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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study 1) factors that affected the 
paradigm shift in Thai TV production during the transition from the analog to the 
digital era in the view of Thai TV producers; 2) creation of forms and content of Thai 
TV drama programs during the transition from the analog to the digital era in the view 
of Thai TV producers; and 3) the TV production process during the transition from 
the analog to the digital era in the view of Thai TV drama producers.  
 This was a qualitative research. The key informants were TV program 
managers, directors and screen writers totaling 13 persons, purposively selected from 
among those with 10 years or more experience working in TV production and who 
had worked on 10 or more programs. The data collection tool was an interview form. 
Data were analyzed using descriptive analysis.  
 The results showed that 1) Factors that affected the paradigms for creating 
the forms and content of Thai TV dramas were ideological, belief and value factors, 
expression behavior, viewer demand, the expansion of the TV production industry, 
competition for viewership to try to gain a greater market share, and the 
communications technology of new media. 2) During the transition from the analog to 
the digital era, there were 4 major changes in the presentation formats of Thai TV 
dramas, namely the utilization of series, serial, miniseries, and anthology. In terms of 
content, new themes were introduced that reflected the way of life of some groups 
that had previously been outside the stream of public interest, such as homosexuals, 
mentally challenged individuals or people who suffer from clinical depression.  
These were the main characters and new stories were written about them. 
Cinematography methods began to include out-of-sequence stories in which a flash 
forward to a crisis situation is depicted at the beginning and then the rest of the story 
is presented in chronological order, and more concise story telling emphasizing faster 
paced second-person narratives. 3) During the shift from analog to digital TV,  
the preparation stage of TV production did not change much. For the filming stage, 
digital cameras were used and more close up angles were used as well as new kinds of 
shots using hotheads and drones. Editing and special effects were done with 
computers. The programs were recorded in high definition digital format. 
Broadcasting switched to digital TV stations, websites and Facebook Live.  
For promotion, networks started to use the methods of presenting sample scenes on 
digital TV stations, websites, and Facebook as well as providing information about 
the program, such as the characters, a synopsis, and broadcasting dates and times via 
websites, Facebook and Line.   

 
Keywords: TV Transition,  Thai TV drama, Analog era,  Digital era 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญั    
 

 สังคมยุคดิจิทลัเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารอนัเน่ืองมาจาก

เทคโนโลยีดิจิทลัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบสัญญาณการออกอากาศโทรทศัน์จากระบบ      

แอนะล็อก (analog) มาเป็นระบบดิจิทัล (digital) ออกอากาศด้วยระบบภาพท่ีมีความคมชัดสูง 

(high-definition) ทําให้พ.ศ.2557 ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ไดเ้ปิดยา่นความถ่ีระดบัสูงหรือท่ีนิยมเรียกว่ายูเอชเอฟ 

(ultra-high frequency) ระหว่างช่องสัญ ญ าณ ท่ี  26 จนถึงช่องสั ญ ญ าณ ท่ี  60 สําห รับ การใช้

ออกอากาศโดยแบ่งเป็นสถานีโทรทศัน์ 3 ประเภท ได้แก่ สถานีโทรทศัน์ภาคบริการสาธารณะ 

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการทางธุรกิจ และสถานีโทรทัศน์ภาคบริการชุมชน โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 สถานีโทรทศัน์ภาคบริการสาธารณะ ไดแ้ก่ สถานีวทิยุโทรทศัน์กองทพับก สถานีวิทยุ

โทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

องคก์รกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และสถานีวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา สํานกั

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

 สถานีโทรทัศน์ภาคบริการทางธุรกิจ ได้แก่  ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ประเภทรายการข่าวสาร และสาระ ประเภทรายการทัว่ไป ภาพคมชดัปกติ และประเภท

รายการทัว่ไป ภาพคมชดัสูง 

 สถานีโทรทศัน์ภาคบริการชุมชน เป็นโครงการในอนาคตของช่องเลขหมาย 37-48  

ท่ีรอระบบช่องแอนะล็อกเดิมหมดสัมปทาน และจึงนาํมาจดัสรรให้เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีบริการ

ชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชน (ศุกลวฒัน์ คณารศ, 2557)  

 การเปิดย่านความถ่ีทําให้ เกิดกิจการโทรทัศน์รายใหม่  ทําให้ มีการเพิ่มจํานวน

สถานีโทรทศัน์จากเดิมท่ีมีเพียง 6 สถานีเพิ่มข้ึนเป็น 48 สถานี ซ่ึงการเกิดกิจการโทรทศัน์รายใหม่

ทาํให้มีการขยายค่ายละครถึง 170 บริษทั มีปริมาณการออกอากาศของละครโทรทศัน์เพิ่มข้ึนจาก

เดิมท่ีมีเพียง 4 ช่อง คือ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเป็น 12 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 
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ช่อง 7 ช่องวนั ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท์ ช่องพีพีทีวี ช่องจีเอ็มเอ็ม25 ช่องทรูโฟร์ยู ช่องโมโน 29     

ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี และช่อง 5 ในขณะท่ีงบประมาณการโฆษณามีอยูเ่ท่าเดิมทาํให้

เกิดการแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาด ค่ายละครและสถานีโทรทศัน์ตอ้งแข่งขนักนัผลิตละครเพื่อดึงดูด

ความสนใจของผูช้มให้มากท่ีสุดและเพื่อสร้างอตัราความนิยมในระดบัสูงเพื่อเอาชนะสถานีคู่

แข่งขนัและเพื่อให้มีรายไดจ้ากค่าโฆษณาเพื่อสร้างผลกาํไรจากการประกอบกิจการ ปัจจยัดงักล่าว

ส่งผลให้ค่ายละครและสถานีโทรทศัน์มีการปรับเปล่ียนแนวคิด กลยุทธ์ วิธีการในการสร้างสรรค์

และผลิตละครใหต้อบสนองความตอ้งการของผูช้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เทคโนโลยีดิจิทัลยงัทําให้เกิดการหลอมรวมของส่ือหลายชนิดเข้าด้วยกันทั้ งส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ส่ือกระจายเสียงแพร่ภาพ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดส่ือใหม่ (new media) โดยเฉพาะส่ือ

สังคมออนไลน์ (social network) มีการสร้างแอปพลิเคชั่น (application) เพื่อการส่ือสารชนิดใหม่ 

เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (YouTube) กูเก้ิล (Google) 

และเว็บ ไซ ต์  (Website) เป็นต้น  ท่ี มีการเช่ือมโยงอิน เทอร์เน็ตกับคอมพิ วเตอร์(computer) 

โทรศพัท์มือถือ (smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) เป็นการเปิดช่องทางการส่ือสารให้ประชาชน

เขา้ถึงส่ือ ผลิตส่ือ ใช้ส่ือ และเผยแพร่ส่ือ ในลกัษณะส่ือส่วนบุคคลมากข้ึน ประชาชนมีอิสรเสรีใน

การแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองต่าง ๆ ได้กวา้งขวาง แสดงออกถึงส่ิงท่ีตนชอบไม่ชอบ พอใจไม่

พอใจ เรียกร้องส่ิงท่ีตนเองตอ้งการได ้ซ่ึงการมีแอปพลิเคชัน่ในการส่ือสารใหม่บน เฟซบุ๊ก ไลน์     

ยทููป และเวบ็ไชต ์เป็นการเปิดโลกทศัน์ของผูช้มละครท่ีสามารถแสดงออกบนพื้นท่ีส่ือส่วนตวัของ

ผู ้ชมด้วยการสนทนา (chat) การแบ่งปัน (share) การกดถูกใจ (like) การแสดงความคิดเห็น 

(comment) (ฐิตินนัท ์บุญภาพ คอมมอน, 2560) ซ่ึงทาํใหผู้ช้มละครมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

ต่อการสร้างสรรคแ์ละการผลิตละครโทรทศัน์ผา่นทางพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ ทาํให้ทางค่ายละคร

และสถานีโทรทัศน์ได้รับทราบและนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน การเกิดส่ือใหม่ยงัทาํให้มี

ช่องทางการรับชมเพิ่มผูผ้ลิตจึงไดเ้พิ่มช่องทางใหม่ในการรับชมละครบนแอปพลิเคชัน่เฟซบุก๊ ไลน์ 

ยทููป และเวบ็ไชต์ ในการแพร่ภาพสดบนส่ือใหม่คู่ขนานกบัการออกอากาศบนส่ือโทรทศัน์ และ

การรับชมยอ้นหลังบนส่ือใหม่  เป็นปรากฏการณ์ท่ีเข้ามา “เขย่า” วฒันธรรมการรับชมละคร

โทรทศัน์ไทย เพราะทาํใหเ้กิดการกระจายการรับชมออกไปในวงกวา้งจึงเกิดเสรีภาพดา้นเวลา ผูช้ม

สามารถเลือกเวลาท่ีต้องการรับชมไม่จาํเป็นต้องรับชมละครตามเวลาการออกอากาศของทาง

สถานีโทรทศัน์อีกต่อไป ทาํให้การสร้างสรรคแ์ละการผลิตละครโทรทศัน์ไทยมีสภาพการแข่งขนั

ในการผลิตละครใหมี้อตัราความนิยม (rating) ท่ีสูงอยา่งเตม็กาํลงั  
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 ปรากฏการณ์ของส่ือใหม่และการเกิดกิจการโทรทศัน์รายใหม่ไดส่้งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อวงการละครโทรทศัน์ มีการปรับเปล่ียนตนเองให้สอดรับกบัความเปล่ียนแปลงทางดา้น

สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขนั มีการเปล่ียนแปลงดา้นกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ทั้งดา้น

เน้ือหาและรูปแบบรวมทั้งการผลิตละครโทรทศัน์หลายประเด็น แต่อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีคาํตอบท่ี

ชดัเจนวา่ค่ายละคร สถานีโทรทศัน์ และผูผ้ลิตละครควรจะมีการปรับเปล่ียนตนเองในเร่ืองใดบา้ง

เพื่อให้ละครโทรทศัน์ท่ีผลิตสามารถตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูช้ม 

สร้างความนิยมในละคร สร้างอตัราความนิยมการชมละครท่ีสูงข้ึน อนัจะนาํไปสู่การสร้างรายได้

จากการโฆษณา เพื่อความคุม้ค่าในการประกอบกิจการโทรทศัน์ รวมทั้งยงัไม่มีการวิจยัในประเด็น

ดงักล่าว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้าํการวิจยั0เร่ืองการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั0 เพื่อนาํผลการวิจยัท่ีได้รับไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานการผลิตละคร

โทรทัศน์ไทยให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูช้มละครไดดี้ยิ่งข้ึน และเพื่อนาํไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการประกอบกิจการ

ละครโทรทศัน์ทั้งในดา้นค่ายละคร ผูผ้ลิตละคร ผูจ้ดัละคร ผูเ้ขียนบทละคร ผูก้าํกบัละคร และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งต่อไป 

 

2. ประเด็นปัญหาการวจิัย 

 

 2.1 ละครโทรทศัน์ไทยมีกระบวนการเปล่ียนผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัอยา่งไร 

 2.2 กระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัมีการ

สร้างสรรคอ์ยา่งไร 

 2.3 รูปแบบและเน้ือหาของละครโทรทัศน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิ จิทัล 

เป็นอยา่งไร 

 2.4 กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัเป็นอยา่งไร 

 

3. วตัถุประสงค์การวจิัย 

 

 3.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยช่วง

เปล่ียนผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 3.2 เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่าน

จากยคุแอนะลอ็กสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 
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 3.3 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่

ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

4. ขอบเขตการวจิัย 

 

 4.1 ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์

ไทยในยุคแอนะล็อกและยุคดิจิทลัท่ีผลิตละครประสบความสําเร็จมีอตัราความนิยม (rating) ท่ีสูง

ผลิตละครมามากกวา่ 10 เร่ือง และมีประสบการณ์สร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์แบบคนเดียว และ

แบบกลุ่ม จาํนวน 13 คนไดแ้ก่ ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั ผูเ้ขียนบท 

 4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน์ รูปแบบและ

เน้ือหา กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์จากสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง7 สถานีโทรทศัน์ช่องวนั 

และสถานีโทรทศัน์ช่อง 8 

 4.3 ขอบเขตดา้นเวลา มุ่งศึกษาละครโทรทศัน์ไทยในยุคแอนะล็อก พ.ศ.2530-2540 

และยคุดิจิทลั พ.ศ.2541-ปัจจุบนั  

 

5. คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 5.1 การเปลี่ยนผ่าน หมายถึง การเปล่ียนแปลงดา้นกระบวนทศัน์ รูปแบบและเน้ือหา 

วิธีการผลิตในเทคโนโลยีการส่ือสารและการผลิตของละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลัใน 6 ประเด็น ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก มุมมองในการเล่าเร่ือง และตอนจบ 

 5.2 กระบวนทัศน์ หมายถึง ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดงออก และ

ความต้องการของผู ้ชมท่ีเก่ียวข้องกับบริบททางสังคม เทคโนโลยีการส่ือสารและการผลิต  

การแข่งขันท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู ้ผลิตละครโทรทัศน์ไทย ท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก

เทคโนโลยใีนยคุแอนะล็อกและเทคโนโลยยีคุดิจิทลั 

 5.3 เทคโนโลยีการส่ือสารยุคแอนะลอ็ก หมายถึง การติดตามเร่ืองยอ่ละคร ข่าวเก่ียวกบั

ละครในการอ่านหนงัสือพิมพ ์การเขียนจดหมายถึงผูผ้ลิต และการรับชมละครทางสถานีโทรทศัน์

ของผูช้ม 
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 5.4 เทคโนโลยีการส่ือสารยุคดิจิทัล หมายถึง การส่ือสารบนส่ือใหม่ของผูช้มในการ

แสดงความคิด การแบ่งปัน การสนทนา การกดถูกใจ เก่ียวกบัละครท่ีได้รับชมบนแอปพลิเคชั่น 

เฟซบุ๊ก ไลน์ ยทููป และเวบ็ไซต ์โดยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกบัโทรศพัท์มือถือ และแท็บเล็ตของ

ผูช้ม  

 5.5 รูปแบบการนําเสนอ หมายถึง การนาํเสนอของละครโทรทศัน์ไทย ไดแ้ก่ ละครชุด

ขนาดยาว (series) ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ (serial) ละครชุดขนาดสั้น (miniseries) ละครชุดจบ

ในตอน (anthology) 

 5.6 รูปแบบของเร่ือง หมายถึง รูปแบบของเร่ืองท่ีจาํแนกตามเน้ือหาในลกัษณะของ

ละครประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ ละครชีวิต ละครชีวิตเริงรมย ์ละครตลก ละครการต่อสู้ ละครผี ละคร

ยอ้นยุค ละครอิงประวติัศาสตร์ ละครต่ืนเตน้ผจญภยั ละครแฟนซี ละครลึกลบัสยองขวญั ละคร

ฆาตกรรม ละครสืบสวนสอบสวน ละครพื้นบา้น ละครเพลง ท่ีมีการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย

จากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลั 

 5.7 รูปแบบการเล่าเร่ือง หมายถึง การเล่าเร่ืองในขั้ นตอนการดําเนินเร่ือง ได้แก่  

การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การดาํเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา (Development & Rising Action) ภาวะ

วิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง (Crisis) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) ยุติเร่ือง (Ending) ท่ีมีการ

สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลั 

 5.8 เนือ้หา หมายถึง เน้ือหาของเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรักระหวา่งชายหญิง คนรักเพศ

เดียวกนั ความรักระหวา่งชนชั้น การชิงดีชิงเด่น ความรักชาติ ท่ีมีการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย

จากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลั  

 5.9 การผลิตสร้างสรรค์ละครในยุคแอนะล็อก หมายถึง การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์

จากการเล่าเร่ือง ได้แก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก มุมมองในการเล่าเร่ือง และตอนจบ  

โดยอาศยัหลกัการพื้นฐานทางเทคโนโลยแีอนะล็อก 

 5.10 การผลติสร้างสรรค์ละครในยุคดิจิทัล หมายถึง การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์จาก

การเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ฉาก มุมมองในการเล่าเร่ือง และตอนจบ โดยอาศยั

หลกัการพื้นฐานทางเทคโนโลยดิีจิทลั 

 5.11 กระบวนการผลติ หมายถึง การผลิตละครโทรทศัน์ท่ีมีกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอน

การเตรียมผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต ท่ีมีการผลิตจากเทคโนโลยีในยุค 

แอนะล็อกและเทคโนโลยยีคุดิจิทลั 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 6.1 นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทยในยุคแอนะล็อก

และยคุดิจิทลัไปพฒันาในวชิาชีพของผูส้ร้างสรรคบ์ทและลาํดบัภาพตวัอยา่งละครโทรทศัน์ไทย 

 6.2 นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทยในยุคแอนะล็อก

และยคุดิจิทลัไปสร้างสรรคล์ะครท่ีมีเน้ือหาดา้นคุณธรรม 

 

 



 

บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวม แนวความคิด ทฤษฎี ตาํรา งานวิจยั บทความ และเอกสาร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั เพื่อใชใ้น

การศึกษาดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวักาํหนดสังคม (Technological Determinism) 

 2. แนวความคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ในยคุดิจิทลั (New Digital Media) 

 3. ทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Narrative Theory) 

 4. แนวความคิดเก่ียวกบัการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย  

  (Creative of Thai Television Drama) 

 5. ทฤษฎีการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมกบัการรับรู้ความหมาย  

  (Social construction of reality) 

 6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ทฤษฎเีทคโนโลยเีป็นตัวกาํหนดสังคมหรือช้ีนําสังคม  

 

 มาร์แชล แมคลูฮัน (Mcluhan, 1969 อ้างถึงในกมลรัฐ อินทรทัศน์ , 2547) นักวิชาการ

สํานกัโตรอนโต อธิบายแนวความคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเช่ือมโยงกบัสังคม

ของแต่ละยุคสมยัในความเจริญของสังคมมนุษยเ์กิดจากอิทธิพลของการพฒันาส่ือ ซ่ึงส่ือในแต่ละยุค

จะเป็นตัวกําหนดและส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและกระบวนทัศน์ต่าง ๆ ของสังคม แมคลูฮัน  

(Mcluhan, 1976) ไดแ้บ่งช่วงของการพฒันาส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงทางสังคม

ออกเป็น 4 ยคุดงัน้ี 

 1. ยุคชนเผ่า (The tribal epoch) เป็นการส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั การส่ือสาร

ดว้ยคาํพูดเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั การเล่าเร่ือง การแสดง การส่ือสารวฒันธรรมดว้ยภาษาพูด 

การพดูและการฟังเป็นการส่ือสารท่ีส่งผลต่อวถีิชีวติของคนในสังคมมากท่ีสุด 

 2. ยุคอ่านออกเขียนได้ (The literate epoch) ยุคน้ีมีการผลิตอักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ 

เพื่อใหส้มาชิกในสังคมสามารถส่ือสารระหวา่งกนัไดด้ว้ยภาษาเขียน โดยไม่ตอ้งส่ือสารกนัแบบเดิม 
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บุคคลสามารถเรียนรู้ สืบคน้ ขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เป็นการเขียนเพื่อการส่ือสารแทนท่ีการฟังโดย

ไม่ตอ้งอยูร่่วมกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมตลอดเวลา 

 3. ยุคการพิมพ์ (The print epoch) ในยุคอ่านออกเขียนได้โดยใช้ภาษาเขียนในการ

ส่ือสารแต่ยงันาํมาใชใ้นวงแคบและภาษาเขียนยงัไม่สามารถผลิตไดใ้นจาํนวนมากจะผลิตไดจ้าํนวน

น้อย ต่อมาโจฮนัส์ กูเตนเบิร์ก (Johann Gutenberg) ได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ทาํให้ส่ือส่ิงพิมพ์เร่ิม

ขยายตวัข้ึนและสามารถหาซ้ืออ่านไดใ้นราคาไม่แพง ยุคการพิมพ์เป็นยุคของการผลกัดนัไปสู่ยุค

การปฏิวติัอุตสาหกรรม 

 4. ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (The electronic epoch) ยุคน้ีส่ือส่ิงพิมพ์คลายตวัลงได้มี

การประดิษฐ์เคร่ืองโทรเลขเป็นเคร่ืองส่ือสารประเภทอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชต่้อสัญญาณเพื่อส่ือสารกนั 

ตามดว้ยส่ือโทรทศัน์ท่ีทาํให้สมาชิกในสังคมรู้ และเห็นในส่ิงท่ีเกิดข้ึนในท่ีต่าง ๆ ทัว่โลกการพูด

ผ่านส่ือ (Modem of talk) ขา้มระยะทางทาํให้มนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะถูกแบ่งแยกออกจากกนัด้วย

ระยะทาง ยคุสารสนเทศน้ีก่อใหเ้กิด “หมู่บา้นโลก” (Global village) ข้ึน 

 มาร์แชล แมคลูฮนั (Mcluhan, 1960 อา้งถึงในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547) มีแนวความคิด

วา่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะสามารถทาํใหส้ังคมเปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี 

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารช่วยให้ประสบการณ์มนุษยส์ามารถแผ่ขยาย

กวา้งออกไป ส่ือทุกชนิดจะช่วยขยายประสบการณ์ของมนุษยโ์ดยเฉพาะส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทาํให้

ผูค้นบนโลกสามารถรับรู้เร่ืองราวไดใ้นเวลาเดียวกนัแมว้า่จะอยูค่นละซีกโลกก็ตาม เช่น การรับชม

ละครและภาพยนตร์ต่างประเทศบนเวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ และไลน์ เป็นตน้ 

 2. ตวัส่ือคือสาร ขอ้ความหรือเน้ือหาท่ีถูกถ่ายถอดผา่นส่ือไม่ไดมี้ความสําคญักบัตวัส่ือ

ซ่ึงการเปล่ียนตวัส่ือสามารถมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนใน

สังคมมนุษยไ์ด ้เช่น การเปล่ียนวฒันธรรมการรับชมละครจากส่ือโทรทศัน์ไปเป็นส่ือใหม่ เช่น 

เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป และเว็บไซต์ ทําให้ผูช้มละครสามารถมีประสบการณ์การชมละคร และ

ภาพยนตร์ในต่างประเทศ เป็นตน้ 

 3. นวตกรรมของส่ือหรือของเทคโนโลยีการส่ือสาร สามารถขับเคล่ือนสังคมให้

เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยไม่จาํกดัระยะทางและเวลา เช่น การรับชมละครโทรทศัน์ไดท้ัว่ทุก

มุมโลกดว้ยการใชส่ื้อใหม่ เช่น เฟซบุก๊ ไลน์ ยทููป และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 เม่ือเกิดการปฏิวติัเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบใหม่ ๆ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงทาํ

ให้ส่ือ เป็นกลไกท่ีสําคญัท่ีสุดในการท่ีจะเป็นผูก้าํหนดการส่ือสารท่ีช้ีนาํระบบสังคม วฒันธรรม 

และวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเหล่านั้นจะเป็นตวักาํหนด

พฤติกรรมของมนุษยต์ั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล สถาบนัสังคม และระดบัสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดบั
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ปัจเจกบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่าง ๆ จนกระทัง่ขยายผลการช้ีนาํสู่

ระดบัองค์กรต่าง ๆ ในสังคม ท่ีจะนาํไปสู่ความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ อารยธรรมของสังคมด้วย

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 4 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. กฎเกณฑ์แห่งความเร่งรีบ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก

และไลน์อ่านข่าวสารความบนัเทิงดา้นละคร โดยไม่ตอ้งไปซ้ือหนงัสือพิมพอ่์านข่าวในหนา้บนัเทิง

อีกต่อไป เป็นตน้ 

 2. กฎแห่งความลา้ชา้ การใชว้ธีิการส่งจดหมายผา่นอีเมล ์(e-mail) แทนการส่งจดหมาย

ทางไปรษณีย ์และการส่ือสารแบบเห็นหนา้ดว้ยการเปิดวิดีโอคอลบนแอปพลิเคชัน่ไลน์ (video call line) 

แทนการไปมาหาสู่แลว้สนทนาแบบเห็นหน้า เช่น นกัแสดงใช้ส่ือเฟซบุ๊กไลฟ์สดดว้ยการส่ือสาร

แบบเห็นหนา้ในกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบตนเองแทนการเขียนตอบจดหมายแบบในอดีต เป็นตน้  

 3. กฎแห่งการหลอมรวม หรือการบูรณาการส่ือ เช่น การรับชมละครโทรทศัน์แบบ

แพร่ภาพสดในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกบัโทรศพัทมื์อถือบนแอปพลิเคชัน่เฟซบุก๊ไลฟ์สด ไลน์ทีว ี

เป็นตน้  

 4. กฎแห่งการสืบคน้ ท่ีเทคโนโลยีสามารถจะเอ้ืออาํนวยได ้เช่น การหาขอ้มูลเพื่อการ

สร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยเป็นการหาขอ้มูลแบบกวา้งก่อนการเขา้หา

ขอ้มูลในหอ้งสมุด เป็นตน้ 

 ฮาโรลด์ อินนีส (Harold Innis, 1950 อา้งถึงในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547) ในยุคน้ีเป็น

ช่วงท่ีเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ กาํลงัขยายตวัและเป็นส่ือท่ีมีการ

รวมศูนยค์่อนขา้งสูง อินนิสเป็นนกัวชิาการท่ีประเทศแคนาดาไดตี้พิมพห์นงัสือเก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศคือ “จกัรวรรดิและการส่ือสาร” มีแนวความคิดท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 1. ช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอารยธรรมของสังคมกบัรูปแบบหรือวิธีการของ

การส่ือสารท่ีเคยมีมาในประวติัศาสตร์มนุษยช์าติ 

 2. ไดพ้ิสูจน์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบหรือวิธีการส่ือสารกบัโครงสร้างอาํนาจ

ในสังคม ซ่ึงจากการศึกษาประวติัการส่ือสารท่ีผ่านมาพบว่ายิ่งระบบการส่ือสารขยายวงกวา้ง

ออกไปมากเท่าใด กลุ่มคนท่ีอยูร่อบนอกของศูนยก์ลางอาํนาจจะถูกครอบงาํมากยิง่ข้ึน 

 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เปล่ียนแปลงโครงสร้างอาํนาจต่าง ๆ ในสังคมนั้น อินนิสเช่ือวา่ ไม่วา่การพฒันาดา้นเทคโนโลยีการ

ส่ือสารจะกา้วหนา้เพียงใด แต่อาํนาจการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะตกอยูใ่น

คนกลุ่มนอ้ย เช่น กลุ่มคนชั้นนาํ เป็นตน้ และคนกลุ่มนอ้ยน้ีจะใชอ้าํนาจทางการเมืองในการควบคุม
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ข่าวสารหรือเทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ ของสังคมไว ้พร้อมปิดกั้นการแข่งขนั

จากระบบการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ 

 เอเวอเร็ตต์ โรเจอร์ส (Everett Rogers อา้งถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึง

คุณลกัษณะสาํคญัของส่ือใหม่ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง

ประสบการณ์และการเปล่ียนแปลงสังคมของมนุษย ์3 ประการดงัน้ี 

 1. ส่ือใหม่ สามารถตอบโตร้ะหวา่งคนกบัเทคโนโลยีไดท้นัทีทาํให้การส่ือสาระหวา่ง

บุคคลแบบเผชิญหน้ามีการสร้างปฏิสัมพนัธ์อีกคร้ังในมิติดา้นกาละ (time) และเทศะ (space) ของ

การส่ือสาร 

 2. ส่ือใหม่มีลกัษณะเป็นปัจเจกบุคคลสูง ส่ือดั้งเดิมเป็นรูปแบบการส่ือสารแบบมวลชน

ท่ีทุกคนจะบริโภคส่ือในเวลาเดียวกนั แต่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทาํให้ผูรั้บสารมีทางเลือก

มากข้ึน ทาํให้มีแนวโน้มของผูใ้ช้ส่ือเป็นปัจเจกบุคคลสูงสามารถใช้ส่ือและสารไดต้ามเวลาและ

สถานท่ีท่ีตอ้งการ 

 3. ส่ือใหม่มีลกัษณะแยกเป็นส่วนและสามารถนาํมาประกอบท่ีหลงัได ้ความสามารถ

ในการแบ่งส่วน เช่น คอมพิวเตอร์สามารถจดัเก็บขอ้มูลเป็นส่วน ๆ ได ้และการส่งขอ้มูลท่ีแยกส่ง 

ทีละส่วนโดยคุณภาพขอ้มูลไม่หายไปกบัระยะทาง 

 อัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 1980 อ้างถึงในสมสุข หินวิมาน, 2557) ได้เสนอ

แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไดส่้งผลกระทบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 3 ระลอกคล่ืน  

 คล่ืนลูกท่ีหน่ึงเป็นยุคของสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมท่ีอาศยัรวมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ดาํรง

ชีพดว้ยการล่าสัตว ์ตกปลา และเร่ร่อน เม่ือมีการตั้งหลกัแหล่งจึงมีการทาํเกษตรกรรม ยคุน้ีเป็นการ

ส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีสานสัมพนัธ์ในเครือญาติและชุมชนหมู่บา้น 

 คล่ืนลูกท่ีสอง เป็นยคุภายหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมเม่ือราวศตวรรษท่ี 17 โดยไดรั้บ

อิทธิพลการคิดแบบวทิยาศาสตร์ท่ีทาํใหเ้กิดแท่นพิมพซ่ึ์งสามารถผลิตส่ือไดป้ริมาณมาก ๆ ตั้งแต่ส่ือ

ประเภทหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร นวนิยาย เป็นตน้ และยงัมีการเกิดข้ึนของโทรเลขและสายไฟฟ้าซ่ึง

เท่ากบัเป็นการกุยทางเช่ือมโลกทั้งโลกเขา้ไวต้ามแนว 

 คล่ืนลูกท่ีสาม อนัเป็นอารยธรรมแห่งเทคโนโลยีการส่ือสารโดยอาศยัอิทธิพลการ

ปฏิวติัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซ่ึงเป็นคลงัความรู้ของขอ้มูลข่าวสาร ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ของ

มนุษยค์่อย ๆ ถูกแปลงเขา้สู่ข้อมูลดิจิทลั (digital) ซ่ึงการส่ือสารจะเข้ามามีบทบาททดแทนการ

คมนาคมขนส่งของมนุษยแ์ละเช่ือมร้อยพื้นท่ีต่าง ๆ ในโลกไวด้ว้ยกนัอยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลา 
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 ทอฟเลอร์ กล่าวว่าการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในคล่ืนลูกท่ีสามในความสัมพนัธ์ของ

กระท่อมอิเล็กทรอนิกส์เป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของระบบเทคโนโลยี (Techno-sphere) 

ซ่ึงเกิดจากระบบการส่ือสารและการขยายตวัของระบบเทคโนโลยีนําไปสู่การพฒันาระบบข้อมูล 

(Info-here) ระบบท่ีเกิดข้ึนนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของระบบสังคม (Social-sphere) การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีในยุคคล่ืนลูกท่ีสามทาํให้ระบบการส่ือสาร ระบบสังคมมีพฤติกรรมของผูค้นเปล่ียนแปลง

ไปโดยเฉพาะระบบจิตใจ (Psycho-sphere) ท่ีเป็นสภาวะภายในบุคคลท่ีมีความปรารถนาเป็นตวักระตุน้

ให้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ลกัษณะพฤติกรรมน้ีก่อตวัเป็นวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ

ระบบเศรษฐกิจและสังคม (ณวรา พิไชยแพทย,์ 2553) 

 เมคเควล (Mc.Quail, 1994 อา้งถึงในกมลรัฐ อินทรทศัน์, 2547) กล่าวว่า ภาพรวมของ

ทฤษฎีน้ี คือ ความพยายามในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งศกัยภาพของเทคโนโลยแีละการส่ือสารในยุค   

นั้น ๆ ท่ีจะเช่ือมโยงกับโครงสร้างหลักของสังคม ซ่ึงเมคเควลได้ประมวลคุณลักษณะเด่นของ

ทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวักาํหนดสังคมดงัน้ี 

 1. เทคโนโลยีการส่ือสารเป็นพื้นฐานของทุกสังคม มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะส่ือสาร

ดงันั้นถา้ไม่มีเทคโนโลยีการส่ือสารมนุษยจ์ะไม่มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร

จึงเป็นพื้นฐานท่ีช้ีนาํการดาํรงอยูข่องสังคมทุกยคุสมยั 

 2. เทคโนโลยีแต่ละชนิดเหมาะสมกบัรูปแบบโครงสร้างสังคมแต่ละอยา่งท่ีในแต่ละ

สังคมจะเรียกร้องพื้นฐานทางเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนั 

 3. ขั้นตอนการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร เม่ือมีการทดลองและนํามา

ประยุกต์จะมีการขยายวงกวา้ง และยุคสุดทา้ยจะเป็นยุคของการควบคุมซ่ึงจะถูกจดัระเบียบและ

ควบคุมโดยอาํนาจของกลุ่มประโยชน์ต่าง ๆ จะเป็นตวันาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 4. การปฏิวติัเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสารแต่ละคร้ังก่อให้เกิดการปฏิวติั

เปล่ียนแปลงทางสังคมตามมาเสมอ 

 5. ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีการส่ือสาร เม่ือเทคโนโลยีการส่ือสาร

เปล่ียนแปลงจะส่งผลกระทบต่อสํานึกของคนเร่ืองเวลา พื้นท่ี รวมถึงประโยชน์โดยตรงผ่าน

ประสบการณ์เรียนรู้ 

 การศึกษาการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั จะใชท้ฤษฎี

น้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารนั้นมีอิทธิพลต่อผูช้มละคร ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั และผูเ้ขียน

บทอยา่งไร เพื่อนาํมาวิเคราะห์และอภิปรายถึงเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของ

ผูช้มละคร และกระบวนทัศน์ของผูจ้ ัดละคร ผู ้ก ํากับ และผูเ้ขียนบทในการสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลั 
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2. แนวความคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่ในยุคดิจิทลั 

 

 เดนิส แมคเควล (Denis McQuail, 2000 อา้งถึงในณวรา พิชยัแพทย,์ 2553) นกัวิชาการ

ดา้นการส่ือสารมวลชนไดมี้แนวความคิดถึงระบบการส่ือสารผา่นส่ือใหม่ท่ีมีการเช่ือมต่อผา่นระบบ

อินเทอร์เน็ตเม่ือพ.ศ.2513 ว่ามีผลกระทบต่อระบบการส่ือสารทั้งภายในของแต่ละประเทศ เพราะ

ระบบการส่ือสารผ่านการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผูค้นทัว่โลกทาํให้การส่ือสารอยู่ใน

ลกัษณะความเป็นสาธารณะท่ีเขา้ถึงทุกคน  

 แจ็ค ซี. ซิสเซอร์ส  (อา้งถึงในณวรา พิชยัแพทย,์ 2553) ให้ความหมายของส่ือ หมายถึง 

เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีนาํเสนอเน้ือหาของสาร อาทิ ขอ้มูลข่าว ขอ้มูลความบนัเทิง โฆษณาไปสู่

ผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ือให้ดีข้ึน นบัจาก

ส่ือบุคคลท่ีพฒันาเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์และพฒันารูปแบบเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ส่ือวิทยุและส่ือ

โทรทศัน์ ในปัจจุบนัพฒันารูปแบบเป็นส่ือดิจิทลั ไดแ้ก่ ส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 ความหมายของแจ็ค ซี.ซิสเซอร์ มีความหมายสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของโรเบิร์ต 

เบอร์เน็ตต์ (Robert Burnett) และเดวิด พี มาร์แชล (David P.Marshall) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลง

ของระบบเทคโนโลยีแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการใชส่ื้อคือ ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ 

(ณวรา พิชยัแพทย,์ 2553)  

 1. ส่ือดั้ งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารทาํหน้าท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บ

สารไดท้างเดียวโดยท่ีผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้สามารถแบ่งยอ่ยได้

ดงัน้ี 

  1) ส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีส่งสารเพียงอยา่งเดียว หมายถึง ส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีส่งสารตวัหนงัสือ 

หรือเสียงหรือภาพไปอยา่งเดียว ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์ส่ือโทรเลข และส่ือวทิย ุ

  2) ส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีส่งสารสองอยา่ง คือ ส่งทั้งภาพและเสียงพร้อมกนั ไดแ้ก่  

ส่ือโทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 

 2. ส่ือใหม่ (New media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารทาํหน้าท่ีส่งสาร

และรับสารไดพ้ร้อมกนั เป็นการส่ือสารสองทางและส่ือยงัทาํหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอยา่งรวมกนั คือ 

ภาพ เสียงและขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิมเขา้กบัความกา้วหน้าของ

ระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ทําให้ส่ือสามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและ 

มีศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาข้ึนหลากหลาย เป็นท่ีรู้จกัและ

นิยมกนัมากข้ึน 
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 ธิดาพร ชนะชยั (2550, น.1-3) ไดใ้หค้วามหมายของ ส่ือใหม่โดยแยกออกเป็น 3  

ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1. ส่ือดิจิทลั (Digital Media) เป็นการส่ือสารไร้สายท่ีรวดเร็วดว้ยระบบไฟเบอร์ 

ออฟติก เช่ือมต่อขอ้มูลผา่นดาวเทียม 

 2. ส่ือซ่ึงเป็นส่ือใหม่ท่ีนอกเหนือจากส่ือพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู ่

 3. ส่ือสร้างสรรคข้ึ์นใหม่เพื่อรองรับ (support) งานบางอยา่งโดยเนน้ความคิด 

สร้างสรรคท์างนวตกรรม (Creativity Innovation) 

 เคน ท์  เวอร์ท าม แล ะ เอี ยน  เฟ น วิกค์  (Kent Wertime and Ian Fenwick, อ้างถึ งใน            

ณวรา พิชัยแพทย์, 2553) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม่และการตลาดดิจิทัลและนิยามส่ือใหม่ว่า

หมายถึงเน้ือหา (content) ท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลัโดยลักษณะสําคญัของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล

ประกอบด้วย “อิสระ 5 ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่  (นงลักษณ์  จารุวฒัน์  และประภัสสร   

วรรณสถิต, 2551) 

 1. อิสระจากข้อจาํกัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เน้ือหาท่ีอยู่ในรูปแบบ

ดิจิทลัทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารไดใ้นเวลาท่ีตนตอ้งการ และไม่จาํเป็นตอ้งชม

เน้ือหาต่าง ๆ ตามเวลาท่ีกาํหนด  

 2. อิสระจากขอ้จาํกดัดา้นพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เน้ือหาใน

รูปแบบดิจิทลัเป็นเน้ือหาท่ีรับขอ้มูลข่าวสารไดท้ัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถ

เลือกรับ หรือคน้หาขอ้มูลละครหรือภาพยนตร์จากประเทศใดก็ได ้แลว้แต่ความตอ้งการของบุคคล

แต่ละคน 

 3. อิสระจากข้อจาํกัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเน้ือหาท่ีสามารถย่อหรือปรับ

ขยายขนาดหรือเครือข่ายได ้เช่น การปรับเน้ือหาให้เหมาะสมสําหรับการเผยแพร่ทัว่โลก หรือปรับ

ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายเจาะจง เป็นตน้ 

 4. อิสระจากข้อจํากัดด้านรูปแบบ  (Freedom from Formats) เน้ือหาแบบดิจิทัลไม่

จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบ หรือลกัษณะท่ีตายตวัแบบส่ือดั้งเดิม เช่น ส่ือโทรทศัน์ละครโทรทศัน์หลงัข่าว

ตอ้งมีความยาว 96 นาที ส่ือส่ิงพิมพจ์ากหนงัสือพิมพต์อ้งมีคร่ึงหนา้หรือเต็มหนา้ แต่ส่ือดิจิทลัมีรูป

อิสระ เช่น การบนัทึกภาพวดีิโอจากโทรศพัทมื์อแลว้นาํไปลงเฟซบุก๊ ไลน์ และเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 5. อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคนักบริโภคริเร่ิมสร้าง และควบคุม

เน้ือหาเอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ดว้ยพฒันาการ

เทคโนโลยีดิจิทลั ทาํให้เจา้ของส่ือไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของส่ือไดเ้หมือนอดีต เน้ือหาท่ี

พบในบล็อก (blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของยูทูปและส่ือผสมใหม่ ๆ อาจสร้างสรรค์จาก
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ผูบ้ริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเน้ือหาท่ีสร้างจากผูบ้ริโภค (Consumer-Created Content) หรือเป็น

คาํพดูแบบปากต่อปากฉบบัออนไลน์ (Online Word-of-Mouth) ท่ีแพร่กระจายไปอยา่งรวดเร็ว 

 ยคุดิจิทลัเป็นยคุท่ีส่ือดิจิทลัไดจ้ดัอยูใ่นกลุ่มของส่ือใหม่เน่ืองจากมีความรวดเร็วในการ

ส่ือสารท่ีสามารถเข้าถึงผูรั้บสารได้ทั่วโลก การสร้างส่ือดิจิทัลเป็นการนําเอาข้อความ กราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหว เสียง โดยอาศยัเทคโนโลยคีวามกา้วหนา้ของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหา

ของมลัติมีเดียมาใช้แสดงรายละเอียดนําเสนอผ่านจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีการกาํหนด

รูปแบบและสีของตวัอกัษรแล้วกาํหนดลกัษณะปฏิสัมพนัธ์ในระหว่างการนาํเสนอซ่ึงมีรูปแบบ

ได้แก่ ข้อความจากการพิมพ์ ข้อความจากการสแกน (scan) ข้อความไอเปอร์เท็กซ์ (hypertext)  

ซ่ึงส่ือดิจิทลัสามารถอยูใ่นรูปของคอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ี  

 ส่ือดิจิทลัไดห้ลอมหลวมส่ือใหม่ท่ีเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตกบัโทรศพัทมื์อถือ แท็บเล็ตเขา้

ไวด้้วยกนัจึงทาํให้การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลบนโลกออนไลน์มีสร้างแอปพลิเคชั่นมากถึง 20 

แอปพลิเคชั่นทั่วโลก ซ่ึงแอปพลิเคชั่นในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาทิ เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) ยูทูป (YouTube) วอสส์แอ๊บ 

(Whatsapp) สไกป์  (Skype)  และกูเก้ิล (Google) เป็นเครือข่ายสังคมในโลกออนไลน์ของการแบ่งปัน 

(share) ภาพน่ิง ภาพวิดีโอ การสนทนา (chat) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น (comment) และแสดง

ความรู้สึกไปตามสภาวะอารมณ์ของผูใ้ช้ในการกดปุ่มถูกใจ (like) รัก (love) โกรธ (angry) วา๊ว (wow) 

เสียใจ (sad) หวัเราะ (laugh) เพื่อแสดงตวัตนทางสังคมออนไลน์ตามสถานการณ์ในขณะนั้น 

 อินเทอร์เน็ตเป็นศูนยก์ลางของการเช่ือมโยงส่ือโทรคมนาคมสารสนเทศ และวิทยุ

โทรทัศน์เข้าไวด้้วยกันเป็นแรงขบัเคล่ือนของการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัทาํให้สามารถรับส่ง

สัญญาณเสียง ขอ้มูล ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวไปไดพ้ร้อม ๆ กนั การหลอมรวมส่ือทาํให้เกิด

บริการและช่องทางการออกอากาศของทางสถานีต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น การเพิ่มช่องทางการแพร่ภาพ

สดของละครโทรทศัน์บนแอปพลิเคชั่นในช่องทางส่ือใหม่ เฟซบุ๊กไลฟ์สด ไลน์ทีวี ยูทูป และ 

เว็บไซด์ การสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fanpage) ออฟฟิเชียลไลน์ (Official line) ในการ

ประชาสัมพนัธ์รายการของทางสถานี เป็นตน้ (เปรมศิริ ฤทยัเจตน์เจริญ, 2552) 

 การศึกษาการเปล่ียนผ่านละครโทรทัศน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล จะใช้

แนวความคิดน้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการใช้ส่ือดิจิทลับนส่ือใหม่ เพื่อวิเคราะห์ถึงช่องทางการส่ือสารท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบันท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู ้ชมละครในการแสดงความคิด การสนทนา  

การแบ่งปัน การกดถูกใจ เก่ียวกบัละครบนส่ือใหม่ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และเวบ็ไซต ์ เพื่อนาํมาวเิคราะห์

ถึงการแสดงความคิด การสนทนา การแบ่งปัน การกดถูกใจ ของผูช้มท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของ  

ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั และผูเ้ขียนบทในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย 
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3. ทฤษฎกีารเล่าเร่ือง  

 

 ทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีแนวความคิดว่า มนุษย์เป็นนักเล่าเร่ือง การตดัสินใจและการ

ส่ือสารของมนุษยข้ึ์นอยูก่บั “เหตุผลท่ีดี” (Good Reason) ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์รูปแบบ

การส่ือสารและส่ือ เหตุผลท่ีดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลงัของบุคคล วฒันธรรม ลกัษณะนิสัย และ

อิทธิพลของภาษาความมีเหตุผลของเร่ืองราวท่ีเล่าเร่ืองข้ึนอยู่กับธรรมชาติของผูเ้ล่าเร่ืองท่ีจะ

ตระหนักถึงความน่าจะเป็น องค์ประกอบท่ีทาํให้เร่ืองราวปะติดปะต่อกัน ความเคยชินในการ

ทดสอบ ความถูกตอ้ง รวมทั้งการเลือกสรรเร่ืองราวความเพลิดเพลิน ทฤษฎีน้ีจึงมองวา่ การส่ือสาร

ของคนเราเป็นการเล่าเร่ืองหรือการบรรยายทั้งส้ิน โดยผูเ้ล่าเร่ืองทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์หรือร่วม

ประพนัธ์เร่ืองราวท่ีนาํมาเล่านั้นผูเ้ล่าเร่ืองจะเป็นผูส้ร้างสรรค์เร่ืองราวข้ึนใหม่จากเร่ืองท่ีมีอยู่เดิม

มากกวา่จะอ่านไปตามบท อนัเป็นการย ํ้าวา่มนุษยเ์รามีส่วนร่วมเตม็ท่ีในการสร้างข่าวสาร  

(John Fiske, 1987 อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพ, 2553) 

 ทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีตน้กาํเนิดมาจากสหภาพโซเวยีตในช่วงทศวรรษท่ี 20 โดยการรวบรวม

จากศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขาวิชาทั้งดา้นภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา จากกลุ่มนกัภาษาศาสตร์ นกัวิจารณ์

วรรณกรรมท่ีทํางานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการเล่าเร่ืองจนกระทั่งปลายทศวรรษท่ี 60 

ต่อเน่ืองทศวรรษท่ี 80 งานในสาขาน้ีไดถู้กสังเคราะห์ข้ึนถูกตีพิมพแ์พร่หลาย และในท่ีสุดถูกพฒันาข้ึน

เป็นสาขาวชิาท่ีมีการสอนในสถาบนัการศึกษา 

 ฟิชเชอร์ (Fisher, 1989 อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพ, 2553) ไดเ้สนอทรรศนะ กระบวน

ทศัน์การเล่าเร่ืองเป็นแนวคิดท่ีคนเป็นสัตวเ์ล่าเร่ือง ซ่ึงการส่ือสารของมนุษยน์ั้นเป็นกระบวนทศัน์

การเล่าเร่ือง (narrative paradigm) และแต่ละคนควรทดสอบ “ความเป็นเหตุผลในการเล่าเร่ือง” 

(narrative rationality) ของเร่ืองท่ีถูกเล่า กระบวนทศัน์ของเร่ืองท่ีถูกเห็นวา่เป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานท่ี

ผูค้นแสดงออกถึงคุณค่าและเหตุผลทา้ยท่ีสุดจะสร้างการตดัสินใจในการกระทาํ 

 แม็ค อินไทร์ (Mac Intyre, 1984 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2553) กล่าวว่าการเล่า

เร่ือง ทาํให้เราสามารถเขา้ใจการกระทาํของคนอ่ืน เพราะชีวิตของเราทุกคนใช้การเล่าเร่ือง เพื่อ

อธิบายส่ิงต่าง ๆ รอบ ๆ ตวัเรา และเราเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของเราจากการเล่า

เร่ืองเช่นกนั 

 ลูเกตส์ และคอนดิต (Lucaites & Condit, 1985 อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2553)   

กล่าววา่การเล่าเร่ืองเป็นตวักลางในการทาํความเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ ของมนุษย ์การเล่าเร่ืองจะถูก

นาํมาใช้ในอรรถรสทุกรูปแบบ และในทุกส่ือนับตั้งแต่การสนทนาในชีวิตประจาํวนั การเทศน์  

นวนิยาย โฆษณา การรายงานข่าว และละครโทรทศัน์ 
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 สําหรับการศึกษาเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง หรือ Narratology ทิลล่ี (1991) อธิบายไวว้า่เป็น

การ “กา้วขา้มจากการศึกษาเน้ือหาไปสู่ความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง (Structure) และ

วิธีการเล่าเร่ือง (Process) ของส่ือแต่ละชนิด” ซ่ึงประเภทของการเล่าเร่ืองท่ีไดรั้บการนาํมาศึกษามี

อยูห่ลายชนิด มีทั้งนิทาน นวนิยาย การรายงานข่าว รวมทั้งละครและภาพยนตร์  

(วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2544) 

 เม่ือนาํทฤษฎีการเล่าเร่ืองมาใชใ้นงานโทรทศัน์จึงตอ้งพิจารณาดงัน้ี  

 1. ขอ้จาํกดัของทฤษฎีเม่ือถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมืองานทางโทรทศัน์จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการ

เล่าเร่ือง และโครงสร้างการเล่าเร่ืองอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้และหลายคร้ัง ๆ ในการเล่าเร่ืองเน้ือความ   

หน่ึง ๆ อาจไม่ครอบคลุมถึงท่ีมาของเน้ือหา ตลอดจนผลกระทบทางจิตวิทยา และทางสังคมท่ี

เกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 2. จะตอ้งเขา้ใจวา่ในความเป็นจริงการเล่าเร่ืองมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อธุรกิจโทรทศัน์ 

เช่น ในรายการโทรทศัน์ของสหรัฐอเมริกาเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นดา้นบนัเทิง ไดแ้ก่ การ์ตูน 

ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์โทรทศัน์ ละครชุด เหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการเล่าเร่ืองทั้งส้ิน และยิ่งไป

กว่านั้นรายการประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ การรายงานข่าว หรือใน

งานโฆษณาก็ใชก้ารเล่าเร่ืองเพื่อขยายผลในส่วนขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ท่ีโฆษณา มิวสิควดีิโอใชก้ารเล่า

เร่ืองออกมาเป็นเน้ือหาเพื่ออธิบายถึงเน้ือเพลง รายการสารคดีธรรมชาติต่าง ๆ ไดใ้ชก้ารเล่าเร่ืองมา

ดาํเนินเร่ืองไม่เวน้แมแ้ต่รายการเกมส์โชว ์รายการออกกาํลงักาย การวิเคราะห์ข่าว รายการทอล์คโชว ์

หรือแมแ้ต่การแข่งขนักีฬาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ดงันั้นการเล่าเร่ืองจึงไม่เป็นเพียงการกล่าวถึงเน้ือหา

แต่ยงัขยายความถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2544) 

 3.1 โครงสร้างการเล่าเร่ือง  

  โครงสร้างการเล่าเร่ือง (Narrative structure) มีรูปแบบดงัน้ี 

  3.1.1 บทบาทของนักแสดง/ตัวละคร (characters) 

    ข้ึนอยู่กับผูเ้ขียนบทว่าจะกาํหนดบทบาทของนักแสดง ตัวละครอย่างไร 

(Definition, Role & Function, Relation) เม่ือไดก้าํหนดบทบาทแลว้ส่ิงท่ีตามมาจะตอ้งหาส่ิงท่ีจะมา

เก่ียวกนัและสัมพนัธ์กบันกัแสดงตวัละครในการเสริมบทบาทนั้นใหเ้ด่นชดัข้ึน 

  3.1.2 การปรากฏตัวละครของผู้เกีย่วข้อง (Existents of Characters and setting)  

    เม่ือได้มีการกาํหนดบทบาทของนักแสดงตวัละครแล้ว จะมีนักแสดงตวั

ละครท่ีเก่ียวขอ้งหรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มาเพื่อใชย้นืยนั และบ่งบอกวา่บุคคลนั้นเป็นไปตามท่ีไดมี้

การกาํหนดรูปแบบไว ้
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  3.1.3 ความสัมพนัธ์ของเร่ือง (The relation in the story) โดยมี 3 รูปแบบดงัน้ี 

    1) การจดัลาํดบัตามเหตุการณ์ (chronological) ตามเวลาท่ีเกิดข้ึน เช่น  

ตั้งแต่เกิด วยัเด็กเรียนหนงัสือ จนถึงช่วงทาํงาน เป็นตน้ 

    2) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (cause-effect) โดยดูวา่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น 

มีผลกระทบเช่นไร และยกตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งมาเสริมโดยไม่ไดมี้การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อน

หรือหลงั 

    3) การแกปั้ญหาหลงัจากมีเหตุการณ์เกิดข้ึน (problem-resolve) 

  3.1.4 การสรุปเร่ือง ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีวิธีการสรุปเร่ืองเช่นไร 

ข้ึนอยูแ่ต่ละรายการดว้ยเช่นกนั ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ การสรุปเร่ืองแบบปิด (Closing) ท่ีมกัจะสรุปเร่ือง

ในแนวท่ีวา่ เม่ือตกอยูใ่นความประมาทแลว้ตอ้งพบจุดจบท่ีไม่ดีแน่นอน โดยไม่คิดวา่จะมีการสรุปใน

รูปแบบบางส่วนรายการนั้นจะสรุปเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ท่ีจะสรุปไปในแนวทางท่ี

สังคมคิด เรียกการสรุปเร่ืองแบบน้ีวา่แบบเปิด (Opening) (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2544) 

 3.2 แก่นเร่ือง  

  แก่นเร่ือง (theme) คือ ใจความสําคญัของเร่ืองซ่ึงเป็นแนวความคิดหลกัของผูส่้ง

สารท่ีตอ้งการนาํเสนอ เราสามารถเขา้ใจแก่นความคิดไดจ้ากการสังเกตไดจ้ากช่ือเร่ือง ช่ือตวัละคร 

ค่านิยม และคาํพูดของตวัละคร แก่นเร่ืองจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัในวรรณกรรมประเภทเร่ือง

เล่า ใช้ในความหมายสองอย่าง คือความคิดอันเป็นศูนย์กลางของเร่ืองกับจุดมุ่งหมายอันเป็น

ศูนยก์ลางของเร่ือง 

  แก่นความคิดหลกัในการดาํเนินเร่ืองเป็นวตัถุประสงคห์ลกัท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการส่ือ

ใหผู้รั้บโดยเฉพาะเม่ือตอ้งการวิเคราะห์ถึงใจความสําคญัของเร่ือง เราจาํเป็นตอ้งจบัความสาํคญัของ

เร่ืองไวใ้หไ้ด ้มิเช่นนั้นจะไม่รู้ถึงวตัถุประสงคห์ลกัท่ีผูเ้ล่าเร่ืองตอ้งการถ่ายทอดใหท้ราบ 

  สภาพแวดลอ้ม (existents) หมายถึง ตวัละครและอุปกรณ์สถานท่ี สําหรับการเล่า

เร่ืองทางโทรทัศน์มักใช้ฉากท่ีจะแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่แบบธรรมดา ในขณะท่ีการถ่าย

ภาพยนตร์มกัใชเ้งินจาํนวนมากสาํหรับการจดัฉากใหมี้รายละเอียดสมบรูณ์ เช่น ฉากบรรยากาศของ

เมือง นอกเมือง หรือหมู่บา้นชนกลุ่มนอ้ย เป็นตน้ ในความเป็นจริงเน้ือเร่ืองทางโทรทศัน์มีกฎเกณฑ์

ให้ตวัละคร  ต่าง ๆ ตอ้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนัด้วยในการนําเสนอสารของส่ือแต่ละชนิดมีความ

แตกต่างกบัการส่ือทางวรรณคดีท่ีใช้การส่ือสารดว้ยตวัอกัษรบนกระดาษ ขณะท่ีส่ือโทรทศัน์และ

ส่ือภาพยนตร์ส่ือสารดว้ยภาพท่ีให้ความหมายมากกว่าตวัอกัษร อาจกล่าวว่าเน้ือเร่ืองทางโทรทศัน์

สามารถใหค้วามหมายทางตวัละครไดม้ากมายทีเดียว (วราภรณ์ ศรีกาญจนเพริศ, 2544) 
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  การศึกษาการเปล่ียนผ่านละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั จะใช้

แนวทฤษฎีน้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการโครงสร้างการเล่าเร่ือง แก่นเร่ือง ของละครโทรทศัน์ไทยท่ีผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัมีการอธิบายถึงละครแต่ละเร่ือง 

 

4. แนวความคดิเกีย่วกบัการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

 

 ละครโทรทศัน์เป็นการสร้างสรรค์จากบทประพนัธ์เดิมและบทประพนัธ์ท่ีแต่งข้ึนมา

ใหม่ผ่านการสร้างสรรค์เป็นบทละครโทรทศัน์มีความหลากหลายของแนวเร่ืองเป็นการถ่ายทอด

ความคิดอารมณ์  ความรู้สึก จากผูส่้งสารหรือผูป้ระพนัธ์ ผูเ้ขียนบท และผูก้าํกบัการแสดงไปยงัผูรั้บ

สารคือผูช้มเพื่อให้เกิดอารมณ์ตามวตัถุประสงค์ของผูส่้งสารซ่ึงในปัจจุบนัละครโทรทศัน์ไทยมี

รูปแบบดงัน้ี (ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์, 2554 องอาจ สิงห์ลาํพอง, 2557) 

 4.1 รูปแบบของละครโทรทศัน์ 

  การแบ่งประเภทละครโทรทศัน์ตามรูปแบบการออกอากาศของโทรทศัน์จาํแนก

ตามรูปแบบของการนําเสนอ โดยพิจารณาจากลกัษณะของความยาวและความต่อเน่ืองของการ

ออกอากาศ ละครโทรทศัน์สามารถจาํแนกตามรูปแบบของการนาํเสนอแพร่ภาพออกอากาศไดด้งัน้ี

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, 2557 ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์, 2554) 

  4.1.1 ละครชุดขนาดยาว (Series) เป็นละครท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อนาํเสนอเป็นตอน ๆ 

โดยใชแ้ก่นเร่ืองเดียวกนั ตวัละครชุดเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่แต่ละตอนมีการสรุปเร่ืองราวในตนเอง 

เช่น ละครเร่ืองฮอร์โมนวยัวา้วุน้ (2560) เป็นตน้ 

  4.1.2 ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ (Serial) เป็นละครท่ีนาํเสนอเร่ืองราวต่อเน่ืองกนั

หลาย ๆ ตอนโดยมากจะมีประมาณ 15-30 ตอน เช่น ละครเร่ืองเพลิงบุญ (2560) นํ้ าเซาะทราย (2560) 

เป็นตน้ 

  4.1.3 ละครชุดขนาดส้ัน (Miniseries) เป็นละครท่ีนําเสนอเร่ืองราวต่อเน่ืองกัน

ความยาวประมาณ 3-5 ตอน เช่น ละครเร่ืองคลบัฟรายเดย ์(2560) เป็นตน้ 

  4.1.4 ละครชุดจบในตอน (Anthology) เป็นละครเร่ืองสั้น ๆ ท่ีมีตวัละครต่างชุดกนั 

แต่อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกันจะเป็นเร่ืองจบในตอน เช่น ฟ้ามีตา (2550-ปัจจุบัน) บันทึกกรรม 

(2559) เป็นตน้ 
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 4.2 แนวเร่ือง (Genre) ของละครโทรทศัน์ 

  แนวเร่ืองของละครโทรทศัน์ไทยเป็นรูปแบบของเร่ืองท่ีประกอบดว้ยโครงสร้าง

ทั้งหมดของเร่ืองโดยจาํแนกตามเน้ือหาในลกัษณะของละครประเภทต่าง ๆ การจาํแนกแนวเร่ือง

ของละครโทรทศัน์จากการคน้ควา้เอกสารต่างๆ ขององอาจ สิงห์ลาํพอง (2557:122-126) ชยพล 

สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์ (2554, น. 11-13) สามารถสรุปแนวเร่ืองไดด้งัน้ี 

  4.2.1 ละครชีวิต (Drama) เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวเก่ียวกบัการต่อสู้ชีวิตของ

ตวัละครเอกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่ด้วยความบงัเอิญ ตวัละครมกัเป็นตวัละครแบบตวักลม  

มีความลึกซ้ึง คลา้ยกบัชีวิตคนจริง ๆ มีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย มีพฒันาการดา้นนิสัยใจคอหรือมีการ

เปล่ียนแปลงเจตคติเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ในชีวิตของตวัละครเอก เช่น ละครเร่ืองนํ้ าเซาะทราย (2560) 

พร้ิงคนเริงเมือง (2560) เป็นตน้  

  4.2.2 ละครเริงรมย์ (Melodrama or soap opera) เป็นละครเร้าอารมณ์ท่ีประพนัธ์

ข้ึนมาเพื่อสร้างความบนัเทิงเริงรมยแ์ก่ชีวิต ดว้ยการผูกเร่ืองให้ดาํเนินไปอย่างสนุกสนาน ไม่ตอ้ง

คํานึ งถึ ง เห ตุ ผ ล ม าก นัก  เร่ืองราว ท่ี นํา เส น อมัก เป็ น เร่ืองราวชี วิต รัก  ค วาม ชิ งดี ชิ ง เด่ น  

การโตต้อบบริภาษกนั ตวัละครมกัเป็นตวัละครแบบตวัแบน มีนิสัยแบบฉบบันิยมท่ีใชก้นัในละคร

ทัว่ ๆ ไป เช่นพระเอก นางเอก ตวัอิจฉา ตวัละครมกัจะมีลกัษณะคล้ายกนัจนแทบเป็นสูตรสําเร็จ 

บทบาทท่ีกระทาํสามารถคาดเดาได ้เช่น ละครเร่ืองบา้นทรายทอง (2559) เป็นตน้ 

  4.2.3 ละครตลก (Comedy) เป็นละครท่ีนาํเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัชีวิตผูค้นด้วย

มุมมองความตลกขบขนัแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือละครเบาสมอง (Romantic comedy) และ

ละครตลกสร้างสถานการณ์ (Situation comedy) 

    1) ละครเบาสมอง (Romantic comedy) เป็นละครท่ีใชจิ้นตนาการและความ 

คิดสร้างสรรค์ แต่มีเหตุผลน่าเช่ือถือ เป็นเร่ืองราวความรักของตวัละครเอก พระเอกนางเอกท่ีมี

คุณสมบัติดีหล่อสวยงามตามอุดมคติ ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ นานา ในตอนต้นเร่ือง  

แต่สามารถผา่ฟันมาไดจ้นพบความสุขในตอนทา้ยเร่ือง เร่ืองราวจะนาํเสนอความสุขจากความตลก

ขบขนัเรียกเสียงหวัเราะจากผูช้ม จากคาํพูด กิริยาท่าทางดว้ยความเป่ินความเชย ความซ่ือไร้เดียงสา

หรือความไม่รู้ของตวัละครเอก เช่น ละครเร่ืองสูตรรักชุลมุน (2559) เป็นตน้ 

    2) ละครตลกสร้างสถานการณ์ (Situation comedy) เป็นละครท่ีมีความตลกท่ี

ตั้ งอยู่บนพื้นฐานของเร่ืองราวท่ีสับสนอลเวง ผิดฝาผิดตวั ส่วนใหญ่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ  

การดาํเนินเร่ืองมกัมีการสร้างตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะเฉพาะข้ึนมา ทาํใหน้าํไปสู่การกระทาํท่ีตลก

ขบขนัชวนหวั เช่น ขวญัใจไทยแลนด ์(2560) อาม่าอะพาร์ตเมนต ์(2560) เป็นตน้ 
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  4.2.4 ละครการต่อสู้ (Action) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ละครบู๊” เป็นละครท่ีเน้น

ฉากต่อสู้ระหว่างตวัเอกและตวัร้าย ตวัเอกจะเป็นผูมี้ความเก่งกล้า สามารถด้านการต่อสู้ แม้ใน

ตอนตน้เร่ืองตวัเอกอาจจะเพล่ียงพลํ้ าต่อตวัร้ายแต่จะเป็นผ่ายชนะในท่ีสุด ละครประเภทมุ่งสร้าง

ความรู้สึกต่ืนเตน้แก่ผูช้มเพื่อติดตามวา่ตวัเอกจะสามารถเอาชนะตวัร้ายไดอ้ยา่งไร เช่น ขา้มาคนเดียว 

(2559) เป็นตน้ 

  4.2.5 ละครผี เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวชวนต้ืนเตน้สยองขวญัเก่ียวขอ้งกบัภูตผี

ปีศาจ หรือ วญิญาณ เวทยม์นตร์ ความลึกลบั ความน่าสะพรึงกลวั การติดต่อส่ือสารขา้มภพระหวา่ง

วญิญาณกบัมนุษย ์เช่น วงันางโหง (2560) เป็นตน้ 

  4.2.6 ละครต่ืนเต้นผจญภัย  เป็นละครท่ีนาํเสนอเร่ืองราวการผจญภยัในดินแดนต่าง ๆ 

ท่ีลึกลับมหัศจรรย ์เต็มไปด้วยเร่ืองต่ืนเต้นระหว่างการเดินทาง เช่น ละครเร่ืองมหัศจรรย์พนัธ์ุซ่า 

(2558) โก๊ะจ๋าป๋านะโก๊ะ (2551) เป็นตน้ 

  4.2.7 ละครลึกลับสยองขวัญ เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัปมปัญหาปมปริศนาชวน

ต่ืนเตน้สยองขวญักบัภูตผปีีศาจ เช่น ละครเร่ืองทายาอสูร (2559) เป็นตน้ 

  4.2.8 ละครฆาตกรรม เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการฆาตกรรม การตายของ

บุคคลท่ีเกิดจากการวางแผน การฆ่าคนตายเพื่อแกแ้คน้ เช่น ละครเร่ืองล่า (2560) เป็นตน้ 

  4.2.9 ละครสืบสวนสอบสวน เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการสืบสวนท่ีหาบุคคล

เบ้ืองหลงัการกระทาํต่าง ๆ จะเป็นการกระทาํแบบผดิกฎหมาย เช่น ละครเร่ืองเจ็ดวนัจองเวร (2560) 

เป็นตน้ 

  4.2.10 ละครย้อนยคุ หรือทีเ่รียกว่าละคร “ละครพเีรียด” (Period drama)  

เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราว หรือฉากท่ีเกิดข้ึนในอดีต เช่นละครเร่ืองนางทาส (2559) บ่วง

บรรจถรณ์ (2560) รากนครา (2560) เป็นตน้ 

  4.2.11 ละครอิงประวัติศาสตร์ เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ 

พงศาวดาร มีตวัละครเป็นบุคคลท่ีมีความสําคญัทางประวตัติศาสตร์ เช่น ละครเร่ืองศรีอโยธยา 

(2560) พนัทา้ยนรสิงห์ (2559)  

  4.2.12 ละครแฟนซี (Fantasy) เป็นละครท่ีมีเคา้โครงเร่ืองหรือเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองเหนือจริง และเวทมนตร์ต่าง ๆ เหมือนเป็นเร่ืองปกติ บางส่วนคาบเก่ียวกบัตาํนานหรือนิทาน

พื้นบา้น เช่น ละครเร่ืองแหวนปราบมาร (2560) เป็นตน้   

  4.2.13 ละครพืน้บ้าน (Folktale) เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบันิทานพื้นบา้น  

เทพนิยาย  เร่ืองปรัมปรา เร่ืองเล่าในสังคม เช่น ละครเร่ืองอุทยัเทว ี(2560) เทพสามฤดู (2560) เป็นตน้ 
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  4.2.14 ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์ เป็นละครท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความมหัศจรรย์

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต ์สตัวล์า้นปี ละครประเภทน้ีจะเหมาะกบัผูช้ม

กลุ่มเด็ก เช่น ชิชา สาวนอ้ยมหศัจรรย ์(2556) เป็นตน้ 

  4.2.15 ละครเพลง เป็นรูปแบบของละครท่ีนาํดนตรี เพลง คาํพูด และการเตน้รํา 

รวมเขา้ดว้ยกนั การแสดงอารมณ์ร่วมไปถึงการดาํเนินเร่ืองราวท่ีบอกเล่าผา่นละคร ใชค้าํพูด ดนตรี 

การเคล่ือนไหว และเทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดความบนัเทิง เช่น ละครเร่ืองเพลงรักผาปืนแตก (2557) 

สายฟ้ากบัสมหวงั (2555) พอ่ตาปืนโต (2555) มนตรั์กลูกทุ่ง (2553) เป็นตน้ 

 4.3 แก่นเร่ือง  

  แก่นเร่ือง (Theme) ละครโทรทัศน์มีการจาํแนกประเภทของแก่นเร่ืองออกเป็น

หมวดหมู่เพื่อช่วยการวเิคราะห์ (J.S.R Goodlad, 1970 อา้งถึงในสินียา ไกรวมิล, 2545, น. 16-17)  

แบ่งประเภทของแก่นเร่ืองดงัน้ี  

  4.3.1 ความรัก (Love theme) ละครโทรทศัน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัความรักเน้ือเร่ือง

จะเป็นความรักระหว่างหนุ่มสาว สามีภรรยา ครอบครัว โดยจะเป็นเร่ืองของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกนั

ตั้งแต่เร่ิมตน้การฟันฝ่าอุปสรรคและบทสรุป 

  4.3.2 ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) ละครโทรทศัน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัหลกั

ศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความดี การกระทาํของบุคคลท่ีเลือกระหวา่ง

ความดี ความชัว่ท่ีส่งไปถึงผลของการกระทาํ ซ่ึงการทาํความดีเป็นส่ิงท่ีปรารถนาในสังคม 

  4.3.3 อุดมการณ์ (Idealism theme) ละครโทรทศัน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบับุคคลท่ี

พยายามกระทาํส่ิงต่าง ๆ ให้บรรลุในส่ิงท่ีตนเองปรารถนา บุคคลประเภทน้ีจะเป็นนักปฏิวติัผูมี้

อุดมการณ์ชาตินิยม เสรีนิยม เป็นนกับวช ศิลปินท่ีมีความคิดแตกต่างไปจากบุคคลทัว่ไปในสังคม 

อาจจะรุนแรงหรือต่อตา้นสังคมท่ีมีอยู ่

  4.3.4 อํานาจ (Power theme) ละครโทรทัศน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกับอํานาจความ

ขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 2 คน กลุ่มคนท่ีมี 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้นมีความตอ้งการในส่ิงเดียวกนั เช่น 

ตาํแหน่งหน้าท่ี การมีอาํนาจในการควบคุมสถานการณ์ ความขดัแยง้ส่วนบุคคล ความขัดแยง้

ระหว่างชนชั้น รวมถึงการแสวงหาอาํนาจด้วยการต่อสู้กบัอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงอาํนาจ 

เป็นตน้ 

  4.3.5 อาชีพ (Career theme) ละครโทรทศัน์ท่ีมีแนวเร่ืองเก่ียวกบัความพยายามของ

บุคคลท่ีจะทาํงานให้ประสบความสาํเร็จโดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสําเร็จส่วนบุคคล 

ไม่ใช่ความสาํเร็จเพื่อสถาบนัหรือชาติ โดยจะตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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  4.3.6 ชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม (Outcast theme) ละครโทรทัศน์ท่ีมีแนวเร่ือง

เก่ียวกบับุคคลท่ีอยูน่อกกระแสความสนใจของสังคม เช่น คนพิการรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด คนรัก

เพศเดียวกนั ผูพ้ิการทางสมอง เป็นตน้ โดยเน้ือเร่ืองจะแสดงให้เห็นถึงการใชชี้วติของบุคคลเหล่าน้ี

ในสังคม ปฏิกิริยาท่ีเขาแสดงออกต่อสังคม และส่ิงท่ีสังคมปฏิบติัต่อเขา 

 4.4 ข้ันตอนในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ 

  ขั้นตอนการสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ ชยพล สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์ 

(2554, น. 15-18) องอาจ สิงห์ ลาํพอง (2557, น. 120-150) ไดก้ล่าวถึงการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์

มีขั้นตอนใหญ่ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

  4.4.1 การสร้างสรรค์เร่ือง  

    การสร้างสรรค์เร่ือง (Story) เป็นการคิดเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะทําเป็นละคร 

ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับประเภทของเร่ืองหรือแนวเร่ือง (Genre) แก่นเร่ืองหรือ

แนวคิดของเร่ือง (Theme) การวางลกัษณะตวัละคร (Character) และการคิดโครงเร่ือง (Plot) การ

สร้างสรรคเ์ร่ืองนาํไปสู่บทโทรทศัน์ 2 ประเภทซ่ึงอิงท่ีมาของเร่ืองไดแ้ก่ 

    1) บทละครโทรทศัน์แต่งใหม่ (Original script) เป็นเร่ืองท่ีนกัเขียนบทแต่ง

เร่ืองข้ึนมาใหม่ และเขียนเป็นบทละครโทรทศัน์เลย 

    2) บทละครโทรทศัน์แบบดดัแปลงจากนวนิยาย (Adapted script) เป็นเร่ืองท่ี

นกัเขียนบทนาํมาจากนวนิยาย ภาพยนตร์ หรือละครวทิยุ แลว้นาํมาเขียนข้ึนเป็นบทละครโทรทศัน์

โดยหลกัสาํคญัในการดดัแปลงคือตอ้งยดึแก่นเร่ืองและอารมณ์ของเร่ืองเดิมเอาไว ้ 

  4.4.2 การเขียนทรีตเมนต์  

    การเขียนทรีตเมนต์ (Treatment) เป็นการนําความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ใน

สมองแสดงออกมาให้เห็นรูปธรรมด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงเม่ือได้อ่านแล้วจะมี

ประโยชน์ต่อการวางแผนและดาํเนินงานขั้นต่อไป ทีมงานฝ่ายอ่ืน ๆ สามารถนาํไปใชเ้ตรียมงานใน

ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบได ้เช่น ฝ่ายฉากใชท้รีตเมนต์ไปออกแบบฉาก ฝ่ายเส้ือผา้ใช้ทรีตเมนต์ไป

ออกแบบจดัหาเส้ือผา้ นกัแสดง ฝ่ายสถานท่ีใชท้รีตเมนตไ์ปจดัหาสถานท่ีถ่ายทาํท่ีเหมาะสมกบัเร่ือง 

เป็นตน้ การเขียนทรีตเมนตแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

    1) ทรีตเมนต์รวมของละครทุกตอน กรณีท่ีเป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ  

