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 การศึกษาเร่ือง “ภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา” เปนการศึกษาใน
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาพตัวละครนางเอกท่ีถูกเลาผานละคร
โทรทัศนไทยแนวยอนเวลา ใชวิธีการศึกษาผานตัวบท (Text) ละครโทรทัศนแนวยอนเวลาระหวางป 
2560 - 2562  โดยเจาะจงไปท่ี การประกอบสรางภาพตัวแทนนางเอกท่ีแตกตางออกไป  โดยมีตัว
ละครนางเอกปจจุบันยอนไปในอดีตอยางชัดเจน  เปนละครที่มีการออกอากาศชวงเวลาท่ีมีผูชม
ปริมาณมากท่ีสุด (Prime Time) ประกอบไปดวยละครโทรทัศนจำนวน 4 เร่ืองไดแก  ละครเร่ืองบวง
บรรจถรณ, ละครเร่ืองบุพเพสันนิวาส, ละครเร่ืองเพลิงพรางเทียน, และละครเร่ืองลิขิตแหงจันทร 
 ผลการศึกษาพบวาละครโทรทัศนท้ัง 4 เร่ือง มีการสรางภาพตัวแทนนางเอกท่ีถูกประกอบ
สรางจากมุมมองชนชั้นกลาง ท้ังน้ีสวนหน่ึงเพราะเร่ืองรักโรมานซ (ความรักท่ีนําไปสูการแตงงาน) นั้น
ถือกําเนิดข้ึนพรอมๆ กับการเกิดข้ึนของชนชั้นกลาง นอกจากน้ี“เวลา” ของคนในโลกชนชั้นกลางใน
สังคมแบบสมัยใหมนี้ทุกเส้ียววินาทีเปนสิ่งท่ีมีคุณคา ดังน้ันมุมมองการรับรูเวลาจึงเปนเสนตรงการมอง
ไปขางหนา  เม่ือสำนึกเร่ืองเวลาเกิดการเปล่ียนแปลงไปเปนแบบวงกลมแบบสังคมด้ังเดิมตัวละคร
นางเอกจึงเปนตัวแทนของคนในสังคมปจจุบันท่ีเขาไปจัดการกับเวลาท่ีแปรเปล่ียนไป    ในสวนของ
ละครโทรทัศนแนวยอนเวลาเปรียบเสมือน “หองทดลอง” ใหกับผูชมท่ีในความเปนจริงทำไมได   
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 Abstract 

 The study of “Representation Heroine in Thai Television serials of Time 

Travel” is Qualitative Research. The objective is to study the characters of the female 

protagonists that have been told through Thai TV serials of Time Travel. Using the 

method of study through the text, television drama in time from 2017 - 2019 

Specifically, the composition of the heroine's image is different with the protagonist of 

the present heroine clearly back in the time. The drama has the Prime Time. In 

addition, there consists of four TV dramas Love beyond Time, Love Destiny, Candle in 

the Sun and Destiny of the Moon. 

 The results were founded that all of the images of female prototypes. 

There were created through time travel dramas, all of which were female 

protagonists depicted from the middle-class perspective. This is partly because of the 

romantic love story (Love that leads to marriage). There was born at the same time 

with the emergence of the middle class. In addition, the "time" of people in the 

middle-class world in modern society. Every fraction of a second is valuable 

Therefore; the time-perception perspective is linear. When the consciousness of time 

changed into a cyclical traditional society, the female protagonist was the 

representative of the people in today's society who deal with the changing times. In 

time-serials television, it is like a "laboratory" for viewers that in Fact is not possible. 

 

Keyword:  Representation, Heroine, Genre Television series Time Travel 
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ท่ีมาและความสำคัญ 

สื่อละครโทรทัศนถือเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถใหความรูในทางออมใหแกผูชม รวมถึงสราง
กระแสความนิยมไดเพียงชั่วขามคืน โดยคุณสมบัติท่ีทำใหละครมีความโดดเดนในการส่ือสารไปยังผู
รับชม คือ การส่ือสารดวยภาพ เสียงรวมถึงเหตุการณสมมติท่ีเกิดข้ึนภายในเน้ือเร่ืองทำใหผูรับชมเกิด
ความรูสึกรวม และมีความตองการในการติดตามในท่ีสุด อีกท้ังยังเปนชองทางท่ีทุกคนในสังคมสามารถ
เขาถึงไดทำใหเกิดกระแสได รับความนิยมโดยท่ัวไปในสังคมไดไมยาก (พลศาสตรของการส่ือสาร , 

2536) “ละครโทรทัศน” มีลักษณะเปนความบันเทิงแบบเลาเร่ือง (Narrative Form) นำเสนอเปน
ตอนๆ เร่ืองราวท่ีนำมาเสนอมักจะนำบางสวนของชีวิตจริงมาแสดง ชวยใหผูชมไดปลดปลอยอารมณ
ผานการกระทำของตัวละคร (Singhal & Rogers, 1999 อางใน กาญจนา แกวเทพ, 2545) 

ในกรณีของตัวละครหญิงแหงโลกละครโทรทัศน เราคงปฏิเสธไมไดวาบทบาทของตัวละคร
“นางเอกแบบฉบับ” มักเปนหัวใจสำคัญท่ีทำใหละครโทรทัศนมีความนาสนใจ และยังทําหนาท่ีสะท
อนภาพลักษณ สถานภาพ สิทธิ และทาทีในการแสดงออกของผูหญิงในบรรทัดฐานของสังคม(Social 

