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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของส่ือนวนิยาย	 

สือ่โทรทศัน์	และสือ่ภาพยนตร์	เรือ่ง	“ทวภิพ”	2)	เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบสมัพันธบทของสือ่นวนยิาย	สือ่โทรทศัน์	

และสื่อภาพยนตร์	 เรื่อง	 “ทวิภพ”	 3)	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริบทสังคมไทย	 เรื่อง	 “ทวิภพ”	 โดยได้ท�าการ

เลือกกรณีศึกษาจ�านวน	1	เรื่อง	ได้แก่	เรื่อง	“ทวิภพ”	โดยมีรายละเอียดดังนี้	1)	นวนิยายเรื่อง	“ทวิภพ”	โดย	 

ทมยันตี	ส�านักพิมพ์	ณ	บ้านวรรณกรรม	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	13	ปี	พ.ศ.	2551	จ�านวน	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	

มีเกณฑ์ในการเลอืกกรณศีกึษาคอืความมชีือ่เสยีง	การได้รบัความนยิม	และการได้รบัการดดัแปลงซ�า้ผ่านสามส่ือ	

ได้แก่	นวนิยาย	ละครโทรทัศน์	และภาพยนตร์

ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างของการเล่าเรื่องจากบทนวนิยายเรื่อง	 “ทวิภพ”	 กับการน�ามาท�า

เป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์นั้น	 ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก	 เนื่องจากละครโทรทัศน์ทั้ง	 2	 ชุด	 

และ	ภาพยนตร์	พ.ศ.	2533	ได้มกีารเล่าเร่ืองส่วนใหญ่ตามแบบทีน่วนยิายได้บรรยายไว้	ขณะเดียวกนัภาพยนตร์	

พ.ศ.	 2547	 นั้นได้มีการจัดท�าเนื้อหาออกมาได้แตกต่างออกไป	 โดยได้กล่าวถึงในช่วงยุคปลายสมัยรัชกาลที่	 4	

และต้นรชักาลที	่5	แทน	โดยเนือ้หาจะเน้นออกไปทางการเมอืงมากกว่าเรือ่งรกัใคร่ของพระนาง	ดัง่ท่ีนวนยิายได้

บรรยายเอาไว้	ด้านสัมพันธบท	พบว่าโดยส่วนมากแล้วละครโทรทัศน์ทั้ง	2	ชุด	และภาพยนตร์ทั้ง	2	ชุด	ได้มีการ

คงเดิมไว้ตามแบบนวนิยาย	อย่างไรก็ตามเนื่องจากละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นการกระท�าของตัวละคร

ผ่านฉาก	มมุมอง	และบทสนทนา	เป็นต้น	ในยคุสมยัท่ีแตกต่างผ่านจอโทรทัศน์	ดังนัน้	จึงสามารถท่ีจะขยายความ

หรอืดดัแปลงบทต่างๆ	ในนวนยิายได้ตามความเหมาะสม	ความแตกต่างทางด้านบรบิทนัน้พบว่าภาพยนตร์	พ.ศ.	

2547	ได้มีการน�าเสนอบริบทที่แตกต่างออกไป	เนื่องจากได้น�าเสนอเรื่องราวในปีของรัชกาลที่	4	รวมถึงบุคคล

ที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่	4	ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา	ที่พักอาศัย	และยศของพระนางที่ถูกก�าหนดไว้ในบทภาพยนตร์ชุดนี้	

บริบทแวดล้อมที่ปรากฏออกมาจึงมีความแตกต่างทั้งทางสังคม	วัฒนธรรม	การเมือง	และเศรษฐกิจ

ค�าส�าคัญ: 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�า

นวนิยาย	 หมายถึงเรื่องท่ีถูกประพันธ์ข้ึน

จากผู้เขียนที่มีการน�าเสนอเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ	

และพรรณนาเสมือนตัวละครมีชีวิต	 โดยมีการใช้ค�า

ทีเ่ป็นธรรมชาตอิย่างบทสนทนาเข้ามาเสรมิในการเล่า

เรื่อง	 ที่ไม่ใช่เพียงแค่ค�าบรรยายของผู้แต่ง	 นวนิยาย

จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม	นวนิยาย	 เป็น

วรรณกรรมบันเทิงคดีเช่นเดียวกับเรื่องสั้น	 ซึ่งจะมี

การผูกเรื่องให้ดูสมจริงโดยท่ีอาศัยเค้าโครงความ

จริงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นของชีวิตมนุษย์	 จึงมีผู้เรียกเรื่อง

สั้นและนวนิยายว่าเร่ืองเล่าสมมติ	 นวนิยายนี้ผู้เขียน

อาจมีการสอดแทรกเหตุการณ์จริงบางอย่างไว้	ทั้งยัง

มวีธิกีารเล่าเรือ่งอย่างมศีลิปะ	เลอืกกลัน่กรองเฉพาะ

เหตุการณ์ที่เหมาะสมแก่เรื่อง	 ท�าให้เรื่องมีลักษณะ

สมจริง	(วิพุธ	โสภวงศ์,	2544)	

ปัจจุบันมีนวนิยายจ�านวนมากที่ได้รับความ

นยิมน�ามาถ่ายทอดผ่านช่องทางสือ่สารมวลชนหลกัที่

ใช้ในการสือ่สารเพือ่ความบนัเทงิ	ก่อให้เกดิความรูส้กึ

ทีด่	ีรวมถงึมีการให้สาระความรูใ้นรปูแบบทีจ่รรโลงใจ

แก่ผูรั้บสารทัง้ทางตรงและทางอ้อม	อาท	ิสือ่โทรทศัน์	

สื่อภาพยนตร์	 สื่อวิทยุ	 เป็นต้น	 ในรูปแบบบทละคร

โทรทัศน์	บทภาพยนตร์	บทละครเวที	และบทละคร 

วิทยุ	 โดยสื่อแต่ละประเภทจะมีองค์ประกอบร่วม 

ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป	 โดยองค์ประกอบ 

บางอย่างผู้ชมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากการ

อ่านหรือการรับชม	 แต่บางองค์ประกอบ	 เช่น	 การ
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เช่ือมโยงของเนือ้หา	การถ่ายโอน	เป็นต้น	จ�าเป็นต้อง

อาศัยการวิเคราะห์อย่างละเอียด	 นับเป็นส่ิงท่ีส�าคัญ	

และมีความจ�าเป็นท่ีต้องให้ความสนใจในการศึกษา

วิเคราะห์	 เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ 

สัมพันธบทต่อไป	 ด้วยเหตุผล	 เมื่อมีการเปลี่ยนผ่าน

จากสือ่หนึง่ไปอกีสือ่หนึง่นัน้	สิง่ทีจ่ะเหน็ได้ชดัคอื	ส่ือ

แต่ละชนดิย่อมมลีกัษณะเฉพาะของตนเองทีแ่ตกต่าง

กันไป	(พรรษา	รอดอาตม์,	2554)

ดังนั้นในการเชื่อมโยงของเน้ือหาจากส่ือ

หนึง่ไปยงัอกีสือ่หนึง่หรือมากกว่าหนึง่ส่ือนัน้	สามารถ

ท�าการศึกษาในประเด็นดังกล่าว	 โดยเริ่มศึกษาจาก

ตัวกลยุทธ์ในการผลิตสื่อแต่ละประเภทที่ถูกน�ามา

ใช้ในการน�าเสนอ	 รวมถึงศึกษาจากกระบวนการ

ผลิตในการถ่ายทอดเนื้อหาสาร	 และความเชื่อม

โยงของสารในแต่ละส่ือ	 ผู ้วิจัยจึงสนใจจะท�าการ

ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่อง	 สัมพันธบทและบริบทของ

สังคมไทย	 ได้แก่	 ด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	 ด้าน

เศรษฐกิจ	 และด้านการเมือง	 เนื่องจากบริบทเหล่า

นี้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้	 โดยท�าการศึกษาผ่าน

ทั้ง	 3	 สื่อด้วยกัน	 คือ	 นวนิยาย	 โทรทัศน์	 และ

ภาพยนตร์	 เพราะจะสามารถมองเห็นสัมพันธบท

ที่เกิดขึ้น	 องค์ประกอบและบริบทที่แตกต่างกัน	

ท�าให้เกิดความหลากหลาย	 โดยใช้	 นวนิยายเร่ือง	 

“ทวิภพ”	 เป็นกรณีศึกษา	 เนื่องจาก	 นวนิยายเร่ือง	

“ทวิภพ”	ได้มีการจัดท�าผ่านทั้ง	3	สื่อด้วยกัน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบองค์ประกอบของ

สื่อนวนิยาย	 สื่อโทรทัศน์	 และสื่อภาพยนตร์	 เร่ือง	 

“ทวิภพ”	 ได้แก่	 โครงเรื่อง	แก่นเรื่อง	ตัวละคร	การ

ใช้ภาษา	 กลวิธีการเล่าเรื่อง	 ช่วงเวลา/สถานที่	 และ 

เพลง

2.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมพันธบทของ 

สื่อนวนิยาย	 สื่อโทรทัศน์	 และสื่อภาพยนตร์	 เร่ือง	

“ทวิภพ”