จะกาํหนดรายละเอียดของละครทุกตอน โดยวางแผนในภาพรวมก่อนว่าตั้ งแต่ตอนแรกจนถึงตอน

สุดทา้ยในแต่ละตอนจะมีเน้ือหาอย่างไร จะดาํเนินเร่ืองอย่างไร ตอนท่ีเท่าไหร่จะเป็นการปูพื้นเร่ือง 

ความขดัแยง้จะอยูท่ี่ใด ปมปัญหาของเร่ืองจะอยูต่อนใด จุดหกัเหของเร่ือง (Turning point) จะอยูท่ี่ใด  
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ความขดัแยง้สูงสุดจะอยู่ท่ีตอนใด ไคลแมกซ์ (Climax) จะอยู่ตอนใด เร่ืองราวจะคล่ีคลายลง (Falling 

action/Resolution) อย่างไร ท่ีตอนใด ตอนจบของละครจะเป็นอย่างไร จะอยู่ท่ีตอนใด โดยสรุปแล้ว

เร่ืองราวจะจบลงอยา่งไร (Denouement) เม่ือไดภ้าพรวมแลว้จากนั้นจะเขียนทรีตเมนต์ของแต่ละตอน

ใหค้รบทุกตอน โดยการเขียนแสดงโครงเร่ืองแสดงเหตุการณ์ตวัละครและฉาก 

    2) ทรีตเมนต์ของละครแต่ละตอน เป็นการกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการ

ดาํเนินเร่ืองในตอนน้ีวา่จะมีโครงเร่ือง (Plot) อยา่งไร มีตวัละครอะไรบา้ง มีฉากอะไรบา้ง จาํนวนก่ี

ฉาก ความขดัแยง้ของเร่ืองคืออะไร ไคลแมกซ์ (Climax) ของตอนมีหรือไม่ ถ้ามีจะเป็นอย่างไร 

การแบ่งช่วงของการนําเสนอตามการพกัโฆษณาท่ีเรียกว่าเบรก (Break) จะแบ่งออกเป็นก่ีเบรก 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วละครความยาว 2 ชั่วโมง จะแบ่งออกเป็น 7 เบรก แต่ละเบรกมีอะไรบ้าง ตอน

เบรกสุดทา้ยของละครจะจบลงอยา่งไร เพื่อใหผู้ช้มติดตามชมละครต่อตอนต่อไป 

    โดยทัว่ไปแล้วการเขียนบททรีตเมนตจ์ะใช้เขียนบทสนทนาบ่งบอกถึงมิติ

ของฉากและตัวละครซ่ึงเป็นการแสดงถึงการสร้างปัญหาในโครงสร้างของละคร (Dramatic 

Structure) เช่น เหตุการณ์  ความขดัแยง้ ความพยายามเขียนให้เห็นภาพมากท่ีสุดโดยใชศ้พัทท่ี์แสดง

ใหเ้ห็นภาพได ้(Visual term) เป็นตน้ 

  4.4.3 การคัดเลือกนักแสดง  

    การคดัเลือกนกัแสดง (Casting) มีความสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับละครโทรทศัน์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกท่ีสาํคญั 2 ประการดงัน้ี 

    1) คัดเลือกจากความสามารถของนักแสดง (Performance) นักแสดงท่ีมี

ความสามารถในการแสดงสูง จะช่วยให้ละครท่ีนาํเสนอถึงรส ถึงอารมณ์ ถึงบทบาทของละครทาํ

ให้ผูช้มติดใจในบทบาทการแสดง และเกิดความประทบัใจในตวัละครตวันั้นไดดี้กว่าทาํให้ละคร

เป็นท่ีนิยม 

    2) คดัเลือกจากความมีช่ือเสียงของนกัแสดง (Celebrity) นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง 

มีความสําคญัต่อละครเน่ืองจากมีผูช้มจาํนวนมากท่ีรู้จกัคุน้เคย มีความช่ืนชมประทบัใจเป็นทุนอยู่

ก่อนรวมทั้งการท่ีนกัแสดงคนนั้นมีโอกาสถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณาเผยแพร่ตามส่ือต่าง ๆ จะยิง่ส่งเสริม

สร้างช่ือเสียง สร้างการจดจาํนกัแสดงคนนั้นไดดี้ยิง่ข้ึน 

  4.4.4 วางแผนปฏิบัติการผลิตรายการ  

    การวางแผนปฏิบติัการผลิตรายการ (Implementation Plan) เป็นการคิดวางแผน

เก่ียวกบัทรัพยากรท่ีตอ้งใช้ในการผลิตรายการทั้งบุคลากร ทุน อุปกรณ์ สถานท่ี เวลา โดยพิจารณาถึง

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นไปได้ การวางแผนในส่วนน้ีประกอบด้วย การวางแผน
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เก่ียวกับทีมงาน (staffs) ฉากและอุปกรณ์ ประกอบฉาก (sets and props) เส้ือผ้าเค ร่ืองแต่งกาย 

(costumes) อุปกรณ์การผลิต (production equipment) งบประมาณ (budget) และเวลา (time) 

    เม่ือวางแผนการวางแผนปฏิบติัการผลิตรายการเสร็จแล้ว จะได้แผนงานท่ี

เป็นลายลักษณ์อกัษรท่ีเรียกว่า “แผนปฏิบัติการผลิตรายการ” (Implementation Plan) ท่ีสามารถ

ส่ือสารกบัทีมงานผลิตรายการจากบริษทัผลิตรายการ (Production house) ให้เขา้ใจและสามารถ

นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  4.4.5 การเขียนบท 

    การเขียนบทละครโทรทศัน์ (Script writing) จะมีองคป์ระกอบของการเขียน

บทละครโทรทศัน์ ไดแ้ก่ เน้ือเร่ือง แนวความคิดหรือมุมมองในการเล่าเร่ือง เคา้โครงเร่ือง แก่นเร่ือง 

ความขดัแยง้ ตวัละคร ฉาก บทสนทนา และตอนจบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

    1) แนวความคิดหรือมุมมองในการเล่าเร่ือง เร่ืองท่ีจะนาํเสนอมีแนวความคิด

อะไรท่ีส่ือใหผู้ช้มรับรู้ 

    2) เร่ือง หมายถึงการลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในละครอยา่งมีเหตุผล และมี

จุดมุ่งหมายปลายทาง คือมีทั้งตอนตน้ ตอนกลาง และตอนจบของเร่ือง การวางโครงเร่ืองเป็นการ

วางแผน หรือกาํหนดชะตาชีวติของตวัละครแต่ละตวัวา่จะมีเร่ืองราวการกระทาํอุปสรรคปัญหาและ

บทสรุปชีวิตอย่างไร โครงเร่ืองท่ีดีต้องมีความสมเหตุสมผลในตวัเองมีความสมบูรณ์ในตวัเอง 

เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในฉากหน่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์ สืบเน่ืองมาจากฉากอ่ืน ๆ โครงเร่ืองในขั้นตอน

การดาํเนินเร่ืองมี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

     (1) การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การปูเร่ืองหรือการเปิดเร่ืองท่ีจะทาํใหผู้อ่้าน 

หรือผูช้มทราบวา่ตวัละครนั้นมีลกัษณะนิสัย พฤติกรรม สภาพสังคมแวดลอ้มเป็นอยา่งไร เพื่อเป็น

การชกัจูงความสนใจให้ติดตามเร่ืองราว อาจมีการเปิดประเด็นปัญหาหรือเผยปมขดัแยง้เพื่อใหเ้ร่ือง

ชวนติดตาม การเร่ิมเร่ืองไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบัเหตุการณ์ อาจเร่ิมเร่ืองจากตอนกลางเร่ือง 

หรือยอ้นจากตอนทา้ยเร่ืองไปหาตอนตน้เร่ืองก็ได ้

     (2) ก ารดํา เนิ น เร่ืองไป สู่ ป ม ปั ญ ห า  (Development & Rising Action) 

หมายถึง การท่ีเร่ืองราวดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองและสมเหตุสมผล ตวัละครหรือเหตุการณ์มีการ

พฒันาของเร่ืองโดยมีปมปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เร่ิมทวีความเขม้ขน้ข้ึนเร่ือย ๆ ตวัละครอาจมีความ

ลาํบากใจและสถานการณ์อยูใ่นช่วงยุง่ยากทาํใหต้วัละครตอ้งทาํอะไรบา้ง 

     (3) ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง (Crisis) จะเกิดหลงัจากมีปัญหาเขา้

มาทาํใหเ้หตุการณ์นั้นขมวดปมรุนแรงถึงท่ีสุดแลว้ตวัละครตอ้งตดัสินใจท่ีจะตอ้งทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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     (4) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลงัจากจุดวิกฤตได้

ผา่นพน้ไปอนัเน่ืองมาจากปัญหาความยุง่ยากหรือเง่ือนงาํต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยหรือแกไ้ขได ้

     (5) ยติุเร่ือง (Ending) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลงโดยอาจมี

จุดจบได้หลาย ๆ แบบ เช่น จบอย่างมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างเป็นปริศนามีเง่ือนงาํคาใจ 

เป็นตน้ 

  4.4.6 แก่นเร่ือง  

    แก่นเร่ืองเป็นประเด็นหลกัของเน้ือหาของเร่ืองท่ีเป็นแกนหลกัของเร่ืองท่ีจะ

นาํเสนอ อาจจะประกอบดว้ยประเด็นรองแต่ตอ้งไม่ออกจากแนวความคิดหลกั 

  4.4.7 ความขัดแย้ง  

    ความขดัแยง้เป็นองค์ประกอบหน่ึงของเร่ืองท่ีทาํให้เกิดปมปัญหาการหา

หนทางแกปั้ญหาซ่ึงความขดัแยง้ของละครสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประการดงัน้ี 

    1) ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคนคือการท่ีตวัละครทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกนั

ต่อตา้นกนั และพยามต่อสู้อีกฝ่ายเพื่อชยัชนะ 

    2) ความขัดแยง้ภายในจิตใจ คือความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจหรือ

ความคิดของตวัละครมีความสับสนวา้วุ่น หรือลาํบากต่อการตดัสินใจ เช่น ความรู้สึกกบัสํานึก

ความรับผดิชอบ ความขดัแยง้กบัสังคม เป็นตน้ 

    3) ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก เช่น ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือ

ธรรมชาติอนัโหดร้าย เป็นตน้ 

  4.4.8 การสร้างตัวละคร  

    ตวัละครเป็นบุคคลสําคญัท่ีจะส่ือความตั้งใจของบทละครออกมาได้อย่าง

ชดัเจนโดยถ่ายทอดบทสนทนาออกมาอยา่งมีอารมณ์และมีสีสันตวัละครเป็นผูก้ระทาํและผูท่ี้ไดรั้บ

ผลจากการกระทาํในบทละคร ลกัษณะนิสัยของตวัละครท่ีแตกต่างกนันั้นจะทาํใหต้วัละครแต่ละตวั

มีฐานะเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึนและดูเหมือนมีตวัตนจริง ๆ มีท่ีมาท่ีไปและมีเหตุผลในการกระทาํ

ส่วนลกัษณะนิสัยของตวัละครมีความ “ลึก” มากน้อยเพียงใดอยูท่ี่เจตนาของเจา้ของงานประพนัธ์

และผูเ้ขียนบทรวมทั้งขอ้จาํกดัของเวลาในการนาํเสนอ (ศศิลกัษณ์, 2538: 9-10) ประเภทของตวั

ละคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

    1) ตวัละครมิติเดียว เป็นตวัละครท่ีไม่มีความซับซ้อนไม่มีพฒันาการเร่ือง

นิสัยใจคอคงลกัษณะของตวัเองไวไ้ม่เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ ตวัละครน้ีเป็นตวัละครมิติเดียว 

ไดแ้ก่  

     (1) ตวัละครแบบตายตวั เช่น พระเอกตอ้งหล่อ นางเอกตอ้งนิสัยดี เป็นตน้ 
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     (2) ตวัละครแบบถอดแบบ ตวัละครท่ีมีการสร้างและนํามาใช้บ่อยคร้ัง 

เช่น พระเอกเป็นฮีโร่ นางเอกสวยแสนดี เป็นตน้ 

    2) ตวัละครหลายมิติ ตวัละครท่ีแสดงคุณลกัษณะหลาย ๆ ดา้นมีการพฒันา

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ 

    3) ตัวละครแบบสัญลักษณ์ ตัวละครท่ีอาศัยการสร้างสัญลักษณ์ข้ึนมา

เช่ือมโยงกบัตวัละครจริง เช่น การตั้งช่ือตวัละครใหมี้ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ เช่น นํ้า ดิน เป็นตน้ 

     ก. ลกัษณะนิสัยตวัละคร สามารถแบ่งตวัละครเป็น 2  ประเภทท่ีเห็นได้

ชดัไดแ้ก่ (ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน, 2554) 

      (1) ตวัละครแบบตวัแบน เป็นตวัละครท่ีมีดา้นเดียว มีนิสัยแบบฉบบั

นิยมท่ีใชใ้นตวัละครทัว่ ๆ ไป  

      (2) ตวัละครแบบตวักลม เป็นตวัละครท่ีมีความลึกซ้ึง เขา้ใจยากกว่า

ตวัละครแบบตายตวั จะคลา้ยคนจริง ๆ มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียตวัละครประเภทน้ีมีพฒันาการดา้น

นิสัยใจคอหรือมีการเปล่ียนแปลงเจตคติเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ในชีวติ (ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน, 2554) 

     ข. การสร้างตวัละครในบุคลิกและนิสัยใจคอของตวัละครตลอดจนการ

พฒันานิสัยของตวัละครตอ้งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเน้ือหาสมจริงกบัเร่ืองมีเหตุผลรับกนัและไม่

สะดุดจะตอ้งสร้างตั้งแต่ลกัษณะบุคลิกภาพภายนอก ภายในจิตใจ และความสัมพนัธ์ทางสังคมดงัน้ี 

(ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน, 2554)  

      (1) ลกัษณะภายนอก หมายถึง ด้านท่ีปรากฏให้เห็นจากลกัษณะทาง

พฤติกรรมภายนอกของตวัละคร เช่น ท่ีอยู่อาศยั ความเป็นอยู่ อาชีพ หน้าท่ีการงาน สถานภาพ

สมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม สภาพแบบการใชชี้วิต เป็นตน้ ลกัษณะทางร่างกายดา้น

กายภาพของตวัละคร เช่น รูปร่างหนา้ตา ความสูง ความอว้น ความผอม ท่าทาง การเดิน เป็นตน้ 

      (2) ลกัษณะภายในจิตใจของตวัละคร หมายถึง ลกัษณะดา้นภูมิหลงั

หรือประวติัของตวัละครและอุปนิสัย ทศันคติ ความเช่ือของตวัละคร  

      (3) ความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ สถานภาพทางสังคมของตวัละครใน

เร่ือง เช่น ลูกกาํพร้า ลูกเล้ียง คนรักเก่า เป็นตน้ 

      จากลกัษณะทางดา้นบุคลิกภาพภายนอก ภายในจิตใจ และสถานภาพ

ทางสังคมนั้น การสร้างตวัละครยงัตอ้งกาํหนดจุดมุ่งหมายความปรารถนาของตวัละครหลกัให้

ชดัเจน สามารถแบ่งไดเ้ป็น ตวัละครเอก ตวัละครร้าย ตวัละครท่ีสอง ตวัละครสนบัสนุน 
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  4.4.9 ฉาก 

    ฉากคือเวลาและสถานท่ีท่ีเกิดเหตุมีความสําคญัในการบ่งบอกถึงความหมาย

บางอย่างของเร่ืองและมีผลต่อความคิดและการกระทําของตัวละครได้ด้วย โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

    1) ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ทุ่งหญา้ นํ้าตก ทะเล เป็นตน้ 

    2) ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ เช่น บา้น เคร่ืองครัว เป็นตน้ ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมนุษย์

ไวใ้ชใ้นชีวติประจาํวนั  

    3) ฉากท่ีเป็นช่วงเวลาและยคุสมยัซ่ึงเป็นช่วงเวลาตามเหตุการณ์ในทอ้งเร่ือง 

    4) ฉากท่ีเป็นการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึงสภาพแบบแผนและ

กิจวตัรประจาํวนัของตวัละครของชุมชน หรือทอ้งถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่ 

    5) ฉากท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มเชิงนามธรรม คือสภาพแวดลอ้มท่ีจบัตอ้งไม่ได้

มีลกัษณะเป็นความคิดของคน เช่น ความเช่ือประเพณีค่านิยม เป็นตน้ 

  4.4.10 บทสนทนา 

    บทสนทนาเป็นศิลปะการถ่ายทอดเร่ืองราวและความคิดของผูป้ระพนัธ์

ออกมาทางคาํพูดของตวัละครหรือบทสนทนา โดยบทสนทนาซ่ึงเป็นการดาํเนินเร่ืองหลกัของบท

ละครท่ีจะแสดงลกัษณะนิสัย ความคิดอ่าน ความเห็น ความรู้สึก และอารมณ์ของตวัละครซ่ึงมี

ความหมายภายใตค้าํพดูท่ีตวัละครไดแ้สดงออกมา 

  4.4.11 ตอนจบ 

    ตอนจบหรือการปิดเร่ืองมี 4 รูปแบบ คือ แบบสุขนาฏกรรม แบบโศกนาฏกรรม 

แบบเป็นจริงในชีวติ และแบบหกัมุม  

    การเขียนบทละครในแต่ละฉากนั้นมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

    1) เลขท่ีฉาก เป็นส่วนท่ีแสดงให้ทราบว่าฉากท่ีกาํลงัเขียน กาํลงัอ่าน หรือ

กาํลงัแสดง เป็นฉากท่ีเท่าไหร่ของในตอนนั้น เพือ่ผูอ่้านจะไดล้าํดบัก่อนหลงัถูกวา่ฉากไหนอยูก่่อน

หรือหลงั 

    2) สถานท่ี บทละครแต่ละฉากจะตอ้งระบุสถานท่ีให้ชดัเจนว่าเป็นท่ีท่ีใด 

เช่น หอ้งรับแขกบา้นพระเอก หอ้งกินขา้วนางเอก หรือสวนดอกไมส้วย ๆ เป็นตน้ 

    3) เวลา นอกจากสถานท่ีแล้วนักเขียนบทยงัต้องระบุเวลาให้ชัดเจนเพื่อ

เวลาไปถ่ายทาํ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะไดท้าํงานออกมาไดถู้กตอ้งตามเน้ือหาของเร่ือง 
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    4) รายช่ือตวัละคร ในบททุก ๆ ฉากตอ้งมีการระบุรายช่ือตวัละครท่ีแสดง

ในฉากนั้ น ๆ เพื่อเป็นการบอกให้ผูอ่้านให้ได้ทราบว่าบทละครในฉากน้ีมีตัวละครตัวใดบ้าง 

นอกจากนั้น ยงัช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งจะไดส้ะดวกในเวลาเตรียมงานเพื่อนดัคิวผูแ้สดงอีกดว้ย 

    5) บทสนทนา ส่วนน้ีจดัเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของแต่ละฉาก 

เพราะบทสนทนาจะบอกใหท้ราบถึงเร่ืองราว ความเป็นมาของเร่ือง ตลอดจนการกระทาํ บุคลิกภาพ 

ลกัษณะนิสัยของตวัละครทุกตวัในเร่ือง 

    6) กิริยาของตวัละคร การเขียนบทจะมีการระบุกิริยาของตวัละครทุก ๆ ตวั

ท่ีมีอยูใ่นฉากนั้น วา่ใคร ทาํอะไร อยา่งไรบา้ง 

 4.5 หลกัการเขียนบทละคร 

  การเขียนบทละครเป็นการเขียนเร่ืองราวของละครท่ีจะเกิดข้ึนอย่างมีศิลปะและ

กลวธีิของแต่ละบุคคล ซ่ึงหลกัการเขียนบทจะเขียนตามโครงสร้างละครแบบสามองกด์งัน้ี  

(ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน และสันติ เกษมสิริทศัน์, 2554 องอาจ สิงห์ลาํพอง, 2557) 

  1. องก์ท่ี 1 ตอนต้น (Act one: The beginning) เป็นการเล่าเร่ืองโดยการเปิดเร่ือง

ในการแนะนาํตวัละครปูเร่ืองราวอนัเป็นท่ีมาของเร่ือง เหตุการณ์ความขดัแยง้ การผูกปมของเร่ือง 

ตอนทา้ยขององกแ์รกจะวางจุดหกัเหของเหตุการณ์ อนัมีผลต่อทิศทางเร่ืองท่ีจะดาํเนินต่อไป 

  2. องก์ท่ี 2 ตอนกลาง (Act two : The beginning) เป็นการพฒันาเร่ืองต่อไป โดย

สร้างความซบัซ้อนของเร่ืองตอนทา้ยขององก์สองจะทิ้งทา้ยไวด้ว้ยจุดหกัเหของเหตุการณ์อนัมีผล

ต่อทิศทางของเร่ืองท่ีจะดาํเนินต่อไปสู่สภาวะวกิฤตของละคร 

  3. องก์ท่ี 3 ตอนจบ (Act three : The beginning) เร่งเร้าให้เกิดวิกฤตของละครและ

นําไปสู่จุดสูงสุดในอารมณ์ของเร่ือง ตอนท้ายขององก์ท่ีสามจะจบลงด้วยการคล่ีคลายของ

เหตุการณ์ 

 4.6 ภาษาโทรทศัน์และการประกอบสร้างภาพ 

  ในฐานะท่ีโทรทัศน์ เป็นส่ือทางตา (Visual medium) การนําเสนอบทละคร

โทรทัศน์จะสามารถส่ือศิลปะการแสดงถึงผู ้ชมได้ด้วยภาษาของโทรทัศน์  ซ่ึ งเป็นภาษา

อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แต่ธรรมชาติของผูรั้บสารจะชมละครโทรทัศน์ท่ีบ้าน

แตกต่างจากผูช้มภาพยนตร์ในโรง ซ่ึงมีลกัษณะผูช้มท่ีมีความตั้งใจและถูกกาํหนดให้ชม (captive 

audience) (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

  ภาษาของโทรทศัน์ คือภาษาสําหรับส่ือสารไปยงัผูช้มโทรทศัน์เพื่อบอกบางส่ิงแก่

ผูรั้บด้วยเน้ือหา  ท่วงทาํนอง จงัหวะ ความงามของถ้อยคาํท่ีผูกเข้าด้วยกนัอย่างมีชั้นเชิงทางศิลปะ 

ภาษาของโทรทศัน์ส่ือด้วยภาพเคล่ือนไหวเป็นหลกั โดยจะตอ้งมีคุณค่าในการส่ือ “สาร”ไปยงัผูช้ม
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เขา้ใจและพึงพอใจเน้ือหาสาระหรือเร่ืองราวท่ีผูส่้งส่ือออกไปพร้อม ๆ กบัรู้สึกช่ืนชมในสุนทรียภาพท่ี

ไดรั้บ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

  ผูส้ร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์ จาํเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองภาษาของภาพเคล่ือนไหว 

และมีความแม่นยาํเก่ียวกบัหน่วยของภาพต่าง ๆ  เช่น  ภาพน่ิง 1  ภาพท่ีปรากฏในจอโทรทศัน์เรียกว่า  

1  เฟรม (frame)  หลาย ๆ ภาพซ่ึงมีความต่อเน่ืองรวมกนัเป็น 1 ช็อต (Shot) ซ่ึงช็อตหน่ึง นับตั้งแต่เร่ิม

กดชตัเตอร์ไปจนถึงปล่อยชตัเตอร์ หลาย ๆ ช็อตรวมกนัเป็น 1 ฉาก (scene) หลาย ๆ ฉากรวมกนัเป็น 1 

ตอน (Sequence) หรือ1 องก์ (Act) หลาย ๆ ตอนรวมกนัเป็น 1 เร่ืองหรือ 1 รายการ (Story/Programmed) 

หรืออาจจบภายในตอนข้ึนอยูก่บัแต่ละรายการ 

  การประกอบสร้างภาพให้ส่ือความหมายในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์นั้น

เกิดจาก  3 ส่วนหลกั คือ การใช้มุมกลอ้ง  ระยะการถ่าย การเคล่ือนท่ีของกลอ้งและการลาํดบัภาพ 

ซ่ึงเป็นส่วนท่ีนกัเขียนโทรทศัน์สามารถนาํไประบุใหไ้ดภ้าพดงัท่ีตอ้งการ ดงัน้ี 

  4.6.1 ภาพทีเ่กดิจากมุมกล้อง  

   ภาพท่ีเกิดจากมุมกล้อง (Camera Angle) คือภาพท่ีเกิดจากการกําหนดให้

กลอ้งถ่ายตั้งอยู่มุมไหน จะเก็บภาพในลกัษณะมุมมองใดจึงจะส่ือความหมายได้ตามตอ้งการ มุม

กลอ้งทัว่ ๆ ไป ไดแ้ก่ ระดบัสายตา แทนสายตามุมสูง (High angle) มุมตํ่าหรือมุมเงย (Low angel) 

  4.6.2 ภาพทีเ่กดิจากระยะถ่าย 

   ภาพท่ีเกิดจากระยะถ่าย (Image size /Type of shot) ไดแ้ก่ ภาพท่ีเกิดจากการ

กาํหนดส่ิงของหรือคนท่ีถูกถ่ายว่าจะอยูใ่กลห้รือไกลแค่ไหน ขนาดของภาพท่ีแตกต่างกนัยอ่มส่ือ

ความหมายต่างกนั ขนาดของภาพท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไปในโทรทศัน์และภาพยนตร์  ไดแ้ก่  ระยะใกล้

มาก หรือ ECU (Extreme close–up) ระยะใกล้ หรือ CU (Close –up)  ระยะปานกลาง หรือ MS 

(Medium Shot) ระยะไกล หรือ LS (Long Shot) และระยะไกลมาก หรือ ELS  (Extreme long Shot) 

  4.6.3 ภาพทีเ่กดิจากการเคลื่อนทีข่องกล้อง 

   การถ่ายสามารถเปล่ียนขนาดภาพหรือมุมกลอ้งไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีกลอ้งยงั

ติดอยู่ท่ีฐานกลอ้ง ภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ แพน (Pan) คือการเคล่ือนไหวในแนวระนาบ 

ทิลท์ (Tilt) คือการเคล่ือนท่ีกล้องในลักษณะเคล่ือนกล้องข้ึนและลง ซูมอินและซูมเอา้ท์ (Zoom-in,     

Zoom-out)  คือการขยายภาพให้ใหญ่หรือเล็ก ดอลล่ีอินและดอลล่ีเอา้ท์ (Dolly–in,Dolly–out) คือการ

เคล่ือนท่ีเขา้หาหรือออกจากส่ิงท่ีถ่าย  
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  4.6.4 ภาพทีเ่กดิจากการลําดับภาพ  

   เม่ือถ่ายทาํแต่ละช็อต หลาย ๆ ช็อตแลว้สามารถลาํดบัภาพ (editing)ไดห้ลาย

ลกัษณะดว้ยกนั อาทิ ตดั (cut) เฟด (fade) คือการจางภาพ  ดิสโซลฟ์ (dissolve) คือการซ้อนมภาพ 

ซุปเปอร์อิมโพสต ์(super – impose) คือการหลอมภาพ ไวพ ์(wipe) คือการกวาดภาพ  

   หลังจากท่ีเขียนบทละครโทรทัศน์เสร็จแล้วในทางปฏิบัติจะส่งให้ฝ่าย

พิจารณาบทของสถานีหรือฝ่ายพิจารณาบทของบริษทัผูผ้ลิตรายการตรวจสอบก่อนว่ามีการแกไ้ข

ส่วนใดหรือไม่  ถา้ไม่มีแกไ้ขจะส่งไปฝ่ายผลิตรายการ (Production department) ไดท้นัที และอาจมี

การประชุมร่วมระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์กบัฝ่ายผลิตเพื่อส่ือสารเร่ืองละครให้เขา้ใจตรงกนัเสียก่อน 

โดยเฉพาะผูก้าํกบัการแสดงท่ีรับผดิชอบในเร่ืองราวท่ีจะนาํเสนอทั้งหมด จะตอ้งเป็นผูมี้ความเขา้ใจ

มากท่ีสุด เพราะต้องเป็นผูตี้ความเร่ืองตามบทและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและเสียง ดังนั้ น 

ผูส้ร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์จะตอ้งช้ีแจงแนวคิด จุดมุ่งหมาย การดาํเนินเร่ืองของละครให้ท่ี

ประชุมทราบโดยละเอียดก่อนท่ีจะนาํไปผลิตรายการ 

   การศึกษาการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั จะ

ใช้แนวความคิดน้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ เพื่อนาํไปวิเคราะห์กระบวน

ทศัน์ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

5. ทฤษฎกีารประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคม  

 

 อลัเฟรด ชูทส์ (A. Schutz อา้งถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2546) มีแนวความคิดว่าโลก

แห่งความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัของเราทุกคนล้วนแต่เป็นอัตวิสัยร่วม (Intersubjectivity)  

ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบสร้าง (Construction) ซ่ึงความเป็นจริงท่ีเกิดจากการประกอบสร้างจาก

มนุษยจ์ะมีโลกแวดล้อมอยู่ 2 โลก คือ โลกทางกายภาพ (Physical word) และโลกทางสังคมหรือ

โลกสัญลกัษณ์ (Symbolic world)  

 โลกทางสังคมเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีอยู่รอบ ๆ มนุษย ์เช่น ส่ือมวลชน รัฐ ศาสนา  

ท่ีทาํงาน ครอบครัว เพื่อนบ้าน โรงเรียน เป็นต้น ซ่ึงโลกทางสังคมจะมีปฏิสัมพนัธ์กับโลกทาง

กายภาพของมนุษยเ์ป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์แบบสองด้านระหว่างมนุษยก์ับสังคม 

มนุษย์จะค่อย ๆ ซึมซับกฎระเบียบทางสังคมเข้าไปในตนเอง มนุษย์ใช้ปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ี

ตีความหมายของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เป็นปรากฏการณ์ในโลกทางสังคมไดห่้อหุม้มนุษยแ์ละโลกน้ี จะ

ทาํหนา้ท่ีควบคุมการรับรู้ตีความหมาย ตลอดจนการกระทาํของเราในสังคม เช่น โลกทางสังคมของ

ศาสนาประเทศไทยมีผูค้นศรัทธาในหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก ทาํใหค้นค่อย ๆ 
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ซึมซับความศรัทธาและมีการตีความหมายในเร่ืองของกฎแห่งกรรมและส่งผลต่อความเช่ือเร่ือง  

“ทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่” เป็นตน้ แต่การประกอบสร้างความจริงอาจแตกต่างกนัไดเ้พราะแต่ละคนมี

โลกทางสังคมและโลกทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั  

 การศึกษาการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั จะใชท้ฤษฎี

น้ีเพื่อศึกษาเก่ียวกบัการประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมของมนุษย ์เพื่อการวิเคราะห์ในส่วน

อภิปรายถึงการประกอบสร้างความจริงในความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม ท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของ

ผูผ้ลิตในการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกบั “ทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่” ของละครโททศัน์ไทย  

 

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 รันติกาญ มนัตลกัษ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองสัมพนัธบทการเล่าเร่ืองและปัจจยัการผลิต

ของละครโทรทศัน์รีเมค เร่ือง คู่กรรม ผลการวิจยัพบวา่ 1) ลกัษณะสัมพนัธบทของละครโทรทศัน์

เร่ืองคู่กรรมทั้ง 3 เวอร์ชัน่ มีการคงเดิม ขยายความ ตดัทอน และดดัแปลงรายละเอียดของเร่ืองตาม

องค์ประกอบการเล่าเร่ือง โดยคงเดิมองค์ประกอบหลกัตามแนวคิดการเล่าเร่ือง มีการขยายความ

ลกัษณะตวัละคร เช่น การแสดงออกดา้นดี ดา้นร้ายให้ชดัเจน เพิ่มเติมตวัละครร้ายและความขดัแยง้ 

ในคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ.2547 และมาถูกตดัทอนออกในคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ.2556 ส่วนการดดัแปลง

มีการดดัแปลงการเปิดเร่ืองของคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ. 2547 2) ปัจจยัในการผลิตละครสร้างซํ้ า ไดแ้ก่ 

ปัจจยัภายใน เร่ืองของธุรกิจทางการตลาด ความช่ืนชอบในบทประพนัธ์ของผูผ้ลิต และปัจจยั

ภายนอกคือ สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมในช่วงเวลาท่ีมีการผลิตละครตามลาํดบั 3) กลยุทธ์

ส่ือสารการตลาดของละครเร่ือง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชัน่ ไม่ไดมี้การวางกลยุทธ์การใชเ้คร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีเด่นชัด จะเน้นการผลิตตามบทละครโทรทัศน์และเทคนิคเฉพาะของผูผ้ลิต แต่ใน     

เวอร์ชัน่ พ.ศ.2556 จะมีการศึกษาพฤติกรรมผูช้มวา่กาํลงัเสนอละครกบัใคร ตอ้งพดูอยา่งไรถึงจะไป

ให้ถึงใจคนดูจะให้นํ้ าหนกัไปท่ีการใชส่ื้อ โดยคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2547 จะใชส่ื้อ

เก่า ไดแ้ก่ โทรทศัน์ หนงัสือวารสาร ป้ายโฆษณา เป็นหลกั มีเฉพาะคู่กรรมเวอร์ชัน่ พ.ศ. 2556 ท่ีมี

การใช้ส่ือใหม่ อย่างส่ืออินเทอร์เน็ต โซเชียลเน็ตเวิร์ดเข้ามาเพิ่มเติม เพราะพฤติกรรมผูช้มท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 

 ศุกลวฒัน์ คณารศ (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการรายการละครโทรทศัน์ในยุค

ดิจิทลั ผลการวิจยัพบวา่ (1) การบริหารจดัการรายการละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลั ประกอบดว้ยขั้น

ก่อนการถ่ายทาํ (Pre-production) มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ กระแสความนิยม การเขียนและ 

การตีความบทละครเพื่อกําหนดเน้ือหาการวางแผนการผลิต ผู ้แสดง บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ 
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งบประมาณ เวลาและสถานท่ีถ่ายทาํให้สอดรับกบัยุคดิจิทลั ขั้นถ่ายทาํ (Production) มีการฝึกซ้อม

การแสดง กาํกบั ควบคุม ฉาก แสง เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหนา้ ให้เป็นไปตามแผนงาน ขั้นหลงัถ่าย

ทาํ (Post-production) มีการตดัต่อ ปรับแต่ง แก้ไขภาพและเสียง กราฟิก ภาพสามมิติ การบนัทึก

ขอ้มูลด้วยฮาร์ดิสก์ และการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (2) ปัจจยัแวดล้อมภายใน คือ นักแสดง 

บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณและนโยบายในการบริหาร ภายใตก้ารควบคุมการผลิตให้เป็น

ระบบ และปัจจยัแวดล้อมภายนอก คือ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ กระแสความนิยมของผูช้ม ภายใต้

เง่ือนไขของการสร้างสรรคร์ายการละครให้มีคุณภาพ ใหส้อดรับกบักระแสความนิยม สังคม สภาพ

เศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล (3) ปัญหา คือ บุคลากรฝ่ายผลิต และนักแสดง 

ไม่เพียงพอ คู่แข่งมีจาํนวนมากข้ึนปัญหาดา้นงบประมาณท่ีมีการลงทุนโดยพบขอ้เสนอแนะ คือ 

ควรวางแผนการผลิตรายการโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเพื่อหาจุดอ่อนและจุด

แข็งในการผลิต ควรปรับเปล่ียนเคร่ืองมือในการผลิตให้รองรับระบบไฮเดฟฟิเนชัน่ (High-Definition) 

มีการพฒันาทกัษะบุคลากรและให้ความสําคญัต่อการทาํฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และการแต่งหน้า

ให้มีความสมจริง ควรสร้างสรรคเ์น้ือละครให้มีความแปลกใหม่ ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เขา้ถึงผูช้ม

ไดทุ้กเพศทุกวยั และมีคุณค่าต่อสังคมใหส้อดคลอ้งกบัฐานผูช้มในยคุดิจิทลั 

 สรรัตน์  จิรบวรวิสุทธ์ิ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง พฒันาการสุนทรียทศัน์ในการสร้างสรรค์

บทละครโทรทศัน์ไทยโดย ผลการวจิยัพบวา่พฒันาการและสุนทรียทศัน์ในการสร้างสรรคบ์ทละคร

โทรทศัน์ไทยมีผลสืบเน่ืองมาจากบริบทของเทคโนโลยกีารส่ือสาร โดยละครโทรทศัน์ในยคุบุกเบิก

นิยมแสดงในห้องส่งและออกอากาศสดมีการบอกบทนักแสดงเป็นละครชุดจบในตอนภายใต้

แนวคิดเดียวกนัสร้างสรรค์บทละครข้ึนใหม่แนวเร่ืองเป็นละครชีวิต นักเขียนบทส่วนใหญ่เป็น

นกัเขียนวรรณกรรมและบทละครเวที ต่อมายุคภาพยนตร์ถ่ายทาํดว้ยฟิล์ม 16 มม.ออกอากาศทาง

โทรทศัน์โดยใช้การพากยเ์ป็นภาพยนตร์ชุดขนาดยาวสร้างสรรค์บทละครข้ึนใหม่ แนวเร่ืองส่วน

ใหญ่เป็นละครแนวชีวติเชิงสังคม แนวภูตผ ีและแนวจกัร ๆ  วงศ ์ๆ ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นผูเ้ขียนบท

เอง ละครโทรทศัน์ในยุคขยายตวัถ่ายทาํดว้ยวีดีโอเทปในห้องส่งและนกัแสดงจาํบทเองเป็นละคร

เร่ืองยาวหลายตอนจบสร้างสรรคบ์ทละครข้ึนใหม่ มีแนวเร่ืองท่ีหลากหลายส่วนใหญ่เป็นละครชีวิต

นกัเขียนบทละครโทรทศัน์ส่วนใหญ่เป็นอาจารยใ์นสถาบนัศึกษา ละครโทรทศัน์ยุคเฟ่ืองฟูถ่ายทาํ

ด้วยวีดีโอเทปนอกสถานท่ีเป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบโดยดัดแปลงบทละครโทรทศัน์จาก    

นวนิยายเป็นหลักแนวเร่ืองเป็นละครเริงรมย์ นักเขียนบทส่วนใหญ่เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษา ละครโทรทศัน์ในยคุโลกาภิวตัน์ถ่ายทาํดว้ยวดีิโอเทป มีการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก

ในการผลิตละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ บทละครโทรทัศน์มีทั้ ง

สร้างสรรคใ์หม่และบทละครดดัแปลงโดยเป็นละครแนวชีวิตและแนวต่อสู้ นกัเขียนบทส่วนใหญ่
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ทาํงานเป็นกลุ่มและมีภูมิหลังท่ีหลากหลาย จะเห็นได้ว่ายุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้ละคร

โทรทศัน์มีเทคโนโลยีการถ่ายทาํท่ีความเจริญกา้วหน้าข้ึนตามลาํดบัและเน้ือหาของบทละครยงัคง

วนเวียนกับละครแนวชีวิตท่ีมีแก่นเร่ืองเก่ียวกับความรักความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับครอบครัว

สะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมคนไทยท่ีนิยมดูละครโทรทศัน์เพื่อ “เอารส”มากกว่า “เอาเร่ือง” อนัเป็น

การผลิตซํ้ าทางวฒันธรรม 

 วิมลวรรณ์ บุญจนัทร์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง พฒันาการละครโทรทศัน์ไทย ผลการวจิยั

พบว่าละครโทรทศัน์ไทยเป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยมจากประชาชนอย่างสูง มีพฒันาการด้าน

เทคนิคและการผลิตอย่างต่อเน่ือง ละครโทรทัศน์ไทยเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้

ผูป้ระกอบการไดอ้ย่างดีสามารถแตกแขนงเป็นธุรกิจได้หลายประเภท อีกทั้งยงัเป็นแหล่งสร้าง

อาชีพท่ีสําคญัอย่างหน่ึง เน่ืองจากงานผลิตละครโทรทศัน์ตอ้งใช้บุคลากรในการทาํงานด้วยกัน

หลายฝ่าย ละครโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถสะทอ้นภาพสังคม ช่วยสร้างสํานึกและความรับผิดชอบ

ท่ีมีต่อสังคมไทยเป็นอยา่งดี แต่จากสภาพการแข่งขนัของธุรกิจละครโทรทศัน์ทาํให้สถานีโทรทศัน์

และผูผ้ลิตบางรายมุงแต่ธุรกิจ จึงละเลยและไม่รับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิต

ควรพิจารณาทาํให้ละครโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีสาระและความบนัเทิง เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีก

ทางหน่ึง 
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7. กรอบแนวคดิของการวิจัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ปัจจยัดา้น

เทคโนโลย ี

ยุคแอนะลอ็ก/ยุคดจิทิลั 

 

กระบวนการผลิต 

 

 

ละครโทรทศัน์

ไทย 

 

 

การสร้างสรรค ์

 

 

ปัจจยัดา้นการ

แข่งขนั 

 

 

ปัจจยัดา้นสังคม 

 



 

บทที ่3 

วธีิการดาํเนินวจิัย 

 

 

 การวจิยัเร่ือง “การเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะลอ็กสู่ยคุดิจิทลั”  

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยเคร่ืองมือการวจิยั

แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง กาํหนดเกณฑ์การคดัเลือกแบบเจาะจงมาจากผูป้ระกอบวิชาชีพ 

ดา้นการผลิตละครโทรทศัน์ท่ีเป็นผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั และผูเ้ขียนบท ในประสบการณ์การผลิตละคร

ทั้งในยคุแอนะล็อกและยคุดิจิทลั แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

 

1. แหล่งข้อมูล 

 

 แหล่งท่ีมาของข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ แหล่งข้อมูลเอกสาร 

(document)  และแหล่งผูใ้หข้อ้มูลหลกั (key Informants) ท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัน้ี 

 1.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับส่ือบันทึกละครโทรทัศน์ บทละคร

โทรทศัน์ และรายงานผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.2 แหล่งผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผูผ้ลิตละครท่ีมีประสบการณ์เป็นผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั

ละคร และผูเ้ขียนบท ซ่ึงผูเ้ขียนบทตอ้งมีประสบการณ์การเขียนบทแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม 

(Team) โดย ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบัละคร และผูเ้ขียนบทมีประสบการณ์การผลิตละครจาํนวน 10 เร่ือง

ข้ึนไป และมีประสบการณ์การผลิตละครโทรทศัน์ 10 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นละครท่ีประสบความสําเร็จ

ในอตัราความนิยม (rating) ท่ีสูงทั้งในยคุแอนะล็อกและยคุดิจิทลั จาํนวน 13 คนดงัน้ี 

  1) ดร.องอาจ สิงห์ลาํพอง กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ผูก้าํกบั  

    ผูเ้ขียนบท สถานีโทรทศัน์ช่อง 8 

  2) คุณสยาม สังวริบุตร  กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั  

    บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

  3) คุณแมนรัตน์ สุนทรพฤกษ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค  

    บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

  4) คุณเพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูก้าํกบั 

    บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 
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  5) คุณแดง บูรพา ผูก้าํกบัละคร บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

  6) คุณทองสิทธ์ิ โสดาโคตร ผูก้าํกบัละคร บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

  7) คุณคณวชัร สังวริบุตร ผูก้าํกบัละคร บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

  8) คุณศลัยา สุขะนิวตัต์ิ ผูเ้ขียนบท  

  9) คุณสันต ์ศรีหล่อแกว้ ผูก้าํกบัละคร บริษทั แอก็แซก จาํกดั 

  10) คุณพมิพม์าดา พฒันอลงกรณ์ ผูเ้ขียนบท บริษทั เอก็แซก จาํกดั 

  11) คุณวรรณถวลิ สุขนอ้ย  ผูเ้ขียนบท บริษทั เอก็แซก จาํกดั 

  12) คุณพิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข ผูเ้ขียนบท บริษทั เอก็แซก จาํกดั 

  13) คุณณฐักฤตา แยม้ศิริ0  ผูเ้ขียนบท บริษทั เอก็แซก จาํกดั 

 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 

 แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างชุดน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอบแบบบรรยาย

ตามประสบการณ์ทํางานจริง ผูว้ิจ ัยนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (key informants)  

ซ่ึงเป็นบุคคลในวงการละครโทรทศัน์ไทย ประกอบด้วยผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั และผูเ้ขียนบท ซ่ึงมี

ประสบการณ์ผลิตละครโทรทศัน์ในยุคแอนะล็อกระหวา่งพ.ศ.2530-2540 และในยคุดิจิทลัระหวา่ง

พ.ศ.2541-ปัจจุบนั ทั้งน้ีผูว้ิจยัเป็นผูท้าํการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลด้วยการบนัทึกเสียง โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) สู่ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) 

ในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

  1.1 สังคมของผู ้ชมละครในความคิด  ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการ

แสดงออก และความตอ้งการของผูช้ม ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์และผลิตละคร

โทรทศัน์หรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร 

  1.2 เทคโนโลยีการส่ือสารยุคแอนะล็อก จากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่งผล

ต่อการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลอย่างไร ถ้าไม่มีเป็นเพราะอะไร ผูผ้ลิตมีวิธีการ

อยา่งไรท่ีสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูช้ม 

  1.3 เทคโนโลยีการส่ือสารยุคดิจิทลัจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือใหม่ของ

ผูรั้บชมส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลอย่างไร  
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ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร ผูผ้ลิตมีวิธีการอยา่งไรท่ีสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของผูช้ม 

  1.4 การขยายตวัของค่ายผลิตละครโทรทศัน์ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิต

ในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลอย่างไรบา้ง ถ้าไม่มีเป็นเพราะอะไร แล้วผูผ้ลิตมี

วธีิการสร้างสรรคอ์ยา่งไรกบัการแข่งขนัต่อค่ายละครอ่ืน ๆ 

  1.5 เรตต้ิง (rating) ของละครโทรทศัน์ไทยจากโทรทศัน์ ยอดวิวเฟซบุ๊กไลฟ์

สด (Facebook live) ไลน์ทีวี (Line TV) ยูทูป (Youtube) และเวบ็ไซต์ (Website) ส่งผลต่อกระบวน

ทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรค์และผลิตละครโทรทศัน์หรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลอย่างไร ถา้ไม่มี

เป็นเพราะอะไร 

 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยจากยุค       

แอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

  2.1 การคดัเลือกบทประพนัธ์ช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล  

มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร 

  2.2 การสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ในยุคแอนะล็อกและยุคดิจิทัล มี

โครงสร้างการเล่าเร่ืองอยา่งไร 

  2.3 การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยุคแอนะล็อกสู่

ยุคดิจิทลั มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอย่างไร ในขั้นตอน

ใดบา้ง 

  2.4 รูปแบบของละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั มีลกัษณะอยา่งไร 

  2.5 รูปแบบของละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้มี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

  2.6 เน้ือหาของละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั มีลกัษณะอยา่งไร 

  2.7 เน้ือหาของละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้มี มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลั ในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

  3.1 กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่

ยคุดิจิทลั ตั้งแต่ขั้นเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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  3.2 กระบวนการผลิตละครไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยคุแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลั 

ตั้งแต่ขั้นเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะ

อยา่งไร 

 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 

 

 การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)โดยนําแบบสัมภาษณ์ก่ึง 

มีโครงสร้างขอรับคาํแนะนาํจากนกัวิชาการ นกัวิชาชีพ ดา้นการผลิตละครโทรทศัน์ จาํนวน 3 คน 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ตลอดจนภาษาท่ีใช ้ 

เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อดาํเนินการในขั้นตอนต่อไป ผูต้รวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง

เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ 

 1. ผศ.ดร.อมรรัฏค ์ เจริญโชติธรรม อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2. ผศ.ดร.ปริดา  มโนมยัพิบูลย ์ อาจารยป์ระจาํสาขาศิลปะการละคร 

   คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 3. คุณประทุม  มิตรภกัดี ผูก้าํกบัละคร บริษทั ดีดา้โปรดกัชัน่ จาํกดั 

 

4. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 4.1 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือบนัทึกละครโทรทศัน์ บทละครโทรทศัน์ท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัการใหข้อ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 4.2 ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นการผลิตละครโทรทศัน์ไทย ท่ีเป็นขอ้มูลจาก

ผูมี้ประสบการณ์ตรง โดยสัมภาษณ์เชิงลึกตามการนดัหมายของผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั และผูเ้ขียนบท 

 4.3 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงและทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

โดยจดัเรียงตามประเด็นใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นขอ้มูลดิบในการวเิคราะห์ต่อไป 
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5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิการพรรณนาวเิคราะห์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในประเด็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของ

ผูผ้ลิตการสร้างสรรครู์ปแบบและเน้ือหา และกระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลละครโทรทศัน์ในประเด็น มุมมองการเล่าเร่ือง โครงเร่ือง แก่นเร่ือง 

ตวัละคร ฉาก และตอนจบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

 การวิจัยเร่ือง การเปล่ียนผ่านละครโทรทัศน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล  

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

กระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัใน

ทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย การสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยช่วง

เปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย กระบวนการผลิต

ละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์

ไทย เคร่ืองมือในการวจิยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เก็บขอ้มูลโดยผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

1. ปัจจยัทีส่่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปลีย่นผ่าน 

 จากยุคแอนะลอ็กสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย  

 

 การสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ไทย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นการแข่งขนั ปัจจยัดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร  

 1.1 ปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทย 

  ยุคแอนะลอ็ก (พ.ศ.2530-2540) 

  1) ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูช้มท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการ

สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยดงัน้ี 

   ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูช้มในสังคมไทยมีความเช่ือเร่ืองหลกัคาํสอน

ของพระพุทธศาสนาในเร่ือง “การทาํดีได้ดีการทาํชั่วไดช้ั่ว” และความเช่ือเร่ืองภูตผี ไสยศาสตร์  

ซ่ึงนบัไดว้า่มีอิทธิพลมากต่อวถีิชีวิตประจาํวนัของคนไทยตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย เช่น การโกนผมไฟ 

การทาํขวญั การเสกนํ้ ามนต์สะเดาะ การข้ึนบา้นใหม่ การฌาปนกิจศพ การเห็นวิญญาณ จะมีการ

แทรกด้วยพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ เป็นตน้  จึงมีคดัเลือกบทประพนัธ์ดั้ งเดิมท่ีมีละครแนวเร่ือง

เก่ียวกบัผี ไสยศาสตร์ อภินิหาร เพื่อสะทอ้นถึง “กฎแห่งกรรม” ของผูก้ระทาํผิดในหลกัศีลธรรม 
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เพราะเป็นเร่ืองถูกจริตกบัคนไทยและสามารถทาํให้ละครประสบความสําเร็จไดรั้บความนิยมท่ีดี  

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

   “มีค่ะมีผลต้ังแต่การเลือกเร่ืองท่ีจะมาทาํเลย จะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะซิตคอม

ยาวหนังซีรีส์อะไรกต็ามท่ีสัมพันธ์กับความเช่ือของคนไทย ผี ไสยศาสตร์ จะเข้าถึงง่ายเพราะโตมา

กับเร่ืองแบบนี ้ฉะน้ันเร่ืองท่ีพูดถึงอะไรแบบนีจ้ะประสบความสําเร็จ เช่น ละครเร่ืองบ้านผีปอบจะ

อยู่ได้นานเพราะเช่ือมโยงกับความเช่ือของคนไทยโตมากับอะไรชอบอะไรรักอะไรเช่ืออะไร” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “จะมีผลต่อการผลิตเพราะยุคน้ันส่วนใหญ่จะเอาเร่ืองท่ีมีบทประพันธ์ดังมา

สร้าง เพราะฉะน้ันนิทานพื้นบ้านก็เข้ากับจริตกับคนในสังคมไทยอยู่แล้ว มีเร่ืองไสยศาสตร์เร่ือง

อภินิหาร อะไรท่ีมันเหนือจริงซ่ึงคนดูชอบ สังเกตได้ท่ีดังก็มีพิภพมัจจุราช หุ่นไล่กา ได้รับความ

นิยมมากเป็นอะไรท่ีแบบทาํดีได้ดีทาํช่ัวได้ช่ัวไม่มีสีเทามีแต่ขาวดาํ” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

 “มี ถ้าพวกในฉากท่ีเป็นนรกอะไรพวกนี้ค่ะฉากพวกการฆ่าคนร้ายต่าง ๆ  

ในเร่ืองพิษสวาทส่วนใหญ่เราเอามาจากทาํผิดอะไรแล้วในนรกจะรับโทษอย่างไร ต้องเอาจุดน้ันมา

เล่นถ้าคนลักของวดัตกนรกไปแล้วเค้าจะต้องเจออย่างนีใ้นนรกนะการตายของเค้ากจ็ะเป็นแบบน้ัน

ท่ีเอามาทาํเอามาบวกกับเหตุการณ์” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

  2) พฤติกรรมการแสดงออก และความต้องการของผู้ชมท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์

ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยดังนี ้

   พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการของผูช้ม ผูช้มยงัไม่มีช่องทางการ

แสดงออก ผูช้มใชส่ื้อส่ิงพิมพใ์นการอ่าน ส่ือโทรทศัน์ในการรับชมละครเพียงช่องทางเดียว ทาํให้

พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการของผูช้มยงัไม่ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 

   “ทํางานละครมาต้ังแต่พ .ศ.2536 ถามว่าต่างไหม ต่างเพราะว่าสังคมวิธีคิด 

พฤติกรรมคนเปล่ียน สมัยก่อนคนไม่เวิร์ลไวด์ขนาดนี้ พฤติกรรมคนไม่มัลติวินโดว์ขนาดนี้ มันมี

วินโดว์เดียวอย่างมากกมี็หนังสืออ่าน ดูโทรทัศน์ มีอินเทอร์เนต็กน้็อย แหล่งในการเสพส่ือกไ็ม่มีอะไร” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
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  ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน) 

  1) ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผู้ชมท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการ

สร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยดังนี ้

   ความคิด  ความเช่ือ  ค่ านิยมของผู ้คนในปัจจุบันนอกจากความศรัทธา 

ในพระพุทธศาสนาและความเช่ือทางไสยศาสตร์แลว้ ผูค้นในสังคมเปิดรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์

มากข้ึน ไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงเป็นเส้นคู่ขนานในการพิสูจน์เชิงประจกัษ ์กระบวนทศัน์ใน

การสร้างสรรคล์ะครตอ้งมีเน้ือหาท่ีพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ เช่น ละครเร่ืองพิษสวาท (2559) ผูเ้ขียน

บทไดส้ร้างตวัละครช่ือ เชษฐา ท่ีมีการดดัแปลงจากบทประพนัธ์ดั้งเดิมให้เป็นหมอนิติเวช เพื่อเป็น

การพิสูจน์เร่ืองผมีีจริงหรือไม ่ดงัตวัอยา่งบทสนทนาละครเร่ืองพิษสวาทดงัน้ี 

   บทละครโทรทศัน์เร่ืองพิษสวาท ตอนท่ี 12 

   เชษฐา โอเค แปลวา่ทิพยก์็เช่ือวา่คุณสโรชินี คือคุณอุบล งั้นผมจะอธิบาย 

     ใหฟั้ง กายทิพยใ์นเชิงวทิยาศาสตร์ ก็คือคล่ืนไฟฟ้าเหมือนเสียง 

     ท่ีเราพดู ๆ กนัอยู ่มนัแปรสภาพเป็นคล่ืนเสียงสะทอ้นวิง่วน 

     ไปทัว่ ถา้เรามีเคร่ืองรับสัญญาณ เราก็จะรับรู้ถึงส่ิงนั้นได ้

 

   เชษฐาจะเป็นตวัละครท่ีมีอาชีพเป็นหมอนิติเวชจะเป็นคนท่ีตั้งคาํถามแทนคนดู 

โดยใชห้ลกัทางวิทยาศาสตร์เขา้มาพิสูจน์ความจริงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความคิด ความเช่ือของผูค้นใน

ปัจจุบนัว่าไม่ได้เช่ือทางไสยศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ตอ้งมีการพิสูจน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คู่ขนานกนัไปดว้ย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

   “ใช่ค่ะ อย่างพิษสวาทตัวละครเชษฐาเราเปล่ียนจากหนังสือให้เป็นหมอนิติเวช 

เราอยากให้มีหน่ึงคนท่ีแบบกไ็ม่ได้ไปทางไสยศาสตร์ ต้องพิสูจน์ได้ ผีมีจริงเหรอเป็นตัวแทนของ

คนดูท่ีแบบเวลาทาํไปเร่ือย ๆ แล้วเกิดการต้ังคาํถาม ทาํไมไม่เป็นอย่างนีเ้หรอ เชษฐาจึงจะเป็นคน

ถามแทนคนดู” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   แก่นเร่ืองของละครพิษสวาทมีแกนหลกัในการสะทอ้นเก่ียวกบัการทาํดีไดดี้ทาํ

ชัว่ไดช้ัว่ ซ่ึงนอกจากเชษฐาแลว้อุบลเป็นตวัละครเอกท่ีเป็นผูส้ําเร็จโทษผูท่ี้กระทาํผิดหากตวัละคร

ใด  ๆ  ถึงเวลาท่ีจะทําการลงโทษอุบลจะพูดว่า “รอนะค่ะอีกไม่นานเราจะได้พบกัน” หรือ  

“ถึงเวลาของท่านแลว้” ดงัตวัอยา่งบทสนทนาละครเร่ืองพิษสวาทดงัน้ี 
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   บทละครโทรทศัน์เร่ืองพิษสวาท ตอนท่ี 13 

  สโรชินี สวสัดีค่ะท่านดิฉนัจะโทรมาบอกวา่เวลาของท่านมาถึงแลว้ 

    เราจะไดพ้บกนัแลว้ค่ะ 

 

  อุบลจะเป็นตวัละครท่ีเป็นเส้นเร่ืองของความเช่ือและความศรัทธาในหลกัคาํ

สอนของพระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรม ซ่ึงเป็นกระบวนทศัน์ในสังคมไทยท่ีศรัทธา ยึดถือ และ

ปฏิบติัสืบเน่ืองต่อกนัมา ทาํให้ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในเจตนารมณ์ของผูส้ร้างสรรค์บทละคร

โทรทศัน์ไทยท่ีจะมีแกนความคิดหลักในการพิจารณาว่าละครแต่ละเร่ืองต้องการให้แง่คิดและ 

คติธรรมอยา่งไรกบัผูช้ม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

  “แก่นหลักพิษสวาทเราจะคิดเสมอว่าทาํดีได้ดีทาํช่ัวได้ช่ัว อุบลคือคนท่ีสําเร็จ

โทษวันหน่ึงถ้าหมดบุญท่ีทาํเจอแน่ก็คือนรกสวรรค์ต้องรับผลกรรมท่ีเราทาํไว้ อุบลคือตัวแทนส่ิง

น้ันท่ีจับต้องได้ ถึงมีหลาย ๆ ไดอะล็อกท่ีเขียนว่า “รอนะค่ะอีกไม่นานเราจะได้พบกัน” จะมี

อย่างเช่นท่ีอุบลพูดกับดนัย มันยงัไม่ถึงเวลาของท่าน วันหน่ึงเราได้เจอกันแน่ วันหน่ึงเค้ากไ็ด้เจอ

กันจริง ๆ หน้าท่ีของคนเขียนบทต้องคิดก่อนว่าเร่ืองนีจ้ะให้อะไรกับคนดู มนัคือแก่นหลักท่ีเราต้อง

คิดในการทาํละครหน่ึงเร่ือง” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   นอกจากความเช่ือทางไสยศาสตร์ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ค่านิยมการ

ยกย่อง ความร่ํารวย บุคคลในตระกูลสูงศกัด์ิ อาํนาจ และเงินท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ตวัละครอรุณ

ฉายเป็นตวัละครท่ีสะทอ้นถึง เงิน อาํนาจ เป็นส่ิงท่ีมนุษยห์ลงใหลจนลืมนึกถึงคุณธรรมในการใช้

ชีวิต เพราะค่านิยมในสังคมท่ีนิยมชมชอบความร่ํารวย อาํนาจ กม้กราบบุคคลในตระกูลสูงศกัด์ิ 

และผูท่ี้มีช่ือเสียงในสังคม  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “ท่ีสะท้อนอย่างชัดเจนตัวละครคุณหญิงอรุณฉายในละครพิษสวาท สะท้อน

สังคมของคนท่ีแบบไม่สนใจอะไร รวย มีอาํนาจ จะทาํอะไรก็ได้ แต่วันหน่ึงท่ีตกตํา่รับไม่ได้ท่ีตก

ลงมา วันท่ีผัวตายวันท่ีเค้าเอาคืนทุกอย่างก็เตือนแล้วให้หยุด ๆ ก็เลือกท่ีจะไม่หยุดอะไรอย่างนี ้

ละครตัวนีเ้ห็นชัดสุดในการสะท้อนตัวสังคม สุดท้ายแล้วกไ็ด้รับผลกรรมท่ีทาํไม่ว่าจะทาํอะไรมา”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   ยุคดิจิทัลเป็นยุคท่ีมีค่านิยมความรวดเร็วจากการใช้อินเทอร์เน็ตโดยการ

เช่ือมต่อกับโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต บนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมทาํให้ผูช้ม

สามารถคน้หาขอ้มูลได้รวดเร็วตามท่ีตอ้งการ สามารถรับชมละครยอ้นหลงัได้ไม่ตอ้งรอชมตาม

เวลาท่ีสถานีโทรทศัน์กาํหนดการออกอากาศ ทาํให้เกิดค่านิยมความใจร้อน ความรวดเร็ว ทาํให้การ

ผลิตละครไม่สามารถการดาํเนินเร่ืองไปอยา่งชา้ ๆ การดาํเนินเร่ืองตอ้งรวดเร็วใหท้นัใจผูช้ม ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “พอคนเราเล่นอินเทอร์เน็ตมาก ๆ ขึน้มีสมาร์ตโฟนมีแท็บเล็ตอะไรอยู่ ในมือ

ผมว่าคนเราใจร้อนขึน้คนเราเป็นเจ้านายตัวเองมากขึน้ พอเราเลือกได้ว่าเราจะอะไรอย่างไรดูแล้ว

เสิร์ช ดูแล้วย้อนหลังเพราะฉะน้ันก็จะมีผลต่อการผลิตว่าไม่สามารถเล่นละครแบบสมัยก่อนได้  

ท่ีมนัอาจจะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เรากต้็องเล่าให้ตามใจของคนท่ีร้อนมากขึน้” 

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “ถ้าเป รียบ เที ยบ ส มัยก่อนกับ ส มัยนี้  ส มัยก่อน มี อิน เท อร์เน็ตกับ หลั ง

อินเทอร์เนต็ รู้สึกว่าหลังมีอินเทอร์เนต็จะทาํให้คนเสพติดความเร็ว อยากได้อะไร อยากรู้อะไรหาได้

เลย แล้วมันทาํให้คนมันใจร้อนไม่รอแล้ว ทาํให้การดาํเนินเร่ืองของการเขียนบทหรือแม้กระท่ังตัว

ละครเปล่ียนไปจะต้องไวจะต้องเร็วมาน่ังอืดมาน่ังเดิน 10 กิโลคุยกันเอาไม่อยู่แล้ว” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   ด้วยค่านิยมการใช้ส่ือใหม่ของผูค้นในยุคดิจิทัล ผูเ้ขียนบทได้ทาํการศึกษา

เก่ียวกบัการใชส่ื้อใหม่และบริบทการใชส่ื้อใหม่ของผูช้มละครในปัจจุบนั เพื่อสอดแทรกเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบัภูมิหลงัและขอ้เท็จในการใชส่ื้อใหม่ของผูช้ม เป็นการนาํเสนอเน้ือหาของละครให้มี

ความทนัสมยัและสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังตวัอย่างการสอดแทรกเน้ือหา 

การใชส่ื้อใหม่ในละครเร่ืองสงครามนางงามดงัน้ี 

   ตวัอยา่งบทละครโทรทศัน์เร่ืองสงครามนางงาม ตอนท่ี 15 

   สถานท่ี คอนโดมะเหม่ียว  

   เวลา กลางวนั 

   นกัแสดง มะเหม่ียว พิม 

   มะเหม่ียวดูนํ้าถ่ายคู่กบัพศุฒน์โพสลงในอินสตาแกรมแลว้พิมมาเคาะประตูหอ้ง 
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พิม มะเหม่ียวแกดูรูปท่ีนํ้ ามนัอพัลงหรือยงัการท่ีมนัถ่ายรูป  

กบัคุณพศุฒน์แบบน้ีมนัตอ้งการเอาคุณพศุฒน์เป็นแบล็ค

แน่ ๆ  

มะเหม่ียว เป็นอย่างท่ีฉันคิดไวไ้ม่ผิดคงจะเกิดกบัจากพี่ณัฐก่อนท่ี 

พีณ่ฐัจะถูกรถชนเลยไม่มีใครรู้ความเลวความชัว่ของมนั 

พิม หรือว่าแกจะเอาคลิปท่ีมีไปให้คุณพศุฒน์ดูเคา้จะไดรู้้ว่า

มนัเป็นคนยงัไงจะไดไ้ล่มนัออก 

มะเหม่ียว พิมพ์ฉันขอเตือนแกอย่าไวใ้จคุณพศุฒน์เคา้ไม่ใช่คนดี

อย่างท่ีแกคิด ฉันว่างานน่ีเรารอดูก่อนดีกว่าว่าใครจะมา

แทนพี่ณฐัแลว้เคา้จะไวใ้จไดห้รือเปล่า 

 - ตดั – 

 

   การสอดแทรกเน้ือหาการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ในการติดตาม

เร่ืองราวของบุคคลอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปัจจุบนั เป็นการสะทอ้นวิธีคิดของผูค้นใน

สังคมดิจิทัลท่ีใช้ประโยชน์ส่ือใหม่ในการตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “เราต้องไปอบรมเร่ืองส่ือออนไลน์เพ่ือเข้าไปรู้เนื้อหาเก่ียวกับการทํา     

เฟซบุ๊กการทาํยูทูป อินสตาแกรม วิธีคิดของคนท่ีสาํเร็จเป็นยังไง แล้วอธิบายในวิธีคิดถ้าสังคมแบบ

นีเ้ราจะใช้เนือ้หาต่าง ๆ ในส่ือออนไลน์มาช่วยเล่าในงาน แต่ไม่ได้เติมมั่วซ่ัวเพราะเป็นนิยายเค้าจะมี

ตรงนีอ้ยู่แล้วเหมือนมีเชื้อพูดเร่ืองเดียวกันกับส่ิงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันอยู่แล้ว เพราะฉะน้ันเส้นเร่ืองท่ี

เราเติมลงไปมันสอดคล้องกับนิยายพอดีแล้วก็สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันตอนน้ันพอดีเลยไป

ด้วยกันได้ แต่ว่ามีส่ิงท่ีต้องระวงับางอย่างท่ีเกิดขึน้จริงเราพยายามไม่ให้กระทบกับใครมาก” 

 

     (คุณวรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
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  2) พฤติกรรมการแสดงออก และความต้องการของผู้ชมท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์

ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยดังนี ้

   ด้วยค่านิยมความรวดเร็วในการรับขอ้มูลข่าวสารและความบนัเทิง ทาํให้วิถี

ชีวติดิจิทลัเกิดข้ึนในสังคมไทย ค่านิยมความรวดเร็วในกระบวนทศัน์ของสังคมดิจิทลั ส่งผลต่อการ

เสพศิลปะความบันเทิงบน “จอแก้ว” เปล่ียนเป็นการสัมผสัจอโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ

คอมพิวเตอร์  ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและความตอ้งการของผูช้มในทางเลือกท่ี “ไม่ชอบ

แลว้เปล่ียน ไม่รอไปดูยอ้นหลงั” ทาํให้เกิดพฤติกรรม “สังคมปลายน้ิว” เพียงใชป้ลายน้ิวสัมผสับน

จอกบัทางเลือกของการรับชมละคร ซ่ึงความรวดเร็วนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของผูช้มทาํให้เกิดความ 

“ใจร้อน” และ มีสมาธิสั้ นในการรับชมละคร ผูช้มจึงเกิดความตอ้งการในการเล่าเร่ืองให้ “ทนัใจ” 

กบัละครท่ีไดรั้บชม พฤติกรรมการแสดงน้ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งสร้างศิลปะ

การละครให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนผ่านและตอบสนองต่อความรวดเร็วเพื่อดึงใจผูช้มให้ติดตาม

ละครอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
 

   “ผมว่าเค้ามีทางเลือกมากขึน้ คือเค้าไม่ดูอันนี้เค้าก็ไปดูอีกอันหน่ึง เราก็ต้อง

เรียกให้เค้ากลับมา เพราะฉะน้ันความด่ืมดํา่กาํซาบในละครแต่ละเร่ืองกจ็ะน้อยลงหมายถึงว่าในแง่

ของคนดู ผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเร่ืองมักจะถามว่าแล้วยังไงต่อตลอดเวลาเว้นเสียแต่ว่าโดน

จริง ๆ หรือไปอยู่ในจุดท่ีพอเหมาะพอเจาะจริง ๆ เราถึงจะไปตามอารมณ์น้ัน ๆ การเล่าเร่ืองมัน

อาจจะเร็วขึน้ มันอาจจะกระชับขึน้ รายละเอียดในความงามบางอย่างท่ีมันต้องใช้เวลาบางทีอาจจะ

ลดลง ถ้ามีผลต่อการเล่าเร่ืองเช่น สมมุติว่าสมัยก่อนเราไปถ่ายในสถานท่ีแห่งหน่ึง แล้ว โอ้โหสวย

จังเลย เราอยากแทนภาพ หรือเราอยากดอลล่ีให้เห็นความสวยงามของตัวละครเดินไปในสมัยใหม่

จะทําก็ได้ แต่ว่าจะเอิงเอยจะดูเชยไปสําหรับคนดูรุ่นใหม่ ซ่ึงผมว่ามันก็มีผลในการผลิตงาน 

เพราะฉะน้ันจริง ๆ ต้ังแต่การคิดบทเลยเราจะต้องมีสถานการณ์มาเรียกร้องให้เค้าดูอยู่ตลอดเวลา 

เหมือนคนดูกระหายท่ีจะเสพเร่ืองมากกว่ากระหายท่ีจะเสพความงามหรืออารมณ์ ในความรู้สึกนะ

คือต้องการว่า จาก 1 ไป 2 ไป 3 ไป 4 เฮ้ย แล้วน่ีต้องทําอะไรต่อเหมือนคําถามก็จะมีอย่างนี้

ตลอดเวลา เพราะฉะน้ันจะต้องแอบมีเร่ืองเข้ามาให้อยู่ตลอดเวลาอยู่ ท่ีเร่ืองน้ัน ๆ ว่าเราจะยังไงแต่

มันอยู่ ท่ีรายละเอียดภายในของตัวละครในสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดาํรงชีวิต เคร่ือง

สาธารณูปโภค อุปโภค บริโภค อะไรก็แล้วแต่มีผลต่อตัวละคร คือถ้าเกิดสมมุติว่าในยุคหน่ึงตัว

ละครเค้าเลิกฟังซาวเบาท์ไปแล้ววอล์คแมนไปแล้ว แต่เด๋ียวนี้เค้ามาฟังเป็นอย่างอ่ืน เกิดเรายังทํา

แบบน้ันอยู่คนกไ็ม่ฟังกต้็องตามเทคโนโลยีไปครับ มนัเป็นรายละเอียดของตัวละคร” 

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
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   “ปัจจุบันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะเพราะปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูงคน

ดูเร่ิมมีทางเลือกเยอะขึ้นมีช่องเยอะขึน้มีละครเยอะขึ้น ฉะน้ันการเล่าเร่ืองในปัจจุบันมันจะเน้น 

ความกระชับ ฉับไว แล้วก็ตอบโจทย์ตอบความต้องการของคนดูชัดเจนเค้าอยากดูอะไร เราจะให้

เค้าดูเพราะว่าหน่ึงคือเป็นการช่วงชิงคนดูมันก็มีความกระชับฉับไว ท่ีค่อนข้างต่างจากเม่ือก่อน

ชัดเจนมาก” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “ทุกคนกท็าํให้มันเร็วขึน้ ดูละครสมัยก่อนมันจะค่อย ๆ ถ้าเป็นพีเรียดมันจะดู

สวยงาม ค่อย ๆ ซึมซับไปเด๋ียวนีม้นักจ็ะเร็วขึน้ กสั็งคมมนัเร็วขึน้ คุณรักผมไหม ผมรักคุณนะอะไร

อย่างนี ้สมัยก่อนกว่าจะมองกว่าจะจับมือกันมันต้ังนานก็เป็นไปตามบริบทของสังคม ละครก็จะ

สะท้อนคนนะ” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “สมัยนีพ้ฤติกรรมของคนเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปล่ียนคือคนมันไวขึน้

สมัยก่อนมันไม่ใจเร็วไม่เร็วเท่านี้คนไม่ใจร้อนขนาดนี้ พอคนใจร้อนแล้วเหมือนสมาธิมันส้ันลง  

มนัมีผลกับการดาํเนินเร่ืองให้เร็วขึน้ คนมนัเร็ว มนัไม่มาน่ังเสพอะไรท่ีมนัน่ิง ๆ นาน ๆ การเล่าเร่ือง

ก็ต้องกระชับขึ้น ต้องเข้าถึงประเด็นเร็วขึ้น มาถึงคนไม่มีเวลามาอินโทรแล้ว ไม่มีเวลามาเปิด  

ไม่มีเวลามาทาํให้คนรู้จักตัวละครก่อน อย่างสมัยก่อนจะมีว่าทาํให้คนรู้จักตัวละคร ค่อย ๆ รักตัว

ละคร ดาํเนินเร่ืองแบบคอนฟริกยังไม่มา สมัยนีม้าน่ังดาํเนินเร่ือง มาน่ังเจรจาต้าอวยพ่อแม่พ่ีน้อง

เป็นแบบนีฉั้นมีรสนิยมแบบนีเ้อาไม่อยู่ เพราะคนอยากรู้แล้วว่า คุณจะให้ฉันดูคอนฟริกอะไรมันทาํ

ให้วิธีการเขียนบทมนัเปล่ียนไป”  

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   “มันต้องเร็วขึน้ทุกอย่างมันเร็วขึน้ อย่างเช่นเม่ือก่อนเราเล่าเร่ืองแบบ 123 ได้ 

แต่ตอนนีค้นนะทางเลือกมันเยอะมนัสามารถท่ีจะเปล่ียนช่องได้ เค้าวิจัยมาคนเรา 8 วินาที กเ็ปล่ียน

ช่องแล้วสําหรับทีวีนะคะเรามีเวลาแค่ 8 วิเองท่ีจะดึงคนดูอยู่กับเรา ทีวีดิจิตอลช่องมันเยอะการเปิด