Norms) ตามบริบททางดานวัฒนธรรมและคานิยมในสมัยน้ันๆ ตามความคิด ความเชื่อ ความรู และ
ความเขาใจของคนในสังคม  นับแตอดีตมาเราจะเห็นวาคนสวนใหญมักมองภาพของ “นางเอก” วา
จะตองเปนตัวละครท่ีมีความออนแอ ไมมีความสามรถตอสูกับนางรายได ตองใหพระเอกปกปอง เน่ือง
ดวยภายใตกรอบและบริบทของสังคมไทยน้ัน ไดรับการปลูกฝงมาวา เพศหญิงควรมีความเปนกุลสตรี
และเพศชายเปนเพศท่ีตองมีความเขมแข็ง เพ่ือปกปองเพศหญิงซ่ึงเปนเพศท่ีออนแอกวาได ซ่ึงเปนท่ี
แนนอนวาเม่ือเวลาผานไปบริบทตางๆในสังคมก็ทำใหภาพตางๆ น้ันเปล่ียนแปลงตามไปดวย
ตัวอยางเชน กรณีของนางเอกในละครโทรทัศนของไทย ตัวบทภาพลักษณไดมีการปรับเปล่ียนไปอยาง
มากมาย จากนางเอกท่ีภาพลักษณเรียบรอย ออนหวาน ไมทันโลก ไมสูคน โดนนางรายรังแก ตอมา
เปนนางเอกท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง ฉลาดหลักแหลม ทำงานเกง ทันคนมากข้ึน ตอมาเปนภาพของ
นางเอกท่ีตอสูกับนางรายเพ่ือแยงชิงพระเอก ดังท่ีงานวิจัยของ จารุภา พานิชภักด์ิ (2549) พบวาภาพ
ตัวแทนผูหญิงในละครโทรทัศนมีลักษณะท่ีเปนพลวัตอยู ถึงแมวาจะถูกนำเสนอวนเวียนอยูกับความ
เปนกุลสตรี แตในขณะเดียวกันก็พบลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปทีละนอย เชน ละครเร่ืองคนละโลก ท่ี
เม่ือโลกเปล่ียนแปลงไป ผูหญิงเปล่ียนแปรไป ละครก็ตองทำออกมาใหกลมกลืนกับยุคสมัยและความ
เปล่ียนไปน้ัน นางเอกท่ีนาสงสาร จึงจำตองปรับบทบาทใหใกลเคียงหญิงสาวในโลกความจริง” (“โลก
อยูยากข้ึนทุกวัน”, 2556) 

เม่ือกลาวถึง ‘เวลา’ ทั้งน้ีการเดินทางขามเวลาน้ันมีท้ังการเดินทางยอนไปอดีต และการ
ขามไปในอนาคตตลอดจนเดินทางยอนกลับไปมาดวย  นอกจากน้ียังมีนักวิชาการทางวัฒนธรรมกระท่ัง
นักคิดจิตวิเคราะหตางมองวาอดีตมีมิติของความปรารถนาท่ีสัมพันธกับปจจุบัน เรามักนึกถึงหรือโหย
หาอดีตท่ีเราคิดวาเรา ‘ขาด’ เชนวา ถาในภาวะปจจุบันเราขาดและปรารถนาอะไร เราก็มีแนวโนมท่ี
จะบอกวาในอดีตเราเคยมีส่ิงน้ันเพียงแคทุกวันน้ีเราไมมีแลว เชนทุกวันน้ีเราอยูในโลกท่ีวุนวายและ



 

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2563) 83 

รวดเร็ว เราก็มีแนวโนมท่ีจะจินตนาการอดีตท่ีเนิบชา สงบรมเย็น เปนระเบียบ ซ่ึงในอดีตโดยรวมก็
อาจจะมีท้ังความยุงเหยิงวุนวาย แตเรากลับเลือกท่ีจะวาดภาพอดีต เลือกที่จะนึกถึงอดีต เพ่ือ
ตอบสนองความไมนาพึงพอใจในปจจุบัน การท่ีเรานึกถึงอดีตสรางเร่ืองท่ีอดีตและปจจุบันบิดเขาหากัน 
ภายในน้ันยอมมีรายละเอียดบางอยางเราถึงอยากยอนอดีต (The Matter,2561) 

ผูวิจัยเลือกศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศนแนวยอนเวลา เน่ืองจาก ตัวละคร
นางเอกแนวยอนเวลามีการปรากฏบทบาทท่ีนาสนใจ แปลกใหม และมีการลำดับเร่ืองราวแตกตางไป
จากละครโทรทัศนแนวอ่ืนๆ อีกท้ังกระแสละครยอนเวลากำลังเปนท่ีพูดถึงกันมากท่ีสุด จากการ
คนควายังพบวาละครแนวยอนเวลาในชวงป 2560-2562 มีการผลิตเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆในแตละป ท้ังยัง
ถูกนำมารีรันใหเห็นบนจอโทรทัศนอยูตลอด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาละครแนวยอนเวลากำลังเปนท่ีตองการ
ของผูชมโทรทัศน อีกท้ังยังเปนละครท่ีมีเรตต้ิงสูงท่ีสุดในโทรทัศนไทยชอง 3 ท่ีถูกนำไปฉายในแพต
ฟอรมออนไลนอยาง Netflix เปนการตอบโจทยความนิยมการรับชม Video on-demand ซ่ึงเปนกล
ยุทธขยายฐานคนดูออกสูตางประเทศ(อางในไทยโพสต ,2563)  ดวยตัวบทละครท่ีเขมขน อีกท้ังมีการ
สอดแทรกความออนชอยงดงามของภาษาไทย  จำลองเร่ืองราวประวัติศาสตร มีบทบาทในการเปน
สื่อกลางถายทอดความรูความเขาใจดานมรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยผานเน้ือหา
บทละครโทรทัศนแกผูชม  ละครโทรทัศนแนวยอนเวลา (Time Travel) ชวยเติมรากเหงาใหเราไดรูวา
เราเดินมาจากไหน ในอดีตเราเปนอยางไร และเราจะทำอยางไรตอไปกับชีวิต  ส่ิงน้ีทำใหไดรูวาตนเอง
กำลังยืนอยู ท่ีไหน เสมือนหน่ึงชวยทำให สังคมมี “ความทรงจำ” หวนคิดถึงอดีต (nostalgia) 

