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The Value to society of the TV drama
that reproduces
Rapeephan Petchanankul
Pratuang Dinnaratana

Abstract
This research aimed to study the value to society of the TV dramas
that were reproduced. The findings revealed that the reproduced TV
dramas that the Bangkok people like most were: Cham Leuy Rak (Defendant
of love), Daw Pra Sook (Venus), Panya Chon Kon Krua (Intellectual in the
kitchen), Sawan Beang (Tilted paradise), and Sood Tae Chai Cha Kwai Kwa
(As what the mind grasping for). And it was also found that emotional benefit
is the grectest value of reproduced TV dramas
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บทน�ำ
ละครโทรทัศน์คือรายการบันเทิงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนับ
ตั้งแต่เริ่มมีสถานีโทรทัศน์ขึ้นในประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน๔ มีกลุ่ม
เป้าหมายคือแม่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อการก�ำหนดเนื้อหาและรูปแบบของละคร
โทรทัศน์ด้วย ผลที่เกิดขึ้นกับการอุปถัมภ์รายการละครโทรทัศน์คือการโฆษณาสินค้า
ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นเครือ่ งใช้ภายในบ้าน เช่น ยาสีฟนั สบู่ ผงซักฟอก โดยเฉพาะสบูอ่ าบน�ำ้
เป็นสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ จึงเป็นทีม่ าของศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ รียกชือ่ ละคร
โทรทัศน์ว่า soap opera คือละครที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาขายสบู๕่ การสร้างละคร
โทรทัศน์แต่เดิมเป็นการน�ำบทประพันธ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้วมาจัดแสดงโดยตรง ซึง่ การผลิตละคร
โทรทัศน์จากบทละครประเภทนี้แม้จะมีข้อดีหลายประการ ในแง่ของโครงเรื่องที่มี
ความสมบูรณ์และเป็นที่นิยมจากผู้อ่านบทประพันธ์มาก่อนแล้ว แต่หากผลงานชิ้นนั้น
มีชื่อเสียงหรือได้รับความนิยมมากเท่าไรการผลิตละครโทรทัศน์ให้ปรากฏภาพตาม
บทประพันธ์ดงั้ เดิมทีม่ อี ยูไ่ ด้ยงิ่ จะยากมากขึน้ เนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างธรรมชาติ
ของสือ่ ทัง้ สองชนิดคือวรรณกรรมเพือ่ การอ่านนัน้ ผูอ้ า่ นจะต้องใช้จนิ ตนาการสร้างภาพ
ต่าง ๆ ขึ้นเอง เมื่อแปรรูปมาเป็นวรรณกรรมเพื่อการแสดงแล้วเหตุการณ์ต่างๆ
ปรากฏแก่ผู้ชมพร้อมกันทั้งภาพและเสียง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตส่งผล
ให้ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จ�ำเป็นต้องมีการดัดแปลงหรือแปรรูปบทประพันธ์เพื่อ
ความเหมาะสมในการผลิต ต่อมาได้มกี ารพัฒนาการน�ำเสนอโดยการน�ำบทประพันธ์มา
เรียบเรียงใหม่ รวมถึงมีการแต่งเรื่องราวขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแสดงละครโทรทัศน์
และมีการพัฒนากลวิธีในการน�ำเสนอให้หลากหลายยิ่งขึ้น ถึงกระนั้นก็ยังปรากฏว่ามี
การน�ำละครโทรทัศน์ที่เคยได้รับความนิยมกลับมาผลิตใหม่ในทุก ๕ หรือ ๑๐ ปี
โดยผู้สร้างมักจะให้เหตุผลว่า เป็นความต้องการของผู้ชมเพราะเนื้อหาประทับใจ
ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทัศน์, แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ละคร
โทรทัศน์. เอกสารการสอนชุดการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช. (นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘).
๕
Ellmore R. Terry, NTC’s Mass Media Dictionary, (Lincolnwood: National
Textbook, 1995), p. 584.
