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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตวั

ละครทั้ง 4 คู่ ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 2) ศึกษาองคป์ระกอบท่ีปรากฎในฉากแสดงความรักของตวัละคร

ทั้ง 4 คู่ ไดแ้ก่ คู่พระเอกกบันางเอก คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั คู่พ่อแม่กบัลูก และคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง คือ Reply 1997 Reply 1994 และ Reply 1988 งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) เก็บขอ้มูลดว้ยใชส่ื้อโทรทศัน์ท่ีออกอากาศจบไปแลว้ใน

รูปแบบของ DVD ท่ีมีจ  าหน่ายอยูท่ ัว่ไป ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีมาออกแบบเป็นตารางในการ

จดบนัทึกส่ิงท่ีจะไดใ้นการศึกษาการถ่ายทอดความหมายของความรักในละครซีรีส์ชุด Reply ทั้ง 3 

เร่ือง โดยแบ่งการเกบ็ขอ้มูลเป็นตาราง จากคู่ความสมัพนัธ์ ทั้ง 4 คู่  

ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดความหมายของความรักในละครชุด Reply เป็นการ

ใชอ้วจันภาษาท่ีแตกต่างกนัตามคู่ความสมัพนัธ์ ในคู่ของพอ่แม่กบัลูก ส่วนใหญ่จะเป็นการใชอ้วจัน

ภาษาดา้นการสัมผสั คู่แฟนคลบักบัศิลปิน มกัจะเป็นอวจันภาษาดา้นการกระท าท่ีแฟนคลบัไปโดย

ท่ีไม่สนใจวา่ศิลปินจะเห็นหรือไม่กต็าม ในคู่ของพระเอกกบันางเอกและคู่ของเพื่อนกบัเพื่อน มกัจะ

ถ่ายทอดความหมายของความรักออกมาในรูปแบบน ้ าเสียง สายตา และท่าทางต่างๆ มากกว่าจะเป็น

การสัมผัสถูกเน้ือต้องตัวกัน ด้านองค์ประกอบของฉากแสดงความรัก พบดังต่อไปน้ี คือ

องคป์ระกอบดา้นภาพ เป็นส่ิงท่ีเสริมในผูช้มไดเ้ห็นภาพการถ่ายทอดความหมายของความรักในคู่

สัมพนัธ์ต่างๆไดเ้ด่นชดัข้ึน องคป์ระกอบดา้นเพลงเป็นส่วนท่ีเสริมทั้งการถ่ายทอดความหมายของ

ความรักในคู่สมัพนัธ์ของตวัละครและเสริมองคป์ระกอบดา้นภาพใหมี้ความลึกซ้ึงเขา้ไปอีก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของงำนวจิัย 
 กระแสเกาหลีเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความนิยมชมชอบทางวฒันธรรมร่วมสมยัของ
เกาหลี (Korea Pop Culture) แทรกซึมเขา้มาทางละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลง ดารานักแสดง 
นกัร้อง เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง และการใชส่ิ้งของต่างๆท่ีผลิตจากประเทศเกาหลี ซ่ึงส่ิงท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุด ส าหรับคนไทยทุกเพศทุกวัยก็คือ ละครโทรทศัน์เกาหลีและไม่เพียงประเทศไทย
เท่านั้นท่ีช่ืนชอบละครโทรทศัน์เกาหลี ประเทศอ่ืนในเอเชีย อย่างญ่ีปุ่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง หรือ
แมแ้ต่เวียดนามเอง กถู็กกระแสละครโทรทศัน์เกาหลีครอบง ามาถึง 20 ปีเช่นกนั และละครโทรทศัน์
เกาหลียงัเป็นกระแสไปทัว่โลกแลว้ในปัจจุบนัดว้ย ซ่ึงเป็นความพยายามของภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศเกาหลีท่ีผลกัดนักระแสวฒันธรรมละครโทรทศัน์เกาหลีให้แพร่ออกไปให้เป็นท่ีรู้จกัแก่
สายตาคนทั้งโลก จนกลายเป็นว่า นอกจากประเทศเกาหลีจะส่งออกละครโทรทศัน์เกาหลีแลว้ ยงั
ส่งออกอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย อยา่งเช่น รถยนต ์โทรศพัทมื์อถือ และคอมพิวเตอร์ ควบคู่
ไปกบัอุตสาหกรรมทางดา้นวฒันธรรมอ่ืนๆ(อภสันนัท,์2557) 
 ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีถูกน ามาออกอากาศในประเทศไทยในยุคแรกๆ คือเร่ือง ลิขิต
รักแห่งดวงดาว (Wish Upon a Star) ในปี 2543 ทางช่อง 5 ละครเร่ืองน้ี ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของวงการ
ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีท าให้คนไทยรู้จกัและสนใจ แต่เร่ืองท่ีสร้างปรากฏการณ์และถือเป็นจุด
เปล่ียนทางวฒันธรรมเกาหลีคร้ังยิ่งใหญ่ กลบัเป็นเร่ือง เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love 
Song)เขา้มาออกอากาศท่ีไทยปี 2546 ทางช่องไอทีวี  และวนออกอากาศไปหลายช่องถึง 4 รอบ น า
แสดงโดย แบยองจุน และ ชเวจีอู ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นท่ีช่ืนชอบละครโทรทศัน์เร่ืองน้ี ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ฮ่องกง และจีน ก็ช่ืนชอบเช่นกนั กระแสของละครโทรทศัน์เร่ืองน้ี ท าให้คนไทย
หลายคนมองผูช้ายเกาหลีเปล่ียนไป ดว้ยลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นพระเอกมีความอบอุ่นและสุขมุ 
ชวนเพอ้ฝัน นอกจากน้ีผูช้มจากหลายประเทศยงัอยากไปเยอืนสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองน้ีอยา่งเกาะ
นามิ ท่ีมีรูปป้ันของพระเอกและนางเอกของเร่ืองน้ีดว้ย ซ่ึงช่วง 10 ปีมาน้ี(พ.ศ. 2550– พ.ศ.2560)
ละครโทรทศัน์เกาหลีเขา้มาออกอากาศในประเทศไทยมีมากข้ึน แต่เร่ืองท่ีสร้างปรากฏการณ์และ
กระแสโด่งดงัในประเทศไทย มีดงัต่อไปน้ี 
 Full House สะดุดรักท่ีพกัใจ น าแสดงโดย เรน(จองจีฮุน) ซงฮเยคโย ออกอากาศท่ีไทย
ทางช่อง 7 ปี 2548 ละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีจุดกระแสนิยมของเกาหลีในประเทศไทย ท า
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ใหน้กัแสดงน ากลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เพลงลูกหมูสามตวัท่ีนางเอกร้องและเตน้ใหพ้ระเอก
ดูยงัตราตรึงและเป็นท่ีจดจ าของแฟนๆไดอ้ยา่งไม่รู้ลืม ล่าสุดช่องทรูวิชัน่ส์ไดมี้การซ้ือลิขสิทธ์ิและ
น าละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีมาสร้างเป็นฉบบัของไทย น าแสดงโดย ไมค ์พิรัชต ์และ ออม สุชาร์ 
 Dae Jang Geum แดจังกึม จอมนางแห่งวงัหลวง น าแสดงโดย อียองเอ และจีจินฮี 
ออกอากาศท่ีไทยทางช่อง 3 ปี 2548 ละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีเป็นละครโทรทศัน์อิงประวติัศาสตร์ท่ี
ส่งผ่านกระแสวฒันธรรมดา้นสมุนไพรและวฒันธรรมดา้นอาหารเกาหลีผ่านทางบทละคร ท าให้
ธุรกิจอาหารเกาหลีในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว คนไทยหันมาบริโภคอาหารเกาหลีมากข้ึน
ผูช้มและนักท่องเท่ียวหลายคน ต่างอยากเดินทางไปช่ืนชมพระราชวงัเคียงบกสถานท่ีถ่ายท าของ
ละครเร่ืองน้ีดว้ย 
 Princess Hours เจา้หญิงวุน่วาย กบัเจา้ชายเยน็ชา น าแสดงโดย ยนุอึนฮเย จูจีฮุน คิมจอง
ฮุน ซงจีฮโย ออกอากาศท่ีไทยทางช่อง 7 ในปี 2549 และ ปี 2551ละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีสร้างจากเวบ็
ตูน(Web toon)ของเกาหลีสถานท่ีถ่ายท าหลายๆฉาก ถ่ายท าท่ีประเทศไทย ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ 
ตลาดน ้าด าเนินสะดวก ถนนขา้วสาร อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย และแม่น ้าเจา้พระยา นอกจากสถานท่ี
แลว้ยงัมีชา้งสัญลกัษณ์ของประเทศไทยร่วมอยูใ่นละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีดว้ยหรือแมแ้ต่การแสดงร า
ไทยและโขนของเราก็แทรกซึมเขา้ไปอยู่ในละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีเช่นกนั (ชูเกียรติ,2556) ละคร
โทรทศัน์เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีเปิดทางให้กบัไอดอลเกาหลีเขา้ไปแสดงในละคร จนท าให้ยนุอึนฮเย 
สมาชิกวง Baby VOX นางเอกของเร่ืองเป็นท่ีรู้จกัและโด่งดงัมากทั้งในประเทศเกาหลีและประไทย 
Coffee Prince รักวุ่นวายของเจา้ชายกาแฟ น าแสดงโดย ยนุอึนฮเย กงย ูและอีซุนกยนุ ออกอากาศท่ี
ไทยทางช่อง 7 ปี 2551 และปี 2553 เร่ืองน้ีสร้างปรากฏการณ์ใหห้ลายคนหนัมาสนใจท ากิจการร้าน
กาแฟกนัมากข้ึน และเดินทางไปตามหาร้านกาแฟร้านน้ีถึงท่ีเกาหลี ช่วงท่ีละครไทยออกอากาศ 
สาวๆหลายคนถึงขั้นตดัผมตามนางเอกของเร่ืองดว้ย ในปี 2555 ช่องทรูวิชัน่ส์ไดซ้ื้อลิขสิทธ์ิมาท า
เป็นฉบบัของไทย น าแสดงโดย แมค็ AF6 และแมก็ซีน อินทพร 
 Boy Over Flower รักฉบบัใหม่หัวใจ 4 ดวง น าแสดงโดย คูฮเยซอน อีมินโฮ คิมฮยอน
จุง คิมบอมและคิมจุน ออกอากาศท่ีไทยทางช่อง 7 ปี 2554 สร้างมาจากการ์ตูนญ่ีปุ่น ละครเร่ืองน้ี
สร้างปรากฏการณ์คร้ังใหม่ให้กบัวงการละครโทรทศัน์ ดว้ยการติด 1 ใน 5 ของละครยอดนิยมปี 
2552 ท่ีเกาหลีและท าใหพ้ระเอกอยา่ง อีมินโฮ ไดรั้บรางวลันกัแสดงหนา้ใหม่ในปีนั้นอีกดว้ย ซ่ึงใน
ประเทศไทยเอง เรตต้ิงละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีสูงมาก เป็นเพราะตวัละครหลกัท่ีเป็นไอดอลถึง4 คน  
Secret Garden เสกฉนัให้เป็นเธอ น าแสดงโดย ฮยอนบินและฮาจีวอน ออกอากาศท่ีไทยทางช่อง 7  
ปี 2555 และน ากลบัมาออกอากาศอีกคร้ังทางช่อง 3SD ในปี 2560  ละครโทรทศัน์เร่ืองน้ีถือเป็นอีก
เร่ืองท่ีท าให้คนดูไดอ้บอุ่นหัวใจ และไดส้ร้างปรากฏการณ์หลายอยา่งในประเทศเกาหลี ยกตวัยา่ง
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เช่น ฉากท่ีนางเอกด่ืมกาแฟจนเลอะปากแลว้พระเอกเช็ดใหด้ว้ยปากของตวั หรือฉากพระเอกซิตอพั
กบันางเอก ทั้งสองฉากน้ี ถูกน ามาลอ้เลียนในรายการบนัเทิงต่างๆหลายรายการ แมแ้ต่ฉากท่ีพระเอก
ร้องเพลง คิมซูฮนัมู  ปูเต่ากระเรียนป่า เพื่อระงบัความคิดถึงนางเอก ผูช้มทั้งชาวเกาหลีและไทยต่าง
กร้็องไดจ้นติดปากกนัอยูพ่กัใหญ่ 
 You Who Came From The Star ยยัตัวร้ายกับนายต่างดาว น าแสดงโดย คิมซูฮยอน 
จอนจีฮยอน ออกอากาศในไทยทางช่อง 7 ปี 2557 เร่ืองน้ีเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีไดส้ร้างปรากฏการณ์
ดว้ยเรตต้ิงเฉล่ีย 27% เส้ือผา้และเคร่ืองส าอางท่ีนางเอกใช ้ถูกซ้ือไปโดยแฟนละครจนขาดตลาด 
นอกจากน้ียงัสร้างกระแส ชีแม็ก หรือการกินไก่กบัเบียร์ของนางเอกในวนัหิมะแรกไปทัว่ทุกมุม
โลก แมใ้นประเทศจีนท่ีก าลงัประสบปัญหาโรคไขห้วดัไก่ท าให้ยอดซ้ือลดลงแต่พอละครถูก
ออกอากาศในประเทศจีน กลบัท าใหเ้มนูไก่ทอดกลบัมาขายดีอีกคร้ัง 
 Descendant Of The Sun ชีวิตน้ีเพื่อชาติ รักน้ีเพื่อเธอ น าแสดงโดย ซงจุงกิ ซงฮเยคโย 
คิมจีวอน และจินกู ออกอากาศในไทยทางช่อง7 ปี 2559สร้างปรากฏการณ์ละครโทรทศัน์กระแส
แรงสุดในเอเชีย กับแฮชแท็กสามีแห่งชาติ ของซงจุงกิ พระเอกในเร่ืองน้ี ประกอบกับ พลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยไดก้ล่าวถึงและแนะน าให้คนไทยชมละครโทรทศัน์
เร่ืองน้ีกนั เพราะเน้ือหาเก่ียวกบัความรักชาติ สามคัคีเพื่อแผ่นดิน ท าให้คนไทยสนใจและพูดถึง  
นอกจากน้ียงัเป็นการเปิดแนวทางการน าเสนอละครผา่นโทรทศัน์ดว้ยระบบสองภาษาทั้งพากยไ์ทย
และบรรยายไทยของช่อง 7 อีกดว้ย 
 ละครโทรทัศน์เกาหลีท่ียกมาเบ้ืองต้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นละครโทรทัศน์
ประเภทโรแมนติกคอมเมด้ีและ เมโลดราม่า โรแมนติกคอมเมด้ี หมายถึงละครรักตลก เป็นละคร
เบาสมอง เบิกบานใจ มีประเด็นความรักอยู่ในอุดมคติ โรแมนติกคอมเมด้ีเป็นประเภทย่อยของ
ละครตลก เช่นเดียวกับโรแมนติกหรือละครรัก (อญัชลี,2555) เมโลดราม่าหรือละครเริงรมณ์ 
หมายถึง ละครประกอบเพลง เนน้เน้ือหาสะเทือนอารมณ์ ขยายอารมณ์จนเกินจริง (กฤษกร,2550) 
โดยมีปัจจยัท่ีท าใหล้ะครโทรทศัน์เกาหลีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยม ดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 

1) ละครโทรทศัน์ทัว่ไป ส่วนใหญ่นักแสดงท่ีเป็นพระเอก นางเอก จะมีบุคลิกภาพท่ีดี 
สวยและหล่อ แต่ในละครโทรทศัน์เกาหลีจะเลือกนกัแสดงท่ีมีหนา้ตาไม่หล่อท่ีสุด หรือไม่สวยท่ีสุด
มาแสดงบทพระเอกหรือนางเอก บางคร้ังอาจจะขดัใจผูช้ม แต่เม่ือละครด าเนินไปเร่ือยๆ ถ้า
นกัแสดง แสดงเก่ง สมบทบาท ทั้งบุคลิก การพูด ท่าทาง ดูจริง ผูช้มจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกบัเน้ือ
เร่ือง จากท่ีรู้สึกไม่ชอบนกัแสดงกลายเป็นผูช้มหลงรักตวัละครนั้นๆ 

2) ฉากนิยม (Fan service ) เอาใจแฟนคลบัเช่น ฉากสารภาพรัก ไม่พูดพร ่ าท าเพลงนาน 
สารภาพรักเสร็จ จูบกนัเลย ฉากสะดุดลม้ทบักนัจนปากแตะปาก ฉากพระเอกหึงนางเอกและดึงไป
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จูบอยา่งดูดด่ืม นางเอกเสียใจร้องไห้ พระเอกดึงมากอดจูบเท่านั้นก็หยดุน ้ าตาและความโกรธไวไ้ด ้
ทั้งหมดน้ี ลว้นเป็นฉากเอาใจแฟนละครทั้งส้ิน ซ่ึงก็สามารถเรียกเรตต้ิงของละครเร่ืองนั้นๆไดดี้
เพราะเม่ือแฟนละครไดดู้แต่ละฉากขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ต่างกเ็ขินจนจิกหมอน กดัผา้ห่ม  

3) เน้ือหาของละครโทรทศัน์เกาหลี มกัเป็นสูตรส าเร็จเป็นละครเริงรมณ์ท่ีตวัละครต่างๆ
มกัมีลกัษณะซ ้ ากนั อยา่งเช่น พระเอกรวย นางเอกจน ทั้งสองรักกนั แต่ถูกครอบครัวพระเอกกีดกนั 
เน้ือเร่ืองเร่ืองหน่ึงบางคร้ังผูช้มจะรู้สึกคุน้ๆ คลา้ยๆ กบัอีกเร่ือง แต่ตอนสุดทา้ยมกัหกัมุมเป็นคนละ
อยา่งกบัท่ีผูช้มคาดเดาไว ้ยิง่ทีมงานท่ีสร้างละครโทรทศัน์ดี มีคุณภาพ ยิง่ท าใหล้ะครเร่ืองนั้นไดรั้บ
ความนิยมและเป็นกระแสใหค้นพดูถึงมากยิง่ข้ึน 

4) จากท่ีผูว้ิจยัไดรั้บชมละครมาหลายเร่ือง การตดัจบแต่ละตอนของละครโทรทศัน์เกาหลี
นั้น จะตดัจบในลกัษณะท าให้ผูช้มต่ืนเตน้ หรือตดัจบแบบท่ีท าให้คิดตามและจินตนาการถึงตอน
ต่อไป และจบลงดว้ยผูช้มพูดถึงในสังคมออนไลน์ วิเคราะห์ตอนต่อไปกนัระหวา่งกลุ่ม หรืออาจจะ
เป็นลกัษณะตอนท่ีรู้สึกวา่ถึงจุดสูงสุดแลว้แต่จริงๆกลบัไม่มีอะไรเลย 

5) เพลงประกอบละครโทรทศัน์เกาหลี มีผลอยา่งมากต่อผูช้มท่ีเป็นแฟนละครโทรทศัน์ ท่ี
เห็นเด่นชดัท่ีสุดในยุคแรก เช่น เพลงประกอบละครโทรทศัน์เร่ือง Full House ท่ีมีเพลงประกอบ
ละครเป็นสิบเพลง แต่เพลงท่ีติดหูติดปากแฟนละครคนไทย คือเพลง I Think I กลายเป็นกระแสเอา
ไปท าเป็นเสียงเรียกเขา้ เสียงรอสายในช่วงนั้น และยงัไดน้ าไปแปลเน้ือร้องเป็นภาษาไทย ร้องโดย 
แคทรียา อิงลิช ขณะท่ีละครเร่ืองน้ีออกอากาศในไทยดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนักระแสของเพลงประกอบ
ละครท่ีมีผลต่อผูช้มกย็งัมีอยูเ่หมือนในยคุแรกๆเช่นกนั 

6) อาชีพของตวัละครมีความหลากหลาย ละครโทรทศัน์เกาหลีลงรายละเอียดเร่ืองอาชีพ
การงานของตวัละครอยา่งชดัเจน ไม่ใช่บอกว่าท าอาชีพอะไร จากจุดน้ีจึงเกิดการสร้างความเป็นคน
ให้ตวัละครท าให้ละครโทรทศัน์เกาหลีมีความแตกต่างจากละครโทรทศัน์ประเทศอ่ืนๆ พระเอก
เป็นทหาร นางเอกเป็นหมอ ถา้เป็นละครโทรทศัน์ของประเทศอ่ืนเราแค่รู้สึกว่า ทั้งสองมีอาชีพเป็น
ทหาร เป็นหมอ แต่ในเร่ือง Descendant of the Sun ผูก้  ากบัลงรายละเอียดเร่ืองความเป็นทหาร ความ
เป็นหมอ ของพระเอกนางเอก ท าใหผู้ช้มรู้สึกว่า เขามีอาชีพเป็นทหาร เป็นหมอจริงๆ และเม่ือเกิดมี
ปัญหากนัในเร่ืองหนา้ท่ีการงาน ทุกคนต่างมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ เพราะฉะนั้น การเลิกรากนั
ไปคือทางออกท่ีดีท่ีสุด 

7) การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆนอ้ยและการลงทุนในรายละเอียดต่างๆของผูก้  ากบัและ
ผูส้ร้าง การจดัฉาก จดัสถานท่ีในการถ่ายท าละครโทรทศัน์ยอ้นยุคโดยเฉพาะ หรือแมแ้ต่ในละคร
โทรทศัน์ธรรมดาการใส่รายละเอียดให้สมจริง ท าให้ผูช้มรู้สึกเช่ือในตวัละครว่าเหตุการณ์นั้น
เกิดข้ึนจริงกบัตวัละคร สถานท่ีน้ีมีอยูจ่ริงก็เช่นกนั การก าหนดลกัษณะตวัละครท่ีไม่ห่วงสวย ห่วง
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หล่อ ของพระนางก็เป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีท าให้ผูช้มรู้สึกเขา้ถึงถึงตวัละครและเขา้ถึงละครเร่ืองนั้นๆ
เร็วข้ึน 
 นอกจากปัจจัยท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดจากความสุขและ
ก่อให้เกิดความรัก ของเน้ือเร่ืองในละครโทรทศัน์เกาหลีก็เป็นปัจจยัส าคญั เช่น พระเอกบอกรัก
นางเอก ตามดว้ยการกอด หอมแกม้ จูบ การจบัมือเดินดว้ยกนัในสวนสาธารณะ การซ้ือของขวญั 
หรือตุ๊กตาให้กนัในวนัส าคญั การร้องเพลงไปเล่นกีตาร์ไปดว้ย การท าอาหารให้กนั การนอนตกั 
นอนซบไหล่ ดูพระอาทิตยต์ก ดูพระอาทิตยข้ึ์น ดูดาว ดว้ยกนัไปเท่ียวดว้ยกนัในสถานท่ีต่างๆ การ
จ ารายละเอียดเลก็ๆนอ้ยๆของอีกฝ่ายได ้หรือแมก้ระทัง่การเอาชนะใจพอ่แม่อีกฝ่าย ลว้นแต่เป็นการ
ถ่ายทอดความรักท่ีคุน้ตาผูช้ม และมีความชดัเจนในแบบฉบบัละครโทรทศัน์เกาหลีทั้งส้ินผูช้มมกั
จินตนาการหรือใฝ่ฝันอยากจะพบเจอเหตุการณ์และพบความรักท่ีเกิดจากความสุขแบบน้ี ซ่ึงอาจจะ
ไม่เหมือนกบัชีวิตจริงท่ีตวัเองเป็นอยู ่
 อยา่งไรก็ตามมีละครโทรทศัน์เกาหลีอีก 3 เร่ือง ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองการถ่ายทอด
ความหมายของความรัก ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจและหยบิยกมาเป็นกรณีศึกษาในวิจยัน้ี ก็คือเร่ือง Replyโดย
จะขออธิบายรายละเอียดของแต่ละเร่ือง ดงัต่อไปน้ี  
 เร่ืองแรก Reply 1997หรือในช่ือไทยว่า ยอ้นรอยรักน าแสดงโดย จองอึนจี ซออินกุก อี
โฮวอน ชินโซยูล อึนจีวอน อีชีอึน ซงจงโฮ จองดงอิล และอีอิลฮวา ออกอากาศในไทยทางช่อง 
Workpoint ปี2556 เป็นละครโทรทศัน์ท่ีเล่าถึงเร่ืองราวของนกัเรียนมธัยมปูซาน ท่ีเป็นเพื่อนเก่าทั้ง 6 
คน  สะทอ้นวฒันธรรมของวยัรุ่นและวงการบนัเทิงเกาหลีในยุค 90 ด าเนินเร่ืองโดยให้นางเอกเล่า
สลบัฉากไปมาระหว่างปัจจุบนักับอดีต เป็นยุคเร่ิมตน้ของกระแสคลัง่ไคลเ้คป็อป กล่าวถึงวง 
H.O.T. และ SechsKies ท่ีก าลงัดงัและประสบความส าเร็จอยา่งมากในปี 1997 
 เร่ืองท่ีสอง Reply 1994 หรือในช่ือไทยวา่ คิดถึงเธอ น าแสดงโดย โกอารา จองอู ยยูอน
ซอก คิมซองคยูนมินโดฮี บาโร ซนโฮจุน จองดงอิล และอีอิลฮวา ออกอากาศในไทยทางช่อง 
Workpointปี 2557 เป็นผลงานการเขียนบทของ อีอูจอง ละครเร่ืองน้ีน าเสนอโดยการยอ้นกลบัไปใน
ยคุ 90 เช่นเดียวกบั Reply 1997 กลบัไปในยคุท่ีการส่ือสารยงัใชเ้พจเจอร์อยู ่ดว้ยตวัละคร 6 คน บอก
เล่าเหตุการณ์ส าคญัๆ ในปี 1994 ตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม เกิด
คล่ืนความร้อนท าให้อุณหภูมิในเกาหลีสูงมากท่ีสุดในรอบ 52 ปี สะพานซองซูเหนือแม่น ้ าฮนัพงั
ถล่มจนท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตถึง 32 คน นอกจากน้ีในปี 1994 ยงัเป็นปีแห่งละครเกาหลี ปีแห่งการช่ืนชม
ฟุตบอล บาสเกต็บอล และการคลัง่ไคลน้กัร้องบอยแบนด ์  
 เร่ืองท่ีสาม Reply 1988 หรือในช่ือไทยว่าวนัวาน น าแสดงโดย พคัโบกอม อีฮเยริ รยู
จุนยอลโกคยองพโย อีดงฮวี รยูฮเยยอง อนัแจฮง รามีรัน คิมซองคยูน จองดงอิล และอีอิลฮวา 
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ออกอากาศในประเทศไทยช่อง one31 ในปี 2559 เป็นผลงานการเขียนบทของอีอูจอง ในละครเร่ือง
น้ีกล่าวถึง 5 ครอบครัว ท่ีด าเนินอยูบ่นเส้นทางเดียวกนั ณ หมู่บา้นเลก็ๆ ในปี 1988 เกาหลีใตไ้ดเ้ป็น
เจา้ภาพโอลิมปิก  เป็นปีแรกท่ีประชาชนสามารถเดินทางไปต่างประเทศได ้เป็นปีท่ีอีซูมาน ประธาน
บริษัท SM Entertainment เปิดโลกการเต้นสไตล์ MTV และวงการเพลงให้กับเกาหลีใต้ เป็น
ปรากฏการณ์ของวงการเพลงระดบัโลก  น าเสนอความกา้วหนา้ของการศึกษา การกีฬาและการข่าว 
ในช่วงปี 1988 อีกดว้ย  
 ละครโทรทศัน์เกาหลี“Reply” ทั้ง 3 เร่ืองน้ีเป็นละครโทรทศัน์ท่ีมีผูเ้ขียนบทคนเดียวกนั 
ซ่ึงด าเนินเร่ืองแบบยอ้นกลบัไปในอดีตช่วงปีต่างๆ และบอกเล่าเหตุการณ์ส าคญัในปีนั้นๆ ผา่นตวั
ละครหลกั ผูว้ิจยัน าละครเร่ือง “Reply” มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อจะคน้หาความหมายของความรัก 
เน่ืองจากละครโทรทศัน์เร่ือง “Reply” เป็นละครท่ียอ้นกลบัไปในสมยั 20 ปี 23 ปี และ29 ปี ซ่ึง
ประเด็นในการถ่ายทอดความรักในบริบทต่างๆ ของละครทั้ง 3 เร่ืองน้ีมีทั้งความรักของครอบครัว 
พ่อ แม่ และลูก ท่ีถ่ายทอดออกจากตวัละครหลกั ทั้ง 3 เร่ือง จากหลากหลายครอบครัว ความรักของ
เพื่อนสมยัมธัยมท่ีมีต่อเพื่อนร่วมห้องจากเร่ือง “Reply 1997” ความรักของวยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่ในบา้น
หลงัเดียวกนัทั้งแบบคนรักและแบบเพื่อนสนิทซ่ึงประเด็นน้ีจะเด่นชดัมากในเร่ือง “Reply 1994”  
ความรักและความสนิทสนมของคนชุมชนเดียวในสมยันั้นจาก“Reply 1988” ความรักของแฟนคลบั
วยัรุ่นท่ีมีต่อศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบในยคุท่ีวงการ Kpop ก าลงัเติบโตจากทั้ง 3 เร่ือง ไดถู้กถ่ายทอด
ออกมาจากตวัละครเป็นภาพสะทอ้นถึงแฟนคลบัในยุคปัจจุบนั ความรักของผูช้ายคนหน่ึงท่ีมีต่อ
ผูช้ายคนหน่ึงซ่ึงในสมยั 20 กว่าปีท่ีแลว้เร่ืองของรักร่วมเพศยงัไม่ไดเ้ปิดกวา้งอย่างปัจจุบนัจาก 
“Reply 1997 และ Reply 1994” และความรักของคนนามสกุลเดียวกนัท่ีโดนครอบครัวกีดกนัไม่ให้
รักและแต่งงาน เน่ืองจากเกาหลีใตบ้งัคบัใชป้ระมวลกฎหมายมkตรา 809 หา้มคนนามสกุลเดียวกนั
จดทะเบียนสมรสกนั จนเกิดกระแสต่อตา้นและน ามาซ่ึงการฆ่าตวัตายของคู่รักจนในปี 1978 1988 
และ 1996รัฐบาลผ่อนผนัให้คนนามสกุลเดียวกันท่ีไม่ใช่เครือญาติสามารถแต่งงานกันได้และ
กฎหมายมาตราน้ีไดถู้กยกเลิกอยา่งเป็นทางการในปี 2005ประเดน็น้ีถูกถ่ายทอดอยูใ่น “Reply 1988” 
ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจอยา่งมากท่ีจะศึกษาถึงการถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นตวัละครสมยัเก่าของ
ทั้ง 3 เร่ืองน้ี 
 ผูว้ิจยัได้เลือกละครชุด Reply มาศึกษา ความน่าสนใจอยู่ตรงท่ีละครชุด Reply เป็น
ละครยอ้นยคุไปในช่วง 20-30 ปีของประเทศเกาหลี ซ่ึงถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนใน
ชุมชนในต่างจงัหวดั การอยูก่นัแบบแบ่งหอ้งในบา้นเดียวกนั นอกจากน้ียงัสะทอ้นตวัตนความเป็น
วยัรุ่นของหนุ่มสาวต่างจงัหวดั การเปล่งส าเนียงและการใชศ้พัทแ์สลงทอ้งถ่ินในยคุ 90 และดว้ยวิถี
ชีวิตท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยความวุ่นวายของตวัละครหลกั ดา้นความบนัเทิง Reply ทั้ง 3 เร่ือง ได้
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พูดถึงศิลปินนักร้องต่างๆมากมาย ตั้ งแต่กระแส K Pop ยงัไม่เป็นท่ีนิยม จนกระทั้ งในปี 1997 
กระแสคลัง่ไคลข้องวง H.O.T และ Sechs Kies ไดเ้กิดข้ึน ทั้งสองวงมีช่ือสียงโด่งดงัไปทัว่เอเชีย จาก
ท่ีกระแส K Pop โด่งดงัในพื้นท่ีของประเทศตวัเอง ก็แผ่ขยายไปทัว่เอเชียและทัว่โลก นอกจากจะ
พูดถึงศิบปินต่างๆแลว้ ใน Reply  1997 ไดส้อดแทรกเร่ืองราวความรักของนางเอกท่ีส่งผ่านไปยงั
ศิลปินนักร้อง วง H.O.T ท่ีตนเองช่ืนชอบ ส าหรับการแสดงความรักและการจีบกนัในละครทั้ง 3 
เร่ืองน้ี จะพาคนดูยอ้นร าลึกไปในยุคของการส่ือสารยงัเป็นในแบบเก่าๆ ส่ือใหม่ยงัคงไม่มีดงัเช่น
ปัจจุบนัน้ี การใช้เพจเจอร์เพื่อท่ีจะโทรหาหรือฝากขอ้ความถึงกันและกัน การใช้จดหมายเป็น
ตวักลางในการสารภาพรัก การใชโ้ทรศพัทส์าธารณะหยอดเหรียญโทรหาคนรัก การแสดงความรัก
ตรงๆแบบธรรมดา การจีบสาวแบบหนุ่มกรุงโซล และการแสดงความรักท่ีไม่มีค  าว่ารักในแบบ
วยัรุ่นสมยัก่อน  
 จกเร่ืองราวขา้งตน้ท่ีกล่าวมานั้น ท าใหผู้ว้ิจยัตดัสินเลือกซีรีส์ชุด Reply มาท าการศึกษา
เพราะนอกจากจะเล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในปีนั้นๆแลว้ ยงัสอดแทรกเร่ืองราวความรัก ความ
ผูกพนัธ์ของตวัละครลหากหลายคู่ หลากหลายอารมณ์ความรู้สึก ร้อยเรียงเร่ืองราวเป็นซีรีส์ชุด 
Reply ท่ีท าใหมี้ความน่าสนใจและน่าคน้หาเป็นอยา่งยิง่  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตวัละครทั้ง 4 คู่ ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
2. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีปรากฎในฉากแสดงความรักของตวัละครทั้ง 4 คู่ ไดแ้ก่ คู่พระเอก

กบันางเอก คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั คู่พอ่แม่กบัลูก และคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
 

1.3 ค ำถำมวจิัย 
1. การถ่ายทอดความหมายของความรักของตวัละครในละครโทรทศัน์เกาหลี เร่ือง “Reply” มี

วิธีการอยา่งไร 
2. องคป์ระกอบในฉากแสดงความรักของละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง “Reply” เป็นอยา่งไร 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านตวัละครทั้ง 4 คู่ คือ พระเอกกบั

นางเอก เพื่อนกบัเพื่อน แฟนคลบักบัศิลปิน และพอ่แม่กบัลูกในดา้นวจันภาษา และอวจันภาษา ของ
ละครโทรทศัน์เกาหลีชุด “Reply”ทั้ง 3 เร่ือง ท่ีเป็นละครยอ้นยุคไปใน 20-30 ปีก่อน(1988-1997) 
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เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้มางานวิจยัช้ินน้ีไดน้ าไปเป็นแนวทางในการศึกษาและต่อยอดในงานวิจยั
ช้ินต่อๆไป  

2. ไดท้ราบถึงองคป์ระกอบในฉากแสดงความรักว่ามีอะไรบา้ง เช่น เพลงประกอบ (Music) 
เสียงประกอบ (Sound Effects) แสงประกอบฉาก และมุมกล้องของละครโทรทัศน์เกาหลีชุด
“Reply” ทั้ง 3 เร่ือง เพื่อให้ผูอ่้านน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเล่มต่อๆไป และสามารถน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากงานวิจยัช้ินน้ีไปสร้างละครยอ้นยคุไดใ้นแบบฉบบัของไทยได ้

 
1.5 กรอบแนวกำรวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดความหมายของความรักของ คู่พระเอกกบันางเอก  

คู่เพื่อนกบัเพื่อน พอ่แม่กบัลูก และศิลปินกบัแฟนคลบั 

 

องค์ประกอบของละครโทรทศัน์ ได้แก่ 

แสง  

เสียงดนตรี  

เสียงประกอบ  

มุมกลอ้ง 

องค์ประกอบของกำรส่ือสำร 
ผูส่้งสารหรือผูเ้ขา้รหสั ในท่ีน้ีหมายถึงตวัละครท่ีเลือกมาศึกษา 
ผูรั้บสารหรือผูถ้อดรหสั ในท่ีน้ีคนถอดรหสัคือตวัผูว้ิจยัเอง 

 
 

กำรส่ือสำรอวัจนภำษำ ได้แก่  

การใชว้ตัถุ  

การใชป้ริภาษา  

การใชท่้าทาง  

การใชส้ัมผสั 
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 จากกรอบแนวคิดงานวิจยัขา้งตน้เป็นการน าตวัแปรประเด็นท่ีตอ้งการจะศึกษามา
เช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษาการถ่ายทอด
ความหมายของความรักผา่นละครซีรีส์ชุด Reply โดยใชอ้งคป์ระกอบของละครโทรทศัน์มาเป็นตวั
แปรในการคน้หาอนัจะไดม้าซ่ึงแสง เสียงดนตรี เสียงประกอบ และมุมกลอ้งต่างๆในฉากแสดง
ความรัก ใชท้ฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมายเพื่อคน้หาการถ่ายทอดความหมายของความรัก
ผ่านการใชส้ัญญะระหว่างตวัละครทั้ง 4 คู่ ใชแ้นวคิดการส่ือสารอวจันภาษามาและการเขา้รหัส
ถอดรหสัมาเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ส่ิงท่ีตวัละครไดท้ าการส่ือสารออกมาใหผู้ช้มไดเ้ห็น 
 
1.6 ขอบเขตกำรวิจัย 
 ละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีจะใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีทั้งหมด 3 เร่ือง ไดแ้ก่ Reply 1997 ยอ้น
รอยรัก Reply 1994 คิดถึงเธอและ Reply 1988 วนัวานโดยเน้ือหาท่ีจะใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ฉากท่ี
แสดงถึงความรักของตวัละคร 4 คู่ คือพระเอกกบันางเอก แฟนคลบักบัศิลปิน เพื่อนกบัเพื่อน และ
ความรักของพอ่แม่กบัลูก ในละครโทรทศัน์เร่ือง Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
 
1.7 นิยำมศัพท์ 
 กำรถ่ำยทอดควำมหมำยคือ การถ่ายทอดความรู้สึกจากภายในไปสู่ภายนอก เพื่อใหเ้กิด
ความรับรู้และเขา้ใจระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ซ่ึงมีวิธีการถ่ายทอดความหมายอยู่หลายอย่าง ทั้งการ
ถ่ายทอดผ่านภาษา เช่น การพูด การเขียน และไม่ใชภ้าษา เช่น การแสดงออกทางร่างกาย  กริยา 
สายตา ท่าทาง  
ควำมรักหมายถึง การชอบพอกนั การมีใจผกูพนัดว้ยความห่วงใย เป็นความรู้สึกของคนหน่ึงท่ีรู้สึก
กบัอีกคนหน่ึง แบบครอบครัว เพื่อน และคนรัก หรืออาจเป็นความรู้สึกท่ีไม่ใช่เฉพาะคนกบัคน แต่
เป็นคนกบัสัตว ์คนกบัวตัถุ และคนกบัอาหารเป็นตน้ ความรัก ไม่ใช่แค่ความรู้สึกท่ีพูดออกมาเพียง
อยา่งเดียว แต่รวมไปถึงการกระท าท่ีแสดงออกมาดว้ย 
 กำรถ่ำยทอดควำมหมำยของควำมรัก หมายถึง การแสดงออกอาจจะใชภ้าษาพูด เช่น 
การพูดว่า “ฉนัรักเธอ” “ฉนัชอบเธอ” ผา่นทางขอ้ความหรือผา่นทางภาษา ขณะท่ีการแสดงออกทาง
ความรักท่ีไม่ใชภ้าษาพูดก็ เช่น การแสดงออกทางสายตา การเล่นดนตรีให้อีกฝ่ายฟังแทนการบอก
รัก การแสดงความห่วงใย ใส่ใจของอีกฝ่าย โดยไม่พดูค าวา่รักออกมา 
ละครโทรทัศน์เกำหลี หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ “ซีรีส์เกาหลี”  หมายถึง ละครโทรทศัน์ท่ีผลิตเป็นภาษา
เกาหลี และมีนักแสดงเป็นคนเกาหลี  ออกอากาศท่ีประเทศเกาหลีมีความยาวต่อตอนประมาณ 1 
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ชัว่โมง ละครโทรทศัน์ 1 เร่ืองมี 16-20 ตอนจบละครโทรทศัน์เกาหลีหลายเร่ืองไดส้ร้างปรากฏการณ์
และกลายเป็นกระแสเกาหลี หรือท่ีเรียกวา่ “ฮนัรย”ู 
 องค์ประกอบในฉำกแสดงควำมรัก หมายถึง องคป์ระกอบต่างๆท่ีท าใหฉ้ากแสดงความ
รักเด่นชดัข้ึน เช่น เพลงประกอบฉาก (Music) เสียงประกอบฉาก (Sound effect) แสงประกอบฉาก
และมุมกลอ้งต่างๆในฉากแสดงความรัก 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นละครซีรีส์เกาหลีเร่ือง 

Reply” มีแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นกรอบทางความคิดใน
การวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 องคป์ระกอบของละครโทรทศัน์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความรัก 
2.3 ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย 
2.4 แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร 
2.5 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารอวจันภาษา  
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 
 บทละครโทรทศัน์ 

จากทฤษฎีการละครท่ีอริสโตเติล(Aristotle)ไดเ้ขียนไว ้สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดก้บั
ละครทุกยุคสมยั มีองคป์ระกอบหลกั 6 ส่วนคือ โครงเร่ือง ตวัละคร ความคิด ภาษา เสียงและภาพ 
ซ่ึงเพลงไดถู้กปรับเปล่ียนเป็นเสียง เพื่อความชัดเจน เราสามารถศึกษาองค์ประกอบเหล่าน้ีเพื่อ
วิเคราะห์โครงสร้างของละคร ถูกรวบรวมมาจากนักการละครยุคหลังหลายคน ไม่ได้มาจาก
อริสโตเติลทั้งหมด ความหมายบางอยา่งจึงอาจจะไม่เหมือนของอริสโตเติลท่ีไดนิ้ยามไว ้เน่ืองจาก
ละครในปัจจุบนัมีการพฒันาและแปรเปล่ียนจากอดีตพอสมควร(Aristotle, อา้งถึงใน สดใส พนัธุม
โกมล,2524) 

1. โครงเร่ือง (Plot) คือลักษณะของการล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในละครอย่าง
สมเหตุสมผล มีความร้อยเรียงต่อกนั สมัพนัธ์กนัตามกฎแห่งกรรม มีความสมบูรณ์ในตวัเอง มีความ
ยาวพอเหมาะผูช้มสามารถเขา้ใจไดว้่า ใครท าอะไร จุดมุ่งหมายอยา่งไร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบ
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ไหน พบอุปสรรคอะไร  ในบทละครท่ีมีความรัดกุม จะตดัฉากใดฉากหน่ึงไม่ได ้โครงเร่ืองท่ีมี
เหตุการณ์ไม่เป็นเหตุเป็นผลกนั คือโครงเร่ืองท่ีบกพร่องท่ีสุด 

2. ตัวละคร (Character) คือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองราวในการเล่าเร่ือง 
แบ่งเป็นผูก้ระท าและผูไ้ด้รับผลจากการกระท า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวละครแบบตายตวั 
หมายถึง ตวัละครท่ีสามารถมองไดเ้พียงดา้นเดียว ลกัษณะนิสัยตามบทละครทัว่ไป เช่น พระเอก 
นางเอก ผูร้้าย นางร้าย ตวัละครท่ีเห็นไดร้อบดา้น หมายถึง ตวัละครท่ีมีความเขา้ใจยากและลึกซ้ึง
กว่าตวัละครแบบตายตวั คลา้ยชีวิตของคนจริงๆ มองเห็นไดร้อบดา้น ผูเ้ขียนบทจ าเป็นตอ้งก าหนด
ลกัษณะนิสยัของตวัละครใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีน าเสนอ  

3. ความคิด (Thought) นิยมใชค้  าว่า “แก่น” คือความคิดหลกัในการด าเนินเร่ือง เป็น
ขอ้เสนอของผูเ้ขียนท่ีเขียนถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ความคิดคือส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองหลงั
เร่ืองราวในละคร คือจุดมุ่งหมายของบทละครนั้นๆ  

4. การใช้ภาษา (Diction) คือศิลปะการถ่ายทอดความคิดและเร่ืองราวของผูเ้ขียน
ออกมาทางบทสนทนาหรือค าพูดของตวัละคร ผูเ้ขียนตอ้งเขียนให้เหมาะสมกบัประเภทของบท
ละคร ลกัษณะนิสัยของผูพู้ด และเหตุการณ์แต่ละตอนตอ้งมีความกระจ่างเพียงพอ ใหฟั้งแลว้เขา้ใจ
ตลอดเร่ือง จึงจะเป็นการเขียนบทเจรจาท่ีดี นอกจากน้ีบทเจรจาท่ีดีควรแสดงลกัษณะนิสัย ความ
คิดเห็น ความคิดอ่าน ความรู้สึก และอารมณ์ของผูพ้ดู ตอ้งมีความหมายภายใตค้  าพดูเพื่อน าไปสู่การ
แสดงออกทางการกระท า และมีผลเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินเร่ืองดว้ย 

5. เพลง (Song) คือ ศิลปะการถ่ายทอดความคิดและเร่ืองราวของผูเ้ขียนออกมาทาง
บทเพลงท่ีตัวละครขบัร้อง แม้ปัจจุบันน้ีบทละครหลายเร่ืองอาจจะไม่ได้มีเพลงทุกเร่ือง แต่ก็
สามารถใชใ้ชเ้พลงเป็นส่วนหน่ึงของบทละครได ้และบทเพลงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ไม่สามารถตดัท้ิงได ้และตอ้งไม่กระทบคุณค่าของบทละครนั้นๆดว้ย 

6. ภาพ (spectacle) เน่ืองจากบทละครไม่ไดเ้ขียนข้ึนมาเพื่ออ่าน แต่เขียนเพื่อน ามา
แสดงความดีเด่นของบทละคร จึงไม่ไดอ้ยูท่ี่ค  าพูดของตวัละครบนกระดาษเพียงอยา่งเดียว บทบาท
ของตวัละครสามารถน ามาแสดงให้เห็นทางสีหนา้ ท่าทาง และจงัหวะการเคล่ือนไหวท่ีแนบเนียน 
ช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับละครเร่ืองนั้ นๆได้เป็นอย่างดี บทละครดีเด่นมักมีจุดต่างๆ ท่ีผูก้  ากับ 
ผูอ้อกแบบและนกัแสดงไดส้ร้างสรรคอ์อกมา สามารถตีความหมายและแสดงออกในแง่ของภาพ ท่ี
ปรากฏอยูใ่นสายตาผูช้มอยา่งมีศิลปะชวนติดตาม 
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 วธีิการเล่าเร่ือง 
การเล่าเร่ืองเป็นกลวิธีส าคญั ท่ีท าให้เราสามารถเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

สร้างความคิดและค่านิยมในเร่ืองราวต่างๆ มีองคป์ระกอบส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
1. โครงเร่ือง (Plot) เป็นขอบข่ายเหตุการณ์และเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นตวัด าเนินเร่ือง 

ผูเ้ขียนจะก าหนดแก่นเร่ืองมาขยายเป็นโครงเร่ือง เปิดเร่ืองอย่างไร ตวัละครมีบทบาทแบบไหน มี
อุปสรรคและมีวิธีแกอ้ยา่งไร และตอนจบเป็นอยา่งไร ก าหนดโครงเร่ืองคร่าวๆ เพื่อมาเขียนเร่ืองราว 
มีล าดบัเหตุการณ์ 5  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การเร่ิมเร่ืองหรือเปิดเร่ือง (Exposition)เป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตาม
เร่ืองราว แนะน าฉากและตวัละคร หรือสถานท่ีท่ีมีการเปิดประเด็นปัญหา หรือ
เผยปมขดัแยง้ เพื่อให้ชวนติดตาม การเร่ิมเร่ืองไม่จ าเป็นตอ้งเรียงตามล าดับ
เหตุการณ์ อาจเร่ิมจากกลางเร่ือง หรือเร่ิมจากทา้ยเร่ืองยอ้นไปตน้เร่ืองกไ็ด ้

2) การพัฒนาเหตุการณ์  (Rising Action) คือการท่ี เ ร่ืองราวด า เ นินไปอย่าง
สมเหตุสมผล และต่อเน่ือง ปมปัญหาหรือความขดัแยง้เขม้ขน้ข้ึน ตวัละครอาจ
ตกอยูใ่นสถานการณ์ยุง่ยาก 

3) ภาวะวิกฤติ (Climax) เกิดข้ึนเม่ือเร่ืองราวมาถึงจุดแตกหัก ตวัละครอยู่ในช่วง
ตอ้งตดัสินใจ 

4) ภาวะคล่ีคลาย (Falling Action)คือสภาพหลังผ่านจุดวิกฤติไปแล้ว ประเด็น
ปัญหาไดรั้บการเปิดเผย ขอ้ขดัแยง้รับการก าจดัออกไป 

5)  การยติุของเร่ืองราว (Ending)คือการส้ินสุดของเร่ืองราวทั้งหมด อาจหมายถึงจบ
แบบการสูญเสีย จบแบบมีความสุข หรือท้ิงขอ้ขบคิดไว ้

2. ความขดัแยง้ (Conflict) การศึกษาเร่ืองน้ีจะท าให้เขา้ใจเร่ืองราวต่างๆไดดี้ยิ่งข้ึน 
เพราะเร่ืองเล่าก็คือการสานต่อเร่ืองราวบนความขดัแยง้นัน่เอง สามารถแบ่งออกเป็นความขดัแยง้ 3 
ประเภท คือ (Claude Levi-Strauss อา้งถึงในฉลองรัตน์,2539) 

1) ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน เช่น การไม่ลงรอยกนัของตวัละครทั้ง 2 ฝ่าย 
ต่อตา้นและพยายามท าลายลา้งกนั เป็นตน้ 

2) ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เกิดข้ึนจากตวัละคร จะรู้สึกสับสนและยุ่งยากใจใน
การตดัสินท่ีจะท าอะไรบางอย่าง เช่น ความขดัแยง้กบักฏจราจรท่ีไฟแดงนาน
กวา่ไฟเขียว เป็นตน้ 
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3) ขดัแยง้กบัพลงัจากภายนอก เช่น ขดัแยง้กบัส่ิงแวดลอ้มหรือธรรมชาติ 
3. ตวัละคร(Character) ตอ้งมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนเสมอ คือ ส่วนท่ีเป็นความคิด ตอ้ง

เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงยากจนกว่าจะมีเหตุผลเพียงพอ ส าหรับตวัละครท่ีดีมกัมีความคิดเป็นของ
ตวัเอง และส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมตอ้งเป็นส่วนท่ีเป็นผลจากความคิดและความคิดจากตวัละคร
โดยตรง 

4. แก่นความคิด (Theme) เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเล่าเร่ืองมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
เม่ือตอ้งการวิเคราะห์ใจความส าคญัของเร่ือง จ าเป็นตอ้งจบัใจความส าคญัของเร่ืองใหไ้ด ้เพื่อเขา้ใจ
ความคิดหลกัท่ีผูเ้ตอ้งการถ่ายทอด สามารถเขา้ใจไดจ้ากการสังเกตองคป์ระกอบต่างๆในการเล่า
เร่ือง แก่นความคิดท่ีพบบ่อยมีอยูไ่ม่มาก มกัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั ความรัก-ความเกลียด และความดี-
ความชัว่ แก่นความคิดสามารถแบ่งย่อยรายละเอียดในการสนับสนุนความคิดหลกั ความคิดย่อย
ทั้งหมดจะมีลกัษณะร่วมกนับางประการ หรือเดินไปทิศทางเดียวกนั เพราะฉะนั้นการแยกความคิด
ปลีกยอ่ยคือส่ิงท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองราวยิง่ข้ึน 

5. ฉาก (Setting) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในเร่ืองเล่าทุกประเภท เน่ืองจากเร่ืองเล่าคือ
การถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองกนั เหตุการณ์ต่างๆตอ้งเกิดข้ึนโดยมีสถานท่ีรองรับ นอกจากน้ีฉาก
ยงับ่งบอกความหมายบางอย่างของเร่ือง และสัมพนัธ์กับบุคลิกของตัวละครด้วย ท าให้ได้รู้
สาระส าคญัของเร่ือง 

6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ลักษณะการเล่าเร่ืองมักใช้สัญลักษณ์พิเศษเพื่อส่ือ
ความหมายอยูเ่สมอ โดยสญัลกัษณ์ท่ีมีความส าคญัอาจเป็นวตัถุ สถานท่ี หรือส่ิงมีชีวิต ในภาพยนตร์
จะปรากฏสัญลกัษณ์พิเศษท่ีเป็นตวัแทนในการส่ือความหมายผ่านสัญลกัษณ์ของภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ภาพยนตร์มีการน าเสนอภาพนั้นซ ้ า ๆ และผา่นสัญลกัษณ์ของเสียงเป็นเสียงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน 
ภาพยนตร์ 

7. มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of view) คือการมองเหตุการณ์ การเขา้ใจพฤติกรรม
ตวัละครนั้นๆ ผา่นสายตาของตวัละครใดๆ หรือ การท่ีผูเ้ล่ามองเหตุการณ์จากวงใกลชิ้ด หรือจากวง
นอกระยะห่าง ซ่ึงแต่ละมุมจะน่าเช่ือถือต่างกนัไป มุมมองในการเล่าเร่ืองส าคญักบัการเล่าเร่ืองมาก 
เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึกและชักจูงอารมณ์ของผูช้ม พื้นฐานของ การเล่าเร่ืองมีทั้ งหมด 4 
ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีหน่ึง (The First-Person Narrator) คือการเล่าเร่ืองของตัว
ละครเอกในเร่ือง  
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2) เล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสาม (The Third-Person Narrator) คือผูเ้ล่ากล่าวถึงบุคคลหรือ
เหตุการณ์อ่ืน ท่ีพบเห็นและเก่ียวขอ้งกบัตวัผูเ้ล่า 

3) เล่าเร่ืองจากความเป็นกลาง (The Objective)  คือผูส้ร้างน าเสนอมุมมองท่ีเป็น
กลาง ไม่มีความอคติ เป็นการเล่าเร่ืองจากวงนอก ไม่สามารถเขา้ถึงตวัละครได ้
ผูช้มตดัสินเร่ืองราวเอง  

4) เล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น (The Omni scent) เป็นการเล่าเร่ืองท่ีไม่มีขอ้จ ากดั รู้จิตใจ
ของตัวละครทุกตัว รู้ความคิดฝันของตัวละคร ยา้ยเหตุการณ์ สถานท่ี ข้าม
ขีดจ ากดัในเร่ืองของกาลเวลาได ้ยอ้นกลบัไปอดีตได ้และขา้มไปอนาคตได ้  

จากงานวิจยัเร่ือง การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply ผูว้ิจยั
ได้น าองค์ประกอบของละครโทรทัศน์ มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ เพลงท่ีส่ือ
ความหมายในฉากแสดงความรัก การใชภ้าษาในฉากแสงความรัก สัญลกัษณ์พิเศษในฉากแสดง
ความรัก ภาพของสีหนา้ ท่าทาง และการเคล่ือนไหวของตวัละครเอกในฉากของละครโทรทศัน์เร่ือง 
Reply เพื่อใหเ้ห็นภาพการถ่ายทอดความหมายความรักท่ีชดัเจนมากข้ึนโดยเฉพาะความหมายแฝงท่ี
ถูกซ่อนอยูใ่นบทละครและแฝงอยูใ่นตวัละครเอง 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัความรัก 

 ความหมายของความรัก 
การจะหาความหมายของความรักนั้นไม่ง่ายนกั แต่ทุกคนบนโลกใบน้ีต่างเคยรักและถูก

รักดว้ยกนัมาทั้งนั้น ชีวิตมนุษยต่์างเก่ียวขอ้งกบัความรักตั้งแต่เกิด จนตาย เด็กท่ีเพิ่งเกิด รักใครไม่
เป็น แต่กถู็กความรักโอบอุม้ จากพอ่แม่และญาติพี่นอ้งท าใหเ้ติบโตมาได ้

ตามหลกัจิตวิทยา ความรักคืออารมณ์ ประเภทสุข อย่างหน่ึง ท่ีมีพลงัมากพอท าให้คน
แสดงออกมา และเกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกายใหส้ายตาไดป้ระจกัษ ์เม่ือคนเรามีความรัก จิตใจ
กจ็ะเบิกบาน ร่าเริง แจ่มใส ร่างกายจะแสดงอาการรักออกมา ยากท่ีจะปิดบงัอาการ ทุกคนต่างคน้หา
ท่ีจะรักคนอ่ืน ขณะเดียวกนัก็อยากเป็นท่ีรักของคนอ่ืนเช่นกนั กล่าวไดว้่า ความรักเป็นส่ิงท่ีดีและ
สวยงาม (เทวิภา,2557) 

ลาสส์เวลล ์และ ลาสส์เวลล ์(Lasswell and Lasswell.1976) กล่าวไวว้่า ความรักของชาย
หญิงมีหลากหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ช่วงเร่ิมตน้การจีบกนัจะ
เป็นความรักแบบโรแมนติก  (Romantic Love) เม่ือเวลาผ่านไปจะกลายเป็นรักแบบมีเหตุผล 



16 
 

  

(Logical-sensible Love) แต่ถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานเกินไป ความรักฉันเพื่อนจะเขา้มาแทนท่ี 
(Lifelong Friendship) 

ซิก รูบิน (RubinZick.1970-1973) ได้ท าการสร้างแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความโร
แมนติกของความรัก เพื่อให้เกิดประโยชน์กบังานวิจยัอ่ืนๆ โดยผลออกมาว่า มี องคป์ระกอบอยู ่3 
อย่าง ท่ีท าให้เกิดความรักแสนโรแมนติก นั่นก็คือ ความต้องการท่ีจะผูกพันซ่ึงกันและกัน 
(Affiliative and Independent Need) ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือกนั (A Predisposition to Help) ความ
เขา้ใจในตวัตนของอีกฝ่ายหน่ึง และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (An Orientation of Exclusiveness 
and Absorption) แมผ้ลจากแบบสอบถามของรูบินจะท าให้เกิดองค์ประกอบ ทั้ง 3 อย่าง แต่ก็ไม่
สามารถบอกไดว้่า ความรักของชายหญิงนั้น ใครมีมากกว่ากนั แต่สามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่า
ความรักของชายหญิงนั้นไม่เหมือนกนั 

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Sternberg) นักจิตวิทยา ชาวอเมริกัน ได้พฒันาทฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งรัก Triangular of Love  ข้ึนมา ในปี ค.ศ. 1986 เก่ียวกบัองคป์ระกอบของความรัก วา่
มี  3 ประการ ดงัน้ี 
 ความผกูพนั (Intimacy) คือ ความผกูพนัท่ีเกิดจากความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัในฐานะคน
รัก หรือคู่ครองมาระยะหน่ึง มีความมัน่คงอบอุ่นทางจิตใจซ่ึงเกิดจากความเขา้ใจและไวว้างใจกนั 
ตอ้งการใชชี้วิตร่วมกนัโดยก าหนดคุณลกัษณะของความผกูพนัไว ้10 อนัดบัคือ 

1. มีความปรารถนาใหค้นรักมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
2. ผา่นหว้งเวลาแห่งรักกบัคนรักมาก่อน 
3. รู้สึกห่วงใยนึกถึงความรู้สึกของคนรักอยา่งมาก 
4. เป็นท่ีพึ่งในยามท่ีคนรักตอ้งการ 
5. เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 
6. แบ่งปันความทุกขแ์ละสุขทรัพยสิ์นต่างๆกบัคนรักได ้
7. ไดรั้บการปลอบโยนและก าลงัใจจากคนรัก 
8. ใหก้ารปลอบโยนและใหก้ าลงัใจต่อคนรัก 
9. ส่ือสารและพดูคุยกบัคนรักไดอ้ยา่งลึกซ้ึงจริงใจ 
10. เห็นคุณค่าในตวัคนรัก 
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 ความเสน่หา (Passion) คือ ความหลงใหลในทางเพศ (Sex Appeal)พอใจในรูปร่าง 
หนา้ตา ผวิพรรณ และลกัษณะทางเพศอ่ืนๆ กริยามารยาท น ้าเสียง รู้สึกเยา้ยวนใจ และตกหลุมรักใน
ท่ีสุด เกิดแรงท่ีท าให้อยากรู้จกัและสานสัมพนัธ์ต่อ เป็นความปรารถนาท่ีเกิดจากฮอร์โมนทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย เร่ิมตั้งแต่ช่วงอายุท่ีเป็นวยัรุ่นตอนปลายจนถึงช่วงอายุ 20-25 ปี ความสัมพนัธ์มี
การพฒันาไปในทางท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เกิดความสนิทสนมไวว้างใจกัน และกระตุน้ให้มีความ
ปรารถนาทางเพศต่อกนั มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ข้ึนอยูก่บั น่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และการยอมรับ 
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความจริงใจท่ีมีต่อกนั 
 พนัธะผูกพนั (Commitment) คือ องค์ประกอบด้านความคิด ตดัสินใจท่ีจะรักหรือมี
พนัธะทางใจหรือทางสังคมต่อกัน การใช้เวลา และใช้ชีวิตร่วมกันต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 
รับผิดชอบในพนัธะท่ีตกลงกนัจะเพิ่มข้ึนเม่ือมีความสนิทสนมมากข้ึน เปล่ียนแปลงไปตามระดบั
ของความพอใจและความสุขท่ีเกิดข้ึนในแต่ละระยะเวลา เม่ือมีปัญหาในความสัมพนัธ์ การรับ
พนัธะผกูพนัอาจลดระดบัลงดว้ยเช่นกนั 

ระดบัความผูกพนัเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีท าให้ความสัมพนัธ์ของการใชชี้วิตคู่ยืนยาว และ
ประสบความส าเร็จ การมีหรือขาดองคป์ระกอบแต่ละดา้น จะน ามาซ่ึงความรักทั้ง 8 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. ความไร้รัก (No Love) เป็นความรักท่ีไม่มีองคป์ระกอบดา้นใดเลย  
2. รักแบบชอบพอ (Liking) เป็นความรู้สึกใกลชิ้ดกบัใครบางคน สามารถส่ือสารกนั

ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่ไม่มีความรู้สึกเสน่หา หรือมีพนัธะผกูพนัลึกซ้ึงต่อคนคนนั้น 
3. รักแบบโรแมนติก (romantic Love) เป็นการผสมระหว่างความใกลชิ้ดกบัความ

เสน่หา  แมเ้ป็นความรู้สึกหวือหวา แต่เร่ิมแรกมกัไม่คิดถึงพนัธะผกูพนักนั  
4. รักลวง (Fatuous Love) เป็นการยอมรับพนัธะผูกพนักนัไดร้วดเร็ว มีพื้นฐานบน

ความดึงดูดใจทางดา้นร่างกายหรือความเสน่หา แต่ไม่มีความใกลชิ้ดทางอารมณ์และไม่มีความรู้สึก
ห่วงหาอาทรกนั 

5. รักแบบหลงใหล (Infatuation) เป็นความรักแบบลุ่มหลง จุดประกายความรู้สึกดว้ย
ความเสน่หาอยา่งเดียว ไม่มีความเขา้ใจหรือไม่มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั ไม่มีพนัธะใดๆกบัคน
รัก ความรักแบบน้ีมกัจะเกิดกบัวยัรุ่นมากท่ีสุด  

6. รักแบบเพื่อน (Companionate Love) เป็นความรู้สึกใกลชิ้ดสนิทสนมกนั เป็นความ
ผูกพนัแบบการยอมรับนับถือซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีความสนใจร่วมกนั และเป็น
มิตรภาพท่ีแนบแน่น ไม่มีอารมณ์เสน่หามาขอ้งเก่ียว มีแต่ความมั่นคงสม ่าเสมอ เพิ่มข้ึนตาม
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ระยะเวลา เป็นความรู้สึกต่อคนท่ีเราคิดว่าเขาคือส่วนหน่ึงท่ีผกูพนักบัชีวิตเรา ซ่ึงรวมไปถึงความรัก
แบบพี่นอ้งดว้ย 

7. รักหลอกๆ (Empty Love) เกิดจากการจบัคู่โดยไม่สมคัรใจ หรือคู่ท่ีมีปัญหาใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกัน แต่ยงัอยู่ร่วมกันโดยไม่มีความสนิทสนมทางอารมณ์ และไม่มีความ
เสน่หากนัแลว้ มกัเกิดกบัคู่รักท่ีแต่งงานกนัแต่มีปัญหา ซ่ึงตอ้งอยู่ร่วมกนัโดยไม่หย่าร้างกนัดว้ย
เหตุผลบางอยา่ง 

8. รักแท ้(Consummate Love) เกิดข้ึนเม่ือคู่รักมีองคป์ระกอบครบทั้ง 3 อย่างต่อกนั 
จะ เป็นความรักท่ีสมบูรณ์และสมดุล เกิดข้ึนในกรณีท่ีมีความสมัพนัธ์กนัแบบพิเศษมากเท่านั้น 

รูปแบบความรักท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไม่ใช่ขอ้สรุปท่ีตายตวั อาจมีความรักแบบอ่ืนเกิดข้ึน
อีก ซ่ึงทฤษฎีของโรเบิร์ต เติร์นเบิร์ก ไดใ้ห้ความส าคญัในความรักท่ีมีความเสน่หาไวค่้อนขา้งมาก 
แต่ในความเป็นจริง ส่วนใหญ่ความสนิทสนมและพนัธะผกูพนัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากกว่า
ความเสน่หา  

คนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาใครสักคนมาเป็นคู่คิด คู่ครอง และคู่ชีวิต คู่รักหลายคู่ประสบ
ความส าเร็จในการใชชี้วิตร่วมกนัจนแก่เฒ่า แต่ก็มีหลายคู่ ท่ีไม่สามารถใชชี้วิตคู่กนัไปไดจ้นถึงยาม
แก่เฒ่า ชีวิตคู่ท่ีมีความเขา้ใจกนัและกนั อยูก่นัดว้ยรัก และความผกูพนั เป็นชีวิตคู่ท่ีมีความสุข และ
ราบร่ืน เม่ือให้ความรักไป ก็จะไดรั้กมา นัน่คือรักแท ้ความอยากไดค้วามรักจากคนรัก แต่ไม่ไดใ้ห้
ความรักตอบแทนกลบัไป นัน่คือความหลง และความหลงนัน่กจ็ะจบลงไป โดยท่ีไม่มีความรักหลง
เหลืออยูเ่ลย การรักษาความสัมพนัธ์ใหย้นืยาว ส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือวิธีแสดงความรู้สึก ควรแสดง
ความรักทั้งตอนท่ียงัดีๆอยูแ่ละในตอนท่ีทะเลาะกนัดว้ย มีวิธีการแสดงออกถึงความรัก โดยไม่บอก
รัก ดงัต่อไปน้ี (Mollacake,2558) 

1. ซ้ือของมาให้ ท าให้คนรักรู้สึกประหลาดใจ ซ้ือของท่ีคนรักชอบเพื่อบอกว่าเรายงั
คิดถึงเขาเสมอ แมไ้ม่ไดอ้ยูใ่กล้ๆ กนั ลองสังเกตว่าคนรักชอบส่ิงของแบบไหน ชอบกินอาหารอะไร 
เม่ือถึงวนัส าคญัต่างๆกส็ร้างความทรงจ าดีๆ โดยการพาไปเท่ียว เซอร์ไพรส์ดว้ยการจดัหอ้งสวยๆ  

2. สร้างความโรแมนติกในทุกๆวนั ท าอะไรเลก็ๆนอ้ยๆท่ีโรแมนติกและท าให้คนรัก
ยิ้มได้ เช่น การจูงมือกันในท่ีสาธารณะ หรือเวลาขา้มถนน เขียนขอ้ความหวานซ้ึงให้กัน ช่วย
ท าอาหารเชา้ ช่วยลา้งจานเม่ือกินเสร็จ ไปดูหนงัรักดว้ยกนั ปัดผม เช็ดเศษอาหารท่ีติดบนหนา้คนรัก 
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3. ใส่ใจรายละเอียดเลก็ๆนอ้ยๆของคนรัก จ าเร่ืองเลก็นอ้ยของเขาไดเ้สมอ เช่น ต่ืนมา
ท าอาหารใหใ้นวนัส าคญัๆของคนรัก คอยเป็นตารางชีวิตประจ าวนัของคนรัก อาสาขบัรถไปส่งไป
รับ เม่ือคนรักไม่สบายหรือขบัรถไม่ไหว 

4. เสียสละเพื่อกนัและกนั รักไม่มีเง่ือนไขแบบท่ีพ่อแม่มีต่อลูก สามารถน ามาใชก้บั
แฟนได ้เสียสละความสุขเลก็ๆนอ้ยๆของตวัเอง เพื่อท าใหค้นรักยิม้ได ้เป็นส่ิงท่ีดี 

5. สร้างความทรงจ าใหม่ๆสุดพิเศษร่วมกนั จ าวนัเกิด วนัแต่งงาน วนัส าคญัต่างๆ 
แลว้มีส่วนร่วมในวนัต่างๆ และเหตุการณ์ส าคญักบัคนรักให้มากท่ีสุด เดินทางไปเท่ียวในสถานท่ี
ใหม่ๆ ถ่ายรูป ถ่ายคลิป เกบ็ไวดู้เวลาคิดถึง 

6. ประกาศใหโ้ลกรู้ ว่าฉนัรักเธอ โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ จบัมือกนั จดัผมให ้
ไม่ถึงกบัตอ้งจูบกนัในท่ีสาธารณะ 

7. รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนรัก คนรักกนักม็กัจะคุยกนัตลอด แต่จะมีสกั
ก่ีคร้ังท่ีตั้งใจฟังอีกฝ่ายพูด ทบทวนตวัเองดูว่าเคยละเลยความรู้สึกและความคิดเห็นของคนรักหรือ
เปล่า ลองคุยกนัเร่ืองความคิดเห็นและทศันคติอย่างจริงจงั เม่ือคนรักรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังและใส่ใจ
เร่ืองของเขา เขาจะไวใ้จและรักเรามากข้ึนโดยไม่ตอ้งพดูค าหวานออกมาสกัค า 

8. เป็นท่ีพึงพาไดเ้สมอ ความรักไม่ใช่เพียงการจบัมือ กอด จูบ จอ้งตาเท่านั้น แต่ตอ้ง
รู้จกัสนับสนุนกนัดว้ย สู้ไปดว้ยกนัไม่ว่าจะเจอเร่ืองอะไรก็ตาม สนับสนุนคนรักทุกคร้ังเม่ือเขา
ตอ้งการ เป็นหลกัให้พกัพิงเม่ือเขาเจอปัญหา หากคนรักหงุดหงิด จงปลอบให้อารมณ์ดีข้ึน ถาม
ความช่วยเหลือจากเขา และใหค้  าสญัญาวา่จะอยูก่บัเขาตลอดไป ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึนกต็าม 

9. เช่ือใจและสนับสนุนเขา การหักหลงัทรยศ ท าให้คนรักรู้สึกแย่และไม่เช่ือใจเรา 
ยนืหยดัเคียงขา้งคนรักเสมอ สนบัสนุน ใหก้  าลงัใจ เคารพ และรักในส่ิงท่ีเขาเป็น การทะเลาะกนัใน
ท่ีสาธารณะท าใหค้นรักรู้สึกดอ้ยค่าลง 

10. ร่าเริงสดใส เหมือนกลบัไปเป็นเด็ก การเป็นคนโรแมนติก ท าให้เรารู้สึกกลบัไป
เป็นเด็กอีกคร้ัง หากนัง่ฟังเพลงแลว้มีเด็กออกมาเตน้ ให้ดึงมือคนรักไปเตน้ การเอาหมอนตีใส่กนั 
วิ่งไล่จบักนั เรียกค าแทนช่ือดว้ยช่ือตลกๆ หรือโดดทบัแฟนท่ีนอนอยูบ่นโซฟา อยา่ท้ิงความเป็นเด็ก
ออกไป เม่ือชีวิตคู่น่าเบ่ือ ลองท าใหค้วามรักน่าต่ืนเตน้ข้ึนโดยการเล่นแบบเดก็ๆ สนุกสนานดู   

จากส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้ง 10 ขอ้น้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง และ
ส่ิงเหล่าน้ี จะน าค  าวา่ “ฉนัรักเธอ” ใหป้รากฏอยูใ่นส่ิงท่ีคุณท า 
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ความรักแบบครอบครัว  
การมีครอบครัวท่ีอบอุ่นป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์ ทุกคนตอ้งการก าลงัใจ

จากครอบครัว ความรักท่ีบริสุทธิปราศจากเง่ือนไข มนุษยเ์ราเรียนรู้กันและกันและใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกนั แต่กลบัไม่สามารถเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและราบร่ืนไดใ้นครอบครัว เน่ืองจาก
มนุษยไ์ม่ทราบว่าให้เวลากบัครอบครัวมากพอหรือยงั จะมาเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีไดก้็
ต่อเม่ือสูญเสีย หรือเกิดส่ิงไม่ดีข้ึน (เอด็เวิร์ด เอม็. ฮลัโลเวลล,์2546) 

เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาในครอบครัว คนในครอบครัวตอ้งหาทางแกไ้ขให้ปัญหากลบัสู่
สภาวะปกติใหเ้ร็วท่ีสุด โดยสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ได ้2 วิธีคือ 

1. ครอบครัวตอ้งหนัหนา้เขา้หากนั เพื่อพดูคุยถึงปัญหาอยา่งตรงไปตรงมา และหาขอ้
ยติุท่ีเหมาะสม 

2. การยอมเพื่อหลีกเล่ียงปัญหา ยติุความขดัแยง้ ไม่ใหปั้ญหาลุกลามออกไป 
 การเอาชนะ ไม่ท าให้ปัญหายุติปัญหาลงได ้และเม่ือดึงบุคคลท่ี 3 เขา้มา จะท าให้เกิด

ปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมา (รณชยั,2548) 
งานวิจยัเร่ือง การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply ผูว้ิจยัไดน้ า

แนวคิดเก่ียวกบัความรักมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ตวัละครของเร่ืองเพื่อใหเ้ห็นภาพ
ของวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรัก ผา่นทางค าพูดซ่ึงๆหนา้ สีหนา้ การสบตา ท่าทาง การ
แสดงออกถึงความรักดว้ยการกระท าต่างๆ เช่น การใส่ใจรายละเอียดเลก็ๆนอ้ยของคนรัก การดูแล
ตอนคนรักป่วย การซ้ือของหรือใหข้องขวญัในโอกาสพิเศษ เป็นตน้ 

 
2.3 แนวคดิสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signifition) 

กาญจนา แกว้เทพ (2547) กล่าวไวว้่า สัญวิทยาแปลมาจากภาษาองักฤษว่า Semiology  
รากศพัทภ์าษาละติน มาจาก Semio ในภาษาองักฤษหมายถึงค าว่า sign และ logy ในภาษาองักฤษ
หมายถึงค าว่า science ดงันั้น Semiology จึงแปลว่า ศาสตร์แห่งสัญญะ (Science of sign) สัญญะถูก
สร้างข้ึนมาเพื่อแทนความหมายจากของจริงหรือตวัจริง ในตวับท และในสภาพแวดลอ้มหน่ึงๆ ส่ิง
ท่ีน ามาใชเ้ป็นสญัญะ อาจจะเป็นส่ิงของ รูปภาพ หรือท่ีเรารู้จกักนัดีท่ีสุดกคื็อ ภาษา ถึงแมส้ญัญะ จะ
เป็นเพียงตวัแทนความหมายของความจริง แต่ความส าคญัของสญัญะไม่ไดล้ดลงเลย 

การศึกษาเร่ืองสัญญะ เคยมีมาแลว้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ทฤษฎีสัญญะมีเอกลกัษณ์ในเร่ือง
การสร้างสรรคแ์ละเปล่ียนความหมายท่ีคงอยูใ่นสญัญะต่างๆ  
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โดยปกติเราคุน้เคยกบัสัญญะในชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ อย่างเช่น เม่ือไปซ้ือของตาม
หา้งสรรพสินคา้ และเห็นป้ายรูปผูช้าย/ผูห้ญิง เราจะเขา้ใจไดว้่านัน่คือหอ้งน ้ า ท่ียนืแทนความหมาย
อะไรบางอยา่งมากกว่าตวัมนัเอง ไม่ใช่แค่รูปผูช้ายและผูห้ญิง จากตวัอยา่ง หากจะวิเคราะห์ส่ิงท่ีจะ
เป็นสญัญะ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. สัญญะตอ้งมีลกัษณะทางกายภาพสามารถจบัตอ้ง รับรู้ไดด้ว้ยอวยัวะรับสัมผสั 
เป็นตวัอกัษร ภาพวาด เสียง อากปักิริยา เป็นตน้  

2. ตวัสัญญะตอ้งเกิดมาจากความตั้งใจท่ีจะส่งสารหรือส่ือความหมายอะไรบางอยา่ง
ฉะนั้น แมว้า่ เมฆจะเป็นสญัญาณวา่ฝนจะตก แต่กไ็ม่ถือวา่เมฆเป็นสญัญะเน่ืองจากเมฆไม่ไดมี้ความ
ตั้งใจท่ีจะส่งข่าวอะไร 

3. เ ป็นคุณสมบัติ ท่ีต่อเ น่ืองมาจาก 2 คุณสมบัติแรก กล่าวคือเ ม่ือ ภาพ เสียง 
อากปักิริยา ถูกผูใ้ชส้ัญลกัษณ์น ามาใชอ้ยา่งตั้งใจ ความหมายของภาพ เสียงตอ้งมีความหมายมากไป
กว่าตวัของมนัเอง ดงันั้น ถา้ดอกกุหลาบแดงดอกหน่ึง ถูกรับรู้ว่าเป็นเพียงดอกไมด้อกหน่ึง มนัก็จะ
ยงัไม่มีลกัษณะเป็นสัญญะจนกว่าดอกไมด้อกนั้นจะถูกรับรู้ว่าเป็นมากกว่าดอกไม ้เช่น ความรัก 
ความผกูพนั เป็นเคร่ืองแสดงความซ่ือสัตย ์เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุปก็คือของทุกส่ิงทุกอย่างบนโลกใบน้ีไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร ประตูหน้า
พระราชวงัเคนซิงตนั แหวน กอ้นหิน เสา สามารถจะเป็นสัญญะไดห้มด หากเป็น ภาพ เสียง อกัษร 
มีความหมายมากกวา่ตวัเอง และตอ้งอาศยัความรู้ของผูใ้ชส้ัญญะ 

จากแนวคิดสญัญะท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่สญัญาจะเป็นการศึกษาเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอยู ่3 เร่ืองคือ  

1) ตวัสัญญะ Sign สัญวิทยาจะศึกษาประเภทต่างๆของสัญญะนับตั้งแต่เร่ืองภาษาพูด
ภาษาเขียนภาษาภาพภาษาเสียง ไปจนกระทัง่ถึงอาการของโรค อาหาร รูปร่าง เส้ือผา้ ดว้ยจะสนใจ
วิธีการสืบทอดความหมายของสัญลกัษณ์น้ี รวมทั้งวิธีการท่ีสัญลกัษณ์น้ีจะเขา้มาเก่ียวพนัธ์หรือ
เช่ือมโยงกบัผูใ้ชส้ัญญะ ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้เทจ็จริงท่ีว่าสัญญาเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษยเ์กิด
มาจากการประกอบสร้างของมนุษย์ ดงันั้นการท่ีจะท าความเขา้ใจกบัสัญญาจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจตวั
มนุษยผ์ูส้ร้างสญัญานั้นดว้ย  

2) รหสัระบบ Code System เน่ืองจากการใชส้ัญญะไม่ไดเ้ป็นไปตามยถากรรมมากแต่มี
การจดัท าข้ึนอย่างเป็นระบบระบบท่ีน าเอาสัญญามาก่อนเขา้ดว้ยกนันั้นเรียกว่ารหัสซ่ึงมีมากมาย
หลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบติัต่างกนั เช่น บางประเภทมีการระบุเอาไวอ้ยา่งชดัเจน บาง
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ประเภทแขวนเอาไวอ้ย่างซ่อนเร้น เช่น รหัสของการแบ่งเขตไปรษณียใ์นกรุงเทพฯไดร้ะบุเอาไว้
อยา่งชดัเจน แต่ทว่ารหสัส าหรับรับประทานอาหารฝร่ังอยา่งเป็นทางการจะไม่มีการระบุเอาไวอ้ยา่ง
ชดัเจน เป็นตน้  

