคู่ของตนอย่างรวดเร็ ว โดยการเปิ ดเผย ซื่อสัตย์ และจริ งใจ ใส่ ใจคู่รัก
มากเป็ นพิเศษ ทาให้การแสดงออกความรักมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีการใช้ความสนิ ทสนมอย่าง
ใกล้ชิด มีการใช้คาพูดที่โรแมนติกและแสดงออกมาอย่างเปิ ดเผย เช่ น คาพูดว่า “เธอรู ้ไหมว่าเธอ
สวยกว่าที่เธอคิด”, “เธอหึ งฉันหรอ งั้นต่อไปนี้ ฉนั ไม่ไปนัดดูตวั อีกแล้วดีไหม”, “ฉันไม่ได้อยากมา
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ตกปลา ฉันแค่อยากอยูก่ บั คุณ” และการแสดงท่าทางอากัปกิริยาด้วยการจ้องตาขณะพูด การยืนอย่าง
ใกล้ชิด และการสัมผัสร่ างกาย การแสดงออกเหล่านี้ ทาให้ผชู ้ มมีทศั นะทางบวกเกี่ ยวกับความรั ก
และมี ความต้องการในการแสดงออกกับคนรั กของตนอย่างในละคร มี ความสอดคล้องกับความ
คิดเห็ นของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ที่เห็นว่าละครโทรทัศน์เกาหลีน้ นั มีการแสดงออกความรักที่
ตรงไปตรงมาและเปิ ดเผยอย่างชัดเจนมาก ทาให้ผชู ้ มเข้าถึงการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับความรักของละคร
ได้เป็ นอย่างดีและการแสดงออกเป็ นแนวคิดในการแสดงออกความรักของผูช้ ม มีความสอดคล้อง
กับการใช้ความรักรู ปแบบเสน่หา (Eros) ที่วนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ได้ศึกษาเรื่ องความรักและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ ปรากฏในมิวสิ ควีดีโอไทย ที่พบความรักรู ปแบบเสน่ หา (Eros) มาก
ที่สุดและรู ปแบบความรักนี้ ยงั มีผลให้อารมณ์ ของเพลงที่สื่อสารผ่านมิวสิ ควีดีโอเข้าถึ งความรู ้ สึก
ของผูช้ มได้เป็ นอย่างดี ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่าละครโทรทัศน์เกาหลี มีการทาการแสดงออกความ
ของความรู ปแบบนี้ อย่างชัดเจนและเป็ นในทางที่เหมาะสมกับผูช้ ม เพราะถึ งแม้ว่าตัวละครจะมี
ความเสน่หาในความรัก แต่ก็ไม่ได้แสดงความต้องการที่จะครอบครัวจนทาให้แสดงอาการที่เป็ น
ผลไม่ดีต่อตัวเองและคนรักอีกด้วย
ความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) หมายถึงความรั กที่ ปราศจากความเห็ นแก่ ตวั ต้องการ
เป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ มีความห่วงใย และคานึงถึงความสุ ขของคู่รักเป็ นสาคัญ โดยไม่ใส่ ใจกับความ
ต้องการของตนเอง อย่างที่ตวั ละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลี ที่มีการแสดงออกทั้งคาพูดและ
ท่าทางอากัปกิ ริยาในการปกป้ องภรรยาจากการดูถูกและกลัน่ แกล้งจากครอบครัวของตนเอง และ
การเสี่ ยงชี วติ ของตัวเองเพื่อแรงกับการชีวิตอยูข่ องคนรักเพื่อให้เขามีความสุ ข สอดคล้องกับแนวคิด
ความรัก ของ Fromm (1987) ที่ ว่าความรั ก คื อการให้ การปกป้ องดู แลเอาใจใส่ ความรั บผิดชอบ
ความนับถือและความเข้าใจในคนรัก ซึ่ งองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ถูกทามาขยายเป็ นการแสดงออก
ความรักของตัวละครด้วย และยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของผลการสัมภาษณ์เชิ งลึ กทัศนะของ
นักวิชาการและผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลีที่วา่ การแสดงออกความรักของพระเอกนางเอกในละคร
โทรทัศน์เกาหลีน้ นั ทาให้เราเห็ นถึ งความรักที่บริ สุทธิ์ ของหญิงชายที่เจอกันและได้รักกัน แต่จะมี
ความผิดหวังซ้อนอยู่ก่อน เช่ นความแตกต่างกันของอายุ ฐานะอะไรแบบนั้น มันทาให้เราเห็นถึ ง
ความรักขั้นที่สองคือการเสี ยสละ เช่นบางทีกว่าจะได้รักกันต้องเสี ยสละ หรื อสู ญเสี ยอะไรไปก่อน
ถึงจะได้ความรักนั้นมา แล้วไปขึ้นที่สามหรื อการปกป้ อง ไม่วา่ จะเป็ นยอมสละตัวเองเพื่อไปปกป้ อง