นอกจากน้ียังมีการเอาโครงเร่ืองเกาแตเชื่อมใหถึงปจจุบัน เกิดการเรียนรูกันและกัน มีท้ังความคิด
สมัยใหมและสมัยเกาปะทะกัน ชวยใหเร่ืองมีความทันสมัยแตคงคุณคาของอดีตท่ีความเกากลายเปน
ความงามทางวรรณกรรมท่ีตองรักษาLouise Spence (1995) ท่ีสนใจมิติเร่ืองเวลา (temporal 

aspect) กลาววาละครโทรทัศนจะสรางความหมายสองดาน  ท้ังท่ีแสดงภาพแทน (represent) และ
ทาทาย(challenge) ปรากฏการณในโลกความเปนจริงไปพรอมๆกัน  เชน ดานหนึ่งละครโทรทัศนแนว
ยอนเวลา ตัวละครนางเอกในยุคอดีตมักจะ “แสดงภาพแทน” ผูหญิงท่ี “เปนอยู” ในโลกความจริงวา  
เธอมักออนแอ สูกับคนรายไมไดตองรอคนมาชวย  แตอีกดานหน่ึง ตัวละครนางเอกในยุคสมัยปจจุบัน
ก็ได “ทาทาย” ความคิดดังกลาว  ดวยการเสนอภาพผูหญิงท่ีแข็งแกรง  มีการศึกษา ยืนหยัด และเปน
ความใฝฝนท่ีผูหญิงหลายคน “อยากเปน”ในชีวิตจริง(Spence ,1995 อางถึงใน สมสุข  หินวิมาน
,2545)   
 

วัตถ ุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะการเลาเร่ืองของละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “ภาพตัวแทนของตัวละครนางเอกละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา” 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษา โดยอาศัยทฤษฎีสตรีนิยมและใชแนวคิดการวิเคราะหตัวละครมาเปนกรอบใน
การวิเคราะหตัวบทในคร้ังน้ี การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใชวิธีการศึกษาดวยการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis)และนำเสนอขอมูลดวยการพรรณนาเชิง
วิเคราะห (Descriptive Analysis) ตามเกณฑการวิเคราะหดังน้ี 

เกณฑการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหเนื้อเรื่อง 
 โดยนำแนวคิดเก่ียวกับการเลาเร่ืองในละครโทรทัศนมาใชในการวิเคราะห  ดังน้ี โครง

เร่ือง(Plot)  แกนเร่ือง(Theme) ตัวละคร(Character) และฉาก(Setting) เพ่ือสามารถเรียงลำดับ
เหตุการณในการเลาเร่ืองของละครโทรทัศนแนวยอนเวลาได 

การวิเคราะหตัวละครนางเอก 

1. ลักษณะทางประชากร ท่ีมา ภูมิหลัง  ไดแก อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ฐานะทางสังคม 

2. บุคลิกลักษณะ แบงออกเปน 2 สวนคือ  
 ภายนอก  ไดแก  หนาตา  ผิว รางกาย  การแตงตัว 

 ภายใน ไดแก ฉลาด อบอุนออนโยน กลาหาญ อารมณขัน เปนตัวของตัวเอง  
 มีเสนหดึงดูด 

3. แรงจูงใจในการเดินทางขามเวลา  ไดแก ความอยากรูอยากเห็น การตามหา
ประสบการณ การหลีกหนีปญหา  การดึงดูดและความผูกพัน และความตองการใฝพึ่งพา 

4. เปาหมายและภารกิจในการเดินทางขามเวลา ไดแก  เพ่ือแกไขเหตุการณในอดีต  
เพ่ือสืบหาความจริงบางประการ  เพ่ือทำคุณประโยชน  และเพ่ือแกแคน   

การวิเคราะหกระบวนการเดินทางยอนเวลา 
1. จุดเร่ิมตนการเดินทางยอนเวลา 
2. กระบวนการท่ีทำใหเดินทางยอนเวลา 

3. ชวงเวลา/ยุคสมัยท่ีเดินทางยอนเวลา 

4. ฉาก สถานท่ีเดินทางยอนเวลา 

5. ประสบการณท่ีพบเจอ 

6. ผลกระทบท่ีเกิดกับอดีต 

7. จุดจบของการเดินทางยอนเวลา 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง “ภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา” ชี้ใหเห็น
วาตัวละครนางเอกเปนตัวแทนของคนชนชั้นกลางในปจจุบันท่ีเล็งเห็นคุณคาของ “อดีต” การประกอบ
สรางภาพตัวแทนของละครแนวยอนเวลาชี้ใหเห็นวาอดีตมีกล่ินอายของประวัติศาสตร  ดังน้ัน เน้ือหา
ของละครจึงปรากฏในลักษณะของการผสมผสานความเปนยุคสมัยใหมกับความเปนอดีตเขาดวยกัน  
ซ่ึงละครแนวยอนเวลาเปนละครท่ีอยูในกระแสตลอดเวลามีการผลิตออกฉายใหไดชมในทุกๆป  
เน่ืองจากไดรับความนิยม(Rating)จากผูชมละคร ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากทุกวัยท้ังผูชมคนรุน
เกาและผูชมคนรุนใหมได  หากพิจารณาเก่ียวกับการสะทอนแนวคิดการโหยหาอดีต (Nostalgia) ใน
สื่อตางๆจะปรากฏในระดับ (Level) ที่แตกตางกัน  กลาวคือ ผลผลิตจากส่ือมวลชนบางช้ินอาจจะ
สะทอนแนวคิดโหยหาอดีตคอนขางชัดเจน  อาทิเชน  ละครแนวยอนยุค (Period) ละครจักรๆวงศๆ  
ในขณะท่ีละครแนวยอนเวลาจะสะทอนแนวคิดโหยหาอดีตในระดับท่ีตองอาศัยการตีความอยางลึกซ้ึง
ที่จะสะทอนการโหยหาอดีตผานตัวละคร   ซ่ึงสามารถอภิปรายผลสรุปเปนประเด็นสําคัญ ได 2 
ประเด็นดังตอไปน้ี 