๔
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หรือเป็นการเปรียบเทียบนักแสดงต่างชุดต่างรุ่นว่าแตกต่างกันอย่างไร และยังมี
เหตุผลทางธุรกิจมารองรับการน�ำละครเก่าที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้วมาผลิตซ�้ำว่า
เป็นเรื่องที่สามารถขายโฆษณาได้แน่นอน มีละครโทรทัศน์จ�ำนวนมากที่ผลิตซ�้ำเกิน
๒ ครั้ง และทุกครั้งยังคงได้รับความนิยมจากประชาชน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
การตีความใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย บทประพันธ์เรื่องเดียวกัน เมื่อน�ำมาผลิตเป็น
ละครโทรทัศน์ในยุคสมัยที่ต่างกัน ละครที่ท�ำออกมาย่อมมีความแตกต่างกัน ดังที่
เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ๖ กล่าวถึงการน�ำนวนิยายเรื่องปริศนา ซึ่งเป็นนวนิยายของ
ว.ณ ประมวญมารค (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต) ที่เขียนไว้ใน
พ.ศ. ๒๔๙๐ การด�ำเนินเรื่องตลอดจนการใช้ชีวิตของตัวละครจึงล้วนอยู่ในยุคสมัยนั้น
แต่เมื่อน�ำมาจัดท�ำเป็นละครโทรทัศน์หลายครั้งแล้วก็มีการดัดแปลงให้ยุคสมัยในเรื่อง
เปลี่ยนเป็นยุคใหม่ในปัจจุบัน
ผู้วิจัยได้ส�ำรวจรายชื่อละครโทรทัศน์ที่เสนอฉายมาแล้วตั้งแต่เริ่มมีละคร
โทรทัศน์ในประเทศไทยจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่ามีจ�ำนวน ๑,๘๗๗ เรื่อง ในจ�ำนวนนี้
เป็นละครโทรทัศน์เรือ่ งเดียวกันทีน่ ำ� มาผลิตและเสนอฉายซ�ำ 
้ ๑ ครัง้ จ�ำนวน ๑๙๘ เรือ่ ง
ที่น�ำมาผลิตและเสนอฉายซ�้ำ  ๒ ครั้ง จ�ำนวน ๕๙ เรื่อง ที่น�ำมาผลิตและเสนอฉายซ�้ำ 
๓ ครั้ง จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง และที่น�ำมาผลิตและเสนอฉายซ�้ำ  ๔ ครั้ง จ�ำนวน ๗ เรื่อง
ดังแผนภูมิ

เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ, การวิเคราะห์การเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่องปริศนา,
วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕,
หน้า ๓.
๖
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แผนภูมิแสดงจ�ำนวนละครโทรทัศน์ไทยที่ผลิตตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๕๑ จ�ำนวน ๑,๘๗๗ เรื่อง
แม้ว่าละครโทรทัศน์ในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทแบ่งตามลักษณะ
ของเนื้อเรื่อง๗ เช่น ละครแนวอิงประวัติศาสตร์ ละครแนวชีวิต ละครแนวตลก ละคร
แนวลึกลับ ละครอาชญากรรมสืบสวน ละครแนวผจญภัย ละครแนวเพ้อฝัน และ
ละครแนวนิทานพื้นบ้าน แต่ผู้วิจัยพบว่าละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำส่วนมากดัดแปลงมา
จากนวนิยายประเภทพาฝันที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างชายกับหญิงซึ่งมี
อุปสรรคแต่ก็จบอย่างเป็นสุขหรือนวนิยายชีวิตครอบครัว เมื่อน�ำมาดัดแปลงเป็น
ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำก็จัดอยู่ในประเภทละครแนวชีวิต
ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้มีการจัดช่วงเวลาการออกอากาศรายการ
ประเภทละครโทรทั ศ น์ ไ ว้ ห ลายช่ ว งเวลาตลอดวั น และรายการละครโทรทั ศ น์
ที่ทางสถานีโทรทัศน์ให้ความส�ำคัญมักจะได้ออกอากาศในช่วงเวลาหลังข่าวภาคค�่ำ
ประมาณ ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ซึ่งผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และผู้อ�ำนวยการผลิตจะ
พิจารณาน�ำโครงเรื่องหรือบทประพันธ์ที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษและเหมาะสม
กับการผลิตรายการละครโทรทัศน์ รวมถึงการคัดเลือกนักแสดงที่ดึงดูดความสนใจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์. (นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓).
๗
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ของผู้ชมหรือก�ำลังอยู่ในกระแสความนิยม ซึ่งละครโทรทัศน์ที่ผ่านมาหลายเรื่องได้รับ
ความนิยมจากผู้ชมสูงมากและผลิตซ�้ำหลายครั้ง เช่น จ�ำเลยรัก สวรรค์เบี่ยง ดาว
พระศุกร์ คู่กรรม บ้านทรายทอง เป็นต้น แม้จะได้รับความนิยมจากผู้ชมมากแต่
ขณะเดียวกันละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำกลับได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมาก
เช่นกัน โดยถูกต�ำหนิเรื่องความรุนแรงและความไม่เหมาะสมในการน�ำเสนอ เช่น
ฉากตบตี การข่มขืน การแสดงบทรัก การใช้ภาษาหยาบคายและการด่าทอ ขว้างปา
ท�ำลายสิ่งของ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะของละครตลาด
หรือทีเ่ รียกว่า ละครน�ำ้ เน่า และละครน�ำ้ เน่าก็ยงั คงผลิตซ�ำ้ อยู่ มีคำ� กล่าวว่า “แม้นำ�้ เน่า
ก็ยงั เห็นเงาจันทร์” ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาคุณค่าทีม่ ตี อ่ สังคมของบทละครโทรทัศน์ทผี่ ลิตซ�ำ้

วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่องคุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส�ำรวจ
(Survey Research) แบบวัดผลครัง้ เดียว (One-Shot Case Study) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอน
การด�ำเนินการวิจยั โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขัน้ ตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการเสนอผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