3.	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบริบทสังคมไทย	

เรื่อง	“ทวิภพ”	ของสื่อนวนิยาย	สื่อโทรทัศน์	และสื่อ

ภาพยนตร์	เรื่อง	“ทวิภพ”

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดสัมพันธบท 

สัมพันธบท	 (Intertextuality)	 เป็นค�าที่นัก

วิชาการชาวบัลแกเรีย	จูเลีย	คริสเตอวา	คิดค้นขึ้นมา	

โดยได้มีค�าแปลเป็นภาษาไทยอยู่หลายค�า	 อาทิ	 การ 

เช่ือมโยงเนื้อหา	 การถ่ายโยงเนื้อหา	 สัมพันธบท	 

สหบท	 เป็นต้น	 (กาญจนา	 แก้วเทพ,	 2553)	 ซึ่ง 

สัมพันธบทนั้นได้ถูกนิยามจากหลายแนวคิดต่างๆ	 

โดย	 Berger	 (1992)	 ได้นิยามว่าเป็นการใช้หรือ

สร้างตัวบทใหม่ตัวบทหนึ่ง	 (อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว

ก็ได้)	 จากวัตถุดิบอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นตัวบทเดิมที่มีอยู่แล้ว	

กระบวนการสัมพันธบทต้องมี	“ตัวบทต้นทาง”	และ	

“ตัวบทปลายทาง”	

สรุปได้ว่าแนวคิดสัมพันธบทนั้นจะมีสิ่งที่

ปรากฏขึ้นในเนื้อหาท่ีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่	 แต่

ก็ยังจะคงมีเนื้อหาด้ังเดิมอยู่จะมีการใช้ตัวบทอื่นมา

ประกอบเป็นตัวบทท�าให้ต้องเชือ่มโยงเร่ืองเข้ากับตวั

บทอื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรื่อง	ซึ่งเป็นการหยิบ

ยืมซึ่งกันและกันท�าให้ตัวบทนั้นมีความน่าสนใจ	 ซึ่ง

จะเชื่อมโยงกับที่	 กาญจนา	 แก้วเทพ	 (2553)	 กล่าว

ว่า	 “เหล้าเก่าในขวดใหม่	 หรือ	 เหล้าใหม่ในขวด

เก่า”	 ไม่ว่าจะเหล้าหรือขวดก็ล้วนเป็นของเก่าทั้งสิ้น	

(element)	หากต้องการท�าให้น่าสนใจเพิม่ขึน้	“วธิรีนิ

ใหม่”	หรือ	“การเปลี่ยนเหล้า/ขวดใหม่”	(Relation,	

Organise)	ก็จะเป็นวิธีสร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาได้
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2. แนวคิดองค์ประกอบการเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องแต่เดิมนั้นมีเป้าหมายเพ่ือเล่า

เรื่องสะท้อนภาพของความเป็นจริง (Reflection of 

Reality) สร้างความสุนทรีและมีการใช้ภาษาซ่ึงอาจ

จะเปน็การเขยีนทีใ่ช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสารหลัก 

ได้มีการพัฒนามาเป็นการเล่าเรื่องโดยการประกอบ

สร้างความเป็นจรงิ (Construction of Reality) ไม่ใช่

เพยีงแค่สะท้อนสิง่เหล่านัน้ออกมาแต่กลบัสร้างความ

หมายในเรื่องนั้น เพ่ือจะสามารถท�าความเข้าใจของ

สิง่ต่างๆในเรือ่งเล่านัน้ได้ เพราะเรือ่งเล่าเป็นเพยีงแค่

เรือ่งแต่งแต่ยงัรวมถงึงานเขยีนทีเ่ขยีนขึน้จากเรือ่งจรงิ

ด้วย ทั้งนี้การเล่าเรื่องไม่จ�าเป็นต้องใช้เพียงแค่ภาษา

ทางการเขียนแต่ยังสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารท้ัง

หลายในการเล่าเรื่องได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553)

การเล่าเรื่องนั้นมีการถ่ายทอดผ่านออก

มาหลายรูปแบบท้ังในวรรณกรรม นิทาน เร่ืองส้ัน  

พงศาวดาร รวมถึงการเล่าเร่ืองของภาพยนตร์ 

และละครโทรทัศน์ ซึ่งครอบคลุมถึงบทสนทนา 

บทเพลง การโฆษณา โดยองค์ประกอบของเรื่องเล่า 

ประกอบด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2553; อิราวดี  

ไตลังคะ, 2546 อ้างถึงใน วรารัตน์ สุขวัจนี, 2551)

3. แนวคิดบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย

บริบท ตรงกับค�าในภาษาอังกฤษคือค�าว่า 

“Context” เป็นค�าหรือข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้

เข้าใจความหมายของค�า เนื่องจากบางครั้งข้อความ

ที่กล่าวจะไม่กระจ่างชัดเจนจึงต้องอาศัยข้อความ

ข้างเคียง หรือในบางครั้งต้องอาศัยสถานการณ์

แวดล้อม หรอืความรูเ้กีย่วกบัตวัผูพ้ดูผูฟั้งท�าให้เข้าใจ

ความหมายของถ้อยค�าที่พูด รวมทั้งสถานการณ์

แวดล้อม อีกนัยหนึ่งบริบท หมายถึง สภาพแวดล้อม

ที่เกิดข้ึนและมีความสัมพันธ์ก่อให้เกิดเป็นเง่ือนไข 

หรอืเหตกุารณ์หนึง่ข้ึนมา การท�าความเข้าใจเรือ่งราว 

หรือเหตุการณ์ใดจึงต้องมีการท�าความเข้าใจสภาพ

แวดล้อมต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (กาญจนา นาคสกุล, 

ม.ป.ป.; อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2553)

ในเน้ือหาของเรือ่ง “ทวภิพ” ทีท่�าการศกึษา

นัน้ มคีวามเกีย่วข้องกบับรบิทหลายด้าน ประกอบไป

ด้วย บริบทด้านสังคม บริบทด้านวัฒนธรรม บริบท

ด้านการเมือง และบริบทด้านเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง

ในแนวคดิของบริบทการทีจ่ะเข้าใจในตัวบทของด้าน

ต่างๆ ได้ต้องมีการวิเคราะห์บริบทควบคู่กันไปด้วย

เสมอ โดยบริบทที่มีความเกี่ยวข้องในงานวิจัยชิ้นนี้มี

ขอบเขตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีเพียงภาพยนตร์

ทีฉ่ายในปี พ.ศ. 2547 ทีม่เีนือ้หาอ้างองิถงึสมยัรชักาล

ที่ 4 ทั้งนี้สาเหตุที่มีการเชื่อมโยงไปสมัยรัชกาลที่ 

4 เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นยุคที่ประเทศไทย

เร่ิมมีการเผชิญหน้ากับการเข้ามาคุกคามของชาติ

มหาอ�านาจตะวันตก

4. แนวคิดเรื่องนวนิยาย

นวนิยาย คือ ค�าประพันธ์ร้อยแก้วที่แต่งขึ้น

จากจนิตนาการของผู้เขยีน บ้างมีอ้างถงึประวตัศิาสตร์ 

โดยนวนิยายน้ีอาจเหมารวมไปถึงบทละคร และ 

บทประพันธ์ที่มีความยาวเป็นเร่ือง โดยมีตัวละคร 

และการด�าเนินเรื่องตามล�าดับ (ปิยพิมพ์ สมิตดิลก, 

2541 อ้างถงึใน อมุาพร มะโรณย์ี, 2551) ในนวนยิาย

นั้นมีทั้งโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย โดยใน 

โครงเรื่องใหญ่นั้นคือการน�าเอาโครงเรื่องย่อยมา 

ผสมผสานเรยีงร้อยไว้ด้วยกนั โครงเรือ่งจะเกดิขึน้จาก

การท่ีตัวละครมข้ีอขดัแย้ง ต้องพบเจอกบัปัญหา และ

หาทางพยายามที่จะชนะปัญหานั้นให้ได้ นอกจากนี้ 

โครงเรือ่งยงัเป็นกลยทุธ์ทีส่�าคญัในการเขยีนนวนยิาย

ด้วย เนื่องจากถ้าโครงเรื่องไม่มั่นคง ไม่ต่อเนื่องหรือ

ไม่ไปตามทางที่วางไว้ ก็จะสามารถท�าให้เรื่องเล่านั้น

ไม่สมบูรณ์ได้
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นวนยิายท่ีดนีัน้จะสามารถบอกได้ว่าประโยค

ไหนใครเป็นคนพูดอยู่	 โดยสังเกตได้จากลักษณะการ

พูดของตัวละครที่จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้

ชัดตามอุปนิสัยของแต่ละคน	 บทสนทนาในนวนิยาย

นัน้นอกจากจะช่วยด�าเนนิเรือ่งท�าให้น่าสนใจขึน้	รูจ้กั

ตวัละครมากขึน้แล้ว	ยงัมคีณุค่าในตวัเองอกีหลายข้อ

คือ	 ช่วยสร้างความประทับใจ	 สะท้อนความคิดเห็น	

อ่านแล้วมคีวามหลากหลาย	และช่วยผ่อนคลายความ

ตึงเครียดได้

5. แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์

ละครโทรทัศน์	 มีความหมายมาจากค�าใน 

ภาษาอังกฤษว่า	“Soap	Opera”	โดย	Cantor	and	 

Pingree(1983	อ้างถึงใน	องอาจ	สิงห์ล�าพอง,	2557)	

