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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของสื่อนวนิยาย
สือ่ โทรทัศน์ และสือ่ ภาพยนตร์ เรือ่ ง “ทวิภพ” 2) เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธบทของสือ่ นวนิยาย สือ่ โทรทัศน์
และสื่อภาพยนตร์ เรื่อง “ทวิภพ” 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริบทสังคมไทย เรื่อง “ทวิภพ” โดยได้ท�ำการ
เลือกกรณีศึกษาจ�ำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ทวิภพ” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) นวนิยายเรื่อง “ทวิภพ” โดย
ทมยันตี ส�ำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 2 เล่ม 2) ดีวีดีละครโทรทัศน์
เรื่อง “ทวิภพ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2554 3) ดีวีดี
ภาพยนตร์เรื่อง “ทวิภพ” ฉายในโรงภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 โดยพิจารณาจากโครงเรื่อง
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แก่นเรื่อง ตัวละคร การใช้ภาษา กลวิธีการเล่าเรื่อง ช่วงเวลา / สถานที่ และเพลง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
มีเกณฑ์ในการเลือกกรณีศกึ ษาคือความมีชอื่ เสียง การได้รบั ความนิยม และการได้รบั การดัดแปลงซ�ำ้ ผ่านสามสือ่
ได้แก่ นวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์
ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างของการเล่าเรื่องจากบทนวนิยายเรื่อง “ทวิภพ” กับการน�ำมาท�ำ
เป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากละครโทรทัศน์ทั้ง 2 ชุด
และ ภาพยนตร์ พ.ศ. 2533 ได้มกี ารเล่าเรือ่ งส่วนใหญ่ตามแบบทีน่ วนิยายได้บรรยายไว้ ขณะเดียวกันภาพยนตร์
พ.ศ. 2547 นั้นได้มีการจัดท�ำเนื้อหาออกมาได้แตกต่างออกไป โดยได้กล่าวถึงในช่วงยุคปลายสมัยรัชกาลที่ 4
และต้นรัชกาลที่ 5 แทน โดยเนือ้ หาจะเน้นออกไปทางการเมืองมากกว่าเรือ่ งรักใคร่ของพระนาง ดัง่ ทีน่ วนิยายได้
บรรยายเอาไว้ ด้านสัมพันธบท พบว่าโดยส่วนมากแล้วละครโทรทัศน์ทั้ง 2 ชุด และภาพยนตร์ทั้ง 2 ชุด ได้มีการ
คงเดิมไว้ตามแบบนวนิยาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นการกระท�ำของตัวละคร
ผ่านฉาก มุมมอง และบทสนทนา เป็นต้น ในยุคสมัยทีแ่ ตกต่างผ่านจอโทรทัศน์ ดังนัน้ จึงสามารถทีจ่ ะขยายความ
หรือดัดแปลงบทต่างๆ ในนวนิยายได้ตามความเหมาะสม ความแตกต่างทางด้านบริบทนัน้ พบว่าภาพยนตร์ พ.ศ.
2547 ได้มีการน�ำเสนอบริบทที่แตกต่างออกไป เนื่องจากได้น�ำเสนอเรื่องราวในปีของรัชกาลที่ 4 รวมถึงบุคคล
ที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา ที่พักอาศัย และยศของพระนางที่ถูกก�ำหนดไว้ในบทภาพยนตร์ชุดนี้
บริบทแวดล้อมที่ปรากฏออกมาจึงมีความแตกต่างทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ
ค�ำส�ำคัญ: ทวิภพ สัมพันธบท นวนิยาย ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์
ABSTRACT
This research has proposed to study 1) the elements in comparison between the
“Tawipob” novel, television series, and film, 2) the intertextual comparison between the
“Tawipob” novel, television series, and film, and 3) the context comparison of Thai society
by selecting “Tawipob” as a case study, and its details were as follows:. the “Tawipob”
novel published by Thommayanti Publishing House, at the Literature Publishing House, 13th
edition, 2008, for 2 books, the “Tawipob” DVDs recording the version that was broadcasted
on Channel 7 television in 1994 and 2011, and the “Tawipob” DVDs recording the movies that
were released in theaters in the years 1990 and 2004. Specifically storyline, theme, character,
language use, storytelling strategy, period of time / location, and song were considered. A
qualitative research method was used in this research by using purposive sampling because a
well-accepted, famous, and popular reproduced case study via three media forms, i.e. novels,
television series, and films was of high concern.
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The research found that there were not much differences in the narratives of the
“Tawipob” novel between the television series and films because both of the television series
and the 1990 film were produced mostly based upon the novels. However, the film that was
made in 2004 had some different contents. It was produced in the late reign of King Rama
IV and the beginning of the reign of King Rama V, whereby the content would rather focus
on politics than love affair. It was also found that both of the television series and the films
maintained the ideas of the original novel. Nevertheless, the television series showed the
characters’ actions via scenes, perspectives, dialogues, and so forth in different eras through
the television screen. Thus, it could be expanded or modified from the original novel in an
appropriate way. The research, furthermore, revealed that there was a contextual difference
between the 2004 film and the others because it was presented in different contexts. That was
to say, the story told about the reign of King Rama IV and the people who lived in the reign of
King Rama IV who were added into the storyline. All the residences and rankings in the reign
of King Rama IV were also set in this version. Social, cultural, political, and economic factors
were, therefore, found different.
KEYWORDS: Tawipob, Intertextuality, Novel, TV Series, Film
บทน�ำ

นวนิยาย หมายถึงเรื่องที่ถูกประพันธ์ขึ้น
จากผู้เขียนที่มีการน�ำเสนอเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ
และพรรณนาเสมือนตัวละครมีชีวิต โดยมีการใช้ค�ำ
ทีเ่ ป็นธรรมชาติอย่างบทสนทนาเข้ามาเสริมในการเล่า
เรื่อง ที่ไม่ใช่เพียงแค่ค�ำบรรยายของผู้แต่ง นวนิยาย
จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม นวนิยาย เป็น
วรรณกรรมบันเทิงคดีเช่นเดียวกับเรื่องสั้น ซึ่งจะมี
การผูกเรื่องให้ดูสมจริงโดยที่อาศัยเค้าโครงความ
จริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์ จึงมีผู้เรียกเรื่อง
สั้นและนวนิยายว่าเรื่องเล่าสมมติ นวนิยายนี้ผู้เขียน
อาจมีการสอดแทรกเหตุการณ์จริงบางอย่างไว้ ทั้งยัง
มีวธิ กี ารเล่าเรือ่ งอย่างมีศลิ ปะ เลือกกลัน่ กรองเฉพาะ
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เหตุการณ์ที่เหมาะสมแก่เรื่อง ท�ำให้เรื่องมีลักษณะ
สมจริง (วิพุธ โสภวงศ์, 2544)
ปัจจุบันมีนวนิยายจ�ำนวนมากที่ได้รับความ
นิยมน�ำมาถ่ายทอดผ่านช่องทางสือ่ สารมวลชนหลักที่
ใช้ในการสือ่ สารเพือ่ ความบันเทิง ก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ทีด่ ี รวมถึงมีการให้สาระความรูใ้ นรูปแบบทีจ่ รรโลงใจ
แก่ผรู้ บั สารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ สือ่ โทรทัศน์
สื่อภาพยนตร์ สื่อวิทยุ เป็นต้น ในรูปแบบบทละคร
โทรทัศน์ บทภาพยนตร์ บทละครเวที และบทละคร
วิทยุ โดยสื่อแต่ละประเภทจะมีองค์ประกอบร่วม
ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป โดยองค์ประกอบ
บางอย่างผู้ชมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากการ
อ่านหรือการรับชม แต่บางองค์ประกอบ เช่น การ
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เชือ่ มโยงของเนือ้ หา การถ่ายโอน เป็นต้น จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการวิเคราะห์อย่างละเอียด นับเป็นสิ่งที่สำ� คัญ
และมีความจ�ำเป็นที่ต้องให้ความสนใจในการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์
สัมพันธบทต่อไป ด้วยเหตุผล เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน
จากสือ่ หนึง่ ไปอีกสือ่ หนึง่ นัน้ สิง่ ทีจ่ ะเห็นได้ชดั คือ สือ่
แต่ละชนิดย่อมมีลกั ษณะเฉพาะของตนเองทีแ่ ตกต่าง
กันไป (พรรษา รอดอาตม์, 2554)
ดั ง นั้ น ในการเชื่ อ มโยงของเนื้ อ หาจากสื่ อ
หนึง่ ไปยังอีกสือ่ หนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ สือ่ นัน้ สามารถ
ท�ำการศึกษาในประเด็นดังกล่าว โดยเริ่มศึกษาจาก
ตัวกลยุทธ์ในการผลิตสื่อแต่ละประเภทที่ถูกน�ำมา
ใช้ในการน�ำเสนอ รวมถึงศึกษาจากกระบวนการ
ผลิ ต ในการถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาร และความเชื่ อ ม
โยงของสารในแต่ละสื่อ ผู้วิจัยจึงสนใจจะท�ำการ
ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง สัมพันธบทและบริบทของ
สังคมไทย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการเมือง เนื่องจากบริบทเหล่า
นี้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ โดยท�ำการศึกษาผ่าน
ทั้ ง 3 สื่ อ ด้ ว ยกั น คื อ นวนิ ย าย โทรทั ศ น์ และ
ภาพยนตร์ เพราะจะสามารถมองเห็นสัมพันธบท
ที่ เ กิ ด ขึ้ น องค์ ป ระกอบและบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกั น
ท�ำให้เกิดความหลากหลาย โดยใช้ นวนิยายเรื่อง
“ทวิภพ” เป็นกรณีศึกษา เนื่องจาก นวนิยายเรื่อง
“ทวิภพ” ได้มีการจัดท�ำผ่านทั้ง 3 สื่อด้วยกัน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของ
สื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ เรื่อง
“ทวิภพ” ได้แก่ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร การ
ใช้ภาษา กลวิธีการเล่าเรื่อง ช่วงเวลา/สถานที่ และ
เพลง

