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กิตติกรรมประกาศ 

 “โอกาส” สําหรับคําๆ นี้ เช่ือวาคงมีใครอีกหลายๆ คนเฝารอ หลายๆ คนอยากพบ และ
อีกหลายๆ คนก็พลาดคําๆ นี้ แตผูวิจัยเปนคนหนึ่งไดควา “โอกาส” จนทําใหไดมีวิทยานิพนธเลมนี้ 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวและญาติพี่นองท่ีให “โอกาส” ในการสนับสนุนการศึกษา
และคอยเปนกําลังใจ เปนท่ีพึ่งทางใจและกายในยามทอแท 
 ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและคณาจารยทุกๆ ทานท่ียื่น “โอกาส” 
สําหรับทุนการศึกษาในการเรียนปริญาโทจนจบการศึกษา ซ่ึงถือเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ ศ. สุกัญญา สุดบรรทัด ท่ีมอบ “โอกาส” การเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีผูวิจัยรูสึกถึงความภาคภูมิใจ และเปนเกียรติอยางสูงท่ีอาจารยไดสละเวลา
อันมีคาลงมาดูแลและใหคําปรึกษาแกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อันไดแก อาจารยอรุณ งามดี ผศ. ดร. 
อัศวิน เนตรโพษแกว และผศ. สุวัฒนา วงษกระพัน ท่ีให “โอกาส” ในการใหคําแนะนําในการทํา
วิทยานิพนธใหออกมาสมบูรณท่ีสุด 
 ขอขอบคุณ พี่ตาหัวหนางานคนเกง  พี่หร่ัง พี่แหมม เพื่อนหนุย หนูแอน และนองเอก 
รวมท้ังเพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยเปนกําลังใจและคอยชวยเหลือ จนผูวิจัยสามารถทําวิทยานิพนธเลมนี้ให
สําเร็จเสร็จส้ิน 
 ขอขอบคุณ คุณศิริกมลและครอบครัว อธิวาสนพงศ ท่ีคอยใหความชวยเหลือผูวิจัยอยางดี 
 และสุดทายขอขอบคุณ “อุปสรรค” นานัปการท่ีกอใหเกิด “โอกาส” จนประสบ
ความสําเร็จเปนวิทยานิพนธเลมนี้ ...ขอบคุณมากคะ 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครเกาหลี, 
ผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากเกาหลี และมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละคร
เกาหลีเพื่อสรางประโยชนทางธุรกิจ โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)                
โดยทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากละครเกาหลีท่ีทําการศึกษา 3 เร่ือง ไดแก 

1. ละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร (Autumn In My Heart) 
2. ละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
3. ละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง (Dae Jung Kum Jewel in the Palace) 

 
 และใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูชมละครเกาหลี จํานวน 30 คน วิเคราะหขอมูล
จากบทสัมภาษณและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 ผลการวิจัยพบวา ละครเกาหลีมีการปรากฏมายาคติทางดานวัฒนธรรมในรูปแบบ
ของสัญญะวิทยา ไดแก ภาพ, แสง, สี, เสียง, สัญลักษณ และภาษา ซ่ึงแสดงออกถึงการบงช้ีทาง
วัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนวัตถุ (Culture) และไมใชวัตถุ (Non Culture) ซ่ึงมีการใหความหมายตาม
วัฒนธรรมของชาวเกาหลีท้ังนัยตรงและนัยแฝง โดยละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองปรากฏรูปแบบสัญญะ
ดานแสง, ภาพ และสัญลักษณเดนชัดมากท่ีสุด 
 ผูชมถอดรหัสตามความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลี พบวาผูชมมีการถอดรหัส
ความหมายในรูปแบบของสัญญะวิทยา ไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา โดยผูชมมี
การถอดรหัสความหมายจากละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ในรูปแบบสัญญะดานภาพมากท่ีสุด 
 และมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีเพื่อสรางประโยชนทางธุรกิจนั้น 
พบวา ละครเกาหลี มีการนําเสนอเร่ืองราวหรือเนื้อหาของละครที่สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ 
ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร, ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว, ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง, ธุรกิจเกี่ยวกับ
สินคาอุปโภคบริโภค, ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาโรค ดังนั้น มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละคร
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เกาหลีและสรางประโยชนทางธุรกิจนี้ แสดงวาวัฒนธรรมท่ีเปนทุนเดิมของชาวเกาหลีนั้น นํามา
สรางวัฒนธรรมตรายี่หอ (Branding Culture) ดวยการสรางเปนละครโทรทัศนท่ีใชสอดแทรกมายา
คติทางวัฒนธรรม ไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา เปนองคประกอบของละคร
โทรทัศนและการเลาเร่ือง เพื่อสรางประโยชนทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการทองเท่ียวตามรอย
ละครเกาหลีหรือท่ีเรียกวา ดรามาทัวร DPU
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Abstract 

 
This research aim to study about cultural myth presented in Korea dramas, the 

decoded meaning of Korea culture by the audiences and the cultural myth presented in Korea 
dramas that support the business. This research is conducted by using  qualitative research 
method. The content analysis technique is employed in studying three Korea dramas. The three 
selected Korea dramas are as follow:- 

1. Korea Drama namely "Autumn in My Heart". 
2. Korea Drama namely "Full House". 
3. Korea Drama namely "Dae Jung Kum Jewel in the Palace". 
Additionally, the in-depth interviews are conducted and analysed with the 30 

Korea drama audiences, and the related literatures. 
The research reveals that the cultural myth in Korea dramas is presented in 

semiology pattern such as : visual, lighting, colors, sound, sign and dialogues. Which present both 
cultural and non-cultural indicators. The construction of meaning in Korea culture are presented 
in both direct and indirect sign. The prominent signs presented in the three Korea dramas are 
lighting, visual, and sign. 

The decoded meaning of Korea culture by the audiences is presented in 
semiology pattern such as : visual, lighting, colors, sound, sign and dialogues. The prominent 
decoded meaning of Korea dramas is visual. 

The cultural myth presented in Korea dramas that support the business reveal 
that Korea dramas have present story plot that can support the business such as : food business, 
tour business, entertainment business, consumer product business and medical business. 

DPU
DPU



ฉ 
 

The cultural myth presented in Korea dramas that support the business shows 
that the original Korea culture can make branding culture by presenting the hidden meaning of 
cultural myth such as : visual, lighting, color, sound, sign and dialogues in the story plot. The 
cultural myth presented in Korea dramas can support the business, especially “the follow Korea 
dramas’ footsteps tour business” or “Korea Dramas Tour”. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
 สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีทําใหทุกส่ิงทุกอยางกลายเปนสินคา ซ่ึงจะไดมาดวยการซ้ือ

ขายเทานั้น  ในยุคนี้ไมมีใครปฏิเสธวาทุกคนมีความตองการอยางมากมาย  ความตองการมีมากจน
กลายเปน “ความอยาก” (wants) มนุษยมีความตองการหรือความอยากในวัตถุหรือสินคาท่ีถูก
กําหนดข้ึนในสังคมวัฒนธรรมนั้น ๆ โดยมีเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนกันและกัน คือ “เงินตรา” 

 การใช “เงินตรา” เปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนวัตถุ –สินคาท่ีคนตองการนั้น ไมวา
จะนํามาใช –กิน-เสพ  ฯลฯ อาจเรียกรวมวาเปน “การบริโภค” ท้ังนี้ท้ังนั้นเพื่อใหเกิด “ความอ่ิม” ท้ัง
ทางดานจิตใจและกาย ซ่ึงการบริโภคมิใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพียงสนองความตองการของรางกายเทานั้น 
แตรวมถึงความตองการดานอ่ืน ๆ อีกดวย ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู คานิยม 
กฎเกณฑ ประเพณี ฯลฯ จนกลายเปนวัฒนธรรม 

 ดังนั้น “วัฒนธรรม” ยอมมีนัยสําคัญถึงรากเหงาของความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันของ
คนในสังคมหลัก โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคที่มีรากเหงามาจากระบบเศรษฐกิจแบบใหมท่ี
เรียกวา “ทุนนิยม” (สิริพร สมบูรณบูรณะ, 2538: บทบรรณาธิการ) 

 Subhak Siwaraksa, 1992 (อางถึงใน ชัยอนันต สมุทวณิช ;2540) กลาววา วัฒนธรรมมี
บทบาทสําคัญในการฉายภาพพจนของประเทศใหนานาชาติ ดังนั้น จึงมีประโยชนทางการตลาด
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอตลาดการทองเท่ียว หลายประเทศจึงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้ังทางดานการ
อนุรักษและการพัฒนาสถานท่ีท่ีจะดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียว ประเทศท่ีกําลังพัฒนาจํานวน
ไมนอยจึงอาศัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนํารายไดเขาประเทศ ในขณะท่ี
ระบบเศรษฐกิจยังไมสามารถหาเงินตราตางประเทศได     

 ดังเชนประเทศเกาหลีท่ีแปรวัฒนธรรมเปนสินคา เพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง
ของระบบเศรษฐกิจ ในปจจบัุน  
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 ซ่ึงถากลาวถึงการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจในแทบเอเชีย  ประเทศเกาหลีถือวา
เปนประเทศหนึ่งท่ีมีการกาวหนาทางเศรษฐกิจอยูในระดับแนวหนา จากประเทศท่ีถูกแบงเปน 2 
สวน คือ เกาหลีเหนือและเกาหลีใตผลมาจากแนวคิดทางการเมืองในอดีต เม่ือคร้ังสงครามเกาหลี ป 
ค.ศ.-1950-1953    

 เกาหลีในอดีตเปนประเทศเกษตรกรรมท่ียากจนท่ีสุดไดทุมเทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยาง
จริงจังต้ังแตป 1962 ในระยะ 40 ป ท่ีผานมา เกาหลีประสบความสําเร็จจนไดสมญานามวา 
“มหัศจรรยทางเศรษฐกิจบนลุมแมน้ําฮันกัง” ซ่ึงเปนแมน้ําท่ีไหลผานกรุงโซล   นับเปนความสําเร็จ
ทางเศรษฐกิจอยางไมนาเช่ือท่ีตองบันทึกไวในประวัติศาสตร การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
ท่ีสุดในโลกของประเทศเกาหลี ทําใหถูกจับตามองในฐานะประเทศท่ีมีเศรษฐกิจเข็มแข็งท่ีสุดใน
กลุมเอเชีย 

 และในศตวรรษท่ี 21 มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม จากประเทศ
เกษตรกรรมท่ีผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองเปนประเทศที่มีโรงงานทันสมัย และมีสินคาสงออกนอกประเทศ 
การพัฒนาดวยวิธีการดังกลาว ทําใหเกาหลีประสบความสําเร็จเปนประเทศอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จ  
ความกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติดังกลาว  ทําใหเกาหลีเพิ่มการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คมนาคมและการ
ส่ือสาร  (สาระนารูเกี่ยวกับเกาหลี , 2546 :64-69) 

 ปจจุบันประเทศเกาหลีถูกผลักดันใหเกิดความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจอยางจริงจัง 
อุตสาหกรรมตาง ๆ ตื่นตัวและพรอมท่ีจะเดินหนาเพื่อทัดเทียมนานาประเทศ จุดเปล่ียนแปลงท่ีทํา
ใหเกิดความสําเร็จนี้    ในวันนี้อุตสาหกรรมบันเทิงแหงประเทศเกาหลี ก็มีความเจริญเติบโตไมแพ
อุตสาหกรรมชนิดอ่ืน ดวยนโยบายกาวหนาท่ีรัฐบาลเกาหลีสรางข้ึนมาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ผลิตส่ือบันเทิงอยางจริงจัง และเม่ือนโยบายเหลานั้นไดรวมตัวกับลักษณะนิสัยท่ีมีความหมายและ
ตั้งใจจริงของเกาหลี ทําใหคําตอบของความสําเร็จชัดเจนข้ึน (ผูจัดการออนไลน, 21 ธันวาคม 2547) 

 เกาหลีใชเวลาไมนานก็พลิกเศรษฐกิจกลับมาไดอยางรวดเร็วโดยอาศัย “ทุนทาง
วัฒนธรรม”  โดยในป พ.ศ. 2545 กระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีไดตั้งหนวยงานชื่อ  การวัฒนธรรม
และเนื้อหาส่ือแหงเกาหลี  KCCA (Korea Culture and Content Agency) เพื่อสงเสริมการสงสินคา
วัฒนธรรมปอปเกาหลี เชน ภาพยนตร ละครโทรทัศน และดนตรี ไปตางประเทศ   อีก 2 ปตอมา 
“คล่ืนเกาหลี” (Korean Wave) หรือ “ฮาน-หลิว” (Han-Liu) ก็แผกระจายไปท่ัวท้ังเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( มติชน , 3 เมษายน 2549 : 24 ) 
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 “คล่ืนเกาหลี” (Korean Wave) หรือ จีนเรียกปรากฏการณนี้วา “ฮาน-หลิว” (Han-Liu) ท่ี
ใชหมายถึง ปรากฏการณความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีท่ีมาจากอิทธิพลของสินคาวัฒนธรรมปอป
เกาหลี (K-pop หมายถึง กระแสความนิยมตอศิลปน ดารา นักรองเกาหลี) ซ่ึงไดแก เพลง ละคร หนัง 
เกม นิยาย การตูน ฯลฯ โดยเร่ิมมาจากกิจกรรมของภาคเอกชนในการคาขายทางวัฒนธรรมไปยัง
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะหนัง ละคร และเพลงเกาหลี สําหรับจุดขายของสินคาวัฒนธรรมเกาหลี  

 เฉพาะหนังเกาหลีและเพลงเกาหลี มูลคาการสงออกละครของเกาหลีในป 2547 อยูท่ี
ประมาณ 71.46 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2546 ถึง 69.6 % ราคาขายลิขสิทธ์ิละครเกาหลี
ตอ 1 ยูนิต (1 ยูนิต เทากับ ตอนละ 50 นาที )  ทะยานจาก 2,198 เหรียญสหรัฐ  ข้ึนไปถึง 4,046 
เหรียญสหรัฐ  สําหรับมูลคาการสงออกหนังเกาหลีในป พ.ศ. 2547 มีอัตราเพ่ิมข้ึนถึง 141 % สินคา 
ฮาน-หลิว เหลานี้ยังนําเงินตราตางประเทศเขาสูเกาหลีไดสูงถึง 1.87 พันลานเหรียญสหรัฐ 
(Positioning , กุมภาพันธ 2549) 

 และจากการสํารวจของสถาบันภาพยนตรเกาหลี พบวา กวา  63.8 เปอรเซ็นต จาก
จํานวนคอหนังท้ังหมด  138 ลาน 5 แสนคน  ยังคงยืนยันท่ีจะอุดหนุนหนังเกาหลีดวยกัน   ซ่ึงถือ
เปนตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนจากป 2005 ถึง 6 เปอรเซ็นต เลยทีเดียว  ท้ังท่ีปท่ีผานมา รัฐบาลเกาหลีไดหันมา
ใชโควตาใหม ดวยการใหโรงหนังทุกแหง ตองฉายหนังเกาหลี ไมต่ํากวา  73 วัน ตอป  ซ่ึงลดลงจาก
เดิมท่ีกําหนดไว 146 วันตอป  ตามขอตกลงกับ IMF  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคมท่ีผานมา         
ขณะท่ี  หนังดังจากฝงฮอลล่ีวูด กวา 130 เร่ือง กลับดึงดูดคอหนังแดนกิมจิ ใหตีตั๋วเขาชมไดแค 42 
ลานคน  คิดเปน 30.8 เปอรเซ็นต  ของจํานวนผูชมท้ังหมด   ซ่ึงถือวาเปนตัวเลขท่ีนาผิดหวัง เพราะ
นอกจากจะไมกระเตื้องข้ึนแลว หนําซํ้ายังลดลงจากป 2005 ถึง 4.8 เปอรเซ็นตอีกดวย    สวนอีก 
3.9  เปอรเซ็นตท่ีเหลือ  เปนสวนแบง ของหนังญ่ีปุน  หนังจีน และ หนังฝร่ังเศส ท่ีเขาฉายในเกาหลี
นั่นเอง   (www.tna.mcot.net  ) 

 กระแส คล่ืนเกาหลี หรือ ฮาน-หลิว   ตอนน้ีกระจายอยูท่ัวโลก โดยมีละคร หนังและ
เพลงเปนส่ือการตลาดในการโปรโมตวัฒนธรรม  โดยมีนักรองและนักแสดงเปนทูตทางวัฒนธรรม
คนสําคัญ เหลานี้ลวนแตมีสวนชวย เปดประตูทางการคาในประเทศตาง ๆ  จากนี้ก็รอเพียงแตวา 
สินคาใดของเกาหลีท่ีจะใชโอกาสนี้ใหเกิดประโยชน   ดังเชน แอลจี และ ซัมซุง ท่ีมียอดขายสินคา
ในประเทศจีนเพิ่มข้ึนถึง 40 %  ในป พ.ศ. 2546 ซ่ึงเปนปท่ีละครเกาหลีเร่ือง Winter Love Song ยัง
อยูในความประทับใจของสาวใหญชาวจีนหลายลานคน  หรืออีกกรณีท่ี “กระแสแดจังกึม” กําลัง
นําเอาสินคา food products และสินคาเกษตรจากเกาหลี เขาไปทะลักตลาดอาหารในญ่ีปุน ซ่ึงชาว
ญ่ีปุนกําลังคล่ังไคลแดจังกึมและอาหารเกาหลีอยางมาก    ท้ังนี้ สินคาหลัก ๆ ท่ีไดรับอานิสงสจาก
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กระแส ฮาน-หลิว ท่ีรอนแรงในตลาดตางประเทศมีหลากหลายประเภท เชน สินคาอาหาร จากแด
จังกึม  การทองเท่ียว Drama Tour  ธุรกิจศัลยกรรม เคร่ืองสําอาง แฟช่ัน รถยนต ฯลฯ รวมถึงสินคา
อ่ืน ๆ ท่ีบุกตลาดไดงายข้ึน เพราะภาพลักษณประเทศเกาหลีท่ีดีขึ้นและความเขาใจในวัฒนธรรม
ของผูบริโภค  

 ปรากฏการณ ฮาน-หลิว   ซ่ึงสงผลกระทบดังท่ีกลาวมาขางตน ทําใหรัฐบาลเกาหลีเร่ิม
มองเห็นโอกาสมากมายท่ีตามมา หาก “กระแสเกาหลีฟเวอร” นี้ไดรับการดูแลและจัดการอยางดี
และมีระบบ รวมถึงสามารถทําใหอยูนานและกวางขวางมากข้ึน        

 Korea Trade – Investment Promotion Agency หรือ “KOTRA” ในฐานะตัวแทนของ
รัฐบาลเกาหลีท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการคาและการลงทุนแหงประเทศเกาหลีในตางประเทศ จึงเปน
หนวยงานสําคัญท่ีตองรับเอาปรากฏการณ ฮาน-หลิว หรือ กระแส เกาหลีฟเวอร มาคิดทบทวนเพ่ือ
หาชองทางท่ีจะโหนกระแสนี้เพิ่มรายไดจากการขายสินคา (commodity) สงกลับประเทศแม 

 ส่ิงท่ี KOTRA กําลังทําก็คือ การผลักดันและกระตุนสินคาแบบ Commodity Products 
ใหกลายเปนสินคาวัฒนธรรม ก็คือ “สินคาท่ีคนไมไดซ้ือเพื่อสินคา แตซ้ือเพื่อคุณคาทางวัฒนธรรม 
และยอมที่จายมากเทาไรก็ได เพื่อสินคานั้น”   

 จากกระแสวัฒนธรรมเกาหลีท่ีแพรขยายไปท่ัวโลก เปน “ใบเบิกทาง” ใหกับอีกหลาย
ธุรกิจ ไมไดเร่ิมตนข้ึนมาจากนโยบายหรือความพยายามของรัฐบาล แตทุกวันนี้ รัฐบาลเกาหลีและ 
KOTRA ตางก็ระดมสมองในการมองหาแนวทางท่ีจะทําใหกระแสเกาหลีฟเวอรตรงนี้แข็งแรงมาก
ข้ึน ขยายไปกวางข้ึน และอยูใหนานท่ีสุด ความพยายามหนึ่งของภาครัฐก็คือ การแตงตั้ง Rain 
นักรองและนักแสดงท่ีโดงดังจากละครเกาหลีเร่ือง Full house ใหเปน Korean Culture Promotion 
Ambassador เพื่อผลักดันกระแส “ เรนฟเวอร ” ใหกลายเปน “ เกาหลีฟเวอร ”      และเพื่อใชกระแส  
ฮาน-หลิว  กอใหเกิดประโยชนกับเศรษฐกิจของประเทศมากท่ีสุด ตอนนี้รัฐบาลเกาหลีกําลังเรงเปด
ประเทศ สรางภาพลักษณของประเทศใหนาสนใจ และสงเสริมบรรยากาศการลงทุนของ
ชาวตางชาติ  นี่คืออีกหนึ่งกลวิธีการผันเปล่ียน “ กระแส ” ใหเปน “ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ” อัน
เปนวิสัยทัศนใหมสูเปาหมายเดิมของรัฐบาลเกาหลี  หากพิจารณาจากสถานการณปจจุบัน  “ละคร
เกาหลี”  เปนเสมือนเคร่ืองมือช้ินสําคัญสําหรับรัฐบาลเกาหลีท่ีนําไปสูการสรางกระแสนิยมให
เกิดข้ึน  (Positioning, กุมภาพันธ 2549) 

 
 สําหรับประเทศไทยในชวงระยะเวลา 2-3 ปท่ีผานมานั้น หากพิจารณาสัดสวนของ

ปริมาณเวลาและพื้นท่ีของโทรทัศนท่ีใหกับละครเกาหลี จะเห็นไดอยางชัดเจนวาละครเกาหลีมี
บทบาทมากข้ึน    สังเกตไดจากผังรายการแตละทุกสถานีโทรทัศนท่ีตองมีละครเกาหลีเปนหนึ่งใน
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รายการหลักท่ีอยูในชวงเวลาหลัก (prime time) ของบางสถานีโทรทัศน     ละครเกาหลีเร่ืองแรกที่
เขามาในป 2543 ทางชอง 5 ในชื่อ “ ลิขิตแหงรัก” จะยังไมประสบความสําเร็จมากนัก แตก็สามารถ
สรางแฟนละครไดในระดับหนึ่ง และเพียงแคปเดียวหลังจากนั้นก็ประสบความสําเร็จและจุด
กระแสดวยละครเร่ือง Autumn in my heart  รักนี้ช่ัวนิรันดร (คุยสบายสไตลมิวนิค , 2548)   ซ่ึงถือ
ไดวาเปนละครเกาหลีท่ีเปนจุดเร่ิมตนการกอตัว กระแสเกาหลีนิยม ดวยเนื้อเร่ืองสรางความ
ประทับใจแกผูชมละครเปนอยางมาก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไอทีวีคร้ังแรกต้ังแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2544 และนํากลับมาออกอากาศคร้ังท่ีสอง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546  จนถึงปจจุบันก็
ยังมีละครเกาหลีท่ีออกอากาศทางโทรทัศนไทยติดตอกันมาอยางตอเนื่องและมีจํานวนหลายเร่ือง
ดวยกัน ดังตารางท่ี 1.1 - ตารางท่ี1.4  แสดงละครเกาหลีท่ีมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนใน
ประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ.2543ถึงเดือนมิถุนายนพ.ศ.2550 
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เม่ือพิจารณารายช่ือละครเกาหลีท้ังหมดท่ีออกอากาศทางโทรทัศนตั้งแตตนป พ.ศ.  

2543  เปนตนมา แสดงถึงการยอมรับจากผูชมไมนอยไปกวาละครโทรทัศนไทย  ดวยเหตุนี้ 
สถานีโทรทัศนไทยเกือบทุกชองจึงมีการใหความสําคัญในการนําละครเกาหลีมาออกอากาศ  สืบ
เนื่องมาจากความตองการของผูชมละครโทรทัศนมีแนวโนมสูงข้ึน 

กระแสความนิยมอยางตอเนื่องของผูชมละครเกาหลีอาจสังเกตไดจากสินคาอุปโภค
บริโภคตามแนววัฒนธรรมเกาหลีเกิดข้ึนมากมาย ไมวาจะเปนเร่ืองของสินคาเกี่ยวกับอาหาร เส้ือผา
แฟช่ันการแตงตัว สินคากลุมบันเทิงมากมาย อาทิเชน  เทป ซีดี เพลง  หรือแมแตการทองเท่ียว ตาม
รอยความประทับใจจากละครเกาหลีท่ีไดรับความนิยม  ท่ีเรียกกันวา ดรามาทัวร (Drama Tour) 

 
 

 
 

ภาพที่ 1.1  รูปภาพแสดงละครเกาหลีท่ีไดรับความนยิมจนเกิด ดรามาทัวร “ตามรอยซีร่ียเกาหลียอดนิยม”    
 

ท่ีมา : วารสารแนะนําการทองเท่ียวประเทศเกาหลี ขององคการสงเสริมการทองเท่ียวเกาหลี (Korea 
Tourism Organization) 
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อาจารย ไพบูลย  ปตะเสน  นักเขียน เจาของผลงาน “ ประวัติศาสตรเกาหลี” กลาววา 

หนังสือ ละครชุด มาในรูป อุดมการณ ซ่ึงเม่ือไรที่เราเช่ือวา เกาหลีสินคาดี ละครสนุก ซ่ึงเปน
ภาพลักษณเชิงบวก มันก็เรียกอีกอยางวา  เค เวฟ (Korea-Wave)  ความนากลัวของเคเวฟ คือ เปน
คล่ืนท่ีอยูในใจ  เกาหลีมีการสราง image ใน 2 ระดับ คือ ระดับภาพแมคโคร รัฐบาลเปนผูสราง
โดยเฉพาะความเปนประเทศเกาหลีใหคนรูจัก และใหความสําคัญ “ Brand Perception”  ท่ีอยูในใจ 
โดยการโปรโมตแบรนดเกาหลี  ( Positioning , กุมภาพันธ 2549) 

จากขอมูลดังกลาวขางตน ไดกลาวถึงการเกิดกระแสนิยมเกาหลีในปจจุบัน จุดเร่ิมตน
ของกระแสนิยมท่ีนาสนใจสวนใหญมาจากละคร  สําหรับละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ เราจึง
เลือกละครเกาหลีท่ีไดรับความนิยมและถูกกลาวถึงทางส่ือมวลชนมากท่ีสุด  โดยผูวิจัยไดนําขอมูล
มาจากงานวิจัยของบริษัท  ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 พบวา ละคร
เกาหลีท่ีไดรับความนิยม มี  3  เร่ือง  ซ่ึงละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง นี้สรางกระแสความนิยม และ
กอใหเกิดสินคาวัฒนธรรมตามมามากมาย  ไดแก 

1. รักนี้ช่ัวนิรันดร   (Autumn in My Heart)   
2. สะดุดรักท่ีพกัใจ  (Full House)  
3. แดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  (Jewel in The Palace  Dae-Jang-Geum)  
ซ่ึงละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองดังกลาวเปนละครที่ไดรับความนิยม  และถูกกลาวถึงในลําดับ

ตน ๆ ในประเทศไทยผานทางสื่อมวลชนตางๆ  และประเทศเกาหลีเองก็ชูเปนละครเพื่อเศรษฐกิจ 
โดยจากการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด http://www.tour2korea.com/  และ  http://hellohallyu.com/  
ตามคําแนะนําจากคุณ สุภัทธา สุขชู ตําแหนง News writer ประจํานิตยสาร positioning  ( ซ่ึงเปนผู
สัมภาษณ คุณ Joo Duck-Ki  ตําแหนง Director General ของ KOTRA แหงประเทศไทย  เม่ือเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.2549 )    และเพื่อเปนการยืนยันถึงการไดรับความนิยมสูงผูวิจัยทําการศึกษาขอมูล
เพิ่มเติม โดยจากการสืบคนจากกลุมผูนิยมละครเกาหลี ในประเทศไทยตามกระทูตางๆในเว็บบอรด
ทางเว็บไซดท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสนิยมเกาหลี ไดแก www.jkdramas.com  , 
www.popcornfor2.com , www.siamzone.com ,www.sanook.com  , www.cjkzone.com , 
www.yenta4.com เปนตน      

 
ละครเกาหลีเร่ืองแรกท่ีจะทําการศึกษา คือ  รักนี้ชั่วนิรันดร  (AUTUMN IN MY 

HEART)   เปนละครเกาหลีท่ีมีเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักก็จริงแตจะไมเนนฉากเซ็กซ ความรุนแรง 
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หรือบทอิจฉาริษยาท่ีผูสรางคิดวาผูชมชอบ แตจะเนนบทพูดท่ีกินใจ การแสดงท่ีเขาถึงบทบาทของ
ตัวแสดง องคประกอบศิลปท่ีชวยขับเนนใหละครมีความงดงามลึกซ้ึง ดวยจุดท่ีนาสนใจของเน้ือหา
การดําเนินเร่ืองของละครที่เรียบงายแตมีสีสันหลากหลายอรรถรส จึงทําใหสถานีโทรทัศนไอทีวี
เลือกนํามาออกอากาศคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544     ไดรับการตอบรับจากผูชมเปนอยาง
ดีจนเกิดกระแสเรียกรองจากผูชมใหนํากลับมาฉายใหมอีกคร้ัง เม่ือวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2546   

เร่ืองท่ีสองท่ีผูวิจัยทําการศึกษา คือ เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) ออกอากาศใน
ประเทศไทยทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 เปนเร่ืองส้ัน (มินิซีรีส) ท่ีสรางและดัดแปลงมา
จากหนังสือการตูนเกาหลีช่ือดังซ่ึงมีช่ือเดียวกัน เขียนโดย Won Soo-Yeon เร่ิมพิมพออกสูสายตานัก
อานเม่ือป ค.ศ. 1993 และไดรับความนิยมสูงจนถึงขนาดตีพิมพในประเทศญ่ีปุน จีน ไตหวัน และ
ฮองกง    Full House มีเรตต้ิงในการออกอากาศตอนแรกถึง 31.9% ในขณะท่ีตอนอวสานเรตต้ิงพุง
สูงไปถึง 40.2% ของผูชมท่ัวเกาหลีใต (www.jkdramas.com)   

สําหรับละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ เปนละครท่ีปลุกกระแสนิยมเกาหลีในกลุม
วัยรุนจนถึงกลุมคนทํางาน ดวยเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับความรัก แบบโรแมนติก คอมมาดี้     เปนเร่ืองนี้เลา
ถึงความยากลําบากท่ีคนไมรูจักกันสองคนตองมาพบกัน และอาศัยอยูรวมกัน โดยถายทอดออกมา
เปนเหตุการณท่ีตลกขบขันจนคุณไมอาจท่ีจะกล้ันเสียงหัวเราะไวอยู นักแสดงนําหญิงของเร่ืองนี้คือ 
Song Hye-Kyo ท่ีสรางความสําเร็จอยางสูงจากละครสุดฮิตเม่ือคร้ังอดีตอยาง Autumn in My Heart 
และ All In สวนนักแสดงชายท่ีรับบทนําในเร่ืองนี้ก็คือ Bi นักรองหนุมเกาหลี หรือท่ีคนไทยจะรูจัก
กันในามวา “ เรน (Rain)”  นักแสดงและนักรองท่ีมีช่ือเสียงโดงดังท่ัวแทบเอเชีย   "Full House" ได
รับคําชมวาเปนซีร่ียท่ีดูแลว ทําใหรูสึกสดช่ืนและสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน ชวง 3 สัปดาหแรก
ของการฉาย ละครเร่ืองนี้ก็กวาดเรทติ้งไปอยางทวมทนมากกวา 30% ของจํานวนคนดูทีวีท้ังหมดใน
เกาหลี ซีร่ียเร่ืองนี้ใชเวลาสวนใหญถายทําท่ีบานริมทะเลสาบแสนสวยในเมือง Incheon  ประเทศ
เกาหลี  ซ่ึงในเวลานี้สถานท่ีถายทําแหงนั้นไดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของแฟนๆ ละคร
เร่ืองนี้ไปแลว (www.yenta4.com)    

และเร่ืองที่สาม คือเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง หรือ Jewel in The Palace Dae-
Jang-Guem มาจากสุดยอดนวนิยายท่ีถูกนําไปสรางเปนซีร่ีสทางโทรทัศน MBC จนโดงดังดวยเรท
ติ้งสูงสุดอันดับ 1 ในทุกประเทศท่ีออกฉาย ไมวา เกาหลี ฮองกง ไตหวัน และลาสุดไทย ซ่ึงชอง 3 
ไดซ้ือลิขสิทธ์ิมาออกอากาศตั้งแตปลายเดือนตุลาคม จนบัดนี้กระแสแดจังกึมฟเวอร กลับไมไดลด
ดีกรีความนิยมลงแตอยางใด  
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  ดวงหทัย ศรัทธาทิพย  นักเขียนบทโทรทัศนช่ือดังของเมืองไทย ใหทัศนะและเสริมวา  
“โดยภาพรวมถือวา ลงตัวท้ังการเลาเร่ืองท่ีบางตอนอาจชาไปบาง แตไมรายแรง สวนมากดําเนินได
กระชับ ซ่ึงจัดเปนเสนหท่ีสําคัญ”   นอกจากนี้ มิติโปรดักต ในเร่ืองสถานท่ีถายทํา สามารถทําใหคน
ดูเช่ือและต่ืนตาตื่นใจ คลอยตาม ซ่ึงถือวามีสวนทําใหละครสนุกเพลิดเพลินไปกับการแสดงดวย 
(นิตยสาร Positioning ออนไลน, กุมภาพันธ 2549 ) 

สุรินทร กฤตยาพงศพันธุ Vice President-Marketing & Sale คายบางกอก เอ็นเตอรเทน
เมนต (บริษัทในเครือ สถานีโทรทัศนไทยทีสี ชอง 3)   กลาววา จากความสําเร็จของแดจังกึม ซ่ึง
เปนละครพีเรียดเกาหลีเร่ืองแรกทําใหชอง 3 ไดวางผังจะนําชวงเวลาดังกลาวฉายซีร่ีสเกาหลีเร่ือง
ใหม ซ่ึงไดซ้ือลิขสิทธ์ิมาออกอากาศประจําตลอดท้ังปนี้   ในขอเท็จจริงท่ีผานมา ชอง 3 จัดเปน
สถานีท่ีบุกเบิกละครเอเช่ียนและเปนเจาตลาดมานานโดยเฉพาะซีร่ีสจีนจากฮองกง ไตหวัน และ
ญ่ีปุน กอนจะมาสรางปรากฏการณ F4 ฟเวอรจากซีร่ีสไตหวัน F4 อยูพักใหญ จากนั้นไดมีการนํา
ละครไตหวันเร่ืองอ่ืนๆ เขามาฉายตอเนื่อง จนกระท่ังเวนไประยะหนึ่ง     ท่ีผานมา ชอง 3 ให
ความสําเร็จซีร่ีสจีนคอนขางมาก แตระยะหลังพอมีซีร่ีสเกาหลี ซ่ึงไดคัดเลือกเร่ืองท่ีการันตี
ความสําเร็จมากอนบางในประเทศอ่ืนๆ กอนนําเขามา ซ่ึงเม่ือประเดิมชิมลางแลวไปไดดี ดังนั้นก็
เทากับการปนชวงเวลาละครเสาร-อาทิตยเย็น ก็ประสบความสําเร็จตามไปดวย   กระแสเกาหลี
ไดรับการยอมรับจากคนดูไทยมากข้ึน ท้ังละครและภาพยนตร โดยเฉพาะซีร่ีสละครทีวี ซ่ึงตอง
ยอมรับวาชองไอทีวี ชอง 5 บุกเบิกตลาดหนังแนวนี้มากอน แตไมดังพลุแตกมากนัก โดยยังคงนิยม
กันในหมูคนดูวัยรุนเปนหลักท่ีผานมา แตเม่ือแดจังกึมมา ซ่ึงเปนละครเกาหลีเร่ืองแรกท่ีรูจกันยิมกนั
ในหมูคนดูแทบทุกเพศทุกวัย   (นิตยสาร Positioning ออนไลน, กุมภาพันธ 2549) 

สินคาวัฒนธรรมประเพณีของเกาหลี คือ หนัง ละคร เกมออนไลน เพลง การตูน นิยาย 
ฯลฯป 2547 รายไดในสวนของวัฒนธรรมประเพณีเกาหลี สูงถึง 300,000 ลานบาท ไมนับธุรกิจ
ตอเนื่องอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลพวงจากความสําเร็จของละครและหนัง การบุกตลาดสินคาวัฒนธรรม
ประเพณีของเกาหลี ไมไดเกิดจากภาคเอกชนอยางเดียวดาย แตเปนยุทธศาสตรของประเทศ    
เกาหลีมีกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียว           ในกระทรวงนี้จะมีหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ี
ดูแลสินคาดานวัฒนธรรม เชน เกม การตูน เพลง หนัง ละคร ฯลฯ ช่ือ KCCA มีหนาท่ีสนับสนุน
การเผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีไปตางประเทศ โดยแปร "วัฒนธรรม" ใหเปน "ธุรกิจ"  

ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเองก็เคยใช "หนังฮอลลีวูด" สรางคานิยมใหมใหเกิดข้ึนในประเทศ
ตางๆหนังฮอลลีวูดทําใหคนไทยไดรูจักไลฟสไตลตะวันตก ทําใหรูจักอาหารฟาสตฟูด รูจักรถยนต
รุนใหม และคุนเคยกับ "โคก-เปปซ่ี"  
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วันนี้ละครเกาหลีกําลังทําใหคนไทยและคนเอเชียคุนเคยกับวัฒนธรรมของเกาหลีมาก
ข้ึนแตเปนการสรางความคุนเคยแบบ "ตั้งใจ" อยางยิ่ง   ตั้งใจสราง "ดีมานด" เพื่อทําใหระบบธุรกิจ
ของสินคาวัฒนธรรมประเพณีเคล่ือนตัวตอไป นี่คือ K-Marketing หรือ Korea marketing ของ
ประเทศเกาหลี   (www.matichon.co.th/weekly/weekly) 

 
หรือแมแตวงการศึกษา ก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสนิยมเกาหลีดวยเชนกัน  น.พ.บัณฑิต 

ศรไพศาล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  กลาววา การที่วัยรุนช่ืนชอบดาราเปน
เร่ืองปกติมีทุกยุคทุกสมัย แตการกระทํานั้นตองไมขาดสติ เพราะไมเชนนั้นจะตกเปนเหยื่อของ
ธุรกิจแฝงท่ีใชดาราเหลานี้เปนตัวทํารายไดใหบริษัทเหลานั้น อีกท้ังการท่ีเด็กๆ รวมกลุมเพ่ือดู
คอนเสิรต การนัดพบกันในหมูแฟนคลับ ความเปนตัวเองจะนอยลงอาจจะถูกหลอกจากคนท่ีไม
หวังดีไดงายผูปกครองควรสอดสองดูแลดวย (http://www.mthai.com/webboard/5/157958.html) 

จากขอคิดเห็นตาง ๆ และปรากฏการณกระแสนิยมท่ีเกิดข้ึนจากละครเกาหลีท้ังในแง
บวกและแงลบ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง  มายาคติ ท่ีอยูในเนื้อหาการนําเสนอผาน
ละครเกาหลีท่ีออกอากาศทางโทรทัศน  ท้ังในเร่ืองวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิตของชาวเกาหลีใน
อดีตกาลจนถึงปจจุบัน  เนื้อหาของละครท่ีมิใชแคเพียงถายทอดเร่ืองราวเพื่อความบันเทิงเทานั้น  แต
ยังมีเร่ืองของธุรกิจแอบแฝง ซ่ึงไมไดหมายถึงแคการขายลิขสิทธ์ิของละครเพ่ือการเผยแพรอยาง
เดียว แตรวมถึงการประชาสัมพันธวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือการขยายโอกาสทางธุรกิจตาง ๆ 
มากมาย ท่ีจะมาตามกระแสความนิยมของละคร ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โปรแกรม
ทัวรตาง ๆ ท่ีเกิดตามมาหลังจากละครฉายจบ  หรือแมแตวัฒนธรรมการบริโภคหรือการดําเนินชีวิต
ตั้งแตในอดีตกาลจนถึงปจจุบันของเกาหลี ตองการสื่อความหมายเลาเร่ืองราวสะทอนวิถีชีวิตและ
ความเปนอยูของชาวเกาหลี หรือสรางกระแสคล่ืนวัฒนธรรม  เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
แบบตอเนื่องเปนลูกโซของประเทศเกาหลี 

มายาคติ มีนิยามอยู 2 อยางดวยกัน อยางแรก คือ การเร่ืองเลา หรือตํานานเกาแก เทพ
นิยาย   และอีกหนึ่งซ่ึงถูกนิยามโดย  Roland Barthes วามายาคติคือ อุดมการณ วิธีคิดของสังคมหรือ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับบางส่ิงบางอยาง หรือการส่ือความหมายดวยคติความเช่ือทางวัฒนธรรม ซ่ึงส่ิงท่ี
ส่ือความหมายออกมานั้นจะถูกกลบเกล่ือนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ คนจํานวนไมนอย
จึงบริโภคมายาคติเขาไปโดยไมไดรับรูเลยวาส่ิงเหลานั้นคือมายาคติ แตกลับคิดวาส่ิงเหลานั้นเปน
ธรรมชาติ เปนไปตามหลักของเหตุและผล (เขมวไล ธีรสุวรรณจักร, 2547) โดยนิยามที่นํามาเปน
กรอบในการศึกษาคร้ังนี้คือนิยามของ Roland Barthes 
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ซ่ึงในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้คือ ผูวิจัยจะทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรม ตาม
ประเภทของวัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก 
ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ เคร่ืองอุปโภคบริโภค อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแตง
กาย ฯลฯ และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ (Non- Material culture) หรือ นามธรรม ไดแก ความคิด ความ
เช่ือ ลัทธิประเพณี คานิยม ฯลฯ ท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย   ท่ีส่ือความหมายผานการเลา
เร่ืองของละครเกาหลีในแตละเร่ือง   

 โดยมีการศึกษาถึงการถอดรหัสความหมายของมายาคติทางวัฒนธรรมของผูชมละคร 
จากการศึกษาจะทําใหเขาใจถึงมายาคติทางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีถายทอดใหกับสังคมไทย  และทําให
ทราบถึงภาพมายาคติทางวัฒนธรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจของประเทศเกาหลีท่ีใชละครเปนเคร่ืองมือ  
ซ่ึงการศึกษาดานมายาคตินั้นชวยใหเขาใจสังคม เขาใจการส่ือสารทางวัฒนธรรมในเชิงพาณิชยไดดี
ยิ่งข้ึน  สามารถนํามาแกไขปญหาสังคมและนําปรับใชใหเกิดประโยชนกับสังคมไทยในโอกาสตอ 
ๆ ไปได 

 
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 
1. เพื่อวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี 
2. เพื่อวิเคราะหผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลี 
3. เพื่อวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีในการสรางประโยชนทาง

ธุรกิจ 
 

1.3  ปญหานําวิจัย 
 

1. มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีเปนอยางไร 
2. ผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีวาอยางไร 
3. มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีเพื่อสรางประโยชนทางธุรกิจไดอยางไร 
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1.4  ขอบเขตการวิจัย  

 
 การวิจัยในหัวขอนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาถึงมายาคติทางวัฒนธรรม

ท่ีปรากฏอยูในละครเกาหลี และการสรางประโยชนทางธุรกิจ  เปนละครที่แพรภาพในประเทศไทย 
ท่ีไดรับความนิยม และกอใหเกิดกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี  ระหวาง ป พ.ศ.2546 จนถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2549 ท่ีผูวิจัยเร่ิมทําการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ซ่ึงละครเกาหลีท่ีทําการศึกษา  3 เร่ือง 
อางอิงจากงานวิจัยของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด  ไดแก   

1. เรื่อง “รักนี้ชั่วนิรันดร” (Autumn in My Heart)      
ซ่ึงออกอากาศคร้ังแรกทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ทุกวันศุกร เวลา 21.30  ถึง  22.30 น.   

เร่ิมออกอากาศ วันท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ. 2544      
และออกอากาศคร้ังท่ีสอง ทางสถานีโทรทัศนไอทีวีเชนเดิม  ทุกวันเสารและอาทิตย   

เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.   เร่ิมออกอากาศวันเสารท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2546 ถึง 8 มิถุนายน พ.ศ. 
2546 

2. เรื่อง “สะดุดรักท่ีพักใจ”  (full house)         
ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 คร้ังแรกระหวางเดือนมิถุนายน ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.15-11.15 น.   
และออกอากาศคร้ังท่ีสอง  ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ.2549 ทุกวัน

จันทร-อังคาร เวลา 9.15-11.15 น.   
3. เรื่อง “แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง”        
ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 คร้ังแรกระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 

2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549    ทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 18.00-20.00 น.   
คร้ังท่ี สอง เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549  ทุกวันจันทร-ศุกร  
 
และศึกษาผูชมละครถึงการถอดรหัสความหมายมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน

ละครเกาหลี โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept interview) กลุมตัวอยางท่ีทําศึกษาจะใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชเทคนิค Snowball technique ในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางในการสัมภาษณ   

และศึกษาถึงประโยชนทางธุรกิจของละครเกาหลีโดยวิเคราะหเนื้อหาในการนําเสนอ
ของละคร ท่ีมีสวนในการสรางประโยชนทางธุรกิจและโดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซ่ึงกลุม
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ตัวอยางท่ีทําศึกษาจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)   พรอมกับการคนควา
เอกสารเพ่ิมเติมในการตอบปญหานําวิจัยในคร้ังนี้ 

 
1.5  นิยามศัพท 
 
1.มายาคติทางวัฒนธรรม หมายถึง  การส่ือหรือสรางความหมายดวยคติความเช่ือทางวัฒนธรรม  

ซ่ึงกลบเกล่ือนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรือตามสามัญสํานึก 
ซ่ึงแฝงอยูในวัตถุและปรากฏการณมากมาย โดยใหความหมายคุณคาตาง 
ๆ นาๆ  ตามวัฒนธรรมของชาวเกาหลีท่ีส่ือความหมายผานละครเกาหลี   
ในท่ีนี้หมายถึง  มายาคติทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากวัตถุ (Material 
culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ 
เคร่ืองอุปโภคบริโภค อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย เปนตน 
และมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากส่ิงท่ีไมใชวัตถุ (Non-Material 
culture)    หรือนามธรรม ไดแก  ความคิด ความเช่ือ ลัทธิ ป ร ะ เ พ ณี 
คานิยม เปนตน โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและนัยแฝง 

  1.1รูปแบบสัญญะ  หมายถึง รหัสทางวัฒนธรรม มีลักษณะ  3 ประการ 
คือ   1 .มีลักษณะทางกายภาพ 

                                                 2.มีความหมายถึงบางส่ิงบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
        3.จะตองถูกนํามาใช และรับรูโดยผูท่ีเกี่ยวของวาเปนสัญญะ 

  ในท่ีนี้หมายถึง ภาพ (ฉาก) แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา    
  ท่ีถูกถายทอดและสรางความหมาย  ท่ีละครเกาหลีสรางใหกับรูปสัญญะ

นั้นๆ   

1.1.1 ภาพ  หมายถึง ภาพฉากท่ีเห็นหรือปรากฎบนจอโทรทัศน  
ในละครเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษา  เปนสถานท่ีท่ีรองรับเหตุการณตางๆ 
ของเร่ือง   ไดแก  

-ฉากที่เปนธรรมชาติ ตามลักษณะทางภูมิประเทศ เชน ปาไม ทุง
หญา ภูเขา  ลําธาร เปนตน    และตามลักษณะทางภูมิอากาศ  ท่ีแสดงถึง
ฤดูกาล เชน  ภาพหิมะตก แสดงถึงฤดูหนาว  เปนตน 

-ฉากท่ีเปนส่ิงประดิษฐ  เชน ส่ิงกอสราง บานท่ีอยูอาศัย  เปนตน 
-ฉากท่ีเปนชวงเวลาหรือยุคสมัย 
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-ฉากท่ีเปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร ท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจวัตร
ประจําวันของตัวละคร 

-ฉากท่ีเปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม จับตองไมได  เปน
ลักษณะของความคิด หรือคงามเช่ือ เชน ประพณี คานิยมหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติ เปนตน 

1.1.2  แสง  หมายถึง สัดสวนของแสงสวางท่ีสุดไลไปจนถึงสวน 
ท่ีเปนบริเวณเงาดําท่ีอยูในฉากหรือเหตุการณ  ท่ีเปนองคประกอบท่ีใช
แสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวของละคร  ไดแก 

-Low Key Tonality เปนโทนแสงในลักษณะเงามืดดํา แสดงให
เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ และบอกถึงชวงเวลา ซ่ึง
หมายถึงชวงเวลากลางคืน 

-High Key Tonality เปนโทนแสงในลักษณะสวางจนถึงสวางจา 
แสดงถึงความสนุกสนาน ราเริง หรือการเร่ิมตนใหม   และบอกถึง
ชวงเวลา ซ่ึงหมายถึงชวงเวลากลางวัน 

-Narrative Tonality เปนโทนแสงในลักษณะก่ึงกลางระหวาง 
low-key  และ high-key   แสดงถึงการเลาเร่ืองราวแบบตรงไปตรงมา ไม
เนนอารมณ   

1.1.3 สี  หมายถึง  องคประกอบของละครท่ีใชในการดําเนิน
เร่ืองราวหรือประกอบการเลาเร่ืองราว  ท่ีใหความรูสึกตางกัน ตาม
ลักษณะของวรรณะของสี และตามลักษณะเร่ืองราว ของละครเกาหลี 
 1.1.4 เสียง หมายถึง องคประกอบของละครที่ใชในการดําเนิน
เร่ืองราวหรือประกอบการเลาเร่ืองราว  ไดแก 
 -เสียงสนทนา    เปนเสียงที่ไดยินพรอมกับการขยับปากของตัว
ละคร แสดงถึงอารมณ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละคร 
 -เสียงเพลงประกอบ เปนเสียงท่ีแสดงดนตรีท่ีมีทวงทํานอง
ประกอบเนื้อรอง   
 -เสียงดนตรีประกอบ   เปนเสียงที่แสดงดนตรีท่ีมีทวงทํานอง
เพียงอยางเดียว ไมมีเนื้อรอง  

1.1.5 สัญลักษณ  หมายถึง  ส่ิงท่ีสามารถแสดงหรือบงบอกหรือ
เปนตัวแทนของละครเกาหลีเร่ืองนั้น ๆ เชน  ภาพใบไมรวง  แสดงถึง
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ละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  (Autumn in my heart)    หรือ แดจังกึม 
แสดงถึง ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง   เปนตน   

1.1.6 ภาษา  หมายถึง องคประกอบท่ีใชในการส่ือสารระหวางตัว
ละคร ซ่ึงมี 2 ลักษณะ ไดแก 

-วัจนภาษา  เปนภาษาพูดสนทนาท่ีออกเสียง  รวมถึงภาษาเขียน  
เชน จดหมาย เปนตน 

-อวัจนภาษา   เปนภาษากายที่ใชรางกาย  หรืออวัยวะสวนตางๆ 
แสดงทาทาง หรือ อากัปกิริยาตางๆ เพื่อส่ือสารหรือส่ือความหมายหรือ
แสดงถึงอารมณของตัวละคร 
1.2 การบงชี้ทางวัฒนธรรม  หมายถึง  การแสดงถึงประเภทของ
วัฒนธรรมตางๆ ท่ีปรากฎหรือการแสดงของตัวละครในละครเกาหลี   ซ่ึง
มี  2 ประเภท  ไดแก  

1.2.1 วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ   หมายถึง วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเปน
รูปธรรมจับตองได   เชน  ส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองอุปโภคตางๆ 
อาหารการกิน ยานพาหนะ  เคร่ืองแตงกาย เปนตน  

1.2.2 วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ   หมายถึง วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะ
เปนนามธรรมไมสามารถจับตองได  เชน  ความคิด ความเชื่อ  ประเพณี  
คานิยม  เปนตน 
1.3 การใหความหมาย  หมายถึง  การอธิบายหรือบอกถึงส่ิงตางๆ  และ
เหตุการณตางๆ  ท่ีปรากฎในละครเกาหลี  ซ่ึงมีการใหความหมาย  2 
ลักษณะ ไดแก 

1.3.1 การใหความหมายนัยตรง เปนการตีความหมายท่ีเขาใจใน
ข้ันแรก  ท่ีมีความหมายที่เขาใจตรงกันเปนสากล 

1.3.2 การใหความหมายนัยแฝง  เปนการตีความหมายที่เขาใจใน
ข้ันท่ีสอง เปนส่ิงท่ีเปนความหมายทางออมท่ีมีความเขาใจกันเฉพาะกลุม
หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะบุคคล 

 
2.ทุนวัฒนธรรม  หมายถึง ทุนท่ีเกิดจากการที่ประเทศเกาหลีไดนําวัฒนธรรมประเพณีของ
   ตน มาแปรรูปเปนสินคาเพื่อนําเสนอตอชาวไทยในรูปแบบของละคร
   เกาหลี ท่ีเปนสวนฐานชวยในการตอยอดทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  
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ยกตัวอยางเชน  จากละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร   มีการถายทอดบรรยากาศ
ของชาวบานชนบทในฤดใูบไมรวง   ภาพทุงหญา   ลําธาร  ภูเขา   เหลานี้
คือทุนทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนวิถีชีวิต ภมิูทัศน  ซ่ึงถูกแปรรูปมาเปน
สินคาทางวัฒนธรรม 
หรือ จากละครแดจังกึม   มีการถายทอดข้ันตอนการทําอาหารแบบชาววัง
เหลานี้คือทุนทางวัฒนธรรมเชนกันท่ีสะทอนวิถีชาววัง ความเปนอาหาร
เกาหลีแตดั้งเดิม  ซ่ึงก็แปรรูปมาเปนสินคาประเภทอาหาร   รานอาหาร   

3.ผูชมละครเกาหลี หมายถึง บุคคลท่ีมีความช่ืนชอบและรับชมละครเกาหลีเปนประจําอยาง
ตอเน่ือง  

 
4.การถอดรหัส หมายถึง  การรับรูความหมายและถายทอดความหมายสาร ของกลุมผูชม

ละครเกาหลี โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา  ไดแก  ภาพ แสง สี เสียง 
สัญลักษณ และภาษา 
  

5.รหัส  หมายถึง ระบบการใหความหมายรวมกันของสมาชิกในกลุมสังคม 
วัฒนธรรมเดียวกัน  ดวยสัญญะ  และกฎเกณฑท่ีวาดวยการใชและการ
เช่ือมโยงสัญญะใหสัมพันธกับการพัฒนาท่ีซับซอนในวัฒนธรรม เพื่อให
เกิดความเขาใจรวมกันในละครเกาหลี ในท่ีนี้หมายถึง  ภูมิทัศน   ,
ภูมิอากาศ , ศิลปะ ,ขนบธรรมนิยมประเพณี , กีฬาตามประเพณี  
และอาหาร   

 
6.ละครเกาหลี หมายถึง   ละครชุดท่ีนํามาฉายเปนตอน  ๆ  ท่ีผลิตข้ึนโดยทีมงาน

ตางประเทศนําเขาจากประเทศเกาหลีมาเผยแพรออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนในประเทศไทย ซ่ึงสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ โดยทําการศึกษา
ละครเกาหลีท่ีไดรับความนิยม 3  เร่ือง 
ไดแก  1.เร่ือง “แดจังกึม”   จํานวน 53  ตอน 

  2.เร่ือง “สะดุดรักท่ีพักใจ” (full house) จํานวน 16 ตอน 
  3. เร่ือง “รักนี้ช่ัวนิรันดร” (autumn in My Heart) จํานวน 18 ตอน 
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7.กระแสเกาหลีนิยม หมายถึง  ปรากฏการณความนิยมในวฒันธรรมเกาหลีท่ีมาจากอิทธิพล
   ของสินคาวัฒนธรรม  ไดแก   อาหาร  การทองเท่ียว   สินคาดานบันเทิง   
   สินคาอุปโภค    เปนตน   
 
8.สินคาวัฒนธรรม หมายถึง  สินคาและบริการท่ีวัฒนธรรมฝงตัวอยูในสินคาหรือบริการนั้น

โดยเกดิจากความตองการซ้ือของผูบริโภคเองและการผลักดันจากพลัง
เศรษฐกิจของผูประกอบการที่นํามาดัดแปลงใหมีคุณคาหรือเพ่ิมคุณคา
ทางวัฒนธรรมจนกลายเปนสินคาและบริการ ซ่ึงราคาจะถูกหรือแพง
ข้ึนอยูกับความตองการซ้ือ โดยใชละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ตามท่ีผูวิจยัเลือก
ศึกษา  เปนชองทางการในการเพ่ิมคุณคาหรือดัดแปลงใหวัฒนธรรม
กลายเปนสินคา    ท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 

         
9.ประโยชนทางธุรกิจ หมายถึง   ผลท่ีไดรับจากการเช่ือมโยงระหวางธุรกิจกับละคร  ทํา

ใหเกิดรายได  ผลกําไร การตอยอด การขยายสายผลิตภณัฑสินคา  เพิ่ม
ชองทางการคาขาย ผานละครเกาหลี  ไดแก ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจการ
ทองเท่ียว ธุรกิจบันเทิง  ธุรกิจสินคาอุปโภค  ธุรกิจการศึกษา  และธุรกิจ                           
การรักษาโรค 
9.1 ธุรกิจเก่ียวกับอาหาร  หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ีแสดงให
เห็นถึงภาพอาหาร  ข้ันตอนการทําอาหาร  วัตถุดิบสําหรับการปรุงอาหาร   
ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ 

9.2 ธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว    หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ี
แสดงใหเห็นถึงภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย   ท่ีสามารถ
สรางประโยชนทางธุรกิจ 
9.3 ธุรกิจเก่ียวกับความบันเทิง   หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ี
แสดงใหเห็นถึงดารานักแสดง  เพลงประกอบ ดนตรีประกอบ  ท่ีสามารถ
สรางประโยชนทางธุรกิจ 
9.4 ธุรกิจเก่ียวกับสินคาอุปโภค  หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ี
แสดงใหเห็นถึงส่ิงของเคร่ืองใชอุปโภคตาง เชน เคร่ืองแตงกาย 
โทรศัพทมือถือ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร เปนตนท่ีสามารถสราง
ประโยชนทางธุรกิจ 
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9.5 ธุรกิจเก่ียวกับการศึกษา   หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ีแสดง
ใหเห็นถึงภาษาเขียน  ภาษาสนทนา ของเกาหลีเพื่อการส่ือสาร ท่ีสามารถ
สรางประโยชนทางธุรกิจ 
9.6 ธุรกิจเก่ียวกับการรักษาโรค   หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ี
แสดงใหเห็นถึงวิธีการรักษาโรค ไดแก การใชยาสมุนไพรและการฝงเข็ม
เพื่อการรักษาโรค   ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. การศึกษานีจ้ะทําใหทราบถึงบริบทของมายาคติท่ีปรากฏอยูในละครเกาหลีและการ
ถอดรหัสของคนไทยท่ีชมละครเกาหลี 

2. ทําใหเขาใจถึงการเชื่อมโยงวฒันธรรมตางชาติเขากับธุรกิจ 
3. เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมวัฒนธรรมไทยในเชิงธุรกิจเพื่อ

สรางโอกาสทางธุรกิจในระดับประเทศตอไป ดังเชน ประเทศเกาหลีใต  เปนตน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 งานวิจยัเร่ือง “มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีและการสรางประโยชน
ทางธุรกิจ” ไดนําแนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วของเพื่อมาเปนกรอบในการวิจัย ดังนี ้
  

2.1 ทฤษฎีทุนวัฒนธรรม 
2.2 ทฤษฎีมายาคติ (Myth) 
2.3 ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ 
2.4 ทฤษฎีการตลาดระหวางประเทศ 
2.5 ทฤษฎีกลยุทธการสรางแบรนด 
2.6 ทฤษฎีมิติเพศสภาพและสตรีนิยม 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural) และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
2.8 แนวคิดองคประกอบของละครโทรทัศน 
2.9 แนวคิดการเลาเร่ือง 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 
2.1  ทฤษฎีทุนวัฒนธรรม 
 
 รังสรรค ธนะพรพันธุ (2539 : 10.)  อธิบายไววา ทุนการเงิน ( Finance Capital) เปน
เพียงองคประกอบสวนหน่ึงของการบริการ (Service Capital)  เพราะภาคการเงิน การธนาคารเปน
เพียงภาคเศรษฐกิจยอยในภาคบริการท้ังหมด การเติบใหญของทุนการเงินจึงบงบอกถึงการเติบใหญ
ของทุนบริการ “ ในชวงเวลาแหงการเปล่ียนผานยุคท่ีทุนอุตสาหกรรมเปนทุนหลักไปสูยุคท่ีทุน
บริการเปนทุนหลักในระบบทุนนิยมโลกนี้  บริการหลายตอหลายประเภทกําลังเติบใหญ โดยท่ี
บริการเหลานี้มีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมแลส่ือนัยทางวัฒนธรรมดวย ทุนท่ี
ใชในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีนัยทางวัฒนธรรมเหลานี้ เรียกวา ทุนวัฒนธรรม ( Cultural 
Capital )  
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 ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญกลาแข็งได ก็โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคา
วัฒนธรรม (Culture Product) ในท่ีนี้ “สินคาวัฒนธรรม” หมายถึง สินคาและบริการที่วัฒนธรรมฝง
ตัวในสินคาหรือบริการนั้น 
 ชัยอนันต  สมุทวณิช (2540: 16) ยังไดนําแนวคิดของ รังสรรค ธนะพรพันธุ มาสรุปเปน
ความหมายของทุนวัฒนธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา  
 “ทุนวัฒนธรรม   เกี่ยวโยงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาและบริการท่ีมี
มิติทางวัฒนธรรม ท้ังนี้เพราะสินคาและบริการเหลานี้มีการฝงตัวของวัฒนธรรม” 
 
ทุนวัฒนธรรมและการฝงตัวของวัฒนธรรม 
 
 ดังท่ี รังสรรค ธนะพรพันธุ ไดใหแนวคิดวา สินคาวัฒนธรรม คือสินคาหรือบริการท่ีมี
นัยทางวัฒนธรรมฝงตัวอยู ดังนั้นเราจึงตองใหความสําคัญกับการศึกษาถึงการฝงตัวของวัฒนธรรม
ท่ีกอใหเกิดสินคาทางวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม 
 สํานักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก (Neo-Classic School) มีแนวคิดวาดวย 
Technological Embodiment ซ่ึงแปลวา การฝงตัวของเทคโนโลยี 
 เม่ือเราซ้ือเคร่ืองจักร ส่ิงท่ีเราไดมามิใชแตตัวเครื่องจักรซ่ึงนําไปใชผลิตสินคาอ่ืน ๆ
เทานั้น หากยังไดเทคโนโลยีท่ีติดมากับเคร่ืองจักรดวย เคร่ืองจักรแตละรุนแตละสมัยมีความ
ทันสมัยทางดานเทคโนโลยีแตกตางกัน  สํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลักช้ีใหเห็นวา เทคโนโลยีนั้น
ฝงอยูในตัวเคร่ืองจักรหรือท่ีเรียกวา Embodiment Technology หากตองการกาวใหทัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยี หนทางหนึ่งก็โดยการกอใหเกิดการลงทุนใหม เพราะโครงการการ
ลงทุนใหมจะมีการสรางโรงงานใหม ซ่ึงทําใหไดมาซ่ึงเทคโนโลยีใหม ประเทศท่ีไมสามารถมี
โครงการการลงทุนใหม นอกจากจะกาวไมทันเทคโนโลยีแลว ยังตองลาหลังทางเศรษฐกิจในที่สุด 
(รังสรรค ธนะพรพันธุ, แหลงเดิม: 10) 
 รังสรรค ธนะพรพันธุ (แหลงเดิม : 11) ใหแนวคิดวา Embodiment Technology หรือ 
Technological Embodiment สามารถนํามาประยุกตวิเคราะหวัฒนธรรมและต้ังช่ือวา Culture 
Embodiment หรือ Embodiment Culture โดยเสนอแนวคิดไวดังนี้  
 เม่ือเราซ้ือสินคามาบริโภค ส่ิงท่ีไดมามิไดมีเฉพาะตัวสินคาท่ีสนองความสุขความพอใจ
ในการบริโภคเทานั้น หากยังได “วัฒนธรรม” ท่ีฝงอยูในตัวสินคานั้นดวย สินคาหรือบริการแตละ
ประเภทมีนัยเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม แตนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีระดับความเขมขนไมเทากัน สินคา
หรือบริการบางประเภทอาจมีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไมชัดเจน แตบางประเภทมีความชัดเจนยิ่ง 
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 ผัก ผลไม และทรัพยากรธรรมชาติมิไดมีนัยทางวัฒนธรรมท่ีชัดเจน เพราะลวนแตเปน
ผลผลิตทางธรรมชาติ แตอาหารท่ีปรุงแตงโดยมนุษยมีนัยทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง เพราะ
กระบวนการปรุงอาหารมีเร่ืองวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวย  วัฒนธรรมการกินขาวแตกตางจาก
วัฒนธรรมการกินเนื้อและนมเนย  วัฒนธรรมท่ีแฝงอยูในอาหารประเภทขาวแตกตางท่ีแฝงอยูในส
เต็กในทํานองเดียวกัน ตะเกียบก็สะทอนวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากชอนสอม 
 บะหม่ีสดมีนัยทางวัฒนธรรมท่ีแตกตางจากบะหม่ีมามา เพราะบะหม่ีมามามีนัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอาหารจานดวน (Fast Food Culture) อยูดวย โดยท่ี Fast Food มี Embodiment Culture 
แตกตางจากการบริโภคโตะจีนหรือการบริโภคอาหารแบบญ่ีปุน การบริโภคอาหารแบบเอเชีย
ตะวันออกไมมีความเรงรีบดานเวลาเหมือน Fast Food 
 Embodiment Culture หรือ Culture Embodiment เปนแนวความคิดสําคัญในการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมจะกอเกิดและเติบโตไดจักตองมีอุตสาหกรรม
สินคาวัฒนธรรม และสินคาวัฒนธรรมก็มิใชอะไรอ่ืน หากแตเปนสินคาท่ี Embodiment Culture 
 Embodiment Culture ท่ีแตกตางกันทําใหสินคามีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน ความ
แตกตางดาน Embodiment Culture จึงทําใหเกิด Product Differentiation ความหลากหลายของ
ผลผลิตชวยกระตุนใหเกิดความตองการสินคา คนท่ีเคยสวมเกี๊ยะอาจอยากลองสวมรองเทา คนท่ีเคย
กินแตขาวแกงอาจอยากทดลองกินอาหารจานดวน เชน แมคโดนัลด และคนท่ีเคยนุงผามวงอาจ
อยากทดลองนุงกางเกงยีนส เชน Wrangler เปนตน 
 วัฒนธรรมเปนเร่ืองของการดําเนินชีวิตตามปกติของมนุษย ในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยในสังคมหนึ่งๆ แตละสังคมมีจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของตนเองรวมตลอดจนระบบ
ความเช่ือและศรัทธา ระบบคุณคา บรรทัดฐานทางจริยธรรม สันดานของสังคม การละเลนและกีฬา 
การแตงกาย วรรณกรรมและศิลปะ พื้นฐานวัฒนธรรมเหลานี้มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
หากแตคอยเปนคอยไป ในบางกรณีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดจากการปะทะกับวัฒนธรรม
ตางชาติ และในบางกรณีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของสังคมเศรษฐกิจ แตการเติบโตของ
ทุนวัฒนธรรมในประเทศมหาอํานาจสามารถสงผลกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมในประเทศ
อ่ืนๆ ได เพราะวัฒนธรรมท่ีแฝงอยูในตัวสินคาวัฒนธรรม การเติบโตของสินคาวัฒนธรรมใน
ประเทศหน่ึงกระทบตอพื้นฐานทางวัฒนธรรมประเทศอ่ืนโดยผานกลไกการคาระหวางประเทศ แต
การคาระหวางประเทศมิใชกลไกเดียวที่ผานวัฒนธรรมในยุคสังคมสารสนเทศระหวางประเทศ 
ดังเชน Internet อีกดวย (รังสรรค ธนะพรพันธุ, แหลงเดิม: 12) 
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 วัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนทุน 
 ชัยอนันต สมุทวนิช (2540 : 20) เสนอแนวคิด วัฒนธรรม คือ ทุน (Culture as Capital) 
ซ่ึงมีนัยสําคัญวาวัฒนธรรมเปนทุนชนิดหนึ่งแลวก็มีการเก็บสะสมทางวัฒนธรรมได (Culture 
Stock) และการเปล่ียนแปลงในการส่ังสมทางวัฒนธรรม นาจะถือไดวาการเกิดการลงทุนหรือทําให
ทุนเดิม (มรดกทางวัฒนธรรม) สามารถรักษาคุณคาไว ความม่ังค่ังและมั่งคงทางจิตวิญญาณเนน
ความมั่งค่ังทางวัฒนธรรม ซ่ึงก็คือจุดมุงหมายของความเปนมนุษย วัฒนธรรมท่ีเปนทุนของสังคม
หนึ่งๆ มีมานานกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และไมสูญสลายหายไปอยางส้ินเชิง ไมสามารถทําลาย
ได แมจะตกอยูภายใตการคลอบงําทางอํานาจนับเปนรอยๆ ปแตถาไมมีการสืบสานตอ ขาดความ
เอาใจใสสนับสนุนทุนของสังคมน้ีจะลดลงและหมดไปในท่ีสุด คนในสังคมก็จะขาดทุนทางชีวิตท่ี
ทําใหเขามีแนวความคิดท่ีเห็นวาวัฒนธรรมคือทุนประเภทหนึ่ง และมีความสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมนี้ ยอมนําไปสูการทบทวนความคิดเชิงนโยบายของการมีรายจาย เพื่อ
กอใหเกิดการลงทุนในกิจกรรมดานวัฒนธรรมเพราะเมื่อวัฒนธรรมเปนทุนของสังคม มีเคาเดิมและ
มีการรักษาเพิ่มพูนทุนนั้น การท่ีรัฐจะใชจายเพื่อเพ่ิมพูนทุนเดิม เคาเดิม ก็เปนเร่ืองท่ีจําเปน 
 ถาจะกลาวใหชัดเจนลงไปอีกคือวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเปนทุนหลักของสังคม ยอม
หมายถึงการปรับบทบาทใหวัฒนธรรมพนจากการเปนฝายถูกกระทํา และมีบทบาทรอง บทบาทรับ 
ใหเปนฝายกระทําต่ืนตัวและมีบทบาทนํา บทบาทรุก 
 ยิ่งไปกวานั้น วัฒนธรรมก็จะไมเสียเอกลักษณกลายเปนเพียง “สินคาและบริการ” 
วัฒนธรรมจะสามารถคงสภาพการเปนทุนของสังคม (Capital of Society) ไวได ไมตองหลอเล้ียง
ข้ึนใหมดวยการปลูกฝงคุณคา หลังจากท่ีกระบวนการทางเศรษฐกิจไดทําลายเคาเดิมของสังคมกอน
เนนสังคมอุตสาหกรรมไปเกือบหมด ดังกรณีของสังคมอเมริกันและสังคมตะวันตกท่ัวไป (ชัย
อนันต สมุทวณิช,แหลงเดิม : 20) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ทุนทางวัฒนธรรม เปนทุนท่ีไมมีวันหมด 
เพราะยิ่งเรานําเอาวัฒนธรรมมาเปนทุนมากข้ึนเทาไหร วัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท่ีเคยถูกลืมหรือเลือน
หายไปจากสังคมก็จะไดรับความสนใจข้ึนมาอีกคร้ังและกลับมาเปนทุนใหกับสังคมอีกคร้ัง 
 มุมมองของนักเศรษฐศาสตรบางทานอาจมองวาการลงทุนทางวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ี
ฟุมเฟอย แตชัยอนันต สมุทวณิช(แหลงเดิม : 22)  กลับมองในอีกมุมมองวา การลงทุนทาง
วัฒนธรรม มีความหมายกวางไกลไปกวาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เพราะการลงทุนทางวัฒนธรรม
ไมจําเปนจะตองเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนทุนทางสังคมเสมอไป และอาจเกิดข้ึนกอน
การเติบโตของอุตสาหกรรมก็ได การลงทุนทางวัฒนธรรมไมจําเปนจะตองเปนการผลิตสินคาและ
บริการ ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนดวยราคาท่ีกําหนดโดยกลไกตลาด แตเปนการผลิตบริการที่รัฐและผูมี
อํานาจดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความพยายามท่ีจะฉีดปอนความคิด ความ
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เช่ือ คุณคา เพ่ือกลอมเกลาท้ังเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน เนื่องจากการลงทุนทางวัฒนธรรม มี
เปาหมายตางไปจากการผลิตสินคาและบริการเพื่อหวังผลกําไร และไมเกี่ยวของกับการมีราคา
แลกเปล่ียนตามกลไกตลาด 
 ดังเชนละครเกาหลี ท่ีถามองในเชิงธุรกิจถือวาเปนการลงทุนเพื่อมุงผลกําไรการขาย
ลิขสิทธ์ิละครเปนตอน ๆ ไปของผูอํานวยการสรางละครเร่ืองนั้น   แตกลับมีนัยท่ีตองการใหเกิดการ
ตอยอดทางธุรกิจจากละครมากมายเปนสายธารสินคาหรือบริการท่ีหล่ังไหลมาพรอมกลับละครและ
ภาพลักษณของประเทศสงผลตอการทองเที่ยวของประเทศ รวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศเกาหลีท่ีใชละครเปนส่ือในการครอบงําทางวัฒนธรรมโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม   
 
การกอเกิดและการเติบโตของทุนวัฒนธรรม 
 คําถามพ้ืนฐานมีอยูวา ทุนวัฒนธรรมกอเกิดไดอยางไร และเหตุใดจึงเติบใหญจนกําลัง
เปล่ียนโฉมหนาของระบบทุนนิยมโลก 
 รังสรรค ธนะพรพันธุ (แหลงเดิม : 17) ตอบคําถามขางตนดวยเหตุปจจัยท้ัง 4 อันไดแก 

1. กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification or Commoditization of 
Culture) 

2. กระบวนการพานิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) 
3. กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) 
4. กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionnalzation of Culture) 

  
 1  .กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification or Commoditization of 
Culture) 
 กระบวนการแปรสรรพส่ิงเปนสินคา นับเปนเหตุปจจัยปฐมฐานท่ีเกื้อกูลการกอเกิดและ
การเติบโตของทุนวัฒนธรรม  หากวัฒนธรรมมิไดแปรสภาพเปนสินคา อุตสาหกรรมสินคา
วัฒนธรรมยอยมิอาจกอเกิดและทุนวัฒนธรรมยอมยากท่ีจะงอกงามได แตเปนเพราะวัฒนธรรม
กลายเปนสินคา จึงมีอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม และหนอทุนวัฒนธรรมคอย ๆ เติบโต 
 ส่ิงท่ีเปนสินคาจะตองมีราคา วัฒนธรรมกลายเปนสินคาดวยเหตุท่ีวา วัฒนธรรมจะมี
ราคาก็ตอเม่ือมีความตองการซ้ือ เม่ือความตองการซ้ือมีมากจนคุมท่ีจะมีการผลิต อุตสาหกรรม
สินคาวัฒนธรรมยอมเกิดข้ึน แตความตองการซ้ือมิใชปจจัยเดียวท่ีใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา การ
เติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีบทบาทในการผลักดันใหกลายเปนสินคา เม่ือวัฒนธรรมเขาสู
ตลาด พลังตลาดเปนปจจัยท่ีกําหนดราคาของวัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สินคา
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วัฒนธรรมท่ีไมมีความตองการในตลาด ราคายอมตกต่ําสินคาวัฒนธรรมใดท่ีมีความตองการมาก 
ราคายอมถีบตัวสูงข้ึน  
 แมวารากฐานทางวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งสังคมใดจะมีรากฐานทางประวัติศาสตรใน
สังคมน้ันแตวัฒนธรรมก็ตองปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เม่ือ
ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน แบบแผนการดํารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผนการ
พักผอนหยอนใจ  รวมตลอดจนแบบแผนการแตงกายยอมแปรเปล่ียนไปดวย  ความตองการสินคา
วัฒนธรรมประเภทใหมเกิดข้ึนมาทดแทนสินคาวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ หากยุทธศาสตร
การพัฒนามีพื้นฐานมาจากระบบทุนนิยมและนโยบายเสรีนิยมเศรษฐกิจ  พื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของระบบทุนนิยม (Capitalistic Culture) ยอมกระทบตอวัฒนธรรมท่ีมีในสังคมนั้น การ
เปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ไมเพียงกระทบตอแบบแผนความตองการสินคาวัฒนธรรมเทานั้น หากยังมี
ผลกระทบอันลึกลํ้าอ่ืน ๆ อีกดวย ซ่ึงเปนไปไดท้ังในแงบวกและแงลบ ในแงบวกการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษนอกจากจะแฝงไปดวยทุนวัฒนธรรมท่ีเนนการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ ยังไดชวยใน
แงของการอนุรักษและการพัฒนาวัฒนธรรมทองถ่ินใหแข็งแรง ในสวนของแงลบทุนวัฒนธรรมท่ี
กอใหเกิดเศรษฐกิจที่เฟองฟูอาจนํามาซ่ึงการนิยมบริโภควัตถุหรือท่ีเรียกวา “Consumerism” 
 
 2. กระบวนการพานิชยานุวัตร (Commercialization of Culture)   
 วัฒนธรรมจะกลายเปนสินคาไดไมเฉพาะแตจะตองมีความตองการหรืออุปสงค หากยัง
ตองมีขนาดใหญพอสมควร การผลิตสินคาวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึนได ขอสําคัญจะตองเปนการผลิตเพื่อ
ขาย มิใชการผลิตเพื่อกินเพื่อใช กระบวนการสรางอุปสงคจึงตองมีโยงใยท่ีหยั่งรากลึกและมีฐานอัน
กวางขวาง 
 แตสินคาวัฒนธรรมจํานวนมากเปนสินคาท่ีมีการผลิตอยูแลวในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมเกา หรือประเทศมหาอํานาจในปจจุบัน การขยายตลาดสินคาวัฒนธรรมไปสูโลกท่ี
สามจึงอยูท่ีกระบวนการสรางอุปสงค หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกท่ีสามยอมรับ
สินคาวัฒนธรรมท่ีผลิตไดแลว อุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมขยายตัว และกลุมทุนวัฒนธรรม
ยอมเติบโต อาทิเชน หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชนในโลกท่ีสามยอมรับวัฒนธรรม “แดก
ดวน ยัดเร็ว” (Fast Food) ธุรกิจรานอาหารยอมขยายตัว หากสามารถกลอมเกลาใหประชาชน
ยอมรับการเลนกอลฟเปนวิถีชีวิตใหม การจัดการแขงขันและความนิยมในการเลนกอลฟยอม
ขยายตัวและอุตสาหกรรมอุปกรณการเลนกอลฟยอมเติบโต 
 กระบวนการพานิชยานุวัตรของวัฒนธรรม นับเปนเง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งของการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม การโฆษณาและการสงเสริมการขายมิใชวิธีท่ีจะ
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กอใหเกิดกระบวนการดังกลาวนี้ การสราง “ยี่หอ” และการผลิตสินคาท่ีมียี่หอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยี่หอระดับโลก (Global Brand) และการกลอมเกลาใหผูบริโภคมีความภักดีตอยี่หอ (Brand Loyalty) 
นับเปนปมเง่ือนท่ีสําคัญยิ่ง นอกจากนี้ การจับตลาดใหถูกจุดก็เปนเร่ืองสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน ดัง
จะเห็นไดจากการจับตลาดวัยรุนในกรณีของสินคาแฟช่ันและบริการสนทนาการ แมในกรณีของ 
Fast Food โลกกําลังเผชิญกับกระแสแม็กโดนัลดานุวัตร 
 ดังเชนการกลอมเกลาผูท่ีชมละครเกาหลีใหเกิดความชื่นชอบในละครเกาหลี  ในตัว
แสดงชาวเกาหลี  และนําไปสูความชื่นชอบในความเปนประเทศเกาหลี   จนเกิดการยอมรับ
วัฒนธรรม ยอมรับสินคาวัฒนธรรมมากมายท่ีฝงตัวอยูในละครเกาหลี 
 
 3. กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกอใหเกิดผลผลิตใหม ซ่ึงมีผลกระทบตอมนุษยและ
สังคมในดานตางๆ กระบวนการปรับตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบดานวัฒนธรรม เพราะทําให
โครงสรางความตองการวัฒนธรรมแปรเปล่ียนไป 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงเปนหนึ่งใน
กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร ไมเพียงแตชวยทําใหการถายทอดขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว และ
สารสนเทศมีความสมบูรณมากขึ้นเทานั้น หากยังเปลี่ยนแปลงแบบแผนพ้ืนฐานในการส่ือสารของ
มนุษยอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและอิทธิพลของ
ส่ือมวลชนที่มีตอสังคมมนุษยท้ังในการถายทอดกระบวนทัศนทางความคิดแบบแผนการดํารงชีวิต 
ระบบคุณคาและบรรทัดฐานทางจริยธรรมเพ่ิมข้ึนจากเดิมเปนอันมาก 
 แตเดิมหากผูชมไดรับละครเร่ืองใดก็ตาม อาจจะตองรอจนกวาจะมีการนํามาฉายซํ้าอีก
คร้ังโดยทางสถานีโทรทัศนนั้น ๆจัดโปรแกรมรายการซํ้าใหตามคําเรียกรอง  แตปจจุบันเทคโนโลยี
ทําใหกระบวนการผลิต การออกอากาศละครเปนไปไดอยางรวดเร็วและสะดวก มากกวาเดิม ผูชมท่ี
ช่ืนชอบละครเร่ืองใด สามารถซื้อหาไดอยางงายดายมีหลากหลายรูปแบบตามความตองการ จน
ธุรกิจรานขายแผนวีดีโอซีดี   จึงเปนท่ียอมรับและไดรับความนิยมในปจจุบัน 
 
 4. กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture) 
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผนวกกับความกาวหนาของเทคโนโลยี
อวกาศ กอใหเกิดบริการโทรทัศนระหวางประเทศ ซ่ึงขยายตัวอยางรวดเร็วนับต้ังแตทศวรรษ 2510 
 การขยายตัวของเครือขายและบริการโทรทัศนระหวางประเทศมีสวนเรงกระบวนการ
โลกานุวัตร บทบาทและอิทธิพลของบริการโทรทัศนระหวางประเทศในการเผยแพรขาวสารขอมูล
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เปนเร่ืองท่ีไมอาจปฏิเสธได แตบทบาทและอิทธิพลท่ีสําคัญไมยิ่งหยอนกวา คือ การขัดเกลาทาง
วัฒนธรรมเพ่ือใหยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ บริการโทรทัศนระหวางประเทศจึงเปน
กลไกสําคัญของกระบวนการสากลนุวัตรของวัฒนธรรม โทรทัศนเปนจักรกลสําคัญในการถายทอด
วัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ ระบบคุณคาและศรัทธา และกระบวนการทัศนทางความคิด โทร
ทัศนานุวัตรจึงเกื้อกูลตอการเติบใหญของทุนวัฒนธรรมอยางมาก 
 และดวยละครเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษาน้ัน ทําการออกอากาศผานทางสถานีโทรทัศน 
(Free TV) ท่ีใคร ๆ ก็สามารถเลือกรับชมได ถาบานนั้นมีเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน ทําใหละคร
เกาหลีไดรับความนิยมอยางกวางขวางและรวดเร็ว นั่นก็หมายถึงสัญญาณบอกวาการเผยแพร
วัฒนธรรมเกาหลีไปท่ัวถึงทุกบานทุกหลังเรือนตามกลไกของกระบวนการโทรทัศนานุวัตรอยางลง
ตัวและแยบยลที่สุด 
 
 การลงทุนทางวัฒนธรรม 
 ชัยอนันต สมุทวณิช(แหลงเดิม.) ไดอธิบายถึงการลงทุนทางวัฒนธรรมวาเกี่ยวพันกับ
การใหนิยามศิลปะและวัฒนธรรมอยางแยกไมออก ในอดีตท่ีประเทศไทยไมเคยมีการวางมาตรฐาน
การใชจายดานวัฒนธรรมสาธารณะ แมองคพระมหากษัตริยเองจะมีพระบรมราโชบายในการนี้ก็
ตาม แตกรอบความคิดในศตวรรษท่ี 19 และ 20 ยังคงแคบ และเนนไปทางดานเศรษฐกิจ จนกระท่ัง
ในป พ.ศ. 2523 UNESCO จึงไดกําหนดประเภทของศิลปวัฒนธรรมดังนี้ 

1. มรดกทางวัฒนธรรม 
2. ผลผลิตทางการพิมพ และวรรณกรรม 
3. ดนตรี 
4. ศิลปะการแสดง 
5. ประดิษฐศิลป 
6. ภาพยนตร และการถายภาพ 
7. วิทยุ และโทรทัศน 
8. กิจกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม 
9. กีฬา 
10. การอนุรักษภูมิประเทศและธรรมชาติ 
11. การบริหารวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
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 ตามนิยามของนักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก การลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
ทุนคลัง (Capital Stock) ซ่ึงมีองคประกอบคือ ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ และการเปล่ียนแปลงของสินคา
คงคลัง ชัยอนันต สมุทวณิช (แหลงเดิม: 16.) 
 นักเศรษฐศาสตรมักจะใหความสนใจตอบทบาทของกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีตอ
เศรษฐกิจ โดยถือวา หากศิลปะและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีสําคัญตัวหนึ่งทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได
จากความพยายามที่จะเสนอผลลัพธทางปริมาณท่ีศิลปวัฒนธรรมมีตอการสรางมูลคาเพ่ิมเพื่อบง
ช้ีใหเห็นรายจายท่ีมีในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนรายจายท่ีไมสูญเปลาหากควรแกการสนับสนุน 
(Hummel แปลโดย ชัยวัฒน ถิระพันธ, 2535; อางใน ชัยอนันต สมุทวณิช, แหลงเดิม: 17) 
 ชัยอนันต สมุทวณิช ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา ตามความเห็นของนักเศรษฐศาสตรนั้น 
รายจายทางวัฒนธรรมมีสวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจในสองทาง คือ 

1. โดยผานทางการพัฒนา “โครงสรางพื้นฐานทางสังคม” (Social in  structure) 
2. โดยผานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการฉายภาพพจนของประเทศใหนานาชาติ ดังนั้น จึงมี

ประโยชนทางการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งตอตลาดการทองเท่ียว หลายประเทศจึงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังทางดานการอนุรักษและการพัฒนาสถานท่ีๆ จะดึงดูดความสนใจจาก
นักทองเท่ียวประเทศท่ีกําลังพัฒนาจํานวนไมนอยจึงอาศัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการนํารายไดเขาสูประเทศ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจยังไมสามารถหาเงินตราตางประเทศ
ได 

ดังเชนฉากหรือสถานท่ีตาง ๆ ท่ีใชถายทําละครเกาหลี นับเปนการลงทุนทางวัฒนธรรม 
ในรูปแบบของธุรกิจบริการการทองเท่ียว ท่ีนํารายไดกลับสูประเทศ เพราะมีนักทองเท่ียว
ตางประเทศจํานวนไมนอยท่ีใหประทับใจละครเกาหลี และมีความสนใจมาเรียนรูวัฒนธรรม
ประเพณีเกาหลี ดวยการจายเงินใหกับทัวรตามรอยละครเกาหลีเร่ืองท่ีตัวเองช่ืนชอบ 

บทบาทของวัฒนธรรมท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจอีกดานหน่ึง ไดแก การท่ีทรัพยากร
บุคคลไดสรางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม ประชามสัมพันธ การโฆษณา ตลอดจนการออกแบบ
สินคาอุตสาหกรรม (เชนตัวสินคา หรือกลองใสสินคา) ท่ีเปนประโยชนทางตรงและทางออมตอ
ภาคเศรษฐกิจตางๆ อนึ่งวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือเช่ือมสมานคนในสังคมใหมีความผูกพันตอกัน มี
คุณคา และขนบประเพณีรวมกัน ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเอ้ือประโยชนตอการส่ือความคิด (Subhak 
Siwaraksa, 1992; อางใน ชัยอนันต สมุทวณิช , แหลงเดิม :18)  

ซ่ึงจากเนื้อหาจากแนวคิดเร่ืองทุนทางวัฒนธรรม  ผูวิจัยนํามาเปนกรอบในการวิเคราะห
ตามปญหานําวิจัย มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีสรางประโยชนธุรกิจไดอยางไร   
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และเปนกรอบแนวทางในการใหความหมายคํานิยามศัพทในบทท่ี 1  เพิ่มความเขาใจในเร่ืองการ
ดัดแปลงและเพ่ิมมูลคาของวัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาท่ีมีมูลคาในระบบการตลาดเพ่ือสรางผล
กําไรดวยทุนจากวัฒนธรรม 
 
2.2  ทฤษฎีมายาคติ (Myth) 
 

มายาคติ คือ ระบบของการสรางความหมาย ดังนั้น มายาคติจึงเปนสวนหนึ่งของสัญ
วิทยา หรือศาสตรวาดวยสัญญะ ดังนั้นเพื่อเปนการทําความเขาใจแนวคิดเร่ืองมายาคติ จึงขอทํา
ความเขาใจกับสัญวิทยาในเบ้ืองตนกอน 

สัญวิทยา (semiology)  พัฒนามาจากคําในภาษากรีก semeion ท่ีแปลวา sign ใน
ทรรศนะของนักทฤษฎีทางดานสัญวิทยา สัญญะคือ อะไรก็ไดท่ีกอใหเกิดความหมายโดยเทียบเคียง
ใหเห็นถึงความแตกตางไปจากส่ิงอ่ืน และคนในสังคมยอมรับหรือเขาใจ 

O’Sullivan (1983)   ไดใหคําจํากัดความวาสัญวิทยาเปนการศึกษาเร่ืองของสัญญะ 
(sign) รหัส (code) และวัฒนธรรม ซ่ึงเกี่ยวของกับการแสดงใหเห็นถึงลักษณะท่ีสําคัญของสัญญะ 
และการท่ีสัญญะนั้นถูกนํามาใชในสังคม โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. สัญญะจะตองมีลักษณะทางกายภาพ 
2. สัญญะจะตองมีความหมายถึงบางส่ิงบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง 
3. สัญญะจะตองถูกนํามาใช และรับรูโดยผูท่ีเกี่ยวของวาเปนสัญญะ 

 
สัญญะในฐานะท่ีเปนหนวยพื้นฐานท่ีสุดของภาษา คือระบบของความสัมพันธท่ี

สลับซับซอนท่ีเช่ือมโยงระหวาง รูปสัญญะ หรือตัวส่ือ / ตัวหมาย (signifier) กับความหมายสัญญะ
หรือความคิดตามรูปสัญญะตองการจะส่ือ / ตัวหมายถึง (signified) สองสวนนี้ประกอบข้ึนมา
เปนสัญญะ 

ภาษาศาสตรถือไดวาเปนแมแบบของสัญวิทยา  สัญวิทยาไดนําเอาแนวคิดของ
ภาษาศาสตรมาประยุกตเขากับปรากฏการณ (ตัวบท) ในความเปนจริงเราพิจารณาตัวบทเหมือน
ภาษา โดยตัวความสัมพันธคือส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด  

วิธีการหาความรูของสํานักโครงสรางนิยม และสัญวิทยา พัฒนามาจากความคิด
ทางดานภาษาศาสตรเชิงโครงสรางของ Ferdinand de Saussure ในชวงตนศตวรรษท่ี 20 
ทําการศึกษาความหมายของการกระทําของมนุษย โดยดูท่ีบทบาท หนาท่ีของการกระทํานั้น ใน
บริบทของสังคมมากกวาท่ีจะเปนการศึกษาตัวพฤติกรรมโดด ๆ  Saussure  ไดช้ีใหเห็นวา 
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ความหมายของสรรพส่ิงมิไดดํารงอยูในตัวของส่ิงนั้น แตอยูท่ีความสัมพันธของส่ิงนั้นกับส่ิงอ่ืน ๆ 
ภายใตระบบเดียวกัน เขาไดสรางความคิดท่ีวา ระบบสังคมตางหากท่ีสรางมนุษย สรางปจเจกบุคคล
ข้ึนมาดวยการตอกย้ําบรรดา ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑและจารีตปฏิบัติตาง ๆ ของสังคมไวในระดับ
ของจิตไรสํานึก (unconscious)  ของมนุษย ดังนั้น หากเขาใจพฤติกรรมการกระทําของมนุษย ก็ตอง
ทําความเขาใจระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ และจารีตปฏิบัติในสังคมนั้น ซ่ึงเปนตัวสรางและกําหนด
ความหมายใหกับพฤติกรรมและการกระทํานั้น ๆ 

Saussure ไดใหนิยามของสัญวิทยาไววา “สัญวิทยาเปนศาสตรท่ีศึกษาถึงวิถีชีวิต
ของสัญญะภายในสังคมท่ีสัญญะนั้นถือกําเนิดข้ึนมา รวมทั้งแสวงหากฎท่ีควบคุมอยูเบ้ืองหลัง” 
หรือสรุปไดวาสัญวิทยาเปนศาสตรเกี่ยวของกับ 

1. สัญญะ สัญวิทยาจะศึกษาถึงประเภทตาง ๆ ของสัญญะโดยจะสนใจวิธีการสืบทอด
ความหมาย (Meaning) ของสัญญะเหลานี้ รวมท้ังวิธีการท่ีสัญญะเหลานี้เขามาเกี่ยวพันหรือ
เช่ือมโยงกับผูใชสัญญะ เพราะถือวาสัญญะเปนผลผลิตทางความคิดของมนุษยการจะเขาใจสัญญะ
ไดจึงจําเปนตองเขาใจตัวมนุษยท่ีสรางสัญญะดวย 

2. รหัส / ระบบ เนื่องจากสัญญะนั้นเกิดข้ึนมาอยางเปนระบบ และระบบท่ีนําเอาสัญญะ
มาประกอบเขาดวยกัน เราเรียกวา รหัส ซ่ึงมีมากมายหลายประเภท แตละประเภทก็มีคุณสมบัติท่ี
แตกตางกัน 