แช่มันกน้็อยเพราะฉะน้ันวิธีการตีหัวเข้าบ้านท่ีจะดึงคนดูให้อยู่กับเราได้ท่ีสุด พ่ีคิดว่าเราต้องกระชับ

เราต้องเร็วเราต้องเรียกร้องคนดูให้มากท่ีสุด”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
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  1.1.1 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีการส่ือสารที่มีผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการ

สร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

   ยคุแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) 

   1) เทคโนโลยีการส่ือสารในส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทัศน์มีผลต่อการประชาสัมพันธ์

ละครโทรทัศน์ไทย 

    เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคแอนะล็อกเป็นการส่ือสารมวลชนท่ีเขา้ถึง

ผูช้มละครในการส่ือสารแบบทางเดียวไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและโทรทศัน์ ดว้ยระบบการส่ือสาร

แบบทางเดียวทาํใหส้ามารถรับชมละครตามเวลาการออกอากาศของทางสถานีโทรทศัน์เพียงเท่านั้น 

ดา้นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นการส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมละครใชว้ิธีการเสนอตวัอยา่ง

ละคร ข่าวเก่ียวกบัละครท่ีกาํลงัผลิตกบัทางสถานีโทรทศัน์ และเร่ืองยอ่ละครจากหนงัสือพิมพ ์และ

นิตยสาร ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “แต่ก่อนช่องทางไม่เยอะหนังสือพิมพ์  แล้วก็โทรทัศน์  ทางช่องจะ        

โปรโมทละคร ออนแอร์ ผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แล้วแต่ช่องจะทาํ” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) การส่ือสารแบบต่อปากท่ีมีผลต่อความนิยม 

    หากผู ้ชมช่ืนชอบและอยากรู้ละครในตอนต่อไปจะติดตามอ่านจาก

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แล้วผูช้มจะบอกเล่ากนัภายในครอบครัว ตลาด ร้านเสริมสวย โรงเรียน  

ท่ีทาํงานถึงละครท่ีช่ืนชอบ นกัแสดงท่ีช่ืนชอบ ทาํให้การส่ือสารจากสังคมกลุ่มเล็กขยายวงกวา้ง

เป็นการส่ือสารสังคมกลุ่มใหญ่จนกลายเป็นกระแสความนิยมช่ืนชอบของการชมละครในยุคนั้น  

ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกในการเขียนจดหมายระบายความรู้สึกประทบัใจในนักแสดง ตวัละคร  

เน้ือเร่ือง การเล่าเร่ือง ความนิยมชมชอบผูก้าํกบั และละครท่ีตอ้งการให้ทางค่ายละครผลิตให้รับชม

อีกดว้ย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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    “มีผล สมมุติเค้าติดตามจากหนังสือพิมพ์หรือจากนิตยสารท่ีบอกเร่ืองย่อ

สมัยก่อนเราจะคิดว่าสองอย่างคือส่ือประชาสัมพันธ์อย่างหน่ึงเพ่ือให้คนดูได้รู้จักละครประมาณหน่ึง

ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ เม่ือคนชอบอ่านหรืออ่านกันเยอะ ๆ กไ็ปพูดถึงกจ็ะกลายเป็นปากต่อปาก

เพ่ือให้คนมาดู เพราะว่าหนังสือหรืออะไรเหล่าน้ันจะมีก่อนละครเพ่ือให้คนดูอยากรู้ตอนต่อไปก็ไป

อ่านหนังสือพิมพ์ ก็เป็นในเชิงประชาสัมพันธ์แล้วก็เพ่ือให้ตามมาดูเพราะฉะน้ันมีผลในแง่ผลท่ีดี  

เรารู้สึกได้ว่ามีความอินไปกับละคร คนอินไปกับละครเรากจ็ะดูว่าถ้าเค้าไปอ่านแล้วมีการบอกปากต่อ

ปากท่ีดีเราก็จะรู้สึกว่าเค้าอิน พออินก็จะมีผลต่อการผลิตเร่ืองต่อไปเพราะว่าฟ้ีดแบ็กกลับมาท่ีเราช้า

กว่าเค้าจะเขียนจดหมาย ส่วนใหญ่ผมจะได้รับจดหมายละคระอวสานไปแล้ว เพราะฉะน้ันจะมีผลใน

เร่ืองต่อไปว่า อ๋อ เค้าชอบกับแบบนีเ้ร่ืองต่อไปเรากจ็ะไปดูในจุดนีว่้าเป็นยงัไง” 

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   3) เทคโนโลยีการส่ือสารยคุแอนะลอ็กมีผลต่อการสร้างพลังใจของผู้ผลิต 

    เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีต้องผ่านส่ือบุคคลและการคมนาคมในระบบ 

การจดัส่งไปรษณียก์ารส่งจดหมายจะมีระยะเวลาในการส่งหลายวนั และตอ้งผ่านการอ่านจากค่าย

ละคร ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั หรือฝ่ายประชาสัมพนัธ์ในค่ายต่าง ๆ เพื่อดูความนิยมของผูช้มว่าชอบ

นกัแสดง ตวัละคร และเน้ือเร่ืองแบบใด การเขียนจดหมายถึงค่ายในความตอ้งการของผูช้ม ผูจ้ดั  

ผูก้ ํากับ และคนเขียนบทจะไม่สามารถแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้ชมได้ทันที 

เพราะระยะทางของการส่ือสารมีข้อจาํกัดด้วยเร่ืองความล่าช้าของเวลา ผูจ้ ัด ผูก้ ํากับ และฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์จะสามารถอ่านจดหมายไดเ้ม่ือละครจบลงไป หากเป็นละครท่ีผลิตเสร็จแลว้ยิ่งไม่

สามารถแกไ้ขไดต้ามความตอ้งการของผูช้ม แต่จะสามารถเป็นแนวทางท่ีผลิตละครเร่ืองต่อไปได ้

ซ่ึงหวัใจของการส่ือสารทางการเขียนจดหมายนัน่เป็นการสร้าง “พลงัใจ” ท่ีส่งผลต่อกระแสเรตต้ิง

ละครให้กบัสถานีและผูผ้ลิตละครเพราะการส่ือสารแบบมวลชนของการผลิตละคร ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
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    “เขียนจดหมายสมัยก่อนจะเป็นสไตล์คนเค้าช่ืนชม คนเวลาชอบหรือเวลา

คนหลงรักตัวละคร รักพ่ีกบดาวพระศุกร์ เค้าก็จะมีแต่คาํช่ืนชม เราเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้นอกจาก

เร่ืองนี้คนชอบนะเพราะจดหมายมาท่ีดาราวีดีโอมาทีเป็นลัง ๆ แบบใหญ่มาก อย่างคู่กรรมเรตติ้ง

ละครสูงสุด 5 อันดับแรกเรากท็าํของเราหมด บางคนเขียนคนเดียว 10 ฉบับเค้าต้องการจะบอกเราว่า

เค้ามีความสุข ถามว่าเราเอามาใช้อะไร เราก็รู้ว่าคนชอบก็แค่น้ันเอง คนดูเยอะเพราะปริมาณ

จดหมายมนัเยอะมาก” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “สมัยก่อนจดหมายจะเยอะมาก เขียนมาถึงดาราก็มีผลมาก แต่มันเป็น

ส่วนน้อยคือทาํตามมั่งไม่ทาํตามมั่ง ท่ีทาํตามส่วนมากกเ็ป็นแฟนละครท่ีเขียนมาถึงเท่าน้ันเอง ส่วน

ใหญ่เป็นกระแสของบริษัทผู้บริหารเป็นคนอ่าน เค้าก็จะตอบเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่ ท่ีเค้าหน่วย

ประชาสัมพันธ์เค้าจะมาถามข้อมูลจากเราแล้วก็เอาไปตอบประมาณนี ้ถ้าผู้บริหารบอกให้ทาํตาม

กระแสเรากท็าํตาม ผู้จัดเป็นปัจจัยหลักมีพลังอาํนาจท่ีเยอะมาก” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “กาํกับละครเร่ืองแรกก็มีจดหมายเป็นลังแล้วซ่ึงไม่เคยกาํกับมาเลยเร่ือง

ลูกหลง อยู่  ๆ ก็กระโดดมากาํกับ ก็น่ังเปิดอ่านดูเค้าก็ช่ืนชมเค้าก็สนุกท้ังเด็กตัวเล็กต้ังแต่ประถม 

ถามว่าอยู่  ๆ ช่ือเราขึน้มาได้ยังไงก็เพราะว่าเราจัดอาหารได้ถูกใจ ซ่ึงเราไม่รู้จักเค้าเลยแต่เค้าได้ชม

ของเรา เค้าติดเลยเค้าบอกว่าอยากให้ทาํแนวนี้ ขอให้กาํกับอย่างนีอี้กอยากดูภาคสองอย่างนีติ้ดใจ 

คือถ้าได้ติดแล้วก็ติดเลยกลุ่มเหล่านีคื้อถ้าได้เขียนจดหมายมาแล้วเค้าติดเค้าจะตามเราตลอด บางที

เค้าก็ดูของคนอ่ืนแต่ยังไงของเราเป็นท่ีประทับใจของเค้า ฝังเข้าไปแล้วเค้าเรียกว่าความประทับใจ 

หากว่าเราได้ทาํละครอีกเร่ืองหน่ึงเค้ากจ็ะสนใจกลับมาไม่ไปแล้ว เค้าบอกว่าอ้าวพ่ีแดงบูรพามาอีก

แล้วหนูขออยากดูหนังพ่ีเค้าอยากให้พ่ีทาํแนวนีอี้ก อยากให้มีภาคสองอยากให้พระเอกคนนีเ้ล่นกัน

อีก เค้ากจ็ะชมมาอย่างนี”้ 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

   “มนัเป็นกาํลังใจให้เรานะพ่ีว่า เพราะเม่ือก่อนเค้าจะเขียนแต่ให้กาํลังใจ” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   “อะไรท่ีเราได้ยินเราเห็นเราอ่าน เราเจอเรากเ็กบ็มาพิจารณา สําหรับพ่ีบาง

ทีก็มีผลเหมือนกันอย่างเช่นเราอยู่ในร้านทาํผม เราได้ยินก็มีผลนะเขาก็วิจารณ์เขาไม่รู้หรอกว่าเรา

เขียนบทเขาก็วิจารณ์อย่างน้ันอย่างนี ้เสียงตอบรับทุกอย่างมันเป็นการส่ือสารสองทาง เดิมมันเป็น

การส่ือสารทางเดียว เวลาส่งสารออกไปเขากว็ัดกันท่ีเรตติง้อย่างเดียว ดาราวิดีโอทาํหนังสมัยก่อนก็

วดัเรตติง้ ไม่เคยวุ่นวายใจเลยว่าจะต้องมาทาํยังไง เด๋ียวนีอ้ะไรท่ีเราได้ยินมันกมี็ผลนอกจากจะมีผล

มากหรือผลน้อยตามมาต่างกันเท่าน้ันเอง” 

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   4) เทคโนโลยีการส่ือสารในยคุแอนะลอ็กไม่ส่งผลต่อโครงสร้างการเล่าเร่ือง 

    การเขียนจดหมายเป็นเพียงเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อส่งพลงัใจ แสดง

ความช่ืนชอบ และแนวทางของละครท่ีตอ้งการรับชม ทางสถานี ผูจ้ดั  ผูก้าํกบั ในค่ายละครต่าง ๆ 

จะทาํหนา้ท่ีรับพลงัใจเพื่อเป็นแรงใจในการผลิต แต่การคดัเลือกบทประพนัธ์และนกัแสดงจะอยู่ท่ี

การตดัสินใจของทางสถานีเป็นหลกั แลว้พิจารณาใหค้่ายละครนาํไปผลิต เทคโนโลยีการส่ือสารใน

ยุคน้ีจะไม่ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในโครงสร้างการเล่าเร่ือง การเล่าเร่ืองเป็นไปตามขนบเดิมท่ีเคย

สร้างสรรค์กนัมา โดยให้ผูช้มมีอารมณ์ความรู้สึกคลอ้ยตามไปเร่ือย ๆ เพื่อให้คอยลุน้ตามเพราะมี

จาํนวนตอนการผลิตท่ีมากซ่ึงเป็นการรับชมเพื่อ “เอารส” มากกวา่ “เอาเร่ือง” ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “พ.ศ.2530 ยังเห็นอะไรไม่ชัดผู้ ผลิตจะผลิตอะไรออกมาคนดู ก็ต้องดู

เพราะไม่มีทางเลือก สมยัน้ันมีแต่ช่องสามและช่องเจด็” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ในยุคเก่าคนทาํอยากทาํ คนดูไม่มีโอกาสเลือกเพราะมีช่องน้อย มีละคร

ให้ดูอยู่สองช่อง ฉันก็ต้องดูจาํเป็นฉันไม่มีโอกาส คนทํามีหน้าท่ีคือทํา พวกคุณมีหน้าท่ีคือดู  

โครงของการเล่าเร่ืองยุคแรก ละครในยุคแรกเราจะเห็นละครท่ีเป็นคนใช้การดูละครยังเป็นคนดูท่ี

เอารสชาติ เม่ือก่อนจะต้องปิด ขยัก 1 ขยัก 2 ไปเร่ือย ๆ เพ่ือท่ีจะให้คนดูลุ้นตามไปกับละคร เพราะ

ละครมันถูกเล่าเร่ืองด้วยจาํนวนตอนท่ีเยอะ ฉะน้ันก็จะเลี้ยงคนดูไปเร่ือย ๆ 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์      

3 สัปดาห์ ให้เค้าอยู่กับเราไปเร่ือย ๆ”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
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   ยคุดิจิทลั (พ.ศ.2541- ปัจจุบัน) 

   1) เทคโนโลยีการส่ือสารของส่ือใหม่มีผลต่อการสร้างช่องทางการส่ือสาร

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

    การท่ีแอปพลิเคชัน่เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของผูช้ม ส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงในช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูช้มและผูผ้ลิต ซ่ึงทางสถานีผูผ้ลิตและค่ายละครได้

เล็งเห็นความสําคญัจึงมีการจดัสร้างออฟฟิเชียลไลน์ (Line official) เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook 

fanpage) ของสถานีและค่ายละคร ตวัอยา่งการสร้างออฟฟิเชียลไลน์ และเฟซบุก๊แฟนเพจดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  ออฟฟิเชียลไลน์ของทางสถานี 

 

ท่ีมา : ออฟฟิเชียลไลน์ BBTV CH7, Ch3Thailand, ช่อง8, one31 
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ภาพท่ี 4.2  เฟซบุก๊แฟนเพจของทางสถานี 
 

ท่ีมา : เฟซบุก๊แฟนเพจ BBTV Channel7, Ch3Thailand, ช่อง8, one31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  เฟซบุก๊แฟนเพจของค่ายละคร 
 

ท่ีมา : เฟซบุก๊แฟนเพจ DARAVIDEO, Kantana Drama, TVSCENE, ACT Art 

 

    การจัดสร้างออฟฟิเชียลไลน์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นพื้นท่ีในการ

ประชาสัมพนัธ์ของค่ายละคร และสถานีโทรทศัน์เก่ียวกบัข่าวสารการถ่ายทาํละคร แผนผงัการ

ออกอากาศ ตวัอย่างละคร แนะนําตวัละคร ผูช้มละครสามารถติดตามข่าวสารของละครในแต่ละช่อง 

และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นไดท้ั้งสองช่องทางในความรู้สึกท่ีมีต่อละคร เน้ือหา การเล่าเร่ือง 

ตวัละคร และความตอ้งการของผูช้ม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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    “เม่ือคนดูเปล่ียนส่ือในการรับชมเราก็ต้องตอบสนองเค้าให้มีช่องทางมา

คุยกับเราได้ติดตาม พ่ีว่าดีนะทาํให้คนอินไปค่ายเรากับละครเรา อย่างของค่ายเราก็สร้างแฟนเพจ 

เวลามีละครอะไรเรากใ็ช้ช่องทางนีไ้ด้” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

    “หลายค่ายเค้ากมี็สถานีกมี็ไลน์แฟนเพจ ของค่ายดารากมี็กันผมว่าก็ดีนะ

ครับพ่ีคนดูเค้าได้รู้สึกใกล้ชิดเราติดตามเรา มันมีผลนะกับความรู้สึกคนดูว่าค่ายเราผลิตละครเร่ือง

ไหนใครแสดงบ้าง แล้วคนดูรู้สึกอย่างไรคิดเห็นอย่างไรครับ” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) เทคโนโลยีการส่ือสารของส่ือใหม่มีผลต่อการเผยแพร่เร่ืองย่อละคร

โทรทัศน์ไทย 

    นอกจากการติดตามข่าวสารของละครของแต่ละค่ายแต่ละสถานีแล้ว 

ผูช้มในยุคดิจิทลัยงัคงนิยมการอ่านตอนต่อไป เดิมท่ีจะมีการซ้ือลิขสิทธ์ิบทละครโทรทศัน์แล้ว

นาํมาตีพิมพล์งหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร แต่มายคุดิจิทลัมีการเพิ่มลงบนเวบ็ไซดด์งัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  เร่ืองยอ่ตอนต่อไปของละครพิษสวาทบนเวบ็ไซด ์

 

ท่ีมา : http://dara.trueid.net/novel/170998/1/174363 

 

 

http://dara.trueid.net/novel/170998/1/174363
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    จากตวัอยา่งภาพท่ี 4.4 มีผูเ้ขา้อ่าน 16,000,000 คน เม่ือมีการอ่านแลว้ผูช้ม

จะนําภาพไปลงในพนัทิปว่าตนเองได้อ่านมาแล้วเม่ือผูผ้ลิตทราบ ส่งผลต่อกระบวนทัศน์การ

สร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ของคนเขียนบทให้มีการจบแบบหกัมุมไม่เป็นไปตามท่ีผูช้มอ่านเร่ือง

ย่อมา ทําให้ผู ้ชมมีอารมณ์ร่วมไปกับละครเป็นการตรึงให้ลุ้นกับละครไปจนจบ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลอธิบายดงัน้ี  

 

    “เร่ืองย่อท่ีเคยลงในหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็จะนาํมาลงในเว็บ เร่ืองย่อตอน

ต่อไป เม่ือก่อนจะมีการลงเล่มลงส่ือหนังสือพิมพ์ผู้ จัดการมีการซ้ือขายกันอยู่ตอนนีจ้ะมีในส่วนของ

เวบ็ผู้ จัดการท่ีมีส่วนเป็นลํา่เป็นสันเลยนะคะ เห็นได้เลยว่าคุณเข้าไปอ่านน่ันหมายถึงว่าคนกย็งัอยากท่ี

จะรู้ล่วงหน้าตัวละครนีพู้ดอะไร พิษสวาทคนอ่านประมาณ 16,000,000 คน แต่อย่างเม่ือก่อนเร่ืองเรือน

เสน่หาในช่องห้าคนก็อยากรู้คนกไ็ปอ่านในเดลินิวส์แล้วพออ่านคนกไ็ปลงในพันทิป เฮ้ยอ่านมาแล้ว

เร่ืองย่อเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะเราไปทําเราเปล่ียน คนอะไรฮะทําไมไม่เหมือนเร่ืองย่อท่ีอ่าน 

มาฮ่า ๆ มันเปล่ียนมันมีการขยายบางส่วน เช่นตัวร้ายผู้หญิงสองคนเมียสองเมียแทงกัน คุณหลวงกย็ัง

หายจมกย็งัอยู่ในซีเควนแต่กไ็ปเพ่ิมเป็นคุณหลวงโดนแทงตอนจบจะลุ้นทุกเบรกเฮ้ยใครตาย” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   3) เทคโนโลยีการส่ือสารของส่ือใหม่มีผลต่อผู้ชมในการสร้างช่องทางการ

ส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

    ในปัจจุบนันับว่าพลงัแฟนคลบัมีผลต่อกระแสความนิยมในการรับชม

ละครท่ีจะเป็นพลงัในการแสดงความคิดเห็นถึงความ “ชอบไม่ชอบ ใช่ไม่ใช่” หากละครเร่ืองใดเป็น

นกัแสดงท่ีช่ืนชอบจะส่งผลต่อกระแสการกล่าวถึงในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม ทาํให้

ละครมีแรงสนับสนุนในความนิยมจากผูช้มรอบด้าน ด้วยศกัยภาพของส่ือใหม่ในยุคดิจิทลัผูช้ม

สามารถจดัตั้ งกลุ่มจากส่ือโซเชียลมีเดีย เช่น กลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจละคร กลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจ

นักแสดงท่ีช่ืนชอบ เป็นต้น กระแสจดัตั้งของกลุ่มแฟนคลับมีพลังมหาศาลต่อการแสดงความ

คิดเห็น ผูผ้ลิตมีความเช่ือวา่ส่วนหน่ึงมากจากการจดัตั้งของกลุ่มแฟนคลบัของแต่ละค่ายแต่ละสถานี

ในความช่ืนชอบนักแสดง ละคร และทีมงานการผลิต ทุก ๆ เร่ืองท่ีผูช้มแสดงความคิดเห็นนั้นจะ

พิจารณาถึงเหตุความเป็นกลาง และความจริงในการผลิตท่ีเกิด หากส่วนใดในการผลิตมีขอ้ผิดพลาด

จริง ผูผ้ลิตจะนาํทุกความคิดเห็นไปพฒันาในละครเร่ืองต่อไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั

ไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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    “เรารู้สึกว่าจัดต้ัง จัดต้ังยังไงคือแฟนคลับใครแฟนคลับมัน แฟนคลับ

ดาราคนน้ันกจ็ะเชียร์ให้ดาราคนน้ันเล่นถ้าเอาคนอ่ืนมาเล่นเค้ากจ็ะว่าเอา เค้ากจ็ะบอกไม่เหมาะหรือ

แฟนคลับช่องก็มีดาราช่องนี้พอดาราช่องอ่ืนมาเล่นเค้าก็ว่ากัน มันเร่ิมดูแล้วเราไม่รู้ว่าควรจะเช่ือ

ท้ังหมดเพราะเราเร่ิมรู้สึกแล้วว่ามนัจัดต้ัง”  

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   4) การแสดงความคิดเห็น (comment) การแบ่งปัน (share) การกดถูกใจ (like) 

ของผู้ชมบนส่ือใหม่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย 

    การผลิตละครในยคุดิจิทลัเป็นการผลิตละครไปสู่มวลชน แต่เป็นมวลชน

ของผูช้มละครท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลบัของการส่ือสารแบบสองทางโดยมีส่ือใหม่เป็นตวัเช่ือมโยง

ระหว่างสถานีโทรทศัน์ ผูจ้ดัละคร และผูช้ม ให้มีปรากฏการณ์ของการส่ือสารในการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นของการรับชมละครโดยแสดงความคิดเห็นบนแอปพลิเคชัน่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ 

อินสตาแกรม กูเก้ิล ยูทูป ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็น เช่น ละครท่ีอยากชม นักแสดงท่ีชอบ 

นักแสดงท่ีไม่ชอบ ตัวละครท่ีเกลียด ตัวละครท่ีโกรธ ตัวละครท่ี รัก ตัวละครท่ี เอาใจช่วย  

ความตอ้งการให้ละครจบตามบทประพนัธ์ หรือร่วมแสดงความคิดให้ละครจบตามความตอ้งการ

ของตนเอง การร่วมลุน้ในฉากรักของพระเอกนางเอก และการอยากให้นกัแสดงท่ีช่ืนชอบไดแ้สดง

ในละครท่ีตอ้งการชม เป็นตน้ 

    กระแสการส่ือสารในยุคดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการ

ผลิตแบบ “มวลชนมีส่วนร่วม” มวลชนของผูช้มละครจะมีขอ้เสนอแนะทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในการ

ผลิตละครตั้งแต่ดา้นโปรดกัชัน่แสง สี มุมภาพ ฉาก การกาํกบั  การคดัเลือกนกัแสดง การแสดงของ

นกัแสดง ผูผ้ลิตจะนาํทุกขอ้เสนอแนะมาพิจารณาเพื่อพฒันาการผลิตของค่ายตนเอง ซ่ึงผูผ้ลิตจะ

พฒันาไปตามมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัในทุก ๆ ดา้นของการผลิตละครแต่ละเร่ือง หากละคร

เร่ืองใดท่ีมีการผลิตและออกอากาศไปพร้อมกนัผูผ้ลิตจะมีการแกไ้ขในส่ิงท่ีผูช้มเสนอแนะ แต่ถ้า

เป็นละครท่ีผลิตสมบูรณ์แล้วจะนําไปพฒันาในละครเร่ืองต่อไป เช่น ละครเร่ืองนํ้ าเซาะทราย 

(2559) ตวัละครช่ือ ลิซ่าแสดงโดยโซเฟียลาพูดไม่ชัดผูช้มฟังไม่เขา้ใจ ผูช้มได้แสดงความคิดให้

ผูผ้ลิตมีการแปลข้ึนภาษาไทย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.5  ขอ้เสนอแนะของผูช้มในละครนํ้าเซาะทราย 
 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/36396393 
 

    ผูผ้ลิตไดท้าํการแกไ้ขตามความตอ้งการของผูช้ม ผูช้มไดมี้การแบ่งปัน

รูปภาพบนอินสตาแกรมเก่ียวกับการแปลภาษาในบทสนทนาของตัวละครช่ือลิซ่า ดังตวัอย่าง

ต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6  การแสดงความคิดเห็นของผูช้มในละครนํ้าเซาะทราย 
 

ท่ีมา : https://web.stagram.com/tag 
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นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัถ่ายทาํด้วยกล้อง 5D แล้วทาํให้สี

ภาพไม่ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั แสงไม่สวย และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเน้ือหาวา่ตอ้งการให้จบ

อยา่งไร ผูผ้ลิตรับขอ้เสนอแนะนาํไปปรับปรุงในขั้นตอนการผลิต แต่ถา้ละครผลิตอยา่งสมบูรณ์แลว้

จะนาํไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงในส่วนท่ีสอดคลอ้งต่อการผลิตเร่ืองต่อไป ซ่ึงในการแสดงความ

คิดเห็นของผูช้มนั้นส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตตอ้งพิจารณาถึงความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนหาก

ความคิดเห็นนั้นมีเหตุผลไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ยอคติ ผูผ้ลิตจะนาํไปพฒันาตามขอ้เสนอแนะ

ของผูช้ม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “กจ็ะมีวิเคราะห์หลายอย่างท่ีถูกบางคนกม็โนคิดเอาเองว่าดาราคนนีต้้อง

เล่นแน่ ๆ เรากฟั็งแต่เราไม่ได้ใช้ทุกอันถ้าเราดูแล้วว่า อย่างเร่ืองกล้อง 5D ดูแล้วสีมันไม่ดีเค้าพูดมา

ป๊ับเรากเ็กต็แล้วเร่ืองหน้าเราก็ไม่ทาํแล้ว แต่เราจะอ่านก่อนนะว่าคุณมีอคติหรือเปล่า อย่างนํา้เซาะ

ทรายล่าสุดเรารู้อยู่แล้วถ่ายโซเฟียลาเราฟังเค้าไม่ค่อยรู้เร่ือง มีคนในเน็ตเขียนมีซับซะหน่อยคงดี  

พ่ีกใ็ส่ซับเข้าไปไม่ได้ใส่ไว้ต้ังแต่ต้นนะใส่ตรงกลางเร่ืองเลยคนก็เฮกันเราก็ปรับแล้วยังมีอย่างอ่ืน

อย่างเช่น ไฟไม่ดี เสียงมันไม่ดี เรากค่็อย ๆ ปรับไปเร่ือย ๆ ในลักษณะละครท่ีออกไปหรือยังตัดต่อ

อยู่  ท่ีเสร็จเลยซ่ึงก็น้อยมากของดาราวีดีโอออกไปไม่ต้องตัดไม่ต้องไปยุ่งอะไรอีกแล้วไม่ค่อยมี 

ส่วนใหญ่เราจะมีลักษณะว่าทาํไปออกไปด้วยจะได้ปรับได้” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “สมัยนีเ้ปล่ียนใหม่ไปดูในยูทูปท่ีนีก้ารคอมเมนต์ออกมา ผู้จัดละครหรือ

ใครจะทาํรายการอะไรต่อไปไม่ใช่เร่ืองล้อเล่น ถ้าคุณไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีคุณจะ

ทาํงานตรงนีท้าํไม่รอด เพราะสู้กันทุก ๆ ระบบในฉากถ้าคอมเมนต์ถกูจุดเราจะปรับแต่ถ้าคอมเมนต์

ไม่ถูกจุดเป็นเล่นพักเล่นพวกเรากต้็องใช้วิจารณญาณในการปรับ ถ้ามีเหตุผลเราต้องยอมรับว่าเค้า

เห็นจริงไม่สวยจริงไม่ดีจริงก็ต้องรับฟัง เร่ืองการจัดแสงบางทีมันหลุดไปเราก็ต้องมาพิถีพิถัน  

ถ้าเกิดเค้าคอมเมนต์มาว่าแสงไม่สวยแล้วยังทาํต่อไปฝืน อันนีผ้มไม่ค่อยเห็นด้วยผมว่าเป็นบทเรียน

ท่ีดีว่าเค้ายังสนใจแม้กระท่ังแสงไม่ใช่สนใจจะสนุกอย่างเดียว เส้ือผ้าหล่อเส้ือผ้าสวยแต่งหน้าดี

แต่งหน้าสดอันนี้ดีเราจะได้รู้ว่าอ้ออย่างตอนจบอยากได้แบบนี้ไม่ได้ต้องไปตามบทประพันธ์  

แต่ถ้าบางกลุ่มเค้าว่าต้องจบตามเนือ้หาท่ีอ่านหนังสือเค้าจะเร่ิมวิจารณ์กลุ่มนีต้้องระวงั” 

 (แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 
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   “มีค่ะ เพราะว่าเราทําละครทําให้คนดูคอมเมนต์ต่าง ๆ พ่ีถือว่าเป็น 

ฟ้ีดแบ็กท่ีมาจากคนดูจริง ๆ ท่ีเราไม่ได้มโนขึน้ถึงแม้ว่าบางส่วนจะจัดต้ัง แต่พ่ีเช่ือว่ามากกว่าคร่ึง

เป็นคอมเมนต์ของคนท่ีดู เพราะฉะน้ันเม่ือเราทาํละครให้คนดูเราต้องฟังคนดูว่าเค้ารู้สึกยงัไงกับงาน

ท่ีเราทาํออกไปกว่าละครจะออนแอร์เราเขียนบทจบไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้ในละคร

เร่ืองน้ัน ๆ ท่ีเค้าคอมเมนต์แต่มนัจะมีผลกับการทาํงานในเร่ืองต่อไป อย่างพิษสวาทชัดมากพอละคร 

ออนแอร์ปุ๊ปมีฟ้ีดแบ็กย่ิงเป็นทวีตเตอร์เห็นเลยอันดับยังไม่เท่าไหร่ แต่ส่ิงท่ีพ่ีสนใจคือคอมเมนต์ 

ท่ีขึน้ทันทีเด๋ียวน้ันเม่ือตัวละครพูดไดอะลอ็กนีไ้ปคนได้ยินแล้วคนทวีตไดอะลอ็กทันทีพ่ีรู้สึกว่ามัน

เร็วมาก มนัทาํให้เรารู้ว่าคนเค้าอินในขณะท่ีวนัท่ีเราเขียนเราไม่รู้เลยว่าคนจะผ่านไหม” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

    “มี กจ็ะสะดวกดีท่ีเราได้รู้ว่าเค้าชอบทาํอะไรเค้าอยากทาํอะไรบางทีเค้า

บอกว่านางเอกคนนีส้วยจังเรากไ็ด้เอามาเล่นบ่อย ๆ นางเอกคนนีมี้เร่ืองชู้สาวกับพระเอกคนหน่ึงมา

เอาเล่นละครก็ได้กระแสเหมือนกัน มีประโยชน์อยู่ ข้อเดียวทาํให้เรารู้ว่าคนดูต้องการอะไรแล้วเรา

จะให้เค้าได้แค่น้ันละครับ ถ้าส่วนใหญ่เค้าด่ากนัเยอะกน่็าฟัง ถ้าเราไปเอามาหมดเรากเ็สียความเป็น

ตัวตนของเรา เพราะฉะน้ันเอาใครมาทาํกไ็ด้กท็าํตามเค้า แต่ถ้าต่อไปเทคโนโลยีดีกว่านีเ้ค้าอยากได้

อะไรกใ็ห้เค้าปรับกันไปให้เค้ากาํกับผ่านอินเทอร์เนต็ก็ได้หรือไม่กต้็องมีเรา แต่จะไม่มีศิลปะมีแต่

ความคิดเห็นส่วนร่วมซ่ึงมนักน่็าจะดีกไ็ด้ครับพ่ี” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “พ่ีกต้็องแยกแยะในส่วนตัวพ่ีส่ิงท่ีเค้าคอมเมนต์มากต้็องมาดูว่าจริงหรือ

เปล่าต้องเปิดใจให้กว้างถ้าจริงกต้็องปรับแต่บางอย่างถ้ามันไม่จริงมันกแ็ค่มุมมองของเค้า แค่คน ๆ

เดียวหรือคนสามร้อยคนท่ีมาโพสต์มาร่วมมาแชร์มาเห็นด้วยคือคนเท่าน้ัน ในความคิดพ่ีพ่ีมีจุดยืนพ่ี

คงไม่ทาํตามส่ิงท่ีเค้าแนะนาํท้ังหมดต้องมาแยกแยะก่อนว่ามันใช่หรือไม่ ต่อให้มันมีคนพูดมาคน

เดียวถ้ามนัใช่พ่ีกท็าํตามอย่างท่ีถกูต้องแต่ถ้ามนัไม่ใช่สักหม่ืนคนมนัไม่ใช่” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

    “มีผลต่อเร่ืองท่ีฉายออกมาเลยไม่มี จะเกิดขึ้นในงานใหม่เวลาละคร    

ออนบทมนัจะเสร็จแล้วมนัแก้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าเค้าจะติยงัไง”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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    บทบาทท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึงของการผลิตละครนั้ นได้แก่ นักแสดง  

ซ่ึงผูช้มจะมีอารมณ์ร่วมไปกบัตวัละครทาํใหก้ารแสดงความคิดเก่ียวกบัความช่ืนชอบ ไม่ช่ืนชอบใน

อารมณ์และเส้นเร่ืองของแต่ละตัวละคร เช่นตัวละครเชษฐาในละครเร่ืองพิษสวาท (2559)  

เป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเป็นอยา่งมาก ผูช้มละครมีความรู้สึกเกลียดชงัเชษฐาในความสอดรู้

สอดเห็น ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผูผ้ลิตท่ีได้นําคาํเสนอแนะของผูช้มเพื่อนําไปพฒันา 

ในละครเร่ืองต่อไป ซ่ึงจากสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “อย่างละครพิษสวาทตัวเชษฐาตอนท่ีทาํไม่เคยรู้สึกว่ามันเสือกทุกคนท่ีดู

กด่็าว่าทาํไมมนัเสือก ทุกตัวท่ีเราทาํเราทาํเพ่ือเป็นตัวแทนของคนดูว่าโอเคเราอยากรู้ทุกคนต้องกลัว

อุบล มนักจ็ะมีประเภทกไ็ม่ได้กลัวกก็ูจะเช่ือวิทยาศาสตร์กูอยากรู้ว่ามึงเป็นใครกูจะพิสูจน์ให้ได้แต่

กลายเป็นว่าคนดูทุกคนด่าเชษฐาว่าเสือกทุกเร่ือง ต้องดูว่าส่ิงท่ีเค้าเขียนมาโอเคไหมถ้าไอเดียดีเราก็

จะมาปรับจริง ๆ แล้วก็จะเอามาปรับไปบางอย่างเค้าแนะนาํมา บางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้ด้วย

หลักของการทาํละคร แต่เด๋ียวนีค้นดูฉลาดมาก”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เชษฐามันชอบเสือกซ่ึงเราไม่ได้เขียนให้มีคาแรคเตอร์แบบนี้ เพราะ

เชษฐาตัวท่ีเราพรีเซนมันไม่ได้อวดดีอย่างนี ้วันนีมี้ความอวดดีในกิริยามารยาทพยายามชาลเลนจ์ 

กับคนด้วยภาษากายมันดูท้าทายในความจริง เราไม่ได้ให้เค้าท้าทายเค้าแค่เป็นคนท่ีต้ังคาํถามกับส่ิง

ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองถามแทนคนดู ถามทางคนปัจจุบันด้วยจิตใจท่ีดีด้วยรักอัคนี ซ่ึงถ้าเป็นเราไม่รู้จัก

อุบลเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักสโรชินีเรา แค่สงสัยสโรชินีพูดอะไรถามอะไรแปลก ๆ แต่วิธีพรีเซนเค้า

เป็นแบบน้ันบางคนก็อาจชอบมันดูขี้เสือกดี ข้อดีกลายเป็นว่าจะเหมือนเด็กกลุ่ มหน่ึงสมัยนี ้ 

ท่ีค่อนข้างท้าทายและชาลเลนจ์และมีความอวดดีอยู่ ซ่ึงท่ีเราใส่ไปในบทมนัไม่ได้ขนาดน้ัน”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   5) การแสดงความคิดเห็นของผู้ชมบนเวบ็ไซด์ชุมชนออนไลน์  

(Online Community) ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย 

    การพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารทําให้ปรากฏการณ์ทางสังคม

ออนไลน์ของผูช้ม สถานีโทรทัศน์ และผูผ้ลิตละครได้รับรู้ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมการ

แสดงออก และความตอ้งการของผูช้ม การแสดงความคิดเห็นมีทั้งดา้นดีและดา้นลบ ซ่ึงเวบ็ไซดพ์นั

ทิปนับได้ว่ามีแรงขับเคล่ือนในการแสดงความคิดเห็นของรายละเอียดการผลิตมากกว่าการดู 
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เพื่อความสนุกสนานกระแสละครท่ีกาํลงัมาแรงเป็นการเกาะติดทุกสถานการณ์ความไหวของละคร

แต่ละเร่ือง เช่น การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชุดในการแสดง ความผิดพลาดในการผลิต 

แต่ละฉาก การลอ้เลียนความผิดเก่ียวกบัเส้ือผา้ หน้าผม และภาพท่ีมีการทาํเทคนิคพิเศษ ซ่ึงหาก 

การวิเคราะห์เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจริง ผูผ้ลิตจะนาํไปปรับปรุงแกไ้ขให้ไดต้ามมาตรฐานต่อไป 

จากสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “ในสังคมพันทิปจะมีอิทธิพลต่อการผลิตละครของแต่ละค่ายมากเลย 

เพราะพวกนีดู้แล้วจับผิดดูแล้วไม่ได้ดูข้อความสนุก การผลิตกเ็ลยต้องดึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของชาว

โซเชียลเข้ามาซ่ึงแล้วบางทีในทางปฏิบัติมันก็ยากอย่างละครพีเรียด เป็นสายไฟฟ้าก็ไม่ได้เห็น

รถยนต์ก่อนไม่ได้เห็นอะไรกไ็ม่ได้ แต่บางทีมนักห็ลุดรอดเลด็ตาของผู้ผลิต ซ่ึงเจอมากับตัวเองเวลา

เราถ่ายทาํเห็นในจอนิดเดียว พอชาวโซเชียลเห็นก็เอาไปหัวเราะตลกขบขันกัน อันน้ันผู้ผลิตเค้าก็

ยอมรับผิดนะแต่จริง ๆ ซ่ึงก็ยากเยน็ท่ีจะเห็นมันนิดเดียว พ่ีว่าฉะน้ันคนดูเป็นส่วนสําคัญท่ีจะทาํให้

ผู้ผลิตผลิตคล้อยตามความชอบของคนดู คือพ่ีจะอ่านต่อเม่ือผลิตละครแล้วออกอากาศอยู่ อันน้ันเรา

ถึงจะรู้ว่าเราบกพร่องเราพลาดแต่ในนาทีท่ีเราทาํงานอยู่ เราไม่รู้ว่าคนดูจะชอบงานท่ีเราทาํหรือไม่ 

แต่เราต้องมีจุดยืนถ้าเราไปฟังคนโน่นพูดทีคนน้ันพูดทีมันก็จะทาํให้งานของเราจะสะเปะสะปะ  

ถ้าสมมุติว่าคนบอกว่าอยากได้อย่างงี ้ๆ ต้องทาํอย่างงี ้ๆ นะอีกฝ่ังบอกว่าอยากได้อย่างงี ้ๆ นะ แล้ว

จะทาํยงัไงเราจะเข้าข้างใครถ้าไม่มีจุดยืน” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “พ่ีดูแต่พันทิปอย่างเดียวแต่กถื็อว่ามีอิทธิพลบ้างคืออย่างน้อยมันกดี็กว่า

มาก่อนเพราะเม่ือก่อนไม่รู้อะไรจากผู้คนเลยแต่ตอนนีเ้รารู้แล้วสําหรับพ่ีนะ ต้องบอกว่าละครเรา

บางทีมันเป็นละครท่ีมีคนรีแอค็เยอะอย่างเค้ากร๊ีดกับฟ้าจรดทรายกรี็แอ็คกันมากมาย แต่มันจะมีบาง

อันท่ีเค้าเขียนลงมาด้วยหลักการด้วยเหตุผลด้วยการวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์ อย่างมีท่ีมาท่ีไปอัน

น้ันถือว่ามีอิทธิพลมีเหตุผลสมควรโดยเฉพาะถ้าเราดูละครถ้าเราทาํละครท่ีถ่ายไปออกไปจะย่ิงมี 

ตอนท่ีทาํช่อง 3 ไม่เคยมีเลยนะกเ็ขาจะปิดกล้องไปก่อนเสมอ แล้วเรากเ็สียดายว่าเออถ้าเราอยู่ดารา

วิดีโอแล้วก็มีการทําไปออนไปเราจะปรับได้เยอะเลยเพราะสมัยก่อนเราก็ปรับแบบนี้เพราะ 

ถ้าออกอากาศมาแล้วกดู็ว่าอันนีม้นัไม่ดีแล้วกเ็ปล่ียน”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 
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    “ส่วนในพันทิปก็มีผลแต่เราจะแค่อ่านเราจะไม่ลงไปโต้ตอบแค่อ่าน

แล้วอ๋อเค้าคิดอย่างนีเ้ห็นตรงนีอ้ย่างเร่ืองพิษสวาทแค่ปล่อยภาพใส่ชุดออกไปตอนฟิตติง้ โหกระแส

แรงมาก ทุกคนรอคอยคาดหวงั ถ้าออกไปเค้าไม่ชอบตายแน่เราโชคดีเค้าชอบเรารอด” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

    “ต้องดูว่าส่ิงท่ีเค้าเขียนมามันดูโอเคไหม ถ้าไอเดียดีเรากจ็ะมาปรับจริง ๆ 

อ่านหมดนะพันธงพันทิป แล้วก็จะเอามาปรับไปบางอย่างเค้าแนะนาํมาบางอันใช้ได้บางอันใช้

ไม่ได้ด้วยหลักของการทาํละคร แต่เด๋ียวนีค้นดูฉลาดฉลาดมาก” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   6) ช่องทางการออกอากาศบนส่ือใหม่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการ

สร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย 

    การเติบโตของส่ือใหม่ในสังคมออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก 

ไลน์ ยูทูป และเวบ็ไซด์มีการพฒันาช่องทางส่ือของการออกอากาศไดแ้ก่ เฟซบุ๊กไลฟ์สด ไลน์ทีว ี 

ยูทูป และเว็บไซต์ ซ่ึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในสังคมดิจิทลัของผูช้มละคร จึงส่งผลต่อ

กระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการเปล่ียนแปลงการแพร่ภาพส่ือใหม่คู่ขนานไปกบัการออกอากาศใน

ส่ือโทรทศัน์ไทยไดแ้ก่ การออกอากาศละครบนเวบ็ไซต ์บนเฟซบุ๊กไลฟ์สด ไลน์ทีว ีการออกอากาศ

ละครยอ้นหลงับนไลน์ทีวี ยทููป และเวบ็ไซตข์องทางสถานี จากการเพิ่มช่องทางในการออกอากาศ

นับได้ว่าเป็นการปฏิวติัวงการละครไปอีกขั้นเป็นการลดต้นทุนการถ่ายทอดท่ีไม่ตอ้งมีอุปกรณ์

มากมายนกัและยงัเขา้มาเปล่ียนแปลงการนาํเสนอในการรับชม ทาํใหว้ฒันธรรมการรับชมของผูช้ม

ละครเปล่ียนไป ผูช้มมิใช่เพียงรับชมละครจากโทรทศัน์เพียงอยา่งเดียว ผูช้มสามารถรับชมละคร

ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สด เวบ็ไซด์ของทางสถานี และการรับชมยอ้นหลงัทางไลน์ทีวี ยทููป และเวบ็ไซด์

ของทางสถานี  ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของการผลิตหากค่ายละครใดให้ความสําคญัต่อการแพร่

ภาพสดบนเฟซบุ๊กไลฟ์สด จะตอ้งมีสร้างสรรค์มุมภาพให้มีขนาดกลาง (Medium shot) และขนาด

ใกล ้(Close-up) มากเพื่อรองรับกบัจอโทรศพัท์มือถือ และแท็บเล็ตผูช้มละครจะสามารถเห็นภาพ

นกัแสดงไดช้ดัเจน แต่ถา้เป็นภาพระยะไกล (Long shot) ท่ีตอ้งการนาํเสนอบรรยากาศในแต่ละฉาก

ผูช้มจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดไดช้ดัเจน เช่น ภาพบรรยากาศท่ีเห็นช้าง มา้ ววั ควาย จากการ

เดินขบวน 2 กิโลเมตรบนโทรศพัท์มือถือจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน เป็นตน้ เป็นการ  

“เสริฟ” ตามใจคนดู เป็นการตั้งรับในกระแสสังคมท่ีเปล่ียนไปของผูช้ม ซ่ึงในสถานการณ์ตั้งรับ

ผูผ้ลิตเองจะเป็นฝ่ายรุกในการสร้างสรรคก์ารผลิตละครให้มีความแปลกใหม่ เพื่อเป็นการลองตลาด
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ของผูช้ม การผลิตงานจะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีทาํและหลกัการของเหตุผลในความเป็นจริงท่ีส่งผล

ต่อคุณภาพงาน จึงทาํใหผู้ช้มมีอิทธิพลต่อรูปแบบการนาํเสนอทุก ๆ รูปแบบของละครโทรทศัน์ไทย 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “พ อมันกลายเป็นดูในโท รศัพ ท์  ทุ กอย่างมัน เล็ก เราไม่มีความ

จําเป็นต้องถ่ายภาพกว้างอีกต่อไปแล้วเพราะถ่ายไปคนดูก็ไม่เห็นว่าโอ้โห ช้าง ม้า วัว ควาย  

ท่ีเราปล่อยอยู่  2 กิโลโน้นหน้าตาเป็นยังไง เพราะฉะน้ันละครก็จะออกมาเป็นละครมิเดียมละคร 

โครสอัพ ซะส่วนใหญ่ ถ้าผู้ผลิตรายไหนแคร์โซเชียลหรืออยากให้ละครตัวเองไปอยู่ในโซเชียล

อย่างพวกท่ีผลิตลงไลน์ทีวี ยทููป หรือพวกท่ีมีไลฟ์สดผมว่าละครแนวน้ันนะท่ีแคร์เค้ากจ็ะผลิตแบบ

นีง้บประมาณเค้ากจ็ะน้อยลงเค้ากจ็ะเล่นกันอยู่ สอง สามคน แล้วกแ็บบว่าเล่นอยู่ในบ้านเอาเร่ืองมา

เป็นหลักไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่ามนัเป็นอีกวิธีคิดหน่ึง”  

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

    “ยุคดิจิทัลคนดูมีโอกาสมากขึน้เราจะเห็นว่ามีละครในไลน์โดยเพราะ

ละครในส่ืออ่ืน ๆ ไม่จาํเป็นต้องอยู่ในแพลตฟอร์มท่ีเป็นทีวีอีกต่อไปเพราะฉะน้ันคนทาํกเ็ลยเข้าไป

ทาํในทุก ๆ จุดท่ีคนดูมี ตอนนีก้ลายเป็นว่าคนทาํกก็ลายเป็นต้องทาํงานเสริฟคนดูบนความต้องการ

คนดูมากกว่าท่ีจะทาํในส่ิงท่ีตัวเองอยากทาํ เพราะถ้าทาํในส่ิงท่ีตัวเองอยากทาํอาจจะไม่มีคนดูแล้วก็

ได้ เพราะฉะน้ันน่ันคือในมุมท่ีช่องใหญ่ ๆ บางช่องต้องพยายามปรับตัวในมุมช่อง 7 เองกพ็ยายาม

ปรับตัวท่ีจะตอบสนองกับคนดูเค้ากจ็ะรู้ว่าการทาํ โปรดักช่ันแบบเดิม ๆ อาจจะไม่ได้รับความนิยม

อีกต่อไปแล้วคู่แข่งกเ็ยอะขึน้ ช่อง 3 เองกต้็องเข้าใจ ช่อง 8 เองกต้็องทาํ ช่องวนัเองกต้็องทาํ ทุกคนก็

ต้องทํา คนดูเค้าอยากดูอะไรคนในไลน์เค้าอยากดูอะไร วันนี้ในยุคดิจิทัลถ้าสูตรง่าย ๆ คือคนดู

ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อรูปแบบการนาํเสนอทุก ๆ รูปแบบของละครไทย”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “ก็สะดวกดีให้เราดูได้ทุกท่ีทุกทางแต่ถ้าต่อไปเราไลฟ์ได้จริง ๆ คงไม่

ต้องมีโฆษณารายได้ก็หายมันก็น่ากลัวอยู่ ท่ีเราต้องคิดโมเดลใหม่ในการหารายได้ขึน้มามันไม่แน่

อาจหายหมดกไ็ด้ละครกไ็ลฟ์คนเดียวเลย อันตรายเหมือนกันครับพ่ีสาํหรับพวกเรา เหมือนสมัยท่ีมี

เทปอยู่ ๆ วนัดีคืนดีเทปหายไป ไม่แน่การไลฟ์สดอาจทาํให้ทีวีหายไป” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   7) การแสดงความคิดเห็นของผู้ชมบนส่ือใหม่ ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ใน

การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย 

    การผลิตละครในยุคดิจิทัลเป็นการผลิตละครไปสู่มวลชน แต่เป็น

มวลชนของผูช้มละครท่ีมีปฏิกิริยาตอบกลบัของการส่ือสารแบบสองทางโดยมีส่ือใหม่เป็นตวั

เช่ือมโยงระหว่างสถานีโทรทศัน์ ผูจ้ดัละคร และผูช้มให้มีปรากฏการณ์ของการส่ือสารในการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นของการรับชมละครโดยแสดงความคิดเห็นบนแอปพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก  

ทวติเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม กเูก้ิล ยทููป  

    กระแสการส่ือสารในยุคดิจิทลัส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการ

ผลิตแบบ “มวลชนมีส่วนร่วม” มวลชนของผูช้มละครจะมีขอ้เสนอแนะทั้งขอ้ดีและขอ้เสียในการ

ผลิตละคร การแสดงของนกัแสดง ผูผ้ลิตจะนาํทุกขอ้เสนอแนะมาพิจารณาเพื่อพฒันาการผลิตของ

ค่ายตนเองซ่ึงผูผ้ลิตจะพฒันาไปตามมาตรฐานท่ีสอดคลอ้งกบัปัจจยัในทุก ๆ ดา้นของการผลิตละคร

แต่ละเร่ือง หากละครเร่ืองใดท่ีมีการผลิตและออกอากาศไปพร้อมกนัผูผ้ลิตจะมีการแกไ้ขในส่ิงท่ี

ผูช้มเสนอแนะ แต่ถา้เป็นละครท่ีผลิตสมบูรณ์แลว้จะนาํไปพฒันาในละครเร่ืองต่อไป ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี  

 

    “ผู้ผลิตพ่ีว่าทุกคนกอ่็านแต่อ่านไปแล้วมันมีเหตุผลหรือเปล่ามีประเด็น

หรือเปล่า ก็ถ้ามีเหตุผลแล้วเราอ่านแล้วว่ามันใช่เขียนด้วยความบริสุทธ์และมีเหตุผลก็จะต้องมีผล 

คนเค้าก็จะฟังเรารู้ตัวว่าเราทาํไม่ดีแล้วมีคนมาเตือนเราด้วยความสุจริตและเราเห็นแล้วว่ามันผิด 

แน่นอนเราย่ิงต้องแก้ไขให้งานเราดีขึน้” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   การไลฟ์สด ไลน์ทีวี ยูทูป และเวบ็ไซด์เป็นการหลอมรวมส่ือใหม่ใน

ช่องทางการออกอากาศของละครกบัการแสดงความเห็นของผูช้มเขา้ไวใ้นส่ือเดียวกนั การไลฟ์สด 

ไลน์ทีวี การรับชมยอ้นหลังบนไลน์ทีวี ยูทูป และเว็บไซด์เป็นช่องทางการแพร่ภาพท่ีเป็นตัว

สนบัสนุนส่ือดั้งเดิมของโทรทศัน์มีความสะดวกและรวดเร็วในการรับชมเพราะสามารถรับชมได้

ทุกทีท่ีผูช้มมีโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ตอยู่ในมือ ซ่ึงเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป็นช่องทางการรับชมท่ีให้

ความรู้สึกเสมือนมีผูร่้วมรับชมพร้อมทั้งประเทศแต่เป็นการรับชมร่วมกนับนเฟซบุ๊กไลฟ์สดท่ีมีการ

รับชมและแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผูอ่ื้นได้ เป็นการสร้างอรรถรสในการรับชมให้ผูช้มมีความ

สนุกสนานในบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นท่ีเข้าถึงอารมณ์ของการ “ระเบิดความรู้สึก”  

ท่ีช่วยลุน้ ช่วยเชียร์ในสถานการณ์ของแต่ละฉากถึงตวัละครท่ีช่ืนชอบซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็น
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ถึงละครท่ีอยากชม นกัแสดงท่ีชอบ นกัแสดงท่ีไม่ชอบ ตวัละครท่ีเกลียด ตวัละครท่ีโกรธ ตวัละครท่ี

รัก ตวัละครท่ีเอาใจช่วย ความต้องการให้ละครจบตามบทประพนัธ์ หรือให้ละครจบตามความ

ตอ้งการของตนเอง การร่วมลุน้ในฉากรักของพระเอกนางเอก และการอยากให้นกัแสดงท่ีช่ืนชอบ

ไดแ้สดงในละครท่ีตอ้งการชม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี  
 

   “พ่ีชอบนะเพราะว่าอย่างเม่ือก่อน ก่อนจะมีไลฟ์สดมันจะมีทวีตเตอร์

และทีวีเวลาจะดูละครดูในทีวีจะดูคอมเมนต์ดูในทวีตเตอร์แต่พอไลฟ์สดปุ๊ปคุณเอาสองอย่างมา

รวมกันคุณสามารถดูทีวีแล้วคุณเห็นคอมเมนต์ ณ ตรงน้ันเลยไม่ต้องไปแยกวินโดว์พอเอาสอง

วินโดว์มารวมกันคุณจะเห็นเลยว่ามันมีแอ็คช่ันแอนรีแอ็คช่ันมีการโต้ตอบแบบปัจจุบันทันด่วนทาํ

ให้ละครสนุกขึน้ เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ดูละครคนเดียวเหมือนเราได้รับรู้ความรู้สึกของผู้ชมหรือ

แม้แต่คนดูพ่ีก็ว่าสนุก พ่ีว่าไลฟ์สดมันทาํให้ได้บรรยากาศนี้มีการคุยกัน แล้วทาํให้การชมละครมี

อรรถรสขึน้มนัทาํให้รู้ความต้องการของผู้ชมได้ด้วย” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
 

   จากการแสดงความคิดของผู ้ชมเก่ียวกับนักแสดงท่ี ช่ืนชอบทาง

สถานีโทรทัศน์มีการสร้างกิจกรรมให้ผู ้ชมได้แสดงความคิดเห็นบนแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก  

เพื่อคดัเลือกนกัแสดงท่ีผูช้มช่ืนชอบมาแสดงในละครท่ีทางสถานีตอ้งการผลิต เพราะปัจจุบนัพลงั

แฟนคลบัมีผลต่อการประสบความสาํเร็จของละครเป็นอยา่งมาก กิจกรรมการร่วมคดัเลือกนกัแสดง

บนแอปพลิเคชัน่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 การโหวตเลือกนกัแสดงบนแอปพลิเคชัน่ 
 

ท่ีมา : http://www.bugaboo.tv/watch/201136 
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ภาพท่ี 4.8 การโหวตเลือกนกัแสดงละครเร่ืองนายฮอ้ยทมิฬบนแอปพลิเคชัน่ 

 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/BBTV.Ch7/ 

 

   จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “ท้ังนี้ก็ไม่ได้มีเง่ือนไขของคนดูท่ีจะต้องทาํให้ชอบอย่างเดียวมีเร่ือง

ของตัวนักแสดงซ่ึงนักแสดงเด๋ียวนีจ้ะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองเสียส่วนใหญ่ ถ้านักแสดงคนน้ัน 

ไม่เป็นท่ีสนใจในกลุ่มน้ันเรตติ้งก็จะไม่ขยับ พวกแฟนคลับมีอิทธิพลมากในการทาํละคร สมัยนี้

สังเกตได้จากมีผู้ผลิตบางรายกรั็บฟังในสังคม” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “มีส่วนนะค่ะการเลือกตัวละครท่ีมาเล่นเหมาะกับบทไหม เราไม่นับตัว

ละครท่ีมีแฟนคลับกจ็ะอีกเร่ืองหน่ึงกลุ่มแฟนคลับกอ็าจจะทาํให้เรตติง้ดี แต่อย่างช่องวันนักแสดงก็

ไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากๆ ถ้าไม่นับแบบเดอะสตาร์แต่นักแสดงมีผลต่อการเอามาเล่น”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   นอกจากน้ีสถานียงัจดักิจกรรมการตอบคาํถามเก่ียวละครบนแอปพลิเคชัน่

ทําให้ผู ้ชมได้มีส่วนรวมกับละครท่ีกําลังออกอากาศและผู ้ผลิตและผู ้ชมได้การปฏิสัมพันธ์กัน 

บนส่ือใหม่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 แอปพลิเคชัน่ท่ีให้ผูช้มร่วมกิจกรรมตอบคาํถาม 
 

ท่ีมา : https://itunes.apple.com/th/app 

 

   จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 

   “อย่างสงครามนางงามเขากพ็ยามจะคิด เป็นเร่ืองแรกของทีวีดิจิทัลของ

ช่องวนั ซ่ึงตอนน้ันเรามาทีหลังเขาแล้วเราคิดว่าเราจะทาํไงให้คนดูท่ีเล่นมือถือเล่นโซเชียล พยายาม

พูดถึงละครของเราพยามมีส่วนร่วมเลยมีการทาํแอปพลิเคช่ันขึน้มา เพ่ือให้คนโหวตหรือเล่นเกมส์

ไปด้วยกัน แต่ตอนน้ันแอปพลิเคช่ันกย็ังไม่สมบูรณ์แต่กถื็อว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการท่ีจะทาํให้เร่ิมมี

การคุยกับคนดู คือคนดูจะไม่ได้ดูทีวีอย่างเดียวแต่จะมีการเล่นมือถือไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยดู

อินเทอร์เนต็ไปด้วย” 

 (วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
 

   7) การวดัอัตราความนิยมบนส่ือใหม่ในยคุดิจิทัล 

    การรับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดนั้นจะมีการวดัความสําเร็จจากยอดการ

รับชมหรือท่ีเรียกวา่ “ยอดวิว” ซ่ึงการนบัจาํนวนผูรั้บชมทางเฟซบุก๊ไลฟ์สดไดแ้ก่ 1K เท่ากบัจาํนวน 

1000 คน 10K เท่ากับจาํนวน 10000 คน  100K เท่ากบัจาํนวน 100,000 คน 1000K เท่ากบัจาํนวน 

1,000,000 คน เช่น 30K จะมีจาํนวนผูรั้บชม 30,000 คน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบาย

ดงัน้ี 

 

https://itunes.apple.com/th/app
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    “ณ ตอนนีก้โ็อเคนะเราต้องมองในแง่คนจ่ายเงินเค้าแฮปป้ีเพราะว่ามันมี

ตัวเลขขึน้เลย อย่างของเรานํ้าเซาะทรายฉายท่ีพีค ๆ ก็ 10 กว่าเคก็ประมาณหม่ืนกว่าธรรมดามันก็มี  

2-3 เค ก็ประมาณ 2-3พันคน ดูจากเว็บบักกะบูของช่อง ณ ตอนนี้ก็ประมาณอย่างนี้แต่อนาคตก็คง 

จะมีเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เพราะต่างจังหวัดยังพ่ึงพาการดูทีวีเป็นหลักอยู่  คนดูไลฟ์สดก็คือคนดูในเมือง 

ท่ีใช้มือถือ” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   8) การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยบนไลน์ทีวี 

    นอกจากเฟซบุ๊กไลฟ์สดแล้ว ไลน์ทีวี (Line TV) เป็นอีกช่องทางหน่ึง

ของการแพร่ภาพท่ี ตอบสนองต่อการรับชมของโทรศัพท์ มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิ วเตอร์  

ซ่ึงในปัจจุบนัทางไลน์ทีวีไดจ้บัมือกบัพนัธมิตรค่ายใหญ่ เช่น จีเอ็มเอ็ม เป็นตน้ ในการผลิตละครเพื่อ

ออกอากาศบนไลน์ทีวี  ภายใตก้ารผลิตของค่ายนาดาวบางกองผลิตละครเร่ือง I hate you I love you ของ

สถานีโทรทัศน์ จีเอ็มเอ็ม 25 ออกอากาศตอนแรกบนไลน์ทีวี ซ่ึงทําให้ “ใครฆ่านานะ” กลายเป็น

ประโยคท่ีมีความนิยมเพียงชั่วข้ามคืน ยอดวิวทะลุกว่า 10 ล้านวิวภายใน 24 ชั่วโมง เป็นการสร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ของละครบนไลน์ทีวี มีกระแสความนิยมของยอดวิวท่ีบอกถึงความนิยมในการรับชม 

การเขา้มาของรายไดเ้ป็นการโฆษณาก่อนการแพร่ภาพของละครและการขายสต๊ิกเกอร์ไลน์สําหรับการ

แสดงความคิดเห็นในขณะรับชม ปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ช่องแปด สถานีโทรทศัน์ช่องวนั ไดมี้กลยุทธ์

มาแพร่ภาพบนไลน์ทีวีเช่นกนั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “จีเอ็มเอม็กรู้็ว่าตัวเองต้องทาํเสริฟคนในไลน์ทีวียังไง เค้าชอบเกย์เค้า

ชอบเร่ืองนีพ้ล๊อตเร่ืองวัยรุ่นจีเอ็มเอ็มกรู้็ทางตัวเองกท็าํตาม เพราะฉะน้ันถ้าจีเอ็มเอ็มไม่รู้ทางคนดูก็

อาจจะทาํในเร่ืองดาวพระศุกร์ ทาํอะไรท่ีมันเก่า ๆ ก็ได้ เพราะคนดูเร่ิมมีทางเลือกของดิจิทัลมีเดีย 

ในมุมคนดูมีหนทางอ่ืนท่ีจะเลือกแล้ว คนทาํถ้าคิดว่ายังยืนอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วต้องมีคนดูต้อง

มีเรตติ้ง ต้องมียอดวิว ยังไงเค้าก็ต้องทําตามคนดูอยู่ ดี วันนี้คนดูเป็น แอ็คทีฟเราก็เป็นแอ็คทีฟ

เหมือนกัน แต่แอค็ทีฟในมุมท่ีสร้างงานให้ตรงกบัเค้าไม่ใช้ว่าเอาแต่ต้ังรับแต่เราต้องเสริฟเข้าไปด้วย 

พร้อมกับทาํรูปแบบใหม่ ๆ ไม่งั้นจะไม่เกิดไลน์ละครในไลน์ทีวีท่ีแรก ๆ ท่ีเค้าทาํมา ใครฆ่านานะ”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

 

 

 



70 

   9) แนวโน้มการออกอากาศละครโทรทัศน์ไทยในอนาคต 

    การออกอากาศบ นเฟ ซบุ๊กไลฟ์ สดนับ ได้ว่าเป็ นก้าวใหม่ ท่ี มา 

“สั่นสะเทือนส่ือทีว”ี ซ่ึงเป็นพฒันาการทางเทคโนโลยีของช่องทางส่ือในการแพร่ภาพ ปัจจุบนัทุก

สถานีโทรทัศน์ได้มีการเพิ่ ม ช่องการการแพร่ภาพ ตามการเป ล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี 

หากแนวโน้มในอนาคตมีช่องทางการแพร่ภาพบนเฟซบุ๊กไลฟ์สดเขา้มาแทนท่ีการออกอากาศทาง

ส่ือโทรทศัน์ ผูผ้ลิตมีทศันะว่ายงัคงตอ้งใช้ระยะเวลาในการปรับตวัในอนาคตอีก 10-20 ปี หากมี

แน้วโน้มการแทนท่ีส่ือโทรทศัน์อาจยา้ยการควบคุมเน้ือหาไปควบคุมบนเฟซบุ๊กไลฟ์สด ซ่ึงจะ

สามารถทาํงานตามกลุ่มเป้าหมายท่ีเจาะจงไดม้ากข้ึนเป็นความทา้ทายทางการสร้างสรรคล์ะคร ผูผ้ลิตมี

ทศันะวา่คงเป็นการออกอากาศคู่ขนานมากกวา่การแทนท่ี การรับชมละครบนเฟซบุ๊กไลฟ์สดจะทาํให้

บรรยากาศการรับชมกันภายในครอบครัวจะเลือนหายเป็นการรับชมแบบ “ต่างคนต่างดู” ทาํให้

บรรยากาศความรักความอบอุ่นท่ีเคยรับประทานขา้วด้วยกนัในการสร้างความรักจากการรับชม

ละครท่ีร่วมลุน้ ร่วมเชียร์ และเอาใจช่วยตวัละครจะหายไปในสังคม แต่ยา้ยพื้นไปร่วมลุน้ ร่วมเชียร์ 

และเอาใจช่วยตวัละครบนส่ือเฟซบุ๊กไลฟ์สดแทนเป็นการรับชมจากเพื่อนบนสังคมออนไลน์เพียง

เท่านั้ น ซ่ึงสังคมการรับชมบนส่ือเฟซบุ๊กไลฟ์สดยงัเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนให้ผูช้มละครแสวงหา

โทรศัพท์มือถือท่ี มีราคาแพงเพื่อเป็นการตอบสนองค่านิยมของความโก้หรูในการพกพา

โทรศพัท์มือถือยอดนิยม เช่น ไอโฟน8 ไอโฟนเอ็ก ไอแพด มีราคาตั้ งแต่ 45000 บาท เป็นต้น  

เป็ นการส ร้างมูลค่าทางกายภาพ ของผู ้ครอบ ครองและสร้างมูลค่ าในรายจ่ายของระบ บ

สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟท่ีเพิ่มข้ึนจากการชาร์ตแบตเตอร่ี เป็นตน้  

    แนวโนม้การยา้ยพื้นท่ีการแพร่ภาพบนเฟซบุ๊กไลฟ์สดจะสร้างกระแส

เรตต้ิงไดจ้ากยอดววิของผูช้มซ่ึงจะทาํให้การผลิตสามารถสร้างสรรคเ์น้ือหาแบบเจาะจงกลุ่มผูช้มได ้

การนาํเสนอจะมีขนาดภาพท่ีแสดงอารมณ์และความงามบนใบหน้าของนกัแสดงดว้ยขนาดจอของ

โทรศพัทท์าํให้รายละเอียดของภาพขนาดกวา้งท่ีสร้างบรรยากาศในแต่ละฉากลดลง การแพร่ภาพ

บนเฟซบุ๊กไลฟ์สดยงัทาํให้งบประมาณการออกอากาศแบบการถ่ายทอดสดลดลงและหากไม่มี

ช่องทางการออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์ยงัทาํใหป้ระหยดังบประมาณการเช่าเวลาในการออกอากาศ

และไม่ตอ้งจ่ายค่าเช่าสัมปทานสถานีใหก้บัทางกสทช.อีกดว้ย 

    ทศันะดงักล่าวทั้งหมดน้ีเป็นเพียงส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตหาก

มีการเปล่ียนแปลงการแพร่ภาพบนส่ือเฟซบุ๊กไลฟ์สดและยกเลิกการออกอากาศทางส่ือโทรทศัน์

ของทางสถานี ผูผ้ลิตมีความเช่ือวา่ส่ือเฟซบุก๊ไลฟ์สดและส่ือโทรทศัน์ยงัตอ้งออกอากาศคู่ขนานกนั

ไปและส่ือเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป็นเพียงส่ือท่ีสนบัสนุนส่ือโทรทศัน์เพียงเท่านั้น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
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     “พ่ีว่ามันก็ไม่ต่างกันเพราะลักษณะท่ีมาอย่างนี้มันจะวัดคนดูได้

ชัดเจนขึน้แต่ในลักษณะของความเป็นแมสมีเดีย ยังไงรัฐบาลต้องเข้ามาควบคุมต้องมีกฎมีเกณฑ์

เหมือนกันแต่ว่าเปล่ียนจากทีวีมาเป็นสมาร์ตโฟนซ่ึงพ่ีว่าอีกนานมากต้องมี 10-20 ปี เพราะว่าดูทีวีก็

ดูสวยกว่ามือถือ มือถืออาจจะดูเลือกเวลาได้ ซ่ึงเด๋ียวนีคุ้ณกดู็เลือกเวลาได้อยู่แล้ว คุณไม่ดูวนันีคุ้ณก็

ไปดูบักกะบูย้อนได้ แต่ดูจากทีวีเห็นภาพชัดกว่าได้ความรู้สึกเยอะกว่ามือถือ ยังไงมือถือก็สู้ทีวี

ไม่ได้ พ่ีไม่เช่ือว่าคนจะเลิกดูทีวีแล้วมาดูแต่มือถือ ยังไงก็ต้องดูผสมกันท้ังมือถือท้ังทีวีแล้วแต่

จังหวะโอกาสแต่ทีวียงัไงกย็งัอยู่” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “ความเจริญก้าวหน้าของโลกเปล่ียนไปเราก็ต้องเปล่ียนไปตามเค้า

ถามว่าดีไหมไม่ต้องไปน่ังรวมกันดูอยู่ ท่ีตัวเราใครฉลาดคิด ฉลาดทาํ ฉลาดดู แต่อยู่ ท่ีว่าค่าใช้จ่ายว่า

เปิดดูแล้วเสียอะไรยงัไงคุณต้องซ้ือแบตหรือเปล่าคุณต้องซ้ือเคร่ืองใหม่มาโชว์หรืออาจจะขวนขวาย

หาเคร่ืองดี ๆ แต่ถ้าอยู่ ท่ีบ้านดูด้วยทีเดียวไม่ต้องเสียจ่ายค่าไฟ การดูบนโทรศัพท์มีเวลาสอนลูกไหม

มีความใกล้ชิดอยู่ใกล้กันไหม สมมติุว่าเราต่อไปไม่มีทีวีคุณมีสิทธิจะไปสอนลูกหน้าทีวีไหม ลูกจะ

ได้ดูการ์ตูนหน้าทีวีเหมือนตอนเช้า ๆ ไหม ความเป็นครอบครัวมันหายแล้วสายตาลูกจะเป็นยังไง

เวลาท่ีดูตัวใครตัวมันพ่อแม่ส่ีคนไม่ได้คุยกันเลยต่างคนต่างหันหน้าไปคนละทางพ่อดูมวย  

แม่ดูละคร ตอนนีที้วีท่ีบ้านหลายบ้านท่ีไม่ค่อยได้ใช้ เพราะอะไรดูในมือถือกไ็ด้ มนัดีอย่างตรงความ

เจริญแต่ครอบครัวจะหายหมด” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

    “มันก็คงสนุกดีนะ ตลาดมันกค็งกว้างกว่านีแ้ล้วงานมันจะต้องย่ิงคัด

สรรค์ ส่ิงท่ีดีคือมันสโคปคนดูได้เพราะเราต้องยอมรับเราทาํทีวีมันต้องแคร์แมสแต่ถ้าคุณไม่เหลือ

ทีวีแล้ว คุณเหลือแต่ช่องทางดิจิทัลท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประเด็นเลือกได้ว่าฉันจะดูอันนี้เลย  

คุณกไ็ม่จาํเป็นต้องทาํงานเพ่ือแมสแล้ว คุณทาํงานเพ่ือกลุ่มเป้าหมายได้เลยมนัตรงขึน้ชัดขึน้แล้วงาน

จะหลากหลายขึน้” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
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    “ถึงเวลาน้ันเราคงต้องมีอะไรท่ีทาํให้เดินไปตามเค้าอย่างพร้อมเพรียง

คือถ้าชาวโลกเดินไปทางน้ันแล้วเราไม่อยากเดินตามเค้าใครจะดูกท็าํงานไปเหมือนเดิมในเร่ืองของ

เนือ้งานและคุณภาพมนัต้องพัฒนาไปเร่ือย ๆ เราเป็นร้านเก่าแก่เราจะปรับปรุงยังไงจะแค่ทาสีเหรอ

ติดแอร์ตู้ท่ีเคยวางของจะเปล่ียนแปลงไหม ร้านอ่ืนเค้าเปล่ียนตู้เราก็ต้องเปล่ียนตามยุคสมัย ถ้าจะ

เกิดขึน้ในวันสองวนัแล้วไม่มีทีวีคนจะดูในอินเทอร์เนต็กับโทรศัพท์กลุ่มเป้าหมายเราอาจจะหายนะ 

ตลาดเราหายเพราะตลาดเราพ่ีป้าน้าอาคนแก่คนเฒ่าชาวบ้านต่างจังหวัด ของเราถือเป็นเรตติง้ท้ัง

ประเทศ” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “แสดงว่าต้องมีเง่ือนไขว่าทุกคนบริโภคตัวนี้ ถ้าทุกคนสามารถ

บริโภคได้หมดทุกคนมีเคร่ืองมืออยู่ในมือหมดกโ็อเค ถ้ามนัเปล่ียนแปลงคือทุกอย่างเป็นวัฒนธรรม

กต้็องมีการตอบสนองต่อส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป เราทาํจะต้องตอบสนองสังคมท่ีมันเปล่ียนแปลงไป 

ฝ่ายผลิตกต้็องผลิตอันนีอ้อกมาซ่ึงราคาถกูมากใช้ประโยชน์ได้ดีมากดูชัดเจนง่ายมาก มันสะดวกมัน

เร็วอยู่กับมือถ้าไม่อยากดูกว็าง อยากดูเม่ือไหร่กห็ยิบขึน้มาดู ถ้าทีวีเด๋ียวกต้็องกลับบ้านมาดูท่ีบ้าน”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