๑) ศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล
๑. ส�ำรวจและรวบรวมรายชื่อละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำคือผลิตมาแล้ว
มากกว่า ๒ ครั้ง นับตั้งแต่เริ่มมีละครโทรทัศน์ในประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑๘
ซึ่งเป็นปีที่มีละครโทรทัศน์ที่แปรรูปมาจากวรรณกรรมประเภทนวนิยายผลิตซ�้ำจ�ำนวน
มาก และเมื่อพบว่ามีการน�ำละครโทรทัศน์ที่เคยได้รับความนิยมกลับมาผลิตใหม่ใน
ทุก ๕-๑๐ ปี จึงก�ำหนดช่วงระยะเวลา ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วง พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๑ และ
๘
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ช่วง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๑ พบว่ามีละครโทรทัศน์ท่ีผลิตซ�้ำใน ๒ ช่วงเวลา มีจ�ำนวน
๒๖ เรื่อง ดังนี้
ขมิ้นกับปูน
ใครก�ำหนด
ชีวานาวี
ทัดดาวบุษยา
บาดาลใจ
ปัญญาชนก้นครัว
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
พฤกษาสวาท
รักประกาศิต
สวรรค์เบี่ยง
สี่แผ่นดิน
หนี้รัก
น�้ำเซาะทราย

คู่กรรม
จ�ำเลยรัก
ดาวพระศุกร์
นางทาส
บ้านทรายทอง
ผู้กองยอดรัก
พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
พ่อครัวหัวป่าก์
ละอองดาว
สายโลหิต
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
หัวใจเถื่อน
อุบัติเหตุ

๒. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต�ำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับละครโทรทัศน์ และคุณค่าของวรรณกรรม จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบทละครโทรทัศน์ ผู้วิจัยพบว่าแนวทางความสนใจศึกษาละครโทรทัศน์จ�ำแนกได้
๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มแรกศึกษาการเปิดรับชมละครโทรทัศน์และพฤติกรรมการเลียน
แบบของผู้ชมละครโทรทัศน์ ได้แก่ สมฤทัย กล่อมน้อย (๒๕๔๗) ได้ศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับชมและการเลียนแบบสื่อละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค�่ำ ช่อง ๗ สี ของกลุ่ม
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ไพศาล ชูมณี (๒๕๔๘) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
เด็ ก ที่ มี ต่ อ ละครโทรทัศ น์ ปรัชญา เปี่ยมการุณ (๒๕๔๙) ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่ มี ผ ล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กรั บ ชมละครโทรทั ศ น์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในเขต
กรุงเทพมหานคร กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (๒๕๕๐) ได้ศึกษาจิตลักษณะพื้นฐานที่
จ�ำเป็นในการเลือกรับรู้และตีความละครโทรทัศน์ของเยาวชนไทย จากการศึกษางาน
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วิจัยเกี่ยวกับละครโทรทัศน์กลุ่มแรกพบว่าวัยรุ่นเลือกชมละครโทรทัศน์ประเภทรัก
โรแมนติ ก และประเภทตลกเบาสมองเพื่อ ผ่อ นคลายความเครี ยดจากการเรี ย น
มีการเลียนแบบพฤติกรรมความมีคุณธรรมคือกตัญญูกตเวที
กลุ ่ ม ที่ ส องศึ ก ษาประโยชน์ ที่ ผู ้ ช มได้ รั บ จากละครโทรทั ศ น์ ได้ แ ก่
กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๗) ได้ศึกษามิติด้านอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์ไทย อภิญญา
ศรี รั ตนสมบุ ญ (๒๕๓๔) ได้ศึกษาวิเ คราะห์โทรทัศ น์ ชุ ด คู ่ ก รรม ในการถ่ า ยทอด
ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย ไศลทิพย์ จารุภูมิ (๒๕๓๕) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ทีไ่ ด้รบั จากละคร (ตรีรตั น์ นิลรัตน์ (๒๕๓๖) ได้ศกึ ษาการเปิดรับชมละครโทรทัศน์กบั การ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการน�ำไปใช้เพื่อการพัฒนาของตนเอง คันธิยา วงศ์จันทา (๒๕๔๑)
ได้ศกึ ษาการพัฒนาเกณฑ์หรือตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพรายการละคร เฟือ่ งฟ้า โพธิเ์ จริญ (๒๕๕๑)
ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อตัวละครโทรทัศน์ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง ๓ ใน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภัคพงศ์ สุวรรณบุตร (๒๕๕๑) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกรับชมละครโทรทัศน์ประเภทซิทคอมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร และนิชาภา จรรยาพิสัย (๒๕๕๒) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อละครโทรทัศน์ไทยในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับละครโทรทัศน์กลุ่มที่สองพบว่าผู้ชมละครโทรทัศน์จะได้รับทราบอุดมการณ์
ทางสังคม ความเชื่อและค่านิยมในสังคมไทย ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม
ของตัวละครยังเป็นหัวข้อสนทนาเพื่อการเข้าสังคมได้ด้วย
กลุม่ ทีส่ ามศึกษาปัจจัยในการผลิตละครโทรทัศน์ ได้แก่ อุดมพร ชัน้ ไพบูลย์
(๒๕๓๙) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจในอาชีพของผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์ พิศาล พัฒนพีระเดช
(๒๕๔๔) ได้ศึกษานโยบายการผลิตละครโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง ๓ รินลณี ศรีเพ็ญ (๒๕๔๖) ได้ศึกษาการบริหารงานของผู้ผลิตรายการละคร
