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ABSTRACT 

Title of Thesis A Cultivation Analysis of Love Expression and Type of Love 
in Korean TV Dramas. 

Author Miss Sujikarn Tong-on 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2016 

The objectives of this study were to: (1) examine the cultivation of love expression and 
type of love through the main characters in Korean TV dramas; (2) investigate love expression 
between the main characters based on the theme as appearing in Korean TV dramas; (3) compare 
the love expression between main actor and actress in Korean TV dramas; and (4) examine the 
audiences attitude toward love expression and type of love through the main characters in Korean 
TV dramas. The analysis was done using mixed methods research. The first part of the study was 
textual analysis of the 7 series that have been awarded the Korea Drama Award from 2008 to 2015. 
The second part was composed of in-depth interviews of regular audience and communication 
scholars.  

The content analysis results indicated that Korean TV dramas demonstrated four different 
type of love. The first was Eros or passionate love. The second was Agape of love that was 
expressed through sacrifices. The third was Pragma, which was reasonable love. The fourth was 
Storge, which was the love between friends. The demonstration of love was expressed in a beautiful 
and constructive way. Love was expressed through protection, sacrifice, and openness with the goal 
of making the loved one happy. In addition, the findings indicated that there were three themes of 
love expression – Love, Outcast, and Career. The expression of love as well as the type of love felt 
by the characters varied according to the themes of the series. Male characters were more likely to 
initiate the relationship and be more affectionate than female main characters.  
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The in-depth interviews results showed that the Korean TV dramas have cultivated the 
dominant tendencies of viewers’ belief of “love” as “sacrifice”. Interestingly, the key informants 
revealed that experiences through drama have guided and supported their real life relationship. 
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      ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  
4.11 ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการงอ้คนรัก 193 
       ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง 
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4.12 ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการขอคนรักแต่งงาน 194 
        ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง 
5.1   ตารางรายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึก   195



สารบัญภาพ 

ภาพที ่ หน้า 

1.1 สถิติการส่งออกละครโทรทศัน์เกาหลีตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2551  3
1.2 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Wish Upon a Star (ลิขิตแห่งดวงดาว)  3
1.3 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Autumn in my heart (รักน้ีชัว่นิรันดร์)  4
1.4 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง 5
1.5 สถิติการชมละครโทรทศัน์เกาหลีของคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2550 6
2.1 สามเหล่ียมแห่งความรักของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก  26
2.2 แบบจ าลองความรักหลากสีของจอร์น ลี 28
2.3 โครงสร้างของละครโทรทศัน์  42
2.4 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์   43
2.5 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์ 3 องก ์ 43
2.6 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์ 1 เร่ือง 44
2.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั 59
4.1 ภาพเร่ือง ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) 67
4.2 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู  70 
      เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10  
4.3 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู  71 
      เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 12  
4.4 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู  72 
      เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 15 
4.5 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู  73 
      เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 6 
4.6 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู  73 

 เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 8 
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4.7 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู  74 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 13 
4.8 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโดรูมิ 75 

 เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 
4.9 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโดรูมิ 75 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10  
4.10 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของอาจารยค์งักอนอู  76 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 5  
4.11 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของอาจารยค์งักอนอู  77 

 เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 7 
4.12 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของคงักอนอู 78 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10  
4.13 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของโดรูมิ 78 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10  
4.14 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของโดรูมิ 79 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9  
4.15 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักของอาจารยค์งักอนอู  80 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 18  
4.16 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักของคงักอนอู  80 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 7  
4.17 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโดรูมิ 81 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9  
4.18 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของอาจารยค์งักอนอู 82 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 18  
4.19 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงักอนอู 83 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 8  
4.20 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโดรูมิ 83 
       เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 12  
4.21 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโดรูมิ 84 

 เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 
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4.22 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของคงักอนอู  85 
         เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) ตอนท่ี 6 
4.23 ภาพเหตุการณ์การเช่ือใจคนรักของคงักอนอู   85 
        เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) ตอนท่ี 8 
4.24 ภาพเร่ือง เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden)  86
4.25 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคิมจูวอน 89 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 2 
4.26 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคิมจูวอน 90 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 3 
4.27 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของกิลราอิม 90 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 18  
4.28 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคิมจูวอน 91 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 3 
4.29 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคิมจูวอน 92 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี19  
4.30 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของกิลราอิม 92 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 14  
4.31 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคิมจูวอน 93 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 3 
4.32 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคิมจูวอน 94 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 14  
4.33 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของกิลราอิม 94 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 14 
4.34 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของคิมจูวอน 95 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 18 
4.35 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของกิลราอิม 96 
        เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 16 
4.36 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคิมจูวอน  96 

   เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden) ตอนท่ี 1 
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4.37 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของกิลราอิม 98 
  เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 11 

4.38 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน 98 
  เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 13 

4.39 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน 99 
  เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 11 

4.40 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน 100 
  เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 20 

4.41 ภาพเร่ือง สะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) 101
4.42 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั 103 
    เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  15 

4.43 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั 104 
   เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  17 

4.44 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั 105 
    เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  58 

4.45 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั 105 
   เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  48 

4.46 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั 106 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  42  
4.47 ภาพเหตุการณ์ การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั  107 
    เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  2 

4.48 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั 107 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  11  
4.49 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั 108 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  37  
4.50 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของชายนุฮี 109 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  10  
4.51 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของชายนุฮี 109 
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       เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  33 
4.52 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั 110 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  16 
4.53 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั 111 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  30 
4.54 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั 112 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  21 
4.55 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี 112 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 1 
4.56 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี 113 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 50 
4.57 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี 114 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 48 
4.58 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของพงักีนมั  114 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 46 
4.59 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของชายนุฮี  115 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 26 
4.60 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของชายนุฮี  116 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 32 
4.61 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของพงักีนมั   117 
        เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี 46 

              4.62 ภาพเร่ือง กระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice)  117
4.63 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา   120 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 7 
4.64 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา   121 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 7 
4.65 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา   122 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 15 
4.66 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของจางฮเยซอง   122 
    เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 18 
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4.67 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของปาร์คซูฮา 123 
   เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 17 

4.68 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของจางฮเยซอง 124 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 9  
4.69 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  124 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 6  
4.70 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  125 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 7  
4.71 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  125 
    เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 8 

4.72 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของปาร์คซูฮา 126 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 8  
4.73 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของจางฮเยซอง 127 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 14 
4.74 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของปาร์คซูฮา 127 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 16  
4.75 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของจางฮเยซอง 128 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 14 
4.76 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของปาร์คซูฮา   129 
        เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice ) ตอนท่ี 4  
4.77 ภาพเร่ือง ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) 130
4.78 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ  133 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 23 
4.79 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ  133 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 6 
4.80 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ  134 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 46 
4.81 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของลีซอยอง   135 

   เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 13 
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4.82 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของลีซอยอง 135 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 18 
4.83 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ   136 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 7 
4.84 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ   137 
       เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 11 
4.85 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ   137 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47  
4.86 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของคงัอูแจ 138 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 16  
4.87 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของคงัอูแจ 139 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 
4.88 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคงัอูแจ  139 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47 
4.89 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง   140 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 15 
4.90 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง   141 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47 
4.91 ภาพเหตุการณ์ การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคงัอูแจ  142 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 5 
4.92 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคงัอูแจ  142 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 
4.93 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของลีซอยอง  144 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 
4.94 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของคงัอูแจ   144 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 10 
4.95 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของลีซอยอง   145 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 50 
4.96 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง  146 
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        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 25 
4.97 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง  146 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 27 
4.98 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง  147 
        เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 29 
4.99 ภาพเร่ือง ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  (You who came from the star) 148
4.100 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน  151 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 5 
4.101 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน   152 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 6 
4.102 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน   152 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 10 
4.103 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของชอนซงอี   153 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 11 
4.104 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของชอนซงอี   153 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 12 
4.105 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน  154 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 7 
4.106 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน  154 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 8 
4.107 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน  155 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 21 
4.108 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชอนซงอี  156 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 11 
4.109 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชอนซงอี  156 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 21 
4.110 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน   157 
         เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 6 
4.111 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน   158 

  เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 15 
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4.112 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี 159 
   เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 10 

4.113 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี 159 
   เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 11 

4.114 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโทมินจุน 160 
   เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 15 

4.115 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโทมินจุน 161 
   เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) ตอนท่ี 10 

4.116 ภาพเร่ือง โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) 161
4.117 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของราจุนโม 165 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 
4.118 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของราจุนโม 165 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 12 
4.119 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั 166 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6 
4.120 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั 167 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 
4.121 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั 167 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 9 
4.122 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของทคัเยจิน 168 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 4  
4.123 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั  169 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 5  
4.124 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั  169 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6  
4.125 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั  170 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6  
4.126 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของทคัเยจิน  170 

   เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6 
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4.127 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของราจุนโม 171 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 10 
4.128 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของแบคซึงชนั 172 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7  
4.129 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของแบคซึงชนั 173 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 
4.130 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของทคัเยจิน 174 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6 
4.131 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของซินด้ี  174 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7  
4.132 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของราจุนโม  175                   
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิ(The Producer) ตอนท่ี 13  
4.133 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของแบคซึงชนั  176     
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 11 
4.134 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของทคัเยจิน                176     
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 5  
4.135 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของซินด้ี 177 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 
4.136 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของราจุนโม   178 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 8 
4.137 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของแบคซึงชนั   178 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 8 
4.138 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของราจุนโม   179 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 
4.139 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของแบคซึงชนั   180 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 12 
4.140 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักขอทคัเยจิน  180 
          เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 1  
6.1 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของแก่นเร่ือง เพศตวัละคร รูปแบบความรัก 211 
       และการแสดงออกความรัก 



(21) 

6.2 แผนภาพความสัมพนัธ์ของละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีส่งผลต่อ 212 
       การปลูกฝังการแสดงออกความรักแก่ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี 



 

บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
 

รูด้ี มานาเล็ค (มานาเล็ค, 2553) กล่าวไวว้า่ “นอกเหนือจากปัจจยัทั้ง 4 ส่ิงท่ีท าใหม้นุษยด์ ารง
อยู่ได้ ได้แก่ ความเช่ือ ความหวงั และความรัก แต่ทั้ง 3 ส่ิงน้ี ความรักมีความส าคญัและยิ่งใหญ่
ท่ีสุด”  
 ความรัก คือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัทุกๆคน เปรียบเสมือนปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชีวิต  
ท่ีมีส่วนส าคญัและสามารถก าหนดอารมณ์ พฤติกรรมการในการแสดงออกได้ หลายๆคนเม่ือตกอยู่
ในห้วงของความรัก และความรักนั้นอยู่ในช่วงท่ีสุกงอมสามารถสร้างความสุขให้กบัการด าเนิน
ชีวิต เป็นเสมือนแรงผลักดันให้พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในวนัต่อๆไป หรืออาจจะถึงขั้นมองความ
ผิดพลาดมากมายท่ีเกิดข้ึนเป็นเร่ืองธรรมดาหรือไม่สนใจเลยก็ได ้แต่หากเม่ือใดท่ีความรักอยู่ใน
ภาวะวิกฤติหรือความทุกข์ อาจจะท าให้บุคคลท่ีตกอยูใ่นห้วงเวลานั้น ไม่มีเร่ียวแรงในการท าอะไร
เสมือนคนป่วยท่ีตอ้งการรักษา เกิดความเครียด นอนไม่หลบั และร้องไห้ เป็นตน้ เหตุเพราะขณะท่ี
ความรักกลายเป็นความสุขร่างกายจะมีสารฟีนิลเอธิลามินและอะดรีนาลีนจ านวนมาก ท าให้รู้สึก
กระปร้ีกระเปร่า ผ่อนคลายจนท าให้เกิดความสุข แต่หากความรักกลายเป็นความทุกข์ร่างกายจะ
หยุดการหลัง่สารส่ือประสาททั้ง 2 ชนิดนั้นอย่างกะทนัหัน ท าให้เกิดความห่อเห่ียวหมดเร่ียวแรง
และไม่มีความสุข ประกอบทั้งร่างกายจะหลัง่สารคอร์ติซอลท่ีท าให้เกิดความเครียด ความกงัวล 
หากบุคคลท่ีตกอยู่ในภาวะน้ีไม่ทราบวิธีการจดัการกบัความรู้สึกของตวัเองก็จะท าให้เกิดปัญหา
มากมายต่อตนเองและสังคม เช่น โรคซึมเศร้า สมองเส่ือม ไปถึงการตดัสินใจท่ีจะจบชีวิตของ
ตนเอง(Peck, 1978)  ซ่ึงกรมสุขภาพจิตเปิดเผยสถิติประชากรในประเทศไทยมีภาวะของอาการ          
โรคซึมเศร้าประมาณ 900,000 คน หรือร้อยละ1.8ของจ านวนประชากรทั้งหมด และกระทรวง
สาธารณสุขพบวา่ ประชาชนในประเทศไทยท่ีมีความผดิหวงัจากความรัก และครอบครัว ตดัสินใจ
แก้ปัญหาดว้ยการฆ่าตวัตายมีจ านวนมากเป็นล าดบัท่ี 3 ของโลก หรือมีค่าเฉล่ียเดือนละ 300 ราย 
(ภทัรลดา กอ้นทอง, 2559)   
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 จากสถิติดงักล่าวพบวา่ คนไทยท่ีประสบปัญหาจากความรักส่วนใหญ่นั้น เลือกท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาดว้ยความรุนแรง บ่งบอกถึงการแสดงออกท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม นกัจิตแพทยว์ิทยา 
นาควชัระ (2552) กล่าวไวว้่า มนุษยม์กัจะไม่รู้วิธีแสดงออกทางความรัก ไม่รู้ว่าจะต้องบอกรัก
อยา่งไร หรือตอ้งแสดงออกอยา่งไรเม่ือไปเดทคร้ังแรก เป็นตน้ ดงันั้นมนุษยจึ์งตอ้งการตวัอยา่งเพื่อ
เป็นตน้แบบให้กบัตนเอง ทั้งในขณะท่ีก าลงัมีความสุขกบัความรักและขณะท่ีก าลงัประสบภาวะ
วิกฤติกับความรักจนท าให้เ กิดความทุกข์  เพราะหากมนุษย์มีต้นแบบท่ีดีก็จะส่งผลให้มี                   
การแสดงออกทางความรักท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
 ละครโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจไดง่้าย เน่ืองจากเป็นสาระบนัเทิงท าให้
สร้างความสนใจจากผูช้มได้ และมีการส่ือสารผ่านทั้งภาพเคล่ือนไหวและเสียง ท่ีสร้างอรรถรส    
ในการรับชม นอกจากนั้นยงัสามารถรับชมไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเงินเพิ่ม โดยละครโทรทศัน์เร่ืองแรก
ของประเทศไทยคือเร่ือง “สุริยานี ไม่ยอมแต่งงาน” ของนายร าคาญ (ประหยดั ศ. นาคะนาท) 
ออกอากาศเม่ือปี พ.ศ. 2499 (จ านง รังสิกุล, 2538)  ต่อจากนั้นละครโทรทศัน์มียอดการผลิตเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ จากปีแรกมีการผลิตทั้งหมด 3 เร่ือง เป็น 129 เร่ืองในปี พ.ศ. 2500 และมีการผลิตละคร     
แนวความรัก(Romance) มากท่ีสุด โดยจะมีเน้ือหาในการเล่าเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นสูงกบัชนชั้น
กลางและจบลงอย่างมีความสุข (สินิทธ์ สิทธิรักษ์, 2535) จนถึงปัจจุบันละครโทรทัศน์ใน      
ประเทศไทยมีการผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีเน้ือเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความรักเป็นส่วนใหญ่ และ
มีเน้ือหาการแสดงออกทางความรักท่ีรุนแรงและไม่ค่อยเหมาะสม ส านกัข่าวเอเชียนคอเรสพอน-
เดนท์ ได้วิจารณ์เก่ียวกบัเน้ือหาละครไทยว่ามีเน้ือหายกย่องหรือท าให้การข่มขืนการล่วงละเมิด  
ทางเพศ และความรุนแรงกลายเป็นเร่ืองธรรมดา โดยเฉพาะพล็อตซ ้ าซากอย่างการตบ-จูบ หรือ   
การท่ีคู่พระนางตอ้งเกลียดกนัก่อนท่ีจะหันมารักกนั (ส่ือนอกวิจารณ์ละคร "ไม่ส้ินไร้ไฟสวาท"    
ไม่เหมาะสม, 2559) แต่อย่างไรนั้นละครโทรทัศน์ของประเทศไทยได้มีการปรับปรุงเน้ือหา           
ใหเ้หมาะสมกบัสังคมและผูช้ม  
 นอกจากน้ีประเทศไทยยงัน าละครโทรทศัน์จากต่างประเทศเขา้มาออกอากาศ โดยละคร
โทรทศัน์ต่างประเทศท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในคือ ละครโทรทศัน์จากประเทศเกาหลีใต้ 
หรือ   “ละครโทรทศัน์เกาหลี” ความนิยมของละครโทรทศัน์เกาหลีนั้นเกิดข้ึนในหลายประเทศ     
ซ่ึงสามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศเกาหลีใตก้ว่า 167 ลา้นดอลลาร์ต่อปี (Korean Drama Festival, 
2016) ท าให้กลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีท าให้มีรายได้เข้าประเทศมากเป็นล าดบัต้นๆของ
อุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ดงัปรากฏท่ีแผนภูมิกราฟภาพท่ี 1.1 แสดงสถิติการส่งออกของละครโทรทศัน์
เกาหลีตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2551 และยงัท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจและไปท่องเท่ียวประเทศ
เกาหลีจ านวนมากจากสถิติในปี  พ.ศ. 2555 ท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางไปยงัเกาหลีใต้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%25259B%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%252594_%2525E0%2525B8%2525A8._%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%2525B0%2525E0%2525B8%252599%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252597
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11,140,028 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.7 จากปีพ.ศ. 2554 โดยมีการใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
14,176.2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.4  นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปยงัเกาหลีใต ้ 
มากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ี 5 ของโลก (สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงโซล, 2559) 
 

 

ภาพที ่1.1 สถิติการส่งออกละครโทรทศัน์เกาหลีตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - 2551 
แหล่งทีม่า: อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ และป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศร, 2555. 
 
 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ืองแรกถูกน าเขา้มาออกอากาศท่ีประเทศไทยอย่างเป็นทางการ    
ผา่นทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก(ช่อง 5) ในปี พ.ศ. 2543 คือเร่ือง “Wish Upon a Star (ลิขิต
แห่งดวงดาว)”  

 

 

 

 

ภาพที ่1.2 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Wish Upon a Star (ลิขิตแห่งดวงดาว) 
แหล่งทีม่า: ลิขิตแห่งดวงดาว, 2543. 
 

ซ่ึงในตอนนั้นกระแสตอบรับท่ียงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมมากนกั แต่ก็นบัเป็นการเปิดตวัละคร
ของประเทศเกาหลีใตท่ี้ดีท่ีท าให้เกิดฐานคนดู สร้างความรู้จกัละครโทรทศัน์เกาหลี นกัแสดง และ
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เกิดความช่ืนชอบในแนวการน าเสนอของละคร จนเกิดเป็นกลุ่มแฟนคลบัท่ีติดตาม รอชมละคร
โทรทศัน์เกาหลีในเร่ืองต่อไป หลงัจากนั้นไม่นานสถานีโทรทศัน์ไอทีวี (ITV) ก็น าละครโทรทศัน์
เกาหลีเร่ืองต่อไปมาออกอากาศ ซ่ึงละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ืองน้ีได้รับความนิยมจากกลุ่มผูช้ม       
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก นัน่คือเร่ือง “Autumn in my heart(รักน้ีชัว่นิรันดร์)” ออกอากาศใน  
ปี พ.ศ. 2544 ซ่ึงเร่ืองน้ีมีการออกอากาศในประเทศไทยทั้ งหมด 2 รอบ โดยในรอบท่ี 2  นั้ น 
สถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ไดน้ ากลบัมาออกอากาศใหม่ในปีพุทธศกัราช 2546 เป็นการตอบย  ้ากระแส
นิยมของละครเร่ืองน้ี (ดวงใจ อ าภยั, 2555) 

ภาพที ่1.3 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Autumn in my heart (รักน้ีชัว่นิรันดร์) 
แหล่งทีม่า: รักน้ีชัว่นิรันดร์, 2544. 
 

หลงัจากท่ีละครเร่ือง Autumn in my heart (รักน้ีชัว่นิรันดร์) ไดท้  าให้แฟนๆละครโทรทศัน์
เกาหลีในประเทศไทยเพิ่มกลุ่มผูช้มเป็นจ านวนมากแลว้ ยงัสร้างค าพดูติดปากค าวา่ “พี่ชาย” ซ่ึงนอก
จะเป็นค าพูดติดปากแลว้ยงัสร้างภาพลกัษณ์ให้เห็นถึงความอบอุ่นของผูช้ายเกาหลี จนท าให้สาวๆ
ประเทศไทยหลงรัก และอยากมีพี่ชายแบบจุนโซ (ช่ือพระเอกในเร่ือง Autumn in my heart (รักน้ีชัว่
นิรันดร์)) 
 หลงัจากนั้นสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 ไดน้ า  ละครโทรทศัน์เกาหลีมาออกอากาศอยา่งต่อเน่ือง
ในตารางวนัเสาร์ อาทิตย ์ และสามารถสร้างกระแสเกาหลีฟีเวอ่ร์ จนท าใหก้ลุ่มผูช้มในประเทศไทย
ติดตาม รู้จักประเทศเกาหลีมากข้ึน โดยละครโทรทัศน์เกาหลีท่ีมีความนิยมในต่อมาได้แก่             
Full House สะดุดรักท่ีพกัใจ, Princess Hours เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา, My Girl รักหมด
ใจยยั กระล่อน เป็นตน้ จนท าให้เกิดปรากฏการณ์เกาหลีฟีเวอ่ร์ในประเทศไทย มีการเปิดรับสินคา้
จากประเทศเกาหลีทั้ง เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง อาหาร หรือความนิยมในการไปท่องเท่ียวในประเทศ
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เกาหลีเพื่อไปยงัสถานท่ีถ่ายท าละครโทรทศัน์ เช่น เกาะนามิท่ีใชใ้นการถ่ายท าในเร่ือง เพลงรักใน
สายลมหนาว Winter love song เป็นตน้ รวมทั้งการเปิดรับวฒันธรรมของประเทศเกาหลีอีกด้วย 
(ดวงใจ  อ าภยั, 2555) 
 จากละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ืองแรกท่ีเขา้มาออกอากาศในประเทศไทยจนท าให้คนไทย รู้จกั
ละครโทรทัศน์เกาหลีในแนวละครความรักท่ีมีแต่ความโศกเศร้า เพราะโครงเร่ืองของละคร
โทรทศัน์เกาหลีส่วนมากในช่วงนั้น จะเป็นละครโศกนาฏกรรมและในช่วงทา้ยเร่ืองนางเอกมกัจะ
เป็นโรคร้าย ท าให้ความรักท่ีไม่อาจสมหวงั หรือโครงเร่ืองความรักท่ีต่างชนชั้นกนัมากระหว่าง
พระเอกกบันางเอก เช่น พระเอกเป็นองคช์าย นางเอกเป็นสามญัชน หรือเป็นละครประเภทความรัก
ทั่วๆไป ไม่ได้มีแนวทางการน าเสนอท่ีแตกต่าง หรือมีคุณค่าเท่าไหร่นัก จนในปี พ.ศ. 2548        
สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เปิดมุมมองเก่ียวกับละครเกาหลีในรูปแบบใหม่ให้กับ        
คนไทย เป็นละครยอ้นยคุท่ีมีการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยน าเสนอมา เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีท า
ใหเ้ห็นคุณค่าของวฒันธรรมของชาวเกาหลีโบราณ ระบอบกษตัริย ์และการท างานในต าแหน่งต่างๆ
ได้ชัดเจนมีความเป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก ละครเร่ืองนั้นคือเร่ือง “แดจงักึม จอมนางแห่งวงั
หลวง”  (อลิสา   วทิวสักุล, 2549) 

ภาพที ่1.4 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง 
แหล่งทีม่า: แดจงักึม, 2548. 
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 ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีการออกอากาศในประเทศ ส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมนั้นจะ
เป็นเน้ือหาแนวดราม่าโรแมนติก มีการเล่าเร่ืองเน้ือหาไดน่้าสนใจ เขา้ใจง่าย และไม่ซบัซอ้น รวมถึง
ความสามารถในการแสดงของนกัแสดงท่ีเขา้ถึงบทบาทไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ท าให้ผูช้มรับรู้ถึงความรู้สึก
ของตวัละครในเร่ืองได้ และมีการด าเนินเร่ืองน่าติดตาม จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้กลุ่มผูช้มชาวไทยนั้น
มีความหลากหลายและเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆดงัปรากฏท่ีแผนภูมิกราฟภาพท่ี 1.2 แสดงสถิติ   
การชมละครโทรทัศน์เกาหลีของคนไทยตั้ งแต่ พ.ศ . 2545-2550  แม้จะมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการรับรู้การแสดงออกของตวัละครแต่เพียงอย่างไร ในทาง
กลบักนัผูช้มชาวไทยกลบัเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีใต ้และก่อให้เกิดการเลียนแบบ และเป็นสาเหตุ
ในการซึมซบัวฒันธรรมของประเทศเกาหลีใตไ้ดม้ากข้ึน(อุบลรัตน์ ศิริยุวศกัด์ิ และป่ินแกว้ เหลือง
อร่ามศรี, 2555) 

ภาพที ่1.5 สถิติการชมละครโทรทศัน์เกาหลขีองคนไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2550 
แหล่งทีม่า: อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ และป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี, 2555. 
 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ ผูช้มชาวไทยใหค้วามนิยมกบัละครโทรทศัน์เกาหลีเป็นอยา่ง
มาก ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่างทางวฒันธรรมก็ไม่ใช่ปัญหาในการท าความเขา้ในเน้ือหาของละคร 
แต่กลบัเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมและเป็นการสร้างความรู้จกัประเทศเกาหลีใตม้ากข้ึน ซ่ึงตรงกบั
วตัถุประสงคข์องรัฐบาลของเกาหลีใต้ ท่ีไม่ไดม้องวา่ส่ือบนัเทิง ในแขนงต่างๆท่ีประเทศเกาหลีใต้
สร้างข้ึนมีประโยชน์เพียงแค่สร้างความบนัเทิง สร้างความผ่อนคลายให้กบัประชาชนในชาติเพียง
เท่านั้น รัฐบาลเกาหลีใตย้งัสร้างให้เห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่วฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย 
กล่าวคือ หากมีการสร้างส่ือบนัเทิงท่ีสร้างสรรคเ์พื่อเป็นสินคา้ท่ีสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศ
ได ้เราก็สามารถน าวฒันธรรม และความน่าสนใจในประเทศอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร 
เป็นตน้ เป็นสินคา้ส่งออกไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้นเพื่อเป็นการโปรโมตและสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ
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ให้มากข้ึน รัฐบาลเกาหลีใตน้ั้นจึงไดจ้ดัตั้งองค์การวฒันธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture 
and Content Agency – KOCCA) เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อพฒันากลยุทธ์ในการเผยแพร่วฒันธรรม
ความเป็นเกาหลีใต ้(Korea Content) โดย KOCCA ถูกจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2541 และไดจ้ดัตั้งใหม่อีก
คร้ังอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2544 ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงวฒันธรรมและ            
การท่องเท่ียว โดย KOCCA มีภารกิจหลกั คือการสนบัสนุนและส่งเสริมเน้ือหาสาระความเป็นชาติ
ของเกาหลี หรือ Korea Content สอดแทรกไปในส่ือบนัเทิงต่างๆ ทุกๆประเภท ทั้งภาพยนตร์ ละคร 
เพลง การ์ตูน เกม ศิลปะ และดนตรี โดยมีการพฒันาให้เป็นธุรกิจหลกัท่ีสามารถสร้างรายไดเ้พื่อ
หล่อเล้ียงประเทศได ้โดยมีโครงการในการสร้างและพฒันาคน เทคโนโลยี การส่งออกและผลกัดนั
นโยบายต่างๆดว้ย ภายในช่วงระยะเวลาเพียงไม่นาน KOCCA ท าให้การส่ือสารของส่ือประเทศ
เกาหลีใต ้หรือ Korea Content แผก่ระจาย ขยายไปยงัประเทศต่างๆมากมาย (ดวงใจ อ าภยั, 2555) 
 นอกจากประเทศเกาหลีใต้จะมีองค์กรท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการผลิตส่ืออย่าง KOCCA 
หรือโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัด้านโทรทศัน์โดยเฉพาะแล้ว ยงัมีการประกาศรางวลั
ให้กบัผูผ้ลิตผลงาน และผลงานอีกมากมาย รวมไปถึงรางวลัท่ีเก่ียวขอ้งกบัละครโทรทศัน์เกาหลี    
ซ่ึงในประเทศเกาหลีใตน้ั้นมีหลายสถาบนัท่ีให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีและไดจ้ดังานประกาศรางวลั
มากมาย รวมถึงรางวลัในเวที Korea Drama Award 
 Korea Drama Award ท่ีถูกจดัตั้ งมาเม่ือปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงจะมีการประกาศรางวลัทุกเดือน
ตุลาคมของทุกๆปี โดยละครโทรทศัน์ท่ีมีสิทธ์ิเขา้คดัเลือกรับรางวลันั้น เป็นละครโทรทศัน์ท่ีได้
ออกอากาศในช่วงเดือนตุลาคมก่อนปีประกาศรางวลั ถึง กนัยายนในปีประกาศรางวลั และเป็น
ละครโทรทศัน์ท่ีไดอ้อกอากาศผ่านโทรทศัน์ทุกๆสถานี ไม่ว่าจะเป็น KBS,SBS,MBC หรือสถานี
เคเบิล (Korean Drama Festival, 2016) ดงันั้นหากละครโทรทศัน์เร่ืองใดไดรั้บรางวลัจากงาน Korea 
Drama Award นบัเป็นละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพเพราะมีรางวลัระดบัชาติเป็นการการันตีอีกหน่ึง
รางวลั 
 ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ีรู้กนัดีอยูแ่ลว้วา่ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีไดอ้อกอากาศในโทรทศัน์ของ
ประเทศไทยไม่สามารถน าเขา้มาไดท้นัความตอ้งการของผูช้ม ท าให้เกิดสังคมในโลกอินเตอร์เน็ต
มากมายซ่ึงเป็นกลุ่มผูช้มท่ีมีความสามารถในภาษาเกาหลี ท าคลิปละครโทรทศัน์เป็นซับไตเต้ิล 
เพื่อให้ผูช้มดว้ยกนัไดรั้บชมละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีก าลงัออกอากาศในเวลาใกล้เคียงกบัท่ี
ประเทศเกาหลี ความนิยมของละครโทรทศัน์เกาหลีนั้น เป็นข้อพิสูจน์ท่ีท าให้เห็นได้ชัดเจนว่า 
องค์การวฒันธรรมและสารัตถะเกาหลี (Korea Culture and Content Agency – KOCCA) ท่ีรัฐบาล
เกาหลีจดัตั้งข้ึนนั้น ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากในการน าเสนอ Korea Content และประกอบ
กบัผูส้ร้างสรรค์ผลงานให้ความส าคญัในการสร้างผลงานทุกๆแขนงรวมถึงงานละครโทรทศัน์    
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เป็นอย่างดี จึงท าให้พฒันาการของละครโทรทศัน์เกาหลีนั้นมีความเปล่ียนแปลงและเป็น Korea 
Content ท่ีมีความแขง็แกร่งและเป็นท่ีติดตามของแฟนคลบัทัว่โลก  

ยุคแรกๆละครโทรทัศน์เกาหลีมีการเล่าเ ร่ืองราวการน าเสนอความรักในรูปแบบ            
โศกนาฏกรรมแห่งความรัก เหมือนกบันิยายรักทัว่ไป เน่ืองจากประชาชนประเทศเกาหลีใตมี้ความ
เคยชินกบัความโศกเศร้าเพราะประเทศตกอยู่ในภาวะขดัแยง้ และสงครามเป็นเวลานาน จึงท าให้  
คนในประเทศเขา้ถึงความเสียใจ ความโศกเศร้าได้ง่าย เม่ือฟังใครพูดเร่ืองเศร้าๆ จึงมกัจะเขา้ใจ
เสมอ และส่วนใหญ่ผูผ้ลิตไม่มีแนวเร่ืองใหม่ๆในการน าเสนอ จึงท าให้รูปแบบของละครโทรทศัน์
ออกมาในรูปแบบดังกล่าว แต่หลังจากนั้น เม่ือประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ได้รับส่ือละคร
โทรทศัน์ท่ีมาจากชาติตะวนัตกมากข้ึน จึงเกิดขอ้เปรียบเทียบกบัละครโทรทศัน์ในประเทศตนเอง 
ท าให้มีกระแสว่าละครโทรทศัน์ท่ีมีการน าเสนออยู่ในปัจจุบนันั้นเป็นการเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ   
ความรักแต่เพียงอย่างเดียว มีการถ่ายทอดเพียงแง่มุมเดียว ซ่ึงไม่ก่อเกิดคุณค่าในด้านอ่ืนๆ ผูผ้ลิต   
ให้ความส าคญักับความคิดเห็นดงักล่าว จึงท าให้ละครโทรทศัน์เกาหลีปรับเปล่ียนเร่ืองราวใน     
การน าเสนอเพื่อให้เกิดคุณค่ากับผูช้มมากข้ึนโดยการน าเร่ืองความรักมาผสมผสานกับเร่ืองราว
ทางการแพทย ์เร่ืองราวความรักผสมผสานกบัเร่ืองราวของต ารวจ เป็นตน้ (Pyo, 2010, อา้งถึงใน 
ณัฐิยา ศีรกรวิไล, 2553) ละครเกาหลีจะมีสาเหตุการกระท าของทุกๆตวัละครท่ีแสดงออกมาอย่าง
ชดัเจน ในการเขียนบทละครผูเ้ขียนบทจะค านึงเสมอวา่ ผูช้มรู้วา่สุดทา้ยแลว้ตอนจบของเหตุการณ์
น้ีจะเกิดอะไรข้ึน ดงันั้นการน าเสนอเร่ืองราวจะตอ้งเล่าทุกฉากทุกช่วงเวลาอยา่งชดัเจนและมีเหตุมี
ผลท่ีสามารถเป็นไปได ้(Yoon, 2010, อา้งถึงใน ณัฐิยา ศีรกรวิไล, 2553) จากวิธีการคิดสร้างสรรค์
การผลิตละครโทรทศัน์ของผูก้  ากบัและนกัเขียนบทละครโทรทศัน์ของประเทศเกาหลีดงักล่าวนั้น
ท าใหเ้ห็นวา่ ละครเกาหลีสามารถเป็นตวัอยา่ง การเรียนรู้ในการส่ือสารการแสดงออกทางความรักท่ี
ดีของผูช้ม 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด ผูว้ิจยัเห็นถึงความนิยมในกระแสละครโทรทศัน์เกาหลี  และวิธี    
การเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความรักท่ีมีการแสดงความรักท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัอย่างท่ีดีต่อผูช้ม 
นับเป็นละครโทรทัศน์ท่ีมีคุณค่า จึงคดัเลือกละครโทรทัศน์เกาหลีมาวิเคราะห์หาการปลูกฝัง        
การแสดงออกทางความรักและทศันะของผูช้มท่ีมีมีต่อละครโทรทศัน์เกาหลี 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาการปลูกฝังการส่ือสารรูปแบบความรักและการแสดงออกทางความรักใน
ตวัละครของละครโทรทศัน์เกาหลี 
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1.2.2 เพื่อศึกษาการแสดงออกทางความรักของตวัละครหลกัในแก่นเร่ืองท่ีปรากฏในละคร
โทรทศัน์เกาหลี 

1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกความรักของตวัละครชายหลกัและตวัละครหญิงหลกั
ในละครโทรทศัน์เกาหลี 

1.2.4 เพื่อศึกษาทศันะของผูช้มท่ีมีต่อรูปแบบความรักและการแสดงออกของตวัละครหลกั
ในละครโทรทศัน์เกาหลี 
 

1.3 ค าถามน าวจิัย 
 

1.3.1 ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังการส่ือสารรูปแบบความรักและการแสดงออก
ความรักผา่นตวัละครในรูปแบบใดและอยา่งไร  

1.3.2 ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ืองแตกต่างกนัมีการแสดงออกความรักท่ีเหมือนหรือ
ต่างกนัหรือไม่อยา่งไร  

1.3.3 ตวัละครชายและตวัละครหญิงในละครโทรทศัน์เกาหลี  มีการแสดงออกความรัก      
ท่ีเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร 

1.3.4 ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีชาวไทยมีทศันะต่อรูปแบบความรักและการแสดงออกของ
ตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีอยา่งไร 
 

1.4 ขอบเขตการวจิัย  
 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เกาหลี ซ่ึงผูว้ิจยัคดัเลือกจากเร่ืองท่ีได้รับ
รางวลัโดยมีเหตุผลดงัน้ี 

1) ละครโทรทศัน์เร่ืองท่ีได้รับรางวลันั้นเป็นละครโทรทศัน์ท่ีได้รับความนิยม    
จากผูช้มสูงเป็นอยา่งมาก 

2) ละครโทรทัศน์เร่ืองนั้นเป็นละครโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพในด้านของเน้ือหา         
ซ่ึงเหมาะสมในการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงใช้ละครโทรทศัน์ท่ีได้รับรางวลัในการประกาศรางวลั  Korea 
Drama Award ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2558 ซ่ึงในแต่ละปีมีละครโทรทศัน์ท่ีไดรั้บ
รางวลัยอดเยีย่ม ดงัน้ี 
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1) ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) 
2) เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) 
3) สะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) 
4) กระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice) 
5) ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง (My Daughter Seo-young) 
6) ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว (You who came from the star) 
7) โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการในการอธิบายของทฤษฎี         
การปลูกฝังและทฤษฎีเก่ียวกบัความรัก อนัจะน าไปสู่การเป็นแหล่งขอ้มูลอา้งอิงเชิงวิชาการต่อผูท่ี้
สนใจจะศึกษาในลกัษณะเดียวกนัต่อไปในอนาคต  

1.5.2 งานวิจยัฉบบัน้ีจะช่วยให้ผูช้มเกิดความรู้ความเขา้ใจในการแสดงออกทางความรัก
ของละครโทรทศัน์เกาหลีมากข้ึนและเป็นแนวทางวิธีการสร้างละครโทรทศัน์ให้กบัผูส้ร้างละคร
ไทย เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์การเล่าเร่ืองความรักผ่านละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณค่าและเป็นการ
ปลูกฝังการแสดงออกทางความรักในมุมมองท่ีดีใหก้บัผูช้มต่อไป 
 

1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 ละครโทรทัศน์เกาหลี หมายถึง ละครชุดท่ีมีการด าเนินเร่ืองติดต่อกันเป็นละคร     
เร่ืองเดียว มีผูแ้สดงชุดเดียว โดยจะมีจ านวนตอนตั้งแต่ 8 ตอนข้ึนไป โดยปกติเรียกวา่ละครโทรทศัน์ 
และคนไทยนิยมเรียกละครโทรทศัน์ของประเทศเกาหลี วา่ ละครโทรทศัน์เกาหลี 

1.6.2 แก่นเร่ือง (Theme) หมายถึง จุดเด่นในการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีในแต่ละ
เร่ือง ซ่ึงจะอิงตามทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีทั้งหมด 6 แก่นเร่ือง ได้แก่ แก่นเร่ืองความรัก แก่นเร่ือง
ศีลธรรมจรรยา แก่นเร่ืองจินตนาการของบุคคล แก่นเร่ืองในการใชอ้  านาจ แก่นเร่ืองอาชีพ แก่นเร่ือง
การถูกทอดทิ้ง 

1.6.2.1 แก่นเร่ืองความรัก (Love Theme) คือการเล่าเร่ืองของละครโทรทัศน์          
ท่ีกล่าวถึงเร่ืองความรักเป็นหลกั  
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1.6.2.2 แก่นเร่ืองศีลธรรมจรรยา (Morality Theme) คือการเล่าเร่ืองของละคร
โทรทศัน์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจากหลกัศีลธรรมของสังคม คุณค่าของการท าความดีการเลือกกระท า
ความดีหรือความชัว่ 

1.6.2.3 แก่นเร่ืองจินตนาการของบุคคล (Idealism Theme) คือการเล่าเร่ืองของ
ละครโทรทศัน์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามของบุคคลท่ีจะท าให้ชีวติประสบความส าเร็จ 

1.6.2.4 แก่นเร่ืองในการใช้อ านาจ (Power Theme) คือการเล่าเ ร่ืองของละคร
โทรทศัน์ท่ีแสดงถึงความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  

1.6.2.5 แก่นเร่ืองอาชีพ (Career Theme) คือการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์เก่ียวกบั
บุคลลทีมีความพยายามในหนา้ท่ีการงาน  

1.6.2.6 แก่นเร่ืองชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์แบบ (Outcast Theme) คือการเล่าเร่ืองของ
ละครโทรทศัน์ของการถูกระท าของคนท่ีผิดแปลกจากคนในสังคมท่ีมีความผิดปกติเช่น พิการ 
รูปร่างหนา้ตาน่าเกลียด หรือคนท่ีถูกเหยยีดหยามจากสังคม  
 1.6.3 ตวัละคร หมายถึง ตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์ เป็นตวัส าคญัในการด าเนินเร่ือง 
หรือพระเอก และนางเอก 
 1.6.4 ตวัละครชาย หมายถึง ตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพศชาย มีความส าคญั
ในการด าเนินเร่ือง หรือพระเอก 
 1.6.5 ตวัละครหญิง หมายถึง ตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นเพศหญิง มีความส าคญั
ในการด าเนินเร่ือง หรือนางเอก 
 1.6.6 รูปแบบความรัก หมายถึง การจดักลุ่มการแสดงออกทางความรัก ซ่ึงมีรูปแบบทั้งหมด 
6 รูปแบบได้แก่ ความรักแบบลุ่มหลง ความรักแบบเสียสละ ความรักแบบเสน่หา ความรักแบบ      
ไม่ผกูมดั ความรักแบบมิตรภาพ ความรักแบบมีเหตุผล   

1.6.6.1 ความรักแบบลุ่มหลง(Mania) คือ ความเจ็บปวด การท าทุกอยา่งเพื่อท่ีจะได้
คนรัก 

1.6.6.2 ความรักแบบเสียสละ(Agape) คือความรักท่ีพร้อมจะท าให้ฝ่ายตรงข้าม     
มีความสุข โดยไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทน 

1.6.6.3 ความรักแบบเสน่หา(Eros) คือการท่ีมีความอยากเจอฝ่ายตรงข้ามเสมอ 
ซ่ือสัตย ์จริงใจ ไม่ค  านึงถึงอุปสรรค 

1.6.6.4 ความรักแบบไม่ผูกมดั(Ludus) คือการมองความรักเป็นเหมือนเกม ไม่ยึด
ติดกบัใครเพียงคนเดียว 
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1.6.6.5 ความรักแบบมิตรภาพ(Storge)  คือความรักแบบเพื่อน มีความสัมพนัธ์
ย ัง่ยนืยาวนาน 

1.6.6.6 ความรักแบบมีเหตุผล (Pragma) คือคาดหวังว่าความรักต้องประสบ
ความส าเร็จ และจะเลือกท่ีคู่ควรกบัเราเท่านั้น 
 1.6.7 การแสดงออกความรัก หมายถึง การส่ือสารระหวา่งพระเอกกบันางเอกหรือตวัละคร
ชายกบัตวัละครหญิง ในสถานการณ์ความรัก โดยแบ่งเป็นวจันภาษา และอวจันภาษา ดงัน้ี 

1.6.7.1 วจันภาษา หมายถึง บทละครหรือค าพูดของตัวละครท่ีใช้ส่ือสารใน        
การแสดงออกความรักกบักบัคู่รัก 

1.6.7.2 อวจันภาษา หมายถึง ลกัษณะท่าทางการแสดงออกในเหตุการณ์ความรัก  
ท่ีตวัละครกระท ากบัคู่รัก  
 1.6.8 การปลูกฝังการแสดงออกความรัก หมายถึง ลกัษณะต่างๆท่ีตวัละแสดงออกในขณะ
การแสดงความรักกับฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การแสดงท่าทาง ท่ีมีความสอดคล้องกับ   
ความเป็นจริงของพฤติกรรมการใชชี้วติของมนุษย ์หรือ มีความนิยมจนท าใหเ้กิดเป็นกระแส ส่งผล
ให้ผูช้มท าตาม โดยในงานวิจยัฉบบัน้ีเลือกวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักระหว่าง  
หนุ่มสาว เท่านั้น 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผา่นละคร
โทรทศัน์เกาหลี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 ทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory) 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความรัก (Love) 
 2.3 ทฤษฎีและแนวคิดละครโทรทศัน์และการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) 
 2.4 แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
 2.5 แนวคิดลกัษณะรูปแบบละครเกาหลี (Korean Drama) 
 

2.1 ทฤษฎกีารปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory) 
 
 ทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory) จดัเป็นหน่ึงในทฤษฎีทางสังคม ท่ีอธิบาย
ถึงอิทธิพลระยะยาวต่อผูช้มส่ือต่างๆผ่านทางโทรทศัน์ ซ่ึงส่ือท่ีมีการส่ือสารผ่านทางโทรทศัน์นั้น 
เป็นส่ือท่ีมีความสามารถในการกระจายภาพและเสียงท่ีเขา้ในอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคส่ือ
ได ้จึงท าใหส้ารท่ีไดจ้ากโทรทศัน์นั้น มีความน่าสนใจมาก เพราะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจและ
จดจ าไดง่้าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดความประทบัใจ และความพึงพอใจในการบริโภคส่ือนั้นๆ (Belch & 
Belch, 2007) โทรทศัน์จึงนับเป็นส่ือหน่ึง ท่ีมีความน่าสนใจมากในหมู่นักลงทุน เป็นหนทางใน  
การประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอย่างดี เพราะโทรทศัน์นั้นมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
(Gerbner, 1919, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2541) ได้เสนอทฤษฎีการปลูกฝัง  (Cultivation 
Theory) ท่ีกล่าวถึงอิทธิพลของการส่ือสารของส่ือมวลชน ในการหล่อหลอมการรับรู้ และ             
การตอบสนองของผู ้รับสารต่อตนเอง สังคม และต่อส่ิงแวดล้อม ส าหรับทฤษฎีการปลูกฝัง         
ความเป็นจริงให้ความสนใจเก่ียวกบั อิทธิพล และบทบาทของโทรทศัน์ ท่ีไดท้  าหนา้ท่ีปลูกฝังหรือ
น าเสนอความเป็นไปต่างๆในสังคม แมจ้ะไม่ตรงกบัความจริงในสังคม หรือให้เป็นความจริงของ
บุคคล โดยอธิบายถึงผลกระทบของการส่ือสารมวลชน โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ท่ีเกิดข้ึนในระยะยาว 
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ซ่ึงเป็นผลมาจากการสั่งสมระยะยาวไม่ใช่ผลกระทบระยะสั้น ดว้ยเหตุผล 3 ประการ ดงัท่ี (กาญจนา 
แกว้เทพ, 2541) ไดใ้หไ้ว ้ดงัน้ี  

1) ในช่วงนั้ นโทรทัศน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าว ันและเข้ามาเป็น
ศูนยก์ลางในชีวติประจ าวนัของผูค้นชาวอเมริกา 

2) ส่ือจากโทรทศัน์ไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มเชิงสัญลกัษณ์  
3) โทรทศัน์เป็นตวัช้ีน าข่าวสารท่ีเก่ียวกับชีวิตบุคคล และเป็นช่องทางหลกัใน    

การเรียนรู้ มากกวา่ประสบการณ์โดยตรงหรือการบอกเล่า 
 นั่นเป็นการน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยเหตุท่ีโทรทศัน์มีความหลากหลายของ
รายการมากท่ีสุดท าให้มีจ  านวนผูช้มเป็นจ านวนมากท่ีเปิดรับส่ือจากโทรทศัน์  ท าให้ผูรั้บสารไดรั้บ
แนวคิดและสัญลกัษณ์จากการรับส่ือผ่านโทรทศัน์ (นงลกัษณ์ ยิ้มศรวล, 2544) ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล   
มาจากนายทุน หรือผูน้ าทางความคิด (Elite) โดยมกัมีการช้ีน าโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ได้มีการควบคุม การผลิตของส่ือนั้นๆ ท่ีต้องการจะน าเสนอเน้ือหาต่อสังคม โดยหวงัผลท่ีจะ
ครอบง าความคิด จิตสานึก และอุดมการณ์ทางสังคม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นทางสังคม 
การเอาเปรียบการจา้งแรงงาน และการแสวงหาผลก าไรจากผูบ้ริโภค (Grossberg, 2006) 
 ดงันั้นการใชก้ารส่ือสารผา่นโทรทศัน์จึงมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นตน้มาและมีความสม ่าเสมอ 
จึงท าให้ปัจจุบนัพฤติกรรมหลายๆอย่างของมนุษยท่ี์เปล่ียนไปมีอิทธิพลมาจากการส่ือสารผ่าน
โทรทศัน์ พฤติกรรมเช่นน้ี เกิดจากการปลูกฝังความคิดให้มีความเช่ือในส่ิงท่ีไดรั้บรู้ และก่อให้เกิด
เป็นพฤติกรรมในท่ีสุด  
 จอร์จ เกิร์บเนอร์ เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory) ซ่ึงเม่ือแปล
เป็นภาษาไทยแลว้ทฤษฎีน้ีอาจมีช่ือเรียกกว่า ทฤษฎีการปลูกฝัง หรือทฤษฎีการบ่มเพาะความจริง    
ก็ได้ เ กิ ร์บเนอร์ พัฒนาทฤษฎีน้ีในปีคริสต์ศักราช 1960-1970 ซ่ึ งในขณะนั้ นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โทรทศัน์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของประชาชนและมีการน าเสนอ
เร่ืองราวท่ีมีความรุนแรงเป็นจ านวนมาก ท าให้ผูค้นจ านวนมากเกิดความกงัวลท่ีจะบริโภคส่ือผา่น
ทางโทรทศัน์ท่ีจะก่อใหส้ังคมเกิดภาวะทางลบ จากสาเหตุดงักล่าวสภาครองเกรสจึงไดมี้การอนุมติั
ให้มีการท าวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัปริมาณความรุนแรงท่ีมาจากการน าเสนอผ่านส่ือต่าง ผ่านการวิจยั 
Suergeon General’s Report ของเกิร์บเนอร์ โดยผลของการวิจยัพบว่า ความรุนแรงท่ีแสดงผา่นจาก
ส่ือทางโทรทศัน์นั้นมีมาก และได้รับความสนใจจากผูบ้ริโภคส่ือชนิดนั้นๆ ก็ยงัมีอย่างต่อเน่ือง     
อีกดว้ย ซ่ึงหลงัจากนั้น เกิร์บเนอร์ ก็ไดเ้ก็บขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง โดยไดต้ั้งช่ือการวิจยัน้ีวา่ Violence 
Profile ในปี 1970 - 1980  และหลังจากนั้ นได้พัฒนากรอบการน าเสนอของทฤษฎีเพื่อใช้ใน          
การอธิบายผลประทบทั้ งหมดท่ีจะได้จากความรุนท่ีมีการน าเสนอจากส่ือโทรทศัน์ท่ีอิทธิพล      
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ความเช่ือต่อประชาชนซ่ึงผลจากการวิจยันั้นคือ ความรุนแรงท่ีผูช้มได้เห็นในหน้าจอโทรทัศน์ 
สามารถปลูกฝังความหวาดระแวงได้ จึงมีการเกิดค าถามวา่อตัราเท่าไหร่ ? ท่ีผูช้มนั้นจะมีส่วนร่วม
ในลกัษณะของการกระท าความรุนแรงบางอยา่งภายในเจด็วนัต่อจากน้ี     1 ใน 10 , 1 ใน 100 , 1 ใน 
1,000  หรือ 1 ใน 10,000  ซ่ึง เกิร์บเนอร์ นั้นเช่ือว่าโทรทศัน์มีอ านาจต่อผูช้มมากกว่าร้อยละ 64     
ของทัว่โลก โทรทศัน์และตวัละครท่ีส าคญันั้น มีส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในเร่ืองการใชค้วามรุนแรง 

ทฤษฎีการปลูกฝังจากส่ือเป็นทฤษฎีตามกระบวนทัศน์เชิงวฒันธรรมศึกษา  ทฤษฎี           
การปลูกฝังจากส่ือ เกิดข้ึน ในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ในยุคท่ีสหรัฐอเมริกานั้นเต็มไปดว้ยเน้ือหา        
ท่ีเก่ียวกบัความรุนแรงในเร่ืองของ อาชญากรรม และความขดัแยง้ จากส่ือโทรทศัน์ท่ีแพร่หลายใน
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวยั จึงท าให้เกิดเกิดขอ้สงสัยวา่ เน้ือหาความรุนแรงเหล่านั้นอาจมีการส่งผล 
ให้เกิดพฤติกรรมต่างๆต่อผูรั้บชม หากผูรั้บชมนั้นเช่ือวา่ส่ิงท่ีเกิดในโทรทศัน์เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง
ในสังคม ก็จะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดข้ึนจริงเช่นกนัในความเป็นจริง 

Watson (2008) ไดศึ้กษาการติดตามความคิดของการบรรจบกนัโดยมีการระบุ 3 ส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูช้มทีวขีองเกิร์บเนอร์ ไดด้งัน้ี  

1) โทรทศัน์นั้นท าการพร่าเลือนความแตกต่างทางสังคมแบบดั้งเดิม  
2) โทรทศัน์จะท าการผสมผสานในส่ิงท่ีแตกต่างกนัใหเ้ขา้ดว้ยกนั  
3) โทรทศัน์จะท าการโนม้นา้วเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์อาจเป็นในทางก าไร

การเมือง ประชาธิปไตย และอ านาจ 
 ซ่ึง เกิร์บเนอร์ ไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีท าให้ส่ือโทรทศัน์ท่ีมีอิทธิพลในการปลูกฝังความเป็นจริง 
เพราะส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงไดง่้าย และปัจจุบนัยงัเป็นส่วนหน่ึงในกิจวตัรประจ าวนั
อีกด้วย นอกจากน้ีการส่ือสารนั้นยงัประกอบด้วยภาพและเสียงซ่ึงท าให้เขา้ใจง่ายต่อการส่ือสาร 
โดยตั้งแต่ปี 1973 นอกจากส่ือโทรทศัน์จะมีอิทธิพลในดา้นความรุนแรงแล้วนั้น ยงัมีการปลูกฝัง
ดา้นอ่ืนๆอีกดว้ย เช่น บทบาททางเพศ ปัญหาการสมรสและครอบครัว การเมือง สุขภาพและศาสนา
เป็นตน้ซ่ึง เกิร์บเนอร์ ไดส้รุปบทบาทของโทรทศัน์ได ้ดงัน้ี  

1) Blurring คือ ส่ือโทรทศัน์จะค่อยๆ ลบภาพหรือท าให้โลกความเป็นจริงท่ีเคยมี
เช่น ประสบการณ์ท่ีเกิดโดยตรง ค่อยๆหายไป 

2) Blending คือ ส่ือโทรทศัน์จะค่อยๆ ผสมความเป็นจริงของมนุษยเ์ขา้กบักระแส
ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในวฒันธรรมของโทรทศัน์ 

3) Bending คือ ส่ือโทรทศัน์จะค่อยๆ ท าให้โลกค่อยๆเปล่ียนแปลงไปตามกระแส
ตามท่ีส่ือของโทรทศัน์ตอ้งการ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ต่างๆของส่ือโทรทศัน์ 
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จากผลการวิจยัดังกล่าวของเกิร์บเนอร์นั้นจึงท าให้เห็นว่า ส่ือท่ีมาจากการส่ือสารผ่าน
โทรทศัน์นั้น สามารถเป็นเคร่ืองเปล่ียนพฤติกรรมให้ผูท่ี้รับการบริโภคส่ือไดง่้าย ซ่ึงในปัจจุบนันั้น 
ส่ือโทรทศัน์มีความหลายหลาก ทั้งประเภทของสาร และท่ีมาจากสารมากข้ึน จึงท าให้พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคส่ือนั้น มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในหลายๆดา้น และเกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม
หลายๆดา้นในสังคม 
 

2.1.1 กระบวนการและผลจากการวเิคราะห์การปลูกฝัง 
 ในปี 2007 เวสและเทอร์เนอร์ไดว้ิเคราะห์กระบวนการปลูกฝังความจริงซ่ึงเป็นการศึกษาท่ี
ค านึงถึงอิทธิพลท่ีมาจากส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อวฒันธรรม 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1.1.1 การวิ เคราะ ห์หรือการศึกษา เ น้ือหา  (Message System Analysis) คือ          
การตรวจสอบเน้ือหาท่ีมีอยู ่ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัอยา่งมากซ่ึงมีการเปรียบเทียบโลกความจริงกบั
โลกในโทรทศัน์ ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์บทละครของโทรทศัน์ท่ีใช้ในการก าหนดค าถาม
เก่ียวกบัแนวความคิดของผูช้มโทรทศัน์กบัความเป็นจริงทางสังคม ความเช่ือ ทศันคติ ความคิดเห็น
หรือพฤติกรรม ค าถามและค าตอบท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงโลกของโทรทศัน์ ซ่ึงการวเิคราะห์ระบบสาร
นั้น มีการแบ่งประเด็นการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
   1) การวิเคราะห์ผ่านส่ิงท่ีปรากฎ (Existence) คือ การหาค าตอบว่าส่ิงท่ี
ส่ือมวลชนน าเสนอนั้นมีอะไรบา้ง เน้ือหาเป็นอยา่งไร และจ านวนมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจะวิเคราะห์
ตามเน้ือหาแบบประเพณี 
   2) การจดัล าดบัความส าคญั (Priority) คือ การตอบค าถาม ในเน้ือหาท่ีถูก
น าเสนอวา่เน้ือหาใดท่ีส่ือใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
   3) การวิเคราะห์คุณค่า (Value) คือ การตดัสินเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีแฝงอยูว่า่มี
คุณค่าเพียงใด 
   4) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ การหาความสัมพนัธ์ใน
ส่วนต่างๆของเน้ือหา วเิคราะห์หาโครงสร้างของสารท่ีไดรั้บ 

2.1.1.2 การก าหนดค าถามเก่ียวกบัความเป็นจริงทางสังคมตามมุมมองของผูรั้บ
สาร (Formulation of Question about Viewers Social Realities) คือ วิธีการตั้งค  าถามท่ีเก่ียวกบัความ
เขา้ใจของผูรั้บสารหรือประชาชนต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในชีวิตประจ าวนัของตนเอง เช่นภายใน 
1 อาทิตยโ์อกาสท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงนั้นมีมากแค่ไหน 1 ใน 10, 1 ใน 100 

2.1.1.3 การส ารวจผูรั้บสาร (Surveying the Audience) คือ วธีิการส ารวจพฤติกรรม
การรับชมโทรทัศน์ของกลุ่มผู ้รับสารว่ากลุ่มผู ้รับชมแบบใด มีพฤติกรรมการรับชมแบบใด           
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เพื่อน าไปวดัระดบัเพื่อการวิเคราะห์การใช้ส่ือโทรทศัน์จากผูรั้บสาร และวิธีส ารวจจากทศันคติ    
ของผูรั้บสารซ่ึงสามารถแบ่งการส ารวจไดเ้ป็น 2 แบบคือ 

1) แบ่งตามพฤติกรรมการรับชม พฤติกรรมการดูโทรทศัน์ 
   2) แบ่งตามความคิดเห็นและทศันะของผูช้ม โดยสามารถแบ่งไดอี้ก ไดแ้ก่ 
คนเราส่วนใหญ่มกัจะมองเห็น สนใจ และมองหาแต่ประโยชน์ของตวัเอง, เราจะไวว้างใจใน        
การติดต่อสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย ์หรือคนทัว่ไปมากนอ้ยเพียงใด และคนส่วนมากมกัจะหาช่องทาง
ในการเอารัดเอาเปรียบกนัอยูเ่สมอเม่ือมีโอกาส 

2.1.1.4 การเปรียบเทียบความเป็นจริงทางสังคมของกลุ่มผูรั้บสารในกลุ่มอยา่งนอ้ย
และอย่างมาก (Comparing the social reality of light and heavy viewers) คือการศึกษาว่าการรับรู้
ของกลุ่มผูรั้บสารทั้งสองกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกนัหรือไม่ วา่การดูโทรทศัน์มากหรือนอ้ยนั้น มีผล
ต่อทศันคติอยา่งไร 
  โดยในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์การปลูกฝังละครโทรทศัน์เกาหลี
โดยการวิเคราะห์หรือศึกษาเน้ือหาของบทละครโทรทศัน์และการแสดงท่าทางในละครโทรทศัน์
เกาหลี (Message System Analysis) และการส ารวจทัศนะของผู ้รับชมละครโทรทัศน์เกาหลี  
(Surveying the audience) มาวิเคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักท่ีเกิดจากการแสดงออก
ของตวัละครหลกัทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีผลกระทบต่อการแสดงออก
ของผูช้มในประเทศไทย 
 

2.1.2 กระบวนการปลูกฝัง 
Joyce Jensen ได้ศึกษากระบวนการในการปลูกฝังผ่านส่ือโทรทัศน์ของเกิร์บเนอร์                

ท่ีสามารถสร้างให้ผู ้ชมเกิดมโนภาพเก่ียวกับความเป็นจริงในสังคม ซ่ึงสามารถแยกได้เป็น
กระบวนการทั้งหมด 2 กระบวนการดงัน้ี (West & College, 2013) 
  2.1.2.1 วิธีหลกั (Mainstreaming) คือ บทบาทท่ีโดดเด่น หรือส่ิงท่ีเป็นกระแสหลกั
สามารถท าให้เกิดค่านิยม หรือส่ือมวลชนนั้นได้สร้างกระแสในด้านต่างๆทั้งวฒันธรรมความคิด   
ให้เกิดความโดดเด่นข้ึนจนเกิดเป็นกระแสหลัก และการเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มท่ีจะปลูกฝัง       
ซ่ึงหมายความว่าการดูโทรทัศน์อย่างมากท าให้เกิดการแทนท่ีความแตกต่างในมุมมองและ
พฤติกรรม การตอบสนองของกลุ่มของผู ้ชมท่ีแตกต่างกันมักเก่ียวข้องกับการท่ีแตกต่างกัน           
ทางวฒันธรรม สังคม และลกัษณะทางการเมือง 
  2.1.2.2 วิธีสร้างความสอดคลอ้ง (Resonance) คือ รูปแบบของทฤษฎีการปลูกฝัง
จากส่ือไม่ได้มีเพียงจากอิทธิพลจากโทรทัศน์เพียงเท่านั้ น แต่ยงัเก่ียวข้องในเร่ืองการสร้าง
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ความสัมพนัธ์ในบางกรณี ส าหรับผูท่ี้รับชมโทรทศัน์อย่างมาก ซ่ึงกลุ่มคนส่วนใหญ่จะเห็นภาพ
ความเป็นจริงตามภาพในโลกโทรทศัน์ เป็นการสร้างความสอดคลอ้งระหว่างส่ิงท่ีผูช้มนั้นไดรั้บ
จากส่ือกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกแห่งความจริงท าให้เกิดเป็นเสมือนแรงเสริมให้กบัผูช้มเช่ือในส่ิงท่ี
เห็นในโทรทศัน์ วา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม โลกแห่งความจริง 
 

2.1.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบั ทฤษฎกีารปลูกฝังความจริง (Cultivation Theory) 
 ปภงักร ปรีดาชชัวาล  ไฉไล ศกัดิวรพงศ ์และสากล สถิตวิทยานนัท์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทางวฒันธรรม จากส่ือบันเทิงเกาหลีของวยัรุ่นไทย         
โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มวยัรุ่นท่ีมาใชบ้ริการท่ีศูนยก์ารคา้สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อายุในช่วง 15-25 ปี  และมีการเปิดรับส่ือเกาหลี  จ านวน 378 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า         
การเปิดรับส่ือบนัเทิงเกาหลีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลียนแบบทางวฒันธรรมจากส่ือ
บันเทิงเกาหลี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับวฒันธรรมเกาหลีกับพฤติกรรม              
การเลียนแบบทางวฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลีของวยัรุ่นไทย ซ่ึงการยอมรับวฒันธรรมเกาหลี    
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลียนแบบทางวฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลีและการเปิดรับส่ือ
บันเทิงเกาหลี การยอมรับวฒันธรรมเกาหลีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเลียนแบบทาง
วฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลีได้ ทั้งน้ีผลการศึกษายงัพบวา่วยัรุ่นไทยมีพฤติกรรมการเลียนแบบ
ทางวฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82 เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ปรากฏว่า         
มีพฤติกรรมการเลียนแบบทางวฒันธรรมท่ีได้รับมาจากส่ือบนัเทิงเกาหลี  ด้านการรับประทาน
อาหารมากท่ีสุด และวยัรุ่นไทยมีเหตุผลส าคญัท่ีสุด ท่ีอยากรับประทานอาหารเกาหลี คือ อยากลอง
อาหารใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 64.8 แสดงให้เห็นว่า วยัรุ่นไทยมีความสนใจ ช่ืนชอบและอยากลอง
อาหารเกาหลีมาก ทั้งน้ีอาจมีผลเน่ืองจาก ส่ือบนัเทิงส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลีมกัแฝงวฒันธรรม
ดา้นอาหารเกาหลีลงไปในส่ือบนัเทิงดว้ย เม่ือวยัรุ่นไทยไดรั้บส่ือนั้นๆ จึงก่อให้เกิดการอยากลอง 
และประกอบดว้ยในประเทศไทยก็มีร้านอาหารเกาหลีเปิดเป็นจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ และมีประเภท
ให้เลือกทางมากข้ึน จึงท าให้หารับประทานไดง่้ายข้ึน จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบทาง
วฒันธรรมจากส่ือบนัเทิงเกาหลี ดา้นการรับประทานอาหารมากท่ีสุด 

กอบกูล จนัทรโคลิกา (2552) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูช้มต่อการเซ็นเซอร์ฉาก     
การใช้ยาเสพติดของละครไทย  ซ่ึงศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างผูช้ม 480 คนในเขตกรุงเทพมหานคร     
โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงทวินาม (Bivariate Analysis) พบวา่ในละครไทย มีฉากการใช้ยาเสพติดให้
พบเห็นมาก และยงัเป็นเร่ืองท่ีถูกสังคมน ามาวิพากษ์วิจารณ์ในเร่ืองความเหมาะสม จึงท าให้เกิด
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ค าถามข้ึนมาว่า การเซ็นเซอร์ฉากใช้ยาเสพติดนั้น มีความจ าเป็นหรือไม่ในปัจจุบนั และยงัมีการ
จดัล าดบั  เรตต้ิงของละครต่างๆ จึงมีการศึกษาวา่ผูช้มละครไทยนั้นมีทศันคติอยา่งไรในการพบเห็น
ฉากในละครท่ีมีการใช้ยาเสพติด และการเซ็นเซอร์ฉากท่ีมีการใชย้าเสพติดนั้นมีปัจจยัใดท่ีมีผลต่อ
ทศันคติของประชาชน ท่ีมีต่อการพบเห็นฉากท่ีมีการเซ็นเซอร์ในละคร ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ฉากท่ีมี   
การเสพยาเสพติดในการส่ือสารผ่านโทรทศัน์นั้น ไม่มีผลในการครอบง าความคิด และพฤติกรรม
ของกลุ่มเยาวชนใดๆ เน่ืองจากสาเหตุส่วนมากของพฤติกรรมการเสพส่ิงเสพติดไม่ได้มีมาจาก     
การบริโภคส่ือทางโทรทศัน์ 
 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบและบทบาทของส่ือโทรทศัน์และ
ส่ือส่ิงพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม ซ่ึงใช้วิธีการวิจยัด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีค่า     
ความเท่ียงสูงจากคนไทย 16 อาชีพ จ านวน 3,735 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานและ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพดว้ยการวางกรอบขอ้มูล และการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบ
สัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล (เด็กและ
เยาวชน ผูมี้ส่วน เก่ียวขอ้งกบัเด็ก เยาวชน และคนไทย) จ านวน 141 คน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล     
โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา พบว่าจากผลกระทบด้านวฒันธรรมทัศนคติและค่านิยม และด้าน
อารมณ์พฤติกรรมและสติปัญญา ท่ีท าให้เกิดการเลียนแบบท่ีไม่ถูกตอ้ง จึงส่งผลต่อดา้นคุณธรรม
ศีลธรรมตามมาเช่นการ ก่ออาชญากรรม การมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงและกา้วร้าว และจากค่านิยมใน
การบริโภค จึงเป็นการส่งเสริมในเร่ืองความไม่พอเพียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพนัธ์ทิพย ์
กาญจนจินดา สายสุนทร และงานวิจยัของส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว วธีิการแกไ้ข
คือส่ือทุกส่ือควรมีการส่งเสริมเน้ือหาท่ีมีการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมมากข้ึนจะเป็นผลดีต่อ  ทั้ง
ดา้นวฒันธรรม ทศันคติ และค่านิยม ดา้นอารมณ์ พฤติกรรม และสติปัญญา และส่งผลต่อเน่ืองให้
เกิดคุณธรรม ศีลธรรมตามไปดว้ย นอกจากน้ีผูบ้ริหารส่ือควรมีการก าหนดนโยบายโดยเพิ่มรูปแบบ
ของเน้ือหา/รายการทีส่งเสริมเร่ืองคุณธรรมศีลธรรมมากข้ึน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มผูบ้ริโภคส่ือ 
รวมทั้งก าช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการน าเสนอเน้ือหา และใหค้วามเห็นวา่หากส่ือมีเน้ือหาสาระท่ีดี มี
การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมศีลธรรม จะส่งผลให้ผูรั้บส่ือเห็นตวัอยา่งความมีคุณธรรมศีลธรรม เห็น
ตวัอย่างท่ีดีในเร่ืองต่างๆ เช่น การมีจิตอาสา การรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อ
ประเทศชาติ การส่งเสริมค่านิยมและวฒันธรรมอันดีแก่สังคม จะส่งผลต่อเน่ืองให้คนไทย มี
คุณธรรมศีลธรรมตามไปดว้ย 
 ศรัณย์  รักสัตย์มั่น (2547) ได้ศึกษาเร่ืองว ัย รุ่นกับกระบวนการสร้างความเป็นจริง             
เร่ือง ความรักผา่นเพลงไทยสมยันิยม โดยเลือกศึกษาผูรั้บสารวยัรุ่น ท่ีเป็นกลุ่มระดบัชั้นมธัยมศึกษา