มันเป็ นลาดับขั้นนะ โดยในละครโทรทัศน์เกาหลี ไม่ว่าจะเป็ นเนื้ อเรื่ องแบบไหน เราจะเห็ นการ
แสดงออกความรั กที่ เป็ นการเสี ยสละค่อนข้างเยอะ ซึ่ งผูว้ ิจยั วันมี ความคิ ดเห็ นว่าละครโทรทัศน์
เกาหลี มีการแสดงออกความรั กแบบเสี ยสละที่ เด่ นชัดจนทาให้การแสดงออกความรั กรู ปแบบนี้
เป็ นอัตลักษณ์ของการนาเสนอความรักอีกด้วย
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ความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) หมายถึ งความรักที่ ต้ งั อยู่บนรากฐานของความเป็ น
จริ ง ผูท้ ี่ มีค วามรั กแบบนี้ จะแสวงหาคู่ที่เหมาะสมกับตนมากที่ สุด คนที่ อยู่ในความรั กรู ปแบบนี้
มักจะมีความมัน่ คงในความรั กเพราะไม่ปรารถนาที่จะผิดหวังจากความรั ก ทาให้การแสดงออก
ความรักเป็ นการใช้ความคิดมากกว่าความรู ้ สึก ทาให้การกระทาของตัวละครไม่มีความโรแมนติก
และแสดงออกอย่างชัดเจนเท่า ความรั ก ประเภทอื่ นๆ การแสดงออกของตัวละครหลัก ในละคร
โทรทัศน์เกาหลีในความรักรู ปแบบนี้จะแสดงออกเมื่อความรักอยูใ่ นภาวะที่เป็ นปั ญหา ตัวละครที่มี
รู ปแบบความรักนี้ จะแสดงการปกป้ องความรักการรั กษาให้ความรั กนั้นคงอยู่ หรื อการตัดสิ นใจ
เลื อ กคนรั ก ที่ เ หมาะสมให้ ก ับ ตนเอง เช่ น ตัว ละครที่ เ ป็ นคู่ ส ามี ภ รรยามี ปั ญ หาท าให้ ค วามรั ก
สั่นคลอน ตัวละครที่มีความรักรู ปแบบนี้ จะแสดงการง้อขอคืนดีโดยจะแสดงออกถึงความพยายาม
เป็ นอย่างมาก หรื อในการตัดสิ นใจเลือกคนรักก็จะใช้เหตุผลเป็ นหนักในเสนอเรื่ องราวจะแสดงให้
เห็นการใช้ความคิดพิจารณาเหตุและผลในการเลือกคนรักนี้ ซึ่งในปัจจุบนั การใช้ความรักแบบมีเหตุ
มีผล มีก ารนาเสนอมากในละครโทรทัศน์เกาหลี ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้องกับ ทัศ นะของผูช้ มละคร
โทรทัศน์เกาหลีที่วา่ ละครเกาหลีเริ่ มมีการนาเสนอความรักแบบใช้เหตุผล และตัวละครไม่ได้เจาะจง
กับความรักมากเท่าเรื่ องอื่นๆเช่น เรื่ องงาน เรื่ องปั ญหาชีวติ เป็ นต้น และสอดคล้องกับหลักทางพุทธ
ศาสนาที่ ท่าน ว.วชิ รเมธี (อ้างถึงใน ชโลทร โพยมยล, 2552) กล่าวไว้วา่ ความรักนั้นประกอบด้วย
อารมณ์และเหตุผล โดยเหตุผลนั้นคือปั ญญา ซึ่ งความรักที่ดีควรประกอบด้วยทั้ง 2 อย่าง คือปั ญญา
เข้ามากากับความรักนัน่ เอง และผูว้ ิจยั มีความคิดเห็ นว่าการแสดงออกความรักแบบมีเหตุมีผลเป็ น
การสร้ างทัศนะให้กบั ผูช้ มให้มีความสนใจในความรักน้อยลง โดยในการนาเดินชีวิตของตัวละคร
ต้องมีส่วนอื่นๆนอกจากความรักเป็ นส่ วนประกอบซึ่ งทุกๆคนควรที่จะให้ความสาคัญกับเรื่ องที่จะ
สร้ า งผลรั บ ที่ ดีข องชี วิตด้ว ย ท าให้ความรั ก รู ปแบบมี เหตุ มี ผ ล เป็ นความรั ก ที่ เหมาะสมในการ
นาเสนอการแสดงออกความรักสาหรับบุคคลที่ประสบปัญหาความรักในปั จจุบนั
ความรักรู ปแบบมิตรภาพ (Storge)หมายถึงความรักที่พฒั นามาจากมิตรภาพหรื อความเป็ น
เพื่อน ซึ่ งการแสดงออกความรักจะไม่ได้ผิดแปลกไปจากการใช้ชีวิตปกติทาให้ความรักไม่ได้หวื
หวา เท่าความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ความรักรู ปแบบนี้ ไม่พบมากในการเล่าเรื่ องในละครโทรทัศน์
เกาหลี ทาให้ผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ไม่มีทศั นะในความรั กรู ปแบบนี้ ซึ่ งผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า
ความรักรู ปแบบมิตรภาพเป็ นความรักที่บริ สุทธิ์ และมีความมัน่ คง แม้จะมีการแสดงออกที่ไม่ชดั เจน
แต่มีการแสดงความรู ้ สึกที่ลึกซึ่ งของคู่ความสัมพันธ์ ซึ่ งความรักรู ปแบบนี้ มกั จะเกิดเป็ นปั ญหาใน
