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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏในละครรีเมก

และเปรียบเทียบการรับรู้ความหมายระหว่างผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์การรับชมละคร
เวอร์ชันเดิมมาก่อนและผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์ในการรับชมละครเวอร์ชันเดิมต่อละครรีเมก  
ผลการศึกษาพบว่า มีการเช่ือมโยงจากละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมมาสู่ละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมก  
ใน4 ลักษณะด้วยกันคือ การคงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน เพ่ือให้ละครในเวอร์ชัน 
รีเมกมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน และในส่วนของการศึกษาผู้รับสาร
พบว่าผู้รับสารที่มีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก และกลุ่ม
ผู้รับสารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการชมละครในเวอร์ชันเดิมมาก่อน มีลักษณะของการถอดรหัส
ความหมายด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่เหมือนกัน แต่มีการเปรียบเทียบและต่อรอง
ความหมายในลักษณะที่แตกต่างกันโดยมีประสบการณ์ในการรับชมละครและประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ 
ในชีวิตเป็นตัวแปรสําคัญต่อมุมมองที่มีต่อละครรีเมก 

 
คําสําคัญ: สัมพันธบท, ผู้รับสาร, ละครรีเมก 
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 ABSTRACT 

 

The purposes of this research project were to study intertextuality 
between the remake and the earlier versions of Thai TV dramas; and to compare the 
perception between two target groups: the audience who watched both the remake 
dramas and the earlier versions and those who only watched the remake ones. 

The findings revealed that  there were four types of intertextual relation 
between the remake and the earlier versions of dramas: maintain, extension, 
reduction and modification in order to modernize the remake ones and make them 
correspond with current social context.  Both groups of audience decoded the 
meaning in “negotiated reading” way but based on different aspects. The audience 
who watched both the remake and the earlier versions of dramas compared the 
remake versions to the earlier ones, whereas those who watched only the remake 
versions made a comparison based on their mediated experience of other dramas 
and personal experiences. 

 
Keywords: intertextual, audience, remake dramas
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความช่วยเหลือและความกรุณา รวมถึงข้อ

ช้ีแนะที่เป็นประโยชน์จากกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่านแรกท่ีผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงคือ รองศาสตราจารย์ ดร. สมสุข หินวิมาน ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
สละเวลาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีหลายครั้งจนสําเร็จ ตลอดจนช้ีแนะทางด้านวิชาการเพ่ือให้
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณในความกรุณาต่อลูกศิษย์ที่มีข้อจํากัดทางด้าน
สุขภาพ ซึ่งในหลายๆ ครั้งก็ทําให้งานล่าช้าออกไป แต่อาจารย์ยังคงกรุณาช่วยเหลือเสมอมา 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ ที่ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางและคําแนะนําอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อรทัย ศรีสันติสุข และอาจารย์ ดร. พรรษา รอดอาตม์ ที่ให้เกียรติ
และสละเวลามาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ อีกทั้งให้คําแนะนําและกรุณาเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนกระทั้งวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมให้สัมภาษณ์ ซึ่ง
นอกจากจะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์แล้ว ผู้วิจัยยังได้รับความคิดเห็นและคํา
ช้ีแนะที่มีคุณค่าต่อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนกําลังใจที่มีให้กับผู้วิจัยเสมอ 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะวารสารฯ
ตลอดจนพนักงานของคณะวารสารฯ ทุกท่าน สําหรับคําแนะนํา การให้ข้อมูล ตลอดจนการช่วยเหลือ
ในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาที่น่ี  

ขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น MA 32 สําหรับการก้าวเดินไปพร้อมๆกัน ขอบคุณสําหรับความ
ช่วยเหลือ กําลังใจและมิตรภาพที่มีให้ตลอดมา 

ขอบคุณครอบครัวสําหรับความรัก ความเข้าใจและการดูแล โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดูแล
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของผู้วิจัยอย่างเต็มที่ ทําให้ผู้วิจัยสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้  
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 

 
อุตสาหกรรมละครโทรทัศน ์ 
ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทต่อผู้คนในสังคมเพ่ิมมากขึ้น

ทุกวัน เน่ืองจากส่ือโทรทัศน์สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย จึงทําให้เกิดการแข่งขันผลิตรายการ
โทรทัศน์รูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชม ทั้งรายการทางด้านข่าวสารที่มุ่งให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ ตลอดจนรายการบันเทิงที่มุ่งสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมเป็นหลัก 

ละครโทรทัศน์เป็นรายการบันเทิงประเภทหน่ึง ละครโทรทัศน์ เกิดข้ึนหลังจากการเปิด
สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งออกอากาศอย่างเป็นทางการวันแรก คือ วันที่ 24 
มิถุนายน 2498 ใช้ช่ือว่า บริษัท ไทยโทรทัศน์ จํากัด (ท.ท.ท.) ละครโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยจึง
เกิดขึ้นที่ทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม คือเรื่อง “สุริยานีไม่ยอมแต่งงาน” ผลิตโดย พจนีย์  โปร่งมณี ซึ่งเป็น
ทีมงานรุ่นแรกและเป็นดาราละครจากรั้วนาฎศิลป์ กรมศิลปากร ในสมัยน้ันยังไม่มีผู้กํากับการแสดง
จะใช้วิธีให้ทุกคนคอยช่วยกันติชม ละครเร่ืองน้ีได้สร้างพระเอกละคร  2 คนแรกของไทยคือ ม.ร.ว.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ และ โชติ สโมสร โดยรับบทนายทหารผู้รักศิลปะการแสดง ส่วนนางเอกละครคน
แรกและคนเดียวคือ นวลละออ ทองเน้ือดี (“มองผ่านเลนส์คม 55 ปีช่อง 4 บางขุนพรหม”, คมชัดลึก, 
2558) 

จากการสํารวจของเว็บไซต์เนลสันพบว่า ละครโทรทัศน์เป็นรายการท่ีมีผู้ชมรับชมสูงสุด 
ในแต่ละช่องสถานี โดยสามารถวัดได้จากการสํารวจระดับเรตต้ิงของรายการต่างๆ ของแต่ละช่อง
สถานี ทําให้ได้ข้อสรุปว่า รายการบันเทิงที่ผู้ชมให้ความนิยมสูงสุดอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานานก็คือ 
“ละครโทรทัศน์” (อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล, 2549, น. 1) เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีรูปแบบและเนื้อหา
ที่หลากหลาย และโดยธรรมชาติของละครก็จะมีเค้าโครงท่ีมาจากเรื่องจริงและเรื่องที่สมมติขึ้นมาเอง 
ซึ่งมีส่วนที่มีความใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจําวันของผู้ชม ผู้ชมจะรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับเน้ือ
เร่ือง ทําให้มีการเปิดรับและติดตามเร่ืองราว ดังภาพ 
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ภาพที่ 1.1 ระดับความนิยมของรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่องสถานี (สํารวจเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2558) 
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จากตารางแสดงระดับความนิยมของรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่องสถานี แสดงให้เห็น
ว่าละครโทรทัศน์เป็นประเภทรายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างมาก  เมื่อพิจารณาจากผัง
รายการประจําวันของแต่ละช่องสถานีประกอบจะพบว่า มีรายการประเภทละครโทรทัศน์ปรากฏอยู่
ในผังรายการ วันละอย่างน้อย 2 ช่วงเวลาด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ผังรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง 3 วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 พบว่ามีละครออกอากาศถึง 5 เรื่องด้วยกัน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1.1  
 
ตารางแสดงช่วงเวลาการออกอากาศละครโทรทัศน์ ประจําวันเสาร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

ช่วงเวลา
ออกอากาศ 

เร่ือง 
ระยะเวลา
ออกอากาศ 

03:30 - 04:00 ละคร น้องใหม่ร้ายบริสุทธ์ิ Rerun 30 นาที 
11:00 - 11:05 ละคร ธรรมนําชีวิต 5 นาที 
14:10 - 15:25 ละคร สุภาพบุรุษจุฑาเทพ"คณุชายธราธร" Rerun 75 นาที 
18:30 - 19:45 ละคร กระตุกหนวดเสือ 75 นาที 
20:15 - 22:45 ละคร หัวใจปฐพี 150 นาที 

รวมเวลาออกอากาศ 3 ช่ัวโมง 35 นาที 

 
ผังรายการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละวันเฉพาะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มี

ละครโทรทัศน์ออกอากาศอย่างน้อย 5 เร่ือง รวมเวลาออกอากาศ 3 ช่ัวโมง 35 นาที เมื่อนับรวมเวลา
การออกอากาศของละครโทรทัศน์ต่อวันแล้วจะพบว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับเวลา  
24 ช่ัวโมงในหนึ่งวัน สอดคล้องกับที่สมสุข หินวิมาน (2556) ได้อธิบายเก่ียวกับเง่ือนไขที่ทําให้ละคร
โทรทัศน์เป็นรายการที่มีบทบาทต่อผู้คน โดยพิจารณาในเชิงปริมาณ คือ 1.ปริมาณที่ออกอากาศ  
2.ปริมาณของเวลาที่แพร่ภาพ 3.ปริมาณของผู้ผลิตละคร และ 4.ปริมาณของผู้ชม 

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขทั้งสี่ประการข้างต้นแล้วจะพบว่า เง่ือนไขดังกล่าวข้างต้นส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อผู้ชมเปิดรับชมรายการประเภทละครโทรทัศน์เป็นจํานวนมาก จะ
ส่งผลต่อการจัดสรรเวลาการออกอากาศละครโทรทัศน์ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ชม ทํา
ให้สัดส่วนของปริมาณละครโทรทัศน์และปริมาณของเวลาที่แพร่ภาพเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ผู้ผลิตละคร
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ต้องเร่งผลิตละครออกมาเพื่อให้เพียงพอต่อการออกอากาศ ส่งผลให้การผลิตละครโทรทัศน์มีลักษณะ
การผลิตแบบอุตสาหกรรมและมีโครงสร้างการทํางานที่ชัดเจน เช่น มีการแตกตัวของผู้ผลิตออกเป็น
ค่ายต่างๆ มีการลงทุนในส่วนองค์ประกอบต่างๆ ในการผลิต รวมไปถึงมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
เพ่ือให้ได้ผลกําไร เป็นต้น 

ละครโทรทัศน์มิได้ทําหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมในช่วงเวลา
น้ันๆ (นภัทร อารีศิริ, 2554, น. 131) สอดคล้องกับที่สุรีย์ ทองสมาน (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การดู
ละครจึงเปรียบเสมือนการดูภาพชีวิตความเป็นอยู่ แนวคิด และพัฒนาการของสังคมน้ันๆ หากเราจะ
มองภาพสะท้อนของสังคมไทย วิธีการหน่ึงที่สามารถทําได้ก็คือการมองผ่านละครโทรทัศน์ของไทย 

เมื่อกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของละครโทรทัศน์จะพบว่า ละครโทรทัศน์ได้แสดงบทบาท
หน้าที่ในการเป็นสื่อสารมวลชนตามแนวคิดของเดนิส แมคเควล (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2557) 
โดยแมคเควลได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของสื่อสารมวลชนต่อสังคม 5 ประการ คือ การให้ข่าวสาร 
(Information) การประสานสัมพันธ์ (Correlation) การสร้างความต่อเน่ือง (Continuity) การให้
ความบันเทิง (Entertainment) และการระดมสรรพกําลัง (Mobilization) เห็นได้ว่า ละครโทรทัศน์
ได้แสดงบทบาทหน้าที่ของส่ือสารมวลชนที่มีต่อสังคมในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะบทบาทในด้านการให้
ความบันเทิงกับผู้ชม ไม่เพียงเท่าน้ัน ละครโทรทัศน์ยังทําหน้าที่เป็นกระจกในการสะท้อนภาพสังคมที่
เกิดข้ึน เสมือนเป็นการทําตามบทบาทหน้าที่ในการให้ข่าวสารกับผู้คนในสังคม แต่เป็นการให้ข่าวสาร
ในรูปแบบที่แตกต่างจากสื่อมวลชนประเภทอ่ืน โดยส่ือละครโทรทัศน์จะเน้นให้ความบันเทิงกับผู้ชม
ควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลข่าวสารด้วย 

การเปิดรับชมละครโทรทัศน์อาจไม่ได้เป็นเพียงเพ่ือความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ผู้ชมน่าจะมี
เป้าหมายอ่ืนๆ ที่อาจแฝงอยู่โดยไม่รู้ตัว สมสุข หินวิมาน (2545) ได้สรุปเหตุผลในการรับชมละคร
โทรทัศน์ไว้ 5 ประการ ดังน้ี  

1. ผู้ชมดูละครโทรทัศน์เพ่ือการบําบัดหรือทดแทนบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไป 
2. ผู้ชมดูละครโทรทัศน์เพ่ือลดทอนความขัดแย้งในโลกความจริง 
3. ผู้ชมดูละครโทรทัศน์เพ่ือหลบหนีไปจากชีวิตประจําวันที่จําเจน่าเบ่ือหน่าย 
4. ผู้ชมดูละครโทรทัศน์เพ่ือต้องการค้นหาเพ่ือนในจินตนาการ 
5. ผู้ชมดูละครโทรทัศน์เพ่ือการซุบซิบนินทาและสร้างชุมชนทางสังคมข้ึนมา 
การรับชมละครโทรทัศน์จึงไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพ่ือความบันเทิงของผู้ชมเพียง

อย่างเดียวอีกต่อไป  ผู้ชมละครโทรทัศน์อาจมีเหตุผลอ่ืนๆ ที่แฝงอยู่ในการรับชมรายการโทรทัศน์โดย
ไม่รู้ตัวมาก่อนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว นอกจากน้ี ยังมีอีกเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่เลือกรับชม
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ละครโทรทัศน์ คือการที่ละครเรื่องน้ันๆ มีต้นเร่ืองหรือต้นฉบับมาจากนิยายที่เป็นที่นิยมในหมู่นักอ่าน 
การนํานิยายเร่ืองน้ันๆ มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ จึงมีส่วนให้ผู้ชมที่เป็นแฟนนิยายติดตามชมละคร
โทรทัศน์ไปด้วย 

การถ่ายโยงเนื้อหาจากนวนิยายสู่ละครโทรทัศน์ 
สื่อละครโทรทัศน์และสื่อนวนิยาย จัดเป็นสื่อที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นช่องทางการ

สื่อสารและเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ (ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี, 2539) ละครโทรทัศน์ทํา
หน้าที่ในการสะท้อนภาพวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมออกมาเป็นรูปธรรมโดยผ่านทางการ
นําเสนอเน้ือหาของละคร การสร้างตัวละคร ฉาก สถานที่และเหตุการณ์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการดําเนิน
เร่ืองราว โดยในการถ่ายทอดเน้ือหาจะสะท้อนโลกทัศน์ต่างๆ ที่ผู้ประพันธ์นํามาสอดแทรกไว้ในตัวบท 
(Text) น้ันๆ 

ในการผลิตละครโทรทัศน์ ผู้ผลิตจําเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คะแนนนิยมจาก
ผู้ชม (Rating) กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณการสร้าง ผลกําไรทางธุรกิจ ฯลฯ นอกจากน้ียังพบว่าทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่นิยมใช้การผลิตซ้ํา (Reproduction) โดยนําเอาเรื่อง
ของนวนิยายที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่นิยมมาสร้างซ้ําเพ่ือเป็นหลักประกันว่า ละคร
โทรทัศน์ที่สร้างขึ้นมาใหม่น้ันจะได้รับความนิยมจากผู้ชม  

เมื่อนําละครโทรทัศน์ที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วในอดีตมาสร้างอีกน้ัน ในการสร้าง
คร้ังใหม่ก็มักจะได้รับความนิยมจากผู้ชมไม่แพ้กัน นอกจากนี้เราจะพบว่าสื่อนวนิยายและสื่อละคร
โทรทัศน์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน ละครส่วนใหญ่สร้างมาจากนวนิยาย เมื่อ
ละครเป็นที่นิยมก็มีส่วนช่วยให้นวนิยายเรื่องดังกล่าวขายดีขึ้น ผู้ชมที่ช่ืนชอบละครก็จะพยายามหา
นิยายเรื่องน้ันมาอ่าน ในทางกลับกัน นวนิยายเร่ืองไหนที่นิยมในหมู่นักอ่าน ก็มักจะถูกนํามาสร้างเป็น
ละครโทรทัศน์  ซึ่ งปรากฏการณ์ ในลักษณะน้ี เรียกได้ ว่า “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน” หรือ  
“Art Illuminates Art”  

อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงเนื้อหานวนิยายระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อละครโทรทัศน์
อาจไม่ได้อยู่ในลักษณะ “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน” เสมอไป เพราะในการนําเสนอละครที่เป็นการ
นําเสนอในระดับทุติยภูมิ ผู้ผลิตไม่สามารถนําเสนอสารที่มีอยู่ในระดับปฐมภูมิไว้ได้ ผู้ผลิตละคร
ตีความสารต่างออกไปจากผู้ประพันธ์ ทําให้เน้ือหาของละครที่ผลิตออกมาแตกต่างไปจากบทประพันธ์
ที่เป็นต้นแบบ 

ธรรมชาติของสื่อนวนิยายเป็นการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว ผู้แต่งจะต้อง
บรรยายและพรรณนาเนื้อหา ฉาก รวมไปถึงอารมณ์ของตัวละครออกมาอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจเร่ืองราวได้ ในขณะเดียวกัน ผู้อ่านก็จะต้องใช้จินตนาการส่วนตัวเพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้
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สามารถเห็นภาพตามอย่างที่ผู้แต่งบรรยายไว้ การจะนํานวนิยายมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์จึง
จําเป็นต้องมีการเขียนบทโทรทัศน์ขึ้น เพ่ือเป็นการแปลงสารจากนวนิยายมาสู่ละครโทรทัศน์ให้มีความ
เป็นรูปธรรมมากขึ้น เน่ืองจากธรรมชาติของสื่อแต่ละชนิดมีเง่ือนไขและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน  
การดัดแปลงเนื้อหาของตัวบทต้นทางให้เข้ากับธรรมชาติของสื่อปลายทางต่างชนิดกันจึงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในการเปล่ียนข้ามสื่อแต่ละคร้ังจะต้องมี สัมพันธบท (Intertextuality) ระหว่างตัวบท
ต้นทางและตัวบทปลายทาง คือมีการดัดแปลงองค์ประกอบบางอย่างของตัวบทต้นทาง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวบทปลายทางน้ันๆ นอกจากน้ียังเป็นการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับตัวบท
ปลายทางอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีองค์ประกอบบางอย่างที่คงเดิมไว้ เพ่ือทําให้ผู้รับสารที่
สัมผัสกับตัวบทปลายทางเกิดความคุ้นเคยมากพอท่ีจะเข้าใจตัวบท และสามารถเชื่อมโยงตัวบท 
ต้นทางกับตัวบทปลายทางได้ ดังที่เอ้ืองอรุณ สมิตสุวรรณ (2535, 3) ได้กล่าวเกี่ยวกับการดัดแปลง 
นวนิยายมาเป็นบทละครโทรทัศน์ไว้ว่า 

“...เน่ืองจากนวนิยายเป็นเร่ืองที่เขียนข้ึนเพ่ือการอ่าน มิใช่สําหรับการแสดงเพื่อการ
รับชมและเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ก็ขาดซึ่งรายละเอียดไป จึงเป็นหน้าที่ของผู้เขียนบทที่จะต้องนําเรื่องที่มี
มาเขียนเป็นบทละครเพ่ือการแสดง ซึ่งก็หมายถึงว่าการเขียนบทละครโทรทัศน์จัดเป็นการเขียนที่ต้อง
มีการประยุกต์แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนดัดแปลงนวนิยาย เพ่ือให้มีความเหมาะสมในการนํามาจัดแสดง
ทางโทรทัศน์ โดยมีข้อแม้ว่าในเง่ือนไขของความเหมาะสมน้ันต้องไม่ทิ้งโครงเรื่องเดิม...” 

หลายครั้งที่เกิดปัญหาระหว่างนักเขียนนวนิยายกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์ บทละคร
โทรทัศน์ที่นําไปผลิตเป็นละครโทรทัศน์น้ันเป็น “คนละเรื่องเดียวกัน” กับที่ปรากฏอยู่ในนวนิยาย 
นักเขียนบางคนถึงกับกล่าวว่าไม่สามารถดูละครโทรทัศน์ที่เอาเรื่องของตนเองไปแสดง เพราะแทบจะ
ไม่เหลือเค้าโครงเรื่องเดิม (หยก บูรพา, 2540 อ้างถึงใน ปิยะพิมพ์ สมิตดิลก, 2541) โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ผู้ชมละครโทรทัศน์มีช่องทางในการส่ือสารและแสดงความ
คิดเห็นที่มีต่อละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น ผู้ชมสามารถแสดงความ
คิดเห็นของตนที่มีต่อละครได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ผู้ผลิตละครโทรทัศน์บางรายให้ความสําคัญกับความ
คิดเห็นของผู้ชมที่แสดงออกผ่านช่องทางต่างๆ จนในบางคร้ังมีการเปลี่ยนตอนจบของละครเพ่ือเป็น
การเอาใจผู้ชมอีกด้วย  

การดัดแปลงวรรณกรรมจากส่ือนวนิยายมาสู่สื่อละครโทรทัศน์ย่อมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากส่ือทั้งสองประเภท คือ สื่อนวนิยาย และสื่อโทรทัศน์มีธรรมชาติหรือ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันมาก ดังที่สุภัทรา ศิริจิตจันทร์ได้กล่าวไว้ว่า นวนิยายเป็นสื่อที่ใช้ตัวอักษรใน
การบรรยายภาพและอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ขณะที่สื่อละครโทรทัศน์ต้องถ่ายทอดตัวอักษรมา
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นําเสนอในรูปของสื่อการแสดงในโทรทัศน์ ที่ใช้ “ภาพ” และ “เสียง” หรือ “การแสดง” และ “บท
สนทนา”ของตัวละครในเรื่อง (สุภัทรา ศิริจิตจันทร์, 2545, น. 7) 

นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นตัวแปรที่เข้ามาทําลายความรู้สึกของผู้ชมที่เคยชม
ละครโทรทัศน์ในเวอร์ชันเก่าหรือเคยอ่านนวนิยายมาก่อน เช่น การคัดเลือกนักแสดงที่ไม่เหมาะสมกับ
บทบาท หรือการเลือกสถานที่ถ่ายทําที่ไม่เหมือนกับในบทประพันธ์ หรือการยืดเรื่องออกไปเมื่อเห็นว่า
ละครมีเรตติ้งดี สิ่งต่างๆเหล่าน้ีนําไปสู่การต่อต้านละครโทรทัศน์เร่ืองดังกล่าวและจะนําไปสู่ความนิยม
ของละครเร่ืองน้ันๆ ด้วย 

การผลิตละครซ้ําหรือละครรีเมก 
จากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับละครโทรทัศน์พบว่า ได้มีผู้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสําคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตละครโทรทัศน์ ในงานวิจัยของวีระ สุภะ (2537) และ สกาวใจ พูนสวัสด์ิ 
(2547) (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2556) ได้สํารวจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานละคร
โทรทัศน์ โดยเมื่อพิจารณาในมิติของกระบวนการผลิตรายการละครโทรทัศน์จะพบว่า  มีปัจจัยสําคัญ
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานรายการละครโทรทัศน์ ดังน้ี 1. ปัจจัยด้านบุคคล  2. ปัจจัยด้านนโยบาย  
3. ปัจจัยด้านงบประมาณหรือเงินทุน 4. ปัจจัยด้านผู้ชม 5. ปัจจัยด้านผู้อุปถัมภ์รายการ 6. ปัจจัยด้าน
เวลา 7. ปัจจัยด้านสถานที่ 8. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 9. ปัจจัยด้านสภาพสังคมในปัจจุบัน และ  
10. ปัจจัยด้านสภาพการแข่งขัน 

เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานละครโทรทัศน์แล้วจะเห็นได้
ว่า ปัจจัยด้านสภาพการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่สําคัญปัจจัยหน่ึงที่ต้องนํามาพิจารณาเป็นพิเศษ ใน
สภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงของตลาดละครโทรทัศน์ ทั้งการแข่งขันกันระหว่างสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
แย่งชิงเรตต้ิง และการแข่งขันกันในสถานีของค่ายละครเพ่ือผลิตละคร ทําให้ผู้ผลิตลดความเสี่ยงด้วย
การไม่สร้างสรรค์งานที่ฉีกออกไปจากแนวขนบเดิมๆ เช่น การเลือกนักแสดงซ้ําๆ หรือการเลือกละคร
เรื่องเก่าที่เคยผลิตไว้แล้วและเป็นที่นิยมในอดีตมาผลิตซ้ําใหม่ในปัจจุบัน เพ่ือรับประกันเรตต้ิงของ
ผู้ชมและความสําเร็จของละคร (สมสุข หินวิมาน, 2556) 

การเลือกเรื่องที่จะนํามาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ ผู้จัดละครส่วนใหญ่มักเลือกเรื่องที่ตรง
กับความต้องการของตลาดผู้ชม และละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมเหล่าน้ันก็มักจะถูกนํากลับมา
สร้างใหม่ทุกๆ ห้าปีหรือสิบปี โดยมีเหตุผลทางวัฒนธรรมที่ผู้สร้างมักจะอ้างว่า ผู้ชมอยากดูซ้ําเพราะ
เน้ือหาประทับใจ หรือดูเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบนักแสดงสองชุดว่าแตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งยังมี
เหตุผลทางด้านธุรกิจมารองรับการนําบทละครเก่าที่ประสบความสําเร็จมาแล้วมาผลิตซ้ําว่าเป็นเรื่องที่
สามารถขายโฆษณาได้แน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาคิดเค้าโครงเรื่องใหม่ ซึ่งจะช่วยให้การทํางานง่ายและ
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รวดเร็วข้ึน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนการตีความจากบทประพันธ์ใหม่เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยบ้าง (นภัทร 
อารีศิริ, 2554, น. 2)  

ละครโทรทัศน์กลายมาเป็นรายการที่แต่ละสถานีให้ความสําคัญ จนก่อให้เกิดการ
แข่งขันกันของกลุ่มผู้จัดละครในสถานีเดียวกันและสถานีคู่แข่ง เห็นได้จากปริมาณละครโทรทัศน์ที่เข้า
สู่ตลาดละครที่นับวันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคของทีวีดิจิตอล เมื่อมีช่องโทรทัศน์เกิด
ใหม่มากข้ึน อุสาหกรรมการผลิตละครโตขึ้น ส่งผลให้ผู้ประพันธ์บทละคร ไม่สามารถสร้างบท
ประพันธ์ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตละคร บทละครไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดละคร ผู้ผลิตละครโทรทัศน์จึงหันมาใช้การผลิตละครซ้ํา (Remake) หรือผลิตละคร
รีเมก โดยใช้บทประพันธ์เดิมที่มีอยู่แล้ว  

จากการสํารวจงานวิจัยที่ เก่ียวกับการผลิตละครซ้ําพบว่า มีการศึกษาในประเด็น
เก่ียวกับอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยที่นํามาผลิตซ้ํา ในงานวิจัยของนภัทร  
อารีศิริ (2554) ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในละครชุดเก่าและ
ละครชุดใหม่ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏระหว่างละครชุดใหม่
และชุดเก่า พบว่าลักษณะการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดจากบริบททางสังคม แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาใน
ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาของละครรีเมก 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับละครรีเมก โดยมุ่งศึกษา
ลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏระหว่างละครรีเมกแต่ละเวอร์ชัน เพ่ือดูว่ามีวิธีการดัดแปลงเน้ือหา
อย่างไร เพ่ือให้ เหมาะสมกับประเภทของตัวบทปลายทางท่ีเป็นละครรีเมก รวมไปถึงศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้ความหมายระหว่างผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อและไม่มี
ประสบการณ์ผ่านสื่อที่มีต่อละครรีเมก ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานั้นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการ
ผลิตละครรีเมกให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมได้ในอนาคต 

 
1.2 ปัญหานําวิจัย 

 
1. ในการผลิตละครโทรทัศน์เวอร์ชันเก่ากับละครโทรทัศน์เวอร์ชันใหม่ (รีเมก) ส่วนไหน

ที่คงอยู่ ส่วนไหนที่มีการขยายความ ส่วนไหนที่มีการตัดทอน และส่วนไหนท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ้าง
หรือไม่ ทําไมจึงเป็นเช่นน้ัน 

2. ผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อมาก่อน (ผ่านการชมละครโทรทัศน์
เวอร์ชันเก่า) มีการรับรู้ความหมายของละครโทรทัศน์ (รีเมก) แตกต่างกับผู้ชมละครโทรทัศน์ที่ไม่มี
ประสบการณ์ผ่านสื่อมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสมัพันธบทที่ปรากฏในละครรีเมกแต่ละเวอร์ชัน 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความหมายระหว่างผู้ชมละครโทรทัศน์ทีม่ี

ประสบการณ์ผ่านสื่อและไมม่ีประสบการณ์ผ่านสื่อที่มีต่อละครรีเมก 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาประเด็นสัมพันธบทการเล่าเรื่องที่ปรากฏในสื่อละครโทรทัศน์ 
โดยจะศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการถ่ายโยงเน้ือหาจากละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมมาสู่ละครโทรทัศน์
เวอร์ชันรีเมก โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกละครโทรทัศน์ดังน้ี 

1. เป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยาย 
2. เป็นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.15 – 22.45 น. 
3. เป็นละครโทรทัศน์ที่เคยถูกสร้างมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงครั้ง  
4. เป็นละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม (มีเรตต้ิงเป็นอันดับหน่ึงในรอบปี) และมีกระแส

ตอบรับเมื่อนํามาสร้างเป็นละครรีเมก 
โดยละครโทรทัศน์ที่ เป็นที่นิยมและมีเรตต้ิงสูงสุด เมื่อมีการนํามาสร้างเป็นละคร 

รีเมก จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

1) แรงเงา  
 

ตารางที่ 1.2 
 

ตารางแสดงรายช่ือนักแสดงและปีที่ออกอากาศของละครเร่ืองแรงเงา 
ปีที่ออกอากาศ ปีพ.ศ. 2544 ปีพ.ศ. 2555 

มุตตา/มุนินทร์ แอน ทองประสม เจน่ี เทียนโพธ์ิสุวรรณ 

วีกิจ ธีรเดช วงศ์พัวพัน ภูภูมิ ภาณุพงศ์ 

เจนภพ ยุทธพิชัย ชาญเลขา รวิชญ์ เทิดวงส์ 

นพนภา สาวิตรี สามิภักด์ิ ธัญญาเรศ เองตระกูล 
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ภาพที่ 1.2 ภาพประชาสัมพันธ์ละครเร่ืองแรงเงาทั้งสองเวอร์ชัน. จาก

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%
80%E0%B8%87%E0%B8%B2&rlz=1C1RNPN_enTH631TH632&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwi-lO_K_v7NAhXEQI8KHUorBnkQ_AUICCgB&biw=1242&bih=615 
 

เรื่องย่อ เจนภพเป็นคนเจ้าชู้แต่งงานกับนพนภาซึ่งมีพ่อเป็นอธิบดี เจนภพได้มุตตาซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ในกรมของตัวเองเป็นภรรยาลับ ๆ มุตตารู้สึกว่าตัวเองท้อง เจนภพโดนนพนภาจับได้
และตบหน้ามุตตาต่อหน้าคนมากมาย มุตตาลาออกจากงานกลับบ้านต่างจังหวัด และกลับไปผูกคอ
ตายไปพร้อมกับลูกในท้อง มุนินทร์พ่ีสาวฝาแฝดกลับมาจากต่างประเทศ มุนินทร์รู้เรื่องของมุตตาจึง
โกรธมากและปลอมเป็นมุตตา 

วีกิจเป็นหลานชายของเจนภพ และเป็นเพ่ือนร่วมงานของมุตตา เจนภพขอร้องให้วีกิจ
เลิกติดต่อกับมุตตาแต่วีกิจไม่ยอมและมุตตาก็พยายามย่ัวให้เจนภพหึง นพนภารู้ว่าเจนภพจะซื้อบ้าน
และรถให้มุตตา จึงมาอาละวาดที่ทํางาน เจนภพถูกอธิบดีย่ืนคําขาดให้เลิกกับมุตตา มุนินทร์แก้แค้น
ได้สําเร็จจึงลาออก  

มุนินทร์ได้นัดเจนภพมาขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ตนทําไว้กับเขาและนพนภา แต่นพนภามา
เห็นก็เข้าใจผิด นพนภาถือปืนมายิงมุนินทร์แต่โดนเจนภพแย่งปืน จนพลาดตกบันไดเป็นอัมพาต วีกิจ
ให้เพ่ือนสืบจนรู้ว่าผู้หญิงคนที่มาแก้แค้นคือมุนินทร์ วีกิจกับเจนภพได้เดินทางไปเพชรบูรณ์บ้านเกิด
ของมุตตาและมุนินทร์ จนไปรู้ความจริงว่ามุตตาเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้ว เจนภพขออโหสิกรรมแก่
มุตตา หลังจากน้ัน เจนภพก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนรักเดียวใจเดียวกลับไปดูแลนพนภาซึ่งเป็นอัมพาต  
วีกิจและมุนินทร์ก็ได้ทําความเข้าใจต่อกัน 
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2) ทองเนื้อเก้า   
 

ตารางที่ 1.3 
 
ตารางแสดงรายช่ือนักแสดงและปีที่ออกอากาศของละครเร่ืองทองเน้ือเก้า 

ปีที่ออกอากาศ ปีพ.ศ. 2540 ปีพ.ศ. 2556 
ลํายอง รชนีกร พันธ์ุมณี วรนุช ภิรมย์ภักดี 
สันต์ บิลลี่ โอแกน ณัฐวุฒิ สกิดใจ 
วันเฉลิม เจสัน ยัง จิรายุ ต้ังศรีสุข 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ภาพประชาสัมพันธ์ละครเร่ืองทองเน้ือเก้าทั้งสองเวอร์ชัน. จาก
http://www.manager.co.th/Drama/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=2946&SourceNew 

 
เร่ืองย่อ สันต์ ลูกชายของปั้นและสิน สันต์พลาดท่าได้เสียกับลํายอง สินและป้ันต้องจํา

ใจรับลํายองเข้าบ้านในฐานะลูกสะใภ้ เมื่อลํายองต้ังท้องก็ไม่เคยช่วยงานใดๆเลย อ้างว่าแพ้ท้อง 
ลํายองคลอดลูกชายในวันมหามงคล สันต์จึงต้ังช่ือลูกว่าวันเฉลิม สันต์ก็ได้เลื่อนยศเป็นจ่าและได้รับ
เลือกให้เข้าเรียนต่อโรงเรียนนายเรือ ลํายองไม่ยอมเลี้ยงลูกภาระหน้าที่จึงตกเป็นของปั้นและสิน 
ลํายองเร่ิมติดยาดองจนอดไม่ได้  

ลํายองไปทํางานเกิดเป็นที่ต้องใจกวง เจ้าของโรงงาน กวงเอาอกเอาใจลํายองจนออก
หน้าออกตา ฝ่ายสันต์เมื่อตัดใจจากลํายองได้ก็พบรักใหม่กับเทวี ลํายองต้ังท้องกับกวง แต่ลํายองก็ยัง
ไม่ยอมเลิกเหล้า ลูกที่เกิดมาช่ือว่า อภิชาติ จึงเป็นทารกไม่สมบูรณ์ กอปรกับทางบ้านกวงรู้ว่ากวงแอบ
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มีเมียน้อยจึงสั่งให้กวงเลิกยุ่งกับลํายองโดยให้กวงเอาเงินฟาดหัวลํายองไปก้อนหน่ึง เมื่อลํายองได้รับ
เงินจากทางครอบครัวกวงจึงนําเงินมาเข้าบ่อน ลํายองก็ได้รู้จักกับเมืองเทพในบ่อน ลํายองก็ได้ต้ังท้อง
กับเมืองเทพ คลอดลูกมาเป็นลูกสาวช่ือ อ้อย ลํายองเก่ียงให้แลเลี้ยงลูกให้ แลจึงเตือนสติลํายองให้ลด
เร่ืองการพนัน ลดเหล้า แต่ลํายองไม่สนใจ 

สันต์ได้รับเลือกให้เข้าไปรับการอบรมที่เมืองนอก เมื่อสันต์กลับมาก็ตกใจเมื่อรู้ว่าลํายอง
ทําบ้านเป็นบ่อนและห้องเช่า ลํายองเองก็ได้สามีอีกสองคนเป็นคนทํางานรับจ้างขับรถและคนลับมีด
ที่มาเช่าบ้านของลํายองและมีลูกช่ือ เหน่ง และ จิตรา สันต์ต้องการรับวันเฉลิมไปอยู่ด้วยเพ่ือให้วัน
เฉลิมได้เรียนหนังสือช้ันประถมฯต่อ จึงไปเจรจากับแล ซึ่งแลก็เห็นด้วย สินและป้ันจึงรวบรวมเงินเพ่ือ
จะเอาตัววันเฉลิมมาอยู่ด้วย ลํายองได้พบกับกํานันเสือในบ่อนแห่งหน่ึง ลํายองจึงยอมเป็นเมียกํานัน
เสือหวังให้กํานันเสือเลี้ยงดู ลํายองติดพนันบ้านช่องไม่กลับ กํานันเสือกลัวว่าลํายองจะหลวมตัวใน
บ่อนจึงรับจํานองบ้าน ที่ดินของลํายองเอาไว้ 

ลํายองนอกใจกํานันเสือจนทําให้ต้ังท้องลูกอีกคน หวังทึกทักว่าเป็นลูกที่เกิดกับกํานัน
เสือ แต่ความจริงก็คือกํานันเสือเป็นหมันไม่มีทางมีลูกได้อีกแล้ว แต่เมื่อกํานันเสือรู้ความจริงว่าลํายอง
ท้องจึงปล่อยบ้านให้เป็นของลํายองต่อไปเพราะเห็นแก่วันเฉลิม  

วันเฉลิมบวชเณร ลํายองผิดคําสัญญาที่ให้ไว้กับเณรว่าจะเลิกกินเหล้าเข้าบ่อน ในที่สุด
บ้านลํายองก็ถูกยึดไป ลํายองป่วยเป็นโรคซิฟิลิสและโรคทางประสาท ทําให้ลูกที่เกิดจากชู้ตายต้ังแต่
อยู่ในท้อง ลํายองหนีออกจากบ้านไปอยู่โรงลิเกเก่า เณรเจอลํายองโดยบังเอิญ ทําให้เณรรู้ความจริงว่า
แม่ของตนป่วย เณรจึงตัดสินใจสึกออกมาช่วยทํามาหากินและดูแลแม่ วันเฉลิมแบกภาระทุกอย่าง ไม่
เห็นแก่ความเหน่ือยจนใครๆต่างพากันเวทนาอาการลํายองกําเริบมากขึ้น หนีออกจากบ้านไปอยู่ที่โรง
ลิเกเก่าอีกครั้ง วันเฉลิมและสันต์เจอร่างลํายองอันไร้วิญาณ แน่ใจว่าลํายองตาย วันเฉลิมจึงตัดสินใจ
บวชอีกครั้ง ยกบุญกุศลทั้งหมดให้แม่ 
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3) สามีตีตรา     
 

ตารางที่ 1.4 
 
ตารางแสดงรายช่ือนักแสดงและปีที่ออกอากาศของละครเร่ืองสามีตีตรา 

ปีที่ออกอากาศ ปีพ.ศ. 2544 ปีพ.ศ. 2557 
กะรัต แอน ทองประสม  เฌอมาลย์ บุญยศักด์ิ 
สายนํ้าผึ้ง ธัญญาเรศ เองตระกูล วรัทยา นิลคูหา 
พิศุทธ์ิ ธนากร โปษยานนท์ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 ภาพประชาสัมพันธ์ละครเร่ืองสามีตีตราทั้งสองเวอร์ชัน. จาก 

http://www.manager.co.th/Drama/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=2946&SourceNew 
 

เร่ืองย่อ กะรัต หญิงสาวที่สูญเสียภูเบศร์ สามีคนที่สามจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในช่วง
แรก กะรัตเสียใจมาก แต่เมื่อทราบความจริงเก่ียวกับสามีว่าเป็นชู้กับสายนํ้าผึ้ง เพ่ือนสนิทที่สุดของตน 
จนต้ังท้อง ความเสียใจของกะรัตก็กลายเป็นความเคียดแค้นต่อเพ่ือนรัก จนได้พบกับหม่อมหลวง
พิศุทธ์ิ ผู้ชายที่ซื่อตรง ไม่เห็นแก่ตัวภายในไม่กี่วันกะรัตก็ยอมรับว่าตนหลงรักคุณชายพิศุทธ์ิ 
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พิศุทธ์ิ เป็นลูกของเนื้อแพรกับท่านชายอ๊อด หนุ่มเจ้าสําราญ ซึ่งทั้งสองหย่าร้างกันมา
นานแล้ว พิศุทธ์ิตัดสินใจคบหากับกะรัต ท่ามกลางความไม่พอใจของพวงหยกเพราะไม่ชอบเน้ือแพร 
และคิดว่าพิศุทธ์ิชอบกะรัตเพราะเงิน ส่วนหม่อมมลุลีก็นึกรังเกียจว่าที่สะใภ้ที่เป็นแม่ม่าย ท่านอ๊อดจึง
วางแผนให้หม่อมมลุลีเจรจาขอเงินจากเจ้าสัว เป็นค่าซื้อนามสกุล ซึ่งเจ้าสัวก็กล้าให้เงินกับหม่อมมลุลี 
เพ่ือความสุขของหลานสาว โดยปิดเรื่องน้ีไว้เป็นความลับ 

สายนํ้าผึ้งอุ้มท้อง ลูกของสามีคนเก่าของกะรัตมาเยาะเย้ยกะรัตที่งานแต่ง กะรัตทน
ไม่ได้ลงไม้ลงมือจนสายนํ้าผึ้งเจ็บท้องคลอดลูกด้วยความช่วยเหลือของกันตา ระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาล  
สายนํ้าผึ้งเห็นกันตาคบหาอยู่กับศิวา ลูกชายเศรษฐีหนุ่ม ก็เร่ิมสนใจ และย่ัวยวนศิวาจนได้เสียกัน  
สายนํ้าผึ้งจึงต้ังครรภ์อีกหน 

สายนํ้าผึ้งบอกกับทุกคนว่าเป็นลูกของพิศุทธ์ิ กะรัตหลงเช่ือ จึงหย่าขาดกับพิศุทธ์ิ 
คุณชายไม่ยอมรับสินสมรส และยังมีค่าเลี้ยงดูให้กะรัต อีกทั้งขอรับผิดชอบใช้หน้ีของท่านชายอ๊อด 
สร้างความประทับใจให้เจ้าสัว และคุณนายพวงหยกที่เริ่มมองเห็นความดีของพิศุทธ์ิมากข้ึน ศิวานับ
ถือความเป็นลูกผู้ชายของพิศุทธ์ิ จึงขอให้สายนํ้าผึ้งเอาเด็กออก สายน้ําผึ้งไม่ยอม และด่าว่าศิวาจน
โกรธจนลงไม้ลงมือ เป็นเหตุให้สายนํ้าผึ้งแท้งลูกและเสียโฉม เมื่อความจริงถูกเปิดเผยกันตาโกรธศิวา
และขอถอนหม้ัน ส่วนกะรัตก็อยากจะขอโทษพิศุทธ์ิ แต่ไม่กล้า จึงใช้วิธีแอบตามพิศุทธ์ิไปทุกฝีก้าว 
คุณชายยอมแพ้ใจตัวเอง และเป็นฝ่ายขอกะรัตแต่งงานอีกครั้ง และถือเป็นคร้ังสุดท้ายของคนทั้งสอง 

ในส่วนของผู้รับสาร ศึกษาจากผู้รับสารที่เคยชมละครโทรทัศน์เรื่องแรงเงา ทองเนื้อเก้า 
และสามีตีตรา โดยแบ่งผู้รับสารออกเป็นสองกลุ่ม ใช้เกณฑ์การมีประสบการณ์ผ่านสื่อของผู้รับสารใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ คือ ผู้รับสารที่เคยชมละครเวอร์ชันเดิม 
(เรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ .ศ. 2544  ทองเนื้อเก้า ออกอากาศปีพ .ศ. 2540  และสามีตีตรา 
ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 ) ก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก โดยผู้รับสารอาจชมละครเพียงเรื่องใด
เร่ืองหน่ึง ชมละครสองเรื่องในสามเร่ือง หรือชมละครท้ังสามเรื่อง 

กลุ่มที่ 2 ผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ คือ ผู้รับสารที่เคยชมละครเรื่องแรงเงา 
ออกอากาศปีพ.ศ. 2555 ทองเนื้อเก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2556 และสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 
2557 เพียงแค่เวอร์ชันเดียว (เวอร์ชันรีเมก) โดยผู้รับสารอาจชมละครเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง ชมละคร
สองเร่ืองในสามเร่ือง หรือชมละครท้ังสามเรื่อง 
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1.5 นิยามศพัท์เชิงปฏิบัติการ 
 

1) สัมพันธบท   หมายถึง การสร้างตัวบทใหม่ตัวบทหนึ่งจากนวนิยาย ซึ่งเป็นตัวบท
เดิมที่มีอยู่แล้ว ไปสู่ตัวบทที่สร้างใหม่ คือละครโทรทัศน์ โดยที่ในตัวบทใหม่ยังมีเค้าหรือร่องรอยของ
ตัวบทเดิม และในกระบวนการสร้างตัวบทใหม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวบทในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

- การขยายความ (Extension) หมายถึง ในละครเวอร์ชันรีเมก มีการเพ่ิมเติม
เน้ือหา หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ละครในเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มี ส่วนที่เพ่ิมเข้ามาใหม่น้ีมีผลทําให้
ความหมายของละครเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 

- การตัดทอน (Reduction)  หมายถึง ในละครเวอร์ชันรีเมก มีการตัดทอนเนื้อหา 
หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ละครในเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มี ส่วนที่ตัดทอนไปส่งผลกระทบกับเน้ือเรื่อง
อย่างไร 

- การดัดแปลง (Modification) หมายถึง ในละครเวอร์ชันรีเมก มีการดัดแปลง
เน้ือหา หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ละครในเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มี เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- การคงเดิม หมายถึง ในละครเวอร์ชันรีเมก มีการคงเดิมเน้ือหา หรือองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ตามอย่างละครในเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างไรบ้าง และการคงเดิมน้ันแสดงออกให้เห็นถึงอะไร 

2) ละครโทรทัศน์  หมายถึง ละครท่ีออกอากาศเร่ืองราวติดต่อกันหลายตอนจบ  
มีเร่ืองราวที่ดําเนินต่อเน่ืองกัน โดยใช้ผู้แสดงชุดเดียวกันตลอดทั้งเร่ือง มีความยาวต้ังแต่ 15 -30 ตอน 
ใช้เวลาแสดงคร้ังละ 60 - 90 นาที ออกอากาศเป็นประจําทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 วัน เป็นละครที่
ดําเนินเรื่องโดยใช้โครงเรื่องจากนวนิยายเป็นหลัก 

3) ละครรเีมก หมายถึง ละครโทรทัศน์ที่ถูกนํามาสร้างและออกอากาศมากกว่าหน่ึงครั้ง 

โดยในการสร้างคร้ังใหม่จะใช้ทีมนักแสดงแตกต่างไปจากการสร้างคร้ังก่อน  

4) การเล่าเรื่อง  หมายถึง รูปแบบของการนําเสนอ อธิบายหรือบอกเล่าเรื่องราว โดย
ใช้องค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าเร่ือง เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายและเนื้อเรื่องโดยตลอด 
องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก บทสนทนา ความขัดแย้ง  

5) ตัวบทต้นทาง  หมายถึง ตัวบท (Text) ที่เป็นจุดเร่ิมต้นหรือต้นแบบในการถ่ายทอด 
เช่ือมโยงเนื้อหาหรือกระบวนการสัมพันธบท ได้แก่ ละครเรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 ละคร
เร่ืองทองเน้ือเก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2540 และละครเรื่องสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 
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6) ตัวบทปลายทาง หมายถึง ตัวบท (Text) ที่เป็นจุดสิ้นสุดในการถ่ายทอด เช่ือมโยง
เน้ือหาหรือกระบวนการสัมพันธบท ได้แก่ ละครเรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ.ศ. 2555 ละครเรื่องทอง
เน้ือเก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2556 และละครเรื่องสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 2557 

7) การถ่ายโยงเนือ้หา  หมายถึง การถ่ายโยงเน้ือหา ความหมาย จากละครเวอร์ชัน
ก่อนหน้ามาสู่ละครเวอร์ชันรีเมก โดยผ่านกระบวนการสร้างตัวบทใหม่ ได้แก่ การขยายความ การ
ดัดแปลง การตัดทอน และการคงเดิมเน้ือหา 

8) การรับรู้ความหมาย หมายถึง การเข้าใจ/การตีความ ความหมายของเน้ือหาที่
ปรากฏในละครโทรทัศน์ของผู้รับสาร อันเกิดจากการประกอบสร้างความหมายของผู้ส่งสาร 

9) ประสบการณ์ผ่านสื่อ หมายถึง ประสบการณ์ในการรับชมละครเวอร์ชันก่อนหน้าใน
เร่ืองเดียวกัน  ในงานวิจัยฉบับน้ีหมายความถึงประสบการณ์ในการชมละครโทรทัศน์เรื่องใดเรื่องหน่ึง 
รับชมเพียงสองเรื่อง หรือรับชมทั้งสามเร่ือง คือ เร่ืองสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 เร่ืองทองเน้ือ
เก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2540 และเรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ.ศ.2544 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สําหรบัเชิงวิชาการ 
1. ได้เข้าใจลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏระหว่างละครรีเมกแต่ละเวอร์ชัน 

2. ได้เข้าใจลักษณะการรับรู้ความหมายที่แตกต่างกันระหว่างผู้รับสารที่มีประสบการณ์
ผ่านสื่อและไมม่ีประสบการณ์ผ่านสื่อ 

สําหรบัเชิงวิชาชีพ 
1. ได้ทราบถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ละครรเีมกในรูปแบบใหม่ๆ  ให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดและผู้ชม 
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บทท่ี 2  
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 งานวิจัยเร่ือง “ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเน้ือหาในละครโทรทัศน์ไทย” ได้อาศัย

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
2.1 แนวคิดเรื่องสัมพันธบท 
2.2 แนวคิดเรื่องการเล่าเรื่อง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับละครโทรทัศน์ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสาร 
2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเรื่องสมัพันธบท (Intertextuality) 

 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 ก่อให้เกิดการผลิตในรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผล

กระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในวงกว้าง คือการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องจักรเข้ามาช่วย ผลผลิตที่เกิดข้ึนจึงเน้นความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด นับได้ว่าการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เรียกกันว่า Modernism ก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ คือความดีงามแบบสากลคือสิ่งที่ถูกต้อง เกิด
ปรัชญาความเป็นสากล หรือความเช่ือที่ ว่าต้องมีแก่นแท้ มั่นคง ถาวร ส่งผลให้ยุคสมัยต่อมา 
Postmodernism จึงพยายามปฏิเสธความเป็นโมเดิร์น หรือความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปฏิเสธความ
เป็นสากลและความจริงที่แน่นอนตายตัว มองว่าความจริงต่างๆ เป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยระบบของ
ภาษา  

ยุคหลังสมัยใหม่ หรือ Postmodernism จึงมองว่าทุกอย่างเสมือนพ้ืนที่ ว่างที่เรา
สามารถใส่ความคิดหรือความเช่ือของเราลงไป และสามารถเติมความหมายลงไปได้ นอกจากน้ียัง
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้าง 
มีการร้ือฟ้ืนรูปแบบของศิลปะ ปรัชญาแบบโพสต์โมเดิร์น ไม่เช่ือว่ามีความจริงเพียงหน่ึงเดียวอยู่แล้ว 
แต่เห็นว่า "ความจริง" เป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมมอง และควรผสมผสานมุมมองที่หลากหลายต่างๆ เข้า
ด้วยกันและปรัชญาแบบโพสต์โมเดิร์น ปฏิเสธอํานาจของกรอบ ระเบียบ โครงสร้าง รูปแบบจารีตเดิม 
และมุ่งแสวงหาการคิดนอกกรอบและแหวกแนวอยู่ตลอด  
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ในส่วนน้ีเองที่ทําให้ผู้ วิจัยเกิดข้อสงสัยข้ึนมาว่า หากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิด
พัฒนาการทางด้านต่างๆ แล้วจําเป็นหรือไม่ ที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต้องเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมาใหม่ 
เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนมาใหม่ แต่เป็นการนํา
ความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วเดิม มาจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบใหม่ จึงเป็นที่มาของการนําแนวคิดสัมพันธบท 
(Intertextuality) มาใช้ในการพิจารณาการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว  

สัมพันธบทมีจุดกําเนิดในศตวรรษที่ 20 โดยแฟร์ดินองด์ เดอ โซส์ซูร์ (Ferdinand de 
Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิสซึ่งได้ต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับภาษาไว้ว่า “อะไรคือสัญญะของ
ภาษาศาสตร์” โซส์ซูร์กล่าวว่า สัญญะทางภาษาศาสตร์เป็นความหมายท่ีไม่สามารถอ้างอิงได้ต่อวัตถุที่
มีอยู่ในโลก แต่เกิดจากการรวมตัวกันของคําที่มีอยู่แล้ว เป็นการเข้าร่วมความสัมพันธ์กับสัญญะอ่ืนๆ 
ไม่มีสัญญะใดที่มีความหมายในตัวเองแต่ความหมายเกิดจากการสร้างความหมายผ่านการสร้างความ
ต่างหรือเหมือนกับสัญญะอ่ืน (อ้างถึงใน ตรีศิลป์ บุญขจร,มปป)  ข้อสังเกตของโซส์ซูร์จึงกลายมาเป็น
ต้นกําเนิดของทฤษฎีสัมพันธบทในที่สุด 

สัญญะทางภาษาคือความไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งนําไปสู่ เครือข่ายความสัมพันธ์ของ
ความหมายของสัญญะทางวรรณกรรม ผู้แต่งไม่เพียงเลือกคําจากระบบสัญญะ แต่ยังรวมไปถึงโครง
เร่ือง ตัวละคร แนวคิด วิธีการเล่าเร่ืองและภาพลักษณ์จากภาษาทั่วไปและระบบวรรณกรรม จุดน้ีเอง
ที่ทําให้เห็นชัดเจนว่า วรรณกรรมเกิดข้ึนจากการประกอบสร้างตัวบทต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน 
วรรณกรรมจึงเป็นพ้ืนที่ว่างที่เปิดโอกาสให้นักเขียนนําเอาสิ่งต่างๆมาใส่จนเกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยง
และเกาะเก่ียวกันซึ่งนําไปสู่ “เครือข่ายของวาทกรรม” ตามที่โรลองด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes) ได้
กล่าวไว้ในความเรียงเร่ือง “The Death of Author” ไว้ว่า ตัวบทเป็นพ้ืนที่ให้ข้อเขียนต่างๆมา
รวมกันและโต้แย้งกัน ไม่มีตัวบทใดที่เป็นต้นกําเนิด ไม่มีตัวบทที่เป็นแกนกลาง สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ในโลกของภาษาและวรรณกรรมท่ีแต่เดิมผู้แต่งจะเป็นผู้ให้กําเนิดและกําหนด
ความหมายของงาน แต่ในทรรศนะของโซส์ซูร์ ความหมายมีอยู่แล้วในโลกแต่เพ่ิงปรากฏออกมา
เป็นสัญญะในภายหลัง  

ผู้ที่ นํ าคํ าว่าสัม พันธบทมาใช้คือ  มิคาอิล  บัค ติน  (Mikhail Bakhtin) นักทฤษฎี
วรรณกรรมรัสเซีย บัคตินได้เสนอแนวคิด Dialogism (การโต้ตอบกันทางภาษา) ว่าเป็นองค์ประกอบ
ของภาษาที่สามารถเกิดข้ึนได้ Dialogism คือการแสดงออกที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับอํานาจที่เป็น
ศูนย์กลาง คือการแสดงถ้อยคําที่เป็นหน่ึงเดียวหรือการแสดงถ้อยคําที่โต้ตอบ บัคตินได้ยกตัวอย่าง
ลักษณะเชิงโต้ตอบของนวนิยาย ที่แสดงลักษณะเสียงที่โต้ตอบกันทุกแห่งในการแสดงออกของมนุษย์
ที่ เรียกว่า Diologism ตัวละครจะแสดงโลกทัศน์ออกมาทางคําพูด เป็นเสียงที่ ตัวละครพูดเพ่ือ
แสดงออกถึงอุดมการณ์และโลกทัศน์ เสียงที่ผู้อ่านได้ยินเป็นการโต้ตอบกับวาทกรรมอ่ืน วาทกรรมทุก
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ช้ินล้วนเกิดจากการตีความโลก ถ้อยคําที่ปรากฏขึ้นล้วนขึ้นอยู่กับถ้อยคําของคนอ่ืน โดยจะโต้แย้งกับ
ถ้อยคําที่ปรากฏมาก่อนเสมอ 

มิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) เห็นว่าภาษาเป็นสิ่งที่อยู่บนเส้นแบ่งระหว่างตนเอง
กับผู้อ่ืน คําพูดเป็นของคนๆหนึ่งผ่านการถือเอาเป็นของตน ไม่มีคําพูดใดที่เป็นของเรา ทุกคําล้วนแต่มี
คนใช้มาก่อนทั้งน้ัน จากคําพูดของบัคตินน้ีเองกลายมาเป็นแนวคิดที่จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) 
นําไปใช้เป็นคําใหม่ว่า สัมพันธบท (Intertextuality)  

คริสเตวา เรียกตัวบทที่มีความสัมพันธ์กับวาทกรรมที่มีอยู่แล้วว่า สัมพันธบท โดยแสดง
ความเห็นว่า “ตัวบททุกบทล้วนประกอบสร้างขึ้นด้วยการยกข้อความจากแหล่งอ่ืนๆ มาปะติดปะต่อ
กันเข้า ตัวบททุกบทเป็นการดูดกลืน (absorb) และแปรรูป (transform) ตัวบทอ่ืนๆ ทั้งสิ้น” จูเลีย 
คริสเตวา (อ้างถึงใน นพพร ประชากุล, 2543) ตัวบทเหล่าน้ันผู้แต่งไม่ได้คิดข้ึนมาเอง แต่เกิดจากการ
เรียบเรียงขึ้นจากตัวบทเดิมๆ หรือวาทกรรมที่ปรากฏในสังคม ส่งผลให้ตัวบทไม่มีลักษณะเป็นปัจเจก
แต่เป็นตัวบททางวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันขึ้นมา คริสเตวาได้สรุปแนวคิดเรื่องสัมพันธบท 
(Dialogism) ของบัคตินมาพูดใหม่ โดยเน้นไปที่ตัวบทกับการสร้างตัวบทแทนตัวผู้สร้างงานเหมือน
อย่างที่บัคตินเน้น เป็นการย้ายความสัมพันธ์จากผู้สร้างมาสู่ตัวบทและกระบวนการสร้างงาน 
 ส่วนแนวความคิดที่คริสเตวาเห็นตรงกับบัคตินคือ ตัวบทไม่อาจแยกออกจากการสร้าง
ตัวบททางวัฒนธรรมหรือสังคมของตัวบทน้ันได้อย่างชัดเจน คริสเตวาเห็นด้วยกับบัคตินในข้อที่ว่า 
ภาษาไม่มีความหมายที่แน่นอนตายตัวและมีลักษณะที่เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับสังคม 

การเข้ามาของการผลิตซ้ําบ่อนเซาะอํานาจกระแสหลักในการครอบงําสังคมอย่าง
แท้จริง งานหรือคําพูดต่างๆ มักถูกนํามากล่าวถึงหรือนํามาเลียนแบบ postmodernism จึงเป็น
วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยภาพจําลอง สิ่งที่เห็นล้วนเป็นสิ่งที่จําลองขึ้นมา ไม่มีวัตถุที่เป็นต้นฉบับ ทําให้
ผู้คนบริโภคงานศิลปะจากงานที่อยู่ในรูปแบบของการผลิตซ้ํา เกิดการให้ความสําคัญกับภาพจําลอง
มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการรายงานข่าวของสํานักข่าวต่างๆ การรายงาน
ข่าวจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก ตัดต่อ มีการผลิตซ้ําภาพหรือคําพูดที่เกิดข้ึน ภาพข่าวที่ถูกสร้าง
ขึ้นน้ีเข้ามาแทนที่ความจริง ผู้คนจะเช่ือในภาพจําลองที่เกิดขึ้น 

ในส่วนของการถ่ายโยงระหว่างตัวบทน้ัน สามารถวัดได้ใน 2 มิติใหญ่ๆ คือ มิติเชิง
ปริมาณ และมิติเชิงคุณภาพ โดยในมิติเชิงปริมาณ จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวบทแรกกับตัว
บทหลัง ว่ามีการตัด  เพ่ิม หรือลดไปมากน้อยเพียงใด ส่วนในมิติด้านคุณภาพ จะเป็นการพิจารณา
ลักษณะการเช่ือมโยงระหว่างตัวบทแรกกับตัวบทหลัง ซึ่งอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดังน้ี 

 -  มีการซ่อนเร้นว่าเป็นการเช่ือมโยงแบบครึ่งๆ กลางๆ 
 -  มีการซ่อนเร้นเอาไว้ทั้งหมดจนแทบดูไม่รู้ว่า “มีสายสัมพันธ์กัน” 
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 -  ผู้ผลิตก่ึงๆ จะรู้ตัว/ต้ังใจว่าจะหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ้ํา 
 -  การหยิบของเก่ามาใช้เป็นไปอย่างไม่ต้ังใจ 
 -  ผู้ผลิตรู้ตัวว่า ได้หยิบยืมของเก่ามาใช้ แต่ต้ังใจจะปิดบัง 
 -  มีการนําเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข 
 -  มีการนํามาตีความใหม่อย่างต้ังใจ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) 

 นพพร ประชากุล, 2543 เรียกตัวบทแรกว่า “ตัวบทต้นทาง” และตัวบทที่ถูกสร้างต่อ
ยอดมาจากตัวบทแรกว่า “ตัวบทปลายทาง”  และยังวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตัวบทสองตัวบท 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่า จากตัวบทต้นทางไปสู่ตัวบทปลายทางนั้นมีอะไรที่หายไปบ้าง มี
อะไรที่เพ่ิมเติมขึ้นมา มีอะไรที่ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ดังน้ี 

การขยายความ (Extension) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการเพ่ิมเติมเน้ือหา
ส่วนใดที่ตัวบทต้นทางไม่มีบ้าง มีเหตุผลอะไรในการเพิ่มเติมเน้ือหาส่วนน้ัน และในส่วนที่เพ่ิมเติมมา
ใหม่น้ีเข้ามาเชื่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กับตัวบทก่อนหน้ายังไงบ้าง หรือเข้ามาเพ่ือทําหน้าที่อะไร 
การขยายความมีผลทําให้ความหมายท้ังหมดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 

 การตัดทอน (Reduction)  หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการตัดทอนเนื้อหาอะไร
จากตัวบทต้นทางลงไปบ้าง มีเหตุผลอะไรของการตัดทอน และการตัดทอนนี้ส่งผลถึงเร่ืองความหมาย
ของตัวบทอย่างไร (นพพร ประชากุล, 2543, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2553) 

John Fiske (1987) ได้จําแนกประเภทของสัมพันธบท ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
2.1.1  สัมพันธบทแนวนอน (Horizontal intertextuality) เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างตัวบทปฐมภูมิด้วยกัน (Primary text) คือระหว่างผู้ผลิต/ผู้ส่งสารด้วยกัน เป็นการเชื่อมโยงที่
ไม่ซับซ้อน มักพบในลักษณะของการตัดทอนรูปแบบ ลักษณะ หรือเน้ือหา (John Fiske, 2006, 
p109-110) เป็นการหยิบยืมเอาบางช่วงบางตอนของตัวบทมาใช้ โดยที่การนํามาใช้กับตัวบทใหม่น้ัน
อาจสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น การเอานวนิยายมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ เป็นต้น 

2.1.2  สัมพันธบทแนวดิ่ง (Vertical intertextuality) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บทปฐมภูมิกับตัวบทอ่ืนๆ ที่มีลักษณะแตกต่างออกไป ตัวบทในระดับทุติยภูมิ การประเมินค่า/ตีความ
ความหมายจะเปลี่ยนไป ตัวบททุติยภูมิจะให้ความสําคัญกับนักแสดงที่ได้รับบทบาทนั้นๆ และการ
ถ่ายทอดบทบาทการแสดงของนักแสดงมากกว่าให้ความสําคัญกับตัวบท ในกรณีของละครโทรทัศน์ 
ตัวบททุติยภูมิสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บทวิจารณ์ละครโทรทัศน์ ป้ายโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ละครหรือแนะนําตัวละคร ตัวอย่างละครโทรทัศน์ที่ตัดตอนมาโฆษณา หรือแม้กระทั่ง
การทําโพลสํารวจความนิยมของละคร สื่อเหล่าน้ีนอกจากจะมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชมละครโทรทัศน์แล้ว ยังมีส่วนในการเพ่ิมยอดคนดูละครโทรทัศน์อีกด้วย สําหรับผู้ผลิตเอง ก็มักจะ
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ให้ความสําคัญกับสื่อประเภทน้ีและนํามาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนสร้างผลงานครั้ง
ต่อไป 

ตัวบทในระดับตติยภูมิ หรือ the tertiary texts เป็นตัวบทขั้นสุดท้ายซึ่งถูกผลิตขึ้นโดย
ผู้รับสาร ตัวบทในขั้นน้ีมักถูกนํามาเผยแพร่แบบปากต่อปาก และมักถูกใช้ในการศึกษาเชิง
มนุษยศาสตร์เก่ียวกับผู้รับสาร ถือเป็น“ethno-semiologocal data” โดยสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ประเภทแรกคือที่ถูกนํามาเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น จดหมายหรือบทความที่ส่งไปยัง
หนังสือพิมพ์ ผลโพลสํารวจความนิยม ความคิดเห็นของผู้รับสารต่อโฆษณา หรือกระทู้แสดงความ
คิดเห็นในเว็บบอร์ดต่างๆ เป็นต้น  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการต้ังกระทู้วิจารณ์ละครในเว็บไซต์ pantip.com เกี่ยวกับ
ละครโทรทัศน์ที่กําลังออกอากาศ กําลังจะออกอากาศ หรือกําลังอยู่ในกระแส จะพบว่ามีการต้ังกระทู้
เก่ียวกับละครไว้เป็นจํานวนมาก ซึ่งก็จะมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย สําหรับ 
กระทู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําละครเรื่อง สามีตีตรา ทองเนื้อเก้า และแรงเงามารีเมกใหม่ 
พบว่าประเด็นการนําละครเรื่องดังกล่าวมาผลิตซ้ํา (รีเมก) มีผู้ให้ความสนใจและนํามาต้ังกระทู้กว่า 
2000 กระทู้ และประเภทท่ีสองคือประเภทที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว เช่น การพูดคุยกันระหว่าง
บุคคลในครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนที่ใกล้ชิด เป็นต้น   

ตรีศิลป์ บุญขจร (2549) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดสัมพันธบทถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลาย 
โดยประยุกต์เข้ากับทฤษฎีหลากหลายแนวและยังใช้กับการวิจารณ์ศิลปะแขนงอ่ืนๆ สถาปัตยกรรม
และสื่อประเภทภาพยนตร์ ทําให้มีความหมายหลากหลายและอาจมีรายละเอียดของแนวคิดแตกต่าง
กันไป 