    “ดูจากแม่เราไม่ดูไลฟ์สดแน่นอน น่าจะยึดติดจับดูทีวีน่ีแหละเร่ืองทีวี

ช่องเจ็ดนํา้เน่าแม่ไม่ดูนางจะพยายามท่ีเป็นคนรุ่นก่อนแต่ทันสมยั นางกจ็ะพยามดูช่องสามดูช่องวัน

ดูเวิร์คพอยท์ในขณะท่ีบางคนกจ็ะมีนะคะเปิดช่องเจด็แล้วกแ็ช่ไว้อย่างน้ัน แต่ถ้าเป็นการไลฟ์สดมัน

อาจจะต้องขยายจากกรุงเทพแล้วกค่็อยค่อยขยายออกไป แต่สําหรับพ่ีไม่ชอบเพราะเราเป็นคนชอบ

เปิดทีวีบางทีทาํงานเราไม่อยากอยู่คนเดียวเราก็จะเปิดทีวีทิ้งไว้ บางทีเราคุยในเฟซบุ๊กด้วยเราคุย

ในไลน์ด้วยแต่เราก็ยังอยากให้เปิดทีวีทิ้งไว้ เปิดมือถือเปิดหนังสือและอ่านหนังสือไปด้วยกันทุก

อย่างต้องไปพร้อมมนัคงต้องใช้เวลาหน่อยซ่ึงต่อไปมนัคงอาจจะดีสาํหรับช่องเราท่ีเราเสียเงินให้กับ

กก็สทช.ไม่ได้รองรับว่าช่องวัน 31 กล่องท่ีเป็นเคเบิลคุณจะเป็นเลข31 ด้วยเราจึงต้องเสียเงินให้กับ

เคเบิลเดือนละประมาณ 400,000,000 ช่องวันจึงขาดทุนอยู่ ด้วยตรงนี้ต่อไปเป็นแบบนี้เราอาจจะ

สบายขึน้” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
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    “พ่ีว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะค่ะเพราะว่ามันมีคนบางส่วนท่ีเค้า

ชอบดูทีวีจอใหญ่ อย่างตัวพ่ีดูจอเลก็ ๆ มนัรําคาญเพราะไม่ได้ดูรายละเอียดไอ้ท่ีจะเห็นตัวละครรู้สึก

อะไรยังไงมันกเ็ห็นไม่ชัดมันเห็นเท่าปลายก้อย ท่ีบ้านจอเบ้อเร่ิมเพราะเราอยากเห็นจอรายละเอียด

ของโปรดักช่ันในละครแต่ละเร่ืองเราไม่ได้อยากเห็นแค่ฟิลล่ิงตัวละครเราไม่ได้ดูแค่คนน้ันหล่อคน

นีส้วย คือเราดูในแง่คนผลิตพอคนผลิตจะไม่ได้ดูแค่หน้าตัวละคร ถ้าเป็นคนดูเค้าดูแค่หน้าตัวละคร

เอ าห ล่ อ เอ าส ว ย  เพ ราะ ฉ ะ น้ั น ค น ก ลุ่ ม ห น่ึ งจะ ไ ม่ นิ ย ม ใน นี้ แ น่ น อ น  น อ ก จาก เด็ก  ๆ 

ท่ีแบบว่ามองแต่จอซ่ึงมองแต่จะเค้ากไ็ม่ได้ดูละคร ฟังเพลงบ้างอะไรบ้าง” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ถ้าถึงวันหน่ึงคนดูไม่ดูทีวีแล้วดูไลฟ์เลย น่าจะมีผลการทาํงานนะค่ะ

ท่ีแน่ ๆ วัดจากเรตติง้ยอดวิวท่ีดูเพราะคนกดเข้ามาเท่าไหร่ ใช่ช่องทางในการทาํงานมากขึน้มันไม่

ต้องพ่ึงช่องเราไลฟ์ตัวเราเองได้เลย เราไม่มีความจาํเป็นเลยว่าเราจะฉายช่องนี ้เราไลฟ์เองได้ไม่เห็น

จาํเป็นต้องมีช่องวนักฉ็ายเฟซบุ๊กของตัวเองไปสิกจ็ะมีรายได้เตม็ ๆ เรตติง้ทีวีกจ็ะหายไป” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   10) เทคโนโลยีการส่ือสารในยคุดิจิทัลมีผลต่อโครงสร้างการเล่าเร่ือง 

    การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการรับชมละครบนส่ือใหม่มีผลให้ผูช้ม

สามารถสนทนา แบ่งปัน กดถูกใจ และแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุก๊ ไลน์ ทวติเตอร์ อินสตาแกรม 

เก่ียวกบัความรู้สึก ความตอ้งการ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นบนส่ือใหม่ท่ีเปิด

กวา้งให้ผูผ้ลิตเห็นถึงความตอ้งการของผูช้ม ส่งผลต่อกระบวนทศัน์การสร้างสรรค์ในโครงสร้าง

การเล่าเร่ืองในขั้นตอนการดาํเนินเร่ืองท่ีมีการเล่าด้วยความกระชับฉับไว เพิ่มหรือลดเส้นเร่ืองท่ี

ผูช้มตอ้งการหากมีการผลิตในลกัษณะ “ถ่ายไปออนไป” โดยจะมีการพิจารณาถึงขอ้เสนอแนะของ

ผูช้มว่ามีเหตุผลและมีความเป็นไปไดใ้นการขยายเส้นเร่ืองหรือไม่ หากสถานี ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั 

พิจารณาใหป้รับแกต้ามกระแสความตอ้งการของผูช้ม ผูเ้ขียนบทจะทาํการขยายเส้นเร่ืองลงไปทาํให้

ผูช้มไม่คาดวา่จะมีการเล่าเร่ืองไม่เป็นไปตามท่ีผูช้มคาดคิดไว ้การเพิ่มเส้นเร่ืองจะยงัคงแก่นของเน้ือ

เร่ืองท่ีได้กาํหนดไว ้แต่ถ้าละครผลิตไวอ้ย่างสมบูรณ์แล้วก็จะรับขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีจะนาํไป

พฒันาในเร่ืองต่อไป  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
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    “มีผลต่อการเล่าเร่ืองไหมกมี็ผลเพราะว่าพอคนดูเร่ิมอยากรู้อยากเห็น

คนดูอาจรับรู้เร่ืองราวมาค่อนข้างเยอะดูละครมาค่อนข้างเยอะแล้วละครมันไม่ค่อยเปล่ียนแปลงไป

ทางไหนมากมาย ความเป็นละครยังมีสูตรสําเร็จของมันอยู่ ค่อนข้างชัดเจนแล้วคนดูเร่ิมจับทางและ

ได้รู้จักมนั เพราะฉะน้ันการเล่าเร่ืองบางทีคนดูมีความต้องการท่ีเหนือในส่ิงท่ีมีความต้องการลํา้หน้า

ในการนาํเสนอมากกว่าในอดีตค่อนข้างเยอะ เค้าคิดแล้วเค้าก็รู้เร่ืองแล้วว่าเด๋ียวพระเอกนางเอกได้

เจอกันเด๋ียวต้องทาํเร่ืองนี้ เพราะฉะน้ันคนดูมีความใจร้อนขึน้ในมุมของตัวส่ือพวกนี้เองมันเป็น

พืน้ท่ีท่ีเกิดอินเทอร์เลคในการปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงค่อนข้างเยอะขึน้ เร่ิมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเป็น

ปฏิสัมพันธ์โดยอ้อมในมุมช่องแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เค้ากมี็โอกาสอย่างเฟซบุ๊กไลฟ์กเ็ป็น

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด พอเราเข้าไปเห็นตัวเราเข้าไปเล่นเฟซบุ๊กไลฟ์กับคนดูเราก็จะเห็นเลยว่าเค้ามี

ปฏิกิริยาอะไร ในเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เพราะฉะน้ันการดาํเนินเร่ืองต่าง ๆ มันเป็นเร่ืองความแตกต่างท่ี

มันยังเป็นเร่ืองท่ีเราอยากให้คนดูอะไรแล้วจะได้ดู อยู่ในคาํถามแรกอยู่ เหมือนเดิม แล้วเรากจ็ะเห็น

ความต้องการของเค้าชัดเจนในการท่ีเค้าจะโต้ตอบต่อส่ิงท่ีเค้ารู้สึก มนัค่อนข้างเร็วเพราะฉะน้ันเราก็

เลยต้องดาํเนินเร่ืองให้สอดคล้องกับความต้องการของพวกเค้าเป็นหลัก”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

    “มีค่ะ เพราะเราต้องยอมรับว่าบางทีเราทาํบทหรือเราถ่ายไปเราไม่รู้

ปฏิกิริยาของคน มีโพรเซสของเกาหลีท่ีเวลาทําละครทําแค่ 4 ตอน ออนแอร์ไปก่อนแล้วก็ดูรี

แอคคนแล้วค่อยขยายเร่ืองน้ันน่ีคือโพรเซสของเกาหลีท่ีเค้าทาํจะมีการทาํไปออนแอร์ไป ยุคหน่ึง

มนัมีนะละครไทยท่ีเค้าทาํแบบน้ันคือทาํไปก่อนซัก 8 ตอนก่อนแล้วปล่อยละครออนแอร์เลย แต่จะ

เหน่ือยมากเพราะว่าคุณต้องไล่ถ่ายไปแต่เกาหลีเค้าใช้ระบบน้ันมนัถึงได้มีการทาํให้คนเขียนบทและ

ผู้กาํกับรู้ว่าอันนีค้นโดนเล่นอย่างนีค้นชอบ งั้นขยายเส้นนีไ้ปทางนีถ้ามว่าเราทาํขนาดน้ันไหมกไ็ม่

ขนาดน้ันเพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากในการท่ีจะทาํแบบน้ันแล้วทุกอย่างมันรัดไปหมด เราทาํได้

แค่เติมเส้นเร่ืองถามว่ามีไหม ณ ตอนนีย้ังไม่ถึง ส่วนใหญ่ละครท่ีทาํออนแอร์มันไม่ได้ทาํไปออน

แอร์ไปน้อยมาก เม่ือก่อนเคยมีอยู่ ช่วงหน่ึงท่ีทาํไม่ทันแล้วทาํไปออนแอร์ไปแต่ว่ามีแบบนีคื้อละคร

ตอนน้ันยงัไม่มีไลฟ์ อย่างมากกพ็ันทิป คนกจ็ะเข้าไปดูในพันทิปว่าชอบเส้นเร่ืองนีง้ั้นขยายเส้นเร่ือง

นี ้แต่เป็นดาบสองคมอีกนะเพราะว่าคนท่ีดูกับคนท่ีอยู่ในโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่ท้ังหมด โซเชียล

มีเดียไม่ใช่ท้ังหมดของแมสเป็นแค่คนกลุ่มหน่ึง ถ้าเราเห็นว่าน่ีเป็นความเห็นของคนท้ังหมดแล้วมา

ทาํให้เส้นเร่ืองมันเปล่ียนไปขนาดนี ้บางทีแมสอาจจะไม่รับบางทีมันอาจจะทาํให้โครงเร่ืองท่ีเราต้ัง

มากลายเป็นหักหลังเร่ืองตัวเอง คือถ้าจะเพ่ิมมันต้องขึน้อยู่กับวิจารณญาณของผู้กาํกับและคนเขียน

บทเหมือนกันว่าจะเพ่ิมได้แค่ไหนแล้วแต่เส้นของมัน อย่างล่าสุดเสน่หาไดอาร่ีคนชอบมากเลย  
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ถ้าสมมุติว่ายังเพ่ิมได้ พ่ีเช่ือว่าจะมีการเพ่ิม แต่ว่าละครมันไปจบแล้ว ปิดกล้องไปแล้วมันเลยไม่

สามารถไปเพ่ิมอะไรได้ อย่างมากไปเพ่ิมในโพรเซสของการตัดต่อขยายเร่ืองขยายโมเมนต์แต่ไม่

สามารถไปถ่ายเพ่ิมอะไรขนาดน้ันได้ ย่ิงอย่างพิษสวาทออนแอร์ไปแล้ววันท่ีออนแอร์คือเราถ่าย

ท้ังหมดจบแล้ว” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

    “มีผลค่ะถ้าอย่างนีเ้ร่ืองสงครามนางงามหน่ึงสองถ่ายไปออนไปมีผล

มากนะ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเราพล็อตเองเราเปล่ียนได้หมด แต่อย่างเร่ืองพิษสวาทมีการถ่ายทําไว้

ล่วงหน้าแล้วเราไม่สามารถเปล่ียนได้แต่เราจะนาํไปพัฒนาในเร่ืองต่อไปได้ แต่ถ้าเร่ืองสงคราม

นางงามถ่ายไปออนไปมันเปล่ียนได้เลยเช่นตัวดีเปล่ียนเป็นตัวร้ายได้เลย คนดูเชียร์ไปทางไหนลุ้น

ไปทางไหนเราสามารถเปล่ียนได้เลย อย่างเช่นช่องเจด็เค้าถ่ายไปออนไปเขากส็ามารถเปล่ียนได้เลย

อย่างปัจจุบันทันด่วน” 

 (วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ต้องมีแน่นอนเพราะว่าสังคมสมัยใหม่เดก็สมยันีไ้ม่ค่อยคุยกันจะใช้

ผ่านโซเชียลเพราะฉะน้ันบทละครสมยัใหม่จะต้องมีตรงนีเ้ข้ามาเยอะ ๆ เพ่ือให้เห็นว่าละครทันสมัย

อยู่ในยุคสมัยน้ันคนยังไม่ค่อยคุยกัน ป๊ิง ๆ แชทเข้าหากันมันก็ต้องมีตรงนีค้นสมัยนีม้ันจะนิยมพูด

ทางโซเชียลมากกว่าพูดด้วยปากเวลาจะบอกเลิกกันกบ็อกเราเลิกกันนะไม่ต้องมาจองหน้ากันแต่ว่า

มนักล็ะทิง้การส่ือสารกันด้วยคาํพูดไม่ได้คนเรามนัยงัต้องพูดกัน” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

  

   “มีผล ถ้ากับการเขียนบทสมมุติเค้าคอมเมนต์ว่าเด๋ียวละครตัวนี้จะ

เดินไปตรงนีจ้ะเดินไปทาํอะไรบ้างอย่างเรากต้็องคิดแล้วว่าถ้าเราเขียนละครตัวนีเ้ด๋ียวคนดูจะต้องรู้

ว่าละครตัวนีจ้ะต้องเป็นแบบนี ้ท่ีนีเ้รากต้็องคิดว่าเราจะหลอกคนดูได้ยังไงไม่ให้คิดตามเราจะหักมุม

ยงัไงกส็นุกขึน้ คนเขียนบทสนุกขึน้ว่าจะหลอกล่อคนดูยงัไง หรือคนจะสนุกขึน้ว่ามนัไม่เป็นอย่างท่ี

เราคาดเดามันหักมุมได้มันจะสนุกระหว่างคนดูกับคนเขียนบทในการคอมเมนต์ คอมเมนต์มีท้ังดี

และไม่ดีสําหรับพ่ีจะดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่ แต่ว่าถ้าดีพ่ีก็รับไว้ถ้าไม่ดีพ่ีก็ปรับแค่น้ันเอง ถ้าหากเค้า

แซวหรือว่ามีแบบคาดเดาเร่ืองถูกเร่ืองต่อไปเราก็แบบหักมุมไม่ให้เค้าเดาถูกแล้วแต่สถานการณ์เค้า

คอมเมนต์ยงัไง” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
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  1.1.2 ปัจจัยด้านการแข่งขันที่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทย 

   ปัจจยัดา้นการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทยมี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขยายตวัของค่าย ดา้นอตัราความนิยม (Rating)  

   ยคุแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) 

   1) อัตราความนิยมหรือท่ีเรียกว่า เรตติง้ (Rating) ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของ

ผู้ผลิตในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยดังนี ้

    เรตต้ิง ของละครโทรทศัน์ไทยในยุคแอนะล็อกเป็นตวัวดัความสําเร็จของ

ละครโทรทศัน์ในแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผูผ้ลิตละครของแต่ละค่าย  การแข่งขนั

ในยุคน้ีมีเพียง 4 สถานีโทรทัศน์  ได้แก่  ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 5 และช่อง 9 อสมท . เป็นละครท่ี

ออกอากาศในช่วงหลงัข่าวภาคคํ่า การแข่งขนัจะเป็นช่อง 3 และช่อง 7 เป็นหลกั ซ่ึงละครทางช่อง 7 

ไดรั้บเรตต้ิงท่ีสูง ปัจจุบนัละครในยคุแอนะล็อกของทางช่อง 7 เป็นละครท่ีมีเรตต้ิงสูงสุดตลอดกาล 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

       คู่กรรม เรตติง้ 40        ดาวพระศุกร์ เรตติง้ 38   มนต์รักลูกทุ่ง เรตติง้ 36   สายโลหิต เรตติง้ 34     ทัดดาว บุษยา เรตติง้ 32 

 

ภาพท่ี 4.10 ละครท่ีมีเรตต้ิงสูงสุดในระหวา่งพ.ศ.2530-2540  

 

ท่ีมา : AGB Nielsen (2559) 

 

    สภาพการแข่งขันในยุคแอนะล็อกย ังไม่ มีการแข่งขันท่ีสูงมากนัก  

ฐานผูช้มของช่อง 7 จะมีลกัษณะป่าลอ้มเมือง และช่อง 3 จะมีลกัษณะแบบคนเมือง กระบวนทศัน์

การผลิตละครในยุคแอนะล็อกข้ึนอยู่กับทางสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตว่าต้องการจะผลิตละคร 

เร่ืองอะไร ผูช้มจะรับชมไปตามละครท่ีผลิตออกมาเพราะไม่มีช่องทางการรับชมบนส่ือใหม่  

 



77 

การผลิตละครของแต่ละค่ายไม่ว่าจะผลิตละครเร่ืองใดจะได้รับความนิยมเสมอ เพราะทางเลือก 

การรับชมมีเพียงไม่ก่ีช่องเท่านั้น ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “สมัยก่อนผู้ชมไม่มีส่ือโซเชียลถ้าดูละครจะดูติดต่อกันเลยและต้องดูให้

ได้ และผลิตอะไรเค้าก็ดูเพราะช่องทีวีมีออกอากาศ แค่ 3 5 7 9 ส่ีช่องนี้ ต่อมามีช่อง11 และไอทีวี

(ไทยพีบีเอส) แต่ก่อนละครช่อง 7 เรตติ้งจะมาเยอะเลขขึน้มาโน่นเลย 40 ยึดคนดูท้ังประเทศเค้า

เรียกป่าล้อมเมืองคนเมืองจะดูช่อง 3  ช่อง 7 ก็จะคนดูต่างจังหวัดเม่ือก่อนเรตติ้งจะมีอยู่ไม่ก่ีช่อง  

ถ้าไม่ดูช่อง7 กไ็ปดูช่อง3” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

    “อันนี้จริง ๆ ก็คือแน่นอนอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยแอนะล็อก 

ซ่ึงตัววัดไปเป็นตัวเดียวคือเรตติ้ง เพราะฉะน้ันแน่นอนเรตติง้มีอิทธิพลมากมายกับทุกส่วนของ 

การผลิต คนเขียนบทก็มีส่วนถ้าเรารู้ว่าเรตติง้เราสูง เราก็ต้องมีความมั่นใจ มีความอุ่นใจในระดับ

หน่ึงแล้วว่า เออเรามาถกูทางแล้วอันนีคื้อทาํแล้วคนดูชอบ” 

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   “พ.ศ.2530 ยังเห็นอะไรไม่ชัดผู้ ผลิตจะผลิตอะไรออกมาคนดู ก็ต้องดู

เพราะไม่มีทางเลือกสมัยน้ันมีแต่ช่อง 3 และช่อง 7 ซ่ึงช่อง 7 เค้าจะมีเคร่ืองมือกระจายความถ่ีของ

สัญญาณ ทาํให้ผู้ชมตามต่างจังหวัดรับได้ง่ายกว่าเพราะฉะน้ันช่อง 7 จะได้รับความนิยมมากกว่า

เพราะสัญญาณจะดีครอบคลุมตามต่างจังหวดัได้เยอะ” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ในยุคเก่าคนทาํอยากทาํ คนดูไม่มีโอกาสเลือกเพราะมีช่องน้อยมีละคร

ให้ดูอยู่  2 ช่อง ฉันกต้็องดูจาํเป็นฉันไม่มีโอกาสคนทาํมีหน้าท่ีคือทาํพวกคุณมีหน้าท่ีคือดู” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
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   ยคุดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน)  

   1) การขยายตัวของค่ายท่ีส่งต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์

ละครโทรทัศน์ไทยดังนี ้

    (1) การเพ่ิมจาํนวนการผลิตละคร การขยายตัวของค่ายส่งผลให้เกิดการ

ผลิตเพ่ิมขึน้เป็นจาํนวนส่งต่อการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดท่ีมีการกระจายออกไป  

     การเกิดกิจการโทรทัศน์รายใหม่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของ 

การแข่งขนัละครในยุคดิจิทลั เพราะทาํให้มีจาํนวนช่องท่ีผลิตละคร 12 สถานี ไดแ้ก่ ช่อง 3 ช่อง 7 

ช่องวนั ช่อง 8 ช่องเวิร์คพอยท ์ช่องพีพีทีวี ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ช่องทรูโฟร์ย ูช่องโมโน 29 ช่องไทยรัฐ

ทีวี ช่องโมเดรินไนท์ทีวี และช่อง 5 และมีการขยายตวัของค่ายละครใหม่เขา้มาผลิตละครมากข้ึน 

ปัจจุบนัมีค่ายละครดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1  บริษทัท่ีผลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

ช่อง 3 1. บริษทั กนัตนา เอฟวโูลชัน่ จาํกดั  

2. บริษทั กสัท ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั0  

3. บริษทั กู๊ด ฟีลล่ิง จาํกดั  

4. บริษทั ควสิ แอนด ์เควส จาํกดั   

5.บริษทั ชลลมัพ ีบราเทอร์ จาํกดั  

6. บริษทั ชลลมัพี โปรดกัชัน่ จาํกดั 

7. บริษทั อาหลอง กรุ๊ป จาํกดั  

8. บริษทั อาหลอง จูเนียร์ จาํกดั  

9. บริษทั อาหลอง นิวไลน์ จาํกดั  

10. บริษทั บางกอก ออดิโอ วชิัน่ จาํกดั  

ปิยะรัฐ กลัยจ์าฤก 

พอฤทยั ณรงคเ์ดช 

สมจริง ศรีสุภาพ 

วชัระ คุปตะเวทิน 

จุลวฒิุ ชลลมัพ ี

สรวงสุดา ชลลมัพี 

บุญจิรา ภกัดีวจิิตร 

เฉิดบุญ ภกัดีวจิิตร 

บุญจิรา ภกัดีวจิิตร 

กญัจน์ ภกัดีวจิิตร 

 11. บริษทั สุขสันตห์รรษา 52 จาํกดั  

12. บริษทั สเตปออนเวิร์ค จาํกดั  

13. บริษทั ซิต้ีเซ่น เคน จาํกดั  

14. บริษทั ดวงมาลีมณีจนัทร์ จาํกดั   

15. บริษทั ดีวนัทีว ีจาํกดั     

กอบสุข และพชันี จารุจินดา 

กอบสุข จารุจินดา 

ธีรเดช และบุษกร วงศพ์วัพนัธ์ 

จนัจิรา จูแจง้ 

พรสุดา ต่ายเนาวค์ง 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94_%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2_52_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 16. บริษทั ถนดัละคร จาํกดั  

17. บริษทั ทอง เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั   

18. บริษทั โพลีพลสั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

19. บริษทั พุด-เด้ิน จาํกดั 

20. บริษทั ฟีล กู๊ด เอน็เทอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั   

21. บริษทั โนพร็อบเบลม จาํกดั  

22. บริษทั ภูกิจการละคอน จาํกดั  

23. บริษทั เอเซีย สตูติโอ จาํกดั   

24. บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั    

25. บริษทั มายน์แอทเวิร์คส์ จาํกดั  

26. บริษทั เมคเกอร์ กรุ๊ป จาํกดั 

27. บริษทั เมคเกอร์ เค จาํกดั   

28. บริษทั เมคเกอร์ เจ กรุ๊ป จาํกดั  

29. บริษทั เมคเกอร์ วาย จาํกดั   

30. บริษทั ยมู่า 99 จาํกดั   

31. บริษทั รักละคร จาํกดั  

32. บริษทั ละครไท จาํกดั   

33. บริษทั เลิฟ ดราม่า จาํกดั โดย 

34. บริษทั เวฟ ทีว ีจาํกดั   

35. บริษทั อคัรพล โปรดกัชัน่ จาํกดั  

36. บริษทั ดีคืนดีวนั จาํกดั โดย  

37. บริษทั บรอดคาซท ์ไทย เทเลวชิัน่ จาํกดั 

38. บริษทั แอค-อาร์ต เจเนเรชัน่ จาํกดั  

39.บริษทั ดู เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

(บริษทัในเครือแอค-อาร์ต)  

40. บริษทั ทีวซีีน แอนด ์พิคเจอร์ จาํกดั 

ยทุธนา ลอพนัธ์ุไพบูลย ์

แอน ทองประสม 

อรพรรณ วชัรพล 

ปาจรีย ์ณ นคร 

ธิติมา สังขพิทกัษ ์

ธิติมา สังขพิทกัษ ์

ประยรู วงษช่ื์น 

จิวรัิตน์ จิระประดิษฐ์ผล 

สมพงษ ์วรรณภิญโญ 

ณฤทธ์ิ ยวุบูรณ์ 

มยรุฉตัร เหมือนประสิทธิเวช 

กฤษณ์ ศุกระมงคล 

จริยา แอนโฟเน่ 

ยศสินี ณ นคร 

ยวุดี ไทยหิรัญ 

พลงัธรรม กล่อมทองสุข 

หทยัรัตน์ อมตวณิชย ์

วรายฑุ มิลินทจินดา 

ปิยวดี มาลีนนท ์

พิศาลและอคัรพล อคัรเศรณี 

กรรชยั และปทิดา กาํเนิดพลอย 

อรุโณชา ภาณุพนัธ์ุ 

พงพฒัน์ และธญัญา วชิรบรรจง 

ธญัญา วชิรบรรจง 

 

ณฏัฐนนัท ์ฉววีงษ ์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%B9_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%93_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%93%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B8%93_%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%91_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%B2_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

สถานีโทรทัศน์   ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 41. บริษทั วดิีเตอร์ สตูดิโอ แอนด ์อีควปิ

เมนท ์จาํกดั (บริษทัในเครือทีวซีีน)  

42. บริษทั บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน)  

43. บริษทั เมตตาและมหานิยม จาํกดั  

44. บริษทั มหานิยมชมชอบ จาํกดั  

45. บริษัท มาสเตอร์วนัวิดีโอ โปรดักชั่น 

จาํกดั  

 

46. บริษทั โซนิกซ์ บูม 2013 จาํกดั   

47. บริษทั เป่า จิน จง จาํกดั   

ณฏัฐนนัท ์ฉววีงษ ์

 

สุพล วเิชียรฉาย 

 

ฉตัรชยัและสินจยั เปล่งพานิช 

สินจยั เปล่งพานิช 

ทาริกา ธิดาทิตย ์ 

นิธิภทัร์ เอ้ือวฒันสกุล 

ปิยะ เศวตพิกุล  

ชุดาภา จนัทเขตต ์

นพพล โกมารชุน 

ปรียานุช ปานประดบั 

ช่อง 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั 

2. บริษทั ดีดา้วิดีโอ โปรดกัชัน่ จาํกดั 

3. บริษทั สามเศียร จาํกดั 

4. บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

5. บริษทั กาํลงัดีซอย 6 จาํกดั  

6. บริษทั ก๊ิบสัน แอนด ์กนั จาํกดั   

7. บริษทั คนทีว ีไทยแลนด ์จาํกดั  

8. บริษทั โคลีเซ่ียม อินเตอร์กรุ๊ป จาํกดั 

9. บริษทั 59 ออนแอร์จาํกดั 

 

10. บริษทั 914 เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

11. บริษทั เซน้ส์ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

12. บริษทั ดูมนัดี จาํกดั 

13. บริษทั นวประทานพร จาํกดั 

14. บริษทั ปภสัรา โปรดกัชัน่ จาํกดั  

สยาม สังวริบุตร 

สยม สังวริบุตร 

ไพรัช และสยม สังวริบุตร 

จิตรลดา ดิษยนนัท ์

วนิยั ปฐมบูรณ์ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ 

ชยัวฒิุ เทพวงษ ์

พรพิมล มัน่ฤทยั 

ศุภกาญจน์และพรภูมิ 

ปลอดภยั 

สิเรียม ภกัดีดาํรงฤทธ์ิ 

วราวธุ เจนธนากุล 

อษัฎาวธุ เหลืองสุนทร 

ตฤณ เศรษฐโชค 

ปภสัรา เตชะไพบูลย ์

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

  

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 15. บริษทั ปรากฏการณ์ดี จาํกดั  

16. บริษทัโพลีพลสั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั   

17. บริษทั โฟร์ดี ครีเอทีฟ จาํกดั   

18. บริษทั มีเดีย ซีน จาํกดั   

19. บริษทั มุมใหม่ จาํกดั   

20. บริษทั เฮาส์ ออฟ มรรค จาํกดั   

21. บริษทั บางกอก ออดิโอ วชิัน่ จาํกดั  

22. บริษทั อินทรีย ์ออดิโอ วิชัน่ จาํกดั 

23. บริษทั มีเดีย สตูดิโอ จาํกดั  

24. บริษทั เฟิร์สคลาส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั 

25. บริษทั พอดีคาํ เอน็เทอร์เทนเมนท ์

จาํกดั 

26. บริษทั 9 บีเวอร์ ฟีลม์ จาํกดั 

 

27. บริษทั นพพรโปรโมชัน่ แอนด ์พิคเจอร์ 

จาํกดั   

28. บริษทั เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จาํกดั 

29. บริษทั ทริปเป้ิล ทู จาํกดั โดย  

 

30. บริษทั นีโน่ บราเดอร์ส จาํกดั   

 

31. บริษทั ป๊าสั่งยา่สอน จาํกดั   

 

32. บริษทั มงคลการละคร จาํกดั 

 

ชวลิต พงศไ์ชยยง 

อรพรรณ วชัรพล 

ดนุเดช ธีรสันต ์

ปัญญา ชุ่มฤทธ์ิ 

ธีระศกัด์ิ พรหมเงิน 

สันติสุข พรหมศิริ 

ฉลองและวรพล ภกัดีวจิิตร  

ฉลองและพิมพสุ์ภคั ภกัดีวจิิตร 

พิมพอ์ปัสร เทียมเศวต 

พิมพอ์ปัสร เทียมเศวต 

 

ธงชยัและ34มณีรัตน์ ประสงค์

สันติ  

โอลิเวอร์ บีเวอร์  

พิเชษฐ ศรีราชา 

พนม นพพร 

 

วชัระ แวววุฒินนัท ์ 

รติวลัคุ ์ธนาธรรมโรจน์ 

เกียรติ กิจเจริญ  

ชาญณรงค ์ขนัทีทา้ว 

เมทนี บุรณศิริ  

ปณิตา ธรรมวฒันะ 

นิรัตติศยั กลัยจ์าฤก  

สุทธิพร เมธา 

ตะวนั จารุจินดา  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9F_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

  33. บริษทั มากกวา่ฝัน จาํกดั  

 

34. บริษทั เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเมน้ท ์2 

จาํกดั   

 

35. บริษทั สตาร์เฟรม จาํกดั  

วรีภาพ สุภาพไพบูลย ์ 

ศิริพิชญ ์วมิลโนช 

โดยโสภิตนภา ชุ่มภาณี  

พิมมาดา บริรักษศุ์ภกร 

จีรนนัท ์มะโนแจ่ม  

ธนัญ ์ธนากร 

ช่องวนั 1. บริษทั กู๊ดซีนส์ จาํกดั 

2. บริษทั จนัทร์ ๒๕ จาํกดั 

3. บริษทั เพญ็พุธ จาํกดั 

4. บริษทั จีเอม็เอม็ ทีว ีจาํกดั 

5. บริษทั รีไมน์ เค จาํกดั 

6. บริษทั สตูดิโอ คาํม่วน จาํกดั 

7. บริษทั สเตปอพั เวิร์คพลสั จาํกดั 

8. บริษทั อนัดา 99 จาํกดั 

9. บริษทั อู่ขา้วอู่นํ้าภาพยนตร์ จาํกดั 

10. บริษทั 9 แสนสตูดิโอ จาํกดั 

11. บริษทั พิมพม์าดา เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  

12. บริษทั เมจิก อีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท ์

จาํกดั 

13. บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

 

 

14. บริษทั จีดีเอช หา้หา้เกา้ จาํกดั 

คฑาเทพ ไทยวานิช 

สุรางค ์เปรมปรีด์ิ 

สุรางค ์เปรมปรีด์ิ 

สถาพร พานิชรักษาพงศ ์

ปรารถนา บรรจงสร้าง 

ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล 

ชฎาพร รัตนากร 

อรรถพร ธีมากร 

พนัธ์ุธมัม ์ทองสังข ์

สถาพร นาควไิลโรจน์ 

พิมพม์าดา บริรักษศุ์ภกร 

โสภิตน พิยดา จุฑารัตนกุล 

 

ถกลเกียรติ วรีวรรณ 

นิพนธ์ ผวิเณร 

จิระ มะลิกุล 

ยงยทุธ ทองกองทุน 

ทรงยศ สุขมากอนนัต ์

อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม 

วทิยา ทองอยูย่ง 

คมกฤษ ตรีวมิล 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

  

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

  นิธิวฒัน์ ธราธร 

เมษ ธราธร 

บรรจง ปิสัญธนะกลู 

ปวณี ภูริจิตปัญญา 

ภาคภูมิ วงศภู์มิ 

โสภณ ศกัดาพิศิษฏ ์

ชยนพ บุญประกอบ 

นฐัวฒิุ พูนพิริยะ 

นวพล ธาํรงรัตนฤทธ์ิ 

เกรียงไกร วชิรธรรมพร 

ปัฎฐา ทองปาน 

ปิยะชาติ ทองอ่วม 

ปิยะกานต ์บุตรประเสริฐภา 

ชุ่มภาณี 

ช่อง8 1. บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โชคดีมีสุข จาํกดั 

3. บริษทั ดีคืนดีวนั จาํกดั 

4. บริษทั เกียรติระพี จาํกดั 

5. บริษทั ดีมาก โปรดกัชัน่ จาํกดั 

6. บริษทั มัง่มีศรีสุข โปรดกัชัน่ จาํกดั 

7. บริษทั เอพลสั โปรดกัชัน่ จาํกดั 

8.  บริษทั เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จาํกดั 

องอาจ สิงห์ลาํพอง 

รัฐภูมิ โตคงทรัพย ์

กรรชยั และปทิดา กาํเนิดพลอย 

อิศริยา สายสนัน่ 

กุลณฐั กุลปรียาวฒัน์ 

ธีรภาพ สุขกนัตะ 

บุณฑนิก บูลยสิ์น 

วชัระ แวววุฒินนัท ์

 9. บริษทั ทริปเป้ิล ไนน์ พลสั จาํกดั 

10.บริษทั สามญัการละคร จาํกดั  

สุรบดินทร์ สมบติัเจริญ 

ศรัณย ูวงษก์ระจ่าง 

ช่องเวคิพอยท ์ 1. บริษทั เจา้จอมพล จาํกดั 

2. บริษทั โตะ๊กลมโทรทศัน์ จาํกดั 

3. บริษทั ทาเลนต ์วนั มูฟวี ่สตูดิโอ จาํกดั 

พาณิชย ์สดสี 

ธีรวฒัน์ อนุวตัรอุดม 

ลดัดาวลัย ์รัตนดิลกชยั 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9_%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87_%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%93_%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93_%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8E%E0%B8%90%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A5_%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B9_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)  

 

 

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 4. บริษทั โมจิโต ้เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

5. บริษทั มอนทาจ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั 

6. บริษทั รฤก โปรดัก๊ชัน่ จาํกดั 

7. บริษทั มัง่มีศรีสุข โปรดกัชัน่ จาํกดั   

8. บริษทั อนัดา 99 จาํกดั 

9. บริษทั มงคลการละคร จาํกดั  

นฐัฐพนธ์ ลียะวณิช 

นฐัฐพนธ์ ลียะวณิช 

ฤกษช์ยั พวงเพช็ร์ 

ธีรภาพ สุขกนัตะ 

อรรถพร ธีมากร 

สมศกัด์ิ เตชะรัตนประเสริฐ  

อคัรพล เตชะรัตนประเสริฐ 

ช่องพีพีทีวี 

 

 

 

 

 

 

1. บริษทั ศรีคาํรุ้ง โปรดกัชัน่ จาํกดั 

2. บริษทั อะหยงั ฟิลม์ จาํกดั 

3. บริษทั มนัน่ี พลสั เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั 

4. บริษทั ไอพีเอม็โปรดกัชัน่ จาํกดั 

5. บริษทั คอนเทนท ์แล็บ จาํกดั 

6. บริษทั ทีว ีธนัเดอร์ จาํกดั 

ม.ร.ว. ศรีคาํรุ้ง ยคุล รัตตกุล 

บุญญาวฒัน์ ธงทอง 

ศุภชยั ศรีวจิิตร  

สุทธา ทวศีรีธนโชค 

นพกร ทองมัน่ 

สมพงษ ์วรรณภิญโญ 

ธนาเศรษฐ ์บุรินทร์โชติสิน  

 7. บริษทั เชเกลอ-5 จาํกดั 

8. บริษทั เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย จาํกดั 

9. บริษทั ทูแฮนส์ จาํกดั 

10. บริษทั มาสก ์จูเนีย จาํกดั 

11. บริษทั คอมเมด้ี เวลิด ์จาํกดั 

12. บริษทั ธีมเมติก จาํกดั 

ศศิมา อิศรางกูร ณ อยธุยา 

ณภทัร ภวภูตานนท ์

มารุต สาโรวาท 

ธญัญา โพธ์ิวิจิตร 

มานิดา นฤภทัร  

ศิริพงศ ์สัจวรรณ 

ช่องจีเอม็ 

เอม็ 25 

 

 

1. บริษทั จีเอม็เอม็ 25 จาํกดั 

2. บริษทั จีเอม็เอม็ ทีวี จาํกดั 

3. บริษทั เอไทม ์มีเดีย จาํกดั 

4. บริษทั จีเอม็เอม็ บราโว จาํกดั 

สายทิพย ์มนตรีกุล ณ อยธุยา 

สายทิพย ์มนตรีกุล ณ อยธุยา 

สายทิพย ์มนตรีกุล ณ อยธุยา 

ฟ้าใหม่ ดาํรงชยัธรรม 

 

 

 

5. บริษทั เกง้ กวาง แก๊งค ์จาํกดั 

6. บริษทั อาร์ทโฟ โปรดกัชัน่ จาํกดั 

7. บริษทั สตูดิโอคาํม่วน จาํกดั 

เอกสิทธิ ตระกลูเกษมสุข 

ศิรินภา บุญเสริฐ 

ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%81_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A3_%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5_%E0%B8%93_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 8. บริษทั พิชญะ เอน็เตอร์เทนเมน้ต ์จาํกดั 

9. บริษทั ยีสิ่บหก จาํกดั 

10. บริษทั เอม็บริโอ ้จาํกดั 

11. บริษทั จีดีเอช หา้หา้เกา้ จาํกดั 

พิชญะ นิธิไพศาลกุล 

เอกชยั เอ้ือสังคมเศรษฐ  

หทยั ศราวฒุไพบูลย ์

บุษบา ดาวเรือง 

สมภพ บุษปวนิช 

จินา โอสถศิลป์ 

ยงยทุธ ทองกองทุน 

วชิชพชัร์ โกจ๋ิว 

จิระ มะลิกุล 

มณฑนา ถาวรานนท ์

กิตติศกัด์ิ ช่วงอรุณ 

ช่องทรูโฟร์ย ู 1. บริษทั ทรูวชินัส์ จาํกดั 

2. บริษทั เฮโล โปรดกัส์ชัน่ จาํกดั 

3. บริษทั รีไมน์ จาํกดั 

4. บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชนั จาํกดั 

5. บริษทั ดรีมบอกซ์ จาํกดั 

6. บริษทั บ๊ิกแบง คูล จาํกดั 

7. บริษทั บาแรมย ูจาํกดั 

8. บริษทั ดาวนิชี โปรดกัชัน่ จาํกดั 

9. บริษทั เลเซอร์แคท จาํกดั 

10. บริษทั ออน แอน ออน อินฟินิต้ี จาํกดั 

11. บริษทั โดกา โปรดกัชัน่ จาํกดั 

12. บริษทั ณวลาร์ท นิมิต จาํกดั 

13. บริษทั เพญ็พุธ จาํกดั 

14. บริษทั เชลลฮ์ทั เอน็เทอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

15. บริษทั กู๊ดบอย เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

16. บริษทั เลยดูดี สตูดิโอ จาํกดั 

ศุภชยั เจียรวนนท ์

อนนัดา เอเวอร์ร่ิงแฮม 

ปาริฉตัร ไพรหิรัญ 

เนตรชนก วภิาตะศิลปิน 

ดารกา  วงศศิ์ริ 

วรวฒิุ นิยมทรัพย ์

ปรัชญา ป่ินแกว้ 

นุติ เขมะโยธิน  

วรเวช ดานุวงศ ์ 

ภาสวร บวรกีรติ  

ดาเรศร์ ผูมี้โชคชยั 

เจริญศกัด์ิ เท่ียงธรรม  

สุรางค ์เปรมปรีย ์

ดร.จิรยทุธ ชุษณะโชติ 

พีรพล จนัทรากาศ 

วรัิตน์ เฮงคงดี 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://music.truelife.com/tag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20mbo
http://music.truelife.com/tag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20mbo
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9A%E0%B8%B2_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%9E_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98_%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0_%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9_%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B9_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%97_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3_%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 17. บริษทั นะหนา้ทอง โปรดกัชัน่ จาํกดั 

 

18. บริษทั ณวลาร์ท เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์

จาํกดั 

 

 

19. บริษทั เฮา้ส์ออฟมรรค จาํกดั 

 

20. บริษทั บรรจงทาํ จาํกดั 

 

 

21. บริษทั หกหนุมาน โปรดกัชัน่ จาํกดั 

ชานนท ์สมฤทธ์ิ 

พีรพล จนัทรากาศ 

ณพสิทธ์ิ เท่ียงธรรม 

ธญันพ ตระกลูโชคดี 

ศิขรินธาร พลายเถ่ือน0  

สันติสุข พรหมศิริ 

พิพฒัน์ มโนมยักุล 

เจษฏา นิมิตวิจิตร  

บริบูรณ์ จนัทร์เรืองเจริญพร 

อ่อนละมา้ย 

บอล เชิญยิม้  

นทั มีเรีย 

อธิชาติ ชุมนานนท ์

ช่องโมโน 29 

 

1. บริษทัโมโน 29  จาํกดั 

2. บริษทั พร้อมมิตรโปรดกัชัน่ จาํกดั 

3. บริษทั บูมเมอแรง มีเดีย จาํกดั 

4. บริษทั กลมกล่อม โปรดกัชัน่ จาํกดั 

 

 

 

5. บริษทั โมโนกรุ๊ป จาํกดั 

 

ศุภชยั ศรีวจิิตร 

หม่อมเจา้ชาตรีเฉลิม ยคุล 

ดนุพร ปุณณกนัต ์

นภสัรัญชน์ มิตรธีรโรจน์                                          

ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ 

นพชยั ชยันาม 

วนัชนะ สวสัดี 

พิชญ ์โพธารามิก 

ดร.โสรัชย ์อศัวประภา 

นวมินทร์ ประสพเนตร 

ไทยรัฐทีว ี 1. บริษทั โพลีพลสั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 

2. บริษทั หนุก-หนาน จาํกดั 

อรพรรณ วชัรพล 

อรพรรณ วชัรพล 

ช่อง5   1. บริษทั กนัตนา มูฟวี ่ทาวน์ (2002) จาํกดั  

2. บริษทั มนัเวิร์คโปรดกัชัน่ จาํกดั 

จิตรลดา ดิษยนนัทน์ 

ธวชัชยั เพญ็ภกัดี 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

  

สถานีโทรทัศน์ ช่ือบริษัท รายช่ือผู้จัด 

 3. บริษทั แคนดิดส์ อินทีเรีย จาํกดั เทพจุฬา เจียรนยั  

โมเดิร์นไนน์ทีว ี 1. บริษทั สาระแน แปซิฟิค จาํกดั วลิล่ี แมคอินทอช 

เกียรติศกัด์ิ อุดมนาค 

 

ท่ีมา : ช่อง 3 ช่อง 7 ช่องวนั ช่อง 8 ช่องเวร์ิคพอยท ์ช่องพีพีทีว ีช่องจีเอม็เอม็ 25 ช่องทรูโฟร์ย ู 

 ช่องโมโน 29 ช่องไทยรัฐทีว ีช่องโมเดรินไนทที์ว ีและช่อง 5 (2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
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    การเขา้สู่ยุคทีวีดิจิทลัมีอตัราการเติบโตของค่ายละครโทรทศัน์มากถึง 

170 บริษทั เป็นการต่ืนตวัของทางสถานีโทรทศัน์บนภูมิทศัน์ใหม่ในพื้นท่ีของละครหลงัข่าวภาคคํ่า

ในช่วงเวลา 20:20 น.-22:45 น. จึงทาํใหมี้การผลิตละครท่ีตอบสนองต่อจาํนวนช่องท่ีเพิ่มข้ึนจนเกิด

สภาวะ “ละครล้นจอ” ผูผ้ลิตอยู่ในสภาพการแข่งขันเพื่อช่วงชิงฐานของผู ้รับชมในการสร้าง  

“เม็ดเงิน” ของผูอุ้ปถมัภ์รายการ (Sponsor) ท่ีเกิดการกระจายรายไดไ้ปตามจาํนวนสถานีโทรทศัน์

รายใหม่ท่ีเกิดข้ึนมา ซ่ึงภาพรวมของเงินค่าโฆษณาในไตรมาสแรกของ พ.ศ.2560 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.11 ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาทีวดิีจิทลัไตมาสแรก พ.ศ.2560 

 

ท่ีมา : โพสทูเดย ์(2560) 

 

   จากภาพท่ี 4.11 แสดงให้เห็นถึงเม็ดเงินค่าโฆษณาท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด  

ทาํให้ละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัเกิดการแข่งขนัเพื่อแย่งยิงส่วนแบ่งทางการตลาดในค่าโฆษณาท่ี

เป็นความเปล่ียนแปลงบนโลกของการผลิตละครผูผ้ลิตจึงมีกระบวนทศัน์ต่อการผลิต โดยมีการ

พฒันาในทุก ๆ ด้านของการผลิตละคร มีการตั้งเป้าหมายในการคดัเลือกละครท่ีจะทาํให้ละคร

ประสบความสําเร็จอยา่งสูงสุด ละครจะตอ้งมีการกล่าวถึงในกระแสสังคมมากท่ีสุด เพราะละครท่ี

ประสบความสําเร็จจากค่ายใดจะส่งผลต่อการพิจารณาจากทางสถานีในการผลิตละครเร่ืองต่อไป 

ซ่ึงบนการตั้ งเป้าหมายของละครแต่ละเร่ือง ผูผ้ลิตต้องมีการพัฒนาบนมาตรฐานท่ีบ่งบอกถึง 

“ลายเซ็น” ของแต่ละค่าย ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
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   “การขยายตัวของค่ายละครต่าง ๆ มีผลเกือบทุกด้านท้ังช่องท่ีมากขึน้

บริษัทท่ีมากขึน้แปลว่าจะมีละครเกิดเยอะขึน้แต่ค่าโฆษณาท้ังหมดโดยรวมเท่าเดิม เค้กยังก้อนเดิม

แต่ว่าเค้กจะถูกแบ่งมากขึน้สมมุติช่อง 3 เคยได้ซัก 50 บาท อาจจะเหลือ 25 บาท ช่อง 7 เคยได้ 50 

บาท อาจจะเหลือ 25 บาท อีก 50 บาทอาจจะไปแบ่งอีก 20 ช่องท่ีเหลือ เพราะฉะน้ันการผลิตจะต้อง

ถูกต้ังเป้าหมายมากขึน้ว่าละครเร่ืองนีไ้ด้ แน่ ๆ เราถึงจะทาํ ถ้าไม่ได้กเ็ส่ียงเกินกว่าจะลงทุน ซ่ึงแต่

ก่อนอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเอ๊ยประมาณหน่ึงเอานะน่าจะได้ ขนาดเรามั่นใจแล้วนะว่าได้แน่ ๆ บาง

ทีทาํไปไม่ได้กเ็ยอะวิธีคิดจะเปล่ียนไปสมมุติว่าผมเป็นผู้ จัดเจ้าหน่ึงของช่องวนัแล้วในช่องวนัมีผู้จัด

อีกซัก 4-5 เจ้า ซ่ึงจากเดิมไม่มีการแข่งขัน แต่จะทาํยังไงให้ละครเราเป็นท่ีพูดถึงมากกว่าละครของ

คนอ่ืน ๆ เพ่ือฉันจะได้สิทธิในการผลิตละครเร่ืองต่อไป แข่งกันท่ีความสําเร็จของละครเร่ืองน้ัน ๆ 

ซ่ึงแล้วแต่จะมาจากแบบไหนจะมาจากงานท่ีดี จะมาจากเรตติง้ท่ีดี กเ็ป็นเร่ืองธุรกิจอยู่แล้วครับ” 

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “มีผลมากเลยนะการแข่งขนัเยอะขึน้ส่วนแบ่งการตลาดเยอะขึน้มีผลอยู่

แล้ว ในเม่ือโลกสมัยนี้มันเป็นโลกของการแข่งขัน สมัยก่อนประเทศไทยมันมีก่ีบริษัทท่ีทาํละคร 

ดาราวิดีโอ กันตนา รัชฟิล์ม ช่องสามมีอยู่ 3 4 ค่ายนี ้ท่ีน่ีพอเป็นการแข่งขันแต่ก่อนมีร้านข้าวอยู่ ร้าน

เดียวในชุมชนวนัหน่ึงมีสิบร้านต้องแบ่งออกไปไม่พอยังมีเคเอฟซี พิซซ่าให้คนได้เลือกกินแล้ว เรา

เป็นร้านกินข้าวท่ัวไปแล้วเราต้องทาํไก่ทอดแข่งกับเค้าเพ่ือความอยู่รอดแต่ไก่ทอดของเราอาจจะเอา

ไก่ทอดมายาํเพ่ือพัฒนาฝีมือของเรา” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

    

    “รายได้น้อยลงเพราะการกระจายการตลาดสินค้า เม่ือก่อนเคยให้ 3579 

เด๋ียวนี้มาเป็นพรืดเลยดิจิทัล เค้กก้อนเดิมแบ่งกันไปช่องสามมีปัญหาเยอะถูกแบ่งไปเยอะเรตติ้ง

น้อยลง” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “การเกิดขึ้นของหลายช่องมีผลกระทบอยู่ แล้ว เม่ือก่อนมีแค่ 3 5 7 

ตอนนีมี้อยู่ประมาณ 12 ช่องท่ีทาํละครเหมือนกัน ดังน้ันจะเป็นสงครามคอนเทนต์เพ่ือช่วงชิงส่วน

แบ่งตลาด ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติอยู่แล้ว เรารู้แต่แรกว่าต้องเจอกับส่ิงนี ้ต้องหาทางดึงดูดแฟนเรา หน่ึงคือ

ต้องไม่หนีจากเราไป สองคือจะเพ่ิมขึน้ได้อย่างไร ละครเราต้องมีลายเซ็นให้ชัดเจน” 

(นิพนธ์ ผวิเณร,โพสทูเดย ์ออนไลน์ 23 มกราคม 2559) 
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    (2) การแข่งขนัด้านการสร้างสรรค์เนือ้หา 

     สมรภูมิการแข่งขนัในทีวีดิจิทลับนความหลากหลายทางเน้ือหามิได้

สร้างละครจากนวนิยายท่ีมีการประพนัธ์อยูแ่ลว้เท่านั้น การสร้างสรรคเ์น้ือหาให้มีความแปลกใหม่

เป็นกระบวนทศัน์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนผา่นของการเล่าเร่ือง ซ่ึงการสร้างตวัละครเป็นพลงัในการ

ผลักดันให้ผลงานโดดเด่นเป็นการสร้างคุณภาพงานและการผลิตละครท่ีมีกลุ่มการรับชม 

แบบเจาะจงในสังคมละครยุคดิจิทลั การสร้างละครจากบทประพนัธ์ดั้งเดิมหรือละครท่ีเคยผลิตแลว้

นาํกลบัมาผลิตใหม่ (Remake) เช่น บา้นทรายทอง (2558) คู่กรรม (2556) พิษสวาท (2559) เป็นตน้ 

ไม่ไดเ้ป็นสูตรสําเร็จของความดงัของความสําเร็จอีกต่อไป  แต่การสร้างละครท่ีมีการสร้างสรรค์

เน้ือหาท่ีแปลกใหม่นบัเป็นขนบใหม่ในกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงการเปล่ียน

ผา่นเขา้สู่ยคุดิจิทลั 

     การสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีแปลกใหม่เป็นการสร้างสรรคแ์ก่นเร่ืองใหม่

ท่ีสะทอ้นชีวิตเก่ียวกบัชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคมท่ีเคยอยู่นอกกระแสความสนใจ เช่น คนรักเพศ

เดียวกนั  ผูพ้ิการทางสมอง ผูเ้ป็นโรคซึมเศร้า มาเป็นตวัละครเอกของเร่ือง เช่น ละครเร่ืองพี่น้อง 

ลูกขนไก่ (2560) มีตวัละครเอกเป็นผูพ้ิการทางสมอง เป็นตน้ ซ่ึงการสร้างตวัละครจะตอ้งมีความ

โดดเด่นเฉพาะตวั และบทละครโทรทศัน์ท่ีสามารถตรึงใจผูช้มได้ การตรึงตราใจผูช้มเป็นการ  

“ตีหวัเขา้บา้น” เพื่อให้ผูช้มไดติ้ดตามอยา่งต่อเน่ืองจบ ซ่ึงจะตีหวัเขา้บา้นไดห้รือไม่นั้น ผูผ้ลิตยงัอยู่

ในสภาวะเส่ียงวา่ “จะโดนใจหรือไม่โดนใจ” ผูช้ม ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลในโพสทูเดย ์

ออนไลน์ และจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี อธิบายดงัน้ี 

 

     “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ชอบเนื้อหาแบบฮอร์โมน พ่ีน้องลูกขนไก่  

แต่ถามว่าผู้ ใหญ่สนุกไหม คนต่างจังหวัดชอบไหมก็อาจจะไม่ เพราะผู้ชมในอดีตน้ันเติบโตมา

กับนวนิยายละครช่ือดังในอดีตและปัจจุบันถูกสร้างขึ้นจากนวนิยายท่ีได้รับความนิยม เช่น                

นํา้เซาะทราย เมียหลวง คู่กรรม เน่ืองจากช่องทางการส่ือสารมีเพียงแค่โทรทัศน์ ขณะท่ีช่วงเวลา

ออกอากาศก็จาํกัดไม่สามารถหาดูย้อนหลังได้ แต่ใน 5-10 ปีข้างหน้าเนือ้หาลักษณะท่ีสร้างสรรค์

และเต็มไปด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง จะได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้ ขณะท่ีละครแนวดราม่า ชิงรักหัก

สวาทจะลดตํา่ลง ซ่ึงท้ังหมดเป็นไปตามสภาวะของสังคมซ่ึงผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปตามอาย ุการศึกษา 

และไลฟ์สไตล์ของเขา”  

(ยทุธนา ลอพนัธ์ุไพบูลย,์ โพสทูเดย ์ออนไลน์ 15 สิงหาคม 2560) 
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     “ท่ีสุดน่ันคือประเด็นสงครามคอนเทนต์จะเป็นเร่ืองเดียวกับ 

เซ็กเมนต์ คือถ้าจะทาํละครแบบมีทูโปรดักต์จะอยู่ไม่ได้ ละครช่องวันต้องจับกลุ่มให้ชัดแน่นอน

ละครพร็อพเบสต์ก็ยังคงมีอยู่  ตัวร้าย แก้แค้น ริษยา แต่ส่ิงหน่ึงท่ีจะต้องเกิดขึ้นคือละครท่ีมี            

คาแรกเตอร์เฉพาะตัวละครของเราจะมีลักษณะบทท่ีแขง็แรง ละครต้องสนุกแต่ต้องมีเหตุผล ไม่งั้น

ลักษณะของงานท่ีออกมาจะสะเปะสะปะ อย่างเรือนร้อยรักเรากท็าํแบบซูเปอร์แมสในแบบของเรา 

ดังน้ันจะมีมาตรฐานอันหน่ึงคือตัวละครต้องชัด ถ้าทาํละครเหมือนคนอ่ืนจะสู้เขาได้ยังไง ดังน้ัน

การทาํคอนเทนต์ใหม่ ๆ เป็นเร่ืองสาํคัญมาก แล้วกห็วงัว่าส่ิงใหม่น้ันจะทาํให้คนดูชอบได้” 

(นิพนธ์ ผวิเณร, โพสทูเดย ์ออนไลน์ 23 มกราคม 2559) 

 

    “ต้องสร้างงานให้มีความแตกต่าง คนดูในยุคนี้ค่อนข้างเปล่ียน 

ไปคนดูชอบอะไรท่ีใหม่แล้วกเ็ข้ากับยุคเข้ากับสมัยท่ีเค้าอยู่ เพราะฉะน้ันการแข่งขันมันจะเป็นเร่ือง

ของการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึน้ในตลาดมากกว่า แล้วตอบสนองความต้องการของคนดูจริง ๆ 

ในยคุน้ันจะต้องพูดถึงเร่ืองของเค้าในยคุท่ีเราอยู่  น่ันคือส่ิงท่ีสร้างความไม่เหมือนใครกับงานของเรา 

เพราะฉะน้ันจาํเป็นท่ีเราจะต้องสร้างความแตกต่าง สร้างความโดดเด่นมากกว่าคนอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

    “มีค่ะ เพราะพ่ีรู้สึกว่าปริมาณท่ีมากเป็นส่ิงท่ีดีนะเพราะทําให้

ตลาดมันหลากหลายขึน้ แต่ในทางกลับกันเม่ือตลาดหลากหลายทาํให้งานท่ีมีคุณภาพจะโชว์ตัวเอง 

เม่ือก่อนปริมาณน้อยงานท่ีทํามาอาจจะใกล้เคียงกัน แต่พอปัจจุบันเม่ือดิจิทัลเกิดขึ้นจะมีความ

หลากหลายแล้วงานเยอะมาก ส่ิงท่ีดีคือความหลากหลายของงานแล้วทาํให้งานไหนท่ีโดนแล้วจะ

อยู่ได้กจ็ะโดดขึน้มาเอง”  

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
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     “มีอยู่แล้วเราจะทาํยงัให้ผู้ชมชอบจากท่ีดูสังคมท่ีเกิดขึน้แล้วจะ

มองประมาณว่าแนวไหนท่ีคนชอบ แต่ส่วนใหญ่จะทาํละครบู๊ประมาณวัดใจมากกว่า ลองดูว่าเรา

นาํเสนออย่างนีไ้ปแล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบ กระแสกส็อดแทรกไปบางฉากบางตอนนิด ๆ หน่อย ๆ 

แต่บทมันมีมาอยู่แล้ว คนเขียนบทเค้ากเ็ขียนมาอยู่แล้วว่าตามกระแสอย่างนี ้บางทีกต็รงเกินไปหรือ

ท่ีล่อแหลม อย่างประเทศเรากอ็อกอากาศไม่ได้ เรากต้็องปรับถึงได้ตระหนักว่าคนดูเค้าจะชอบแบบไหน 

แล้วกระแส ณ ตอนน้ันเป็นในทางไหนเรากต้็องมองในส่ิงรอบข้างว่าข่าวสารมีอะไรเราควรมาปรับ

ใช้กบัละคร ว่าคนชอบหรือไม่ชอบให้มนัโดนใจเป็นอย่างน้ันมากกว่า” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโคตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “กมี็นะค่ะเวลาเราทาํเราเอาคนดูเป็นท่ีต้ังอยู่แล้ว เอ๊ะคนดูจะชอบ

อะไรชอบแบบไหน แล้วก็ทาํให้เข้ากับยุคสมัยนีเ้พ่ือมันจะเข้าใจง่ายขึน้ทันสมัยมากขึน้แล้วก็มัน

ต้องร่วมสมัยมันต้องไม่เชย ท่ีเวลาทาํส่วนใหญ่เวลาคิดเราต้องทาํยังไงก็ได้ท่ีจะดึงคนดูให้อยู่กับ

ละครเราให้ได้มากท่ีสุด เพราะว่าเด๋ียวนีมี้มือถือคนดูทีวีหยิบมือถือขึน้มาอยู่แล้วน้อยมากท่ีจะแบบ

ต้ังใจดูแบบสมัยก่อน เพราะว่าดูไปทวิตไป ฉากอย่างงี ้ฉากอย่างงั้นคือมันกต้็องทาํทุกวิธีทางให้คน

ดูไม่หยิบมือถือขึน้มาเล่น ตอนท่ีทาํรู้สึกแบบนี้เวลาทาํอะไรเราจะพยายามทาํละครแบบใช้คาํพูด 

“ตีหัวเข้าบ้าน” พอดูแล้วเร่ืองมันต้องไม่หยุดเร่ืองมันต้องต่อไป เร่ือย ๆ จนคนดูบอก เฮ้ย! มันหยุด

ท่ีจะดูไม่ได้มนัจะไม่มีช่วงท่ีจะก้มดูมือถือขึน้มาดู” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

    “การผลิตละครท่ีจะให้คนดูมาสนใจจะต้องมีอะไรท่ีแปลกแหวก

แนวจากของเดิม เพราะปัจจุบันช่องทางการส่ือสารในสังคมไทยมันเยอะมากมันมีโซเชียลเข้ามา  

ถ้าละครท่ีผู้ผลิตไม่โดนใจจริง ๆ กจ็ะไม่ได้รับการเลือก” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   (3) การแข่งขนัด้านโปรดักช่ัน  

    นอกจากการการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน์ของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ในดา้นเน้ือหา ผูผ้ลิตยงัใหค้วามสําคญัใน “การแข่งขนัดา้นโปรดกัชัน่” (Production) มีการ

พฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีเขา้มาใหม่นบัเป็นส่วนสําคญัของการผลิตละครเพื่อทาํให้มี

คุณภาพงานแสง สี ฉาก และเทคนิคพิเศษท่ีเกิดความสมจริง เช่น ทาํกระสุน เป็นตน้ การแต่งหน้า 
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ทาํผม เส้ือผา้ เพื่อความสมจริงของรายละเอียดในแต่ละฉากมากท่ีสุด การสร้างสรรคมุ์มภาพให้มี

ความแปลกใหม่ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

     “พ่ีคงทาํจากประสบการณ์ความผิดพลาดในอดีตแล้วเอามารวมกัน

ทําให้ดีขึ้น สมัยก่อนมีไม่ก่ีค่ายเราก็รีบทํา 13 เร่ืองต่อปี แต่เด๋ียวนี้น้อยลงเพราะฉะน้ันมีเวลา

ปรับปรุง เร่ืองภาพ แสง สี บท ค่ายละครท่ีเกิดขึน้เราอาจจะดูแล้วเปรียบเทียบบ้าง แต่เรามีแนวทาง

ของเราในการทาํภาพ พ่ีกมี็แนวทางของพ่ีซ่ึงพ่ีกส็อนกันต่อ ๆ มาให้รุ่นใหม่ ๆ แต่ละเร่ืองสไตล์การ

ทาํ การกาํกับ การทาํภาพ การแต่งตัวต้องดูให้เหมาะสม” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “อันดับแรกเลยคือคุณภาพการต่อสู้ตรงนีเ้ป็นกลยุทธ์ในการทาํงาน

ของแต่ละค่าย มีหลาย ๆ อย่างเช่น ซีจียิงกันรับหน้าแค่ฟีลล่ิงของการยิงปืนของนักแสดง เพราะเวลายิง 

จริง ๆ จะมีเอฟเฟคขึ้นหน้าอาจจะมีกระพริบตาบ้างบางค่ายก็ใช้ยกเฉย ๆ ไม่ใช้ของจริงไม่ใช้ 

เอฟเฟคใช้ปืนปลอม ๆ ยกขึน้มาจ่อเล้วก็เอาซีจีมาใส่โดยธรรมชาติของคนถ้าคนท่ีไม่เป็นเค้าจะ

หลับตาทันทีมันเสียงดังมันน่ากลัว แต่ตรงนีจ้ะได้ความรู้สึกของความเป็นจริง เสียงปืนน่ะถ้าเราใช้

ของจริงลงทุนตรงนีบ้างค่ายกไ็ม่ได้ใช้ มนักมี็ข้อแตกต่างว่าใครจะใช้ของจริงหรือใช้ปืนปลอมน่ีคือ

คุณภาพ” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “ท่ีเห็นชัดเลยต้องแข่งขันกันด้านโปรดักช่ัน เราจะพัฒนาออกมา

ให้สู้ละครค่ายอ่ืน ๆ ได้น้ัน ของบริษัท ดาราวิดีโอมีการพัฒนาขึน้เยอะเราดูแลเร่ืองนีใ้ห้เพ่ือท่ีจะสู้

เค้าได้เพราะว่าก่อน ๆ มาท่ีทาํละครจะการเปรียบเทียบกันระหว่างค่ายละครช่องนี้กับค่ายละคร 

ช่องน้ัน ซ่ึงค่ายละครช่องน้ันเค้าอลังการงานสร้าง แต่พอมาเร่ิมมาสิบปีหลังค่ายละครของช่องนี้

โดยเฉพาะค่ายเราพัฒนาขึ้นเยอะท่ีเห็นชัด ๆ เลย ฉาก เส้ือผ้า หน้าผม ซ่ึงเม่ือก่อนนี้ถ้าดูละคร

สมัยก่อนจะเห็นว่าหน้านีจั้ดเตม็ตางอนกร๊ิงสอนช้ันสามช้ันมีการพัฒนาให้มันดูสมจริงมากดูเรียว

มากขึน้” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
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    การสร้างจุดขายให้มีความโดดเด่นอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีค่าย

ละครต่าง ๆ นาํมาใช้ ไดแ้ก่ การจา้งนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงและความสามารถเป็นท่ียอมรับของผูช้ม 

ซ่ึงปัจจุบนันกัแสดงมีทั้งในสังกดัของทางสถานีโทรทศัน์ และนกัแสดงอิสระท่ีสามารถรับแสดงได้

ทุกสถานีทาํใหมี้การกระจายนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงไปตามสถานีต่าง ๆ ผูผ้ลิตสามารถนาํนกัแสดงมา

แสดงในละครได้หลากหลายและเหมาะสมกับบุคลิกภาพ (Character) ในละครท่ีผลิตมากข้ึน 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “ดาราค่ายเรามีน้อยคนก็เร่ิมบ่นแล้วว่าดาราหน้าเดิม แต่ตอน 

นีมี้ดาราท่ีอิสระมากขึน้ทาํให้มีตัวเลือกมากขึน้ ได้คนท่ีค่อนข้างหลากหลายเพราะอย่างบางทีบท

ท่ีมาจากนวนิยายจะถกูบีบบังคับด้วยตัวนักแสดง เช่น ละครพิษสวาท ตัวละครทิพย์อาภาและเชษฐา

ในนิยายไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้ชอบจริง ๆ แล้วเป็นรุ่นเดียวกับตัวพระเอกด้วยซํ้า แต่ด้วยนักแสดง

เค้าอยากให้เราดันสองคนนี ้จึงถกูปรับความสัมพันธ์แล้วกเ็พ่ิมเส้นเร่ืองของเค้ามา” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

    ก. การสร้างสรรค์บทละครท่ีมีเนื้อหาแปลกใหม่ด้วยการดาํเนิน

เร่ืองท่ีกระชับฉับไว 

     การขยายตวัของค่ายละครโทรทศัน์ส่งผลต่อการแข่งขนัในทุก ๆ 

ดา้นของการผลิตละคร วิถีชีวิตของผูค้นในสังคมดิจิทลัเป็นจุดเปล่ียนของความรวดเร็วและด้วย

ความรวดเร็วน้ีจึงส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละครของผูจ้ดัละครและผูเ้ขียนบท

จะตอ้งทาํบทละครใหมี้ความสนุกสนานมีความโดดเด่น แต่ถา้ยงัผลิตละครในรูปแบบเดิม ๆ อาจทาํ

ใหล้ะครท่ีผลิตไม่ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

     “เราต้องทาํให้มันสนุกขึน้ อย่างท่ีบอกด้วยสังคมมันเปล่ียนไป 

ด้วยตลาดการแข่งขันมันสูง ด้วยปริมาณท่ีมันเยอะงานท่ีคุณผลิตถ้ามันไม่โดดเด่น มันไม่สนุกจริง

มันอยู่ไม่ได้ มันกจ็ะกลืนหายไปในตลาด เพราะฉะน้ันมันมีผลยังไงกับการคิดบท การเขียนบทคุณ

จะต้องทาํงานให้มนัสนุก สนุกในท่ีนีก้คื็อในพิจารญาณของคุณแล้วว่าคุณจะมองว่ายงัไงถึงจะสนุก 

เพราะคาํว่าสนุกมันยากนะละครแต่ละเร่ืองมีเนเจอร์ของมัน ถ้าคุณจะหยิบงานชิ้นนี้มาทาํมันก็จะ

มีเนเจอร์ มนัจะมีธรรมชาติของเร่ืองท่ีจะต้องไปทางนี ้อยู่ ท่ีว่าคุณจะจับมันถูกไหม ว่าคุณจะทาํให้

มนัสนุกในแบบไหน ทาํให้มีความโดนเด่นและยกจุดเด่นออกมาให้ได้ น่ีคือหน้าท่ีของคนเขียนบท 
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ท่ีจะต้องเดินเร่ืองต้องคิดบท ต้องทาํตัวละคร ต้องทาํทุกอย่างให้มนัดีให้มันชัด น่ันคือวิธีการคิดท่ีซ่ึง

เป็นรายละเอียดแล้ว เช่น คุณต้องทาํเร่ืองให้มันรวบรัดตัดความ คุณต้องเดินเร่ืองให้เข้าประเดน็ ต้อง

มีคอนฟริกใด ๆ กแ็ล้วแต่ มนัคือส่ิงท่ีทาํให้ละครสนุก คุณต้องเขียนงานให้มนัสนุก” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   ข. การเกิดแนวความคิดการผลิตละครตามความต้องการของผู้ผลิต

และตามความต้องการของผู้ชม  

    การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยยคุดิจิทลั มีกระบวนทศัน์อยู ่2 

แนวทางไดแ้ก่ การผลิตละครตามความตอ้งการของผูผ้ลิต และการผลิตละครตามความตอ้งการของ

ผูช้ม ซ่ึงถ้าทาํตามเป้าประสงค์ของผูผ้ลิต ผูผ้ลิตตอ้งมีความมัน่ใจการนาํเสนอละครตามแนวทาง

ของผูผ้ลิต หากส่ิงท่ีผูผ้ลิตคิดตรงกบัความตอ้งการของผูช้มละครจะได้รับความนิยมและมีอตัรา

ความเส่ียงน้อยลง ซ่ึงผูผ้ลิตมกัจะเลือกผลิตตามความตอ้งการของผูช้มแลว้สร้างสรรค์ความแปลก

ใหม่ลงไปหากถูกใจผูช้มจะส่งผลต่อความสําเร็จของละครเร่ืองนั้น โดยผูผ้ลิตตอ้งมีการพฒันาให้

กา้วตามทนักบัผูช้ม เทคโนโลยีและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้

อธิบายดงัน้ี 

 

    “อาจารย์ว่าอยู่แค่กรอบใหญ่ ๆ เลยเวลาเราทําละครมีอยู่สอง 

ส่วนท่ีเป็นตัวแปลสําคัญในการทาํละครซักเร่ืองอันแรกเลยคือ ผู้ จัดคนทาํละคร อันท่ีสองกคื็อผู้ชม  

ท่ีนีอ้ยู่ ท่ีว่าพอเราทาํแล้วเราทาํละครบนเป้าประสงค์อะไร ถ้าเราทาํละครในเป้าประสงค์ของคนทาํ 

เรากจ็ะทาํงานแบบหน่ึง ถ้าเราทาํเป้าประสงค์ของคนดูเรากจ็ะทาํงานแบบหน่ึง เป้าประสงค์ของคน

ทาํกห็มายความว่าเราอยากทาํอะไรเราทาํอะไรได้เราเก่งอะไรเรากจ็ะทาํ คนดูดูหรือเปล่าไม่รู้ถ้าคนดู

เราก็คิดว่าน่ันคือส่ิงท่ีคนดูไม่เคยเห็นนะบอกไม่ได้หรอกว่าวันนี้จะมีเร่ืองอะไรท่ีคนดูไม่เคยเห็น

แล้วเค้าเปิดรับ ถ้าเราไม่โยนลงไปจะไม่มีทางรู้ ก็จะมีอยู่สองทางท่ีเราจะเล่นกับคนดู คือมาจากเรา

เลยหรือเค้าต้องการเข้ามาทาํได้ท้ังสองรูปแบบ ความกล้าของคนทาํท่ีทาํแล้วมั่นใจแล้วใส่ลงไปใน

ตลาด แล้วตลาดตอบรับก็ถือว่าประสบความสําเร็จก็ดีไป แต่ถ้าตลาดไม่ตอบรับก็แสดงว่าไม่ใช่  

แต่คนส่วนใหญ่กจ็ะทาํบนความต้องการของตลาดเป็นหลักมากกว่าหมายความว่าคนดูเค้าอยากดู

อะไรเค้ากจ็ะทาํส่ิงน้ัน แต่ถ้าคนดูพัฒนาตัวเองแล้วเดินไปเร่ือย ๆ จะไม่เจอคาํถามท่ีถามว่าแล้วคนดู

จะได้ดูอะไรใหม่ ๆ ในเม่ือคนทาํไม่ใส่อะไรใหม่ ๆ ลงไปให้กับคนดู แต่ถ้าคนดูแล้วเค้าเติบโตไป

กับยุคสมัยเทคโนโลยีต่าง ๆ คิดว่ากจ็ะสะท้อนการพัฒนากจ็ะเดินไปพร้อม ๆ กัน ถ้าคนดูเค้าโตไป

กับส่ิงเหล่านี้โตไปกับวิวัฒนาการท่ีเกิดขึน้ในสังคมตามความคิดและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  
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คนทาํกจ็ะทาํบนความเปล่ียนแปลงน้ันด้วย มนักจ็ะพัฒนาไปด้วยกันแต่ถ้าคนดูไม่เอาในเร่ืองเหล่านี้