3) วฒันธรรม culture เน่ืองจากสัญญะเป็นผลิตภณัฑ์ของมนุษย ์ดงันั้นจึงเป็นผลผลิต
ทางวฒันธรรมทั้งสัญญะและรหัสจึงถูกสร้าง ถูกใชแ้ละท างานอยูภ่ายใตบ้ริบททางวฒันธรรมแบบ
หน่ึงๆเท่านั้น หากเปล่ียนบริบทไป สัญญะและรหสันั้นจะเปล่ียนแปลงความหมายไป เช่น ความแก่
ชราอาจมีความหมายถึง ความน่าเคารพในสังคมไทยโบราณ แต่มีความหมายถึงการหมด
สมรรถภาพในสังคมตะวนัตกสมยัใหม่ ในขณะท่ีสัญญะและรหัสท างานอยู่ภายใตบ้ริบททาง
วฒันธรรมแบบหน่ึงๆนั้น ในทางกลบักนัวฒันธรรมอยา่งหน่ึงจะด ารงอยูไ่ดก้็ตอ้งอาศยัสัญญะและ
รหสันั้นเช่นกนั ตวัอยา่งท่ีไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนท่ีสุดคือภาษา เม่ือชาติท่ีตกเป็นอาณานิคมถูกบงัคบัให้
ยกเลิกการใชภ้าษาองักฤษเองและหันไปใชภ้าษาเจา้ของอาณานิคมวฒันธรรมเดิมของตนก็จะสูญ
หายไปด้วย เป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อกันและกันระหว่างสัญญะหรือรหัสกับบริบททาง
วฒันธรรม ในการวิเคราะห์เชิงสัญญะจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัและเขา้ใจบริบททางวฒันธรรมท่ีเป็น
บ่อเกิดของสญัญาและรหสันั้นดว้ย 

อตัลกัษณ์ของสัญวิทยาวิทยาเป็นศาสตร์น้องใหม่ ท่ีก่อนหน้านั้นมีศาสตร์รุ่นพี่ท่ีมีมา
ก่อนหน้านั้ นและมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัญวิทยาอย่างมาก คือภาษาศาสตร์โซซูร์ก็ เป็น
นกัภาษาศาสตร์มาก่อน ดงันั้นจึงมีค  าถามในแง่ของขอบเขตและอตัลกัษณ์ของสาขาวิชาวา่สญัวิทยา
มีความแตกต่างจากวิชาภาษาศาสตร์อยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการศึกษาความหมาย 
ความแตกต่างของภาษาศาสตร์กบัสญัวิทยา มีดงัน้ี  

1) ในขณะท่ีวิชาภาษาไทยทั่วไปจะสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้ามกับ
ความหมายของค า เช่นค าว่า อวตาร แปลว่าอะไรและแนวทางการวิเคราะห์จะเป็นไปในแนวทาง 
ประวติัศาสตร์คือพิจารณาการเปล่ียนแปลงความหมายในช่วงเวลาต่างๆการทางประวติัศาสตร์สัญ
วิทยาเปล่ียนมาศึกษาภาษาสัญญะดูความสัมพนัธ์ระหว่างสัญญะช่วยยอ่ยซ่ึงหมายความว่าค  าๆหน่ึง
จะยงัไม่มีความหมายหรือบอกความหมายไม่ไดอ้ยา่งแน่นอนจนกวา่จะพิจารณาอยา่งสัมพนัธ์กบัค า
อ่ืนๆ เช่นค าว่า “แม่” ท่ีวางอยูต่ามล าพงัยงัไม่อาจบอกไดว้่ามีความหมายอะไร จนกว่าจะน าไปวาง
ในขอ้ความท่ีสัมพนัธ์กบัค าอ่ืน เช่น แม่ใจยกัษท้ิ์งลูกลงถงัขยะ แม่น้ีมีบุญคุณอนัใหญ่หลวง วิธีการ
เช่นน้ี เรียกวา่เป็นการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ท่ีใหค้วามสนใจความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยยอ่ยท่ีเขา้
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มารวมกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ กล่าวโดยสรุปก็คือ ในขณะท่ีวิชาภาษาศาสตร์สนใจค าถามว่าค  า
ต่างๆแปลวา่อะไร วิชาสัญวิทยากลบัสนใจตอบค าถามวา่ความหมายนั้นถูกสร้างข้ึนมาไดอ้ยา่งไร  

2) ในวิชาภาษาศาสตร์จะมุ่งสนใจท่ีจะศึกษาความหมายจากผูส่้งสารวิเคราะห์ขอ้มูล
เหตุจูงใจ แรงจูงใจในการสร้างผลงานความหมายท่ีสอดแทรกเอาไวใ้นเน้ือหาสาระ ในขณะท่ีสัญ
วิทยา สนใจความหมายจากผูรั้บสาร เน่ืองจากสญัญาวิทยาเช่ือวา่ความหมายในตวับทหน่ึงมีอยูอ่ยา่ง
หลากหลายความหมายท่ีผูส่้งสารใส่รหัสลงไปในนั้นเป็นเพียงความหมายหน่ึง แต่ทว่าในฝ่ายผูรั้บ
สารเองก็มีการใชค้วามหมายอีกมากมายลงไปดว้ย กล่าวคือ สัญวิทยาเช่ือว่ากระบวนการท่ีเรียกว่า
การถอดรหสัของผูรั้บสารนั้น เป็นการสร้างความหมายในอีกขั้นตอนหน่ึง  

3) ความแตกต่างประการสุดทา้ยก็คือ ขอบเขตท่ีจะศึกษาในขณะ ท่ีวิชาภาษาศาสตร์
จะให้ความสนใจ กบัภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ตาม แต่สัญวิทยาไดก้า้วไปไกล
กว่าภาษาศาสตร์ในแง่ของขอบเขตของส่ิงท่ีจะศึกษา อยา่งท่ีกล่าวมาแลว้ว่า สัญวิทยาการศึกษาทุก
ส่ิงทุกอยา่งขอเพียงแต่ส่ิงนั้นมีการประกอบสร้างความหมายข้ึนมาเป็นสญัญะเท่านั้น 

ประเภทสญัญะท่ีมีระยะห่างจากวตัถุของจริงมี 3 แบบ ดงัน้ี 
1. Icon มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวตัถุจริงมากท่ีสุด เช่น ภาพถ่าย รูปป้ัน รูปวาด เป็นตน้ 

การถอดรหสัของ icon แค่เห็นกส็ามารถถอดรหสัของวตัถุได ้
2. Index เป็นสัญญะท่ีเก่ียวพนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกบัวตัถุจริง เช่น นาฬิกา

เป็น index ของเวลา เน่ืองจากนาฬิกามีความเก่ียวพนัโดยตรงกบัการดูเวลา การถอดรหสัของ index 
ตอ้งคิดหาเหตุผลเช่ือมโยงของความสมัพนัธ์ระหวา่ง index กบัวตัถุของจริง 

3. Symbol เป็นสญัญะท่ีไม่เก่ียวพนัและเช่ือมโยงกบัวตัถุจริง เป็นความเก่ียวพนัท่ี
เกิดข้ึนจากขอ้ตกลงร่วมกนัในหมู่ผูใ้ชส้ญัญะ เช่น ตวัอกัษร วลี ประโยค จ านวน ตราสญัลกัษณ์
ต่างๆท่ีสร้างข้ึน ภาษา ไฟจราจร การแบ่งสีเส้ือตามความคิดทางการเมือง การถอดรหสัจึงตอ้งมีการ
เรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้ใชส้ญัญะวิธีเดียวเท่านั้น 

นอกจากน้ียงัสามารถน า รูปสัญญะ (Signifier) และ ความหมายสญัญะ(Signified) มา
ประยกุตก์บัเร่ืองการถ่ายภาพ จดัมุมกลอ้งและการตดัต่อเพื่อใหไ้ดค้วามหมายต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
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Signifier Definition Signified 

Close Up 
Medium 
Shot 
Long Shot 
Full Shot 
Pan Down 
Pan Up 
Zoom In 
Fade In 
Fade Out 
Cut 
 
Wipe 

ถ่ายแต่ใบหนา้ 
ถ่ายส่วนใหญ่ของร่างกาย 
ถ่ายฉากและตวัละครหลายๆตวั 
ถ่ายร่างกายเตม็ตวั 
กลอ้งถ่ายกวาดแบบกด 
กลอ้งถ่ายกวาดชอ้นข้ึน 
กลอ้งถ่ายเขา้หา 
ภายในจอค่อยๆสวา่งข้ึน 
ภายในจอค่อยๆจางหายไป 
ยา้ยจากภาพหน่ึงไปอีกภาพหน่ึง 
 
ภาพค่อยๆถูกกวาดออกไปจากจอ 

ความใกลชิ้ด 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
บริบท,ขอบเขตท่ีเกิดเหตุการณ์ 
ความสัมพนัธท์างสงัคม 
อ านาจ,ฐานท่ีสูงกวา่ 
ลกัษณะท่ีต ่าตอ้ยกวา่ มีอ านาจนอ้ยกวา่ 
การสังเกต การใหค้วามสนใจ 
จุดเร่ิมตน้ 
จุดจบ 
เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ท่ีเกิดในช่วงเวลา
ใกลก้นั, ความต่ืนเตน้ 
แสดงบทสรุป 

 
ที่มา : กาญจนา แกว้เทพ (2547,น.112) 

 
ผูว้ิจยัน าทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมาย มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อ

หาสัญลกัษณ์ในการถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านความสัมพนัธ์ของตวัละครจากส่ิงของ 
วตัถุ และสถานท่ีต่างๆ ดว้ยการประยกุตใ์ชต้ารางสัญญะในองคป์ระกอบดา้นภาพ มุมกลอ้ง การตดั
ต่อ และประยกุตเ์ร่ืองสัญญะในองคป์ระกอบดา้นเสียงดนตรีของฉากแสดงความรักจากตวัละครทั้ง 
4 คู่ ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
 
2.4 แนวคดิเร่ืองการส่ือสาร   

แมจ้ะมีการนิยามค าว่าการส่ือสารต่างกนั แต่นักนิเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าการ
ส่ือสารของมนุษย์เป็นกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหว มีความสัมพันธ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
องคป์ระกอบของการส่ือสาร การส่ือสารของมนุษยจึ์งมีความต่อเน่ือง มีการเปล่ียนแปลง และตอ้ง
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อาศยัการปรับตวัตลอดเวลา การส่ือสารไม่ใช่กระบวนการทางเดียว เหมือนอุตสาหกรรมการผลิต 
แต่การส่ือสารของมนุษยเ์ป็นกระบวนการ 2 ทาง (two way process) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. ผูส่้งสารหรือผูเ้ขา้รหสั (Sender/Encoder) 
2. ผูรั้บสารหรือผูถ้อดรหสั (Receiver/Decoder) 
3. สาร (Message) 
4. ช่องทางการส่ือสาร (Channel) 
5. สภาพแวดลอ้มของการส่ือสาร (Context Environment) 
การเปล่ียนองค์ประกอบหน่ึงๆ ท าให้กระบวนการส่ือสารเปล่ียนไป นอกจากน้ีการ

ส่ือสารของมนุษยอ์าจมีส่ิงรบกวนท าให้การส่ือสารไม่ประสบความส าเร็จอย่างท่ีตอ้งการ การ
ส่ือสารสองทางของมนุษยผ์ูส่้งอาจส่งสารเป็นวจันสารหรืออวจันสาร ผา่นช่องทางต่างๆไปยงัผูรั้บ
สารภายใตส้ภาพแวดลอ้มหน่ึง ผูรั้บสาร ตีความหมายของสาร และส่งสารหรือปฏิกิริยาตอบสนอง 
เป็นวจันสารหรืออวจันสาร โดยผา่นช่องทางต่างๆไปให้ผูส่้งสาร ซ่ึงตอ้งตีความหมายสารท่ีไดรั้บ
จากผูรั้บสารเช่นกนั 

ผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบของการส่ือสารในเร่ืองผูส่้งสารหรือผูเ้ขา้รหัส และผูรั้บสาร
หรือผูถ้อดรหสัมาเป็นแนวทางในการศึกษา ผูเ้ขา้รหสัและถอดรหสัในการถ่ายทอดความหมายของ
ความรักของตวัละครของละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Reply โดยผูเ้ขา้รหัสหมายถึงตวัละคร 4 คู่ ใน 
Reply ทั้ง 3 เร่ือง ผูถ้อดรหัสหมายถึงตวัผูว้ิจยัเอง และผูว้ิจยัจะขออธิบายเก่ียวกบัผูส่้งสารและผูรั้บ
สาร ดงัต่อไปน้ี 

ผูส่้งสาร คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีเร่ิมการส่งสารโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไปให้อีก
บุคคลหน่ึง หรือเป็นผูท้  าหนา้ท่ีส่งสารจากช่องทางหน่ึงไปยงัผูรั้บสาร ผูรั้บสารจึงมีความส าคญัมาก
ในการช้ีน าพฤติกรรมการส่ือสารในสถานท่ีต่างๆตอ้งเป็นไปอย่างไร มีผลแบบใด หรือก็คือ ผูส่้ง
สารเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองของผูรั้บสาร 

ผูรั้บสาร คือผูรั้บสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีเม่ือได้รับสารจะตอ้งตีความและ
ตอบสนองโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ และส่งปฏิกิริยาตอบสนองกลบัไปยงัผูรั้บสาร 

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm)นักวิการทางนิเทศศาสตร์ ไดพ้ยายามแยกความ
แตกต่างระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารไวว้า่ บางคร้ังผูเ้ร่ิมความคิดอาจเป็นคนเดียวกนัในการส่ือสาร
นั้นๆ และผูถ้อดความคิดกบัผูรั้บสารอาจเป็นคนเดียวกนั หรือคนละคนกนักไ็ด ้
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ผูเ้ขา้รหัส จึงหมายถึง ผูรั้บผิดชอบในการน าความคิดของผูเ้ร่ิม ความคิดหรือแหล่งสาร 
ส่งไปยงัผูท่ี้ตอ้งการส่ือสารดว้ย โดยใชส้ัญลกัษณ์และสัญญาณ หรือเรียกว่าการเขา้รหัส เพื่อแสดง
ถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีแหล่งสารตอ้งการจะส่ือ 

ผูถ้อดรหัส เป็นผูถ้อดความหมายของสัญญาณหรือสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขา้รหัสส่งมา หรือ 
เป็นผูท่ี้รับผิดชอบในการถอดรหัสของสาร เพื่อให้ผูรั้บปลายทาง หรือผูรั้บสารท่ีผูส่้งสารตอ้งให้
ไดรั้บสารของตนนัน่เอง  

ดงันั้นการส่ือสารของมนุษย ์จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคล 2 คนข้ึนไป 
แต่การส่ือสารจะด าเนินไปไดต่้อเม่ือทั้งผูรั้บและผูส่้งสาร อยูส่ภาพแวดลอ้มทางสังคมร่วมกนั จึงจะ
เขา้ใจความหมายของสญัลกัษณ์ท่ีใชร่้วมกนั 

นอกเหนือจากการมีขอบข่ายของประสบการณ์ร่วมกนัแลว้ การส่ือสารระหวา่งผูส่้งและ
ผูรั้บสาร จะประสบความส าเร็จมากเพียงใด ข้ึนอยู่กบัปัจจยัและลกัษณะส่วนบุคคล เช่น ผูส่้งสาร 
และผูรั้บสารจะตอ้งมีเป้าหมาย แรงจูงใจ ทศันคติ การรับรู้ ความคาดหวงั รูปแบบการคิด ความรู้ 
และทกัษะ ผูส่้งและผูรั้บสารจะมีบทบาทและหนา้ท่ีในการส่ือสารอยา่งไร ก็ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์
และระดับการส่ือสาร สถานภาพ และความสัมพนัธ์ของผูส่้งและผูรั้บสาร รวมถึงบริบทและ
สภาพแวดลอ้มต่างๆดว้ย 
 
2.5 การส่ือสารเชิงอวจัน (Nonverbal Communication) 

การส่ือสารเชิงอวจันเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแทนการแสดงหรือสะทอ้นความรู้สึกนึก
คิดท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงตนเองกับผูอ่ื้นในสังคม เป็นเร่ืองเก่ียวกับวฒันธรรมโดยตรง 
(Culture bound) ไม่ได้เกิดจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์แม้พฤติกรรมเชิงอวัจน
บางอยา่งจะเกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณ เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองอนัตราย เช่น อนัตรายจากความร้อน 
ความเจบ็ปวด เป็นตน้ สัญลกัษณ์ทางอวจันภาษา มีมากมายหลายประเภทสัญลกัษณ์บางประการ มี
ความหมายท่ีเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับกนัในระดบัสากล คือทุกคนสามารถเขา้ใจความหมายของ
สัญลกัษณ์นั้นตรงกนั เช่น การโบกมือทกัทายของคนต่างชาติในหลายประเทศ ขณะท่ีสัญลกัษณ์
บางประการมีความหมายท่ีเขา้เฉพาะบางวฒันธรรม เช่น การไหวเ้พื่อทกัทายของคนไทย เป็นตน้ 
การปฏิสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมกัด าเนินไปโดยรหัสทางการพูดและสายตา ซ่ึงมี
ความหมายจ านวนมาก เรียกสารประเภทน้ีวา่อวจันหรือภาษาเงียบ การใชส้ัญลกัษณ์ทางอวจันภาษา
เพื่อการส่ือสารสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ (กาญจนาแกว้เทพ,2557) 



27 
 

  

1.  การใช้วตัถุ (Artifacts) หมายถึงส่ิงของท่ีบอกสภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม 
และอ านาจของผูก้ระท าการศึกษา เพื่อบ่งบอกความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือสารเช่น เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองแต่งกาย ขา้วของเคร่ืองใช ้

2.  ปริภาษา (Paralanguage) ส่ิงท่ีอยู่รอบๆภาษา แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ปริภาษา
เก่ียวกบัภาษาพูด เช่น น ้ าเสียง ความดงั ความเร็ว จงัหวะการพูดส่ิงเหล่าน้ีสามารถบอกอารมณ์ 
ความรู้สึกของผูพ้ดูได ้ ปริภาษาเก่ียวกบัภาษาเขียน เช่น รูปแบบตวัอกัษร ใหญ่ เลก็ หนา บาง เอียง 
สี ขีดเสน้ใต ้เคร่ืองหมายวรรค  เพื่อเนน้ย  ้าความ 

3.  การแสดงออกทางกายภาพเพื่อส่ือความหมาย (Physical appearances) เป็นการส่ือ
ความหมายจากส่ิงท่ีปรากฎทางกายภาพของบุคคล เช่น การเป็นคนอารมณ์ร้อน เช่ือมัน่ในตวัเอง 
เป็นคนท่ีมีลกัษณะโตแ้ยง้ ความสูง รูปร่าง  สีผวิ ผม และน ้าหนกั  

4.  การใชอ้าการเคล่ือนไหวของร่างกายเพื่อส่ือความหมาย (Kinesics) เก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหวอวยัวะในร่างกายส่วนต่างๆ เพื่อส่ือความหมายบางประการ เช่น การส่ายศีรษะ เป็นการ
ปฏิเสธ การโบกมือ เป็นการทกัทายหรือบอกลา อาการภาษาจะถูกก าหนดดว้ยคนในแต่ละสังคม
ซ่ึงเขา้ใจกนัได ้ 

5.  ใชก้ารสัมผสัเพื่อส่ือความหมาย (Haptics) เป็นอวจันภาษาท่ีส่ือกบัผูรั้บสารโดย
อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของผูส้ัมผสักบัผูส่้งสารเพื่อแสดงถึงความรู้สึก ความปรารถนา อารมณ์
ของผูส่้งสารท่ีตอ้งการส่ือ เช่น คลอ้งแขน โอบกอด จบัมือ ลูบไล ้ 

6.  การจดัวางและก าหนดใชพ้ื้นท่ีในการส่ือสาร (Proxemics) เก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี 
หรือช่วงระยะห่างท่ีท่ีบุคคลก าลังส่ือสารกัน สถานท่ีท่ีบุคลลส่ือสารกัน สามารถแสดงถึง
ความสมัพนัธ์บางประการของผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

7.  การก าหนดใชเ้วลาเพื่อสร้างความหมายในการส่ือสาร (Chonemics) เก่ียวขอ้งกบั
ระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัส่ือสารกนั เป็นอวจันภาษาท่ีส าคญัมากในทุกสังคม เพื่อแสดง
ความใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพ ใหค้วามส าคญั 

การศึกษาดา้นอวจันภาษาไดรั้บความสนใจมานานแลว้ ตั้งแต่อริสโตเติลและซิเซโล 
หลกัฐานท่ีอวจันภาษาไดรั้บความสนใจมานานคือ แนวคิดเร่ือง การออกเสียง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ี
แสดงให้เห็นว่าน ้ าเสียงและร่างกาย ถูกน ามาใชร่้วมกนัอย่างกลมกลืนในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อ
หนา้สาธารณชนไดอ้ยา่งไร แมก้ารศึกษาดา้นอวจันภาษาจะปรากฏอยูใ่นยคุแรกบา้ง แต่ก็ยงัไม่ได้
เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายจนกระทัง่ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Dawin) ไดตี้พิมพห์นงัสือช่ือ “การ
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แสดงออกทางอารมณ์ในมนุษยแ์ละสัตว์” (The expression of Emotion and Animals) ปี 1972 โดยมี
ความเช่ือว่าอวจันภาษาท่ีใชแ้สดงอารมณ์ในการแสดงออกทางสีหนา้ และร่างกาย เป็นการกระท าท่ี
เกิดจากกลไกภายในและสญัชาตญาณไม่ใช่การกระท าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ แต่แนวคิดดงักล่าวไดรั้บ
การโตแ้ยง้เป็นอยา่งมาก ต่อมา เรย ์เบิร์ดเทล (Ray Birdwistell) นกัมานุษยวิทยา เช่ือว่าอวจันภาษา
เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล อวัจนภาษาจาก
วัฒนธรรมหน่ึง อาจไม่เป็นท่ีเข้าใจของอีกวัฒนธรรมหน่ึง การค้นพบน้ี เป็นจุดก าเนิดของ
การศึกษาอวจันภาษาให้เป็นระบบมากข้ึนจนเกิดทฤษฎีเก่ียวขอ้งข้ึนมากมาย ทฤษฎีเหล่าน้ีมุ่งเนน้
ในประเด็นหลกั 4 ประการ คือ 1.บทบาทหน้าท่ีทางการส่ือสารของอวจันภาษา 2.ความสัมพนัธ์
ระหว่างวจันภาษาและพฤติกรรมการส่ือสาร 3.การถอดรหัสหรือการเรียงความหมายของอวจัน
ภาษาของผูรั้บสาร 

การถ่ายทอดความหมายของความรัก อาจไม่ไดถ่้ายทอดทางภาษาพูดหรือบทละคร
เท่านั้น แต่เป็นการถ่ายทอดผ่านกริยาท่าทาง สีหนา้ แววตา และการแสดงออกต่างๆทางร่างกายท่ี
เกิดจากสัญชาตญาณ ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดอวจันภาษามาใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิธีการ
ถ่ายทอดความหมายของความรักของตวัละคร 4 คู่ในละครโทรทศัน์เร่ือง Reply ทั้ง 3 เร่ือง 

 
2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

หทยัรัตน์ ศรีจนัทร์ข า(2558).ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “รักโรแมนติกในภาพยนตร์ผีไทย” 
จากการวิเคราะห์ตวับทภาพยนตร์ สามารถแบ่งภาพยนตร์เป็น 2 กลุ่ม คือ ภาพยนตร์ผท่ีีสยบยอมต่อ
โครงสร้างอ านาจในสังคม และภาพยนตร์ผีท่ีต่อตา้น / ต่อรองกบัโครงสร้างอ านาจในสังคม แต่ถูก
พนัธนาการไวด้ว้ยความรัก โดยรูปแบบความรักท่ีปรากฏในภาพยนตร์ผีในกลุ่มท่ีมีแนวโนม้สยบ
ยอมต่อโครงสร้างสังคมมีบทสรุปว่าความรักคือการเสียสละ และปล่อยวาง ผียอมให้คนรักไดพ้บ
กบัความสุข ระยะแรกจะพยายามต่อสูเ้พื่อใหต้วัเองหลุดพน้จากการแปลกแยกในโลกหลงัความตาย 
โดยใชค้วามรักท่ีมีต่อคนรักเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจแต่สุดทา้ยก็ยอมจากไปในพบภูมิของตน 
ในขณะท่ีภาพยนตร์ผกีลุ่มท่ีมีแนวโนม้ต่อตา้นอ านาจโครงสร้างสงัคมมองความสัมพนัธ์ความรักใน
เชิงแลกเปล่ียนจุดยืนส าคญัของผีในกลุ่มน้ีคือการต่อสู้กับอ านาจของโครงสร้างสังคม ไม่ยอม
ปลดปล่อยคนรัก มองว่าความรักไม่ใช่แค่เคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะเกาะเก่ียวสายสัมพนัธ์ท่ีขาดลง
ในระบบทุนนิยมเท่านั้น แต่ความรักเป็น “การแลกเปล่ียน” ท่ีตอ้งมองความคุม้ค่า ซ่ึงท าใหต้วัละคร
ผตีอ้งต่อสูก้บัอ านาจของโครงสร้างสังคมเพื่อใหต้วัเองไดรั้บความพึงพอใจ 
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ปรัชญา เป่ียมการุณ (2533). ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก

และภาพสะทอ้นสังคมในหนงัรักไทย พ.ศ.2548-2552” ผลงานวิจยัพบว่า กระแสนิยมของหนงัรัก
ไทยมีเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2548-2552 ความลึกซ้ึงและหลากหลายของตวัหนงัรัก
ไทย แบ่งได ้4 ประเภทหลกั คือ หนงัรักวยัรุ่นสนุกสนาน หนงัรักโรแมนติก หนงัรักแบบครอบครัว 
และหนงัรักหลากหลาย  ซ่ึงในทุกประเภทน้ีมีลกัษณะหนงัท่ีค่อนขา้งชดัเจน เป็นเร่ืองราวความรัก
เพียงอยา่งเดียว โดยเน้ือหาอาจใกลเ้คียงกนับา้ง แต่ส่วนใหญ่เม่ือเห็นแลว้ จะรับรู้ไดท้นัที ดา้นผูผ้ลิต
ภาพยนตร์พบว่า ผูก้  ากับแต่ละคนสามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีความเป็นตวัเองผ่านภาพยนตร์ 
รวมถึงเป็นคนควบคุมทุกกระบวนการในหนงัไดอ้ย่างเสรี แต่กระบวนการเร่ิมท าตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทุนเป็นหลกั เพราะภายใตอุ้ตสาหกรรมหนงัรักไทย กระแสนิยม หรือกระแสตลาด 
จะเป็นตวัขบัเคล่ือนทิศทางหนังมากกว่าจะเป็นหนงัท่ีผูก้  ากบัแต่ละคนอยากท า ทิศทางหนงัรักไทย
เลยจะค่อนขา้งไปในทางท่ีไหลตามกระแส 