20 

ตอน ปลายและระดับมหาวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม จ านวน 28 คน         
ผลการศึกษา พบว่า วิธีคิดเร่ืองความรักของกลุ่มตัวอย่างระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความ
แตกต่างออกไปจากภาพความรักท่ีถูกน าเสนอผ่านเพลงไทยสมยันิยม เน่ืองจากวยัรุ่นกลุ่มน้ีมี       
การสร้างโลกทศัน์เร่ืองความรักข้ึนจากวิธีคิดของวฒันธรรมกระแสหลกัท่ีไดรั้บการปลูกฝังผ่าน
สถาบนัทางสังคม ขณะเดียวกนัวยัรุ่นกลุ่มมหาวิทยาลยักลบัมีลกัษณะ “ผสมผสาน” ทั้งแง่มุมท่ี   
สอดคลองและแตกต่างจากบทเพลง เน่ืองจากวิธีคิดเร่ืองความรักของวยัรุ่นกลุ่มน้ีถูกสร้างข้ึน       
จากการปลูกฝังของสถาบนักระแสหลกัและการพบเห็นค่านิยมความรักแบบวฒันธรรมยอ่ยในโลก
แห่งความเป็นจริง นอกจากนั้นขอ้คน้พบจากการอภิปรายผลยงัพบว่า ความแตกต่างด้าน “ระดบั
การศึกษา” เป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลใหว้ิธีคิดเร่ืองความรักของวยัรุ่นแตกต่างกนัออกไปอยา่งชดัเจน 
โดยวยัรุ่น มหาวิทยาลัยซ่ึงมีทั้ งช่วงวยัและเสรีภาพจากการควบคุมของวฒันธรรมกระแสหลัก
มากกวา่ ท าให้มีวธีิคิดเร่ืองความรักท่ีเป็นอิสระจากการปลูกฝังของสังคมมากกวา่วยัรุ่นมธัยมปลาย 
อีกดา้นหน่ึงเร่ืองของโลกทศัน์ในเร่ืองความรักของวยัรุ่นนั้น ถูกสร้างข้ึนจากแหล่งอา้งอิงส าคญั 2 
แหล่งคือ “สถาบนัทางสังคม” และ “โลกแห่งความเป็นจริง” โดยในท่ีน้ีภาพความรักจากเพลงไทย
สมยันิยมจะท าหน้าท่ีเป็นขอ้มูลท่ีมาเสริมย  ้าหรือให้ค  าอธิบายถึงวิธีคิดและการแสดงความรักแบบ
วฒันธรรมยอ้นท่ีวยัรุ่นได้ท าในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้วยัรุ่นรู้สึกว่าวิธีคิดหรือการแสดง
ความรักท่ีต่างออกไปจากการปลูกฝังของสังคมเหล่านั้นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 
 ปรีชา พนัธ์แน่น และคณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัค่านิยมในวฒันธรรม
เกาหลีของวยัรุ่นไทย โดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quantitative Research) มีกลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนในเขตบางเขนและเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในระดบัมธัยมจ านวน 180 คน และ
ระดบัอุดมศึกษาจ านวน 220 คน ซ่ึงพบวา่ส่ือบนัเทิงของเกาหลีในปัจจุบนัน้ีถูกให้ความสนใจอยา่ง
มากจากหมู่วยัรุ่น และเม่ือมีการน าเสนอส่ือบนัเทิงเกาหลีมากข้ึนในไทยก็ท าใหส่ื้อบนัเทิงเกาหลีท่ีมี
อิทธิพลต่อวยัรุ่นไทยมากข้ึน จึงมีการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ของส่ือบนัเทิงเกาหลีกบัวยัรุ่นไทยท่ีมี
ต่อส่ือบนัเทิงเกาหลี และการศึกษาในดา้นวฒันธรรมของเกาหลีกบัวยัรุ่นไทยวา่มีความสัมพนัธ์กนั 
จากการศึกษาจะพบว่าเม่ือส่ือมีการน าเสนอส่ือบันเทิงจากเกาหลีในด้านใด วยัรุ่นไทยก็จะมี          
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือแสดงความช่ืนชอบในส่ิงๆนั้นเป็นพิเศษ เช่น ละครโทรทศัน์เร่ือง      
แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง ซ่ึงเป็นละครชุดท่ีมีความโด่งดงัในประเทศไทยมากในปี พ.ศ.2553 
ก็ท าให้วยัรุ่นไทยมีความช่ืนชอบและสนใจในอาหารของประเทศเกาหลี ซ่ึงเรียกได้ว่าอาจเป็น
ประเด็นท่ีท าให ้ความสนใจในดา้นอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองส าอาง หรือการท าศลัยกรรมตามมาอีกดว้ย  
 กรวชิญ ์จงอุดมทรัพย ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการรับรู้และความสอดคลอ้งของค่านิยมไทยใน
ละครซิทคอม เร่ือง บา้นน้ีมีรักของผูช้มในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามกบั
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กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 324 คน ซ่ึงพบว่าการรับรู้ค่านิยมความเป็นไทย          
ในละครซิทคอม เร่ืองบา้นน้ีมีรัก และความสอดคลอ้งกบัค่านิยมความเป็นไทยท่ีอยูใ่นตวัผูช้มนั้น       
มีการรับรู้ในดา้นวิธีปฏิบติัมากกวา่ดา้นจุดหมายปลายทางของชีวิต เม่ือพิจารณาการรับรู้ค่านิยมวิถี
ปฏิบติัระหว่างค่านิยมความเป็นไทยในละครซิทคอมกบัค่านิยมความเป็นไทยของผูช้ม รับรู้ถึงวิถี
ปฏิบัติในด้านการกตัญญูมากท่ีสุด  มีความสอดคล้องกับเอกสารและวรรณกรรมต่างๆใน        
ประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นท าเนียมของคนไทยและการมุ่งหวงัจากการปลูกฝังจากส่ือผ่าน
โทรทศัน์ 
 เมทินี ทองศรีเกตุ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการดูละครโทรทศัน์ของวยัรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน ซ่ึงพบว่าวยัรุ่นท่ีมีการบริโภคละครโทรทศัน์อยูเ่ป็นประจ านั้นมีการรับรู้ถึงความสัมพนัธ์
โดยสมมติฐานว่าระยะเวลาในการเปิดรับมีความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อการรับรู้ในความสัมพนัธ์ 
และความส าคญัของการสนทนาในการสร้างความสัมพนัธ์  ผลท่ีได้รับคือ เพศมีความสัมพนัธ์       
ในการแยกแยะผูช้มละครและไม่ชมละคร ผูช้มละครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และท่ีมีการชมละคร
เป็นประจ า เพราะตอ้งการผอ่นคลายและความบนัเทิงโดยไม่ตอ้งการท่ีจะอยู่กบัครอบครัว หรือมี       
การสนทนาอะไรกบับุคคลอ่ืน เช่น เพื่อน พอ่แม่ พี่นอ้ง เป็นตน้ มากกวา่ผูท่ี้ไม่ชมละครโทรทศัน์ 
 Hong Tien Vu and Tien – Tsung L (2013) ไดศึ้กษาผลกระทบของละครโทรทศัน์เกาหลีท่ี
มีการปลูกฝังความคิดต่อผูช้มเวยีดนามท่ีเป็นผูห้ญิงจ านวน 439 คน ในเร่ืองการสมรสพบวา่ ผูห้ญิง
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่มีการสมรสกับผูช้ายชาวเกาหลีใต้ เพราะผลมาจากการชมละครละคร
โทรทศัน์เกาหลี จึงท าให้มีทศันคติเชิงบวกต่อผูช้ายเกาหลี เกิดความเช่ือซ่ึงเกิดจากการปลูกฝังการ
รับรู้ว่าผูช้ายเกาหลีมีกระท าท่ีแสนจะอบอุ่นต่อคนรัก หลงัจากท่ีไดช้มละครเป็นจ านวนมากจนท า
ใหผู้ห้ญิงชาวเวียดนามจ านวนมากมีการสมรสกบัผูช้ายชาวเกาหลี แต่เม่ือศึกษาในเชิงลึกการส ารวจ
สภาพจริง จะพบวา่ทศันคติท่ีมีในเชิงบวกหลงัจากไดช้มละครละครโทรทศัน์เกาหลีนั้นจะกลายเป็น
เชิงลบ ซ่ึงต่างไปจากส่ิงท่ีไดช้มในละครละครโทรทศัน์เกาหลี 
 Kang (1992) ได้ศึกษา การปลูกฝังการถ่ายทอดวฒันธรรมของวยัรุ่นเกาหลีกบัโทรทศัน์ 
พบวา่ เร่ืองท่ีส่ือสารโทรทศัน์มีผลกระทบในการปลูกฝังความคิดของวยัรุ่นชาวเกาหลีมากท่ีสุดคือ
เร่ือง บทบาททางเพศ ความสัมพนัธ์ของผูห้ญิงและผูช้ายท่ีต่างกนั เน่ืองจากความคิดดัง่เดิมของ
ประชากรเกาหลี มีความเช่ือแบบลทัธิขงจ้ือ ซ่ึงผูห้ญิงจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูช้ายและบุคคล
ในบา้น จึงท าให้ผูห้ญิงมกัถูกกดข่ีอยูเ่สมอ แต่เม่ือมีการปลูกฝังความสัมพนัธ์ทางเพศสภาพจากส่ือ
ผา่นโทรทศัน์นั้น ปรากฏวา่มโนทศัน์ทางสังคมมีความเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ปัญหาในการหยา่ร้าง
ลดนอ้ยลงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกมากข้ึน 
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 เนตรชนก คงทน และนนัทพร ดิเรกโชติกุล (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการรับชมละคร
ไทยและการใช้ประโยชน์ในการพฒันาตนเองของนักศึกษาสถาบนัราชภฎันครราชสีมา  พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะดูละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ ละครตลกเบาสมองเป็นส่วนมาก และดูละคร
ประเภทต่อสู้และชีวิตรัก ความนิยมตามล าดบั และส่วนใหญ่เหตุผลท่ีดูนั้น เพื่อผ่อนคลายอารมณ์
และใช้เวลาว่างท่ีมี และจากนั้นยงัพบอีกว่า พฤติกรรมหลังจากการดูละคร ยงัสามารถท าให้ 
นกัศึกษาใช้ในการพฒันาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นให้ดีข้ึน และท าให้มีบุคลิกภาพในการแต่งตวัดีข้ึน
อีกด้วยในการใช้ประโยชน์ในด้านภาษาและการรับรู้สภาพทางสังคม ท าให้สามารถปรับตัว          
ในสังคมไดดี้อีกดว้ย 
 กานดา จันมหา (2555) ได้ศึกษาเ ร่ืองบทบาทตัวร้ายในละครโทรทัศน์ ท่ี มีผลต่อ                   
การเลียนแบบพฤติกรรมของวนัรุ่นในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซ่ึงพบว่าวยัรุ่นในกรุงเทพมหานครนั้นจะมี
พฤติกรรมในการรับชมละครเพื่อความสนุกสนาน และจะมีการติดตามเร่ืองราวตั้งแต่ตน้จนจบ   
โดยเน้ือเร่ืองจะท าให้วยัรุ่นนั้ นๆ มีการเลียนแบบพฤติกรรมในการแสดงออกต่อสังคมมาก 
โดยเฉพาะละครประเภทละครรัก ทั้งกริยาท่าทาง น ้ าเสียงในการใช้ภาษา และการแต่งตวัเพื่อให้มี
ความสวยงาม และเป็นอย่างนักแสดงในละคร ส่วนในด้านพฤติกรรมของตวัละครตวัร้ายนั้น         
ในละครจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในท่ีสุดการกระท าพฤติกรรมเช่นน้ีจะได้รับผลของ           
การกระท าอย่างไร จึงท าให้วยัรุ่นมีการเรียนรู้จะไม่ไดท้  าตามทั้งหมด เพราะรู้วา่เป็นการกระท าท่ี 
ไม่ดีขดัต่อหลกัของสังคม 
 ปรียาภรณ์ สืบสวสัด์ิ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อวฒันธรรมผา่นส่ือละครโทรทศัน์เกาหลี 
เป็นการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 440 คนซ่ึงพบวา่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการเลือกชมละครเกาหลีในดา้นอาย ุแต่ส่วนมากเพศชายจะ
ไม่มีพฤติกรรมในการดูละคร โดยช่วงอายุท่ีชอบดูละครจะอยูร่ะหวา่งวยัรุ่นไปถึงวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงจะมี
ลกัษณะท่ีรักสวยรักงาม รู้จกัการดูแลตวัเองให้เป็นหน้าเป็นตาในสังคมท่ีตนอยู่ แต่ในลกัษณะ      
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการรับชมละครเกาหลีช่วงของอายุมีผลอย่างชดัเจน ท่ีจะรู้ถึงคุณธรรมท่ี
ซอ้นอยูใ่นละคร หรือลกัษณะการส่ือสารต่างๆเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีละครตอ้งการส่ือสาร 
 ดุริยางค์ คมข า (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการผลิต การเผยแผ่และการบริโภคละครโทรทศัน์
เกาหลี กรณีศึกษาเร่ืองแดจงักึมและเจา้หญิงวุน่วายเจา้ชายเยน็ชา ศึกษาดว้ยวิธีการวเิคราะห์เอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูจ้ดัซ้ือละครโทรทศัน์เกาหลี
ออกอากาศในช่อง3 และ ช่อง7 จ านวน 7 คน และ การวิเคราะห์เน้ือหาละครเกาหลี (Content 
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Analysis) จ านวน 2 เร่ืองคือเร่ืองแดจังกึมและเร่ืองเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา ซ่ึงพบว่า         
การถ่ายทอดวฒันธรรมผ่านการเผยแผ่ในละครนั้น สามารถท าให้วฒันธรรมเกาหลีเจริญไปใน
หลายๆประเทศ ทั้งในดา้นอาหาร การใชชี้วิต ยารักษาโรค ยาบ ารุง ซ่ึงในการเผยแผจ่ากละครละคร
โทรทศัน์เกาหลีเร่ืองแดจงักึมและเจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชาท่ีไดมี้การเผยแผใ่นช่องโทรทศัน์
ของประเทศไทยท าให้เกิดปัจจยัในการเปล่ียนแปลงดา้นการรับวฒันธรรมเกาหลี เขา้มาเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเร่ืองการแต่งการ การบริโภค และการท่องเท่ียว  
 อภิรัตน์ รัทยานนท ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการสร้างความจริงทางสังคมของตวัละคร
นางร้ายในละคนโทรทศัน์  ใชว้ิธีการศึกษาแบบการวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) ทั้งหมด 
3 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองโจรปลน้ใจ วิวาห์พาวุน่ และเมืองมายา ตอน สุภาพบุรุษมายา และวิเคราะห์ผูรั้บ
สาร (Audience Analysis) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูห้ญิงจ านวน 8 คน ซ่ึงพบ การบวนการสร้าง   
ความจริงทางสังคมนั้นมีอยู ่4 ประเด็นดงัน้ี  

1) ในมุมมองของทฤษฎีหน้าท่ีนิยม จะแบ่งตามเกณฑ์ท่ีสังคมวางไวไ้ดแ้ก่ อาชีพ
การงาน พฤติกรรมการแสดงออกต่อสังคม การแสดงออกของสังคมต่อตวัละคร  
  2) ปัจจยัพื้นฐานของนกัแสดง หรือตวัละครมีผลต่อ ความคิดเห็นต่อความร้ายกาจ
ในบทบาทท่ีไดรั้บ เช่น นกัแสดงตวัร้ายท่ีมีอายมุากกวา่จะถูกมองวา่แสดงไดร้้ายกวา่ เป็นตน้ 
  3) ตัวร้ายมักจะมีความปรารถนาท่ีสูงกว่าตัวละครอ่ืนๆ โดยหากยิ่งมีความ
ปรารถนาสูงเท่าไหร่ จะท าใหมี้พฤติกรรมในการแสดงออกถึงความร้ายกาจสูงเช่นกนั  
  4) นางร้ายมกัจะมีลักษณะการใช้ชีวิตท่ีท าให้ผูช้มอิจฉา เช่นมีการแต่งตวัสวย
ทนัสมยั ฉลาดมกัไดก้ลัน่แกลง้นางเอก และไดใ้กลชิ้ดสนิทสนมกบัพระเอกเสมอ 
 

2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัความรัก (Love) 
 

ความรัก เป็นค ากริยา หมายถึง มีใจผูกพนัดว้ยความห่วงใย มีใจผกูพนัดว้ยความเสน่หา มีใจ
ผกูพนัฉนัชูส้าว ชอบ อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ "รัก" สามารถมีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกนั แต่แตกต่างกนั
ชัดเจนจ านวนมากข้ึนอยู่กับบริบท บ่อยคร้ังท่ีในแต่ละภาษาจะใช้ค  าหลายค าเพื่อแสดงออกซ่ึง
แนวคิดเก่ียวกบัความรักท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งหน่ึง คือ การท่ีในภาษากรีกโบราณมีค าหลายค าท่ีใช้
ส าหรับความรัก ความแตกต่างทางวฒันธรรมในการสร้างกรอบความคิดเก่ียวกบัความรักท าใหเ้ป็น
การยากยิง่ข้ึนท่ีจะหานิยามสากลของความรัก (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) จากความหมายท่ีกล่าวใน
พจนานุกรมจะเห็นได้ว่า ความรักเป็นการกระท าท่ีใช้ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีให้กัน ซ่ึงเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%252525E0%252525B8%252525A0%252525E0%252525B8%252525B2%252525E0%252525B8%252525A9%252525E0%252525B8%252525B2%252525E0%252525B8%25252581%252525E0%252525B8%252525A3%252525E0%252525B8%252525B5%252525E0%252525B8%25252581
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ความสัมพนัธ์ชนิดหน่ึง แต่ในปัจจุบนั ผูค้นมากมายมกัจะนิยมหาค าตอบว่าความรักคืออะไร? เรา
สามารถนิยามความรักไดว้า่อะไรบา้ง? บางคนวา่ความรักคือการให ้ความรักคือส่ิงสวยงาม เป็นตน้ 

 โดย อีริค ฟรอมม์ (Fromm, 1987) กล่าวว่ามนุษย์ต่างมีความต้องการท่ีจะอยู่รวมกัน          
โดยเป็นท่ีมาของค าวา่ “รัก” รักหรือความรักเป็นส่ิงท่ีท าให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัไดเ้ป็นรูปแบบการพึ่ง
กนัและกนั (Symbiotic Union) โดยทั้งสองฝ่ายจะมีความสุขร่วมกนั เช่น แม่ท่ีตั้งครรภลู์ก ลูกท่ีอยู่
ในทอ้งแม่ไดรั้บอาหารและการป้องกนัจากแม่ และแม่ก็จะไดรั้บความเติมเต็มจากความรู้สึกจากลูก 
แต่การพึ่งกนัและกนั ท่ีอีกฝ่ายเป็นแต่ฝ่ายรับเรียกวา่ Masochism โดยพวกท่ีพึ่งพาแต่ผูอ่ื้นนั้นจะมกั
เป็นพวกท่ีตอ้งการความดูแลเอาใจใส่ มีความคิดท่ีวา่ตวัเองไม่สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองไม่สามารถ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีสร้างสรรค์ได ้มกัเป็นพวกชอบดนตรี สูบบุหร่ีและกินเหลา้ การพึ่งกนัและกนั
เป็นฝ่ายให้เรียกว่า Sadism พวกน้ีจะพยายามหนีจากการถูกแยกจากผูอ่ื้นดว้ยวิธีการท าให้ผูอ่ื้นเป็น
ของตน ทั้งน้ีเม่ือเรากนัอยา่งเขา้ใจทั้งสองฝ่ายความรัก ก็จะคือ ความตอ้งการท่ีจะใหค้นท่ีเรารักนั้นมี
ความเจริญกา้วหนา้และมีความเป็นตวัของตวัเองในทางเดินของเขาเอง ไม่ใช่เพียงแต่จะคิดวา่คนรัก
นั้นจะท าส่ิงใดเพื่อเอาใจเรา 
 ทฤษฎีแห่งความรัก (Theories of love) โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก  (Sternberg, 1986)              
ได้น าเสนอทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก ซ่ึงเป็นการมองความชอบ และความรัก ในมุมมองท่ี
กวา้งออกไป และองคป์ระกอบของความรักมี 3 มุม ดงัน้ี 

1)  มุมยอดบน คือความใกลชิ้ดสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ความผกูพนัอนัเกิด
จากความใกลชิ้ดสนิทสนมในฐานะคนรัก (แฟน) หรือคู่ครอง (ภรรยา-สามี) มาระยะหน่ึง มีความ
อบอุ่น มัน่คง ทางใจอนัเกิดจากความเขา้ใจและไวว้างใจกนั ท าให้ตอ้งการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัต่อไป 
ลกัษณะของความผกูพนัมีดงัน้ี  
  การมีความปรารถนาท่ีจะท าให้คนรักมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน, การไดผ้่านห้วงเวลา
แห่งรัก (รักแรกพบ หลงรัก การเก้ียวพาราสี การคบหาในแบบคู่รัก) กบัคนรักมาก่อน, ความรู้สึก
ห่วงใยและค านึงถึงความรู้สึกของคนรักอย่างมาก, สามารถเป็นท่ีพึ่งได้ในยามท่ีคนรักตอ้งการ ,    
การมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี, สามารถแบ่งปันทรัพยส์มบติัต่างๆรวมทั้งความทุกข-์สุข
ร่วมกบัคนรักได,้ การไดรั้บการปลอบประโลมใจและก าลงัใจจากคนรัก, การใหก้ารปลอบประโลม
ใจและก าลงัใจต่อคนรัก, การพูดคุยส่ือสารกบัคนรักไดอ้ย่างลึกซ้ึงและจริงใจ และการเห็นคุณค่า   
ในตวัคนรัก   

2) ด้านซ้ายคือความเสน่หา (Passion) หมายถึง ความหลงใหลในเสน่ห์ทางเพศ 
(sex appeal) มีความรู้สึกพึงพอใจในเรือนร่าง หนา้ตา ผิวพรรณ ทรวดทรงองคเ์อว และลกัษณะทาง
เพศอ่ืนๆ รวมไปถึงจริตกิริยามารยาท น ้ าเสียง รู้สึกเยา้ยวนรัญจวนใจ กระทัง่ตกหลุมรักในท่ีสุด   
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เกิดแรงขบัท่ีจะท าความรู้จกัและสร้างสัมพนัธภาพกนัต่อไป เป็นแรงปรารถนาอนัเกิดจากอิทธิพล
ของฮอร์โมนเพศทั้งหญิงและชาย เร่ิมตั้งแต่ช่วงวยัรุ่นตอนปลายต่อเน่ืองไปถึงช่วงอายุระหว่าง     
20-35 ปี ความสัมพนัธ์ท่ีมีการพฒันาไปอย่างต่อเน่ืองดว้ยดีท าให้เกิดความสนิทสนมไวว้างใจกนั 
และกระตุน้ให้มีแรงปรารถนาทางเพศต่อกนั ซ่ึงมีทั้งผลดีและผลเสีย ข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายประการ เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ และการยอมรับ ท่ีส าคญัคือ ความจริงใจต่อกนั  

3) ด้านขวา มือนั้ น  คือการตัด สินใจ  (Decision) และการให้ค  ามั่นสัญญา 
(Commitment) เม่ือเราเร่ิมรู้สึกรักใครสักคนมาถึงจุดหน่ึงเราตอ้งตดัสินใจว่า จะท าอย่างไรต่อไป   
ซ่ึง โรเบอร์ต    สเทอร์นเบอร์ก ได้แบ่งช่วงเวลาของการตดัสินใจออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 
ในขณะท่ีเราก าลงัตกหลุมรักในระยะแรกๆ นั้น เราจะรู้สึกไม่มัน่คง เกรงวา่คนท่ีเรารักจะไปรักคน
อ่ืน หรือมีใครมาแย่งคนรักไป จึงตอ้งรีบตดัสินใจ (Decision) ลงไปว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่   
หากตดัสินใจเดินหนา้ต่อจนเกิดการพฒันาเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะเขา้สู่ช่วงท่ี 2 ต่อไป และช่วงท่ี 2 เม่ือ
ต่างฝ่ายต่างมีความต้องการตรงกัน โหยหาชีวิตคู่ ร่วมกัน ก็จะมีการให้ค  ามั่นสัญญาต่อกัน 
(Commitment) และด าเนินการตามกฎเกณฑท์างสังคมต่อไป คือ การแต่งงาน  
 ซ่ึงจากแนวคิดของ โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก ยงัสามารถแบ่งชนิดของความรักไดเ้ป็น 8 
ประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี 
  1) Nonlove: เป็นความรักท่ีไม่มีองค์ประกอบ 3 ประการอยู่เลย นั่นหมายความ     
วา่ไม่ใช่ความรัก แต่เป็นความสัมพนัธ์กบัคนแปลกหนา้ 
  2) Liking: มีแค่  Intimacy ท่ี เ ป็นองค์ประกอบ เป็นแค่ความชอบเฉยๆ เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
  3) Infatuated Love: มีแค่ Passion ท่ีเป็นองคป์ระกอบ ส่วนมากจะเป็นพวกรักแรก
พบ เห็นปุ๊บชอบป๊ับ และเป็นความรักแบบเพอ้ฝัน 
  4) Empty Love: มีแค่ Commitment ท่ีเป็นองคป์ระกอบ เรียกไดว้่า หมดรักนัน่เอง 
เช่น ความสัมพนัธ์ในคู่รักท่ีคบกนัมานาน หรือ ในคู่ท่ีถูกคลุมถุงชน 
  5) Romantic Love: มีองคป์ระกอบสองอยา่งคือ Intimacy + Passion เป็นความรักท่ี
ตอ้งการท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัทางอารมณ์ 
  6) Companionate Love: มีองคป์ระกอบสองอยา่งคือ Intimacy + commitment เป็น
ความรักท่ีอยูด่ว้ยความใกลชิ้ด สนิทสนมกนั มีการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั อยูด่ว้ยกนัแลว้สบายใจ 
  7) Fatuous love: มีองคป์ระกอบสองอยา่งคือ Passion + Commitment จะเป็นความ
รักท่ียงัรู้จกักนัไม่ดีพอ แต่ก็คบกนัหรือแต่งงานกนัอยา่งรวดเร็วแต่ก็เลิกกนัเร็วเช่นกนั เป็นความรัก
ท่ีเปราะบาง 

http://video.mthai.com/tag/hormones-%252525E0%252525B8%252525A7%252525E0%252525B8%252525B1%252525E0%252525B8%252525A2%252525E0%252525B8%252525A7%252525E0%252525B9%25252589%252525E0%252525B8%252525B2%252525E0%252525B8%252525A7%252525E0%252525B8%252525B8%252525E0%252525B9%25252588%252525E0%252525B8%25252599-season-2
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  8) Consummate love: เป็นความรักท่ีมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 อยา่ง เรียกไดว้า่เป็น
ความรักในอุดมคติเลยทีเดียว แต่เอาเข้าจริง ความรักชนิดน้ีเกิดได้ยากมาก ส่วนมากจะเกิดใน
ระยะแรกท่ีคบกนัและเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เม่ือเวลาผา่นไปก็จะค่อยๆลดลง 
 ซ่ึ งจากค าอธิบายทฤษฎีแห่งความรัก (Theories of love) โรเบอร์ต  สเทอร์นเบอร์                   
จากขา้งตน้นั้นสามารถอธิบายตาม ภาพท่ี 2.1 สามเหล่ียมแห่งความรักของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก 
ดงัน้ี 

ภาพที ่2.1 สามเหล่ียมแห่งความรักของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก 
แหล่งทีม่า: Sternberg, 1986, p. 93,119-135. 
 

 จอร์น ลี (Lee, 1973) นกัสังคมวิทยา เช่ือวา่ความรักมีมากกว่าหน่ึงชนิด และไม่มีความรัก
ชนิดใดท่ีเป็นรักแท้ (True love)  จึงได้อุปมาความรักเหมือนสีหลายสี (Colors) ความรักมีหลาย
รูปแบบเสมือนสีท่ีมีหลายสี โดยจอร์นเห็นว่าความรักระหว่างคู่สมรสหรือคนรักเกิดจากความรัก
แบบต่างๆ มารวมกนั คลา้ยกบัสีสองสีมาผสมกนัท าให้เกิดเป็นสีใหม่ท่ีผสมกลมกลืนกนัดี สีต่างๆ
เกิดจากการผสมของสีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน ซ่ึงแม่สีทั้ ง 3 สี ถือว่าเป็นสีปฐมภูมิ (Primary 
colors) ขณะท่ีความรักแบบปฐมภูมิ (Primary love-styles) 3 อย่าง คือ ความรักแบบเสน่หา (Eros) 
ความรักแบบไม่ผูกมดั (Ludus)  และความรักแบบมิตรภาพ (Storge) เป็นรูปแบบ (style) ความรัก
ของแต่ละคน เม่ือผสมกนัแลว้จะไดรู้ปแบบความรักท่ีเหมาะสมหลาย ๆ  รูปแบบเกิดข้ึน 
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ความรักปฐมภูมิ (Primary love-style) ความรักปฐมภูมิแบ่งได ้3 ชนิด ดงัน้ี 
  1) ความรักแบบเสน่หา (Eros) คือ ความรักเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในชีวิต แมจ้ะไม่
มากพอท่ีจะท าให้ตนเอง รู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรกเห็นคลา้ยๆกบัรักแรกพบนั้น แต่ความดึงดูดใจ
ซ่ึงกนัและกนัท่ีแสดงออกมา ทั้งค  าพูดและการแสดงความใกลชิ้ด อยากเจอกนัทุกวนัถา้เป็นไปได ้
วาดฝันเก่ียวกบัอีกฝ่ายไวง้ดงาม และรวมถึงการไม่ได้คาดการณ์ถึงอุปสรรคใดๆ คู่รักประเภทน้ี
พยายามพฒันาสัมพนัธภาพกบัคู่ของตนอยา่งรวดเร็ว โดยการเปิดเผย ซ่ือสัตย ์และจริงใจ ใส่ใจคู่รัก
มากเป็นพิเศษ แต่ไม่แสดงความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของหรือกลวัวา่จะมีคู่แข่ง  
  2) ความรักแบบไม่ผูกมดั (Ludus) คือ ความรักเป็นเกมชนิดหน่ึงเพื่อความบนัเทิง
ของทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงการผกูมดั สามารถผลดัเปล่ียนคู่ไปไดเ้ร่ือย ๆ พยายามท่ีจะไม่สร้างความ
ผกูพนัทางอารมณ์อยา่งลึกซ้ึงกบัใคร เพื่อรักษาความเป็นอิสระของตน ถึงแมจ้ะไม่ตอ้งการท าใหอี้ก
ฝ่ายเจ็บปวด แต่การโกหกและความไม่จริงใจถือวา่เป็นการเล่นตามกติกา ท่ีมีความรักแบบน้ีจะไม่
หึงหวงหรือแสดงความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ และอาจเห็นชอบให้คู่ของตนมีความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้
ทั้งน้ีเพื่อสร้างความสมดุลในความสัมพนัธ์ของตน  
  3) ความรักแบบมิตรภาพ (Storge) คือ ความรักพัฒนามาจากมิตรภาพ เป็น
ความรู้สึกรักใคร่อนัเน่ืองมาจากการคบหากนัมาเป็นเวลานาน ไม่ได้มีความรู้สึกต่ืนเตน้เร่าร้อน     
แต่เนน้การท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนัและมีกิจกรรมร่วมกนั ความรักเป็นส่ิงท่ีมัน่คงท่ีผนวก
เขา้ไปกบัการด ารงชีวติตามปกติ  

ความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary Color of Love) 
 สีสันความรักแบบทุติยภูมิ (Secondary Colors of Love) ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหวา่ง
คนท่ีมีความรักแบบความรักแบบเสน่หา (Eros) ความรักแบบไม่ผกูมดั (Ludus)  และความรักแบบ
มิตรภาพ (Storge) ท าให้เกิดเป็นความรักในรูปแบบต่างๆ คล้ายกบัการผสมสี แดง เหลือง และ       
น ้าเงิน ท าใหไ้ดสี้อ่ืนๆ ตามมา ความรักท่ีเกิดข้ึนจากการผสมกนัของความรักปฐมภูมิมีดงัน้ี 
  1) ความรักแบบลุ่มหลง (Mania) คือ ผูท่ี้มีความรักแบบน้ีจะใฝ่หาความรัก  แต่เช่ือ
วา่ความรักเป็นความเจบ็ปวด ปรารถนาความใกลชิ้ด และตอ้งการความเป็นเจา้ขา้วเจา้ของ ตอ้งการ
ให้คู่รักของตนแสดงความรักมากกวา่ปกติ เม่ือใดท่ีคู่ไม่ไดแ้สดงความใส่ใจ หรือไม่แสดงความรัก
ตามท่ีปรารถนา อาจจะท าร้ายตนเพื่อเอาชนะความรัก คู่รักประเภทน้ีเช่ือว่าเม่ือปราศจากความรัก
จากอีกฝ่าย ชีวติก็ไม่มีคุณค่าอีกต่อไป  
  2) ความรักแบบมีเหตุผล (Pragma) คือ เป็นความรักท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานของความ
เป็นจริง ผูท่ี้มีความรักแบบน้ีจะแสวงหาคู่ท่ีเหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด เช่ือวา่ความสัมพนัธ์จะราบร่ืน
ก็ต่อเม่ือคู่รักสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของกนัและกนั ได้แสวงหาคนท่ีมีลกัษณะ
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คลา้ยตนหรือต่างจากตน แต่ช่วยเติมเต็มส่วนท่ีขาด การเลือกคู่จะมีลกัษณะคลา้ยรักเผื่อเลือก ทั้งน้ีก็
เพราะคาดหวงัสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื  
  3) ความรักแบบเสียสละ (Agape) คือ เป็นความรักท่ีปราศจากความเห็นแก่ตัว 
ตอ้งการเป็นผูใ้ห้มากกวา่ผูรั้บมีความห่วงใย และค านึงถึงความสุขของคู่รักเป็นส าคญั โดยไม่ใส่ใจ
กับความต้องการของตนเอง "การให้"เป็นปัจจัยส าคัญของความรักแบบน้ี นักจิตวิทยาได้
ท าการศึกษาพบวา่ ในชีวติจริงคู่สมรสจะมีรูปแบบความรักท่ีคลา้ยคลึงกนั เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง
คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์ยาวนานกบัคู่ท่ีเลิกราไป พบวา่ประเภทแรกจะมีความรักแบบเสน่หาสูงกวา่ และ
มีความรักแบบไมผกูมดัต ่ากวา่ประเภทหลงั รูปแบบของความรักอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
และลกัษณะของบุคคลท่ีเรามีความสัมพนัธ์ดว้ย  

ภาพที ่2.2 แบบจ าลองความรักหลากสีของจอร์น ลี 
แหล่งทีม่า: Lee, 1973.  
 
 โดยการแบบความรักเป็นรูปแบบต่างๆ ของจอร์น ลี นั้นถูกน ามาวิเคราะห์ต่อในการศึกษา
พฤติกรรมของมนุษยห์ลงัจากไดมี้การรับชมส่ือท่ีมีการน าเสนอความรักในรูปแบบต่างๆ 
 การเร่ิมความสัมพนัธ์ของความรักแบบโรแมนติก (Lee, 1973) 
  1) ความตอ้งใจ (Attraction) คือ ความตอ้งใจหรือการถูกใจมกัจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล 
2 คน มีความรู้สึกพิเศษซ่ึงกนัและกนั ความรักตอ้งเกิดข้ึนจากการพบปะกนัเอง การท่ีเพื่อนแนะน า
ให้รู้จกั การเปล่ียนสถานท่ีต่างๆ เช่น สถานท่ีเรียน สถานท่ีท างานใหม่ หรือจากการหาเพื่อนทาง
อินเทอร์เน็ต 
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  2) การสร้างความสัมพนัธ์ (Building) คือ ความคลา้ยในส่ิงท่ีดึงดูดกนั ความรุนแรง
ของส่ิงท่ีดึงดูดกัน การประเมินด้านบวกซ่ึงกันและกัน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์
ประกอบดว้ย การขาดแรงดึงดูดทางกายภาพ การประเมินผลดา้นลบ การลดความรุนแรงของแรง
ดึงดูด ในช่วงแรกความสัมพนัธ์ของการพูดจามกัเป็นการพดูจาแต่เร่ืองท่ีดี และผิวเผนิ หรือท่ีเรียกวา่ 
“วางฟอร์ม” เร่ืองท่ีพูดโดยทัว่ไป ประกอบด้วย ช่ือ อาชีพ สภาพสมรส ภูมิล าเนา หรือ เบอร์
โทรศพัท์ ซ่ึงการสนทนานั้นๆมีความตอ้งการลึกๆในใจแต่ละฝ่ายคือถา้ฉันให้ขอ้มูลอะไรแก่คุณ   
ผมควรจะไดรั้บขอ้มูลกลบัมาเท่าๆกบัท่ีให้ไป การเปิดเผยขอ้มูลของตนมีความแตกต่างกนัระหวา่ง
หญิงชาย โดยมีแนวโน้มท่ีฝ่ายหญิงจะพูดมากกวา่ เม่ือความสัมพนัธ์ด าเนินต่อไปความคิดเร่ืองฉัน
และเธอจะค่อยๆเปล่ียนเป็นเรา ซ่ึงแสดงถึงความผกูพนัท่ีเพิ่มข้ึน 

  3) การคงอยูข่องความสัมพนัธ์ (Continuation) คือ การหาวิธีใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
สนใจ การคงอยูข่องการแสดงความห่วงหาอาทร เช่น ส่งของขวญัวนัปีใหม่ วนัเกิด เป็นตน้ มีความ
ยินดีด้วยความบริสุทธ์ิใจ มีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ซ่ึงกันและกัน ปัจจัย ท่ีท าให้
ความสัมพนัธ์เลวร้ายประกอบดว้ย ความเบ่ือหน่าย ไม่กระตือรือร้น ไม่ใส่ใจ เช่น ลืมนัด ลืมวนั
ส าคญั โกหก เห็นแก่ตวั เป็นตน้ 
  4) ภาวะความสัมพนัธ์เส่ือมถอยลง (Deterioration) เป็นระยะท่ีสามารถกระตุน้ให้
ความสัมพนัธ์กลบัมาดีได้ โดยตอ้งให้เวลาและให้เหตุผลกบัมนัความสัมพนัธ์จะเร่ิมเปล่ียนแปลง 
เม่ือทั้งคู่เห็นวา่ความสัมพนัธ์ไดล้ดความส าคญัลง ในกรณีท่ีตอ้งการหยุดความสัมพนัธ์ลง หรืออาจ
ใชค้วามสงบรอใหเ้วลาคล่ีคลาย 
  5) ความสัมพนัธ์ส้ินสุดลง (Ending) ความสัมพนัธ์จะส้ินสุดลงเม่ือทั้งคู่ “หมดใจ” 
ให้กนัและไม่มีเยื่อใยให้กนัแลว้ แมว้่าความรักจะเป็นประเด็นให้นกักวีและนกัดนตรีไดก้ล่าวถึง
และรังสรรคผ์ลงานอยูเ่สมอๆ และมีมาเป็นเวลานานแลว้ แต่เร่ืองของความรักและความสนใจทาง
เพศเพิ่งจะกลายเป็นประเด็นท่ีไดรั้บการศึกษาในทางวทิยาศาสตร์เม่ือไม่นานมาน้ีเอง 
 จากทฤษฎีจะพบว่าความรักมีล าดบัขั้นตอน ท่ีสามารถอธิบายไดอ้ย่างชัดเจน แต่ในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้นความรัก ไม่มีสามารถแยกแยะไดใ้นความรู้สึกของมนุษย ์เน่ืองดว้ยสาเหตุมา
จากภาวะทางจิตใจหลายๆปัจจยัท่ีเกิดข้ึน จึงท าใหม้นุษยบ์างคนท าให้ ภาวะของความรัก กลายเป็น
ภาวะแห่งความทุกข ์จิตแพทยท์่านหน่ึงไดรั้กษาผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตเพราะความรักท่ีสูญเสียไป 
ไดรั้กษาโดยการให้ค  าปรึกษา เก่ียวกบัความรักไวว้า่ ความรักท่ีแท.้.ตอ้งมีอิสรภาพ... คนสองคนจะ
รักกนัได ้ก็ต่อเม่ือ เขาทั้งสอง สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด ้ตามล าพงั อยา่งไม่เป็นทุกข ์แต่เขาทั้งสอง ก็
เลือกท่ีจะใชชี้วติร่วมกนั เพื่อความสุขท่ีมากข้ึน (Peck, 1978) 
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 ซ่ึงในปัจจุบนัความรักถูกท าถ่ายทอดเป็นความรู้สึกมากมายผา่นส่ือ ทั้งส่ือเพลง ภาพยนตร์
และส่ือโทรทศัน์ โดยทุกๆช่องทางจะท าเสนอความรักท่ีหลากหลาย โดยมีจุดประสงคท่ี์จะอธิบาย
ความหมายของค าวา่รัก ใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายค าวา่รักใหช้ดัเจนมากข้ึน 
 

2.2.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความรัก (Love) 
 Hetsroni (2012b) ได้ศึกษา ความรักเป็นเร่ืองท่ีน าเสนอในศิลปะและดนตรี  และเป็น
ประเด็นหลกัในรายการโทรทศัน์ พบว่า การรับชมส่ือจากโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์ปานกลางกบั
รูปแบบความรักของบุคคล การดูข่าวและรายการทัว่ไปมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรักรูปแบบ
ความรักท่ีไม่ผูกมดั การดูโทรทศัน์ประเภทข่าวมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรักแบบความรัก
แบบมีเหตุมีผล แต่การดูโทรทศัน์ในรูปแบบละครน ้ าเน่าและละครครอบครัวท่ีมีประเด็นเร่ืองความ
รักบ่อยๆ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความรักแบบมีเหตุมีผล และการดูโทรทศัน์ท่ีมีเร่ืองราวความรัก
มากๆมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความรักรูปแบบเสน่หา 
 ชโลทร โพยมยล (2552) ไดศึ้กษา ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักใน
ตระกูลภาพยนตร์ไทย โดยศึกษาจากภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 27 เร่ือง ตามตระกูลภาพยนตร์ ไทย 7 
ตระกูล โดยใชก้รอบแนวคิดดา้นการเล่าเร่ืองและสัญญวิทยาเป็นองคป์ระกอบหลกัในการวิเคราะห์ 
พบว่า ความหมายความรักท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ไทยมีความหลากหลายอยู่มาก โดยใน
ภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์ชีวิต ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์เพลง และภาพยนตร์วยัรุ่น มีการให้ความ
หมายความรัก ในแง่มุมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบดา้นความรัก และการ
เรียนรู้ในเร่ืองของความรักของตวัละคร ในขณะท่ีภาพยนตร์ต่อสู้ และภาพยนตร์สยองขวญั มี      
การให้ความหมายในแง่มุม เชิงลบมากกวา่เชิงบวก โดยช้ีให้เห็นถึงความรักท่ีขาดสติและตั้งอยูบ่น
ความไม่พอดี ซ่ึงจากสามเหล่ียมแห่งรักของโรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก ความรักในลกัษณะน้ีเป็น
ความรักแบบโง่เขลา(Fatuous love) เป็นการรวมของความรักแบบหลง และความรักท่ีว่างเปล่า      
จะไม่มีความมัน่คงและย ัง่ยืน จนท าให้เกิดเป็น โศกนาฏกรรมและการสูญเสีย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ความรักไม่ได้มีแต่ดา้นท่ีมีสุขสมหวงัเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีผลวิจยัยงัแสดงให้เห็นว่า แง่มุม
ความรักสามารถเขา้ไปอยู่ไดใ้นภาพยนตร์ทุกประเภทแต่ต่างกนัท่ีรูปแบบและวิธีการน าเสนอโดย
ตระกลูภาพยนตร์นั้น มีส่วนในการก าหนดทิศทางของความหมายความรักได ้
 สัตกร วงศ์สงคราม (2552) ไดศึ้กษา ความรักของวยัรุ่น โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นเขต
บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในระดบัมธัยมตอนปลาย 322 คน ระดบัอนุปริญญา 370 คน และ
ระดบัปริญญาตรี 265 คน รวมทั้งส้ิน 957 คน วิเคราะห์ผา่นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตวัของ
วยัรุ่น แบบประเมินหน้าท่ีของครอบครัว และมาตรวดัประเมินค่าสามเหล่ียมความรักของ         
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สเทอร์เบอร์ก พบว่าการท่ีวยัรุ่นอยู่ในครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น พ่อและแม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้ ในฐานะผูป้กครอง ในคณะเดียวกนัวยัก็สามารถท าหนา้ท่ีของตนเองไดดี้
เช่นกัน เช่น การท าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา การส่ือสารบทบาทของสมาชิก การตอบสนอง
ทางด้านอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ เป็นต้น จะมีการกระท าต่างๆท่ีเกิดจากความรัก                
เป็นพฤติกรรมทางบวกท่ีจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของครอบครัว ถือเป็นความรักแบบสมบูรณ์ 
(Consummate love)  คือรวมไปด้วยความรู้สึกทุกๆอย่าง คือ ความชอบ (Intimacy) ความลุ่มหลง
(Passion) และการตัดสินใจ (Commitment) ตามกฎของสามเปล่ียนแห่งรักจนท าให้ ก่อเป็น           
ความผกูพนั ตามทฤษฎีของ โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก 
 วนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ได้ศึกษาเร่ืองความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ                
ท่ี   ปรากฏในมิวสิควีดีโอไทย พบว่า รูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควีดีโอไทยมีทั้งหมด 6 
รูปแบบดังน้ี ความรักแบบเสน่หา(Eros) ความรักแบบไม่ผูกมัด(Ludus) ความรักแบบลุ่มหลง 
(Mania) ความรักแบบมิตรภาพ(Storge) ความรักแบบมีเหตุผล(Pragma) และความรักแบบเสียสละ
(Agape) ซ่ึงการน าเสนอท่ีมากท่ีสุดเป็นความรักแบบเสน่หา จะเป็นลกัษณะความรักท่ีฝ่ายหน่ึงจะมี
ความรู้สึกท่ีดีให้อีกฝ่ายหน่ึงอยา่งมากท าอะไรก็จะคิดถึงอีกฝ่ายเสมอ มีความตรงไปตรงมา เปิดเผย 
คิดถึงเร่ืองอนาคตกบัอีกฝ่ายโดยไม่คิดถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัมาก
ในประเทศไทยเพราะเม่ือความรักแบบน้ีเกิดความผิดหวงัก็จะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา ล าดบัท่ี
สองคือความรักแบบเสียสละ เป็นความรักท่ีตอ้งการเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ ค านึงถึงความสุขของฝ่ัง
ตรงข้ามตลอดเวลา หวงัให้อีกฝ่ายมีความสุข และล าดับท่ีสามคือความรักแบบมิตรภาพ เป็น        
ความรักท่ีเร่ิมจากเพื่อน ไม่ได้มีความเร้าร้อน หรือต่ืนเต้นมากเป็นพิเศษ เพราะรู้จกักันมานาน         
ซ่ึงความรักแบบมิตรภาพเป็นการเร่ิมตน้ท่ีดีในการพฒันาความสัมพนัธ์ 
 บุปผา บุญทิพย์ (2546) ได้ศึกษาความรักในนวนิยายเ ร่ืองลูกทาสของ  รพีพร  โดย                
การวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) พบวา่ ละครเร่ืองลูกทาสนอกจากจะเป็นละครท่ีสะทอ้น
ถึงความเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวแล้ว ยงัแสดงให้เป็นถึง       
การแสดงความรัก ของชายท่ีต ่าตอ้ยท่ีมีความพยายามท่ีจะท าตนให้เสมอ มีเกียรติคู่ควรกับนาง      
อนัเป็นท่ีรัก ซ่ึงลกัษณะความรักในเร่ืองลูกทาสน้ีมีประกอบให้เห็นอยู ่2 ลกัษณะ คือ ความรักเป็น
พิษ เป็นความรักท่ีไม่สมหวงั ท าให้ผูท่ี้มีรักเป็นทุกข์ทรมาน เปรียบเสมือนความรักแบบลุ่มหลง
(Mania) ตามหลกัทฤษฎีของ จอร์น ลี และเป็นความรักแบบโง่เขลา(Fatuous love) เป็นความรัก       
ท่ีเปราะบางท าให้เกิดความผิดหวงั เสียใจไดง่้าย และความรักเป็นน ้าผึ้ง คือความรักท่ีสุขสมหวงั ได้
ครองรักกนั แต่คามรักแบบน ้ าผึ้ งท่ีปรากฏในเร่ืองน้ีนั้น ไม่ไดมี้ความหวานช่ืนนัก เปรียบเสมือน
ความรักท่ีสมบูรณ์(Consummate love) เป็นความรักท่ีมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง คือความชอบ
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(Liking) ความลุ่มหลง(Passion) และการตัดสินใจ(Commitment) ท่ีท  าให้ความรักด าเนินต่อไป
จนถึงความสุขสมหวงั ตามทฤษฎีสามเหล่ียมความรักของ โรเบอร์ต สเทอร์นเบอร์ก 

 

2.3 ทฤษฎแีละแนวคดิละครโทรทศัน์และการเล่าเร่ือง (Narrative) 
 
 การเล่าเร่ือง เป็นการติดต่อส่ือสารอยา่งหน่ึงของมนุษย ์เพราะในชีวิตประจ าวนัมนุษยน์ั้น   
มีประสบการณ์ในการพบเจอส่ิงแปลกใหม่ หรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการจะบอกต่อหลายอย่าง จึงมี      
การเล่าเร่ืองราวนั้นๆต่อให้กับมนุษย์คนอ่ืน จนท าให้การเล่าเร่ืองนั้นกลายเป็นศาสตร์หน่ึงใน       
การส่ือสาร เพื่อให้เกิดความรู้ ความบนัเทิง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี การเล่าเร่ืองสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากส่ือ
หลายทางเช่น นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ และละคร 
 ละครโทรทศัน์เป็นจินตคดีประเภทหน่ึง ท่ีมุ่งให้ผลดา้นอารมณ์และความรู้สึกเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะการให้ความเพลิดเพลินซ่ึงเป็นจุดมุ่งหลายพื้นฐานของงานดา้นน้ี โดยละครโทรทศัน์นั้น
จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐานของการเล่าเร่ืองไดแ้ก่ แก่นเร่ือง โครงเร่ือง ตวัละคร เวลา
สถานท่ี ปฏิสัมพนัธ์ของตวัละครบทสนทนา มุมมองในการเล่าเร่ือง และท่วงท านองในการน าเสนอ 
(ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ์, 2543)  และละครโทรทศัน์เป็นการน าเอาบท การแสดง เทคนิคการถ่ายท า 
การตดัต่อ แสง เสียง สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มาผสมผสานเขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงแต่ละส่วนจะมีผลกระทบ
ท่ีจะท าให้ละครนั้ น ประสบความส าเร็จ (ชยพร สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทัศน์ , 2548)             
โดยความหมายของละครโทรทศัน์ในแง่ของกลวธีิการน าเสนอ ละครโทรทศัน์ (Television Drama) 
เป็นรายการท่ีน า เสนอเร่ืองราว (Story) เ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงได้มีการวางโครง  เ ร่ือง (Plot)                
การน าเสนอในลกัษณะเร้าความสนใจของผูช้ม โดยการสร้างความขดัแยง้ (Conflict) การพฒันา
ความขดัแยง้น าไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเร่ือง (Climax) และจบลงในท่ีสุด  
 

2.3.1 รูปแบบของละครโทรทศัน์ 
 เ น่ืองจากละครเป็นการเล่าเ ร่ืองผ่านส่ือ ซ่ึงอาจมีหลายลักษณะหรือหลายรูปแบบ                  
ซ่ึงโดยทัว่ไปไดม้กัมีการแบ่งรูปแบบของละครโทรทศัน์ไว ้ดงัน้ี  
  2.3.1.1 ละครชุดเร่ืองยาว หรือ T.V. Series เป็นรายการละครชุดเร่ืองยาว ด าเนิน
ติดต่อกนัไป เป็นละครเร่ืองเดียวกนัจนกวา่จะจบ โดยมีผูแ้สดงชุดเดียวกนัตลอด ความยาวตั้งแต่ 8 
ตอนข้ึนไป จนอาจถึง 100 ตอน ถา้ละครไดรั้บความนิยมมาก ๆ ในการเสนอฉายแต่ละคร้ังอาจจะ
เป็นตอนละ 30 นาทีหรือ 60 นาที ออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์  
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  2.3.1.2 ละครเล่นเป็นตอน ๆ หรือ Serials รายการประเภทน้ีสืบเน่ืองมาจากละคร
วิทยุ (Soap Operas) และเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ ละครเหล่าน้ีจะบันทึกเทปไว้แล้วจึงเสนอ          
สูตรของ ละครประเภทน้ีคือ เป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของตวัละครเอก 2 หรือ 3 คน
กบัตวั ละครรอง ๆ ลงไปอีกบา้งผสมผสานกบัเร่ืองใหม่ ๆ ซ่ึงท าใหล้ะครเดินต่อไป  
  2.3.1.3 ละครภาพยนตร์โทรทัศน์ เ ร่ืองยาว  หรือ Mini Series เป็นละครหรือ
ภาพยนตร์ท่ีผลิต เร่ืองราว ซ่ึงมีความยาวตั้งแต่ตน้จนจบมากกวา่ 3 ชัว่โมงข้ึนไป จึงจ าเป็นตอ้งแบ่ง
การออกอากาศ เป็น 2 ภาค หรือบางเร่ืองอาจมีความยาวถึง 6 ชัว่โมง หรือมากกว่านั้น ก็อาจแบ่ง   
การออกอากาศ เป็นคร้ังละ 1 ชัว่โมงก็ได ้และออก   อากาศติดต่อกนัไปในเวลาเดียวกนัในวนัต่อไป 
หรือวนัเวลา เดียวกนัในสัปดาห์ต่อไป จนจบเร่ือง มกัจะออกอากาศตั้งแต่ 2-8 ตอน  
  2.3.1.4 ละครชุดรวมเร่ือง หรือ Anthology Series เป็นลกัษณะละครชุดเร่ืองยาว
รายการ ละครประเภทน้ีมีลกัษณะเฉพาะคือ ช่ือรายการจะบ่งบอกถึงแนวเร่ืองในแต่ละตอน ซ่ึงเป็น
แนว เดียวกนัแต่ตวัแสดงและเน้ือเร่ืองจะแตกต่างกนัออกไป โดยทัว่ไปแลว้จะเป็นเร่ืองจบในตอน 
เน้ือหาท่ีน าเสนอจะเป็นแนวลึกลบั สยองขวญัหรือต านาน เทพนิยายต่าง ๆ  
  2.3.1.5 ละครพิเศษจบในตอน  หรือ Dramatics Special เป็นรายการละครพิเศษ     
ซ่ึงจบใน ตอนให้เวลาแสดงประมาณ60-120 นาทีบางทีอาจเสนอในโอกาสพิเศษหรือเสนอเป็น    
รายเดือน ไม่มีก าหนดท่ีแน่นอน อาจจะเป็นละครแนวชีวติ อิงประวติัศาสตร์หรือละครเพลง  
  2.3.1.6 ละครประเภทตลกชวนหัวหรือเสียดสีสังคม หรือ Situation Comedy เป็น
ละคร ประเภทตลกชวนหวัหรือเสียดสีสังคม เป็นการแสดงท่ีแตกต่างจากการแสดงตลกหรือจ าอวด 
มกัเป็นเร่ืองราวในครอบครัว เพื่อนฝูงท่ีตอ้งมีเร่ืองราวต่าง ๆ เกิดข้ึน โดยมีการสอดแทรกมุขตลก 
ตลอดจนการหยิบยกเอาประเด็นท่ีก าลงัถูกกล่าวถึงในสังคมมาประชดประชนั เสียดสี เป็นละครท่ี 
ไม่ตอ้งอาศยัฉากในการแสดงมากนกั และมกัจะถ่ายท าในหอ้งส่งเป็นส่วนใหญ่  
 นอกจากละครจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายดงักล่าวแลว้ แต่เม่ือพิจารณาถึงอารมณ์ เน้ือหาของ
ละครท่ีถูกเผยแพร่ อาจแบ่งประเภทของละครออกไดห้ลายประเภท โดยใช้เกณฑ์ใน เร่ืองผลต่อ
อารมณ์ของผูช้มเป็นตวัตั้งไดอี้กเช่นกนั  
 

2.3.2 ประเภทของละคร  
 ละครโทรทศัน์แรกเร่ิมไดรั้บอิทธิพลมาจากละครเวที และต่อมาเม่ือเกิดส่ือภาพยนตร์ข้ึน 
และมีการสร้างภาพยนตร์อยา่งแพร่หลาย ละครโทรทศัน์ก็ไดรั้บเอารูปแบบภาพยนตร์มาใช ้จึงท า
ให้เกิดละครข้ึนมาหลากหลายประเภท ซ่ึงการจ าแนกประเภทของรูปแบบละครน้ี ก็ได้มี                 
การ   จ าแนกกนัมาในหลายยคุสมยั นบัตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ อนัเป็นตน้ต ารับของละคร โดยรูปแบบ
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ละครของ ละครโทรทศัน์น้ีบางคร้ังอาจจะผสมผสานปนเปกนัได ้หรือละครเร่ืองหน่ึงอาจมีหลาย
รูปแบบก็ได ้(ชยพร สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์, 2548) ซ่ึงละครสามารถแบ่งออกเป็น 11 
ประเภท ดงัน้ี  
  2.3.2.1 ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) เป็นละครท่ีมีลักษณะส าคัญคือ เป็น         
การน าเสนอ ความทุกข์ทรมานของมนุษยท่ี์จบลงดว้ยหายนะของตวัเอก ตวัเอกมกัเป็นบุคคลท่ีมี
ความสามารถ หรือมีพรสวรรคอ์นัยิ่งใหญ่ แต่ขณะเดียวกนัก็มีขอ้บกพร่องส าคญัท่ีเป็นปมน าไปสู่
ความหายนะ ของตนในท่ีสุด เร่ืองราวของเหตุการณ์ละครประเภทน้ีมักจะแสดงให้เห็นถึง         
ความเจ็บปวดทุกข์ ทรมานของมนุษย์ ท าให้เกิดความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจ อนัจะน าไปสู่   
ความเขา้ใจชีวิต ความหายนะของตวัเอกท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองจะตอ้งเกิดข้ึนตามกฎแห่งกรรม อนัเกิด
จากลกัษณะนิสัยของตวั ละครและการกระท าท่ีผิดพลาดของตวัละคร อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช้
ดว้ยความบงัเอิญ ซ่ึงเม่ือ ผูช้มชมแลว้จะไดบ้งัเกิดความเขา้ใจชีวติ(Enlightenment) เกิดการช าระลา้ง
จิตใจใหบ้ริสุทธ์ิผอ่งแผว้ (Catharsis) สร้างความรู้สึกสูงส่งและงดงามในจิตใจ (Exaltation)  
  2.3.2.2 ละครตลกขบขนั (Comedy) ละครตลกแบ่งออกเป็น2 แบบใหญ่ๆคือละคร
ตลกแบบฟาร์ส (Farce) และละครตลกแบบคอมมิดี (Comedy) ส าหรับละครตลกแบบฟาร์ส (Farce) 
เป็นละครตลกท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และเป็นจุดเร่ิมตน้ของละครตลกอ่ืน ๆ เกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย ์
ท่ีรู้จกัการหัวเราะเยอะเยย้ขอ้บกพร่อง ความผิดพลาดของตนเองและผูอ่ื้น ท าให้มนุษย์สามารถ 
อดทนต่อสภาพแวดล้อมท่ีล าบากยากเข็ญได้สามารถต่อสู้เผชิญชีวิตได้อย่างเขม้แข็งต่อไป ตลก
แบบฟาร์สมกัใช้ความตลกแบบพลิกความคาดหมายดว้ยเหตุการณ์ท่ีเหลือเช่ือ และเกือบไม่มีทาง 
เป็นไปไดใ้นโลกแห่งความจริง อยา่งไรก็ตาม ผลของขอ้บกพร้องต่าง ๆ จะตอ้งไม่สร้างความรู้สึก 
เสียหายเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างจริงจงั เหมือนในโลกของความเป็นจริง มิฉะนั้นผูช้มจะรู้สึก 
สงสารมาแทนท่ีความตลกส่วนละครตลกแบบคอมิดี (Comedy) เป็นละครตลกท่ีพฒันามาจาก 
ละครตลกแบบฟาร์ส โดยน าเอาภาษา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดมาพฒันา   
ความตลกให้ละเมียดละไมสุขุมลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ท าให้เกิดละครตลกท่ีแนบเนียน ไม่โจ่งแจง้ โปกฮา 
เอะอะตึงตงั เหมือนละครตลกแบบฟาร์ส ละครตลกแบบคอมเมด้ีท่ีนิยมแสดงมาตั้งแต่เดิมมีหลาย 
ประเภท นอกจากน้ียงัมีการประยกุตภ์าพแบบโดยน าเอาละครประเภทอ่ืนมาผสมผสาน จนเกิดเป็น
ละครตลกหลายประเภทยอ่ย ดงัน้ี  

1) ละครตลกรักโรแมนติก (Romantic Comedy) เป็นละครท่ีใช้จินตนา  
การและ ความคิดสร้างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่าเช่ือถือ เป็นเร่ืองราวความรักของตวัละครเอก พระเอก 
นางเอก ท่ีมีคุณสมบติัดีหล่อสวยงามตามอุดมคติ ตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ นานาในตอนตน้เร่ือง 
แต่ก็สามารถฝ่าฟันมาได้จนพบกับความสุขในตอนทา้ยเร่ือง เร่ืองราวจะน าเสนอความสุขจาก    
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ความตลกขบขนัเรียกเสียงหัวเราะจากผูช้ม ซ่ึงอาศยัตวัละครตลกอาชีพ นอกเหนือจากพระเอก 
นางเอก คอยสร้างเร่ืองราวชวนขบขนัจากค าพูด กิริยาท่าทาง ด้วยความเป็นความเชย ความซ่ือ        
ไร้เดียงสา หรือความไม่รู้  
   2) ละครตลกชั้ นสูงหรือตลกผู ้ดี (High Comedy/ Comedy of Manners) 
เป็นละครตลกท่ีลอ้เลียนเสียดสีชีวิตในสังคมชั้นสูงลอ้เลียนเร่ืองราวพฤติกรรมขนบธรรมเนียมของ
คนชั้นสูงในสังคม ซ่ึงเต็มไปดว้ยขนบธรรมเนียม แบบพิธี ขอ้บงัคบัต่าง ๆ มากมายจนบางครั้งท า
ให้รู้สึก อึดอดั จึงท าให้เกิดการสร้างเร่ืองล้อเลียนข้ึน และมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “ตลกผูดี้” 
(Comedy of Manners) ค าว่า  Manners หมาย ถึง  กิ ริยามารยาท ขนบธรรมเนียม  สมบัติผู ้ดี                      
ซ่ึงขนบธรรมเนียม และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคมชั้นสูงนั้น เป็นส่ิงท่ีเคร่งครัดท่ีบงัคบัให้คนใน
สังคมนั้นตอ้งท าตาม สร้างความอึดอดั คนในสังคมชั้นสูงอยากจะท าอะไร ก็ท  าไม่ได ้หากฝ่าฝืน     
ก็จะถูกลงโทษหรือติเตียน เม่ือในโลกความเป็นจริงไม่สามารถท าได้ จึงได้สร้างตวัละครท่ีเป็น      
ตวัเอกให้เป็นคนชั้นสูงให้แหวกกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นการตอบสนองความพึงพอใจ ความสะใจ
ของผู ้ชม ทั้ งคนชั้ นสูงเองและคนทั่วไป ท่ีได้เห็นการกระท าอันฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นั้ น อันเป็น             
การผอ่นคลายความอึดอดัตึง เครียดท่ีสะสมอยูใ่นใจ  
   3) ละครตลกแบบเสียดสี (Satiric) เป็นละครท่ีมุ่งเน้นการเสียดสีลอ้เลียน
ท่ีรุนแรงกวา่ ตลกชั้นสูงละครตลกแบบเสียดสีมุ่งลอ้เลียนพฤติกรรมของคนทัว่ไปในสังคม ท่ีมีทั้ง
เร่ืองน่าละอาย เร่ืองท่ีเป็นข้อบกพร่องซ่ึงเม่ือผูช้มได้เห็นข้อบกพร่องเหล่านั้นก็ท าให้เกิดความ
ละอายใจ น าไปสู่การแก้ไข ละครประเภทน้ีตอ้งอาศยัความสามารถของผูป้ระพนัธ์ในการคิด
สร้างสรรค์ วิธีการลอ้เลียนอยา่งแยบคาย เพื่อไม่ให้ผูช้มหรือผูท่ี้ถูกลอ้เลียนโกรธ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการ
วางโครง เร่ืองท่ีดี การสร้างตวัละคร การใชภ้าษาค าพดูท่ีตลกเสียดสีอยา่งเจบ็แสบ  
   4) ละครตลกรักกระจุ้มกระจ๋ิม (Sentimental Comedy)เป็นละครตลกท่ี
สร้างข้ึนมา เพื่อให้ความบนัเทิงแก่ผูช้มเป็นหลกั มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัละครชีวิตแบบเมโลดราม่า 
เร่ืองราวตั้ งอยู่บนพื้นฐานของตัวเอกท่ีน่ารักน่าเอ็นดูของตัวละครเอก มีลักษณะให้ความรัก 
ความเห็นอก เห็นใจตวัเอกมากกวา่ตลกแบบคอมมิดี (ซ่ึงเสียดสีแบบปราศจากความเห็นอกเห็นใจ) 
ความตลก ขบขนัมกัเกิดข้ึนจากบุคคลแวดล้อมตวัเอก เช่น คนรับใช้ เพื่อนหรือญาติของตวัเอก    
เป็นการสร้างความสนุกสนาน ตลกขบขนัแบบผิวเผิน ไม่ไดมุ้่งลอ้เลียนพฤติกรรมหรือขอ้บกพร่อง
ของมนุษย์ หรือท าให้เกิดความละอายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผูถู้กล้อเลียน แต่เอามาล้อ
เลียนแบบน่ารักน่าเอ็นดูย ัว่เยา้ กระเซ้าแหย่ ให้เกิดความสนุกสนานมากกว่าความทุกข์ ละคร
ประเภทน้ีเป็นท่ีนิยม มากทางโทรทศัน์ เพราะดูแลว้ให้ความเพลิด เพลิน ผอ่นคลายความตึงเครียด
ในชีวติประจ าวนัไดดี้  
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   5) ละครตลกประเภทสถานการณ์  (Situation Comedy) เป็นละครท่ีมี   
ความตลกท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของเร่ืองราวสับสนอลเวง ผิดฝาผิดตวั ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน   
โดยบงัเอิญ การด าเนินเร่ืองมกัมีการสร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะข้ึนมา ท าให้น าไปสู่    
การกระท าท่ีตลกขบขนัชวนหวั เช่น ละครเร่ืองรักหมดใจ ยยักระล่อน (My Girl)  
   6) ละครตลกแนวการต่อสู้ (Action Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของ เร่ืองการต่อสู้ แต่เป็นการต่อสู้ชนิดท่ีไม่จริงจงั ไม่เน้นการฆ่า การฆาตกรรม แต่เนน้ท่ี
ความสนุกสนาน ตลกขบขนัมากกวา่  
   7) ละครตลกชีวติ (Drama Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
เร่ืองชีวติ ผูค้นเร่ืองการต่อสู้ชีวติท่ีน ามาเสนอดว้ยมุมมองตลกขบขนั เช่น ละครเร่ือง บนัทึกหวัใจ...
นายซางดู (My Beloved)  
   8) ละครตลกครอบครัว (Family Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของเร่ือง ชีวติในครอบครัว พอ่ แม่ ลูก ท่ีน าเสนอดว้ยมุมมองความตลกขบขนั  
   9) ละครตลกแนวเร่ืองผี (Horror Comedy) เป็นละครตลกท่ีตั้ งอยู่บน
พื้นฐานของเร่ือง ลึกลบัสยองขวญั เร่ืองภูตผปีีศาจท่ีน าเสนอดว้ยมุมมองความตลกขบขนั  
  2.3.2.3 ละครชีวิตรักอิงนิยายหรือโรแมนติก (Romantic) เป็นละครท่ีน าเสนอ
เร่ืองราว ความรู้สึก อนัเกิดจากความรัก เป็นนิยายท่ีผูค้นปรารถนาใฝ่ฝันท่ีจะไดพ้บ แต่ไม่ไดพ้บ
พานในชีวิตจริง ละครประเภทน้ีมีลกัษณะน าพาผูค้นหลบหนีไปจากสภาพความเป็นจริงในชีวิต 
ไปสู่ชีวิตใน อุดมคติสอดคล้องกับแนวทฤษฎีการหลีกหนี  (Escapism Media) ท่ีช่วยผู ้คนให้         
ผอ่นคลายความ ตึงเครียดในชีวติประจ าวนั โดยการน าพาผูค้นหลีกหนีไปจากความทุกขใ์นชีวิตจริง
ท่ีเผชิญกบั ความยากจน ความล าบาก ความแร้นแคน้ท่ีเผชิญอยูใ่หม้าสัมผสักบัความสุขท่ีไดจ้ากการ
สวมบทบาทชีวิตตวัละครตวัใดตวัหน่ึงตามจินตนาการของตนไดส้ัมผสัชีวิตตวัละครไดร่้วมทุกข์
ร่วมสุข ไปกบัตวัละคร  
  2.3.2.4 ละครเซ็นติเมนเทิลดราม่า (Sentimental Drama) เป็นละครท่ีแฝงอารมณ์
อ่อนไหว ตวัละครน่ารักน่าเห็นใจ พระเอกนางเอกดีพร้อมทุกประการ แมจ้ะมีอุปสรรคเพียงใดก็จบ
ลงดว้ย ความสุข พร้อมทั้งมีหลกัปรัชญาคติสอนใจบา้งตามสมควร ละครประเภทน้ีเกิดจากความ
ตอ้งการ ของผูช้มท่ีตอ้งการชมเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจเพียงอย่างเดียว ละครประเภทน้ีเป็นตน้ 
แบบของละครเมโลดรามาในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ดว้ย  
  2.3.2.5 ละครชีวิตเริงรมยห์รือเมโลดราม่า (Melodrama) เป็นละครเร้าอารมณ์ท่ี
ประพนัธ์ ข้ึนมาเพื่อสร้างความบนัเทิงเริงรมยแ์ก่ชีวิต ดว้ยการผกูเร่ืองให้ด าเนินไปอยา่งสนุกสนาน 
ไม่ตอ้งค านึงถึงเหตุผลมากนกั เร่ืองราวท่ีน าเสนอมกัเป็นเร่ืองราวชีวิตรัก ความขดัแยง้ การชิงดี      
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ชิงเด่น การโตต้อบบริภาษกนั ละครประเภทน้ีมีหัวใจส าคญัอยู่ท่ีโครงเร่ือง (Plot) โครงเร่ืองท าให้
การ ด าเนินเร่ืองของละครสนุกสนาน ตวัละครมีความส าคญัรองลงมา ตวัละครจึงมกัเป็นตวัละคร
ประเภท “ตัวละครแบบธรรมเนียมนิยม” (Stock Character) เพื่อให้ผู ้ชมจดจ าเร่ืองราวได้ง่าย 
กล่าวคือ พระเอก (Hero) มกัจะติดภาพหล่อ นิสัยดี มีเสน่ห์ กล้าหาญ มีคุณธรรม มีอุดมการณ์ 
ซ่ือสัตย์สุจริต  ส่วนนางเอก (Heroine) มัก มีลักษณะดีพร้อม  มีความสวย งดงาม น ้ าใจดี                           
มีความอดทนต่อโชคชะตาและอุปสรรคขดัขวางต่าง ๆ อย่างเหลือเช่ือ ส่วนตัวผูร้้าย (Villain)         
มกัมีร่างกาย แขง็แรง ทรหดอดทน หนา้ตามกัไม่ค่อยดี มีความร้ายกาจแทบทุกดา้น หาความดีไม่ได้
เลย เป็นคน ท่ีตามขดัขวางพระเอกและนางเอกตลอดเวลา นอกจากน้ี ตวัละครแบบเมโลดรามา     
มักเป็น “ตัว ละครแบบตายตัว” (Type Character/Stereo Type) ซ่ึงมีคุณลักษณะคงท่ีไม่ว่าเวลา        
จะเปล่ียนแปลง ไปอยา่งไร ก็จะมีลกัษณะแบบนั้นไปตลอด  
  2.3.2.6 ละครการต่อสู้ (Action) ท่ีนิยมเรียกกนัว่า “ละครบู๊” เป็นละครท่ีน าเสนอ
เร่ืองราว ความเก่ง ความกลา้หาญของตวัเอกท่ีเป็นวีรบุรุษ (Hero) ท่ีมุ่งปกป้องคุม้ครองสังคมและ
โลกให้ ปลอดภยัจากการกระท าของตวัร้าย เน้นฉากการต่อสู้ระหว่างตวัเอกและตวัร้าย ตวัเอก       
จะเป็นผูท่ี้มี ความเก่ง มีความสามารถสูง มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณ แมใ้นตอนตน้เร่ือง
ตวัเอกจะ เพล่ียงพล ้ าต่อตวัร้าย แต่ในท่ีสุดด้วยความเก่งกลา้สามารถหรือความฉลาดของตวัเอก        
ก็จะเป็น ฝ่ายชนะในท่ีสุด ละครประเภทน้ีมุ่งสร้างความรู้สึกต่ืนเตน้ (Exiting) แก่ผูช้ม เพื่อติดตาม
ชมวา่ตวัเอกจะสามารถแกไ้ขสถานการณ์หรือเอาชนะตวัร้ายไดอ้ยา่งไร  
  2.3.2.7 ละครต่ืนเตน้ผจญภยั (Adventure) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองราวการผจญภยั
ไปยงั ดินแดนต่าง ๆ ท่ีลึกลบัมหศัจรรย ์เตม็ไปดว้ยเร่ืองต่ืนเตน้ระหวา่งการเดินทาง การเผชิญกบัส่ิง
ท่ี เร้นลบั ส่ิงท่ีแปลกใหม่ ส่ิงท่ีทา้ทายความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย ์ 
  2.3.2.8 ละครลึกลบัสยองขวญั (Horror) เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีเป็นปม ปริศนาปมแฝงเร้นชวนต่ืนเตน้ สยองขวญั เก่ียวขอ้งกบัภูตผีปีศาจต่าง ๆ เวทมนต ์บางคร้ัง
นิยม เรียกวา่ “ละครผ”ี หรือเร่ืองผี เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความลึกลบั ต่ืนเตน้ น่าสะพรึงกลวัของภูตผี
ปีศาจต่างๆ หรือเร่ืองของวญิญาณ ความอาฆาตแคน้ของวญิญาณต่าง ๆ ท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร ขา้ม
ภพระหว่างวิญญาณมนุษยไ์ด ้และสามารถแสดงออกให้มนุษย์หวาดกลวัได้ ซ่ึงปัจจุบนัมีการน า
เร่ืองผมีาสร้างเป็นละครแนวตลกขบขนั เพื่อสร้างความสนุกสนานมากกวา่ความน่ากลวั  