สัมพันธบทเป็นเร่ืองของการเช่ือมโยงเน้ือหาจากตัวบทหน่ึงไปสู่อีกตัวบทหน่ึง หากตัว
บททั้งสอง คือตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทาง มีลักษณะหรือองค์ประกอบท่ีคล้ายคลึงกัน การ
เช่ือมโยงก็อาจทําได้โดยง่าย เช่น ในการเช่ือมโยงเน้ือหาระหว่างนิยายกับสื่อประเภทอ่ืนอย่าง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เน่ืองจากส่ือทั้งสามชนิดมีองค์ประกอบบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น มี
โครงเรื่อง ฉาก ตัวละคร ความขัดแย้ง มุมมอง เป็นต้น 

ในการศึกษาเรื่อง “ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเนื้อหาในละครโทรทัศน์ไทย” ผู้วิจัย
ทําการศึกษาในประเด็นสัมพันธบทระหว่างสื่อชนิดเดียวกัน ซึ่งจัดอยู่ในประเภทสัมพันธบทแนวนอน 
ในการวิเคราะห์จึงจะมุ่งศึกษาเกี่ยวการเช่ือมโยงเนื้อหาระหว่างสื่อชนิดเดียวกัน ว่ามีกระบวนการ
เช่ือมโยงเนื้อหาอย่างไรบ้าง มีส่วนไหนที่ยังคงเดิม จุดไหนที่มีการขยายความ จุดไหนที่มีการตัดทอน 
หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่อง  (Narration) 
 

 เร่ืองเล่า (Narrative) หมายถึง คําพูดหรือข้อเขียนที่กล่าวถึงเหตุการณ์จํานวนหนึ่งที่
มีบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง ดําเนินไปในสถานท่ี-เวลา และเช่ือมโยงกันเป็นเรื่องราว นิยาย เป็นเรื่องเล่า
ชนิดหน่ึง ดังน้ันผู้แต่งนิยายจึงสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของนิยายข้ึนตามใจชอบ หรือตาม
ขนบของนิยายประเภทน้ันๆ และการผูกองค์ประกอบเหล่าน้ันเป็นเรื่องราวที่สื่อความหมายตาม
ต้องการได้ ดังที่เรียกว่าเป็นการสมมติซึ่งพบได้ในนิยายส่วนใหญ่ (นพพร ประชากุล, 2552, 149) 

 มนุษย์ผลิตและบริโภคเร่ืองเล่ามาเป็นเวลาช้านาน ส่งผลให้เกิดเรื่องเล่าในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งนิทาน ตํานาน จิตรกรรมฝาผนัง เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ภาพยนตร์ หรือแม้กระทั้งความ
ฝันซึ่งเรื่องเล่าเหล่าน้ีก็มีทั้งที่สมมติขึ้นและที่อ้างอิงข้อเท็จจริง ในส่วนของการศึกษาเรื่อง “การเล่า
เรื่อง” น้ันมีมานานแล้ว โดยเป็นการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์ ศาสตร์ด้านการเล่าเรื่อง ได้มีการ
พัฒนาอย่างจริงจังในทศวรรษ 1970 ในช่ือ “ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง” (Narratology) และได้มีการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาราวๆ ช่วงปี ค.ศ. 1984 จากการเล่าเรื่องโดยยึด “กระบวนทัศน์เชิง
เหตุผล” (Rationality Paradigm) มาสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่เรียกว่า “กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่อง” 
(Narrative Paradigm)  

 “กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่อง” (Narrative Paradigm) สามารถทําลายข้อจํากัด
ของการวิเคราะห์เรื่องเล่าตามแบบกระบวนทัศน์เชิงเหตุผลได้ สาระสําคัญของกระบวนทัศน์น้ีใน
ทรรศนะของวอลเตอร์ ฟิชเช่อร์ (Walter Fisher,1987) คือ มนุษย์เราน้ันเป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์ มี
วัฒนธรรม และมีการเล่าเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการสื่อสารในเรื่องใดก็ล้วนแต่เป็น “การเล่า
เรื่อง” ทั้งสิ้น แม้ว่าวิธีการเล่าเรื่องของแต่ละศาสตร์จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยฟิชเช่อร์ให้
นิยามการเล่าเรื่องว่าหมายถึง การกระทําเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการกระทําที่มีลําดับ
ขั้นตอนและมีความหมายสําหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ หรืออาศัยอยู่ในเรื่องน้ัน ไม่ว่าผู้อาศัยน้ันจะเป็นผู้สร้าง
เร่ืองเล่า ผู้ฟัง หรือผู้ตีความเรื่องน้ันก็ตาม (กาญจนา แก้วเทพ, 2553)   

 ความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์เดิมและกระบวนทัศน์ใหม่สามารถอธิบายได้
ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1 
 
ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างกระบวนทัศน์เดิมและกระบวนทัศน์ใหม ่

 กระบวนทศันเ์ชิงเหตผุล 
(Rationality Paradigm) 

กระบวนทศันแ์ห่งการเล่าเรือ่ง 
(Narrative Paradigm) 

เป้าหมาย สะท้อนภาพความจริง ประกอบสร้างความจริง 
หน้าที่ สร้างสุนทรียะ สร้างความหมาย 
จุดเน้น เล่าเรื่องอะไร what to narrate เล่าเรื่องอย่างไร how to narrate 
ขอบเขต fiction Fiction & non-fiction 
เครื่องมือ ภาษา เคร่ืองมือทุกชนิดที่ใช้ในการสื่อสาร 
แนวทางการวิเคราะห์ ใ ช้ ปั จ จั ย ภ ายน อก  เ ช่ น  ปั จ จั ย

ท างด้ าน จิต วิท ยา  บริบทสั งคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ มาอธิบาย
เน้ือหาของเรื่องเล่า 

มุ่งพิจารณาปัจจัยภายในของตัว
เร่ืองเล่า 

   
กระบวนทัศน์ใหม่น้ีได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐานของการเล่าเร่ือง กล่าวคือ กระบวน

ทัศน์เดิม (กระบวนทัศน์เชิงเหตุผล) การเล่าเรื่อง คือ การสะท้อนความจริง ตามทัศนะของ Aristotle 
การเล่าเรื่องจึงเปรียบเสมือน “ภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจก” ซึ่งมีนัยยะว่า ต้องมี “ความจริง” ก่อนจึง
จะสามารถเกิด “ภาพสะท้อน” ที่เป็นเรื่องเล่าได้ 

สําหรับกระบวนทัศน์ใหม่ (กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่อง) ทัศนะพ้ืนฐานของการเล่า
เรื่อง คือ ทฤษฎีประกอบสร้าง (Constructionism) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า แม้จะมี “ความเป็นจริงเชิง
ภาวะวิสัย” แต่การที่สังคมจะ “รับรู้ความหมาย” เก่ียวกับความเป็นจริงเชิงภาวะวิสัย (objective 
reality) น้ันออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับ “กระบวนการประกอบสร้างความหมาย” ให้กับสิ่งน้ัน 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2553)  จึงอาจสรุปได้ว่าในกระบวนทัศน์แห่งการเล่าเรื่องน้ี ความเป็นจริงจะมี
หรือไม่มีก็ได้ เพราะการเล่าเรื่องจะสามารถประกอบสร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้ 

นอกจากพ้ืนฐานแนวคิดที่แตกต่างกันของทั้งสองกระบวนทัศน์แล้ว ทั้งสองกระบวน
ทัศน์ยังมีจุดเน้นที่แตกต่างกันอีกด้วย กล่าวคือ กระบวนทัศน์เดิม การเล่าเรื่องเป็นการสะท้อนภาพ
ความจริง กระบวนทัศน์เดิมจึงให้ความสําคัญว่า “จะเล่าอะไร”  (What to narrate) แต่สําหรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ การเล่าเร่ืองเป็นการประกอบสร้างความหมายให้กับเร่ืองที่จะเล่า เร่ืองเล่าจะ
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กลายเป็นเรื่องเล่าประเภทไหนจึงขึ้นอยู่กับ “วิธีการเล่า” (How to narrate) กระบวนทัศน์ใหม่จึง
สนใจที่ “วิธีการเล่า” มากกว่า “เร่ืองที่เล่า” 

 ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า กระบวนทัศน์ใหม่ (กระบวนทัศน์แห่งการเล่าเร่ือง) ให้ความ
สนใจกับการประกอบสร้างความหมาย (Construction of Meaning) ฉะน้ัน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ 
“กระบวนการประกอบสร้าง” จึงต้องให้ความสนใจว่าเรื่องเล่ามีวิธีการเล่าอย่างไร (How to narrate) 
โดยการเล่าเรื่องมีรูปแบบและองค์ประกอบที่แน่นอนในตัวเอง (narrative form) ซึ่งสามารถแยก
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังน้ี 

2.2.1 องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Component of Narrative) 
2.2.2 ตรรกะภายในของเรื่องเล่า (Internal Logic) ที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 

2.2.2.1 การพัฒนาเร่ืองราว (Story Development) 
2.2.2.2 จุดยืนของผู้เล่า (Narrator Standpoint) 

2.2.1 องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง (Component of Narrative) 
การเล่าเรื่อง เป็นวิธีการประกอบสร้างความหมายที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่

แน่นอน น่ันคือ เป็นการคัดเลือกและผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบของ
เร่ืองเล่าจะแบ่งย่อยออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, 188) ดังน้ี 

2.2.1.1  ตัวละคร (Character)  
   ตัวละคร คือ ผู้กระทําและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําน้ันๆ ตัว

ละครที่ดีจะต้องมีพัฒนาการ มีการเปล่ียนแปลงทางความคิด อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อ
เรื่องราวต่างๆ เน่ืองจากเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่มากระทบกับชีวิต โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้
ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

ในการวิเคราะห์ตัวละครตามกระบวนทัศน์ใหม่ของการเล่าเรื่อง จะ
พิจารณาใน 2 แง่มุมคือ 

(ก) ประเภทของตัวละคร (Type of character) มี วิธีการจัดแบ่ง
ประเภทของตัวละครออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน แบบแรก อาศัยแนวคิดเรื่อง paradigmatic 
structure ของ V.Propp ซึ่งแบ่งประเภทของตัวละครออกเป็น 7 ประเภท คือ  ผู้ร้าย (The Villain) 
ผู้ให้ (The Donor) ผู้ช่วยเหลือ (The Helper) เจ้าหญิง (Princess) ผู้ส่งสาร (Dispatcher) พระเอก 
(The Hero) และพระเอกจอมปลอม (The False Hero) ซึ่งตัวละครหนึ่งอาจมีหลายบทบาทและ
สามารถเปลี่ยนแปลงจากบทบาทหน่ึงไปสู่อีกบทบาทหน่ึงได้เช่นกัน (ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539) 
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นอกจากการแบ่งประเภทของตัวละครตามบทบาทหน้าที่แล้ว ยังมีการ
แบ่งตัวละครตามแบบของ อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ E.M.Forster (อ้างถึงใน วรัทพร ศรีจันทร์, 2551,13) 
ซึ่งแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1)  ตัวละครมิติเดียว (Flat Character)  หมายถึง ตัวละครที่มีนิสัย
หรือพฤติกรรมที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว และจะคงอยู่เช่นน้ีตลอดทั้งเรื่อง ผู้ชมจะสามารถคาดเดา
ได้ว่าตัวละครจะคิดหรือกระทําอะไรต่อไป  

2)  ตัวละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึง ตัวละครที่มี
ลักษณะหลากหลาย แต่ละลักษณะอาจมีความขัดแย้งกันและคาดเดาได้ยาก มีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมได้ มีทั้งส่วนดีส่วนเสีย จะคล้ายคนจริงๆ ซึ่งจะมองได้
รอบด้าน 

(ข) วิธีการสร้างตัวละคร  (characterization) ในการวิเคราะห์
กระบวนการประกอบสร้างความหมาย เราจะให้ความสนใจในมิติของ “กระบวนการผลิต”  เมื่อ
พิจารณาตัวละคร จึงต้องมุ่งศึกษาที่ “วิธี/กระบวนการผลิตตัวละคร” เพ่ือนําไปสู่ความหมายที่
ต้องการ J.Boggs (2003) (อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2553) ได้สรุปกลวิธีการสร้างตัวละครไว้ดังน้ี 

1) การสร้างตัวละครโดยปรากฏตัวให้เห็นลักษณะภายนอก 
2) การสร้างตัวละครผ่านบทพูด/บทสนทนา 
3) การสร้างตัวละครผ่านผู้เล่าเรื่อง 
4) การสร้างตัวละครผ่านการกระทําภายนอก 
5) การสร้างตัวละครผ่านการกระทําภายใน 
6) การสร้างตัวละครผ่านปฏิกิริยาของตัวละครอ่ืนๆ 
7) การสร้างตัวละครโดยใช้ลักษณะตรงกันข้ามด้วยการสร้างตัว

ละครอ่ืนๆเทียบเคียง 
8) การสร้างตัวละครโดยใช้ความเกินเลยหรือการทําซ้ําๆ 
9) การสร้างตัวละครผ่านการเลือกช่ือ 

จากที่กล่าวไปข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า กระบวนการประกอบสร้าง
ความหมายสามารถกระทําผ่านการสร้าง “ตัวละคร” ซึ่งเป็นหน่ึงในองค์ประกอบย่อยของ  
“การเล่าเรื่อง” 

2.2.1.2 โครงเรื่อง (Plot) 
 โครงเรื่อง หมายถึง การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างมีเหตุผล

และมีจุดหมายปลายทาง  มีตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของเรื่อง การวางโครงเรื่องก็คือการ
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กําหนดเส้นทางของตัวละครแต่ละตัว ว่าจะต้องทําอะไร ที่ไหน อย่างไร จะต้องพบเจออุปสรรคแบบ
ไหน และจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคน้ันอย่างไร 

 อริสโตเติล กล่าวว่า โครงเรื่องเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากกว่า
องค์ประกอบส่วนอ่ืนๆ โครงเรื่องที่ดีต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ตอนต้น (The 
Beginning) ตอนกลาง (The Middle) และตอนจบ (The End) ซึ่งเหตุการณ์ในแต่ละตอนก็จะต้องมี
ความเกี่ยวข้องกันและส่งผลต่อเน่ืองถึงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

 ตามกระบวนทัศน์ใหม่ของการเล่าเร่ือง การวางโครงเร่ืองมีส่วนสําคัญ
มาก เพราะการประกอบสร้างความหมายต่างๆ น้ันเกิดมาจากการวางโครงเรื่องน่ันเอง 

2.2.1.3 แก่นเรื่อง (Theme) 
แก่นเร่ือง หรือ ความคิดหลัก เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่สําคัญในการ

วิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายของการเล่าเร่ือง แก่นเรื่องก็คือแนวคิดหลักที่จําเป็นจะต้อง
วิเคราะห์ออกมา เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้เล่าต้องการท่ีจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไร 

ละครเรื่องต่างๆ ที่นําเสนอต่อผู้ชมทุกวันน้ี สามารถวิเคราะห์แก่นเรื่อง
ของละครออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (J.S.R. Goodland, อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย์, 2551, 21)  

1) Love theme แนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก ทั้งความรักระหว่างหนุ่ม
สาว สามีภรรยา รวมไปถึงความรักในครอบครัวด้วย โดยจะเป็นเรื่องเก่ียวกับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 
ความสัมพันธ์ ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร มีอุปสรรคอย่างไร และจะจบลงอย่างไร  

2) Morality of theme แนวเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เรื่องจะ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดศีลธรรมของคนในสังคม ละครจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการ
ทําความดี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับร่วมกันและเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา นอกจากนี้ละครยัง
แสดงให้เห็นในกรณีที่ บุคคลเลือกกระทําความช่ัว ทําสิ่งที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของสังคม และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน 

3) Idealism theme แนวเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษ เรื่องจะเก่ียวกับบุคคล 
แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีความพยายามที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย บุคคลน้ัน
อาจเป็นนักปฏิวัติ ผู้ที่มีอุดมการณ์ นักบวช หรือศิลปินก็ได้ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดและแนวทาง
ดําเนินชีวิตแตกต่างจากบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจรุนแรงกว่าหรือเป็นการต่อต้านกับอํานาจของสังคม 

4) Power  theme แนวเร่ืองเกี่ยวกับอํานาจ เป็นเรื่องของความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือของกลุ่ม ที่มีความต้องการในส่ิงเดียวกัน เช่น ตําแหน่งหน้าที่ การมีอํานาจ
ในการควบคุมสถานการณ์ ความขัดแย้งส่วนบุคคล ความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน รวมไปถึงการแสวงหา
อํานาจด้วยการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจ 
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5) Career theme แนวเร่ืองประเภทนี้จะเกี่ยวกับความพยายามของ
บุคคลที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ โดยมีเป้าหมายหลักคือความสําเร็จส่วนบุคคล ไม่ใช่ความสําเร็จ
เพ่ือส่วนรวมหรือเพ่ือสถาบัน โดยจะต้องฝ่าฝันอุปสรรคจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 

6) Outcast theme แนวเรื่องจะเป็นเรื่องของคนท่ีดําเนินชีวิตในสังคม
ที่แตกต่างจากคนท่ัวไป  เช่น คนพิการ โสเภณี นักโทษ เด็กกําพร้า เป็นต้น โดยเน้ือเรื่องจะแสดงให้
เห็นถึงการใช้ชีวิตของบุคคลเหล่าน้ีในสังคม ปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกและสิ่งที่สังคมปฏิบัติต่อเขา  

ในการประกอบสร้างความหมายผ่านองค์ประกอบของ “แก่นเร่ือง” 
ผู้เขียนจะต้องแสดงความคิดหลักออกมาให้เห็น โดยแสดงออกผ่านเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในเร่ือง 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องไปกับอุดมการณ์ ค่านิยม และความเช่ือที่ปรากฏอยู่ใน
เรื่อง แต่หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความหมายแบบเดิมๆ มาเป็นความหมายแบบใหม่ 
กระบวนการสร้างความหมายผ่านแก่นเรื่องก็จะทําได้ยากข้ึน ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
ในการเล่าเรื่องอย่างมาก 

2.2.1.4  ฉาก (Setting) 
ฉากเป็นสถานที่รองรับเหตุการณ์ต่างๆ ของเร่ือง ฉากบางฉากสามารถ

บอกความหมายบางอย่างของเรื่อง หรือมีอิทธิพลต่อความคิดหรือพฤติกรรมของตัวละครได้อีกด้วย 
ฉากจึงเป็นมากกว่าภาพสะท้อนความจริงขณะที่เหตุการณ์กําลังเกิดขึ้น แต่ฉากจะต้องมีความ
เก่ียวเน่ืองกับตัวละครหรือโครงเรื่อง ผู้ผลิตละครจึงต้องสร้างฉากให้มีความสมจริงเหมาะกับการ
กระทําหรือพฤติกรรมของตัวละคร เพราะฉากบางฉากจะมีความสัมพันธ์และมีความหมายต่อเน้ือเรื่อง
ซึ่งผู้ชมละครมักให้ความสนใจและวิจารณ์กันเป็นอย่างมาก 

ธัญญา สังขพันธานนท์ (อ้างถึงใน วรัทพร ศรีจันทร์, 2551, 26) สรุป
ประเภทของฉากในเรื่องเล่าไว้ 5 ประเภท ดังน้ี 

1) ฉากที่ เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่อยู่
รอบๆตัวละคร เช่น ทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขา นํ้าตก ลําธาร หรือบรรยากาศริมแม่นํ้ายามเย็น เป็นต้น 

2) ฉากที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ บ้านเรือน รวมไป
ถึงข้าวของเคร่ืองใช้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  

3) ฉากท่ีเป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัย หรือช่วงเวลาที่เกิด
เหตุการณ์ตามท้องเร่ือง เช่น ฉากเมืองหลวงในสมัยรัชการที่ 5 เป็นต้น 

4) ฉากที่ เป็นการดําเนินชีวิตของตัวละคร เป็นฉากที่แสดงแบบ
แผนการดําเนินชีวิตของตัวละคร ชุมชน หรือท้องถ่ินที่ตัวละครอาศัยอยู่ เช่น ฉากตลาดสดท่ีตัวละคร
ไปขายของในตอนเช้า 
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5) ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม คือ สภาพแวดล้อมที่จับต้อง
ไม่ได้ แต่มีลักษณะเป็นความเช่ือ หรือความคิดของคน เช่น ค่านิยม ประเพณี 

2.2.1.5  ความขัดแย้ง (Conflict) 
องค์ประกอบสําคัญที่ขาดไม่ได้และจะทําให้เรื่องเล่ามีความสนุกสนาน 

ชวนติดตามในการเล่าเรื่อง คือ ความขัดแย้งหรือปมขัดแย้ง (Conflict)  สามารถแบ่งประเภทของ
ความขัดแย้งออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

1) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ กําหนดให้ตัวละครต้องต่อสู้กับธรรมชาติ อาจเป็นภัยธรรมชาติ 
หรือสภาพแวดล้อม ความแห้งแล้งตามธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดาวหางชน
โลก ฯลฯ ความขัดแย้งประเภทน้ีจะพบได้ในเรื่องเล่าประเภท เรื่องเก่ียวกับผี นวนิยายแนว
วิทยาศาสตร์หรือเร่ืองเก่ียวกับหายนะ  

2) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เป็นความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร ซึ่งอาจเป็นตัวละครหลักกับตัวละครรอง เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างขุนแผนกับขุนช้าง ความขัดแย้งระหว่างแฮรี่พอตเตอร์กับลอร์ดโวลเดอมอร์ เป็นต้น 

3) ความขัดแย้งภายในจิตใจของมนุษย์เอง อาจเป็นความขัดแย้งทาง
กายภาพ เช่น ความพิการ หรือความขัดแย้งทางจิตใจ เช่น การเอาชนะใจฝ่ายดีและฝ่ายช่ัวของตนเอง 
เป็นต้น 

4) ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างมนุษย์กับสังคมแวดล้อม กําหนดให้ตัวละครเอกมีความขัดแย้งกับสังคม ถูกสังคมรังเกียจ 
หรือไม่ได้รับความเช่ือถือ  

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเรื่องความขัดแย้งและการประกอบสร้าง
ความหมาย สิ่งที่ควรพิจารณาในเรื่องเล่าแต่ละเร่ือง คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้ง
ประเภทใด และ ประเด็นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคืออะไร ซึ่งจะนําไปสู่การให้ความหมายและ
ความสําคัญของความขัดแย้งน้ัน  

นอกจากการวิเคราะห์ความหมายโดยพิจารณาจากความขัดแย้งแล้ว 
“วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง” และ “บทสรุปของการคลี่คลายความขัดแย้ง” ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ควร
นํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 

2.2.2 ตรรกะภายในของเรื่องเล่า (Internal Logic)  
ในมิติที่สองของการเล่าเรื่องจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย คือ 
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2.2.2.1 การพัฒนาตัวเรื่อง (Story Development) 
เมื่อนําโครงเร่ืองของเร่ืองเล่าออกมาพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะเห็นได้

ว่าเร่ืองเล่าต่างๆ ล้วนมีการพัฒนาตัวเรื่องซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่แน่นอนตายตัว โดยมี
วิธีการแบ่งข้ันตอนในการดําเนินเรื่องได้หลายแบบ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ดังน้ี 

(ก) การพัฒนา/การเดินเรื่องของเรื่องเล่าประเภท Drama 
G.Freytag (1986) ได้นําเสนอลักษณะการเดินเรื่องของเรื่องเล่า ไว้

อย่างชัดเจนเป็นแผนภาพ ที่ต่อมาเรียกว่า “ปิรามิดของไฟรทาก” (Freytag’s Pyramid) ดังน้ี 
1)  ขั้นแรก (Exposition) เป็นจุดเริ่มที่ชักจูงความสนใจให้เรื่องราว

น่าติดตาม มีการแนะนําตัวละคร ฉากหรือสถานท่ี อาจมีการเปิดประเด็นปมปัญหาหรือปมขัดแย้ง
เพ่ือให้เร่ืองชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไม่จําเป็นต้องเรียงไปตามลําดับเหตุการณ์ อาจเริ่มจากตอนกลาง
ของเร่ือง หรือย้อนไปตอนท้ายของเรื่องก่อนก็ได้ 

2)  ขั้นที่สอง (Incidential moment) เป็นขั้นตอนที่มี เหตุการณ์
บางอย่างเกิดข้ึนแล้วทําให้การดําเนินชีวิตของตัวละครเปลี่ยนแปลงไป คือการที่เรื่องราวดําเนินไป
อย่างต่อเน่ืองและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นมากข้ึนเรื่อยๆ ตัวละคร
เร่ิมมีความยุ่งยากลําบากใจ สถานการณ์อยู่ในช่วงคับขันมากขึ้น 

3)  ขั้นที่สาม (Turning point) ถือเป็นจุดหักเหของเรื่อง จะเป็นจุด
เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญที่ทําให้เน้ือเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหน่ึง เมื่อดําเนินเรื่องมาถึงขั้นน้ี 
เหตุการณ์ที่ดําเนินมาอย่างดีในเรื่องจะกลับกลายไปเป็นอีกด้านหน่ึง 

4)  ขั้นที่สี่ (Falling Action) เป็นข้ันตอนหลังจากที่จุดหักเหของเรื่อง 
เมื่อเกิดปัญหา ตัวละครจึงต้องพยายามหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหานั้น และในช่วงที่ตัว
ละครกําลังแก้ไขปัญหาอยู่น้ี เหตุการณ์จะทวีความตึงเครียดจนถึงข้ันที่เรียกว่า “วิกฤติ” (Crisis) 

5)  ขั้นที่ห้า (Climax) เป็นขั้นตอนที่ตัวเอกของเรื่องต้องตัดสินใจใน
การเผชิญหน้ากับปัญหา และลงมือกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง ผลที่ได้มักมี 2 อย่างคือไม่แพ้ก็ชนะ 

6)  ขั้นที่หก (Resolution/Conclusion/Closure) ถือเป็นขั้นตอน
สุดท้ายที่เร่ืองราวได้จบสิ้นลงโดยอาจมีจุดจบได้หลายๆ แบบ เช่น จบแบบมีความสุข จบแบบสูญเสีย 
หรือจบแบบทิ้งปมปริศนาให้คิดต่อไป 

เรื่องเล่าโดยส่วนใหญ่ก็จะดําเนินไปตามขั้นตอนเหล่าน้ี จะมีความ
แตกต่างกันบ้างในส่วนของความสั้นยาวในแต่ละขั้นตอน ซึ่งความสั้นยาวของการดําเนินเร่ืองในแต่ละ
ตอนน้ันก็ย่อมสร้างความหมายบางอย่าง ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องนํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 
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(ข) การพัฒนาตัวเรื่องตามทัศนะของ Todorov  
ลําดับ ข้ันตอนที่ เป็นแบบแผนของการเล่าเรื่องในแบบนี้มีอ ยู่  

4 จังหวะ คือ 
1) ช่วงจังหวะที่ 1 เป็นภาวการณ์สงบสุข (Equilibrium) มักจะเปิด

เร่ืองที่สภาวะปกติของชุมชนหรือสังคมน้ันๆ 
2)  ช่วงจังหวะที่ 2 เป็นภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา (Disruption) 

เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์หรือสิ่งแปลกประหลาดเกิดข้ึนในสังคมหรือชุมชนน้ัน ซึ่งจะนําไปสู่ปัญหา 
สําคัญของเรื่อง 

3)  ช่ วงจั งหวะที่  3 เป็นภาวการณ์ แ ก้ ไข ปัญหา  (Equalizing)  
เป็นช่วงเวลาที่ตัวเอกต้องหาหนทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

4)  ช่วงจังหวะที่  4 เป็นภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขอีกครั้ง 
 (New Equilibrium) 

ในเรื่องเล่าหน่ึงๆ อาจประกอบไปด้วย 4 ช่วงจังหวะ หรือในส่วนย่อยๆ 
ของตัวเร่ือง อาจจะประกอบไปด้วย 4 ช่วงจังหวะ โดยแต่ละส่วนย่อยจะถูกนําเรียงร้อยต่อกันเป็น
เร่ืองราว  

2.2.2.2 จุดยืนของผู้เล่าเรื่อง (Narrator Standpoint)  
กระบวนทัศน์ใหม่ของการเล่าเร่ือง นอกจากจะให้ความสําคัญกับการ

ประกอบสร้างความหมายผ่านทางองค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าเร่ืองแล้ว ยังสนใจมิติของ “อํานาจ” 
ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการเล่าเร่ือง ก่อให้เกิดคําถามเกี่ยวกับ “ผู้เล่าเร่ือง” ว่า ใครเป็นผู้มีอํานาจในการ
ประกอบสร้างความหมายต่างๆ ขึ้นมา  

ในการวิเคราะห์ตรรกะภายในของเรื่องเล่า นอกจากการจัดลําดับขั้นตอน
ในการเล่าเร่ืองแล้ว จุดยืนของผู้เล่าเร่ืองจะเป็นตัวแปรที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อตัวเรื่องเล่าและวิธีการเล่า
เร่ืองอีกด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทจุดยืนของผู้เล่าเรื่องได้เป็นประเภทต่างๆ ดังน้ี 

(ก) ประเภทของผูเ้ลา่เรื่อง  Louise Giannetti (1988) (อ้างถึงใน
กาญจนา แก้วเทพ, 2553) แบ่งประเภทของผู้เล่าเรื่องออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

1)   ผู้เล่าเรื่องที่เป็นบุรุษที่หน่ึง (The First – person Narrator) คือ
การที่ตัวละครเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องเอง สังเกตได้จากมักจะมีสรรพนามเรียกแทนตัวผู้เล่า เช่น 
“ผม” หรือ “ฉัน” ข้อดีของมุมมองประเภทน้ีคือมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ส่วนข้อเสียคืออาจมีการ
แสดงความคิดเห็นที่มีอคติปะปนอยู่ การใช้มุมมองลักษณะน้ีจึงมุ่งที่จะสื่อความคิดของผู้เล่าเป็นสําคัญ 
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2)   ผู้เล่าเรื่องที่ เป็นบุรุษที่สาม (The Third – person Narrator) 
เป็นการเล่าเร่ืองที่ผู้เล่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย และกล่าวถึงตัวละครตัวอ่ืนที่ตนพบเห็นหรือเก่ียวพัน
ด้วย ผู้เล่าจึงสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครได้ 

3)   การเล่าเร่ืองจากมุมมองที่เป็นกลาง (The Objective) เป็นการ
เล่าเร่ืองที่ผู้เล่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นมุมมองที่แสดงให้เห็นว่าผู้เล่ามี
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ แต่จะเป็นการเล่าเร่ืองที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด
ของตัวละครได้ เพราะเป็นการเล่าเรื่องจากคนนอก และให้ผู้อ่านตัดสินเรื่องราวเอาเอง 

4)   การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ (The Omniscient) เป็นการเล่าเร่ืองที่
ผู้เล่าสามารถหยั่งรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และ
ข้อจํากัดด้านเวลา ผู้เล่าสามารถย้อนอดีต ก้าวไปในอนาคตและสามารถเข้าไปสํารวจความคิดของตัว
ละครได้อย่างไร้ขอบเขต 

(ข) ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับผู้เล่าเรื่อง นอกเหนือไปจากจุดยืนของผู้เล่า
แล้ว ยังมีตัวแปรชนิดอ่ืนอีกที่เข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการประกอบสร้างความหมาย ดังน้ี 

1) ความต้ังใจของผู้เล่า 
2) ภาวะที่ปราศจากตัวผู้เล่า 
3) ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้เล่าเรื่องกับผู้ฟังเร่ือง” 
4) ความสัมพันธ์ระหว่าง “ผู้เล่า” กับ “เร่ืองที่เล่า” 

จุดยืนของผู้เล่าเร่ือง จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบ แต่ละ
จุดยืนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน และมีความน่าเช่ือถือแตกต่างกันออกไป จุดยืนในการเล่าเรื่องของผู้
เล่านับว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อเน้ือเรื่อง เพราะส่งผลต่อการประกอบสร้างความหมายให้กับ 
เร่ืองเล่าทั้งสิ้น  

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับละครโทรทัศน์  

 
การทําละครโทรทัศน์แต่เดิมเป็นการนําบทประพันธ์ที่มีอยู่แล้วมาจัดแสดงโดยตรง 

ต่อมาได้มีการพัฒนาการนําเสนอละครโทรทัศน์ โดยการนําบทประพันธ์มาเรียบเรียงใหม่ และมีการ
แต่งเร่ืองราวขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้ในการแสดงละครโทรทัศน์ มีการพัฒนากลวิธีการนําเสนอละครโทรทัศน์
ให้หลากหลายมากขึ้น มีการเล่าเร่ืองในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการ
นําเสนอที่ทันสมัย ทําให้ละครโทรทัศน์ในปัจจุบันพัฒนาไปมาก  
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หัวใจของการผลิตละครโทรทัศน์ คือการทําละครให้สนุกสนาน ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ผู้ชม และตรงกับความต้องการของสถานี การผลิตละครโทรทัศน์จึงต้องอาศัยกลวิธีต่างๆ 
เพ่ือให้ละครเป็นที่นิยม ผู้ผลิตละครโทรทัศน์จึงจําเป็นต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่างๆ ที่จะสร้างสรรค์
ละครโทรทัศน์ให้ออกมาตรงกับความต้องการของผู้ชมมากที่สุด 

ในการพิจารณาละครโทรทัศน์เรื่องหน่ึงๆ ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด สามารถ
พิจารณาโดยใช้องค์ประกอบของละครโทรทัศน์เป็นเกณฑ์ ดังน้ี 

1. เร่ืองราว (Story) หมายถึง ลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีจุดหมายปลายทาง ทํา
ให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร ด้วยจุดประสงค์อย่างไร และจะได้ผลอย่างไร 

2. บทละคร (Script) หมายถึง สิ่งที่เขียนเรียบเรียงขึ้นเพ่ือนําไปใช้ในการแสดงและการ
ถ่ายทําละคร เป็นบทที่เขียนมาเพื่อนําไปแสดงให้คนดู สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในบทละครจะต้องถูกนําไป
ถ่ายทอดให้ผู้ชมเห็นผ่านการแสดงของนักแสดง 

3. การแสดง (Performing) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของละคร แม้จะมี
บทละครที่สมบูรณ์ แต่ถ้าหากปราศจากการแสดงก็ไร้ความหมาย ผู้ชมยังไม่ได้รับรู้อรรถรสของละคร
โทรทัศน์เรื่องน้ันจนกว่าจะเกิดการแสดงขึ้น การแสดงจึงเป็นการนําเอาเรื่องราวและบทละครมา
นําเสนอผ่านทางการกระทําของตัวละครด้วยคําพูด นํ้าเสียง สีหน้า แววตา กิริยาท่าทางและอารมณ์
ต่างๆ 

4. ฉาก (Scenery) เป็นสิ่งที่สื่อสารถึงสถานที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง สภาพของตัวละคร 
บรรยากาศและอารมณ์ต่างๆ ของตัวละคร 

5. ภาพและเสียง (Spectacle) ภาพเป็นสิ่งที่สื่อสารกับผู้ชมโทรทัศน์ด้วยการใช้กล้อง
ถ่ายทอดการแสดงน้ันด้วยภาพขนาดต่างๆ ด้วยมุมกล้องแบบต่างๆ ซึ่งจะให้ความหมายแตกต่างกัน 

นอกเหนือจากองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สิ่งสําคัญที่
ผู้ผลิตในปัจจุบันให้ความสําคัญเป็นอย่างมากคือ การคัดเลือกนักแสดง โดยเฉพาะในละครเรื่องยาว
หลายตอนจบ การคัดเลือกนักแสดงจะมีความสําคัญอย่างย่ิง ด้วยเหตุผลสําคัญสองประการคือ  

1) ความสามารถทางการแสดง (Performance) นักแสดงที่มีความสามารถทางการ
แสดงสูง จะช่วยให้ละครท่ีนําเสนอถึงรสถึงอารมณ์ถึงบทบาทของละครได้มากกว่านักแสดงที่มี
ความสามารถน้อย ทําให้ผู้ชมติดใจในบทบาทการแสดง และเกิดความประทับใจในตัวละครนั้นได้
ดีกว่า ทําให้ละครเป็นท่ีนิยมและกล่าวขวัญถึง 

2) ความมีช่ือเสียงของนักแสดง (Celebrity) มีความสําคัญต่อละคร เน่ืองจากนักแสดง
ที่มีช่ือเสียงมักมีผู้ชมจํานวนมากที่คุ้นเคยหรือรู้จักนักแสดง ผู้ชมจะมีความประทับใจเป็นทุนอยู่ก่อน
แล้ว หากนักแสดงคนนั้นมีโอกาสถ่ายแบบหรือถ่ายโฆษณาเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ก็จะย่ิงช่วยส่งเสริม
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และสร้างช่ือเสียงและสร้างการจดจํานักแสดงคนน้ันได้ดีย่ิงขึ้น เมื่อได้มาแสดงละคร ก็จะย่ิงทําให้
เกิดผลตกค้างแห่งความทรงจํา (carry over effect) จากความทรงจําเดิม ถือเป็นการถ่ายโอน
ช่ือเสียงและความประทับใจของผู้ชมจากตัวนักแสดงมายังละครที่แสดงด้วย 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับผู้รบัสาร 

 
สจวร์ต ฮอลล์ (Hall, 1980) (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2551) ได้ทําการวิเคราะห์

กระบวนการสร้างความหมาย (meaning) ผ่านตัวบทในการส่ือสาร ไปสู่กระบวนการส่งรหัส/รับรหัส 
ผ่านจังหวะการเข้ารหัสและถอดรหัสของการสื่อสาร โดยได้ปฏิเสธแบบจําลองการถ่ายทอดข่าวสาร 
(transmission model) หรือแบบจําลอง S-M-C-R โดยฮอลล์ ได้ ให้ความเห็นในกรณี น้ี ไว้ ว่า 
แบบจําลองนี้มีจุดยืนเร่ืองการครอบงําความคิดที่ผู้ส่งสาร (sender) มีอํานาจและกระทําเหนือผู้รับ
สาร (receiver) 

ในทางกลับกัน ฮอลล์ได้ให้นิยามของการสื่อสารไว้ว่า เป็นกระบวนการผลิต/เผยแพร่/
กระจาย /บ ริโภค /ผลิตซ้ํ า วัฒ นธรรมความหมาย ต่างๆ  (the production / circulation / 
consumption / reproduction of culture and meaning) เช่น การที่ละครโทรทัศน์ปรากฏภาพ
ผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยว่าต้องเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะมั่นใจในตัวเอง แต่งกายสวยงามอยู่เสมอ ช่างเอาใจ 
ซึ่งในระดับของการบริโภคความหมาย อาจเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธความหมายก็ได้ แล้วแต่
ประสบการณ์ด้ังเดิมของผู้รับสาร ซึ่งจะนําไปสู่การผลิตซ้ําความหมายหลักที่ว่าผู้หญิงที่เป็นเมียน้อย
มักจะแต่งกายสวยงามอยู่เสมอและเอาอกเอาใจเก่ง หรืออาจเกิดการสร้างความหมายใหม่ขึ้นมา 

นอกจากน้ี ฮอลล์ยังได้โต้แย้งแนวคิดของทฤษฎีผลกระทบอันจํากัดของผู้รับสาร 
(media impact theory) ซึ่งทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ผู้รับสารมีลักษณะต้ังรับ (passive) ต่ออิทธิพลของสื่อ 
ฮอลล์ยังได้เสนอแนวคิดเรื่อง การเข้ารหัส/ถอดรหัส (encoding/decoding) ขึ้นมาอธิบายว่าระบบ
รหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป โดยสามารถแบ่ง
การถอดรหัสความหมายได้เป็น 3 รูปแบบ คือ  

1) การถอดรหัสด้วยจุดยืนแบบเดียวกับที่ผู้ส่งสารเข้ารหัสมา หรือที่เรียกว่า preferred 
reading คือการที่ผู้รับสารตีความสารตรงตามกับที่ผู้ส่งสารต้ังใจ อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้รับสารไม่มี
ประสบการณ์และข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ “สาร” น้ันมาก่อน ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับรหัสที่ผู้
ส่งสารใส่มา 

2) การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ ที่แตกต่างไปจากความ
ต้ังใจของผู้ส่งสารแต่ไม่ได้คัดค้านโดยตรง หรือที่ เรียกว่า negotiated reading คือ การอ่าน
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ความหมายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ผู้ส่งสารได้ใส่รหัสมา เกิดจากการต่อรองหรือการสร้างเง่ือนไข
ขึ้นในขั้นตอนการถอดรหัสของผู้รับสาร  

3) การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต่อต้านหรือขัดแย้งกับความหมายที่ผู้ส่งสารใส่รหัสมา หรือ
ที่เรียกว่า oppositional reading คือ การที่ผู้รับสารปฏิเสธความหมายท่ีผู้ส่งสารใส่รหัสมาให้ ผู้รับ
สารอาจมีประสบการณ์ที่ขัดแย้งกับที่ผู้ส่งสารต้องการนําเสนอ 

แนวคิดของฮอลล์ได้พัฒนาจากการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความหมาย (meaning) 
ผ่านตัวบทในการสื่อสาร ไปสู่กระบวนการส่ง/รับ รหัส (code) ผ่านจังหวะการเข้ารหัสและถอดรหัส
ของการสื่อสาร ฮอลล์มองว่า ผู้รับสารมีความหลากหลาย จึงไม่จําเป็นต้องตีความสารไปในทิศทาง
เดียวกันเสมอไป 

นอกเหนือไปจากแนวคิดการเข้ารหัสและถอดรหัสแล้ว สํานักเบอร์มิงแฮมเป็นอีกกลุ่ม
หน่ึงที่ให้ความสนใจกับผู้รับสารในเรื่องการสร้างความหมายแก่ตัวบท โดยได้วิจารณ์แนวทางการวิจัย
ด้านการสื่อสารที่เป็นกระแสหลักไว้ดังน้ี 

- แนวทาง Impact/Effect study ที่มองว่าผู้รับสารเปิดรับสารอย่าง passive และ
ต้องรับความหมายจากผู้ส่งสาร แต่สําหรับสํานักเบอร์มิงแฮมแล้ว แม้จะเช่ือว่าผู้รับสารถูกกําหนดวิธี
คิดจากสังคมในระดับหน่ึง แต่ไม่เช่ือว่าการเปิดรับสารน้ันจะเป็นไปอย่าง passive 

- วิธีมอง “ผู้รับสาร” มักจะเป็นไปอย่าง “mass” (มวลชน) คือมีลักษณะคล้ายๆ กัน 
รับผลกระทบเหมือนๆ กัน แต่สํานักเบอร์มิงแฮมเห็นว่า ผู้ชมมีประสบการณ์ภูมิหลังชีวิตที่แตกต่างกัน 
และในการตีความหมายตัวบทจากสื่อนั้น ผู้รับสารก็ได้นําเอา “ประสบการณ์ชีวิตของตนเอง” ที่
เรียกว่า Extra-textual determinants เข้ามาเป็นปัจจัยในการตีความหมายด้วย 

กาญจนา  แก้วเทพ (2541) ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับอิทธิพลของผู้รับสารที่มีต่อการผลิต
เน้ือหาสารน้ันว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในยุคแรกการวิจัยแนว effect study ยังเป็นกระแส
หลักของแนวทางการวิจัย เมื่ออุปทาน (supply) ของสื่อยังมีไม่มากนัก ทําให้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ความสนใจเรื่องอิทธิพลของผู้รับสารน้ันจะมีไม่มากนัก  แต่ทว่าในยุคปัจจุบันน้ี อุปทานด้านผู้ผลิตมี
มากกว่าอุปสงค์ด้านผู้ชม เช่น สถานีวิทยุมีเป็นจํานวนร้อยๆ สถานี  โทรทัศน์มีทั้งแบบฟรีทีวี ดิจิทัล
ทีวี และแบบที่ต้องจ่ายค่าสมาชิก  ภายใต้บรรยากาศเช่นนี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตสื่อจําเป็นต้องหัน
มาสนใจการมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยอาจจะมีเป้าหมายเพื่อการแย่งชิงพ้ืนที่ และช่องทางการ
กระจาย (รักษาเวลาและคลื่นวิทยุให้ได้) ต้องหาขาประจําหรือแฟนประจํารายการ (เพ่ือรักษา rating) 
ทําให้เกิดการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและ
ผู้ชมเป็นสําคัญ 
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ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิดเรื่องการถอดรหัสของผู้รับสารของฮอลล์ มาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ผู้รับสาร ว่าระหว่างผู้รับสารที่เคยมีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมา
ชมละครเวอร์ชันรีเมกกับผู้รับสารท่ีไม่เคยมีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมมาก่อน มีการรับรู้
ความหมายของละครรีเมกแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่อง “ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเนื้อหาในละคร
โทรทัศน์ไทย” ผู้วิจัยพบตัวอย่างงานวิจัยหลายช้ินที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว  ดังน้ี 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสัมพนัธบท 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัมพันธบทพบว่ามีการศึกษาเก่ียวกับการเช่ือมโยงเน้ือหาจากตัว
บทหน่ึงมาสู่อีกตัวบทหน่ึง โดยที่ตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทางเป็นตัวบทต่างชนิดกัน โดยลักษณะ
การเช่ือมโยงจะมีทั้งการคงเดิม เพ่ิมเติม ลดทอน และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เข้ากับ
ตัวบทปลายทางแต่ละประเภท งานวิจัยดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

ปิยะพิมพ์  สมิตดิลก, 2541 ศึกษาเรื่อง การเช่ือมโยงเน้ือหา “นวนิยาย” ในสื่อสิ่งพิมพ์
และในส่ือละครโทรทัศน์ งานวิจัยช้ินน้ีศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการนํานวนิยายท่ีมีช่ือเสียงมาผลิตซ้ํา
ในรูปแบบของละครโทรทัศน์ เพ่ือวิเคราะห์การดัดแปลงเน้ือหาและการเช่ือมโยงเน้ือหา ผลการศึกษา
พบว่ามีการดัดแปลงเนื้อหาของนวนิยายให้เข้ากับการนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ในส่วนของการ
เช่ือมโยงเน้ือหา “นวนิยาย” ระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อละครโทรทัศน์ พบว่า เป็นการเช่ือมโยงสื่อใน
แนวนอน เพราะเป็นการเช่ือมโยงเนื้อหาในระนาบเดียวกัน เป็นการผลิตซ้ํา Remake คือ เน้ือหา
ยังคงเดิมแต่การสื่อสารเน้ือหาเปลี่ยนแปลงไป 

ณิศรา บุญโพธ์ิแก้ว, 2551 ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์สัมพันธบทของกระบวนการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชัน 4 Angies สี่สาวแสนซนจากผู้ดําเนินรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ผลิตการ์ตูนให้ความสําคัญกับการถ่ายโยงบุคลิกลักษณะของผู้ดําเนินรายการมาสู่ตัวการ์ตูนมากกว่า
การถ่ายโยงภาพลักษณ์ ซึ่งในกระบวนการถ่ายโยงบุคลิกลักษณะน้ีมีทั้งการคงเดิม การตัดทอน และ
การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เข้ากับตัวบทปลายทางที่เป็นการ์ตูน นอกจากน้ีพบว่าผู้ผลิตมีการขยายความ
จากตัวบทต้นทางมาสู่ตัวบทปลายทาง โดยใช้ตรรกะของการเล่าเรื่องกับตัวบทปลายทางที่เป็นการ์ตูน  

อุมาพร มะโรณีย์, 2551 ศึกษาเรื่อง สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละคร
โทรทัศน์และนวนิยาย โดยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเช่ือมโยงหรือดัดแปลงเน้ือหาระหว่างสื่อ
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การ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยาย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสัมพันธบทในสื่อการ์ตูน ละคร
โทรทัศน์และนวนิยาย มีการคงเดิม ขยายความ ตัดทอน และดัดแปลงรายละเอียดของเร่ืองตาม
องค์ประกอบการเล่าเร่ือง โดยคงเดิมองค์ประกอบหลักอย่าง โครงเร่ือง แก่นเรื่องหลัก ความขัดแย้ง 
ตัวละคร และฉากเอาไว้ และมีการดัดแปลงโครงเร่ืองรอง แก่นเรื่องรอง คู่แย้ง และมุมมองการเล่า
เรื่อง ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อสัมพันธบท ได้แก่ ธรรมชาติของสื่อ ปัจจัยด้านธุรกิจและการตลาด 
ปัจจัยการผลิต และปัจจัยด้านสังคม 

นิชธ์นาวิน จุลละพราหมณ์ , 2554 ศึกษาเร่ือง สัมพันธบทในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า จากตัวบทต้นแบบแวมไพร์รูปแบบเก่า มา
สู่ตัวบทแวมไพร์ร่วมสมัย มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสัมพันธบททั้งการคงเดิม การขยายความ การ
ตัดทอน และการปรับเปลี่ยน ในองค์ประกอบในการเล่าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือ โครงเรื่อง ตัวละครและ
ฉาก  

งานวิจัยทั้งสี่เร่ืองข้างต้น ได้แสดงให้เห็นความแตกต่างของการนําเสนอเน้ือหาและ
รูปแบบที่ปรากฏในตัวบทปลายทางแต่ละประเภท การถ่ายโยงเน้ือหาจากตัวบทต้นทางไปสู่ตัวบท
ปลายทางท่ีเป็นสื่อต่างชนิดกันจะผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับประเภทของสื่อปลายทางแต่ละชนิด ทั้งสื่อภาพยนตร์ สื่อการ์ตูนและสื่อละคร
โทรทัศน์ ในส่วนของสื่อละครโทรทัศน์พบว่า มีการศึกษาเก่ียวกับการนํานวนิยายท่ีมีช่ือเสียงมาผลิต
เป็นละครโทรทัศน์ แต่ยังไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับละครรีเมก และการถ่ายโยงเน้ือหาที่ตัวบทต้นทาง
และตัวบทปลายทางที่เป็นสื่อชนิดเดียวกัน ซึ่งในงานวิจัยช้ินน้ีจะศึกษาลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏ
ระหว่างละครแต่ละเวอร์ชัน เพ่ือดูว่ามีการถ่ายโยงเน้ือหาและรูปแบบอย่างไร เพ่ือให้เหมาะสมกับตัว
บทปลายทางที่เป็นละครรีเมก 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับละครโทรทัศน์ 

ในส่วนของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับละครโทรทัศน์พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ ดังน้ี 

อิงปราง บุณยเกตุ, 2548 ศึกษาเร่ือง เกณฑ์ในการคัดเลือกเร่ืองเพ่ือผลิตเป็นละคร
โทรทัศน์ โดยมุ่งศึกษา 2 ประเด็น คือ สภาพตลาดละครโทรทัศน์ และเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
เรื่องเพ่ือผลิตเป็นละครโทรทัศน์ช่วงเวลา 18.00 – 22.30 น . ของสถานีโทรทัศน์สองช่อง ผล
การศึกษาพบว่า ตลาดละครโทรทัศน์ของทั้งสองสถานีมีการวางกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและมีกลุ่ม
ผู้อุปถัมภ์รายการละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีเน้ือหาของละครโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน ส่วน
เกณฑ์การคัดเลือกเรื่องเพ่ือผลิตเป็นละครพบว่า มีทั้งปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้ผลิตและปัจจัย
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ภายนอก เช่น แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกเรื่องเพ่ือนํามาผลิตละคร
โทรทัศน์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล, 2517 ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการผลิต
ละครเพ่ือแข่งขันในตลาดละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช้อง 3 อ.ส.ม.ท. และ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสร้างละคร
โทรทัศน์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านการสื่อสาร เห็นว่า ทุกฝ่ายที่ทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร มี
ความสําคัญต่อความสําเร็จของละครโทรทัศน์เท่าๆกัน ปัจจัยด้านการตลาด โดยจะให้ความสําคัญกับ
กลุ่มคนดูและแนวละครเป็นหลักและปัจจัยด้านการแข่งขันจะให้ความสําคัญกับความต้องการและการ
ตอบรับจากกลุ่มผู้ชม 

นภัทร อารีศิริ, 2554 ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน์ไทยที่นํามาผลิตซ้ํา โดยศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางสังคมท่ีปรากฏในละครโทรทัศน์ไทย
ที่นํามาผลิตซ้ํา ผลการศึกษาพบว่า ละครโทรทัศน์ไทยเร่ืองหน่ึงๆ สามารถมีอุดมการณ์ทางสังคมบรรจุ
อยู่ได้มากกว่าหน่ึงอุดมการณ์ ซึ่งจะมีทั้งอุดมการณ์ที่ขัดแย้งและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะของอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏอยู่ระหว่างละครชุดใหม่กับละครชุดเก่า พบว่า 
อุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม ณ ขณะที่ละครโทรทัศน์เร่ือง
น้ันได้ถูกนํามาผลิตซ้ําและออกอากาศ แสดงให้เห็นว่าละครโทรทัศน์ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่ให้ความ
บันเทิงกับผู้ชมเพียงอย่างเดียว แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุดมการณ์ทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมในช่วงเวลาน้ันๆ อีกด้วย 

ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกเรื่องที่จะนํามาผลิตเป็นละครโทรทัศน์และ
ปัจจัยเก่ียวกับการผลิตละครโทรทัศน์ แต่ยังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับละครรีเมกโดยเฉพาะ มีการศึกษา
เก่ียวกับละครรีเมกมีเพียงเรื่องเดียว โดยศึกษาในประเด็นเก่ียวกับอุดมการณ์ทางสังคมที่ปรากฏ โดย
ไม่ได้ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการเล่าเร่ืองของละครรีเมกแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยฉบับน้ี ที่มุ่ง
ศึกษากระบวนการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ที่ถูกนํามาผลิตซ้ํา (ละครรีเมก) 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเล่าเรื่อง 

วรัทพร ศรีจันทร์, 2551 ศึกษาเรื่อง การเล่าเรื่องและการดัดแปลง เดธโน้ต ฉบับ
หนังสือการ์ตูน แอนิเมชัน ภาพยนตร์ และนวนิยาย โดยศึกษาลักษณะการเล่าเรื่องในสื่อแต่ละ
ประเภท รวมไปถึงกระบวนการดัดแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือการ์ตูน สู่การ์ตูนแอนิเมชัน 
ภาพยนตร์และนวนิยาย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะที่แตกต่างกันของสื่อแต่ละประเภท มีผลต่อ
ลักษณะการเล่าเร่ือง ในแอนนิเมชันสามารถใส่รายละเอียดของเน้ือหาได้มากกว่าสื่อภาพยนตร์ ใน
ส่วนของนวนิยายท่ีดําเนินเรื่องด้วยบทบรรยายจะใช้วิธีบรรยายเพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตามไปเร่ือยๆ และ
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จบแบบหักมุม นอกจากน้ียังพบว่ามีการเปล่ียนแปลงช่ือตัวละครและบทบาทของตัวละครเพ่ือให้เข้า
กับตัวบทปลายทางอีกด้วย 

งานวิจัยช้ินน้ีได้ศึกษาลักษณะการเล่าเร่ืองในสื่อแต่ละประเภท โดยผลการศึกษาพบว่า 
สื่อต่างชนิดกันจะมีลักษณะการเล่าเร่ืองที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติของสื่อ โดยผู้วิจัยจะใช้ผล
จากงานวิจัยช้ินน้ีเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์และการถ่ายโยงเน้ือหา 
จากละครเวอร์ชันเดิมมาสู่ละครเวอร์ชันรีเมกอีกด้วย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้รบัสาร 

ในแง่การรับรู้ความหมายของผู้รับสาร ณัฐพร อาจหาญ, 2555 ศึกษาเรื่อง การสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคมของเมียน้อยในละครโทรทัศน์ โดยมุ่งศึกษากระบวนการส่ือสารสองส่วน คือ 
ตัวบทละครโทรทัศน์และผู้ชมละครโทรทัศน์เพ่ือตอบคําถามว่า ละครโทรทัศน์สร้างความเป็นจริงทาง
สังคมของ “เมียน้อย” อย่างไร และผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์จริงน้ัน รับรู้และถอดรหัส
ความหมายเกี่ยวกับเมียน้อยอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ละครโทรทัศน์ได้หยิบยกบางส่วนของเมียน้อย
มาประกอบสร้างกลายเป็นภาพตัวแทน (stereotype) ของเมียน้อย เป็นคนท่ีไม่ดีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ลักษณะขัดแย้งกับบรรทัดฐานอันดีของสังคม ในขณะที่เมียน้อยในชีวิตจริง (ผู้รับสารที่มีประสบการณ์
ตรง) จะถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ ที่แตกต่างไปจากความต้ังใจของผู้ส่งสาร
แต่ก็มิได้คัดค้านโดยตรง แต่จะต่อรองกับภาพตัวแทนเมียน้อยในละครโทรทัศน์โดยอาศัยการจําแนก 
ให้ความเป็นเมียน้อยของตนเองแตกต่างไปจากภาพเมียน้อยในละครโทรทัศน์ ซึ่งในการจําแนกตนเอง
ให้แตกต่างออกไปน้ันเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดของคนที่มีอํานาจน้อยเพ่ือต่อรองพ้ืนที่ยืนในสังคม 

 ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ, 2548  ศึกษาเรื่อง การถอดรหัสมายาคติของ “การข่มขืน”: 
ศึกษาเปรียบเทียบผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงกับผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ โดยศึกษา
เปรียบเทียบผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงกับผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ ว่ามีการเปิดรับสาร
และอ่านความหมายของการข่มขืนจากสื่อมวลชนแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยว
เร่ืองการเข้ารหัส/การถอดรหัส ผลการวิจัยพบว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลในการติดต้ังระบบความรู้ ความ
เข้าใจ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงวิธีรับรู้และแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเก่ียวกับการข่มขืนให้ผู้รับ
สาร ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงหรือได้รับประสบการณ์จากแหล่งอ่ืนๆ จะสามารถขยายขอบข่าย
ของการรับรู้ได้กว้างขึ้นกว่ากรอบที่สื่อมวลชนผู้กําหนด และสามารถต่อรองความหมายกับรหัส 
(Code) หรือมายาคติ (Myth) ที่สื่อมวลชนติดต้ังไว้ ส่งผลให้อิทธิพลของสื่อมวลชนลดน้อยลง 
แนวโน้มที่ผู้รับสารจะคล้อยตามการปลูกฝังผ่านสื่อก็จะลดน้อยลง ผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์ตรง
หรือไม่ได้รับความรู้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม ความหมายที่เกิดข้ึนจากสารก็จะเป็นสิ่งที่สื่อมวลชน
ประกอบสร้างขึ้นในโลกทัศน์ของผู้รับสาร 
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 งานวิจัยสองช้ินข้างต้นได้ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้รับสารที่มีประสบการณ์
ตรงกับผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ ว่ามีการถอดรหัสและตีความสารแตกต่างกันออกไปตาม
ประสบการณ์ที่ตนได้รับ ผู้วิจัยจึงใช้ผลการวิจัยจากงานวิจัยสองช้ินน้ีมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ผู้รับสารที่มีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครรีเมกกับผู้รับสารที่ ไม่มี
ประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิม ว่ามีการมองละครรีเมกแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

 ละครรีเมกเป็นตัวบทอีกชนิดหน่ึงที่มีการถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะสัมพันธบท เกิด
จากการผลิตซ้ําของละครโทรทัศน์ ที่ต้องนําละครเรื่องที่เคยผลิตออกอากาศแล้วมาผลิตซ้ําเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาดละคร โดยในงานวิจัยเรื่อง “ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเน้ือหาใน
ละครโทรทัศน์ไทย” ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางและผลการวิจัยเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ และใช้เป็นกรอบในการศึกษาลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาของละคร 
รีเมกและผู้รับสารว่ามีกระบวนการถ่ายโยงเน้ือหาอย่างไร และผู้รับสารที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน
มองละครรีเมกแตกต่างกันอย่างไร  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเน้ือหาในละครโทรทัศน์ไทย เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยจะศึกษาลักษณะสัมพันธบทของการเล่าเร่ืองที่ปรากฏระหว่างละครรีเมกแต่ละเวอร์ชัน 
โดยใช้เครื่องมือหลักคือ การวิเคราะห์ ตัวบท (Textual analysis) และการวิเคราะห์ผู้รับสาร 
(Audience analysis) โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังน้ี 

 
3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

 
3.2.1 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาคร้ังนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. เป็นละครโทรทัศน์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยาย 
2. เป็นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในปี 2555 - 2557 ทางสถานีโทรทัศนไ์ทยทีวีสี

ช่อง 3   
3. เป็นละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลา 20.15 – 22.45 น. 
4. เป็นละครโทรทัศน์ที่เคยถูกสร้างมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงครั้ง  
5. เป็นละครโทรทัศน์ตามเกณฑ์ในข้อ 1-4  และมีเรตต้ิงสูงสุดในรอบปี  
โดยผู้วิจัยได้สํารวจข้อมูลจากเว็บไซต์ https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือ

ละครโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง_3 พบว่า ในปีพ.ศ. 2555 - 2557 สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่องสามมีละครออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสิ้น 80 เร่ือง เมื่อนํามาพิจารณาตามเกณฑ์
ในข้อถัดมาคือ เป็นละครโทรทัศน์ที่เคยถูกสร้างมาแล้วอย่างน้อยหน่ึงคร้ังทั้งสิ้น 20 เรื่อง จากน้ัน
คัดเลือกให้เหลือปีละหน่ึงเร่ือง โดยพิจารณาจากระดับความนิยม (เรตต้ิง)  
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ตารางที่ 3.1  
 
ตารางแสดงกลุ่มตัวอย่างละครโทรทัศน์ที่ใช้ในการวิจัย 

ลําดับท่ี รายชื่อละครโทรทัศน์ท่ีผลิตซํ้า ปีท่ี
ออกอากาศ 

ผู้ผลิต 

1. สามีตีตรา 2544 
2557 

บริษัท ละครไท จํากัด 
บริษัท ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด 

2. ทองเนื้อเก้า 2540 
2556 

บริษัท ดาราวิดีโอ 
บริษัท แอคอาร์ต เจเนอเรชั่น 

3. แรงเงา 2544 
2555 

บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากัด 
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จํากัด 

 
ในส่วนของผู้รับสาร ศึกษาจากผู้รับสารที่เคยชมละครโทรทัศน์เรื่องแรงเงา ทองเนื้อเก้า 

และสามีตีตรา โดยแบ่งผู้รับสารออกเป็นสองกลุ่ม ใช้เกณฑ์การมีประสบการณ์ผ่านสื่อของผู้รับสารใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ คือ ผู้รับสารที่เคยชมละครเวอร์ชันเดิม 
(เรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ .ศ. 2544  ทองเนื้อเก้า ออกอากาศปีพ .ศ. 2540  และสามีตีตรา 
ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 ) ก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก โดยผู้รับสารอาจจะมีทั้งชมละครเพียง
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ชมละครสองเรื่องในสามเร่ือง หรือชมละครท้ังสามเรื่อง 

กลุ่มที่ 2 ผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์ผ่านสื่อ คือ ผู้รับสารที่เคยชมละครเร่ืองแรงเงา 
ออกอากาศปีพ.ศ. 2555 ทองเนื้อเก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2556 และสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 
2557 เพียงแค่เวอร์ชันเดียว (เวอร์ชันรีเมก) โดยผู้รับสารอาจจะมีทั้งชมละครเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
ชมละครสองเรื่องในสามเร่ือง หรือชมละครท้ังสามเรื่อง 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการชมเทปบันทึกละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เร่ือง

เรื่องละ2เวอร์ชัน รวมเป็น 6 เวอร์ชัน ได้แก่ ละครเรื่องแรงเงา ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 และ
ออกอากาศปีพ.ศ. 2555 ละครเร่ืองทองเนื้อเก้า ออกอากาศปีพ.ศ. 2540 และออกอากาศปีพ.ศ. 
2556 และละครเร่ืองสามีตีตรา ออกอากาศปีพ.ศ. 2544 และออกอากาศปีพ.ศ. 2557 ต้ังแต่ต้นจน
จบเรื่อง เพ่ือให้ได้รับรู้เน้ือหาของละครทั้งหมด และบันทึกประเด็นที่ต้องการจะศึกษา 
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2) สังเกตและจดบันทึกองค์ประกอบในการเล่าเรื่องของละครแต่ละเรื่อง เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกับการเล่าเรื่องของละครในแต่ละเวอร์ชัน 

3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ เคยมี
ประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมเวอร์ชันรีเมก และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยชมละคร
เวอร์ชันเดิม 

3.2.3 การวิเคราะหข์้อมูล  
การศึกษาเรื่อง ละครรีเมกกับการถ่ายโยงเนื้อหาในละครโทรทัศน์ไทย จะเน้น

การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบทประเภทเดียวกัน คือ ละครโทรทัศน์ โดยใช้การวิเคราะห์ตามเกณฑ์
องค์ประกอบในการเล่าเร่ืองและแนวคิดสัมพันธบท เพ่ือศึกษาลักษณะสัมพันธบทของการเล่าเรื่องที่
ปรากฏระหว่างละครเวอร์ชันเดิมกับละครเวอร์ชันรีเมก ว่ามีลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาอย่างไร โดยมี
เกณฑ์การวิเคราะห์ดังน้ี 

1) วิเคราะห์การถ่ายโยงเน้ือหาจากละครเวอร์ชันเดิมมาสู่ละครเวอร์ชันรีเมก ว่า
มีส่วนใดที่คงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอนอย่างไร โดยใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการเล่า
เร่ือง ดังน้ี 

- โครงเรื่อง 
- แก่นเรื่อง 
- ตัวละคร 
- ฉาก/สถานที่ 
- ความขัดแย้ง 

2) วิเคราะห์การรับรู้ความหมายระหว่างผู้รับสารที่มีประสบการณ์การชมละคร
เวอร์ชันเดิมก่อนมาชมเวอร์ชันรีเมกกับผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมที่มีต่อ
ละครรีเมก ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

จากน้ันจะนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาในสองส่วน ส่วน
แรกเป็นการถ่ายโยงเน้ือหาระหว่างตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทางที่เป็นละครโทรทัศน์เรื่อง
เดียวกันทั้งคู่ แต่ถูกผลิตขึ้นในคนละปี เพ่ือดูว่ามีลักษณะของการเล่าเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
และนําผลที่ได้มาเปรียบเทียบว่า ลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่องระหว่างละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมสู่
ละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมก มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

ส่วนที่สอง เป็นการรับรู้ความหมายของผู้รับสาร โดยเปรียบเทียบผู้รับสารที่มี
ประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมเวอร์ชันรีเมกกับผู้รับสารที่ไม่มีประสบการณ์การชม
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ละครเวอร์ชันเดิมที่มีต่อละครรีเมก เพ่ือดูว่าผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีการรับรู้และตีความความหมาย
ละครรีเมกแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

3.2.4 การนําเสนอขอ้มูล  
การนําเสนอข้อมูลและผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการเขียนเชิงพรรณนาและ

อธิบาย โดยการนําเสนอข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับสัมพันธบท แนวคิดเก่ียวกับการเล่าเรื่อง แนวคิดเก่ียวกับละคร
โทรทัศน์ และแนวคิดเกี่ยวกับผู้รับสาร ซึ่งมีลําดับการนําเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นลําดับ ดังน้ี  

บทที่ 4 : ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลเก่ียวกับสัมพันธบทที่ปรากฏ
ระหว่างละครเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันรีเมก 

บทที่ 5 : ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับการรับรู้ความหมายของ
ผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มีที่มีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมเวอร์ชันรีเมกกับผู้รับสารที่
ไม่มีประสบการณ์การชมละครเวอร์ชันเดิมที่มีต่อละครรีเมก 

บทที่ 6 : สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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3.3 กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

กระบวนการถ่ายโยงเน้ือหา 

- การคงเดิม 

- การขยายความ 

- การเปลี่ยนแปลง 

- การตัดทอน 

 

 

ละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิม 

ละครโทรทัศน์ที่นํามาผลิตซ้ํา  
(ละครรีเมก) 

ผู้รับสารที่มี
ประสบการณ์
ผ่านสื่อ 

ผู้รับสารที่ไมม่ี
ประสบการณ์
ผ่านสื่อ 

การรับรู้ความหมายของผู้ชมละคร
โทรทัศน์

องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง 
- โครงเรื่อง 
- แก่นเร่ือง 
- ตัวละคร 
- ฉาก/สถานท่ี 
- ความขัดแย้ง 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันรีเมก 