1.“นางเอก” ในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลาถูกประกอบสรางจากมุมมองชนช้ันกลาง 

พิจารณาจากลักษณะทางประชากรของตัวละครนางเอกแลวจะพบวา ลักษณะของ
ตัวละคร “นางเอก” ที่ถูกนําเสนอผานในละครโทรทัศนแนวยอนเวลาแบบโรมานซสวนใหญจะอยูใน
สถานะชนชั้นกลาง ประเด็นท่ีนาสนใจคือการถวิลหาอดีตของชนชั้นกลางในไทย ท่ีไดรับความเชื่อมา
จากศาสนาพุทธดังคำกลาวท่ีวา “สูงสุดยอมคืนสูสามัญ”สอดคลองกับ สมสุข  หินวิมาน (2542) คือ 
“เวลา” ของคนในโลกชนชั้นกลางในสังคมแบบสมัยใหม (Modern Society)นี้ทุกเส้ียววินาทีเปนส่ิงท่ี
มีคุณคาท่ีคนพยายามท่ีจะเอาชนะเวลากัน หรือซ้ือขายเวลากันได  ดังน้ันมุมมองการรับรูเวลาจึงเปน
เสนตรง(linear)การมองไปขางหนา ความพยายามขับเคล่ือนกาวหนาเปนเสนตรงสูอนาคต  เม่ือสำนึก
เร่ืองเวลาเกิดการเปล่ียนแปลงไปเปนแบบวงกลม(Cyclical)แบบสังคมด้ังเดิมตัวละครนางเอกจึงเปน
ตัวแทนของคนในสังคมปจจุบันท่ีเขาไปจัดการกับเวลาท่ีแปรเปล่ียนไป  

อีกท้ังตัวละครนางเอกเดินทางยอนเวลาไปในอดีตเพ่ือตอสูในเร่ืองชนชั้น เน่ืองจาก
มีบางตัวละครท่ีกลับมีสถานะชนชั้นลาง ซ่ึงนางเอกสวนมากจะยอนกลับไปมีสถานะเปนชนชั้นสูง โดย
ตัวละครนางเอกท่ีอยูในสถานะชนชั้นลาง(ในยุคอดีต)จะถูกสรางใหมีลักษณะ เปนคูขนาน (Binary 

opposition) กับชนชั้นกลาง(ในยุคปจจุบัน) ซ่ึงจะปรากฏภาพเปนคนท่ีแตกตางกันสุดข้ัวโดยเม่ือเปน
คนชนชั้นลางจะถูกดูถูกกดข่ีขมแหง  เม่ือกลับมาเปนคนชนชั้นกลางจะได รับการยกยองใน
ความสามารถของตนมีแตคนรัก 

โดยลักษณะของตัวละครนางเอกลวนถูกประกอบสรางจากอุดมคติความเปนกุลสตรี
ของชนชั้นกลางท้ังส้ิน  ซ่ึงถึงแมมาจากอุดมคติของชนชั้นกลางแตทวาก็เปนอุดมคติท่ีขาดความ
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สมบูรณแบบท่ีมีปมปญหาชีวิตในปจจุบัน ดังจะเห็นวา ตัวละครนางเอกจะมีชวงอายุ 21-25 ป ซ่ึงเป
นอายุเหมาะแกการแตงงานมีคูครอง อีกท้ังยังเปนชวงอายุหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญา
ตรี    ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเร่ืองรักโรมานซซ่ึงในท่ีสุดทายแลวจบลงดวยตอนจบแบบ Happy Ending ผ
านพิธีการแตงงานหรือตกลงท่ีจะครองคูกันไปตลอดน้ันจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือชายหญิงอยูในชวงวัยท่ี
เหมาะสม น่ันคือชวงหลังจากสําเร็จการศึกษา ย่ิงไปกวาน้ัน การศึกษาข้ันต่ำท่ี “นางเอก” ควรจะ
สําเร็จก็คือ การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการศึกษาน้ันถือเปนทุนความรูและทุนทางวัฒนธรรมท่ีถูก
ใชในการ คงสถานะความเปนคนชั้นกลางซ่ึงจะตางจากชนชั้นอ่ืนๆท่ีคงสถานะดวยชาติกําเนิดหรือ
วัฒนธรรมของชุมชน  

นอกจากการศึกษาจะทําหนาท่ีในการสืบทอดสถานะของชนชั้นกลางแลว     
การศึกษายังทําหนาท่ีตอยอดในการส่ังสมทุนอ่ืนๆ ตอไปในอนาคตโดยเฉพาะเร่ืองอาชีพ ซ่ึงจาก
การศึกษาผานตัวละครนางเอกพบวา อาชีพของตัวละครนางเอกจะเปนอาชีพท่ีมาจากการตอยอด 
หลังจากการสําเร็จการศึกษาโดยอาชีพท่ีพบจะเปนอาชีพประเภท white collar อันไดแก อาชีพรับ
ราชการ อาชีพแบบ modern life  

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ภาพตัวแทนเร่ืองอาชีพของนางเอกก็คือภาพตัวแทนของ
อาชีพท่ีไดรับการยอมรับวามีสถานะสูงและมีศักด์ิศรีในสังคมน่ันเอง นอกจากน้ีละครโทรทัศนยัง 
ประกอบสรางภาพตัวแทนของอุดมคติเก่ียวกับอาชีพของชนชั้นกลาง  