2.3.2.9 ละครฆาตกรรม (Crime) เป็นละครท่ีน าเสนอเร่ืองราวของเหตุการณ์การ
ฆาตกรรม การตายของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผน การฆ่าคนตายเพื่อการแกแ้คน้ ละครประเภท
น้ีมุ่งสร้างความต่ืนเตน้ให้กบัผูช้ม โดยให้ผูช้มติดตามว่า ตวัละครท่ีเป็นเหยื่อจะหนีรอดพน้จาก    
การ ฆาตกรรมไดห้รือไม่ ตวัเอกจะสามารถมาช่วยเหยือ่ไดท้นัเวลาหรือไม่ เหยือ่จะถูกฆ่าไดอ้ยา่งไร 
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คนร้ายจะถูกจบัตวัมาลงโทษไดห้รือไม่ ในบางคร้ังตวัเอกก็ตกเป็นเหยื่อถูกตามลา้อนัเน่ืองมาจาก 
เหตุการณ์ฆาตกรรม ตวัเอกตอ้งพยายามหนีเอาตวัรอดใหไ้ดจ้ากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีร้ายแรง  
  2.3.2.10. ละครสืบสวนสอบสวน (Suspense) เป็นละครท่ีเน้นการสืบสวนเพื่อ
คน้หาบุคคลผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าต่าง ๆ โดยมากมกัเป็นการกระท าผิดกฎหมาย เช่น คา้ยาเสพ
ติด คา้อาวธุ วนิาศกรรม ซ่ึงการสืบสวนน้ีมกักระท าโดยตวัเอกท่ีมีความฉลาดหลกัแหลม มีไหวพริบ
ปฏิภาณ สามารถติดตามเปิดเผยร่องรอยของคนร้ายได ้ผูช้มจะต่ืนเตน้ระทึกใจไปกบัตวัเอกว่าจะ
สามารถเปิดเผยปมลึกลบัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัไดห้รือไม่  

2.3.2.11 ละครพื้นบา้น (Folktale) เป็นละครท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวขอ้งกบันิทานพื้นบา้น 
เทพนิยาย เร่ืองปรัมปรา เร่ืองเล่าในสังคม  
  นอกจากน้ี หากแบ่งประเภทของละครตามแนวเร่ืองแลว้ ยงัสามารถแบ่งประเภท
ของ ละครไดอี้กประเภทหน่ึงก็คือ  
  2.3.2.12 ละครพีเรียด (Period) ซ่ึงเป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวข้องกับ 
เร่ืองราวในอดีต เร่ืองประวติัศาสตร์ พงศาวดาร เช่น ละครเร่ือง แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง (Dae 
Jung Geum) และเร่ืองคนดีท่ีโลกรอหมอโฮจุน (The Legendary Doctor – Hur Joon) เป็นตน้  
 

2.3.3 บทละครโทรทศัน์  
 บทละครท่ีถูกเขียนข้ึนเพื่อการจดัการแสดงทางโทรทศัน์ เป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน    
โดยการใช้ภาพและประกอบกบัเสียง บทละครโทรทศัน์เป็นส่ิงท่ีบอกให้ผูบ้ริโภคทราบวา่ เร่ืองท่ี
ก าลงัติดตามอยูน่ั้น เป็นเร่ืองอะไร มีใครเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งบา้ง และเร่ืองราวนั้นเกิดข้ึนท่ีไหน 
เวลาใด เม่ือใด โดยบทละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพนั้นต้องจากผูเ้ขียนบทละครท่ีสามารถยึดถือ       
การด าเนินเร่ืองและบุคลิกของตวัละครนั้นเอาไวไ้ด ้ละครแต่ละเร่ืองควรมีการถ่ายท า 24-30 ชัว่โมง
ต่อเน่ือง โดยหัวหน้าทีมเขียนบทจะเป็นผูก้  าหนดเร่ืองราว และควบคุมการด าเนินเร่ืองนั้นจากตน้ 
จนจบ (Cantor & Pingree, 1983) 
 สินียา ไกรวิมล (2545) ไดก้ล่าวว่า บุคลากรในการเขียนบทโทรทศัน์ คือ ผูเ้ขียนบทละคร
โทรทศัน์ซ่ึงเป็นอาชีพหน่ึงในวงการโทรทศัน์(วงการบนัเทิง) ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนส าคญัอย่างยิ่ง       
ในการสร้างสรรค์งานละครโทรทศัน์เพื่อส่งต่อไปยงักระบวนการผลิตอ่ืนๆ บทละครโทรทศัน์
เปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของเร่ือง หน้าตา ลกัษณะของละครท่ีก าลงัจะผลิต และยงัเปรียบเสมือน    
แผนท่ีการเดินทางในการผลิตอีกดว้ย 
 
 



39 

 ลกัษณะของบทละครโทรทศัน์ท่ีดีไวด้งัน้ี  
  1) ค านึงถึงผู ้ชม  คือ ผู ้ชมกลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ ช่วงเวลาใน                 
การน าเสนอละครโทรทศัน์ 
  2) ความเด่นดังของวรรณกรรม เป็นเ ร่ืองท่ีผู ้บริโภคให้ความนิยมและให้            
ความสนใจ แมว้า่จะเคยเป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทศัน์มาก่อนแลว้ อาทิเช่น ละครโทรทศัน์หรือ
ภาพยนตร์เร่ืองคู่กรรม เป็นตน้ 
  3) ความยาวของเร่ืองต้องอยู่ในขนาดพอดี ไม่ยาวหรือสั้ นจนเกินไป หรือต้อง
ออกแบบให้สามารถตดัถอนและขยายได้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความนิยมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ละครโทรทศัน์ 
  4) ความเป็นไปได้ของเร่ืองในการผลิตต้องไม่ยากจนเกินไป หรือจนไม่อาจ
สามารถใชเ้ทคนิคในการผลิตได ้หรือท าแลว้ไม่เนียนไม่เป็นธรรมชาติ 
  5) เน้ือหาของเร่ืองไม่หนกัจนเกินไป เน่ืองจากโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีให้ผูบ้ริโภครับ
เพื่อความผอ่นคลาย เพื่อความบนัเทิง หรือพกัผอ่นจากเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
  6) ค านึงถึงผูแ้สดง พิจารณาว่าผูแ้สดงในเร่ืองต้องมีจ านวนไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป แต่ละตวัละครมีบุคลิกและบทบาทเหมาะสมกบัตน 
  7) ความทนัสมยัของเร่ือง หากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติคนในปัจจุบนั เน้ือหาก็สมควร
ท่ีจะมีความสมจริง สะทอ้นถึงชีวติในสังคมได ้
  8) ความบนัเทิง เป็นส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคนั้นอยากท่ีจะติดตามชมไปตลอด 
 

2.3.4 ประเภทของบทละครโทรทศัน์  
 นราพร สังข์ชยั (2552) ไดก้ล่าวถึงประเภทในการเขียนบทละครโทรทศัน์ไว ้2 แนวทาง 
ดงัน้ี 
  2.3.4.1 บทละครโทรทศัน์แบบดดัแปลง (Adaptation) คือ รูปแบบวรรณกรรมท่ีมา
จากนวนิยาย เร่ืองสั้น เรียงความ หรืองานเขียน มาสร้างเป็นบทละครโทรทศัน์ ซ่ึงการผลิตละคร
โทรทศัน์จากบทละครประเภทน้ีจะขอ้ดีหลายประการในแง่ของโครงเร่ืองมีมกัจะมีความสมบูรณ์
อยูแ่ลว้ และเป็นท่ีนิยมจากผูอ่้านแต่เดิม หากช้ินงานนั้นมีช่ือเสียงหรือไดรั้บความนิยมมากเท่าไหร่
นั้นการผลิตเป็นละครโทรทศัน์ให้มีภาพประกอบก็จะมีความยากมากข้ึน เน่ืองจากความแตกต่าง
จากจินตนาของผูอ่้านท่ีมีให้ต่อเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงถา้การผลิตมีความเห็นท่ีแตกต่างออกไป จะท าให้ขดั
กบัความคิดเดิมท่ีมีอยูซ่ึ่งท าให้เกิดปัญหาอยูบ่่อยคร้ัง ในการเขียนบทละครโทรทศัน์แบบดดัแปลง
นั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็นข้ึนตอนดงัน้ี 
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   1) ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลงจะมีวิธีการดัดแปลงบท
ประพนัธ์ในรูปแบบต่างๆมาเป็นบทละครโทรทศัน์ดว้ยการอ่านบทประพนัธ์หรือนวนิยายซ ้ าๆเพื่อ
ยดึโครงเร่ืองหลกัหรือแก่นเร่ืองเดิมเอาไว ้โดยอาจจะมีการสร้างเน้ือหาเพิ่มเติมเพื่อท าให้มีความเขา้
ยคุกบัสมยัมากข้ึน 
   2) ท าการวางโครงเร่ืองทั้งหมด เพราะการท าบทละครจากนวนิยายหรือ
บทประพนัธ์มีความจ าเป็นให้เพิ่มหรือลดเน้ือหาให้เหมาะสมกบัการผลิต ดงันั้นการวางโครงเร่ือง
ทั้งหมดก่อนจะเป็นการง่ายต่อการเขียนละครโทรทศัน์ ท าใหไ้ม่ตกหล่นในส่วนของเน้ือหาท่ีส าคญั
ของเร่ืองนั้นๆ 
   3) บันทึกเก่ียวกับทุกตัวละครในโทรทัศน์ เพราะจากสร้างตัวละคร
ส าหรับบทละครโทรทศัน์ท่ีมาจากการดดัแปลงนั้นผูเ้ขียนบทละครโทรทศัน์ควรท่ีจะยึดตวัละคร
เอกไว ้ส่วนตวัละครอ่ืนๆจะเลือกเก็บไวห้รือไม่มีบทบาทในละครจะแลว้แต่ความเหมาะสม เพราะ
จ านวนในการแสดงของนกัแสดงในละครโทรทศัน์มีความส าคญัมากควรมีในปริมาณท่ีพอดีไม่มาก
หรือนอ้ยเกินไป 
   4) การก าหนดเวลา ฉาก และสถานท่ี ในการเขียนบทละครโทรทศัน์แบบ
ดดัแปลในส่วนใหญ่จะยึดตามโครงเร่ืองแบบเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด แต่บางคร้ังเน่ืองจากมีผูจ้  ากดัท่ี
อาจจะไม่ท าใหเ้ป็นไปตามแบบเดิมตามท่ีประพนัธ์ไวอ้าจจะตอ้งมีการเปล่ียนเพื่อความสมบูรณ์ 
   5) การเลือกให้บทสนทนาของตวัละครจากบทประพนัธ์ประเภทนวนิยาย 
ในการเขียนบทโทรทศัน์แบบดดัแปลงนั้น บางคร้ังในนวนิยายบางเร่ืองมีการใชค้  าพูดท่ีเป็นท่ีตรา
ตรึงต่อผูอ่้าน ดงันั้นผูเ้ขียนบทละครโทรทศัน์นั้นจึงควรท่ีจะให้บทนั้นๆ เพื่อเป็นการเก็บเอกลกัษณ์
ของเร่ืองนั้นๆไว ้
  2.3.4.2 บทละครโทรทศัน์แบบเขียนข้ึนใหม่ (Original) คือ การคิดสร้างสรรคเ์ร่ือง
ส าหรับผลิตละครโทรทศัน์ เป็นบทละครท่ีผูเ้ขียนบทละครโทรทศัน์คิดโครงเร่ืองข้ึนมาเอง โดยไม่
มีการลอกเลียนหรือท าซ ้ ากบัละครเร่ืองใด โดยเร่ืองราวอาจจะมาจากเร่ืองส่วนตวัหรือประสบการณ์
จากคนใกลต้วั สร้างสรรค์เป็นบทละครโทรทศัน์ โดยจะน าเร่ืองทั้งหมดละสร้างสรรค์เป็นเร่ือง 
เลือกนักแสดงตวัละครแต่งเสริมให้เร่ืองมีความน่าสนใจมากข้ึน โดยจะก าหนดตวัละครเอกและ
ความขดัแยง้ของเร่ืองจนกระทั้งถึงการยุติของความขดัแยง้นั้นๆ ซ่ึงส่ิงส าคญัในการสร้างบทละคร
โทรทศัน์แบบเขียนข้ึนใหม่นั้นคือ การก าหนดบุคลิกของตวัละคร ตอ้งมีความชดัเจนและมีโครง
เร่ืองท่ีดี 
 จากการอธิบายดังกล่าวจะเห็น บทละครโทรทศัน์มีความส าคญัมากในการผลิตละคร
โทรทศัน์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกๆในการผลิต และเป็นตวัช้ีวดัส าคญัวา่ ละครท่ีก าลงัจะผลิตนั้นมีความ
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น่าสนใจมากน้อยเพียงใด โดยการเขียนบทละครโทรทศัน์นั้น มีความส าคญัในการล าดบัขั้นตอน 
หากไม่สามารถล าดับ หรือสร้างเร่ืองให้มีความน่าสนใจ ก็จะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จใน          
การสร้างสรรคบ์ทละครนั้นๆ 
 นพพร ประชากุล (2543, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2552, น.8)  ไดก้ล่าววา่ การเล่าเร่ือง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ระดบัเน้ือหาหรือระดบัตวับทท่ีปรากฏ หมายถึง เน้ือความของ    
นวนิยายท่ีอ่าน หรือเน้ือความของละครท่ีสามารถรับรู้ไดต้าตามส่ิงท่ีประกฎให้เห็น และอีกระดบั
คือ ระดบัเน้ือเร่ืองหรือระดบัโครงสร้าง หมายถึงการเล่าเร่ืองท่ีท าให้เห็นถึงรูปธรรม มองเห็นถึง
เน้ือความท่ีลึกกวา่ส่ิงท่ีเห็น สามารถตีค่าเน้ือหาไดอ้ยา่งลึกซ่ึงและมีประโยชน์  
 
 2.3.5 การวเิคราะห์การเล่าเร่ือง 
 การวเิคราะห์การเล่าเร่ืองจะวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองดงัน้ี 
  2.3.5.1 โครงเร่ือง (Plot) นับเป็นองค์ประกอบส าคญัของเร่ือง เม่ือเร่ิมเขียนบท
ละครโทรทัศน์ต้องเข้าใจหลักพื้นฐานของเน้ือเร่ืองหรือโครงเร่ืองก่อน โดยสามารถอธิบาย
ส่วนประกอบของโครงเร่ืองไดด้งัน้ี 
   1) การล าดบัสาเหตุท่ีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในเร่ือง ซ่ึงเม่ือรวมเหตุการณ์
เหล่าน้ีทั้งหมดแลว้สามารถน าเขา้สู่บทสรุปของเร่ืองได ้
   2) ล าดบัของเหตุการณ์ซ่ึงสามารถผกูรวมกนัเป็นปมของการขดัแยง้ 
   3) โครงเร่ืองจะตอ้งมีเหตุมีผลต่อกนั 

โครงสร้างของละครโทรทศัน์ ในลกัษณะของละครโทรทศัน์มีล าดบัของความเขม้ขน้ของ
เร่ืองดงัน้ี  
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ภาพที ่2.3 โครงสร้างของละครโทรทศัน์ 
 
จากภาพโครงสร้างของละครโทรทศัน์สามารถอธิบายความหมายของโครงสร้างไดด้งัน้ี 
   1) ขั้นการเร่ิมเร่ือง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจของผูช้มให้
ติดตาม เร่ืองราวโดยมีการแนะน าตวัละคร แนะน าฉากหรือสถานท่ี เป็ดประเด็นขดัแยง้เพื่อชวน
ติดตาม  
   2) ขั้นการพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก
มีการเร่ิมเร่ือง ปัญหาและความขดัแยง้ของโครงเร่ืองจะค่อยๆปรากฏออกมาให้เห็นอยา่งเด่นชดัและ
ทวคีวามเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั้งถึงจุดหกัเหของเร่ือง  
   3) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นส่วนหน่ึงของการขมวดปม ความตรึง
เครียดของเร่ืองสามารถเกิดข้ึนได้หลายคร้ัง ดงันั้นจุดวิกฤติจึงสามารถเกิดข้ึนได้มากกว่า 1 คร้ัง     
แต่เม่ือเร่ืองด าเนินมาถึงจุวิกฤตท่ีสุดของเร่ืองจนเกิดเป็นการหักเหสุดท้ายก่อนเร่ืองจะจบลง           
ซ่ึงนบัเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง และเป็นจุดสุดทา้ยของการขมวดปม  
   4) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) คือ ตอนท่ีเร่ืองค่อยๆลดความ         
ตึงเครียดลง ซ่ึงน าไปสู่การคล่ีคลายปมปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆในท่ีสุด  
   5) ขั้นการยุติเร่ืองราว (Ending) คือ การคล่ีคลายปัญหาและความขดัแยง้ 
เป็นตอนจบหรือตอนสุดทา้ยของเร่ือง ท าใหเ้ร่ืองจบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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  อย่างไรก็ตาม โครงเร่ืองไม่จ  าเป็นตอ้งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนอย่างน้ีเสมอไป ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัผูแ้ต่ง ซ่ึงอาจจะมีการรวบลดัตดัเอาบางส่วนเขา้ดว้ยกนั เช่น การเปิดเร่ืองดว้ยการแสดงถึง
ปมปัญหาของเร่ือง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.5 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์ 3 องก ์
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ภาพที ่2.6 โครงสร้างเร่ืองในละครโทรทศัน์ 1 เร่ือง 
 
  โครงเร่ืองมีความส าคญัมากกวา่องคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆทั้งหมดของละครหน่ึงเร่ือง  
และโครงเร่ืองท่ีดีต้องประกอบไปด้วย  3 ส่วนท่ีส าคัญคือ ส่วนต้นเร่ือง ส่วนตอนกลางเร่ือง           
และ ส่วนตอนทา้ยเร่ือง ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละตอนตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัและมีผลต่อเน่ือง
สืบกนัไปทั้งเร่ือง 
  Propp (1968) ได้วิเคราะห์ตวัละครและการกระท าของตวัละครท่ีปรากฏอยู่ใน
เน่ืองเร่ือง เป็นหนา้ท่ีของตวัละครนั้น ซ่ึงจะท าให้เร่ืองด าเนินไปไดไ้ดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นการกระท าของ
ตวัละคร และผลท่ีมาจากการกระท านั้นๆ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการเล่าเร่ือง 13 ขั้นตอน
ดงัน้ี 
   1) สถานการณ์เร่ิมต้น (Initial situation) คือ การแนะน าสมาชิกของตัว
ละคร แนะน าตวัเอกของเร่ือง 
   2) เกิดการพลดัพราก (Absentation) คือ ตวัละครหน่ึงในเร่ืองสูญหายไป  
   3) การขดัขวาง (Interdiction) คือ การขดัขวางเป้าหมายของตวัเอก 
   4) ความรุนแรง (Violation) คือ การใช้ความรุนแรงในการขัดขวาง
เป้าหมายของตวัเอก  
   5) การเป็นตวัร้าย (Villainy) คือ ผูท่ี้ท  าอนัตรายใหก้บัตวัละครอ่ืนๆ 
   6) การเป็นส่ือ (Mediation) คือ การท่ีตวัเอกไดรั้บ หรือการไดรั้บรู้เก่ียวกบั
เร่ืองร้ายๆท่ีจะเกิดข้ึน 
   7) การได้รับของวิเศษ (Receipt of magic agent) คือ การท่ีตัวเอกได้รับ
พลงัวเิศษ 
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   8) การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ (Spatial transference) คือ ตวัเอกได้
ออกเดินทางเพื่อคน้หา 
   9) การต่อสู้ (Struggle) คือ ตวัเอกไดต่้อสู้ตวัตวัร้าย 
   10) การสถาปนาวรีบุรุษ (Branding) คือ การท่ีตวัเอกไดรั้บการสถาปนา 
   11) ชยัชนะ (Victory) คือ การท่ีตวัร้านถูกท าร้าย 
   12) การแอบอ้าง สิท ธ์ิ  (Unfounded claims) คือ  การ ท่ี มีตัวละครอ่ืน         
แอบอา้งเป็นตวัเอกแต่ถูกเปิดเผยในท่ีสุด 
   13) การแต่งงาน (Wedding) คือ ตวัเอกไดแ้ต่งงาน และมีความสุข 
  ซ่ึง Propp (1968) ได้กล่าวอีกว่าขั้นตอนทั้ง 13 ขั้นน้ีเป็นการเล่าเร่ืองแบบนิทาน
พื้นบา้น ซ่ึงในการเล่าแบบอ่ืนๆอาจจะมีขั้นตอนมากกวา่น้ี แต่จะไม่เกิน 31 ขั้นตอน (Berger, 1997) 
  แต่ส าหรับ Todorov (1969) ไดก้ล่าวส าหรับการเล่าเร่ืองไวว้า่ โครงสร้างของละคร
หรือภาพยนตร์จะมีนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด 4 สถานการณ์ คือ สถานการณ์สงบสุข เป็นสถานการณ์ท่ี
มกัจะเกิดข้ึนในช่วงการเร่ิมเร่ือง สถานการณ์วิกฤติ มกัจะมีการก่อตวัข้ึนมาเร่ือยๆและค่อยๆทวีคูณ
เป็นขั้นรุนแรง สถานการณ์ในช่วงการแก้ปัญหา เป็นสถานการณ์ท่ีตวัละครมีความพยายามท่ีจะ     
ท าใหส้ถานการณ์วิกฤตินั้นหายไป และสถานการณ์กลบัมาสู่ความสุขอีกคร้ัง เป็นช่วงท่ีความวิกฤติ
นั้นคล่ีคลายไปแลว้  
  นอกจากนั้น เพ็ญสิริ เศวตรวิหารี ได้กล่าวไวว้่าโครงเร่ืองส่วนใหญ่แบ่งเป็น 8 
ลกัษณะ คือ  
   1) ความรักของหญิงชาย คือ การพบกนั รักกนั โกรธกนั คืนดีกนั 
   2) รักสามเศร้า คือ เป็นเร่ืองท านองเดียวกบัความรัก 
   3) ความส าเร็จ คือ เป็นเร่ืองท่ีตวัเอกจะตอ้งมีความพยายามในการต่อสู้ใน
เร่ืองๆหน่ึง  
   4) ซินเดอเรลลา หรือเร่ืองพาฝัน เป็นเร่ืองท่ีตวัเอกตอ้งตกอยูใ่นความทุกข ์
หรือตกยาก จนไดพ้บกบัคู่เศรษฐี 
   5) คฤหาสน์ลึกลับ คือ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับคฤหาสน์ โดยจะต้องมีปม
บางอยา่งซอ้นอยูใ่นนั้น 
   6) เร่ืองเก่ียวกบัคดีลึกลบั  
   7) แมวจบัหนู คือ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการไล่ล่า 
   8) เพชรตดัเพชร คือ ตวัเอกทั้งสองฝ่าย ตอ้งมีการชิงไหวชิงพริบกนั 
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  2.3.5.2 แก่นเร่ือง (Theme) หมายถึง ความคิดหลกัหรือความคิดรวบยอด ท่ีเจา้ของ
เร่ืองตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงผูรั้บสารสามารถคน้พบความหมายหรือใจความส าคญัของเร่ืองไดจ้ากการ
สังเกตองคป์ระกอบต่างๆ ในการเล่าเร่ือง เช่น ตวัละคร บรรทดัฐานและค่านิยม เป็นตน้ แก่นเร่ือง
เป็นเหมือนศูนยก์ลางของเร่ืองท่ีผูผ้ลิตนั้นตอ้งการจะส่ือสาร กบัคนดู ซ่ึง Boggs (อา้งถึงใน สุภา    
จิตติวสุรัตน์, 2545) แบ่งแก่นเร่ืองออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ แก่นเร่ืองเก่ียวกับศีลธรรม ชีวิต 
ธรรมชาติของมนุษย ์การวพิากษส์ังคม และค าถามเชิงปรัชญา 
  ปกติแลว้การเล่าเร่ืองเร่ืองหน่ึงนั้นจะมีแก่นเร่ืองหลกัเพียงแก่นเดียว แต่อาจจะแฝง
ไปด้วยแนวคิดย่อยๆอ่ืนหลายแนวคิดท่ีจะสนับสนุนแก่นเร่ือง ถึงแมว้่าแก่นเร่ืองหน่ึงๆนั้นจะมี
แนวคิดยอ่ยๆหลายแนวคิดก็ตาม แต่แนวคิดยอ่ยๆนั้นมีลกัษณะ หรือใจความความส าคญัท่ีสามารถ
ท าให้เขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น การพิจารณาแก่นเร่ืองควรพิจารณาท่ีแนวคิดยอ่ยๆไปดว้ย 
เพราะจะท าใหเ้ราสามารถเขา้ในแก่นเร่ืองไดดี้มากข้ึน 
  ละครเ ร่ืองต่างๆ ท่ีน า เสนอต่อผู ้ชมสามารถวิ เคราะห์แก่นเ ร่ืองของละคร              
(The Analysis of theme) ออกเป็น 6 ประเภทไดแ้ก่ (Goodlad, 1971) 
   1) Love theme ละครโทรทัศน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกับความรักเน้ือเร่ือง       
จะเป็นเก่ียวกบัความรักไม่วา่จะเป็นความรักระหวา่งหนุ่มสาว สามีภรรยา โดยเร่ืองจะเป็นเร่ืองของ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั ความสัมพนัธ์ของความรักเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร มีอุปสรรคอย่างไรและจบลง
อยา่งไร และแนวเร่ืองความรักจะรวมถึงความรักในครอบครัวดว้ย 
    2) Morality theme ละครท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกับศีลธรรมจรรยา เน้ือเร่ือง     
จะเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดจากหลกัศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการท าความ
ดีเป็นประจ าและมีความจ าเป็น เป็นส่ิงท่ีสังคมปรารถนา หรือแสดงให้เห็นถึงบุคคลท่ีเลือก              
จะกระท าความดีหรือความชัว่ และผลท่ีจะไดรั้บการกระท าความดีหรือความชัว่ 
   3) Idealism theme ละครท่ีมีแนวเร่ืองประเภทน้ีจะแสดงให้เห็นถึงบุคคล
ท่ีมีความพยายามท่ีจะกระท าส่ิงต่างๆให้บรรลุในส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา บุคคลประเภทน้ีจะเป็น       
นกัปฏิวติั ผูท่ี้มีอุดมการณ์ชาตินิยม เสรีนิยม เป็นนกับวชหรือศิลปินก็ได ้ซ่ึงมีความคิดท่ีแตกต่างไป
จากบุคคลในสังคม อาจจะรุนแรงกวา่หรืออาจจะต่อตา้นกบัส่ิงท่ีสังคมเป็นอยู ่
   4) Power theme เป็นแนวเร่ืองเก่ียวกับอ านาจ  เป็นเร่ืองความขัดแย้ง
เก่ียวกบับุคคล 2 คน หรือ 2 กลุ่ม ท่ีมีความตอ้งการในส่ิงเด่ียวกนั เช่น ต าแหน่งหนา้ท่ี การมีอ านาจ
ในการควบคุมสถานการณ์ ความขดัแยง้ส่วนบุคคล ความขดัแยง้ระหวา่งชนชั้น รวมถึงการแสวงหา
อ านาจดว้ยการต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจ 
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   5) Career theme เน้ือเร่ืองจะแสดงถึงความพยายามของบุคคลท่ีจะท างาน
ใหป้ระสบความส าเร็จโดยมีเป้าหมายหลกัคือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความส าเร็จส่วนตวั ไม่ใช่ความส าเร็จ
เพื่อสถาบนัและชาติ โดยจะตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
   6) Outcast theme เน้ือเร่ืองเป็นเร่ืองของคนท่ีมีการด าเนินชีวิตในสังคม
แตกต่างจากคนทัว่ไป เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ไดแ้ก่ สาเหตุทางร่างกาย เช่น คนพิการ รูปร่างหนา้ตา
น่าเกลียด หรือเน่ืองมาจากสาเหตุทางสังคม เช่น นกัโทษ โสเภณี เด็กก าพร้า เป็นตน้ โดยเน้ือเร่ือง
จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของบุคคลเหล่าน้ีในสังคม ปฏิกิริยาของเขาท่ีแสดงออกแก่สังคม    
และส่ิงท่ีสังคมปฏิบติัต่อเขา 
  2.3.5.3 ความขดัแยง้ (Conflict) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท าให้เขา้ใจเร่ืองราวได้
กระจ่างชดัยิ่งข้ึน เพราะแทท่ี้จริงแล้วคือ การสานเร่ืองราวบนความขดัแยง้นัน่เอง ดงัท่ีได้จ  าแนก
ความขดัแยง้ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1) ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน คือ การท่ีตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั 
หรือ พยายามต่อตา้น ท าลายลา้งกนั เช่น การไม่ถูกกนัของคนสองตระกลู เป็นตน้  
   2) ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก คือ ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ 
หรือ คน กบัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ เช่น ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัผสีาง เป็นตน้  
   3) ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร คือ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ตวัละคร ซ่ึงมีความสับสนหรือยุ่งยากล าบากใจ ในการตดัสินใจเพื่อกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น 
ความรู้สึกขดัแยง้ กบักฎเกณฑท์างสังคม หรือขดัแยง้กบัส านึกรับผดิชอบ เป็นตน้  
  ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการวิเคราะห์ความขดัแยง้ คือ คู่แยง้ หรือคู่ตรงขา้ม เช่น 
ขาวกบัด า ความดีกบัความชัว่ ความสงบกบัความวุน่วายเป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ ส่ิงท่ียกตวัอยา่งมีความ
ขัดแยง้ หรือ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ความหมายเก่ียวกับคู่
เปรียบเทียบวา่ หากถามวา่อะไรคือววั เราจะตอบไดก้็ต่อเม่ือเรารู้วา่วา่อะไรไม่ใช่ววั เช่นเดียวกบัถา้
ถามวา่ อะไรคือความรักเราจะตอบไดเ้ม่ือเรารู้วา่อะไรไม่ใช่ความรัก  
  2.3.5.4 ตวัละคร (Character) หมายถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัเร่ืองราว
ในเร่ืองเล่า นอกจากน้ียงัหมายรวมถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ไม่วา่จะเป็นรูปร่างหนา้ตา หรือ
อุปนิสัยใจคอของ ตวัละครดว้ย โดยตวัละครแต่ละตวั จะตอ้งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ นัน่คือ   
ในส่วนท่ีเป็นความคิด (Conception) และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรม ซ่ึงทั้งหมดน าไปสู่บทสรุปของ
เร่ืองราวทั้งหมด มีส่วนส าคญัใน การบอกถึงพฒันาการในเร่ือง ผลท่ีปรากฏ และบอกผลกระทบ
ของความขดัแยง้ โดยในการวิเคราะห์จะ ศึกษาถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะภายนอก



48 

ของตวัละคร การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีบ่ง บอกถึงนิสัยของตวัละคร รวมไปถึงพฒันาการของตวั
ละครดว้ย  
  Propp (1968) วิเคราะห์ในการเล่าเร่ืองของละครรัสเซีย พบบทบาทของตวัละคร
ทั้งหมด 7 ประเภทคือ 
   1) ผูร้้าย คือ ผูท่ี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน หรือเป็นคู่ต่อสู้กับ
พระเอก 
   2) ผูใ้ห ้คือ ผูท่ี้เป็นอาจารย ์หรือผูท่ี้คอยใหค้  าปรึกษากบัตวัเอก 
   3) ผูช่้วยเหลือ คือ ผูท่ี้คอยช่วยเหลือตวัเอกเม่ือตอ้งต่อสู้กบัผูร้้าย 
   4) เจ้าหญิง คือ นางเอกของเร่ือง เป็นผู ้ท่ีต้องการรับความช่วยเหลือ        
จากพระเอก 
   5) ผูส่้งสาร คือ ผูค้อยส่งความคืบหนา้ทั้งฝ่ายร้าย และฝ่ายพระเอกให้รับรู้
เร่ืองราวของกนัและกนั 
   6) วีรบุรุษ คือ ผู ้ท่ีเข้ามาท าให้  เ ร่ืองราวทุกอย่างคล่ีคลาย หรือท าให้
เร่ืองราวร้ายๆนั้นดีข้ึน 
   7) วีรบุรุษจอมปลอบ คือ ผู ้ท่ี เข้ามาสวมเป็นคนท่ีคล่ีคลายทุกอย่าง           
แต่ไม่ไดท้  าจริงๆ  
  โดยลกัษณะของตวัละครนั้น มีหลกัการสร้างมาจากลกัษณะนิสัยของคนเพื่อให้
ผูช้มเข้าถึงตวัละครได้ง่ายและเข้าใจการกระท าของตวัละครเหล่านั้น ซ่ึงลักษณะนิสัยของคน
สามารถจ าแนกไดต้ามหลกัของ Enneagram ท่ีกล่าวถึงบุคลิก ดงัน้ี  
    1) The Perfectionist (มีความสมบูรณ์แบบมาก และเขม้งวดกบัตวัเองท่ีสุด 
จะคอยพฒันาตวัเองเพื่อความสมบูรณ์แบบอยูต่ลอดเวลา นอกจากน้ีแลว้ยงัเขม้งวดกบัคนอ่ืนอีกดว้ย 
เพราะฉะนั้นเขาจะทนไม่ไดเ้ลยถา้มีใครออกนอกกรอบกฎเกณฑท่ี์วางเอาไว)้  
   2) The Giver (เป็นนกับุญหรือผูใ้ห้ ดว้ยความท่ีชอบเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ละเอา
ใจใส่ผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา มกัชอบสนบัสนุนช่วยเหลือคนอ่ืนมากกว่าสนใจความตอ้งการของตวัเอง 
แต่ลึกๆ แลว้จะมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความยอมรับจากผูอ่ื้นท่ีสุด) 
   3) The Producer (มีความกระตือรือร้น กระหายในชยัชนะและความส าเร็จ 
มีความมัน่ใจในตวัเองและมีความมุ่งมัน่สูง และต่างกบัคนลกัษณ์ 2 ท่ีจะอุทิศตวัเองเพื่อผูอ่ื้น คน
ลกัษณ์3จะอุทิศตวัเองเพื่องานเพราะตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากการประสบความส าเร็จนัน่เอง 
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   4) The Connoisseur (มีความเป็นศิลปินสูง  มีความคิดสร้างสรรค์ ท่ี      
แปลกแหวกแนวไปกวา่ใครๆ แต่ก็ค่อนขา้งจะเจา้อารมณ์และเขา้ใจยาก พูดง่ายๆ วา่อาร์คตวัพ่อ/แม่ 
คนลกัษณ์ 4 น้ีจะอยูห่่างไกลจากค าวา่ 'ธรรมดา' โดยส้ินเชิง) 
   5) The Observer (มีความตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูง มกัจะชอบปลีกตวั
ออกห่างจากโลกและคอยจับตามองอยู่ในพื้นท่ีของตัวเอง เป็นคนท่ียึดมั่นกับเหตุผล ข้อมูล 
ขอ้เทจ็จริงมากกวา่อารมณ์ วา่กนัวา่คนลกัษณ์น้ีมกัจะพดูนอ้ยและใจเยน็) 
   6) The Guardian (มีความรอบคอบระมดัระวงั เพราะมกัจะหวาดกลวักบั
เหตุร้ายต่างๆ อยู่เสมอ ถึงจะมองโลกในแง่ร้ายมากไปหน่อย แต่ก็เป็นคนช่างสงสัยและมองการณ์
ไกล ปิดทุกจุดท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงไดเ้สมอ) 
   7) The Enthusiast (เป็นคนสนุกสนานเฮฮา ไม่ชอบเร่ืองเครียดๆ และ
มกัจะหาอะไรสนุกๆ ใหม่ๆ ท าอยูเ่สมอ คนลกัษณ์น้ีมีความยดืหยุน่สูงและมองโลกในแง่ดี) 
   8) The Challenger (เป็นคนตรงไปตรงมาและมีพลงัมาก อาจจะดูเป็นคน
ตรงๆ แรงๆ ไปหน่อย แต่คนลกัษณ์น้ีจะทนไม่ไดเ้ม่ือเห็นความอยุติธรรม พวกเขามกัจะต่อสู้เพื่อ
ความยติุธรรม ชอบความทา้ทายและจดัการควบคุมอะไรๆ ไดดี้) 
   9) The Peacemaker (มุ่งใฝ่สันติ จะปรองดองกับทุกด้านเพื่อไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้ ลกัษณ์ 9 มกัไม่ชอบปฏิเสธค าขอร้องของใคร และไม่ชอบการสั่งการ จะล าบากใจเม่ือ
ตอ้งบงัคบัหรือสั่งการผูอ่ื้น ชอบตอบสนองความตอ้งการของคนอ่ืนๆ จนหลงลืมความตอ้งการของ
ตวัเอง ลกัษณ์ 9 กับลักษณ์2 แมจ้ะดูแล้วเป็นคนใจดีเหมือนกนั แต่แตกต่างกันท่ีลกัษณ์ 2 จะท า
ตามใจผูอ่ื้นเพราะอยากไดรั้บการยอมรับ แต่ลกัษณ์ 9 จะท าตามใจผูอ่ื้นเพราะไม่อยากขดัแยง้) 
  2.3.5.5 ฉาก (Setting) ธัญญา สังขพนัธานนท์ (2539) ให้ความหมายว่า ฉากเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของเร่ืองเล่าทุกประเภท เพราะเหตุการณ์และตวั ละครไม่สามารถด าเนินไป
โดยปราศจากพื้นท่ีได ้ดงันั้น ฉากมีความส าคญัในการรองรับและสร้างความ ต่อเน่ืองของเหตุการณ์ 
อีกทั้งยงัสามารถบ่งบอกถึงความหมายบางอยา่งของเร่ืองหรือผูก้  ากบั ตลอดจน การกระท าของตวั
ละครได้ด้วย ฉากก็คือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึนในเร่ือง ซ่ึงการสร้างฉากตอ้งให้ รายละเอียด
เก่ียวกบัสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผูช้มเกิดคล้อยตามและเช่ือว่าเร่ืองนั้นเกิดข้ึนจริง ใน
ภาพยนตร์บางเร่ืองผูก้  ากบัพยายามให้ฉากในเร่ืองเป็นโลกจ าลองซ่ึงจ าลองสถานการณ์ท่ีคนเราเอง 
อาจเผชิญไดใ้นโลกแห่งความเป็นจริง 
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  ฉากในการเล่าเร่ืองประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
   1) ช่วงเวลา (Time) คือ ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเล่าเร่ืองนั้นๆ ช่วงเวลา
มีความส าคัญในการเล่าเ ร่ืองในละครเพราะจะสามารถบอก ลักษณะการแต่งกาย ลักษณะ
สถาปัตยกรรม ลกัษณะการพดู เป็นตน้  
   2) สถานท่ี (Location) คือ สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ในขณะท่ีเล่าเร่ืองนั้น 
เพื่อใหเ้ร่ืองท่ีเล่ามีความน่าสนใจมากข้ึน 
  2.3.5.6 สัญลกัษณ์พิเศษ (Special symbol) หมายถึง ปัทมวดี จารุวร (2538) กล่าววา่ 
การใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือความหมายทั้งในรูปของค าพดูและภาพ ซ่ึงจะมี 2 ชนิด 
   1) สัญลกัษณ์ทางภาพ หรือ องคป์ระกอบของเร่ืองท่ีถูกน าเสนอซ ้ าๆ อาจ
เป็นวตัถุ สถานท่ี หรือส่ิงมีชีวิต เช่น สัตวห์รือบุคคล ลกัษณะอาจเป็นเพียงภาพเด่ียว หรือเป็นกลุ่ม
ภาพก็ได ้ 
   2) สัญลกัษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆ ท่ีถูกใชเ้พื่อนเสดงความหมายอ่ืนๆ 
เพื่อเปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดงวตัถุประสงคข์องตวัละคร ไม่ใช่การใชเ้พื่อสร้างอารมณ์
สนบัสนุนความรู้สึกของตวัละคร 
  2.3.5.7 มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์เขา้ใจ
พฤติกรรมของ ตวัละครในเร่ืองผา่นสายตาของตวัละครตวัใดตวัหน่ึง หรือหมายถึง การท่ีผูเ้ล่ามอง
เหตุการณ์จากวงใน ใกลชิ้ด หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซ่ึงแต่ละจุดยนืมีความเช่ือทีต่างกนั จุดยืน
ในการเล่าเร่ืองมี ความส าคญัต่อการเล่าเร่ือง เพราะจุดยนืจะมีผลต่อความรู้สึกของผูช้มและมีผลต่อ
การชกัจูงอารมณ์ของ ผูเ้สพเร่ืองเล่า Louise Giannetti (อา้งถึงใน ธนิต ธนะกุลมาส, 2547) จดัแบ่ง
มุมมองพื้นฐานใน การเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ไว ้4 ประเภท คือ  
   1) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) คือ 
การท่ี ตวัละครเอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเอง ตวัละครเอกในเร่ืองมกัเอยค าวา่ “ฉนั” หรือ “ผม” อยูเ่สมอ  
   2) การ เ ล่ า เ ร่ืองแบบ รู้รอบด้าน  (The Omniscient Point of View) คือ         
การเล่าเร่ือง ท่ีไม่มีขอ้จ ากดั สามารถหยัง่รู้ถึงจิตใจของตวัละครทุกตวั สามารถเคล่ือนยา้ยเหตุการณ์ 
สถานท่ี และ ขา้มพน้ข้อจ ากัดด้านเวลาสามารถยอ้นอดีต ก้าวไปสู่อนาคต และสามารถส ารวจ
ความคิดความฝันของตวัละครได้อย่างไร้ขอบเขต การเล่าเร่ืองแบบน้ีมกัจะถูกน ามาใช้ในงาน
ภาพยนตร์มากท่ีสุด  
   3) การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) คือ 
การท่ี ผูเ้ล่ากล่าวถึงตวัละครตวัอ่ืนๆ เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีตวัเองพบเห็นหรือเก่ียวพนัดว้ย  



51 

   4) การเล่าเร่ืองจากมุมมองท่ีเป็นกลางหรือจากมุมภายนอก (The Objective 
Point of View) เป็นมุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการน าเสนอ 
เป็น การเล่าเร่ืองท่ีไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ตวัละครไดอ้ย่างลึกซ้ึง เน่ืองจากเป็นการเล่าเร่ืองจาก
มุมมองภายนอกเป็นการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ์ โดยให้ผูช้มตดัสินเร่ืองราวเอง การเล่าเร่ือง
ชนิดน้ีพบบ่อยในภาพยนตร์ข่าว สารคดี รวมทั้งภาพยนตร์แนวสมจริง  
 

2.3.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัทฤษฎีและแนวคิดละครโทรทศัน์และการเล่าเร่ือง (Narrative 
Theory) 
 ก าจร หลุยยะพงศ ์และ สมสุข หินวมิาน (2552) ไดศึ้กษาในเร่ือง หลอน รัก สับสน ใน หนงั
ไทย ภาพยนตร์ไทยในรอบสามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณีศึกษาตระกูลหนงัผี หนงัรัก และ
หนังยุคหลงัสมยัใหม่ โดยก าหนดประเด็นค าถามไว ้4 ประเด็นคือ (1) ค าถามในการศึกษาและ 
แนวทางการศึกษา (2) การคดัเลือกภาพยนตร์ (3) ผลการศึกษา (4) บทสรุป โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็น 
การศึกษาจากตวับทภาพยนตร์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ไดมี้การสัมภาษณ์ประกอบ โดยแบ่งกลุ่ม 
ภาพยนตร์ท่ีศึกษาไดส้ามตระกลูคือ หนงัผ ีหนงัรัก และหนงัยุคหลงัสมยัใหม่ ผลสรุปงานวจิยัแสดง
ให้เห็นว่า หนังไทยทั้ งสามประเภทน้ีเป็นหนังท่ีมีพฒันาการตลอดมาจาก อดีต ทั้ งจากระบบ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงการพฒันาในเชิงสุนทรียะของภาพยนตร์ โลกทศัน์ อนั ท าให้
ภาพยนตร์มีจุดดึงดูดใจผูช้มทุกยุคทุกสมยั นอกจากน้ี จุดส าคญัของภาพยนตร์คือ ภาพยนตร์ไทย 
เกือบทั้งหมดท่ีผลิตข้ึนมานั้นด าเนินตามแนวทางของชนชั้นกลาง ทั้งในฐานะผูผ้ลิต ตลอดจน      
การแฝง อุดมการณ์ของคนชั้นกลาง เพื่อเป้าหมายการแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของชนขั้นกลาง และ
การยึดอ านาจของชนชั้นกลางในสังคมไทย แมจ้ะภาพยนตร์บางส่วนท่ีผลิตจากชนชั้นอ่ืนแต่ก็ยงั
เป็นจ านวนนอ้ย และ ตอ้งต่อสู้กบัมาตรฐานของภาพยนตร์แบบคนชั้นกลาง ภาพยนตร์ไทยท่ีไดช้ม
จึงเป็นมุมมองของคนชั้น กลาง อยา่งไรก็ดี หากในอนาคตมีการเติบโตของคนชั้นล่างมากข้ึน บริบท
สังคมท่ีเปล่ียนแปลง และ เทคโนโลยีภาพยนตร์ท่ีง่ายข้ึน นัยของภาพยนตร์ในยุคหน้าก็อาจ
แปรเปล่ียนได ้
 ภทัราวดี ธีเลอร์ (2556)  ไดศึ้กษาเร่ือง การทบทวนโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองของละครเวที
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ เร่ืองท่ี 1-24 (พ.ศ. 2531 - 2555) พบวา่ ละครเวทีตั้งแต่เร่ือง
ท่ี 1 ถึงเร่ืองท่ี 24 ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยากรุงเทพนั้น ในแต่ละมีจะมีแก่นเร่ืองท่ีแตกต่างกนั
ไป เหตุเพราะนกัศึกษาท่ีท าการผลิตนั้นเป็นนกัศึกษาคนละชุดกนั จึงท าให้มีแนวคิดการสร้างสรรค์
ผลงานแตกต่างกนั แต่แก่นเร่ืองท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดในการจดัท าการแสดงนั้นเป็นแก่นเร่ืองแบบ 
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Idealism ซ่ึงเป็นละครแนวท่ีบุคคลหน่ึงในเร่ือง หรือตวัเอกจะมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีตวัเอง
ปรารถนาประสบความส าเร็จ 
 

2.4 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
 
 ไม่มีมนุษย์คนใดในสังคมท่ีจะหลีกเล่ียงการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนได้ เน่ืองจาก          
การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนส าคัญยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นส่วนท่ีเสริมสร้าง
ประสบการณ์ มีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์และการปรับตวัของมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นส่วนหน่ึง
ในความสุขและความส าเร็จในชีวิต ความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยั
ก าหนดและส่งผมในการด ารงชีวิตของมนุษย์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่วนความผิดพลาดและ         
การลม้เหลวในการส่ือสารกบับุคคลคนอ่ืนยอ่มส่งผลต่อความสัมพนัธ์กบับุคคลเหล่านั้น รวมทั้งยงั
ส่งผลต่อความส าเร็จในการศึกษา การประกอบอาชีพ และการอยู่ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆในสังคม 
ดงันั้นทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยใ์น
ฐานะสมาชิกของสังคม (ภากิตต์ิ ตรีสุกล, 2537) 
 การส่ือสารของมนุษยมี์สัญลกัษณ์ เป็นส่ือกลางเพื่อท าเกิดความเขา้ใจในการส่ือสารให้มาก
ข้ึน โดยการส่ือสารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ วจันภาษาและอวจันภาษา 
 
 2.4.1 วจันภาษา  
 ภาษา เป็นในรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อติดต่อส่ือสารเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อ
ระหวา่งมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยจ์ะเขา้ใจและรับรู้ความหมายไดเ้ป็นการจ าแนกการส่ือสารข้ึนมาใช้
ใหต่้างจากการสารส่ือของส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ โดยภาษาสามารถถูกส่ือสารไดโ้ดย การพดูและการเขียน  
 การพดู  เป็นภาษาท่ีมนุษยเ์ปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค าเพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น  นกัภาษาศาสตร์
ถือวา่ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์ ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวฒันาการขั้นหน่ึงของภาษา
เท่านั้น  มนุษยไ์ดใ้ชภ้าษาพูดติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยู่เสมอ  ทั้งในเร่ืองส่วนตวั  สังคม  และหนา้ท่ี
การงาน  ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก  ความเขา้ใจ  และช่วยแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ  ในสังคม
มนุษยไ์ดม้ากมาย 
 การเขียน  ภาษาเขียนเป็นภาษาท่ีมนุษย์ใช้อักษรเป็นเคร่ืองหมายแทนเสียงพูดใน               
การส่ือสาร  ภาษาเขียนเป็นสัญลกัษณ์ของการพดู  ภาษาเขียนนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นมาเพื่อ
ใช้บนัทึกภาษาพูด เป็นตวัแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ  แมน้ักภาษาศาสตร์จะถือว่าภาษา
เขียน มิใช่ภาษาท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์  แต่ภาษาเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารของมนุษยม์า
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เป็นเวลาช้านาน  มนุษยใ์ช้ภาษาเขียนส่ือสารทั้งในส่วนตวั  สังคม  และหนา้ท่ีการงาน  ภาษาเขียน
สร้างความรัก  ความเขา้ใจ  และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในสังคมมนุษยไ์ด้มากมายหากมนุษยรู้์จกั
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบับุคคล  โอกาส  และสถานการณ์ 
 อย่างไรนั้นการก าหนดความหมายของภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารสามารถเปล่ียนแปลง
ความหมายไดต้ามประสบการณ์หรือความรู้ของบุคคลนั้นๆ ภาษาหรือค าพูดจะมีความหมายตาม
ความต้องการของบุคคลท่ีท าการส่ือสารแต่สาเหตุท่ีท าให้ส่ือสารกันได้อย่างเข้าใจเพราะเป็น         
การส่ือสารร่วมกนั (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
 วจันภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษย์บัญญัติข้ึนใช้โดยไร้กฎเกณฑ์ มีความก ากวมในตัวเองและ            
มีความเป็นนามธรรม และมีความเก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อมในการส่ือสาร รวมทั้งประเพณีและ
วฒันธรรมในสังคมนั้นๆ ความหมายท่ีจะเกิดข้ึนจากวจันภาษาจึงมีความส าคญัคือความหมายจะอยู่
ท่ีตวัผูส่ื้อสารไม่ได้อยู่ท่ีภาษาท่ีใช้ ดงันั้นความหมายท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารจึงมีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนัไปตามความรู้ความสามารถ และลกัษณะเฉพาะของผูท่ี้ส่ือสารแต่ละคน  
 
 2.4.2 อวจันภาษา 
 นอกจากภาษาท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึนมาในการส่ือสารแลว้ ยงัมีสภาวะแวดลอ้มและลกัษณะ
ทางกายอ่ืนๆอีกท่ีเป็นการประกอบสร้างความหมายของการส่ือสารนั้น ซ่ึงในการส่ือสารระหว่าง
บุคคลมี ธนวดี บุญลือ และคณะ (2528) ไดใ้หส่้วนประกอบของอวจันภาษาท่ีส าคญัไว ้ดงัน้ี  
  2.4.2.1 ระยะทาง การท่ีเรายืนใกล้ชิดหรือห่างจากกันขณะท่ีพูด อาจก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ด้านการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป แมโ้ดยค าพูด ความต้องการหรือโดยการใช้ภาษา     
อวจันภาษา เราจะต้องส่ือความหมายอย่างเดียวกัน เช่น  การสนทนาระหว่างคนไทยด้วยกัน 
โดยทัว่ไปหากเป็นคนท่ีไม่สนิทสนมกนัจะไม่ยืนชิดกนัมาก ยกเวน้แต่จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีถูก
บงัคบัให้ตอ้งยืนชิดกนั ดงันั้นหากเป็นการส่ือสารพูดคุยกนั และคู่สนทนายืนชิดกนัมากและเป็นคู่
ชายหญิงจึงจะตีความหมายได้ว่าเป็นคู่รัก หรือฝ่ายชายก าลงัจีบฝ่ายหญิงหรือไม่ก็ฝ่ายหญิงก าลงั
ย ัว่ยวนฝ่ายชาย หรือถา้เป็นเด็กก็ตีไดว้า่ก าลงัตีตวัเสมอผูใ้หญ่  
  นอกจากน้ียงัสามารถระบุระยะห่างของการส่ือสารระหวา่งบุคคลไดด้งัน้ีคือ 
   1) ระยะท่ีแสดงถึงความใกล้ชิด เช่น ในการสนทนากนั พูดความลบักนั
หรือกรณีท่ีคนสองคนก าลงัต่อสู้กนัอยา่งประชิดติดตวั 
   2) ระยะทางระหวา่งบุคคล จะตอ้งเป็นระยะประมาณ 18 น้ิว ถึง 4ฟุต เป็น
การสนทนาระดบับุคคลทัว่ไป 
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   3) ระยะทางระหว่างบุคคล ควรห่างประมาณ 4-12 ฟุต แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ความใกลชิ้ดของคู่สนทนา และข้ึนอยู่กบักาลเทศะหรือโอกาสในการสนทนาเป็นเกณฑ์ อยา่งเช่น 
ถา้เป็นการพูดคุยสนทนากนัในห้องนั่งเล่นหรือเก้าอ้ีรับแขก อาจจะมีระยะห่างระหว่างคู่ส่ือสาร
ตั้งแต่ 4-7 ฟุตซ่ึงระยะห่างน้ีเป็นระยะห่างท่ีนอ้ยท่ีสุดในระยะทางสังคม 

4) ระยะของสาธารณชน เร่ิมตั้ งแต่ 12 ฟุตข้ึนไป ซ่ึงเป็นระยะท่ีไกล
ส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างกันเป็นรายบุคคลและเห็นหน้าค่าตากัน และแน่นอนใน              
การส่ือสารภายใตร้ะยะทางไกลขนาดน้ี การท่ีจะมีปฏิกิริยาตอบกลบัระหวา่งคู่ส่ือสารยอ่มเป็นไปได้
มากกวา่ในกรณีทั้ง 3 ขา้งตน้ 
  2.4.2.2 การมองเห็น การมองเห็นชดัเป็นเคร่ืองช่วยให้การส่ือสารระหวา่งบุคคลมี
ความชัดเจนได้ทางหน่ึง การท่ีคู่ส่ือสารมองเห็นกนัชัดเจนเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการรับส่งข่าวสาร
ระหวา่งกนัเป็นอยา่งมาก การมองเห็นหนา้ค่าตากนัท าใหเ้ราสามารถส่ือสารกนัไดด้ว้ยความดงัของ
เสียงท่ีเหมาะสม ไม่ดงัหรือไม่ค่อยจนเกินไปเป็นเหตุให้บิดเบือนทางภาษาส่ือสารข้ึน นอกจาก     
การน้ีการเห็นหนา้ค่าตายงัเป็นการเปิดโอกาสใหก้ารส่ือสารอวจันภษาท่ีจะควบคู่ไปกบัการส่ือสาร
โดยค าพูดท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก ท าให้เราอาจสังเกตสีหนา้ท่าทางของผูพู้ดหรือปฏิกิริยาตอบรับ
ของคู่ส่ือสารไดอ้ยา่งทนัทีทนัใด อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
  2.4.2.3 การแสดงสีหนา้ นกัวชิาการส่ือสารระหวา่งบุคคลบางท่านกล่าววา่ หนา้ตา
คนเราเป็นอวยัวะท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของบุคคลได้มากกว่าอวยัวะอ่ืนๆ และเป็นอวยัวะท่ีคู่
ส่ือสารตลอดจนผูอ่ื้นท่ีอยู่ในสายตาสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนกว่าอวยัวะอ่ืนๆ  หน้าตาเป็น
อวยัวะแสดงความรู้สึกได้หลากอย่าง เช่น แสดงความดีใจ  เสียใจ สบายใจ วิตกกงัวล เป็นสุข       
เป็นทุกข์ เป็นตน้ หรืออาจแสดงถึงความรู้สึกหลายๆอย่างพร้อมกนั เช่น เสียใจ ผิดหวงั สงสาร   
หมดหวงัและเศร้าสร้อยระคนกนั เป็นตน้ 
  2.4.2.4 การส่ือสารทางสายตา สายตาเป็นเคร่ืองบอกความรู้สึกต่างๆ ของคนได้
มากและเน่ืองจากนัยน์ตาเป็นอวยัวะส่วนหน่ึงท่ีอยู่บนใบหน้า อนัเป็นต าแหน่งในร่างกายท่ีคู่
สนทนาจะมองเห็นกนัไดง่้าย เม่ือเราดีใจ เสียใจ หรือวิตกกงัวล ในบางคร้ังแมเ้ราจะไม่ไดเ้อ่ยปาก
เล่าให้ผูใ้ดทราบ แต่จากสายตา คนท่ีพบเห็นก็จะรู้สึกไดท้นัทีวา่เรารู้สึกอยา่งไร หรืออยา่งในกรณี
ตรงขา้มกนั คนท่ีก าลงัมีความสุข เช่นคนท่ีก าลงัมีความรัก ก าลงัไดรั้บส่ิงท่ีตนปรารถนา ส่วนมาก
มกัจะสะทอ้นความรู้สึกยินดีเป็นสุขไวไ้ม่มิด แมจ้ะไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากสีหน้าและ
ค าพูด แต่ก็อาจเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากสายตา นอกจากน้ีสายตายงัสามารถแสดงให้เห็นถึงส่ิงอ่ืนได ้
อยา่งเช่น แสดงให้เป็นถึงความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดหรือห่างเหิน การมองเห็นความส าคญัของกนั
และกนั ตลอดจนความรู้สึกอยา่งอ่ืนระหวา่งกนัไดอี้กมากข้ึน 
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  2.4.2.5 ภาษาจากร่างกาย ภาษาจากร่างกายช่วยเนน้ย  ้าความส าคญัจากอวจันภาษา
ของใบหน้าไดม้าก ภาษาจากร่างกายเช่น ท่าทาง (Gesture) การเคล่ือนไหวของร่างกาย ตลอดจน
อากปักริยาอย่างอ่ืนช่วยสะทอ้นให้เป็นถึงทศันะคติได ้ส่วนใหญ่ภาษาจากร่างกายมกัควบคู่ไปกบั 
อวจันภาษาอ่ืนๆเช่น เม่ือคนเรามีความโศกเศร้า ความโศกเศร้านั้นอาจจะสะทอ้นให้เห็นได้จาก    
การท่ีเจา้ของความรู้สึกมีสีหนา้แววตาเศร้าหมอง เดินหรือเคล่ือนไหวอย่างเช่ืองชา้ แยกตวัออกไป
อยู่คนเดียวหรือพยายามอยู่ห่างจากฝูงชนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ไหล่ตก คอตก มกัก้มหน้า
มากกวา่เงยหนา้ พดูนอ้ยกวา่ปกติ เป็นตน้  
  นอกจากน้ีภาษาร่างกายยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัของบุคคลได้
อยา่งเช่น เราจะเห็นวา่ผูน้ าทางสังคมเป็นจ านวนมากมีท่าทางองอาจ ในขณะท่ีคนท่ีมีสถานภาพไม่
สูงมากอาจมีการเคล่ือนไหวท่ีไม่ก่อให้เกิดจุดสนใจและไม่เด่นเหนือผูอ่ื้นมากนกั ในบางคร้ังภาษา
ร่างกายก็เป็นเคร่ืองบอกอาชีพได ้คนท่ีไดรั้บการฝึกหดัทางดา้นทหารหรือต ารวจจะมีอากปักิริยาใน
การพูด การหยุด หรือการหยิบจบัส่ิงของ ตลอดจนการเคล่ือนไหวอย่างอ่ืนท่ีมีลกัษณะอยู่ในความ
ควบคุม ผูอ้ยู่ในอาชีพท่ีตอ้งข้ึนอยู่กบัความคล่องแคล่วงดงามอย่าง นางแบบ พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน เลขานุการ จะมีความคล่องแคล่ว และอาจจะมีอากปักิริยากรีดกรายท่ีอาจจะฝืนกบัคน
ทัว่ไปแต่อาจจะเป็นจุดเด่นหนา้มอง อยา่งไรก็ตามภาษาร่างกายเม่ือควบคู่ไปกบัอวจัภาษาอาจจะเกิด
ความหมายท่ีไม่ดีได ้เช่น เม่ือควบคู่ไปกบัน ้ าเสียงท่ีสูง ท่าทางท่ีไม่ประกอบดว้ยความกระตือรือร้น 
ปราศจากความฉบัไวท่ีผสมผสานไปกบัอากปักิริยาอ่ืนทางร่างกาย ไม่มีการส่ือสารทางสายตามาก
นกั มีท่าทางท่ีไม่มัน่คง การพูดผิดๆถูกๆ และมีการผงกศีรษะบ่อยนกั บ่งบอกถึงความต่ืนเตน้ และ
หวาดกลวัเป็นตน้  
  2.4.2.6 รูปร่างหน้าตาของบุคคล เป็นเคร่ืองก่อให้เกิดภาพพจน์ต่างๆ แก่ผูรั้บสาร
ได้เราอาจพบอยู่บ่อยๆว่า เม่ือตอ้งการส่ือสารกับคนบางคน เราเกิดความรู้สึกอึดอดัใจ และเม่ือ
สังเกตโดยทัว่ไปเราเป็นคนช่างพูด และไม่เคยกลวัท่ีจะส่ือสารกบัคนแปลกหนา้มาก่อน และถา้จะ
ว่าไป เราเป็นคนท่ีชอบรู้จกัและสังคมกบัคนแปลกหน้าไปดว้ยซ ้ า แมก้ว่านั้นกบัคนบางคน เราก็
รู้สึกอึดอดัใจท่ีจะตอ้งส่ือสารดว้ยตั้งแต่แรกท่ีไดพ้บหนา้กนัและไม่พดูจากนัสักค าซ ้ าไป 
  นอกจากรูปร่างหนา้ตาของบุคคลแลว้ การแต่งกาย สีผม กล่ินตวั กล่ินลมหายใจก็
เป็นส่วนประกอบท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ กับผู ้ท่ีจะมาส่ือสารกับเราได้ คนท่ีแต่งกายดี               
ถา้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการงาน เหมาะสมกบัสภาพของตวัเอง เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม เหมาะสม
กบักาลเทศะ อาจเป็นท่ีมาของความช่ืนชอบและความประทบัใจท่ีอาจชกัน าใหบุ้คคลหนัมาสนใจท่ี
จะเปิดตนเองออกสู่การติดต่อส่ือสารได้ ในทางตรงกันข้าม คนท่ีชอบแต่งตวัสวย ๆ ใช้ขอดีมี
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รสนิยมสูงอาจเป็นผลให้คนรอบๆตวั หรือบุคคลท่ีคนผูน้ั้นติดต่อดว้ยรู้สึกว่าเป็นคนละพวกกนัไม่
เป็นกนัเอง วางตวัสูงกวา่พวกตน และอาจคิดเลยไปวา่เขาก็เป็นปฏิปักษก์บัเรา 
  2.4.2.7 น ้ าเสียง น ้ าเสียงท่ีห้าวแหลม การพูดเร็วชา้ หนกัเบา มีจงัหวะสั้นยาว เป็น
ลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีก่อให้เกิดบุคลิกภาพ อีกทั้งยงัก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีมีต่อเจา้ของน ้ าเสียง หรือ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืนท่ีแตกต่างกนัออกไป คนมีน ้ าเสียงห้าวแต่มีความกงัวานชดัเจน พูดไดจ้งัหวะ
เหมาะสม อาจท าให้พูดทีรู้สึกว่าผูพู้ดเป็นคนมีความรู้ น่าเล่ือมใส น่าฟัง ไม่ขดัหู ไม่ขดัความรู้สึก 
น ้ าเสียงท่ีนุ่มนวล จงัหวะการพูดค่อนขา้งช้า ประกอบดว้ยอากปักิริยาท่ีมัน่คง สีหน้าไม่แสดงถึง
อารมณ์ หรือความรู้สึกท่ีผนัแปรไปมากจนเกินไป อาจท าให้ผูรั้บสารรู้สึกถึงความเมตตากรุณาอนั
อาจเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึกไดใ้นยามทุกข์ เป็นตน้ น ้ าเสียงหรือจงัหวะสั้ นยาวของเสียง การหยุดหายใจ 
ความหนักเบาของเสียง ตลอดจนองค์ประกอบอย่างอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากค าพูดน้ีเราเรียกว่า       
“ปริภาษา”  
  

2.5 แนวคดิลกัษณะรูปแบบละครเกาหล ี(Korean Drama) 
 

 รูปแบบในการน าเสนอละครโทรทศัน์ในแต่ละเร่ืองมีจะความแตกต่างกันไป โดยจะมี
เอกลกัษณ์ท่ีมาจากแนวคิด วฒันธรรม และการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศ ซ่ึงละคร
เกาหลี หรือละครโทรทศัน์เกาหลี มีรูปแบบการด าเนินเร่ืองและการน าเสนอ ดงัน้ี  
 ปรียาภรณ์ สืบสวสัด์ิ(2551) กล่าววา่ละครโทรทศัน์เกาหลี มีวธีิการสร้างความนิยมจากผูช้ม
ด้วยการส่ือสารความคล้ายกนัด้าน ทศันคติ ความเช่ือ และวฒันธรรมต่าง ๆ เน้นเร่ืองคุณธรรม    
ความกตญัญู ความรัก ฯลฯ โดยมีเน้ือหาเด่นอยูท่ี่มีเน้ือหาเรียบง่าย ไม่เกินจริง เป็นการเล่าเร่ืองราว
ของคน ธรรมดาหรือเป็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนกับใครก็ได้ และมีหลากหลายแนวให้เลือกชม       
ทั้งแบบรัก กุ๊กก๊ิกวยัรุ่น คนท างาน แบบเศร้ารัดทน พลดัพราก ตอนจบแบบไม่สมหวงั เป็นละคร    
ท่ีไม่ไดมี้ รูปแบบเหมือนละครกระแสหลกัทัว่ไปท่ีเน้นแนวเดิม ๆ มีพฒันาการร้าย-ดี เป็นบุคลิก
ทัว่ไปของคน ท าให้คนดูสามารถเขา้ถึงเน้ือเร่ืองและตวัละครไดง่้าย มีการน าเสนอฉากวิวทิวทศัน์
สวยงาม ให้ความส าคญัเร่ืองฉากละครเทียบเท่าตวัละคร เน่ืองจากฉากนั้นมีผลต่อเน้ือเร่ืองของ
ละคร ลกัษณะการแสดงออกทางความคิดและการด าเนินเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีจะมีอย่าง
น้อย หน่ึงจุดท่ีเป็นปมความขดัแยง้ การด าเนินเร่ืองจะเป็นการเดินไปรอบ ๆ เพื่อแก้จุดนั้นโดยมี 
สภาพแวดล้อมท่ีมีมุมสดใสปรายๆมาตลอด สร้างความร่ืนรมย์ให้การดูจนเกิดความคาดหวงัท่ี 
ละครแสดงให้เห็นว่าจุดส าเร็จนั้นจะจบด้วยความสุขตรงไหน ละครโทรทศัน์เกาหลีเน้นความ 
ละเมียดละไม ซ่ึงหากดูเพียงเร่ืองหรือสองเร่ืองจะท าใหรู้้สึกดีแต่หากดูหลาย ๆ เร่ืองจะเห็นไดช้ดัวา่
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มีบางอยางซ ้ าเดิม ๆ และหลายเร่ืองก็คล้ายละครโทรทศัน์ไทย นอกจากน้ีละครโทรทศัน์เกาหลี    
เน้นการสร้างภาพ เพราะรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายชัดเจนในด้านการส่งออกวฒันธรรมและ            
การท่องเท่ียวผา่นส่ือเหล่าน้ีแต่ยงัปิดกั้นไม่เปิดใจรับส่ือบนัเทิงจากประเทศอ่ืน จึงท าให้เราต่างคิดวา่
สถานท่ีหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเห็นจากละครโทรทศัน์เกาหลีจะสวยงามเหมือนในละคร  
 เน้ือเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีนั้น เป็นเน้ือเร่ืองท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงหรือเทียบเคียง กบั
ชีวิตคนเราทัว่ไป ดูไม่เกินจริงและไม่ดูดอ้ยเกินไป มีความสนุกสร้างความลุน้ระทึกเหมือนเราไดมี้
ชีวิตอยูใ่นละครเร่ืองนั้น เป็นตวัละครต่าง ๆ ตามแต่คนเขียนบทละครแต่งแตม้ การผกูโยง ส่วนต่าง 
ๆ ของละครมีการเช่ือมโยงซ้อนทบักนัแบบมีมิติ ด าเนินเร่ืองตดัไปต่อมาแต่เช่ือมโยงและ สัมพนัธ์
กนั ดา้นพล๊อตเร่ือง ตวัละครเกาหลีไม่ไดมี้หนา้ตาเป็นอาวุธ ส่วนมากพระรองจะหนา้ตา ดีกวา่เสมอ 
ส่วนนักแสดงสามารถแสดงได้เข้าถึงอารมณ์ร้องไห้ได้อย่างดีไม่ว่านักแสดงเด็กหรือ ผูใ้หญ่         
ดา้นฉากและสถานท่ีถ่ายท า สวยงาม สะอาด แถมดว้ยสภาพภูมิอากาศแบบเยน็ๆ ท าใหเ้วลาถ่ายทอด
อารมณ์ทางดา้นค าพูดของตวัละครจะเห็นค าพดูออกมาเป็นค า ๆ ดูไดอ้ารมณ์ ดา้นการคาดเดา ละคร
โทรทศัน์เกาหลีท าให้เราคาดเดาเน้ือเร่ืองนั้นยากมาก เพราะไม่เป็นไปตาม สไตล์ละครโทรทศัน์
ไทยอย่างท่ีเราคุน้เคยเพราะเน้ือเร่ืองด าเนินอย่างรวบรัดและรวดเร็วแต่ขอ้มูล ไม่หล่นหาย สนุก     
ท าใหเ้ราลุน้และใจหายไดต้ลอดเวลา ทั้งน้ี ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีเขา้มาออกอากาศในประเทศไทย
ใชที้มนกัพากยล์ะครโทรทศัน์ของไทยท่ีใส่เสียงไทยไดเ้หมาะสม มีส านวนท่ีลงตวัและมีน ้ าเสียงท่ี
โดนใจยิง่ท  าให้ละครโทรทศัน์เกาหลีมีความน่าสนใจมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีรายละเอียดเล็กนอ้ย ๆ 
ในละครโทรทศัน์เกาหลี เช่น 
  1) นางเอกละครโทรทศัน์เกาหลีจะสวยแบบธรรมชาติ เวลาใช้เคร่ืองส าอางก็ใช้  
แค่แป้ง ในการเขา้ฉาก ผิดกบัดารานางเอกละครโทรทศัน์ไทยท่ีถูกแต่งหน้าเขียนคิ้วและแกม้แดง 
ซ่ึงแต่งแบบเกาหลีจะมีความนิยมมากกวา่ในหลาย ๆ ประเทศ  
  2) นางเอกละครโทรทศัน์เกาหลีจะเปล่ียนทรงผมอยู่เสมอเพื่อให้คนดูไม่เบ่ือและ
เพิ่ม ความน่ารักใหแ้ก่ตนเอง  
  3) พระรองละครโทรทศัน์เกาหลีมกัจะหล่อพอกบัพระเอก ซ่ึงท าใหส้าว ๆ ท่ีไดช้ม 
ตดัสินใจในการเลือกเชียร์วา่จะใหไ้ดส้มหวงักบันางเอก อีกทั้งพระรองยงัไดค้ะแนนสงสารและเป็น 
ท่ีนิยมมากกว่าพระเอกของเร่ือง ซ่ึงต่างกบัพระเอกของละครโทรทศัน์ไทยท่ีพระเอกจะหล่อกว่า 
พระรองและบทบาทของพระรองอาจท าให้คนดูเกลียด เช่น ไปแยง่ชิงนางเอกจากพระเอกซ่ึงบทน้ี 
และท าใหพ้ระรองไม่เป็นท่ีนิยมแต่พระรองท่ีดีก็ไดรั้บความนิยมไม่มาก  
 
 



58 

ลกัษณะเด่นท่ีพบจากละครโทรทศัน์เกาหลี 7 ประการ ดงัน้ี  
  1) ผูห้ญิงท่ีแสนจะธรรมดา ตอ้งตกหลุมรักกบัชายหนุ่มรูปงามบา้นรวย ขอ้น้ีเป็น
ส่ิง พื้นฐานของละครเกาหลี ชายหนุ่มรูปงามบา้นรวยกบัสาวออฟฟิศท่ีแสนจะธรรมดา เช่น นางเอก
ของเราก าลงัพยายามจะลองแต่งชุดท่ีดูไฮโซ และพระเอกของเราก็นัง่มองเธออยูต่รง นั้นดว้ยท่าทาง
เอามือเกาคาง เขายิม้ใหเ้ธอเล็ก ๆ พร้อมกบัเอาน้ิวช้ีวา่ “ไม่เอา” ในชุดท่ีเธอก าลงั ลองอยู ่ 
  2) ผู ้ชายข้ีโมโห เ ม่ือใดท่ีพระเอกโมโห หน้าของเขาจะถูกกล้องจับไปท่ี               
หนา้กระจกและทนัใดนั้น กระจกแตกและมือก็แตกดว้ย  
  3) ผูบ้ริหารท่ีแสนจะหน้าอ่อน ซ่ึงในชีวิตจริงท่ีเกาหลีนั้น ผูบ้ริหารมกัจะมีแต่ผู ้     
มีอายุแล้วทั้งนั้น แต่ใน ละครโทรทศัน์เกาหลีผู ้บริหารวยัละอ่อน ใช้ชีวิตแบบสบายท่ีมีสาวๆ      
หลงรักก็เกิดข้ึนได ้ 
  4) แพทยศ์ลัยกรรม ในละครโทรทศัน์เกาหลีการแพทยข์องเกาหลีแทบจะไม่มี
แพทย ์สาขาอ่ืนหรืออย่างไร เช่น หมอหู จมูก คอ หรือมีแต่คงไม่น่าสนใจ และนกัแสดงน าท่ีเป็น
แพทย ์ของเราเขาหรือเธอจะตอ้งเป็นโรคอะไรซกัอย่างหน่ึงแต่เก็บเอาไวไ้ม่บอกใคร แลว้อีกฝ่าย     
ก็จะไป แอบไดย้นิญาติของเขาหรือเธอท่ีเป็นโรคคุยกนั  
  5) แท็กซ่ีโผล่มาจากไหน ไม่ว่าจะดึกขนาดไหนหรือไม่ว่าจะอยู่บา้นนอกขนาด
ไหน พระเอกของเราก็มีพลงัวิเศษเรียกแท็กซ่ีไดเ้สมอ ๆ แมก้ระทั้งในตอนฉุกเฉินเพียงแค่กวกัมือ
เรียก แทก็ซ่ีก็โผล่มาทนัที  
  6) พยากรณ์อากาศท่ีไม่น่ามี นางเอกของเราจะเปียกปอนในขณะท่ีเดินลุยฝน        
แต่ทนัใดนั้น พระเอกของเราก็โผล่มา พร้อมกบัร่ม  
  7) โทรศพัทมื์อถือ เพราะไม่วา่เขาหรือเธอจะจนเพียงใด แต่ก็สามารถซ้ือโทรศพัท์
ได ้แมโ้ทรศพัทจ์ะมีราคาแพงเพียงใด 
 อย่างไรก็ตามการเล่าเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีมีอย่างพฒันาตามความตอ้งการของ
ผูช้มในประเทศเกาหลี การส่ือสารหรือลกัษณะเด่นดงักล่าวเป็นเพียงสถานการณ์ท่ีสร้างอารมณ์ของ
ผูช้ม และการน าเร่ืองเร่ืองต่อไปไดเ้ท่านั้น 
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2.6 ความสัมพนัธ์แนวคดิต่างๆในงานวจิยั 