 
การเล่าเรื่อง 

กลวิธีการเล่าเร่ืองในละครโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่ทําให้ละครเร่ืองหน่ึงสื่อสารความหมาย
แตกต่างจากละครอีกเรื่องหน่ึง เป็นเทคนิคเฉพาะของผู้ผลิตละครโทรทัศน์แต่ละเจ้าที่จะใช้สร้างความ
เป็นเอกลักษณ์ให้กับละคร การจะนําเสนอละครโทรทัศน์ออกมาในรูปแบบใดจึงขึ้นอยู่กับการตีความ
บทประพันธ์ของผู้ผลิต และการใช้กลวิธีต่างๆ ในการเล่าเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเค้าโครงเรื่อง 
การเรียงลําดับเร่ืองราวในการนําเสนอ การดําเนินเรื่องจากต้นไปจนสิ้นสุดเรื่อง การกําหนดลักษณะ
นิสัยและบุคลิกของตัวละคร การสร้างฉาก สถานที่และบรรยากาศ การนําเสนอแนวคิดต่างๆ จึงเป็น
สิ่งสําคัญที่ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ต้องให้ความสําคัญ 

ในที่น้ี ผู้วิจัยได้นําเสนอกลวิธีการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ทั้งสองเวอร์ชัน คือละคร
เวอร์ชันเก่าและละครเวอร์ชันรีเมกในเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นความแตกต่างระหว่างกลวิธีการเล่า
เรื่องของละครทั้งสองเวอร์ชันว่ามีส่วนไหนที่คงอยู่ ส่วนไหนที่มีการขยายความ ส่วนไหนที่มีการตัด
ทอน และส่วนไหนที่มีการเปล่ียนแปลงไปบ้าง ซึ่งในส่วนของกลวิธีการเล่าเรื่องน้ัน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี
การละครของอริสโตเติล (Aristotle อ้างถึงใน เอ้ืองอรุณ สมิตสุวรรณ 2535, 8-11) เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ดังน้ี 

1. โครงเรื่อง (plot) หมายถึง การจัดลําดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในละครอย่างมีเหตุผล
และมีจุดหมายปลายทาง มีตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบของเรื่อง เป็นการกําหนดเส้นทางของตัว
ละครแต่ละตัวว่าจะต้องทําอะไร ที่ไหน อย่างไร จะพบเจออุปสรรคแบบไหนและจะมีวิธีการในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคน้ันอย่างไร 

2. ตัวละคร (Character) หมายถึง ผู้กระทําและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทํา
น้ันๆ ในการวิเคราะห์ตัวละครจะพิจารณาในสองแง่มุมคือ 

(ก) ประเภทของตัวละคร (Type of character)  
(ข) วิธีการสร้างตัวละคร (Characterization) 

3. แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลักของเรื่อง ที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เล่าเร่ือง
ต้องการจะสื่ออะไร 

 



46 
 

 

4. ฉาก (Setting) หมายถึง สถานที่รองรับเหตุการณ์ ต่างๆ ของเรื่อง รวมไปถึง
บรรยากาศและเวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ันๆ  

5. ความขัดแย้ง (Conflict)  หมายถึง ปมหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ดังน้ันการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์เวอร์ชันเก่ากับ

ละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมกในที่น้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 
1. โครงเรื่อง 
2. ตัวละคร 
3. แก่นเรื่อง 
4. ฉาก 
5. ความขัดแย้ง 
โดยเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์เวอร์ชันเก่ากับ

ละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมก จํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ ละครเรื่องแรงเงา เวอร์ชันปีพ.ศ. 2544 และ
เวอร์ชันปีพ.ศ. 2555 ละครเรื่องทองเน้ือเก้า เวอร์ชันปีพ.ศ. 2540 และปีพ.ศ. 2556 และละครเรื่อง
สามี ตีตรา เวอร์ชันปีพ .ศ . 2544 และปีพ .ศ . 2557 โดยอ้างอิงเกณฑ์ข้างต้นในการวิเคราะห์
รายละเอียดของเน้ือหาออกเป็นเรื่องๆ ดังน้ี 

 
4.1 การวิเคราะห์เรื่องแรงเงา 

 
4.1.1 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเรื่องแรงเงา ปี 2544 

แรงเงา เป็นละครแนวชีวิตที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ผิดศีลธรรม 
และการแก้แค้นซึ่งกล่าวถึงมุตตา ข้าราชการสาวช้ันผู้น้อยได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเจนภพ 
ผู้อํานวยการกองที่มุตตาทํางานอยู่จนต้ังครรภ์ นพนภา ภรรยาของเจนภพรู้เร่ืองที่เจนภพมีมุตตาเป็น
ภรรยาน้อย จึงตามไปทําร้ายร่างกายมุตตาถึงที่ทํางาน สร้างความอับอายให้กับมุตตาเป็นอย่างมาก 
จนมุตตาต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและผูกคอตายพร้อมกับลูกในท้อง มุนินทร์ พ่ีสาวฝาแฝดของมุตตา
กลับมาจากต่างประเทศ จึงปลอมตัวเป็นมุตตา กลับมาตามสืบเรื่องน้องสาวและตามแก้แค้นคนที่เป็น
สาเหตุให้มุตตาต้องตาย เมื่อเข้ามาทํางานแทนมุตตาทําให้มุนินทร์รู้ว่า นพนภาได้ทําร้ายร่างการมุตตา 
มุนินทร์จึงเร่ิมแผนการเอาคืนนพนภา ย่ัวให้นพนภาหึงตนเองกับเจนภพแล้วตามมาอาละวาด  
ขณะเดียวกันมุนินทร์ก็เกิดความรู้สึกดีๆ กับวีกิจ เพ่ือนร่วมงานของมุตตา ซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆ ของ
เจนภพ มุนินทร์แก้แค้นจนพอใจ สุดท้ายมุนินทร์จึงได้รู้ว่า ความแค้นจะระงับได้ด้วยการให้อภัย จึง
ตัดสินใจนัดเจนภพออกมาเพ่ือขออโหสิกรรมต่อกัน นพนภาตามมาเจอเข้า และจะทําร้ายคนทั้งคู่แต่
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เสียหลักตกบันไดทําให้เป็นอัมพาต วีกิจสืบจนรู้ว่ามุตตามีฝาแฝดช่ือมุนินทร์ จึงได้เดินทางไปตามหา
มุนินทร์ที่เพชรบูรณ์ ทําให้ได้รู้ว่ามุตตาตายไปแล้ว เจนภพมาขออโหสิกรรมกับมุตตาในวันฌาปนกิจ
มุตตา  

จากเน้ือหาลักษณะดังกล่าว เมื่อนํามาผลิตเป็นละครโทรทัศน์แล้วจัดเป็นละคร
สะท้อนสังคม มีแนวเร่ืองเกี่ยวกับความรักที่ผิดศีลธรรมระหว่างชาย-หญิง ที่ตกเป็นทาสของกิเลส
ตัณหา ปล่อยให้อารมณ์พาตนเองไปสู่พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม และเป็นชนวนเหตุของปัญหาในเรื่อง 
ก่อให้เกิดความแค้นและการแก้แค้นตามมา โดยมีโครงเรื่องหลักเก่ียวกับการต่อสู้ของผู้หญิงเมื่อเป็น
ฝ่ายถูกกระทํา โดยมีจุดประสงค์ให้เห็นว่า เมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทําจะยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือ
ลุกข้ึนมาต่อสู้ และโครงเรื่องรองคือปัญหาครอบครัว ซึ่งนํามาสู่ปัญหาต่างๆในสังคม 

4.1.1.1 โครงเรื่อง (plot)  
1)  การเริ่มเร่ือง (Exposition) 

มุตตา หญิงสาวลูกสาวเจ้าของไร่ดอกไม้ตัดสินใจเข้ามารับราชการใน
กรุงเทพ ได้พบกับเจนภพ ผู้อํานวยการกองท่ีเธอทํางานอยู่ มุตตาตกหลุมรักเจนภพ เจนภพมีภรรยา
แล้วแต่กลับหลอกมุตตาว่าตนกับภรรยาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้ว เจนภพหลอกให้มุตตาเช่ือว่ารักและจะมี
อนาคตร่วมกัน มุตตาหลงเช่ือ ยอมตกเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ 

2)  การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 
นพนภาภรรยาของเจนภพทราบเร่ืองจึงบุกมาทําร้ายมุตตาถึงที่ทํางาน 

สร้างความอับอายให้มุตตาเป็นอย่างมาก มุตตากลับบ้านที่เพชรบูรณ์ไปผูกคอตายพร้อมกับลูกในท้อง 
มุนินทร์พ่ีสาวฝาแฝดของมุตตาปลอมตัวเป็นมุตตากลับมาสืบหาความจริง เมื่อรู้ว่านพนภาและเจนภพ
เป็นสาเหตุให้มุตตาต้องอับอายจนต้องกลับไปฆ่าตัวตาย มุนินทร์จึงเร่ิมแผนการแก้แค้นและเอาคืนกับ
ทุกคน มุนินทร์แกล้งทําเป็นสานต่อความสัมพันธ์กับเจนภพเพ่ือให้นพนภาหึงหวง นพนภาตามมา
อาละวาดเจนภพและมุนินทร์ แต่มุนินทร์ต่อสู้กลับไม่ยอมให้นพนภาทําร้ายฝ่ายเดียว นพนภาพลาดท่า
ตกบันไดบาดเจ็บ มุนินทร์ลาออกจากกระทรวง นพนภาจ้างคนไปทําร้ายมุนินทร์ วีกิจมาช่วยไว้ทัน  
วีกิจและมุนินทร์เกิดความรู้สึกดีๆต่อกัน มุนินทร์แก้แค้นแทนมุตตา เอาคืนกับทุกคนท่ีเคยทําไม่ดีกับ
มุตตาไว้  

3)  ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
ครอบครัวของเจนภพเจอมรสุม ลูกสาวติดยาเสพติด ลูกชายเป็นเกย์  

เจนภพขอหย่านพนภา มุนินทร์เห็นความย่อยยับของครอบครัวเจนภพแต่กลับไม่ได้รู้สึกสบายใจ จึงได้
รู้ว่า ความแค้นจะดับได้ด้วยการให้อภัย มุนินทร์ตัดสินใจนัดเจนภพออกมาเพ่ือขออโหสิกรรมต่อกัน 
นพนภาตามมาเจอเข้า และจะทําร้ายคนทั้งคู่แต่เสียหลักตกบันไดทําให้เป็นอัมพาต  
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4)  ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
วีกิจเร่ิมสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างมุตตากับมุนินทร์ จึงเริ่มสืบหา

ความจริงวีกิจสืบจนรู้ว่ามุตตามีฝาแฝดช่ือมุนินทร์ จึงได้เดินทางไปตามหามุนินทร์ที่บ้านในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ทําให้ได้รู้ว่ามุตตาตายไปแล้ว 

5)  การยุติเรื่องราว (Ending) 
ในงานฌาปนกิจของมุตตา ทุกคนที่เคยมีส่วนในการทําร้ายมุตตา มาขอ

อโหสิกรรมและขอโทษมุตตา เจนภพมาขออโหสิกรรมกับมุตตาและขอให้เกิดชาติหน้ามาเจอกันอีก
และสัญญาว่าจะชดใช้ให้ มุนินทร์มาขออโหสิกรรมกับนพนภาและครอบครัว มุนินทร์และวีกิจปรับ
ความเข้าใจกัน 

4.1.1.2 ตัวละคร (character) 
ผู้ผลิตละครได้สร้างตัวละครขึ้นมาจากบทประพันธ์ ตัวละครที่ปรากฏใน

ละครเรื่องแรงเงาแต่ละตัวจะมีบทบาทและลักษณะแตกต่างกันไป ขึ้นกับความสําคัญต่อเน้ือเรื่อง เมื่อ
นํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ผู้ผลิตจึงสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของตัวละครให้เด่นชัดมากขึ้น 
ผ่านการแสดงออกของตัวละครและบทสนทนาของตัวละครท่ีสะท้อนความคิดของตัวละครแต่ละตัว  

ในงานวิจัยช้ินน้ี จะแบ่งการวิเคราะห์ตัวละครออกเป็นสองประเภท 
เพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ คือ ตัวละครหลัก ได้แก่ เจนภพ นพนภา มุตตา มุนินทร์ วีกิจ และ
ตัวละครประกอบ ได้แก่ เนตรนภิศ รัชนก ปริม  

ตัวละครหลัก 
1) เจนภพ 

ชายวัยกลางคนท่ีมีลักษณะเจ้าชู้ นอกใจภรรยาไปมีสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน 
เจนภพถูกตาต้องใจ “มุตตา” ลูกน้องสาวภายใต้บังคับบัญชา จึงได้หลอกลวงจนมุตตาหลงเช่ือว่ารัก 
จนนําไปสู่การทําผิดศีลธรรม แต่ในขณะเดียวกันเจนภพก็ไม่ยอมหย่าขาดจากภรรยา เน่ืองจากภรรยา
มีอํานาจทางการเงินที่เหนือกว่า  

ตัวละครเจนภพเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยจะเห็นได้
ชัดเจนจากพฤติกรรมของเจนภพต้ังแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่อง ว่าเป็นตัวละครที่มีลักษณะเจ้าชู้ มัก
มากในกามมีลูกล่อลูกชนมากมายในการจัดการกับผู้หญิง ทั้งกับนพนภาซึ่งเป็นภรรยา และกับมุตตา 
ผู้ชมสามารถคาดเดาพฤติกรรมของตัวละครได้ แต่ในตอนท้ายของเรื่องเจนภพรู้สึกผิดกับการกระทํา
ของตัวเอง เลิกเจ้าชู้และหันกลับมาดูแลครอบครัว 

ผู้ผลิตละครได้ถ่ายทอดให้เห็นลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเจนภพใน
ฉากต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น พฤติกรรมด้านความเจ้าชู้ในฉากเปิดตัวเจนภพ เจนภพได้แอบภรรยาไปมี
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สัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ืนและโดนภรรยาจับได้เป็นประจํา พฤติกรรมด้านการรู้จักเอาอกเอาใจผู้หญิง  
เจนภพมีของฝากจากญี่ปุ่นมาให้กับมุตตาเมื่อครั้งที่เจอกันครั้งแรก หรือการขโมยสร้อยมุกของนพนภา
มาให้กับมุตตา พฤติกรรมการมีลูกล่อลูกชนที่ใช้กับภรรยาและมุตตา เห็นได้ชัดเจนในฉากที่เจนภพ
ต้องการสร้างความคุ้นเคยและความประทับใจให้กับมุตตา เจนภพหลอกขอให้มุตตาช่วยเลือกดอกไม้ 
เพ่ือจะนําไปเย่ียมเพ่ือนที่ป่วย และถือโอกาสซื้อดอกไม้ให้มุตตาเป็นการขอบคุณที่ช่วยตนเลือกดอกไม้ 
ในขณะเดียวกันก็นําช่อดอกไม้ที่มุตตาเลือกไปให้กับนพนภา 

 

 
ภาพที่ 4.1 พฤติกรรมด้านความเจ้าชู้ของเจนภพ 

 
นอกจากน้ีผู้ผลิตละครยังมีการถ่ายทอดลักษณะนิสัยตัวละครเจนภพผ่าน

ทางบทสนทนาของตัวละครอื่นๆ อีกด้วย เช่น การกล่าวถึงความเจ้าชู้ของเจนภพผ่านบทสนทนา
ระหว่างวีกิจกับมุตตาในตอนต้นเรื่อง  

“สองคนน้ีเค้าสมกันดี สามีเจ้าชู้ ภรรยาขึ้หึงไงครับ เมื่อวันก่อนนะครับ 
ขนาดอาภพดูข่าวนะครับ เห็นนักข่าวสวยหน่อย อานภายังหึงเลยครับ” 

หรือบทสนทนาระหว่างมุตตากับเพ่ือนร่วมงานในกระทรวงที่เล่าถึงความ
เจ้าชู้ของเจนภพให้มุตตาฟัง   

“คือเมียผอ.เน่ียนะ เธอขี้หึงประหน่ึงเสือค่ะ เธอออเดอร์มาโดยตรงเลยนะ
คะว่า เลขาสามีเธอเนี่ยต้องแจงจิตเท่าน้ัน”…. “แล้วผอ. เราเนี่ยนะ เจ้าชู้หยอกอยู่เมื่อไหร่” 

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจน
ความคิดของเจนภพผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออกและบทสนทนาอย่างชัดเจน เจนภพในละคร
โทรทัศน์จึงเป็นผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาของตนเอง ท้ายที่สุดเขาก็ได้รับผลกรรมที่ตนเองได้ก่อ
เอาไว้ 
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2) นพนภา 
ภรรยาของเจนภพ มีนิสัยหึงหวงจนเกินพอดี คอยตามหึงหวงสามีคือ 

เจนภพท่ีชอบออกนอกลู่นอกทาง นพนภาทําธุรกิจมีรายได้ดี เป็นกําลังสําคัญของบ้านในการหารายได้ 
ทําให้นพนภาไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกๆ เท่าที่ควร นพนภาใช้เวลาส่วนมากไปกับการทํางานและการตาม
จับผิดเจนภพ 

นพนภาเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยจะเห็นได้ชัดเจน
จากพฤติกรรมของนพนภาว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรม โดยในช่วงต้นเรื่องจะ
เป็นตัวละครที่มีลักษณะหึงหวงเกินพอดี คอยตามจับผิดและเฝ้าระวังพฤติกรรมของสามีตลอดเวลา 
โดยไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนหรือไม่ แต่ในตอนท้ายของเรื่องเมื่อประสบกับปัญหา
ต่างๆ มากมาย นพนภาเริ่มปล่อยวางได้และตัดสินใจหย่าขาดกับเจนภพในที่สุด 

ลักษณะนิสัยหึงหวงของตัวละครนพนภาถูกถ่ายทอดออกมาทาง
พฤติกรรมที่ปรากฏในละครได้อย่างชัดเจนในฉากต่างๆ เช่น ฉากที่นพนภาตามไปเฝ้าเจนภพที่
กระทรวง คอยตรวจเอกสารทุกฉบับ โทรศัพท์ทุกสายที่ต้องติดต่อกับเจนภพ เพราะกลัวว่าจะเป็นการ
ติดต่อจากมุตตา หลังจากทราบเรื่องที่เจนภพแอบไปมีสัมพันธ์กับมุตตา หรือการที่นพนภาให้แจงจิต 
เลขาของเจนภพคอยเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องพฤติกรรมของเจนภพเวลาอยู่ที่ทํางานแทนตน 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 พฤติกรรมด้านความหึงหวงของนพนภา 
 

นอกจากน้ีผู้ผลิตละครยังมีการถ่ายทอดลักษณะนิสัยตัวละครนพนภาผ่าน
ทางบทสนทนาของตัวละครอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น การกล่าวถึงความหึงหวงของนพนภาผ่านบทสนทนา
ระหว่างระหว่างมุตตากับเพ่ือนร่วมงานในกระทรวงที่เล่าถึงความหึงหวงของนพนภาให้มุตตาฟัง   

“พูดถึงพ่ีแจง ที่น่ีเน่ียนะเลขาหัวหน้ากองคนอ่ืนแต่ละนาง  เธอสวยเด้ง 
จิ้มลิ้มพร้ิมเพรากันทุกคนเลยเนอะ มีแต่ผอ. กองเราเท่าน้ันแหละจ่ะ ที่เธอมีเลขาสภาพ เอ่อ แก่และ
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เยิน ช่ือว่าแจงจิต … คือเมียผอ.เน่ียนะ เธอข้ีหึงประหน่ึงเสือค่ะ เธอออเดอร์มาโดยตรงเลยนะคะว่า 
เลขาสามีเธอเน่ียต้องแจงจิตเท่าน้ัน” 

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจน
ความคิดของนพนภาผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออกและบทสนทนาของตัวละครอย่างชัดเจน นพนภา
ในละครโทรทัศน์จึงเป็นผู้หญิงที่ชอบหึงหวง คอยควบคุมและติดตามสามีตลอดเวลา และคอยตามไป
ทําร้ายผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยของสามี สุดท้ายนพนภาก็รับกรรมที่ตนเองก่อเอาไว้ ตกบันไดเป็น
อัมพาตไม่สามารถเดินหรือขยับตัวได้ 

 
3) มุตตา 

หญิงสาวที่อ่อนไหวและอ่อนต่อโลก มุตตาหลงรักเจนภพเจ้านาย ถูก 
เจนภพหลอกว่าจะมีอนาคตร่วมกัน ทําให้มุตตายอมทําผิดศีลธรรมตกเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ 
มุตตาต้ังครรภ์กับเจนภพ ภรรยาของเจนภพทราบเรื่องตามมาตบตีมุตตาถึงที่ทํางาน สร้างความ 
อับอายให้มุตตาเป็นอย่างมากจนหนีกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด เมื่อกลับไปบ้านก็พบกับสังคมในละแวก
บ้านที่ประณามคนทําผิดศีลธรรม ทําให้มุตตาตัดสินใจจบชีวิตตนเองด้วยการผูกคอตายพร้อมกับลูกใน
ท้อง 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 มุตตาท่ามกลางการประณามจากคนรอบข้าง 
 

มุตตาเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เห็นได้จากพฤติกรรม
ของมุตตาต้ังแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งตาย ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป ในตอนต้นมุตตาเป็นตัวละครท่ีมี
ลักษณะหัวอ่อน เช่ือคนง่าย อ่อนต่อโลก ไม่ทันคน เป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบและกรอบประเพณี แต่
เมื่อมาเจอกับเจนภพและถูกเจนภพหลอก มุตตากลับยอมผิดศีลธรรมเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ 
สะท้อนให้เห็นว่าตัวละครตัวน้ีมีการเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆ  
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ลักษณะนิสัยหัวอ่อน เช่ือคนง่าย อ่อนต่อโลก ไม่ทันคนของตัวละครมุตตา
ถูกถ่ายทอดออกมาทางพฤติกรรมที่ปรากฏในละครได้อย่างชัดเจนในฉากต่างๆ เช่น ฉากที่เจนภพพา
มุตตาไปฉลองวันเกิด และพูดหลอกล่อให้มุตตาเช่ือว่ารักและวางแผนจะมีอนาคตร่วมกัน เพ่ือที่ให้
มุตตาตายใจยอมมีสัมพันธ์ด้วย  

เจนภพ : สร้อยเส้นน้ีเป็นสัญลักษณ์แทนว่าผมรักคุณมากแค่ไหน 
มุตตา : แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ 
เจนภพ : ไม่มอีะไรที่เป็นไปไม่ได้ ความรักทาํให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้

เสมอนะจ๊ะ 
มุตตา : ตารู้แต่ว่าความรักคือสิ่งที่งดงาม คือสิ่งที่สูงค่า 
เจนภพ : ความรักของเราคือสิ่งที่สูงค่า 
มุตตา : แต่ความรักที่แทจ้ริงก็คือการเสียสละไม่ใช่หรือคะเราต้องสะกด

กลั้นมันเอาไว้ ต้องทําแต่สิ่งที่ถูกต้อง ต้องไม่เรียกร้องอะไรเลย  
ขอได้เป็นฝ่ายรักก็พอ 

เจนภพ : เราจะรักเพ่ือรักเท่าน้ันนะ 
หรือในฉากที่เจนภพพูดหลอกมุตตาว่าเลิกรากับภรรยาแล้ว แต่ยังอยู่

ด้วยกันเพ่ือลูก และเมื่อมุตตาถามไถ่เร่ืองการหย่าอีก เจนภพก็หลอกให้มุตตาเช่ือว่าจะสร้างครอบครัว
ด้วยกันแต่ต้องรอไปก่อนเพราะลูกยังเล็ก  

เจนภพ : โถ่ตา ตาอย่าเช่ือในส่ิงที่เห็น อย่าเช่ือในสิ่งที่ได้ยิน ผมกับเค้า 
เราไม่มีอะไรกันแล้ว แต่เค้ายังชอบแสดงละครให้คนอ่ืนเหน็ 
ว่าเรายังรักกันอยู่จะตาย 

มุตตา  : ผอ.ไม่ได้รักเค้าจริงๆนะคะ 
เจนภพ : ผมกบัเค้าเราจบกันไปต้ังนานแล้วตา แต่เค้าเป็นแม่ของลูก  

และที่ผมต้องทนอยู่ทุกวันน้ีก็เพ่ือลูก พออีกหน่อยให้ลูกผมโตขึ้น 
ก็จะถึงเวลาของผม 

นอกจากน้ีผู้ผลิตละครยังมีการถ่ายทอดลักษณะนิสัยตัวละครมุตตาผ่าน
ทางบทสนทนาอีกด้วย กล่าวคือ ถ่ายทอดผ่านทางบทสนทนาของมุนินทร์พ่ีสาวฝาแฝด หลังจากมุตตา
เสียชีวิตแล้วที่กล่าวถึงความหัวอ่อนของมุตตาในสมัยเด็ก เช่ือฟังและอยู่ในความควบคุมของพ่อแม่ 
หรือการถ่ายทอดความคิดของมุตตาผ่านคําพูดของตัวมุตตาเอง ในฉากที่เพ่ือนร่วมงานรับรู้ว่ามุตตาไป
ค้างคืนที่ต่างจังหวัดกับเจนภพ  
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มุตตา : แต่ตาไม่ได้ไปแย่งของของใครนะคะ เค้าไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับเมียเค้า
มาต้ังนานแล้ว ทุกวันน้ีเค้าก็รอวันหย่ากันอยู่ 

อรพิม : น่ีแปลว่าเธอยอมรับหรือ ถ้าเธอเช่ืออย่างน้ันแล้วทําให้เธอสบาย
ใจ เธอก็เช่ือไปเถอะ 

มุตตายืนยันกับเพ่ือนร่วมงานว่าตนเองไม่ได้แย่งสามีใคร เจนภพกับ 
นพนภาไม่ได้ยุ่งเก่ียวกันแล้ว แสดงให้เห็นว่า มุตตาหลงเช่ือในคําหลอกลวงของเจนภพ พฤติกรรม
เหล่าน้ีล้วนเป็นสาเหตุให้มุตตาเป็นคนอ่อนต่อโลก ไม่ทันคน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่กล้าเผชิญกับปัญหา 
ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีส่งผลต่อการตัดสินใจจบชีวิตตนเองของมุตตาในท้ายที่สุด  

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจน
ความคิดของมุตตาผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออกและบทสนทนาของตัวละครอย่างชัดเจน มุตตาใน
ละครโทรทัศน์จึงเป็นผู้หญิงหัวอ่อน เช่ือคนง่าย อ่อนต่อโลก ไม่ทันคนจนก่อให้เกิดความสูญเสียใน
ที่สุด 

4) มุนินทร ์
มุนินทร์ พ่ีสาวฝาแฝดของมุตตา สาวนักเรียนนอก ปราดเปรียวทันสมัย 

มุนินทร์ปลอมตัวเป็นมุตตากลับมาสืบหาความจริงเก่ียวกับการตายของมุตตา เมื่อรู้ว่าเจนภพกับ 
นพนภาเป็นสาเหตุที่ทําให้มุตตาน้องสาวต้องตาย มุนินทร์จึงเริ่มแผนการแก้แค้นคนทั้งคู่  

มุนินทร์เป็นตัวละครที่มีหลายมิติ (Round Character) ลักษณะนิสัย 
ความคิดและทัศนคติของตัวละครมีการเปล่ียนแปลงไป ในช่วงต้นที่ตัวละครตัวน้ีปรากฏในเร่ือง 
มุนินทร์มีความต้ังใจที่จะแก้แค้นเจนภพและนพนภาอย่างเต็มที่ แต่ในตอนท้ายเรื่อง มุนินทร์ได้
ตระหนักในสัจธรรมท่ีว่า ความแค้นระงับได้ด้วยการให้อภัย มุนินทร์จึงตัดสินใจอโหสิกรรมให้กับ 
เจนภพและนพนภา และล้มเลิกแผนการการแก้แค้นทั้งหมด 

มุนินทร์เป็นตัวละครที่สร้างขึ้นให้มีความแตกต่างจากมุตตาแฝดคนน้อง 
ผู้ผลิตได้ถ่ายทอดลักษณะนิสัยและบุคลิกลักษณะของมุนินทร์ให้แตกต่างจากมุตตาโดยสิ้นเชิง เพ่ือให้
ผู้ชมสังเกตได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนสองคน เช่น มุตตาชอบทานอาหารและด่ืมเครื่องด่ืมที่มีรส
เปร้ียว แต่มุนินทร์กลับไม่ทานอาหารและด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีรสเปรี้ยว จะเห็นได้ในฉากที่วีกิจพาไป
รับประทานอาหาร เมื่อครั้งที่พามุตตาไป มุตตาสั่งนํ้ามะนาว ตรงกันข้ามกับมุนินทร์ที่สั่งนํ้าแตงโมป่ัน
แทนและบอกกับวีกิจว่าตนเองไม่ชอบทานเปร้ียว หรือในด้านความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี มุตตาใช้
คอมพิวเตอร์ไม่คล่อง ในขณะที่มุนินทร์เป็นโปรแกรมเมอร์ ซึ่งข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆน้ี เป็นจุดสังเกตที่
ในตอนหลังทําให้วีกิจสงสัยว่ามุตตาที่เขาพบไม่ใช่มุตตาคนเดิม 
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ภาพที่ 4.4 มุนินทร์ในด้านความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี 
 

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจน
ความคิดของมุนินทร์โดยสร้างให้เป็นลักษณะคู่ตรงข้ามกับมุตตา เปรียบเทียบให้เห็นลักษณะนิสัยของ
มุตตากับมุนินทร์อย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกัน และใช้ผู้แสดงคนเดียวกัน ผ่านพฤติกรรมการ
แสดงออก บุคลิกภาพที่ปรากฏและบทสนทนา 

5) วีกิจ  
หลานชายแท้ๆ ของเจนภพ วีกิจชอบมุตตาต้ังแต่แรกเห็น พยายามสาน

สัมพันธ์กับมุตตา แต่มุตตากลับไปชอบเจนภพผู้เป็นอา วีกิจยังคงเป็นเพ่ือนกับมุตตาแม้ว่าจะถูกมุตตา
ปฏิเสธความรัก เมื่อมุนินทร์ปลอมตัวเป็นมุตตา วีกิจก็ยังคงดูแลในฐานะเพ่ือน ไม่ได้แสดงอาการ
รังเกียจมุตตาที่เป็นภรรยาน้อยของเจนภพ และพยายามช่วยมุตตาไม่ให้โดนคนรอบข้างทําร้าย 

วีกิจเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) ตัวละครวีกิจจะปรากฏ
บุคลิกลักษณะให้เราเห็นในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านที่เป็นสุภาพบุรุษ ความเสมอต้นเสมอปลาย หรือใน
ด้านที่เป็นผู้ชายทั่วไป มีการสังสรรค์ด่ืมสุรากับเพ่ือนฝูง ในด้านความเป็นสุภาพบุรุษของวีกิจ เราจะ
เห็นได้ว่าวีกิจเป็นผู้ชายท่ีมีความสุภาพ และมีความปรารถนาดีให้กับกับมุตตา คอยดูแลมุตตาเมื่อครั้ง
ที่มุตตาเร่ิมเข้ามาทํางานที่กระทรวง คอยเตือนสติมุตตาต้ังแต่มุตตาเพ่ิงเร่ิมมีสัมพันธ์กับเจนภพใหม่ๆ  

มุตตา : คุณจะด่าจะว่าอะไรช้ันก็เชิญเลย 
วีกิจ : ผมเคยบอกคุณแล้วไง ว่าผมจะคอยเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุดของคุณ

ตลอดไป คุณไม่ควรปิดก้ันตัวเองแบบน้ี คุณต้องมีใครสักคนท่ีเป็น
เพ่ือนคุณบ้าง 

มุตตา : แต่ช้ันอยากให้คุณด่าช้ัน ด่าช้ันให้เจ็บแสบ ด่าช้ันให้สํานึก 
วีกิจ : แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรหละครับ 
มุตตา : ช้ันผิดเอง ช้ันผิดมาต้ังแต่ต้น 
วีกิจ : คนเราในโลกน้ีมีใครบ้างไม่เคยทําผิด เมื่อผิดแล้วเราต้องรู้ว่าจะทํา

ยังไงให้มันถูกต้อง 
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กระทั่งมุตตาเสียชีวิต วีกิจก็ยังคงปฏิบัติต่อมุนินทร์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นมุตตา
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย คอยเตือนสติมุนินทร์ไม่ให้ตกอยู่ในความแค้นมากจนเกินไป แต่เมื่อเข้าใจผิด
ว่าตนเองถูกมุนินทร์หลอกใช้ วีกิจจึงเปล่ียนความคิดที่มีต่อมุนินทร์ ไม่รู้สึกสงสารและเห็นใจอีกต่อไป 
แต่ในท้ายที่สุดเมื่อทราบความจริงทั้งหมด วีกิจจึงได้รู้ว่าคนที่ตนเองรักคือมุนินทร์ ไม่ใช่มุตตา  

จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจน
ความคิดของวีกิจผ่านทางลักษณะภายนอกท่ีปรากฏให้เห็นได้และผ่านบทสนทนาของตัวละครวีกิจกับ
ตัวละครอ่ืนๆวีกิจที่ปรากฏในละครจึงเป็นผู้ชายท่ีมีลักษณะเป็นสุภาพบุรุษอย่างชัดเจน 

 
ตัวละครประกอบ 
1)  เนตรนภิศ 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.5 เนตรนภิศ 
 

น้องสาวของนพนภา เนตรนภิศเป็นตัวละครมิติเดียว เห็นได้จากตลอดทั้ง
เรื่องตัวละครได้แสดงบุคลิกลักษณะออกมาให้เห็นเพียงด้านเดียว คือด้านความตลบตะแลง อิจฉา
ริษยานพนภาพ่ีสาว คอยยุแยงให้พ่ีสาวและสามีทะเลาะกัน หวังจะให้ครอบครัวของพ่ีสาวไม่มี
ความสุขต้ังแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่อง แม้ว่าในตอนจบเรื่อง เนตรนภิศจะพบจุดจบไม่ไม่สวยงามนัก เมื่อ
คนในครอบครัวทราบความจริงว่าเนตรนภิศเป็นคนที่อิจฉาริษยานพนภามาตลอด และยังเป็นคนที่รู้
เรื่องเจนภพกับมุตตาเป็นคนแรก แต่ก็ไม่ได้คิดจะตักเตือนนพนภาในเรื่องน้ี ทําให้ทุกคนโกรธและตัด
สัมพันธ์กับเนตรนภิศ แต่เนตรนภิศก็ไม่ได้สํานึกถึงสิ่งที่ตนเองทําลงไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงความคิด
และทัศนคติที่มีต่อพ่ีสาวแต่อย่างใด 
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2) รัชนก 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 รัชนก 
 

พนักงานสาวในกระทรวงที่เข้ามาทํางานหลังจากมุตตา ภายนอกรัชนกดู
เป็นหญิงสาวขี้อาย เรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงรัชนกเป็นหญิงสาวที่ เจนจัดคนหน่ึง มีนิสัย
ตลบตะแลง ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง รัชนกสนิทสนมกับมุตตา รัชนกทราบเรื่องที่มุตตามี
ความสัมพันธ์กับเจนภพ แต่ปกปิดไม่ให้มุตตากับคนอ่ืนๆ รู้  คอยช่วยเหลือมุตตาให้ไปไหนมาไหนกับ
เจนภพ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสายให้กับนพนภา คอยรายงานนพนภาเวลาที่เจนภพนัดเจอกับ
มุตตา  

 

 
 

ภาพที่ 4.7 รัชนกขณะสะกดรอยตามมุตตาและนํามาเล่าให้เพ่ือนร่วมงานฟัง 
 

นอกจากน้ีตัวละครรัชนกยังมีลักษณะของผู้หญิงที่รักสนุก เห็นได้จากการ
ที่รัชนกมีสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานชายในกระทรวง หลอกให้อีกฝ่ายมีสัมพันธ์ด้วย จากนั้นจึงถ่ายรูปไว้
เพ่ือเรียกค่าเสียหาย หรือในตอนที่หลอกพาวีกิจกับเจนภพเข้าโรงแรม  
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ภาพที่ 4.8 รัชนกขณะหลอกเจนภพเข้าโรงแรมและถ่ายรูปเก็บไว้ 

 
แต่ในท้ายที่สุดเมื่อความจริงปรากฏ ตัวละครรัชนกไม่ได้รู้สึกผิดกับการ

กระทําของตนเอง และได้กล่าวอีกว่าสิ่งที่ตนทําไปน้ันทําเพ่ือความสะใจและความสนุกสนาน  
3) ปริม 

 

 
ภาพที่ 4.9 ปริม 

 
พนักงานสาวในกระทรวงที่แอบชอบวีกิจอยู่ ปริมเป็นตัวละครที่สะท้อน

ภาพสังคมในที่ทํางาน เป็นแหล่งในการกระจายข่าวสารรวมไปถึงข่าวลือต่างๆ จะเห็นได้ว่าในหลายๆ 
สถานการณ์ตัวละครตัวนี้ทําหน้าที่เป็นแหล่งข่าว คอยบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับคนอ่ืนรับรู้ เช่น เป็น
คนโทรศัพท์บอกนพนภาว่าเจนภพนัดกับมุตตา หรือเป็นผู้นําในการนินทามุตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เมื่อทราบข่าวว่ามุตตาเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ 

 
ภาพที่ 4.10 ปริมในฐานะที่เป็นตัวกระจายข่าวสาร 
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4.1.1.3 แก่นเรื่อง (theme) 
ละครเร่ืองแรงเงาสร้างจากบทประพันธ์เร่ืองแรงเงาของนันทนา  

วีระชน แก่นเรื่องที่ปรากฏในละครเร่ืองน้ี สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แก่นเรื่องหลัก และ
แก่นเรื่องรอง 

แก่นเร่ืองหลัก คือ เมื่อเป็นฝ่ายถูกกระทํา ผู้หญิงจะยอมให้ถูกกระทํา
หรือลุกขึ้นมาต่อสู้ เห็นได้จากพฤติกรรมและการแสดงออกที่แตกต่างกันของตัวละครหญิงในเร่ือง 
มุตตาที่เลือกที่จะยอมรับสถานภาพภรรยาน้อยของเจนภพ ในขณะท่ีนพนภาไม่ยอมให้เจนภพมี
ภรรยาน้อย คอยตามจับผิดและตามเอาเร่ืองผู้หญิงทุกคนที่เข้ามามีสัมพันธ์กับเจนภพ หรือมุนินทร์ 
เมื่อปลอมตัวมาเป็นมุตตา มุนินทร์โต้ตอบทุกคนที่เข้ามากลั่นแกล้งหรือพยายามเอาเปรียบตน  

“จําใส่สมองเอาไว้ด้วยนะ ว่ามุตตาไม่ใช่เหย่ือของแกอีกต่อไป” 
แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายถูกกระทําเสมอไป 

ผู้หญิงมีสิทธ์ิที่จะลุกข้ึนมาต่อสู้เพ่ือไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือกลายเป็นผู้ถูกกระทําได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 มุนินทร์ผลักนพนภาตกบันได 
 

แก่นเรื่องรอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและการเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของลูก เห็นได้ทั้งจากครอบครัวของมุตตา และครอบครัว
ของเจนภพ ทั้งสองครอบครัวรักลูกไม่เท่ากัน ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่ลูกไม่เท่ากัน ทําให้ลูกเกิด
ความรู้สึกว่าพ่อแม่รักอีกคนมากกว่า ซึ่งส่งผลให้พ่ีน้องไม่รักใคร่กลมเกลียวกัน  

“ยายนินเค้าเรียนเก่งหัวดี สอบเทียบทีไรก็ผา่นพรวดๆ เรียนอะไรก็ได้ทุน 
พ่อแม่ไม่ต้องควักเน้ือเลยสักบาทนึง ไม่เหมอืนแกหรอกยายตา ทําอะไรไม่ได้เร่ืองเลยสักอย่างนึง ถ้า
แม่นินหาเงินไม่เก่ง ป่านนี้แกก็ไม่จบหรอก” 
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4.1.1.4 ฉาก (setting) 
1) ที่ทํางาน/กระทรวง 

ฉากภายในกระทรวงที่เป็นสถานที่ทํางานของเจนภพ มุตตาและวีกิจ ฉาก
ในกระทรวงสามารถแบ่งออกเป็นฉากย่อยๆ ได้ดังน้ี 

- แผนกของมุตตา ฉากภายในแผนกของมุตตามีลักษณะเป็นสํานักงาน
ทั่วไป มีอุปกรณ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน โดยโต๊ะทํางานจะจัดเป็นสองแถว โต๊ะทํางานของแจงจิตที่เป็น
หัวหน้าแผนกและเลขาของผู้อํานวยการจะอยู่ด้านหลังโต๊ะของคนอื่นๆ เพ่ือให้เห็นการทํางานของคน
อ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นการตรวจสอบการทํางานไปในตัว ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาของตัวละครใน
เร่ืองที่มักกล่าวว่า เวลาทุกนาทีคือภาษีของประชาชน เป็นการเสียดสีลักษณะการทํางานของ
ข้าราชการที่มักถูกกล่าวขานว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม 

ภาพที่ 4.12 ฉากแผนกของมตุตา 
 

- แผนกของวีกิจ ฉากภายในแผนกของวีกิจมีลักษณะเป็นสํานักงานท่ัวไป 
มีอุปกรณ์สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะทํางาน ไม่ได้มีการแบ่งเขตชัดเจน เป็น
ห้องขนาดกลางที่นั่งทํางานร่วมกัน แต่ละคนมีโต๊ะทํางานส่วนตัวคนละโต๊ะ 

 
ภาพที่ 4.13 ฉากแผนกของวีกิจ 
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- โรงอาหาร เป็นฉากที่ปรากฏแทรกในหลายๆ ตอนของเร่ือง ลักษณะ
เป็นห้องโล่งกว้าง มีร้านค้าต้ังขายอาหารเป็นล็อคๆ มีโต๊ะสําหรับน่ังทานอาหารเป็นกลุ่มเล็กๆ ราว 5 -
6 คนต้ังอยู่ โรงอาหารเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สําคัญหลายอย่าง เน่ืองจากเป็นสถานท่ีที่ตัวละคร
จากทั้งสองแผนกได้มาเจอกันรับประทานอาหารและร่วมพูดคุยกัน โดยเฉพาะในตอนที่คนที่กระทรวง
ทราบข่าวเรื่องมุตตาไปเท่ียวต่างจังหวัดกับเจนภพ มุตตาจึงตกเป็นประเด็นสนทนาในขณะที่ปรากฏ
ตัวอยู่ในโรงอาหาร 

 ภาพที่ 4.14 ฉากภายในโรงอาหารที่กระทรวง 
 

2) บ้านของเจนภพ 
ฉากภายในบ้านของเจนภพ เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ มีบริเวณกว้างขวาง 

แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของเจ้าของได้เป็นอย่างดี ฉากภายในบ้านของเจนภพนําเสนอภาพ
ห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นสถานที่ที่สมาชิกในบ้านจะมารวมตัวกันเพ่ือพูดคุย จะเห็นได้ว่าภายในห้องรับแขกมี
เคร่ืองอํานวยความสะดวกครบครัน มีการจัดตกแต่งอย่างหรูหรา แต่กลับไม่มีฉากที่แสดงให้เห็นว่า
สมาชิกภายในบ้านอยู่รวมตัวกัน หรือได้ใช้ประโยชน์จากการมีบ้านใหญ่โต สะท้อนให้เห็นว่า ความสุข
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีบ้านที่ใหญ่โต 
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ภาพที่ 4.15 ฉากภายในบ้านของเจนภพ 
 

4.1.1.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ผู้ผลิตละครได้ใส่ความขัดแย้งลงไป โดยสร้างให้เกิดปมขัดแย้งระหว่างตัว

ละครกับตัวละคร ซึ่งส่งผลกับเน้ือเรื่องและพฤติกรรมของตัวละคร จําแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร ได้แก่ 

1)  ความขัดแย้งระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อย คือ นพนภากับมุตตา/มุนินทร์ 
หลังจากท่ีนพนภาทราบว่ามุตตามีความสัมพันธ์ที่ เกินเลยกับเจนภพ  

นพนภาได้ส่งคนไปทําร้ายมุตตาหลายคร้ัง ทั้งส่งคนไปขโมยเงินที่มุตตาเพิ่งไปยืมเสี่ยเจ้าของไนต์คลับ 
ส่งคนไปบุกทําร้ายมุตตาถึงในห้องนอนแต่พรเพ่ือนที่อยู่ห้องพักข้างกันมาช่วยไว้ได้ทัน เท่าน้ันยังไม่พอ 
เมื่อไปเห็นกับตาว่ามุตตาเข้าโรงแรมม่านรูดกับเจนภพ นพนภาบุกไปอาละวาดตบตีมุตตาถึงกระทรวง 
จุดน้ีเองท่ีสร้างความอับอายให้กับมุตตาเป็นอย่างมาก จนต้องหนีกลับไปบ้านที่เพชรบูรณ์  หลังจาก
มุตตาเสียชีวิต มุนินทร์ปลอมตัวมาเป็นมุตตาและกลับมาทํางานที่กระทรวง เมื่อนพนภารู้ข่าว จึงได้
ตามมาเอาเรื่องมุนินทร์ แต่มุนินทร์กลับตอบโต้การกระทําของนพนภา ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําฝ่าย
เดียว มุนินทร์สร้างสถานการณ์ให้นพนภาเข้าใจผิดว่าตนกับเจนภพยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เพ่ือให้ 
นพนภาโกรธจนขาดสติและตามมาอาละวาด  
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ภาพที่ 4.16 นพนภาตามมาเอาเร่ืองมุตตา (ตบน้อยหน้ากระทรวง) 

 

 
ภาพที่ 4.17 มุนินทร์โต้ตอบนพนภาที่มาหาเรื่อง (ตบหลวงหน้ากอง) 

 
ความขัดแย้งข้างต้นปรากฏต้ังแต่ตอนต้นของเร่ือง จนกระท่ังตอนท้ายของ

เรื่อง แสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งปรากฏอยู่ตลอดทั้งเรื่อง เพียงแต่ในช่วงไหนใครมีอํานาจมากกว่า
กัน ในตอนต้นเรื่อง นพนภามีอํานาจเหนือมุตตา เพราะมุตตายอมเป็นฝ่ายถูกกระทําและไม่ตอบโต้
การกระทําของนพนภา แต่หลังจากที่มุตตาเสียชีวิต มุนินทร์ที่ปลอมตัวมาเป็นมุตตากลับมีอํานาจ
มากกว่าเน่ืองจากมุนินทร์ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําแต่เพียงฝ่ายเดียว มีการโต้ตอบการกระทําของ 
นพนภา สามารถทําให้นพนภาโกรธจนขาดสติ  

2)  ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก คือ เจนภพกับต่อ (ลูกชาย) 
 ในตอนต้นและตอนกลางของเรื่องจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างเจนภพกับลูกชายคนกลาง (ต่อ) เป็นไปในลักษณะที่ไม่ค่อยราบร่ืนนัก ต่อมีลักษณะเป็นลูกติด
แม่ เกลียดการกระทําของพ่อที่เจ้าชู้และมีสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนไม่เลือก ทําให้ต่อมีลักษณะต่อต้านพ่อ 
ปฏิเสธที่จะพูดคุยกับพ่อ 

 พฤติกรรมการเกลียดพ่อของต่อสะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดใน
ฉากที่ต่อทําร้ายร่างกายชายคนหน่ึงที่พยายามจะเข้ามามีสัมพันธ์กับต่อเพราะเข้าใจว่าต่อมีพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันเหมือนกับตน ขณะที่เจนภพเอง ก็ไม่ได้ให้ความสนใจในตัวลูกชายมากเท่าลูกสาว ทํา
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจนภพกับต่อไม่ราบรื่นนัก  
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ภาพที่ 4.18 ต่อขณะทําร้ายร่างกายชายคนหน่ึง 

 
3)  ความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูก คือ นพนภากับต้อง (ลูกสาวคนโต) 

ความสัมพันธ์ระหว่างนพนภากับต้องเป็นไปอย่างไม่ราบร่ืนนัก ต้องจะคอย
ต่อต้านการกระทําของแม่เสมอ ในขณะที่นพนภาก็มองว่าต้องเป็นลูกรักของเจนภพ เมื่อต้องเกิด 
เจนภพก็หันไปสนใจและให้ความสําคัญกับลูกมากกว่า นพนภามองว่าต้องเกิดมาเพื่อแย่งความรักไป
จากตน จึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับลูกสาวคนโตมากนัก คอยดุด่าและตําหนิการกระทําของต้องในเรื่อง
ต่างๆ อยู่เสมอ  

 
ภาพที่ 4.19 นพนภากับต้อง 

 
4)  ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง ได้แก่ มุตตากับมุนินทร์  

ความขัดแย้งระหว่างมุตตากับมุนินทร์จะถูกนําเสนอผ่านการบอกเล่าของ
ตัวละครมุตตาและมุนินทร์ ในลักษณะที่เป็นการเล่าถึงความหลังสมัยที่ทั้งสองคนยังเด็ก กล่าวถึงจุด
เริ่มที่ทําให้พ่ีน้องสองคนไม่รักใคร่กัน คือการที่พ่อกับแม่ของทั้งคู่ให้ความสนใจลูกไม่เท่ากัน เดิมที 
มุตตาเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารัก พ่อกับแม่จึงให้ความสนใจมุตตามากกว่า ช่ืนชมมุตตา แม้ว่ามุตตาจะ
เป็นเด็กหัวอ่อน เรียนไม่เก่ง ต่างจากมุนินทร์ที่เรียนเก่งและสามารถเอาตัวรอดได้ จนมาวันหน่ึงมุตตา
เผลอทําให้ไฟไหม้บ้าน มุนินทร์จึงเสนอให้พ่อกับแม่ใช้เงินเก็บของตนในการซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นเงินที่
ตนหามาได้จากการรับจ้างสอนพิเศษ ต้ังแต่นั้นมาพ่อกับแม่จึงหันมาให้ความสําคัญกับมุนินทร์ และชื่น
ชมมุนินทร์ มุตตาก็จะมองว่าพ่อกับแม่รักมุนินทร์มากกว่าตน เพราะตนเรียนไม่เก่ง ในขณะเดียวกัน
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มุนินทร์ก็จะมองว่าพ่อกับแม่รักมุตตามากกว่าตน ที่หันมาสนใจตนก็เป็นเพราะตนสามารถหาเงินเข้า
บ้านได้ 

5)  ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ ปริมกับมุตตา 
ปริมแอบชอบวีกิจ แต่วีกิจกลับมาชอบมุตตา ทําให้ปริมไม่ชอบมุตตา และ

แสดงอาการต่อต้านการเข้ามาทํางานของมุตตา เมื่อปริมรู้ว่ามุตตาเริ่มมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยกับ 
เจนภพ ปริมกลับไม่บอกใคร และไม่เตือนมุตตาเรื่องความเจ้าชู้ของเจนภพ รอจนมุตตาถลําลึกจนยาก
จะแก้ไขแล้วจึงไปบอกกับนพนภาภรรยาของเจนภพ นอกจากน้ีปริมยังคอยเป็นผู้นําในการซุบซิบ
นินทามุตตาในที่ทํางานอีกด้วย 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับสังคมรอบขา้ง ได้แก่ 

- ความขัดแย้งระหว่างผู้หญิงกับสังคมชายเป็นใหญ ่ได้แก่ มตุตากับสังคม
แวดล้อม  

สังคมไทยมีค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียว การท่ีมุตตายอมเป็นภรรยาน้อย
ของเจนภพจึงถือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม เมื่อทุกคนทราบเรื่อง จึงพากันตําหนิมุตตาว่าเป็นพวกลักกิน
ขโมยกิน พากันซุบซิบนินทามุตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทําให้มุตตาไม่สามารถทนทํางานต่อไปได้ 
แต่กลับไม่มีใครตําหนิการกระทําของเจนภพที่นอกใจภรรยา  

 

 
 

ภาพที่ 4.20 มุตตาโดนนินทาท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
 

แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําจากผู้ชาย เมื่อเกิดปัญหา
ผู้หญิงจึงเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสังคมรอบข้างที่มากกว่าและรุนแรงกว่าผู้ชายเสมอ โดยใน
ละครได้แสดงให้เห็นผลของการกระทําของตัวละครทั้งสองตัวอย่างชัดเจน มุตตาได้รับความอับอาย
อย่างมาก จนถึงกับต้องฆ่าตัวตาย ในขณะที่เจนภพยังคงใช้ชีวิตประจําวันต่อไปอย่างปกติ  
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ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์เอง 
เป็นความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครเอง ได้แก่ 

1) ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของมุตตาท่ีต่อต้านการเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ
ในตอนแรก มุตตารู้ดีว่าเจนภพมีภรรยาอยู่แล้ว เมื่อเจนภพเข้ามาใกล้ชิดจึงพยายามปฏิเสธแม้ว่าจะ
รู้สึกชอบพอเจนภพก็ตาม มุตตารู้ว่าการที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับเจนภพเป็นเร่ืองที่ผิดศีลธรรมแต่มุตตาก็ไม่
สามารถระงับความต้องการและจิตใจตนเองได้ เช่ือตามที่เจนภพบอกว่าตนกับภรรยาไม่ได้ยุ่งเก่ียวกัน
แล้วโดยไม่ได้มีการถามไถ่หรือสืบหาความจริงให้แน่ชัด และยอมเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ เมื่อทุก
คนทราบเรื่อง เพ่ือนร่วมงานได้ตักเตือนมุตตาให้เลิกยุ่งเก่ียวกับเจนภพ มุตตากลับบอกว่าตนไม่ผิด ตน
ไม่ได้แย่งหรือเป็นมือที่สาม เพราะเช่ือตามที่เจนภพบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาแล้ว 

มุตตา : แต่ตาไม่ได้ไปแย่งของของใครนะคะ เค้าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเมียเค้า
มาต้ังนานแล้ว ทุกวันน้ีเค้าก็รอวันหย่ากันอยู่ 

อรพิม : น่ีแปลว่าเธอยอมรับหรอ ถ้าเธอเช่ืออย่างน้ันแล้วทําให้เธอสบาย
ใจ เธอก็เช่ือไปเถอะ 

2)  ความรู้สึกอยากเอาชนะของมุนินทร์ระหว่างที่แก้แค้นแทนมุตตา เมื่อ
มุนินทร์ปลอมตัวเข้ามาทํางานแทนมุตตา มุนินทร์ได้รู้จักกับวีกิจ เพ่ือนของมุตตา วีกิจพยายามบอกให้
มุนินทร์ให้อภัย เลิกยุ่งเก่ียวกับเจนภพและไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่ มุนินทร์กลับเห็นว่าเจนภพและ
ครอบครัวสมควรได้รับบทเรียน แต่ในขณะเดียวกันมุนินทร์ก็รู้สึกผิดที่การแก้แค้นของตนเองส่งผล
กระทบไปถึงลูกๆ ของเจนภพด้วย 

ละครเรื่องแรงเงาได้สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งในหลายๆ ลักษณะ ทั้งความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งของตัวละครกับสังคมรอบข้าง รวมไปถึงความ
ขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอง โดยผู้ผลิตละครก็ได้ใช้สถานการณ์ต่างๆ ในการคลายปมความ
ขัดแย้งทีละปมอย่างสมเหตุสมผล ผ่านภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ บทสนทนาของ 
ตัวละคร รวมไปถึงพฤติกรรมของตัวละครในตอนท้ายเร่ืองด้วย 

4.1.2 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเรื่องแรงเงา ปี 2555 เวอร์ชันรีเมก 
4.1.2.1 โครงเรื่อง (plot)  

1)  ขั้นเริ่มเร่ือง (Exposition) 
มุตตาได้รับจดหมายตอบรับเข้ารับราชการจึงเดินทางเข้ากรุงเทพมา

ทํางาน มุตตาได้พบกับเจนภพที่เป็นผู้อํานวยการกองที่มุตตาทํางานอยู่ มุตตาตกหลุมรักเจนภพ  
เจนภพมีภรรยาแล้วแต่กลับหลอกมุตตาว่าตนกับภรรยาไม่ได้ยุ่งเก่ียวกันแล้ว เจนภพหลอกให้มุตตา
เช่ือว่ารักและจะมีอนาคตร่วมกัน มุตตาหลงเช่ือ ยอมตกเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ 
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2)  ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action)  
 นพนภาภรรยาของเจนภพทราบเร่ืองจึงบุกมาทําร้ายมุตตาถึงที่ทํางาน 

สร้างความอับอายให้มุตตาเป็นอย่างมาก มุตตากลับบ้านที่เพชรบูรณ์ไปผูกคอตายพร้อมกับลูกในท้อง 
มุนินทร์ที่สาวฝาแฝดของมุตตาปลอมตัวเป็นมุตตากลับมาสืบหาความจริง เมื่อรู้ว่านพนภาและเจนภพ
เป็นสาเหตุให้มุตตาต้องอับอายจนต้องกลับไปฆ่าตัวตาย มุนินทร์จึงเร่ิมแผนการแก้แค้นและเอาคืนกับ
ทุกคน มุนินทร์แกล้งทําเป็นสานต่อความสัมพันธ์กับเจนภพเพ่ือให้นพนภาหึงหวง นพนภาตามมา
อาละวาดเจนภพและมุนินทร์ แต่มุนินทร์ต่อสู้กลับไม่ยอมให้นพนภาทําร้ายฝ่ายเดียว นพนภาพลาดท่า
ตกบันไดบาดเจ็บ มุนินทร์ลาออกจากกระทรวง นพนภาจ้างคนไปทําร้ายมุนินทร์ วีกิจมาช่วยไว้ทัน  
วีกิจและมุนินทร์เกิดความรู้สึกดีๆต่อกัน มุนินทร์แก้แค้นแทนมุตตา เอาคืนกับทุกคนท่ีเคยทําไม่ดีกับ
มุตตาไว้ 

3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
ครอบครัวของเจนภพเจอมรสุม ลูกสาวติดยา ลูกชาย เจนภพขอหย่านพนภา 

มุนินทร์เห็นความย่อยยับของครอบครัวเจนภพแต่ก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจ จึงได้รู้ว่า ความแค้นจะดับได้
ด้วยการให้อภัย มุนินทร์ตัดสินใจนัดเจนภพออกมาเพื่อขออโหสิกรรมต่อกัน นพนภาตามมาเจอเข้า 
และจะทําร้ายคนทั้งคู่แต่เสียหลักตกบันไดทําให้เป็นอัมพาต 

4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
วีกิจเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างมุตตากับมุนินทร์ จึงเริ่มสืบหาความ

จริงวีกิจสืบจนรู้ว่ามุตตามีฝาแฝดช่ือมุนินทร์ จึงได้เดินทางไปตามหามุนินทร์ที่บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทําให้ได้รู้ว่ามุตตาตายไปแล้ว 

5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) 
ในงานฌาปนกิจของมุตตา ทุกคนท่ีเคยมีส่วนในการทําร้ายมุตตา มาขอ

อโหสิกรรมและขอโทษมุตตา เจนภพมาขออโหสิกรรมกับมุตตาและขอให้เกิดชาติหน้ามาเจอกันอีก
และสัญญาว่าจะชดใช้ให้ มุนินทร์มาขออโหสิกรรมกับนพนภาและครอบครัว มุนินทร์และวีกิจปรับ
ความเข้าใจกัน 

4.1.2.2 ตัวละคร (character) 
ตัวละครที่ปรากฏในละครเร่ืองแรงเงาแต่ละตัวจะมีบทบาทและลักษณะ

แตกต่างกันไป ขึ้นกับความสําคัญต่อเน้ือเรื่อง เมื่อนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ในเวอร์ชันรีเมก จึง
ต้องมีการปรับบทบาทให้ทันสมัยและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น แต่ก็ยังต้องคงลักษณะบางประการไว้ เพ่ือ
ไม่ให้ทิ้งจุดเด่นของตัวละครนั้นๆ ผู้ผลิตจึงมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ลดทอน คงเดิมและเพ่ิมเติม



67 
 

 

รายละเอียดของตัวละครบางตัวให้เด่นชัดมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมอรรถรสและความสมจริงให้กับละคร โดย
แสดงออกผ่านพฤติกรรมและบทสนทนาของตัวละครท่ีสะท้อนความคิดของตัวละครแต่ละตัว  

สําหรับตัวละครในละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชันรีเมก สามารถแบ่งตัวละคร
ออกเป็นสองประเภท เพ่ือให้ง่ายต่อการการวิเคราะห์และทําความเข้าใจ คือ ตัวละครหลัก ได้แก่  
เจนภพ นพนภา มุตตา มุนินทร์ วีกิจ และตัวละครประกอบ ได้แก่ เนตรนภิศ รัชนก ปริม  

 ตัวละครหลัก 
1)  เจนภพ 

ผู้ผลิตละครได้ถ่ายทอดให้เห็นลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของเจนภพใน
ฉากต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น พฤติกรรมด้านความเจ้าชู้ในฉากเปิดตัวเจนภพ เจนภพได้แอบภรรยาไปมี
สัมพันธ์กับหญิงอ่ืนและโดนภรรยาจับได้ โดยในแรงเงาเวอร์ชันรีเมกมีการเพ่ิมตัวละคร “วิมาลา” 
ภรรยาน้อยของเจนภพเข้ามา เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะนิสัยด้านความเจ้าชู้ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.21 วิมาลาภรรยาน้อยของเจนภพ 
 

ตัวละครเจนภพเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) พฤติกรรม
ของเจนภพตั้งแต่ต้นเร่ืองจนถึงท้ายเรื่อง เป็นตัวละครที่มีลักษณะเจ้าชู้ มีความสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนที่
ไม่ใช่ภรรยาของตน มีลูกล่อลูกชนมากมายในการจัดการกับผู้หญิง ทั้งกับนพนภาซึ่งเป็นภรรยา และ
กับมุตตา เช่น ฉากที่เจนภพไปส่งมุตตาที่หอพัก ได้แกล้งนําหนังสือนิยายแบบที่มุตตาชอบมาทิ้งไว้ใน
รถและเมื่อมุตตาถามถึงก็บอกว่าเคยอ่านสมัยเรียน “มุตตา : ไม่น่าเช่ือเลยนะคะว่าผอ.ก็อ่านหนังสือ
พวกน้ีด้วย” 
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ภาพที่ 4.22 มุตตาพบหนังสือนิยายในรถยนต์ของเจนภพ 

 
หรือในตอนที่เจนภพพามุตตาออกไปประชุมข้างนอก ระหว่างทางกลับ

แกล้งทําเป็นรถเสีย ไม่สามารถซ่อมได้ทันเน่ืองจากเป็นเวลากลางคืนแล้ว ทําให้ทั้งคู่ต้องค้างคืน
ด้วยกัน เจนภพจึงพามุตตาไปค้างคืนที่บ้านหลังหน่ึง โดยอ้างว่าเป็นญาติ ปฏิบัติกับมุตตาอย่างดี ไม่
ถือโอกาสล่วงเกิน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับมุตตามาก โดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดเป็นแผนการของ 
เจนภพที่วางเอาไว้เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับมุตตา 

เจนภพ : น้องเค้าเป็นเด็กดี มาเร็วเคลมเร็วไม่ได้หรอกพ่ี 
ญาติ : ให้ตายใจก่อนใช่มั้ย ผอ.เน่ีย เนียนจริงๆเลยนะ 
ในช่วงตอนต้นและตอนกลางของเร่ือง พฤติกรรมด้านความเจ้าชู้ของ 

เจนภพจะถูกแสดงให้เห็นเด่นชัดมากผ่านฉากต่างๆของละคร เช่น ในฉากที่เจนภพพยายามสร้าง
ความคุ้นเคยและความประทับใจให้กับมุตตา เจนภพขอให้มุตตาช่วยเลือกดอกไม้ให้กับเพ่ือนที่ป่วย 
และถือโอกาสซื้อดอกไม้ให้มุตตาเป็นการขอบคุณที่ช่วยตนเลือกดอกไม้  

“แทนคําขอบคุณที่คุณตากรุณาผมไงครับ” 
ในขณะเดียวกันเจนภพลืมวันครบรอบแต่งงานและไม่ได้นําของขวัญวัน

ครบรอบกลับมาบ้าน จึงถือโอกาสนําดอกไม้ที่มุตตาเลือกไปให้กับนพนภา   
 

 
ภาพที่ 4.23 เจนภพนําดอกไม้ที่มุตตาช่วยเลือกไปให้กับนพนภา 
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ผู้ชมจะสามารถคาดเดาพฤติกรรมของตัวละครได้ว่าจะต้องนําดอกไม้ที่
ได้มาไปให้กับนพนภาแทนของขวัญที่ลืมไว้ แต่ในตอนท้ายของเร่ือง หลังจากที่พบเจอกับเหตุการณ์
มากมาย มุมมองของเจนภพท่ีมีต่อผู้หญิงเปลี่ยนไป ไม่ได้มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศอีกต่อไป 
เจนภพรู้สึกตัวว่าตนเองกระทําผิดต่อมุตตา จึงตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับมุตตาเพ่ือจบเร่ืองราว
ทั้งหมด 

เจนภพในเวอร์ชันรีเมกเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดิมนับเป็นตัวละครที่เป็น
ตัวแทนของผู้ชาย ชอบควบคุม ถือตนเป็นใหญ่ ชอบเอาชนะ มองว่าปัญหาระหว่างมุตตากับนพนภา
เป็นปัญหาของผู้หญิง ไม่ได้มองว่าเป็นความผิดของตนหรือมองว่าตนเองเป็นสาเหตุของปัญหา 
พฤติกรรมในลักษณะน้ีของเจนภพสะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้ชายจะมีกลยุทธ์ใน
การครอบงําและล่อหลอกผู้หญิงได้ซับซ้อนและแยบยลมากข้ึนซึ่งละครได้แสดงให้เห็นชัดเจนในหลาย
ฉากต่างๆ รวมถึงฉากที่เจนภพคุยกับสันต์เพ่ือนสนิทที่เจนภพแสดงความภูมิใจในเสน่ห์ของตัวเอง  

 
ภาพที่ 4.24 เจนภพขณะคุยกับสันต์เพ่ือนสนิท 

 
“มุตตา เค้าทั้งรักทั้งเทิดทูนช้ันย่ิงกว่าเมียตัวเองซะอีก น่ีคือเหตุผลที่ช้ัน

เลิกกับเค้าไม่ได้ และอีกอย่างนะ แกไม่รู้สึกภูมิใจหรอวะท่ีมีเด็กสาวๆ มาหลงรักคนวัยอย่างเรา แสดง
ว่าเสน่ห์ของช้ันมันยังแรงอยู่” 

เจนภพภูมิใจที่สามารถทําให้มุตตารู้สึกรักและเทิดทูนได้ โดยไม่ได้รู้สึกว่า
สิ่งที่ตนเองกระทําเป็นเรื่องที่ผิดแต่อย่างใดหรือในฉากที่วีกิจมาเตือนเจนภพให้สงสารมุตตา เจนภพก็
ไม่ได้แสดงท่าทีว่ารู้สึกผิด หรือสงสารมุตตาที่โดนกระทําจากนพนภา 

2) นพนภา 
ภรรยาของเจนภพ มีนิสัยหึงหวงจนเกินพอดี คอยตามหึงหวงสามีคือ 

เจนภพท่ีชอบออกนอกลู่นอกทาง นพนภาทําธุรกิจมีรายได้ดี เป็นกําลังสําคัญของบ้านในการหารายได้ 
ทําให้นพนภาไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกๆ เท่าที่ควร นพนภาใช้เวลาส่วนมากไปกับการทํางานหาเงินเลี้ยง
ครอบครัวและการตามจับผิดเจนภพ 
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นพนภาเป็นตัวละครหลายมิ ติ (Round Character) พฤติกรรมของ 
นพนภาในตอนต้นและตอนกลางของเร่ือง มีลักษณะเด่นชัดว่าเป็นตัวละครที่มีความหึงหวงเกินพอดี 
คอยตามจับผิดและเฝ้าระวังพฤติกรรมของสามีตลอดเวลา โดยไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อ่ืนหรือไม่ 