กลุ่มคนวัยเรี ยน ซึ่ งหากมีการนาเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมจะเป็ นตัวอย่างที่ดีของผูช้ มได้เป็ น
อย่างดี
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จากรู ปแบบความรักที่พบในงานวิจยั นี้ สามารถอนุมานได้วา่ สาเหตุที่ทาให้ละครโทรทัศน์
เกาหลี มีการดาเนิ นเรื่ องราวความรั กโรแมนติกที่โดดเด่นมาจากการเล่ าเรื่ องราวของตัวละครที่ มี
รู ปแบบความรักที่โรแมนติกและบริ สุทธิ์ ทาให้ผชู ้ มเข้าถึ งและเกิ ดความรู ้สึกด้านบวกกับเรื่ องราว
และการแสดงออกของตัวละคร ซึ่ งสอดคล้องกับทัศนะของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ที่รับรู ้ ได้ถึง
การแสดงความรักที่บริ สุทธิ์ จากตัวละคร และรู ้ สึกว่าการแสดงออกเหล่านั้นไม่สามารถหาได้จาก
ละครไทย เพราะการแสดงออกในตัว ละครของละครโทรทัศ น์ เกาหลี มี ค วามชัด เจนและการ
แสดงออกที่โรแมนติ กจนทาให้เป็ นจุดเด่นในวิธีการนาเสนอ และกลายเป็ นอัตลักษณ์ของรู ปแบบ
ละคร รู ปแบบความรักยังสามารถสร้ างทัศนคติกบั ผูช้ มได้อีกมากมายหลายแง่มุมที่ปรากฏในการ
วิจ ัย ของ Hetsroni (2012a) ได้ศึ ก ษา ความรั ก เป็ นเรื่ อ งที่ น าเสนอในศิ ล ปะและดนตรี และเป็ น
ประเด็นหลักในรายการโทรทัศน์ พบว่าการรับชมสื่ อที่มาจากโทรทัศน์สามารถสร้างความสัมพันธ์
กับผูร้ ับสื่ อในแง่ของรู ปแบบความรักของแต่ละบุคลได้ในระดับปานกลาง โดยความรักรู ปแบบมี
เหตุมีผล(Pragma) จะมีประสิ ทธิ ภาพในความสัมพันธ์เชิงบวกกับผูร้ ับสื่ อในสื่ อประเภทข่าวสารและ
รายการทัว่ ไป แต่ในสื่ อรู ปแบบละครโทรทัศน์ประเภทละครน้ าเน่ าและละครครอบครัวหากมีการ
นาเสนอความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล(Pragma) จะเกิ ดให้เกิ ดความสัมพันธ์เชิ งลบกับผูร้ ั บสื่ อที่ซ่ ึ งมี
ความสอดคล้องกับละครโทรทัศน์ที่มีการนาเสนอความรักรู ปแบบเสน่ าหา(Eros) อีกด้วย จากผล
วิจยั ดังกล่าวนี้ ผูว้ ิจยั พบความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการสื่ อสารของวอเรน ดับเบิลยู วีเวอร์
(อ้างถึ งใน Shannon & Weaver, 1949, p94) ที่ว่าความรู ้ สึกและความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึ้นในผูร้ ั บสาร
นั้นเกิดจากกระบวนการในจิตใจของมนุษย์ที่มีความซับซ้อน เพราะการสื่ อสารผ่านสื่ อจากโทรทัศน์
ทั้งประเภท ข่าวสาร รายการโทรทัศน์และละครโทรทัศน์ เป็ นสื่ อที่ประกอบไปด้วยดนตรี ภาพ การ
แสดงออกที่สื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมมนุ ษย์ทาให้สามารถครอบคลุมและส่ งผลต่อความรู ้สึกกับจิตใจ
ของมนุษย์ได้
การสื่ อสารในเหตุการณ์ความรักเป็ นลักษณะการแสดงออกที่ถูกกากับไว้ดว้ ยรู ปแบบความ
รัก ทาให้ตวั ละครมีความคิดและการกระทาที่แตกต่างกันออกไป จากการวิเคราะห์ละครโทรทัศน์
เกาหลี ผูว้ ิจยั พบการแสดงออกความรักในลักษณะการการปกป้ อง ดูแลและเอาใจใส่ ในคนรักเป็ น
ส่ วนมาก และจะไม่ปรากฏการแสดงออกของความรุ นแรง เช่ น การขืนใจ การทาร้ ายร่ างกายอัน
เนื่ องมาจากสาเหตุของความรักและความต้องการที่จะครอบครองคนรัก แม้ในทุกๆความรักใน
ละครจะไม่ได้จบด้วยความความสุ ขและการสมหวังในความรักก็ตาม ซึ่งการแสดงออกความรักยังมี
ความแตกต่างในการแสดงออกที่กากับด้วยเพศของตัวละคร ในตัวละครชายของละครโทรทัศน์
เกาหลีมีการแสดงออกความรักที่ชดั เจน และแสดงออกเป็ นอย่างมากทั้งการพูดและการกระทา ทา
ให้ในการเล่าเรื่ องของบางเรื่ องมีการแสดงออกความรักของตัวละหญิงน้อยมาก เป็ นการสร้างทัศนะ
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ให้ผชู ้ มได้ว่า เพศชายควรแสดงออกความรักอย่างชัดเจน และเพศหญิงควรสงวนตัวในเรื่ องของ
