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Transference of Korean culture
through Korean television series
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลี มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1)
การถ่ายทอดวัฒนธรรมในสื่อละครเกาหลีมีกระบวนการอย่างไร (2) กลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีมี
ลักษณะอย่างไร สำ�หรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ละครเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่ง วังหลวง จำ�นวน 54
ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศครั้งแรกระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00-20.00 น. และออกอากาศครั้งที่ 2
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 ทุกวันจันทร์ถงึ ศุกร์และละครเรือ่ งเจ้าหญิงวุน่ วายกับ
เจ้าชายเย็นชา จำ�นวน 24 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม
- 3 ธันวาคม 2549 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.15 น. - 11.00 น. และมีการนำ�มาออกอากาศซํ้าอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม-26 พฤษภาคม 2551 ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 8.30- 10.30 น.
ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดวัฒนธรรมในสื่อละครเกาหลีมีอยู่ 5 ด้านประกอบไปด้วย
วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย,วัฒนธรรมด้านการบริโภค,วัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว ,วัฒนธรรมด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้านการปกครอง ส่วนกลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีได้มีการนำ�
เสนอของซีรยี เ์ กาหลีของทัง้ สองเรือ่ งมีความเหมือนกัน ทัง้ ในส่วนของโครงเรือ่ ง กลวิธกี ารเล่าเรือ่ ง ฉากและ
ตัวละคร ในลักษณะของการผลิตซํ้า ส่วนภาพตัวแทนของวัฒนธรรมเกาหลีที่สะท้อนผ่านซีรีย์เกาหลีของ
ทั้ง 2 เรื่องมีความต่างกัน โดยในซีรีย์เกาหลีแนวอิงประวัติศาสตร์และย้อนยุคนั้นปรากฏมากกว่าซึ่งในซีรีย์
เกาหลีแนวร่วมสมัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นภาพตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตกที่เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากผู้วิจัยยังพบว่าสื่อละครเกาหลีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอยู่อีก
หลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อสังคมด้านการปกครอง การแต่งกาย การท่องเทีย่ วการกินและประเพณี เป็นต้น
คำ�สำ�คัญ : วัฒนธรรมเกาหลี , สื่อละครเกาหลี , การถ่ายทอด
Adstract
The objectives of this research were to explore the processes of transferring Korean culture through Korean television series and to investigate the presentation methods
of Korean television series. The sample group consisted of two television series.
_________________________________________________________________________
* อาจารย์ประจำ�หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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The first one is Dae Jang-geum, Jewel of the Palace, which contains 54 episodes and was
first aired on Thai TV Channel 3 from October 2005 to February 2006 on weekends from
18.00 to 20.00 hours and then again from March to May, 2006 from Monday to Friday.
The second one is Princess Hours, which contains 24 episodes and was first aired on Thai
TV Channel 7 from October 7 to December 3, 2006, on weekends from 09.15 to 11.00
hours and then again from March 10 to May 26, 2008, on Mondays and Tuesdays from
08.30 to 10.30 hours.
The study results revealed that there are five aspects of Korean cultural transference through television series, namely dress, consumption, tourism, traditions and customs,
and administration. For the presentation methods, they are the same regarding plots,
narration methods, scenes and characters, which are in the form of reproduction. However, representation of the Korean culture reflected through the two series is different,
with more reflection in historical and period series. For contemporary series, most reflection is the influence of Western cultures that are present in current society. It is further
found that the series have influenced several aspects of society, such as, administration,
dress, tourism, consumption and traditions.