  
ภาพที่ 4.25 นพนภาขณะตามไปเจอว่าเจนภพมีสัมพันธ์กับวิมาลา  

 
แต่ในตอนท้ายของเรื่อง เมื่อครอบครัวประสบปัญหา กิจการถูกโกง  

ลูกสาวติดยา ครอบครัวแตกแยก แต่เจนภพก็ยังคงติดต่อกับมุตตา นพนภาตัดสินใจที่จะหย่าขาดจาก
เจนภพเพ่ือยุติความสัมพันธ์ ในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่านพนภาหมดความอดทนกับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 
และจะไม่ยอมเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบอีกต่อไป  

 

 

 
 

ภาพที่ 4.26 นพนภากับมุตตา 
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ภาพในละครตัดสลับให้เห็นความทุกข์ของนพนภากับภาพความสุขของ
มุตตา ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า นพนภาได้รับความทุกข์จากการนอกใจของเจนภพ ครอบครัวที่สมบูรณ์ถูก
ทําลายลงด้วยกิเลสตัณหาของคนเป็นสามี เป็นผู้นําครอบครัว  ในขณะเดียวกันมุตตากลับมีความสุข
และมีความหวังว่าจะได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ 

ลักษณะนิสัยหึงหวงของตัวละครนพนภาถูกถ่ายทอดออกมาทาง
พฤติกรรมที่ปรากฏในละครได้อย่างชัดเจนในฉากต่างๆ เช่น ฉากที่นพนภาตามไปเฝ้าเจนภพที่
กระทรวง คอยตรวจเอกสารทุกฉบับ โทรศัพท์ทุกสายที่ต้องติดต่อกับเจนภพ เพราะกลัวว่าจะเป็นการ
ติดต่อจากมุตตา หลังจากทราบเรื่องที่เจนภพแอบไปมีสัมพันธ์กับมุตตา หรือการที่นพนภาให้แจงจิต 
เลขาของเจนภพคอยเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องพฤติกรรมของเจนภพเวลาอยู่ที่ทํางานแทนตน 

 
ภาพที่ 4.27 นพนภาขณะมาเฝ้าเจนภพที่ที่ทํางาน 

 
 

ภาพที่ 4.28 นพนภาให้รัชนกคอยเป็นสายรายงานความเคลื่อนไหว 
 

นอกจากน้ีเราจะเห็นบทบาทของนพนภาในแง่ที่เป็นกําลังสําคัญในการหา
เลี้ยงครอบครัว ซึ่งในเวอร์ชันใหม่น้ีนพนภาลงทุนทําธุรกิจเปิดสถานบันเทิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาท
ของผู้หญิงว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเสมอไป นพนภาถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่
ออกมาทํางานนอกบ้าน หาเลี้ยงตัวเองและลูกได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาสามี แต่สุดท้ายนพนภาก็ยังถูก
หุ้นส่วนธุรกิจโกง เพราะไว้ใจให้อีกฝ่ายดูแลกิจการเนื่องจากตนเองไม่ถนัดธุรกิจประเภทน้ีและไม่มี
ความรู้ทางด้านการบริหาร โดยท่ีไม่ได้หมั่นเข้ามาตรวจสอบหรือร่วมบริหาร ในประเด็นน้ีสะท้อนให้
เห็นว่าหากไม่มีความรู้ก็จะตกเป็นเหย่ือจากผู้ที่จ้องจะเอาผลประโยชน์ได้โดยง่าย 



72 
 

 

3) มุตตา 

 
ภาพที่ 4.29 มุตตา 

 
มุตตาเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เห็นได้จากพฤติกรรม

ของมุตตาในตอนต้นเรื่องกับในตอนท้าย มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป ในตอนต้นเรื่องมุตตาเป็นตัว
ละครที่มีลักษณะหัวอ่อน เช่ือคนง่าย อ่อนต่อโลก ไม่ทันคน มุตตามองว่าตนเองไม่ได้ทําผิดและไม่ได้
แย่งเจนภพมาจากนพนภา เน่ืองจากหลงเช่ือคําหลอกของเจนภพท่ีบอกว่าไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับนพนภา
แล้ว ทําให้มุตตายอมทําผิดศีลธรรมเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ เพราะเชื่อว่าสุดท้ายตนเองจะได้สร้าง
ครอบครัวกับเจนภพ แต่ในตอนท้ายเรื่องมุตตารู้ว่าตนเองทําผิดพลาด โดยมุตตาบอกกับวีกิจหลังจาก
โดนนพนภาส่งคนมาทําร้ายว่าตนเองได้ก้าวพลาดไป แสดงให้เห็นว่ามุตตารู้ตัวว่าสิ่งที่ตนเองทําเป็นสิ่ง
ที่ผิด สะท้อนให้เห็นว่ามุตตายังหลงเหลือความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีอยู่บ้าง “เร่ืองทั้งหมดที่เกิดขึ้น มันเป็น
ความผิดของตาเองค่ะ ที่ไม่ยับย้ังช่ังใจและปล่อยทุกอย่างมันเกินเลยมาขนาดน้ี” 

ลักษณะนิสัยหัวอ่อน เช่ือคนง่าย อ่อนต่อโลก ไม่ทันคนของตัวละครมุตตา
ถูกถ่ายทอดออกมาทางพฤติกรรมที่ปรากฏในละครได้อย่างชัดเจนในฉากต่างๆ เช่น ฉากที่เจนภพพา
มุตตาไปฉลองวันเกิด และพูดหลอกล่อให้มุตตาเช่ือว่ารักและวางแผนจะมีอนาคตร่วมกัน เพ่ือที่ให้
มุตตาตายใจยอมมีสัมพันธ์ด้วย หรือในฉากที่เจนภพหลอกพูดหลอกมุตตาว่าเลิกรากับภรรยาแล้ว แต่
ยังอยู่ด้วยกันเพ่ือลูก และเมื่อมุตตาถามไถ่เรื่องการหย่าอีก เจนภพก็หลอกให้มุตตาเช่ือว่าจะสร้าง
ครอบครัวด้วยกันแต่ต้องรอไปก่อนเพราะลูกยังเล็ก  

มุตตา :   แล้วคุณนพนภาหละคะ เค้าก็ยังรักผอ.มากไม่ใช่หรอคะ 
เจนภพ : อย่าไปเช่ือในสิ่งที่ตาเห็นสิ ผมกับนพนภาไม่เคยรักกัน ไม่เคยมี

เย่ือใยต่อกัน นภาเค้าชอบเล่นละครหลอกสือ่ ทําเหมือนกับว่า 
เรารักกันแทบจะตายหย่ังง้ันหนะ 

มุตตา :  ผอ.ไม่เคยรักเค้าเลยหรือคะ 
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เจนภพ : ผมกับนภาไม่เคยรักกันหรอก แต่เค้าเป็นแม่ของลูก ผมยอมทน
ทุกอย่างก็เพ่ือลูก ผมรอวันทีลู่กจะโตขึ้น ถึงวันน้ันมันก็ถึงเวลา
ซะที ตาต้องอดทนนะ ตาก็รู้ผมรักตามากแค่ไหนแต่ผมมี
ครอบครัวต้องรับผิดชอบ ตาต้องรอผมนะ 

อีกลักษณะหนึ่งที่เด่นชัดของตัวละครมุตตาในเวอร์ชันรีเมกคือ ความเป็น
สาวช่างฝันของมุตตา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการที่มุตตาถูกควบคุมความประพฤติต้ังแต่ยังเด็ก ทําให้
ไม่รู้จักนิสัยของผู้ชาย มุตตาจะรู้จักผู้ชายผ่านทางการอ่านนิยายโรแมนซ์  

 

 
 

ภาพที่ 4.30 มุตตาขณะอ่านนิยายโรแมนซ ์
 

ภาพของผู้ชายในความคิดของมุตตาจึงเป็นผู้ชายในอุดมคติเหมือนอย่าง
พระเอกในนิยายโรแมนซ์ เมื่อมาเจอผู้ชายในชีวิตจริงอย่างเจนภพ จึงไม่สามารถรับมือได้ ลักษณะ
นิสัยในข้อน้ีของตัวละครมุตตาถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางพฤติกรรมการอ่านนิยายโรแมนซ์ที่ปรากฏ
ในหลายๆฉากของละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชันรีเมก 

4) มุนินทร ์

 
 

ภาพที่ 4.31 มุนินทร์ 
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มุนินทร์ พ่ีสาวฝาแฝดของมุตตา สาวนักเรียนนอก ปราดเปรียวทันสมัย 
มุนินทร์ปลอมตัวเป็นมุตตากลับมาสืบหาความจริงเก่ียวกับการตายของมุตตา เมื่อรู้ว่าเจนภพกับ 
นพนภาเป็นสาเหตุที่ทําให้มุตตาน้องสาวต้องตาย มุนินทร์จึงเร่ิมแผนการแก้แค้นคนทั้งคู่  

มุนินทร์เป็นตัวละครที่มีหลายมิติ (Round Character) ลักษณะนิสัย 
ความคิดและทัศนคติของตัวละครมีการเปล่ียนแปลงไป ในช่วงต้นที่ตัวละครตัวน้ีปรากฏในเร่ือง 
มุนินทร์มีความต้ังใจที่จะแก้แค้นเจนภพและนพนภาอย่างเต็มที่ แต่ในตอนท้ายเร่ือง มุนินทร์ได้
ตระหนักในสัจธรรมที่ว่า ความแค้นระงับได้ด้วยการให้อภัย มุนินทร์จึงตัดสินใจอโหสิกรรมให้กับ 
เจนภพและนพนภา และล้มเลิกแผนการการแก้แค้นทั้งหมด 

มุนินทร์เป็นตัวละครที่สร้างข้ึนให้มีความแตกต่างจากมุตตาแฝดคนน้อง 
ผู้ผลิตได้ถ่ายทอดลักษณะนิสัยและบุคลิกลักษณะของมุนินทร์ให้แตกต่างจากมุตตาโดยสิ้นเชิง เพ่ือให้
ผู้ชมสังเกตได้ถึงความแตกต่างระหว่างคนสองคน 

ในแรงเงาเวอร์ชันรีเมกมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วทันสมัย
ของมุนินทร์ที่แตกต่างจากมุตตา น้องสาวฝาแฝด มุนินทร์มีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ มุนินทร์
มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผู้คนที่เกี่ยวข้องกับมุตตาก่อนเข้าไปทํางานจริง รวมไปถึง
ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆที่สามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ในตอนที่มุนินทร์ค้นเจอสมุดบันทึกของ
มุตตาที่บันทึกเรื่องราวในตอนที่เจนภพพาไปทานอาหารในร้านหรู มุนินทร์สืบค้นทางอินเทอร์เน็ตดูจึง
ทราบว่าเป็นร้านอาหารร้านไหน และนัดให้เจนภพออกมาเจอจากนั้นจึงบอกนพนภาเพื่อให้นพนภา
ตามมา 

 

 
 

ภาพที่ 4.32 มุนินทร์ขณะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 

ตัวละครมุนินทร์ถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ มุนินทร์ทํางานใน
ตําแหน่งผู้บริหาร สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของผู้หญิงเปล่ียนแปลงไป สามารถทํางานทัดเทียมกับ
ผู้ชายได้ นอกจากน้ีตัวละครมุนินทร์ยังเป็นสัญลักษณ์แทนการต่อสู้และไม่ยอมแพ้ มุนินทร์ตอบโต้กับ
ทุกคนที่เข้ามาทําร้าย ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําเพียงฝ่ายเดียว 
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5) วีกิจ  
หลานชายแท้ๆ ของเจนภพ วีกิจชอบมุตตาต้ังแต่แรกเห็น พยายามสาน

สัมพันธ์กับมุตตา แต่มุตตากลับไปชอบเจนภพผู้เป็นอา วีกิจยังคงเป็นเพ่ือนกับมุตตาแม้ว่าจะถูกมุตตา
ปฏิเสธความรัก เมื่อมุนินทร์ปลอมตัวเป็นมุตตา วีกิจก็ยังคงดูแลในฐานะเพ่ือน ไม่ได้แสดงอาการ
รังเกียจมุตตาที่เป็นภรรยาน้อยของเจนภพ และพยายามช่วยมุตตาไม่ให้โดนคนรอบข้างทําร้าย 

วีกิจเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) ตัวละครวีกิจจะปรากฏ
บุคลิกลักษณะให้เราเห็นในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านที่เป็นสุภาพบุรุษ ความเสมอต้นเสมอปลาย หรือใน
ด้านที่เป็นผู้ชายท่ัวไป มีการสังสรรค์ด่ืมสุรากับเพ่ือนฝูง ในด้านความเป็นสุภาพบุรุษของวีกิจ เราจะ
เห็นได้ว่าวีกิจเป็นผู้ชายท่ีมีความสุภาพ และมีความปรารถนาดีให้กับกับมุตตา คอยดูแลมุตตาเมื่อคร้ัง
ที่มุตตาเร่ิมเข้ามาทํางานที่กระทรวง คอยเตือนสติมุตตาต้ังแต่มุตตาเพ่ิงเริ่มมีสัมพันธ์กับเจนภพใหม่ๆ 

  

 
ภาพที่ 4.33 วีกิจ 

 
 

ภาพที่ 4.34 วีกิจคอยปกป้องมุตตา 
 

“ผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะเป็นเพ่ือนที่ดีของคุณตลอดไป ตอนน้ี คุณไม่ควร
ปิดกั้นตัวเอง คุณจะต้องมีใครเป็นเพ่ือนบ้างนะครับ” 

 "ตา ไม่มีใครบนโลกน้ีที่ไม่เคยทําผิด แต่เมือ่ทําผิดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าจะทํา
ยังไงให้มันถูกต้อง"  
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กระทั่งมุตตาเสียชีวิต วีกิจก็ยังคงปฏิบัติต่อมุนินทร์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นมุตตา
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย คอยเตือนสติมุนินทร์ไม่ให้ตกอยู่ในความแค้นมากจนเกินไป อย่างในฉากที่
ปริมหาเรื่องมุนินทร์ มุนินทร์ได้ตอบโต้กลับ  

 

 
 

ภาพที่ 4.35 ปริมหาเรื่องมุนินทร์และโดนมนุินทร์ตอบโต้กลับ 
 

“แต่คุณก็เป้ือนไปด้วยไม่เห็นหรอฮะ สักวันนึงคุณก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรคุ้มค่า 
ยิ่งต่อความมาก ก็ยิ่งเป้ือนมากขึ้น” 

ต่อมาเมื่อวีกิจเข้าใจผิดว่าตนเองถูกมุนินทร์หลอกใช้ วีกิจจึงเปลี่ยน
ความคิดที่มีต่อมุนินทร์ ไม่รู้สึกสงสารและเห็นใจอีกต่อไป แต่ในท้ายที่สุดเมื่อทราบความจริงทั้งหมด  
วีกิจจึงได้รู้ว่าคนที่ตนเองรักคือมุนินทร์ ไม่ใช่มุตตา  

 
 

ภาพที่ 4.36 วีกิจกับมุนินทร ์
 

ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจนความคิดของ 
วีกิจผ่านทางลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็นได้และผ่านบทสนทนาของตัวละครวีกิจกับตัวละครอ่ืนๆ
วีกิจที่ปรากฏในละครจึงเป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นสุภาพบุรุษอย่างชัดเจน 
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ตัวละครประกอบ 
1) เนตรนภิศ 

น้องสาวของนพนภา เนตรนภิศเป็นตัวละครมิติเดียว เห็นได้จากตลอดทั้ง
เร่ือง เนตรนภิศเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยใจคอ แม้ว่าในตอนจบเรื่อง  
เนตรนภิศพบจุดจบที่ไม่สวยงาม  ถูกจับได้ว่าเป็นคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังเรื่องวุ่นวายต่างๆ แต่ก็ไม่ได้สํานึก
ถึงสิ่งที่ตนเองทําลงไปหรือได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติที่มีต่อพ่ีสาวแต่อย่างใด 

 

 
 

ภาพที่ 4.37 เนตรนภิศ 
 

บุคลิกที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนเพียงด้านเดียวคือความอิจฉาริษยา  
เนตรนภิศเป็นตัวละครที่มีความอิจฉาริษยา อยากได้อยากมีเนตรนภิศมีฐานะทางการเงินไม่ดีนัก 
ในขณะที่นพนภาพี่สาวร่ํารวย เนตรนภิศมองว่าพ่ีสาวใช้เงินในการซื้อความสุขและความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืน  

“แม่ช้ัน ให้ท้ายพ่ีสาวข่มช้ันมาตลอด และชั้นก็เป็นลูกไล่เค้ามาต้ังแต่เด็ก 
และเค้าก็คิดว่าเค้าจะข่มช้ันได้ตลอดกาล ช้ันอยากจะทําให้เค้ารู้ ไม่ว่าจะสวย รวย เก่งแค่ไหนก็ตาม 
แต่ถ้าครอบครัวไม่ซื่อสัตย์ ชีวิตก็จะไม่มีวันมีความสุข” 

เนตรนภิศรู้ว่าตนเองตกเป็นรองนพนภาในหลายๆด้าน ยกเว้นเร่ืองสามีที่
เนตรนภิศรู้สึกว่าตนเองได้เปรียบนพนภา นพนภามีสามีเจ้าชู้ ในขณะที่อมร สามีของเนตรนภิศไม่เคย
มีปัญหาเรื่องผู้หญิง สามีจึงเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เนตรนภิศภูมิใจ โดยหารู้ไม่ว่าลับหลัง สามีของตนเอง
แอบไปมีสัมพันธ์กับเพ่ือนชาย  
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ภาพที่ 4.38  เนตรนภิศ สามขีองเนตรนภิศและเพื่อนชายคนสนิท 
 

ในเวอร์ชันรีเมก มีฉากที่แสดงให้เห็นว่าสามีของเนตรนภิศมีสัมพันธ์กับ
เพ่ือนชายอย่างชัดเจน ซึ่งต่างจากในภาคก่อนที่ไม่ได้มีฉากที่แสดงให้เห็นว่าอมรมีพฤติกรรมชายรัก
ชายอย่างชัดเจน 

2) รัชนก 
พนักงานสาวในกระทรวงที่เข้ามาทํางานหลังจากมุตตา ภายนอกรัชนกดู

เป็นหญิงสาวขี้อาย เรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงรัชนกเป็นหญิงสาวที่ เจนจัดคนหน่ึง มีนิสัย
ตลบตะแลง ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง  

 

 
 

ภาพที่ 4.39 รัชนกแกล้งเสียใจเมื่อเจอคนรักอยู่กับผู้หญิงอ่ืน 
 

ตัวละครรัชนกเป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของมนุษย์ที่มีทั้ง
ด้านขาวและดํา  พฤติกรรมที่แสดงออกมีความซับซ้อน ไม่สามารถคาดเดาเจตนาได้ว่าต้องการให้
เกิดผลอย่างไร เป็นตัวละครที่ไม่แสดงด้านมืดออกมาอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ไม่แสดงให้เห็นถึง
ด้านดีของตัวละคร มีทั้งด้านขาวและดํา 
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ภาพที่ 4.40 รัชนกแสดงความสนิทสนมกับมุตตา 
 

รัชนกแสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าตนรักความถูกต้อง เมื่อมุตตาทําผิดศีลธรรม 
ไปเป็นภรรยาน้อยของเจนภพก็ไม่เข้าข้าง และเลิกคบหากับมุตตา แต่ในขณะเดียวกัน รัชนกเองก็เป็น
ผู้ที่รับรู้เร่ืองราวความสัมพันธ์ระหว่างมุตตากับเจนภพมาโดยตลอด แต่ก็ไม่คิดจะตักเตือนมุตตาให้เลิก
ยุ่งเก่ียวกับเจนภพ หรือในฉากที่นพนภาตามมาอาละวาดเจนภพและตบตีมุตตา เมื่อรัชนกเจอหน้า
มุตตาก็สวัสดีและทักทายมุตตาเป็นอย่างดี แต่ก็พยายามกันวีกิจไม่ให้ไปช่วยมุตตา  

3) ปริม 
พนักงานสาวในกระทรวงที่แอบชอบวีกิจอยู่ ปริมเป็นตัวละครที่สะท้อน

ภาพสังคมในที่ทํางาน เป็นแหล่งในการกระจายข่าวสารรวมไปถึงข่าวลือต่างๆ จะเห็นได้ว่าในหลายๆ 
สถานการณ์ตัวละครตัวน้ีทําหน้าที่เป็นแหล่งข่าว ปริมและเพื่อนร่วมงานเป็นตัวแทนของผู้คนในสังคม
เมืองสมัยน้ี ที่ใส่ใจกับเร่ืองของคนอ่ืน นําเอาความทุกข์ของคนอ่ืนมาคุยล้อเหมือนเป็นเร่ืองตลก 

 

 
 

ภาพที่ 4.41 ปริมขณะกําลังกระจายข่าวลือ 
 

“วันน้ีนะช้ันมีเรื่องของยายมุตตาสดๆร้อนๆมาเล่าให้พวกเธอฟัง จู่ๆเน่ีย
นะ ช้ันก็เห็นมือผู้ชาย ดึงยายมุตตาเข้าไปในห้อง ช้ันไปแอบฟังสักพัก ได้ยินเสียงก๊ึกๆก๊ักๆ แล้วช้ันเน่ีย
นะก็ซุ่มอยู่ประมาณสักห้านาทีได้ ช้ันเห็นใครออกมารู้มั้ย ช้ันเห็นผอ. ออกมาจากห้องน้ัน แล้วยาย
มุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย” 
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4.1.2.3 แก่นเรื่อง (theme) 
แก่นเรื่องที่ปรากฏในละครเรื่องน้ี สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 

แก่นเรื่องหลัก และแก่นเรื่องรอง 
แก่นเรื่องหลัก คือ เมื่อถูกกระทํา ผู้หญิงจะยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือ

ลุกข้ึนมาต่อสู้ 

ภาพที่ 4.42 ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตที่แสดงให้เห็นแก่นเรื่องหลักของละคร. จาก 
http://trend.horoworld.com/g2991/19110/ 

 
แก่นเรื่องรอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและการเลี้ยงดู

ของพ่อแม่ ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมของลูก เห็นได้ทั้งจากครอบครัวของมุตตา และครอบครัว
ของเจนภพ ทั้งสองครอบครัวรักลูกไม่เท่ากัน ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่ลูกไม่เท่ากัน ทําให้ลูกเกิด
ความรู้สึกว่าพ่อแม่รักอีกคนมากกว่า ซึ่งส่งผลให้พ่ีน้องไม่รักใคร่กลมเกลียวกัน 

ความแค้นระงับได้ด้วยการให้อภัย เห็นได้จากในตอนท้ายเรื่อง หลังจาก
ที่มุนินทร์ตามแก้แค้นคนที่เคยทําร้ายมุตตาและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของมุตตา ทําให้
มุนินทร์เห็นว่า หากยังคงแก้แค้นกันไปมาเร่ืองก็จะไม่มีที่สิ้นสุด ทุกคนล้วนได้รับความเจ็บปวดและรับ
ผลกระทบจากการแก้แค้นทั้งสิ้น โดยจะสะท้อนผ่านทางบทสนทนาของตัวละคร เช่น 

"อโหสิกรรมให้กันทั้งหมด มันดีกว่าที่จะเอาชนะคะคานกันนะลูก  
ทางโลกเค้าสอนให้สู้ แต่ว่าทางธรรมเค้าสอนตรงกันข้ามเลย" พ่อมุตตา-มุนินทร์ 

"ฉันรู้แล้วว่าเวรจะไม่จบด้วยการจองเวร เวรจะระงับด้วยการอโหสิกรรม
เท่าน้ัน" มุนินทร์ 

"การยุติบาปเวร จึงคือการปลอ่ยวางแล้วก็อโหสิกรรมใช่มั้ยศร" มุนินทร ์
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4.1.2.4 ฉาก (setting) 
ในละครเวอร์ชันรีเมก ปรากฏภาพมุตตาสวมใส่ชุดเจ้าสาวอยู่หลายฉาก 

ซึ่งเมื่อเปรียบกับเวอร์ชันเก่าแล้วพบว่าในเวอร์ชันรีเมก มีปริมาณที่มากกว่า โดยปรากฏฉากที่มุตตา
สวมชุดเจ้าสาวทั้งก่อนที่จะโดนนพนภาตบและหลังจากโดนนพนภาตบ แสดงให้เห็นว่า มุตตาวาดฝัน
ว่าจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ 

 
 

ภาพที่ 4.43 มุตตาในชุดเจ้าสาว 
 

ในฉากที่นพนภาตามมาตบมุตตารอบสอง เวอร์ชันรีเมกให้นํ้าหนักกับ
ฉากน้ีมากขึ้น มีการสนทนากันระหว่างนพนภากับมุตตา มุนินทร์บอกให้นพนภารู้ว่ามุตตาไม่ใช่เหย่ือ
ของนพนภาอีกต่อไป มุนินทร์บอกให้เพ่ือนร่วมงานท่ีชอบถ่ายคลิปถ่ายคลิปเหตุการณ์ในครั้งน้ีเอาไว้ให้
หมด ให้เหมือนกับคร้ังที่มุตตาโดนกระทํา  

 
 

ภาพที่ 4.44 ฉากตบกันระหว่างมุนินทร์กับนพนภา 
 

ประเด็นการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน แรงเงาเวอร์ชันรีเมก ได้
สอดแทรกการใช้เทคโนโลยีเข้าไปในชีวิตประจําวันของตัวละคร แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า
มามีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย์ ส่งผลต่อพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของตัวละคร ต่อ ลูกชายของ
เจนภพและนพนภาคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ต ให้ความไว้เน้ือเช่ือใจกับคนที่คุยด้วยทาง
อินเทอร์เน็ตมากกว่าคนในครอบครัว  
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ภาพที่ 4.45 การใช้เทคโนโลยีที่ปรากฏในละคร 
 

ต้อง ลูกสาวคนโต ถูกเพ่ือนทางอินเทอร์เน็ตชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพ
ติด ต้อม ลูกสาวคนเล็ก โทรศัพท์ไปโหวตให้กับนักร้อง ฉากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อครอบครัว
ขาดความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวเลือกที่จะหันหน้าเข้าหาอินเทอร์เน็ตและคนในโลกโซเชียล
มากกว่าที่จะหันหน้าเข้าหาครอบครัว สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมในระดับครอบครัวที่จะนําไปสู่
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ 

ในฉากท่ีนพนภาตามไปมีเร่ืองทะเลาะตบตีกับมุตตาที่กระทรวง ได้
ปรากฏภาพตัวละครประกอบอ่ืนๆ หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น จากน้ันไม่นานก็มีการอัพโหลดคลิปลงโซเชียลมีเดีย โดยใช้ช่ือคลิปว่า ตบน้อยหน้ากระทรวง 

 

 
 

ภาพที่ 4.46 การใช้โทรศัพทม์ือถือถ่ายคลิปและไปอัพโหลดในสื่อออนไลน์ 
 
แสดงให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร โดยในฉากดังกล่าว ตัวละครถ่ายคลิปและมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์การตบตีกันลง
ในโซเชียลมีเดีย ทําให้เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่อยู่ร่วมใน
เหตุการณ์เท่าน้ัน แม้กระทั่งเพ่ือนร่วมหอพักของมุตตาที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ก็สามารถรับรู้
เหตุการณ์ผ่านทางคลิปน้ีหลังจากเกิดเหตุได้ทันที ซึ่งต่อมามุนินทร์ก็ได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
มุตตาผ่านทางคลิปวิดีโอน้ีเช่นกัน 
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ภาพที่ 4.47 มุนินทร์ดูคลิปวิดีโอที่มุตตาโดนตบที่ถูกแพรอ่ยู่ในสื่อออนไลน์ 
 

4.1.2.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัว

ละครกับตัวละคร ได้แก่ 
1) ความขัดแย้งระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อย คือ นพนภากับมุตตา 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างนพนภากับมุตตาอยู่ในลักษณะที่เป็นศัตรูกัน  
นพนภาอยู่ในสถานะภรรยาหลวง ในขณะที่มุตตาอยู่ในสถานะภรรยาน้องของเจนภพ เมื่อนพนภารู้ว่า
มุตตามีความสัมพันธ์เกินเลยกับเจนภพ ก็บุกไปอาละวาดตบตีมุตตาถึงกระทรวง จากน้ันจึงส่งคนไป
ทําร้ายมุตตาที่หอพัก ความขัดแย้งของทั้งสองเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมระหว่างเจนภพ
กับมุตตา  ทั้งนพนภาและมุตตาต่างเป็นผู้ได้รับผลกระทบในจากพฤติกรรมความเจ้าชู้ของเจนภพ 

2) ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก คือ เจนภพกับต่อ (ลูกชาย) 
ความสัมพันธ์ระหว่างต่อกับเจนภพเป็นไปในลักษณะที่ไม่ค่อยราบร่ืนนัก 

ต่อมีลักษณะเป็นลูกติดแม่ รักแม่ แต่จะเกลียดพฤติกรรมเจ้าชูของพ่อ ทําให้ต่อมีลักษณะของการ
ต่อต้านพ่อและปกป้องแม่ 

 

 
 

ภาพที่ 4.48 ต่อกับเจนภพ 
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ในละครแรงเงาเวอร์ชันรีเมก จะเห็นได้ชัดเจนว่าต่อใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เป็นตัวช่วยในการหลีกหนีปัญหา เราจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวขึ้น ต่อ (ลูกชายคนกลาง
ของนพนภาและเจนภพ) เลือกที่จะระบายปัญหาให้กับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนทางอินเทอร์เน็ตฟัง 
แทนที่จะปรึกษาปัญหาหรือระบายกับครอบครัว คนใกล้ชิด  ในส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ
เทคโนโลยี ที่เข้ามามีส่วนสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษย์  

3) ความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูก คือ นพนภากับต้อง (ลูกสาวคนโต) 

 
 

ภาพที่ 4.49 นพนภากับต้อง 
 

ตลอดทั้งเร่ืองจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนพนภากับต้อง ลูกสาวคน
โต เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ต้องจะคอยต่อต้านการกระทําของนพนภาเสมอ ในขณะท่ีนพนภาก็มองว่า
ต้องเป็นลูกรักของเจนภพ ไม่ได้ให้ความสนใจต้องมากนัก คอยดุด่า และตําหนิการกระทําต้องในเรื่อง
ต่างๆ แม้แต่ในฉากที่นพนภารู้ว่าต้องต้ังครรภ์กับประพงศ์ ในบางครั้งที่ทะเลาะกันนพนภาถึงกับลงไม้
ลงมือกับลูกสาว เมื่อเกิดปัญหาต้องจึงไม่ได้มาปรึกษากับนพนภาที่เป็นแม่ 

4) ความขัดแย้งระหว่างพ่ีน้อง ได้แก่ ต่อกับต้อง  

 
 

ภาพที่ 4.50 ต่อกับต้อง 
 

ในแรงเงาเวอร์ชันรีเมก คู่พ่ีน้องระหว่างต่อกับต้องก็เป็นอีกคู่หน่ึงที่มีความ
ขัดแย้งกัน ในช่วงแรกทั้งคู่จะเป็นไม้เบ่ือไม้เมากัน แต่หลังจากที่ครอบครัวเริ่มเจอปัญหา ต้องติดยา
และต้องรับการบําบัด พ่ีน้องคู่นี้จึงหันมาพูดคุยกันมากขึ้น และในท้ายที่สุดก็กลับมาเข้าใจและรักใคร่
ปรองดองกัน 
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5) ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานกับมุตตา/มุนินทร์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.51 เพ่ือนร่วมงานกับมุตตา/มุนินทร์ 
 

ในละครเร่ืองแรงเงาเวอร์ชันรีเมก ได้เพ่ิมตัวละครที่รับบทเป็นเพ่ือน
ร่วมงานของมุตตาขึ้นมาอีก 3 ตัว คือ เลอลักษณ์ ฉกันและนักรบ โดยให้ทั้งสามคนรวมกลุ่มกับปริม 
ลักษณะความสัมพันธ์ของคนกลุ่มน้ีกับมุตตาจะเป็นในลักษณะที่มุตตาตกเป็นเป้าการซุบซิบนินทา 
ในขณะที่มุนินทร์จะตอบโต้กลับและไม่ยอมตกเป็นประเด็นการสนทนาแต่ฝ่ายเดียว 

ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับสังคมรอบขา้ง ได้แก่ 

- ความรักที่ผิดศลีธรรมของมุตตากับเจนภพ  
สังคมไทยมีค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียว การที่มุตตายอมเป็นภรรยาน้อย

ของเจนภพจึงถือเป็นเร่ืองที่ผิดศีลธรรม เมื่อทุกคนทราบเร่ือง จึงพากันตําหนิมุตตาว่าเป็นพวกลักกิน
ขโมยกิน พากันซุบซิบนินทามุตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 

 
 

ภาพที่ 4.52 มุตตาถูกนินทาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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 โดยเฉพาะกลุ่มของปริม ที่เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารให้คนอ่ืน
ทราบ ทั้งการบอกเล่าปากต่อปาก รวมไปถึงการส่งคลิปต่อๆกัน ทําให้มุตตาไม่สามารถทนทํางาน
ต่อไปได้  

ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์เอง 
เป็นความขัดแย้งในจิตใจของตัวละครเอง ได้แก่ 

1) ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของมุตตาท่ีต่อต้านการเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ
ในตอนแรก มุตตารู้ดีว่าเจนภพมีภรรยาอยู่แล้ว เมื่อเจนภพเข้ามาใกล้ชิดจึงพยายามปฏิเสธแม้ว่าจะ
รู้สึกชอบพอเจนภพก็ตาม มุตตารู้ว่าการที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับเจนภพเป็นเร่ืองที่ผิดศีลธรรมแต่มุตตาก็ไม่
สามารถระงับความต้องการและจิตใจตนเองได้ เช่ือตามที่เจนภพบอกว่าตนกับภรรยาไม่ได้ยุ่งเก่ียวกัน
แล้วโดยไม่ได้มีการถามไถ่หรือสืบหาความจริงให้แน่ชัด และยอมเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ เมื่อทุก
คนทราบเรื่อง เพ่ือนร่วมงานได้ตักเตือนมุตตาให้เลิกยุ่งเก่ียวกับเจนภพ มุตตากลับบอกว่าตนไม่ผิด ตน
ไม่ได้แย่งหรือเป็นมือที่สาม เพราะเช่ือตามที่เจนภพบอกว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาแล้ว 

2) ความรู้สึกอยากเอาชนะของมุนินทร์ระหว่างที่แก้แค้นแทนมุตตา เมื่อ
มุนินทร์ปลอมตัวเข้ามาทํางานแทนมุตตา มุนินทร์ได้รู้จักกับวีกิจ เพ่ือนของมุตตา วีกิจพยายามบอกให้
มุนินทร์ให้อภัย เลิกยุ่งเก่ียวกับเจนภพและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ มุนินทร์กลับเห็นว่าเจนภพและ
ครอบครัวสมควรได้รับบทเรียน แต่ในขณะเดียวกันมุนินทร์ก็รู้สึกผิดที่การแก้แค้นของตนเองส่งผล
กระทบไปถึงลูกๆ ของเจนภพด้วย 

ละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชันรีเมกได้สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งในหลายๆ ลักษณะ ทั้ง
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างตัวละครกับตัวละคร ความขัดแย้งของตัวละครกับสังคมรอบข้าง รวมไป
ถึงความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอง โดยผู้ผลิตละครก็ได้ใช้สถานการณ์ต่างๆ ในการคลายปม
ความขัดแย้งทีละปมอย่างสมเหตุสมผล ผ่านภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ บทสนทนาของ
ตัวละคร รวมไปถึงพฤติกรรมของตัวละครในตอนท้ายเรื่องที่มีการขยายความบทสรุปของตัวละครแต่
ละตัวให้ชัดเจนขึ้นมากกว่าในภาคก่อน ว่าต้องได้รับผลจากการกระทําของตนหรือมีจุดจบเช่นไร  
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4.1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเลา่เรื่องของละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชนัเก่า 
กับเวอร์ชนัรีเมก 

ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์เรื่อง
แรงเงา เวอร์ชันปีพ.ศ. 2544 และเวอร์ชันปีพ.ศ. 2555 (เวอร์ชันรีเมก) เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่าง
และลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหา โดยจะแบ่งการวิเคราะห์โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1  

 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องแรงเงา 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

แรงเงา 2544 แรงเงา 2555 
ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

1. โครงเรื่อง 
- การเริ่มเร่ือง 

 

 
- เปิดฉากด้วยความ
ขัดแย้งของตัวละคร
มุตตากับมุนินทร์ 
- มุตตาตัดสินใจเข้าไป
หางานทําในกรุงเทพ 
-พ่อกับแม่มาสง่มุตตา 
ที่หอพักและเตือนให้
ระวังตนเองให้ดี 
-วีกิจเดินชนกับมุตตา 
จึงได้ทําความรู้จักกัน 
-มุตตาเจอเจนภพโดย
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้มา
ติดต่องาน 
-เจนภพสร้างภาพให้
ตนเองเป็นคนรัก
ครอบครัวเพ่ือให้มุตตา
ประทับใจ 

 
- เปิดฉากด้วยความ
ขัดแย้งของตัวละคร
มุตตากับมุนินทร์  
- มุตตาเข้ารับราชการ 
จึงเดินทางเข้ากรุงเทพ 
- พ่อกับแม่มาส่งมุตตาที่
หอพักและเตือนให้ระวัง
ตนเองให้ดี 
- วีกิจเห็นมุตตาขณะเดิน
ข้ามถนนก็รู้สึกชอบทันที
-มุตตาเจอเจนภพโดย
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้มา
ติดต่องาน 
-เจนภพรู้ว่ามุตตาชอบ
อ่านนิยายโรมานซ์จาก
วีกิจ จึงแกล้งทาํเป็น
สนใจนิยายเหมือนกัน 

 
- คงเดิม 

 
 

- เปลี่ยนแปลง 
 

- คงเดิม 
 
 

- เปลี่ยนแปลง 
 

- คงเดิม 
 
 

- เพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 4.1  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องแรงเงา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

แรงเงา 2544 แรงเงา 2555 
ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

- การพัฒนา
เหตุการณ์ 

 
- ขั้นภาวะวิกฤติ 

 
 
 
 

- ขั้นภาวะคลี่คลาย 
 
- ขั้นยุติเรื่องราว 

-เจนภพหลอกให้มุตตา
เช่ือว่าตนเองรักและจะ
แต่งงานกับมุตตา 
-มุตตาผูกคอตายพร้อม
กับลูกในท้อง 
-มุนินทร์ปลอมตัวเป็น
มุตตามาสืบหาความจริง
เร่ืองการตายของมุตตา 
-มุนินดําเนินแผนการ 
แก้แค้นแทนมตุตา 
-มุนินทร์ยุติการแก้แค้น
เน่ืองจากเห็นว่า
ความแค้นจะระงับได้
ด้วยการให้อภัย 

- เจนภพหลอกให้มุตตา
เช่ือว่าตนเองรักและจะ
แต่งงานกับมุตตา 
-มุตตาผูกคอตายพร้อม
กับลูกในท้อง 
-มุนินทร์ปลอมตัวเป็น
มุตตามาสืบหาความจริง
เร่ืองการตายของมุตตา 
-มุนินดําเนินแผนการ 
แก้แค้นแทนมตุตา 
-มุนินทร์ยุติการแก้แค้น
เน่ืองจากเห็นว่า
ความแค้นจะระงับได้
ด้วยการให้อภัย 

-คงเดิม 
 
 
-คงเดิม 
 
 
 
 
-คงเดิม 
 
-คงเดิม 

 
 
 

2. ตัวละคร 
- เจนภพ 

 

 
-เปิดตัวเจนภพผ่าน
ทางการบอกเล่าของ
ผู้อ่ืน (บทสนทนา
ระหว่างวีกิจกับแม่) 

 

 
-เปิดตัวเจนภพโดย
แสดงให้เห็นภาพความ
เจ้าชู้ของเจนภพ 

 
 

 
- มีการเปลี่ยนแปลง
การเปิดตัวเจนภพจาก
การบอกเล่าของตัว
ละครอ่ืนๆ มาเป็นการ
แสดงให้เห็นลกัษณะ
นิสัยของตัวละครผ่าน
ทางพฤติกรรมที่
แสดงออก 
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ตารางที่ 4.1  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องแรงเงา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

แรงเงา 2544 แรงเงา 2555 
ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

 
 
 
 
 

- มุตตา 
 
 
 
 
 
 
 

- นพนภา 
 
 
 
 
 
 

- มุนินทร ์
 

 
 
 
 
 

-เป็นสาวช่างฝันและ
ได้รับอิทธิพลจากนิยาย
โรมานซ ์

 
 
 
 
 

-เปิดตัวนพนภาผ่าน
ทางบทสนทนาระหว่าง
ตัวละครตัวอ่ืน 

 
 
 
 

-เปิดตัวมุนินทร์ในฉากที่
มุตตาผูกคอตาย 

 
 
 
 
 

-เป็นสาวช่างฝันและ
ได้รับอิทธิพลจากนิยาย
โรมานซ ์

 
 
 
 
 

-เปิดตัวนพนภาผ่าน
ทางพฤติกรรมที่ตัว
ละครแสดงออก 

 
 
 
 

-เปิดตัวมุนินทร์ในฉาก
ที่มุตตาผูกคอตาย 

 

- มีการเพ่ิมตัวละคร 
“วิมาลา” ภรรยาน้อย
ของเจนภพเข้ามา เพ่ือ
แสดงให้เห็นลกัษณะ
นิสัยด้านความเจ้าชู้ 
-ขยายความลกัษณะ
สาวช่างฝันของมุตตา
โดยปรากฏฉากท่ีมุตตา
อ่านนิยายโรมานซ์
หลายฉาก และเสริม
ด้วยการให้ตัวละครตัว
อ่ืนกล่าวถึงลักษณะ
ด้านนี้ของมุตตา 
- เปลี่ยนแปลงฉาก
เปิดตัวนพนภา จาก
การบอกเล่าของตัว
ละครตัวอ่ืนไปเป็น
เปิดตัวผ่านทาง
พฤติกรรมของ 
ตัวละครแทน 
-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.1  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องแรงเงา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

แรงเงา 2544 แรงเงา 2555 
ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

- วีกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนตรนภิศ 
 
 

 
 

- ปริม 

-เปิดตัววีกิจในฉากที ่
วีกิจเจอกับมุตตาคร้ัง
แรกในที่ทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เปิดตัวเนตรนภิศใน
ฉากที่นพนภาตามไป
อาละวาดเจนภพกับ
ภรรยาน้อยที่
ต่างจังหวัด 
-อิจฉาริษยา คอยจับผิด
มุตตาและจับกลุ่มกัน
นินทาคนอ่ืนตลอดเวลา

-เปิดตัววีกิจพร้อมทั้งตัว
แสดงอ่ืนๆในฉากท่ีไป
สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เปิดตัวเนตรนภิศ 
พร้อมกับนพนภา  
ในฉากที่นพนภาตาม 
เจนภพไปสัมมนาที่
ต่างจังหวัด 
-สนใจเรื่องความสวย
ความงามเป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจากการ
ตามจับผิดมุตตาและ
จับกลุ่มนินทาคนอ่ืน 

 

-มีการเปลี่ยนแปลงการ
เปิดตัววีกิจจากเดิมที่
ปรากฏตัวตอนที่เจอกับ
มุตตามาเป็นเปิดตัว
พร้อมกับตัวละครอ่ืนๆ 
ในฉากที่ไปสมัมนาที่ 
ต่างจังหวัดแสดงให้เห็น
ว่ามีการลดบทบาทและ
ความสําคัญของตัว
ละครวีกิจและมีการเพ่ิม
บทบาทให้กับตัวละคร
ประกอบอ่ืนๆ 
- คงเดิม 
 
 
 
 
-มีการเพ่ิมเติมลักษณะ
ของปริมให้แตกต่าง
จากภาคก่อนโดยใส่
ลักษณะความเป็น
ผู้หญิงรักสวยรกังาม  
มีการดูแลตัวเอง 

 
 



91 
 

 

ตารางที่ 4.1  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องแรงเงา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

แรงเงา 2544 แรงเงา 2555 
ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

3. แก่นเรื่อง 
 

- การลุกข้ึนมาต่อสู้ของ
ผู้หญิงเมื่อถูกกระทํา 

- การลุกข้ึนมาต่อสู้ของ
ผู้หญิงเมื่อถูกกระทํา 

-คงเดิม 

4. ฉาก - ไม่มีฟอร์มชุดทํางาน 
 
-มุตตาใช้คอมพิวเตอร์
ไม่เป็น 
-ตัวละครบางตัวมี
โทรศัพท์มือถือใช้ เช่น 
เจนภพ 
 

-มีฟอร์มชุดทํางานใน
บางวัน 
-ที่บ้านของมุตตามี
คอมพิวเตอร์ 
-ตัวละครทุกตัวมีการใช้
โทรศัพท์มือถือ เห็นได้
จากในหลายๆฉาก  

-เปลี่ยนแปลง 
 
-เปลี่ยนแปลง 
 
- มีการเพ่ิมเติมบทให้
ทันสมัยและเขา้กับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

5. ความขัดแย้ง -ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ 
-ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสังคม 

-ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ 
-ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับสังคม 

- คงเดิม 

 
4.1.3.1 โครงเรื่อง 

ในส่วนของการวิเคราะห์โครงเรื่องของละครเร่ืองแรงเงาทั้งสองภาค
พบว่า ละครเร่ืองแรงเงาทั้งสองภาคมีลักษณะการวางโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกัน เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบของโครงเรื่อง คือ การเร่ิมเร่ือง การพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย
และขั้นยุติเรื่องราว พบว่ามีลักษณะของการถ่ายโยงเนื้อหาจากเวอร์ชันเก่ามาสู่เวอร์ชันรีเมกใน
ลักษณะของการคงเดิมเน้ือหาเอาไว้เป็นส่วนมาก แตกต่างกันเพียงองค์ประกอบเดียว  คือ การเร่ิม
เร่ือง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

จากการพิจารณาเน้ือหาของละครโทรทัศน์ทั้งสองภาคพบว่า การเร่ิม
เรื่องของละครเร่ืองแรงเงา 2544 และแรงเงา 2555 ในส่วนของการเปิดเร่ืองนั้น มีลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 2 ลักษณะด้วยกัน คือ มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหา และการเพ่ิมเติมเน้ือหา  



92 
 

 

การปรับเน้ือหาในช่วงเปิดเรื่องน่าจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตต้องการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ที่เคยรับชมละครเร่ืองแรงเงาในเวอร์ชันเดิมมาแล้ว ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ว่าละครแรงเงาใน
เวอร์ชันรีเมกมีส่วนที่แตกต่างไปจากแรงเงาในเวอร์ชันเดิม เพ่ือที่ผู้ชมที่เคยชมละครในเวอร์ชันเดิมมา
ก่อนแล้วจะได้เกิดความสนใจและติดตามชมละครในส่วนที่เหลือ เป็นการกระตุ้นผู้ชมที่เคยชมละคร
ในเวอร์ชันเดิมและบอกเป็นนัยว่าละครเรื่องแรงเงาในเวอร์ชันรีเมกมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเดิมที่
เคยมีมาแล้ว 

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพบว่า มีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาที่กล่าวถึง
มุตตาในตอนต้นของเร่ือง คือ ละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชัน 2544 มุตตาตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพ่ือไปหา
งานทํา ในละครจะปรากฏฉากที่แสดงให้เห็นว่า มุตตาย้ายเข้ามาอาศัยในกรุงเทพก่อน แล้วจึงออกหา
งาน ในขณะท่ีละครในเวอร์ชันรีเมก มุตตาได้รับจดหมายตอบรับเข้ารับราชการก่อน แล้วจึงตัดสินใจ
เดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพ  

นอกจากน้ียังมีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาในตอนที่วีกิจเจอกับมุตตาครั้ง
แรก ในละครเรื่องแรงเงาเวอร์ชัน 2544 วีกิจเดินชนกับมุตตาจึงได้ทําความรู้จักกัน ในขณะที่ในละคร
แรงเงาเวอร์ชันรีเมกวีกิจเห็นมุตตาคร้ังแรกขณะที่มุตตาเดินข้ามถนนก็รู้สึกชอบทันทีโดยที่ยังไม่ทันได้
ทําความรู้จัก  

ในส่วนของการเพ่ิมเติมเน้ือหาพบว่า มีการเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหา
ตอนเปิดเรื่องเก่ียวกับเจนภพ ในละครเร่ืองแรงเงาเวอร์ชัน 2544 เจนภพสร้างความประทับใจให้กับ
มุตตา โดยการสร้างสร้างภาพให้กับตนเองว่าเป็นคนรักครอบครัว ในขณะที่ในละครแรงเงาเวอร์ชัน 
รีเมก ตัวละครเจนภพไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับมุตตาเพียงแค่การสร้างภาพให้มุตตาเห็นว่า
ตนเองเป็นคนรักครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่ตัวละครเจนภพยังให้ความสนใจกับสิ่งที่มุตตาชอบอีก
ด้วย เมื่อรู้จากวีกิจว่ามุตตาชอบอ่านนิยายโรแมนซ์ เจนภพจึงแสร้งทําเป็นสนใจนิยายโรแมนซ์และนํา
นิยายโรแมนซ์มาให้กับมุตตา เพ่ือให้มุตตารู้สึกประทับใจ 

จะเห็นได้ว่า ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและการเพ่ิมเติมเน้ือหา
ในช่วงของการเปิดเร่ือง เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเน้ือหาเพียงเล็กน้อย ในส่วนของ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือของโครงเรื่องคือ การพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย
และขั้นยุติเรื่องราวพบว่า มีการถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะคงเดิม คือ มีการลําดับเหตุการณ์และเนื้อ
เร่ืองเหมือนกัน 

4.1.3.2 ตัวละคร 
ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของตัวละครในเร่ืองแรง

เงาพ.ศ. 2544 กับละครเรื่องแรงเงา พ.ศ.2555 พบว่ามีการถ่ายโยงเน้ือหาใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 
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เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมและคงเดิม โดยตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะการถ่ายโยงเนื้อหาในรูปแบบที่
แตกต่างกันไป ดังน้ี  

เจนภพ 
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเปิดตัวตัวละครเจนภพ จากเดิมที่เปิดตัว

เจนภพผ่านทางการบอกเล่าของตัวละครตัวอ่ืน มาเป็นการเปิดตัวเจนภพโดยแสดงให้เห็นลักษณะ
นิสัยของตัวละครผ่านทางพฤติกรรมที่แสดงออก โดยผู้ชมจะสามารถรู้จักตัวละครและพฤติกรรมของ
ตัวละครไปพร้อมๆ กัน นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมเติมตัวละคร “วิมาลา” และ “ไสวริน” ผู้หญิงที่เข้ามา
มีสัมพันธ์กับเจนภพ เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะด้านความเจ้าชู้ของเจนภพได้ชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

การเพ่ิมเติมบุคลิกลักษณะของเจนภพในส่วนน้ี แสดงให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนของสังคมชายเป็นใหญ่ในสังคมปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้ชาย
มักจะมีกลยุทธ์ในการล่อหลอกผู้หญิงได้ซับซ้อนและแยบยลมากขึ้น 

มุตตา 
ละครแรงเงาเวอร์ชันรีเมกมีการขยายความลักษณะนิสัยของมุตตา

เพ่ิมเติมจากเวอร์ชันเดิม โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดลักษณะการเป็นสาวช่างฝันของมุตตา ว่ามีอิทธิพล
มาจากการอ่านนิยายโรแมนซ์ โดยจะปรากฏฉากที่มุตตาอ่านนิยายโรแมนซ์อยู่หลายฉากและเสริม
ด้วยการให้ตัวละครตัวอ่ืนกล่าวถึงลักษณะด้านนี้ของมุตตา 

นพนภา 
มีการเปลี่ยนแปลงฉากเปิดตัวนพนภา จากการบอกเล่าของตัวละครตัว

อ่ืนไปเป็นเปิดตัวผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครแทน ซึ่งดําเนินควบคู่ไปกับการเปิดตัวตัวละคร 
เจนภพ แสดงให้เห็นในฉากที่นพนภาตามไปอาละวาดตบตีเจนภพ 

มุนินทร์ 
ลักษณะการเปิดตัวของตัวละครมุนินทร์ในแรงเงาทั้งสองเวอร์ชันมี

ลักษณะที่ เหมือนกันทั้งเน้ือหาและการนําเสนอ คือ เปิดตัวมุนินทร์ในฉากที่มุตตาผูกคอตาย 
กําหนดให้มุนินทร์กลับจากต่างประเทศในวันน้ันและเป็นคนมาเจอมุตตาผูกคอตาย 

วีกิจ 
มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดตัวตัวละครวีกิจจากเดิมที่ปรากฏตัวตอนที่

เจอกับมุตตามาเป็นเปิดตัวพร้อมกับตัวละครอ่ืนๆ ในฉากท่ีไปสัมมนาที่ต่าง จังหวัดแสดงให้เห็นว่ามี
การลดบทบาทและความสําคัญของตัวละครวีกิจ และมีการเพ่ิมบทบาทให้กับตัวละครประกอบอ่ืนๆ 
มากข้ึน 
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ปริม 
มีการเพ่ิมเติมลักษณะของตัวละครปริมให้แตกต่างจากภาคก่อนโดยใส่

ลักษณะความเป็นผู้หญิงรักสวยรักงาม มีการดูแลตัวเอง และเปลี่ยนลักษณะของตัวละคร จากเดิมที่
ตัวละครปริมในเวอร์ชันเดิมจะเป็นผู้หญิงที่มีความอิจฉาริษยา คอยจับผิดมุตตาและจับกลุ่มกันนินทา
คนอ่ืนตลอดเวลา แต่ในเวอร์ชันรีเมกตัวละครปริมลดระดับความอิจฉาริษยาลง และใส่ความ
สนุกสนานให้กับตัวละครตัวน้ีมากข้ึน โดยผ่านทางพฤติกรรมการรักสวยรักงามแบบผู้หญิงท่ัวไป  

 

 
 

ภาพที่ 4.53 ปริม 
 
การเพ่ิมเติมลักษณะของตัวละครในเวอร์ชันรีเมก โดยใส่ความสนุกสนาน ความเป่ิน 

และพฤติกรรมการรักสวยรักงามลงไป  แสดงให้เห็นอีกด้านหน่ึงของตัวละคร ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความ
อิจฉาริษยา และชอบจับกลุ่มนินทาผู้อ่ืนเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ตัวละครตัวน้ีมีสีสันมากขึ้น ลดภาพ
ความอิจฉาริษยาลง ให้ผู้ชมรู้สึกเอ็นดูตัวละครตัวน้ีมากขึ้น ซ้ํายังเป็นการสะท้อนภาพผู้หญิงวัยทํางาน 
ที่ใส่ใจกับเร่ืองความสวยความงามมากเป็นพิเศษ 

4.1.3.3 แก่นเรื่อง 
ในส่วนของแก่นเรื่องพบว่า ละครเรื่องแรงเงาทั้งสองเวอร์ชันใช้ยังคงใช้

แก่นเรื่องเดียวกัน คือ เมื่อถูกกระทําหรือถูกเอาเปรียบ ผู้หญิงจะยอมถูกกระทําหรือลุกข้ึนมาต่อสู้เพ่ือ
ตัวเราเอง แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ยุคสมัยจะเปล่ียนไปแต่ผู้หญิงยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบและตกอยู่
ภายใต้อํานาจและการครอบงําของผู้ชายอยู่เสมอ 

4.1.3.4 ฉาก 
ในส่วนของฉากจะพบว่า มีการเปลี่ยนรายละเอียดของฉากเพื่อให้เข้ากับ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีการเพ่ิมเติมบทให้ทันสมัยและเข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น  
ตัวละครทุกตัวมีการใช้โทรศัพท์มือถือ เห็นได้จากในหลายๆฉาก  เช่น  

- ฉากที่รัชนกแกล้งยืมโทรศัพทม์ือถือของมุตตาเพ่ือที่จะแอบดูรายช่ือที่
โทรเข้าออก  
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ภาพที่ 4.54  โทรศัพท์มือถือของมุตตาที่ขึ้นเบอร์โทรเข้าออกเป็นช่ือผอ. 
 

- ฉากที่มีเร่ืองทะเลาะตบตีกัน ได้ปรากฏภาพตัวละครประกอบอ่ืนๆ 
หยิบโทรศัพทม์ือถือขึ้นมาถ่ายรูปและอัดวิดีโอเพ่ืออัพโหลดลงโซเชียลมีเดีย 

 
 

ภาพที่ 4.55 ตัวละครในเรื่องใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิป 
 

-  ฉากที่ที่ต้อมลูกสาวคนเล็กโทรศัพท์ไปโหวตให้นักร้อง 

 
 

ภาพที่ 4.56 ต้อมขณะใช้โทรศัพท์โหวตคะแนนให้นักร้อง 
 

- ฉากที่นพนภาเช็คโทรศัพท์ของเจนภพ 
- ฉากที่ภรรยาของสันต์เพ่ือนของเจนภพโทรศัพท์ตามตัวสันต์ สันต์ใช้

ระบบปิดเสียงรบกวนรอบข้าง เพ่ือให้ภรรยาเช่ือว่าตนเองประชุมอยู่ 
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ฉากต่างๆเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าที่มีราคาไม่แพง คน
ทั่วไปสามารถซ้ือมาใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจากในภาคก่อน ที่ตัวละครที่มีโทรศัพท์มือถือใช้คือตัวละครที่มี
ฐานะร่ํารวยเท่าน้ัน 

สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า การปรับเน้ือหาโดยการเพ่ิมเติมเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคสมัย 
ให้เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้เพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าและ
ความทันสมัยเพียงเท่าน้ัน แต่ยังเข้ามามีบทบาทกับเน้ือเรื่องอีกด้วย โดยใช้เป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่ข่าวสาร ใช้เป็นแหล่งข้อมูล ฯลฯ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เน้ือหาของละครสนุก น่าสนใจ และ
สมเหตุสมผลมากขึ้น 

4.1.3.5 ความขัดแย้ง 
ในส่วนของความขัดแย้งพบว่า ลักษณะความขัดแย้งในละครเร่ืองแรงเงา

ทั้งสองเวอร์ชันมีลักษณะที่เหมือนกัน ได้แก่  
ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ คือ ความขัดแย้งระหว่าง

เมียหลวงกับเมียน้อย ความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก ความขัดแย้งระหว่างแม่กับลูก ความขัดแย้ง
ระหว่างพ่ีน้อง และความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างมนุษย์กับสังคม คือ ความขัดแย้งที่เกิดข้ึน
ระหว่างตัวละครกับสังคมรอบข้าง ได้แก่ ความรักที่ผิดศีลธรรมของมุตตากับเจนภพ  

ความขัดแย้งภายในจิตใจมนุษย์เอง คือความขัดแย้งในจิตใจของตัว
ละครเอง ได้แก่ ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีของมุตตาที่ต่อต้านการเป็นภรรยาน้อยของเจนภพ และ
ความรู้สึกอยากเอาชนะของมุนินทร์ระหว่างที่แก้แค้นแทนมุตตา 

จากการเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเนื้อหาของละครเรื่องแรงเงาทั้งสอง
เวอร์ชันพบว่า มีการถ่ายโยงเน้ือหาทั้งสิ้น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม การเปลี่ยนแปลง และ
การขยายความ โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

พบลักษณะการคงเดิมเนื้อหาในส่วนของโครงเร่ือง แก่นเร่ือง และความขัดแย้ง พบ
ลักษณะการขยายความในส่วนของตัวละคร และพบลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวละคร
และฉาก จะเห็นได้ว่าละครเรื่องแรงเงาในเวอร์ชันรีเมก ได้มีการคงเดิมองค์ประกอบที่มีผลต่อตัวเน้ือ
เรื่องของละครอย่างโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และความขัดแย้งเอาไว้ เพ่ือให้เน้ือหาของละครตรงตามบท
ประพันธ์ต้นฉบับ ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนๆ อย่างตัวละครและฉาก พบว่ามีการขยายความและ
เปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเป็นการสร้างความแปลกใหม่และ
แตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม เป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้กับเน้ือเรื่อง โดยที่ไม่ทําให้ละครเร่ือง 
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แรงเงากลายไปเป็นเรื่องอ่ืน แต่จะช่วยในการส่งเสริมให้ละครเรื่องแรงเงาในเวอร์ชันรีเมกมีความ
แตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม 

 
4.2 ละครเรื่องทองเนื้อเก้า 

 
4.2.1 กลวิธีการเลา่เรื่องของละครเรื่องทองเนื้อเก้า ปีพ.ศ. 2540  

4.2.1.1 โครงเรื่อง (plot)  
1)  ขั้นเริ่มเร่ือง (Exposition) 

เปิดเรื่องที่ความสัมพันธ์ระหว่างสันต์กับลํายอง ลํายองแอบชอบสันต์ ยาย
แลแม่ของลํายองเห็นดีเห็นงามที่ลูกสาวไปชอบสันต์ จึงสนับสนุนให้ลํายองเข้าหาสันต์ สันต์และ
ลํายองแอบไปมีสัมพันธ์กัน ลํายองต้ังครรภ์ สันต์แต่งงานกับลํายองเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ ลํายอง
อ้างว่าตนแพ้ท้องจึงไม่ยอมช่วยทํางานบ้าน ลํายองคลอดลูกในวันที่ 5 ธันวาคม (วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา) สันต์จึงต้ังช่ือให้ลูกว่าวันเฉลิม 

2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 
ยายแลแม่ของลํายองนํายาดองเหล้ามาให้ลํายองกินเพ่ือให้บํารุงร่างกาย

หลังคลอด ลํายองอ้างกับพ่อแม่สันต์ว่าเพ่ิงคลอดลูก จึงไม่ช่วยทํางานบ้าน ลํายองชวนสันต์แยกบ้าน
ออกไปอยู่กันเองสองคน สันต์ตําหนิลํายองที่ไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้าน ไม่ช่วยขายของ รวมถึงไม่ดูแล
ลูกและใช้เงินฟุ่มเฟือย  สันต์ต้องย้ายไปประจําการที่สัตหีบ ทําให้ไม่ค่อยมีเวลากลับบ้าน  

ต่อมาลํายองเริ่มติดยาดองเหล้า ไม่ดูแลลูก ไม่ยอมให้นมลูก ไม่ทํางานบ้าน 
ไม่ช่วยครอบครัวสันต์ค้าขาย สันต์ทนพฤติกรรมของลํายองไม่ไหวจึงออกปากเตือนให้ดูแลลูกและช่วย
ทํางานบ้านบ้างเพ่ือแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ของตน ลํายองโกรธมากทะเลาะกับสันต์ขอเลิกกัน 
ลํายองพาวันเฉลิมกลับมาอยู่ที่บ้านกับตน  

ลํายองออกหางานทํา จึงไปสมัครงานในโรงงานที่ลําดวลทํางานอยู่  
ลํายองไปถูกตาต้องใจกวงเจ้าของโรงงาน ลํายองสานสัมพันธ์กับกวงเพ่ือหวังให้กวงรับตนไปเลี้ยงจะได้
อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องทํางาน กวงแต่งงานมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ไม่มีลูกชายสืบสกุลจึงคิดจะมีลูกกับ
ลํายองเพื่อจะได้ลูกชายไว้สืบสกุลโดยไม่ได้บอกลํายองว่าตนมีภรรยาอยู่แล้ว กวงซื้อบ้านให้ลํายองอยู่ 
ต่อมาลํายองคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชาย ช่ืออภิชาติแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์เน่ืองจากลํายองด่ืมเหล้าอย่าง
หนักขณะที่ต้ังครรภ์ กวงเสียใจมากที่ลูกออกมาไม่สมบูรณ์จึงเอาลูกไปเลี้ยงเองและให้เงินลํายองเป็น
การตอบแทน ทางด้านสันต์พยายามขอเอาวันเฉลิมไปเลี้ยงแต่ลํายองไม่ยอม 
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ลํายองยังคงติดเหล้าอย่างหนัก ยายแลแม่ของลํายองพาลํายองไปเข้าบ่อน 
ลํายองเจอกับเมืองเทพในบ่อน เมืองเทพพาลํายองเล่นการพนันจนเงินหมด ลํายองมีลูกสาวกับเมือง
เทพหน่ึงคน ช่ืออ้อย เมืองเทพไม่ยอมรับลูกในท้องลํายอง วันเฉลิมคอยดูแลน้อง เน่ืองจากลํายองไม่
ยอมเลี้ยงลูก ลํายองยังคงติดเหล้าและการพนันอย่างหนัก ลํายองเปิดบ้านเป็นบ่อนและทําห้องเช่า วัน
เฉลิมกลายมาเป็นคนว่ิงซื้อข้าวซื้อนํ้าให้กับคนในบ่อน ขณะเดียวกันก็ต้องเลี้ยงน้องไปด้วย ลํายองท้อง
กับคนที่มาเช่าห้อง ได้ลูกชาย วันเฉลิมต้ังช่ือให้น้องว่าเหน่ง บ่อนของลํายองโดนปิด ลํายองจึงไปเล่น
การพนันข้างนอก ได้เจอกับกํานันเสือ กํานันเสือรับเลี้ยงดูลํายอง ระหว่างน้ันลํายองยังแอบไปมี
สัมพันธ์กับคนที่มาเช่าห้องเช่าที่บ้านจนต้ังครรภ์ ลํายองหลอกกํานันเสือว่าเป็นลูกของกํานันเสือโดยที่
ไม่รู้ว่ากํานันเสือเป็นหมัน กํานันเสือโกรธมากแต่เห็นแก่วันเฉลิมที่เป็นเด็กดี กตัญญู คอยดูแลแม่และ
น้องๆ จึงไม่เอาเรื่องลํายอง สันต์มาขอให้วันเฉลิมไปอยู่กับตนอีกครั้ง แต่ลํายองก็ไม่ยอม 

3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
ลํายองติดเหล้าอย่างหนัก บ้านที่กวงซื้อให้ก็นําไปจํานองกับเจ้าของบ่อน

จนโดนยึด ลํายองและลูกๆต้องกลับมาอยู่บ้านเดิมของลํายอง ป้ันกับสิน ปู่และย่าของวันเฉลิมเสนอให้
วันเฉลิมไปอยู่ด้วย โดยอนุญาตให้พาน้องๆไปอยู่ด้วยได้ เพ่ือที่วันเฉลิมจะได้ไปเรียนและไม่ต้องคอย
ดูแลแม่ขี้เมา วันเฉลิมกลัวไม่มีคนดูแลแม่และไม่อยากหนีไปมีความสุขคนเดียวจึงไม่ไปอยู่กับปู่ย่า 
ลํายองเร่ิมมีอาการทางประสาทและมีแผลตามตัว 

ลํายองกลายเป็นคนเสียสติ ครอบครัวลํายองพาลํายองไปหาหมอ พบว่า
ลํายองเป็นเอดส์ ยายแลเห็นอาการลํายองคุ้มดีคุ้มร้าย ออกไปสร้างความวุ่นวายให้กับคนอ่ืน จึง
ตัดสินใจนํายาเบ่ือหนูคลุกข้าวให้ลํายองกิน แต่กลับเป็นตาปอ พ่อของลํายองที่กินข้าวน้ัน ตาปอ
เสียชีวิต ยายแลเสียใจมากที่ตนเป็นสาเหตุให้ตาปอเสียชีวิต ต่อมาไม่นาน ลํายองเสียชีวิตลงด้วยโรค
ซิฟิลิส 

4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
วันเฉลิมตัดสินใจบวชให้แม่ เณรวันเฉลิมออกธุดงค์ และเรียนต่อที่

วิทยาลัยของพระสงฆ์ ยายแลรู้สึกผิดที่เป็นสาเหตุให้ตาปอตาย พระวันเฉลิมจึงมาพูดเตือนสติ หลวง
ตาป่ินมรณภาพ พระวันเฉลิมเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย 