โดยให้ความหมายของละครโทรทศัน์	ไว้ว่า	เป็นความ

บนัเทงิทีม่รีปูแบบการเล่าเรือ่ง	ทีม่กีารด�าเนนิเรือ่งราว

เป็นตอนๆ	ต่อเนือ่งกนั	ซึง่การน�าเสนอละครเป็นตอนๆ

นั้น	 จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับสารในเชิงการมี

ประสบการณ์ร่วมกบัละครทีต่นได้เรยีนรู้ไปพร้อมกบั 

การน�าเสนอละครในแต่ละช่วงตอน	 ที่มีเนื้อหา 

ใกล้เคียงชีวิตจริง	 โดยมีค�ากล่าวท่ีว่า	 “ดูละครแล้ว

ย้อนดูตัว”	 หมายถึง	 การที่เนื้อหาในละครโทรทัศน์

สะท้อนภาพของมนุษย์ทั้งในเรื่องดีและไม่ดี	 ช่วยให้

ผู ้ที่ได้รับชมสามารถใช้วิจารณญาณของตนในการ

วิเคราะห์เหตุและผลท่ีละครโทรทัศน์สอดแทรก	 ใน

การมองแง่คิดและผลลัพธ์ท่ีผู้รับสารสามารถน�ามา

ปรับใช้ในการด�าเนนิชวีติจรงิได้	(องอาจ	สิงห์ล�าพอง,	

2557)	ดังนั้นละครโทรทัศน์จึงเป็นการถ่ายทอดเรื่อง

ราวทีอ่าจจะน�ามาจากเค้าโครงเรือ่งทีเ่กดิขึน้จรงิหรอื

แต่งข้ึนจากจินตนาการ	 ซึ่งกล่าวได้ว่า	 สื่อโทรทัศน์

จะสะท้อนสิ่งท่ีมีอยู่และเป็นอยู่ให้สังคมได้รับรู้	 และ

ในขณะเดียวกันก็จะสร้างภาพแห่งความเป็นจริงใน

สงัคมขึน้มาใหม่ด้วย	(อภญิญา	ศรรัีตนสมบญุ,	2534)

6. แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์

ภาพยนตร์	 หมายถึง	 เร่ืองที่มีการน�าเสนอ

ผ่านแผ่นฟิล ์ม	 ซ่ึงอาจจะมีการดัดแปลงมาจาก 

นวนิยาย	 ละครโทรทัศน์หรือมาจากจินตนาการของ 

ผู้เขียนบท	 หากแต่ภาพยนตร์นั้นมีความแตกต่าง

จากสื่อชนิดอื่นๆ	 คือการเคลื่อนไหวของภาพยนตร์

นั้นเกิดจากการน�าภาพนิ่งหลายๆ	 ภาพเรียงต่อกัน	

แล้วน�าภาพนิ่งเรียงติดต่อนั้นฉายดูทีละภาพด้วย

อัตราความเร็วจนผสมผสานกันเป็นภาพเคล่ือนไหว

ที่เหมือนธรรมชาติ	 และทั้งนี้ตาของมนุษย์นั้นก็มี

คุณสมบัติที่เรียกว่า	 การเห็นติดตา	 (ศิริรังษี	 สุดโต,	

2540)	 จึงสามารถมองภาพนิ่งเหล่านั้นเป็นภาพ

เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ	 ไม่มีสะดุด	 ดังที	่

สนั่น	ปัทมะทิน	(2520,	อ้างถึงใน	ปรมะ	สตะเวทิน,	 

2546)	

ภาพยนตร์เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อ

สังคมเป็นอย่างมาก	 ด้วยความท่ีสามารถสื่อสารเพื่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด	 ทัศนคติ	 และ

เป็นสื่อท่ีสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ 

ของความบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยท่ี

ผู ้รับชมไม่รู ้สึกว่าตนโดนโน้มน้าวจากสื่อดังกล่าว	

นอกจากนั้นภาพยนตร์ยังเป็นสื่อที่สะท้อนความมี

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในแต่ละ

ยุคสมัย	 การสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะมีจุดเริ่ม

ต้นและประเด็นในการเล่าเรื่อง	หมายถึง	โครงเรื่องที่

มีความน่าสนใจและน่าติดตาม	เนื่องจากการก�าหนด

โครงสร้างของเหตุการณ์	และการกระท�าที่เกิดขึ้นใน

ภาพยนตร์	ดังนั้นภาพยนตร์ไทยสามารถจ�าแนกตาม

ประเภทของโครงเรือ่งได้	ซึง่โครงเรือ่งสามารถพฒันา

ไปได้หลายทางตามเนื้อหาหรือเหตุการณ์	 (Style	of	

Presentation/Genre)	 การรู้จักน�าเหตุการณ์ต่างๆ	

มาผูกโยงเป็นเรื่องราว	(Story)	จะท�าให้ผู้ชมสามารถ
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รบัรูแ้ละเข้าใจเร่ืองราวเป้าหมายท่ีภาพยนตร์ต้องการ

ส่ือสาร ดงัน้ันวธิกีารผกูโยงเหตกุารณ์จงึเป็นสิง่ส�าคญั

ขอบเขตงานวิจัย

งานวิจัยนี้จะท�าการศึกษาวิเคราะห์อย่าง 

ละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของส่ือ (สื่อนวนิยาย/ 

สือ่ละครโทรทศัน์/สือ่ภาพยนตร์) ความเป็นสมัพนัธบท  

และบริบทสังคมไทยจากนวนิยาย เรื่อง “ทวิภพ” 

ของผู้ประพันธ์ชื่อ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ โดยมี

นามปากกา คือ “ทมยันตี” โดยผู้วิจัย จะท�าการ

ศึกษาจากหนังสือนวนิยาย ท่ีมีการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 

2530/แผ่นบนัทกึภาพ ดวีดี ีการแสดงละครโทรทศัน์ 

ปี พ.ศ. 2537 และ ปี พ.ศ. 2554 และภาพยนตร์  

ปี พ.ศ. 2533 และ ปี พ.ศ. 2547 เท่านั้น

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวจัิยชิน้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงคณุภาพคอืการ

วเิคราะห์สมัพนัธบท ซึง่เครือ่งมอืในการใช้ท�าวจัิย คอื 

การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) โดยใช้กรณี

ศึกษาซึ่งคือเรื่อง “ทวิภพ”

1. การวิเคราะห์ตัวบท

การศกึษาธรรมชาต ิบาร์ตส์ (1974 อ้างถงึใน 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555) ให้ความหมายว่า  

การวิเคราะห์ตัวบทเป็นการวิเคราะห์ที่เน้นเร่ือง 

ของโครงสร้างตัวบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

รวมถงึกระบวนการสร้างท่ีมกัจะเกิดการเปล่ียนแปลง

จากผูอ่้านตามช่วงเวลา ซึง่โครงสร้างภายในตวับทจะ

มีการรวมกันอยู่ของรหัสต่างๆ ดังนี้ รหัสการตีความ 

รหัสของรูปสัญญะ รหัสเชิงสัญลักษณ์ รหัสการ 

กระท�า และรหัสวัฒนธรรม ซึ่งรหัสเหล่านี้จะเป็น

ตัวการในการก�าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และสร้าง

ความหมาย เม่ือเข้าสู่การวิเคราะห์ตัวบทผู้วิจัยจะ

น�ารหัสเหล่านี้มาจัดกลุ่มเพื่อท�าการวิเคราะห์ และ

หาความหมายที่อยู่ในตัวบท

โดยผู้วจัิยได้ท�าการศกึษาเร่ือง “ทวิภพ” โดย

มีรายละเอียดดังนี้

 1) นวนยิายเรือ่ง “ทวภิพ” โดย ทมยนัตี  

ส�านักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 

ปี พ.ศ. 2551 จ�านวน 2 เล่ม ผู้วิจัยได้หาซื้อจากร้าน

ขายหนังสือ

 2) ดีวีดีละครโทรทัศน์เร่ือง “ทวิภพ”  

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7  

ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยได้หาซื้อ 

จากร้านขายวีซีดี-ดีวีดี และชมจากสื่ออินเทอร์เน็ต

 3) ดีวดีีภาพยนตร์เร่ือง “ทวภิพ” ฉายใน

โรงภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 ผูว้จิยั

ได้จากบุคคลที่ซื้อเก็บดีวีดีภาพยนตร์ในปีดังกล่าว

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข ้อมูลทั้งสามสื่อผ ่านการ

อ่านนวนิยาย และรับชมละครโทรทัศน์ รวมถึงสื่อ

ภาพยนตร์ โดยผูว้จิยัใช้การวเิคราะห์ตัวบท (Textual 

Analysis) เป็นหลักซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตาม

สื่อโดยมีรายละเอียดดังนี้

 - นวนิยาย ใช ้แนวทางการศึกษา

วิเคราะห์ด้านการเล่าเรื่อง (Narrative)

 - ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ใช้

แนวทางการศึกษาวิ เคราะห์ด ้านการเล ่าเรื่อง 

(Narrative) วิเคราะห์เนื้อหาเดิม (Convention) 