3. วัฒนธรรม ท้ังตัวสัญญะและรหัสนั้นถูกสราง ถูกใช และทํางานภายใตบริบททาง
วัฒนธรรมแบบหนึ่ง ๆ เทานั้น หากบริบทเปล่ียนไป ความหมายของสัญญะและรหัสก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดวย 

การส่ือสาร เปนการรวมเอาเร่ืองของระบบสัญญะกับการวิเคราะหแบบโครงสรางนิยม
ไวดวยกัน หากขาดสวนใดสวนหนึ่งก็จะส่ือสารกันไมได การส่ือสารจะเปนไปไดนั้นประกอบดวย
การ สงสาร การับสาร การเขาใจสารท่ีสง ผานการเขาใจรหัสท่ีเปนตัวกําหนด / กํากับความหมายอีก
ตอ ถาหากการสื่อสารคือการใสรหัส (encode) แลว การเขาใจรหัส / การรับสารก็คือการถอดรหัส 
(decode) นั่นเอง ดังนั้นหัวใจของการส่ือสารจึงอยูท่ีเร่ืองของรหัส สวนสาระสําคัญของส่ิงท่ีเรียกวา
รหัสในทฤษฎีการส่ือสารจะประกอบไปดวย 

(1) รหัสตองมีมากอนผูสงสารและกอนขอความท่ีส่ือ เพราะรหัสเปนตัวกําหนดวาจะ
สงสารอยางไร สวนคนรับสารก็ตองเรียนรู ทําความเขาใจรหัสดังกลาว จึงจะรับสารไดหรือเขาใจ
สารท่ีสงมา 

(2)  รหัสเปนอิสระจากขอความท่ีสง การส่ือสารมิใชเปนการสงขอความ แตเปนการสง
สัญญาณภายใตการกํากับของรหัสชุดหนึ่งเทานั้น 
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(3)รหัสเปนอิสระจากผูสงสาร และเปนตัวกํากับวาผูสงสารจะตองสงอยางไร พูด
อยางไร ผูรับจึงจะรูเร่ือง 

เนื่องจากสัญวิทยาใหความสนใจกับความหมายท่ีบรรจุอยูในสัญญะ Roland Barthes 
ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายตรงและความหมายแฝงท่ีอยูในกระบวนการส่ือสาร 

1.  การตีความหมายตรงหรือความหมายโดยอรรถ (denotation) เปนการตีความหมายท่ี
เขาใจตามตัวอักษรหรือเปนความหมายข้ันแรก มักเปนท่ีเขาใจตรงกันโดยสวนใหญ เปนความหมาย
ของสัญญะท่ีถูกประกอบสรางข้ึนอยางเปนภววิสัย (objective) มีลักษณะท่ี เปนสากล คือ อางอิง 
ข้ึนมาโดยไมตองมีการประเมินคุณคาตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ ความหมายที่ระบุใน
พจนานุกรม 

2. การตีความหมายโดยนัย (connotation) หรืออาจเรียกวาความหมายแฝง อธิบายถึง
ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเม่ือสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของผูใชสารและคานิยมใน
วัฒนธรรมของเขา ความหมายในข้ันท่ีสองน้ี เปนความหมายทางออมท่ีเกิดจากขอตกลงของกลุม
หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะบุคคลเปนความหมายท่ีถูกประกอบสรางอยางเปนอัตวิสัย 
(subjective) ไมวาจะเปนในระดับบุคคลหรือในระดับสังคมและความหมายแฝงจะเปล่ียนแปลงไป
ตามวัฒนธรรมในการรับสาร 

ในทุกสัญญะจะประกอบดวยความหมายท้ังสองควบคูกันไปเสมอ แตวาในสัญญะแต
ละประเภทอาจมีสัดสวนของความหมายตรงและความหมายแฝงมากยอยตางกัน โดยปกติ
ความหมายตรงนั้นจะหอหุมความหมายแฝงเอาไว และนําเสนอออกไปราวกับวาความหมายแฝงน้ัน
เปนเร่ืองท่ีเปนธรรมชาติ (Natural) ทําใหผูใชสัญญะหลงลืมลักษณะอัตวิสัยเชิงสวนตัวหรือเชิง
สังคมของความหมายแฝงไป 

Barthes ไดกลาวไววา “ทันทีท่ีมีสังคมเกิดข้ึน การใชวัตถุส่ิงของตาง ๆ ในสังคม ตัวมัน
เองก็ถูกทํากลายสภาพเปนสัญญะไป” (“ as soom as there is a society , every usage is converted 
into a sign of itself .” Barthes, 1967:41 ) แตคนโดยท่ัวไปมักมองขามความหมายในระดับท่ีสอง 
(the second-level signification) กลาวคือ มองขามหรือไมเห็นความหมายในระดับท่ีวัตถุตาง ๆ มี
ฐานะเปนสัญญะ หรือถูกทําใหกลายเปนสัญญะ มีบทบาท / หนาท่ี ในเชิงสัญญะ (sign function) ไป
มองเห็นแตฐานะการเปนวัตถุ ส่ิงของเพ่ือการใชสอยแคบ ๆ ของส่ิงเหลานี้เทานั้น (a non-signifying 
object)  Barthes เรียกกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ลดทอน ปกปดอําพราง บิดเบือนฐานะการ
เปนสัญญะของสรรพส่ิงในสังคมใหกลายเปนเร่ืองของ “ธรรมชาติ” เปนส่ิงปกติธรรมดา หรือเปน
ส่ิงท่ีมีบทบาท / หนาท่ีในเชิงประโยชนใชสอยแคบ ๆ ในสังคมวา “กระบวนการสรางมายาคติ” 
(mythology) และเรียกส่ิงท่ีเปนผลลัพธ / ผลผลิตของกระบวนการนี้วา “มายาคติ” (myth / alibi 
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/doxa) หรือความคิด / ความเช่ือท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับโดยไมตั้งคําถาม และเปนความคิด / 
ความเช่ือ ท่ีสอดรับกับระบบอํานาจท่ีดํารงอยูในสังคมในขณะน้ัน 

จากบทความหลายช้ินเกี่ยวกับ “Myth today” โดย Barthes ไดบอกวา “เร่ืองราวของ
มายาคติ ในสังคมท่ีทันสมัยซ่ึงเต็มไปดวยความรูทางวิทยาศาสตร ก็ยังมีมายาคติอยูมากมาย 
ความหมายของคําวามายาคตินั้น มิไดหมายความวา ความหมายดังกลาวจะตองเปนเร่ืองไมจริง แต
ทวาคําวา “Myth today” นี้เกิดข้ึนเนื่องจากการทําหนาท่ีท่ียังคงเหมือนกับมายาคติในอดีต คือการให
คําอธิบายตาง ๆ เกี่ยวกับโลกแกเรา 

Barthes ไดอธิบายวา หลังจากท่ีความหมายแฝงตัวแรกถูกสรางข้ึนมา ความหมายนั้นก็
จะกลายเปนรูปสัญญะแลวสรางความหมายแฝงตัวท่ีสองตอไปเร่ือย ๆ เปนสายโซแหงความหมาย 
(chain of meaning) ดังเชน ความหมายในช้ันแรกนั้น อาจเปนการตีความเนื่องมาจากประสบการณ
ของแตละบุคคล (subjective experience) แตสําหรับความหมายแฝงระดับท่ีสองหรือท่ีเรียกวา มายา
คติ นั้นเปนการตีความท่ีถูกใสความหมายในระดับสังคม 

 
 
 1.รูปสัญญะ   2 . ตัวหมายถึง 
 
     3. สัญญะ 
 ภาษา    ๑ .รูปสัญญะ  ๒.ตัวหมายถึง 
        
    มายาคติ    ๓.สัญญะ 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิ แสดงใหเห็นระดับของมายาคติ 
 

Barthes มองวาลักษณะการทํางานของมายาคติไมตางจากเร่ืองของสัญญะในระบบ
ภาษาจะตางก็เพียงวา สัญญะในระบบภาษา ถูกแปร / เปล่ียนรูปสัญญะในระบบมายาคติ คือทํา
หนาท่ี สราง/ส่ือความหมายไดเลย ไมตองการผสมระหวางรูปสัญญะกับความหมายเหมือนอยางใน
ระบบของภาษา ในระบบของมายาคติ ส่ิงตาง ๆ ในสังคมจะถูกลดทอนลงมาเปนวัตถุดิบท่ีระบบ
มายาคติจะใชในการส่ือความหมาย 
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ความหมายและนิยามของแนวคิดมายาคติ (Myth) 
 

คําวา “Myth”  นั้น (John Fiske , 1990) มีความหมายเดิมวา เปนเร่ืองเลาซ่ึงสังคม / 
วัฒนธรรมใชในการอธิบายหรือใชในการทําความเขาใจความเปนจริงหรือธรรมชาติในแงมุมตาง ๆ 
มายาคติในสังคมโบราณมักเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจา ทําใหคนมักเขาใจวา มายาคติเปนเร่ือง
โบราณ ในสังคมสมัยใหมไมมีมายาคติแลว ซ่ึงในเร่ืองนี้  Barthes ไดนําเสนอวา มายาคติก็คือ วิธีคิด
ของสังคมหรือวัฒนธรรมเก่ียวกับบางส่ิงบางอยาง เปนวิธีการประมวลความคิด (conceptualization) 
หรือทําความเขาใจกับส่ิงนั้น ในสังคมสมัยใหมจึงยังมีมายาคติอยูมากมาย เชน มายาคติเร่ืองเพศ 
อํานาจ ชนชาติ 

มายาคติเปนระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสรางความหมายแบบหน่ึง (“a mode of 
signification, a form) ท่ีข้ึนกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตรเฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจํากัดของการใช และมี
กระบวนการทําใหเกิดการยอมรับของสังคมในวงกวาง 

หรืออาจนิยาม มายาคติ (วรรณพิมล อังคสิริสรรพ , 2544) ไดวา หมายถึงการส่ือ
ความหมายดวยคติความเชื่อทางวัฒนธรรม ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ  
หรืออาจกลาวไดวา เปนกระบวนการของการลวงใหหลงอยางหน่ึง แตก็มิไดหมายความวามายาคติ
เปนการโกหกหลอหลวงแบบปนน้ําเปนตัว หรือการโฆษณาชวนเช่ือท่ีบิดเบือนขอเท็จจริง มายาคติ
นั้นมิไดปดบังอําพรางส่ิงใดท้ังส้ิน ทุกอยางปรากฏอยูตอหนาตอตาเราอยางเปดเผย แตเราตางหากท่ี
คุนเคยกับมันเสียจนไมทันสังเกตวามันเปนส่ิงประกอบสรางทางวัฒนธรรม หลงคิดไปวาคานิยมท่ี
ยึดถืออยูนั้นเปนธรรมชาติ หรือเปนไปตามสามัญสํานึก 

ในทุกสวนเส้ียวของสังคมยุคปจจุบัน เรายังสามารถพบเห็นมายาคติไดท่ัวไปเพียงแตวา
มายาคติ มีการแปลงตนเอง วาทะของมายาคตินั้นไมจําเปนวาจะตองเกาะอิงอยูกับภาษาเหมือนกับ
คําพูดท่ัวไป มายาคติสามารถแฝงอยูในวัตถุและปรากฏการณมากมาย เง่ือนไขท่ีจะทําใหส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดกลายเปนมายาคติ  คือการท่ีสังคมหรือวัฒนธรรมน้ันเขาไปยุงเกี่ยวแทรกแซง โดยหยิบยื่น
ความหมายคุณคาตาง ๆ นานา (ท้ังในดานดีและดานราย) ใหแกส่ิงตาง ๆ เหลานั้น Barthes เช่ือวา
ทุกส่ิงสามารถกลายเปนมายาคติไดท้ังส้ิน เพราะความสามารถในการสรางความหมายของมนุษย 
มายาคติเปนผลผลิตจากสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง ชนช้ันหนึ่งหรือหลายกลุมหลายชน
ช้ัน มายาคติสัมพันธกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอยางแนนแฟน ในฐานะเปนบริบททาง
ประวัติศาสตรท่ีกําหนดการดํารงอยูของมัน มายาคติมีท่ีมาท่ีไปทามกลางความเปล่ียนแปลง ไมมี
มายาคติใดผุดข้ึนมาไดเองจากธรรมชาติ 
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คนเราทุกคนคุนเคยอยูกับมายาคติ เพราะมายาคติมากมายปรากฏใหเราเห็นตอหนา เชน 
มายาคติเกี่ยวกับเพศหญิงวา เปนเพศท่ีออนแอ หรือเปนเพศท่ีเขาใจยาก มายาคติเกี่ยวกับเพศชายวา
ลูกผูชายตองรองไหไมเปน เปนตน แตดวยความท่ีเราคุนเคย จนไมไดสังเกตวา จริง ๆ แลว มายาคติ
นั้นเปนส่ิงประกอบสรางทางวัฒนธรรม คนสวนมากกลับคิดไปวาส่ิงเหลานั้นเปนธรรมชาติ
ปราศจากการสรางหรือการปรุงแตงใด ๆ ประกอบดวยหลักของเหตุและผล หรือเปนไปตามสามัญ
สํานึก และดวยความรูสึกท่ีวาเปนธรรมชาตินี้เอง  จึงทําใหคนเราสามารถรับเอามายาคติตาง ๆ ได
โดยงาย และถายทอดตอ ๆ กันไป โดยมิไดรูสึกถึงความเปนมายาคติของส่ิงเหลานั้น ดังเชนใน
สังคมไทยปจจุบัน  มายาคติอยางหนึ่งท่ีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนโดยเฉพาะในส่ือโฆษณา คือมายา
คติเกี่ยวกับความขาว ผลิตภัณฑประทินโฉมจํานวนไมนอยในทองตลาด ไดแสดงใหเห็นวาความ
ขาวมิใชเปนเพียงแคความขาว หรือมีความหมายเพียงแคความสวยงามเทานั้น แตกลับบรรจุไปดวย
ความหมายตาง ๆ มากมาย เชน ความขาวคือความสําเร็จ ท้ังหนาท่ีการงาน ความรัก สถานะใน
สังคม การเปนท่ียอมรับ ฯลฯ ในท่ีสุดแลวคือการแสดงใหเห็นถึงมายาคติในเรื่องเช้ือชาติท่ีวา ผิว
ขาวคือกลุมชนท่ีฉลาดท่ีสุด มีความเจริญ มีความเปนอารยะ มากกวาคนผิวเหลืองและคนผิวดํา 

Barthes ไดอธิบายถึงมายาคติและลักษณะการทํางานของมายาคติ ผานทางรูปใน
นิตยสาร Paris Macth โดยรูปดงกลาวเปนรูปทหารหนุม ผิวดํา ในเคร่ืองแบบของทหารฝร่ังเศส จอง
มองไปยังธงชาติฝร่ังเศส รูปภาพนี้เปนสัญญะ ความหมายของรูปนี้ (ความหมายโดยตัวของมันเอง
ของรูปภาพ และที่มาของอํานาจของมันเอง) คือ ฝร่ังเศส เปนจักรวรรดิท่ีทุกชนชาติ (ทุกสีผิวและ
ทุกสถานท่ี) จะตองจงรักภักดี ในระดับท่ี 2 ของความหมายของรูปสัญญะนี้ (signifier) ทหารผิวดํา
แสดงความเคารพธงชาติฝร่ังเศส ซ่ึงแสดงใหเห็นการดํารงอยูของแนวคิดเร่ืองชนชาติ เช้ือชาติ ลัทธิ
อาณานิคม และจักรวรรดินิยม ในท่ีสุดแลว ตัวหมายถึง (signified) จะซอนอยูภายใตสัญญะ ในท่ีนี้
รูปภาพไดส่ือวา ฝร่ังเศสเปนจักรวรรดิท่ีมีเสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ หรืออยางนอยก็
ความเกริกเกียรติของเหลาทหาร 

ระบบความหมายของ Barthes อธิบายระบบขอมูลท่ีฝงแนนอยูกับการเลาเร่ืองในกรณีนี้
ตัวสัญญะก็คือรูปถาย ภาพเนนท่ีรายละเอียดของเหตุการณท่ีเปนจริงทางภววิสัย ตัวหมายถึง คือสาร
เกี่ยวกับสังคมและการเมือง รูปถายนี้ตีพิมพในนิตยสาร (หรือบนหนาหนังสือพิมพ หรือผานส่ือ
โทรทัศน) ซ่ึงสอดคลองกับสารทางการเมือง การเลือกของบรรณาธิการ  ท่ีเลือกรูปนี้ข้ึนมาจากรูป
จํานวนมากมายนั้น ไมไดข้ึนกับคุณคาทางสุนทรียะ หรือ องคประกอบของภาพ แตข้ึนกับคุณคา
ทางมายาคติ การสงผลตอกันและกันของสัญญะ รูปสัญญะ และตัวหมายถึงท่ีบรรจุอยูในรูปสัญญะ
เดิมดวยความหมาย มันคือมายาคติ ท่ีข้ึนกับระดับของการสงผลซ่ึงกันและกันท่ีเกิดข้ึน และ
ตัวสัญญะท่ีอยูอยางโดดเด่ียวนั้นจะถูกครอบงําโดยความหมายทางวัฒนธรรมและสาร ในเวลานั้น
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มันจะไมใชส่ิงท่ีไมมีพิษ ไมมีภัยและปราศจากคานิยม แตเต็มไปดวยคําบรรยายดานการเมือง 
จักรวรรดิ ชนชาติ และความจงรักภักดี (Tom Koch , 1990) 

อยางไรก็ดีถึงแมวามายาคติจะเปนผลผลิตของประวัติศาสตร แตวิธีการวิเคราะห
โดยท่ัวไปก็ไมสามารถแสดงใหเห็นการทํางานของมายาคติไดอยางชัดเจน เนื่องมาจากมายาคติมี
ตรรกะภายใน (internal logic) ซ่ึงไดแกตรรกะการสื่อความหมาย ดังนั้นจึงตองอาศัยศาสตรท่ี
เช่ียวชาญดานแนวการส่ือความหมายมากท่ีสุดนั่นก็คือ สัญวิทยา แนวทางท่ี Barthes ใชวิเคราะห
มายาคตินี้อยูในแนวทางของสัญวิทยาเชิงโครงสราง (structural semiology) โดยไดเสนอวาหนวย
ส่ือความหมายแตละหนวยมิไดมีตัวตนอยูไดโดยลําพังโดด ๆ แตอาศัยความสัมพันธโยงใยระหวาง
กันซ่ึงประกอบเปนโครงสรางขององครวม จึงทําใหแตละหนวยมีคาส่ือความหมายข้ึนมาได ดังนั้น 
กระบวนการส่ือความหมายจึงอิงอยูกับเครือขายความสัมพันธกันเองของหนวยท้ังหมด มายาคติ
เปนการส่ือความหมายทางวัฒนธรรมนั่นก็คือ คนในสังคมไดสวมใสความหมายทางวัฒนธรรมทับ
ลงไปบนวัตถุบนความหมายเบ้ืองตนตาง ๆ หรืออาจกลาวไดวา มายาคติเปนกระบวนการส่ือ
ความหมายท่ีอาศัย “การเขาไปยึดครอง”(appropriation) ในเบื้องตนนั้นแมวาวัตถุตาง ๆ จะมีความ
แตกตางหลากหลายเพียงใดก็ตาม แตเม่ือถูกจับยึดโดยมายาคติแลว ก็จะถูกทอนใหเหลือเปนเพียง
รูปสัญญะเพื่อส่ือถึงส่ิงอ่ืนเสมอ 

 
              รูปสัญญะ          ความหมายทางวัฒนธรรม 
 ระดับของมายาคติ 
 
 
     วัตถุ   ความหมายเบ้ืองตน 
  
 ระดับของประโยชนใชสอย 
 (และการับรูดวยผัสสะ) 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนภูมิ แสดงการทํางานของมายาคติ 
 

มายาคติคาบเกี่ยวกับความหมายเบ้ืองตนเชิงผัสสะหรือประโยชนใชสอย สวนในอีก
ดานหนึ่งนั้น มายาคติส่ือความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมคนและชนชั้น ซ่ึงเกี่ยวพัน
กับอุดมการณในความหมายวงกวาง และใชความหมายเบ้ืองตนกลบเกล่ือนความหมายทางสังคม
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และวัฒนธรรมใหแลดูเหมือนธรรมชาติ มายาคติแปรรูปประวัติศาสตรใหกลายเปนธรรมชาติ เราจึง
เขาใจไดวาผูเสพ มายาคติ จึงแลเห็นท้ังเจตนาและความหมายของมายาคติ ท่ีเจาะจงส่ือมาสูเขาโดย
ไมรูสึกวาเปนการมุงมอมเมาเอาประโยชน ตนตออันเปนท่ีมาของมายาคตินั้นแจมแจงชัดเจน แต
เพราะมายาคติถูกจับตรึงไวในความเปนธรรมชาติ ผูเสพจึงไมรับรูวามันเปนเร่ืองเจตนา แตคิดไป
เองวาเปนเร่ืองของเหตุและผล 

 
คุณสมบัติมายาคติ  
1. มายาคติมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงเปนพลวัต (dynamism) ความหมายใน

ระดับของมายาคติ จะเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือตอบรับความตองการของคนบางกลุมหรือ
ความตองการทางวัฒนธรรม เชน เม่ือกลาวถึงคําวาโบราณ เดิมท่ีเปนยุคที่เนนการพัฒนามาก ๆ อาจ
มีความรูสึกในเชิงลบ ความเกา ครํ่าครา ไมมีคุณคา แตเม่ือเวลาผานไปสังคมเลยแสวงหาจุดยืนใหม 
ยอนกลับไปหาสิ่งเดิม ๆ คําวา โบราณ ก็มีความหมายท่ีเปล่ียนไป เปนไปในเชิงบวกมากข้ึน จน
กลายเปนของท่ีมีคา เชนสินคาท่ีมีการเติมคําวา “โบราณ”เขาไป จะทําใหดูเปนสินคาท่ีมีการตกทอด 
มีความเปนมา มีคา ควรแกการซ้ือหา ซ่ึงอาจมีความหมายรวมถึงเหมาะกับวิถีชีวิต สภาพความ
เปนอยูของผูคนในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. ท่ีใดท่ีมีมายาคติ ท่ีนั่นยอมมี counter-myth ปรากฏอยูในวัฒนธรรมยอย ๆ เสมอ 
counter-myth ยกตัวอยางเชน ในชวงท่ีมีการนําเสนอเกี่ยวกับปรากฏการณบ้ังไฟพญานาค บน
พื้นฐานของสังคมไทย ท่ีมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาเปนเวลานานก็มีการนําเสนอ ชุดความคิด
อีกชุดหนึ่งออกตามส่ือตาง ๆ วาเหตุการณดังกลาวเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติหรือเปนฝมือ
มนุษย โดยหาเหตุผลคําอธิบายตาง ๆมาประกอบ นอกจากน้ีแลว ยังมีแนวคิดในสัญวิทยาที่จําเปน
ตอการนํามาประกอบการวิจัยดังนี้ 

แนวคิดเร่ืองมายาคติขางตนนี้ เปนแนวคิดหลักท่ีผูวิจัยนํามาเปนแนวทางการศึกษา ซ่ึง
ผูวิจัยจะนํามากําหนดทิศทางในการศึกษาวิเคราะหตามปญหาวิจัย  โดยนํามาเปนแนวทางในการ 
การใหความหมายคํานิยามศัพทในบทที่ 1   การสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเปนตารางบันทึก
ขอมูลดังกลาว   และ เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหในบทที่4  ตอนท่ี 2 ในการวิเคราะหเนือ้หาละคร
เกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ในการทําความเขาใจในเร่ืองท่ีจะศึกษาคือมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
ละครเกาหลี  และบทท่ี 4 ตอนท่ี 4    ในการวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละคร
เกาหลีสรางประโยชนทางธุรกิจ   รวมถึงการสรุปผลการวิจัยในบทที่ 5  อีกดวย 
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2.3  ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ 
 

ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองดั้งเดิม เคยใหความสําคัญกับ สินคา ในฐานะท่ีเปน
ผลผลิตรูปธรรมของแรงงาน แตทวา สินคา ในระบบทุนนิยมมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญหลายประการ 
คือ พรางตาใหผูซ้ือไมเห็นแรงงานท่ีแฝงตัวอยูในสินคา หากเห็นแตราคา สินคากอใหเกิดมูลคา
แลกเปล่ียนในตลาดของสินคา แต ชอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) ไดขยายคํานิยามและหนาท่ี
ของสินคาออกไปในโลกแหงวัฒนธรรมและการแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ (Symbolic Exchange) 
(กาญจนา แกวเทพ, 2541, 2544) 

คํานิยามของสินคา ในทัศนะของโบดริยารด จึงมีลักษณะเปนวัตถุที่มองเห็นไดชัดเจน
ท่ีสุดของวัฒนธรรม เปนวัตถุธรรมในแตละวัฒนธรรม จะมีรูปแบบเฉพาะๆ ในการสรางรูปแบบ
สินคา และสินคาคือส่ือท่ีผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย เพราะสินคามีความสัมพันธ
กับผูใช เนื่องจากคนในแตละวัฒนธรรมท่ีมีคุณลักษณะทางเพศ อายุชนช้ัน อาชีพ ฯลฯ จะนําเอา
คุณลักษณะสวนตัวของตนเองเขาไปสัมพันธกับสินคา มุมมองนี้เปนมุมมองจากปกเจกบุคคลผูใช
สินคา สวนการเลือกใชและเลือกซ้ือสินคานั้น จะรับใชกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของมนุษยซ่ึง
หมายความคนในชนช้ันใดจะบริโภคสินคาแบบใด ก็ตองเปนไปตามกฎเกณฑทางวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น ในทํานองตรงกันขามแบบแผนของการบริโภคสินคานั้นก็กลายเปนกลไกในการธํารง
รักษากฎเกณฑทางวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน เพราะสมาชิกกลุมใหมจะเรียนรูกฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมจากเร่ืองการบริโภคสินคานี้เอง มุมมองน้ีเปนมุมมองจากระเบียบของสังคม  

 
หากพิจารณาสินคาในแงมุมของโลกแหงวัฒนธรรมดังกลาว ก็อาจแบงประเภทของ

สินคาออกเปน 2 ชนิด คือสินคาแบบท่ัวๆ ไป และสินคาทางวัฒนธรรม (Cultural Commodity) ซ่ึง
ตัวอยางของสินคาประเภทหลังนี้ไดแกสินคาท่ีเปนผลผลิตจากงานส่ือมวลชน ซ่ึงมีเอกลักษณท่ี
แตกตางไปจากสินคาธรรมดาคือ สินคาตัวหนึ่งเมื่อใชหมดไป มูลคาของสินคาก็หมดไปดวย แต
ทวาผลจากการดูโฆษณาสินคาดังกลาว แมดูจนจบไปแลว แตทวามูลคาทางสัญลักษณหรือ
ผลกระทบจากโฆษณาดังกลาวยังคงติดตราอยูในจิตใจของผูชม เปนผลกระทบระดับจิตวิญญาณท่ี
เรียกวา Spiritual Commodity อีกประการหนึ่งคือ สินคาโดยท่ัวไปนั้น เม่ือใชแลวจะจบส้ินในตัวเอง 
หากแตสินคาจากส่ือนั้นจะทําหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมโยงไปถึงสินคาประเภทอื่นๆ 

 
จากพื้นฐานแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญะวิทยา โลกแหงความเปนจริงท่ีเปนอยูนั้น 

(given) จะยังไมมีความหมายอะไร (meaning) จนกวาจะมีผูกําหนดความหมายหรือมีกลไกกําหนด
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ความหมายให บรรดาสินคาตางๆ ท่ีส่ือมวลชนไมวาจะเปน โฆษณา ภาพแฟช่ัน ละคร ขาว 
โครงการประชาสัมพันธรณรงค ฯลฯ จึงลวนแตเปนเคร่ืองมือในการแปรเปลี่ยนความหมายจาก 
“โลกท่ีเปนอยู” มาสู “สินคา” ท้ังส้ิน โดยเฉพาะเคร่ืองมือประเภทโฆษณาน้ันจะเปนกลไกสําคัญใน
การนําเอาสินคาบริโภคและโลกทางวัฒนธรรมมารวมอยูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้ังนี้เพราะการ
โฆษณาในยุคปจจุบันนั้น มักไมคอยกลาวถึง “ตัวสินคาท่ีจะขาย” เทาใดน้ัน แตจะกลาวถึง “ผูท่ีจะ
ใชสินคา” นั้นมากกวา 

 
ในเร่ืองความสัมพันธระหวางคนกับสินคา มี 2 ระดับ ระดับแรกเปนความสัมพันธใน

แงการใชประโยชน (Utility) หรือการใหความพึงพอใจเพราะสามารถตอบสนองความตองการทาง
กายภาพแบบพ้ืนฐานท่ัวไปได เชน เราซ้ือเส้ือกันหนาวและผาพันคอมาใชเม่ือฤดูหนาวมาถึง สวน
ความสัมพันธระดับสอง เปนความสัมพันธในเชิงสัญญะ เชน เม่ือเราเลือกซ้ือเส้ือกันหนาวและ
ผาพันคอนั้น เราอาจไมคิดถึงแคประโยชนใชสอยเทานั้น หากแตเรายังจะดูวาผาพันคอแบบไหนจะ
ดูมี class ดี เปนยี่หอท่ีมี brand name หรือ no name และในหลายกรณี แมวาอากาศยังไมหนาวเลย 
แตเราก็อาจจะเอาผาพันคอมาใชแลว เพราะตองการอวดยี่หอของสินคา ปรากฏการณนี้เปน
ความสัมพันธกับสินคาในเชิงสัญญะแทบท้ังส้ิน และมักจะเปนปรากฏการณท่ีเปนตัวแทนสวน
ใหญของความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุภายใตเง่ือนไขทางสังคมท่ีการผลิตสินคาอยูในระดับเกิน
พอแลว ทําใหตรรกะในการใชสินคามักไมไดเปนตรรกะแหงการใชประโยชน (Logic of Utility) 
หากแตเปนตรรกะแหงความแตกตาง (Logic of Difference) กลาวคือใชสินคาเพราะเปนสัญลักษณ
ท่ีทําใหเรามีเอกลักษณท่ีแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ ไมวาในความเปนจริง จะตางจริงๆ หรือไมก็ตาม 

 
โบดริยารดไดอธิบายตอไปวา ภายใตสังคมบริโภคและสังคมแหงสัญญะน้ี กอนท่ีตัว

สินคาจะถูกบริโภค ตัวสินคานั้นจะตองเปล่ียนเปน “สัญญะ” เสียกอน การเปล่ียนตัวสินคาให
กลายเปนสัญญะแบบตางๆ นั้น มีรหัสตางๆ มากมายไมวาจะเปนการหีบหอ การกําหนดราคา การ
วางจําหนาย การวางในรานประเภทตางๆ การโฆษณา ซ่ึงโบดริยารดกลาววา รหัสในการแปลง
สินคาใหกลายเปนสัญญะนั้น เปนรหัสท่ีมีลําดับช้ันอยางมาก ท้ังนี้เพื่อใหสินคาตางๆ ทําหนาท่ีเปน
ส่ือทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงเสถียรภาพและเกียรติยศ (Status & Prestige) ของผูใช รหัสของการจัด
ระเบียบลําดับช้ันของสินคาจึงสอดคลองกับโครงสรางลําดับช้ันของสังคม คนในสังคมจึงรับรู
ตําแหนงท่ีของตัวเองในโครงสรางสังคมไดจากลําดับช้ันของสินคาท่ีเขากินใชอยูนั่นเอง หรือการ
บริโภคสินคานั่นเองท่ีเปนกลไกท่ีธํารงรักษาโครงสรางทางชนช้ันของสังคม 
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เพราะฉะน้ันในการบริโภคนั้น บุคคลจึงไมไดบริโภคแต “ตัววัตถุ” เทานั้น แตได
บริโภค “สัญญะ” ไปพรอมๆ กันเสมอ ดวยการท่ีสินคาแปรสภาพไปเปนสัญญะน้ี ทําใหมนุษย
สามารถบริโภคไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด ท้ังนี้เพราะมนุษยจะไมบริโภคเพียงเพราะความตองการทาง
วัตถุอีกตอไปแลว หากแตจะบริโภคเพราะ ความตองการทางสัญญะ ซ่ึงเปนความตองการท่ีไร
ขอบเขตไรจินตนาการ  

 
จากแนวคิดดังกลาว ทําใหเห็นวา การบริโภคไมไดเปนการบริโภคเฉพาะตัวสินคา

เทานั้น แตเปนการบริโภคสัญญะไปพรอมๆ กันดวย เพื่อตอบสนองความตองการท้ังดานอารมณ 
สุนทรียะ และอัตลักษณ ซ่ึงความหมายของมายาคติทางวัฒนธรรมในละครเกาหลี เกิดจากการสราง
ความหมายของละครน้ัน ก็เพื่อท่ีจะใชความหมายในการตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ทางดาน อารมณ คานิยมตางๆ ในสังคม ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีการบริโภคสัญญะนี้ มาใชเพื่ออธิบาย
ถึงการถอดรหัสความหมายมายาคติทางวัฒนธรรมของผูชมละคนเกาหลี  ซ่ึงแนวคิดดังกลาวเพ่ิม
ความความเขาใจเรื่องสัญญะ ท่ีถูกแปลงสภาพเพื่อการบริโภค  ทําเห็นภาพชัดเจนมากย่ิงข้ึน  โดย
ผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวมาเปนกรอบและแนวทางในการวิเคราะหเร่ืองการถอดรหัสของผูชม
ละครเกาหลีเปนอยางไรในบทท่ี 4  และใชในเปนกรอบแนวคิดในการเขียนสรุปงานวิจัยในบทที่  5  
ตอไป 
 
 

2.4  ทฤษฎีการตลาดระหวางประเทศ 
  

โลกการตลาดปจจุบันเปดกวางสําหรับทุกธุรกิจในทุกมุมโลก ยอโลกใหเปนเมือง ๆ
หนึ่งแหงสงครามการตลาด หลายประเทศตางใหความสนใจในการทําธุรกิจขามประเทศ   องคกร
บริหารในหลายๆประเทศตางก็ตองการสรางรากฐานความมั่นคงใหกับประเทศของตน  วงจรการ
ดําเนินชีวิตของเราในปจจุบันเต็มไปดวยสินคาวัฒนธรรมจากท่ัวโลก    ในเวลาน้ีเราอาจจะนั่ง
ทํางานดวยคอมพิวเตอรท่ีผลิตในไตหวัน  ดื่มกาแฟที่นําเขาจากอเมริกาใต  โตะทํางานท่ีมาจาก
เดนมารก  สวมใสเส้ือแฟช่ันส่ังตรงมาจากปารีส ขับข่ีรถยนตท่ีนําเขาจากญ่ีปุน  หรือแมการชมกีฬา
โปรด ก็เปนกีฬาท่ีถายทอดสดมาจากท่ัวทุกมุมโลก   อาจจะเรียกไดวายุคนี้คือยุคการตลาดโลก  
(Global Marketing)  (ศศิวิมล สุขบท, 2545) 

การตลาดระหวางประเทศเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและมีความสําคัญตอธุรกิจ เนื่องจาก
การตลาดระหวางประเทศไดรวมเอาความเปนศาสตรและศิลปในการดําเนินธุรกิจเขาไปในศาสตร
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สาขาอ่ืนดวย เชน การเศรษฐกิจ มานุษยวิทยา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ภาษา  
นิติศาสตร  สถิติ  ประชากรศาสตร และดานอ่ืน ๆ ท้ังหมดนี้อาจนํามาผสมผสานกันเพื่อชวยใหเรา
ทําการสํารวจตลาดระดับโลกไดอยางสัมฤทธิผล  

การตลาดระหวางประเทศเปนส่ิงจําเปน ถาเราพิจารณาดูในระดับประเทศแลวจะเห็น
ไดวาในปจจุบันการอยูโดดเดี่ยวทางดานเศรษฐกิจเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได  การพลาดโอกาสท่ีจะเขา
ไปมีสวนรวมในการคาหรือการดําเนินธุรกิจตลาดระดับโลกจะทําใหความสามารถทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเสื่อมลงและพลเมืองของประเทศดังกลาวจะมีมาตรฐานการครองชีพต่ําลง  อยางไรก็
ตามกิจกรรมการตลาดระหวางประเทศท่ีสัมฤทธิผลจะค้ําประกันไดวาคุณภาพของชีวิตของพลเมือง
และสังคมดีข้ึน รวมถึงเปนไปตามท่ีคนท้ังหลายหวังไวคือทําใหการอยูรวมกันในโลกสงบสุข 

กลาวอีกนัยหนึ่ง  การตลาดระหวางประเทศเปนกระบวนการในการวางแผนและสราง
การติดตอซ้ือขายขามพรมแดนซ่ึงเกี่ยวของกับการแลกเปล่ียน โดยรูปแบบเร่ิมตนมักเปนการ
สงออก (Exporting) การขายใบอนุญาต (Licensing) งานรวมเส่ียง (Joint venture) ตลอดจนการซ้ือ
กิจการแตเพียงผูเดียว (Wholly owned acquisitions) และจบลงที่การทําสัญญาการบริหาร 
(Management contracts) เนื่องจากการติดตอซ้ือขายเกิดข้ึนขามพรมแดนของแตละประเทศ จะ
สังเกตเห็นวานักการตลาดระหวางประเทศตองตกอยูภายใตอิทธิพลของส่ิงแวดลอมมหภาคและ
ขอจํากัดตางๆ มากมาย เชนระบบการเมือง ขอจํากัดทางกฎหมาย บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และ
สถานการณทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันภายในประเทศ  จากความยุงยากสลับซับซอนและความ
แตกตางในการดําเนินธุรกิจดังกลาว เปนเหตุใหนาคิดวาทําไมบริษัทมากมายจึงยังตองการทํา
การตลาดระหวางประเทศ คําตอบก็คือ การคาระหวางประเทศมีส่ิงจูงใจซ่ึงเปนเหมือนแรงผลักดัน 
(Forces)  ทําใหนักธุรกิจสนใจในการทําการคาขามพรมแดน (อดุลย และ ดลยา จาตุรงคกุล ,2546) 

 
ปจจัยผลักดันใหธุรกิจมีสวนเกี่ยวของกับการตลาดระหวางประเทศ 
พลังประการแรก คือความตองการของตลาด (Market Needs) ท่ีมีอยูมากกวาความ

ตองการภายในของประเทศและมีอยูในหลายประเทศ การตลาดระหวางประเทศนั้นทําเพ่ือ
ตอบสนองความตองการเหลานี้ อยางไรก็ตาม โดยมากในการตลาดระหวางประเทศนั้น ความ
ตองการมักถูกสรางใหมีข้ึนโดยใชการสงเสริมการตลาด การโฆษณาท่ีมุงการจูงใจโดยมีการ
ปรับแตงใหสอดคลองกับความตองการของวัฒนธรรมเฉพาะของแตละประเทศ   การตลาดของ
เพชร  De Beers เปนตัวอยางท่ีดี  บริษัทสงเสริมการตลาดเพชรเพ่ือใหใชสําหรับงานหม้ันในญ่ีปุน 
ซ่ึงปกติการหม้ันดวยเพชรไมใชประเพณีของญ่ีปุน ปฏิบัติการเชนนี้เปนการช้ีใหเห็นประโยชนบน
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ความจริงท่ีวา  อารมณท่ีหอมลอมงานหม้ันเปนเร่ืองท่ีเปน  “สากล” (Universal) และสามารถสราง
ความตองการใหมสําหรับเพชรข้ึนมาได นั่นก็คือการฉลองงานหม้ันดวยแหวนเพชร 

พลังประการท่ีสอง คือเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปจจัยแหงความเปนสากล เปนปจจัยท่ีมี
รูปแบบมาตรฐานเดียวกันและไมผันแปรเม่ือขามพรมแดนของประเทศ ทุกคนมีความใฝฝนอยาก
เปนเจาของเทคโนโลยีท่ีทันสมันไรพรมแดนวัฒนธรรม วัฒนธรรมจะเขามาเกี่ยวของก็ตอเม่ือมีการ
นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกตใชเทานั้น  ถาบริษัทรูวิธีการจัดการกับเทคโนโลยีในประเทศหนึ่ง 
บริษัทก็จะมีประสบการณและสามารถถายโอนความชํานาญไปใชกับประเทศอ่ืนๆ ได 

พลังประการท่ีสาม คือการประหยัดตนทุนอันเนื่องมาจากขนาดการผลิตหรือ
การตลาด(Economies of Scale) ในการจําหนายสินคาแกตลาดท่ีมีอาณาเขตนอกเหนือจากตลาดใน
ประเทศไทย ซ่ึงสามารถทําใหลดตนทุนการวิจัย วิศวกรรม การออกแบบ โฆษณาและการผลิตได 

นอกจากนี้การส่ือสารท่ีถูกปฏิวัติใหมหมดดวยการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมเผยแพรไปท่ัวโลกทําใหทุกคน
ตองการสินคาท่ีผลิตใหมลาสุด การเปล่ียนแปลงของขาวสารทําใหเกิดการส่ือสารไรพรมแดนและ
ทําใหเกิดมีส่ือระดับโลกอีกดวย ลูกคาท่ีอยูในทุก ๆ ประเทศตางก็สามารถเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑจากตางประเทศ 

อาจกลาวไดโดยยอวา  การตลาดระหวางประเทศเปนกระบวนการการวางแผนและทํา
การคาขายขามพรมแดนของประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนจนบรรลุถึงวัตถุประสงคของบุคคล
และองคกร การตลาดระหวางประเทศเร่ิมตนจากการคาดวยการนําเขา-สงออกไปจนถึงการออก
ใบอนุญาต งามรวมเสี่ยงบริษัทในเครือท่ีมีเจาของคนเดียว รวมท้ังการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey operations) 

โอกาสใหม ๆ ทางการตลาดทามกลางความไมแนนอนเกิดข้ึนมากมาย บริษัทมีโอกาส
ลงทุนในระดับโลกได ซ่ึงผลก็คือ อุตสาหกรรมท่ัวไปมีการเปล่ียนแปลงทําเลที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในระดับธุรกิจระหวางประเทศและฐานการผลิตมีการโยกยาย  (Crossourcing)  เพื่อทํา
ใหเกิดการผลิตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จนผูบริโภค ผูนําสหภาพแรงงาน ผูวางนโยบาย และแมแตตัว
บริษัทเอง บางคร้ังก็ยังไมอาจบอกไดวาผลิตภัณฑนั้นผลิตจากท่ีไหน   ธุรกิจไดเล็งเห็นวาตนมิใช
กําลังแขงขันกันแตเฉพาะตลาดภายในประเทศ แตตองแขงขันกันในตลาดโลก การคาโลกเปนการ
เพ่ิมพูนตัวเช่ือมตลาด เทคโนโลยีและมาตรฐานการครองชีพดีข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอการวางแผน
นโยบายภายในประเทศอยางมาก   
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ส่ิงท่ีเปนตัวเชื่อมท้ังโลกเขาไวดวยกัน (Global linkages) การคาโลกเปนส่ิงท่ีเช่ือมท้ัง
โลก ไดแก ประเทศ สถาบัน และบุคคลตาง ๆเขาหากัน 

การส่ือสารเปนอีกปจจัยท่ีทําหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมประเทศตางๆ เขาดวยกัน ท้ังนี้อาจ
เปนไปในรูปของเพลง ดนตรี หรือรายการตาง ๆ ท่ีแพรภาพทางสถานีโทรทัศน ในปจจุบัน
ผลิตภัณฑใหมใชส่ิงจูงใจท่ีเปนสากลเพ่ือกอใหเกิดกิจกรรมท่ีคลายคลึงกันท่ัวโลก เชน การสวม
กางเกงยีนส การรับประทาน KFC Pizza Hut การขนสงชวยใหบุคคลท่ีอยูในแตละประเทศเดินทาง
มาพบกันไดสะดวกมากข้ึน แรงกดดันทางวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันกอใหเกิดเหตุการณทางสังคมและ
พฤติกรรมคลาย ๆ กันท่ัวโลก เชน ครอบครัว ในปจจุบันตองพึ่งรายไดจากท้ังฝายชายและฝายหญิง 
ซ่ึงก็นําไปสูการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน 

และผลกระทบของนโยบายภายในประเทศ (Domestic policy repercussions) 
ผลกระทบจากการเช่ือมโยงกันทางดานเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
การแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศออกจากสถานการณตลาดระหวางประเทศนั่นทําได
ยาก การตัดสินใจตองคํานึงถึงอิทธิพลตาง ๆ จากตางประเทศ และพยามยามปรับเปล่ียนการผลิตสู
กิจการท่ีเกี่ยวของกับอํานาจและกระแสของการตลาดระดับโลก ดังตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึง
การปรับตัวจากอิทธิพลการคาโลก   

-ท่ีดินสวนใหญท่ีเปนไรนาท่ีผลิตสินคาเพื่อการสงออก 
-โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญผลิตเพื่อการสงออก 
-เคร่ืองรับโทรทัศนสวนมากเกิดจากการนําเขา 
-การทองเท่ียวและเดินทางเปนแหลงรายไดอันดับหนึ่งและทําใหเงินตราตางประเทศ

ไหลเขาสูประเทศ 
จากเศรษฐกิจท่ัวโลกมีการผสมผสานกันมากข้ึน เห็นไดวาบริษัทขามชาติมีการลงทุน

ในหลายประเทศ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการผสมผสานในแตละบุคคลท่ีมาจากตางเช้ือชาติและ
วัฒนธรรม ซ่ึงในปจจุบัน เศรษฐกิจไดเปล่ียนข้ัวการเจริญเติบโต จากเดิมท่ีเร่ิมตนข้ึนท่ีทวีปยุโรปมา
สูอเมริกา และทวีปเอเชียในทายท่ีสุด  และในแถบทวีปเอเชียถือไดวาเปนภูมิภาคท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมมาก  (บรรจง อมรชีวิน : 2547) 

ดังเชนประเทศเกาหลีท่ีดําเนินกิจกรรมธุรกิจขามประเทศ   ดวยแผนการรุกเชิงธุรกิจ
อยางแยบยลท่ีนําเอาวัฒนธรรมมาแปรเปนสินคาเพื่อการคาระหวางประเทศ   
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วัฒนธรรมกับการคาระหวางประเทศ (The Impact of Culture on International Trade) 
 

แมวาแตละประเทศจะมีความแตกตางกันในทางวัฒนธรรม แตเม่ือความเจริญทางการ
ส่ือสารมีมากข้ึน ทําใหการติดตอแลกเปล่ียนขาวสารระหวางประเทศมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําให
มีแนวโนมท่ีจะมรการผสมผสานและถายทอดวัฒนธรรมระหวางแตละประเทศมากข้ึน จนในบาง
เร่ืองอาจจะเปนวัฒนธรรมสากล (Global Culture) เชน การแตงกายดวยชุดสากล เปนตน   การ
ถายทอดวัฒนธรรมของประเทศหน่ึงไปสูอีกประเทศหนึ่ง โดยสวนใหญแลวมักจะถายทอดจาก
ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงกวาไปสูประเทศท่ี ดอยกวา   การถายทอด
วัฒนธรรมเหลานี้สวนใหญเกิดข้ึนจากธุรกิจระหวางประเทศไมวาจะเปนในรูปของผลิตภัณฑ การ
โฆษณา และการเขาไปบริหารงานในประเทศตางๆ จากบุคลากรของสํานักงานใหญ  อยางเชน
สหรัฐอเมริกานับเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทําใหวัฒนธรรมอเมริกัน
เผยแพรไปท่ัวโลกมากกวาวัฒนธรรมของประเทศใด ๆ  การถายทอดวัฒนธรรมโดยตรงท่ีจะเห็นได
ชัดเจนท่ีสุด ไดแก เพลง ภาพยนตร และละครโทรทัศน   จากรายงานของนิตยสารฟอรจูน  ในชวง
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1990  ไดช้ีใหเห็นวาธุรกิจเพลงของสหรัฐเติบโตถึงปละ 20,000 ลานบาท  ใน
จํานวนนี้กวารอยละ 70 มาจากตลาดตางประเทศ  

สําหรับประเทศไทยนั้นการรับวัฒนธรรมผานทางส่ือบันเทิงจะมีไดสูง โดยเฉพาะใน
กลุมวัยรุน  ท้ังนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนสังคมท่ีมีการปรับตัวเขากับส่ิงใหมไดงาย และไมคอยได
ยึดม่ันถือม่ันในส่ิงใด ๆ  อยางแนบแนนเหมือนบางสังคมเชน อินเดียหรือสังคมมุสลิม  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมวัยรุนซ่ึงอยูในวัยท่ีกําลังเรียนรูส่ิงใหมๆ จะยิ่งรับวัฒนธรรมจากตางประเทศ
ผานทางส่ือบันเทิงไดงายมาก ตัวอยางของการถายทอดวัฒนธรรมผานส่ือบันเทิง ไดแก  การท่ี
ผูสรางหนังละครเลียนแบบตางประเทศ ทําใหบางคร้ังมีฉากท่ีมีการกอดหรือจูบกันในท่ีสาธารณะ 
วัฒนธรรมดังกลาวเปนส่ิงปกติในประเทศทางตะวันตก แตเปนส่ิงท่ีบรรพบุรุษไทยไมยอมรับ แต
ปจจุบันเราก็พบฉากดังกลาวในภาพยนตรหรือละครไทยโดยท่ัวไป  พฤติกรรมของหนุมสาวจึงเปด
กวางกวาเดิม หรือจะเห็นการผสมผสานการเรียนรูวัฒนธรรมใหม ๆ เขากับวิถีชีวิตดั้งเดิม  เชน
ละครไทยที่นําเสนอทางส่ือโทรทัศนหลายเรื่องหลายฉากที่ เราจะไดเห็นพระเอกใสสูทนั่ง
รับประทานอาหารเชาแบบอเมริกัน ท่ีบานซ่ึงเปนวัฒนธรรมตะวันตก แตมีคนรับใชอยูใกล ๆ เปน
พฤติกรรมแบบไทยรุนกอน ๆ  ซ่ึงผูสรางไดผสมผสานของใหมกับของเกาเขาดวยกันซ่ึงหางจาก
ความเปนจริงของชีวิตไทยสวนใหญมาก แตก็เปนส่ิงท่ีเสริมสรางจินตนาการใหกับหลายคนท่ีอาจมี
ผลตอการทํางานและการดําเนินชีวิตในอนาคต และยอมมีผลตอการเลือกใชสินคาตางๆ ดวย  (ชน
งกรณ กุลฑลบุตร : 2546) 
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วัฒนธรรมกับพฤติกรรมการบริโภค (Culture and Consumer Behavior) 
พฤติกรรมของผูบริโภคสินคาในแตละประเทศอาจแตกตางกันนั้น อาจเกิดจากพ้ืนฐาน

ทางวัฒนธรรม ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางกายภาพเชนลักษณะของพื้นท่ีทางภูมิศาสตร เปนตน  
ชนงกรณ กุลฑลบุตร  ( 2546)ไดเสนอแนวทางท่ีควรพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ในตางประเทศตอผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนี้ 

 
1.ศึกษาขอมูลพื้นฐานของประเทศ (Country profile)  หมายถึง การศึกษาส่ิงตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับสภาพภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเทศท่ีจะนําเสนอผลิตภัณฑ 
สภาพภูมิศาสตรจะเกี่ยวของท้ังในแงลักษณะทางกายภาพของประเทศวาเปนท่ีราบ ภูเขา หรือ
ชายทะเล รวมท้ังอุณหภูมิ ส่ิงเหลานี้อาจจะมีผลโดยตรงหรือโดยออมตอสินคาแตละชนิดซ่ึงอาจไม
เหมือนกัน 

2.ศึกษาสภาวะทางการตลาดของสินคาชนิดนั้น ๆ การศึกษาสภาพการณดังกลาวจะทํา
ใหทราบพฤติกรรมของผูบริโภคในภาพรวม ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณีและจาก
ปจจัยอ่ืนเชนปจจัยทางเศรษฐกิจ การศึกษาดังกลาววิธีท่ีดีวิธีหนึ่ง ไดแก การศึกษาจากคูแขงและการ
ตอบสนองของผูบริโภค ผลการศึกษาท่ีไดจะทําใหสามารถแยกไดวาพฤติกรรมของผูบริโภคนั้น
สวนใดท่ีเกิดจากวัฒนธรรม สวนใดท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ ปจจัยทางวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีความ
เปนนามธรรมสูงพิจารณายาก  สวนปจจัยอ่ืนเชนสถานการณทางเศรษฐกิจเปนปจจัยท่ีวัดไดเชนเม่ือ
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวผูบริโภคก็จะซ้ือสินคามากข้ึน ผูวิเคราะหจึงตองใชวิจารณญาณท่ี
ละเอียดรอบคอบ 

3.ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน  ส่ิงท่ีทําใหองคกรธุรกิจมีความแตกตางกันไดแก ความสามารถในการคาดการณสภาพ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  วัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตก็เชนเดียวกัน 
การศึกษาจากสถานการณปจจุบันจะทําใหมีขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ ใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามเม่ือปจจัยตางๆ มีการเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมและรูปแบบการดํารงชีวิต
ของผูบริโภคอาจมีการเปล่ียนแปลงไปไดเชนกัน การเปล่ียนแปลงเหลานั้นอาจกระทบตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาชนิดตางๆ แตกตางกันออกไป 

4.กําหนดทิศทางของการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑสูผูบริโภค จ ากข อ มู ลส ามข อ
ขางตน ทําใหกิจการสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑสูผูบริโภคไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดเปรียบคูแขงขัน ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑหลายชนิดการปรับเปล่ียนรูปแบบอาจ
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ตองใชตนทุนสูง ใชเวลาและทรัพยากรตาง ๆ มาก การกําหนดทิศทางท่ีแมนยําแตแรกจะชวยให
ธุรกิจสามารถนําเสนอ ผลิตภัณฑสูผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปแลววัฒนธรรมจะเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งผูบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศจะตองใหความสําคัญ เนื่องจากวัฒนธรรมเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลท้ังในดานการทํางาน
รวมกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน และความเขาใจท่ีจะมีตอพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศ
ตางๆ ทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑออกสูตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ ความไมเขาใจในเร่ืองของ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมจะกอใหเกิดปญหาไดตั้งแตปญหาเล็ก ๆ จนถึงปญหาในระดับรุนแรง 
นอกจากนี้ปญหาเล็ก ๆ ท่ีกอใหเกิดความไมพอใจ  อาจเปนปญหาใหญในองคการแตไมเปดเผย
ชัดเจนได เชน การตอตานเงียบ ๆ การแกลงปฏิบัติงานลาชาจนถึงการกล่ันแกลงตาง ๆ ซ่ึงอาจสงผล
ท่ีเม่ือวัดเปนตัวเงินแลวมีปริมาณสูง  

ซ่ึงละครเกาหลีก็ถือไดวาเปนเคร่ืองมือทางการตลาดช้ินใหมในการทําการคาระหวาง
ประเทศนาสนใจและควรใสใจมากท่ีสุดในขณะน้ี  ถาจะเปรียบละครเกาหลีเปนสินคาวัฒนธรรม
ช้ินใหญซ่ึงในขณะน้ีมีเกิดสายผลิตภัณฑ (Product line) มากมายรอจอคิวเขามาฉกฉวยโอกาสทาง
การคา ดวยผลงานการผลิตจากบริษัทแม กับการลงทุนที่คุมคากับผลกําไรที่จะไดรับ   ความ
ประทับใจในละครกอใหเกิดความตองการมากมายจากผูบริโภค ท่ีเห็นไดชัดก็คือสินคาวัฒนธรรมท่ี
ผูบริโภคยอมจายแมราคาจะแพงมากเพียงใด สินคาพวกนี้จะแฝงตัวมากับละคร รวมถึงธุรกิจตางๆ
มากมายท่ีอาศัยกระแสนิยมเกาหลีเขามากอบโกยเงินตรากับสูประเทศเกาหลี ไดแก ธุรกิจทัวร 
ธุรกิจความงาม ธุรกิจเคร่ืองใชอุปโภค (เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ) ธุรกิจอุปกรณการส่ือสาร เปนตน โดย
แนวคิดเร่ืองการตลาดระหวางประเทศนี้ ผูวิจัยเลือกนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาการสราง
ประโยชนทางธุรกิจผานทางละครเกาหลี  
 
2.5  ทฤษฎีกลยุทธการสรางแบรนด 
 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม(2550) อธิบายเกี่ยวกับ กลยุทธการสรางแบ

รนดและวัฒนธรรมตรา วา ส่ิงท่ีนักการตลาดกลาวถึงกันมาก และผูบริโภคตางใหความสําคัญกัน
มากข้ึนเร่ือย ๆ ในยุคนี้ก็คือเร่ืองของการสรางหรือทําแบรนด ท่ีเรียกกันส้ัน ๆ วา Branding  ซ่ึง
ไมใชเร่ืองแปลกเพราะวาตลาดสวนใหญอยูในสภาพอิ่มตัว  ผูบริโภคมีแบรนด(ตรา หรือยี่หอ) ให
เลือกมากมาย ท้ังตัวเลือกทางตรง เชน Competing Brands ตาง ๆ  และตัวเลือกทางออม เชน 
Subsitugd Products  ท่ีมีอยูมากมายในทองตลาด รวมท้ัง Global Brands (ยี่หอสินคาตางประเทศ)  
ตาง ๆ ท่ีทยอยกันเขามาเจาะตลาดในประเทศและถลม Local Brands (ยี่หอสินคาภายใน) อยาง
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ยับเยิน เชน Starbuck, McDonald’s และ KFC เปนตน ทําใหคนไทยรุนใหมตองยอมควักเงินเพิ่มข้ึน 
4 ถึง 5 เทา เพื่อซ้ือกาแฟมียี่หอ อยางStarbuck  หรือไกยี่หออยาง KFC  ในขณะท่ีสามารถซ้ือกาแฟ
และไกยางอรอยๆ ท่ีขายอยูท่ัวๆไปแทบทุกตรอกซอกไดในราคาถูก ๆ แมแต ไกท่ีมียี่หอกําลังฮิต 
(Weaker Branded Chicken) อยาง Chester Grill  ก็ยังโดนไกท่ีมียี่หอเหนือกวา (Strong Branded 
Chicken) อยาง KFC ถลมอยางไมไวหนา  CP (บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด)  ท่ีแยกวานั้นก็
คือ ท้ัง KFC และ Chester Grill ตางก็ซ้ือไกจาก CP แตก็พอติดยี่หอ  KFC  ปบรสชาติก็อรอยกวา 
Chester Grill ในทุกสถานท่ีท่ีตองเผชิญหนากันถึง 40 – 50 เทา  นี้ถาไมใชเปนเพราะเร่ืองของ 
Branding  ก็คงยากท่ีจะหาอะไรมาอธิบายถึงปรากฏการณ เหลานี้ไดอยางสมเหตุสมผล 

ถึงแมวาการสรางแบรนด จะเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของกลยุทธการตลาด
และกลยุทธทางธุรกิจในปจจุบันก็ตาม แต Branding เปนส่ิงท่ีไมคอยมีใครเขาใจมากท่ีสุด ท้ังอยูใน
วงการและนอกวงการการตลาด ส่ิงแรกท่ีตองเขาใจคือ Branding ไมใชเร่ืองท่ีจะมาเปดตําราทํากัน
ไดงาย ๆ หรือคิดวาอานตําราเยอะ ๆ แลวจะทําไดดี ตลอดท้ังไมสามารถท่ีจะนําวิธีการสรางแบรนด
ท่ีไดผลกับแบรนดหนึ่ง มาใชกับอีกแบรนดหนึ่งอยางไดผลดี 

นักการตลาด นักธุรกิจ นักโฆษณา นักเขียน และนักวิชาการ มีความเช่ือวาอยางผิด ๆ วา 
Branding คือการโฆษณาหรือเปนเพียงการบริหารจัดการภาพลักษณของผลิตภัณฑ หรือเปนเพียง
กิจกรรมการตลาดท่ีเลือกสรรมาเพื่อสรางแบรนด   แตแทจริงแลว branding เปนเคร่ีองมือหลักใน
การในการสรางสรรคและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันขององคกรท่ีเรียกวา Competitive 
Advantage การสรางแบรนดจะสําเร็จก็ตอเม่ือแบรนดนั้นกลายเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือ
วัฒนธรรมที่ทุกคนยอมรับ ดังนั้น Branding จึงเปนมุมมองของการบริหารจัดการท่ีมุงเนนการสราง
การรับรูในคุณคาของผลิตภัณฑใหเกิดข้ึนในสังคมนั้น ๆ 

โดยท่ัวไปคิดวาการสรางตราสินคา, สัญลักษณ,เคร่ืองหมายการคาและคุณสมบัติ
เฉพาะท่ีโดดเดนของผลิตภัณฑใหเปนท่ีรูจักคือการสรางแบรนด  แตในความเปนจริงแลวส่ิงเหลานี้
เปนรูปโฉมภายนอกของผลิตภัณฑท่ีปราศจากความหมายและประวัติความเปนมาที่นาสนใจท่ีควร
คาแกการติดตามของผูบริโภคจึงทําใหส่ิงเหลานี้ไมเพียงพอที่จะรวมกันทําใหเกิดแบรนดท่ีจะถูก
จดจําไดอยางมีความหมายในใจของผูบริโภคผิดกับแบรนดท่ีประสบความสําเร็จอยาง McDonald’s, 
IBMและ KFC เปนตนท่ีมีประวัติศาสตร (Brand History) ในใจของผูบริโภคมาชานานท่ีเกิดจาก
การสรางสมประสบการณจากการใชผลิตภัณฑมาอยางตอเนื่อง ส่ิงท่ีพบเห็นจากส่ือโฆษณาตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับแบรนด ซ่ึงจะมีในนิตยสาร และขอความในหนังสือพิมพท่ีเขียนวิจารณแบรนด ตลอดจน
การพูดถึงแบรนดในวงสนทนากับเพื่อนฝูงและผูรวมงานอยางตอเนื่อง และสะสมมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ทําใหแบรนดมีความหมายท่ีควรคาแกการจดจําข้ึนทุกทีจนในท่ีสุดทําใหเกิด Branding Culture 
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ปจจัยท่ีทําใหเกิดBranding Culture (วัฒนธรรมตรา) 
1. บริษัทเจาของผลิตภัณฑจะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางของตรา และวัฒนธรรม

ตราโดยการใชกิจกรรมตาง ๆ ทางการตลาด และพยายามส่ือสารใหกลุมลูกคาเปาหมายเขาใจ
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ 

2. การนําเสนอตัวผลิตภัณฑ และช่ือตรา ในส่ือตาง ๆ เพื่อใหเกิดความตรึงตราตรึงใจ 
เชนภาพยนตร จอเงินจอแกว นิตยสาร และอินเตอรเน็ต 

3. ผูบริโภคหรือผูมีอิทธิพลตอการบริโภค มีบทบาทสําคัญตอการสรางตรา เชน 
ผูเช่ียวชาญ กลุมผูนํา ผูชํานาญเฉพาะทาง คอลัมนิสต นิตยสาร ดารานักรอง พอแมเพ่ือนๆ เปนตน   
สงผลทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกอยากบริโภคสินคาและมีความม่ันใจในการบริโภคสินคานั้น
อยางตอเนื่อง ทําใหผูบริโภคมีตราตรึงจิต ทําใหมีเกิดสวนแบงทางการตลาด ทําใหเกิดวัฒนธรรม
ตรา 

 
Branding Culture ทําใหเกิดผล   ดังนี ้
1. พฤติกรรมการบริโภคของคนมากข้ึน ในแงจิตวิทยา ถามนุษยเม่ือคุนเคย และพอใจ

ส่ิงนั้นใดมาก ๆแลวไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองพยายามหาส่ิงใดมาทดแทน และไมตองการรับรู
หรือแสวงหาขอมูลใหม ๆ ของผลิตภัณฑอ่ืนไมวาแบรนดเหลานั้นนาสนใจสักเพียงใด เชนใชเคร่ือง
โทรศัพทมือถือยี่หอหนึ่งจนเคยชินดวยการยอมรับตราสินคาวาใชงายและสะดวกท่ีสุด แลวก็พอใจ
ระดับหนึ่งกับการใชสอยและรูปแบบตางๆท่ีมีอยูในเคร่ืองแบรนดนั้นเราก็ไมพยายามท่ีจะดินรนหา
ขอมูลเกี่ยวกับมือถือยี่หออ่ืน 

2. ท่ีสรางแบรนดเขมแข็ง ทําใหเจาของแบรนดมีอํานาจตอรองในการเจรจากับผู
จําหนายสินคา 

3. สรางมูลคาใหกับแบรนด  ทําใหสินคามียอดจําหนายคอนขางยั่งยืน และยากท่ีจะ
ลอกเลียนแบบไดโดยงาย 

4. ทําใหผูบริโภคม่ันใจในตัวสินคา ท้ังๆ ท่ีไมเคยใชแบรนดนี้มากอน 
5. ทําใหผูบริโภคยอมเสียเงินเพิ่มข้ึนเพื่อลดความเส่ียงจากซ้ือสินคาท่ีไมมีแบรนด 

 
Brand value (คุณคาของตรา) เกิดขึ้นจาก 
1. คุณคาของตราท่ีมีช่ือเสียง  เกิดจาก ประวัติของตรา และวัฒนธรรมตรา 
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2. ความสัมพันธตอตรา (Brand Relationship)ท่ีดีตอลูกคา ทําใหเกิดความเช่ือถือในแบ
รนด เม่ือออกสินคาใหม ๆ ลูกคาก็ตัดสินใจซ้ือแบรนดนั้นไมยาก เนื่องมาจาก ประวัติตรา ภาพพจน 
และสังคมตรา(Brand Association) 

3. ประสบการณท่ีมีตอแบรนดนั้น ๆ ในทิศทางท่ีถูกสรางข้ึนจาก วัฒนธรรมตรา 
(Brand Culture)  

4. Symbolic Value  ในดานการรับรูของผูบริโภคเม่ือเลือกใชแบรนดนั้น ๆ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ คือใหความรูสึกถึงความแตกตางตาม Brand Identity 

การท่ีผูผลิตทําใหเกิดความรูสึกมีหนามีตาทางสังคม (Social status) เชน ผูใช Benz  
ผูใชกระเปา  Louis Vuitton เปนตนใหมีความรูสึกแตกตางจากคนอ่ืน  เชน Exclusive sport club, 
Platinum Credit Card  เปนตน 

 
กลยุทธการสรางแบรนด 
1. ตองดูเปาหมายขององคกร มีอะไรท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบรนดหรือไม ถาไมมีก็

ไมควรฝนทํา เนื่องจากไมใชวาทุกเปาหมายขององคกรจะเกี่ยวของกับสรางแบรนดไปหมด ดังนั้น
ตองดูเปาหมายใดเกี่ยวของกับการสนับสนุนลูกคาใหรับรู Product Value การสรางแบรนดไมไดใน
ระยะเวลาอันส้ัน 

2. ตองมีการประเมิน Brand Culture ของเราอยูจุดใด และเปรียบเทียบแบรนดของคูแขง 
3. วิเคราะหคูแขงขัน และสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อหา Branding Opportunity โดย

ตองทํา Benchmark กับคูแขง เพราะหัวใจของกลยุทธการสรางแบรนด คือ การที่จะส่ือสารSuperior 
Brand Value อยางไร เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขัน การประเมิน Brand Culture จึงควรเปรียบเทียบ
กับคูแขงใหชัดเจน 

4. การกําหนด Brand Strategic  พิจารณาจากขอมูลท้ัง 3 ท่ีกลาวขางตน ประกอบกับ 
Brand Culture ของเราท่ีเปนปจจุบัน จะทําใหเราสามารถพัฒนา Brand Culture ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การทําBrand Culture จะตองมี แผนปฏิบัติการที่บงบอกอยางชัดเจนวาตองใชสวนผสม
ของตลาด (Marketing Mix) อะไรบาง และนํามาใชอยางไรในการสรางแบรนดใหสอดคลอง
ตอเน่ืองโดยไมขัดกับกิจกรรมทางการตลาดท่ีทํามากอนหนานี้ 
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เคร่ืองมือการตลาด 
ในการสรางแบรนดนั้นไมไดจํากัดอยูเฉพาะการทําโฆษณา การสงเสริมการขาย การตั้ง

ราคาและการออกแบบผลิตภัณฑ แตรวมถึงกิจกรรมทุก ๆ อยางท่ีบริษัทไดทําออกมาแลวลูกคา
กลุมเปาหมายรับรูไดวาบริษัทจะต้ังใจทําหรือไมตั้งใจทํา  เคร่ืองมือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เปนการชวยสรางแบรนดใหไดตามความตองการ ตองบรรลุวัตถุประสงคทางการคา
ดวย 
  
เคร่ืองมือการตลาด มีองคประกอบ 7 อยาง คือ 

1. นโยบายทางดานผลิตภัณฑ (product)รวมถึงการใหบริการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมไป
จนถึงการออกแบบผลิตภัณฑใหมีอิทธิพลตอการยอมรับของลูกคาและสงผลตอแบรนดสูงสุด นั่นก็
คือ Product Design 

2. การแพคเกจจ้ิงบรรจุภัณฑ (packaging) ตองส่ือถึงเร่ืองราวของแบรนด และชวย
สรางภาพพจนใหกับแบรนดและความสัมพันธกับผลิตภัณฑภายในบรรจุภัณฑนั้น 

3. การใชโฆษณาในการสราง Brand Culture   เปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาก 
เพราะส่ือโฆษณาสามารถบอกเร่ืองราวเกี่ยวกับBrand ไดอยางดี ดังนั้นโฆษณาท่ีดีมีคุณภาพทําให
เกิดเกิดอิทธิพลตอแนวความคิดของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑและภาพพจนของแบรนดใหเปนไป
ตามแนวทางท่ีผูผลิตตองการ 

4. การใชประชาสัมพันธโดยการใชผูมีอิทธิพลตอผูบริโภค เชนผูเช่ียวชาญ นักกีฬา
ดารา ท่ีรูจักแพรหลายใหพูดถึงผลิตภัณฑหรือประสบการณท่ีดี  เพื่อใหเกิด Popular Culture 

5. ใชกลยุทธดานราคา และการทําการสงเสริมการขายมาชวยในการสรางแบรนด การ
สงเสริมการขายไมเนนดานราคากับแบรนดของคุณ จะทําใหแบรนดไมเสียคุณคา เชนซ้ือหนึ่งแถม
หนึ่ง หรือการทํา Co-Promotion รวมกับแบรนดท่ีมีราคาก็จะทําใหสินคาดูมีเกรดข้ึน 

6. การใชทีมงานขายในการสราง Brand  Value เนื่องจากพนักงานขายท่ีมี
ความสามารถจะชวยพูดใหผูซ้ือไดใหเห็นคุณคาของผลิตภัณฑ และเลาเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับแบรนด
ใหลูกคาเขาใจ ทําใหสงผลในการชวยสราง Brand Culture ใหเกิดข้ึน 

7. การเลือกชองทางการจําหนาย โดยเฉพาะชองทางการคาปลีกท่ีสัมผัสกับลูกคา
โดยตรงจึงสงผลตอการสราง Brand Culture  
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ตัวชี้วัดในการสรางแบรนด ( KBI หรือ Key Branding Index) 
เปนการติดตามประเมินผลของแบรนดท่ีเราไดสรางข้ึนมา สามารถประเมินผล 4 อยางคือ 
1. Brand Loyalty Index (BLI) โดยใชหลักการที่วาเม่ือคุณคาของแบรนดเพิ่มข้ึน ลูกคา

ควรจะตองซ้ือแบรนด นั้น ๆ บอยข้ึนและเปล่ียนใจไปซ้ือแบรนดอ่ืน ๆ นอยลง 
2. Brand Attitude Index ( BAI)   เปนการวัดทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอแบรนด โดยใช

หลักเมื่อแบรนดมีคุณคามากข้ึน เปนท่ีรูจักและยอมรับของผลประโยชนจากแบรนดในกลุมลูกคา
เปาหมายจะสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหทัศนคติของลูกคากลุมนี้ท่ีมีตอแบรนด จะมีความคลายคลึงกัน
มากข้ึนไปเร่ือย 

3. Brand Relationships Index (BRI) โดยอาศัยหลักท่ีวาเม่ือคุณคาของแบรนดสูงข้ึนใน
ใจของลูกคา ๆ ก็จะรูสึกวาชีวิตประจําวันของตนน้ันตองพึ่งพาแบรนดเหลานั้นเพิ่มข้ึน จนกอใหเกิด
ความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงข้ึนไปเร่ือย ๆ กับแบรนดเหลานี้อยางไมรูตัว จนกอใหเกิดความผูกพันกับแบ
รนดทางดานอารมณ ความรูสึกตาง ๆเชนเดียวกับการมีความสัมพันธลึกซ้ึงกับคนรูใจ 

4. Brand Equity Index (BEI)  เปนผลจากการสรางแบรนดท่ีประสบความสําเร็จจึงทํา
ใหบริษัทต้ังราคาไดสูงกวาผลิตภัณฑคูแขงท่ีเหมือนกัน หรือตั้งราคาท่ีเทากันแตขายไดมากกวา
ผลิตภัณฑคูแขง 

ดังนั้น จะเห็นไดวาการสราง ตราสินคา เปนทรัพยสินท่ีสําคัญท่ีสุดอันหนึ่งของธุรกิจ  
ท้ังนี้เพราะมูลคาของตราสินคามีแตจะเพิ่มข้ึนเม่ือเวลาผานไปและจะเพ่ิมข้ึนเปนทวีคูณ ถาสรางแบ
รนด ตรงกันขามกับทรัพยสินท่ัวไปของธุรกิจท่ีมีแตจะเส่ือมราคาลงไปทุกป  ตัวอยางเชน มูลคา
ของบริษัท Nike ท้ังหมด 80 % มาจากแบรนด สวนทรัพยสินจริง ๆ มีมูลคาเพียง 20% ของมูลคา
รวมท้ังหมด หรืออีกนัยหนึ่งถาคุณจะซ้ือบริษัท Nike วันนี้คุณตองควักเงินจายมากกวามูลคาจริง
ของทรัพยสิน ถึง 4 เทา  

จากแนวคิดเร่ืองกลยุทธการสรางแบรนด ของ สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม  
(2550)สามารถสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับการสรางประโยชนทางธุรกิจของละครเกาหลี   และการ
สรางแบรนดของประเทศเกาหลี ท่ีใชละครเกาหลีเปนเคร่ืองทางการตลาดไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน                                    
 
2.6  ทฤษฎีเพศสภาพและสตรีนิยม 

 
ความเปนเพศ เปนความคิดรวบยอดท่ีแตกตางจากเร่ืองบทบาททางเพศ  เพราะความ

เปนเพศมีความหมายท่ีกวางกวาบทบาททางเพศ   บทบาททางเพศหมายถึง แบบแผนตาง ๆ ท่ี
แสดงออกถึงความสัมพันธของความเปนเพศ  เชน บทบาทในการดูแลลูกเปนของผูหญิง  บทบาท
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ในการทํางานหาเล้ียงครอบครัวเปนของผูชาย แตความเปนเพศมีความหมายท่ีมากกวานั้น  
เพราะฉะน้ันการทําความเขาใจตอความเปนเพศตองไมถูกลดลงเพียงการทําความเขาใจในเร่ือง
บทบาทท่ีแสดงออกในสังคมเทานั้น ในความสัมพันธหญิง-ชายยังมีแงมุมอ่ืน ๆ ท่ีไมไดถูกสะทอน
ออกมาในเร่ืองของบทบาท  เชน ความรูสึกวาดอยกวาชาย ความรูสึกท่ีตองการพ่ึงพิงผูชาย 
ความรูสึกท่ีตองการมีผูชายในชีวิตมีความสมบูรณข้ึน  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนความหมายของความเปน
เพศทั้งส้ิน 

Gender หรือเพศสภาพ คือ การพิจารณาเร่ืองของความเปนหญิงและชายท่ีถูกกําหนด
หรือประกอบสรางข้ึนโดยวัฒนธรรมและสังคมทั้งท่ีปรากฏในวัฒนธรรมเฉพาะของไทยและ
วัฒนธรรมท่ีเปนระดับสากล การจะทําความเขาใจคําวาเพศสภาพ จึงตองพิจารณาควบคูไปกับปจจัย
และปริบทแวดลอมท่ีสัมพันธกันดวยเสมอ 

รากศัพทของคําวา Gender มาจากคําวา Indo-European มีความหมายวา “การผลิต”  “to 
produce” ซ่ึงนําไปสูความหมายอ่ืน ๆ ท่ีขยายออกไปในแงของ “ประเภท” หรือ “ระดับช้ัน”  

จากพจนานุกรมฉบับอังกฤษเปนไทย พบวา Gender คํานี้ถูกแทนท่ีดวยคําวา เพศ โดย
วงเล็บเพิ่มเติมวาเพศชาย หญิงและเปนกลาง (masculine, feminine, neutral) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
การอธิบายและถายทอดความเขาใจเร่ืองของเพศสภาพอันเปนมิติทางวัฒนธรรม-สังคมนั้น ยังเปนท่ี 
เขาใจในวงจํากัดมาก เพราะคําคํานี้ถูกใชดวยคําศัพทเดียวกับคําวา เพศ และบงบอกถึงคุณลักษณะ
ทางเพศท่ีปรากฏ เชน มีความเปนชาย เปนหญิง หรือเปนกลาง เทานั้น  

เม่ือพิจารณานิยามศัพทของคําวา  Gender จากงานวิชาการของตะวันตกแลว พบคําวานี้ 
มักถูกอางอิงถึงในศาสตรดานสตรีนิยมเปนหลัก จึงขอสรุปความหมายของ Gender จากแงมุมของ
ทฤษฎีสตรีนิยม ดังนี้ 

นิยามศัพทท่ีปรากฏในพจนานุกรมของทฤษฎีสตรีนิยม  อธิบาย Gender ไววา เปนกลุม
ของคุณลักษณะและพฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหแกผูหญิงและผูชาย Gender หรือเพศ 
สภาพนั้นถูกประกอบสรางทางสังคม (social construction ) ในทุก ๆ ระบบความสัมพันธของสังคม
ลวนแตมีเร่ืองของเพศสภาพเขาไปเกี่ยวของแทรกซึมอยูท้ังนั้น และการท่ีเพศสภาพเปนเสมือนสวน
หนึ่งของโครงสรางความสัมพันธทางสังคมนี้เอง  ท่ีทําใหความแตกตางทางเพศสภาพของหญิงและ
ชายไดถูกทําใหมองไมเห็นหรือกลายเปนความเคยชิน  กลายเปนเร่ืองธรรมชาติสําหรับความเขาใจ
สวนใหญของสังคม  การจัดวางใหผูหญิงมีเพศสภาพในลักษณะท่ีเปนคูตรงขามกับผูชาย (binary 
opposition) นี้เองที่ทําใหผูหญิงมักถูกมองวาเปน  “คนอ่ืน / other ” ของผูชาย ซ่ึงมีนัยของความดอย
กวา (วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ  กันภัย ,2546 ) 
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Simone  De  Beauvoir (อางถึงใน วิลาสินี พิพิธกุล และกิตติ  กันภัย ,2546) นักวิชาการ
สายสตรีนิยมอีกทานหนึ่ง กลาวไววา  ความเปนเพศหญิงมิไดเปนมาแตกําเนิดแตกลายมาเปนใน
ภายหลัง (One is not born rather becomes a woman)  ซ่ึงไดบงบอกถึงการเปนเพียงแคส่ิงประกอบ
สรางของตัวตนไดอยางชัดเจน  ไปจนถึงการบงบอกถึงการดํารงอยูของเพศหญิงในสังคมแหงการ
สรางความหมายหรือในโลกแบบที่ถูกส่ือมวลชนครอบงําในการสรางความเปนจริง  ท่ีเพศหญิงมี
สถานภาพเปนเพียงแม  แมบาน  นางเอก นางราย นางบําเรอ โสเภณี เปนตน รวมถึงสถานภาพอีก
มากมายท่ีถูกปลูกฝงโดยส่ือมวลชน  จนเขาไปอยูภายในใจของผูคนและกลายเปนแมแบบ 
(Stereotype) ท่ีหยั่งรากลึกยากจะทําการเปล่ียนแปลง  เพศหญิงจึงเปนเพียงเทาท่ีเพศชายอยากให
เปน แตมิใชเทาท่ีเพศชายเปนตลอดมา  การรับเอาคานิยมความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับความ
แตกตางทางเพศสภาพเหลานั้นเขามาไวในตัวเอง ยังทําหนาท่ีถายทอดปลูกฝงคานิยมยังคนรุนอ่ืน
ตอไป  กระบวนการหรือกลไกท่ีทําหนาท่ีตอกน้ําคานิยมทางเพศสภาพเหลานี้ เรียกกันวา 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)  และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยแวดลอม
ภายนอกดังกลาวนี้เอง  ท่ีทําใหนักสตรีนิยมสรุปวา เพศสภาพ (Gender)  เปนส่ิงประกอบสรางทาง
สังคม และการขุดคนหารากเหงาหือท่ีมาของการประกอบสรางเพศสภาพในแตละวัฒนธรรมก็คือ
เปาหมายสําคัญของนักสตรีนิยมเพื่อจะนําไปสูการหาทางยุติอคติเพศในทุกรูปแบบ รวมท้ังความ
รุนแรงทางเพศ การเอาเปรียบและการละเมิดทางเพศ อันเนื่องมาจากคานิยมดานเพศสภาพท่ีฝงลึก
อยูในโครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีฝายหน่ึงมักมีอํานาจเหนือฝายหน่ึง โดยอางเง่ือนไขทาง
เพศสรีระหรือทางธรรมชาติ 

สตรีนิยม เปนการศึกษาเร่ืองของผูหญิงในปริมณฑลตาง ๆ ท่ีผูหญิงมีปฏิสัมพันธดวย
เพื่อเสนอความเปนจริงโดยรอบดานของชีวิตผูหญิง  ตลอดจนสามารถอธิบายและเขาใจปญหา
ความไมเสมอภาคระหวางชายและหญิง ท้ังนี้เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย  คือ เปล่ียนแปลงสถานภาพที่
เสียเปรียบของผูหญิง ดวยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจในสังคมอันเปนสัมพันธภาพทาง
อํานาจที่เอาเปรียบผูหญิงอยูในปจจุบัน 

สตรีนิยมไดถูกใหความหมายไวหลากหลาย   ซ่ึงพิจารณาจากความคิดหลัก ๆสามารถ
เสนอจุดรวมกันบางอยางไดวา  สตรีนิยม  หมายถึง  ท้ังท่ีเปนระบบคิดและขบวนการทางสังคมท่ี
พยายามจะเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะต้ังอยูบนการวิเคราะหท่ีวาผูชายอยูใน
ฐานะท่ีไดเปรียบและผูหญิงอยูในสภาพท่ีเปนรองหรืออาจจะกลาวอีกนับหนึ่งไดวา สตรีนิยมมีจด
มุงหมายทางการเมืองพอ ๆ กับจุดมุงหมายทางวิชาการ เปนวิถีของท้ังความคิดและการกระทํา สวน
ในทางวิชาการ  สตรีนิยมมีลักษณะเปนสหสาขาวิชา  และจะยอมรับในประสบการณสวนตัววาเปน
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาได (Shewin 1988)  และไดมีการเสนอใหความเปนเพศ (Gender) เปนหนวย
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เร่ิมแรกของการวิเคราะห และถามีการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงในสภาพท่ีเปนกลุมคน ความเปนเพศถือ
วาเปนเคร่ืองมือการวิเคราะหท่ีสําคัญ ( Scott  1988)  และมักจะพิจารณาใหผูหญิงเปนหนวยหลัก
ของการวิเคราะห สตรีนิยมใหความสนใจในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอิสระสวนบุคคล ครอบครัว รัฐ การ
กระจายอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันทางเพศในทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมวัฒนธรรม และ
เรียกรองใหมีการสรางสมดุลใหมระหวางเพศในนามของความมีมนุษยธรรมเดียวกันและเคารพใน
ความแตกตางของกันและกัน (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ , 2545)  

ในประเด็นปญหาท่ีวาดวยความไมเสมอภาค และความเสมอภาคทางเพศน้ี ไดมีการ
พยายามสรางเคร่ืองมือทางทฤษฎีเพื่ออธิบายความเปนจริงเกี่ยวกับชีวิตผูหญิงในแงตาง ๆ แตยังไมมี
ทฤษฎีใดท่ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับชีวิตผูหญิงไดอยางรอบดานสมบูรณ 

แนวคิดสตรีนิยมเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี  17  เม่ือมีการกอตัวของ “แนวคิดสิทธิมนุษยชน” 
(Human right) อันเปนการกลาวถึงสิทธิอันเทาเทียมกันของมนุษยทุกคนในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง
ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเขารวมในชีวิตสาธารณะ แตในระยะเร่ิมแรกสิทธินี้ยังคงสงวนไวใหแกผูชายเทานั้น 
ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากโครงสรางสังคมแบบปตาธิปไตย (Patriarchal Structure) ท่ีนับถือผูชายเปน
ใหญเปนตัวกําหนดตําแหนงแหงท่ี (Position) เฉพาะภายในบานใหแกผูหญิง ดวยเหตุนี้จึงมีกระแส
ความเคล่ือนไหวท่ีวา “สิทธิสตรีก็คือ สิทธิมนุษยชน” (Woman right  is Human Right ) ซ่ึงถือวา 
“ผูหญิงก็เปนมนุษยคนหน่ึงเชนเดียวกัน” จึงควรมีสิทธิเทาเทียมกับผูชายคนอื่น ๆ นักสตรีนิยมใน
ยุคนี้วิเคราะหวา สาเหตุของการไมเทาเทียมกันเกิดเพราะ “ความแตกตางระหวางเพศ” (Sex 
difference)  ดังนั้น แนวทางการตอสูของกลุมสตรีนิยมในยุคนี้จึงตองตอสูไปใหเหมือนผูชาย อัน
เปนแนวทางในการละท้ิงความเปนผูหญิงซ่ึงเรียกวา “กระบวนการถอดความเปนหญิงท้ิงไป” (อาง
ใน กาญจนา  แกวเทพ ,2544) แลวเอาความเปนชายมาสวมใสเพื่อใหโลดแลนอยูในโลกสาธารณะ
ไดอยางเต็มท่ี 

ตอมาแนวทางการวิเคราะหปญหาของกลุมสตรีนิยมไดเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยเร่ิม
ยอมรับวาผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันจริง แตในทามกลางความแตกตางกันก็ไดสราง
ลักษณะดอยและลักษณะเดนใหแกท้ังสองเพศ  กลุมสตรีนิยมท่ีแนวคิดแบบนี้ไดใหการสนับสนุน
แนวคิดสังคมยูโทเปย (Utopia) ตามแนวคิดสายมารกซิสต ซ่ึงมุงท่ีจะสรางสรรคสังคมใหมท่ีมีความ
ยุติธรรม ความเสมอภาคเทาเทียมกันท่ีไมมีกฎเกณฑเร่ือง “ชนช้ัน เพศ เช่ือชาติ สีผิว” มาเปนเครื่อง
กีดกัน ดังนั้น เปาหมายของนักสตรีนิยมกลุมนี้จึงมุงไปที่การสรางสังคมใหมท่ี “เพศ” จะไมมาเปน
เคร่ืองแบงแยกมนุษยอีกตอไป  

ในปลายศตวรรษท่ี  19 และ20  ไดมีการร้ือแนวคิดเร่ือง “เพศ ” ท่ีติดตัวมนุษยมาเสีย
ใหมโดยแยกแยะระหวาง “เพศทางชีวภาพ ” (Biological Sex) ท่ีเกิดมาติดตัวคนโดยธรรมชาติของ
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มนุษยและ “เพศสภาพ” (Gender) อันเปนเพศท่ีสังคมแตละสังคมประกอบสราง (Construct) ข้ึน 
และเม่ือ “อัตลักษณทางเพศสภาพ” (Gender Identity)  เปนส่ิงท่ีมนุษยประกอบสรางกันข้ึนมาเอง  
มนุษยจึงสามารถท่ีจะร้ือท้ิง (Deconstruction)  และประกอบสรางข้ึนใหม (Reconstruction) ท้ังใน
ดานเนื้อหาสาระและรูปแบบไดเชนกัน 

สตรีนิยมไดกอใหเกิดการเคล่ือนไหวร้ือถอนวาทกรรม (Discourse)  โดยมีเพศหญิงเปน
เปาหมายของการปลดปลอย เนื่องจากสังคมโลกแบบปตาธิปไตย (Patriarchal World) การถือครอง
อํานาจในสังคมอยูในมือของเพศชายมาโดยตลอด  ในขณะท่ีเพศหญิงถูกกดข่ีขมเหงจากเพศชายอยู
ตลอดเวลา อัตลักษณเพศหญิงไดกลายเปนของเลนสําหรับเพศชาย เพศหญิงมีหนาท่ีตอบสนองตอ
อํานาจการควบคุมแบบลําดับข้ัน บนลงลาง  เพศชายมาสูเพศหญิง เปนเพศท่ีสูญเสียอํานาจการ
ควบคุมวิถีของตนไป ภายใตระบบชายเปนใหญ เพศชายมีสิทธิในการควบคุมและเปนเจาของเพศ
หญิง  และสามารถใชสิทธิในการควบคุมและแลกเปลี่ยนเพศหญิงไดผานอัตลักษณตาง ๆ ของเพศ
ชายท้ังพอ สามีหรือพี่ชาย และในสังคมแบบชายเปนใหญนี้  ตัวตนของเพศหญิงจึงมีสถานะเพียงแค
เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนระหวางเพศชายดวยกันเทานั้น และเปรียบเสมือนกระจกสะทอน
ภาพ (Women as looking glass) ในส่ิงท่ีเพศชายอยากเห็นและอยากใหเปนอยางท่ีตนตองการ  (อาง
ใน จิรัฏฐ ศุภการ ,2545)  

สตรีนิยมในยุคนี้ไดรับอิทธิพลมาจากสํานักคิดกลุม Postmodern ท่ีเช่ือวา “ความเปน
จริงนั้นเกิดจากการใหนิยาม” และเร่ิมมีแนวคิดวา “ความเปนหญิง / ความเปนชาย” เปนเพียงส่ิงท่ี
ถูกประกอบสรางข้ึนมา ดังนั้น แนวทางการตอสูจึงควรมุงไปสูการใหนิยามมากกวา ในชวงเวลานี้
ไดมีการนําเสนอแนวคิดเร่ืองหญิง ๆชายๆ ท่ีไดหลุดพนไปจากระดับปจเจกบุคคล แตใหพิจารณาที่ 
“คุณคาแบบผูหญิง” และ “คุณคาแบบผูชาย” (Women & Men Value) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดอิทธิพล
มาจากปรัชญา หยิน-หยาง ของจีน ซ่ึงเนนความจําเปนของการดํารงอยูของคุณคาท้ังสอง  โดนมิได
ถือวาคุณคาใดดีกวาคุณคาใด หากทวาท้ังสองจะตองดํารงอยูอยางสมดุลและสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
ปญหาของสังคมปจจุบันตามหลักการวิเคราะหของ หยิน-หยาง  จึงมิไดอยูท่ีตัวผูหญิงและผูชาย 
หรือแมแตคุณคาแบบใดแบบหน่ึง  แตอยูท่ีการเสียสมดุลระหวางคุณคาท้ังสอง  แนวทางแกไขจึง
ตองเปนการเสริมคุณคาทั้งสองใหเกิดลักษณะสมดุล  

สําหรับเพศสภาวะ (Gender) นับเปน “วัฒนธรรม” นับเปนวัฒนธรรมท่ีมองเห็นงาย
ท่ีสุด อยางไรก็ตามในท่ีนี้จําเปนตองแยกความแตกตางระหวาง “เพศตามธรรมชาติ” (Sex) กับ “เพศ
สภาวะ” (Gender)  ออกจากันใหชัดเจน ในขณะท่ี “เพศตามธรรมชาติ” นั้นเปนลักษณะท่ีติดตัวมา
โดยธรรมชาติ ท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดคือ การมีอวัยวะเพศที่บงบอกวาบุคคลนั้นเปนหญิงหรือชาย แต 
“เพศสภาวะ” นั้นเปนลักษณะทางเพศที่เกิดจากการประกอบสรางของสังคมและวัฒนธรรม 
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(socially & culturally construct) ดังนั้นจึงแตกตางกันไปในแตละสังคม แตละยุคสมัย ใน
วัฒนธรรมหน่ึง ผูหญิงอาจถูกกําหนดใหมีอุปนิสัยออนแอ เจาอารมณ รักเด็ก ฯลฯ  แตอีกวัฒนธรรม
หนึ่ง ผูหญิงอาจถูกกําหนดใหแข็งแรง  กลาหาญ ชอบทําสงคราม ( เชน ผูหญิงในเผาอะเมซอน )  
(กาญจนา  แกวเทพ ,2544)   

ซ่ึงสําหรับแนวคิดสตรีนิยมนี้  ผูวิจัยนํามาวิเคราะหถึงความเปนผูหญิงท่ีแสดงผานละคร
เกาหลี ท่ีเอ้ือประโยชนในเชิงธุรกิจ ยกตัวอยางเชน จากละครแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง   ตัว
เอกของเร่ือง  คือ แดจังกึม  เปนผูหญิงชาวบาน  ซ่ึงเปนตัวดําเนินเร่ืองราว ตาง ๆ ภาพความ
ออนหวานบงบอกถึงความเปนผูหญิง ท้ังในฐานะผูเปนแม ในฐานะผูเปนภรรยา และภาพความ
เขมแข็ง ใจเด็ด  ความทะเยอทะยาน ใฝรู ใฝดี ในฐานะผูรับใชของแผนดิน เปนการสะทอนใหเห็น
การตอสูของผูหญิงคนหนึ่ง ท่ีฝาฟนอุปสรรคนานับประการ ตั้งแตเร่ิมเร่ือง จนประสบความสําเร็จ
ไดรับการแตงต้ังยศศักดิ์สูงสุดทัดเทียมกับชายชาตินักรบของแผนดิน   เหลานี้เปนเร่ืองราวท่ีแสดง
ถึงความเปนผูหญิงท่ีแตกตางจากผูหญิงธรรมดาท่ัวไปท่ีเขาไมทํา   สงผลตอผูชมในการติดตาม
เร่ืองราวตางเอาใจชวย แดจังกึม ประหนึ่งวา แดจังกึม คือมิตรของผูชมละครเหลานั้น   ทําใหผูวิจัย
สนใจการสรางแรงจูงใจดวยการนําผูหญิง มาเปนตัวเอกของเร่ือง  ตัวดําเนินเร่ืองราว  จนเกดิกระแส
ความนิยมละครเกาหลีในลําดับตอมา   โดยผูวิจัยจะนําแนวคิดดังกลาวนี้  มาใชในการเปนแนวทาง
ในการวิเคราะหเนื้อหา บทท่ี 4 และสรุปงานวิจัยในบทที่5  
 