5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) 
พระวันเฉลิมเรียนจบและสึกออกมาเพื่อทํางานและดูแลครอบครัว ทําให้

พบว่าอ้อย น้องสาวที่ปัญญาอ่อน ต้ังครรภ์และมีลูกชายหน่ึงคน จิตตา น้องสาวคนเล็กไปเป็นครูอยู่
ต่างจังหวัดและยังติดต่อไม่ได้ เหน่ง น้องชายเปิดกิจการเย็บเคร่ืองหนังเป็นของตัวเอง อภิชาติ ลูกชาย
ของลํายองที่เกิดกับกวงไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ไม่ยอมติดต่อกลับทางบ้าน เพราะน้อยใจพ่อกับแม่  
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วันเฉลิมพบกับหนูสม เพ่ือนบ้านในสมัยเด็ก วันเฉลิมชอบหนูสม แต่หนูสมมีแฟนแล้วและกําลังจะ
แต่งงาน งานแต่งงานของหนูสมถูกยกเลิก หนูสมเสียใจบินไปเรียนต่อต่างประเทศ วันเฉลิมขอทุนไป
เรียนต่อต่างประเทศเพ่ือตามหาอภิชาติและเรียนต่อในระดับปริญญาเอก วันเฉลิมเจอกับอภิชาติ และ
พูดเตือนสติจนอภิชาติเข้าใจกวงมากขึ้น หนูสมและวันเฉลิมเรียนจบกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่
มหาวิทยาลัยและตัดสินใจคบหากัน  

4.2.1.2 ตัวละคร (character) 
ในงานวิจัยช้ินน้ี แบ่งการวิเคราะห์ตัวละครออกเป็นสองประเภท เพ่ือให้

ง่ายต่อการทําความเข้าใจ คอืตัวละครหลัก ได้แก่ วันเฉลมิ ลํายอง สันต์ และตัวละครประกอบคือ 
ยายแล และกลุ่มญาติๆ ของวันเฉลิม 

ตัวละครหลัก 
1) วันเฉลิม 

 
ภาพที่ 4.57 วันเฉลิม 

 
วัน เฉลิมลูกชายของลํ ายองกับสัน ต์  วัน เฉลิม โตขึ้ นมาท่ ามกลาง

สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ต้องคอยดูแลแม่ที่ติดเหล้าและน้องๆ วันเฉลิมได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอน
จากหลวงตาป่ิน จึงดํารงตนตามหลักพระพุทธศาสนา วันเฉลิมบวชหลังจากลํายองเสียชีวิต ได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนา หลังจากสึกออกมา วันเฉลิมก็คอยดูแลน้องๆ  

ตัวละครวันเฉลิมเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยเห็นได้
ชัดจากพฤติกรรมของตัวละครว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรม ในช่วงที่ตัวละคร
ตัวน้ียังเด็ก จะปรากฏลักษณะของคนที่มีความขยันขันแข็ง กตัญญู วันเฉลิมคอยดูแลแม่ (ลํายอง) 
และน้องๆ วันเฉลิมมองว่าหากตนไปอยู่กับปู่กับย่า แม่และน้องจะไม่มีใครคอยดูแล จึงเลือกที่จะ
เสียสละความสุขสบายของตัวเองมาดูแลแม่และน้องแทน ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสบวชเป็นพระ พระ 
วันเฉลิมก็ยังคงมีความห่วงใยให้กับแม่และน้องๆ เมื่อลํายองเสียชีวิตลง พระวันเฉลิมเห็นว่าตนเองควร
สึกจากพระออกมาทํามาหากิน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของทางครอบครัว พระวันเฉลิมมองว่าการที่
ตนเองบวชเป็นพระเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัว แต่บรรดาญาติก็ยังสนับสนุนให้พระบวชและเดินทางไป
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ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียก่อน  เมื่อเรียนจบกลับมาจึงตัดสินใจสึกออกมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือ 
สะท้อนให้เห็นว่า ตัวละครมีความห่วงใยต่อครอบครัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่ก็มีการแสดงออกที่
ต่างกันออกไปในแต่ละช่วงอายุ  

2) ลํายอง 

 
ภาพที่ 4.58 ลํายอง 

 
ลํายองเป็นแม่ของวันเฉลิม ลํายองเป็นตัวละครที่เช่ือมั่นในความคิดและ

การกระทําของตัวเอง ลํายองมองว่าสิ่งที่ตนกระทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ลํายองถูกยายแล แม่ของตน
ให้ท้ายมาตลอดว่าเป็นคนสวย ไม่จําเป็นต้องทํามาหากินก็มีคนคอยเลี้ยงดู ลํายองจึงเอาแต่แต่งตัว
สวยๆ เพ่ือให้ผู้ชายมอง 

ลํายองเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยจะเห็นได้ชัดจาก
พฤติกรรมของตัวละครว่ามีที่มาที่ไป เป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นว่าการหล่อหลอมของแม่ (ยายแล) 
จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก (ลํายอง) พฤติกรรมต่างๆ ของลํายอง เกิดจากการหล่อหลอมของแม่ 
การท่ีลํายองมีลักษณะเกียจคร้าน ไม่ทํามาหากินและมีความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด เกิดจากการที่
ยายแลคอยสอนและคอยให้ท้ายลํายองตลอดว่าเกิดมาสวย มีรูปเป็นทรัพย์ ไม่ต้องทํามาหากินเด๋ียวก็
มีผู้ชายรวยๆ มารับเลี้ยง 

3) สันต์ 

 
ภาพที่ 4.59 สันต์ 

พ่อของวันเฉลิม  สันต์เป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดย
เห็นได้จากความคิดและพฤติกรรมของตัวละคร ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงของอายุ ในช่วงที่
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สันต์พบรักกับลํายอง พ่อกับแม่ของสันต์พยายามเตือนสันต์ไม่ให้คบหากับลํายอง ด้วยมองว่าลํายอง
เป็นผู้หญิงที่ไม่เหมาะกับการเป็นภรรยา ทั้งยังสนับสนุนให้สันต์ชอบพอกับเทวี เพ่ือนของน้องสาวแทน 
แต่สันต์ก็ยังแอบคบหากับลํายอง มีสัมพันธ์เกินเลยจนกระทั่งลํายองต้ังครรภ์ สันต์จึงแต่งงานกับ
ลํายองเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ แต่หลังจากลํายองคลอดลูก สันต์ได้พบกับพฤติกรรมรักสบายและ
ไม่ทํามาหากินของลํายอง ทําให้สันต์เปลี่ยนความคิดที่มีต่อลํายองและตัดสินใจเลิกรากัน  

ตัวละครประกอบ 
1) ยายแล 

 
 

ภาพที่ 4.60 ยายแล 
 

แม่ของลํายอง ยายแลเป็นคนท่ีแนะนําลํายองไปในทางที่ผิดทั้งเรื่องติด
เหล้าและติดการพนัน ยายแลเป็นคนนํายาดองมาให้ลํายองกินหลังจากที่คลอดวันเฉลิม และเมื่อ
ลํายองได้เงินจากภรรยาของกวง ยายแลก็เป็นผู้ที่พาลํายองไปเข้าบ่อนการพนัน  

ยายแลเป็นตัวละครหลายมิติ (Round character) คือเป็นตัวละครที่มี
การเปล่ียนแปลงทางความคิดและพฤติกรรม ในตอนต้นเรื่องยายแลสนับสนุนให้ลํายองด่ืมเหล้าและ
เล่นการพนัน รวมไปถึงสนับสนุนให้ลํายองเก็บวันเฉลิมไว้เลี้ยงเอง ไม่ยอมให้ไปอยู่กับสันต์ แต่ใน
ตอนท้ายของเรื่อง ยายแลมีความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากตาปอตาย ยายแลรู้สึก
ผิดที่เป็นสาเหตุให้ตาปอตาย ทําให้ยายแลเริ่มคิดได้ และรู้ตัวว่าที่ผ่านมาทําผิดพลาดที่สนับสนุนให้
ลํายองเอาแต่แต่งตัวสวยไปวันๆ ยายแลจึงหันมาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ใช้ชีวิตในบ้ันปลายด้วยการเลี้ยงดู
ลูกๆ ของลํายอง 

2) ญาติๆ ของวันเฉลิม 
ตัวละครอีกกลุ่มหน่ึงที่มีบทบาทต่อละครเรื่องน้ีคือ ญาติของวันเฉลิม 

ได้แก่ ลํายง(น้า) ลําดวล(น้า) ปาน(น้า) ป้ัน(ย่า) สิน(ปู่)  
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ภาพที่ 4.61 ญาติของวันเฉลิม 
 

ลํายง น้องสาวของลํายอง ช่วงก่อนที่วันเฉลิมจะเกิด ลํายงเป็นคนที่ทํามา
หากินเพ่ือหาเลี้ยงคนในครอบครัว ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ ภายในบ้าน ต่อมาเมื่อลํายองคลอด 
วันเฉลิมและไม่ยอมเลี้ยงดูลูก ลํายงก็เป็นผู้ที่คอยดูแลวันเฉลิม รวมไปถึงน้องๆ ของวันเฉลิมด้วย ลํายง
แต่งงานมีลูก แต่ต้องส่งลูกของตนเองไปอยู่กับปู่ย่า เน่ืองจากตนต้องช่วยเลี้ยงดูลูกๆ ของลํายอง เมื่อ
พระวันเฉลิมต้องการจะสึกออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน ลํายงได้ขอให้พระบวชเรียนจนกว่า
จะเรียนจบ โดยตนจะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลน้องๆ ของพระเอง 

ลําดวล น้องสาวอีกคนของลํายอง ลําดวลเป็นคนที่พาลํายองไปสมัครงาน
ในโรงงาน ทําให้ลํายองได้เจอกับกวง ลําดวลเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยดูแลลูกๆของลํายอง 

ปาน / ป่อง น้องชายของลํายอง คอยช่วยเลี้ยงดูวันเฉลิมตอนที่วันเฉลิมยัง
เด็ก พาวันเฉลิมไปเล่นที่วัด และฝากวันเฉลิมไว้กับหลวงตาปิ่น ทําให้วันเฉลิมได้ใกล้ชิดกับวัดต้ังแต่
เด็ก รวมถึงเปิดโอกาสให้สันต์ได้เจอกับวันเฉลิมโดยที่ลํายองไม่รู้อีกด้วย 

ป้ันกับสิน ปู่และย่าของวันเฉลิม ป้ันและสินไม่ชอบพฤติกรรมของลํายอง 
ที่ไม่เอาการเอางาน ไม่ทํามาหากิน ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระใดๆ ในบ้าน ป้ันกับสินอยากให้สันต์แต่งงาน
กับเทวี แต่เมื่อลํายองท้องกับสันต์จึงจําเป็นต้องรับลํายองเป็นสะใภ้ เมื่อลํายองคลอดวันเฉลิม ป้ันกับ
สินก็เป็นผู้ที่คอยดูแลวันเฉลิมแทนลํายอง 

หลวงตา หลวงตาเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูวันเฉลิมต้ังแต่ยังเด็ก เน่ืองจากน้า
ชายของวันเฉลิมชอบพาวันเฉลิมไปฝากไว้กับหลวงตา วันเฉลิมจึงมีความใกล้ชิดกับหลวงตา เมื่อหลวง
ตาชราภาพวันเฉลิมก็คอยมารับใช้อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งหลวงตามรณภาพ 

ตัวละครในกลุม่ญาติๆของวันเฉลิม ทั้งญาติฝ่ายพ่อคือ ย่าป้ันกับปู่สิน และ
ญาติฝ่ายแม่ คอื น้าลํายง น้าลําดวล น้าปาน ทุกคนล้วนแต่มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูและให้ความ
ช่วยเหลือวันเฉลิมและน้องๆ ต้ังแต่เด็กจนโตเน่ืองจากลํายองไม่ยอมเลี้ยงดูลูกๆ  
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4.2.1.3 แก่นเรื่อง (theme) 
คนดี  เปรียบได้กับทองแท้  ไม่ ว่าจะไปตกอยู่ ในสถานการณ์ หรือ

สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเพียงใด ความดีในตัวก็จะนําพาให้ผ่านพ้นกับทุกข์โศกและอุปสรรคต่างๆ ใน
ชีวิตและยังคงเป็นคนดีได้เสมอ เหมือนกับทองแท้บริสุทธ์ิที่เรียกว่าทองเน้ือเก้า 

แก่นเรื่องของละครเรื่องน้ีสามารถตีความได้จากตัวละครวันเฉลิม ที่
เติบโตข้ึนมาท่ามกลางสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อกับแม่แยกทางกัน วันเฉลิมอาศัยอยู่กับแม่ที่
ติดสุราและการพนันอย่างหนัก ทั้งยังไม่ได้ให้การอบรมเล้ียงดูวันเฉลิมอย่างที่แม่ควรกระทํา 
นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมและชุมชนที่อาศัยอยู่ก็แวดล้อมไปด้วยอบายมุข แต่วันเฉลิมก็สามารถเติบโต
ขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากญาติๆ และหลวงตาปิ่น แสดงให้เห็นว่าวันเฉลิมสามารถเป็นคนดีได้ 
แม้ว่าจะเกิดมาท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ตาม 

4.2.1.4 ฉาก (setting) 
ในละครเรื่องทองเนื้อเก้าเวอร์ชันปีพ.ศ. 2540 พบว่า ฉากต่างๆในเรื่อง

ส่วนใหญใ่ช้สถานที่ที่มีอยู่แลว้ในการถ่ายทํา ผู้ผลิตสร้างเรื่องราวให้เกิดในยุคอดีต ฉากที่ปรากฏรวมไป
ถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงถูกย้อนกลับไปในอดีต    

1) ร้านขายของชําของป้ันกับสิน 
 

 
 

ภาพที่ 4.62 ร้านขายของชําของป้ันกับสิน 
 

ร้านขายของชําของป้ันกับสิน มีลักษณะเป็นบ้านที่เปิดพ้ืนที่ส่วนหน่ึงเป็น
ร้านค้า ขายทั้งของสดและของแห้ง โดยจะแบ่งพ้ืนที่ขายของสดและของแห้งคนละส่วน มีลักษณะ
สมจริงเหมือนกับร้านค้าทั่วไปตามชุมชน ช้ันสองของบ้านเป็นห้องนอนของสมาชิกในครอบครัว มี
โทรทัศน์หน่ึงเคร่ืองอยู่ในห้องนอนของปั้นกับสิน โดยเห็นได้จากในฉากที่ลํายองมาดูโทรทัศน์ที่ห้อง
ของป้ันกับสิน ร้านขายของชําของป้ันกับสินอยู่ในชุมชนเดียวกันกับบ้านของลํายอง 
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2) บ้านของลํายอง 
 

 
 

ภาพที่ 4.63 บ้านของลํายอง 
 

บ้านของลํายองมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองช้ัน อยู่ในชุมชนแออัด มีห้องนอน
แยกสําหรับสมาชิกภายในบ้าน มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกบางชนิด เช่น ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ตู้เสื้อผ้า 
โดยจะสังเกตได้จากฉากที่สมาชิกภายในบ้านน่ังรับประทานอาหารร่วมกัน 

4.2.1.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ผู้ผลิตได้ใส่ความขัดแย้งลงไป โดยสร้างให้เกิดปมขัดแย้งระหว่างตัวละคร

กับตัวละคร ซึง่ส่งผลกับเน้ือเรื่องและพฤติกรรมของตัวละคร จําแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับตัวละคร ได้แก่ 

1) ความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยา คือ ลํายองกับสันต์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.64 สันต์กับลํายอง 
 

ความขัดแย้งระหว่างลํายองกับสันต์เกิดข้ึนหลังจากที่ลํายองแต่งงานกับ
สันต์  ลํายองไม่ช่วยทํามาหากิน ใช้เงินฟุ่มเฟือย ติดเหล้าและไม่ดูแลลูกอย่างที่แม่คนหน่ึงพึงกระทํา 
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รวมไปถึงไม่เคารพบุพการีของสันต์ ทําให้สันต์โกรธมากจนต้องตําหนิ ลํายองโกรธที่สันต์ตําหนิจนจึง
ตัดสินใจเลิกกับสันต์และพาวันเฉลิมกลับไปอยู่ด้วย สันต์ขอเป็นฝ่ายเลี้ยงดูวันเฉลิมเอง แต่ลํายองไม่
ยอม ต่อรองให้สันต์นําเงินจํานวนมากมาให้เพ่ือแลกกับตัววันเฉลิม สันต์ต้องยอมให้วันเฉลิมอยู่กับ
ลํายอง สันต์ได้ไปต่อรองกับลํายองอีกหลายครั้งเพ่ือนําตัววันเฉลิมมาอยู่ด้วย แต่ลํายองก็ไม่อนุญาตทุก
ครั้ง ความขัดแย้งของทั้งสองดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งลํายองป่วยและเสียชีวิตลง 

2) ความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับแม่ภรรยา คือยายแลกับยายป้ัน 
ความขัดแย้งระหว่างยายแลกับยายป้ันเกิดจากการท่ีลํายอง ลูกสาวของ

ยายแลแต่งงานกับสันต์ ลูกชายของยายป้ัน ยายแลสนับสนุนให้ลํายองรักกับสันต์ เพราะเห็นว่าสันต์
เป็นนักเรียนนายเรือ มีอนาคตไกล น่าจะสามารถเลี้ยงดูลํายองให้อยู่อย่างสุขสบายได้ ในขณะที่ยาย
ป้ันแม่ของสันต์ไม่ชอบลํายอง และไม่อยากได้ลํายองมาเป็นลูกสะใภ้ ยายป้ันต้ังใจให้สันต์แต่งงานกับ
เทวี เพ่ือนของลูกสาว แต่ลํายองเกิดท้องกับสันต์ จึงจําเป็นต้องให้สันต์แต่งงานกับลํายองเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบ ยายป้ันไม่ชอบนิสัยของลํายอง เน่ืองจากลํายองเป็นคนไม่เอาการเอางาน ไม่ช่วย
ทํางานบ้าน มาช่วยขายของก็ขายผิดๆถูกๆ ทั้งยังชอบขโมยของและขโมยเงินจากที่ร้านเสมอ ยายป้ัน
คอยว่ายายแลว่าสั่งสอนลูกไม่ดี ความขัดแย้งของทั้งสองดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งยายป้ันเสียชีวิต 

4.2.2 กลวิธีการเลา่เรื่องของละครเรื่องทองเนื้อเก้า ปีพ.ศ. 2556 เวอร์ชนัรเีมก 
4.2.2.1 โครงเรื่อง (plot)  

1) ขั้นเริ่มเร่ือง (Exposition) 
เปิดเรื่องที่ความสัมพันธ์ระหว่างสันต์กับลํายอง ทั้งสองอาศัยอยู่ในชุมชน

เดียวกัน สันต์และลํายองแอบไปมีสัมพันธ์กัน ลํายองต้ังครรภ์ สันต์แต่งงานกับลํายองเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบ ลํายองคลอดลูกในวันที่ 5 ธันวาคม สันต์จึงต้ังช่ือให้ลูกว่าวันเฉลิม 

2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 
ยายแลแม่ของลํายองนํายาดองเหล้ามาให้ลํายองกินเพ่ือให้บํารุงร่างกาย

หลังคลอด ลํายองอ้างกับพ่อแม่สันต์ว่าเพ่ิงคลอดลูก จึงไม่ช่วยทํางานบ้าน ต่อมาลํายองเริ่มติดยาดอง
เหล้าไม่ดูแลลูก ไม่ยอมให้นมลูก ไม่ทํางานบ้าน ไม่ช่วยครอบครัวสันต์ค้าขาย สันต์ทนพฤติกรรมของ
ลํายองไม่ไหวจึงออกปากเตือนให้ดูแลลูกและช่วยทํางานบ้านบ้างเพ่ือแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ของ
ตน ลํายองโกรธมากทะเลาะกับสันต์ขอเลิกกัน ลํายองพาวันเฉลิมกลับมาอยู่ที่บ้านกับตน  

ลํายองออกหางานทํา ได้ทํางานในโรงงานเคร่ืองเคลือบ ลํายองไปถูกตา
ต้องใจกวงเจ้าของโรงงาน ลํายองสานสัมพันธ์กับกวงเพ่ือหวังให้กวงรับตนไปเล้ียงจะได้อยู่อย่างสุข
สบายไม่ต้องทํางาน กวงแต่งงานมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ไม่มีลูกชายสืบสกุลจึงคิดจะมีลูกกับลํายองเพ่ือจะ
ได้ลูกชายไว้สืบสกุลโดยไม่ได้บอกลํายองว่าตนมีภรรยาอยู่แล้ว กวงซื้อบ้านให้ลํายองอยู่ ต่อมาลํายอง



106 
 

 

คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชาย ช่ืออภิชาติแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์เน่ืองจากลํายองด่ืมเหล้าอย่างหนักขณะที่
ต้ังครรภ์ กวงเสียใจมากที่ลูกออกมาไม่สมบูรณ์จึงเอาลูกไปเลี้ยงเองและให้เงินลํายองเป็นการตอบแทน 
สันต์พยายามขอเอาวันเฉลิมไปเลี้ยงแต่ลํายองไม่ยอม 

ลํายองยังคงติดเหล้าอย่างหนัก ยายแลแม่ของลํายองพาลํายองไปเข้าบ่อน 
ลํายองเจอกับเมืองเทพในบ่อน เมืองเทพพาลํายองเล่นการพนันจนเงินหมด ลํายองมีลูกสาวกับเมือง
เทพหน่ึงคน ช่ืออ้อย เมืองเทพไม่ยอมรับลูกในท้องลํายอง วันเฉลิมคอยดูแลน้อง เน่ืองจากลํายองไม่
ยอมเลี้ยงลูก ลํายองยังคงติดเหล้าและการพนันอย่างหนัก ลํายองเปิดบ้านเป็นบ่อนและทําห้องเช่า  
วันเฉลิมกลายมาเป็นคนว่ิงซื้อข้าวซื้อนํ้าให้กับคนในบ่อน ขณะเดียวกันก็ต้องเล้ียงน้องไปด้วย ลํายอง
ท้องกับคนที่มาเช่าห้อง ได้ลูกชาย วันเฉลิมต้ังช่ือให้น้องว่าเหน่ง บ่อนของลํายองโดนปิด ลํายองจึงไป
เล่นการพนันข้างนอก ได้เจอกับกํานันเสือ กํานันเสือรับเลี้ยงดูลํายอง ระหว่างน้ันลํายองยังแอบไปมี
สัมพันธ์กับคนที่มาเช่าห้องเช่าที่บ้านจนต้ังครรภ์ ลํายองหลอกกํานันเสือว่าเป็นลูกของกํานันเสือโดยที่
ไม่รู้ว่ากํานันเสือเป็นหมัน กํานันเสือโกรธมากแต่เห็นแก่วันเฉลิมที่เป็นเด็กดี กตัญญู คอยดูแลแม่และ
น้องๆ จึงไม่เอาเรื่องลํายอง สันต์มาขอให้วันเฉลิมไปอยู่กับตนอีกครั้ง แต่ลํายองก็ไม่ยอม 

3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
ลํายองติดเหล้าอย่างหนัก บ้านที่กวงซื้อให้ก็นําไปจํานองกับเจ้าของบ่อน

จนโดนยึด ลํายองและลูกๆต้องกลับมาอยู่บ้านเดิมของลํายอง ป้ันกับสิน ปู่และย่าของวันเฉลิมเสนอให้
วันเฉลิมไปอยู่ด้วย โดยอนุญาตให้พาน้องๆไปอยู่ด้วยได้ เพ่ือที่วันเฉลิมจะได้ไปเรียนและไม่ต้องคอย
ดูแลแม่ขี้เมา วันเฉลิมกลัวไม่มีคนดูแลแม่และไม่อยากหนีไปมีความสุขคนเดียวจึงไม่ไปอยู่กับปู่ย่า 
ลํายองเร่ิมมีอาการทางประสาทและมีแผลตามตัว 

ไฟไหม้ชุมชน บ้านของป้ันกับสินไฟไหม้ สินสําลักควันตาย วันเฉลิมบวชให้
สิน ลํายองกลายเป็นคนเสียสติ ครอบครัวลํายองพาลํายองไปหาหมอ พบว่าลํายองเป็นโรคฟิซิลิสโดย
เช้ือได้ลามขึ้นสมอง ไม่สามารถรักษาให้หายได้ วันเฉลิมตัดสินใจสึกออกมาเพ่ือดูแลแม่ ยายแลเห็น
อาการลํายองคุ้มดีคุ้มร้าย ออกไปสร้างความวุ่นวายให้กับคนอ่ืน จึงตัดสินใจนํายาเบ่ือหนูคลุกข้าวให้
ลํายองกิน แต่กลับเป็นตาปอ พ่อของลํายองที่กินข้าวน้ัน ตาปอเสียชีวิต ยายแลเสียใจมากที่ตนเป็น
สาเหตุให้ตาปอเสียชีวิต อาการป่วยของลํายองหนักข้ึนเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิต 

4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
วันเฉลิมตัดสินใจบวชเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ลาํยอง โดยต้ังใจว่าจะบวช

ตลอดชีวิต 
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5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) 

พระวันเฉลิมมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย ได้เจอกับอภิชาติ ลูกชายของ
ลํายองที่เกิดกับกวง จึงได้พามารู้จักกับพ่ีน้อง และญาติๆ พระวันเฉลิมตัดสินใจไปเรียนต่อที่อินเดีย 

4.2.2.2 ตัวละคร (character) 
ตัวละครหลัก 

1) วันเฉลิม 
 

  
 

ภาพที่ 4.65 วันเฉลิม 
 

วันเฉลิม ลูกชายของลํายองกับสันต์ หลังจากที่ลํายองเลิกกับสันต์ ลํายอง
พาวันเฉลิมมาอยู่กับตน แต่กลับไม่ได้ให้การอบรมเลี้ยงดูวันเฉลิมอย่างที่แม่คนหนึ่งพึงกระทํา วันเฉลิม
เป็นเด็กที่มีความกตัญญูอย่างสูง แม้ว่าจะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากมารดาเท่าที่ควร แต่วันเฉลิมก็
รักและเคารพมารดาของตนมาก คอยดูแลเมื่อยามเจ็บไข้และไม่ทิ้งไปไหน เห็นได้จากคําพูดของ 
วันเฉลิมที่ตอบสันต์เมื่อสันต์ชวนให้ไปอยู่ด้วย 

“ผมทิ้งแม่ทิ้งน้องไปไม่ได้หรอกครับ หลวงตาสอนเอาไว้ว่าคุณค่าของคน
อยู่ที่ความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ” 

จากละครจะเห็นได้ว่า มีหลายโอกาสท่ีวันเฉลิมสามารถหนีไปจากสภาพ
ชีวิตที่ต้องด้ินรนและยากลําบากได้ แต่วันเฉลิมก็ยังคงยืนยันที่จะอยู่ดูแลแม่กับน้อง ไม่เห็นแก่ความสุข
ส่วนตน ไม่ยอมทิ้งให้แม่ลําบาก แต่กลับอยู่ช่วยดูแลแม่และน้องๆ วันเฉลิมคอยดูแลมารดาที่ป่วยจน
ช่วงสุดท้ายของชีวิตมารดา 
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ภาพที่ 4.66 วันเฉลิมคอยดูแลลํายองขณะที่ลํายองป่วยหนัก 
 

นอกจากนี้ วันเฉลิมยังเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน ในช่วงที่ยังเด็กมีครั้ง
หนึ่งที่ลํายองแม่ของวันเฉลิมไปเล่นการพนันในบ่อนจนลืมเวลา วันเฉลิมเข้าบ้านไม่ได้จึงไปหาหลวงตา
ที่วัดเพ่ือขอข้าวเย็นกิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า วันเฉลิมเลือกที่จะไปหาหลวงตามากกว่าที่
จะไปหาญาติๆ ด้วยเล็งเห็นว่าหากตนไปหาญาติ ทุกคนก็จะรู้ว่าลํายองเข้าบ่อนติดการพนันและ
ลํายองจะโดนตําหนิ วันเฉลิมกลัวแม่จะโดนตําหนิ จึงเลือกที่จะไปหาหลวงตาแทน  

ตัวละครวันเฉลิมเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character)  โดยจะเห็น
ได้ว่าจากตอนต้นเรื่องไปจนกระทั่งท้ายเรื่อง ตัวละครมีความคิดที่ เปลี่ยนแปลงไป มีอารมณ์ที่
หลากหลาย มีการพัฒนาทางความคิด โดยด้านที่เห็นชัดที่สุดของตัวละครตัวน้ีคือการมีความกตัญญู
ต่อมารดาเป็นอย่างมาก แม้ว่ามารดาจะคอยดุด่าว่ากล่าวและทุบตี วันเฉลิมก็ไม่เคยโกรธมารดา 
เพราะถือว่ามารดาเป็นผู้มีพระคุณ เมื่อตอนยังเด็กวันเฉลิมก็จะมีความคิดแบบเด็กๆ วันเฉลิมยอมอยู่
กับแม่ เพราะไม่อยากให้แม่ทะเลาะกับพ่อกับย่า เวลาทะเลาะกันแม่ชอบพูดคําหยาบ พูดคําหยาบ
แล้วจะบาป กลัวแม่บาป เมื่อโตขึ้นมาหน่อย สันต์พ่อของวันเฉลิมชวนไปอยู่ด้วยอีกครั้ง วันเฉลิมก็
ปฏิเสธ เพราะกลัวว่าถ้าไปแล้วจะไม่มีคนช่วยแม่เลี้ยงน้อง กลัวไม่มีคนดูแลแม่  

สันต์     : “วัน...ย่าเขาอนุญาตให้น้อง ๆ วันอยู่ด้วยได้แล้วน่ีลูก” 
วันเฉลิม : “แลว้แม่ล่ะครับ” 
สันต์     : “ก็ให้เขากลับไปอยู่บ้านยายไง” 
วันเฉลิม : “ไมไ่ด้หรอกครับ...ทําอย่างน้ันผมก็เท่ากับเป็นลูกอกตัญญู” 
สันต์     : “อกตัญญูที่ตรงไหนกัน” 
วันเฉลิม : “ผมจะปล่อยให้แม่ลําบากในขณะที่ผมสขุสบายกว่าแม่ได้ยังไงครับ” 
สันต์  : “วัน...” 
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วันเฉลิม : “พญาช้างเผือกท่านไม่เคยทอดทิ้งแม่ของท่านเลย ถึงจะถูกจับ
ตัวไปขังไว้เลี้ยงดูอย่างดี ท่านยังไม่ยอมกินอาหารซักมื้อเพราะรู้ว่าแม่ตาบอดของท่าน ยังไม่ได้กินเลย 
ท่านต้องให้แมข่องท่านกินอ่ิมก่อนท่านถึงจะกินครับ” 

หรือในตอนที่บวชเป็นเณร ก่อนบวชวันเฉลิมก็ไม่อยากบวชเพราะกลัวว่า
จะไม่มีคนช่วยแม่ดูแลน้องๆ เมื่อบวชแล้วและรู้ว่าแม่ป่วยหนัก ไม่มีคนคอยดูแล วันเฉลิมก็ไม่ลังเลที่จะ
สึกออกมาเพ่ือดูแลแม่ แม้ว่าตนเองจะต้องหยุดเรียนไปด้วยก็ตาม  

 

 
 

ภาพที่ 4.67 วันเฉลิมบวชเณร 
 

“ผมกําลังนึกว่า พอโยมแม่ค่อยยังช่ัวกลับมาอยู่บ้าน ใครจะเป็นคนคอย
ดูแลโยมแม่ แล้วยังน้องๆอีก โยมยายคนเดียวก็คงไม่ไหว ผมคิดว่าผมคงต้องสึกครับหลวงตา” 

ในช่วงที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ วันเฉลิมจะคอยเป็นห่วงแม่อยู่เสมอ เวลามีปัญหา
อะไร ก็มักจะโทษว่าเป็นความผิดของตนก่อนเสมอ  และมองว่าเป็นความผิดของตนที่ดูแลแม่กับน้อง
ได้ไม่ดีพอ  

ตัวละครวันเฉลิมเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากบวช จากเดิมที่ไม่
สามารถตัดความห่วงใยและความกังวลใจที่มี ต่อคนรอบข้างได้ เมื่อได้มาศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาก็ทําให้เข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้น  เห็นได้จากฉากที่ยายแลกําลังเป็นทุกข์
เพราะลํายอง วันเฉลิมได้มาพูดเตือนสติยายไว้ว่า 

“ยาย ทุกคนก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งน้ัน จนก็ทุกข์รวยก็ทุกข์แต่ไหน ๆ ได้เกิด
มาเป็นคนแล้วก็ต้องด้ินรนกันไปให้เต็มกําลังสติปัญญาคิดเสียว่า ความลําบากที่เรากําลังเผชิญเป็นแค่
บททดสอบจิตใจของเราบทนึงเท่าน้ันนะ ยายจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจของเราเอง บางเร่ืองยายก็ปล่อย
วางเสียเถอะ มีเท่าไรเราก็กินเท่าน้ัน เงินทองผมจะเป็นคนหามาเลี้ยงยายกับแม่เอง” 
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จากบทสนทนาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามุมมองและความคิดต่างๆ ของวันเฉลิม
เปลี่ยนแปลงไป สามารถตัดความกังวลใจที่มีต่อคนรอบข้างได้ รู้จักการปล่อยวาง  

2) ลํายอง 

 
 

ภาพที่ 4.68 ลํายอง 
 

ลํายองเป็นตัวละครท่ียึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด คิดว่าสิ่งที่ตนเองทําเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ลํายองมีลักษณะนิสัยขี้โวยวาย โผงผาง เป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยจะ
เห็นได้ชัดจากพฤติกรรมของตัวละครว่ามีที่มาที่ไป เป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นว่าการหล่อหลอมของ
แม่ (ยายแล) จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูก (ลํายอง) พฤติกรรมต่างๆ ของลํายอง เกิดจากการหล่อ
หลอมของแม่ การท่ีลํายองมีลักษณะเกียจคร้าน ไม่ทํามาหากินและมีความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด 
เกิดจากการที่ยายแลคอยสอนและคอยให้ท้ายลํายองตลอดว่าเกิดมาสวย มีรูปเป็นทรัพย์ ไม่ต้องทํามา
หากินเด๋ียวก็มีผู้ชายรวยๆ มารับเลี้ยง 

ตัวละครตัวน้ีเห็นแก่ความสุขสบายของตัวเอง โดยไม่ได้สนใจคนรอบข้าง 
แม้กระทั่งลูกของตนเอง ลํายองมองว่าวันเฉลิมเป็นสมบัติของตนเองที่จะทําอะไรด้วยก็ได้ ไม่ว่าจะมี
ใครเตือนสติหรือขอร้องอย่างไร ลํายองก็ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม  

พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนว่าลํายองเห็นแต่ความสุขส่วนตน คือตอนที่สันต์
และครอบครัวมาขอวันเฉลิมไปดูแล ลํายองไม่ยอมให้วันเฉลิมไปอยู่กับสันต์ เพราะหวังจะได้เงินค่า
เลี้ยงดูรายเดือนจากสันต์ และยังมองว่าการที่ตนให้ลูกอยู่กับตนตนจะเป็นผู้ชนะ  

“กูไม่คืนให้โง่หรอก... เรื่องอะไร ขืนกูคืนใหม้ัน กูก็อดได้เดือนละสามร้อย
สิ อยู่มันไปยังง้ี ทรมานพวกมนัดี อยากให้ไอ้วันมันกินดีอยู่ดี ก็จ่ายเงินมาเยอะๆ ละกัน” 

นอกจากน้ียังรู้สึกสะใจที่เห็นสันต์เจ็บปวดกับการต้องเห็นลูกอยู่อย่างอดๆ 
อยากๆ พฤติกรรมเช่นน้ีของลํายองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันเฉลิมโตขึ้นสันต์ได้มาขอให้ลูกไป
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อยู่ด้วยอีกคร้ัง ลํายองก็ต่อรองตัวลูกกับเงินจํานวนมาก หรือแม้กระทั่งเงินที่สันต์ให้ไว้เพ่ือดูแล 
วันเฉลิม ลํายองก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ นําไปซื้อเหล้าและเล่นการพนัน  

3) สันต์ 

 
 

ภาพที่ 4.69 สันต์ 
 

พ่อของวันเฉลิม  สันต์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ทั้งต่อหน้าที่การงาน
และต่อครอบครัว เมื่อสันต์รู้ว่าลํายองต้ังครรภ์ ก็รับผิดชอบแต่งงานกับลํายอง คอยดูแลลํายอง เมื่อ
ลํายองคลอดวันเฉลิม สันต์ก็ทําหน้าที่พ่อที่ดีคอยดูแลวันเฉลิม 

สันต์เป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยเห็นได้จากความคิด
และพฤติกรรมของตัวละคร ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงของอายุ แม้ว่าครอบครัวของสันต์กับ
ลํายองจะไม่ค่อยถูกกัน สันต์ก็ยังแอบคบหากับลํายอง หลงไปกับหน้าตาที่สวยงามและความออดอ้อน
ของลํายอง ทั้งคู่มีสัมพันธ์เกินเลยจนกระทั่งลํายองต้ังครรภ์ หลังจากลํายองคลอดลูก สันต์ได้พบกับ
พฤติกรรมรักสบายและไม่ทํามาหากินของลํายอง ทําให้สันต์เปลี่ยนความคิดที่มีต่อลํายองและ
ตัดสินใจเลิกรากัน 

“นับวันผมย่ิงรู้เช่นเห็นชาติผู้หญิงคนน้ีครับแม่ ผมเสียใจ ไม่น่าหลงผิด เอา
มันมาเป็นเมียเลย” 

 สันต์พยายามเจรจากับลํายองขอนําวันเฉลิมมาเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลา แต่ก็
ไม่ประสบผลสาํเร็จ จึงแอบให้ความช่วยเหลือวันเฉลิมผ่านญาติๆ ของวันเฉลิม แสดงให้เห็นว่าสันต์มี
ความรับผิดชอบต่อลูก แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม 

สันต์ : “เงินน่ีผมช่วยค่ารักษาลํายอง รีบพาไปหาหมอซะเถอะนะครับ” 
แล  : “ข้ากับนังลํายองทําเลวกับเอ็งสารพัด เอ็งไม่ถือโทษเลยรึไง” 
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สันต์ : “ที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะน้าแล ถือซะว่าเป็นกรรมที่ทําร่วมกันมา 
ตอนน้ี อะไรก็ไม่สําคัญเท่าต้องช่วยกันทําให้เณรสบายใจที่สุด จะได้
มีสมาธิเรียนหนังสือนะน้าแล” 

ตัวละครประกอบ 
1) ยายแล 

 
 

ภาพที่ 4.70 ยายแล 
 

แม่ของลํายอง ยายแลสนับสนุนให้ลํายองแต่งตัวสวยๆ ไม่ต้องทํามาหากิน 
โดยมองว่าเด๋ียวก็มีผู้ชายมาชอบและรับไปเลี้ยง  

“เอ็งต้องจับไอ้สันต์ให้อยู่มือนา ไม่ง้ันคนอ่ืนคาบไปกิน ข้าไม่รู้ด้วย ไอ้น่ี
อนาคตมันไกล วันน้ีเป็นแค่จ่า แต่แม่ว่าวันข้างหน้ามันต้องได้เป็นนายร้อยนายพันกะเขาแน่ๆ เอ็งจะ
ได้เป็นคุณนายสบายไปทั้งชาติ” 

ยายแลเป็นคนที่แนะนําลํายองไปในทางที่ผิดทั้งเรื่องติดเหล้าและติดการ
พนัน ยายแลเป็นคนนํายาดองมาให้ลํายองกินหลังจากที่คลอดวันเฉลิม และเมื่อลํายองได้เงินจาก
ภรรยาของกวง ยายแลก็เป็นผู้ที่พาลํายองไปเข้าบ่อนการพนัน 

“ยาจีนของซินแสที่บ้านในสวนโน่นไง ข้าอุตส่าห์บุกสวนไปหาแกเชียวนะ
โว้ย แกว่าให้ดองกับเหล้ากิน ลูกสะใภ้แกง้ีอ้วนอวบขาว มีนํ้ามีนวล ก็เพราะกินยาดองเปล่งปลั่งตํารับ
ของแกน่ีแหละ เอ็งเอาไว้กินนะ ผัวจะได้รักจะได้หลง” 

ยายแลเป็นตัวละครหลายมิติ (Round character) คือเป็นตัวละครที่มี
การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ในตอนต้นเรื่องยายแลสนับสนุนให้ลํายองด่ืมเหล้าและเล่น
การพนัน รวมไปถึงสนับสนุนให้ลํายองเก็บวันเฉลิมไว้เลี้ยงเอง ไม่ยอมให้ไปอยู่กับสันต์ แต่ในตอนท้าย
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ของเร่ือง ยายแลเห็นความลําบากของวันเฉลิม จึงรู้สึกสงสารและเห็นใจหลาน ยายแลจึงหันมา
สนับสนุนให้วันเฉลิมกลับไปอยู่กับสันต์ผู้เป็นพ่อ  

ในตอนท้ายของเร่ือง ยายแลรู้สึกตัวว่าตนเองเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ลํายองเช่ือ
และทําแต่ในสิ่งที่ผิดๆ ทําให้วันเฉลิมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและปัญหาต่างๆ  
โดยเฉพาะการที่ลํายองป่วยแล้วต้องกลายมาเป็นภาระของวันเฉลิมที่ต้องมาดูแล ยายแลจึงคิดจะ
แก้ไขปัญหาด้วยการคลุกข้าวกับยาเบ่ือหนูให้ลํายองกิน 

“กูเป็นคนผิดเอง ที่เลี้ยงมึงมาไม่ดี กูมันโง่ที่หลงส่งเสริมมึงแต่ในทางที่ผิด 
มึงอย่าเป็นห่วงผูกคอไอ้วันมันอีกต่อไปเลยนะ อีลํายอง ปล่อยลูกมึงให้มันมีอนาคตที่ดีกว่าน้ีเถอะนะ” 

 
ภาพที่ 4.71 ยายแลมาตําหนิลํายองที่ไม่เลี้ยงดูลูก 

 
ผู้ผลิตได้ถ่ายทอดบุคลิกลักษณะนิสัย ตลอดจนความคิดของยายและผ่าน

ทางลักษณะภายนอกท่ีปรากฏให้เห็นได้และผ่านทางบทสนทนาของตัวละครยายแลกับตัวละครอื่นๆ 
ในเรื่อง โดยผู้ชมสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและพฤติกรรมของยายแลได้อย่างชัดเจน 

2) ญาติๆ ของวันเฉลิม 
ตัวละครอีกกลุ่มหน่ึงที่มีบทบาทต่อละครเรื่องน้ีคือ ญาติของวันเฉลิม 

ได้แก่ ลํายง ลําดวล ปาน แป้ง ป้ัน สิน และหลวงตาปิ่น 

 
ภาพที่ 4.72 ลํายง 
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ลํายง น้องสาวของลํายอง ช่วงก่อนที่วันเฉลิมจะเกิด ลํายงเป็นคนที่ทํามา
หากินเพ่ือหาเลี้ยงคนในครอบครัว ลํายงเปิดร้านขายก๋วยเต๋ียวอยู่ในชุมชน ดูแลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ 
ภายในบ้าน ต่อมาเมื่อลํายองคลอดวันเฉลิมและไม่ยอมเลี้ยงดูลูก ลํายงก็เป็นผู้ที่คอยดูแลวันเฉลิม รวม
ไปถึงน้องๆ ของวันเฉลิมด้วย เป็นตัวกลางในการเจรจากันระหว่างสันต์กับลํายอง เห็นด้วยที่สันต์จะ
นําวันเฉลิมไปเลี้ยงดู ลํายงมักจะคอยตําหนิการกระทําของลํายองและคอยตักเตือนลํายองเรื่องการด่ืม
สุราและเล่นการพนันเสมอ เมื่อลํายองเริ่มมีอาการป่วย ลํายงก็เป็นผู้ที่คอยดูแลลูกๆของลํายองแทน
ลํายอง พฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงให้เห็นความนํ้าใจและความปรารถนาดีต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะบุคคล
ในครอบครัว 

 
ภาพที่ 4.73 ลําดวล 

ลําดวล น้องสาวอีกคนของลํายอง ลําดวลเป็นคนที่พาลํายองไปสมัครงาน
ในโรงงาน ทําให้ลํายองได้เจอกับกวง ลําดวลเบ่ือการทํางานโรงงาน อยากทํางานที่สบายๆแต่ได้เงิน
เยอะ จึงออกจากบ้านไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร ต่อมาลําดวลต้ังท้องเม่ือยังไม่พร้อม
จึงตัดสินใจทําแท้งและกลับมาอยู่ที่บ้าน ลําดวลเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยดูแลลูกๆของลํายอง 

 
ภาพที่ 4.74 ปาน/แป้ง 
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ปาน / แป้ง น้องชายของลํายอง คอยช่วยเลี้ยงดูวันเฉลิมตอนที่วันเฉลิมยัง
เด็ก พาวันเฉลิมไปเล่นที่วัด และฝากวันเฉลิมไว้กับหลวงตาปิ่น ทําให้วันเฉลิมได้ใกล้ชิดกับวัดต้ังแต่
เด็ก รวมถึงเปิดโอกาสให้สันต์ได้เจอกับวันเฉลิมโดยที่ลํายองไม่รู้อีกด้วย ตัวละครสองตัวน้ีเป็นตัวละคร
ที่แสดงให้เห็นว่า คนเรามีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจและเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้เสมอ เหมือน
อย่างบทสรุปของตัวละครสองตัวน้ี เมื่อทําผิด ปานเลือกที่จะยอมรับความผิดที่ตนกระทํา ยอมรับโทษ
ในคุก เมื่อพ้นโทษออกมา ก็ได้รับโอกาสจากคนรอบข้าง ทําให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีก
ครั้ง ในขณะที่แป้ง มองว่าสิ่งที่ตนเองทําไม่ใช่สิ่งที่ผิด จึงไม่ได้พยายามแก้ไขการกระทําของตัวเอง 
ยังคงประกอบอาชีพไม่สุจริตต่อไป สุดท้ายจึงต้องเสียชีวิต 

 
 

ภาพที่ 4.75 ป้ันกับสิน 
 

ป้ันกับสิน ปู่และย่าของวันเฉลิม ป้ันและสินไม่ชอบพฤติกรรมของลํายอง 
ที่ไม่เอาการเอางาน ไม่ทํามาหากิน ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระใดๆ ในบ้าน แต่เมื่อลํายองท้องกับสันต์จึง
จําเป็นต้องรับลํายองเป็นสะใภ้ เมื่อลํายองคลอดวันเฉลิม ป้ันกับสินก็เป็นผู้ที่คอยดูแลวันเฉลิมแทน
ลํายอง ป้ันกับสินพยายามเจรจากับลํายองขอนําตัววันเฉลิมมาเลี้ยงดู แต่เมื่อลํายองไม่ยอมป้ันกับสิน
จึงทําได้เพียงให้ความช่วยเหลือวันเฉลิมอยู่ห่างๆ ผ่านทางญาติๆ ของวันเฉลิมแทน  

หลวงตาปิ่น หลวงตาเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูวันเฉลิมต้ังแต่ยังเด็ก เน่ืองจาก
ปานน้าชายของวันเฉลิมชอบพาวันเฉลิมไปฝากไว้กับหลวงตาต้ังแต่วันเฉลิมยังเด็ก เน่ืองจากลํายองไม่
ยอมดูแลวันเฉลิมและโยนภาระในการเลี้ยงดูวันเฉลิมไปให้กับน้องชาย ปานจึงพาวันเฉลิมมาฝากไว้กับ
หลวงตาที่วัด  วันเฉลิมจึงมีความใกล้ชิดกับหลวงตา หลวงตาเป็นผู้ที่คอยอบรมเลี้ยงดูและคอยสั่นสอน
วันเฉลิม ให้เป็นคนดี มีความกตัญญู ผ่านทางคําสอนและนิทานต่างๆ ที่สอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ตัวละครในกลุ่มญาติๆของวันเฉลิม ทั้งญาติฝ่ายพ่อคือ ย่าป้ันกับปู่สิน และ
ญาติฝ่ายแม่ คือ ลํายง ลําดวล ปาน แป้ง ทุกคนล้วนแต่มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูและให้ความ
ช่วยเหลือวันเฉลิมและน้องๆ ต้ังแต่เด็กจนโตเน่ืองจากลํายองไม่ยอมเลี้ยงลูก  
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4.2.2.3 แก่นเรื่อง (theme) 
คนดี  เปรียบได้กับทองแท้  ไม่ ว่าจะไปตกอยู่ ในสถานการณ์ หรือ

สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเพียงใด ความดีในตัวก็จะนําพาให้ผ่านพ้นกับทุกข์โศกและอุปสรรคต่างๆ ใน
ชีวิตและยังคงเป็นคนดีได้เสมอ เหมือนกับทองแท้บริสุทธ์ิที่เรียกว่าทองเน้ือเก้า 

แก่นเร่ืองของละครเร่ืองน้ีสามารถตีความได้จากตัวละครวันเฉลิม  
ที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อกับแม่แยกทางกัน วันเฉลิมอาศัยอยู่กับแม่ที่
ติดสุราและการพนันอย่างหนัก ทั้งยังไม่ได้ให้การอบรมเล้ียงดูวันเฉลิมอย่างที่แม่ควรกระทํา 
นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมและชุมชนที่อาศัยอยู่ก็แวดล้อมไปด้วยอบายมุข แต่วันเฉลิมก็สามารถเติบโต
ขึ้นมาได้ ด้วยการอบรมสั่งสอนจากหลวงตาปิ่น ที่สอนให้วันเฉลิมเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต รวม
ไปถึงหลักธรรมคําสอนต่างๆ วันเฉลิมจึงยึดหลักธรรมเป็นหลักในการดํารงชีวิต  

4.2.2.4 ฉาก (setting) 
ในละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมกพบว่า ฉากต่างๆในเรื่องมีทั้งที่

สร้างข้ึนมาเพ่ือถ่ายทําและใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วในการถ่ายทํา ผู้ผลิตกําหนดเร่ืองราวให้เกิดในยุคอดีต 
ฉากท่ีปรากฏ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจึงถูกย้อนกลับไปในอดีต ทําให้เกิดการสร้างฉากให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมในสมัยน้ัน เช่น ฉากบ้านที่เป็นร้านขายของของป้ันกับสิน 
ฉากบ่อนการพนัน ฉากทางเดินในชุมชน ฯลฯ  

1) ร้านขายของชําของป้ันกับสิน 

 
 

ภาพที่ 4.76 ร้านขายของชําของป้ันกับสิน 
 

ฉากร้านขายของชําของป้ันกับสิน ร้านขายของชําของป้ันกับสินเป็นเรือน
ไม้สองช้ันขนาดสองห้องแถวอยู่ติดริมแม่นํ้า ช้ันล่างเปิดเป็นร้านขายสําหรับขายของหน่ึงห้อง อีกหน่ึง
ห้องเป็นส่วนที่อยู่อาศัย ช้ันบนเป็นห้องนอนของสมาชิกในครอบครัว ลักษณะของร้านค้าที่ปรากฏใน
ฉากมีลักษณะเป็นแผงค้าขาย มีขายทั้งของสดและของแห้ง มีทั้งของอุปโภคและบริโภค ราคาสินค้า
จะยังใช้หน่วยสตางค์ เป็นช่วงที่ค่าเงินยังไม่สูงเท่าปัจจุบัน หรือในฉากร้านก๋วยเต๋ียวของลํายง ผู้ผลิต
ได้ใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมเข้าไปว่า ก๋วยเต๋ียวราคาชามละ 50 สตางค์  
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2) บ้านของลํายอง 

 
ภาพที่ 4.77 บ้านของลํายอง 

 
บ้านของลํายอง บ้านของลํายองมีลักษณะเป็นบ้านช้ันเดียว วัสดุสร้างจาก

ไม้และสังกะสี ภายในบ้านไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ในการใช้สอยอย่างชัดเจน ข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆ จะถูกวางแยกประเภทอยู่ริมฝาบ้าน พ้ืนที่ใช้สอยต่างๆ ภายในบ้านทําหน้าที่หลายอย่างพร้อม
กัน ทั้งเป็นสถานที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน สถานที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ โดยเห็นได้จากใน
หลายๆ ฉาก ว่าสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน นอนรวมกัน  ซึ่งลักษณะเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของครอบครัวได้เป็นอย่างดีว่ามีฐานะที่ไม่ดี 

3) ร้านขายก๋วยเต๋ียวของลํายง 

 
ภาพที่ 4.78 ร้านขายก๋วยเต๋ียวของลํายง 

 
ฉากร้านขายก๋วยเต๋ียวของลํายง มีลักษณะเป็นร้านขนาดเล็ก มีโต๊ะสําหรับ

ลูกค้าน่ังประมาณ 4-5 ที่น่ัง ต้ังอยู่ในที่ชุมชน มีคนเดินผ่านไปมา เป็นสถานท่ีที่สมาชิกภายในบ้านจะ
มารวมตัวกัน รองจากที่บ้าน 

4.2.2.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ผู้ผลิตได้ใส่ความขัดแย้งลงไป โดยสร้างให้เกิดปมขัดแย้งระหว่างตัวละคร

กับตัวละคร ซึง่ส่งผลกับเน้ือเรื่องและพฤติกรรมของตัวละคร จําแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 
เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละคร ได้แก่ 

1) ความขัดแย้งระหว่างสามีกับภรรยา คือ ลํายองกับสันต์ 

 
ภาพที่ 4.79 สันต์เผลอทําร้ายร่างกายลํายองด้วยความโกรธ 

 
สันต์ต้องการนําวันเฉลิมไปอยู่กับตนด้วย แต่ลํายองไม่ยอม อ้างว่าตนเป็น

คนคลอดวันเฉลิมออกมา วันเฉลิมต้องเป็นของตน ไม่ว่าสันต์จะขอร้องลํายองก่ีคร้ัง ลํายองก็ยังยืนยัน
ที่จะให้วันเฉลิมอยู่กับตน 

2) ความขัดแย้งระหว่างแม่สามีกับแม่ภรรยา คือยายแลกับยายป้ัน 

 
ภาพที่ 4.80 ยายแลกับยายป้ัน 

 
ความขัดแย้งของยายแลแม่ของลํายองกับยายป้ัน เกิดจากการท่ีสันต์และ

ลํายองแต่งงานกัน ยายแลสนับสนุนให้ลํายองกับสันต์แต่งงานกัน ในขณะที่ยายป้ันไม่ยินดีที่ทั้งสอง
แต่งงานกัน เน่ืองจากเห็นว่าลํายองเป็นผู้หญิงที่ไม่เอาการเอางาน ดีแต่แต่งตัวสวยไปวันๆ ไม่
เหมาะสมกับลูกชายของตน ยายป้ันแสดงอาการไม่ชอบลูกสะใภ้ จึงทําให้ไม่ถูกกับยายแลที่เป็นแม่
ของลํายอง ทั้งสองจึงคอยทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ โดยท่ีต่างฝ่ายต่างเข้าข้างลูกของตัวเอง ความขัดแย้ง
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ของทั้งสองดําเนินมาต้ังแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งมีจุดพลิกผันในตอนท้ายๆ ของเรื่อง บ้านของปั้นไฟไหม้ 
ประกอบกับทั้งสองเห็นใจและรู้สึกสงสารวันเฉลิม หลานชายที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบาก ทั้งสองจึง
เลิกทะเลาะกันเพราะเห็นแก่วันเฉลิม  

 
4.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเลา่เรื่องของละครเรื่องทองเนื้อเก้าเวอรช์ัน 

เก่ากับเวอรช์นัรีเมก 
 ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์เรื่องทอง

เน้ือเก้า เวอร์ชันปีพ.ศ. 2540 และเวอร์ชันปีพ.ศ. 2556 (เวอร์ชันรีเมก) เพ่ือวิเคราะห์หาความ
แตกต่างและลักษณะการถ่ายโยงเนื้อหา โดยแบ่งการวิเคราะห์โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเป็นเกณฑ์ 
ดังน้ี 
ตารางที่ 4.2  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องทองเน้ือเก้า 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

ทองเน้ือเก้า 
2540 

ทองเน้ือเก้า 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

1. โครงเรื่อง 
-ขั้นเริ่มเร่ือง 
 
 
-ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ 

 

 
-เปิดเร่ืองที่ความ 
สัมพันธ์ระหว่างสันต์กับ
ลํายอง 
-ยายแลเอายาดองเหล้า
มาให้ลํายองกิน 
-ลํายองเร่ิมติดยาดอง 
-ลํายองทะเลาะกับ
สันต์ขอเลิก ลาํยองพา
วันเฉลิมมาอยูด้่วย  
-ลํายองออกหางานทํา 
-ลํายองไปถูกตาต้องใจ
กวงเจ้าของโรงงาน  
-ลํายองมีลูกชายกับกวง
ช่ืออภิชาติ 

 
-เปิดเร่ืองที่ความ 
สัมพันธ์ระหว่างสันต์
กับลํายอง 
-ยายแลเอายาดองเหล้า
มาให้ลํายองกิน 
-ลํายองเร่ิมติดยาดอง 
-ลํายองทะเลาะกับ
สันต์ขอเลิก ลาํยองพา
วันเฉลิมมาอยู่ด้วย  
-ลํายองออกหางานทํา 
-ลํายองไปถูกตาต้องใจ
กวงเจ้าของโรงงาน  
-ลํายองมีลูกชายกับกวง
ช่ืออภิชาติ 

 
-คงเดิม 
 
 
-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.2  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องทองเน้ือเก้า (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

ทองเน้ือเก้า 
2540 

ทองเน้ือเก้า 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-ขั้นภาวะวิกฤติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขั้นภาวะคลี่คลาย 

-กวงเลิกกับลํายองพา
อภิชาติไปอยู่ด้วย 
-ยายแลแม่ของลํายอง
พาลํายองไปเข้าบ่อน 
-ลํายองเจอกับเมืองเทพ
ในบ่อน เมืองเทพพา
ลํายองเล่นการพนันจน
เงินหมด ลํายองมีลูก
สาวกับเมืองเทพหน่ึงคน 
-ลํายองนําบ้านไป
จํานองกับเจ้าของบ่อน
จนโดนยึด ลํายองและ
ลูกๆต้องกลับมาอยู่บ้าน
เดิมของลํายองลํายอง
ออกหางานทํา 
-ลํายองเร่ิมมีอาการ
ทางประสาทและมีแผล
อักเสบตามตัว 
-ลํายองกลายเป็นคน
เสียสติ 
-ลํายองเสียชีวิตลงด้วย
โรคซิฟิลิส 
-วันเฉลิมตัดสนิใจบวช
ให้ลํายอง เณรวันเฉลิม
ออกธุดงค์ 

-กวงเลิกกับลํายองพา
อภิชาติไปอยู่ด้วย 
-ยายแลแม่ของลํายอง
พาลํายองไปเข้าบ่อน 
-ลํายองเจอกับเมืองเทพ
ในบ่อน เมืองเทพพา
ลํายองเล่นการพนันจน
เงินหมด ลํายองมีลูก
สาวกับเมืองเทพหน่ึงคน 
-ลํายองนําบ้านไป
จํานองกับเจ้าของบ่อน
จนโดนยึด ลํายองและ
ลูกๆต้องกลับมาอยู่บ้าน
เดิมของลํายองลํายอง
ออกหางานทํา 
-ลํายองเร่ิมมีอาการ
ทางประสาทและมีแผล
อักเสบตามตัว 
-ลํายองกลายเป็นคน
เสียสติ 
-ลํายองเสียชีวิตลงด้วย
โรคซิฟิลิส 
-วันเฉลิมตัดสนิใจบวช
ให้ลํายอง โดยต้ังใจว่า
จะบวชตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.2  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องทองเน้ือเก้า (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

ทองเน้ือเก้า 
2540 

ทองเน้ือเก้า 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

-ขั้นยุติเรื่องราว 
 

-หลวงตาป่ินมรณภาพ 
พระวันเฉลิมเดินทางไป
เรียนต่อ 
-พระวันเฉลิมเรียนจบ
และสึกออกมาเพ่ือดูแล
ครอบครัว 
-วันเฉลิมพบกบัหนูสม 
เพ่ือนบ้านในสมัยเด็ก 
วันเฉลิมชอบหนูสม 
-วันเฉลิมขอทนุไปเรียน
ต่อตามหนูสม 
-หนูสมและวันเฉลิม
เรียนจบกลับมาเป็น
อาจารย์สอนหนังสือ
และตัดสินใจคบหากัน 

-พระวันเฉลิมมาสอน
หนังสือที่มหาวิทยาลัย 
ได้เจอกับอภิชาติ ลูก
ชายของลํายองที่ เกิด
กับกวง จึงได้พามารู้จัก
กับพ่ีน้อง และญาติๆ 
พระวันเฉลิมตัดสินใจ
ไปเรียนต่อที่อินเดีย 
 

-เปลี่ยนแปลง 
 

2. ตัวละคร 
- วันเฉลิม 

 
 

- ลํายอง 
 

- สันต์ 
 

 
-มีความกตัญญู/ 
คอยดูแลแมแ่ละน้องๆ 
-บวชแล้วสึก 
-ไม่เอาการเอางาน/ 
ติดสุราและการพนัน 
-มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานและ
ครอบครัว 

 
-มีความกตัญญู/ 
คอยดูแลแมแ่ละน้องๆ 
-บวชแล้วไม่สกึ 
-ไม่เอาการเอางาน/ติด
สุราและการพนัน 
-มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงานและ
ครอบครัว 

 
-คงเดิม 
 
-เปลี่ยนแปลง 
-คงเดิม 
 
-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.2  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องทองเน้ือเก้า (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

ทองเน้ือเก้า 
2540 

ทองเน้ือเก้า 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

- ยายแล 
- ญาติๆของ 
วันเฉลิม 

 
 

- หลวงตา 

-ให้ท้ายลูกในทางที่ผิด 
-ลําดวล/ลํายง/ปาน/
ป่อง/แป้ง 
 
 
-เลี้ยงดูวันเฉลิมตอน
เด็ก 

ให้ท้ายลูกในทางที่ผิด 
-ลําดวล/ลํายง/ปาน/
แป้ง 
 
 
เลี้ยงดูและอบรมสั่ง
สอนวันเฉลิมต้ังแต่เด็ก 

-คงเดิม 
-ลดทอน มกีารตัดตัว
ละครป่องที่เป็น
น้องชายของลํายอง
ออก 
- เพ่ิมเติม บทบาทให้ 
กับหลวงตาป่ินมากขึ้น 

3. แก่นเรื่อง -คนดีเปรียบได้กับ 
ทองแท้  

-คนดีเปรียบได้กับ 
ทองแท้  

-คงเดิม 
 

4. ฉาก -ร้านขายของป้ันกับสิน 
-บ้านของลํายอง 
-ร้านขายก๋วยเต๋ียวของ
ลํายง 

-ร้านขายของป้ันกับสิน 
-บ้านของลํายอง 
-ร้านขายก๋วยเต๋ียวของ
ลํายง 

-คงเดิม 
-คงเดิม 
-คงเดิม 

5. ความขัดแย้ง -ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ 
-ความขัดแย้งระหว่าง
สามีกับภรรยา  
-ความขัดแย้งระหว่าง 
แม่สามีกับแมภ่รรยา 

-ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ 
-ความขัดแย้งระหว่าง
สามีกับภรรยา  
-ความขัดแย้งระหว่าง 
แม่สามีกับแมภ่รรยา 

-คงเดิม 
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4.2.3.1 โครงเรื่อง (plot)  
จากการวิเคราะห์โครงเรื่องของละครเรื่องทองเน้ือเก้าทั้งสองภาคพบว่า 

ละครทั้งสองเวอร์ชันมีการวางลักษณะโครงเร่ืองที่คล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่เทคนิคและวิธีการ
นําเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยจะพบการถ่ายโยงเน้ือหาใน 4 ลักษณะด้วยกันคือ การคง
เดิมเน้ือหา การเพ่ิมเติมเน้ือหา การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และการลดทอนเน้ือหา โดยเมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบของโครงเรื่องคือ ขั้นเริ่มเรื่อง ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลายและ
ขั้นยุติเรื่องราว พบว่ามีลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาจากเวอร์ชันเก่ามาสู่เวอร์ชันรีเมกในลักษณะ
ของการคงเดิมเน้ือหามากท่ีสุด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ในส่วนของการเริ่มเร่ืองหรือการเปิดเรื่องของละครเร่ืองทองเน้ือเก้า 
2540 และทองเน้ือเก้า 2556 พบว่า มีการคงเดิมเนื้อหาในขั้นเปิดเรื่อง คือ เป็นการแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆ ในเรื่อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของตัวละครแต่ละตัว ที่มา
ของปัญหาในเรื่อง รวมไปถึงปมขัดแย้งต่างๆ ของเร่ือง 

ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเน้ือเรื่อง เพ่ือให้เน้ือ
เรื่องมีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสันต์กับลํายอง ใน
เวอร์ชันเดิม ผู้ผลิตถ่ายทอดภาพความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านฉากท่ีสันต์และลํายองไปเดินเล่นดูไฟ
ด้วยกันในวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีการไปเที่ยวด้วยกัน ลํายองชวนสันต์ไปดูหนัง แต่ในเวอร์ชันรีเมก 
ผู้ผลิตถ่ายทอดภาพความสัมพันธ์ของลํายองกับสันต์ผ่านฉากดูลิเกที่โรงลิเกและเที่ยวงานวัด สันต์กับ
ลํายองในเวอร์ชันรีเมกมีความทรงจําดีๆร่วมกันที่โรงลิเก ผู้ผลิตกําหนดให้ทั้งสองเจอกันครั้งแรกที่โรง
ลิเก ต่อมาลํายองชวนสันต์มาดูลิเกในงานวัด จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เก่ียวกับสถานที่พบรักกันของลํายองกับสันต์ เพ่ือให้เหมาะสมกับบรรยากาศโดยรวมของละคร 
เวอร์ชันรีเมกสร้างเรื่องราวอยู่ในยุคที่เก่ากว่าภาคเดิม รายละเอียดต่างๆ เช่น บรรยากาศของเมือง 
บ้านเรือน ข้าวของเคร่ืองใช้ ค่าเงิน รวมไปถึงลักษณะการดําเนินชีวิตของตัวละครก็จะเป็นไปตามยุค
สมัยที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ให้เป็นยุคสมัยในเร่ือง  

ในขั้นพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย พบการถ่ายโยง
เน้ือหาในลักษณะของการคงเดิมเน้ือหาเป็นส่วนมาก มีการลําดับเหตุการณ์และเนื้อเรื่องคล้ายคลึงกัน 
มีเพียงข้ันยุติเร่ืองราวเท่าน้ัน ที่เวอร์ชันรีเมกได้ตัดทอนเนื้อหาบางส่วนจากเวอร์ชันเก่าออกไป โดยใน
เวอร์ชันรีเมก เรื่องราวจะยุติในตอนที่วันเฉลิมตัดสินใจออกบวช และเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ
อินเดีย ละครจะแสดงให้เห็นบทสรุปและความเป็นไปของตัวละครแต่ละตัวหลังจากที่ลํายองเสียชีวิต
เพียงคร่าวๆ ซึ่งต่างจากในเวอร์ชันเดิม ที่มีการเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับลูกๆ ของลํายองแต่ละคนอย่าง
ละเอียด แสดงให้เห็นถึงการดําเนินชีวิต ความคิด รวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่ได้รับซึ่งเป็นผลที่
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เก่ียวข้องกับการกระทําของผู้เป็นแม่ในอดีต การตัดทอนเนื้อหาเกี่ยวกับลูกๆ แต่ละคนของลํายอง
หลังจากที่ลํายองเสียชีวิตของละครเวอร์ชันรีเมกน้ัน มีส่วนในการทําให้เน้ือหาของละครในเวอร์ชัน 
รีเมกกระชับและตรงกับแก่นของเรื่องมากข้ึน เมื่อพิจารณาจากเน้ือหาที่ถูกตัดออกไปแล้วพบว่า ไม่ได้
มีส่วนในการสนับสนุนแก่นเรื่องของละครแต่อย่างใด 

4.2.3.2 ตัวละคร (character) 
ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวละครในเร่ืองทองเนื้อเก้าพ.ศ. 