ชโลทร โพยมยล(2552). ไดท้  าการศึกษาเร่ือง “ความรักและกระบวนการสร้างความ
หมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย” ผลงานวิจยัพบว่า ความหมายความรักท่ีปรากฏอยู่ใน
ภาพยนตร์ไทย มีความหลากหลาย โดยในภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์ชีวิต ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์
เพลง ภาพยนตร์วยัรุ่น มีการให้ความหมายความรักในแง่มุมเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซ่ึงช้ีให้เห็นถึง
องคป์ระกอบดา้นความรัก และการเรียนรู้ในเร่ืองความรักของตวัละคร ในขณะท่ีภาพยนตร์ต่อสู้
และภาพยนตร์สยองขวญั มีการใหค้วามหมายในแง่มุมเชิงลบมากกวา่เชิงบวก โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความ
รักแบบขาดสติ ตั้งอยูบ่นความไม่พอดี จนท าใหเ้กิดโศกนาฏกรรมและการสูญเสีย แสดงให้เห็นถึง
ความรักไม่ไดมี้แต่ดา้นสุขสมหวงัอยา่งเดียว นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่แง่มุมความ
รัก สามารถเขา้ไปอยู่ในภาพยนตร์ทุกตระกูล แต่รูปแบบและวิธีการน าเสนอต่างกนั ตระกูลของ
ภาพยนตร์สามารถก าหนดทิศทางของความรักได ้ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนในกระบวนการสร้างความ
หมายความรักในภาพยนตร์ไทย ไดแ้ก่ องค์ประกอบดา้นการเล่าเร่ือง องค์ประกอบดา้นผูส้ร้าง
ภาพยนตร์ องคป์ระกอบดา้นภาพ และองคป์ระกอบดา้นเพลงประกอบภาพยนตร์ 

จากการทบทวนงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ทั้งสามเล่มน้ีมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองรัก
โรแมนติกในภาพยนตร์ผไีทย การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรักและภาพสะทอ้นสังคมในหนงัรัก
ไทย พ.ศ.2548-2552 และความรักและกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์
ไทย ซ่ึงงานวิจยัเร่ือง การถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นละครซีรีส์ชุด Reply  ของผูว้ิจยัเล่มน้ี 
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มีความแตกต่างจากทั้งสามเล่มขา้งตน้ เน่ืองจากผูว้ิจยัจะศึกษาละครโทรทศัน์เกาหลีแนวซิทคอม
เร่ือง Reply  ทั้ง 3 เร่ือง โดยตอ้งการจะศึกษา วิเคราะห์เร่ืององคป์ระกอบดา้นภาพ ไดแ้ก่ แสง และ
มุมกลอ้ง องคป์ระกอบดา้นเสียงดนตรี โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ และ
ศึกษาการถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นอวจันภาษา และถอดรหสัการส่ือสารในการถ่ายทอด
ความหมายของความรักจากตวัละครเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ 



  
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง “การถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นละครโทรทศัน์

ชุด Reply”โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดระเบียบวิธีการวิจยัเป็น
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการวิเคราะห์ตวับท (Textual analysis) ใน
การถ่ายทอดความหมายของความรักท่ีปรากฏอยูใ่นละครโทรทศัน์เกาหลีชุด Reply จ  านวน 3 เร่ือง 

 
3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มประชากรเป็นละครโทรทศัน์เกาหลีท่ีมีการออกอากาศในประเทศ
ไทยเสร็จส้ินไปแลว้ โดยผูว้ิจยัไดน้ า DVD ท่ีมีการจดัจ าหน่ายทัว่ไปทั้ง 3 เร่ือง ไดแ้ก่ Reply 1997 
ยอ้นรอยรัก จ านวน 16 ตอน ออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง เวิร์คพอยท์ปี 2556 Reply 1994 
คิดถึงเธอ จ านวน  21 ตอนออก ออกอากาศในประเทศไทยทางช่องเวิร์คพอยทปี์ 2557 และ Reply 
1988 วนัวาน จ านวน 20 ตอน  ออกอากาศในประเทศไทยทางช่อง one31 ปี 2559  
 
3.2 การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกตอนท่ีจะ
ท าการศึกษามา 12 ตอน จาก Reply ทั้งหมด 3 เร่ือง แบ่งออกเป็นเร่ืองละ 4 ตอน 4 คู่ คือ พระเอกกบั
นางเอก เพื่อนกบัเพื่อน พอ่แม่กบัลูก และศิลปินกบับแฟนคลบั ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1  แสดงฉากท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษา     Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 
ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 

2  
 
 
 
 
 
 

 

พระเอกกบันางเอก 
 
 
 
 
 
 
 

- ชีวอนและยนุแจเป็นเพื่อนบา้นกนัท่ีสนิทมาตั้งแต่เดก็ๆ ทั้ง 2 คนได้
เรียนท่ีเดียวกนั และยนุแจมกัจะมากินขา้วท่ีบา้นของชีวอนเสมอ พอ่
แม่ของชีวอนเองกรั็กและเอน็ดูยนุแจเหมือนลูก หลงัเลิกเรียนวนั
หน่ึง ยนุแจก าลงัลา้งตวัขณะท่ีเล่นบาสเสร็จ ประกอบกบัชีวอนเป็น
เวรท าความสะอาดหอ้งวนันั้นพอดี เธอจึงเดินไปทางท่ียนุแจก าลงั
ลา้งตวัอยู ่ทั้งสองคนสบตากนั ก่อนท่ีเสียงความคิดของยนุแจกบ็อก
วา่ อยากยนืยนัความรู้ของตวัเองตอนน้ีวา่จริงๆแลว้ เขารู้สึกกบัเพื่อน
คนน้ียงัไงและในท่ีสุด ยนุแจกพ็ดูค าวา่ “ช่วยยนืยนัหน่อย” ก่อนจะ
ประกบจูบลงไปท่ีริมฝีปากของชีวอน   

3 ศิลปินกบัแฟนคลบั 
 

- สืบเน่ืองมาจากตอนท่ี 1 เป็นเหตุการณ์ท่ีชีวอนโดดเรียนเพื่อหนีไปดู
คอนเสิร์ตวง H.O.T. กบัเพื่อนสนิท ชีวอนร้องเพลงและเตน้เพลง
ของ H.O.T. ไดเ้ป็นอยา่งดี ในช่วงทา้ยของ คอนเสิร์ต มีการเล่นเกม
ตอบค าถามเก่ียวกบัศิลปิน ชีวอนกต็อบไดห้มด แต่ของรางวลัท่ีเธอ
อยากไดก้ลบัเป็นค าถามท่ีเพื่อนของเธอตอบ เม่ือเห็นดงันั้น เพื่อน
ของชีวอนกย็กของรางวลัท่ีเธอไดใ้หชี้อนแทน ชีวอนรับมาอยา่งดีใจ 
และมีความสุขมากๆ ฉากน้ีเป็นฉากท่ีแสดงถึงความรักของแฟนคลบั
คนหน่ึง ท่ีทุ่มเททุกอยา่งใหก้บัศิลปินท่ีตนรักไดดี้ท่ีสุด และในตอน
ท่ี 3 เป็นฉากท่ีชีวอนไปแอบหนีออกจากบา้นเพื่อไปเฝ้าอยูห่นา้บา้น
ของศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบ และเธอไดปี้นเขา้ไปในบา้นของศิลปิน 
เพื่อท่ีจะไดพ้บหนา้ศิลปินท่ีตวัเองรัก แต่เม่ือพบศิลปินแลว้ ท าให้
ศิลปินเกิดการไม่พอใจ และบอกปัดใหก้ลบับา้นไป เพราะจะ
พกัผอ่น ท าใหชี้วอนเกิดส านึกผดิ เดินออกมานัง่ร้องไหอ้ยูห่นา้บา้น 
แต่อยู่ๆ ศิลปินก็เปิดประตูมาเรียกใหชี้วอนเขา้ไปหา ทั้งสองไดพ้ดูคุย
กนั และโทน่ี ศิลปินท่ีชีวอนช่ืนชอบกใ็หล้ายเซ็นกบัเธอ 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอ่แม่กบัลูก 
 

 
 
 
 
 
 
 

- สืบเน่ืองมาจากตอนท่ี 2 เป็นตอนท่ีพ่อเห็นผลการเรียนของชีวอน จึง
เดินเขา้ไปในหอ้งเพื่อต่อว่าเธอ แต่เร่ืองกลบับานปลายเพราะพ่อของ
เธอโมโหสุดๆ เพราะคิดว่าท่ีชีวอนผลการเรียนตกนั้น มาจากการท่ีชี
วอนบา้ศิลปินมากเกินไป จนไม่สนใจการเรียน พอ่จึงไดล้งมือท าลาย
โปสเตอร์ของศิลปินท่ีชีวอนติดไวใ้นห้อง แต่ชีวอนไม่ได้ตอบโต้
อะไร เพียงแต่ร้องไห้และห้ามพ่ออยู่ห่างๆ ในตอนท่ี 5  ชีวอนและ
พอ่มีปากเสียงกนัระหวา่งทางบนรถ ขณะท่ีชีวอนก าลงัจะไปเยีย่มยนุ
แจท่ีโรงพยาบาล และเม่ือเธอถึงบา้นก็ไดรั้บโทรศพัทจ์ากแม่ว่าให้
เดินทางมาโรงพยาบาล เพราะพ่อของเธอตรวจพบมะเร็งในช่องทอ้ง 
ระหว่างทางท่ีนัง่รถแท็กซ่ีไปโรงพยาบาล ซีวอนเอาแต่ร้องไห้ และ
เม่ือถึงโรงพยาบาล  ชีวอนไดพ้บหนา้พ่อ เธอก็เอาแต่ร้องไห้และพูด
แต่ค าวา่ขอโทษซ ้ าๆ จนพอ่ตอ้งดึงเขา้ไปกอดปลอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อนกบัเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สืบเน่ืองมาจากตอนท่ี 3 ฮักชานเป็นนักเรียนชายท่ียา้ยเขา้มาเป็น
เพื่อนร่วมห้องของยนุแจ เม่ือถึงตอนพกักลางวนั ยนุแจกบัชีวอนละ
เพื่อนๆมากินขา้วกนัตามปกติท่ีโรงอาหาร เป็นจงัหวะท่ีฮกัชานเดิน
มากลบัเพื่อนอีกคนในกลุ่มของยุนแจพอดี ยุนแจจึงเรียกให้ฮกัชาน
เดินมานั่งด้วยกัน ซ่ึงเม่ือฮักชานเห็นยูจองเพื่อนของชีวอนก็เกิด
อาการประหม่าท า ตวัไม่ถูก ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเจอกนั 
ระหวา่งฮกัชานและยจูอง ตอนท่ี 4 เพื่อนๆพากนัไปดูบอลท่ีบา้นของ
ชีวอน และเป็นการเจอกนัคร้ังท่ี 2 ของฮกัชาน ในขณะดูบอล ยูจอง
นัง่อยู่บนโซฟาและฮกัชานนัง่อยู่ท่ีพื้นในลกัษณะท่ียูจองเอามือวาง
บนหัวของฮกัชาน เม่ือทีมท่ีเชียร์ยิ่งประตู ยูจองจะดีใจและกอดคอ
ฮกัชาน ยิ่งท าให้ฮกัชานท าตวัไม่ถูก และในตอนท่ี 6 ยูจองถูกยุนแจ
ท าร้ายจิตใจ เธอซอ้นความเสียใจไวข้า้งในและวิ่งหนีออกมาเพื่อไป
นัง่ร้องไห้บนรถเมล ์ฮกัชานวิ่งตามไปท่ีรถเมล ์เขานัง่ลงขา้งๆยูจอง 
เปิดเพลงใหย้จูองฟัง เพื่อใหย้จูองรู้สึกดี และชวนยจูองไปท าอะไรท่ี
อยากท า โดยไม่ตอ้งฝืนท าอะไร ยูจองรับรู้ถึงความรู้สึกของฮกัชาน 
เธอมองหน้าฮกัชานและอมแกม้เขา จนท าให้ฮกัชานตกใจ ตาเบิก
โพรง หลงัจากนั้นทั้ง 2 คนกเ็ป็นแฟนกนั 
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ตารางที่ 3.2  แสดงฉากท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษา     Reply 1994 คิดถึงเธอ 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระเอกกบันางเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พี่ชายของนาจองเสียไปตั้งแต่เดก็ๆ จองอูซ่ึงเป็นเพื่อนของพี่ชายเธอ
จึงท าหนา้ท่ีเป็นพี่ชายท่ีคอยดูแลนาจองมาตลอด มากิน มานอนท่ี
บา้นนาจองตั้งแต่เดก็ จนกระทัง่เรียนมหาวิทยาลยั ดูภายนอกทั้ง 2 
คนอาจะเป็นพี่นอ้งชายหญิงท่ีออกจะตีกนับ่อยๆ หลายคร้ังท่ีมีการลง
ไมล้งมือทุบตี จิกหวั หรือกระโดดทบักนั จนพอ่กบัแม่รู้สึกไม่อยาก
สนใจ จนมีวนัหน่ึง นาจองเกิดอาการปวดหลงัข้ึนมา เธอนอนอยูใ่น
หอ้งโดยมีจองอูดูแลอยู ่นาจองบอกกบัจองอูวา่ใหปิ้ดม่านใหห้น่อย
เพราะนอนไม่หลบั และขอนมอุ่นกบัจองอู แต่จองอูกไ็ม่ท าตาม จน
สุดทา้ย จองอูทนไม่ไหว เดินไปปิดม่าน และเอานมอุ่นมาให ้ผา่นไป
หลายวนั นาจองอาการแยล่งเร่ือยๆจนแม่ตอ้งพาไปโรงพยาบาล และ
หมอบอกวา่ไม่สามารถท าอะไรได ้นอกจากนอนพกัใหห้ลบัเท่านั้น 
แม่ของนาจองกลบัไปดูแลเด็กๆในบา้นพกั ประกอบกบัจองอูกแ็วะ
มาดูนาจองท่ีหอ้งผูป่้วยพอดี เขาเดินเอานมอุ่นๆไปวางไวท่ี้หวัเตียง
ของนาจอง และเดินไปนัง่ลงท่ีเตียงคนไขฝ่ั้งตรงขา้ม เขาถามอาการ
นาจองดว้ยน ้าเสียงเป็นห่วง ก่อนจะเดินปิดม่านให ้และในท่ีสุดกเ็ดิน
ข้ึนไปนอนกอดนาจองบนเตียงคนไข ้เขาลูบหวันาจองและส่ิงท่ีจองอู
ท ากท็  าใหน้าจองรู้สึกตกกลุมรักพี่ชายของตวัเอง และภาพกต็ดัไป
ตอนเดก็ๆของ นาจอง จองอู และพี่ชายของนาจองอีกคร้ัง ทั้ง 2 หลบั
ไปจนถึงเชา้ 
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอ่แม่กบัลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แม่ของแฮแทส่งเขามาเรียนในเมือง และพกัอยูบ่า้นเดียวกบันาจอง
และเพื่อนๆ เม่ือแม่ของเขาไดรั้บข่าวจากทางโทรทศันว์า่มีเหตุการณ์
การอะไรเกิดข้ึนในโซลท่ีใกล้ๆ กบับา้นพกัของแฮแท แม่จะรีบโทร
มาหาแฮแททุกคร้ัง แฮแทรู้สึกหงุดหงิดท่ีแม่เขาต่ืนตูมเร่ืองข่าว และ
มกัจะบอกกบัแม่เสมอวา่ โซลไม่ใช่เม่ือเลก็ๆ เหตุการณ์อนัตราย
ต่างๆท่ีมีในข่าว ไม่ใช่จะเกิดกบับา้นพกัของเขาเสมอไป แต่แฮแทก็
โทรกลบั หรือรับสายแม่ของเขาตลอด จนคร้ังน้ี แฮแทออกไปเท่ียว
ขา้งนอกกบัซงักยนุ และไม่ไดส้นใจเพจเจอร์ท่ีนาจองส่งไปใหว้า่แถว
บา้นของเขามีอุบติัเหตุไฟไหม ้เม่ือเขาถึงบา้นและไดรู้้เร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนจึงรีบโทรหาแม่ของเขา แฮแทถือสายรอยูน่าน ท่าทางกระวน
กระวายใจ เขาเดินวนไปวนมา และหวงัใหแ้ม่รีบๆรับโทรศพัทเ์ขา 
จนในท่ีสุดแม่ของเขากรั็บสาย แฮแทถามแม่ดว้ยน ้าเสียงร้อนใจ ทั้ง
สองคนคุยกบัสกัพกัและแม่กถ็ามถึงของท่ีแม่ส่งไปใหว้า่กินหมด
หรือยงั แฮแทกม็องไปยงักระปุกแยมของแม่ดว้ยสายตารู้สึกผดิ 
หลงัจากวางสายไป แฮแทกห็ยบิกระปุกแยมมาเปิดและกินแยมไป
ร้องไหไ้ปในความซาบซ้ึงใจของแยมท่ีแม่ท า 

5 
 
 
 
 
 
 

 

ศิลปินกบัแฟนคลบั 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยนุจินชอบศิลปินวงซอแทจีมาก จึงไปดูคอนเสิร์ตของวงน้ี ในเกาหลี
จะมีการจดัโซนใหก้บัแฟนคลบัศิลปินวงต่างๆ ยนุจินกลวัจะไม่มีท่ี
นัง่ จึงเปล่ียนไปต่อแถวของอีกวงหน่ึง เพือ่จะไดมี้สิทธ์ิเขา้ไปนัง่ดู 
และเม่ือการแสดงของวงซอแทจีจบลง ยนุจินไดแ้อบเขา้ไปหาศิลปิน
ในหอ้งแต่งตวั สมาชิกวงซอแทจีคนหน่ึง บอกกบัยนุจินวา่ เธอไม่
สามารถเจอศิลปินได ้แต่ยางฮยอนซอกกลบัเรียกใหเ้ธอเขา้มาในหอ้ง 
เขาถามประวติัส่วนตวัยนุจินเลก็นอ้ย ก่อนจะบอกใหเ้ธอแบมือมา 
เพื่อท่ีจะแบ่งขนมของเขาใหก้บัยนุจิน เม่ือยนุจินไดรั้บขนมมาแลว้ 
เธอรักษาขนมบนมือเธออยา่งระแวดระวงั จนกลบัมาถึงบา้น เธอกไ็ด้
ประดิษฐก์ล่องใส่ขนมท่ีวงซอแทจีแบ่งให ้
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ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
6 เพื่อนกบัเพื่อน - ชิลบงเป็นนกัเบสบอลท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี และยงัเป็นลูกพี่ลูกนอ้ง

ของบิงกือแรท่ีพกัอยูบ่า้นของนาจองดว้ย ในการเจอกนัคร้ังแรก นา
จองท าใหเ้ขายิม้ไดเ้สมอเวลาอยูด่ว้ยกนั และคร้ังน้ี สืบเน่ืองมาจาก
อาการปวดหลงัของนาจองท่ียงัไม่หายสกัที ชิลบงจึงอาสาท ากายภาพ
ใหก้บันาจอง จงักวะท่ีเขายกขาของนาจองข้ึน และท าการกดลง ทั้ง 2 
กส็บตากนัดัง่โลกหยดุหมุน เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าใหชิ้ลบงหวัน่ไหว 
และในฉากท่ีทุกคนเล่นเกมพระราชากนั คนอ่ืนเร่ิมเมาจนไม่มีสติ นา
จองกบัชิลบงกโ็ดนลงโทษใหจู้บกนั ถา้ไม่จูบกใ็หด่ื้มเหลา้แทน แต่ชิ
ลบงเลือกท่ีจะจูบนาจอง และไม่คิดวา่จองอูจะแอบมองการกระท า
ของเขาเลย 

 
ตารางที่ 3.3  แสดงฉากท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะศึกษา     Reply 1988 วนัวาน 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
3 
 
 
 
 
 
 

ศิลปินกบัแฟนคลบั 
 
 
 
 
 
 

- ดอ็กซอนชอบเพลงเร่ืองคืนนั้นของโซบงัชามากๆ เธอฝึกซอ้มจน
สามารถเตน้ได ้โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากดงรยอง เธอตั้งใจจะ
เตน้ตอนไปค่ายกบัเพื่อนๆ เพื่อชิงรางวลั แต่เพื่อนของเธอสองคนมี
เร่ืองตบตีเลยท าใหข้ึ้นแสดงดว้ยไม่ได ้ดอ็กซอนจึงขอร้องดงรยงท
และเพื่อนๆท่ีมาค่ายใกล้ๆ กนัใหข้ึ้นไปเตน้แทนให ้จนไดร้างวลั
ชนะเลิศเป็นซาวนอ์ะเบา้ท ์

-  
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อนกบัเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ดอ็กซอนและจองฮวนัเป็นเพื่อนบา้นในระแวกเดียวกนัในทุกวนัทั้ง
สองจะตอ้งข้ึนรถเมลไ์ปโรงเรียนดว้ยกนัตลอด ในคร้ังน้ีระหวา่งทาง
ไปโรงเรียน รถเมลข์บักระชากไปกระชากมา จนดอ็กซอนเซโนคน
อ่ืน จองฮวนัซ่ึงอยูไ่กลจากดอ็กซอน แอบมองมาท่ีดอ็กซอนตลอด
ทาง จนในท่ีสุดกท็นไม่ไหวค่อยๆแทรกตวัเดินเขา้ไปหาดอ็กซอน
เร่ือยๆจนในท่ีสุดกถึ็งตวัดอ็กซอน เขายนืซอ้นอยูข่า้งหลงัของดอ็ก
ซอน เอามือโอบรอบตวัดอ็กซอนเพื่อไม่ไหวเซไปโดนคนอ่ืนอีก พอ
รถเบรค อาการเซของดอ็กซอนหายไป เธอจึงประหลาดใจและหนั
ไปหาจองฮวนั และมองสลบักบัวงแขนของจองฮวนัท่ีข้ึนเป็นเส้น
เลือดปูดอยู ่

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอ่แม่กบัลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จองบงเป็นพี่ชายของจองฮวนัท่ีมีร่างกายไม่แขง็แรงตั้งแต่เดก็ๆ วนัๆ
เอาแต่เล่นเกม กินของไม่มีประโยชนไ์ปเร่ือยๆ แต่พอ่แม่กไ็ม่เคยวา่
อะไร และจองฮวนักรั็กพี่ชายของเขามากๆดว้ย ในเหตุการณ์น้ีจองบง
ตอ้งไดรั้บการผา่ตดัหวัใจคร้ังใหญ่ เขารู้สึกวา่การผา่ตดัคร้ังน้ีอาจจะ
ท าใหเ้ขาไมฟ้ืนข้ึนมาอีก แม่ของจองบง พยายามใหก้ าลงัใจจองบง
ตลอดก่อนท่ีจะผา่ตดั แต่แอบออกไปร้องไหข้า้งนอกคนเดียวไม่ให้
ใครเห็น และเม่ือจองบงออกมาจากหอ้งผา่ตดัแลว้ เขาลืมตาข้ึนมา ขอ
โทษแม่ท่ีเกิดมาไม่แขง็แรง จนแม่ตอ้งลูบหนา้ และบีบแขนของเขา
ก่อนจะพดูวา่เด๋ียวกห็ายแลว้ แกเก่งมาก เพื่อใหก้ าลงัใจจองบง จอง
บงเรียกหาจองฮวนั และถามถึงจมูกของจองฮวนัท่ีชอบมีเลือดไหล 
ท าใหจ้องฮวนัถึงกบัร้องไห ้และพดูข้ึนมาวา่ท าไมถึงยงัห่วงคนอ่ืน 
แทนท่ีจะห่วงตวัเองก่อน บรรยากาศเตม็ไปดว้ยการร้องไหท่ี้มีทั้ง
ความดีใจและเสียใจซ่อนอยู ่
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ตอน ฉากแสดงความรัก ค าอธิบายสถานการณ์ 
18 
 
 
 
 
 
 

 

พระเอกกบันางเอก 
 
 
 
 
 
 

 

- แทก็เป็นนกัเล่นพาดุกท่ีเก่งท่ีสุดในเกาหลี เขาเป็นเพื่อนบา้นระแวก
เดียวกบัจองฮวนัและดอ็กซอน แทก็มกัจะเป็นคนเดียวท่ีไม่ค่อยไดอ้ยู่
กบัเพื่อนๆมากนกั เพราะตอ้งเดินทางไปแข่งพาดุกหลายท่ี เวลาผา่น
ไปจนทุกคนโตข้ึน ต่างคนต่างมีงานท ากนัแลว้ ทุกคนกไ็ดม้าเจอกนั  
ในตอนน้ีดอ็กซอนมีแฟน เธอโดนปฎิเสธไปดูคอนเสิร์ตจากแฟนท่ี
ก าลงัคบอยู ่ซ่ีงแฟนของเธอมีแฟนอยูแ่ลว้ ท่ีมาคบกบัดอ็กซอนกเ็พื่อ
ประชดแฟนตวัเอง ซ่ึงแทก็แอบฟังและรู้เร่ือง จึงท้ิงหารแข่งพาดุก วิ่ง
มาหาดอ็กซอน เขาสละเส้ือสูทใหด้อ็กซอนใส่และพากนัเขา้ไปใน
คอนสิร์ตของอีซึงฮวนั 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บขอ้มูลโดยใชส่ื้อโทรทศัน์ท่ีออกอากาศจบไปแลว้ในรูปแบบของ DVD ท่ีมีจ  าหน่าย
อยูท่ ัว่ไป เพื่อคน้หาการถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นวจันภาษาและอวจันภาษา การใชส้ัญ
วิทยาในการแทนความหมายของความรักผ่านส่ิงของจากตวัละครทั้ง 4 คู่ในละครโทรทศัน์ชุด 
Reply  และเทคนิคพิเศษท่ีช่วยท าให้ฉากแสดงความรักเด่นชดั โดยน า DVD มาเปิดตอนท่ีตอ้งการ
จะศึกษาดูหน่ึงรอบ ก่อนจะกดดูตอนเดิมคร้ังท่ีสองเพื่อจะจดบนัทึกเก่ียวกบัองคป์ระกอบของฉาก
แสดงความรัก กดดูคร้ังท่ีสามเพื่อจดบนัทึกเก่ียวกบัการใชส้ัญญะระหว่างตวัละคร กดดูคร้ังท่ีส่ีเพื่อ
จดบนัทึกเก่ียวกบัการใชอ้วจันภาษาในการแสดงความรักระหวา่งตวัละคร และกดดูคร้ังท่ีหา้เพื่อจด
บนัทึกเก่ียวกบัการเขา้รหสัและถอดรหสัของตวัละคร ท าแบบน้ีไปจนครบ ทั้ง 12 ตอน ใน Reply 3 
เร่ือง และดว้ยระยะเวลาของแต่ละตอนนั้นไม่ยาวมาก ฉากหน่ึงไม่เกิน 10 นาที จึงท าให้สะดวกใน
การท่ีจะกดดูไดห้ลายๆรอบเพื่อจดบนัทึก 
  