นอกจากน้ี ตัวละครนางเอกสวนใหญยังอยูในสถานภาพโสด ซ่ึงเปนการเปดโอกาส
ใหผูชายสามารถทําความรูจักไดโดยไมผิดศีลธรรม (norm) ซ่ึงส่ิงท่ีนาสนใจคือนางเอกท่ีผานการ
แตงงานมาแลวสามารถเร่ิมตนรักคร้ังใหมไดก็ตอเม่ือผูชายทำเร่ืองผิดพลาดเกินกวาจะใหอภัยได  เกิด
จากคานิยมผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ที่เปนท่ีแพรเขามาในสังคมไทยพรอมๆ กับการเกิดข้ึนของ
ชนชั้นกลางในสังคม 

ทั้งนี้ การท่ีภาพตัวแทน “นางเอก” ที่ถูกประกอบสรางผานละครโทรทัศนแนวยอน
เวลา เปนการประกอบสรางจากมุมของชนชั้นกลางน้ันยังสามารถอธิบายไดจากประเภท (Genre) ของ 
ละคร โดยเฉพาะละครแนวโรมานซท่ีมุงเนนการนําเสนอความรักแบบโรแมนติกระหวางชายหญิงท่ีรัก
กันขามยุคสมัย  

ความรักแบบโรแมนติก (Romantic love) เปนรูปแบบของความรักท่ีเร่ิมปรากฏ 
ในปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเปนรูปแบบความรักท่ีพัฒนาข้ึนจากอุดมคติท่ีเชื่อมโยงเสรีภาพและ 
การตระหนักรูในตนเอง หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึง ความรักแบบโรแมนติกท่ี นําไปสูการแตงงานเปน
ความรักท่ีเกิดข้ึนมาพรอมๆ กับชนชั้นกลาง (Middle class) ในสังคมทุนนิยม และสังคมท่ีเนนความ
เปนปจเจกบุคคล ดังน้ันการถายทอดเร่ืองราวความรักแบบโรแมนติกจึงไดกลายเปนพ้ืนท่ีในการ
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ถายทอดอุดมการณของชนชั้นกลางได เปนอยางดีโดยเฉพาะในส่ือละครโทรทัศน ซ่ึงถือเปน
อุตสาหกรรมท่ีกําเนิดข้ึนโดยมีชนชั้นกลางเปนผูผลิตหลัก ซ่ึงจะสังเกตไดจาก บุคลากรท่ีทํางานอยู
เบ้ืองหลังละครโทรทัศนน้ันก็ลวนมีพ้ืนเพมาจากชนชั้นกลางท้ังส้ิน  

จากการศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนแนวยอนเวลา ผูวิจัยพบวา
ลักษณะภายนอก ดังจะสังเกตไดวา หนาตา (ความสวย) ของตัวละครนางเอกในละครโทรทัศนแนว
ยอนเวลา ดังท่ีไดศึกษาในงานชิ้นน้ีสามารถจัดประเภท แบบกวางๆ ได 3 แบบคือ ความสวยแบบ
ตะวันตก (ลูกคร่ึง) ความสวยแบบตะวันออก (จีน เกาหลี) ความสวยแบบไทย ซ่ึงการนําเสนอภาพ
ตัวแทนดังกลาวน้ันอาจหมายถึง ความ หลากหลายในสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมพหุวัฒนธรรม จากท่ี
แรกเร่ิมเดิมทีหากสังเกตละครโทรทัศนแนวยอนเวลา  ยุคแรกๆน้ันจะปรากฏภาพนางเอกสวยแบบ
ตะวันตก (ลูกคร่ึง) อาทิเชน  ดาวิกา โฮรเน จากเร่ืองบวงบรรจถรณ(2560) ราณี แคมเปน จากเร่ือง
บุพเพสันนิวาส(2561) เทาน้ัน  แตในปถัดมาจะเห็นวาความสวยของตัวละครนางเอกมีความ
หลากหลายมากข้ึน ความสวยแบบตะวันออก (จีน เกาหลี) อยาง ณัฏฐณิชา ดังวัธ-นาวณิชย จากเร่ือง
เพลิงพรางเทียน(2562) และความสวยแบบไทย พิจักขณา วงศารัตนศิลป จากเร่ืองลิขิตแหงจันทร 
(2562) นอกจากน้ีจะสังเกตวาผิวของตัวละครนางเอกท่ีปรากฏในละครโทรทัศนแนวยอนเวลาจะมีผิว
ขาวมากกวาผิวเขม  อีกท้ังตัวละครนางเอกยังมีการรักษา (Maintain)รูปรางผานการออกกำลังกาย  
ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเร่ืองการแตงกายพบวา ตัวละครนางเอกยังคงนิยม แตงตัวดวยสีโทนสดใส ขาว ชมพู 
ฟา น้ำตาล และสีทอง แตส่ิงท่ีนาสังเกตคือตัวละครนางเอกจะมีความพิถีพิถันในการแตงตัวมากข้ึน
เน่ืองจากชุดในแตละยุคสมัยน้ันมีความละเอียดออน  ตองใชความประณีตรวมถึงใหความสําคัญกับการ
แตงตัวใหถูกตองตามกาลเทศะ  

ในสวนลักษณะภายใน (Personality traits) ของตัวละครนางเอกในละครโทรทัศน
แนวยอนเวลา    มีจุดรวมกันท่ีนาสนใจคือ ลักษณะของ “นางเอก” ในละครโทรทัศนแนวยอนเวลา  
ไดแก ฉลาด (Intelligence) อบอุนออนโยน (Tenderness) มีความกลาหาญ  เปนตัวของตัวเอง  และ
มีเสนหดึงดูด ซ่ึงจากการศึกษาดวยเกณฑดังกลาวผานตัวละครนางเอกในละครโทรทัศนแนวยอนเวลา
นั้น ผูวิจัยพบวา ลักษณะท้ัง 5 ประการดังกลาวเปนลักษณะท่ีมีเหมือนกันในทุกตัวละครนางเอก 