2.7  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
 

วัฒนธรรม มาจากคําวา วัฒนะและธรรม วัฒนะ หมายถึง ความเจริญรุงเรือง  ธรรม 
หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติ วัฒนธรรม จึงหมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติท่ีทําใหเกิด
ความเจริญรุงเรือง 

วัฒนธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือสรางข้ึน เพื่อความเจริญงอกงาม
ในวิถีชีวิตแหงสวนรวม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษยในสวนรวมท่ีถายทอดกันได เรียนได เอา
อยางกันได (พระยาอนุมานราชธน,ม.ป.ป. : 2) 

วัฒนธรรม  หมายถึง  ส่ิงท่ีทําให เจริญงอกงามแกหมูคณะ  วิถีชีวิตของหมูคณะ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2525: 746) 

วัฒนธรรม คือ ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยกลม
เกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน (พ.ร.บ.วัฒนธรรมแหงชาติ, 2485 : 1) 
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นักสังคมวิทยาใหความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไวดังนี้ วัฒนธรรม คือ ความรู ความเช่ือ 
เคร่ืองมือ อุปกรณและวิถีในการกระทําทุกส่ิงทุกอยาง ซ่ึงมนุษยไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิกของ
สังคม และไดมรการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง วิถีการกระทํานั้นเปนตนวา การ
ทํางาน การกินอยูหลับนอน (ณรงค เส็งประชา,2539: 5) 
 
ลักษณะของวัฒนธรรม  
 

ทุกสังคมทุกประเทศในโลกนี้ ส่ิงหนึ่งท่ีตองมีคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมของแตละแหง
ยอมไมเหมือนกัน แตกตางกันไปตามการนับถือศาสนา ลัทธิตางๆ ความเช่ือท่ีมีมาแตโบราณ  
ลักษณะวัฒนธรรม แบงออกได ดังน้ี 

1. วัฒนธรรมคือผลรวมของหลายส่ิงหลายอยาง เชน ความรู ความเช่ือ การนับถือ 
ศาสนา การดําเนินชีวิต รวมท้ังส่ิงของเคร่ืองใช 

2. วัฒนธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน เพื่อใชเปนส่ิงท่ีชวยในการดําเนินชีวิต ทุกส่ิงทุก
อยางท่ีมนุษยสรางข้ึนเปนวัฒนธรรมท้ังส้ิน 

3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือการดําเนินชวีิตของมนุษย 
4. วัฒนธรรมมีลักษณะเปนมรดกทางสังคม วัฒนธรรมเปนผลของการถายทอดการ

เรียนรู เคร่ืองมือ ซ่ึงในกระบวนการดังกลาวตองอาศัยการส่ือสารโดยใชสัญลักษณ เชน การ
ถายทอดวัฒนธรรมจากรุนกอน ๆ ดําเนินสืบตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันโดยไมขาดหายไป 

5. วัฒนธรรมเปนผลมาจากการชวยกันสรางสรรคของมนุษย และไดมีการปรับปรุง 
ดัดแปลง ส่ิงใดท่ีไมดีหรือลาสมัยก็ไมใชอีกตอไป ส่ิงใดดีก็คงใชอยูตอไป เชน การทํานา สมัยกอน
ตองอาศัยควาย แตปจจุบันมีเทคโนโลยีเขามาใหม การใชควายทํางานจึงคอย ๆ เลิกไป 

6. วัฒนธรรมเปนของสวนรวม ไมใชของใครคนใดคนหนึ่งหรือไมใชของท่ีใครคน
หนึ่งจะบอกใหมีหรือยกเลิกไป คนในสวนรวมเทานั้นท่ีจะกําหนดกฎเกณฑวามีหรือไมมี โดยมี
ขอสนับสนุนในส่ิงท่ีทําลงไปนั้นถูกตอง ดีงาม เกิดประโยชน เปนตน 

 
ประเภทของวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ 
1. วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก ส่ิงกอสราง ท่ีอยู

อาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ เคร่ืองอุปโภคบริโภค อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย ฯลฯ 
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2. วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non- Material culture) หรือ นามธรรม ไดแก ความคิด 
ความเช่ือ ลัทธิประเพณี คานิยม ฯลฯ ท่ีมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
 
ความสําคัญของวัฒนธรรม 
 

วัฒนธรรมเปนเคร่ืองวัดและเคร่ืองกําหนดความเจริญหรือความเส่ือมของสังคม 
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกําหนดชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงมี
อิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชนและตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ หากสังคมใดมี
วัฒนธรรมท่ีดีงามที่เหมาะสมแลว สังคมนั้นยอมเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว ตรงกันขามหาก
สังคมใดมีวัฒนธรรมท่ีลาหลัง มีแบบพฤติกรรมที่ไมดี มีคานิยมที่ไมเหมาะสม สังคมน้ันก็ยากจะ
เจริญกาวหนา และในท่ีสุดก็อาจสูญส้ินความเปนชาติได เพราะถูกรุกรานทางวัฒนธรรม 

ความสําคัญของวัฒนธรรม มีดังนี้ 
1. วัฒนธรรมชวยแกปญหาและสนองความตองการตาง ๆ ของมนุษย  มนุษยพนจาก

อันตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได เพราะมนุษยสรางวัฒนธรรมข้ึนมาชวย 
2. วัฒนธรรมชวยเหนี่ยวร้ังสมาชิกในสังคมใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และ

สังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกันยอมจะมีความรูสึกผูกพันเปนพวกเดียวกัน 
3. เปนเคร่ืองแสดงเอกลักษณของชาติ ชาติท่ีมีวัฒนธรรมสูง ยอมไดรับการยกยอง และ

เปนหลักประกันความม่ันคงของชาติ 
4. เปนเคร่ืองกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ชวยใหผูคนอยูรวมกันอยางสันติสุข 

วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานจะชวยจัดระเบียบความสัมพันธของผูคนในสังคม 
5. ชวยใหประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาชาตินั้นมี

วัฒนธรรมท่ีดี มีคติในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ยึดม่ันในหลักเหตุผลในการดํารงชีวิต ขยัน 
ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัยท่ีดี ฯลฯ สังคมนั้นจะเจริญรุงเรือง  (ณรงค เส็งประชา ,2539 : 19-20) 
 
วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี 
 

ดันกุนและพงศาวดารแหงตนกําเนิดของเกาหลี 
ในราวพันปมาแลว ในยุคท่ีวานึง บุตรแหงสวรรคปกครองโลกอยูนั้น มีหมีและเสือ

อยางละหนึ่งตัวอยากเปนมนุษยมาก ๆ มันจึงสวดมนตขอพรตอวานึงเพื่อประสิทธ์ิประสาทพรนี้
ใหแกมัน วานึงประทับใจ และสงสารสัตวสองตัวนี้ยิ่งนักท่ีมันมีความม่ันคงในส่ิงท่ีมันตองการ 
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และวานึงก็สัญญาจะแปลงรางของมันท้ังสอง แตมีขอแมวามันตองเขาไปอยูในถํ้ามืดเปนเวลา 100 
วัน และดํารงชีพดวยกระเทียมและผักขมเกาหลีเทานั้น เม่ือเสือเขาไปอยูในถํ้า และออกลาสัตว
ไมได ความอดทนของมันหมดไปและมันก็เลิกลมความคิดท่ีอยากเปนมนุษย สวนหมีทนอยูในถํ้า
ไดถึง 21 วัน และวานึงก็แปลงรางมันใหเปนหญิงสาว เม่ือ หมีกลายเปนหญิงสาวแลว มันก็ขอให
วานึงใหหาคูครองกับมัน วานึงเห็นวาหญิงสาวผูนี้มีความงดงามมาก จึงเขาพิธีวิวาหเสียเอง 
หลังจากนั้นท้ังสองไดใหกําเนิด บุตรชายช่ือวา ดันกุน ผูซ่ึงในภายหลังไดกอต้ังอาณาจักรนามวา 
โคโชซอน ในป 2333 กอนคริสตกาล และน่ีก็คืออาณาจักรแรกเร่ิมในคาบสมุทรเกาหลี 
 
ตามบันทึกทางประวัติศาสตร  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 รูปภาพแสดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลี 
 

มนุษยเร่ิมเขาไปต้ังรกรากในบริเวณท่ีเปนประเทศเกาหลีในปจจุบันเม่ือประมาณ 
500,000 ปกอน อาณาจักรแรกไดแก โคโชซอน (โชซอนโบราณ) ตั้งข้ึนเม่ือ 2333 ปกอนคริสต
ศักราช และในชวงหนึ่งศตวรรษกอนคริสตศักราช คาบสมุทรเกาหลีท้ังหมดและดินแดนสวนใหญ
ของประเทศแมนจูอยูภายใตการปกครองของสามอาณาจักร คือ โคกูเรียว แพ็กเจ และชิลลา นับเปน
อาณาจักรท่ีมีอํานาจสูงสุดในแถบนั้น เปนท่ีรูจักกันวา ยุคแหงสามอาณาจักร ระหวาง 57 ปกอนคริ
สตศักราช ถึง ป ค.ศ. 668 ในป ค.ศ. 668 และ 660 ตามลําดับ อาณาจักร โคกุเรียว และแพ็กเจ ได
พายแพตออาณาจักรชิลลา จึงเปนการรวมเอาดินแดนในคาบสมุทรเขาดวยกันในป ค.ศ. 676 ยุคชิล
ลารวมอาณาจักร (ป ค.ศ.676-935) นับเปนยุคทองของวัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะทางดานพุทธ
ศิลป ตอมาในยุคอาณาจักรโคเรียว 

(ป ค.ศ. 918-1392) มีการจัดต้ังรัฐบาลแหงชนช้ันปกครองข้ึน พุทธศาสนาไดกลายเปน
ศาสนาประจําชาติ และมีอิทธิพลตอระบบการเมืองการปกครองเปนอยางมาก ช่ือประเทศเกาหลีก็
มาจากคําวา โคเรียว นั่นเอง  
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ป ค.ศ. 1392-1910 อยูในสมัยราชวงศ โชซอน อันเปนราชวงศสุดทายของประเทศ
เกาหลี มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองอยางเอาจริงเอาจัง ความเปล่ียนแปลงอยางเอาจริงเอาจัง 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การยกยองใหลัทธิขงจื๊อกลายเปนคติธรรมประจําชาติ การ
สรางสรรคงานดานวรรณศิลป และการประดิษฐตัวอักษร ฮันกึล ในป ค.ศ. 1443 ทําใหยุคนี้มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอวัฒนธรรมเกาหลีมีเมืองฮันยาง ซ่ึงในปจจุบันรูจักกันในชื่อ โซล เปนเมือง
หลวงในป ค.ศ. 1394 ปราสาทและกําแพงเมืองจากในยุคนี้ยังคงมีใหเห็นจน กระท่ังในปจจุบัน 

ราชวงศโชซอน ไดส้ินสุดลงในป ค.ศ. 1910 ภายหลังการรุกรานของกองทัพญ่ีปุน และ
ประเทศเกาหลีใตตกเปนอาณานิคมของประเทศญ่ีปุนเปนเวลา 35 ป จนกระท่ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ไดส้ินสุดลงในวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 กองทัพญ่ีปุนยอมแพสงครามและถอนกําลังออกจาก
ประเทศเกาหลีซ่ึงถูกแบงออกเปนสองประเทศ คือประเทศเสรีทางใต และประเทศคอมมิวนิสตทาง
เหนือ สามปตอมาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีซ่ึงอยูทางใต จึงจัดต้ังรัฐบาลอิสระไดสําเร็จ 

สงครามเกาหลีใตไดระเบิดข้ึนเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 เม่ือเกาหลีเหนือ บุก
เกาหลีใต และในท่ีสุดก็มีการลงนามในสัญญาสงบศึกในป ค.ศ. 1953 หลังสงครามดังกลาว เกาหลี
ใตประสบความสําเร็จอยางมากในการฟนฟูประเทศใหม่ันคงและม่ังค่ัง อีกคร้ังหนึ่ง 

ประเทศเกาหลีจัดวาเปนประเทศท่ีมีภูมิประเทศเปนเทือกเขามากท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก   
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผนดินท่ีเปนหินแกรนิตและหินปูนทําใหเกิดภูมิประเทศท่ี
สวยงามอยางมหัศจรรย  ประกอบดวยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขาตลอดชายฝงดานตะวันออกสูง
ชันและทอดตัวลงสูทะเลตะวันออก  ในขณะท่ีชายฝงทางดานใต และตะวันตกเทือกเขาคอย ๆ ลาด
ลงสูท่ีราบชายฝง ซ่ึงเปนแหลงเกษตรกรรมท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในดานการ
ผลิตขาว  

คาบสมุทรเกาหลีถูกแบงออกเปน 2 สวน ท่ีบริเวณเหนือเสนขนานที่ 38  คือ ประเทศ
ระบอบประชาธิปไตยสาธารณรัฐเกาหลีอยูทางใต  และประเทศระบอบคอมมิวนิสต เกาหลีเหนือ 
โดยถูกค่ันกลางดวยเขตปลอดทหาร   ประเทศเกาหลีใตมีพื้นท่ี  99,500 ตารางกิโลเมตร  มี
ประชากร  48.2 ลาคน (คริสตศักราช 2005) ประกอบดวย  9 จังหวัด กรุงโซลเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ   

เกาหลีเปนชาติบนคาบสมุทรท่ีไดพัฒนาลักษณะเฉพาะตัวหลายอยางของประชาชนอัน
เนื่องมาจากลักษณะพิเศษทางภูมิประเทศ มหาสมุทรและภาคพื้นทวีปท่ีลาดเอียงประกอบกันเปน
พื้นฐานใหเกิดการสรางเอกลักษณเฉพาะตัวของประชาชน ซ่ึงเปนรากฐานของวัฒนธรรมและ
ศิลปะของประเทศ การเปนคาบสมุทรยังมีสวนทําใหสภาพทางวัฒนธรรมที่แวดลอมท้ังภายนอก
และศูนยกลาง จากมุมมองภายนอกท่ีวัฒนธรรมแบบภาคพื้นทวีปซ่ึงหล่ังไหลเขาสูคาบสมุทร 
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ในขณะท่ีปจจัยของวัฒนธรรมในศูนยกลางมีผลมาจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีแผขยายเขามาและทํา
ใหมีการปรับเปล่ียนเปนการสรางศูนยกลางใหมข้ึนมา   และภายใตอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ 
ชาวเกาหลีไดพัฒนาความรักในสันติภาพนอกเหนือไปจากบุคลิกภาพท่ีไมอยูนิ่งยังทําใหเกิด
ความคิดสรางสรรคอยางพิจารณาโดยการไตรตรอง การมองโลกในแงดียังทําใหเกิดวัฒนธรรมท่ี
เต็มไปดวยความรูสึกทางอารมณ 
 
ภูมิอากาศ 
 

ประเทศเกาหลีมีสภาพภูมิอากาศอยูในเขตอบอุน และมีส่ีฤดูท่ีแตกตางกัน คือ ในปลาย
เดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายน ตนไมจะผลิใบสะพร่ังเต็มตน เปนสัญญาณวา ฤดูใบไมผลิเร่ิม
ข้ึนแลว   ระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีหลาย ๆวันท่ีแสงแดดสดใสตลอดท้ังวัน 

ในฤดูรอนซ่ึงอากาศรอนและมีฝนตกบาง ตนไมจะเขียวชอุมท่ัวไป  ในเดือนมิถุนายน
อุณหภูมิเฉล่ียจะสูงกวา 20 องศาเซลเซียสเล็กนอย  ฤดูมรสุมปกติเร่ิมข้ึนในปลายเดือนมิถุนายน
จนถึงชวงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะรอนจัดและช้ืนมาก 

ฤดูใบไมรวงจะเร่ิมข้ึนตอนปลายเดือนกันยายน ลมท่ีพัดมากแผนดินใหญนั้นทําให
อากาศแหงและทองฟาโปรง จึงเปนชวงท่ีอากาศเหมาะกับการทองเท่ียวมากท่ีสุดในเดือนตุลาคม 
ทิวทัศนท่ัวทั้งประเทศจะมีสีสันสดใสดวยใบไมท่ีเปล่ียนเปนสีทองและสีแดงเต็มตน 

ในเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธอากาศจะหนาวเย็นและแหง บางคร้ังมีฝนหรือหิมะ  
ในชวงนี้มักจะมีวันท่ีอากาศหนาวจัดประมาณ 3-4 วัน สลับกับวันทีอากาศอุนสบาย 
 
ธงประจําชาต ิ
 
 
 
  
 
ภาพท่ี  2.4  รูปภาพแสดงธงชาติเกาหลี 
 

ธงประจําชาติเกาหลีมีช่ือเรียกวา แทกึกกี้ ลวดลายของธงบอกถึงสัญลักษณหยินหยาง
ตามหลักปรัชญาตะวันออก รูปวงกลมตรงกลางธงแบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน คือ สวนบนท่ี
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เปนสีแดงหมายถึง พลังในเชิงบวกหรือหยาง และสวนลางสีน้ําเงินหมายถึง พลังในเชิงลบหรือ 
หยิน พลังท้ังสองอยางรวมกันเปนหลักแหงความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง สมดุลยภาพ และการ
สมานสามัคคีอันไมรูจบ วงกลมนี้ลอมรอบดวยสัญลักษณส่ีอยางอยูท่ีแตละมุมคือสวรรค ( ) โลก 
( ) ไฟ ( ) และ น้ํา ( ) 
 
ดอกไมประจําชาต ิ

 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2.5 รูปภาพแสดงดอกไมประจําชาติเกาหลี 
 

ดอกมูกุงฮวา หรือ โรส ออฟ ชารอน เปนดอกไมประจําชาติเกาหลี ซ่ึงจะบานสะพรั่ง
ท่ัวประเทศระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ส่ิงท่ีทําใหดอกไมชนิดนี้ไมเหมือนดอกไมชนิด
อ่ืนคือสามารถทนสภาพอากาศท่ีเลวรายและศัตรูพืชไดเปนอยางดี ความหมายของคําวา มูกุงฮวา มา
จากรากศัพท มูกุง ซ่ึงหมายถึงความเปนอมตะ คํา ๆ นี้สะทอนความเปนอมตะของประวัติศาสตร
เกาหลี ความมุงม่ันและความอดทนของชาวเกาหลี 
 
ศาสนา 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 รูปภาพแสดงการนับถือศาสนาของชาวเกาหลี 
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ประเทศเกาหลีใตความเคารพตอเสรีภาพในการนับถือศาสนาโดยมีลัทธิประเภททรง
เจา บูชาผี ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื๊อ ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนหลักปรัชญาในการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศก็วาไดนอกจากนี้ยังมีศาสนายอยๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมจากการผสมผสานแนวคิด
บางอยางในศาสนาด้ังเดิม และยังมีผูหันไปนับถือศาสนาคริสตเปนจํานวนมาก นับตั้งแตเร่ิมเขามา
เผยแพรเม่ือปลายศตวรรษท่ี 18 เปนตนมา 
 
ภาษา 

ภาษาเกาหลีจัดอยูในกลุมยูราล-อัลเตอิค เชนเดียวกับภาษาฮังกาเรียน ตุรกี มองโกเลียน 
และฟนนิช ตัวอักษรของเกาหลีเรียกวา ฮันกึล และประกอบดวยสระ 10 ตัว พยัญชนะ 14 ตัว ภาษา
พูดไดกลายมาเปนภาษาเขียน และในสมัยกษัตริยเซจง โดยนักการศึกษากลุมหนึ่ง ในป ค.ศ.1443 
ผลงานของนักศึกษากลุมนี้ถูกกลาวขวัญวาเปนการสรางสรรคท่ีอัจฉริยะอยางแทจริง 
 
ชีวิตครอบครัว 

ตามธรรมเนียมเกาหลี ลักษณะครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญซ่ึงมีสมาชิก 3 ถึง 4 ช่ัว
อายุคนอาศัยอยูดวยกัน เนื่องจากอัตราการตายของทารกสูง และครอบครัวใหญตางคิดขอพรอยากมี
ลูกหลาย ๆ คน อยางไรก็ตามเนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองของประเทศ
อยางรวดเร็วในประเทศ ในทศวรรษท่ี 1960 และ 1970  ประกอบกับการคุมกําเนิดไดผล จํานวน
เฉล่ียเด็กในครอบครัวลดลงอยางรวดเร็วเหลือเพียงสองคนหรือไมมีเลยในทศวรรษท่ี 1980   
ปจจุบันครอบครัวเกือบท้ังหมดจึงมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว 

สืบเนื่องจากประเพณีนิยมแบบขงจ้ือในเกาหลี  บุตรชายคนโตจะทําหนาท่ีเปนหัวหนา
ครอบครัว ชาวเกาหลีจะช่ืนชอบบุตรชายมากกวา เพื่อแกไขปญหานี้ รัฐบาลจึงแกไขกฎหมาย
เกี่ยวกับครอบครัวโดยใหบุตรชายและบุตรหญิงมีความเทาเทียมกันในเร่ืองการรับมรดก 
  
ศิลปะ 

ชนชาติเกาหลีไดถายทอดความเปนอัจฉริยะทางศิลปะผานทางดนตรี นาฏศิลป และ
จิตรกรรม ซ่ึงไดมีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 5,000 ปของประวัติศาสตรเกาหลี แมวาศิลปะ
ตะวันตกในรูปแบบตาง ๆ จะแพรหลายอยูในประเทศ แตศิลปะเกาหลีอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวยัง
ไดรับความนิยม อยางกวางขวางไมวาจะในลักษณะดั้งเดิมหรือผสมผสานกบัศิลปะรวมสมัย 

 
 

DPU
DPU



 68 

ดนตรีประจําชาติ 
ชนชาติเกาหลีมีดนตรีท่ีเรียกวา คุกอัก มีท่ีมาคลายคลึงกับดนตรีจีนและญ่ีปุน แตถาเรา

สามารถสัมผัสดนตรีชนิดนี้ไดอยางลึกซ้ึง จะพบวา ดนตรีเกาหลีมีลักษณะแตกตางอยางชัดเจนจาก
ดนตรีชนิดอ่ืนๆ ในแถบเอเชียตะวันออก กลาวคือ คนตรีเกาหลีประกอบดวยสามจังหวะในหนึ่ง
หอง ในขณะท่ีดนตรีจีนและญ่ีปุนมีสองจังหวะในหนึ่งหอง  

คุกอัก แบงออกเปนสองประเภท คือ ชองอัก หรือดนตรีในราชสํานักและมินซกอัก 
หรือดนตรีพื้นบาน ชองอักซ่ึงเปนดนตรีช้ันสูงมีทวงทาทํานองเช่ืองชา เยือกเย็น และซับซอน สวนมิ
นซกอัก ไดแกดนตรีของชาวนาชาวไร พันซอรี (ดนตรีเนนการแสดงความรูสึก) และดนตรีพิธี
ไสยศาสตรมีจังหวะท่ีรวดเร็วและกระฉับกระเฉง 

 
นาฏศิลป  

 
 
  
 

 
ภาพท่ี 2.7 รูปภาพแสดงศิลปะการรายรําของชาวเกาหลี 
 

ดานศิลปะการรายรําแบบเกาหลีแบงออกเปน 2 ประเภทเชนเดียวกับดนตรี คือ แบบราช
สํานักและแบบพื้นบาน ในแบบฉบับของราชสํานักนั้น ทาทางของการรําจะชาและสงางาม ซ่ึง
สะทอนปรัชญาของการเดินสายกลางและการระงับอารมณความรูสึก เปนอิทธิพลมาจากปรัชญา
ขงจื๊อ ในทางตรงกันขาม ระบําพื้นบานซ่ึงสะทอนชีวิตการทํางานและศาสนาของสามัญชนจะใช
จังหวะและทํานองท่ีสนุกสนาน ปนลักษณะของการแสดงออกท่ีเปนอิสระและมีชีวิตชีวาของคน
เกาหลี เชน ระบําของชาวนาชาวไร ระบําหนากาก และการรายรําทางไสยศาสตร  

 
จิตรกรรมแบบด้ังเดิม 
ดานจิตรกรรมของเกาหลีแตกตางจากรูปแบบของตะวันตกอยางส้ินเชิงดวยลักษณะ

ลายเสนและการใหสี ซ่ึงเปนแบบฉบับเฉพาะตัวของศิลปะตะวันออก การคนพบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับจิตกรรมโบราณในสุสานหลวงจากยุคสามอาณาจักร ชวยใหเราสามารถ
เขาใจวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น  
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ตอมาในสมัยราชวงศโคเรียว (ค.ศ. 918-1392) ศาสนาพุทธมีความรุงเรืองถึงจุดสูงสุด มี
งานจิตกรรมแบบพุทธศิลปและศิลปวัตถุอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายในวัดตางๆ ท่ัวประเทศ สวนในสมัย
ราชวงศโชซอน (ค.ศ.1392-1910) ลัทธิขงจื๊อไดกลายเปนหลักปรัชญาในการบริหารประเทศ บรรดา
ปญญาชนในสมัยนั้นจึงผลิตงานศิลปะท่ีแสดงถึงอิทธิพลขงจื๊อและศิลปะแบบจีน ในขณะเดียวกัน 
จิตรกรรมพื้นบานซ่ึงเปนท่ีนิยมในหมูสามัญชนกลับไมไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดใดความคิด
หนึ่ง จึงมีการใชเทคนิคการเขียนภาพที่เปนอิสระแสดงออกถึงอารมณและความรูสึก รวมท้ังใช
สีสันสดใสเพื่อส่ือถึงพลัง อารมณ และความร่ืนเริง สําหรับโรงเรียนสอนดานจิตรกรรมท้ังของแบบ
เกาหลีและตะวันตกท่ีเปดอยูในเกาหลีปจจุบันก็มีผลงานบางชิ้นท่ีผสมผสานกัน 

เคร่ืองปนดินเผา 
ประเทศเกาหลีไดรับเอาศิลปะการทําเครื่องปนดินเผามาจากประเทศจีนเม่ือกวา 1,000 

ปมาแลว ศิลปะแขนงนี้ไดเจริญรุงเรืองและกลายเปนประเพณีอยางหนึ่งซ่ึงชาวเกาหลีมีความ
ภาคภูมิใจ  

เคร่ืองปนดินเผาแบบศิลาดลสีเขียวอมฟา ท่ีมีความสวยงามแบบลึกซ้ึงจากราชวงศโค
เรียว (ค.ศ.918-ค.ศ.1392) ก็เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางไปท่ัวโลก และเปนท่ีตองการของผูท่ีนิยมวัตถุ
โบราณ เชนเดียวกับ เคร่ืองกระเบ้ืองสีขาวจากราชวงศโชซอน (ค.ศ.1392-ค.ศ.1910)   ศิลปะแขนงน้ี
ไดเขาไปมีอิทธิพลตอศิลปะญ่ีปุนในยุคสมัยตาง ๆ โดยเฉพาะในชวงท่ีญ่ีปุนรุกรานประเทศเกาหลี
ในชวงปทศวรรษท่ี 1590   และทําใหศิลปะแขนงนี้เจริญรุงเร่ืองในญ่ีปุนจนถึงทุกวันนี้ 
 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

การเคารพผูมีอาวุโส 
โครงสรางทางสังคมแบบขงจื๊อท่ีมีมานานยังคงอยูอยางเหนียวแนน ถึงแมวาเราจะเร่ิม

เห็นการเปล่ียนแปลงทางดานนี้บาง วัยวุฒิและอาวุโสยังมีความหมายมากและผูเยาวจะตองเคารพ
คําส่ังของผูอาวุโสโดยปราศจากขอโตแยง ดังนั้นบอยคร้ังเราจะถูกถามวาอายุเทาใด และถามถึง
สถานภาพทางการสมรส (เปนท่ีนาแปลกอยูทีเดียวท่ีไมวาเราจะอายุมากเพียงใด เราจะไมถือวาเปน
ผูใหญหากยังไมสมรส อยางนอยก็เปนส่ิงท่ียึดถือกันในแตละครอบครัว)   เพื่อจะคาดคะเนถูกถึง
ความอาวุโสของเราตอผูอ่ืน อยางไรก็ตามการท่ีถูกถามก็มิไดหมายความวาผูถามตองการลวงลํ้าเขา
มาในโลกของเรา แตเราก็ไมจําเปนตองตอบคําถามนั้นหากเราไมตองการ 

ช่ือ 
ชาวเกาหลีสวนใหญจะมีช่ือสกุลจํากัดอยูในไมกี่กลุมช่ือ เชน  21 % จะมีช่ือสกุลวา คิม  

14 %จะมีช่ือสกุลวา ยี  ลี หรือ รี  และ 8% มีช่ือสกุลวา ปารค  นอกจากน้ันก็มีช่ือสกุลแตกออกไป
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อีกเชน ชอย (หรือ แช)   เจิง(หรือชุง)  จาง(หรือชาง)  ฮัน , ลิม  เปนตน ช่ือเต็มของชาวเกาหลีก็
ประกอบดวย  ช่ือสกุลหนึ่งพยางคและช่ือหนาสองพยางค  ช่ือสกุลจะเขียนกอน  สตรีชาวเกาหลีจะ
ไมเปล่ียนช่ือสกุลตามคูสมรส แตบุตรและธิดาจะใชช่ือสกุลของบิดา   

การสมรส 
ชาวเกาหลีถือวาการสมรสนั้นเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิต และการหยารางถือวา

เปนความตกตํ่าเสียชื่อเสียงไมเพียงแตสําหรับคูสมรสเทานั้น แตรวมไปถึงครอบครัวเลยทีเดียว แต
ถึงอยางนั้นก็ตามอัตราการหยารางในปจจุบันก็ขยายตัวเพิ่มข้ึนเร็วพอสมควร 

การประกอบพิธีสมรสในปจจุบันแตกตางไปจากสมัยโบราณ นั่นคือในปจจุบันนี้พิธีจะ
เร่ิมตนดวยแบบทางตะวันตก นั่นคือมีการสวมชุดวิวาหสําหรับเจาสาวและทัคซีโดสําหรับเจาบาว 
โดยประกอบพิธีในหองจัดพิธีวิวาห หรือในโบสถ  ตอมาชวงบายจะมีพิธีแบบดั้งเดิมในสถานท่ี
ใหมดวยชุดวิวาหท่ีมีสีสันงดงาม 

เจเย (พิธีเคารพบูชาบรรพบุรุษ) 
ตามหลักความเช่ือดั้งเดิมของเกาหลีนั้น  เม่ือบุคคลหนึ่งส้ินชีวิตลง  วิญญาณของเขายัง

ไมไปไหน แตยังวนเวียนอยูใกลเปนเวลากวา 4 ช่ัวคนทีเดียวในชวงเวลาอันยาวนานน้ี ผูตายยังถูก
ถือวาเปนสมาชิกของครอบครัว  ความสัมพันธอันนี้ถูกถายทอดออกมาดวยพิธีเจเย  ซ่ึงจัดข้ึนในวัน
พิเศษตาง ๆ  เชน  ซอลวัล และชูซก  รวมทั้งวันครบรอบวันเสียชีวิตของบรรพบุรุษเหลานั้น ชาว
เกาหลีเช่ือวาการท่ีเขามีชีวิตอยูอยางมีความสุขนั้นก็ดวยพรอันประเสริฐซ่ึงบรรพบุรุษใหไวนั่นเอง 

ภาษากาย 
เม่ือตองการกวักมือเรียกผูอ่ืนนั้น  ควรคว่ํามือลงและกวักนิ้วเรียกโดยใหนิ้วชิดกัน การ

กวักมือเรียกโดยใหนิ้วชิดกัน การกวักมือเรียกโดยหงายฝามือข้ึนนั้นไมสุภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากใชนิ้วกวักเรียก  เพราะถือเปนกิริยาเรียกสุนัขสําหรับเกาหลี 

 
ฮันบก 

  
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.8 รูปภาพแสดงเครื่องแตงกายประจําชาติของชาวเกาหลี 
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ฮันบกเปนเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเปนเวลาพัน ๆ ปมาแลว ความงามและ

ความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีในเคร่ือง
แตงกายฮันบก นี้    กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเม่ือรอยป
มาแลวนั้น  หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเปนปกติทุกวัน  สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เส้ือ
นอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กาเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา (กระโปรง)  ใน
ปจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตางๆ เชน งานมงคลสมรส  วัน
ซอลลัล (วันข้ึนปใหมตามจันทรคติ) หรือ วันชูซก (วันขอบคุณพระเจา) 

ออนดอล 
ตามประเพณีของเกาหลีนั้นหองตาง ๆ จะใชเพ่ือจุดประสงคหลายอยางๆ และไมมีการ

ใชหรือเรียกหองตามการใชงานของมัน เชน หองนอน หรือหองอาหาร เปนตน  แตจะมีการนําโตะ
และเส่ือเขาไปไวตามหองตางๆ ตามจุดประสงคการใชงานประชาชนสวนใหญจะนอนบนเส่ือหนา
ปูบนพื้น ใตพื้นหอง ใตพื้นหอง จะมีทอระบายอากาศที่ทําดวยหินหรือคอนกรีต ในสมัยโบราณสม
รอนจะถูกระบายผานชองเพื่อใหเกิดความรอน ดินเหนียวและปูนจะถูกนํามาวางบนหินเพื่อปองกัน
ผูอยูอาศัยมิใหถูกกระทบดวยกาซพิษระบบทําความรอนใตพื้นนี้เรียกวา “อนดอล” ในยุคปจจุบันใช
ทอน้ํารอนใหไหลผานพื้นซีเมนตซ่ึงคลุมดวยพรมน้ํามัน 

คิมจาง 
คิมจางเปนวิธีการเตรียมผักดองกิมจิในฤดูหนาวของชาวเกาหลีแตดั้งเดิม และสืบตอกัน

มารุนมาหลายช่ัวคนแลว ในเกาหลีนั้นจะมีผักนอยประเภทมากและก็ปลูกไดระหวาง 3-4 เดือน 
สุดทายของปเทานั้น  ดวยเหตุนี้จึงมีคิมจางชวงตนฤดูหนาว เพื่อทําอาหารซ่ึงกลายมาเปนอาหาร
ประจําของชาวเกาหลี โตะอาหารในเกาหลีจะขาดกิมจิไมไดเลย 

การแพทยแบบตะวันออก 
การแพทยตะวันออกถือหลักสาเหตุแหงโรคคือพละกําลังท่ีถดถอยและภูมิตานทานท่ี

ออนลง  ไมไดเกี่ยวกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกายโดยเฉพาะแตเปนการเสียสมดุลของพลังแหง
ชีวิตในรางกายโดยรวม  ดังนั้นการแพทยตะวันออกจึงใชวิธีรักษาโดยใชหลักฟนฟูระบบภูมิ
ตานทานและเสริมสรางความประสานกลมกลืนของรางกายโดยรวม มิใชโดยวิธีกําจัดเช้ือโรค 

วิธีรักษาแบบตะวันออกมีท้ังการบริโภคยาสมุนไพร ดารฝงเข็ม การใชลูกประคบ และ
การบําบัดโดยการคว่ําถวยสุญญากาศ 
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กีฬาตามประเพณ ี
ชาวเกาหลีในสมัยโบราณไดถูกบันทึกไววาไดผูกพันกับเกมกีฬาตามประเพณีมากมาย 

เชน การเลนวาว ชักเยอ กือเน เจกิชากี โนลตุยกี รวมท้ังเทควันโด และซิเรียม  
การเลนวาว  เปนเกมกีฬาฤดูหนาวท่ีไดรับความชื่นชอบมากท่ีสุดประเภทหน่ึงในชวง

ท่ีมีลมพัดแรงตามประเพณีในชวงของงานวันปใหม จะจัดใหมีการเลนวาวแบบตางๆ หลากสี
สวยงาม 

การเลนชักเยอ ของชาวเกาหลี เลนดวยการแบงกลุมชาวบานท่ีเลนออกเปน 2 ทีม 
สมาชิกของแตละทีมจะชวยกันดึงท่ีปลายท้ัง 2 ขางของเชือกเสนใหญซ่ึงทําจากฟางขาว แลวตางฝาย
ก็ชวยกันดึงเช่ือวาฝายท่ีชนะจะมีความสุขกับผลเก็บเกี่ยวพืชผลในปนั้น  

กือเน เปนเกมท่ีช่ืนชอบในหมูสตรี และยังคงเลนอยูบนดาโน ในเดือนพฤษภาคม หรือ
เดือนมิถุนายนของทุกป การแขงขันมีหลายแบบ เชน แกวงดวยเชือกเสนเดียว และแกวงดวยเชือก
สองเสน โดยแขวนปลายเชือกไวในท่ีสูง 

เจกิชากี  เปนเกมสําหรับเด็กชาย ตามปกติเลนกันในชวงฤดูหนาว การเลนจะทําไดดวย
การเตะลูกขนไกท่ีทําจากเหรียญเกาท่ีมีรูตรงกลาง หอดวยผาหรือกระดาษ แซมรอบๆ ดวยขนไก ผู
เลนท่ีสามารถใชเทาขางเดียวหรือสองขางเตะลูกขนไกนี้ใหลอยอยูในอากาศไดจํานวนครั้งมากท่ีสุด
โดยลูกไมตกถูกพื้นจะเปนผูชนะ 

โนลตุยกี คลายกับการเลนกระดานหกของทางตะวันตก โดยใชไมกระดานแผนยาวท่ี
เรียกวา โนล วางกึ่งกลางของไมกระดานไวบนถุงท่ีใสขาวหรือใสขาวผสมฟาง แลวใหเด็กหญิง 2 
คน ในชุดแตงกายดั้งเดิม สีสันสวยงาม ยืนอยูบนกระดานท่ีปลายท้ังสองขาง แลวผลัดกันกด
กระดานใหฝายตรงขามกระดอนข้ึนไปในอากาศสลับกัน 

เทควันโดเกาหลี เปนศิลปะการตอสูโบราณของชาวเกาหลี ซ่ึงเปนวิธีการปองกันตัว
โดยใชมือและเทา จุดมุงหมายสูงสุดของการฝก เทควันโดคือการพัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยของ
ผูฝกท้ังทางดานรางกาย จิตใจและวิญญาณ ปจจุบันเทควันโดเปนกีฬาท่ีแพรหลายไปท่ัวโลก 
หลังจากมีการบรรจุเทควันโดเขาไวในกีฬาโอลิมปกอยางเปนทางการอะไรที่ทําใหเทควันโดมี
เสนหดึงดูด 

ในแงกีฬา : การเคล่ือนไหวและเทคนิคเทควันโดถูกสรางข้ึนใหผูฝกสามารถใชสวน
ตางๆ ของรางกายไดอยางสมดุล ซ่ึงชวยเพิ่มความยืดหยุนของแขนขาไดอยางสมํ่าเสมอ และยังชวย
กําจัดความเครียดโดยการตะโกนไปดวยขณะทําการฝกการเตะและตอย 

ในแงความหมายของการปองกันตัวเอง : ในขณะท่ีเทควันโดเปนกีฬาเหมือนกับศิลปะ
การตอสูอ่ืนๆ ซ่ึงใชมือเปลาและเทาเปลา แตเทควันโดแตกตางจากศิลปะการตอสูเหลานั้นโดยท่ีมี
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พลังการโจมตีในระดับเหนือกวาซ่ึงเนื่องมาจากการใชเทานั่นเอง อยางไรก็ตาม เทควันโดมุงเนนไป
ท่ีการปองกันมากกวาการโจมตี 

ในแงความหมายของการสรางวินัยใหตนเอง : เทควันโดเปนการสรางวินัยใหตนเองท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยท้ังเปนการทําใหรางกายและจิตใจแข็งแกรง และยังสอนใหมีมารยาทในเกมการ
แขงขันกับคูตอสูคนอ่ืนอีกดวย 

ซิเรียม เปนรูปแบบมวยปลํ้าตามประเพณีของเกาหลีเปนการแขงขันพื้นเมืองท่ีผูเลน 2 
คน จับยึด ซาทบา (สายผาคาดรอบเอวและขา) แลวใชความแข็งแรงและเทคนิคตางๆ เพ่ือปลํ้ากดให
ฝายตรงขามตกลงไปท่ีพื้น ประวัติของ ซิเรียม เร่ิมตนในเวลาเดียวกันกับท่ีชุมชนตางๆ เร่ิมรวมตัว 
ในสมัยโบราณผูคนตองตอสูกับสัตวรายอยางหลีกเล่ียงไมไดนอกจากเพื่อปองกันตัวเองแลวยังเปน
การลาเพื่อเปนอาหารอีกดวย 

 
อาหารเกาหลี 
ปจจัยสามประการท่ีจําเปนสําหรับชีวิต คือบาน เส้ือผาและอาหาร การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการับประทานอาหาร สงผลกระทบตอคนเกาหลีมากท่ีสุด ขาวยังคงเปนอาหารหลักของ
คนเกาหลี โดยปกติคนเกาหลีจะรับประทานขาว พรอมกับขาวหลายชนิดสวนมากจะเปนผักสดตาม
ฤดูกาล ซุป สตู และเน้ือสัตว   อาหารเกาหลีมีรสชาติและกล่ินเฉพาะตัวสําหรับใหนักทองเท่ียวมา
ล้ิมลอง อาหารเกาหลีมีแคลอร่ีต่ํา แตก็อุดมไปดวยสารอาหารจากการใชผักหลากหลายชนิดปน
เคร่ืองปรุง เพิ่มรสชาติดวยกระเทียม, พริกแดง, หัวหอม, ซีอ้ิว, ถ่ัวหมัก, ขิง และนํ้ามันงา  
 

 
 
ภาพท่ี  2.9  แสดงอาหารเกาหลี 
 

กิมจิเปนผักท่ีใชเวลาดองนาน ในอดีตชาวเกาหลีปลายเดือนพฤศจิกายนหรือตนเดือน
ธันวาคม ครอบครัวชาวเกาหลีจะนัดหมายกันในงานกิมจัง เพื่อเตรียมการทํากิมจิ และเก็บไวสําหรับ
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ฤดูหนาวท่ียาวนาน เม่ือหลายสิบปมาแลว กิมจิ จัดทําในฤดูหนาวใสไวในภาชนะขนาดใหญซ่ึงเก็บ
ไวในหองใตดินเพ่ือเก็บรักษาไว    

อาหารเกาหลีแทจะไมสมบูรณเลยหากไมมี กิมจิ ซ่ึงมีหลายสิบชนิด ตางกันต้ังแตเผ็ด
นอยจนถึงแบบท่ีมีรสจัดจาน เปนผักดองหลายชนิดผสมกัน เชน ผักกาดขาว หัวผักกาด  หัวหอม
ใหญและแตงกวา กิมจิของแทจะตองเผ็ดโดยเติมผงพริกแดง ในขณะท่ีบางคนอาจจะไมเติมพริก
แดงหรือหมักไวจนชุมมีรสชาติ อยางไรก็ตาม มักใสกระเทียมเพื่อเปนการเพิ่มรสชาติใหกิมจิดวย 

จากยุโรปสูญ่ีปุน พริกแดงเร่ิมเขามายังเกาหลีในศตวรรษท่ี 17 ทําใหนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญของกิมจิ และอาหารเกาหลีท่ัวไป ปจจุบันมีกิมจิหลากหลาย กวา 160 อยาง ท่ี
ตางกันไปตามทองถ่ินและสวนประกอบ ซ่ึงสวนใหญจะมีรสเผ็ด กิมจิ เปนอาหารพื้นฐานท่ีจะมีอยู
ในทุกม้ือของชาเกาหลีและยังใชเปนเคร่ืองปรุงในการทําอาหารยอดนิยมชนิดอ่ืนดวย อยางสตูกิมจิ  
แพนเคกกิมจิ ขาวผัดกิมจิ กิมจิราเมียน (บะหม่ี) กิมจิถูกพัฒนาปรับปรุงอยางแพรหลายเพ่ือสรรหา
รสชาติใหม ๆ ทุกวันนี้กิมจิไดรับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมีคุณคาทางโภชนาการและยังปองกัน
โรคอีกดวย 

นอกจากกิมจิยังมี ดอนซัง (เตาเจี้ยวของเกาหลี) ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีตอตานมะเร็ง จึงเปนท่ี
สนใจของนักโภชนาการโลกสมัยใหม  ชาวเกาหลีทําดอนซังท่ีบานโดยใชถ่ัวเหลืองตมสุกแลว ผ่ึง
ใหแหงในท่ีรม  แชในน้ําเกลือ  และหมักไวกลางแดด  

สวนอาหารที่ชาวตะวันตกนิยมกันมากคือ คาลบี และ พุลโกกิ ท้ังสองจานทําจากเนื้อ
หมู หรือเนื้อวัวก็ได คาลบีจะเปนสวนซ่ีโครง สวนพุลโกกิจะเปนเนื้อแชในซอสผสมกระเทียมและ
เคร่ืองเทศอ่ืนๆ จากนั้นจึงนําไปยาง ท้ังสองจานมีรสชาติท่ีไมจัดจาน สามารถยางเองไดท่ีโตะ 
ลักษณะคลายกับทําบาบีคิว 

อาหารที่เล่ืองช่ืออีกจานของเกาหลีคือ บิบิมบับ (ทําจากขาว, ผัก, ไขและซอสพริก) เด็น
จังจิเก (ซุปขนทํามาจากถ่ัวหมักและผัก ไวสําหรับรับประทานพรอมขาว) เน็งเมียน (กวยเตี๋ยวเสน
ปรุงรสดวยน้ํา ซุปเนื้อเย็น นิยมรับประทานในฤดูรอน) ซัมเกทัง (เปนซุปไกตมโสมสําหรับบํารุง
สุขภาพ) 

 
การจัดโตะและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
ครอบครัวเกาหลีนิยมรับประทานขาว, ซุป, และเครื่องเคียงอีกสามส่ีอยางรวมท้ัง กิมจิ 

มีการจัดเรียงจากซายไปขวาของผูรับประทานดังนี้ ขาว, ซุป, ชอน และตะเกียบ สวนสตูและเคร่ือง
เคียงอ่ืนๆ จะวางกลางโตะ รับประทานรวมกับผูรวมโตะทานอ่ืน 
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ชาวเกาหลีจะใชชอนรับประทานขาว, ซุป และสตู สวนตะเกียบใชกับเครื่องเคียงแบบ
อาหารแหงอ่ืนๆ แตจะไมใชท้ังชอนและตะเกียบพรอมกันและชาวเกาหลีก็ไมนิยมยกจาน หรือชาม
ข้ึนมาขณะรับประทาน เม่ือรับประทานเสร็จแลวจะวางชอนและตะเกียบลงบนโตะ 

ชาวเกาหลีเช่ือวาการรับประทานอาหารรวมจานกันจะเปนการกระชับความสัมพันธ แต
หากตองการจานชามสวนตัวก็สามารถขอได และทุกวันนี้รานรานอาหารเกาหลีก็จะจัดชุดจานชาม
เฉพาะบุคคลให     และในอดีตจะหามพูดคุยกันขณะรับประทานอาหารแตปจจุบันก็ไมเครงครัด
มากนัก 

ฮันจองซิก(อาหารชุดเกาหลี) 
เปนม้ือเต็มโตะท่ีจัดอาหารมาเปนชุด จุดกําเนิดอยูท่ีในวัง หรือบานของเหลาขุนนางผูมี

อันจะกิน ปกติจะเร่ิมตนเสิรฟจานเรียกน้ํายอยเปนของเย็นตามดวยพวกขาวตมหรือโจก ตอดวย
อาหารจานหลักซ่ึงมีท้ังของตม ของทอด ของยาง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึงหมอไฟ และปดทาย
ดวยเคร่ืองดื่มของหวานพื้นเมืองอยาง ซิกเฮ (เคร่ืองดื่มของหวานทําจากขาว) หรือ ซูจองควา 
(เคร่ืองดื่มของหวานทําจากอบเชยหรือลูกพลัม) หรือของหวานชุดอ่ืน ๆ ซ่ึงชุดอาหารเสิรฟนั้นจะ
แตกตางกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค  

 
อาหารพิเศษตามฤดูกาล 
สังคมเกษตรกรรมในอดีต ชาวเกาหลีจะสนใจการเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ในแตละ

เดือนชาวบานจะมีขนบธรรมเนียมเฉพาะเพ่ือเฉลิมฉลองและระลึกถึงการเปล่ียนแปลงนี้ และยังได
เอร็ดอรอยกับอาหารพิเศษท่ีทําจากวัตถุดิบท่ีหาไดในฤดูนั้น ๆ ในบรรดางานฉลองมากมาย มีอยูไม
มากท่ียังคงสืบทอดกันมาโดยท่ัวไป  

วันซอลลัล (วันปใหมเกาหลี ดังเชนในปนี้ คือ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2549) 
ในวันแรกของปใหม ชาวเกาหลีจะไหวบรรพบุรุษ ทําพิธีเซแบ การคํานับญาติผูใหญ

อยางเปนทางการ ซ่ึงถือวาเปนการอวยพรปใหม อาหารท่ีตองรับประทานในวันปใหมคือ ตอกกุก  
ซ่ึงถาไมไดรับประทานจะถือวาผานชีวิตมาอีกหนึ่งปไมได 

วันชองวอล แทโบรึม (วันพระจันทรเต็มดวงคร้ังแรก ดังเชนในปนี้ คือวันท่ี 12 
กุมภาพันธ  พ.ศ.2549) 

วันนี้ถือเปนวันท่ีจะตองขับไลเร่ืองราย และโชคไมดีตางๆ ออกไป  อาหารหลักสําหรับ
วันนี้คือ โอกกพับ (ธัญพืช 5 อยางตม ไดแก ขาว  ถ่ัวแดง  ถ่ัวจําพวกถ่ัวรูปไต  ขาวจําพวกขางฟาง
หรือขาวเดือยอีกสองอยาง) และมูคึน นามุล เปนผักแหง 9-12 ชนิด  อยางเชน เห็ด  ใบตนเรดดิช  
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รากตนเบลฟลาวเวอ ฯลฯ  ในตอนเชาของวันนี้ชาวบานจะกินวอลนัท  เกาลัด หรือถ่ัวลิสง และจิบ
ไวนท่ีหมักขากขาวภาวนาขอใหมีสุขภาพดีตลอดป 

วันซัมบก (3 วันท่ีรอนท่ีสุดในฤดูรอน) 
ซัมบกจะประกอบไปดวยวันสามวัน ไดแก โชบก (ดังเชนในปนี้ คือวันท่ี20 กรกฎาคม 

พ.ศ.2549) ชุงบก (ดังเชนในปนี้ คือวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2549) และมัลบก (ฮ9 สิงหาคม พ.ศ.
2549 ) ซ่ึงถือวาเปนวันเร่ิมตน  วันตรงกลาง และวันส้ินสุด ชวงเวลาท่ีรอนท่ีสุดในฤดูรอนของป
ตามปฏิทินจันทรคติ ตั้งแตโบราณชาวบานนิยมรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตวปรุงรอน ๆ เพ่ือ
เปนการเพิ่มความแข็งแรง ซ่ึงอาหารหลักในวันซัมบกน้ีก็คือ ซัมเกทัง เปนไกตุนท้ังตัวยัดไสดวย
ขาวเหนียว โสม พุทรา  และกระเทียม ปรุงรสดวยเกลือและพริกไทย 

วันชูซอก(วันขอบคุณพระเจาองชาวเกาหลี ดังเชนในปนี้ คือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2549) 
วันชูซอก และวันซอลลัลเปนวันหยุดใหญ ในวันชูซอก ชาวบานจะไปเยี่ยมสุสาน

บรรพบุรุษเพื่อขอบคุณท่ีทําใหเก็บเกี่ยวพืชผลไดดี และครอบครัวอยูดีมีสุข 
อาหารพิเศษในวันนี้ คือ ซองเพียน (ขนมทําจากขาว รูปรางเหมือนพระจันทรเส้ียว) 

และโตรันทัง (ซุปเผือก)  ซองเพียนเปนขนมขาวสอดไสดวยถ่ัว เกาลัด พุทรา หรือเมล็ดงาหวาน 
และนําไปนึ่งบนใบสน พรอมกับผลไมเด็ดใหม ๆ จากตน อาหารเหลานี้จะใชวางบนโตะพิธีเคารพ
บรรพบุรุษ 

วันทงจิ (วันท่ีดวงอาทิตยอยูหางจากเสนศูนยสูตรมากท่ีสุดในฤดูหนาว ดังเชนในปนี้ 
คือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

วันทงจิเปนวันท่ีส้ันท่ีสุดของปในวันนี้ชาวเกาหลีจะรับประทานพัทจุก เปนถ่ัวแดงตม
ใสขาวปนเปนลูกกลม ๆ ลงไปดวย เปนความเช่ือตั้งแตอดีตวาถ่ัวแดงจะชวยขับไลวิญญาณรายและ
ปองกันโชคราย 

 
ขนมพื้นบาน 
ชาวเกาหลีพัฒนาของหวานและเคร่ืองดื่มมากมายจนไดขนมคบเค้ียวท่ีมีคุณคาทาง

อาหารและขนมหวานท่ีรสชาติอรอย  
ตอก  (ขนมพ้ืนเมืองทําจากขาว) ตอกเปนขนมพื้นเมืองของเกาหลีทําจากแปงขาวเจา 

ชาวเกาหลีจะทําขนมชนิดนี้สําหรับงานร่ืนเริงอยาง วันเกิด วันแตงงาน รวมทั้งสําหรับไหว
บรรพบุรุษ และสําหรับวันเทศกาลอยาง วันซอลลัล (วันปใหมเกาหลี) และวันชูซอก (วันขอบคุณ
พระเจาของเกาหลี) 
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ฮันกวา (คุกกี้และขนมพื้นบาน) ฮันกวาเปนขนมท่ีคนช่ืนชอบเพราะรูปลักษณ สีสัน 
การตกแตง ท่ีสวยงามและแนนอนรสชาติหวานอรอย นิยมรับประทานกับเคร่ืองดื่มพื้นเมืองและจัด
ไดวาเปนขนมท่ีมีระดับ และดีตอสุขภาพ การจัดฮันกวาใสกลองใหสวยงามก็สามารถใชเปน
ของขวัญช้ันเยี่ยมได โดยเฉพาะถามอบใหญาติผูใหญ ขนมนี้สามารถหาซ้ือไดจากรานขนมพื้นเมือง
และหางสรรพสินคา 

ฮวาแช (เคร่ืองดื่มเย็นพื้นเมือง)  ทําจากผลไมหรือธัญพืช  และน้ํา  เพ่ิมความหวานดวย
น้ําตาลหรือน้ําผ้ึง อาจเพ่ิมสีและกล่ินดวยโอมิจา  ( ผลของตน 5 รส  เชน ชิซานดรา ชิเนส ) หรือทํา
จากสมุนไพร อยางดอกอะซีเลีย หรือเกสรตนสนก็ได  

 
ชาพ้ืนเมืองเกาหลี 
ชาเขียวถูกนําเขามาเกาหลีคร้ังแรกในสมัยราชินีซอนดก ( คริสตศักราช 632 – 647 ) 

แหงอาณาจักรซิลลา (57 ปกอนคริสตศักราช – คริสตศักราช 935) ชาชวยขับไลความงัวเงีย และชวย
ฟนฟูพลังกายและใจใหสดช่ืน พระในพุทธศาสนาจึงดื่มชาเพื่อชวยกลอมเกลาจิตใจ ในสมัยราชวงศ
โคเรียว (คริสตศักราช 918- คริสตศักราช 1392) พุทธศาสนาเจริญถึงขีดสุดในคาบสมุทร ทําใหมี
การพัฒนาดาโด หรือวิถีแหงชา ซ่ึงก็คือข้ันตอนการชง การเสิรฟ และการดื่มชา แตในราชวงศโช
ซอน (คริสตศักราช 1392- คริสตศักราช 1910) พุทธศาสนาเส่ือมถอย อยูภายใตอิทธิพลของลัทธิ
ขงจื้อ  การดื่มชาจึงไดลดความนิยมลง แตทุกวันนี้ความนิยมไดคืนกลับมา ทําใหการดื่มชาเปนเร่ือง
ของความทันสมัยและดีตอสุขภาพ   

จากแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรมทําใหผูวิจัยมีกรอบท่ีสามารถนํามาเปนในการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี  และในสวนเนื้อหาของวัฒนธรรมเกาหลี 
ทําใหผูวิจัยเขาใจถึงวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ประเพณีตางๆ ของชาวเกาหลี  พรอมกับเปนแนวทางใน
การใหความหมายในคํานิยามศัพทในบทท่ี 1  ซ่ึงจะเปนสวนท่ีจะชวยเสริมความเขาใจ และงายตอ
การวิเคราะหขอมูลตามปญหาวิจัยดังกลาวไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
2.8  แนวคิดเร่ืองละครองคประกอบของละครโทรทัศน 
  

กาญจนา แกวเทพ ( 2543) กลาววา  “การใชเวลาวันละหลาย ๆ ช่ัวโมงเพื่อนั่งอยูหนาจอ
โทรทัศนและติดตามละครทีวี แตละเร่ือง เปนหนึ่งในภารกิจประจําวันท่ีคนไทยกวาคร่ึงประเทศทํา
อยูอยางเปนประจําสมํ่าเสมอในทศวรรษน้ี”  
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ซ่ึงความหมายของ “ละครโทรทัศน” ในมุมมองของคนดู คือ ละครท่ีแพรหลายทาง
หนาจอแกว สวนใหญเปนละครหลายสิบตอนจบ มีลักษณะเปนการเลาเร่ืองแบบ นวนิยาย นําเสนอ
อยางตอเนื่องภายในสัปดาห ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร และมีเชนอยูตลอดท้ังป ไมมีขาด 

หากเราพิจารณาดูถึงหลังจอ หรือมองใหรอบจอแลว เราจะพบวา คํานิยามของ “ละคร
โทรทัศน”นั้น มีความหมายกวางขวางลึกลํ้ายิ่งกวาท่ีไดกลาวมาแลว 

ท้ังนี้เพราะ “ละครโทรทัศน” นั้นมีผูเขามาเก่ียวของหลายฝาย และแตละฝายก็รับรูละคร
โทรทัศนกันไปคนละแงมุม ลําหรับกลุมผูชมนั้น ละครโทรทัศนสามารถเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ท่ีใหความบันเทิงแกมวลชนโดยท่ัวไป (popular culture of entertainment) และสําหรับผูอุปถัมภ
รายการ ละครโทรทัศนสามารถเปนสินคาทางธุรกิจ (economic commodity) ท่ีธุรกิจตาง ๆ อยากยื่น
มือเขามาเกี่ยวของ และทายท่ีสุดสําหรับผูสรางละครบางกลุม ละครโทรทัศนก็อาจจะมีความหมาย
เทียบเทากับผลงานศิลปะช้ินหนึ่ง  

ละครโทรทัศนท่ีเราเลือกดูนั้น ไดผานการคัดเลือกมาแลวจากหลายมือไมวาจะเปน
เจาของสถานี เจาของคายผูสราง และมือหนึ่งท่ีตองมีสวนรวมในการเลือกอยางแนนอนก็คือ ผู
อุปถัมภรายการ ซ่ึง ผูอุปถัมภรายการก็บอกหลักเกณฑของตนวา เลือกสนับสนุนรายการที่มี Rating 
ดี ก็คือความนิยมของคนดูนั่นเอง จึงคลาย ๆ กับวาแทท่ีจริงแลว กลุมคนดูตางหากที่เปนผูกําหนด
โฉมหนาละครโทรทัศน 

เนื่องจากละครโทรทัศนเปนรูปแบบความบันเทิงท่ีกาวตามหลังละครวิทยุมา ฉะนั้นจึง
ไดสืบทอดเอากลุมผูรับของวิทยุมาดวย  ซ่ึงกลุมเปาหมายก็คือ บรรดากลุมแมบานท่ีใช
ชีวิตประจําวันอยูภายในบาน    

ละครโทรทัศนนั้นมีความเกี่ยวของกับผูหญิงต้ังแตเร่ิมตนมาแลว เนื่องจากวากลุมผูชม
นั้นคือ กลุมสตรีเปนสวนใหญ  แตแทจริง ความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิงนั้นมีเกาะ
เกี่ยวท่ีผูกพันหลายดานมากกวาดานผูชมเทานั้น แมแตกระบวนการผลิต เร่ิมต้ังแตเจาของบท
ประพันธท่ีนํามาทําละครโทรทัศนก็เปนนักเขียนสตรีเปนสวนใหญ  เร่ืองราวท่ีเปนแกนเคาโครง
เร่ืองของละครโทรทัศน ก็มักจะเปนเร่ืองของชีวิตรัก ครอบครัว การเสียตัว การทําแทง เร่ืองผัวมีเมีย
นอย ฯลฯ ซ่ึงลวนแตเปนเร่ืองของผูหญิงท้ังน้ัน  

และในมิติท่ีลํ้าลึกกวานั้น ในขณะท่ีละครโทรทัศนก็คือกระบวนการสรางสรรคและสืบ
ทอดสัญลักษณตาง ๆ ในสังคมนั้น ไดมีผูใหขอสรุปความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิง
เอาไววา “ละครโทรทัศนเปนกระบวนการผลิตและสืบทอด วัฒนธรรมของผูหญิง (women culture) 
ท่ีสําคัญท่ีสุด” 
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ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองของละครเกาหลีท่ีออกอากาศทางโทรทัศน  จําเปนท่ีจะตองมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนตาง ๆของละครโทรทัศนเสียกอน ซ่ึงบทละครโทรทัศนแตละเร่ือง
ประกอบดวยปจจัยดังตอไปน้ี(จากหนังสือ Poetics ของ Aristotle อางใน มาณวิกา ตันติสุกฤติ , 
2528)  

1.  เคาโครงเร่ือง (Plot) หมายถึง การลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในละครอยางมีเหตุผล
และมีจุดหมายปลายทาง เคาโครงเร่ืองท่ีดีจะตองมีความสมบูรณในตัวของมันเอง และมีความยาว
พอเหมาะ  ประกอบดวยตอนตน  กลาง  และจบเหตุการณทุกตอนมีความสัมพันธกันอยาง
สมเหตุสมผลตามกฎแหงกรรมคือ เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในฉากหนึ่งจะตองเปนผลสืบเนื่องจากการ
กระทําในฉากที่นํากอนและในทํานองเดียวกัน ก็จะเปนสาเหตุของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในฉากตอไป 

2.  ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร (Character and characterization) ซ่ึงหมายรวมถึง
พัฒนาการของนิสัยของตัวละครดวย 

ตัวละครคือ ผูกระทําและผูไดรับผลการกระทําในบทละคร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  
1. ตัวละครที่มีลักษณะเปนแบบตายตัว (Typed Character) หมายถึงตัวละครที่สามารถ

มองเห็นไดแตเพียงดานเดียว และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับท่ีนิยมใชกันในบทละครท่ัวไป 
เชน “พระเอก” “นางเอก” “ผูราย” “ตัวโกง” “ตัวอิจฉา” เปนตน 

2. ตัวละครที่เห็นไดรอบดาน (Well-rounded Character) หมายถึงตัวละครประเภทที่มี
ความลึกซ้ึงและเขาใจยากกวาตัวละครประเภทแรก มักมีลักษณะคลายชีวิตของคนจริงๆ ซ่ึงอาจ
มองเห็นไดโดยรอบดาน มีท้ังสวนดีสวนเสียและตองศึกษาอยางละเอียดจึงจะสามารเขาใจได 

 
สวนการวางลักษณะนิสัยตัวละครคือ การที่ผูเขียนไดกําหนดใหตัวละครมีลักษณะนิสัย

ตามความเหมาะสมของเร่ืองราวท่ีเสนอ สวนพัฒนาการของนิสัยตัวละครนั้นหมายถึง การที่นิสัยใจ
คอหรือทัศนคติเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ในชีวิตของละครมีพัฒนาการหรือเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก
ประสบการณหรือเหตุการณท่ีมากระทบวิถีชีวิตของคน 

3. ความคิด (Thought) ความคิดท่ีอยูในบทละครนั้นคือ ขอเสนอท่ีเขียนพิสูจนไดวาเปน
จริงจากเร่ืองราวและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในละคร กลาวคือ หลังจากท่ีไดชมละครเร่ืองนั้นๆ ไปแลว 
ผูชมจะไดรับแงคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ในชีวิตท่ีผูเขียนตองการส่ือสารตอผูชม 

“ความคิด” ท่ีอยูเบ้ืองหลังเร่ืองราวในละครก็คือ จุดมุงหมายหรือความหมายของบท
ละครเร่ืองนั้น ในปจจุบันมีผูนิยมใชคําวา “แกน” (Themes) ของเร่ือง ซ่ึงหมายความวาละครเร่ืองนี้
พูดถึงอะไรและพูดถึงเร่ืองนั้นวาอยางไร 
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ความคิดท่ีอยูในบทละครจะตองมีความกลมกลืนเปนโครงเร่ืองและตัวละครอยางท่ีจะ
แยกจากกันไมได วิธีการแสดงความคิดของผูเขียนบทก็คือ แสดงผานเหตุการณท่ีเกิดขี้นในละครซ่ึง
จะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมท้ังในแงของโครงเร่ืองและตัวละครหลักของ
การให “ความคิด” ท่ีถูกตองจะตองเปนการใหความคิดอยางแนบเนียน โดยท่ีผูชมจะไดรับความคิด
จากประสบการณในการติดตามเร่ืองราวในละคร ความคิดเบ้ืองหลังบทละครจะตองเปนส่ิง
เหตุการณในละครพิสูจนใหเราเห็นวาเปนความจริงจากการกระทําของตัวละครและจากผลท่ีตัว
ละครไดรับจากการกระทําอันนั้น ซ่ึงข้ึนอยูกับการวางเคาโครงเร่ืองท่ีดี การสรางตัวละครที่นาสนใจ
และความลึกซ้ึงท่ีซอนอยูเบ้ืองหลังบทละครเร่ืองนั้นๆ 

4. การใหภาษา (Diction) หรือบางตําราใชวา Dialogue หมายถึงศิลปะของการถายทอด
เร่ืองราวและความคิดของผูประพันธออกมาทางคําพูดของตัวละครหรือบทสนทนา การเขียนบท
เจรจาท่ีดี ผูเขียนจะตองสามารถเขียนใหเหมาะสมกับประเภทของบทละคร ลักษณะนิสัยของผูพูด
และเหตุการณแตละตอนในละคร และยังจะตองมีความกระจางเพียงพอท่ีผูชมฟงแลวจะสามารถ
เขาใจและติดตามเร่ืองราวไดโดยตลอดดวย นอกจากน้ีบทเจรจาที่ดีนั้นควรจะแสดงลักษณะนิสัย 
ความคิดอาน ความรูสึก ตลอดจนอารมณของผูพูด มีความภายใตคําพูดท่ีนําไปสูการแสดงออกของ
ตัวละครในแงของการกระทํา ตลอดจนมีผลเก่ียวเนื่องในการดําเนินเร่ืองอีกดวย 

5. เพลง (Song) หมายถึงศิลปะการถายทอดเร่ืองราวและความคิดของผูประพันธออกมา
ทางบทเพลงท่ีตัวละครขับรอง แมวาปจจุบันบทละครจะมิไดมีเพลงทุกเร่ือง เราก็สามารถใชบท
เพลงใหเปนสวนหน่ึงของบทละครได และบทเพลงในละครเร่ืองนั้นจะตองมีความสัมพันธกับ
องคประกอบอ่ืนๆ อยางชนิดท่ีจะไมสามารถตัดท้ิงไดเลยโดยไมกระทบกระเทือนคาของบทละคร
นั้นๆ  

6. ภาพ (Spectacle) เนื่องจากบทละครไมไดเขียนข้ึนมาสําหรับการอาน แตเปนการ
เขียนข้ึนเพื่อนํามาแสดงความดีเดนของบทละครจึงมิไดอยูท่ีคําพูดของตัวละครท่ีพิมพไวบน
หนากระดาษแตเพียงอยางเดียว ส่ิงอ่ืนๆ เชน บทบาทของตัวละครที่จะสามารถนํามาแสดงใหเห็น
ไดดวยใบหนา ทาทางและจังหวะการเคลื่อนไหวท่ีแนบเนียน จะชวยเพิ่มพูนรสชาติใหแกละคร
เร่ืองนั้นๆ ไดเปนอยางมาก บทละครท่ีดีเดนมักจะเต็มไปดวยจุดตางๆ ท่ีนักแสดง ผูกํากับการแสดง 
ผูออกแบบและสรางสรรคทางดานตางๆ จะสามารถนํามาตีแผความหมายและการแสดงออกในแง
ของ “ภาพ” ท่ีปรากฏสูสายตาผูชมไดอยางมีศิลปะชวนใหติดตาม 

สําหรับเนื้อหาของบทละครโทรทัศน คุณภาพของเนื้อหาเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหละคร
โทรทัศนนั้นมีคุณภาพละมีคุณคามากยิ่งข้ึน Nossiter (1986) ไดสรุปวาคุณภาพของเนื้อหาพิจารณา
จากปจจัย 3 ประการคือ  
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1. ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการประเมินคาของเนื้อหานั้น กลาวคือ ผูผลิตตองมี
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนในเร่ืองหรือในประเด็นท่ีทําอยู รวมท้ังในเร่ืองของลักษณะนิสัย
ตัวละครและชัดเจนในส่ิงท่ีตองการจะใหผูชมติดตาม 

2. คุณภาพในเร่ืองของความแปลกใหม คือ การใชกับส่ือใหมๆ สรางสรรคในรูปแบ
ใหมหรือขยายโลกทัศนของผูชมใหกวางข้ึน 

3. คุณภาพในเร่ืองของความเหมาะสมกับสถานการณ พิจารณาจากความสัมพันธของ
เนื้อหาตอเหตุการณรวมสมัย ท่ีทําใหคนคิดถึงประเด็นปญหาท่ีอยูรอบๆ ตัว ซ่ึงทําไดโดยการ
นําเสนอความหมายท่ีมากข้ึน กลาวคือ ผูผลิตเลือกเร่ืองราวท่ีรวมสมัยโดยนําเสนอแบบออมๆ ท่ีทํา
ใหคนดูไมรูสึกวาถูกสอน 

ละครเร่ืองตางๆ ท่ีนําเสนอตอผูชมสามารถวิเคราะหแกนเร่ืองของละคร (The analysis 
of theme) ออกไดเปน 6 ประเภทไดแก (J.S.R. Good lad, 1971) 

 
1. Love Theme ละครท่ีมีแนวเร่ืองเกี่ยวกับความรัก เนื้อเร่ืองจะเปนเร่ืองของความรัก 

ไมวาจะเปนความรักระหวางหนุม-สาว, สามี-ภรรยา โดยจะเปนเร่ืองของการใชชีวิตอยูรวมกัน 
ความสัมพันธของความรักเกิดข้ึนไดอยางไร มีอุปสรรคอยางไรและจบลงอยางไร และแนวเร่ือง
ความรักนี้จะรวมถึงความรักในครอบครัวดวย 

2. Morality Theme ละครท่ีมีแนวเร่ืองเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เนื้อเร่ืองจะเกี่ยวของกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากหลักศีลธรรมของสังคม ละครจะแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการทําความดีวาเปน
ส่ิงจําเปนและเปนส่ิงสังคมปรารถนา หรือแสดงใหเห็นถึงการท่ีบุคคลเลือกท่ีจะกระทําระหวาง
ความดีกับความช่ัวและผลท่ีไดรับจากการทําดีและทําช่ัวนี้ 

3. Idealism Theme ละครท่ีมีแนวเร่ืองประเภทนี้จะแสดงใหเห็นถึงบุคคลท่ีมีความ
พยายามท่ีจะกระทําส่ิงตางๆ ใหบรรลุผลในส่ิงท่ีตนปรารถนา บุคคลประเภทนี้อาจจะเปนนักปฏิวัติ 
ผูท่ีมีอุดมการณชาตินิยม เสรีนิยม เปนนักบวชหรือเปนศิลปนก็ได ซ่ึงมีความคิดท่ีแตกตางไปจาก
บุคคลท่ัวไปในสังคม อาจจะรุนแรงกวาหรืออาจจะเปนการตอตานกับส่ิงท่ีสังคมเปนอยู 

4. Power Theme เปนแนวเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอํานาจ เปนเร่ืองของความขัดแยงระหวาง
บุคคล 2 คนหรือ 2 กลุมท่ีมีความตองการในส่ิงเดียวกัน เชน ตําแหนงหนาท่ี การมีอํานาจในการ
ควบคุมสถานการณ ความขัดแยงสวนบุคคล ความขัดแยงสวนบุคคล ความขัดแยงระหวางชนช้ัน 
รวมถึงการแสวงหาอํานาจดวยการตอสูกับอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจ 
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5. Career Theme เนื้อเร่ืองจะแสดงใหเห็นถึงความพยายามของบุคคลท่ีจะทํางานให
ประสบความสําเร็จเพื่อสถาบันหรือประเทศชาติ โดยตองฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 

6. Outcast Theme เนื้อเร่ืองจะเปนเร่ืองของคนท่ีดําเนินชีวิตในสังคมท่ีแตกตางจากคน
ท่ัวไปจากสาเหตุตาง ๆ ไดแกสาเหตุทางรางกาย เชน คนพิการ รูปรางหนาตานาเกลียด หรือ
เนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม เชน นักโทษ โสเภณี เด็กกําพรา โดยเนื้อเร่ืองจะแสดงใหเห็นถึงการใช
ชีวิตของบุคคลเหลานี้ในสังคม ปฏิกิริยาท่ีเขาแสดงออกตอสังคมและส่ิงท่ีสังคมปฏิบัติตอเขา 

 
ละครเกาหลีท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ ท้ัง 3 เร่ือง เปนละครเกาหลียอดนิยมท่ีมี

ผูติดตามชมสูง ซ่ึงสําหรับละครเกาหลี 2 เร่ือง ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร และสะดุดรักท่ีพักใจ จะมี
เนื้อหาเปนแบบ Love Theme คือมีแนวเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความรักระหวางหนุมสาวรวมท้ังความรักของ
ครอบครัวระหวางพอ แม ลูก และญาติพี่นอง ซ่ึงจากแนวคิดเร่ืององคประกอบละครโทรทัศนนี้
สามารถสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับละครโทรทัศน และมีการวิเคราะหเนื้อหาของละครโทรทัศน
เกาหลีท่ีมีการนําเสนอสัญญะผานองคประกอบของละครโทรทัศน  
 
2.9  แนวคิดการเลาเร่ือง   
 

ละครโทรทัศนเปนส่ือบันเทิงท่ีไดรับความนิยมอยางมากสังเกตจากชวงเวลาหลัก 
(Prime time) สวนใหญจะมีรายการละครโทรทัศนพรอมกันเกือบทุกสถานีโทรทัศน และท่ีสําคัญ
ในปจจุบันวงการละครเร่ิมมีสีสันมากข้ึนเม่ือมีละครจากตางประเทศเขามาออกอากาศในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะละครเกาหลีท่ีสรางกระแสนิยม โดยการเลาเร่ือง มีหลักสําคัญ ดังหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 
1. โครงเร่ือง (Plot) 

เปนขอบขายของเร่ืองราว หรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีทําใหเร่ืองดําเนินไป ผูเขียนจะกาํหนด
โครงเร่ืองโดยนําแกนเรื่องมาขยายเปนโครงเร่ือง โดยตองกําหนดวาจะเปดเร่ืองอยางไร ตัวละครจะ
มีบทบาทอยางไร มีปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขอยางไร และตอนสุดทายเปนอยางไร เม่ือ
กําหนดโครงเร่ืองอยางคราว ๆ แลวจึงนํามาเขียนเปนเร่ืองราวตาง ๆ โดยปกติการลําดับเหตุการณจะ
มี  5 ข้ันตอน คือ  

1.1 การเร่ิมเร่ือง หรือเปดเร่ือง  
1.2 การพัฒนาเหตุการณ  
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1.3 ภาวะวิกฤติ หรือจุด Climax  
1.4 ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)  
1.5 การปดเร่ืองหรือการจบเร่ือง (Ending)  

 
2.  ลําดับเหตุการณ (Sequence) 

 คือการดําเนินเร่ืองหรือการเลาเร่ืองโดยเนนไปที่การโยงลําดับของเหตุการณตาง ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นเขาไวดวยกันจนสามารถเลาเร่ืองได ซ่ึงเรียกวา การคนหา  Syntagmatic Structure หรือการ
วิเคราะหเชิง Diachronic Analysis  จะประกอบข้ึนดวย Function ท่ีแนชัดบางประการ ซ่ึง function 
หรือ Element เหลานี้นับเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญของการสรางเร่ืองราวข้ึน นอกจาก Function แลวส่ิง
ท่ีมีความสําคัญตอการเลาเร่ืองก็คือการลําดับกอน-หลังของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เพราะถือเปนตรรกะ 
(Logic) ของตัวบท (Text) ในการเลาเร่ืองและการจัดลําดับของหนวยเหลานี้ ก็มีผลตอการสราง
ความหมายใหเกิดกับผูรับสารนั่นก็คือ Fact ซ่ึงเกิดจาการ editing ของเราเอง ( Vladimar Propp  ผูท่ี
คนควาในการวิเคราะหโครงสรางของการลําดับเหตุการณตอเนื่องของการเลาเร่ือง (Syntagmatic 
Structure) ซ่ึงทําการศึกษาเร่ือง Morphology เร่ืองของ Form ซ่ึงเปนการศึกษาถึงองคประกอบกับ
ความสัมพันธขององคประกอบและภาพรวมทั้งหมดของเร่ือง) 
 
3.  ความขัดแยง (Conflict) 

การศึกษาถึงความขัดแยงจะชวยทําใหเราเขาใจเร่ืองราวตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน เพราะอันท่ี
จริงนั้น เร่ืองเลาก็คือการสานตอเร่ืองราวบนความขัดแยงนั่นเอง ซ่ึงความขัดแยงสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 

3.1 ความขัดแยงระหวางคนกับคน เชน การท่ีตัวละครทั้งสองฝายไมลงรอยกัน แตละ
ฝายตอตานกัน พยายามท่ีจะทําลายลางกัน 

3.2 ความขัดแยงภายในจิตใจ เปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของตัวละคร ตัว
ละครจะรูสึกสับสนหรือยุงยากใจในการที่จะตัดสินเพื่อจะกระทําการอยางท่ีคิดไว เชน ความรูสึก
ขัดแยงกับกฎระเบียบสังคม เปนตน 

3.3 ความขัดแยงกับพลังจากภายนอก เชน ความขัดแยงกับสภาพแวดลอมหรือ
ธรรมชาติ  

สําหรับวิธีท่ีใชในการศึกษาขอขัดแยงนั้น Claude Levi – Strauss (อางใน ฉลองรัตน 
ทิพยพิมาน , 2539)เสนอวิธีการแบงข้ัวตรงกันขาม หรือ Binary Oppositions ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีอยูบน
พื้นฐานของความเช่ือท่ีวามนุษยสามารุเขาใจโลกโดยการแบงส่ิงตาง ๆ ออกเปนสวน ๆ เพื่อ
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เปรียบเทียบกัน เชน สวยกับข้ีเหร ผูหญิงหรือผูชาย เปนตน วิธีการ  Binary Oppositions  ดังกลาวจะ
ใชวิธีการแบงคําออกเปนสองกลุมท่ีมีความหมายขัดแยงกัน เชน แข็งแรง – ออนแอ  ใชเหตุผล – ใช
อารมณ  ผูหญิง – ผูชาย เปนตน การศึกษาเพ่ือหาคูตรงกันขามท่ีซอนอยูภายในตัวสารหรือท่ีเรา
เรียกวา การคนหา Paradigmatic Structure  นี้จะทําการศึกษาตัวบท (Text)  โดนพิจารณาจาก 
“ความสัมพันธ”  ท่ีเกิดจากสัญญะตาง ๆ ภายในตัวบท เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงรูปแบบท่ีเปน Binary 
Oppositions  เราเรียกการวิเคราะหวิธีการสรางความหมายในลักษณะนี้วาเปน การวิเคราะหเชิง 
Synchronic Analysis  การวิเคราะหใหเห็นถึงข้ัวตรงกันขามนั้นจะเผยใหเห็นถึงคุณลักษณะเดนท่ี
เปนปจจัยของการส่ือความหมายในส่ิงนั้น ๆ ใหปรากฏออกมา โดยถาไมมีการเทียบแยงใหเห็น
ลักษณะ ท่ีตรงขามกันนี้ คุณลักษณะนั้นก็อาจจะแฝงอยูในรูปของศักยภาพหรือไมเปนท่ีสังเกตเห็น
ตามนิยามของมายาคติ  
 
4.  ตัวละคร (Character) 

ตัวละครแตละตัวจะตองมีองคประกอบ 2 สวนเสมอ ไดแก สวนท่ีเปนความคิด 
(Conception) และสวนท่ีเปนพฤติกรรม (Presentation)ในสวนแรก คือความคิดของตัวละครมักเปน
ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยากจนกวาจะมีเหตุผลท่ีเพียงพอสําหรับการเปล่ียนแปลงตัวละครที่ดีมักมีความคิด
เปนของตัวเอง ซ่ึงภูมิหลังของตัวละครจะเปนตัวกําหนดความคิดและจิตใจของตัวละคร และสวน
พฤติกรรมนั้นก็เปนสวนท่ีเปนผลจากความคิดและทัศนคติของตัวละครโดยตรง 

 
การวิ เคราะหตัวละครนั้น  วลาดิ เ มียร  พร็อพ   พบวาในเ ร่ืองเลาแตละเ ร่ืองจะ

ประกอบดวยตัวละครที่มีบทบาทตางกัน ดังตอไปนี้ 
-พระเอก (Hero) เปนตัวแทนของฝายธรรมะและเปนผูนําในการแกไขขอขัดแยงตาง ๆ 
-นางเอก (Princess) ละครเกาหลีสวนใหญใชนางเอกเปนตัวเลาเร่ืองราว ชวยดึงดูด

ความสนใจจากผูชมไดเปนอยางดี บางคร้ังนางเอกอาจเปนตัวละครหลักของเรื่อง หรืออาจจะเปน
แคตัวละครประกอบก็ได 

-ผูราย (Villain) เปนผูท่ีกอความเดือนรอนตาง ๆ หรือเปนผูท่ีเปนปรปกษกับตัวละคร
หลักในเร่ือง 

-ผูชวยเหลือ (Helper) เปนผูชวยตัวละครเอกใหผานพนอุปสรรค บางเร่ืองผูชวยอาจจะ
เปนพระรองของเร่ืองก็ได 

-ผูให (Donor) โดยมากมักจะเปนอาจารยของตัวละครหลักหรือผูท่ีใหคําปรึกษาในการ
แกไขปญหา 
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-ผูสงสาร (Dispatcher) มักจะเปนผูท่ีพบเห็นเหตุการณราย หรือพบการกระทําผิดของ
ผูราย แลวนําเร่ืองท่ีพบเห็นไปเลาใหตัวละครเอกฟง 

-พระเอกจอมปลอม (False Hero) เปนตัวละครที่แสรงเปนคนดีแตเปดเผยความช่ัวราย
ในภายหลัง 

ตัวละครตามเกณฑของพร็อพนี้ หนึ่งตัวอาจมีมากกวาหนึ่งบทบาทหรือตัวละครอาจ
เปล่ียนแปลงบทบาทของตัวเองจากบทหนึ่งไปสูอีกบทหนึ่งก็ได 

นอกจากการวิเคราะหบทบาทตัวละครดังกลาว คุณสมบัติของตัวละครก็เปนสวนท่ี
นาจะนํามาวิเคราะหเชนกัน ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ตัวละครเปนผูกระทํา (Active) 
คือตัวละครที่มีความเข็มแข็ง พึ่งตนเองได ไมคอยถูกคุกคามจากผูอ่ืน และตัวละครผูถูกกระทํา 
(Passive) คือ ตัวละครที่ลักษณะตรงขามกับละครผูกระทํา คือ ออนแอ ตองพึ่งพาคนอ่ืน ๆ หรือ ถูก
ควบคุมจากคนอ่ืน ๆ มักเปนผูหญิงมากกวาผูชาย 

และการท่ีจะพิจารณาตัวละครตามท่ีกลาวมาขางตน การพิจารณาถึงลักษณะภายนอก 
เชน การแตงกาย ลักษณะรูปราง กริยาอาการ นิสัยใจคอ หรือพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจนไปถึง คําพดู
และบทสนทนา ตอบโตของตัวละครก็มีสวนสําคัญ เพราะส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนตัวสะทอนให
เห็นถึงความคิด ทัศนคติและเอกลักษณของตัวละครทั้งส้ิน 
  
5.  แกนความคิด (Theme) 

เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเลาเร่ือง หากตองการทราบวาแนวคิดหลักท่ีผูเลา
ตองการใหถายทอดใหทราบ จําเปนอยางยิ่งท่ีตองจับใจความสําคัญของเร่ืองใหได Hurtik and 
Yarber (1971) ไดใหความหมายของแกนความคิดไววาเปนความคิดรวบยอดท่ีเจาของเร่ืองตองการ
นําเสนอ ซ่ึงจะทําความเขาใจแกนความคิดในเร่ืองไดจากการสังเกตองคประกอบตาง ๆ ในการเลา
เร่ือง แกนความคิดแตละเร่ืองจะมีรายละเอียดและองคประกอบยอยในการสนับสนุนความคดิหลักท่ี
ตางกันออกไป 
 
6.  ฉาก 

ฉากเปนสถานท่ีซ่ึงรองรับเหตุการณตาง ๆ ของเร่ือง สามารถบงบอกถึงความหมาย
บางอยางของเร่ืองไดดวยและมีอิทธิพลตอความคิด หรือการกระทําของตัวละครเชนกัน (ปริญญา 
เกื้อหนุน , 2537 )  ประเภทของฉากในเร่ืองเลาตาง ๆ อาจแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ (ธัญญา สังข
พันธานนท ,2539 ) 

-ฉากท่ีเปนธรรมชาติ เชน ปาไม ทุงหญา หรือบรรยากาศเชาหรือคํ่าในแตละวัน 
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-ฉากท่ีเปนส่ิงประดิษฐ เชน บานเรือน ขางของเคร่ืองใชตาง ๆ 
-ฉากท่ีเปนชวงเวลาหรือยุคสมัย 
-ฉากท่ีเปนการดําเนินชีวิตของตัวละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตรประจําวัน

ของตัวละครหรือชุมชนท่ีตัวละครอาศัยอยู 
-ฉากท่ีเปนสภาพแวดลอมเชิงนามธรรม เปนส่ิงท่ีจับตองไมได มีลักษณะเปนความเช่ือ

หรือความคิด เชน คานิยม ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ เปนตน 
 
7.  ภาพและมุมกลอง 

ภาพท่ีเห็นบนจอจะมีสวนท่ีสัมพันธกับภาพท่ีเลือกใช การเคล่ือนไหวและขาดของภาพ
นั้นจะมีความสัมพันธกับวัตถุท่ีถูกบันทึกดวย การเลือกใชเทคนิคตาง ๆ ในการนําเสนอท่ีแตกตาง
กันเปนการแสดงใหเห็นถึงภาษาทางภาพยนตร ทําใหเราสามารถรับรูและตีความ ความคิด ทัศนคติ 
ความรูสึก คลอดจนถึงความหมายตาง ๆ ท่ีสงผานภาพยนตรออกมาได 
 
 7.1  ขนาดภาพการบันทึกภาพ 
  7.1.1  Establish Shot หรือ Long Shot นิยมใชในการบอกสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ รวมไป
ถึงการบอกอารมณในเร่ือง และบางคร้ังอาจแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงเร่ืองเวลาหรือสถานท่ีก็
ได 
  7.1.2 Full Shot นิยมใชในการแนะนําตัวละครหรือส่ิงของใหม ๆ ใหแกผูชมและแสดง
เทียบเคียงใหเห็นถึงความแตกตางของตัวละครที่รวมเหตุการณเดียวกันได 
  7.1.3 Medium Shot เปนภาพระยะใกลท่ีผูชมสามารถมองเห็นรายละเอียดของการ
เคล่ือนไหวมือซ่ึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใหผูชมจองมองดู 
  7.1.4 Tight Two – Shot เปนการเสนอใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวละคร 2 ตัวรวมเฟรม
เดียวกัน 
  7.1.5 Close – up Shot เนนรายละเอียดท่ีมีความสําคัญตอเหตุการณนั้น เปนภาพอิทธิพลตอ
อารมณและความรูสึกของผูชม เหมือนจะบอกเปนนัยวาใหดูอยางต้ังใจ 
  7.1.6 Extreme Close – up เห็นเพียงบางสวนของ Subject เทานั้นเปนภาพท่ีสําคัญท่ีสุด 
 
 7.2  การเคล่ือนไหว 
  การเคล่ือนไหวมีความสําคัญมาก เพราะเปนส่ิงท่ีทําใหภาพยนตรแตกตางจากภาพนิ่งหรือ
ภาพเขียน ซ่ึงสามารถแบงการเคล่ือนไหวในภาพยนตรได 2 แบบ ดังนี้ 
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  7.2.1  การเคล่ือนไหวของ Subject ตอหนากลองภาพยนตร เปนการเคล่ือนไหวท่ีมีพลังใน
การดึงดูดสายตาของผูชมมาก โดยไมตองอาศัยองคประกอบอ่ืน ๆ ชวย 
  7.2.2 การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการทํางานของกลองภาพยนตรและเลนส มีหลายวิธีดังนี้ 
   (ก) ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการทํางานของกลองถายภาพยนตร ไดแก  
    (1)   Pan เปนลักษณะของการกวาดภาพไปในแนวราบของกลอง โดยกลองจะ
ตั้งอยูบนขาต้ัง ซ่ึงการแพนน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการติดตาม Subject ท่ีเคล่ือนท่ีอยู, แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของ Subject สองส่ิงท่ีเกิดข้ึนในฉากเดียวกัน และใชแทนสายตาของตัวแสดง
ใสฉาก 
    (2) Swish Pan เปนการถายภาพเหมือนการแพนแตมีความเร็วมากกวาจนทํา
ใหภาพมัว ไมชัดเจน นิยมใชแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงเวลาและสถานท่ี 
    (3) Tilt เปนการเคล่ือนไหวกลองในแนวดิ่ง โดยต้ังกลองไวท่ีขาต้ัง มี
วัตถุประสงคเดียวกับการแพน 
    (4) Trucking Shot ใชวิธีตั้งกลองบนรถแลวเคล่ือนท่ีไปเพื่อรักษาจังหวะการ
เคล่ือนไหวของผูแสดง ใชเพื่อติดตามการเคล่ือนไหวท่ีคอนขางเร็วและอยูไกลจากกลอง 
    (5) Dolly Shot ตั้งกลองไวบนลอเล่ือน สามารถเคล่ือนท่ีไดใชเพื่อเคล่ือน
กลองเขาไปใกล Subject เพ่ือใหไดภาพขนาดใกลมากข้ึนหรือเปนการติดตามวัตถุ นิยมใชในการ
ถายทําในสถานท่ีมากกวา 
    (6) Hand-Held Shot เปนการใชมือถือกลองหรือแบกกลองไวบนบา ใชแสดง
อารมณท่ีไมคงท่ีของบุคคล เชน เมา ฟนเฟอน 
   (ข) ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการทํางานของเลนส ไดแก 
    (1)  Zoom In   ชวยสรางความตอเนื่องใหกับวัตถุ เพื่อดึงความสนใจใหมุงสู
รายละเอียดซ่ึงมีความหมายเฉพาะพิเศษ โดยท่ีผูชมสามารถรับรูความสัมพันธระหวางรายละเอียด
เล็ก ๆ กับเนื้อหาสวนใหญได 
    (2) Zoom Out ชวยใหผูชมมองเห็นพื้นท่ีในภาพมากข้ึนเพื่อแสดง
ความสัมพันธของรายละเอียดเล็ก ๆ กับเนื้อหาสวนใหญได 
    (3) การเปล่ียนแปลงความคมชัดของภาพ เปนการเปล่ียนความคมชัดของภาพ
เพื่อแสดงความสัมพันธของวัตถุ 2 อยาง ในชวงเวลาเดียวกัน 
    (4) Follow Shot   เปนการบันทึกภาพท่ีกลองถายภาพเคล่ือนท่ีไปพรอมกับ
การเคล่ือนท่ีของวัตถุดวย เปนวิธีท่ีไมสนใจฉากหลังท่ีเปล่ียนแปลง ทําใหดึงความสนใจไปสิ่งท่ีมี
การเคล่ือนไหวในฉากท้ังท่ีวัตถุสวนใหญอยูกับท่ี หรือเปนฉากหลังท่ีไมนาสนใจ 
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 7.3 การเช่ือม 
  การเชื่อมนั้นชวยใหผูชมเขาใจไดวาเกิดการเปล่ียนแปลงจากฉากหน่ึงไปอีกฉากหน่ึง 
ความหมายเปล่ียนไปท้ังในสวนของความตอเนื่อง และการเปล่ียนแปลงเวลาและสถานท่ีของ
เหตุการณในภาพยนตร โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชดังตอไปนี้ 
  - Cut  เปนการเปล่ียนฉากอยางรวดเร็วในพริบตา แสดงความตอเนื่องของการกระทําใด ๆ 
ภายในชวงเวลาเดียวกันโดยไมถูกขัดจังหวะ 
  - Fade In เปนการเปล่ียนแปลงจากภาพมืดเปนภาพคอย ๆ สวางชัดเจน เพื่อแนะนํา
ภาพยนตรชวงความยาวของภาพจะมีผลตออารมณของภาพยนตรดวย ยิ่งนาน ยิ่งเศรา 
  - Fade Out ภาพในซีนจะคอย ๆ หายไปจนกลายเปนมืด นิยมใหในตอนจบของภาพยนตร 
หรือของซีนนั้น ๆ  
  - Dissolve มีลักษณะเปนการรวมภาพ Fade In และ Fade Out เขามาในชวงเดียวกันดวย
ความยาวของฟลมท่ีเทากัน ใชเปล่ียนแปลงโครงสรางของภาพยนตร เชนการเปล่ียนสถานท่ีหรือ
เวลาเพียงเล็กนอย 
  - Wipe เปนการนําภาพใหมมาแทนท่ีภาพเกาท่ีหายไปจากจอภาพยนตร โดยท่ีผูชมยัง
มองเห็นภาพทั้งสองซีนอยางชัดเจน ตลอดชวงความยาวของการกวาดภาพนั้นใชเพ่ือเปล่ียนแปลง
เวลาและสถานท่ีเพียงเล็กนอย 
  - ภาพซอน เปนการพิมพฉาก2 ฉากหรือมากกวานั้นเขาดวยกันชวงความยาวเดียวกัน ใชใน
การแสดงความหมายในเชิงจิตสํานึก 
 