ภาพที ่2.7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
 



 

บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผา่นละคร
โทรทัศน์เกาหลี เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานได้แ ก่  รูปแบบ Textual Analysis เ ป็นการวิ เคราะห์บทละคร ท่ี มีลักษณะเ ป็น
ภาพเคล่ือนไหวเพื่ออธิบายโครงสร้างของสารนั้นๆ (Frey, Botan & Kreps, 1999) และการสัมภาษณ์
เชิงลึกทศันะผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี (In-Depth Interview) เพื่อเป็นการสนบัสนุนการแสดงออก
ทางความรักผา่นละครโทรทศัน์เกาหลี โดยงานวิจยัฉบบัน้ีมีการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบวิเคราะห์
เชิงพรรณนา 
 

3.1 วธิีวจิัย 
 
 3.1.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
  1) การวิเคราะห์บทละคร (Textual Analysis) เป็นการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ 
ในขอ้ท่ี 1 ถึง ขอ้ท่ี 3 ในส่วนของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกความรัก รูปแบบความรัก และ
แก่นเร่ือง ของละครโทรทศัน์เกาหลี 

2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงค์ 
ในขอ้ท่ี 4 ในส่วนของความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีมีคุณสมบติัในการไดรั้บชมละครโทรทศัน์
เกาหลีอย่างเป็นประจ าทั้งนักวิชาการผูท่ี้ศึกษาและมีองค์ความรู้ด้านละครและวรรณกรรมและ
บุคคลทัว่ไป 
 
 
 
 
 



61 

ตาราง 3.1 ตารางแสดงวธีิวจิยั 

วธีิการวจัิย จุดประสงค์วธีิการวจัิย 

1. การวิเคราะห์บทละคร (Textual 

Analysis) 

เพื่อตอบค าถามน าวจิยั ดงัน้ี 
 1. ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังการส่ือสาร
รูปแบบความรักและการแสดงออกความรักผ่านตวัละคร
ในรูปแบบใดและอยา่งไร  

  2. ละครโทรทัศน์เกาหลีในแก่นเร่ืองท่ีปรากฏ       
มีการแสดงออกความรักอยา่งไร 
 3. ตัวละครชายและตัวละครหญิงในละคร
โทรทศัน์เกาหลี มีการแสดงออกความรักท่ีเหมือนหรือ
ต่างกนัอยา่งไร 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 

Interview)  

เพื่อตอบค าถามน าวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีชาวไทยมีทศันะต่อ
รูปแบบความรักและการแสดงออกของตวัละครหลกัใน
ละครโทรทศัน์เกาหลีอยา่งไร 

 

3.2  ข้อมูลในการท าวจิัยและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.2.1 การวเิคราะห์บทละคร (Textual Analysis) 
 แหล่งขอ้มูลประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีการพากยเ์สียงหรือท า   
การแปลเป็นซับไตเต้ิลเป็นภาษาไทยไวแ้ลว้จากเวบ็ไซต์ต่างๆในอินเตอร์เน็ต โดยคดัเลือกละคร
โทรทศัน์เกาหลีท่ีไดรั้บรางวลัในการประกาศงาน Korea Drama Award ซ่ึงไดรั้บในรางวลั Grand 
Prize โดยมีเกณฑ์การตดัสินคดัเลือกละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพทั้งการผลิต เน้ือหาสาระของละคร
โทรทศัน์ และมีกระแสนิยมจากผูช้มในระดบัสูง (Korean Drama Festival, 2016) จึงสามารถเขา้ถึง
ผูช้มไดเ้ป็นจ านวนมาก  ทั้งน้ีจึงเป็นเหตุผลท่ีดีในการวเิคราะห์วิธีการปลูกฝังการแสดงออกความรัก
จากละครโทรทศัน์ ดงัเร่ืองในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.2 ตารางแสดงรายช่ือละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีใหใ้นการวเิคราะห์ 
 

ล าดับ ปี(พ.ศ.) ช่ือเร่ือง แก่นเร่ือง Ratings 

1 2551 ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

ชีวติท่ีไม่สมบูรณ์แบบ 
(Outcast Theme) 

19.1% 

2 2554 เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

ความรัก          
  (Love Theme) 

26.8% 

3 2555 สะใภจ้อมแสบ                   
  (My Husband got a Family) 

ความรัก           
 (Love Theme) 

28.9% 

4 2556 กระซิบรัก จิตสัมผสั                
 (I can hear your voice) 

ความรัก           
 (Love Theme) 

20.7% 

5 2556 ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง  
(My Daughter  Seo-young) 

ชีวติท่ีไม่สมบูรณ์แบบ 
(Outcast Theme) 

33.5% 

6 2557 ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว   
 (You who came from the star) 

ความรัก           
 (Love Theme) 

26.2% 

7 2558 โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 

(The Producer) 

อาชีพ           
(Career Theme) 

13.1% 

 
 3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview)  
 แหล่งขอ้มูลประเภทส่ือบุคคล บุคคลท่ีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลประเภทบุคคลใน การศึกษาคร้ัง
น้ี จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In–Depth Interview) บุคคลท่ีรับชมละครโทรทศัน์เกาหลี
อยา่งเป็นประจ าทั้งนกัวิชาการผูท่ี้ศึกษาและมีองคค์วามรู้ดา้นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ไป 
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ซ่ึงผูศึ้กษาถือวา่เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ ให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้
อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน โดยแบ่งออกเป็น คือ  
 วชิาการผูท่ี้ศึกษาและมีองคค์วามรู้ดา้นละครและวรรณกรรมท่ีรับชมละครโทรทศัน์เกาหลี 
  1) ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ ผูจ้บการศึกษาปริญญาเอกดา้นวรรณกรรม 
  2) ผศ. ชนินทร์ ตั้งพานทอง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิามลัติมีเดีย  
  3) นายพิทกัษ ์ชูมงคล อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวารสารศาสตร์ 
 บุคคลทัว่ไปท่ีรับชมละครโทรทศัน์เกาหลี 
  1) นางสาวสุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ 
  2) นางสาววริศรา มีเสือ  
  3) นางสาวณฐัพร ภทัรสิริวงศ ์
  4) นางสาวประภสัสร อ่อนทองค า 
  5) นายเมธี แสกกลาง 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะแบ่งการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
 3.3.1 การวเิคราะห์บทละคร (Textual Analysis) 
 โดยผูว้ิจยัศึกษาละครโทรทศัน์เกาหลีจากกลุ่มตวัอยา่งโดยละเอียดและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
หาการปลูกฝังการแสดงออกความรักและกระบวนการสร้างละครท่ีมีการแสดงออกทางความรัก
อยา่งเหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
  3.2.1.1 ศึกษาเน้ือเร่ืองยอ่ของละครโทรทศัน์ในแต่ละเร่ืองของกลุ่มตวัอยา่ง  
  3.2.1.2 ท าความเขา้ใจแก่นเร่ืองและตวัละคร 
  3.2.1.3 วิเคราะห์เน้ือเร่ืองของละครโทรทศัน์ ในการส่ือสารเหตุการณ์ความรักทั้ง 
วจันภาษาและอวจันภาษา ตามรายละเอียดดงัน้ี  

1) วิเคราะห์การส่ือสารการแสดงออกความรักผ่านตวัละครในความรัก
รูปแบบใดและอยา่งไร 

2) วิเคราะห์ความแตกต่างกนัของการแสดงออกความรัก ในแก่นเร่ืองท่ี
แตกต่างกนั 
   3) วเิคราะห์การแสดงออกความรัก ในตวัละครฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
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 3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 
 ผู ้วิจ ัยวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกไว้ โดยอิง                 
การวเิคราะห์ตามผลจากการวิเคราะห์วิธีการปลูกฝังการแสดงออกทางความรัก ผา่นละครโทรทศัน์
เกาหลี ท่ีไดจ้ากค าถามน าวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
  3.3.2.1 ค าถามส าหรับนกัวชิาการท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี 

1) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตวัละครใน
ละครโทรทศัน์เกาหลี 

2) คุณคิดว่าละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังให้ผูช้มมีการแสดงออก
ความรักอยา่งไร 

3) คุณคิดวา่การแสดงออกความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์เกาหลีมี
ความเหมาะสมหรือไม่ต่อผูช้ม 

4) คุณคิดว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ือง (ธีมของเร่ือง เช่น    
ความรัก หรือชีวติ) ท่ีแตกต่างกนั ตวัละครมีการแสดงออกความรักเหมือนคือแตกต่างกนัหรือไม่ 
  3.3.2.1 ค าถามส าหรับผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี 

1) คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตวัละครใน
ละครโทรทศัน์เกาหลี 

2) คุณคิดว่าละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังให้ผูช้มมีการแสดงออก
ความรักในรูปแบบใด 

3) คุณคิดว่าในละครโทรทัศน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ือง (ธีมของเร่ือง เช่น    
ความรัก หรือชีวติ) ท่ีแตกต่างกนั ตวัละครมีการแสดงออกความรักเหมือนคือแตกต่างกนัหรือไม่ 

4) เม่ือคุณดูละครโทรทศัน์เกาหลีคุณมีการปรับการแสดงออกความรักต่อ
คนรักหรืออยากท าตามตวัละครในละครโทรทศัน์หรือไม่อยา่งไร 
 

3.4 หน่วยทีใ่ช้วเิคราะห์  
 
 การวิเคราะห์การปลูกฝังรูปแบบความรักผา่นละครโทรทศัน์เกาหลีน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้ศึกษา
การแสดงออกความรัก รูปแบบความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์เกาหลี โดยเปรียบเทียบใน
แก่นเร่ืองและเพศตวัละครทั้งชายและหญิงท่ีต่างกนั โดยใชห้น่วยวิเคราะห์จากบทละครท่ีตวัละคร
หลกัส่ือสารในเหตุการณ์ท่ีแสดงความรัก ภาพการแสดงออกความรัก และทศันะจากผูช้มละคร
โทรทศัน์เกาหลี 
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3.5 การน าเสนอ 
 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์จากวธีิการท าวจิยัทั้งหมดคือ การวเิคราะห์บทละคร (Textual Analysis)  และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยจะน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) มีการเรียงล าดบัตามประเด็นดงัน้ี 
 
 3.5.1 พรรณนาจากการวเิคราะห์บทละครของละครโทรทัศน์ในแต่ละเร่ือง 
  3.5.1.1 ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) มีแก่นเร่ืองอะไร ตวัละครมีความ
รักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.2 เสกฉันให้เป็นเธอ (Secret Garden) มีแก่นเร่ืองอะไร ตวัละครมีความรัก
รูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.3 สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) มีแก่นเร่ืองอะไร ตวัละครมี
ความรักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.4 กระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice) มีแก่นเร่ืองอะไร ตวัละครมี
ความรักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.5 ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง (My Daughter Seo-young) มีแก่นเร่ืองอะไร 
ตวัละครมีความรักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.6 ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว (You who came from the star) มีแก่นเร่ืองอะไร 
ตวัละครมีความรักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร 
  3.5.1.7 โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) มีแก่นเร่ืองอะไร ตวัละคร
มีความรักรูปแบบอะไร และมีการส่ือสารความรักทั้งวจันภาษาและอวจัภาษาอยา่งไร  
 

3.5.2  พรรณนาจากการสัมภาษณ์ทศันะผู้รับชมละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งนักวชิาการผู้ที่                             
ศึกษาและมีองค์ความรู้ด้านละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ไป  
เขียนพรรณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผา่นและผลจากการวเิคราะห์และส ารวจ

บทละครโทรทศัน์เกาหลี



 

บทที ่4 
 

การวเิคราะห์เนือ้หาละครโทรทัศน์ 

งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผา่นละคร
โทรทศัน์เกาหลี มีวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์การแสดงออกความรักและรูปแบบความรักของตวั
ละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีผลต่อการปลูกฝังของผูช้ม จากการวิเคราะห์เน้ือหาละคร
โทรทศัน์เกาหลี(Textual Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ทศันะของผูช้ม
ละครโทรทศัน์เกาหลี  
 โดยการวิเคราะห์เน้ือหาละครโทรทศัน์เกาหลี (Textual Analysis) นั้นจะเป็นการวิเคราะห์
การด าเนินเร่ืองจากแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้งหมด 7 เร่ือง ท่ีไดรั้บรางวลั Grand Prize 
ในการประกาศงาน Korea Drama Award ไดแ้ก่  
 

ตารางที ่4.1 รายช่ือละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และส ารวจการแสดงออกความรัก
และรูปแบบความรัก 

ล าดับ ปีออกอากาศ (พ.ศ.) ช่ือเร่ือง 

1 2551 ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

2 2554 เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

3 2555 สะใภจ้อมแสบ                                                 
 (My Husband got a Family) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ปีออกอากาศ (พ.ศ.) ช่ือเร่ือง 

4 2556 กระซิบรัก จิตสัมผสั                                             
 (I can hear your voice) 

5 2556 ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง                              
  (My Daughter Seo-young) 

6 2557 ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว                                
  (You who came from the star) 

7 2558 โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก                         

 (The Producer) 

 

4.1 ข้อมูล เร่ืองย่อ แก่นเร่ือง รูปแบบความรักและการแสดงออกความรักของตัวละคร
หลกั 

 
 4.1.1 ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) 

ภาพที ่4.1  ภาพเร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) 
แหล่งทีม่า: ท านองรัก สัมผสัใจ, 2551. 
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  4.1.1.1 ขอ้มูลของเร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 베토벤 바이러스 
  ช่ือภาษาไทย ท านองรัก สัมผสัใจ 
  ผลิตโดย Kim Jong-hak Production   
  ก ากบัการแสดง Lee Jae Gyu 
  เขียนบท Hong Jin Ah และ Hong Ja Ram 
  จ านวนตอน 18 ตอน 
  สถานีออกอากาศ MBC 
  ปีท่ีออกอากาศ 2008 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2012 (ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีี ช่อง 3) 
  เร่ืองยอ่ โดรูมิหญิงสาวท่ีมีความช่ืนชอบในการเล่นไวโอลินตั้งแต่เด็ก เธอเรียนจบ
จากวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ แต่ดว้ยชะตาของเธอท าให้เม่ือเขา้ร่วมกบัวงดนตรีไหนวงนั้นก็ตอ้งยุบวง
เสมอ เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังจนท าให้เธอทอ้ใจท่ีจะท าตามความฝันของตวัเอง โดรูมิจึงมา
สมคัรเป็นเสมียนของหน่วยงานรัฐบาล หลงัจากท างานได้ไม่นาน นายกเทศมนตรีก็ให้เธอเป็น
ผูรั้บผิดชอบโปรเจคตั้งวงออร์เคสตร้าในงานประจ าปีดว้ยความตั้งใจของนายกเทศมนตรีท่ีอยากท า
ให้เมืองซอกรันเป็นเมืองท่ีมีความสุนทรีทางดนตรี หลงัจากท่ีเธอเร่ิมจดัตั้งวงดนตรี โชคชะตาท่ี
ร้ายๆของเธอก็กลบัมาอีกคร้ัง เม่ือวาทยกรไดโ้กงงบประมาณส่วนหน่ึงไป ท าใหเ้หลืองบไม่มากนกั
ท่ีจะจ้างทั้ งวาทยกรคนใหม่และนักดนตรีมืออาชีพทั้ งหมดจนครบวง ท าให้ต้องประกาศรับ           
นกัดนตรีสมคัรเล่น หรือผูมี้ใจรักและฝันอยากแสดงในวงออร์เคสตร้า   
  คงักอนอู ต ารวจจราจรถูกพกังาน เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจบัจงัหวะเพลง
และรวบรวมสมาชิกคนอ่ืนๆในวงให้สามารถเล่นร่วมวงกนัได้ ได้มาเข้าร่วมการเป็นนักดนตรี
สมคัรเล่นน้ีดว้ย จนวนัหน่ึงอาจารยค์งักอนอูวาทยกรช่ือดงัระดบัโลกท่ีโดรูมิเชิญใหม้าเป็นวาทยกร
ประจ าวงดนตรีก็มาถึงเกาหลี แต่อาจารยค์งักอนอูก็ไม่สามารถดูแลวงดีตรีไหนไดน้านเพราะเป็น
คนท่ีอารมณ์ร้อนและพูดวาจาไม่ดีนกัท าให้ไม่สามารถดูแลและควบคุมวงไหนๆไดน้าน ถึงแมจ้ะ
เป็นวาทยกรระดบัก็ตาม 
  นกัดนตรีทุกคนใช้เวลาฝึกซ้อมร่วมกนัเป็นเวลานานท าให้คงักอนอูและโดรูมิมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและเกิดเป็นความรักในท่ีสุด แต่เม่ือเวลาผา่นไปเร่ืองราวระหวา่งทั้งสองคน
ก็ไม่ไดร้าบร่ืนอยา่งท่ีคาดหวงั เม่ือโดรูมิรู้ตวัวา่ตวัเองเป็นโรคร้ายและจะไม่ไดย้นิเสียงไปตลอดชีวิต 
ซ่ึงแน่นอนอยูแ่ลว้วา่มีผลต่อความฝันท่ีอยากจะเป็นนกัดนตรี อาการป่วยของเธอเกิดข้ึนขณะท่ีข้ึน
แสดงบนเวทีท าใหอ้าจารยค์งักอนอูรู้เร่ืองและให้เธอไปหาหมอท่ีเป็นเพื่อนสนิท อีกทั้งยงัฝึกใหเ้ธอ
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เขม้แข็งและสามารถเป็นนกัดนตรีท่ีไม่ไดใ้ชหู้แต่ใชใ้จสัมผสัเพื่อเล่นดนตรี สถานการณ์บงัคบัให้
ทั้งอาจารยค์งักอนอูและโดรูมิใกลชิ้ดกนัจนโดรูมิรู้ใจตวัเองว่าความรู้สึกท่ีมีให้คงักอนอูนั้นไม่ใช่
ความรักแต่ความรักท่ีมีนั้นเธอไดม้อบให้อาจารยค์งักอนอู แต่ดว้ย ณ ตอนนั้นคงักอนอูเป็นศิษยท่ี์
อาจารยค์งักอนอูจะฝึกใหเ้ป็นวาทยกรคนต่อไป ท าให้เปรียบเสมือนรักสามเศร้าระหวา่งทั้งสามคน  
แต่คงักอนอูก็เปิดใจ ยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน แมใ้นตอนแรกจะไม่สามารถกลบัไป
เป็นเพื่อนกบัโดรูมิอย่างเดิมได้แต่ก็ไม่ได้ขดัขวางหรือกลัน่แกล้งความรักของโดรูมิกบัอาจารย์      
คงักอนอู จนถึงในตอนสุดทา้ย โดรูมิและอาจารยค์งักอนอูจะไม่ไดเ้ป็นคู่รักและแต่งงานกนัในตอน
จบเพราะอาจารยค์งักอนอูตอ้งกลบัไปต่างประเทศ แต่โดรูมิก็ยงัมัน่คงในความรักและเฝ้ารอวนัท่ีจะ
ไดพ้บกนัใหม่ ส่วนคงักอนอูก็ยงัคงนบัถือในอาจารยค์งักอนอูและเป็นเพื่อนท่ีดีของโดรูมิต่อไป 
  แก่นเร่ือง  
  ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) เป็นการเล่าเร่ืองถึงการใชชี้วิตของบุคคลท่ี
มีความผิดแปลกไปจากบุคคลทัว่ไป โดยนกัแสดงน าคือ โดรูมิ ตอ้งการเป็นนกัดนตรีแต่เกิดความ
โชคร้ายของชีวิตท่ีจะตอ้งพิการทางการไดย้ินท าให้มีผลต่อความใฝ่ฝัน และนกัแสดงอ่ืนๆท่ีเป็น    
นกัดนตรีสมคัรเล่นยงัถูกบุคคลในสังคมเหยยีดหยามถึงความสามารถและความเป็นไปไม่ไดท่ี้จะได้
เป็นนกัดนตรีอาชีพ จึงท าใหเ้ร่ืองน้ีมีแก่นเร่ืองรูปแบบ Outcast Theme (แก่นเร่ืองชีวติท่ีไม่สมบูรณ์) 
  ตวัละครหลกั  
  ท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)มีนกัแสดงน า 3 คน ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินเร่ือง
หลกั ไดแ้ก่ 
   1) อาจารยค์งักอนอู เป็นคนเกาหลีใตท่ี้มีความสามารถทางดา้นตรีจนได้
เป็นวาทยกรระดบัโลก แต่เป็นคนหยิง่และเช่ือมัน่ในความสามารถของตวัเองมาก ชอบท่ีจะแข่งขนั
และมัน่ใจในชยัชนะ 
   2) คังกอนอู มีอาชีพเป็นจราจร แต่ด้วยนิสัยท่ีเป็นคนตรงไปตรงมา           
รักความถูกตอ้ง ชอบความทา้ทายและไม่สนใจว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงท าให้ถูกพกังานจราจร
และไดม้าเป็นนกัดนตรี 
   3) โดรูมิ เป็นคนท่ีมีความใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนักดนตรีมาตลอด แต่ด้วย
โชคชะตาท าให้ไม่เคยประสบความส าเร็จดั่งความฝันเลย แต่โดรูมิก็ไม่ได้ทอ้ใจ จนได้มาเป็น
หัวหน้าวงดนตรีของเขตก็ใช้ความเอ้ือเฟ้ือและเอาใจใส่สมาชิกทุกคนในวงดนตรีเสมอ และ
ช่วยเหลือทุกๆคนท่ีเดือดร้อน 
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  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus) พบวา่มีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 3 ตวัละคร ดงัน้ี 
   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวจันภาษา)        
ท่ีแสดงถึงการปกป้องดูแลคนรักโดยการแนะน าหมอท่ีจะสามารถรักษาคนรักได้ การช่วยเหลือเม่ือ
คนรักตกอยู่ในอนัตราย การตามหาคนรัก การปกป้องเม่ือมีคนเขา้ใจคนรักผิดๆ การไปดูแลเม่ือ    
คนรักป่วยและบาดเจบ็ การช่วยให้คนรักพน้จากความผดิ การให้คนรักนอนพิงไหล่ และการพดูกบั
คนรักใหม่ของคนรักใหเ้ขา้ใจสถานะของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของอาจารยค์งักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 โดรูมิจะถูกทางการจบัเน่ืองจากเธอถูกวาทยากรคนเก่าโกง
เงินท่ีเป็นทุน ในการจดัสร้างวงดนตรีจากรัฐบาล แต่อาจารย์คงักอนอูทราบเร่ืองก่อน จึงช่วย
แกปั้ญหาโดยการใหโ้ดรูมิออกจากวงดนตรีเสียก่อนเพื่อไม่ใหเ้ธอมีช่ืออยูใ่นวงดนตรี  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอู :: คุณรูมิ คุณไม่มีสิทธ์ิแสดงคอนเสิร์ตแลว้ ก็ควรไปจาก
ท่ีน่ีสักที ยืน่ใบลาออกภายในอาทิตยห์นา้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูพูดกบัโดรูมิดว้ยกิริยาท่าทางปกติของตนเอง เหมือนกบั 
การพูดคุยของอาจารยแ์ละลูกศิษย์ แมค้  าพูดจะหมายถึงการไล่ออก แต่อาจารยค์งักอนอูก็ไม่ไดใ้ช้
น ้าเสียงอ่อนหวานหรือมีท่าทางเห็นใจ สาเหตุเพราะตอ้งการใหโ้ดรูมิออกไปจากวงดนตรีจริงๆ เพื่อ
ไม่ใหถู้กทางการจบัตวั 

ภาพที ่4.2 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Lee, 2008. 
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เหตุการณ์ท่ี 2 เป็นฉากอยูบ่นรถไฟขณะท่ีอาจารยค์งักอนอูและโดรูมิก าลงั
นัง่อยูข่า้งกนั โดรูมินอนสัปหงกหวัชนกนักระจกดา้นขา้ง อาจารยค์งักอนอูจึงบอกให้โดรูมิ พิงมาท่ี
หวัไหล่ของตวัเอง  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอู :: รูมิ คุณพิงมาท่ีผมก็ไดน้ะ พิงมาเถอะ หวัคุณกลวงแบบ
นั้นไม่หนกัหรอก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูมองดูโดรูมิขณะเธอนอนหลบั และเม่ือหวัของเธอชนกบั
กระจกดา้นขา้งจนท าใหเ้ธอต่ืนต่ืน อาจารยค์งักอนอูจึงพูดกบัโดรูมิให้พิงมาท่ีตวัเอง เขาใชค้  าพูดติด
ตลกส่งสายตาและอมยิม้เล็กนอ้ยใหก้บัโดรูมิ 

ภาพที ่4.3 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 12 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3โดรูมิเป็นโรคท่ีจะส่งให้เธอไม่สามารถได้ยินเสียงอีกเลย   
ซ่ึงมีผลต่อความฝันในการเป็นนกัไวโอลินของเธอ และตอนนั้นอากาศไม่ไดย้ินเสียงของเธอเร่ิม
ชัดเจนข้ึน อาจารย์คงักอนอูรู้ถึงสถานการณ์ของอาการของโดรูมิทั้งหมด จึงช่วยในการฝึกเล่น
ไวโอลินอยา่งคนหูหนวก และไถ่ถามอาการของเธออยูต่ลอด 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอู :: รูมิ การไดย้ินของคุณเป็นอยา่งไรบา้ง คุณรู้ใช่ไหมถา้
หากไม่ไดย้นิจะมีผลต่อการเล่นไวโอลิน 
   โดรูมิ :: ทราบค่ะ แต่ฉนัก าลงัพยายามท่ีจะฝึกฝนในการเล่นไวโอลินอยู ่
   อาจารยค์งักอนอู :: ผมมีเพลง ของนกัไวโอลินหูหนวกให้คุณฟัง คุณตอ้ง
อยูก่บัมนัใหไ้ด ้แลว้คุณจะประสบความส าเร็จ 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูพดูกบัโดรูมิดว้ยความเป็นห่วง สายตามีความกงัวล และ
อาจารยค์งักอนอูหาแผน่เพลงของนอกไวโอลินหูหนวกเพื่อมอบใหแ้ก่โดรูมิ 

ภาพที ่4.4 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของอาจารยค์งักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 15 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงักอนอูและโดรูมิก าลงัทานขา้วดว้ยกนัในร้านอาหาร ซ่ึง
ขณะนั้นโดรูมิก าลงับอกอาการป่วยของตวัเองใหก้บัคงักอนอูดว้ย 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: น่ีเธอตอ้งกินเยอะๆนะ 
   โดรูมิ :: ฉนัจะกินเยอะอยูแ่ลว้ ดูสิ 
   คงักอนอู :: งั้นเอาของฉนัไปกินเพิ่ม 
   โดรูมิ :: กอนอู ฉันมีอะไรจะบอก ฉันมีปัญหาเก่ียวกบัการไดย้ินและจะ
ไม่ไดย้นิอีกเลย 
   คงักอนอู :: ท าไมเธอใจเยน็อยา่งน้ี รีบไปหาหมอเร็ว 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ขณะรับประทานอาหารคงักอนอูนัง่มองโดรูมิท่ีก าลงักินขา้วและแอบอม
ยิม้เพราะโดรูมิกินขา้วไดเ้ยอะมาก และเขาแบ่งขา้วจากจานของตวัเองให้โดรูมิดว้ย แต่หลงัจากท่ี  
โดรูมิบอกอาการป่วยของตวัเอง คงักอนอูมีสีหน้าตกใจและยืนข้ึนพร้อมฉุดมือโดรูมิให้ออกจาก
ร้านเพื่อไปหาหมอและรักษาอาการนั้น 
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ภาพที ่4.5 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ขณะท่ีโดรูมิและคงักอนอูก าลงัไปเท่ียวดว้ยกนั ทั้งสองคน
ไดพ้ลดัหลงจากกนั ท าให้คงักอนอูเป็นห่วงเธอมากเพราะเธอก าลงัป่วยอยู่ดว้ย เขาจึงออกตามหา  
โดรูมิ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: อาจารยค์รับ เห็นรูมิไหม 
   อาจารยค์งักอนอู :: น่ีมนัใชเ้วลาท่ีคุณจะพาคุณรูมิหรอ ท าไมไม่ไปซอ้ม 
   คงักอนอู :: รูมิหายไประหว่างเราเดินเท่ียวดว้ยกนั รูมิเป็นคนส าคญัของ
ผม ผมจะออกตามหาเธอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูวิ่งตามหาโดรูมิไปทัว่ และไปถามหากบัอาจารยค์งักอนอู ดว้ยสี
หนา้แววตาเป็นกงัวล แต่ถึงแมอ้าจารยค์งักอนอูจะไล่ใหไ้ปซอ้ม เขาก็ยงัมีความมุ่งมัน่ในการตามหา
ต่อไป 

ภาพที ่4.6 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
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   เหตุการณ์ท่ี 3 คงักอนอูรู้ว่าอาการป่วยของโดรูมิเร่ิมหนกัข้ึน แต่ในตอน
นั้นเขากบัโดรูมิไม่ไดอ้ยูใ่นสถานะเป็นคนรักกนัแลว้ แต่คงักอนอูก็ยงัเป็นห่วงอาการป่วยของเธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู (พดูกบัโดรูมิ) :: หูเธอเป็นอยา่งไรบา้ง ยงัไดย้นิใช่ไหม 
   คงักอนอู (พูดกบัอาจารยค์งักอนอู) :: อาจารยรู้์มั้ยครับว่าอาการไม่ไดย้ิน
ของดูโรมิเร่ิมหนกัข้ึน ช่วยดูแลเธอใหดี้ดีดว้ยครับ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูไปหาโดรูมิท่ีท่ีพกัของเธอ และถามอาการป่วยด้วยสีหน้าและ
สายตาเป็นกงัวล และจากนั้น จึงไปพบอาจารยค์งักอนอูบอกใหเ้ขาช่วยดูแลโดรูมิใหดี้ 

ภาพที ่4.7 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 13 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของโดรูมิ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ขณะนั้นนกัดนตรีในวงรวมกลุ่มกนัต่อตา้นการควบคุมวง
ของอาจารยค์งักอนอู ท าให้อาจารยค์งักอนอูอารมณ์ไม่ดีและมีอาการเครียด โดรูมิจึงช่วยแกปั้ญหาน้ี
โดยการพดูกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ใหเ้ขา้ใจถึงการควบคุมวงของอาจารยค์งักอนอู 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: ท าแบบน้ีกบัอาจารยไ์ดย้งัไง เขาเป็นคนท่ีคอยช่วย เป็นคนท่ีรัก
เราเขา้มาในวงนะ เคา้เป็นคอนดกัเตอร์ระดบัโลก ถึงแมว้่าการควบคุมวงของเขาจะใช้อารมณ์มาก
ไปหน่อย แต่คนท่ีไดคื้อพวกเรานะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิออกไปคุยกบัเพื่อนร่วมวงคนอ่ืนๆ ให้เขา้ใจและไม่โกรธอาจารย ์  
คงักอนอู ดว้ยการใชเ้หตุผล เธอแสดงอาการเขา้ขา้งอาจารยอ์ยา่งมาก และมีอาการโกรธเพื่อนร่วมวง
เล็กนอ้ย 
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ภาพที ่4.8 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 อาจารยค์งักอนอูไดรั้บบาดเจ็บท่ีขอ้มือจึงท าให้ตอ้งนอน
รักษาตวัอยู่โรงพยาบาล แต่เขานอนหลบัเป็นเวลานานโดรูมิจึงเป็นห่วงอย่างมากจึงไปพูดต่อว่า
พยาบาล 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ  :: คุณให้กับคนไข้ผิดหรือเปล่า ท าไมเขานอนนานแบบนั้ น              
เขาไม่ใช่หมีจ าศีลนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิกงัวลกบัการท่ีอาจารยค์งักอนอูนอนหลบัไปนานๆ จึงไปต่อว่ากบั
พยาบาล ดว้ยท่าทางหาเร่ือง แสดงถึงความเป็นห่วงอาจารยค์งักอนอูอยา่งมาก 

ภาพที ่4.9 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   2) การให้ก าลงัใจ การคลายความทุกขใ์จ เป็นการแสดงความรักเพื่อช่วย
ให้คนรักมีความสุข และหลุดพ้นจากปัญหานั้ นได้ ซ่ึงตัวละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด               
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการให้ก าลงัใจการคลายความทุกข์ใจ
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ของคนรักโดยการแสดงท่าทางตลก การเล่าเร่ืองตลก การท าตามท่ีคนรักตอ้งการ และการอยู่ขา้ง  
คนรักเม่ือเขาทุกขใ์จ ยกตวัอยา่งเช่น 
   การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จของอาจารยค์งักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ขณะท่ีก าลงัตั้งวงดนตรีอยูบ่นเวทีนั้น โดรูมิมีอาการแปลกๆ 
อาจารยค์งักอนอูจึงใหก้ าลงัใจกบัโดรูมิ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูเดินเขา้ไปหาโดรูมิและจบัมือของเธอไว้ พร้อมกบัส่ง
สายตาไปท่ีดวงตาของเธอ 

ภาพที ่4.10 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของอาจารยค์งักอนอู  
เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 5 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ขณะท่ีโดรูมิมีปัญหาในวงดนตรีและปัญหาอาการป่วยของ
เธอ อาจารยค์งักอนอูจึงเรียกเธอเขา้ไปหาเพื่อใหก้ าลงัใจ  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอู :: ผมขอโทษท่ีแกลง้คุณ ผมมีลูกอมใหคุ้ณ อมไวม้นัจะดี
ต่อหูคุณ รีบๆมารับไปใหถื้อนานๆมนัเขิน ... แลว้ถา้จะกินกดููดว้ยมนัหมดอายมุา 2 ปีแลว้  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูเรียกโดรูมิเขา้ไปพบท่ีห้อง เม่ือโดรูมิเขา้ไปนั้นเขาเปิด
เพลงเสียงดงัและท าเป็นขยบัปากพูดแต่ไม่มีเสียง ท ามาให้โดรูมิคิดวา่อาการป่วยของตวัเองก าเริบ
จน ไม่ได้ยิน เสียงเขาพูด แต่เม่ือโดรูมิจบัได้ว่าเขาแค่ขยบัปาก อาจารยค์งักอนอูยิ้มและหัวเราะ
พร้อมกบัพดูหยอกลอ้ใหโ้ดรูมิอารมณ์ดีและใหลู้กอมกบัเธอ 
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ภาพที ่4.11 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของอาจารยค์งักอนอู  
เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีคงักอนอูรู้วา่โดรูมิไม่ไดรู้้สึกรักตน จึงตดัสินใจ
เครียดสถานภาพ และเม่ือรู้วา่โดรูมิรู้สึกผดิมาก เขาจึงพดูใหก้ าลงัใจเธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: เธอคงอึดอดัมากสินะ 
   โดรูมิ :: ฉนัขอโทษเถอะคงเจบ็มากใช่ไหม 
   คงักอนอู :: ไม่หรอกแค่อายนะ ดูเหมือนฉันเป็นคนโง่เลยท่ีไม่เขา้ใจเร่ือง
น้ี 
   โดรูมิ :: ฉันไม่ไดไ้ม่ชอบคุณนะแค่น้ีอีกคนหน่ึงข้ึนมา แต่เขากลบัเกลียด
ฉนัฉนัรักเขาขา้งเดียว 
   คงักอนอู :: อย่าารู้สึกผิดเลยเราไม่ได้คบกนัมาเป็นปีๆ ยงัไม่ได้แต่งงาน
กนั 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูชวนโดรูมิออกมาคุยเพียงสองต่อสอง เขานั่งห่างจากโดรูมิ       
นิดหน่อยเพื่อรักษาระยะห่าง และพดูกบัโดรูมิแบบไม่มองหนา้เธอ 
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ภาพที ่4.12 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จของโดรูมิ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 อาจารยค์งักอนอูอารมณ์ไม่ดีเพราะสมาชิกในวงดนตรีถอน
ตวัท าใหไ้ม่สามารถซ่อมวงไดแ้ละงานแสดงก็ใกลเ้ขา้มา โดรูมิจึงเขา้ไปใหก้ าลงัใจแก่เขา 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: อาจารย์คะ ฉันปรับอารมณ์ให้เอาไหม น่ีไงหนังสือท่ีมีบท
สัมภาษณ์ของอาจารยฉ์ันอ่านให้ฟังนะ อาจารย์คงัวาทยกรช่ือดังกลับมาคุมวงท่ีเกาหลี เขาเป็น
วาทยกรท่ีมีช่ือเสียงมากแต่ไม่สามารถควบคุมวงไหนไดม้ากกวา่ 6 เดือน 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิเขา้ไปหาอาจารยค์งักอนอูหวงัวา่จะท าใหเ้คา้อารมณ์ดี เธอร่าเริงและ
ยิ้มตลอดเวลา และใช้เสียงเล็กเสียงน้อยพุดกบัเขา แลว้อ่านหนงัสือท่ีมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย ์    
คงักอนอูให้เขาฟังเพื่อเป็นการยกย่องความสามารถของเขาแต่เม่ือบทสัมภาษณ์เป็นไปในทางลบ 
เจอแสดงอาการไม่พอใจออกมาอยา่งชดัเจน แสดงถึงความไม่เห็นดว้ยกบับทความนั้น 

ภาพที ่4.13 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
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   เหตุการณ์ท่ี  2 อาจารย์คังกอนอู  ถูกนักดนตรีในวงเพราะว่าท าให้
อาจารยค์งักอนอูอารมณ์ไม่ดี โดรูมิคิดว่าอาจารยค์งักอนอูตอ้งไม่มีก าลงัใจในการท างานต่อไป     
เธอจึงหาวธีิท าใหเ้ขาอารมณ์ดีข้ึน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: อาจารยดู์ดีนะ ฉันจะแสดงตลกให้อาจารยดู์ยงัไม่เคยมีใครเคย
เห็นเลยเป็นความลบั 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิส่งขอ้ความใหอ้าจารยค์งักอนอูออกมาหาตน้ท่ีหนา้หอ้ง ระหวา่งนั้น
เธอซ้อมท าเป็นตวัตลก โดยการกินแคร็กเกอร์ช้ินในปากและพยายามพูดทั้งทั้งท่ีมีแคร็กเกอร์อยู่    
ในปาก  

ภาพที ่4.14 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและคลายความทุกขใ์จคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   3) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของซ่ึงตวั
ละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) การแสดงออก
โดยการพดูวา่ชอบ/รัก การพดูวา่ชอบ/รักอยา่งออ้มคอ้ม ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของอาจารยค์งักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 อาจารยค์งักอนอูตอ้งกลบัไปท างานต่างประเทศ โดรูมิจึง
ขอใหเ้ขาบอกความในใจกบัตน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   อาจารย์คงักอนอู :: ตอนนั้นท่ีผมน่ีคุณไม่ใช่เพราะผมเกลียดรู้ใช่ไหม 
เพราะวา่ผมกลวัว่าจะหวัน่ไหว ผมไม่รู้ว่าจะหวัน่ไหวอีกเม่ือไหร่ ดงันั้นแต่ละคนต่างตอ้งแยกจาก
กนัเพื่อรอวนัท่ีพร้อมจะเร่ิมตน้ดว้ยกนั 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูพดูโดยไม่มองหนา้โดรูมิ น ้าเสียงมีความมัน่ใจ 

ภาพที ่4.15 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักของอาจารยค์งักอนอู เร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 18 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงักอนอูตอ้งกลบัไปบา้นท่ีต่างจงัหวดัเป็นเวลานาน เขาจึง
เรียกโดรูมิมาหาเพื่อบอกความในใจ  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: น่ีผมตอ้งไปผมคงคิดถึงคุณมาก คุณหลบัตาสิผมมีอะไรจะให ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูใหโ้ดรูมิหลบัตาและเขากม้ลงจะจูบโดรูมิ 

ภาพที ่4.16 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
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   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของโดรูมิ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีโดรูมิใกลชิ้ดกบัอาจารยค์งักอนอูมาเธอจะรู้ตวัวา่
คนท่ีเธอชอบจริงๆนั้นก็คืออาจารยค์งักอนอูไม่ใช่เพื่อนสนิทอย่างคงักอนอู เธอจึงตดัสินใจบอก
ความรู้สึกนั้นกบัอาจารยค์งักอนอู 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: อาจารยค์ะ ฉนัชอบกอนอูแลว้จริงๆ แต่ฉนัไม่รู้วา่กอนอูคิดอะไร
อยู ่
   อาจารยค์งักอนอู :: เขาก็ชอบคุณเหมือนกนัน่ะสิ 
   โดรูมิ :: จริงเหรอคะ อาจารยคิ์ดแบบนั้นจริงหรอคะ กอนอูท่ีฉนัหมายถึง
ไม่ใช่กอนอูท่ีเป็นเด็กนิสัยดี แต่เป็นกอนอูท่ีแก่ปากไม่ดีนิสัยเสียท่ีอยูข่า้งหนา้ฉนั ก็คืออาจารย ์
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิยืนอยู่ขา้งข้างอาจารยก์อนอูท่ีนั่งอยู่บนโซฟา เธอกอดแฟ้มอย่าง
แน่นและพดูออกไปอยา่งมัน่ใจ 

ภาพที ่4.17 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก  
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
  

4) การกระชับความสัมพันธ์  เป็นการแสดงความรักของคู่ รัก เช่น            
การพูดคุยกนั การไปเท่ียวด้วยกนั การจดังานวนัเกิด และการปรับความเขา้ใจกนัและกนั ซ่ึงตวั
ละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) โดยการพดูชมคน
รัก การยอมท าในส่ิงท่ีคนรักต้องการ การจดังานวนัเกิดให้คนรัก การอ้อนขอไปเท่ียวกบัคนรัก     
การปรับความเขา้ใจกบัคนรัก และการพดูคุยในเร่ืองประจ าวนักบัคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์ของอาจารยค์งักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 อาจารยค์งักอนอูจะตอ้งกลบัไปต่างประเทศ และไม่ไดเ้จอ
โดรูมิเป็นเวลานาน 
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   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: อาจารยจ์ะไปแลว้ ฉนัยงัไม่มีอะไรแทนตวัอาจารยเ์ลย ขอถ่ายรูป
ไวก้็ไม่ได ้ฉนัมีแต่ถุงเทา้ของอาจารย ์
   อาจารยค์งักอนอู :: ผมใหคุ้ณเอาไว ้คงจะดีกวา่ถุงเทา้นะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   อาจารยค์งักอนอูนดัโดรูมิมาเพื่อจะบอกลา และให้แวนท่ีเขาใส่ประจ าแก่
เธอ 

ภาพที ่4.18 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของอาจารยค์งักอนอู เร่ืองท านองรัก 
สัมผสัใจ (Beethoven Virus)ตอนท่ี 18 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงักอนอูพาโดรูมิออกไปเดทกนัหลงัจากท่ีคบกนัเป็นคู่รัก  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: เธอยิม้หน่อยสิวนัน้ีเรามาเดทกนันะ 
   โดรูมิ :: น่ีเรามาเดทกนัหรอ 
   คงักอนอู :: ใช่ส่ิ ยิม้หน่อยนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูพาโดรูมิออกมาเท่ียว เขาพูดหยอกล้อเธอ และเดินจบัมือกัน
ตลอดการมาเท่ียวนั้น 
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ภาพที ่4.19 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโดรูมิ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีอาจารยค์งักอนอูยอมรับและเปิดใจให้โดรูมิแลว้ 
ทั้งคู่ตดัสินใจเจอกนัอาทิตยล์ะคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โดรูมิ :: อาจารยค์ะ 1 อาทิตยเ์ราจะเจอกนัแค่คร้ังเดียว เราจะนัง่เฉยๆแบบ
น้ีไม่ไดน้ะคะ ออกไปเดินเล่นกนัดีกวา่ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิร่าเริงและยิ้มขณะท่ีเจออาจารย์คงักอนอู ซ่ึงในตอนแรกอาจารย์     
คงักอนอูนัดมาเจอท่ีห้องสมุด แต่โดรูมิชวนเขาออกไปเดินเล่น อ้อนอย่างท่ีผูห้ญิงอ้อนคนรัก       
ดว้ยการจบัแขนและท าเสียงน่ารักๆ 

ภาพที ่4.20 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 12 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
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   เหตุการณ์ท่ี 2 ในวนัคลา้ยวนัเกิดของอาจารยค์งักอนอู 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โดรูมิจดัการการจดังานวนัคลา้ยวนัเกิดใหอ้าจารยค์งักอนอู โดยใหเ้พื่อนๆ
ในวงมีส่วนร่วมในงานน้ี เพื่อใหอ้าจารยค์งักอนอูมีความสุขเพราะสมาชิกในวงแสดงความยนิดีดว้ย 
แต่เม่ืออาจารยค์งักอนอู รู้วา่งานทั้งหมดน้ีเป็นการจากของโดรูมิเธอก็รีบวิง่หนีไปทนัที 

ภาพที ่4.21 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโดรูมิ เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   5) การเสียสละ เป็นการเสียสละหนา้ท่ีการงานหรือชีวติของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุข หรือไดอ้ยูใ่กลก้บัคนรักมากข้ึน ซ่ึงตวัละครมีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) 
และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) โดยการเสียสละต าแหน่งนกัดนตรีตวัจริงมาเป็นนกัดนตรีตวั
ส ารอง ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเสียสละของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีมีการคดัเลือกนกัดนตรีใหม่ คงักอนอูไดเ้ป็นนกั
ดนตรีตวัจริง แต่โดรูมิเป็นเพียงนกัดนตรีตวัส ารองเขาจึงสละต าแหน่งจากนกัดนตรีตวัจริงมาเป็น
นกัดนตรีตวัส ารองเพื่อใหอ้าจารยค์งักอนอูใหค้วามสนใจกบันกัดนตรีตวัส ารองมาคืน 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   หลงัจากท่ีการประกาศผลนกัดนตรีตวัจริงเสร็จนั้น คงักอนอูจึงทราบว่า
โดรูมิ เป็นเพียงนกัดนตรีตวัส ารอง เขาสละต าแหน่งนกัดนตรีตวัจริงอยา่งไม่ลงัเล และมายนือยูแ่ถว
เดียวกบัโดรูมิ 
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ภาพที ่4.22 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
 
   6) การเช่ือใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและมัน่ใจในคนรัก 
สามารถลดความขดัแยง้ของคู่รักได ้ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด (วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) โดยการไม่ระแวงท่ีเห็นคนรักอยูใ่นบา้นของผูช้ายคนอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเช่ือใจของคงักอนอู 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงักอนอูเขา้มาเจอโดรูมิอยู่ในบา้นของอาจารยค์งักอนอู 
และสภาพเปียกทั้งยงัใส่เส้ือของอาจารยค์งักอนอูอีกดว้ย 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงักอนอู :: ท าไมเธอไม่อยูบ่า้นอาจารยล่์ะ แลว้ท าไมตวัจริงเปียกแบบน้ี 
   โดรูมิ :: ฉนัตกน ้าและอาจารยก์็ช่วยเอาไว ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงักอนอูเห็นโดรูมิอยูบ่า้นอาจารคงักอนอู เขาเพียงแต่ท าหนา้ตาสงสัย แต่
เม่ือโดรูมิ ตอบค าถามแลว้ เขาก็ไม่เซา้ซ้ีถามอะไรมากมาย 

ภาพที ่4.23 ภาพเหตุการณ์การเช่ือใจคนรักของคงักอนอู เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ  
(Beethoven Virus)ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า: Lee, 2008. 
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  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 

1) อาจารยค์งักอนอู ไม่ไดเ้ป็นคนท่ีให้ความส าคญัในความรักมากจนท า
ให้เป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิต จากการด าเนินเร่ืองถึงแมว้่าผูห้ญิงท่ีตวัเองรู้สึกชอบจะมาบอก
กบัเขาเช่นกนัว่ารู้สึกดีด้วย แต่ดว้ยความท่ีผูห้ญิงคนนั้นมีความรักอยู่แลว้ จึงไม่เร่งรีบท่ีจะคบกนั 
กลบัใชเ้วลาในการคิดทบทวนทั้งคู่ เพื่อให้มัน่ใจวา่ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเป็นความรักจริงๆ และพร้อม
ท่ีจะรักกนั จึงแสดงวา่อาจารยค์งักอนอูมีความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
   2) คงักอนอู เป็นคนท่ีมีการให้อภยัแก่คนรัก โดยในการด าเนินเร่ืองโดรูมิ
ทอดทิ้งคงักอนอูและไปมีใจใหก้บัอาจารยค์งักอนอู แต่คงักอนอูก็ไม่ไดแ้สดงท่าทีโกรธหรือเกลียด
โดรูมิ แต่ให้อภยัและยงัมีความรู้สึกเป็นห่วงและดูแลโดรูมิเสมอ จึงแสดงว่าคงักอนอูมีความรัก
รูปแบบเสียสละ (Agape) 
   3) โดรูมิ มีลักษณะคล้ายผู ้หญิงสองใจ เพราะในเร่ิมเร่ืองมีความรัก
ให้กบัคงักอนอูแต่พอได้ท าความรู้จกัอาจารยค์งักอนอูอย่างลึกซ้ึงก็ไปมีใจให้อาจารยค์งักอนอู        
จะเห็นวา่ในตอนท่ีโดรูมิมีความรักนั้น จะตอ้งการความใกลชิ้ดสนิทสนม ไม่สนใจถึงอุปสรรคท่ีจะ
เขา้มา และพร้อมท่ีจะท าความรักในทุกๆวนัให้ดีท่ีสุด จึงแสดงว่าโดรูมิมีความรักรูปแบบเสน่หา 
(Eros) 
 

4.1.2 เสกฉันให้เป็นเธอ(Secret Garden) 

ภาพที ่4.24 ภาพเร่ือง เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden) 
แหล่งทีม่า: เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ, 2554.  
 
  4.2.2.1 ขอ้มูลของเร่ือง เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 시크릿 가든 
  ช่ือภาษาไทย เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
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  ผลิตโดย Hwa & Dam Pictures 
  ก ากบัการแสดง Shin Woo-chul และ  Kwon Hyuk-chan 
  เขียนบท Kim Eun-sook 
  จ านวนตอน 20 ตอน 
  สถานีออกอากาศ SBS  
  ปีท่ีออกอากาศ 2011 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2012 (ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7) 
  เร่ืองยอ่ กิลราอิมเป็นนกัแสดงคิวบู๊สาวและคิมจูวอนเป็นประธานหา้งดงัในเกาหลี             
คิมจูวอนมีลูกพี่ลูกนอ้งช่ือออสกา้ซ่ึงเป็นนกัร้องดงัท่ีกิลราอิมเป็นแฟนคลบั วนัหน่ึงออสกา้มีปัญหา
กบัดาราหญิงคิมจูวอนจึงเขา้มาแกปั้ญหาให้ท าให้ไดรู้้จกักบักิลราอิมเป็นจุดเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ท่ี
ท าให้ทั้งคู่ได้รู้จกักนั แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรทั้งท่ีกิลราอิมก็ไม่ได้สวยและฐานะก็ไม่เท่าเทียม
กบัคิมจูวอนแต่คิมจูวอนก็หลงรักและปักใจในตวักิลราอิม  คิมจูวอนพยายามหาค าตอบให้ตวัเอง 
โดยการพยายามท่ีจะไปเจอกิลราอิมเป็นประจ า ไปหาท่ีท างาน ท่ีกองถ่าย และยงัแสดงให้ทุกคน
เห็นว่ากิลราอิมเป็นคนส าคญั ท าให้คนอ่ืนๆเขา้ใจผิดว่าคิมจูวอนเป็นผูอุ้ปการะกิลราอิม แต่เร่ืองท่ี
ไม่คาดฝันก็เกิดข้ึนเม่ือทั้งคู่ได้ไปเจอป้าเจา้ของร้านอาหารในป่าซ่ึงไดใ้ห้เหล้ากบัทั้งสองคน ซ่ึง
หลงัจากด่ืมเหล้าในวนัท่ีฝนตกคิมจูวอนและกิลราอิมได้สลบัร่างกนั และเม่ือฝนตกอีกคร้ังก็จะ
กลบัคืนร่างของตวัเอง ในช่วงคร้ังแรกท่ีสลบัร่างกนันั้นทั้งคู่ต่างไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึน และไม่
เขา้ใจการใช้ชีวิตของแต่ละคน จึงใชร่้างตามความเคยชินของตวัเองตามปกติ แต่หลงัจากการสลบั
ร่างคร้ังแรกผา่นไป เม่ือทั้งคู่คืนสู่ร่างตวัเอง ก็ท  าใหเ้กิดความเขา้ใจกนั และเปิดรับความรู้สึกของกนั
และกนัมากข้ึน จนเกิดเป็นความรัก ถึงแมจ้ะตอ้งสลบัร่างกนัอีกคร้ังทั้งคู่ก็พร้อมจะท าในทุกๆอยา่ง
ท่ีคนรักตอ้งการให้ท า แต่ความรักคร้ังน้ีไดพ้บอุปสรรค เพราะความแตกต่างกนัมากดา้นฐานะและ
สถานภาพทางสังคม แม่ของคิมจูวอนจึงไม่ยอมรับในความรักคร้ังน้ีของลูกชายตวัเองจึงขดัขวางทุก
วถีิทาง แมท้ั้งสองคนจะพยายามจะแกปั้ญหาและใหเ้หตุผล แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ จนท าใหแ้ม่
ของคิมจูวอนยื่นค าขาดให้กิลราอิมเลิกกบัคิมจูวอนแต่ถา้ไม่เลิกจะตดัคิมจูวอนออกจากกองมรดก
และสถานภาพทางสังคม ท าให้กิลราอิม กลวัมากและยอมไปจากคิมจูวอน แต่ก็ห่างกนัไดไ้ม่นาน 
กิลราอิมได้ประสบอุบติัเหตุและกลายเป็นเจา้หญิงนิทรา คิมจูวอนพยายามช่วยชีวิตกิลราอิมทุก
วถีิทางแต่ก็ไม่สามารถปลุกเธอจากการเป็เจา้หญิงนิทราได ้จนเหลือเพียงหนทางสุดทา้ยคือการสลบั
ร่างกนั ใหกิ้ลราอิมมาใชชี้วติในร่างคิมจูวอนและปล่อยใหคิ้มจูวอนนอนอยูใ่นร่างกิลราอิม หลงัจาก
ท่ีคิมจูวอนพยายามท าให้สลบัร่างนั้นก็เกิดอุบติัเหตุอีกคร้ังแต่คร้ังน้ีท าให้กิลราอิมฟ้ืนจากการเป็น
เจา้หญิงนิทราแต่คิมจูวอนกลบัเป็นคนความจ าเส่ือมและจ ากิลราอิมไม่ได ้ แต่กิลราอิมพยายามท า



88 

ทุกอย่างให้ความทรงจ าของคิมจูวอนกลับมา จนคิมจูวอนจ าเธอได้และกลับมารักกันอีกคร้ัง         
คร้ังน้ีคิมจูวอนตดัสินใจท่ีจะแต่งงานกบักิลราอิมเพื่อไม่ให้ทั้งคู่ตอ้งจากกนั โดยแม่ของคิมจูวอนไม่
ยอมรับและเห็นดว้ยในการแต่งงาน แต่ทั้งสองอยู่ดว้ยจนมีลูกและไดพ้าไปหาคุณย่าหรือแม่ของ    
คิมจูวอนบ่อยๆ เพื่อให้แม่ของคิมจูวอนใจอ่อนและยอมรับความรักของทั้งสอง เพื่อครอบครัวท่ีมี
ความสุขต่อไป 
  แก่นเร่ือง  
  เสกฉันให้เป็นเธอ(Secret Garden) เป็นการเล่าเร่ืองถึงความรักของชายหญิงท่ีมี
ฐานะทางบา้นและทางการเงินต่างกนัมาก รวมไม่ถึงลกัษณะนิสัยและการใช้ชีวิตดว้ย การด าเนิน
เร่ืองท าให้เห็นถึงความเป็นมาทั้งหมดกวา่ท่ีพระเอกนางเอกจะไดค้รองรักกนั จึงท าให้เร่ืองน้ีมีแก่น
เร่ืองรูปแบบ Love Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  
  เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden) มีนกัแสดงน า 2 คน ไดแ้ก่ 
   1) คิมจูวอน (พระเอก) มีอาชีพเป็นนกัธุรกิจเจา้ของห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั
ในเกาหลีใต ้มีพื้นฐานครอบครัวท่ีไม่มีความสุขและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัแม่ และเป็นโรคกลวัท่ีแคบ
ท าให้ไม่สามารถข้ึนลิฟตไ์ด ้อุปนิสัยเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ เขม้งวดกบัตวัเองและคนรอบ
ขา้ง 
   2) กิลราอิม (นางเอก) มีอาชีพเป็นนกัแสดงคิวบู๊ ไม่มีครอบครัวเพราะพ่อ
ประสบอุบติัเหตุขณะท างานตั้งแต่เธอเป็นวยัรุ่น เธอเช่าบา้นเล็กๆอยู่กบัเพื่อนสองคน กิลราอิมมี
อุปนิสัยเป็นคนกระตือรือร้น และชอบการแข่งขนั มีความตั้งใจในการท างานเป็นอยา่งมาก 
  การแสดงออกความรักของตวัละครหลกั 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในเร่ืองเสกฉันให้เป็น
เธอ(Secret Garden) พบวา่มีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 2 ตวัละคร ดงัน้ี 
   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข โดยตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) 
และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงออกโดยการไปดูแลเม่ือคนรักป่วยและไดรั้บบาดเจ็บ 
การไปช่วยเหลือเม่ือคนรักถูกกลัน่แกลง้ การไปช่วยเหลือเม่ือคนรักตกอยู่ในอนัตราย การปกป้อง
คนรักจากครอบครัวของตนเอง และการช่วยเร่ืองการงานของคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี  1 กิลราอิมได้รับบาดเจ็บขณะท่ีเป็นนักแสดงคิวบู๊  และ         
คิมจูวอนก็รู้วา่เธอไดรั้บบาดเจบ็ 
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   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ไหนผมขอดูแผลหน่อย เป็นแผลเป็นด้วยน่ี วนัน้ีผมมีธุระ
เอาไวว้นัหลงัผมจะพาคุณไปหาหมอนะ ผมไม่อยากใหคุ้ณเป็นแผลเป็น 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนมาหากิลราอิมท่ีโรงเรียนสอนการแสดงออกคิวบู๊และรอพบ    
กิลราอิมเป็นเวลานานเพราะวนันั้นเป็นวนัคดัเลือกนกัเรียนใหม่ แต่คิมจูวอนก็รอจนไดพ้บ เขาถอด
เส้ือคลุมของกิลราอิมออกอยา่งระวงัเพื่อดูท่ีแผลของเธอ และพดูกบัเธอดว้ยท่าทีห่วงใยและจริงจงั 

ภาพที ่4.25 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ  
(Secret Garden) ตอนท่ี 2 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 กองละครท่ีกิลราอิมท างาน มาถ่ายท าท่ีห้างสรรพสินค้า
ของคิมจูวอน ซ่ึงเป็นท่ีรู้กันดีว่าไม่ค่อยอนุญาติให้กองละครเร่ืองไหนเข้ามาถ่ายท าง่ายๆ และ
ในขณะถ่ายท านั้นกิลราอิมถูกผูก้  ากบัแกลง้ใหถ่้ายซอ้มบ่อยๆ  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ผมให้พวกคุณใช้สถานท่ีถ่ายท า น่ีก็ เพราะคุณกิลราอิม 
เพราะฉะนั้นพวกคุณเลิกตะคอกเขาไดแ้ลว้ แลว้อยา่ผลกัเธออีก ผมเป็นแฟนคลบัตวัจริงของเธอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนเดินฝ่ากลุ่มคนท่ีก าลงัมุงดูการถ่ายท าละครอยู ่และเขา้มาจบัท่ีมือ
ของกิลราอิมไว ้แลว้พดูอยา่งเสียงดงัใหทุ้กคนไดย้นิแลว้ดึงมือกิลราอิมออกไป 
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ภาพที ่4.26 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ  
(Secret Garden) ตอนท่ี 3 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของกิลราอิม 
   เหตุการณ์ท่ี  1 ขณะท่ีคิมจูวอนป่วยเป็นโรคความจ าเส่ือม  กิลราอิม           
มาดูแลคิมจูวอนอยา่งใกลชิ้ด และพยายามท าใหค้วามทรงจ าของเขากลบัมา 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   กิลราอิม :: ไม่ว่าคุณจะจ าฉันไม่ได้ แล้วตอนน้ีคุณจะไม่ชอบหน้าฉัน      
แต่ฉนัก็จะมาดูแลคุณและท าทุกๆอยา่งใหคุ้ณกลบัมาเป็นเหมือนเดิม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมมาดูแลคิมจูวอน ยอมท าทุกอย่างๆท่ีคิมจูวอนตอ้งการทั้งการไป
เท่ียวดว้ย การเล่าเร่ืองราวในอดีตใหฟั้ง และยงัตอ้งทนต่อการโดยแม่ของคิมจูวอนต่อวา่ 

ภาพที ่4.27 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของกิลราอิม เร่ืองเสกฉนัให้เป็นเธอ  
(Secret Garden) ตอนท่ี 18 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   2) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของตวัละคร
มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) โดยการพูดกบัคนรักวา่
ขาดเขาไม่ไดแ้ละรักเขามาก และการพูดกบัคนรักว่าจะยอมทนล าบากขอให้ไดรั้กกนั ยกตวัอย่าง
เช่น 
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   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนเร่ิมสงสัยและอึดอดัในการกระท าของตวัเองท่ีมา
ตามจีบกิลราอิมทั้งๆเธอไม่มีคุณสมบติัเทียบเท่าตนเอง จึงบอกความรู้สึกท่ีมีต่อเธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   กิลราอิม :: คุณจะท าอะไร มาท าแบบน้ีท าไม คนอ่ืนเขาเขา้ใจผดิหมดแลว้ 
   คิมจูวอน :: ผมต่างหากท่ีตอ้งถามคุณวา่คุณท าอะไรกบัผม ท าไมผมตอ้ง
เป็นแบบน้ี ผมคิดถึงคุณตลอด ต่อไปน้ีผมจะไม่มาแลว้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมรู้สึกโกรธท่ีคิมจูวอนมาตามจีบตน ท าให้คนอ่ืนๆเขา้ใจผิดใน
ความสัมพนัธ์และคิดว่าเธอเป็นคนท่ีชอบจบัคนรวย จึงถามคิมจูวอนดว้ยอารมณ์โกรธท าให้คิมจู
วอนตอ้งตอบดว้ยความโมโหเช่นกนั  

ภาพที ่4.28 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็น
เธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 3 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 คิมจูวอนความจ าเส่ือมท าให้ลืมกิลราอิมและลืมว่าเคยรัก
กนัมาแต่ไหน แต่หลงัจากนั้นไม่นานความทรงจ าก็กลบัมาตามเดิม 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ผมรักคนอยา่งคุณไดย้งัไงทั้งหนา้ตาการศึกษาไม่มีอะไรดีซกั
อยา่ง น่ีคุณเร่ิมซ่ือบ้ือตั้งแต่เม่ือไหร่ ผมพูดแบบน้ีคุณไม่รู้หรอวา่ผมจ าคุณไดห้มดแลว้ 
   กิลราอิม :: คนบา้ คุณท าแบบน้ีท าไม 
   คิมจูวอน :: ผมรักคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนมาหากิลราอิมท่ีบา้น และบอกรักกบัเธอพร้อมจูบท่ีหนา้ผากของ
เธอ 
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ภาพที ่4.29 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็น
เธอ (Secret Garden) ตอนท่ี 19 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของกิลราอิม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 กิลราอิมรู้ตวัแล้วว่าตนเองก็รักคิมจูวอน แต่ในตอนนั้น    
คิมจูวอนตดัใจไปตากเธอแลว้ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   กิลราอิม :: ฉนัมาหาคุณแต่ฉนัไม่กลา้เขา้มาเลยยืนอยู่ขา้งนอก แต่นางฟ้า
ให้ฉันมาหาคุณให้มาบอกคุณ ฉันบอกกบัแม่คุณว่าจะไม่มาหาคุณเอง แต่ตวัฉันจะไปแต่ใจฉันไม่
ยอม ถา้จะคบกบัคุณฉนัคงล าบากมาก แต่ล าบากท่ีไดค้บกบัคุณยงัดีกวา่ทุกขท่ี์ไม่ไดเ้จอคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมมาหาคิมจูวอนท่ีงานสังสรรค์ของคุณลูกคา้ของห้างสรรพสินคา้
ของคิมจูวอน เธอเดินเขา้ไปหาคิมจูวอนและเตน้ร ากบัเขาพร้อมบอกความรู้สึกทั้งหมดและจูบเขา 

ภาพที ่4.30 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของกิลราอิม เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็น
เธอ (Secret Garden) ตอนท่ี  14 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   3) การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก ซ่ึง
ตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง    
การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก ดว้ยการไปหาคนรักอย่างเป็นประจ าเพื่อพาคนรักไปทานขา้ว 
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ไปพบหน้า ไปเท่ียวกับคนรัก การนอนห้องเดียวกับคนรัก และการปรับความเข้าใจกับคนรัก 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนกลายเป็นนกัเรียนคนหน่ึงของโรงเรียนสอนคิวบู๊ท่ี
กิลราอิมท างานอยู ่และเขามกัจะมาหากิลราอิมท่ีน่ีบ่อยคร้ังการขอ้อา้งวา่เป็นนกัเรียนท่ีน่ี 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: คุณจะไปไหนละ มาจบัขาใหผ้มก่อนสิ ผมก็เป็นนกัเรียนของ
คุณเหมือนกนันะ แลว้ผมก็ยงัไม่มีคู่ฝึกดว้ย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนมาหากิลราอิมท่ีโรงเรียนสอนคิวบู๊ และเขา้ฝึกในการฝึกสอน
ของกิลราอิมซ่ึงตอนนั้นเป็นการซิทอพัโดยตอ้งจบัคู่ คิมจูวอนจึงขอให้กิลราอิมมาเป็นคู่คอยจบัขา
ให ้และเขาซิทอพัโดยยกตวัข้ึนมาจนหนา้ติดกบัหนา้ของกิลราอิม 

ภาพที ่4.31 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) ตอนท่ี  3 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 หลงัจากท่ีคิมจูวอนและกิลราอิมคบกนัเป็นคู่รัก ท าให้แม่
ของคิมจูวอนมาโวยวายท่ีบา้นของกิลราอิม 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ต่อไปน้ีคุณก็ท าแต่วา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสวยงาม อยา่ไปจ าในส่ิงท่ีแม่
ผมท าไวท่ี้น่ีเลยนะ 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนจัดบ้านของกิลราอิมให้สวยงามเหมือนในนิยาย เพื่อเป็น          
การขอโทษท่ีแม่ของเขามาท าส่ิงไม่ดีไวท่ี้บา้นของกิลราอิม เขาหากิลราอิมเขา้บา้นโดยการใช้มือ
ของตนเองปิดตากิลราอิมแลว้พาเธอเขา้บา้น และจบัมือกิลราอิมขณะท่ีพดูเหตุผลท่ีท าอยา่งน้ี 

ภาพที ่4.32 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) ตอนท่ี  14 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของกิลราอิม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 กิลราอิมเป็นคนธรรมดาท าให้การวางตัวไม่เหมาะสม
กบัคิมจูวอนบ่อยคร้ัง  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมยอมปรับปรุงตวัเองใหเ้หมาะสมกบัคิมจูวอน เช่นการแต่งตวั การ
วางตวัเม่ืออยูก่บัเพื่อนท่ีท างานของคิมจูวอน 

ภาพที ่4.33 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของกิลราอิม เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) ตอนท่ี  14 

แหล่งทีม่า : Shin Woo Chol & Kwon Hyuk Chan, 2011 
 
   4) การเสียสละ เป็นการเสียสละหนา้ท่ีการงานหรือชีวติของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุข หรือไดอ้ยูใ่กลก้บัคนรักมากข้ึน ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) 
และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการเสียสละชีวติและหนา้ท่ีการงาน ยกตวัอยา่งเช่น 
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การเสียสละของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 กิลราอิมได้รับบาดเจ็บจากการเป็นนักแสดงคิมบู๊อย่าง
รุนแรง ท าใหเ้ธอจะกลายเป็นเจา้หญิงนิทรา  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ถา้คุณไดอ่้านจดหมายน้ี แสดงวา่คุณไดใ้ชชี้วิตท่ีดีในร่างของ
ผมแลว้ ผมทนเห็นคุณตอ้งเจบ็ไม่ได ้ผมอยา่งใหคุ้ณใชชี้วติท่ีดีต่อไป  

ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
คิมจูวอนรู้วา่ตนเองและกิลราอิมสามารถสลบัร่างกนัไดใ้นทุกๆคร้ังท่ีฝน

ตก เขาถึงตดัสินใจไปตากฝน แมว้่าตอนนั้นจะไม่ใช่ฤดูฝนซ่ึงหาฝนตกได้อย่างมาก แต่เขาก็ยงั
พยายามท่ีจะหาฝนให้เจอ เพื่อใหกิ้ลราอิมไดใ้ชชี้วติท่ีดีในร่างของเขา และเขาก็ไดเ้ขียนจดหมายทิ้ง
ไวใ้หกิ้ลราอิม 

ภาพที ่4.34 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ  
(Secret Garden) ตอนท่ี  18 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   การเสียสละของกิลราอิม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนหมดสติหลงัจากท่ีติดอยู่ในลิฟต์ เพราะเขาเป็น
โรคกลวัท่ีแคบ ท าใหต้อ้งน าตวัส่งโรงพยาบาลอยา่งกระทนัหนั 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   กิลราอิม :: คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม ฉนัขอโทษ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมรีบมาหาคิมจูวอนอยา่งเร่งรีบ แมว้า่ตอนนั้นเธอก าลงัจะเขา้คดัตวั
นกัแสดงคิมบู๊ของหนังท่ีผูก้  ากบัท่ีเธอช่ืนชอบ เธอร้องไห้เป็นอย่างมากและเขา้มากอดคิมจูวอน
ทนัทีท่ีเจอ 
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ภาพที ่4.35 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของกิลราอิม เร่ืองเสกฉนัให้เป็นเธอ  
(Secret Garden) ตอนท่ี  16 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   5) การหวงคนรัก เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะขอ้งเก่ียวกบัคนรักอย่างใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด  
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการหวงโดยการไม่ให้เพศตรงขา้มแตะ
เน้ือตอ้งตวัคนรัก การแสดงความเป็นเจา้บอกคนรักดว้ยการประกาศความสนิทสนมต่อคนอ่ืน และ
การแสดงความไม่พอใจเม่ือคนรักไปนดัดูตวั ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนกับกิลราอิมยืนเท่ียวกับอยู่และตอนนั้นพี่ชาย
ของคิมจูวอนท่ีเป็นนกัแสดงนกัร้องเขา้มาพอดี ซ่ึงทั้งพี่ชายของคิมจูวอนและกิลราอิมเคยร่วมงาน
กนัมาก่อน จึงทกักนั 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: คุยอยา่งเดียวไม่ไดห้รอไง ท าไมตอ้งจบัดว้ย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนปัดมือของพี่ชายตนออกจากแขนกิลราอิม และพูดดว้ยน ้ าเสียง
ไม่พอดี 

ภาพที ่4.36 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden)  
ตอนท่ี  1 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
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   การหวงคนรักของกิลราอิม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนไปนดัดูตวักบัผูห้ญิงท่ีแม่ของเขาจดัเตรียมไวใ้ห ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: ท าไมไม่รับสาย รู้ไหมผมโทรไปก่ีหน ... ถามว่าท าไมไม่
รับสายไม่ไดย้นิหรอ ข้ีเหร่แลว้ยงัหูตึงอีก 
   กิลราอิม :: ฉนัยุง่ โทรมามีอะไรล่ะ 
   คิมจูวอน :: ได้ยินท าไมไม่ตอนเล่า คุณคิกว่าผมว่างมากนักหรอ ถ้าไม่
อยากใหก้วนก็รับสายซิ ขอ้ความก็ไม่ตอบผมบอกชดัแลว้นะวา่ผมน่ะคิดถึงคุณตลอดเวลา รู้ไหมผม
รู้สึกยงัไงเป็นอนัท างานท าการไหม ไดข้อ้ความผมไหม ถา้ไดท้  าไมไม่ตอบผมล่ะ ท าไมไม่ตอบ 
    กิลราอิม :: ฉนัยงัคิดอยู ่
   คิมจูวอน :: จะคิดถึงเม่ือไหร่ 
   กิลราอิม :: ส าคญัยงัไงหรอ ตอนชอบไม่เห็นถามฉันน่ี ไหนว่าคิดถึงฉัน
จนไม่เป็นอนัท างานท าการ  แลว้เอาแก่ใจท่ีไหนไปดูตวั คนน้ีเป็นยงัไงล่ะสวย รวย การศึกษาสูง ใส่
น ้ าหอมแบบท่ีคุณชอบไหม เดินสง่าไหม ฉันไม่ชอบน ้ าหอมหรอกนะแต่ชอบแชมพูแรงๆ ยิ่ง         
ยาสีฟันยิง่ชอบแรงๆ รู้แลว้ไปไดห้รือยงั 
   คิมจูวอน :: น่ีคุณหึงหรอ หึงจริงดว้ย หึงแน่ๆ โมโหท่ีไปดูตวัหรอ ต่อไป
น่ีผมไม่ไปดีไหม 
   กิลราอิม :: คุณไม่ไปได้ดว้ยหรอ น่ีเป็นธุรกิจของคุณเลยนะ ทิ้งผูห้ญิงท่ี
ซ้ือส้มไปฝากเถอะ ไปนดัดูตวัดีกวา่ 
   คิมจูวอน :: พูดแค่น้ีหรอ แลว้คิดว่าผมมารอคุณท าไม ผมมาเพราะอยาก
เจอคุณ แลว้ใครใหคุ้ณลบรูปในมือถือผม บอกแลว้คุณยิง่โกรธยิง่สวย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   กิลราอิมแสดงความไม่พอใจท่ีรู้ว่าคิมจูวอนไปนดัดูตวักบัผูห้ญิงอ่ืน เธอ
ท าสีหนา้บึงตึง และพดูจาประชดประชนั 
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ภาพที ่4.37 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของกิลราอิม เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden)  
ตอนท่ี  11 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   6) การงอ้คนรัก เป็นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เร่ืองท่ีเข้าใจผิด หรือท่ีท าผิดไว้ ตัวละครมีการแสดงออกทั้ ง ค  าพูด(วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการงอ้โดยการพูดหยอกลอ้ให้อารมณ์ดี และการพูดยอมรับผิด 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การงอ้คนรักของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 กิลราอิมโกรธคิมจูวอนท่ีแม่ของเขามาต่อวา่ตนเองอยา่ง
เสียหาย  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: กิลราอิมผมรู้วา่คุณอยูใ่นบา้น ออกมาคุยกบัผมก่อนนะ  
ผมขอโทษ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนมาหากิลราอิมท่ีบา้น แต่กิลราอิมไม่ยอมออกมาคุยดว้ย แต่เขาก็
ยนืรอทั้งคืนจนกิลราอิมออกมาขา้งนอก 

ภาพที ่4.38 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden)     
ตอนท่ี  13 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
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   เหตุการณ์ท่ี 2 กิลราอิมโกรธคิมจูวอนท่ีไปนดัอยูต่วักบัผูห้ญิงอ่ืน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน :: น่ีคุณหึงหรอ หึงจริงดว้ย หึงแน่ๆ โมโหท่ีไปดูตวัหรอ ต่อไป
น่ีผมไม่ไปดีไหม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนเม่ือรู้ว่ากิลราอิมหึงหวงและโกรธท่ีเขาไปนดัดูตวักบัผูห้ญิงคน
อ่ืน ก็แสดงความดีใจและบอกวา่จะไม่ไปอีก และเอามือลูปท่ีหวัของกิลราอิม 

ภาพที ่4.39 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden)    
ตอนท่ี  11 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
   6) การขอแต่งงาน มีวิธีท่ีทั้งโรแมนติกและการขอแต่งงานแบบธรรมดา 
ซ่ึงตวัละครมีการแสดงออกทั้ง ค  าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอย่าง
เช่น 
   การขอแต่งงานของคิมจูวอน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คิมจูวอนหายจากโรคความจ าเส่ือมท าให้เขารู้วา่ เป็นเร่ือง
ยากท่ีแม่ของเขาจะยอมรับในความรักคร้ังน้ี จึงขอกิลราอิมแต่งงานเพื่อไม่ให้แม่เขามาขดัขวางได้
อีก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คิมจูวอน ::ผมจะเป็นสามีของคุณ 10 นาทีก่อนจะไม่โสดอยากจะท าอะไร
ไหม 
   กิลราอิม :: อะไรเน่ีย บอกรักก็ไม่บอกจะมาชวนจดทะเบียน 
   คิมจูวอน :: ผมไม่ได้เพราะผมรักคุณ แต่ผมท าเพราะผมมีคุณคนเดียว 
ไม่ไดมี้ใครอีก แลว้ไวเ้ราค่อยจดังานในตอนท่ีแม่ผมเห็นชอบนะ ผมอยากใหใ้นงานมีท่านอยูด่ว้ย 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คิมจูวอนพากิลราอิมมาท่ีเขตเพื่อจดทะเบียนสมรส โดยเขาจบัมือกิลราอิม
และพดูขอแต่งงานอยา่งธรรมดา แต่แสดงถึงความจริงใน 

ภาพที ่4.40 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของคิมจูวอน เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ (Secret Garden)     
ตอนท่ี  20 

แหล่งทีม่า: Shin and Kwon, 2011. 
 