ดังน้ันจะเห็นวาตัวละคร “นางเอก” จึงเปนภาพตัวแทนของชนชั้นกลางไทยในอุดม
คติไดเปนอยางดี สื่อละครโทรทัศนจึงกลายเปนพ้ืนท่ีท่ีชนชั้นกลางใชถายทอดวัฒนธรรมของพวกเขาให
เปนท่ียอมรับโดยท่ัวในสังคมอุดมการณของชนชั้นกลางจึงถูกถายทอดผานตัวละครหลัก อยางตัวละคร
นางเอกเพ่ือชี้ใหเห็นวานางเอกแบบชนชั้นกลางควรมีลักษณะอยางไรท้ังในมิติของรูปแบบการใชชีวิต 
รสนิยม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางการศึกษา  และทุนทางดานรางกาย 
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2.  หนาท่ีของละครแนวยอนเวลาเปนพ้ืนท่ีเวทีหรือหองทดลองในจินตนาการ ท่ีผูกโยงกับ
ความโรแมนซท่ีมีตอประวัติศาสตรแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละยุคสมัย 

สื่อละครโทรทัศนมีอํานาจในการประกอบสรางภาพตัวแทน “นางเอก” กับคนดูให
มีประสบการณรวมกันในการมองยอนดูประวัติศาสตร  (ฐิตา ทิพยรัตน ,2562)การเรียนรูประเพณี 
วัฒนธรรมเพ่ือการสืบทอดจากรุนสูรุนจะชวยใหผูชมเกิดความผูกพัน เปนอันหน่ึงอันเดียวกับตัวละคร
และติดตามเร่ืองราว มิติของตัวละครเกิดจากลักษณะทางสังคมท่ีชวยหลอหลอมใหตัวละครมีเร่ืองราว 
มีชีวิตอยูจริง โดยผู เขียนบทมีหนาท่ีในการดึงตัวละครใหเชื่อมโยงกับความเปนทองถ่ิน เพราะทุก
ทองถ่ินลวนมีเสนหท่ีนาสนใจ เพ่ือใหเกิดความสมจริงในละครโทรทัศนดานผูผลิตไดทำการศึกษาขอมูล
จากความเปนอยู สภาพบานเรือน อาชีพ อาหารการกิน การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนตลอดจน
ประเพณี พิธีกรรมทองถ่ิน ละครจึงเปนเสมือนเคร่ืองมือในการดึงรากเหงาความเปนไทย รวมท้ังชวย
กระตุนใหบางวัฒนธรรมท่ีถูกกลืนหายไปยังตอลมหายใจไดอีกคร้ัง   ดังน้ันละครโทรทัศนไทยแนวยอน
เวลาจึงนำเสนอยุคสมัยอันไดแก  ยุคเวียงขิน  ยุคอยุธยา(สมัยตอนกลางและตอนปลาย)  และยุค
ลานนา  ซ่ึงจุดเร่ิมตนการเดินทางยอนเวลามาจากเง่ือนไขภายนอกปจเจกบุคคล แตตอนทายกลับเปน
การตัดสินใจท่ีมาจากแรงปรารถนาของตัวเอง โดยขอคนพบท่ีสำคัญคือ ละครโทรทัศนแนวยอนเวลา
เปรียบเสมือนชุมชนในจินตนาการท่ีเปน “พ้ืนท่ี” หรือ “หองทดลอง” (โลกเสมือนจริง)ใหกับผูชม  ท่ี
ในความเปนจริงทำไมไดในการโหยหาอดีต ละครโทรทัศนแนวยอนเวลาจึงเปนหองทดลองใชชีวิตท่ี
แปลกและแตกตางในการใหคนดูในปจจุบันไปอยูในหองทดลองใน “เวลา”และ “พ้ืนท่ี” แบบใหม
สามารถเปนตัวเธอ แตในอีกโลกทัศนท่ีตางออกไปท่ีจะทำอะไรก็ไดท่ีไมสามารถทำไดในท่ีคุนเคย  
เพ่ือใหคนไดทบทวนตัวเอง ดังน้ันตัวละครนางเอกจึงกลับไปในประวัติศาสตรตามท่ีเราเคยไดเลาเรียน
กันมาและสรางมุมมองหรือร้ือถอนเติมแตงข้ึนใหม  จากภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนแนว
ยอนเวลาทําหนาท่ีในการสรางความแฟนตาซี (fantasy) เพ่ือชดเชยสวนท่ีขาดหายไปในชีวิตโลกของ
ความเปนจริงและเติมเต็มส่ิงน้ันใหอีกคร้ัง  นอกจากน้ี ภาพตัวแทน “นางเอก” ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีคานิยม
หรืออํานาจตางๆ ในสังคมพยายามเขามาชวงชิงพ้ืนท่ีในการสําแดงอํานาจ (exercise power) การเข
ามาแยงชิงพ้ืนท่ีในการกําหนด ความหมาย “นางเอก” แมจะเปนพ้ืนท่ี “ในฝน” (fantasy) ก็ตามทํา
ใหเกิดการปะทะกันระหวาง คานิยมและอํานาจตางๆ ปรากฏผานตัวละครนางเอกในลักษณะท่ีมี
ความยอนแยงกันอยูในตัว  ดังจะสังเกตไดจากการตัวละครนางเอกในละครโทรทัศนแนวยอนเวลามี
ลักษณะของความเปนชนชั้นกลาง แตเม่ือตองเดินทางยอนเวลาไปในอดีตนางเอกสวนใหญเนน แบบ
สังคมชนชั้นสูง ในขณะเดียวกันก็ถายทอดความโรแมนซผานตัวละครนางเอกท่ีไดพบเจอกับชายในฝน
ที่เปนด่ังโชคชะตาบุพเพพาใหมาเจอกัน  ซ่ึงในทุกเร่ืองจะถายทอดผานฉากงานแตงงานท่ีเปนการ
ประกาศใหสังคมไดรับรูวา คูบาวสาวตกลงปลงใจท่ีจะใชชีวิตรวมกันเปนมานประเพณีท่ีทำสืบทอดตอ
กันมา  ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของทองถ่ินน้ันๆ 
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 อยางไรก็ดี ตัวละคร “นางเอก” เปนตัวละครท่ีคนดูสนใจ (Focus)มาต้ังแต
แรกเม่ือเทียบกับตัวละครอ่ืน อีกท้ังเปนตัวละครท่ีซุกซอนอุดมการณไวมากท่ีสุด ซ่ึงนางเอกในละคร
โทรทัศนแนวยอนเวลามีการสืบทอดอุดมการณเดิม  อาทิเชน คานิยมการบูชาความรัก  ตามหารักแท 
และคานิยมผัวเดียวเมียเดียว และไดสรางของใหมข้ึนมา อาทิเชน  สิทธิความเปนสตรีท่ีตัวละคร
นางเอกทุกตัวตองเขาไปตอสูเร่ืองความเปนหญิงในอดีต ท้ังน้ีละครโทรทัศนแนวยอนเวลาทำหนาที่
สะทอนใหกับผูหญิง (Self Reflection) โดยจากแนวคิดสตรีนิยม (Feminist) ตัวละครนางเอกไดเขา
ไปตอสูระหวางระดับโครงสราง (Structure) และความเปนผูหญิง (Agency) ซ่ึงคำตอบท่ีสำคัญของ
งานชิ้นน้ีพบวาตัวละคร “นางเอกแกปญหาในระดับปจเจกได เชนเร่ือง สิทธิสตรี, ความรัก  แต
แกปญหาในระดับโครงสรางไมได” ดังน้ันตอใหเปนผูหญิงในอุดมคติ แตก็ไมใชผูหญิงท่ีสมบูรณแบบ
เพราะผูหญิงกลุมน้ีถูกเรียกรองโดยอำนาจบางอยางของสังคม  เชน มานประเพณี ท่ีในทุกสังคมตางก็
ถูกครอบครองดวยชุดอุดมการณ (Ideology) ที่คอยทำหนาท่ีเปนกรอบในการกำหนดวิธีคิด (set of 