2540 กับทองเนื้อเก้าพ.ศ. 2556 พบว่ามีการถ่ายโยงเนื้อหาใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม  
การเปลี่ยนแปลง และการตัดทอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวละครหลัก 
1) วันเฉลิม 

มีการคงเดิมลักษณะของตัวละครวันเฉลิม ในภาคเดิมวันเฉลิมเป็นตัวละคร
ที่มีความกตัญญู มีความรับผิดชอบ วันเฉลิมต้องคอยดูแลมารดาที่ติดเหล้าและคอยดูแลน้องๆ แทน
มารดา เป็นตัวละครที่มีความอดทน ขยันขันแข็ง ซึ่งลักษณะเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดต่อมายังตัวละคร 
วันเฉลิมในเวอร์ชันรีเมก โดยแสดงให้เห็นในหลายๆ ฉากด้วยกัน เช่น ตอนที่ลํายองเมาเหล้าและหลับ
ไม่ได้สติวันเฉลิมในเวอร์ชันรีเมกก็คอยดูแลลํายอง หรือแม้แต่ในตอนที่ลํายองไม่ได้เมาเหล้า วันเฉลิมก็
จะคอยดูแลทําความสะอาดบ้าน ซักเสื้อผ้า หุงหาอาหารให้แม่กับน้องๆ รวมไปถึงเป็นคนคอยเลี้ยงดู
น้องๆ ที่ยังแบเบาะ ซึ่งในส่วนน้ีเวอร์ชันรีเมกได้ใส่ภาพความกตัญญูของวันเฉลิมลงไปในละครมากกว่า
ในเวอร์ชันเดิม  

2) ลํายอง 
ลักษณะของตัวละครลํายองยังคงเดิมทั้งสองเวอร์ชัน คือ เป็นผู้หญิงที่ไม่

เอาการเอางาน ไม่รู้จักทํามาหากิน สั่งสอนอบรมยาก มีความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิด เป็นบุคคล
ประเภทที่ไม่สามารถขัดเกลาได้  

3) สันต์ 
ลักษณะของตัวละครสันต์ยังคงเดิมทั้งสองเวอร์ชัน คือเป็นคนที่มีความ

รับผิดชอบ ทั้งต่อหน้าที่การงานและต่อครอบครัว รักลูก แต่จะเห็นได้ว่าสันต์ในเวอร์ชันรีเมกจะมี
บทบาทต่อเนื้อเรื่องมากกว่า สันต์ในเวอร์ชันรีเมกพยายามเจรจากับลํายองขอนําวันเฉลิมมาเลี้ยงดู 
ขณะที่ในเวอร์ชันเดิม สันต์ต้องไปประจําการที่สัตหีบจึงหายไปจากเรื่องเป็นช่วงระยะเวลาหน่ึง มีเพียง
การกล่าวถึงผ่านตัวละครอ่ืนๆ และฝากให้เทวีดูแลครอบครัวแทน 
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ตัวละครประกอบ 
ในส่วนของตัวละครประกอบพบว่า ในละครเวอร์ชันรีเมกมีการตัดตัวละครบางตัว

ออกและเพ่ิมบทบาทให้กับตัวละครอ่ืนๆ มีการตัดตัวละคร ป่อง น้องชายของลํายองออกไป ป่องใน
เวอร์ชันเดิมจะมีบทบาทในตอนท้ายๆ เร่ือง หลังจากที่ลํายองเสียชีวิตแล้ว ป่องจะเข้ามาพัวพันกับการ
ทําผิดกฎหมาย โดยเน้ือหาจะเกี่ยวโยงไปกับตัวละครอ่ืนๆ ทั้งวันเฉลิม อ้อย อภิชาติ ฯลฯ  

การตัดตัวละครตัวนี้ออกไปทําให้เน้ือหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวละครตัวนี้ถูกตัด
ออกไปด้วย ซึ่งการตัดตัวละครตัวน้ีออกไม่ได้กระทบต่อเนื้อเร่ืองในภาพรวมแต่อย่างใด เพราะมีการ
เพ่ิมบทบาทให้กับน้องชายท่ีเหลืออีกสองคนของลํายองคือปานและแป้ง โดยให้ปานมีบทบาทใน
ตอนต้นเรื่อง คอยเป็นคนที่พาวันเฉลิมไปฝากไว้กับหลวงตาป่ินที่วัด ทําให้วันเฉลิมได้มีโอกาสได้รับการ
อบรมสั่งสอนจากหลวงตาต้ังแต่เด็ก แป้ง น้องชายอีกคนหน่ึงของลํายองจะมีบทบาทในช่วงที่สันต์
ต้องการนําวันเฉลิมไปอยู่ด้วย แป้งจะเป็นคนคอยช่วยเหลือสันต์และวันเฉลิม  

ตัวละครทั้งสองตัวน้ีจะมีลักษณะที่เป็นคู่ตรงข้ามกับวันเฉลิม เป็นตัวละครที่
สามารถนํามาเปรียบเทียบได้ว่า คนที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนไม่ดีตาม
สภาพแวดล้อมไปด้วย นอกจากน้ีละครในเวอร์ชันรีเมกยังเปรียบเทียบให้เห็นจุดจบที่แตกต่างกันของ
ตัวละครทั้งสองตัว  

 

 
 

ภาพที่ 4.81 แป้งโดนยิงตายในขณะที่ปานได้ออกมาจากคุกและเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
 

โดยแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนมีโอกาสในการแก้ตัว ปานเลือกที่จะกลับตัวเป็นคนดี 
ทํามาหากินสุจริต ในขณะที่แป้งเลือกที่จะทําผิดกฎหมาย เพราะหวังความร่ํารวยและความ
สะดวกสบาย ท้ายที่สุดแป้งโดนฆ่าตาย ในขณะที่ปานสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง  
ซึ่งเป็นบทสรุปให้กับคนดูว่า คนทุกคนย่อมได้รับผลจากความคิดและการกระทําของตนเองเสมอ  

4.2.3.3 แก่นเรื่อง (theme) 
ในส่วนของแก่นเรื่องของละครเรื่องทองเน้ือเก้าทั้งสองเวอร์ชันพบว่า 

ละครทั้งสองเวอร์ชันยังคงใช้แก่นเรื่องเดียวกัน คือ คนดี เปรียบได้กับทองแท้ ไม่ว่าจะไปตกอยู่ใน



126 
 

 

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเพียงใด ความดีในตัวก็จะนําพาให้ผ่านพ้นกับทุกข์โศกและ
อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตและยังคงเป็นคนดีได้เสมอ เหมือนกับทองแท้บริสุทธ์ิที่เรียกว่าทองเน้ือเก้า  

แต่ละครทั้งสองเวอร์ชันก็มีส่วนที่แตกต่างกันคือ การนําเสนอมุมมอง
เก่ียวกับกระบวนการในการสร้างคนให้เป็นคนดี ในละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันเดิม ผู้ผลิตได้
เลือกใช้สถาบันครอบครัวในการขัดเกลาและสร้างคนให้เป็นคนดี โดยนําเสนอผ่านทางภาพครอบครัว
ของวันเฉลิม ความพยายามของครอบครัวในการผลักดันให้วันเฉลิมได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือพ้นจากสภาพ
ปัญหาที่เป็นอยู่ โดยสะท้อนผ่านภาพญาติๆ ของวันเฉลิม ที่คอยช่วยเหลือ สั่งสอน หรือการช่วยแบ่ง
เบาภาระของวันเฉลิมในการดูแลแม่และน้องๆ เพ่ือให้วันเฉลิมได้บวชเรียน เป็นต้น    

ในขณะที่ละครเรื่องทองเน้ือเก้าในเวอร์ชันรีเมก นําเสนอกระบวนการใน
การสร้างคนให้เป็นคนดีในอีกมุมมองหน่ึง โดยใช้สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทสําคัญ ผู้ผลิตเลือก
นําเสนอในมุมมองที่ว่า สถาบันศาสนามีบทบาทในการสร้างคนเป็นคนดีได้ แม้ว่าบุคคลน้ันจะเกิดและ
เติบโตท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ก็ตาม โดยแสดงให้เห็นผ่านการอบรมสั่งสอนวันเฉลิมจาก
หลวงตาป่ินต้ังแต่วันเฉลิมยังเด็กจนกระทั่งโต  สะท้อนให้เห็นว่า ศาสนามีบทบาทสําคัญต่อวันเฉลิม มี
ส่วนในการอบรมสั่งสอนและขัดเกลาจิตใจของวันเฉลิมให้เป็นคนดี แม้ว่าจะเกิดและโตมาท่ามกลาง
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ตาม 

4.2.3.4 ฉาก (setting) 
ในส่วนของฉากพบว่า ฉากในละครทั้งสองเรื่องมีความแตกต่างกัน 

เน่ืองจากมีการกําหนดช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ไว้คนละยุคสมัย สภาพสังคม สภาพแวดล้อม 
ลักษณะการแต่งกาย รวมไปถึงลักษณะการดําเนินชีวิตของตัวละครจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดในท้ังสองเวอร์ชัน โดยในละครเวอร์ชันรีเมกจะพบว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นในยุคที่เก่ากว่าใน
เวอร์ชันเดิม รายละเอียดของฉากบางจากจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้เหมาะสมกับบรรยากาศของยุค
ในละคร เช่น ในเวอร์ชันเดิม ลํายองชวนสันต์ไปดูหนังในโรงหนัง ในขณะที่เวอร์ชันรีเมก ลํายองชวน
สันต์ไปดูลิเก เป็นต้น 

4.2.3.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ในส่วนของความขัดแย้งที่พบในละครเรื่องทองเนื้อเก้าทั้งสองเวอร์ชัน มี

ลักษณะที่เหมือนกัน คือ เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งความขัดแย้งที่เด่นชัดคือความ
ขัดแย้งระหว่างลํายองกับสันต์ อันเป็นต้นเหตุที่ทําให้วันเฉลิมต้องไปอาศัยอยู่กับลํายองและมีชีวิตที่
ยากลําบาก  
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จากการเปรียบเทียบลักษณะการถ่ายโยงเนื้อหาของละครเร่ืองทองเน้ือเก้าทั้งสอง
เวอร์ชันพบว่า มีการถ่ายโยงเนื้อหาท้ังสิ้น 4 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม การขยายความ  
การเปลี่ยนแปลงและการตัดทอนเน้ือหา ดังน้ี 

พบการคงเดิมเน้ือหาในส่วนของความขัดแย้งและตัวละครหลัก พบการขยายความใน
ส่วนของตัวละครรอง พบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวละคร ฉาก โครงเรื่อง และแก่นเรื่อง และพบ
การตัดทอนในส่วนของตัวละครรอง จะเห็นได้ว่าละครเรื่องทองเนื้อเก้าในเวอร์ชันรีเมกค่อนข้างจะมี
ความแตกต่างจากละครเรื่องทองเน้ือเก้าในเวอร์ชันเดิม สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่
มีผลต่อตัวเน้ือเรื่องของละคร คือ โครงเรื่องและแก่นเร่ือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องและแก่นเร่ือง
น้ีทําให้ละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมกมีความแตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิมอย่างเห็นได้ชัด การ
เปลี่ยนแปลงโครงเรื่องและแก่นเรื่องของละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมก เป็นการเปลี่ยนแปลง
มุมมองในการนําเสนอเรื่องราว กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการในการขัด
เกลาและสร้างคนให้เป็นคนดี ในเวอร์ชันเดิมผู้ผลิตเลือกใช้สถาบันครอบครัวในการขัดเกลาวันเฉลิม 
แต่ในเวอร์ชันรีเมกผู้ผลิตได้มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการนําเสนอ โดยเลือกใช้สถาบันศาสนาเข้ามา
มีบทบาทสําคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดี แสดงให้ผู้ชมเห็นด้วยการให้หลวงตาป่ิน เป็นผู้ที่อบรมสั่ง
สอนวันเฉลิมต้ังแต่เล็กจนโต ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการนําเสนอน้ี ส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงเรื่องของละครให้สอดคล้องกับแก่นเรื่อง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่อง จึงทํา
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอ่ืนๆ อย่างการตัดตัวละครรองบางตัวออกและเปลี่ยนแปลงฉาก 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับโครงเรื่องและแก่นเร่ืองที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 

 
4.3 ละครเรื่องสามีตีตรา 

 
4.3.1 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเรื่องสามีตีตรา ปี 2544 

4.3.1.1 โครงเรื่อง (plot)  
1) ขั้นเริ่มเร่ือง (Exposition) 

กะรัตกับสายนํ้าผึ้งเป็นเพ่ือนรักกัน กะรัตมีปัญหากับภูเบศร์สามี ภูเบศร์
นอกใจกะรัต สายนํ้าผึ้งแนะนําให้กะรัตคุยกับภูเบศร์ดีๆ อย่าทะเลาะกัน ภูเบศร์ประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต์เสียชีวิต กะรัตจึงรีบตามมาดูอาการ ระหว่างทางรถเกิดอุบัติเหตุ กะรัตจึงโบกรถเข้ากรุงเทพ 
ทําให้ได้มาเจอกับพิศุทธ์ิ สายนํ้าผึ้งเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของภูเบศร์ก็เสียใจมาก เน้ือแพรแม่ของ
พิศุทธ์ิเจอกับสายนํ้าผึ้งที่กําลังเป็นลมในงานศพของภูเบศร์ สังเกตเห็นยาบํารุงครรภ์ จึงเดาได้ว่า
สายนํ้าผึ้งต้ังครรภ์ 



128 
 

 

ในงานศพภูเบศร์ มีผู้หญิงมาอ้างว่าเป็นภรรยาของภูเบศร์ สายนํ้าผึ้งแสดง
อาการโกรธจนออกนอกหน้า กะรัตผิดสังเกตอาการของสายนํ้าผึ้ง ตามสายนํ้าผึ้งมาที่บ้าน คาดคั้นจน
รู้ความจริงว่าสายนํ้าผึ้งต้ังครรภ์กับภูเบศร์ กะรัตเสียใจมาก กินเหล้าระบายอารมณ์และทําร้ายร่างกาย
ตัวเองโดยการเชือดข้อมือ 

2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 
พิศุทธ์ิได้ข่าวการบาดเจ็บของกะรัตจากเนื้อแพรก็รู้สึกห่วงใย อาสาขับรถ

พาเน้ือแพรมาเยี่ยมกะรัต พิศุทธ์ิเจอกับกะรัตที่ออกมาเดินเล่นในสวน เข้าใจผิดคิดว่ากะรัตจะกระโดด
ตึกฆ่าตัวตาย รีบเข้ามาช่วยไว้ทัน ท่านชายอ๊อด พ่อของพิศุทธ์ิพยายามขอให้พิศุทธ์ิช่วยเหลือเรื่องการ
ประมูลโครงการก่อสร้าง พิศุทธ์ิไม่เห็นด้วย จึงต้ังใจหลบหน้าบิดาไปต่างจังหวัด 

สายนํ้าผึ้งมาหากะรัตที่บ้าน เอาทะเบียนสมรสมาให้กะรัตดู กะรัตโกรธ
มากเผลอทําร้ายร่างกายสายนํ้าผึ้งและขับรถหนีออกไปจากบ้าน ระหว่างทางนํ้ามันหมด ทําให้มาเจอ
กับพิศุทธ์ิที่กําลังมีเร่ืองไม่สบายใจขับรถผ่านมาพอดี ทั้งสองจึงไปด้วยกัน 

กะรัตมองว่าตนเองไม่มีค่าจึงพยายามทําร้ายตัวเอง พิศุทธ์ิมาช่วย กะรัต
เผลอทําให้พิศุทธ์ิได้รับบาดเจ็บ จึงเข้ามาดูแลพิศุทธ์ิ ทําทั้งสองประทับใจกันและกัน  กะรัตกับพิศุทธ์ิ
ตัดสินใจคบหากันท่ามกลางความไม่พอใจจากทั้งสองครอบครัว 

สายนํ้าผึ้งได้งานใหม่บริษัทเดียวกับที่พิศุทธ์ิทํางาน รู้สึกชอบพิศุทธ์ิและ
พยายามเข้าหา แต่พิศุทธ์ิไม่สนใจ เมื่อรู้ว่าพิศุทธ์ิกับกะรัตแต่งงานกันก็พยายามทําให้ทั้งสองคนผิดใจ
กัน สายนํ้าผึ้งจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีสร้างความเข้าใจผิดให้กับกะรัต สายนํ้าผึ้งจึงสร้างสถานการณ์ให้กะรัต
เข้าใจผิดว่าตนกับพิศุทธ์ิมีความสัมพันธ์กัน กะรัตหลงเชื่อ ทําให้กะรัตมาอาละวาดกับพิศุทธ์ิที่ทํางาน 
ทําให้ผิดใจกับพิศุทธ์ิ สายนํ้าผึ้งไม่ยอมจบเพียงเท่าน้ัน กลับไปมีสัมพันธ์กับศิวา แฟนของกันตา
น้องสาวของกะรัต เพ่ือต้องการให้กะรัตและคนรอบข้างกะรัตเจ็บปวด 

3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
สายนํ้าผึ้งต้ังครรภ์กับศิวาแต่กลับมาบอกกับกะรัตว่าต้ังครรภ์กับพิศุทธ์ิ 

กะรัตหลงเชื่อจึงขอหย่ากับพิศุทธ์ิ พิศุทธ์ิยอมหย่าให้ ศิวากับกันตาจะแต่งงานกัน ในวันแต่งงานของ 
ศิวากับกันตา กะรัตรู้ความจริงทั้งหมดว่าสายน้ําผึ้งต้ังครรภ์กับศิวาไม่ใช่พิศุทธ์ิ กันตาหนีออกจากงาน
แต่งงาน ศิวาโกรธสายนํ้าผึ้งที่ทําให้ตนเองไม่ได้แต่งงานกับกันตา จึงตามมาเอาเรื่องสายนํ้าผึ้ง ทั้งสอง
มีปากเสียงกันสายน้ําผึ้งเสียหลักล้มลงไปน้ําร้อนลวก ทําให้เสียโฉมและแท้งลูก 

4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
พิศุทธ์ิเดินทางไปต่างประเทศ กะรัตตามมาแต่ไม่ทัน ศิวามาขอโทษกันตา 

แต่กันตาขอให้เร่ืองจบลงเพียงเท่าน้ี ฝ่ายสายนํ้าผึ้งเมื่อฟ้ืนข้ึนมาแล้วรู้ว่าตนเองเสียโฉมก็รับไม่ได้และ
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พยายามฆ่าตัวตาย กะรัตมาพบเข้าช่วยไว้ได้ทัน กะรัตพูดเตือนสติสายนํ้าผึ้งให้คิดถึงคนที่รักสายนํ้าผึ้ง
อย่างน้าและลูก  

5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) 
กันตาไปเรียนต่อต่างประเทศและไม่ยอมให้อภัยศิวา กะรัตเปลี่ยนแปลง

ตัวเองใหม่ ต้ังใจทํางาน สายนํ้าผึ้งอโหสิกรรมให้กับศิวา พิศุทธ์ิกลับมาจากต่างประเทศ ตามง้อกะรัต 
ทั้งสองปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุด 

3.3.1.2 ตัวละคร (character) 
ตัวละครหลัก 

1) กะรัต 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.82 กะรัต 
 

กะรัตเป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วสามครั้ง สามีทุกคนที่ผ่านมา
ของกะรัตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทําให้คนภายนอกว่ากะรัตเป็นผู้หญิงดวงกินผัว นอกจากน้ีสามีทุกคน
ของกะรัตต่างเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์และเงินทองจากกะรัต ทําให้กะรัตเป็นคนที่ไม่เช่ือใจใคร
ง่ายๆ แต่กะรัตกลับไว้ใจสายน้ําผึ้งเพ่ือนสนิทที่คบกันมาต้ังแต่สมัยเรียน แต่สุดท้ายสายนํ้าผึ้งกลับ
ทําลายความไว้ใจที่กะรัตมีให้โดยการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภูเบศร์สามีคนที่สามของกะรัต 

กะรัตมีลักษณะนิสัยที่ชอบใช้อํานาจเหนือคนอ่ืน มองว่าเงินสามารถซื้อหา
ความสุขและทกุอย่างได้ ลักษณะนิสัยเช่นน้ีแสดงออกชัดเจนในหลายๆ ฉาก เช่น ในฉากท่ีกะรัตอาศัย
รถพิศุทธ์ิเข้ากรุงเทพ กะรัตไม่ได้กล่าวขอบคุณพิศุทธ์ิที่มีนํ้าใจให้กะรัตกับนวลติดรถมาด้วย แต่กลับสัง่
นวลให้นําเงินไปให้พิศุทธ์ิเป็นการตอบแทน “นวล เอาเงินในกระเป๋าช้ันไปให้เค้าพันนึงนะ” 
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ภาพที่ 4.83 กะรัตใช้ให้นวลนําเงินมาให้พิศุทธ์ิ 

 
นอกจากนี้กะรัตยังมีลักษณะที่ทําให้มีนิสัยโผงผาง ขี้โวยวาย เอาอารมณ์

ตนเองเป็นใหญ่ เห็นได้จากการที่กะรัตปฏิบัติต่อคนท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตนอย่างนวลหรือ
ลูกน้องในร้านดอกไม้ กะรัตจะใช้แต่อารมณ์ คําพูดดูไม่น่าฟังและดูข่มอยู่ในที เช่น ในฉากที่กะรัตสร่าง
เมา ต่ืนมาเห็นพิศุทธ์ิเมาและนอนหลับอยู่ที่โซฟา กะรัตพูดกับนวลว่า “นังนวล ไปทําบ้าอะไรอยู่ฮะ 
ปล่อยให้ผัวช้ันมานอนอยู่อย่างน้ีได้ไง” ซึ่งลักษณะนิสัยเหล่าน้ีทําให้กะรัตดูเป็นผู้หญิงท่ีไม่น่ารัก 

กะรัตเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เห็นได้จาก ตัวละครมี
การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ในช่วงต้นของเรื่องตัวละครจะแสดงนิสัยด้านที่เอาแต่ใจ
ตนเอง ทุกคนต้องคอยตามใจ แต่หลังจากแต่งงาน ตัวละครได้เริ่มมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเมื่อ
ต้องใช้ชีวิตคู่กับสามีคนใหม่ แต่ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเอาแต่ใจ จนท้ายที่สุดเมื่อชีวิตคู่ประสบปัญหาทําให้ต้อง
เลิกรากัน ตัวละครกะรัตจึงพยายามเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองเลิกเอาแต่ใจและหันมา
สนใจคนรอบข้างมากข้ึน  

2) สายนํ้าผึ้ง 

 
ภาพที่ 4.84 สายนํ้าผึ้ง 

 
เพ่ือนรักของกะรัต สายนํ้าผึ้งแอบไปมีสัมพันธ์กับภูเบศร์สามีของกะรัตจน

มีลูกด้วยกัน สายนํ้าผึ้งมองว่าโลกน้ีไม่ยุติธรรมกับตน จึงพยายามสร้างความยุติธรรมให้กับตนเอง มอง
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ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของกะรัต ชีวิตตนต้องเจอความลําบากเพราะกะรัต สูญเสีย
ภูเบศร์ไปเพราะกะรัต ทําให้สายนํ้าผึ้งแค้นกะรัตมาก จึงหาทางแก้แค้นกะรัต ทําทุกทางให้ชีวิตของ
กะรัตวุ่นวายและไม่มีความสุข 

ชีวิตของสายนํ้าผึ้งช่วงหลังจากที่สูญเสียภูเบศร์ไปจึงมีแต่ความเคียดแค้น
และไม่มีความสุข สายน้ําผึ้งยอมมีความสัมพันธ์กับศิวา เพ่ือจะได้มีเงินมาใช้จ่ายมากข้ึน และจะได้แก้
แค้นกะรัตผ่านทางศิวา ด้วยเห็นว่าศิวาเป็นคนรักของกันตา น้องสาวของกะรัต 

ในตอนท้ายเรื่อง เมื่อความจริงเปิดเผยว่าลูกในท้องของสายนํ้าผึ้งเป็นลูก
ของศิวา ไม่ใช่ลูกของพิศุทธ์ิอย่างที่สายนํ้าผึ้งบอกกับทุกคน งานแต่งงานของศิวากับกันตาถูกยกเลิก  
ศิวาโกรธมากตามมาเอาเรื่องกับสายนํ้าผึ้งทําให้สายนํ้าผึ้งแท้งลูกและเสียโฉม สายนํ้าผึ้งได้พบกับ
ความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจ สายนํ้าผึ้งจึงได้สติคิดได้ว่า สิ่งที่ตนเองควรให้ความสําคัญคือคนใน
ครอบครัว  

สายน้ําผึ้งเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) โดยจะเห็นได้ว่า  
ตัวละครมีการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมไปเรื่อยๆ ในตอนต้นเรื่องสายนํ้าผึ้งแสดงออกต่อ
หน้าทุกคนว่าเป็นเพ่ือนรักกับกะรัต ทั้งที่ในความเป็นจริงสายน้ําผึ้งรู้สึกอิจฉากะรัตที่มีทุกอย่างพร้อม 
ในขณะที่ตนไม่มี สายน้ําผึ้งพยายามทําทุกวิถีทางให้ชีวิตของกะรัตไม่มีความสุข เพราะเช่ือว่ากะรัต
เป็นต้นเหตุที่ทําให้ตนต้องสูญเสียคนรัก แต่ในตอนท้ายเรื่องสายนํ้าผึ้งก็ได้รับการให้อภัยจากกะรัต 
และกลับมาให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวที่ตนเองได้ละเลยไป 

3) พิศุทธ์ิ 

 
ภาพที่ 4.85 พิศุทธ์ิ 

 
พิศุทธ์ิ ลูกชายคนเดียวของท่านชายอ๊อดและเนื้อแพร พิศุทธ์ิอาศัยอยู่กับ

เน้ือแพรผู้เป็นแม่โดยไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายบิดา ทําให้พิสุทธ์ิเป็นผู้ชายที่หย่ิงในศักด์ิศรี นอกจากน้ี
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พิศุทธ์ิมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีนํ้าใจ ความมีนํ้าใจและความสุภาพของพิศุทธ์ินอกจากจะทําให้กะรัต
หลงรักแล้ว ยังทําให้สายนํ้าผึ้งเข้าใจผิดว่าพิศุทธ์ิมีใจให้อีกด้วย  

พิศุทธ์ิเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) สังเกตได้จาก ตัวละคร
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม สําหรับตัวละครพิศุทธ์ิ พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัดคือเรื่องของการหย่ิงทระนงในศักด์ิศรีของตน เห็นได้จากในช่วงต้นของเรื่องตอนท่ีกะรัต
ขอร้องให้พิศุทธ์ิเปลี่ยนงาน พิศุทธ์ิพยายามขอให้กะรัตเช่ือใจตน เน่ืองจากตนต้องทํางานใกล้ชิดกับ
สายนํ้าผึ้ง แม้ว่ากะรัตจะขอร้องให้พิศุทธ์ิลาออกแล้วไปทํางานกับบริษัทของครอบครัวตน แต่ด้วย
ความหย่ิงในศักด์ิศรีของตน พิศุทธ์ิจึงไม่ลาออกจากงานและยังคงทํางานในบริษัทเดียวกับสายนํ้าผึ้ง 
ซึ่งได้สร้างความอึดอัดใจให้กับกะรัตเป็นอย่างมาก หรือในตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆ กะรัตไม่อยากย้าย
ไปอยู่บ้านหลังเล็กๆ จึงออกอุบายให้ก๋งซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน เมื่อพิศุทธ์ิรู้เรื่องก็
โกรธมากจะไม่ยอมรับบ้านเป็นของขวัญ ก๋งของกะรัตได้พูดเตือนใจพิศุทธ์ิให้เห็นถึงการยอมโอนอ่อน
ผ่อนตามบ้างเพ่ือความสุขของครอบครัว พิศุทธ์ิจึงยอมตกลงรับบ้านเป็นของขวัญแต่งงานจากก๋ง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ตัวละครได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดไปในทางที่จะเอ้ือต่อการมีชีวิตคู่ที่ราบร่ืนและ 
มีความสุข 

ตัวละครประกอบ 
1) กันตา 

 
ภาพที่ 4.86 กันตา 

 
กันตาเป็นน้องสาวของกะรัต ในภาคน้ีตัวละครกันตาประกอบอาชีพเป็น

พยาบาล กันตาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง กันตามองว่าผู้หญิงทุกคนมี
สิทธิที่จะเลือกคู่ครองของตัวเอง ไม่ใช่รอให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกเพียงอย่างเดียว  กันตาจึงไม่สนใจเมื่อ 
ศิวาเข้ามาจีบในตอนแรก แต่ในที่สุดกันตาก็ตกลงแต่งงานกับศิวา ในตอนท้ายเร่ืองกันตาไม่สามารถให้
อภัยในความผิดที่ศิวาทําไว้ได้ ตัดสินใจไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ 
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กันตาเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เห็นได้จากตัวละครมี
การพัฒนาความคิดไปจากในตอนต้นเรื่อง ในตอนต้นเร่ือง กันตาเช่ือว่าตนเองรู้ทันผู้ชายเจ้าชู้และจะ
สามารถรับมือกับศิวาได้ แต่เมื่อความจริงปรากฏว่าศิวานอกใจกันตาไปมีสัมพันธ์เกินเลยกับสายนํ้าผึ้ง 
กันตาเสียใจมากแต่เลือกที่จะยอมรับความจริง ตัดใจจากศิวาและไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่ 

2) ศิวา 

 
ภาพที่ 4.87 ศิวา 

 
ศิวาเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) เห็นได้จากในตอนท้าย

ของเรื่องตัวละครมีการเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมจากช่วงต้นของเรื่อง ศิวาเป็นลูกคนรวย 
ทําให้ศิวาคิดว่าอํานาจเงินจะทําให้ตนเองอยู่เหนือผู้อ่ืน ทุกคนต้องยอมตามใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ 
เมื่อศิวามาเจอกับกันตาที่ไม่สนใจ จึงทําให้เกิดความรู้สึกอยากเอาชนะกันตา ศิวาใช้ทุกวิถีทางเพ่ือให้
ชนะใจกันตา ในขณะเดียวกันศิวาก็ไปมีความสัมพันธ์กับสายนํ้าผึ้ง โดยท่ีไม่รู้ว่าตนเองกําลังถูกสาย
น้ําผึ้งหลอกใช้ ในตอนท้ายศิวาก็ได้รับผลของการกระทําของตัวเอง ศิวารู้ตัวว่ารักกันตาจริงๆ ก็เมื่อ
ตนเองสูญเสียกันตาไปแล้ว ศิวาสํานึกในความผิดของตนเอง ศิวาจึงมาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ให้กับสายนํ้าผึ้ง มาขอโทษที่ทําให้เสียโฉม ศิวาตามมาขอโทษกันตาแต่กันตาไม่ยอมให้อภัย ศิวา
ตัดสินใจปล่อยให้กันตาไปมีชีวิตใหม่ แม้ตนเองจะยังรักกันตาอยู่ก็ตาม  

3) พวงหยก 

 
ภาพที่ 4.88 พวงหยก 
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แม่ของกะรัต เช่ือมั่นในความคิดและการกระทําของตนเองว่าถูกต้องเสมอ 
พวงหยกเชื่อว่าเน้ือแพรเป็นภรรยาน้อยของสามี แม้ว่ากฤชและเน้ือแพรจะปฏิเสธแต่พวกหยกก็ยังปัก
ใจเช่ือและเอาความคิดของตัวเองไปสอนลูกให้เช่ือตาม พวงหยกมองว่าเน้ือแพรเข้ามาทําให้ครอบครัว
ของตนเองแตกแยก โดยท่ีไม่ได้สํารวจพฤติกรรมของตนเองที่คอยตามจับผิดสามีและนํามาบ่นกับลูกๆ 
อยู่เสมอว่าเป็นพฤติกรรมที่มีส่วนทําให้บ้านไม่น่าอยู่ 

พวงหยกเป็นตัวละครหลายมิ ติ  (Round Character) สังเกตได้จาก  
ตัวละครมีความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนต้นเรื่อง จะเห็นได้ว่า ตลอดทั้งเร่ือง 
พวงหยกจะคอยจับผิดสามีตลอดเวลา คิดว่ากฤชมีภรรยาน้อย แม้ว่ากฤชจะปฏิเสธแล้วก็ตาม แต่ใน
ตอนท้ายของเร่ืองเมื่อรู้ความจริงว่ากฤชและเน้ือแพรเป็นเพียงเพื่อนกันเท่าน้ัน พวงหยกก็กลับมาดีกับ
สามีและเลิกนิสัยคอยจ้องจับผิดแบบเดิม 

4) เน้ือแพร 

 
 

ภาพที่ 4.89 เน้ือแพร 
 

แม่ของพิศุทธ์ิ เน้ือแพรเป็นผู้หญิงท่ีแข็งแกร่ง เลี้ยงลูกชายมาตามลําพังโดย
ไม่พ่ึงพาฝ่ายสามี รักลูกชายมาก คอยปกป้องเมื่อลูกชายจะถูกเอาเปรียบ เมื่อถูกมองว่าเป็นภรรยา
น้อยของกฤชเน้ือแพรก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริง ยอมตกเป็นประเด็นซุบซิบนินทาและ
ถูกเข้าใจผิด ในทางกลับกันเมื่อเรื่องไหนเก่ียวกับพิศุทธ์ิ เน้ือแพรจะออกโรงปกป้อง แสดงให้เห็นว่า
เน้ือแพรรักลูกชายมาก เน้ือแพรมองว่ากะรัตไม่ได้รักพิศุทธ์ิจริง แต่เมื่อพิศุทธ์ิยืนยันว่ารักและจะ
แต่งงานกับกะรัต เน้ือแพรก็ยอมตามใจพิศุทธ์ิและยอมเปิดใจให้กับกะรัตเพ่ือความสุขของลูกชาย 
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4.3.1.3 แก่นเรื่อง (theme) 

ความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างคนรักเป็นสิ่งสําคัญที่ยึดเหน่ียวคนสองคน
เอาไว้ด้วยกัน หากไม่มีความเช่ือใจกัน การจดทะเบียนสมรสที่ถือเป็นการผูกพันทางกฎหมายก็ไม่
สามารถเหน่ียวรั้งอีกฝ่ายให้อยู่กับตนเองได้  

4.3.1.4 ฉาก (setting) 
1) ร้านดอกไม้ของกะรัต 
 

 
 

ภาพที่ 4.90 ร้านดอกไม้ของกะรัต 
 

ร้านดอกไม้ขนาดกลาง เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดสําหรับไว้จัดใส่ช่อ
หรือแจกัน ปรากฏภาพกะรัตอยู่ในร้านดอกไม้เพียงแค่ไม่กี่ฉาก เช่น ฉากเปิดร้านดอกไม้ของกะรัตที่
ทุกคนมาแสดงความยินดี และฉากที่มีลูกค้ามาที่ร้านและกะรัตไล่ให้ลูกน้องไปจัดดอกไม้ให้ลูกค้าแทน
ตน สังเกตได้ว่า ฉากร้านดอกไม้ที่ปรากฏในเร่ือง เป็นเพียงสถานที่ให้กะรัตได้เปลี่ยนบรรยากาศจากที่
บ้านมาอยู่ที่ร้านแทน ร้านดอกไม้เหมือนเป็นงานอดิเรกของกะรัตมากกว่าจะเป็นอาชีพจริงๆ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าตัวละครกะรัตในเวอร์ชันน้ีไม่ได้มีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหน่ึงจนถึงขั้นที่จะ
ประกอบเป็นอาชีพหลักได้  

4.3.1.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือน คือ กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง  
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ภาพที่ 4.91 กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 

 
สายนํ้าผึ้งมองว่ากะรัตมีทุกสิ่งพร้อม ในขณะที่ตนเองไม่มี เมื่อสายนํ้าผึ้งต้อง

สูญเสียคนรักไปจึงโทษว่าเป็นความผิดของกะรัต และมองว่าโลกน้ีไม่มีความยุติธรรม คนที่มีพร้อม
อย่างกะรัตก็มีทุกสิ่งทั้งฐานะ การศึกษา ชาติตระกูล ความรัก ในขณะที่ตนกลับไม่มีอะไรเลย ทําให้
สายนํ้าผึ้งพยายามหาความยุติธรรมให้กับชีวิตตนเองโดยการทําลายชีวิตที่สมบูรณ์ของกะรัต  

ความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสายนํ้าผึ้งหากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างชนช้ัน คนหน่ึงมีพร้อมทุกอย่าง ในขณะที่อีกคนหน่ึงต้องด้ินรนเพ่ือให้ได้มา 

 
4.3.2 กลวิธีการเล่าเรื่องของละครเรื่องสามีตีตรา ปี 2557 (เวอร์ชันรีเมก)  

4.3.2.1 โครงเรื่อง (plot)  
1) ขั้นเริ่มเร่ือง (Exposition) 

เปิดเรื่องด้วยการปูพ้ืนความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆในเร่ือง กะรัต
กับสายนํ้าผึ้งเป็นเพ่ือนรักกัน กะรัตสูญเสียสามีคนที่สามคือภูเบศร์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทําให้รู้ว่า
สายนํ้าผึ้งเพ่ือนรักของตนมีความสัมพันธ์กับภูเบศร์จนต้ังครรภ์ กะรัตแค้นใจมาก กะรัตได้พบกับ
หม่อมหลวงพิศุทธ์ิในช่วงที่ เพ่ิงสูญเสียภูเบศร์ พิศุทธ์ิเข้ามาให้ความช่วยเหลือกะรัตหลายครั้ง 
กลายเป็นความประทับใจโดยที่กะรัตไม่รู้ตัว 

สายนํ้าผึ้งเข้าใจว่าตนเองเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของภูเบศร์ จึง
มาเยาะเย้ยกะรัตและเรียกร้องสิทธ์ิ กะรัตบอกความจริงให้รู้ว่าตนกับภูเบศร์ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 
ภูเบศร์จึงไม่มีสิทธ์ิในทรัพย์สินของตน สายนํ้าผึ้งตามไปที่บ้านของภูเบศร์จึงรู้ความจริงทั้งหมดว่า ตน
เป็นแค่ภรรยาน้อยของภูเบศร์ ภูเบศร์มีลูกและภรรยาอยู่แล้วและหลอกให้ตนจดทะเบียนสมรสซ้อน 
สายนํ้าผึ้งรู้สึกเหมือนตนสูญเสียทุกสิ่ง เกิดความแค้นใจมากและโทษว่าเป็นความผิดของกะรัต จึง
ตัดสินใจที่จะตามราวีกะรัต ไม่ยอมให้ชีวิตของกะรัตพบเจอความสุข 
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2) ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) 
พิศุทธ์ิกับกะรัตคบหากันท่ามกลางความไม่พอใจของครอบครัวทั้งสองฝ่าย 

เน่ืองจากพวกหยก แม่ของกะรัตเช่ือว่าเน้ือแพรแม่ของพิศุทธ์ิเป็นภรรยาน้อยของกฤชพ่อของกะรัต 
แต่ทั้งสองก็ยังยืนยันว่ารักกันและแต่งงานกันในท่ีสุด สายนํ้าผึ้งได้งานใหม่บริษัทเดียวกับที่พิศุทธ์ิ
ทํางานอยู่ สายน้ําผึ้งหวังจะได้แต่งงานกับพิศุทธ์ิเพ่ือให้ตนเองและลูกมีหน้ามีตาเหนือคนอ่ืนๆ เมื่อสาย
นํ้าผึ้งรู้เร่ืองกะรัตกับพิศุทธ์ิก็แค้นกะรัต หาทางทําลายความสุขของกะรัต จึงพยายามเข้าหาพิศุทธ์ิแต่
พิศุทธ์ิไม่สนใจ สายนํ้าผึ้งจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีสร้างความเข้าใจผิดให้กับกะรัต เน่ืองจากรู้ว่ากะรัตเป็นคน
ที่โมโหและขาดสติง่าย สายนํ้าผึ้งจึงสร้างสถานการณ์ให้กะรัตเข้าใจผิดว่าตนกับพิศุทธ์ิมีความสัมพันธ์
กัน กะรัตหลงเช่ือ ทําให้ผิดใจกับพิศุทธ์ิ สายนํ้าผึ้งไม่ยอมจบเพียงเท่าน้ัน กลับไปมีสัมพันธ์กับศิวา 
แฟนหนุ่มของกันตาน้องสาวของกะรัต เพ่ือต้องการให้กะรัตและคนรอบข้างกะรัตเจ็บปวด 

3) ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) 
สายนํ้าผึ้งต้ังครรภ์กับศิวาแต่กลับมาบอกกับกะรัตว่าต้ังครรภ์กับพิศุทธ์ิ 

กะรัตหลงเชื่อจึงขอหย่ากับพิศุทธ์ิ พิศุทธ์ิยอมหย่าให้ ศิวากับกันตาจะแต่งงานกัน ในวันแต่งงานของ 
ศิวากับกันตา กะรัตรู้ความจริงทั้งหมดว่าสายนํ้าผึ้งต้ังครรภ์กับศิวาไม่ใช่พิศุทธ์ิ กะรัตตามมาเอาเรื่อง
กับสายนํ้าผึ้ง สายนํ้าผึ้งจึงบอกความจริงทั้งหมดกับกะรัตและพยายามทําร้ายร่างกายกะรัต พิศุทธ์ิ
ตามมาช่วยกะรัตไว้ได้ทัน ศิวาโกรธสายนํ้าผึ้งที่ทําให้ตนเองไม่ได้แต่งงานกับกันตาจึงตามมาเอาเรื่อง
สายน้ําผึ้ง ทั้งสองมีปากเสียงกัน สายนํ้าผึ้งเสียหลักล้มลงไปโดนกระจกบาดหน้า ทําให้เสียโฉมและ
แท้งลูก 

4) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) 
กะรัตฟ้ืนขึ้นมาก็รู้ว่าพิศุทธ์ิย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศก็รู้สึกเสียใจมาก 

ฝ่ายสายนํ้าผึ้งเมื่อฟ้ืนขึ้นมาแล้วรู้ว่าตนเองเสียโฉมก็รับไม่ได้และพยายามฆ่าตัวตาย น้าของสายนํ้าผึ้ง
มาหากะรัตและขอให้กะรัตอโหสิกรรมให้สายนํ้าผึ้ง กะรัตยอมอโหสิกรรมให้และตามไปเจอสายน้ําผึ้ง
ตอนท่ีกําลังจะฆ่าตัวตายจึงช่วยไว้ได้ทัน กะรัตพูดเตือนสติสายนํ้าผึ้งให้คิดถึงคนที่รักสายนํ้าผึ้งอย่างน้า
และลูก  

5) ขั้นยุติเรื่องราว (Ending) 
กันตาไปเรียนต่อต่างประเทศและไม่ยอมให้อภัยศิวา พิศุทธ์ิและกะรัตต่าง

ยังรักกันอยู่ กะรัตเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่และรอให้พิศุทธ์ิกลับมา พิศุทธ์ิกลับมาเมืองไทยและมาขอ
กะรัตแต่งงานอีกครั้ง 
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4.3.2.2 ตัวละคร (character) 
ตัวละครหลัก 

1) กะรัต 

 
ภาพที่ 4.92 กะรัต 

 
กะรัต เป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนที่มีพร้อมทุกอย่างการศึกษา 

ฐานะ หน้าตาทางสังคม สามี แต่กลับไม่พบความสุขในชีวิต เพราะคนที่เข้ามาหาล้วนแต่ต้องการ
ผลประโยชน์ ทําให้กะรัตกลายเป็นคนที่ใช้เงินซื้อความสุข มองว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้แม้กระทั่ง
สามี กะรัตก็ยอมเสียเงินมากมายเพื่อดึงผู้ชายไว้กับตัว  ภายนอกกะรัตจึงดูเป็นผู้หญิงที่เอาแต่ใจ  
ใช้เงินซื้อความสุข แต่ลึกๆ แล้วกะรัตเป็นคนท่ีอ่อนไหวง่าย มีลักษณะนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเอง ทําตาม
ความต้องการของตัวเองเป็นหลัก อยากได้อะไรก็ต้องได้ 

กะรัตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พยายามที่จะไม่หึงหวง เห็นได้จาก
ในฉากที่พิศุทธ์ิเลิกงานกลับบ้านดึก กะรัตก็กลัวว่าจะอยู่กับสายนํ้าผึ้ง แต่เมื่อนวลเตือนสติจึงไม่ตามไป
โวยวายเหมือนเดิม  

กะรัต: “กลับดึกแบบน้ี ไม่รู้นังผึ้งมันจะ อยู่ทํางานด้วยไหม” 
นวล : “หยุดคิดเลยค่ะ อย่าลืมสิคะว่าตอนน้ีคุณกั้งเป็น NEW กั้ง ไม่คิด

อะไรระแวงคุณพิศุทธ์ิอีก อีกอย่างคุณกั้งก็เห็นแล้วว่าตอนนี้คุณผึ้ง
แพ้ คุณกั้งหลดุลอย คุณผึ้งไม่มีอะไรจะมาใช้สู้กับคุณกั้งได้อีกแล้ว
ล่ะค่ะ”  

นอกจากน้ี กะรัตยังเร่ิมมีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน  เมื่อตนเองทุกข์ก็
พยายามที่จะไม่ทําตัวให้เป็นภาระกับผู้อ่ืน เห็นได้จากตอนที่กะรัตบอกกับกันตาไม่ให้เป็นห่วงตน  
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“อย่าให้พ่ีเป็นต้นเหตุให้ทุกคนไม่มีความสุขเลยนะ เราทุกคนมีสิทธ์ิที่จะมี
ความสุขในแบบตัวเอง พ่ีเองก็กําลังมีความสุขในแบบของพ่ี ก้อยก็ควรจะมีความสุขของตัวเองด้วย” 
     

2) สายนํ้าผึ้ง 

 
ภาพที่ 4.93 สายนํ้าผึ้ง 

 
สายนํ้าผึ้ง เพ่ือนสนิทที่สุดของกะรัต สายนํ้าผึ้งรักกับภูเบศร์มาก่อน  

แต่ภูเบศร์กลับไปแต่งงานกับกะรัตเพราะกะรัตมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่า ภูเบศร์หลอกสายน้ําผึ้งว่า
ตนแต่งงานกับกะรัตเพ่ือที่จะนําเงินมาสร้างครอบครัว สายนํ้าผึ้งต้องยอมให้ภูเบศร์แต่งงานกับกะรัต 
และแอบคบหากับภูเบศร์ลับหลังกะรัตโดยไม่มีใครรู้  สายนํ้าผึ้งเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเป็นภรรยาที่
ถูกต้องตามกฎหมายของภูเบศร์ โดยไม่รู้ว่าภูเบศร์หลอกให้ตนจดทะเบียนสมรสซ้อน เมื่อทราบความ
จริง สายน้ําผึ้งเหมือนหมดสิ้นทุกอย่าง ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับกะรัต  ความรักที่เข้าใจมา
ตลอดว่าภูเบศร์รักตนเอง รวมไปถึงหน้าที่การงาน ทําให้สายนํ้าผึ้งแค้นกะรัตมาก จึงพยายามทําลาย
ชีวิตคู่ของกะรัต ไม่ให้กะรัตมีความสุข โดยการพยายามเข้าไปแทรกกลางระหว่างชีวิตคู่ของกะรัตกับ
พิศุทธ์ิ บอกกับพิศุทธ์ิว่ากะรัตไม่ได้รักพิศุทธ์ิ เพียงแต่ต้องการเอาชนะตนเท่าน้ัน 

“วันน้ีเขาโทรมาหยามฉันว่าเขาไปโรงพยาบาล เขากําลังวางแผนมีลูกกับ
คุณ คุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยสงสัยว่า อยู่ๆคนที่เกลียดเด็กอย่างก้ัง ทําไมถึงอยากมีลูก เขาต้องการ
ให้ ฉันเจ็บเหมือนตอนที่คุณภูอยากมีลูกกับฉัน และที่สําคัญ...เขาจะใช้ ลูกไว้ผูกมัดคุณ เหมือนที่เขาใช้
ทะเบียนสมรสตีตราคุณไว้น่ันแหละ” 

อย่างไรก็ตามสายนํ้าผึ้งไม่ได้มองว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดและไม่ได้ทําลายชีวิต
ใคร เห็นได้จากตอนที่สายนํ้าผึ้งกล่าวกับศิวา  “ฉันไม่เคยทําลายใคร พวกแกน่ันแหละทําตัวเอง นังกั้ง
มันหูเบายึดติดกับอดีตเอง ส่วนคุณพิศุทธ์ิก็บ้ารักศักด์ิศรี นังก้อยก็เช่ือมั่นในตัวเองจนไม่เห็นหัวใคร 
ส่วนแก...ไอ้ผู้ชายบ้าตัณหา สมนํ้าหน้าแล้วที่แกต้องเป็นแบบน้ี” 
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นอกจากน้ี ลักษณะนิสัยของสายนํ้าผึ้งยังสะท้อนผ่านคําพูดของตัวละคร
อ่ืนๆ ในเรื่องด้วย เช่น 

“ผู้หญิงคนน้ีมีความแค้นเป็นลมหายใจเข้าออก เขาเป็นเพ่ือนก้ังมาสิบสอง
ปีก่อนที่จะมาเป็นชู้กับแฟนคนก่อนของกั้ง จนมีลูกด้วยกัน ครอบครัวผมง่อนแง่นทุกวันน้ีก็เพราะว่า
ปัญหาความแค้นคร้ังน้ัน” พิศุทธ์ิ 

“คนร้ายกาจอย่างสายนํ้าผึ้งทําได้ทุกอย่างเพื่อป่ันหัวให้คุณคลั่ง แค่เขาจ้ี
จุดอ่อนว่าคนอย่างคุณมันไม่มีค่าพอให้ใครมารักจริง คุณก็ด้ินจนไม่มีสติไตร่ตรองว่าอะไรคือเป็นของ
จริง อะไรเป็นภาพลวงตา” เน้ือแพร 

สายนํ้าผึ้งเป็นตัวละครหลายมิ ติ (Round Character) สังเกตได้จาก  
ตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมไปในตอนท้ายเร่ือง ในตอนต้นเรื่องสายนํ้าผึ้ง
แสดงออกต่อหน้าทุกคนว่าเป็นเพ่ือนรักกับกะรัต ทั้งที่ในความเป็นจริงสายนํ้าผึ้งรู้สึกอิจฉากะรัตที่มีทุก
อย่างพร้อม ในขณะที่ตนไม่มี สายน้ําผึ้งพยายามทําทุกวิถีทางให้ชีวิตของกะรัตไม่มีความสุข เพราะ
เช่ือว่า กะรัตเป็นต้นเหตุที่ทําให้ตนต้องสูญเสียคนรัก แต่ในตอนท้ายเรื่องสายน้ําผึ้งก็ได้รับการให้อภัย
จากกะรัต และกลับมาให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวที่ตนเองได้ละเลยไป 

3) พิศุทธ์ิ 
 

 
ภาพที่ 4.94 พิศุทธ์ิ 

 
มล.พิศุทธ์ิ เป็นลูกชายคนเดียวของท่านชายอ๊อดและเน้ือแพร พิศุทธ์ิอาศัย

อยู่กับเนื้อแพรผู้เป็นแม่โดยไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายบิดา ทําให้พิสุทธ์ิเป็นผู้ชายท่ีหย่ิงในศักด์ิศรี 
นอกจากน้ีพิศุทธ์ิมีความเป็นสุภาพบุรุษ มีนํ้าใจ ความมีนํ้าใจและความสุภาพของพิศุทธ์ินอกจากจะทํา
ให้กะรัตหลงรักแล้ว ยังทําให้สายนํ้าผึ้งเข้าใจผิดว่าพิศุทธ์ิมีใจให้อีกด้วย  

พิศุทธ์ิเป็นตัวละครหลายมิติ (Round Character) สังเกตได้จาก ตัวละคร
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม สําหรับตัวละครพิศุทธ์ิ พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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เห็นได้ชัดคือเรื่องของการหย่ิงทระนงในศักด์ิศรีของตน เห็นได้จากในช่วงต้นของเรื่องตอนท่ีกะรัต
ขอร้องให้พิศุทธ์ิเปลี่ยนงาน พิศุทธ์ิพยายามขอให้กะรัตเช่ือใจตน เน่ืองจากตนต้องทํางานใกล้ชิดกับ
สายนํ้าผึ้ง แม้ว่ากะรัตจะขอร้องให้พิศุทธ์ิลาออกแล้วไปทํางานกับบริษัทของครอบครัวตน แต่ด้วย
ความหย่ิงในศักด์ิศรีของตน พิศุทธ์ิจึงไม่ลาออกจากงานและยังคงทํางานในบริษัทเดียวกับสายนํ้าผึ้ง 
ซึ่งได้สร้างความอึดอัดใจให้กับกะรัตเป็นอย่างมาก 

“กั้ง...เราคุยกันแล้วนะ ไม่ว่าคุณผึ้งจะมาทํางานหรือไม่มา มันก็ไม่ได้
กระทบอะไรกับผมเลย คุณต้องไว้ใจผม” 

หรือในตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆ กะรัตไม่อยากย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆ จึง
ออกอุบายให้ก๋งซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน เมื่อพิศุทธ์ิรู้เรื่องก็โกรธมากจะไม่ยอมรับ
บ้านเป็นของขวัญ ก๋งของกะรัตได้พูดเตือนใจพิศุทธ์ิให้เห็นถึงการยอมโอนอ่อนผ่อนตามบ้างเพ่ือ
ความสุขของครอบครัว พิศุทธ์ิจึงยอมตกลงรับบ้านเป็นของขวัญแต่งงานจากก๋ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
ตัวละครได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดไปในทางที่จะเอ้ือต่อการมีชีวิตคู่ที่ราบร่ืนและมีความสุข 

พิศุทธ์ิ : “ท่านกําลังจะทําให้ผมเป็นอย่างที่ใครๆประณามว่าผมกําลังเป็น
หนูตกถังข้าวสารนะครับ” 

ก๋ง : “ระหว่างคนนอกบ้านที่ ไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหน เขากไ็ม่เคยเห็นเราดี 
กับคนในบ้าน...ที่ไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ดี เขาก็รักและเหน็เราดี 
เราควรจะเลือกแคร์ใครกว่ากัน...คุณพิศุทธ์ิ” 

พิศุทธ์ิ : “ท่านกําลังทําให้ผมลําบากใจ”  
พิศุทธ์ิ : “โอเค...ง้ันผมเอาบ้านคืน ถ้าคุณชายเห็นศักด์ิศรีสาํคัญกว่า

ความสุขของกั้ง...” 
นอกจากน้ีตัวละครพิศุทธ์ิยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกะรัตอย่างเสมอ

ต้นเสมอปลายโดยจะเห็นได้จากเน้ือความในจดหมายที่พิศุทธ์ิเขียนทิ้งไว้ให้กะรัตก่อนที่จะเดินทางไป
อเมริกา 

“ถ้าคุณอยากอภัย...ผมไม่ขอให้คุณอภัยให้ผม แต่อยากขอให้คุณรู้จักการ
อภัยให้ตัวเองและอภัยให้คนอ่ืน คุณเจ็บเพราะอดีตมามากแล้ว อย่าให้เหตุการณ์น้ันมาทําร้ายคุณอีก 
ปลดปล่อยตัวเองจากความแค้น...เมื่อคุณหลุดจากกําแพงที่คุณสร้างขึ้น คุณจะเห็นความสุขที่แท้จริง 
จําไว้นะก้ัง...ความรักของผมไม่เคยไปไหน มันยังอยู่ที่แหวนบนน้ิวคุณและผมยังรอดูวันที่คุณมี
ความสุขอีกครั้งนะก้ัง...ผมรักคุณ” 
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ตัวละครประกอบ 
1) กันตา 

 
ภาพที่ 4.95 กันตา 

 
กันตาเป็นน้องสาวของกะรัต กันตาเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองและ

เห็นคุณค่าในตัวเอง กันตามองว่าผู้หญิงทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกคู่ครองของตัวเอง ไม่ใช่รอให้ผู้ชายเป็น
ฝ่ายเลือกเพียงอย่างเดียว มุมมองเรื่องความรักและชีวิตคู่ของกันตาจะแตกต่างออกไป กันตามองว่า
ควรเผื่อใจไว้เสมอ ไม่ควรทุ่มเทให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแบบกะรัต จะได้ไม่เสียใจ สังเกตได้จากคําพูด
ต่างๆของตัวละคร เช่น 

“การแต่งงานมันเรื่องใหญ่สําหรับฉัน ฉันเสียทั้งอิสรภาพ เสียทุกๆอย่าง 
แล้วถ้ามันได้ไม่คุ้มเสีย ฉันก็คงไม่เสี่ยง” 

“ฉันเคยบอกคุณแล้วว่า...ถ้าคุณจริงใจกับฉัน ฉันก็จริงใจกับคุณ แต่ถ้าคุณ
ไม่จริงใจ ฉันก็ไม่ขอเสียเวลากับคุณ” 

“ชีวิตของคุณต้องเป็นของฉันคนเดียว ถ้าวันไหนที่ ฉันรู้ว่าฉันต้องแบ่งคุณ
ให้คนอ่ืน ฉันจะไม่ทนใช้ชีวิตร่วมกับคุณสักวินาทีเดียว” 

ความคิดน้ีของกันตาทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์พลิกผันในชีวิต (ศิวาทํา
สายน้ําผึ้งต้ังครรภ์) กันตาก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ครํ่าครวญและโทษตัวเองเหมือน
อย่างผู้หญิงคนอ่ืนๆ  

“ฉันทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับความหวาดระแวงว่าคุณจะหลอกลวงอะไรฉันอีก 
ความเช่ือใจมันสร้างได้แต่ถ้าคุณทําลายมัน คุณจะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาอีกเลย ขอบคุณสําหรับ
ความรักที่คุณมีให้ฉัน แต่อย่าให้ความรักของคุณมันทําร้ายฉันอีกต่อไปเลยค่ะ” 
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2) ศิวา 

 
 

ภาพที่ 4.96 ศิวา 
 

ศิวาเป็นลูกรัฐมนตรี มีทั้งเงินและอํานาจ ทําให้ศิวาคิดว่าตนเองอยู่เหนือ
ผู้อ่ืน ทุกคนต้องยอมตามใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ เมื่อศิวามาเจอกับกันตาที่ไม่สนใจ จึงทําให้เกิด
ความรู้สึกอยากเอาชนะกันตา ศิวาใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ชนะใจกันตา ในขณะเดียวกันศิวาก็ไปมี
ความสัมพันธ์กับสายนํ้าผึ้ง มองว่าสายนํ้าผึ้งเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินซื้อได้ โดยไม่ได้คิดว่าการแอบคบหากับ
สายนํ้าผึ้งจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต เมื่อเห็นว่าสายน้ําผึ้งกําลังจะสร้างปัญหาให้ ก็พยายามข่มขู่
สายนํ้าผึ้ง  

“เวลาผมดี ผมก็ดีใจหาย แต่เวลาผมร้าย แม้แต่เส้นผมของคุณ ผมก็เผาไม่
เหลือซาก จําไว้นะสายนํ้าผึ้ง เลวๆอย่างคุณ มันต้องเจอเลวอย่างผม อย่าไปยุ่งกับครอบครัวคุณก้อย
อีก ไม่อย่างน้ัน...คุณเจอผมแน่” 

แสดงให้เห็นว่าศิวาต้ังใจที่จะคบหากับกันตาอย่างจริงจัง ในตอนท้ายศิวาก็
ได้รับผลของการกระทําของตัวเอง ศิวารู้ตัวว่ารักกันตาจริงๆ แต่กันตาไม่ยอมให้อภัยศิวา ศิวา
พยายามทุกทางเพ่ือไม่ให้เสียกันตาไป เพราะรู้ตัวเองว่ารักกันตา 

“ผมกับสายนํ้าผึ้งไม่มีอะไรกันแล้ว ที่ผ่านมา เราคบกันแค่ด้วยความพอใจ 
ไม่มีพันธะอะไรผูกมัดกัน ผู้หญิงคนเดียวในโลกที่ผมยอมผูกมัดด้วยคือคุณก้อย ผมรักคุณก้อยที่สุด” 

“ผมขอโทษ...แต่เร่ืองของผมกับสายนํ้าผึ้งมันเป็นแค่เร่ืองเล่นๆ ตอนน้ันผม
ไม่รู้ว่าสายนํ้าผึ้งคือผู้หญิงร้ายกาจแบบน้ี ถ้าผมรู้ผมจะไม่มีวันยุ่ง ผมขอร้องนะครับคุณกั้ง..อย่าบอก
เร่ืองน้ีกับคุณก้อย ตอนน้ีผมหยุดทุกอย่างแล้วผมอยากเร่ิมต้นชีวิตกับคุณก้อย ผมรักคุณก้อยคนเดียว” 
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3) พวงหยก 

 
ภาพที่ 4.97 พวงหยก 

 
แม่ของกะรัต พวงหยกเป็นตัวละครหลายมิติ (Round character) สังเกต

ได้จาก ตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดจากไปจากตอนต้น พวงหยกเป็นตัวละครที่
มีเช่ือมั่นในความคิดและการกระทําของตนเองว่าถูกต้องเสมอ พวงหยกเช่ือว่าเน้ือแพรเป็นภรรยาน้อย
ของสามี แม้ว่ากฤชและเน้ือแพรจะปฏิเสธแต่พวกหยกก็ยังปักใจเช่ือและเอาความคิดของตัวเองไป
สอนลูกให้เช่ือตาม พวงหยกมองว่าเน้ือแพรเข้ามาทําให้ครอบครัวของตนเองแตกแยก โดยที่ไม่ได้
สํารวจพฤติกรรมของตนเองที่ไม่เช่ือใจสามี คิดว่าสามีมีภรรยาน้อย จึงคอยตามจับผิดสามีกับเน้ือแพร 
โดยที่ไม่รู้ตนเองว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีส่วนทําให้บ้านไม่น่าอยู่ ทําให้กฤชขอหย่า แต่ในตอนท้ายของ
เร่ือง พวงหยกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดและกลับมาคืนดีกับสามี 

นอกจากคอยจับผิดสามีแล้วพวงหยกยังคอยเข้ามาควบคุมและสอดส่องใน
เร่ืองชีวิตคู่ของลูกสาวทั้งกะรัตและกันตา โดยเห็นได้จากคําพูดของตัวละครท่ีปรากฏในเร่ือง เช่น 

“เวรกรรมอะไรของฉันนักหนา มีลูกแต่ละคน ไม่ได้ด่ังใจเลย คนนึงก็โง๊โง่ 
ให้ผู้ชายหลอกอยู่ได้ อีกคนมีเทพบุตรมาโปรด กลับเล่นตัว...ฟังไว้นะยายก้อย ไม่ว่ายังไง...แกต้อง
แต่งงานกับคุณศิวา ผู้ชายที่พร้อมทั้งรูป พร้อมทั้งทรัพย์อย่างน้ี เกิดไม่รู้กี่ชาติกว่าจะได้เจอ แกห้าม
ยกเลิกการแต่งงานเด็ดขาด” 

พวงหยกไม่ชอบใจที่กะรัตรักกับพิศุทธ์ิ มองว่าพิศุทธ์ิไม่มีฐานะ และ
สถานการณ์ทางครอบครัวของพิศุทธ์ิกําลังตกอับ หากแต่งงานกันไปกะรัตจะถูกญาติๆของพิศุทธ์ิ
กอบโกยสมบัติแต่กลับสนับสนุนให้ศิวารักกับกันตาอย่างออกหน้าออกตา เพราะศิวามีฐานะทาง
การเงินและสังคมที่ดีกว่า แต่ในตอนท้ายเรื่อง พวงหยกมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดที่มีต่อ
พิศุทธ์ิและศิวา หลังจากที่เห็นว่าลูกๆ ไม่มีความสุขจากสิ่งที่ตนพยายามสนับสนุน  

“เสียดาย...ที่ฉันเคยยกย่องคุณและเห็นคุณดีกว่าคุณพิศุทธ์ิ เสียแรง...ที่
ไว้ใจ และเสียใจ...ที่ฉันโง่ยกดวงใจของฉันให้คุณทําร้าย”  
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กะรัตโดนสายนํ้าผึ้งทําร้ายร่างกาย พิศุทธ์ิจึงคอยมาดูแลอย่างใกล้ชิด ทํา
ให้พวกหยกเริ่มมองเห็นความรักและความจริงใจของพิศุทธ์ิที่มีต่อกะรัต มุมมองของพวกหยกที่มีต่อ
พิศุทธ์ิจึงเปลี่ยนแปลงไป หรือในตอนที่กันตาตัดสินใจไปเรียนต่อหลังจากที่ยกเลิกงานแต่งงานกับศิวา 

พวงหยก: “ใครว่าฉันจะห้าม อยากไปก็ไป”  
กุนตี : “น่ี คุณพวงหยกตัวจริงหรือเปล่า”  
พวงหยก: “ตัวจริงสิยะ...ฉันก็แค่พยายามจะเป็นแม่ที่ดีกับเขาบ้าง  

ไปเถอะยัยก้อย ถ้าไปแล้วมคีวามสุขกว่าที่เป็นอยู่น่ี แม่กไ็ม่ห้าม 
แต่ห้ามไปแล้วไปเลยนะ ยังไงแกก็ต้องกลับมา” 

แม้ว่าในช่วงแรกพวงหยกจะสนับสนุนให้กันตาคบหากับศิวา แต่เมื่อเห็นว่า
กันตาเสียใจกับการกระทําของศิวาเป็นอย่างมาก พวกหยกก็ไม่สนับสนุนให้ทั้งสองคืนดีกัน และยอม
ปล่อยให้กันตาได้เลือกทําในส่ิงที่ต้องการ คือการไปศึกษาต่อ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวงหยกมีความรัก
และปรารถนาดีกับลูกๆ แม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ให้เห็นก็ตาม 

4) เน้ือแพร 
 

 
ภาพที่ 4.98 เน้ือแพร 

 
แม่ของพิศุทธ์ิ เน้ือแพรเป็นผู้หญิงท่ีแข็งแกร่ง เลี้ยงลูกชายมาตามลําพังโดย

ไม่พ่ึงพาฝ่ายสามี รักลูกชายมาก คอยปกป้องเมื่อลูกชายจะถูกเอาเปรียบ เมื่อถูกมองว่าเป็นภรรยา
น้อยของกฤชเน้ือแพรก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริง ยอมตกเป็นประเด็นซุบซิบนินทาและ
ถูกเข้าใจผิด ในทางกลับกันเมื่อเรื่องไหนเก่ียวกับพิศุทธ์ิ เน้ือแพรจะออกโรงปกป้อง 

“ตัวฉันเอง ใครจะว่าจะประณามยังไง ฉันไม่แคร์ แต่ที่ฉันแคร์ที่สุดคือลูก 
ฉันจะไม่ทําให้ชีวิตแต่งงานของชายต้องมาพังเพราะเสียงซุบซิบของใครต่อใครว่าพ่อกับแม่ ลูกกับลูก 
ฉันทนไม่ได้” 
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แสดงให้เห็นว่าเน้ือแพรรักลูกชายมาก เน้ือแพรมองว่ากะรัตไม่ได้รักพิศุทธ์ิ
จริง แต่เมื่อพิศุทธ์ิยืนยันว่ารักและจะแต่งงานกับกะรัต เน้ือแพรก็ยอมตามใจพิศุทธ์ิและยอมเปิดใจ
ให้กับกะรัตเพ่ือความสุขของลูกชาย 

“แม่อยากให้ชายรู้ว่าเรื่องน้ีแม่ไม่เคยอยากสนับสนุน แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่
ชายตัดสินใจแล้วแม่ก็จะไม่ขวาง แต่แม่อยากเตือนไว้…ว่าความสุขที่แสนมีค่ามันมาพร้อมกับบท
ทดสอบที่แสนสาหัสเสมอนะลูก” 