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 อนัไดแ้ก่ องคป์ระกอบของละครโทรทศัน์ 
แนวคิดเก่ียวกบัความรัก ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร และ
แนวคิดเร่ืองการส่ือสารอวจันภาษามาออกแบบเป็นตารางในการจดบนัทึกส่ิงท่ีจะไดใ้นการศึกษา
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การถ่ายทอดความหมายของความรักในละครซีรีส์ชุด Reply ทั้ง 3 เร่ือง โดยแบ่งการเกบ็ขอ้มูลเป็น
ตาราง จากคู่ความสมัพนัธ์ ทั้ง 4 คู่ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.4  ตางรางเกบ็ขอ้มูล 

 
องคป์ระกอบของฉากแสดงความรัก 

แสง  

เสียงดนตรี  
เสียงประกอบ  
มุมกลอ้ง  
อวจันภาษา  
การเขา้รหสัและ
การถอดรหสั 

 

 
3.5 การวิเคราะห์ผล และการรายงานผล 
 การวิเคราะห์ผล 

น าขอ้มูลดิบท่ีไดจ้ากตารางมาอ่านทบทวนจนละเอียดตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีไดเ้กบ็รวบรวมมา จดัประเภทของขอ้มูลท่ีเหมือนกนัในตารางไวด้ว้ยกนั น ามา
จ าแนกและตีความจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดเ้ลือกมาท าการศึกษา เขียนพรรณนาเพื่อวิเคราะห์และ
เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีไดก้บัวตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ี 
 การรายงานผล 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการรายงานผลออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
1. บทท่ี 4 เสนอผลงานวิจยั  
การศึกษาวิจยัเร่ือง การถ่ายทอดความหมายของความรักผา่นละครซีรีส์ชุด Reply ผูว้ิจยั

เก็บขอ้มูลเป็นเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์ตวับทเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยเน้ือหาในบทน้ีผูว้ิจยั
จะน าเสนอผลท่ีได้รับจากการศึกษาถามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้2 ขอ้ เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอด
ความหมายของความรักท่ีปรากฏอยูใ่นฉากต่างๆ เช่น การใชอ้วจัภาษา  โดยอาศยัการถอดรหัสจาก
ตวัละครของผูว้ิจยั และเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆในฉากแสดงความรัก เช่น เพลงประกอบ 
(Music) เสียงประกอบ (Sound Effects) แสงประกอบฉาก และมุมกลอ้งของละครโทรทศัน์เกาหลี
เร่ือง “Reply” ทั้ง 3 เร่ือง 
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2. บทท่ี 5 แบ่งเป็นสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  
ผูว้ิจัยเลือกศึกษา การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply 

เน่ืองจากผูว้ิจยัชอบดูละครโทรทศัน์เกาหลี แต่ในเร่ือง Reply ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจจะศึกษาเพราะมีการ
น าเสนอเก่ียวกบัวฒันธรรมและเหตุการณ์ส าคญัทั้งดา้นการเมือง ความบนัเทิง กีฬา และจุดก าเนิด
กระแสเกาหลี นอกจากน้ียงัสอดแทรกแง่มุมของความรักท่ีแตกต่างจากละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง
อ่ืนๆ ดว้ยเป็นละครยอ้นยคุไปเม่ือ 20-30 ปี (1988-1997)  ซ่ึงถ่ายท าโดยใชเ้ทคนิคพิเศษสมยัใหม่ให้
ภาพมีความเก่าและเปิดเพลงประกอบฉากเป็นเพลงในยคุนั้นๆ จึงท าให้ผูว้ิจยัเกิดค าถามว่า ในฉาก
แสดงความรักของละครยอ้นยคุอยา่ง Reply นั้น มีการแสดงความรักอย่างไร แลว้ใชอ้งคป์ระกอบ
อะไรบา้งท่ีท าให้ฉากแสดงความรักเด่นข้ึน โดยไดค้น้หาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมา
เป็นกรอบในการศึกษา ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยน าการวิเคราะห์ตวับท มาสร้างเป็นตาราง
ในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อบนัทึกผลท่ีไดจ้ากการศึกษา และน ามาสู่การอภิปรายผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้โดยเรียงจากค าถามวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้คือการถ่ายทอดความหมายของความรักในละครโทรทศัน์
เกาหลีเร่ือง “Reply”  มีวิธีการอย่างไร และองคป์ระกอบในฉากแสดงความรักของละครโทรทศัน์
เกาหลีเป็นอยา่งไร ในส่วนสุดทา้ยของวิจยัเล่มน้ี ขอน าเขา้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป เน่ือง
ดว้ยผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบและติดตามละครเกาหลีมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี จากการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ี พบว่ายงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัละครรักโรแมนติกในอีกหลายแง่มุม ซ่ึงในส่วนท่ีผูว้ิจยั
ท าไปแลว้นั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึง จึงอยากให้มีการศึกษาเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม อยา่งเช่น ส่ือประกอบ
สร้างความจริงทางสงัคมในประเดน็เร่ืองของตวัละครท่ีเป็นผูช้าย ละครเกาหลีส่วนใหญ่มกัน าเสนอ
ไปในทิศทางท่ีว่า มีความเป็นสุภาพบุรุษ รักเดียวใจเดียว และรวยมาก หรือเป็นส่ือประกอบสร้าง
ความจริงทางสังคมประเด็นการเขา้ถึงศิลปินเกาหลีท่ีแฟนคลบัเขา้ถึงตวัยาก แต่ในละครชุด Reply 
ท าใหเ้ห็นภาพวา่การเขา้ถึงศิลปินไม่ไดย้ากนกั แต่ตอ้งดูความเหมาะสมดว้ย  



 
 
 

บทที ่4 
ผลวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง “การถ่ายทอดความหมายของความรัก ผ่านละครซีรีส์ชุด Reply” มี

วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตวัละครใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
และเพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีปรากฎในฉากแสดงความรักของตวัละครทั้ง 4 คู่ ไดแ้ก่ คู่พระเอกกบั
นางเอก คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั คู่พ่อแม่กบัลูก และคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั ใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง โดยใช้
การวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis ) ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และเก็บขอ้มูลจากตารางท่ีผูว้ิจยั
ออกแบบข้ึน ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอผลการศึกษาจากตารางขอ้มูลเป็นคู่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 วิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละคร องค์ประกอบที่ปรากฎในฉากแสดงความ
รักของตัวละครในซีรีส์Reply 1997 ย้อนรอยรัก 

 คู่พระเอกกบันางเอก 
 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงแดดจากพระอาทิตยก์ลางแจง้ท่ีสาดส่องอ่อนๆในช่วง

หลงัเลิกเรียน มีความเป็นสีสม้ท่ีดูร้อนแรงแต่ไม่มากนกั 
 

 
ภาพที ่4.1  อธิบายแสง คู่พระเอกนางเอก Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
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 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เพลง Heart Beat Away ของยงัพา เน้ือเพลงมีความหมาย
เก่ียวกบัความรักท่ีเกบ็ซ่อนไวม้านาน ถา้วนัไหนเธอเหน่ือยกม็าหาฉนั พกักายใจท่ีฉนั 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ตอนชีวอนเดินไปมองหนา้
ยุนแจขณะลา้งตวัอยู่และเม่ือยุนแจเอ้ียวตวัไปประกบจูบริมฝีปากชีวอน ก็ยงัใช้มุมกลอ้งแบบ 
Medium Shot อยูเ่พียงแต่ขยายภาพข้ึนเท่านั้น 

  
 
ภาพที ่4.2  อธิบาย เสียงดนตรี และมุมกลอ้ง คู่พระเอกนางเอก Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ สายตาของชีวอนท่ีมองไปยงัยนุแจมีความว่างแปล่า แต่
สายตาของยนุแจกลบัมีแต่ความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการจะยนืยนัความรู้สึกของตวัเอง และเม่ือยนุแจพูดค า
วา่ “ช่วยยนืยนัหน่อย” จบ กป็ระกบริมฝีปากตวัเองลงบนริมฝีปากของชีวอน 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ยนุแจกบัชีวอนเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่เด็กๆ 
ยนุแจมกัจะมากินขา้วท่ีบา้นชีวอนบ่อยๆ เพราะพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปแลว้ ครอบครัวชีวอนก็รัก
ยนุแจเหมือนลูกคนหน่ึง จนมาวนัหน่ึงยนุแจเร่ิมหวัน่ไหวกบัเพื่อนสาวของเขา ดว้ยวยัท่ีก าลงัจะโต
ข้ึน ท าใหเ้ขาอยากพิสูจน์วา่ จริงๆแลว้เขาแค่ก าลงัโต หรือเพราะเพื่อนสาวคนน้ีจะคือรักแรกของเขา
กนัแน่ เลยตดัสินใจท าการยนืยนัความรู้สึกของตวัเองดว้ยการจูบชีวอน 

 คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 
 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบ เป็นแสงสีส้มสว่างๆบริเวณหนา้บา้นของศิลปิน ภาพท่ีมองไปใน

ฉากสีสม้เหมือนดูภาพยนตร์เก่าอยู ่
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ภาพที ่4.3  อธิบายแสง คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 

 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเสียงเปียโนเล่นท านองเพลงซ้ึงๆในตอนท่ีศิลปิน
ออกมาเซ็นเส้ือใหชี้วอนคลอเบาๆเบาๆไม่ดงัมาก 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ไปท่ีลายเซ็นสลบักบัหนา้ของโท
น่ีตอนเซ็นเส้ือใหก้บัชีวอน และใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ไปท่ีตวัชีวอนท่ีเป็นแฟนคลบักบัโท
น่ีท่ีเป็นศิลปิน 

    
 

 
ภาพที ่4.4  อธิบายเสียงดนตรีและมุมกลอ้ง คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
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 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ท่าทางตอนโทน่ีเอียงหัว กม้ไปถามชีวอนดว้ยน ้ าเสียง
เป็นกงัวลว่า “แลว้น่ี มีเงินกลบับา้นหรือเปล่า?” ตอนโทน่ีใชน้ ้ าเสียงร้อนรนขณะท่ีพูดว่า “อยา่ร้อง
สิ” เม่ือเห็นชีวอนร้องไห้ และตอนโทน่ีเซ็นลายเซ็นตวัใหญ่ให้ชีวอนโดยเนน้ช่ือชีวอนว่า “ปูซาน” 
ท่ีเป็นช่ือเฉพาะท่ีโทน่ีจ าได้ จากนั้นโทน่ีก็ลูบหัวชีวอนดว้ยความเอน็ดูหลงัจากท่ีเธอกล่าวค าว่า “พี่
คะ ฉนัรักพี่นะคะ 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เกาหลีถือเร่ืองความเป็นส่วนตวัของศิลปิน
และระยะห่างระหว่างศิลปินกบัแฟนคลบัมากๆ ในเหตุการณ์น้ีชีวอนก าลงักา้วล ้าพื้นท่ีส่วนตวัของ
ศิลปิน แต่ตวัโทน่ีท่ีเป็นศิลปินเองกลบัเป็นคนท่ีเดินออกมาคุยกบัชีวอนท่ีเป็นแฟนคลบัและให้
ลายเซ็นตวัเองบนเส้ือเพื่อเป็นการปลอบใจท่ีชีวอนร้องไห ้ 

 คู่พ่อแม่กบัลูก  
 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือชีวอนเดินเขา้มาในบา้น มีแสงไฟจากหอ้งโถงเปิดท้ิงไว ้และส่อง

ลอดเขา้ไปในหอ้งนัง่เล่นท่ีมีโทรศพัทบ์า้นตั้งอยู ่

 
 

ภาพที ่4.5 อธิบายแสงคู่พอ่แม่กบลูัก Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 

 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเพลง Ode To My Family ของ The Cranberries เป็น
เพลงเก่ียวกบัเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีครอบครัวเล้ียงดูมาใหใ้ชชี้วิตสนุกสนาน เม่ือทุกขใ์จพ่อแม่จะคอย
โอบกอดเอาไว ้

 เสียงประกอบ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเสียงเปียโนท านองระทึกใจสลบักบัเศร้าๆในระยะ
สั้นๆ ตอนชีวอนก าลงัจะรับโทรศพัท ์และเสียงของรถแทก็ซ่ีท่ีก าลงัวิ่งไปยงัโรงพยาบาล 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายไปท่ีหนา้ของพ่อ แม่ และชี
วอน ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ตดัสลบักบัมุมกลอ้งแบบ Close Up ท่ีถ่ายใหเ้ห็นภาพทั้ง 3 คน
ในกรอบเดียวกนั 
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ภาพที ่4.6 อธิบายเสียงดนตรี เสียงประกอบและมุมกลอ้ง คู่พอ่แม่กบัลูก Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ น ้ าเสียงสั่นเครือของแม่ตอนโทรหาชีวอนวา่พ่อตรวจพบ
มะเร็ง เม่ือชีวอนถึงโรงพยาบาลแม่กดึ็งเขา้ไปกอดปลอบใจกนัสองคน พอ่เอียงคอมองชีวอนท่ีก าลงั
ร้องไห้ก่อนใชน้ ้ าเสียงร่าเริงปลอบใจลูก และเสียงสั่นเครือของชีวอนท่ีขอโทษพ่อ ก่อนท่ีพ่อจะจบั
ไหล่แลว้พดูดว้ยน ้าเสียงต่ืนเตน้กลั้วหวัเราะวา่ “น่ีลูกสาวของพอ่โตแลว้หรอเน่ีย” ก่อนจะยิม้ให ้

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ในเร่ืองชีวอนและพ่อจะทะเลาะกนัตลอด 
พ่อชอบท าลายของสะสมท่ีเก่ียวกบัศิลปินของชีวอน ดว้ยเหตุผลท่ีว่า เพราะตามศิลปินแบบน้ีถึงท า
ใหเ้รียนไม่ดี แต่ชีวอนไม่เคยตอบโตพ้่อเลยสักคร้ัง เธอไดแ้ต่ร้องไหเ้สียใจกบัส่ิงท่ีพ่อท า เม่ือชีวอน
รับรู้ว่าพ่อตวัเองป่วย เธอนัง่รถจากบา้นและร้องไห้อย่างหนกัจนถึงโรงพยาบาล และเม่ือเห็นหนา้
พอ่ เธอกร้็องไหแ้ละพดูแต่ค าวา่ขอโทษจนพอ่ตอ้งดึงไปกอดปลอบใจ 
 คู่เพ่ือนกบัเพ่ือน 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงไฟจากไฟถนนและแสงไฟนีออนบนรถเมล์ขณะท่ีฮกั
ชานเดินตามมาดูแลยจูอง 
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ภาพที ่4.7 อธิบายแสง คู่เพื่อนกบัเพื่อน Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
  

 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเสียงกีตาร์เล่นเพลงเศร้าๆแลว้ค่อยเป็นเพลง ซารัง
ฮานึน นอเอเก ของ Sechskies ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูช้ายคนนึงท่ีพร้อมจะยอมเส่ียงและปกป้องผูห้ญิง
คนนึง ไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึนจะอยูเ่คียงขา้งเสมอ 

 เสียงประกอบ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเสียงเคร่ืองดนตรี Chimes เล่นข้ึนมาเพียงสั้นๆ
ตอนยจูองหอมแกม้ฮกัชาน 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใช้มุมกลอ้งแบบ Medium Shot ถ่ายตอนยูจองข้ึนรถเมล์ 
และฮกัฮานข้ึนรถเมล ์ใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายไปท่ีหน้าของยูจองตอนร้องไห้ เพื่อให้เห็น
หยดน ้ าตา และถ่ายไปท่ีหน้าฮกัชานตอนพูดกบัยูจอง ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ถ่ายให้เห็น
ภาพโดยรวมของทั้งคู่ในกรอบเดียวกนั 

 

   
 

ภาพที ่4.8 อธิบายเสียงดนตรี เสียงประกอบ และมุมกลอ้ง คู่เพื่อนกบัเพื่อน 
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 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ท่าท่างท่ือๆของฮกัชานตอนหยบิซาวน์อะเบาทม์าเสียบหู
ยจูอง น ้ าเสียงจริงจงัของฮกัชานตอนชวนยจูองไปห้างเหมือนชวนเธอไปเดท และขณะท่ียจูองมอง
ท่าทางของฮกัชานท่ีก าลงัชวนไปห้าง ก่อนจะหอมแกม้ฮกัชาน เป็นการตอบรับว่าเธอเองก็รู้สึกดี
และขอบคุณฮกัชาน  

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ฮกัชานชอบยูจองมาตั้งแต่แรกเห็น เขาเฝ้า
มองยจูองมาตลอด เขารับรู้ว่ายจูองชอบยนุแจ(พระเอก)มากๆ และชอบมาขอความช่วยเหลือกบัเขา
เสมอ จนกระทัง่ยนุแจท าร้ายจิตใจยจูองอยา่งหนกั ฮกัชานท่ีเฝ้ามองยจูองอยูจึ่งเห็นว่าเธอเสียใจ เขา
จึงตามข้ึนเมลไ์ป และปลอบเธอ โดยการชวนไปเดินหา้งดว้ยกนั ยจูองรู้สึกไดว้า่ฮกัชานชอบเธอ จึง
เผลอหอมแกม้เขาไป 
 
4.2 วิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละคร องค์ประกอบที่ปรากฎในฉากแสดงความ
รักของตัวละครในซีรีส์ Reply 1994 คดิถึงเธอ 
 คู่พระเอกกบันางเอก 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ แสงสีส้มจากโคมไฟในหอ้งผูป่้วยท่ีนาจองนอนอยู ่

 
 
ภาพที ่4.9 อธิบายแสง คู่พระเอกนางเอก Reply 1994 คิดถึงเธอ 

 
 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เสียงเปียโนบรรเลงเพลงเศร้าๆก่อนจะเป็นเพลง นอเอเก 

ของวงซอแทจี เก่ียวกบัความรักของผูช้ายคนนึงท่ีมีต่อเดก็ผูห้ญิงคนนึงท่ีมีจิตใจบริสุทธ์ิ และหวงัวา่
ความมีจิตใจบริสุทธ์ิของเด็กผูห้ญิงคนน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงไป แมก้าลเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็
ตาม 
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 เสียงประกอบ ส่ิงท่ีผูว้ิจัยพบคือ เสียงเคร่ืองดนตรี Chimes เล่นข้ึนมาก่อนจะเป็น
เสียงดนตรีเล่นเพลงนอเอเก ของวงซอแทจี 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายใบหนา้ของนาจองสลบักบั
จองอู และใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot เพื่อถ่ายใหเ้ห็นทั้งนาจองและจองอูตอนคุยกนั 

  

 
 
ภาพที ่ 4.10 อธิบาย เสียงดนตรี และมุมกลอ้ง คู่พระเอกนางเอก Reply 1994 คิดถึงเธอ 

 
 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ขณะท่ีจองอูเดินไปวางแกว้นมและปิดผา้ม่านให้นาจอง 

เพราะจองอูจ าท่ีนาจองเคยบอกไวไ้ดว้่าถา้ไม่ปิดม่าน ไม่ด่ืมนม เธอจะนอนไม่หลบั จองอูมองไปท่ี
นาจองดว้ยสายตาเป็นห่วงก่อนจะพดูกบันาจองดว้ยน ้าเสียงอบอุ่นวา่ “ปวดมากไหม อาการนอนไม่
หลบัล่ะ เป็นยงัไง” และตอนท่ีจองอูเดินไปท่ีเตียงคนไขช้า้ๆก่อนจะลม้ตวันอนกอดนาจอง พร้อม
กบัลูบผมนาจองอยา่งอ่อนโยนเพื่อใหน้าจองหลบัอยูใ่นออ้มอกตวัเอง 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ จองอูเป็นเพื่อนพี่ชายของนาจองท่ีเหมือน
จะไม่สนใจนอ้งสาวตวัเอง แต่จริงๆแลว้ก็แอบเป็นห่วงเสมอ ตอนนาจองป่วย เขาใส่ใจและจดจ า
รายละเอียดทุกๆอยา่งท่ีนาจองบอกไดห้มด ทั้งเร่ืองนมอุ่น หรือปิดผา้ม่าน เขาท าครบทุกอยา่งแต่ไม่
มีทีท่าวา่นาจองจะนอนหลบั จึงลงงไปนอนกอดนาจองบนเตียงคนไข ้ท าใหน้าจองตกหลุมรักพี่ชาย
ตวัเองอีกรอบ 
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 คู่พ่อแม่กบัลูก 
 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ แสงแดดจากพระอาทิตยใ์นตอนบ่ายแก่ๆท่ีลอดผ่านเขา้มาทาง

หนา้ต่างหอ้งนอนของเขา 

 
 
ภาพที ่4.11  อธิบายแสง พอ่แม่กบัลูก Reply Reply 1994 คิดถึงเธอ 

 
 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เสียงดนตรีบรรเลงเพลงเศร้า ก่อนจะเป็นเพลง Seoul 

Here ของรอยคิม ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัผูช้ายคนนึงตอ้งออกจากบา้นเกิดมาอยูท่ี่อ่ืน และคิดวา่การอยูใ่น
กรุงโซลตวัคนเดียวมนัช่างโดดเด่ียวและยากเยน็เหลือเกิน 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot เพื่อถ่ายให้เห็นภายใน
ห้องนอนของแฮแท และใช้มุมกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายใบหน้าของแทแฮตอนโทรหาแม่อย่าง
กระวนกระวายใจ  

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่4.12 อธิบายเสียงดนตรีและมุมกลอ้ง พอ่แม่กบัลูก Reply Reply 1994 คิดถึงเธอ  
  

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ท่าทางกระวนกระวายของแฮแทตอนโทรหาแม่ก่อนท่ี
แม่จะรับโทรศพัท ์น ้ าเสียงเป็นห่วงของแฮแทท่ีถามว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่า ท่าทางการเคล่ือนไหว
ชา้ๆภายในหอ้งของแฮแท เม่ือรู้วา่แม่ไม่เป็นอะไร และแม่ถามถึงของกินวา่อยากไดแ้ยมเพิ่มอีกไหม 
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แม่จะเกบ็ผลไมม้าท าให ้ท าใหแ้ฮแทรู้สึกส านึกผดิท่ีชอบร าคาญเวลาแม่ส่งของมาให ้หรือโทรมาหา
บ่อยๆ 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ วยัรุ่นทุกคนมกัจะคิดว่าตวัเองโตแลว้ ดูแล
ตวัเองได ้ไม่ว่าจะท าอะไร ไปท่ีไหนไม่จ าเป็นตอ้งบอกพ่อแม่ แฮแทเองก็เป็นแบบน้ีเช่นกนั การท่ี
แม่โทรหาเขาบ่อยๆ ชอบส่งของอาหารและของกินมาให ้ไม่ไดท้  าใหแ้ฮแทรู้สึกดีหรือชอบ ออกจะ
ร าคาญใจดว้ยซ ้ า แต่เม่ือไดรั้บข่าวเร่ืองแถวบา้นถูกไฟไหมจ้ากนาจอง แฮแทจึงรู้สึกเป็นห่วงแม่ เขา
ร้อนใจ จึงรีบโทรหา เขารอสายอยูน่าน และเม่ือแม่ของเขารับสาย พดูคุยกนัสกัพกั แม่จึงถามถึงแยม
ท่ีท าไปให ้ท าใหแ้ฮแทไดไ้ตร่ตรอง ใชค้วามคิดกบัตวัเอง และรับรู้ถึงความรักความห่วงใยของแม่ท่ี
มีต่อเขา และตวัเขากรู้็สึกรักแม่มากข้ึนดว้ย 
 คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงไฟนีออนจากหอ้งแต่งตวัของศิลปิน 

 
 
ภาพที ่4.13 อธิบายแสง คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั Reply 1994 คิดถึงเธอ 
 

 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ อินโทรเพลง Duck Cacciatore – Aaron Zigman ต่อดว้ย
เพลง Our Own Memories ของวงซอแทจี ท่ีแต่งให้แฟนคลบั เป็นการขอบคุณท่ีแฟนคลบัรักและ
สนบัสนุนซอแทจีตลอดมา 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ตอนยนุจินเดินเขา้ไปใน
หอ้งแต่งตวัของซอแทจี และใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ตอนท่ีซอแทจีเทขนมใส่มือของยนุจิน 
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ภาพที ่4.14 อธิบายเสียงดนตรี เสียงประกอบและมุมกลอ้ง คู่พอ่แม่กบัลูก Reply 1997 ยอ้นรอยรัก 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ น ้ าเสียงนุ่มนวลของซอแทจีตอนถามประวติัของยุนจิน 
ใหค้วามรู้สึกอบอุ่นกบัแฟนคลบัอยา่งยนุจินเป็นอยา่งมาก เสียงตอบอยา่งกลา้ๆกลวัๆของยนุจิน ท า
ใหซ้อแทจีถึงกบัหวัเราะออกมาดว้ยความเอน็ดูท่ีเธอมีท่าทีประหม่าเม่ืออยูต่่อหนา้เขา 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เกาหลีถือเร่ืองความเป็นส่วนตวัของศิลปิน
และระยะห่างระหว่างศิลปินกบัแฟนคลบัมากๆ แมว้่ายุนจินจะแอบเขา้มาในห้องแต่งตวัของวง
ซอแทจี และถูกต าหนิไม่ให้เขา้พบ แต่วงซอแทจีกลบัเรียกยุนจินให้เขาไปหาเขาและพูดคุยกนั
เลก็นอ้ย ก่อนจะแบ่งขนมท่ีเขากินใหเ้ธอเพื่อตอบแทนท่ียนุจินสนบัสนุนและช่ืนชอบเขา เม่ือยนุจิน
ไดรั้บขนมจากซอแทจีมาแลว้ เธอรู้สึกดีใจ ปล้ืมใจอย่างมาก และเก็บขนมในมือกลบับา้นอย่าง
ระมดัระวงั พอกลบัมาถึงบา้นเธอก็ท ากล่องใส่ขนมเพื่อเก็บขนมท่ีไดม้าจากซอแทจีไวเ้ป็นของ
สะสมของเธอ 
 คู่เพ่ือนกบัเพ่ือน 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงจากหลอดไฟในห้องนัง่เล่นของบา้นนาจองขณะก าลงั
นัง่เล่นกนั สีสม้อ่อนๆนวลตา 



52 

  
 