8.  เสียง 

เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งของภาพยนตร ชวยใหผูชมเขาใจเร่ืองราวไดดี
ยิ่งข้ึนเสียงท่ีใชในภาพยนตรประกอบไปดวย 
 8.1  เสียงพูด ซ่ึงแบงออกไดเปน เสียงสนทนา และเสียงบรรยาย 
  - เสียงสนทนา (voice) เปนเสียงท่ีไดยินพรอมกับการขยับปากของตัวละครเพิ่มความ
นาเช่ือถือใหเกิดข้ึนเม่ือเห็นตัวแสดงพูดเอง เปนการใหรายละเอียดหรือขอมูลตาง ๆของเร่ืองราวใน
ภาพยนตร นอกจากนี้ ภาษาพูด ยังบอกถึงอารมณ บุคลิกลักษณะและภูมิหลังของตัวละครอีกดวย 
  - เสียงบรรยาย เปนเสียงท่ีผูพูดไมปรากฏในภาพยนตร เปนการอธิบายถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในภาพยนตร เปนการเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเปนคําพูดใหแกเร่ืองราวท่ีเปนภาพชวยเชื่อมโยงฉาก
และเวลาในเร่ืองได 
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นอกจากเสียงพูดดังกลาวแลว ยังมีภาษาอีกชนิดหนึ่ง คือ การใชเสียง อากัปกิริยา 
ทาทาง การเคลื่อนไหว ในการแสดงความหมายบางอยาง เชน เสียงถอนหายใจ เสียงผิวปาก การ
สายหนา การขมวดค้ิว เปนตน 
 8.2 เสียงประกอบ เปนสวนท่ีทําใหภาพยนตรดูสมจริง และเปนธรรมชาติมากข้ึนชวยบอก
สถานท่ีโดยไมจําเปนตองเห็นบรรยากาศท้ังหมด ใชเช่ือมโยงฉากตาง ๆ เขาดวยกัน และยังชวย
สรางอารมณใหผูชมคลอยตามไดอีกดวย นอกจากนี้ยังใชในการเลาถึงส่ิงท่ีไมมีอยูจริงในฉากนั้นได
ดวย 
 8.3 เสียงดนตรี เปนเคร่ืองเราอารมณของผูชมใหเกิดความรูสึกตาง ๆ และยังสามารถชวยบอก
สถานท่ีของเหตุการณนั้น รวมไปถึงเหตุการณท่ีจะเกิดไดดวย เปนสวนท่ีมีบทบาทดานความรูสึก
ของผูชมมากกวาเปนการฟงเพื่อความไพเราะทางดนตรี 
 
9.แสงสี 
 9.1 โทนแสง คือสัดสวนของแสงสวางท่ีสุดไลไปจนถึงสวนท่ีเปนบริเวณเงาดําท่ีอยูในฉากหรือ
เหตุการณ เปนองคประกอบสําคัญท่ีใชแสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวไดการสราง
ภาพยนตรนั้น นิยมจัดโทนแสงเปน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  - Low – Key Tonality มีลักษณะเนื้อหามากกวาคร่ึงในเหตุการณอยูในเงามืด แสดงใหเห็น
ถึงอันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ 
  - High – Key Tonality เนื้อหามากกวาคร่ึงในเหตุการณอยูในสวนท่ีสวาง แสดงถึงความ
สนุกสนาน ราเริง แตหากสวางมากไปอาจทําใหรูสึกแหงแลง ไมเจริญได  
  - Narrative Tonality   เปนแสงสวางท่ีอยูระหวาง Low – Key และ High – Key ใชบอกเลา
เหตุการณอยางตรงไปตรงมา ไมเนนอารมณ ชวยใหติดตามเร่ืองไดงาย  
 9.2 สี มีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย สีแตละสีใหความรูสึกตางกัน สีวรรณะรอน จะใหความรูสึกมี
พละกําลัง ร่ืนเริง สวนสีวรรณะเย็น ใหความรูสึกสงบ สบายใจ นอกจากนี้สียังมีความเปนสากลใน
การใหความรูสึกทางจิตวิทยาแกมนุษยท่ัวโลกอีกดวย ยกตัวอยางเชน 
  -สีน้ําตาล แสดงถึงความม่ันคง ปลอดภัย ความอบอุน รักความสบาย รักสันโดษ 
  -สีแดง กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเรารอน ความรอนใจ 
  -สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงใหเห็นถึงความผอนคลาย สรางความขรึม สงางาม  
  -สีเหลือง ใหความรูสึกสวางสดใส มีพลัง ราเริงเบิกบาน 
  -สีมวง หมายถึง ชัยชนะ ความงามท่ีเร่ิมเส่ือมถอย ใหความรูสึกเศราหรือลึกลับ 
  -สีขาว เปนสีแหงความบริสุทธ์ิ สะอาด สุภาพ 
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  -สีดํา แทนความลึกลับ วางเปลา หดหู เศราใจ 
 
  ทฤษฎีสีท่ีปรากฏในงานภาพยนตร แบงออกเปน 5 ประการ ไดแก 
  -สีกลมกลืน เปนสีนุมนวลไมตัดกันมาก ใหความรูสึกสงบ และลึกซ้ึง สีในวรรณะเย็นจะดู
กลมกลืนกวาสีในวรรณะรอน 
  -สีตัดกัน เปนสีท่ีตรงกันขามกันในวงสี เชน สีเหลืองกับมวง แดงกับเขียว การใชสีประเภท
นี้เปนการกระตุนอารมณ มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงและชวยสรางจุดสนใจ 
  -สีกระโดด เปนสีท่ีโดดเดนข้ึนมาจากสีพื้นสวนใหญซ่ึงเปนสีโทนเดียวกัน มักเปนสีสดท่ี
ถูกแวดลอมดวยสีหมน ๆ สีกระโดดชวยใหดูมีชีวิตชีวา และรวมจุดสนใจของภาพ 
  -สีชุดเดียวกัน  เปนสีท่ีไลระดับออนแก  ใหอารมณหลายอยางข้ึนอยูกับโทนสี สีท่ี
ครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญในภาพจะทําใหสีนั้นมีความสําคัญท่ีสุดในภาพ 
  -สีรุนแรง เปนสีท่ีจัดจาน รอนแรง สดใส ใหอารมณและบรรยากาศสนุกสนาน ร่ืนเริง เชน 
สีเหลือง แดง สม จะมีความรุนแรงมากท่ีสุดเม่ือนํามาใชรวมกับพื้นสีดําหรือเทา (จุฑามาศ สุกิจจา
นนท, 2539) 

 
10. สัญลักษณพิเศษ 
 

เปนกลุมสัญลักษณท่ีมีความหมาย และสามารถเขาใจรวมกันเชนเดียวกับการเขาใจ
รวมกันในตัวอักษร โดยอาจจะเลียนแบบมากส่ิงท่ีเราเห็นหรือไมเห็นในโลกแหงความเปนจริง 
(ประสพโชค นวพันธุพิพัฒน, 2540) สัญลักษณ มีหนาท่ีในการใชแทนความคิด ความรูสึกหรือชวย
เสริมองคประกอบของภาพใหมีความหมายหนักแนนข้ึนได เชน การท่ีมีดวงดาวเคล่ือนท่ีวนอยูรอบ
หัว แสดงใหเห็นถึงความเจ็บปวด การที่มีหยดเหง่ืออยูบนหนาแสดงถึงรางกายท่ีออนลา หรือความ
กังวลยุงยากใจ เปนตน 

ทฤษฎีการเลาเร่ืองท่ีกลาวถึงขางตนนี้ ไดกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ ของเร่ืองเลาแตละ
เร่ือง เม่ือวิเคราะหออกมาจะทําใหทราบวามีชุดสัญญะอะไรบางท่ีปรากฏในละครเกาหลี ซ่ึง
สามารถใชวิธีการในการวิเคราะหใหเห็นถึงความหมายตาง ๆ ท้ังในระดับพื้นผิว (Manifest) และ
ความหมายในระดับลึก (Latent) อันรวมไปถึงความหมายเชิงมายาคติท่ีส่ือออกมาตามเจตนารมณ
ของผูผลิต ซ่ึงเปนวัตถุประสงคสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้ ตลอดจนการวิเคราะหกระบวนการในการ
สรางความหมายตาง ๆ ซ่ึงก็รวมไปถึงความหมายในเชิงมายาคติท่ีแฝงอยูในละครเกาหลีไดเปน
อยางดี (ปรินดา องคสุรกุล , 2547) 
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จากแนวคิดการเลาเร่ือง ผูวิจัยนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาละคร
โทรทัศนเกาหลี เพื่อตอบปญหานําวิจัยวาผูชมมีการถอดรหัสความหมายมายาคติทางวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏในละครเกาหลีอยางไร  โดยผูวิจัยไดคัดเลือกใชแนวคิดการเลาเร่ืองเฉพาะบางหัวขอเทานั้น
ท่ีตรงและเกี่ยวของกับงานวิจัยมากท่ีสุดในการประกอบการวิเคราะหขอมูล ไดแก  ฉาก แสง สี  
เสียง    เทานั้น และยังใชประกอบแนวคิดเร่ืององคประกอบของละครโทรทัศน  และแนวคิด
ทางสัญญะวิทยา    ในการวิเคราะหเนื้อหาของละครโทรทัศนเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษา 

 
2.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เขมวไล ธีรสุวรรณจักร (2547)  ไดทําการศึกษาเร่ือง มายาคติเร่ืองอํานาจท่ีปรากฏใน
ขาวโทรทัศน   พบวา ผูผลิตรายการขาวโทรทัศนมีมายาคติเร่ืองอํานาจในเร่ืองของขาวกระแส มายา
คติเกี่ยวกับการนําเสนอบุคคลท่ีมีความสําคัญระดับประเทศ  และมายาคติในเร่ืองการปองกันตัวเอง
เพื่อไมใหมีผลกระทบตอหนาท่ีการงานของตนเองและองคกร โดยแสดงออกผานทางการคัดเลือก
ขาว การจัดลําดับขาวและระยะเวลาในการนําเสนอ ผูผลิตรายการขาวจะมีการใหความสําคัญกับ
ขาวกระแส ขาวท่ีมีความเกี่ยวของกับรัฐบาล บุคคลท่ีมีอํานาจมากของประเทศ ดวยการคัดเลือกขาว
ดังกลาวมานําเสนอดวยความถ่ีท่ีมาก มีการนําเสนอตอเนื่องกันเปนเวลานาน จัดลําดับใหไดรับการ
นําเสนอในลําดับแรก ๆ และมีระยะเวลาในการนําเสนอขางดังกลาวมาก เพื่อตอบสนองมายาคติใน
เร่ืองอํานาจของตนเอง โดยขาวกระแสที่พบในชวงเวลาวิจัยไดแก ขาวนโยบายการปราบปรามผูมี
อิทธิพลของรัฐบาล  ขาวอภิปายไมไววางใจ และขาวสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  สวนขาวท่ีไมไดมีเนื้อหาเกี่ยวของกับกระแสหรือผูมีอํานาจสังคม รวมท้ังขาวท่ี
ไมไดสนองตอบตอผูมีอํานาจมักถูกนําเสนอในลําดับทาย ๆ หรือไมไดคัดเลือกใหไดนําเสนอ 
นอกจากนั้นแลวการลําดับการนําเสนอบุคคลภายในขาวยังแสดงออกถึงมายาคติเร่ืองอํานาจของ
ผูผลิตรายการโทรทัศนท่ีมีการใหความสําคัญกับผูมีอํานาจในสังคมแบบลําดับช้ันไมเสมอภาคกัน 

นอกจากนั้นแลวเนื้อหาของขาวท่ีนําเสนอก็มีการส่ือสารมายาคติเร่ืองอํานาจสูผูชม ขาว
ท่ีนําเสนอโดยเฉพาะขาวกระแสจะมีลักษณะเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธเชิงอํานาจ แสดงใหเห็นถึงการ
ใชอํานาจระหวางกลุมและบุคคลตาง ๆ 

งานวิจัยของเขมวไล ธีรสุวรรณจักร สามารถใชเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจมายา
คติไดดียิ่งข้ึน และยังสามารถนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหโดยใชแนวคิดมายาคติทาง
วัฒนธรรมไดดีอีกเชนกัน 
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ศศิลักษณ  แจงสุข  (2538)  ไดทําการศึกษา การนําเสนอภาพตัวละครเอกในละคร
โทรทัศน  พบวา ลักษณะของตัวละครเอกท่ีปรากฏ โดยสวนใหญเปนชนช้ันกลางถึงชนช้ันสูงใน
สังคมเมือง อยูในวัยหนุมสาว หนาตาและบุคลิกดี เปนโสด มีอาชีพและการศึกษา ส่ิงท่ีไดรับการ
นําเสนอเปนหลักคือ คุณงามความดีของตัวละคร ซ่ึงปรากฏคานิยมของตัวละครเอกหญิงคือ ความ
เปนแมศรีเรือน และการศึกษา สวนคานิยมของตัวละครเอกชายคือ การมีอาชีพรายได ความเปน
ผูนํา และการศึกษา ภาพของตัวละครเอกตางๆ ดังกลาวถูกสรางถึงเพื่อส่ือกับคนดู ในเร่ืองคานิยม
และบรรทัดฐานทางสังคม  

งานวิจัยของศศิลักษณ  แจงสุข    ชวยสรางความเขาใจในเร่ืองของการแสดงและ
บทบาทตัวละคร  สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหการแสดงของตัวละครวามีการส่ือ
ความหมายดานมายาคติทางวัฒนธรรมอยางไรบาง 

 
คันธิยา วงศจันทา (2541) ไดทําการศึกษา การพัฒนาเกณฑหรือตัวบงชี้คุณภาพรายการ

โทรทัศน พบวาปจจัยท้ัง 3 ประการซ่ึงมีผลตอกระบวนการผลิตละครโทรทัศนท่ีมีคุณภาพ คือ 
สถานีโทรทัศน ผูจัดละคร และผูอุปถัมภรายการนั้น นโยบายของสถานีโทรทัศน เปนปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีสุดตอคุณภาพของละครโทรทัศน สําหรับเกณฑหรือตัวบงช้ีคุณภาพรายการละครโทรทัศนท้ัง 11 
เกณฑท่ีพัฒนาขึ้น เกณฑท่ีบงช้ีคุณภาพของละครโทรทัศนท่ีดีท่ีสุด คือ เกณฑทางดานความเปนมือ
อาชีพของผูจัดละครซ่ึงมาจากการส่ังสมประสบการณสวนตัวและแบบองคกรในการผลิตละคร
โทรทัศนมากกวาการเปนผูท่ีเรียนจบโดยตรงทางดานละคร และเกณฑเรื่องความประณีตและ
คุณภาพของกระบวนการผลิตละครโทรทัศนอันหมายถึง นโยบายการผลิตละคร การเลือกเร่ือง การ
คัดเลือกตัวแสดง ความพิถีพิถันในกระบวนการผลิต ความถูกตองสมจริงและการเลือกเพลง
ประกอบของผูจัดละคร ซ่ึงปจจัยท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะมีผลตอคุณภาพละครโทรทัศนท่ีปรากฏ
ออกมา 

งานวิจัยของคันธิยา  วงศจันทา    สามารถใชเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ
กระบวนการผลิตละครโทรทัศน ไดเปนอยางดี 

 
วิไลภรณ  จิรวัฒนเศรษฐ  (2544 )  ไดทําการศึกษา ส่ือพื้นบานในฐานะทุนวัฒนธรรม

เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวท่ีพักทางวัฒนธรรม (โฮมสเตย) : ศึกษาเฉพาะกรณีบานปราสาทจังหวัด
นครราชสีมา พบวา การทองเท่ียวโฮมสเตย เปนตัวเลือกหนึ่งของการทองเท่ียวในประเทศไทย ทํา
ใหประเทศไทยมีสินคาท่ีจะนําเสนอสูนักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ท้ังยังสงผลดีตอชาวบาน
ทําใหชาวบานไดใชความรูและภูมิปญญามาจัดการทองเท่ียวภายในทองถ่ินของตนเอง ซ่ึงการ
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ทองเท่ียวแบบท่ีพักทางวัฒนธรรมเหมาะสําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการจะศึกษาเรียนรูและ
แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทองถ่ิน  

ดังนั้นแนวทางที่ชาวบานปราสาทนําส่ือพื้นบานมาเปนทุนวัฒนธรรม โดยผานการ
ทองเท่ียวท่ีพักทางวัฒนธรรม (โฮมสเตย) ไดสรางอรรถประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนใหกับส่ือพื้นบาน คือ 
นอกจากจะเปนส่ือท่ีมีความสําคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและสรางความสนุกสนานแลว  
การใชส่ือพื้นบาน มาเปนส่ือทางวัฒนธรรม ทําใหส่ือพื้นบานมีคุณคาเพิ่มในการสรางความเปน
เอกลักษณใหกับการทองเท่ียวของบานปราสาท  สรางงานและสรางรายไดจนเกิดเศรษฐกิจชุมชน  

งานวิจัย ของวิไลภรณ  จิรวัฒนเศรษฐ   ชวยเพิ่มความเขาในเร่ืองการใชวัฒนธรรมเปน
ทุนเพื่อการเพิ่มคุณคาวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน ใหกลายมามีมูลคา  เกิดรายได  อาชีพ และเศรษฐกิจ
ของชาติท่ีเขมแข็งข้ึน   

 
หทัยทิพย  สีสังข  (2550)   ไดทําการศึกษา ความคิดเห็นของวัยรุนไทยท่ีมีตอการ

ถายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผานละครโทรทัศน  พบวา  ขอมูลดานละครเกาหลีท่ีรับชม   กลุมตัวอยาง
ดูละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจมากท่ีสุด   ขอมูลดานประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุ  18-20 ป  ศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย และมีรายไดอยูระหวาง 5,001-7,000 
บาท   ขอมูลดานพฤติกรรมการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีจากละครเกาหลีทางโทรทัศน พบวา 
ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางดูละครเกาหลีมากท่ีสุด คือ ชวงเวลา 13.05-14.00  น.  กลุมตัวอยางสวนใหญ
รับชมละครเกาหลีเดือนละ 4-6 คร้ัง  และรับชมมาเปนระยะเวลานาน 6 เดือน- 1 ป กลุมตัวอยางชม
ละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนชอง 3 มากท่ีสุด  โดยรับชมละครเกาหลีประเภทแนวตลกขบขัน
มากท่ีสุด และรับขอมูลเกี่ยวกับละครเกาหลีจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด 

และกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาละครซีรียเกาหลีท่ีเผยแพรทางสถานีโทรทัศนใน
ประเทศไทย มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไวในเนื้อหา กลุมตัวอยางไมเห็นดวยวาการท่ีเยาวชนรับเอา
วัฒนธรรมเกาหลีท่ีเขามาโดยผานส่ือละครเกาหลีจะหันไปเลียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีมากข้ึน  และ
ไมเห็นดวยวาการนําเสนอวัฒนธรรมเกาหลีในละครเกาหลีท่ีเผยแพรทางสถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทยเปนประโยชนตอตนเอง 

ซ่ึงงานวิจัยของหทัยทิพย สีสังขสามารถเปนขอมูลการศึกษาวิเคราะห ทางสถิติเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของวัยรุนไทยและการรับชมละครโทรทัศนเกาหลีไดเปนอยางดี  
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บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “มายาคติ ทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี และการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ” ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) การสํารวจเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-
Depth Interview) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครเกาหลี การ
ถอดรหัสความหมายมายาคติทางวัฒนธรรมของกลุมผูชมละคร และการสรางประโยชนทางธุรกิจ
จากละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ไดแก  
 1.  รักนี้ช่ัวนิรันดร (Autumn in my heart)  จํานวน 18 ตอน 
 2.  สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)  จํานวน   16 ตอน 
 3.  แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace Dae-Jang-Geum) จํานวน   53 ตอน 
 โดยวิธีการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)   โดยมีการกาํหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเปนแนวทางในการทํางานวิจัยคร้ังนี้   ตามตางรางท่ี 3.1 แสดงกรอบ
ระเบียบวิธีวิจัย 
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3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงกรอบระเบียบวิธีวจิัย 
 

ระเบียบวิธีวิจยั ปญหานําการวิจัย แนวคิดทฤษฎี 
กลุมเปาหมาย วิธีการวิจยั 

1.มายาคติทางวัฒนธรรม
ท่ีปรากฏในละครเกาหลี 

-แนวคิดเร่ืองมายคติ 
-แนวคิดเร่ืองวฒันธรรม 
-แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา 
-แนวคิดเร่ืองการเลาเร่ือง 
-แนวคิดองคประกอบของละคร
โทรทัศน 

ละครเกาหลี 3 เร่ือง 
-รักนี้ช่ัวนิรันดร 
-สะดุดรักท่ีพกัใจ 
-แดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง 

-content analysis 
-การสํารวจ
เอกสาร 

2.ผูชมถอดรหัส
ความหมายของ
วัฒนธรรมจากละคร
เกาหลีวาอยางไร 

-แนวคิดเร่ืองมายาคติ 
-แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยา 
แนวคิดองคประกอบของละคร
โทรทัศน 
-แนวคิดเร่ืองการเลาเร่ือง 
 

กลุมตัวอยางผูชมละคร
เกาหลี จํานวน  30  คน  

-สัมภาษณเชิงลึก 
-การสํารวจ
เอกสาร 
 

3.มายาคติทางวัฒนธรรม
ท่ีปรากฏในละครเกาหลี
สรางประโยชนทางธุรกิจ
อยางไร 

-แนวคิดเร่ืองทุนวัฒนธรรม 
-ทฤษฎีบริโภคสัญญะ 
-แนวคิดองคประกอบของละคร
โทรทัศน 
-แนวคิดเร่ืองการเลาเร่ือ 
-แนวคิดเร่ืองการตลาดระหวาง
ประเทศ 
-แนวคิดเร่ืองกลยุทธการสราง
แบรนด 
 

1.ละครเกาหลี 3เร่ือง 
-รักนี้ช่ัวนิรันดร 
-สะดุดรักท่ีพกัใจ 
-แดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง 
2. กลุมตัวอยางผูชมละคร
เกาหลี จํานวน  30  คน 

-content analysis 
-การสํารวจ
เอกสาร 
-สัมภาษณเชิงลึก 
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 ในสวนตอไปนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอันประกอบดวย
วิธีการวิจัยขอมูลท่ีใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บขอมูล วิธีการเขาถึงขอมูล ความเช่ือถือไดของขอมูล 
 
3.2  วิธีการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)    
 เปนการศึกษาวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือหาคําตอบในปญหานําวิจัยขอแรกก็คือ มายาคติทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเปนอยางไร โดยละครเกาหลีท่ีออกอากาศทางโทรทัศนใน
ประเทศไทย ข้ึนมาเปนกรณีศึกษา   ซ่ึงผูวิจัยเลือกละครเกาหลีท่ีไดรับความนิยมจํานวนท้ังส้ิน 3 
เร่ือง ไดแก 
 เร่ืองแรก คือ เร่ือง “รักนี้ช่ัวนิรันดร” (autumn in My Heart) จํานวน 18 ตอน    
 ซ่ึงออกอากาศคร้ังแรกทางสถานีโทรทัศนไอทีวี ทุกวันศุกร เวลา 21.30  ถึง  22.30 น.   
เร่ิมออกอากาศ วันท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และออกอากาศครั้งท่ีสอง ทางสถานีโทรทัศนไอทีวี
เชนเดิม ทุกวันเสารและอาทิตย เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. เร่ิมออกอากาศวันเสารท่ี 12 เมษายน 
พ.ศ. 2546 ถึง 8 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

 

 เร่ืองท่ีสอง คือ เร่ือง “สะดุดรักท่ีพักใจ” (full house) จํานวน 16 ตอน 

 ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง  7   คร้ังแรกระหวางเดือนมิถุนายน 
ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ทุกวันเสาร - อาทิตย เวลา 9.15 -11.15 น. และออกอากาศคร้ังท่ีสอง  
ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  พ.ศ.2549 

 

 เร่ืองท่ีสาม คือ เร่ือง “แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง” จํานวน   53 ตอน  
 ซ่ึงออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3คร้ังแรกระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549   ทุกวันเสาร -อาทิตย เวลา 18.00-20.00 น.  และออกอากาศคร้ัง
ท่ี สอง เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 
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มีขั้นตอนดังนี ้
 
 (1.1) ผูวิจัยทําการศึกษาวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีท้ัง 3 
เร่ือง โดย นําแนวคิดมายาคติ ทางวัฒนธรรม มาเปนแนวทางการศึกษาโดยสรางเคร่ืองมือในการ
บันทึกขอมูล  ตามตารางท่ี  3.2 ตารางบันทึกขอมูล   ซ่ึงในสวนของการวิ เคราะหมายาคติ
ประกอบดวย 
 1.  รูปแบบสัญญะ ไดแก ภาพ (ฉาก)    แสง   สี   เสียง  สัญลักษณ   และภาษา 
 2.  การบงช้ีทางวัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (C1)  และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 
(C2) 
 3. การวิเคราะหความหมาย ไดแก .การตีความหมายโดยตรง ( M 1) และการ
ตีความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง (M 2) 
 โดยผูวิจัยจะเร่ิมท่ีการหาสัญญะ ตามรูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในละครเกาหลีเปนตอน ๆ 
ทีละตอน   วามีการบงช้ีทางวัฒนธรรมในลักษณะเปนวัตถุหรือไมใชวัตถุ  และความหมายท่ีส่ือผาน
ละครเกาหลีเร่ืองนั้น  มีความหมายอยางไร ท้ังนัยตรงและนัยแฝง  
 ตัวอยางเชน   
 ละครเกาหลี เร่ือง แดจังกึม ตอนท่ี 8 แสดงรูปแบบสัญญะ   คือ  ภาพ (ฉาก) พระราชวัง
ท่ีแดจังกึมเขามาอาศัยต้ังแตยังเด็ก ซ่ึงเปนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ซ่ึงภาพ (ฉาก) 
พระราชวัง ส่ือความหมายนัยตรงคือ  ท่ีอยูของพระราชาในสมัยโบราณของประเทศเกาหลีเม่ืออดีต
กาล  แตนัยแฝง คือ  ความงดงามตระการของสถาปตยกรรมท่ีสะทอนความรุงเรืองของราชวงศ
เกาหลีเม่ืออดีตกาล    และการยกยองสถาบันกษัตริยโดยเปรียบวาพระราชวังคือท่ีประทับของเทพ 
นั่นก็หมายถึงพระราชาคือเทพ    เปนตน 
 ซ่ึงมายาคติ ในตอนนี้ก็คือ  พระราชวังท่ีพักของพระราชา เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เปนท่ี
พักของเทพ(พระราชา)  นี่คือคติความเช่ือทางวัฒนธรรม โดยการใหคุณคาแกสถานท่ี  และในที่สุด
ก็กลายเปนมูลคาทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงไปถึงประโยชนทางธุรกิจดานการทองเท่ียว เพื่อการ
วิเคราะหตามข้ันตอนในขอท่ี  (1.2) ในลําดับตอไป   
 
 (1.2) ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหาและการเลาเร่ืองของละครเกาหลีในแตละตอนท่ี
แสดงใหเห็นวาเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ  ยกตัวอยางเชน  
 ตอนท่ี  3 จากละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  เปนตอนท่ีแสดงการ
ทําอาหารในวังหลวงของตัวนางเอก   แสดงภาพอาหารและกรรมวิธีในการทําอาหารอยางพิถีพิถัน 
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การจัดวางอาหารตกแตงสํารับอาหาร ทําใหนารับประทาน    แสดงใหเห็นเกี่ยวของกับการธุรกิจ
การบริโภคอาหาร 
 หรือ ตอนที่ 2 จากละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  เปนตอนท่ีแสดงภาพทิวทัศน
ธรรมชาติ เปนภาพฉากท่ีพระ-นางอยูดวยกันเม่ือสมัยวัยเด็กอยางมีความสุขทามกลางบรรยากาศ
หมูบานชนบทท่ีเต็มไปดวยภูเขา  ทุงหญา น้ําตก  แสดงใหเห็นเกี่ยวของกับการธุรกิจการทองเท่ียว     
 หรือตอนท่ี 1 จากละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ  เปนตอนท่ีแสดงภาพตัวพระเอกท่ี
มีอาชีพนักรองท่ีไดรับความนิยมไปท่ัวภูมิภาคเอเชีย กําลังเดินทางไปพบแฟนเพลงในตางประเทศ  
แสดงใหเห็นเกี่ยวของกับการธุรกิจความบันเทิงเปนตน 
 
 จากข้ันตอนการวิเคราะหเนื้อหาต้ังแตข้ันตอนท่ี (1.1) ถึง (1.2)  นี้  ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางเนื้อหาของละครเกาหลีกับการทําธุรกิจ ดวยการลงบันทึกขอมูลใน
ตารางบันทึกขอมูล  ( Coding Sheet)     โดยมีการแบงเปน 2 สวนในการเก็บขอมูลดังนี้คือ   การ
วิเคราะหมายาคติ   และ ประเภทธุรกิจสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของกับละครเกาหลี 
 
โดยมีรายละเอียดดังรูป  ตามตารางท่ี  3.2   ตารางบันทึกขอมูล  ( Coding Sheet) 
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 หมายเหต ุ
C 1  หมายถึง  วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก 

     ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
     อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย 

C 2  หมายถึง วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (Non- Material culture) หรือ นามธรรม 
    ไดแก  ความคิด ความเช่ือ ลัทธิ ประเพณี คานิยม 

M 1  หมายถึง การตคีวามหมายโดยตรง เปนการตีความหมายท่ีเขาใจตาม 
    ตัวอักษรหรือเปนความหมายข้ันแรก มักเปนท่ีเขาใจตรงกันโดย
    สวนใหญ เปน ความหมายของสัญญะท่ีถูกประกอบสรางข้ึน
    อยางเปนภววสัิย (objective) มีลักษณะท่ีเปน สากลคือ 
    อางอิงข้ึนมาโดยไมตองมีการประเมินคุณคาตัวอยางท่ี 
    เห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ ความหมายท่ีระบุในพจนานุกรม 

   ยกตัวอยางเชน  ตอนท่ี  จากละครแดจังกมึ   เปนฉากท่ีแดจังกึม
    ถวายการรักษาพยาบาลองคกษัตริย   มีความหมายโดยตรง ก็คือ 
    การปฐมพยาบาลรักษาโรคตามอาการเม่ือมียามเจ็บปวย 

M 2  หมายถึง การตคีวามหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง ซ่ึงอธิบายถึง 
    ปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นเม่ือสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณ
    ของผูใชสารและคานิยมในวฒันธรรมของเขา ความหมายในข้ัน
    ท่ีสองนี้ เปนความหมายทางออมท่ีเกิดจากขอตกลงของกลุมหรือ
    เกิดจากประสบการณเฉพาะบุคคลเปนความหมายท่ีถูกประกอบ
    สรางอยางเปนอัตวิสัย (subjective) ไมวาจะเปนในระดับ 
    บุคคลหรือในระดับสังคมและความหมายแฝงจะเปล่ียนแปลง
    ไปตามวัฒนธรรมในการรับสาร 

   ยกตัวอยางเชน  จากละครแดจังกึม   เปนฉากท่ีแดจังกึม 
    ถวายการรักษาพยาบาลองคกษัตริย มีความหมายแฝงคือ สะทอน
    ถึงความจงรักภักดีของบาวท่ีมีตอนาย อันเปนประมุขของชาติ  
    และยังสะทอนภมิูปญญาของชาวเกาหลีในเร่ืองวิธีการรักษาโรค 
    ภัยไขเจ็บ   ไดแก  การฝงเข็ม  การดื่มยาสมุนไพรตาง ๆ เปนตน 

B1                     หมายถึง ธุรกิจท่ีแฝงตัวเพือ่การคาประเภทสินคาอาหาร (Food Product) 
เพื่อการบริโภคทุกชนิด 
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B2                     หมายถึง ธุรกิจท่ีแฝงตัวเพือ่การคาประเภทเดินทางทองเท่ียวตามรอยละคร 
สถานท่ีถายทําละคร   โรงถายละคร ของใชของนักแสดง ของ
ฝากของท่ีระลึก 

B3                      หมายถึง ธุรกิจท่ีแฝงตัวเพือ่การคาประเภทอุตสาหกรรมเพ่ือความบันเทิง 
ไดแก เทปเพลง วิดีโอซีดี เพลงประกอบละคร ตัวดารานกัแสดง 
รวมไปถึงการจัด คอนเสิรตเพลง   

B4                     หมายถึง ธุรกิจท่ีแฝงตัวท่ีแฝงตัวเพื่อการคาประเภทเครื่องใชอุปโภค ไดแก 
เคร่ืองไฟฟา อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการใชชีวิต 
ประจําวนั สินคาเทคโนโลยี    

B5              หมายถึง ธุรกิจท่ีแฝงตัวเพื่อการคาในรูปแบบการศึกษา ไดแก  
   โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู   โรงเรียนสอนภาษา   โรงเรียน 
   สอนทําอาหาร 
B6                       หมายถึงธุรกิจท่ีแฝงตัวเพือ่การคาเกี่ยวกบัสุขภาพในรูปแบบความเช่ือการ 

รักษาโรคหรือวิชาทางการแพทย ในการวจิัยคร้ังนี้ ผูวจิัยหมายถึง
ช่ือสมุนไพรตาง ๆ และสรรพคุณทางยาท่ีกลาวถึงในละคร
เทานั้น ยกตัวอยางเชน โสม  การฝงเข็ม   เปนตน 

 
 

 2.  การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
 
 เปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปะเภทบุคคล  ท่ีมีความเก่ียวของกับการนําเสนอ
ละครเกาหลีท่ีออกอากาศในประเทศไทย  โดยผูวิจัยทําการศึกษาน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และใชเทคนิค Snowball technique โดยมีการกําหนดกลุมตัวอยางในการ
สัมภาษณตามปญหานําวิจัยการศึกษา ในขอท่ี 2   ซ่ึงมีรายละเอียดกลุมตัวอยาง   ดังนี้ 
 1.  กลุมผูชมละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน 10 คน   
 2.  กลุมผูชมละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ  จํานวน 10 คน   
 3.  กลุมผูชมละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง  จํานวน 10 คน   
 
กลุมผูช่ืนชอบละครเกาหลีตามกรณีศึกษา งานวิจัย  3 เร่ือง  โดยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางใน
ข้ันตน  ผูวิจัยจะทําการตั้งกระทูบนเว็บบอรดในเว็บไซคกลุมนิยมละครเกาหลี ท้ังส้ิน 5 เว็บไซค  
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ไดแก www.jkdramas.com  , www.popcornfor2.com , www.siamzone.com,www.sanook.com ,  
www.yenta4.com   
 และนัดสัมภาษณแบบพบตัวจริงอีกคร้ัง เม่ือสรางความคุนเคยและสามารถเขาถึงกลุม
ตัวอยางไดเปนอยางดีแลว เพื่อการสัมภาษณซํ้าอีกคร้ัง  และนําขอมูลท่ีไดในคร้ังแรกมาตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของขอมูลอีกคร้ัง  
 ผูวิจัยจะสอบถามถึงรูปแบบสัญญะท่ีทําการศึกษา ไดแก  ภาพ  แสง สี เสียง สัญลักษณ 
และภาษา  ทีละสัญญะ      
 ตัวอยางแนวคําถามสัมภาษณผูชมละครเกาหลีท้ัง 3  เร่ือง  

1) จากละครเกาหลีเร่ือง................   ภาพ (แสง,สี,เสียง,สัญลักษณและภาษา)ท่ีปรากฏ
เปนอยางไร /  มีลักษณะอยางไร  

2) จาก ภาพ (แสง,สี,เสียง,สัญลักษณและภาษา) ท่ีปรากฏในละครเกาหลีนั้นให
ความรูสึกอยางไร เปนตน 
 

3.  การสํารวจเอกสาร (Documentary Research)  
การเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก หนังสือ ตํารา แผนพับ เอกสาร

จากส่ือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับละครเกาหลี เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร/วารสาร อินเตอรเน็ต เปนตน 
โดยผูวิจัยจะใชเปนแหลงขอมูลในการสนับสนุนการตอบปญหานําวิจัยในสวนตาง ๆ 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเร่ิมจากการศึกษาขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในเชิงทุนทางวัฒนธรรมของละครเกาหลีในแงมุมตาง ๆ ท่ีสามารถ
สรางประโยชนทางธุรกิจ โดยไมวาจะเปนแผนพับ  ส่ือนิตยสาร/วารสาร  ส่ืออินเตอรเน็ต ขาวสาร
คดี ขาวบันเทิง ขาวธุรกิจ รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ ท่ีผานทางส่ือโทรทัศนท่ีเกี่ยวกับ
ละครเกาหลี และอ่ืน ๆ  การศึกษาตําราวิชาการ บทความทางการส่ือสาร และบันทึกงานสัมมนาท่ี
เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาและกําหนดแนวทางการต้ังคําถาม  หลังจากนั้นจะเร่ิม
เก็บขอมูลซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล ดังนี้ 
 ในข้ันแรก  :  ผูวิจัยจะทําการศึกษาประเภทเอกสารช้ันตนและเอกสารช้ันรอง โดย
เอกสารช้ันตน คือ วิดีโอซีดีละครเกาหลี เร่ือง “รักนี้ช่ัวนิรันดร”   “สะดุดรักท่ีพักใจ” และ “แดจังกึม 
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จองนางแหงวังหลวง”   และนําขอมูลประเภทเอกสารมาวิเคราะหในเบ้ืองตนเพื่อใชประกอบในการ
ตั้งคําถามสัมภาษณกลุมเปาหมาย รวมถึงการนําไปใชสรุปอภิปายผล 
 ข้ันท่ีสอง : การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการดูวิดีโอซีดีละครเกาหลี เร่ือง “รักนี้ช่ัวนิ
รันดร”   “สะดุดรักท่ีพักใจ” และ “แดจังกึม จองนางแหงวังหลวง”    เพื่อศึกษามายาคติทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี และการสรางประโยชนทางธุรกิจ โดยผูวิจัยไดทําการออกแบบ
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการดูวิดีโอซีดีละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมากําหนดเปนกรอบแนวทางในการออกแบบเครื่องมือเพื่อการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูล   บันทึกลงในตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ดังตาราง ท่ี 3. 2  
 
 ข้ันท่ีสาม : การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth interview) กับ
กลุมเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยในการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth) โดย
กรอบการสัมภาษณใชแนวคําถามปลายเปด (Open –end Question) ในการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (Informal Interview) กับกลุมผูช่ืนชอบและชมละครเกาหลี โดยใชความเปนกันเองใน
ระหวางสัมภาษณ  
 นอกจากการจดบันทึกแลว ผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหสัมภาษณในการบันทึกเสียงโดย
เคร่ืองบันทึก (วิทยุเทป) ตลอดการสัมภาษณ  ท้ังนี้เพื่อชวยในการเก็บขอมูลไมผิดพลาด และได
ขอมูลอยางครบถวนผูวิจัยจะทําการถอปเทปโดยจะดึงแตประเด็นที่มีความเกี่ยวของท่ีสามารถตอบ
ปญหานําการวิจัยในการศึกษาเร่ืองนี้ไดในสวนของการวิเคราะหขอมูลนั้น  ผูวิจัยจะวิเคราะหโดย
นําทฤษฎีในบทท่ี 2 นั้นมาประกอบกับขอมูลจากกลุมเปาหมายเพ่ือท่ีจะไดคําตอบในการวิจัยท่ีดี
ท่ีสุด  
     
3.4  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ใชเวลาท้ังส้ิน 12  เดือน แบงเปน  2  ชวง ดังนี ้
 ชวงแรก  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  ถึง เดือนเมษายน  พ.ศ. 2550   เปน
   ชวงการสํารวจเอกสาร และวิเคราะหเนื้อหาละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  
 

ชวงท่ีสอง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2550  ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550  เปน
การสํารวจเอกสาร และการสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมถึงการถอดเทป
บันทึกการสัมภาษณท้ังหมด 
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3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณมีประเด็น
คําถามเฉพาะท่ีตองการคําตอบไวจํานวนหนึ่ง โดยเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณมีอิสระในการให
ขอมูลเพิ่มเติมไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก 
 
 1.  เทปบันทึกเสียง ในการสัมภาษณบุคคลท่ีตองการขอมูล 
 2.  สมุดบันทึก เพื่อจดบันทึกเหตุการณของบุคคลท่ีเราตองการขอมูล 
 3.  วิดีโอซีดี ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง 
 4.  เคร่ืองเลน วดิีโอซีดี 
 5.  คําถามในการสัมภาษณ 
 6.  เคร่ืองมือในการลงบันทึกขอมูล( Coding sheet) ในการดูวดิีโอซีดีละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  
 
3.6  การนําเสนอขอมูล 
 ผลการศึกษาเร่ือง “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีและการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ”  ผูวิจัยจํานําเสนอขอมูลในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห (Analysis 
Description) ซ่ึงผลการวิเคราะหจะนํามาจากการวิเคราะหเนื้อหาของละครเกาหลี (content 
Analysis)  และการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีชมละครเกาหลี และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการกับละคร
เกาหลี ท่ีออกอากาศในประเทศไทย ท้ัง 3 เร่ือง ก็คือ   “รักนี้ช่ัวนิรันดร”, “สะดุดรักท่ีพักใจ” และ 
“แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง” 
 
 ในบทท่ี 4  ของรายงานการวิจัยนั้น ผูวิจัยจะพรรณนาใหเห็นถึงมายาคติทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในละครเกาหลีวาเปนอยางไร และพรรณนาถึงขอมูลการสัมภาษณผูชมวามีการถอดรหัส
ความหมายของละครเกาหลีเปนอยางไร และการสรางประโยชนทางธุรกิจท่ีปรากฏในละครเกาหลี
เปนอยางไร  
 
 โดยผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลการวิจัยโดยแบงเปน   ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับละคร
เกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ซ่ึงใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) เพ่ืออธิบายถึงเร่ืองราว
ของละครในแตละเร่ืองท้ัง 3 เร่ือง โดยละเอียด 
 
 ตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจากการดูเทปบันทึกละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  (Content 
analysis) และใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) เพื่ออธิบายถึงมายาคติทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี  
 
 ตอนท่ี 3 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับละคร
เกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ขอมูลจากการสัมภาษณผูชมละครเกาหลี ใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Analytical 
Description) เพื่ออธิบายถึงผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  
 
 ตอนท่ี  4 ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับละคร
เกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูชมละครเกาหลี ใชวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
(Analytical Description) เพื่ออธิบายถึงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีสราง
ประโยชนทางธุรกิจ 
 
 และในบทท่ี 5   ผูวิจัยทําการสรุปผลการวิจัยตามลําดับของปญหานําวิจัย  พรอมดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้และคร้ังตอ ๆ ไปดวย 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีและการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ”เปนการนําเสนอเพื่อหาคําตอบใหกับปญหานําวิจัยท่ีตั้งไวคือ 
 1.  มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีเปนอยางไร 
 2.  ผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีวาอยางไร 
 3.  มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีสรางประโยชนทางธุรกิจไดอยางไร 
 
 โดยการเก็บขอมูลจะเปนการศึกษาโดยการวิเคราะหเนื้อหาของละครเกาหลี   การ
สัมภาษณเชิงลึกผูชมละครเกาหลี และการสํารวจเอกสาร 
 ในการวิจัยเ ร่ือง“มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีและการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ” มีการแบงเนื้อหาของขอมูลออกเปน 3 สวน   ตามปญหานําวิจัย ซ่ึงจะได
ขอมูลดังตอไปนี้ 

 
4.1  การวิเคราะหเนื้อหา เพื่อตอบโจทยการวิจัย คือ มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
เปนอยางไร 
 
 ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนของเนื้อหาละครทุกตอนท่ีเกี่ยวของตอการกอใหเกิด
ประโยชนทางธุรกิจ ผานส่ือโทรทัศน โดยแสดงออกมาใหรูปของมายาคติทางวัฒนธรรม  ท้ังส้ิน  3 
เร่ือง ไดแก 
 1. ละครเกาหลีเร่ือง “รักนี้ช่ัวนิรันดร (autumn in my heart)” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน ชองทีไอทีวี จํานวน 18 ตอน 
 2. ละครเกาหลีเร่ือง “สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบก ชอง 7 จํานวน 16 ตอน 
 3. ละครเกาหลีเร่ือง “แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace Dae-Jang-
Geum)” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3   จํานวน   53 ตอน 
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 โดยผูวิจัยไดบันทึกขอมูลการปรากฎของมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีท่ีจะทําการศึกษาแตละเร่ือง  ซ่ึงจะทําการบันทึกขอมูลเฉพาะภาพมายาคติทางวัฒนธรรมท่ี
กอใหเกิดประโยชนทางธุรกิจเทานั้น   
 
 ซ่ึงผูวิจัยทําการศึกษา แบงขอมูลในแตละเร่ืองออกเปน  2  สวน  คือ 
 สวนที่หนึ่ง คือ รูปแบบสัญญะ ประกอบดวย ภาพ (ฉาก) แสง สี เสียง สัญลักษณและภาษา  
 สวนท่ีสอง  คือ  การบงช้ีทางวัฒนธรรม  ประกอบดวย  การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปน
วัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 
 ซ่ึงท้ัง 2 สวนนี้ ผูวิจัยจะศึกษาการนําเสนอเนื้อหาของละครเกี่ยวกับการใหความหมาย 
(Meaning) ควบคูกันไปดวย โดยทําการศึกษาการใหความหมายท้ังนัยตรงและนัยแฝง ของรูปแบบ
สัญญะและการบงช้ีทางวัฒนธรรม ท่ีปรากฎอยูในละครเกาหลีดังกลาวขางตน ท้ัง 3 เร่ือง 
 
 และจากการเก็บบันทึกขอมูลการวิจัยจากละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ซ่ึงแตละเร่ืองพบวา มี
การนําเสนอ มายาคติทางวัฒนธรรม ไดแก รูปแบบสัญญะ และ การบงช้ีทางวัฒนธรรม  แบบซํ้าไป
ซํ้ามา จนจบเร่ืองทําใหผูวิจัยพบความถ่ีในการปรากฎของมายาคติทางวัฒนธรรมในละครเกาหลีท้ัง 
3 เร่ืองโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง  “รักนี้ชั่วนิรันดร (autumn in my 
heart)” จํานวน 18 ตอน    นําเสนอทางสถานีโทรทัศนทีไอทีวี    
 
 เร่ืองยอ  : เด็กหญิงสองคน ซึ่งเกิดในเดือนตุลาคม เธอท้ังสองคนเกิดวันเดียวกัน และมี
ท่ีอยูอาศัยในระแวกเดียวกัน เรียนอยูโรงเรียนเดียวกัน อุนโซ ซ่ึงเปนเด็กท่ีมีความสุขอยูอยางสุข
สบาย พอของเธอเปนศาสตราจารยและมีพี่ชายท่ีแสนดี ซ่ึงใหความรักแกเธอเหนือส่ิงอื่นใดในโลก
นี้ สวนเด็กหญิงอีกคนหนึ่งช่ือ ชิเน เธออาศัยอยูกับแมซ่ึงเปนหญิงหมาย แมเธอเล้ียงชีพโดยเปด
รานอาหารเล็กๆประทังชีวิตไปวันๆ วันหนึ่ง เหตุการณไดเกิดข้ึน อุนโซ เกิดอุบัติเหตุ เขา
โรงพยาบาลและตองตรวจเลือดจึงรูความจริงวา อุนโซ ไมใชลูกสาวท่ีจริงของพวกเขา ไดมีการ
สลับตัวกันกับเด็กหญิงอีกคนหนึ่ง ท่ีโรงพยาบาลตอนแรกเกิดคนท่ี ชอคมากท่ีสุดเม่ือทราบเร่ืองนี้
คือ จุนโซ ซ่ึงรักนองสาวคนน้ีมาก อุนโซ ตองเผชิญกับชะตาชีวิตท่ีเปล่ียนไป สวนชิเน ก็ได
เรียกรองจากครอบครัว ของเธอเปนอยางมากเพื่อชดเชย กับส่ิงท่ีเธอสูญเสียไป 14 ป ครอบครัวของ 
จุนโซ รูสึกผิดท่ีตองสงตัว อุนโซ กลับคืนไป และไดยายครอบครัวไปอยูท่ีอเมริกา เวลาผานไป
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หลายป ชิเน กลับมาเกาหลี และไดงานทําเปนผูจัดการในโรงแรม ซ่ึงเปนโรงแรมเดียวกับท่ี อุนโซ 
ทํางานเปนพนักงานทําความสะอาดอยู ในขณะท่ี จุนโซ พี่ชายก็เปนนักวาดรูป และเปนอาจารย
สอนอยูในวิทยาลัยแหงหนึ่ง เขาทั้งสองคน อุนโซ และ จุนโซ ไดมีโอกาสพบกันอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึง
การพบกันในคร้ังนี้จึงรูวาจริงๆ แลวท้ังสองคนไดรักกัน อยางไรก็ตาม อุนโซ พยายามท่ีจะอยูหาง
จาก จุนโซ เนื่องจากเธอรูดีวาเปนส่ิงท่ีไมเหมาะสม เพราะพวกเขาเปนพี่นองกัน เธอจึงพยายามพบ
กัน เทโซก ซ่ึงรักเธอมาก จุนโซ ตองการจะแตงงานกับ อุนโซ แตครอบครัวของเขาคัดคานพวกเขา
อยางยิ่ง และหลังจากท่ี ยูมี (คูหม้ันของจุนโซ) พยายามท่ีจะฆาตัวตาย, จุนโซ เลยตองเลือกท่ีจะ
กลับมาคืนดีกับ ยูมี หลังจากท่ี จุนโซ รูวา อุนโซ กําลังจะตายดวยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด เขาจึงท้ิง
ทุกส่ิงทุกอยาง เพื่อท่ีจะใชชีวิต อยูกับเธอในชวงสุดทาย เขาท้ังสองไปท่ีชายหาดท่ีเดิม ท่ีพวกเขาเคย
ไป ตอนกอนท่ีจะแยกจากกัน และท่ีนั่น อุนโซ เธอก็ตายในขณะท่ี จุนโซ กําลังอุมเธอ 
 
 สําหรับการนําเสนอของละครเกาหลี เร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร   มีการเลาเร่ืองราวดวยฉาก 
ภาพบรรยากาศ  ซ่ึงเร่ืองราวของละครท่ีแสดงออก เปนแนวความรักโรแมนติก   มีการปรากฎภาพ
มายาคติท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจในทุกตอนท่ีส่ือผานความโรแมนติกของเร่ืองราว  ภาพ
ความทรงจําตางๆ ของตัวละคร ซ่ึงรูปแบบสัญญะ คือ ภาพฉากการแสดง และประกอบดวย 
เสียงดนตรี หรือเพลงประกอบละครที่เสริมและสรางความโรแมนติกใหกับละครในฉากการแสดง  
พรอมกับสอดแทรกและสงเสริมเร่ืองราวของละครใหดูเศราโศก ดึงดูดอารมณใหชวนติดตาม
เร่ืองราวอยางตอเนื่อง      

 
สวนท่ีหนึ่ง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ในรูปแบบสัญญะ 
ประกอบดวย  
 -ภาพ  ไดแก  ภาพธรรมชาติ , ภาพส่ิงกอสราง ,  ภาพชวงเวลาหรือยุคสมัยในอดีต และ
ภาพการดําเนนิชีวิตของตัวละคร 
 -แสง  ไดแก  แสง Low-Key  ,  แสง High-Key  และแสง Narrative 
 -สี  ไดแก  โทนสีสมเหลือง , โทนสีดํา , โทนสีฟา/น้ําเงิน  และโทนสีขาว 
 -เสียง  ไดแก เสียงดนตรีประกอบ  และเสียงเพลงประกอบ 
 -สัญลักษณ ไดแก  ชุดนักเรียน  , อาหาร ,แกวน้ํารูปครอบครัว  และสถานท่ี  (ซ่ึง
ประกอบดวย ทิวทัศนหมูบาน/ชนบท(Hoeryongpo) ,ทิวทัศนโรงแรม+หองพัก,บานทาเรือ (Abai 
Village in Cheongho-dong),บานโรงเรียน(Sangun Branch School), ทะล(Sokcho beach) และทุง
หญา(the Samyang Daegwallyeong Ranch) ) 
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 -ภาษา  ไดแก  วัจนภาษา  ( ซ่ึงประกอบดวย  ตัวอักษร  )   และ  อวัจนภาษา  ( ซ่ึง
ประกอบดวย การโคงคํานับ และสีหนาเศรา/รองไห) 
 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  ( autumn in my heart ) จํานวน 18 ตอน  ดังรูปตารางท่ี 4.1 –รูปตารางท่ี 4.6  
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงความถ่ีของ  ภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนีช่ั้วนิรันดร  ตอนท่ี  1-18 
 

ตอนที่   ธรรมชาติ สิ่งกอสราง ชวงเวลาหรือ 
 ยุคสมัยในอดีต 

การดําเนินชีวิต 
ของตัวละคร 

1 4 14 2 4 
2 3 20 1 9 
3 11 16 4 8 
4 1 21 0 6 
5 3 21 2 2 
6 7 12 9 0 
7 1 19 1 1 
8 5 22 2 3 
9 6 8 0 0 

10 10 14 1 3 
11 1 17 0 0 
12 4 15 1 2 
13 1 17 0 0 
14 3 10 1 0 
15 12 10 4 0 
16 2 6 3 0 
17 5 11 42 0 
18 15 15 79 0 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 94 268 152 38 
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 จากการศึกษาละครเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  ทางผูวิจัยไดศึกษามายาคติในรูปแบบ
ของสัญญะ ดาน ภาพ (ฉาก)  ของละครเกาหลีเร่ืองดังกลาว  โดยพบวา ภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎน้ันได
แสดงความถ่ีของฉากท่ีนําเสนอท้ัง  18 ตอน  ซ่ึงฉากท่ีแสดงความถ่ีผูวิจัยไดแบงประเภทของฉาก
ดังนี้   
 -ฉากธรรมชาติ  ไดแก ทุงหญา ปาเขา ทะเล  
 -ฉากส่ิงกอสราง ไดแก บาน ท่ีอยูอาศัย ตึกอาคาร  
 -ฉากชวงเวลาหรือยุคสมัยในอดีต  หรือการระลึกถึงเหตุการณท่ีผานไปแลว 
 -ฉากการดําเนินชีวิตของตัวละคร  ซ่ึงหมายถึงกิจวัตรประจําวันของตัวละคร  ,ชุมชนใน
เร่ือง 
 จากตารางท่ี  4.1 สามารถอธิบายไดวา  ภาพ (ฉาก) สะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ี
ปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร จํานวน  18 ตอน  พบวา ปรากฎ ภาพ(ฉาก) ส่ิงกอสราง  
ท่ีแสดงความถ่ีของการปรากฎมากท่ีสุดเปนอันดับท่ีหนึ่ง  ภาพ(ฉาก)ท่ีพบ  ไดแก ภาพบาน
(โรงเรียนเกา) และฉากโรงแรมของพระรอง  ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักในการดําเนินเร่ืองราวของละคร
ตั้งแตตอนท่ี  3  ถึงตอนท่ี  18  เม่ือเปรียบเทียบกับภาพฉาก  ธรรมชาติ ชวงเวลา/ยุคสมัยในอดีต  
และการดําเนินชีวิต 
 สําหรับภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสอง  คือ ภาพ (ฉาก) ท่ีเกี่ยวของกับ
ชวงเวลา/ยุคสมัยในอดีต  ท่ีเปนเชนนั้นเพราะ ละครเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร  เปนเร่ืองราวท่ีเลาถึงความ
ทรงจําต้ังแตอดีตจนมาถึงปจจุบันและแสดงถึงการระลึกถึงของพระ-นางของเร่ืองอยูตลอดท้ังเร่ือง  
ซ่ึงจากตารางท่ี1 พบวา ชวงเวลา/ยุคสมัยในอดีต ท่ีแสดงใหเห็นถึงความถ่ีมากท่ีสุด จะปรากฎอยูใน
ตอนท่ี  18  เพราะเปนตอนจบท่ีแสดงถึงการระลึกถึงภาพความทรงจําในอดีตระหวางนางเอกของ
พระเอก และพระรอง หลังจากท่ีนางเอกเสียชีวิต    และฉากท่ีพระเอกกําลังจะเสียชีวิตภาพความ
ทรงจําในอดีตต้ังแตวัยเด็กจนถึงปจจุบันก็ปรากฎข้ึนอีกคร้ัง 
 สําหรับความถ่ีของการปรากฎภาพ(ฉาก) เปนอันดับท่ี สาม  จากตารางท่ี 1 พบวาเปน 
ภาพ (ฉาก)  ท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ จะปรากฎมากท่ีสุดในตอนท่ี  18 ซ่ึงก็เปนตอนท่ีสําคัญของ
เร่ือง เนื่องจากนางเอกใกลเสียชีวิตดวยโรคประจําตัว  พระเอกจึงพาไปเท่ียวเปนคร้ังสุดทายตาม
สถานท่ีท่ีเคยไปในอดีต  
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ตารางท่ี 4.2 แสดงความถ่ีของ แสง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตอนท่ี1-18  
 

ตอนที่   Low -key High-key Narrative 
1 9 1 22 

2 10 3 24 

3 14 3 25 
4 15 14 20 

5 12 10 11 

6 19 9 15 
7 9 5 15 

8 15 10 13 

9 10 5 11 
10 13 11 10 

11 12 10 15 

12 9 6 13 
13 10 3 13 

14 7 2 19 
15 8 3 18 

16 7 1 20 

17 10 1 11 
18 10 4 10 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 199 101 285 

 
 สําหรับรูปแบบสัญญะ ในสวนของ  แสง นั้น ผูวิจัยไดนํากรอบการศึกษาลักษณะของ
แสง ตามแนวคิดการเลาร่ือง จากบทท่ี 2  ซ่ึงไดใหความหมายไววา โทนแสง คือสัดสวนของแสง
สวางท่ีสุดไลไปจนถึงสวนท่ีเปนบริเวณเงาดําท่ีอยูในฉากหรือเหตุการณ เปนองคประกอบสําคัญท่ี
ใชแสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวไดการสรางภาพยนตรนั้น นิยมจัดโทนแสงเปน 3 
ลักษณะ ดังตอไปนี้ซ่ึงสามารถจําแนกได 3 ลักษณะ   
 - Low – Key Tonality มีลักษณะเนื้อหามากกวาคร่ึงในเหตุการณอยูในเงามืด แสดงให
เห็นถึงอันตราย ความหวาดกลัว ความลึกลับ 
 - High – Key Tonality เนื้อหามากกวาคร่ึงในเหตุการณอยูในสวนท่ีสวาง แสดงถึง
ความสนุกสนาน ราเริง แตหากสวางมากไปอาจทําใหรูสึกแหงแลง ไมเจริญได  
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 - Narrative Tonality   เปนแสงสวางท่ีอยูระหวาง Low – Key และ High – Key ใชบอก
เลาเหตุการณอยางตรงไปตรงมา ไมเนนอารมณ ชวยใหติดตามเร่ืองไดงาย  
 จากตารางท่ี 4.2  สามารถอธิบายไดวา  แสง ท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎ
ในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน พบวาเปน แสง แบบ Narrative มากท่ีสุด 
เนื่องดวยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะทอนถึงการเลาเร่ืองราวแบบตรงไปตรงมา   ซ่ึงพบมากท่ีสุด
ในตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 4   เนื่องจากเปนตอนท่ีเลาเร่ืองราวและการดําเนินเนื่องของละครอยาง
ตอเน่ืองโดยการเร่ิมเร่ืองต้ังแตวัยเด็กจนโตเปนผูใหญ 
 สําหรับแสงท่ีปรากฎเปนอันดับท่ีสองคือ แสงแบบ Low-Key ซ่ึง มีคุณลักษณะท่ีแสดง
ถึงเนื้อหาหรือภาพของละครอยูในเหตุการณเงามืด แสดงใหเห็นถึงอันตราย ความลึกลับ ความ
หวาดกลัว    แตสําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร แสง Low-Key ท่ีพบบงบอกถึงอารมณความเศรา
โศก เสียใจ ความผิดหวัง  โดยพบมากในตอนท่ี  6  ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกและนางเอกพบกันอีกคร้ัง
หลังจากพลัดพรากกันไปตั้งแตวัยเด็ก   และท่ีพบจากละครคือ แสง Low-Key จะแสดงควบคูกับ
แสง Narrative  
 สําหรับแสงแบบ High-Key ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความสนุกสนานราเริง นั้นแต
สําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร แสง Low-Key ท่ีพบบงบอกถึงอารมณความสุข  จะพบในตอนท่ี 
4  มากท่ีสุด ซ่ึงเปนตอนท่ีพระรองพบกับนางเอก และเกิดความรักตอนางเอกอยางบริสุทธ์ิใจ 
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ตารางท่ี  4.3 แสดงความถ่ีของ สี ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตอนท่ี  1-18  
 

ตอนที่   โทนสีสม/เหลือง ดํา ฟา/นํ้าเงิน ขาว 
1 8 4 0 0 
2 14 3 0 0 
3 6 5 7 1 
4 22 0 6 17 
5 12 5 5 5 
6 18 5 0 12 
7 14 4 5 6 
8 17 2 8 10 
9 9 5 4 11 

10 18 3 4 7 
11 23 2 2 12 
12 15 3 2 8 
13 13 3 3 7 
14 10 5 3 9 
15 12 4 2 4 
16 6 5 0 9 
17 7 2 8 2 
18 14 2 6 5 

รวมความถี่ท่ีปรากฎในละคร 238 62 65 125 

 
 สําหรับรูปแบบสัญญะ ในสวนของ  แสง นั้น ผูวิจยัไดนาํกรอบการศึกษาลักษณะของ
แสง ตามแนวคิดการเลาร่ือง จากบทที่ 2  ซ่ึงไดอธิบายไววา สี มีอิทธิพลตอจิตใจมนษุย สีแตละสีให
ความรูสึกตางกัน สีวรรณะรอน จะใหความรูสึกมีพละกาํลัง ร่ืนเริง สวนสีวรรณะเย็น ใหความรูสึก
สงบ สบายใจ นอกจากน้ีสียงัมีความเปนสากลในการใหความรูสึกทางจิตวิทยาแกมนุษยท่ัวโลกอีก
ดวย ยกตัวอยางเชน 
 -สีน้ําตาล แสดงถึงความม่ันคง ปลอดภัย ความอบอุน รักความสบาย รักสันโดษ 
 -สีแดง กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัว แสดงถึงอันตราย ความเรารอน ความรอนใจ 
 -สีน้ําเงิน สีเขียว แสดงใหเหน็ถึงความผอนคลาย สรางความขรึม สงางาม  
 -สีเหลือง ใหความรูสึกสวางสดใส มีพลัง ราเริงเบิกบาน 
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 -สีมวง หมายถึง ชัยชนะ ความงามท่ีเร่ิมเส่ือมถอย ใหความรูสึกเศราหรือลึกลับ 
 -สีขาว เปนสีแหงความบริสุทธ์ิ สะอาด สุภาพ 
 -สีดํา แทนความลึกลับ วางเปลา หดหู เศราใจ 
 
 จากตารางท่ี 4.3 สามารถอธิบายไดวา สี ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  
จํานวน  18 ตอน  พบวาเปน โทนสีสม/เหลือง  มากท่ีสุดเปนอันดับท่ีหนึ่ง ซ่ึงตามคุณลักษณะของสี
ดังกลาวบงบอกถึงการใหอารมณและบรรยากาศสนุกสนาน     แตสําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนีรันดร 
โทนสีสม/เหลือง บงบอกถึงแนวทางของละครและสะทอนช่ือเร่ืองคือ Autumn in my heart  (รักนี้
ช่ัวนิรันดร) ซ่ึงคําวา Autumn  มีความหมายในภาษาไทยวา ฤดูใบไมรวง  ท่ีออกโทนสีสม/เหลือง 
เพราะใบไมท่ีหลุดรวงจากตนโดยธรรมชาติจะมีสีสมเหลือง หรือสีน้ําตาล  และยังส่ือความ
หมายความทุกขใจ ความสูญเสีย ความโศกเศรา เพราะทายท่ีสุดของเร่ืองราวในละครคือพระเอก
และนางเอกเสียชีวิตท้ังสองคน 
 สําหรับโทนสีขาว แสดงความถ่ีในการปรากฎในละครเปนอันดับท่ี สอง ซ่ึงสีขาวมี
คุณลักษณะความบริสุทธ์ิ สะอาด  ซ่ึงละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดรก็สะทอนตามคุณลักษณะของสี
เชนนั้น  ซ่ึงพบมากในตอนท่ี  4  ซ่ึงเปนตอนท่ี พระรองพบกับนางเอก และเกิดความรักตอนางเอก
อยางบริสุทธ์ิใจ จะสอดคลองกับตารางท่ี 2 คือ แสงแบบ High-Key  
 สวนอันดับท่ีสามและอันดับท่ีส่ี มีการแสดงถึงความถ่ีใกลเคียงกัน  โดย โทนสีฟา/น้ํา
เงิน  มีคุณลักษณะใหความรูสึกผอนคลาย   โดยโทนสีดังกลาวปรากฎในตอนท่ีตัวละครในเร่ืองมี
ความสุข การเดินทางไปทองเท่ียว  พบมากในตอนท่ี  8  ซ่ึงเปนตอนที่พระ-นาง เดินทางไป
ทองเท่ียวธรรมชาติดวยกันสวนสีดํา มีคุณลักษณะความลึกลับ วางเปลา หดหู เศราใจ   ซ่ึงปรากฎ
มากในตอนท่ี 3, 6, 9 ,14 และตอนท่ี16  ซ่ึงจะเปนตอนท่ีแสดงถึงความทุกขใจในความรักของ
พระเอกและนางเอกที่ไมสามารถรักกันไดอยางเปดเผย  เพราะท้ังสองคนถูกเล้ียงดูแบบเปนพี่นอง
กันต้ังแตวัยเด็ก ดังนั้นดวยสถานะทางสังคมของท้ังคูคือพี่นองกันทําใหความรักท่ีมีตอกันจึงเกิด
ทามกลางการโตแยงของคนในครอบครัวและคนรอบขาง 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงความถ่ีของ เสียง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตอนท่ี  1-18  
 

ตอนที่   เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงประกอบ 
1 8 0 
2 11 0 
3 11 2 
4 9 6 
5 9 3 
6 13 6 
7 19 0 
8 10 4 
9 8 1 

10 10 7 
11 12 1 
12 8 2 
13 5 4 
14 6 4 
15 7 6 
16 12 2 
17 7 7 
18 16 4 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 181 59 

 
 จากตารางท่ี 4.4   สามารถอธิบายไดวา ความถ่ีของเสียงท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองรัก
นี้ช่ัวนิรันดร  ท้ัง 18  ตอน นี้ พบวาเสียงท่ีปรากฎในละครและมีผลตอธุรกิจแบงได  2 แบบ คือ 
 แบบท่ี  1 คือเสียงดนตรีประกอบ ซ่ึงมีลักษณะเปนเสียงท่ีมีแตทํานองดนตรีไมมีเนื้อ
รองจะปรากฎควบคูกับฉาก (ภาพ) ท่ีตองการสะทอนอารมณเศรา หมนหมอง ซ่ึงเปนเสียงดนตรีใน
ทํานองเดียวกันท่ีประกอบละครท้ัง 18 ตอน   ซ่ึงพบมากในตอนท่ี  7  ซ่ึงเปนตอนท่ีแสดงถึงอารมณ
เศราของละครแตละตัวละคร  
 แบบท่ี 2 คือเสียงเพลงประกอบ ซ่ึงเปนเสียงท่ีมีทํานอง ดนตรีและเน้ือรองเปนภาษา
เกาหลี  ซ่ึงพบมากท่ีสุดในตอนท่ี 10  และ 17  ซ่ึงในตอนท่ี 10 เปนตอนที่พระเอกและนางเอกหนี
ไปดวยกันทามกลางการไมยอมรับของครอบครัวและคนรอบขาง  สวนตอนท่ี 17  เปนตอนท่ี 

DPU
DPU



 116 

พระเอกและนางเอก ไปเท่ียวสถานท่ีเดิมจากในตอนที่ 10  เพื่อระลึกความสุขคร้ังสุดทายกอน
เสียชีวิต 
 ซ่ึงรูปแบบสัญญะในลักษณะของ เสียง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ชัวนิรันดร ท้ัง 18 
ตอนนี้  เปนดนตรี และเพลงท่ีใชสะทอนอารมณโศกเศรา เสียใจ ความทุกขใจของตัวละครและแนว
ของละคร โดยสวนใหญจะประกอบในฉากท่ีพระ-นาง กําลังโศกเศราหรือครุนคิดหรือรําลึกถึงอดีต
สมัยวัยเด็ก โดยจะปรากฎเสียงดนตรีประกอบหรือเพลงประกอบ ในภาพ (ฉาก)  ประเภท
ส่ิงกอสราง และปรากฎควบคูกับภาพ (ฉาก) ประเภทชวงเวลา /ยุคสมัย  รวมถึงฉากธรรมชาติดวย 

 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงความถ่ีของ สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตอนท่ี  1-18 

สถานท่ี 

ตอนท่ี   
ชุด

นักเรียน
เกาหลี 

อาหาร 
แกวนํ้ารูป
ครอบครัว 

ทิวทัศน
หมูบาน/
ชนบท

(Hoeryongpo) 

ทิวทัศน
โรงแรม+
หองพัก 

บานทาเรือ 
(Abai 

Village in 
Cheongho-

dong) 

บานโรงเรียน
(Sangun 
Branch 
School) 

ทะล
(Sokcho 
beach) 

ทุงหญา(the Samyang 
Daegwallyeong 

Ranch) 

1 5 0 2 4 0 0 0 0 0 
2 4 0 3 4 0 0 0 0 0 
3 8 2 2 8 1 0 0 2 0 
4 0 0 2 0 24 5 1 0 0 
5 0 1 0 2 6 4 8 4 0 
6 0 1 3 13 10 2 7 0 0 
7 0 0 0 2 9 3 7 0 0 
8 0 1 0 2 9 3 10 0 3 
9 0 0 0 5 5 4 3 1 4 
10 0 3 0 4 4 7 4 0 17 
11 0 0 0 2 5 4 14 1 0 
12 0 0 0 0 13 3 4 1 0 
13 0 0 0 2 6 6 8 1 0 
14 0 0 1 2 6 3 7 0 0 
15 0 0 2 5 1 4 1 0 14 
16 0 0 0 1 2 0 10 0 0 
17 0 0 0 0 0 2 10 3 0 
18 0 0 0 0 0 1 6 2 0 

56 101 51 100 15 38 รวมความถ่ีที่ปรากฎ
ในละคร 17 8 15 361 
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 จากตารางท่ี 4.5  สามารถอธิบายไดวา  สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้
ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน พบวาเปนสัญลักษณเกี่ยวกับสถานท่ี  มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง ไดแก 
ทิวทัศนโรงแรมและหองพักของพระรอง   บานท่ีดัดแปลงจากโรงเรียนเกาของพระเอก ทิวทัศน
หมูบานชนบท  บานใกลทาเรือของนางเอก  ทุงหญาและทะเล  ซ่ึงถือเปนภาพ (ฉาก)หลักของละคร 
ท่ีใชเปนฉากสถานท่ีในการดําเนินเร่ืองราวของตัวละครตั้งแตอดีตในวัยเด็ก 
 สําหรับสัญลักษณ ท่ีปรากฎเปนอันดับท่ีสองคือ ชุดนักเรียนเกาหลี  ซ่ึงพบในตอนที่ 1 
ถึงตอนท่ี  3 ของละคร ซ่ึงเปนชวงตนของละครท่ีเลาเร่ืองต้ังแตวัยเด็ก  ท้ังชุดนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง 
 และสัญลักษณท่ีปรากฎเปนอันดับท่ีสาม คือแกวน้ํารูปคนในครอบครัว  ซ่ึงถึงแมวา
ความถ่ีท่ีปรากฎอาจจะไมไดปรากฎใหเห็นทุกตอน  จะปรากฎเฉพาะตอนท่ีจะเลายอนถึง
ความสัมพันธภายในครอบครัวของพระเอก นางเอกในอดีต แตเม่ือปรากฎข้ึนก็สามารถเปนตัวแทน
ในการบงบอกถึงความอบอุนภายในครอบครัว และความรักระหวางคนในครอบครัว   ซ่ึงในตอนท่ี 
2  ท่ีทุกคนรูวามีการสลับตัวลูกสาวกันและตองคืนลูกสาวท่ีแทจริงใหแตละฝายนั้น นางเอกไดนํา
แกวน้ํารูปหนาตัวเองออกมาดวยความเศราโศก เสียใจ แสดงใหเห็นถึงการพลัดพรากผานแกวน้ํารูป
คนในครอบครัว 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงความถ่ีของ ภาษา ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตอนท่ี  1- 18 
 

วัจนภาษา อวัจนภาษา ตอนที่  1 
ตัวอักษร โคงคํานับ สีหนาเศรา/

รองไห 
1 6 2 5 
2 1 2 9 
3 4 0 11 
4 1 0 0 
5 2 2 10 
6 2 1 14 
7 1 1 13 
8 1 0 5 
9 6 0 8 

10 2 0 16 
11 1 0 15 
12 1 0 11 
13 6 0 6 
14 2 0 9 
15 2 0 14 
16 3 0 27 
17 1 0 11 
18 1 0 18 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 43 8 202 

 
 
 จากตารางท่ี 4.6  สามารถอธิบายไดวา ภาษา ท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎ
ในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน พบวา  ละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  มี
การแสดงออกของภาษาดานอวัจนภาษามากกวาวัจนภาษา เพราะในละครเร่ืองดังกลาว จะ
แสดงออกทางสีหนาแววตาบงบอกถึงอารมณเศรา และรองไหมากท่ีสุด  ซ่ึงพบในตอนท่ี  16  ซ่ึง
เปนตอนท่ี ตัวละครในเร่ืองทุกคนทราบวานางเอกกําลังปวยหนักดวยโรคลูคีเมียและตองเขารับการ
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รักษาตัวในโรงพยาบาล  ฉะนั้น การแสดงออกของตัวละครแตละตัวในตอนนี้จึงมีแตการแสดงสี
หนาเศราโศกและแสดงการรองไหดวยความรูสึกเศราใจอยางแสนทรมานดวยความสงสารนางเอก 
 
 จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง  รักนี้ชั่วนิรันดร  
(Autumn in my heart) จํานวน  18  ตอน  ในรูปแบบสัญญะ   สามารถอธิบายถึงความถ่ีท่ีปรากฎ
มายาคติทางวัฒนธรรม ดังแผนภาพท่ี  11   ดังตอไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 4.1  แสดงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาลีเร่ือง  รักนี้ช่ัวนิรันดร ตอนท่ี 1-18 

ในรูปแบบสัญญะ  
 
 จากภาพท่ี  4.1  สามารถอธิบายไดวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง รักนี้
ช่ัวนิรันดร  จะปรากฎความถ่ี ในรูปแบบของแสง  เปนอันดับท่ีหนึ่ง  ในลักษณะ Narrative  ท่ีแสดง
ถึงความตรงไปตรงมาในการเลาเร่ือง ไมลึกลับซับซอน ผูชมสามารถรับรูเร่ืองราวไปพรอม ๆ กับ
ตัวละคร  ลักษณะแสงท่ีปรากฎทําใหสงผลถึงภาพละครดูเรียบงาย สบายตา ซ่ึงอาจกลาวไดวาแสง
ถือวาเปนองคประกอบสําคัญของละครท่ีสามารถสะทอนถึงรูปแบบเร่ืองราววามีลักษณะอยางไร  
หรือแมแตอารมณของตัวละคร   ซ่ึงในละครเกาหลีเร่ืองนี้ มีการปรากฎลักษณะของแสงทั้ง 3 
ลักษณะ คือ  Low-key    ,   High-key    และ Narrative   โดยลักษณะแสงท่ีปรากฎนั้นมีแสง 

มายาคตทิางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหล ี
เรื่อง รักนี้ช่ัวนริันดร ในรูปแบบสัญญะ 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

รูปแบบสัญญะ 

ความถ่ีท่ีปรากฎ 

จํานวนความถ่ีท่ีปรากฎในรูปแบบสัญญะ 552 585 490 240 401 253 

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ภาษา 
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Narrative  เปนหลัก ดังท่ีกลาวขางตน  และปรากฎแสงลักษณะ Low-key    ,   High-key    
ตามลําดับ  ตามเร่ืองราวท่ีตองการสะทอนอารมณของเนื้อเร่ือง  และอารมณของตัวละคร 
 ซ่ึงรูปแบบสัญญะในดานแสงนี้จะปรากฎควบคูกับรูปแบบสัญญะในดานสี  ทําให
สะทอนและเพิ่มอารมณใหกับเร่ืองราวของละครชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
 
 รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเปนอันดับท่ีสอง คือ ภาพ (ฉาก)  ซ่ึงมีความสัมพันธ
กับแสงและสี เพราะ ภาพ 1 ภาพ ท่ีปรากฎมีองคประกอบของภาพมากกวา  1 รูปแบบสัญญะ เพื่อ
เลาเร่ืองราวและแสดงถึงอารมณของเร่ืองราวในละคร รวมถึงอารมณของตัวละครดวย  ซ่ึง ภาพ
(ฉาก )  ท่ีปรากฎสวนใหญเปนภาพ (ฉาก) ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ท่ีเลาเร่ืองราวต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยใชภาพ (ฉาก)  เดียวกัน   ซ่ึงภาพ (ฉาก) นี้ยังแสดงถึงสัญลักษณของละครเร่ืองนี้อีกดวย นั่น
หมายถึงวา  ภาพ (ฉาก) นี้จะปรากฎในละครเร่ืองนี้ ยกตัวอยางภาพ (ฉาก)  เชน 
 

  
 
ภาพท่ี 4.2 แสดงภาพหมูบาน  Abai  ใน Cheongho-dong 
 
เปนภาพ (ฉาก) บานของนางเอก ท่ีใชชีวิตอยูกับแมและพ่ีชายเกเร ดวยอาชีพคาขายของชํา และขาย
อาหาร 
 

         
ภาพท่ี 4.3 แสดงภาพ  The largest in Asia, the Samyang Daegwallyeong Ranch 
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เปนภาพ (ฉาก)  ท่ีพระเอก นางเอก เดนิทางไปทองเท่ียวดวยกัน พรอมบอกรักและขอแตงงานกัน
ท่ีนี่ดวยเชนกนั 
 

       
ภาพท่ี 4.4 แสดงภาพทะเล  Sokcho beach 
 
เปนภาพ (ฉาก)  ท่ีสําคัญของเร่ืองซ่ึงเปนสถานท่ีพระเอกและนางเอกมีความสุขในสมัยเดก็ แลวมา
พบกันคร้ังแรกเม่ือโตข้ึนหลังจากท่ีพลัดพรากกันไป   และสุดทายของฉากนี้คือนางเอกเสียชีวิตบน
หลังพระเอกดวยความสุข  (ตามปายภาพโฆษณาการทองเท่ียวเกาหลี) 
 
 รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎมีความถ่ีเปนอันดับท่ีสาม คือ รูปแบบสัญญะในรูปแบบของสี  
ท่ีแสดงใหเห็นถึงอารมณของตัวละคร อารมณเร่ืองราวของละคร โดยเฉพาะสีสม/หลืองท่ีใหท้ัง
ความรูสึกโศกเศราของเร่ืองราวความรักท่ีพลัดพราก ไมสามารถมีความรักกันไดอยางเปดเผยของ
พระเอกนางเอก เนื่องจากท้ังสองคนถูกเล้ียงดูอบรมมาต้ังแตเด็กวาเปนพี่นองกัน ซ่ึงในความเปน
จริงท้ังสองคนไมมีความเก่ียวพันกันทางสายเลือดเลย  ซ่ึงอีกท้ังสีสม/เหลือง ยังใหอารมณถึงการ
สูญเสีย นั่นก็คือ ความตาย โดยใชสีของใบไมท่ีแหงและรวงโรยของใบไมเปนส่ือความหมายของ
การสูญเสียชีวิต และสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของรูปแบบสัญญะท่ีแสดงออกดวยสีสม/เหลือง คือ แนวทาง
(Theme) ของเร่ือง ก็คือช่ือของละครคือ Autumn in my heart  ( คําวา Autumn  แปลเปนภาษาไทย
วา ฤดูใบไมรวง )  
 
 สวนสัญลักษณท่ีปราฎพบวาเปนสถานท่ี  ไดแก  ทิวทัศนหมูบาน/ชนบท(Hoeryongpo) 
,ทิวทัศนโรงแรม+หองพัก,บานทาเรือ (Abai Village in Cheongho-dong),บานโรงเรียน(Sangun 
Branch School),ทะล(Sokcho beach) และทุงหญา(the Samyang Daegwallyeong Ranch)  ซ่ึงเปน
ภาพสถานท่ีท่ีถือวาเปนสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ืองนี้ ท่ีเปนสถานท่ีในการดําเนินเร่ืองราวของ
ละครต้ังตเร่ิมเร่ืองในตอนแรกจนถึงตอนสุดทายท่ีใชภาพฉากตางๆ เลาถึงเร่ืองราวในอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
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 สวนภาษาท่ีปรากฎ พบวาเปนอวัจนภาษา ทางสีหนาเศรา และการรองไห สงผล
สะทอนถึงรูปแบบสัญญะท่ีบงบอกถึงรูปแบบของละครเปนแนวชีวิตน้ําเนา แตก็เปนสีสันท่ีทําให
ชวนติดตามเร่ืองราวนํ้าเนานี้วาจะมีจุดจบอยางไร  
 จากละครเเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร สามารถอธิบายสรุปไดวาภาพมายาคติ ในรูปแบบ
สัญญะท่ีปรากฎละคร  ท้ัง ภาพ(ฉาก)   แสง  สี เสียง และสัญลักษณ   จะแสดงข้ึนพรอมกันโดยมี
ภาพ (ฉาก)  เปนองคประกอบหลัก  สวน แสง สีและเสียง เปนสวนประกอบสําคัญท่ีบงบอก
อารมณของตัวละคร  และอารมณของเร่ืองราวในละคร  ซ่ึงเหลานี้รวมกันเปนสัญลักษณ ของละคร
เกาหลี เร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  
 
สวนท่ีสอง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร ในรูปแบบการ
บงชี้ทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 
 -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ไดแก ส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย , เคร่ืองใชอุปโภค , 
อาหารการกิน และ ยานพาหนะ  
 -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ไดแก  ความคิดหรือความเช่ือ , ประเพณี และ
คานิยมซ่ึงจากการศึกษาพบวาการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุท่ีปรากฎในละครเร่ืองนี้ พบวา
ปรากฎ การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุในรูปแบบ ประเพณี  เทานัน้ท่ีสามารถกอใหเกิด
ประโยชนทางธุรกิจ 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง รักนี้ช่ัวนรัินดร  ( autumn in my heart ) จํานวน 18 ตอน   ดังรูปตารางท่ี 4.7-ตารางท่ี 4.8  ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงความถ่ีของ การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิ
รันดรตอนท่ี 1-18 

 
ตอนที่   สิ่งกอสราง/

ที่อยูอาศัย 
เครื่องใช 

อุปโภคตาง ๆ  
อาหารการกิน ยานพาหนะ 

1 13 5 1 7 
2 23 5 8 4 
3 19 7 2 4 
4 27 15 2 3 
5 24 2 2 3 
6 20 1 3 4 
7 19 3 1 7 
8 22 4 3 3 
9 11 0 2 5 
10 18 3 3 3 
11 16 3 1 6 
12 17 2 3 2 
13 19 1 2 4 
14 11 3 0 1 
15 10 0 2 4 
16 7 1 1 3 
17 13 0 1 6 
18 15 0 0 1 

รวมความถีท่ี่ปรากฎในละคร 304 55 37 70 

 
 การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ มีลักษณะเปนรูปธรรม  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา
วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร ไดแก ส่ิงกอสรางหรือท่ีอยูอาศัย 
เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ  อาหารการกินและยานพาหนะ 
 ซ่ึงขอมูลจากตารางที่ 4.7  สามารถอธิบายไดวา  การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ี
สะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน 
พบวา ส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัยแสดงใหเห็นความถ่ีเปนอันดับท่ีหนึ่ง  ซ่ึงส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัย ท่ี
ปรากฎไดแก ทิวทัศนหมูบาน/ชนบท(Hoeryongpo)  ,ทิวทัศนโรงแรมและหองพักของพระรอง ,  
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บานใกลทาเรือของนางเอก (Abai Village in Cheongho-dong) ,บานท่ีดัดแปลงจากโรงเรียนเกาของ
พระเอก (Sangun Branch School)  ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักของละครเร่ืองนี้ 
 สําหรับอันดับท่ีสอง คือ ยานพาหนะ เปนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ซ่ึง
หมายถึงเคร่ืองอํานวยความสะดวกและแสดงถึงฐานะและระดับช้ันทางสังคม พระเอกและพระรอง
รวมถึงตัวละครอ่ืนๆ ไดแก คูหม้ันพระเอก นองสาวพระเอกท่ีแทจริง  พอแมพระเอก จะใชรถยนตร
เปนยานพาหนะ  สวนนางเอกมีฐานะยากจนจึงใชรถจักรยาน เปนยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสาม คือ เคร่ืองใช
อุปโภคตาง ๆ โดยพบมากท่ีสุดในตอนท่ี  4  ซ่ึงเปนชวงวัยเด็ก ท่ีทุกคนรูความจริงวามีการสลับตัว
กันระหวางลูกสาวของคนท่ีมีฐานะรํ่ารวยกับคนท่ีมีฐานะยากจน  ตอนนี้จะสะทอนเคร่ืองใชอุปโภค 
แสดงใหเปนถึงความแตกตางในฐานะทางสังคมและระดับชนช้ันทางสังคม 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัว 
นิรันดร ตอนท่ี 1-18 

ตอนที่   ประเพณี 
1 2 
2 2 
3 1 
4 4 
5 2 
6 1 
7 1 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 0 
16 1 
17 2 
18 1 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 17 

 
 จากตารางท่ี 4.8  สามารถอธิบายไดวา   การบงช้ีทางวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ ท่ีมีลักษณะ
เปนนามธรรม ไดแก ความคิดหรือความเช่ือ  ประเพณี  และคานิยม  นั้นเม่ือผูวิจัยทําการศึกษา
พบวาวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร นั้น มีเพียง ประเพณี  
นั่นก็คือ การหม้ันหมาย และการแตงงาน ซ่ึงมีภาพบรรยากาศพิธีการแตงงานตามธรรมเนียมเกาหลี
โบราณ  แตก็ไมท้ังหมด เพราะในฉากท่ีพระเอกและนางเอกรอง ตองหม้ันหมายกันนั้น ท้ังคูไมใช
ใสชุดประจําชาติ  พระเอกใสชุดสูท นางรองใสชุดราตรียาวแบบตะวันตก  แตคนที่มารวมงานพิธี  
ผูหญิงสวนใหญใสชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก)  แสดงใหเห็นถึงการกลมกลืนของวัฒนธรรม
ระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก  หรือแมแตในฉากที่พระเอกหรือพระเอกรอง    

DPU
DPU



 126 

ขอนางเอกแตงงาน ก็แสดงใหเห็นวัฒนธรรมตะวันตกเชนกันโดยมี แหวน เปนสัญลักษณของการ
หม้ันหมาย  
 สวนความคิดหรือความเช่ือ  และคานิยม ท่ีมีสวนในการสรางประโยชนทางธุรกิจดวย
นั้น ผูวิจัยพบวา  ไมปรากฎในละครเร่ืองนี้อยางชัดเจน     
  
 จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร 
(Autumn in my heart) ในสวนท่ีเปนการบงชี้ทางวัฒนธรรม ท้ัง 2 ประเภท คือการบงช้ีทาง
วัฒนธรรมที่เปนวัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ สามารถสรุปความถ่ีท่ีปรากฎเปน
แผนภาพท่ี 4.5 ดังนี้ 
 

มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี

เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร ในรูปแบบการบงชี้ทางวัฒนธรรม
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ประเภทการบงชี้

ทางวัฒนธรรม

ความถี่ที่ปรากฎ

จํานวนความถี่ที่ปรากฎการ

บงช้ีทางวัฒนธรรม

466 13

วัตถุ ไมใชวัตถุ

 
ภาพท่ี 4.5  มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาลีเร่ือง  รักนี้ช่ัวนรัินดร   ตั้งแตตอนท่ี 1-18 

ในลักษณะการบงช้ีทางวัฒนธรรม (วัตถุ/ไมใชวัตถุ) 
 
 จากภาพท่ี  4.5 สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเร่ือง รัก
นี้ช่ัวนิรันดร  จะปรากฎความถ่ี ในรูปแบบการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุมากกวาการบงชี้ทาง
วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  โดยวัฒนธรรมที่เปนวัตถุท่ีปรากฎในละครเกาลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ไดแก  
ส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัย   เคร่ืองใชอุปโภคตางๆ อาหารการกินและยานพาหนะ    ซ่ึงพบวามีการ
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ปรากฎวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุดานส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย มากท่ีสุด รองลงมาคือวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ 
ดานยานพาหนะ  เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ และอาหารการกินตามลําดับ  
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้ จะปรากฎ
ความถ่ีดานประเพณี คือการหม้ันหมายและการแตงงาน ซ่ึงก็สะทอนใหเห็นถึงเร่ืองราวความรกัของ
พระเอกและนางเอกท่ีมีตอกันในฐานะคูรัก ท่ีตองการแตงกันอยูดวยกัน แตดวยสถานะทางสังคมท่ี
เขาใจวาท้ังสองคนคือพ่ีนองกัน ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนในเร่ืองราวของละครเร่ืองนี้  ทําใหเร่ืองาว
ของละครเรื่องน้ีมีสวนเกี่ยวของและเช่ือมโยงเร่ืองราวความรักกับประเพณี ซ่ึงชาวเกาหลีถือวาการ
สมรสนั้นเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตและการหยารางถือวาเปนความตกต่ําเสียช่ือเสียงไม
เพียงแตสําหรับคูสมรสเทานั้นแตรวมไปถึงครอบครัวดวย (คูมือการทองเท่ียวเกาหลี,12) 
 ถึงแมวาความถ่ีท่ีปรากฎในละครไมมากเทากับการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ แต
การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ดังท่ีกลาวขางตนนี้ กลับเปนสวนสําคัญของเร่ืองราวเปนสวนท่ี
สรางเร่ืองราวใหชวนติดตามวาบทอวสานของเร่ืองนั้นจะจบดวยการแตงงานหรือไมนั่นเอง 
 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนท้ังหมดท่ีผูวิจัยทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎ
ในละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร (Autumn in my heart ) ตั้งแตตอนท่ี 1-ตอนท่ี 18 สามารถ
สรุป มายาคติทางวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถจําแนกเนื้อหาตามรายละเอียดดังนี้   

 รูปแบบของสัญญะ    
 จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ พบวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎ คือ แสง ชนิด Narrative เนื่อง
ละครเร่ืองนี้มีการวางเคาโครงเร่ืองและลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในละครแบบตรงไปตรงมา ไม
สลับซับซอน เขาใจไดงาย ไมมีปมปญหาใดๆ จึงทําใหปรากฎแสงชนิดดังกลาวมากท่ีสุดสอดคลอง
กับแนวคิดการเลาเร่ืองเกี่ยวกับแสง (อางในจุฑามาศ สุกิจจานนท, 2539)   ท่ีวา “แสง คือสัดสวน
ของแสงสวางท่ีสุดไลไปจนถึงสวนท่ีเปนบริเวณเงาดําท่ีอยูในฉากหรือเหตุการณ เปนองคประกอบ
สําคัญท่ีใชแสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวไดการสรางภาพยนตร   ซ่ึง Narrative 
Tonality   เปนแสงสวางท่ีอยูระหวาง Low – Key และ High – Key ใชบอกเลาเหตุการณอยาง
ตรงไปตรงมา ไมเนนอารมณ ชวยใหติดตามเร่ืองไดงาย”  
 สวนรูปแบบสัญญะ เร่ือง สี ที่ปรากฎในละครโดยเฉพาะสีสม/หลืองท่ีใหท้ังความรูสึก
โศกเศราของเร่ืองราวความรักท่ีพลัดพราก ไมสามารถมีความรักกันไดอยางเปดเผยของพระเอก
นางเอก เนื่องจากท้ังสองคนถูกเล้ียงดูอบรมมาต้ังแตเด็กวาเปนพี่นองกัน ซ่ึงในความเปนจริงท้ังสอง
คนไมมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดเลย  อีกท้ังสีสม/เหลือง ยังใหอารมณถึงการสูญเสีย นั่นก็คือ 
ความตาย โดยใชสีของใบไมท่ีแหงและรวงโรยของใบไมเปนส่ือความหมายของการสูญเสียชีวิต 
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สอดคลองกับช่ือเร่ืองคือ Autumn in my heart ท่ีบงบอกถึงฤดูกาลใบไมรวง ท่ีมีลักษณะใบไมแหงท่ี
หลุดรวงตามฤดู ท่ีมีสีสม สีเหลือง และสีน้ําตาลและรูปแบบสัญญะ เร่ืองของภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎ
ในละคร สวนใหญเปน ภาพ (ฉาก) สถานที่ส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย และทิวทัศน ธรรมชาติ   เพื่อ
ตองการขายการทองเท่ียวจึงทําใหมีการนําเสนอภาพเชนกัน 
 