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธบทของ
สื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ เรื่อง
“ทวิภพ”
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริบทสังคมไทย
เรื่อง “ทวิภพ” ของสื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
ภาพยนตร์ เรื่อง “ทวิภพ”
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดสัมพันธบท
สัมพันธบท (Intertextuality) เป็นค�ำที่นัก
วิชาการชาวบัลแกเรีย จูเลีย คริสเตอวา คิดค้นขึ้นมา
โดยได้มีค�ำแปลเป็นภาษาไทยอยู่หลายค�ำ  อาทิ การ
เชื่ อ มโยงเนื้ อ หา การถ่ า ยโยงเนื้ อ หา สั ม พั น ธบท
สหบท เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ซึ่ง
สัมพันธบทนั้นได้ถูกนิยามจากหลายแนวคิดต่างๆ
โดย Berger (1992) ได้นิยามว่าเป็นการใช้หรือ
สร้างตัวบทใหม่ตัวบทหนึ่ง (อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ก็ได้) จากวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวบทเดิมที่มีอยู่แล้ว
กระบวนการสัมพันธบทต้องมี “ตัวบทต้นทาง” และ
“ตัวบทปลายทาง”
สรุปได้ว่าแนวคิดสัมพันธบทนั้นจะมีสิ่งที่
ปรากฏขึ้นในเนื้อหาที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ แต่
ก็ยังจะคงมีเนื้อหาดั้งเดิมอยู่จะมีการใช้ตัวบทอื่นมา
ประกอบเป็นตัวบทท�ำให้ตอ้ งเชือ่ มโยงเรือ่ งเข้ากับตัว
บทอื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรื่อง ซึ่งเป็นการหยิบ
ยืมซึ่งกันและกันท�ำให้ตัวบทนั้นมีความน่าสนใจ ซึ่ง
จะเชื่อมโยงกับที่ กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าว
ว่า “เหล้าเก่าในขวดใหม่ หรือ เหล้าใหม่ในขวด
เก่า” ไม่ว่าจะเหล้าหรือขวดก็ล้วนเป็นของเก่าทั้งสิ้น
(element) หากต้องการท�ำให้นา่ สนใจเพิม่ ขึน้ “วิธรี นิ
ใหม่” หรือ “การเปลี่ยนเหล้า/ขวดใหม่” (Relation,
Organise) ก็จะเป็นวิธีสร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาได้
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2. แนวคิดองค์ประกอบการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่องแต่เดิมนั้นมีเป้าหมายเพื่อเล่า
เรื่องสะท้อนภาพของความเป็นจริง (Reflection of
Reality) สร้างความสุนทรีและมีการใช้ภาษาซึ่งอาจ
จะเป็นการเขียนทีใ่ ช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารหลัก
ได้มีการพัฒนามาเป็นการเล่าเรื่องโดยการประกอบ
สร้างความเป็นจริง (Construction of Reality) ไม่ใช่
เพียงแค่สะท้อนสิง่ เหล่านัน้ ออกมาแต่กลับสร้างความ
หมายในเรื่องนั้น เพื่อจะสามารถท�ำความเข้าใจของ
สิง่ ต่างๆในเรือ่ งเล่านัน้ ได้ เพราะเรือ่ งเล่าเป็นเพียงแค่
เรือ่ งแต่งแต่ยงั รวมถึงงานเขียนทีเ่ ขียนขึน้ จากเรือ่ งจริง
ด้วย ทั้งนี้การเล่าเรื่องไม่จ�ำเป็นต้องใช้เพียงแค่ภาษา
ทางการเขียนแต่ยังสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารทั้ง
หลายในการเล่าเรื่องได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553)
การเล่ า เรื่ อ งนั้ น มี ก ารถ่ า ยทอดผ่ า นออก
มาหลายรูปแบบทั้งในวรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น
พงศาวดาร รวมถึ ง การเล่ า เรื่ อ งของภาพยนตร์
และละครโทรทั ศ น์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง บทสนทนา
บทเพลง การโฆษณา โดยองค์ประกอบของเรื่องเล่า
ประกอบด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2553; อิราวดี
ไตลังคะ, 2546 อ้างถึงใน วรารัตน์ สุขวัจนี, 2551)
3. แนวคิดบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย
บริบท ตรงกับค�ำในภาษาอังกฤษคือค�ำว่า
“Context” เป็นค�ำหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้
เข้าใจความหมายของค�ำ เนื่องจากบางครั้งข้อความ
ที่กล่าวจะไม่กระจ่างชัดเจนจึงต้องอาศัยข้อความ
ข้ า งเคี ย ง หรื อ ในบางครั้ ง ต้ อ งอาศั ย สถานการณ์
แวดล้อม หรือความรูเ้ กีย่ วกับตัวผูพ้ ดู ผูฟ้ งั ท�ำให้เข้าใจ
ความหมายของถ้อยค�ำที่พูด รวมทั้งสถานการณ์
แวดล้อม อีกนัยหนึ่งบริบท หมายถึง สภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นและมีความสัมพันธ์ก่อให้เกิดเป็นเงื่อนไข
หรือเหตุการณ์หนึง่ ขึน้ มา การท�ำความเข้าใจเรือ่ งราว
44