โทรทัศน์ อิงปราง บุณยเกตุ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเกณฑ์ในการคัดเลือกเรื่องเพื่อผลิตเป็น
ละครโทรทัศน์ สุภัทรา ข�ำแจ้ง (๒๕๔๙) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อ
เพื่อการเรียนรู้กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย อโนชา
ศิลารัตน์ตระกูล (๒๕๔๙) ได้ศึกษาปัจจัยการสร้างละครเพื่อการแข่งขันในตลาด
ละครโทรทัศน์ กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ.ส.ม.ท. และสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และฤทธิ์ด�ำรง แก้วขาว (๒๕๕๒) ได้ศึกษาการสื่อสาร
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เพื่อการจัดการภาวะวิกฤติของผู้ผลิตละครโทรทัศน์ จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
ละครโทรทัศน์กลุ่มที่สามพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตละครโทรทัศน์ได้แก่ ผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์ นโยบายการผลิตละครโทรทัศน์ของสถานี การเลือกเรื่องและ
การเลือกนักแสดง ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากการแข่งขันทางการตลาด
กลุม่ ทีส่ ศี่ กึ ษาเนือ้ เรือ่ งของละครโทรทัศน์ ได้แก่ พนิดา หันสวัสดิ์ (๒๕๔๔)
ได้ศึกษาผู้หญิงในภาพยนตร์: กระบวนการผลิตซ�้ำภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมไทย
อภิรัตน์ รัทยานนท์ (๒๕๔๗) ได้ศึกษากระบวนการสร้างความเป็นจริงทางสังคมของ
ตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์ ปานรัตน์ นิ่มตลุง (๒๕๔๙) ได้ศึกษาละครโทรทัศน์
ที่ปรากฏความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรี และนิรินทร์ เภตราไชยอนันต์ (๒๕๕๐)
ได้ศกึ ษาเรือ่ งภาพตัวแทนผีผหู้ ญิงในละครโทรทัศน์ จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับละคร
โทรทัศน์กลุ่มที่สี่พบว่าการศึกษาเรื่องราวในละครโทรทัศน์และบทบาทของตัวละคร
ช่วยให้เข้าใจมนุษย์ในสังคมมากขึ้น
๒) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนทั่ ว ไปทั้ ง เพศชาย
และหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร๙ ที่มีประสบการณ์ชมละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค�ำนวณจากตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างส�ำเร็จรูป ของ Taro Yamane ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ ร้อยละ
๙๕ ที่ระดับนัยส�ำคัญ ๐.๕ จ�ำนวนตัวอย่างที่เก็บคือ ๔๐๐ คน
การสุม่ ตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage
Sampling) โดยจับสลากเลือกเขตที่เป็นตัวแทน จ�ำนวน ๑๐ เขต ได้แก่ ดุสิต บางเขน
มีนบุรี ธนบุรี บางกอกน้อย บางพลัด จตุจักร ดอนเมือง ลาดพร้าว และสายไหม
จากนั้นก�ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง เขตละ ๔๐ คน รวมจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
๙

จากข้อมูลหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ ส�ำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ รายงานจ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ประชากรชาย มีจ�ำนวน ๕,๗๑๐,๘๘๓ คน ประชากรหญิง มีจ�ำนวน ๒,๙๘๘,๕๗๐ คน รวมประชากร
ทั้ง ๒ เพศ มีจ�ำนวน ๒,๗๒๒,๓๑๓ คน.
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ทัง้ สิน้ ๔๐๐ คน โดยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั ชมละครโทรทัศน์ทผี่ ลิตซ�ำ้
๒. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
๑) เกณฑ์หรือแนวทางการวิเคราะห์
การศึกษาคุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำในงานวิจัยนี้
ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งการทราบความคิ ด เห็ น ของผู ้ ช มละครโทรทั ศ น์ ที่ ผ ลิ ต ซ�้ ำจึ ง สร้ า งแบบ
สอบถามที่มีข้อค�ำถามเกี่ยวกับคุณค่าที่ผู้ชมละครโทรทัศน์ได้รับ โดยประมวลแนวคิด
เรื่องคุณค่าของวรรณกรรมที่มีต่อสังคม ของ สิทธา พินิจภูวดล, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์๑๐ ที่สอดคล้องกับ สนิท ตั้งทวี๑๑ สุภา ฟักข้อง๑๒
และวั น เนาว์ ยู เ ด็ น ๑๓ ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาสรุ ป เป็ น แนวทางการพิ จ ารณาคุ ณ ค่ า ของ
ละครโทรทัศน์ได้ ๖ ประการ ดังนี้
๑. คุณค่าทางอารมณ์ หมายถึง แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากการชมละคร
โทรทัศน์ เช่น อารมณ์โศก อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ เคียดแค้น เป็นต้น
๒. คุณค่าทางปัญญา หมายถึง ผู้ชมละครโทรทัศน์จะได้รับความคิด
ความรู้เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องให้ข้อคิดต่อผู้ชมขยายทัศนคติ
ให้กว้างขึ้น บางครั้งก็ท�ำให้ทัศนคติที่เคยผิดพลาดกลับกลายเป็นถูกต้อง
๓. คุณค่าทางศีลธรรม หมายถึง ละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งๆ อาจจะมี
คติหรือแง่คิดอย่างหนึ่งแทรกไว้
สิทธา พินิจภูวดล, รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และเสาวลักษณ์ อนันตศานต์, หนังสือเรียน
วิชาภาษาไทย ท.๐๓๓ วรรณคดีมรดก, (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๔-๕.