และการวเิคราะห์สิง่ทีส่ร้างขึน้ใหม่ (Invention) และ

วิเคราะห์องค์ประกอบ ภายนอก และภายใน
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การเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเล่าเรื่องและ 

สัมพันธบทของสื่อนวนิยาย สื่อโทรทัศน์ 

1. โครงเรื่อง

จากการวจิยัเรือ่ง	“ทวภิพ”	โดยศกึษาดูจาก

นวนิยาย	 ละครโทรทัศน์	 และภาพยนตร์	นอกจาก

ภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2547 แล้ว พบว่าโครงเรื่องส่วน

ใหญ่ไม่มคีวามแตกต่างกนั	เนือ่งจาก	การด�าเนนิเร่ือง

ระหว่างภพปัจจุบันกับอดีตภพ	 การด�าเนินเรื่องของ

นวนิยาย	 ละครโทรทัศน์	 และภาพยนตร์ไม่มีความ

แตกต่างกัน	 โดยการเล่าเรื่องจะกล่าวถึงการเดินทาง

ของมณจีนัทร์ผ่านกระจกจากภพปัจจบุนัไปสู่อดีตภพ	

ได้พบรักกับหลวงอัครเทพวรากร	 และได้ใช้ความรู้

ความสามารถช่วยชาติบ้านเมือง

ความรักระหว่างหนุ ่มสาวที่ถูกน�าเสนอ

เป็นการน�าเสนอความรักท่ีอยู่เหนือกาลเวลา	 เป็น

ความรักระหว่างคน	2	คนที่อยู่ห่างกันคนละภพ	แต่

ด้วยชะตาลิขิตจึงได้มาพบกันท่ามกลางความคาบ

เกี่ยวของช่วงเวลาระหว่างปัจจุบันและอดีต

ความเท่าเทยีมกันทางเพศ	การน�าเสนอในแง่

ของการเข้าไปช่วยงานบ้านเมืองของมณีจันทร์	ซึ่งใน

อดตีสงัคมไทยไม่ได้ให้ความส�าคญัมากนกักบัสตรเีพศ	

โดยมองว่าสตรีเป็นเพศที่อ่อนแอ	อยู่กับเหย้าเฝ้ากับ

เรอืน	จงึไม่จ�าเป็นต้องมกีารศกึษาหรอืมคีวามสามารถ

ทดัเทยีมกบับุรษุเพศ	(ภทัรานาถ	ธาดาธเิบศร์,	2552)	

และสื่อภาพยนตร์	เรื่อง	“ทวิภพ”

2. แก่นเรื่อง 

แก่นเรื่องของละครโทรทัศน์และภาพยนตร	์

ทั้ง	 4	 ชุดท่ีมีการน�ามาผลิตนั้น	 แก่นเรื่องส ่วน

ใหญ่มีความเหมือนกัน	 คือมีการสะท้อนให้เห็นถึง

ประวตัศิาสตร์ในสมยัรชักาลที	่5	กล่าวคอืมกีารเสนอ

ให้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านของประเทศในส่วนของ

เหตุการณ์	 ร.ศ.112	 นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรม	 บริบทต่างๆ	 อาทิ	 การใช้ภาษา	 วิถีชีวิต

ความเป็นอยู่	ขนบธรรมเนียมประเพณี	การแต่งกาย	

สถาปัตยกรรมต่างๆ	 รวมถึงวัฒนธรรมทางการเมือง

ในสมัยนั้น	 เป็นต้น	 ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถ

ของสตรีเพศที่มีด่ังเช่นบุรุษผ่านภาพการกระท�าของ

ตัวละคร	 เช่น	 การเข้ามาช่วยแปลเอกสารทางการ

เมือง	 และเจรจากับชาวต่างชาติของมณีจันทร์	 ซึ่ง

ในอดีตนั้นเร่ืองการเมืองเป็นส่ิงท่ีสตรีจะไม่ได้มีส่วน

เข้าไปข้องเกี่ยว

3. ตัวละคร

จากการวิจัยพบว่าในส่วนของตัวละครและ

การวางนิสัยของตัวละครนั้นผู้เขียนได้สร้างตัวละคร

จากจินตนาการ	 รวมถึงอ้างถึงตัวละครที่มีอยู่จริงใน

ประวตัศิาสตร์สมยัรชัการที	่5	ขึน้มา	อาท	ิกัปตนัโยนส์	

ราชทูตอังกฤษประจ�าสยาม	ลอร์ดโรสเบอรี	รัฐมนตรี

ต่างประเทศอังกฤษ	 มองซิเออร์ดีเวลล์	 รัฐมนตรี

กระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศส	เป็นต้น

ในนวนิยายได้มีการบรรยายให้ตัวละคร

แต่ละตวัทีส่ร้างขึน้มามพีฤตกิรรม	และลกัษณะนสัิยที่

แตกต่างกันออกไป	รวมถึงบรรยายถึงภูมิหลังของตัว

ละครเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของตัวละครนั้นมากข้ึน	

ถงึบคุลกิภาพและลกัษณะนสิยัของตัวละครคุณหลวง

อคัรเทพวรากร	และมณจัีนทร์ตัวละครเอกทัง้	2	จะมี 

ความแตกต่างกันตามแต่ปีที่ผลิตออกฉาย	 เช่น	

ภาพยนตร์ปี	 พ.ศ.	 2533	 และละครโทรทัศน์ในป	ี 

พ.ศ.	2537	จะมกีารน�าเสนอทีค่งไว้ตามแบบฉบบัของ

นวนิยายไว้ได้	ทั้งบุคลิก	หรือ	พฤติกรรมของตัวละคร

ทางด้านละครโทรทัศน์	 ปี	 พ.ศ.	 2554	

นั้นได้มีการคงตัวละครไว้เช่นกัน	 หากแต่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะ	 บุคลิก	 และพฤติกรรมของ

ตัวละครบางตัวซ่ึงมีความแตกต่างไปจากฉบับ 

นวนิยาย	 เนื่องจากบริบททางด้านยุคสมัยที่แตกต่าง
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กัน	 ท�าให้ลักษณะบุคลิกของตัวละครถูกปรับเปลี่ยน

ให้เข้ากับยุคสมัยนั้น	เช่น	ตัวละครคุณหลวงอัครเทพ

วรากรในเรือ่งของความเอยีงอาย	และความเรยีบร้อย

ที่ดูมีน้อยกว่า	แต่กลับมีความทะเล้นมากขึ้น	หรือตัว

ละครของมณจีนัทร์	ซึง่แม้จะมทีกุอย่างเหมอืนกนัแต่

ทางด้านการแสดงออกนัน้ทีด่จูะไม่เรยีบร้อยเท่าใดนกั	

มีการใส่ความแก่นเข้าไปในตวัละครมาก	จงึท�าให้มณี

จันทร์ดูเหมือนจะไม่มีความเขินอาย	 หรือความเป็น

กุลสตรีเท่าใดนัก

ส�าหรับภาพยนตร์ในปี	 พ.ศ.	 2547	 นั้นได้

ถูกวางลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละคร

มณีจันทร์ได้คล้ายคลึงต้นฉบับ	 ต่างเพียงตัวละคร

จะดูมีมิติมากขึ้น	 ลึกลับมากขึ้น	 ไม่ได้ดูเป็นคนเล่น 

สนุกเท่าใด	 เนื่องจากมีการเดินทางไปมาระหว่าง 

ภพแบบไม่มีสื่อกลาง	 รวมทั้งแสงที่ถูกใช้ในการเล่า 

เรื่องที่ดูมืด	 ท�าให้ตัวละครดูลึกลับมากขึ้นกว่าเดิม	

ทางด้านตัวละครคุณหลวงอัครเทพ	 วรากรถูกวาง

และตีความให้แตกต่างจากบทประพันธ์ดั้งเดิม	 คือ	

จะมลีกัษณะทีด่ดูดุนั	แข็งกระด้าง	และถึงมคีวามอ่อน

โยนก็ไม่ได้มีการแสดงออกมาให้ได้เห็นมากนัก	 โดย

ในภาพยนตร์ชดุนีจ้ะสือ่ถงึความรกัชาตขิองคุณหลวง 

อัครเทพวรากรอย่างหนักแน่น	 มีการน�าเสนอตัว

ละครคณุหลวงอัครเทพวรากรท่ีข้องเกีย่วกบัเรือ่งของ

เหตกุารณ์บ้านเมอืงไว้เป็นส่วนมาก	ซึง่จะแตกต่างจาก

ชุดอื่นท่ีแม้จะพูดถึงการช่วยชาติบ้านเมืองแต่กลับ

จะสื่อถึงการแสดงออกทางด้านความรักระหว่างคุณ

หลวงอัครเทพวรากรที่มีให้กับมณีจันทร์

การศึกษาบริบทของสังคมไทย เรื่อง “ทวิภพ” 

ด้านสัมพันธบท ผ่านช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

บริบทของสังคมไทยเรื่อง	 “ทวิภพ”	 ใน

ภาพยนตร์ปี	 พ.ศ.	 2547	 ว่าถึงเรื่องต่างชาติล่า

อาณานิคมและมาถึงสยามประเทศ	 ซ่ึงอยู ่ในยุค

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (King	

Mongkut)	 พระมหากษัตริย ์ รัชกาลท่ี	 4	 ของ

ประเทศไทย	 (สยามประเทศ)	 และพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 5	 ของประเทศ 