หรือเหตุการณ์ใดจึงต้องมีการท�ำความเข้าใจสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (กาญจนา นาคสกุล,
ม.ป.ป.; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2553)
ในเนือ้ หาของเรือ่ ง “ทวิภพ” ทีท่ ำ� การศึกษา
นัน้ มีความเกีย่ วข้องกับบริบทหลายด้าน ประกอบไป
ด้วย บริบทด้านสังคม บริบทด้านวัฒนธรรม บริบท
ด้านการเมือง และบริบทด้านเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง
ในแนวคิดของบริบทการทีจ่ ะเข้าใจในตัวบทของด้าน
ต่างๆ ได้ต้องมีการวิเคราะห์บริบทควบคู่กันไปด้วย
เสมอ โดยบริบทที่มีความเกี่ยวข้องในงานวิจัยชิ้นนี้มี
ขอบเขตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีเพียงภาพยนตร์
ทีฉ่ ายในปี พ.ศ. 2547 ทีม่ เี นือ้ หาอ้างอิงถึงสมัยรัชกาล
ที่ 4 ทั้งนี้สาเหตุที่มีการเชื่อมโยงไปสมัยรัชกาลที่
4 เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นยุคที่ประเทศไทย
เริ่มมีการเผชิญหน้ากับการเข้ามาคุกคามของชาติ
มหาอ�ำนาจตะวันตก
4. แนวคิดเรื่องนวนิยาย
นวนิยาย คือ ค�ำประพันธ์ร้อยแก้วที่แต่งขึ้น
จากจินตนาการของผูเ้ ขียน บ้างมีอา้ งถึงประวัตศิ าสตร์
โดยนวนิ ย ายนี้ อ าจเหมารวมไปถึ ง บทละคร และ
บทประพันธ์ที่มีความยาวเป็นเรื่อง โดยมีตัวละคร
และการด�ำเนินเรื่องตามล�ำดับ (ปิยพิมพ์ สมิตดิลก,
2541 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย,์ 2551) ในนวนิยาย
นั้นมีทั้งโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย โดยใน
โครงเรื่องใหญ่นั้นคือการน�ำเอาโครงเรื่องย่อยมา
ผสมผสานเรียงร้อยไว้ดว้ ยกัน โครงเรือ่ งจะเกิดขึน้ จาก
การทีต่ วั ละครมีขอ้ ขัดแย้ง ต้องพบเจอกับปัญหา และ
หาทางพยายามที่จะชนะปัญหานั้นให้ได้ นอกจากนี้
โครงเรือ่ งยังเป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญในการเขียนนวนิยาย
ด้วย เนื่องจากถ้าโครงเรื่องไม่มั่นคง ไม่ต่อเนื่องหรือ
ไม่ไปตามทางที่วางไว้ ก็จะสามารถท�ำให้เรื่องเล่านั้น
ไม่สมบูรณ์ได้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นวนิยายทีด่ นี นั้ จะสามารถบอกได้วา่ ประโยค
ไหนใครเป็นคนพูดอยู่ โดยสังเกตได้จากลักษณะการ
พูดของตัวละครที่จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดตามอุปนิสัยของแต่ละคน บทสนทนาในนวนิยาย
นัน้ นอกจากจะช่วยด�ำเนินเรือ่ งท�ำให้นา่ สนใจขึน้ รูจ้ กั
ตัวละครมากขึน้ แล้ว ยังมีคณ
ุ ค่าในตัวเองอีกหลายข้อ
คือ ช่วยสร้างความประทับใจ สะท้อนความคิดเห็น
อ่านแล้วมีความหลากหลาย และช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียดได้
5. แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์ มีความหมายมาจากค�ำใน
ภาษาอังกฤษว่า “Soap Opera” โดย Cantor and
Pingree(1983 อ้างถึงใน องอาจ สิงห์ล�ำพอง, 2557)
โดยให้ความหมายของละครโทรทัศน์ ไว้วา่ เป็นความ
บันเทิงทีม่ รี ปู แบบการเล่าเรือ่ ง ทีม่ กี ารด�ำเนินเรือ่ งราว
เป็นตอนๆ ต่อเนือ่ งกัน ซึง่ การน�ำเสนอละครเป็นตอนๆ
นั้น จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับสารในเชิงการมี
ประสบการณ์รว่ มกับละครทีต่ นได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับ
การน� ำ เสนอละครในแต่ ล ะช่ ว งตอน ที่ มี เ นื้ อ หา
ใกล้เคียงชีวิตจริง โดยมีค�ำกล่าวที่ว่า “ดูละครแล้ว
ย้อนดูตัว” หมายถึง การที่เนื้อหาในละครโทรทัศน์
สะท้อนภาพของมนุษย์ทั้งในเรื่องดีและไม่ดี ช่วยให้
ผู้ที่ได้รับชมสามารถใช้วิจารณญาณของตนในการ
วิเคราะห์เหตุและผลที่ละครโทรทัศน์สอดแทรก ใน
การมองแง่คิดและผลลัพธ์ที่ผู้รับสารสามารถน�ำมา
ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ จริงได้ (องอาจ สิงห์ลำ� พอง,
2557) ดังนั้นละครโทรทัศน์จึงเป็นการถ่ายทอดเรื่อง
ราวทีอ่ าจจะน�ำมาจากเค้าโครงเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือ
แต่งขึ้นจากจินตนาการ ซึ่งกล่าวได้ว่า สื่อโทรทัศน์
จะสะท้อนสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่ให้สังคมได้รับรู้ และ
ในขณะเดียวกันก็จะสร้างภาพแห่งความเป็นจริงใน
สังคมขึน้ มาใหม่ดว้ ย (อภิญญา ศรีรตั นสมบุญ, 2534)

6. แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์
ภาพยนตร์ หมายถึง เรื่องที่มีการน�ำเสนอ
ผ่ า นแผ่ น ฟิ ล ์ ม ซึ่ ง อาจจะมี ก ารดั ด แปลงมาจาก
นวนิยาย ละครโทรทัศน์หรือมาจากจินตนาการของ
ผู้เขียนบท หากแต่ภาพยนตร์นั้นมีความแตกต่าง
จากสื่อชนิดอื่นๆ คือการเคลื่อนไหวของภาพยนตร์
นั้นเกิดจากการน�ำภาพนิ่งหลายๆ ภาพเรียงต่อกัน
แล้ ว น� ำ ภาพนิ่ ง เรี ย งติ ด ต่ อ นั้ น ฉายดู ที ล ะภาพด้ ว ย
อัตราความเร็วจนผสมผสานกันเป็นภาพเคลื่อนไหว
ที่เหมือนธรรมชาติ และทั้งนี้ตาของมนุษย์นั้นก็มี
คุณสมบัติที่เรียกว่า การเห็นติดตา (ศิริรังษี สุดโต,
2540) จึ ง สามารถมองภาพนิ่ ง เหล่ า นั้ น เป็ น ภาพ
เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีสะดุด ดังที่
สนั่น ปัทมะทิน (2520, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,
2546)
ภาพยนตร์ เ ป็ น สื่ อ มวลชนที่ มี บ ทบาทต่ อ
สังคมเป็นอย่างมาก ด้วยความที่สามารถสื่อสารเพื่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติ และ
เป็นสื่อที่สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ
ของความบั น เทิ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่
ผู้รับชมไม่รู้สึกว่าตนโดนโน้มน้าวจากสื่อดังกล่าว
นอกจากนั้นภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่สะท้อนความมี
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละ
ยุคสมัย การสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีจุดเริ่ม
ต้นและประเด็นในการเล่าเรื่อง หมายถึง โครงเรื่องที่
มีความน่าสนใจและน่าติดตาม เนื่องจากการก�ำหนด
โครงสร้างของเหตุการณ์ และการกระท�ำที่เกิดขึ้นใน
ภาพยนตร์ ดังนั้นภาพยนตร์ไทยสามารถจ�ำแนกตาม
ประเภทของโครงเรือ่ งได้ ซึง่ โครงเรือ่ งสามารถพัฒนา
ไปได้หลายทางตามเนื้อหาหรือเหตุการณ์ (Style of
Presentation/Genre) การรู้จักน�ำเหตุการณ์ต่างๆ
มาผูกโยงเป็นเรื่องราว (Story) จะท�ำให้ผู้ชมสามารถ
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รับรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งราวเป้าหมายทีภ่ าพยนตร์ตอ้ งการ
สือ่ สาร ดังนัน้ วิธกี ารผูกโยงเหตุการณ์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ขอบเขตงานวิจัย
งานวิจัยนี้จะท�ำการศึกษาวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของสื่อ (สื่อนวนิยาย/
สือ่ ละครโทรทัศน์/สือ่ ภาพยนตร์) ความเป็นสัมพันธบท
และบริบทสังคมไทยจากนวนิยาย เรื่อง “ทวิภพ”
ของผู้ประพันธ์ชื่อ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ โดยมี
นามปากกา คือ “ทมยันตี” โดยผู้วิจัย จะท�ำการ
ศึกษาจากหนังสือนวนิยาย ที่มีการตีพิมพ์ในปี พ.ศ.
2530/แผ่นบันทึกภาพ ดีวดี ี การแสดงละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2554 และภาพยนตร์
ปี พ.ศ. 2533 และ ปี พ.ศ. 2547 เท่านั้น
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพคือการ
วิเคราะห์สมั พันธบท ซึง่ เครือ่ งมือในการใช้ทำ� วิจยั คือ
การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยใช้กรณี
ศึกษาซึ่งคือเรื่อง “ทวิภพ”
1. การวิเคราะห์ตัวบท
การศึกษาธรรมชาติ บาร์ตส์ (1974 อ้างถึงใน
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555) ให้ความหมายว่า
การวิ เ คราะห์ ตั ว บทเป็ น การวิ เ คราะห์ ท่ี เ น้ น เรื่ อ ง
ของโครงสร้างตัวบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
รวมถึงกระบวนการสร้างทีม่ กั จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
จากผูอ้ า่ นตามช่วงเวลา ซึง่ โครงสร้างภายในตัวบทจะ
มีการรวมกันอยู่ของรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสการตีความ
รหั ส ของรู ป สั ญ ญะ รหั ส เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ รหั ส การ
กระท�ำ และรหัสวัฒนธรรม ซึ่งรหัสเหล่านี้จะเป็น
ตัวการในการก�ำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และสร้าง
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ความหมาย เมื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ตัวบทผู้วิจัยจะ
น�ำรหัสเหล่านี้มาจัดกลุ่มเพื่อท�ำการวิเคราะห์ และ
หาความหมายที่อยู่ในตัวบท
โดยผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาเรือ่ ง “ทวิภพ” โดย
มีรายละเอียดดังนี้
1) นวนิยายเรือ่ ง “ทวิภพ” โดย ทมยันตี
ส�ำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13
ปี พ.ศ. 2551 จ�ำนวน 2 เล่ม ผู้วิจัยได้หาซื้อจากร้าน
ขายหนังสือ
2) ดีวีดีละครโทรทัศน์เรื่อง “ทวิภพ”
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยได้หาซื้อ
จากร้านขายวีซีดี-ดีวีดี และชมจากสื่ออินเทอร์เน็ต
3) ดีวดี ภี าพยนตร์เรือ่ ง “ทวิภพ” ฉายใน
โรงภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 ผูว้ จิ ยั
ได้จากบุคคลที่ซื้อเก็บดีวีดีภาพยนตร์ในปีดังกล่าว
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง สามสื่ อ ผ่ า นการ
อ่านนวนิยาย และรับชมละครโทรทัศน์ รวมถึงสื่อ
ภาพยนตร์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์ตวั บท (Textual
Analysis) เป็นหลักซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตาม
สื่อโดยมีรายละเอียดดังนี้
- นวนิ ย าย ใช้ แ นวทางการศึ ก ษา
วิเคราะห์ด้านการเล่าเรื่อง (Narrative)
- ละครโทรทั ศ น์ และภาพยนตร์ ใช้
แนวทางการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ด ้ า นการเล่ า เรื่ อ ง
(Narrative) วิเคราะห์เนื้อหาเดิม (Convention)
และการวิเคราะห์สงิ่ ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ (Invention) และ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ภายนอก และภายใน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเล่าเรื่องและ
สัมพันธบทของสื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์
1. โครงเรื่อง
จากการวิจยั เรือ่ ง “ทวิภพ” โดยศึกษาดูจาก
นวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ นอกจาก
ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2547 แล้ว พบว่าโครงเรื่องส่วน
ใหญ่ไม่มคี วามแตกต่างกัน เนือ่ งจาก การด�ำเนินเรือ่ ง
ระหว่างภพปัจจุบันกับอดีตภพ การด�ำเนินเรื่องของ
นวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ไม่มีความ
แตกต่างกัน โดยการเล่าเรื่องจะกล่าวถึงการเดินทาง
ของมณีจนั ทร์ผา่ นกระจกจากภพปัจจุบนั ไปสูอ่ ดีตภพ
ได้พบรักกับหลวงอัครเทพวรากร และได้ใช้ความรู้
ความสามารถช่วยชาติบ้านเมือง
ความรั ก ระหว่ า งหนุ ่ ม สาวที่ ถู ก น� ำ เสนอ
เป็นการน�ำเสนอความรักที่อยู่เหนือกาลเวลา เป็น
ความรักระหว่างคน 2 คนที่อยู่ห่างกันคนละภพ แต่
ด้วยชะตาลิขิตจึงได้มาพบกันท่ามกลางความคาบ
เกี่ยวของช่วงเวลาระหว่างปัจจุบันและอดีต
ความเท่าเทียมกันทางเพศ การน�ำเสนอในแง่
ของการเข้าไปช่วยงานบ้านเมืองของมณีจันทร์ ซึ่งใน
อดีตสังคมไทยไม่ได้ให้ความส�ำคัญมากนักกับสตรีเพศ
โดยมองว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ อยู่กับเหย้าเฝ้ากับ
เรือน จึงไม่จำ� เป็นต้องมีการศึกษาหรือมีความสามารถ
ทัดเทียมกับบุรษุ เพศ (ภัทรานาถ ธาดาธิเบศร์, 2552)
และสื่อภาพยนตร์ เรื่อง “ทวิภพ”
2. แก่นเรื่อง
แก่นเรื่องของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
ทั้ ง 4 ชุ ด ที่ มี ก ารน� ำ มาผลิ ต นั้ น แก่ น เรื่ อ งส่ ว น
ใหญ่มีความเหมือนกัน คือมีการสะท้อนให้เห็นถึง
ประวัตศิ าสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือมีการเสนอ
ให้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านของประเทศในส่วนของ
เหตุการณ์ ร.ศ.112 นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรม บริบทต่างๆ อาทิ การใช้ภาษา วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย
สถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมทางการเมือง
ในสมัยนั้น เป็นต้น ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถ
ของสตรีเพศที่มีดั่งเช่นบุรุษผ่านภาพการกระท�ำของ
ตัวละคร เช่น การเข้ามาช่วยแปลเอกสารทางการ
เมือง และเจรจากับชาวต่างชาติของมณีจันทร์ ซึ่ง
ในอดีตนั้นเรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่สตรีจะไม่ได้มีส่วน
เข้าไปข้องเกี่ยว
3. ตัวละคร
จากการวิจัยพบว่าในส่วนของตัวละครและ
การวางนิสัยของตัวละครนั้นผู้เขียนได้สร้างตัวละคร
จากจินตนาการ รวมถึงอ้างถึงตัวละครที่มีอยู่จริงใน
ประวัตศิ าสตร์สมัยรัชการที่ 5 ขึน้ มา อาทิ กัปตันโยนส์
ราชทูตอังกฤษประจ�ำสยาม ลอร์ดโรสเบอรี รัฐมนตรี
ต่างประเทศอังกฤษ มองซิเออร์ดีเวลล์ รัฐมนตรี
กระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศส เป็นต้น
ในนวนิ ย ายได้ มี ก ารบรรยายให้ ตั ว ละคร
แต่ละตัวทีส่ ร้างขึน้ มามีพฤติกรรม และลักษณะนิสยั ที่
แตกต่างกันออกไป รวมถึงบรรยายถึงภูมิหลังของตัว
ละครเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวละครนั้นมากขึ้น
ถึงบุคลิกภาพและลักษณะนิสยั ของตัวละครคุณหลวง
อัครเทพวรากร และมณีจนั ทร์ตวั ละครเอกทัง้ 2 จะมี
ความแตกต่ า งกั น ตามแต่ ป ี ที่ ผ ลิ ต ออกฉาย เช่ น
ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2533 และละครโทรทัศน์ในปี
พ.ศ. 2537 จะมีการน�ำเสนอทีค่ งไว้ตามแบบฉบับของ
นวนิยายไว้ได้ ทั้งบุคลิก หรือ พฤติกรรมของตัวละคร
ทางด้ า นละครโทรทั ศ น์ ปี พ.ศ. 2554
นั้นได้มีการคงตัวละครไว้เช่นกัน หากแต่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรมของ
ตั ว ละครบางตั ว ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งไปจากฉบั บ
นวนิยาย เนื่องจากบริบททางด้านยุคสมัยที่แตกต่าง
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กัน ท�ำให้ลักษณะบุคลิกของตัวละครถูกปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับยุคสมัยนั้น เช่น ตัวละครคุณหลวงอัครเทพ
วรากรในเรือ่ งของความเอียงอาย และความเรียบร้อย
ที่ดูมีน้อยกว่า แต่กลับมีความทะเล้นมากขึ้น หรือตัว
ละครของมณีจนั ทร์ ซึง่ แม้จะมีทกุ อย่างเหมือนกันแต่
ทางด้านการแสดงออกนัน้ ทีด่ จู ะไม่เรียบร้อยเท่าใดนัก
มีการใส่ความแก่นเข้าไปในตัวละครมาก จึงท�ำให้มณี
จันทร์ดูเหมือนจะไม่มีความเขินอาย หรือความเป็น
กุลสตรีเท่าใดนัก
ส�ำหรับภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2547 นั้นได้
ถู ก วางลั ก ษณะนิ สั ย และบุ ค ลิ ก ภาพของตั ว ละคร
มณีจันทร์ได้คล้ายคลึงต้นฉบับ ต่างเพียงตัวละคร
จะดูมีมิติมากขึ้น ลึกลับมากขึ้น ไม่ได้ดูเป็นคนเล่น
สนุกเท่าใด เนื่องจากมีการเดินทางไปมาระหว่าง
ภพแบบไม่มีสื่อกลาง รวมทั้งแสงที่ถูกใช้ในการเล่า
เรื่องที่ดูมืด ท�ำให้ตัวละครดูลึกลับมากขึ้นกว่าเดิม
ทางด้านตัวละครคุณหลวงอัครเทพ วรากรถูกวาง
และตีความให้แตกต่างจากบทประพันธ์ดั้งเดิม คือ
จะมีลกั ษณะทีด่ ดู ดุ นั แข็งกระด้าง และถึงมีความอ่อน
โยนก็ไม่ได้มีการแสดงออกมาให้ได้เห็นมากนัก โดย
ในภาพยนตร์ชดุ นีจ้ ะสือ่ ถึงความรักชาติของคุณหลวง
อัครเทพวรากรอย่างหนักแน่น มีการน�ำเสนอตัว
ละครคุณหลวงอัครเทพวรากรทีข่ อ้ งเกีย่ วกับเรือ่ งของ
เหตุการณ์บา้ นเมืองไว้เป็นส่วนมาก ซึง่ จะแตกต่างจาก
ชุดอื่นที่แม้จะพูดถึงการช่วยชาติบ้านเมืองแต่กลับ
จะสื่อถึงการแสดงออกทางด้านความรักระหว่างคุณ
หลวงอัครเทพวรากรที่มีให้กับมณีจันทร์
การศึกษาบริบทของสังคมไทย เรื่อง “ทวิภพ”
ด้านสัมพันธบท ผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
บริ บ ทของสั ง คมไทยเรื่ อ ง “ทวิ ภ พ” ใน
ภาพยนตร์ ป ี พ.ศ. 2547 ว่ า ถึ ง เรื่ อ งต่ า งชาติ ล ่ า
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อาณานิ ค มและมาถึ ง สยามประเทศ ซึ่ ง อยู ่ ใ นยุ ค
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King
Mongkut) พระมหากษั ต ริ ย ์ รั ช กาลที่ 4 ของ
ประเทศไทย (สยามประเทศ) และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุ ฬาลงกรณ์ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของประเทศ
ไทย (สยามประเทศ) หลังจากนี้ผู้วิจัยขอใช้ค�ำว่า
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แทนชื่อเต็ม
ภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2533 มีความเป็นอยูแ่ บบ
เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมี
น�ำ้ ใจระหว่างกัน มีความสนใจทางด้านการค้าขายและ
นิยมรับราชการมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน มี
การรับวัฒนธรรมการแสดง หรือทีเ่ รียกว่า งิว้ มาอยูใ่ น
สังคม แต่ถงึ อย่างไรก็ตามไม่ใช่เพียงซึมซับวัฒนธรรม
จากจีนเท่านัน้ การละเล่น และการแสดงของไทยก็ยงั
คงมีสบื ทอดต่อกันมามูลค่าการตลาดของสินค้าทีผ่ ลิต
ภายในประเทศโตขึน้ จากในอดีตมาก ท�ำให้เศรษฐกิจ
มีการด�ำเนินไปได้ดว้ ยดี การค้าขายน�ำเข้าและส่งออก
มีความสมดุลกัน การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.
2533 นัน้ มีการคอร์รปั ชัน และรัฐประหาร นอกจากนี้
ยังมีการท�ำการรบกันเองทางด้านการเมืองในประเทศ
ภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2547 มีการเปลีย่ นแปลง
ชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย นอกจากนี้
สตรีเพศยังได้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม การค้าขาย
เป็นการค้าขายแบบเสรี มีการแต่งตัว หรือทานอาหาร
แบบตามตะวันตก การจะนุ่งสไบ นุ่งซิ่นนั้นมีน้อย
มากผู้คนมีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกๆ ด้าน การ
คมนาคมสะดวกมากขึน้ และการค้าขายเริม่ มีการตรา
สัญญาขึ้นเปลี่ยนจากระบบศักดินาเป็นการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
ละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2537 สังคมมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และท�ำให้เห็นว่าคนในสังคม
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มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน วัฒนธรรมของไทยเช่น
การเคารพต่อผู้อาวุโส หรือการที่ผู้ชายเป็นช้างเท้า
หน้า การรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงยังคงมีให้เห็นมี
การเปิดรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามา มีการใช้ค�ำ
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน ผู้ที่ร�่ำรวย
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพข้าราชการ มีความเป็น
สังคมแห่งการค้าขาย ที่ได้รับวัฒนธรรมโดยตรงจาก
จีน ได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อ
ให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน เป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี
ทหารเป็นผู้น�ำเหล่าทัพ และกษัตริย์ทรงอยู่ใต้ระบบ
การปกครอง โดยที่ไม่ได้มีอ�ำนาจเหนือกฎหมายใดๆ
ละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2554 มีการแสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของผู้หญิงมากขึ้น เช่น การ
แสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างชัดเจน ว่าชอบ
หรือไม่ชอบ อยากจะท�ำอะไร เป็นต้น วัฒนธรรม
จากชาติตะวันตกเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และ
มีการยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรที่ดูเป็นสากล ปี
ที่ละครถูกน�ำมาสร้างใหม่ในยุคนี้ คือปีที่ขาดแคลน
ชิ้นส่วนด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่ง
ผลกระทบทั่วโลก หากเปรียบกับยุคสมัยของรัชกาล
ที่ 5 แล้ว จะมีบริบทที่เหมือนกันคือ ประเทศชาติ
ขาดแคลนเงินหมุนเวียนจึงเป็นเหตุให้เชื้อพระวงศ์
ต่างขายทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อใช้หนี้ต่างชาติ
บริบทด้านการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเด่นชัดจาก
ละครโทรทัศน์วา่ เน้นไปทีก่ ารเมืองทีม่ ตี อ่ ต่างชาติ ซึง่
มีความแตกต่างกับยุคปัจจุบันอย่างมากที่มีการเมือง
ที่แตกแยก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเมืองภายใน
ประเทศเอง