  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) คิมจูวอน (พระเอก) เป็นคนท่ีเม่ือรักใครแล้วจะคอยเฝ้าติดตามและ
สนใจแต่คนๆนั้น ไม่กลวัว่าจะมีอุปสรรคใดๆจะเขา้มาขดัขวาง เปิดเผยต่อคนทัว่ไป และมีความ
ซ่ือสัตยต่์อคนรัก จึงแสดงวา่คิมจูวอนมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
   2) กิลราอิม (นางเอก) แม้ในตอนแรกกิลราอิมจะไม่ยอมรับความรัก
ของคิมจูวอน แต่เม่ือรู้ตวัวา่รักคิมจูวอนเขา้แลว้จริงๆและขาดเขาไม่ไดกิ้ลราอิมก็พร้อมจะเผชิญกบั
ปัญหาทุกอยา่ง จึงแสดงวา่กิลราอิมมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
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4.1.3 สะใภ้จอมแสบ (My Husband got a Family) 

ภาพที ่4.41 ภาพเร่ือง สะใภจ้อมแสบ(My Husband got a Family) 
แหล่งทีม่า: สะใภจ้อมแสบ, 2555. 
 
  4.1.3.1 ขอ้มูลของเร่ือง สะใภจ้อมแสบ(My Husband got a Family) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 넝쿨째 굴러온 당신 
  ช่ือภาษาไทย สะใภจ้อมแสบ 
  ก ากบัการแสดง Kim Hyung-suk 
  เขียนบท Park Ji-eun 
  จ านวนตอน 58 ตอน 
  สถานีออกอากาศ KBS2  
  ปีท่ีออกอากาศ 2012 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (เวิร์คพอยทที์วี) 
  เร่ืองยอ่ เคอร์ร่ีคงัหรือพงักีนมัเป็นเด็กท่ีตอ้งไปอยูใ่นสถานเล้ียงเด็กก าพร้าตั้งแต่ 5 
ขวบ เพราะเขาไดพ้ลดัหลงกบัแม่ท่ีก าลงัปวดทอ้งใกลค้ลอดนอ้งสาวคนท่ี 3 ของครอบครัวท่ีตลาด 
ซ่ึงหลงัจากนั้นพงักีนมัไดรั้บอุปการะจากสองสามีภรรยาท่ีค่อนขา้งมีฐานะและพาพงักีนมัไปอยู่ท่ี
ต่างประเทศ เวลาผ่านไปพงักีนมัเรียนจบเป็นหมอและใช้ชีวิตท่ีเหมือนจะดีไปหมดทุกส่ิงแต่ก็ไม่
เคยคิดว่าชีวิตน้ีไม่เคยมีอะไรท่ีเป็นของตวัเอง แมแ้ต่ครอบครัวแท้ๆ ก็ไม่มี พงักีนัมยา้ยกลบัมาท่ี
เกาหลีมาเป็นหมอประจ าท่ีโรงพยาบาลและไดพ้บรักแต่งงานกบัชายุนฮีสาวแกร่ง ท่ีมีอาชีพเป็น
ผูช่้วยผูก้  ากับละคร ชายุนฮีพยายามหาผูช้ายท่ีคุณสมบติัเดียวคือไม่มีพนัธะกับครอบครัว และ     
พงักีนัมก็เป็นผูช้ายในฝันคนนั้นท่ีชายุนฮีตามหา ทั้งคู่ได้แต่งงานและอยู่ด้วยกนัอย่างมีความสุข   
พงักีนมัรักชายุฮีมาก เพราะนัน่เป็นครอบครัวเดียวท่ีพงักีนมัรู้สึกว่าเป็นครอบครัวของตวัเองจริงๆ 
อยู่มาวนัหน่ึงเม่ือพงักีนมัรู้สึกวา่อยากจะตามหาครอบครัวของตวัเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปรารถนามานาน
แล้ว เม่ือพงักีนัมตามหาครอบครัวท่ีแทจ้ริงเจอซ่ึงก็คิือเจา้ของบา้นท่ีได้เช่าอยู่นั่นเอง จากวนันั้น  
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พงักีนมัก็กลายเป็นผูช้ายท่ีมีครอบครัวใหญ่ทั้ง คุณยา่ คุณพ่อ คุณแม่ มีพี่นอ้งอีก  3 คนและญาติอีก
มากมาย ซ่ึงก่อนหนา้ท่ีจะรู้วา่บุคคลเหล่าน้ีเป็นญาติของพงักีนมั ชายนุฮีก็มีปากเสียงและทะเลาะกบั
พวกเขาบ่อยคร้ัง ซ่ึงนั่นก็เป็นปัญหาของลูกสะใภก้บัครอบครัวสามีท่ีชายุนฮีตอ้งประสบ แต่ถึง
อยา่งไร   พงักีนมัก็ไม่ไดทิ้้งให้ชายนุฮีตอ้งต่อสู้ปัญหาน้ีแต่เพียงผูเ้ดียวเพราะยงัไงชายุนฮีก็เป็นคนท่ี
พงักีนมัรักมาก แต่ทั้งคู่ก็พยายามปรับตวัให้เขา้กบัการเป็นครอบครัวใหญ่ใช้ชีวิตตามวฒันธรรม
เกาหลี ถึงแมต้อ้งใชเ้วลานานและตอ้งเสียความรู้สึกท่ีมีให้กนัและกนัหลายต่อหลายคร้ัง ทั้งคู่ก็ไม่
เคยทิ้งกนั และยงัฟันฝ่าเร่ืองราวทั้งหมดไปดว้ยกนั จนกระทั้งทุกๆคนในครอบครัวอยู่ร่วมกนัได้
อยา่งเขา้ใจกนั และกลายเป็นครอบครัวท่ีมีความสุข 
  แก่นเร่ือง  
  สะใภ้จอมแสบ(My Husband got a Family) เป็นการเล่าเร่ืองของการใช้ชีวิตคู่
ระหว่างหญิงชายกบัครอบครัวของสามี ซ่ึงในเกาหลีใตน้ั้นเม่ือลูกชายคนโต หรือลูกชายคนเดียว
แต่งงานไปนั้น ก็ยงัตอ้งอยูดู่แลพ่อแม่ ปู่ ยา่ อยูซ่ึ่งในเร่ืองนั้นชายุนฮีเลือกท่ีจะแต่งงานกบัพงักีนมัก็
เพราะเขาไม่มีครอบครัวซ่ึงเธอไม่ตอ้งการท่ีจะตกไปเป็นลูกสะใภท่ี้ตอ้งตามใจและใช้ชีวิตคู่เพื่อ
ดูแลครอบครัวสามี แต่พงักีนมัก็เจอครอบครัวของตวัเองและเขายงัเป็นลูกชายคนเดียวของบา้นท่ี
ทุกคนเฝ้ารอคอยการกลบัมาอีกดว้ย ดงันั้นเหตุการณ์ในเร่ืองส่วนใหญ่จึงเป็นการประคบัประครอง
ความรักของสามีภรรยา ใหผ้า่นเหตุการณ์ท่ีเป็นวิกฤติหรือความไม่เขา้ใจกนัท่ีจะเกิดจากคนรอบขา้ง 
จึงท าใหเ้ร่ืองน้ีมีแก่นเร่ืองรูปแบบ Love Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  
  สะใภจ้อมแสบ (My Husband got a Family) มีนกัแสดงน า 2 คน ไดแ้ก่ 
   1) พงักีนัม (พระเอก) มีอาชีพเป็นหมอ ซ่ึงเขาเรียนจบมาจากประเทศ
อเมริกา เพราะในตอนเด็กๆไดพ้ลดัหลงจากครอบครัวและมีผูอุ้ปการะไปเล้ียงดูท่ีอเมริกา แต่เม่ือ
เรียนจบก็ขอกลบัมาท างานท่ีเขาหลี พงักีนมัเป็นคนเรียบง่าย สุขุมนุ่มลึก บอกโลกในแง่ดี ให้อภยั
คนและไม่ชอบการทะเลาะเบาะแวง้ 
   2) ชายุนฮี (นางเอก) มีอาชีพเป็นผูช่้วยผูก้  ากบัละคร เป็นลูกสาวคนกลาง
ของบ้านแต่เป็นคนพี่คอบดูแลพี่ชายและน้องชายเสมอ มีลกัษณะนิสัยเป็นคนเจา้ก้ีเจา้การชอบ
จดัแจง และเป็นคนกลา้แสดงออก อารมณ์อ่อนไหวและมีความเป็นผูน้ าสูง เร่ืองการท างานเป็นคน
รักในงานมาก และตอ้งการใหผู้ค้นยอมรับในความสามารถของตวัเอง 
  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในเร่ืองสะใภจ้อมแสบ
(My Husband got a Family) พบวา่มีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 2 ตวัละคร ดงัน้ี 
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   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวจันภาษา)        
ท่ีแสดงออกโดยการปกป้องดูแลคนรักโดยการท าความสะอาดบา้นแทนคนรัก การดูแลคนรักเม่ือ
เขาเมา การสนับสนุนคนรัก การปกป้องคนรักจากครอบครัวของตนเอง การพาคนรักไปพบ
ครอบครัวของเขาในวนัผูป้กครอง การปกป้องคนรักจากบุคคลท่ีท างาน การดูแลเม่ือคนรักป่วย   
การดูแลคนรักในท่ีท างานคนรัก การต่อว่าบุคคลท่ีให้ร้ายคนรัก และการดูแลเม่ือคนรักตั้งครรภ์ 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของพงักีนมั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชายุนฮีติดงานจึงไม่สามารถมาจดัเตรียมงานร าลึกถึงคุณปู่
ของพงักีนมัได ้ท าใหค้รอบครัวของพงักีนมัไม่พอใจมาก เพราะเป็นหนา้ท่ีของลูกสะใภ ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: วนัน้ีชายุนฮีมาท าไม่ไดเ้พราะเขาติดงาน งั้นผมท าเองครับ ปกติ
ผมก็ท าอาหาร 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
 พงักีนมัออกมาเตรียมอาหารท่ีจะตอ้งใช้ในพิธีงานร าลึกถึงคุณปู่ แทนชายุนฮี และบอกกบั
ทุกคนวา่ปกติตนเป็นคนท าอาหารดว้ยความมัน่ใจและจริงใจ 

ภาพที ่4.42 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  15 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
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   เหตุการณ์ท่ี 2 พี่สาวและน้องสาวของพงักีนัม ไม่ชอบหน้าของชายุนฮี   
ท าใหเ้กิดการเขา้ใจผดิและเกิดความไม่พอใจซ่ึงกนัและกนับ่อยคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนัม :: ผมดีใจมากท่ีไดเ้จอครอบครัว แต่ทุกคนก็ตอ้งท าดีกบัยุฮีดว้ย
นะ ผมรู้วา่ทุกคนมีสถานะของตวัเอง เหมือนทีมเจา้บา้นกบัทีมเยือน ทุกคนก็รู้วา่เราตอ้งเห็นใจทีม
เยอืนดว้ยนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนัมหาทั้งชายุนฮีและพี่น้องของตนเองมาร้องคาราโอเกะ เพื่อปรับ
ความสัมพนัธ์ เขาแสดงการร้องเพลงคู่ใหพ้ี่นอ้งของตนเองไดเ้ห็นความรักท่ีตนมีให้กบัชายนุฮี และ
พดูอยา่งตรงไปตรงมากกบัพี่นอ้งของตนเองขณะท่ีชายนุฮีเขา้ห้องน ้า 

ภาพที ่4.43 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  17 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 ชายุนฮีก าลังตั้ งครรภ์ และในวนันั้ นเป็นงานกีฬาของ
ลูกบุญธรรมท่ีทั้งคู่เพิ่งรับเล้ียงมา ซ่ึงชายนุฮีก็ไดเ้ขา้ร่วมวิง่สามขากบัลูก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ท่ีรัก คุณตอ้งระวงันะ ในทอ้งมีลูกคนท่ีสองของเรานะ คุณตอ้ง
ระวงันะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนัมดูแลชายุนฮีตั้ งแต่การผูกเชือกและพูดเตือนชายุนฮีด้วยสีหน้า
กงัวล 
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ภาพที ่4.44 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  58 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
  

เหตุการณ์ท่ี 4 หลงัจากท่ีชายุนฮีพยายามขดัขวางความรักของน้องชาย
ตวัเองและน้องสาวของพงักีนัม ก็ท  าให้ทั้งสองคนนั้นหนีไปด้วยกนั จึงท าให้ชายุนฮีกบัแม่ของ  
พงักีนมัทะเลาะกนัเร่ืองนอ้งสาวของพงักีนมัท่ีหายไปกบันอ้งชายของเธอ ชายุนฮีรู้สึกเหน่ือยมากท่ี
ตอ้งตามหานอ้งสองคนนั้น 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: คุณเหน่ือยมากใช่ไหม คุณตอ้งพกัผอ่นบา้งนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัน าน ้าอุ่นมาล่างเทา้และนวดเทา้ใหช้ายนุฮี 

ภาพที ่4.45 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  48 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   2) การให้ก าลงัใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็นการแสดงความรักเพื่อช่วย
ให้คนรักมีความสุข และหลุดพ้นจากปัญหานั้ นได้ ซ่ึงตัวละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด              
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงออกโดยการใหก้ าลงัใจการคลายความทุกข์
ใจของคนรักโดยการให้ก าลงัใจคนรักเม่ือเขาตอ้งท าในส่ิงท่ีไม่ชอบ การให้ก าลงัใจคนรักเม่ือเขา
ตอ้งการตามหาครอบครัวท่ีผลดัพรากจากกนัไปนาน การท าให้คนรักสบายใจวา่ตนจะสามารถเขา้
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กบัครอบครัวท่ีแทจ้ริงของเขาได้ การพูดชมคนรัก การตามใจคนรักให้ท าในส่ิงท่ีตอ้งการ และ    
การปลอบคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จของพงักีนมั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชายุนฮีถูกแม่ของพงักีนมัต่อวา่ในส่ิงท่ีเธอไม่ไดมี้ความผิด 
แต่แม่ของพงักีนมัก าลงัอารมณ์ไม่ดีมาจากเร่ืองอ่ืน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนัม :: ผมรู้ ผมรู้ดีนะว่าคุณพยายามอย่างมากแล้ว มนัยากมากๆเลย 
ขอบคุณนะ และขอโทษท่ีวนัน้ีแม่ผมอ่อนไหวมากไป รอแม่ผมดีข้ึนแลว้เราค่อยไปคุยนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนัมพาชายุนฮีออกมาจากบ้าน และไปในท่ีเป็นธรรมชาติสวยงาม     
เขากอดชายนุฮีจากขา้งหลงัและพดูปลอบเธอดว้ยน ้าเสียงอบอุ่นและความเขา้ใจกบัเหตุการท่ีเกิดข้ึน 
 

ภาพที ่4.46 ภาพเหตุการณ์ การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  42 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ชายุนฮีไม่ชอบบ้านใหม่ท่ีเพิ่งยา้ยเข้ามา ท าให้เธอไม่มี
ความสุขและไม่สบายใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: แต่ส าหรับผม บา้นหลงัเก่าหรือหลงัใหม่ก็เหมือนกนันะ เพราะ
มีคุณอยูข่า้งๆผม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัพาชายุนฮีออกมาเดินเล่นออกบา้น และพูดปลอบเธอพร้อมกบัยิม้
ให้้ เธอ และเม่ือพดูจบก็จูบท่ีปากของเธอ 
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ภาพที ่4.47 ภาพเหตุการณ์ การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  2 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 ในวนัแรกท่ีพงักีนมัพาชายุนฮีไปพบครอบครัวของตนเอง
ในฐานะลูกชายและลูกสะใภ ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: คุณคงเหน่ือยมากเลยนะ แต่วนัน้ีคุณท าดีมากๆเลยนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   หลงัจากท่ีพงักีนมัและชายุนฮีกลบัมาถึงบา้นของพวกเขา พงักีนมัก็นวด
ขาใหก้บัชายนุฮีและพดูชมเธอ ดว้ยอาการดีใจท่ีเธอปฏิบติัดีต่อครอบครัวของตน 

ภาพที ่4.48 ภาพเหตุการณ์ การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  11 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 4 ชายุนฮีเห็นน้องชายของตนเองยืนจูบกบัผูห้ญิงอยู่ขา้งทาง 
ท าใหเ้ธอกงัวลใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ผมรู้แลว้วา่ท าไมนอ้งคุณถึงมายนืจูบผูห้ญิงท่ีน่ี 
 
 



108 

   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัพูดหยอกลอ้ชายุนฮีดว้ยน ้ าเสียงเจา้เล่ห์ และจูบชายุนฮีหลงัจากท่ี
พดูจบ 

ภาพที ่4.49 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  37 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จของชายนุฮี 
   เหตุการณ์ท่ี  1 พังกีนัมรู้แล้วว่าครอบครัวท่ีแท้จริงของเขาเป็นใคร            
ซ่ึง ชายนุฮีไม่ชอบทั้งพอ่และแม่ของเขาอยูแ่ลว้ท าให ้พงักีนมัเกิดความไม่สบายใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ถา้ผมรู้แลว้วา่พอ่แม่ท่ีแทจ้ริงผมคือใคร แลว้เขาไม่ไดเ้ป็นคนท่ี
มีฐานะ และอาจจะเขา้กบัคุณไม่ไดคุ้ณจะท ายงัไง 
   ชายุนฮี  :: ไม่ต้องห่วงหรอกคะ ฉันจะเข้ากับพวกเขาได้ คุณยงัรับท่ี
ครอบครัวฉนัเป็นไดเ้ลย บางส่ิงฉนัไม่ชอบดว้ยซ ้ า 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายุนฮีพูดพร้อมกบัจบัมือพงักีนมัเอาไว ้และยิ้มให้กบัเขาเพื่อสร้างความ
สบายใจ 
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ภาพที ่4.50 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  10 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 พงักีนมัรู้แล้วว่าสาเหตุท่ีท าให้เขาตอ้งผลดัพรากจากครัว
ครอบเป็นเพราะนา้สะใภข้องเขาท าให้เขารู้สึกไม่สบายใจมาก เพราะนา้สะใภก้็เป็นคนท่ีครัวครอบ
ของเขารักและไวใ้จ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ท าไมวนัน้ีคุณกลบับา้นมาเร็วล่ะ ไหนบอกวา่จะกลบัดึกๆ 
   ชายนุฮี  :: ก็ฉนัอยากจะกลบัมาทางขา้วกบัคุณไงคะ ดูซิฉนัซ้ือของมาเยอะ
เลย อยากมากินอะไรอร่อยๆกบัคุณ มีขา้ว มีไก่ทอด มีเบียร์ดว้ยนะ ..... อยา่กงัวลเลยค่ะ คุณมีฉนัอยู่
ขา้งๆเสมอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายนุฮีรีบกลบับา้นมาเพื่ออยูเ่ป็นเพื่อนพงักีนมั และซ้ือของท่ีพงักีนมัชอบ
มาให ้พร้อมกบัพดูเพื่อปลอบใจเขา 

ภาพที ่4.51 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภ้
จอมแสบ (My Husband got a Family) ตอนท่ี  33 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
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   3) การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก เช่น 
การพูดคุยกนั การไปเท่ียวด้วยกนั การจดังานวนัเกิด และการปรับความเขา้ใจกนัและกนั ซ่ึงตวั
ละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง การ
กระชับความสัมพนัธ์กับคนรักโดยการพูดชมคนรัก การยอมท าให้ส่ิงท่ีคนรักตอ้งการ การให้
ความส าคญัของคนในครอบครัวของคนรัก การตอบแทนคนรัก การไปเท่ียวกบัคนรัก การแสดง
ความยินดีกับคนรัก การบอกกับคนรักในทุกๆเร่ือง และการจัดงานวนัครบรอบวนัแต่งงาน 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ในวนัครบรอบวนัแต่งงานของพงักีนมัและชายุนฮี ตรงกบั
วนัครบรอบวนัจากไปของคุณปู่ ท  าใหแ้ผนการท่ีจะไปฉลองกนัสองต่อสองตอ้งจบลง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนัม :: คุณชอบไหม ต่อไปน้ีนะวนัครบรอบแต่งงานเราต้องจดัดึก
หน่อยนะ หลงังานคุณปู่ นะ คุณโอเคใช่ไหม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัและชายุนฮีกลบัมาท่ีบา้นของตนเองหลงัจากเสร็จงานการร าลึก
ถึงคุณปู่  ซ่ึงพงักีนมัไดจ้ดัเตรียมดอกไมช้อ้ใหญ่และเคก้ เพื่อเป็นการฉลองวนัครบรอบงานแต่งงาน
ใหก้บัชายนุฮีโดยท่ีเธอไม่รู้มาก่อน พงักีนมัยนืกอดชายนุฮีจากขา้งหลงัและพดูกบัเธอ 

ภาพที ่4.52 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  16 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 นอ้งชายของชายุนฮีมานอนท่ีบา้นของพงักีนมัดว้ย และใน
เวลาทานอาหารพงักีนมัยงัไม่เห็นนอ้งชายของชายนุฮีจึงถามถึง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: นอ้งชายคุณล่ะ 
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   ชายนุฮี :: เขายงันอนอยูเ่ลย เด๋ียวต่ืนก็ค่อยหาใหกิ้น 
   พงักีนมั :: คุณน่ีเป็นพี่สาวท่ีแสนดีมากเลยนะรู้ตวัไหม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   เม่ือพงักีนมัรู้ว่าชายุนฮีจะดูแลนอ้งหลงัจากท่ีเขาต่ืน พงักีนมัก็เอ่ยปากชม
และยิม้ใหก้บัชายนุฮี 

ภาพที ่4.53 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี  30 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 พงักีนมัเป็นแพทย ์ท าให้บางคืนตอ้งอยู่เวรท่ีโรงพยาบาล 
ชายนุฮีจึงตอ้งอยูบ่า้นคนเดียว 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ตอนน้ีคุณก าลงัอะไรอยู่ เหงาไหม เด๋ียวผมจะร้องเพลงกล่อม
คุณนอนนะ 
   ชายุนฮี :: กีนัมคะ พรุ่งน้ีเช้าฉันตอ้งต่ืนไปท างานตั้งแต่เช้าคุณช่วยโทร
ปลุกฉนัดว้ยนะ 
   พงักีนมั :: ไดเ้ลย ผมจะโทรปลุกคุณเอง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัโทรศพัทคุ์ยกบัชายุนฮีตลอดท่ีตอ้งห่างกนั และก็เขาร้องเพลงให้
ชายนุฮีฟังเป็นการกล่อมใหเ้ธอเขา้นอน 
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ภาพที ่4.54 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My 
Husband got a Family) ตอนท่ี  21 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายฮีุ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชายนุฮีกลบัมาถึงบา้นเห็นพงักีนมัก าลงัท าอาหารเยน็ไวใ้ห ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: กลบัมาแลว้หรอ 
   ชายุนฮี  :: คุณรู้ไหม ว่า เพื่อนๆฉันอิจฉาทุกคนเลย ก็ ท่ีฉันโชคดีมี                
ไดแ้ต่งงานกบัสามีแบบคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายุนฮีกลบัมาถึงก็กอดพงักีนมัจากขา้งหลงัและพูดชมเขาดว้ยความสุข
และยิม้ใหก้บัพงักีนมั 

ภาพที ่4.55 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี 1 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
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   เหตุการณ์ท่ี 2 พงักีนมัจดังานแต่งงานให้กบัชายุนฮีอีกคร้ังเพราะอยากให้
เธอมีความสุขและลืมความทุกขใ์จจากการแทง้ลูกคนแรก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชายุนฮี :: คืนน้ีคุณนอนหนุนแขนฉันแลว้กนันะคะ คุณท าเพื่อฉันมามาก
แลว้ฉนัจะตอบแทนคุณบา้ง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายนุฮีใหพ้งักีนมันอนหนุนแขน และพดูกบัพงักีนมัดว้ยน ้าเสียงซาบซ้ึง 

ภาพที ่4.56 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี 50 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 พงักีนมัและชายนุฮีคุยกนัเร่ืองท่ีจะอยูด่ว้ยกนัไปตลอดชีวติ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชายนุฮี :: คุณน่ีดีกบัฉนัจริงๆเลย เป็นสามีท่ีดีท่ีสุดเลย 
   พงักีนัม :: คุณก็เป็นภรรยาท่ีท าให้ผมอยากมีชีวิตกับคุณไปนานๆเลย      
ผมอยากอยูก่บัผมไปซกั 100 ปี 
   ชายนุฮี :: งั้นฉนัขอมีอายแุค่ 99 ปีละกนันะ 
   พงักีนมั :: ท าไมล่ะ 
   ชายนุฮี :: ก็ฉนัทนเห็นคุณจากฉนัไปไม่ไดเ้ลยน่ะซิ 
   พงักีนมั :: งั้นหลงัจากนั้น 4 วนัผมค่อยตามคุณไปแลว้กนันะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายุนฮีพูดกบัพงักีนมัดว้ยความซาบซ้ึงท่ีพงักีนมัดีกบัตนเองมาก เธอพูด
กบัพงักีนมัขณะท่ีเขาก าลงันวดเทา้ใหเ้ธอ 
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ภาพที ่4.57 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภจ้อมแสบ  
(My Husband got a Family) ตอนท่ี 48 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012.  
 
   4) การง้อคนรัก  เ ป็นการแสดงความรู้สึกผิดและขอโทษ  เพื่อให้
ความสัมพนัธ์กลับมาตามเดิม ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงการงอ้โดยการส่งขอ้ความ และการกอดกบัคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การงอ้คนรักของพงักีนมั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชายุนฮีโกรธพงักีนมัท่ีเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกบัตนเอง
เร่ืองท่ีนอ้งชายและนอ้งสาวของทั้งคู่ก  าลงัคบกนัเป็นคู่รัก  
   ขอ้ความ(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: คุณยงัโกรธผมอยูห่รอ ไม่เอาน่ะ เราไปหาอะไรกินกนัเถอะนะ 
ไปเดินเล่นกนัก็ได ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัพยายามงอ้ชายุนฮีอยา่งมาก ทั้งการส่งขอ้ความหา และการพูดว่า 
“แม่เหล็ก” ซ่ึงเป็นค าพดูประจ าท่ีทั้งคู่จะพดูก่อนท่ีจะกอดกนั  

ภาพที ่4.58 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a 
Family) ตอนท่ี 46 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
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   การงอ้คนรักของชายนุฮี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 พงักีนมัน้อยใจท่ีเห็นแฟนเก่าของชายุนฮีพูดถึงชายุนฮีใน
สมยัตอนท่ีเคยคบกนั  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชายนุฮี :: ท่ีรักคุณเป็นอะไรไปคะ ท่ีรักแม่เหล็ก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายนุฮีเห็นวา่พงักีนมัรีบเดินออกจากท่ีๆสนทนา จึงเดินตามออกและ เธอ
กอดพงักีนมัจากขา้งหลงัโดยใชค้  าวา่ “แม่เหล็ก” ซ่ึงเป็นค าพดูประจ าท่ีทั้งคู่จะพดูก่อนท่ีจะกอดกนั 

ภาพที ่4.59 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a 
Family) ตอนท่ี 26 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   5) การเช่ือใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและมัน่ใจในคนรัก 
สามารถลดความขดัแยง้ของคู่รักได ้ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงการมัน่คงในคนรักวา่จะไม่นอกใจตวัเอง ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเช่ือใจของชายนุฮี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 รุ่นน้องของพงักีนมั เป็นรุ่นน้องท่ีแอบชอบพงักีนัมตั้งแต่
สมยัเรียนพยายามพดูใหช้ายนุฮีและพงักีนมัเขา้ใจผดิกนั  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   รุ่นนอ้งของพงักีนมั :: พี่คงแปลกใจท่ีเห็นพี่เขาเมามากใช่ไหมคะ  
   ชายนุฮี :: ไม่เลย ฉนัรู้สึกเบาใจมากท่ีเห็นเขาอยูก่บัเธอ 
   รุ่นน้องของพงักีนมั :: พี่รู้มั้ยวา่เด๋ียวน้ีเขามีค าวา่เมียท่ีท างาน เพราะว่าแต่
ละวนัสามีกบัภรรยาคุยกนันอ้ยมาก 
   ชายนุฮี :: แต่คู่เราไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะ หรือวา่เธออยากเป็น 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชายุนฮีไม่โกรธรุ่นนอ้งของพงักีนมั และแสดงความมัน่ใจในพงักีนมัต่อ
รุ่นนอ้งคนนั้น 

ภาพที ่4.60 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของชายนุฮี เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a 
Family) ตอนท่ี 32 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
   6) การหวงคนรัก 
 การหวงคนรัก เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่อยากให้ใครจะขอ้ง
เก่ียวกบัคนรักอยา่งใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทาง
อากัปกิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงโดยการหวงคนรักโดยการแสดงความเป็นสามีของคนรัก 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของพงักีนมั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 พงักีนัมเจอแฟนเก่าของชายุนฮีขณะท่ีก าลงัพาชายุนฮีไป
ฝากครรภ ์ซ่ึงแฟนเก่าคนนั้นประหลาดใจมากท่ีชายนุฮีแต่งงานแลว้ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   พงักีนมั :: ยุนฮีไม่ไดแ้ค่แต่งงาน แต่เธอก าลงัทอ้งเราเพิ่งไปตรวจทอ้งมา
ดว้ยครับ  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   พงักีนมัแสดงความเป็นสามีให้แฟนเก่าของชายุนฮีไดรู้้ โดยการพูดบอก
สถานะดว้ยน ้าเสียงโมโหเล็กนอ้ย และจบัมือชายนุฮีเอาไว ้
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ภาพที ่4.61 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของพงักีนมั เร่ืองสะใภจ้อมแสบ (My Husband got a 
Family) ตอนท่ี 46 

แหล่งทีม่า: Kim, 2012. 
 
  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) พงักีนัม (พระเอก) เป็นคนมัน่คงในความรัก เขาดูแลในทุกๆเร่ืองทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พร้อมท่ีจะปกป้องและเสียสละ ให้กบัชายุนฮีทัั้งเร่ืองครอบครัวและเร่ืองงาน จึง
แสดงวา่พงักีนมัมีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) 
   2) ชายุนฮี (นางเอก) เป็นผูห้ญิงท่ีช่างเลือก เพราะไม่ตอ้งการมีปัญหาเร่ือง
ครอบครัวในอนาคต ก่อนจะตกลงคบหาดูใจกับใคร เธอจะส ารวจประวติัคนนั้นอย่างละเอียด 
เพราะไม่ตอ้งการผิดหวงัในความรัก และหลงัจากแต่งงานนั้นเธอท าทุกๆเพื่อรักษาสถานภาพและ
ความรักของเธอ แมว้า่พงักีนมัจะพบกบัครอบครัวท่ีแทจ้ริงซ่ึงท าให้ชีวิตของเธอไม่มีความสุข แต่
เธอเป็นคนท่ีใช้เหตุและผลในการแสดงออกความรักและความตอ้งการท่ีจะปกป้องความรักของ
ตนเอง จึงแสดงวา่ชายนุฮีมีความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
 

4.1.4 กระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice) 

ภาพที ่4.62 ภาพเร่ือง กระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice)  
แหล่งทีม่า: กระซิบรัก จิตสัมผสั, 2556.  
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  4.1.4.1 ขอ้มูลของเร่ือง กระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 너의 목소리가 들려 
  ช่ือภาษาไทย กระซิบรัก จิตสัมผสั 
  ผลิตโดย DRM Media Kim Jong-hak Productions 
  ก ากบัการแสดง Jo Soo-won 
  เขียนบท Park Hye-ryun 
  จ านวนตอน 18 ตอน 
  สถานีออกอากาศ SBS  
  ปีท่ีออกอากาศ 2013 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (เวิร์คพอยทที์วี) 
  เร่ืองยอ่ เร่ืองราวเกิดข้ึนเม่ือพ่อของปาร์คซูฮาถูกฆาตกรรมอยา่งเลือดเยน็ต่อหน้า
ต่อตาของปาร์คซูฮา ซ่ึงในเหตุการณ์นั้นจางฮเยซองเห็นเหตุการณ์โดยบงัเอิญและไดเ้ป็นพยานใน
ชั้นศาลจนท าให้ฆาตกรถูกพิพากษาให้รับโทษจ าคุก ปาร์คซูฮารู้สึกปล้ืมใจในความกลา้หาญของ
จางฮเยซองมากและได้สัญญากับจางฮเยซองว่าจะเป็นคนดูแลเธอ และเม่ือเวลาผ่านไป 10 ปี      
จางฮเยซองเรียนจบกฎหมายและไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นทนายของรัฐ ปาร์คซูฮาเห็นข่าวและรูป
ของจางฮเยซองจากหนังสือพิมพ์ก็จ  าได้ทนัทีว่าเป็นผูห้ญิงท่ีเคยช่วยเป็นในคดีของพ่อ จึงมาหา  
จางฮเยซอง เม่ือทั้งคู่พบกนัไดไ้ม่นานฆาตกรก็พน้โทษและกลบัออกมาใชชี้วิตในสังคมตามเดิม แต่
ก็ยงัแคน้จางฮเยซองเพราะเธอไปเป็นพยานในชั้นศาลจนท าให้ฆาตกรตอ้งรับโทษจ าคุก ท าให้ 
ปาร์คซูฮาท่ีมีความสามารถไดย้นิความคิดของผูอ่ื้นไดย้นิความคิดของฆาตกร เขาจึงตอ้งติดตามคอย
ดูแลจางฮเยซองอยา่งใกลชิ้ดเพราะเป็นห่วงและอยากตอบแทนท่ีเธอเคยช่วยเหลือไว ้ปาร์คซูฮาเร่ิม
รู้สึกดีกบัจางฮเยซองมากข้ึนเร่ือยๆ และกลายเป็นความรักในท่ีสุด และเร่ืองท่ีไม่คาดคิดก็เกิดข้ึนเม่ือ
ฆาตกรไม่สามารถท าอะไรจางฮเยซองได้ จึงไหวตวัเปล่ียนเป้าหมายไปฆ่าแม่ของจางฮเยซอง    
จางฮเยซองเสียใจมากและไม่อยากเจอหนา้ปาร์คซูฮาอีก ส่วนปาร์คซูฮานั้นรู้สึกโกรธฆาตกรมาก
และคิดว่าเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตน้เหตุมาจากตวัเขาเองจึงตดัสินใจท่ีจะไปแกแ้คน้ดว้ยการเอา
ชีวิตของฆาตกร และหายไปจากชีวิตของจางฮเยซอง แต่เร่ืองก็ไม่ได้เป็นอย่างท่ีปาร์คซูฮาตั้งใจ 
เพราะการแก้แคน้นั้นไม่ประสบความส าเร็จ ฆาตกรไม่ได้จบชีวิตลง แต่ปาร์คซูฮากลายเป็นคน
ความจ าเส่ือมและอาศยัอยูก่บัคุณลุงท่ีไม่ไดรู้้จกักนัมาก่อนท่ีต่างจงัหวดัและตกเป็นผูต้อ้งสงสัยใน
การฆาตกรรม เม่ือจางฮเยซองรู้ข่าวเธอไม่ไดปั้กใจเช่ือเร่ืองทั้งหมด เพราะไม่คิดวา่ปาร์คซูฮาจะเป็น
ฆาตกร และคิดวา่ฆาตกรท่ีถูกปาร์คซูฮาฆ่าตายตามข่าวยงัไม่ไดต้ายจริงๆ จางฮเยซองใชอ้าชีพและ
ความสามารถท่ีมีช่วยปาร์คซซูฮาจนพน้ผิด และให้ปาร์คซูฮามาพกัท่ีบา้นของตวัเอง จนวนัท่ีความ
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ทรงจ าของปาร์คซูฮากลบัมา ทั้งคู่ก็ไดป้รับความเขา้ใจกนัและไดค้บกนัเป็นคู่รักในท่ีสุด ฆาตกรยงั
ไม่ไดต้ายไปจริงๆและยงัมีความหวงัท่ีจะแกแ้คน้ทั้งคู่อยูเ่สมอ วนัหน่ึงฆาตกรจบัจางฮเยซองเป็นตวั
ประกนัและท าให้จางฮเยซองรู้วา่ พ่อของปาร์คซูฮาใชเ้ส้นสายในการรักษาให้แม่ของปาร์คซูฮาได้
ผา่ตดัหวัใจซ่ึงการผา่ตดัคร้ังนั้น ควรเป็นการผา่ตดัภรรยาของฆาตกร แต่ดว้ยความไวใ้จท่ีทั้งคู่มีให้
กัน การแก้แค้นของฆาตกรไม่ประสบผลส าเร็จฆาตกรถูกจับและได้รับโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท าให้ปาร์คซูฮามีความรู้สึกระอายแก่ใจกบัเร่ืองทั้งหมด เขาจึงไม่กลา้ท่ีจะ
แสดงความรักต่อจางเฮยซองเหมือนท่ีผา่นมา แต่เม่ือจางฮเยซองก็ไดอ่้านบนัทึกของปาร์คซูฮาและ
เขา้ใจเร่ืองทั้งหมด เขา้ใจกนัและกนั และครองรักกนัอยา่งมีความสุข 
  แก่นเร่ือง  
  กระซิบรัก จิตสัมผัส(I can hear your voice)เป็นการเล่าเ ร่ืองการใช่ชีวิตของ
พระเอกช่ือปาร์คซูฮาท่ีมีการใชชี้วติท่ีผดิแปลกไปจากคนปกติในสังคม ซ่ึงในเร่ืองเขาไดย้นิความคิด
ของคนอ่ืนและตอ้งเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กท าให้กลายเป็นเด็กก าพร้า และนางเอกช่ือจางฮเยซองหญิง
สาวถูกเพื่อนกลัน่แกลง้ และไม่ไดรั้บการยอมรับมาตั้งแต่เด็ก เพราะเธอเกิดมาในครอบครัวท่ีไม่มี
เงิน จึงท าใหเ้ร่ืองน้ีมีแก่นเร่ืองรูปแบบ Outcast Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  
  กระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice) มีนกัแสดงน า 2 คน ไดแ้ก่ 
   1) ปาร์คซูฮา (พระเอก) เป็นเด็กก าพร้าท่ีลุงเล้ียงมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อของเขา
ถูกฆาตกรรมเสียไปต่อหน้าของเขา ท าให้เขาใช้ชีวิตอยา่งไม่ไดมี้ความสุขเท่าไหร่นกั จึงท าให้เป็น
คนท่ีมีความระมดัระวงั และหวาดกลวักบัเร่ืองร้ายตลอดเวลา ราวกบัวา่โลกน้ีมีแต่เร่ืองร้ายๆ 
   2) จางฮเยซอง (นางเอก) ตั้งแต่เด็กเธอถูกเพื่อใส่ร้ายให้รับความผิด และ
ถูกดูถูกมาตั้งแต่เด็กๆ ท าให้เธอมีความฝังใจในเร่ืองนั้นจึงไม่ชอบความอยุติธรรม และเป็นคน
ตรงไปตรงมา 
  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตัวละครหลักในเร่ืองกระซิบรัก       
จิตสัมผสั(I can hear your voice ) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 2 ตวัละคร 
ดงัน้ี 
   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ี
แสดงถึงการปกป้องดูแลคนรักโดยการคอยตามดูคนรักและรักษาความปลอดภยั การหาท่ีนัง่ในคน
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รักบนรถโดยสารประจ าทาง การดูแลไปส่งท่ีบา้นเม่ือคนรักเมาเหลา้ การมาช่วยเหลือคนรักเม่ือเขา
ตกอยูอ่ยูอ่นัตราย การดูแลบา้นของคนรัก การปกป้องและช่วยเหลือเม่ือคนรักถูกใส่ความวา่ผดิทาง
กฎหมาย การให้คนรักมาอยูท่ี่บา้นตนเองเพื่อความปลอดภยั การแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนรัก 
และการดูแลเม่ือคนรักป่วยหรือบาดเจบ็ ยกตวัอยา่งเช่น 
 

การแสดงการปกป้องดูแลของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี  1 ลูกความของจางฮเยซองโมโหเธอมากท่ีไม่สามารถ
ช่วยเหลือเขาได ้จึงมาหาเร่ืองเธอท่ีส านกังานทนายความ และเอาผกัเน่าเสียมาสาดใส่เธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาเขา้มาเจอเหตุน้ีพอดี จึงรีบพุ่งตวัเขา้ไปรับผกัเบ่าเสียท่ีลูกความ
ของจางฮเยซองก าลงัจะสาดใส่เธอแทน และรีบหันไปถามเธอด้วยสายตาและท่าทางของความ
ห่วงใยอยา่งมาก 

ภาพที ่4.63 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice ) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ปาร์คซูฮาจะมาส่งจางฮเยซองทุกเช้าท่ีส านักทนายความ
ของเธอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาช่วยจางฮเยซองถือของมากมาย และคอยหาท่ีนัง่บนรถโดยสาร
ประจ าทางใหจ้างฮเยซองนัง่ 
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ภาพที ่4.64 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
      (I can hear your voice ) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 จางฮเยซองทะเลาะกบัเพื่อนและโดยเขาตบหน้ามาท าให้
หนา้เป็นแผล 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   จางฮเยซอง :: นายเคยเห็นดางลอยไหม ยยันั่นตบหน้าฉันเสร็จแล้วนะ   
ฉนัเห็นดาวลอยเตม็ไปหมดเลย 
   ปาร์คซูฮา :: แลว้ยนือยูเ่ฉยๆแบบนั้นน่ะหรอ 
   จางฮเยซอง :: ถา้ฉนัตบคืนก็กลายเป็นคนบา้เหมือนนายสิ น่ีก าลงัอยูว่า่จะ
ฟ้องโทษฐานท าร้ายร่างกายดีมั้ย โอย๊เจบ็ 
   ปาร์คซูฮา :: อยูเ่ฉยๆสิ อืม...ดูเหมือนมนัจะเป็นรอยช ้าดว้ยนะ 
   จางฮเยซอง :: จริงหรอ ไม่ไดน้ะพรุ่งน้ีฉนัมีงานตอ้งท า 
   ปาร์คซูฮา :: บา้นของโดยอนอยูไ่หน 
   จางฮเยซอง :: ท าไมนายจะไปเกล้ียกล่อมเธอหรอ 
   ปาร์คซูฮา :: เปล่า ผมจะไปเอาคืน ถา้คราวหนา้คุณตอ้งไปหาเธออีกผมจะ
ไปดว้ย 
   จางฮเยซอง :: ไม่เป็นไรหรอก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาเอาเคร่ืองประคบเยน็มาประคบท่ีแผลให้จางฮเยซองและพูดกบั
เธอวา่จะไปเอาคืนกบัเพื่อนของเธอให ้ดว้ยน ้าเสียงท่ีโมโหเล็กนอ้ย 
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ภาพที ่4.65 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice ) ตอนท่ี 15 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของจางฮเยซอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ปาร์คซูฮาถูกใส่ความวา่เป็นฆาตกร  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   จางฮเยซอง :: เธอไม่ตอ้งห่วงนะเธอไม่ได้ท าอะไรผิดฉันจะปกป้องเธอ
เอง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   จางฮเยซองเป็นคนมาไกล่เกล่ียและปกป้องปาร์คซูฮาจากการท าข่าวของ
นกัข่าว และเป็นทนายเพื่อสู้คดีและลา้งความผดิใหก้บัปาร์คซูฮา 

ภาพที ่4.66 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของจางฮเยซอง เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice ) ตอนท่ี 18 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   2) การเสียสละ เป็นการเสียสละหนา้ท่ีการงานหรือชีวติของตนเอง เพื่อให้
คนรักมีความสุข หรือไดอ้ยูใ่กลก้บัคนรักมากข้ึน ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) 
และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการเสียสละโดยการยอมเส่ียงชีวิตเพื่อให้คนรักมี
ความสุข ยกตวัอยา่งเช่น 
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   การเสียสละของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองถูกฆาตกรจบัตวัไปเป็นตวัประกนั และฆาตกรก็
โทรศพัทเ์รียกปาร์คซูฮาใหไ้ปหาแต่เพียงผูเ้ดียว 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาเม่ือรู้วา่จางฮเยซองถูกฆาตกรจบัตวัไปเขาก็แทบคุมสติตวัเองไม่
อยู ่และยอมไปหาฆาตกรคนเดียวโดยไม่แจง้ต ารวจแบบท่ีฆาตกรบอก แต่เม่ือไปไดแ้ค่คร่ึงทาง เขา
ก็โทรบอกทนายชาให้ช่วยทั้งตวัเองและจางฮเยซอง เพราะถา้ขาดใครซักคนนึงไปคงอยูไ่ม่ได ้เขา
ควบคุมสติไดอ้ย่างท่ีจางฮเยซองบอกทุกอย่างจนสามารถช่วยจางฮเยซองได ้แต่ในตอนท่ีเขารอด
ชีวิตมา เขาเห็นจางฮเยซองถูกน าตวัข้ึนรถพยาบาลเขาตกใจมากและรีบตามเธอไปท่ีโรงพยาบาล
ทั้งๆท่ีตวัเองก็ยงัเจบ็ตวัอยู ่เพราะความรักและเป็นห่วงเธอ 

ภาพที ่4.67 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice ) ตอนท่ี 17 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   การเสียสละของจางฮเยซอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองรู้วา่ปาร์คซูฮาจะไปแกแ้คน้ฆาตกรท่ีฆ่าแม่ของ
เธอ แต่เขาไม่อยากใหป้าร์ซูฮาท าอยา่งนั้นเพราะเป็นความผดิทางกฎหมาย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   จางฮเยซองออกตามหาปาร์คซูฮาเพื่อตอ้งการหยุดการกระท านั้น แต่ไม่
เจอขณะท่ีเขาก าลงัจะเอามีดแทงฆาตกรเธอจึงเขา้ไปรับมืดแทน เพื่อให้ปาร์คซูฮาไม่มีความผิด
เพราะเธอจะไม่เอาความเร่ืองน้ี 
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ภาพที ่4.68 ภาพเหตุการณ์การเสียสละเพื่อคนรักของจางฮเยซอง เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice ) ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   3) การให้ก าลงัใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็นการแสดงความรักเพื่อช่วย
ให้คนรักมีความสุข และหลุดพ้นจากปัญหานั้ นได้ ซ่ึงตัวละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด              
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการให้ก าลงัใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรักโดยการชมคนรักในเร่ืองการท างาน และการปลอบใจคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การใหก้ าลงัใจ การคลายความทุกขใ์จต่อคนรักของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองแพก้ารพิจารณาคดีในศาล เธอจึงเสียใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: ท าไดดี้มากทนายจาง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาซ้ือตุ๊กตาหมีท่ีอัดเสียงได้ เพื่อมาอัดเสียงเป็นของขวญัให้      
จางฮเยซอง 

ภาพที ่4.69 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  
เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
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   เหตุการณ์ท่ี  2 แม่ของจางฮเยซองฝันร้าย และฝันของแม่เธอมักจะ
กลายเป็นความจริง ท าใหจ้างฮเยซองไม่สบายใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: คุณเช่ือพวกเร่ืองความฝันน้ีดว้ยหรอ มนัเป็นเร่ืองบงัเอิญน่า 
อยา่คิดมากเลย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาพูดให้จางฮเยซองไม่กงัวลกบัเร่ืองความฝัน แลว้เปล่ียนเร่ืองคุย
ทนัที 

ภาพที ่4.70 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  
เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 แม่ของจางฮเยซองเสียชีวติ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาคอยดูแลจางฮเยซองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เขาคอยจับ        
จางฮเยซองไวเ้พื่อใหก้ าลงัใจ 

ภาพที ่4.71 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของปาร์คซูฮา  
เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
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   4) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของตวัละคร
มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ปาร์คซูฮาตอ้งไปจากจางฮเยซองเพราะรู้สึกผดิท่ีเป็นตน้เหตุ
ใหแ้ม่ของเธอตอ้งเสียชีวติ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: ผมมีอะไรจะบอกคุณ แม่ของคุณภูมิใจในตวัคุณมากนะ ผม
อ่านใจจากมินจองกุ๊กมา แลว้คุณอยา่โกรธทนายชาละ คุณเองก็มีใจให้เขามนัจะดีกบัตวัคุณ แลว้ผม
มีอีกอยา่งจะบอกคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮามาบอกลาจางฮเยซอง โดยเขานัดเธอมาท่ีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ี
ตนเองอยากมากบัเธอมาก ปาร์คซูฮาพดูทุกอยา่งแต่ไม่ไดบ้อกรัก เพราะเขาใชก้ารจูบแทนค าพดู 

ภาพที ่4.72 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก 
จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก ของจางฮเยซอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองเรียนรู้ปาร์คซูฮาจนมัน่ใจวา่ตวัเองรักเขา จึงบอก
ความรู้สึก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   จางฮเยซอง :: ฉันชอบนาย ชอบแบบน้องชาย ชอบแบบเพื่อน และชอบ
แบบนายเป็นผูช้ายธรรมดาคนนึง ถึงฉนัจะไม่ชอบความสามารถพิเศษของนายก็เถอะมนัท าให้ฉัน
ไม่สามารถปิดบงัความคิดในหัวฉันไดเ้ลย แต่ฉันก็ชอบนาย เรามาใช้ชีวิตอยา่งมีความสุขดว้ยกนั 
หวัเราะดว้ยกนัมั้ย 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   จางฮเยซองบอกเหตุผลท่ีตวัเองชอบปาร์คซูฮา ดว้ยน ้าเสียงอยา่งปกติท่ีใช้
พดู 

ภาพที ่4.73 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของจางฮเยซอง เร่ืองกระซิบรัก 
จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 14 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
   5) การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก ซ่ึง
ตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง การ
กระชับความสัมพนัธ์กับคนรักโดยการเดินจบัมือกับคนรักและการซ้ือของท่ีคนรักอยากได้ให้ 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองอยากไดส้ร้อยคอ แต่เธอไม่ซ้ือเพราะมีราคาแพง
เกินไป  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   เม่ือปาร์คซูฮารู้ว่าจางฮเยซองอยากไดส้ร้อยคอนั้นเขาก็รีบไปซ้ือให้ โดย
หวงัวา่จะใหเ้ป็นของขวญัและจางฮเยซองจะชอบมากๆ 

ภาพที ่4.74 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก  
จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 16 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
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   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของจางฮเยซอง 
   เหตุการณ์ท่ี  1 จางฮเยซองไม่ชอบการเดินจับมือกับปาร์คซูฮาในท่ี
สาธารณะ แต่หลงัจากคบกนัเป็นคู่รักไม่นานเธอกลบัยอมเดินจบัมือกลบับา้น 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: คุณไม่ชอบแบบน้ีไม่ใช่หรอ 
   จางฮเยซอง :: อะไรหรอ 
   ปาร์คซูฮา :: ก็การจบัมือกนัต่อหนา้คนเยอะๆ 
   จางฮเยซอง :: ไม่หรอก ฉนัชอบแลว้แหละ เป็น 1% ท่ีชอบ 
   ปาร์คซูฮา :: หมายความวา่ไง 
   จางฮเยซอง :: นายไม่ตอ้งรู้หรอก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ขณะจางฮเยซองพูดเธออมยิม้และมีท่าทางมีความสุขมาก พร้อมๆกบัเดิน
จบัมือปาร์คซูฮาไปตลอดทางจนถึงบา้น 

ภาพที ่4.75 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของจางฮเยซอง เร่ืองกระซิบรัก       
จิตสัมผสั(I can hear your voice ) ตอนท่ี 14 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
  

6) การหวงคนรัก เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะขอ้งเก่ียวกบัคนรักอย่างใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด   
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการหวงโดยการแสดงกบัเพศตรงขา้ม
คนอ่ืนๆวา่ตวัเองสนิทสนมและเคยไปบา้นของคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของปาร์คซูฮา 
   เหตุการณ์ท่ี 1 จางฮเยซองเมาเหล้ามากและเพื่อนท่ีท างานซ่ึงแอบชอบ
จางฮเยซองเหมือนกนัจะไปส่งท่ีบา้นของเธอ 
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   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮา :: แค่ไปส่งผมไปคนเดียวก็ได ้ผมรู้จกับา้นของเธอเพราะเคยไป
มาแลว้หลายคร้ัง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปาร์คซูฮาให้เพื่อนของจางฮเยซองเอาตวัเธอวางในรถแท็กซ่ีขา้งๆกับ
ตนเอง และพดูกบัเพื่อนของเธออยา่งปกติ  

ภาพที ่4.76 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของปาร์คซูฮา เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your 
voice ) ตอนท่ี 4 

แหล่งทีม่า:  Jo, 2013. 
 
  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) ปาร์คซูฮา (พระเอก) คอยช่วยเหลือปกป้องและดูแลจางฮเยซอง
ตลอดเวลาเพราะว่าเหตุการณ์คร้ังนั้นท าให้เขาเจอกบัรุ่นพี่ผูห้ญิงท่ีมาช่วยเป็นพยาน เขาจึงรู้สึกถึง
ความรักและความปรารถนาและไวใ้จเธอมาก และเม่ือโตข้ึนเขาจึงมอบทั้งชีวิตเพื่อปกป้องและดูแล
เธอ อยากท่ีจะท าให้ชีวิตเธอมีความสุขจนสามารถเส่ียงชีวิตเพื่อปกป้องชีวิตของเธอได้ จึงแสดงว่า
ปาร์คซูฮามีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) 
   2) จางฮเยซอง (นางเอก) ไม่ไดม้องความรักเป็นส่วนประกอบหลกัของ
ชีวติ เธอมีชีวติท่ีค่อนขา้งไม่สมบูรณ์จึงอยากท่ีจะมองหาคนท่ีสามารถเขา้มาเติมเตม็ เธอจะคิดก่อนท่ี
จะตกลงรักใคร และมีความคาดหวงัท่ีจะให้รักนั้นประสบความส าเร็จ จึงแสดงว่า จางฮเยซองมี
ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
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4.1.5 ซอยอง รักนีไ้ม่เปลีย่นแปลง(My Daughter Seo-young) 

ภาพที ่4.77 ภาพเร่ือง ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) 
แหล่งทีม่า: ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง, 2556.  
 
  4.1.5.1 ขอ้มูลของเร่ือง ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 내 딸 서영이 
  ช่ือภาษาไทย ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
  ก ากบัการแสดง Yoo Hyun-ki 
  เขียนบท So Hyun-kyung 
  จ านวนตอน 50 ตอน 
  สถานีออกอากาศ KBS2 
  ปีท่ีออกอากาศ 2013 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2013 (ทรู วชิัน่) 
  เร่ืองยอ่ ลีซอยองเด็กสาวท่ีโชคชะตาไม่ดีและถูกคนเอาเปรียบมาทั้งชีวติ เธอไม่ได้
เกิดมาบน ครอบครัวท่ีพร้อมไปในทุกส่ิง เธอตอ้งใช้ชีวิตดว้ยการเสียสละและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ตั้งแต่เล็กจนโต เธอตอ้งท างานอย่างหนกัตั้งแต่สมยัยงัเรียนอยู่ชั้นมธัยมเพื่อหาเงินให้ครอบครัว 
เพราะสาเหตุท่ีพ่อของเธอชอบเอาเงินท่ีมีไปลงทุนและมกัจะถูกโกงกลบัมา ท าให้ชีวิตของเธอนั้นมี
เพียงแม่และน้องชายฝาแฝดของเธอเท่านั้นท่ีเธอรักมาก ลีซอยองอยากเรียนหมอแต่ดว้ยน้องชาย
ของเธอก็อยากเรียนเหมือนกนั และค่าใชจ่้ายในการเรียนก็สูงมาก ท าใหเ้ธอตอ้งเสียสละให้นอ้งชาย
ได้เรียนและเธอเลือกท่ีจะเรียนกฎหมายเพื่อท่ีจะได้เป็นทนายท่ีได้เงินจากการว่าจ้างมากมาย 
หลังจากท่ีเธอเรียนอยู่มหาลัยในโซลนั้นไม่นานแม่ของลีซอยองก็ป่วยหนักและเสียไปอย่าง
กระทนัหัน พ่อของเธอก็ไดส้ร้างหน้ีกอ้นใหญ่และไดจ้  านองบา้นไว ้ท าให้พ่อตอ้งยา้ยมาอยูท่ี่บา้น
เช่ากบัเธอและนอ้งชาย ลีซองยองรู้ตวัดีวา่ไม่สามารถอยูก่บัพอ่ได ้เพราะเธอไม่ชอบท่ีพอ่ไม่สามารถ
เล้ียงดูครอบครัวอย่างท่ีเคยสัญญากบัเธอเม่ือตอนเด็กๆ ท าให้เธอตดัสินใจเป็นครูสอนพิเศษท่ีบา้น
คนรวยในกงันมัและอาศยัอยูท่ี่บา้นหลงันั้นเลย ท าใหไ้ดพ้บกบัคงัอูแจ ลูกชายคนโตของบา้นหลงัน้ี
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และคงัอูแจก็หลงรักลีซอยองมาก แต่ดว้ยปัญหาของคงัอูแจท่ีไม่อยากท าธุรกิจของครอบครัวต่อไป 
และพ่อกบัแม่ของเขาก็ไม่ยอมรับลีซอยอง ท าให้คงัอูแจใช้การกลบัมาช่วยธุรกิจของครอบครัวมา
เป็นเง่ือนไขท่ีจะไดแ้ต่งงานกนั ทั้งคู่แต่งงานกนัอยา่งรวดเร็วแมจ้ะเพิ่งคบหาดูใจกนัเพียงช่วงสั้นๆ 
แต่ในการแต่งงานนั้นลีซอยองก็ได้ปกปิดเร่ืองครอบครัวของตวัเอง และบอกกบัครอบครัวของ     
คงัอูแจวา่ตวัเองเป็นลูกก าพร้ามีนอ้งชายฝาแฝดเรียนอยู่ต่างประเทศ และไดโ้กหกพ่อของตวัเองว่า
ไปเรียนต่างประเทศจะไม่กลบัมาเป็นเวลานาน ซ่ึงหลงัจากแต่งงาน ลีซอยองและคงัอูแจใชชี้วิตอยู่
ดว้ยกนัอยา่งมีความสุขโดยท่ีลีซอยองไม่รู้เลยวา่พ่อของตวัเองรู้เร่ืองทั้งหมดแลว้เพราะบงัเอิญไดรั้บ
เชิญใหเ้ขา้รวมพิธีแต่งงานของเธอ พ่อของลีซอยองไม่ไดคิ้ดจะเปิดโปงเร่ืองทั้งหมด เพราะรู้วา่ท่ีเธอ
เลือกท าแบบน้ีคือความสุขของเธอ แต่เขามกัแอบมาดูเธออยู่บ่อยๆและเขาก็ได้ช่วยคงัอูแจจาก
อุบติัเหตุ ท าให้คงัอูแจไดรู้้จกักบัพ่อของลีซอยองและช่วยเหลือใหไ้ดม้าท างานในบริษทัของตวัเอง 
จนไดรู้้ความจริงอยา่งไม่ไดต้ั้งใจวา่คุณลุงคนน้ีคือพ่อแท้ๆ ของลีซอยอง คงัอูแจไม่พอใจท่ีลีซอยอง
โกหกเร่ืองดงักล่าว เขาพยายามท่ีจะบีบคั้นให้ลีซอยองพูดความจริงแต่เธอก็ไม่ยอมบอก ท าให้เขา
ตอ้งสืบเร่ืองราวทั้งหมดและรู้วา่ลีซอยองแอบกินยาคุมเสมอทั้งๆท่ีคงัอูแจอยากมีลูก และพ่อกบัแม่
ของคงัอูแจก็รู้เร่ืองท่ีลีซอยองโกหกเร่ืองครอบครัวดว้ย ความขดัแยง้ทั้งหมดเกินข้ึนในเวลาไล่เล่ีย
กนัจนท าให้ทั้งคู่ตอ้งหย่าจากการเป็นสามีภรรยา แต่หลงัจากนั้นคงัอูแจก็ไดรู้้ว่าความจริงทั้งหมด
จากพ่อของลีซอยองวา่เหตุผลท่ีเธอตอ้งโกหกเร่ืองทั้งหมดนั้นเป็นเพราะพ่อเป็นพ่อท่ีไม่ดี ไม่เคยท า
ให้เธอไดใ้ชชี้วิตท่ีดีอยา่งเด็กคนอ่ืน และสร้างภาระมากมายให้กบัเธอ การท่ีเธอจะเอาเร่ืองไม่ดีของ
พอ่ไปพดูก็บอกวา่ไม่มีพ่อเลยคงจะดีกวา่ ท าใหค้งัอูแจตามกลบัไปงอ้ ลีซอยองเพื่อเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนัใหม่อีกคร้ัง จนทั้งคู่ไดป้รับความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และใชชี้วติดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
  แก่นเร่ือง  
  ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) เป็นการเล่าเร่ืองการใช้
ชีวิตของคู่สามีภรรยาท่ีมีความแตกต่างกนัระหวา่งฐานะ และแต่งงานกนัรวดเร็วมากเพราะมีเหตุผล
ส าคญัจึงท าใหไ้ม่ไดศึ้กษาท าความรู้จกักนัใหม้ากเหมือนคู่สามีภรรยาทัว่ไป ท าให้ต่างฝ่ายยงัมีความ
รักซ่ึงกนัและกนัอยู่ จึงเกิดปัญหาและเลิกกนัในท่ีสุด แต่ดว้ยความผูกพนัท่ีทั้งคู่มีให้กนัจึงท าให้
กลบัมารักกนัใหม่อีกคร้ัง จึงท าใหเ้ร่ืองน้ีมีแก่นเร่ืองรูปแบบ Love Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) มีนกัแสดงน า 2 คน ไดแ้ก่ 
   1) คงัอูแจ (พระเอก) เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวท่ีมีธุรกิจเส้ือผา้ แต่
ตวัเองนั้นไม่ชอบส่ิงท่ีกิจการของครอบครัวจึงพยายามดึงดนัท่ีจะไม่สืบทอดกิจการต่อ เขามีอุปนิสัย
ท่ีเป็นคนมีความมัน่ใจในตวัเองสูง อยากไดอ้ะไรตอ้งได ้และกลา้ไดก้ลา้เสีย 
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   2) ลีซอยอง (นางเอก) เป็นลูกสาวคนโต ของบ้านท่ีไม่มีความมั่นคง
การเงิน เธอท างานอยา่งหนกัตั้งแต่เด็กๆ เพื่อส่งเสียตวัเองและน้องชายให้เรียนหนงัสือ ท าให้เธอมี
ความจริงจงัอย่างมากเวลาท างาน และมกัจะต้องเอาเงินบางส่วนไปช่วยเหลือทางบา้นท่ีพ่อท า
หน้ีสินเอาไว ้ท าใหเ้ธอเป็นคนแกร่ง และมกัมองโลกในแง่ร้าย 
  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในเร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 2 ตวั
ละคร ดงัน้ี 
   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ี
แสดงถึงการปกป้องดูแลคนรักโดยการคอยดูแลและพาคนรักไปทานอาหาร การแอบคนรักเพื่อไป
ดูแลเม่ือเขาต้องเดินทางไกลๆ การปกป้องคนรักจากคนในครอบครัวตวัเอง การดูแลให้คนรัก
พกัผอ่นให้เพียงพอ การผเูชือกรองเทา้ใหค้นรัก การสนบัสนุนเร่ืองงานของคนรัก การช่วยเหลือเม่ือ
คนรักไดรั้บบาดเจ็บ การดูแลเม่ือคนรักป่วย การช่วยจดังานในวนัครบรอบวนัจากไปของพ่อคนรัก 
การตามหาเม่ือคนรักหายไป การท าอาหารใหค้นรัก การดูแลเม่ือคนรักเมาเหลา้ การใหเ้กียรติคนรัก 
และการช่วยงานบา้นและการเล้ียงลูก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ลีซอยองท างานจนดึกและไม่ยอมไปเขา้นอน คงัอูแจจึงตอ้ง
มาตามและบงัคบัใหไ้ปนอน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: คุณนะ ตอ้งไปนอนไดแ้ลว้นะ ไปนอนเถอะนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจเขา้มาตามลีซอยองท่ีห้องท างาน เขาดึงเกา้อ้ีของลีซอยองออกแลว้
พดูกบัเธอดว้ยน ้าเสียงออ้นๆ และส่งยิม้ให ้
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ภาพที ่4.78 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 23 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 คงัอูแจพาลีซอยองไปเดินเล่นและทานอาหารดีเพราะปกติ
เธอไม่ค่อยไดท้านอาหารดีๆเพราะท างานหนกัและยากจน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: ผมอยากเห็นครูของซองแจ กินดีหลบัสบายแล้วก็หัวเราะได้ 
ก่อนผมไปอเมริกา มนัแปลกใช่มั้ย ท่ีผมเป็นแบบน้ี 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจหลอกให้ลีซอยองเดินตามตวัเองมา และคอยซ้ือของให้กิน และ
พดูคุยดว้ยอารมณ์ดี 

ภาพที ่4.79 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 ลีซอยองออกมาปืนเขาคนเดียว คงัอูแจจึงแอบตามมาเพราะ
เป็นห่วง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: คุณมาปืนเขาคนเดียวไดย้งัไงกนั ถา้เม่ือก้ีผมไม่อยูคุ่ณจะท ายงัไง 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจแอบตามลีซอยองมา และขณะท่ีก าลงัเดินข้ึนเขาลีซอยองถูกกลุ่ม
นกัเลงเขา้มาหาเร่ืองคงัอูแจจึงออกไปแสดงตวัวา่มาดว้ยกนั เขาตามลีซอยองไปปืนเขาทั้งๆท่ีชุดไม่
พร้อมและอากาศท่ีหนาวมาก แต่ก็ยงัตามไปเพราะเป็นห่วงและอยากดูแลลีซอยองมากกวา่ 

ภาพที ่4.80 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง   
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 46 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของลีซอยอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงัอูแจออกไปวิ่งออกก าลงักายตอนเช้ามืดแถวๆหมูบา้น 
และประสบอุบติัเหตุไดรั้บบาดเจบ็เม่ือลีซอยองรู้จึงรีบตามออกไปหา 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: อูแจคะ คุณไม่เป็นอะไรจริงๆนะ เจ็บตรงไหนบา้งหรือเปล่า
ค่ะ 
   คงัอูแจ :: ผมไม่ไดเ้ป็นอะไร ผมบอกคุณแลว้ไงวา่ไม่ตอ้งมาก็ได ้ 
   ลีซอยอง :: ฉนัจะไม่มาไดย้งัไง คุณโดนรถชนนะ แลว้วนัน้ีคุณไม่ตอ้งไป
ท างานนะคะพกัผอ่นอยูท่ี่บา้น 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทนัทีท่ีรู้ว่าคังอูแจถูกรถชนเธอก็ขับรถไปท่ีโรงพยาบาลทันที ทั้ งๆท่ี       
คงัอูแจบอกเธอแลว้วา่ไม่ไดรั้บบาดเจ็บมาก เม่ือเธอเจอคงัอูแจแลว้ก็วิ่งเขา้ไปหาแลว้จบัตวัคงัอูแจ
ทุกส่วนเพื่อหาท่ีบาดเจบ็ และพดูดว้ยน ้าเสียงสั่นๆกงัวลใจ 
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ภาพที ่4.81 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 13 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 คงัอูแจด่ืมเหลา้จนเมาท าให้กลบับา้นดึกและเม่ือกลบัมาถึง
ก็อยูใ่นสภาพท่ีไม่ดีนกั 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: ท าไมคุณถึงเมาแบบน้ีล่ะคะ มาน่ีค่ะ นอนก่อนนะเด๋ียวฉันจะ
เช็คหนา้ให ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองไม่ยอมนอนก่อนท่ีคงัอูแจจะกลับมาถึงบ้าน และหลังจากท่ี       
คงัอูแจกลบัมาแลว้ เธอก็ดูแลเขาโดนท่ีไม่ไดต่้อวา่ท่ีด่ืมเหลา้จนเมากลบัมาบา้นดึก 