๑๑
สนิท ตัง้ ทวี, วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเบือ้ งต้น, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๘),
หน้า ๒๔๒-๒๔๔.
๑๒
สุภา ฟักข้อง, วรรณคดีไทยก่อนรับอิทธิพลจากตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (ภาคพัฒนา
ต�ำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู), ๒๕๓๐, หน้า ๒๒.
๑๓
วันเนาว์ ยูเด็น, วรรณคดีเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสยาม,
๒๕๓๗), หน้า ๑๔.
๑๐
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๔. คุณค่าทางวัฒนธรรม หมายถึง ละครโทรทัศน์มักจะแสดงให้เห็นถึง
ประเพณีนยิ ม คติชวี ติ การใช้ถอ้ ยค�ำภาษา การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน การแก้ปญ
ั หาสังคม
อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า เป็นต้น
๕. คุณค่าทางจินตนาการ เป็นการสร้างความรู้สึกนึกคิดที่ลึกซึ้ง คือ
เป็นการลับสมอง ท�ำให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่
๖. คุณค่าทางการใช้ภาษา หมายถึง เป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ท�ำให้ผู้ชมสามารถสังเกต จดจ�ำน�ำไปใช้ก่อให้เกิดการใช้ภาษาที่ดี
๒) เครื่องมือในการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ งคุ ณ ค่ า ที่ มี ต ่ อ สั ง คมของละครโทรทั ศ น์ ที่ ผ ลิ ต ซ�้ ำ  ใช้
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จัยคือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ส ร้า งแบบสอบถามแล้ ว น� ำ เสนอ
ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หาและโครงสร้ า งของ
แบบสอบถาม แล้วจึงให้ผ้เู ชีย่ วชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้ครอบคลุม
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา แบบสอบถามเป็นปลายปิด (Close-Ended
Questionnaires) โดยแบ่งค�ำถามออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรของ
กลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ ความคิดเห็นต่อละครโทรทัศน์
ที่ผลิตซ�้ำ  และความคิดเห็นต่อคุณค่าของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ  เก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ พบว่า
ลักษณะประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ ๒๐-๓๐ ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน และ
มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท
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พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชมละครโทรทัศน์ ๓-๔ วัน ใน ๑ สัปดาห์ เพื่อ
ความสนุกสนานบันเทิง รับข่าวสารจากโทรทัศน์ ชอบดูละครโทรทัศน์ช่อง ๓ วิธีการ
เปิดรับชมละครโทรทัศน์ คือดูเรื่องที่สนใจเป็นหลัก และเปิดสลับกับเรื่องอื่นๆ ดูร่วม
กับคนในครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมละครโทรทัศน์มากที่สุด คือ เนื้อหา
สาระของละคร และประเภทของละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือละคร
โทรทัศน์ประเภทตลก เบาสมอง และละครชีวิตรัก
ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำที่ชอบมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยชมละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ  เลือกละครโทรทัศน์
ที่ผลิตซ�้ำที่ชอบมากที่สุดจากจ�ำนวน ๒๖ เรื่องที่ก�ำหนดให้ ปรากฏดังนี้
อันดับ ๑ ได้แก่ เรื่องสวรรค์เบี่ยง
อันดับ ๒ ได้แก่ เรื่องจ�ำเลยรัก และเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้า
อันดับ ๓ ได้แก่ เรื่องปัญญาชนก้นครัว และเรื่องดาวพระศุกร์
ความคิดเห็นต่อคุณค่าของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ชมละครโทรทัศน์เห็นว่าละคร
โทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำมีคุณค่าในด้านอารมณ์มากที่สุด

สรุปผล
จากผลการวิจยั ด้านลักษณะประชากร พบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีช่ มละครโทรทัศน์
ที่ผลิตซ�้ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แสดงให้เห็นว่าเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญต่อการชม
ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ  สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน๑๔ ที่กล่าวว่าเพศหญิงและ
เพศชายมีความคิดและพฤติกรรมไม่เหมือนกันเนื่องจากแบบแผนการใช้ชีวิต บทบาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกัน ท�ำให้ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนเรื่องอารมณ์
มากกว่า จึงท�ำให้เลือกรับสือ่ ละครมากกว่า และบทบาทในเรือ่ งเพศนีย้ งั เป็นตัวก�ำหนด
ปรมะ สตะเวทิ น. การสื่ อ สารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี . (กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๙๐.