ภาพที ่4.15 อธิบายแสง คู่เพือ่นกบัเพื่อน Reply 1994 คิดถึงเธอ 
 

 เสียงดนตรี เป็นเพลง Perhaps That ของชเว ยงจุน ท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความรักของ
คนสองคนท่ีมีเวลาไม่ตรงกนั ความรักท่ีไม่ไดพู้ดออกไปก็คือความรัก ความคิดถึงท่ีไม่พูดออกไปก็
คือความคิดถึง 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายตอนท่ีชิลบงดึงนาจองเขา้มา
จูบ และใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ถ่ายไปท่ีจองอูขณะมองชิลบงจูบนาจอง 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.16 อธิบายเสียงดนตรี เสียงประกอบ และมุมเพื่อนกบัเพื่อน Reply 1994 คิดถึงเธอ 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ชิลบงดึงนาจองเขา้ไปประกบจูบขณะท่ีนาจองก าลงัเมา
และเล่นเกมอยูก่บัเพื่อนๆท่ีหอ้งนัง่เล่น โดยมีจองอูแอบมองอยู ่

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เวลาชิลบงอยูก่บันาจองจะรู้สึกว่าตวัเองยิม้
ง่าย หัวเราะง่าย ดว้ยความท่ีนาจองเป็นผูห้ญิงซ่ือๆ คิดอะไร พูดอะไรออกมาตรงๆ ท าให้ชิลบงตก
หลุมรัก ประกอบกบันาจองเองก็ยงัไม่มีใคร ท าให้ชิลบงคิดไปไกลเกินกว่าเพื่อนกนั และเม่ือถึง
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ตอนเล่นเกมชิลบงฉวยโอกาสน้ีในการจูบนาจองตอนเมาเพื่อแสดงความรักโดยท่ีไม่ใหน้าจองรู้ตวั 
แต่คนท่ีรู้คือจองอู พี่ชายของนาจองเอง 
 
4.3 วิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละคร องค์ประกอบที่ปรากฎในฉากแสดงความ
รักของตัวละครในซีรีส์ Reply 1988 วนัวาน 
 คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงไฟสีส้มบนเวทีท่ีพวกของดงรยง ซอนอูและจองฮวนั
เตน้ และมีแสงไฟท่ีเป็นสีๆ 4 สีเปิดๆปิดๆ อยูด่ว้ย  

 
 

ภาพที ่4.17 อธิบายแสง คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั Reply 1988 วนัวาน 
 

 เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจัยพบคือ เป็นเพลง เม่ือคืนนั้น ของโซบงัชา เป็นเพลงจงัหวะ
สนุกสนาน มีความมหายวา่เหล่าเพื่อนๆของฉนัเงียบเหงา และเม่ือฉนัปรากฎตวัข้ึน พวกเรากม็าเตน้
กนั มีบางช่วงท่ีแอบจิกกดัผูช้ายคนนึงท่ีคืนนึงเคยท าใหเ้กลียด 

 เสียงประกอบ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เสียงตะโกนร้องเพลงตามของแฟนคลบัจากดา้นล่าง
ของเวที 

 มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือใช้มุมกลอ้งแบบ Long Shot ถ่ายให้เห็นภาพบนเวทีและ
ดา้นล่างเวที ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Long Shot ถ่ายเพื่อให้เห็นการเคล่ือนไหวของดงรยงและ
เพื่อนๆ และใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ถ่ายใบหนา้ของจองฮวนัขณะเตน้ 
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ภาพที ่4.18 อธิบายเสียงดนตรี เสียงประกอบ และมุมกลอ้งคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั Reply 1988 
วนัวาน 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ การส่งเสียงร้องตามของแฟนคลบัดา้นล่างเวทีอยา่งเสียง
ดงัฟังชดั แสดงถึงความรักท่ีแฟนคลบัมีให้ศิลปิน ยิ่งดงัยิ่งเป็นก าลงัใจให้ศิลปินมากๆ ท่าทางการ
เคล่ือนไหวไปตามจงัหวะเพลงของแฟนคลบัดา้นล่างเวทีแสดงใหเ้ห็นถึงความช่ืนชม และช่ืนชอบ
ศิลปินวงโซบงัชามากๆ และการเคล่ือนไหวของดงรยงกบัเพื่อนๆในการเตน้เพลงเร่ืองคืนนั้นของ
โซบงัชาท่ีเหมือนตน้ฉบบัไม่มีผดิ แสดงออกถึงการท่ีติดตามและใส่ใจท่ีจะเตน้เพลงของวงโซบงัชา
ใหไ้ด ้เรียกวา่เป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบหน่ึงส าหรับแฟนคลบั 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเหตุการณ์ท่ีแฟนคลบัก าลงัเตน้เพลง
ของศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบ โดยมีแฟนคลบัดา้นล่างคอยร้องแฟนชานทอ์ยู ่ซ่ึงการเตน้โคฟเวอร์และ
การร้องแฟนชานทใ์หศิ้ลปินเป็นส่ิงท่ีแฟนคลบัท าต่อๆกนัมานาน เป็นสัญลกัษณ์ของการแสดงออก
ซ่ึงความรักท่ีแฟนคลบัมีต่อศิลปิน แมว้่าศิลปินจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ตาม แต่แฟนคลบัก็ยงัจะส่ง
เสียงร้อง และเตน้กนัอยา่งสนุกสนาน 
 คู่เพ่ือนกบัเพ่ือน 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงแดดตอนกลางวนัท่ีสาดส่องเขา้มาทางหนา้ต่างรถเมล์
ขณะท่ีดอ็กซอนและจองฮวนัก าลงัจะไปโรงเรียน 
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ภาพที ่4.19 อธิบายแสง คู่เพื่อนกบัเพื่อน Reply 1988 วนัวาน 
 
เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือเพลง Falling in love with you ของ UB40 เป็นเพลงท่ีเก่ียวกบั

ผูช้ายคนนึงท่ีตกหลุมรักผูห้ญิงคนนึงมาก และปล่อยใหค้วามรู้สึกไหลไปเหมือนสายน ้า 
มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ใชมุ้มกลอ้งแบบ Medium Shot ถ่ายให้เห็นภาพรวมของฉากว่า

นักเรียนเบียดเสียดกนับนรถเมล์ และใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายหน้าของจองฮวนัและหน้า
ของด็อกซอน  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.20 อธิบายเสียงดนตรี และมุมกลอ้ง คู่เพื่อนกบัเพื่อน Reply 1988 วนัวาน 
 

อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ท่าทางเฉยๆของจองฮวนัท่ีค่อยๆขยบัเขา้มาใกลด้อ็กซอนแลว้
ใชมื้อของเขาทั้งสองขา้งโอบด็อกซอนไวไ้ม่ให้เป็นอนัตราย และขณะท่ีด็อกซอนหันไปมองแขน
ของจองฮวนัท่ีข้ึนเป็นเสน้เลือดปูดจากการเกร็งแขนเพื่อไม่ใหด้อ็กซอนลม้อยา่งตกใจตาโต 

การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ จองฮวนัมองเห็นด็อกซอนเซไปเซมา เลยค่อยๆ
เดินจากดา้นหนา้ไปหาด็อกซอน เขาใชแ้ขนทั้งสองขา้งโอบด็อกซอนไว ้เพื่อไม่ใหด้็อกซอนตอ้งเซ
ไปโดนผูช้ายรอบขา้ง เป็นสญัญาณบอกวา่เขาเป็นห่วงเธอ และเดินมาตรงน้ีเพื่อจะปกป้องธอ 
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 คู่พ่อแม่กบัลูก 
 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นแสงแดดท่ีลอดเขา้มาในพกัฟ้ืนของจองบง ขณะท่ีพอ่แม่และ

นอ้งชายก าลงัรอใหเ้ขาลืมตาต่ืนข้ึนมาคุย 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.21 อธิบายแสง คู่พอ่แม่กบัลูก Reply 1988 วนัวาน 
 

เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เพลง Don’t Worry ของดึลกกุฮวา มีเน้ือหาใหก้ าลงัใจ 
มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายตอนท่ียา้ยจองบงมาท่ี

ห้องพกัฟ้ืน และตอนท่ีแม่ จองฮวนั และพ่อของจองบงหันไปร้องไห้ และใชมุ้มกลอ้งแบบ Close 
Up ถ่ายหนา้ของแม่ นอ้งชายอยา่งจองฮวนัและจองบงพี่ชาย  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.22 อธิบายเสียงดนตรีและมุมกลอ้ง คู่พอ่แม่กบัลูก Reply 1988 วนัวาน 
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 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ แม่สัมผสัมือ บีบแขน และลูบผมจองบงท่ีเพิ่งฟ้ืนจากการ
ผ่าตดั และกล่าวกบัลูกดว้ยน ้ าเสียงสั่นเครือว่า “ไม่เป็นอะไรแลว้นะลูก แกเก่งมาก เด๋ียวก็หายแลว้
นะ” พ่อพูดน ้ าเสียงเขม้และหนักแน่นกบัจองบงว่า “สู้ๆนะลูก!” และจองบงพูดชา้ๆกบัจองฮวนั
น้องชายของตวัเองอย่างเป็นห่วงว่า “จมูกแก ไม่เป็นไรแลว้ใช่ไหม” ท าให้จองฮวนัถึงกบัร้องไห้ 
เพราะแทนท่ีพี่จะห่วงตวัเองกลบัห่วงเขาแทน 

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ จองบงตอ้งเขา้รับการผ่าตดัหัวใจ เขารู้สึก
กงัวลและกลวัจะไม่ต่ืนข้ึนมาอีก ซ่ึงแม่ของเขาเองกต็อ้งเขม้แขง็ต่อหนา้ลูก แต่แอบไปร้องไหเ้งียบๆ
คนเดียว จนจองบงออกมาจากห้องผา่ตดั เม่ือเขาพูดกบัทุกคนในครอบครัวจบแลว้ แม่ของเขาก็จบั
แขน ลูบหนา้ แลว้พดูวา่ เก่งมาก เด๋ียวกห็ายแลว้นะ เป็นสญัญาณบอกใหจ้องบงรับรู้วา่ปลอดภยัแลว้ 
ไม่ตอ้งกงัวลไป และแม่ พอ่ และนอ้งชายอยูข่า้งๆเสมอ 
 คู่พระเอกกบันางเอก 

 แสง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ ในตอนท่ีแทก็เจอกบัดอ็กซอน เป็นแสงจากพระอาทิตยต์อนบ่าย
แก่ๆ แต่เม่ือมาอยูห่นา้สถานท่ีจดัแสดงคอนเสิร์ต เป็นแสงท่ีมาจากโคมไฟติดผนงัระหว่างทางเดิน
เขา้ไปในฮอลลจ์ดัแสดง 

 
 

ภาพที ่4.23 อธิบายแสง คู่พระเอกกบันางเอก Reply 1988 วนัวาน 
 

เสียงดนตรี ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ เป็นเพลง When Time Goes ร้องโดย กีฮยอน มอนส์ตา้เอ็กซ์ 
เน้ือเพลงมีความหมายว่า คุณและผมท่ีหายจากกนัไปหลายปี ตลอดหลายปีผมมีแต่คิดถึงคุณ พอผม
ไดพ้บตาคุณอีกคร้ังมนัท าใหผ้มรู้วา่ผมตอ้งการเพียงแค่คุณ  

มุมกล้อง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือใชมุ้มกลอ้งแบบ Close Up ถ่ายไปท่ีหนา้ของด็อกซอนตอนมอง
แทก็และถ่ายไปท่ีหนา้แทก็ตอนก าลงัหอบและสบตากบัดอ็กซอน 
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ภาพที ่4.24  อธิบายเสียงดนตรี และมุมกลอ้ง คู่พระเอกนางเอก Reply 1988 วนัวาน 
 

 อวัจนภาษา ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ แทก็รีบวิ่งมาหาดอ็กซอน แทก็สบตากบัเธอและรู้สึกโล่งใจท่ี 
 เธอไม่ไดเ้ศร้า ก่อนจะเขา้ไปขา้งในคอนเสิร์ต แท็กไดถ้อดเส้ือนอกของตวัเองและใส่

ใหด้็อกซอนเพราะรู้ว่าด็อกซอนหนาว เธอถามแทก็ดว้ยน ้ าเสียงเป็นห่วงวา่ “ไม่หนาวหรอ” แต่แทก็
ก็ส่ายหวัและบอกกบัเธอว่า “แค่น้ีก็ร้อนจะแยแ่ลว้” และด็อกซอนก็ยิม้ใหก่้อนจะวิ่งน าหนา้แทก็เขา้
ฮอลลไ์ป  

 การเข้าและการถอดรหัส ส่ิงท่ีผูว้ิจยัพบคือ แทก็เป็นเพื่อนบา้นระแวกเดียวกนักบัด็อก
ซอน แต่ด้วยเป็นนักกีฬาพาดุก(หมากลอ้ม) ท าให้ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนๆมากนัก แท็กมีนิสัย
เรียบร้อย ไม่ค่อยพูด แต่เพื่อนๆก็ยงัรักเขา แทก็กบัด็อกซอนสนิทกนัมาก หมายคร้ังท่ีแทก็เองแอบ
คิดว่าตวัเองชอบด็อกซอน แต่ไม่แน่ใจเร่ืองความรู้สึกมากนกั ประกอบกบัเป็นคนไม่ค่อยพูดและ
แสดงความรู้สึก ท าให้เวลาล่วงเลยไปนาน จนกระทัง่คร้ังน้ี ด็อกซอนก าลงัโดนหลอกจากแฟนคน
ปัจจุบนั และถูกปฎิเสธให้ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียว เขาละท้ิงการแข่งพาดุกและรีบวิ่งมาหาด็อกซอน
หนา้คอนเสิร์ต เขารู้สึกดีใจเม่ือวิ่งมาถึงแลว้เจอดอ็กซอน แทนท่ีจะเสียดายท่ีละท้ิงการแข่งมา 

 จากการเกบ็ขอ้มูลเบ้ืองตน้สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบด้านแสง 

 แสงส่วนใหญ่ท่ีพบในฉากแสดงความรัก เป็นแสงท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ แสง
จากดวงอาทิตยห์รือดวงจนัทร์ เช่น คู่พ่อแม่กบัลูกใน Reply 1994 ขณะท่ีแฮแทก าลงัคุยโทรศพัท์
และมองออกไปนอกหนา้ต่าง แสงแดดกส็าดส่องไปบนตวัของแฮแท รวมถึงแสงจากดวงอาทิตยใ์น
ตอนกลางวนัท่ีลอดผา่นหนา้ต่างหรือประตูเขา้มา ไดแ้ก่ คู่เพื่อนกบัเพื่อนใน Reply 1988 ในขณะท่ี
จองฮวนัก าลงัทรงตวัเพื่อไม่ใหด้็อกซอนเป็นอนัตราย แสงแดดจากดวงอาทิตยก์็ลอดผา่นเขา้มาจาก
หน้าต่างรถเมล์ส่องไปท่ีหน้าของจองฮวนัและด็อกซอน นอกจากน้ียงัมีคู่พ่อแม่กบัลูก ใน Reply 
1988 หลงัจากท่ีจองบงออกมาจากหอ้งผา่ตดั พ่อ แม่ จองบงและจองฮวนั ไดพู้ดคุยกนัสั้นๆ ภาพมุม
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กวา้งแสดงให้เห็นแสงท่ีสาดส่องเขา้มาจากทางหน้าต่างห้องพยาบาลแมจ้ะไม่ไดก้ระทบกบัตวั
นกัแสดง แต่แสงกม็ากพอจะท าใหเ้ห็นในหนา้ของทั้ง 4 คนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 นอกจากน้ียงัมีแสงท่ีมาจากสถานท่ีต่างๆท่ีตวัละครอยูอี่กดว้ย อยา่งเช่นใน Reply 1997 
คู่ของศิลปินกบัแฟนคลบั เป็นแสงไฟจากไฟหน้าบา้นของศิลปินท่ีก าลงัเซ็นเส้ือให้แฟนคลบั ใช้
แสงน้อยๆแต่นุ่มนวลต่อสายตา และคู่ของพ่อแม่ลูกท่ีเป็นแสงไฟจากหลอดไฟในห้องโถงท่ีลอด
ผา่นเขา้มาในหอ้งรับแขกของบา้นท่ีมีโทรศพัทต์ั้งอยู ่ส่วนใน Reply 1994 คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั เป็น
แสงไฟจากห้องแต่งตวัของศิลปินท่ีมีความสว่างมาก แต่ไม่จา้เกินไปและคงความนุ่มนวลสายตา คู่
เพื่อนกบัเพื่อนก็เป็นแสงจากหลอดไฟในห้องนัง่เล่นของบา้นนาจอง และคู่ของพระเอกกบันางเอก
ท่ีเป็นแสงไฟจากโคมไฟหัวเตียงคนไขท่ี้นาจองนอนรักษาตัวอยู่ รวมไปถึงใน Reply 1988 คู่
พระเอกกบันางเอก ท่ีเป็นแสงจากโคมไฟขา้งผนงัก่อนจะเดินเขา้ฮอลล ์เป็นสีส้มนวลตาและดูสวา่ง 
คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั ท่ีเป็นแสงไฟจากเวทีท่ีแฟนคลบัไดแ้สดงการเตน้อยู่ขา้งบน นอกจากไฟจะ
สวา่งแลว้ยงัมีสีสนัอ่ืนๆแทรกอยูใ่นฉากอีกดว้ย 

 องค์ประกอบด้านมุมกล้อง 
  จากการเกบ็ขอ้มูลเร่ืองมุมกลอ้งท่ีใชใ้นฉากแสดงความรัก ของละคร Reply ทั้ง 3 เร่ือง 

ผูว้ิจยัพบวา่มีการใชมุ้มกลอ้งทั้งหมด 3 แบบ  ดงัต่อไปน้ี  
 มุมกลอ้งแบบ Close up เป็นมุมกลอ้งท่ีพบมากท่ีสุด ท่ีใชส้ าหรับบอกรายละเอียดบน

ใบหน้าหรือส่วนอ่ืนๆ เน้นความส าคญัเล็กๆในรายละเอียดของเร่ืองราวนั้นๆ ขนาดของภาพเห็น
ประมาณศีรษะไปจนถึงคา้ง 

 มุมกลอ้งแบบ Medium Shot เป็นการถ่ายตั้งแต่ศีรษะถึงเอว หรือลงมาถึงเข่า 
 มุมกล้องแบบ Long Shot เ ป็นการ ถ่ายภาพระยะไกล เ ห็นรายละ เ อียดของ 

สภาพแวดลอ้ม วา่ท าอะไรท่ีไหน ส่วนใหญ่จะใชเ้ล่าเก่ียวกบัสถานท่ี เวลา  
 องค์ประกอบด้านเสียงดนตรี 

 เสียงดนตรีท่ีใชใ้นฉากแสดงความรัก ของละคร Reply ทั้ง 3 เร่ือง แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ
ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นเสียงท่ีเร่ิมจากเคร่ืองดนตรีก่อนแลว้จึงตามดว้ยเพลงท่ีมีเสียงคนร้อง อยา่งเช่น ใน 
Reply 1997 พบ 2 คู่คือ ศิลปินกบัแฟนคลบั เป็นเสียงเปียโนบรรเลงเพลงเศร้าๆก่อนจึงจะตามดว้ย
เพลงท่ีมีเสียงคนร้อง และคู่ของเพื่อนกบัเพื่อน ท่ีเป็นเสียงกีตาร์บรรเลงเพลงเศร้าๆ ก่อนจะตามดว้ย
เพลงท่ีมีเสียงคนร้อง และใน Reply 1994 พบถึง 3 คู่ คือคู่พระเอกกบันางเอก เป็นเสียงเปียโนข้ึน
ก่อนและตามดว้ยเพลงท่ีมีเสียงคนร้อง คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั เป็นอินโทรข้ึนก่อนตามดว้ยเพลงท่ีมี
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เสียงคนร้อง และคู่พ่อแม่กบัลูก ท่ีเป็นดนตรีบรรเลงเพลงเศร้าๆ ก่อนจะตามดว้ยเพลงท่ีมีเสียงคน
ร้อง 

  เป็นเสียงเพลงท่ีเร่ิมจากกลางเพลง(ท่อนฮุค) เช่น ใน Reply 1997 พบ 2 คู่คือ คู่พระเอก
กบันางเอกและคู่ของพ่อแม่กบัลูก ใน Reply 1994 พบในคู่ของเพื่อนกบัเพื่อน และใน Reply 1988 
พบ 3 คู่ คือ คู่พอ่แม่กบัลูก และคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั  

 อยา่งไรก็ตามใน Reply 1988 คู่ของพระเอกกบันางเอก ยงัพบเสียงดนตรีท่ีมีแต่ท านอง
ของเพลง ไม่มีเสียงคนร้อง และไม่ปรากฎช่ือเพลงอีกดว้ย รวมถึง Reply 1994 คู่เพื่อนกบัเพื่อนท่ีใช้
เพลง To You เป็นเสียงเปียโนบรรเลงแบบไม่มีเสียงคนร้องเช่นกนั 

 นอกจากน้ี เสียงดนตรีท่ีใชใ้นฉากแสดงความรักของตวัละครแต่ละคู่ มกัจะใชเ้พลงท่ีมี
ความหมายสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ของแต่ละคู่ และตามสถานการณ์ของแต่ละคู่ อยา่งในคู่ของ
พ่อแม่กบัลูก จะใชเ้พลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบัครอบครัว ไดแ้ก่เพลง Ode To My Family ของ The 
Cranberries ใน Reply 1997 หรือในคู่ของศิลปินกบัแฟนคลบั กใ็ชเ้พลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปินวงนั้นๆ 
อยา่งเช่นใน Reply 1994 ใชเ้พลง Our Own Memories ของวงซอแทจี และใน Reply 1988 ใชเ้พลง 
เร่ืองคืนนั้น(โอนึนปาเม) ของวงโซบงัชา ส่วนในคู่ของเพื่อนกบัเพื่อนและคู่ของพระเอกกบันางเอก 
มกัจะเป็นท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัรักของวยัรุ่น หรือเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการแอบรักเพื่อน อยา่งเช่นใน 
Reply 1997 ใชเ้พลง The Confession ของ Deli Spice ท่ีมีความหมายเก่ียวกบัชายหญิงคู่หน่ึงท่ีเป็น
เพื่อนกนัตอนมธัยมตน้ ผูช้ายแอบชอบผูห้ญิงแต่เพราะคิดว่าเป็นเพื่อนกนัแบบน้ีดีกว่า จึงเก็บไวใ้น
ใจตลอดมาก และคู่ของเพื่อนกับเพื่อนท่ีใช้เพลง To You Whom I Love ของ Sechs Kies ท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับผูช้ายคนหน่ึงแอบมองผูห้ญิงคนหน่ึงมาตลอด ไม่ว่าเธอจะท าอะไร แสดง
ออกแบบไหนเขาจะเป็นคนเห็นเสมอ เขาพยายามซ่อนความรู้สึกของตวัเองไว ้และตอนน้ีเขาพร้อม
ท่ีจะบอกเธอแลว้ และอยากเร่ิมตน้ใหม่กบัเธอโดยสัญญาว่าจะท าให้เธอมีความสุข ส่วนใน Reply 
1994 คู่พระเอกกบันางเอก และคู่เพื่อนกบัเพื่อนใชเ้พลง To You ของวงซอแทจี ท่ีน ามาร้องใหม่โดย
ซองซีคยอง มีความหมายเก่ียวกบัผูช้ายคนนึงท่ีพบเจอผูห้ญิงคนนึงในคร้ังแรกและเร่ิมตกหลุมรัก
เธอ เม่ือเขาคิดถึงเธอเขาท าไดแ้ค่ถอนหายใจ การไดม้องตาเธอท าใหจิ้ตใจของเขาสงบ เวลาใครมอง
ตาเธอ เขาจะรู้สึกเจ็บปวด และสักวนัโลกจะท าให้เธอโตข้ึน ในคู่ของเพื่อนกบัเพื่อนก็ใชเ้พลง To 
You เช่นกนัแต่เป็นเสียงเปียโนบรรเลงไม่มีเสียงคนร้อง 
 องค์ประกอบด้านเสียงประกอบ  

 จากการเก็บขอ้มูลเร่ืองเสียงประกอบท่ีใชใ้นฉากแสดงความรัก ของละคร Reply ทั้ง 3 
เร่ือง ผูว้ิจยัพบว่าใน 12 ตอนท่ีผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูล มีทั้งหมด 8 ตอนท่ีไม่มีเสียงประกอบใดๆใน
ฉากแสดงความรัก ส่วนอีก 4 ตอนท่ีเหลือ ผูว้ิจยัพบว่าเสียงประกอบส่วนใหญ่เป็นเสียงท่ีสร้างจาก
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เคร่ืองดนตรีท่ีเรียกว่า Chimes พบใน Reply 1997 คู่เพื่อนกับเพื่อน และ Reply 1994 ในคู่ของ
พระเอกกบันางเอก และเสียงเปียโนบรรเลงท านองระทึกใจใน Reply 1997 ในคู่ของพอ่แม่กบัลูก  

 นอกจากน้ียงัพบเสียงแฟนชานท์ ของแฟนคลบัท่ีส่งเสียงร้องออกมาในขณะท่ีเพลง
ของศิลปินก าลงัเล่นอยูใ่น Reply 1988 คู่ของศิลปินกบัแฟนคลบัอีกดว้ย 
 องค์ประกอบด้านอวจันภาษา 

 อวจันภาษาท่ีใชใ้นฉากแสดงความรัก ของละคร Reply ทั้ง 3 เร่ือง  มีการใชอ้วจันภาษา 
3 แบบ ดงัต่อไปน้ี  

 ปริภาษาเก่ียวกบัภาษาพูด ไดแ้ก่ น ้ าเสียง ความดงั ความเร็ว จงัหวะการพูดส่ิงเหล่าน้ี
สามารถบอกอารมณ์ ความรู้สึกของผูพู้ดได ้จากการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัพบว่าปริภาษาท่ีพบมากท่ีสุด
เป็นน ้าเสียงของตวัละครท่ีถ่ายทอดออกมา ดงัน้ี  

 น ้ าเสียงสั่นเครือ หดหู่ โศกเศร้าของตวัละคร คู่ของพ่อแม่กบัลูก ทั้งใน Reply 1997 ท่ี
เกิดจากความเศร้าของชีวอนท่ีรู้ว่าพ่อตวัเองป่วย เม่ือเธอไดพ้บหน้าพ่อท่ีโรงพยาบาล เธอร้องไห้
และกล่าวค าขอโทษออกมาดว้ยน ้ าเสียงสั่นเครือ และใน Reply 1988 ท่ีเกิดจากความดีใจของแม่เม่ือ
เห็นลูกชายฟ้ืนจากการผา่ตดั เหตุผลท่ีแม่ร้องไหเ้พราะรู้สึกผิดกบัลูกชายท่ีเธอคลอดเขาออกมาเป็น
เดก็ไม่แขง็แรงและป่วยง่าย แต่เธอกรู้็สึกดีใจท่ีลูกฟ้ืนข้ึนมาพดูคุยกบัเธอ  

 น ้าเสียงอ่อนโยนและนุ่มนวล ของคู่ศิลปินกบัแฟนคลบัท่ีศิลปินใชพ้ดูกบัแฟนคลบั ทั้ง
ใน Reply 1997 ตอนท่ีศิลปินและ Reply 1994 และพบน ้ าเสียงอ่อนโยนปนความเป็นห่วงของคู่ 
พระเอกกบันางเอกใน Reply 1988 ดว้ย 