 ***ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ คุณ พันธุเมธ   ณ ระนอง ผูจัดการองคการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเกาหลี ประจําประเทศไทย วา  “เปนความพยายามของหลายองคกรในจังหวัด Gangwon 
โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดนี้ท่ีมีนโยบายเพื่อโปรโมตการทองเท่ียวของจังหวัด ดวยการใชส่ือ
ตางๆ เผยแพรแหลงทองเท่ียวของจังหวัดใหออกไปสูชาวเอเชียและชาวโลก  โดยมองวาส่ือ
การตลาดท่ีดีท่ีสุดนาจะเปน TV Drama  และHwajinpo Beach ในเมือง Goseong ซ่ึงเปนชายหาดท่ี
นางเอกข่ีคอส้ินใจอยูบนแผนหลังของพระเอก กลายเปนฉากท่ีนักทองเท่ียวท่ีเปนคูรักพากันมา
เลียนแบบ หรือทุงหญากวางสีเขียวท่ี Samyang ในเมือง Daegwallyeong สถานท่ีฮันนี่มูนระหวาง
พระเอกนางเอกก็เปนอีกแหลงท่ีมีนักทองเท่ียวตองแวะมาชม และสวนสาธารณะช่ือ Phoenix Park 
ในเมือง Pyeongchang ซ่ึงนางเอกและพระรองซ่ึงนําแสดงโดยวอน-บินไดมาทํางานรวมกัน ก็มีรี
สอรตเพิ่มข้ึนมากมายเพื่อมารองรับนักทองเท่ียว”  (โพซิช่ันนิ่ง, กุมภาพันธ, 2549)  
 จากรูปแบบสัญญะท่ีปรากฎมากท่ีสุดในละครเกาหลีเร่ืองนี้ ส่ิงท่ีตองการส่ือคือ ภาพ
(ฉาก) ซ่ึงมีแสงและสี เปนองคประกอบของละครโทรทัศน  เพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหสถานท่ี
ตาง ๆ เหลานั้นดูโรแมนติกและซาบซ้ึงประทับใจยิ่งข้ึนใหกับละครเกาหลีเร่ืองนี้ 
 

 การบงชี้ทางวัฒนธรรม  
 จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ พบวามีการปรากฎการบงช้ีทางวัฒนธรรมทางวัตถุมากท่ีสุด  
ไดแก  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ  อาหารการกิน  ยานพาหนะ   ซ่ึงในละครเกาหลีเร่ืองนี้มี
การนําเสนอวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ นั่นคือท่ีอยูอาศัย ในลักษณะ บานและโรงแรม  มากท่ีสุด  
 

 การใหความหมาย   
 จากละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  พบวา การใหความหมายของละครเกาหลีก็คือส่ือ
บันเทิง เในรูปแบบละคร ซ่ึงนั่นเปนความหมายนัยตรง  แตสําหรับการใหความหมายนัยแฝงพบวา 
ละครเกาหลีมีนัยยะทางวัฒนธรรมตาง ๆของชาวเกาหลี ปรากฎอยูในละครเกาหลีเร่ืองนี้ท่ีแฝงการ
สรางประโยชนทางธุรกิจ จากรูปแบบสัญญะตาง ๆ  ไดแก 
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 รูปแบบสัญญะดาน ภาพ(ฉาก)   
 สําหรับ สัญญะดานภาพ ท่ีปรากฏโดยสวนใหญ คือ ภาพ(ฉาก) หรือสถานท่ีถายทํา
ละครเร่ืองนี้ โดยพบวา  ส่ิงกอสราง  มีความถ่ีของการปรากฎมากท่ีสุด ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักในการ
ดําเนินเร่ืองราวของละคร   
 ไดแก ภาพบาน(โรงเรียนเกา) ซ่ึงใหความหมายของสถานท่ีวา เปนบานพักของพระเอก
ในระหวางเปนอาจารยสอนวิชาศิลปกรรม  
 ภาพโรงแรมของพระรอง   ซ่ึงใหความหมายของสถานท่ีวา เปนธุรกิจของครอบครัว
พระรอง และเปนสถานท่ีท่ีนางเอกเขามาทํางาน 
 ภาพ (ฉาก) ท่ีเกี่ยวของกับชวงเวลา/ยุคสมัยในอดีต  ท่ีแสดงภาพในหมูบานชนบทท่ีมี
ทุงหญาและแปลงนา นั้น ซ่ึงใหความหมายของสถานท่ีวาเปนสถานท่ี ท่ีพระเอกและนางเอกต้ังแต
สมัยวัยเด็กจนถึงปจจุบัน แสดงการดําเนินใชชีวิตของวัยเด็กข่ีจักรยานไปโรงเรียน ผานแปลงนาขาว
เขียวขจี ดูสดช่ืน สบายตา 
 ภาพ (ฉาก)  ท่ีเกี่ยวของกับธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวแนวธรรมชาติ ภูเขา ตนไม ลํา
ธาร  ซ่ึงใหความหมายของสถานท่ีวาเปนสถานท่ี ท่ีพระเอกและนางเอกใชเปนสถานท่ีหลบหนี
ความวุนวายของสังคมครอบครัวไปพักผอน และสารภาพรักตอกัน  และเปนสถานท่ีพระเอกพา
นางเอกมาเท่ียวอีกคร้ังซ่ึงเปนคร้ังสุดทายกอนนางเอกเสียชีวิตดวยโรคประจําตัว  
 ซ่ึงเหลานี้คือการใหความหมายวาเปนสถานท่ีท่ีพระเอกและนางเอกดําเนินชีวิตอยูตาม
สถานท่ีนั้นๆ ท่ีปรากฏในละคร โดยละครเกาหลีเร่ืองนี้มีแนวทางเปนละครรักโรแมนติก จึงทําให
สถานที่ตางๆ ท่ีปรากฎในละครนั้นกลายเปนสถานท่ีสําหรับคูรัก เปนสถานท่ีเพ่ือการพักผอนของ
คูรัก เพื่อมาสรางความทรงจําดวยกันเม่ือระลึกถึงวาคร้ังหนึ่งเคยเดินทางมายังสถานท่ีแหงนี้
เชนเดียวกับจุนโซและอุนโซ  พระเอก-นางเอกของละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร 
 
 รูปแบบสัญญะดานแสง 
 สําหรับ สัญญะดานแสง ท่ีปรากฏในละครเกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 
ตอน โดยสวนใหญนั้น เปน แสง แบบ Narrative และดวยคุณลักษณะของแสงชนิดนี้ สะทอนถึง
การเลาเร่ืองราวแบบตรงไปตรงมา ซ่ึงในการใหความหมายของแสงชนิดนี้ท่ีปรากฏในละครนั้น คือ
ความตอเนื่องของการดําเนินเนื้อเร่ืองของตัวละคร  การดําเนินชีวิตของตัวละครตั้งแตวัยเด็กจนโต
เปนผูใหญ  ดังนั้น แสง แบบ Narrative  จึงเปนสวนท่ีจะชวยใหการดําเนินเร่ืองนั้น มีความตอเนื่อง
มากกวาแสงแบบอ่ืนๆ  
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 สวนแสง แบบ Low-Key ซ่ึง มีคุณลักษณะท่ีแสดงถึงเนื้อหาหรือภาพของละครอยูใน
เหตุการณเงามืด แสดงใหเห็นถึงอันตราย ความลึกลับ ความหวาดกลัว    แตสําหรับละครเร่ืองรักนี้
ช่ัวนิรันดร ในการใหความหมายของแสง Low-Key  พบวา หมายถึงอารมณความเศราโศก เสียใจ 
ความผิดหวังและแสงแบบ High-Key ซ่ึงมีคุณลักษณะที่แสดงถึงความสนุกสนานราเริง นั้นแต
สําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร ในการใหความหมายของแสง High-Key  พบวาหมายถึงอารมณ
ความสุข  ความรักอยางบริสุทธ์ิใจซ่ึงปรากฏในฉากท่ีพระรองแสดงความรักท่ีมีตอนางเอก 
 
 รูปแบบสัญญะดานสี 
 สําหรับ สัญญะดานสีท่ีปรากฏโดยสวนใหญ คือ โทนสีสม/เหลือง  มากท่ีสุดเปนอันดับ
ท่ีหนึ่ง ซ่ึงตามคุณลักษณะของสีดังกลาวบงบอกถึงการใหอารมณและบรรยากาศสนุกสนาน     แต
สําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร มีการใหความหมายที่ถึงแนวทางของละครและสะทอนช่ือเร่ือง
คือ Autumn in my heart  (รักนี้ช่ัวนิรันดร) ซ่ึงคําวา Autumn  มีความหมายในภาษาไทยวา ฤดูใบไม
รวง  ท่ีออกโทนสีสม/เหลือง เพราะใบไมท่ีหลุดรวงจากตนโดยธรรมชาติจะมีสีสมเหลือง หรือสี
น้ําตาล  และยังส่ือความหมายความทุกขใจ ความสูญเสีย ความโศกเศรา เพราะทายท่ีสุดของ
เร่ืองราวในละครคือพระเอกและนางเอกเสียชีวิตท้ังสองคน ซ่ึงจะในฉากนั้นจะแสดงภาพฉากเปน
โทนสีสม/เหลือง พรอมกับแสดงใหเห็นใบไมแหงท่ีรวงโรยจากตนตามกาลเวลาอีกดวย 
 
 รูปแบบสัญญะดานเสียง 
 สําหรับ สัญญะดานเสียงท่ีปรากฏโดยสวนใหญ คือ ดนตรี และเพลงท่ีใชสะทอน
อารมณโศกเศรา เสียใจ ความทุกขใจของตัวละครและแนวของละคร      ซ่ึงถึงแมเวลาเนื้อรองจะ
เปนภาษาเกาหลีแตใหสามารถสรางอารมณความรูสึกเศราคลอยตามไปกับทวงทํานองของเพลง
พรอมกับภาพการแสดงของตัวละครในฉากนั้น ๆ  
 โดยสวนใหญจะใชประกอบในฉากท่ีพระ-นาง กําลังโศกเศราหรือครุนคิดหรือรําลึกถึง
อดีตสมัยวัยเด็กและปจจุบันท่ีไมสามารถมีความรักตอกันในลักษณะคูรักได  (เนื้อรองและคําแปล/
ภาคผนวก) 
 
 รูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ 
 สําหรับ สัญญะดานสัญลักษณ ท่ีปรากฏในละครเกาหลีเร่ืองนี้สวนใหญ  เปนสัญลักษณ
ท่ีกับเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีใชถายทําละครเกาหลีเร่ืองนี้มากท่ีสุด ไดแก ทิวทัศนโรงแรมและหองพัก
ของพระรอง   บานท่ีดัดแปลงจากโรงเรียนเกาของพระเอก ทิวทัศนหมูบานชนบท  บานใกลทาเรือ
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ของนางเอก  ทุงหญาและทะเล  ซ่ึงถือเปนภาพ (ฉาก)หลักของละคร ท่ีใชเปนฉากสถานท่ีในการ
ดําเนินเร่ืองราวชีวิตตางๆของตัวละครตั้งแตอดีตในวัยเด็ก   ซ่ึงในการใหความหมายของละครคือ
สถานท่ีท่ีถายทอดเรื่องราวความรักและเปนสถานท่ีแหงความโรแมนติกสําหรับคูรัก 
 สําหรับสัญลักษณ ท่ีปรากฎเปนอันดับที่สองคือ ชุดนักเรียนเกาหลี  ซ่ึงในการให
ความหมายของละครคือเปนลักษณะการแตงกายของนักเรียนท้ังชายและหญิงของชาวเกาหลี และ
ยังสะทอนในเร่ืองของการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาของเกาหลี โดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับ
ศิลปกรรมโดยในเร่ืองนี้พระเอกมีพรสวรรคและชอบวาดรูปประกอบโครงกลอนตั้งแตวัยเด็ก  
หลังจากเรียนจบจากตางประเทศก็มาเปนอาจารยสอนวิชาเกี่ยวกับศิลปกรรม ในมหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งตามเนื้อเร่ือง 
 และสัญลักษณท่ีปรากฎเปนอันดับท่ีสาม คือแกวน้ํารูปคนในครอบครัว  ซ่ึงถึงแมวา
ความถ่ีท่ีปรากฎอาจจะไมไดปรากฎใหเห็นทุกตอน  จะปรากฎเฉพาะตอนท่ีจะเลายอนถึง
ความสัมพันธภายในครอบครัวของพระเอก นางเอกในอดีต ซ่ึงในการใหความหมายของละครนั้น
เปนตัวแทนในการบงบอกถึงความอบอุนภายในครอบครัว และความรักระหวางคนในครอบครัว   
และในตอนท่ี 2 ก็ใหความหมายท่ี แสดงใหเห็นถึงการพลัดพรากของคนในครอบครัว   
 
 รูปแบบสัญญะดานภาษา 
 มีการแสดงออกของภาษาดานอวัจนภาษามากกวาวัจนภาษา เพราะในละครเร่ือง
ดังกลาว จะแสดงออกทางสีหนาแววตาบงบอกถึงอารมณเศรา และรองไหมากท่ีสุด    ฉะนั้น การ
แสดงออกของตัวละครแตละตัวจึงปรากฎ แตการแสดงสีหนาเศราโศกและแสดงการรองไห ซ่ึงใน
การใหความหมายของละครสืบเนื่องจากเนื้อเร่ืองของละครน้ันมีเนื้อหาเกี่ยวกับความตํ่าตอยทาง
ฐานะ การพลัดพรากและการสูญเสีย โดยใหเกิดความรูสึกสงสารและเห็นใจในโชคชะตาชีวิตของ
นางเอก 
 
 การบงชี้ทางวัฒนธรรม 
 การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลี เร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน พบวา ส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัยแสดงใหเห็นความถ่ีเปน
อันดับท่ีหนึ่ง  ซ่ึงส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัย ท่ีปรากฎไดแก ทิวทัศนหมูบาน/ชนบท(Hoeryongpo)  ,
ทิวทัศนโรงแรมและหองพักของพระรอง , บานใกลทาเรือของนางเอก (Abai Village in Cheongho-
dong) ,บานที่ดัดแปลงจากโรงเรียนเกาของพระเอก (Sangun Branch School)  ซ่ึงถือวาเปนฉากหลัก
ของละครเรื่องนี้ โดยในการใหความหมายของละครเกาหลีเร่ืองนี้คลายกับรูปแบบสัญญะดานภาพ 
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คือเปนสถานท่ีของคูรัก แตก็มีเร่ืองของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุจากส่ิงกอสรางและท่ีอยู
อาศัย  ท่ีสะทอนวิถีชีวิตความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของชาวเกาหลีตามฐานะทางสังคมท่ี
แตกตางกัน  
 สําหรับอันดับท่ีสอง คือ ยานพาหนะ คือเคร่ืองอํานวยความสะดวก เปนการบงช้ีทาง
วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ซ่ึงในการใหความหมายของละครเกาหลีเร่ืองนี้ คือ เคร่ืองแสดงถึงฐานะและ
ระดับช้ันทางสังคม พระเอกและพระรองรวมถึงตัวละครอื่นๆ ไดแก คูหม้ันพระเอก นองสาว
พระเอกท่ีแทจริง  พอแมพระเอก จะใชรถยนตรเปนยานพาหนะ  สวนนางเอกมีฐานะยากจนจึงใช
รถจักรยาน เปนยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสาม คือ เคร่ืองใช
อุปโภคตาง ๆ  ซ่ึงในการใหความหมายของละครเกาหลีเร่ืองนี้ คือ  เคร่ืองแสดงถึงฐานะทางสังคม
และระดับชนช้ันทางสังคมเชนกัน โดยแสดงผานบทบาทการแสดงของตัวละครในการดําเนินชีวิต
ของตัวละครเอก  
 
 การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ท่ีมีลักษณะเปนนามธรรม ไดแก ความคิดหรือ
ความเช่ือ  ประเพณี  และคานิยมนั้น เม่ือผูวิจัยทําการศึกษาพบวาวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  ท่ีปรากฎ
ในละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร นั้นมีเพียง ประเพณี  นั่นก็คือ พิธีหม้ันหมาย ตามธรรมเนียม
เกาหลีโบราณ  แตมีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของเกาหลีกับวัฒนธรรมตะวันตก  ท่ีแสดง
ทางชุดการแสดงของตัวละคร  และ แหวน ท่ีใชเปนสัญลักษณของการหม้ันหมาย  
 
 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห “มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง รักนี้
ชั่วนิรันดร”  โดยใชแนวคิดเชิงมายาคติของ Roland Barthes และแนวคิดเชิงสัญญะวิทยา เปนกรอบ
ในการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของละคร และแนวคิดองคประกอบของละครโทรทัศน  สามารถสรุป
ผลไดวา ละครเกาหลีเร่ืองดังกลาวปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีสะทอนในรูปแบบ
ของสัญญะดานตางๆ ไดแก ภาพ,แสง,สี,เสียง,สัญลักษณ และภาษา ซ่ึงเปนการสะทอนถึง
วัฒนธรรมเกาหลีท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและแฝงสอดแทรกอยูใน
เนื้อหาการละครเกาหลีดังกลาว โดยความถ่ีในการปรากฎจากการเก็บขอมูลนั้นคือ รูปแบบสัญญะ
ดานภาพและแสงควบคูกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมเกาหลีผานภาพ (ฉาก) การถายทําละคร 
สถานท่ีตางๆ ซ่ึงแสงท่ีปรากฎควบคูกันนั้นสามารถสะทอนเนื้อหาเร่ืองราวของละคร  พรอมกับบง
บอกถึงอารมณของตัวละครนั้นๆ เปนองคประกอบสวนหน่ึงขององคประกอบละครโทรทัศน ซ่ึง
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ถือวาเปนองคประกอบท่ีเสริมบทบาทการแสดงของตัวละครและเน้ือหาของละครใหดูเขาใจงายไม
ซับซอน   
 อีกท้ังละครเกาหลีเร่ืองนี้ยังปรากฎการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ โดยเฉพาะ
ส่ิงงกอสรางท่ีอยูอาศัย รวมถึงทิวทัศนธรรมชาติ ท่ีใชเปนสถานที่ในฉากละคร ในการแสดงถึง
วัฒนธรรมความเปนอยูอาคารบานเรือน วิถีชีวิตของชาวเกาหลีชนบทอีกดวย 
 อาจกลาวสรุปไดวาละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร (Autumn in my heart) นั้นมีการ
ปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรม โดยมีละครเปนส่ือนําวัฒนธรรมเกาหลีท้ังวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเปน
วัตถุและไมใชวัตถุ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของสัญญะตาง ๆ ท่ีแทรกซึมมากับบทบาทการ
แสดงของตัวละครและเนื้อหาหรือเร่ืองราวของละครเกาหลีเร่ืองดังกลาว 

 
มายาคติทางวํฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง “สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)”  จํานวน  16  
ตอน    นําเสนอทาง สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 สี   
 
 คร้ังแรก  วันท่ีออกอากาศ   เสาร-อาทิตย เวลาออกอากาศ    เวลา  9.15 น .   เ ร่ิม
ออกอากาศ  วันเสารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548 - วันอาทิตยท่ี 31 กรกฏาคม พ.ศ.2548 
 คร้ังท่ีสอง วันท่ีออกอากาศ  จันทร-อังคารเวลาออกอากาศ  หนังรอบเชา เวลา 8.15 น.
เร่ิมออกอากาศ  วันจันทรท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2549 -วันอังคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2549 
 
เร่ืองยอ 
 
 สําหรับแนวทางของละคร(Theme)  เร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ เปนละครรักโรแมนติกแบบ
รักสามเสา   สนุกสนาน พอแงแมงอน   โดยเร่ืองราวเร่ิมตนที่บานหลังหนึ่ง ช่ือวาบานฟูลเฮาส (Full 
House) ท่ีเปนจุดเร่ิมตนท่ีทําใหพระเอกและนางเอกของเร่ืองมาพบและตองอยูดวยกัน    
 เร่ิมตนเร่ืองราวดวย นางเอก ฮัน จี อุน ไดรับต๋ัวเคร่ืองบินช้ันหนึ่งจากเพ่ือนรักให
เดินทางไปเท่ียวประเทศจีน โดยท้ิงบานไวใหเพื่อนรัก 2 คนคอยดูแล ระหวางท่ีอยูเมืองจีนนั้นเธอ
ไดพบกับพระเอก มีอาชีพเปนนักแสดงชื่อดัง  ลี ยอง เจ แตการพบกันในคร้ังนี้ไมไดนําความ
ประทับใจใดๆ มาใหกันและกันเลย เหมือนพรหมลิขิตเม่ือ ฮัน จี อุน เดินทางกลับจากเมืองจีน เธอก็
พบวา เพื่อนรักของเธอท้ังสองคนกลับทรยศโดยการขายบานใหกับ ลี ยอง เจ นับจากนั้นเปนตนมา 
ทําให ฮัน จี อุน และ ลี ยอง เจ ตองแตงงาน และแสดงตัวตอหนาคนอ่ืนๆ วาเปนสามีภรรยากัน  
ดวยเหตุผลเร่ืองบานฟูลเฮาส ( Full House) แตแทจริงแลวท้ังคูไดทําสัญญาวาจะเปนการแตงงานกัน
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เพียงแคในนามเทานั้นเปนเวลา 6 เดือน ระหวางนั้น ฮัน จี อุน ตองทํางานบานท้ังหมด และเธอจะได
บานคืนหลังจากครบ 6 เดือน ชวงเวลาที่ตองอยูดวยกัน ฮัน จี อุน พบวาตนเองเร่ิมหลงรัก ลี ยอง เจ 
ในขณะเดียวกัน ลี ยอง เจ กลับไปหลงรัก คัง ฮี วอน  เพื่อนสนิทต้ังแตวัยเด็ก แตสุดทายของ
เร่ืองราวความใกลชิดของท้ังสองคนก็เปนบอเกิดของความรักของท้ังสองคน    
 
 สําหรับละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ( Full House) เปนละครเกาหลีเร่ืองท่ีสองท่ี
ผูวิจัยเลือกทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร โดยแบงเนื้อหาการศึกษาเปน 2 
สวน ดังนี้ 
 สวนท่ีหนึ่ง  คือ รูปแบบสัญญะ  ประกอบดวย ภาพ (ฉาก)   แสง  สี  เสียง  สัญลักษณ
และภาษา  
 สวนท่ีสอง  คือ  การบงช้ีทางวัฒนธรรม  ประกอบดวย  การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปน
วัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 
 
สวนท่ีหนึ่ง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) 
ในรูปแบบสัญญะ ประกอบดวย  
 -  ภาพ   ไดแก  
 1.  ฉากบาน   : ภาพตวับาน ฟูลเฮาส , หองนอนของพระ-นาง , หองรับแขก , หองครัว/
หองรับประทานอาหาร, มุมทํางาน , สวนยอมริมทะเล  ,หองน้ํา , หองเก็บเส้ือผา 
 2.ฉากสถานท่ีท่ัวไป : รานเส้ือผา , บานพอแมพระเอก ,สนามบิน, โรงแรม , รานอาหาร 
, สวนสาธารณะ ,สวนสนุก,หองชุดของพระรอง และอ่ืน ๆ (รานเพชร และสปา/สปอตรคลับ) 

- แสง  ไดแก  แสง Low-Key  ,  แสง High-Key  และแสง Narrative 
- เสียง  ไดแก เสียงดนตรีประกอบ  และเสียงเพลงประกอบ 
- สัญลักษณ ไดแก  บานฟูลเฮาส  , การโคงคํานับ , แหวนแตงงาน และอาหาร 
- ภาษา  ไดแก  วัจนภาษา  ( ซ่ึงประกอบดวย  ตัวอักษร  )  และ  อวัจนภาษา  ( ซ่ึง

ประกอบดวย การโคงคํานับ ,สีหนาเศรา/รองไห, ทาทางมีความสุขราเริงและการงองอน) 
 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ  (Full House) จํานวน 16 ตอน ดังรูปตารางท่ี 4.9 –รูปตารางท่ี 4.13 ดังนี ้
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 จากตารางท่ี  4.9 สามารถอธิบายไดวา  ภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุด
รักท่ีพักใจ  จํานวน  16 ตอน พบวา  ภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎมากที่สุด คือภาพ (ฉาก)  บานฟูลเฮาส 
(Full house) ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักและฉากสําคัญของเร่ือง ท่ีบอกความเปนละครของเร่ืองดังกลาว 
โดยเฉพาะภาพ ฉากครัว / หองอาหาร ซ่ึงเปนฉากท่ีพระนางใชชีวิตประจําวันใน บานฟูลเฮาส (Full 
house)รวมกันมากท่ีสุด พบมากในตอนท่ี  12  ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกไมมีคิวถายหนัง สวนนางเอกก็
ทํางานเขียนหนังสือนวนิยาย เปนตอนท่ีท้ังคูใชชีวิตอยูในบานฟูลเฮาสมากท่ีสุดตอนหน่ึง  และภาพ 
( ฉาก)ท่ีปรากฎความถ่ีรองลงมาไดแก  ภาพตัวบานฟูลเฮาส (Full house) หองรับแขก หองนอน
พระ-นาง  สวนยอมมุมทะเล  มุมทํางาน หองน้ําและหองเก็บเส้ือผา   ซ่ึงภาพ(ฉาก)เหลานี้ เปนสวน
ตาง ๆ ของบานฟูลเฮาส ท่ีปรากฎออกมาทางละคร  
 ซ่ึงในการนําเสนอภาพ (ฉาก) ของละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ นั้นจะมีภาพ 
(ฉาก) ซ่ึงอาจเรียกไดวา เปนภาพ (ฉาก) หลัก หรือภาพ (ฉาก)พื้นฐานของละครเลยก็วาได เนื่องจาก 
ภาพ (ฉาก)ตางๆ ท่ีปรากฎ สวนใหญเปนภาพ (ฉาก)ตางๆภายในบานฟูลเฮาส (full house)  
บรรยากาศในหองตางๆ ท่ีสามารถเลาเร่ืองราวและอธิบายถึงการใชชีวิตของคน 2 คน ท่ีใชชีวิตอยู
รวมกันต้ังแตเชาจรดเย็น  แสดงใหเห็นภาพ (ฉาก) บานฟูลเฮาส (full house)  ปรากฎทุกตอนของ
ละครเกาหลีเร่ืองนี้ 
 สําหรับฉากสถานท่ีท่ัวไปนั้น  พบวา ภาพ (ฉาก) รานอาหาร มีความถ่ีในการปรากฎรอง
มาจาก ภาพ (ฉาก) บานฟูลเฮาส (Full House)   ซ่ึงเปนท่ีนัดพบระหวางตัวละครหลักของเร่ือง และ
ตามมาดวยภาพ (ฉาก) รานเส้ือผา ของ คัง ฮี วอน นางเอกรองที่พระเอกหลงรักกอนท่ีจะไดพบกับ
นางเอก   
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ตารางท่ี 4.10 แสดงความถ่ีของ  แสง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ตอนท่ี 1-16 
 

ตอนที่   Low -key High-key Narrative 
1 11 7 14 
2 14 6 8 
3 15 9 29 
4 14 6 20 
5 8 1 15 
6 13 3 30 
7 15 6 23 
8 16 7 27 
9 15 4 34 
10 14 5 33 
11 13 3 23 
12 12 4 29 
13 22 3 27 
14 13 5 28 
15 14 4 25 
16 11 9 24 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 220 82 389 

 
 จากตารางท่ี 4.10   สามารถอธิบายไดวา  แสง ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ี
พักใจ จํานวน  16 ตอน พบวา  แสง ท่ีปรากฎสะดุดรักท่ีพักใจ  มากท่ีสุด  คือ แสง ประเภท 
Narrative เนื่องมีการเลาเร่ืองแบบตรงไปตรงมาไมสลับซับซอนมีการเลาเร่ืองเร่ิมตนเร่ืองราว ณ 
เวลาปจจุบัน และเปนเร่ืองราวความรักระหวางชายหญิงแบบสดใส ดังน้ัน แสง ท่ีปรากฎจึงเปนแสง
ท่ีแบบ Narrative พบมากท่ีสุดในตอนท่ี 9 ซ่ึงเปนตอนท่ี ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกและนางเอกทะเลาะ
กัน ตอนนี้จะเปนตอนท่ีพระเอกเพิ่งรูใจตัวเองวารักนางเอก  
 สวนอันดับท่ีสอง เปนแสงแบบ Low -key ซ่ึงสําหรับแสง Low –key ท่ีปรากฎในละคร
สะดุดรักท่ีพักใจ (Full house)   นั้นจะเปนบอกถึงชวงเวลา นั่นก็คือ ชวงเวลากลางคืน แตชวงเวลา
ดังกลาวก็มีเนื้อหาละคร และแสดงถึงอารมณเศรา เสียใจ บรรยากาศหมนหมอง ซ่ึงโดยสวนใหญ
แสงในลักษณะ นี้จะใชปรากฎใหเห็นในฉากท่ีพระเอกและนางเอกมีอาการผิดหวัง เศรา เสียใจ  ซ่ึง
โดยสวนใหญแสง Low –key ที่ปรากฎจะเปนภาพ (ฉาก) ภายในบานฟูลเฮาส (Full House)  พบมาก
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ท่ีสุดในตอนท่ี  13  ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกมีงานแสดงลดลงทําใหเครียดและกังวล แสงท่ีปรากฎจึง
เปนแสงสลัวใหอารมณหมนหมอง   และยังเปนท่ีพระเอกตัดสินใจกลับไปหาความรักคร้ังแรกของ
ตัวเอง  ทําใหนางเอกเสียใจมาก ซ่ึงจริง ๆแลวพระเอกเองก็เสียใจเชนกัน  ทําใหแสงท่ีปรากฎ
ในตอนนี้จะแสดงใหเห็นแสงสลัว ๆ  ไมแจมใส บางฉากก็แสดงแสงมืด แสดงถึงชวงเวลากลางคืน
แตแฝงบรรยากาศใหอารมณหมนหมอง โศกเศราอยูดวย 
 สวนแสงประเภท High-Key จะปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้เปนอันดับสาม  โดยตอน
ท่ีปรากฎมากท่ีสุดคือตอนท่ี 3 และตอนท่ี  16 โดยตอนท่ี  3 ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกและนางเอก
แตงงานกัน ถึงมีจะมีเร่ืองบานฟูลเฮาส(full house)เปนเง่ือนไขในการแตงงาน  แตแสงท่ีปรากฎ
ในตอนน้ีจะเปนแสงสวาง แสดงถึงสถานการณและบรรยากาศของงานท่ีบงบอกถึงความร่ืนเริง   
และตอนท่ี  16  ซ่ึงเปนตอนจบของเร่ือง  เปนตอนท่ีท้ังพระเอกและนางเอกเปดเผยความรักท่ีมีตอ
กัน  ดังนั้นแสงท่ีปรากฎจึงมีภาพแสงสวาง ใหอารมณของตัวละครถึงความสุขท่ีกิดข้ึนของพระเอก
และนางเอกดวยความรักท่ีบริสุทธ์ิท่ีเปดเผยตอกัน ไมเหมือนในทุกตอนท่ีผานมาท่ีตางแอบหลงรัก
กัน แตตองตางคนตางเก็บความรูสึกท่ีมีตอกันไว  และแสง high-key นี้ยังแสดงถึงการเริ่มตนวัน
ใหม ยกตัวอยางเชน ในฉากแรกของตอนที่ 1  มีแสงสีขาวสวางจา เปนฉากท่ีพระเอกตื่นนอนใน
ตอนเชา     รวมถึงการแสดงถึงการเร่ิมตนใหมในชีวิต อยางเชน ในฉากจบของตอนท่ี 16 (ตอนจบ)  
แสดงแสงสวางจาในตอนเชาเชนกัน  ซ่ึงเปนฉากการต่ืนนอนของพระเอกและนางเอก ท่ีเพิ่งผาน
การปรับความเขาใจหลังจากผานอุปสรรคมากมาย  แสดงถึงการเร่ิมตนใหมของชีวิตของคูพระเอก
และนางเอก 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงความถ่ีของ  เสียง ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพกัใจ    ตอนท่ี 1-16 
 

ตอนที่   เสียงดนตรีประกอบ เสียงเพลงประกอบ 
1 8 3 
2 15 3 
3 8 0 
4 10 0 
5 7 4 
6 3 2 
7 15 0 
8 12 0 
9 20 4 
10 8 3 
11 18 7 
12 14 3 
13 13 4 
14 10 2 
15 15 5 
16 12 5 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 188 45 

 
 จากตารางท่ี 4.11 สามารถอธิบายไดวา เสียง ท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎ
ในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอน เปน  เสียงดนตรีประกอบ  ท่ีปรากฎสะดุด
รักท่ีพักใจ  มากท่ีสุด มีการปรากฎตามภาพ (ฉาก) ตาง ๆ  ซ่ึงจะทําหนาท่ีสะทอนอารมณของตัว
ละคร   และสรางบรรยากาศดูผอนคลายประกอบการทํากิจวัตรประจําวันของตัวละครในชวงท่ีไมมี
บทสนทนา  จนเปนเสนหของละครดังกลาว จะพบมากในตอนท่ี  9  ซ่ึงเปนตอนท่ีนางเอกเดินทาง
ไปเรียนทําอาหารกับคุณยาของพระเอกเพื่อทําอาหารตอนรับพระรอง ท่ีจะมาทานอาหารที่บานฟูล
เฮาส (Full House)  และก็เปนตอนท่ีพระเอกและนางเอกแสดงอาการงอนงอ 
 ในสวนเสียงเพลงประกอบท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจนั้น คือมีดนตรี
ทํานองและเนื้อรอง เปนภาษาเกาหลี  จากการเก็บขอมูลพบวาจะมีเพลงประกอบตามอริยบถของตัว
ละคร ยกตัวอยางเชน ถาหากนางเอกกําลังมีความสุข ราเริง อยู เพลงท่ีใชประกอบจะมีทวงทํานอง
และเนื้อรองท่ีสนุกสนาน แตทาทางตัวละครคนใดคนหนึ่งท่ีอยูในฉากเศรา จะมีเพลงประกอบข้ึน
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ทันทีหรือบางคร้ังก็เปนเสียงคลอตามบรรยากาศในฉากน้ัน ๆ  ไดแก  เพลง I think I  (ซ่ึงหลังจาก
ละครไดรับความนิยมก็มีการแปลเนื้อรองเปนภาษาไทยขับรองโดย คุณแคทลียา  อิงลิช )  เปนตน 
 ซ่ึงในสวนของรูปแบบสัญญะในดานเสียง ท่ีปรากฎในละครเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ นี้ 
จะปรากฎควบคูกับภาพ (ฉาก) ในละครและทุกตอนของละครสอดแทรกมาในเนื้อหาอยูเปนระยะ 
โดยเฉพาะต้ังแตตอนท่ี  7-16  พบวาเสียงดนตรีและเพลงประกอบปรากฎความถ่ีมากท่ีสุด โดยเฉล่ีย
ใน 1 ตอนจะปรากฎความถ่ีโดยประมาณ  13-17  คร้ัง  ซ่ึงท้ังดนตรีประกอบและเพลงประกอบนี้ทํา
ใหเขาถึงอารมณและเขาใจความคิดของตัวละครมากข้ึน วาถาเสียงเพลงคลอชาๆ แสดงวาพระเอก
หรือนางเอกกําลังเศรา กําลังเสียใจอยู  ซ่ึงเสียงเปนสวนท่ีเสริมสีสันและสรางความเขาใจในเนื้อหา
ละครใหกับละครมากข้ึนอีกดวย 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงความถ่ีของ  สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ตอนท่ี 1-16 
 

ตอนที่   บาน ฟูลเฮาส 
(full house) 

การโคง
คํานับ 

แหวน
แตงงาน 

อาหาร 

1 5 2 0 0 
2 11 0 3 0 
3 4 2 0 0 
4 9 2 0 2 
5 8 0 0 0 
6 6 0 3 2 
7 7 3 0 3 
8 8 0 0 1 
9 4 2 0 3 

10 6 0 0 2 
11 3 2 1 2 
12 5 0 0 0 
13 5 0 0 0 
14 5 0 1 0 
15 3 0 1 0 
16 10 0 2 1 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 99 13 11 16 
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 จากตารางท่ี 4.12  สามารถอธิบายไดวา  ภาพบานฟูลเฮาส (Full House) เปน สัญลักษณ 
ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอนมากที่สุด  ซ่ึงจากการเก็บขอมูล
การวิจัยนั้นผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะภาพท่ีแสดงใหเห็นตัวบานท้ังหลัง ซ่ึงสามารถบอกความเปน
สัญลักษณของละครเกาหลีเร่ืองนี้ไดเปนอยางดีจะพบมากในตอนท่ี 2  และตอนท่ี 16 (ตอนจบ)  ซ่ึง
ในตอนท่ี 2 เปนการแสดงใหเห็นตัวบานฟูลเฮาสท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีจะเกิดเร่ืองราวความรักของ
พระเอกนางเอก  สวนตอนท่ี 16 เปนตอนท่ีพระเอกและนางเอกกําลังปรับความเขาใจและเปนฉาก
จบของเร่ืองราวความรักในบานฟูลเฮาส (Full House) 
 โดยในตอนท่ี  8  มีการบอกถึงความหมายของช่ือบานฟูลเฮาส (full house) ซ่ึงหมายถึง 
“บานท่ีเต็มเปยมไปดวยความรัก”  ยิ่งเปนการย้ํา สัญลักษณ ของละครเกาหลีเร่ืองนี้อยางชัดเจน 
 สําหรับสัญลักษณของละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสอง คือ 
อาหาร ซ่ึงในที่นี้หมายความรวมถึง การทําอาหารดวย   โดยภาพท่ีปรากฎคือการทําอาหารเปน
หนาท่ีของผูหญิง ซ่ึงผูหญิงชาวเกาหลีถือวาเปนธรรมเนียมของเกาหลีท่ียึดถือปฏิบัติ 
 สวนอันดับท่ีสาม คือ การโคงคํานับ  ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณของละครเกาหลี และยัง
เปนสัญลักษณของประเทศเกาหลี  เพราะการโคงคํานับถือวาเปนวัฒนธรรมในการทําความเคารพ
หรือการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  หรือเปนการทักทายเม่ือพบกัน 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงความถ่ีของ ภาษา ท่ีปรากฎในละครสะดุดรักท่ีพักใจ ตอนท่ี 1-16 
 

วัจนภาษา อวัจนภาษา ตอนที่ 
ตัวอักษร โคงคํานับ สีหนาเศรา/

รองไห 
มีความสุข 

/ราเริง 
การ 

งองอน 
1 18 2 2 2 3 
2 5 0 3 0 3 
3 5 2 10 2 7 
4 1 2 1 4 9 
5 5 1 2 3 4 
6 3 0 6 4 6 
7 3 3 3 1 7 
8 0 0 1 2 4 
9 0 2 8 0 6 

10 2 0 2 4 1 
11 3 12 22 3 4 
12 0 10 4 4 8 
13 0 0 9 0 2 
14 1 0 10 1 4 
15 1 0 7 0 2 
16 7 0 1 12 5 

54 34 91 42 75 รวมความถ่ีที่ปรากฎ
ในละคร 54 242 

 
 จากตารางท่ี 4.13  สามารถอธิบายไดวา  ภาษา ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ี
พักใจ จากจํานวน  16 ตอน  ท่ีพบวา มากท่ีสุด คือ ภาษา ประเภท อวัจนภาษา ซ่ึงเปนภาษาทาทาง  
หรือการแสดงอารมณท่ีสะทอนถึงเร่ืองราวของละคร ความรูสึกของตัวละคร ไดแก  การโคงคํานับ  
สีหนาเศรา / การรองไห   มีความสุข/ราเริง และการงองอนของพระเอกนางเอก  โดยอวัจนภาษาท่ี
พบมากท่ีสุดคือ สีหนาเศรา/การรองไห  พบมากในตอนท่ี 11 ซ่ึงเปนตอนท่ี นางเอกตัดสินใจบอก
เลิกสัญญาการแตงงานกับพระเอกและขอหยารางกับนางเอก  สวนการงองอน ปรากฎใหเห็น
รองลงมา ซ่ึงเปนแนวทาง(Theme)หลักของละครเร่ืองนี้เชนกัน 
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 สวนวัจนภาษาท่ีปรากฎสวนใหญจะเปนลักษณะ ของ ตัวอักษร  ไดแก หนังสือสัญญา
และขอตกลงการแตงงานช่ัวคราวของพระเอกและนางเอก   กระดาษโนตท่ีแปะไวหนาตูเย็นเวลา
พระเอกส่ังใหนางเอกทํางานบาน  และบทนวนิยายของนางเอกซ่ึงเปนผูแตงและเปนอาชีพของ
นางเอกในการเพื่อหารายได 
 
จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง  สะดุดรักท่ีพักใจ  (Full 
House ) จํานวน  16  ตอน ในรูปแบบสัญญะ     สามารถอธิบายไดดังแผนภาพท่ี 13 ดังตอไปนี้ 
 
 

มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี

เรื่อง สะดุดรักที่พักใจ ในรูปแบบสัญญะ

0

200

400

600

800

รูปแบบสญัญะ

ความถ่ีท่ีปรากฎ

จํานวนความถ่ีที่ปรากฎในละคร 591 691 0 233 139 296

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ภาษา

 
 
ภาพท่ี 4.6  แสดงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาลีเร่ือง  สะดุดรักท่ีพักใจ  ตั้งแตตอนที่ 

1-16 ในรูปแบบสัญญะ  
 
 จากภาพท่ี 4.6 สามารถอธิบายไดวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง สะดุด
รักท่ีพักใจ  จะปรากฎความถ่ีในรูปแบบของแสงเปนอันดับหนึ่ง โดยสวนใหญจะเปนแสง 
Narrative ท่ีทําหนาท่ีของแสงในการเลาเร่ืองราวแบบตรงไปตรงมา ไมสลับซับซอน เปนเร่ืองราว
การดําเนนิชีวติประจําวนัต้ังแตเชาจรดเย็นของตัวละคร  โดยรูปแบบสัญญะดานแสงนั้นจะปรากฎ
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อยูในภาพ (ฉาก) ซ่ึงจากความถ่ีท่ีปรากฎ พบวา ความถ่ีในการปรากฎ แสงมีมากกวา ภาพ (ฉาก) ก็
เพราะวา ในภาพ (ฉาก) หนึง่ภาพ(ฉาก)สามารถแสดงผลดานแสงมากกวาหนึ่งแสงตามอารมณของ
ตัวละครและบรรยากาศของละครในชวงนัน้ ๆ  โดยภาพ(ฉาก) ท่ีปรากฎความถ่ีมากท่ีสุด คือฉาก
บานฟูลเฮาส โดยแสดงถึงตัวบาน ทิวทัศนรอบบริเวณบานและหองตางๆ ภายในบานฟูลเฮาส  
ไดแก หองนอนพระเอกและนางเอก  หองรับแขก  หองครัวและมุมโตะอาหาร มุมทํางาน มุมสวน
ยอมริมทะเล  หองน้ําและหองเก็บเส้ือผา ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักและความเปนสัญลักษณของละคร
เกาหลีเร่ืองนี้อีกดวย  ดังรูปภาพดังตอไปนี ้
 
 
 

    
ภาพท่ี 4.7  ภาพตัวบานของบานฟูลเฮาส และบริเวณโดยรอบตัวบาน 
 

     
ภาพท่ี 4.8  ภาพหองนอนพระเอกและนางเอก 
 

 
ภาพท่ี 4.9  ภาพหองรับแขก 
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ภาพท่ี 4.10  ภาพหองครัวและมุมโตะอาหาร  (นักทองเท่ียวชาวไทยเดนิทางไปเท่ียวเกาหลี ) 
 

 
ภาพท่ี 4.11  ภาพมุมทํางาน  (นักทองเท่ียวชาวไทยเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ) 
 

     
ภาพท่ี 4.12 ภาพมุมสวนยอมริมทะเล   
 

     
ภาพท่ี 4.13  ภาพหองน้ํา 
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 สวนรูปแบบสัญญะท่ีปรากฎเปนอันดับท่ี  3 คือ ภาษา โดยปรากฎอวัจภาษามากกวาวัจ
นภาษา โดยเฉพาะสีหนาเศรา/รองไห มากท่ีสุด ซ่ึงเปนสวนท่ีสรางการติดตามเร่ืองราวของละครวา
จะมีจุดจบของเร่ืองราวอยางไร 
 สวนรูปแบบสัญญะดานเสียงนั้น ถือวาเปนสวนในการสรางสีสันและบงบอกถึงอารมณ
ของตัวละครไดเปนอยางดี ซ่ึงประเภทของเสียงท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้  ไดแก เสียงดนตรี
ประกอบและเสียงเพลงประกอบ  
 สวนรูปแบบสัญญะดานสี สําหรับเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ นั้น ผูวิจัยไมพบถึงการปรากฎ
ท่ีเดนชัดเพื่อการสรางประโยชนทางธุรกิจ 
 
 
สวนท่ีสอง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ในรูปแบบการ
บงชี้ทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 
 -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ไดแก ส่ิงกอสราง/ท่ีอยูอาศัย , เคร่ืองใชอุปโภค (ซ่ึง
ประกอบดวย  โทรศัพทมือถือ , คอมพิวเตอร , เคร่ืองแตงกาย , ยานพาหนะ )   และ อาหารการกิน 
 -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ไดแก  ความคิดหรือความเช่ือ , ประเพณี และ
คานิยม ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุท่ีปรากฎในละครเร่ืองนี้ พบวา
ปรากฎ การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุในรูปแบบ คานิยม  เทานั้นท่ีสามารถกอใหเกิด
ประโยชนทางธุรกิจ 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) จํานวน 16  ตอน   ดังรูปตารางท่ี4.14 -ตารางท่ี 4.15  ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.14 แสดงความถ่ีของ การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ีปรากฎในละครสะดุดรักท่ีพัก
ใจ ตอนท่ี 1-16 

 
 
 จากตารางท่ี 4.14   สามารถอธิบายไดวา  การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอน พบมากท่ีสุด คือ ท่ีอยูอาศัย ซ่ึงนั่นก็หมายถึง
บานฟูลเฮาส(Full House)  ซ่ึงเปนสวนหลักสําคัญของละครเกาหลีเร่ืองนี้   
 สวนวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ีมีความถี่ในการปรากฎเปนอันดับท่ีสองคือ เคร่ืองใชเคร่ือง
อุปโภคตางๆ  ซ่ึงจาการศึกษาวิจัยพบวา วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุท่ีปรากฎ คือ โทรศัพทมือถือ  
คอมพิวเตอร เคร่ืองแตงกาย และยานพาหนะ(รถยนต)  โดยความท่ีปรากฎเปนอันดับแรกของ
เคร่ืองใชเคร่ืองอุปโภคตาง ๆ คือ เคร่ืองแตงกาย ของตัวแสดงหลักของละครเปนแนวทันสมัย 

เครื่องใชเครื่องอุปโภคตางๆ  ตอนที่   ที่อยูอาศัย 
โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร เครื่องแตงกาย ยานพาหนะ 

อาหารการกิน 

1 8 2 0 9 8 3 
2 20 2 0 4 3 2 
3 14 4 0 5 5 1 
4 15 8 1 2 4 1 
5 25 6 2 4 6 2 
6 20 6 2 8 5 3 
7 31 3 3 5 4 3 
8 37 6 3 4 5 4 
9 29 3 2 5 5 5 
10 34 3 1 3 2 4 
11 37 0 5 6 2 4 
12 20 1 2 3 2 0 
13 36 1 0 5 5 2 
14 28 1 1 4 5 0 
15 31 0 2 7 2 2 
16 25 0 2 6 4 6 

46 26 80 67 รวมความถีที่
ปรากฎในละคร 

410 
 219 

42 
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 และการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ในลําดับท่ีสาม  ท่ีแสดงออกมารูปแบบของ
อาหารการกินนั้น  จะแสดงออกมาในลักษณะของการรับประทานอาหารและการทําอาหารของ
พระเอก-นางเอกท่ีเกิดข้ึนในบานฟูลเฮาส ท่ีแสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน  ซ่ึง
จากละครนั้นพระเอกมีสถานะทางสังคมเปนบุคคลมีช่ือเสียง ครอบครัวมีฐานะรํ่ารวย มีความ
พิถีพิถันในการเลือกซ้ือเลือกใชสินคาตางๆ โดยเฉพาะในเร่ืองอาหาร พระเอกชอบรับประทาน
อาหารเกาหลีและยังแสดงถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวเกาหลี ผานบทละครในตอน
ท่ี 2 วา “ เธอตองเตรียมอาหารเชาต้ังแต 6โมงเชา  ฉันกินขาวกับซุป”   ตางกับนางเอกซ่ึงมีฐานะ
ยากจนกวา มีอาชีพและรายไดไมแนนอน ดังนั้นอาหารท่ีนางเอกรับประทานจะเปนอาหารจานดวน 
อาหารสําเร็จรูป  หรือแมแตอาหารแนวตะวันตก  จําพวก เบอเกอร  แซนวิส เปนตน    ซ่ึงจากสวนนี้
สะทอนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของตะวันตกและวัฒนธรรมเกาหลี ในรูปแบบการดําเนินชีวิต
ในปจจุบัน  
 และยังสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมเกาหลีวาเปนอาหารท่ีดีมีข้ันตอนการทําท่ีพิถีพิถัน  
เปนอาหารสําหรับคนท่ีมีฐานะรํ่ารวย มีเวลาในการเลือกรับประทานท่ีดี ไมเรงรีบ  ซ่ึงตางกับ
วัฒนธรรมตะวันตกท่ีเนนความสะดวก รวดเร็ว  ซ่ึงไมเพียงสะทอนแควัฒนธรรมเพียงอยางเดียว แต
ยังบงบอกถึงการแสดงใหเห็นถึงระดับช้ันทางสังคม 
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ตารางท่ี  4.15 แสดงความถ่ีของ การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ท่ีปรากฎในละครสะดุดรักท่ีพกั
ใจ  ตอนท่ี 1-16 

คานิยม ตอนที่   
ดารา/นักแสดง 

1 10 
2 0 
3 3 
4 2 
5 1 
6 0 
7 2 
8 2 
9 1 

10 2 
11 0 
12 0 
13 0 
14 1 
15 0 
16 4 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 28 

 
 จากตารางท่ี 4.15  สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอน ท่ีสามารถสะทอนการกอใหเกิดประโยชนทาง
ธุรกิจ โดยผูวิจัยพบวามีเพียงเร่ืองคานิยม เพียงเร่ืองเดียว  สวนความคิด/ความเช่ือและประเพณี ไม
ปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้  โดยคานิยมท่ีปรากฎคือคานิยมในตอตัวพระเอกท่ีมีอาชีพดารา
นักแสดง ซ่ึงมากท่ีสุดในตอนท่ี 1 ซ่ึงเปนตอนเร่ิมตนของเร่ืองเพ่ือบอกถึงอาชีพดารานักแสดงที่มี
ช่ือเสียงของพระเอกจนไดรับความนิยมท้ังในประเทศเกาหลีและประเทศจีน (ตามเนื้อเร่ืองของ
ละคร) 
 และในตอนท่ี  16  ซ่ึงเปนตอนท่ีพระเอกและนางเอกเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ี
ตางๆ  ในกรุงโซล นั้น ก็มีผูคนมากมายรายลอมและช่ืนชม ช่ืนชอบความเปนดารา นักแสดงของ
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พระเอก หลังจากท่ีแสดงภาพยนตร ซ่ึงนางเอกเปนผูเขียนบทภาพยนตร จนพระเอกกลับมามี
ช่ือเสียงและไดรับความนิยมมากอีกคร้ัง 

 
จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ  

(Full House ) จํานวน  16  ตอน  ในสวนท่ีเปนการบงชี้ทางวัฒนธรรม ท้ัง 2 ประเภท คือการบงช้ี
ทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ สามารถสรุปความถ่ีท่ีปรากฎเปน
แผนภาพท่ี 4.14    ดังนี ้
 
 

 
ภาพท่ี  4.14  มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง  สะดุดรักท่ีพักใจ  ตั้งแตตอนที่ 1-

16 ในลักษณะการบงช้ีทางวฒันธรรม (วัตถุ/ไมใชวัตถุ) 
 
 จากภาพท่ี 4.14  สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ท้ัง  16 ตอน ปรากฎความถ่ี ในรูปแบบการบงช้ีทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
มากกวาการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ โดยวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง
สะดุดรักท่ีพักใจนั้น ไดแก ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ และอาหารการกิน โดยท่ีมีความถ่ีใน
การปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมคือ ท่ีอยูอาศัย นั่นก็คือ บานฟูลเฮาส (full house)  

มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหลี 

เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ในลักษณะการบงชี้ทางวัฒนธรรม 
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 รองลงมา คือ เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ  ไดแก โทรศัพทมือถือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง
แตงกายและยานพาหนะ  
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ 
เปนเร่ืองเกี่ยวกับคานิยมของสังคมท่ีมีกระแสการนิยมชื่นชอบในความเปนดารานักแสดงดัง ซ่ึงจาก
เนื้อเร่ืองของละคร พระเอกมีอาชีพเปนนักแสดงท่ีไดรับความนิยมมากในประเทศเกาหลี  ซ่ึงถือวา
เปนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุท่ีสะทอนตัวละครคือพระเอก ท่ีเปนตัวเอกของเร่ือง   
 โดยตัวพระเอก  เรน  บีนักแสดงนําชายทานน้ี  ในชีวิตจริงนั้นเปนนักรองและนักแสดง
ของเกาหลีท่ีไดรับความนิยมมากจากการแสดงละครเกาหลีเร่ืองนี้ดวยจนไดรับการแตงตั้งจาก
รัฐบาลเกาหลีใหเปนทูตวัฒนธรรมเกาหลีอีกดวย 
 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนท่ีผูวิจัยทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีเร่ือง ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)  ตั้งแตตอนท่ี 1-ตอนท่ี 16 สามารถสรุป 
มายาคติทางวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถจําแนกเนื้อหาตามรายละเอียดดังนี้   

 รูปแบบของสัญญะ   
 จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ พบวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎ คือ แสง ชนิด Narrative เนื่อง
ละครเร่ืองนี้มีการวางเคาโครงเร่ืองและลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในละครแบบตรงไปตรงมา ไม
สลับซับซอน เขาใจไดงาย ไมมีปมปญหาใดๆ จึงทําใหปรากฏแสงชนิดดังกลาวมากท่ีสุด 
 
 ***ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการเลาเร่ืองเกี่ยวกับแสง (อางในจุฑามาศ สุกิจจานนท, 
2539)   ท่ีวา “แสง คือสัดสวนของแสงสวางท่ีสุดไลไปจนถึงสวนท่ีเปนบริเวณเงาดําท่ีอยูในฉาก
หรือเหตุการณ เปนองคประกอบสําคัญท่ีใชแสดงอารมณหรือบรรยากาศใหแกเร่ืองราวไดการสราง
ภาพยนตร   ซ่ึง Narrative Tonality   เปนแสงสวางท่ีอยูระหวาง Low – Key และ High – Key ใช
บอกเลาเหตุการณอยางตรงไปตรงมา ไมเนนอารมณ ชวยใหติดตามเร่ืองไดงาย”  
 
 สวนรูปแบบสัญญะ เร่ืองของภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎในละคร สวนใหญเปน ภาพ (ฉาก) 
บานฟูลเฮาส ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักของละครเร่ืองนี้ 
 และรูปแบบสัญญะเร่ืองภาษา ซ่ึงปรากฎภาษาทางกาย ท่ีแสดงสีหนาเศราและรองไห
มากท่ีสุด โดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ท่ีปรากฎภาพดังกลาว เนื่องจากการสรางละครเกาหลีสวนใหญ
จะมีแนวการเร่ืองเลาเร่ืองราว 
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 การบงชี้ทางวัฒนธรรม  
 จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ พบวามีการปรากฎการบงช้ีทางวัฒนธรรมทางวัตถุมากท่ีสุด  
ไดแก  ท่ีอยูอาศัย  เคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ  อาหารการกิน   ซ่ึงในละครเกาหลีเร่ืองนี้มีการนําเสนอ
วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ นั่นคือท่ีอยูอาศัย  คือบานฟูลเฮส มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลเกาหลีเชนกัน 
 
 การใหความหมาย   
 จากละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ พบวาการใหความหมายของละครเกาหลีก็คือส่ือ
บันเทิงในรูปแบบละคร ซ่ึงเปนความหมายนัยตรง  แตสําหรับการใหความหมายนัยแฝงพบวา ละคร
เกาหลีเร่ืองน้ีแฝงการเช่ือมโยงทางธุรกิจการทองเท่ียว จากภาพบานฟูลเฮาส ท่ีเปนสถานท่ีถายทํา
หลักของละครเร่ืองนี้  แตสําหรับการใหความหมายนัยแฝงพบวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงการ
เช่ือมโยงทางธุรกิจ จากรูปแบบสัญญะตาง ๆ  ไดแก 
 รูปแบบสัญญะดาน ภาพ(ฉาก)   
 สําหรับ สัญญะดานภาพ ท่ีปรากฏโดยสวนใหญ คือ ภาพ(ฉาก) หรือสถานท่ีถายทํา
ละครเร่ืองนี้ โดยพบวา  ภาพ (ฉาก)  บานฟูลเฮาส (Full house)  มีความถ่ีของการปรากฎมากท่ีสุด 
ซ่ึงถือวาเปนฉากหลักและฉากสําคัญของเร่ือง ท่ีบอกความเปนเอกลักษณของละครเร่ืองดังกลาว ซ่ึง
มีการใหความหมาย หมายถึง สถานท่ีแหงครอบครัว ความอบอุน และการใชชีวิตคูของหนุมสาว 
 
 รูปแบบสัญญะดานแสง 
 สําหรับ สัญญะดานแสง แสง ที่ปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  
16 ตอน พบวา  แสง ท่ีปรากฎสะดุดรักท่ีพักใจ  มากท่ีสุด  ซ่ึงจากลักษณะของแสง  Narrative  นั้น มี
การใหความหมายถึงการเลาหรือการดําเนินเร่ืองราวมีลักษณะแบบตรงไปตรงมาอยางตอเนื่องไม
สลับซับซอนเร่ิมเร่ืองราว โดยเร่ิมตนเร่ืองราว ณ  เวลาปจจุบัน และเปนเร่ืองราวความรักระหวาง
ชายหญิงแบบสดใส  ดังนั้น แสง ท่ีปรากฎจึงเปนแสงท่ีแบบ Narrative ซ่ึงในการใหความหมายของ
แสงชนิดนี้ท่ีปรากฏในละครนั้น คือความตอเนื่องของการดําเนินเนื้อเร่ืองของตัวละคร  การดําเนิน
ชีวิตของตัวละครในแตละวัน คือเวลาท่ีเร่ืองราวของละครนั้นมีความเปนปจจุบันแบบวันตอวัน  
ดังนั้น แสง แบบ Narrative  จึงเปนสวนท่ีจะชวยใหการดําเนินเร่ืองนั้น มีความตอเนื่องมากกวาแสง
แบบอ่ืนๆ  และ ยังสะทอนถึงรูปแบบของละคร ท่ีเนื้อเร่ืองท่ีสดใส 
 สวนแสง แบบ Low-Key ซ่ึง มีคุณลักษณะท่ีแสดงถึงเนื้อหาหรือภาพของละครอยูใน
เหตุการณเงามืด แสดงใหเห็นถึงอันตราย ความลึกลับ ความหวาดกลัว    แตสําหรับละครเร่ืองสะดดุ
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รักท่ีพักใจ ในการใหความหมายของแสง Low-Key  พบวา นอกจากจะบอกถึงชวงเวลา นั่นก็คือ 
ชวงเวลากลางคืน แลวนั้นยังสะทอนถึงอารมณความเศราโศก เสียใจ ความผิดหวัง โดยใชแสงแสดง
ใหเห็นบรรยากาศหมนหมอง  
 และแสงแบบ High-Key ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความสนุกสนานราเริง นั้นแต
สําหรับละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร ในการใหความหมายของแสง High-Key  พบวาหมายถึงอารมณ
ความสุข  ความรักอยางบริสุทธ์ิใจซ่ึงปรากฎในฉากท่ีพระรองแสดงความรักท่ีมีตอนางเอกและแสง 
high-key นี้ยังแสดงถึงการเร่ิมตนวันใหม ยกตัวอยางเชน การตื่นนอนในตอนเชา     รวมถึงการ
เร่ิมตนใหมในชีวิตดวย 
 
 รูปแบบสัญญะดานเสียง 
 สําหรับ เสียง ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอน เปน  
เสียงดนตรีประกอบ  มากที่สุด มีการปรากฎตามภาพ (ฉาก) ตาง ๆ  ซ่ึงจะทําหนาท่ีสะทอนอารมณ
ของตัวละคร   ซ่ึงท้ังดนตรีประกอบและเพลงประกอบนี้ทําใหเขาถึงอารมณและเขาใจความคิดของ
ตัวละครมากข้ึน วาถาเสียงเพลงคลอชาๆ แสดงวาพระเอกหรือนางเอกกําลังเศรา กําลังเสียใจอยู  ซ่ึง
เสียงเปนสวนท่ีเสริมสีสันและสรางความเขาใจในเนื้อหาละครใหกับละครมากข้ึนอีกดวย เสมือนวา
พระเอกหรือนางเอกเปนผูขับรองเพลงนั้น เพื่อถายทอดอารมณความรูสึกผานจากเพลงประกอบ 
 โดยหนาท่ีของ เสียงท่ีปรากฏในละครเกาหลีเร่ืองดังกลาวนี้ ใชสะทอนอารมณโศกเศรา 
เสียใจ ความทุกขใจของตัวละครและแนวของละคร      ซ่ึงถึงแมเวลาเนื้อรองจะเปนภาษาเกาหลีแต
ใหสามารถสรางอารมณความรูสึกเศราคลอยตามไปกับทวงทํานองของเพลงพรอมกับภาพการ
แสดงของตัวละครในฉากนั้น ๆ    โดยสวนใหญจะใชประกอบในฉากท่ีพระ-นาง กําลังนั้นมี
กิจกรรมตางๆ ภายในบานท่ีตองทํารวมกัน หรือ ในฉากท่ีพระเอกหรือนางเอกตางคนตางมีเร่ืองขัด
เคืองใจตอกัน  ซ่ึงเสียงดนตรีเหลานี้ชวยสรางอารมณคลอยตามไปกับละครในลักษณะตาง ๆ  เชน 
เศรา  ตลกขบขัน ซาบซ้ึง เปนตน  (เนื้อรองและคําแปล/ภาคผนวก) 
 
 รูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ 
 สําหรับ สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จํานวน  16 ตอน
มากท่ีสุด คือภาพบานฟูลเฮาส (Full House) ซ่ึงสามารถบอกความเปนสัญลักษณของละครเกาหลี
เร่ืองนี้โดยมีภาพแสดงใหเห็นตัวบานฟูลเฮาสท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีจะเกิดเร่ืองราวความรักของพระเอก
นางเอก    
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 สําหรับความหมายของช่ือบานฟูลเฮาส (full house) มีการใหความหมายจากละครผาน
ตัวละครคือนางเอก กลาวถึงความหมายวา “บานฟูลเฮาสคือบานที่เต็มเปยมไปดวยความรัก”   
 สําหรับสัญลักษณของละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสอง คือ 
อาหาร ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของตัวละครที่สะทอนถึงวิถีชีวิตชาวเกาหลีท่ี
อาหารเชาตองเสิรฟพรอมน้ําซุป   และจากละครเกาหลีเร่ืองนี้ยังหมายความรวมถึง การทําอาหาร
ดวย   โดยภาพท่ีปรากฎคือการทําอาหารเปนหนาท่ีของผูหญิง ซ่ึงผูหญิงชาวเกาหลีถือวาเปนธรรม
เนียมของเกาหลีท่ียึดถือปฏิบัติ 
 สวนอันดับท่ีสาม คือ การโคงคํานับ  ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณของละครเกาหลี และยัง
เปนสัญลักษณของประเทศเกาหลี  เพราะการโคงคํานับถือวาเปนวัฒนธรรมในการทําความเคารพ
หรือการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน  หรือเปนการทักทายเม่ือพบกัน 
 
 รูปแบบสัญญะดานภาษา 
 สําหรับ ภาษา ท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ จากจํานวน  16 ตอน  ท่ี
พบวา มากท่ีสุด คือ ภาษา ประเภท อวัจนภาษา ซ่ึงเปนภาษาทาทาง  หรือการแสดงอารมณท่ี
สะทอนถึงเร่ืองราวของละคร ความรูสึกของตัวละคร ไดแก  การโคงคํานับ  สีหนาเศรา / การ
รองไห   มีความสุข/ราเริง และการงองอนของพระเอกนางเอก  โดยอวัจนภาษาท่ีพบมากท่ีสุดคือ สี
หนาเศรา/การรองไห    สวนการงองอน ปรากฎใหเห็นรองลงมา ซ่ึงเปนแนวทาง(Theme)หลักของ
ละครเร่ืองนี้เชนกัน  
 สวนวัจนภาษาท่ีปรากฎสวนใหญจะเปนลักษณะ ของ ตัวอักษรภาษาเกาหลี   ไดแก 
หนังสือสัญญาและขอตกลงการแตงงานช่ัวคราวของพระเอกและนางเอก   กระดาษโนตท่ีแปะไว
หนาตูเย็นเวลาพระเอกส่ังงานเกี่ยวกับงานภายในบานฟูลเฮาสกับนางเอก  และบทนวนิยายของ
นางเอกซ่ึงเปนผูแตงและเปนอาชีพของนางเอก 
 
 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง 
สะดุดรักท่ีพักใจ”  โดยใชแนวคิดเชิงมายาคติของ Roland Barthes และแนวคิดเชิงสัญญะวิทยา เปน
กรอบในการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของละคร และแนวคิดองคประกอบของละครโทรทัศน  สามารถ
สรุปผลไดวา ละครเกาหลีเร่ืองดังกลาวปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมเกาหลีท่ีสะทอนในรูปแบบ
ของสัญญะดานตางๆ ไดแก ภาพ,แสง,สี,เสียง,สัญลักษณ และภาษา ซ่ึงเปนการสะทอนถึง
วัฒนธรรมเกาหลีท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและแฝงสอดแทรกอยูใน
เนื้อหาการละครเกาหลีดังกลาว โดยความถ่ีในการปรากฎจากการเก็บขอมูลนั้นคือ รูปแบบสัญญะ
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ดานภาพและแสงควบคูกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมเกาหลีผานภาพ (ฉาก) การถายทําละคร 
สถานท่ีตางๆ ซ่ึงแสงท่ีปรากฎควบคูกันนั้นสามารถสะทอนเนื้อหาเร่ืองราวของละคร  พรอมกับบง
บอกถึงอารมณของตัวละครนั้นๆ เปนองคประกอบสวนหน่ึงขององคประกอบละครโทรทัศน ซ่ึง
ถือวาเปนองคประกอบท่ีเสริมบทบาทการแสดงของตัวละครและเน้ือหาของละครใหดูเขาใจงายไม
ซับซอน เชนเดียวกับละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร 
 อีกท้ังละครเกาหลีเร่ืองนี้ยังปรากฎการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ โดยเฉพาะ
ส่ิงกอสรางท่ีอยูอาศัย รวมถึงทิวทัศนธรรมชาติ ท่ีใชเปนสถานท่ีในฉากละคร ในการแสดงถึง
วัฒนธรรมความเปนอยูอาคารบานเรือน วิถีชีวิตของชาวเกาหลีสมัยใหมอีกดวย 
 อาจกลาวสรุปไดวาละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ (Full House) นั้นมีการปรากฎ
มายาคติทางวัฒนธรรม โดยมีละครเปนส่ือนําวัฒนธรรมเกาหลีท้ังวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเปนวัตถุ
และไมใชวัตถุ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของสัญญะตาง ๆ ท่ีแทรกซึมมากับบทบาทการแสดง
ของตัวละครและเนื้อหาหรือเร่ืองราวของละครเกาหลีเร่ืองดังกลาว 
 
 มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง  ละครเกาหลีเร่ือง “แดจังกึม จอม
นางแหงวังหลวง (Dae Jung Kum ...Jewel in the place )”   จํานวน  53 ตอน    นําเสนอทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 
 คร้ังแรก  วันท่ีออกอากาศ   เสาร-อาทิตย เวลาออกอากาศ    เวลา  9.15 น .   เ ร่ิม
ออกอากาศ  วันเสารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2548 - วันอาทิตยท่ี 31 กรกฏาคม พ.ศ.2548 
 คร้ังท่ีสอง วันท่ีออกอากาศ  จันทร-อังคารเวลาออกอากาศ  หนังรอบเชา เวลา 8.15 น.
เร่ิมออกอากาศ  วันจันทรท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2549 -วันอังคารท่ี 25 เมษายน พ.ศ.2549 
 
เร่ืองยอ 
 เม่ือ 500 ปท่ีผานมา ในชวงสมัยของราชวงศโชซอนประเทศเกาหลียังคงปกครองดวย
กฎเกณฑท่ีผูชายมีอํานาจมากกวาผูหญิง "แดจังกึม" จอมนางแหงวังหลวง สรางมาจากเร่ืองจริงของ
ประวัติศาสตรเกาหลี นําเสนอเร่ืองราวของแดจังกึม หญิงสาวคนแรกของเกาหลีท่ีเปนแพทยรักษา
อาการเจ็บปวยใหกับเช้ือพระวงศในหลวง     จังกึมเปนเด็กท่ีเกิดในครอบครัวสามัญชนท่ีมีฐานะ
ยากจน ไดสูญเสียพอแมไปต้ังแตเด็ก   เม่ือไดมีโอกาสเขาไปศึกษาการปรุงอาหารในพระราชสํานัก 
ดวยความท่ีเปนเด็กฉลาดจึงทําใหกลายเปนแมครัวมือหนึ่งท่ีไดรับความไววางใจจากเช้ือพระวงศ  
 ตอมาจังกึมถูกใสรายวาวางยาพิษกษัตริยจุงจงจึงถูกขับไลออกจากวัง แตภายหลังเธอก็
ไดไปศึกษาวิชาแพทย และสามารถกลับมารักษาพระองคไดในท่ีสุด อยางไรก็ดี เลหกลของคนใน
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วังและอํานาจทางการเมืองก็มักจะ เปนอุปสรรคใหเธอตองฝาฟนอยูเร่ือย หนําซํ้าเพื่อนท่ีเติบโตมา
ดวยกันก็ยังกลายมาเปนคูแขงท่ีสรางปญหา ใหเธอตลอดเวลา แตเธอก็ไดใชสติปญญาตอกรกับศัตรู
ท่ีมีอยูมากมายในพระราชสํานัก  เพื่อใหมาตรฐานทางสังคมเกิดความเทาเทียมกัน  ซ่ึงใน
ประวัติศาสตรของเกาหลี ไมเคยมีสตรีผูใดทําไดเชนจังกึม 
 
 สําหรับละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  เปนละครเกาหลีเร่ืองท่ีสามท่ี
ผูวิจัยเลือกทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร โดยแบงเนื้อหาการศึกษาเปน 2 
สวน  ดังนี้ 
 สวนท่ีหนึ่ง  คือ รูปแบบสัญญะ  ประกอบดวย ภาพ (ฉาก)   แสง  สี  เสียง  สัญลักษณ
และภาษา  
 สวนท่ีสอง  คือ  การบงช้ีทางวัฒนธรรม  ประกอบดวย  การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปน
วัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ 

 
สวนท่ีหนึ่ง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  
ในรูปแบบสัญญะ ประกอบดวย  
 -  ภาพ  ไดแก   

1.  ฉากในวังหลวง  :  ฉากเกีย่วกับอาหาร , ฉากเกี่ยวกับเช่ือพระวงศ , ฉาก
เกี่ยวกับขาหลวง ,ฉากเกี่ยวกบัท่ีพักอาศัย และฉากเก่ียวกบัสํานักหมอหลวง 

2.  ทิวทัศนธรรมชาติ : เขตทาเจ และเกาะเชจู 
3.  ชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวง 
4.  สถานฝกหมอหญิง 

 
 -แสง  ไดแก  แสง Low-Key  ,  แสง High-Key  และแสง Narrative 
 -เสียง  ไดแก  

1.  เสียง สนทนา  : เกีย่วกับอาหาร , เกี่ยวกับสถานท่ี และเกีย่วกับการรักษาโรค 
2.  เสียงดนตรีประกอบ  : เราอารมณใหตืน่เตนในตอนสําคัญ ,เศราโศก/เสียใจ , 

สนุกสนาน/มีความสุข และเวลาทําอาหาร 
3.  เสียงเพลงประกอบ  

 -สัญลักษณ ไดแก   
1.  แดจังกึม : อาหาร และการแพทย  
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2.  การแตงกายในสมยัอดีต : วังหลวง และชาวบาน 
3.  สมุนไพร : โสม 
4.  สถานท่ี  : เขตวังหลวง และหมูบานชุมชน 

 -ภาษา ไดแก  
1.  วัจนภาษา :  ตัวอักษร และบทพูด 
2.  อวัจนภาษา  : การโคงคํานับ ,อาการเศรา/รองไห ,  อาการดีใจ(มีความสุข) ,

สายตาเจาเลห และการครุนคิด/วิตกกังวล 
 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง แดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  จํานวน 18 ตอน  ดังรูปตารางท่ี 4.16  –รูปตารางท่ี 4.20  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  4.16   สรุปความถ่ีของ ภาพ (ฉาก)ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง 
 

วังหลวง ทิวทัศนธรรมชาติ ภาพ (ฉาก) 
ที่ปรากฎใน

ละคร 
ฉากเก่ียวกับ
อาหาร 

ฉากเก่ียวกับ
เช่ือพระวงศ 

ฉากเก่ียวกับ
ขาหลวง 

ฉากเก่ียวกับ
ท่ีพักอาศัย 

ฉากเก่ียวกับสํานัก
หมอหลวง 

หิมะ เขตทาเจ เกาะเชจู 

ชุมชนและท่ี
อยูอาศัยนอก
วังหลวง 

สถานฝก
หมอหญิง 

ตอนที่ 1-53 308 324 192 332 177 29 90 38 346 59 
รวมความถี่ท่ี
ปรากฎในละคร 

1333 157 346 59 

 
 จากตาราง 4.16    สามารถอธิบายไดวา   ภาพ (ฉาก)  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองแด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน  คือ ภาพ (ฉาก) ในวังหลวง  มากท่ีสุด  ซ่ึงฉากที่ปรากฎ  
ไดแก ฉากท่ีเกี่ยวกับอาหาร  ฉากท่ีเกี่ยวกับเช้ือพระวงศ   ฉากท่ีเกี่ยวกับขาหลวง  ฉากท่ีเกี่ยวกับท่ี
พักอาศัย และฉากท่ีเกี่ยวกับสํานักหมอหลวง  โดยภาพ (ฉาก) วังหลวง จะปรากฎใหเห็นในทุกตอน
ของเร่ืองโดยจะเปนฉากเกี่ยวกับท่ีพักอาศัย เปนฉากท่ีใชในการเลาเร่ืองราวการดําเนินชีวิตในวัง
หลวงของจังกึม นางเอกของละครเร่ืองนี้ 
 
 สวนชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวง ปรากฎ ใหเห็นเปนอันดับสอง ซ่ึงจะปรากฎ
ควบคูกับฉากในวังหลวง ในทุกตอนของเร่ือง  ซ่ึงภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎ คือ บานพักของพอคาแช
พันซุลและบานของคักดึกคู  คนตมเหลาขายและเปนพอบุญธรรมของจังกึม 
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 สวนอันดับท่ีสามท่ีปรากฎ คือ ภาพ (ฉาก) ธรรมชาติ โดยเปนภาพฉาก เขตทาเจ ซ่ึงเปน
ภาพฉากที่มีสวนสําคัญของเร่ืองฉากหนึ่ง ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวพันกับตัวเอกของเร่ือง คือแด
จังกึม ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีทดลองปลูกสมุนไพรและพืชผักท่ีหายากสงใหกับวังหลวง ซ่ึงในตอนทาย ๆ 
ของเร่ืองไดใชเปนสถานท่ีท่ีพักฟนผูปวย เพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอาการปวยของพระราชา  
 ซ่ึงโดยภาพรวมของการปรากฎภาพ (ฉาก) ในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางวัง
หลวง นั้น  การแสดงภาพ (ฉาก) ท่ีซํ้าไปซํ้ามา และปรากฎใหเห็นในเกือบทุกตอนของละครเร่ืองนี้  
คือภาพ (ฉาก) วังหลวง สลับกับภาพ(ฉาก) ตางๆ  ภาพทิวทัศนธรรมชาติ (ซ่ึงประกอบดวย ภาพฉาก
หิมะ , เขตทาเจ  และเกาะเชจู) , ภาพ(ฉาก)ชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวง และ ภาพ(ฉาก) สถาน
ฝกหมอหญิง 
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ตารางท่ี  4.17   แสดงความถ่ีของ แสง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ตอนท่ี  
1-53 
 

ตอนท่ี   Low -key High-key Narrative ตอนท่ี   Low -key High-key Narrative 
1 9 0 15 28 29 0 25 
2 15 3 8 29 22 4 40 
3 13 0 14 30 16 0 42 
4 17 1 18 31 16 5 46 
5 9 0 28 32 12 0 17 
6 12 1 6 33 9 0 7 
7 28 0 17 34 13 0 23 
8 15 0 12 35 9 0 22 
9 20 0 10 36 15 0 17 
10 32 0 24 37 20 0 10 
11 29 0 24 38 12 0 25 
12 27 0 24 39 9 0 20 
13 18 0 12 40 6 0 29 
14 32 0 17 41 3 0 20 
15 29 0 26 42 16 0 16 
16 24 0 30 43 5 0 23 
17 31 0 11 44 5 0 11 
18 24 0 26 45 5 0 27 
19 44 0 12 46 2 0 30 
20 38 0 15 47 4 1 20 
21 27 0 20 48 0 0 26 
22 15 0 20 49 7 0 16 
23 15 0 21 50 4 0 25 
24 12 0 10 51 5 0 15 
25 23 3 7 52 4 0 29 
26 11 0 10 53 4 0 14 
27 15 0 12  

Low -key High-key Narrative รวมความถีท่ี ่
ปรากฎในละคร 

 
836 18 1044 

 

 จากตารางท่ี  4.17  สามารถอธิบายไดวา แสงท่ีปรากฎในละครแดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง  จํานวน  53 ตอน พบวา แสงในลักษณะ Narrative มากท่ีสุด  ซ่ึงบอกถึงการเลาเร่ืองราวแบบ
ตรงไปตรงมาไมสลับซับซอนเร่ิมเร่ืองราวต้ังแตจังกึมยังเด็ก แลวเขารับใชพระราชาต้ังแตเปน
นางใน จนเล่ือนข้ันเปนขุนนางสูง (ข้ันสาม) 
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 ในสวนของแสงลักษณะ Low-key มีความถ่ีท่ีปรากฎเปนอันดับท่ี  2  ซ่ึงสําหรับแสง 
Low-key ท่ีปรากฎในละครเร่ืองนี้บอกถึงชวงเวลา นั่นก็คือ ชวงเวลากลางคืน และก็แฝงความหมาย
ไว 2 ดาน คือ   
 -  ดานความโศกเศรา เสียใจ 
 -  ดานความลึกลับ ความหวาดกลัว และอันตราย 
 ทําใหแสงในลักษณะ Low-key ท่ีปรากฎในละครเร่ืองนี้ สะทอนอารมณในมุมตาง ๆ 
ของตัวละครละคร  และแสดงแสงตามเร่ืองราวของละครในแตละฉากท่ีตองการสื่อความหมายให
ผูชมรูสึกตาม อยางเชนในตอนท่ี 1  ท่ีพอแมของจังกึมถูกทางการจับตัว  จังกึมตองแอบอยูในซอก
หินเพื่อหลบหลีกการตามลา โดยแสงจะมีลักษณะ แสง เงามืด  ใหอารมณหวาดกลัว หวาดระแวง  
เปนตน 
 
 สวนแสง High-key  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้นอยท่ีสุด  โดยจะเปนลักษณะแสง 
จะเปนแสงแดดสวางจา ท่ีบอกถึงชวงเวลาในเนื้อเร่ืองละครอยางเชน ชวงเวลาเชา  หรือ  ชวงเวลา
กลางวัน     
 
 ซ่ึงจากลักษณะ แสง ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวงน้ี มี
แสงท่ีปรากฎมากกวา  1 ประเภท โดยสวนใหญจะเปน แสง แบบnarrative และ Low-key ควบคูกัน  
โดยสอดคลองกับการเลาเร่ืองราวของละครท่ีมีความตรงไปตรงมา ดําเนินเร่ืองไมซับซอน  
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ตารางที่  4.18   แสดงความถ่ีของ เสียง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ตอนท่ี  1-53 
เสียงสนทนา ดนตรีประกอบ ตอนท่ี  

เกี่ยวกับ
อาหาร 

เกี่ยวกับ
สถานที ่

เกี่ยวกับการ
รักษาโรค 

เราอารมณ ให
ตื่นเตน/ตอนสําคัญ 

เศราโศก 
/เสียใจ 

สนุกสนาน 
/มีความสุข 

เวลาทําอาหาร 

เพลง
ประกอบ 

1 5 0 4 8 10 2 1 1 
2 1 0 0 11 8 2 0 0 
3 2 0 2 6 5 6 1 4 
4 1 0 0 2 5 1 3 3 
5 13 0 0 1 2 8 4 0 
6 1 2 5 3 6 6 0 0 
7 12 0 4 2 1 11 2 2 
8 2 0 0 2 5 2 2 1 
9 1 1 0 6 2 0 0 0 
10 2 0 0 5 5 0 0 0 
11 5 0 2 3 5 2 6 0 
12 4 1 0 3 2 7 5 0 
13 7 2 2 2 4 7 7 3 
14 2 0 0 0 3 13 6 2 
15 6 0 0 0 2 6 3 1 
16 2 3 0 4 3 3 4 1 
17 2 1 0 4 5 6 1 0 
18 14 0 0 3 5 6 8 0 
19 2 0 0 3 9 3 3 0 
20 1 0 0 5 8 4 2 0 
21 3 4 1 7 3 1 0 0 
22 2 1 0 1 9 0 2 0 
23 0 1 0 0 5 0 0 1 
24 0 1 1 0 3 4 0 0 
25 4 2 13 0 2 4 0 0 
26 0 2 29 2 4 1 0 2 
27 0 1 6 1 4 2 2 0 
28 0 0 18 2 3 6 0 0 
29 0 0 10 2 4 2 0 0 
30 0 0 0 6 4 1 0 0 
31 4 0 4 6 2 11 0 0 
32 1 0 1 0 0 3 1 0 
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ตารางท่ี   4.18 (ตอ) แสดงความถ่ีของ เสียง ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  
ตอนท่ี  1-53 

เสียงสนทนา ดนตรีประกอบ ตอนท่ี 
เกี่ยวกับ
อาหาร 

เกี่ยวกับ
สถานที ่

เกี่ยวกับการ
รักษาโรค 

เราอารมณ ให
ตื่นเตน/ตอนสําคัญ 

เศราโศก 
/เสียใจ 

สนุกสนาน /
มีความสุข 

เวลา
ทําอาหาร 

เพลง
ประกอบ 

33 0 0 1 4 5 0 0 0 
34 0 0 1 4 4 1 0 0 
35 0 0 3 2 3 3 0 0 
36 1 0 1 0 3 2 0 1 
37 0 5 1 1 3 2 0 0 
38 0 0 4 1 4 2 0 0 
39 0 2 0 0 3 3 1 0 
40 0 2 2 1 1 4 0 0 
41 0 0 9 3 1 3 0 1 
42 0 0 1 4 3 2 0 0 
43 0 0 0 5 1 3 0 1 
44 0 0 1 3 4 2 0 3 
45 0 0 1 0 2 10 3 2 
46 0 1 1 2 5 1 0 2 
47 0 0 0 3 7 2 0 3 
48 0 0 10 3 10 4 0 2 
49 0 0 6 2 2 3 0 1 
50 1 0 1 4 5 4 0 0 
51 0 1 1 3 3 3 0 2 
52 1 1 1 2 8 2 0 1 
53 1 0 1 0 2 7 0 0 

103 34 148 147 217 193 67 40 รวมความถีท่ี่
ปรากฎในละคร 285 624 40 

 
 จากตารางท่ี 4.18 สามารถอธิบายไดวา เสียง ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม 
จอมนางแหงวังหลวง มี 3 ประเภท ไดแก 
 -  เสียงสนทนา ซ่ึงหมายถึงการพูดออกเสียงของตัวละครในเร่ือง 
 -  เสียงดนตรีประกอบ  ซ่ึงหมายถึง ทํานอง จังหวะดนตรี ไมมีเนื้อรอง 
 -  เสียงเพลงประกอบ  ซ่ึงหมายถึง ทํานอง จังหวะดนตรี มีเนื้อรอง 
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 ซ่ึงความถ่ีท่ีปรากฎ พบวา เสียงท่ีเปนดนตรีประกอบมีมากท่ีสุด ซ่ึงเปนลักษณะดนตรีท่ี
สะทอนอารมณของตัวละครหรือสถานการณ หรือบรรยากาศของละคร ณ ตอนน้ันๆ  เสียงดนตรี
ประกอบ ในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางวังหลวง  ไดแก เสียงดนตรีแบบเราอารมณให
ตื่นเตนจะปรากฎในตอนท่ีสําคัญของเร่ือง  เสียงดนตรีประกอบแบบเศราโศก/เสียใจ  เสียงดนตรี
ประกอบแบบสนุกสนาน/มีความสุข และเสียงดนตรีประกอบเวลาทําอาหาร  โดยเสียงดนตรี
ประกอบท่ีปรากฎเสียงทวงทํานองของเคร่ืองดนตรีโบราณของเกาหลีแบบปลุกใจซ่ึงมักปรากฎใน
ตอนทําอาหารมากท่ีสุด 
 สวน เสียง ท่ีแสดงความถ่ีเปนลําดับท่ีสอง คือ เสียงสนทนา  ซ่ึงหมายถึง เสียงพูดของ
ตัวละครท่ีพูดเกี่ยวกับอาหาร สถานท่ีและเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงการรักษาโรค  โดยการพูดถึงส่ิง
ตางๆ เหลานี้จะเปนบทสนทนาของตัวเอกของเร่ืองกลาวถึงในตอนสําคัญๆ 
สวนเพลงประกอบนั้นเปนทํานองจังหวะดนตรีโดยมีเนื้อรองเปนภาษาเกาหลี ซ่ึงไมไดปรากฎทุก
ตอน จะปรากฏในตอนท่ีไมมีบทสนทนาและตอนท่ีตัวละครทํากิจกรรมตามบทในละคร 
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ตารางท่ี   4.19  แสดงความถ่ีของ สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  
ตอนท่ี  1-53 

แดจังกึม การแตงกายในสมัยอดีต สมุนไพร สถานที่ ตอนท่ี 

อาหาร การแพทย วังหลวง ชาวบาน โสม เขตวัง
หลวง 

หมูบานชุมชน 

1 2 7 24 19 1 11 8 
2 3 0 18 25 0 6 25 
3 1 4 23 24 0 21 8 
4 4 5 27 4 1 41 0 
5 12 8 39 4 0 39 4 
6 0 10 18 13 0 11 19 
7 12 13 22 19 0 22 15 
8 2 2 25 9 0 19 6 
9 3 2 25 7 0 29 3 

10 3 7 32 4 1 41 2 
11 3 8 35 10 1 43 4 
12 2 1 34 12 0 42 13 
13 6 11 25 5 0 22 3 
14 2 1 38 11 0 42 9 
15 11 7 32 35 0 28 29 
16 1 1 74 11 0 48 4 
17 3 1 38 16 0 25 15 
18 7 6 68 15 1 41 7 
19 2 2 42 3 0 50 4 
20 1 2 42 15 0 57 8 
21 5 5 58 9 1 42 10 
22 3 5 30 20 1 28 10 
23 0 3 21 11 0 18 14 
24 1 4 24 23 0 8 11 
25 1 20 32 27 1 17 19 
26 0 29 9 37 3 1 22 
27 0 7 24 26 1 7 22 
28 0 13 47 24 1 42 11 
29 0 10 61 15 1 58 13 
30 0 15 116 7 0 52 3 
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ตารางท่ี  4.19 (ตอ)   แสดงความถ่ีของ สัญลักษณ ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง ตอนท่ี  1-53 

 
แดจังกึม การแตงกายในสมัยอดีต สมุนไพร สถานที่ ตอนท่ี 

อาหาร การแพทย วังหลวง ชาวบาน โสม เขตวัง
หลวง 

หมูบานชุมชน 

31 4 8 65 5 0 51 13 
32 1 2 53 3 0 20 9 
33 0 4 41 6 0 3 13 
34 0 8 28 23 0 20 13 
35 0 3 47 17 1 29 3 
36 0 1 35 9 0 15 17 
37 0 3 41 10 1 25 3 
38 0 8 60 6 0 25 9 
39 0 4 27 25 0 11 20 
40 0 10 56 7 0 30 5 
41 0 7 36 6 1 20 4 
42 0 0 12 18 0 14 13 
43 0 0 52 6 0 25 4 
44 0 1 28 5 1 15 10 
45 0 0 40 12 0 24 6 
46 0 2 47 12 0 22 11 
47 0 4 43 7 0 21 4 
48 0 6 56 10 0 17 2 
49 0 4 56 4 0 22 0 
50 2 2 47 4 0 27 2 
51 0 2 38 6 0 18 1 
52 0 13 52 15 0 18 12 
53 0 3 20 26 0 9 11 

97 304 2083 702 18 1392 506 รวมความถี่
ที่ปรากฎ 401 2785 18 1898 
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 จากตารางท่ี 4.19  สามารถอธิบายไดวา สัญลักษณ  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน ท่ีพบมากเปนอันดับหนึ่ง คือการแตงกายในสมัยอดีต โดย
แบงเปนการแตงกายของคนในวังหลวง  ซ่ึงพบมากในตอนนท่ี  30  ซ่ึงเปนตอนท่ีจังกึมไดกลับเขา
วังหลวงอีกคร้ังในฐานะหมอหญิงหลังจากท่ีถูกขับไลใหไปอยูเกาะเชจู(สถานกักกันนักโทษของวัง
หลวง)ในฐานะนักโทษ  ซ่ึงในตอนนี้ฉากสวนใหญจะอยูในวังหลวง   และการแตงกายของชาวบาน
เกาหลี พบมากในตอนท่ี  26 เปนตอนท่ีจังกึมเรียนวิชาการแพทยอยูท่ีเกาะเชจู และมีการเดินทาง
รักษาชาวบานบนเกาะเชจู  ซ่ึงปจจุบัน  “เกาะเชจู หรือ เชจูโด”  เปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และมีความสําคัญทางประวัตศิาสตรของประเทศเกาหลี 
 
 สวนสัญลักษณท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสอง คือสถานท่ี  ไดแก  เขตวังหลวง และ
หมูบานชุมชน  
 
 และสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท่ีปรากฎเปน
อันดับท่ีสาม คือ ตัวละครเอกของเร่ือง  “ แดจังกึม” โดยเปนสัญลักษณดานอาหารและการแพทย   
จากเน้ือเร่ือง แดจังกึม เขามาวังหลวงเพ่ือตองการเปนซังกุงสูงสุดของหองเคร่ือง ตามคําส่ังเสียของ
มารดากอนเสียชีวิต  ดังนั้นสัญลักษณท่ีปรากฎของแดจังจังกึมในดานอาหาร  ตั้งแตตอนท่ี 4 จนถึง
ตอนท่ี  25   และหลังจากถูกใสความวาปรุงอาหารเพ่ือปลงพระชนมพระราชา  จึงถูกพิพากษาขับไล
ใหไปเปนทาสหลวงอยูเกาะเชจู  ทําใหไดมีโอกาสรํ่าเรียนวิชาการแพทย แลวกลับเขาวังหลวงอีก
คร้ังในฐานะหมอหญิง และดวยผลงานการรักษาบรรดาเช้ือพระวงศประกอบกับความซื่อสัตยและ
ความดี ทายท่ีสุดไดรับความไววางใจจากพระราชาใหเปนหมอหลวงสวนพระองค และแตงต้ังเปน
ขาราชการระดับสาม  นามวา “แด” จังกึม ดังนั้นสัญลักษณท่ีปรากฎของแดจังกึมในดานการแพทย 
จะปรากฎในตอนท่ี 26 จนถึง ตอนท่ี  53  ตอนจบของละคร 
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ตารางท่ี  4.20 แสดงความถ่ีของ ภาษา ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ตอนท่ี  
1-53 

วัจนภาษา อวัจนภาษา ตอนท่ี 
ตัวอักษร บทพูด การโคงคํานับ การคุกเขา อาการเศรา/

รองไห 
อาการดีใจ 
(มีความสุข) 

สายตา
เจาเลห 

การครุนคิด /
วิตกกังวล 

1 5 9 3 5 13 8 3 0 
2 6 1 0 0 20 7 3 0 
3 10 4 10 10 12 14 5 0 
4 0 1 4 0 14 9 2 0 
5 2 13 5 0 9 13 3 0 
6 0 8 1 1 27 5 0 0 
7 13 16 4 0 4 14 2 0 
8 2 2 4 0 10 9 0 0 
9 3 2 3 2 12 9 2 0 
10 2 2 6 2 27 3 4  
11 0 7 4 2 16 7 4 0 
12 2 5 3 2 9 16 5 0 
13 3 11 5 2 14 12 4 0 
14 1 2 8 7 5 16 3 0 
15 1 6 8 3 5 9 5 0 
16 1 5 12 8 6 4 5 0 
17 4 3 14 7 7 8 5 0 
18 0 14 9 14 8 9 7 0 
19 3 2 6 2 6 3 6 0 
20 2 1 5 2 5 4 3 0 
21 2 8 7 0 6 0 3 0 
22 1 3 4 0 10 0 2 0 
23 1 1 10 3 8 1 2 0 
24 0 2 4 2 4 4 3 0 
25 0 19 3 3 3 3 3 0 
26 0 31 8 0 4 2 1 0 
27 0 7 4 0 3 3 2 0 
28 6 18 9 0 4 6 1 0 
29 0 10 7 1 4 1 2 0 
30 0 0 6 3 6 0 4 5 
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ตารางท่ี  4.20 (ตอ)   แสดงความถ่ีของ ภาษา ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง 
ตอนท่ี  1-53 

วัจนภาษา อวัจนภาษา 
ตอนท่ี ตัวอักษร บทพูด การโคง

คํานับ 
การ
คุกเขา 

อาการเศรา
โศก/รองไห 

อาการดีใจ 
(มีความสุข) 