ไทย	 (สยามประเทศ)	 หลังจากนี้ผู ้วิจัยขอใช้ค�าว่า	

รัชกาลที่	4	และรัชกาลที่	5	แทนชื่อเต็ม

ภาพยนตร์	ปี	พ.ศ.	2533	มคีวามเป็นอยูแ่บบ

เกื้อกูล	ซึ่งกันและกัน	มีความเห็นอกเห็นใจกัน	และมี

น�า้ใจระหว่างกนั	มคีวามสนใจทางด้านการค้าขายและ

นิยมรับราชการมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน	มี

การรบัวฒันธรรมการแสดง	หรอืทีเ่รยีกว่า	งิว้	มาอยูใ่น

สังคม	แต่ถงึอย่างไรกต็ามไม่ใช่เพียงซึมซับวฒันธรรม

จากจีนเท่านัน้	การละเล่น	และการแสดงของไทยก็ยงั

คงมสืีบทอดต่อกนัมามลูค่าการตลาดของสนิค้าทีผ่ลติ

ภายในประเทศโตขึน้จากในอดีตมาก	ท�าให้เศรษฐกิจ

มกีารด�าเนนิไปได้ด้วยดี	การค้าขายน�าเข้าและส่งออก

มีความสมดุลกัน	 การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงปี	 พ.ศ.	

2533	นัน้มกีารคอร์รัปชนั	และรัฐประหาร	นอกจากนี้

ยงัมกีารท�าการรบกนัเองทางด้านการเมอืงในประเทศ

ภาพยนตร์	ปี	พ.ศ.	2547	มกีารเปลีย่นแปลง

ชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย	 นอกจากนี้

สตรีเพศยังได้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม	 การค้าขาย

เป็นการค้าขายแบบเสร	ีมกีารแต่งตวั	หรอืทานอาหาร

แบบตามตะวันตก	 การจะนุ่งสไบ	 นุ่งซ่ินนั้นมีน้อย

มากผู้คนมีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกๆ	 ด้าน	 การ

คมนาคมสะดวกมากขึน้	และการค้าขายเร่ิมมกีารตรา

สัญญาขึ้นเปลี่ยนจากระบบศักดินาเป็นการปกครอง

แบบประชาธิปไตย

ละครโทรทัศน์	 ปี	 พ.ศ.	 2537	 สังคมมีการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และท�าให้เห็นว่าคนในสังคม 
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มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน	 วัฒนธรรมของไทยเช่น	 

การเคารพต่อผู้อาวุโส	 หรือการท่ีผู้ชายเป็นช้างเท้า

หน้า	 การรักนวลสงวนตัวของผู้หญิงยังคงมีให้เห็นมี

การเปิดรับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามา	มีการใช้ค�า 

ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	 ผู้ที่ร�่ารวย 

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพข้าราชการ	 มีความเป็น

สังคมแห่งการค้าขาย	 ที่ได้รับวัฒนธรรมโดยตรงจาก

จีน	 ได้มีการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อ

ให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน	 เป็นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	 มี

ทหารเป็นผู้น�าเหล่าทัพ	 และกษัตริย์ทรงอยู่ใต้ระบบ

การปกครอง	โดยที่ไม่ได้มีอ�านาจเหนือกฎหมายใดๆ

ละครโทรทัศน์	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 มีการแสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญของผู้หญิงมากขึ้น	 เช่น	 การ

แสดงความรู้สึกของตนออกมาอย่างชัดเจน	 ว่าชอบ

หรือไม่ชอบ	 อยากจะท�าอะไร	 เป็นต้น	 วัฒนธรรม

จากชาติตะวันตกเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย	 และ

มีการยอมรับว่าสิ่งเหล่าน้ันเป็นอะไรที่ดูเป็นสากล	ปี

ที่ละครถูกน�ามาสร้างใหม่ในยุคนี้	 คือปีที่ขาดแคลน 

ชิ้นส่วนด้านการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ	 ซ่ึงส่ง

ผลกระทบทั่วโลก	 หากเปรียบกับยุคสมัยของรัชกาล

ที่	 5	 แล้ว	 จะมีบริบทที่เหมือนกันคือ	 ประเทศชาติ

ขาดแคลนเงินหมุนเวียนจึงเป็นเหตุให้เช้ือพระวงศ์

ต่างขายทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อใช้หนี้ต่างชาติ

บรบิทด้านการเมอืงในสมยัรชักาลที	่5	จะเด่นชดัจาก

ละครโทรทศัน์ว่าเน้นไปทีก่ารเมอืงทีม่ต่ีอต่างชาติ	ซ่ึง

มีความแตกต่างกับยุคปัจจุบันอย่างมากที่มีการเมือง

ที่แตกแยก	 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเมืองภายใน

ประเทศเอง

สรุปผลการวิจัย

ความแตกต่างของการเล่าเรื่องจากบท 

นวนิยายเรื่อง	 “ทวิภพ”	 กับการน�ามาท�าเป็นละคร 

โทรทัศน์และภาพยนตร์นั้น	 ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความ 

แตกต่างกันมาก	 เนื่องจากละครโทรทัศน์ทั้ง	 2	 ชุด	 

คือ	 ละครโทรทัศน์ปี	 พ.ศ.	 2537	 ละครโทรทัศน์	 ปี	 

พ.ศ.	2554	และ	ภาพยนตร์ปี	พ.ศ.	2533	 ได้มีการ

เล่าเร่ืองส่วนใหญ่ตามแบบที่นวนิยายได้บรรยายไว	้

มีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาบางจุดบ้างตามยุคสมัยที่

เปลี่ยนออกไป	ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ชุดปี	พ.ศ.	

2547	 นั้นได้มีการจัดท�าเนื้อหาออกมาได้แตกต่าง

ออกไป	โดยในนวนิยาย	ละครโทรทัศน์ทั้ง	2	ชุด	และ

ภาพยนตร์ชดุปี	พ.ศ.	2533	ได้บรรยาย	และจดัท�าโดย

เป็นการกล่าวถงึร.ศ.	112	ในสมยัรชักาลที	่5	กลบักัน

ทางภาพยนตร์ชุดปี	พ.ศ.	2547	ได้กล่าวถึงในช่วงยุค

ปลายสมัยรัชกาลที่	4	และต้นรัชกาลที่	5	แทน	โดย

เนือ้หาจะเน้นออกไปทางการเมอืงมากกว่าเรือ่งรกัใคร่

ของพระนาง	ดั่งที่นวนิยายได้บรรยายเอาไว้

ทางด ้ านสัมพันธบทได ้ท� าการศึ กษา 

สัมพันธบท	ทางด้านการคงเดิม	การขยายความ	การ

ตัดทอน	 และการดัดแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบ

ต่างๆ	 ของนวนิยาย	 ละครโทรทัศน์	 และภาพยนตร	์

ซึ่งประกอบไปด้วย	 โครงเรื่อง	 แก่นเรื่อง	 ตัวละคร	

ฉาก	 มุมมอง	 การวางแผน	 บทสนทนา	 หรือการใช้

ภาษา	การด�าเนินเรื่อง	หรือการล�าดับเหตุการณ์ของ

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�าของตัวละครผ่านหน้าจอ

โทรทศัน์	และได้จดัท�าในยคุสมยัทีแ่ตกต่างกนั	ดังนัน้

ในเรือ่งของฉาก	มมุมอง	หรอืบทสนทนาเป็นต้นละคร

โทรทัศน์จะสามารถแสดงออกมาให้ผู้รับสารเห็นได้

มากกว่า	จงึสามารถทีจ่ะขยายความหรอืดดัแปลงบท

ต่างๆ	ในนวนิยายได้ตามความเหมาะสม

ความแตกต่างทางด้านบริบทนั้น	 พบว่า

ภาพยนตร์ชุด	ปี	พ.ศ.	2547	ได้มีการน�าเสนอบริบท

ที่แตกต่างออกไปจากนวนิยาย	 และภาพยนตร์กับ

ละครโทรทัศน์ชุดอื่นๆ	 เน่ืองจากภาพยนตร์ปี	 พ.ศ.	