ภาพที ่4.82 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 18 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   2) การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก ซ่ึง
ตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง การ
กระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักโดยการขอให้คนรักยา้ยไปอยู่กบัตนเอง การไปส่งคนรักเขา้นอน 
การโทรศพัท์หาคนรักเพื่อพูดคุย การใชค้  าพูดหยอกลอ้ การจดังานวนัส าคญัๆให้ การพาคนรักไป
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ทานข้าวกับเพื่อนของตนเอง การดูหนังกบัคนรัก การขออนุญาติก่อนท่ีจะร่วมงานกับแฟนเก่า     
การพาไปเท่ียว และการไปหาท่ีท างาน  ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ลีซอยองเข้ามาอยู่บ้านของคังอูแจเพราะมาสอนพิเศษ
นอ้งชายของคงัอูแจ คงัอูแจจึงมาส่งลีซอยองเขา้นอน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: คุณท่ีน่ารักจริงๆนะ ผมเอากาแฟมาให้ แลว้ก็บอกกู๊ดไนท์ดว้ย 
ฝันดีนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจเขา้มาหาลีซอยองท่ีห้องนอน เขาเอากาแฟมาให้ด้วยเพราะรู้ว่า  
ลีซอยองตอ้งอ่านหนงัสือดึกและยิม้ใหพ้ร้อมบอกฝันดี แลว้จูบท่ีหนา้ผากดว้ย 

ภาพที ่4.83 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 คงัอูแจมกัจะโทรศพัท์เล่าเร่ืองทุกๆเร่ืองท่ีเจอให้ลีซอยอง
ฟัง และในขณะนั้นเขาไดเ้สนอโปรเจคท่ีอยากท ามากใหพ้อ่ของเขาอนุมติั 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: คุณท าอะไรอยู ่วนัน้ีผมเสนอโปรเจคท าหนงัแลว้นะ 
   ลีซอยอง :: แลว้เป็นอยา่งไรบา้งคะ  
   คงัอูแจ :: ผมว่าดูคุณพ่อเขาน่าจะโอเคนะ ผมดีใจมากเลยท่ีจะไดท้  าตาม
ความฝันของตวัเองแลว้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
 คงัอูแจโทรศพัทห์าลีซอยองหลงัจากท่ีออกมาจากหอ้งประชุม เขาเล่าเร่ืองใหลี้ซอยองรู้ดว้ย
อาการร่าเริง 
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ภาพที ่4.84 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 11 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 หลงัจากท่ีคงัอูแจกบัลีซอยองเลิกกนั คงัอูแจก็มาตามต้ือ
ลีซอยองท่ีท างานอีกเพราะเขายงัรักและตอ้งการกลบัไปเป็นคู่รักกบัเธออีกคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: กาแฟท่ีส านกังานของคุณอร่อยดีนะ ต่อไปน้ีผมจะมาท่ีน่ีทุกเชา้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจมาหาลีซอยองท่ีส านกังานทนายความของเธอทุกเชา้  เพื่อตอ้งการ
เจอหนา้เธอทุกวนั เขาจะนัง่ด่ืมกาแฟและคอยมองลีซอยอง และพดูคุยอยา่งคนคุน้เคยดว้ยความสุข 

ภาพที ่4.85 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   3) การให้ก าลงัใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็นการแสดงความรักเพื่อช่วย
ให้คนรักมีความสุข และหลุดพ้นจากปัญหานั้ นได้ ซ่ึงตัวละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด              
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการให้ก าลงัใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรักโดยการไปแสดงตวักับท่ีท างานของคนรัก การอยู่ข้างๆเม่ือพ่อของคนรักป่วยหนัก 
ยกตวัอยา่งเช่น 
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   การใหก้ าลงัใจ การคลายความทุกขใ์จของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1  ลีซอยองท างานอยู่ท่ีเดียวกบัแฟนเก่าของคงัอูแจ และเธอ
คนนั้นมกัจะมาหาเร่ืองลีซอยองบ่อยคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: สวสัดีครับ ผมมารับภรรยา ของผมไปดินเนอร์ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คังอูแจไปหาลีซอยองท่ีท างาน เพื่อไปแสดงตัวเองว่าเป็นสามีของ       
ลีซอยองและรักกนัมาก เขาแต่งตวัดีภูมิฐาน และอารมณ์ดีมาก 

ภาพที ่4.86 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง 
รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 16 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 พอ่ของลีซอยองป่วยหนกั และลีซอยองเสียใจมาก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: คุณไม่ตอ้งห่วงนะ ผมจะอยูข่า้งคุณและคอยช่วยเหลือคุณเอง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจของจบัมือและกอดลีซอยองไว ้และไปหาเธอตลอดเวลาท่ีพ่อของ
เธอก าลงัรักษาตวั 
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ภาพที ่4.87 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง 
รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   4) การหวงคนรัก เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะขอ้งเก่ียวกบัคนรักอย่างใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด   
(วจันภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงการหวงคนรักโดยการไม่พูดกบัคนรัก   
การแสดงความหวงคนรักต่อคนอ่ืนๆ และการกระแทรกโตะ๊ใหเ้สียงดงั ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1  หลงัจากท่ีคงัอูแจและลีซอยองเลิกกนั ลีซอยองก็เจอกบั
เพื่อนเก่าท่ีเป็นผูช้าย และเขาก็มาหาลีซอยองท่ีท างานของเธอบ่อยคร้ัง ท าใหค้งัอูแจรู้สึกหึงหวง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: ขอถามหน่อยซิ คุณมีแฟนหรือยงั แลว้คนมีแฟนหรือยงั? 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจเห็นผูช้ายคนน้ีบ่อยคร้ัง หลงัจากท่ีเขามาด่ืมกาแฟท่ีท างานของ
ลีซอยองทุกๆเชา้จึงตดัสินใจถามผูช้ายคนนั้นดว้ยความโมโหเล็กนอ้ยและหึงหวงลีซอยอง 

ภาพที ่4.88 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My 
Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
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   การหวงคนรักของลีซอยอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1  ลีซอยองเร่ิมท างานวนัแรกท่ีส านกัทนายความของรุ่นพี่ท่ี
สนิทกบัแฟนเก่าของคุงอูแจ เธอไม่รู้มาก่อน และแฟนเก่าคนนั้นก็พยายามพดูถึงแต่เร่ืองเก่าๆของคงั
อูแจ ลีซอยองจึงรู้สึกหวง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: น่ีท  าไมคุณไม่บอกผมวา่ท่ีบริษทัใหม่มีซอนอูละ 
   ลีซอยอง :: แลว้คุณรู้ไดย้งัไงคะ คุณติดต่อเธอไปหรือยงัไง ท าไมคุณตอ้ง
ติดต่อเธอล่ะ 
   คงัอูแจ  :: เปล่าซะหน่อย วนัน้ีเขาติดต่อผมมา น่ีคุณเป็นน้ีเพราะหึงผม
หรอกหรอ ลีซอยองน่ีคุณหึงผมหรอ ดีใจจงั 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ปกติลีซอยองจะเล่าเร่ืองท่ีเจอทุกๆวนัให้คงัอูแจฟัง แต่เธอไม่ไดเ้ล่าว่าท่ี
ท างานใหม่มีแฟนเก่าของคงัอูแจดว้ย แต่พอคงัอูแจมาบอกวา่รู้เร่ืองเธอจึงโกรธและแสดงอาการหึง
หวงคงัอูแจ 

ภาพที ่4.89 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง             
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 15 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 คงัอูแจออกมาทานขา้วกบัแฟนเก่า และบงัเอิญว่าเป็นโต๊ะ
ขา้งๆกบัท่ีลีซอยองไปทานขา้วพอดี  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: คุณบอกฉนัวา่จะไปคุยงานกบัลูกคา้น่ี 
   คงัอูแจ :: ผมกลวัว่าคุณจะโกรธเลยไม่ไดบ้อกคุณ จริงๆพรุ่งน้ีซอนอูก็จะ
หลบัอเมริกาแลว้ แลว้ทนายคนใหม่ท่ีเขาแนะน าใหก้็ก าลงัจะมาดว้ย 
   ลีซอยอง :: ไม่ตอ้งอธิบายหรอกค่ะ ฉนัไม่ไดอ้ยากรู้ 
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   คงัอูแจ :: แลว้ ... ท าไมคุณคอ้งกินแชมเปน เหมือนน ้ าเปล่าแบบนั้นดว้ย
ล่ะ คุญก าลงัไม่พอใจอยูห่รอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองไม่พอในและกระแทรกโต๊ะ แลว้ด่ืมไวน์อย่างมากก่อนท่ีจะเดิน
หนีออกมา และพอคงัอูแจตามมาคุย เธอก็พดูแบบไม่บอกหนา้คงัอูแจและมีท่าทางโกรธเล็กนอ้ย 

ภาพที ่4.90 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง             
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 47 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   5) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของตวัละคร
มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลังจากท่ีคงัอูแจตามต้ือลีซอยองบ่อยคร้ังให้เธอโมโห     
คงัอูแจจึงตอ้งบอกความรู้สึกและเหตุผลท่ีท าอยา่งนั้น 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: ผมให้คุณทานขา้วท่ีบา้น ไปเท่ียวเล่นกบัผม โดยใชม้อเตอร์ไซต์
เป็นขอ้อา้งได ้ผมเล่ือนตัว๋เคร่ืองบินไปอเมริกา ผมเกลียดบริษทัพ่อมากแต่ผมก็ให้ความหวงักบัท่าน
อีก ผมให้ลีซอยองอยูท่ี่บา้น กินขา้วท่ีบา้น กินอ่ิมนอนหลบั ท าไมผมท าแบบนั้นท าไม คุณบอกผม
ไดห้รือเปล่า 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจพูดกบัลีซอยองดว้ยความเสียใจ และสงสัยการกระท าของตวัเอง 
ซ่ึงขณะท่ีพดูเขาบอกหนา้ลีซอยองตลอดเวลา 
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ภาพที ่4.91 ภาพเหตุการณ์ การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 5 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 หลงัจากท่ีคงัอูแจเลิกกนั ท าใหท้ั้งคู่รู้วา่ท่ีจริงแลว้ทั้งคู่รักกนั
มาก คงัอูแจจึงตดัสินใจสารภาพความรักอีกคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: ท่ีจริงผมรักคุณมาก ผมอยากกลบัมาเป็นคนรักของคุณ แต่ผม
กลวัวา่พอ่คุณจะตาย ผมมนัแยม่ากเลย ถา้พอ่คุณตายจริงๆละก็คุณคงไม่ยอมพบหนา้ผมอีกแน่นอน 
เพราะคุณเคยเลือกผมแลว้มิ้งพ่อคุณมาแลว้ ผมจะรอก่อนรอให้คุณคืนดีกบัพ่อ แลว้เราค่อยกลบัมา
คืนดีกนั สามปีของเรา ถา้ผา่นไปสามปีจะสามารถหยดุความเจบ็ปวดได ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจพดูทั้งน ้าตา เขายนืห่างจากลีซอยองอยา่งมาก  

ภาพที ่4.92 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่
เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
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   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของลีซอยอง 
   เหตุการณ์ท่ี  1 หลังจากท่ีคังอูแจบอกความรู้สึกกับลีซอยองอีกคร้ัง 
หลงัจากท่ีเลิกกนัไปเม่ือคร้ังท่ีแลว้ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   คงัอูแจ :: ท่ีจริงผมรักคุณมาก ผมอยากกลบัมาเป็นคนรักของคุณ แต่ผม
กลวัวา่พอ่คุณจะตาย ผมมนัแยม่ากเลย ถา้พอ่คุณตายจริงๆละก็คุณคงไม่ยอมพบหนา้ผมอีกแน่นอน 
เพราะคุณเคยเลือกผมแลว้มิ้งพ่อคุณมาแลว้ ผมจะรอก่อนรอให้คุณคืนดีกบัพ่อ แลว้เราค่อยกลบัมา
คืนดีกนั สามปีของเรา ถา้ผา่นไปสามปีจะสามารถหยดุความเจบ็ปวดได ้
   ลีซอยอง :: คุณอยากรอนานแบบนั้นหรอ 
   คังอูแจ :: เป็นความอวดดีของผมเอง ถ้าหากว่าพ่อตาย คุณจะคิดถึง
อุบติัเหตุทุกคร้ัง มนัเจ็บปวดท่ีสุดเลย คุณหนีมาหาผมเพื่อจะลืมเร่ืองแย่ๆ ของพ่อคุณ แต่คุณก็อยูก่บั
ชีวิตท่ีรู้สึกผิดตลอดเวลา ถา้เกิดอะไรข้ึนกบัพ่อคุณ เราคงจบกนั เพราะแบบนั้นผมถึงไม่กลา้มาเจอ
คุณอีกเลย 
   ลีซอยอง :: อูแจ .... อูแจ ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ฉันไม่ไดไ้ปหาคุณเพราะหนี
จากพ่อหรอก คือตอนนั้น ... คือฉัน... ไม่ว่าฉันจะชอบหรือไม่ชอบ แต่ฉันคิดถึงคุณ ฉันไม่ชอบ
แสดงออกแบบนั้น คุณก็รู้น่ี ฉันเก็บอะไรไวใ้นใจคนเดียว มนัเป็นนิสัยของฉันนะ ... ฉันชอบคุณ
เพราะคุณรู้ว่าความรู้สึกของฉันเป็นยงัไงฉันขอบคุณมาก ตอนนั้นท่ีคุณไปอเมริกา ทุกๆวนัมนั
เหมือนฉนัหมดหวงั ฉันเสียใจมากจริงๆ ฉันถึงเปิดใจกบัคุณไม่ได ้เพราะคุณดีกบัฉันมาก ดีมากๆ
เลย ฉันรู้สึกได ้จนท าให้ฉันรู้สึกผิดมาก ฉันท าแต่เร่ืองให้คุณตอ้งเสียใจ กบัคุณนะ ฉนัไม่อยากท า
อะไรให้มนัเลวร้ายอีก ฉนัไม่อยากให้คุณตอ้งผิดหวงัฉันถึงบอกคุณไม่ได ้เพราะฉนักลวัจะเสียคุณ
ไป ฉันทิ้งพ่อตวัเอง ฉันกลวัถ้าหากจะไดเ้ป็นแม่ ฉันถึงมีลูกไม่ได ้ฉันขอโทษ ฉันรักคุณนะ อูแจ 
เพราะวา่ฉนัรักคุณ และยงัรักอยู ่ฉนัรักคุณอูแจ ฉนัตอ้งการคุณ ฉนัอยากใหคุ้ณอยูข่า้งๆฉนั 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองบอกความรู้สึกกบัคงัอูแจกลบัทั้งน ้ าตาเช่นกนั และหลงัจากพูด
เสร็จ เขาวิง่เขา้หาคงัอูแจพร้อมกบัจูบท่ีปากของคงัอูแจ 
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ภาพที ่4.93 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ี
ไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 49 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   6) การขอแต่งงาน มีวิธีท่ีทั้งโรแมนติกและการขอแต่งงานแบบธรรมดา 
ซ่ึงตวัละครมีการแสดงออกทั้ง ค  าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอย่าง
เช่น 
   การขอแต่งงานของคงัอูแจ 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีพ่อแม่ของคงัอูแจขออนุญาติให้ทั้งคู่แต่งงานกนั 
และลีซอยองยอมท่ีจะแต่งงานกบัเขาแลว้ คงัอูแจก็ขอลีซอยองอยากเป็นทางการอีกคร้ัง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: คุณไปซ้ือกาแฟมาหรอคะฉนัอยากด่ืมกาแฟพอดีเลย 
   คงัอูแจ :: ในท่ีสุดลีซอยองก็ยอมเรียกช่ือผมและบอกส่ิงท่ีอยากจะท า ผม
ควรจะพดูค าบางค าท่ีผมควรจะพดู แต่มวัยุง่กบัการไล่ตามคุณ ผมรักคุณมากนะ  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   คงัอูแจพาลีซอยองมานัง่พกัผอ่นท่ีสวนสาธารณะ และซ้ือกาแฟมาใหลี้ซอ
ยอง เขายื่นกาแฟให้ลีซอยองอย่างปกติ แต่ท่ีหลอดนั้นดีแหวน คงัอูแจพูดขอแต่งงานอีกคร้ังสวม
แหวนใหแ้ละจูบลีซอยอง 

ภาพที ่4.94 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของคงัอูแจ เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
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   การขอแต่งงานของลีซอยอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีเลิกกนัแลว้กลบัมาคบกนัอีกคร้ัง ลีซอยองก็ขอ 
คงัอูแจแต่งงาน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: เด๋ียวคุณจอดรถท่ีน่ีแลว้วนรถมารับฉนัใหม่นะคะ ฉนัจะไปซ้ือ
กาแฟ 
   คงัอูแจ :: น่ีคุณเก็บแหวนน่ีไวต้ลอดเลยหรอ 
   ลีซอยอง :: ใช่ค่ะเพราะเหมือนวา่คุณอยูก่บัฉนัตลอดไง แต่งงานกบัฉนันะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองใชว้ธีิการขอแต่งงานเดียวกบั คือการซ้ือกาแฟให้แลว้สวมแหวน
ไวท่ี้หลอด และเธอพดูขอลีซอยองแต่งงาน 

ภาพที ่4.95 ภาพเหตุการณ์การขอแต่งงานของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 50 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
 
   7) การงอ้คนรัก เป็นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เร่ืองท่ีเข้าใจผิด หรือท่ีท าผิดไว้ ตัวละครมีการแสดงออกทั้ ง ค  าพูด(วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการงอ้โดยการเอาใจคนรัก การท าตวัดีๆอย่างท่ีคนรักตอ้งการ 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การงอ้คนรักของลีซอยอง 
   เหตุการณ์ท่ี 1 คงัอูแจโกรธลีซอยองอยา่งมากหลงัจากท่ีรู้ความจริงว่าเธอ
โกหกเขาหลายๆเร่ือง ลีซอยองจึงพยายามท าดีดว้ยเพราะใหค้งัอูแจหายโกรธ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: คุณโกรธอะไรฉนั บอกมาเถอะค่ะ 
   คงัอูแจ :: มีอะไรเหรอ 
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   ลีซอยอง :: คุณท าตวัเยน็ชากบัฉนั 
   คงัอูแจ :: ช่วงน้ีผมมีเร่ืองมิคยองกบัเร่ืองนะ ไม่มีอะไรหรอก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองถามกบัคงัอูแจอย่างตรงไปตรงมาถึงสาเหตุท่ีเขาท าตวัเยน็ชาใส่
ตวัเอง  

ภาพที ่4.96 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) ตอนท่ี 25 

แหล่งทีม่า :  Yoo Hyun Ki, 2013 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ลีซอยองช่วยคงัอูแจเลือกสีเส้ือและเนคไทค์ เม่ือตอนท่ี     
คงัอูแจโกรธ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: สีน้ีน่าจะเหมาะกบัเส้ือท่ีคุณใส่มากกวา่นะคะ  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองปรนิบติัคงัอูแจอยา่งดี เพราะตอ้งการใหค้งัอูแจหายโกรธ 

ภาพที ่4.97 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง (My 
Daughter Seo-young) ตอนท่ี 27 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
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   เหตุการณ์ท่ี 3 คงัอูแจบอกให้ลีซอยองลาออกจากงาน เป็นวิธีท่ีเขาจะหาย
โกรธ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ลีซอยอง :: อูแจคะ ฉนัลาออกจากงานแลว้นะ 
   คงัอูแจ :: วา่ยงัไงนะ 
   ลีซอยอง :: คุณเป็นคนบอกใหฉ้นัลาออกน่ี 
   คงัอูแจ :: น่ีคุณจะออกจากการเป็นทนายจริงๆหรอ 
   ลีซอยอง :: ใช่ค่ะ ฉนัก็เลยแวะมาบอกกบัคุณดว้ยตวัเอง 
   คงัอูแจ :: มนัไม่มีความหมายกบัคุณเลยหรือยงัไง ท่ีคุณพยายามให้เรียน
จบกฎหมายไดคุ้ณเป็นทนายเพื่อใหไ้ดแ้ต่งงานกบัคนรวยเท่านั้นหรอ 
   ลีซอยอง :: อูแจคะ 
   คงัอูแจ :: การไดเ้ป็นลูกสะใภข้องวินเนอร์ส าคญักวา่งานของคุณแบบนั้น
ซินะ 
   ลีซอยอง :: ไม่ใช่นะ ส่ิงส าคญักวา่คือการไดเ้ป็นภรรยาของคุณ แลว้ถา้คุณ
รู้สึกดีข้ึนเม่ือไหร่แลว้ล่ะก็ คุณจะเขา้ใจความรู้สึกของฉันดว้ย ท่ีฉันท ามนัน่าอายอย่างมาก แต่ฉัน
เพิ่งเขา้ใจวา่คุณมีความหมายกบัฉนั ฉนัเพิ่งเขา้ใจไม่นานมาน้ีน่ีเอง เพราะฉะนั้นฉนัก็จะรอ เพราะวา่
คุณใชชี้วิตราวกบัวา่ตอ้งดีกบัฉนัตอ้งดูแลฉนั ฉนัจะไม่เป็นแบบนั้นอีก เราจะไดส้บายใจดว้ยกนัทั้ง
คู่ เพราะฉะนั้นฉนัอยา่งใหคุ้ณโอนอ่อนลงบา้ง แลว้คุณก็จะดีข้ึน 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ลีซอยองยอมท่ีจะลาออกจากงานท่ีตวัรักเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว 

ภาพที ่4.98 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของลีซอยอง เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My 
Daughter Seo-young) ตอนท่ี 29 

แหล่งทีม่า:  Yoo, 2013. 
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  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) คงัอูแจ (พระเอก) เป็นคนมีความพยายามท่ีจะท าทุกๆอย่างเพื่อให้ได้
ความรักมาโดยมีการใช้การดูแลให้คนรักมีความสุข โดยท่ีไม่สนใจอุปสรรคขา้งหนา้  จึงแสดงว่า 
คงัอูแจมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
   2) ลีซอยอง (นางเอก) เป็นคนท่ีไม่เปิดใจความรักให้ใครไดง่้าย เธอมกัคิด
อยา่งถ่ีถว้นถึงความเป็นไปไดข้องความรักของคนสองคน และเม่ือไดรั้กมาแลว้จะประคบัประครอง
ในดีท่ีสุด  จึงแสดงวา่ลีซอยองมีความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
 

4.1.6 ยยัตัวร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) 

ภาพที ่4.99 ภาพเร่ือง ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  (You who came from the star) 
แหล่งทีม่า: ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว, 2557. 
 
  4.1.6.1 ขอ้มูลของเร่ือง ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 별에서 온 그대 
  ช่ือภาษาไทย ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
  ผลิตโดย HB Entertainment 
  ก ากบัการแสดง Jang Tae-yoo 
  เขียนบท Park Ji-eun 
  จ านวนตอน 21 ตอน 
  สถานีออกอากาศ SBS 
  ปีท่ีออกอากาศ 2014 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2014 (ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับก ช่อง 7) 
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  เร่ืองยอ่ เร่ืองราวเร่ิมตน้ข้ึนจากสมยัโชซอน โทมินจุนผูซ่ึ้งมาจากดาวอ่ืน ไดม้าช่วย
เด็กผูห้ญิงท่ีก าลงัจะประสบอุบติัเหตุตกเขา และไดช่้วยใหเ้ธอไดก้ลบับา้นไปพบพอ่และแม่ แต่เร่ือง
ไม่ไดจ้บท่ีเด็กคนนั้นไดก้ลบับา้น เพราะเธอตอ้งออกจากบา้นไปเพื่อไปแต่งงานกบัคนท่ีเธอไม่ได้
รักแต่ตอ้งกลบัเขา้มาท่ีบา้นพร้อมกบัชายอีกคน ความซบัซ้อนของวฒันธรรมสมยัโชซอนท าให้เด็ก
คนนั้นมีมลทินติดตวัและถูกพ่อตวัเองขบัไล่ออกจากบา้น และโทมินจุนไดส้ัญญากบัเธอไวว้่าจะ
เป็นคนปกป้องดูแลเธอเอง จนเม่ือเวลาผา่นไป 400 ปี โลกเปล่ียนไปตามกาลเวลา ทั้งยคุสมยั ผูค้นท่ี
เกิดแก่เจบ็ตาย แต่โทมินจุนก็ยงัเป็นโทมินจุนคนเดิมท่ีไม่แก่หรือเปล่ียนไปจากเดิม  
  โทมินจุนใชชี้วิตท่ีอาศยัอยูบ่นโลกมา 400 ปี เพื่อตามหาเด็กผูห้ญิงคนนั้น จนไดม้า
พบกบั ชอนซงอีซุปเปอร์สตาร์ท่ีดงัอย่างมากท่ีเกาหลีใต ้ซ่ึงโทมินจุนเขา้ใจว่าเธอเป็นคนเดียวกบั
เด็กสาวท่ีตวัเองเคยช่วยชีวิตไว ้ในตอนนั้นชีวติของชอยซงอีไม่ไดดี้นกัเธอตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในคดี
ฆาตกรรมเพื่อนนกัแสดงดว้ยกนั จึงท าใหต้อ้งหลบนกัข่าวท่ีหอ้งของโทมินจุนซ่ึงอยูติ่ดกนั ท าใหท้ั้ง
สองคนได้รู้จกักนัมากข้ึน และโทมินจุนก็กลายเป็นผูจ้ดัการส่วนตวัของชอนซงอีไปอย่างไม่ได้
ตั้งใจ จากความใกลชิ้ดปรับเปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีดีต่อกนั เขาไดเ้ปล่ียนแปลงตวัเองหลายอย่าง
เพราะความรัก และชอนซงอีก็เร่ิมรู้สึกวา่ตวัเองก็มีความรักใหก้บัโทมินจุนเช่นกนั จึงเลือกท่ีจะบอก
ความรู้สึกให้กบัโทมินจุนไดรู้้ แต่วา่หลงัจากนั้น ทุกอยา่งกลบัเปล่ียนไป โทมินจุนมีปฏิกิริยาราวกบั
เป็นสัญญาณบอกวา่ไดป้ฏิเสธความรักของชอนซงอี เพราะโทมินจุนรู้ดีวา่อีกไม่นานตวัเองจะตอ้ง
กลบัไปยงัดาวท่ีจากมา แต่ดว้ยความผูกพนั ท่ีเป็นพื้นฐานของความรัก ท าให้โทมินจุนเลือกท่ีจะ
กลบัมาใชชี้วติเป็นคู่รักกบัชอนซงอีและบอกความจริงเก่ียวกบัตวัเขาทั้งหมด ทั้งคู่ใชเ้วลาท่ีเหลืออยู่
อย่างมีความสุขท่ีสุด จนถึงวนัสุดท้ายท่ีโทมินจุนจะได้อยู่บนโลก หลังจากโทมินจุนจากไป         
ชอนซงอีก็ใช่ชีวติอยา่งไม่ปกตินกัแต่ก็ใชทุ้กเวลารอการกลบัมา จนโทมินจุนหาวธีิกลบัมายงัโลกได้
บา้งบางคร้ังบางเวลา ถึงแมค้วามรักคร้ังน้ีจะไม่ไดค้รองคู่กนัจนถึงวนัสุดทา้ย แต่ความรักก็มีคุณค่า
และสร้างความสุขใจใหค้นท่ีรอ 
  แก่นเร่ือง  
  ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  (You who came from the star) เป็นการเล่าเร่ืองท่ีท าให้
เห็นพฒันาการของการเกิดความรักและการอยูด่ว้ยกนัของคนรัก หรือการคบกนัมนัแฟน ระหว่าง
การเล่าเร่ืองมีการอธิบายสาเหตุและความหมายของเหตุการณ์ความรักไวด้ว้ย ซ่ึงสามารถท าให้ผูช้ม
เขา้ใจถึงความรักและการแสดงออกความเม่ือเกิดความรู้สึกต่างๆได้อย่างดี จึงท าให้เร่ืองน้ีมีแก่น
เร่ืองรูปแบบ Love Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  
  ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว(You who came from the star) มีนกัแสดงน า 2 คน ไดแ้ก่ 
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   1) โทมินจุน (พระเอก) เป็นมนุษยต่์างดาวท่ีอยูบ่นโลกแลว้ 400 ปี เพื่อรอ
คอยและตามหาเด็กสาวท่ีเขาเคยช่วยชิีวิตไวต้ั้งแต่วนัแรกท่ีมาบนโลกมนุษย ์ดว้ยสาเหตุท่ีเขาเป็น
มนุษยต่์างดาวท าให้มีขอ้แมร้ะหวา่งการใชชี้วิตบนโลกหลายอยา่ง เขาไม่สามารถทานอาหารกบัคน
อ่ืนๆไดเ้พราะตอ้งระวงัเร่ืองน ้ าลาย เขามีทรัพยส์มบติัท่ีมากเพราะอยูบ่นโลกมานานและไม่มีญาติพี่
นอ้ง โทมินจุนมีอุปนิสัยท่ีเป็นคนเจา้ระเบียบและเรียบร้อย ซ่ึงเป็นคนท่ีค่อนขา้งจะสมบูรณ์แบบทั้ง
หนา้ตา ความรู้และฐานะการเงิน 
   2) ชอนซงอี (นางเอก) เป็นซุปเปอร์สตาร์ในเกาหลีใต้ เธอเป็นไม่ค่อย
ฉลาดและค่อนขา้งหลงตวัเองเป็นอย่างมาก ดว้ยความท่ีเธอเป็นนกัแสดงจึงมีความเป็นศิลปินสูง 
เขา้ถึงและเขา้ใจในตวัเธอยาก มกัมีอารมณ์ท่ีแปรปรวนบ่อยคร้ัง 
  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในเร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว(You who came from the star) พบว่ามีการแสดงออกความรักของตวัละครหลักทั้ง 2 ตวั
ละคร ดงัน้ี 
   1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากัปกิริยา(อวจันภาษา)        
ท่ีแสดงถึงการปกป้องดูแลคนรักโดยการปกป้องและดูแลความรู้สึกของคนรัก การท าแผลให้คนรัก 
การไปช่วยเม่ือคนรักตอ้งตกอยูใ่นอนัตราย การซ้ือขา้วมาให้คนรัก การให้มาอยู่ท่ีบา้นของตนเอง
เพราะบา้นของคนรักโดนบุกรุก การถอดเส้ือคลุ่มให้คนรัก และการท าอาหารให้ทาน  ยกตวัอย่าง
เช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของโทมินจุน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชอนซงอีเดินเหยยีบเศษแกว้ท่ีตกอยูท่ี่พื้น  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: ไม่เป็นอะไรใช่มั้ย อยา่เพิ่งขยบันะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนอุม้ชอนซงอีออกจากเศษแก้วนั้น และถามด้วยความเป็นห่วง
พร้อมกบัท าแผลให ้
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ภาพที ่4.100 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว   
(You who came from the star) ตอนท่ี 5 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ชอนซงอีถูกนักข่าวสร้างสถานการณ์ให้รถชนและล้อม
ชอนซงอีเพื่อท าข่าวเธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: มนัไม่เรียกวา่อุบติัเหตุหรอกนะ มนัคือความตั้งใจ คุณรู้ดีวา่มี
คนนัง่อยู่ในรถและคุณก็รู้ดีว่าคนนั้นอาจไดรั้บบาดเจ็บ แต่คุณก็ยงัจะท าให้มนัเกิดข้ึน แสดงความ
คุณมีเจตนาในการกระท า 
   นกัข่าวท่ีปลอบเป็นคนขบัรถมาชน :: คุณเป็นใคร 
   โทมินจุน :: ผมเป็นทนายของคุณชอนซงอี และเป็นพยานใจเหตุการณ์น้ี 
ในกรณีท่ีบาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ คุณจะถูกขอ้หาท าร้ายร่างกาย จ าคุกไม่เกิน 7 ปี ยึดใบขบัข่ีไม่
เกิน 10 ปี  ค่าปรับไม่เกิน 10 ลา้นวอน 
   นกัข่าวท่ีปลอบเป็นคนขบัรถมาชน :: เปล่าซะหน่อย ผมแค่อยากจะคุยกบั
เขาแบบเห็นหนา้ 
   โทมินจุน :: การท่ีคุณบงัคบัให้เขาออกมาจากรถ เป็นการบงัคบัขู่เข็ญใจ 
ตรงกบัมาตราท่ี 287 มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 ลา้นวอน และอาจเกินขอ้หาก่อความกลวั
เพิ่มอีก ในกรณีแบบน้ีคุณตกเป็นอาชญากรนะครับ เรียกต ารวจเลยดีมั้ย ส่วนนกัข่าวหรือคนท่ีก าลงั
ถ่ายรูปและท าการเผยแพร่ไปโดนไม่ไดรั้บการยินยอม ทางเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายไดน้ะ
ครับ ... ออกมาไดแ้ลว้ไม่เป็นอะไรแลว้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   หลังจากท่ีโทมินจุนทราบ ก็รีบไปช่วยชอนซงอีโดยเขาใช้ความรู้ทาง
กฎหมายพดูใหน้กัข่าวกลวัและใหช้อนซงอีออกมาจากรถ 
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ภาพที ่4.101 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 ชอนซงอีและโทมินจุนก าลงัจะออกจากร้านกาแฟ แต่ตอน
นั้นเส้ือท่ีชอนซงอีใส่ไม่หนาพอท่ีตา้นทานกบัอากาศท่ีหนาวจดันอกร้าน  
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนถอดเส้ือของตวัเองและสวมให้ชอนซงอีโดยท่ีไม่ไดพ้ดูอะไรเลย 
และพาชอนซงอีเดินออกไป 

ภาพที ่4.102 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของชอนซงอี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 โทมินจุนเมาเหลา้และมานอนท่ีหอ้งของชอนซงอี  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: ต่ืนแลว้หรอ คุณกินอะไรหน่อยนะค่อยกลบับา้น 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีท าอาหารให้โทิมนจุนทั้ งท่ีปกติเธอไม่ท าอาหาร และดูแล   
โทมินจุนอยา่งดีตอนท่ีเขาเมาเหลา้  
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ภาพที ่4.103 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) ตอนท่ี 11 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 โทมินจุนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: ฉนัขอเขา้ไปดูแลเขาไดไ้หมคะ 
   ทนายของโทมินจุน :: เขายงัไม่ฟ้ืนยงัไงคุณกลบับา้นไปเถอะครับ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีถูกกีดกนัไม่ให้เขา้หาโทมินจุน แต่เธอก็ยงัพยายามท่ีจะไปหา
โทมินจุน โดยเธอยงันัง่รออยูห่นา้บา้นของโทมินจุน 

ภาพที ่4.104 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  
(You who came from the star) ตอนท่ี 12 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   2. การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก ซ่ึง
ตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง การ
กระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักโดยการซ้ือโทรศพัทมื์อถือมาใช ้การพดูหยอกลอ้ การจูบ การไปพบ
และเอาของไปให้ การไปเท่ียวและการวางแผนเพื่อไปเท่ียวดว้ยกนั การยอมรับวา่ตอ้งห่างกนั การ
ใหข้องท่ีแทนตวั และการกลบัมาหาคนรักเม่ือตอ้งห่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น 
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   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 โทมินจุนเป็นคนท่ีไม่มีโทรศพัท์มือถือใช้เพราะเห็นว่าไม่
จ  าเป็น และแมจ้ะคนสนิทอยา่งทนายประจ าตวัจะบอกใหซ้ื้อก็ไม่ซ้ือ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: ผมซ้ือโทรศพัทแ์ลว้นะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   หลงัจากท่ีชอนซงอีใหโ้ทมินจุนเป็นผูจ้ดัการส่วนตวัของตนเองจึงบอกให้
เขาซ้ือโทรศพัท์มือถือมาใช้เพื่อจะไดติ้ดต่อกนัง่าย โทมินจุนจึงซ้ือโทรศพัท์มาให้ตามท่ีชอนซงอี
บอก 

ภาพที ่4.105 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ชอนซงอีเห็นว่าโทมินจุนบอกวา่ตนไม่สวย แต่เธอมีความ
มัน่ใจวา่ ผูช้ายคนไหนท่ีไดจ้อ้งตาเธอจะบอกตกหลุมรัก เธอจึงบอกใหโ้ทมินจุนมองตาเธอ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   หลงัจากท่ีโทมินจุนมองตาของชอนซงอีไม่นาน เขาก็จูบท่ีปากของเธอ ท า
ใหท้ั้งสองคนเปิดใจท่ีมีใหก้นัมากข้ึน 

ภาพที ่4.106 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
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   เหตุการณ์ท่ี 3 โทมินจุนตอ้งกลบัไปท่ีดาวของตวัเอง และเป็นเร่ืองยาก
มากท่ีจะกลบัมายงัโลกอีกคร้ังแต่เขาก็กลบัมาหาชอนซงอี 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: ผมขอโทษนะท่ีใหคุ้ณรอนาน 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนกลบัมาหาชอนซงอีคร้ังแรก ซ่ึงตอนนั้นเป็นงานการประกาศ
รางวลั โทมินจุนเขา้ไปหาชอนซงอีพดูกบัเธอและมองตาขณะท่ีพดูพร้อมกบัจูบท่ีปากของชอนซงอี 

ภาพที ่4.107 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 21 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชอนซงอี 
   เหตุการณ์ท่ี 1  โทมินจุนจะออกไปตกปลาน ้าแขง็ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: คุณจะไปไหน 
   โทมินจุน :: ไปตกปลา 
   ชอนซงอี :: รอฉนัเด๋ียวนึงนะ ฉนัไปดว้ย 
   โทมินจุน :: คุณอยากไปตกปลาหรอ 
   ชอนซงอี :: ป่าวฉนัอยากอยูก่บันาย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีตามโทมินจุนออกไปตกปลาน ้ าแข็ง เพราะอยากใช้เวลาอยู่กบั
โทมินจุน และเธอบอกกบัเขาดว้ยน ้ าเสียงน่าสงสารเพราะตอนนั้นโทมินจุนไม่อยากใหช้อนซงอีไป
ดว้ย 
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ภาพที ่4.108 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 11 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2  
   โทมินจุนตอ้งกลบัไปท่ีดาวของตวัเอง ท าให้ตอ้งห่างกนัไกล ชอนซงอีจึง
ใหข้องแทนตวัเอง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: ฉันไม่ไดมี้เงินทองมากมาย จึงท าให้คุณได้เท่าน้ี คุณเอามนั
กลบัไปดว้ยนะเวลาท่ีคิดถึงก็เปิดดู 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีจดับา้นใหส้วยงามดว้ยเทียนและดอกไม ้เธอนดัโทมินจุนมาแลว้
นัง่คุกเข่าพร้อมมอบยเูอสบีแฟลชไดรฟ์ท่ีเก็บรูปของเธอไวใ้หดู้เวลาท่ีไกลกนั 

ภาพที ่4.109 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันาย
ต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 21 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   3) การหวงคนรัก เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะขอ้งเก่ียวกบัคนรักอย่างใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด   
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงการหวงคนรักโดยการแสดงให้คนอ่ืนๆ
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เห็นถึงความสนิทสนมกบัคนรัก การไม่พอใจท่ีคนรักสนิทกบัเพศตรงขา้ม และการไม่ชอบท่ีคนรัก
ตอ้งแสดงฉากจูบกบัคนอ่ืน ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของโทมินจุน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ชอนซงอีมีเพื่อนสนิทท่ีเป็นผูช้ายและเขามาหาชอนซงอีท่ี
บา้นบ่อย ซ่ึงเขารู้วา่ชอนซงอีเคยไปนอนท่ีหอ้งของโทมินจุนเพราะเมาเหลา้แลว้เขา้หอ้งผดิ ตอนนั้น
เพื่อนคนนั้นของชอนซงอีมาหาเธอท่ีหอ้ง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: ผมมาหาชอนซงอีเพราะเขาลืมท่ีคาดผมสีม่างไวท่ี้บา้นผม 
   เพื่อนชายคนสนิทของชอนซงอี :: ท าไมไปอยูท่ี่ห้องคุณ เธอเมาแลว้ไปท่ี
หอ้งคุณอีกแลว้หรอ 
   โทมินจุน :: เปล่า เขาไม่ไดเ้มา เขามานอนคา้งท่ีห้องของผมทั้งๆท่ีไม่ได้
เมา 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนรีบไปหาชอนซงอีท าให้เจอเพื่อนคนนั้น จึงพูดกบัเขาให้รู้วา่ตน
สนิทกบัชอนซงอีมาก โดยพดูพร้อมกบัมองตาอยา่งไม่กระพริบท าใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจ 

ภาพที ่4.110 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  
(You who came from the star) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 โทมินจุนไปส่งชอนซงอีเขา้ฉากภาพยนตร์ซ่ึงระหว่างทาง
เขาถามชอนซงอรเก่ียวกบัรายละเอียดฉากท่ีตอ้งแสดงวนัน้ี 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   โทมินจุน :: วนัน้ีคุณมีถ่ายฉากอะไรบา้ง 
   ชอนซงอี :: ก็ฉากแอคชัน่ แลว้ก็ฉากจูบ 
   โทมินจุน :: อะไรนะ 
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   ชอนซงอี :: ฉากแอคชัน่ กบัฉากจูบ 
   โทมินจุน :: ใหค้นอ่ืนแสดงแทน 
   ชอนซงอี :: ฉากแอคชัน่น่ะหรอ 
   โทมินจุน :: เปล่า ฉากจูบ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนรู้ว่ามีฉากจูบเขาจึงไม่อยากให้ชอนซงอีเล่น เขาพูดไปขณะท่ี
ก าลงัขบัรถการพดูแบบปกติแต่มีความจริงจงั 

ภาพที ่4.111 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
You who came from the star) ตอนท่ี 15 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   การหวงคนรักของชอนซงอี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 โทมินจุนและชอนซงอีไปคุยกบัเพื่อนผูห้ญิงของชอนซงอี
แต่ระหว่างคุณนั้นน ้ าหกท าให้โทมินจุนตอ้งช่วยเพื่อนของชอนซงอีเช็ดน ้ า ชอนซงอีจึงเกิดอาการ
หึงหวง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: ไหนวา่ไม่มีสเปคไง ชอบยเูซมีใช่ไหม แลว้บอกวา่ไม่ชอบให้
ใครมาแตะเน้ือตอ้งตวั ทีตอนท่ีเซมีเช็ดม้ือให ้นัง่น่ิงเชียว 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
 ขณะท่ีโทมินจุนก าลังขับรถพาชอนซงอีกลับบ้าน ชอนซงอีจึงพูดตัดพ้อท่ีดูเหมือน       
โทมินจุนสนิทสนมกบัเพื่อนของตวัเอง ดว้ยน ้าเสียงไม่พอดี 
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ภาพที ่4.112 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  
(You who came from the star) ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 เพื่อนผูห้ญิงของชอนซงอีมีธุระกบัโทมินจุนจึงมาหาและ
ทั้งคูจะเขา้ไปคุยกนัในบา้นของโทมินจุน ท าใหช้อนซงอีไม่พอใจ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: น่ี โทมินจุนไม่ค่อยสบาย รีบคุยรีบกลบัล่ะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีบอกกับเพื่อนของตนด้วยความไม่พอใจ น ้ าเสียงไม่เป็นมิตร 
และคอยดกัรอและแอบฟังตลอดเวลา 

ภาพที ่4.113 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของชอนซงอี เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) ตอนท่ี 11 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   4) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของตวัละคร
มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของโทมินจุน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 หลงัจากท่ีโทมินจุนปฏิเสธความรักของชอนซงอีไป และ
เขารู้ตวัวา่เขารักและตอ้งการชอนซงอีมากท าใหต้อ้งกลบัมาหาเธออีกคร้ัง 
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   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: ตอนท่ีฉันรักคุณคุณกลบัไม่สนใจและปฏิเสธฉันแลว้ตอนน้ี
ฉนัจะรู้ไดย้งัไงวา่คุณรักฉนัจริงๆ 
   โทมินจุน :: ผมจะท าใหคุ้ณรู้วา่ผมรักคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   โทมินจุนพูดดว้ยความมัน่ใจ และจดัสถานท่ีตรงนั้นให้โรแมนติกแลว้ดึง
ชอนซงอีเขา้มาจูบ 

ภาพที ่4.114 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบั
นายต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 15 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของชอนซงอี 
   เหตุการณ์ท่ี 1  ชอนซงอีเร่ิมสนิทสนมและไวใ้จโทมินจุนมากข้ึนท าให้
เธอเกิดความรักโทมินจุน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ชอนซงอี :: โทมินจุน นายท าอะไรไวก้บัฉนั นายตอ้งท าอะไรไวแ้น่ๆ ไม่
งั้นฉันไม่เป็นแบบน้ีหรอก นายคิดยงัไงกบัฉัน ฉนัอายแทบบา้แลว้ ฉันจะหันหลงัพูดแลว้กนั ปกติ
ฉันไม่เป็นแบบน้ีจะ แต่ฉันก็แยกไม่ออกว่าเป็นขอบคุณหรืออะไร ไม่ใช่สิ ถา้เป็นส านึกบุญคุณก็
น่าจะเป็นกับฮวีกยองมากกว่า แต่ท าไมฉันคิดถึงนายละ ฉันเป็นผูห้ญิงท่ีนั่งคิดแต่เร่ือง แฟชั่น
สนามบิน ลิปสติกท่ีใช ้ฉนัเป็นหวัขอ้ใหค้นอ่ืนพูดถึงเสมอ แต่ท าไมฉนัตอ้งมานึกถึงนึก เร่ืองจูบคืน
นั้นกบันาย ส าหรับฉนัเป็นผูห้ญิงยงัไง 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ชอนซงอีพูดโดยไม่สบตากบัโทมินจุน เธอมีน ้ าเสียงสั่นเครือเพราะกลวั
ค าตอบของโทมินจุน 
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ภาพที ่4.115 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักคนรักของโทมินจุน เร่ืองยยัตวัร้ายกบั
นายต่างดาว (You who came from the star) ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Jang, 2014. 
 
  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) โทมินจุน (พระเอก) ใช้ชีวิตเพื่อตามหาผูห้ญิงท่ีตวัเองเคยสัญญาไวว้่า
จะคอยดูแลเธอ และเม่ือเจอแลว้เขาพร้อมท่ีจะเสียสละและเปล่ียนแปลงตวัเองหลายอยา่งเพื่อให้ใช่
ชีวิตอยู่กบัเธอได ้อีกทั้งยงัเสียสละชีวิตของตวัเองอีกดว้ย จึงแสดงว่าโทมินจุนมีความรักรูปแบบ
เสียสละ (Agape) 
   2) ชอนซงอี (นางเอก) เป็นคนท่ีเม่ือรักใครแลว้จะยอมท าทุกอยา่งเพื่อให้
ไดอ้ยูก่บัคนรัก และมีความปรารถนาท่ีจะครอบครองความรักไวโ้ดยไม่ค  านึงถึงอุปสรรคใดๆท่ีจะ
เขา้มา จึงแสดงวา่ชอนซงอีมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
 

4.1.7 โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กกิก๊(The Producer) 

ภาพที ่4.116 ภาพเร่ือง โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) 
แหล่งทีม่า: โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก, 2558.  
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  4.1.7.1 ขอ้มูลของเร่ือง โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) 

  ช่ือภาษาเกาหลี 프로듀사 
  ช่ือภาษาไทย โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
  ผลิตโดย Chorokbaem Media 
  ก ากบัการแสดง Seo Soo-min และ Pyo Min-soo 
  เขียนบท Park Ji-eun และ Kim Ji-sun 
  จ านวนตอน 12 ตอน 
  สถานีออกอากาศ KBS2 
  ปีท่ีออกอากาศ 2015 
  ออกอากาศในประเทศไทย 2016 (PPTV) 
  เร่ืองย่อ เร่ืองราวเก่ียวกบัอาชีพในวงการบนัเทิงของพนกังานสถานีโทรทศัน์ใน
เกาหลีใต ้ซ่ึงประกอบดว้ยแบคซึงชนั โปรดิวเซอร์น้องใหม่ไฟแรงท่ีเขา้มาท างานน้ีเพราะมีรุ่นพี่ท่ี
แอบชอบท างานเป็นเบ้ืองหลงัในรายการวาไรต้ี แต่เม่ือไดเ้ขา้ไปท างานจึงรู้วา่รุ่นพี่คนนั้นแอบคบอยู่
กบั ราจุนโม โปรดิวเซอร์รายการสองวนัหน่ึงคืน ซ่ึงเป็นหวัหนา้โปรดิวเซอร์รายการท่ีตวัเองท างาน
อยู่ดว้ย จึงเป็นสาเหตุให้แบคซึงชนัไม่ชอบราจุนโม แต่เร่ืองวุ่นวายซับซ้อนก็เกิดข้ึน เม่ือราจุนโม
และแบคซึงชนัอยู่บา้นใกลเ้คียงกนั และแบคซึงชนัไดรู้้ความลบัของราจุนโมว่าเขามีโปรดิวเซอร์
รายการ  มิวสิคแบง ทัคเยจิน อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ทั้ งราจุนโมและทัคเยจินไม่อยากให้               
แบคซึงชนัเอาเร่ืองน้ีไปเล่าใหใ้ครในสถานีฟัง เพราะเร่ืองน้ีเป็นความลบั ทั้งราจุนโมและทคัเยจินจึง
ท าดีและให้การดูแลแบคซึงชนัอย่างดีเพื่อเป็นการปิดปากไม่ให้ความลบัถูกเปิดเผย และทคัเยจิน   
ยงัเคยท าให้รถของแบคซึงชนัเป็นรอย และเธอเป็นหน้ีแบคซึงชนัดว้ย ทั้ง 3 คนนั้นสนิทกนัมากข้ึน 
แต่ความรู้สึกท่ีแบคซึงชนัมีให้ทคัเยจินไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่รุ่นพี่ท่ีท  างาน ความรู้สึกดีท่ีไดรั้บจากการ
กระท าและความผกูพนักบัทคัเยจินนั้นก่อตวัเป็นความรักในใจของแบคซึงชนัโดยไม่รู้ตวั 
   ดา้นรายการสองวนัหน่ึงคืนของราจุนโมและแบคซึงชนัอยูใ่นภาวะวิกฤตมีเรตต้ิง
นอ้ยจนท าให้รายการเกือบจะถูกถอดออกจากสถานี ท าให้ตอ้งเปล่ียนรูปแบบรายการใหม่รวมถึง
การเปล่ียนพิธีกรท่ีเป็นไอดอลมีสามารถ และมีช่ือเสียงความโด่งดงัในช่วงเวลานั้น ซินด้ี ไอดอล
สาวจึงไดรั้บเลือกให้เป็นพิธีกร เธอไม่เคยท างานดา้นน้ีมาก่อนท่ียอมเรับงานน้ีเพราะชอบในความ
กลา้ของแบคซึงชนัและราจุนโมท่ีสามารถต่อกรกบัประธานค่ายของตวัเองได ้และ เขา้ใจผิดคิดว่า
แบคซึงชันหลงรักตวัเองอยู่ และเม่ือได้ท างานร่วมกนั ซินด้ีก็ได้ตกหลุมรักแบคซึงชันและบอก
ความรู้สึกนั้นกบัเขา แต่ก็ไดรู้้ว่าท่ีจริงแลว้คนท่ีแบคซึงชนัตกหลุมรักนั้นไม่ใช่ตวัเองแต่กลบัเป็น 
ทคัเยจิน ท าใหซิ้นด้ีเป็นแค่เพียงคนท่ีรักขา้งเดียว แต่เธอก็ไม่คิดจะเปล่ียนความรู้สึกท่ีมีเพราะหวงัวา่

https://en.wikipedia.org/wiki/Park_Ji-eun


163 

สักวนัแบคซึงชนัจะหันมาชอบเธอ แบคซึงชนัใช้ชีวิตอยา่งไม่มีอะไรเกิดข้ึนระหวา่งตวัเองก็ซินด้ี 
และเขาก็พยายามท่ีจะบอกความรู้สึกของตวัเองให้ทคัเยจินรับรู้เสมอ จนถึงวนัท่ีทคัเยจินรู้และเขา้ใจ
ความรู้สึกท่ีแบคซึงชันมีให้ ทคัเยจินพยายามเปิดใจให้แบคซึงชัน แต่เธอรู้ว่าจริงๆแล้วเธอก็ยงั
ตอ้งการเพื่อนสนิทอย่างราจุนโมมากกว่า เพราะความผูกพนัและมิตรภาพท่ีมีต่อกนั ทคัเยจินจึง
ปฏิเสธแบคซึงชนัใหเ้ป็นเพียงรุ่นนอ้งท่ีท างาน และราจุนโมกลา้ท่ีจะบอกความรู้สึกท่ีเก็บไวม้านาน
กบัทคเยจินท าใหท้ั้งคู่ไดเ้ขา้ใจและรักกนั 
  แก่นเร่ือง  
  โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer)เป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตการ
ท างานในวงการบันเทิง ซ่ึงจะเน้นไปท่ีอาชีพโปรดิวเซอร์ท าให้เห็นถึงภาระและหน้าท่ีท่ีต้อง
รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินชีวิตเม่ือเกินปัญหาในการท างาน โดยนอกจากการเล่าเร่ืองให้เห็นถึง
การใชชี้วิตของคนในอาชีพน้ีแลว้ยงัมีการด าเนินเร่ืองเก่ียวกบัความรักสอดแทรกอยู่ดว้ย จึงท าให้
เร่ืองน้ีมีแก่นเร่ืองรูปแบบ Career Theme 
  ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร  
  โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) มีนักแสดงน า 4 คน ซ่ึงเป็น          
ผูด้  าเนินเร่ืองหลกั ไดแ้ก่ 
   1) ราจุนโม เป็นโปรดิวเซอร์ท่ีท างานมานานกว่า 10 ปี แต่เขาไม่เคยท า
รายการไหนประสบความส าเร็จเลย เขามีอุปนิสัยท่ีชอบการดูแลคนอ่ืนๆหรือคนท่ีอ่อนแอกวา่ จน
บางทีตอ้งท าให้ตวัเองเดือดร้อน และในเร่ืองการแสดงออกความรักราจุนโมมีความรักท่ีมัน่คงกบั
เพื่อนสนิท แต่ไม่กลา้ท่ีจะบอกความรู้สึกนั้นเพราะกลวัการเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์ ซ่ึงเขา
เก็บความรู้สึกอยา่งลบัๆและเป็นเพื่อนท่ีน่ีมาตลอดระยะเวลาท่ีรู้จกักนั  จึงแสดงวา่ราจุนโมมีความ
รักรูปแบบมิตรภาพ (Storge) 
   2) แบคซึงชัน เป็นคนท่ีมาความเฉลียวฉลาด เขาจบการศึกษามาจาก
มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเกาหลีใต้ แต่เขา้มาท างานท่ีสถานีโทรทศัน์เพราะแอบรักรุ่นพี่ท่ีมหาลยั    
แบคซึงชนัเป็นคนรอบคอบ และมกัจะหวาดกลวักบัเหตุการณ์ร้ายๆเสมอ และในเร่ืองการแสดงออก
ความรักแบคซึงชัน เขาเป็นคนตกหลุมรักคนง่าย แต่ไม่ได้เปล่ียนใจจากคนรักง่ายๆ เขามีความ
พยายามท่ีจะพบเจอและอยู่ใกลชิ้ดคนรัก โดยไม่สนใจอุปสรรค หรือการเปล่ียนแปลงในอนาคต   
จึงแสดงวา่แบคซึงชนัมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
    3) ทคัเยจิน เป็นโปรดิวเซอร์รายการเพลงท่ีโด่งดงั เธอเป็นคนเก่ง
ในการท างาน แต่มีนิสัยท่ีค่อยขา้งเขา้ถึงล าบากเพราะเป็นคนอารมณ์เจา้อารมณ์ มีความเป็นศิลปิน
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สูง และในเร่ืองการแสดงออกความรักทคัเยจิน เป็นคนมัน่คงในความรัก เธอแอบรักเพื่อนสนิทและ
คอยดูแลเขามาตลอด จึงแสดงวา่ทคัเยจินมีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) 
    4) ซินด้ี เป็นไอดอลท่ีมีความโด่งดงัมากท่ีเกาหลีใต ้เธอเป็นคน
เจา้ระเบียบ และค่อนขา้งเขม้งวดกบัตวัเองในทุกๆเร่ือง ท าใหเ้ธอเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบมาก และใน
เร่ืองการแสดงออกความรักซินด้ี เป็นคนท่ียอมท าทุกอย่างเพื่อคนรัก และปรารถนาตอ้งการเจอคน
รักเสมอ  จึงแสดงวา่ซินด้ีมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
  การแสดงออกความรัก 
  จากการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในเร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้
ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) พบวา่มีการแสดงออกความรักของตวัละครหลกัทั้ง 4 ตวัละคร ดงัน้ี 

1) การปกป้องดูแลคนรัก เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ
และคอยดูแลคนรัก ให้ใชชี้วิตอยา่งมีความสุข ซ่ึงการแสดงออกความรักน้ีท่ีพบมากท่ีสุดในละคร
เร่ืองน้ี ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ี
แสดงถึงการปกป้องดูแลคนรักโดยการเตรียมของให้คนรักก่อนออกไปท างาน การต่อวา่คนอ่ืนท่ีท า
ร้ายจิตใจคนรัก การปกป้องไม่ให้คนรักเสียใจ การถามสวสัดิภาพของคนรักเพื่อไปดูแล การไปมา
ช่วยคนรักยา้ยของไปบา้นใหม่ การไปดูแลคนรักท่ีบา้นใหม่ และการซ้ืออุปกรณ์ปกกนัตวัใหค้นรัก 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การแสดงการปกป้องดูแลของราจุนโม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ราจุนโมพากองรายการท่ีตวัเองดูแลอยูม่าดูสถานท่ีท่ีสวน
สนุก แล้วทคัเยจินจะถามมาท่ีหลงั ซ่ึงตอนนั้นทคัเยจินก าลงัโดนแฟนคลบัของซินด้ีโจมตีเพราะ
เขา้ใจผดิ จึงตกอยูใ่นอนัตราย 
   ขอ้ความ(วจันภาษา) 
   ราจุนโม :: เธอถึงหรือยงั ถา้ถึงแลว้โทรมาบอกนะจะไดอ้อกไปรับ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ราจุนโมส่งขอ้ความหาทคัเยจินเพราะเป็นห่วงวา่ขณะท่ีเดินเขา้มานั้นจะ
ถูกแฟนคลบัซินด้ีท าร้าย 
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ภาพที ่4.117 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของราจุนโม เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ราจุนโมเห็นว่าทางเดินกลับบ้านของทคัเยจินมืดท าให้
อนัตรายมาก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ราจุนโมไปต้ือใหโ้ครงการบา้นของทคัเยจินติดไฟท่ีทางเดิน 

ภาพที ่4.118 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของราจุนโม เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 12 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 แบคซึงชนัรู้วา่ราจุนโมท าให้ทคัเยจินเสียใจ เขาจึงไปต่อวา่
ราจุนโม 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: รุ่นพี่เป็นคนข้ีขลาด ผมรู้วา่รุ่นพี่ตดัเร่ืองนั้นออกไปแลว้แต่ก็
ยงัมีตน้ฉบบัอยู ่
   ราจุนโม :: ใช่ยงัมีตน้ฉบบั แต่วา่จะทิ้งหรือจะเก็บไวใ้นมุมไหน มนัก็ตอ้ง
แลว้แต่เจา้ของซิ มนัอยูท่ี่เจา้ของตอ้งตดัสินใจ 
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   แบคซึงชัน :: ผมว่ารุ่นพี่ไม่เคยแบบรักใครข้างเดียวนะครับ ถึงจะบอก
ไม่ไดก้็ตดัใจไม่ได ้ผมวา่รุ่นพี่คงไม่เคยรู้สึกแบบนั้น เลยไม่รู้วา่มนัยากและล าบากแค่ไหน ถึงไดท้  า
เป็นจ าไม่ได ้และเลือกท่ีจะลืมมนัไปแลว้นั้น 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชันต่อว่าท่ีราจุนโมท าให้ทัคเยจินเสียใจโดยท่ีไม่ได้กลัวว่า           
ราจุนโมเป็นหวัหนา้งานของตวัเอง กลางทางเดินในท่ีสาธารณะ 

ภาพที ่4.119 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ทคัเยจินก าลงัโดนแฟนคลบัของซินด้ีโจมตีเพราะเขา้ใจผิด 
จึงตกอยูใ่นอนัตราย 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: เป็นอะไรหรือเปล่าครับรุ่นพี่ 
   ทคัเยชิน :: เร่ืองอะไรอีกล่ะ 
   แบคซึงชนั :: มีคนพดูไปทัว่หลงัจากมีข่าวออกมา 
   ทคัเยชิน :: อ่า...แฟนคลบัของซินด้ีน่ากลวัมากจริงๆ คร้ังก่อนนายเห็นใช่
ไหม ตวัก็ใหญ่อยา่งกบันกักีฬา แต่ฉนัไม่เป็นไรหรอก เด๋ียวข่าวพวกน้ีก็ซาลงไปเอง ไม่ใช่เร่ืองใหญ่
อะไร 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชันเห็นทัคเยจินก าลัง เดินอยู่คนเดียวเลยเข้าไปไถ่ถามถึง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นห่วง และขณะนั้นมีผูช้ายร่างใหญ่แปลกหน้าเดินเขา้มาหาทคัเยจิน   
แบคซึงชนัจึงเขา้ไปโอบไหล่ทคัเยจินท าใหเ้หมือนวา่เขาปกป้องเธอได ้
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ภาพที ่4.120 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 3 ทคัเยจินยา้ยของเขา้บา้นใหข้องตวัเอง 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยชิน :: ฉันโชคดีมากๆเลยนะท่ีแบคซึงชนัเขาเขา้ไปช่วยฉนัจดัของท่ี
บา้นใหม่ 
   แบคซึงชนั :: ไม่เป็นไรหรอกครับรุ่นพี่ ผมเตม็ใจอยูแ่ลว้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชันไปช่วยทคัเยจินยา้ยของและจดัการเร่ืองการตกแต่งและต่อ
ราคาอุปกรณ์และเฟอนิเจอร์ท่ีบา้นหลงัใหม่ของทคัเยจิน 

ภาพที ่4.121 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 9 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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   การแสดงการปกป้องดูแลของทคัเยจิน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ราจุนโมตอ้งไปออกกองถ่ายรายการ และตอ้งไปนอนขา้ง
คืนดว้ย 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยจิน :: นายตอ้งเอากาแฟไปดว้ยนะ ตอนเชา้ๆจุนโมตอ้งด่ืมกาแฟมนั
จ าเป็นมาก เอาแบบน้ีนายตามฉนัมาฉนัจะพานายไปซ้ือของท่ีจ าเป็นๆให ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ขณะท่ีแบคซึงชนัก าลงัเก็บของไปกองถ่ายรายการ ทนัเยจินเขา้มาเจอพอดี
จึงไดโ้อกาสสอนใหน้อ้งใหม่รู้วา่ธีดูแลราจุนโม เธอพดูรายละเอียดทั้งหมดเพื่อใหร้าจุนท างานอยา่ง
ราบร่ืนและสบาย 

ภาพที ่4.122 ภาพเหตุการณ์การปกป้องดูแลคนรักของทคัเยจิน เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจ
กุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 4 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   2) การให้ก าลงัใจ การคลายความทุกข์ใจ เป็นการแสดงความรักเพื่อช่วย
ให้คนรักมีความสุข และหลุดพ้นจากปัญหานั้ นได้ ซ่ึงตัวละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด              
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการให้ก าลงัใจการคลายความทุกข์ใจ
ของคนรักโดยการใหค้นรักระบายความรู้สึกกบัตวัเอง การให้พดูใหก้ าลงัใจคนรัก การพูดชมคนรัก
ท าใหเ้ขาดีใจ และการพดูปลอบคนรัก ยกตวัอยา่งเช่น 
   การใหก้ าลงัใจ การคลายความทุกขใ์จของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินก าลงักงัวลเร่ืองท่ีเธอเผลอพูดความในใจกบัราจุน
โมตอนท่ีเมาเหลา้ และควบคุมสติของตวัเองไม่ได ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: รุ่นพี่ครับ มีอะไรระบายกบัผมไดเ้ลยนะครับ 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทคัเยจินไม่มัน่ใจวา่ราจุนโมจ าเร่ืองเม่ือคืนไดห้รือไม่จึงใหแ้บคซึงชนัช่วย
สืบให ้แบคซึงชนัตั้งใจสืบเร่ืองใหท้คัเยจิน ขณะท่ีไปรายงานความคืบหนา้ทั้งหมด แบคซึงชนัก าลงั
จะเดินออกมา แต่เขาหนักลบัไปพดูกบัทคัเยจินดว้ยความห่วงใจ 

ภาพที ่4.123 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั เร่ือง
โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 5 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 ทคัเยจินรู้สึกไม่ดีเพราะเธอคิดวา่ตวัเองไม่สวย และเธอบอก
กบัแบคซึงชนัวา่ไม่มีใครสนใจเธอเพราะเธอไม่สวย 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: สวยนะครับ รุ่นพี่สวยนะครับ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชนัไดย้ินท่ีทคัเยจินพูดจึงรีบบอกวา่ทคัเยจินสวย เขาอมยิม้และมี
ท่าทางเขินอาย 

ภาพที ่4.124 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั เร่ือง
โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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   เหตุการณ์ท่ี 3 ทคัเยจินคุมงานคอนเสิร์ตแต่กลับเกิดอุบติัเหตุท าให้เธอ
เสียใจมากๆ และเธอร้องไห ้
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชนัยื่นผา้เช็ดหนา้ของตวัเองให้ทรัเยจินเพื่อซบัน ้ าตา และดึงหน้า
เธอมาซบท่ีตวัเองเพื่อปลอบใจ 

ภาพที ่4.125 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของแบคซึงชนั เร่ือง
โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การแสดงการปกป้องดูแลของทคัเยจิน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 รายการของราจุนโมออกอากาศแต่มีการสะกดค าผิด ท าให้
เขารู้สึกไม่ดีและผดิหวงั 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยจิน :: เอาน่า ต่อไปก็ตอ้งดูใหดี้ ไม่ตอ้งเครียดมาก เรามาด่ืมกนัหน่อย
ไหม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทคัเยจินจบัไหล่ทั้ง 2 ขา้งของราจุนโมและพดูปลอบใจ 

ภาพที ่4.126 ภาพเหตุการณ์การใหก้ าลงัใจและการคลายความทุกขใ์จคนรักของทคัเยจิน เร่ือง
โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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   3) การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก เป็นการแสดงความรักของคู่รัก ซ่ึง
ตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึง การ
กระชับความสัมพนัธ์กบัคนรักโดยการปรับความเขา้ใจกนั การชวนคนรักกินขา้ว การชอบฝีมือ
ท าอาหารของคนรัก การชมคนรักต่อหน้าคนอ่ืนๆ การไปช่วยคนรักจดัห้อง และการให้คนรักอยู่
บา้นเดียวกบัตวัเอง ยกตวัอยา่งเช่น 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของราจุนโม 
   เหตุการณ์ท่ี 1  ทคัเยจินตอ้งยา้ยออกจากบา้นของราจุนโมแต่ราจุนโมไม่
อยากใหท้คัเยจินยา้ยออก 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ราจุนโม :: บา้นหลงันั้นเธอปล่อยเช่าเถอะนะ ไม่ตอ้งยา้ยไปไหนหรอกอยู่
ดว้ยกนัน่ีแหละ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ระหวา่งทางกลบับา้นราจุนโมบอกไม่ให้ทคัเยจินยา้ยออกจากบา้น เขาใช้
เสียงพดูคุยอยา่งปกติแบบเพื่อน 

ภาพที ่4.127 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของราจุนโม เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้  
ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 10 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 แบคซึงชนัไปทานขา้วบา้นทคัเยจึง และพอดูวา่ซุปท่ีก าลงั
กินอยูน่ั้นทคัเยจนิเป็นคนท า 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ซินด้ี :: ซุปน้ีใครท าคะ 
   ทคัเยชิน :: ฉนัท าซิ ใครจะท าล่ะ 
   แบคซึงชนั :: อร่อยมากเลยครับ 
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   ทคัเยชิน :: จริงหรอ ถา้งั้นกินเยอะๆ นะ 
   แบคซึงชนั :: ครับ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทนัทีท่ีแบคซึงชนัรู้วา่ทคัเยจินเป็นคนท าซุปนั้น จึงรีบเอ่ยปากชม และกิน
อยา่งเอร็ดอร่อย 

ภาพที ่4.128 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์ 
หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   เหตุการณ์ท่ี 2 แบคซึงชนัเล่นเกมแน่นอนอยู่แลว้กบัทคัเยจิน ซ่ึงเป็นเกม
ใชถ้ามค าถามแทงใจด าของฝ่ังตรงขา้ม เพื่อใหฝ่ั้งตรงขา้มยอมแพ ้
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยชิน :: สมยัท่ีเธอเรียนท่ีมหาลยัโซลใครๆก็เรียกเธอวา่ อจัฉริยะ แต่มา
ท างานใครๆก็เรียกเธอวา่ไอ่โง่ มนัไม่ยติุธรรมเลยใช่ไหม 
   แบคซึงชนั :: แน่นอนอยูแ่ลว้...ครับรุ่นพี่ ... ผมเรียกรุ่นพี่วา่เธอไดไ้หม  
   ทคัเยชิน :: ไดอ้ยูแ่ลว้มนัเป็ยแค่เกม 
   แบคซึงชนั :: เยจิน เธอรู้ไหมวา่เธอสวยวา่ท่ีคิด 
   ราจุนโม :: นายเมาหรือยงัไง 
   ทคัเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ลว้ ตอนแรกๆนายดูเซ่อซ่า แต่จริงๆแลว้นายเป็น
คนน่ารักรู้ตวัไหม 
   แบคซึงชนั :: แน่นอนอยูแ่ลว้ 
   ราจุนโม :: อะไรกนัเน่ีย สองคนน้ีเล่นอะไรกนั 
   แบคซึงชนั :: ยิง่เธอโกรธเธอยิง่ดูมีเสน่ห์มากรู้ตวัไหม 
   ทคัเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ลว้ เธอรู้ตวัใช่ไหม เธอเป็นแบบน้ีฉนัถึงชอบเธอ 
   แบคซึงชนั :: แน่นอนอยูแ่ลว้ ชอบกวา่รุ่นพี่จุนโมอีกหรอ 



173 

   ทคัเยชิน :: แน่นอนอยูแ่ลว้ 
   ราจุนโม :: น่ี .. เธอรู้จกัฉนัก่อน แลว้ชอบเขามากกวา่ฉนัอีกหรอ 
   ทคัเยชิน :: ใช่ นายก็ชอบฉนัเหมือนกนัใช่ไหมซึงชนั 
   แบคซึงชนั :: แน่นอนอยูแ่ลว้ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชันแล่นเกมโดยใช้การชมทคัเยจินแทน เขาพูดแต่เร่ืองดีๆของ   
ทคัเยจินและท าท่าเขินอาย 

ภาพที ่4.129 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์ 
หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของทคัเยจิน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินรู้วา่ราจุนโมโกหกตวัเอง เร่ืองท่ีจ  าไม่ไดต้อนท่ีเมา
เหลา้ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยจิน :: ท าไมตอ้งโกหกดว้ยล่ะ ไดย้นิท่ีฉนัพดูเร่ืองท่ีร้านใช่ไหม ถึงได้
สร้างก าแพงมากั้นกนัแบบน้ี 
   ราจุนโม :: เปล่าซะหน่อย เร่ืองคืนนั้ นมันเป็นแค่อุบัติเหตุไม่ใช่หรอ        
ถา้ฉนับอกวา่ฉนัรู้เร่ืองต่างฝ่ายก็คงมองหนา้กนัไม่ติด แบบตอนน้ี ก็ดีแลว้น่ี สบายใจดีออก 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทคัเยจินพูดเคลียปัญหากบัราจุนโมอยา่งตรงไปตรงมา และมีอาการโกรธ
เล็กนอ้ยและเดินหนีไป 
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ภาพที ่4.130 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของทคัเยจิน เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้
ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 6 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของซินด้ี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 แบคซึงชนัเขา้มาบอกลาซินด้ีเพราะว่าเขาจะกลบับา้น แต่
ซินด้ีถามเร่ืองจากหนงัสือท่ีแบคซึงชนัใหม้าอ่าน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ซินด้ี :: เด๋ียวค่ะ คือฉันไม่เขา้ใจเน้ือหาบางส่วนของหนังสือท่ีคุณให้มา 
ช่วยอธิบายก่อนไดไ้หม 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ซินด้ีขอใหแ้บคซึงชนัอธิบายเน้ือหาในหนงัสือก่อน ท าให้แบคซึงชนัตอ้ง
เขา้มาในหอ้งและไดน้ัง่คุยกนั 

ภาพที ่4.131 ภาพเหตุการณ์การกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรักของซินด้ี เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส 
หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   4) การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก เป็นการเปิดเผยความรู้สึกของตวัละคร
มีการแสดงออกทาง ค าพดู(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ยกตวัอยา่งเช่น 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของราจุนโม 
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   เหตุการณ์ท่ี 1 ราจุนโมเก็บความรู้สึกท่ีมีให้ทคัเยจินต่อไปไม่ไดจึ้งบอก
เธอ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ราจุนโม :: เธอเป็นคนเรียนเก่ง เธอรู้มั้ยวา่ฉนัตอ้งเหน่ือยแค่ไหนท่ีจะตอ้ง
สอบให้ไดเ้รียนกบัเธอ แลว้พอเรียนจบเธอก็ยงับอกวา่จะเป็นโปรดิวเซอร์อีก ฉนัเหน่ือยมากเลยนะ
ท่ีตอ้งอ่านหนงัสือสอบให้ไดเ้ป็นโปรดิวเซอร์ ถึงจะเหน่ือยแค่ไหน แต่ฉนัก็ไล่ตามเธอ ทั้งท่ีทั้งไล่
ตามเธอมามากกวา่คร่ึงชีวติ เธอรู้มั้ยวา่มนัเป็นความรัก ถา้หากเราเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ดว้ยค าน้ี ฉนั
ก็กลวัเราจะตอ้งเลิกกนั เพราะเธอจะทนคนโง่และข้ีเกียจอย่างฉันไม่ได ้แต่เธอก็ไม่ไปไหนยงัอยู่
ดว้ยกนั ขอบใจนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ราจุนโมมาหาทคัเยจินท่ีทางเดินกลบับา้น และพูดกับทคัเยจิด้วยความ
จริงใจ และเขา้ไปกอดเธอ 