สายตา 
เจาเลห 

การครุนคิด /
วิตกกังวล 

31 0 8 8 7 4 10 1 6 
32 1 2 6 4 3 5 3 1 
33 0 1 6 0 8 0 1 5 
34 0 1 6 2 3 4 2 2 
35 0 3 4 4 2 3 3 3 
36 2 2 3 0 4 0 3 8 
37 2 6 2 2 3 0 2 3 
38 0 4 8 4 3 1 4 5 
39 3 2 4 2 4 0 2 6 
40 2 4 4 4 4 1 1 7 
41 0 9 6 3 5 1 4 4 
42 1 1 8 0 3 0 7 7 
43 0 0 1 2 2 0 6 11 
44 1 1 7 4 3 0 5 9 
45 2 1 8 3 3 11 0 0 
46 1 2 5 2 2 2 0 7 
47 0 0 6 3 4 2 0 8 
48 1 10 3 4 7 3 0 8 
49 0 6 3 6 3 2 0 8 
50 0 2 2 2 6 2 0 8 
51 1 2 11 2 6 1 0 11 
52 1 3 3 1 10 0 0 5 
53 1 2 7 4 0 13 0 3 

รวมความถี ่ 89 285 297 146 373 260 138 140 
สรุปความถี่ที่
ปรากฎในละคร 

374 1354 
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 จากตารางท่ี 4.20 สามารถอธิบายไดวา ภาษา ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม 
จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน ปรากฎ ภาษา ในลักษณะอวัจนภาษา มากกวา วัจนภาษา ซ่ึงใน
สวนอวัจนภาษาท่ีปรากฎ ไดแก การโคงคํานับ การคุกเขา อาการเศราโศก/รองไห  อาการดีใจ(มี
ความสุข)  สายตาเจาเลหและการครุนคิด/การวิตกกังวล โดยอวัจนภาษาท่ีปรากฎมากท่ีสุด คือ 
อาการเศราโศก/รองไห 
 สวนวัจนภาษา ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง จะปรากฎ
เปนตัวอักษรและบทพูด  ซ่ึงในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง นี้จะแตกตางจาก
ละครเกาหลีใน 2 เร่ืองแรก ท่ีมีบทสนทนาเพ่ือธุรกิจ ซ่ึงจะสอดคลองกับตารางท่ี  18 เกี่ยวกับ
รูปแบบสัญญะดานเสียงท่ีส่ือออกมาทางเสียงสนทนา  เกี่ยวกับอาหาร  สถานท่ี และการรักษาโรค 
 

จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง  
แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  (Dae Jang Geum  Jewel of  the place  ) จํานวน  53  ตอน     
สามารถอธิบายไดดังแผนภาพท่ี  15  ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี  4.15 แสดงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง   ตั้งแตตอนท่ี 1-53  ในรูปแบบสัญญะ  
 

มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง 

แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ในรูปแบบสัญญะ 

0 
1000 
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รูปแบบสัญญะ 

ความถ่ีท่ีปรากฎ 

จํานวนความถี่ท่ีปรากฎในละคร 1895 1898 0 949 5102 1728 

ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ ภาษา 
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 จากภาพท่ี 4.15  สามารถอธิบายไดวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง  ท้ัง 53 ตอนน้ัน ปรากฎความถ่ีรูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ มากเปน
อันดับหนึ่ง  ไดแก  
 -  ตัวเอกของละครคือ แดจังกึม ซ่ึงแสดงสัญลักษณดานอาหารและการแพทย    
 -  การแตงกายในสมัยอดีตของชาติเกาหลี ท้ังผูชายและผูหญิง โดยแบงเปนการแตงกาย
ในวังหลวง และการแตงแบบชาวบานชาวเกาหลีในอดีต    
 -  สมุนไพร คือ โสม ซ่ึงใชเปนสวนประกอบท้ังการทําอาหารเพ่ือสุขภาพและ
การแพทยเพื่อการรักษาโรค  บํารุงสุขภาพ 
 -  สถานท่ี ซ่ึงหมายถึงภาพ (ฉาก) ท่ีปรากฎความเปนละครเกาหลีเร่ืองนี้ โดยแบงเปน
เขตวังหลวงและหมูบานชุมชนชาวเกาหลีในอดีต 
 สวนภาพและแสง พบวาความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้ แสดงผลใกลคียงกัน 
นั่นบงบอกถึงมีแสดงควบคูกันดวยภาพ(ฉาก)ท่ีปรากฎไดแก ภาพ (ฉาก) วังหลวง  ทิวทัศน
ธรรมชาติ  ชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวงและสถานฝกหมอหญิง  สวน แสง ท่ีปรากฎคือแสง
ประเภท Narrative ซ่ึงบงบอกถึงการเลาเร่ืองแบบไมสลับซับซอน เปนการเลาเร่ืองแบบตอเนื่องตาม
กาลเวลา คือดําเนินเร่ืองต้ังแตจังกึมวัยเด็ก จนถึงเติบโตเปนผูใหญ 
 และสุดทายคือรูปแบบสัญญะดานภาษา พบวา อวัจนภาษา ปรากฎความถ่ีมากท่ีสุด โดย
มีการแสดงอวัจนภาษาทางอาการเศราโศก/รองไห แสดงถึงอารมณของตัวละครใหชวนติดตามและ
เขาถึงความคิดความรูสึกของตัวละครไดอยางมีอรรถรส  ถึงการฝาฟนอุปสรรคนานับประการของ
ตัวละครไมวาจะเปนฝายธรรม หรือฝายอธรรม  ซ่ึงตางก็มีการแสดงถึงอารมณเศราโศก /รองไห 
เหมือนกัน นั่นก็หมายถึงวาไมไดมีความเปนนวนิยายแบบสุดโตงท่ีแยกฝายธรรมมะและอธรรม
อยางชัดเจน  ซ่ึงละครเกาหลีเร่ืองนี้สะทอนถึงความเปนตัวตนท่ีแทจริงใกลเคียงกับความเปนจริง
ของจิตใจมนุษยมากท่ีสุด  
 สวนรูปแบบสัญญะดานสี พบวาไมปรากฎเดนชัดในการสรางประโยชนทางธุรกิจ 

 
สวนท่ีสอง : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  
ในรูปแบบการบงชี้ทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 
  -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ไดแก  สถานท่ี (ส่ิงกอสราง ,ท่ีอยูอาศัย) , 
อาหารการกิน , ยานพาหนะ (เรือ,มา และเกี้ยว) , เคร่ืองแตงกาย (เช้ือพระวงศ,ขาหลวง และ
ชาวบาน)  และภูมิประเทศ 
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  -การบงชี้ทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ไดแก  ความคิดหรือความเช่ือ(ภูมิปญญาดาน
อาหารและภูมิปญญาดานการรักษาโรค) , ประเพณี (วังหลวงและชาวบาน) และคานิยม (การแตง
กายของวังหลวงและการแตงกายของชาวบาน) 
 โดยการศึกษาวิจัยพบ ความถ่ีของการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลี
เร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  ( Dae Jung Kum   Jewel in the place )  จํานวน 53  ตอน   ดัง
รูปตารางท่ี4.21 -ตารางท่ี 4.22ดังนี้ 

 
ตารางท่ี  4.21  แสดงความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางแหงวงัหลวง ตอนท่ี  1-53 

สถานท่ี ยานพาหนะ เครื่องแตงกาย 
เช้ือพระวงศ ขาหลวง ชาวบาน 

ตอนท่ี 
สิ่งกอ
สราง 

ท่ีอยู
อาศัย 

อาหารการกิน 
เรือ มา เก้ียว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ภูมิประเทศ 

1 12 6 6 2 2 0 3 1 10 10 11 8 8 

2 6 19 4 1 0 0 1 0 10 7 10 15 2 

3 16 9 3 0 0 0 2 1 5 15 13 11 0 

4 26 13 9 0 0 0 1 0 3 23 3 1 0 

5 31 10 13 0 0 0 2 2 8 27 3 1 0 

6 14 14 2 2 0 0 1 1 4 12 8 5 6 

7 25 7 4 0 0 0 0 1 8 13 11 8 2 

8 14 13 5 0 0 0 0 2 10 13 5 4 0 

9 18 14 4 0 0 0 2 0 9 14 4 3 3 

10 26 27 4 0 0 0 2 1 10 19 4 0 0 

11 24 28 5 1 0 0 2 1 5 27 6 4 0 

12 29 20 12 0 0 0 2 0 11 21 8 4 0 

13 18 11 8 0 0 0 1 0 4 20 4 1 0 

14 21 27 1 0 0 0 2 3 9 24 6 5 0 

15 36 17 9 0 0 0 0 0 8 24 23 12 7 

16 34 18 8 0 0 0 2 6 26 40 7 4 0 

17 22 19 3 1 0 0 0 3 8 27 9 7 0 

18 32 17 23 0 1 0 9 14 8 37 8 7 0 

19 36 21 3 0 0 0 2 8 8 24 1 2 2 

20 42 13 3 0 0 0 2 0 15 25 7 8 1 

21 33 18 5 0 0 0 5 1 17 35 7 2 1 

22 28 8 3 0 0 0 0 0 15 15 13 7 0 

23 13 14 0 3 3 0 1 1 11 8 8 3 8 
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ตารางท่ี   21(ตอ) แสดงความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง ตอนท่ี  1-53 

สถานท่ี ยานพาหนะ เครื่องแตงกาย 
เช้ือพระวงศ ขาหลวง ชาวบาน 

ตอนท่ี 
สิ่งกอ 
สราง 

ท่ีอยู
อาศัย 

อาหารการกิน 
เรือ มา เก้ียว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ภูมิประเทศ 

24 17 9 4 0 0 0 2 0 14 8 7 16 3 

25 18 10 2 0 0 0 1 1 15 15 9 18 7 

26 13 5 3 0 0 0 0 0 7 2 13 24 6 

27 13 13 6 0 0 0 2 2 18 2 12 14 4 

28 40 12 0 0 0 0 0 0 21 26 10 14 0 

29 41 23 1 0 0 0 4 3 22 32 9 6 5 

30 37 21 0 0 0 0 12 10 44 50 4 3 0 

31 31 31 4 0 0 0 6 8 21 30 3 2 5 

32 15 14 4 0 0 0 5 9 12 27 2 1 0 

33 3 13 0 0 0 0 1 4 15 21 4 2 0 

34 18 18 0 0 3 0 0 0 13 15 12 11 0 

35 19 14 1 0 0 0 2 0 19 26 9 8 0 

36 13 15 0 0 0 0 0 3 8 24 4 5 2 

37 27 4 4 0 0 0 2 1 19 19 6 4 0 

38 22 10 10 0 0 0 5 6 24 25 3 3 2 

39 18 10 11 0 0 1 0 1 14 12 11 14 1 

40 24 9 9 0 0 0 2 9 24 21 3 4 2 

41 16 10 1 0 0 0 3 5 13 15 4 2 0 

42 19 13 1 0 0 1 0 1 4 7 10 8 0 

43 13 15 0 0 0 0 4 6 20 22 3 3 0 

44 10 5 0 0 0 0 2 2 12 12 3 2 0 

45 26 4 4 0 0 0 3 4 13 20 6 6 2 

46 13 14 1 3 0 0 8 7 12 20 6 6 4 

47 12 14 0 2 0 0 3 9 13 18 3 4 0 

48 11 13 0 0 0 0 11 8 18 19 5 5 0 

49 13 14 0 0 0 0 10 7 19 20 2 2 0 

50 13 16 1 0 0 0 12 7 12 16 2 2 0 

51 12 7 0 0 0 0 8 5 13 12 3 3 0 

52 24 5 0 2 3 1 10 3 16 23 7 8 3 

53 4 13 1 0 0 1 1 6 5 8 13 13 2 

รวมความถ่ี 1111 737 205 17 12 4 161 173 702 1047 367 335 88 
สรุปความถ่ี
ปรากฎใน
ละคร 

1848 205 33 2785 88 
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 จากตารางท่ี 4.21 สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง จํานวน 53 ตอน พบวา เคร่ืองแตงกายท้ัชายและ
หญิง โดยแบงออกเปนเคร่ืองแตงกายของเช้ือพระวงศ  เคร่ืองแตงกายขาหลวง และเคร่ืองแตงกาย
ของชาวบานชาวเกาหลีโบราณ  ซ่ึงปรากฎความถ่ีเปนเคร่ืองแตงกายของขาหลวงมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะชุดขาหลวงในแตละตําแหนงหนาท่ีตางๆ  
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมที่วัตถุ ท่ีปรากฎความถ่ีเปนลําดับท่ี  2 คือสถานท่ี ไดแก 
ส่ิงกอสรางและท่ีอยูอาศัย 
 และอันดับท่ีสามท่ีปรากฎความถ่ีดานการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ คือ อาหารการกิน 
โดยสวนใหญจะเปนภาพของอาหารในวังหลวง โดยเฉพาะอาหารของพระราชาและเชื้อพระวงศ 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางแหงวงัหลวง ตอนท่ี  1-53 
 

ความคิด/ความเชื่อ ประเพณี คานิยม 
ภูมิปญญา การแตงกาย 

ตอนที่ 

อาหาร การรักษาโรค 

วังหลวง ชาวบาน 

วังหลวง ชาวบาน 
1 0 7 4 1 24 19 

2 0 0 5 2 18 25 

3 0 4 5 0 23 24 

4 3 5 1 0 27 4 

5 12 8 1 0 39 4 

6 0 10 3 2 18 13 

7 12 13 2 0 22 19 

8 4 2 3 1 25 9 

9 3 2 2 0 25 7 

10 3 7 0 0 32 4 

11 3 8 2 0 35 10 

12 2 1 1 3 34 12 

13 6 11 0 0 25 5 

14 2 1 0 0 38 11 

15 11 7 1 4 32 35 

16 1 1 2 0 74 11 

17 2 1 2 0 38 16 

18 7 6 0 0 68 15 

19 1 2 0 1 42 3 

20 5 2 1 0 42 15 
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ตารางท่ี  4.22 (ตอ)  แสดงความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวตัถุ  ท่ีปรากฎในละครเร่ืองแด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง ตอนท่ี  1-53 

ความคิด/ความเชื่อ ประเพณี คานิยม 
ภูมิปญญา การแตงกาย 

ตอนที่ 

อาหาร การรักษาโรค 

วังหลวง ชาวบาน 

วังหลวง ชาวบาน 
21 3 5 0 0 58 9 

22 0 5 0 0 30 20 

23 0 3 1 0 21 11 

24 1 4 0 1 24 23 

25 0 20 0 1 32 27 

26 0 29 0 0 9 37 

27 0 7 0 0 24 26 

28 0 13 0 1 47 24 

29 0 10 0 1 61 15 

30 0 15 0 0 116 7 

31 0 8 0 1 65 5 

32 1 2 0 0 53 3 

33 0 4 0 0 41 6 

34 0 8 0 1 28 23 

35 0 3 0 0 47 17 

36 0 1 0 2 35 9 

37 0 3 0 0 41 10 

38 0 8 3 0 60 6 

39 0 4 3 0 27 25 

40 0 10 2 0 56 7 

41 0 7 2 0 36 6 

42 0 0 0 0 12 18 

43 0 0 0 0 52 6 

44 0 1 2 0 28 5 

45 0 0 3 0 40 12 

46 0 2 2 0 47 12 

47 0 4 1 0 43 7 

48 0 6 4 2 56 10 

49 0 4 6 0 56 4 

50 2 2 8 0 47 4 

51 0 2 5 0 38 6 

52 0 13 5 0 52 15 

53 0 3 2 2 20 26 

84 304 84 26 2083 702 รวมความถี่ที่
ปรากฎในละคร 388 110 2785 
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 จากตารางท่ี  4.22 สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางวังหลวง จํานวน 53 ตอน ไดแก ความคิด/ความเช่ือ  ประเพณี 
และคานิยม  
 ซ่ึงพบวา การบงช้ีวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ทางคานิยมปรากฎมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการแตง
กายโดยเฉพาะการแตงกายของคนในวังหลวง และการแตงกายของชาวบานชาวเกาหลีโบราณ 
 สําหรับความคิด/ความเช่ือนั้น พบวามีความถ่ีในปรากฎเปนอันดับท่ีสอง ไดแก ภูมิ
ปญญาเร่ืองอาหาร และภูมิปญญาเร่ืองการรักษาโรค 
 และประเพณีจะพบวามีการปรากฎเปนอันดับท่ีสาม ไดแก ประเพณีของวังหลวง  และ
ประเพณีของชาวบานเกาหลีโบราณ  ซ่ึงบางประเพณีก็มีความคลายคลึงกันตามวิถีการดําเนินชีวิต 
เชน การหมักเครื่องปรุงรส  ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองสําคัญของแตละครัวเรือน โดยเฉพาะในวังหลวง ถา
หากน้ําปรุงรสกล่ินหรือรสชาติไมเหมือนเดิมหรือรสชาติผิดเพ้ียนไป ถาเกิดข้ึนในวังหลวงนั่น
หมายถึงบานเมืองจะมีเพทภัย  แตถาเกิดข้ึนในครัวเรือน นั่นหมายถึงจะมีเร่ืองเส่ือมเสีย เร่ืองเลวราย
เกิดข้ึนในครอบครัวนั้น เปนตน 

 
จากผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนาง

แหงวังหลวง  (Dae Jang Geum  Jewel of  the place  ) จํานวน  53  ตอน     ในสวนท่ีเปนการบงชี้
ทางวัฒนธรรม ท้ัง 2 ประเภท คือการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ี
ไมใชวัตถุ สามารถสรุปความถ่ีท่ีปรากฎเปนแผนภาพท่ี 16    ดังนี ้
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มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี

เร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวงัหลวง ในรูปแบบการบงช้ีทางวฒันธรรม

0
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การบงชี้ทางวัฒนธรรม

ความถี่ท่ีปรากฎ

จํานวนความถ่ีที่ปรากฎ

ในละคร

4959 3283

วัตถุ ไมใชวัตถุ

 
ภาพท่ี  4.16  มายาคติทางวฒันธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง  แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  
ตั้งแตตอนท่ี 1-53  ในลักษณะการบงช้ีทางวัฒนธรรม (วตัถุ/ไมใชวัตถุ) 
 
 จากภาพท่ี 4.16  สามารถอธิบายไดวา การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
เร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอนพบการปรากฎความถ่ีของการบงช้ีทางวัฒนธรรมที่
เปนวัตถุมีมากกวาการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ   ซ่ึงการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ท่ี
ปรากฎไดแก  
 -  สถานท่ี   ไดแก ส่ิงกอสรางและท่ีอยูอาศัย ในละครเร่ืองเกาหลีเร่ืองนี้ 
 -  อาหารการกิน   ซ่ึงสวนใหญเปนภาพการปรุงอาหารเพ่ือถวายพระราชา 
 -  ยานพาหนะ  ซ่ึงปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้  นั่นก็คือ เรือ,มาและเกี้ยว    
 -  เคร่ืองแตงกาย  ของตัวละครทั้งผูชายและผูหญิง โดยแบงประเภทเครื่องแตงกายจาก
ละครเกาหลีเร่ืองนี้ได 3 ประเภทคือ  เคร่ืองแตงกายของเช้ือพระวงศ    ขาหลวงและชาวบานชาว
เกาหลีโบราณ    
 -  ภูมิประเทศ   ไดแก  ทิวทัศน ธรรมชาติ 
โดยการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุดานเคร่ืองแตงกายท้ังผูชายและผูหญิง ปรากฎความถ่ีสูงท่ีสุด  
 
 สวนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ซ่ึงไดแก 

DPU
DPU



 177 

 -  ความคิด/ความเชื่อ   สําหรับละครเกาหลีเร่ืองนี้พบ ความคิด/ความเช่ือท่ีเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาดานอาหารและดานการรักษาโรค)    
 -  ประเพณี ท่ีปรากฎคือประเพณีในวังหลวงและประเพณีของชาวบานชาวเกาหลี
โบราณ 
 -  คานิยม เร่ืองการแตงกาย ซ่ึงสามารถแบงประเภทไดคือ คานิยมการแตงกายแบบคน
ในวังหลวง และคานิยมการแตงกายแบบชาวบานชาวเกาหลีโบราณ 
 ซ่ึงส่ิงตางท่ีปรากฏในละครเกาหลีเร่ืองนี้ผานบทบาทการแสดงของตัวละคร หรือแมแต
บทสนทนาของตัวละคร  พบวา การเลาเร่ืองราวละครกลับมีเร่ืองความคิด/ความเช่ือ  ประเพณี และ
โดยเฉพาะคานิยมเร่ืองการแตงกายนี้  เปนส่ิงท่ีสามารถส่ือเร่ืองราวของความเปนชนชาติเกาหลี 
วัฒนธรรมเกาหลีไดชัดเจน  โดยมีการสอดแทรกในเน้ือหาของละครเกือบทุกตอนท่ีนําเสนอ
เร่ืองราวในแตละตอน  
 

จากขอมูลดังกลาวขางตนท่ีผูวิจัยทําการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีเร่ืองแดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง (Dae Jung Kum   Jewel in the place)  ตั้งแตตอนท่ี 1-
ตอนท่ี 53 สามารถสรุป มายาคติทางวัฒนธรรม ซ่ึงสามารถจําแนกเนื้อหาตามรายละเอียดดังนี้  

 

 รูปแบบของสัญญะ    
 จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ พบวา รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎ คือ สัญลักษณ มากเปนอันดับ
หนึ่ง  ไดแก ตัวเอกของละครคือแดจังกึม ,การแตงกายในสมัยอดีตของชาติเกาหลี  ,สมุนไพร คือ 
โสม และสถานท่ี โดยแบงเปนเขตวังหลวงและหมูบานชุมชนชาวเกาหลีในอดีต 
 สวนภาพและแสง พบวาความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้ แสดงผลใกลคียงกัน 
นั่นบงบอกถึงมีแสดงควบคูกันดวยภาพ(ฉาก)ท่ีปรากฎไดแก ภาพ (ฉาก) วังหลวง  ทิวทัศน
ธรรมชาติ  ชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวงและสถานฝกหมอหญิง  สวน แสง ท่ีปรากฎคือแสง
ประเภท Narrative ซ่ึงบงบอกถึงการเลาเร่ืองแบบไมสลับซับซอน เปนการเลาเร่ืองแบบตอเนื่องตาม
กาลเวลาแบบเชาจรดเย็น 
 และรูปแบบสัญญะดานภาษา พบวา อวัจนภาษา ปรากฎความถ่ีมากท่ีสุด โดยมีการแสด
งอวัจนภาษาทางอาการเศราโศก/รองไห แสดงถึงอารมณของตัวละคร 
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การบงชี้ทางวัฒนธรรม  
 
 การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ   
 ส่ิงท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง แดจังกึม จอมนาง
แหงวังหลวง จํานวน  53 ตอน ไดแก สถานท่ี  ส่ิงกอสรางและท่ีอยูอาศัย  ของชาวเกาหลีโบราณ ท้ัง
ในเขตวังหลวงและเขตชนบท   , วัฒนธรรมการรับประทานท้ังท่ีเปนภาพต้ังแตข้ันตอนการเตรียม
เคร่ืองปรุง การคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึงข้ันตอนการปรุงอาหารสําหรับพระราชาผูปกครองประเทศ  
รวมถึงภาพอาหารของประชาชนธรรมดาท่ัวไป   ,  ยานพาหนะ  ซ่ึงปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้  
นั่นก็คือ เรือ,มาและเกี้ยว  ซ่ึงจากการภาพการแสดงท่ีส่ือความหมายวายานพาหนะ มาและเกี้ยว นั้น
จะมีใชสําหรับพระราชา ขาราชบริพาร เหลาขุนนางท้ังหลายตามยศฐาบรรดาศักดิ์  สวนเรือ  ซ่ึง
ปรากฏในละครจะเปนเรือสําเภา ใชสําหรับการพานิชย คาขายขนสงสินคาตาง ๆ รวมถึงการ
เดินทางดวย สวนเรือแจว  ใชสําหรับเดินทางในขนาดผูโดยสารประมาณ 2-3 คน  และเคร่ืองแตง
กาย ซ่ึงความถ่ีในการปรากฏน้ันพรอมกับฉากการแสดงในทุกฉากท่ีบงช้ีวัฒนธรรมการแตงกายของ
ชายหญิงในสมัยเกาหลีโบราณ ท้ังในการแตงกายของเช้ือพระวงศ    ขาหลวงและชาวบานชาว
เกาหลีโบราณ โดยการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุดานเคร่ืองแตงกายท้ังผูชายและผูหญิง ปรากฎ
ความถ่ีสูงท่ีสุด   
 
 การบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ  
 สําหรับละครเกาหลีเร่ืองน้ี ส่ิงท่ีปรากฏในละครเกาหลีเร่ืองนี้ท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมท่ี
ไมใชวัตถุนั้น พบวา ในการเลาเร่ืองราวของละครในแตละตอนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท่ีบง
บอกถึงความคิด/ความเชื่อ  ประเพณี และวัฒนธรรม  ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือการแบงชนชั้นทาง
สังคมโดยมีเคร่ืองแตงกายเปนตัวบงช้ีถึงฐานะทางสังคมของตัวละครนั้น ๆ  ซ่ึงในการดําเนิน
เร่ืองราวของละคร  มีความเปนไปอยางตอเนื่องในแตละตอนท่ีสอดแทรกแนวความคิด ความเช่ือ 
และประเพณีตาง ในสมัยเกาหลีโบราณยึดถือปฎิบัติ โดยเฉพาะในวังหลวง อยูในเนื้อหาของละคร
ทุกตอนที่นําเสนอ  
 

 การใหความหมาย   
 จากละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  พบวาการใหความหมายของ
ละครเกาหลีก็คือส่ือบันเทิงในรูปแบบละคร ซ่ึงเปนความหมายนัยตรง  แตสําหรับการให
ความหมายนัยแฝงพบวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงการเช่ือมโยงทางธุรกิจการทองเท่ียว จากภาพ(ฉาก)
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สถานท่ีโรงถายวังหลวง  ซ่ึงถือวาเปนหลักของละคร   และการเช่ือมโยงธุรกิจอาหาร จากภาพท่ี
เกี่ยวกับอาหาร เร่ิมต้ังแต ภาพข้ันตอนการเตรียมทําอาหาร  วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ  จนถึงการปรุง
อาหาร  การถนอมอาหารตามฤดูกาลอยางกิมจิ (การหมักผักดอง)   แตสําหรับการใหความหมายนัย
แฝงพบวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงการเช่ือมโยงทางธุรกิจ จากรูปแบบสัญญะตาง ๆ  ไดแก 
 
 รูปแบบสัญญะดาน ภาพ (ฉาก)   
 สําหรับละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน  พบวา  โดย
ภาพรวมของการปรากฎภาพ (ฉาก) ในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางวังหลวง นั้น  การแสดง
ภาพ (ฉาก) นั้นปรากฎแบบซํ้าไปซํ้ามา และปรากฎใหเห็นในเกือบทุกตอนของละครเร่ืองนี้  คือ
ภาพ (ฉาก) วังหลวง สลับกับภาพ(ฉาก) ตางๆ  ภาพทิวทัศนธรรมชาติ (ซ่ึงประกอบดวย ภาพฉาก
หิมะ , เขตทาเจ  และเกาะเชจู) , ภาพ(ฉาก)ชุมชนและท่ีอยูอาศัยนอกวังหลวง และ ภาพ(ฉาก) สถาน
ฝกหมอหญิง  ซ่ึงการใหความหมายของภาพ (ฉาก) ตางๆ เหลานี้ คือฉาก ท่ีเลาถึงเร่ืองราวการ
ดําเนินชีวิตจังกึม นางเอกของละครเกาหลีเร่ืองนี้  และยังสะทอนถึงวัฒนธรรมความเปนอยูในอดีต 
ส่ิงปลูกสรางท่ีสะทอนภูมิปญญาของชาวเกาหลีโบราณ ,ภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศกา
หลี 
 
 รูปแบบสัญญะดานแสง 
 สําหรับละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน  พบวา แสง 
Narrative  ปรากฎมากท่ีสุด  ซ่ึงจากลักษณะของแสง  Narrative  นั้น มีการใหความหมายถึงการเลา
หรือการดําเนินเร่ืองราวมีลักษณะแบบตรงไปตรงมาไมสลับซับซอนเร่ิมเร่ืองราวต้ังแตจังกึมยังเด็ก 
แลวเขารับใชพระราชาต้ังแตเปนนางใน จนเล่ือนข้ันเปนขุนนางชั้นสูง (ข้ันสาม)   
 สวนของแสงลักษณะ Low-key ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้เปนการใหความ
หมายถึง ชวงเวลา นั่นก็คือ ชวงเวลากลางคืน    , การใหความหมายดานอารมณ คือ  ดานความ
โศกเศรา เสียใจ   ความหวาดกลัว  และการใหความหมายดานเหตุการณเกี่ยวกับความลึกลับ และ
ความอันตราย 
 สวนแสง High-key  ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้นอยท่ีสุดมีการใหความหมายถึง 
ชวงเวลา นั่นก็คือ ชวงเวลากลางวัน โดยจะเปนลักษณะแสง จะเปนแสงแดดสวางจา  และการให
ความหมายเกี่ยวกับการเร่ิมตน เชนการเร่ิมตนวันใหม , การเร่ิมตนชีวิตใหม และการกําเนิดใหม 
เปนตน 
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  รูปแบบสัญญะดานเสียง 
 สําหรับละครเกาหลีเ ร่ือง  แดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง  ท้ัง  53 ตอน   พบวา  
เสียงดนตรีประกอบ มีการปรากฎความถ่ีมากท่ีสุด ซ่ึงใหความหมายที่สะทอนอารมณของตัวละคร
หรือสถานการณ หรือบรรยากาศของละคร ณ ตอนน้ันๆ  เสียงดนตรีประกอบ ในละครเกาหลีเร่ือง
แดจังกึม จอมนางวังหลวง  ไดแก เสียงดนตรีแบบเราอารมณใหตื่นเตนจะปรากฎในตอนท่ีสําคัญ
ของเร่ือง  เสียงดนตรีประกอบแบบเศราโศก/เสียใจ  เสียงดนตรีประกอบแบบสนุกสนาน/มี
ความสุข และเสียงดนตรีประกอบเวลาทําอาหาร  โดยเสียงดนตรีประกอบท่ีปรากฎเสียงทวงทํานอง
ของเคร่ืองดนตรีโบราณของเกาหลีแบบปลุกใจซ่ึงมักปรากฎในตอนทําอาหารมากท่ีสุด 
 สวน เสียง ท่ีแสดงความถ่ีเปนลําดับท่ีสอง คือ เสียงสนทนา  ซ่ึงหมายถึง เสียงพูดของ
ตัวละครท่ีพูดเกี่ยวกับอาหาร สถานท่ีและเกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงการรักษาโรค  โดยการพูดถึงส่ิง
ตางๆ เหลานี้จะเปนบทสนทนาของจังกึมตัวละครเอกของเร่ืองกลาวถึงในตอนสําคัญๆ นอกจาก
เสียงสนทนาท่ีกลาวถึงเหลานี้   บทสนทนาในละครเกาหลีเร่ืองนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความคิด ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเกาหลีอีกดวย 
 สวนเพลงประกอบนั้นเปนทํานองจังหวะดนตรีโดยมีเนื้อรองเปนภาษาเกาหลี ซ่ึงจะ
ปรากฏในตอนท่ีไมมีบทสนทนาและตอนท่ีตัวละครทํากิจกรรมตามบทในละครเกาหลีเร่ืองนี้  (เนื้อ
รองและคําแปล/ภาคผนวก) 
 
 รูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ 
 สําหรับละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน  พบวา สัญลักษณ  
ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองนี้ คือการแตงกายในสมัยอดีต โดยแบงเปนการแตงกายของคนในวัง
หลวง และการแตงกายของชาวบานเกาหลี ซ่ึงใหความหมายถึงวัฒนธรรมการแตงกายของชาว
เกาหลีโบราณท้ังในแบบของวังหลวง ท้ังขาหลวงชายหญิง ในตําแหนงอันดับช้ันตางๆ  รวมถึงการ
แตงกายของพระราชาและเหลาวงศานุวงศของพระราชา  และการแตงกายแบบชาวบานจะปรากฏ
ท้ังชายหญิงต้ังแตเด็กจนถึงวัยชรา โดยการแตงกายก็มีความแตกตางตามฐานะทางสังคมและการเงิน  
ดังนั้น การใหความหมายจึงบงบอกถึงเร่ืองของวัฒนธรรมการแตงกายของชาวเกาหลีโบราณใน
สมัยราชวงศโชซอน และการสะทอนฐานะทางสังคมและการเงินจากการแตงกายไดอีกดวย 
 สวนสัญลักษณท่ีปรากฎความถ่ีเปนอันดับท่ีสอง คือสถานท่ี  ไดแก  เขตวังหลวง และ
หมูบานชุมชน  ซ่ึงสถานท่ีเหลานี้สะทอนถึงภูมิปญญาการกอสรางท่ีอยูอาศัย  และความประณีตใน
งานศิลปะดานสถาปตยกรรม  จิตรกรรมตางๆ ท่ีปรากฏในฉากละครเกาหลีเร่ืองนี้  ซ่ึงนอกจากจะ
หมายถึง วัฒนธรรมของเกาหลีแลว ยังสะทอนถึงความรุงเรืองในอดีตผานงานศิลปเหลานี้อีกดวย 

DPU
DPU



 181 

 และสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท่ีปรากฎเปน
อันดับท่ีสาม คือ  “ แดจังกึม”  ซ่ึงเปนตัวละครเอก ท่ีดําเนินเร่ืองราวเนื้อหาละครเชื่อมโยงการให
ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานอาหารและวิชาการแพทยของชาวเกาหลีโบราณท่ีส่ือผานการ
แสดงท้ังบทพูดและทาทางในการแสดงของละคร  ดังนั้น แดจังกึม  จึงเปนท้ังสัญลักษณท่ีสะทอน
ถึงเร่ืองราววัฒนธรรมเกาหลี โดยเฉพาะอาหารและการแพทยแผนโบราณ โดยส่ือความหมายถึงภูมิ
ปญญาของชาวเกาหลีในดานอาหารและวิชาการแพทย   และยังสะทอนถึงวัฒนธรรมฐานะของเพศ
สตรีของเกาหลีโบราณซ่ึงในสมัยนั้นไมยอมรับใหผูหญิงเปนใหญเหนือผูชาย  แตจากละครเกาหลี
เร่ืองนี้ แดจังกึมแสดงความเปนกุลสตรีเกาหลี ท่ีแสดงถึงบทบาทหนาท่ีของหญิงชาวเกาหลีในสมัย
ราชวงศโชซอน  และยังปฏิบัติหนาท่ีของความเปนหญิงในสมัยนั้น และปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ขาหลวงผูรับใชพระราชาและแผนดินของประเทศเกาหลีไดดีเยี่ยงบุรุษคนหนึ่ง จนเปนท่ียอมรับ
และยกยองในภายหลังสืบมาจนถึงทุกวันนี้  

 
 รูปแบบสัญญะดานภาษา 
 สําหรับละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท้ัง 53 ตอน  พบวาปรากฎ 
ภาษา ในลักษณะอวัจนภาษา มากกวา วัจนภาษา ซ่ึงในสวนอวัจนภาษาท่ีปรากฎ ไดแก การโคง
คํานับ การคุกเขา อาการเศราโศก/รองไห  อาการดีใจ(มีความสุข)  สายตาเจาเลหและการครุนคิด/
การวิตกกังวล โดยอวัจนภาษาท่ีปรากฎมากท่ีสุด คือ อาการเศราโศก/รองไห  ซ่ึงเหลานี้เปนสวน
หนึ่งของบทบาทการแสดงของตัวละครตางๆ   ซ่ึงมีความหมายในการสะทอนถึงวัฒนธรรมของ
ชาวเกาหลี โดยเฉพาะประเพณีการเคารพผูใหญ ดวยการโคงคํานับ นั้น แสดงถึงความเปนอยูทาง
สังคมของชาวเกาหลีท่ีใหเกียรติผูมีอาวุโสกวา รวมถึงใหเกียรติผูท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงกวา ดวย
เพราะมีการปกครองในลักษณะมักษัตริยปกครองประเทศ ลักษณะคลายกับประเทศไทยของเรา 
 สวนวัจนภาษา ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง จะปรากฎ
เปนตัวอักษรและบทพูดสนทนา  ซ่ึงในละครเกาหลีเร่ืองนี้จะแตกตางจากละครเกาหลีใน 2 เร่ือง
แรก  คือจะมีบทสนทนาเพื่อธุรกิจท่ีส่ือออกมาทางเสียงสนทนา  เกี่ยวกับอาหาร  สถานท่ี และการ
รักษาโรคอยางชัดเจน  
 
 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห “มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แด
จังกึมจอมนางแหงวังหลวง”  โดยใชแนวคิดเชิงมายาคติของ Roland Barthes และแนวคิด
เชิงสัญญะวิทยา เปนกรอบในการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของละคร และแนวคิดองคประกอบของ
ละครโทรทัศน  สามารถสรุปผลไดวา ละครเกาหลีเร่ืองดังกลาวปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรม
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เกาหลีท่ีสะทอนในรูปแบบของสัญญะดานตางๆ ไดแก ภาพ,แสง,สี,เสียง,สัญลักษณ และภาษา ซ่ึง
เปนการสะทอนถึงวัฒนธรรมเกาหลีท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและ
แฝงสอดแทรกอยูในเนื้อหาการละครเกาหลีดังกลาว โดยความถ่ีในการปรากฎจากการเก็บขอมูลนั้น
คือ รูปแบบสัญญะดานภาพและแสงควบคูกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมเกาหลีผานภาพ 
(ฉาก) การถายทําละคร สถานท่ีตางๆ ซ่ึงแสงท่ีปรากฎควบคูกันนั้นสามารถสะทอนเนื้อหาเร่ืองราว
ของละคร  พรอมกับบงบอกถึงอารมณของตัวละครนั้นๆ เปนองคประกอบสวนหนึ่งของ
องคประกอบละครโทรทัศน ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบท่ีเสริมบทบาทการแสดงของตัวละครและ
เนื้อหาของละครใหดูเขาใจงายไมซับซอน   
 อีกท้ังละครเกาหลีเร่ืองนี้ยังปรากฎการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ โดยเฉพาะ
ส่ิงงกอสรางท่ีอยูอาศัย รวมถึงทิวทัศนธรรมชาติ ท่ีใชเปนสถานที่ในฉากละคร ในการแสดงถึง
วัฒนธรรมความเปนอยูอาคารบานเรือน วิถีชีวิตของชาวเกาหลีในสมัยราชวงศโชซอนอีกดวย 
 อาจกลาวสรุปไดวาละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  (Dae Jang Geum  
Jewel of  the place) นั้นมีการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรม โดยมีละครเปนส่ือนําวัฒนธรรมเกาหลี
ท้ังวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปนวัตถุและไมใชวัตถุ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของสัญญะตาง ๆ ท่ี
แทรกซึมมากับบทบาทการแสดงของตัวละครและเนื้อหาหรือเร่ืองราวของละครเกาหลีเร่ืองดังกลาว 

 

ซ่ึงจากขอมูลขางตนท้ังหมด สามารถสรุปผลมายาคตทิางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร

เกาหลี ท้ั 3 เร่ืองไดแก  รักนีช้ั่วนิรันดร  สะดุดรักท่ีพักใจ และแดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง  ซ่ึง
ปรากฎความถ่ีในรูปแบบสัญญะ  ดังรูปภาพ ท่ี  4.17   ดังนี้ 
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สรุปผลความถ่ีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
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ภาพท่ี 4.17 แสดงสรุปผลความถ่ีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี 
 
 จากรูปภาพที่ 4.14 สามารถอธิบายไดวา ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร และละคร

เกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ มีการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานภาพ แสง สี 
เสียง สัญลักษณ และภาษา  แสดงถึงความถ่ีในการปรากฎคลายกัน เนื่องดวยจํานวนตอนท่ีนําเสนอ
นั้นมีจํานวนใกลเคียงกัน คือ ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร มีจํานวน  18 ตอนและ  ละครเกาหลี
เร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ มีจํานวน 16 ตอน    ดังนั้นระดับความถ่ีท่ีปรากฎจึงใกลเคียงกัน  ตางจาก 
ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  ท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวถึง  53 ตอน ดังนั้นการ
ปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะจึงมีจํานวนความถ่ีมากกวาละครเกาหลีใน2 เร่ือง
แรก  ประกอบกับ ละครเกาหลีใน 2 เร่ืองแรก นั้นมีเร่ืองราวในการนําเสนอในแนวยุคปจจุบัน ตาง
จากละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ซ่ึงมีเร่ืองราวในการนําเสนอในแนวยอนยุค
สมัย  ดังนั้นภาพวัฒนธรรมของเกาหลีเร่ืองนี้จึงปรากฎเดนชัดกวาละครเกาหลี 2 เร่ืองแรก สังเกตได
จากรูปภาพกราฟ ดังกลาว ท่ีแสดงผลใหเห็นถึงความถ่ีของการปรากฎที่มีจํานวนมากโดยมีการ
ปรากฎในลักษณะซํ้าไปซํ้ามา จึงทําใหความถ่ีท่ีปรากฎนั้นมีจํานวนมาก  ดังรายละเอียดท่ีผูวิจัยทํา
การสรุปผลในแตละเร่ืองขางตน     
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4.2  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept interview)  เพ่ือตอบโจทยการวิจัย คือ  “ผูชมถอดรหัส
ความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีวาอยางไร ”   
 
 จากการศึกษาเร่ือง “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี และการสราง

ประโยชนทางธุรกิจ”  ทางผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ และการเก็บรวบรวมเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการใหสัมภาษณของหนวยงานหรือองคกรธุรกิจท่ีกลาวถึง กระแสนิยมวัฒนธรรม
เกาหลี จากละครเกาหลี ท้ัง 3 เร่ือง   
 โดยใชแนวคิดเร่ืองสัญญวิทยา มาเปนกรอบในการศึกษาถึงรหัสความหมาย ไดแก ภาพ 
แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา  ซ่ึงวิเคราะหควบคูกับแนวคิดการเลาเร่ือง และแนวคิด
องคประกอบละครโทรทัศน  เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับการถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจาก
ละครเกาหลี ของผูชมละครเกาหลีวาอยางไร  ตามรายละเอียดดังนี้  
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานภาพ  

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานแสง  

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานสี  

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานเสียง  

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ  

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานภาษา    
โดยมีแนวคําถามสัมภาษณ ไดแก 
 -  จากละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ภาพ ท่ีปรากฎในละครเปนอยางไร ?   หรือ  
จากละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร ถาพูดถึง ภาพ  คุณนึกถึงอะไร ?   (ตั้งคําถามเชนนี้จนครบ
รูปแบบสัญญะท้ัง 6 อยางท่ีกําหนด) 
 -  จากทั้ง 6 อยาง ไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา  คุณจําอะไรไดมาก
ท่ีสุด เพราะอะไรเปนตน 
โดยในการสัมภาษณผูวิจยัไดทําการแบงการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ ดังนี้ 
 -  ผูชมละครเกาหลี   จํานวน  30 คน   โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 

 1.ผูชมละครเกาหลีเร่ืองรักนีช่ั้วนิรันดร   จาํนวน   10  คน 
 2.ผูชมละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ  จาํนวน   10  คน 
 3.ผูชมละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม...จอมนางแหงวังหลวง  จํานวน   10  คน  

ซ่ึงผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 4.23-ตารางท่ี 
4.25  
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 จากตารางท่ี   4.23  สามารถอธิบายไดวา ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมผูชมจํานวน  10 
ทาน  โดยสวนใหญเปนผูหญิง กําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมาย
ของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร  โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา   มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ  ภาพ   พบวา   ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน ภาพใบไม หรือ ใบไมรวง หรือ ใบเมเบ้ิล  แสดง
ถึงการรวงโรย  ใหความรูสึกถึงการสูญเสีย  การจากลา  
 “ใบไมรวง  ก็แคช่ือก็บอกแลววา autumn ก็ตองเปนใบไมรวง ดูบรรยากาศ” (จา  สมใจ
, สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
 “ใบไมท่ีรวง ใบเมเบ้ิล ใหอารมณเศราดี ซ้ึงดวย แลวก็ดูโรแมนติกดี” (ปทมาวรรณ 
วชิรวัฒก , สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
 
 รองลงมาเปนภาพของนางเอกที่ข่ีหลังพระเอก  แลวเสียชีวิตบนหลังพระเอก เปนภาพ
ความประทับใจ ความเศราและซาบซ้ึงแกผูชมละคร จนเกิดการจดจําฉากรักของพระ-นางในฉากนี้ 
 “ภาพนางเอกข่ีคอพระเอกตอนกําลังจะตาย รูสึกเศราตาม ผมดูถึงตอนนี้น้ําซึมเลย 
สงสารท้ังคูท่ีไมไดอยูดวยกัน”  (เอกสิทธ์ิ  ฤกษสุทธิรัตน , สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
  
  และภาพการดําเนินชีวิตในสมัยเด็กของพระเอกและนางเอก ในฐานะพ่ีชายนองสาว
เปนอันดับท่ีสาม  
 “ฉากตอนเด็ก ๆ ของนางเอกกับพระเอกท่ีจะเปนพ่ีนองกันมันก็รูสึกอินไปกับหนังนะ
คะ มันจะเศรา ๆ รองไหทุกแผนเลย” (คุณ อริสรา  ศุภรัตนสมบัติ ,สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550   )  
 “ภาพพ่ีชายนองสาวปนจักรยานไปโรงเรียนดวยกัน แลวภาพขางๆ จะเปนทุงนา สวย
มาก รูสึกประทับใจมาก ดูสวยเหมือนภาพในฝน รูสึกอบอุน สบายใจ”  (วีระยา ศรีบุญมา ,
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ  แสง  พบวา   ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนแสงในลักษณะสลัวๆ ไมสวางเกินไป ให
ความรูสึกเศราและโรแมนติกจํานวน  9  คน และแสงสวาง ๆ จํานวน  1 คน  
 “จะเปนแสงฤดูใบไมรวงท่ีดูแลวรูเลยวาเร่ืองนี้นาจะเปนเร่ืองท่ีเศรา เพราะแสงมันไม
สดใส มันออกนวล ๆ แสดงถึงความเศรามากกวา” (เนาวรัตน ศักเสรนี ,สัมภาษณ13 ตุลาคม 2550 ) 
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 “แสงเร่ืองน้ีจะสลัว ๆ คะ เพราะนาจะเปนท่ีบทละครมันดูเศรา ก็นาจะเปนแสงสลัว ๆ
แบบนี้มากกวา   เพราะถาเปนแสงสีฉูดฉาดก็จะไมเขากับละครเร่ืองนี้” (สุธารัตน เหลืองรัตนเจริญ ,
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550  ) 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สี พบวา  ผูชมถอดรหัสความหมาย ท่ี
ปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนสีสม/เหลือง คลายสีใบไมเหลืองแหง จํานวน 9 คน รองลงมา
เปนสีเขียวของทุงนาและตนไม จํานวน 1 คน  
 “สีสมของใบไม ตนไมดูแลวรูสึกวามันอบอุน แตก็เศราดวย” (จิรนันท  ทิพจักร ,
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550  ) 
 “สีเหลืองปนสมของใบไมแหง ของฤดูใบไมผลิ ดูแลวก็คลอยตามเพราะนึกถึงภาพ
นางเอกพระเอกเดินคุยกันตรงตนไม จะ in รูสึกวาจะเศราไปซะท้ังหมด”  (กัญญาวีร แกวสระแสน , 
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
 และคุณวีระยา ศรีบุญมา (สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) “จําสีเขียวของทุงนา ตนไม ดู
แลวสบายอบอุน” 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ เสียง  พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน เสียงเพลงประกอบละครเสียงดนตรีประกอบ ซ่ึง
เปนเสียงของเปยโน จํานวน 5 คน  
 “เสียงเพลงกับเสียงประกอบ เปนซาวดแทร็คดนตรีประกอบหนังประมาณน้ี สวนใหญ
จะเปนฉากโรแมนติคของพระเอกกับนางเอกหรือไมก็จะเปนฉากทาเศราไปเลย มันจะดูติดหูมาก” 
(วีระยา ศรีบุญมา ,สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550) 
 “เสียงคงเปนเพลงที่คลอๆ ก็สอดคลองกับบทดีคะ ...เปนเพลงของ Autumn เลย จํา
ไมได จะเปนชวงท่ีฉากนางเอกเศราก็จะมีเสียงเพลงข้ึน  เปนเพลงชาๆ”  (สุธารัตน เหลืองรัตนเจริญ 
, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550 ) 
 รองลงมาเปน เสียงพูดสนทนาของตัวละครเปนคําวา “พี่ชาย”   
 “เปนเสียงพระเอกกับนางเอก แตเสียงนางเอกเปนเสียงพากยนะไมไดดู sound track ใน
เสียงพากยจะไมคอยชอบเสียงนางเอกเทาไหร ฟงดูยังไงก็ไมรู แตประทับใจเสียงพี่ชายท่ีนางเอก
เรียกพระเอก แลวเพลงก็เพราะดวยจะเปนดนตรีเศราๆ” (หรินทิพย คนไว, สัมภาษณ 14 ตุลาคม 
2550 ) 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน ใบไมหรือใบไมรวงหรือใบเมเปล จํานวน 6 คน  
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 “ตนไม ใบเมเปล  เพราะมันเปนตัวแทนของนางเอก เหมือนในการดําเนินเร่ืองนางเอก
บอกวาอยากเกิดเปนตนไม และพอเราเห็นตนไมก็จะนึกถึงนางเอกเลย พอเห็นตนไมก็รูสึกถึงความ
ม่ันคง”  (จิรนันท  ทิพจักร ,สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2550) 
 
 “ตนไมม้ังคะ  เพราะนางเอกอยากเกิดใหมเปนตนไมก็เลยนึกถึงautumn  หนูก็อยากเกิด
เปนตนไมเหมือนนางเอก” (อริสรา  ศุภรัตนสมบัติ  ,สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550 ) 
 รองลงมาเปน คนข่ีหลังกัน , ตนไม , ทะเล , ตนไมสีเหลือง และแกวน้ํารูปครอบครัว  
ตามลําดับ 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนรูปของวัจนภาษา คือคําวา “พี่ชาย” จํานวน 9 คน  
 “สวนใหญจะเปนคําวาพี่ชาย เสียงนางเอกจะนิ่มๆแบบออนโยน” (สุธารัตน เหลือง
รัตนเจริญ   ,สัมภาษณ 14  ตุลาคม 2550 ) 
 คุณปทมาวรรณ วชิรวัฒก   แสดงความคิดเห็นสอดคลองกับผูใหสัมภาษณขางตนใน
เร่ืองของสัญญะดานภาษาของละครเร่ืองนี้ วา  “ภาษาพูดก็คําวา “พี่ชาย” นั่นแหละ แตถาทาทาง คง
เปนเวลารองไห คือตัวละครทุกตัวรองไหหมดทุกตัว รองไหเกงมาก ดูแลวเศราดี ซ้ึงดี” (สัมภาษณ, 
แหลงเดิม) และรูปของอวัจนภาษา ไดแก การรองไห และคนข่ีหลังกัน  ตามลําดับ 
 “ตอนนั้นหนังเกาหลียังไมคอยดังนะ ก็จะมีแตภาพนางเอก รองไหก็ดู แลวสงสารเคาวา
ทําไมถึงมีแตเร่ืองเศรา” (กัญญาวีร แกวสระแสน , สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2550) 
 
 ซ่ึงจากการถอดรหัสความหมายของผูชมละคร ท้ังหมด 18 ตอน ส่ิงท่ีผูชมละครจดจํา
สัญญะตางๆ จากละครเกาหลีเร่ืองนี้  ไดแก ใบไมรวง , เพลงประกอบละคร , บทพูดคําวา “พี่ชาย” ,
ตนไม , พระเอก-นางเอก  และ นางเอกข่ีหลังพระเอก     
 คุณ เนาวรัตน ศักเสรนี  กลาวถึงส่ิงท่ีจดจํา และทุกคร้ังท่ีพูดถึงละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัว
นิรันดร 
  “ถาจําไดเหรอ ก็จะนึกถึงภาพที่ข้ึนมาวา Autumn แลวก็มีใบไมรวง เปน shot  นี้เลย  
แลวท่ีเรียกวาเวลาค่ันรายการจะเปนภาพนางเอกถือรม มองนางเอกแลนเรือไป   แลวก็ท่ีนางเอก
เรียกพระเอกวา “พี่ชาย ๆ”   
 
 ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของคุณจิรนันท  ทิพจักร (สัมภาษณ , แหลงเดิม)  วา   “เสียงท่ี
เรียก พี่ชาย  และก็ภาพของตนไม เพราะวาคนดูหนังเร่ืองนี้ก็จะไดยินจะเห็นตลอด”   
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 สวนความรูสึกของผูชม จากความคิดเห็นของผูชมละครพบวา ผูชมสวนใหญ
ประทับใจละครเร่ืองนี้ ซ่ึงส่ิงท่ีสรางความประทับในละคร  ไดแก ความรักความโรแมนติกของเนื้อ
เร่ือง ,  ความเปนหนังเศราดวยเนื้อเร่ือง  และใบไมรวงท่ีทําใหมีความรูสึกเศรา สูญเสีย  การพลัด
พราก เปนตน  
 คุณ เนาวรัตน ศักเสรนี  กลาว อธิบายถึงเนื้อหาของละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร วา
“ในเร่ืองความรักแทท่ีมีใหตอกัน ถึงแมวา เปนความผูกพันกันต้ังแตเด็กเลย เปนพรหมลิขิต คือ
ผูหญิง 2 คนถูกสับเปล่ียนกันโดยพี่ชายไปชนปายช่ือ แลวพยาบาลก็เลยสลับช่ือเพราะไมรูจริงๆ 
แลวเขาเจอกันต้ังแตเด็ก  เขาคิดวาตัวเองเปนพี่นองกัน จนมารูทีหลังตอนโตวาไมใช  ซ่ึงผูหญิงจาก
คนรวยกลายเปนคนจน  และจากจนกลายเปนรวย  ซ่ึงแตกตางกันมาก ก็ดูเปนปมท่ีโรแมนติกดี เปน
ความผูกพันกันมา” (สัมภาษณ, แหลงเดิม) 
 
 คุณ เนาวรัตน ศักเสรนี   ยังกลาวเพิ่มเติมถึงความรูสึกประทับใจที่รับชมละครเกาหลี
เร่ืองนี้ท่ีมีสวนใกลคียงกับชีวิตจริงๆของตนเองวา  “เอาจริงๆ เลยนะ  ก็คร้ังแรกเลย พี่จะเช่ือในเร่ือง
ของพรหมลิขิตไงถึงแมจะสมหวังหรือไม   อยางวินาทีแรกท่ีพี่ชายไปเห็นนอง แตตัวเองไมรูเลยเอา
มือสะบัดไปโดนปายช่ือทําใหเขามาเจอกับนองท่ีไมใชนองสาวจริงๆ ของเขา ก็อาจจะเปน
พรหมลิขิตของเขา ถึงแมจะจากกันไปนานแลวก็กลับมาเจอกันอีก เขาก็ตามหากัน คิดวาชีวิตจริงก็มี 
พี่ก็เปนหนึ่งในนั้นเหมือนกัน.....พี่กับแฟนพี่เปนเพื่อนกันมาต้ังแตเด็กแลว แตก็ไมเคยคุยกันเลย เม่ือ 
3 ปกอนมาเจอกันมาตามหากันเหมือนในเร่ือง แตจะเหมือนเร่ืองแฟนฉันมากกวา แลวก็แตงงานกัน
น้ําเนาเนอะแตโรแมนติกดี” (สัมภาษณ, แหลงเดิม) 
 
 ซ่ึงผูชมละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร โดยสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา ละคร
เกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร มีเร่ืองของธุรกิจแฝงอยูในละคร จํานวน  7 คน  ไดแก  ธุรกิจการ
ทองเท่ียวการโรงแรม  ,และ ธุรกิจบันเทิง (ดารานักแสดง , เพลงประกอบ ,วีดีโอซีดีและภาพยนต )  
 
 คุณวีระยา ศรีบุญมา   กลาวถึงการแฝงประโยชนทางธุรกิจของละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัว
นิรันดรวา “เหมือนเคาส่ือใหเรารูวาประเทศเคาสวย ความโรแมนติก ประเทศเคาเปนประเทศท่ีนา
อยูอะไรแบบนี้” 
 คุณวีระยา ศรีบุญมา  ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา  “หนังทุกเร่ืองท่ีดังๆ ของเคาก็จะส่ือ
ประมาณวา ประเทศของเคานาอยู นาทองเท่ียว เคาทําไดชวนเท่ียวมากอยางทุงนาบานเราก็มี แต
ทําไมถึงดูไมสวยเหมือนบานเคา ถาเราไมปนจักรยานมันจะไดบรรยากาศเหมือนเคาม๊ัย ทําไมเคา
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ส่ือใหเราอยากไปเท่ียวเกาหลี ถามใครๆ ก็มีแตคนอยากไปเท่ียวเกาหลี สวนใหญจะมาจากหนัง
ท้ังนั้น”   (สัมภาษณ ,แหลงเดิม) 
 
 ซ่ึงการการสัมภาษณทําใหผูวิจัยพบวามีผูชมท่ีถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรมวา 
ละครเกาหลีเร่ืองนี้ไมมีการแฝงการสรางประโยชนทางธุรกิจใด ๆ จํานวน  3 คน 
 
 คุณ อริสรา  ศุภรัตนสมบัติ  “คิดวาเปนในเชิงครอบครัวมากกวา ความสัมพันธใน
ครอบครัว”และยังกลาวถึงความประทับใจพิเศษสําหรับเร่ืองนี้  วา  “ก็แมกับลูกคะ จะรักกันดี เจอ
กันก็จะกอดกันก็จะประทับใจตรงนี้”  (สัมภาษณ ,13 ตุลาคม  2550 ) 
 
 คุณ กัญญาวีร แกวสระแสน แสดงความคิดเห็นสอดคลองกับคุณอริสรา  ถึงละคร
เกาหลีเร่ืองนี้วา  
 “ธุรกิจคงไมนาจะมี เพราะมันเปนหนังรักคะ หนังรักท่ีมีอุปสรรค ดูแลวเหมือนไมมี
ใครสมหวัง คงไมมีอะไรแฝง” (สัมภาษณ ,แหลงเดิม) 
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 จากตารางท่ี  4.24  สามารถอธิบายไดวา ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมผูชมจํานวน  10 
ทาน  โดยสวนใหญเปนผูหญิง กําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจํานวน  6 คน  และพนักงานบริษัท 
จํานวน  4 คน   เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ี
พักใจ โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา   มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ  ภาพ   พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน บานฟูลเฮาส     
 คุณนันทวรรณ   ใจเอ้ือ   กลาวถึงรูปแบบสัญญะดานภาพท่ีนึกถึงจากละครเร่ืองนี้ คือ  
“บานฟูลเฮาส ท่ีมันติดกับทะเล ริมชายหาดสีขาว” 
 คุณนันทวรรณ   ใจเอ้ือ   กลาวเพิ่มเติมถึงสาเหตุท่ีนึกถึงเปนบานฟูลเฮาส วา“ก็เหตุมัน
เกิดที่บานหลังนั้น ท่ีนางเอกไปอยูท่ีบาน เหตุการณ ความรัก ความตลกอะไรมันก็เกิดท่ีบานหลังนั้น 
มันก็สวยดีสวยมาก เพราะมันเปนบานท่ีอยูริมทะเลสีขาว ก็ถาฟูลเฮาส ก็ตองนึกถึงบานหลังนั้น” 
(สัมภาษณ , 19 พฤศจิกายน 2550 ) 
 ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของคุณคุณนฤมล  สัจจานุสรณวา “บาน  เพราะเหตุมันเกิดใน
บานเยอะสุด  ช่ือเร่ืองก็บอกอยูแลววาฟูลเฮาสก็จะจําบานไดเยอะสุด” (สัมภาษณ ,19 พฤศจิกายน 
2550) 
 รองลงมาเปนภาพการแสดงของตัวละครหลักคือ พระเอกและนางเอก  ไดแก พระเอก
จูบนางเอก  พระเอกนางเอกข่ีจักรยานริมทะเล  
 “ภาพบรรยากาศทะเล และก็นางเอกซอนทายจักรยานพระเอก และก็ปนริมทะเลมัน
เปนจุดขายของ full house เลย ดูแลวมีความสุข และก็ดูนารักดี ก็เห็นหลาย ๆคน ก็จะชอบฉากนี้
เหมือนกัน  
 ...ก็เห็นทะเลก็สบายใจอยูแลว และก็เห็นความนารักของพระเอก นางเอก ท่ีมีความสุข
ดวยกันตอนนั้นถึงจะมีทะเลาะอะไรกันบางแตฉากตอนนั้นดูเขามีความสุขก็ทําใหคนดูมีความสุข
ไปดวย”( ทศพล มุงทอง  ,สัมภาษณ 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ  แสง  พบวา   ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนแสงสวาง สดใส ซ่ึงเปนแสงจากฉากบานฟูลเฮาส 
และแสงจากฉากทะเล 
 “หนังเกาหลีมีจุดเดนตรงนี้แหละ นางเอกจะสวย เปนมุมกลองสวย แสงสวยดูแลว
สบายตา แสงจะเปนแบบสีสันเยอะ เปนแสงสวาง สวนใหญหนังเกาหลีจะสวางจะไมคอยเห็นใน
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มุมมืด สวนมากจะเปนกลางวันแสงจะสวางสดใสและก็เส้ือผาดวย” (ทศพล มุงทอง, สัมภาษณ  
,18 พฤศจิกายน 2550) 
 คุณชิณษา   นอยพรม กลาวถึงความประทับใจในเร่ืองของแสงท่ีปรากฎในละครเกาหลี
เร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจวา   “ชอบฉากท่ีเขาอยูแถวทะเล แสงจะไมจามาก ดูแลวพอดีๆ คะ ไมสวาง
เกินไป ใหความรูสึกสบายตาและแบบอยากไปเท่ียวทะเล ดูแลวจากท่ีเราเครียด ๆมา ดูแลวสบาย ๆ 
ผอนคลาย” (ชิณษา นอยพรม, สัมภาษณ ,19 พฤศจิกายน 2550) 
  
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สี พบวา  ผูชมถอดรหัสความหมาย ท่ี
ปรากฎในละคร โดยสวนใหญไมไดระบุสีชัดเจนวาเปนสีอะไร แตบอกถึงอารมณท่ีไดรับจากละคร
คือความสดใส ซ่ึงสวนใหญเปนสีสดใสจากเส้ือผาของตัวละครโดยเฉพาะพระเอกและนางเอก  
จํานวน 8  คน  
 คุณชิณษา   นอยพรม กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญะดานสี ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง
สะดุดรักท่ีพักใจวา “สีสวนใหญจะเปนสีฟาแลวก็สีในการแตงตัวของพระเอกจะเปนเร่ืองชุดท่ีเปน
สีสันท่ีสวย   ดูแลวรูสึกทําใหเราสบายตาดี ดู smooth ไปไดเร่ือย ๆ ดี”  (ชิณษา  นอยพรม ,
สัมภาษณ , แหลงเดิม)  
 สวนคุณพรพรรณ พงษทอง  แสดงความคิดเห็นวา “กางเกง ของ เรน (พระเอก) และก็
เส้ือผาของนางเอกมีสีสัน  มีชุดหนึ่งเปนกระโปรงทรงสุมๆ หนูก็ซ้ือมา   แตนางเอกเปนคนขาวมาก 
เขาก็จะใสเปนสีบานเย็น แลวผูกเอว พระเอกก็จะแตงตัวแฟช่ันมาก แลวกางเกงก็เปนสีสันสดใส สี
เขียว เปนตน 
 ..ก็เหมาะกับ concept ของเร่ืองนะคะ ก็ดูสดใสนารัก”  (พรพรรณ พงษทอง, สัมภาษณ 
19 พฤศจิกายน) 
 รองลงมาเปนสีขาวจากบานฟูลเฮาส ใหความรูสึกสวางสบายตา   และสีฟาจากทะเลท่ี
ใหความรูสึกสดใส   
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ เสียง   พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญ เปน เสียงเพลงประกอบละคร จํานวน  10 คน   ซ่ึงมี
ความชื่นชอบโดยมีการดาวนโหลดเปนเสียงเพลงเรียกเขาของโทรศัพท มือถือ  และซ้ือซีดีเพลง
ประกอบละครอีกดวย 
 คุณนันทวรรณ   ใจเอ้ือ  กลาวถึงสัญญะดานเสียงท่ีปรากฏในละครเกาหลีเร่ืองนี้วา 
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 “เสียงเพลง  พวกเพลงประกอบละคร  ระหวางเดินเร่ือง เวลาท่ีไมมีบทพูดก็จะมีดนตรี
นี้แทรกข้ึนมาประจํา ฟงแลวก็ชอบ เปนเพลงที่เพราะดี  ฟงแลวก็เศรา ซ้ึง  คือเราก็ฟงไมออกหรอก 
แตดวยเมโลดี้ ของมัน เสียงนักรอง ท้ังเศรา  ซ้ึง มันอยูในน้ัน ฟงก็สบาย 
 .... ซ้ือเลยนะคะ  โหลดดวย แตโหลดเปนเพลงโทรศัพทดวยชวงนั้นท่ีชอบใหมๆ  แลว
ก็ซ้ือท้ังแผนวิดีโอซีดีท่ีเปนละครทั้งชุด และก็ซ้ือซีดีท่ีเปนเพลงประกอบละครเร่ืองนี้ เลย” 
(นันทวรรณ ใจเอ้ือ,  สัมภาษณ ,  19 พฤศจิกายน 2550) 
 

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน บานฟูลเฮาส  จํานวน 5  คน  
 คุณกําไลสีหวา แซตํา  แสดงความคิดเห็น ในเร่ืองของสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ืองนี ้
วา 
 “บานคะ เพราะช่ือเร่ืองก็เปน ฟูลเฮาส อยูแลว เห็นแลวก็นึกออก แลวก็ความเปนบาน
ริมทะเล” (กําไลสีหวา แซตํา  ,สัมภาษณ,20 พฤศจิกายน 2550 )  
 สวนคุณสุนิสา ณ นคร  แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ือง
นี้เชนกัน วา  
 “ก็ช่ือก็บอกอยูแลววา full house มันก็จะเปนบานที่เต็มไปดวยความรัก แลว
ครอบครัวๆ นึงจะอบอุได ก็ตองเร่ิมตนจากท่ีบานท่ีใหความอบอุนได”  (สุนิสา ณ นคร  ,สัมภาษณ 
, 21 พฤศจิกายน 2550 ) 
 รองลงมาเปน พระเอก-นางเอกข่ีจักรยาน  จํานวน  3 คน      
 คุณชิณษา   นอยพรม แสดงความคิดเห็นวา 
 “ฉากท่ีเขาข่ีจักรยานซอนกันท่ีชายทะเลคะ  …มันดูนารักดี ดูเขาโรแมนติกดี พระเอกข่ี
จักรยานใหนางเอกซอนทาย เห็นแลวอยากกอดหลังเรน” (สัมภาษณ , 19 พฤศจิกายน 2550)และ
เปน ตัวอักษร “ Full House”  , พระเอก-นางเอกนั่งริมทะเลและ รูปหัวใจ ตามลําดับ 
 

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร มีเพียง 1 คน เทานั้นท่ีไมจดจํารหัสความหมายดานภาษาโดยสวน
ใหญเปนรูปของอวัจนภาษา ซ่ึงเปน พฤติกรรมทาทางของพระเอก-นางเอก จํานวน 9 คน   
 คุณนฤมล  สัจจานุสรณ แสดงความคิดเห็นวา  “ ภาษาทาทางท่ีจําไดจะเปนตอนท่ี
นางเอกเตน  พระเอกก็เตน นารักดี  สวนภาษาพูดจําไมได แตโดยรวมรวมๆ แลวก็สนุกดี นา
ติดตาม” (นฤมล  สัจจานุสรณ ,สัมภาษณ ,19 พฤศจิกายน  2550  ) 
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 ซ่ึงจากการถอดรหัสความหมายของผูชมละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ท้ังหมด 16 
ตอน ส่ิงท่ีผูชมละครจดจําสัญญะตางๆ จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ไดมากท่ีสุด คือ บานฟูลเฮาส จํานวน  
4 คน    
 
 สวนส่ิงท่ีผูชมละครจดจําจากละครรองลงมา  ไดแก พระเอก-นางเอกข่ีจักรยาน , เพลง
ประกอบ 
 คุณเสาวนิตย  หิรัญวิจิตรธร    กลาวถึงรูปแบบสัญญะท่ีปรากฏในละครแลวจดจําได
เปนอันดับแรก 
 “จําตอนท่ีไปฮันนีมูนกัน เปนภาพข่ีจักรยานแลวมานั่งเกาอ้ี ท่ีบอกวาเห็นแลวรูเลยวา
ฟูลเฮาส  มันดูนารักดี   คือเขาไมไดหวานกันตลอด มีเหน็บ ๆ กัด ๆ แตก็ยังหวานกันอยู” (เสาวนิตย  
หิรัญวิจิตรธร    ,สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
  และพฤติกรรมทาทางของพระเอก-นางเอก  ตามลําดับ  
 คุณ ทศพล มุงทอง  แสดงความคิดเห็นวา  “ก็ฉากท่ีพระเอกกับนางเอกทะเลาะกันนั่น
แหละ  ทะเลาะกันบอย เปนภาพติดตา พอแงแมงอน กัน แตจริง ๆ แลวรักกัน”  (ทศพล มุงทอง  ,
สัมภาษณ , 18 พฤศจิกายน 2550) 
 คุณ ทศพล มุงทอง  กลาวเพ่ิมเติมอีกวา “ความนารัก ความท่ีไมตองคิดอะไรมากของ
นางเอก  ทําใหผูชายคนหนึ่งท่ีคิดวาตัวเองสูงสงกลับมารักผูหญิงธรรมดาๆ นารัก ๆ คนนี้ได  คิดถึง
เร่ืองความรัก”  (ทศพล มุงทอง  ,สัมภาษณ , แหลงเดิม) 
 
 สวนความรูสึกของผูชม จากความคิดเห็นของผูชมละครพบวา ผูชมสวนใหญ
ประทับใจละครเร่ืองนี้ ซ่ึงส่ิงท่ีสรางความประทับในละคร  ไดแก ตัวละครหลักอยางพระเอกและ
นางเอก  , บาน ฟูลเฮาส , ความรักความโรแมนติกของเนื้อเร่ือง และ เพลงประกอบละคร อยางเพลง 
I think I  เปนตน  
 คุณพรพรรรณ  พงษทอง   กลาวถึงความประทับใจในการรับชมละครเกาหลีเร่ืองนี้  วา 
“ก็คงเปนความสดใส นารักคะ  รักใสๆ   แลวก็ทําใหเพื่ออยากดู เขาก็จะคิดวาทําไมถึงดูได 2-3  วัน
ติดกัน เขาก็อยากจะดูบาง แลวเขาก็ดูเหมือนกัน ขนาดเขาไมใชคนท่ีตามกระแส หนูยังทําใหเขามา
ตดตามได ท่ึงในผูกํากับเกงนะ หนูก็ไมรูวาหนูชอบอะไร ชอบสไตล วัฒนธรรมของเขาหรือเปลา  
แตมันซัมซับเพราะเขาแสดงออกมาทําใหหนูมีความสุข บันเทิง  ก็เปนเร่ืองนี้เร่ืองแรกท่ีทําใหหนู
ติดตามนะคะ ชอบเปนพิเศษ แลวก็ทําใหหนูติดตามหนังเกาหลี หลังจากนั้นเขารานเชาวิดีโอ  ก็จะ
หาแตหนังเกาหลี”  
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 คุณพรพรรณ  กลาวเพิ่มเติมวา “ก็ไมวานานเทาไหรก็ยังชอบละครเกาหลีเร่ืองนี้อยู 
เพราะ Character พระเอก นางเอก   และอีกอยางคืออารมณของบานและสภาพภูมิทัศนก็สวยดวย  
เปนภาพท่ีจําได และนึกออกเวลาพูดถึง” (พรพรรณ พงษทอง,สัมภาษณ , 19 พฤศจิกายน 2550) 
 
 ซ่ึงผูชมสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ มีเร่ืองของ
ธุรกิจแฝงอยูในละคร ไดแก   
 ธุรกิจบันเทิง (ดารานักแสดง , เพลงประกอบ และวีดีโอซีดี)   
 “รูสึกวาเขาส่ือในแงความบันเทิงนะคะ  ในเร่ือง เลิฟซีนนี้เขาไมมีเลย ก็ไมรูวาเปน
เพราะวัฒนธรรมของเขาหรือเปลา ดูแลวใหงดงามสนุกสนาน นารัก”  และ “มีเร่ืองของดารา มีท้ัง 
เรน  (พระเอก) และนางเอก    แตคิดวาเขานาจะขาย เรน มากกวา  หนูยังซ้ือ DVD มาดูตั้งแตเชาจน
เย็นติดกัน โดยท่ีหนังเร่ืองอ่ืนก็ไมไดทําใหหนูติดตามไดมากขนาดนี้” (พรพรรณ พงษทอง
,สัมภาษณ , 19 พฤศจิกายน 2550) 
 และคุณ ทศพล มุงทอง  แสดงความคิดเห็นสอดคลองวา “ก็เพลงฮิตติดหูแลวก็คนฟง
เยอะ โหลดกันเยอะ   แลวก็เร่ืองเส้ือผา แฟช่ันท่ีมีคนชอบและอีกอยางพอหนังจบมาก็ทําเปนวีซีดี 
ใชไหม ก็หากําไรไดอีกตอหนึ่ง” (ทศพล มุงทอง  ,สัมภาษณ, 18 พฤศจิกายน 2550) 
 
 ธุรกิจการทองเท่ียว  
 “ในความคิดเรานะ อยางฉากฮันนีมูนก็เปนท่ีเท่ียวนี้อยูท่ีไหน ก็อาจจะทําใหคนอยาก
ไปบาง   หรืออาจะเปนรถ ท่ีพระเอกขับรุนนี้ ก็อาจจะเปนแนวแฝงโฆษณาไป  แลววาหลังจากเร่ือง
นี้ก็จะเห็นเกาหลีเขาโฆษณาใหไปเท่ียวเกาหลี เท่ียวบานฟูลเฮาส  เขาก็จัดไปเท่ียว ก็เปนธุรกิจนะ 
หรืออยางแดจังกึมจัดไปเท่ียวคิดวาซีรียเกาหลีท่ีมาฉายเมืองไทย เอเชีย ท่ัวโลก ทําใหคนรักประเทศ
เกาหลีมากข้ึน ท้ังๆ ท่ีกอนหนานี้เราไมเคยรูจักประเทศเกาหลีมากอน ในดานของความบันเทิง การ
ทองเท่ียวอะไรแบบนี้คือเราไมไดสนใจไมไดอยูในประเทศทองเท่ียว แตเดี๋ยวนี้เกาหลีใตจะอยูใน
แพ็คเกจทัวรเยอะมากๆ   ตั้งแตซีรียของเขาดังก็ถือวาซีรียเกาหลีมีสวนชวยมีอิทธิพลมากในเร่ือง
ธุรกิจนะชวยจูงใจนักทองเท่ียวได เดี๋ยวนี้พูดถึงเกาหลีใครๆ ก็รูจักโดยเฉพาะคนไทยเปนประเทศท่ี
ตองไปเท่ียวปหนึ่งขายทัวรเยอะแยะ นั่นแหละมีอิทธิพลอยางมาก”  (นันทวรรณ   ใจเอ้ือ ,สัมภาษณ 
19 พฤศจิกายน 2550) 
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 และธุรกิจอุปโภค (เส้ือผา , ทรงผม และรถยนต ) 
 “ถาแฟช่ันก็คงเปนเร่ืองเส้ือผามากกวา แลวก็การดัดผมเปนเกลียว ๆ เหมือนนางเอก”  
(ชิณษา   นอยพรม, สัมภาษณ,  19 พฤศจิกายน 2550) 
 “ก็มีเร่ืองแฟช่ัน การแตงตัว ทําผม ชอบแบบนางเอก คือมัดผมเอียง ๆ ไปขางหนึ่ง  ใส
กระโปรงส้ัน ๆ มีเส้ือคลุมดวย และก็เปนเส้ือ 2 ช้ัน”  (นฤมล  สัจจา, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 
2550) 
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 จากตารางท่ี  4.25  สามารถอธิบายไดวา ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมผูชมจํานวน  10 
ทาน  โดยสวนใหญเปนผูหญิง กําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจํานวน 8 คน  พนักงานบริษัท  1 
คน  และอาชีพอิสระ  1 คน เพื่อศึกษาการถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีเร่ือง 
รักนี้ช่ัวนิรันดร  โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา   มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ ภาพ  พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน ภาพตัวละครหลักคือ นางเอก แดจังกึม ซ่ึงเปนตัว
ดําเนินเร่ืองราวของละครเร่ืองนี้   
 
 คุณดุจเดือน วรรณโภค  แสดงความคิดเห็นวา  “แดจังกึมตอนท่ีเขาทําอาหาร เขา
สามารถผลิกแพงอาหารตางๆ สติปญญา เขาดีดวย  เปนคนความจําดี และก็ตอนท่ีเขารักษาคนปวย 
ตอนท่ีเขาไดเรียนหมอ  เขาอดทน เกงดวยถึงจะเสียเวลานานแคไหน เขาก็ทนเพ่ือท่ีเขาจะไดเรียนรู
และนําไปใชได ไดชวยคน” (สัมภาษณ,  22  พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 สวนคุณ ธีรเทพ  จงพัฒนพงศ   แสดงความคิดเห็นวา  “เปนภาพ แดจังกึม ชวงท่ีเปน
หมอ เพราะเปนตอนท่ีประทับใจ เพราะกวาเคาเขาจะเปนหมอไดมันลําบากมากก็เลยชอบตอนน้ัน 
ถาเกิดเราทําไดอยางนั้นก็คงนาภูมิใจ รูสึกเหมือนปล้ืมเขา ท่ีเขาทําไดอยางนี้”(สัมภาษณ  18 
พฤศจิกายน 2550) 
  
 และคุณ ภุมรี  คําลึง  แสดงความคิดเห็นวา “ภาพของเด็กผูหญิงก็คือแดจังกึมท่ี
ทําอาหารครับ   เปนภาพท่ีจําได  เพราะความพยายามของเด็กท่ีอยากจะทําตามความฝนของแมให
เต็มท่ีนะครับ ก็รูสึกวาขนาดเด็กตัวเล็ก ๆ ยังทําหนาท่ีตัวเองไดดีกวาผูใหญบางคน ก็ถามีอุปสรรค
อะไรก็จะไมทอ  เอาตรงนี้มาเปนกําลังใจเราดวย” (สัมภาษณ , 26 พฤศจิกายน 2550) 
 
 วิธีการทําอาหาร และภาพอาหาร 
 คุณ รัตนา ศิรทรัพย  กลาวถึงสาเหตุท่ีจดจํารูปแบบสัญญะดานภาพ  วา “ภาพการ
ทําอาหาร    ชอบดูเวลาเขาทําวาทําอยางไร”  (สัมภาษณ ,21  พฤศจิกายน 2550) 
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 การแตงกายและภาพวังหลวง  
 คุณ มลฤทัย  มีแสง  แสดงความคิดเห็นวา  “จะนึกถึงการแตงกายของเกาหลีชุดไม
เหมือนของไทย ก็อยากลองใสดู” (สัมภาษณ  18 พฤศจิกายน 2550) 
 คุณ วีระยา  ศรีบุญมา  แสดงความคิดเห็นวา  “ภาพวัง  ขุนนาง การแตงตัวแบบเกาหลี
โบราณ มีท้ังหมวก ท้ังวิกดูแลวมันติดตา และก็รูวาเขามีการแขงขันกันเปนระดับ ๆ กันไป” 
(สัมภาษณ  17 พฤศจิกายน 2550) 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ  แสง  พบวา   ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนแสงสวาง  จํานวน  6 คน   
 “สวางนะ มันไมมืด เพราะเกาหลีจะเปนประเทศหิมะตกตลอด ก็จะคอนขางสวางไมมี
ความมืดเทาไหร”  (จิรพรรณ  ออนสี , สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2550) 
 “แสงก็ไดสีสันท่ีเกิดข้ึน ก็สวางดี ก็รูสึกชอบดูนาติดตามดี ดูแลวไดอารมณดี ทําให
ประทับใจนาติดตาม” (สยามรัฐ  ปรัชญาชีวิน, สัมภาษณ,  22 พฤศจิกายน 2550) 
 
 รองลงมาเปนลักษณะท่ีแสงท่ีปรากฎเปนแสงสลัวๆ สบายตา และแสงดูสบายตา  ซ่ึง
สวนใหญผูชมท่ีแสดงความคิดเห็นใหคําอธิบายเพิ่มเติมวาเปนแสงของภาพรวมของฉากละคร
ท้ังหมด รับชมภาพแลวสบายตา  
  “ก็สลัว ๆ ไมสวางมาก เหมือนบรรยากาศเย็น ๆ ท่ีมีหิมะตก เพราะมันอาจจะเปนอยูใน
บรรยากาศท่ีเขาถายทําดวยม้ัง  ...ก็รูสึกอบอุนเย็น ชุมฉํ่าดูแลวมันก็เปนบรรยากาศท่ีเราก็อยากไปอยู
ตรงนั้นดวย”  (อุราพร  สารรัตน , สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สี พบวา  ผูชมถอดรหัสความหมาย ท่ี
ปรากฎในละคร โดยสวนใหญไมไดระบุสีชัดเจนวาเปนสีอะไรเชนเดียวกันกับละครเร่ืองสะดุดรักท่ี
พักใจ แตบอกถึงอารมณท่ีไดรับจากละครคือความสดใส ซ่ึงสวนใหญเปนสีสดใสจากเส้ือผาของตัว
ละคร ท่ีบงบอกแยกถึงระดับตําแหนง และอํานาจหนาท่ีในวังหลวง  จํานวน 7   คน  
 “จากเส้ือผาก็จะเปนสีแดง ก็ดูแลวรูสึกแสบตา ดูแลวมันใหความรูสึกต่ืนตัว แลวก็มีสี
น้ําเงิน แตจะเปนน้ําเงินเขมนะก็ยังดูตื่นตัวอยู  ภาพสีเขาจะดูสด แลววาสีฟา สีขาวจากชุดพระเอก ดู
แลวพระเอกหลอ ดูเพลินเลย เคล้ิม  แลวก็สีเขียวจากชุดนางขาหลวงผูหญิง ถาเปนสีเขียวแก ๆ ก็จะ
เปนซังกุงแก ๆ” (วีระยา ศรีบุญมา, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2550 ) 
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 รองลงมาเปนสีฟาจากทองฟา  ใหความรูสึกสวางสบายตาและความกวางขวางของ
พื้นที่ในละคร   และสีจากธรรมชาติท่ีใหความรูสึกสดช่ืน สบายตา 
 “สวนมากจะเปนสีฟา จะชอบถายภาพไปที่ทองฟา ใหความรูสึกดี รูสึกเย็นตา สบาย 
ๆ” (รัตนชัย  ทองขวิด ,สัมภาษณ,22 พฤศจิกายน 2550) 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ เสียง   พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญ เปน เสียงเพลงประกอบละคร จํานวน  6 คน      
 “เสียงดนตรีประกอบฉากจะมีสวนมากกวา แบบตอนเศรา ๆ ก็เปนเพลงชาๆ อยางตอน
ท่ีโดนกลาวหาวาไปทําผิดอะไรแบบนี้ก็จะมีดนตรี  ชวงท่ีนางเอกรองไห ก็ทําใหเราเศราตามเพราะ
เสียงเพลงประกอบดวยและก็นางเอกเลนดีดวย” (ธีรเทพ  จงพัฒนพงศ ,สัมภาษณ , 18 พฤศจิกายน 
2550) 
 
 รองลงมาเปนเสียงสนทนาของนางเอก จํานวน 3  คน    
 คุณดุจเดือน วรรณโภค  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญะดานเสียง ท่ีปรากฏ ซ่ึงมีการ
ถอดรหัสความหมายในเชิงบวก  วา “เสียงนางเอกนารักนะ ชอบเสียงนางเอก เสียงเขาจะนุม ๆ ชอบ
หนาของเขาดวย เขานารักมาก เขาใจหามาแสดง และก็มีเสียงดนตรี แตจําไมไดมันนานมาก แตเร่ือง
นี้ชอบมาก ชอบนางเอกเขานารัก เปนคนเกงพยายามหาอะไรใหมๆ อยูตลอดเวลา ไมรูจักเหน็ด
เหนื่อย” (ดุจเดือน วรรณโภค,สัมภาษณ ,  22  พฤศจิกายน 2550) 
 สวนคุณ ภุมรี  คําลึง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญะดานเสียง ท่ีปรากฏ ซ่ึงมีการ
ถอดรหัสความหมายในเชิงลบ วา  “เสียงพูดของแดจังกึมนะครับ นาจะเปนเสียงท่ีมีความหวัง 
ความเศราอยูในตัว” (ภุมรี  คําลึง,สัมภาษณ  , 26 พฤศจิกายน 2550) 
 

 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ สัญลักษณ พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปน การแสดงข้ันตอนการทําอาหารเกาหลี และอาหาร
เกาหลี  จํานวน 5  คน  
 “อาหารเกาหลี  มันดูนากิน แลวเคาก็เนนมาเร่ืองอาหารดวย เขามีโชววาอาหารไมได
อรอยอยางเดียวมันมีประโยชน มีท้ังสมุนไพร ท่ีใสลงไปแลวดีตอรางกายถาใครดูไปเร่ือยๆ มันกซึม
ซับไปเร่ือยๆ” (วีระยา  ศรีบุญมา, สัมภาษณ,  17 พฤศจิกายน 2550 ) 
 รองลงมาเปน ตัวละครหลักคือ นางเอก แดจังกึม ซ่ึงเปนตัวดําเนินเร่ืองราวของละคร
เร่ืองนี้ จํานวน 4  คน   
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 “จากนิยามก็จะบอกอยูแลว วาแดจังกึมเปนผูหญิงผูพลิกแผนดินของเกาหลี เขาเปน
ผูหญิงท่ีเกง ไมวาจะเปนเร่ืองอาหาร เร่ืองยา ท่ีทําใหเกาหลีเจริญกาวหนาข้ึนมาไดก็เร่ิมมาจากตรงนี้ 
อยางตอนที่จะจบมีฉากท่ีแดจังกึมทําคลอด ก็เปนจุดเร่ิมของการผาตัดมาจากตรงน้ัน” (สยามรัฐ  
ปรัชญาชีวิน, สัมภาษณ ,22 พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 และ การแตงกาย จํานวน 1 คน  
 “การแตงกายนะคะ เพราะวาการแตงกายเปนวัฒนธรรมของเขาก็เลยชอบ   เร่ืองนี้การ
แตงกายไมเหมือนหนังเร่ืองอ่ืน มันเปนเอกลักษณ แลวก็เหมือนกับวาอดีตเขาก็คงแตงตัวแบบน้ี ...
ชอบการแตงกายของนางเอกคะ”(รัตนา ศิรทรัพย , สัมภาษณ, 21  พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 รหัสความหมายของวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะ ภาษา  พบวา  ผูชมถอดรหัส
ความหมาย ท่ีปรากฎในละคร โดยสวนใหญเปนรูปของอวัจนภาษา ไดแก  การโคงคํานับ , การ
วางทาทางนิ่งๆ ของตัวละครในวังหลวง , พฤติกรรมทาทางการแสดงออกของนางเอก   , ทาทาง
การทําอาหาร  , การรองไห  และพฤติกรรมทาทางการแสดงออกของตัวละครอ่ืนๆ  เปนตน  แตโดย
สวนใหญแลวจะเปนสัญญะดานภาษา ซ่ึงมีลักษณะเปนอวัจนภาษา ของ แดจังกึม  ตัวละครเอกของ
เร่ือง  
 คุณ รัตนา ศิรทรัพย    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทาทางการแสดงออกของ
นางเอก วา 
 “ภาษาพูดหรือคะ   คือนางเอกจะไมคอยพูดจะแสดงออกทางทาทางมากกวา ทาทางจะ
มุงม่ัน เวลาทํางานก็จะต้ังใจเต็มท่ีสีหนาก็จะมุงมั่นมาก” (รัตนา ศิรทรัพย, สัมภาษณ ,   21  
พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 คุณ อุราพร  สารรัตน    แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรองไห วา 
 “ทาทางก็จะเปนรองไหของเขาท่ีจะเห็นบอยท่ีสุด แตถึงเขาจะรองไหเขาก็มีความแกรง
อยูในตัวก็เห็นเขารองไหก็สงสาร แตพอรองไหเสร็จแลวก็จะมีส่ิงดีๆเขามา เราก็จะยิ้มตาม รองไห
ตาม ก็จะอินกับละคร”  (อุราพร  สารรัตน, สัมภาษณ , 22 พฤศจิกายน 2550) 
 
 คุณ วีระยา  ศรีบุญมา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางทาทางนิ่งๆ ของตัวละครในวัง
หลวงรองไห  และพฤติกรรมทาทางการแสดงออกของตัวละครอ่ืนๆ วา   
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 “ในวังเขาก็จะเรียกกันเปนช่ือตําแหนงก็ฟงแลวก็ติดหู พอฟงแลวนึกออกวาเปนเร่ืองนี้ 
สวนทาทางก็แบบ เวลาคนเกาหลีเจอกันเขาก็จะกมหัวนิดนึง ก็รูสึกวาเหมือนคนไทยเวลาเจอกัน
แลวไหวก็ดูแลวนอบนอมดี” (วีระยา  ศรีบุญมา , สัมภาษณ , 17 พฤศจิกายน 2550) 
 
 ซ่ึงจากการถอดรหัสความหมายของผูชมละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง  ท้ังหมด 53 ตอน ส่ิงท่ีผูชมละครจดจําสัญญะตางๆ จากละครเกาหลีเร่ืองนี้ ไดมากท่ีสุด คือ 
ตัวละครหลักคือ นางเอก แดจังกึม ซ่ึงเปนตัวดําเนินเร่ืองราวของละครเร่ืองนี้     จํานวน  8  คน   
 “ก็คือผูหญิงท่ีเปนตนแบบก็คือ แดจังกึมนั่นแหละครับ เพราะนางเอกจะเดนท่ีสุด” 
(สยามรัฐ ปรัชญาชีวิน  ,สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
  
 “จําภาพของความพยายามของนางเอกในการทําส่ิงตางๆ รูสึกเปนภาพติดตาอยู ชอบ” 
(รัตนชัย  ทองขวิด, สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
 “ภาพของพระเอกนางเอกแลวกประทับใจรอยยิ้มของพระเอก นางเอก เวลาเจอกัน ยิ่ง
ตอนท่ีนางเอกถูกเนรเทศไปอยูท่ีเกาะเชจู  แลวพระเอกตามไปดูเขามีความสุข ดูนารักดี   ดูแลวอยาก
ไปเกาะนั้น ดูแลวยิ้มตาม ดูโลกสดใส 
 ...แดจังกึม เกง ฉลาด สวย แกชา เพราะตัวจริงอายุเยอะแลวแตหนายังเด็กอยูเลย แลวเขา
ก็เกง ดูฉลาดทําอะไรก็คลองแคลวไปหมด  ทําอะไรเร็ว เปล่ียนจากคนทําอาหารเปนหมอไดอีก เขา
เกง” (วีระยา  ศรีบุญมา , สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 สวนส่ิงท่ีผูชมละครจดจําจากละครรองลงมา  ไดแก การทําอาหาร  , และการแตงกาย  
ตามลําดับ  
 “ภาพของการทําอาหารนะ เพราะวามันก็ตองดูท่ีเนื้อเร่ืองดวย เร่ิมแรกเร่ืองนี้นางเอกเขา
มาในวังเพื่อท่ีจะมาเปนคยทําอาหารในวัง ก็จะเปนภาพการทําอาหารท่ีจะจําภาพไดมาก” (จิรพรรณ  
ออนสี,  สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2550) 
 
 สวนความรูสึกของผูชม จากความคิดเห็นของผูชมละคร พบวา ผูชมสวนใหญ
ประทับใจละครเร่ืองนี้ ซ่ึงส่ิงท่ีสรางความประทับในละคร  ไดแก เนื้อเร่ืองของละคร (ในตอนท่ีฝก
เรียนวิชาการแพทยของแดจังกึม , ตอนรักษาผูปวย )  ของตัวละคร โดยเฉพาะนางเอก แดจังกึม 
(ความอดทน , ความพยายาม และการตอสูอุปสรรค)  และสถานท่ีถายละครรวมถึงบรรยากาศของ
ประเทศเกาหลี  เปนตน  

DPU
DPU



 204 

 คุณ รัตนชัย  ทองขวิด กลาวถึงความประทับใจละครเกาหลีเร่ืองนี้วา   “การเปนหมอ ท่ี
เขาตองฝกฝนหลายอยาง มีความพยายามมากก็รูสึกประทับใจอดทนดวย” (รัตนชัย  ทองขวิด ,
สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
 คุณ  รัตนา  ศิรทรัพย  กลาวถึงความประทับใจในละครเกาหลีเ ร่ืองนี้ เชนกันวา  
“ประทับใจตอนท่ีชวยคนเปนโรคคะ เหมือนเขาชวยคนปวยใหหายแลวคนปวยก็ประทับใจ 
ขนาดดดนกล่ันแกลง รูสึกวานางเอกมีความพยายามดี  
 ใหเนื้อหาสาระดีคะ ท้ังความพยายาม ความทะเยอทะยานเกินตัว แลวก็นางเอกเปนคน
ขยัน อดทน ชวยคนตกทุกขไดยาก ก็ไดแงคิดคะ”  (รัตนา ศิรทรัพย , สัมภาษณ, 21  พฤศจิกายน 
2550 ) 
 
 ซ่ึงผูชมสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง  มีเรื่องของธุรกิจแฝงอยูในละคร ไดแก  
 ธุรกิจการทองเท่ียวและธุรกิจอาหาร :  ซ่ึงผูชมละครเกาหลีสวนใหญที่ผูวิจัยสัมภาษณ 
พบวา มีการถอดรหัสความหมายเกี่ยวกับการแฝงประโยชนทางธุรกิจท้ัง 2 ประเภท นั้นควบคูกัน
 ซ่ึงสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจการศึกษา  ไดแก การเรียนทําอาหาร เปนตน  
 