ideas / conceptual of framework) ของคนในสังคม (กาญจนา แกวเทพ และ สมสุข หินวิมาน , 

2553, น. 218) เชนเดียวกันกับเร่ืองของผูหญิงกับการทำอาหาร(พรลภัส บุญฟก,2562) ท่ีคนในสังคม
มักมีความเชื่อท่ีติดของอยูกับอุดมการณหลัก (dominant ideology) อันมีรากฐานมาจากอำนาจทาง
โครงสราง (structure) ของสถาบันตาง ๆ เชน การมองวาการผูหญิงอยูบาน ผูชายอยูสาธารณะ 
ดังน้ันละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลาจึงสำคัญในการเปนพ้ืนท่ีทดลอง ทำใหคนในปจจุบันเขาไปอยูใน
หองทดลองใน “เวลา” และ “พ้ืนท่ี”แบบใหมสามารถแหกกฎทำอะไรท่ีตางออกไปได  เปนเสมือน
พ้ืนท่ีในการสื่อสารในแงของการตอสูผานตัวละครนางเอกในเร่ือง  อำนาจของสตรีท่ีเขาไปมีบทบาทใน
การตอสู  ตอรองกับสถาบันครอบครัว  สถาบันเศรษฐกิจ  ชนชั้น  และประวั ติศาสตร  ท่ีใชละคร
โทรทัศนเปน “หองทดลอง”ในการใชอำนาจของผูหญิงซ่ึงละครโทรทัศนแนวยอนเวลานำเสนอออกมา
เปน  2  แนวทาง ไดแก  1.เลือกทำตามความตองการสาธารณะ(สวนรวม)  กลาวคือ จุดเร่ิมตนของ
การเดินทางยอนเวลาเกิดมาจากความตองการของสวนรวม  สังคมรอบขาง  ทำใหนางเอกใชอำนาจ
เพ่ือเติมเต็มความปรารถนาภายในจิตใจของพวกเธอ ทำตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจนสำเร็จ ท้ังน้ี
การเดินทางยอนเวลาของพวกเธอ “ไมไดเปล่ียนเหตุการณทางประวัติศาสตร” แตเขาไปเปล่ียนความ
รับรูความหมายเสียใหม  และ2.เลือกทำตามความตองการของปจเจกสวนตน  กลาวคือจุดจบของพวก
เธอเลือกใชอำนาจสวนตนเพ่ือท่ีจะไดอยูกับคนท่ีเธอรัก จบลงแบบสุขนาฎกรรม (Happy Ending) ผ
านพิธีการแตงงาน  เชนเดียวกับเร่ืองบวงบรรจถรณท่ีนางเอกเคยผานงานแตงงานมาแลว และงานแตง
ของนองตองร้ิวท่ีย่ิงใหญอลังการแตเต็มไปดวยความวุนวาย การแตงงานคร้ังใหมกับชายในฝนของเธอ
จึงเปนความเรียบงายไมมีพิธีการ  เพราะแพรนวลไดเรียนรูแลววาพิธีการไมสำคัญเทากับความรักของ
คนสองคนท่ีม่ันคงกวา  และกลินทจากเร่ืองเพลิงพรางเทียนซ่ึงในทายท่ีสุดแลวเธอไดดับความแคนใน
ใจของเธอไดสำเร็จ  เธออโหสิกรรมใหกับทุกคน  เม่ือเธอปลอยวางไดแลวทำใหเธอเหมือนกลายเปนก
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ลินทคนใหมดวยการกลับไปใชชีวิตกับภพปจจุบัน  ซ่ึงละครพยายามใหขอคิดกับผูชมไดเห็นในฐานะ
เปนหองทดลองการใชอำนาจในจินตนาการ 