๑๔

110

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่องอ�ำนาจการซื้อสินค้า โดยพบว่าในโลกของธุรกิจยุคใหม่ ผู้หญิงคือแรงผลักดัน
ส�ำคัญให้แก่ตลาดดังจะเห็นได้จากการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ในช่วงระหว่างเวลา
ละครมีกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คือผู้หญิง เช่น เครื่องส�ำอางลดริ้วรอย แชมพูสระผม
อาหารเสริมสุขภาพ ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำยังคง
เป็นละคร soap opera ตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท แสดง
ให้เห็นว่าผู้หญิงไทยจะมีสถานภาพโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง และค่านิยมการรับ
ราชการลดน้ อ ยลงเนื่ อ งจากการประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนท� ำ ให้ มี
รายได้สูงกว่า
จากผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ชมละครชอบดูละครโทรทัศน์ชอ่ ง ๓ และช่อง ๗ ดูโทรทัศน์เพือ่ ความ
สนุกสนานบันเทิง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกชมละครโทรทัศน์มากทีส่ ดุ คือ เนือ้ หาสาระ
ของละคร และละครโทรทัศน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือละครโทรทัศน์ประเภท
ตลก เบาสมอง และละครชีวิตรัก แสดงให้เห็นว่าละครโทรทัศน์เป็นความบันเทิง
ที่หาได้ง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มาก สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ๑๕ ที่กล่าวว่า
ละครโทรทัศน์ถือเป็นส่วนผสมระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งสัญลักษณ์
ที่ดูแล้วท�ำให้อารมณ์ผ่อนคลาย อีกทั้งช่วยตอบสนองความต้องการที่ไม่สามารถ
จะเป็นไปได้ในโลกแห่งความจริง หรือสร้างสิง่ ทีข่ าดหายไปในชีวติ จริง เป็นการหลีกหนี
โลกที่วุ่นวายในชีวิตประจ�ำวัน และความเหนื่อยล้าจากการท�ำงาน
จากผลการวิจัยด้านการเลือกละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำที่ชอบมากที่สุด พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำมากที่สุด ได้แก่ เรื่องสวรรค์เบี่ยง
อันดับที่ ๒ มี ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องจ�ำเลยรัก และเรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้า และอันดับที่
๓ มี ๒ เรื่องได้แก่ เรื่องปัญญาชนก้นครัว และเรื่องดาวพระศุกร์ แสดงให้เห็นว่าละคร
โทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ละครประเภทชีวิตรักและประเภทตลก
เบาสมอง ผู้วิจัยได้ศึกษาละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำทั้ง ๕ เรื่อง สรุปได้ดังนี้
กาญจนา แก้วเทพ, มายาพินิจ ๒: ชุดผู้หญิงกับสื่อมวลชน, (กรุงเทพฯ:  ส�ำนักพิมพ์
เจนเดอร์เพรส, ๒๕๓๗), หน้า ๒๗๒-๒๗๕.
๑๕
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สวรรค์เบี่ยง คือละครโทรทัศน์ที่แปรรูปจากนวนิยายที่ กฤษณา อโศกสิน
ประพันธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ มีจ�ำนวน ๔๙ ตอน เป็นนวนิยายที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์แก่การด�ำเนินชีวิตในสังคมหลายประการ เช่น คุณค่าของคน สวรรค์เบี่ยง
หมายถึงความรักทีไ่ ม่ได้ดำ� เนินไปตามแนวทางปกติทคี่ วรเป็น เมือ่ บริษทั พรินซ์ โปรดักชัน่
น�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ใช้นามปากกา
คือ “หทัยดนุพร” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ มีจ�ำนวน ๒๐ ตอน
ต่อมาบริษัทละครไทน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์คือ ณัฐิยา ศิรกรวิไล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีจ�ำนวน
๒๔ ตอน ซึ่งมีจ�ำนวนตอนมากกว่าละครโทรทัศน์เรื่องสวรรค์เบี่ยง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ในบทสนทนาของตัวละครส�ำคัญท�ำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศออกมาต�ำหนิค�ำว่า
“หน้าตัวเมีย” เป็นการใช้ค�ำพูดไม่เหมาะสม ในละครเรื่องนี้
จ�ำเลยรัก คือละครโทรทัศน์ที่แปรรูปจากนวนิยายที่ ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ประพันธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ มีจ�ำนวน ๕๑ ตอน เป็นเรื่องราวของความแค้นของพี่ชายที่
ต้องสูญเสียน้องชายของตนเอง และเขาโกรธแค้นหญิงสาวต้นเหตุ ถึงกับจับตัวมา
กักขังลงโทษเพื่อให้หายแค้น โดยไม่รู้ว่าจับมาผิดคน แต่เกิดความรักกันจึงได้แต่งงาน
กัน เมื่อบริษัทดาราวิดีโอ น�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์ใช้นามปากกาว่า “แดนดาว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๗ มีจ�ำนวน ๒๖ ตอน ต่อมาบริษัทเมคเกอร์วายน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ผูเ้ ขียนบทละครโทรทัศน์ใช้นามปากกาว่า “พิมบงกช” ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีจ�ำนวน ๒๔ ตอน ซึ่งมีจ�ำนวนตอนน้อยกว่าละครโทรทัศน์
เรื่องจ�ำเลยรัก พ.ศ. ๒๕๔๑ แสดงให้เห็นเรื่องราวความกตัญญูของหญิงสาวที่พยายาม
ปกป้องผู้มีพระคุณด้วยการเสียสละตนเองเป็นจ�ำเลยของผู้ที่ต้องการแก้แค้นบุตรสาว
ของผู้มีพระคุณ และความดีงามของเธอก็ชนะใจอีกฝ่ายหนึ่งจนยอมให้อภัย ชูวงศ์
ฉายะจินดา เปิดเรื่อง ด้วยพุทธสุภาษิต คือ “นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ  กตญฺญู กตเวทิตา
ความเป็นผู้กตัญญูและกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”๑๖ เมื่อน�ำมาผลิตเป็น
๑๖

ชูวงศ์ ฉายะจินดา, จ�ำเลยรัก, เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๒๓),

หน้า ๒.