 “แฝงเร่ืองวัฒนธรรมการกินอาหาร การทํากับขาว แลวก็สถานท่ีทองเท่ียวในฉากท่ีเคา
ใชประกอบละครคะ 
 เพราะมันก็นาจะทําใหคนดูอยากไปเที่ยว อยากรูวาสถานท่ีท่ีเขาถายทําเปนยังไง ก็จะมี
คนติดตาม” (รัตนา ศิรทรัพย, สัมภาษณ ,21  พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 คุณวีระยา  ศรีบุญมา  แสดงความคิดเห็นวา  “คิดวาหนังเกาหลีแฝงตลอดเก่ียวกับการ
ทองเท่ียว มีรูปแดจังกึมติดท่ีเคร่ืองบินดวย  แลวก็ธุรกิจอาหาร ดูมันบูมข้ึน อยากไปเท่ียวประเทศ
เขา อยากทํางานบานเขา อยากมีแฟนเปนคนเกาหลีดวย” (วีระยา  ศรีบุญมา, สัมภาษณ, 17 
พฤศจิกายน 2550 ) 
 
 ธุรกิจบันเทิง (ดารานักแสดง , ภาพยนตร และวีดีโอซีดี)  
 “ ก็แฝงหลายอยางนะครับ ไมวาจะเปนแงคิดก็สอนเราหลายอยาง แลวการคาก็คงมี
หลายอยางนาติดตามทําใหอยากซ้ือเก็บ ผมก็ซ้ือเก็บ ผมมี Full House, Princess Hour, My girl    แด
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จังกึมตองรอกอนมันก็ไมใชถูกๆ นะพี่ แผนแทนี่ก็หลายรอยเหมือนกัน ก็ตองใชเวลาเก็บตังคกอน” 
(สยามรัฐ  ปรัชญาชีวิน ,สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2550) 
  
 จากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง ท้ังหมด  30 คน ท่ีแสดงความคิดเห็น พบวา 
การถอดหรัสความหมายของกลุมตัวอยางท่ีรับชมละครเกาหลี จาก ท้ัง 3 เร่ืองนี้    ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยกลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณสวนใหญท่ีชมละคร
เกาหลีเปนผูหญิง จํานวน  25 คน     และผูชายจํานวน   5  คน  สะทอนถึงการเปดรับชมละครเกาหลี
ของผูชมละครจะไดรับความนิยมในกลุมผูหญิงมากกวากลุมผูชาย กําลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย   
ซ่ึงสอดคลองกับขอความ ของกาญจนา  แกวเทพ  (ส่ือบันเทิง : อํานาจแหงความไรสาระ ,2545:33)  
ท่ีวา “ คนแตละเพศนั้นมีวิธีการเปดรับชมส่ือ (viewing behavior) แตกกตางกันหรือไม ไมวาจะเปน
การชื่นชอบเลือกชมรายการท่ีแตกตางกัน (ผูชายชอบดูขาว ผูหญิงชอบดูละคร) หรืออาจจะแตกตาง
กันแมวาจะเปนการดูชมรายการเดียวกันก็ตาม ”     
 และยังสอดคลองหนังสือการศึกษาส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ Critical Theory : 
แนวคิดและตัวอยางงานวิจัย ของ กาญจนา แกวเทพ  ท่ีวา “ละครโทรทัศนนั้นมีความเกี่ยวของกับ
ผูหญิงต้ังแตเร่ิมตนมาแลว เนื่องจากวากลุมผูชมนั้นคือ กลุมสตรีเปนสวนใหญ  แตแทจริง 
ความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิงนั้นมีเกาะเกี่ยวที่ผูกพันหลายดานมากกวาดานผูชม
เทานั้น แมแตกระบวนการผลิต เร่ิมต้ังแตเจาของบทประพันธท่ีนํามาทําละครโทรทัศนก็เปน
นักเขียนสตรีเปนสวนใหญ  เร่ืองราวท่ีเปนแกนเคาโครงเร่ืองของละครโทรทัศน ก็มักจะเปนเร่ือง
ของชีวิตรัก ครอบครัว การเสียตัว การทําแทง เร่ืองผัวมีเมียนอย ฯลฯ ซ่ึงลวนแตเปนเร่ืองของผูหญิง
ท้ังนั้น  
 และในมิติท่ีลํ้าลึกกวานั้น ในขณะท่ีละครโทรทัศนก็คือกระบวนการสรางสรรคและสืบ
ทอดสัญลักษณตาง ๆ ในสังคมนั้น ไดมีผูใหขอสรุปความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับผูหญิง
เอาไววา “ละครโทรทัศนเปนกระบวนการผลิตและสืบทอด วัฒนธรรมของผูหญิง (women 
culture) ท่ีสําคัญท่ีสุด” 
 และจากขอมูลการวิจัย ของ หทัยทิพย  สีสังข (2550 )  พบวา กลุมตัวอยางท่ีรับชมละคร
โทรทัศนเกาหลี สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ  80.3  มีอายุ 18-20 ป  และกําลังศึกษาอยูใน
ระดับมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 64.8  ดวยเชนกัน 
 และสามารถสรุปการถอดรหัสความหมายของผูชมละครเกาหลี ท้ัง 3เร่ือง จํานวนกลุม
ตัวอยาง 30 คน  ดัง ภาพที่ 4.18  แสดงจํานวนความถ่ีของรูปแบบสัญญะท่ีผูชมละครเกาหลีทําการ
ถอดรหัสความหมาย    ดังน้ี 
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ผูชมละครเกาหลีจํานวน  30 คน ถอดรหัสความหมายของ

รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎในละครเกาหลี
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ภาพท่ี 4.18  แสดงจํานวนความถ่ีของรูปแบบสัญญะท่ีผูชมละครเกาหลีทําการถอดรหัสความหมาย 
 
 จากภาพท่ี 4.18 สามารถอธิบายไดวา ผูชมละครเกาหลีท้ัง3 เร่ือง ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร  
สะดุดรักท่ีพักใจและแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ซ่ึงไดทําการถอดหรัสความหมายในรูปแบบ
สัญญะ ซ่ึงไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา   นั้น พบวา สัญญะท่ีผูชมทําการถอดรหัส
ความหมายและกลาวถึงมากท่ีสุดคือ ภาพ  โดยเฉพาะเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ผูชมละครกลาวถึง
สถานท่ีในละครเกาหลี ไดแก บานฟูลเฮาส    สวน รักนี้ช่ัวนิรันดร   ผูชมละครกลาวถึงสถานท่ีใน
ละคร ไดแก Hwajinpo Beach ในเมือง Goseong  หรือทุงหญากวางสีเขียวที่ Samyang ในเมือง 
Daegwallyeong  และละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ผูชมละครกลาวถึงสถานท่ีใน
ละคร ไดแก พิพิธภัณฑ แดจังกึม ทีม ปารค (Dae Jang Guem Theme Park)    เปนตน    
 ซ่ึงการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูชมละครเกาหลี ท้ัง 3 เร่ือง เพื่อศึกษาการถอดรหัส
ความหมายทางวัฒนธรรมจากละครเกาหลี ซ่ึงปรากฎในลักษณะของรูปแบบสัญญะ ,ความรูสึกจาก
การรับชมละครเกาหลี และและความคิดเห็น เกี่ยวกับธุรกิจท่ีแฝงมากับละครเกาหลีในแตละเร่ือง  
ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดของละครเกาหลีแตละเร่ือง ดังนี้ 
 
 การถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมในสวนของรูปแบบสัญญะ ไดแก ภาพ (ฉาก)  , 
แสง , สี , เสียง ,สัญลักษณ  และภาษา   จากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจดจํารูปแบบ
สัญญะของละครเกาหลีในแตละเร่ืองมากท่ีสุด ไดแก  
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 ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร    
  : รูปแบบสัญญะดาน ภาพ(ฉาก)และสัญลักษณ  คือ ใบไม หรือใบไมรวง หรือ ใบเม
เปล  ,  ตนไม  และนางเอกข่ีหลังพระเอกกอนเสียชีวิต  ซ่ึงรูปแบบสัญญะดานภาพ (ฉาก) และ
สัญลักษณนั้น กลุมตัวอยางท่ีชมละครเกาหลีกลาวถึงพรอม ๆ กัน 
 : รูปแบบสัญญะดานเสียง คือ เพลงประกอบละคร และเสียงสนทนา ซ่ึงเปนประโยคท่ี
นางเอกใชพูดเปนประจําตลอดการดําเนินเร่ืองราว คือ คําวา “ พี่ชาย”  
 

 ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ 
 : รูปแบบสัญญะดาน ภาพ (ฉาก)  ซ่ึงก็คือบานฟูลเฮาส  และภาพของตัวละครหลัก
โดยเฉพาะพระเอก-นางเอก 
 : รูปแบบสัญญะดานเสียง คือ  เพลงประกอบละคร  
 : รูปแบบสัญญะดานภาษาในลักษณะอวัจนภาษา คือ  พฤติกรรมทาทางของพระเอก-
นางเอก 
 ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง 
 : รูปแบบสัญญะดานภาพและสัญลักษณ  คือ  แดจังกึม ตัวละครเอกของเร่ือง  ,ภาพ
ข้ันตอนการทําอาหารตามวัฒนธรรมเกาหลี   และการแตงกายแบบวัฒนธรรมเกาหลี 
 
 โดยการถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรมจากละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้  กลุมตัวอยาง
ท่ีรับชมละครสวนใหญ จดจํารหัสความหมายในรูปของภาพ (ฉาก)  มากท่ีสุด และอาจกลาวไดวา 
เปนสัญลักษณของละครในแตละเร่ืองดวยเชนกัน    
 
 ความรูสึกจากการรับชมละครเกาหลีของกลุมตัวอยางของละครเกาหลีแตละเร่ือง  
ไดแก  
 ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร    
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญช่ืนชอบเนื้อเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวแนวความรักโรแมน
ติก  ความโศกเศรา เสียใจ   
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 ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ 
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญช่ืนชอบบทบาทการแสดงของพระเอกและนางเอก  
, เนื้อเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวแนวความรักโรแมนติก คอมมาดี้  และเพลงประกอบละคร     
 

 ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง 
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญช่ืนชอบเนื้อเร่ือง (ไดแก ตอนการฝกเปนหมอหญิง
ของแดจังกึม และตอนรักษาคนปวยของแดจังกึม)   , ชื่นชอบบทบาทการแสดงของนางเอก คือแด
จังกึม ท่ีมีเร่ืองราวความอดทน  การตอสูอุปสรรคตางๆ    , การทําอาหาร   สถานท่ี และบรรยากาศ
ของประเทศเกาหลี 
 
 โดยความรูสึกจากการรับชมละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้  กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวน
ใหญช่ืนชอบเนื้อเร่ืองของละครในแตละเร่ือง  ซ่ึงแมในบางเร่ืองจะมีเร่ืองราวโศกเศราก็ตาม  ซ่ึง
สอดคลองกับขอความ ของ I . Ang  (กาญจนา  แกวเทพ, 2545 :59)  ท่ีวา “เนื่องจากรอยตอระหวาง 
เร่ืองในจอ กับ เร่ืองนอกจอ นั้น มีรูพรุนใหซึมผานถึงกันได(Fluidity) ทําใหผูชมสตรีสามารถ
รองไหตามชะตากรรมของตัวละคร แตทวาความโศกเศราท่ีนําเอามารองไหนั้นมิใชเพียง ความทุกข
เศราของตัวละคร เทานั้น หากแตผูชมสตรีไดนําเอา ความหหมนหมองในชีวิตของตัวเอง มารวม
ผสมโรงไปดวย คือ ถือโอกาสหล่ังน้ําตาใหกับชีวิตของตัวเองผานการดูละครนั่นเอง ”    รองลงมาก็
จะเปนความชื่นชอบในบทบาทการแสดงของตัวละคร โดยเฉพาะพระเอกและนางเอก      เพลง
ประกอบละคร  และสถานท่ีรวมถึงบรรยากาศของประเทศเกาหลี 
 
 และกลุมตัวอยาง ยังแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับธุรกิจท่ีแฝงมากับละครเกาหลีในแตละ
เร่ือง ไดแก 

 ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ชั่วนิรันดร    
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงธุรกิจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียว, โรงแรม   และธุรกิจบันเทิง     
 ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ 
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงธุรกิจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียว, ธุรกิจบันเทิง  และธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค ไดแก เส้ือผา , ทรงผม  , 
รถยนต   
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 ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง 
 กลุมตัวอยางท่ีรับชมละครสวนใหญ แสดงความคิดเห็นวา ละครเกาหลีเร่ืองนี้แฝงธุรกิจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียว, ธุรกิจบันเทิง , ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร  และ ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา (โรงเรียน
สอนทําอาหาร) 
 
 โดยกลุมตัวอยางท่ีแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับธุรกิจท่ีแฝงมากับละครเกาหลี ท้ัง 3 เร่ือง
นั้น  พบวา ธุรกิจท่ีแฝงมากับละครเกาหลีมากท่ีสุด คือธุรกิจการทองเท่ียว  รองลงมาคือธุรกิจบันเทิง      
 แตยังมีกลุมตัวอยางท่ี ไมพบธุรกิจแฝงมากับละครเกาหลี  มีจํานวน 3 คน  จากละคร
เร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ท่ีแสดงความคิดเห็นวา ละครเร่ืองดังกลาวแฝงเร่ืองแงคิดเกี่ยวกับครอบครัว
เทานั้น 
 
4.3  การวิเคราะหเนื้อหา เพื่อตอบโจทยการวิจัย คือ มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
สรางประโยชนทางธุรกิจได อยางไร    
 
 ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในสวนของเนื้อหาละครทุกตอนท่ีเกี่ยวของตอการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ ผานละคร ท้ังส้ิน  3 เร่ือง ไดแก 
 1.  ละครเกาหลีเร่ือง “ รักนีช่ั้วนิรันดร (Autumn in my heart)”   
 2.  ละครเกาหลีเร่ือง “สะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)” 
 3.  ละครเกาหลีเร่ือง “ แดจังกึม  จอมนางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace Dae-Jang-
Geum)”  
 
 โดยผูวิจยัสามารถรวบรวมขอมูลการนําเสนอเนื้อหาของละครเกาหลีท่ีสรางประโยชน
ทางธุรกิจ โดยแบงเปนประเภทธุรกิจตาง ๆ ไดดังน้ี 

- ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
- ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
- ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง 
- ธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภค 
- ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา   
- ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค 

DPU
DPU



 210 

 ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอมูลการนําเสนอเนื้อหาละครเกาหลีท้ัง  3 เร่ือง   มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.26  ถึงตารางท่ี  4.28 
 
ตารางท่ี 4.26  แสดงความถ่ีของ ประเภทธุรกิจท่ีปรากฎในละครเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  ตั้งแตตอนท่ี  
1-18  
 

ธุรกิจการศึกษา ตอนที่   ธุรกิจอาหาร ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเคร่ืองอุปโภค 
ภาษา 

1 1 8 8 7 7 
2 5 4 4 5 5 
3 1 10 10 6 3 
4 0 9 9 9 1 
5 1 9 9 2 2 
6 3 7 7 5 1 
7 1 18 18 4 0 
8 3 25 25 5 0 
9 2 14 14 2 1 
10 2 23 23 4 1 
11 1 15 15 6 0 
12 1 15 15 3 0 
13 2 19 19 2 1 
14 0 14 14 3 0 
15 0 22 22 4 0 
16 1 9 9 1 1 
17 0 20 20 0 0 
18 0 42 42 0 0 

รวมความถ่ีที่ปรากฎในละคร 24 283 283 68 23 
 
 จากตารางท่ี 4.26. แสดงใหเห็นถึง มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง 
รักนี้ช่ัวนิรันดร  จํานวน  18 ตอน  มีเนื้อหาและการนําเสนอท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ 
ไดแก   

DPU
DPU



 211 

- ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร 
- ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
- ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง 
- ธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภค 
- ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา  (ดานภาษา) 
 

 โดยจากการศึกษา พบวา การนําเสนอเร่ืองราวและเนื้อหาของละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัว
นิรันดร จํานวน  18 ตอน ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงปรากฎความถ่ีในการนําเสนอผาน
ละครเกาหลีเร่ืองนี้ เปน ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว และธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง มากท่ีสุดเปน
อันดับหนึ่ง  ซ่ึงมีความสอดคลองกับตารางท่ี 4.1  รูปแบบสัญญะดาน ภาพ (ฉาก )  และตารางท่ี  4.4  
รูปแบบสัญญะดาน เสียง ท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ืองดังกลาว  
 สวนความถ่ีมี่ปรากฎเปนอันดับท่ีสองคือธุรกิจสินคาอุปโภค  และสุดทายคือประเภท
ธุรกิจอาหารท่ีปรากฎเปนอันดับท่ีสาม 
 ซ่ึงจากความถ่ีท่ีปรากฏเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวมากที่สุดในการนําเสนอเนื้อหาท่ี
สามารถนําไปสรางประโยชนดานการทองท่ียวนั้น  
 -   ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณ  คุณรังสิมันต สุทธิบุตร ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ซันมูน
ทัวร จํากัด กลาววา “ตั้งแตกระแสซีรีสเร่ืองวินเธอร เลิฟ ซอง, ออทัม อิน มาย ฮารท, ฟูลเฮาส มา
จนถึงแดจังกึม ท่ีกลับมาฉายใหมในขณะนี้ ทําใหแพกเกจที่กําลังเปนท่ีนิยมในขณะน้ีคือแพกเกจไป
ดูสถานท่ีถายทําแดจังกึม ฟูลเฮาส โดยทัวร 4 วันราคาเร่ิมตนท่ี 2.5 หม่ืนบาท สวน 5 วันอยูท่ี 3 หม่ืน
บาท    คงไมผิดนักหากจะกลาววาเกาหลีใชภาพยนตรเปนตัวจุดกระแสการทองเท่ียวเกาหลีใหโดด
เดนข้ึนมา”   
 

- และยังสอดคลองกับบทสัมภาษณ  คุณพันธุเมธ ณ ระนอง ผูจัดการองคการสงเสริม
การทองเท่ียวเกาหลี ประจําประเทศไทย ซ่ึงเปนหนวยงานในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียวประเทศไทย  กลาวกับนิตยสารโพซิช่ันนิ่ง ฉบับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549  วา  “กระแส 
Autumn in My Heart ซ่ึงเขามาประเทศไทย 3-4 ปกอนหนังเร่ืองนี้ดัง เพราะต้ังใจทําข้ึนมาเพื่อบีบ
น้ําตาคนท่ัวเอเชีย และกระแสท่ีแรงจากความซ้ึงก็ทําใหการทองเท่ียวแบบ Drama Tour หรือตาม
รอยความประทับใจจากละครบูมข้ึนมาเลย 
 ท้ังนี้ การทองเท่ียวในจังหวัด Gangwon สถานท่ีถายทําละครเร่ืองนี้ ซ่ึงบูมข้ึนมาอยาง
มาก จากสถิติขององคกรสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดพบวา จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาใน
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จังหวัดเม่ือป 2542 มีประมาณ 42.4 ลานคน หลังจาก Autumn in My Heart ออกอากาศท่ีเกาหลีในป 
2543 เพียงไมนาน ละครเร่ืองนี้ก็ทยอยออนแอรในจีน ไตหวัน ฮองกง เวียดนาม และไทยในเวลา
ไลเล่ียกัน ยอดนักทองเท่ียวเขาสูจังหวัดเพ่ิมข้ึนกวา 15% ในปนั้น        ซ่ึงไมใชความบังเอิญโชคดี
ของจังหวัด Gangwon ท่ีเร่ืองราวของละครถูกเลือกไปถายทําท่ีจังหวัดนี้ แตเปนความพยายามของ
หลายองคกรในจังหวัด Gangwon โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดนี้ท่ีมีนโยบายเพ่ือโปรโมตการ
ทองเท่ียวของจังหวัด ดวยการใชส่ือตางๆ เผยแพรแหลงทองเท่ียวของจังหวัดใหออกไปสูชาวเอเชีย
และชาวโลก  โดยมองวาส่ือการตลาดท่ีดีท่ีสุดนาจะเปน TV Drama  และHwajinpo Beach ในเมือง 
Goseong ซ่ึงเปนชายหาดท่ีนางเอกข่ีคอส้ินใจอยูบนแผนหลังของพระเอก กลายเปนฉากท่ี
นักทองเท่ียวท่ีเปนคูรักพากันมาเลียนแบบ หรือทุงหญากวางสีเขียวท่ี Samyang ในเมือง 
Daegwallyeong สถานท่ีฮันนี่มูนระหวางพระเอกนางเอกก็เปนอีกแหลงท่ีมีนักทองเท่ียวตองแวะมา
ชม และสวนสาธารณะช่ือ Phoenix Park ในเมือง Pyeongchang ซ่ึงนางเอกและพระรองซ่ึงนําแสดง
โดยวอน-บินไดมาทํางานรวมกัน ก็มีรีสอรตเพิ่มข้ึนมากมายเพื่อมารองรับนักทองเท่ียว” 
  
 จากขอมูลการศึกษาและบทสัมภาษณขางตนนี้ สรุปไดวา ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิ
รันดร (Autumn in my heart )  มีเนื้อหาการนําเสนอ ซ่ึงพิจารณาในรูปแบบสัญญะ ตั้งแต ภาพ 
(ฉาก)  แสง  สี  เสียง สัญลักษณ และภาษา  มีการนําเสนอเปนรูปแบบของละครเพ่ือความบันเทิงท่ี
สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดานความบันเทิง  พรอมกับสามารถสงเสริมธุรกิจดานการ
ทองเท่ียวมากท่ีสุด   
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ตารางท่ี 4.27  ประเภทธุรกิจท่ีปรากฎในละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ ตอนท่ี  1-16 

 
 จากตารางท่ี 4.27 แสดงใหเหน็ถึง มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง 
สะดุดรักท่ีพกัใจ  จํานวน  16  ตอน  มีเนื้อหาและการนําเสนอท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ 
ไดแก   

- ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร   
- ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
- ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง  ซ่ึงประกอบดวย ดนตรี /เพลงประกอบละคร  และดารา

นักแสดง 

ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสินคาอุปโภค ธุรกิจการศึกษา ตอนที่   ธุรกิจ
อาหาร 

ธุรกิจ
ทองเท่ียว ดนตรี/เพลง

ประกอบละคร 
ดารานักแสดง โทรศัพท 

มือถือ 
เสื้อผา รถยนตร คอมพิวเตอร ภาษา อาหาร 

1 6 13 11 4 1 5 8 0 10 0 

2 1 34 18 0 0 3 1 1 2 0 

3 1 13 8 2 2 4 5 0 2 0 

4 1 15 10 1 1 5 3 0 0 0 

5 2 25 1 0 3 3 6 1 1 0 

6 4 33 15 1 5 3 5 0 0 0 

7 3 34 15 0 3 0 4 3 0 0 

8 4 38 12 0 6 3 5 2 0 0 

9 5 29 24 1 1 6 5 2 1 1 

10 3 35 11 0 4 4 3 2 0 0 

11 4 39 25 0 3 2 2 7 0 2 

12 7 31 17 0 0 1 2 2 0 0 

13 3 38 17 0 2 4 5 2 0 0 

14 1 28 12 0 1 0 5 0 1 1 

15 1 31 20 0 0 1 2 3 0 0 

16 4 25 17 1 3 2 4 4 2 2 

233 10 35 46 65 29 19 6 รวมความถี่ท่ี
ปรากฎใน
ละคร 50 461 243 175 25 
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- ธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภค ซ่ึงประกอบดวย โทรศัพทมือถือ, เส้ือผา ,รถยนต และ
คอมพิวเตอร  

- ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับอาหาร และการศึกษา
เกี่ยวกับดานภาษาเกาหลี) 
 โดยจากการศึกษา พบวา การนําเสนอเร่ืองราวและเน้ือหาของละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรัก
ท่ีพักใจ (Full House ) จํานวน  16 ตอน ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงปรากฎความถ่ีใน
การนําเสนอผานละครเกาหลีเร่ืองนี้ เปนธุรกิจการทองเที่ยว มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง  ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับตารางท่ี 1 คือภาพ (ฉาก)  ซ่ึงฉากท่ีสะทอนการทองเท่ียวสวนใหญคือภาพ (ฉาก) 
บานฟูลเฮาส ( Full house) 
 ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง มีการปรากฎความถ่ีเปนลําดับท่ี 2   ไดแก  ดนตรี/เพลง
ประกอบละคร   และดารานักแสดง ซ่ึง ดนตรี/เพลงประกอบละคร ปรากฏความถ่ีมากท่ีสุด เนื่อง
ดวยทุกตอนท่ีนําเสนอจะมีเสียงคนตรีหรือเพลงประกอบเกือบทุกฉาก โดยจะเปนดนตรีท่ีมีแต
ทวงทํานอง หรือเพลงประกอบเนื้อรองเปนภาษาเกาหลี    ซ่ึงจะพบมากในฉากท่ีมีพระเอกหรือ
นางเอกแสดงในฉากน้ันๆ  ในทุกอารมณ และทุกอิรอยบถของการแสดง ตั้งแต การแสดงอารมณดี
ใจ ราเริง มีความสุข ไปจนถึงการแสดงอารมณหมนหมอง เสียใจ ซึมเศรา  และรองไห  ทําใหผุชม 
“อิน” ไปกับตัวละคร  
 
 ***ซ่ึงจากบทสัมภาษณ ดร. ณัฐกิตต์ิ ตั้งพูลสินธนา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝาย
การตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น  สอดคลองกับงานวิจัย วา “กระแส
นิยมเกาหลี หรือโคเรียนเทรนด มาแรงมาก และแทรกซึมเขาไปอยูในแฟช่ัน ดนตรี ทรงผม การ
แตงหนา เคร่ืองประดับ หรือแมกระทั่งริงโทนในโทรศัพทมือถือ ปจจุบันท้ังกลุมวัยรุนและวัย
ทํางานตางดาวนโหลดเพลงประกอบจากละครเปนริงโทนและเพลงรอสาย” (ผูจัดการรายวัน,2550) 
 
 และธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค  ปรากฎเปนอันดับสาม ไดแก  โทรศัพท เส้ือผา 
รถยนตคอมพิวเตอร   ซ่ึงสินคาอุปโภคท่ีปรากฎมากท่ีสุด คือ รถยนต 
 
 จากขอมูลการศึกษาและบทสัมภาษณขางตนนี้ สรุปไดวา ละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ี
พักใจ (Full House)  มีเนื้อหาการนําเสนอ ซ่ึงพิจารณาในรูปแบบสัญญะ ตั้งแต ภาพ (ฉาก)  แสง  สี  
เสียง สัญลักษณ และภาษา  มีการนําเสนอท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดานการทองเท่ียวมาก
ท่ีสุด  ซ่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ คือ บานฟูลเฮาส อาจกลาวไดวา 
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รอยละ 90   ใชบานฟูลเฮาสเปนสถานท่ีถายทําละคร ซ่ึงเปนสถานท่ีถายทําหลักๆของละครเกาหลี
เร่ืองนี้ ไดแก ฉากตัวบานฟูลเฮาส   หองตางๆ ภายในบานรวมถึงทิวทัศนรอบๆ บริเวณบาน เปนตน    
 
ตารางท่ี 4.28  ประเภทธุรกจิท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  ตอนท่ี  1-53 

ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการเก่ียวกับสุขภาพ 

วิธีการการรักษาโรค 

ตอนที ่ ของฝาก
จากละคร 

ธุรกิจ
อาหาร 

ธุรกิจ
ทองเท่ียว 

ธุรกิจ 
บันเทิง 

ธุรกิจ 
เคร่ือง
อุปโภค ภาษา ทําอาหาร ตอสู 

จับชีพจร ฝงเข็ม ยาสมุนไพร 
1 0 13 18 1 0 5 6 1 1 0 6 

2 0 8 19 0 0 6 4 0 0 0 0 

3 0 7 25 4 0 10 3 0 0 0 4 

4 0 8 37 3 0 0 9 0 1 0 4 

5 0 27 41 0 0 2 13 0 0 0 8 

6 0 3 33 0 0 0 2 1 1 1 8 

7 1 8 35 2 0 13 4 0 0 0 13 

8 1 12 24 1 0 2 5 0 0 0 2 

9 1 8 34 0 0 3 4 0 1 0 1 

10 1 7 53 0 0 2 4 0 1 0 6 

11 1 17 50 0 0 0 5 0 2 3 3 

12 1 23 49 0 0 2 12 0 1 0 0 

13 1 16 29 3 0 3 8 0 2 2 7 

14 1 8 49 2 0 1 1 0 0 0 1 

15 1 16 54 1 0 1 9 1 2 1 4 

16 0 16 51 1 0 1 8 0 0 0 1 

17 1 5 42 0 0 4 3 0 0 0 1 

18 1 49 48 0 0 0 23 0 0 0 6 

19 1 8 56 0 0 3 3 0 2 0 0 

20 0 11 55 0 0 2 3 0 0 0 2 

21 1 9 53 0 0 2 5 1 1 0 4 

22 1 8 36 0 0 1 3 0 1 1 3 

23 0 0 35 1 0 1 0 0 1 0 2 

24 1 5 26 0 0 0 4 0 1 0 3 

25 1 2 29 0 0 0 2 0 2 4 14 

26 1 6 20 2 0 0 3 2 9 6 14 

27 1 7 30 0 0 0 6 1 4 1 2 

28 1 3 51 0 0 6 0 0 8 0 5 

29 1 2 66 0 0 0 1 0 3 0 7 

30 1 7 57 0 0 0 0 0 7 7 1 
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ตารางท่ี 4.28   (ตอ)  ประเภทธุรกิจท่ีปรากฎในละครเกาหลีเร่ือง แดจังกมึ จอมนางแหงวังหลวง  ตอน
ท่ี 1-53 
 

  
 จากตารางท่ี 4.28 แสดงใหเห็นถึง มายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละครเกาหลี เร่ือง 
แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  จํานวน  53 ตอน  มีเนื้อหาและการนําเสนอท่ีสามารถสราง
ประโยชนทางธุรกิจ ไดแก   

ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการเก่ียวกับสุขภาพ 

วิธีการการรักษาโรค 

ตอนที ่ ของ
ฝาก
จาก
ละคร 

ธุรกิจ
อาหาร 

ธุรกิจ
ทองเท่ียว 

ธุรกิจ 
บันเทิง 

ธุรกิจ 
เคร่ือง
อุปโภค ภาษา ทําอาหาร ตอสู 

จับชีพจร ฝงเข็ม ยาสมุนไพร 

31 1 8 67 0 0 0 4 0 4 2 2 

32 0 4 29 0 0 1 4 0 2 0 0 

33 0 0 16 0 0 0 0 0 3 0 1 

34 0 0 36 0 0 0 0 0 5 3 0 

35 0 2 33 0 0 0 1 0 1 0 2 

36 0 0 31 1 0 2 0 0 1 0 0 
37 0 2 31 0 0 2 4 0 2 0 1 
38 0 10 33 0 0 0 10 0 3 0 5 
39 0 11 30 0 0 3 11 0 4 0 0 
40 0 9 35 0 0 2 9 0 6 3 1 
41 0 1 25 1 0 0 1 2 2 3 2 
42 0 1 32 0 0 1 1 0 0 0 0 
43 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 14 3 0 1 0 0 0 0 1 
45 0 8 33 2 0 2 4 0 0 0 0 
46 0 2 32 2 0 1 1 0 2 0 0 
47 0 0 27 3 0 0 0 0 1 1 2 
48 0 0 23 2 0 1 0 0 6 0 0 
49 0 0 36 1 0 0 0 0 4 0 0 
50 0 2 28 0 0 0 1 0 0 0 2 
51 0 0 29 2 0 1 0 0 0 0 2 
52 0 0 33 1 0 1 0 0 1 7 5 
53 0 2 29 0 0 1 1 0 1 2 0 

89 205 9 99 47 158 รวมความถี่
ที่ปรากฎใน

ละคร 22 393 1915 40 0 307 304 
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- ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร   
- ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
- ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง   
- ธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภค  (ไมพบวาสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดังกลาวจาก

ละครเร่ืองนี้)  
- ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย การศึกษาเกี่ยวกับอาหาร ,การศึกษาเกี่ยวกับ

ดานภาษาเกาหลีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการตอสู 
- ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  สําหรับละครเกาหลีเร่ืองนี้จะเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรค  ซ่ึง

ประกอบดวย การจับชีพจรเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค  , การฝงเข็ม  และการใชสมุนไพรรักษาโรค (ซ่ึง
หมายความรวมถึงอาหารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพดวย) 
 ของฝากจากละคร เปนสวนเนื้อพิเศษท่ีไมเกี่ยวกับการแสดงละคร อาจกลาวไดวา เปน
การประชาสัมพันธประเทศรูปแบบหนึ่งท่ีนาสนใจมากโดยใชชวงเวลากอนฉายละครบอกเลา
เร่ืองราวตางๆ  ไดแก การแนะนําสถานท่ี อาหาร รวมถึงวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศเกาหลี  เปน
ตน  (รายละเอียดดูในภาคผนวก) 
 โดยจากการศึกษา พบวา การนําเสนอเร่ืองราวและเน้ือหาของละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางหางวังหลวง  จํานวน  53  ตอน ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงปรากฎความถ่ีใน
การนําเสนอผานละครเกาหลีเร่ืองนี้ เปนธุรกิจการทองเท่ียว มากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง  โดยภาพ 
(ฉาก) ท่ีปรากฏในละคร จะเปน ฉากวังหลวง และชุมชนหมูบานในอดีต   
 ซ่ึงจากขอมูลของความถ่ีท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจทองเท่ียวเกาหลี นั้น 
 ***สอดคลองกับความคิดเห็นของ อยางเชน คุณบัณฑิต  อภัยจิตต ตําแหนง Managing 
Director บริษัท ดิสคัฟเวอร่ี โคเรีย จํากัด ท่ีไดรับผลกระทบจากกระแสนิยมละคร ท่ีหันมาใหความ
สนใจกับการจัดกลุมทัวรตามรอยละครเกาหลี กลาววา    “หลังจากออกอากาศในเมืองไทยไดเพียง
เดือนเดียว ละครเร่ืองนี้ก็ถูกกลาวถึงในวงกวาง เม่ือเล็งเห็นกระแสความนิยมท่ีเพ่ิมมากข้ึน บัณฑิต
จึงจัดโปรแกรมตามรอยแดจังกึมข้ึน รวมกับการทองเท่ียวเกาหลี เสียงตอบรับเปนท่ีนาพอใจ มี
ผูสนใจรวมเดินทางไปกับทัวรจํานวนมาก ถาไมไปตามรอยแดจังกึม ลูกคายกเลิกทัวรเลยนะ ถาทริ

ปไหนไมมี เราก็ตองใสโปรแกรมนี้เขาไป  ประโยคนี้ ยืนยันไดดี ถึงกระแสความนิยมที่ผูคนมีตอ
ละครเร่ืองดังกลาว และเชนเดียวกับเรณู หรือทัวรเกาหลีอ่ืนๆ เพราะเสนทางทัวร ของบัณฑิต ก็
บรรจุ การ "ตามรอย" ละครเร่ืองดังอยางฟูลเฮาส เขาไปดวย”  (www.manager.co.th) 
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 สวนความถ่ีท่ีปรากฏเปนลําดับท่ี 2 ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ คือ ธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหาร ซ่ึงพบวาละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง มีการแสดงภาพเกี่ยวกับ
การทําอาหารมากท่ีสุดคือละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ดวยเพราะจํานวนตอน
ในการนําเสนอถึง  53 ตอน ซ่ึงสงผลใหมีเวลาในการเลาถึงเร่ืองราวของอาหารไดมากกวาละคร
เกาหลีอีก 2 เร่ืองท่ีทําการศึกษา  มีการแสดงภาพเกี่ยวกับอาหารของชาวเกาหลีในอดีตท้ังในรูปแบบ
ชาววังและชาวบาน   โดยมีแดจังกึม  เปนส่ือตัวละครท่ีเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของ
ชาวเกาหลีท้ัง 2 รูปแบบ ใหเห็นภาพอยางชัดเจน    
 โดยเร่ิมตนจากการปลูกฝงประเพณีความเปนแมศรีเรือนคลายคลึงกับวัฒรธรรมของ
ไทย  ซ่ึงการทําอาหารนั้นเปนหนาท่ีของผูหญิง  ซ่ึงภาพการแสดงของตัวละครผูหญิงแตละคน 
โดยเฉพาะแดจังกึมนั้นแสดงถึงความเช่ียวชาญในการทําอาหาร เร่ิมตั้งแตการสอนและปลูกฝงใน
เร่ืองของอาหาร บงบอกถึงความใสใจในรายละเอียดของการปรุงอาหาร แมกระท่ังการใชน้ําท่ีปรุง
อาหารตองเปนน้ําท่ีสะอาด  ซ่ึงบางตอนก็ระบุวามีการใชน้ําแรในการปรุงอาหารเพ่ือรสชาติกลม
กลอม    
 และการคัดเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ภาพการแสดงท่ีแสดงผานละครเกาหลี คือ 
คนทําอาหารตองรูจักวัตถุดิบท่ีจะปรุง ไมเพียงแตรูจักชื่อ แตตองรูถึงสรรพคุณของวัตถุดิบดวยวา
ใหคุณและโทษอยางไร   
 เคร่ืองปรุงรสท่ีใชในการปรุงอาหาร จากภาพการแสดงท่ีแสดงผานละครเกาหลี คือคน
ทําอาหารตองมีความรูและใสใจในรสชาติเคร่ืองปรุงรสวามีความแตกตางกันอยางไร  ตองมีความรู
แมกระท่ังท่ีมาและลักษณะของวัตถุดิบท่ีนํามาทําเคร่ืองปรุงรส   
 ข้ันตอนหรือกรรมวิธีการปรุงอาหาร จากภาพการแสดงท่ีแสดงผานละครเกาหลี  คน
ทําอาหารตองเช่ียวชาญทุกข้ันตอน อยางการทําอาหารในพระราชวังจะใช ไมจี่และไมกุย เปน
เช้ือเพลิงเทานั้น  และนางในในหองเคร่ืองท่ีตองฝกทําอาหารตองผานการฝกฝนมาตั้งแตเด็กๆ ฝก
ประสาทสัมผัสท้ังหมด เพื่อความแมนยําในการปรุงอาหาร ซ่ึงแมแตการใชมีดท่ีทําอาหาร ก็ตอง
ไดรับการฝกสอนเชนกัน 
 และสุดทายคือการเลือกใชภาชนะในการบรรจุอาหาร ถาอาหารท่ีจะนําถวายพระราชา
นั้นตองใสภาชนะท่ีเปนทองเหลืองเทานั้น เพราะสารพิษจะทําปฎิกิริยากับภาชนะทองเหลือง เพื่อ
ปองกันการปลงพระชนม 
 รวมถึงวิธีการถนอมอาหาร ซ่ึงแสดงถึงภูมิปญญาของชาวเกาหลีในอดีต  จําพวกผัก
เอาไวทานในฤดูหนาวท่ียากแกการเพาะปลูกเพราะสภาพภูมิอากาศ  โดยหมักไวในไหแลวฝงในดิน 
เปนผักดอง หรือ เรียกวากิมจิ  ซ่ึงถือเปนอาหารท่ีเปนสัญลักษณของชาติ เกาหลี   
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 โดยจากขอมูลดังกลาวขางตนท่ีผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอม
นางแหงวังหลวง  ซ่ึงมีการปรากฏความถ่ีท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจอาหารเกาหลี 
โดยเฉพาะรานอาหารเกาหลีท่ีปจจุบันมีเพิ่มมากข้ึน    
 
 ***ซ่ึงสอดคลองกับบทสัภาษณ   คุณฮันนา คิม  ชาวเกาหลี ดํารงตําแหนงผูจัดการ
รานอาหารคองจู  โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส  รานอาหารเกาหลีระดับโรงแรม  ท่ีวา  “คนไทยสนใจ
เร่ืองราวเกาหลีมาก ชอบดารา เลยเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีดวย และท่ีงายท่ีสุดคืออาหารเกาหลี   
แฟนคลับ มิสเตอรแบ ยองจุน พระเอกละครเร่ืองเพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) จะมา
ทานอาหารท่ีนี่ทุกเดือน มาคร้ังละ 25-30 คนจองหองใหญเลย ใครท่ีไปเกาหลีมาก็จะซ้ือโปสเตอร วี
ซีดี นิตยสารท่ีมีรูปหรือเร่ืองเกี่ยวกับดาราคนโปรดมาอวด มาแลกกัน หรือซ้ือโปสตการดมาแจกกัน 
แลวเอาวีซีดีมาฉาย เขาจะหอบ Laptop มากันเลย แลวก็จะกรี๊ดกราดกันใหญ ดูมีความสุข”   
(www.jkdramas.com) 
  
 สวนความถ่ีท่ีปรากฏเปนอันดับท่ีสาม ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ คือธุรกิจท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา ไดแก  การศึกษาการทําอาหาร ซ่ึงจะสอดคลองกับความถ่ีท่ีปรากฏในอันดับท่ี 2  
, การศึกษาดานภาษาเกาหลี   และการศึกษาศิลปะการตอสู (เทควันโด)   ตามลําดับ 
 ซ่ึงถามองภาพรวมโดยกวางอาจเขาใจวาละครเกาหลีนาจะสงผลกับธุรกิจในรูปแบบท่ี
กลาวมาแลวขางตนเทานั้น   แตจากการศึกษาวิจัย พบวาละครเกาหลีกลับผลตอการศึกษาดวย
เชนกัน โดยการเรียนภาษาเกาหลีนี้ไมไดเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือเปนการ
เรียนเพื่อติดตอเจรจาทางธุรกิจ แตเปนการเรียนเพื่อตองการทําความเขาใจภาษาเกาหลีในละคร
เกาหลี  ตองการส่ือสารกับศิลปนดาราท่ีช่ืนชอบ  
 จากความถ่ีท่ีปรากฏในละครสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดานการศึกษา  ท่ี
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาตางๆ     
 
 ***สอดคลองกับบทสัมภาษณ   คุณทองอินทร สุนสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน
สถาบันภาษาทองอินทร ท่ีกลาววา "กระแสความนิยมดาราเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีกําลังมีอิทธิพล
อยางมากในหมูวัยรุน โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา ซ่ึงวัยรุนกลุมนี้ให
ความสนใจเรียนภาษาเกาหลีเพ่ิมสูงมาก ท้ังนี้เด็กจะต้ังใจเรียนและเรียนรูไดรวดเร็วมาก เพราะ
ตองการนําความรูไปใชติดตามขาวคราวศิลปนในดวงใจของเขา” (หนังสือพิมพคมชัดลึก
,23/10/2005) 
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 ***และบทสัมภาษณ คุณเทพ อาจารยสอนภาษาเกาหลี จากสถาบันสอนภาษา
เกาหลีแหงหนึ่ง บริเวณเขตราชเทวี กลาววา “แฟนคลับของดาราเกาหลีหลายคนเขามาเรียนภาษา
เกาหลีกันมาก แตจะหาเรียนยากเนื่องจากภาษาเกาหลีเพิ่งจะไดรับความนิยม สถาบันท่ีสอนอยูก็จะ
มีแฟนคลับดารา นักศึกษา ประชาชน มาเรียนภาษาประมาณ 100 คน โดยเปดสอนหองละ 15 คน 
คอรสละ 2,900 บาท โดยไมรวมคาหนังสือ ซ่ึงลูกคาเหลานี้สามารถเลือกเวลาเรียนไดเอง วันละ 2 
ช่ัวโมง แลวแตความสะดวก” (หนังสือพิมพคมชัดลึก,23/10/2005) 
 
 ขอมูลขางตนและความถ่ีท่ีปรากฎสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดานการศึกษาและ
บทสัมภาษณสถาบันสอนภาษาแสดงใหเห็นถึงความตองบริโภคดานการศึกษา โดยเฉพาะดาน
ภาษาเกาหลี   ผูบริโภคท่ีตองศึกษาภาษาเกาหลี  รวมถึงสถาบันสอนทําอาหารและสถาบันการสอน
ศิลปะการตอสู ก็มีการเปดคอรสการเรียนการสอนเพ่ิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทําอาหารและศิลปละ
การตอสูของเกาหลีในหลายสถาบันเพื่อรองรับความตองการตามกระแสนิยมเกาหลีจากละคร 
 จากขอมูลการศึกษาและบทสัมภาษณขางตนนี้ สรุปไดวา ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึ
มจอมนางแหงวังหลวง (Jewel in the Palace Dae-Jang-Geum)  มีเนื้อหาการนําเสนอ ซ่ึงพิจารณาใน
รูปแบบสัญญะ ตั้งแต ภาพ (ฉาก)  แสง  สี  เสียง สัญลักษณ และภาษา  มีการนําเสนอเปนรูปแบบ
ของละครเพื่อความบันเทิงท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดานความบันเทิง  พรอมกับสามารถ
สงเสริมธุรกิจดานการทองเท่ียวมากที่สุด   
 

 สําหรับตอนท่ี 3  นี้เปนสวนท่ีผูวิจัยทําการศึกษาเพ่ือวิเคราะหถึงการนําเสนอเนื้อหาของ

ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ  พบวา ประเภทธุรกิจท่ี
สามารถสรางประโยชนจากละครเกาหลีนั้น มี 6 ประเภท  ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร  ธุรกิจ
เกี่ยวกับการทองเท่ียว ธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค ธุรกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค    
 โดยในการศึกษาวิจัยนี้  ผูวิจัยจึงทําการรวบวมขอมูลของการปรากฎมายาคติทาง
วัฒนธรรมที่สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจในลักษณะความถ่ีของการปรากฏการแสดงในแตละ
ตอน ของละครเกาหลีแตละเร่ือง โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชนเดียวกันกับการเก็บรวบรวม
ขอมูลในสวนท่ีหนึ่ง เนื่องดวยการนําเสนอการแสดงของละครมีลักษณะการดําเนินเร่ืองราวอยาง
ตอเนื่อง โดยการนําเสนอละครมีการใชเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  1 ช่ัวโมง ทําใหมีการปรากฏมายา
คติทางวัฒนธรรมท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ จากละครนั้น แบบซํ้าไปซํ้ามาในแตละตอน 
ตั้งแตตอนแรกจนถึงตอนอวสาน    
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 ดังนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลของละครท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจใน
ประเภทตาง ๆ ท่ีใชละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้เปนส่ือเพื่อสรางหรือขยายโอกาสการคาทางธุรกิจ  
พบวาจํานวนความถ่ีท่ีปรากฎสูงสุดของประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว   โดย
จํานวนความถ่ีท่ีปรากฎเปนประเภทธุรกิจท่ีพบมากท่ีสุดในละครเกาหลีแตละเร่ืองท่ีทําการศึกษา  
ซ่ึงสามารถสรุปผลแสดงรายละเอียดจํานวนความถ่ี (หนวย : คร้ัง) ท่ีปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 3 
เร่ือง ไดดังตารางท่ี 4.29 

 
ตารางท่ี 4.29   ตารางสรุป : แสดงรายละเอียดจํานวนความถ่ีของประเภทธุรกิจตาง ๆ ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาทัง้ 3 เร่ือง  
 

ประเภทธุรกิจ 
ละครเกาหลี ธุรกิจเกี่ยวกับ

อาหาร 
ธุรกิจเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว 

ธุรกิจเกี่ยวกับ
บันเทิง 

ธุรกิจเกี่ยวกับ
สินคาอุปโภค 

ธุรกิจเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
และการรักษาโรค 

รักน้ีชั่วนิรันดร  
จํานวน 18 ตอน 24 283 240 68 23 0 

สะดุดรักท่ีพักใจ  
จํานวน  16 ตอน 50 461 233 175 25 0 

แดจังกึม  จอมนาง
แหงวังหลวง จํานวน  
53 ตอน 

188 1915 949 0 393 304 

รวมความถี่ท่ีปรากฎ
ในละครทั้ง 3 เร่ือง 

262 2,659 1,422 243 684 304 

 
 จากตารางท่ี 29 สามารถอธิบายไดวา  ละครเกาหลี ท้ัง 3 เร่ือง ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร  , 
สะดุดรักท่ีพกัใจ และแดจังกมึ จอมนางแหงวังหลวง  นั้นมีเนื้อหาของการนําเสนอเร่ืองราวของ
ละครท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว มากท่ีสุดเปนอันดับแรก   
 ดวยขอมูลทางภูมิศาสตรของสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเกาหลีใต 
(South Korea )มีพื้นที่ครอบคลุมสวนใตของคาบสมุทรเกาหลี  พรมแดนทางเหนือ ติดกับประเทศ
เกาหลีเหนือ มีประเทศญ่ีปุนตั้งอยูทางตะวนัออกเฉียงใต โดยมีทะเลญ่ีปุนและชองแคบเกาหลีกั้นไว   
ซ่ึงพื้นท่ีกวา 70% ของประเทศเปนภูเขา   และพ้ืนท่ีเขตการปกครองของประเทศซ่ึงแบงเปน  9 
จังหวดั และ 6 มหานคร  ดังรูปท่ี 4.17 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.19  แผนท่ีเขตการปกครองหลักของประเทศเกาหลีใต 
 
โดยมีรายนามเขตการปกครองของประเทศเกาหลีใต ดังนี ้
 นครพิเศษ  : โซล/ซออุล (Seoul Teukbyeolsi: โซล ทึกบยอลชิ; 서울 특별시)  
เปนเมืองหลวงของประเทศ 
 6 มหานคร ไดแก :   
 1.ปูซาน/พูซาน (Busan Gwangyeoksi: 'พูซาน กวางยอกชิ; 부산 광역시) 
 2.แทกู(Daegu Gwangyeoksi: แทกู กวางยอกชิ; 대구 광역시) 
 3.อินชอน(Incheon Gwangyeoksi: อินชอน กวางยอกชิ; 인천 광역시) 
 4.กวางจ/ควางจู(Gwangju Gwangyeoksi: ควางจู กวางยอกชิ; 광주 광역시) 
 5.แทจอน(Daejeon Gwangyeoksi: แทจอน กวางยอกช;ิ 대전 광역시) 
 6.อุลซาน(Ulsan Gwangyeoksi: อุลซาน กวางยอกช;ิ 울산 광역시) 
 
 9 จังหวัด  ไดแก :  
 1.คยองกี(Gyeonggi-do: คยองกี-โด; 경기도)  
 2.คังวอน(Gangwon-do: คังวอน-โด; 강원도) 
 3.คยองซาบุก(Gyeongsangbuk-do: คยองซาบุกโด; 경상 북도) 
 4.คยองซานัม(Gyeongsangnam-do: คยองซานัม-โด; 경상 남도) 
 5.ชอลลานัม(Jeollanam-do: ชอลลานัม-โด; 전라 남도) 
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 6.ชอลลาบุก(Jeollabuk-do: ชอลลาบุก-โด; 전라 북도) 
 7.ชุงชองบุก(Chungcheongbuk-do: ชุงชองบุกโด; 충청 북도) 
 8.ชุงชองนัม(Chungcheongnam-do: ชุงชองนัม-โด; 충청 남도) 
 9.เชจู(Jeju: เชจู; 제주특별자치도)  เปนจังหวัดปกครองตนเองพิเศษ 
(ท่ีมาขอมูล : วิกพีเดีย สารานุกรมเสรี  http://th.wikipedia.org/wiki/ ) 
 
 ซ่ึงจากขอมูลการปกครองนี้เปนขอมูลท่ีผูวิจัยศึกษานํามาเพื่ออางอิงกับงานวิจัย ถึง
ความสัมพันธของรายนามชื่อจังหวัดหรือมหานครตาง ๆ ในประเทศเกาหลี กับสถานท่ีในการถาย
ทําละคร เพื่อเผยแพรการทองเท่ียวโดยใชละครโทรทัศนเปนส่ือประชาสัมพันธทางการตลาด   
 อยางเชนละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร (Autumn in my heart)  ผูวาราชการจังหวัด 
Gangwon นี้ท่ีมีนโยบายเพื่อโปรโมตการทองเท่ียวของจังหวัดใหออกไปสูชาวเอเชียและชาวโลก  
และHwajinpo Beach ในเมือง Goseong ซ่ึงเปนชายหาดที่นางเอกข่ีคอส้ินใจอยูบนแผนหลังของ
พระเอก กลายเปนสถานท่ีท่ี นักทองเท่ียวคูรักหลายคนเลือกเดินทางมาทองเท่ียวเพื่อเลียนแบบ
ละครเกาหลีเร่ืองนี้  
 

   
ภาพท่ี 4.20 แสดง Hwajinpo Beach ในเมือง Goseong 

 
หรือทุงหญากวางสีเขียวท่ี Samyang ในเมือง Daegwallyeong สถานท่ีฮันนี่มูนระหวางพระเอก
นางเอกก็เปนอีกแหลงท่ีมีนักทองเท่ียวตองแวะมาชม 
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ภาพท่ี 4.21 แสดงทุงหญากวางสีเขียวท่ี Samyang ในเมือง Daegwallyeong 

 
 และสวนสาธารณะช่ือ Phoenix Park ในเมือง Pyeongchang ซ่ึงนางเอกและพระรอง นําแสดงโดย 
วอน-บินไดมาทํางานรวมกัน   ก็ปรากฎรีสอรตเพิ่มข้ึนมากมายเพื่อมารองรับนักทองเท่ียว   (บท
สัมภาษณคุณ พันธุเมธ   ณ ระนอง ผูจัดการองคการสงเสริมการทองเท่ียวเกาหลี ประจําประเทศ
ไทย นิตยสารโพซิช่ันนิ่ง ฉบับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549)  
 

   
 

   
ภาพท่ี 4.22 แสดงรูปสวนสาธารณะช่ือ Phoenix Park ในเมือง Pyeongchang ท่ีนางเอกทํางาน 

 
 สวนละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ (Full House)   ฉากท่ีถายทําสวนใหญ คือ บาน 
ฟูลเฮาส (Full House) ตั้งอยูในเขตบริเวณ Gwangyeok Si นั้น อยูท่ีเมืองอินชอน (Incheon) ใกลๆ 
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กับสนามบินอินชอน เดินทางจากทาเรือซัมมอค (Sammok) เพียง 10 นาที จะพบท่ีตั้งของบาน ฟูล
เฮาส  (Full House)  ซ่ึงบานหลังนี้ไดถูกสรางข้ึนเพื่อถายทําซีร่ียเร่ืองนี้โดยเฉพาะ โดยใชงบกอสราง
สูงถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ   ประกอบดวยหองตาง ๆท่ีปรากฎในซีร่ีย ไมวาจะเปนหองรับแขก, 
หองครัว, โตะทํางานของฮันจีอุน, หองนอนของฮันจีอุนและลียองเจ, หองน้ํา, ชายหาดหนาบานพัก, 
สวนหยอมขางบาน ฯลฯ 
(ขอมูลจาก : student.nu.ac.th/jamjungs/index.htm   และ www.jkdramas.com  และ www.kbs.co.kr) 
 
 ซ่ึง ณ ปท่ีผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัยเร่ืองนี้ ก็อยูระหวางการคัดเลือกตัวละครเพื่อถายทํา
ละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจภาคสอง ซ่ึงถือวาเปนการยืนยันถึงการไดรับความนิยมของละครเกาหลี
เร่ืองนี้ไดเปนอยางดี 
 
 และละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวัง สถานท่ีถายตั้งอยูท่ี เมืองยางจู    ซ่ึงอยู
ภายในอาณาเขตของ MBC Studio  ท่ีแสดงถึงหองเคร่ือง และหองตางๆ ท่ีใชเปนสถานท่ีถายทําฉาก
ในละคร รวมถึงอุปกรณครัว หองตางๆ    ไดแก  พิพิธภัณฑ แดจังกึม ทีม ปารค (Dae Jang Guem 
Theme Park ซ่ึงสถานท่ีถายทํา ท่ีถายทอดภาพจากละครในฉากสําคัญตาง ๆ ถึง 23 ฉาก   เชน ประตู
วังท่ีนางกํานัลฝกหัดตองผานเขามาในคร้ังแรก , หองฝกนางกํานัล , หองเคร่ือง , หองพักนางกํานัล
ช้ันสูง , ฉากไกทองหาย เปนตน ) ,พระราชวัง Suwon Hwa-seong Haenggung ,พระราชวัง 
Changdeok gung ,เกาะ Jeju Do, และหมูบานชาวเกาหลีสมัยโบราณ Naganeupseong   
(http://club.sbuyzone.com/blog/layout.php?idb=3447&id=233) 

 
 
 

DPU
DPU



 226 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.23 ภาพสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเร่ือง “ แดจังกึม  จอมนางวงัหลวง” Dae Jang Guem 
Theme Park 
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ภาพท่ี 4.24 ภาพสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเร่ือง “ แดจังกมึ  จอมนางวงัหลวง” Korean Folk Village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.25 ภาพสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเร่ือง “ แดจังกึม  จอมนางวงัหลวง” Yongmun Cave 
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 ปอมฮวาซอง ซ่ึงเปนสถานท่ีถายทําอีกแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนปอมปราการหรือกําแพงเมือง
หรือปอมดอกไม ท่ีสรางรายรอบเมืองซูวอน มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดวยเชิง
เทิน 48 หลัง แตบางสวนถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี ปอมนี้สรางข้ึนในสมัยกษัตริยซอนโจ 
กษัตริยองคท่ี 22 ของราชวงศโซซอน สรางข้ึนเพื่อระลึกถึงพระราชบิดา ท่ีถูกใสรายจากราชสํานัก
และถูกขังจนส้ินพระชนม ปอมฮวาซอง ปจจุบันไดรับการสถาปนาโดยองคการยูเนสโก ใหเปน
มรดกโลก (http://www.sjholidays.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=339795&Ntype=4) 

 สถานท่ีถายทําเหลานี้ปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ดวยความถ่ีในรูปแบบสัญญะ
ดานภาพ (ฉาก) , แสง ,สีท่ีปรากฎควบคูกันตามองคประกอบของละครโทรทัศน ซ่ึงในบางฉากบาง
ตอน ก็กลายเปนรูปแบบสัญญะดานสัญลักษณ  อยางเชน บานฟูลเฮาส  ปรากฏเปนสัญญะดานภาพ  
และเปนสัญลักษณของละครเร่ืองนี้ดวยเชนกัน     

 สวนความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลี ท้ัง 3  เร่ือง  ที่สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ

เก่ียวกับอาหารนั้นพบวา  ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางหางวังหลวง มีความถ่ีในการแสดงภาพ
อาหาร รวมถึงการแสดงวิธีการปรุงอาหารตามวัฒนธรรมเกาหลี มากกวา ละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิ
รันดรและเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ เนื่องจากเนื้อหาของละครในการนําเสนอเร่ืองราวตางกัน คือ 

 เร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร และ เร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ นั้น มีเนื้อหาในการนําเสนอเกี่ยวกับ
ความรักภายในของคูพระ-นาง 

 สวนเร่ืองแดจังกึมจอมนางแหงวังหลวงนั้นมีเนื้อหาในการนําเสนอเกี่ยวกับควาพยายาม
ของผูหญิงคนหนึ่งท่ีมีมุงม่ันท่ีจะเปนแมครัวใหญของวังหลวง ดังนั้น มายาคติทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบสัญญะท่ีปรากฎท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจึงปรากฎมากกวาละคร
เกาหลีท่ีทําการศึกษาอีก 2 เร่ือง   

 ***จากบทสัมภาษณ นายเจ.บี.ปารก ผูบริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน MBC 
จากนิตยสาร "MARKETEER” ซ่ึงผูผลิตละครดังๆ มากมาย รวมท้ัง "แดจังกึม" เร่ืองนี้   กลาววา 
“ประเทศเกาหลีไมคอยจะมีทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเท่ียวมากนัก เกาหลีจึงมุงท่ีจะสงออก
สินคาวัฒนธรรมเพ่ือทําใหเกาหลีเปนท่ีรูจักมากข้ึน    "ไมใชแคเก็บเงินคืนมาเทานั้น แตเปนการทํา
ใหเกาหลีเปนท่ีรูจักในประเทศตางๆ ยกตัวอยางงายๆ เชน สินคาเกาหลีอยางซัมซุงหรือแอลจี คน
ประเทศอ่ืนก็หันมาสนใจใชมากข้ึน หรือแมแตดาราดังๆ อยาง วอนบิน และ แบ ยอง จุง ก็ทําใหคน
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ตางประเทศรูจักเกาหลีมากข้ึน และมีทัวรมาลงเยอะมากโดยเฉพาะญ่ีปุน ไตหวัน มาเท่ียวเยอะจริงๆ 
บางคร้ังตองใชเคร่ืองบินโดยเฉพาะเพ่ือรับทัวรมาลง” 

 ไมแปลกท่ีสถานีโทรทัศน MBC จะมีนักการตลาดท่ีดูแลตลาดตางประเทศอยางใกลชิด 
แยกเปน ตลาดอาเซียน จีน ไตหวัน และญ่ีปุน  เพราะ "ละคร" ไมใชแคเพียง "สินคา" สงออกท่ีทํา
รายไดมหาศาลใหกับเขา แตยังเปน "ส่ือโฆษณา" ใหกับสินคา สถานท่ีทองเท่ียวและวัฒนธรรม
ประเพณีของเกาหลีอีกดวย เช่ือหรือไมวาวันนี้ "วัฒนธรรมประเพณี" ไดกลายเปน "สินคา" ท่ีทํา
รายไดใหกับเกาหลีไดถึง10%ของมูลคาธุรกิจท้ังหมดของเกาหลี  

 อีกท้ังจํานวนตอนท่ีแพรภาพมีมาก จึงทําใหความถ่ีของปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรม
ในรูปแบบสัญญะมีมากกวาละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาอีก 2 เร่ือง   

 สวนความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลี ท้ัง 3  เร่ือง  ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ

เก่ียวกับบันเทิงนั้นพบวา  ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง มีความถ่ีในการปรากฎ
มายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานเสียง มากท่ีสุด  

 รองลงเปนละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  และสะดุดรักท่ีพักใจ  ตามลําดับ ซ่ึงการ
ปรากฎความถ่ีนั้นมีการนําเสนอมายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบสัญญะดานเสียงท่ีสามารถสราง
ประโยชนทางธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง  ไดแก  เสียงสนทนา  เสียงดนตรีประกอบ  และเสียงเพลง
ประกอบ  

 สวนความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลี ท้ัง 3  เร่ือง  ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ

เก่ียวกับสินคาอุปโภคนั้นพบวา  ละครเกาหลี 2 เร่ือง ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร และสะดุดรักท่ีพักใจ  
นั้นเปนละครที่มีเนื้อเร่ืองเปนปจจุบัน  ทําใหภาพการแสดงจะมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกของการ
ใชชีวิตประจําวันของตัวละครที่มีความเปนปจจุบัน ดังนั้นความถ่ีท่ีปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมมี
ลักษณะเปนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ ปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 2 เร่ืองดังกลาว  แตไมพบ
ในละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง เนื่องจากเปนละครเกาหลีแนวยอนยุคสมัย 
ฉะนั้น มายาคติทางวัฒนธรรมมีลักษณะเปนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ  ท่ีปรากฎในละคร
ของเคร่ืองใชอุปโภคตางๆ นั้นจะยอนยุคไมสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค     
แตถาหากมองกลาวถึงเคร่ืองใชอุปโภคท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว  
สําหรับละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง นั้น  พบวา เคร่ืองแตงกายประจําชาติของ
เกาหลี      ซ่ึงชาวเกาหลีมีชุดประจําชาติตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวา ฮันบก  (ฮันหมายถึงชาวเกาหลี 
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บกหมายถึงชุด รวมกันหมายถึงชุดของชาวเกาหลี) ฮันบกท้ังของผูหญิงและผูชายมีลักษณะหลวมๆ
เพื่อความสะดวกสบายและคลองแคลวไมใชกระดุมหรือขอแตจะใชผาผูก ไวแทน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.26 แสดงชุดฮันบกของผูชายและผูหญิง จากละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง 
 

 ชุดของผูชาย ขางลางประกอบดวย "ปนซือ" แตสมัยใหมเรียกวา "แพนที" ซ่ึงหมายถึง
กางเกงใน ช้ันนอกสวม "บาจี" เปนกางเกงขายาวหลวมๆรวบปลายขาไวดวย "แทมิน" เปนแถบผา
ใชมัดขากางเกง"บันโซเม" เปนเส้ือรัดรูปแขนส้ันไวขางใน เส้ือนอกเรียกวา "จอโกลี" เปนเส้ือแขน
ยาวไมมีปกไมมีกระเปา 
 ชุดของผูหญิง ประกอบดวย "แพนที" หรือกระโปงท่ีอยูขางใน ขางบนใช "ซ็อกชีมา" 
เปนแถบผาขนาดใหญ ใชมัดทรวงอกไวแทนเส้ือยกทรง ขางนอกสวม "ชีมา" เปนกระโปรงยาว
กรอมเทา สวมเส้ือ "จอโกรี" เปนเส้ือนอกแขนยาว ฮันบกเปนภาพรวมศิลปะของเกาหลีท่ีสามารถ
พบเห็นไดตามทองถนนของเกาหลี ราวกับถนน สายแฟช่ันของปารีส ฮันบกชุดแตงกายประจําชาติ
ของเกาหลีทําจากผาสีสัน สดใส เนื้อผาจะข้ึนอยูกับโอกาสและวัยของผูใส เด็กหญิงหรือหญิงสาว
จะสวมกระโปรง สีแดงเส้ือสีเหลืองจะเปล่ียนเปนกระโปรงสีแดง เส้ือสีเขียวเมื่อแตงงานแลวสวน 
หญิงสูงอายุอาจเลือกสีสันตางๆท่ีสดใส และเลือกใชเนื้อผาไดหลากหลาย 
 ปจจุบันชุดแตงกายวัฒนธรรมเดิมจะใชเฉพาะโอกาสพิเศษเทานั้น แตตามถนนหนทาง 
และรถไฟใตดินจะยังคงเห็นผูคนสวมใสกันอยูบาง โดยเฉพาะผูสูงอายุยังคงสวมใสชุดฮันบกอยู
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 
 สําหรับชุดการแตงกายของละครเกาหลีอีก 2 เร่ืองนั้น  ที่ไดรับความนิยมจนกลายเปน
แฟช่ันการแตงกายสไตลเกาหลี  คือละครเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ  โดยเฉพาะการแตงกายของตัวละคร
เอก อยางฮันจีอุน  นางเอกของเร่ือง    
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 สวนความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลี ท้ัง 3  เร่ือง  ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ

เก่ียวกับการศึกษา  ไดแก การศึกษาดานอาหาร  การศึกษาดานภาษาเกาหลี และการศึกษาดานศิลปะ
การตอสู (เทควันโด) นั้นพบวา  ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ปรากฎมายาคติ
ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถประโยชนทางธุรกิจทางดานการศึกษาท้ัง 3 ดาน  โดยจะมีตัวแดจังกึม ตัว
ละครเอกของเร่ืองนั้นเปนส่ือท่ีสะทอนมายาคติทางวัฒนธรรมท้ังในรูปแบบของสัญญะและการ
บงช้ีทางวัฒนธรรม ท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ  สวนละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาอีก 2 เร่ืองนั้น ปรากฎ
การสรางประโยชนทางธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาดานภาษาเกาหลี เทานั้น 
 สําหรับช่ือเรียกคําวา "ภาษาเกาหลี" ในเกาหลีเหนือและเกาหลีใตมีความแตกตางกัน 

ในเกาหลีเหนือ ชาวเกาหลีเหนือสวนใหญมักเรียกวา โชซอนมัน (조선말) หรือหากเปน

ทางการข้ึนจะเรียกวา โชซอนอ (조선어).        

 ในเกาหลีใต ประชาชนสวนใหญเรียกภาษาของตนวา ฮันกุกมัล (한국말) หรือ ฮัน

กุกอ (한국어) หรือ กุกอ (국어) บางคร้ังอาจเรียกในแบบภาษาชาวบานวา อูรีมัล (แปลวา 

"ภาษาของเรา"; มาจากคําวา 우리말 (เขียนติดกันในเกาหลีใต),หรือ 우리 말 (เขียนแยกกัน
ในเกาหลีเหนือ) 
 อักษรเกาหลี เรียกวาอักษรฮันกึล โดยผิวเผินแลว อักษรฮันกึลคลายกับอักษรรูป
ภาพเหมือนอักษรจีน แตจริงๆ แลว อักษรฮันกึลอยูในระบบอักษรแทนเสียง (ตัวพยัญชนะเปน
อักษรรูปภาพเลียนแบบอวัยวะการออกเสียงในขณะท่ีออกเสียงนั้นๆ สระเปนอักษรรูปภาพใช
แนวคิดเชิงปรัชญา เกี่ยวกับ ทองฟา พื้นดิน และมนุษย)คือประกอบดวยพยัญชนะและสระ ซ่ึงมี
ท้ังหมด 24 ตัว ประกอบดวย 

 พยัญชนะ 14 ตัว คือ ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ และ 

ㅎ  
 สระ 10 ตัว คือ ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡและ ㅣ  
 พยัญชนะและสระดังกลาวเรียกวา พยัญชนะเดี่ยว และสระเดี่ยว ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังมีสวนท่ีเรียกวาพยัญชนะซํ้า และสระประสมดวย คือ 

 พยัญชนะซํ้า 5 ตัว ไดแก ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ และ ㅉ  

 สระประสม 11 ตัว ไดแก ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ และ ㅢ  
 อักษรเกาหลีมีลําดับการเขียนคลายอักษรจีน คือ ลากจากบนลงลาง และจากซายไปขวา 
นอกจากนี้การเขียนพยางคหนึ่งๆ จะเร่ิมเขียนจากพยัญชนะตน ไปสระ และตัวสะกดตามลําดับ   
(http://th.wikipedia.org/wiki/) 
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 ***ซ่ึงจากบทสัมภาษณ  นายทองอินทร สุนสวัสดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนสถาบันภาษา
ทองอินทร กลาววา โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทรเปนสถาบันสอนภาษาท่ีเปดสอน
ภาษาตางประเทศมากวา 30 ป โดยเปดสอนหลักสูตร ระยะส้ันท้ังภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุน และภาษา
เกาหลี กลาววา เม่ือสองปท่ีผานมา เร่ิมนําหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีจากประเทศเกาหลี เพื่อมา
สอนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนื่องจากปจจุบันมีชาวเกาหลีมาลงทุนทําธุรกิจในเมืองไทย
มากข้ึน และมีความตองการคนไทยท่ีพูดภาษาเกาหลีได แตตอมาก็เร่ิมมีแฟนคลับของดาราเกาหลี
มาเรียนกันมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับภาษาเกาหลีพื้นฐานจะมีกลุมแฟนคลับต้ังแตระดับมัธยม
จนถึงอุดมศึกษามาเรียนกันมากเปนพิเศษ (http://komchadluek.net/news/2005/10-23/pda/p1--
12624.html) 
 
 สวนความถ่ีท่ีปรากฎในละครเกาหลี ท้ัง 3  เร่ือง  ท่ีสามารถสรางประโยชนทาง ธุรกิจ

เก่ียวกับสุขภาพและการรักษาโรค  นั้นพบวามีเพียงละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาเพียงเร่ืองเดียวท่ี
ปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ คือ ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางแหงวังหลวง ซ่ึงสวนใหญจะเปนวิธีการรักษาโรคตาง ๆ ไดแก การจับชีพจร  การฝงเข็ม  
และการใชสมุนไพรรักษาโรค โดยท่ีกลาวถึงในละครสวนใหญคือ โสม (Ginseng) 

 

 

ภาพท่ี 4.27 แสดงสมุนไพรโสม 

ซ่ึงเปนสมุนไพรจากธรรมชาติท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย และไดมีการนํามาใช
ประโยชนนานนับพันปแลว สรรพคุณของโสมท่ีเดนท่ีสุดคือ ใชเพื่อบํารุงสุขภาพโดยรวม 
โดยเฉพาะชาวจีนซ่ึงยกใหโสมเปนยาอายุวัฒนะ ท่ีสามารถรักษาโรคไดสารพัดชนิดเลยทีเดียว
(http://women.sanook.com/health/herbal/herbal_27147.php  ) 
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 ซ่ึงจากตําราการแพทยตําราทางการแพทยท่ีมีช่ือเสียงในสมัยราชวงศหยางของจีน กลาว
ไววา โสมท่ีดีท่ีสุดอยูในเกาหลีเพราะบํารุงพลังวังชาดั่งยาทิพย เพาะปลูกไดยากมาก ไมเพียงแตมัน
โตชามาก แตพื้นท่ีท่ีเคยใชปลูกจะตองถูกท้ิงไวนานถึง 15 ป หลังจากเก็บเกี่ยวแลว ทุกวันนี้
ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยมหรือโสมสกัดเขมขน เปนส่ิงท่ีขาด
ไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ และสรรพคุณของโสม 6 ป ซ่ึงเปนโสมเปนโสมท่ีดีท่ีสุดในการใช
บํารุงรางกาย(http://www.sjholidays.com/index.) 
 และสวนใหญบริษัทจัดทองเท่ียวตางประเทศเกาหลี จะพาลูกทัวรไปซ้ือโสม ท่ีศูนย
โสมท่ีไดรับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลี  
 

 จากผลการศึกษาสามารถกลาวสรุปไดวา  มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ แตกตางกันตามลักษณะเนื้อหาของละครที่นําเสนอ ซ่ึงจาก
ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษานั้น ละครเกาหลีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ
โดยตรงคือ ธุรกิจบันเทิง ท่ีสามารถเกิดความตองการในการบริโภคสินคากลุมนี้ ในขณะดูละคร
หรือหลังจากละครอวสาน แตการสรางหรือการเปดชองทางธุรกิจซ่ึงมีวัฒนธรรมสอดแทรกอยู
ในนื้อหาของละครเกาหลี  ไดแก  วัฒนธรรมเร่ืองของอาหารการกิน  วัฒนธรรมท่ีอยูอาศัย รวม
ท้ังบรรายากาศ สภาพภูมิประเทศ  วัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การใชสินคาเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกตางๆ  วัฒนธรรมดานภาษา  และวัฒนธรรมเก่ียวกับความเช่ือในการดูแลสุขภาพ และการ
รักษาโรคภับไขเจ็บ   เปนตน  ซ่ึงรูปแบบการนําเสนอมีลักษณะในการแสดงออกเปนสัญญะตาง ๆ 
ผานองคประกอบของละครโทรทัศน  ตั้งแต  ฉากหรือสถานท่ีถายทําละคร  แสง สี  เสียง การแสดง
ของตัวละคร บทสนทนาของตัวละคร  เปนตน   ทําใหเกิดการโอนเอียงทางอารมณ หรือ การคลอย
ตามไปกับละครของผูชมละคร จนเกิดความตองการบริโภคสินคาวัฒนธรรมจากละครเกาหลีใน
ท่ีสุด 
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 ซ่ึงจากรายละเอียดขางตน สามารถสรุปผลความถ่ีของมายาคติทางวัฒนธรรมที่สามารถ
สรางประโยชนทางธุรกิจท่ีปรากฎในละครเกาหลี  ดังภาพท่ี 4.28 ดังนี้ 
 

สรุปผลความถ่ีของมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสามารถสราง

ประโยชนทางธุรกิจท่ีปรากฎในละครเกาหลี
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ภาพท่ี 4.28 แสดงสรุปผลความถ่ีของมายาคติท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจท่ีปรากฎในละคร
เกาหลี 

 
 จากภาพกราฟท่ี 4.28 สามารถอธิบายไดวา  ละครเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น
สามารถสรางประโยชนดานธุรกิจ  ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับทองเท่ียว ธุรกิจ
เกี่ยวกับความบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
และการรักษาโรค  ซ่ึงจํานวนความถี่ ท่ีปรากฎมากท่ีสุด คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว  ซ่ึง
สอดคลองกับการปรากฎของรูปแบบสัญญะท่ีปรากฎ ภาพ (ฉาก) มากท่ีสุด โดยธุรกิจการทองเท่ียว
นั้น สวนใหญจะเปนภาพ (ฉาก) สถานท่ีถายทําละคร  ซ่ึงแสดงถึงความใกลเคียงในการสราง
ประโยชน  ทางธุรกิจของละครเกาหลีท่ีมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน    
 ซ่ึงละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดรและละครเกาหลีเร่ืองสะดุดรักท่ีพักใจ จะมีการ
ปรากฎความมถ่ีท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจตางๆ  ใกลเคียงกัน และธุรกิจท่ีไมปรากฎใน
ละครเกาหลี 2 เร่ืองน้ีคือ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค    สวนละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม 
จอมนางแหงวังหลวง นั้นปรากฎความถ่ีท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจตาง ๆ ยกเวนธุรกิจ
เกี่ยวกับสินคาอุปโภค เนื่องจากเปนละครแนวยอนยุค ดังนั้นเคร่ืองใชอุปโภคตาง ๆ ท่ีปรากฎใน
ละครสงผลตอการทองเที่ยว(ของที่ระลึกหรือของฝาก)มากกวานํามาใชประโยชนใชสอยใน
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ชีวิตประจําวัน   โดยความถ่ีท่ีแสดงตามรูปภาพกราฟท่ี 3 นั้น พบวา ละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอม
นางแหงวังหลวง แสดงผลความถ่ีจํานวนมากกวา ละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาอีก 2 เร่ือง เนื่องจากมี
จํานวนตอนในการนําเสนอมากถึง  53 ตอน สงผลตอการนําเสนอท่ีสามารถแสดงสัญญะแบบซํ้าไป
ซํ้ามา สรางการจดจําสัญญะตางๆ ไดมากกวา ซ่ึงนั่นก็หมายถึงโอกาสการนําเสนอมายาคติทาง
วัฒนธรรมท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจไดมากกวา  
 ซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจกลาวสรุปเกี่ยวกับมายาคติทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางประโยชน
ทางธุรกิจ ไดวา ละครเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษา ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร  สะดุดรักที่พักใจ และแด
จังกึมจอมนางแหงวังหลวง  มีการนําเสนอเนื้อหาและเร่ืองราวของละครท่ีสามารถสรางประโยชน
ทางธุรกิจ ซ่ึงถาหากพิจารณาวัตถุประสงคการนําเสนอนั้นจะเกี่ยวของกับธุรกิจเกี่ยวกับความบนัเทิง
โดยตรง   แตสามารถนําไปสูการตอยอดจากธุรกิจเกี่ยวกับความบันเทิง และสะทอนถึงนโยบายของ
รัฐบาลเกาหลีนั่นก็คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว เปนหลัก สวนธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกบั
สินคาอุปโภค ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค   เปนรูปแบบ
ของธุรกิจท่ีสามารถสรางประโยชน ท่ีปรากฏในละครเกาหลีในแตละเร่ือง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีและการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ”นี้ มีเนื้อหาการวิจัยเพื่อการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลี การถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรมจากละครเกาหลีของผูชม และมายาคติทาง
วัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีสรางประโยชนทางธุรกิจ โดยเลือกศึกษาละครเกาหลี 3 เร่ือง 
ไดแก รักนี้ช่ัวนิรันดร (Autumn in my heart) , สะดุดรักท่ีพักใจ (full house) และแดจังกึม จอมนาง
แหงวังหลวง (Dae Jung Kum ..Jewel in the place) ซ่ึงเปนละครเกาหลีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 
(ขอมูลจาก บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด) และสัมภาษณผูชมละครเกาหลีท่ีผูวิจัยทําการศึกษา
ท้ังหมด 30 คน ซ่ึงการสัมภาษณแบงเปนละครเกาหลีเร่ืองละ 10 คน  
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีท่ีมีผลตอการสรางประโยชนทางธุรกิจ ท้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลของละครเกาหลีท่ี
ทําการศึกษาท้ัง 3 เร่ืองทุกตอน ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเทานั้น   โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ  
 
 1.  เพื่อวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลี 
 2.  เพื่อวิเคราะหผูชมถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลี 
 3.  เพื่อวิเคราะหมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีสรางประโยชนทาง
ธุรกิจ 
 
 จากการศึกษาวิจัย พบวา มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละคร จะแสดงออกมาใน
รูปแบบของสัญญะ  แสดงถึงการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุ ซ่ึงมีความหมายท้ัง
นัยตรงและนัยแฝง   มีการนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีซํ้าๆ เพื่อตอกย้ํารูปแบบสัญญะในดานตางๆ
ตามองคประกอบของละครโทรทัศน ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดการเลาเร่ืองของละครเกาหลี 
สงผลใหเกิดการรับรู จนเกิดการเขาถึง หรือเรียกวา “อิน” ในเรื่องราวท่ีนําเสนอ โดยผูชมมีการ
ถอดรหัสความหมายจากละครแตละเร่ืองท่ีผูวิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสัญญะท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลี และการสรางประโยชนทางธุรกิจไดหลากหลายธุรกิจจากละครเกาหลี ไดแก ธุรกิจ
เกี่ยวกับอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว ธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค ธุรกิจ
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เกี่ยวกับการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาโรค ท้ังนี้ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดในแต
ละสวนดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 จากปญหานําวิจัยนั้นจะสามารถตอบปญหานําวิจัยได  3 สวน  ดังนี้ 
 สวนแรก : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ไดแก รูป
แบบสัญญะ ซ่ึงประกอบดวย ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา    และการบงช้ีทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงประกอบดวย วัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและ
นัยแฝง 
 สวนท่ีสอง  : ผูชมมีการถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรมจากละครเกาหลี  
 สวนท่ีสาม  : มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีนั้นสามารถสราง
ประโยชนธุรกิจ ซ่ึงไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร, ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว, ธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง, 
ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค, ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาโรค   
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี  
 
 จากนิยามศัพท “ มายาคติทางวัฒนธรรม” ท่ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตความหมาย
สําหรับการศึกษาโดยใหความหมาย คือ การส่ือหรือสรางความหมายดวยคติความเช่ือทาง
วัฒนธรรม  ซ่ึงกลบเกล่ือนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรือตามสามัญสํานึก ซ่ึงแฝงอยูใน
วัตถุและปรากฏการณมากมาย โดยใหความหมายคุณคาตาง ๆ นาๆ  ตามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
ท่ีส่ือความหมายผานละครเกาหลี    ในท่ีนี้หมายถึง  มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากวัตถุ 
(Material culture) หรือรูปธรรม ซ่ึงไดแก ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองใชตาง ๆ เคร่ืองอุปโภค
บริโภค อาหารการกิน ยานพาหนะ เคร่ืองแตงกาย รวมถึงลักษณะตามภูมิศาสตร เปนตน และมายา
คติทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนจากสิ่งท่ีไมใชวัตถุ (Non-Material culture)    หรือนามธรรม ไดแก 

ความคิด ความเช่ือ ลัทธิ ประเพณี คานิยม เปนตน โดยมีความหมายท้ังนัยตรงและนัยแฝง   
 
 และจากคํากลาวของ กาญจนา  แกวเทพ (2543) ท่ีวา “การใชเวลาวันละหลาย ๆ ชั่วโมง

เพื่อนั่งอยูหนาจอโทรทัศนและติดตามละครทีวี แตละเรื่อง เปนหนึ่งในภารกิจประจําวันท่ีคนไทย
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กวาคร่ึงประเทศทําอยูอยางเปนประจําสมํ่าเสมอในทศวรรษนี้”   ซ่ึงถาหากเปนดังเชนคํากลาว คน
ไทยกวาคร่ึงประเทศมีการบริโภคมายาคติทางวัฒนธรรมจากละครโทรทัศน ดวยเชนกัน ถึงแมวา
ในปจจุบันจะมีท้ังละครใหเลือกชมหลากหลายรูปแบบ ท้ังละครไทยและละครเทศก็ตาม  แตเนื่อง
ดวยกระแสนิยมเกาหลีในปจจุบันทําใหสถานีโทรทัศนของไทยตางมีละครเกาหลีเปนหนึ่งในผัง
รายการโทรทัศนเกือบทุกสถานีท้ังFree TV. และเคเบิลทีวี  
 ซ่ึงผลการศึกษานั้นพบวา มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี ไดแก ละคร
เกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร  สะดุดรักท่ีพักใจ  และแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  โดยการแสดง
ของละครน้ัน มีโครงสรางสอดคลองตามแนวคิดองคประกอบของละครโทรทัศน เร่ิมจากเคาโครง
เร่ือง (Plot) ,  ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร(Character and Characterization ) ,  ความคิด
(Thought) , การใหภาษา (Dialogue) , เพลง (song)  และ ภาพ (Spectacle)    
 และแนวคิดการเลาเร่ือง ไดแก ฉาก แสง สี และ เสียง   ซ่ึงภาพการแสดงท่ีปรากฎ
ออกมานั้นมีรูปแบบของสัญญะตามเน้ือหาของละครที่ตองการเลาเร่ืองราว โดยมีลักษณะบงช้ีความ
เปนประเทศเกาหลีท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมเกาหลี ในลักษณะตางๆท่ีสามารถสรุปรูปแบบสัญญะ มี
ลักษณะคือ ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา  โดยลักษณะการปรากฎจะมีลักษณะแบบซํ้าไป
ซํ้ามาเน่ืองจากลักษณะของละครโทรทัศนท่ีมีการนําเสนอตอเนื่องเปนตอนๆ จึงทําใหผูวิจัยสามารถ
บันทึกขอมูลแสดงผลการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมออกมาในรูปแบบความถ่ีตามตารางบันทึก
ขอมูล(Coding sheet) ในบทที่ 4 ตอนท่ี 1   สามารถสรุปขอมูลตามละครเกาหลีท่ีทําการศึกษา แตละ
เร่ืองไดดังนี้  

 

สรุปผลความถ่ีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี
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สะดุดรักที่พักใจ 

รักนี้ช่ัวนิรันดร 

 
ภาพท่ี 5.1 แสดงสรุปผลความถ่ีของมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี 
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 จากภาพท่ี 5.1 แสดงใหเห็นถึงความถ่ีของรูปแบบสัญญะตาง ๆ ท่ีปรากฎในละคร
เกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา  ซ่ึงจากรูปภาพกราฟดังกลาว จะ
เห็นวาสัญญะดานภาพนั้นจะปรากฎใหเห็นมากท่ีสุดเนื่องดวยส่ือท่ีนําเสนอละครคือ ส่ือโทรทัศนท่ี
มีคุณสมบัติท่ีสามารถแสดงผลทางภาพ  โดยละครเกาหลี 2 เร่ือง คือ รักนี้ช่ัวนิรันดร  และ สะดุดรัก
ท่ีพักใจ จะมีระดับความถ่ีในการปรากฎสัญญะในระดับใกลเคียงกัน ตางจากละครเกาหลีเร่ืองแด
จังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท่ีมีระดับความถ่ีในการปรากฎสัญญะมากกวาทั้ง 2 เร่ือง  สืบเนื่องจาก
จํานวนตอนที่มากถึง  53 ตอน  ในขณะที่ รักนี้ช่ัวนิรันดร มี  18 ตอน และสะดุดรักท่ีพักใจ มี  16 
ตอน   อาจกลาวสรุปไดวายิ่งมีจํานวนตอนในการนําเสนอมากเทาไหร การปรากฎของสัญญะยิ่งมี
ความถ่ีมากข้ึน สงผลตอการจดจําเร่ืองราว ตัวละคร และอ่ืนๆ รวมถึงวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศ
เกาหลีท่ีสอดแทรกอยูในเนื้อหาของละคร   
 สําหรับวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีท่ีปรากฏในละคร   ซ่ึงวัฒนธรรมนั้นผูวิจัย
ทําการศึกษาทั้งวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ (Material culture) โดยวัฒนธรรมท่ีพบเหมือนกันจากละคร
เกาหลีท้ัง 3เร่ือง คือสถานท่ีถายทําละคร ไดแก ส่ิงกอสราง ท่ีอยูอาศัย รวมถึงสถานท่ีธรรมชาติตาม
ลักษณะทางภูมิประเทศ   รวมถึงการกลาวถึงช่ือเมือง หรือจังหวัดตางๆ ก็ถูกสอดแทรกอยูในเนื้อหา
ของบทละคร มีการกลาวถึงสถานท่ีท่ีมาท่ีไปของตัวละครตาง ๆ ใหผูชมละครไดจดจําความเปน
เกาหลีมากยิ่งข้ึน   และวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกในละครที่สะทอนการดําเนินชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเกาหลีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั่นก็คือวัฒนธรรมอาหาร  
 และวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ (Non-Material culture) โดยวัฒนธรรมที่พบเหมือนกันจาก
ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองคือ การโคงคํานับ หรือ การทําความเคารพแกผูท่ีมีอาวุโสกวา และวัฒนธรรม
ความเปนใหญของผูชาย 
 ซ่ึงเหลานี้สะทอนถึงใหเห็นถึงอัตลักษณของละครเกาหลี ท่ีมีการแสดงใหถึงวัฒนธรรม
เกาหลีจากบทละครโทรทัศน 
 จากแนวคิดมายาคติของ Roland Barthes ท่ีวา “มายาคติก็คือ วิธีคิดของสังคมหรือ

วัฒนธรรมเกี่ยวกับบางส่ิงบางอยาง เปนวิธีการประมวลความคิด (conceptualization) หรือทําความ

เขาใจกับส่ิงนั้น ในสังคมสมัยใหมจึงยังมีมายาคติอยูมากมาย เชน มายาคติเร่ืองเพศ อํานาจ ชนชาติ 

 มายาคติเปนระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการสรางความหมายแบบหนึ่ง ( a mode of 

signification, a form) ท่ีขึ้นกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตรเฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจํากัดของการใช และ

มีกระบวนการทําใหเกิดการยอมรับของสังคมในวงกวาง”   นั้นสอดคลองกับงานวิจัยชุดนี้ท่ีทําให
เขาใจถึงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
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แตถูกสรางข้ึนมาจากสังคมหนึ่ง กลุมคนกลุมหนึ่งของประเทศเกาหลีท่ีมีเจตนาสอดแทรก
วัฒนธรรมเกาหลีผานองคประกอบและการเลาเร่ืองของละครโทรทัศน ซ่ึงถายทอดออกมาใน
ลักษณะของรูปแบบสัญญะตาง ๆ ไดแก  ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และภาษา  มีการให
ความหมายท้ังนัยตรงและนัยแฝงในการแสดงคุณคาของวัฒนธรรมเกาหลี ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใช
วัตถุ สอดแทรกท้ังในบทสนทนาของตัวละครและบทบาทการแสดงของตัวละคร    
 อยางละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร  นั้นถูกสรางข้ึนเพราะความตองการของผูวา
ราชการจังหวัด  Gangwon   ท่ีตองการโปรโมตจังหวัดเพื่อการทองเท่ียว ดังนั้นภาพสถานท่ีท่ีถายทํา
ละครถูกเลือกนํามาถายทอดผานละครดวยเคาโครง (Plot) เร่ืองท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความ
โรแมนติก ฉะนั้นมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีถูกสรางข้ึนโดยใชภูมิประเทศและภูมิอากาศ เปน ภาพ
ฉาก สถานท่ีถายทําละครเกาหลีเร่ืองนี้ท่ีแสดงถึงสถานท่ีท่ีพระเอกและนางเอกเดินทางไปหรืออาศัย
อยูตามเนื้อเร่ือง จนสงผลใหมีนักทองเท่ียวคูรักเดินทางไปทองเท่ียวในฤดูใบไมรวง จนกลายเปน 
ดินแดนของคูรัก    
 สวนละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ  นั้นก็เชนเดียวกันกับละครเกาหลีเร่ือง รักนีช่ั้วนิ
รันดร    ท่ีมีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีถูกสรางข้ึนโดยใชส่ิงกอสราง บานเรือนท่ีอยูอาศัย เปน(ภาพ)
ฉาก สถานท่ีถายทําหลักคือบานฟูลเฮาส (Full House) ท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อถายทําละครเกาหลีเร่ืองนี้
โดยเฉพาะท่ีเมืองอินชอน (Incheon) ท่ีมีการใหความหมายไมใชแคเพียงบานธรรมดาท่ัวไป แตเปน
บานท่ีเต็มเปยมดวยความรัก ความอบอุนของคูรัก ท่ีมีกิจวัตรประจําวันรวมกันภายในบานหลังนี้ ใน
หองตางๆ มุมตางๆ ภายในบาน    อีกท้ังเร่ืองนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเปนใหญของ
ผูชายเกาหลีอยางชัดเจน อยางเชน งานบานเปนหนาท่ีของผูหญิงท่ีตองรับผิดชอบ แตถูกกลบเกล่ือน
ดวยเร่ืองราวการแสดงถึงความรักความโรแมนติกของพระเอกและนางเอกที่มีตอกัน 
 และละครเกาหลีเร่ือง  แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  นั้นก็เชนเดียวกันกับละคร
เกาหลีท้ัง 2 เร่ืองขางตน   มีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีถูกสรางข้ึนโดยใชส่ิงกอสราง บานเรือนท่ีอยู
อาศัย เปนฉาก (ภาพ)สถานท่ีถายทําหลักคือ วังหลวง และหมูบานชนบทของเกาหลีโบราณ   ท่ีถูก
สรางข้ึนเพื่อถายทําละครเกาหลีเร่ืองนี้โดยเฉพาะท่ี MBC Studio เมืองยางจู   ที่มีการใหความหมาย
วาเปนสถานท่ีท่ีแสดงถึงความรุงเรืองแหงยุคราชวงศโชซอน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินของ
พระราชาและเชื้อพระวงศ   เปนสถานท่ีท่ีสะทอนถึงความมีคุณคาของวัฒนธรรมตาง ๆ ท้ัง
วัฒนธรรมของชนช้ันสูงต้ังแตพระราชา เหลาเช้ือพระวงศ, ขุนนาง, นางในแผนกตางๆ ในวังหลวง 
จนถึงวัฒนธรรมในระดับชาวบาน   และวัฒนธรรมของชนช้ันตํ่าสุดอยาง ทาส ของเกาหลีในอดีต 
 และมายาคติทางวัฒนธรรมอาหารท่ีถูกวางเปนแนวทาง(Theme) การดําเนินเร่ืองต้ังแต
เร่ิมจนจบเร่ืองท่ีแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับอาหารของชาวเกาหลี ตั้งแตอาหารของชาวบาน จนถึงอาหาร
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ท่ีพระราชาเสวย   ท่ีมีการแสดงถึงข้ันตอนการทําอาหาร  ตั้งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ เคร่ืองปรุงรส  
ข้ันตอนการปรุงอาหาร  หรือแมแตการคัดเลือกภาชนะสําหรับใสอาหาร  รวมถึงการคํานึงถึงสภาวะ
จิตใจของผูทานอาหาร ท่ีสงผลตอการเลือกปรุงอาหารของแมครัว หรือ นางในหองเคร่ือง  ซ่ึงถา
หากพิจารณาความหมายของเนื้อหาและบทบาทการแสดงของละคร คือ การบงบอกถึงความ
พิถีพิถัน  ความพิเศษของอาหารที่ถวายพระราชา  ท่ีมีแตคุณประโยชนตอสุขภาพรางกาย  โดย
ความหมายทางมายาคติทางวัฒนธรรมคือการใหคุณคาแกวัฒนธรรมอาหารเกาหลี  นั่นเอง 
 ซ่ึงจากการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีนั้นคือทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการพานิชย ซ่ึงจะกลาวในลําดับตอไปตามการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ี 3 เกี่ยวกับมายา
คติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีสรางประโยชนทางธุรกิจ 

 
การถอดรหัสความหมายของวัฒนธรรมจากละครเกาหลีของผูชมละครเกาหลี 

 
 จากการศึกษาละครเกาหลีท่ีผูชมละครไดถอดรหัสความหมายน้ัน พบวา กลุมตัวอยางท่ี
รับชมละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ โดยสวนใหญเปนผูหญิง ซ่ึงสะทอนถึงการเปดรับชมส่ือละครเกาหลี
ท่ีไดรับความนิยมในกลุมผูหญิงมากกวากลุมผูชาย  ท่ีเปนเชนนั้น เพราะผูหญิงมีการเปดรับส่ือ
ละครโทรทัศน เพื่อการผอนคลาย และตามกระแสนิยมท่ีมีการกลาวถึงของกลุมคนใกลชิด และจาก
กระแสนิยมจากส่ือตางๆ     ความรูสึกจากการรับชมละครเกาหลีของกลุมตัวอยางท่ีรับชมละคร
สวนใหญมีความช่ืนชอบเนื้อเร่ืองของละคร  แมในบางเร่ืองจะมีเร่ืองราวโศกเศราก็ตาม  ซ่ึง
สอดคลองกับ หัวขอ บันเทิงใจเพราะไดโศกสลด  จาก หนังสือเร่ืองส่ือบันเทิงอํานาจแหงความไร

สาระ ของ กาญจนา แกวเทพ  ท่ีวา “ผูหญิงจึงมีความสุขท่ีไดสัมผัสกับความทุกขระทม ดังคํากลาว

ของ Ien. Ang (1985)  .ใหอรรถาธิบายวา เนื่องจากรอยตอระหวาง “เร่ืองในจอ” กับ “เร่ืองนอกจอ” 

นั้นมีรูพรุนใหซึมผานถึงกันได (fluidity) ทําใหผูชมสตรีสามารถรองไหตามชะตากรรมของตัว

ละคร  แตทวาความโศกเศราท่ีนําเอามารองไหนั้นมิใชเพียง “ความทุกขเศราของตัวละคร” เทานั้น  

หากแตผูชมสตรีไดนําเอา “ความหมนหมองในชีวิตของตัวเอง” มารวมผสมโรงไปดวย หรือพูด

ภาษาชาวบานก็คือ ถือโอกาสหล่ังน้ําตาใหกับชีวิตตัวเองผานการดูละครนั่นเอง ฉะนั้น คนกลุมใหญ

ท่ีมีตนทุนทางวัฒนธรรมมากพอ (cultural capital) ซ่ึงในที่นี้หมายถึง มีความทุกขระทมในชีวิต

มากพอ ๆ กับตัวละคร และพรอมจะรองไหไปกับตัวละครดวยหัวอกเดียวกันนั้น ก็คือ กลุมผูหญิง

นั่นเอง ”      ดังน้ันรหัสความหมายจากการรับชมละคร ไมจําเปนตองมาในรูปของความบันเทิงหรือ
ความสนุกสนานอยางเดียว เพราะส่ิงท่ีพบจากการสัมภาษณโดยสวนใหญมีลักษณะคลายกัน ดังเชน
บทสัมภาษณ ของคุณจา  สมใจ  ท่ีวา  “เพราะเศรา ถึงอยากดู เพราะเศรา ยิ่งชอบดู”  (สัมภาษณ, 13 
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ตุลาคม 2550)   ประกอบการศึกษาวิจัยพบวา ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ใชตัวละครหลักในการดําเนิน
เร่ืองราวเปนผูหญิงท้ัง 3 เร่ืองดวยบทบาทการแสดงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง มีลักษณะ
อุปนิสัยของตัวละครและรูปแบบการดําเนินชีวิต ท่ีทําใหผูชมรูสึกสงสาร จนเกิดอารมณรวมดวยรู
พรุนของตัวผูชมเองและตัวละครประกอบกับโชคชะตาตามเร่ืองราวในละคร ทําใหเกิดการติดตาม
รับชมละครเกาหลีอยางตอเนื่อง  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี5.1  แสดงคุณลักษณะของตัวละครหลัก
ในการดําเนินเร่ืองราวของละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1  แสดงคุณลักษณะของตัวละครหลักในการดําเนินเร่ืองราวของละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  
 

ตัวละครหลัก ลักษณะนิสัยของตัวละคร พื้นฐานครอบครัวของตัวละคร มุมมองดานความรัก 
อึนโซ    
(รักน้ีช่ัวนิรันดร) 

-มีความขยัน  
-มีความอดทนสูง  
-มีความเขมแข็ง  
-กตัญูตอผูมีพระคุณ 
-มองโลกในแงดี   
-เรียบรอย 

มีฐานะยากจน  ไมไดเรียนหนังสือ ทําใหตอง
ทํางานเปนพนักงานทําความสะอาดในโรงแรม
แหงหน่ึง  พอเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว  แมมีอาชีพคาขายหารายไดพอประทั่งชีวิต 
และมีพ่ีชายเปนนักเลง เกเรไมทํางาน ชอบพา
เธอไปเสนอขายกับผูมีอิทธิพล  

-ยึดมั่นในความรักครั้ง
แรก 
-ซื่อสัตยตอความรัก 
 

ฮันจีอุน  
(สะดุดรักที่พักใจ) 

-มีความราเริง แจมใส 
-มีความอดทน 
-มีความมุงมั่น และความ
พยายามสูง 
-มองโลกในแงดี   
 

มีฐานะยากจน  ไมไดเรียนหนังสือ เพราะพอแม
เสียชีวิต ไมมีญาติพ่ีนองตองใชชีวิตตามลําพัง
กับบานฟูลเฮาส สมบัติช้ินเดียวที่มี หาเล้ียง
ตัวเองดวยการเปนนักเขียนนวนิยาย  

-ยึดมั่นในความรักครั้ง
แรก 
-ซื่อสัตยตอความรัก 
 

จังกึม  
(แดจังกึม จอมนาง 
แหงวังหลวง) 

-มีความขยัน  
-มีความอดทนสูง  
-มีความเขมแข็ง เด็ดเด่ียว 
-กตัญูตอผูมีพระคุณ 
-มองโลกในแงดี   
-มีความมุงมั่น และความ
พยายามสูง 
-ใจสู  
-รักความยุติธรรม 
 

มีพอเปนทหารและแมเปนนางในของหอง
เครื่อง  ซึ่งภายหลังก็มาใชชีวิตเชนชาวบาน
ทั่วไป ตอมาพอและแมเสียชีวิต ทําใหตอง
ดํารงชีวิตดวยตัวเองจนสอบเขาเปนนางใน ซึ่งก็
ประสบแตอุปสรรคนานัปปราการ ถูกกลั่น
แกลงจนโดนปลดไปเปนทาสหลวง เนรเทศ
ออกนอกวังหลวง  ภายหลังกลับเขาวังหลวงอีก
ครั้งในฐานะหมอหญิง 

-ยึดมั่นในความรักครั้ง
แรก 
-ซื่อสัตยตอความรัก 
(แมแตพระราชาขอ
ความรักจังกึมยังปนใจ
ใหดวยเพราะยึดมั่นใน
ความรักที่มีตอมินจุงโฮ 
นายทหารของกองทัพ
พระราชา) 
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 จากตารางท่ี 5.1  สามารถอธิบายไดวา ละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ใชตัวละครผูหญิงเปน
ตัวละครนําท่ีดําเนินเร่ืองราวต้ังแตเร่ิมตนจนจบเร่ือง ซ่ึงตัวละครหลักในการดําเนินเร่ืองราวท้ัง 3 
เร่ืองนี้มีลักษณะนิสัยคลายคลึงกันรวมถึงมุมมองดานความรักท่ีถือวาเปนTheme ของละครท้ัง 3 
เร่ือง   และมีเนื้อหาท่ีแสดงใหเห็นถึงชาตะกรรมท่ีเปนภูมิหลังของตัวละครที่เต็มไปดวยอุปสรรค 
ความยากลําบากในการดําเนินชีวิตในแตละวัน   ฉะนั้น ผูชมผูหญิงจึงเปนกลุมเปาหมายหลักในการ
รับชมละครเพราะผูชมจะมีอารมณรวม เขาอกเขาใจตัวละคร หรืออาจกลาวไดวา เขาใจหัวอก
เดียวกัน นั่นเอง 
 และสําหรับขอมูลจากตารางที่ 5.1   ละครเกาหลีท้ัง  3 เร่ืองท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น 
แสดงใหเห็นถึงเพศสภาพ(Gender)ตามโครงสรางทางสังคมของเกาหลี ท่ีแสดงถึงความแตกตาง
ทางเพศสภาพของหญิงและชายในประเทศเกาหลี วา เพศหญิงดอยกวาเพศชาย โดยแสดงออก
ชัดเจน ในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง ตามแตบทบาทหนาท่ีของตัวละครในเร่ืองนั้น ๆ  ซ่ึงโดยสวนใหญ 
ผูหญิงในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้จะแสดงสถานภาพเปนแมบานแมเรือน  และเปนฝายถูกกระทํา
โดยเพศชายท่ีแสดงถึงความขัดแยงของตัวละครตามองคประกอบของละครโทรทัศน สอดคลองกับ
แนวคิดสตรีนิยม ท่ีวา  “เน่ืองจากสังคมโลกแบบปตาธิปไตย (Patriarchal World) การถือครอง

อํานาจในสังคมอยูในมือของเพศชายมาโดยตลอด  ในขณะท่ีเพศหญิงถูกกดขี่ขมเหงจากเพศชายอยู

ตลอดเวลา อัตลักษณเพศหญิงไดกลายเปนของเลนสําหรับเพศชาย เพศหญิงมีหนาท่ีตอบสนองตอ

อํานาจการควบคุมแบบลําดับขั้น บนลงลาง  เพศชายมาสูเพศหญิง เปนเพศท่ีสูญเสียอํานาจการ

ควบคุมวิถีของตนไป ภายใตระบบชายเปนใหญ เพศชายมีสิทธิในการควบคุมและเปนเจาของเพศ

หญิง  และสามารถใชสิทธิในการควบคุมและแลกเปล่ียนเพศหญิงไดผานอัตลักษณตาง ๆ ของเพศ

ชายทั้งพอ สามีหรือพี่ชาย และในสังคมแบบชายเปนใหญนี้  ตัวตนของเพศหญิงจึงมีสถานะเพียง

แคเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนระหวางเพศชายดวยกันเทานั้น และเปรียบเสมือนกระจกสะทอน

ภาพ (Women as looking glass) ในส่ิงท่ีเพศชายอยากเห็นและอยากใหเปนอยางท่ีตนตองการ”  
(อางใน จิรัฏฐ ศุภการ ,2545)   ซ่ึงสัมพันธกับคํากลาวของ  กาญจนา แกวเทพ  เกี่ยวกับหัวขอ 
บันเทิงใจเพราะไดโศกสลด  จาก หนังสือเร่ืองส่ือบันเทิงอํานาจแหงความไรสาระ ขางตน   และ
ดวยกลุมเปาหมายหลักของละครโทรทัศนคือ ผูหญิง   ทําใหตัวละครหลักในการดําเนินเร่ืองราวจึง
เปนผูหญิง ท้ังในดานมืดและดานสวางตามแนวทางของละคร(Theme)แตละเร่ือง  โดยเฉพาะการ
นําเสนอเร่ืองราวของเพศหญิงท่ีแสดงถึงความดอยทางเพศสภาพของสังคม ท่ีเปนเสมือนรูพรุนของ
ชีวิตของแตละคนท่ีซอนอยู ภายในจิตใจ 
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 สําหรับความหมายของคําวา รหัส  ท่ีผูวิจัยทําการศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้   หมายถึง  
ระบบการใหความหมายรวมกันของสมาชิกในกลุมสังคม วัฒนธรรมเดียวกัน  ดวยสัญญะ  และ
กฎเกณฑท่ีวาดวยการใชและการเช่ือมโยงสัญญะใหสัมพันธกับการพัฒนาท่ีซับซอนในวัฒนธรรม 
เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน  ในละครเกาหลี ในท่ีนี้หมายถึง ภูมิทัศน  , ภูมิอากาศ , ศิลปะ ,
ขนบธรรมเนียมประเพณี , กีฬาตามประเพณี และอาหาร   
 โดยผูวิจัยจะทําการ  ถอดรหัสความหมาย  ซ่ึงหมายถึง  การรับรูความหมายและ
ถายทอดความหมายสาร ของกลุมผูชมละครเกาหลี โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา  ซ่ึงมีลักษณะ  3 
ประการ คือ มีลักษณะทางกายภาพ , มีความหมายถึงบางส่ิงบางอยางนอกเหนือจากตัวของมันเอง  
และจะตองถูกนํามาใช หรือรับรูโดยผูท่ีเกี่ยวของวาเปนสัญญะ  ในท่ีนี้หมายถึง ภาพ (ฉาก) แสง สี 
เสียง สัญลักษณ และภาษา   ท่ีถูกถายทอดและสรางความหมาย  ท่ีละครเกาหลีสรางใหกับ
รูปสัญญะนั้นๆ   
 ซ่ึงรหัสความหมายท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้นจะศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ท่ีปรากฎใน
ละครเกาหลี   โดยรหัสความหมายของวัฒนธรรมท่ีผูชมไดถอดรหัสจากละครท้ัง 3 เร่ืองท่ี
ทําการศึกษานั้น พบวา รหัสความหมายของวัฒนธรรมท่ีปรากฎในรูปแบบสัญญะ  คือ ภาพ (ฉาก) 
ซ่ึงเปนสัญญะท่ีผูชมจดจําหรือกลาวถึงเปนอันดับแรกและมากท่ีสุด  เนื่องจากละครเกาหลีท่ีใชส่ือ
โทรทัศนเปนชองทางการส่ือสารกับผูชม  ดวยคุณสมบัติของส่ือโทรทัศนท่ีสามารถแสดงผลไดท้ัง
ภาพและเสียง จึงสงผลใหผูชมจดจํา ภาพท่ีปรากฎในจอโทรทัศนไดเปนลําดับแรก   และดวยการ
นําเสนอท่ีมีหลายตอน ทําใหภาพท่ีปรากฎนั้นเกิดข้ึนในลักษณะซํ้าไปซํ้ามาตามเร่ืองราวในแตละ
ตอนท่ีนําเสนอ สัญญะดานภาพ   จึงเปนส่ิงแรกท่ีผูชมสวนใหญระลึกถึงกอนรูปแบบสัญญะอ่ืนๆ 
ซ่ึงสัญญะดานภาพที่ปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ มีการนําเสนอที่สะทอนถึงวัฒนธรรมของ
เกาหลีในลักษณะคลายกัน อาจแตกตางกันเพียงยุคสมัยของเร่ืองราวของละครแตยังคงซ่ึงพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมแบบเดียวกัน ไมเพียงแตสะทอนการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุซ่ึงหมายถึง ภูมิ
ปญญาของการปลูกส่ิงกอสราง อาคารบานเรือน ใหเหมาะสมกับสภาพทางภูมิอากาศ และภูมิ
ประเทศของเกาหลี  แตยังสะทอนถึงการบงช้ีทางวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต ความ
เปนอยูของชาวเกาหลี ตั้งแตสมัยเกาหลีโบราณ อยางละครเกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวัง
หลวง  จนถึงปจจุบันอยางละครเกาหลีเร่ืองรักนี้ช่ัวนิรันดร และสะดุดรักท่ีพักใจ   ซ่ึงบานเรือนหรือ
ส่ิงปลูกสรางเหลานี้ยังสะทอนถึงฐานะทางสังคมท่ีมีการแบงชนช้ันตามฐานะทางการเงินอีกดวย   
 จากการถอดรหัสความหมายจากการรับชมละครเกาหลีของผูชมนั้น พบวา ผูชมกลุม
ตัวอยาง จํานวน  30 คน มีความช่ืนชอบในละครเกาหลี จากเนื้อเร่ืองหรือเร่ืองราวในการนําเสนอ
ถึงแมจะมีเนื้อหาโศกเศราก็ตาม  การจดจําภาพ  แสง สี เสียง สัญลักษณและภาษา ของผูชมกลุม
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ตัวอยาง  สะทอนใหเห็นถึงการเปดรับวัฒนธรรมเกาหลีของคนไทยที่หล่ังไหลเขามาสูสังคมไทย
ผานละครเกาหลี ซ่ึงลวนแตแฝงดวยมายาคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ แตสัญญะท่ีผูชมกลุม
ตัวอยางจดจําไดมากท่ีสุดคือสัญญะดานภาพ  เสียง และสัญลักษณ ของละครแตละเร่ือง  

 อยางละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ชั่วนิรันดร ผูชมกลาวถึงภาพ(ฉาก) สถานท่ีถายทําละคร
ตางๆ ไดแก ภาพทิวทัศนหมูบาน  ภาพทุงหญา ท่ีใหความหมายถึงสถานท่ีท่ีมีความโรแมนติก
เหมาะกับคูรักท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวเหมือนกับพระเอกนางเอก  และใบไมรวง นั่นก็คือ ใบเมเปล 
ซ่ึงถือวาเปนสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ืองนี้ ท่ีใหความหมายถึงความโศกเศรา   สวนสัญญะดาน
เสียง คือคําวา “พี่ชาย” ท่ีนางเอกใชเรียกพี่ชายตลอดท้ังเร่ือง แสดงถึงความรักความอบอุนท่ีตอกัน
ในฐานะพ่ีนองและในฐานะคูรัก 
 สวนละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ ผูชมกลาวถึงภาพ(ฉาก) สถานท่ีถายทําละคร
ตางๆ ไดแก ภาพ (ฉาก)  นั่นคือภาพบานฟูลเฮาส รวมท้ังหองตางๆ ภายในบาน  ซ่ึงผูชมถอดรหัส
ความหมายวาเปน บานท่ีนาอยู บานนารัก  บานสวย     สัญญะดานเสียง คือ ดนตรีและเพลง
ประกอบละคร  เพียงแคฟงดนตรีก็สามารถเขาใจอารมณของตัวละครวากําลังดีใจหรือเสียใจอยู 
ถึงแมจะไมเขาใจความหมายภาษาเกาหลีก็ตาม   

 และละครเกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ผูชมกลาวถึง ตัวแดจังกึมเปนภาพ
ท่ีติดตามากท่ีสุดอีกท้ังยังเปนสัญลักษณของละครเกาหลีเร่ืองนี้ ดวยภาพการแสดงถึงบทบาทการ
เปนแมครัวในหองเคร่ืองของวังหลวงท่ีทําอาหารถวายพระราชา หรือบทบาทหมอหญิงสวน
พระองคของพระราชา  ซ่ึงผูชมถอดรหัสความหมายวาเปนหญิงแกรง หญิงเกง  
 เหลานี้คือการถอดรหัสความหมายของผูชมท่ีแสดงถึงการใหความหมายของรหัส ท่ีมี
อารมณรวมกับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในละคร ความเขาอกเขาใจในตัวละคร  เหตุผลท่ีมาท่ีไปของเร่ือง
ตางๆท่ีเกิดข้ึนในละคร จนทําให “อิน” ไปกับเร่ืองราวตามเจตนาของละครวาตองการใหผูชมรูสึก
ไปตามสัญญะตางๆท่ีปรากฎออกมา ท้ังเสียใจ หัวเราะหรือ รองไหไปพรอมๆกับตัวละคร   
 จากแนวคิดมายาคติของ Roland Barthes  ตอนหนึ่งมีเนื้อหาวา  “มายาคติสามารถแฝง
อยูในวัตถุและปรากฏการณมากมาย เง่ือนไขท่ีจะทําใหส่ิงหนึ่งส่ิงใดกลายเปนมายาคติ  คือการที่
สังคมหรือวัฒนธรรมนั้นเขาไปยุงเกี่ยวแทรกแซง โดยหยิบยื่นความหมายคุณคาตาง ๆ นานา (ท้ังใน
ดานดีและดานราย) ใหแกส่ิงตาง ๆ เหลานั้น Barthes เช่ือวาทุกส่ิงสามารถกลายเปนมายาคติได
ท้ังส้ิน เพราะความสามารถในการสรางความหมายของมนุษย มายาคติเปนผลผลิตจากสังคมและ
วัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง ชนช้ันหนึ่งหรือหลายกลุมหลายชนชั้น มายาคติสัมพันธกับการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมอยางแนนแฟน ในฐานะเปนบริบททางประวัติศาสตรท่ีกําหนดการดํารงอยูของ
มัน มายาคติมีท่ีมาท่ีไปทามกลางความเปล่ียนแปลง ไมมีมายาคติใดผุดข้ึนมาไดเองจากธรรมชาติ”   
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ซ่ึงหมายถึงวาละครเกาหลีมีมายาคติทางวัฒนธรรมแฝงตัวอยูในวัตถุและปรากฎการณตางๆ มีการ
แสดงออกมาในรูปแบบของสัญญะตางๆ ดวยการใหความหมายของสัญญะนั้นๆ จากบทละคร จาก
บทบาทการแสดงของตัวละครท่ีเปนตัวส่ือหรือสรางความหมายมายาคติทางวัฒนธรรมนั้นๆ 
นั่นเอง  
 
มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละคร  สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ  

 
 จากคํากลาว “ละครโทรทัศน” นั้นมีผูเขามาเก่ียวของหลายฝาย และแตละฝายก็รับรู

ละครโทรทัศนกันไปคนละแงมุม ลําหรับกลุมผูชมนั้น ละครโทรทัศนสามารถเปนผลผลิตทาง

วัฒนธรรมท่ีใหความบันเทิงแกมวลชนโดยท่ัวไป (popular culture of entertainment) และสําหรับผู

อุปถัมภรายการ ละครโทรทัศนสามารถเปนสินคาทางธุรกิจ (economic commodity) ท่ีธุรกิจตาง ๆ 

อยากยื่นมือเขามาเก่ียวของ และทายท่ีสุดสําหรับผูสรางละครบางกลุม ละครโทรทัศนก็อาจจะมี

ความหมายเทียบเทากับผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง   (กาญจนา แกวเทพ, 2543)   และจากองคประกอบ
ของละครโทรทัศนผสานกับแนวคิดการเลาเร่ือง  ท่ีทําใหละครโทรทัศนแสดงผลออกมาในรูปแบบ
ของความบันเทิง  ซ่ึงในละครเกาหลีนี้ก็เชนกันท่ีมอบความบันเทิงใหแกผูชมไดบริโภคเปนอาหาร
ตา อาหารใจ โดยมีส่ือโทรทัศนเปนส่ือนําพาการเผยแพรละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศนในประเทศ
ไทย จนไดรับการยอมรับและเกิดกระแสนิยมละครเกาหลีอยางแพรหลาย  ซ่ึงจากการเผยแพรละคร
เกาหลีทางสถานีโทรทัศนนี้สอดคลองกับกระบวนการโทรทัศนานุวัตร จากแนวคิดเร่ืองทุน
วัฒนธรรม ท่ีวา “โทรทัศนเปนจักรกลสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมการพักผอนหยอนใจ ระบบ

คุณคาและศรัทธา และกระบวนการทัศนทางความคิด โทรทัศนานุวัตรจึงเก้ือกูลตอการเติบใหญของ

ทุนวัฒนธรรมอยางมาก” 
 ซ่ึงละครเกาหลี  ก็คือ วัฒนธรรม   ท่ีมีการปรากฎในละครเกาหลีโดยมีลักษณะ
ทางสัญญะวิทยา ท่ีส่ือความหมายและแสดงออกมาในรูปแบบของ  ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ 
และภาษา  โดยใหความหมายตามเจตนาของละครน้ันถูกแปรเปล่ียนใหมีมูลคา ยิ่งไดรับความนิยม
มากเทาไรมูลคายิ่งสูงตามมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทุนวัฒนธรรมของ รังสรรค ธนะพรพันธุ 
ท่ีวา  “   กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification or Commoditization of 

Culture) กระบวนการแปรสรรพสิ่งเปนสินคา นับเปนเหตุปจจัยปฐมฐานท่ีเก้ือกูลการกอเกิดและ

การเติบโตของทุนวัฒนธรรม  หากวัฒนธรรมมิไดแปรสภาพเปนสินคา อุตสาหกรรมสินคา
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วัฒนธรรมยอยมิอาจกอเกิดและทุนวัฒนธรรมยอมยากท่ีจะงอกงามได แตเปนเพราะวัฒนธรรม

กลายเปนสินคา จึงมีอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรม และหนอทุนวัฒนธรรมคอย ๆ เติบโต 
 ส่ิงท่ีเปนสินคาจะตองมีราคา วัฒนธรรมกลายเปนสินคาดวยเหตุท่ีวา วัฒนธรรมจะมี

ราคาก็ตอเม่ือมีความตองการซ้ือ เม่ือความตองการซ้ือมีมากจนคุมท่ีจะมีการผลิต อุตสาหกรรม

สินคาวัฒนธรรมยอมเกิดขึ้น แตความตองการซ้ือมิใชปจจัยเดียวท่ีใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคา 

การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีบทบาทในการผลักดันใหกลายเปนสินคา เม่ือวัฒนธรรม

เขาสูตลาด พลังตลาดเปนปจจัยท่ีกําหนดราคาของวัฒนธรรม ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สินคา

วัฒนธรรมท่ีไมมีความตองการในตลาด ราคายอมตกต่ําสินคาวัฒนธรรมใดที่มีความตองการมาก 

ราคายอมถีบตัวสูงขึ้น”   ดังน้ัน ละครเกาหลี จึงกลายเปนสินคาวัฒนธรรม ซ่ึงไดรับการยอมรับและ
เปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึน ซ่ึงสามารถสังเกตุไดจากผังรายการโทรทัศนไทย (Free TV) ท่ี
ปรากฎละครเกาหลีอยูเกือบทุกสถานีโทรทัศน นั่นไมใชเพียงแตสะทอนถึงความนิยมในละคร
เกาหลีแตยังบงบอกถึงการบริโภคสินคาวัฒนธรรมช้ินนี้กันเกือบทุกครัวเรือนท่ีสามารถรับสัญญาณ
โทรทัศนได  
 และจากงานวิจัยพบวาสินคาวัฒนธรรมช้ินนี้สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจจนเกิด
สายผลิตภัณฑ(Product line)  ไดแก วัฒนธรรมอาหาร   วัฒนธรรมการทองเท่ียว วัฒนธรรมความ
บันเทิง วัฒนธรรมสินคาอุปโภคตางๆ วัฒนธรรมการศึกษา และวัฒนธรรมการรักษาโรค  ท่ีมีการ
ฝงตัวอยูกับสินคาวัฒนธรรมชิ้นนี้ตามบทละคร บทบาทการแสดง กิจกรรมตางๆของตัวละคร 
รวมถึงสถานที่ตางๆ ท่ีปรากฎในละครเกาหลี ซ่ึงเหลานี้ถือวาเปนการฝงตัวของวัฒนธรรมท่ี
กอใหเกิดสินคาทางวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรม ท่ีมีการปรากฎแบบซํ้าไปซํ้ามาตาม
คุณลักษณะของละครโทรทัศนท่ีนําเสนอเปนตอนๆ  โดยจากละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาท้ัง 3 เร่ือง  
ปรากฎถึงการนําเสนอวัฒนธรรมการทองเท่ียวมากเปนอันดับแรก ไดแกฉากสถานท่ีถายทําของ 3 
เร่ืองนี้ในรูปแบบท่ีแตกตางกันตามเนื้อหาของละคร  ดังนั้นกระแสนิยมละครเกาหลี ก็เสมือน
กระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีท่ีถือวามี บทบาทสําคัญในการฉายภาพพจนของประเทศของประเทศ
เกาหลี  ท่ีสามารถสรางประโยชนทางการตลาดระหวางประเทศ  และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนํา
รายไดเขาสูประเทศเกาหลีไดอยางแยบยล โดย ไมตองมีการเจรจาตอรองซ้ือขายในเชิงธุรกิจ ไม
ตองใชนักการทูตสรางสัมพันธไมตรี ไมตองลงทุนซ้ือท่ีดินสรางโรงงานขนาดใหญเพื่อขยายกิจการ
อุตสาหกรรม  ไมตองจางแรงงาน  เพียงสรางสินคาวัฒนธรรมคือละครเกาหลี  ท่ีมีทุนเดิมเปน
วัฒนธรรม  และมีบทละครโทรทัศนท่ีสอดคลองกับทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู ก็สามารถรอ ดอกผล
กําไรจากทุนวัฒนธรรมท่ียิ่งไดรับความนิยม ยิ่งมีมูลคาสูงข้ึนดังเชนละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ ท่ีเปน
เสมือนจุดเร่ิมตนของการหล่ังไหลของละครเกาหลีเขาสูจอโทรทัศนเมืองไทยเกือบทุกสถานี  
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 และจากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ พบวา มีการปรากฏวัฒนธรรมตรา (Brand Culture) ท่ี
ใชสินคาวัฒนธรรมคือละครเกาหลีเปนเสมือนเคร่ืองมือทางการตลาดที่สรางตรายี่หอ จากทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีมีอยู จนกลายเปนยี่หอเกาหลี (Korea Brand) ซ่ึงจากการศึกษานั้นพบการสรางยี่หอ
เกาหลีใหติดตาตรึงใจผูบริโภคดวยสินคาวัฒนธรรม ท่ีสอดแทรกเขามาเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตประจําวันจนเปนท่ียอมรับของผูบริโภค และสรางความประทับใจในตราสินคาวัฒนธรรมยี่หอ
เกาหลีจนเพ่ิมคุณคาใหแกตราสินคาเกาหลีเปนอยางมาก ซ่ึงการสรางแบรนดของเกาหลีโดยใช
สินคาวัฒนธรรมอยางละครเกาหลีนี้  สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองกลยุทธการสรางแบรนด ของ 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีวา “การสรางแบรนดจะสําเร็จก็ตอเม่ือแบรนดนั้น
กลายเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีทุกคนยอมรับ ดังนั้น Branding จึงเปนมุมมองของ
การบริหารจัดการท่ีมุงเนนการสรางการรับรูในคุณคาของผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ 
  Branding เปนเคร่ีองมือหลักในการในการสรางสรรคและรักษาความไดเปรียบทางการ

แขงขันขององคกรท่ีเรียกวา Competitive Advantage การสรางแบรนดจะสําเร็จก็ตอเม่ือแบรนดนั้น

กลายเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือวัฒนธรรมท่ีทุกคนยอมรับ ดังนั้น Branding จึงเปนมุมมองของ

การบริหารจัดการท่ีมุงเนนการสรางการรับรูในคุณคาของผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ”     
ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหเกิดBranding Culture (วัฒนธรรมตรา) นั้นเกิดจากความประทับใจละครโทรทัศน
เกาหลี  กลุมดารานักแสดงชาวเกาหลีมีอิทธิพลตอการบริโภค มีบทบาทสําคัญตอการสรางตรา 
สงผลทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกอยากบริโภคละครเกาหลีและมีความม่ันใจในการบริโภคละคร
เกาหลีนั้นอยางตอเนื่อง นั่นก็หมายถึงการยอมรับในสินคาวัฒนธรรมตราเกาหลี (Brand Korea) 
อยางละครโทรทัศนเกาหลี  ท่ีเกิดจากการสรางคุณคาทางวัฒนธรรมตราเกาหลีโดยละครโทรทัศน
เกาหลี  
 สามารถสรุปไดวาละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองนี้ปรากฏมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสามารถทํา
ใหเกิด “อุปสงค” ความตองการอยากซ้ือ ความอยากเปนเจาของสินคาวัฒนธรรม ภายใตตรา/ ยี่หอ
เกาหลี (Korea Brand) เหลานี้ ท่ีมีการเพิ่มมูลคาสินคาวัฒนธรรมดวยกระแสความนิยม  จน
กอใหเกิด “อุปทาน”   ท่ีปรากฎออกมาในรูปแบบธุรกิจตาง ๆ ท้ังในดานสินคาหรือบริการตางๆ
มากมาย ท่ีมีมูลคาสูงข้ึนตามกระแสนิยมละครเกาหลี กอเกิดธุรกิจตามกระแสท่ีสามารถสรางรายได
ใหแกผูประกอบการจากธุรกิจท่ีนําอุปสงคจากกระแสนิยมละครเกาหลี ดังรูปแผนผังท่ี 1.  ดังนั้น
มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีนั้น สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจได และมี
มูลคาสูงดวยคุณคาทางวัฒนธรรม ตามท่ีผูสงสารอยางประเทศเกาหลีตองการสรางคุณคาใหแกยี่หอ
เกาหลี(Korea Brand)  ดวยสินคาวัฒนธรรมอยางละครเกาหลี  
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5.2  การอภิปรายผล 

 
 จากการวิจัยเร่ือง “มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในละครเกาหลีและการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ”นั้น ผูวิจัยพบวา ละครเกาหลี คือสินคาทางวัฒนธรรม ท่ีถูกกลุมคนกลุมหนึ่ง 
และสังคมหน่ึงผลิตข้ึนมาโดยทุนเดิมทางวัฒนธรรม โดยใชวิธีการทางสัญญะวิทยา ไดแก ภาพ แสง 
สี เสียง สัญลักษณ และภาษา ซ่ึงเหลานี้เปนสวนสําคัญขององคประกอบของละครโทรทัศนและการ
เลาเร่ือง จนกลายเปนมายาคติแฝงอยูกับวัตถุและปรากฎการณตางๆในละครเกาหลีท่ีปรากฎออกมา
ในลักษณะของการแสดงละครที่สะทอนวัฒนธรรมเกาหลีท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุตางๆ ซ่ึงถา
หากพิจารณาตามพื้นฐานของละครโทรทัศนนั้น เปนส่ือเพ่ือความบันเทิง ส่ือเพ่ือการผอนคลายที่
ไดรับความนิยมโดยเฉพาะในกลุมผูหญิง  ดังนั้นตัวละครผูหญิง โดยเฉพาะนางเอก จึงเปนตัวละคร
สําคัญและเปนตัวละครหลักในการดําเนินเร่ืองราว โดยละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาทั้ง 3 เร่ืองนี้พบ
ความสอดคลองของลักษณะนิสัยของตัวละคร ภูมิหลังของตัวละคร และมุมมองทางดานความรัก
ซ่ึงละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ืองน้ี ซ่ึงเปนละครเปนแนว ความรัก  (Love Theme)  ตามขอมูลในตารางท่ี 
5.1  แสดงคุณลักษณะของตัวละครหลักในการดําเนินเร่ืองราวของละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง   และส่ิงท่ี
พบเพิ่มเติมก็คือ การแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของบทบาทของผูหญิงชาวเกาหลีในอดีตอยางละคร
เกาหลีเร่ือง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง ท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีทางสังคมที่เปล่ียนไป
จากเดิม ซ่ึงในอดีตผูหญิงชาวเกาหลีจะเปนแมบานแมเรือน ทําหนาท่ีปรนนิบัติ และเช่ือฟงสามี และ
จะตองฝกการทําอาหารไวคอยปรนนิบัติสามี ซ่ึงจะเห็นไดเดนชัดในการแสดงของตัวละครละคร
เกาหลีเร่ืองแดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง   แตสําหรับตัวละครหลักอยาง แดจังกึม  ในละครเกาหลี
เร่ืองนี้พบวามีการแสดงบทบาทหนาท่ีของความเปนหญิงชาวเกาหลี  และการเปล่ียนความเปนหญิง
เกาหลีท่ีตอสูกับความถูกตองเพื่อความยุติธรรมทามกลางความไมยอมรับของสังคมท่ีเธอเปนผูหญิง
จนทายท่ีสุดไดรับการยอมรับจนกลายเปนขุนนางสูงสุดในราชสํานักเกาหลี ซ่ึงสอดคลองและมี
ความเปนรวมสมัยกับละครเกาหลีอีก 2 เร่ือง  ท่ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีทางสังคมในปจจุบัน
ของผูหญิงชาวเกาหลี อยางละครเกาหลีเร่ือง รักนี้ช่ัวนิรันดร และละครเกาหลีเร่ือง สะดุดรักท่ีพักใจ  
ท่ีแสดงใหเห็นบทบาทของผูหญิงทํางานออฟฟศมากกวาผูหญิงกนครัว  มีความเปนผูนําท่ีไดรับการ
ยอมรับมากกวาในอดีต   
 
 โดยผลการศึกษามายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีนั้นมีความสอดคลอง
กับผูชมละครเกาหลีถอดรหัสความหมายทางวัฒนธรรม   ดังรูปภาพกราฟท่ี 1.ท่ีแสดงสรุปผล
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ความถี่มายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลี  และรูปภาพกราฟท่ี 2. ท่ีแสดงจํานวน
ความถ่ีของรูปแบบสัญญะท่ีผูชมละครเกาหลีทําการถอดรหัสความหมาย  
 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผูสรางละครเกาหลี  (ผูสงสาร)ท่ีนําเสนอหรือ
ถายทอดมายาคติทางวัฒนธรรรมผานละครเกาหลีผานส่ือโทรทัศนท่ีมีคุณสมบัติในการแสดงผลทั้ง
ภาพและเสียง โดยผลความถ่ีมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีท่ีทําการศึกษาท้ัง 3 
เร่ือง ก็คือ ภาพ    สอดคลองกับความถ่ีรูปแบบสัญญะท่ีผูชมละครเกาหลี(ผูรับสาร) ทําการถอดรหัส
ความหมายนั้น ก็พบวาเปน ภาพ  เชนเดียวกัน ซ่ึงภาพท่ีปรากฎในละครเกาหลท้ัง 3 เร่ืองนี้ สวน
ใหญ เปน ภาพ (ฉาก)สถานท่ีถายทําละคร  เกี่ยวกับส่ิงกอสราง/ ท่ีอยูอาศัย รวมถึงภาพ (ฉาก) 
เกี่ยวกับธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงลักษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศเกาหลี  
 สามารถกลาวสรุปไดวา ละครเกาหลี เปนเสมือน สาร ท่ีผูสงสาร อยางผูผลิตละคร
เกาหลีหรืออาจกลาวไดวาประเทศเกาหลี ตองการใหผูรับสารนั่นก็คือผูชมละครเกาหลีรับสารท่ี
เสมือนเปนเพียงบทบาทการแสดงของละครโทรทัศนท่ัวไป  แตกลับมีมายาคติทางวัฒนธรรม
เกาหลีสอดแทรกในรูปแบบสัญญะ โดยเฉพาะสัญญะดานภาพ ท่ีตองการส่ือสารเพื่อธุรกิจ ซ่ึง
สอดคลองกับรูปภาพกราฟ ท่ี 3.ท่ีแสดงสรุปผลความถ่ีของมายาคติท่ีสามารถสรางประโยชนทาง
ธุรกิจท่ีปรากฎในละครเกา 
 ซ่ึงแสดงผลความถ่ีของมายาคติทางวัฒนธรรมที่สามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ ดาน
การทองเท่ียว เปนอันดับแรก ซ่ึงสอดคลองกับรูปภาพกราฟท่ี 1.  และรูปภาพกราฟท่ี 2. ท่ีสะทอน
ถึงความสัมพันธของการแสดงมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีปรากฎในละครเกาหลีท้ัง 3 เร่ือง  ท่ีสามารถ
กลาวสรุปไดวา ละครเกาหลี นั้นมีการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนําไปสูการสราง
ประโยชนทางธุรกิจ ในดานตางๆ  ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร  ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียว ธุรกิจ
เกี่ยวกับความบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค  ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา และธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพและการรักษาโรค   และดวยการศึกษาการปรากฎของมายาคติทางวัฒนธรรมในละครเกาหลี
ท้ัง 3 เร่ือง นี้สามารถสรุปเปนองคความรูเกี่ยวกับการปรากฎมายาคติทางวัฒนธรรมในละครเกาหลี
ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจดัง ภาพท่ี 5.2  ดังตอไปนี้ 
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 จากรูปแผนผังท่ี 1 นี้สามารถอธิบายใหเห็นถึงมายาคติทางวัฒนธรรมที่ปรากฎในละคร
เกาหลีและการสรางประโยชนทางธุรกิจไดเปนระบบโดยมีฐานหลักคือวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนวัตถุ
และไมใชวัตถุ เปนรากฐานของทุนทางวัฒนธรรม ท่ีถูกนํามาสอดแทรกในละครเกาหลีหรือเรียกวา 
สินคาทางวัฒนธรรมช้ินหนึ่ง ที่มีสวนประกอบขององคประกอบของละครโทรทัศนและการเลา
เร่ือง ซ่ึงมีมายาคติแฝงตัวอยูในรูปแบบของสัญญะตางๆ ไดแก ภาพ แสง สี เสียง สัญลักษณ และ
ภาษา ตามแตเนื้อหาของละครแตละเร่ือง โดยสัญญะท่ีพบมากท่ีสุดก็คือสัญญะดานภาพ เชน
สถานท่ีท่ีถายทําในละครเกาหลีเร่ืองตางๆ เปนตน  ท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจตาง ๆ ไดแก 
ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจการทองเท่ียว ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค  ธุรกิจการศึกษาและ
ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค  โดยเฉพาะธุรกิจการทองเท่ียว  ท่ีเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
จากทุนวัฒนธรรมดานภูมิศาสตรของประเทศนั่นเอง  ซ่ึงกลาวไดวาประเทศเกาหลีนั้นประสบความ
สําร็จในการสรางยี่หอเกาหลี (Korea Brand)   ดวยมายาคติทางวัฒนธรรมผานละครเกาหลีท่ีแสดง
ใหเห็นถึงปรากฎการณการไหลบาของกระแสวัฒนธรรม ท้ังในรูปแบบของละครเกาหลีท่ีสามารถ
เปด free TV ในบานเรา พบเห็นวัฒนธรรมเกาหลีเกือบทุกสถานีโทรทัศน และดวยกระบวนการ
โทรทัศนานุวัตรนี้เองท่ีทําใหวัฒนธรรมเกาหลีเปนท่ีรูจักไปทั่วประเทศดวยระยะเวลาไมนานนัก   
 สามารถกลาวสรุปไดวา ละครเกาหลี มีการปรากฎมายาคติท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม
เกาหลีในรูปแบบตางๆ ท้ังวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ดวยรูปแบบสัญญะ
ตางๆ  
 ละครเกาหลี เปนสวนหนึ่งท่ีสามารถสรางประโยชนทางธุรกิจ  และเพิ่มมูลคาของ
สินคาและบริการดวยกระแสนิยม ยิ่งไดรับความนิยมมากเทาไหร มูลคาของสินคาวัฒนธรรมไมวา
จะเปนอาหาร  การทองเท่ียว สินคาอุปโภค  สินคาบันเทิง คอรสการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับเกาหลี   
รวมถึงสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรค ยอมมีมูลคาสูงข้ึนตามกระแสนิยมเชนกัน 

 
5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 
สําหรับเชิงวิชาการ 
 

1. ควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อติดตามกลยุทธการใชทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีในการสรางประโยชนทางธุรกิจ  ในดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากละคร ไดแก   เพลง  
ภาพยนตร และเกม 
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2. ควรมีการศึกษามายาคติดานอ่ืนๆในละครเกาหลีท่ีมีการส่ือสารผานทางโทรทัศน เพราะ
ผูชมละครโทรทัศนโดยสวนใหญจะเขาใจวาตนเองนั้นรับชมเพ่ือความบันเทิงเทานั้น แต
ในความเปนจริงผูชมกําลังรับเอามายาคติดานตางๆเขามาโดยไมรูตัว 

3. ควรมีการศึกษากระบวนการสรางมายาคติท่ีปรากฏในละครเกาหลี เพื่อเปนแนวทางการ
สรางละครโทรทัศนในลักษณะฉายภาพพจนประเทศดวยทุนวัฒนธรรมท่ีมีของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในเชิงธุรกิจเพื่อการทองเท่ียว 

4. ควรมีการศึกษาผูรับสารหลังจากการถอดรหัสความหมายจากละครเกาหลี ท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมภายหลังการรับส่ือละครโทรทัศน  

5. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางละครโทรทัศนเกาหลีและละครโทรทัศนไทย โดย
วิเคราะหการนําเสนอเนื้อหาของละคร เพื่อเปนฐานขอมูลในการพัฒนาละครโทรทัศนไทย
ในอนาคต 

6. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสรางวัฒนธรรมตรา (Brand Culture)  ท่ีปรากฏในละคร
โทรทัศนไทย  

 

สําหรับเชิงธุรกิจ 
 

1. ควรมีการศึกษามายาคติทางการโฆษณาแฝงของละครเกาหลี  เพราะละครโทรทัศนก็ถือวา
เปนส่ือชนิดหนึ่งท่ีมีผูบริโภคกวาคร่ึงประเทศ 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงขีดความสามารถของส่ือละครโทรทัศนท่ีสามารถสรางกําลังทาง
การตลาด โดยเฉพาะการตลาดระหวางประเทศ 

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยท่ีสามารถนํามาแปรเปล่ียนเปน
สินคาทางวัฒนธรรม ท่ีนําไปสูการสรางประโยชนทางธุรกิจในอนาคต 

4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการสรางวัฒนธรรมตรา (Brand Culture) ท่ีสามารถสราง
ประโยชนทางธุรกิจ  โดยมีวัฒนธรรมเปนทุนทางธุรกิจ 
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ของฝากจากแดจังกึม 
 
 ถูกนําเสนอกอนการแสดงละครโทรทัศนเกาหลีในบางตอนเพ่ืออธิบายถึงวัฒนธรรมเกาหลี
ท่ีจะปรากฎในละครเกาหลี เรื่อง แดจังกึม จอมนางแหงวังหลวง  ดังขอมูลตอไปนี้ 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี 7    
 เบรกที่  1 : “เครื่องแตงกายของเกาหลีมักเปนชุดยาวทั้งเส้ือและกางเกง ถาเปนฤดูหนาว
หรือมีพืธีสําคัญจะมีผาคลุมยาวอีกตัวหน่ึง    จากการเขียนในสุสานราชวงศโซซอน จะเห็นไดวาชุด
ประจําชาติเหลาน้ี มีต้ังแตสมัยกอน  แตยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปเคร่ืองแตงกายของชาวเกาหลี อาจ
เปลี่ยนแปลงไปบาง อยางเชน ในราชวงศโซซอน ผูหญิงจะใสเส้ือที่ลําตัวส้ัน หากแตทอนลางจะยาวกุย
กาย เพ่ือใหชินกับการนั่งพ้ืนของชาวเกาหลี” 
 
 เบรกที่  2 : “หมันโถ ท่ีเราทานทํามาจากแปงหม่ีนึ่งใหรอนก็ทานได แตในสมัยกอน คําวา
หมันโถ หมายความรวมถึง ซาลาเปากับเกี๊ยวดวย   จากพงศาวดารของจีนเรื่องสามกกในอดีต หมันโถ
เกิดจากท่ีขงเบงจะตีชนเผานานมานจับตัวเมยฮูได ขากลับเจอมรสุม เมยฮูอางวาเปนวิญญาณของทหาร
ท่ีถูกฆามารังควาน ตองใชหัวคน 49 หัวเวนไหวแมน้ํา แตขงเบงไมอยากฆาคนจึงเอาแปงหมี่มายัดไส
เนื้อหมูสมมุติวาเปนหัวคน 49 หัวตอนนั้นเรียกวา มานโถ แปลวา หัวของชาวนานมาน นานเขาก็
เปลี่ยนแปลงมาเปน หมันโถ” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี 8 
 
 “เครื่องใชเปนทองหรือเงิน สําหรับใชทานอาหารเปนคานิยมของวังโบราณ สมัยกอนในวัง
เกาหลีจะมีหนวยงานเฉพาะดูแลในการเครื่องทอง เครื่องเงิน และโลหะตางๆ เรียกวา “ หองภาชนะ”  
ท่ีนิยมใชเครื่องเงินในการกินขาว เพื่อปองกันการวางยาพิษ เพราะชาวเกาหลียังไมมีความรูดานอาหาร
มากนัก โดยเฉพาะเช้ือโรคตางๆ บางสวนโดนเครื่องเงินเขาก็จะกลายเปนสีดํา จึงกลายเปนความนิยมที่
จะรับประทานดวยการใชเครื่องเงินทานอาหาร” 
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ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  9 
 เบรกท่ี 1  “ที่ที่หุงขาว เรียกวาซูชิ /    หองปลอกผลไม เรียกวา หองผลไม / หองตัดเย็บ
เส้ือผา  เรียกวา  หองปก หองเย็บ  / ท่ีปรุงอาหาร มีแบงเปนครัวในและครัวนอก อาหารท่ีปรุงตองสงมา
ท่ีหองลําเลียง  แลวคอยนําข้ึนถวายอีกครั้ง คนท่ีเปนนางกํานัล หองเครื่อง หากวาทํางานในครัวถือวา
เปนกียรติอยางสูง แตหองลําเลียงก็มีความสําคัญไมนอยเหมือนกัน เพราะอาหารท่ีเสวยไมหมดจะถูก
นํามาที่หองลําเลียง บรรดาซงักุงเห็นก็จะรูวาโปรดไมโปรดอาหารที่ทําถวาย” 
 เบรกที่สอง “ โสม ถูกขนานนามวาเปนยาเทวดามาแตโบราณและเกาหลีก็อุดมไปดวยโสม 
กลาวกันวา 2000 ปท่ีแลว ชาวเกาหลีเริ่มรูจักการปลูกตนโสม  โสมในอดีตจะนิยมสีขาว จนเมื่อแปดปที่
แลวมีโสมแดงเกิดข้ึน สมัยกอนโสมแพงยิ่งกวาทองคํา  ตอใหยากจนแคไหนชาวบานตองมีโสมไว
บํารุง โดยเฉพาะอาหารในวังตอวมีสวนผสมของโสมเปนสวนประกอบ แกเหนื่อยลา เพ่ิมภูมิตานทาน 
บํารุงโลหิต  บวกกับตัวยาอ่ืนๆ ยิ่งทําใหสรรพคุณดีเลิศย่ิงข้ึน  แตนอกจากอาหารแลว การใชยาพิษก็
นิยมผสมดวยโสม เพื่อใหพิษออกฤทธิ์เร็วข้ึน ตายเร็วข้ึน” 
 
ของฝากจากแดจังกมึ : ตอนท่ี  10 
 “เน้ือวัวในอดีตถือเปนของช้ันสูง พระเจายอนซันโปรดเนื้อวัวเปนที่สุด ส่ังใหเชือดวันละ 7 
ตัว เพ่ือสงเขาวังแสดงใหเห็นวาเปนอาหารช้ันสูง แตชาวบานธรรมดาจะไดกินเนื้อสวนใหญมาจากสัตว
ปามากกวา เพราะสมัยกอนนั้น การเลี้ยงสัตวมีนอย  สวนใหญจะใชการลาเอา หมูปา ไกปา  ถาใครอยาก
กินเนื้อก็ตองสรางผลงานจนไดรับพระราชทานลงมา” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  12 
 “ถาใครมีสิวผูใหญจะใหกินยากุยหลิวโกว แกรอนใน แตในซีรียเรื่องนี้ จะมีเตาหญามาให
รูจักกัน ซ่ึงเปนสวนประกอบอาหารในการใชเปนยา ถาใชเทียนหมา 5  เซน  ผสมกับศือเจ๊ียะหมิง ตม
เปนนํ้าแกง เทียนหมากับเตาหญาก็จะเสริมสรางธาตุหยางใหแข็งแกรงและถาใสไปฮือหรือพุทราจีนลง
ไปดวย ก็เปนซุปเตาหญาพุทราจีน ทานแลวชวยแกโรคนอนไมหลับไดดี” 
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ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  13 
 เบรกที่ 1 : ฉายซํ้ากับ ของฝากจากแดจังกึม: ตอนท่ี  10 
 เบรกที่2 : “การบริโภคอาหารของชาวเกาหลีสวนใหญจะมีขาวเปนหลัก แตถาเปนชาวบาน
ธรรมดาจะไมไดกินขางทุกม้ือ  สวนใหญจะกินเศษขาวหรือขาวเปลือก  ถาเปนขาวสารตองรอวันเกิด
หรือมีงานฉลองพิเศษถึงจะไดกิน   
 ชาวเกาหลีถึงจะกินขาวเหมือนกัน แตดวยฐานะยศศักดิ์ ทําใหมีการแบงแยก  ขาวที่
พระราชาเสวย เรียกวาซูชิ   ขาวที่ผูใหญกิน เรียกวา ชินแจ 
 ชาวเกาหลีในอดีตนั้นมีธรรมเนียมวา  หากมีญาติพี่นองเดินทางไกล ทุกม้ือที่กินขาวก็จะวาง
ชามขาว 1 ชาม ไวที่ตําแหนงของคนๆ นั้น แสดงใหรูวาคนท่ีบานยังเปนหวง เอาใจชวยอยู รวมท้ังขอให
เดินทางโดยปลอดภัย” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  14 
 “การเสวยขาวของพระราชาเกาหลี จะมีขาว 2 ชาม   ชามแรกจะเปนขาวธรรมดา  ชามที่
สองจะเปนขาวผสมขาวเหนียว หุงดวยน้ําถั่วแดง เพราเช่ือวาการกินขาวแดงจะชวยเสดาะเคราะหใหพน
ภัย  แตจากประวัติศาสตร ในราชวงศโชซอน  มีพระเจาจองจงกับพระเจาซองโจ  ถึงแมจะมีขาวอยูหนา
พระพกัตรก็จะเสวยแตขาวสวย  สมัยกอนราชาเกาหลีจะเสวยวันละ  5 มื้อ  คือ มื้อเชา ประมาณตี 5 – 6 
โมงเชา เรียกวามื้อรุงอรุณ  ,  มื้อเชา ประมาณ  10 โมง , มื้อเท่ียง , มื้อเย็น  และม้ือดึก สวนใหญจะเปน
ผลไม ของหวาน หรือเกี๊ยว” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  15 
 “เมืองจีนมี......มาเนิ่นนาน ชอบแสดงความเปนมิตรและเคารพผูอ่ืน ผูหลักผูใหญ เกาหลีก็
เชนเดียวกัน การอยูกับผูใหญมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรระวังอยางเชน  การด่ืมเหลา เด็กตองหันหลังให
ผูใหญ หามดื่มซ่ึงหนา เปนความนิยมที่สืบทอดมาถึงทุกวันน้ี  
 ในเรื่องนี้นางกํานัลจะเรียกซังกุงวา เหนียง เหนียง  เปนศัพทนามที่ใหความเคารพ 
 บรรดานางกํานัลนอกจากมีหนาที่ในการปรุงอาหารแลว เวลาเสวยยังไดพูดคุยกับพระราชา  
ขุนนางบางคนจึงหลอกใชนางกํานัลเหลานี้ สืบถามขาวคราวของพระราชาหรือแมแตเท็จทูลเรื่องตางๆ   

DPU
DPU



270 
 

 และหองเครื่องก็เปนท่ีหน่ึง ท่ีจะหาผลประโยชนไดงาย เพราะอาหารท่ีปรุง จะสงไปถวาย
แดราชนิกุลช้ันสูง วัตถุดิบท่ีใชจึงตองเปนของดี แตละอยางใชมากนอยแคไหน เปนเงินเทาไหร ไมมี
ใครกลาถาม พอคาบางคนจึงสมรูรวมคิดกบัซังกุงท่ีมีอํานาจเพ่ือทําการซิกแซกหาผลประโยชน 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  17 
 “อาหารของพระราชา เรียกวา เครื่องเสวย  แตถาเปนงานใหญ เรียกวา งานเลี้ยงวงัหลวง ซ่ึง
จัดข้ึนสวนใหญ จะเปนวันประสูติของพระราชา มเหสีหรือพระพันป(มารดาของพระราชา) ครบรอบ 4 
รอบ  5 รอบ  หรือ  55,66 ชันษา หรือไดรับปูนบําเหน็จจากเมืองข้ึน ถึงจะมีการจัดขึ้นโดยมากเหลาขุน
นางจะเปนฝายทูลเสนอกอน แลวใหราชโองการลงมาแลวคอยจัดงาน  ทันทีท่ีมีการจัดงานจะมีเหลาขุน
นางท่ีรับผิดชอบการจัดงานเตรียมเกี่ยวกับพิธีการดานตางๆ ท้ังดานอาหารและความบันเทิง ซ่ึงการจัด
งานแตละครั้งก็เปนงานใหญใชเวลาเตรียมหลายเดือน” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  18 
 เบรกท่ี1 : “เกาหลีมีของกินอรอยมากมาย เชนขาวศิลา ซ่ึงแบงไดเปนหลายประเภท 
ประเภทที่หน่ึง เรียกวาขาวลายคราม ซ่ึงใชเนื้อวัวและผักสดใสในชามหินที่เผาจนรอนและคลุกเคลาเขา
ดวยกัน อรอยมาก 
 ชามหินชนิดนี้ทําจากถานหินภูเขาไฟ ดวยแรธาตุของธรรมชาติจะทําใหขาวที่หุงออกมา
อุดมไปดวยสารอาหารมากมาย ขาวชนิดนี้ไมตองอาศัยเครื่องเคียงชนิดใดอีกทุกอยางรวมอยูในชามขาว
หมดแลว แคเติมน้ํามันงาเล็กนอย เอาชอนคลุกๆ ก็ทานไดแลว สมัยกอนหญิงชาวเกาหลีมีฐานะตํ่าตอย 
ผูชายกินขาวได ผูหญิงตองกินแตขาวที่ไหมเกรียม ใหเทน้ําชาลงไปแลวขูดขาวข้ึนมากิน” 
 เบรกที่ 2 : “อาหารในวังหลวงนอกจากมีนางกํานัลดูแลแลวบางคร้ังก็ตองมีผูเช่ียวชาญ 
หมายถึง พอครัวมืออาชีพที่ชํานาญเรื่องอาหาร แตตองใหวังหลวงเรียกตัวมากอนถึงจะจัดการไดตอง
ทําอาหารมากอน 20 ป สวนใหญจะเปนผูชายมากกวาผูหญิง” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  19 
 “อาหารเกาหลีตองคูกับกิมจิใสผงกระหรี่ สมัยกอนหนาหนาวจะไมมีผักสดใหบริโภค บาง
คนจึงคิดวิธีเอาผักมาดองไว แลวเก็บรักษาไวในหมอดินทําใหมีผักกินกันอยูตลอดเวลาไมเกี่ยวกับ
ฤดูกาล จนถึงเดี๋ยวนี้อาหารทุกม้ือของชาวเกาหลีจะมีตองมีผักดองมาเปนเครื่องแกมและทุกปยังมี
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กิจกรรมเก่ียวกับผักดองมากมายบางคนก็เอาหัวไชเทา ตนหอมและแตงกวาทําเปนผักดองชนิดตางๆ     
ผูหญิงเกาหลีถาทําผักดองไมอรอยจะถูกญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูงดูถูกเอาได” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  20 
 เบรกที่ 1 : “ศัพทเฉพาะท่ีใชในวัง   ขาว เรียกวา ซูชิ  , ซอส  เรียกวา จอจิ  , หัวไชเทาดอง  
เรียกวา ซอง ซองซี และ สาหราย เรียกวา แอแท 
 ในวังจะมีหองหุงขาวโดยเฉพาะ เรียกวา หองซูชิ ทุกครั้งท่ีหุงขาวจะใชเตาเล็ก ๆ เผาถานให
แดงแลววางหมอหุงขาวใบเล็กลง  ซ่ึงหมอหุงขาวนี้จะหุงขาวได  2 ชามเทานั้น  ซ่ึงขาวนําถวายก็ทําเปน
พิธี ชามขาวตองใหญกวาชามแกง” 
 เบรกที่ 2 : “บรรดาแมบานท้ังหลายไปแอบไวขางครัว แตสําหรับราชวงศโซชอนแลว แค
ท่ีวางเครื่องปรุงรสอยางเดียวก็ใชพื้นที่ใหญ เรียกวา หองเครื่องปรุง ตองเปนที่แดดสองถึง  อากาศถายเท
สะดวก มีซังกุงและนางกํานัลอยางละ 1 คน คอยดูแล คนนอกหามเขามายุมยาม  โดยทั่วไปแลว
เครื่องปรุงจะเปนแปงสด ........ เครื่องปรุงหมักยังเก็บไวนานวัน  สีของเครื่องปรุงก็ยังเขมขนทําใหกลิ่น
ยิ่งโชยหนัก เพราะมีเครื่องปรุงเหลานี้อาหารถึงมีรสชาติที่แตกตาง นางเอกทําอาหารอรอยเพราะพวกนี้
แหละ 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  21 
 “ถาพูดถึงบอน้ําแรหลายคนคงคุนช่ือท่ีญี่ปุน จริง ๆแลวเกาหลีก็มีเยอะ และมีวิธีอาบน้ําที่
ไมเหมือนใครอีกดวย    บอน้ําแรในไตหวันหรือญี่ปุนน้ันมีฤทธิ์เปนกรด แตสําหรับในเกาหลีมีฤทธิ์เปน
ดาง อีกทั้งชาวเกาหลีรูเรื่องการแพทยดี จึงผลิตกอนหินสูตรเฉพาะและใชวิธีการอบตัวตามตํารา
การแพทยของฮ่ัน อีกทั้งยังเช่ือกันวาการอาบน้ําแรจะชวยขจัดโรคทางผิวหนังและขับพิษออกจาก
รางกายไดอีกดวย พระราชาบางองคจึงมีพระตําหนักไวอาบนํ้าแรโดยเฉพาะ 
 เกาหลีมีบอน้ําแรหลายแหงที่โดงดังอยางเชน บอคึมกังซาน  บอรองชองแฮ  และบอฮ้ีตง 
เปนตน 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  22 
 เบรกที่ 1 : “ จากประวัติศาสตรของเกาหลีต้ังแตยุคชิราจนถึงโคยองก็มีคนเลี้ยงเปด เพื่อสง
เขาวังหลวง และมีเนื้อเปดกินต้ังแตนั้นมา บางตําราบอกวาเน้ือเปดใชเยี่ยวยาเสนประสาท ควบคุมความ
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มัน และแกรอนในไดดี  ปจจุบันนี้เราเช่ือวาเนื้อเปดมีประโยชน เพราะไขมันนอยกวาเน้ือวัวและเนื้อหมู 
คอเลสเตอรอลก็นอยกวาเนื้อปลา จึงเปนอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย 
 อาหารในวังหลวงน้ันมีสูตรหนึ่งเรียกวา  นํ้าแกงเปดรวมรส  รักษาโรคอัมพาตไดดี จึงใช
เนื้อเปดตมกับโสม ต้ังกุยและถังเฉา   ในซีรียเรื่องนี้ ฮันซังกุงไดปรุงใหพระราชาเสวยจนทําใหตัวเอง
ตองตาย” 
 เบรกที่  2  :  “จากที่ดูละครมา ชุดนางกํานัลกับซังกุงจะคลายๆ กัน ตางกันเพียงสีสัน 
นางในเด็กหญิง จะใสสีชมพู  นางกํานัลใสสีแดง  ซังกุงจะเปนสีเขียวออนหรือสีเขียวเขม 
 ความจริงนอกจากเครื่องแตงกายแลว สีสันของอาหารก็ใหความสําคัญไมนอยโดยมรสีหลกั
อยู 5 สี    

สีเหลือง  หมายถึงศูนยกลาง 
สีเขียว    หมายถึง ตะวันออก 
สีขาว  หมายถึงตะวันตก 
สีแดงหมายถึงทิศใต 
สีดําหมายถึงทิศเหนือ 

 รวมกันแปลวา ศิริมงคล  อาหารท่ีมี  5 สี หมายถึง อยูภายใตจักรวาลและเคารพธรรมชาติ  
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  23 
 “การลงทัณฑในอดีต มี 6 ประเภท 1. เนรเทศ  2. ไลออก 3. น่ังทรมาน  4.ยึดทรัพยยึดบาน  
5. ตัดหัว และ6.มอบความตาย    
 การมอบความตายแบบจีนใหดื่มยาพิษ แตเกาหลีจะใหดื่มน้ําแกงหรือยาพิษ น้ําแกงท่ีใหดื่ม
ก็คือ ฟูจือ จากบันทึกของตําราแพทยเกาหลี ฟูจือ คือยาพิษรายแรงชนิดหน่ึง แลวตามดวยน้ําโสมเพ่ือเรง
การไหลเวียนของโลหิต จะทําใหตายเร็วข้ึน  
 แตตําราโบราณของจีน บอกวา ถาจะใหคนตายเร็วตองใชสวนผสมของดอกฝนและปรอท” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  24 
 เบรกท่ี 1 : “เกาะเชจู เปนเกาะใหญอยูทางทิศใตของเกาหลีมีอากาศอบอุนตลอดป จึงถูก
เรียกวา เกาะฮาวายเกาหลี สมัยกอนเกาะเชจูเปนเมืองเอกราชหนึ่ง ช่ือวา ตาโล  จนถึงราชวงศโชซอน
เกาะน้ีจึงกลายเปนเขตเนรเทศนักโทษ เนื่องจากเกาะนี้มีความอุดมสมบูรณ จึงตองการใหคนไปบุกเบิก 
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แตวาเพราะอยูใกลกับญี่ปุน จึงมักจะถูกโจรสลัดรุกรานบอยๆ  ทําใหราษฎรท่ัวไปไมเต็มใจท่ีจะไปอยู
อาศัย  ทางการจึงตองสงนักโทษหรือทาสชั้นตํ่าไปอยูที่นั่นแทน เพ่ือทําการเพราะปลูก เลี้ยงสัตวตางๆ 
โดยมีขาราชการคอยดูแล  ทุกปพอไดผลผลิตก็สงไปยังเมืองหลวง  เนื่องจากมีทะเลท้ัง 4 ดาน จะหนีก็
หนีลําบาก หากใครถูกเนรเทศไปอยูที่นั่นก็คือวาติดคุกช่ัวชีวิต” 
 โฆษณาจําหนายวีซีดี : “เปดเคล็ดลับตนตํารับแดนโสม แดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง 
ตํานานการฝาฟนอุปสรรคของหญิงสาว ผูไมยอมกมหัวใหกับโชคชะตา ศาสตรการปรุงอาหารกับการ
รักษาโรค วีซีดีชุดที่ 1 เสียงพากยทีมชอง 3 ขายแลววันนี้ทั่วประเทศ” 
 เบรกที่ 2  : “จังกึมถูกปลดจากนางกํานัลไปเปนทาสหลวง เนรเทศไปอยูเกาะเชจู    
ทาสแบงออกเปน 2 ประเภท  ทาสหลวง คือคนของทางการ   และทาสสวนตัว คือคนใชที่ผูมีอันจะกิน
ซ้ือมาใชสอย 
 แตไมวาจะเปนทาสไหน ฐานะก็ตํ่าตอยกวาคนทั่วไปตอใหผูมียศศักดิ์มาชอบพอ พวกเธอก็
ไดเปนแคอนุภรรยา ถาอยากจะเปนเมียหลวงก็ตองแตงกับคนธรรมดาหรือคนช้ันไพร  ฉะน้ันความรัก
ระหวางจังกึมกับใตเทามินจุงโฮ นี่คือความรักตองหาม” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  25 
 “ทุกวันนี้อาชีพการเปนหมอ ไดรับการยกยอง แตในอดีตผูเปนขุนนาง  คหบดีมักจะดูถูก
หมอโดยเฉพาะหมอหญิง หรือพยาบาล 
 สมัยกอน หมอผูชายหามรักษาผูหญิงโดยตรง เพราะวาเวลาตรวจชีพจรจะสัมผัสถูกรางกาย 
เปนการผิดจารีต จึงตองเลือกผูหญิงที่อยูในชนชั้นทาสบางคนใหไปเรียนรูเรื่องการแพทย  ถามีคนปวย
เปนผูหญิงก็จะใหผูชวยเหลานี้ไปดูอาการ ถาในวังหลวงมีเช้ือพระวงศหญิงลมปวยก็จะสงพวกเธอมา
ตรวจชีพจรแลวคอยรายงานใหหมอผูชวยฟง และจัดยาใหตามอาการท่ีรับรู ฉะนั้นแพทยหญิงในวัง
เหลาน้ี จึงมีความรูสูงเพราะถาสันนิษฐานผิดตอใหหมอหลวงเกงแคไหนก็รักษาไมถูก” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  26 
 เบรกที่ 1 : “นางกํานัลทุกคนหวังจะเลื่อนเปนซังกุงดวยกันทั้งนั้น เพราะมีอิทธิพลมาก แต
จากนางในเปนซังกุงน้ีตองใชเวลาถึง  15 ป มีมนุษยสัมพันธดี ไมเคยทําผิด แตจริง ๆ แลวลับหลังก็มี
การแกงแยงชิงดีมากมาย  
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 แตมีขอยกเวน ในวังมีซังกุงพิเศษอยูตําแหนงหน่ึง บางครั้งก็เรียกวาวังกุงแตงตั้ง ไมตองทํา
อะไรก็ไดตําแหนงน้ีมาสบายๆ  เนื่องจากเปนนางในท่ีเคยเปนคนโปรดของพระราชา เปนการถวายตัวก็
จะไดเปนซังกุงประเภทนี้ หากวาเปนที่ถูกพระทัยมากข้ึนอาจจะไดเลื่อนเปนพระสนม ฐานะสูงกวาซัง
กุงข้ึนไปอีก แตวาตําแหนงสนมของเกาหลีมีแบงอีก 9 ข้ันดวยกัน ซ่ึงไมใชเรื่องงายที่จะผานข้ันตอน
เหลาน้ี 
 โฆษณาจําหนายวีซีดี : “เปดเคล็ดลับตนตํารับแดนโสม แดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง 
ตํานานการฝาฟนอุปสรรคของหญิงสาว ผูไมยอมกมหัวใหกับโชคชะตา ศาสตรการปรุงอาหารกับการ
รักษาโรค วีซีดีชุดที่ 1 เสียงพากยทีมชอง 3 ขายแลววันนี้ทั่วประเทศ” 
 เบรกที่ 2 : “สมัยกอนเมืองเกาหลีมีตําแหนงแพทยหญิงในป 1397 ทั่วเกาหลีและในเมือง
หลวงมีคนลมปวยมากมาย จึงไดมีขุนนางทูลเสนอวาใหสรางสํานักการแพทยและการบําบัดแหงชาติ
ข้ึน เพ่ือเปนศูนยกลางรับผูปวยและรักษาพยาบาล แตเน่ืองจากคนไมพอ จึงใหนางในจากราชสํานักมา
ชวยสอนใหรู จักการตรวจชีพจร เปนลูกมือใหหมอ เด็กหญิงเหลานี้ก็คือแพทยหญิงในอนาคต
เชนเดียวกับพยาบาลในปจจุบัน หนาที่หลักก็คือ ดูแลไข แตไมอาจวินิจฉัยอาการหรือจัดยารักษาและ
ศูนยดูแลผูปวยท่ีวาน้ีก็ไมตางกับโรงพยาบาลในปจจุบัน” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  28 
 เบรกที่ 1 : “สมัยการเรียนหมอแคสอบไดคะแนนสูงก็พอ แตวาในยุคเกาหลีโบราณถือวา
ยากมาก เพราะแพทยประจําวังหลวงมีจํานวนจํากัดตองวางจริงๆ ถึงจะมีการสอบคัดเลือกหาคนใหมเขา
มา ใครหัวดีเรียนเกงอาจจะไดเปนหมอไปตลอดชีวิต แตถาหากไมมีตําแหนงวาง ตอใหเกงแคไหนก็ไม
มีสิทธิ์เปนหมอหลวง  
 สวนหมอหญิงมีบทบาทเทียบเทียมเทาพยาบาล บางคร้ังก็ทําหนาท่ีบีบนวดคลายเมื่อย 
ทํางานสบายกวาหมอหลวงเยอะ  ที่สําคัญทุกปจะมีการสอบคัดเลือกหมอหญิงประจํา ซ่ึงก็ไมตางจาก
สมัยน้ีที่นางพยาบาลมีมากกวาหมอเสมอ” 
 เบรกที่2 : “แพทยหญิงมี  3 ประเภท คือ แพทยหญิงฝายในมี  2 คน แพทยหญิงดูอาการมี 
20 คน ปะเภทที่3 คือแพทยหญิงฝกหัด  ถาหากทําคะแนนดีก็จะไดเลื่อนข้ัน แตถาคะแนนไมดีจะถูกลด
เปนสาวใช ยกนํ้าชาหรือแมแตจับคนราย พวกนี้เรียกวาชาบู หรือตํารวจหญิงในปจจุบัน 
 แพทยหญิงจะไดบําเหน็จพิเศษทุกเดือนหรือไมเกินครึ่งปเทากับเปนโบนัสแตชาบูไมได 
และทั้ง 2 ประเภท ลวนเปนชนชั้นทาสเพียงแตหนาที่ไมเหมือนกัน” 
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ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  29 
 “การประชุมขุนนางของเกาหลี พระราชาจะพํานักในตําแหนงทิศใต ขุนนางพลเรือนจะอยู
ตะวันออก ขุนนางฝายทหารจะอยูตะวันตกเรียกวา ยังบัน 
 เดิมที ยังบัน หมายถึง เฉพาะขุนนาง ตอมาไดหมายความรวมถึงครวบครัวขุนนางนั้นๆเขา
ไปดวย ฉะน้ันบางครั้ง ก็เทียบเทาชนช้ันสูงเกาหลีมกีารแบงชั้นวรรณะเครงครัดอยางยิ่ง ฐานะของแตละ
คนถูกกําหนดต้ังแตแรกเกิดตามชนช้ันของพอแม อยางเชน พอแมเปนทาสลูกก็ตองเปนทาสตอไป แต
ถาพอแมเปนพวกยังบันลูกก็ตองเปนยังบันตอ ชนกลุมนี้ไมตองเสียภาษี ไมตองเกณฑทหาร ชาวบาน
ธรรมดาถาพบเจอตองหลีกทางให  ก็เปนอภิสิทธิ์ชนของเกาหลี” 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  30 
 เบรกที่1 “ในราชสํานักน้ันมักจะมีการชิงอํานาจตอรองผลประโยชนสูกันตั้งแตในครัว
จนถึงฝายในของวังหลวง 
 พูดถึงอํานาจฝายไหนที่อํานาจสูงสุดของเกาหลีน้ันคือสภาการปกครองสูงสุดเทากับสภา
การปกครองฮองกงกับนิติบัญญัติในสภาการปกครองนั้นมีมหาเสนาบดีและเสนาฝายซายขวา ฝายละ 1 
คน ลวนเปนขุนนางช้ันเอกรองลงมาเปนอํามาตย มีแบงฝายซายฝายขวาอีก ขุนนางใหญนองในวังตอง
คอยเช่ือฟงพวกเขาบางครั้งยังกลากดดั้นพระราชาดวย” 
 เบรกที่2 “หญิงเกาหลีในอดีตน้ันอานหนังสือจีนไมออกแตทําไมในหนังนางกํานัลในหนัง
กลับรูหนังสือซะสวนใหญ เพราะนางกํานัลในอดีตนั้นสวนมากเปนลูกขุนนางเกาแก เพราะหมดอํานาจ
ส้ินยศศักดิ์ เปลี่ยนราชวงศใหมจึงตองสงลูกสาวเขาวังเพื่อรักษาฐานันดรใหคงอยู การรูหนังสือของพวก
เธอคงมาจากบิดาหรือคนในบานชวยกันสอน 
นอกจากน้ีซังกุงผูใหญในวังก็จะสอนใหรูหนังสือบางตัวเพื่อจะไดจดขอมูลเกี่ยวกับการเสวยของ
พระราชาและรับคําส่ังจากเบ้ืองบนได 
 
ของฝากจากแดจังกึม : ตอนท่ี  31 
 “การฝงเข็มของจีนมีประวัติมายาวนาน แตในยุคหินใหมของเกาหลีน้ัน มีการใชหินที่ฝน
จนเหลมฝกลงสูท่ีเจ็บปวด จะชวยบรรเทาอาการปวดได แรกเริ่มน้ันใชเข็มที่ทําจากหินเปลี่ยนจนพัฒนา
เปนเข็มแสตนแลสในปจจุบัน วิชาการฝงเข็มไดรุงเรืองถึงขีดสุดในสมัยราชวงศหมิงของจีนกอใหเกิด
หมอช่ือดังหลายคนดวยกัน และเขียนตําราเกี่ยวกับการฝงเข็มไวมากมาย หลังจากที่จังกึมเปนหมอหญิง
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แลวจึงคอยศึกษาและมีสูตรเฉพาะของตัวเอง จากประวัติศาสตรของเกาหลีน้ันตําราแพทยโชซอนก็มีวิธี
เขียนถึงการศึกษาและการฝงเข็มของจังกึมอยูเชนเดียวกัน DPU
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เพลงประกอบละครเกาหลี 
 

เพลงประกอบละครเกาหลีเรือ่ง รกันี้ชัว่นรินัดร  (Autumn in my heart) 
 
เพลง How Long Should I    อกีนานเทาใด 

หนา-รลึ-ซา-ราง-ฮา-กี่-หวี่-เฮ ซู-มาน-อัน-โดน-อัพ-พ้ืม-ดื๊น 
ความเจ็บปวดแสนสาหัสมากมายที่ไดรับจาการรักคุณ 
อือ อืม ออล-มา-นา-โดน-โกน-เดียว-ยา-มา หนี่-มา-มึ้ล 

ตองใชเวลานานเทาใดเพ่ือจะชนะใจของคุณ 
คา-จึล-ชู-อิท-น่ี หาง-ซาง-โอ-เรท-โดง อัน หวู-รี-้ซา-ราง-งึน 
เราตางมองดูกนัและกนั แอบซอนความรกัไวมานานแสนนาน 

ซูม-กิน-ออล-กูล-โร นึล-มาล-จู-เฮท-โซท-จ ี
เราตางไมเคยเหลียวมามองกนัและกนั และนั่นทําใหเรา 
โอท-กัล-ริน-นูน-กิล-รู โซ-โร-รึล-วอน-มัง-งา-โนน-โซ 

ออล-มา-นา-เน-กา-หนอ-รลึ-ค้ือ-ร-ีวอ-ฮา-นึน-จี 
ตองเจ็บปวดและเสยีใจ 

* นี้-ซา-ราง-อี-เว-เน-กา-อา-นิน-จ๊ี   ออล-ดู-หวอ-จิน-กึท-โดพ-น้ึน จอ-กิล-ว-ีย ี
นา-โหน-จา-ฮี-โรท-เค-โบ-เรียว-จิล-ซู-อิท-นึ้น-จ๊ี 

ทําไมฉันถึงไมสามารถเปนคนท่ีคุณรักเปนไปไดอยางไรที่ฉันถูกทิ้งเอาไวลําพัง 
ท่ีปลายทางของถนนอันมืดมิดน้ัน 

** เหน-หมา-อึม-หมี-โหน-เอ-ซา-ราง-งึม-โร-ฮา-ผื่อ-จี-เอน-เก 
** อยาใหฉันเสียใจอีกเลย 

โด-อี-ช็าง-ซึล-พึน-นา-รลึ-มาน-ดึล-จี-หมา 
อยาทํารายหัวใจของฉันดวยความรกัของคุณ 

โอด-โดน-หนู-กือ-โด-โหน-รึล-เด-ชิน-ฮาล-ซูน-โนพ-ซึล-โก-ยา 
ไมมีใครท่ีสามารถแทนท่ีคุณ 

จ้ี-กึม-นา-เอ-เกน เพียว-โย-ฮาน-โกน-โน-จิค-หนอ-บู-นยา 
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มีเพียงคุณเทานั้นที่ฉันปรารถนา 
ฉ่ี-แฮน-เพี้ยว-จอ-งือ-โร-เหน-เก-ดา-รึน-เน-รึม-มึล-บู-รือ-โดนโหน-เย-กื้อ-โม-ซึบ-บนื 

คุณเอยช่ือคนอ่ืนเม่ือเวลาคุณเมาไมไดสติ 
จัก-กะ-จิน เน-มาน-เม-จอล-มาน-งี๋-เทว-โบ-โร-เอท-โซ 
มันชางเปนประโยคที่บาดลึกลงไปในหัวใจของฉัน 

โจ-กึม-มาน-น-ีจ๊ีค-โน-รึล-มาน-นัท-โซท-โตน-หงา-โย 
ถาเพียงแคฉันไดพบกับคุณเร็วกวานี ้

(ซํ้า *, **) 
หนี่-โม-ซือ-บี๊-นา-เย-กา-เซม-โซก-เก-ยอง-วอน-ยี-นัม-เก 
ขอใหฉันไดเห็นรอยยิ้มที่สดใจของคุณอีกไดหรือเปลา 

โจ-กึม-มาน-วนั-นา-นูท-ซูม-โบ-ยอ-จูน-เร 
เพื่อที่ฉันจะไดจดจําคณุในความทรงจําของฉันตลอดไป 
กิ-ตา-โย-จูล-เก-โด-ดา-รึน-ซา-ราง-งึน-ฮาน-ซู-อิ-นึ้น 
ฉันจะรอคอยคุณ รอคอยวนัที่ฉันจะสามารถยดึครอง 
นอ-เอ-โม-ส่ือ-รลึ-โอน-เจ-กา-จ-ินา-กิ-ตา-ริล-เก 

หัวใจของคุณ ฉันจะรอคอยคุณรอคอยวนัที่ฉันจะสามารถยึดครองหัวใจของคุณไดตลอดไป 
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เพลงประกอบละครเกาหลีเรือ่ง สะดุดรกัท่ีพักใจ  (Full House) 
เพลง I  Think  I   

그럴리 없다고 아닐꺼라고 믿었죠      내가 그댈 사랑한단 이 말도 안되죠 
คือ รอล รี ออบ ดา โก อา นีล กอ รา โก มิด ทอด โจ     เน กา กือ เทล ซา ราง ฮัน ทัน อี มัล โต อัน ทเว โจ 

เปนไปไมได ฉันเชื่อวามนัไมไดเปนอยางนัน้    ฉันจะตกหลุมรักเธอไดยังไง 
괜한 질투일거라고 내가 외로운가보다고    자신을 속여봤지만 이젠 더는  

เกวน ฮัน จิล ทู อิล กอ รา โก เน กา เว โร อนุ กา โพ ตา โก    จา ชี นึล โซ กยอ บัด จี มนั อี เจน ทอ นนึ 
ฉันแคอิจฉา เพราะฉันจะตองอยูอยางเดียวดาย       ฉันพยายามหลอกตัวเอง 

난 감출수가 없는걸요    *i think i love you 
นนั กัม ชุล ซู กา ออม นนึ กอล โย   i think i love you 

แตวาตอนนี ้ฉันซอนความรูสึกนี้ไวตอไปไมไดแลว   ฉันคิดวาฉันรักเธอเขาแลว 
그런가봐요    cause i miss you 
กือ รอน กา พวา โย   Cause I miss you 
มันเปนความจริง   ฉันไดแตคดิถึงเธอ 

그대만 없으면 아무것도 못하고   자꾸 생각나고 
คือ เท มนั ออบ ซึ มยอน อา มู กอด โต มด ทา โก   ชา ก ูเซง กัก นา โก 

เมื่อไหรที่ขาดเธอไป ฉันก็ทําอะไรไมไดเลย    ก็มันเอาแตคิดถึงเธออยูอยางนัน้ 

이런걸보면 아무래도    i'm falling for you   난 몰랐지만     now i need you 
อี รอน กอล โพ มยอน อา มู เร โต    Im falling for you   นนั โม ลัด จี มัน   Now I need you 
ดูสิ มันเกิดอะไรกัน   ฉันตกหลุมรักเธอเขาซะแลว   ฉันไมรูแต..   ตอนนี้ฉันอยากอยูใกลๆ เธอ 

어느샌가 내 맘 깊은곳에 아주 크게 자리잡은    그대의 모습을 이제 보아요 
ออ นึ เซน กา เน มัม กี พึน โก เซ อา จู คือ เก จา รี จา พนึ   กือ เท เอ โม ซึ พึล อี เจ โพ อา โย 

บางครั้งที่ลึกๆ ในใจฉัน    ฉันเหน็เธอเปนสวนหนึ่งของฉันเลยนะ 
 

우린 안 어울린다고 친구 그게 딱 좋다고    하나부터 열개 도대체 
อ ูรี นา นอ อู ลนิ ดา โก ชิน กุ คือ เก ทกั โชด ดา โก    ฮา นา พู ทอ ยอล เก โด เท เซ 
ใครๆ ก็วาเราไมเหมาะสมกนั คําวาเพือ่นตางหากที่เหมาะกับเราทั้งคู      ท้ังหมดนัน่ 

뭐 한개라도 맞는게 없는데      어떻게 사귈수 있냐고 말도 안되는 얘기라고 
มวอ ฮัน เก รา โท มัน นนึ เก ออม นนึ เด   ออ ทอ เค ซา เกวล ซู อนิ นยา โก มัล โด อนั ทเว นนึ เย กี รา โก 

ฉันไมเหน็ดวยเลยนะ    บอกกับตัวเองวาอยาคิดวา ทํายังไงเราถึงจะไดรักกัน 
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말하며 둘러댔지만    이제 더는 난 그러기가 싫은걸요 
มัล ฮา มยอ ดูล ลอ เทด จี มัน    อี เจ ทอ นนึ นัน กือ รอ ก ีกา ชี รนึ กอล โย 
พยายามบอกตัวเองอยางนัน้    แตฉันไมอยากจะทาํอยางนีอี้กตอไปแลว 

왜 몰랐죠 그대란걸    왜 못봤죠 바로앞인데 
เว โม ลัด โจ กือ เท รนั กอล    เว มด บัด โช พา โร อา พนิ เด 

ทําไมฉันถึงมองไมเหน็เธอ    ทําไมฉันถึงมองไมเหน็เธอ ท้ังๆ ที่เธอก็อยูตรงหนาฉันอยางนี ้

그동안 이렇게 바로 내 곁에 있었는데    왜 이제서야 사랑이 보이는건지 
กือ ดง อัน อี รอ เค พา โร เน กยอ เท อ ีซอน นนึ เด     เว อี เจ ซอ ยา ซา รา งี โพ อี นนึ กอน จ ี
ที่ผานมา เธอคอืคนที่อยูเคียงขางฉันมาตลอด    แตทายสุด ในตอนนี ้เธอก็คือคนท่ีอยูในใจฉันนะ 

ที่มา  :   (http://itai.exteen.com/20050824/ost-full-house-i-think-i?page=2) 
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2.เพลง 처음 그자리에 - Full House Ost.      นักรอง 이보람 
คําอาน ชอ-อึม กือ-จา-ร-ีเอ       คําแปล ณ ที่แหงนัน้ 

그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠     꿈이 아니기를 난 기도해봐요 
คือ-เด จิ-กึม เน กา-ซือ-เม ทือ-รอ-วา ซา-รา-งึล มา-รา-โก อิด-จโย    กู-มี อา-น-ิกี-รึล นนั คิ-โด-เฮ-บวา-โย 

เธอเดนิเขามาหาและบอกวารักฉัน   ไมอยากใหสิ่งนี้เปนเพยีงแคฝนเลย 
내 마음이 자꾸 그대란 사람 놓지 말라고 하네요  

เน มา-อือ-มี ชา-กุ คือ-เด-รนั ซา-รัม นด-จ ิมาล-รา-โก ฮา-เน-โย 
บอยครั้งท่ีฉันนึกถงึเธอ 

혹시 그대라면 바보같은 나를 아네요 ~  
ฮก-ชี คือ-เด-รา-มยอน พา-โบ-คา-ทึน นา-รึล อา-เน-โย 

ฉันไมไดบานะ 
우연히 다가온 그대 사랑이 왠지 낯설지 않았죠 

อู-ยอน-ฮี ทา-กา-อน คอื-เด ซา-รา-งี เวน-จ ีนัด-ซอล-ชี อา-นัด-จโย 
ความบังเอิญทําใหเราไดพบกัน..สวนความรักก็ทาํใหมนัไมใชเรื่องแปลก 
하지만 약속된 인연이기에 사랑이 될준 몰랐죠  

ฮา-จิ-มัน ยัก-ซก-ทเวน อิ-นยอ-น-ีกี-เอ ซา-รา-งี ทเวล-จุน โมล-รัด-จโย 
เปนพรหมลิขิตรึเปลา ฉันเองก็ไมแนใจ 

조금 후면 그대 보내야 할텐데 그럴 자신이 없죠 
โช-กึม ฮู-มยอน คอื-เด โบ-เน-ยา ฮาล-เทน-เด คือ-รอล ชา-ชิ-น ีออบ-จโย 

นับจากนี ้แคสบตาเธอ..ฉันก็คงไมกลา 
나 홀로 있던 그 자리를 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 

นา ฮล-โร อิด-ดอน คือ ชา-รี-รึล ฉา-จา อี-เจ โท-รา-กัล พุน-อิน-เด 
เมื่อใดท่ีฉันรูสึกอางวาง ฉันจะหวนกลับไปที่นัน่ 

당연한 일인데 왜 맘이 아프죠    그대 원하던 사랑을 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 
ทา-งยอน-ฮัน อ-ีริน-เด เว มา-มี อา-พ-ึจโย   คือ-เด วอน-ฮา-ดอน ซา-รา-งึล ชา-จา อ-ีเจ โท-รา-กัล พุน-อิน-เด 

ก็เพราะอยางนี้ไง ฉันถึงตองเจ็บปวด    ฉันกลับไปทีน่ัน่เพือ่ตามหาความรักของเธอ.. 
행복할 그대를 웃으며 보내야 할텐데  

เฮง-บก-ฮัล คือ-เด-รึล อ-ุซึ-มยอ โบ-เน-ยา-ฮัล-เทน-เด 
ฉันจะสงรอยยิ้มท่ีฉันมีไปให.. 

내 눈을 보며 사랑을 말하죠 스쳐간 사랑이지만  
เน นุ-นึล โพ-มยอ ซา-รา-งึล มาล-ฮา-จโย ซ-ึฉยอ-กัน ซา-รา-งี-จิ-มัน 

ลองมองเขาในตาคูนี้ของฉันสิ มันพูดคําวารัก เปนความรักท่ีผานพนไป 
이 순간 만은 너무 행복해요 마치 꿈을 꾼것처럼 

อิ ซุน-กัน มา-นนึ นอ-มู เฮง-บก-เฮ-โย มา-ฉิ กุ-มึล กุน-กอด-ชอ-รอม 
เพียงชวงเวลานี ้ฉันก็มีความสุขมากเหลือเกิน ราวกับมนัไมใชฝน 
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이제야 알았어요 처음 부터 우린 사랑했었다는 걸  
อิ-เจ-ยา อา-รัด-ซอ-โย ชอ-อึม บู-ทอ อู-รนิ ซา-รัง-เฮ-ซอด-ตา-นึน้ กอล 

เวลานี้ฉันรูแลว วาเรานัน้เคยรักกัน 
나 홀로 있던 그 자리를 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 

นา โฮล-โร อิด-ตอน คอื ชา-รี-รึล ฉา-จา อ-ีเจ โท-รา-กัล พุน-อิน-เด 
เมื่อใดท่ีฉันอางวาง ฉันก็จะหวนกลับไปที่นัน่.. 

당연한 일인데 왜 맘이 아프죠   그대 원하던 사랑을 찾아 이제 돌아갈 뿐인데 
ทา-งยอน-ฮัน อี-ริน-เด เว มา-มี อา-พ-ึจโย    คือ-เด วอน-ฮา-ตอน ซา-รา-งึล ฉา-จา อ-ีเจ โท-รา-กัล พุน-อิน-เด 

ท่ีฉันเจ็บปวดนัน้ มันก็เพราะเหตุผลนี ้   ฉันแคกลับไปตามหารักของเธอ 
행복할 그대를 웃으며 보내야 할텐데     내게 사랑을 주면 안되나요 

เฮง-บก-ฮัล คือ-เด-รึล อ-ุซึ-มยอ โบ-เน-ยา-ฮัล-เทน-เด    เน-เก ซา-รา-งึล จู-มยอน อัน-ดเว-นา-โย 
จะสงผานรอยยิ้มไปยังเธอ    เธอไมตองรักฉัน 

그대 정말 안되나요    이제 나 그대를 믿고 또 살아가는데... 
คือ-เด ชอง-มัล อัน-ดเว-นา-โย   อี-เจ นา คอื-เด-รึ้ล มิด-โก โต ซา-รา-กา-นนึ-เด 
ไมตองทําอยางนัน้   เพราะเพยีงแคฉันเชื่อในเธอ ฉันก็มีชีวิตไดอีกครั้งแลว... 

 
ที่มา  : (http://itai.exteen.com/20051029/ost-full-house-52376-51020-44536-51088-47532-50640) 
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เพลงประกอบละครเกาหลีเรือ่ง แดจังกึมจอมนางแหงวังหลวง 
(Dae Jung Gum   Jewel in the place) 

เพลง오나라 - Ost. เเดจังกึม 

오나라 오나라 아주오나    오라고 한다고 해서 아주 오는 것이 아니요 
โอ-นา-รา โอ-นา-รา อา-จู-โอ-นา 

เธอจะมาพบฉันไหม เธอจะมาพบฉันไหม เธอจะมาพบฉันไหม 
가다라 가다라 아주가나    가라고 한다고 해서 아주 가는 것도 아니요  

คา-ตา-รา คา-ตา-รา อา-จู-กา-นา  
เธอจะจากฉันไปไหม เธอจะจากฉันไปไหม เธอจะจากฉันไปไหม 

나나니 다려도 못노나니 아니리 아니리 아니노네  (누구나) 매일매일 놀려고 

해도 놀수는 없다네     (그러니) 아예 놀지를 않겠네  
นา-นา-นี ทา-รยอ-โต หมด-โน-นา-นี อา-นี-รี อา-นี-รี อา-นี-โน-เน 
ฉันอยากจะใชชวิีตอยางสนุกสนานทุกวัน..ทุกวัน.. แตฉันทําไมได .. 

헤이야 디이야 헤이야나라 니노 오지도 못하나 다려가마    에야 디야 에야 
언제나 항상 오지를 못한다면 내가 가리오  

เฮ-อี-ยา ดี-อี-ยา เฮ-อี-ยา-นา-รา นี-โน โอ-จิ-โต มด-ทา-นา ทา-รยอ-กา-มา 
เดินเขามาหาฉันเถิด แตหากวาเธอทําอยางน้ันไมไดละก็..ฉันจะเปนคนไปหาเธอเอง..  

ท่ีมา :  (http://itai.exteen.com/20051110/ost-dae-jang-gum-50724-45208-46972-i_) 
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