2547	 ได้น�าเสนอเรื่องราวในปีของรัชกาลที่	 4	 รวม

ถึงบุคคลที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่	 4	ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามา	

ที่พักอาศัย	และยศของพระนางที่ถูกก�าหนดไว้ในบท

ภาพยนตร์ชุดนี้	 บริบทแวดล้อมที่ปรากฏออกมาจึง

มีความแตกต่างทั้งทางสังคม	 วัฒนธรรม	 การเมือง	

และเศรษฐกิจ	 นอกจากนั้นผู้วิจัยพบว่าในช่วงปีท่ี

ภาพยนตร์ชุดนี้ถูกถ่ายท�า	 อยู่ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2540	

สมัยท่ีเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย

อย่างเงินบาทลอยตัว	 บทภาพยนตร์จึงมีการย้อน

กลับไปในสมัยรัชกาลที่	 4	 ที่เกิดสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง

แล้วท�าให้ค่าเงิน	 และ/หรือค่าภาษีนั้นเปลี่ยนแปลง

ไป	 กลับกันทางด้านภาพยนตร์ปี	 พ.ศ.	 2533	 และ

ละครโทรทัศน์ปี	 พ.ศ.	 2537	 และปี	 พ.ศ.	 2554	

บริบทส่วนมากท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือบริบทยุค

ปัจจบุนัในเน้ือเร่ือง	เนือ่งจากปีทีจ่ดัท�าละครโทรทศัน์

และภาพยนตร์ขึ้นมานั้น	 ไม่ได้อยู ่ในช่วงเดียวกับ 

นวนยิายซ่ึงคอืปี	พ.ศ.	2529	(นกัประพันธ์ได้ประพันธ์

ไว้ในปี	 พ.ศ.	 2530)	 ที่พบว่าแตกต่างมากท่ีสุดคือ

ละครโทรทัศน์	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 เนื่องจากระยะเวลา

ที่เปล่ียนผ่านไปนั้นไกลว่าปีที่ผู้ประพันธ์ได้กล่าวถึง

อยู่มาก	 จึงเป็นเหตุให้มีวัฒนธรรมต่างๆ	 ที่ไม่มีอยู่

ในสมัยนั้นปรากฏขึ้นมาในเรื่อง	 เช่น	 อิทธิพลทาง

วัฒนธรรมท่ีได้รับมาจากประเทศเกาหลี	 ซึ่งในสมัย

นัน้ประเทศทีม่อีทิธพิลกบัไทยคอืวฒันธรรมตะวนัตก 

อย่างเดียวเสียมากกว่า	ดังแสดงในภาพที่	1

Journal Humanities25-2.indd   50 11/12/2562 BE   20:37



ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 51

ภา
พ

ที่ 
1	

สร
ุปผ

ลก
าร

วิจ
ัย

ทบธนพัมัส
 

)รตนยพาภูสยายนิวนะลแ นศัทรทโรคะลูสยายนิวน(
 

-
งอ่ืรเงรคโ
 

-
งอ่ืรเนกแ
 

-
รคะลวัต
 

-
ฉา

ก 
-

าษาภชใราก/านทนสทบ
 

-
งอมมุม
 

-
กา

รว
างแ

ผน
 

-
งอ่ืรเงอขณรากุตหเบัดาํลราก/งอ่ืรเนินเาํดราก
 

-
ฯลฯ/งอลกมุมคินคทเ/พาภยาถราก
 

-
ีรตนด/งยีสเ
 

          ยายินวน
ละ

คร
รตนยพาภ          นศัทรทโ
 

ป 
พ.ศ

. 2
53

3 ป
 พ

.ศ.
 25

37
 

 ปะลแ
พ.ศ

. 2
55

4 
นกแะลแงอ่ืรเงรคโชใรากีม

 ยายินวนบับฉนตบบแมาตงอ่ืรเ
.ร คุยนใามกออดอทยาถรากมีอืค
5 

อนสเาํน
 ปนใตแ กัลหนปเกัรมาวคงอขงอ่ืรเนใ
พ.ศ

. 2
54

7 
 คุยนใามกออดอทยาถดไ

ร.4
 

กัลหนปเงอืมเนาบติาชงอขงอ่ืรเนใอนสเาํนะลแ
 

*
 นอทดัตราก
(Re

du
cti

on
) 

ะจกามนวสยายินวนวตักาจาหอ้ืนเนอทดตัรากีมดไมไ
วกกามยีสเงลปแดดัรากะลแมาวคยายขรากนปเ
า  

มิดเงคราก
 (C

on
ve

nti
on

) 

ป 
พ.ศ

. 2
54

7 
 วารกงข็แมาวคีมหใบัรปกถูดไกอเะรพงอขรคะลวตั น้ขึกามนดัดุะลแ

 
งลปแดดัรากีมงอ่ืรเงอขานทนสทบะลแกาฉนวส

 ปงยีพเนวเกย ปะลตแงอขมหใาํทามบัลกาํน่ีทยัมสคุยมาต
25

47
 ่ีท่ีทนาถสชใรากีม็กตดีอกาฉ ปไนย่ีลปเ่ีทนับจุจปกาฉกาจกอน่ีท

งอขยัมสคุยนใอนสเาํนะารพเ ยายินวนนใงถึวาลกดไมไ
 ร.

4 

 งลปแดัดราก
(M

od
ific

ati
on

) 

 ่ีทลคคุบกาจงอมมุมยายข
3 

 ่ีทลคคุบนปเม่ิพเ
1 แ

ละ
 2 

ะลแรคะลหใาํท
กามรคะลวตัานฒัพรากีม น้ขึกามติาชมรรธนปเลหไน่ืลมาวคีมรตนยพาภ

ยายขรากีมดไๆงาตพาภยาถราก งอ่ืรเนินเาดํราก ยายินวนทบาวกน้ขึ
งอขนวสนใ น้ขึกามยางดไจใาขเมรรธปูรนปเามกออหใยายรรบทบมาวค

น้ขึกามราสบัรูผกแสรถรรอดิกเหใอ่ืพเน้ันบอกะรปีรตนดะลแงยีสเ
 

ป 
พ.ศ

. 2
53

3 ป
 พ

.ศ.
 25

37
 

 ปะลแ
พ.ศ

. 2
55

4 
ามกอออนสเาํนรากีม
 ปนวเกย ยายินวนงอขบบแมาต พ.ศ

. 2
54

7 
่ีทอนสเาํนรากีม่ีท
กาจงิอนอืมสเ ปไกอองาตกตแ
 น้ันาทเงอ่ืรเอ่ืชคแงยีพเยายินวน
 ยัมสคยุมาตนักงาตกตแมาวคีมะจาษาภชใราก

 งอ่ืรเาํน่ีทนับจุจปงอข
“

พภิวท
” 

 าํ้ซาํทาม
ะลแงอรอ้ืนเงลปแนย่ีลปเรากีมงลพเนาดงาท

ที่น
ําเร

ื่อง
ง้ัรคกุทนใงอรกันงถึมวร งอนาํท “

พภิวท
” 

นักวยดีเนชเาํ้ซาํทาม
 

นักะลแนักลูกอ้ืกเ่ีทูยอนปเมาวคงึถนอทะสรากีม
 

ยาชูผบักาทเบยทีเงิญหูผงอขิธทิสหใดไมไ
 

ตแ ศทเะรปนใลพิธทิอีมามาขเิตาชงาตมรรธนฒัว
มรรธนฒัว

นหไปไยาหมไงคงัย็กามนักอตบืส่ีทยทไ
 

กูผรากงอขงอ่ืรเยตไปิธาชะรปบบแงอรคกปรากีม
ิตาชงาตบักีรตมไธนัพมัส
 

ศทเะรปงาตบักาคนิสยาขอ้ืซรากีม
 

งอ่ืรเาลเราก
 

-
งอ่รืเงรคโ
 

-
รคะลวัต
 

-
งอ่รืเนกแ
 

-
งอ่ืรเาลเรากีธิวลก
 

-
่ีทนาถส/าลวเงวช
 

-
าษาภชใราก
 

-
เพ

ลง
 

มคงัส
ทบิรบ

มรรธนฒัว
 

กา
รเมื

อง
 

ทบิรบ
 

จิกฐษรศเ
 

นอืมหเญหในวส
 

งาตกตแ
 

กา
รข

ยา
ยค

วา
ม (

Ex
ten

sio
n) 

Journal Humanities25-2.indd   51 11/12/2562 BE   20:37



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
52

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ เป ็นการศึกษาเก่ียวกับ

กระบวนการการเปลี่ยนผ่านจากสื่อหนึ่งไปยังอีกส่ือ

หนึ่ง	โดยงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเรื่อง	การเปลี่ยนการน�า

เสนอจากนวนยิายเป็นละครโทรทศัน์และเปลีย่นจาก

นวนิยายเป็นภาพยนตร์	 โดยท�าการศึกษาผ่านสื่อที่

เป็นหนังสือนวนิยายทวิภพเล่ม	 1	 และ	 2	 และดีวีดี

ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ทั้งหมด	4	ชุดคือ	ละคร

โทรทศันปี์	พ.ศ.	2537	และ	ปี	พ.ศ.	2554	ภาพยนตร์

ปี	 พ.ศ.	 2533	 และ	พ.ศ.	 2547	 โดยได้ท�าการอ่าน

หนังสือและดูแผ่นดีวิดีท้ังหมด	 เพื่อท�าการหาสิ่ง

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการน�ามาเผยแพร่ 

โดยการเปลี่ยนผ่านสื่อ	 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	

การวิจัยครั้งนี้เป็นการเช่ือมโยงเนื้อหาท่ีมีความ

สัมพันธ์ในแนวนอน	 (Horizontal	 Relations)	 ซึ่ง

เป็นความสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาเดิมแล้วมีการเชื่อมโยง

ในส่วนของรูปแบบและเนื้อหา	 กล่าวคือมีต้นแบบ

และมีการลดทอนเพิ่มเติมตามเหมาะสม	 การ

เชื่อมโยงเนื้อหาโดยการน�าสื่อนวนิยายมาดัดแปลง

เป็นสื่อละครโทรทัศน์	 และ/หรือภาพยนตร์นั้น	 

ศศิวิมล	 สันติราษฎร์ภักดี	 (2539)	 ได้แสดงทัศนะไว้

ในงานวิจัย	 เรื่องการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อนวนิยาย	 และ