นอกจากน้ีเน้ือแพรยังคอยเป็นผู้ที่เตือนใจให้กะรัตได้คิด เวลาที่กะรัตกับ
พิศุทธ์ิมีปัญหาไม่เข้าใจกัน 

“คนร้ายกาจอย่างสายนํ้าผึ้งทําได้ทุกอย่างเพ่ือป่ันหัวให้คุณคลั่ง แค่เขา 
จี้จุดอ่อนว่าคนอย่างคุณมันไม่มีค่าพอให้ใครมารักจริง คุณก็ด้ินจนไม่มีสติไตร่ตรองว่าอะไรคือเป็นของ
จริง อะไรเป็นภาพลวงตาแต่ที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณเช่ือทุกเร่ืองที่สายนํ้าผึ้งเป่าหู แต่คุณไม่เคยเช่ือ 
พิศุทธ์ิเลย” 

4.3.2.3 แก่นเรื่อง (theme) 
ความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างคนรักเป็นสิ่งสําคัญที่ยึดเหนี่ยวคนสองคน

เอาไว้ด้วยกัน หากไม่มีความเช่ือใจกัน การจดทะเบียนสมรสที่ถือเป็นการผูกพันธ์ทางกฎหมายก็ไม่
สามารถเหนี่ยวรั้งอีกฝ่ายให้อยู่กับตนเองได้ โดยจะสังเกตเห็นได้จากหลายๆประโยคที่ตัวละครในเรื่อง
ได้กล่าวไว้ เช่น 

“ถ้าใจผมไม่อยู่กับคุณนะ  ไอ้กระดาษแผ่นเดียวรั้งผมไว้ไม่ได้หรอก
นะ  แต่ที่ผมอยู่กับคุณที่น่ี  ตรงนี้  ก็เพราะว่าผมรักคุณ” พิศุทธ์ิ 

“มันก็แค่ทะเบียนสมรส กระดาษแผ่นเดียวเท่าน้ันแหละ มันจะสําคัญ
อะไรกันนักหนา...มัดใจผู้ชายด้วยทะเบียนสมรส พอมัดใจไม่ได้ ก็ต้องเอาทะเบียนมาเป็นโซ่ล่ามเขาไว้ 
แล้วเป็นไงล่ะ ตัวก็ไม่ได้ ใจก็ไม่ได้ ได้แต่กระดาษแผ่นเดียวนอนกอดไว้” สายนํ้าผึ้ง 

“แม่ไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่ แต่แม่อยากบอกชายไว้ ชายเคย 
ต้องการหนูกั้งเช่ือใจชายเท่าไหน ชายเองก็ต้องมีความเช่ือใจเขากลับไปเท่าน้ัน” เน้ือแพร 

“เพราะความไม่เช่ือใจกันไงลูก บ้านหน่ึงหลังมันต้องประกอบด้วยต้นเสา
หลายต้นบ้านถึงจะมีความคงทน ก็เหมือนกับครอบครัวแหละลูกจะใช้เพียงแค่ความรักอย่างเดียว 
ไม่ได้ มันต้องประกอบด้วยความเช่ือใจ ไว้ใจ ให้อภัยกันและกันครอบครัวก็จะแข็งแรง” กฤช 

 



147 
 

 

“จําไว้ว่าชีวิตคู่คือชีวิตของคนสองคน จะดี จะร้าย ลูกสองคนต้องจับมือ
ยึดมั่นประคับประคองกันไว้ หากวันนึงมีบุคคลที่สาม ก็จงเช่ือมั่นในคนของเราไว้ก่อน ใครก็มาแทรก
กลางไม่ได้” เน้ือแพร 

จากคําพูดต่างๆ ของตัวละครในเร่ืองไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่พิศุทธ์ิบอกกับ
กะรัต สายนํ้าผึ้งบอกกับพิศุทธ์ิ เน้ือแพรบอกกับพิศุทธ์ิ หรือคําพูดที่กฤชเตือนกะรัต ล้วนแสดงให้เห็น
ถึงประเด็นสําคัญในการใช้ชีวิตคู่ ว่าการที่ชีวิตคู่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งได้ ต้องอาศัยความไว้เน้ือเช่ือใจ
กันและกัน เมื่อมีความไว้ใจกัน เช่ือใจกัน เมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถประคับประคองชีวิตคู่ให้ผ่านพ้น
ไปได้ แต่หากไม่มีความเช่ือใจกัน ไว้ใจกัน ก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

4.3.2.4 ฉาก (setting) 
1) ห้องเสื้อของกะรัต 

 

 
ภาพที่ 99 ห้องเสื้อของกะรัต 

 
ห้องเสื้อขนาดใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม หน้าร้านมีลักษณะเป็นกระจกใส

ทั้งบานเพ่ือให้ลูกค้าสามารถมองเข้าไปเห็นด้านในได้ ด้านในจัดโซนอย่างเป็นระเบียบ มีราว
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ผ้าสําหรับโชว์ชุดที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว มีโต๊ะขนาดใหญ่วางอยู่กลางร้าน ใช้เป็นพ้ืนที่ใน
การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า 

4.3.2.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

- ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือน คือ กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง  

 
ภาพที่ 4.100 กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 

 
สายนํ้าผึ้งมองว่ากะรัตมีทุกสิ่งพร้อม ในขณะที่ตนเองไม่มี เมื่อสายนํ้าผึ้ง

ต้องสูญเสียคนรักไปจึงโทษว่าเป็นความผิดของกะรัต และมองว่าโลกน้ีไม่มีความยุติธรรม คนที่มีพร้อม
อย่างกะรัตก็มีทุกสิ่งทั้งฐานะ การศึกษา ชาติตระกูล ความรัก ในขณะที่ตนกลับไม่มีอะไรเลย ทําให้
สายนํ้าผึ้งพยายามหาความยุติธรรมให้กับชีวิตตนเองโดยการทําลายชีวิตที่สมบูรณ์ของกะรัต 

“เพราะความไม่ยุติธรรมไง คนอย่างแกมีอะไรดีห๊ะก้ัง เรียนก็ไม่เก่งเอาแต่
ใจตัวเอง ทําตัวเป็นเทวดา ไม่เห็นหัวคนอ่ืน แต่ทุกคนกลับรักแก พะเน้าพะนอแก แต่ฉันสิ ด้ินรนหา
เงินเรียนเอง แต่ทําไมไม่มีใครเห็นฉันอยู่ในสายตา แม้แต่ผู้ชายที่ฉันรัก...ผู้ชายคนไหนที่ฉันชอบ  
แกต้องแย่งเขาไปจากฉัน” สายนํ้าผึ้ง 

ความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสายนํ้าผึ้งหากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็น
ความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน กะรัตมีพร้อมทุกอย่าง ในขณะท่ีสายนํ้าผึ้งต้องด้ินรนเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่
ตนเองต้องการเสมอ 

แต่ในตอนท้าย ความขัดแย้งของทั้งสองลงก็ยุติลงด้วยการให้อภัย 
“ถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันก็คงอยากเห็นแกตายวันละร้อยครั้ง แต่ตอนน้ีฉันรู้

แล้ว ต่อให้ฆ่าแกตาย ฉันก็ไม่มีวันเปล่ียนแปลงอะไรได้เพราะชีวิตเราสองคนเละเทะมามากพอแล้ว ต่อ
ให้ฉันแค้นแกต่อ อยากสู้กับแกต่อ แล้วมันได้อะไร ต่างคนต่างต้องสูญเสีย เกมน้ีมันไม่มีใครชนะหรอก
มีแต่แพ้กับแพ้ มีแต่คนต้องเจ็บ และคนที่เจ็บ ก็เป็นคนที่เขารักเราทั้งน้ัน” 
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ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม 
- ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือสายนํ้าผึ้งกับเพ่ือนร่วมงาน 
ในช่วงแรกท่ีเข้ามาทํางาน สายนํ้าผึ้งทําตัวเป็นแม่ม่ายลูกติดที่น่าสงสาร ทํา

ให้เพ่ือนร่วมงานเห็นอกเห็นใจ แต่เมื่อเพ่ือนร่วมงานทราบความจริงว่าสายนํ้าผึ้งแกล้งทํา ทุกคนก็
พร้อมใจกันเลิกคบหากับสายนํ้าผึ้ง  

4.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเลา่เรื่องของละครเรื่องสามีตีตราเวอรช์นั
เก่ากับเวอรช์นัรีเมก 

ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์เรื่อง
สามีตีตราเวอร์ชันปีพ.ศ. 2544  และเวอร์ชันปีพ.ศ. 2557 (เวอร์ชันรีเมก) เพ่ือวิเคราะห์หาความ
แตกต่างและลักษณะการถ่ายโยงเนื้อหา โดยแบ่งการวิเคราะห์โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเป็นเกณฑ์ 
ดังน้ี 
ตารางที่ 4.3  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตรา 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

สามีตีตรา 
2544 

สามีตีตรา 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

1. โครงเรื่อง 
-ขั้นเริ่มเร่ือง 

 
 

 
-เปิดเร่ืองด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 
-ภูเบศร์เสียชีวิต กะรัต
อาศัยรถของพิศุทธ์ิเข้า
มาดูใจภูเบศร์ 
-กะรัตรู้เร่ืองที่สายนํ้า
ผึ้งต้ังครรภ์ 
 

 
-เปิดเร่ืองด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง
กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 
-ภูเบศร์เสียชีวิต กะรัต
อาศัยรถของพิศุทธ์ิเข้า
มาดูใจภูเบศร์ 
-กะรัตรู้เร่ืองที่สายนํ้า
ผึ้งต้ังครรภ์ 
 

 
-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.3  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตรา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

สามีตีตรา 
2544 

สามีตีตรา 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

-ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ 
 

 

-พิศุทธ์ิเข้าใจผดิคิดว่า
กะรัตจะฆ่าตัวตายจึง
เข้ามาช่วยเหลือ 
-สายนํ้าผึ้งนําทะเบียน
สมรสระหว่างตนกับ
ภูเบศร์มาให้กะรัตดู 
-กะรัตเผลอทําร้าย
ร่างกายสายนํ้าผึ้ง และ
ขับรถหนีไป ระหว่าง
ทางไปเจอกับพิศุทธ์ิ 
-กะรัตทําร้ายร่างกาย
ตัวเองพิศุทธ์ิมาช่วยไว้
ทําให้ได้รับบาดเจ็บ 
กะรัตจึงต้องมาดูแล
พิสุทธ์ิ 
-กะรัตกับพิศทุธ์ิ
ตัดสินใจคบหากัน 
-สายนํ้าผึ้งได้งานใหม่
บริษัทเดียวกับพิศุทธ์ิ 
-สายนํ้าผึ้งชอบพิศุทธ์ิ
และพยายามเข้าหา 
-สายนํ้าผึ้งรู้ว่าพิศุทธ์ิ
กับกะรัตรักกันจึง
พยายามสร้างเร่ืองให้
ทั้งสองผิดใจกนั 

-พิศุทธ์ิเข้าใจผดิคิดว่า
กะรัตจะฆ่าตัวตายจึง
เข้ามาช่วยเหลือ 
-สายนํ้าผึ้งนําทะเบียน
สมรสระหว่างตนกับ
ภูเบศร์มาให้กะรัตดู 
-กะรัตเผลอทําร้าย
ร่างกายสายนํ้าผึ้ง และ
ขับรถหนีไป ระหว่าง
ทางไปเจอกับพิศุทธ์ิ 
-กะรัตทําร้ายร่างกาย
ตัวเองพิศุทธ์ิมาช่วยไว้
ทําให้ได้รับบาดเจ็บ 
กะรัตจึงต้องมาดูแล
พิสุทธ์ิ 
-กะรัตกับพิศุทธ์ิ
ตัดสินใจคบหากัน 
-สายนํ้าผึ้งได้งานใหม่
บริษัทเดียวกับพิศุทธ์ิ 
-สายนํ้าผึ้งชอบพิศุทธ์ิ
และพยายามเข้าหา 
-สายนํ้าผึ้งรู้ว่าพิศุทธ์ิ
กับกะรัตรักกันจึง
พยายามสร้างเร่ืองให้
ทั้งสองผิดใจกนั 

-คงเดิม 
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ตารางที่ 4.3  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตรา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

สามีตีตรา 
2544 

สามีตีตรา 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

-ขั้นภาวะวิกฤติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขั้นภาวะคลี่คลาย 
 

-สายนํ้าผึ้งรู้ว่าพิศุทธ์ิกับ
กะรัตรักกันจึงสร้างเร่ือง
ให้ทั้งสองผิดใจกัน 
-สายนํ้าผึ้งท้องกับศิวา
แต่กลับมาบอกกะรัต
ว่าท้องกับพิศุทธ์ิ 
-กะรัตขอหย่า 
-กะรัตรู้ความจริง
ทั้งหมดตามมาเอาเร่ือง
สายนํ้าผึ้ง ทั้งสองมี
ปากเสียงและลงไม้ลง
มือกัน ทําใหส้ายนํ้าผึ้ง
เสียโฉมและแท้งลูก 
-พิศุทธ์ิเดินทางไป
ต่างประเทศ 
-ศิวาตามมาขอโทษกัน
ตาแต่กันตาขอยุติ
ความสัมพันธ์ 
-สายนํ้าผึ้งรับไม่ได้ที่
ตนเองเสียโฉม พยายาม
ฆ่าตัวตายแต่กะรัตมา
ช่วยไว้ได้ทัน 
 

-สายนํ้าผึ้งรู้ว่าพิศุทธ์ิกับ
กะรัตรักกันจึงสร้างเร่ือง
ให้ทั้งสองผิดใจกัน 
-สายนํ้าผึ้งท้องกับศิวา
แต่กลับมาบอกกะรัต
ว่าท้องกับพิศุทธ์ิ 
-กะรัตขอหย่า 
-กะรัตรู้ความจริง
ทั้งหมดตามมาเอาเรื่อง
สายนํ้าผึ้ง ทั้งสองมีปาก
เสียงและลงไมล้งมือกัน 
ทําให้สายนํ้าผึง้เสียโฉม
และแท้งลูก 
-พิศุทธ์ิเดินทางไป
ต่างประเทศ 
-ศิวาตามมาขอโทษกัน
ตาแต่กันตาขอยุติ
ความสัมพันธ์ 
-สายนํ้าผึ้งรับไม่ได้ที่
ตนเองเสียโฉม พยายาม
ฆ่าตัวตายแต่กะรัตมา
ช่วยไว้ได้ทัน 
 

-คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คงเดิม 
 

 



152 
 

 

ตารางที่ 4.3  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตรา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

สามีตีตรา 
2544 

สามีตีตรา 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

 
 
 
 

-ขั้นยุติเรื่องราว 
 

-กันตาไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ 
-กะรัตอโหสิกรรม
ให้กับสายนํ้าผึง้ 
-พิศุทธ์ิกลับมาจาก
ต่างประเทศตามมาง้อ
กะรัต ทั้งสองปรับ
ความเข้าใจกันได้ใน
ที่สุด 

-กันตาไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ 
-กะรัตอโหสิกรรม
ให้กับสายนํ้าผึง้ 
-พิศุทธ์ิกลับมาจาก
ต่างประเทศตามมาง้อ
กะรัต ทั้งสองปรับ
ความเข้าใจกันได้ใน
ที่สุด 

 
 
 
 
-คงเดิม 
 

2. ตัวละคร 
-กะรัต 
 
 
-สายนํ้าผึ้ง 
 
 
 
-พิศุทธ์ิ 
 
 

 
 

-กันตา 
 

 
-เปิดร้านขายดอกไม้ 
โดยจ้างลูกจ้างดูแล
กิจการ 
-การแสดงออกว่าชอบ
พิศุทธ์ิเป็นไปอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 
-รับราชการ ก่อนจะ
ลาออกมาทํางานบริษัท
เก่ียวกับการส่งออก
พันธ์ุไม้ 
 
-เป็นพยาบาล 

 
-เปิดห้องเสื้อ ออกแบบ 
ตัดเย็บและควบคุม
กิจการด้วยตัวเอง 
-เจ้าแผนการ สร้างภาพ
ให้ตนเองดูน่าสงสารใน
สายตาของเพ่ือน
ร่วมงาน  
-เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย ก่อนจะ
ลาออกมาทํางานบริษัท
เก่ียวกับการออกแบบ
และผลิตอาหาร 
-เป็นแพทย์ 

 
-เปลี่ยนแปลง 
 
 
-เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
-เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 4.3  
 
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตรา (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การเล่าเรื่อง 

สามีตีตรา 
2544 

สามีตีตรา 
2557 

ลักษณะของการ 
ถ่ายโยงเน้ือหา 

-ศิวา 
 
 
-พวงหยก 
 
 
-เน้ือแพร 

 

-ลูกคนมีเงิน เอาแต่ใจ 
อยากได้อะไรก็ต้องได้ 
ใช้ชีวิตประมาท 
-เช่ือมั่นในความคิดของ
ตัวเอง มองว่าสามี
นอกใจ 
-รักลูกชายมาก ทําทุก
อย่างเพ่ือให้ลูกชายมี
ความสุข 

-ลูกคนมีเงิน เอาแต่ใจ 
อยากได้อะไรก็ต้องได้ 
ใช้ชีวิตประมาท 
-เช่ือมั่นในความคิดของ
ตัวเอง มองว่าสามี
นอกใจ 
-รักลูกชายมาก ทําทุก
อย่างเพ่ือให้ลูกชายมี
ความสุข 

-คงเดิม 
 
 
-คงเดิม 
 
 
-คงเดิม 
 

3. แก่นเรื่อง -ความไว้ใจและความ
เช่ือใจกันระหว่างสามี
ภรรยา 

-ความไว้ใจและความ
เช่ือใจกันระหว่างสามี
ภรรยา 

-คงเดิม 
 

4. ฉาก -ร้านดอกไม้ของกะรัต -ห้องเสื้อของกะรัต -เปลี่ยนแปลง 
5. ความขัดแย้ง -ความขัดแย้งระหว่าง

มนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่าง
กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 

-ความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่าง
กะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 
-ความขัดแย้งระหว่าง 
มนุษย์กับสังคม ได้แก่ 
ความขัดแย้งระหว่าง
สายนํ้าผึ้งกับเพ่ือน
ร่วมงาน 

-คงเดิม 
 
 
 
-เพ่ิมเติม 
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4.3.3.1 โครงเรื่อง (plot)  
ในส่วนของการวิเคราะห์โครงเรื่องของละครเรื่องสามีตีตราทั้งสองภาค

พบว่า ละครทั้งสองเวอร์ชันมีลักษณะการวางโครงเร่ืองที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่เทคนิคและวิธีในการ
นําเสนอที่ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยจะพบการถ่ายโยงเน้ือหาใน 4 ลักษณะด้วยกันคือ  
การคงเดิมเน้ือหา การเพ่ิมเติมเน้ือหา การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และการตัดทอนเนื้อหา โดยเมื่อ
พิจารณาตามองค์ประกอบของโครงเร่ืองคือ ขั้นเริ่มเรื่อง ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะ
คลี่คลายและขั้นยุติเร่ืองราว พบว่ามีลักษณะของการถ่ายโยงเน้ือหาจากเวอร์ชันเก่ามาสู่เวอร์ชันรีเมก
ในลักษณะของการคงเดิมเน้ือหามากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ในส่วนของการเริ่มเรื่องหรือการเปิดเรื่องของละครเรื่องสามีตีตราพ.ศ. 
2544 และสามีตีตรา พ.ศ. 2556 พบว่า มีการคงเดิมเน้ือหาในข้ันเปิดเร่ือง คือ การแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆในเร่ือง โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างกะรัตกับสายนํ้าผึ้ง 
จากน้ันจะค่อยๆ แสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสายนํ้าผึ้ง อันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่
เร่ืองราวความวุ่นวายในภายหลัง  

ในขณะเดียวกัน ก็มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของเนื้อหาบางช่วงบาง
ตอน ตัวอย่างเช่น ในตอนที่กะรัตเข้าโรงพยาบาลเน่ืองจากพยายามทําร้ายร่างกายตนเอง ละคร
เวอร์ชันรีเมกได้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายตนเองของกะรัต จากในละครเวอร์ชันเดิมที่
กะรัตกรีดข้อมือตนเอง มาสู่เวอร์ชันใหม่ ที่กะรัตเมาเหล้าแล้วกระโดดไปให้รถชนจนพิศุทธ์ิที่อยู่ใน
เหตุการณ์ต้องพาส่งโรงพยาบาล จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในส่วน
ของสาเหตุการบาดเจ็บของตัวละคร โดยจะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะเสริมในส่วนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอก ให้มาเจอกันและมีความข้องเก่ียวกันมากขึ้น  

นอกจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแล้ว ฉากข้างต้นยังได้มีการเพ่ิมเติม
เน้ือหาอีกด้วย โดยส่วนที่เพ่ิมเติมเข้ามาคือการให้สายนํ้าผึ้งตามมาราวีกะรัตที่โรงพยาบาล เอา
ทะเบียนสมรสระหว่างตนกับภูเบศร์มาให้กะรัตดู เพ่ือเป็นการตอกยํ้ากับกะรัตว่าตนเป็นภรรยาที่
ถูกต้องตามกฎหมายของภูเบศร์ จากการเพ่ิมเติมเน้ือหาในส่วนน้ีจะเห็นว่า เป็นการเพ่ิมเติม
รายละเอียดของเน้ือหามาเพ่ือขยายความประเด็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครกะรัตกับสายนํ้าผึ้ง  

จะเห็นได้ว่า ในส่วนของโครงเร่ือง ลักษณะการถ่ายโยงจะเป็นการคงเดิม
เน้ือหาของเรื่อง ทั้งขั้นเปิดเรื่อง ขั้นพัฒนาเหตุการณ์ ขั้นภาวะวิกฤติ ขั้นภาวะคลี่คลาย รวมไปถึงขั้น
ยุติเรื่องราว ทั้งน้ีเพ่ือให้เน้ือหาและเรื่องราวยังคงเป็นไปตามบทประพันธ์ต้นฉบับ 
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4.3.3.2 ตัวละคร (character) 
ในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของตัวละครในเรื่อง 

สามีตีตรา 2544 กับสามีตีตรา 2557 พบว่ามีการถ่ายโยงเน้ือหาใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม  
การเปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวละครหลัก 
1) กะรัต 

มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวละครกะรัต จากในภาคเดิมตัวละคร
กะรัตจะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์ร้อน ทําอะไรเองไม่เป็น ดูเป็นผู้หญิงหยิบหย่ง เห็นได้จากการที่กะรัตใน
ละครภาคปี 2544 เปิดร้านดอกไม้ กะรัตก็ไม่ได้ลงมือทําเอง จ้างลูกจ้างให้มาทํางานทั้งในส่วนของการ
จัดดอกไม้และการขายดอกไม้  นอกจากน้ี ยังมีฉากที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจในงานของกะรัตอีก
ด้วย เช่นในฉากที่กะรัตผิดหวังจากพิศุทธ์ิ กะรัตก็ออกไปกินเหล้าโดยไม่สนใจดูแลร้านขายดอกไม้ ซึ่ง
เป็นกิจการที่ตนบอกว่าต้ังใจจะทํา เวลามีคนมาหาซื้อดอกไม้ กะรัตก็ไม่ได้ต้อนรับขับสู้อย่างมีไมตรีจิต
อย่างที่เจ้าของร้านทั่วไปพึงกระทํา แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกกะรัตไม่ได้มีความต้ังใจจริงในการเปิด
กิจการ แต่เป็นการใช้เงินเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เพ่ือลบคําสบประมาทของคน
ภายนอกเร่ืองที่ตนไม่ทํามาหากินและเพ่ือให้ตนเองดูเป็นคนที่เอาการเอางานในสายตาคนภายนอก 
ในขณะที่กะรัตในปีพ.ศ. 2557 เปิดห้องเสื้อ จะเห็นได้ว่ากะรัตได้ลงมือออกแบบและผลิตสินค้าด้วย
ตนเองต้ังแต่ต้น มีความใส่ใจในงานของตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจและความรับผิดชอบต่องาน 

2) สายนํ้าผึ้ง 
สายนํ้าผึ้งเป็นตัวละครอีกตัวหน่ึงที่พบว่าลักษณะของตัวละครมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในละครภาคเก่า (พ.ศ. 2544) สายน้ําผึ้งจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบ
พิศุทธ์ิ การปฏิบัติตนต่อพิศุทธ์ิและสิ่งที่คนรอบข้างเห็นจึงเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และต้องการให้
พิศุทธ์ิตอบรับความรู้สึกของตน เห็นได้จากพฤติกรรมของสายนํ้าผึ้งที่แสดงออกในที่ทํางานในหลายๆ 
ฉาก เช่น สายน้ําผึ้งก็เข้ามาช่วยจัดเอกสารต่างๆ บนโต๊ะทํางานของพิศุทธ์ิให้เป็นระเบียบ เมื่อเลขา
ของพิศุทธ์ิท้วงขึ้น ก็บอกว่าตนอยากทําให้ และต่อไปหน้าที่จัดเอกสารเหล่าน้ีตนจะรับผิดชอบเอง 
หรือในฉากที่กะรัตนําของขวัญมาฝากคนที่ทํางานและเพ่ือนร่วมงานชวนกันช่ืนชมของขวัญของกะรัต 
สายน้ําผึ้งก็แสดงอาการไม่พอใจต่อเพ่ือนร่วมงาน กล่าวหาว่าเป็นพวกที่เงินซื้อได้  สายนํ้าผึ้งในสายตา
ของเพ่ือนร่วมงานจึงเป็นผู้หญิงที่ดูกล้า  ในขณะที่ละครสามีตีตราพ.ศ. 2557 ภาพของสายน้ําผึ้ง
เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นผู้หญิงที่เจ้าคิดเจ้าแค้น สู้คน เจ้าแผนการ เราจะเห็นได้ว่าในภาครีเมก สาย
นํ้าผึ้งพยายามสร้างภาพของตนต่อสายตาของเพ่ือนร่วมงานกลายเป็นแม่ม่ายลูกติดที่น่าสงสาร เป็น
ฝ่ายถูกกระทําและไม่กล้าสู้คน สายนํ้าผึ้งพยายามสร้างสถานการณ์ต่างๆ ให้คนรอบข้างเข้าใจผิดใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพิศุทธ์ิ ไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่าต้องการให้พิศุทธ์ิมาเป็นพ่อของลูก แต่ทํา
ให้คนอ่ืนเข้าใจว่าพิศุทธ์ิกับตนรักกันแต่ถูกกะรัตขัดขวาง  

3) พิศุทธ์ิ  
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของพิศุทธ์ิ ในละครภาคเก่า 

พิศุทธ์ิเป็นข้าราชการ ก่อนที่จะลาออกมาทํางานบริษัทเก่ียวกับการส่งออกพันธ์ุไม้ ในละครภาคเก่าได้
ปูพ้ืนเร่ืองราวให้ผู้ชมทราบว่าพิศุทธ์ิมีความสนใจและช่ืนชอบเกี่ยวกับต้นไม้ โดยจะมีฉากท่ีพิศุทธ์ิดูแล
ต้นไม้ขณะอยู่ที่บ้าน ประกอบกับการจัดฉากบ้านของพิศุทธ์ิเป็นลักษณะบ้านสวน มีต้นไม้ล้อมรอบ 
ในขณะที่ละครเวอร์ชันรีเมก พิศุทธ์ิประกอบอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะลาออกมา
ทํางานบริษัทเก่ียวกับการออกแบบและผลิตอาหาร 

แต่ในส่วนลักษณะของตัวละครพิศุทธ์ิยังคงเหมือนเดิมทั้งสองเวอร์ชัน คือ
เป็นผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ให้เกียรติผู้หญิง และรักเดียวใจเดียว 

ตัวละครประกอบ 
ในส่วนของตัวละครประกอบที่นํามาวิเคราะห์ คือ กันตา ศิวา เน้ือแพร และ

พวงหยก เมื่อพิจารณาแล้วพบการถ่ายโยงเน้ือหาในสองลักษณะ คือการเปลี่ยนแปลงและการคงเดิม 
ตัวละครที่พบว่ามีการเปล่ียนแปลงคือ กันตา โดยมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอาชีพของกันตา ในละคร
เวอร์ชันเก่า กันตาเป็นพยาบาล แต่ในละครเวอร์ชันรีเมกกันตาประกอบอาชีพเป็นแพทย์ ในส่วนของ
ตัวละครอ่ืนๆ คือ ศิวา พวงหยกและเน้ือแพร พบว่ามีการคงเดิมลักษณะของตัวละครเอาไว้ 

4.3.3.3 แก่นเรื่อง (theme) 
ในส่วนของแก่นเรื่องของละครเรื่องสามีตีตราทั้งสองเวอร์ชันพบว่า ละคร

ทั้งสองเวอร์ชันยังคงใช้แก่นเรื่องเดียวกัน คือ ความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างคนรักเป็นสิ่งสําคัญที่ยึด
เหน่ียวคนสองคนเอาไว้ด้วยกัน หากไม่มีความเช่ือใจกัน การจดทะเบียนสมรสที่ถือเป็นการผูกพันทาง
กฎหมายก็ไม่สามารถเหน่ียวรั้งอีกฝ่ายให้อยู่กับตนเองได้  

การท่ีแก่นเรื่องของละครยังคงเดิม แม้ว่าจะมีการนําละครมาผลิตซ้ําใน
ระยะเวลาที่ห่างจากเวอร์ชันเดิมกว่าสิบปีแสดงให้เห็นว่า ความไว้ใจ ยังคงเป็นปัญหาหรือประเด็น
สําคัญ ที่มีอิทธิพลต่อความสงบสุขและความราบรื่นของการใช้ชีวิตคู่ ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยใดก็ตาม  

4.3.3.4 ฉาก (setting) 
ในส่วนของฉากพบว่า ฉากสําคัญของเรื่องอย่างฉากบ้านของกะรัตและ

บ้านของสายนํ้าผึ้ง ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น 
บ้านของกะรัตจะมีความหรูหรามากขึ้น ในขณะที่บ้านของสายน้ําผึ้งก็ไม่ได้ดูโทรมและเก่าจนเกินไป 
เป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่างทางชนช้ันระหว่างคนที่มีเงินกับคนที่ไม่มีเงินได้อย่างชัดเจน  
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นอกจากน้ี ฉากอีกฉากหน่ึงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือ ฉากร้านดอกไม้
ของกะรัต เปลี่ยนมาเป็นห้องเสื้อแทน การเปลี่ยนแปลงน้ีเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนบทให้กะรัต
เลือกประกอบอาชีพเป็นดีไซน์เนอร์ โดยท่ีกะรัตควบคุมการออกแบบและตัดเย็บเองแทนการเปิดร้าน
ขายดอกไม้ที่กะรัตเป็นเพียงผู้ลงทุนในกิจการแล้วมีลูกน้องคอยจัดดอกไม้ โดยในละครเวอร์ชันรีเมก
จะมีฉากที่คอยสนับสนุนให้เห็นถึงอาชีพและความสามารถของกะรัต เช่น ฉากท่ีกะรัตน่ังออกแบบ
เสื้อผ้า ฉากงานแฟช่ันโชว์เสื้อผ้าของกะรัต หรือฉากที่กะรัตออกแบบและตัดชุดแต่งงานให้กับน้องสาว 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ตัวละครกะรัตมีความน่าสนใจมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าตัว
ละครน้ีเป็นตัวละครท่ีมีความสามารถ เพียงแต่ไม่ได้พยายามดึงเอาความสามารถออกมาใช้ในตอนแรก  

4.3.3.5 ความขัดแย้ง (conflict) 
ในส่วนของความขัดแย้งที่พบในละครเร่ืองสามีตีตราทั้งสองเวอร์ชัน  

มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งความขัดแย้งที่เด่นชัดคือความ
ขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสายนํ้าผึ้ง และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม น่ันก็คือความขัดแย้งใน
จิตใจของสายนํ้าผึ้ง ที่มองว่าสังคมไม่ยุติธรรมกับตน 

จากการเปรียบเทียบลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาของละครเรื่องสามีตีตราทั้งสองเวอร์ชัน
พบว่า มีการถ่ายโยงเน้ือหาใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม การเปล่ียนแปลงและการเพ่ิมเติม
เน้ือหา ดังน้ี 

พบการคงเดิมเน้ือหาในส่วนของโครงเรื่อง แก่นเร่ือง ตัวละครหลักและความขัดแย้ง 
พบการขยายความในส่วนของตัวละครรอง และพบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวละครรองและฉาก 
โดยจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่ละครเร่ืองสามีตีตรายังคงเดิมเอาไว้ เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญ
ต่อเน้ือหาของละคร แสดงให้เห็นว่าละครเร่ืองสามีตีตราเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันรีเมกมีการนําเสนอ
เรื่องราวและมุมมองในประเด็นเดียวกัน จึงจําเป็นที่จะต้องคงเดิมองค์ประกอบหลักอย่างโครงเรื่อง 
แก่นเร่ือง ตัวละครหลักและความขัดแย้งเอาไว้ เพ่ือไม่ให้เน้ือหาของละครเปลี่ยนแปลงไปจากบท
ประพันธ์ต้นฉบับ  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าละครท้ังสองเวอร์ชันจะมีการนําเสนอเรื่องราวและมุมมองที่
เหมือนกัน แต่ก็ได้มีการปรับวิธีการเล่าเร่ืองให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพ่ือให้ตรงกับสภาพบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการปรับเปล่ียนน้ีส่งผลให้มีการขยายความและเปล่ียนแปลงลักษณะรวม
ไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยของตัวละคร เพ่ือให้สอดคล้องกันกับโครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไป 
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จากการเปรียบเทียบลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาของละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง พบว่ามี
การถ่ายโยงเน้ือหาจากละครเวอร์ชันเดิมมาสู่ละครเวอร์ชันรีเมกใน 4 ลักษณะด้วยกัน คือ การคงเดิม 
การขยายความ การเปลี่ยนแปลง และการตัดทอน 

ในส่วนของการคงเดิมเน้ือหาพบว่า มีการคงเดิมโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ความขัดแย้งและ
ตัวละครหลักเอาไว้ โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะกําหนดทิศทางและเนื้อหา
ของละคร การคงเดิมองค์ประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในการผลิตละครรีเมก จําเป็นต้องรักษาโครง
เรื่องหลักของละครเอาไว้ เพ่ือไม่ให้เน้ือหาของละครเปล่ียนแปลงไปจากบทประพันธ์ต้นฉบับจน
กลายเป็นคนละเร่ือง 

ในส่วนของการขยายความพบว่า ละครทั้งสามเรื่องได้มีการขยายความลักษณะของตัว
ละครให้มีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน สะท้อนความหลากหลาย
ของคนในสังคมและความซับซ้อนของมนุษย์ที่มีทั้งด้านขาวและด้านดํา การขยายความลักษณะของตัว
ละครจึงทําให้ตัวละครมีความเป็นมนุษย์และมีมิติมากขึ้น 

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวละครท้ังตัว
ละครหลักและตัวละครรอง เพ่ือให้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปล่ียนแปลง
อาชีพของตัวละครหลักและตัวละครรองในละครเรื่องสามีตีตรา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจาก
จะเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมแล้ว ยังเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ละครในเวอร์ชัน
รีเมกมีความแปลกใหม่และแตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิมอีกด้วย 

ในส่วนของการตัดทอนเน้ือหาพบว่า ตัวละครรอง เป็นองค์ประกอบที่สามารถตัดทอน
ได้ โดยที่ไม่กระทบต่อตัวเน้ือหาของละคร เช่น ตัวละครป่อง น้องชายของลํายองในละครเร่ืองทอง
เน้ือเก้า ที่ผู้ผลิตตัดออกไป อย่างไรก็ตามการตัดตัวละครตัวน้ีออกไม่ได้กระทบต่อเน้ือหาของละคร 
เพราะเป็นการตัดทอนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงเรื่องของละครเรื่องทองเนื้อเก้าที่มีการเปล่ียนแปลง
แก่นเรื่องและมุมมองในการนําเสนอ 
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บทท่ี 5 
การรับรู้ความหมายของผู้รับสารท่ีมตี่อละครรีเมก 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนของการรับรู้ความหมายของผู้รับสารที่มีต่อ

ละครรีเมกทั้งสามเรื่องคือ แรงเงา ทองเนื้อเก้าและสามีตีตรา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากผู้รับสารจํานวน 
14 คน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มผู้รับสารออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับสารตามที่ผู้วิจัยได้
กําหนดไว้ กล่าวคือ กลุ่มผู้รับสารท่ีรับชมละครท้ังสองเวอร์ชัน และกลุ่มผู้รับสารที่รับชมละครเฉพาะ
เวอร์ชันรีเมก แล้วนําผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาตีความและเปรียบเทียบตามลําดับ เพ่ือศึกษาว่า กลุ่ม
ผู้รับสารแต่ละประเภทมีการรับรู้เก่ียวกับละครแตกต่างกันอย่างไร และประสบการณ์ในการดูละคร
เวอร์ชันเก่ามีผลต่อการเปิดรับละครในเวอร์ชันรีเมกหรือไม่ ซึ่งการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในครั้งน้ี โดยผลจากการสัมภาษณ์ผู้รับสารทั้ง 2 กลุ่มตามองค์ประกอบของการเล่าเร่ือง
ออกมาดังน้ี 

 
5.1 องค์ประกอบของการเล่าเรือ่ง 

 
การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความหมายของผู้รับสารที่มีต่อละครรีเมก เป็นการ

สัมภาษณ์จากแนวคําถามที่ใช้เกณฑ์องค์ประกอบในการเล่าเรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย โครงเร่ือง  
แก่นเร่ือง ตัวละคร ฉากและความขัดแย้ง เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ที่มีต่อองค์ประกอบในการเล่าเร่ือง
ดังกล่าว อันจะนําไปสู่การสะท้อนลักษณะการเปิดรับชมละครที่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้รับสารที่
เคยรับชมละครรีเมกและผู้รับสารที่ไม่เคยรับชมละครรีเมก 

5.1.1 โครงเร่ือง 
 

ตารางที่ 5.1  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านโครงเร่ือง 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
แรงเงา -โครงเรื่องยังเหมือนเดิม แต่มี

การดําเนินเรื่องเป็นลําดับชัดเจน
มากข้ึน 

-ผู้รับสารไม่ได้มีเปรียบเทียบโครง
เร่ืองของละครเนื่องจากผู้รับสาร
กลุ่มน้ีไม่ได้ชมละครเวอร์ชันเก่า 
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ตารางที่ 5.1  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านโครงเร่ือง (ต่อ) 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
 -วิธีการเล่าเรื่องเวอร์ชันใหม่ทํา

ได้ดีกว่า 
 

ทองเน้ือเก้า -การดําเนินเรื่องของเวอร์ชัน 
รีเมกในช่วงเปิดเรื่องค่อนข้าง
เร็ว  

-ผู้รับสารไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบโครงเร่ืองของละคร
เน่ืองจากผู้รับสารกลุ่มน้ีไม่ได้ชม
ละครเวอร์ชันเก่า 

สามีตีตรา -ผู้รับสารไม่ได้มีการกล่าวถึง
โครงเรื่องของละคร 

-ผู้รับสารไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบโครงเร่ืองของละคร
เน่ืองจากผู้รับสารกลุ่มน้ีไม่ได้ชม
ละครเวอร์ชันเก่า 

 
ในส่วนของโครงเรื่องของละครท้ังสามเรื่องพบว่า ผู้รับสารกลุ่มแรก มีการเปรียบเทียบ

โครงเร่ืองระหว่างละครเวอร์ชันเก่ากับละครเวอร์ชันรีเมก โดยให้ความเห็นว่าละครเรื่องแรงเงาใน
เวอร์ชันรีเมกโครงเรื่องหลักของละครยังคงเหมือนเดิม แต่มีการดําเนินเรื่องที่เป็นลําดับชัดเจนมากข้ึน 
วิธีการเล่าเรื่องของเวอร์ชันรีเมกในช่วงต้นเรื่องมีความน่าสนใจมากกว่าเวอร์ชันเดิม  

“การดําเนินเรื่องอันใหม่มันค่อนข้างเป็นสเต็ปมากกว่า มันดูมีที่มาท่ีไป มันเร่ิมจากเบาๆ 
แล้วค่อยรุนแรงข้ึน สุดท้ายมาคลี่คลาย โดยมีเหตุผลรองรับ คือให้เห็นว่าปัญหามันไม่ได้มาจากคนไกล
ตัวเพียงอย่างเดียว มันก็เกิดจากคนใกล้ตัวเราด้วย อาจเป็นพ่อเป็นแม่ที่คอยพูดจ้ีใจ ที่ทําให้คิดมาก 
คือตรงน้ีในภาคใหม่มันชัดเจน” (ชิดฐิณัฎฐ์,สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

“เวอร์ชันใหม่คนเขียนบทเขียนดี วิธีการเล่าเร่ือง อันใหม่น่าสนใจกว่า” (สิขรินทร์, 
สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องทองเน้ือเก้าพบว่า การดําเนินเร่ืองในช่วงการเปิดเรื่องของละคร
เร่ืองทองเน้ือเก้าในเวอร์ชันรีเมก มีการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างเร็วกว่าในเวอร์ชันเดิม  

“ภาคเก่ามันละเมียดกว่า เลยรู้สึกว่าด้วยระยะเวลาในการออกอากาศที่มันจํากัด มัน
เลยทําให้เราซึมซับพฤติกรรมของแต่ละตัวได้ไม่เต็มที่ คือภาคใหม่ ในการออกอากาศหนึ่งสัปดาห์ เรา
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จะได้เห็นต้ังแต่ลํายองเร่ิมคุยกับสันต์ จีบกัน แต่งงาน มีลูก คลอด วันเฉลิมเร่ิมโต คือมันเร็วไปหน่อย  
เหมือนเรายังไม่ทันได้อินเลย เร่ืองไปถึงไหนแล้ว” (ชิดฐิณัฎฐ์,สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แม้ว่าละครเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันรีเมกจะมีโครงเร่ืองที่
คล้ายคลึงกัน แต่การนํามาสร้างใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเล่าเรื่อง เพ่ือให้เกิดความ
แตกต่างจากเวอร์ชันเดิม และยังเป็นการเสริมให้เน้ือหาของละครชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มผู้รับสารที่เคยรับชมละครในเวอร์ชันเดิมก่อนที่จะมาชมละครใน
เวอร์ชันรีเมก มีการนําละครในเวอร์ชันเดิมมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อเปรียบเทียบกับละครเวอร์ชันรีเมก 
แสดงให้เห็นว่าผู้รับสารที่เคยรับชมละครในเวอร์ชันเก่ามาก่อน มีการเปิดรับสารในลักษณะท่ีมีการ
อ้างอิงโดยเทียบเคียงกับประสบการณ์ในการชมละครโทรทัศน์ที่ผ่านมาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเก่ียวกับผู้รับสารของฮอลล์ ที่อธิบายไว้ว่า รหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัส
การสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป โดยในกรณีน้ีจะเห็นได้ว่าผู้รับสารที่เคยชมละครเวอร์ชันก่อนมีลักษณะ
การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated reading โดย
นําเอาประสบการณ์ในการชมละครโทรทัศน์ในเวอร์ชันก่อนมาเป็นเง่ือนไขในการต่อรองความหมาย
ของละครในเวอร์ชันรีเมก  

5.1.2 แก่นเรื่อง 
 

ตารางที่ 5.2  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านแก่นเรื่อง 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
แรงเงา -ปัญหาครอบครัว 

-ค่านิยมชายเป็นใหญ ่
-การแก้แค้น 
-เวรกรรม 

ทองเน้ือเก้า -ปัญหาสังคม 
-ความกตัญญ ู

-ปัญหาสังคม 
-ความกตัญญ ู

สามีตีตรา -ชีวิตคู่ 
-มือที่สาม 
-ความอิจฉารษิยา 

-ชีวิตคู่ 
-ความอิจฉารษิยา 
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ในส่วนแก่นเรื่องของละครท้ังสามเรื่องพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับ
แก่นเร่ืองของละครทั้งสามเรื่องดังน้ี ละครเรื่องแรงเงา ผู้รับสารกลุ่มที่ 1 ให้ความเห็นว่าเป็นละครที่
สะท้อนปัญหาครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวและค่านิยมชายเป็นใหญ่ในสังคม 
ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่ 2 ให้ความเห็นว่าละครเร่ืองแรงเงามุ่งประเด็นไปที่การแก้แค้นและเวรกรรม 

“เด่นๆคือประเด็นครอบครัว มันค่อนข้างละเอียดอ่อน การเลี้ยงดูในครอบครัว มันมีทั้ง
ในฐานะพ่อแม่ลูก สามีภรรยา คนรัก คือเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว” (ชิดฐิณัฎฐ์, 
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

“เวรกรรม การแก้แค้นจะทําให้ก่อเวรกรรมต่อกันไม่มีที่สิ้นสุด ตัวละครทุกตัวในเร่ือง
เค้าได้รับผลกรรมของตัวเอง เหมือนที่เพ่ือนนางเอกพูดเตือนนางเอกไว้ว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรม
เสมอ” (มณพัฒน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

บางความเห็นได้แสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบว่า “ธีมเรื่องคล้ายกัน แต่รู้สึกว่าอัน
ใหม่เล่นเรื่องปัญหาครอบครัวมากกว่า เราจําภาพเด็กๆสามคนได้ เทียบกับเวอร์ชันก่อนที่เราจําไม่ได้” 
(จุฑารัตน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

ทางด้านละครเรื่องทองเนื้อเก้า กลุ่มผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นไปในแนวทาง
เดียวกันว่า ละครต้องการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและความกตัญญู  

“เป็นประเด็นทางสังคม แล้วก็ความกตัญญู อย่างที่วันเฉลิมคอยดูแลแม่ บวชให้แม่ ตัว
วันเฉลิมจะรักแม่มาก ไม่ว่าแม่เป็นยังไงเค้าก็จะอยู่กับแม่เค้า แล้วก็ประเด็นเร่ืองการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวด้วย อย่างสภาพสังคมที่ลํายองอยู่ แม่ก็เป็นแบบนี้ การเติบโต อะไรแบบน้ี มันซึมซับ 
ปลูกฝังไปว่าเป็นคนสวยไม่ต้องทําอะไรเด๋ียวก็มีผู้ชายมาเลี้ยงดูเอง คือทําให้ลํายองคิดว่าช้ันเป็นคน
สวย ช้ันไม่ต้องทําอะไรก็ได้ ช้ันเป็นคุณนาย” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

“เวอร์ชันแรกเน้นปัญหาสังคม การใช้ชีวิต ปัญหาครอบครัว ตัวลํายองกับน้องสาว พ่อ
แม่เดียวกัน ลํายงทํามาหากิน แต่ตัวลํายองไม่ทําอะไรเลย รอที่จะให้คนมาเลี้ยง สมองคิดแต่จะให้คน
มาเลี้ยง มันแสดงให้เห็นว่าคนเราจะเป็นคนดีมันไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม” (นุชจรินทร์, สัมภาษณ์, 
29 มีนาคม 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องสามีตีตราพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม มีความเห็นเก่ียวกับประเด็น
หลักที่ละครต้องการนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน คือ ประเด็นเกี่ยวกับชีวิตคู่ การมีมือที่สามเข้ามา
เก่ียวข้อง และการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างเพ่ือน 

“ความอิจฉาริษยา เรามองว่าสาเหตุที่สายนํ้าผึ้งทําแบบน้ีคือรู้สึกว่าโดนกดตลอดเวลา 
รู้สึกเหมือนมีโอกาสไม่เท่ากับกะรัต มันเลยทําให้ต้องพยายามเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหน่ึง” (จุฑารัตน์, 
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 
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“เพ่ือนอิจฉากัน เพ่ือนสองคนต้องเลิกคบกันเพราะความอิจฉา”(สิขรินทร์,สัมภาษณ์, 
21 มีนาคม 2559) 
  แต่ก็มีผู้รับสารบางส่วนที่มีความเห็นเก่ียวกับแก่นเรื่องของละครเรื่องสามีตีตราแตกต่าง
ออกไป โดยให้ความเห็นว่าแก่นเรื่องหลักของละครเรื่องน้ีกล่าวถึงการไว้ใจกันระหว่างสามีภรรยา ซึ่ง
สอดคล้องกับแก่นเรื่องที่ผู้วิจัยในวิเคราะห์ไว้ในบทที่ 4 
  “ความไว้ใจระหว่างสามีภรรยา คือระหว่างก้ังกับพิศุทธ์ิ คือถ้ามีความไว้ใจกันสักนิด 
สายนํ้าผึ้งทําอะไรไม่ได้เลย ในชีวิตจริง มันไม่สามารถมีใครเอาโซ่ หรืออะไรไปคล้องคอผู้ชายของ
ตัวเองได้ สิ่งที่มีคือความไว้ใจ ความรักอย่างเดียวชีวิตคู่ไปไม่รอด ถ้ามีความไว้ใจ ไม่ต้องไปผูกป้าย ไม่
ต้องไปอะไร ไม่ต้องผูกมัด เค้าก็จะอยู่กับคุณ  ใครก็แย่งไปไม่ได้” (ทิพย์ภาภรณ์ , สัมภาษณ์ ,  
26 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีการตีความแก่นเรื่องของ
ละครแตกต่างกันออกไป ผู้รบัสารบางคนสามารถตีความแก่นเรื่องของละครได้ตรงกับแก่นเรื่องหลักที่
ผู้ผลิตต้องการนําเสนอ ในขณะที่ผู้รับสารบางคนก็ตีความแก่นเรื่องจากเพียงแค่ภาพท่ีปรากฏในละคร 
ไม่ได้ตีความไปถึงความหมายที่ซ่อนอยู่  

5.1.3 ตัวละคร 
 

ตารางที่ 5.3  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านตัวละคร 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
แรงเงา ผู้รับสารส่วนใหญ่จะช่ืนชอบตัว

ละครมุนิน ที่เล่นโดยแอน  
ทองประสม มากกว่าในเวอร์ชัน 
รีเมกที่เล่นโดยเจนน่ี  

ผู้รับสารนึกถึงตัวละครมุนินที่แสดง
โดย เจนน่ี เป็นอันดับแรก 
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ตารางที่ 5.3  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านตัวละคร (ต่อ) 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
ทองเน้ือเก้า ผู้รับสารส่วนใหญ่จะจําตัวละคร

ในภาคเก่าได้แค่ ลํายอง ส่วนใน
ละครเวอร์ชันรีเมกจะจําตัวละคร
อ่ืนๆ ได้ด้วย เช่น สันต์ วันเฉลิม 
ปาน (น้องของลํายอง) ยายแล 
ยายป้ัน ละม่อม (พ่ีเลี้ยงของ 
วันเฉลิม) 

ผู้รับสารนึกถึงตัวละครลํายองที่
เป็นภาพของนุ่น วรนุช 

สามีตีตรา ผู้รับสารส่วนใหญ่ประทับใจตัว
ละครกะรัตในเวอร์ชันเก่า และ
สายนํ้าผึ้งในเวอร์ชันรีเมก 

ผู้รับสารนึกถึงตัวละคร 
สายนํ้าผึ้งเป็นอันดับแรก  

 
ในส่วนของตัวละคร จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้

ความเห็นเกี่ยวกับตัวละครของละครทั้งสามเรื่องแตกต่างกันออกไป ดังน้ี ละครเรื่องแรงเงา ผู้รับสาร
กลุ่มที่ 1 ช่ืนชอบตัวละครมุนินทร์/มุตตา ที่เล่นโดยแอน ทองประสม มากกว่าในเวอร์ชันรีเมกที่เล่น
โดยเจนน่ี เทียนโพธ์ิสุวรรณ และรู้สึกประทับใจกับตัวละครนพนภาในเวอร์ชันเดิมมากกว่า 

“นพนภาชอบพ่ีต่องมาก คิดว่าการตีความตัวละครมันต่างกัน เค้าตีความตัวละคร
ต่างกัน เวอร์ชันธัญญ่าดูแค้นเกินไปจนมันไม่น่าสงสาร ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจเหตุผลที่เค้าทําแต่มันดู
แบบ ดูแบนกว่าที่พ่ีต่อง สาวิตรีเล่น” (สิขรินทร์,สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

“ชอบภาคเก่ามากกว่า แอนเคน คือตัวพระเอกนางเอกเราชอบอยู่แล้ว ส่วนตัวละคร
อ่ืนๆก็มีสีสันดี อย่างตัวผอ. โดโด้เล่น บุคลิกจริงๆเค้าได้ไง แล้วอย่างแอน เค้าแสดงได้ชัดระหว่างสอง
บท คนนึงก็อ่อนแอมาก คนนึงก็เข้มแข็งจัดจ้าน คือพอมาดูภาคใหม่มันก็ยังติดภาพภาคเก่ามากกว่า” 
(เฌณิศา, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2559) 

ผู้รับสารบางคนได้แสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบว่า “เวอร์ชันใหม่ มุนินทร์ดูแพง
กว่าเวอร์ชันเดิมเก่า อาจจะด้วยความทันสมัยของเร่ือง มันเลยทําให้แบบ มุนินทร์ดูเป็นผู้หญิงที่เก๊งเก่ง 
เวอร์ชันเก่าก็เก่ง แต่ไม่เก่งเท่าเวอร์ชันน้ี อันเก่าก็เก่ง แต่ไม่ได้ขนาดน้ี มุตตาเวอร์ชันที่แล้วดูมีมิติกว่า 
ดูเป็นผู้หญิง อมทุกข์ ดูเป็นผู้หญิง อ่อนแอยังไงไม่รู้ คือดูแล้วมันมีความน่าสงสาร แต่เวอร์ชันน้ีดูแล้ว
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โง่อ่ะ ไม่ได้น่าสงสาร ดูเหมือนว่าเหตุผลที่ไปเป็นเมียน้อยเค้ามันอ่อนไป อันเก่ามันทําให้เราดูแล้วน่า
สงสาร เราเห็นใจเค้า ที่เค้ารักผู้ชายคนนึงแล้วต้องยอม แต่อันใหม่มันดูว่าโง่” (จุฑารัตน์, สัมภาษณ์,  
7 เมษายน 2559) 

ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่ 2 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวละครที่ประทับใจจะพบว่า กลุ่มผู้รับ
สารส่วนใหญ่ช่ืนชอบตัวละครมุนิน ที่แสดงโดยเจนนี่ เทียนโพธ์ิสุวรรณ และเมื่อพูดถึงละครเร่ือง 
แรงเงา ตัวละครฝาแฝดมุนินทร์/มุตตา ที่แสดงโดยเจนน่ี เทียนโพธ์ิสุวรรณ ก็เป็นสิ่งแรกๆ ที่นึกถึง 

“เราจะจํามุนินทร์ได้เป็นพิเศษ คือภาคใหม่เราจะชอบที่เค้าขยายปมในใจมุนินทร์ได้ชัด
ดี ปมเกี่ยวกับมุตตา พ่ีน้องที่เหมือนจะรักกัน แต่ก็ยังมีมุมที่ไม่สนิทใจ รู้สึกผิดต่อกัน คือไม่ใช่แบบเป็น
พ่ีน้องกันต้องรักกันอะไรแบบนี้” (ธัญญกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559) 

“แฝดพ่ีแฝดน้องที่มีบุคลิกต่างกันสุดข้ัว หน้าเจนน่ีจะลอยมาเลย” (ทิพย์ภาภรณ์ , 
สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

“ชอบนางเอก มุนินทร์ คือเราไม่ชอบนางเอกสไตล์หวานๆ มุนินทร์จะออกแนวเท่สู้คน 
ซึ่งเจนน่ีก็ทําออกมาได้ดีเลยนะ” (มณพัฒน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องทองเนื้อเก้า ผู้รับสารกลุ่มแรกส่วนใหญ่จะจดจําและประทับใจกับ
ตัวละครลํายองในภาคเก่า ส่วนในเวอร์ชันรีเมกสามารถจําตัวละครตัวอ่ืนๆได้ด้วย 

“เราฝังใจกับลํายองภาคเก่ามากกว่า ถ้าคนที่ไม่ทันดูก็จะไม่รู้ไง แต่น่ีทันดู มันเหมือนกับ
ว่า ช่วงน้ันมันไม่มีละครแนวแบบน้ี เรายังเด็ก มันอ้ึงกับนางเอกแบบน้ีมันไม่เคยมีมาก่อน”(นุชจรินทร์, 
สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2559) 

“ผู้หญิงหยาบคาย ไร้มารยาท มีความเป็นชาวบ้าน เป็นต้อมมากว่านุ่น คือเราจะคุ้นเคย
กับนุ่นในลุคคุณหนู ลุคคุณนาย” (จุฑารัตน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

ผู้รับสารบางคนได้แสดงความเห็นเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับการสร้างตัวละครไว้ว่า  
“ภาคเก่าก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดของตัวอ่ืนไว้เยอะนะ มันก็เลยทําให้แทบจะจําใครไม่ได้ 

จําได้แต่ลํายอง แต่ภาคใหม่จะจําได้ สันต์จําได้ แม้กระทั่งตัวเทวี ที่เป็นภรรยาใหม่สันต์เราก็ยังจําได้ 
อันเก่าเรารู้สึกว่าตัวละครอ่ืนๆ เหมือนเป็นแค่ตัวเดินผ่าน มันก็เลยทําให้เราจําใครไม่ได้ ไม่เหมือนอัน
ใหม่ น้องลํายองมีกี่คนเราจําได้หมด  พอมีบทมากข้ึน เราก็จําได้ อย่างตัวปาน ที่นิกก้ีเล่น ภาคเก่าก็ไม่
มีบทเยอะแบบน้ีนะ” (นุชจรินทร์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2559) 

“เราว่าเค้าเอาภาพเดิมมาเล่น แต่สิ่งที่ทําให้ต่างน้ันคือ เรารู้สึกว่าต้อมรัชนีกรกร้าน
จริงๆ แต่วรนุช ด้วยหน้าเค้า ด้วยแอพเพียแร้นข้างนอกเค้ามันไม่ค่อยเข้ากับลักษณะ แต่พอดูๆไป  
อินเนอร์เค้าพอจะช่วยกลบแอพเพียแร้นได้” (สิขรินทร์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 
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“คือเป็นลํายองที่เล่นได้ดีทั้งคู่ แต่ต้อมคือเล่นไม่ห่วงสวย มันดูสมจริงมากกว่า ดูเมา
มากกว่า ดูไม่มีสติ ดูเป็นคนบ้ามากกว่า ภาพต้อมจะมาเลย” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 
2559) 

“มองว่าสองภาคไม่เหมือนกัน ยุคเก่าพยายามนําเสนอลํายอง เห็นแต่ลํายอง จนตัว 
วันเฉลิมดูลดบทบาทลงมา เลยมองว่าเค้าพยายามจะชูให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีของลํายอง แต่พอมา
อันใหม่ เค้าเน้นวันเฉลิม ให้เห็นความเป็นทองเนื้อเก้าของวันเฉลิม” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์ ,  
11 เมษายน 2559) 

ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่สอง จะนึกถึงตัวละครลํายองที่เป็นนุ่น วรนุช และประทับใจใน
บทบาทการแสดงของวันเฉลิม ที่แสดงโดยนักแสดงสี่คน เป็นตัวแทนของวันเฉลิมทั้งสี่รุ่น  

“ลํายอง ประทับใจนักแสดง แสดงออกมาได้ดี…นุ่นจากที่เป็นนางเอกสวยหวาน คือ
แสดงเรื่องน้ีใครๆก็เกลียด แล้วจําว่าคนน้ีคือลํายอง” (ทิพย์ภาภรณ์, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

“ชอบที่สุดก็คงเป็นน้องแมคท่ีเล่นเป็นวันเฉลิม ดูเป็นตัวละครที่ดีเกินไปจนน่าเหลือเช่ือ 
แม่ขนาดน้ี แต่ลูกคนละแบบ เด็กมันคิดได้ อาจเป็นเพราะได้อยู่กับวัดกับวา หลวงตาก็สอน”  
(แกมกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 

“ชอบน้องที่มาเล่นเป็นวันเฉลิมรุ่นสองกับรุ่นสาม แสดงได้สมบทบาทดี” (มณพัฒน์, 
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ีผู้รับสารบางท่านยังแสดงความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบระหว่างตัวละคร 
วันเฉลิม ว่ามีบทบาทไม่เด่นเท่ากับตัวละครลํายอง โดยให้ความเห็นว่าน่าจะเกิดจากใช้นักแสดงถึง 
สี่คน ทําให้เกิดการกระจายบทขึ้น ทําให้ไม่เป็นที่จดจําเท่ากับลํายอง ที่เป็นนักแสดงคนเดียวตลอดทั้ง
เร่ือง ดังน้ี 

“คือตัววันเฉลิมก็เด่น แต่เน่ืองจากในเรื่องเค้าใช้นักแสดงหลายคนตามช่วงวัย มันเลยจะ
ไปเด่นเรื่องความกตัญญู แต่ตัวลํายองมันเด่นตลอดทุกช่วง พอเปลี่ยนสามีทีนึง มันก็จะมีจุดที่พีคๆ กับ
สามีแต่ละคนต่างกัน คือมันมีพัฒนาการความเลวร้ายของตัวละครขึ้นเรื่อยๆ เหมือนมีสามีคนนึง มันก็
จะเพ่ิมระดับขึ้นไปอีกขั้นนึง มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันจะเหมือนพัฒนาจากตํ่า ขึ้นไปสูง ลงตํ่า แล้ว
ก็ตํ่าที่สุด” (ทิพย์ภาภรณ์, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

“ลํายองเด่น แต่ตัววันเฉลิมคือเปล่ียนตัวแสดงหลายคน มันเลยดูว่ากระจายบท แต่คือ
เร่ืองน้ีเค้าเน้นลํายองอยู่แล้วไง ชูที่นุ่น พยายามดันนุ่น” (ธัญญกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 
2559) 
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ในส่วนของละครเรื่องสามีตีตรา ผู้รับสารกลุ่มแรกผู้รับสารส่วนใหญ่ประทับใจตัวละคร
กะรัตในเวอร์ชันเก่า และสายน้ําผึ้งในเวอร์ชันรีเมก  

“กะรัต จะชอบอันเก่า คือตัวอ่ืนๆภาคใหม่มันลบภาพของอันเก่าไปได้ แต่กะรัตคือต้อง
อันเก่า” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

“พอมาเป็นเวอร์ชันรีเมก ตัวสายนํ้าผึ้ง เหมือนกับว่าผู้ผลิตเค้าให้ดีเทลกับตัวละครตัวน้ี
เยอะ เพ่ือที่จะให้ตีบทให้แตก ก็เลยทําให้ดูเด่น แต่แบบพลอยคือไม่ได้เด่นแบบเด่นข้ึนมาคนเดียว เค้า
จะเด่นเวลาที่เข้าฉากคู่กับโป๊ป ฉากเข้าพระเข้านาง มันจะดูเด่น เลยเหมือนสองคนน้ีบทเค้าเสริมกัน 
คือถ้าตัวละครสามตัวน้ีอยู่แยกกัน สายนํ้าผึ้งก็จะเด่นมากกว่าเพราะบทเค้าแรง” (เฌณิศา, สัมภาษณ์, 
8 เมษายน 2559) 

“ภาคใหม่ชอบสายนํ้าผึ้ง รู้สึกว่าเค้าสะท้อนความเป็นจริง ว่าคนแบบน้ีก็มีนะ คนที่
เริ่มต้นจากความอิจฉา แล้วมันเพ่ิงระดับขึ้นเรื่อยๆ ...ส่วนพลอย เราก็ยังไม่ค่อยเช่ือว่าเค้าคือกะรัต 
ด้วยภาพเค้า ลุคเค้า มันไม่น่าจะดูเช่ืออะไรง่ายๆแบบกะรัต คือเค้ายังไม่สลัดภาพพลอย คือมันยังดู
แบบ น่ีช้ันมีสิทธ์ิเลือกนะ ในขณะที่จุ๋ยเล่น เรารู้สึกว่าเค้าเป็นสายนํ้าผึ้งจริงๆ แล้วทุกวันน้ีเวลาจุ๋ยเล่น
บทคนดีเราก็ยังติดภาพสายนํ้าผึ้งอยู่” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับบทบาทของตัวละคร
กะรัตและสายนํ้าผึ้ง ดังน้ี 
  “บทสายน้ําผึ้งดูเด่นกว่า ได้เล่นเยอะกว่า พัฒนาการทางอารมณ์มันชัดกว่า พฤติกรรม
อะไรพวกน้ีมันเด่นกว่าตัวกั้ง กั้งกว่าจะได้เรียนรู้ พฤติกรรมจะเปล่ียนก็จนจะจบเร่ืองแล้ว แต่ 
สายนํ้าผึ้งเราจะเห็นว่าเค้าค่อยๆ ค่อยๆ เปลี่ยนมากกว่า พัฒนาการเค้าชัดกว่า มีมิติมากกว่า กั้งดูแบน 
ตัวพระเอกดูแบน แบนท้ังสองเวอร์ชันน่ันแหละ เค้ามีหน้าที่แค่เป็นปัญหาให้ผู้หญิงสองคนมาปะทะ
กันในความคิดเรา คือต่อให้ไม่มีตัวพิศุทธ์ิ มันก็จะมีคนอ่ืน เพราะถ้าก้ังมีใคร สายนํ้าผึ้งก็จะเข้ามา  
ไม่จําเป็นต้องเป็นพิศุทธ์ิในความรู้สึกเรา เพราะเค้าก็แย่งกันมาตลอด” (สิขรินทร์,สัมภาษณ์, 21 
มีนาคม 2559) 

ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่สองเมื่อกล่าวถึงตัวละครในเรื่องสามีตีตราผู้รับสารส่วนใหญ่นึก
ถึงตัวละครสายนํ้าผึ้งเป็นอันดับแรก “สายนํ้าผึ้ง เราว่าเค้าร้ายมาก แล้วมันเป็นการมาเล่นร้ายคร้ังแรก
ของจุ๋ยด้วย มันเลยค่อนข้างแปลกใหม่ แต่กับพลอยเค้าเล่นแนวๆน้ีมาบ่อยแล้ว” (ธัญญกาญจน์, 
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559) เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้รับสารกลุ่มนี้มีการเปรียบเทียบโดยนําไปเปรียบ
กับละครเร่ืองอ่ืนๆ ของนักแสดงคนเดียวกัน และผู้ รับสารแต่ละคนจะมี ตัวละครที่ ช่ืนชอบและ
ประทับใจแตกต่างกันออกไป เช่น พิศุทธ์ิ กันตา 
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“คือชอบคุณพิศุทธ์ิ ไม่ได้ชอบโป๊ปด้วยนะ แต่พอมาเล่นเร่ืองน้ีคือเกิด คือชอบจาก
บทบาทการแสดงของเค้า คือบทมันเป็นผู้ชายด๊ีดี” (ธัญญกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559) 

“ชอบน้องของกะรัตที่เป็นหมอ  ดูมีเหตุผล แก้ปัญหาให้กั้งได้ในหลายๆเร่ือง อย่างตอน
ที่ศิวาไปมีอะไรกับสายนํ้าผึ้ง เค้าเองก็รักศิวา แต่ก็เลือกความถูกต้องก่อน ดูมีสติ เค้าเล่นเก่งนะ  
เราเช่ือในความเป็นผู้ใหญ่ที่เค้าแสดงออกมาเลย ทั้งๆที่ตัวจริงเค้าเด็กมากนะ ยังเรียนอยู่เลย”  
(แกมกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 

“เราไม่เคยดูโป๊ปเล่นละครมาก่อน เค้าเลยเป็นคุณพิศุทธ์ิในหัวเรา มันประทับใจ พอ
สามีตีตราโป๊ปก็จะนึกถึงคุณพิศุทธ์ิที่โป๊ปแสดง  คือมันดูเป็นผู้ชายที่น่าแย่งกัน” (มณพัฒน์, สัมภาษณ์, 
7 เมษายน 2559) 