แล้วยงัยึดในรูปแบบเดิม ๆ แบบเก่า ๆ คนทาํโยนอะไรใหม่ ๆ ลงไปกไ็ม่มีทางเกิด เค้ากจ็ะต่อต้านว่า

น่ีไม่ใช่ อาจารย์เช่ือว่าคนดูในปัจจุบันพัฒนาขึน้ไปเร่ือย ๆ คนทาํกเ็ลยพัฒนาขึน้ไปเร่ือย ๆ คนดูเค้า

พัฒนาไปคนทาํเลยทาํตาม” 

 (องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   2) อัตราความนิยมท่ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผู้ผลิตในการสร้างสรรค์

ละครโทรทัศน์ไทย ดังนี ้

    (1) การกระจายตัวช่องทางการรับชมส่งผลให้เรตติง้มีการกระจายตัวไป

ตามช่องทางต่าง ๆ  

     การวดัอตัราความนิยม หรือท่ีเรียกว่า “เรตต้ิง” (Rating) ของละคร

โทรทศัน์ไทยเป็นผลการวดัทางโทรทศัน์ของบริษทั เดอะนิลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นการวดัท่ีบอกถึงความสําเร็จของละครแต่ละเร่ือง ซ่ึงช่วงการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทยจาก

ยคุแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัเป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการรับชมของผูช้มท่ีมีช่องทางการ

รับชมมากว่าการรับส่ือโทรทัศน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

บนแอปพลิเคชัน่เฟซบุก๊ ไลน์ ทวติเตอร์ อินสตาแกรม ยทููป และเวบ็ไซตข์องทางสถานีต่าง ๆ ทาํให้

ผูช้มสามารถรับชมละครไดทุ้ก ๆ ไม่จาํเป็นจะตอ้งรอรับชมทางส่ือโทรทศัน์เพียงส่ือเดียว และยงั

สามารถรับชมยอ้นหลงั จึงทาํให้ปัจจุบนัการวดัเรตต้ิงมิไดว้ดัเพียงช่องทางการรับชมทางโทรทศัน์

อีกต่อไป วฒันธรรมการกระจายการรับชมน้ีทาํให้เรตต้ิงทางการรับชมทางโทรทศัน์มีการกระจาย

ไปออกสู่กระแสโซเชียลโดยมีการกระจายเรตต้ิงไปบนเฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป และเวบ็ไซด ์

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.12  การกระจายช่องทางการรับชมบนเฟซบุก๊ 
 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/ch7dramasociety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13  เรตต้ิงละครเร่ืองพิษสวาททางส่ือโทรทศัน์ และส่ือใหม่ 

 

ท่ีมา : AGB Nielsen (2559) 

 

https://www.facebook.com/ch7dramasociety


98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14  เรตต้ิงละครเร่ืองนาคีบนทวติเตอร์ 
 

ท่ีมา : https://twitter.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.15  เรตต้ิงละครเร่ืองเพลิงพระนางบนทวติเตอร์ และเฟซบุก๊ 
 

ท่ีมา : www.nationtv.tv 

 

https://twitter.com/
http://www.nationtv.tv/
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     การวดัเรตต้ิงในการจดัอนัดบัละครท่ีประสบความสําเร็จนั้นมีอิทธิพล

ต่ออุตสาหกรรมการผลิตละครโทรทศัน์เป็นอยา่งมากเป็นตวัช้ีวดัถึงผลประกอบการของทางสถานี

ในการไดรั้บสนบัสนุนค่าโฆษณาท่ีเป็นรายไดห้ลกัไปสู่การพิจารณาให้แต่ละค่ายวา่จะพิจารณาให้

ผลิตละครเร่ืองใดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูส้นบัสนุนรายการ (Sponsor) ซ่ึงผูส้นบัสนุนรายการ

จะดูเรตต้ิงประกอบการตดัสินใจในการสนับสนุนค่าโฆษณา ทาํให้ศิลปะของการละครตกอยู่ใน

สภาวะ “พานิชยศิ์ลป์” (Commercial Art) ศิลปะท่ีอยู่บนรากฐานของรายไดค้่าโฆษณา ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “คือจริง ๆ ทุกวันนี้ท้ังคนทาํงานเอเจนซ่ีก็ยังฟังเรตติ้งอยู่ ว่าละครเร่ืองนี ้

เรตติง้เท่าไหร่ ละครเร่ืองนีเ้รตติง้ดีไม่ดี แต่มาสมัยนีต้ั้งแต่มียูทูปมีการดูย้อนหลังรวมไปจนถึงการมี

ทีวีดิจิทัลเราไม่มีทางได้เรตติง้ 40 แบบคู่กรรมพ่ีเบิร์ดอีกต่อไปแล้ว เพราะวฒันธรรมของการดูไม่ได้

ถูกกาํหนดแบบน้ันอีกแล้วว่าสองทุ่มคร่ึงคุณต้องเปิดโทรทัศน์รอดูละคร เพราะถ้าหากคุณไม่ได้ดู

วันนี้คุณจะไม่ได้ดูอีกเลย เราสามารถดูย้อนหลัง เราสามารถดูจากโทรศัพท์จากท่ีไหนก็ได้  

เราสามารถน่ังดูอยู่ในรถกไ็ด้หรือช้าเกินคร่ึงช่ัวโมง เพราะฉะน้ันวัฒนธรรมของคนดูมันเปล่ียนไป 

เรตติง้เลยหายไปแต่หายไปท่ีนี้มันหายไปในเชิงตัวเลขท่ีถูกวัดได้เพราะฉะน้ันเค้าก็ต้องหาวิธีวัด

กระแสกัน ว่านอกจากเรตติง้แล้วยงัมีกระแสท่ีพูดถึงละครกันอย่างไร เด๋ียวนีก้เ็ลยมีการดูกันอีกด้าน

หน่ึงด้วยอย่างพวกเพจต่าง ๆ เพจดาร์ก เพจอวย ท้ังหมดเหล่านีคื้อกระแสย่ิงมีมากเท่าไหร่กท็าํให้รู้

ว่าละครเร่ืองนี้มันประสบความสําเร็จอะไรยังไง เหมือนอย่างละครพิษสวาทท่ีผมทาํเม่ือปีท่ีแล้ว 

จริง ๆ เรตติ้งก็ไม่ได้ เม่ือเทียบกับช่อง 3 ช่อง 7 ไม่ได้สูงแต่ว่าได้กระแสท่ีถูกพูดในเพจต่าง ๆ  

ท่ีอวยกันเตม็ท่ียกยอปอป้ันคนมาดูกัน กเ็ลยกลายเป็นเหมือนกับปากต่อปากแต่ผ่านทางโลกโซเชียล

แล้วกลายเป็นกระแสท่ีใหญ่ขึน้มา”  

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “แน่นอนแหละ เพ ราะสุ ดท้ายอยู่ บนระบ บเศรษฐกิจ เราคุยกัน ท่ี

ความสําเร็จมันวัดอะไรไม่ได้เท่ากับตัวเลขท่ีเป็นเรตติ้ง เพราะฉะน้ันวิธีการทํางานของเราก็จะ

พยายามทํางานตอบสนองให้เรตติ้งดี มีคนเข้ามาได้รับความนิยมคนช่ืนชอบในงานของเรา 

เพราะฉะน้ันกเ็ป็นส่ิงท่ีเราพยายามทาํให้มันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน คือความรู้สึกมัน

บอกเป็นตัวเลขไม่ได้ มีส่ิงเหล่านี้ ส่ือใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้เหล่านี้สามารถสะท้อนส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

ออกมาเป็นรูปธรรมได้กคื็อตัวเลขท่ีทุกคนยึดถือร่วมกันในสังคม เพราะฉะน้ันน่ันเป็นส่ิงเดียวท่ีจะ

บอกคนดูทุกคน หรือคนท่ีไม่ดูทุกคนได้ว่าเราประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จบน
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ตัวเลข กค็นเราเช่ือบนตัวเลขร่วมกัน อันน้ันคือส่ิงท่ีเราก็ต้องการ ในการผลิตกต้็องทาํให้ตัวเลขมัน

สําแดงออกมาให้คนเค้าเช่ือคนถึงได้พยายามท่ีจะชูในเร่ืองของตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นอะไรกแ็ล้วแต่ท่ี

เรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในกลุ่มส่ือน้ัน ๆ เพ่ือให้เกิดกระแสหรือเพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่น

หรือเกิดการพูดถึงละครของเราในแต่ละเร่ือง” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “มีส่วนนะ มีแน่ ๆ เพราะว่าเด๋ียวนีเ้วลาเราดูฟ้ีดแบ็ก จะมาดูจากเรตติง้ท่ี

ทางสถานีเค้ากจ็ะเอามาจากบริษัทนิลเส็น แล้วกใ็นขณะเดียวกันก็ต้องมาดูท่ีเรียกว่ากระแสกจ็ะมา

จากโซเชียลมีเดียท้ังหลายแหล่ พอดูไปนาน ๆ ถึงได้รู้ว่ากระแสหลักกคื็อจะมีกลุ่มจัดต้ังพูดง่าย ๆ 

ก็คือแฟนคลับใครแฟนคลับมัน อาจจะเชียร์กันไป เชียร์กันมาแล้วตอนหลังเราเร่ิมดูทางออกและ 

ว่าเป็นยังไง แต่ท่ีนี้ถามว่าท้ังสองเราก็ต้องฟังท้ังคู่ ท่ีเรารู้สึกก็คือเหมือนว่าเรตติ้งเน่ียจะชี้บอก 

ของเกือบท้ังประเทศแล้วแยกออกมาเป็นเดอมากราฟิคก็คือในเมืองนอกเมืองอายุเค้าจะแยก 

เดอมากราฟิคชัดเจนในอดีตช่อง 7 ส่วนใหญ่จะชนะลักษณะต่างจังหวัด แต่ถ้าเป็นตัวเมืองก็จะด้อย ๆ 

กว่าช่อง 3 เรากต้็องดูท้ังเรตติง้และโซเชียลมีเดียด้วย ลักษณะท่ีดูมนัเป็นอะไรท่ีเอเจนซ่ีเค้าดู” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “มีนะเรตติ้งท่ีเกิดขึ้นของใกล้ตัวเรายกตัวอย่างเร่ือง เกิดเป็นกาอยู่  ๆ  

กปั็งขึน้มาโดดขึน้มาเร่ืองเดียวเราก็งง แต่เรามองมุมกลับไปว่าส่ิงท่ีเราทาํไปมีสาระไหม ละครท่ีมี

สาระเร่ืองครอบครัวแล้วคนดูถ้าได้ดูฉากนี ้ถ้าใครได้ดูแล้วจะต้องติดเราจะต้องรู้ไว้ก่อนแล้วแต่ถ้า

ฉากนีป้ล่อยออกไปแล้วไม่ติดเรากต้็องทาํใจว่าคนเค้าไม่ค่อยสนับสนุน ทาํไม เรตติง้ถึงขึน้มาอย่าง

นีเ้พราะผมว่าคนเค้าดูสาระต้องให้ข้อมลูต้องให้เหตุผลให้ความรู้ย่ิงขึน้” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

   “ในความเป็นจริงมีผลอยู่แล้ว เพราะละครท่ีเรตติง้น้อยจะไม่สามารถขาย

ได้ เราต้องยอมรับว่าเราต้องทาํมาหากิน ละครดีแต่ขายไม่ได้เราก็ไม่มีเงินไปผลิตงาน เพราะฉะน้ัน 

ยงัไงคนทาํละครเค้าทาํมาเพ่ือขาย มนัเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ต มันจะมีแมสเสจเล่าเร่ืองดีแล้วขายไม่ได้

คุณกไ็ม่มีเงินมาทาํนะย่ิงโปรดักช่ันใหญ่ขนาดนีคุ้ณจะบอกว่าคุณไม่แคร์เรตติง้ในความเป็นจริงไม่ใช่ 

พ่ีรู้สึกว่าเรตติ้งมีผลต่อการผลิตงานเพราะว่าคุณต้องทําละครให้สนุก แต่คาํว่าเรตติ้งของพ่ีตีความ

สาํหรับคนเขียนบทต้องเป็นละครท่ีสนุกคนดูส่วนใหญ่ดูแล้วสนุกไม่ใช่สนุกแค่คนกลุ่มเลก็ ๆ ถ้าอย่าง

น้ันคุณต้องไปทาํออนไลน์แต่ถ้าคุณจะทาํในทีวีดิจิทัลท่ีทาํให้แมสดูคุณต้องเข้าใจแมส คุณต้องทาํให้
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แมสดูแล้วรู้สึกว่ามันสนุกเพ่ือจะทําให้เรตติ้งตามมา แต่ไม่ใช่ทําเพ่ือจะเอาเรตติ้งคุณภาพต้องมา

ด้วยกัน ย่ิงถ้าคุณเอาเรตติง้เป็นตัววัดจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันสูงสุดกับ 1 2 3 มันเห็น แต่พ่ีกไ็ม่ได้อยาก

ไปคอนเซ็นเทรทเร่ืองเรตติง้เพราะน่ันเป็นส่ิงท่ีไม่ใช่ตัวหลักมันจาํเป็นแต่ไม่ใช่ประเดน็แรกท่ีเราจะทาํ

ละครอะไรท่ีจะให้เรตติง้สูง ๆ ไม่ใช่แรงสนับสนุนแต่มันเป็นส่ิงท่ีมาด้วยกัน แต่ไม่ใช่ปัจจัยแรกท่ีเรา

จะทาํงานอะไรท่ีละครมันจะดังได้ พ่ีไม่คิดงานแบบน้ันแล้วพ่ีกไ็ม่คิดว่าช่องจะคิดแบบน้ัน ช่องคิดว่า

ละครอะไรท่ีจะสนุกคนส่วนใหญ่ดูแล้วสนุก แล้วเรตติง้มนัจะตามมา” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   “มีฮะเพราะว่าช่องพิจารณาจากเรตติง้ เรตติง้ไม่ดีเค้าก็เอาออก เรทติง้ดี

เค้าก็เอาเราอยู่  มันเป็นตัวบอกว่าคนดูหรือไม่ดู เพราะสุดท้ายมันอยู่ ท่ีคนดูหรือไม่ดูแค่น้ันมันจะ

สนุกไม่สนุก” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “พ่ีว่าเป็นกาํลังใจ แต่ไปกดดันตัวเองความรู้สึกท่ีพ่ีทาํมาเม่ือไหร่ท่ีหนี

ตัวเองเราหนีโอกาสรอดไม่ค่อยมีพ่ีว่าทาํไปตามความรู้สึกท่ีเราเคยเป็นอันไหนท่ีทาํไปแล้วดีเราจะ

เดินไปทางนีใ้หม่ได้นะไม่ใช่อันนีท่ี้เราเคยทาํแล้วดีจะทาํไม่ได้” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เรตติง้มีผลเลยละไม่รู้วัดผลจากอะไร แต่มีผลจริง ๆ ค่ะ มีผลกับลูกค้า

ท่ีมาซ้ือโฆษณาเค้ากจ็ะดูผลจากเรตติง้น่ีแหละเค้าไม่ดูละครหรอกซ่ึงไม่เข้าใจว่าทาํไมไม่เคยดูละคร 

แต่ทุกอย่างดูจากเรตติ้ง ณ เวลานี้เรตติ้งเร่ืองนี้เยอะฉันซ้ือแต่ฉันไม่ดูละครเธอหรอก เรตติ้งมีผล 

มาก ๆ อย่างพิษสวาทเรารู้อยู่แล้วว่าคนดู เรารู้อยู่แล้วว่าน่าจะดังเราแค่ไม่คิดว่าจะดังขนาดนี ้ตอนท่ี

ทาํกคิ็ดว่าก็คงได้แล้วเป็นช่องดิจิทัลด้วยกค็งได้ในระดับเรา แต่พอวันแรกท่ีมันเปิดตัวด้วยเรตติง้ 3 

กแ็บบตกใจแล้วตอนต่อไปกไ็ม่ย่ิงแย่เหรอว่าจะได้เรตติง้เท่าไหร่กจ็ะกดดันการดูต่อ ๆ ไปของเราว่า

ตกกว่านีไ้ม่ได้แล้วนะแล้วกขึ็น้มาเร่ือย ๆ จนแบบ เฮ้ยๆ ช่องเรากไ็ด้ขนาดนีเ้ลยเหรอเป็นเร่ืองแรกท่ี

เปิดตัวได้ถึง 3 จบด้วย 9 เรตติง้มีเฉล่ียรวมนะค่ะจริง ๆ มนัจะมีแยกเยอะมากมีกรุงเทพ มีต่างจังหวัด 

มีหัวเมืองใหญ่ คือเราจะดูจากอันน้ัน” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   นอกจาการติดตามเรตต้ิงจากส่ือโทรทศัน์ ผูผ้ลิตยงัตอ้งติดตามเรตต้ิงบน

ส่ือออนไลน์ เพราะมีผลต่อการสร้างสรรค์บทละครให้สนุกสนาน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “มีค่ะยอดวิวยูทูปในไลน์มีผลหมด เพราะเราต้องดูจะต้องต้ังต้นยังไง 

เพราะอย่างสงครามนางงาม 1 กับ 2 ต้องต้ังต้นคนละอย่างกันหน่ึงเราทําเพ่ือช่องสองมีคนมาซ้ือ 

หน่ึงมนัได้เพราะกระแสเพราะเรตติง้ทุกอย่างได้โฆษณา สองเร่ิมต้นท่ีมีคนมาซ้ือเพราะฉะน้ันเราจะ

ได้เงินอยู่แล้วมีอยู่ ก้อนหน่ึงท่ีเค้าให้มาทํา แต่ถึงกระน้ันแล้วก็ยังต้องการเรตติ้งโฆษณาท่ีจะเข้า

เพราะจะได้แต่กระแสไม่ได้ อย่างพิษสวาทก็ถือว่ามีกระแสมีเรตติ้ง แต่ว่าจะมีผลไหมก็มีผลอยู่

ช่วงหน่ึงแหละ เพราะว่าพอได้คนกจ็ะมาแกะว่าทาํไมถึงได้ ซ่ึงบางคนกแ็กะจะผิด บางคนกไ็ปแกะ

ถกู กินใจในส่ิงท่ีเล่าคือพ่ีไม่ได้เกาะสตรัคเจอร์ของวิธีการทาํ ละครอะไรขนาดน้ันเพราะเราเป็นคน

ชอบดูละครเวลาดูแค่สนุกกับมัน แค่น้ันเลยว่าสนุกไหม เพ่ือท่ีว่าทาํกันหลายคนกจ็ะมีหลายไอเดีย

แล้วจะมีคนท่ีเป็นเฮดคอยมาตบอีกทีมันสนุกไหมมันถูกต้องหรือเปล่ามนัเล่าอะไรไปผิดเพีย้นหรือ

เปล่ามันโกงคนดูหรือเปล่ามันหลอกคนดูหรือเปล่า หรือมันทรยศต่อตัวละครไหม แล้วมันก็จะมี

แบบแค่นีม้นัพอไหม แล้วสตรัคเจอร์ของพ่ีนะมนัจะมาทีหลัง”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

    (2) เรตติง้มีผลต่อการคัดเลือกบทประพนัธ์ 

     ด้วยการกระจายของเรตต้ิงไปสู่กระแสโซเชียลมี เดียทําให้การ

สนบัสนุนค่าโฆษณาของผูส้นบัสนุนรายการเป็นไปตามทิศทางของละครท่ีมีเรตต้ิงสูงในทุก ๆ ดา้น 

จึงส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของทางสถานีและผูผ้ลิตในขั้นตอนการคดัเลือกบทประพนัธ์ให้อยู่ใน

สภาวะเส่ียงนอ้ยท่ีสุด โดยการนาํละครท่ีเคยประสบความสําเร็จมาแลว้นาํมาผลิตใหม่เพื่อลดตน้ทุน

ความเส่ียงของเรตต้ิง ทาํให้ปัจจุบนัยงัมีละครท่ีนาํกลบัมาผลิตใหม่ทุก ๆ 5-10 ปี ต่อละคร 1 เร่ืองท่ี

เคยประสบความสาํเร็จ  

     การผลิตละครไม่วา่จะคดัเลือกบทประพนัธ์ดั้งเดิมหรือบทประพนัธ์ท่ี

สร้างเน้ือเร่ือง (Plot) ข้ึนมาใหม่ทุก ๆ บทประพนัธ์ก็ยงัอยู่สภาวะเส่ียงท่ีจะ “โดนใจ” ผูช้ม แต่บน

สภาวะเส่ียงทุกค่ายละครก็จะมีกระบวนทศัน์ในการผลิตท่ีเป็นตวัตนใน “ลายเซ็น” ของตนเอง 

มากท่ีสุดแต่อยูเ่จตนารมณ์เดียวกนั คือการผลิตละครให้สนุกสนานและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูช้มมากท่ีสุด เพื่อศิลปะของการละครบนพานิชยศิ์ลป์ให้ประสบความสําเร็จต่อไป ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
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     “พอการแข่งขันมันเยอะ ๆ ขึน้มาก ๆ ก็แย่งนวนิยายกันเพราะทุกคนจะ

ต้องการของชัวร์ในอดีตเคยประสบความสําเร็จมาแล้ว นํา้เซาะทรายทาํแล้วคนลงทุนกันเยอะละครทุก

ช่องกล็งทุนกันหมดทุกคนกจ็ะแย่งกันเอาของท่ีเคยประสบความสําเร็จเพ่ือจะปิดทางเจ๊ง ละครนะเป็น

พานิชย์ศิลป์ฉะน้ันก็ต้องดูต้นทุนดูกาํไรดูคนดูซ่ึงแน่นอนว่าถ้าเป็นเชิงพานิชย์มีเงิน ๆ ทอง ๆ เข้ามา

เก่ียวดูว่าคนเค้าดูเราหรือเปล่า ถ้าคุณทาํแนวนีค้นดูหรือเปล่า เม่ือต้องการจะปิดทางไม่ให้เจ๊งกต้็องเอา

โครงสร้างเร่ืองท่ีประสบความสาํเร็จมาแล้ว สักพักคุณกจ็ะเห็นดาวพระศุกร์มาอีก”  

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “มีผลซิ เพราะต้องมีเก่ียวกับเร่ืองผู้สนับสนุนผู้ ท่ีจะซ้ือสปอนเซอร์

ท้ังหลายแหล่ท่ีจะต้องซ้ือเวลาจากเวลาโฆษณาจากช่องละครเรตติง้ไม่ดีโฆษณากไ็ม่เข้ามนักมี็ผลต่อ

การผลิตละครเพราะช่องกต้็องมาบีบกับผู้ผลิตให้ทาํละครท่ีมนัโดนใจคนดูซ่ึงมนักเ็ดาใจยากมากนะ

เพราะในปีเดียวกันเร่ืองนีดั้งมากอย่างละครโรแมนติกคอมมาดี ้ดังมาเรตติง้พุ่งกระฉูด พออีกบริษัท

หน่ึงโรแมนติกคอมมาดีก้ลับเรตติง้ไม่ดี กด้็วยปัจจัยหลายอย่างมันไม่เหมือนกับสองบวกสองเป็นส่ี

ส่ีบวกส่ีเป็น 8 ความชอบของคนดูมนัเปล่ียนไปได้ภายในพริบตาเช้าชอบแบบนีเ้ยน็ชอบอีกอย่าง” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ตอนท่ีเราเขียนพิษสวาทเราไม่ได้คาํนึงถึงเรตติง้เราคาํนึงถึงว่ามนัน่า

ติดตามไหมเราจะให้คนดูติดตามไปยงัไง เราคิดแค่พอจบพิษสวาทปุ๊บมาเขียนเร่ืองอ่ืนถ้าเขียนแนว

นีป้ระมาณนีเ้รตติง้ดี ดีเพราะว่ายงัไงติดตามเพราะว่าเส้นเร่ืองเป็นยงัไง อ๋อคนชอบแบบไหนหรือว่า

จะนาํเสนอไปแบบไหนแล้วแต่สถานการณ์เราบอกไม่ได้เลยว่าเรตติง้มันมีผลต่อคนเขียนบทไหม

แต่มันมีผลต่อผู้บริหารว่านิยายแนวนี้ขายได้ คนเขียนบทก็จะเขียนให้ดีท่ีสุดแต่ท่ีมีผลจะมีผลต่อ

ผู้บริหารจะเลือกละครเร่ืองไหน” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   (3) เจ้าของสินค้ามีอิทธิพลต่อการเลือกนักแสดง 

    ปัจจุบนัระบบทุนนิยมมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทย

เพราะเป็นทุนท่ีมีการผลิตสินคา้ในลกัษณะมวลชน ซ่ึงนายทุนท่ีเป็นผูส้นบัสนุนรายการนอกจากจะ

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือค่าโฆษณาแลว้ยงัสามารถกาํหนดนกัแสดงให้เล่นละครในแต่ละเร่ือง

เพื่อประกอบการตดัสินใจในการสนับสนุนค่าโฆษณาเพราะนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงผูส้นับสนุน
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รายการมีความเช่ือมัน่วา่ละครจะประสบความสําเร็จมีเรตต้ิงท่ีดีมีผูช้มติดตามอยา่งแน่นอน ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “สปอนเซอร์มีผลเยอะสปอนเซอร์มีผลมากระท่ังกําหนดดารา  

ถ้าดาราคู่นีเ้ล่น ดาราคนนีเ้ล่นเขากจ็ะซ้ือไม่อย่างน้ันเขากไ็ม่ซ้ือเพราะเขาการันตีว่าคนดูแน่ สมัยนี้

นายทุนนิยมเข้ามามีผลต่อกิจการละครไทยมากท่ีสุด ทุนท่ีมีสินค้าท่ีเป็นแมสโปรดักช่ัน มีผลมาก 

มีเสียงใหญ่มาก พวกแมสโปรดักช่ันท่ีเป็นสินค้าท่ีคนใช้กันท่ัวไปพวกนีมี้อิทธิพลมากจะซ้ือหรือไม่

ซ้ือผู้จัดเองกต้็องขึน้กับสปอนเซอร์ กต้็องขายโฆษณา” 

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   (4) เรตติง้มีผลต่อโครงสร้างการเล่าเร่ือง 

    ปัจจุบนัโลกของละครมิได้อยู่เพียงโลกของจอโทรทัศน์อีกต่อไป  

แต่เป็นโลกของจอสัมผสัการรับชมละครบนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ บนส่ือใหม่เป็นส่ิงสนับสนุน 

ใหว้ฒันธรรมการของรับชมละครเปล่ียนไป ความรวดเร็วไดเ้ขา้มาในวฒันธรรมการรับชม ซ่ึงความ

รวดเร็วในการรับชมน้ีส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของผูผ้ลิตท่ีจะต้องมีโครงสร้างการเล่าเร่ืองให้

สอดคลอ้งกบักระแสของสังคมดิจิทลัดว้ยการกระชบัของขั้นตอนการดาํเนินเร่ืองท่ีตอบสนองต่อใจ

ผูช้มท่ีเร็วข้ึน การเรียงลาํดบัเหตุการณ์สามารถสลบัให้มีความสนุกสนานไดต้ามจงัหวะของการเล่า

ในบทละครโทรทศัน์ แต่หลกัการทาํละครนั้นมิไดมุ้่งหวงัเพียงกระแสจากเรตต้ิงหรือกระแสจาก

โซเชียลทุกจงัหวะการเล่าเร่ืองอยูท่ี่มุมมองของแต่ละค่ายละคร ซ่ึงผูผ้ลิตเพียงแต่มุ่งหวงัว่าละครท่ี

ผลิตนั้นจะ “โดนใจ” ผูช้ม 

    การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ใหมี้เรตต้ิงท่ีสูงส่งผลต่อกระบวนทศัน์

ในการสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ตอ้งมีการเล่าเร่ืองให้กระชบัฉบัไวตามใจผูช้ม ซ่ึงคนเขียนบท

ไดใ้ชรู้ปแบบการเล่าเร่ืองตอนกลางก่อนแลว้ยอ้นมาตอนตน้เร่ืองในการสลบัท่ีนาํภาวะวิกฤตมาเร่ิม

เร่ืองแลว้จึงเช่ือมโยงไปสู่เหตุการณ์เน้นการกระชบัเล่าเร่ืองให้รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อกบัความ

รวดเร็วของผูช้มในยคุดิจิทลั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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    “เรตติง้เป็นตัวสนับสนุนเป็นกระแสท่ีมันเกิดขึน้มาเอง เพราะฉะน้ัน

ในเวลาผมคิดงานผมก็จะคิดงานแค่หลัก ๆ ว่าเราออนแอร์ในเมนสกรีนคือดิจิตอลทีวีเราออนแอร์

ตรงนีแ้ล้วเราเช่ือแบบนีว่้าคนดูสมัยนี้ดูแบบนีไ้ม่ช้าต้องดูกระชับฉับไวเบรคนีแ้ล้วต่อไปเบรคน้ัน

แล้วหยุดเบรคน่ีไว้แบบนีไ้ว้ไปดูต่อในเบรคหน้าได้เรามีความเช่ือเรากท็าํแค่น้ัน แต่เราไม่ได้ทาํแล้ว

มีความหวงัว่าทวิตจะมาพูดถึงหรือใครจะไปแชร์คลิปไม่ได้หวงัส่ิงน้ัน”  

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

    “มีผล ยกตัวอย่างละครต้องเดินบางเจ้ากย็งัอยู่วนไปวนมาเรตติง้กไ็ม่ดี 

พอคิดอะไรไม่ออกก็วนกลับมาท่ีเดิมงานนี้อยู่ ท่ีบทด้วย บางอันท่ีเราอ่านแล้วมันซํ้า ๆ พ่ีก็ขอ

อนุญาตปรับ บางทีไม่ไปไหนวนกลับมาท่ีเดิมเราก็ตัดออก หรือยกฉากนี้ตรงออกไปแล้วก็แทรก 

อาจจะสลับฉากให้สนุกขึน้ ไม่ใช่ เรียง 1 2 3 เหมือนกัน แต่ยังให้เหตุการณ์ยังอยู่ในเนือ้เร่ืองคงเดิม

แต่ทาํเหตุการณ์ให้มนัดูกระชับขึน้ คนดูไม่ซํ้าซาก วน ๆ เวียน ๆ” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

    “แข่งกันด้วยเรตติ้งถ้ายืด ๆ เราก็จะไม่ดูแล้วดู อย่างพิษสวาทช่วง

รัชนู บุญชูดวงของช่องสามเน่ียะช่องสามกจ็ะอยู่แค่กรุงเทพปริมณฑลไม่ค่อยเปล่ียนช่อง พอมาถึง

กันตนาท่ีทาํไม่มีดิจิตอลรีโมทเค้าจะกดแช่ใครอยู่ ช่อง 5 ใครอยู่ ช่อง 7 กช่็อง 7 ไป พอมาถึงปัจจุบัน

ซ่ึงแบบเราต้องเดาใจคนดูถ้าอืดอาดยืดยาดเม่ือไหร่ พอเปล่ียนช่องอ่ืนแล้วยังอยู่ ท่ีเดิมทาํให้มีผลต่อ

ว่าเค้าไปดูช่องอ่ืนแล้วแต่ถ้าเราทาํบทกระชับ ๆ ไปเค้าจะแช่ช่องเราไว้เพ่ือจะดูไปจนจะพลาดสัก

ตอนไม่ได้เพราะถ้าพลาดเด๋ียวจะดูไม่รู้เร่ืองเพราะฉะน้ันบทก็จะกระชับขึ้นเพ่ือไม่ให้เค้าคลาด

สายตากดช่องหนี" 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
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2. การสร้างสรรค์รูปแบบและเนือ้หาละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปลีย่นผ่าน 

 จากยุคแอนะลอ็กสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย มดีังนี ้

 

 ยุคแอนะลอ็ก (พ.ศ.2530-2541) 

 1. รูปแบบการนาํเสนอละครโทรทศัน์ไทย 

  ละครโทรทศัน์ไทยยุคแอนะล็อกมีรูปแบบการนาํเสนออยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่ ละคร

เร่ืองยาวหลายตอนจบ (Serial) เป็นละครท่ีมีความยาว 15-30 ตอนจบ ออกอากาศหลงัข่าวภาพคํ่า 

หรือท่ีเรียกวา่ “ละครกลางคืน”  และละครชุดจบในตอน (Anthology) จะเป็นละครท่ีมีความยาว 1 

ตอนจบ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “ส่วนใหญ่จะเป็นละครกลางคืน ละครเยน็ ส่วนละครส้ัน ๆ จะมีไม่มากนัก”  

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

 2. ประเภทของละครโทรทศัน์ไทย 

  การแบ่งแนวละครแบ่งไดเ้ป็น 9  ประเภทไดแ้ก่ ละครชีวิต ละครชีวิตเริงรมย ์ละคร

ตลก ละครการต่อสู้ ละครผี ละครยอ้นยุค ละครอิงประวติัศาสตร์ ละครพื้นบา้นวรรณคดี และละคร

เพลง ซ่ึงจากสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

  “ละครไทยยงัคงวนเวียน ๆ แนวละครปัญหาตรงท่ีว่าคือกลุ่มท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม

คนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเมืองไทยเยอะแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็ไม่มีใครยอมให้กลุ่มของตัวเองดูแล้ว 

ไม่ดีเมืองไทยเป็นเมืองฮิบโปคริทคุณจะมีก่ีแนวอะไรกแ็ล้วแต่กย็งัวนเวียนอยู่อย่างนี”้ 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

  “สมัยก่อนละครจะมีไม่ก่ีแนวกพ็วกชีวิตรักรันทด 9 แนวอย่างท่ีว่ากจ็ะอยู่ในแนวน้ัน 

กจ็ะวน ๆ เวียนในลักษณะนี”้ 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

  “ก็จะแนว ๆ น้ันครับ ละครกลางคืน แนวชีวิตรักรันทด ประวัติศาสตร์ ย้อนยุค 

ต่อสู้ 8 9 แนวตามท่ีว่าครับ” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 
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 3. ดา้นเน้ือหาและแก่นเร่ืองของละครโทรทศัน์ไทย 

  ด้านเน้ือหามีเน้ือหาเก่ียวกับความรักระหว่างชายและหญิงความขดัแยง้ทางชนชั้ น 

เพราะดว้ยหลกัเกณฑ์การควบคุมเน้ือหาท่ีทาํให้ผูผ้ลิตไม่สามารถผลิตละครในเน้ือหาอ่ืนได ้จากเน้ือหา

ท่ีผลิตละครโทรทัศน์ในยุคแอนะล็อกสามารถแบ่งแก่นเร่ืองเป็น 5 ประเภทได้เป็นความรัก 

(Love theme) ศี ลธรรมจรรยา (Morality theme) อุดมการณ์  (Idealism theme) อํานาจ (Power theme) 

อาชีพ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “หลัก ๆ ก็คือผัวเมียอย่างเราดูหนังฝร่ังมีแฉตาํรวจด้วยกันตาํรวจเป็นผู้ ร้ายนะน่า

กลัวมาก ตํารวจเวลาท่ีเป็นผู้ ร้ายน่ีเค้ามีอํานาจกฎหมายในมือ เมืองไทยทําไม่ได้ข้าราชการครู 

ไม่ดีไม่ได้หมอผิดจรรยาบรรณไม่ได้พระมีเมียไม่ได้ ซ่ึงคืออะไรท่ีเราเห็นจริง ๆ พรีเซนออกมาทาง

ส่ือไม่ได้เลย” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

  “ละครถ้าเป็นนวนิยายเนือ้เร่ืองก็จะเป็นไปตามน้ัน อย่างในอดีตจะมีเนือ้หาคนจน

คนรวยมีเปล่ียนแปลงชีวิตคนจนไปแต่งงานกับคนรวย คนรวยกลับมาจนหมดเนือ้หมดตัว”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

 4. การคดัเลือกบทประพนัธ์ของละครโทรทศัน์ไทย 

  การคดัเลือกบทประพนัธ์จะเร่ิมจากทางสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตของแต่ค่ายละคร

ซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพนัธ์จากนวนิยายท่ีไดรั้บความนิยมในยุคแอนะล็อกเป็นการนาํบทประพนัธ์ท่ีมี

อยูแ่ลว้นาํมาเขียนเป็นบทละครโทรทศัน์แบบดดัแปลงจากนวนิยาย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล

หลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “ในความเป็นจริงก็หลายทางนะคือบางเร่ืองช่องเค้าซ้ือเก็บเอาไว้บางเร่ืองผู้ จัดไป

เจอชอบแล้วกซ้ื็อมา บางเร่ืองอาจจะเอาไปส่งต่อให้ผู้กาํกับ ถ้าผู้กาํกับคนไหนสนใจเร่ืองไหนกเ็อา

ไปทาํกัน ซ่ึงจริง ๆ รูปแบบนีม้นักเ็ป็นอย่างนีม้าโดยตลอด”  

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
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 5. การคดัเลือกนกัแสดงของละครโทรทศัน์ไทย 

  การคดัเลือกนักแสดงมี 2 หลกัการได้แก่ คดัเลือกจากความสามารถของนักแสดง

(Performance) และคดัเลือกจากความมีช่ือเสียงของนกัแสดง (Celebrity) ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “ช่ือเสียงก็ใช่ ความเหมาะสมก็ใช่ ความเหมาะสมน่าจะเป็นปัจจัยหลักมากท่ีสุด 

ช่ือเสียงหมายถึงว่าถ้าเอาบางคนมาแล้วไม่เหมาะกับบท คนดูส่วนใหญ่จะติดว่านักแสดงจะ

เหมาะสมกับบทบาทมากกว่าท่ีจะรู้สึกว่าเอาคนดังมาเล่นแล้วไม่เหมาะสมกับบท” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

  “ก็มีสองสามอย่างก็คือหน่ึงมีเร่ืองมาแล้วก็หานักแสดงในช่องให้เข้ากับเร่ืองซ่ึง 

พ่ีว่ามันยากนะเอาเร่ืองมาเป็นตัวต้ังแล้วก็เอานักแสดงมาใส่กับอีกวิธีหน่ึงคือมาน่ังดูหน้าดาราก่อน

ว่าเป็นอย่างนี”้  

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

 6. การเขียนบทละครโทรทศัน์ 

  การเขียนบทละครโทรทศัน์เร่ิมจากการทาํเร่ืองย่อ และทาํทรีตเมนต์รวมทุกตอน 

ทรีตเมนต์แต่ละตอน และเขียนบทสนทนาโดยมีรูปแบบการเล่าเร่ืองในขั้นตอนการดาํเนินเร่ือง 

ได้แก่ การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การดาํเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา (Development & Rising Action) 

ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง (Crisis) ขั้ นภาวะคล่ีคลาย   (Falling Action) และยุติ เร่ือง 

(Ending) ด้วยวิธีการเขียนแบบสามองก์ ซ่ึงการเล่าเร่ืองจะดาํเนินการเล่าไปตามขนมแบบช้า ๆ 

เรียงลาํดบัไปตามเหตุการณ์โดยสอดคลอ้งกบับริบทางสังคมในยุคแอนะล็อก ซ่ึงจะตอ้งทาํให้ผูช้ม

ติดตามไปเร่ือย ๆ จนจบ  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “งานจะช้า งานจะค่อย ๆ เล่า เหมือนกับเล่า 1 2 3 4 5 เจอกันยังไง รู้สึกกันยังไง รัก

กันยังไง แล้วพัฒนากันไปยังไง จะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป อย่างชีวิตสมัยก่อนสามารถน่ังรถเมล์ไป

ไหนมาไหนได้ เออ พอมายุคหน่ึงต้องเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พอยุคหน่ึงต้องมีเรือเข้า ทุกอย่างก็มี

ผลต่อชีวิตของตัวละคร ถ้าเราต้องการทําให้ละครเร่ืองน้ันมันสอดคล้องกับยุคน้ัน ๆ สังคมท่ี

เปล่ียนไปมีผลต่อทุกอย่างอยู่แล้ว”  

(สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
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  “จากพ.ศ.2530-2540 กจ็ะเป็นการเล่าเร่ืองแบบเดิม ๆ หมายความว่ากจ็ะเล่าเร่ืองใน

รูปแบบละครท่ีละครเคยเป็นมาต้ังแต่อดีต เพราะมันไม่มีเร่ืองการแข่งขันแบบปัจจุบัน เม่ือก่อนกจ็ะ

เล่าตามสูตรของละครเลย 1 2 3 4 5 เล่าไป แล้วแต่ละเร่ืองกมี็ความแตกต่างกัน แต่จะค่อนข้างเป็น

รูปแบบท่ีเหมือนในอดีตกาลจริง ๆ เลย ย้อนไปเม่ือ 20-30 ปีก่อนก็ยังเล่าด้วยวิธีแบบเดิม ๆ อยู่  คือ

ในมมุของการเล่าเร่ืองเค้ากจ็ะเลีย้งความรู้สึกคนดูไปเร่ือย ๆ ให้ติดตามกับละคร” 

  (องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
 

  “ใช้แบบนี้อยู่ แล้ว แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่พอเราไป ไปทําจริง ๆ 

โครงสร้างแบบนีท้รีตเมนต์ถ้ามีอะไรท่ีสนุกกว่าเราจะเปล่ียน”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
 

  “ในการทาํตามหลักจะประมาณนีทุ้กคนไปอ่านหนังสือมา อ่านเสร็จแล้วมาคุยกัน

แล้วยังไงอยากเพ่ิมตรงไหนอยากลดตรงไหนคุยกันก็มาทําเร่ืองย่อกัน ทําเร่ืองย่อเสร็จแตกเป็น   

ทรีทเม้นต์ใหญ่ว่าแต่ละตอนจะเกิดอะไรขึน้บ้างจบตอนท่ีตรงนี ้ๆ โอเคเอาไปขายพ่ีป้อน พ่ีบอย เรา

กแ็ก้ ๆ พ่ีชอบหรือยังเรากแ็ก้จนโอเค เสร็จแล้วเราจะเอาทรีตเมนต์ตรงน้ันนะค่ะท่ีเป็นก้อนใหญ่ของ

เราว่าในตอนหน่ึงจะเกิดเหตุการณ์ท้ังหมดนีจ้ะเอามาแตะในซีนารีโอว่าแต่ละฉากเป็นยังไง แล้วเรา

ถึงไปพิมพ์เป็นบท” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
 

  ก. ขั้นตอนการดาํเนินเร่ืองท่ีแตกต่างจากขนบเดิม 

   ในยุคแอนะล็อกยงัมีกระบวนทัศน์ของผู ้เขียนบทมีการเล่าท่ีแตกต่างจาก 

ขนบเดิมการเล่าเร่ืองท่ีเร่ิมจากภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง (Crisis) นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของ 

การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการดาํเนินเร่ืองของละครโทรทศัน์ไทย ท่ีในยุคดิจิทลัได้มีการเล่า

เร่ืองแบบน้ีอยา่งมากมาย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

   “การเล่าเร่ืองในยุคสมัยน้ันเน่ียะสไตล์ส่วนใหญ่จะเล่าเร่ือง 1  ถึง 5 แต่สไตล์

การเล่าเร่ืองของพ่ีแดง (ศัลยา สุขะนิวัตต์ิ) การเล่าเร่ือง 3 ก่อนป๊ึบ ๆ แล้วแฟลชแบลค็ก่อนแล้วค่อย

เล่าไปสไตล์บทพ่ีแดงไม่มีนับ 1-5 ซ่ึงสมัยน้ันพ่ีว่าดูเก๋แต่ดูยากสมัยน้ัน ถ้าคนไม่ได้ติดตามดูอาจจะ

ไม่รู้เร่ืองเพราะเค้าไม่ได้เล่าเร่ืองตามเหตุการณ์ วิธีการเล่าเร่ืองของคนทาํบทอยู่ ท่ีคนเขียนบทกับอยู่

ท่ีตัดต่อ พองานมาอยู่ตัดต่อถ้างานถ่ายไม่สมบูรณ์ เราจะปรับงานแก้ เราเองกท็าํนะถ้าถ่ายมาไม่ครบ

เรากถ่็ายใหม่ในห้องตัดต่อถ่ายให้มนัสมบูรณ์มากขึน้หรือดูแล้วไม่มีเหตุผลกไ็ปออกกองบอกเค้าไป

ถ่ายใหม่ขอถ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ดูมีเหตุผลกถ่็ายได้” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   การเล่าเร่ืองอยูท่ี่การสร้างสรรคข์องคนเขียนบทวา่ตอ้งการสร้างสรรคบ์ทละคร

โทรทศัน์ในทิศทางใด ซ่ึงผูเ้ขียนบทสามารถเล่าเร่ืองใหม่ท่ีแตกต่างจากขนบเดิมเพื่อความสนุกและ

น่าติดตามของบทละครโทรทศัน์  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “พ่ีคิดว่าอยู่ ท่ีเรา เราไม่จาํเป็นต้องเล่าเร่ืองให้เรียง ๆ ต่อ ๆกัน พ่ีชอบสลับเพราะ

พ่ีคิดว่าจะสนุกและน่าติดตามว่าการเรียงไปตามเหตุการณ์ไม่ว่าจะแอนะล็อกหรือดิจิทัลพ่ีมีวิธีการ

เล่าเร่ืองของพ่ีแบบนีน้านแล้ว” 

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   7) การการเปิดเผยตัวละครโทรทัศน์ไทย 

    การเปิดเผยตัวละครในลักษณะนิสัยพื้นฐาน ภูมิหลังของตัวละครอยู่ใน

มุมมองตามคนเขียนบทมีการปูเร่ืองกนัเป็นตอน เช่น ละครเร่ืองคู่กรรม (2533) ในหนังสือเปิดตวั

ละครองัศุมาลินใน คลองว่ายนํ้ า แต่ในละครเปิดตวัท่ีคณะอกัษรศาสตร์เพื่อเป็นบอกภูมิหลงัดา้น

การศึกษา นางทาส (2536) ฉากเปิดตวัเยน็มาจากประโยคท่ีบอกภูมิหลงัว่าเยน็ถูกขายให้เจา้ขุนเม่ือ

อาย ุ15 ปี อยูท่ี่การตีความของคนเขียนบท ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

     “สําหรับคนเขียนบทฉากแรกเป็นฉากท่ียากท่ีสุดฉากท่ีคิดมากท่ีสุดว่าเราจะ

เร่ิมเร่ืองยงัไงเพราะฉะน้ันมนัมีผลเม่ือก่อนมันจะเร่ิมค่อย ๆ ไปต้ังแต่เกิดเลย ตอนนีม้นัไม่ได้แล้วถ้า

ยกตัวอย่างยคุท่ีเขียนคู่กรรม หนังสือเข้าเปิดตัวในคลองว่ายนํา้แล้วกง็มกุ้งขึน้มาแม้จะเรียบน่ันอ่าน

หนังสือ แต่พ่ีเปิดช่ือคณะอักษรศาสตร์ไปก่อนว่าเข้าเรียนหนังสืออักษรศาสตร์เป็นการบอกภูมิหลัง

ของเขากเ็ลือกว่าเปิดตรงไหนจะให้ความน่าสนใจมากกว่า อย่างนางทาสละครตอนแรกท่ีพ่ีเขียนไป

ท่ีบ้านของอีเยน็เก่ียวกับพ่อแม่แล้วกค้็าขายพ่อติดการพนันอะไรพวกนี ้อันน้ันมาจากประโยคเดียว

ในหนังสือ ประโยคน้ันเขียนว่าเยน็ถกูขายให้กับท่านเจ้าคุณเม่ืออายุ 15 ทีนีล้ะครนางทาสส้ันมากมี

เนือ้หาอยู่แค่ 50 หน้าพ่ียกเนือ้หาว่าเป็นใครมาเอามาขาย ถ้าเด๋ียวนีเ้ราอาจจะต้องเปิดเร่ืองด้วยกันพ่อ

แม่เอาเยน็มาขาย เจ้าคุณซ้ือไหมอาจจะมีการต่อรองสมยัก่อนเขียนท่ีเอาไปหน่ึงตอนเลย พอจบตอน

แรกเยน็จะเข้ามาก็เล่นเร่ืองพ่อเขาติดการพนันพ่อเขาซ้อมแม่มีเร่ืองการเปิดธาตุแท้กันยาวอันน้ันก็

คือวิธีเขียนในสมัยก่อนสมยัก่อนมันต้องปูพืน้ให้คนดูรู้หมดว่าอีเยน็พืน้เพท่ีบ้านเป็นอย่างนี ้มีพ่ีชาย

มีแม่พ่อเป็นอย่างนีท่ี้บ้านยากจนท่ีบ้านพ่อไม่ดี ถึงจะเอาอีเยน็มาขาย”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 
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   8) ตอนจบของละครโทรทัศน์ไทย 

    ตอน จบ ข องล ะค รโท รทัศ น์ ไท ยใน ยุค แอ น ะ ล็ อ ก เป็ น ก ารจบ แบ บ

สุขนาฏกรรมท่ีทุกคนสมหวงัและได้รับกรรมตามท่ีทาํไว  ้เพราะผูช้มละครมีความคาดหวงัว่า

ตอ้งการใหพ้ระเอกนางเอกมีความสุข ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “แต่ส่ิงหน่ึงคือเม่ือก่อนนีล้ะครจบแบบโศกอย่างเช่นนางเอกตายอะไรเน่ียไม่

ค่อยได้ยกตัวอย่างวีรบุรุษกองขยะพ่ีเขียนเวอร์ช่ันท่ีแล้วเป็นละครตอนเยน็ตอนจบพระเอกกต้็องตาย 

วีรบุรุษท่ีเกิดจากกองขยะกมี็ชีวิตเยอะแยะแล้วตอนจบเค้ากต็ายถึงจะเป็นวีรบุรุษ ทางช่องกข็อมาว่า

ไม่ให้พระเอกตายได้ไหมคือการเป็นวีรบุรุษไม่ต้องตายกไ็ด้ พูดอย่างนีก้ใ็ช่แต่พ่ีไม่ยอมเพราะฉะน้ัน

สมัยก่อนถ้าจะจบต้องจบแบบแฮบป้ีเอ็นดิง้เสมอ ซ่ึงเรากเ็ห็นใจเพราะว่าคนดูละครยาวมากสุดท้าย

พระเอกหรือนางเอกตายกไ็ม่อยากดูอย่างของฝร่ังนีมี้ถึงขนาดท่ีว่านางเอกแต่งงานกัน ภรรยาไปมีชู้

ด้วยความบังเอิญแล้วพระเอกกจั็บได้ว่าเมียไปมีชู้แล้วกไ็ม่บอกเมียแล้วกไ็ปฆ่าชู้รักตายไปเลยตอน

หลังถึงเป็นความขึน้มาว่าเกิดการฆ่าอะไรกันขึน้กก็ลบเกล่ือนจนจบเร่ือง น่ีคือส่ิงท่ีเกิดขึน้ในบริบท

ของความบันเทิงฝร่ังสามารถทาํได้ท้ังน้ันแต่ของไทยเรามีกฎว่าผู้ ร้ายต้องตาย ต้องได้รับกรรมผู้ ร้าย

จะลอยนวลไม่ได้ไม่ยอมต้องการให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมมนัเป็นยงัไง” 

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

    การเขียนบทละครโทรทัศน์ในยุคแอนะล็อกเป็นการสร้างสรรค์บทละคร

โทรทศัน์ในลกัษณะการเขียนบทแบบคนเดียว คนเขียนบทดาํเนินงานตั้งแต่ เร่ืองย่อ ศึกษาและหา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ทรีทเม้นต์ทุกตอน ทรีทเมน้ต์ในแต่ละตอน และบนสนทนา ซ่ึงรวมไปถึงการ

สร้างลักษณะนิสัยตวัละครตวั การเปิดเผยตวัละครให้เป็นไปตามทิศทางท่ีคนเขียนบทต้องการ  

การคดัเลือกนักแสดงมี 2 หลกัการได้แก่ คดัเลือกจากความสามารถของนักแสดง (Performance) 

และคดัเลือกจากความมีช่ือเสียงของนกัแสดง (Celebrity) โดยมีรูปแบบการเล่าเร่ืองในขั้นตอนการ

ดําเนินเร่ือง ได้แก่ การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การดําเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา (Development & 

Rising Action) ภาวะวิกฤตหรือจุดสูงสุดของเร่ือง (Crisis) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) และ

ยติุเร่ือง (Ending) ดว้ยวิธีการเขียนแบบสามองก ์โดยมีรูปแบบการนาํเสนอละครเร่ืองยาวหลายตอน

จบ (Serial) 30 ตอน และ ละครสั้ นจบในตอน (Anthology) มีแนวละครอยู่ 9 ประเภท ไดแ้ก่ ละคร

ชีวิต ละครชีวิตเริงรมย  ์ละครตลก ละครการต่อสู้ ละครผี ละครยอ้นยุค ละครอิงประวติัศาสตร์ 

ละครพื้นบ้านวรรณคดี และละครเพลง  มีเน้ือหาอยู่ในแก่นเร่ืองความรักเป็นความรักระหว่าง 
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ชายและหญิงเป็นการแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่นระหวา่งชนชั้น และจะจบดว้ยความสุขสมหวงั หากเร่ืองใด

พระเอกหรือนางเอกไม่สมหวงั เช่น คู่กรรม (2533) ผูช้มจะมีอารมณ์เสียใจไปดว้ย เป็นตน้ 

   ยคุดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน) 

   1) รูปแบบการนาํเสนอละครโทรทัศน์ไทย 

    ละครโทรทศัน์ไทยยุคดิจิทลัมีรูปแบบการนาํเสนออยู ่4 ประเภท ไดแ้ก่ ละคร

ชุดขนาดยาว (Series) เป็นละครแบบชุดรายการ  ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ (Serial) เป็นละครท่ี

ออกอากาศหลงัข่าวภาคคํ่าจาํนวน 15-30 ตอน ละครชุดขนาดสั้ น (Miniseries) เป็นละครท่ีมีความ

ยาว 3-4 ตอนจบและละครชุดจบในตอน (Anthology) เป็นละครท่ีมีความยาว 1 ตอนจบ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “ตอนนี้ก็มีละครกลางคืน  ตอนเดียวจบ  สามส่ีตอนจบ  และก็พวกซีรีส์ 

ประมาณนีค้รับ กจ็ะเพ่ิมมา 2 แบบนะยคุนี”้ 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) ประเภทของละครโทรทัศน์ไทย 

    ประเภทละครมีการแบ่งแนวละครเป็น 15 ประเภทได้แก่ ละครชีวิต ละคร

ชีวิตเริงรมย ์ละครตลก ละครการต่อสู้ ละครผี ละครต่ืนเตน้ผจญภยั ละครลึกลบัสยองขวญั ละคร

ฆาตกรรม ละครสืบสวนสอบสอน ละครยอ้นยคุ ละครอิงประวติัศาสตร์ ละครแฟนซี ละครพื้นบา้น

วรรณคดี ละครเพลง ซ่ึงแนวละคร 15 ประเภทมีการนาํมาผสมผสานระหว่างประเภทละคร เช่น 

แนวชีวิตผสมแนวตลก (Drama comedy) แนวชีวิตผสมแนวบู๊ (Drama action) แนวชีวิตผสมแฟน

ตาซี (Drama fantasy) แนวชีวิตผสมแนวรักหวานซ้ึง (Romantic drama) เป็นตน้ เช่น ละครเร่ืองนํ้ า

เซาะทราย  (2559) เป็นแนวชีวติผสมกบัแนวตลกในตวัละครช่ือลิซ่าท่ีมีการผสมเส้นเร่ืองของความ

ตลกเพื่อเป็นการผ่อนคลายในความตรึงเครียดของละคร ละครเร่ืองนาคี (2560) เป็นละครแนว

ลึกลบัในความเช่ือทางไสยศาสตร์เก่ียวกบัพญานาคแต่จะมีการผสมกบัแนวแฟนตาซีของการทาํ

คอมพิวเตอร์กราฟิกของตวัพญานาค เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.16  การผสมละครแนวลึกลบักบัแนวแฟนซีดว้ยการทาํเทคนิคพิเศษ 

 

ท่ีมา : https://www.brighttv.co.th/programs 

 

    การผสมผสานระหวา่งประเภทละครเป็นสร้างอรรถรสของความหลากหลาย

ในการนาํเสนอ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

    “ถ้าพูดถึงแนวว่าผมว่ายังมีเหมือนเดิมหมด เราเคยช่ืนชอบคู่กรรมยังไงเรากย็ัง

มีคู่กรรมอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เราเคยชอบสายโลหิตยังไง สายโลหิตก็กาํลังจะมาในช่อง 7 เร็ว ๆ นี ้

บางระจันหรือสุริโยทัยอะไรก็แล้วแต่ก็ทาํกันอยู่ บ่อย ๆ สําหรับละครอิงประวัติศาสตร์ ละครพีเรียด 

แต่ปางก่อน วนิดา อะไรพวกนีทุ้กวนันีก้ย็งัมีอยู่ เพราะฉะน้ันถ้าถามว่าท่ีเปล่ียนไปไหมผมว่าไม่มีผล” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “เอาเป็นว่ายังอยู่ในกรุ๊ปเดิม ๆ ได้อยู่ไม่ได้เปล่ียนเพียงแต่ว่าในรายละเอียด

อาจจะถูกเปล่ียนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยแต่คิดว่าส่ิงท่ีมันเกิดขึน้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นละคร

แบบนีส้มมุติเป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกจัดอยู่ในหมวดของประเภทท่ียังเป็นอยู่ไม่ได้

เกินไปกว่าท่ีเรารับรู้กันกย็ังอยู่ได้โดยปกติ เพียงแต่ว่ามันจะซับซ้อนเพ่ิมมากขึน้มากกว่า เพราะจะมี

การแตกรายละเอียดในแต่ละประเภทถ้าบอกว่านาคีเป็นละครแฟนตาซีกย็งัเป็นแฟนตาซีในรูปแบบ

หน่ึงท่ีเก่ียวกับความเช่ืออะไรอย่างนี้ก็จะแยกย่อยแต่ก็ยังอยู่ในโหมดแบบน้ันอยู่  ถ้าคุณมองนาคี

เป็นดราม่ากอ็าจจะมองได้เพราะว่าเป็นดราม่าแฟนตาซีแบบหน่ึง” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

 

https://www.brighttv.co.th/programs
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   “เอาแค่ 15 แนวนี้ก็ทาํเต็ม ๆ ไม่ได้แล้ว แนวแฉ ๆ น่ีไม่ได้ ละครก็ไม่พัฒนา

เพราะตราบใดท่ีคนดูยังรับไม่ได้ว่าอันนีเ้ป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ในสังคมไม่รู้ว่าคนในสังคมหรือแต่ละ

หน่วยแต่ละคนท่ีปกป้องกันบ้านเราเป็นเมืองพุทธแต่โสเภณีกมี็เตม็บ้านเตม็เมืองกเ็ป็นอย่างนี ้แล้วคน

กจ็ะมาโทษว่าไม่มีอย่างอ่ืนทาํแล้วนํา้เน่าวนไปวนมา กล็องมาทาํดูซิ ทาํอะไรกไ็ม่ได้ซักอย่าง”  

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “การเปล่ียนแปลงในละครพวกนี้มีเพ่ิมอยู่อย่างเช่นคอมมาดี้ดราม่ามีมิกซ์ 

แอนแมชเพ่ิมขึ้น การต่อสู้ก็มีการเปล่ียนแปลงมีการดึงของเมืองนอกมาเป็นต้นแบบในการทํา

ดึงเฉินหลงมาดึงแอคช่ันเฉินหลงมาผสมผสานเฉินหลงน่ีเค้าจะเป็นบู๊ ฮา ๆ มุขบู๊ ในการเล่นกับ

อุปกรณ์อย่างเฉินหลงน่ีเค้าเตะไม่โดนไปโดนรถ โดนอะไรกเ็จบ็ขาอะไรอย่างนี ้แล้วแต่สไตล์ละคร

ถ้าสไตล์ละครท่ีเป็นแบบเข่นฆ่ากันเอาจริงเอาจังก็จะจริงจังอย่างท่ีฮาท่ีมีคอมมาดี้มาผสมบ้างมี 

ดราม่ามาบ้างกเ็อาแก๊กนีเ้ข้าไปผสมคือเพ่ิมเติมรายละเอียดในเนือ้หามากขึน้” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “ละครมันยงัอยู่ในแนวเดิมนะ ยังไม่มีการขยับตอนนีย้ังมีการเอาละครเก่ามา

ทาํเลย เพียงแต่ว่าเปล่ียนคนเปล่ียนอะไรใหม่ ๆ นิด ๆ หน่อย ๆ เพราะบางทีเห็นละครเก่า ๆ มาใช้

อย่างเร่ืองทองเนือ้เก้าเล่นมาก่ียคุก่ีสมยัแล้ว ต่อไปกเ็ป็นดาวพระศุกร์ ถ้าเร่ืองไหนใหม่ ๆ มาทุนสูงก็

ไม่อยากทาํ ละครไม่เหมือนภาพยนตร์ ละครทาํทุนสูงบางทีต้องกล้าลงทุนกันแต่ว่าบางทีคนเค้า

อาจจะไม่ดู อย่างละครผีน่ีเด็กหายแล้ว ถ้าเป็นแนวเพลงก็ต้องมีตลกอะไรอย่างนีเ้พลงความเพราะ

บรรยากาศกลับมาเล่นยงัอยู่เหมือนเดิมเลย” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

   “ในรายละเอียดพ่ีว่าเปล่ียนถ้าสรุปรวมความว่าในอดีตถึงปัจจุบันมันเปล่ียน

ไหมคงไม่เปล่ียนขนาดน้ันแต่อาจมีการผสมผสานอย่างเช่นเอาชีวิตไปบวกแฟนตาซีเป็นดราม่าคอม

มาดีจ้ากเม่ือก่อนท่ีดราม่ากด็ราม่า มีการผสมผสานกันแต่กย็งัอยู่ในแนวนี”้ 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
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   “จริง ๆ ละครท่ีว่าท้ัง 15 รูปแบบมารวมเป็น 1 เร่ืองได้เลยมันอยู่ ท่ีว่าจะเล่า

เร่ืองยังไงจะร้องเพลงเสร็จจะมาปล่อยแสงแบบหนังเจ้าก็มีก็ทาํไปอยู่ ท่ีว่าคนทาํบทหรือคนเขียน

เร่ืองจะทาํยงัไง เพียงแต่ว่าตอนกาํกับอาจจะปล่อยแกก็นิดนึงอาจจะให้ยืนมองนิดนึงแล้วใส่เพลงมัน

กอี็กลักษณะหน่ึงอยู่ ท่ีผู้กาํกับนะ” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
 

   “ก็จะวนอยู่อย่างนี้ เต็มท่ีก็นาํมาผสมกันอาจจะแบ่ง 123 คืออย่างองก์ 1 2 3 

องก์หน่ึงเป็นคอมมาดีอ้งก์สองเป็นแฟนตาซีองก์สามเป็นดราม่าเต็มท่ีก็จะมีแทรกนิด ๆ เพราะว่า

อย่างละครท่ีเป็นดราม่าโอ้โหถ้าเป็นดราม่าอย่างเดียวใครเค้าจะมาดู อย่างนํา้เซาะทรายทุกคนรู้ว่า

เป็นเพ่ือนแย่งผัว เค้าพยายามจะเบรกอารมณ์ด้วยตัวแวดล้อมของนางเอก ตัวคนใช้ตัวแม่บ้าน ใช่ตัว

เบรกอารมณ์แต่กไ็ม่ได้ออกนอกเร่ืองนะแต่เค้าพยายามท้ังตัวคนใช้โซเฟียลาท้ังแม่บ้าน ทุกเส้นเร่ือง

เก่ียวกับแกนหลักท้ังหมดตัวผู้ชายมีชู้เค้ามีบทสรุปให้เลย ส่ิงท่ีพยายามแทรกคือไม่ได้คอมมาดีม้าก

แต่กช่็วยผ่อนไม่ให้ตึงเกินไป หรือแม้แต่กระท่ังตัวพุดกรองท่ีภีมมันกลับมาหานางเอกอยู่ คืนหน่ึงก็

พยายามเล่าในจิตใต้สํานึกในรูปแบบของความฝันสักหน่ึงคร้ังผ่อนให้คนดูไม่ตึงมาก ไม่อย่างน้ัน

คนดูเครียดตายเขากจ็ะเปล่ียนไปดูช่องอ่ืน เค้ากเ็ครียดอยู่แล้วแล้วต้องมาดูอะไรท่ีเครียดๆ นอกจาก

เร่ืองหวยผีแล้วกเ็ร่ืองชู้คนไทยให้ความสนใจมาก”  

 (วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
 

   “ละครไทยกจ็ะวน ๆ แนวไหนได้รับความนิยมคนกจ็ะแห่ไปทาํแนวน้ันกัน

จนกระท่ังไม่มีคนดูพอไม่มีคนดูก็เปล่ียนแนวใหม่อยู่ ท่ีว่าละครเร่ืองไหนท่ีเรตติง้พุ่ งกระฉูดขึน้มา

อย่างเร่ืองนาคีแนวไสยศาสตร์ท่ีตรงกับจริตความเช่ือของคนไทยภาคอีสานกไ็ด้รับความนิยมท่ีนีก้็

จะมีแนวนี้ออกมาอีก แต่ว่าเช่ือว่าถ้าทาํไม่ถึงนาคีก็คงไม่ได้เรตติ้งท่ีสูง จะต้องทาํให้ดีกว่าเค้าเนื้อ

เร่ืองต้องแปลกกว่าเค้าด้วย” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “สําหรับพ่ีมีไม่เยอะจะมีละครชีวิตท่ีผสมดราม่าผสมรักผสมบู๊ผสมโรแมน

ติกไปก็มีแล้วก็ละครตลกจะมีอย่างอ่ืนแทรก ๆ เข้ามาตลกก็ตลกโรแมนติก นิดนึงนะแต่ว่าท่ีจะ

ชัดเจนละครดราม่ามีส่วนผสมท่ีมีตลกบ้าง แต่จะชัดเจนละครพื้นบ้านก็คือพื้นบ้าน ละครอิง

ประวัติศาสตร์ ละครแอ็คช่ัน พ่ีว่าก็ผสม ๆ กันจะไม่มีแยกชัดเจนนะ เพราะว่าแยกไม่ได้จะโดด

ขึน้มากลุ่มเป้าหมายจะน้อยลง” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
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   “อย่างอันนีท่ี้เพ่ิงโดนมาละครโรแมนติกคอมมาดีอ้ยู่ไม่ได้แล้วคนไม่ดูละคร

หน่องแหน่ง ๆ แบบน้ันแล้วชอบดูอะไรท่ีมนัแรง ๆ แซ่บ คนดูกช็อบดูอะไรแบบนีแ้รง ๆ” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   3) ด้านเนือ้หาและแก่นเร่ืองของละครโทรทัศน์ไทย 

    ดา้นเน้ือหายงัมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักระหว่างชายและหญิง ความรักชาติ 

การแก่งแย่งช่ิงดีช่ิงเด่น แต่ในยุคดิจิทลัมีการสร้างสรรค์แก่นเร่ืองใหม่ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตเก่ียวชีวิต

ของคนกลุ่มหน่ึงในสังคม (Outcast Theme) ท่ีเคยอยูน่อกกระแสความสนใจ ทาํใหมี้เน้ือหาเก่ียวกบั

ความรักของคนเพศเดียวกนั ผูพ้ิการทางสมอง ผูเ้ป็นโรคซึมเศร้า เป็นตวัละครเอกในการดาํเนินเร่ือง 

เช่น4 3 เพื่อนกนัมนัส์ดี (2560) พี่นอ้งลูกขนไก่ (2560) SOS skate ซึมซ่าส์ (2560) ลมหวน (2549) เป็น

ตน้ ดว้ยขอ้จาํกดัของการควบคุมเน้ือหาในการผลิตทาํให้ละครโทรทศัน์ไทยยงัมีเน้ือหาวนเวียน ๆ 

ความรักของชายหญิง การนาํเสนอละครท่ีสะทอ้นสังคมอาชีพ หมอ ครู ตาํรวจ ทหาร นกัการเมือง 

ความรุนแรงของครอบครัว ความเส่ือมโทรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสะทอ้นถึงพฤติกรรมดา้นดี

และดา้นชั่วยงัถูกควบคุมอยู่  จากเน้ือหาท่ีผลิตละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัสามารถแบ่งแก่นเร่ือง

แบ่งเป็น 6 ประเภทได้เป็นความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) อุดมการณ์ 

(Idealism theme) อํานาจ (Power theme) อาชีพ  (Career theme) และชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม 

(Outcast theme) ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “การนาํเสนอละครท่ีมันมีข้อจาํกัดมากมายอย่างกินเหล้า สูบบุหร่ีก็ไม่ได้  

มีกฎทางเซนเซอร์บุหร่ีเหล้ามีดจ่อปากไม่ได้ ทาํอะไรไม่ได้เลยก็ลาํบากคนทาํแล้วก็เป็นการทาํลาย

ศิลปะมีอะไรช่ัวไม่ได้เลย ปัญหาคือถ้าไม่มีอะไรช่ัวกไ็ม่รู้ว่าอะไรดีเพราะทุกอย่างมีสองด้าน ถ้าเรา

ไม่เห็นความช่ัวแล้วเราจะเห็นความดีได้ยังไงถ้าเราไม่เห็นความไม่รักแล้วเราจะเห็นความรักได้

ยงัไงจะต้องคู่กันของจะต้องมีดาํกับขาวคู่กัน แต่กฎเกณฑ์ของสังคมเร่ิมมาไม่ให้พ่ีว่าใครเลย พอเรา

ทาํผวัเมียบ่อย ๆ กด่็าเราอีกบอกนํา้เน่าทาํไมไม่ไปทางอ่ืน พ่ีกอ็ยากให้มองว่าถ้าคนในสังคมช่วยกัน 

ให้พืน้ท่ีเค้าทาํงานเยอะ ๆ หน่อยแล้วมองว่าเป็นอุตสาหกรรมซ่ึงสามารถจะนาํเงินเข้าประเทศได้ 

ฝีมือการทาํพวกเราไม่แพ้ใคร ยกตัวอย่างเช่น เกาหลี ละครเค้าก็ขายไม่ใช่ว่าเอาเงินเข้าประเทศเค้า

อย่างเดียวนะ แต่เป็นการขายวัฒนธรรมเค้าไปสู่ภายนอกทาํให้การท่องเท่ียวดีขึน้ด้วย อย่างคนท่ีติด

ซีรีส์กไ็ปเกาหลีไปถ่ายรูปกับรูปป้ันพระเอกนางเอกเพลงรักในสายลมหนาว เออเค้ากเ็ข้าใจขายนะ”  

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “เรายงัใช้บทประพันธ์อยู่กย็งัเหมือนเดิมเราทาํอย่างอ่ืนไม่ได้เราไปทนายไป

หมอละครการเมืองผมอยากทาํมากเป็นนักการเมืองแล้วมาเถียงกันไปแบบมีกลุ่มข้างหลังแบบน้ัน

เราทาํไม่ได้โดนแน่นอน ขนาดแอร์ตบกันเค้ากย็ังประท้วง แฉเบือ้งหลังวงการบันเทิงกมี็นะฮะแต่ก็

ไปไหนไม่ได้อยู่ ดี นอกจากปรับท่ีบทแล้วต้องปรับท่ีสังคมคนดูด้วยถ้าเราอยากให้มันไปได้มากกว่า

นี ้อย่างพระท่ีมีข่าวให้เห็นอยู่ยังจะมาบอกอีกว่าไม่ใช่ไม่จริงพระไม่ทาํแบบน้ันก็เห็นกันอยู่  ถ้ามัน

ไม่มีมูลความจริงจะจับมาเล่นได้เหรอ ถ้าผมบอกว่าพระต้ังแก็งต้ังก๊กถือปืนอยู่หน้าปากซอยด่าเรา

ได้เลยไม่มีมูลความจริงถูกไหมฮะ การท่ีเค้าเอามาเล่นต้องคิดบ้างต้องสะท้อนบ้างเราควรจะแก้

อะไรกับสังคมท่ีเราอยู่มา ไม่ใช่มาน่ังปิดบังกันต่อไปมนัไม่มีประโยชน์สังคมกไ็ม่เดินหน้าฉุดกันไป

มาอยู่อย่างนี ้ส่ือก็แค่สะท้อนสังคมเราไม่ได้ทาํอะไรมากไปกว่านีคุ้ณก็เอาไปปรับสิไม่ใช่มาน่ังด่า

เราต่อ สังคมควรจะเปิดกว้างมากขึน้ควรจะรับความจริงให้มาก สุดท้ายกว็นมารักอยู่ดีอย่างละครข้า

มาคนเดียวเป็นบู๊ สุดท้ายก็วนมาความรักอยู่ ดี ผมคิดว่าทาํไมจะต้องมีแต่พระเอกนางเอกอย่างเดียว

พอมาวนเร่ืองความรักกต้็องมีพระเอกกับนางเอกไปไหนไม่ได้”  

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “คงไม่มีใครท่ีจะทําทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ในสังคม เพราะในสังคมจะ 

มีเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนและความเจริญต่าง ๆ นักวิทยาศาสตร์คิดค้นส่ิงใหม่  

นักแฟช่ันชุดเส้ือผ้าแบบใหม่อะไรต่าง ๆ แต่การท่ีเราจะหยิบยกอะไรท่ีฉีกกฎเกณฑ์ของสังคมคือ

อาจจะหยิบยกชีวิตของใครท่ีไม่เคยมีใครหยิบขึน้มาเขียนมาก่อนแต่ขึน้อยู่กับว่าผู้ผลิตจะกล้าหาญ

พอท่ีจะเอาขึน้มาทาํหรือเปล่า ส่ิงเหล่านีไ้ม่สามารถจะพูดได้ว่าไม่ดีหรือใช้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมัน

เป็นไปได้ท้ังน้ัน ผู้ผลิตมีหน้าท่ีหยิบเร่ืองราวมาทาํอย่างเช่นละครฟ้ามีตาหยิบขึน้มาทาํกไ็ด้ฟ้ามีตาก็

ไม่ต้องทาํอะไรท่ีตามกฎเกณฑ์ในสังคมมาก ๆ ว่ิงไปหาคนท่ีมีชีวิตแปลกแยกออกไปจากสังคมแล้ว

เสนอขึน้มาหรืออย่างละครท่ี อ้ัม อธิชาติ เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนเขากท็าํขึน้มาไม่มีละครเร่ืองไหนท่ี

จะทาํเร่ืองคนปัญญาอ่อนให้เป็นพระเอก เป็นเนือ้หาของคน ๆ หน่ึงท่ีมีชีวิตอยู่ในสังคมมีตัวตนอยู่

ในสังคม ถ้าจะลุกขึน้มาทาํพ่ีอยากให้ทาํเร่ืองท่ีเก่ียวกับโครงสร้างทางสังคมท้ังเศรษฐกิจการเมืองท่ี

เข้มข้นเป็นประเด็นสําคัญเก่ียวกับคอรัปช่ัน เร่ืองการต่อสู้ทํามาหากินของคนแต่ละอาชีพอย่าง

ตาํรวจช่ัว อยากเห็นละครท่ีลงลึกของสถาบันครอบครัวท่ีชี้ให้เห็นถึงการเลีย้งดูพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกพ่อ

แม่ท่ีทาํร้ายลูกท่ีทารุณลูกอยากดูท่ีมีการทาํโทษให้ละครสอนสังคมอย่างเช่นละครเร่ืองวัยแสบ

สาแหรกขาด ต้ังช่ือดีมากเลยนะ คือวัยเด็กรุ่นสาแหรกขาดคือครอบครัวท่ีไม่สมบูรณ์พ่ีอยากเห็น

ละครท่ีลงลึกทุก ๆ อย่าง แต่กท็าํไม่ได้แล้วเราไม่กล้าแตะแล้วผู้จัดกไ็ม่กล้าทาํ”  

 (ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 
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   “ละครบ้านเราทาํเก่ียวกับพระสงฆ์ก็ไม่ได้ ทาํละครเก่ียวกับตาํรวจก็ไม่ได้ 

ตัวละครท่ีเป็นผู้ ร้ายไม่เห็นทาํอาชีพอะไรวัน ๆ ตามไล่ล่า แต่ถ้าเป็นผู้ ร้ายในประเทศไทยมีอาชีพ

ไม่ได้ต้องเป็นนักเลงคุมบ่อน เป็นผู้ ร้ายในคราบหมอคราบนักวิชาการไม่ได้เลย อันนีเ้ป็นการปิดกั้น

คนดูด้วยจริง ๆ แล้วข่าวเยอะ ๆ พระกินเหล้า พระเสพเมถนุน่ีคือเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยแต่

เราไม่สามารถจะตีแผ่ได้ ทาํไมไม่เข้าใจ ละครเลยมีแต่แย่งสมบัติ แย่งสามี เมียน้อยเมียหลวง กมี็อยู่

เท่านีล้ะครไทยกจ็ะวนเวียนอยู่ เท่านีด้้วยเร่ืองการปกครองเค้าสามารถส่ังได้ว่าละครเร่ืองนีไ้ด้ไม่ได้ 

อย่างเร่ืองภารกิจพิชิตรักส่ีเหล่าทัพอันน้ันเค้าสนับสนุนเพราะเป็นการโปรโมทพระเอกเป็นทหาร

ตาํรวจ ทหารบก ทหารนํา้ มันด้านดีหมดเลยเค้าเลยสนับสนุนให้ออกอากาศพ่ีอยากจะเห็นละคร

ไทยสามารถตีแผ่ทุกวงการทุกอาชีพนาํเสนอท้ังเร่ืองดีและเร่ืองช่ัวของคนท่ีทุกวงการทุกอาชีพ

เพราะทุกวงการทุกอาชีพมีท้ังดีและไม่ดีถ้าเราเสนอด้านดีคนดูจะไม่เห็นว่าด้านช่ัวองค์กรน้ันเป็น

อย่างไรซ่ึงจริง ๆ มันก็มีนําเสนอในส่ือหลักบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ตีแผ่เร่ืองรายละเอียด 

เพราะฉะน้ันกห็วงัว่าละครไทยจะสามารถพัฒนาละครท่ีอิงเร่ืองจริงได้บ้างไม่ใช่มานาํเสนอแต่เร่ือง

สวย ๆ งาม ๆ ไปเร่ือย ๆ เท่านีท่ี้อยากเห็นจะได้เห็นก่อนตายหรือเปล่า” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “คือแบบกลายเป็นว่าคนยคุนีไ้ปจิน้ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงคู่เกย์กับคู่

เกย์ แนวนีจ้ะดังแบบเฮ้ยไปขนาดนีเ้ลยเหรอกถ็ูกเปล่ียนไปบ้างอย่างแนวคู่จิน้ชายหญิงกข็ายยากแล้ว 

คนดูกช็อบดูอะไรแบบนีแ้รง ๆ” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   4) การคัดเลือกบทประพันธ์ของละครโทรทัศน์ไทย 

   การคดัเลือกบทประพนัธ์จะเร่ิมจากทางสถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิตของแต่

ค่ายละครซ้ือลิขสิทธ์ิบทประพนัธ์จากนวนิยายท่ีได้รับความนิยม และมีการแต่งเร่ืองข้ึนมาใหม่ 

เกณฑ์การตดัสินใจอยู่ท่ีการพิจารณาจากสถานีและผูผ้ลิตว่าบทประพนัธ์ในนวนิยายเร่ืองใดสนุก 

แลว้ทางสถานีโทรทศัน์จะนาํบทประพนัธ์ให้ผูผ้ลิตแต่ละค่ายไปผลิต ซ่ึงผูจ้ดัจะนาํบทประพนัธ์ให้

คนเขียน หรือให้คนเขียนบทไปสร้างสรรค์แต่งเร่ืองใหม่ ทาํให้ละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัมีการ

เขียนบท 2 ประเภทได้แก่ บทละครโทรทศัน์ดดัแปลงจากนวนิยาย บทละครโทรทศัน์แต่งใหม่  

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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   “ในเชิงวิธีการทาํงานจริงเราจะซ้ือเร่ืองไหนเก็บเอาไว้อะไรยังไงก็ว่าไป 

เพียงแต่ว่าถ้าจะมีความเปล่ียนแปลงหรือความแตกต่างเร่ืองนีเ้ชยไปเราไม่ซ้ือละกันหรือเร่ืองนี ้เฮ้ย! 