สรุปผลการวิจัย
ความแตกต่ า งของการเล่ า เรื่ อ งจากบท
นวนิยายเรื่อง “ทวิภพ” กับการน�ำมาท�ำเป็นละคร
โทรทัศน์และภาพยนตร์นั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมาก เนื่องจากละครโทรทัศน์ทั้ง 2 ชุด
คือ ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2537 ละครโทรทัศน์ ปี
พ.ศ. 2554 และ ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2533 ได้มีการ
เล่าเรื่องส่วนใหญ่ตามแบบที่นวนิยายได้บรรยายไว้
มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางจุดบ้างตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนออกไป ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ชุดปี พ.ศ.
2547 นั้นได้มีการจัดท�ำเนื้อหาออกมาได้แตกต่าง
ออกไป โดยในนวนิยาย ละครโทรทัศน์ทั้ง 2 ชุด และ
ภาพยนตร์ชดุ ปี พ.ศ. 2533 ได้บรรยาย และจัดท�ำโดย
เป็นการกล่าวถึงร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับกัน
ทางภาพยนตร์ชุดปี พ.ศ. 2547 ได้กล่าวถึงในช่วงยุค
ปลายสมัยรัชกาลที่ 4 และต้นรัชกาลที่ 5 แทน โดย
เนือ้ หาจะเน้นออกไปทางการเมืองมากกว่าเรือ่ งรักใคร่
ของพระนาง ดั่งที่นวนิยายได้บรรยายเอาไว้
ทางด้ า นสั ม พั น ธบทได้ ท� ำ การศึ ก ษา
สัมพันธบท ทางด้านการคงเดิม การขยายความ การ
ตัดทอน และการดัดแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบ
ต่างๆ ของนวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์
ซึ่งประกอบไปด้วย โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร
ฉาก มุมมอง การวางแผน บทสนทนา หรือการใช้
ภาษา การด�ำเนินเรื่อง หรือการล�ำดับเหตุการณ์ของ
เรื่อง การถ่ายภาพ เทคนิคมุมกล้อง และเสียง หรือ
ดนตรี หลังจากศึกษาพบว่า โดยส่วนมากแล้วละคร
โทรทัศน์ทั้ง 2 ชุด คือ ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2537
ละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2554 และภาพยนตร์ทั้ง 2
ชุด คือ ภาพยนตร์ ปี พ.ศ. 2533 และภาพยนตร์
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ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการคงเดิมไว้ตามแบบนวนิยาย
แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากละครโทรทัศน์เป็นสื่อ
ที่แสดงให้เห็นการกระท�ำของตัวละครผ่านหน้าจอ
โทรทัศน์ และได้จดั ท�ำในยุคสมัยทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้
ในเรือ่ งของฉาก มุมมอง หรือบทสนทนาเป็นต้นละคร
โทรทัศน์จะสามารถแสดงออกมาให้ผู้รับสารเห็นได้
มากกว่า จึงสามารถทีจ่ ะขยายความหรือดัดแปลงบท
ต่างๆ ในนวนิยายได้ตามความเหมาะสม
ความแตกต่ า งทางด้ า นบริ บ ทนั้ น พบว่ า
ภาพยนตร์ชุด ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการน�ำเสนอบริบท
ที่แตกต่างออกไปจากนวนิยาย และภาพยนตร์กับ
ละครโทรทัศน์ชุดอื่นๆ เนื่องจากภาพยนตร์ปี พ.ศ.
2547 ได้น�ำเสนอเรื่องราวในปีของรัชกาลที่ 4 รวม
ถึงบุคคลที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา
ที่พักอาศัย และยศของพระนางที่ถูกก�ำหนดไว้ในบท
ภาพยนตร์ชุดนี้ บริบทแวดล้อมที่ปรากฏออกมาจึง
มีความแตกต่างทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
และเศรษฐกิจ นอกจากนั้นผู้วิจัยพบว่าในช่วงปีที่
ภาพยนตร์ชุดนี้ถูกถ่ายท�ำ  อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2540