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ละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และผลิตซ�้ำอีกใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
ยังคงเสนอแก่นเรื่องเดียวกับในนวนิยาย นอกจากนางเอกจะมีหน้าตารูปร่างสวยงาม
แล้วยังมีความกตัญญูรู้คุณ เก่งเรื่องการบ้านการเรือน ละครเรื่องจ�ำเลยรักที่ผลิตซ�้ำ
ทุกครั้งจะต้องเสนอภาพของการกักขัง หน่วงเหนี่ยว กักกัน โหดร้าย ทารุณ ในตอน
ต้นและจบลงด้วยการอภัย
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า คือละครโทรทัศน์ที่แปรรูปจากนวนิยายของ “โบตั๋น”
(สุภา สิริสิงห) มี จ�ำนวน ๓๐ ตอน พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นเรื่องชีวิตภายใน
ครอบครัวชาวสวนซึ่งมี พ่อ แม่ และ ลูก ๕ คน พ่อให้ความรักแก่ลูกๆ ไม่เท่ากัน
จึงเกิดความเหลื่อมล�้ำระหว่างพี่น้องด้วยกันเอง ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตแตกต่างกัน
ไปมาก เมื่อบริษัทยูม่าน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์ใช้นามปากกาคือ “Sanctuary” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๓ มีจ�ำนวน ๒๐ ตอน ต่อมาบริษัทควิซ แอนด์ เควซ น�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์
ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ใช้นามปากกา คือ “Sanctuary” ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีจ�ำนวน ๒๓ ตอน ซึ่งมีจ�ำนวนตอนมากกว่าละคร
โทรทัศน์เรื่องสุดแต่ใจจะไขว่คว้า พ.ศ. ๒๕๓๒ แสดงให้เห็นเรื่องราวครอบครัวที่อบรม
เลี้ยงดูลูกหลายคน แต่ละคนมีความคิดและความมุ่งหวังแตกต่างกัน ความดีและ
คุณธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีไว้ประจ�ำใจ เมื่อน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ.
๒๕๓๒ และผลิตซ�้ำอีกใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ยังคงเสนอแก่นเรื่อง
เดียวกับในนวนิยายต้นฉบับ
ปัญญาชนก้นครัว คือละครโทรทัศน์ที่แปรรูปจากนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล
(รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) มีจ�ำนวน ๒๖ ตอน พิมพ์ครั้งแรกใน
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นเรื่องราวของหญิงสาวนักศึกษาวิชาการละครที่ต้องการประสบการณ์
ตรงไปเขี ย นบทละคร เมื่ อ บริ ษั ท ดาราวิ ดี โ อ น� ำ มาผลิ ต เป็ น ละครโทรทั ศ น์ ใ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์คือ ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล และกฤตย์
อัทธเสรี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีจ�ำนวนทั้งหมด ๑๕ ตอน
ต่อมาบริษัทเอ็กแซ็กท์ น�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์คือ วาทินีย์ โอฬาร์ทร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ มีจ�ำนวน
๒๔ ตอน ซึ่งมีจ�ำนวนตอนมากกว่าละครโทรทัศน์เรื่องปัญญาชนก้นครัว พ.ศ. ๒๕๔๑
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เสนอเรื่องราวของหญิงสาวที่สนใจสภาพสังคมและคนในอาชีพคนรับใช้ เริ่มต้นด้วย
สนใจเพียงจะเก็บข้อมูลไปท�ำงานส่งอาจารย์แต่เมื่อได้คลุกคลีและพบเห็นคนในระดับ
ผู้ใช้แรงงานและคนในชุมชนแออัด จึงคิดจะท�ำงานเพื่อสังคมในฐานะที่เป็นปัญญาชน
เมื่อน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ และผลิตซ�้ำอีกใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์ยังคงเสนอแก่นเรื่องเดียวกับในนวนิยาย
ดาวพระศุกร์ คือละครโทรทัศน์ที่แปรรูปจากนวนิยายของ ข. อักษราพันธุ์
(ศรีทอง ลดาวัลย์) ประพันธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ มี จ�ำนวน ๖๗ ตอน เป็นเรื่องชีวิตของ
เด็กสาวที่ถูกมารดาทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ต้องผจญชีวิตผ่านความล�ำบากต่างๆ มา