น่าจะสนุกเรากจ็ะซ้ือ จะต้องเลือกให้เข้ากับยคุสมยั” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
 

   “บทประพันธ์มีสองประเภทอยู่ อันแรกก็เป็นลักษณะท่ีเป็นแบบด้ังเดิม 

กับพวกท่ีเขียนขึน้มาใหม่กย็งัมีสองส่วนอยู่  ถามว่าในปัจจุบันคิดว่าสัดส่วนของนิยายด้ังเดิมจะน้อยลง

การเอามารีเมคกจ็ะค่อนข้างน้อยลง เน่ืองจากมีหลายปัจจัยละครมนัเยอะขึน้มีไม่มากเพียงพอฐานของ

ข้อมลูท้ังหมดท่ีเป็นนิยายเดิมไม่มากเพียงพอสําหรับทุกช่องท่ีจะรีเมคแล้วการรีเมคแต่ละคร้ังมนักต้็อง

ใช้เวลาในการท่ีจะกลับมาต้องมีเวลาท่ีเหมาะสม คู่กรรมไม่ใช่ว่าจะสามารถทาํปีเว้นปีก็ต้องใช้เวลา 

การทาํเป็นพล๊อตจึงค่อนข้างเติบโตมากขึน้ เพราะการเป็นพล๊อตใหม่ ๆ พูดบนชีวิตประจาํวันของคน

ในยุคท่ีเผชิญอยู่  เพราะฉะน้ันก็เลยเป็นส่วนท่ีเข้ามาเติมเต็มและทาํให้เกิดความแปลกใหม่ในการทาํ

ละคร ถ้าเทียบสัดส่วนระหว่าง ด้ังเดิมท่ีเป็นนวนิยายกับพล๊อตท่ีเกิดขึน้ใหม่กจ็ะมีสัดส่วนท่ีเยอะกว่า

ในอดีต ในขณะท่ีเม่ือก่อนนีค้วามเป็นพล๊อตจะได้รับความนิยมน้อยกว่า” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
 

   “มีใหม่เข้ามาเหมือนกันแต่เท่าท่ีดูก็ยังเห็นอยู่ละครเก่าท้ังน้ัน ของช่อง 3 

เค้ากมี็เพลิงบุญ ละครท่ีเราเคยเห็นแล้วอย่าง ช่อง 7 ก ็ยังเห็นอยู่นํา้เซาะทราย แต่ในขณะเดียวกันก็

มีบู๊ เข้ามาท่ีเป็นเร่ืองใหม่ ๆ กมี็” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
 

   “บทประพันธ์เก่ายังคงเดิมกย็ังทาํให้สอนรุ่นใหม่ ๆ อยู่การพูดการจาการ

สอนขนบธรรมเนียมเก่า ๆ จะสอนให้อย่างนี ้ๆ  ยงัคงความเป็นไทยอยู่ กย็งัคงไว้ซ่ึงประเพณี” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 
 

   “ครับผมพูดในฐานะช่อง 7 นะครับแต่ช่องอ่ืนเค้าอาจมีการแต่งเร่ืองเพ่ิม 

แต่ถ้าเรายังใช้บทประพันธ์อยู่ก็ยังเหมือนเดิมเลือกของท่ีมั่นใจอยู่แล้ว บทเก่า ๆ จะกลายเป็นของ

คลาสสิกท่ีต้องลงทุนกันสร้างอย่างสายโลหิตท่ีทํากันอยู่ ตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทเพราะเป็นบทท่ี

ทรงคุณค่าแต่ของคลาสสิกเป็นของท่ีผ่านกาลเวลา บทใหม่ ๆ กม็ามากขึน้ไม่งั้นเอาแต่บท ๆ เก่ามา

คนกเ็บ่ือเราเขียนเองขึน้มาใหม่จะดูน่าต่ืนเต้นหน่อยครับ”  

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   “ในส่วนของพ่ีก่อนพ่ีจะได้เขียนบทประพันธ์ท่ีเป็นในส่วนของนิยายอยู่

แล้วจากท่ีพล็อตเองคร่ึง ๆ เลยก็ว่าได้ ส่วนมากเม่ือก่อนพ่ีพล็อตเองจะถูกดันให้พล็อตเองเพราะ 

พ่ีป้อนชอบ ท่ีจะเปล่ียนชอบตามใจคนดูตามใจสังคมตามใจกระแสพ่ีป้อนจึงให้พลอ็ตเอง เพราะจะ

ไม่มีปัญหากับบทประพันธ์แต่บทท่ีเป็นนิยายอยู่แล้วมันดีตรงท่ีเราไม่ต้องไปเร่ิมอะไรใหม่เยอะ  

จะเกาะในส่ิงท่ีเค้าคิดมาให้แล้วเราแค่มาตีความขยายความจะเอาอะไร อะไรสนุกอันนีข้ยายได้ ใน

ส่วนของท่ีจะใช้บทประพันธ์ด้ังเดิมค่อนข้างมากแม้แต่เป็นเร่ืองท่ีพลอ็ตเองแต่ถูกทาํมานานแล้วเรา

กน็าํมาขยาํใหม่แล้วกถ็ูกเล่าแบบใหม่ ซ่ึงของช่องวนัจะซ้ือนิยายเก่าของอาจารย์ชูวงศ์เอาไว้มากของ

ป้าทมกเ็อาไว้ส่วนหน่ึง” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ท่ีแต่งใหม่เข้ามาเยอะนะถ้าเป็นบทประพันธ์เดิมก็จะเข้ามาซํ้า ๆ ทาํจน

กระดาษเป่ือยแล้วละ เพราะคนดูจะรู้เร่ืองอยู่แล้วอันน้ันกเ็ป็นการเส่ียงมากท่ีจะเข้ามาทาํใหม่ ยกเว้น

ของเดิมดีอยู่แล้วของใหม่น่ีลาํบากเลยว่าจะฝ่าฟันไปอย่างไง ถ้าเป็นสมยัก่อนท่ีคุณแดงยงัอยู่คุณแดง

จะเป็นคนเลือกเร่ือง ให้เราว่าอยากให้เราทาํอะไรช่องเจ็ดเค้าจะไปซ้ือบทประพันธ์เอาไว้เยอะ ๆ 

แล้วกม็าแจก ๆ ไปตามค่ายต่าง ๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะค่ายนีเ้หมาะท่ีจะแนวนี ้แต่สมยันีท้างช่องเค้าจะให้

เราเสนอเร่ืองเข้าไปว่าเราอยากทาํเร่ืองอะไร” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “การเอากลับมาทาํใหม่กจ็ะทาํเป็นบทประพันธ์เดิม ถ้าช่องอ่ืนจะซ้ือนิยาย

มา แต่ช่องวันจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึน้คือการคิดพลอ็ตเองคร่ึงหน่ึง บทประพันธ์ท่ีซ้ือมาคร่ึงหน่ึง ถ้าซ้ือ

บทประพันธ์มากท็าํประมาณน้ันต้องไล่ ๆ มาประมาณน้ันแล้วกแ็ทรกเส้นเร่ืองเอาท่ีเราจะเสนอแต่

ถ้าเป็นพลอ็ตฟรีสไตล์มาก” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

    “อันนี้ขึน้อยู่กับว่าช่องซ้ืออะไรไว้ต้องดูว่าลิสท่ีช่องซ้ือไว้มันต้องดูว่า

ตอนนีมี้เร่ืองอะไร ส่วนใหญ่จะทาํสลับละครท่ีมาจากนิยายอย่างเสน่หาไดอาร่ีน้ันกเ็ป็นหน่ึงเซตท่ี

ทาํอยู่แล้วกเ็ด๋ียวจะมีพลอ็ตอ่ืนๆ ท่ีเสนอไป”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   5) การคัดเลือกนักแสดงของละครโทรทัศน์ไทย 

    การคดัเลือกนักแสดงยงัอยู่ในขนบเดิมมี 2 หลกัการไดแ้ก่ คดัเลือกจาก

ความสามารถของนักแสดง (Performance) เป็นการคดัเลือกในศกัยภาพและความเป็นไปได้ของ

นักแสดงท่ีจะรับบทบาทนั้น และคดัเลือกจากความมีช่ือเสียงของนักแสดง (Celebrity) เป็นการ

คาํนึงถึงความนิยมของผูช้ม เพื่อให้ผูช้มมีอารมณ์ร่วมไปกบัละคร ซ่ึงนกัแสดงในสังกดัของสถานี

เป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจของสถานีเพื่อคดัเลือกใหแ้สดงละครแต่ละเร่ือง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “คนดูจะรู้สึกอินจะทําให้ทุกกระบวนการประสบความสําเร็จ ถ้า

นักแสดงคนน้ันมีความเหมาะสมกับเร่ืองไปด้วยกันได้ แต่จะดีท่ีสุดถ้านักแสดงคนน้ันมีช่ือเสียง

และเหมาะสมกับบทอันน้ันคือดีท่ีสุด แต่ถ้าให้เลือกระหว่างสองส่วนระหว่างเอานักแสดงคนหน่ึงท่ี

ดังมากแล้วมาลงในความเหมาะสมแล้วมนัไม่เหมาะสมกับเลือกนักแสดงคนหน่ึงท่ีเหมาะสมกบับท

แล้วทาํให้องค์ประกอบทุกอย่างมันดูสมูทมนัดูเป็นละครท่ีดีมีคุณภาพ คนดูปัจจุบันจะเลือกส่ิงน้ัน

มากกว่า”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “เอาคนดังมาแต่คนดังท่ีว่าน้ันก็ต้องเหมาะ นํา้เซาะทรายน่ีไม่ใช่คนใน

ช่องเลยมาเล่นข้างนอกหมดเลยคืออันนีม้ันวางตัวมาสองปีสามปีแล้ว มันหาคนมาเล่นไม่ได้แล้วพ่ีก็

ไม่ยอมให้เอาเดก็เล่นเพราะพ่ีว่ามันมีลูกแล้วลูกมันต้องเดินอยู่กเ็ห็นตาํตา ถ้าเอาเดก็เล่นมันจะดูตลก

ดูไม่เหมาะกเ็ลยหากว่าจะลงตัวสองสามปี” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “จุดเด่นมากท่ีสุดถ้าบอกตรง ๆ ก็คือช่องกับความดังน่ีมันก็น้อยนะ 

เพราะความดังน่ีอาจจะค่าตัวขึน้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ความสมบทบาทน้อยมากบางทีอาจจะไม่สม

ด้วยซํ้าให้เล่น แต่เค้าจะเอามาสร้างช่องเค้าจะให้เดก็คนนีเ้กิดกเ็อามาสร้างแล้วกเ็ดก็เส้น” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “โดยมากของช่องวนัสมบทบาทไม่ค่อยถ้าถามพ่ีนะคือช่องสามกค็งทาํ

แหละพยายามยัดนักแสดงท่ีมีลงไปดันคนนี้หลาย ๆ ช่องทาํ แต่ในขณะเดียวกันพิษสวาทเราใช้

ความเหมาะสมเป็นตัวต้ังเพราะโปรเจคมันใหญ่ ถ้าจะดันเด็กคือต้องเอามาใส่ในบทของพระรอง

นางรองทิพย์อาภาแล้วกเ็ชษฐา” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ประกอบกันหลาย ๆ ส่วน ช่องมีส่วนสําคัญมีดาราในสังกัดอยู่ประมาณ

นีผู้้กาํกับมีส่วนนักแสดงในช่องเล่นได้ไหมถ้าเล่นไม่ได้คนไหนเหมาะท่ีจะมาเล่น พอถึงคนเขียนบท

เราไม่รู้ว่าใครมาเล่นจนสักพักเราจะรู้ว่าใครมาเล่นพอเรารู้ว่าใครเล่นเราจะรู้บุคลิกเค้าเล่นได้แค่ไหน

อย่างพ่ีนุ่นในละครพิษสวาทเก่งมากเราก็สามารถใส่ให้เค้าได้เต็มเลย ถ้าเราไปเจอใครท่ีเล่นได้

ประมาณหน่ึงเรากต้็องปรับบทให้เค้าเพ่ือให้ละครไปด้วย การเล่นด้วยสายตามนัต้องเล่นยงัไงนักแสดง

ใหม่ ๆ เล่นไม่ค่อยได้ คือพิษสวาทถ้าไม่ใช่นุ่นกนึ็กไม่ออกว่าใครแล้วบทยาวเป็นหน้า ๆ”  

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   6) การศึกษาข้อมลูในการเขียนบทละครโทรทัศน์ไทย 

    การสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์ก่อนการเขียนบทคนเขียนบทต้อง

ศึกษาและคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาของละครแต่ละเร่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม 

การเมือง เศรษฐกิจ ประวติัศาสตร์ สังคม และนอกจากการคน้ควา้ในห้องสมุด ในยุคดิจิทลัผูเ้ขียน

บทสามารถสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซด์ต่าง ๆ และยงัการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี  

 

    “ละครท่ีลงลึกในทุก ๆ อย่างต้องมาจาก 1 นวนิยายท่ีดีหรือเพราะต้องมี

การวิจัยมาอย่างดีอยู่ ท่ีคนเขียนบทต้องเขียนอย่างลึกมาก ต้องวิจัยต้องค้นหาข้อมูลเยอะต้องเขียน

โดยข้อมลูท่ีเป็นจริง”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 
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    “ส่ิงท่ีเปล่ียนเป็นรายละเอียดของการหาข้อมูลของแต่ละเร่ือง เราหาได้

ง่ายขึน้จากเม่ือก่อนกว่าเราจะทาํเร่ืองหน่ึงเราต้องเดินเข้าไปในห้องสมุด ต้องไปหาหนังสือพิมพ์เก่า

ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิบท่ีเราต้องพิมพ์เข้าไปแต่พอสมัยนีเ้ป็นดิจิทัลปุ๊บทุกอย่างง่ายอยู่

ในมือเราหมดเลย อยากได้ข้อมูลอะไรเราเสิร์ชหาการมาของข้อมูลง่ายขึน้กว้างขึน้แต่ตืน้ ส่ิงท่ีอยู่ใน

อินเทอร์เนต็คือการสรุปความกว้างแต่มันไม่ลึก ถ้าคุณต้องการลึกคุณต้องไปห้องสมุดเลยทาํให้เป็น

เร่ืองของรายละเอียดแล้วการทาํงานท่ีมนัจะต่างไป” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

    “อยาก พิ ษ ส วาท ท่ี พ่ี จุ เป็ น ผู้ เช่ี ยวช าญ เร่ืองป ระวั ติศ าส ตร์ม าก 

เพราะฉะน้ันคาํพูดหรือข้อเท็จจริงในสมัยอยุธยาเราจะรีเช็คกับเขาได้ หรือถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงเรากจ็ะ

หาข้อมูลจากเขาได้คือการทาํบทไปแล้วก็รีเสิร์ชไปด้วยบางท่ีทาํไปเฮ้ยสมัยก่อนไลฟ์สไตล์ตรงนี้

ของเขาคาํแบบนี้ใช้ได้ไหม เช่นอย่างอุบลกับอัคนีเค้าเป็นนางรํากับทหารในวังเค้าจะไม่เรียกใน

หลวงว่าสมัยก่อนเรียกขุนหลวงแต่เรียกพ่ออยู่ หัวอะไรกต็ามแต่ ซ่ึงขุนหลวงเป็นคาํท่ีชาวบ้านเรียก

ในหลวงละเอียดอ่อนมาก เราวาดแผนท่ีอยุธยาโบราณแล้วเอาแผนท่ีอยธุยาปัจจุบันมาแล้วหามาร์ค

ว่าอัคนีหนีไปตรงไหนหลังจากท่ีฆ่าอุบลแล้ว  อัคนีไปทาํอะไรออกไปตายใช่ไหม แล้วกไ็ม่อยากให้

อัคนีออกไปรบตายเรากเ็ลยให้อัคนีออกไปช่วยพระเจ้าเอกทัศน์พอไปช่วยพระเจ้าเอกทัศน์เรากไ็ปดู

ว่าพระเจ้าเอกทัศน์ตายยังไงกไ็ม่แน่ชัดโดนจับเป็นเชลยก่อนแล้วตาย หรือว่าหนีไปแล้วตายหรือว่า

ตายในสนามรบมันแตกช่องออกไปมากมีช่องว่างทางประวัติศาสตร์ เราเลยให้อัคนีไปช่วยแล้ว

แยกกันกับพระเจ้าเอกทัศน์แล้วบอกว่าคนอยธุยาหนีรอดหนีไปทางไหน” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “อย่างแกงชักส้มพ่ีจุบอกว่าจะมีในซีนทิพย์สอนอุบลทาํแล้วช่ือแกงชัก

ส้มแล้วในอดีตทิพย์สอนปัจจุบันอุบลมาสอนทิพย์ สโรชินีเอาส่ิงนีม้าสอนทิพย์แทน ฉันจะสอนคุณ

ทําแกงชักส้มทิพย์ก็บอกแกงส้มเหรอค่ะ ไม่ใช่ค่ะแกงชักส้มเพ่ือนสนิทดิฉันคนหน่ึงสอนมา  

แล้วดูสิส่ิงนี้จาํได้ไหมเคยสอนแล้วพระอัคก็ชอบด้วย ตอนท่ีเราทําก็เหมือนแบบเราต้องทาํแกง

อะไรสักอย่างโคตรอยุธยาเลย พ่ีจุบอกคนยุคน้ันชอบกินปลา อ้าวทาํไมชอบกินปลามันมีแม่นํา้ไง

มนัจับได้เยอะอะไรท่ีเรารู้อะไรอย่างนีเ้รากใ็ส่ลงไปได้”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

 

 



124 

   7) การเขียนบทละครโทรทัศน์ 

    การเขียนบทละครโทรทศัน์ยุคดิจิทลัในดา้นกระบวนการเขียนเร่ือง

ย่อ ทรีตเมนต์ บทสนทนา ยงัคงอยู่ในขนบเดิมท่ีเคยสร้างสรรค์กันมา ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 

    “โดยโครงสร้างไม่เปล่ียนเรายังดาํเนินขั้นตอนการทาํงานแบบน้ัน

โดยเราต้องเร่ิมจากพลอ็ตต้องเร่ิมจากตรีมต้องเร่ิมจากแมสเสจท่ีเราจะเล่าค่อยเอาพวกน้ันมาบวก

ผสมกันพัฒนาเป็นโครงเร่ืองเนือ้เร่ืองแล้วค่อยลงรายละเอียดลงไปเป็นทรีตเมนต์เป็นซินาริโอแล้ว

จึงค่อยลงไดอะลอ็กโดยขัน้ตอนยงัเป็นเหมือนเดิม” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
 

   “โครงสร้างเราวางทรีตเมนต์ได้อย่างละเอียดเพราะมันมีต้นกลางจบ

อยู่แล้ว แต่อย่างท่ีเราพลอ็ตเองเรามีต้นกลางจบ” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
 

   8) วิธีการดาํเนินเร่ืองของละครโทรทัศน์ไทย 

    การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ไทยมีรูปแบบการเล่าเร่ืองในขั้นตอน

การดาํเนินเร่ืองไดแ้ก่ การเร่ิมเร่ือง (Exposition) การดาํเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา (Development & Rising 

Action) ภาวะวิกฤต (Crisis) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  และ ยุติเร่ือง (Ending) ซ่ึงในยุคดิจิทลั

มีการเปล่ียนผ่านด้วยการเล่าเร่ืองในรูปแบบการเล่าเร่ืองตอนกลางก่อนแลว้ยอ้นมาตอนตน้ โดยการ

สลบัจดัวางภาวะวิกฤตมาเร่ิมเร่ืองแลว้จึงเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองไปตามลาํดบัเหตุการณ์ เน้นการกระชับ

การเล่าเร่ืองเขา้สู่องก์ท่ี 2 ให้เดินเร่ืองเร็ว ยงัมีการกระชบัในรายละเอียดของตวัละครผา่น เช่น ตวัละคร

คนใช้ท่ีจะเป็นตวัดาํเนินสนบัสนุนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหาของละครซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีบท

สาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของการเปล่ียนผา่นละครในยุคดิจิทลัเพื่อการเล่าเร่ืองท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัอธิบายดงัน้ี 
 

    “5 องค์ประกอบพืน้ฐานใช่ แต่ในการเรียงลาํดับมีการสลับซีเควนจะไม่ใช่ 

1 2 3 4 5 ไปแล้ว สมยันีมี้การสลับบางทีเอาพีคขึน้มาก่อน แต่เราอย่าพ่ึงเล่าจบว่าตอนท้ายเรสโซลูช่ันของพีค

คืออะไรหรือคุณจะเอาอันท่ีสามขึน้มาก่อน ตัวละครมาตบกันทาํไมถึงมาตบกัน คือเล่าก่อนเด๋ียวค่อยมาเล่า

ต่อว่าหลังจากตบกันมีอะไรอีกคร่ึงหน่ึง เพราะว่าคนสมาธิส้ันลงต้องการอะไรท่ีตีหัวเค้าบ้างไม่ใช่มาเรียง 1 

2 3 4 พอพีคตอน 10 ไม่ดูแล้วรอไม่ไหวเด๋ียวรอตอน 10 แล้วฉันมาดูเลยแล้วกัน” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 
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    “ถ้าเป็นดิจิทัลจะต้องส้ันลงเป็นพัฒนาการของละครท่ีเราเขียนให้

ยาวไม่ได้ คนดูใจร้อนคนดูจะไม่ดูต้องตัดตอนให้ส้ันลง ความจริงขึน้อยู่กับเนื้อเร่ืองจะทาํให้เนื้อ

เร่ืองให้ไวให้กระชับให้ทันใจ สมัยก่อนเราอาจจะเขียนฉากยาวได้ชี้แจ้งเหตุผลอะไรพวกนี้แต่

ตอนนีเ้ราทาํแบบน้ันไม่ได้แล้วต้องพยายามทาํให้มนักระชับท่ีสุดเร็วท่ีสุด แล้วกใ็ห้หนังส้ันท่ีสุดน่ัน

คือตัดฉากให้ส้ัน ในแง่ของโครงสร้างต้องเร็วขึน้ต้องกระชับขึน้ต้องลดกันปูเหตุผลให้ส้ันลงอันนี้

เป็นวิธีเขียนของพ่ีโดยตรงจะมามีเหตุผลกันว่าอย่างน้ันอย่างนีไ้ม่ได้เราต้องตัดทอนลงไปเพ่ือให้มัน

ไปสู่จุดท่ีเป็นจุดสําคัญเป็นจุดเนือ้เร่ืองเร็วท่ีสุด เช่น บอกว่าจะไปหาหมอก็อาจจะออกมาขึน้รถหา

หมอว่ิงไปเดินเข้าร้านหมออะไรอย่างนี้แต่พอมายุคนี้พอบอกจะไปหาหมอไดนาโมไดนามิคขึน้

หน้าหมอเลย อย่างละครสายโลหิตนางเอกต้องโตเร็วสมัยก่อนนางเอกอย่างกบสุวนันท์ยงัโตตอน 9 

ตอนนีน้างเอกจะให้โตตอน 2 แต่ด้วยระหว่างท่ีดาวเรืองจะโตจะมีเร่ืองเยอะหม่ืนทิพไปศึกต้องส่อง

ศึกรู้แล้วหม่ืนทิพก็กลับมาแต่งงานกับแม่เยือ้นไม่งั้นตายทําศพอีกแล้วก็มีเร่ืองต่าง ๆ นา ๆ มีศึก

ประชิดติดเมืองด้วยพ่ีกต่็อรองว่าตอน 3 แล้วกัน แล้วกไ็ปต่อสู้ให้ช่องเขาฉายศุกร์เสาร์อาทิตย์ จะได้

เห็นนางเอกโตตอน 3 แต่อาทิตย์แรกของการออกอากาศคนดูจะได้เห็นนางเอก ซ่ึงเทคนิคท่ีใช้กัน

แบบสลับไปสลับมาอยู่แล้วเพ่ือจะเป็น 31245 ฉันกแ็ฟลชแบลค็ไปอย่างนีก้็เป็นวิธีการเขียนบทอยู่

แล้วแต่ยอมรับนะว่าเวลาเขียนบทจะคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าอันนีช้้าไปหรือเปล่าอันนีค้นดูจะ

ต่ืนเต้นไหมถ้าจะเลี้ยง 1234 นะดูจะไม่ต่ืนเต้นหรือเปล่าเราต้องข้ามไปตรงน้ันเราต้องอ่อยไว้สัก

นิดนึงหรือเปล่าล่ะถึงจะกลับมาอันนี้ อันนี้ยอมรับว่าคิดมากกว่าเม่ือก่อนกลัวใจคนดู กลัวรีโมท 

กลัวความต้องการของคนดู น่ีคือความเปล่ียนแปลงท่ีเห็นเป็นสาํคัญในเร่ืองของบท”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

    “บางทีการเล่า 12345 เด๋ียวนี้ไม่ได้แล้วบางเร่ืองเอา 5 ขึน้มาก่อนบาง

เร่ืองเอาสองขึน้มาก่อนแล้วค่อยมาเล่า 123 ใหม่เพ่ือจะบอกเฮ้ยน่ีมันทาํอะไร หนังซีร่ีย์เกาหลีพระเอก 

ว่ิง ๆ ว่ิงหนีไม่รู้ว่าหนีอะไร มนัหนีคุกแล้วกไ็ปแฟลชแบลค็ ผู้ชายคนนีมี้หน้าท่ีการงานท่ีดีมีลูกท่ีดี เรา

กจ็ะสงสัยว่าคนท่ีมีหน้าท่ีการงานท่ีดีแบบนีไ้ปติดคุกยังไงแล้วแหกคุกมาได้ยงัไง ซ่ึงวิธีการเล่า 123 ถ้า

นักแสดงไม่แน่จริงเอาไม่อยู่อย่างพิษสวาทเล่า 123 ไหมตอนแรกเราจะไม่เล่าแบบนีเ้ราจะไปเล่าท่ีอัคนี

ก่อนอันน้ันน่ัน 5 แล้ว แต่พอเราเลือกคาแรกเตอร์แล้วเรากไ็ปท่ีอุบล เฮ้ยตัดคอเลยแต่ละคนนีเ้ราไม่ทาํ

เพ่ือคนท่ีอ่านนิยายมาแล้วแต่ทาํเพ่ือคนท่ียงัไม่ได้อ่านนิยายมาด้วย”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
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   “จริง ๆ การเล่าเร่ืองไม่ต้องเรียง 12345 เอาไคลแมก็สุดของเร่ืองมา

ไว้ก่อนแปะหัว ตีหัวเข้าบ้านก่อน คนดูเห็นอะไรทาํไมถึงเป็นอย่างนีตั้ดไปเล่าอย่างพิษสวาทนีค่้ะก็

ใช่วีธีเล่าแบบนี้เพราะหนังสือท่ีอ่านมันเล่าเรียงไปเร่ือย ๆ ส่ิงท่ีเราอยากรู้ตอนเราอ่านหนังสือมัน

เรียงไปเร่ือย ๆ ทาํไมพระอัคตัดคออุบลเค้าทาํไม พออ่านไปเร่ือย ๆ อ๋อเค้าทาํเพราะแบบนี ้ตอนแรก

ท่ีทาํกท็าํแบบในหนังสือเลยว่าอัคนีฝันตลอดเวลาได้ยินเสียงคนเรียกคุณพระ พอเราทาํไปเรารู้สึกว่า

จะทาํให้คนดูยังไม่ผูกพันกับตัวละครพ่ีป้อนเค้าจึงเสนอว่าให้เอาชอตท่ีตัดคอมาไว้หัวเลยกเ็ลยเร่ิม

จากท่ีเกิดจากเหตุการณ์บ้านเมืองประมาณนีเ้หมือนเล่าให้คนดูเกต็ก่อนนะว่าผู้ชายคนนีตั้ดคอเมียแต่

ไม่รู้ว่าตัดด้วยเหตุอะไรแต่รู้สึกว่าท้ังอดีตและปัจจุบันคิดได้แบบนีอ้ยู่แล้ว แล้วแต่ว่าอันไหนสนุก

กว่ากันเป็นลีลาของคนเขียน” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
 

   9) การสร้างตัวละครโทรทัศน์ไทย 

    การสร้างตวัละครยุคดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงไป ผูช้มมีการเปิด

โลกกวา้งในการรับชมละครและภาพยนตร์ต่างประเทศทาํให้ความนิยมของตวัละครเปล่ียนไป  

ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์บทละครได้เรียนรู้ในการสร้างตวัละครจากละคร ภาพยนตร์ต่างประเทศเช่นกนั 

จึงทาํให้เกิดขนบใหม่ในการสร้างตวัละครให้มีมติความเป็นคนในการสร้างตวัละครลกัษณะตวั

ละครแบบกลมตามกระแสความนิยมและผูผ้ลิตในแต่ละค่ายเองตอ้งการสร้างความแปลกใหม่ใน

การสร้างตัวละครให้มีความสมจริงในความเป็นมนุษยท่ี์มีทั้ งด้านดีและด้านลบในคน ๆ เดียว   

คนเขียนบทจะตอ้งศึกษาลกัษณะนิสัยของตวัละครจากลกัษณะนิสัยจริงของมนุษยท่ี์จะนาํมาสร้าง

ตวัละคร เช่น ศึกษานิสัยของหมอนิติเวช เพื่อนาํมาสร้างเป็นนิสัยตวัละครในเร่ือง เป็นตน้ ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
 

    “เปล่ียนนะตัวละครสมัยก่อนอย่างบ้านทรายทองหรือดาวพระศุกร์

จะดังมากนะคนชอบมากแต่พอเอาบ้านทรายทองหรือดาวพระศุกร์มาทําพ.ศ.นี้ แล้วเอามา

เปรียบเทียบกันดูพ่ีว่าตัวละครเปล่ียนบ้านทรายทองอารมณ์แรงขึน้จริงแล้วตัวละครมีอินเนอร์วิธี

ตีความของตัวละครคือสมยันีค้นดูชอบตัวละครท่ีสู้ ตัวละครท่ีน่าสงสารแล้วงอมืองอเท้าไม่ทาํอะไร

คนดูไม่เอาใจช่วยแล้ว มีผลต่อแอคติง้ของตัวละครท่ีจะมาแบบ น่ิง ๆ ลึก ๆ ยากและคือน่ิงได้ลึกได้

แต่ต้องชัด อย่างท่ีนุ่นเล่นในพิษสวาทน่ิงลึกแต่ชัดอาจจะเป็นเพราะเป็นยคุนีแ้ล้วมันมีไลฟ์สดมีคลิป

มีอะไรสดของจริงให้ดูเยอะคนเลยเสพอะไรแบบนีแ้ล้วจะมาแอคติง้แบบเนิบ ๆ ละครสมัยก่อนเอา

ไม่อยู่จะรู้สึกเฟค” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 



127 

    “เวลาพ่ีทาํตัวละครเราจะไปตัดสินเขาไม่ได้ว่าคน ๆ น้ันเลวคน ๆ 

น้ันไม่ดีเพราะจะทําให้เราเขียนไม่ออกเพราะเราจะเกลียดต้องเข้าใจว่าตัวละครนี้คืออะไรอย่าง

คุณหญิงอรุณฉายในละครพิษสวาทต้องเข้าใจว่าคืออะไรวิธีคิดคืออะไรแบลค็สตอร่ีคืออะไร พอเรา

เข้าใจตัวละครปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อท่ีมันโกงมันไม่ได้คิดว่าส่ิงน้ันเป็นส่ิงผิด เป็นแค่วิธีการหน่ึงท่ีเอาเงิน

ไปยัดใต้โต๊ะเพ่ือทําให้ผัวตัวเองได้ขึ้นตาํแหน่งไม่ได้คิดว่าผิดนะทําไปด้วยความจะช่วยผัวมัน 

 แล้วตอนหลังท่ีจะพยายามหนีอะไรนะกมี็ความสงสารนางอยู่เหมือนกันท่ีหนีท่ีน่ันน่ีไปจนโดนจับ 

แล้วกโ็กรธแค้นผวัท่ีตายไปก่อน”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

  

    “อยู่ ท่ีกลุ่มเป้าหมายว่าเราจะนาํเสนอให้ใครดูชาวบ้านชอบแบบไหน 

แต่ก่อนนีช้าวบ้านชอบดูร้ายกร้็ายไปเลยดีกดี็ไปเลย นางเอกน่าสงสารเค้าชอบแนวน้ันเรากผ็ลิตแนว

น้ัน อย่างพิษสวาทเม่ือก่อนของรัชนูเราจะสร้างตามบทประพันธ์ไปไม่กล้าท่ีจะทําอะไรมาก

เพราะว่าเทคนิคเทคโนโลยีมันยังไม่เพียงพอมีความจาํกัดของการเขียนบทเท่าท่ีดูสมัยน้ันทาํได้

ประมาณนี ้แต่พอคนพัฒนาขึน้เราต้องไปแข่งกับหนังฮ่องกงหนังฮอลีวู้ดมาตัวละครกลม ๆ เราก็

ต้องปรับเพ่ือให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างนีแ้ล้วนะอย่างท่ีหน่ึง อย่างท่ีสองผู้ จัดต้องการอะไรแปลก

ใหม่ทดลองไปได้ก็ทาํต่อ ทดลองไปไม่ได้กลับมาตบตีเหมือนเดิม เหมือนอย่างหนังเร่ืองเมียหลวง

เมียน้อยเฮ้ยมันได้เค้าก็เลยสร้างเมียหลวงเมียน้อยกันไป 4 5 ช่องสมัยนี้เราสามารถทาํได้เยอะกว่า

น้ันสร้างตัวละครได้มากขึน้กว่าสมัยก่อน สมจริงกว่าสมัยก่อนมันเป็นเพราะเทคโนโลยียุคสมัยท่ี

มนัต่างกัน” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เม่ือก่อนคงแบบเอาให้เข้าใจง่าย ๆ เด๋ียวนี้จะดูมีความเป็นมนุษย์

มากขึน้บางคร้ังท่ีทาํไปทาํไมตัวละครโคตรเลวเลยทาํไมมันถึงมีคนเลวเตม็ไปหมดต้องมีเหตุผลใน

การทาํมนัไม่ใช่ทุกคนจะเลว”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   10) ตัวละครสะท้อนสังคมละครโทรทัศน์ไทย 

    ตวัละครเป็นส่ิงท่ีคนเขียนบทจะหยิบโยนไปในสังคมท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะนั้นเพื่อเป็นการสะทอ้นสังคมในการให้แง่คิด คติประจาํใจแก่ผูช้ม เม่ือสังคมเปิดรับเร่ืองราวใด ๆ 

ข้ึนมาผูส้ร้างสรรค์บทละครจะนาํเร่ืองราวเหล่านั้นเขา้มาสร้างตวัละครและเล่าเร่ืองได ้ปัจจุบนัสังคม

ไดเ้ปิดกวา้งข้ึน เช่น การอยู่กินก่อนแต่ง ความรักระหว่างหญิงกบัหญิง ความรักระหว่างชายกบัชาย 

เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากการสะทอ้นในส่วนท่ีสังคมเปิดกวา้งยงัมีการสะทอ้นในสังคมดา้นมืดท่ีเกิดข้ึนจริง 

เช่น การเป็นเมียน้อย ก๊ิก เด็กเส่ียเล้ียง เป็นต้น เป็นการนําเสนอในด้านการทาํผิดศีลธรรมจรรยาท่ี

เกิดข้ึนในสังคมไทย และการสะทอ้นถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของผูค้นในสังคมตามการนาํเสนอของข่าว

จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ เช่น ข่าวการขดุทองท่ีมีชาวบา้นไปขดุกนัมากมาย เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิด

ต่าง ๆ จะเกิดข้ึนได้นั้ นมาจากวฒันธรรมและสังคมท่ีเปล่ียนไปของผูช้ม การสร้างตัวละครท่ีจะ

สะทอ้นให้เห็นถึงสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้นการเปิดเผยตวัตนหรือธาตุแทข้องตวัละครเป็นหัวใจท่ีทาํให้ตวั

ละครสะทอ้นสังคมอย่างคาํกล่าวท่ีว่า “ดูละครยอ้นดูตวั ดูตวัแล้วมองสังคม” ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “สังคมมีผลต่อการเล่าเร่ืองในการเช่ือมโยงอิทธิพลของสังคมกับ

การสร้างตัวละครหรือการเขียนบทละคร ชีวิตของใครสักคนหน่ึงก็อาจจะมีส่วนยกตัวอย่างเช่น 

เม่ือก่อนนีก้ารอยู่ กินกันก่อนแต่งงานจะไม่ได้สังคมไม่ค่อยยอมรับเป็นความผิดเป็นส่ิงท่ีคนมองแล้ว

ไม่ดี คนทาํก็จะต้องไม่เปิดเผยจะต้องปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่กล้าหาญท่ีจะพูดแต่ตอนนี้สังคมเปิด  

พ่ีไม่ต้องกลัวโดนว่าเขียนให้คนมาอยู่กินกันก่อนยังไม่แต่งงานเลยเท่ากับว่าอิทธิพลของสังคมเน่ียะ

ทาํให้เกิดการตัดสินใจในการท่ีจะเขียนบทละคร อย่างละครเอ็กแซกเขาเขียนละครคู่รักผู้ชายได้

สบายโดยท่ีเม่ือก่อนเขาไม่สามารถเขียนได้แบบนีแ้น่นอน เขาเขียนจากท่ีผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกัน

ตัวเจ้าบ่าวเข้ามาอีกห้องหน่ึงแล้วกเ็จอผู้ชายอีกคนหน่ึงแล้วกถ็ามผู้ชายคนนีว่้ามาทาํไมไม่บอกว่าจะ

ให้ตอบยงัไงจะให้ตอบว่าเป็นน้องหรือจะให้ตอบในฐานะเป็นเมีย เพราะสังคมเปิดแล้วยอมรับแล้ว

กับความสัมพันธ์  หญิง ๆ ชาย ๆ อย่างนีเ้ม่ือก่อนเขียนไม่ได้”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   “กมี็ผลนะส่วนใหญ่เวลาเราทาํบทเรากจ็ะทาํให้ร่วมสมัยนะค่ะเอา

คนดูเป็นท่ีคนดูจะชอบอะไรแล้วกท็าํให้เข้ากับยุคสมัยนีเ้พ่ือจะเข้าใจง่ายขึน้ทันสมัยมากขึน้ไม่เชย 

อย่างซิทคอมสมยัก่อนเขียนซิทคอมอะไรท่ีเป็นข่าวอะไรท่ีเป็นผลต่อสังคมในเวลาน้ันเราจะเอามา

เล่นมาได้ใส่กับเฮียหมูบ้าง แมนบ้าง มารุณบ้าง ข่าวง่าย ๆ เจอเงินไปขุดทองสะท้อนส่ิงท่ีให้ตัว
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ละครมนัเรียนรู้คนออกไปขดุทองจริง ๆ แล้วเราอาจจะหักเร่ืองว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีหรอก ประเดน็

ท่ีคนดูจะได้รับมันจะถูกปิดจากซิทน้ัน ๆ สุดท้ายเราจะสอนคนดูว่าอะไร เหมือนยืมซิทน้ันมาใส่

ประเดน็ใส่ส่ิงท่ีตัวละครจะได้เรียนรู้ลงไป อย่างละครพิษสวาทซีนการเมืองอันน้ันเห็นชัดว่าอย่าง

น้อยเรากแ็อบเอาท่ีเป็นเร่ืองจริงมาใส่ท่ีนักการเมืองโดนยิง อันนีเ้ห็นชัดมากสะท้อนสังคมของคนท่ี

แบบไม่สนใจอะไร แบบอยากรวย ทาํไมมีอาํนาจจะทาํอะไรกไ็ด้แต่วนัหน่ึงท่ีตกรับไม่ได้ท่ีตกลงมา

วันท่ีผัวตายวันท่ีเค้าเอาคืนทุกอย่างก็เตือนแล้วให้หยุด ๆ กเ็ลือกท่ีจะไม่หยุด ละครตัวนีเ้ห็นชัดสุด

ในการสะท้อนตัวสังคมสุดท้ายแล้วกไ็ด้รับผลกรรมท่ีทาํไม่ว่าจะทาํอะไรมา” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

   

   “สําหรับพ่ีเองละครดูแล้วต้องชัดว่ามันให้อะไรกับเราแล้วก็อย่าง

อะไรอย่างวัยแซบดูแล้วรู้เลยว่ามนัสะท้อนสังคมเดก็ถกูเลีย้งมาแบบนีเ้ลยเป็นแบบนี ้อย่างตบตีเหตุ

มนัเกิดจากอะไรร้ายแบบมีเหตุผล อยากให้มีเหตุผลกับบทกับตัวละครมนัให้อะไรกับคนดู” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   11) การการเปิดเผยตัวละครโทรทัศน์ไทย 

    การเปิดเผยตวัละครในลกัษณะนิสัยพื้นฐาน ภูมิหลงัของตวัละคร

อยู่ในมุมมองของคนเขียนบทว่าจะปูเร่ืองเพื่อเปิดเผยลกัษณะนิสัยและภูมิหลงัตวัละครอย่างไร  

เช่นละครเร่ืองพิษสวาท (2559) มีการเปิดเผยลกัษณะนิสัยของตวัละครท่ีช่ืออุบล และอคันีในฉาก

การเสียกรุงโดยให้อุบลรําในขณะท่ีขา้ศึกกาํลงัโจมตี พระอคัรสู้กบัขา้ศึกษาถึงแมว้่ากาํลงัทางฝ่าย

กรุงศรีจะน้อยกว่า เป็นการแสดงลักษณะนิสัย ความรักชาติของตัวละคร เป็นต้น ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

    “อันนี้อยู่ ท่ีคาแรกเตอร์ของตัวละครอย่างในละครพิษสวาทอุบล

เป็นตัวละครท่ีรักชาตินีเ้ปิดท่ีเป็นสงครามเรากพ็ยายามจะร้อยให้เก่ียวข้องในประวติัศาสตร์จริงท่ีมี

ระเบิดมาตัดยอดจากตรงน้ันแล้วก็สอดคล้องกับการความตายท่ีจะมาถึงตัวแล้วเปิดตัวอุบลก็ยัง     

พรีเซนความรักชาติซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าอุบลเป็นนางรําท่ีรักชาติตัวอัคนีกเ็ป็นทหารท่ีรักชาติ ซ่ึงทหาร

ในสังคมน้ันแบบนีมี้น้อยถึงแม้จะสู้ไม่ได้แต่กพ็ร้อมท่ีสู้ซ่ึงอันน้ันจะเป็นซีนแรกท่ีออก” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
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   12) มมุมองการเล่าเร่ืองของคนเขียนบท 

    มุมมองการเล่าเร่ืองของคนเขียนบทข้ึนกับการพิจารณาของทาง 

ผูจ้ดัละคร และคนเขียนซ่ึงไม่ไดเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์อยู่ท่ีผูจ้ดัและผูเ้ขียนบทตอ้งการให้ผูช้ม

สนบัสนุนตวัละครใดของเร่ือง หรือผูจ้ดัละครและผูเ้ขียนบทกาํหนดแนวทางวา่ตอ้งการเล่าเร่ืองใน

มุมใด เป็นการมองเหตุการณ์ในพฤติกรรมของตวัละครในมุมมองของวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม 

เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมท่ีดาํเนินอยู่ในขณะนั้นจะเป็นมุมมองตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึงตอนจบ  

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 
 

    “เวอร์ช่ันแรก ๆ พ่ีเลก็ไอศูรย์กับลีลาวดี จะมีเวอร์ช่ันหน่ึงของรัชนู 

และของเอ็กแซกท้ังสามเวอร์ช่ันแตกต่างกันหมดเลยแล้วแต่สถานการณ์บ้านเมืองเส้นอดีตยัง

เหมือนเดิมคุณอุบลถกูตัดหัวด้วยสามี แต่สถานการณ์ปัจจุบันท่ีจะไปยุ่งเก่ียวกับอดีตหรือย้อนเข้าไป

ในอดีตของช่องสามท่ีทาํก็จะอีกแบบหน่ึงมาถึงช่วงคุณลีลาวดีของกันตนาอุบลก็จะอีกแบบหน่ึง  

แต่จะเกาะหนังสือไว้เหมือนกันกับของเวอร์ช่ันท่ีแล้ว ส่วนเอก็แซกตอนแรกเล่าตามหนังสือเล่าตาม

อัคนี ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึน้กับตัวเอง ผู้หญิงคนนีเ้ป็นใครเล่ามาแบบในหนังสือเลย พ่ีชอบหนังสือเล่ม

นีม้ากพยายามเล่าตามหนังสือเลยเร่ิมมาจากท่ีพระเอกฝัน ทาํไปทาํมาเร่ืองนีเ้ราต้องการให้คนดูเชียร์

ใครซ่ึงเร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีสําคัญมาก เราต้องการให้คนดูเชียร์อุบล เรากเ็ล่าในมุมอุบลคนดูจึงเชียร์  

รักเค้าเอาใจช่วย เค้าซ่ึงถ้าเรากลับไปแบบเดิมเล่าตามมุมอัคนีโดนคนด่าแน่นอนง่ีเง่าทาํไมเป็นแบบ

นีเ้ราเล่าในมมุอุบลซ่ึงอัคนีไม่เห็น” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
  

   “อย่างละครพิษสวาทเราแก้เชษฐากับทิพย์อาภาแน่ ๆ ท่ีเราแก้จาก

หนังสือและเวอร์ช่ันเก่า ๆ จริงแล้วในหนังสือทิพย์ก็ไม่ได้เป็นแฟนกับอัคนีความจริงแล้วเชษฐาชอบ

อุบลด้วยซํ้าแต่ว่าอันนีเ้ราปรับเรารู้สึกว่ามันขาดเส้นเลิฟท่ีมันจับต้องได้พอคนดู ดูแล้วแบบอ๋อคือเส้น

รักพระเอกนางเอกต้องคู่กันอุบลกับพระอัคร เราก็เลยคิดว่าอะไรท่ีมันจะเป็นคอนฟิกได้ในเร่ืองใน

หนังสือมันก็ดูเหมือนจะเป็นแฟนกับอัคนีเพราะว่าเค้าเขียน ถ้าผมจะแต่งงานด้วยทิพย์คือคนแรกท่ีผม

จะแต่งงานด้วย เราก็เอ่องั้นก็ให้เป็นคู่หมันไปสิ แล้วถ้าเชษฐาไปชอบสโรชินีก็ไม่เป็นผลอะไรกับตัว

เร่ืองผลกระทบมนัน้อยกว่าในแง่ของคอนฟิกนะทาํละคร แล้วกเ็ลยทาํเป็นว่าให้เชษฐาแอบรักทิพย์ดีกว่า

สามคนนี้จะได้มีคอนฟิกกัน เราคิดถึงความเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าตอนท่ีทาํเรารู้สึกสังคมทุกยุคทุก

สมัยมีเร่ืองพวกนีเ้กิดขึน้อยู่แล้ว เส้นเลิฟจริงไหมคนแอบรักกันมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าเรามองท่ีว่า

เราแก้เป็นอย่างนีเ้ร่ืองท่ีเป็นอยู่จะสนุกขึน้กว่าไหม จะสนุกกว่ามีคอนฟิกให้เราเล่นเยอะกว่าเราถึงแก้” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   13) ตอนจบของละครโทรทัศน์ไทย 

    ตอนจบของละครโทรทศัน์ยุคดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงโดยจบใน

ลกัษณะสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และความจริงในชีวิต ซ่ึงลกัษณะโศกนาฏกรรม เช่น พระเอก

เสียชีวติได ้ตวัละครเอกไม่สมหวงั เป็นตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี  

 

    “ละครไทยจะจบด้วยความสุขกับจบด้วยความโศก ละครไทยอยู่ ท่ี

เร่ืองถ้านํา้เซาะทรายหรือเมียหลวง 2 เร่ืองนี้ตัวละครหลักมันทาํช่ัวมาคนก็หวังให้จบแบบโศก ๆ  

กป้็อนให้จบแบบโศกบางเร่ืองละครรักกจ็บแบบรัก ๆ คงไม่มีมากกว่านี”้ 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

    “เป็นไปตามแบบนี้แหละ แต่เด๋ียวนี้ปัจจุบันนี้จะเปล่ียนแปลงได้

เยอะทีเดียวอย่างเช่น นางเอกขึน้ต้นมามีสามีแล้วก็ได้ เม่ือก่อนนีไ้ม่ได้ตัวเองจะเสียความบริสุทธ์ิ

ไม่ได้มีแฟนกย็งัแทบจะไม่ได้ ต้องมาเป็นแฟนกันตอนจบ พ่ีเขียนเร่ืองหน่ึงนางเอกขึน้มามีสามีแล้ว

สามีกซ้็อมปางตาย แล้วกห็ย่าแล้วถึงไปเจอพระเอกกไ็ด้สมัยนีก้ท็าํได้แล้วเอาความเป็นจริงในชีวิต

มาเขียนมากขึน้แล้วตอนจบกจ็บเศร้าจะโศกอะไรได้มากขึน้”  

(ศลัยา สุขะนิวตัต์ิ, สัมภาษณ์ 6 กรกฎาคม 2560) 

 

   14) บทละครโทรทัศน์แบบกลุ่ม 

    การสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์แบบกลุ่ม (Team) เป็นการเปล่ียนแปลง

การทาํงานให้ศิลปะการเขียนเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมของการสร้างสรรค์ศิลปะเชิงพานิชยใ์นงานละคร 

การเขียนแบบกลุ่มมี 2 แบบ ดงัน้ี 

    1) การแบ่งเขียนคนละ 1-3 ตอน เป็นการแบ่งให้ไปเขียนกนัคนละ 

1-3 ตอน วิธีการแบ่งในการทาํงานข้ึนอยู่ดุลพินิจของหัวหน้าทีมว่าจะมีการแบ่งอย่างไร ซ่ึงจะมี

หวัหนา้ทีมเป็นผูค้วบคุมความต่อเน่ืองและแกไ้ขงานของแต่ละตอน 

    2) การแบ่งตามความถนัดของเส้นเร่ือง จะมีลกัษณะการเขียนบท

แบบแบ่งตามความถนัดในเส้นเร่ืองของคนเขียนบทในแต่ละคน เช่น ถนัดเส้นเร่ืองเก่ียวกับ

ประวติัศาสตร์เขียนฉากดา้นประวติัศาสตร์ ถนดัเส้นรักเขียนฉากเก่ียวกบัความรัก เป็นตน้ โดยบท

ละครโทรทศัน์ 1 ตอนจะมีการกระจายงานตั้งแต่เร่ืองย่อ ทรีตเมนต์ และกระจายการเขียนบทไป

ตามเส้นเร่ืองท่ีถนดั ซ่ึงหัวหน้าทีมเป็นผูค้วบคุมความต่อเน่ืองของแต่ละเส้นเร่ือง เม่ือทุกคนเขียน

เสร็จแลว้จะนาํมารวมกนัแลว้รวมกนัแสดงความคิดเห็นในขอ้บกพร่องของแต่ละฝ่าย จากนั้นจะส่ง
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ให้หวัหนา้ตรวจและแกไ้ขต่อไป เม่ือแกไ้ขจากหัวหนา้ทีมแลว้จะเป็นบทละครโทรทศัน์ท่ีสมบูรณ์

ในแต่ละตอน 

    การทาํงานเป็นกลุ่มส่ิงท่ีเป็นหวัใจของการเขียนไดแ้ก่ ความสามคัคี

ท่ีจะสร้างพลงัการเขียนในทุก ๆ เส้นเร่ือง ขอ้ดีในสร้างสรรค์บทละครตามความถนดัของเส้นเร่ือง

นั้นจะทาํให้บทละครมีความเขม้แข็งทุกเส้นเร่ืองทาํให้ทุกฉากมีความโดดเด่นเฉพาะตวั ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “สําหรับทีมพ่ี พ่ีให้ทาํงานไปด้วยกันค่ะคือสมมุติพ่ีเป็นหัวหน้าทีม

แล้วมีเด็กในทีมสามคนท้ังส่ีคนต้องเท่ากับหน่ึง เพียงแต่ว่าแต่ละคนท่ีพ่ีเลือกมาอยู่ ในทีมเค้าจะมี

ความสามารถเฉพาะตัวท่ีต่างกันคนนี้ถนัดโรแมนติก คนนี้ถนัดเร่ืองจัด ๆ แรง ๆ คนนี้ถนัดแนวอิง

ประวัติศาสตร์ แล้วเอาท้ังสามคนมารวมกันท้ังสามคนเค้าจะทํางานในมุมของเค้าโดยท่ีมีพ่ีท่ีเป็น

หัวหน้าทีมเป็นคนเลือกมาว่าอันนีใ้ห้คนนีดู้ เร่ืองนีต้้องถามคนนีอั้นนีต้้องเช่ือคนนีอ้ยู่ ท่ีหัวหน้าทีมท่ี

จะผสมสารเคมีน้ันแต่ท้ังหมดท้ังมวลเราต้องไปด้วยกันทาํทรีตเมนต์ด้วยกันทาํซีเนรีโอด้วยกัน แม้กระ

ท้ังทาํบทน้องไม่เคยทาํมาก่อนแต่สุดท้ายพ่ีต้องมาแก้ด้วยกันแก้กับน้อง เราต้องอยู่ ด้วยกันหมดเราต้อง

รับรู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นแบบนีน้ะต้องรู้เท่ากันเพ่ือว่าพอโพรเซสหน้าคุณแยกกันทาํจะได้รู้ว่าเนือ้เร่ือง

ไปถึงไหน จะมีการทาํงานด้วยกันตลอดซ่ึงข้อดีคือทาํให้ช่วยมองหลายมุมแต่ข้อเสียคือมันจะเสียเวลา

มาก พิษสวาทเราใช้เวลาเขียนบท 2 ปี เปล่ียนไปสามทีมคนท่ีหมนุมากว่าจะได้ลงมาเป็นทีมนี”้ 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ของท่ีน่ีจะไม่เหมือนท่ีอ่ืนของช่องสามอาจจะเขียนคนเดียวหรือ

เขียนเป็นทีมแล้วก็แบ่ง ๆ กันไป แต่ของท่ีน่ีจะมีการแบ่งฉากว่าใครทาํอะไรท่ีไหน เม่ือไหร่ยังไง

ละเอียดกว่าทรีตเมนต์คือการเอาทรีตเมนต์มาแตกอีกซีนาริโออย่างเช่นฉากหน่ึงเห็นบรรยากาศ

อะไรใครสมมติ เอาอย่างพิษสวาทกแ็ล้วกันเห็นบรรยากาศการบวงสรวงเห็นบรรยากาศการเตรียม

ตัวการมีสงครามตัดไปท่ีห้องอุบลเห็นอุบลกาํลังแต่งตัวตัดไปท่ีเห็นเป็นนักรบคนหน่ึงกาํลังรบแล้ว

ถึงคัทมาเห็นเป็นอย่างนี ้มันจะเล่าละเอียดเพราะว่าต้องเช็คความเข้าใจให้ตรงกันท้ังหมด เช่น กลุ่ม

พ่ีมีส่ีคนพ่ีเกดก็จะเป็นคนคอยคุมก็จะมีพ่ีน้องปอยแล้วก็พ่ีจุส่วนมากเวลาเราจะทาํต่อคร้ัง 2 ตอน

วิธีการทําเราไม่ใช่ว่าตอนหน่ึงคนนี้เอาไปตอนสองคนนี้เอาไปท่ีอ่ืนทําแบบน้ันเรางงว่ามันจะ

ต่อเน่ืองกันได้ไงเราจึงใช้วิธีการทาํในหน่ึงตอนทุกคนต้องได้พิมพ์หมด เพราะฉะน้ันเวลาเราทาํมัน

ต้องส่ือสารกันเราจะรู้ว่าตัวละครตัวนีอ้ารมณ์เหตุการณ์มาถึงตอนนีแ้ล้วซ่ึงอย่างบางคนไปลงซีน

อะไรเพ่ิมตรงนีจ้ะต้องขอกันจะมีกรณีท่ีไม่ขอจะเสียมารยาทมาก เพราะเราตกลงกันแล้วทุกอย่างจะ
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คุยกันอย่างละเอียดในซีนารีโอท่ีเราคิดกันแล้ว อยู่ ท่ีความสามัคคีของในทีม จะเคลียร์ต้ังแต่ท่ีเราคิด

โครงสร้าง คิดทรีตเมนต์คิดคาแรกเตอร์แล้วในงานอยุธยา เราจะรู้แล้วว่าแม่พระเอกไม่มีทางพูด

แบบนีแ้น่นอน เพราะแม่พระเอกเป็นคนดีอย่างเช่นแม่พระเอกไม่ใช่ตัวร้ายเราจะไม่ให้แม่พระเอก

พูดว่าขอโทษนะท่ี น่ังนี้สําหรับวีไอพีคาแรกเตอร์แบบนี้ไม่ควรพูดอยู่ แล้วอยู่ ท่ี ว่าเราแม่น               

คาแรกเตอร์แค่ไหน แต่ว่าสักตอนแรกอันนี้แล้วแต่นะคะ พอทาํตอนสองด้วยกันจะเข้าใจกันจะ

เคลียร์กันมากโอเคเราทาํเป็นร่างแรกแล้วเอาท้ังสามมาประกอบกันพ่ีเกดคอมเมนต์เราไปแยกแก้

แยกแก้เสร็จ พ่ีกจ็ะเอาปอยกับพ่ีจุมาแก้รวมตอนท่ีเรามาแก้รวมเราจะได้คุยกันว่าทาํไมอันนีไ้ด้ทาํไม

อันนีไ้ม่ได้ จะเข้าใจต้ังแต่ตอนน้ันเลยแม้แต่สรรพนามอะไรแบบนีล่้ะค่ะ” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

   

   “พวกเราส่ีคนมันไม่เหมือนท่ีอ่ืนตอนหน่ึงแบ่งฉากไปเลยแล้วมา

รวมกัน  แล้วก็เอามาไล่ดูกันว่าต้องปรับแก้ตรงไหนต้องเพ่ิมเติมตรงไหนเอามาดูกันก่อนทาํหลาย

ขยักเพ่ือให้ดีท่ีสุดแต่ละคนจะมีลีลาไม่เหมือนกันเพราะจะมีซิทในเร่ืองก็จะได้หลากหลาย 

กว่าไม่อย่างน้ันจะจมคนเดียวบางคนอาจจะทาํได้มันก็ต้องมีคนช่วยดูได้หรือไม่ได้อย่างพิษสวาท 

จะมีประวัติศาสตร์เข้ามาพ่ีกจ็ะช่วยในเร่ืองของประวัติศาสตร์แต่ถ้าประวัติศาสตร์การเมืองจากพ่ีท่ี

เคยเป็นนักข่าวส่วนใหญ่พ่ีจะได้ฉากประมาณนีถ้้าเป็นรักหวานก็จะเป็นปอย ถ้าเป็นแนวจัดจ้าน 

แนวแซ่บ ๆ แนวเดด็ ๆ กจ็ะเป็นโอ๊ะ อย่างพ่ีกจ็ะเป็นข้อมลูวิชาการความรู้ไป” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เวลาคิดจะคิดด้วยกันมีนิยายต่างคนต่างไปอ่านจบจะเจอกัน เราก็

จะประชุมว่าเพ่ิมเร่ืองตรงไหนได้ เราจะมาทาํทรีตเมนต์เป็นก้อนใหญ่แล้วเราขายงานผ่าน 24 ตอน

แล้วเรากจ็ะมาลงซีนท่ีเป็นแต่ละตอนทาํคู่ 1-2 เราจะคุยกันส่ีคนไหนเร่ิมท่ีอะไรดี พ่ีว่าท่ีอันนีพ้อได้

ซีนมา 1 ตอนเราจะแยกพิมพ์เราแบ่งฉากมาซีนหน่ึงในหน่ึงตอนมี 20 ฉากเราก็จะแบ่งกันคนนี้

เหมาะกบัฉากแรง ๆ พ่ีโอ๊ะเอาไป ฉากประวติัศาสตร์พ่ีจุเอาไป ฉากเลิฟปอยเอาไปแล้วเรากจ็ะเขียน 

พ่ีเกดจะเป็นคนคอมเมนต์อ่านภาพรวมแล้วคอมเมนต์ในแต่ละฉากว่าฉากนีพ่ี้ว่าต้องแก้แบบนีฉ้ากนี้

ต้องเพ่ิมแบบนีค้อมเมนต์ท้ังตอน เราจะมาแก้รวมกันตอนนีก้็จะเป็นสามคมช่วงแรกท่ีเซทอัพช่วง

หัวเลยตอนท่ี 4 5 ตอนแรกจะแก้กับพ่ีเกดเลย พอพ่ีเกดอ่านน่ังแก้ด้วยกันพิมพ์กันส่ีคนสุ่มหัวกันเรา

จะคุยกันจนเสร็จแล้วส่งให้ผู้กาํกับ แต่พอตอนหลังเรากไ็ม่ต้องให้พ่ีเกดแก้ก่อนเราจะแก้กันเลยสาม

คนแล้วค่อยส่งให้พ่ีเกดถ้าเค้าอยากแก้อะไรเพ่ิมเค้ากจ็ะแก้ลงไปเอง เหมือนเซทอัพหัวคนในทีมก่อน

ค่ะว่าและตัวละครมันจะเป็นอย่างนี ้คาแรคเตอร์ตัวนีเ้ป็นอย่างนีก้อ็อกไปข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้
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นะไม่ใช่แบบว่าคนนีเ้ขียนตอน 1 คนนีเ้ขียนตอน 2 แบบท่ีอ่ืนจะแบ่งตามเส้นเร่ืองการทาํงานเป็น

ทีมดีอย่างหน่ึงจะอุดทุกอย่างค่ะอุดรอยร่ัวทุกอย่างท่ีจะเกิดท้ังหมด อย่างเช่นปอยอ่านของพ่ีโอ๊ะ 

ปอยติดตรงมนัจะเป็นอย่างนีห้รือเปล่าพ่ีลองแก้แบบนีห้รือเปล่าชอบหรือยงั”  

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   15) ความคุ้มค่าของฉากในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ไทย 

    ปัจจยัการทาํงานท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงของการสร้างสรรค์บท

ละครโทรทศัน์ไทยนั้นได้แก่ งบประมาณ ซ่ึงงบประมาณนั้นมีผลต่อการสร้างสรรค์เพราะตอ้ง

คาํนึงถึงสถานี ราคา และงบท่ีจะใชใ้นแต่ละฉากดว้ย การเขียนในบางกรณีไม่สามารถเขียนใหจ้บใน

ตอนไดใ้นทนัทีเพราะจะตอ้งขา้มไปเขียนในสถานท่ีเดียวกนัเพื่อจะไดใ้ห้ฝ่ายผลิตไปวางแผนการ

ถ่ายทาํต่อเพื่อให้ไดจ้าํนวนฉากท่ีมากในสถานท่ีเดียว การเปล่ียนนกัแสดงเพื่อควบคุมงบประมาณ

ยงัส่งผลต่อวธีิการสร้างสรรคบ์ทวา่จะเขียนอยา่งไรให้นกัแสดงท่ีแสดงเหมาะสมกบับทบาท เพราะ

ถา้เขียนใหมี้ความซบัซอ้นทางอารมณ์การแสดงจะทาํใหไ้ม่เหมาะสมกบับทบาทท่ีไดรั้บ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “ เศ รษ ฐ กิ จ ยุ ค นี้ เว ล านี้ เราจ ะ เขี ย น อ ะ ไ ร เร าก็ ต้ อ ง แ บ บ 

ไม่แตะโลเคช่ันเยอะโอเคคนนีอ้ยู่ตรงนีไ้ด้ใช่ไหม เราพยายามทาํแบบท่ีให้อยู่ ท่ีเดียวกัน เวลาเค้าเอา

ไปถ่ายมนัจะได้แบบท่ีเดียวเอาไปเลยท่ีเดียวอย่างขั้นตอนการทาํบทเราจะทาํมาให้ได้เยอะท่ีสุดก่อน

เปิดกล้องอย่างท่ีเดียวอาจจะสัก 10 ตอนเพ่ือท่ีเวลาท่ีเค้าเอาไปถ่ายแต่ละท่ีจะได้เยอะ ๆ แล้วถ้า

สมมติบางทีกองถ่ายเค้าจะถามว่าจะมีตรงนีอี้กไหมถ้ามีเค้าจะได้ยังไม่ปิดโลเคช่ันถ้ายังมีช่วยเขียน

ข้างหน้ามาก่อนได้ไหมแต่อันนี้ท่ีแบบในเคสท่ีแย่จริง ๆ นะ แล้วจะได้มาถ่ายท่ีเดียวช่วยกัน

ประหยัดงบการถ่ายทาํ อย่างพิษสวาทฉากอดีตจะเขียนนาํไปก่อนจนจบ ซ่ึงยังไม่จบแต่เราต้องคิด

เส้นอดีตของเราไปจนจบ เพ่ือท่ีเวลาท่ีเค้าถ่ายเค้าจะไปถ่ายทีเดียวเพ่ีอจะได้ประหยัดงบในการถ่าย

ทาํเพราะปกติเวลาเราทาํเราจะยงัไม่คิดไปข้างหน้า โอเคเรามีโครงใหญ่แต่มนัจะแค่เอาไว้เกาะบางที

เรากเ็ปล่ียนไปเร่ือย ๆ” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 
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   16) ความคุ้มค่าของนักแสดงในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ไทย 

    การเปล่ียนนกัแสดงเพื่อควบคุมงบประมาณยงัส่งผลต่อวิธีการ

สร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์วา่จะเขียนอยา่งไรให้นกัแสดงท่ีแสดงเหมาะสมกบับทบาท เพราะถา้

เขียนให้มีความซับซ้อนทางอารมณ์การแสดงจะทาํให้ไม่เหมาะสมกบับทบาทท่ีไดรั้บ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “มีผลค่ะมันอยู่ ท่ีโจทย์ของในทุนอย่างละครเร่ืองเรือนเสน่หา

อยากดันนักแสดงชายสองคนนี ้ก็ตอนท่ีเราทาํคุณส่งสารมาส่งอีกแบบหน่ึงแต่เราไม่รู้เพราะเราทาํ

พล็อตไปเราจึงเทไปท่ีผู้หญิงเราไม่มีหรอกท่ีจะเทไปท่ีผู้ชาย เรากต้็องพยายามเปล่ียนโจทย์แล้วคิด

ใหม่แล้วกต้็องทาํให้ได้ เล่ารุ่นแรกผู้หญิงเด่นเป็นลูกเรากพ็ยายามมาเมริทกัน เพ่ือมาค้นหาความจริง

ในรุ่นพ่อแม่อย่างนี้ลูกก็จะเด่นขึน้มาแต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่าจะดัง การผลิตมันมีการลงทุนสูง 

ต้องรับใช้คนเป็นล้านการรับผิดชอบสภาพจิตใจสภาพเศรษฐกิจสภาพการลงทุนมันเยอะ เราไม่มี

อะไรมาการันตีว่ามันจะประสบความสําเร็จ เราอาจจะไปเร่ิมทาํเป็นนิยายก่อนไหมถ้านิยายทาํออก

มาแล้วดีประสบความสาํเร็จแล้วกค่็อยมาทาํเป็นละคร”  

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   ละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลัเป็นยุคท่ีมีขยายตวัของเศรษฐกิจใน

การเกิดกิจการสถานีโทรทศัน์รายใหม่และส่งผลให้มีการเพิ่มปริมาณบริษทัผลิตละครโทรทศัน์อยู่

มากมายทําให้ละครเป็นงานศิลปะแบบมวลชนท่ีต้องเพิ่มกําลังการผลิตโดยมีการควบคุม

งบประมาณของแต่ละบริษัท ซ่ึงการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลเป็นยุคของ

อุตสาหกรรมในการสร้างสรรค์บทละครทั้งแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม ซ่ึงจะมีการคดัเลือกบท

ประพนัธ์ดั้ งเดิมและบทประพนัธ์แต่งใหม่ ทาํให้การสร้างสรรค์บทละครจะมีลกัษณะบทละคร

โทรทศัน์แบบดดัแปลงจากนวนิยายและบทละครโทรทศัน์แต่งใหม่  มีการคดัเลือกเร่ืองแต่งใหม่ทาํ

ใหมี้แก่นเร่ืองท่ีมีความหลากหลายมากกวา่เดิม ซ่ึงเดิมในยคุแอนะล็อกแก่นเร่ืองจะมีการนาํเสนอใน

ความรัก ศีลธรรมจรรยา อาํนาจ และอุดมการณ์ แต่ในยุคดิจิทัลมีแก่นเร่ือง 6 แก่นเร่ืองได้แก่  

ความรัก ศีลธรรมจรรยา อาํนาจ อุดมการณ์ อาชีพ และบุคคลท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป โดยมีการ

สร้างตวัละครในลกัษณะนิสัยท่ีคลา้ยคลึงความเป็นมนุษยท่ี์เรียกวา่ตวัละครแบบกลม จะมีลกัษณะ

ทั้งด้านดีและด้านชั่วในตวัละครหน่ึงตวั มีรูปแบบการเล่าเร่ืองในลกัษณะการเล่าเร่ืองตอนกลาง

ก่อนแลว้ยอ้นมาตอนตน้ โดยการสลบัจดัวางภาวะวิกฤตมาเร่ิมเร่ืองแล้วจึงเช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองไป

ตามลาํดับเหตุการณ์ เน้นการกระชับการเล่าเร่ืองเข้าสู่องก์ท่ี 2 ให้เดินเร่ืองเร็ว การเล่าเร่ืองต้อง
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กระชับฉับไว การเปิดเผยตวัละครและภูมิหลังจะมีระยะเวลาท่ีสั้ นลงจากเดิม 1 ตอน เหลือจาํนวน  

2-3 ฉาก และรายละเอียดของเน้ือเร่ืองจะถูกกระชบัข้ึนเช่น ละครโทรทศัน์เร่ืองสายโลหิตใน พ.ศ. 2538 