“น้องนางเอก ก้อย คือเรื่องน้ี พยายามให้เห็นชีวิตรักที่ล้มเหลวของกั้ง แต่ขณะเดียวกัน
ก็มีทางเลือกเป็นผู้หญิงที่รักแบบมีสติแบบก้อยมาให้คนดูเลือก เลือกว่าคุณจะเป็นใคร คือเรามองว่าใน
เร่ืองความไว้ใจ ถ้าเค้าไม่มีค่าพอท่ีจะให้เราไว้ใจ ก็จบกันไปดีกว่า อย่าไปต่อให้ทุกข์ทรมาน เหมือนกับ
ที่ก้อยทํา คือผู้หญิง ยุคใหม่มันต้องเป็นแบบน้ี” (ทิพย์ภาภรณ์, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มเก่ียวกับตัวละคร พบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้
ความเห็นเก่ียวกับตัวละครแตกต่างกันออกไป ผู้รับสารกลุ่มหน่ึง ที่เคยมีประสบการณ์ในการชมละคร
เวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก ส่วนใหญ่จะประทับใจตัวละครในเวอร์ชันเก่ามากกว่า 
แต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าไม่ชอบตัวละครในเวอร์ชันรีเมก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดผู้รับสารของฮอลล์ 
(Hall,1980) ที่อธิบายว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป 
โดยผู้รับสารกลุ่มที่หน่ึงมีลักษณะของการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่
เรียกว่า negotiated reading โดยนําเอาประสบการณ์ ในการชมละครเวอร์ชันเดิมมาเป็นตัว
เปรียบเทียบ ในขณะท่ีผู้รับสารกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยชมละครเวอร์ชันเดิมมาก่อน จะ
ประทับใจตัวละครในเวอร์รีเมก โดยให้เหตุผลว่านักแสดงสามารถเข้าถึงบทบาทการแสดงได้ดีเมื่อ
เทียบกับเร่ืองอ่ืนๆที่นักแสดงผู้น้ันเคยเล่น แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารกลุ่มที่สองเองก็มีลักษณะของการ
การถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated reading เช่นกัน 
แต่มีเง่ือนไขในการต่อรองความหมายแตกต่างไปจากกลุ่มแรก โดยผู้รับสารกลุ่มที่สองจะนําเอา
ประสบการณ์ตรงของตนเองในการชมละครเรื่องอ่ืนๆ ของนักแสดงท่านน้ันมาเป็นเง่ือนไขและตัว
เปรียบเทียบแทน 
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5.1.4 ฉาก 
 

ตารางที่ 5.4  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านฉาก 
เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
แรงเงา ผู้รับสารสามารถจดจําฉากตบหน้า

กระทรวงได้และมีการนําไป
เปรียบเทียบกับภาคก่อน 

ผู้รับสารมฉีากที่ชอบและประทับใจ
แตกต่างกันออกไป 

ทองเน้ือเก้า ผู้รับสารส่วนใหญ่จะจําฉากต่างๆใน
ภาคเก่าไม่ได้ จะนึกออกแค่ภาพ
ลํายองติดเหล้า ไม่ทํามาหากนิ ไม่
เลี้ยงลูก ในขณะที่เวอร์ชันรีเมก 
ผู้รับสารจะสามารถจดจําฉากที่
เก่ียวข้องกับวันเฉลิมได้มากกว่า 

ผู้รับสารสามารถจําฉากที่ลํายอง
กระโดดตามโหลยาดองได้ 

สามีตีตรา ผู้รับสารแต่ละคนจะมีที่ฉากที่
ประทับใจแตกต่างกันออกไป 

จําฉากที่พิศุทธ์ิกับกะรัตเข้าฉาก
ด้วยกันได้ เช่น ฉากที่พิศุทธ์ิทาํขนม
รสพิศุทธ์ิไปให้กับกะรัต หรือฉากที่
กะรัตขอติดรถพิศุทธ์ิเข้ากรุงเทพโดย
เข้าใจว่าพิศุทธ์ิเป็นใบ้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญม่ีความเห็นตรงกันว่าเวลา
พิศุทธ์ิกับกะรัตเข้าฉากด้วยกันดู
น่ารักเข้ากัน ช่วยเสริมบทบาทให้อีก
ฝ่ายดูเด่นขึ้นมากกว่าตอนที่พิศุทธ์ิ
หรือกะรัตปรากฏในฉากเด่ียวๆ 

  
ในส่วนของฉาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้ความเห็น

เก่ียวกับฉากของละครทั้งสามเรื่องแตกต่างกันออกไป ดังน้ี ละครเร่ืองแรงเงา ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม
สามารถจดจําฉากตบหน้ากระทรวงได้ โดยที่ผู้รับสารกลุ่มแรกจะมีการเปรียบเทียบระหว่างฉากตบใน
เวอร์ชันเก่าและฉากตบในเวอร์ชันรีเมก 
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“ฉากตบหน้ากระทรวง เวอร์ชันเก่าก็จําได้ แต่เวอร์ชันใหม่รู้สึกว่ามันอลังการมากกว่า 
แต่ถ้าถามอันไหนสมจริงคิดว่าเวอร์ชันแรก มันเดินๆมา คุยๆกัน แล้วคนก็มุง อันใหม่มันดูจงใจมากไป
หน่อย อันเก่ามันดูสมจริง ดูมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง” (จุฑารัตน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ีผู้รับสารกลุ่มแรกยังมีการนําเอาประสบการณ์ตรงของตนเองที่เคยเห็น
สถานที่ราชการต่างๆ มาเป็นตัวเปรียบเทียบกับฉากในละครอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ฮอลล์ โดยเป็นการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated 
reading และนําเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับสารมาเป็นตัวต่อรอง 

“เหมือนภาคใหม่น้ีมันจะชูตัวมุนินทร์กับนพนภาเยอะ แต่ว่าภาคเก่ามันเหมือนชูตัว
นางเอกแค่มุตตามุนินอย่างเดียว ภาคน้ีนพนภาดูเด่นมาหน่อย อันเก่าดูเป็นเมียแบบขี้หึง อันใหม่ดูเป็น
เมียแบบแรงๆ ฉากตบก็ดูเซทขึ้นมา ไม่ค่อยเหมือนจริง...อันใหม่มันดู ประจานกันมากไป เรื่องจริงไม่
น่าจะขนาดน้ัน น่าจะมีคนเข้ามาช่วย มันดูไม่สมจริง คือคุยกันอยู่นานมากกว่าจะตบ แล้วคนก็ยืนถ่าย
คลิป เราก็มองว่า ในเรื่องคือมันน่าจะเป็นสถานที่ราชการรึเปล่า แบบนี้ได้หรอ คือเหมือนดูเป็น
สังเวียนเลย” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 

“อย่างแรงเงาเวอร์ชันใหม่ เวลาเค้าปะทะกัน เราจะประทับใจในบท แต่เวลาเล่นมันดู
ปลอม แอคต้ิงมันดูปลอม มันดูเซทเกินไป แต่ถ้าเวอร์ชันเก่าบทอาจจะไม่ดีเท่า แต่คนเล่นทําให้เรา
เช่ือ” (สิขรินทร์, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่สอง เมื่อพูดถึงฉาก กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะมีฉากที่ชอบและ
ประทับใจแตกต่างกันออกไป  

“ชอบฉากที่ทุกคนโดนแฉ ตัวร้ายก็โดนแฉ รัชนกก็โดนแฉ ดูสะใจดี ทุกคนโดนหมด 
แล้วก็ชอบตอนมุนินทร์มาเอาคืน” (แกมกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 มีนาคม 2559) 

“ฉากที่ตบตกบันได ที่นพนภาตบมุตตาตกบันไดลงมา อินมาก อินไปกับเมียหลวง ว่า
ต้องตบให้ตกลงมา แล้วเราไปดูเบ้ืองหลังมาก่อน จากรายการโทรทัศน์ที่ตามถ่ายเบ้ืองหลังแล้วเอามา 
สปอยก่อน เราก็รอดูฉากน้ีเลย พอมาดูก็เออ สนุกดี” (มณพัฒน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างบางท่านยังพิจารณาไปถึงการเลือกสถานที่ในการถ่ายทํา รวม
ไปถึงความสมจริงในฉากต่างๆ อีกด้วย 

“อย่างแรงเงาเราว่าโลเคช่ันไม่ค่อยดี ที่ทํางานที่เป็นออฟฟิต คือมันดูไม่ออกว่าน่ีเป็น
สถานที่ราชการหรือ แล้วตบกันหน้ากระทรวง ไปตบกันที่เชิงบันได มันดูไม่ใช่ที่ทํางาน เป็นเหมือน
โรงแรม เหมือนบ้านมากกว่า แล้วอย่างฉากบ้านของมุนินทร์มุตตาที่ไร่ดอกไม้ ที่สร้างใหม่ คือสวยมาก 
เหมือนรีสอร์ท ... แล้วมันมีฉากนึงที่มุนินทร์ไปน่ังมองพระจันทร์ น่ังอยู่บนโต๊ะยาวๆ มันดูไม่เหมือน
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บ้านคน  แต่คอสตูมดีมาก สวยทุกชุด ของนพนภาก็ดูดี ดูเหมาะกับบทบาทของแต่ละคนในความรู้สึก
เรา” (ทิพย์ภาภรณ์, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องทองเน้ือเก้าผู้รับสารส่วนใหญ่จะจดจําฉากต่างๆ ในภาคเก่าไม่ได้ 
จะนึกออกแค่ภาพลํายองติดเหล้า ไม่ทํามาหากิน ไม่เลี้ยงดูลูก ในขณะในท่ีเวอร์ชันรีเมก ผู้รับสารจะ
สามารถจดจําฉากที่เก่ียวข้องกับวันเฉลิมได้มากกว่า 

“ภาพจําสําหรับทองเนื้อเก้ามันเลือนมาก เลยจะจําเวอร์ชันหลังมากกว่า เพราะตาม
มากกว่า...ฉากที่จําได้คือฉากเลี้ยงน้อง มันเป็นภาพที่แย่ น้องไม่สบาย แล้ววันเฉลิมต้องเลี้ยงน้อง 
ในขณะที่แม่ทําไมมากินเหล้า มันเป็นภาพที่แบบ เห้ย มันไม่โอเคอ่ะ มันเป็นความรู้สึกไม่โอเค”  
(สิขรินทร์,สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2559) 

“ภาคใหม่จําฉากที่เณรว่ิงตามหาแม่ แล้วไปเจอแม่ไม่ใส่เสื้อผ้า ตอนท่ีเริ่มบ้าแล้ว  
ภาคเก่าน้ีจําภาพอะไรแทบไม่ได้เลย จําได้รางๆแค่ภาพลํายองกับโหลยาดอง” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2559)  

“คือภาคที่แล้วเราก็จําไม่ได้ไงว่าลํายองตายยังไง คือจะจําได้แต่ว่าอยู่ในบ้านไม้ในสลัม 
จะนึกออกแต่ภาพประมาณน้ัน” (เฌณิศา, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกยังมีการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างๆ ของฉาก
ระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันรีเมก ดังน้ี 

“ชอบโทนของภาคเก่ามากกว่า โทนสี โทนแสง โทนบรรยากาศ ภาคใหม่รู้สึกว่าบาง
ฉากมันดูเป็นการเซทฉาก มันดูพีเรียดไม่จริง ภาคเก่ามันดูสลัมก็สลัมจริงๆ แล้วมันทําให้ตัวละครพอ
เข้าไปอยู่ในฉากแล้วมันดูอินอ่ะ เหมือนเค้าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบน้ันจริงๆ อย่างของลํายองอันใหม่
เราว่ามันดูสะอาดอยู่บางมุม มันดูประดิษฐ์ไป ก็เลยชอบโทนของภาคที่แล้วมากกว่า” (จุฑารัตน์, 
สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

“เวลาดูละครก็จะดูโลเคช่ัน คอสตูม อย่างทองเนื้อเก้า ก็รอดูว่าจะแต่งออกมายังไง 
เพราะไทม์ไลน์ของเร่ืองมันค่อนข้างนาน ตัวละครมันมีพัฒนาการด้านอายุ คือต้ังแต่สาวจนลูกโต” 
(เฌณิศา, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2559) 

“อาจเป็นเพราะสีภาพเมื่อก่อนด้วยแหละ มันดูเก่าๆ เสื้อผ้าก็ดูสกปรก มันดูสมจริง
มากกว่า ภาคน้ีมันยังสวยอยู่ คือในบทต้องเป็นบ้า แต่เสื้อผ้าน่ีดูดีมาก” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์ ,  
23 มีนาคม 2559) 

“มีเปรียบเทียบนะ อย่างทองเนื้อเก้า ชอบองค์ประกอบของเวอร์ชันเก่ามากกว่า มันดู
เรียล ดูมันสลัมจริงๆ เรารู้สึกแบบน้ัน รู้สึกเช่ือว่าเค้าอยู่ในสลัม พอมาเวอร์ชันน้ีมันดูเซท มันเลยจะ
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เริ่มอคติและ แล้วก็จะคอยดูคอสตูม นู่นน่ี...อย่างคอสตูมอ่ะ มันมีเวอร์ชันเก่าเป็นเรฟเฟอเร้นให้แล้ว 
เวอร์ชันใหม่มันก็ควรจะทําให้ดีขึ้น” (จุฑารัตน์, สัมภาษณ์, 7 เมษายน 2559) 

“ดูเหมือนบทจะส่งวันเฉลิมมาก ต้ังแต่วันเฉลิมเกิด ค่อยๆโต จนโต บทมันมาต้ังแต่เด็ก 
บทมันชัดบทมันออกมาดี ภาคที่แล้วมันชัดนะว่ากตัญญู แต่มันไม่ได้ชัดขนาดนี้ไง แต่ภาคน้ีชัดกว่า 
ตอนวันเฉลิมเป็นพระ ภาคก่อนๆ ก็ยังไม่ได้เน้นขนาดน้ี น่ีคือเน้นรายละเอียดทุกอย่าง อย่างวันที่พระ
วันเฉลิมมาที่บ้านแล้วมาเจอน้องๆ พระก็สอนน้องๆ ภาคเก่าไม่มี แต่ภาคน้ีมี มันเลยดูกลายเป็นคน
สําคัญของเรื่องไปเลย อย่างภาคท่ีแล้ว น้องอ้อยจะไม่มีบท แต่ภาคน้ีจะมีบทบาทข้ึนมา” (นุชจรินทร์, 
สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องสามีตีตรา กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกจะมีฉากที่ประทับใจแตกต่างกัน
ออกไป โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจํารายละเอียดของฉากในละครเวอร์ชันเก่าได้ จึงไม่ได้มีการ
เปรียบเทียบรายละเอียดของฉาก ระหว่างละครเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันรีเมก  

“ อัน เก่าจะจําคอสตูมของนพนภาไม่ ได้ เลย  อันใหม่ เราจะจําของธัญญ่ าได้”  
(ธัญญกาญจน์, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ี ผู้รับสารบางท่านยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับฉากให้เข้ากับยุคสมัยใน
ละครเร่ืองสามีตีตรา ดังน้ี 

“เวลาดูละครก็จะดูโลเคช่ัน คอสตูม...อย่างสามีตีตรา สามีในยุคน้ันกับสามีในยุคน้ี ภาพ
ต่างๆ การแต่งกาย ภาษา คําพูด คือมันปรับได้ให้เข้ากับยุคสมัย มันทําให้ใหม่ขึ้นตามยุคได้” (เฌณิศา, 
สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2559) 

ในส่วนของผู้รับสารกลุ่มที่สอง จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้รับสารมีความเห็นต่อ
รายละเอียดของฉาก ดังน้ี 

“ฉากดี ในเรื่องก้ังคือรวยมาก บ้านสวย ดูรวย คอสตูมก็ดี แต่งตัวดูมีไลฟ์สไตล์ คือแต่ง
แล้วสมบทบาท โลเคช่ันก็ดี บ้านกั้งก็สวย หรู ในขณะที่บ้านสายนํ้าผึ้งก็เป็นบ้านไม้ธรรมดา ที่ไม่ได้ดู
ยากจนเกินไป แต่ไม่ได้แบบกั้งที่มีทุกอย่างพร้อม” (ทิพย์ภาภรณ์, สัมภาษณ์, 26 เมษายน 2559) 

“ชอบอันใหม่มากกว่า คือฉาก เพลง บทสนทนา แล้วก็องค์ประกอบอ่ืนๆ มันสามารถ
กลบข้อด้อยอ่ืนๆ ได้” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเก่ียวกับฉากที่ปรากฎในละครท้ังสามเร่ือง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ให้ความเห็นเกี่ยวกับฉากในลักษณะที่แตกต่างออกไป  ผู้รับสารกลุ่มที่
หน่ึง ที่เคยชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครเวอร์ชันรีเมก มีการนําเอาฉากละครเวอร์ชันเดิมมา
เปรียบเทียบกับฉากในเวอร์ชันรีเมก รวมถึงนําเอาประสบการณ์ตรงของตนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ที่
ละครใช้เป็นฉากมาเป็นตัวเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า ผู้รับสารกลุ่มที่หน่ึง มีการถอดรหัสด้วยจุดยืน
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ที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated reading โดยใช้ประสบการณ์ตรงของ
ตนเองและประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันก่อนมาเป็นเง่ือนไขในการต่อรองความหมาย ในขณะ
ที่ผู้รับสารกลุ่มที่สอง จะมีการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า 
negotiated reading เช่นกัน แต่แตกต่างจากผู้รับสารกลุ่มแรกผู้รับสารกลุ่มที่สองใช้แค่ประสบการณ์
ส่วนตัวของตนเองมาเป็นตัวเปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในการต่อรองความหมาย 

5.1.5 ความขัดแย้ง 
 

ตารางที่ 5.5  
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับสารด้านความขัดแย้ง 

เร่ือง ผู้รับสารกลุม่ที ่1 ผู้รับสารกลุม่ที ่2 
แรงเงา -ความขัดแย้งระหว่างมุตตากับ 

มุนินทร ์
-ความขัดแย้งระหว่างมุตตากับ
สังคม 
-ความขัดแย้งภายในตัวมุนินทร์ 

-ความขัดแย้งในใจตนเอง  
-ความแค้น/การให้อภัยในใจของ
มุนินทร ์

ทองเน้ือเก้า -ความขัดแย้งระหว่างสันต์กับลํายอง
-ความขัดแย้งระหว่างลํายองกับ
สังคม 

-ความขัดแย้งระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้อม  

สามีตีตรา -ความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับ 
สายนํ้าผึ้ง 
-ความขัดแย้งภายในครอบครัว 

-ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา 

 
ในส่วนของความขัดแย้งที่ปรากฏในละครทั้งสามเร่ือง จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ปรากฏในละครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกไม่ได้มีการเปรียบเทียบความขัดแย้งที่ปรากฏระหว่างละครเวอร์ชันเก่าและ
ละครเวอร์ชันรีเมก  
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ละครเร่ืองแรงเงา กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นตรงกันว่า ความขัดแย้งที่
ปรากฏในละครเป็นความขัดแย้งระหว่างมุตตากับมุนินทร์ ความขัดแย้งระหว่างมุนินทร์กับสังคม และ
ความขัดแย้งภายในจิตใจของมุนินทร์เอง  

“ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ เริ่มต้นจากมุตตากับนพนภาที่มีการแย่งผอ.เจนภพกัน 
ความขัดแย้งระหว่างมุตตากับมุนินทร์ ที่แย่งกันเป็นลูกรักของครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างมุตตา
กับสังคมที่เห็นว่าการเป็นเมียน้อยไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ความขัดแย้งระหว่างมุตตากับ
สังคม โดยสังคมที่บ้านมีการเยาะเย้ย เสียดสี และถากถางเพ่ือนบ้านที่ท้องไม่มีพ่อ แถมบอกว่าเป็น
ความอับอายของครอบครัว ทําให้มุตตาตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตาย ความขัดแย้งภายในตัวเองของมุนินทร์
ที่สับสนภายในจิตใจว่าจะยังแก้แค้นอยู่หรือไม่” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏน่าจะมีต้นเหตุ
มาจากปัญหาภายในครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อการปลูกฝังพฤติกรรมของตัวละคร โดยสามารถสังเกตได้
จากพฤติกรรมที่ตัวละครเหล่าน้ันแสดงออก 

“คู่มุนินทร์มุตตา ก็บอกได้ดีเลยค่ะ เพราะเท่าที่หนูดูจากละครทั้งสองเวอร์ชัน คนสร้าง
ปูให้เหตุผลไว้เลยว่าทําไมฝาแฝดสองคนบุคลิกและวิธีคิดการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันมาก ความเก่ง
ของคนพ่ีกดดันคนน้อง พ่อแม่เอาความคาดหวังจากลูกคนโตมายัดใส่คนเล็ก ฝ่ายคนเล็กพอถูกกดดัน
มากขึ้นๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องฮึดสู้ เพราะตัวเป็นน้อง ถูกสอนให้ยอมพ่ีเทิดทูนพ่ีสาวมาตลอด 
เลยอ่อนต่อโลก พอเจอปัญหาจากโลกข้างนอก ก็ไม่ได้แกร่งพอจะสู้และเผชิญหน้า เลือกที่จะหนีและ
ยอมอย่างที่ตัวเองถูกสอนให้ยอมตลอดมา” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 

ในส่วนของละครเรื่องทองเน้ือเก้า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นตรงกันว่า ความ
ขัดแย้งที่ปรากฏในละครเร่ืองทองเน้ือเก้า เป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง 
โดยมีการขยายความว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างลํายองกับสังคมรอบข้าง 

“ความขัดแย้งระหว่างลํายองกับสังคม เน่ืองจากพฤติกรรมของลํายองนั้นถูกสังคม
ตัดสินว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีสําหรับผู้หญิง กินเหล้าเมายา ไม่ทํางานบ้าน มีสามีหลายคน  พฤติกรรม
เหล่าน้ีสังคมไม่ยอมรับ ดังน้ันสุดท้ายเธอจึงถูกลงโทษด้วยการรับผลของโรคซิฟิลิสจนเสียสติและ
เสียชีวิตในที่สุด” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

นอกจากน้ี ยังให้ความเห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นความขัดแย้งอีก
ประเภทหน่ึงที่ปรากฏในละคร 

“ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เช่น ระหว่างลํายองและสันต์ เน่ืองจากลํายองกินเหล้าเมา
ยา แต่งตัวสวยและไม่ยอมดูแลลูก ความขัดแย้งระหว่างวันเฉลิมและสันต์ที่สันต์ต้องการให้วันเฉลิมไป
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อยู่ด้วยแต่วันเฉลิมไม่ยอมเน่ืองจากต้องการดูแลแม่ ความขัดแย้งระหว่างแม่ของสันต์กับลํายองที่ไม่
ชอบลํายองเน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี มาจับลูกชาย” (ชิดฐิณัฎฐ์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

โดยผู้รับสารได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ปรากฏใน
ละคร เป็นความขัดแย้งที่มีต้นเหตุมาจากบุคคลในครอบครัว 

“ทองเนื้อเก้า อันน้ีก็ค่อนข้างชัดว่าเกิดจากครอบครัว ความไม่ลงรอยความขัดแย้งของ
คนในครอบครัวส่งผลกระทบต่อชีวิตลูก แม้กระทั่งลูกแต่งงาน ระหว่างครอบครัวที่ไม่ลงรอยกันยัง
กระทบไปถึงความสุขในชีวิตคู่ของลูกด้วย แต่คนเขียนก็พยายามขมวดปมหลัก ทั้งสอนและก็ให้
กําลังใจคนอ่านว่า สุดท้ายแล้วเราเกิดมาจากไหน เกิดมาอย่างไร เกิดมาด้วยความรักหรือไม่ ก็ไม่
สําคัญเท่าเกิดมาแล้วใช้ชีวิตยังไง” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559)  

ด้านละครเรื่องสามีตีตรา ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มลงความเห็นว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏใน
ละครเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายได้ว่าความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นเกิดกับตัวละครใดบ้าง กลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่า มีความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมปรากฏใน
ละครอีกด้วย โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสังคมรอบข้าง ที่มองว่าผู้หญิงที่มีสามีมาหลายคน
แบบกะรัตเป็นผู้หญิงไม่ดี 

“ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยกะรัตกับสายนํ้าผึ้ง สองตัวละครนี้มีความ
ขัดแย้งกันโดยตรง  โดยประเด็นความขัดแย้งเกิดจากการที่สามีของสายนํ้าผึ้ง ไปแต่งงานกับกะรัตโดย
ที่กะรัตไม่รู้มาก่อนว่าสามีตนน้ันเคยเป็นสามีของสายนํ้าผึ้งมาก่อน และความขัดแย้งอีกประการหน่ึงที่
พบระหว่างทั้งสองคือ ความขัดแย้งในการแย่งคุณพิสุทธ์ิระหว่างกะรัตและสายน้ําผึ้ง นอกจากน้ียังมี
ความขัดแย้งระหว่างกะรัตกับสังคมที่มองว่าผู้หญิงที่มีหลายสามีเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี” (ชิดฐิณัฎฐ์, 
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2559) 

“ความขัดแย้งกับสังคมในเรื่องน้ีแทรกเข้ามาบ้างก็คงประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่าง
ตัวละครกับวิถีประชา ที่ผู้หญิงผ่านการแต่งงานหลายหน คนมองว่ามากสามี” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 
11 เมษายน 2559) 

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุ
มาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จะนํามาสู่ปัญหาอ่ืนๆตามมา ดังน้ี 

“มันเริ่มต้นจากความขัดแย้งภายในครอบครัวและคนในครอบครัว ... พ่อแม่ขัดแย้งกัน 
แม่เอาแต่โทษพ่อ ที่ไปมีเมียลับๆอีกคนคือ แม่ของพิสุทธ์ิพระเอก ระบายลงกับพ่อไม่ได้ผล พ่อเอาแต่
หนี ก็มาลงกับลูก อย่างพ่ีสาวก้ังก็กลายเป็นคนตัดสินใจไม่เป็น กั้งกลายเป็นคนขาดความรัก หาความ
รักมาชดเชย ว่ิงหาความรักแท้ พอเจอสามีเจ้าชู้ ผิดหวังจากความรักหลายหน แทนที่ครอบครัวจะ 
ซัพพอร์ทกลับซ้ําเติม กั้งมีอากงคนเดียวที่เข้าใจและเป็นที่พ่ึง. ก้อยน้องสาวกั้ง แม่ก็คาดหวังสูงกับทุก
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เรื่อง ทําให้กลายเป็นเพอร์เฟคช่ันนิส ผิดหวังจากความรักทั้งที่จริงๆปรับความเข้าใจกันได้ก็เลือกตัด
สัมพันธ์ไปเลย ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ ส่วนความขัดแย้งอ่ืนๆหนูว่ามันรองลงมาและเป็นผลมาจากความ
ขัดแย้งระหว่างตัวละครกับคนในครอบครัวทั้งน้ัน” (ชนัญชิดา, สัมภาษณ์, 11 เมษายน 2559) 

จะเห็นได้ว่าผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมองความขัดแย้งของกะรัตและสายนํ้าผึ้งออกไปในมุม
ที่แตกต่างกัน แต่ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มไม่ได้มองว่าความขัดแย้งของกะรัตและสายนํ้าผึ้งเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างชนช้ันแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ยังคงตีความ
ความหมายในระดับทั่วไป (manifest meaning) โดยพิจารณาจากเพียงแค่ภาพที่ปรากฏอยู่ในละคร
เท่าน้ัน ไม่ได้พิจารณาไปถึงความหมายที่ถูกซ่อนเอาไว้ 

ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า แม้ละครเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันรีเมก จะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเวอร์ชัน แต่ลักษณะความขัดแย้งที่ปรากฏในเร่ืองยังคงเป็นความ
ขัดแย้งในรูปแบบเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ละครรีเมกยังคงสามารถรักษาเค้าโครงเน้ือหาของละครไว้
ได้เป็นอย่างดี 

จากการสัมภาษณ์ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม เก่ียวกับละครรีเมกพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มได้
แสดงความเห็นต่อละครรีเมกในประเด็นต่างๆ แตกต่างกันไป โดยผู้รับสารกลุ่มแรกจะมีการนําเอา
ละครเวอร์ชันเดิมที่ตนเคยชม มาเปรียบเทียบกับละครเวอร์ชันรีเมก ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่สองจะ
นําเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเป็นข้อเปรียบเทียบกับละครรีเมก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับผู้รับ
สารของฮอลล์ ที่เช่ือว่าผู้รับสารมีลักษณะต้ังรับ รหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัส
การสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีการถอดรหัสด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมาย
เสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated reading เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่เง่ือนไขที่แต่ละกลุ่มใช้ใน
การต่อรองความหมาย ผู้รับสารกลุ่มแรกที่เคยมีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิมมาก่อน จะมี
การใช้ละครเวอร์ชันเดิมและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้รับสารเอง มาเป็นเง่ือนไขในการถอดรหัสและ
ต่อรองความหมาย ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่สอง ที่ไม่มีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิม จะใช้
เพียงแค่ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองมาเป็นตัวเปรียบเทียบกับละครรีเมก 
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บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งแบ่งการ

วิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ โดยผู้วิจัยจากการศึกษาวิดีทัศน์ของละคร
โทรทัศน์ทั้ง 6 เร่ือง และอีกส่วนหน่ึงคือการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของผู้รับสารผ่านการสัมภาษณ์ 
โดยการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธบทที่ปรากฏในละครรีเมกแต่ละเวอร์ชัน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความหมายระหว่างผู้ชมละครโทรทัศน์ที่มี
ประสบการณ์ผ่านสื่อและไม่มีประสบการณ์ผ่านสื่อที่มีต่อละครรีเมก 

โดยผู้วิจัยสรุปผลได้ตามลําดับ ดังน้ี 
 

6.1 สรปุผล 
 
 6.1.1 ลักษณะการถ่ายโยงเนื้อหาระหว่างละครโทรทัศนเ์วอร์ชนัเดิมกับละคร

โทรทัศน์เวอรช์ันรเีมก 

การศึกษาลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาที่ปรากฏระหว่างละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิม
กับละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมกน้ัน ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ของการเล่าเร่ือง  โดยสรุปผล
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ว ทําให้ค้นพบว่าการเช่ือมโยงจากละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมมาสู่
ละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมก มีรายละเอียดของการคงเดิม ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน ดังน้ี 

6.1.1.1 ละครเร่ืองแรงเงา 
1) คงเดิม 

  โครงเรื่อง 
  ละครเรื่องแรงเงายังคงเรื่องราวของโครงเรื่องเดิม กล่าวคือ แม้มี

การนํากลับมาทําใหม่เร่ืองราวก็ยังคงพูดเกี่ยวกับการกลับมาแก้แค้นของมุนินทร์พ่ีสาวฝาแฝด เพ่ือมา
ทวงความยุติธรรมให้กับน้องสาวฝาแฝด มุตตา ที่ฆ่าตัวตายหลังจากเข้ามาทํางานในกรุงเทพ มุนินทร์
เข้ามาสืบหาสาเหตุการตายของน้องสาว และต้องการให้ทุกคนที่เคยทําไม่ดีกับมุตตาได้ชดใช้ในสิ่งที่ทํา
เอาไว้ แต่ในตอนท้ายมุนินทร์ก็ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยและหยุดการแก้แค้น 
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แก่นเรื่อง 
ละครเรื่องแรงเงาทั้งเวอร์ชันเดิมและเวอร์ชันรีเมก ยังคงยึดแก่นเรื่อง

เดียวกันในการนําเสนอ คือ เมื่อถูกกระทําหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้หญิงจะยอมเป็นฝ่ายถูกกระทํา
หรือลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือตัวเราเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด ผู้หญิงก็ยังเป็นฝ่ายที่ถูก
เอาเปรียบและตกอยู่ภายใต้อํานาจของเพศชายอยู่เสมอ 

ความขัดแย้ง 
 ประเด็นความขัดแย้งที่ปรากฏในละครเร่ืองแรงเงาเวอร์ชันรีเมก ยังคง

ปรากฏขึ้นในประเด็นเดิมกับที่เคยปรากฏในเวอร์ชันก่อนหน้า โดยแบ่งออกเป็นประเด็นความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ
จิตใจตนเอง เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าเวลาจะผ่านไป แต่ประเด็นความขัดแย้งในลักษณะน้ียังคงเป็น
ประเด็นที่สามารถนํามาใส่ในละครได้โดยไม่ขัดแย้งกับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 
ความขัดแย้งระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อย แสดงให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นมานานแล้วและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน 

  2) ขยายความ 
 ตัวละคร 
 ละครเร่ืองแรงเงาในเวอร์ชันรีเมก มีการเพ่ิมเติมลักษณะของตัวละคร ปริม 

ให้มีความแตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม โดยใส่ความสนุกสาน ความเป่ินให้กับตัวละคร และใส่
ลักษณะของการรักสวยรักงามที่เป็นลักษณะทั่วไปของผู้หญิงลงไป การเพ่ิมเติมลักษณะบางประการ
ข้างต้นเข้าไปทําให้ตัวละครมีสีสันมากขึ้น ผู้ชมจะได้เห็นพฤติกรรมในหลายๆ ด้านของตัวละคร ปริม 
จึงเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของคนในสังคมปัจจุบัน ที่ให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า 
รวมถึงลักษณะของการรวมกลุ่มกันของคนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพ
ผู้คนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี 

 3) เปลี่ยนแปลง 
ฉาก 

 ฉากต่างๆ ที่ปรากฏในละครเร่ืองแรงเงาเวอร์ชันรีเมก พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การมีชุดฟอร์มให้กับตัวละครที่ทํางานในกระทรวง การเปลี่ยนให้มุตตาสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็น การท่ีบ้านของตัวละครมีคอมพิวเตอร์ใช้ หรือการปรากฏภาพท่ีตัวละครทุกตัวใน
เร่ืองใช้โทรศัพท์มือถือ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏเพ่ิมเข้ามาน้ี แสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตละครคํานึงถึงสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีจึงถือ
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เป็นเรื่องปกติสําหรับคนในสังคมปัจจุบัน และได้นํามาใส่เข้ากับละครได้อย่างแนบเนียน โดยไม่ทําให้
เสียโครงเร่ืองของละครแต่อย่างใด 

 6.1.1.2 ละครเร่ืองทองเนื้อเก้า 
  1) คงเดิม 

ความขัดแย้ง 
 ประเด็นเร่ืองความขัดแย้งที่ปรากฏในละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมก 

พบว่า เป็นประเด็นความขัดแย้งเดียวกันกับละครเรื่องทองเน้ือเก้าในเวอร์ชันเดิม คือเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งความขัดแย้งที่เด่นชัดในเรื่อง คือความขัดแย้งระหว่างลํายองกับสันต์ 
แสดงให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งข้างต้นเป็นประเด็นที่สําคัญและมีบทบาทกับตัวเร่ืองจนไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกได้ จําเป็นที่จะต้องคงเดิมเอาไว้เพ่ือไม่ทําให้โครงเรื่องเสีย 

 ตัวละคร 
 ตัวละครหลักในเร่ืองทองเน้ือเก้า เช่น วันเฉลิม ลํายอง สันต์ พบว่ามี

ลักษณะการถ่ายทอดบุคลิกและลักษณะออกมาในรูปแบบเดิม กล่าวคือ ตัวละครวันเฉลิม ยังคงเป็น
ตัวละครที่มีความกตัญญู ขยันขันแข็ง ในขณะท่ีตัวละครลํายอง ก็ยังคงลักษณะของผู้หญิงขี้เมา ไม่ทํา
มาหากิน แสดงให้เห็นว่าลักษณะของตัวละครที่เป็นตัวละครหลักของเรื่อง เป็นองค์ประกอบที่
จําเป็นต้องคงเอาไว้ให้เหมือนเดิมเพ่ือไม่ให้กระทบต่อบทบาทที่ตัวละครแสดงออกและเนื้อเรื่องของ
ละคร 

2) ขยายความ 
 ตัวละคร 
 ในส่วนของตัวละครประกอบในเร่ืองทองเน้ือเก้า มีการขยายความบทบาท

ของตัวละครบางตัวให้เด่นชัดและมีบทบาทกับเน้ือเรื่องมากขึ้น คือ ปานและแป้ง น้องชายและทั้งสอง
คนของลํายอง ตัวละครทั้งสองตัวน้ีมีบทบาทในการช่วยเลี้ยงดูวันเฉลิมตอนเด็ก โดยปานจะเป็นผู้ที่พา
วันเฉลิมไปฝากไว้กับหลวงตาป่ิน ส่วนแป้งจะเป็นคนท่ีคอยช่วยเหลือสันต์ให้เจรจากับลํายองเพ่ือนําตัว
วันเฉลิมกลับมาอยู่กับสันต์ 

 นอกจากน้ี หลวงตาป่ิน เป็นตัวละครอีกตัวหน่ึงที่มีการเพ่ิมบทบาทให้
เด่นชัดมากย่ิงขึ้น ในละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมกจะพบว่า หลวงตาป่ินจะเป็นผู้ที่คอยอบรมส่ัง
สอนวันเฉลิมต้ังแต่วันเฉลิมยังเด็ก มีส่วนสําคัญในการขัดเกลาให้วันเฉลิมเป็นเด็กที่มีความกตัญญู ขยัน 
อดทน ซึ่งการเพิ่มเติมบทบาทในส่วนน้ีน่าจะมาจากการปรับแก่นเรื่องของละคร ที่มุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับสถาบันศาสนามากขึ้นน่ันเอง 
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 3) เปลี่ยนแปลง 
 โครงเรื่อง 
 ละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมกได้มีการเปล่ียนแปลงตอนจบของเรื่อง

ให้แตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม โดยในเวอร์ชันรีเมกเร่ืองราวจะจบลงในตอนท่ีวันเฉลิมตัดสินใจออก
บวชและเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย และแสดงให้เห็นถึงบทสรุปของตัวละครแต่ละ
ตัวอย่างคร่าวๆ ซึ่งจะแตกต่างจากในเวอร์ชันเดิมที่มีการขยายเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆ ของลํายองแต่ละ
คนอย่างละเอียด ซึ่งในการปรับเปล่ียนตอนจบของเร่ืองในลักษณะน้ีก็ได้สอดคล้องกับแก่นเร่ืองของ
ละครในเวอร์ชันรีเมกที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน 

 แก่นเรื่อง 
 ในส่วนของแก่นเรื่องพบว่าละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมก มีการ

นําเสนอมุมมองเก่ียวกับกระบวนการในการสร้างคนให้เป็นคนดีแตกต่างจากในเวอร์ชันเดิม กล่าวคือ 
ในละครเรื่องทองเนื้อเก้าเวอร์ชันเดิม ผู้ผลิตละครใช้สถาบันครอบครัวเป็นเคร่ืองมือในการขัดเกลา
และสร้างคนให้เป็นคนดี โดยสะท้อนผ่านทางภาพครอบครัวของวันเฉลิมที่พยายามช่วยเหลืออบรม
และประคับประคองให้วันเฉลิมได้มีชีวิตที่ดี ในขณะที่ละครเร่ืองทองเนื้อเก้าในเวอร์ชันรีเมก ผู้ผลิต
ละครได้นําเสนอกระบวนการในการสร้างคนให้เป็นคนดีผ่านสถาบันศาสนา โดยสะท้อนผ่านการ
อบรมสั่งสอนวันเฉลิมของหลวงตาป่ิน การให้วันเฉลิมได้รับการอบรมสั่งสอนโดยหลวงตาป่ินต้ังแต่เด็ก 
สะท้อนให้เห็นว่า ศาสนามีบทบาทสําคัญในการที่จะขัดเกลาและสร้างคนให้เป็นคนดีได้แม้ว่าจะเติบโต
ขึ้นมาท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็ตาม 

 ตัวละคร 
 มีการเปลี่ยนแปลงบทสรุปของตัวละครวันเฉลิมให้แตกต่างไปจากในภาค

เดิม กล่าวคือ วันเฉลิมในเวอร์ชันรีเมกตัดสินใจออกบวช มุ่งศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ซึ่ง
แตกต่างจากในภาคเดิมที่วันเฉลิมบวชเพ่ือเรียนต่อ แต่ในเวอร์ชันรีเมก การบวชของวันเฉลิมเกิดจาก
ความต้ังใจที่จะศึกษาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต้ังใจอุทิศตนให้กับศาสนา
อย่างเต็มที่ 

  ฉาก 
 ฉากในละครเรื่องทองเนื้อเก้าเวอร์ชันรีเมก มีความแตกต่างจากฉากใน

เวอร์ชันเดิม โดยในเวอร์ชันรีเมกได้มีการกําหนดช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ในเรื่องไว้คนละยุคสมัย
กับในเวอร์ชันเดิม โดยในเวอร์ชันรีเมกช่วงเวลาของเร่ืองจะเก่ากว่าในเวอร์ชันเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
น้ีส่งผลถึงสภาพสังคม สภาพแวดล้อม รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายของตัวละครในเร่ือง  ก็จะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้เหมาะสมกับบรรยากาศของยุคในละคร 
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4) ตัดทอน 
 ตัวละคร 
 ในละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันรีเมกพบว่า มีการตัดตัวละคร ป่อง 

น้องชายของลํายองออกไป การตัดตัวละครน้ีออกทําให้เรื่องราวเน้ือหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวละคร
ตัวน้ีโดนตัดออกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามการตัดตัวละครตัวน้ีออกไป ไม่ได้กระทบกับโครงเรื่องของ
ละคร เน่ืองด้วยตัวละครตัวน้ีในเวอร์ชันเดิม จะมีบทบาทในช่วงท้ายๆ เรื่อง แต่ในเวอร์ชันใหม่ ได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงเรื่องในช่วงท้ายของเร่ือง การตัดตัวละครตัวน้ีออกจึงเป็นการตัดเพ่ือให้เหมาะสม
กับโครงเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปของละครน่ันเอง  

 6.1.1.3 ละครเรื่องสามีตีตรา 
1) คงเดิม 

 โครงเรื่อง 
 ละครเรื่องสามีตีตราในเวอร์ชันรีเมกยังคงเรื่องราวของโครงเรื่องเดิม แม้ว่า

มีการนํากลับมาทําใหม่ เร่ืองราวก็ยังคงพูดเก่ียวกับความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างสามีภรรยา กล่าวคือ 
กะรัต นางเอกของเรื่อง เป็นผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วถึงสามครั้ง ความล้มเหลวของชีวิตคู่ที่
ผ่านมาทําให้กะรัตไม่กล้าเช่ือใจพิศุทธ์ิผู้เป็นสามี กะรัตจึงพยายามผูกมัดพิศุทธ์ิไว้ด้วยการจดทะเบียน
สมรส เมื่อมีมือที่สามเข้ามาเก่ียวข้อง ชีวิตคู่ที่ปราศจากการเช่ือใจกันของกะรัตจึงเต็มไปด้วยความ
ทุกข์  

 แก่นเรื่อง 
 ละครเรื่องสามีตีตราทั้งสองเวอร์ชันพบว่ายังคงใช้แก่นเร่ืองเดียวกัน คือ 

เร่ืองของความไว้ใจ การไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างคนรักถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะยึดเหน่ียวคนสองคนเอาไว้ 
หากไม่มีความเช่ือใจ การผูกมัดอีกฝ่ายไว้ด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม แม้กระทั่งการจดทะเบียนสมรส ก็ไม่
สามารถร้ังอีกฝ่ายไว้ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่แก่นเรื่องของละคร
ยังคงเดิม และสามารถนํามาใช้เป็นแก่นเรื่องสําหรับละครในยุคปัจจุบันได้ สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะ
ผ่านไปกี่ยุคก่ีสมัย ประเด็นความเช่ือใจก็ยังเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตคู่และการประคับประคอง
ชีวิตคู่ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง 

 2) ขยายความ 
 ความขัดแย้ง 
 ความขัดแย้งที่ปรากฏในละครเร่ืองสามีตีตราเวอร์ชันรีเมกพบว่า มีการ

เพ่ิมประเด็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมเข้ามา โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างสายนํ้าผึ้งกับ
เพ่ือนร่วมงาน ในช่วงตอนท้ายของเรื่องหลังจากที่เพ่ือนร่วมงานรู้ความจริงว่าสายนํ้าผึ้งอยู่เบ้ืองหลัง
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เรื่องราวทั้งหมด และไม่ได้เป็นคนน่าสงสารเหมือนอย่างที่พยายามแสดงออกมาโดยตลอด ประเด็น
ความขัดแย้งที่เพ่ิมเข้ามาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมในปัจจุบัน แสดงให้
เห็นว่าสังคมในปัจจุบันพร้อมที่จะประณามและลงโทษคนท่ีทําผิด เป็นการลงโทษทางสังคมกับคนท่ี
สังคมมองว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 

 3) เปลี่ยนแปลง 
 ตัวละคร 
 ในส่วนของตัวละครในละครเร่ืองสามีตีตราเวอร์ชันรีเมกพบว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพและบทบาทของตัวละครในเร่ือง กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวละคร
หลัก กะรัต นางเอกของเรื่อง เดิมเปิดกิจการร้านดอกไม้ แต่ในเวอร์ชันรีเมกกะรัตเปิดห้องเสื้อโดย
ควบคุมการออกแบบและตัดเย็บเอง พิศุทธ์ิ ในละครเวอร์ชันเดิม ทํางานบริษัทเกี่ยวกับการส่งออก
พันธ์ุไม้ เวอร์ชันรีเมกเปลี่ยนมาเป็นบริษัทเก่ียวกับการออกแบบและผลิตอาหาร เป็นที่น่าสังเกตว่า 
อาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวละคร สะท้อนค่านิยมของสังคมในปัจจุบันที่ให้ความสนใจกับอาชีพที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างอาชีพดีไซเนอร์และนักออกแบบ ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมให้ตัวละครดูทันสมัย
และน่าสนใจมากขึ้น หรือแม้แต่ตัวละคร กันตา น้องสาวของกะรัต ที่ในเวอร์ชันเดิมเป็นพยาบาล  
กันตาในเวอร์ชันรีเมกก็ได้เปลี่ยนมาประกอบอาชีพเป็นแพทย์แทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นค่านิยมของ
สังคมไทยที่ให้ความสําคัญกับอาชีพแพทย์ มองว่าคนเก่งเท่าน้ันถึงจะเป็นแพทย์ได้ การนําตัวละคร
หญิงที่มีบุคลิกภาพดี สวย มาสวมบทบาทเป็นแพทย์ จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวละครกันตา  
ว่าเป็นผู้หญิงท่ีทั้งสวยและเก่งไปพร้อมๆกัน 
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ตารางที่ 6.1  
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาของละครทั้งสามเรื่อง 

ลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหา แรงเงา ทองเน้ือเก้า สามีตีตรา 
คงเดิม -โครงเรื่อง 

-แก่นเรื่อง 
-ความขัดแย้ง 
-ตัวละคร  

-ความขัดแย้ง 
-ตัวละคร (หลกั) 

-โครงเรื่อง 
-แก่นเรื่อง 
-ความขัดแย้ง 
-ตัวละคร  

ขยายความ -ตัวละคร  -ตัวละคร (รอง) -ตัวละคร  
เปลี่ยนแปลง -ตัวละคร  

-ฉาก 
-ตัวละคร (รอง) 
-ฉาก 
-โครงเรื่อง 
-แก่นเรื่อง 

-ตัวละคร  
-ฉาก 

ตัดทอน  -ตัวละคร (รอง)  
 

จากตารางที่ 6.1 จะพบว่าละครโทรทัศน์ทั้งสามเรื่อง มีจุดร่วมและจุดต่างของลักษณะ
การถ่ายโยงเนื้อหาแตกต่างกันออกไป สําหรับจุดร่วม ละครโทรทัศน์ทั้งสามเร่ือง มีการถ่ายโยงเนื้อหา
ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของฉากและตัวละคร กล่าวคือ ละครรีเมกทั้งสามเร่ือง 
มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของฉากและตัวละคร ให้แตกต่างไปจากเวอร์ชันเดิม เป็นการเปลี่ยน
เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทต่อการดําเนินเรื่องอย่างการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และการใช้สื่อออนไลน์ 

ในส่วนของจุดต่าง ละครทั้งสามเรื่องมีจุดต่างของลักษณะการถ่ายโยงเน้ือหาในส่วนของ
การคงเดิม การขยายความและการตัดทอนเน้ือหา ดังน้ี 

การถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะของการคงเดิม พบว่า ละครเรื่องแรงเงาและสามีตีตรา มี
การคงเดิมในส่วนของโครงเรื่องและแก่นเรื่องเหมือนกัน  โดยละครทั้งสองเรื่องดังกล่าวได้มีการ
นําเสนอเนื้อหาในมุมมองและความหมายเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการเล่าเร่ืองให้มีความ
ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ละครเร่ืองทองเนื้อเก้า 
การถ่ายโยงเน้ือหาในองค์ประกอบสองข้อข้างต้นเป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง โดยในละคร
เรื่องทองเนื้อเก้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องในตอนท้ายเรื่องให้แตกต่างไปจากในละครเวอร์ชันเดิม 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแก่นเร่ืองและมุมมองในการนําเสนอ
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เน้ือหา อย่างไรก็ตามละครเร่ืองทองเน้ือเก้ายังมีการคงเดิมในส่วนลักษณะของตัวละครหลักเอาไว้ เพ่ือ
ไม่ให้ลักษณะของตัวละครผิดเพ้ียนไปจากบทประพันธ์ต้นฉบับมากนัก  

การถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะของการขยายความพบว่า ละครทั้งสามเรื่องมีการขยาย
ความตัวละคร โดยการเป็นการขยายความลักษณะของตัวละครให้ชัดเจนมากขึ้น การขยายความ
ดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวละครในเวอร์ชันรีเมกมีความแตกต่างและมีมิติมากกว่าในเวอร์ชัน
เดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ชมที่มีประสบการณ์ในการชมละครในเวอร์ชันเดิม
มาก่อน นอกจากน้ีละครเร่ืองสามีตีตรายังมีการขยายความในส่วนของความขัดแย้งเพ่ิมเติมจากใน
ละครเวอร์ชันเดิมอีกด้วย โดยเป็นความขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างมนุษย์กับสังคม คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างสายนํ้าผึ้งกับเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการเพ่ิมเติมประเด็นความขัดแย้งในลักษณะน้ีเข้ามาแสดงให้
เห็นว่า ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานเป็นปัญหาปกติทั่วไป สามารถพบเจอได้ในสังคม
ปัจจุบันและการท่ีสายนํ้าผึ้งมีปัญหากับเพ่ือนร่วมงานก็เป็นผลมาจากพฤติกรรมตีสองหน้าของตัวสาย
นํ้าผึ้งเอง เมื่อเพ่ือนร่วมงานทราบความจริงก็พากันไม่สนใจและเลิกมีปฏิสัมพันธ์ด้วย การเพ่ิมประเด็น
ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายความลักษณะนิสัยของตัวละครสายน้ําผึ้งให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 

การถ่ายโยงเนื้อหาในลักษณะของการตัดทอนพบว่า มีเพียงละครเรื่องทองเนื้อเก้าที่มี
การถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะของการตัดทอน โดยเป็นการตัดทอนในส่วนของตัวละครในเร่ือง คือการ
ตัดตัวละครประกอบบางตัวออก (ป่อง) โดยท่ีไม่ได้กระทบกับโครงเรื่องของละครแต่อย่างใด ซึ่งการ
ตัดทอนในส่วนน้ีอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์เน้ือหาของละครจะ
พบว่า บทบาทของตัวละครที่ตัดออกไป ได้ไปเพ่ิมเติมให้กับตัวละครตัวอ่ืน (ปาน/แป้ง) ที่ทําหน้าที่
คล้ายคลึงกันแทน  

 
6.2 การตีความความหมายของผู้รบัสารทีมี่ต่อละครรีเมก 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับสารที่มีประสบการณ์การชมละคร

ในเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก และกลุ่มผู้รับสารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการชม
ละครในเวอร์ชันเดิมมาก่อน ผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้งสองประเภทมีความคิดเห็นต่อ
ละครรีเมกซึ่งวิเคราะห์ตามเกณฑ์องค์ประกอบในการเล่าเรื่องได้ดังน้ี 

 
 
 



185 
 

 

6.2.1 วิเคราะห์ตามเกณฑ์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง 
 6.2.1.1 โครงเรื่อง  

ผู้รับสารกลุ่มที่มีประสบการณ์การชมละครในเวอร์ชันเดิมก่อน มาชม
เวอร์ชันรีเมก มีการนําโครงเร่ืองของละครรีเมกไปเปรียบเทียบกับละครเวอร์ชันเดิม โดยให้ความเห็น
ว่า โครงเร่ืองของละครทั้งสองเวอร์ชันเหมือนกัน แตกต่างกันที่รูปแบบในการนําเสนอที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งเป็นการปรับเพ่ือสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจให้กับละครเวอร์ชัน 
รีเมก 

 6.2.1.2 แก่นเรื่อง  
ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีการตีความแก่นเรื่องของละครออกมาในแนวทาง

ที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ี ละครเร่ืองแรงเงา ผู้รับสารให้ความเห็นว่าเป็นละครที่มุ่งเน้นปัญหาครอบครัว 
เรื่องเวรกรรม และเร่ืองของการแก้แค้น มีเพียงผู้รับสาร 2 ท่านเท่าน้ัน ที่ให้ความเห็นว่าประเด็นที่
ละครต้องการนําเสนอคือประเด็นเก่ียวกับค่านิยมชายเป็นใหญ่ในสังคมและการที่ผู้หญิงในสังคมแบบ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชาย ในส่วนของละครเร่ืองทองเนื้อเก้า ผู้รับสารท้ังสองกลุ่ม ให้ความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกันว่า ละครทั้งสองเวอร์ชันต้องการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมและความ
กตัญญู โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้วันเฉลิมยังคงดํารงตนคนดีและมีความกตัญญูได้
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ซึ่งมีความแตกต่างจากแก่นเรื่องที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ไว้ว่า 
แก่นของละครเรื่องทองเน้ือเก้า คือการนําเสนอเกี่ยวกับกระบวนการในการขัดเกลาคนให้คนเป็นคนดี 
ซึ่งละครเรื่องทองเนื้อเก้าในเวอร์ชันรีเมกเลือกใช้สถาบันศาสนาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา ในขณะท่ี
ละครเรื่องทองเน้ือเก้าเวอร์ชันเดิมเลือกใช้สถาบันครอบครัวในการขัดเกลา ด้านละครเรื่องสามีตีตรา 
ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ละครต้องการนําเสนอประเด็นเก่ียวกับชีวิตคู่ 
ความอิจฉาริษยา และเรื่องมือที่สาม มีเพียงผู้รับสารท่านเดียวเท่าน้ันที่ให้ความเห็นว่าละครต้องการ
นําเสนอประเด็นเรื่องความไว้ใจกันระหว่างสามีภรรยา      
    จากความเห็นของผู้รับสารดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการตีความของ
ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มยังไม่ถึงข้ันของการตีความความหมายแฝงที่ผู้ผลิตละครใส่เอาไว้ เป็นเพียงแค่การ
ตีความในระดับทั่วไปจากภาพที่ปรากฏในละคร 

6.2.1.3 ตัวละคร  
ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีความเห็นต่อตัวละครในลักษณะที่แตกต่างกัน 

ผู้รับสารกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนชมละครเวอร์ชันรีเมก มีความ
ประทับใจต่อตัวละครในเวอร์ชันเดิมมากกว่า ในขณะที่ผู้รับสารกลุ่มที่รับชมละครแค่เวอร์ชันรีเมก ให้
ความเห็นว่าตัวละครในเวอร์ชันรีเมกมีความเหมาะสมดีแล้ว 
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6.2.1.4 ฉาก  

ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีความเห็นต่อฉากในละครแต่ละเรื่องแตกต่างกัน
ออกไป สําหรับละครเรื่องแรงเงาและสามีตีตรา ผู้รับสารประทับใจกับฉากที่ปรากฏในละครเวอร์ชัน 
รีเมกมากกว่า เน่ืองจากมีการปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้ดี ในขณะที่ละครเร่ืองทองเน้ือเก้า ผู้รับสารกลุ่ม
ที่เคยมีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิมก่อนชมละครเวอร์ชันรีเมกจะประทับใจกับฉากใน
เวอร์ชันเดิมมากกว่า โดยให้ความเห็นว่า มีความสมจริงมากกว่าในเวอร์ชันรีเมก 

6.2.1.5 ความขัดแย้ง  
ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มมีความเห็นต่อประเด็นความขัดแย้งที่ปรากฏใน

ละครทั้งสามเร่ืองไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความเห็นว่า ความขัดแย้งที่ปรากฏในละครทั้งสามเรื่อง
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสังคมเป็นส่วน
ใหญ่ และในละครเวอร์ชันเดิมกับละครเวอร์ชันรีเมก ได้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในประเด็น
เดียวกันทั้งสองเวอร์ชัน 

 
6.3 อภิปรายผลการศึกษา 

 
ในปัจจุบันพบว่าละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศอยู่มีอัตราส่วนเป็นละครรีเมกถึง 1 ใน 3

ของละครท่ีออกอากาศทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหน่ึงปี แสดงให้เห็นว่าการผลิตละครรีเมกมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น จนอาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ละครรีเมก การขยายตัวของการผลิตละคร 
รีเมกเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ที่สวนทางกันกับการเจริญเติบโต
ของบทประพันธ์ใหม่ๆ ส่งผลให้บทประพันธ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการนํามาผลิตเป็นละครโทรทัศน์
ผู้ผลิตจึงเลือกใช้การรีเมก หรือการผลิตละครซ้ําในเร่ืองเดิม เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านเรตต้ิง
และลดค่าใช้จ่ายทางด้านลิขสิทธ์ิของบทประพันธ์ต้นฉบับ โดยการนําละครเร่ืองเดิมที่เคยประสบ
ความสําเร็จมาแล้วในอดีตกลับมาผลิตซ้ําในรูปแบบที่แตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม อย่างไรก็ตาม  
ในการผลิตละครรีเมกสิ่งที่ผู้ผลิตต้องให้ความสําคัญ คือ การจะเก็บส่วนใดของละครเวอร์ชันเดิมไว้ 
และการจะดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมอะไรลงไป เพ่ือให้ละครในเวอร์ชันรีเมกมีความแตกต่างไปจาก
เวอร์ชันเดิม จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งน้ี  

จากการศึกษาสัมพันธบทในละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมและละครโทรทัศน์เวอร์ชัน 
รีเมกของละครทั้งสามเรื่อง คือ แรงเงา ทองเน้ือเก้า และสามีตีตรา ทําให้ผู้วิจัยค้นพบการเช่ือมโยง
ระหว่างละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมและละครโทรทัศน์เวอร์ชันรีเมกในประเด็นของการคงเดิม  
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ขยายความ เปลี่ยนแปลง และตัดทอน โดยจะพบว่าเป็นการถ่ายโยงเน้ือหาในลักษณะของการคงเดิม
เน้ือหามากที่สุด โดยองค์ประกอบสําคัญที่ละครรีเมกทั้ง 3 เรื่องยังคงเดิมไว้คือ ความขัดแย้งและ 
ตัวละครหลัก ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนๆ อย่าง โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละครรอง และฉาก พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงไปจากในละครเวอร์ชันเดิม 

และจากการสัมภาษณ์ผู้รับสารพบว่า ผู้ชมละครโทรทัศน์มักจะมีภาพความทรงจําเก่า
เกี่ยวกับตัวละครหลักในเรื่องและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องมากกว่าด้านอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ตัวบทที่พบว่า ตัวละครหลักและความขัดแย้งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ละครรีเมกยังคง
เก็บรักษาเอาไว้ เน่ืองจากเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของละครเร่ืองน้ันๆ เช่น เมื่อพูดถึง
ละครเรื่องแรงเงา ผู้ชมละครโทรทัศน์ก็จะนึกถึงภาพมุตตากับมุนินทร์ และนึกถึงความขัดแย้งระหว่าง
เมียหลวงกับเมียน้อย ลักษณะของตัวละครหลักและความขัดแย้งในเรื่องจึงเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้
เหมือนกับบทประพันธ์ต้นฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวละครหลักให้แตกต่างไปจากบท
ประพันธ์ต้นฉบับก็จะทําให้จุดสําคัญของละครเรื่องน้ันเสียไป 

นอกจากน้ียังพบว่า ยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวแปรสําคัญที่
เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของละครรีเมก ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงฉากให้
เข้ากับยุคสมัย เช่น มีการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตของตัว
ละคร อย่างการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และสื่อออนไลน์ที่ในละครเวอร์ชันเก่าไม่มี หรือการใส่ลักษณะ
ของตัวละครรองเพ่ิมเข้าไป อย่างตัวละครรัชนกในเร่ืองแรงเงา เพ่ือแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
และความซับซ้อนของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน  

ผู้ผลิตได้มีการปรับเปลี่ยนและตีความใหม่โดยผ่านมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการสร้างใหม่ (Remake) ของละคร
ที่เกิดขึ้นแม้จะออกมาในรูปแบบของตัวบทใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงมีเค้าโครงจากตัวบทเดิม
อยู่ สอดคล้องกับที่คริสเตวากล่าวไว้ว่า ตัวบททุกตัวบทล้วนประกอบสร้างขึ้นด้วยการยกข้อความจาก
แหล่งอ่ืนๆ มาปะติดปะต่อกันเข้า ตัวบททุกตัวเป็นการดูดกลืน (absorb) และแปรรูป (transform) 
ตัวบทอ่ืนๆ ทั้งสิ้น (อ้างถึงในนพพร ประชากุล, 2543) นอกจากน้ียังพบว่าการถ่ายโยงเน้ือหาระหว่าง
ละครโทรทัศน์เวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันรีเมก มีการเช่ือมโยงในลักษณะสัมพันธบทแนวนอนตามแนวคิด
ของ Fiske ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการถ่ายโยงองค์ประกอบผ่านคุณลักษณะของการเล่าเร่ือง คือ 
โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก และความขัดแย้ง 

ในส่วนของผู้ รับสาร จากการศึกษาผู้ รับสารทั้ งสองกลุ่ม  คือกลุ่มผู้ รับสารที่ มี
ประสบการณ์การชมละครในเวอร์ชันเดิมก่อนมาชมละครในเวอร์ชันรีเมก และกลุ่มผู้รับสารที่ไม่เคยมี
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ประสบการณ์ในการชมละครในเวอร์ชันเดิมมาก่อนพบว่า ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม มีลักษณะของการ
ถอดรหัสความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

กลุ่มผู้รับสารที่มีประสบการณ์ในการชมละครเวอร์ชันเดิมจะมีการถอดรหัสความหมาย
ด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ กล่าวคือ ผู้รับสารได้มีการถอดรหัสความหมายโดยการ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์ในการชมละครโทรทัศน์เวอร์ชันก่อนของตนเอง ในขณะเดียวกัน ผู้รับ
สารกลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการชมละครในเวอร์ชันเดิมมาก่อน ก็ได้มีการถอดรหัสความหมาย
ด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายเสียใหม่ หรือที่เรียกว่า negotiated reading เช่นเดียวกัน โดยใน
การถอดรหัสความหมายของผู้รับสารกลุ่มนี้ เป็นการต่อรองความหมายโดยยึดเอาประสบการณ์ตรง
ของตัวเองเข้ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในละครโทรทัศน์แทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการ
เข้ารหัส/ถอดรหัส ของสจวร์ต ฮอลล์ (Hall, 1980 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2551)  ฮอลล์มอง
ว่า ระบบรหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสการสื่อสารชุดเดียวกันเสมอไป ผู้รับสาร
สามารถยืนยันหรือปฏิเสธความหมายก็ได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้ังเดิมของผู้รับสาร ซึ่งในกรณีน้ี 
ประสบการณ์ด้ังเดิมที่ผู้รับสารทั้งสองกลุ่มนํามาใช้คือประสบการณ์ในการรับชมละครโทรทัศน์และ
ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ของผู้รับสารเอง 

อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า แม้ว่าผู้รับสารทั้งสองกลุ่มจะมี
การถอดรหัสความหมายด้วยจุดยืนที่ต้องต่อรองความหมายใหม่เหมือนกัน แต่ผู้รับสารทั้งสองกลุ่ม
กลับมีการเปรียบเทียบและต่อรองความหมายในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ผู้รับสารที่มี
ประสบการณ์การชมละครโทรทัศน์เร่ืองน้ันมาก่อน มีการใช้ละครเวอร์ชันเดิมเป็นเง่ือนไขหรือบรรทัด
ฐานในการชมละครเวอร์ชันใหม่ แสดงให้เห็นว่าผู้รับสารมีการใช้ประสบการณ์ตรงในการชมละคร
โทรทัศน์ของตนเองมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ในขณะที่ผู้รับสารที่ไม่เคยชมละครเวอร์ชันเดิมมาก่อน  
มีการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวจากการรับชมละครเร่ืองอ่ืนๆของนักแสดงคนเดียวกัน และประสบการณ์
ในทุกๆ ด้านของผู้รับสารมาเป็นตัวเปรียบเทียบ และมาเป็นตัวแปรสําคัญต่อมุมมองที่มีต่อละครเร่ือง
น้ันๆ   

นอกจากนี้ฮอลล์ยังมองว่าผู้รับสารมีความหลากหลาย จึงไม่จําเป็นต้องตีความสารไปใน
ทิศทางเดียวกันเสมอไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ กล่าวไว้เกี่ยวกับลักษณะของผู้รับ
สารเอาไว้ว่า ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรงหรือได้รับประสบการณ์จากแหล่งอ่ืนๆ จะสามารถขยาย
ขอบข่ายของการรับรู้ได้กว้างขึ้นกว่ากรอบที่สื่อมวลชนกําหนด และสามารถต่อรองความหมายกับรหัส
ที่สื่อมวลชนติดต้ังไว้ (ปภัสรา ศิวะพิรุฬห์เทพ, 2548) กล่าวโดยสรุปคือ ผู้รับสารที่มีประสบการณ์ตรง
หรือได้รับประสบการณ์จากแหล่งอ่ืนๆ จะมีการต่อรองความหมายกับรหัสที่ผู้ส่งสารติดต้ังมาใน
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ลักษณะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในทุกๆด้านของผู้รับสารซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะ
กําหนดมุมมองของผู้รับสารที่มีต่อละครเร่ืองนั้นๆ 

 
6.4 ข้อเสนอแนะ 

 
6.4.1 ข้อเสนอแนะต่อผูผ้ลติละครโทรทศัน ์

การผลิตละครรีเมกผู้ผลิตควรทําการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับละครเรื่องน้ันมาเป็น
อย่างดี เช่น สภาพสังคมในยุคน้ัน การแต่งกาย ภาษาพูดที่ใช้ รวมไปถึงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุในเรื่องอยู่
ในยุคไหน โดยอาจยึดเอาละครในเวอร์ชันเดิมมาเป็นบรรทัดฐาน และสร้างละครในเวอร์ชัน 
รีเมกให้มีความแตกต่างไปจากในเวอร์ชันเดิม ผู้ผลิตอาจต้องเว้นระยะเวลาให้ช่วงระหว่างละคร
เวอร์ชันเดิมและเวอร์ชันรีเมกมีช่วงที่ห่างมากกว่าน้ี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารที่เคยชมละครแต่ไม่
สามารถจดจํารายละเอียดของละครได้ เปิดใจที่จะรับชมละครในเวอร์ชันรีเมกมากขึ้น 

6.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1) การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาผู้รับสารด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 

14 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ จึงอยากให้มีการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างในวงที่กว้างขึ้น และมีความหลากหลายทางลักษณะทางประชากร เพ่ือจะได้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้รับสารที่มากข้ึน 

  2) การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาละครโทรทัศน์เพียงแค่สามเรื่อง เรื่องละ
สองเวอร์ชัน โดยมีการคัดเลือกเร่ืองโดยใช้ระบบเรตติ้งเป็นเกณฑ์ จึงอยากให้มีการศึกษาละคร
โทรทัศน์โดยพิจารณาเลือกเน้ือเรื่องให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เห็นลักษณะการถ่ายโยง
เน้ือหาในรูปแบบที่หลากหลายและแนวโน้มเรื่องของละครโทรทัศน์ที่นิยมนํากลับมาผลิตซ้ํา 
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