50

สมัยที่เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย
อย่างเงินบาทลอยตัว บทภาพยนตร์จึงมีการย้อน
กลับไปในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่เกิดสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง
แล้วท�ำให้ค่าเงิน และ/หรือค่าภาษีนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป กลับกันทางด้านภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2533 และ
ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2537 และปี พ.ศ. 2554
บริ บ ทส่ ว นมากที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคื อ บริ บ ทยุ ค
ปัจจุบนั ในเนือ้ เรือ่ ง เนือ่ งจากปีทจี่ ดั ท�ำละครโทรทัศน์
และภาพยนตร์ขึ้นมานั้น ไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกับ
นวนิยายซึง่ คือปี พ.ศ. 2529 (นักประพันธ์ได้ประพันธ์
ไว้ในปี พ.ศ. 2530) ที่พบว่าแตกต่างมากที่สุดคือ
ละครโทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากระยะเวลา
ที่เปลี่ยนผ่านไปนั้นไกลว่าปีที่ผู้ประพันธ์ได้กล่าวถึง
อยู่มาก จึงเป็นเหตุให้มีวัฒนธรรมต่างๆ ที่ไม่มีอยู่
ในสมัยนั้นปรากฏขึ้นมาในเรื่อง เช่น อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งในสมัย
นัน้ ประเทศทีม่ อี ทิ ธิพลกับไทยคือวัฒนธรรมตะวันตก
อย่างเดียวเสียมากกว่า ดังแสดงในภาพที่ 1
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สงัคม
นวนยิาย
ป พ.ศ. 2533 ป พ.ศ. 2537 และป พ.ศ. 2554 มกีารใชโครงเรอ่ืงและแกน

ละครโทรทศัน

บรบิท

ไมไดมกีารตดัทอนเนอ้ืหาจากตวันวนยิายสวนมากจะ
เปนการขยายความและการดัดแปลงเสยีมากกวา

*การตดัทอน (Reduction)

ภาพที่ 1 สรุปผลการวิจัย

การเมือง

บรบิท

ภาพยนตรมคีวามลน่ืไหลเปนธรรมชาตมิากขน้ึ มกีารพฒ
ั นาตวัละครมาก
ขน้ึกวาบทนวนยิาย การดาํเนนิเรอ่ืง การถายภาพตางๆไดมกีารขยาย
ความบทบรรยายใหออกมาเปนรปูธรรมเขาใจไดงายมากขน้ึ ในสวนของ
เสยีงและดนตรปีระกอบนน้ัเพอ่ืใหเกิดอรรถรสแกผรูบัสารมากขน้ึ

-

ภาพยนตร

โครงเรอ่ืง
เรอ่ืงตามแบบตนฉบบันวนยิาย คอืมกีารถายทอดออกมาในยคุ ร.5 นาํเสนอ
แกนเรอ่ืง
การคงเดมิ (Convention)
ในเรอ่ืงของความรกัเปนหลกั แตในป พ.ศ. 2547 ไดถายทอดออกมาในยคุ
ตวัละคร
ร.4 และนาํเสนอในเรอ่ืงของชาตบิานเมืองเปนหลกั
ฉาก
การดดัแปลง (Modification) ป พ.ศ. 2547 ตวัละครของพระเอกไดถกูปรบัใหมคีวามแขง็กราว
บทสนทนา/การใชภาษา
และดดุนัมากขน้ึ สวนฉากและบทสนทนาของเรอ่ืงมกีารดัดแปลง
ตามยคุสมยัทน่ีาํกลบัมาทาํใหมของแตละป ยกเวนเพยีงป 2547
มมุมอง
ทน่ีอกจากฉากปจจบุนัทเ่ีปลย่ีนไป ฉากอดีตกม็ีการใชสถานทท่ี่ี
การวางแผน
ไมไดกลาวถึงในนวนยิาย เพราะนาํเสนอในยคุสมยัของ ร.4
การดาํเนนิเรอ่ืง/การลาํดบัเหตกุารณของเรอ่ืง
การถายภาพ/เทคนคิมมุกลอ ง/ฯลฯ
การขยายความ (Extension)
เสยีง/ดนตรี
ขยายมมุมองจากบคุคลท่ี 3 เพม่ิเปนบคุคลท่ี 1 และ 2 ทาํใหละครและ

มกีารปกครองแบบประชาธปิไตยเรอ่ืงของการผกู
สมัพนัธไมตรกีบัตางชาติ

-

สมัพนัธบท (นวนยิายสลูะครโทรทศัน และนวนยิายสภูาพยนตร)

มกีารสะทอนถงึความเปนอยทูเ่ีกอ้ืกลูกนัและกนั
ไมไดใหสทิธขิองผหูญงิเทยีบเทากบัผชูาย

เศรษฐกจิ

โครงเรอ่ืง
ตวัละคร
แกนเรอ่ืง
กลวธิกี ารเลาเรอ่ืง
ชวงเวลา/สถานที่
การใชภาษา
เพลง

วฒ
ั นธรรม

การใชภาษาจะมคีวามแตกตางกนัตามยคุสมยั
ของปจจบุนัทน่ีาํเรอ่ืง “ทวภิพ” มาทาํซํ้า
ทางดานเพลงมีการเปลย่ีนแปลงเนอ้ืรองและ
ทาํนอง รวมถงึนกัรองในทกุครง้ัที่นําเรื่อง
“ทวภิพ” มาทาํซาํ้เชนเดียวกนั

ป พ.ศ. 2533 ป พ.ศ. 2537 และป
พ.ศ. 2554 มกีารนาํเสนอออกมา
ตามแบบของนวนยิาย ยกเวนป
พ.ศ. 2547 ทม่ีกีารนาํเสนอที่
แตกตางออกไป เสมอื นองิจาก
นวนยิายเพยีงแคชอ่ืเรอ่ืงเทานน้ั

มกีารซอ้ืขายสนิคากบั ตางประเทศ

แตกตาง

สวนใหญเหมอืน

การเลาเรอ่ืง

วฒ
ั นธรรมตางชาตเิขามามอีทิธพิลในประเทศ แต
วฒ
ั นธรรมไทยทส่ีบืตอกนัมากย็งัคงไมหายไปไหน

อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
กระบวนการการเปลี่ยนผ่านจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อ
หนึ่ง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนการน�ำ
เสนอจากนวนิยายเป็นละครโทรทัศน์และเปลีย่ นจาก
นวนิยายเป็นภาพยนตร์ โดยท�ำการศึกษาผ่านสื่อที่
เป็นหนังสือนวนิยายทวิภพเล่ม 1 และ 2 และดีวีดี
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ทั้งหมด 4 ชุดคือ ละคร
โทรทัศน์ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2554 ภาพยนตร์
ปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 โดยได้ท�ำการอ่าน
หนั ง สื อ และดู แ ผ่ น ดี วิ ดี ทั้ ง หมด เพื่ อ ท� ำ การหาสิ่ ง
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการน�ำมาเผยแพร่
โดยการเปลี่ ย นผ่ า นสื่ อ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาที่ มี ค วาม
สัมพันธ์ในแนวนอน (Horizontal Relations) ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเดิมแล้วมีการเชื่อมโยง
ในส่วนของรูปแบบและเนื้อหา กล่าวคือมีต้นแบบ
และมี ก ารลดทอนเพิ่ ม เติ ม ตามเหมาะสม การ
เชื่อมโยงเนื้อหาโดยการน�ำสื่อนวนิยายมาดัดแปลง
เป็ น สื่ อ ละครโทรทั ศ น์ และ/หรื อ ภาพยนตร์ นั้ น
ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี (2539) ได้แสดงทัศนะไว้
ในงานวิจัย เรื่องการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อนวนิยาย และ
สื่อละครโทรทัศน์ เรื่อง สี่แผ่นดิน ไว้ว่า “ในการ
ผลิตละครโทรทัศน์จากการน�ำนวนิยายมาผลิต บท
ละครโทรทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นแม่บท และจุดเริ่มต้นที่มี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อทุกขั้นตอนในกระบวนการ
ผลิตละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ก�ำกับการแสดง
นักแสดง ฝ่ายฉาก ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ฝ่ายเทคนิค
ต่างๆ ที่ต้องยึดบทละครโทรทัศน์เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันในการด�ำเนินงานผลิต ถึงแม้ว่าสื่อประเภท
ละครโทรทัศน์จะช่วยส่องทางให้นวนิยายเป็นที่รู้จัก
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แพร่หลายแก่คนในสังคมมากขึน้ แต่สงิ่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่
ได้ในการน�ำนวนิยายมาผลิตซ�ำ้ โดยการแปรรูปผ่านสือ่
ละครโทรทัศน์ คือ การดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
รูปแบบการน�ำเสนอให้เหมาะสม และเข้ากันได้กับ
ธรรมชาติของสื่อละครโทรทัศน์ที่มีรูปแบบการแสดง
ให้เกิดภาพ (Visual) มากขึ้น” ซึ่งเมื่อมีการน�ำสื่อ
นวนิยายมาท�ำเป็นสื่อละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากนวนิยายเป็นการเล่าผ่านตัวหนังสือ
โดยจะเป็นมุมมองของบุคคลที่ 1 หรือ 3 ตามแต่
ผู้ประพันธ์จะเป็นคนก�ำหนด หากแต่ละครโทรทัศน์
และภาพยนตร์เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนั้นๆ
โดยผ่านนักแสดงที่มารับบทนั้นโดยเฉพาะจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ไปสื่อวีดิทัศน์มีการขยายความเนื้อหาเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่ง เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ถ่ายทอด
เป็นภาพเคลื่อนไหว ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์
สามารถที่จะใส่ความรู้สึกและอารมณ์เข้าไปโดยผ่าน
ทางสีหน้าของนักแสดงได้อีกด้วย
เนื้อเรื่องที่มีการน�ำมาท�ำนั้นจะมีการปรับ
เปลีย่ นไปตามยุคสมัยปีทมี่ กี ารน�ำมาท�ำซ�ำ 
้ โดยอาศัย
บริบทแวดล้อมในขณะนั้นๆ เช่น ในยุคปัจจุบันที่
นอกจากจะมีอิทธิพลจากทางยุโรปหรืออเมริกาแล้ว
อิทธิพลทางเอเชียเช่น เกาหลีหรือญี่ปุ่นก็มีแทรกแซง
เข้ามาให้เห็น ดังนัน้ การขยายเนือ้ หาเข้าไปบางส่วนจึง
เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั สารเข้าใจได้มากขึน้ ทัง้ นีน้ อกจาก
จะมีการขยายเพิม่ เติมเนือ้ หาแล้วยังมีการตัดทอนเพือ่
ให้เกิดความกระชับ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยพบ
ในละครโทรทัศน์แต่จะพบในภาพยนตร์เสียมากกว่า
เนื่องจากภาพยนตร์มีขอบเขตจ�ำกัดในเรื่องของเวลา
มากกว่า โดยส่วนมากภาพยนตร์จะจบภายใน 1.30-2
ชัว่ โมง ขณะทีล่ ะครโทรทัศน์สามารถท�ำเป็นตอนยาว
ได้มากกว่า 10 ตอน ภาพยนตร์นนั้ ต้องท�ำให้เนือ้ หาที่

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ถ่ายทอดออกมามีความกระชับจึงจ�ำเป็นต้องมีการลด
ทอนเนื้อหาบางส่วนแต่ไม่ได้ท�ำให้เนื้อเรื่องขาดตอน
ไปจนผู้รับสารไม่เข้าใจ กล่าวคือถึงแม้จะมีการปรับ
เปลี่ยนไปในทางใดก็จ�ำเป็นที่จะต้องคงแก่นเดิมของ
นวนิยายไว้ เพื่อให้ความหมายต่างๆ ที่สื่อออกมา
ผ่านสื่อละครโทรทัศน์ และหรือภาพยนตร์นั้น ไปใน
ทางเดียวกันกับนวนิยาย ไม่กระโดดข้ามกันจนเกินไป
นอกจากนี้ การน�ำนวนิยายมาสร้างเป็นละคร
โทรทัศน์หรือภาพยนตร์นั้นอาศัยปัจจัยที่ส�ำคัญคือ
ปัจจัยทางการตลาด ซึ่งการจะหยิบยกนวนิยายเรื่อง
หนึ่งขึ้นมาท�ำเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นั้น
ปัจจัยทางการตลาดถือเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญปัจจัยหนึ่ง
การน�ำนวนิยายที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน หรือน�ำ
นวนิยายทีป่ ระพันธ์โดยผูป้ ระพันธ์ทมี่ ชี อื่ เสียงมาสร้าง
ย่อมมีความแน่นอนทางด้านผู้ชมมากกว่านวนิยายที่
ไม่ได้รับความนิยม หรือไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ซึง่ การน�ำเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความสนใจอยูก่ อ่ น และประสบ
ความส�ำเร็จมาท�ำก็จะเกิดการน�ำมาท�ำซ�ำ้ ได้หลายครัง้
และการน�ำมาท�ำซ�ำ้ แต่ละครัง้ ก็การันตีความนิยมของ
ตัวละครหรือภาพยนตร์ในตัวเองด้วย ถึงอย่างไรก็ตาม
แม้จะมีการการันตีความนิยมของบทประพันธ์นั้นๆ
แล้ว การแต่งเติมหรือตัดทอนในตัวบทเองก็มีผลด้วย
ทั้งนี้จากการวิจัยของ รันติกาญ มันตลักษ์ (2558) ที่
ศึกษาสัมพันธบทการเล่าเรือ่ งและปัจจัยการผลิตของ
ละครโทรทัศน์รเี มค เรือ่ ง คูก่ รรม ได้กล่าวไว้ถงึ เรือ่ งนี้
ว่า ปัจจัยเรือ่ งบทประพันธ์เป็นเสมือนเครือ่ งตอกย�ำ้ ใน
เรือ่ งของละครรีเมค เพราะบทประพันธ์ทกุ เรือ่ งย่อมมี
แก่นของเรื่องที่ต้องรักษาไว้เสมอ การเสริม เติมแต่ง
บิดประเด็นของเรือ่ งจนหลุดจากแกนเดิมไป ถึงแม้ยคุ
สมัยจะเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน แต่ผู้ชมก็ยังคงมีทั้งกลุ่ม
เดิมและกลุ่มใหม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบกว่า
ละคร รีเมคยุคอดีต การผลิตตามสภาพแวดล้อมของ