ดาวเรืองโตเป็นสาวในตอนท่ี 9 แต่ในพ.ศ.2560 ท่ีกาํลงัถ่ายทาํดาวเรืองโตเป็นสาวในตอนท่ี 3  

   การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ไทยจากแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลั

จะมีการสร้างสรรค์ตวัละครให้สะทอ้นไปตามวิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ วฒันธรรม และสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป ด้วยการนําเสนอเร่ืองราวจะต้องสร้างความแปลกใหม่และกล้าท่ีจะนําเสนอ 

เพื่อเป็นการทดลองตลาด มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและความตอ้งการของผูช้ม 

โดยมีการออกอากาศละครไปสักระยะดูความตอ้งการของผูช้ม เม่ือทราบความตอ้งการของผูช้ม 

ผูส้ร้างสรรค์บทจะสร้างสรรค์บทให้เร้าอารมณ์ผูช้มทาํให้บทละครนั้น “โดนใจ” เป็นการสร้าง

ความนิยมท่ีตรงความตอ้งการของผูช้มในขณะนั้น ซ่ึงจะตอ้งมีความกระชบัในส่วนของฉากไม่ใหมี้

ความยาวมากนัก เพื่อเน้ือเร่ืองท่ีรวดเร็วทนัใจผูช้ม มีตอนจบของละครมี 3 แบบ ได้แก่ จบแบบ

สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม และความจริงในชีวติ ซ่ึงทุก ๆ การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของสังคม แต่บนพื้นฐานการเปล่ียนแปลงของสังคมจะตอ้งอยู่บน

พื้นฐานการพิจารณาของทางสถานีโทรทศัน์และผูจ้ดัละครของแต่ละค่ายเช่นกนั การสร้างสรรค์

รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัสามารถสรุปแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4.17  แผนภาพการสร้างสรรครู์ปแบบและเน้ือหา 
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3. กระบวนการผลติละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปลีย่นผ่านจากยุคแอนะลอ็ก 

 สู่ยุคดจิทิัลในทัศนะของผู้ผลติละครโทรทัศน์ไทย 

 

 กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ไทย ได้แก่ ขั้นเตรียมการผลิต ขั้นผลิต ขั้นหลัง 

การผลิต มีดงัน้ี 

 ยุคแอนะลอ็ก (2530-2540) 

 1. ข้ันเตรียมการผลติ (Pre-Production) 

  การผลิตละครโทรทศัน์จะมีกระบวนการผลิตตั้งแต่การเตรียมผลิต (Pre-production) 

เม่ือได้บทละครโทรทศัน์มาแล้วผูจ้ดัละครและผูก้าํกับจะทาํการวางแผนงานเพื่อเตรียมการถ่ายทาํ 

โดยจะมีการพิจารณางบประมาณ ทีมงาน ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก สถานท่ี เวลา เส้ือผา้ อุปกรณ์

การถ่ายทาํ เม่ือวางแผนงานเสร็จส้ินจะมีการกาํหนดแผนงานในการถ่ายทาํ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

  “พอเราได้บทมาเราก็จะประชุมกันเตรียมงาน เตรียมคน เพ่ือกาํหนดงบประมาณ  

ดูสถานท่ีกัน” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
 

  1.1.1 การเตรียมความพร้อมของนักแสดง  

   ก่อนเร่ิมการถ่ายทําผู ้ก ํากับจะการเตรียมความของนักแสดง (Workshop) 

ท่ีสวมบทบาทตวัละครเพื่อให้นกัแสดงมีความเช่ือวา่ตนเองเป็นตวัละครท่ีแสดงอยู ่การแสดงในแต่

ละตัวละครนั้ นตัวละครจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกันไปนักแสดงจะต้องทาํการฝึกซ้อมใน

ความสามารถของตวัละครนั้นจนชาํนาญเพื่อความสมจริงและคนดูมีความเช่ือว่านกัแสดงเป็นตวั

ละครนั้นจริง ๆ  เช่น การฝึกรําดาบ ฟันดาบ หดัเตน้รํา หดัเล่นขิม  เป็นตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

    “น่ันคือเพ่ือจะตอบโจทย์ว่ามันเป็นเร่ืองของความเหมาะสมของตัวละครท่ี

เหมาะสมกับบทละครน้ัน ๆ กย็งัต้องเป็นอย่างน้ันอยู่นะถ้าเรายึดว่าความเหมาะสมเป็นเร่ืองเบอร์ 1 

ความมีช่ือเสียงเป็นเร่ืองเบอร์ 2 ช่องส่ังเป็นเร่ืองอันดับ 3 เพราะฉะน้ันส่ิงเหล่านีม้ันกย็ังจะมีอยู่  คุณ

จะเป็นอังศุมาลินคุณกต้็องเล่นขิมได้ คุณเป็นทหารคุณกต้็องข่ีม้าได้ส่ิงเหล่านีย้งัคงต้องมีย่ิงถ้าเราพูด

ว่าความเหมาะสม” 
 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
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   “มีเช่น คู่กรรมอังศุมาลินก็ต้องไปเตรียม ถ้าไม่ได้เรียนกต้็องไปเวิร์คชอปตรง

นีต้้องไปเรียน อย่างพระเอกกต้็องไปเรียนข่ีม้า ถ้าไม่ไหวก็ต้องแสตนอิน แต่มันก็จะขาดตรงนีไ้ป ด้วย

จิตวิญญาณเค้าจะออกมาบางคนกต้็องไปเรียนจริง ฉันก้าวมาถึงระดับนีแ้ล้วฉันไม่ต้องใช้แสตนอิน” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

  1.1.2 ข้ันการผลิต (Production) 

   ขั้นตอนการผลิต จะเป็นขั้นตอนการถ่ายทาํผูก้าํกบัจะเป็นผูค้วบคุมทั้งหมด 

ตั้งแต่การตกแต่งฉาก การจดัไฟ กลอ้ง การสร้างสรรคภ์าพ การกาํกบัการแสดง  

   1) การหาสถานท่ีในการถ่ายทาํ 

    ฉากเป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้ละครมีความสมจริงของบรรยากาศใน

เร่ือง ซ่ึงในอดีตการจะถ่ายทาํในแต่ละสถานท่ีเพื่อใหไ้ดฉ้ากท่ีสอดคลอ้งกบัยุคสมยัของละครท่ีผลิต

ค่อนข้างลาํบาก การจดัฉากในสตูดิโอนั้ นไม่สมจริงเหมือนกับสถานท่ีจริงมากนัก ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “มีแน่นอนอย่างละครสายโลหิต เวอร์ช่ันท่ีแล้วหายากมากเพราะตอนน้ัน

เรือนไทยมันไม่เป็นท่ีนิยมมีท่ีเดียวท่ีเราไปถ่ายคืออุทยานร.2 สมุทรสงคราม ท่ีเราใช้แล้วก็ในโรง

ถ่ายของเราสองท่ีสลับกันไปหลอกไปมาทางขึน้ทางหน่ึงหลอกไปท่ีบ้านหน่ึงได้ทางขึน้อีกทาง

หลอกไปท่ีอีกบ้านได้ ไปถ่ายท่ีอุทยานร.2 เรากไ็ปถ่ายสักสองสามคร้ังเค้าไม่อนุญาตให้ถ่ายเรากม็า

เซทในโรงถ่ายซ่ึงไม่สวยเลยฉากมนัอยู่ในโรงถ่ายมนัไม่สวยแต่กต้็องทาํคือถ่ายไปออกไป แล้วกเ็จอ

นํา้ท่วมนํา้ท่วมกต้็องถ่ายเอาเรือไปรับนักแสดงเพราะในโรงถ่ายเค้าป้องเอาไว้ไม่ให้ท่วม” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) การสร้างสรรค์ภาพ 

    การสร้างสรรค์ภาพของผูก้าํกบัอยู่ท่ีมุมมองและลักษณะการทาํถ่ายใน

รายละเอียดของการกาํหนดมุมกลอ้งจะเป็นการกาํหนดมุมภาพสองฝ่ังในลกัษณะกลอ้ง1 และกลอ้ง

2 โดยจะทาํการเลือกภาพ (Switch) ท่ีต้องการแล้วทาํการบันทึกลงเทปไป เป็นการเลือกภาพท่ี 

ผูก้าํกบัตอ้งการโดยเบ้ืองตน้ หากขาดภาพใดหรือตอ้งการถ่ายซ่อมในจงัหวะใดของการแสดงจะทาํ

การถ่ายซ่อมในภาพนั้ น (Insert) จะเป็นการอินเสิร์ทด้วยกลอ้งเดียวมีการกาํหนดมุมกล้องแบบ

ตายตวั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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    “สมยัก่อนจะถ่ายแค่สองกล้องบางทีรายละเอียดภาพจะไม่ครบกห็ลุดบ้าง

อะไรบ้างเม่ือก่อนถ่ายไปออกไปเวลาท่ีจะมาพิถีพิถนัคิดงานหรือคิดภาพสวย ๆ แอคช่ันสวย ๆ ไม่มี

ต้องทาํยังไงก็ได้ให้ละครทันออกอากาศเพราะฉะน้ันจะสังเกตว่าละครถ่ายไปออกไปจะไม่มีอิน

เสิร์ทแล้วจะถ่ายเทคเดียวผ่านแล้วบางทีเทคเดียวผ่านคนนีเ้ล่นไม่ดีคนนีเ้ล่นดีเป็นอย่างนีแ้ต่เราไม่มี

เวลาแล้วออกกองทีย่ีสิบสามสิบฉากไม่มีทางท่ีจะมาละเมียดละมัยเลยก็ต้องเอาเนื้อหนังให้มี

ออกอากาศก่อนเร่ืองอ่ืนไปว่าท่ีหลัง” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   3) อารมณ์ในการแสดง 

    อารมณ์การแสดงในยุคแอนะล็อกจะมีความชดัเจนของลกัษณะนิสัยของ

ตวัละคร เช่น พระเอกจะเป็นคนดี นางเอกจะเป็นคนดี นางร้ายก็ร้ายสุดขั้ว เป็นการแบ่งเส้นของ

นิสัยตวัละครแบบชดัเจนในลกัษณะขาวและดาํ ขาวหมายถึงการเป็นคนดี ดาํหมายถึงการเป็นคนชัว่ 

มีลกัษณะการแสดงอารมณ์แบบละครเวทีตอ้งดงัตอ้งชดั เพื่อให้ผูช้มเขา้ใจง่าย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “แต่ก่อนนีเ้วลาผมทาํละครผมจะมีความเป็นละครเวทีมากหน่อยคือเล่น

ใหญ่เล่นชัดมาก ๆ เพราะเราคิดจากท่ีว่าบางคร้ังโทรทัศน์อยู่ตรงไหนในบ้านกไ็ด้ เพราะฉะน้ันจะทาํ

ให้คนดูได้มนัต้องชัดต้ังแต่เสียงร้องไห้ให้เสียงมันเป็นแบบนีเ้ลยร้องให้สุดเพ่ือเรียกคนท่ีรีดผ้าหรือ

หุงข้าวอยู่หันมาดู กจ็ะมีความโอเวอร์มากขึน้ไปหน่อย มีความไปคล้ายกับละครเวทีท่ีต้องเล่นให้คน

ข้างหลังดูกจ็ะใหญ่หน่อย” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

  1.1.3 ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) 

   1) การลาํดับภาพ 

    การลาํดบัภาพในยุคแอนะล็อกเป็นการลาํดบัภาพในระบบลิเนียร์โดยใช้

เคร่ืองเล่นวิดีโอ 2 เคร่ือง เคร่ืองแรกจะทาํการเลือกภาพและทาํตดัต่อบนสวิตเชอร์เพื่อนาํภาพไปบนัทึก

ลงอีกเคร่ือง โดยจะมีชุดควบคุมในการใส่ทรานซิชัน่ (Transition) เคร่ืองใส่เอฟเฟ็กต ์และอุปกรณ์ซ้อน

ตวัหนงัสือจะเป็นแผงควบคุมในชุดเดียวกนั วิธีการลาํดบัภาพจะลาํดบัภาพไปตามบทหากการถ่ายทาํ

ในแต่ละฉากมีเวลาคลาดเคล่ือนในเร่ืองของเวลา เช่น จงัหวะการเดิน จงัหวะการต่อย จงัหวะการมอง 

เป็นต้น ผู ้ล ําดับภาพจะต้องลําดับภาพให้ได้จังหวะเวลาท่ีถูกต้อง อาจจะมีการสลับฉากเพื่อให้

 



142 

เหตุการณ์มีความต่อเน่ืองดว้ยเร่ืองของเวลา การลงทุนห้องตดัต่อในยุคแอนะล็อกจะตอ้งมีการใช้

เงินตั้งแต่ 10,000,0000 ลา้นบาทข้ึนไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

     “สมัยแอนะล็อกจะตัดระบบลิเนียร์ท่ีตัดต่อคู่กรรมมันเน่ืองจากบทเค้าดี

มากพ่ีแดงศัลยา หรือลุงหร่ังเค้ากาํกับเค้าเตม็ท่ีบททุกอย่างไม่ต้องไปสลับอะไรแล้วดีของเค้ามาอยู่

แล้วทามม่ิงเค้าดี แต่กอ็าจจะมีการปรับทามม่ิงบ้างอะไรท่ีทามม่ิงมันผิดต้องแก้ต้องสลับมันผิดยงัไง

กต็ามเรากต้็องมาโยกใหม่เป็นหน้าท่ีของเราจะต้องทาํให้ทุกอย่างมนัเรียบและเนียน หรือดูแล้วไม่มี

เหตุผลกไ็ป ออกกองของเค้าไปถ่ายใหม่ขอถ่ายเพ่ิมเพ่ือให้ดูมีเหตุผลกถ่็ายได้” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) การทาํเทคนิคพิเศษ  

    การทาํเทคนิคพิเศษวธีิการโคม่าคีดว้ยการถ่ายบลูสกรีน จากนั้นใชเ้คร่ือง

ตดัในระบบลิเนียร์เข้ามาช่วย เช่น เคร่ืองบินในละครเร่ืองคู่กรรม (2533) จะทาํโมเดลเคร่ืองบิน

ข้ึนมา 1 ลาํ จากนั้นไปถ่ายทอ้งฟ้าผ่านกระจกแลว้ใชส้วีตเชอร์นาํโมเดลมาผสมภาพกนั จะไดภ้าพ

เคร่ืองบินรบบนทอ้งฟ้า และการทาํกระดูกเดินไดใ้นละครจกัร ๆ วงศ์ ๆ เป็นตน้ ซ่ึงผูต้ดัต่อจะเป็น 

ผูล้งมือปฏิบติัเอง ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic) มีราคาสูงมากในประเทศผูผ้ลิตละครจึง 

ไม่นิยมใช ้ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “ช่วงแอนะลอ็กช่วงน้ันยังไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในงานทีวีบ้าน

เรามากส่ิงท่ีทาํได้คือเคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการตัดต่อ หลักในการทาํเทคนิคในสมัยก่อนคือโคม่าคี

โคม่าคีคือการถ่ายบลูสกรีนคือการเอาพืน้หลังโคม่าคีคือเอาสีอะไรกไ็ด้คีออกแต่สีใช้กันคือสมัยน้ัน

สีนํา้เงินท่ีเค้าเรียกบลูสกรีน พอเราคีบลูสกรีนออกได้เราจะเหาะเหินเดินอากาศจะทาํอะไรก็ทาํทุก

อย่างคือบลูสกรีน ฉากเหาะเหินกคื็อถ่ายท้องฟ้าเป็นแบลค็กราวน์แล้วกถ่็ายบลูสกรีนในห้องกคื็อให้

คนนอนอยู่บนแท่นปุ๊บกางปีกออกไปกางแขนออกไปพัดลมเป่าแล้วกไ็ปซ้อนกับเมฆท่ีเราแพลนไป

น่ีคือการทําเทคนิคในสมัยแอนะล็อกคือการทําบลูสกรีนโดยทําผ่านสวีตเชอร์ สวิตเชอร์ก็คือ

มิกเซอร์ตัวหน่ึงแต่สวิตเชอร์เป็นการผสมภาพมิกเซอร์คือการผสมเสียง สวิตเชอร์คือการผสมภาพ

เอาภาพมาผสมกันแล้วเอามาทาํเทคนิคโดยการโคม่าคีมาปาดมาซ้อนมาทาํเป็นไวท์แพทเทรินมา

ปล่อยแสงอยู่ ท่ีวิธีการทาํของโคม่าคีโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างน้ันหลัก ๆ หนังเจ้าใช้เยอะ อย่างเร่ือง

คู่กรรมจะใช้ในส่วนของการโค่มาคีเคร่ืองบิน ๆ ผ่านต้นไม้อันน้ันเราใช้โคม่าคีสีขาวเราคีสีขาวใน

ส่วนของท้องฟ้าออกจะมีต้นไม้อยู่ ข้างล่างแล้วกยิ็งกระจกยิงผ่านเคร่ืองเราถ่ายโมเดล เราทาํโมเดล 
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โมเดลกคื็อเราสร้างโมเดลมา 1 ลาํ แล้วเรากไ็ปถ่ายจากท้องฟ้าจริงแล้วเรากม็าทาํคีใส่ในภาพมนักอ็ยู่

ท่ีเทคนิคแต่ละบริษัทแต่ละเจ้าเคร่ืองมีอยู่อย่างนี้แต่ละบริษัทจะทําอย่างไงกับมันให้ภาพออกมา

เหมือนจริงมากท่ีสุด สมัยน้ันทาํอนิเมช่ันถ่ายซิงเกิลเฟรม กระดูก น้าผี แต่พอแรก ๆ น้าผีเราถ่าย

โคม่าคีนะกคื็อเอาคนใส่เส้ือสีฟ้าแล้วใส่กระดูกแล้วกม็าเดินจะมีอยู่ ช่วงหน่ึงเราก็มาลองทาํซิงเกิล้

เฟรมเรากม็าดูทาํจ้อยมนัทาํซิงเกิลเฟรมให้ขยบัทีละเฟรม เม่ือก่อนพอมนัเป็นเทปจะมาอัดทีละเฟรม

สองเฟรมมันก็มีหลุดมันจะพอดียากมีขาดนิด ๆ หน่อย ๆ เคร่ืองพลิกภาพมันกคื็อดีเอ็มอีคือดิจิตอล

มันติเอฟเฟคท่ีมันจะพลิกภาพ ย่อ ซูม เหาะเหินเดินอากาศ เป็นเอฟเฟคแต่เรียวทามไม่เรนเดอร์ คือ

เทคโนโลยีสมยัน้ันคอมพิวเตอร์กราฟิกกบัโปรดักช่ันละครทีวีบ้านเราน้อยมากท่ีคนเค้าจะทาํต้นทุน

มันสูงแล้วมันเป็นอะไรท่ีใหม่มากบ้านเราแทบจะไม่มีสมัยน้ันเค้าจะเรียกเคร่ืองพวกนี้ซิรีก้อน

กราฟิก ซิรีก้อนกราฟิกเน่ียะจะเป็นฮาร์ดแวร์ตัวหน่ึงไอ้พวกซอฟแวร์ต่าง ๆ นา ๆ ไม่ว่าจะเป็นพวก

ทีดีแมก็กต็ามอันน้ันจะรันบนแมก็ได้ แต่ก่อนต้องเป็นซิรีก้อนกราฟิกอย่างเดียว” 

 (แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

 ยคุดิจิทลั (2541-ปัจจุบัน) 

 2. ข้ันเตรียมการผลติ(Pre-Production) 

  การผลิตละครโทรทศัน์ในยุคดิจิทลักระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการผลิต       

(Pre-production) ขั้นตอนการผลิต (Production) และหลงัการผลิต (Post-production) ยงัอยู่ในขนบ

เดิมท่ีเคยปฏิบติัมา เม่ือวางแผนงานเสร็จส้ินจะมีการกาํหนดแผนงานในการถ่ายทาํ  

  2.1.1 การเตรียมความพร้อมของนักแสดง (Workshop) 

   ก่อนการผลิตผูก้าํกบัจะเตรียมความพร้อมของนกัแสดง (Workshop) นกัแสดง

ดว้ยเช่นกนั เช่น การซ้อมฟันดาบ การซ้อมคิวบู๊ การเรียนรํา เป็นตน้ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “ทาํครับทาํตลอดคาํว่าเวิร์คชอปส่วนใหญ่เค้ากม็าอ่านบทด้วยกัน ก่อนจะเร่ิม

ถ่ายทาํกม็าทาํความรู้จัก มาซ้อมอ่านบทซ้อมพูดบทกันพูดเร่ืองคาแรคเตอร์กันในส่วนของการซ้อม

ก่อนจะถ่ายก็มีอย่างของแซมม่ีวิหคบางทีก็มีไปซ้อมเต้นสเปนซ้อมเต้นญ่ีปุ่นรําญ่ีปุ่นสายโลหิต 

กมี็ไปข่ีม้า ฟันดาบ อันนีท้าํมานานแล้ว” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “จริง ๆ แล้วมีบอกให้ไปเรียนเพราะนักแสดงทุกวันนีรั้บงานเยอะไม่ได้มีท่ีเรา

ท่ีเดียวไปค่ายอ่ืนด้วยคือ 7 วันเตม็หมดเราจ่ายให้ คือถ้าเค้าไปเรียนเรากจ่็ายให้ ไปเรียนกต้็องเป็นคิว

เราด้วย อย่างคิวเราพฤหัสบดีถึงอาทิตย์ จะให้เค้าไปเรียนก็เป็นคิวเราสํารองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แต่

ตรงนีม้นักเ็หมือนโชคช่วย พวกพระเอกของเราเค้ากเ็ป็นอยู่บ้าง เค้ากเ็คยผ่านมาฉากโน้น ฉากนีเ้คย

ผ่านมาเร่ืองอ่ืนเค้ากเ็คยข่ีม้าจับกนันิด ๆ หน่อย ๆ สองสามรอบมันกค็ล่องมันกไ็ปได้ท่ีสําคัญคือฟัน

ดาบ อย่างฉากบู๊ควรจะเวิร์คชอป” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “ค่ะอย่างละครพิษสวาทพ่ีป้องไปเรียนรําดาบเป็นครูมาสอนเค้าเป็นเอ็กตร้า

ในเร่ืองด้วย เพ่ือพ่ีป้องจะได้รู้ว่าเค้าทาํกันอย่างนีเ้ค้าถือดาบกนัแบบนี ้อย่างพ่ีนุ่นต้องเรียนเพ่ิมเติมว่า

รําสมัยอยุธยาเป็นแบบนี้มีความเป็นขอมเป็นพม่าเป็นเขมรนิด ๆ มันจะแข็งมันจะไม่อ่อนช้อย

เหมือนรัตนโกสินทร์ มนัจะมีความแขง็ค่อนข้างเยอะถ้าไปเห็นภาพน่ิงท่ีถ่ายค่ะ” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เด๋ียวนีง้านมีเวลาเพราะว่าละครเร่ืองหน่ึงห้าเดือนคร่ึงแน่นอนเพราะฉะน้ันก็

จะมีเวลาเอานักแสดงใหม่  ๆ มาเวิร์คชอปกันก่อน” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

  2.2.2 ข้ันการผลิต (Production) 

   1) การหาสถานท่ีในการถ่ายทาํ 

    งานฉากเป็นองค์ประสําคญัในการผลิตละครซ่ึงปัจจุบนัมีพฒันาการทาง

เทคโนโลยีการผลิตดา้นเทคนิคพิเศษดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการสร้างงานฉากให้

สมจริงดว้ยการถ่ายทาํโคม่าคีดว้ยบลูสกรีนและกรีนสรีน ทาํใหฉ้ากละครในยคุดิจทลัมีความสมจริง

ยิง่ข้ึนและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารและการเปิดรับละครและภาพยนตร์ต่างประเทศ

เข้ามาในเมืองไทยทาํให้ผูช้มมีการเปิดกวา้งในการรับชมซ่ึงเป็นการรับรู้ถึงความก้าวหน้าของ

อุตสาหกรรมการผลิตละครและภาพยนตร์ ทาํให้ผูช้มมีความคาดหวงัถึงการผลิตละครโทรทศัน์

ไทยจะมีพฒันาไปตามเทคโนโลยกีารผลิต ผูผ้ลิตละครแต่ละค่ายละครจะตอ้งกา้วตามทนัผูช้มจึงทาํ

ให้ฉากเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีบอกถึงสภาพแวดลอ้มของตวัละคร หากฉากมีความสมจริงจะ

เป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนการแสดงในแต่ละฉากนั้น ซ่ึงการสร้างฉากในยุคดิจิทลัจะมีทั้งการสร้างฉากใน

สตูดิโอและไปถ่ายยงัสถานท่ีซ่ึงในปัจจุบนัจะตอ้งมีความสมจริงกบัยุคสมยัของละครแต่ละเร่ือง 
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เพราะเป็นการแข่งขนักนัในด้านโปรดกัชั่นการผลิตและคุณภาพของงานละคร การสร้างฉากใน

ปัจจุบนัจะมีการสร้างฉากท่ียอ้นยุคไปในอดีต เช่น สตูดิโอพร้อมมิตร จ.กาญจนบุรี เอซีทีเอสสตูดิ

โอของค่ายเอ็กแซก โรงถ่ายละครลาดหลุมแก้วของค่ายดาราวิดีโอ สตูดิโอกันตนามูฟวี่ทาวน์  

เป็นตน้ ซ่ึงนอกจากการสร้างสตูดิโอและการหาสถานท่ีให้เหมาะสมกบัการถ่ายทาํในแต่ละฉาก 

เพื่อความสมจริงแลว้ พฒันาการของการทาํคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ฉากเกิด

ความสมจริงมากข้ึน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 

    “ในแง่ของคนดูผมว่ามีผลเยอะขึน้เพราะว่าคนดูได้ดูของฝร่ังของเกาหลี ญ่ีปุ่น

อะไรเยอะขึน้เพราะเด๋ียวนีพ้อว่าง ๆ กน่ั็งดูซีรีส์เพราะฉะน้ันมีกรณีการเปรียบเทียบค่อนข้างสูง เวลาเรา

จะเซทฉากก็ต้องคํานึงถึงส่วนนี้ด้วยว่า ยังไงเสียต้องให้ดูสมจริงท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทําได้ เท่าท่ี

งบประมาณเราเอื้อแต่ว่าก็ต้องมาจากความสมจริงเพราะเม่ือคนดูเปรียบเทียบ แต่บางอย่างเราก็ต้อง

ยอมรับสมมติุว่าคนดูเค้าดูสตาร์วอลหรือดูอะไรท่ีซีจีอลังการงานสร้างของฮอลิวู้ดหลักร้อยสองร้อยล้าน 

แต่สมมุติเรามีเงินอยู่ ล้านเดียวเราจะต้องทาํซีจีแบบน้ันเหมือนกันก็ไม่มีทางท่ีเราจะได้แต่ถามว่ามีผล

แล้วทาํให้เราต้องใส่ใจขึน้ไหมเราต้องคิดมากขึน้เพราะคนดูเค้ามีความรู้มีประสบการณ์มากขึน้”  

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
 

   “ถ้านักแสดงเป็นหัวใจหลักความเหมาะสมของนักแสดงเป็นเร่ืองสําคัญ  

แล้วถ้ามองว่าความสมจริงของฉากเป็นเร่ืองสําคัญท่ีเป็นองค์ประกอบช่วยกัน ก็ยังคงเป็นส่ิงท่ีต้อง

คาํนึงมากย่ิงมากขึน้กว่าในอดีตด้วยซํ้าเราถึงได้พยายามมีเร่ืองของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามา

ช่วยเพ่ือพฒันางานฉาก บางท่ีมีบ้านอยู่แค่นีแ้ล้วบอกอันนีคื้อบ้านเศรษฐีมนัไม่ใช่ต้องทาํซีจีเพ่ิมเพ่ือทาํ

ให้เห็นว่าบ้านหลังนีอ้ยู่บนเขาบ้านหลังนีใ้หญ่โตมโหฬาร ต้องสร้างทุกอย่างให้เกิดความเช่ือ ฉากกย็ัง

เป็นเร่ืองสาํคัญในยคุปัจจุบันแล้วกใ็นเร่ืองของความสมจริงอยู่ ย่ิงมีความสาํคัญมากขึน้ด้วยซํ้า” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
 

   “ส่วนใหญ่ถ้าเป็นละครพีเรียดพ่ีต้องสร้างฉากเรากต้็องสร้างให้ละเอียดขึน้

เพราะมันเป็นเอชดีจะเห็นชัดแล้วฉากปุปะมันกต้็องทาํให้ดีขึน้ทาํเร่ืองแสงอะไรต่าง ๆ ให้ดีขึน้น่ัน

คือท่ีทําฉากขึน้กับฉากบ้านฉากอะไรก็เปล่ียนไปตามสังคม บ้านสมัยนี้เป็นยังไงก็ประมาณน้ัน

แหละเพราะเราไปถ่ายของจริงไม่ได้ทาํฉากขึน้อย่างซีจีเราก็มีอย่างบางฉากเราก็มีโดรนบินเข้าไป

แล้วตัวซีจีก็วาดเป็นบ้านวาดเป็นปีกอีกปีกหน่ึงซ่ึงสมัยก่อนเราทําไม่ได้ ในแง่ซีจีช่วยได้เยอะ

สายโลหิตน่ีกค่็าซีจีเป็นล้าน” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “สมจริงขึน้พ่ีว่าเซทในสตูดิโอหลอก ๆ คนดูเค้าไม่รับแล้วเหมือนกันนะ 

เพราะสามารถดูคลิปดูไลฟ์อะไรได้ในจอแล้ว คนทุกคนสามารถมีช่องทางของตัวเองในมืออย่างนี ้

พ่ีคุยกับเราพ่ีถ่ายกเ็ป็นหน่ึงฉากละครแล้วนะแต่ว่าในชีวิตจริง ขนาดชีวิตจริงเค้ายงัเสพอย่างนีไ้ด้เลย

แล้วทาํไมในละครจะมาเซทในสตูแสงแขง็ ๆ คนกห้ื็อเพราะของจริงมีเยอะแล้วไม่เหมือนสมัยก่อน

ท่ีแบบกว่าคนจะไปสยามได้เป็นยังไงนึกไม่ออก แต่เดียวนี้อยากดูสยามหรอกดไลฟ์ก็เห็นแล้ว  

ทาํให้หลอกยาก” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ในลักษณะของคนดูได้ดูงานท่ัวโลกคนต้องก้าวให้ทันเค้าเพราะการ

แข่งขันไง อย่างหนังสมัยอยุธยาไม่มีใครจะหนีท่านมุ้ยได้ท่ีพร้อมมิตรสตูดิโอ สมจริงมากคิดมาแล้ว

กต้็องไปทางเค้า ฉากจะต้องทาํให้สมจริง”  

  (แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “สมัยนี้เรือนไทยมีให้เลือกเยอะแยะธุรกิจทาํพรีเวดดิง้เค้าจะปลูกเรือน

ไทยเอาไว้ให้คนเช่าเป็นผลประโยชน์กับเราจะเลือกเรือนไหนก็ได้แต่อยู่ ท่ีเรือนไทยแต่ละหลังอยู่

ในชุมชนหรือเปล่าอย่างบ้านคุณย่าข้างบนใช้ท่ีลาดหลุมแก้วข้างหน้าใช้ท่ีบางช้างใต้ท่ีมีท่านํา้เรือ 

ขึ ้น ๆ ลง ๆ ส่วนบริเวณบ้านเราก็ใช้ท่ีบ้านปลายนํ้า สามโลเคช่ันเป็นบ้านย่าน่ิมบ้านนางเอก 

บ้านของขุนไกรได้ถูกใจมากได้ท่ีมหิดลเป็นเรือนไทยในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเรือนไทยท่ี

สมบูรณ์มาก แล้วก็ของขุนทิพย์ก็เป็นเรือนท่ีเพ่ิงเสร็จใหม่ ๆ บางไทรน้ันก็สวยมากจริง ๆ คือสาม

หลังท่ีแบบถกูใจเลยพ่ีถึงพูดว่ารอบนีโ้ปรดักช่ันดีงามมาก” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

    2) การสร้างสรรค์ภาพ 

     ยคุดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงค่านิยมของผูช้มและค่านิยมของผูผ้ลิตท่ีไดม้า

จากการเปิดทศันคติของการรับชมละครและภาพยนตร์ของต่างประเทศทั้งในด้านการผลิต และ 

การสร้างสรรคภ์าพ ทาํให้ยุคดิจิทลัมีการกาํหนดมุมกลอ้งเป็นการทาํงานแบบกลอ้งเดียวไม่เป็นมุม

กลอ้งแบบตายตวั และถา้ตอ้งการถ่ายซ่อมมุมใดจะทาํการถ่ายใหม่อีกคร้ังละครในประเทศไทยท่ีใช้

ระบบการถ่ายแบบกลอ้งเดียวเช่น ละครเร่ืองรากบุญ (2557) ตะวนัตดับูรพา (2558) เป็นตน้ ซ่ึงเดิม

ทีการถ่ายทาํกลอ้งเดียวจะเป็นถ่ายงานแบบภาพยนตร์  
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     ปัจจุบันละครโทรทัศน์ไทยมีการนําออกไปขายในต่างประเทศ เช่น 

สถานีโทรทศัน์สีกองทพับอกช่อง 7 จะนําละครท่ีออกอากาศไปแล้วส่งขายในประเทศจีน เป็นต้น  

ทาํให้การผลิตละครจะตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการผลิตให้ก้าวทนัตามโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งใน

ด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการส่ือสารซ่ึงพฒันาในอุปกรณ์การผลิตละครทาํให้ส่งผลต่อ 

การสร้างสรรคภ์าพ เช่น การถ่ายภาพมุมสูงหรือท่ีเรียกว่า กลอ้งโดรน ทาํให้ไดมุ้มภาพท่ีมีขนาดกวา้ง

เป็นมุมมองการสร้างสรรค์ภาพท่ีมีความแปลกใหม่ในยุคดิจิทัล เป็นต้น และด้วยความคมชัดของ

ระบบเอชดี (High-Definition) การสร้างสรรค์ภาพมีขนาดภาพแบบใกล้มาก (Extreme Close up)  

เพื่อเนน้รายละเอียดของภาพ และการสร้างสรรคก์ลอ้งมุมโดรน มุมฮอตเฮท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18  ภาพมุมโดรน 
 

ท่ีมา : http://www.bugaboo.tv (2559) 
 

   นอกจากน้ีการควบคุมเน้ือหาฝ่ายเซนเซอร์ของทางสถานีโทรทศัน์เป็น

ส่วนหน่ึงทาํให้คนเขียนบทและผูก้าํกบัสามารถตีความหมายในการนาํเสนอภาพกฎเกณฑ์ อาทิ  

การสร้างสรรค์ภาพในละครพิษสวาท (2559) ฉากอุบลถูกตัดหัวด้วยการควบคุมเน้ือหาการ

ออกอากาศจะไม่สามารถนาํเสนอภาพขณะท่ีถูกตดัไดจึ้งมีการนาํเสนอภาพในลกัษณะเห็นแค่ดาบ

แลว้ตดัไปท่ีคออุบล ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

http://www.bugaboo.tv/
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ภาพท่ี 4.19  การสร้างสรรคภ์าพตามการควบคุมเน้ือหาการออกอากาศ 

 

ท่ีมา : https://tv.line.me/v/990902?lang=th_TH  

 

   ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “ปัจจุบันเวลามีโครสอัพกเ็อาให้สุด ๆ หน่อยเพ่ือเน้นเข้าไปให้เห็นทุกรู

ขุมขนเห็นแววตากันจะ ๆ กันไปเลยคือสมัยก่อนอาจจะไม่ทาํขนาดน้ันใกล้สุดกอ็าจจะประมาณนี้

หน้าอกหรือกว้างสมัยนี้ก็อาจจะกว้างโชว์อะไรหน่อย ส่ิงท่ีมีผลในแง่ของการกาํกับและเก่ียวกับ

ภาพจะเป็นเร่ืองของสวิตช่ิงคือการทาํละครโดยท่ัว ๆ ไปของประเทศนี้นะทาํกันแบบละครสาม

กล้องหรือสองกล้องกแ็ล้วแต่ เราเป็นละครสวิตช่ิงคือเราจะยกสวิตไปตัดท่ีกองถ่ายเวลามีซีนคุยกัน

เราก็ตัด จ๊ึก ๆ จ๊ัก ๆ กันไปเลยเป็นมาสเตอร์ออกมา 1 ซีน กจ็ะเป็น 1 ก้อนเหมือนดูในโทรทัศน์เลย

 

https://tv.line.me/v/990902?lang=th_TH
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แต่การสวิตช่ิงจะมีผลทาํให้บลอ็กกิง้ของตัวละครหรือการแสดงของตัวละครบางอย่างไม่ธรรมชาติ

เพราะถูกบังคับด้วยกล้องอย่างเช่นว่า เราน่ังคุยกันอยู่สองคนแล้วเราจะสวิตช่ิงให้เห็นบรรยากาศ  

เราต้องเอากล้องมาต้ังตรงนี ้สมมติุนะมีกล้องหน่ึงรับหน้าผมกล้องหน่ึงรับหน้าคุณแล้วเวลาคุยกันก็

ตัดไปโป๊ะแต่เม่ือไหร่กต็ามท่ีผมจะเดินไปน่ังตรงอ่ืนผมจะไม่มีผมจะทาํแบบนีไ้ม่ได้เพราะว่าไม่มี

กล้อง เราจะต้องเสียเวลาย้ายกล้องอีกตัวเพ่ือมาอินเสิร์ทตรงนีเ้ลยทาํให้ละครส่วนใหญ่กจ็ะถกูบังคับ

ให้อยู่ในไลน์กล้อง จะทาํให้เหมือนอยู่กันแบบหน้ากระดานแล้วแบบคุย ๆ กันหน้ากระดานซ่ึงเป็น

ละครแต่เดิม แต่พอสมัยใหม่คนเรามีความรู้ท้ังคนดูและคนทาํและมีความใส่ใจมากขึน้ได้ดูงาน

ต่างประเทศได้ดูหนังซ่ึงงานต่างประเทศงานซีรีส์งานเกาหลีญ่ีปุ่นอะไรก็แล้วแต่ ส่วนใหญ่เค้าเป็น

งานกล้องเดียวหมด เพราะฉะน้ันเวลาเค้าถ่ายปุ๊ปกเ็ลยเหมือนหนังคือมีกล้องอยู่ตามจุดต่าง ๆ โดยท่ี

คนดูไม่รู้สึกอะไรแล้วจะได้บลอ็กกิง้ ท่ีธรรมชาติมาสมัยนีค้นทาํละครกเ็ลยคิดทาํแบบนีก้ันมากขึน้

ในทุก ๆ บริษัทผู้กาํกับหลายคนหรือสวิตเชอร์หลายคนกพ็ยายามทาํแบบนีเ้พราะได้บลอ็กกิง้ท่ีเป็น

ธรรมชาติคือกเ็อากล้องไปว่าถ้ามันไม่ได้ตรงไหนแล้วค่อยจัดมุมกล้องใหม่ หรือว่าจัดไปใหม่อันนี้

น่าจะมีผลกับเร่ืองการผลิต” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “พ่ีคิดว่าการกาํกับภาพมีมาตรฐานขึน้ จากท่ีสมัยเดิมทาํกันเร็วๆหน่อย

เพราะว่าต้องทาํให้ทัน เด๋ียวนีใ้นแง่ของดาราวีดิโอเราก็พยายามมีมาตรฐานขึน้ วิธีการส่ือทางภาพ 

ภาพกว้าง ภาพใกล้ตามใจชอบมนักมี็หลักการพอสมควรการใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือว่าควรจะใช้ตอน

ไหนอะไรยังไง แค่ไหนซ่ึงเด๋ียวนี้ละครดูกันท้ังโลกแล้ว ของเราผลิตเสร็จป๊ัปทางช่องก็ต้องขาย

ต่างประเทศ” 

 (สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “มีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ สมยัก่อนคนท่ีเค้าสอนเราเค้ากส็อนเรา

มาดีแล้วแหละ ถ้ากว้างหรือแคบน้ันเป็นขนาดภาพ อันน้ันอยู่ในซีนอยู่แล้ว คนสมัยก่อนเค้าก็จะ

บอกเรามีกว้าง มีแคบมีอะไรอย่างนี ้สมัยนีก้็ยังเหมือนเดิมแต่เปล่ียนตรงมุมภาพสมัยก่อนอาจจะ

เป็นยิงเข้าฝา แบลค็กราวน์ทางตันยิงไม่ทะลุ อย่างเราทุกวนันีท้าํยงัไงกไ็ด้ให้มนัทะลปุรุโปร่งยิงแล้ว

ให้เห็นอะไรท่ีมนัมีทางแสงเพ่ิมขึน้มา” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “มี โดยมากเร่ืองภาพเรากต้็องหาอะไรสวย ๆ ไว้ก่อนอย่างแรกถ้าเกิดเข้า

อารมณ์เม่ือไหร่ก็ต้องสวยไม่ต้องเน้นภาพกว้างเข้าอารมณ์เลย แล้วก็ต้องมีเหตุมีผล เช่นเค้าจะทาํ

อะไรกต้็องเห็นชัด ๆ คนของเรากต้็องเน้นอารมณ์ให้ของจริงออกมา” 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

   “ก็ด้วยเร่ืองอุปกรณ์ท่ีเรามีใหม่มากขึน้ก็เหมือนเรามีอาวุธมากขึน้เราก็

อยากทาํอะไรเรากท็าํอะไรได้มากกว่าสมัยเก่า ในสมัยเก่าเค้าอาจจะอยากจะทาํก็ได้แต่มันทาํไม่ได้ 

อยากได้กล้องสูงแต่มันไม่มีก็ทาํไม่ได้ แต่สมัยนี้มันมีก็เลยทาํได้แล้วมันก็มีข้อเสียเรามีคนอ่ืนก็มี

อาจจะมีเยอะกว่าเราด้วยซํ้า มนัมาแข่งกันเร่ืองความคิดน่ีแหละ” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เปล่ียนในแง่ของตามโลกทัศน์ท่ีไปดูชาวบ้านเค้ามากท็าํตามเป็นเทรน 

ณ เวลานีล้ะครไม่มีหรอกท่ีจะพูดไปเดินไปจับน่ังเสร็จป้างคุยมนัไม่มีด้วยเหตุผลหลัก ๆ เลยคนสมัย

นีช้อบใช้กล้องหน้าชัดหลังเบลอ แต่ลองเดินสิเบลอแน่นอนทุกอย่างน่ังและคุยกัน คือการปรับต้อง

เข้าใจอย่างหน่ึงพ่ีหลุยส์เค้าต้องให้มีมรูฟตรงน้ันตรงนี ้ในขณะเดียวกันท่ีเล่นภาพควรใช้เลนส์ขนาด

ก็ต้องถ้าเอาให้หนุ่มเดินมาใส่เลนส์แปดห้าก็เบลอตายแล้วก็ต้องขยับมาไซด์หน่ึงเลนส์ 50 หรือ

เลนส์16 อะไรกต็าม” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “มีค่ะ อย่างเช่นเร่ืองภาพท่ีไม่สามารถนาํปืนมาจ่อกับหัวได้จึงทาํให้เวลา

ท่ีอุบลถูกตัดหัว จึงถูกเล่าแค่ดาบหนังแล้วก็เห็นศอกจะกระเดน็ลงมาแค่น้ัน ข้อดีคือมันบีบให้เรา

สร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ขึน้มาการดีไซน์ภาพแล้วแต่การเขียนแล้วแต่ผู้กาํกับบางคน ซ่ึงผู้กาํกับบาง

คนกไ็ม่ชอบให้คนเขียนบทเข้ามาบลอ็กความคิดเขา แต่อย่างเราเป็นคนเขียนบทเราคิดจากภาพก่อน

และเราบรรยายไปก่อนและค่อยเล่าอารมณ์ตามมาส่วนผู้กาํกับกจ็ะไปตีความเพ่ิม” 

(วรรณถวลิ สุขนอ้ย, สัมภาษณ์ 10 กรกฎาคม 2560) 
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   “วิธีการผลิตมีเปล่ียนในส่วนการถ่ายทาํนะค่ะสมัยก่อนเบต้าเด๋ียวนี ้5D 

ความคมชัดของภาพสีลูกเล่นต่าง ๆ ในการถ่ายทาํมันเยอะกว่ายุคน้ัน ยคุน้ันจะต้องมีการใช้โอบีใน

การตัดเลยถ่ายบุ๊ปโอบีเค้าก็จะสวิตเลยตัดออกมาเลย แต่เด๋ียวนี้เราถ่ายสามกล้องมาเลยถ่ายมุมนี ้ 

มุมนี ้มาเลยเก็บเราไม่สวิตแล้วเราก็เอาสามกล้องมาดูอีกทีตอนตัดคล้าย ๆ เหมือนเกาหลีท่ีมันจะมี

กล้องเยอะ ๆ แล้วมันจะเลือกแล้วมีหลายมุมมาก เค้าไม่ได้สวิตตอนตัดต่อค่อยมาทาํชอตนีถ่้ายมุม

ข้างพระเอกนํา้ตาไหล มมุเสยขึน้มามนัตัวเลือกขึน้มาเยอะนะ” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   3) อุปกรณ์การถ่ายทาํ  

    ด้านอุปกรณ์การถ่ายทําจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัลมีการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตเป็นอย่างมากในอุปกรณ์ถ่ายทาํและอุปกรณ์หลังการถ่ายทาํ เช่น กล้อง 5D 

กลอ้งFS7 ไฟ เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล แผน่บนัทึกภาพขอ้มูลดิจิทลั เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง

การเปรียบเทียบอุปกรณ์กลอ้งจากยคุแอนะลอ็กสู่ยคุดิจิทลัดงัน้ี 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 4.20  ยคุแอนะล็อกกลอ้งเบตา้แคม และกลอ้งเฮชดีวโีปร 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560) 
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ภาพท่ี 4.21  ยคุดิจิทลักลอ้งเอฟเอส7 และกลอ้งดีเอชแอลอาร์ 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560). 

 

    ยุคดิจทลัมีการเปล่ียนแปลงการถ่ายทาํเพื่อสอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลง

ระบบการออกอากาศเป็นระบบดิจิทลั ซ่ึงอุปกรณ์การถ่ายทาํจะมีการพฒันาตามไปดว้ย ทาํให้ยคุดิจิทลั

การถ่ายทาํจะใช้กลอ้งในระบบไฮเดฟฟินิชัน่ (Hight-definition) เช่น กลอ้งโฟเค (4K) กลอ้งห้าดี (5D) 

กลอ้งโดรน และกลอ้งเอฟเอสเจ็ด (FS7) เป็นตน้ จะมีการใช้เลนส์ตามลกัษณะของภาพ ได้แก่ เลนส์

มาตรฐาน เล่นระยะไกล เลนส์มุมกวา้ง เลนส์ตาปลา เลนส์ซูม และเลนส์มาร์โคร  ซ่ึงจะทาํการบนัทึก

ลงเคร่ืองบนัทึกฮาร์ดิสดว้ยระบบการบนัทึกลงแผ่นท่ีมีความคมชดัสูงหรือท่ีเรียกว่า แผ่นเฮชดีแคม 

(HDCAM) และการบนัทึกลงแผ่นเอสดีการ์ด (SDCARD) ดงัตวัอย่างการเปรียบเทียบอุปกรณ์เคร่ือง

บนัทึก เทปบนัทึก และแผน่บนัทึกจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัดงัน้ี 

 

  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.22  ยคุแอนะล็อกเคร่ืองบนัทึกเบตา้และเทปเบตา้ 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560) 
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ภาพท่ี 4.23 ยคุดิจิทลัเคร่ืองบนัทึกและเทปเฮชดีแคม 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.24  ยคุดิจิทลัเคร่ืองบนัทึกและแผน่เฮชดีแคม 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560) 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.25  ยคุดิจิทลัแผน่บนัทึก SDCARD 

 

ท่ีมา : บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั (2560) 
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   จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “คือพอโลกมันเปล่ียนไปคนดูมีความรู้มากขึน้เด๋ียวนี้ขนาดเราถ่ายรูป

โทรศัพท์ยังมีชัดลึกชัดตื้นเลยยังมีแบบว่าหน้าชัดหลังเบลอกันอย่างชัดเจน คนดูก็เลยติดความ

สวยงามแบบนี้ไปกับทุก ๆ ส่ืออย่างละครแต่ก่อนละครก็จะถ่ายด้วยกล้องวีดีโอปกติกล้องเบต้า  

แต่พอสมยัมีเทคโนโลยีมากขึน้กล้องมนักจ็ะเป็นกล้องดิจิทัลหลากหลายย่ีห้อ เค้าไปเปล่ียนเอาเลนส์

ของกล้องหนังหรือกล้องภาพน่ิงมาใช้ เพ่ือมันจะทําให้เกิดชัดลึกชัดตืน้นี้มากขึน้แล้วมันก็จะลุค  

ท่ีออกมาคล้ายกับหนังน่ีคือเทคโนโลยีท่ีทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงแล้วมันทาํให้เกิดกระแสท่ี

หลาย ๆ บริษัทเค้าทาํตามกันไป พอเทคโนโลยีมันเร่ิมกล้องมันกส็ามารถถ่ายวีดีโอได้แล้วกับเลนส์

ท่ีมันได้คุณภาพท่ีดีกว่าก็เลยทาํให้ภาพออกมาสวยกว่าพอมีใครสักคนเร่ิมทาํปุ๊บกเ็ลยพูดถึงแล้วต่อ ๆ 

กันไป คือพอเอาเข้าจริง ๆ การดูละครบางเร่ืองเหมือนดูหนังเลย” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “เทคโนโลยีของกล้องเองท่ีมีคุณภาพมากขึ้นผู้ จัดใช้สองกล้องบาง 

ผู้ จัดใช้สามกล้อง บางผู้ จัดใช้กล้องเดียวยกตัวอย่างเช่นเม่ือก่อนเราก็ไม่เคยมีหรอกมุมท่ีจะเป็น

เหมือนกล้องวงจรปิดเพราะเม่ือก่อนไม่มีวงจรปิด ภายหลังเราเร่ิมมีมมุเหล่านีเ้กิดขึน้เพ่ือแทนสายตา

บางอย่างเข้ามาให้คนดูรู้สึกว่า น่ีคือมาจากกล้องวงจรปิดนะมีการเล่าภาพแบบนี ้เม่ือเทคโนโลยีท่ี

มนัเปล่ียนแปลง กเ็ลยทาํให้มีเร่ืองมมุกล้องต่าง ๆ เกิดขึน้” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “อดีตกใ็ช้แบบยเูมทริคเป็นตัวเรคคอร์ทกล้องกเ็ป็นเจวีซีหรือฮิตาชิเป็น

สายมีซียผู่านของเราแล้วบันทึกลงเคร่ืองยเูมทริค เคร่ืองเรคคอร์ดยงัเป็นแผ่นเทปใหญ่ ๆ เหมือนเทป

คาสเซ็ทสมัยก่อนก็เป็นกล้องหนัก ๆ ใหญ่ ๆ แล้วมาเป็นเบต้าเป็นกล้องตัวเดิมแต่ตัวเรคคอร์ทจะ

เล็กลงมาหน่อยเค้าเรียกเบต้าแคมทุกวันนี้ก็เป็นแผ่นเป็นการ์ดเป็นฮาร์ดดิสก์อะไรแบบนี้ กล้อง

เปล่ียนก็เป็นสายเหมือนเดิมแต่เล็กกว่าเดิมอุปกรณ์ทันสมัยกว่าเดิมกล้องเบากว่าเดิมของเราเป็น

กล้อง 100 ของ โซน่ีกล้องสายสีแดงใช้ ๆ อยู่ ท่ัว ๆ ไป” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “เปล่ียนครับพ่ีมีกล้องละครและกล้องเอฟเอสเจด็ ผมใช้เฉพาะฉากใน

อดีตเพราะคุณภาพมันต่างกันแต่ส่วนใหญ่ใช้กล้องละครท่ีมรูฟได้เยอะปรับได้เยอะ ๆ ถ้าย้อนไปดู

สมัยเก่ามันก็ชัดมากขึน้แค่น้ันครับนอกน้ันก็ยังเหมือนเดิม อาจจะมีเทคโนโลยีทาํให้ลากกล้องได้

ยาวทาํให้ไม่ส่ันได้บ้างมีโดรนเข้ามาแต่มนักแ็ค่ของประดับ”  

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   4) การจัดไฟและอุปกรณ์การจัดไฟ 

    การจดัไฟและแสงเป็นขั้นตอนท่ีมีบทบาทในกระบวนการถ่ายทาํซ่ึง

ปัจจุบนัการจดัแสงมีการเปล่ียนแปลงไปท่ีพฒันาหลอดไฟในรูปแบบต่าง ๆ การจดัแสงในการถ่ายทาํ

ละครจะแบ่งตามลกัษณะของประเภทไฟ ในยุคแอนะล็อกจะมีใช้ไฟในลกัษณะประเภทเฮชเอ็มไอ 

(Hydrargyrum medium ARC length lodide)  และประเภททงัเสตนฟิลาเมนต์ ซ่ึงในยุคดิจิทลัจะมี

การพฒันาหลอดไฟเป็นหลอดเออีดี (LED) เขา้มา ปัจจุบนัสามารถแบ่งแยกประเภทของโคมไฟ

แบบสปอต (Spotlight) โคมไฟแบบแสงกระจาย (Floodlights) โคมไฟท่ีใช่ถ่ายทาํละครโทรทศัน์ท่ี

นิยมใช้ในปัจจุบนัไดแ้ก่ ประเภทไฟเอชเอ็มไอ มีขนาดตั้งแต่ 1200 575 วตั ไฟมีอุณหภูมิสีเดียวกบั

กลางวนั ประเภททงัสเตน ฟิลาเมนต์ (Tungsten-Filament) อุณหภูมิสีของแสง 3200k ให้แสงสีส้ม 

และประเภทไฟเรืองแสง (Kino flos) มีไฟเร่ืองแสงนุ่มนวลใชส้ําหรับให้แสงสว่างกบับุคคลจะถูก

ใช้เป็นแสงหลกัและส่องแสงกระจายแสงอ่อน การพฒันาในวสัดุอุปกรณ์ไฟนั้นจะส่งผลต่อการ

พัฒนาในทิศทางของการออกแบบในการจัดแสงของผู ้ก ํากับ ซ่ึงจะมีการเรียนรู้จากผู ้ท่ี มี

ประสบการณ์มาก่อนหรือทางผูผ้ลิตแต่ละค่ายจะมีการสอนให้กบัฝ่ายจดัแสงเพื่อให้มีการพฒันาไป

ตามอุปกรณ์และค่านิยมท่ีเปล่ียนไปของการจดัแสงในละครโทรทศัน์ไทย ซ่ึงทิศทางการจดัแสงจะ

อยู่ท่ีความตอ้งการของผูก้าํกบัจะไม่การกาํหนดค่าตายตวั ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้

อธิบายดงัน้ี 

 

    “วิธีการจัดแสง มีมาตรฐานของแสงก็จะมีมาตรฐานมาแล้วว่าระดับ

แสงต้องแค่น้ันวีดีโอต้องแค่น้ัน มีมาตรฐานขึน้ยอมรับว่าอันนีเ้ปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   “พัฒนาการเกิดขึน้เยอะมากพวกอุปกรณ์ในเร่ืองการแข่งขนัเรากต้็องสู้

กับเค้าบางทีไฟท่ีทาํแบบเค้าอย่างเราไม่มีเรากต้็องเช่าเพราะท่ีอ่ืนเค้ากเ็ช่า ไฟท่ีดวงใหญ่การจัดแสง 

กจ็ะดีขึน้กว่าสมัยก่อนคือสมัยก่อนจะน้อยมากท่ีจะมีเดย์ไลท์แอลอีดี สมัยก่อนมันจะเป็นเหลือง ๆ 

สมัยก่อนจะเป็น 800 ทุกวนันีก้ย็ังมี 800 อยู่  กใ็ช้เฉพาะกลางคืนในการบีบเข้าหน้าอะไรอย่างเน่ียแต่

พ่ีกจ็ะใช้แบบพีเรียด สมยัก่อนมีย้อนมากมี็พระจันทร์ ตามบ้านกต้็องเป็นตะเกียงหรือเป็นเทียนมนัก็

ต้องมีสีแดง ๆ บ้างเพราะบ้านเรือนไทยมันจะออกแดง ๆ ถ้าเป็นอย่างละครบ้านทรายทองเป็นบ้าน

ปูนก็ใช้แอลอีดีการจัดไฟมักขึ้นอยู่กับแสงของแต่ละห้องเป็นยังไงเป็นไปตามเทคโนโลยีไฟ 

สมัยก่อนแอลอีดีไม่มีจะเข้าหน้าทีก็ต้อง 800 น่ีแหละทุกวันนี้ต้องมีทุกกองใช้ เพราะว่าอุปกรณ์

กล้องมนัต้องใช้กับพวกนีด้้วย ไฟมนัจะเนียนสีแสงมนัจะเนียน” 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “ในอดีตส่วนของแสงอยู่ ท่ีการลงทุน ถ้าทุกวันนีย้ังเปิดติดอยู่จะใช้ได้

หมดอย่างไฟเดย์ไลท์ 2500 วตัเน่ียะย่ีสิบปีท่ีแล้วกมี็โคมจะใหญ่ยงัไงกต็ามแสงออกมาเหมือนกันใน

ขณะท่ีการพัฒนาของอุปกรณ์ไฟเค้าพัฒนาให้เล็กลงแต่คุณภาพแสงเหมือนเดิมสมัยก่อนเค้าจะมี

อุปกรณ์ 2 แบบ ไฟทังสเตนคือไฟหลอดสีมันจะแดง ๆ สีมันจะวอมอันนีเ้ค้าจะเรียกไฟทังสเตนมัน

จะมีไฟ 800 2000 4000 5000 บางคนเค้าเรียกไฟเค ส่วนไฟเดย์ไลท์จะให้แสงท่ีขาวเหมือนแสงดวง

อาทิตย์เค้าเรียกเฮชเอ็มไอ ไฟเดย์ไลท์มันจะมีต้ังแต่ไฟโคม เล็ก ๆ สมัยน้ัน 575 จะไม่มี มี 1200 

2500 4000 6000 12000 แล้วแต่ฉากหรือจาํนวนท่ีจะใช้ ปัจจุบันมีหลอดไฟแอลอีดีเข้ามาจะมีขนาด

วตัของมันแต่ว่าวตัจะตํา่แต่ความเข้มจะแรงเป็นไฟแอลอีดี เค้าเรียกตระกูลซอฟไลท์หรือคลูไลท์ไฟ

จะไม่ร้อนไฟแอลอีดี ไฟคีนูย์โฟ ไฟจะเป็นเหมือนหลอดนิออนแสงท่ีให้ออกมาจะนวลและนุ่มหรือ

เดวาคือไฟหลอดยาว ๆ มี บะหลาดดรีมได้หรือหล่ีได้คีโนโฟหล่ีไม่ได้  ลักษณะการดีไซน์แสงหรือ

คาเรคเตอร์ของแสงนะจะขึน้อยู่ ท่ีผู้กาํกับหรือคนจัดแสงจะดีไซน์มา ในอดีตทางแสงมันจะมีไม่ก่ี

อย่างแสงธรรมชาติ แสงเซทถ่ายละครแสงมาทางเดียว การเซทแสงท่ีมาทางเดียวคือการเรียนแบบ

ธรรมชาติ หลัก ๆ ของการเซทแสงหลักการเดียวกับการถ่ายภาพต้องมีแบล็คไลท์ มีไฮไลท์  

มีฟิวไลท์คือเติมหน้ามนัต้องมีเพราะไม่อย่างน้ันแบลค็จม คือแบลค็ไลท์ไฮไลท์ต้องเอาให้อยู่จากน้ัน

จะจัดอะไรกจั็ดไปขึน้อยู่กับบรรยากาศจะหนังผีหนังใสอะไรกว่็ากันไป อันน้ันคือภาพท่ีออกมานะ

แต่ลักษณะการจัดต่างกัน กล้องสมัยนี้มันโลไลท์มากนะแต่ก่อนฉากเดียวกันเลยหนังผีเคยใช้ไฟ

ประมาณสิบกว่าดวงสิบกว่าหลอดกล้องรุ่น ๆ ใหม่ถ่ายมืด ๆ ไม้ขีดก้านเดียวจุดจอท่ีหน้าถ่ายเห็น

หมดเลย แต่สมยัก่อนเทียนเป็นกาํยงัไม่เห็นเลย สรุปอุปกรณ์ดีขึน้ทาํให้งานเราดีขึน้” 

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   “แสงของเรามีพัฒนาการขึน้สมัยก่อนผู้กาํกับจะจัดแสงเอง คือผู้กาํกับ

ท่ีนี้มันจะมีประสบกาณ์จากช่างกราฟเฟอร์ ตากล้องแล้วถึงจะได้ผู้กาํกับ แล้วพอช่วงเป็นตากล้องจะ

เห็นจากการจัดไฟของผู้กาํกับ ผู้กาํกับบางคนลุงหร่ัง (ไพรัจ สังวริบุตร) เป็นคนสอน และจะดูจากหนัง

ฝร่ังมาบ้างโดยเฉพาะคุณสยามจะมีการประชุมกันบ่อยในการจัดแสงต้องการให้แสงออกมายงัไง”  

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 
 

   5) อารมณ์ในการแสดง 

    การแสดงท่ีเป็นธรรมชาติเป็นตวัละครแบบสีเทานั้นจะเป็นการแสดง

ท่ีเห็นไดจ้ากภาพยนตร์ในการแสดงท่ีนอ้ย ๆ แต่ถึงดว้ยอารมณ์ของการแสดง ซ่ึงปัจจุบนัมีผูก้าํกบั

หนังเขา้มามีบทบาทในการกาํกบัละครทาํให้มีการเอารูปแบบการแสดงของหนังเขา้มากาํกบัใน

ละคร ทาํใหส่้งผลต่อค่านิยมในลกัษณะนิสัยของการแสดงออกของตวัละครเปล่ียนไป ผูก้าํกบัละคร

ตอ้งกา้วตามการเปล่ียนในค่านิยมน้ีจึงทาํให้ส่งผลต่อกระบวนทศัน์การผูก้าํกบัการแสดงให้มีการ

ผสมระหวา่งดาํกบัขาวหรือท่ีเรียกว่าตวัละครสีเทา ตวัละครสีเทาเป็นตวัละครท่ีผสมลกัษณะนิสัย

ทั้งดา้นดีและดา้นชัว่ไวใ้นตวัละครเดียวกนั ทาํให้ตวัละครมีความเป็นมนุษยม์ากข้ึน ซ่ึงทิศทางการ

ตีความหมายของนักแสดงในการแสดงตวัละครนั้น ๆ อยู่ท่ีประสบการณ์ของนักแสดงเป็นส่ิงท่ี

สําคญัท่ีจะให้การแสดงดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการแสดงแบบ “โอเวอร์แอ็คต้ิง” ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 

    “ปัจจุบันการแสดงให้เป็นธรรมชาติน่าจะเรียกว่ามีการเปล่ียนแปลง

มากท่ีสุดสาํหรับผมนะแต่พอ 4-5ปีมาเทรนมันเปล่ียนไปตรงท่ีว่าไปธรรมชาติมากขึน้แนวนิยมทาง

ธรรมชาติมากขึ้นวิธีการเล่นก็คือเล่นน้อย เล่นให้น้อยท่ีสุดเล่นจนแบบเหมือนไม่เล่นอะไรเลย

เหมือนธรรมชาติจริง ๆ ใครทาํได้ถึงตรงน้ันแล้วส่ือสารอารมณ์ได้ถือว่าสุดถือว่าโอเค ซ่ึงก็เป็นวิธี

คิดของหนังนะคือเล่นให้น้อยท่ีสุดเพราะหนังเน่ืองจากจอมันใหญ่แต่ว่าพอมาสมัยนี้ทาํแบบนี้ได้

เพราะว่าละครไม่ได้เป็นโทรทัศน์ท่ีมาวางเป็นพร๊อบอยู่ในบ้านอย่างเดียว สามารถดูย้อนหลังจาก

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แล้วบางทีดูไม่เข้าใจปุ๊บเฮ้ยรูดกลับไปดูใหม่วิธีการดูเปล่ียนไปการทาํงาน

ตรงนีส้ามารถเปล่ียนไปได้กเ็ลยทาํให้มีความเป็นธรรมชาติเกิดขึน้ ยกตัวอย่างฮอร์โมนแล้วกันผมว่า

ฮอร์โมนน่ีเป็นแนวธรรมชาติท่ีชัดเจน และฉายแต่ในยูทูปพอดังแล้วถึงได้มาออกฟรีทีวีพอดังจน

เป็นกระแสไปท่ัว ซ่ึงคนทาํฮอร์โมนคือคนทาํหนังมาก่อนเค้าเป็นคนทาํหนังท้ังหมด เพราะฉะน้ัน

วิธีการคิดจะคิดแบบหนังแล้วไม่ได้ถ่ายไปออนแอร์ไป เค้าถ่ายทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว กล้องเดียว

แบบหนังเรียบร้อยแล้วก็เอามาทาํซ่ึงมันก็เกิดเป็นเทรนเหมือนกัน ทาํให้ละครเร่ืองต่าง ๆ มีเทรน

แบบนีเ้กิดขึน้” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 
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   “ถ้าเป็นละครพีเรียดส่วนใหญ่ก็จะมีดาํก็ดาํขาวก็ขาวไม่ค่อยมีตัวเทา ๆ 

อย่างสายโลหิตหม่ืนทิพย์ดาํป๊ิดป๋ีเลยพระเอกกข็าวจ๋ัว นางเอกกข็าวจ๋ัว เทา ๆ ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าเป็น

ละครปัจจุบันสมัยใหม่มนุษย์ก็ต้องมีท้ังดีและช่ัวมันก็ต้องออกเทา ๆ ก็มีนะแล้วก็มีเยอะด้วยอยู่ ท่ี

มุมมองของผู้กาํกับด้วยว่าจะให้มุมมองของเป็นดาํเป็นขาวหรือเป็นเทาอยู่ ท่ีวิธีคิดของผู้กาํกับแล้ว

ถ้าไปเจอนักแสดงท่ีเค้าคือส่ังให้เล่นยังไงก็เล่นละครก็จะแบนจะไม่มีมติดาํเป็นดาํขาวเป็นขาว  

ถ้าไปเจอตัวละครท่ีเค้าใส่ใจในคาร์แรคเตอร์ ตัวละครท่ีเค้าจะต้องเล่นเค้าจะมีการพูดคุยกับผู้กาํกับ

ว่าตัวละครจะเป็นอย่างน้ันไหมแต่กอ็ยู่ ท่ีการตัดสินใจของผู้กาํกับว่าท่ีตัวละครเค้าเสนอแนะมาเรา

เห็นด้วยไหม ถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องยืนยันว่าผมมองว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนักแสดงต้องให้

เกียรติผู้กาํกับว่านักแสดงเค้าต้องเป็นแบบนี”้ 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ต้ังแต่สมัยแอนะล็อกจะมีโอเวอร์กับปัจจุบันน่าจะยังมีอยู่แล้วแต่

มุมมองอยู่ ท่ีผู้กาํกับคนน้ันจะชอบยังไงมันอยู่ ท่ีการตีบทว่าคนเราเวลาโมโหบางคนฟิวขาด เค้าก็

เสียงดังเตม็ท่ี บางคนกแ็ตกต่างกันอยู่ ท่ีคนชอบหรือไม่ชอบ มนัเป็นยุคของแต่ละบุคคล อย่างอาดาว 

(ดวงดาว จารุจินดา) เค้าจะคาบเก่ียวระหว่ายุคแอนะลอ็กกับยคุดิจิทัล การเล่นของเค้าอย่างนักแสดง

เก่า ๆ ไม่ต้องไปถามเค้าเลยเพราะเค้าทาํงานด้านนีเ้ราไม่ต้องไปควบคุมเค้าเลยเค้าจะทาํการบ้านดี 

เค้าจะศึกษามาดีมาก อาดาวน่ียังไงกอ็ย่างงัน้ท้ังอดีตถึงปัจจุบัน คนท่ีเปล่ียนแปลงกคื็อคนท่ีจะเข้ามา

ใหม่จะท่ีคาบเก่ียวระหว่างยคุโน้นกับยคุนี”้ 

(ทองสิทธ์ิ โสดาโครต, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 
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   6) การแต่งหน้า 

    การแต่งหน้ามีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีมีความสมจริงมากข้ึน  

ผูก้าํกบัมีการศึกษาความเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์พื่อการแสดงท่ีเป็น “Realistic” จึงทาํให้การแสดง

สมบทบาทมากข้ึนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 4.26 ฉากวรรณรีเขา้โรงพยาบาล ละครเร่ืองนํ้าเซาะทราย (2559) 
 

ท่ีมา : http://www.bugaboo.tv  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.27 ฉากใจเริงป่วย ละครเร่ืองเพลิงบุญ (2560) 

 

ท่ีมา : http://www.ch3thailand.com/ดูทีวอีอนไลน์ 

 

 

http://www.bugaboo.tv/
http://www.ch3thailand.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ภาพท่ี 4.28  ฉากคุณหญิงอรุณฉายติดคุก  ละครเร่ืองพิษสวาท (2559) 
 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=-FxQaFIoflo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ฉากพงศธรติดคุก ละครเร่ืองเงาเสน่หา (2560) 
 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=FdgsDEzKJRo 

 

    จากภาพตวัอยา่งท่ี 4.27 4.28  4.29 และ4.30 นั้นแสดงถึงการแต่งหนา้

ของนักแสดงในละครโทรทศัน์ทั้ง 4 สถานี มีการแต่งหน้าท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงในสังคม 

ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและความเป็นจริงในชีวิต นับเป็นพฒันาการของละครไทยท่ีมีการ

แต่งหนา้ใหเ้ขา้กบัอารมณ์การแสดงในแต่ละฉาก จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัอธิบายดงัน้ี 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FxQaFIoflo
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    “ความสมจริง นักแสดงจริง ฉากจริง การแต่งกายจริง ทุกอย่างจริง

หมด มันจะเป็นไปด้วยกันหมดเพราะคนดูไม่ได้โง่อีกต่อไปคนดูก็จะเลือก เพราะฉะน้ันเราอาจ

สังเกตว่าเม่ือก่อนคนอาจจะพูดว่าละครช่อง 7 คนนอนยังแต่งหน้าแต่งขนตาเยอะสังเกตว่าเร่ือง

เหล่านีจ้ะค่อย ๆ น้อยลง ๆ คนกจ็ะรู้แล้วว่าฉากนอนต้องลบเมคอัพ เร่ืองแบบนีจ้ะน้อยลงเพราะคนดู

เร่ิมมองรายละเอียดมากว่าท่ีเราคิดแล้ว คนดูเร่ิมดูส่วนประกอบอ่ืนสุดท้ายคนดูจะดูเร่ืองความ

สมจริงมากขึน้”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 

 

   “ต่ืนขึน้มายังสวยอยู่ เลยถามว่ามีอยู่ไหมมีจริง ๆ เราอยากให้มันจริง

คนอะไรต่ืนมาหน้าสวยอยู่เป็นไปไม่ได้ผมยงัดีเรียบอยู่เลยผมไปศึกษามาจากหนังฝร่ัง ผู้หลักผู้ใหญ่

เค้าเล่าให้ฟังมันต้องเป็นอย่างนี้ เด๋ียวนี้เค้ามาแบบสวยกันเราก็ต้องขออนุญาตเค้าว่าไม่ได้เดินมา

เหง่ือไม่มี อย่างนี้ไม่ใช่ซับหน้ากันอย่างเดียวทาํยังไงจะยกความจริงมาเล่นบางทีไปน่ังดูตามห้าง

คนขับรถร้านขายของท่ีเป็นธรรมชาติจริง ๆ เอาคนพวกนีเ้ป็นอาจารย์เราเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมแล้ว

กม็าใช้ในนี”้ 

(แดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

  2.2.3 ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) 

   1) การลาํดับภาพ 

    การลาํดบัภาพในยุคดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยกีารผลิตไดมี้การ

พฒันาในระบบซอฟแวร์ในโปรแกรมการตดัต่อบนระบบไอโอเอส ( IOS) และระบบปฏิบติัการวินโดว ์

เช่น โปรแกรมตดัต่อไฟนอลคทั (Final cut) บนระบบปฏิบติัการไอโอเอส และโปรแกรมตดัต่ออิดิอุส 

(Edius) ระบบปฏิบติัการวินโดว ์เป็นตน้ การลาํดบัภาพโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นระบบแบบนัน

ลิเนียร์ (Non-liner) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีปฏิวติัระบบการลาํดบัภาพในระบบลิเนียร์ออกไปอยา่งส้ินเชิง 

แต่การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้ตน้ทุนในการทาํห้องลาํดบัภาพมีราคาถูกลงดว้ยงบประมาณไม่เกิน 300,000 

บาท และดว้ยระบบการลาํดบัภาพบนคอมพิวเตอร์ทาํใหส้ามารถคดัเลือกภาพไดอ้ยา่งอิสระสามารถใส่

เอฟเฟ็ก ทรานซิชัน่ไดอ้ย่างหลากหลาย การโยกยา้ยภาพท่ีคดัเลือกยงัสามารถทาํไดอ้ย่างอิสระ ขั้นตอน

ของการลาํดบัภาพเป็นขั้นตอนท่ีมีความสําคญัในการผลิตเพราะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการเล่าเร่ือง 

ท่ีจะนาํเสนอสู่ผูช้ม  
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    ยุคดิ จิทัลเป็นยุคของสังคมท่ี มีความรวดเร็วในการดําเนินชีวิต โดย

เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีการส่ือสารผูช้มมีช่องทางการรับชมท่ีหลากหลายและมีความใจร้อน

ข้ึนทาํให้การลาํดบัภาพจึงตอ้งมีการเล่าเร่ืองท่ีกระชบั ฉบัไว เพื่อเป็น “การตรึง” ให้ผูช้มติดตามละคร

อย่างต่อเน่ืองจนจบ นอกการเล่าเร่ืองท่ีกระชบัแลว้ รสนิยมในการลาํดบัภาพเก่ียวกบัการยอ้นอดีตใน

แต่ละสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีรสนิยมใช้แสงสีขาวซ้อนเขา้ไปท่ีหน้าของตวัละคร

เพื่อเล่ายอ้นอดีตท่ีตวัละครกาํลงันึกถึง เปล่ียนเป็นการลาํดบัภาพแบบเร็ว (Quick cut) แลว้เล่ายอ้นอดีต

ท่ีตวัละครกาํลงันึกถึง  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “หลาย ๆ อย่างในกระบวนการผลิตบางทีกเ็ป็นแฟช่ันนะเป็นเทรนคือยุค

หน่ึงก็จะมีฉากย้อนอดีตเรากจ็ะเข้าหน้าตัวละครดอลล่ีเข้าไปข้างหน้าปุ๊บเราก็ตัดเฟดขาวแล้วก็ไป