ภาพที ่4.132 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของราจุนโม                     
เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 13 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 แบคซึงชนัซ้ือตุ๊กตาหมีท่ีอดัเสียงได ้และอดัเสียงบอกความ
ในใจกบัทคัเยจิน 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: พี่มกัจะพดูเสมอวา่ตวัเองเป็นผูห้ญิงแรง เป็นผูห้ญิงแกร่ง แต่
เท่าท่ีผม ดูพี่มาสองเดือน ผมวา่พี่ไม่ใช่คนแรงเลยครับ แต่ท่ีพี่ท  ามนัก็เพื่อปกป้องตวัเอง จริงๆพี่เป็น
คนอ่อนโอนอ่อนแอ และอบอุ่นมากนะครับ แต่จริงๆพี่ก็ตอ้งการคนท่ีคอยดูแลพี่เหมือนกนัใช่มั้ย
ครับ คนท่ีชอบพี่โดยไม่มีเหตุผล คนท่ีชอบรอยยิม้ของพี่ คนท่ีอยากจะอยูเ่คียงขา้งพี่ คนๆนั้น ผมจะ
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เป็นคนนั้น ในสายพี่ผมอาจจะยงัเป็นเด็ก แต่ถา้พี่ไม่รังเกียจความรู้สึกน้ีของผม ผมก็อยากเป็นคน
นั้นครับ มีคนเคยบอกวา่ผมเป็นคนท่ีอ่านออกง่าย แต่แปลกนะครับพี่กลบัอ่านมนัไม่ออกเลย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
 แบคซึงชนับอกความรู้สึกกบัทคัเยจินดว้ยการอดัเสียงในตุ๊กตาหมี และเม่ือทคัเยจินไดฟั้ง
นั้นเขาก็จูบท่ีปากของทคัเยจิน 

ภาพที ่4.133 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของแบคซึงชนั                  
เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 11 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของทคัเยจิน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินเมามากจึงท าใหพ้ดูความรู้สึกท่ีมีกบัราจุนโม 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ทคัเยจิน :: คนใจร้าย นายมนัใจร้าย ไปดูตวักบัอยัการหรอ ถา้แบบนั้นมา
จูบฉนัท าไม มาท าให้คนอ่ืนหวัน่ไหวแลว้นายก็ไปดูตวัไปมีแฟน ส่ิงท่ีฉนัเหน่ือยท่ีสุด คือเวลาท่ีฉนั
ชอบใครฉนัก็จะมาคุยกบันายปรึกษานาย แต่ตอนน้ีฉนัชอบนายฉนัก็เลยไม่รู้จะคุยกบัใคร 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทคัเยจินพดูความในใจทั้งหมดดว้ยอาการเมาไม่รู้เร่ือง  

ภาพที ่4.134 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของทคัเยจิน                      
เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 5 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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   การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รักของซินด้ี 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ซินด้ีไดไ้ปเท่ียวสวนสนุกและมีแบคซึงชนัของดูแลเพราะ
ราจุนโมฝากเธอเอาไว ้ 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ซินด้ี :: ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีฉนัจะกลบัมาท่ีน่ีอีก แต่วนัน้ีท่ีฉนัอยากกลบัมา
พร้อมคุณ เพราะถา้ฉนัจะนึกถึงสวนสนุก ฉนัจะนึกถึงคุณ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ซินด้ีไม่ชอบสวนสนุกเพราะมีแต่ความทรงจ าท่ีไม่ดี เธอใช้เหตุผลน้ีบอก
แบคซึงชนั และจูบท่ีปากของแบคซึงชนัหลงัพดูจบ 

ภาพที ่4.135 ภาพเหตุการณ์การเปิดเผยความรู้สึกชอบหรือรักกบัคนรักของซินด้ี เร่ืองโปรดิวเซอร์ 
หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   5) การหวงคนรัก เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเจา้ของคนรัก และไม่
อยากให้ใครจะขอ้งเก่ียวกบัคนรักอย่างใกลชิ้ดจนเกินไป ซ่ึงตวัละคร มีการแสดงออกทาง ค าพูด  
(วจันภาษา) และท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการหวงโดยการไม่ให้คนรักไปนดัดูตวั 
ยกตวัอยา่งเช่น 
   การหวงคนรักของราจุนโม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินจะไปนดัดูตวักบัคนท่ีเพื่อนท่ีท างานแนะน า 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   ราจุนโม :: เม่ือก้ีมีคนโทรเขา้มา คนท่ีจะไปนดัดูตวัอะ เธอโทรกลบัไปซิ 
แต่ก็อยา่งวา่นะ ผูช้ายดว้ยกนัดูผูช้ายดว้ยกนัออก เขาไม่โอเคหรอกนะคนท่ีชอบผูห้ญิงแรงเน่ีย เช่ือ
ฉนัซิ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ราจุนโมพดูกบัทคัเยจินดว้ยความปกติฉนัเพื่อเป็นห่วงเพื่อน 
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ภาพที ่4.136 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของราจุนโม เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The 
Producer) ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การหวงคนรักของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินจะไปนดัดูตวักบัคนท่ีเพื่อนท่ีท างานแนะน า 
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชนั :: ท่ีบอกวา่จะไปนดัดูตวั รุ่นพี่จะไปหรือเปล่าครับ ผมว่าอย่า
ไปเลยนะครับ ผูช้ายดว้ยกนัดูออก เขาเป็นคนไม่ดีหรอกครับ 
   ทคัเยจิน :: นายยงัไม่เคยเจอเขาเลยรู้ไดย้งัไง 
   แบคซึงชนั :: ก็เขาชอบผูห้ญิงแรงๆ แลว้รุ่นพี่ก็ไม่แรงเลยนะครับ แลว้เขา
ยงัชอบผูห้ญิงท่ีการแต่งตวัแสดงวา่เขาดูคนท่ีภายนอกอีกดว้ย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
 แบคซึงชนัเขา้ไปหาทคัเยจินและช่วยเธอยกของ พร้อมกบัพูดดว้ยขอ้อา้งเพื่อไม่ใหท้คัเยจิน
ไปนดัดูตวั 

ภาพที ่4.137 ภาพเหตุการณ์การหวงคนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) ตอนท่ี 8 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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   6) การงอ้คนรัก เป็นการแสดงถึงการขอโทษ เพื่อให้คนรักหายโกรธใน
เร่ืองท่ีเข้าใจผิด หรือท่ีท าผิดไว้ ตัวละครมีการแสดงออกทั้ ง ค  าพูด(วจันภาษา) และท่าทาง
อากปักิริยา(อวจันภาษา) ท่ีแสดงถึงการงอ้โดยการส่งขอ้ความขอโทษ การให้แอบเป้ิล และการพูด
ขอคืนดี ยกตวัอยา่งเช่น 
   การงอ้คนรักของราจุนโม 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินโกรธท่ีราจุนโมโกหก จึงไม่ยอมกลบัไปบา้น 
   ขอ้ความ(วจันภาษา) 
   ราจุนโม :: กลบับา้นมาภายใน 10 นาทีไม่งั้นเจา้น่ีตาย 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ราจุนโมใช้กระเป๋าใบโปรดของทคัเยจินเป็นตวัประกนัเพื่อให้ทคัเยจิน 
กลบับา้น และใหแ้อบเป้ิลเป็นการขอโทษ เพราะภาษาเกาหลีแอบเป้ิลแปลวา่ขอโทษ 

ภาพที ่4.138 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของราจุนโม เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The 
Producer) ตอนท่ี 7 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การงอ้คนรักของแบคซึงชนั 
   เหตุการณ์ท่ี 1 ทคัเยจินขอตดัความสัมพนัธ์จากคนรักเหลือแค่พี่นอ้งกนั  
   ค าพดู(วจันภาษา) 
   แบคซึงชัน :: ถ้าเปรียบเทียบชีวิตของผมเป็นรายการ ผมอยากถ่ายใหม่
ครับ ผมไม่น่าเปิดโอกาสใหพ้ี่ไดพู้ดปฏิเสธผมในวนัเดทแรกของเราแบบนั้น กลบัไปตอนท่ีพี่ไดฟั้ง
ความในใจจากตุ๊กตา ผมไม่ควรอดัควรไวใ้นนั้น หรือไม่ควรออกไปเล่นหมากรุกกับพ่อ หรือ
กลบัไปตอนรู้จกัพี่แรกๆ 
   ทคัเยจิน :: ท าไรล่ะ จะไดไ้ม่ตอ้งเจบ็เพราะฉนัอยา่งนั้นหรอ 
   แบคซึงชัน :: ไม่ครับ ผมจะชอบพี่ให้ดีกว่าน้ี ผมอยากเร่ิมใหม่ มนัจะ
เป็นไปไดม้ั้ยครับ 
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   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   แบคซึงชนัพดูกบัทคัเยจินเพื่อขอโอกาส เขามีน ้าเสียงสั่นเครือและมีน ้าตา 

ภาพที ่4.139 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักของแบคซึงชนั เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The 
Producer) ตอนท่ี 12 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
 
   การงอ้คนรักของทคัเยจิน 
   เหตุการณ์ท่ี 1 วนัหน่ึงทคัเยจินกบัราจุนโมทะเลาะกนัเร่ืองท่ีราจุนโมไม่ 
สามารถบอกเลิกกบัรุ่นน้องในสถานีได ้เน่ืองจากมีความเห็นกลวัรุ่นนอ้งเสียใจ ทคัเยจินจึงพูดกบั 
ราจุนโมว่าไม่สามารถจดัการชีวิตตวัเองได้ ซ่ึงราจุนโมรู้สึกโมโหท่ีทคัเยจินพูดแบบนั้นจึงต่อว่า
กลบัวา่ทคัเยจินก็ไม่สามารถจดัการชีวติตวัเองไดเ้หมือนกนัใหห่้วงชีวติตวัเองก่อนท่ีจะมาวุน่วายกบั
คนอ่ืน ซ่ึงจากท่ีทะเลาะกนัราจุนโมก็มีงานยุง่มากจึงไม่ไดติ้ดต่อกบัทคัเยจินและไม่ไดก้ลบับา้น 
   ขอ้ความ(วจันภาษา) 
   ทคัเยจิน :: เม่ือวานฉันขอโทษ ตอนน้ีฉันอยู่บา้นถ้าเห็นขอ้ความน้ีแล้ว
กลบัมาเถอะนะ 
   ท่าทางอากปักิริยา(อวจันภาษา) 
   ทคัเยจินส่งขอ้ความหาราจุนโมเพื่อใหเ้ขากลบับา้นและหายโกรธ 

ภาพที ่4.140 ภาพเหตุการณ์การงอ้คนรักขอทคัเยจิน เร่ืองโปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก (The 
Producer) ตอนท่ี 1 

แหล่งทีม่า:  Seo and Pyo, 2015. 
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  รูปแบบความรัก 
  จากการแสดงความรักสามารถวิเคราะห์ไดว้่าตวัละครแต่ละตวัมีรูปแบบความรัก 
ดงัน้ี 
   1) ราจุนโม มีความรักท่ีมัน่คงกบัเพื่อนสนิท แต่ไม่กลา้ท่ีจะบอกความรู้สึก
นั้นเพราะกลวัการเปล่ียนแปลงของความสัมพนัธ์ ซ่ึงเขาเก็บความรู้สึกอยา่งลบัๆและเป็นเพื่อนท่ีน่ี
มาตลอดระยะเวลาท่ีรู้จกักนั  จึงแสดงวา่ราจุนโมมีความรักรูปแบบมิตรภาพ (Storge) 
   2) แบคซึงชนั เป็นคนตกหลุมรักคนง่าย แต่ไม่ไดเ้ปล่ียนใจจากคนรักง่ายๆ 
เขามีความพยายามท่ีจะพบเจอและอยูใ่กลชิ้ดคนรัก โดยไม่สนใจอุปสรรค หรือการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต จึงแสดงวา่แบคซึงชนัมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
   3) ทคัเยจิน เป็นคนมัน่คงในความรัก เธอแอบรักเพื่อนสนิทและคอยดูแล
เขามาตลอด จึงแสดงวา่ทคัเยจินมีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) 
   4) ซินด้ี เป็นคนท่ียอมท าทุกอยา่งเพื่อคนรัก และปรารถนาตอ้งการเจอคน
รักเสมอ  จึงแสดงวา่ซินด้ีมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) 
 

4.2 สรุปการแสดงออกความรัก รูปแบบความรักของตัวละครหลกั และแก่นเร่ือง 
 
 ผูว้ิจยัท าการส ารวจและวเิคราะห์การแสดงออกความรัก รูปแบบความรักของตวัละครหลกั 
และแก่นเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง ซ่ึงสามารถสรุปไดม้าเป็นตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.2 ตารางจ าแนกแก่นเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง 
Love  

Theme 

Outcast 
Theme 

Career 
Theme 

ท านองรัก สัมผสัใจ 

(Beethoven Virus)   
 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

   

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง 
Love  

Theme 

Outcast 
Theme 

Career 
Theme 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

 
  

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

   

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) 

   

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

  
 

 
ตารางที่ 4.3  ตารางแสดงการจ าแนกรูปแบบความรักของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 

7 เร่ือง 

ช่ือตัวละคร 
รูปแบบความรัก 

เสน่หา ไม่ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสียสละ 

ท านองรัก สัมผสัใจ       

อาจารยค์งักอนอู  
(ตวัละครหลกัชาย) 

 
   

  

คงักอนอู  
(ตวัละครหลกัชาย) 

 
    

 

โดรูมิ  
(ตวัละครหลกัหญิง) 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ช่ือตัวละคร 
รูปแบบความรัก 

เสน่หา ไม่ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสียสละ 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ       

คิมจูวอน (พระเอก)       

กิลราอิม (นางเอก)       

สะใภจ้อมแสบ       

พงักีนมั (พระเอก)       

ชายนุฮี (นางเอก)       

กระซิบรัก จิตสัมผสั       

ปาร์คซูฮา (พระเอก)       

จางฮเยซอง (นางเอก)       

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง       

คงัอูแจ (พระเอก)       

ลีซอยอง (นางเอก)       

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว       

โทมินจุน (พระเอก)       

 



184 

ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ช่ือตัวละคร 
รูปแบบความรัก 

เสน่หา ไม่ผูกมัด มิตรภาพ ลุ่มหลง มีเหตุมีผล เสียสละ 

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว       

ชอนซงอี (นางเอก)       

โปรดิวเซอร์หนา้ใส  
หวัใจกุ๊กก๊ิก 

  
    

ราจุนโม  
(ตวัละครหลกัชาย) 

  
    

แบคซึงชนั  
(ตวัละครหลกัชาย) 

  
    

ทคัเยจิน  
(ตวัละครหลกัหญิง) 

  
    

ซินด้ี  
(ตวัละครหลกัหญิง) 

  
    

 
ตารางที่ 4.4  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการปกป้องดูแลและช่วยเหลือคน

รักของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

1) การแนะน าหมอท่ีจะสามารถรักษาคนรักได ้ 
2) การช่วยเหลือเม่ือคนรักตกอยูใ่นอนัตราย  
3) การตามหาคนรัก  
4) การปกป้องเม่ือมีคนเขา้ใจคนรักผดิๆ  
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

5) การไปดูแลเม่ือคนรักป่วยและบาดเจบ็  
6) การช่วยใหค้นรักพน้จากความผดิ  
7) การใหค้นรักนอนพิงไหล่  
8) การพูดกับคนรักใหม่ของคนรักให้เข้าใจ

สถานะของตนเอง 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การไปดูแลเม่ือคนรักป่วยและไดรั้บบาดเจบ็  
2) การไปช่วยเหลือเม่ือคนรักถูกกลัน่แกลง้  
3) การไปช่วยเหลือเม่ือคนรักตกอยูใ่นอนัตราย  
4) การปกป้องคนรักจากครอบครัวของตนเอง  
5) การช่วยเร่ืองการงานของคนรัก 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การท าความสะอาดบา้นแทนคนรัก  
2) การดูแลคนรักเม่ือเขาเมาเหลา้  
3) การสนบัสนุนคนรักในการงาน  
4) การปกป้องคนรักจากครอบครัวของตนเอง  
5) การพาคนรักไปพบครอบครัวของเขาในวนั

ผูป้กครอง  
6) การปกป้องคนรักจากบุคคลท่ีท างาน  
7) การดูแลเม่ือคนรักป่วย 
8) การดูแลคนรักในท่ีท างานคนรัก 
9) การต่อวา่บุคคลท่ีใหร้้ายคนรัก  
10) การดูแลเม่ือคนรักตั้งครรภ ์
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การคอยตาม ดูคน รักและ รักษาความ
ปลอดภยั  

2) การหาท่ีนั่งในคนรักบนรถโดยสารประจ า
ทาง  

3) การดูแลไปส่งท่ีบา้นเม่ือคนรักเมาเหลา้  
4) การมาช่วยเหลือคนรักเม่ือเขาตกอยู่อยู่

อนัตราย  
5) การดูแลบา้นของคนรัก  
6) การปกป้องและช่วยเหลือเม่ือคนรักถูกใส่

ความวา่ผดิทางกฎหมาย  
7) การให้คนรักมาอยู่ท่ีบ้านตนเองเพื่อความ

ปลอดภยั  
8) การแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนรัก  
9) การดูแลเม่ือคนรักป่วยหรือบาดเจบ็ 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การคอยดูแลและพาคนรักไปทานอาหาร  
2) การแอบคนรักเพื่อไปดูแลเม่ือเขาต้องเดิน

ทางไกลๆ  
3) การปกป้องคนรักจากคนในครอบครัว

ตวัเอง  
4) การดูแลใหค้นรักพกัผอ่นใหเ้พียงพอ  
5) การผกูเชือกรองเทา้ใหค้นรัก  
6) การสนบัสนุนเร่ืองงานของคนรัก  
7) การช่วยเหลือเม่ือคนรักไดรั้บบาดเจบ็  
8) การดูแลเม่ือคนรักป่วย  
9) การตามหาเม่ือคนรักหายไป  
10) การท าอาหารใหค้นรัก  
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การช่วยจัดงานในวนัครบรอบวนัจากไป
ของพอ่คนรัก  

2) การดูแลเม่ือคนรักเมาเหลา้  
3) การช่วยงานบา้นและการเล้ียงลูก 

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) 

1) การปกป้องและดูแลความรู้สึกของคนรัก  
2) การท าแผลใหค้นรัก  
3) การไปช่วยเม่ือคนรักตอ้งตกอยูใ่นอนัตราย  
4) การซ้ือขา้วมาใหค้นรัก  
5) การให้มาอยู่ท่ีบ้านของตนเองเพราะบ้าน

ของคนรักโดนบุกรุก  
6) การถอดเส้ือคลุ่มใหค้นรัก  
7) การท าอาหารใหท้าน 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การเตรียมของใหค้นรักก่อนออกไปท างาน  
2) การต่อวา่คนอ่ืนท่ีท าร้ายจิตใจคนรัก  
3) การปกป้องไม่ใหค้นรักเสียใจ  
4) การถามสวสัดิภาพของคนรักเพื่อไปดูแล  
5) การไปม่ช่วยคนรักยา้ยของไปบา้นใหม่  
6) การไปดูแลคนรักท่ีบา้นใหม่  
7) การซ้ืออุปกรณ์ปกกนัตวัใหค้นรัก 
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ตารางที่ 4.5  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการใหก้ าลงัใจ การคลายความทุกข์
ใจของคนรัก ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

1) การแสดงท่าทางตลก การเล่าเร่ืองตลก  
2) การท าตามท่ีคนรักตอ้งการ  
3) การอยูข่า้งคนรักเม่ือเขาทุกขใ์จ 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การพดูใหก้ าลงัใจคนรักเม่ือเขาตอ้งท าในส่ิง
ท่ีไม่ชอบ  

2) การพูดให้ก าลงัใจคนรักเม่ือเขาตอ้งการตา
มหาครอบครัวท่ีผลดัพรากจากกนัไปนาน  

3) การท าใหค้นรักสบายใจวา่ตนจะสามารถเขา้
กบัครอบครัวท่ีแทจ้ริงของเขาได ้ 

4) การพูดชมคนรัก การตามใจคนรักให้ท าใน
ส่ิงท่ีตอ้งการ  

5) การปลอบคนรักเม่ือเขารู้ว่าน้าสะใภท้  าให้
เขาตอ้งผลดัพรากจากครอบครัว 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การชมคนรักในเร่ืองการท างาน  
2) การพดูปลอบใจคนรัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การไปแสดงตวักบัท่ีท างานของคนรัก  
2) การอยูข่า้งๆเม่ือพอ่ของคนรักป่วยหนกั 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การใหค้นรักระบายความรู้สึกกบัตวัเอง  
2) การใหพ้ดูใหก้ าลงัใจคนรัก  
3) การพดูชมคนรักท าใหเ้ขาดีใจ  
4) การพดูปลอบคนรัก 
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ตารางที่ 4.6  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ย การเปิดเผยความรู้สึก ชอบ/รัก กบั
คนรัก ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 
(Beethoven Virus) 

1) การพดูวา่รักกบัคนรักอยา่งตรงๆ  
2) การพดูวา่คนรักวา่ตอ้งการอยูใ่กล้ๆ  
3) การพูดกบัคนรักว่าไม่ไดรั้งเกียจเขาอย่างท่ี

เขาเขา้ใจ 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การพูดกบัคนรักว่าขาดเขาไม่ไดแ้ละรักเขา
มาก  

2) การพูดกบัคนรักว่าจะยอมทนล าบากขอให้
ไดรั้กกนั 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การจูบคนรัก 
2) การพดูกบัคนรักตรงๆวา่รัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การบอกวา่ตอ้งการอยูก่บัคนรัก 
2) การบอกรักกบัคนรักอยา่งตรงๆ 

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) 

1) การพดูวา่คิดถึงคนรักเสมอ  
2) การบอกรักกบัคนรักอยา่งตรงไปตรงมา 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การบอกรักกบัคนรักตรงๆ  
2) การอดัเสียงใส่ตุก๊ตาวา่รักคนรัก 
3) การบอกวา่รักคนรักตอนเมาเหลา้ 
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ตารางที่ 4.7  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการกระชบัความสัมพนัธ์กบัคนรัก 
กบัคนรัก ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 

(Beethoven Virus) 
1) การพดูชมคนรัก  
2) การยอมท าในส่ิงท่ีคนรักตอ้งการ  
3) การจดังานวนัเกิดใหค้นรัก  
4) การออ้นขอไปเท่ียวกบัคนรัก  
5) การปรับความเขา้ใจกบัคนรัก  
6) การพดูคุยในเร่ืองประจ าวนักบัคนรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การไปหาคนรักอยา่งเป็นประจ า 
2) การพาคนรักไปทานขา้ว  
3) การไปเท่ียวกบัคนรัก  
4) การขอนอนหอ้งเดียวกบัคนรักเม่ือไปเท่ียว 
5) การปรับความเขา้ใจกบัคนรัก 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การพดูชมคนรัก  
2) การยอมท าใหส่ิ้งท่ีคนรักตอ้งการ  
3) การให้ความส าคญัของคนในครอบครัวของ

คนรัก  
4) การตอบแทนคนรัก  
5) การไปเท่ียวกบัคนรัก  
6) การแสดงความยนิดีกบัคนรัก  
7) การบอกกบัคนรักในทุกๆเร่ือง  
8) การจดังานวนัครบรอบวนัแต่งงาน 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การเดินจบัมือกบัคนรัก 
2) การซ้ือของท่ีคนรักอยากไดใ้หค้นรัก 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การขอใหค้นรักยา้ยไปอยูก่บัตนเอง  
2) การไปส่งคนรักเขา้นอน  
3) การโทรศพัทห์าคนรักเพื่อพดูคุย  
4) การใชค้  าพดูหยอกลอ้  
5) การจดังานวนัส าคญัๆให้  
6) การพาคนรักไปทานข้าวกับเพื่อนของ

ตนเอง  
7) การดูหนงักบัคนรัก  
8) การขออนุญาติก่อนท่ีจะร่วมงานกบัแฟนเก่า  
9) การพาไปเท่ียว  
10) การไปหาท่ีท างาน 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การปรับความเขา้ใจกนั  
2) การชวนคนรักกินขา้ว  
3) การชอบฝีมือท าอาหารของคนรัก  
4) การชมคนรักต่อหนา้คนอ่ืนๆ  
5) การไปช่วยคนรักจดัหอ้ง 
6) การใหค้นรักอยูบ่า้นเดียวกบัตวัเอง 

 
ตารางที่ 4.8  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการเสียสละหนา้ท่ีการงานหรือชีวติ

เพื่อคนรัก ของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 

(Beethoven Virus) 
1) การเสียสละต าแหน่งนกัดนตรีตวัจริงมาเป็น

นกัดนตรีตวัส ารอง 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การเสียสละชีวิตให้คนรักไดใ้ช้ชีวิตในร่าง
ของตน 

2) การเสียสละหนา้ท่ีการงานเพื่อไปพาคนรักท่ี
ป่วยหนกั 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การวิ่งไปรับมีดของคนรักเพื่อไม่ให้คนรักมี
ความผดิ 

2) การยอมเส่ียงอนาคตไปแกแ้คน้ใหค้นรัก 

 
ตารางที่ 4.9  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการเช่ือใจคนรักของตวัละครหลกั

ในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

ท านองรัก สัมผสัใจ 

(Beethoven Virus) 
1) การไม่ระแวงท่ีเห็นคนรักอยู่ในบา้นของผุ ้

ชายคนอ่ืน 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การมัน่คงในคนรักวา่จะไม่นอกใจตวัเอง 

 
ตารางที่ 4.10  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการหวงคนรักของตวัละครหลกั

ในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การไม่ใหเ้พศตรงขา้มแตะเน้ือตอ้งตวัคนรัก  
2) การแสดงความเป็นเจ้าของคนรักด้วยการ

ประกาศความสนิทสนมกบัคนอ่ืน  
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

3) การแสดงความไม่พอใจเม่ือคนรักไปนัดดู
ตวั 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การหวงคนรักโดยการแสดงความเป็นสามี
ของคนรัก 

กระซิบรัก จิตสัมผสั 
(I can hear your voice) 

1) การแสดงกบัเพศตรงขา้มคนอ่ืนๆว่าตวัเอง
สนิทสนมและเคยไปบา้นของคนรัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การไม่พดูกบัคนรัก  
2) การแสดงความหวงคนรักต่อคนอ่ืนๆ  
3) การกระแทรกโตะ๊ใหเ้สียงดงั 

ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว 
(You who came from the star) 

1) การแสดงให้คนอ่ืนๆเห็นถึงความสนิทสนม
กบัคนรัก  

2) การไม่พอใจท่ีคนรักสนิทกบัเพศตรงขา้ม  
3) การไม่ชอบท่ีคนรักตอ้งแสดงฉากจูบกบัคน

อ่ืน 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การไม่ใหค้นรักไปนดัดูตวั 

 
ตารางที่ 4.11  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการงอ้คนรักของตวัละครหลกัใน

ละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การพดูหยอกลอ้ใหอ้ารมณ์ดี  
2) การพดูยอมรับผดิ 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ)  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

สะใภจ้อมแสบ 
(My Husband got a Family) 

1) การงอ้โดยการส่งขอ้ความ  
2) การขอกอดคนรัก 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การเอาใจคนรัก  
2) การท าตวัดีๆอยา่งท่ีคนรักตอ้งการ 
3) การลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคนรัก 

โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก 
(The Producer) 

1) การส่งขอ้ความขอโทษ  
2) การใหแ้อบเป้ิล 
3) การพดูขอคืนดี 

 
ตารางที่ 4.12  ตารางแสดงการจ าแนกการแสดงออกความรักดว้ยการขอคนรักแต่งงานของตวัละคร

หลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง  

ช่ือเร่ือง การแสดงออกความรัก 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ 
(Secret Garden) 

1) การคนรักไปจดทะเบียนสมรส 

ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
(My Daughter Seo-young) 

1) การเอาแหวนแต่งงานไวท่ี้แกว้กาแฟ 
2) การพดูขอคนรักแต่งงาน 

 
 



 

บทที ่5 
 

การสัมภาษณ์เชิงลกึทศันะของผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลทีี่มต่ีอการน าเสนอ 
การแสดงออกความรักและรูปแบบความรักในละครโทรทัศน์เกาหล ี

งานวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การปลูกฝังการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผา่นละคร
โทรทศัน์เกาหลี มีวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์การแสดงออกความรักของตวัละครหลกัในละคร
โทรทศัน์เกาหลีท่ีมีผลต่อการปลูกฝังของผูช้ม จากการวิเคราะห์เน้ือหาละครโทรทศัน์เกาหลี
(Textual Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ทศันะของผูช้มละครโทรทศัน์
เกาหลี 
 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) คือการสัมภาษณ์ผูท่ี้ไดรั้บชมละครโทรทศัน์
เกาหลีทั้งนกัวิชาการผูท่ี้ศึกษาและมีองค์ความรู้ดา้นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ไป 8 ท่าน 
ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1 ตารางรายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึก 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ นกัวชิาการท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี 

2 ผศ.ชนินทร์ ตั้งพานทอง นกัวชิาการท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี 

3 นายพิทกัษ ์ชูมงคล นกัวชิาการท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี 

4 นางสาวสุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ บุคคลทัว่ไปท่ีชมละครโทรทศัน์
เกาหลี 

5 นางสาววริศรา มีเสือ บุคคลทัว่ไปท่ีชมละครโทรทศัน์
เกาหลี 
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ตารางที ่ 5.1 (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

6 นางสาวณฐัพร ภทัรสิริวงศ ์ บุคคลทั่วไป ท่ีชมละครโทรทัศ น์

เกาหลี 

7 นางสาวประภสัสร อ่อนทองค า บุคคลทั่วไป ท่ีชมละครโทรทัศ น์

เกาหลี 

8 นายเมธี แสกกลาง บุคคลทั่วไป ท่ีชมละครโทรทัศ น์

เกาหลี 

 
 โดยมีค าถามในการสัมภาษณ์ท่ีแบ่งตามประเภทของผูท่ี้ชมละครโทรทศัน์เกาหลี ดงัน้ี 
 

5.1 ค าถามนักวชิาการทีช่มละครโทรทศัน์เกาหลี 
 

5.1.1 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์
เกาหลี 

5.1.2 คุณคิดวา่ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังใหผู้ช้มมีการแสดงออกความรักอยา่งไร 
5.1.3 คุณคิดว่าการแสดงออกความรักของตัวละครในละครโทรทัศน์เกาหลีมีความ

เหมาะสมหรือไม่ต่อผูช้ม 
5.1.4 คุณคิดวา่ในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ือง (ธีมของเร่ือง เช่น ความรัก หรือชีวิต) 

ท่ีแตกต่างกนั ตวัละครมีการแสดงออกความรักเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 
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5.2 ค าถามผู้ชมละครโทรทศัน์เกาหล ี
 

5.2.1 คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการแสดงออกความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์
เกาหลี 

5.2.2 คุณคิดวา่ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการปลูกฝังใหผู้ช้มมีการแสดงออกความรักอยา่งไร 
5.2.3 คุณคิดวา่ในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ือง (ธีมของเร่ือง เช่น ความรัก หรือชีวิต) 

ท่ีแตกต่างกนั ตวัละครมีการแสดงออกความรักเหมือนหรือแตกต่างกนัหรือไม่ 
5.2.4 เม่ือคุณดูละครโทรทศัน์เกาหลีคุณมีการปรับการแสดงออกความรักต่อคนรักหรือ

อยากท าตามตวัละครในละครโทรทศัน์หรือไม่อยา่งไร 
 

5.3 ผลการสัมภาษณ์ 
 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัพบทศันะของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งนกัวิชาการผูท่ี้
ศึกษาและมีองค์ความรู้ดา้นละครและวรรณกรรมและบุคคลทัว่ไปต่อการแสดงออกความรักและ
รูปแบบความรักของตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีพบว่า การแสดงออกความรักในละคร
โทรทศัน์เกาหลีเป็นไปในลกัษณะของการแสดงออกทางดา้นท่ีดี เพราะตวัละครเนน้ในการปกป้อง
และดูแลคนรัก โดยจะแสดงออกอยา่งชดัเจน ซ่ึงการแสดงออกนั้นๆจะออกมาจากตวัละครฝ่ายชาย
เป็นหลักและชัดเจนมากกว่าตัวละครฝ่ายหญิง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทศันะของผูช้มละคร
โทรทศัน์เกาหลีทั้งนกัวชิาการและบุคคลทัว่ไป 
 

การแสดงออกความรักของพระเอกนางเอกในละครโทรทศัน์เกาหลี ท าให้เราเห็นถึงความ
รักท่ีบริสุทธ์ิของหญิงชายท่ีเจอกนัและไดรั้กกนั แต่จะมีความผิดหวงัซ่อนอยู่ในตอนแรก 
เช่น ความแตกต่างกนัของอายุและฐานะ ท าให้เราเห็นถึงความรักขั้นท่ีสองคือการเสียสละ 
เช่น กวา่จะไดรั้กกนัตอ้งเสียสละหรือสูญเสียอะไรไปก่อนจึงจะไดค้วามรักนั้นมา แลว้ไป
ข้ึนท่ีสามคือการปกป้อง ไม่ว่าจะเป็นยอมสละตวัเองเพื่อไปปกป้อง มนัเป็นล าดบัขั้นนะ 
โดยในละครโทรทศัน์เกาหลีไม่วา่จะเป็นเน้ือเร่ืองแบบไหน เราจะเห็นการแสดงออกความ
รักท่ีเป็นการเสียสละค่อนขา้งเยอะ (นพมาตร พวงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2559) 
 
ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการแสดงออกท่ีค่อนขา้งชดัเจนในเร่ืองความรักถึงแมว้า่ละครในยุค
ปัจจุบนัจะไม่ไดเ้นน้ในการเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักแต่ก็รู้วา่ตวัละครมีการแสดงความ
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รักต่อกนั ดูแลกนัและกนัแมไ้ม่ไดม้ากมายเท่าไหน เพราะมนัถูกก าหนดท่ีเน้ือเร่ืองและแนว
ของละครนั้นดว้ย ไม่เหมือนละครในยุคก่อนๆท่ีมีการเล่าเร่ืองความรักท่ีค่อนขา้งชดัเจน 
(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559) 
 
เป็นความรักแบบผูช้ายปกป้องผูห้ญิง จะมีไม่ก่ีแบบท่ีผูห้ญิงสามารถพึ่งพาตวัเองได ้แลว้จะ
มาท าตวัก๋ากัน๋ใส่พระเอกก่อน โดยส่วนมากจะเจอแบบพระเอกเขา้ไปเพื่อปกป้องหรือไป
ดูแลมากกวา่ ส่วนนางเอกเป็นฝ่ายต่อตา้นพระเอกก่อนบา้ง แต่พอเร่ิมจะมีใจให้กนัและกนั
ก็จะพยายามจะท าความเขา้ใจกนั ดีมาดีกลบั พระเอกดีมานางเอกก็จะดีกลบั คอยดูแลซ่ึงกนั
และกนั (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

 
ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการแสดงออกความรักท่ีชัดมากนะ การแสดงออกความรักนั้น 
พระเอกจะปกป้องห่วงใยนางเอกซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีค่อนขา้งชดัเจนในทุกๆเร่ือง ซ่ึงถา้
หากเร่ืองราวทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองจริงมนัดูจะเยอะเกินไป แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีผูห้ญิงตอ้งการ
หากมองในแง่ท่ีวา่เราเป็นนางเอก (สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2559) 

 
เม่ือดูละครโทรทศัน์เกาหลีแล้วได้ความรู้สึกละมุนละไมมากจากฉากท่ีแสดงความรัก 
ยกตวัอย่างเร่ืองท่ีก าลงัฉายอยู่ตอนน้ีคือเร่ือง Doctor ความรู้สึกเม่ือดูละครเร่ืองน้ีแล้วมนั
เขา้ถึงไดง่้ายมาก เขา้ใจวา่เม่ือถึงฉากท่ีพระเอกนางเอกกอดกนัมนัคือถึงช่วงเวลาท่ีตอ้งกอด
แลว้ไม่ขดัต่อความรู้สึกคนดูอยา่งเรา (ประภสัสร อ่อนทองค า, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

 
แต่อย่างไรนั้น การแสดงออกอย่างเช่นการสัมผสัร่างการของคนรักท่ีมีลกัษณะไปในการ

แสดงออกอย่างชาวตะวนัตก คือการกอด และการจูบในท่ีสาธารณะก็ปรากฎในละครโทรทศัน์
เกาหลีเช่นกนั ถึงแมจ้ะเป็นส่วนท่ีนอ้ยกวา่การแสดงออกอยา่งการปกป้องดูแลคนรักแต่ก็ท าให้ผูช้ม
ละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไปมีทศันะกบัละครเกาหลีในดา้นนั้น “จริงๆใน
ละครโทรทศัน์เกาหลีปัจจุบนัมีความเป็นสมยัใหม่มากข้ึน คือมีความเป็นเสรีมากข้ึน การกอดจูบกนั
ในท่ีสาธารณะเยอะข้ึน” (พิทกัษ ์ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) หรือทศันะของบุคคลทัว่ไป
ท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลีว่า  “ถา้เป็นเร่ืองท่ีโรแมนติกในละครเกาหลีก็จะแสดงการกอด การจูบ
กนัเยอะ แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่ละครโรแมนติกก็จะแค่เล็กน้อย แบบฉากกุ๊กก๊ิกเล็กน้อย”  (วริศรา    
มีเสือ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559) ซ่ึงยงัมีทศันะอ่ืนๆอีกท่ีสนบัสนุนความคิดน้ี 
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ละครโทรทศัน์เกาหลีจะแสดงออกชดัเจนมาก โดยการกระท าเช่น การกอดการจูบ ซ่ึงใน
สังคมของเกาหลีการกระท าแบบนั้นเกิดข้ึนจริงๆในชีวิตประจ ามนั ซ่ึงมนัก็ไม่ไดดู้แปลกท่ี
สามารถเอาเร่ืองราวต่างๆมาท าในละครโทรทศัน์ได้  (ณัฐพร ภทัรสิริวงศ์, สัมภาษณ์, 9 
สิงหาคม 2559) 

 
 ทศันะจากผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไป ส่ือให้เห็นว่าละคร
โทรทศัน์มีการแสดงออกความรักท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการแสดงออกดว้ยการปกป้องดูแลคนรักท าให้
ผูช้มเกิดทศันะจากการแสดงออกของตวัละครและสามารถนิยามได้ ซ่ึงทศันะเหล่านั้นสามารถ
ปลูกฝังการแสดงออกความรักต่อผูช้มท าให้ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งนักวิชาการและบุคคล
ทัว่ไปมีความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกนัวา่ละครโทรทศัน์เกาหลีปลูกฝังในผูช้มมีการแสดงออก
ความรักไปในทางท่ีดีหรือมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรักในดา้นบวก การความเสียสละต่อคนรัก 
และการให้เกียรติคนรัก “รูปแบบความรักสัมพนัธ์กบัตวัชองหรือประเภทของละคร แบบตระกูล 
แต่จริงๆ ไม่ค่อยเจอความรักแบบไม่ผกูมดั แต่ถา้อิงตามประเภทของความรัก ก็จะเจอความรักแบบ
เสียสละเป็นส่วนใหญ่” (พิทกัษ ์ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559)  และ “ละครโทรทศัน์เกาหลี
ปลูกฝังความคิดทั้งเร่ืองเสียสละ การใหเ้กียรติ เพราะการดูละครโทรทศัน์เกาหลีนั้น มนัท าให้เราได้
กลบัมาคิดถึงตวัเองในส่ิงท่ีเราเป็นหรือไดท้  า” (นพมาตร พวงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2559) 
หรือทศันของบุคคลทัว่ไปท่ีรับชมละครโทรทศัน์เกาหลี “การแสดงออกความรักเป็นแบบท่าทาง
มากกวา่ค าพดู แบบการกอด การจูบหรือการกระท าอ่ืนๆ มีมากกวา่จะมาพดูบอกรักกนั แบบห่วงใย
กนัมากกวา่ มนัจะชดัเจนมาก”  (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) และ “ละครโทรทศัน์
เกาหลีสร้างให้ผูห้ญิงแสดงออกนอ้ยกวา่พระเอก เช่นการใชค้  าพูด การบอกรัก นางเอกไม่ไดแ้สดง
วา่รักหรืออยากไดพ้ระเอกโดยตรงหรือแสดงออกมาก”  (ณัฐพร ภทัรสิริวงศ,์ สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 
2559) และ “มีการปลูกฝังให้ผูช้ายแสดงออกอย่างเปิดเผย ไม่เหมือนผูห้ญิงท่ีไมเปิดเผย” (วริศรา     
มีเสือ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559) ซ่ึงยงัมีทศันะอ่ืนๆอีกท่ีสนบัสนุนความคิดน้ี 
 

ส่วนใหญ่ ก็จะแบบเสียสละ ยอมให้คนรับมีความสุขนะ เป็นแบบมีเหตุผลนะ เหมือนละคร
โทรทศัน์ในยุคน้ีมนัตอ้งคิดก่อนนะวา่จะรักกนัดีหรือเปล่า แบบไม่ใช่อยากจะรักก็รัก แต่
ตวัละครจะมีการปกป้องช่วยเหลือกนัเยอะมากๆ เช่น หากครอบครัวของพระเอกไม่ชอบ
นางเอก เพราะเอกก็จะดูแลนางเอกเป็นอย่างดีและท าทุกอยา่งให้ครอบครัวเขา้ใจในความ
รักคร้ังน้ี (สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2559) 
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ละครโทรทศัน์เกาหลีจะมีฉากท่ีแสดงความรักอยา่งชดัเจนมาก ซ่ึงฉากพวกนั้นเป็นความ
รักหรือความสัมพนัธ์ดา้นบวก ท่ีมีท่ีมาท่ีไปว่าท าไมคนสองคนตอ้งแสดงความรักต่อกนั 
ซ่ึงเวลาไดช้มจะรู้สึกดีต่อการแสดงออกนั้นๆ แลว้การพฒันาขอเน้ือเร่ือง ก็ไม่ไดท้  าใหรู้้สึก
วา่การแสดงออกความรักมนัแยห่รือไม่ควรท า(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 
2559) 

 
 จากความคิดเห็นของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งหมดท่ีมีต่อการปลูกฝังความรักในละคร
โทรทศัน์เกาหลีพบว่าละครโทรทศัน์เกาหลีมีความเหมาะสมในแง่มุมของการแสดงออกความรัก
ทั้งตวัละครฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพราะเป็นการแสดงออกความรักท่ีปราศจากความรุนแรงและมี
ความสมเหตุสมผล ท าให้การแสดงออกความรัก เช่น การจูบ ท่ีค่อนขา้งเป็นการแสดงออกท่ีมาก
เกินไปส าหรับส่ือของประเทศท่ีไม่ไดมี้วฒันธรรมแบบเปิด สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งไม่ถือเป็นการท า
มากเกินกว่าเหตุ และรูปแบบความรักของตวัละครยงัมีการแสดงออกความรักแบบเสียสละเป็น
ส่วนมากอีกดว้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัวชิาการท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี  
 

ละครโทรทศัน์เกาหลีแบบมิติวฒันธรรม ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการเปล่ียนแปลงไปทาง
ตะวนัตกมากข้ึน ถ้าพูดเร่ืองความเหมาะสมหรือเปล่า ถ้าเป็นเร่ืองความรักแบบเสียสละ 
หรือความรักท่ีเป็นดา้นบวก ก็คือวา่เป็นความรักท่ีเหมาะสม แต่จริงๆความรักท่ี ปรากฎใน
ละครโทรทศัน์มนัมีหน้าท่ีของมนัอะ ถา้คนดูดูแลว้ท าตามเยอะๆ กบัแบบคนดูดูแลว้รู้เท่า
ทนั ดูเป็นบทเรียน ดูเป็นคติสอนใจ แบบนั้นดีเพราะในเน้ือเร่ืองของมนัจะสอนให้คนเรารู้
วา่ตอ้งท าอยา่งไรมากกวา่ แบบวา่ถา้มีการแกแ้คน้ตวัละครก็จะโดนลงโทษ(พิทกัษ ์ชูมงคล, 
สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559)  

 
ถา้เป็นละครยอ้นยุค ไม่มีอะไรท่ีไม่เหมาะสม เพราะว่าละครโทรทศัน์เกาหลีมีบริบทของ
ความต่างชั้นมาเป็นส่วนเก่ียวขอ้งเยอะ แต่พอพดูถึงละครร่วมสมยั มีหนงัหลายเร่ืองท่ีท าให้
การแสดงออกความรัก มนัจะแทรกด้วยความน่ารักของการแสดงออกของตวัละคร คือ
เหมือนไม่ได้เผยแผ่ออกมาโดยตรงแต่ ก็ต้องดูละครโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพ (นพมาตร       
พวงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2559) 

 
 ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการน าเสนอเน้ือหาในหลายๆดา้น ท าให้ในปัจจุบนัพบแก่นเร่ืองใน
ละครโทรทศัน์เกาหลีมากมาย แต่ในทุกๆแก่นเร่ืองยงัคงไวใ้นการน าเสนอความรักผ่านตวัละคร
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เร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงหากจะกล่าวถึงการแสดงออกของตวัละครนั้น แก่นเร่ืองมีส่วนในการควบคุมการ
แสดงออกของตวัละคร ท าให้มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไป แต่ในแง่ของการแสดงออกความรัก
นั้น แมต้วัละครจะมีลกัษณะการแสดงออกท่ีต่างกนั แต่เป้าหมายของการกระท านั้นก็คือการปกป้อง
ดูแลคนรัก ซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของละครโทรทศัน์เกาหลี มีความสอดคลอ้งกบั
ความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไปท่ีผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี “เหมือนกนั คืออยา่งนอ้ยพระเอกนางเอก 
หมายถึงตงัละครจะมีอาชีพท่ีต่างกนั แต่ตอ้งมีการดูแลซ่ึงกนัและกนัอยูแ่ลว้ มนัมีการแสดงออกตรง
น้ีทุกเร่ือง” (ประภสัสร อ่อนทองค า, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) และ “เหมือนกนั ไม่วา่จะตวัละคร
แบบไหน ละครโทรทศัน์เกาหลีจะเน้นให้ตวัละครทั้งพระเอกนางเอกปกป้องดูแลกนัและกนั”  
(วริศรา มีเสือ, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559) และอีกหน่ึงทศันะ “คลา้ยๆกนั แต่อาจจะมีวธีิท่ีแตกต่าง
กันมากกว่า แบบวิธีท่ีมันต่างกันแสดงออกต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกัน” (สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, 
สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2559) 

 
ซ่ึงความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไปท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลีนั้นมีความแตกต่างกบัความ

คิดเห็นของนกัวิชาการท่ีวา่ อยา่งไรก็ตามการแสดงออกของตวัละครนั้นแก่นเร่ืองเป็นส่วนหลกัใน
การควบคุมการแสดงออก ดงันั้นจากมีแก่นเร่ืองท่ีแตกต่างกนัการแสดงออกความรักย่อมมีความ
แตกต่างกนัอย่างแน่นอน “ธีมเร่ืองท่ีต่างกนั การแสดงออกความรักจะต่างกนัหรือเปล่า แตกต่าง
เพราะข้ึนอยูก่บับทบาท หนา้ท่ี แลว้ก็สถานการณ์ เวลามาเจอกนั ถา้แก่นเร่ืองหน่ึงเป็นแบบน้ีก็ท าให้
การแสดงออกมนัแตกต่างกนัเวลามาเจอกนั”  (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 
 

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตวัละครมีการแสดงออกความรัก แก่นเร่ืองมนัก็อยากจะคลุมลกัษณะ
ของตวัละครอีกทีหน่ึง มนัท าให้การแสดงออกความรักของแต่ละตวัละครแตกต่างกนัไป 
แต่แบบอาจจะปกป้องดูแลเหมือนกนั แต่ตวัละครท่ีคาแรกเตอร์โหดๆ จะมีการดูแลคนรัก
แบบโหดๆ เพราะแก่นเร่ืองเป็นแบบนั้น แต่แบบแก่นความรัก มนัก็มีตวัละครแบบมีความ
อบอุ่นมากก็จะดูแลแบบน่ารักๆ โอบออ้ม จริงๆนะแบบน้ี แก่นเร่ืองมนัอาจจะไม่ไดท้  าให้
เป็นคาแรกเตอร์ของพระเอกหรือนางเอกชดัเจน เพราะฉะนั้นมนัอาจจะเป็นตวัก าหนดการ
แสดงออกความรักไม่ได้ แต่คาแรกเตอร์มนัจะเป็นตวัก าหมดการแสดงออกได้มากกว่า 
(ชนินทร์ ตั้งพานทอง, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2559) 

 
แก่นเร่ืองเป็นตวัก าหนดแนวทางของเร่ือง แน่นอนวา่ถา้แก่นเร่ืองท่ีไม่เหมือนกนัมนัจะท า
ให้การแสดงออกของเร่ืองแตกต่างกนัไป เพราะฉะนั้นอย่างเร่ืองของซงจุงกิคือชาตินิยม 
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ดงันั้นไม่แปลกใจเลยวา่การแสดงออกของตวัละครสองตวันั้นอยูภ่ายใตร่้มความเป็นชาติท่ี
นั้นเน่ีย แก่นเร่ืองจะเป็นตวัก ากบั อย่างเร่ืองโปรดิวเซอร์อะ คือในสมยัก่อนเน่ียผูช้ายเป็น
ใหญ่มากเนอะ แบบผูช้ายกอดผูห้ญิงได้แต่ผูห้ญิงกอดผูช้ายไม่ได้ อะไรแบบน้ี แต่พอ
อุดมการณ์มนัเปล่ียน การแสดงออกของตวัละครก็จะเปล่ียนไป ดงันั้นแก่นหรือธีมเน่ียมีผล
แน่นอน (พิทกัษ ์ชูมงคล, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) 

 
ไม่เพียงแต่นกัวิชาการท่ีความคิดเห็นเก่ียวกบัการแสดงออกของตวัละครในละครโทรทศัน์

เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ืองต่างกนันั้น บุคคลตวัไปท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลียงัมีความคิดเห็นในแง่มุม
เดียวกบันกัวิชาการอีกดว้ย “แตกต่าง เพราะตวัละครก็มีคาแรกเตอร์ท่ีไม่เหมือนกนั เช่น ซงจุงกิก็
เป็นทหาร ก็จะแบบปกป้อง แต่แบบถ้าเป็นอาชีพอ่ืนก็จะเป็นอีกอย่างหน่ึง” (นางสาวณัฐพร        
ภทัรสิริวงศ,์ สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559)   
 

จากทศันะเก่ียวกบัความรัก การแสดงออกความรักของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี พบว่า
ละครโทรทศัน์เกาหลีสามารถปลูกฝังการแสดงออกของผุท่ี้ รักชมละครโทรทศัน์เกาหลีได้ เพราะ
การแสดงออกท่ีชดัเจนท าให้ความรักเป็นไปในรูปแบบความรักท่ีมีความโรแมนติก ซ่ึงเป็นความรัก
ท่ีหลายๆคนมีความตอ้งการ ดงันั้นการแสดงออกความรักท่ีมาจากตวัละครในละครโทรทศัน์เกาหลี
ถูกเลียนแบบอยา่งแพร่หลาย และกลายเป็นกระแสหลกัในสังคม “เคยท าแน่นอนค่ะเพราะจริงๆการ
ใชชี้วติแบบในละครมนัมี ความสุขนะ ซ่ึงหาไม่ไดใ้นสังคมไทยแน่นอน” (ประภสัสร อ่อนทองค า, 
สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) และ “มีนะ มีๆ บางทีมนัเป็นเหมือนแนวทางใหเ้ราไดท้  าตามซ่ึงตอนท่ี
แสดงออกกบัคนรักเราไม่ไดคิ้ดว่าจะท าอย่างในละครเลย แต่พอกลบัมานึกก็รู้ตวัไดว้่าเราท าตาม
อย่างในละครไปแล้ว” (นางสาวณัฐพร ภทัรสิริวงศ์, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2559) และ “จริงๆ ก็
ไม่ไดใ้ชท้ั้งหมด แต่บางตวัละครท่ีดูแลว้แบบมนัเขา้กบัเรา เราก็เอามาใช”้ (วริศรา มีเสือ, สัมภาษณ์, 
8 สิงหาคม 2559) และ “ก็มีนะ อยา่งแบบบางทีเรามีความรักใช่ไหม แต่เราก็ละเลยคนรักเราเกินไป 
พอเราดูละครแลว้มนัก็ท าให้เรารู้ว่าเราตอ้งสนใจใส่ใจ บางทีก็ใช้วิธีการในละครท าให้แฟนแบบ
แสดงออกแบบนั้นเลย”  (สุฑารัตน์ ฉิมดิษฐ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2559) 
 

 ปัจจุบนัไม่มีคนรักจึงยงัไม่เคยใชก้ารแสดงออกความรักอยา่งในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีได้
ดู แต่ถ้าถามว่าอยากจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงไหมตอบได้เลยว่า การแสดงออกความรัก
เหล่านั้นในละครโทรทศัน์เกาหลีเป็นไอเดียร์ท่ีดีท่ีจะเอาไปใช้ มนัเหมือนท าแลว้ก็รู้สึกดี
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คนรักน่าจะชอบถ้าเราแสดงออกในรูปแบบนั้น  (เมธี แสกกลาง, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 
2559) 
 

 ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการแสดงออกความรักท่ีชดัเจน ซ่ึงการแสดงออกความรักนั้นเป็น
การปกป้องดูแล และให้เกียรติคนรัก เป็นลักษณะลการแสดงออกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของละคร
โทรทศัน์เกาหลีท าให้ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีเกิดเป็นทศันะในการน าเสนอความรักของละคร
โทรทศัน์เกาหลี และปลูกฝังการแสดงออกความรักให้ผูช้ม มีทศันะเก่ียวกบัการแสดงออกความรัก 
และมีการแสดงออกความรักต่อคนรักอยา่งในละครโทรทศัน์เกาหลี ซ่ึงการแสดงออกความรักนั้นๆ 
มีความเหมาะสมและสมควรเป็นการแสดงออกความรักแก่คนรักในชีวติประจ าวนัในความเป็นจริง 
ท าใหล้ะครโทรทศัน์เกาหลีเป็นตวัอยา่งท่ีดีต่อผูรั้บชมในแง่ของ การใหค้วามหมายของความรักและ
การแสดงออกความรักได ้
 
 



 

บทที ่6 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปการแสดงออกความรักในละครโทรทศัน์เกาหล ี
 
 งานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์การปลูกฝังวิธีการแสดงออกความรักและรูปแบบความรักผา่น
ละครโทรทศัน์เกาหลี มีวตัถุประสงค์การวิจยัได้แก่ (1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังการส่ือสารรูปแบบ
ความรักและการแสดงออกทางความรักในตวัละครของละครโทรทศัน์เกาหลี  (2) เพื่อศึกษาการ
แสดงออกทางความรักของตวัละครหลกัในแก่นเร่ืองท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์เกาหลี (3) เพื่อ
เปรียบเทียบการแสดงออกทางความรักของตวัละครชายหลักและตัวละครหญิงหลักในละคร
โทรทศัน์เกาหลี และ (4) เพื่อศึกษาทศันะของผูช้มท่ีมีต่อรูปแบบความรักและการแสดงออกของตวั
ละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลี ซ่ึงเป็นจากวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
รูปแบบการวิจยัผสมผสาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหาสาร (Textual Analysis) จากละครโทรทศัน์
เกาหลีท่ีได้รับรางวลั Korea Drama Award ตั้ งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง 2558 ทั้ งหมด 7 เร่ือง และ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับนักวิชาการและแฟนคลับท่ีชมละครโทรทศัน์เกาหลี
ทั้งหมด 8 คน  และน ามาวเิคราะห์หาวิธีการปลูกฝังการแสดงออกความรักละครโทรทศัน์เกาหลีใน
ท่ีสุด 
 6.1.1 การวเิคราะห์ละครโทรทศัน์เกาหลี 
 จากการวิเคราะห์การเล่าเร่ืองละครโทรทศัน์เกาหลีเพื่อหาการแสดงออกความรักในแก่น
เร่ือง เพศของตวัละคร รูปแบบความรัก และการแสดงออกความรักท่ีมีความแตกต่างกนั สามารถ
สรุปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี (1) เพื่อศึกษาการปลูกฝังการส่ือสารรูปแบบความรักและการแสดงออก
ทางความรักในตวัละครของละครโทรทศัน์เกาหลี (2) เพื่อศึกษาการแสดงออกทางความรักของตวั
ละครหลกัในแก่นเร่ืองท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์เกาหลี (3) เพื่อเปรียบเทียบการแสดงออกทาง
ความรักของตวัละครชายหลกัและตวัละครหญิงหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลี ดงัต่อไปน้ี 
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 การปลูกฝังการส่ือสารรูปแบบความรักและการแสดงออกทางความรัก 
รูปแบบความรักเป็นตวัก าหนดความคิดของตวัละครเก่ียวกบัความรัก เป็นส่วนหน่ึงของ

ลกัษณะเฉพาะของตวัละคร จากการวิเคราะห์ละครโทรทศัน์ทั้ง 7 เร่ือง มีตวัละครทั้งหมด 17 ตวั 
สามารถวิเคราะห์รูปแบบความรักไวไ้ด้ 4 รูปแบบได้แก่ ความรักรูปแบบเสน่หา (Eros), ความรัก
รูปแบบเสียสละ (Agape), ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) และความรักรูปแบบมิตรภาพ 
(Storge) เรียงล าดับจากมากไปน้อยและการแสดงออกความรักในการวิเคราะห์จากแนวคิด
ความสัมพนัธ์ของความรักแบบโรแมนติกของจอร์น ลี สามารถแยกลกัษณะการแสดงออกความรัก
ของตวัละครหลกัในโทรทศัน์เกาหลีไดเ้ป็น 9 ลกัษณะคือ การปกป้องดูแลและช่วยเหลือคนรัก การ
ให้ก าลงัใจการคลายความทุกข์ใจของคนรัก การเปิดเผยความรู้สึกชอบ/รักกบัคนรัก การกระชับ
ความสัมพนัธ์กบัคนรัก การเสียสละหนา้ท่ีการงานหรือชีวิตเพื่อคนรัก การเช่ือใจคนรัก การหวงคน
รัก การงอ้คนรัก และการขอคนรักแต่งงาน ซ่ึงในการแสดงออกนั้นถูกควบคุมในรูปแบบความรัก
ใหต้วัละครมีการแสดงออกต่างๆ ทั้งการใชค้  าพดูและท่าทางอากปักิริยาท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
 ความรักรูปแบบเสน่หา (Eros)  การแสดงออกของตวัละครในความรักรูปแบบน้ีจะชดัเจน
ทั้งการกระท าและค าพูด โดยตวัละครทั้งหญิงชายมกัจะมีวิธีการแสดงออกไปในทางเดียวกนั คือ
การอยากพบอยากอยูใ่กลชิ้ดกบัคู่รักตลอดเวลา  มกัจะบอกรักบอกคิดถึงบ่อยคร้ัง การสัมผสัร่างกาย
คนรัก และการกอดจูบเป็นเร่ืองธรรมดาในความรักรูปแบบน้ี ท าให้การด าเนินความสัมพนัธ์ความ
รักจะมีความรวดเร็ว  ในภาวะวิกฤติท่ีประสบปัญหาความสัมพันธ์ตัวละครจะไม่ยอมตัด
ความสัมพนัธ์นั้นอย่างง่ายๆ จะพยายามหาวิธีเพื่อรักษาความสัมพนัธ์นั้ นๆไว ้ยกตัวอย่างการ
แสดงออกของตวัละครหลกั เช่น การฝากขอ้ความเสียงในโทรศพัท์ให้คนรักทุกวนัท่ีไม่ไดเ้จอกนั, 
การพูดออ้นขอเจอคนรักทุกๆอาทิตย,์ พดูเพื่อแสดงความสนิทสนมกบัคนรักต่อหนา้คนอ่ืน, การขอ
คนรักแต่งงานทั้งท่ีแม่ของตนยงัไม่ยอมรับในตวัคนรัก, การพาคนรักไปพบเพื่อนของตนเองดว้ย 
และการพดูชมวา่คนรักท าอาหารอร่อยต่อหนา้คนอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 ความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) การแสดงออกของตวัละครในความรักรูปแบบน้ีจะเน้น
ไปในการปกป้องดูแล การเอาอกเอาใจ และการยอมท าทุกอย่างตามท่ีคนรักตอ้งการคนรัก การ
แสดงออกจะไม่เนน้ค าพูด โดยส่วนมากจะเป็นการกระท าซ่ึงในการศึกษาจะพบความรักรูปแบบน้ี
ในตวัละครชาย ท่ีจะพบทั้งการตวัละครท่ีประสบความส าเร็จในความรักไม่และผิดหวงักบัความรัก 
ยกตวัอย่างการแสดงออกความรักของตวัละครหลกั เช่น การรักษาสัญญาว่าจะยา้ยไปอยู่อเมริกา
แมว้า่จะเพิ่งพบครอบครัวท่ีแทจ้ริง, การไม่ทิ้งใหค้นรักอยูค่นเดียวในตอนท่ีเขาอ่อนแอและก าลงัตก
อยูใ่นอนัตรายแมค้นรักจะไม่ตอ้งการตน, การสละเตียงให้คนรักไดน้อนอยา่งสบายและตวัเองนอน
ท่ีโซฟา และการยอมรับการเปล่ียนแปลงจากคนรักเป็นเพียงเพื่อนเพื่อความสุขของคนรัก เป็นตน้ 
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 ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) การแสดงออกของตวัละครในความรักรูปแบบน้ีจะมี
การแสดงออกท่ีไม่มาก เพราะตวัละครมกัจะไม่ได้ให้ความส าคญักบัความรักเป็นหลกั และการ
แสดงออกส่วนมากจะเป็นรูปแบบผูใ้หญ่คือจะท าดว้ยเหตุและผล ตวัละครมกัจะไม่แสดงออกความ
รักพร ่ าเพร่ือ ยกตวัอยา่งการแสดงออกความรักของตวัละครหลกั เช่น การพูดความในใจท่ีชอบคน
รักเหมือนกบัท่ีเขาชอบตนเองแต่ตอ้งเก็บไวเ้พราะตอ้งรอให้ทั้งคู่มัน่ใจและพร้อมท่ีจะรักกนัจริง, 
การพิจารณาอยากหนกัและตดัสินใจไม่ยา้ยไปอยูท่ี่อเมริกาเพื่อให้คนรักไดอ้ยูก่บัครอบครัวท่ีแทจ้ริง
, การไม่โกรธคนรักเพราะเร่ืองในอดีตของพ่อคนรัก และการไม่ตอบรับความรักในทนัท่ีเพราะ
ความไม่มัน่ใจในความรัก เป็นตน้ 
 ความรักรูปแบบมิตรภาพ (Storge) การแสดงออกของตวัละครในความรักรูปแบบน้ีจะเป็น
การแสดงออกอยา่งปกติของความพนัธ์แบบเพื่อน จะความสัมพนัธ์มกัจะมีความยาวนาน มกัจะไม่มี
สัมผสัร่างกายอยา่งชูส้าว แต่ตวัละครจะมีความใกลชิ้ดและเขา้ใจกนัมาก การแสดงออกจะเน้นทั้ง
การกระท าและค าพูด แต่ในการบอกรักมกัจะไม่เปิดเผยเหมือนความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) การ
แสดงออกความรักในรูปแบบน้ีอยา่ง ยกตวัอยา่งการแสดงออกความรักของตวัละครหลกั เช่น การ
ส่งขอ้ความใหเ้พื่อนรักกลบับา้นและขอโทษกบัเร่ืองท่ีเกิดข้ึน, การไม่สนใจค าพูดท่ีเป็นการสารภาพ
รักของเพื่อนรักขณะเขาเมาเพราะคิดวา่เป็นเร่ืองเขา้ใจผดิ, การพูดตรงๆกบัเพื่อนรักเพื่อเคลียร์ปัญหา 
และ การระบายกบัคนสนิทเร่ืองท่ีเพื่อนรักรู้วา่ตนรู้สึกอยา่งไรแต่เขาก็ยงัเมินเฉยต่อตน เป็นตน้ 
 และรูปแบบความรักท่ีไม่ปรากฏในตวัละครหลกัของละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีน ามาวิจยัคร้ัง
น้ี คือ ความรักรูปแบบไม่ผกูมดั (Ludus) และความรักรูปแบบลุ่มหลง (Mania) ซ่ึงจากรูปแบบความ
รักท่ีปรากฏสามารถสรุปไดว้่าในละครโทรทศัน์เกาหลีมีการน าเสนอความรักรูปแบบตามการให้
ความหมายความรักของแต่ละรูปแบบวา่ความรักเป็นความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนและความรักไม่ไดเ้ป็น
ส่ิงท่ีท าให้คนท่ีมีความรักตอ้งเจ็บปวด ซ่ึงต่างการรูปแบบความรักท่ีไม่ไดป้รากฏซ่ึงเป็นความรักท่ี
ไม่มีความมัน่คงและเป็นความรักท่ีสร้างความเจ็บปวดใหก้บัคนท่ีมีความรักรูปแบบนั้น และคู่รักอีก
ดว้ย  
 การแสดงออกทางความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ืองต่างกนั 
 แก่นเร่ืองเป็นประเด็นหลกัท่ีส าคญัของการเล่าเร่ืองในละคร โดยแก่นเร่ืองสามารถควบคุม
เน้ือเร่ืองและเหตุการณ์ต่างๆผา่นการเล่าเร่ืองได ้ท าใหมี้ผลต่อลกัษณะเฉพาะของตวัละครท่ีสามารถ
ควบคุมการแสดงออกไดอี้กดว้ย ในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์เน้ือหาสารทั้ง 7 เร่ือง 
มีแก่นเร่ืองท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ แก่นเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด คือ แก่นเร่ืองความรัก (Love Theme) เป็นแก่น
เร่ืองท่ีน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัความรัก แก่นเร่ืองท่ีพบรองลงมาไดแ้ก่ แก่นเร่ืองชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์ 
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(Outcast Theme) เป็นแก่นเร่ืองท่ีน าเสนอประเด็นของตวัละครหลกัท่ีใชชี้วติผดิแปลกไปจากคนใน
สังคม และ แก่นเร่ืองอาชีพ (Career Theme) เป็นแก่นเร่ืองท่ีน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัอาชีพ  
 แก่นเร่ืองความรัก(Love Theme) ในแก่นเร่ืองประเภทน้ี การเล่าเร่ืองจะให้ความส าคญักบั
การด าเนินเร่ืองความรักของตวัละครหลัก ได้แก่ พระเอกกบันางเอก โดยจะน าเสนอเน้ือเร่ือง
ระหว่างคู่หญิงชายท่ีก าลงัท าความรู้จกัจนไดเ้ป็นคู่รัก, เน้ือเร่ืองการใช้ชีวิตของคู่สามีภรรยา หรือ
เน้ือเร่ืองทั้ง 2 รวมกนั คือ ระหว่างหญิงชายตั้งแต่เร่ิมรู้จกักนัจนกลายเป็นคู่รักแต่งงานและการใช้
ชีวติคู่ร่วมกนั ผูว้จิยัพบวา่ในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ืองท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ มีแก่นเร่ืองประเภท
น้ีทั้งหมด 4 เร่ืองและเป็นเน้ือเร่ืองทั้ง 3 แบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่  
 เร่ืองเสกฉนัใหเ้ป็นเธอ(Secret Garden) และ เร่ืองยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว  (You who came 
from the star) เป็นเน้ือเร่ืองระหวา่งคู่หญิงชายท่ีท าความรู้จกักนัจนกลายเป็นคู่รัก การด าเนินเร่ืองจะ
เล่าให้เห็นสถานการณ์ท่ีพระเอกและนางเอกท าความรู้จกักนัซ่ึงจะตอ้งผ่านอุปสรรคมากมายจนจะ
กลายเป็นคู่รัก แสดงออกความรักจะเป็นการสร้างและสานความสัมพนัธ์ของคู่รัก โดยในแต่และ
เร่ืองจะมีความแตกต่างกนัเพราะเม่ือเร่ืองและรูปแบบความรักของตวัละคร ซ่ึงเร่ืองเสกฉนัให้เป็น
เธอ(Secret Garden) จะเป็นการแสดงออกความรักท่ีชดัเจน มีการพูดและการกระท าท่ีเปิดเผย เช่น
การบอกคิดถึงคนรัก การพูดกบัคนอ่ืนๆในเร่ืองของคนรัก การมาหาคนรักบ่อยๆ การสัมผสัหรือ
การแสดงความสัมพนัธ์กับคนรักต่อหน้าคนอ่ืน และการปกป้องดูแลคนรักเม่ือเขาต้องอยู่ใน
เหตุการณ์อนัตราย เป็นตน้  
 เร่ืองสะใภจ้อมแสบ(My Husband got a Family) เป็นเน้ือเร่ืองการใชชี้วติคู่ของพระเอกและ
นางเอกโดยเร่ิมเร่ืองทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยากนัอยู่แล้วและตอ้งพบกบัปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ คือ
ปัญหาของภรรยากบัครอบครัวของสามี ท าให้ตอ้งหาวิธีแกปั้ญหาจนไดเ้ป็นครอบครัวท่ีมีความสุข 
การแสดงออกความรักเป็นวิธีการให้เกียรติระหว่างสามีและภรรยา และการปกป้องคู่รักเม่ือพบ
ปัญหาทั้งจากการท างาน และจากครอบครัวของตนเอง จะแสดงอย่างชดัเจนว่าคู่รักท่ีแต่งงานกนั
แลว้ควรท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์ทั้งระหวา่งครอบครัวและระหว่างคนรักให้ผา่นไปดว้ยกนัไดด้ว้ย
การมีเหตุผลและใจเยน็ในการตดัสินใจปัญหาต่างๆ แต่การแสดงออกความรักทั้งหมดเกิดจากการ
ตวัละครในเร่ืองน้ีมีความรักรูปแบบเสียสละ(Agape) และรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
 เร่ืองซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง(My Daughter Seo-young) เป็นเน้ือเร่ืองระหวา่งหญิงชาย
ตั้งแต่เร่ิมรู้จกักนัจนกลายเป็นคู่รักแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกนั การด าเนินเร่ืองเร่ิมตั้งแต่ชีวิต
ของพระเอกนางเอกก่อนแต่งงานได้รู้จกักันจนกลายมาเป็นคู่รักท่ีแต่งงานกันและต้องประสบ
ปัญหาชีวิตคู่ คือการมีความลบัต่อกนั ท าให้ตอ้งเลิกรากนัและกลบัมารักและแต่งงานกนัใหม่ใน
ท่ีสุด การแสดงออกความรักพบตั้งแต่ การพยายามสานความสัมพนัธ์ตั้งแต่แต่งงานทั้งการสร้าง
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ความสุขให้คนรัก การดูแลคนรัก และเม่ือแต่งงานกนัแลว้จะเห็นวา่มีการดูแลซ่ึงกนัและกนัชดัเจน
เป็นอยา่งมาก รวมถึงการใหเ้กียรติและมีความมัน่คงในคนรักอีกดว้ย 
 จะเห็นได้ชัดเจนว่าในแก่นเ ร่ืองความรัก (Love Theme) มีการแสดงออกความรัก
หลากหลายทั้งการไปพบคนรักบ่อยๆ การดูแลคนรัก การปกป้องคนรักจากอนัตรายหรือจากบุคคล
อ่ืน การใหค้วามสุขคนรัก และการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาความรัก เป็นตน้   
 แก่นเร่ืองชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์แบบ (Outcast Theme)  ในแก่นเร่ืองประเภทน้ี การเล่าเร่ืองจะ
ให้ความส าคญักับการใช้ชีวิตของตวัละคร ความคิดและการกระท าเพราะตวัละครจะตกอยู่ใน
เหตุการณ์วิกฤติจากความผดิปกติของตวัเองหรือจากสังคมอยูเ่สมอ เช่น การเป็นโรคร้ายท่ีจะท าลาย
ความฝันหรือท าให้ใช้ชีวิตไดล้ าบากมากข้ึน การตกเป็นเหยื่อของสังคมสาเหตุจากการประกอบ
อาชีพ เช่น โสเภณี เป็นตน้ หรือการถูกสังคมใหร้้าย  ผูว้จิยัพบวา่ในละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ือง
ท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ มีแก่นเร่ืองประเภทน้ีทั้งหมด 2 เร่ือง ไดแ้ก่  
 เร่ืองท านองรัก สัมผสัใจ (Beethoven Virus) เน้ือเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครหลกั 3 ตวัละครท่ี
ไม่ไดใ้ช้ชีวิตได้อย่างราบร่ืนไม่ว่าจะท าอะไรก็เจออุปสรรค หรือถูกคนในสังคมให้ร้ายท าให้ไม่
สามารถประสงความส าเร็จไดอ้ยา่งท่ีคาดหวงั การแสดงออกความรักจะไม่ชดัเจนเพราะการเล่าเร่ือง
จะเน้นในเร่ืองชีวิตของตวัละครด้วย ท าให้ในตอนทา้ยเร่ืองไม่มีความแน่ชัดว่าตวัละครมีความ
สมหวงักบัความรัก แต่มีการแสดงออกความรักปรากฏอยูคื่อ การดูแลคนรัก การสร้างความสุขและ
ใหก้ าลงัใจคนรักในเร่ืองท่ีเขาก าลงัท าอยูเ่ป็นการสนบัสนุนคนรักใหไ้ดท้  าในส่ิงท่ีเขารัก 
 เร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั (I can hear your voice) เป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัพระเอกกบันางเอก
ท่ีตอ้งใชชี้วิตบนความอนัตรายเพราะถูกฆาตกรติดตามจะเอาชีวิต ท าให้ใชชี้วิตไดอ้ยา่งยากล าบาก 
การแสดงออกเป็นการปกป้องคนรักจากอนัตรายจนท าให้กลายเป็นความรัก เป็นการยอมเสียสละ
ชีวิต เพื่อปกป้องชีวิตของคนรัก  และการมัง่คงในความรักและเช่ือใจคนรักไม่ท าให้ความเห็นจาก
คนอ่ืนๆ ท่ีเขา้พยายามท าใหค้วามรักน้ีตอ้งลม้เหลว  
 พบว่าการแสดงออกความรักในแก่นเร่ืองชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์แบบ(Outcast Theme) จะเป็น
การปกป้อง การดูแล การสนบัสนุนคนรัก การมัน่คงและการเช่ือใจคนรัก เป็นตน้ 
 Career Theme ในแก่นเร่ืองประเภทน้ี การเล่าเร่ืองจะให้ความส าคัญในการน าเสนอ
วิธีการใชชี้วิตของตวัละครกบัหน้าท่ีการงาน ท าให้ผูช้มรับรู้ถึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัอาชีพนั้นๆ เป็น
เสมือนละครก่ึงสารคดีท่ีมีการผกูเร่ืองราวของหลายๆตวัละครในการประกอบอาชีพ ผูว้จิยัพบวา่ใน
ละครโทรทศัน์เกาหลีทั้ง 7 เร่ืองท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ มีแก่นเร่ืองประเภทน้ีทั้งหมด 1 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง
โปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กก๊ิก(The Producer) เป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัวงการโทรทศัน์ มีตวัละคร
หลกัทั้งหมด 4 ตวัละคร ซ่ึงประกอบอาชีพโปรดิวเซอร์ 3 ตวัละคร และนกัร้อง 1 ตวัละคร ด าเนิน
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เร่ืองใหผู้ช้มรับรู้ถึงขั้นตอนการท างานของอาชีพเหล่าน้ี การแสดงออกความรักจะเป็นการมาพบคน
รักเสมอ และการเอาใจใส่คนรัก ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะเห็นการแสดงความรักในระหว่างเพื่อนท่ีมีความ
มัน่คงต่อกนั 
 ดงันั้นผูว้ิจยัพบวา่ ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการแสดงออกความรักตามการเล่าเร่ือง คือ หาก
เป็นการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัตวัละครหลกัท่ีถูกคนร้ายตามท าร้าย จะเนน้ไปในการปกป้องให้คนรักพน้
จากอนัตราย แต่หากการเล่าเร่ืองเป็นความรักของคน 2 คนรัก จะเน้นในการแสดงความรักอย่าง
เปิดเผย การมัง่คงในความรัก แต่ทั้งน้ีจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าการแสดงออกความรักจะข้ึนอยู่กบั
รูปแบบความรักของตวัละคร โดยจะพบการแสดงออกท่ีเหมือนมนัในตวัละครท่ีมีรูปแบบความรัก
เดียวกนั แสดงว่าแก่นเร่ืองไม่ได้เป็นตวัก าหนดการแสดงออกความรักของตวัละ การแสดงออก
ความรักท่ีต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัรูปแบบความรัก 
 การแสดงออกทางความรักของตวัละครชายหลกัและตวัละครหญิงหลกัในละครโทรทศัน์
เกาหลี 
 จากการวเิคราะห์จะพบวา่ตวัละครชายและตวัละครหญิงมีการแสดงออกความรักดงัน้ี 
  1) ตวัละครชาย จะเป็นตวัละครท่ีแสดงออกความรักอย่างชดัเจน และมกัเป็นตวั
ละครท่ีเร่ิมตน้ความรัก และการแสดงออกจะเป็นการพยายามสร้างความสัมพนัธ์ การไปเจอคนรัก 
การพูดชมคนรัก การเช่ือฟังคนรัก เป็นตน้ ซ่ึงการแสดงออกของตวัละครชายจะแตกต่างกนัไป
เน่ืองจากรูปแบบความรักท่ีก ากบัการแสดงออกตวัละครอยู ่ 
  2) ตวัละครหญิง จะเป็นตวัละครท่ีได้รับความรักเป็นส่วนมาก แต่ก็มีการแสดง
ความรักเหมือนกนัแต่จะนอ้ยกวา่ตวัละครชาย ซ่ึงส่วนใหญ่ตวัละครหญิงมกัจะมีรูปแบบความรักมี
เหตุมีผล ท าให้ใชเ้หตุผลนั้นกบัความรักดว้ย แต่ในความรักรูปแบบมิตรภาพตวัละครหญิงจะมีการ
แสดงออกท่ีชดัเจนมากกวา่ชาย จะมีการดูแลเอาใจใส่ตวัละครชายอยา่งเปิดเผย 
 ผูว้จิยัสามารถสรุปการแสดงความรักของตวัละครชายและตวัละครหญิง ไดด้งัน้ี  
  1) ตวัละครชาย มีการแสดงออกความรักท่ีชดัเจนและแสดงออกมากกวา่ตวัละคร
หญิง  
  2) ตวัละครชาย มีการแสดงออกดว้ยการสัมผสัตวัมากกวา่ตวัละครหญิง 
  3) ตวัละครชาย มีการแสดงออกในการปกป้องดูแลมากกวา่ตวัละครหญิง  
  4) ความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) จะเป็นรูปแบบความรักของตวัละครชาย ท า
ใหต้วัละครชายมีการแสดงออกความรักในการใหม้ากกวา่ตวัละครหญิง 
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  5) การตอ้งใจในคนรัก และเร่ิมตน้การแสดงออกความรัก ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนกบั
ตวัละครชาย และจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเกิดกบัตวัละครหญิง ซ่ึงตวัละครนั้นจะมีความรัก
รูปแบบเสน่หา (Eros)  
  6) ตัวละครชายและตัวละครหญิง  มีโอกาสในการแสดงอาการหึงหวงได้
เหมือนกนั 
  7) ตวัละครหญิงจะแสดงความรักออกมามากกว่าในความรักรูปแบบมิตรภาพ 
(Storge) 
  8) ตวัละครหญิงมกัใชเ้หตุผลมาประกอบการแสดงออกมากกวา่ตวัละครชาย 
 จากการวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อทั้ง แก่นเร่ือง เพศของตวัละคร รูปแบบความรัก การ
แสดงออกความรัก จะพบวา่ การแสดงออกความรักเป็นผลท่ีมาจากเพศของตวัละคร และรูปแบบ
ความรัก ซ่ึงทั้งสองอยา่งมีแก่นเร่ืองเป็นตวัก าหนดลกัษณะ ซ่ึงความสัมพนัธ์ท่ีพบในการแสดงออก
จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือในช่วงสร้างและสานสัมพนัธ์ความรักและช่วงแกปั้ญหา
ความสัมพนัธ์ความรัก (Lee, 1973) ผูว้จิยัพบวา่  
  1) คู่รักมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) เหมือนกนัทั้งคู่การสร้างและสานสัมพนัธ์
ความรักจะเป็นแบบการท าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ความรักมา  และเม่ือพบปัญหาวิธีแก้ปัญหา
ความสัมพนัธ์ความรักจะเป็นรูปแบบแกไ้ขโดยไม่สนใจอุปสรรคหรือปัญหาใดๆ จะเน้นเพียงตวั
ละครมีความรักและความจริงใจใหก้นั 
  2) คู่รักท่ีมีความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) จับคู่กับความรักรูปแบบมีเหตุมีผล 
(Pragma) การสร้างและสานสัมพนัธ์ความรักจะเป็นแบบการท าทุกวิถีทางเพื่อใหไ้ดค้วามรักมา และ
เม่ือพบปัญหาวิธีแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ความรักจะเป็นรูปแบบแกไ้ขโดยไม่สนใจอุปสรรคหรือ
ปัญหาใดๆ และการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
  3) ตวัละครชายท่ีมีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) จะเอาชนะใจตวัละครหญิง
ดว้ยการสร้างและสานสัมพนัธ์ความรักดว้ยวธีิการปกป้องดูแล  
  4) ส่วนมากหากตวัละครชายมีความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) มกัจะคู่กับตวั
ละครหญิงท่ีมีความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) และจะมีวิธีการแกไ้ขความสัมพนัธ์ในรูปแบบ
การใชเ้หตุผล  