ความรัก สอดคล้องกับทัศนะของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ที่ว่าตัวละครชายจะแสดงออกชัดเจน
มากกว่ า ตัว ละครหญิ ง และตัว ละครชายจะเป็ นฝ่ ายที่ เ ริ่ ม ต้น ความรั ก ก่ อ น และ Terri (2002)
นัก จิ ตวิท ยาที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรั ก ยังกล่ า วไว้ว่า การแสดงออกของเพศชายและหญิ งมี ความ
แตกต่ า งกัน โดยผู ้ห ญิ ง มัก จะใช้ เ วลาและเหตุ ผ ลในการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งอาจส่ ง ผลให้
ความสั ม พัน ธ์ พ ฒ
ั นาได้ช้า ซึ่ งต่ า งจากเพศชายที่ จ ะเริ่ ม ต้น ความสั ม พันธ์ อ ยากรวดเร็ ว และมัก
แสดงออกด้วยการสัมผัสคนรักอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามละครโทรทัศน์เกาหลีมีแนวทางการนาเสนอในการนาเรื่ องที่มีความเป็ นเหตุ
เป็ นผลเพื่อผูร้ ับชมมีความเข้าถึงและเข้าใจการกระทาของตัวละคร โดยการแสดงออกจะไม่ขดั แย้ง
กับความเป็ นจริ งที่ควรจะเป็ น และมีการแสดงออกที่ชดั เจน อย่างที่ Yoon (2010, อ้างถึงใน ณัฐิยา ศี
รกรวิไล, 2553) ได้กล่าวถึงวิธีการเขียนบทละครให้ประสบความสาเร็ จกับผลการตอบรับของผูช้ ม
ซึ่ ง หลัก การดัง กล่ าวสอดคล้องกับ กระบวนการการปลู กฝั ง พฤติ กรรมในมนุ ษ ย์เป็ นทฤษฎี ข อง
(Gerbner, 1919, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) โดยกระบวนการปลูกฝังมี 2 รู ปแบบได้แก่
1) วิธีหลัก (Mainstreaming) หมายถึงการสร้างกระแสนิ ยม หรื อการสร้างบทบาท
ที่ทาให้โดดเด่นจนเป็ นกระแสในสังคม ซึ่ งในละครโทรทัศน์เกาหลีมีการสร้างกระแสนิ ยมเกี่ยวกับ
การแสดงออกความรักเป็ นอย่างมาก ด้วยเพราะเนื้ อหาละครละครส่ วนมากเป็ นเรื่ องราวความรั ก
โรแมนติกทาให้ผชู ้ มเข้าถึงได้ง่าย
2) วิธีการสร้างความสอดคล้อง (Resonance) หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์จาก
กระแสหลักที่เกิ ดขึ้นจากโทรทัศน์กบั สังคมความเป็ นจริ งให้มีบางส่ วนสอดคล้องกันเพื่อเป็ นการ
เสริ มแรงให้เสมือนมีเรื่ องนั้นเกิดขึ้นจริ งๆในสังคม
ซึ่ งจากทฤษฎี ดงั กล่าวมีความสอดคล้องกับโลกความเป็ นจริ งในการสื่ อสารกับผูช้ มละคร
โทรทัศน์เกาหลี โดยละครโทรทัศน์เกาหลี สร้ างกระแสนิ ยมให้เกิ ดการเลี ยบแบบ จนทาให้เป็ น
กระแสหลักมากมาย เช่น วิธีการเรี ยกคนรักว่า พี่ชาย หรื อภาษาเกาหลีวา่ โอปป้ า การโอบกอดคนรัก
จากด้านหลัง การที่ฝ่ายชายก้มลงผูกเชือกรองเท้าให้ฝ่ายหญิง เป็ นต้น จนทาให้เกิดปรากฏการณ์การ
กระจายวัฒนธรรมเกาหลีไปในหลายๆประเทศและเรี ยกปรากฏการณ์ น้ นั ว่าเกาหลีฟีเว่อร์ (ดวงใจ
อาภัย, 2555) และสอดคล้องกับทัศนะของผูช้ มละครโทรทัศน์เกาหลี ที่มกั จะใช้วิธีการแสดงออก
จากละครที่ ดูไ ปปรั บ ใช้ใ นชี วิตจริ ง หรื อการแสดงออกอย่า งละครโดยที่ ตนเองไม่ รู้ตวั และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรี ชา พันธ์ แน่ น และคณะ (2551) ที่ศึ ก ษาเรื่ องสื่ อบันเทิ ง เกาหลี ก ับ
ค่ า นิ ย มในวัฒ นธรรมเกาหลี ข องวัย รุ่ น ไทย พบว่า วัย รุ่ น ไทยสามารถเข้า ถึ ง และเปลี่ ย นแปลง
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พฤติกรรมที่มาจากกระแสนิยมจากละครโทรทัศน์เกาหลีดา้ นการแสดงออกความ และยังเกิดความ
สนใจในวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น อาหารและการศัลยกรรมอีกด้วย
นอกจากนั้นหลักการเขียนบทละครที่ Yoon (2010, อ้างถึงใน ณัฐิยา ศีรกรวิไล, 2553) กล่าว
ไว้วา่ การเขียนบทละครโทรทัศน์เกาหลี จะใช้หลักการความเป็ นจริ งที่สามารถเกิดขึ้นในสังคม ทา
ให้มีความสอดคล้องทฤษฎีอีกด้วย