ย้อนอดีตแต่สมัยนี้บางทีมันก็จะเป็นแบบจ๊ึก ๆ พอถึงยุคหน่ึงแฟช่ันมันเปล่ียนก็ต้องไปนะครับ 

เพราะว่าคือคนทาํงานส่วนใหญ่เค้าต้องการอะไรใหม่ ๆ บางทีไปเจออะไรแบบดูเร่ืองนี้แล้วเอ๊ะดู

แปลกตาดีเรากเ็อามาอะแด๊บทาํยังไงให้ใหม่ได้ มันเปล่ียนต้ังแต่เอาคนทาํโฆษณามาทาํเยอะขึน้การ

ถ่าย ๆ แบบน้ันมากขึน้จัดแสงอะไรมากขึน้  และเทรนเปล่ียนไป ซ่ึงละครถ้าสังเกตดูบางทีแบบผีมา

ก็จะมากันเยอะเหมือนแบบซีรีส์แต่บางทีมันกลายเป็นเร่ืองของงบประมาณมากกว่า พอเป็นซีรีส์

แล้วงบประมาณจะลดไปน้อยนึงครับ” 

  (สันต ์ศรีแกว้หล่อ, สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560) 

 

   “ในเร่ืองของการลําดับภาพก็เร่ืองของเทคนิคท่ีมีความแตกต่างไป  

เป็นเร่ืองทางเทคนิคมีการแฟลชแบลค็รูปแบบใหม่กมี็เกิดขึน้เร่ือย ๆ ตามวิวฒันาการของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  เพราะคนดูไม่ได้มีความอดทนมากท่ีจะมาดูอะไรเวิน้เว้อเยอะแยะ ฉะน้ันยุคท่ีเปล่ียนมันก็

ทาํให้การตัดต่อมีการเปล่ียนแปลงไป มีความทันสมยัเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับคนมากขึน้ การตัด

ต่อเลยต้องพัฒนาไปตามตัวเทคโนโลยีในเร่ืองของความใจร้อน ความไวของผู้บริโภคท่ีพร้อมจะ

เปล่ียนช่องทุกเม่ือ เพราะฉะน้ันการตัดต่อก็ต้องมีความกระชับฉับไวการเล่าเร่ืองก็ต้องมีความ

กระชับ ฉับไวกจ็ะสอดคล้องไปทุกอย่างมนัเป็นหน้ากระดานเดียวกันหมด”  

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
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   “พ่ี ว่ามันเหมือนกับวิธีการเขียนบทท่ีมันเปล่ียน การตัดต่อก็เปล่ียน

เหมือนกันเพียงแต่ว่าสมาธิของคนดูส้ันลงเค้าไม่ดูอะไรท่ีมันแช่ภาพนาน ๆ สวย ๆ หนังอาจจะยัง

พอได้อยู่แต่ทีวีพ่ีเช่ือว่าเอาไม่อยู่  เพราะฉะน้ันการตัดต่อลงเสียงโพสโปรดักช่ันมีผลมาก บางทีละคร

ผู้กาํกับถ่ายมาแบบหน่ึงตัดต่อดีมากคุณทาํให้ละครกลายเป็นอีกเร่ืองหน่ึง” 

(พิมพม์าดา พฒันอลงกรณ์, สัมภาษณ์ 1 กรกฎาคม 2560) 

 

   “พ่ีว่าลักษณะการทาํงานมันละเอียดขึน้นะ เน่ืองจากเคร่ืองมือมันเปล่ียนไป

เคร่ืองมือสมัยก่อนห้องตัดต่อมีเทปสามตัวมีเคร่ืองโน่นเคร่ืองน่ีจอสวิตช่ิงมีตัวอัดตัวทาํ เอฟเฟคอะไร

ต่าง ๆ น่ีก ็20 ล้านแล้ว ห้องตัดต่อสมัยก่อนแพงมาก มันกจ็ะมีหัวเทปมนักจ็ะมีช่ัวโมงของมันใช้แล้วก็

จะหมดไปถ้าเราตัดไปเร่ือย ๆ เยอะ ๆ ตัดอย่างนีม้ันเปลืองเพราะหัวเทปเปล่ียนทีเป็นแสนเคร่ืองกเ็ป็น

ล้านเทปตัวหน่ึงเป็นล้าน พอมาเด๋ียวนี้เงินไม่ก่ีแสนก็ทาํห้องตัดต่อได้แล้วมีใช้แต่คอมพิวเตอร์แล้วก็

ตัดได้ว่องไวตัดจากหัวมาก่อนก็ได้ ท้ายมาก่อนก็ได้ตรงกลางก็ได้อะไรก็ได้มันก็มีความละเอียดขึน้ 

เน่ืองจากเคร่ืองมือมันถูกลง ถ้าเป็นสมัยก่อนพ่ีไม่สามารถให้ตัดได้อย่างนีเ้ยอะ ๆ ส่วนการเล่าเร่ืองมัน

กแ็ล้วแต่ละครถ้าละครชีวิตมันจะไปไวมากกไ็ม่ได้ พ่ีว่ามันกเ็หมือน ๆ กันน่ันแหละบางทีมีแนวโน้ม

ว่าอยากจะทาํละครให้ไวขึน้แต่พอเอาเข้าจริง ๆ มันก็มีความเร็วสูงสุดเหมือนรถสมัยก่อน 0-100 ใช้

เวลา 5 วินาที 8 วินาที เด๋ียวนี้มันเร็วขึน้มา 3-4 วินาทีแต่มันจะไป 1 วินาทีมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีจุด

ลิมิตของมันท่ี 3 วินาทีประมาณน้ันเร็วสุด 2.8 ลักษณะการตัดต่อมันเปล่ียนเพราะลักษณะการตัดให้

ละเอียดขึน้มีสโลว์มีอะไรมากขึน้ในละคร แต่ละชอตแต่ละเบรค สมัยก่อนกว่าจะสโลว์ท่ีตอนหน่ึง

มีสโลว์คร้ังหน่ึงน่ีเร่ืองใหญ่เพราะมันไม่ค่อยได้ใช้เด๋ียวนีม้นัใช้มากขึน้” 

(สยาม สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 28 มิถุนายน 2560) 

 

   “ก็มี เรามีอาวุธมากขึน้คนในห้องตัดก็มีอาวุธมากขึน้เค้าจะมีวิธีการทํา

มากขึ้นอุปกรณ์อะไรมันใหม่ย้อนอดีตจากแฟลชขาวก็อาจจะเปล่ียนเป็นฉึก ๆ เข้าอดีต ก็จะ

ประมาณนีแ้ต่ลาํดับจริง ๆ อยู่ ท่ีบทน่ีแหละฮะบทมันเขียนมายังไง อะถ้าบทมันเขียนมามีหนังเร่ือง

หน่ึงเขียนมาคนมันจาํได้แค่คร่ึงนาทีเค้าก็เล่าต้ังแต่ท้ายเร่ืองมาต้นเร่ืองเอาต้นเร่ืองมาท้ายเร่ืองอยู่ ท่ี

บทนะครับ” 

(คณวชัร สังวริบุตร, สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 
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   “การตัดต่อสามารถเปล่ียนวิธีการมองของการนาํเสนอของละครให้เป็น

อีกแบบหน่ึงได้มนัอยู่ ท่ีคนตัดต่อ คนตัดต่อไม่ใช่แค่ยสูเซอร์ในการโอเปรอ์เรท คนตัดต่อท่ีดีต้องคิด

ต้องปรับทาํยังไงให้สนุกไม่ใช่สักแต่ว่าตัดตามบทมันต้องตัดด้วยความเข้าใจ ตัดด้วยความรู้สึกว่า

เราจะตัดให้คนเห็นว่าเค้าทาํอย่างไงเรามีสิทธ์ิท่ีจะทาํได้ในการตัดต่อระบบนันลิเนียร์ซ่ึงใช้กันอยู่ทุก

วันนี้ข้อดีของคือมันจะโยกสลับของมันยังไงก็ได้ลักษณะนันลิเนียร์ตัดต่อเหมือนฟิล์มเลย ตัด ๆ 

หยิบวางไม่ชอบหยิบมากองไว้ก่อนเอาอันใหม่มาเรียงใหม่มนั”  

(แมนรัตน์ สุนทรพฤกษ,์ สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ตัดต่อเนียนขึน้ง่ายขึน้ มันปรับสีได้มีลูกเล่นมากขึน้ ตามอารมณ์คนดู

ต้องเร็วตามสถานการณ์คนในสังคมแต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็น่ังรอกันไปไม่มาก็น่ังรอ เด๋ียวนี้นาที

เดียวไม่มากไ็ม่รอโทรศัพท์อยู่ไหน” 

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   2) การทาํเทคนิคพิเศษ  

    การทาํคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic) ยุคดิจิทลัมีการพฒันาซอฟแวร์ใน

โปรแกรมอาฟเตอร์เอฟเฟก  (Adobe aftereffect) โฟโต้ชอป (Adobe photoshop) อิลาทเทเตอร์ 

(Adobe Illustrator) ทีดีแม็ก (3D Max) และมายา (Maya) มีทั้ งระบบไมโครซอฟวินโดว ์(window) 

และระบบไอโอเอส (IOS) บนแม็ก ปัจจุบนัจะมีการใช้ระบบโคม่าคีทั้งบลูสกรีนและกรีนสกรีน

ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน ระบบโคม่าคีเป็นการถ่ายเพื่อท่ีจะนาํภาพไปสร้างสรรคง์านกราฟิกบน

โปรแกรมต่าง ๆ เช่น การถ่ายทาํฝาแฝด การสร้างฉากเมืองในกรุงศรีอยุธยา เป็นตน้ ดว้ยพฒันาการ

ทางเทคโนโลยีการผลิตละครดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกทาํให้ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั ผูเ้ขียนบท สามารถ

สร้างสรรค์ไดส้มจริงมากข้ึน เช่น การทาํฉากนรกสวรรคใ์นละครเร่ืองพิษสวาท (2559) การทาํฝา

แฝดในละครเร่ืองวิหคหลงลม (2560 กาํลงัถ่ายทาํ) การทาํฉากเมืองในกรุงศรีอยุธยาของละครเร่ือง

สายโลหิต (2560 กาํลงัถ่ายทาํ) การทาํเพิ่มรายละเอียดในบรรยากาศรอบ ๆ  บา้นทรายทอง และฉาก

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยใยละครเร่ืองบา้นทรายทอง (2558) เป็นตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.30  การทาํเทคนิคพิเศษฉากนรก ละครเร่ืองพิษสวาท (2559) 

 

ท่ีมา : http://www.news-lifestyle.com/contents/157517 
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ภาพท่ี 4.31 การทาํเทคนิคพิเศษฉากฝาแฝด ละครเร่ืองวิหคหลงลม  

 

ท่ีมา : http://news.ch7.com/detail/225490 
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   ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

   “สมจริงขึน้ซีจีต่าง ๆ ดีขึน้เยอะกว่าสมัยก่อนอย่างพิษสวาทจะเห็นได้ชัด 

ถ้าไปเทียบกับเวอร์ช่ันสมัยก่อนเหมือนแบบถ่ายในสตู ถ้าพิษสวาทเวอร์ช่ันนีก้อ็าจมีการถ่ายในสตู

เหมือนกันแต่มีการไปทาํซีจีให้เหมือนในนรกจริง ๆ มีการแต่งภาพหรือแบบชอตท่ีทับทิมกระเด็น

อุบลเกบ็เราก็มีการใช้ซีจีทาํหรือพวกรูปวาดต่าง ๆ ในน้ันทาํให้ส่ิงท่ีเราคิดอยู่ในหัวเป็นภาพชัดเจน

ขึ้นเพราะอย่างเวลาเขียนเราก็จะทําประมาณนี้มันจะได้ไหมรูปท่ีทิพย์วาดจู่ ๆ เลือนกลายเป็น

กะโหลกอย่างน้ันนะค่ะมีความรู้สึกว่ายคุนีท้าํได้ดีกว่าเม่ือก่อน” 

(พิมสิรินทร์ พงษว์านิชสุข, สัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2560) 

 

   “ต้องเปล่ียนไปในทางท่ีดีอยู่แล้วในส่วนของเทคโนโลยีต่าง ๆ บุคลากร

มีความสามารถมากขึน้ อย่างชอตบ้านทรายทองสวยมากนะ ชอตท่ีใช้โดรนลงมาเห็นตึกบ้านทราย

ทองข้างหลังโน่นนะมีการทาํซีจีช่วยทาํให้สวยมาก ” 

(เพญ็ลกัษณ์ อุดมสิน, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   “เปล่ียนนะเปล่ียนต้ังแต่วิธีคิด เคร่ืองไม้เคร่ืองมือคนเก่า ๆ กต้็องพัฒนา

ตนเองอย่างแอนะลอ็กกล้องมันกเ็ร่ิมเปล่ียนแล้ว อย่างคอมพิวเตอร์มันย้อมสีง่ายมนัง่ายขึน้ การถ่าย

ทาํมันง่ายขึน้สามารถทาํคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ คืออย่างในพิษสวาทฉากอุบลเราใช้พืน้เขียวเราใช้ซี

จีเข้าไปเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นอะไรได้เราพัฒนาได้ มันไม่เหมือนยุคก่อนท่ีเทคโนโลยียงัไม่เข้ามา

ต้องสร้างฉากแล้วให้พระนางมาอยู่ในฉาก แต่ยคุนีท้าํกรีนสกรีนไว้เลยเด๋ียวใช้ซีจีเข้าไปมันเนรมิตร

ได้ง่ายกว่า”  

(ณฐักฤตา แยม้ศิริ, สัมภาษณ์ 11 กรกฎาคม 2560) 

 

   3) การพัฒนาทักษะของผู้ผลิต 

    การพฒันาทางเทคโนโลยีการผลิตผูผ้ลิตจะมีการพฒันาทกัษะการเรียนรู้

ต่อส่ิงใหม่ ๆ เช่น การถ่ายทาํเทคนิคพิเศษฝาแฝด ผูก้าํกบัไดพ้ฒันาทกัษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ใน

การทาํถ่ายเพื่อการทาํเทคนิคพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี  
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    “เม่ือมันมีเคร่ืองมือใหม่ ๆ เข้ามาเราเป็นคนรุ่นเก่ามีกต้็องเรียนรู้ตามให้

ทันเพราะจะต้องมีเทคนิคในการทาํหาคนท่ีมีความรู้มาปรึกษากันอย่างละครวิหคหลงลมท่ีผมกาํกับ

อยู่ขณะนี้ท่ีเล่นเป็นสองตัวนางเอกยืนคุยกันสองคน ถ้าผมอยากได้ให้มาร่วมเฟรมในละคร มาจับ

แก้มกัน มาลูบผมกันมาลากกันให้คนดูเห็นต้องทาํยงัไงต้องถ่ายในสตูดิโอใช้ผ้ากรีนสกรีนอย่างนี ้ๆ 

ส่วนการกาํกับเราต้องดูเร่ืองละครท่ีมันมีสาระสนุก ๆ อย่างวิหคหลงลมคาแรคเตอร์ต้องแยกออกตัว

นีดี้ ตัวนีนุ่้มนวล  คนนีร้้าย คนนีอ่้อนหวานกว่าอ่อนแอกว่าอะไรอย่างนีแ้ยกกันทาํยงัไงให้คนเช่ือถ้า

คนดูเช่ือผมกส็บายใจแล้ว” 

(คุณแดง บูรพา, สัมภาษณ์ 29 มิถุนายน 2560) 

 

   4) ความสมจริงขององค์ประกอบการนาํเสนอละคร 

    ทุกกระบวนการผลิตมีความสําคญัท่ีส่งผลให้ เส้ือผา้ หน้าผม สถานท่ี 

และฉากสมจริง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนการแสดงให้สมจริงเช่นกนั ทาํให้การผลิตละครมีคุณภาพ

เพราะสมยัน้ีผูช้มมีส่ือใหม่อยูใ่นมือสามารถจบัผดิและนาํมาแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะได ้จึงทาํ

ให้ละครตอ้งมีการควบคุมการผลิตให้ละเอียดมากท่ีสุดและมีความสมจริงมากท่ีสุด ซ่ึงจากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัไดอ้ธิบายดงัน้ี 

 

    “ทุกองค์ประกอบไม่ว่าเส้ือผ้าหน้าผม สถานท่ี วิธีการแสดง ทุกอย่างมัน

ต้องอยู่บนความสมจริง คนดูแล้วไม่มีข้อสงสัยในการแสดงเค้าจะยังอยู่กับโลกของละคร ยังอยู่บน

ส่ิงท่ีคนทาํต้องการโดยไม่ตะขิดตะขวงใจเวลาท่ีเค้ามีความรู้สึกว่ามีความตะขิดตะขวงใจ เค้าจะไม่

เข้าไปอยู่ในโลกของละครทันทีเค้าจะต้ังคาํถามทาํไมถึงเล่นแบบนีท้าํไมแต่งหน้าแบบนี ้ทาํไมทาํ

ผมแบบนีท้าํไมอยู่บ้านแบบนีจ้ะมีส่ิงท่ีทาํให้คนดูรู้สึกเป็นปราการป้องกันตัวเองเตม็ไปหมด ฉะน้ัน

ความสมจริงใจปัจจุบันทุกองค์ประกอบท่ีจะพูดในโปรดักช่ันท้ังหมดมีความจาํเป็นอย่างย่ิงมากกว่า

ในอดีตคนดูไม่ใช่คนดูท่ีเป็นพาสซีฟอย่างเดียวไม่เหมือนเม่ือก่อนท่ีอะไรมากรั็บคนดูมีแอ็คทีฟเรา

จะสังเกตว่าคนดูเร่ิมมีการจับผิดเนอะ ว่าฉากนี้แบบนี้เอ๊ะทาํไมเป็นแบบนี้ เร่ิมมีการเข้าไปแสดง

ความคิดเห็นในโลกโซเชียลมากขึน้ กเ็ลยสะท้อนกลับไปท่ีคนทาํคนทาํก็ต้องเร่ิมคิดเยอะขึน้ว่าเรา

จะไม่ทาํเร่ืองแบบนีใ้ห้คนไปพูดให้คนไปดูว่างานไม่มีคุณภาพ เพราะฉะน้ันตรงนีเ้ป็นเร่ืองท่ีเกิดโซ

เชียล การเกิดการแสดงความคิดเห็นเหล่านีเ้ป็นส่ิงท่ีเทคโนโลยี เป็นตัวพัฒนาอุตสาหกรรมละครไป

ในตัวโดยปริยาย” 

(องอาจ สิงห์ลาํพอง, สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560) 
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   กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัมีการ

พฒันาไปตามเทคโนโลยีการผลิตตั้งแต่อุปกรณ์การถ่ายทาํ อุปกรณ์การลาํดบัภาพ ปรับสี เทคนิค

พิเศษดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก ดา้นอุปกรณ์ยุคแอนะล็อกใชก้ลอ้งเบตา้ เทปเบตา้ กลอ้งดีวีโปร มว้น

ดีวี ในระบบ Pal (Phase Alternation Line) ยุคดิจิทลัใชก้ลอ้งและบนัทึกดว้ยแผน่ท่ีมีความคมชดัสูง

ในระบบเอชดี (Hight-definition) ด้านอุปกรณ์ยุคแอนะล็อกใช้ไฟในการจดั 2 ประเภทลักษณะ

ประเภทเฮชเอ็มไอ และประเภททงัเสตนฟิลาเมนต์ ยุคดิจิทลัใชห้ลอดไฟแอลอีดีเขา้มาช่วยให้การ

จดัแสงมีมติทางภาพ มีความชัดลึกเกิดความสวยงาม ขบัเน้นอารมณ์ให้เกิดความสมจริง ดา้นการ

แสดงยุคแอนะล็อกมีการแสดงอารมณ์ท่ีเกินจริง ยุคดิจิทลัใช้ศาสตร์การแสดงท่ีมีมติความเป็น

มนุษยม์ากข้ึน ดา้นการลาํดบัภาพยุคแอนะล็อกใช้ระบบลิเนียร์ ยุคดิจิทลัใช้คอมพิวเตอร์ลาํดบัภาพ

ในระบบนนัลิเนียร์มีการเล่าเร่ืองท่ีกระชบัฉบัไว  ดา้นการทาํเทคนิคพิเศษยคุแอนะล็อกใชเ้คร่ืองตดั

ต่อช่วยในการทาํกราฟิก ยคุดิจิทลัทาํเทคนิคพิเศษดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟิก  

   เทคโนโลยกีารผลิตมีการพฒันาข้ึนตามลาํดบั เม่ืออุปกรณ์มีความพร้อม

ต่อการผลิตทุกด้านส่งผลให้มีการสร้างสรรค์มุมภาพท่ีแปลกใหม่ เช่น มุมภาพกลอ้งโดรน กลอ้ง

ฮอตเฮต การทาํเทคนิคพิเศษให้ฉากมีความสมจริงสอดคลอ้งและถูกตอ้งกบัยุคสมยัของละคร และ 

ยงัสนับสนุนให้การแสดง การแต่งหน้า เส้ือผา้ มีความสมจริงยิ่งข้ึนไป ซ่ึงการเปล่ียนผ่านละคร

โทรทศัน์ไทยจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัสามารถสรุปเป็นตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.2  การเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทย  

 

การเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทย 

ลกัษณะ ยคุแอนะลอ็ก ยคุดิจิทลั 

รูปแบบบทละคร บทละครโทรทศัน์แบบดดัแปลง

จากนวนิยาย 

บทละครโทรทัศน์แบบดัดแปลง  

จากนวนิยาย  

และบทละครโทรทศัน์แต่งใหม่ 

รูปแบบการนาํเสนอ ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ 

(Serial) 30 ตอนจบ  

ละครชุดจบในตอน (Anthology) 

ละครชุดขนาดยาว (Series)  

ละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ(Serial)  

12-15 ตอนจบ  

ละครชุดขนาดสั้น (Miniseries) 

และละครชุดจบในตอน 

 (Anthology)  

แนวเร่ือง ละครชีวิต  ละครเริงรมย ์ 

ละครตลก  ละครต่อสู้ ละครผี  

ละครยอ้นยคุ  

ละครอิงประวติัศาสตร์  

ละครพื้นบา้น 

ละครเพลง 

ละครชีวิต  ละครเริงรมย ์ละครตลก 

ละครต่อสู้ ละครผ ี ละครต่ืนเตน้

ผจญภยั ละครลึกลบัสยองขวญั 

ละครฆาตกรรม ละครสืบสวน

สอบสวน ละครยอ้นยคุ ละครอิง

ประวติัศาสตร์ ละครแฟนซี     

ละครพื้นบา้น ละครแนวเพอ้ฝัน

มหศัจรรย ์ละครเพลง    

มุมมองในการเล่าเร่ือง มุมมองตามบทประพนัธ์  

มุมมองตามคนเขียนบท 

มุมมองตามบทประพนัธ์  

มุมมองตามคนเขียนบท 

แก่นเร่ือง ความรัก ศีลธรรมจรรยา 

อุดมการณ์  

อาํนาจ อาชีพ  

ความรัก ศีลธรรมจรรยา  

อุดมการณ์ อาํนาจ อาชีพ  

ชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม  

เน้ือหา ความรักชายหญิง ครอบครัว  

ชนชั้น  ชิงดีชิงเด่น รักชาติ   

ความรักชายหญิง ความรักชายกบั

ชาย ความรักหญิงกบัหญิง ชนชั้น  

ชิงดีชิงเด่น ครอบครัว รักชาติ  
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

 

การเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ไทย 

ลกัษณะ ยคุแอนะลอ็ก ยคุดิจิทลั 

ขั้นตอนการดาํเนิน

เร่ือง 

1. การเปิดเร่ือง 2. การดาํเนินเร่ือง

ไปสู่ปมปัญหา 3. ภาวะวิกฤต  

4. ภาวะคล่ีคลาย 5. ยติุเร่ือง 

3. ภาวะวิกฤต 1. การเปิดเร่ือง  

2. การดาํเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา  

4. ภาวะคล่ีคลาย 5. ยติุเร่ือง  

การสร้างตวัละคร แบบแบน แบบแบน แบบกลม  

ตวัละครสะทอ้นสังคม มีการสะทอ้นตามมุมมองของคน

เขียนบท 

มีการสะทอ้นตามมุมมองของคน

เขียนบท  

ตอนจบ สุขนาฏกรรม สุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรม  

ความจริงในชีวิต  

คนเขียนบท คนเดียว คนเดียว แบบกลุ่ม 

อารมณ์ในการแสดง เกินความเป็นจริงของมนุษย ์ คลา้ยคลึงความเป็นจริงของมนุษย ์

การสร้างสรรคภ์าพ ระดบัสายตา มุมตํ่า ขนาดภาพใกล ้

กลาง ไกล  

ระดับสายตา มุมตํ่า มุมโดรน มุม

ฮอตเฮท ขนาดภาพใกลแ้บบยิง่ยวด 

ใกลม้าก ใกล ้กลาง ไกล  

การจดัแสง หลอดไฟเฮชเอม็ไอ และหลอด

ไปทงัเสตนฟิลาเมนต ์ 

หลอดไฟเฮชเอม็ไอ หลอดไปทงั

เสตนฟิลาเมนต ์และหลอดไฟ

แอลอีดี 

เทคโนโลยกีารถ่ายทาํ วิดีโอเทปเบตา้ระบบพาว (PAL) 

สตูดิโอในและนอกสถานีท่ีทั้งใน

และต่างประเทศ 

บนัทึกดว้ยแผน่ท่ีมีความคมชดัสูง 

(XDCAM  SDCARD) ระบบเฮชดี 

(HD) สตูดิโอในและนอกสถานีท่ี

ทั้งในและต่างประเทศ 

เทคโนโลยตีดัต่อ/

เทคนิคพิเศษ 

ตดัต่อและกราฟิกดว้ยเคร่ืองตดัต่อ

ระบบลิเนียร์ 

ตดัต่อคอมพิวเตอร์ระบบนนั

ลิเนียร์/กราฟิกคอมพิวเตอร์ 
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   จากตารางจะช้ีให้เห็นการเปล่ียนผา่นละครโทรทศัน์ในดา้นคดัเลือกบท

ประพนัธ์ดั้งเดิมมีการแต่งเร่ืองใหม่ทาํให้มีการเขียนบทละครโทรทศัน์แต่งใหม่เกิดข้ึน ดา้นรูปแบบ

การนาํเสนอมีเพิ่ม 2 รูปแบบไดแ้ก่  ละครชุดขนาดยาว (Series)  และละครชุดขนาดสั้น (Miniseries) 

แนวละครมีเพิ่มข้ึน 5 แนว ได้แก่ ละครต่ืนเตน้ผจญภยั ละครลึกลบัสยองขวญั ละครฆาตกรรม 

ละครสืบสวนสอบสวน ละครแฟนซี ละครแนวเพอ้ฝันมหัศจรรย ์ด้านแก่นเร่ืองมีแก่นเร่ืองเพิ่ม  

1 แก่นชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม  ด้านเน้ือหามีเน้ือหาความรักคนเพศเดียวกัน บุคคลท่ีอยู่นอก

กระแสสังคม ดา้นการเล่าเร่ืองมีการสลบัภาวะวิกฤตนาํมาเร่ิมเร่ืองแลว้เช่ือมโยงเขา้สู่เร่ืองไปตาม

เหตุการณ์โดยมีการกระชับการเล่าเร่ืองในองก์ท่ี 2 เร็วข้ึน การสร้างตวัละครมีการสร้างตวัละคร

แบบกลมตอนจบมีเพิ่ม 2 แบบ ไดแ้ก่โศกนาฏกรรม และความจริงในชีวิต การเขียนบทมีการเขียน

บทแบบกลุ่ม อารมณ์ในการแสดงมีลกัษณะคลา้ยคลึงมนุษยม์ากข้ึน การสร้างสรรคภ์าพในมุมโดรน

และมุมฮอตเฮท ขนาดภาพมีการถ่ายภาพใกลแ้บบยิ่งยวด ใกลม้าก โดยการจดัแสงมีการใช้หลอด

แอลอีดีเพิ่มข้ึน เทคโนโลยีการถ่ายทาํมีการพฒันาในการลาํดบัภาพและการทาํเทคนิคพิเศษด้วย

คอมพิวเตอร์ระบบนนัลิเนียร์ (Non-Liner) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การวิจัยเร่ือง “การเปล่ียนผ่านละครโทรทัศน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล”  

มีวตัถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ดงัน้ี (1) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

(2) การสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุค

ดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย (3) กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียน

ผา่นจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพโดยใชว้ิธีการพรรณนาวิเคราะห์ มีการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเอกสาร แหล่งขอ้มูลจาก

ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก จาํนวน 13 คนโดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย

เคร่ืองมือการวจิยัแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

 1. สรุปผลการวจิยั 

 2. อภิปรายผล 

 3. ขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวจิัย 

 

 1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปลี่ยน

ผ่านจากยุคแอนะลอ็กสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทัศน์ไทย 

  1.1.1 ปัจจัยด้านสังคม 

   ยุคแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) ความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของผูช้มมี

ความเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์และกฎแห่งกรรม ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการคดัเลือกบท

ประพนัธ์มีเน้ือหาเก่ียวกบัไสยศาสตร์ท่ีสะทอ้นถึงกฎแห่งกรรมในเร่ืองการทาํดีไดดี้ทาํชัว่ได้ชั่ว 

โดยนาํปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทางสังคมมาแทรกไวใ้นเน้ือหาของละครเพื่อเตือนภยั และใหค้ติ

ธรรมแง่คิดในการใชชี้วติประจาํวนั 
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   ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) ความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของผูช้มใน

เร่ืองไสยศาสตร์ กฎแห่งกรรม การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การนบัถือวตัถุ บุคคลท่ีร่ํารวย และการ

เกิดส่ือใหม่บนแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป และเวบ็ไซต์ ทาํให้มีความรวดเร็วใน

การส่ือสารซ่ึงความรวดเร็วน้ีทาํใหผู้ค้นมีความใจร้อนตามไปดว้ย ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิต

ในการคดัเลือกบทประพนัธ์ เม่ือมีการนาํเสนอละครแนวผีตอ้งมีการพิสูจน์ความจริงในความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ โดยมีเน้ือหาท่ีนาํปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทางสังคมมาแทรกไวใ้นเน้ือหาของละคร

เพื่อเตือนภยั และให้คติธรรมแง่คิดในการใช้ชีวิตประจาํวนั มีการเล่าเร่ืองท่ีกระชับ ฉับไว ให้เร็ว

ตามใจผูช้ม  

  1.1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

   1) ยุคแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) ยุคน้ีเป็นยุคของส่ือดั้ งเดิม (traditional 

media) ผูจ้ดัละครใช้ส่ือดั้งเดิมไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโทรทศัน์ โดยใช้หนังสือพิมพเ์ผยแพร่ลง

เร่ืองย่อละคร ข่าวการถ่ายทาํละครในคอลมัน์ข่าวบนัเทิง ใช้ส่ือโทรทศัน์ออกอากาศละครและ

ตวัอยา่งละคร (Teaser) ส่วนการเขียนจดหมายถึงค่ายละคร ผูจ้ดัละคร ผูก้าํกบั ผูเ้ขียนบทเป็นเพียง

การส่งพลังใจให้ผู ้ผลิตเท่านั้ น การส่ือสารของผู ้ชมจะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลภายใน

ครอบครัว เพื่อนท่ีทาํงาน ตลาด ร้านคา้ เก่ียวกบัละครท่ีตนเองช่ืนชอบ  

   2) ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) เป็นยุคท่ีมีส่ือใหม่เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก

การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั ทาํให้เกิดการส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์และนาํมาใชเ้ป็นช่องทาง

การเผยแพร่ละคร ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการรับชมละครของผูช้ม โดยหนัไปรับชม

ละครทางส่ือใหม่ 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ เฟซบุ๊กไลฟ์สด ไลน์ทีวี ยทููป และเวบ็ไซต ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

กระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครในด้านการสร้างออฟฟิเชียลไลน์ (Official line) การสร้างเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ (Facebook fanpage) การเผยแพร่เร่ืองย่อละครบนเวบ็ไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์ละคร กลุ่ม

ผูช้มไดจ้ดัตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารถึงความรู้สึกท่ีมีต่อนกัแสดงท่ีช่ืน

ชอบคนเดียวกนัหรือละครเร่ืองเดียวกนั ซ่ึงบนพื้นท่ีส่ือสังคมออนไลน์ทาํให้ผูช้มสามารถแสดง

ความคิดเห็นและความตอ้งการของตนเองได้ ทาํให้ผูผ้ลิตทราบถึงขอ้บกพร่องของการผลิตและ

ความตอ้งการของผูช้มเพื่อนาํไปแกไ้ขปรับปรุงและพฒันากลวิธีการนาํเสนอละคร เช่น พฤติกรรม

การรับชมละครทางอุปกรณ์ดิจิทลั เช่น แท็บเล็ต โทรศพัท์มือถือ ส่งผลให้ผูผ้ลิตละครถ่ายภาพ

ขนาดใกล้มากข้ึน เช่น ภาพใกล ้ภาพใกลม้าก ภาพใกลอ้ย่างยิ่งยวด เพื่อให้ผูช้มเห็นตวัละครและ

รายละเอียดในแต่ละฉากอย่างชดัเจนยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน

รูปแบบแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน์   ยทููป และเวบ็ไซต ์ท่ีมีความรวดเร็วในการส่ือสาร

และเป็นส่ือแบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive media) สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูค้นไดอ้ยา่ง
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ทนัทีทนัใด ส่งผลให้ผูค้นมีความใจร้อนตอ้งการรับการตอบสนองความตอ้งการของตนเองอย่าง

รวดเร็วทนัทีทนัใด ส่งผลกระทบต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครในยุคดิจิทลัมีเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญัอีกจุดหน่ึงคือ การนาํเสนอละครจะมีการเล่าเร่ืองท่ีกระชบั ฉบัไว เดินเร่ืองใหเ้ร็วตามใจผูช้ม 

  1.1.3 ปัจจัยด้านการแข่งขัน 

   1) ยคุแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) มีการแข่งขนัการผลิตละครโทรทศัน์ไทย 

4 สถานี ไดแ้ก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ยงัไม่ส่งผลท่ีรุนแรงต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตใน

การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ 

   2) ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) การขยายตวัของค่ายละครทาํให้มีการช่วง

ชิงส่วนแบ่งการตลาด ผูผ้ลิตตอ้งพยายามทาํใหล้ะครมีอตัราความนิยม (Rating) ท่ีสูงเพื่อช่วงชิงฐาน

ผูช้มเพื่อสร้างรายไดจ้ากค่าโฆษณา สภาวะการแข่งขนัส่งผลต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละคร โดย

มีการสร้างสรรคเ์น้ือหาของละครให้มีความแปลกใหม่ มีแก่นเร่ืองชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคมท่ีเคย

อยู่นอกกระแสความสนใจ มีการนาํเร่ืองราวของบุคคลท่ีอยู่นอกกระแสมาเป็นตวัละครเอกของ

ละคร มีการพฒันาคุณภาพการผลิตละครในดา้นการสร้างสรรค์มุมภาพ ฉาก แสง สี รวมทั้งในขั้น

หลงัการผลิต ไดแ้ก่ การลาํดบัภาพ เทคนิคการทาํคอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคนิคการปรับสีภาพ 

 1.2 การสร้างสรรค์รูปแบบและเนือ้หาละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปลีย่นผ่านจากยุค 

แอนะลอ็กสู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย 

  1.2.1 การสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหา 

   1) ยุคแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) มีการคดัเลือกเร่ืองมาทาํเป็นละครโดยเลือก

จากบทประพนัธ์ดั้ งเดิม รูปแบบการนําเสนอเป็นละครเร่ืองยาวหลายตอนจบ (Serial) มีความยาว

ประมาณ 30 ตอนจบ และละครชุดจบในตอน (Anthology) แก่นเร่ือง มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกับความรัก 

(love theme) ศีลธรรมจรรยา (morality) อุดมการณ์ (idealism theme) อํานาจ (power Theme) อาชีพ 

(career theme) มุมมองการเล่าเร่ืองเป็นไปตามบทประพนัธ์และตามมุมมองของคนเขียนบท บทละคร

โทรทัศน์แบบดัดแปลงจากนวนิยาย มีขั้ นตอนการดําเนินเร่ืองแบบเรียงลําดับตามขนบ ได้แก่  

(1) การเปิดเร่ือง (Exposition) (2) การดําเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา (Rising Action) (3) ภาวะวิกฤต 

(Crisis) (4) ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) (5) ยุติเร่ือง (Ending) ประเภทของละคร ได้แก่ ละครชีวิต 

ละครชีวิตเริงรมย์ ละครตลก ละครการต่อสู้ ละครผี ละครยอ้นยุค ละครอิงประวติัศาสตร์ ละคร

พื้นบ้าน และละครเพลง เน้ือหาเป็นความรักชายกับหญิง ความรักระหว่างชนชั้ น ครอบครัว การ

แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น ความรักชาติ การสร้างตวัละครแบบแบน  ตอนจบของละครจบแบบสุขนาฏกรรม 

การเขียนบทละครโทรทศัน์เป็นการเขียนแบบคนเดียวทั้งเร่ือง  
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   2) ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) การสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละคร

โทรทศัน์ในยคุดิจิทลัมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เพิ่มรูปการนาํเสนอใหม่ 2 รูปแบบ คือ ละคร

ชุดขนาดยาว (Series) ละครชุดขนาดสั้ น (Miniseries) และมีแนวละครเพิ่มข้ึนอีก 6 แนว  คือ ละคร

ต่ืนเตน้ผจญภยั ละครลึกลบัสยองขวญั ละครฆาตกรรม ละครสืบสวนสอบสวน ละครแฟนซี ละคร

แนวเพอ้ฝันมหศัจรรย ์ดา้นบทประพนัธ์มีการสร้างสรรคเ์ร่ืองใหม่ โดยการเขียนโครงเร่ืองใหม่ทาํ

ให้มีบทประพนัธ์แต่งใหม่ และส่งผลให้มีบทละครโทรทศัน์สร้างสรรคใ์หม่ข้ึนมา ส่วนแก่นเร่ือง

ของละครมีการสร้างสรรคแ์ก่นเร่ืองใหม่ ๆ ข้ึนมา เป็นแก่นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม 

(Outcast theme) ซ่ึงเป็นคนท่ีเคยอยูน่อกกระแสความสนใจ ทาํให้มีการสร้างสรรคเ์น้ือหาใหม่ เช่น 

ความรักของคนเพศเดียวกนั ผูพ้ิการทางสมอง เป็นตน้ ในดา้นการสร้างตวัละครมีการสร้างตวัละคร

แบบใหม่ ไดแ้ก่ ตวัละครแบบกลมอนัเป็นตวัละครท่ีมีมิติมีความเป็นมนุษยม์ากข้ึนสมจริงมากข้ึน 

เป็นตวัละครท่ีสะทอ้นสังคมเก่ียวกบัชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคมไทย สําหรับมุมมองการเล่าเร่ือง  

มีมุมมองตามบทประพนัธ์ดั้งเดิมและตามมุมมองของคนเขียนบท จุดท่ีเปล่ียนแปลงอีกจุดหน่ึง คือ 

การดาํเนินเร่ืองเป็นการเล่าเร่ืองแบบสลบัโดยนาํภาวะวิกฤต (Crisis) มาเล่าเร่ืองในลาํดบัแรก ตาม

ดว้ยการเปิดเร่ือง การดาํเนินเร่ืองไปสู่ปมปัญหา ภาวะคล่ีคลาย และการยติุเร่ือง ส่วนวิธีการเล่าเร่ือง

ยงัคงใชโ้ครงสร้างการเล่าเร่ืองแบบสามองก ์แต่มีการกระชบัมากข้ึนโดยเดินเร่ืองเขา้องกท่ี์สองของ

เร่ืองให้เร็วข้ึนเพื่อให้เขา้สู่เหตุการณ์ท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตของแต่ละตอนอย่างรวดเร็ว ตอนจบของ

ละครมีการสร้างสรรค์วิธีการจบเร่ืองแบบใหม่ ไดแ้ก่ โศกนาฏกรรม และความจริงในชีวิต ในดา้น

การเขียนบทละครโทรทศัน์มีสองแบบ คือ การเขียนแบบคนเดียวทั้งเร่ือง และการเขียนแบบกลุ่ม 

 1.3 กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล

ในทศันะของผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย 

  1.3.1 กระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทย 

   1) ยุคแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) มีการกาํกบัการแสดงในอารมณ์เกินความ

เป็นจริงของมนุษย ์มีการแต่งหน้าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคม กลอ้งและการบนัทึกเทป

เบต้าในระบบPAL (Phase Alteration Line) การสร้างสรรค์ภาพระดับสายตา มุมตํ่า ขนาดภาพไกล 

(Long Shot) กลาง (Medium Shot) ใกล้ (Close-up) จัดแสงด้วยหลอดไฟเฮชเอ็มไอ (HMI) และทัง      

เสตนฟิลาเมนต ์(Tungsten filament) การทาํเทคนิคพิเศษโดยการถ่ายโคม่าคี บลูสกรีน นาํมาทาํเทคนิค

พิเศษโดยใชเ้คร่ืองลาํดบัภาพ ถ่ายทาํทั้งในสตูดิโอ (In-door) และนอกสตูดิโอ (Out-door) สถานท่ีทั้ง

ในและต่างประเทศ การลาํดบัภาพระบบลิเนียร์ (liner)  
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   2) ยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) มีการกาํกบัการแสดงในอารมณ์ท่ีคลา้ยคลึง

มนุษย ์มีการแต่งหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคม ใชก้ลอ้งและแผน่บนัทึกความคมชดัสูงใน

ระบบเอชดี (High-Definition) การสร้างสรรค์ภาพมุมสูงด้วยกล้องโดรน (Drone) กล้องฮอตเฮด 

(Hothead) และการถ่ายภาพขนาดใกล้มากข้ึนเพื่อให้ผูช้มเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนเม่ือชมละครบน

โทรศพัท์มือถือการจดัแสงเพิ่มการใช้หลอดไฟแอลอีดี (LED) การทาํเทคนิคพิเศษดว้ยคอมพิวเตอร์ 

โดยการถ่ายโครม่าคีย์ บลูสกรีน กรีนสกรีน การลําดับภาพระบบนันลิเนียร์ (Non-liner) ด้วย

คอมพิวเตอร์ การลาํดบัภาพมีการเล่าเร่ืองดว้ยจงัหวะท่ีเร็ว 

 

2. อภิปรายผล 

 

 2.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนทัศน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทยช่วง

เปลีย่นผ่านจากแอนะลอ็กและยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทัศน์ไทย ผลการวจิยัพบวา่  

  2.1.1 ปัจจยัดา้นสังคม สังคมยคุแอนะล็อก (พ.ศ.2530-2540) ผูค้นยงัมีความเช่ือทาง

ไสยศาสตร์และส่ิงล้ีลบั ผูผ้ลิตจึงนาํความเช่ือน้ีมาสร้างสรรค์เป็นเร่ืองราวในละครโทรทศัน์ เม่ือ

มาถึงยุคดิจิทลั (พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) แมผู้ค้นในสังคมจะยงัมีความเช่ือทางไสยศาสตร์อยู ่แต่ผูค้นใน

สังคมตอ้งการการพิสูจน์ความจริงดว้ยความรู้วิทยาศาสตร์ ผูผ้ลิตจึงนาํแนวคิดน้ีมาทาํเป็นเน้ือเร่ือง

ของละคร โดยละครโทรทศัน์ไทยยงัคงสอดแทรกความเช่ือทางไสยศาสตร์และการพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อคน้หาส่ิงท่ีเกิดข้ึนทางไสยศาสตร์ แต่ยงัวนเวียนเก่ียวกบัความรักท่ีแสดงถึงกิเลส

ตณัหา ความอิจฉาริษยาของมนุษยโ์ดยมีการแบ่งแยกชนชั้นทางสังคมในการชิงดีชิงเด่น ซ่ึงคนเขียน

บทละครจะมีเจตนารมณ์ใหล้ะครมีคติธรรมสอนใจผูช้มในเร่ืองของ “กฎแห่งกรรม” ทุกการกระทาํ

ของตวัละครจะมีบทสรุปถึงการ “ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่” โดยมีบทพิสูจน์ของตวัละครเอกในการทาํ

ความดีจะไดรั้บผลดี และตวัละครร้ายท่ีทาํแต่ความชัว่จะไดรั้บผลกรรมตามส่ิงท่ีไดก้ระทาํไว ้

   ประเด็นเร่ืองการทาํดีได้ดีทาํชั่วได้ชั่ว ข้ึนอยู่กับการนิยามว่าอะไรคือความดี

อะไรคือความชั่ว อนัเกิดจากสังคมและวฒันธรรมในแต่ละยุคสมยัจะนิยามว่าส่ิงใดหรือการกระทาํ

แบบใดจดัเป็น “ความดี” ส่ิงใดหรือการกระทาํแบบใดจดัเป็น “ความชัว่” ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวั เม่ือยุค

สมยัเปล่ียนไปการนิยามจะเปล่ียนแปลงไปดว้ย ดงัเช่น การแต่งกายของสตรีในยุคอดีตใครท่ีเปิดเผย

เรือนร่างมากจะถูกนิยามวา่เป็นผูห้ญิงไม่ดี หรือผูห้ญิงท่ีมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานจะถูกนิยามวา่เป็น

ผูห้ญิงไม่ดี ใจง่าย ไม่รักนวลสงวนตวั แต่ในสังคมปัจจุบนัท่ีเป็นยุคดิจิทลั ส่ิงเหล่าน้ีสังคมกลบัไม่ถือ

วา่เป็นเร่ืองเสียหาย ผูห้ญิงท่ีมีพฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ถูกสังคมตาํหนิ การท่ีสังคมมีอาํนาจในการนิยามส่ิง

ต่าง ๆ ว่าส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี รวมทั้งการนิยามน้ีสามารถแปรเปล่ียนไปไดต้ามยุคสมยัและบริบททาง
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สังคมซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการประกอบสร้างความจริงของอัลเฟรด ชูทส์ (A. Schutz อ้างถึงใน

กาญจนา แกว้เทพ, 2546:7-31) ท่ีอธิบายว่าโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตประจาํวนัระหว่างความเป็น

จริงท่ีหยิบมาจากคนอ่ืนบวกผสมกับความเป็นจริงท่ีเราสร้างข้ึนมาเองรวมทั้ งยงัสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ิ (2554) ท่ีพบว่า บทละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะยุคสมัยใดยงัคง

วนเวยีนอยูท่ี่การมุ่งสอนเร่ืองคุณธรรมประเภท “ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่” หรือ “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” 

  2.1.2 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ผลการวิจยัพบว่าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคดิจิทลัเป็น

การหลอมรวมของส่ือทาํให้เกิดส่ือใหม่ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ยทููป และเวบ็ไซต ์ทาํให้มีช่องทางการ

รับชมเพิ่มและมีช่องทางใหม่ในการรับชมเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก สถานีโทรทศัน์ และผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์จึงสร้างช่องทางการส่ือสารบนส่ือใหม่ 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ออฟฟิเชียลไลน์ (Line official) 

เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook fanpage) และสร้างช่องทางการแพร่ภาพบนส่ือใหม่ 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

เฟซบุก๊ไลฟ์สด ไลน์ทีว ียทููป และเวบ็ไซต ์ 

   การเพิ่มช่องทางการรับชมละครบนส่ือใหม่ทาํให้เกิดปรากฎการณ์การรับชม

ละครได ้“ทุกท่ีทุกเวลา” ผูช้มยงัสามารถรับชมละครยอ้นหลงัไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งรับชมละครตามเวลา

การออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์อีกต่อไป บนช่องทางการรับชมท่ีหลากหลายบนส่ือใหม่นั้นยงั

ส่งผลกระทบให้ผูช้มเกิดสภาวะความใจร้อนเกิดพฤติกรรม “ไม่ชอบแลว้เปล่ียน” ช่องทางรับชม

ใหม่ทนัที ผูผ้ลิตจึงตอ้งใชก้ลวิธี “ดึงดูดใจ” ดว้ยการเล่าเร่ืองละครท่ีรวดเร็ว กระชบั ฉบัไว ดว้ยการ

สลบัขั้นตอนการดาํเนินเร่ืองโดยการจดัวางส่วนภาวะวกิฤติ (Crisis) มาเร่ิมเร่ือง แลว้จึงเช่ือมโยงเขา้

สู่เร่ืองไปตามเหตุการณ์ เน้นการกระชบัการเล่าเร่ืองในองก์ท่ี 2 ให้เดินเร่ืองเร็วข้ึน เพื่อให้ผูช้มเห็น

แลว้ตีความหมายความเขา้ใจไดท้นัที จะไม่มีการเอ้ือนเอ่ยในบทสนทนามากมายนกั ซ่ึงเป็นไปตาม

ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกําหนดสังคมของอัลวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler, 1980  อ้างถึงใน

กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ท่ีอธิบายวา่ ส่ือเป็นกลไกสาํคญัท่ีกาํหนดการส่ือสารและช้ีนาํระบบสังคม

ในการกาํหนดพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะระบบจิตใจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความคิด 

อารมณ์ และการแสดงออกต่าง ๆ ท่ีเป็นสภาวะภายในบุคคลท่ีมีความปรารถนาเป็นตวักระตุน้ให้มี

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ์ิ (2554) ท่ี

พบวา่การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ในยุคโลกาภิวตัน์ (พ.ศ.2540-ปัจจุบนั) จะใชก้ลวิธีดึงดูดใจ

ดว้ยจงัหวะการเล่าเร่ืองเร็วข้ึน มกัเขา้สู่ความขดัแยง้หรือวิกฤตอย่างใดอยา่งหน่ึงในขณะเปิดเร่ือง 

อนัเป็นอิทธิพลจากการพฒันาเทคโนโลยีท่ีแข่งขนัด้วยความเร็วจึงนิยมใช้ภาพท่ีผูช้มเห็นแล้ว

ตีความเขา้ใจเลยไม่เนน้บทสนทนาท่ีใหร้ายละเอียดมากมาย  
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  การสร้างช่องทางการส่ือสารบนออฟฟิ เชียลไลน์  และเฟซบุ๊กแฟนเพจของ

สถานีโทรทศัน์และผูผ้ลิต ทาํให้เกิดปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูช้มบนช่องทางออฟฟิเชียล

ไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูช้มสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีมีต่อนักแสดงท่ีช่ืน

ชอบคนเดียวกนัหรือละครเร่ืองเดียวกนั การเอาใจช่วยตวัละคร ขอ้เสนอแนะในการผลิตไปยงัผูผ้ลิต 

  การปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหว่างผูผ้ลิตกบัผูช้ม ทาํให้การผลิตละครในลกัษณะความ

บนัเทิงแบบมวลชนเปล่ียนเป็น “มวลชนมีส่วนร่วม” กบัการผลิตละครโทรทศัน์ไทย ซ่ึงมาจากท่ีผูผ้ลิต

และผูช้มสามารถสนทนาบนเฟซบุ๊กไลฟ์สด ไลน์ทีวี ยทููป และเวบ็ไซต ์จึงเกิดการส่ือสารสองทางซ่ึง

ส่ือใหม่ไดส้ร้างปรากฏการณ์บน “การส่ือสารสองทางแบบมวลชน” ของผูรั้บชมละครและผูผ้ลิตละคร

โทรทัศน์ไทยในยุคดิจิทัล ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกําหนดสังคมของเอเวอเร็ตต ์         

โรเจอร์ส (Everett Rogers อา้งถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2541) ส่ือใหม่มีลกัษณะท่ีสามารถตอบโตก้นั

กนัระหวา่งคนกบัเทคโนโลยีไดอ้ยา่งทนัท่ี เพราะเดิมท่ีการส่ือสารเผชิญหน้าจะเกิดข้ึนในการส่ือสาร

ระหวา่งบุคคลแบบเผชิญหน้าเท่านั้น เทคโนโลยีเขา้มาสร้างปฏิสัมพนัธ์การส่ือสารอีกคร้ัง รวมทั้งยงั

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสิริณฏัฐ์ สดประเสริฐ (2558) ท่ีพบวา่การชมละครผา่นส่ือสังคมออนไลน์

ประเภทเฟซบุ๊กเป็นพื้นท่ีแสดงออกไดอ้ย่างอิสระทาํให้รูปแบบของผูรั้บชมท่ีเคยทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บ

สาร (Passive Audience) อยา่งเดียว พฒันามาเป็นผูก้ระทาํ (Active Audience) ต่อสาร 

 2.2 การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาละครโทรทัศน์ไทยช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุค 

แอนะลอ็ก สู่ยุคดิจิทลัในทศันะของผู้ผลติละครโทรทศัน์ไทย ผลการวจิยัพบวา่  

  การแข่งขนัในยุคดิจิทลัทาํให้ผูผ้ลิตละครพยายามสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหา

ละครโดยมีการแต่งเร่ืองใหม่ดว้ยการนาํเสนอแก่นเร่ืองและเน้ือหาของชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคม 

(outcast theme) ท่ีเคยอยูน่อกกระแสความสนใจ เช่น ความรักเพศเดียวกนัระหวา่งชายรักชาย หญิง

รักหญิง ผูพ้ิการทางสมอง บุคคลท่ีมีสมาธิสั้น บุคคลท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ใหเ้ป็นตวัละครเอกของเร่ือง  

  การสร้างสรรค์แก่นเร่ืองของชีวิตคนกลุ่มหน่ึงในสังคมท่ีเคยอยูน่อกกระแสความ

สนใจ ทาํให้เกิดการสร้างสรรคต์วัละครเพื่อเป็นภาพตวัแทนของคนกลุ่มนั้นในสังคม เป็นการสร้าง

ตวัละครท่ีเกิดข้ึนจริงในบริบทสังคมท่ีเป็นอยู่นั้ น ซ่ึงตรงกับทฤษฎีการสร้างภาพตัวแทนของ 

มิเชล ฟูโกต ์ไดอ้ธิบายไวว้า่ ส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความเป็นจริง” (Reality) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน

ของสถาบันทางสังคมและส่ือมวลชน โดยได้สร้างภาพตัวแทน (Representation) และสร้าง 

อตัลกัษณ์ (Identity) ข้ึนมาเพื่อใช้ในการส่ือสารอนัเกิดจากการประกอบสร้างความเป็นจริงข้ึนมา

โดยส่ือมวลชน (กาจญนา  แกว้เทพ, 2555) ทั้งน้ีในยุคดิจิทลัผูค้นมีอาํนาจส่ืออยู่ในมือการเปิดเผย

ตวัตนต่อสาธารณะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างง่ายดาย โดยใช้ส่ือใหม่นาํเสนอเร่ืองราวของตนเอง 

เช่น ความรักของคนรักเพศเดียวกัน เป็นต้น ทาํให้สังคมได้เห็นและเกิดการยอมรับ เม่ือสังคม
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ยอมรับบุคคลท่ีเคยอยูน่อกกระแส ผูผ้ลิตจึงสร้างตวัละครท่ีนาํบุคคลหรือสถานการณ์นั้นมาสะทอ้น

ความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมได ้ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีสํานกัวฒันธรรมศึกษาของมิเชล ฟูโกต์ และ

คาร์ล มากซ์ (Michel Foucault , 1988 Karl Marx, 1852 อา้งถึงในฐิตินนัท์ บุญภาพ คอมมอน) ท่ีอธิบายว่า

ตวัตนและอตัลักษณ์ของมนุษยถู์กสร้างข้ึนตามบริบทของสังคมท่ีมนุษยอ์าศยัอยู่ มนุษยจึ์งตอ้ง

เลือกใช ้“วตัถุดิบ” ท่ีมีอยูใ่นบริบทของสังคมนั้นมาสร้างและหล่อหลอมอตัลกัษณ์และตวัตนซ่ึงส่ือ

โซเชียลมีเดียถือเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมไปดว้ย ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความและเน้ือหา ท่ีถือว่าเป็น

วตัถุดิบอนัสําคญัในการสร้างอตัลกัษณ์และตวัตนในยุคปัจจุบนัท่ีเรียกว่ากาํลงัเขา้สู่ยุคสังคมหลงั

สมยัใหม่ รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของฐิตินนัท ์บุญภาพ คอมมอน (2556) ท่ีพบวา่ส่ือใหม่

มีบทบาทในฐานะเป็นพื้นท่ีการแสดงออกความเป็นตวัตน โดยเฉพาะส่ือโซเชียลมีเดียถือเป็นพื้นท่ี

สําคญัในการแสดงออกดา้นตวัตนและอตัลกัษณ์ในดา้นต่าง ๆ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

ศุกลวฒัน์ คณารส (2558) ท่ีพบวา่การบริหารจดัการรายการละครโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัคือผูผ้ลิตควร

สร้างสรรค์เน้ือหาละครให้มีความแปลกใหม่ ทนัต่อเหตุการณ์ มีการควบคุมคุณภาพเน้ือหาของ

รายการ มีกลยทุธ์ต่าง ๆ ในการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัฐานผูช้มในยคุดิจิทลั 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 

 3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  3.1.1 ผู ้จ ัดละคร ผู ้ก ํากับ และคนเขียนบท ต้องมีการสร้างสรรค์เน้ือหาละคร

โทรทศัน์ให้มีความแปลกใหม่ อาทิ เน้ือหาชายรักชาย หญิงรักหญิง ผูพ้ิการทางสมอง ผูป่้วยโรค

ซึมเศร้าเป็นตวัละครเอกในการดาํเนินเร่ือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม 

  3.1.2 ผูผ้ลิตต้องทาํการวิเคราะห์ถึงสภาวะการแข่งขนัของละครโทรทศัน์ในยุค

ดิจิทลั โดยการวิเคราะห์สภาวการณ์การผลิตละครของรูปแบบและเน้ือหาจากสถานีโทรทศัน์ใน

ช่องต่าง ๆ เพื่อการสร้างสรรคล์ะครให้มีเน้ือหาแปลกใหม่ โดยมีการสํารวจความตอ้งการของผูช้ม

ว่าต้องการรับชมรูปแบบและเน้ือหาในลักษณะใด โดยใช้ช่องทางการสํารวจจากส่ือใหม่ เช่น 

วิธีการโหวต เป็นตน้ เพราะการผลิตละครท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูช้มจะทาํให้ละครให้ไดรั้บ

อตัราความนิยมท่ีสูง (Rating) 

  3.1.3 ผูผ้ลิตตอ้งศึกษาขอ้มูลให้เป็นไปตามประวติัศาสตร์เพื่อให้ตรงกบัยุคสมยั

ของละครแต่ละเร่ือง อาทิ เส้ือผา้ สถานท่ี รถ ทรงผม ให้ตรงกบัแต่ละยุคสมยั เพราะรายละเอียด

เหล่าน้ีผูช้มในยุคดิจิทลัสามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วถึงความถูกตอ้งของขอ้มูล หากมีการ

นาํเสนอท่ีไม่ถูกตอ้งผูช้มสามารถมีปฏิกิริยาตอบกลบัในการแสดงความคิดเห็นบนส่ือใหม่ไดท้นัที 
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  3.1.4 การสร้างลกัษณะนิสัยตวัละครในยุคดิจทลั ผูผ้ลิตตอ้งวิเคราะห์ถึงกระแสความ

นิยมของตวัละครท่ีผูช้มตอ้งการรับชม และการสร้างลกัษณะนิสัยของตวัละครในละครหรือภาพยนตร์

ต่างประเทศ เพื่อกา้วตามทนัการสร้างตวัละครท่ีเปล่ียนแปลงตามบริบททางสังคมในยุคดิจิทลั เพราะ

การสร้างตัวละครท่ีเปล่ียนไปบริบทของสังคมเป็นส่ิงท่ีสะท้อนสังคมและสร้างความทันสมัยท่ี

คลา้ยคลึงต่อภูมิหลงัของผูช้มในยคุดิจิทลั ซ่ึงจะส่งผลต่อละครใหไ้ดรั้บอตัราความนิยมท่ีสูง (Rating) 

  3.1.5 ผูผ้ลิตในทุก ๆ ฝ่ายของการผลิตจะตอ้งพฒันาศกัยภาพและทกัษะความรู้ให้

กา้วตามทนัในการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตในทุก ๆ ดา้นเพื่อนาํมาประยุกตใ์ช้ในการสร้างสรรค์

ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิต 

  3.1.6 เพิ่มช่องทางการแพร่ภาพสดให้ครบทุกแอปพลิเคชั่นท่ีผูช้มนิยม เพราะใน

ปัจจุบนัการแพร่ภาพโทรทศัน์บางสถานีจะทาํการแพร่ภาพทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดเท่านั้น แต่บางสถานีมี

การแพร่ภาพละครทุกช่องทางบนแอปพลิเคชัน่ของส่ือใหม่ เพื่อการกา้วทนักบัสถานีโทรทศัน์อ่ืน ๆ  

 3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยทัว่ไป 

  3.2.1 ควรศึกษาผูช้มถึงความตอ้งการการรับชมละครโทรทศัน์ไทยในยคุดิจิทลั 

  3.2.2 ควรศึกษาผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ในทุกสถานีถึงกระบวนทศัน์ในการผลิต

ละครโทรทศัน์ไทยในยคุดิจิทลั 

  3.2.3 ควรศึกษากระบวนทัศน์การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์บนช่องทางการ

ส่ือสารชนิดอ่ืน เช่น ไลน์ทีว ี(Line tv) เป็นตน้ 
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แบบสัมภาษณ์กึง่มโีครงสร้าง 

 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยุคแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

ข้อ คําถาม 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการผลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียน

ผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

1.1 ความเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมของผูช้มละครโทรทศัน์กบักระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ในยคุแอนะล็อก (ระหวา่ง พ.ศ.2530-2540) 

 1.1.1 ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูรั้บชมละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 มี

ผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอย่างไร ถา้ไม่มีเป็น

เพราะอะไร 

 1.1.2 พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการของผูรั้บชมละครโทรทศัน์ในระหวา่ง 

พ.ศ.2530-2540 มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผล

อยา่งไร ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร 

 1.1.3 ถ้าความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการของผูช้มมีผลต่อ

กระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละคร ผูผ้ลิตมีวิธีการอย่างไรท่ีจะผลิตละครให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูรั้บชม 

 1.1.4 จากการผลิตละครโทรทศัน์ให้ตรงกบั ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดง และ

ความตอ้งการของผูรั้บชม ส่งผลต่อผูผ้ลิตในกระบวนทศัน์ของโครงสร้างการเล่าเร่ือง

หรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใดของโครงเร่ือง  

 1.1.5 นอกจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บชมแลว้ ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใดอีกหรือไม่ ท่ีส่งผล

ต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ในยคุแอนะล็อก 

 1.1.6 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

1.2 ความเก่ียวกบัปัจจยัดา้นสังคมของผูช้มละครโทรทศัน์กบักระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ในยคุดิจิทลั (ระหวา่ง พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) 
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 1.2.1 ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูรั้บชมละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนั

มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็น

เพราะอะไร 

 1.2.2 พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการของผูรั้บชมละครโทรทศัน์ในระหวา่ง

พ.ศ.2541-ปัจจุบนั มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผล

อยา่งไร ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร 

 1.2.3 ถา้รูปแบบการดาํเนินชีวติ ความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดงออก และความตอ้งการ

ของผูช้มมีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ ผูผ้ลิตมีวธีิการอยา่งไรท่ีจะ

ผลิตละครใหต้รงความตอ้งการของผูรั้บชม 

 1.2.4 จากการผลิตละครโทรทศัน์ให้ตรงกบัความเช่ือ ค่านิยม พฤติกรรมการแสดงออก 

และความตอ้งการของผูรั้บชม ส่งผลต่อผูผ้ลิตในกระบวนทศัน์ของโครงสร้างการเล่าเร่ือง

หรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใด  

 1.2.5 นอกจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บชมแลว้ ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใดอีกหรือไม่ ท่ีส่งผล

ต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั 

 1.2.6 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

1.3   เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคแอนะล็อกท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนทัศน์ของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ 

 1.3.1 เทคโนโลยีการส่ือสารในระหว่างพ.ศ.2530-2540 จากส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็น

เพราะอะไร (เทคโนโลยีการส่ือสาร ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ ท่ีมาจากการรับชมละครทาง

โทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์การติดตามอ่านตอนต่อไป ข่าวเก่ียวกบัละคร 

ดาราท่ีช่ืนชอบ และการเขียนจดหมายถึงดาราท่ีช่ืนชอบ และค่ายละครต่าง ๆ ) 

 1.3.2 ถา้เทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพส่์งผลต่อกระบวนทศัน์ในการ

สร้างสรรค์ละคร ผูผ้ลิตมีวิธีการอย่างไรท่ีสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ให้ตรงกับความ

ตอ้งการของผูช้ม 

 1.3.3 เทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่งผลในกระบวนทศัน์ของ

ผูผ้ลิตในการสร้างสรรค์ละครของโครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลใน

ขั้นตอนใด 
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 1.3.4 นอกจากปัจจยัของเทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ท่านคิดวา่มี

ปัจจยัอ่ืนใดในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นส่วนสําคญัต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตใน

การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

 1.3.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

1.4 เทคโนโลยกีารส่ือสารในยคุดิจิทลัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ 

 1.4.1 เทคโนโลยีการส่ือสารในระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบนัจากการใช้ส่ือโทรทศัน์ ส่ือ

ส่ิงพิมพ์ ส่ือใหม่ท่ีเช่ือมโยงกบัโทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของผูรั้บชม

ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็น

เพราะอะไร 

(เทคโนโลยีการส่ือสาร ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือใหม่ ซ่ึงส่ือโทรทศัน์มา

จากการรับชมละครจากสถานีโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพไ์ดแ้ก่ หนงัสือพิมพ์ การติดตามอ่าน

ตอนต่อไป ข่าวเก่ียวกบัละคร ดาราท่ีช่ืนชอบ ส่ือใหม่ ได้แก่ การแพร่ภาพสดและการ

รับชมแบบสดและยอ้นหลงับนส่ือใหม่ การแสดงความคิดเห็น การกดถูกใจ การติดตาม 

และการแบ่งปันทั้งในขณะแพร่ภาพสดและจบการแพร่ภาพสดบนเฟซบุ๊ก ไลน์ทีว ียทููป 

และเวบ็ไซตข์องผูช้ม 

 1.4.2 ถา้เทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือใหม่ในการรับสารของ

ผูช้ม ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ ผูผ้ลิตมีวิธีการอย่างไรท่ี

สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูช้ม 

 1.4.3 เทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือใหม่ในการรับสารของผูช้ม 

ส่งผลในกระบวนทศัน์ของโครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใด 

 1.4.4 นอกจากปัจจยัของเทคโนโลยีการส่ือสารจากส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือใหม่

ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใดในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเป็นส่วนสําคญัต่อกระบวนทศัน์

ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

1.5 ความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัด้านการแข่งขนัของผูช้มละครโทรทศัน์กับกระบวนทศัน์ของ

ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ในยคุแอนะล็อก (ระหวา่ง พ.ศ.2530-2540) 

 1.5.1 เรตต้ิง (Rating) ของละครโทรทัศน์ในระหว่างพ.ศ.2530-2540 มีผลต่อกระบวน

ทศัน์ในการผลิตละครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร 
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 1.5.2 ถา้เรตต้ิงของละครโทรทศัน์มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์

ผูผ้ลิตมีวธีิการอยา่งไรท่ีสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ใหมี้เรตต้ิงสูง 

 1.5.3 จากการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ให้มีเรตต้ิงสูง ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ของ

โครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใด 

 1.5.4 นอกจากปัจจยัของเรตต้ิง ท่านคิดว่ามีปัจจยัใดในดา้นการแข่งขนัท่ีเป็นส่วนสําคญั

ต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม ่

 1.5.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

1.6 การขยายตัวทางอุตสาหกรรมการผลิตละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลท่ี เก่ียวข้องกับ       

กระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ 

 1.6.1 การขยายตัวของค่ายผลิตละครโทรทัศน์ในระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบันมีผลต่อ   

กระบวนทศัน์ในการสร้างสรรค์ละครหรือไม่ ถ้ามีผลจะมีผลอย่างไรบ้าง ถ้าไม่มีเป็น

เพราะอะไร 

 1.6.2 ถา้การขยายตวัของค่ายละครโทรทศัน์มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะคร

โทรทศัน์ผูผ้ลิตมีวธีิการสร้างสรรคอ์ยา่งไรกบัการแข่งขนัต่อค่ายละครอ่ืน ๆ 

 1.6.3 จากการขยายตวัของค่ายละครโทรทศัน์ส่งผลในกระบวนทศัน์ของโครงสร้างการ

เล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใด 

 1.6.4 นอกจากปัจจยัการขยายตวัของค่ายละคร ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใดท่ีเป็นส่วนสําคญั

ต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

 1.6.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

1.7 ความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัด้านการแข่งขนัของผูช้มละครโทรทศัน์กับกระบวนทศัน์ของ

ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั (ระหวา่ง พ.ศ.2541-ปัจจุบนั) 

 1.7.1 เรตต้ิง (Rating) ของละครโทรทศัน์ในระหว่าง พ.ศ.2541-ปัจจุบนัมีผลต่อกระบวน

ทศัน์ในการผลิตละครหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลอยา่งไร ถา้ไม่มีเป็นเพราะอะไร 

 1.7.2 ถา้เรตต้ิง ของละครโทรทศัน์มีผลต่อกระบวนทศัน์ในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์

ผูผ้ลิตมีวธีิการอยา่งไรท่ีสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ใหมี้เรตต้ิงสูง 

 1.7.3 จากการสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ให้มีเรตต้ิงสูง ส่งผลในกระบวนทัศน์ของ

โครงสร้างการเล่าเร่ืองเร่ืองหรือไม่ ถา้มีผลจะมีผลในขั้นตอนใด 
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 1.7.4 นอกจากปัจจยัของเรตต้ิง ท่านคิดว่ามีปัจจยัใดในดา้นการแข่งขนัท่ีเป็นส่วนสําคญั

ต่อกระบวนทศัน์ของผูผ้ลิตในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

 1.7.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไรหรือไม่ 

 

ตอนที ่2 การสร้างสรรค์รูปแบบและเนือ้หาละครโทรทศัน์ไทย 

 

 วตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ 2 เพื่อศึกษาการสร้างสรรค์รูปแบบและเน้ือหาละคร

โทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

ข้อ คําถาม 

2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างสรรครู์ปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียนผ่านจาก

ยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

2.1 การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบและเน้ือหาของละครโทรทศัน์ในยุค

แอนะล็อก 

 2.1.1 รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 เป็นอยา่งไร 

 2.1.2 รูปแบบและเน้ือหาในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้มี  

มีลกัษณะอยา่งไร  

 2.1.3 ถา้มีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและเน้ือหา มีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง อยา่งไร                                

 2.1.4 นอกจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและเน้ือหาท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใด 

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

 2.1.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

2.2 การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบและเน้ือหาของละครโทรทศัน์ 

ในยคุดิจิทลั 

 2.2.1 รูปแบบและเน้ือหาละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 2.2.2 รูปแบบและเน้ือหาในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  

ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร 

 2.2.3 ถา้มีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและเน้ือหา มีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง อยา่งไร  



191 

ข้อ คําถาม 

 2.2.4 นอกจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบและเน้ือหา ท่านคิดว่ามีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม่ 

 2.2.5 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

2.3 การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ในยุคแอนะล็อกมีปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการเล่า

เร่ือง 

 2.3.1 การสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์ในระหว่างพ.ศ.2530-2540 มีโครงสร้างการเล่า

เร่ืองอยา่งไร 

 2.3.2 การสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 มีการเปล่ียนแปลงใน

โครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

 2.3.3 นอกจากการเปล่ียนแปลงในขั้นตอนโครงสร้างการเล่าเร่ือง ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใด

ท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม ่

 2.3.4 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

2.4 การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัมีปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างการเล่าเร่ือง 

 2.4.1 การสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนัมีโครงสร้างการเล่า

เร่ืองอยา่งไร 

 2.4.2 การสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์ในระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง

ในโครงสร้างการเล่าเร่ืองหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง 

 2.4.3 นอกจากการเปล่ียนแปลงในขั้นตอนโครงสร้างการเล่าเร่ือง ท่านคิดวา่มีปัจจยัอ่ืนใด

ท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์อีกหรือไม ่

 2.4.4 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหมอยา่งไร 
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ตอนที ่3 กระบวนการผลติละครโทรทศัน์ไทย 

วตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ 3 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยช่วงเปล่ียน

ผา่นจากยคุแอนะล็อกสู่ยคุดิจิทลัในทศันะของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

 

ข้อ คําถาม 

3 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยจากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทลัในทศันะ

ของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทย 

3.1 การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ในยคุ 

แอนะล็อก 

 3.1.1 กระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2530-2540  ตั้งแต่กระบวนการขั้นเตรียมการผลิต 

ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตเป็นอยา่งไร             

 3.1.2 กระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2530-2540  ตั้งแต่กระบวนการขั้นเตรียมการผลิต 

ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร  

 3.1.3 ถา้มีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 ส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตอะไรบา้ง อยา่งไร 

 3.1.4 ในการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตมีวิธีการผลิตให้สอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 3.1.5 นอกจากการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2530-2540 ท่านคิดวา่

มีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอีกหรือไม่ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร  

 3.1.6 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 

3.2 การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตละครโทรทศัน์ในยคุดิจิทลั 

 3.2.1 กระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนัตั้งแต่กระบวนการขั้นเตรียมการผลิต 

ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตเป็นอยา่งไร             

 3.2.2 กระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนัตั้งแต่กระบวนการขั้นเตรียมการผลิต 

ขั้นการผลิต และขั้นหลงัการผลิตมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร  

 3.2.3 ถ้ามีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตในระหว่างพ.ศ.2541-ปัจจุบันส่งผล

กระทบต่อการผลิตอะไรบา้ง อยา่งไร 
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 3.2.4 ในการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ผูผ้ลิตมีวิธีการผลิตให้สอดคล้องต่อการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร 

 3.2.5 นอกจากการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิตในระหวา่งพ.ศ.2541-ปัจจุบนัท่านคิด

วา่มีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอีกหรือไม่ถา้มี มีลกัษณะอยา่งไร  

 3.2.6 ท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นน้ีอีกไหม อยา่งไร 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

 

ช่ือ   นางสาวทิพยภ์าศิริ   แกว้เทศ 

วนั เดือน ปีเกดิ  6 มีนาคม 2522 

สถานทีเ่กดิ  อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 

ประวตัิการศึกษา  ศศบ. ราชภฏัเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

   พ.ศ. 2546 

สถานทีท่าํงาน  บริษทั ดาราวดีิโอ จาํกดั  

ตําแหน่ง  ไตเต้ิล และโปรโมทละคร 
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