 นอกจากน้ียงัพบ น ้าเสียงจริงจงัและเคร่งขรึม ของพระเอก ในคู่พระเอกกบันางเอกของ 
Reply 1994 ท่ีจองอูเอ่ยถามนาจองว่า “ปวดมากไหม อาการนอนไม่หลบัล่ะ เป็นยงัไง” เม่ือเห็นนา
จองท่ีนอนร้องไหอ้ยูบ่นเตียงอยา่งเป็นห่วง 

 ปริภาษาเก่ียวกบัภาษาเขียน ไดแ้ก่ รูปแบบตวัอกัษร ใหญ่ เลก็ หนา บาง เอียง สี ขีดเสน้
ใต ้เคร่ืองหมายวรรค  เพื่อเนน้ย  ้าความ จากการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัพบวา่ รูปแบบตวัอกัษร พบในคู่ของ
ศิลปินกบัแฟนคลบัจาก Reply 1997 จากลายเซ็นท่ีศิลปินเซ็นให้บนเส้ือของแฟนคลบั ในลายเซ็น
ของเขาเป็นตวัหนงัสือเอียงปกติแต่เนน้ค าว่า “ปูซาน” เป็นตวัใหญ่ และเป็นอกัษณธรรมดา เพื่อส่ือ
ถึงว่าลายเซ็นน้ีใหแ้ฟนคลบัคนท่ีปีนบา้นของเขาท่ีมาจากเมืองปูซาน แทนท่ีจะถามช่ือและและเซ็น
ให้ปกติ จากเหตุการณ์น้ีแฟนคลบัแอบเขา้มาในบา้นของศิลปิน ศิลปินอาจจะใชค้  าพูดไล่แฟนคลบั
ไป หรือไม่สนใจเลยก็ได ้แต่โทน่ี(ศิลปิน)ก็เลือกท่ีจะเรียกชีวอน(แฟนคลบั)ให้เขา้มาหาและให้
ลายเซ็นของตวัเองแก่เธอ ท าให้ระยะห่างของแฟนคลบักบัศิลปินลดน้อยลงและท าให้ชีวอนรู้สึก
ส านึกผดิดว้ย 
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 การสัมผสั เป็นอวจันภาษาท่ีส่ือกบัผูรั้บสารโดยอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของผูส้ัมผสั
กบัผูส่้งสารเพื่อแสดงถึงความรู้สึก ความปรารถนา อารมณ์ของผูส่้งสารท่ีตอ้งการส่ือ ไดแ้ก่ การ
คลอ้งแขน โอบกอด จบัมือ ลูบไล ้หอมแกม้ จากการเกบ็ขอ้มูลผูว้ิจยัพบการสมัผสัทั้งหมด ดงัน้ี 

 การสัมผสัดว้ยการลูบหัว ใน Reply 1997 คู่ของศิลปินกบัแฟนคลบั ในตอนแรกโทน่ี
(ศิลปิน) ไล่ชีวอน(แฟนคลบั)ไป แต่ก็เปิดประตูบา้นออกมาเรียกเพื่อเซ็นลายเซ็นบนเส้ือให้ พร้อม
พูดกบัชีวอนว่า “ต่อไปอย่าท าแบบน้ีอีกนะ” และเม่ือชีวอนสวมเส้ือนอกเสร็จก็หันไปหาโทน่ีโดย
ไม่กลา้มองหนา้และพูดกบัโทน่ีว่า “ฉันรักพี่นะคะ” จนท าให้โทน่ีลูหัวเธออยา่งรู้สึกเอน็ดูพรางยิม้
เลก็ๆใหชี้วอน 

 การสัมผสัโดยการหอมแกม้ใน Reply 1997 คู่ของเพื่อนกนัเพื่อน ในขณะท่ีฮกัชานพูด
กบัยจูองเพื่อชวนเธอไปท าอะไรท่ีอยากท า ไม่ตอ้งท าอะไรท่ีเธอตอ้งฝืนอีกต่อไปกบัเขา ท าใหย้จูอง
ประทบัใจและเผลอหอมแกม้ฮกัชานบนรถเมลลไ์ป และหลงัจากนั้นทั้งสองคนกค็บกนัเป็นแฟน  

 การสัมผสัโดยการจูบใน Reply 1997 คู่ของพระเอกกับนางเอก เพื่อเป็นการยืนยนั
ความรู้สึกของยนุแจท่ีมีต่อชีวอนว่ารู้สึกกบัเธอแค่เพื่อนหรือเธอไดก้ลายเป็นรักแรกของเขาไปแลว้ 
และใน Reply 1994 ของคู่เพื่อนกบัเพื่อน เป็นการลงโทษของเกมท่ีก าลงัเล่นกนั แต่การท่ีชิลบงยอม
จูบนาจอง ไม่ไดเ้ป็นการฝืนใจท า เพราะเขาเตม็ใจและตั้งใจจะจูบนาจองจริงๆ  

 การสัมผสัโดยการบีบแขนของคู่พ่อแม่กบัลูกใน Reply 1997 เม่ือพ่อเห็นลูกสาวของ
ตวัเองร้องไห้อย่างหนักท่ีพ่อตวัเองป่วยเพราะกลวัพ่อจะไม่อยู่กับตวัเอง พ่อจึงบีบแขนของลูก
ปลอบใจและรับรู้ถึงความเป็นห่วงของลูกสาว  

 การสัมผสัโดยการจบัมือ ลูบผมและบีบแขนของแม่ Reply 1988 คู่พ่อแม่กบัลูก เม่ือ
จองบงออกจากหอ้งผา่ตดัและถูกพามาพกัในหอ้งผูป่้วยรวม เขาสะลืมสะลือลืมตาข้ึนมามองแม่และ
ครอบครัวของเขา แม่ไดลุ้กข้ึนและจบัมือลูกบีบๆ และบีบแขนเพื่อเป็นการปลอบประโลมและให้
ก าลงัใจลูกท่ีฟ้ืนข้ึนมาหลงัการผา่ตดั 



      
บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาเร่ือง “การถ่ายทอดความหมายของความรัก ผ่านละครซีรีส์ชุด Reply” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตวัละครใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
และเพื่อศึกษาองคป์ระกอบท่ีปรากฎในฉากแสดงความรักของตวัละครทั้ง 4 คู่  ใน  Reply ทั้ง 3 
เร่ือง ไดแ้ก่ Reply 1997 ยอ้นร้อยรัก ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งหมด 16 ตอน Reply 1994 คิดถึงเธอ ซ่ึงมี
จ านวนรวมทั้งหมด 21 ตอน และ Reply 1988 วนัวาน ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งหมด 20 ตอน โดยผูว้ิจยั
เลือกศึกษาท าการศึกษา 12 ตอน จาก 4 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ คู่พระเอกกบันางเอก คู่พ่อแม่กบัลูก คู่
ศิลปินกับแฟนคลับ และคู่เพื่อนกับพื่อน ผูว้ิจัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการวิเคราะห์ คือ 
องคป์ระกอบของละครโทรทศัน์ แนวคิดเก่ียวกบัความรัก ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย 
แนวคิดเร่ืองการส่ือสาร และแนวคิดเร่ืองการส่ือสารอวจันภาษา ผูว้ิจยัจะขอน าเสนอในบทท่ี 5 
ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิจยัเร่ือง “การถ่ายทอดความหมายของความรัก ผา่นละครซีรีส์ชุด Reply” ผูว้ิจยั
ขอน าเสนอผลวิจยัตามวตัถุประสงคว์ิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 วธีิการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละครใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง  
 อวัจนภาษา แบ่งตามคู่สัมพนัธ์ของตัวละคร ได้ดังต่อไปนี ้ 

 คู่พอ่แม่กบัลูก การแสดงออกซ่ึงความรักส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกทางการสมัผสั
ทางร่างกาย เช่น การกอด ลูบแขน ลูบแกม้ และลูบหวั  

 คู่ศิลปินกบัแฟนคลบัมกัเป็นการกระท าท่ีมาจากหวัใจของแฟนคลบั อยา่งเช่น การเตน้
โคฟเวอร์และการร้องแฟนชานทต์ะโกนดงัๆไปกบัเพลงของศิลปิน มีการสมัผสัร่างกายบา้งตาม
สถานการณ์ท่ีตวัละครอยู ่ 

 คู่พระเอกกบันางแอกและคู่เพื่อนกบัเพื่อนเป็นการแสดงออกเชิงอวจันภาษาท่ีปรากฎ
ออกมาในรูปแบบของน ้าเสียง เม่ือรู้สึกเป็นห่วง และเห็นใจ การกระท าท่ีแสดงออกมาและกิริยา
ท่าทางมากกวา่การสมัผสัถูกเน้ือตอ้งตวักนั  
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 การเข้ารหัสและการถอดรหัส 
 การเขา้รหสัและการถอดรหสั ในฉากแสดงความรักของตวัละคร จาก Reply ทั้ง 3 เร่ือง 

ในท่ีน้ีผูเ้ขา้รหสัคือตวัละคร และผูถ้อดรหสัคือตวัผูว้ิจยัเอง เป็นการถอดรหสัสารบางอยา่งท่ีตวั
ละครส่งมายงัผูช้ม แบ่งออกไดต้ามคู่สมัพนัธ์ ดงัต่อไปน้ี 

 คู่สมัพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่กบัลูกจาก Reply ทั้ง 3 เร่ือง เป็นการแสดงสถานการณ์ใหเ้ห็น
ถึงช่องวา่งระหวา่งครอบครัว และเม่ือเกิดปัญหาต่างๆข้ึน กท็  าใหค้รอบครัวท่ีมีปัญหากนั กลบัเขา้ใจ
กนัมากข้ึน ซ่ึงเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งครอบครัวใหแ้คบลงออยา่งเห็นไดช้ดั 

 คู่สมัพนัธ์ระหวา่งศิลปินกบัแฟนคลบั ในวฒันธรรมและสังคมของเกาหลี บริษทัของ
ศิลปินถือเร่ืองความเป็นส่วนตวัของศิลปินเป็นอยา่งมาก แต่ใน Reply ทั้ง 3 เร่ืองน้ี แสดงในเห็นถึง
การลดช่องวา่งระหวา่งความเป็นส่วนของศิลปินกบัแฟนคลบัใหแ้คบลง แฟนคลบัไดใ้กลชิ้ดศิลปิน
มากข้ึน แมว้า่จริงๆแลว้ แฟนคลบัอาจจะกา้วก่ายความเป็นส่วนตวัของศิลปิน แต่ศิลปินกย็งั
อ่อนโยนต่อแฟนคลบัเสมอ  

 นอกจากน้ีคู่สมัพนัธ์รหวา่งพระเอกกบันางเอกและคู่สมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน ยงั
ถือเป็นเป็นการถ่ายทอดความรักแบบหนุ่มสาวท่ีแอบชอบพอกนั เพยีงแต่ไม่ไดพ้ดูออกไปใหอี้กฝ่าย
ไดรั้บรู้ และรอเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะเปิดเผยความรู้สึกและแสดงความรักออกมา แมว้า่ความรักนั้น
จะสมหวงัหรือไม่สมหวงักต็าม 

 องค์ประกอบที่ปรากฎในฉากแสดงความรักของตัวละครทั้ง 4 คู่ ได้แก่ คู่พระเอกกับ
นางเอก คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั คู่พ่อแม่กบัลูก และคู่ศิลปินกบัแฟนคลบั ในละครชุด Reply ทั้ง 3 เร่ือง 
มีดังต่อไปนี ้
 ด้านองค์ประกอบของภาพ  

 ภาพเป็นองคป์ระกอบส าคญัมากในการช่วยท าให้ฉากแสดงความรักมีความเด่นชดัข้ึน 
ท าให้ผูช้มมีอารมณ์ร่วมไปกับฉากแสดงความรัก ภาพคือส่ิงท่ีถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและ
ความสัมพนัธ์ของตวัละครในแต่ละคู่ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงองคป์ระกอบของภาพประกอบไปดว้ย แสง
และมุมกลอ้ง  

 แสงท่ีพบมากท่ีสุดในฉากแสดงความรักของ Reply ทั้ ง 3 เ ร่ืองคือ แสงท่ีมาจาก
ธรรมชาติทั้งจากพระอาทิตยโ์ดยตรง สาดส่องไปท่ีตวัละคร และแสงจากพระอาทิตยท่ี์ลอดผ่าน
หนา้ต่างเขา้มาในฉากต่างๆ สีของแสงส่วนใหญ่มกัเป็นสีส้มนวลๆ สว่างบา้ง เขม้บา้งตามสถานท่ีท่ี
ตวัละครอยู ่ 
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 มุมกลอ้งท าใหเ้ห็นขอบเขตของเร่ืองราวระหวา่งความสมัพนัธ์ของตวัละครในฉาก
แสดงความรัก นอกจากน้ีมุมกลอ้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึง  สีหนา้ แววตา และท่าทางต่างๆของตวัละคร
ในฉากแสดงความรักอีกดว้ย 
 ด้านองค์ประกอบของเสียง  

 เพลงประกอบฉากเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีช่วยท าใหฉ้ากแสดงความรักของตวัละคร
แต่ละคู่เด่นชดัข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัพบวา่ เพลงท่ีเลือกมาของแต่ละคู่มีความสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์ของ
ตวัละคร เน้ือเพลงเป็นการบรรยาย ถ่ายทอดเร่ืองราวความรัก ความรู้สึก และความสัมพนัธ์ของตวั
ละครแต่ละคู่ไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งคู่พ่อแม่กบัลูก เน้ือเพลงมกัจะมีเน้ือหาเก่ียวครอบครัว คู่ศิลปินกบั
แฟนคลบัมกัจะเป็นเพลงของศิลปินนั้นๆท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความรักและความรู้สึกของแฟน
คลบั หรือความรักและความรู้สึกของศิลปิน คู่พระเอกกบันางเอก และคู่เพื่อนกบัเพื่อน เน้ือเพลงมกั
มีเน้ือหาเก่ียวกับการแอบรัก แอบชอบของหนุ่ม หรือบอกเล่าจุดเร่ิมต้นของเร่ืองราวและ
ความสัมพนัธ์ของคู่พระเอกกบันางเอกและคู่เพื่อนกบัเพื่อน 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 เม่ือน าผลวิจยัท่ีได ้มาเทียบกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาศึกษาแลว้ ผูว้จิยัพบวา่ ความรัก
มีหลายรูปแบบ แต่ละคู่สมัพนัธ์มีการแสดงออกซ่ึงความรักและถ่ายทอดความหมายของความรัก
แตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงจะขออภิปรายตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 วธีิการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละครใน Reply ทั้ง 3 เร่ือง  

 คู่พ่อแม่กบัลูก การแสดงออกซ่ึงความรักส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกทางการสัมผสั
ทางร่างกาย เช่น การกอด ลูบแขน ลูบแกม้ และลูบหวั เป็นการแสดงความรักอยา่งไม่มีเง่ือนไข หรือ
หวงัผลตอบแทนใดๆ ใน Reply 1997 แสดงให้เห็นว่า ชีวอนกบัพ่อมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีนกั ทั้ง 2 
คน มกัจะเสียงดงัใส่กนับ่อยคร้ัง ในตอนท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ เม่ือพ่อเห็นใบผลการเรียนของชีวอนท่ีแย่
ลงแลว้ ไดเ้ขา้ไปหาชีวอนในหอ้งเสียงดงัใส่ชีวอน และท าลายโปสเตอร์ของศิลปินท่ีชีวอนช่ืนชอบ 
แต่ชีวอนกลบัไม่ตอบโตอ้ะไรพอ่ ไดแ้ต่ตะโกนร้องหา้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง ความรักแบบ
ครอบครัวของรณชยั (2548) ท่ีกล่าวไวว้่า การแกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครัว ท าได ้3 วิธี และวิธีท่ี
ชีวอนท า ตรงกบัขอ้ 3 คือ การยอมเพื่อหลีกเล่ียงปัญหา ยติุความขดัแยง้ ไม่ใหปั้ญหาลุกลามออกไป  

คู่ศิลปินกบัแฟนคลบัมกัเป็นการกระท าท่ีมาจากหวัใจของแฟนคลบั เช่น การเตน้โคฟเวอร์
และการร้องแฟนชานทต์ะโกนดงัๆไปกบัเพลงของศิลปิน มีการสมัผสัร่างกายบา้งตามสถานการณ์
ท่ีตวัละครอยู ่ซ่ึงส าหรับแฟนคลบัแลว้ การแสดงออกซ่ึงความรักต่างๆมกัมาจากหวัใจของแฟน
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คลบั ไม่หวงัผลตอบแทน หรือหวงัใหศิ้ลปินมาขอบคุณ แต่ท าดว้ยความอยากท าและมีความสุขท่ีจะ
ท ามนัใหศิ้ลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ 

 คู่พระเอกกบันางแอกและคู่เพื่อนกบัเพื่อนเป็นการแสดงออกเชิงอวจันภาษาโดยการ
กระท า พระเอกมกัจะเป็นท่ีพึ่งพาไดส้ าหรับนางเอกเสมอเม่ือเจอกบัเหตุการณ์ร้ายๆ และพระเอก
มกัจะเป็นฝ่ายดูแลเอาใจใส่นางเอกในเร่ืองต่างๆตลอด สอดคลอ้งกบัวิธีการแสดงออกถึงความรัก
โดยไม่บอกรักในแนวคิดของ Mollacake (2558) ในขอ้ 3 คือใส่ใจรายละเอียดเลก็ๆนอ้ยๆของคนรัก 
จ าเร่ืองเลก็นอ้ยของเขาไดเ้สมอ และในขอ้ 8 คือ เป็นท่ีพึงพาไดเ้สมอ ความรักไม่ใช่เพียงการจบัมือ 
กอด จูบ จอ้งตาเท่านั้น แต่ตอ้งรู้จกัสนับสนุนกันด้วย สู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอเร่ืองอะไรก็ตาม 
สนบัสนุนคนรักทุกคร้ังเม่ือเขาตอ้งการ เป็นหลกัใหพ้กัพิงเม่ือเขาเจอปัญหา หากคนรักหงุดหงิด จง
ปลอบใหอ้ารมณ์ดีข้ึน ถามความช่วยเหลือจากเขา และใหค้  าสัญญาวา่จะอยูก่บัเขาตลอดไป ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรข้ึนก็ตาม ซ่ึงในคู่เพื่อนกบัเพื่อนมกัเป็นการแสดงออกเชิงอวจันภาษาท่ีปรากฎออกมาใน
รูปแบบของน ้ าเสียง เม่ือรู้สึกเป็นห่วง และเห็นใจ การกระท าท่ีแสดงออกมาและกิริยาท่าทาง
มากกวา่การสัมผสัถูกเน้ือตอ้งตวักนั มีการใชก้ารสัมผสั เช่น การหอมแกม้และจูบปาก และมีวิธีการ
แสดงออกซ่ึงความรักโดยไม่บอกรักแบบเดียวกบัคู่ของพระเอกกบันางเอก 

 ในงานวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกูลภาพยนตร์ไทย ของ
ชโลทร (2552) ไดบ้อกไวว้า่ ความรักของวยัรุ่นมกัเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในเร่ืองการเรียน เพื่อน 
และครอบครัว ซ่ึงความรักของวนัรุ่นมีทั้งรักท่ีสมหวงัและรักท่ีผิดหวงั และแมว้่าความรักจะไม่
สมหวงัส่ิงท่ีส าคญัคือ ชีวิตตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ ซ่ึงใน Reply 1994 และ Reply 1988 คู่ของเพื่อนกบั
เพื่อนเป็นความรักท่ีไม่สมหวงั แต่สุดทา้ยแลว้ชีวิตก็ยงัด าเนินต่อไป และเม่ือถึงเวลาก็จะพบกบัรัก
คร้ังใหม่อีกคร้ัง  

 นอกจากน้ี งานวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้างความหมายความรักในตระกลูภาพยนตร์ไทย 
ของชโลทร ยงับอกไวอี้กว่าแมบ้ทสรุปของภาพยนตร์รักจะมีทั้งรักท่ีสมหวงัและไม่สมหวงั แต่
น าเสนอประเด็นส าคญัของความหมายของความรักในแง่มุมท่ีบวกและน าเสนอความรักในดา้นดี 
ซ่ึง Reply เป็นละครโทรทศัน์เกาหลี แต่มีการน าเสนอแง่มุมของความรักในดา้นบวกและดา้นดี 
เช่นเดียวกบัภาพยนตร์รักของไทยท่ี ชโลทร (2552) ไดน้ าเสนอในงานวิจยัเร่ืองกระบวนการสร้าง
ความหมายความรักในตระกลูภาพยนตร์ไทย 
 องค์ประกอบทีป่รากฎในฉากแสดงความรักของตัวละครทั้ง 4 คู่  
 องค์ประกอบด้านแสง มีความส าคญัมากในฉากแสดงความรักของละครโทรทศัน์
เกาหลีเร่ือง Reply เพราะเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหฉ้ากแสดงความรักอบอวลไปดว้ยความโรแมนติก 
ความรักท่ียิ่งใหญ่แต่ไม่ร้อนแรง เน่ืองจากสีของแสงประกอบฉาก เป็นสีส้มนวลๆไม่ไดเ้จิดจา้จน
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แสบตา และเนน้แสงท่ีมาจากธรรมชาติ อยา่งแสงจากพระอาทิตยท่ี์สาดส่องมายงัตวัละครโดยตรง
หรือลอดผา่นมาทางหนา้ต่าง ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง Reply  
 องคป์ระกอบดา้นมุมกลอ้ง มีความส าคญัในเร่ืองของการสร้างจุดสนใจของถ่ายทอด
เร่ืองราวความรักของตวัละครทั้ง 4 คู่ ใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน ทั้งทางสีหนา้ แววตา และท่าทางของตวั
ละครท่ีก าลงัแสดงความรักต่อกนั มุมกลอ้งเป็นองคป์ระกอบในการดึงใหผู้ช้มสนใจการถ่ายทอด
ความหมายของความรักจากตวัละคร ไม่ใหผู้ช้มเบนจุดสนใจไปทางอ่ืน  
 สอดคลอ้งกบัแนวคิดบทบละครท่ีสดใส (2524) กล่าวไวว้า่ ภาพหรือมุมกลอ้ง เป็นส่ิงท่ี
ถ่ายทอดบทละครจากตวัละครออกมาทาง สีหนา้ แววตาและท่าทาง เป็นการเพิ่มอรรถรสใหก้บัผูช้ม
ละคร 
 องค์ประกอบด้านเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 

 องคป์ระกอบดา้นเสียงดนตรี เป็นองคป์ระกอบท่ีเสริมองคป์ระกอบดา้นภาพให้ฉาก
แสดงความรักมีความชดัเจนมากข้ึน โดยเพลงท่ีผูก้  ากบัเลือกมามกัเป็นเพลงเก่าตามแต่ละยุคของ 
Reply ทั้ง 3 เร่ือง โดยเน้ือเพลงแต่ละเพลงจะมีเน้ิอหาเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์นั้นๆของตวัละคร 
เช่น ในคู่ของพ่อแม่กบัลูก เพลงประกอบฉากแสดงความรักจะมีเน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัว คู่ของ
ศิลปินกบัแฟนคลบัเน้ือเพลงจะมีความเก่ียวพนักบัศิลปิน หรือเป็นเพลงเก่ียวกบัเด็กสาวท่ีมีจิตใจบริ
สุทธ์ในเร่ืองราวความรักท่ีมอบให้ศิลปิน คู่ของพระเอกกบันางเอกและคู่ของเพื่อนกบัเพื่อน เน้ิอ
เพลงจะเก่ียวกบัความรักแบบวยัรุ่น หนุ่มสาว และการแอบรัก ส่งเสริมองคป์ระกอบา้นฉากแสดง
ความรักใหผู้ช้มรู้สึกร่วมไปกบัตวัละครและเขา้ใจการกระท าท่ีตวัละครแต่ละคู่ถ่ายทอดออกมา 

 องค์ประกอบด้านเสียงประกอบฉาก เป็นองค์ประกอบท่ีเสริมองค์ประกอบด้าน
เสียงดนตรีอีกที เป็นการช้ีน าให้ผูช้มไดท้ราบว่า เม่ือตวัละครสารภาพรักออกไปแลว้ หรือการ
กระท าของตวัละครท่ีแสดงออกว่ารักหรือชอบ จะมีเสียงเคร่ืองดนตรี Chimes ดงัข้ึนและต่อดว้ย
เพลงประกอบฉาก ท าใหผู้ช้มเขา้ใจไดว้า่น่ีคือฉากกแสดงความรักหรือผูช้มรับรู้ถึงความรู้สึกของตวั
ละครใดตวัละครหน่ึง แต่ในละครเร่ือง Reply พบเสียงประกอบในฉากแสดงความรักไม่มาก เพราะ
เนน้ไปในองคป์ระกอบดา้นเสียงดนตรีมากกวา่  

 เม่ือน าแนวคิดของอริสโตเติลมาเทียบเคียงแลว้ องค์ประกอบด้านเสียงในละครชุด 
Reply มีความสอดคลอ้งกนัตรงท่ีเพลงประกอบฉากจะตอ้งสอดสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบต่างๆใน
ฉาก ไม่สามารถตดัท้ิงไปได ้และตอ้งไม่กระทบกบัคุณค่าของบทละคร ซ่ึงในละครชุด Reply ผู ้
ก  ากบัใส่ใจในการเลือกเพลงท่ีเหมาะสมกบัคู่สัมพนัธ์ทั้ง 4  มาประกอบในฉากแสดงความรัก ท าให้
ละครมีคุณค่าและน่าติดตามชม และเม่ือละครจบไปแลว้ ผูช้มกย็งัมีการพดูถึงอยูเ่ร่ือยๆ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยช้ินต่อไป 

 เน่ืองดว้ยผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้ช่ืนชอบและติดตามละครเกาหลีมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี จาก
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี พบว่ายงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัละครรักโรแมนติกในอีกหลายแง่มุม 
ซ่ึงในส่วนท่ีผูว้ิจยัท าไปแลว้นั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึง จึงอยากให้มีการศึกษาเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม 
อย่างเช่น ส่ือประกอบสร้างความจริงทางสังคมในประเด็นเร่ืองของตวัละครท่ีเป็นผูช้าย ละคร
เกาหลีส่วนใหญ่มกัน าเสนอไปในทิศทางท่ีว่า มีความเป็นสุภาพบุรุษ รักเดียวใจเดียว และรวยมาก 
หรือเป็นส่ือประกอบสร้างความจริงทางสังคมประเด็นการเขา้ถึงศิลปินเกาหลีท่ีแฟนคลบัเขา้ถึงตวั
ยาก แต่ในละครชุด Reply ท าให้เห็นภาพว่าการเขา้ถึงศิลปินไม่ไดย้ากนกั แต่ตอ้งดูความเหมาะสม
ดว้ย  
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