สื่อละครโทรทัศน์	 เรื่อง	 สี่แผ่นดิน	 ไว้ว่า	 “ในการ

ผลิตละครโทรทัศน์จากการน�านวนิยายมาผลิต	 บท

ละครโทรทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นแม่บท	 และจุดเริ่มต้นท่ีมี

ความส�าคัญอย่างมากต่อทุกขั้นตอนในกระบวนการ 

ผลิตละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นผู ้ก�ากับการแสดง	 

นักแสดง	 ฝ่ายฉาก	 ฝ่ายเคร่ืองแต่งกาย	 ฝ่ายเทคนิค

ต่างๆ	 ที่ต้องยึดบทละครโทรทัศน์เป็นบรรทัดฐาน

เดียวกันในการด�าเนินงานผลิต	 ถึงแม้ว่าสื่อประเภท

ละครโทรทัศน์จะช่วยส่องทางให้นวนิยายเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายแก่คนในสงัคมมากข้ึน	แต่สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่

ได้ในการน�านวนยิายมาผลติซ�า้โดยการแปรรปูผ่านสือ่

ละครโทรทัศน์	คือ	การดัดแปลง	ปรับเปลี่ยนเนื้อหา	

รูปแบบการน�าเสนอให้เหมาะสม	 และเข้ากันได้กับ

ธรรมชาติของส่ือละครโทรทัศน์ท่ีมีรูปแบบการแสดง

ให้เกิดภาพ	 (Visual)	 มากขึ้น”	 ซ่ึงเมื่อมีการน�าสื่อ 

นวนิยายมาท�าเป็นสื่อละครโทรทัศน์	และภาพยนตร์

องค์ประกอบของการเล่าเรื่องจะมีการเปลี่ยนแปลง

ไป	 เนื่องจากนวนิยายเป็นการเล่าผ่านตัวหนังสือ

โดยจะเป็นมุมมองของบุคคลที่	 1	 หรือ	 3	 ตามแต่ 

ผู้ประพันธ์จะเป็นคนก�าหนด	หากแต่ละครโทรทัศน์

และภาพยนตร์เป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครนั้นๆ	 

โดยผ่านนักแสดงที่มารับบทนั้นโดยเฉพาะจากสื่อ

สิ่งพิมพ์ไปสื่อวีดิทัศน์มีการขยายความเนื้อหาเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่ง	 เนื่องจากสื่อวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ถ่ายทอด

เป็นภาพเคล่ือนไหว	 ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์

สามารถที่จะใส่ความรู้สึกและอารมณ์เข้าไปโดยผ่าน

ทางสีหน้าของนักแสดงได้อีกด้วย	

เนื้อเรื่องที่มีการน�ามาท�านั้นจะมีการปรับ

เปลีย่นไปตามยคุสมยัปีทีม่กีารน�ามาท�าซ�า้	โดยอาศัย

บริบทแวดล้อมในขณะนั้นๆ	 เช่น	 ในยุคปัจจุบันที่

นอกจากจะมีอิทธิพลจากทางยุโรปหรืออเมริกาแล้ว	

อิทธิพลทางเอเชียเช่น	เกาหลีหรือญี่ปุ่นก็มีแทรกแซง

เข้ามาให้เหน็	ดังนัน้การขยายเนือ้หาเข้าไปบางส่วนจงึ

เป็นส่ิงทีท่�าให้ผู้รับสารเข้าใจได้มากขึน้	ทัง้นีน้อกจาก

จะมกีารขยายเพ่ิมเติมเนือ้หาแล้วยงัมกีารตัดทอนเพือ่

ให้เกิดความกระชับ	 แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยพบ

ในละครโทรทัศน์แต่จะพบในภาพยนตร์เสียมากกว่า	 

เนื่องจากภาพยนตร์มีขอบเขตจ�ากัดในเร่ืองของเวลา

มากกว่า	โดยส่วนมากภาพยนตร์จะจบภายใน	1.30-2	

ชัว่โมง	ขณะทีล่ะครโทรทศัน์สามารถท�าเป็นตอนยาว

ได้มากกว่า	10	ตอน	ภาพยนตร์นัน้ต้องท�าให้เนือ้หาท่ี
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ถ่ายทอดออกมามคีวามกระชับจงึจ�าเป็นต้องมกีารลด

ทอนเนื้อหาบางส่วนแต่ไม่ได้ท�าให้เนื้อเรื่องขาดตอน

ไปจนผู้รับสารไม่เข้าใจ	 กล่าวคือถึงแม้จะมีการปรับ

เปลี่ยนไปในทางใดก็จ�าเป็นที่จะต้องคงแก่นเดิมของ

นวนิยายไว้	 เพื่อให้ความหมายต่างๆ	 ที่สื่อออกมา

ผ่านสื่อละครโทรทัศน์	 และหรือภาพยนตร์นั้น	 ไปใน

ทางเดียวกนักบันวนิยาย	ไม่กระโดดข้ามกันจนเกนิไป

นอกจากนี	้การน�านวนยิายมาสร้างเป็นละคร

โทรทัศน์หรือภาพยนตร์นั้นอาศัยปัจจัยที่ส�าคัญคือ	

ปัจจัยทางการตลาด	 ซึ่งการจะหยิบยกนวนิยายเรื่อง

หน่ึงข้ึนมาท�าเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์นั้น

ปัจจัยทางการตลาดถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่ง	

การน�านวนิยายที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน	 หรือน�า

นวนยิายท่ีประพนัธ์โดยผูป้ระพนัธ์ท่ีมชีือ่เสยีงมาสร้าง

ย่อมมีความแน่นอนทางด้านผู้ชมมากกว่านวนิยายที่

ไม่ได้รับความนิยม	 หรือไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง	

ซึง่การน�าเร่ืองท่ีได้รบัความสนใจอยูก่่อน	และประสบ

ความส�าเรจ็มาท�ากจ็ะเกดิการน�ามาท�าซ�า้ได้หลายครัง้	

และการน�ามาท�าซ�า้แต่ละครัง้กก็ารนัตคีวามนยิมของ

ตวัละครหรอืภาพยนตร์ในตวัเองด้วย	ถงึอย่างไรก็ตาม

แม้จะมีการการันตีความนิยมของบทประพันธ์นั้นๆ

แล้ว	การแต่งเติมหรือตัดทอนในตัวบทเองก็มีผลด้วย	

ทั้งนี้จากการวิจัยของ	รันติกาญ	มันตลักษ์	(2558)	ที่

ศึกษาสมัพนัธบทการเล่าเร่ืองและปัจจยัการผลติของ

ละครโทรทัศน์รเีมค	เรือ่ง	คูก่รรม	ได้กล่าวไว้ถงึเรือ่งน้ี

ว่า	ปัจจยัเรือ่งบทประพนัธ์เป็นเสมอืนเครือ่งตอกย�า้ใน

เรือ่งของละครรเีมค	เพราะบทประพนัธ์ทกุเรือ่งย่อมมี

แก่นของเรื่องที่ต้องรักษาไว้เสมอ	การเสริม	เติมแต่ง	

บดิประเดน็ของเรือ่งจนหลดุจากแกนเดิมไป	ถึงแม้ยคุ

สมัยจะเปลี่ยน	สังคมเปลี่ยน	แต่ผู้ชมก็ยังคงมีทั้งกลุ่ม

เดิมและกลุ่มใหม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบกว่า

ละคร	รีเมคยุคอดีต	การผลิตตามสภาพแวดล้อมของ 

แต่ละยุคสมัยจึงควรศึกษาให้ดี	 ไม่ใช่จะใส่อะไรลง

ไปก็ได้	 เพิ่มเติมอะไรก็ได้ตามที่คิดว่าจะถูกใจคนยุค

ปัจจุบัน	 ยังไงบทประพันธ์ทุกเรื่องมีแก่นที่ต้องรักษา

ไว้เสมอเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในละครรีเมค	

ด้านบริบทนั้น	 บริบทโดยรอบที่เกิดขึ้นใน

การเปลี่ยนผ่านจากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งก็จัดเป็น 

องค์ประกอบท่ีส�าคัญที่ท�าให้เนื้อเรื่องมีการปรับ

เปล่ียนไป	 ในงานวิจัยช้ินนี้ได้ท�าการศึกษาบริบท

ทั้งหมด	4	ด้านคือ	สังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และ

การเมอืง	ซ่ึงบริบทเหล่านีจ้ะมีการผลัดเปล่ียนรปูแบบ

ในตัวเองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป	 จึงท�าให้เนื้อเรื่องท่ี

แม้ว่าจะด�าเนินเร่ืองเหมือนกันขนาดไหนแต่บริบท

ที่ถ่ายทอดออกมาย่อมมีความแตกต่างกัน	 สภาพ

แวดล้อมในแต่ละยุคแต่ละสมัยสามารถบ่งบอกได้ถึง

ความเป็นอยู่	 ความเป็นไปต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ	

ได้	 ฉะนั้นเร่ืองของบริบทจึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่าง