และเนื่ องจากละครโทรทัศน์เกาหลี มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่ องราวความรักทาให้ผชู ้ ม
ละครโทรทัศน์เกาหลีชาวไทยมีทศั นะในการแสดงออกความรักจากละครโทรทัศน์เกาหลี เกี่ยวกับ
การแสดงออก การกอดและการจูบในที่ สาธารณะเป็ นฉากที่ ปรากฏอยู่มาก ซึ่ งจากการวิเคราะห์
เนื้ อหาบทละครตามความเป็ นจริ งแล้วพบการแสดงความรักดังกล่าวเพียงไม่กี่ฉากหรื อเพียง 2-3
ตอน จากปกติ ล ะครโทรทัศ น์เ กาหลี จะมี จานวนตอนเฉลี่ ย ประมาณ 18 ตอน ซึ่ ง ความคิ ด เห็ น
ดังกล่ าวมี ความสอดคล้องกับ การเสริ มแรง 2 เท่าของทฤษฎี การปลูกฝั งความจริ ง (Double Dose
Effect) ที่สื่อทางโทรทัศน์สามารถเสริ มแรงให้คนมีความเชื่ อมากเป็ นสองเท่าจากความเป็ นจริ ง จึง
ทาให้ผชู ้ มถูกปลูกฝังพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเกินความเป็ นจริ งที่ปรากฏอยูใ่ นละคร
ซึ่ งมีงานวิจยั ที่สนับสนุนการปลูกฝังในการแสดงออกความรักของละครโทรทัศน์เกาหลีอยู่
มากมายได้แก่ งานวิจยั ของ Hong Tien Vu and Tien-Tsung, L (2013) ที่ศึกษาผล กระทบของละคร
ละครโทรทัศ น์ เกาหลี ที่ มี ก ารปลู ก ฝั ง ความคิ ดต่ อผูช้ มเวีย ดนามที่ เ ป็ นผูห้ ญิ ง พบว่า ผูห้ ญิ งชาว
เวียดนามส่ วนใหญ่ที่มีการสมรสกับผูช้ ายชาวเกาหลี ใต้ เกิ ดจากผลมาการชมละครละครโทรทัศน์
เกาหลี และถูกปลู กฝั งให้มีทศั นะเชิ งบวกต่อผูช้ ายเกาหลี ใต้ จนเกิ ดเป็ นความเชื่ อและการรั บรู ้ ว่า
ผูช้ ายเกาหลีมีการแสดงออกความรักเชิ งบวกคนรัก สามารถทาให้ชีวิตรักมีความสุ ข แต่หลังจากที่
ได้สารวจผูห้ ญิงเวียดนามที่ทีการสมรสกับผูช้ ายเกาหลี น้ นั พบว่า ทัศนะที่มีต่อผูช้ ายเกาหลี ใต้จาก
เดิมที่เป็ นเชิงบวกกลายเป็ นเชิงลบ เพราะการแสดงออกความรักในความเป็ นจริ งนั้นแตกต่างไปจาก
การแสดงออกความรั ก ที่ ไ ด้ช มในละครโทรทัศน์เกาหลี งานวิจยั ของ Kang (1992) ที่ ศึ ก ษาการ
ปลูกฝั งการถ่ายทอดวัฒนธรรมของวัยรุ่ นเกาหลีกบั โทรทัศน์ พบว่าการสื่ อสารผ่านสื่ อโทรทัศน์มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมความคิดและการแสดงกับวัยรุ่ นชาวเกาหลีมากที่สุดในเรื่ องบทบาททางเพศ
ความสัมพันธ์ของฝ่ ายหญิงและชายที่แตกต่างกัน ที่จากเดิ มตามหลักความเชื่ อแบบลัทธิ ขงจื้อเพศ
หญิงจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมเพศชายและบุคคลในบ้าน จึงทาให้เพศหญิงมักถูกกดขี่อยูเ่ สมอ ทาให้
เกิ ดภาวการณ์การหย่าร้ างเป็ นจานวนมาก แต่เมื่อมีการปลูกฝังความสัมพันธ์ทางเพศสภาพจากสื่ อ
ผ่านโทรทัศน์ ปรากฏว่ามโนทัศน์ทางสังคมมีความเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้ปัญหาในการหย่าร้างลด
น้อยลงและมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกของคู่รักมากขึ้ น งานวิจยั ของ กานดา จันมหา (2555) ที่ศึกษา
เรื่ องบทบาทตัว ร้ า ยในละครโทรทั ศ น์ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลี ย นแบบพฤติ ก รรมของวัย รุ่ นใน
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กรุ งเทพมหานคร พบว่าวัยรุ่ นในกรุ งเทพมหานครมีการเลี ยนแบบพฤติกรรมในการแสดงออกจาก
การรับชมละครโทรทัศน์เฉพาะอย่างยิ่ง ละครที่มีแก่นเรื่ องความรัก โดยจะมีการเลียนแบบทั้งกริ ยา
ท่าทาง น้ าเสี ยงในการใช้ภาษา และการแต่งตัวเพื่อให้มีความสวยงาม ส่ วนในด้านพฤติกรรมของตัว
ละครตัวร้ายนั้น ละครจะแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในที่สุดการกระทาเชิงลบของตัวละครนั้น
จะได้รับผลของการกระทาอย่างไร จึงทาให้วยั รุ่ นมีการเรี ยนรู ้จะไม่ได้ทาตามทั้งหมด เพราะรู ้วา่ เป็ น
การกระทาที่ไม่ดีขดั ต่อหลักของสังคม