จนกระทั่งพบชายหนุ่มผู้อุปการะและพ่อแม่ที่แท้จริง เมื่อบริษัทดาราวิดีโอ น�ำมาผลิต
เป็นละครโทรทัศน์ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ใช้นามปากกาว่า “ภาวิตลุลินารถ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ มีจ�ำนวน ๓๖ ตอน
ต่อมาบริษัทเดิมคือดาราวิดีโอน�ำมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์ใช้นามปากกาว่า “ภาวิต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่อง ๗ มีจำ� นวน ๒๐ ตอน ซึง่ มีจำ� นวนตอนน้อยกว่าละครโทรทัศน์เรือ่ งดาวพระศุกร์ใน
พ.ศ. ๒๕๓๗ แสดงให้ เ ห็ น เรื่ อ งราวความผิ ด พลาดเพี ย งครั้ ง เดี ย วของชายหนุ ่ ม
หญิงสาวที่ชิงสุกก่อนห่าม ส่งผลให้บุตรสาวที่เกิดมาต้องตกระก�ำล�ำบากระหกระเหิน
เพียงล�ำพัง แต่ด้วยความรักดี ประกอบกับมีผู้อุปถัมภ์ที่ดีจึงรอดปลอดภัยมาได้
จากผลการวิจัยเรื่องคุณค่าที่มีต่อสังคมของละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ�้ำ  พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างประชากรในกรุงกรุงเทพมหานครทีช่ มละครโทรทัศน์เห็นว่าละครโทรทัศน์
ทีผ่ ลิตซ�ำ้ มีคณ
ุ ค่าในด้านอารมณ์มากทีส่ ดุ คุณค่าในด้านอารมณ์หมายถึง แรงบันดาลใจ
ที่เกิดขึ้นจากการชมละครโทรทัศน์ เช่น อารมณ์โศก อารมณ์รัก อารมณ์โกรธ
เคียดแค้น เป็นต้น ละครโทรทัศน์จะเป็นเครื่องขัดเกลาอัธยาศัย และกล่อมเกลา
อารมณ์ให้ผชู้ มคลายความกังวล และความหมกมุน่ ท�ำให้รสู้ กึ ชืน่ บาน รูค้ า่ ความงามของ
ธรรมชาติ ความมีระเบียบเรียบร้อย ความดี ความงาม และความจริงหรือสัจธรรม
ที่แฝงอยู่กับความรื่นเริงบันเทิงใจ หรือการได้ร้องไห้กับตัวเอกของเรื่องในละคร
โทรทัศน์หรือหัวเราะกับค�ำพูดของตัวละครนั้นมีผลดีทางด้านอารมณ์ สอดคล้องกับ
๑๗
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กุสมุ า รักษมณี๑๗ ทีไ่ ด้ให้ความหมายของละครไว้วา่ “ละครคือการสร้างรสหรือปฏิกริ ยิ า
ทางอารมณ์ให้แก่คนดู โดยการดึงผู้ดูเข้าไปร่วมรับรู้เรื่องราวที่สื่อภาวะหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูส้ ร้างละครเรือ่ งนัน้ ๆ” นอกจากนี้ การชมละครโทรทัศน์แทบทุกเรือ่ ง ผูช้ ม
จะได้รับความคิด ความรู้เพิ่มขึ้น นับเป็นคุณค่าทางปัญญา มีผลให้สติปัญญาแตกฉาน
ทั้งทางด้านวิทยาการ ความรู้รอบตัว ความรู้เท่าทันคน ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องให้ข้อคิดแก่ผู้ชมขยายทัศนคติให้
กว้างขึ้น บางครั้งก็ท�ำให้ทัศนคติที่เคยผิดพลาดกลับกลายเป็นถูกต้อง เช่น เราเคยมี
ทัศนคติวา่ คนรับใช้ เป็นบุคคลทีม่ ฐี านะต�ำ่ ต้อย และถูกมองข้าม ครัน้ ได้ดลู ะครโทรทัศน์
เรือ่ งปัญญาชนก้นครัว ซึง่ เป็นเรือ่ งทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวของคนรับใช้ในแง่มมุ ทีส่ นุกสนาน
แล้วเกิดความเข้าใจคนรับใช้ในฐานะเป็นเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ทัศนคติเดิมทีม่ ตี อ่ คนรับใช้
ก็เปลีย่ นแปลงไป พร้อมกันนีล้ ะครโทรทัศน์แทบทุกเรือ่ งจะแทรกสัจธรรมทีผ่ ชู้ มสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ท�ำให้จิตใจสูงขึ้น หรือน�ำมาใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
ดังนั้น การพิจารณาเลือกวรรณกรรมมาผลิตเป็นละครโทรทัศน์จึงส่งผลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของผู้ชมด้วย น�ำมาสู่การพัฒนาจิตใจของคนในสังคมไทย
ให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้
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ศึกษาปีที่ ๓-๖ จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์วาสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒.
ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทัศน์. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ละคร
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