แต่ละยุคสมัยจึงควรศึกษาให้ดี ไม่ใช่จะใส่อะไรลง
ไปก็ได้ เพิ่มเติมอะไรก็ได้ตามที่คิดว่าจะถูกใจคนยุค
ปัจจุบัน ยังไงบทประพันธ์ทุกเรื่องมีแก่นที่ต้องรักษา
ไว้เสมอเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในละครรีเมค
ด้านบริบทนั้น บริบทโดยรอบที่เกิดขึ้นใน
การเปลี่ยนผ่านจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งก็จัดเป็น
องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ นื้ อ เรื่ อ งมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนไป ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�ำการศึกษาบริบท
ทั้งหมด 4 ด้านคือ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ซึง่ บริบทเหล่านีจ้ ะมีการผลัดเปลีย่ นรูปแบบ
ในตัวเองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงท�ำให้เนื้อเรื่องที่
แม้ว่าจะด�ำเนินเรื่องเหมือนกันขนาดไหนแต่บริบท
ที่ถ่ายทอดออกมาย่อมมีความแตกต่างกัน สภาพ
แวดล้อมในแต่ละยุคแต่ละสมัยสามารถบ่งบอกได้ถึง
ความเป็นอยู่ ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ
ได้ ฉะนั้นเรื่องของบริบทจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่าง
ถี่ถ้วนเพื่อที่เมื่อท�ำการปรับเปลี่ยนบทตามยุคสมัย
แล้วจะได้ไม่เกิดการผิดเพี้ยนทางด้านประวัติศาสตร์
หรือสภาพปัจจุบัน
ประโยชน์ของงานวิจัย
ประโยชน์ของงานวิจัยแบ่งได้ทั้ง 4 ด้าน คือ
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อการศึกษา และ
ต่อโลก เรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากสื่อนวนิยาย
ซึ่งเป็นสื่อที่ถ่ายทอดผ่านทางตัวอักษรเป็นสื่อละคร
โทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์ที่เป็นสื่อที่ถ่ายทอดออก
มาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว โดยการเขียนบท
ละครโทรทั ศ น์ และ/หรื อ บทภาพยนตร์ ที่ อิ ง จาก
นวนิยายนั้นมีส่วนที่เปลี่ยนไปตามองค์ประกอบของ
แต่ละสื่อ โดยในงานวิจัยชุดนี้ได้พูดถึงองค์ประกอบ
ในการเล่าเรื่องของทั้ง 3 สื่อ คือ นวนิยาย ละคร
โทรทัศน์ และภาพยนตร์เอาไว้ เพื่อเป็นตัวช่วยใน
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การจ�ำแนก และแยกแยะว่าองค์ประกอบใดที่ควรมี
ในสื่อใดบ้าง นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสัมพันธบทที่
มีเรื่องของการคงเดิม การดัดแปลง การขยายความ
และการตัดทอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยน
ผ่านจากสือ่ หนึง่ ไปยังอีกสือ่ หนึง่ นัน้ มีสงิ่ ใดทีข่ าดหายไป
หรือเพิ่มเติมแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับความเป็นสื่อนั้นๆ ทั้งนี้ยังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมใน
สมัยก่อนทั้งของไทยและต่างชาติว่ามีลักษณะเป็น
เช่นไร สังคมความเป็นอยู่นั้นเป็นแบบไหน แตกต่าง
จากสภาพปัจจุบันอย่างไร โดยประโยชน์ที่มีทั้ง 4
ด้าน ดังนี้ คือ
1. การวิจัยนี้ท�ำให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
และเกิ ด การเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ จาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถศึกษาในเชิงลึก จาก
การมองอดีตผ่านคนในยุคนั้นๆ ตลอดจน เข้าใจถึง
การเปลี่ยนแปลง/ความแตกต่างของแต่ละยุคสมัย
เข้าใจถึงหน้าที่ของสื่อแต่ละชนิดว่ามีหน้าที่ถ่ายทอด
สารนั้นๆ ออกมาได้อย่างไร และท�ำให้ได้ข้อมูลเชิง
ประวัตศิ าสตร์ทางด้านบริบทต่างๆ นอกจากนีย้ งั เป็น
ข้อมูลให้กับบุคคลที่สนใจศึกษาทางด้านนี้ว่าควรจะ
ศึกษาอะไรเพิ่มเติม
2. ประโยชน์ต่อสังคม จากเดิมที่สื่ออย่าง
นวนิยายที่มีการแผ่กระจายไม่ทั่วถึง แต่เมื่อสังคมมี
การพัฒนามากขึ้น ท�ำให้มีสื่ออย่างโทรทัศน์ และ/
หรือภาพยนตร์เข้ามา ท�ำให้มีการแทรกซึมไปสู่กลุ่ม
คนในสังคมอย่าทัว่ ถึงมากขึน้ ไม่เฉพาะกลุม่ เหมือนใน
อดีต ท�ำให้ผคู้ นในสังคมมีโอกาสในการเข้าถึงสือ่ ต่างๆ
ได้อย่างทั่วถึงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา และมีความ
สะดวกสบาย หรือสะท้อนวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านสื่อ
เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ภาพยนตร์
จีนที่มาถ่ายท�ำในประเทศไทยเกือบตลอดทั้งเรื่อง ที่
ท�ำรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ  ท�ำให้เศรษฐกิจการท่อง
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เทีย่ วในไทยดีขนึ้ เนือ่ งจากต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็ต้องการที่จะมาสัมผัส
ประเทศไทยทีเ่ ป็นประเทศไทยจริงๆ ทีไ่ ม่ใช่มเี พียงแค่
ภาพสวยงามส�ำหรับเพือ่ การท่องเทีย่ ว แต่เป็นวิถกี าร
ใช้ชวี ติ ในสังคมไทยทีเ่ ราเห็นจนชินตา แต่กลับเป็นมุม
มองทีด่ พู เิ ศษส�ำหรับต่างชาติ นอกจากนีย้ งั ท�ำให้มชี าว
จีนและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจความเป็นอยู่ของ
ไทยเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเยอะขึ้นกว่าเดิม
3. ประโยชน์ ต ่ อ การศึ ก ษา จากการที่ ได้
ท� ำ การศึ ก ษาค้ นคว้ า ความเป็ นไปของการเปลี่ ยน
ผ่านของสื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาไม่มากก็น้อย
ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านนี้ ซึ่ง
ในปัจจุบันสังคมเรามีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า
ท�ำให้ผู้คนมองข้ามการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนสู่
ปัจจุบันของสื่อ งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่า การวิจัย
การเปลี่ ย นผ่ า นของสื่ อ จากนวนิ ย ายเป็ น ละคร
โทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ไ ม่ ค วร
มองข้ า มไป เนื่ อ งจากในงานวิ จั ย ชุ ด นี้ ไ ด้ พู ด ถึ ง
องค์ ป ระกอบในการเล่ า เรื่ อ งของทั้ ง 3 สื่ อ คื อ
นวนิ ย าย ละครโทรทั ศ น์ และภาพยนตร์ เ อาไว้
เพื่ อ เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการจ� ำ แนก และแยกแยะว่ า
องค์ประกอบใดที่ควรมีในสื่อใด และในการเปลี่ยน
ผ่านของสือ่ นัน้ ต้องอาศัย สัมพันธบทตัวใดเป็นตัวช่วย
ไม่วา่ จะเป็นการคงเดิมทีค่ วรจะมีไว้ไม่วา่ จะจากสือ่ ใด
ไปสื่อใด หรือการดัดแปลง เพิ่มเติม ลดทอนใดๆ ที่
ท�ำให้สื่อนั้นๆ ท�ำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่
4. ประโยชน์ ต ่ อ โลก เกิ ด การส่ ง ต่ อ ทาง
โลกาภิวัตน์ ซึ่งโลกาภิวัตน์นี้ท�ำให้โลกแคบลง จาก
การที่ผู้คนได้ท�ำการสื่อสารส่งต่อแลกเปลี่ยน ท�ำให้
เกิดการแพร่กระจายที่มากมาย เชื่อมโยงกันได้อย่าง
ง่ายดาย มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้
จากปัจจุบนั ว่าโลกาภิวตั น์ ส่งผลและเปลีย่ นแปลงต่อ
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โลก ในตัวงานวิจยั ทีท่ ำ� การศึกษาเรือ่ ง “ทวิภพ” ทีไ่ ด้
มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสมัยก่อน การแต่งกาย
ต่างๆ ออกสู่สังคม เมื่อสิ่งเหล่านี้ออกสู่สังคมแล้วก็
เป็นการง่ายที่จะมีการเผยแพร่ออกไปสู่ประเทศอื่นๆ
ว่าวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร
ผู้คนใช้ชีวิตกันแบบไหน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้สะท้อนกระบวนการความคิดใน
การถ่ายทอดเนือ้ หาสาระทีป่ รากฏในสือ่ ทีแ่ ตกต่างกัน
กล่าวคือ สื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์
ตลอดจนสะท้อนบริบทด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองของประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี อันจะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องในอนาคต
การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อทราบและเข้าใจถึงแรงจูงใจ
ของการเปลีย่ นผ่าน ในขณะเดียวกันควรศึกษาถึงการ
ผลิต และธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท เพื่อเข้าใจ
ถึงกระบวนการในการผลิตของสือ่ แต่ละประเภท โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ เมื่อ “ทวิภพ” ถูกน�ำมา
เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น
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