6.3 ข้ อเสนอแนะในงานวิจัย
ข้อเสนอแนะสาหรับผูส้ ร้างละครโทรทัศน์
เพื่อให้การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างสรรค์ละครโทรทัศน์ การวิจยั ครั้ งนี้ มี
ข้อ เสนอแนะให้ ก ับ ผูส้ ร้ า งละครโทรทัศ น์ เพื่ อ เป็ นแนวทางการสร้ า งสรรค์ล ะครโทรทัศ น์ ที่
เหมาะสมและมีคุณค่าต่อไป
1) ละครโทรทัศ น์มี บทบาทในการปลู ก ฝั งความคิดและพฤติ ก รรมของผูร้ ั บชม
ดังนั้นเนื้ อหาการเล่าเรื่ องในละครจึงมีความสาคัญในการสื่ อสารการแสดงออกความรัก เพื่อสร้าง
ความหมายและวิธีการแสดงออกของความรักให้เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับชม ดังนั้นจึงควรสร้างสรรค์
ละครที่มีคุณภาพและนาเสนอเรื่ องราวในการแสดงออกที่สามารถเกิดขึ้นจริ งๆได้ในสังคม
2) รู ป แบบความรั ก ในตัว ละครมี ค วามหลากหลายทั้ง ความรั ก รู ป แบบเสน่ ห า
(Eros), ความรักรู ปแบบเสี ยสละ (Agape), ความรักรู ปแบบมีเหตุมีผล (Pragma), ความรักรู ปแบบ
มิตรภาพ (Storge) ความรักรู ปแบบไม่ผกู มัด (Ludus) และความรักรู ปแบบลุ่มหลง (Mania) ดังนั้น
ผูส้ ร้างละครโทรทัศน์ควรสร้างสรรค์ละครให้มีวิธีการแสดงออกความรักที่เหมาะสม กับความรัก
รู ปแบบต่างๆให้ผรู ้ ับชมได้มีความเข้าใจถึงวิธีการแสดงออกความรัก รู ปแบบความคิดของตัวละคร
เพื่อเป็ นตัวอย่างในการดาเนินชีวติ ต่อไป
3) ผูช้ มละครโทรทัศน์รับรู้การแสดงออกความรักในรู ปแบบเสี ยสละ (Agape) ได้
ชัด เจนที่ สุ ด และมี ก ารเลี ย นแบบการกระท าอย่า งชัด เจน ดัง นั้น ผูผ้ ลิ ต ละครโทรทัศ น์ จึ ง ควร
สร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ดว้ ยการนาเสนอความรักรู ปแบบนี้ เพื่อให้เป็ นการปลูกฝังความรักที่ดีต่อ
ผูช้ ม
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ข้อเสนอแนะสาหรับผูช้ มละครโทรทัศน์
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อผูช้ มละครโทรทัศน์ การวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ
ให้กบั ผูช้ มละครโทรทัศน์ เพื่อเป็ นแนวทางการคิดวิเคราะห์การแสดงออกของตัวละครและการ
เลียนแบบพฤติกรรมของตัวละคร
1) ตัวละครในละครโทรทัศน์มีความแตกต่างกันในลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น เพศ
อุปนิสัย ฐานะ การศึกษา และรู ปแบบความรัก ซึ่ งมีส่วนทาให้วิธีการแสดงออกแตกต่างไปด้วย ซึ่ ง
ผูช้ มควรเข้าใจตัวละคร วิธีการแสดงออก ผลที่จะได้รับจากการกระทานั้นๆ และสภาพความเป็ น
จริ ง ของชี วิต จึ งจะเกิ ดประโยชน์ ใ นการรั บ รู ้ ก ารปลู ก ฝั ง จากสื่ อและรู ้ เท่ า ทันสื่ อละคร เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการแสดงพฤติกรรมที่มาจากสื่ อละคร
2) ในการรับชมละครที่มาจากต่างประเทศ ผูค้ วรทาความเข้าใจในวัฒนธรรมและ
การแสดงออกของประเทศนั้นๆ และหากมีการเลี ยนแบบพฤติกรรมจากตัวละครในละคร ควร
คานึงถึงวัฒนธรรมของประเทศของตนเอง เพื่ออยูใ่ นการแสดงออกที่เหมาะสมกับกรอบวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ต่อไป
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกฝังความจริ ง
ที่ได้จากสื่ อ และการสื่ อสารวิธีการแสดงออกความรักในละคร
1) งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการวิเคราะห์การแสดงออกความรักในละครโทรทัศน์เกาหลี
เท่านั้น ซึ่ งการสื่ อสารของละครและการรับรู้ความหมายในการแสดงออกความรัก มีความแตกต่าง
กันในสังคมไทย ดัง นั้นหากมี ก ารศึ ก ษาต่ อไปจึ งควรศึ กษาบริ บททางสัง คมและวัฒนธรรมเป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแสดงออกที่ชดั เจน
2) งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เป็ นการศึ ก ษาการแสดงออกความรั ก ของตัว ละครหลัก หรื อ
พระเอกกับนางเอกเพียงเท่านั้น ซึ่ งในทุกๆความรักที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงบุคคลเพียงสองคน ดังนั้น
หากมีการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาวิธีการแสดงออกต่อความรักของตัวละครอื่นๆ เพื่อนความเข้าใจ
การแสดงออกของตัวละครในบริ บาทที่ต่างออกไป เช่น พระรอง หรื อการแสดงออกความรักของ
พ่อแม่เป็ นต้น
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1. Aeja's Older Sister, Minja
2. Beethoven Virus
3. Chunja's Happy Events
4. Family's Honor
5. Formidable Rivals
6. Glass Castle
7. Gourmet
8. Hong Gil-dong
9. I Love You, Don't Cry
10. Iljimae
11. King Sejong the Great
12. La Dolce Vita
13. Mom's Dead Upset
14. New Heart
15. Night After Night
16. On Air
17. One Mom and Three Dads
18. Painter of the Wind
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1. Assorted Gems
2. Boys Over Flowers
3. Brilliant Legacy
4. Cain and Abel
5. Cinderella Man