สรุป 

จากการศึกษาตัวบทสรุปไดวาตัวละครนางเอกเปนตัวละครท่ีซุกซอนอุดมการณไวอยางมาก 
โดยใชละครโทรทัศนแนวยอนเวลาเปนพ้ืนท่ีในการปะทะกันระหวางเกาและใหมชวยสรางคุณคา  
อำนาจในสังคมท่ีเขามาชวงชิงพ้ืนท่ีในการกำหนดความหมาย “นางเอก”ลงเอยดวยคานิยมชนชั้นกลาง 
ซ่ึงแสดงภาพตัวแทนนางเอกใหผูชมไดเห็นวา  ผูหญิงท่ีประสบความสำเร็จในชีวิตเปนอยางไร  และ
หากสำเร็จในทุกดานแลวในชีวิตจริงก็ยังตองการโหยหาส่ิงท่ีมาเติมเต็มชดเชยสวนท่ีขาดหายไป  
เพราะในทายท่ีสุดแลวเร่ืองราวความรักแบบโรแมนซเปนกระบวนการครอบงำผูหญิงใหยังคงอยูภายใต
ระบบชนชั้นกลางและคานิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวตอไปได  กระบวนการดังกลาวน้ีเกิดข้ึนขณะท่ี เรา
รับชมละครในชีวิตประจำวันของเราอยางแนบเนียนจนเราไมทันสังเกตเห็น  เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
ในจินตนาการของเราจนเราหลงลืมไปวามันมีอยูจริงผานละครโทรทัศนแนวยอนเวลา  ท้ังน้ีไดใหแงคิด
กับคนดูไววา “คนเราเปล่ียนแปลงอดีตไมได  อยูท่ีวาเราจะทำปจจุบันใหดีไดอยางไร”  เพราะ
ทายที่สุดตัวละครนางเอกก็พยายามเปล่ียนแปลงประวัติศาสตรของคนในระดับปจเจกบุคคล  แมวาจะ
เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรในระดับสังคมไมได  ดังน้ันตัวละครนางเอกจึงเปนภาพตัวแทนของการตอสู
เร่ืองประวัติศาสตรแหงเพศสภาพ 

ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา มีขอเสนอแนะในการทําวิจัย 4 ประการ ซ่ึงหากมีการวิจัยในคร้ัง
ตอไปควรจะไดมีการแกไขปญหาหรือตอยอดองคความรูเหลาน้ีเพ่ือใหงานสมบูรณยิ่งข้ึน รวมท้ังยัง
นําไปพัฒนาสื่อมวลชนใน ดานของละครโทรทัศน ไดแก   

1.งานวิจัยคร้ังน้ีเลือกศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลาถือ
เปนงานชิ้นแรกท่ีเร่ิมบุกเบิกพ้ืนท่ีในการศึกษากลุมละครโทรทัศนแนวยอนเวลา  ซ่ึงในความเปนจริง
แลวส่ือละครโทรทัศนไมไดเปนส่ือชนิด เดียวท่ีนําเสนอเร่ืองยอนเวลาแตยังมีส่ืออ่ืนๆ เชน นวนิยาย 
หรือภาพยนตร ท่ีนําเสนอเร่ืองยอนเวลาอีกดวย นอกจากน้ี ในปจจุบันชองทางในการรับชมละครแนว
ยอนเวลาไดเปดกวางและมีพ้ืนท่ีในการนําเสนอรายการมากข้ึน ไมวาจะเปนทางชองดิจิตอลทีวีหรือช
องทางออนไลนท่ีเพ่ิมเขามา ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละคร
โทรทัศนแนวยอนเวลาผานส่ืออ่ืนๆ เพ่ือครอบคลุมการศึกษาในส่ือประเภทตางๆ ท่ีไมใชแคเพียงส่ือ
ละครโทรทัศนกระแสหลักเทาน้ัน 

2.งานวิจัยคร้ังน้ีเลือกศึกษาภาพตัวแทน “นางเอก” ในละครโทรทัศนไทยแนวยอนเวลา
เทาน้ัน  ภายใตกรอบแนวคิดของสตรีนิยม  ซ่ึงในปจจุบันผูวิจัยพบวาละครโทรทัศนแนวยอนเวลามีตัว
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ละครนำชายหรือพระเอกเดินทางยอนเวลาอยูหลากหลาย  ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรมี
การศึกษาภาพตัวแทน “พระเอก”ในละครโทรทัศนแนวยอนเวลา  

3.จากการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นวาเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันในการศึกษาคร้ังตอไปอาจ
ศึกษาเจาะลึกเฉพาะกลุมผูชมละครหญิงกลุมใดกลุม หนึ่งเพ่ือเปนแนวทางกําหนดทิศทางการนําเสนอ
ละครโทรทัศนแนวยอนเวลาท่ีสอดคลองกับกลุมผูชมเปาหมายของชองแตละชอง ท้ังน้ีเน่ืองจาก ชอง
ทางการนําเสนอละครโทรทัศนท่ีมากข้ึนน้ันก็เพ่ือสอดรับกับความตองการท่ีหลากหลายของ กลุมผูชม
เปาหมายท่ีแตกตางกันออกไป 

 4. จากการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาภาพตัวแทนนางเอกในละครโทรทัศนไทยแนวยอน
เวลาเทาน้ัน ซ่ึงในปจจุบันละครท่ีสะทอนการเดินทางขามเวลา ไดแบงออกเปน 2 กลุมยอย  ไดแก   
แนวยอนเวลา (Time Travel) และแนวยอนเวลาการกลับไป เกิดใหม /สั งสารวัฎ  (Rebirth/ 

Reincarnation) เปนตน ดังน้ันงานวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาตอยอดในแนวละคร (Genre)แบบการ
กลับไปเกิดใหม(สังสารวัฎ)ได 
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