ถี่ถ้วนเพื่อที่เมื่อท�าการปรับเปลี่ยนบทตามยุคสมัย

แล้วจะได้ไม่เกิดการผิดเพี้ยนทางด้านประวัติศาสตร์

หรือสภาพปัจจุบัน

ประโยชน์ของงานวิจัย

ประโยชน์ของงานวิจัยแบ่งได้ทั้ง	4	ด้าน	คือ

ประโยชน์ต่อตนเอง	 ต่อสังคม	 ต่อการศึกษา	 และ

ต่อโลก	 เรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากสื่อนวนิยาย

ซึ่งเป็นสื่อท่ีถ่ายทอดผ่านทางตัวอักษรเป็นส่ือละคร

โทรทัศน์	 และส่ือภาพยนตร์ท่ีเป็นส่ือท่ีถ่ายทอดออก

มาในรูปแบบของภาพเคล่ือนไหว	 โดยการเขียนบท

ละครโทรทัศน์	 และ/หรือบทภาพยนตร์ที่อิงจาก

นวนิยายนั้นมีส่วนที่เปลี่ยนไปตามองค์ประกอบของ

แต่ละส่ือ	 โดยในงานวิจัยชุดนี้ได้พูดถึงองค์ประกอบ

ในการเล่าเรื่องของทั้ง	 3	 สื่อ	 คือ	 นวนิยาย	 ละคร

โทรทัศน์	 และภาพยนตร์เอาไว้	 เพื่อเป็นตัวช่วยใน 
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การจ�าแนก	 และแยกแยะว่าองค์ประกอบใดที่ควรมี

ในสื่อใดบ้าง	นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสัมพันธบทที่

มีเรื่องของการคงเดิม	 การดัดแปลง	 การขยายความ	

และการตัดทอน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยน 

ผ่านจากสือ่หนึง่ไปยงัอกีสือ่หนึง่นัน้มสีิง่ใดทีข่าดหายไป 

หรือเพิ่มเติมแก้ไขอย่างไร	เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กับความเป็นสื่อนั้นๆ	 ทั้งนี้ยังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมใน

สมัยก่อนทั้งของไทยและต่างชาติว่ามีลักษณะเป็น

เช่นไร	 สังคมความเป็นอยู่นั้นเป็นแบบไหน	 แตกต่าง

จากสภาพปัจจุบันอย่างไร	 โดยประโยชน์ท่ีมีทั้ง	 4	

ด้าน	ดังนี้	คือ

1.	 การวิจัยนี้ท�าให้เห็นความเปลี่ยนแปลง

และเกิดการเรียนรู ้วัฒนธรรมต่างๆ	 ผ่านสื่อจาก

อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถศึกษาในเชิงลึก	 จาก

การมองอดีตผ่านคนในยุคนั้นๆ	 ตลอดจน	 เข้าใจถึง

การเปลี่ยนแปลง/ความแตกต่างของแต่ละยุคสมัย	

เข้าใจถึงหน้าที่ของสื่อแต่ละชนิดว่ามีหน้าที่ถ่ายทอด

สารนั้นๆ	 ออกมาได้อย่างไร	 และท�าให้ได้ข้อมูลเชิง

ประวัตศิาสตร์ทางด้านบรบิทต่างๆ	นอกจากนีย้งัเป็น

ข้อมูลให้กับบุคคลท่ีสนใจศึกษาทางด้านน้ีว่าควรจะ

ศึกษาอะไรเพิ่มเติม	

2.	 ประโยชน์ต่อสังคม	 จากเดิมที่สื่ออย่าง

นวนิยายที่มีการแผ่กระจายไม่ท่ัวถึง	 แต่เมื่อสังคมมี

การพัฒนามากขึ้น	 ท�าให้มีสื่ออย่างโทรทัศน์	 และ/

หรือภาพยนตร์เข้ามา	 ท�าให้มีการแทรกซึมไปสู่กลุ่ม

คนในสงัคมอย่าทัว่ถึงมากข้ึน	ไม่เฉพาะกลุม่เหมอืนใน

อดตี	ท�าให้ผูค้นในสงัคมมโีอกาสในการเข้าถึงสือ่ต่างๆ

ได้อย่างทั่วถึงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา	 และมีความ

สะดวกสบาย	 หรือสะท้อนวัฒนธรรมต่างๆ	 ผ่านสื่อ	

เช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	Lost	in	Thailand	ภาพยนตร์

จีนที่มาถ่ายท�าในประเทศไทยเกือบตลอดทั้งเร่ือง	 ท่ี

ท�ารายได้เป็นกอบเป็นก�า	 ท�าให้เศรษฐกิจการท่อง

เทีย่วในไทยดขีึน้	เนือ่งจากต่างชาตโิดยเฉพาะชาวจนี

ที่ได้ชมภาพยนตร์เร่ืองนี้ต่างก็ต้องการที่จะมาสัมผัส

ประเทศไทยท่ีเป็นประเทศไทยจรงิๆ	ทีไ่ม่ใช่มเีพยีงแค่

ภาพสวยงามส�าหรบัเพือ่การท่องเทีย่ว	แต่เป็นวถิกีาร

ใช้ชวีติในสังคมไทยท่ีเราเหน็จนชนิตา	แต่กลับเป็นมมุ

มองทีด่พูเิศษส�าหรบัต่างชาต	ินอกจากน้ียงัท�าให้มชีาว

จีนและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจความเป็นอยู่ของ

ไทยเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเยอะขึ้นกว่าเดิม

3.	 ประโยชน์ต่อการศึกษา	 จากการท่ีได้

ท�าการศึกษาค้นคว้าความเป็นไปของการเปล่ียน

ผ่านของสื่อจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาไม่มากก็น้อย	

ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีต้องการศึกษาทางด้านนี้	 ซึ่ง

ในปัจจุบันสังคมเรามีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้า	

ท�าให้ผู ้คนมองข้ามการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนสู่

ปัจจุบันของสื่อ	 งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็นว่า	 การวิจัย 

การเปลี่ยนผ่านของสื่อ	 จากนวนิยายเป็นละคร

โทรทัศน์และภาพยนตร์	 เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควร

มองข้ามไป	 เนื่องจากในงานวิจัยชุดนี้ได ้พูดถึง 

องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของทั้ง	 3	 สื่อ	 คือ	

นวนิยาย	 ละครโทรทัศน์	 และภาพยนตร์เอาไว้	 

เพื่อเป็นตัวช่วยในการจ�าแนก	 และแยกแยะว่า 

องค์ประกอบใดที่ควรมีในสื่อใด	 และในการเปลี่ยน

ผ่านของส่ือนัน้ต้องอาศัย	สมัพนัธบทตวัใดเป็นตวัช่วย	

ไม่ว่าจะเป็นการคงเดมิทีค่วรจะมไีว้ไม่ว่าจะจากสือ่ใด

ไปสื่อใด	 หรือการดัดแปลง	 เพิ่มเติม	 ลดทอนใดๆ	ที่

ท�าให้สื่อนั้นๆ	ท�าหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่

4.	 ประโยชน์ต่อโลก	 เกิดการส่งต่อทาง 

โลกาภิวัตน์	 ซึ่งโลกาภิวัตน์น้ีท�าให้โลกแคบลง	 จาก

การที่ผู้คนได้ท�าการสื่อสารส่งต่อแลกเปลี่ยน	 ท�าให้

เกิดการแพร่กระจายที่มากมาย	 เชื่อมโยงกันได้อย่าง

ง่ายดาย	 มีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม	 ซ่ึงจะเห็นได้

จากปัจจบุนัว่าโลกาภวิตัน์	ส่งผลและเปลีย่นแปลงต่อ

Journal Humanities25-2.indd   54 11/12/2562 BE   20:37



ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 55

โลก	ในตวังานวิจยัทีท่�าการศกึษาเรือ่ง	“ทวิภพ”	ทีไ่ด้

มีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสมัยก่อน	 การแต่งกาย

ต่างๆ	 ออกสู่สังคม	 เม่ือสิ่งเหล่านี้ออกสู่สังคมแล้วก็

เป็นการง่ายที่จะมีการเผยแพร่ออกไปสู่ประเทศอื่นๆ	

ว่าวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร	

ผู้คนใช้ชีวิตกันแบบไหน	เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยนี้สะท้อนกระบวนการความคิดใน

การถ่ายทอดเน้ือหาสาระท่ีปรากฏในสือ่ทีแ่ตกต่างกนั	

กล่าวคือ	สื่อนวนิยาย	สื่อโทรทัศน์	และสื่อภาพยนตร์	

ตลอดจนสะท้อนบริบทด้านสังคม	 ด้านวัฒนธรรม	

ด้านเศรษฐกิจ	และด้านการเมืองของประเทศไทยได้

เป็นอย่างดี	 อันจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการสร้างสรรค์

กลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องในอนาคต

การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับ

เหตุการณ์	 และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลา

ต่างๆ	อย่างละเอียด	เพื่อทราบและเข้าใจถึงแรงจูงใจ

ของการเปลีย่นผ่าน	ในขณะเดยีวกนัควรศกึษาถึงการ

ผลิต	และธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท	เพื่อเข้าใจ

ถงึกระบวนการในการผลติของสือ่แต่ละประเภท	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์	 เมื่อ	 “ทวิภพ”	 ถูกน�ามา

เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น
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