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Robber
Single Dad in Love
Star's Lover
Strongest Chil Woo
Spotlight
Tazza
Temptation of Wife
The Kingdom of The Winds
The Last Scandal of My Life
The World That They Live In
Tokyo Sun Shower
White Lies
Who Are You?
Woman of Matchless Beauty, Park
Jung-geum
33. Women of the Sun
34. Working Mom
35. You Are My Destiny

6.
7.
8.
9.
10.

Creating Destiny
Don't Hesitate
Dream
Friend, Our Legend
Good Job, Good Job
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

He Who Can't Marry
Hero
High Kick Through the Roof
Invincible Lee Pyung Kang
Iris
Ja Myung Go
Loving You a Thousand Times
My Fair Lady
My Too Perfect Sons
Queen of Housewives
Queen Seondeok
Romance Zero
Smile, You
Soul
Swallow the Sun

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2553
1. A Good Day for the Wind to Blow
2. A Man Called God
3. All My Love
4. Athena: Goddess of War
5. Bad Guy
6. Becoming a Billionaire
7. Big Thing
8. Cinderella's Sister
9. Coffee House
10. Dandelion Family
11. Daring Women
12. Definitely Neighbors
13. Dong Yi

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Style
Tamra, the Island
Temptation of an Angel
The Accidental Couple
The City Hall
The Return of Iljimae
The Road Home
The Slingshot
Three Brothers
Triple
Two Wives
What's for Dinner?
Wife Returns
Will It Snow for Christmas?
You're Beautiful

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dr. Champ
Flames of Desire
Freedom Fighter, Lee Hoe-young
Giant
Gloria
God's Quiz
Golden Fish
Golden Fish
Grudge: The Revolt of Gumiho
Harvest Villa
Home Sweet Home
I am Legend
It's Okay, Daddy's Girl
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Jejungwon
Joseon X-Files
Junwoo
Kim Su-ro, The Iron King
King of Baking, Kim Takgu
Legend of the Patriots
Life Is Beautiful
A Man Called God
Mary Stayed Out All Night
Master of Study
My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox
Oh! My Lady
Pasta
Personal Taste
Pianist
Pink Lipstick
Playful Kiss
President
Prosecutor Princess

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2554
1. My Princess
2. New Tales of Gisaeng
3. Ojakgyo Family
4. Padam Padam... The Sound of His
and Her Heartbeats
5. Paradise Ranch
6. Poseidon
7. Protect the Boss
8. Queen Insoo

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Pure Pumpkin Flower
Queen of Reversals
Rock, Rock, Rock
Road No. 1
Smile Again
Smile, Mom
Secret Garden
Sungkyunkwan Scandal
Stars Falling from the Sky
The Fugitive: Plan B
The Great Merchant
The King of Legend
The Reputable Family
The Slave Hunters
The Woman Who Still Wants to
Marry
61. Three Sisters
62. You Don't Know Women

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Romance Town
Royal Family
Scent of a Woman
Sign
Special Affairs Team TEN
Spy Myung-wol
The Duo
The Greatest Love
The Musical
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18.
19.
20.
21.
22.

The Princess' Man
The Thorn Birds
The Women of Our Home
Twinkle Twinkle
Vampire Idol

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2555
1. A Gentleman's Dignity
2. An Angel's Choice
3. Arang and the Magistrate
4. Big
5. The Birth of a Family
6. Bridal Mask
7. Can We Get Married?
8. Can't Live Without You
9. Cheer Up, Mr. Kim!
10. Cheongdam-dong Alice
11. Cheongdam-dong Scandal
12. Childless Comfort
13. Do You Know Taekwondo?
14. Dr. Jin
15. Dream High 2
16. Dummy Mommy
17. Faith
18. Family
19. Fashion King
20. Feast of the Gods
21. Five Fingers
22. Full House Take 2
23. Ghost

23.
24.
25.
26.

Vampire Prosecutor
Warrior Baek Dong-soo
White Christmas
While You Were Sleepin

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Glass Mask
God of War
Golden Time
Goodbye Dear Wife
Haeundae Lovers
Here Comes Mr. Oh
History of a Salaryman
I Do, I Do
I Like You
I Love Lee Tae-ri
I Need Romance 2012
Jeon Woo-chi
Ji Woon-soo's Stroke of Luck
Korean Peninsula
Love, My Love
Love Rain
Ma Boy
Man from the Equator
May Queen
Missing You
Moon Embracing the Sun
Ms Panda and Mr Hedgehog
My Daughter Seo-young
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

My Husband Got a Family
My Lover, Madame Butterfly
Ohlala Couple
Operation Proposal
Phantom
Queen In-hyun's Man
Reply 1997
Rooftop Prince
Salamander Guru and The Shadows
Shut Up Flower Boy Band
Syndrome
Still You
Standby
Take Care of Us, Captain
Tasty Life

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2556
1. 7th Grade Civil Servant
2. A Hundred Year Legacy
3. Ad Genius Lee Tae-baek
4. Adolescence Medley
5. All About My Romance
6. Basketball
7. The Blade and Petal
8. City Conquest
9. Crazy Love
10. Cruel City
11. Cruel Palace - War of Flowers
12. Dating Agency: Cyrano
13. Flower Boys Next Door