5) คู่รักมีความรักรูปแบบมิตรภาพ (Storge) เหมือนกันทั้ งคู่การสร้างและสาน
สัมพันธ์ความรักแบบการปกป้องและดูแลคนรักอย่างเพื่อน และเม่ือพบปัญหาวิธีแก้ปัญหา
ความสัมพนัธ์ความรักจะเป็นรูปแบบการพดูคุยกนัและกนัตรงๆอยา่งเพื่อน 
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 ผูว้จิยัสามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภูมิภาพความสัมพนัธ์ไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่6.1  แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของแก่นเร่ือง เพศตวัละคร รูปแบบความรัก และการ
แสดงออกความรัก 

  
6.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกทศันะนกัวชิาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทศันะนกัวชิาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี สามารถสรุปเพื่อ
ตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี (4) เพื่อศึกษาทศันะของผูช้มท่ีมีต่อรูปแบบความรักและการแสดงออกของ
ตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีดงัน้ี 
  1) การใหค้วามหมายความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีเก่ียวกบัการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี ผูว้ิจยัพบวา่ความหมายของความรักในละครโทรทศัน์
เกาหลี คือการปกป้องดูแลใส่ใจคนรัก การใหเ้กียรติ และการเสียสละ  
  2) การรับรู้วธีิการปลูกฝังการแสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวิชาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีเก่ียวกบัวิธีการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี ผูว้ิจยัพบวา่นกัวชิาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี
มีความคิดเห็นส่วนใหญ่วา่ละครโทรทศัน์เกาหลีปลูกฝังให้ผูช้มมีการแสดงออกความรักดว้ยวิธีการ
ปกป้องดูแลและเสียสละให้กบัคนรัก ในการแสดงออกจะเนน้ท่ีการกระท ามากกวา่การพูด เปิดเผย
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และตรงไปตรงมา โดยมีความคิดเห็นบางส่วนวา่ความรักสามารถแสดงออกในท่ีสาธารณะได ้เช่น 
การกอด และการจูบ เป็นตน้ 
  3) การเลียนแบบวธีิการแสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีเก่ียวกบัการเลียบแบบวิธีการ
แสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี ผูว้ิจยัพบว่าผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งหมดมีการ
เลียนแบบการแสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี เป็นการแสดงออกท่ีเกิดข้ึนทั้งตั้งใจจะ
แสดงออกและไม่ได้ตั้งใจจะแสดงออกเพราะเกิดจากการรับชมและประทบัใจในการแสดงออก
เหล่านั้นจึงแสดงออกกบัคนรักของตวัเองอยา่งท่ีตวัละครท าในละคร และการแสดงออกความรักใน
ละครยงัเป็นแรงบนัดาลใจในการแสดงออกกบัคนรักและการอยากมีคนรัก 
  4) การรับรู้วธีิการแสดงออกความรักละครโทรทศัน์เกาหลีในแก่นเร่ืองท่ีต่างกนั 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีเก่ียวกบัการ
แสดงออกความรักในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีแก่นเร่ืองต่างกนั ผูว้ิจยัพบว่านกัวิชาการและผูช้ม
ละครโทรทศัน์เกาหลีส่วนมากมีความเห็นว่าหากละครโทรทศัน์เกาหลีมีแก่นเร่ืองท่ีต่างกนัการวิธี
แสดงออกความรักจะต่างไปด้วย เน่ืองจากแก่นเร่ืองเป็นตวัคลุมลกัษณะของตวัละครให้มีความ
แตกต่างกนั ท าให้แมมี้การแสดงออกเดียวกบัแต่วิธีการพูดและท่าทางจะแตกต่างกนัออกไป และ
ความคิดเห็นบางส่วนมีความเห็นวา่วธีิการแสดงออกความรักในทุกๆเร่ืองของละครโทรทศัน์เกาหลี
ไม่แตกต่างกนัเพราะทา้ยท่ีสุดการแสดงออกก็คือการปกป้องดูแลและเสียสละคนรักเช่นกนั 
 ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดเ้ป็นแผนภูมิภาพความสัมพนัธ์ของละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีส่งผลต่อ
การปลูกฝังการแสดงออกความรักแก่ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีไดด้งัภาพต่อไปน้ี 

ภาพที ่6.2  แผนภาพความสัมพนัธ์ของละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีส่งผลต่อการปลูกฝังการแสดงออก
ความรักแก่ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี 
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6.2 อภิปรายผลการแสดงออกความรักของละครโทรทศัน์เกาหลี 
 
 ละครโทรทศัน์เกาหลีมีการน าเสนอเร่ืองราวความรักซ่ึงจะให้ความส าคญัในการเล่าเร่ือง
ความรักมากหรือนอ้ยมีตวัก าหนดจากแก่นเร่ือง เพราะแก่นเร่ืองเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสามารถ
ก าหนดเร่ืองราวและความคิดหลกัของของการด าเนินเร่ืองไดต้ามท่ี Boggs (อา้งถึงใน สุภา จิตติวสุ
รัตน์, 2545)ไดก้ล่าวไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชโลทร โพยมยล (2552) ท่ีศึกษาความรักและ
กระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย พบว่าความรักสามารถสอดแทรก
ไดใ้นภาพยนตร์ทุกๆประเภท ซ่ึงการแสดงออกจะเป็นลกัษณะเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัแก่นเร่ืองของภาพยนตร์เป็นตวัก าหนด ซ่ึงแก่นเร่ืองท่ีพบในการวิเคราะห์เน้ือหาบทละครมี
ทั้งหมด 3 แก่นเร่ืองได้แก่ แก่นเร่ืองความรัก(Love Theme) แก่นเร่ืองชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์ (Outcast 
Theme) และแก่นเร่ืองอาชีพ(Career Theme) ท่ีเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยจากจ านวนท่ีพบใน
งานวิจยัช้ินน้ี และวิธีการแสดงออกความรักในแก่นเร่ืองท่ีต่างกนัพบว่า แก่นเร่ืองความรักมีการ
แสดงออกความรักโรแมนติกมากท่ีสุด เพราะวิธีการเล่าเร่ืองเนน้ไปในการน าเสนอความรักของตวั
ละครหลกั จะต่างจากแก่นเร่ืองอ่ืนๆท่ีพบว่าเม่ือมีการเล่าเร่ืองแนวละครชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์แบบจะ
เน้นการเล่าเร่ืองในมิติอ่ืนๆของตวัละคร แต่ก็ยงัแทรกสอดการแสดงออกความรักและมีทีการ
แสดงออกคล้ายในทุกๆแก่นเร่ืองคือการปกป้องดูแลคนรัก มีความสอดคลอ้งกบัทศันะของผูช้ม
ละครโทรทศัน์เกาหลีว่าการแสดงออกความรักในทุกๆแก่นเร่ือง มีการแสดงออกในการปกป้อง
ดูแลซ่ึงกนัและกนั  
 ในตวัละครท่ีวิเคราะห์คร้ังน้ีมีลกัษณะระบบความคิดหลกัในการส่ือสารความรักออกมา
สามารถแบ่งไดต้ามรูปแบบความรักในทฤษฎีของ Lee (1973) ไดท้ั้งหมด 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ ความรัก
รูปแบบเสน่หา (Eros), ความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) , ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) 
และความรักรูปแบบมิตรภาพ (Storge)  ซ่ึงรูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่  
 ความรักรูปแบบเสน่หา (Eros)หมายถึงความรักท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในชีวิต แมจ้ะไม่มาก
พอท่ีจะท าลายตนเอง การเร่ิมตน้ของความรักมกัจะเกิดอย่างฉับพลนัรู้สึกถูกใจอีกฝ่ายตั้งแต่แรก
เห็น คลา้ยรักแรกพบ การแสดงออกความรักทั้งค  าพูดและการกระท าท่ีชดัเจน การปรารถนาท่ีจะ
ใกลชิ้ด อยากเจอทุกวนั จะวาดฝันไวง้ดงาม และไม่ได้คาดการณ์ถึงอุปสรรคใดๆ คู่รักประเภทน้ี
พยายามพฒันาสัมพนัธภาพกบัคู่ของตนอยา่งรวดเร็ว โดยการเปิดเผย ซ่ือสัตย ์และจริงใจ ใส่ใจคู่รัก
มากเป็นพิเศษ ท าให้การแสดงออกความรักมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว มีการใชค้วามสนิทสนมอยา่ง
ใกลชิ้ด มีการใช้ค  าพูดท่ีโรแมนติกและแสดงออกมาอย่างเปิดเผย  เช่น ค าพูดว่า “เธอรู้ไหมว่าเธอ
สวยกวา่ท่ีเธอคิด”, “เธอหึงฉนัหรอ งั้นต่อไปน้ีฉนัไม่ไปนดัดูตวัอีกแลว้ดีไหม”, “ฉนัไม่ไดอ้ยากมา
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ตกปลา ฉนัแค่อยากอยูก่บัคุณ” และการแสดงท่าทางอากปักิริยาดว้ยการจอ้งตาขณะพดู การยนือยา่ง
ใกลชิ้ด และการสัมผสัร่างกาย การแสดงออกเหล่าน้ีท าให้ผูช้มมีทศันะทางบวกเก่ียวกบัความรัก
และมีความตอ้งการในการแสดงออกกบัคนรักของตนอย่างในละคร มีความสอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีเห็นวา่ละครโทรทศัน์เกาหลีนั้นมีการแสดงออกความรักท่ี
ตรงไปตรงมาและเปิดเผยอยา่งชดัเจนมาก ท าให้ผูช้มเขา้ถึงการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความรักของละคร
ไดเ้ป็นอย่างดีและการแสดงออกเป็นแนวคิดในการแสดงออกความรักของผูช้ม มีความสอดคลอ้ง
กบัการใชค้วามรักรูปแบบเสน่หา (Eros)  ท่ีวนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความรักและ
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศท่ี   ปรากฏในมิวสิควีดีโอไทย ท่ีพบความรักรูปแบบเสน่หา (Eros) มาก
ท่ีสุดและรูปแบบความรักน้ียงัมีผลให้อารมณ์ของเพลงท่ีส่ือสารผ่านมิวสิควีดีโอเขา้ถึงความรู้สึก
ของผูช้มไดเ้ป็นอย่างดี ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าละครโทรทศัน์เกาหลีมีการท าการแสดงออกความ
ของความรูปแบบน้ีอย่างชัดเจนและเป็นในทางท่ีเหมาะสมกบัผูช้ม เพราะถึงแมว้่าตวัละครจะมี
ความเสน่หาในความรัก  แต่ก็ไม่ไดแ้สดงความตอ้งการท่ีจะครอบครัวจนท าให้แสดงอาการท่ีเป็น
ผลไม่ดีต่อตวัเองและคนรักอีกดว้ย 
 ความรักรูปแบบเสียสละ (Agape) หมายถึงความรักท่ีปราศจากความเห็นแก่ตวั ตอ้งการ
เป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ มีความห่วงใย และค านึงถึงความสุขของคู่รักเป็นส าคญั โดยไม่ใส่ใจกบัความ
ตอ้งการของตนเอง อย่างท่ีตวัละครหลกัในละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีการแสดงออกทั้งค  าพูดและ
ท่าทางอากปักิริยาในการปกป้องภรรยาจากการดูถูกและกลัน่แกลง้จากครอบครัวของตนเอง และ
การเส่ียงชีวติของตวัเองเพื่อแรงกบัการชีวิตอยูข่องคนรักเพื่อให้เขามีความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ความรักของ Fromm (1987) ท่ีว่าความรักคือการให้ การปกป้องดูแลเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ 
ความนบัถือและความเขา้ใจในคนรัก ซ่ึงองค์ประกอบทั้งหมดน้ีถูกท ามาขยายเป็นการแสดงออก
ความรักของตวัละครดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผลการสัมภาษณ์เชิงลึกทศันะของ
นกัวิชาการและผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีวา่ การแสดงออกความรักของพระเอกนางเอกในละคร
โทรทศัน์เกาหลีนั้น ท าให้เราเห็นถึงความรักท่ีบริสุทธ์ิของหญิงชายท่ีเจอกนัและไดรั้กกนั แต่จะมี
ความผิดหวงัซ้อนอยู่ก่อน เช่นความแตกต่างกนัของอายุ ฐานะอะไรแบบนั้น มนัท าให้เราเห็นถึง
ความรักขั้นท่ีสองคือการเสียสละ เช่นบางทีกวา่จะไดรั้กกนัตอ้งเสียสละ หรือสูญเสียอะไรไปก่อน 
ถึงจะไดค้วามรักนั้นมา แลว้ไปข้ึนท่ีสามหรือการปกป้อง ไม่วา่จะเป็นยอมสละตวัเองเพื่อไปปกป้อง 
มนัเป็นล าดบัขั้นนะ โดยในละครโทรทศัน์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นเน้ือเร่ืองแบบไหน เราจะเห็นการ
แสดงออกความรักท่ีเป็นการเสียสละค่อนขา้งเยอะ ซ่ึงผูว้ิจยัวนัมีความคิดเห็นว่าละครโทรทศัน์
เกาหลีมีการแสดงออกความรักแบบเสียสละท่ีเด่นชัดจนท าให้การแสดงออกความรักรูปแบบน้ี
เป็นอตัลกัษณ์ของการน าเสนอความรักอีกดว้ย 
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 ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma) หมายถึงความรักท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็น
จริง ผูท่ี้มีความรักแบบน้ีจะแสวงหาคู่ท่ีเหมาะสมกบัตนมากท่ีสุด คนท่ีอยู่ในความรักรูปแบบน้ี
มกัจะมีความมัน่คงในความรักเพราะไม่ปรารถนาท่ีจะผิดหวงัจากความรัก ท าให้การแสดงออก
ความรักเป็นการใชค้วามคิดมากกวา่ความรู้สึก ท าให้การกระท าของตวัละครไม่มีความโรแมนติก
และแสดงออกอย่างชัดเจนเท่าความรักประเภทอ่ืนๆ การแสดงออกของตวัละครหลกัในละคร
โทรทศัน์เกาหลีในความรักรูปแบบน้ีจะแสดงออกเม่ือความรักอยูใ่นภาวะท่ีเป็นปัญหา ตวัละครท่ีมี
รูปแบบความรักน้ีจะแสดงการปกป้องความรักการรักษาให้ความรักนั้นคงอยู่ หรือการตดัสินใจ
เลือกคนรักท่ีเหมาะสมให้กับตนเอง เช่น ตัวละครท่ีเป็นคู่สามีภรรยามีปัญหาท าให้ความรัก
สั่นคลอน ตวัละครท่ีมีความรักรูปแบบน้ีจะแสดงการงอ้ขอคืนดีโดยจะแสดงออกถึงความพยายาม
เป็นอยา่งมาก หรือในการตดัสินใจเลือกคนรักก็จะใชเ้หตุผลเป็นหนกัในเสนอเร่ืองราวจะแสดงให้
เห็นการใชค้วามคิดพิจารณาเหตุและผลในการเลือกคนรักน้ี ซ่ึงในปัจจุบนัการใชค้วามรักแบบมีเหตุ
มีผล มีการน าเสนอมากในละครโทรทศัน์เกาหลี ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัทศันะของผูช้มละคร
โทรทศัน์เกาหลีท่ีวา่ละครเกาหลีเร่ิมมีการน าเสนอความรักแบบใชเ้หตุผล และตวัละครไม่ไดเ้จาะจง
กบัความรักมากเท่าเร่ืองอ่ืนๆเช่น เร่ืองงาน เร่ืองปัญหาชีวติ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัหลกัทางพุทธ
ศาสนาท่ี ท่าน ว.วชิรเมธี (อา้งถึงใน ชโลทร โพยมยล, 2552)  กล่าวไวว้า่ความรักนั้นประกอบดว้ย
อารมณ์และเหตุผล โดยเหตุผลนั้นคือปัญญา ซ่ึงความรักท่ีดีควรประกอบดว้ยทั้ง 2 อยา่ง คือปัญญา
เขา้มาก ากบัความรักนัน่เอง และผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่การแสดงออกความรักแบบมีเหตุมีผลเป็น
การสร้างทศันะให้กบัผูช้มให้มีความสนใจในความรักน้อยลง โดยในการน าเดินชีวิตของตวัละคร
ตอ้งมีส่วนอ่ืนๆนอกจากความรักเป็นส่วนประกอบซ่ึงทุกๆคนควรท่ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองท่ีจะ
สร้างผลรับท่ีดีของชีวิตด้วย ท าให้ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล เป็นความรักท่ีเหมาะสมในการ
น าเสนอการแสดงออกความรักส าหรับบุคคลท่ีประสบปัญหาความรักในปัจจุบนั 
 ความรักรูปแบบมิตรภาพ (Storge)หมายถึงความรักท่ีพฒันามาจากมิตรภาพหรือความเป็น
เพื่อน ซ่ึงการแสดงออกความรักจะไม่ไดผ้ิดแปลกไปจากการใช้ชีวิตปกติท าให้ความรักไม่ไดห้วื
หวา เท่าความสัมพนัธ์ประเภทอ่ืนๆ ความรักรูปแบบน้ีไม่พบมากในการเล่าเร่ืองในละครโทรทศัน์
เกาหลี ท าให้ผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีไม่มีทศันะในความรักรูปแบบน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า
ความรักรูปแบบมิตรภาพเป็นความรักท่ีบริสุทธ์ิและมีความมัน่คง แมจ้ะมีการแสดงออกท่ีไม่ชดัเจน
แต่มีการแสดงความรู้สึกท่ีลึกซ่ึงของคู่ความสัมพนัธ์ ซ่ึงความรักรูปแบบน้ีมกัจะเกิดเป็นปัญหาใน
กลุ่มคนวยัเรียน ซ่ึงหากมีการน าเสนอให้ถูกตอ้งและเหมาะสมจะเป็นตวัอย่างท่ีดีของผูช้มไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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 จากรูปแบบความรักท่ีพบในงานวจิยัน้ีสามารถอนุมานไดว้า่ สาเหตุท่ีท าให้ละครโทรทศัน์
เกาหลีมีการด าเนินเร่ืองราวความรักโรแมนติกท่ีโดดเด่นมาจากการเล่าเร่ืองราวของตวัละครท่ีมี
รูปแบบความรักท่ีโรแมนติกและบริสุทธ์ิท าให้ผูช้มเขา้ถึงและเกิดความรู้สึกดา้นบวกกบัเร่ืองราว
และการแสดงออกของตวัละคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีรับรู้ไดถึ้ง
การแสดงความรักท่ีบริสุทธ์ิจากตวัละคร และรู้สึกว่าการแสดงออกเหล่านั้นไม่สามารถหาไดจ้าก
ละครไทย เพราะการแสดงออกในตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลีมีความชัดเจนและการ
แสดงออกท่ีโรแมนติกจนท าให้เป็นจุดเด่นในวิธีการน าเสนอ และกลายเป็นอตัลกัษณ์ของรูปแบบ
ละคร รูปแบบความรักยงัสามารถสร้างทศันคติกบัผูช้มไดอี้กมากมายหลายแง่มุมท่ีปรากฏในการ
วิจัยของ Hetsroni (2012a) ได้ศึกษา ความรักเป็นเร่ืองท่ีน าเสนอในศิลปะและดนตรี  และเป็น
ประเด็นหลกัในรายการโทรทศัน์ พบวา่การรับชมส่ือท่ีมาจากโทรทศัน์สามารถสร้างความสัมพนัธ์
กบัผูรั้บส่ือในแง่ของรูปแบบความรักของแต่ละบุคลไดใ้นระดบัปานกลาง โดยความรักรูปแบบมี
เหตุมีผล(Pragma) จะมีประสิทธิภาพในความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูรั้บส่ือในส่ือประเภทข่าวสารและ
รายการทัว่ไป แต่ในส่ือรูปแบบละครโทรทศัน์ประเภทละครน ้ าเน่าและละครครอบครัวหากมีการ
น าเสนอความรักรูปแบบมีเหตุมีผล(Pragma) จะเกิดให้เกิดความสัมพนัธ์เชิงลบกบัผูรั้บส่ือท่ีซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัละครโทรทศัน์ท่ีมีการน าเสนอความรักรูปแบบเสน่าหา(Eros) อีกดว้ย จากผล
วิจยัดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัพบความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารของวอเรน ดบัเบิลย ูวีเวอร์ 
(อา้งถึงใน Shannon & Weaver, 1949, p94) ท่ีว่าความรู้สึกและความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในผูรั้บสาร
นั้นเกิดจากกระบวนการในจิตใจของมนุษยท่ี์มีความซบัซ้อน เพราะการส่ือสารผา่นส่ือจากโทรทศัน์
ทั้งประเภท ข่าวสาร รายการโทรทศัน์และละครโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีประกอบไปดว้ยดนตรี ภาพ การ
แสดงออกท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมมนุษยท์  าให้สามารถครอบคลุมและส่งผลต่อความรู้สึกกบัจิตใจ
ของมนุษยไ์ด ้ 
 การส่ือสารในเหตุการณ์ความรักเป็นลกัษณะการแสดงออกท่ีถูกก ากบัไวด้ว้ยรูปแบบความ
รัก ท าให้ตวัละครมีความคิดและการกระท าท่ีแตกต่างกนัออกไป จากการวิเคราะห์ละครโทรทศัน์
เกาหลี ผูว้ิจยัพบการแสดงออกความรักในลกัษณะการการปกป้อง ดูแลและเอาใจใส่ในคนรักเป็น
ส่วนมาก และจะไม่ปรากฏการแสดงออกของความรุนแรง เช่น การขืนใจ การท าร้ายร่างกายอนั
เน่ืองมาจากสาเหตุของความรักและความตอ้งการท่ีจะครอบครองคนรัก แมใ้นทุกๆความรักใน
ละครจะไม่ไดจ้บดว้ยความความสุขและการสมหวงัในความรักก็ตาม ซ่ึงการแสดงออกความรักยงัมี
ความแตกต่างในการแสดงออกท่ีก ากบัดว้ยเพศของตวัละคร ในตวัละครชายของละครโทรทศัน์
เกาหลีมีการแสดงออกความรักท่ีชดัเจน และแสดงออกเป็นอย่างมากทั้งการพูดและการกระท า ท า
ใหใ้นการเล่าเร่ืองของบางเร่ืองมีการแสดงออกความรักของตวัละหญิงนอ้ยมาก เป็นการสร้างทศันะ
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ให้ผูช้มได้ว่า เพศชายควรแสดงออกความรักอย่างชดัเจน และเพศหญิงควรสงวนตวัในเร่ืองของ
ความรัก สอดคลอ้งกบัทศันะของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลี ท่ีว่าตวัละครชายจะแสดงออกชดัเจน
มากกว่าตัวละครหญิง และตัวละครชายจะเป็นฝ่ายท่ีเ ร่ิมต้นความรักก่อน และ Terri (2002) 
นักจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกับความรักยงักล่าวไวว้่า การแสดงออกของเพศชายและหญิงมีความ
แตกต่างกันโดยผู ้หญิงมักจะใช้เวลาและเหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ซ่ึงอาจส่งผลให้
ความสัมพนัธ์พฒันาได้ช้าซ่ึงต่างจากเพศชายท่ีจะเร่ิมต้นความสัมพนัธ์อยากรวดเร็ว และมัก
แสดงออกดว้ยการสัมผสัคนรักอยา่งใกลชิ้ด  
 อยา่งไรก็ตามละครโทรทศัน์เกาหลีมีแนวทางการน าเสนอในการน าเร่ืองท่ีมีความเป็นเหตุ
เป็นผลเพื่อผูรั้บชมมีความเขา้ถึงและเขา้ใจการกระท าของตวัละคร โดยการแสดงออกจะไม่ขดัแยง้
กบัความเป็นจริงท่ีควรจะเป็น และมีการแสดงออกท่ีชดัเจน อยา่งท่ี Yoon (2010, อา้งถึงใน ณัฐิยา  ศี
รกรวิไล, 2553) ไดก้ล่าวถึงวิธีการเขียนบทละครให้ประสบความส าเร็จกบัผลการตอบรับของผูช้ม 
ซ่ึงหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการการปลูกฝังพฤติกรรมในมนุษย์เป็นทฤษฎีของ 
(Gerbner, 1919, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) โดยกระบวนการปลูกฝังมี 2 รูปแบบไดแ้ก่  
  1) วิธีหลกั (Mainstreaming) หมายถึงการสร้างกระแสนิยม หรือการสร้างบทบาท
ท่ีท าให้โดดเด่นจนเป็นกระแสในสังคม ซ่ึงในละครโทรทศัน์เกาหลีมีการสร้างกระแสนิยมเก่ียวกบั
การแสดงออกความรักเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะเน้ือหาละครละครส่วนมากเป็นเร่ืองราวความรัก          
โรแมนติกท าใหผู้ช้มเขา้ถึงไดง่้าย  
  2) วิธีการสร้างความสอดคลอ้ง (Resonance) หมายถึงการสร้างความสัมพนัธ์จาก
กระแสหลกัท่ีเกิดข้ึนจากโทรทศัน์กบัสังคมความเป็นจริงให้มีบางส่วนสอดคลอ้งกนัเพื่อเป็นการ
เสริมแรงใหเ้สมือนมีเร่ืองนั้นเกิดข้ึนจริงๆในสังคม 
 ซ่ึงจากทฤษฎีดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัโลกความเป็นจริงในการส่ือสารกบัผูช้มละคร
โทรทศัน์เกาหลี โดยละครโทรทศัน์เกาหลีสร้างกระแสนิยมให้เกิดการเลียบแบบ จนท าให้เป็น
กระแสหลกัมากมาย เช่น วธีิการเรียกคนรักวา่ พี่ชาย หรือภาษาเกาหลีวา่ โอปป้า การโอบกอดคนรัก
จากดา้นหลงั การท่ีฝ่ายชายกม้ลงผกูเชือกรองเทา้ใหฝ่้ายหญิง เป็นตน้ จนท าใหเ้กิดปรากฏการณ์การ
กระจายวฒันธรรมเกาหลีไปในหลายๆประเทศและเรียกปรากฏการณ์นั้นว่าเกาหลีฟีเวอ่ร์ (ดวงใจ  
อ าภยั, 2555) และสอดคลอ้งกบัทศันะของผูช้มละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมกัจะใช้วิธีการแสดงออก
จากละครท่ีดูไปปรับใช้ในชีวิตจริง หรือการแสดงออกอย่างละครโดยท่ีตนเองไม่รู้ตวั และยงั
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรีชา พนัธ์แน่น และคณะ (2551) ท่ีศึกษาเร่ืองส่ือบนัเทิงเกาหลีกับ
ค่านิยมในวฒันธรรมเกาหลีของวยัรุ่นไทย พบว่าวยัรุ่นไทยสามารถเข้าถึงและเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมท่ีมาจากกระแสนิยมจากละครโทรทศัน์เกาหลีดา้นการแสดงออกความ และยงัเกิดความ
สนใจในวฒันธรรมอ่ืนๆ เช่น อาหารและการศลัยกรรมอีกดว้ย 
 นอกจากนั้นหลกัการเขียนบทละครท่ี Yoon (2010, อา้งถึงใน ณฐิัยา ศีรกรวไิล, 2553) กล่าว
ไวว้า่การเขียนบทละครโทรทศัน์เกาหลีจะใช้หลกัการความเป็นจริงท่ีสามารถเกิดข้ึนในสังคม ท า
ใหมี้ความสอดคลอ้งทฤษฎีอีกดว้ย 
 และเน่ืองจากละครโทรทศัน์เกาหลีมีความโดดเด่นในการเล่าเร่ืองราวความรักท าให้ผูช้ม
ละครโทรทศัน์เกาหลีชาวไทยมีทศันะในการแสดงออกความรักจากละครโทรทศัน์เกาหลี  เก่ียวกบั
การแสดงออก การกอดและการจูบในท่ีสาธารณะเป็นฉากท่ีปรากฏอยู่มาก ซ่ึงจากการวิเคราะห์
เน้ือหาบทละครตามความเป็นจริงแลว้พบการแสดงความรักดงักล่าวเพียงไม่ก่ีฉากหรือเพียง 2-3 
ตอน จากปกติละครโทรทัศน์เกาหลีจะมีจ านวนตอนเฉล่ียประมาณ 18 ตอน ซ่ึงความคิดเห็น
ดงักล่าวมีความสอดคล้องกบั การเสริมแรง 2 เท่าของทฤษฎีการปลูกฝังความจริง (Double Dose 
Effect) ท่ีส่ือทางโทรทศัน์สามารถเสริมแรงให้คนมีความเช่ือมากเป็นสองเท่าจากความเป็นจริง จึง
ท าใหผู้ช้มถูกปลูกฝังพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งเกินความเป็นจริงท่ีปรากฏอยูใ่นละคร 
 ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีสนบัสนุนการปลูกฝังในการแสดงออกความรักของละครโทรทศัน์เกาหลีอยู่
มากมายไดแ้ก่ งานวิจยัของ Hong Tien Vu and Tien-Tsung, L (2013) ท่ีศึกษาผล กระทบของละคร
ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีการปลูกฝังความคิดต่อผูช้มเวียดนามท่ีเป็นผูห้ญิง พบว่า ผูห้ญิงชาว
เวียดนามส่วนใหญ่ท่ีมีการสมรสกบัผูช้ายชาวเกาหลีใต ้เกิดจากผลมาการชมละครละครโทรทศัน์
เกาหลี และถูกปลูกฝังให้มีทศันะเชิงบวกต่อผูช้ายเกาหลีใต้ จนเกิดเป็นความเช่ือและการรับรู้ว่า 
ผูช้ายเกาหลีมีการแสดงออกความรักเชิงบวกคนรัก สามารถท าให้ชีวิตรักมีความสุข แต่หลงัจากท่ี
ไดส้ ารวจผูห้ญิงเวียดนามท่ีทีการสมรสกบัผูช้ายเกาหลีนั้นพบว่า ทศันะท่ีมีต่อผูช้ายเกาหลีใตจ้าก
เดิมท่ีเป็นเชิงบวกกลายเป็นเชิงลบ เพราะการแสดงออกความรักในความเป็นจริงนั้นแตกต่างไปจาก
การแสดงออกความรักท่ีได้ชมในละครโทรทศัน์เกาหลี  งานวิจยัของ Kang (1992) ท่ีศึกษาการ
ปลูกฝังการถ่ายทอดวฒันธรรมของวยัรุ่นเกาหลีกบัโทรทศัน์ พบว่าการส่ือสารผ่านส่ือโทรทศัน์มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมความคิดและการแสดงกบัวยัรุ่นชาวเกาหลีมากท่ีสุดในเร่ืองบทบาททางเพศ 
ความสัมพนัธ์ของฝ่ายหญิงและชายท่ีแตกต่างกนั ท่ีจากเดิมตามหลกัความเช่ือแบบลทัธิขงจ้ือเพศ
หญิงจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเพศชายและบุคคลในบา้น จึงท าให้เพศหญิงมกัถูกกดข่ีอยูเ่สมอ ท าให้
เกิดภาวการณ์การหย่าร้างเป็นจ านวนมาก แต่เม่ือมีการปลูกฝังความสัมพนัธ์ทางเพศสภาพจากส่ือ
ผา่นโทรทศัน์ ปรากฏวา่มโนทศัน์ทางสังคมมีความเปล่ียนแปลง ส่งผลให้ปัญหาในการหยา่ร้างลด
น้อยลงและมีความสัมพนัธ์เชิงบวกของคู่รักมากข้ึน งานวิจยัของ กานดา จนัมหา (2555) ท่ีศึกษา
เ ร่ืองบทบาทตัว ร้ายในละครโทรทัศน์ ท่ี มีผลต่อการเ ลียนแบบพฤติกรรมของวัย รุ่นใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา่วยัรุ่นในกรุงเทพมหานครมีการเลียนแบบพฤติกรรมในการแสดงออกจาก
การรับชมละครโทรทศัน์เฉพาะอยา่งยิ่ง ละครท่ีมีแก่นเร่ืองความรัก โดยจะมีการเลียนแบบทั้งกริยา
ท่าทาง น ้ าเสียงในการใชภ้าษา และการแต่งตวัเพื่อใหมี้ความสวยงาม ส่วนในดา้นพฤติกรรมของตวั
ละครตวัร้ายนั้น ละครจะแสดงออกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ในท่ีสุดการกระท าเชิงลบของตวัละครนั้น
จะไดรั้บผลของการกระท าอยา่งไร จึงท าใหว้ยัรุ่นมีการเรียนรู้จะไม่ไดท้  าตามทั้งหมด เพราะรู้วา่เป็น
การกระท าท่ีไม่ดีขดัต่อหลกัของสังคม  
 

6.3 ข้อเสนอแนะในงานวจิัย  
 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูส้ร้างละครโทรทศัน์ 
 เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ การวิจยัคร้ังน้ีมี
ข้อเสนอแนะให้กับผูส้ร้างละครโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ท่ี
เหมาะสมและมีคุณค่าต่อไป 
  1) ละครโทรทศัน์มีบทบาทในการปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมของผูรั้บชม 
ดงันั้นเน้ือหาการเล่าเร่ืองในละครจึงมีความส าคญัในการส่ือสารการแสดงออกความรัก เพื่อสร้าง
ความหมายและวธีิการแสดงออกของความรักให้เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บชม ดงันั้นจึงควรสร้างสรรค์
ละครท่ีมีคุณภาพและน าเสนอเร่ืองราวในการแสดงออกท่ีสามารถเกิดข้ึนจริงๆไดใ้นสังคม 
  2) รูปแบบความรักในตวัละครมีความหลากหลายทั้ง ความรักรูปแบบเสน่หา 
(Eros), ความรักรูปแบบเสียสละ (Agape), ความรักรูปแบบมีเหตุมีผล (Pragma), ความรักรูปแบบ
มิตรภาพ (Storge) ความรักรูปแบบไม่ผกูมดั (Ludus) และความรักรูปแบบลุ่มหลง (Mania) ดงันั้น
ผูส้ร้างละครโทรทศัน์ควรสร้างสรรค์ละครให้มีวิธีการแสดงออกความรักท่ีเหมาะสม กบัความรัก
รูปแบบต่างๆให้ผูรั้บชมไดมี้ความเขา้ใจถึงวิธีการแสดงออกความรัก รูปแบบความคิดของตวัละคร 
เพื่อเป็นตวัอยา่งในการด าเนินชีวติต่อไป 
  3) ผูช้มละครโทรทศัน์รับรู้การแสดงออกความรักในรูปแบบเสียสละ (Agape) ได้
ชัดเจนท่ีสุด และมีการเลียนแบบการกระท าอย่างชัดเจน ดังนั้ นผูผ้ลิตละครโทรทัศน์จึงควร
สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ดว้ยการน าเสนอความรักรูปแบบน้ีเพื่อให้เป็นการปลูกฝังความรักท่ีดีต่อ
ผูช้ม  
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 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูช้มละครโทรทศัน์ 
 เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูช้มละครโทรทศัน์ การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะ
ให้กบัผูช้มละครโทรทศัน์ เพื่อเป็นแนวทางการคิดวิเคราะห์การแสดงออกของตวัละครและการ
เลียนแบบพฤติกรรมของตวัละคร 
  1) ตวัละครในละครโทรทศัน์มีความแตกต่างกนัในลกัษณะเฉพาะต่างๆ เช่น เพศ 
อุปนิสัย ฐานะ การศึกษา และรูปแบบความรัก ซ่ึงมีส่วนท าใหว้ิธีการแสดงออกแตกต่างไปดว้ย ซ่ึง
ผูช้มควรเขา้ใจตวัละคร วิธีการแสดงออก ผลท่ีจะไดรั้บจากการกระท านั้นๆ และสภาพความเป็น
จริงของชีวิต จึงจะเกิดประโยชน์ในการรับรู้การปลูกฝังจากส่ือและรู้เท่าทนัส่ือละคร เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการแสดงพฤติกรรมท่ีมาจากส่ือละคร 
  2) ในการรับชมละครท่ีมาจากต่างประเทศ ผูค้วรท าความเขา้ใจในวฒันธรรมและ
การแสดงออกของประเทศนั้นๆ และหากมีการเลียนแบบพฤติกรรมจากตวัละครในละคร ควร
ค านึงถึงวฒันธรรมของประเทศของตนเอง เพื่ออยูใ่นการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบักรอบวฒันธรรม 
 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัต่อไป 
 เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปลูกฝังความจริง
ท่ีไดจ้ากส่ือ และการส่ือสารวธีิการแสดงออกความรักในละคร  
  1) งานวิจยัช้ินน้ีเป็นการวิเคราะห์การแสดงออกความรักในละครโทรทศัน์เกาหลี
เท่านั้น ซ่ึงการส่ือสารของละครและการรับรู้ความหมายในการแสดงออกความรัก มีความแตกต่าง
กนัในสังคมไทย ดงันั้นหากมีการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาบริบททางสังคมและวฒันธรรมเป็น
งานวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการแสดงออกท่ีชดัเจน 
  2) งานวิจัยช้ินน้ีเป็นการศึกษาการแสดงออกความรักของตัวละครหลักหรือ
พระเอกกบันางเอกเพียงเท่านั้น ซ่ึงในทุกๆความรักท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้เพียงบุคคลเพียงสองคน ดงันั้น
หากมีการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาวิธีการแสดงออกต่อความรักของตวัละครอ่ืนๆ เพื่อนความเขา้ใจ
การแสดงออกของตวัละครในบริบาทท่ีต่างออกไป เช่น พระรอง หรือการแสดงออกความรักของ
พอ่แม่เป็นตน้



 

บรรณานุกรม 

กรวชิญ ์จงอุดมทรัพย.์ (2556). การรับรู้และความสอดคล้องของค่านิยมไทยในละครซิทคอม เร่ือง 
บ้านนีมี้รักของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ, กรุงเทพฯ. 

กระซิบรัก จิตสัมผสั. (2556). ภาพเร่ืองกระซิบรัก จิตสัมผสั( I can hear your voice). สืบคน้จาก 
http://bnt.jomyut.club/portfolio-item/กระซิบรัก-จิตสัมผสั-i-can-hear-your-voice/ 

กอบกลู จนัทรโคลิกา. (2552). ความคิดเห็นของผูช้มต่อการเซ็นเซอร์ฉากการใชย้าเสพติดของละคร
ไทย. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, 5(1): 103-120. 

กาญจนา แกว้เทพ. (2535). รัก: ศิลปะท่ีแท้จริง. กรุงเทพฯ: ณ ญาณ. 
กาญจนา แกว้เทพ. (2541). ส่ือสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 
กาญจนา แกว้เทพ. (2552). “สัมพนัธบท” (Intertextuality): เหลา้เก่าในขวดใหม่ ในส่ือสารศึกษา.

วารสารนิเทศศาสตร์, 27(2): 8. 
กานดา จนัมหา. (2555). บทบาทตัวร้ายในละครโทรทัศน์ท่ีมีผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมของ

วยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, กรุงเทพฯ. 

ก าจร หลุยยะพงศ ์และสมสุข หินวมิาน. (2552). หลอน รัก สับสน ใน หนังไทย ภาพยนตร์ไทยใน
รอบสามทศวรรษ (พ.ศ.2520-2547) กรณีศึกษาตระกูลหนังผี หนังรัก และหนังยคุหลัง
สมยัใหม่. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

จ านง รังสิกุล. (2538). ต านานโทรทัศน์ไทยกับจ านง รังสิกุล. กรุงเทพฯ: ธนาคารกรุงเทพ. 
ชยพร สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์. (2548). การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์. นนทบุรี: 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
ชโลทร โพยมยล. (2552). ความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์

ไทย (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 
ซอยอง รักน้ีไม่เปล่ียนแปลง. (2556). ภาพเร่ืองซอยอง รักนีไ้ม่เปล่ียนแปลง(My daughter Seo-

young). สืบคน้จาก http://kseriesclub.blogspot.com/2013/12/my-daughter-seo-young-1-
50-end.html. 



222 

ณฐิัยา ศีรกรวไิล. (2553). การบรรยายของผู้ก  ากับและนักเขียนบทละครโทรทัศน์จากประเทศเกาหลี
โดย กสทช. สืบคน้จาก https://m.facebook.com/notes/ณฐิัยา-ศิรกร วไิล/งานสัมมนาของ-
กสทช-เป็นการบรรยายของผูก้  ากบัและนกัเขียนบทละครโทรทศัน์จากประเทศเกาห/
764515066940790/,. 

ดวงใจ อ าภยั. (2555). เกาหลีฟีเว่อร์. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพโ์ปรวชิัน่. 
ดุริยางค ์คมข า. (2553). การผลิตการเผยแผ่และการบริโภคละครซีรีย์เกาหลีกรณีศึกษา เร่ืองแดจังกึม

และเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเยน็ชา (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

แดจงักึม. (2548). ภาพละครแดจังกึมจอมนางแห่งวงัหลวง. สืบคน้จาก 
http://www.subthaiseries.com/ละครโทรทศัน์เกาหลี-dae-jang-geum-จอมนางแห/. 

ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ.์  (2543). นิเทศศาสตร์กับเร่ืองเล่าและการเล่าเร่ือง: วิเคราะห์การศึกษา          
จินตคดี-จินตทัศน์ในส่ือร่วมสมยั. กรุงเทพฯ: โครงการส่ือสันติภาพคณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ท านองรัก สัมผสัหวัใจ. (2551). ภาพเร่ืองท านองรัก สัมผัสหัวใจ (Beethoven Virus). สืบคน้จาก 
https://pantip.com/topic/32793485 

ธนวดี บุญลือ และคณะ. (2528). หลักและทฤษฎีการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ธนิต ชนะกุลมาศ. (2547). การวิเคราะห์ภาพยนตร์ของจางอีโ้หมวในเชิงบริบททางประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรมและแนวคิดแบบอุดมคติเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต (วทิยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิตไม่ไดตี้พิมพ)์ ธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ 

ธญัญา สังขพนัธานนท.์ (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. ปทุมธานี: นาคร. 
นงลกัษณ์ ยิม้ศรวล. (2544). ระบบสัญลักษณ์ทางเพศในละครโทรทัศน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการมี

พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตไม่ไดตี้พิมพ)์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

นราพร สังขช์ยั. (2552). บทโทรทศัน์ไทย: กระบวนสร้างสรรคแ์ละเทคนิค. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 29(3), 139 - 158. 

เนตรชนก คงทน และนนัทพร อดิเรกโชติกุล. (2545). พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ไทย และ
การใช้ประโยชน์ ในการน าไปพัฒนาตนเองของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา.
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%99
http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3+%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5


223 

บุปผา บุญทิพย.์ (2546). ความรักในนวนิยายเร่ืองลูกทาสของ รพีพร. วารสารมหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 28(1), 188-198. 

ปภงักร ปรีดาชชัวาล, ไฉไล ศกัดิวรพงศ ์และสากล สถิตวทิยานนัท.์ (2555). การยอมรับและ
พฤติกรรมการเลียนแบบทางวฒันธรรม จากส่ือบนัเทิงเกาหลีของวยัรุ่นไทย. วารสาร
ปัญญาภิวฒัน์, 5(1), 17-30. 

ปรมะ สตะเวทิน (2546). หลักและทฤษฎีการส่ือสาร. นนทบุรี: สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ปรีชา พนัธ์แน่น และคณะ. (2551). ส่ือบันเทิงเกาหลีกับค่านิยมในวฒันธรรมเกาหลีของวยัรุ่นไทย. 
โครงการวจิยั มหาวทิยาลยัเกริก. 

ปรียาภรณ์ สืบสวสัด์ิ. (2551). พฤติกรรมการเปิดรับและความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อวัฒนธรรมผ่านส่ือละครโทรทัศน์เกาหลี (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

ปัทมวดี จารุวร. (2538). ศัพท์ภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
โปรดิวเซอร์หนา้ใส หวัใจกุ๊กก๊ิก. (2558). ภาพเร่ืองโปรดิวเซอร์หน้าใส หัวใจกุ๊กก๊ิก(The Producer). 

สืบคน้จาก http://www.duckload.ws/forum/archive/index.php/t-989335.html 
ภทัรลดา กอ้นทอง. (2559). ผิดหวงัในความรักมี-ปัญหาครอบครัวคนไทยฆ่าตัวตายสูงสุดอันดับ 3 

ของโลก. สืบคน้จาก http://www.nationtv.tv/main/ๅ-content/social/378491526/ 
ภทัราวดี ธีเลอร์. (2555). ทบทวนโครงเร่ืองและแก่นเร่ืองของละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: เร่ืองท่ี 1-24 (พ.ศ 2531-2555). ปทุมธานี: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยั
กรุงเทพ. 

ภากิตต์ิ ตรีสุกล. (2537). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์นขา้หลวง พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง. 

มานาเล็ค, รูด้ี. (2553). ความส าคญัของความรัก. สืบคน้จาก http://thailannachurch.com. 
เมทินี ทองศรีเกตุ. (2552). พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยักรุงเทพ, ปทุมธานี. 
ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว. (2557). ภาพเร่ืองยยัตัวร้ายกับนายต่างดาว (You who came from the star). 

สืบคน้จาก http://pantip.com/topic/32022808 
รักน้ีชัว่นิรันดร์. (2544). ภาพละครรักนีช่ั้วนิรันดร์. สืบคน้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รักน้ีชัว่

นิรันดร์. 



224 

ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542. กรุงเทพฯ:  
นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์. 

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล. (2555). ผลกระทบและบทบาทของส่ือโทรทศัน์และส่ือส่ิงพิมพด์า้น       
การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรม. วิชาการคุณธรรมความดี, 1(1): 1-18. 

ลิขิตแห่งดวงดาว. (2543). ภาพละครลิขิตแห่งดวงดาว. สืบคน้จาก 
https://www.djowiki.com/w/별은_내_가슴에. 

วนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย. (2553). ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศท่ีปรากฎในมิวสิควีดีโอไทย 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ เชียงใหม่. 

วทิยา นาควชัระ. (2552). เม่ือ...รักไม่ลงตัว. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพก์ู๊ดบุค๊. 
ศรัณย ์รักสัตยม์ัน่. (2547). วยัรุ่นกับกระบวนการสร้างความเป็นจริงเร่ือง ความรักผ่านเพลงไทย

สมยันิยม (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
ปทุมธานี. 

สถานเอกอคัราชทูต ณ กรุงโซล. (2559). การท่องเท่ียวเกาหลีใต้. สืบคน้จาก 
http://www.thaiembassy.org/seoul/th/business/38613-การท่องเท่ียวในเกาหลีใต.้html 

สมลกัษณ์ สวางโรจน์. (2537). จิตวิทยาของความรัก. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ.์ 
สะใภจ้อมแสบ. (2555). ภาพเร่ืองสะใภ้จอมแสบ (My husband got a family). สืบคน้จาก 

http://www.subthaiseries.com/ซีร่ียเ์กาหลี-my-husband-สะใภจ้อ/ 
สัตกร วงศส์งคราม. (2552). ความรักของวยัรุ่น. ภาคนิพนธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั          

ศรีนครินทรวโิรฒ. 
สินิทธ์ สิทธิรักษ.์ (2535). ก าเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493-2500). ปทุมธานี: ส านกัพิมพ ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
สินียา ไกรวมิล. (2545). ลักษณะของบทละคร โทรทัศน์ไทยท่ีได้รับความนิยมช่วงหลังข่าว จากปี 

พ.ศ.2535-2544 (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
กรุงเทพฯ. 

สิรินทร์ ช่วงโชติ. (2549). The Real Truth about Teens & Sex. กรุงเทพฯ: ตะวนัส่อง. 
ส่ือนอกวจิารณ์ละคร "ไม่ส้ินไร้ไฟสวาท" ไม่เหมาะสม. (2559). สืบคน้จาก 

http://www.nationtv.tv/main/program/Nation-Mit-Night/378485485/ 
สุภา จิตติวสุรัตน์. (2545). การสร้างความหมายทางสังคมและการรับรู้ความเป็นจริงในภาพยนตร์อิง

เร่ืองจริง. (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
กรุงเทพฯ. 



225 

เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ. (2554). ภาพเร่ืองเสกฉันให้เป็นเธอ(Secert Garden). สืบคน้จาก 
http://www.series24hr.com/secret-garden/ 

อภิรัตน์ รัทยานนท.์ (2547). กระบวนการสร้างความจริงทางสังคมของตัวละครนางร้ายในละคร
โทรทัศน์ (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
ปทุมธานี. 

อลิสา วทิวสักุล. (2549). การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีผ่านละคร
โทรทัศน์ แดจังกึม จอมนางแห่งวงัหลวง (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ไม่ไดตี้พิมพ)์.  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. 

อญัชลี อุชชิน. (2550). รักผลิบาน งานผลิผล: เข้าใจคนด้วยเอน็เนียแกรม. สืบคน้จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/120996 

อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ และป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี. (2555). K-Drama กับกระแสวฒันธรรมป๊อบ: 
อุบลรัตน์ ศิริยวุศักด์ิ. สืบคน้จากhttp://prachatai.com/journal/2012/10/43317 

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2007). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing 
Communications Perspec- tive, Seventh Edition. New York: McGrawHill/Irwin. 

Berger, A. A. (1997). Narratives in popular culture, media, and everyday life. Thousand Oaks: 
Sage. 

Cantor M. G. & Pingree, S. (1983). The Soap Opera. Beverly Hills, Ca: Sage. 
Frey, L., Botan, C., & Kreps, G. (1999). Investigating communication: An introduction to 

research methods. Boston: Allyn & Bacon.  
Fromm, E. (1987). The art of loving. London: Unwin Paper-backs.  
Goodlad, J. S. R. (1971). Sociology of Popular Drama. London: Heinemann Educational 

Publishers. 
Griffin, E. (2009). A First Look at Communication Theory (7th ed.). Singapore: The McGraw-Hill 

Companies. 
Grossber, L. (2006). Mediamaking : mass media in a popular culture. Thousand Oaks, Calif. : 

Sage Publications. 
Heath, R. L., & Bryant, J. (2000). Human communication theory and research:Concepts, 

contexts, and challenge. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Helen, P. (1995). The Enneagram in Love and Work: Understanding Your Intimate and Business 

Relationships. San Francisco: Harpercollins. 

https://www.gotoknow.org/posts/120996
http://prachatai.com/journal/2012/10/43317
http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=13266592538&searchurl=sortby%3D17%26an%3Dgoodlad%2520j%2520s%2520r
http://www.worldcat.org/title/mediamaking-mass-media-in-a-popular-culture/oclc/58975760?referer=br&ht=edition


226 

Hetsroni, A. (2012a).  Advertising and Reality: A Global Study of Representation and Content. 
New York: Continuum International Publishing Group. 

Hetsroni, A. (2012b). Associations between television viewing and love styles:an interpretation 
using cultivation theory. Psychological Reports, 110(1),3550.       
doi: 102466/17.pr0.110.1.35-50 

Hong Tien,V., & Tien-Tsung, L. (2013). Soap Operas as a Matchmaker: A Cultivation Analysis 
of the Effects of South Korean TV Drama on Vietnamese Women’s marital intentions. 
Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(2), 308-330.      
doi 10.1177/1077699013482912 

Jang, T. Y. (Director). (2014). You who came from the star  [Television series]. South Korea: HB 
Entertainment. 

Jo, S. W. (Director). (2013). I can hear your voice [Television series]. South Korea: DRM Media 
Kim Jong-hak Productions. 

Kang, J. G. (1992). Television and Enculturation among Korean Adolescents: Cultivation 
Analysis. Illinois State University, 2(1), 65-83. 

Kim, H. S. (Director). (2012). My husband got a family [Television series]. South Korea: KBS 
productions. 

Korean Drama Festival. (2016). Retrieved April 10, 2016 from  http://www.kdfo.org 
Korean Drama. (2016). Retrieced April 15, 2016, from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_drama 
Krippendor, K. (2004). Measuring the Reliability of Qualitative Text Analysis Data. Quality and 

Quantity. 38(6), 787-800. 
Lane, Priscilla W. (1954). Fertile,obese,male mice. Journal of Heredity 45: 56-8. 
Lee, J. A. (1973). The colors of love: an exploration of the ways of loving. Don mills, 

Ontario:New Press.Maxwell. 
Lee, J. G. (Director). (2008). Beethoven Virus [Television series]. South Korea: Kim Jong-hak 

Production. 
Peck, S. M. (1978). The Load Less Traveled, a New Psychology of Love Traditional Values and 

Spiritual Growth. New York: Rockefeller Center 
Propp, V. (1968). Morphology of the folktale. Austin: University of Texas Press 



227 

Rosenberry, J. & Vicker, L. A. (2009). Applied Mass Communication Theory. Boston: Alley and 
Bacon. 

Samuel, L. B. (1987). Discovering Mass Communication, Second Edition. Glenview, ill: 
Foresman and Company. 

Seo, S. M. & Pyo, M. S. (Director). (2014). The producer  [Television series]. South Korea: 
Chorokbaem Media. 

Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communication. Urbana, III: 
University of Illinois Press. 

Shin, W. C. & Kwon, H. C. (Director). (2011). Secert Garden [Television series]. South Korea: 
Hwa & Dam Pictures. 

Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93,119-135. 
Terri, L. O. (2002). Marital Conflict Behaviors and Implications for Divorce over 16 Years. 

National Institutes of Health. 72(5): 1188–1204. doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00758.x. 
Todorov, T. (1969). Structural Analysis of Narrative. NOVEL: A Forum on Fiction, Vol. 3, No. 1 

(Autumn, 1969), pp. 70-76 
Watson, J. (2008).  Media Communication an Introduction to Theory and Process (3rd ed.). 

Basinstoke, Hampshire: Palgrave macmillan. 

West, R. & College, W. (2013). Introducing Communication Theory: Analysis and Application. 
Books by Marquette University Faculty. 

Xiaowei, H. (2009). ‘Korean Wave’ — the Popular Culture, Comes as both Cultural and 
Economic Imperialism in the East Asia. Asian Social Science, 5(8), 123-130. 

Yoo, H. K. (Director). (2013). My daughter Seo-young  [Television series]. South Korea: Korea 
Broadcasting Actors Union. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2551 - 2558 

รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2551 
1. Aeja's Older Sister, Minja  
2. Beethoven Virus  
3. Chunja's Happy Events  
4. Family's Honor  
5. Formidable Rivals  
6. Glass Castle  
7. Gourmet  
8. Hong Gil-dong  
9. I Love You, Don't Cry  
10. Iljimae  
11. King Sejong the Great  
12. La Dolce Vita  
13. Mom's Dead Upset  
14. New Heart  
15. Night After Night  
16. On Air  
17. One Mom and Three Dads  
18. Painter of the Wind  

19. Robber  
20. Single Dad in Love 
21. Star's Lover  
22. Strongest Chil Woo 
23. Spotlight  
24. Tazza  
25. Temptation of Wife  
26. The Kingdom of The Winds 
27. The Last Scandal of My Life 
28. The World That They Live In 
29. Tokyo Sun Shower 
30. White Lies 
31. Who Are You? 
32. Woman of Matchless Beauty, Park 

Jung-geum 
33. Women of the Sun  
34. Working Mom 
35. You Are My Destiny  

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2552 

1. Assorted Gems  
2. Boys Over Flowers  
3. Brilliant Legacy  
4. Cain and Abel  
5. Cinderella Man  

6. Creating Destiny  
7. Don't Hesitate  
8. Dream  
9. Friend, Our Legend  
10. Good Job, Good Job  
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11. He Who Can't Marry  
12. Hero  
13. High Kick Through the Roof  
14. Invincible Lee Pyung Kang  
15. Iris  
16. Ja Myung Go  
17. Loving You a Thousand Times  
18. My Fair Lady  
19. My Too Perfect Sons  
20. Queen of Housewives  
21. Queen Seondeok  
22. Romance Zero  
23. Smile, You  
24. Soul  
25. Swallow the Sun  

26. Style  
27. Tamra, the Island  
28. Temptation of an Angel  
29. The Accidental Couple  
30. The City Hall  
31. The Return of Iljimae  
32. The Road Home  
33. The Slingshot  
34. Three Brothers  
35. Triple  
36. Two Wives  
37. What's for Dinner?  
38. Wife Returns  
39. Will It Snow for Christmas?  
40. You're Beautiful 

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2553 

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

14. Dr. Champ  
15. Flames of Desire  
16. Freedom Fighter, Lee Hoe-young  
17. Giant  
18. Gloria  
19. God's Quiz  
20. Golden Fish  
21. Golden Fish  
22. Grudge: The Revolt of Gumiho  
23. Harvest Villa  
24. Home Sweet Home  
25. I am Legend  
26. It's Okay, Daddy's Girl  
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27. Jejungwon  
28. Joseon X-Files  
29. Junwoo  
30. Kim Su-ro, The Iron King  
31. King of Baking, Kim Takgu  
32. Legend of the Patriots  
33. Life Is Beautiful  
34. A Man Called God  
35. Mary Stayed Out All Night  
36. Master of Study  
37. My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox  
38. Oh! My Lady  
39. Pasta  
40. Personal Taste  
41. Pianist  
42. Pink Lipstick  
43. Playful Kiss  
44. President  
45. Prosecutor Princess  

46. Pure Pumpkin Flower  
47. Queen of Reversals  
48. Rock, Rock, Rock  
49. Road No. 1  
50. Smile Again  
51. Smile, Mom  
52. Secret Garden  
53. Sungkyunkwan Scandal  
54. Stars Falling from the Sky  
55. The Fugitive: Plan B  
56. The Great Merchant  
57. The King of Legend  
58. The Reputable Family  
59. The Slave Hunters  
60. The Woman Who Still Wants to 

Marry  
61. Three Sisters  
62. You Don't Know Women 

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2554 

1. My Princess  
2. New Tales of Gisaeng  
3. Ojakgyo Family  
4. Padam Padam... The Sound of His 

and Her Heartbeats  
5. Paradise Ranch  
6. Poseidon  
7. Protect the Boss  
8. Queen Insoo  

9. Romance Town  
10. Royal Family  
11. Scent of a Woman  
12. Sign  
13. Special Affairs Team TEN  
14. Spy Myung-wol  
15. The Duo  
16. The Greatest Love  
17. The Musical  
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18. The Princess' Man  
19. The Thorn Birds  
20. The Women of Our Home  
21. Twinkle Twinkle  
22. Vampire Idol  

23. Vampire Prosecutor  
24. Warrior Baek Dong-soo  
25. White Christmas  
26. While You Were Sleepin

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2555 

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

24. Glass Mask  
25. God of War  
26. Golden Time  
27. Goodbye Dear Wife  
28. Haeundae Lovers  
29. Here Comes Mr. Oh  
30. History of a Salaryman  
31. I Do, I Do  
32. I Like You  
33. I Love Lee Tae-ri  
34. I Need Romance 2012  
35. Jeon Woo-chi  
36. Ji Woon-soo's Stroke of Luck  
37. Korean Peninsula  
38. Love, My Love  
39. Love Rain  
40. Ma Boy  
41. Man from the Equator  
42. May Queen  
43. Missing You  
44. Moon Embracing the Sun  
45. Ms Panda and Mr Hedgehog  
46. My Daughter Seo-young 
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47. My Husband Got a Family  
48. My Lover, Madame Butterfly  
49. Ohlala Couple  
50. Operation Proposal  
51. Phantom  
52. Queen In-hyun's Man  
53. Reply 1997  
54. Rooftop Prince  
55. Salamander Guru and The Shadows  
56. Shut Up Flower Boy Band  
57. Syndrome  
58. Still You  
59. Standby  
60. Take Care of Us, Captain  
61. Tasty Life  

62. The 3rd Hospital  
63. The Chaser 
64. The Great Seer  
65. The Innocent Man  
66. The King's Doctor  
67. The King's Dream  
68. The King 2 Hearts  
69. The King of Dramas  
70. The Wedding Scheme  
71. To the Beautiful You  
72. Twelve Men in a Year  
73. Welcome Rain to My Life  
74. Wild Romance  
75. Yellow Boots 

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2556 

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

14. Give Love Away  
15. Goddess of Fire  
16. Goddess of Marriage  
17. God's Gift - 14 Days  
18. Golden Rainbow  
19. Good Doctor  
20. Good For You  
21. Gu Family Book  
22. Her Legend  
23. Hold My Hand  
24. Hur Jun, the Original Story  
25. I Can Hear Your Voice  
26. Incarnation of Money  
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27. Iris II  
28. Jang Ok-jung, Living by Love  
29. King of Ambition  
30. Let's Eat  
31. Marry Him If You Dare  
32. Master's Sun  
33. Medical Top Team  
34. Melody of Love  
35. Mirae's Choice  
36. Miss Korea  
37. Monstar  
38. My Love from the Star 
39. Nine: Nine Time Travels  
40. One Warm Word  
41. One Well-Raised Daughter  
42. Passionate Love  
43. Potato Star 2013QR3  
44. Pots of Gold  
45. Pretty Man  
46. Prime Minister and I  
47. Princess Aurora  
48. Queen of Ambition  
49. Queen of the Office  
50. Reply 1994  
51. Ruby Ring  
52. Samsaengi  

53. Scandal  
54. School 2013  
55. Secret Love  
56. Sincerity Moves Heaven  
57. Shining Romance  
58. Shark  
59. That Winter, the Wind Blows  
60. The Fugitive of Joseon  
61. The Heirs  
62. The King's Daughter, Soo Baek-

hyang  
63. The Queen's Classroom  
64. The Secret of Birth  
65. The Suspicious Housekeeper  
66. The Virus  
67. Thorn Flower  
68. Thrice Married Woman  
69. Two Weeks  
70. Two Women's Room  
71. Ugly Alert  
72. Wang's Family  
73. When a Man Falls in Love  
74. Who Are You?  
75. Wonderful Mama  
76. You're the Best, Lee Soon-shin  
77. Your Lady 

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2557 

1. A New Leaf  
2. Angel Eyes  

3. Angel's Revenge  
4. Apgujeong Midnight Sun 
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5. Bad Guys  
6. Big Man  
7. Birth of a Beauty  
8. Blade Man  
9. Bride of the Century  
10. Can We Love?  
11. Cantabile Tomorrow  
12. Cheo Yong  
13. Cunning Single Lady  
14. Discovery of Love  
15. Doctor Stranger  
16. Dr. Frost  
17. Fated to Love You  
18. Flower Grandpa Investigation Unit  
19. Gap-dong  
20. Glorious Day  
21. Golden Cross  
22. Gunman in Joseon  
23. Healer  
24. Hi! School-Love On  
25. High School King of Savvy  
26. Hotel King  
27. I Need Romance 3  
28. Inspiring Generation  
29. Into the Flames  
30. It's Okay, That's Love  
31. Jang Bo-ri is Here!  
32. Jeong Do-jeon  
33. Land of Gold  
34. Legendary Witches  

35. Liar Game  
36. Make a Wish  
37. Mama  
38. Marriage, Not Dating  
39. Mimi  
40. Misaeng  
41. Modern Farmer  
42. Mother's Garden  
43. Mr. Back  
44. My Dear Cat  
45. My Lovely Girl  
46. My Secret Hotel  
47. My Spring Days  
48. A New Leaf  
49. Only Love  
50. Pinocchio  
51. Plus Nine Boys 
52. Pride and Prejudice  
53. Punch  
54. Reset  
55. Rosy Lovers  
56. Secret Door  
57. Secret Love Affair  
58. Single-minded Dandelion  
59. Seonam Girls High School 

Investigators  
60. Sweet Secret  
61. Sweden Laundry  
62. Tears of Heaven  
63. Temptation  
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64. The Full Sun  
65. The Greatest Marriage  
66. The Idle Mermaid  
67. The King's Face  
68. The Night Watchman's Journal  
69. The Three Musketeers  
70. Three Days  
71. Triangle  
72. Trot Lovers  
73. Two Mothers  

74. Valid Love  
75. What's With This Family  
76. Wild Chives and Soy Bean Soup: 

12 Years Reunion 
77. Witch's Romance  
78. Wonderful Days  
79. Yoo-na's Street  
80. You Are the Only One  
81. You're All Surrounded  
82. You're Only Min

 
รายช่ือละครโทรทัศน์เกาหลใีนปี พ.ศ. 2558 

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

19. Hidden Identity  
20. High Society  
21. Hogu's Love  
22. House of Bluebird  
23. Hyde, Jekyll, Me  
24. I Have a Lover  
25. Kill Me, Heal Me  
26. Last  
27. Late Night Restaurant  
28. Let's Eat 2  
29. Love on a Rooftop  
30. Maids  
31. Make a Woman Cry  
32. Mask  
33. Masked Prosecutor  
34. Missing Noir M  
35. Mrs. Cop  
36. My Daughter, Geum Sa-wol  
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37. My Heart Twinkle Twinkle  
38. My Mother is a Daughter-in-law  
39. My Unfortunate Boyfriend  
40. Oh My Ghostess  
41. Oh My Venus  
42. Orange Marmalade  
43. Queen's Flower  
44. Remember: War of the Son  
45. Reply 1988  
46. Rude Miss Young-ae season 14  
47. She Was Pretty  
48. Six Flying Dragons  
49. Scholar Who Walks the Night  
50. Shine or Go Crazy  
51. Sweet, Savage Family  
52. Super Daddy Yeol  

53. Splash Splash Love  
54. Splendid Politics  
55. Spy  
56. The Family Is Coming 
57. The Girl Who Sees Smells  
58. The Lover  
59. The Merchant: Gaekju 2015  
60. The Producers  
61. The Time We Were Not in Love  
62. The Village: Achiara's Secret  
63. TV Novel: The Stars Are Shining  
64. Twenty Again  
65. Unkind Ladies  
66. Warm and Cozy 
67. Who Are You: School 2015  
68. Yong-pal  
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