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

The 3rd Hospital
The Chaser
The Great Seer
The Innocent Man
The King's Doctor
The King's Dream
The King 2 Hearts
The King of Dramas
The Wedding Scheme
To the Beautiful You
Twelve Men in a Year
Welcome Rain to My Life
Wild Romance
Yellow Boots

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Give Love Away
Goddess of Fire
Goddess of Marriage
God's Gift - 14 Days
Golden Rainbow
Good Doctor
Good For You
Gu Family Book
Her Legend
Hold My Hand
Hur Jun, the Original Story
I Can Hear Your Voice
Incarnation of Money

234
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Iris II
Jang Ok-jung, Living by Love
King of Ambition
Let's Eat
Marry Him If You Dare
Master's Sun
Medical Top Team
Melody of Love
Mirae's Choice
Miss Korea
Monstar
My Love from the Star
Nine: Nine Time Travels
One Warm Word
One Well-Raised Daughter
Passionate Love
Potato Star 2013QR3
Pots of Gold
Pretty Man
Prime Minister and I
Princess Aurora
Queen of Ambition
Queen of the Office
Reply 1994
Ruby Ring
Samsaengi

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2557
1. A New Leaf
2. Angel Eyes

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Scandal
School 2013
Secret Love
Sincerity Moves Heaven
Shining Romance
Shark
That Winter, the Wind Blows
The Fugitive of Joseon
The Heirs
The King's Daughter, Soo Baekhyang
The Queen's Classroom
The Secret of Birth
The Suspicious Housekeeper
The Virus
Thorn Flower
Thrice Married Woman
Two Weeks
Two Women's Room
Ugly Alert
Wang's Family
When a Man Falls in Love
Who Are You?
Wonderful Mama
You're the Best, Lee Soon-shin
Your Lady

3. Angel's Revenge
4. Apgujeong Midnight Sun
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bad Guys
Big Man
Birth of a Beauty
Blade Man
Bride of the Century
Can We Love?
Cantabile Tomorrow
Cheo Yong
Cunning Single Lady
Discovery of Love
Doctor Stranger
Dr. Frost
Fated to Love You
Flower Grandpa Investigation Unit
Gap-dong
Glorious Day
Golden Cross
Gunman in Joseon
Healer
Hi! School-Love On
High School King of Savvy
Hotel King
I Need Romance 3
Inspiring Generation
Into the Flames
It's Okay, That's Love
Jang Bo-ri is Here!
Jeong Do-jeon
Land of Gold
Legendary Witches

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Liar Game
Make a Wish
Mama
Marriage, Not Dating
Mimi
Misaeng
Modern Farmer
Mother's Garden
Mr. Back
My Dear Cat
My Lovely Girl
My Secret Hotel
My Spring Days
A New Leaf
Only Love
Pinocchio
Plus Nine Boys
Pride and Prejudice
Punch
Reset
Rosy Lovers
Secret Door
Secret Love Affair
Single-minded Dandelion
Seonam Girls High School
Investigators
Sweet Secret
Sweden Laundry
Tears of Heaven
Temptation
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

The Full Sun
The Greatest Marriage
The Idle Mermaid
The King's Face
The Night Watchman's Journal
The Three Musketeers
Three Days
Triangle
Trot Lovers
Two Mothers

รายชื่อละครโทรทัศน์ เกาหลีในปี พ.ศ. 2558
1. A Daughter Just Like You
2. All About My Mom
3. Angry Mom
4. Assembly
5. Because It's The First Time
6. Beloved Eun-dong
7. Blood
8. Bubble Gum
9. Cheer Up!
10. Cheo Yong 2
11. City of the Sun
12. D-Day
13. Divorce Lawyer in Love
14. Falling for Innocence
15. Glamorous Temptation
16. Heard It Through the Grapevine
17. Heart to Heart
18. Hello Monster

74. Valid Love
75. What's With This Family
76. Wild Chives and Soy Bean Soup:
12 Years Reunion
77. Witch's Romance
78. Wonderful Days
79. Yoo-na's Street
80. You Are the Only One
81. You're All Surrounded
82. You're Only Min

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Hidden Identity
High Society
Hogu's Love
House of Bluebird
Hyde, Jekyll, Me
I Have a Lover
Kill Me, Heal Me
Last
Late Night Restaurant
Let's Eat 2
Love on a Rooftop
Maids
Make a Woman Cry
Mask
Masked Prosecutor
Missing Noir M
Mrs. Cop
My Daughter, Geum Sa-wol
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

My Heart Twinkle Twinkle
My Mother is a Daughter-in-law
My Unfortunate Boyfriend
Oh My Ghostess
Oh My Venus
Orange Marmalade
Queen's Flower
Remember: War of the Son
Reply 1988
Rude Miss Young-ae season 14
She Was Pretty
Six Flying Dragons
Scholar Who Walks the Night
Shine or Go Crazy
Sweet, Savage Family
Super Daddy Yeol

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Splash Splash Love
Splendid Politics
Spy
The Family Is Coming
The Girl Who Sees Smells
The Lover
The Merchant: Gaekju 2015
The Producers
The Time We Were Not in Love
The Village: Achiara's Secret
TV Novel: The Stars Are Shining
Twenty Again
Unkind Ladies
Warm and Cozy
Who Are You: School 2015
Yong-pal

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวศุจิกานท์ ทองอ่อน

ประวัติการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (มัลติมีเดีย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า ธนบุรี
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

ประสบการณ์การทางาน

(พ.ศ. 2555 – 2557)
นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่