Keywords: Korean culture, Korean drama media, transference
ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ในอดีตสถาบันทีท่ �ำ หน้าทีถ่ า่ ยทอดวัฒนธรรมให้แก่คนในสังคมประกอบไปด้วยสถาบันครอบครัว
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา ต่อมาเมือ่ เทคโนโลยีดา้ นการสือ่ สารได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ เกิดสถาบันสือ่ สารมวลชนทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นสถาบันในการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่คนในสังคมส่ง
ผลให้สถาบันอืน่ ๆ ลดบทบาทหน้าทีด่ งั กล่าวลงไป ประสิทธิผลของการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านสถาบันสือ่
มวลซนนั้นครอบคลุมอาณาเขตที่กว้างไกล และมีอิทธิพลเหนืออำ�นาจของสังคมในวงกว้าง ยิ่งเทคโนโลยี
ด้านสื่อสารมวลซนได้รับการพัฒนามากขึ้นเท่าไรสถาบันการสื่อสารมวลชนก็ยิ่งมีบทบาทสำ�คัญในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมมากขึ้นเท่านั้น
สำ�หรับในประเทศไทย การไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างประเทศผ่านทางสือ่ มวลชนประเภท
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลเข้ามาผ่าน “สื่อโทรทัศน์” (Gerner และคณะ, 1963. อ้างในวิภา อุตม
ฉันท์, 2544: 125) กล่าวว่า “...โทรทัศน์เป็นสื่อที่ทำ�หน้าที่ประดุจแขนขาในการสร้างวัฒนธรรมหลักหรือ
ล้วนกลางขึน้ มา...” มองได้วา่ คนในลังคมต่าง ๆ แต่ละชาติไม่เคยรับรูก้ ารติดต่อสือ่ สารกันอย่างใกล้ แต่เมือ่
เข้ามาอยู่ในระบบการสื่อสารขนาดใหญ่ของสังคมทำ�ให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นร่วมกันได้ โดยทุกครั้ง
เมื่อมีการสำ�รวจความนิยมจากผู้ชมรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ รายการประเภท “ละครโทรทัศน์”
ก็จะขึน้ แท่นความนิยมอันดับหนึง่ แบบผูกขาดเสมอ ทิง้ ให้รายการบันเทิงอืน่ ๆ เช่น เกมโชว์ กีฬา คอนเสิรต์
วาไรตี้ เป็นต้น
ละครเกาหลีทนี่ �ำ มาออกอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่ทไี่ ด้รบั ความนิยมนัน้ เนือ้ หาจะอยูใ่ นแนว
ดราม่า โรแมนติก (Korean Drama Genre Romance) เนื่องจากมีการถ่ายทอดเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับ
ซ้อน รวมถึงการดำ�เนินเรื่องที่ชวนให้ติดตาม เป็นผลทำ�ให้มีกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย ปัจจุบันละครเกาหลี
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สามารถครองใจผู้ชมในประเทศไทยได้รวดเร็ว ความต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการรับชม
แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามผูช้ มกลับให้ความลนใจและคอยติดตามกันเรือ่ ยมา จึงเป็นเหตุให้ละครเกาหลี
เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมด้านความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
และหากกล่าวถึงประเทศที่ประสบความสำ�เร็จทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามรอยละครซึ่ง
คงไม่พ้นเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายกลายเป็นประเทศในฝันที่หลายคน
อยากไปเยือน ดังจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้นำ�ละครเกาหลี เรื่อง “รักวุ่นวายของเจ้า
ชายกาแฟ” มาออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 ซึง่ ในละครเรือ่ งนีม้ ฉี ากร้านกาแฟ Coffee
Prince Shop ฉากร้านกาแฟนีก้ ลายเป็นสถานทีห่ นึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วต้องไปเยีย่ มเยือน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นย่าน
ฮงแดเดิมเป็นร้านกาแฟเก่าแก่แต่ถูกปรับแต่งขึ้นมาใหม่สำ�หรับถ่ายทำ�ละครรักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟ
จากสาเหตุทไี่ ด้กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ ทำ�ให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผา่ น
สื่อละครเกาหลี เนื่องจากในปัจจุบันนี้กระแสความนิยมเกาหลีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางดังที่กล่าวไป
แล้วนัน้ ซึง่ ได้สง่ ผลต่อรูปแบบการนำ�เสนอของละครเกาหลีในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
เกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลี ที่ส่งผลกระทบให้วัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการนำ�เสนอวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครเกาหลีและประเภทเนื้อหารวมถึง
กลวิธีการนำ�เสนอวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย
คำ�ถามนำ�การวิจัย
1.กลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีมีลักษณะอย่างไร
2.ละครเกาหลีมีวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อทราบถึงกลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย
2.เพื่อเข้าใจถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย
ขอบเขตและวิธีการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.ละครเรือ่ งแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) จำ�นวน 54 ตอน ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีววี สี ชี อ่ ง 3 ครัง้ แรกระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2549
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.00 - 20.00 น. ออกอากาศครัง้ ที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2549 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 16.30 - 17.30 น. และออกอากาศครั้งที่สามใน พ.ศ. 2553 ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. และครั้งที่สี่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 (แฟมี่ลี่ ช่อง13)
พ.ศ. 2558 ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 12.00- 13.00 น. และ เวลา 19.15-20.15 น.
2.ละครเรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) จำ�นวน 24 ตอน ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2549 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09.15 น. - 11.00 น. และมีการนำ�มาออกอากาศซาํ้ เป็นครัง้ ทีส่ อง เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม - 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2551 ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 08.30- 10.30 น.
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ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับละครเกาหลี โดยศึกษา
เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 – ตุลาคม 2549
นิยามศัพท์เฉพาะ
กลวิธีในการนำ�เสนอ หมายถึง วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือในการสื่อสารไปยัง
ผู้รับสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง วิธีการที่ทำ�ให้ ผู้รับสารรับรู้ถึงเนื้อหาทาง
ด้านวัฒนธรรมผ่านสื่อละครเกาหลี
วัฒนธรรมเกาหลี หมายถึง ชุดความคิด ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์ ประเพณี ความเชื่อตลอดจน
วิถีการใช้ชีวิตของชาวเกาหลี และรวมไปถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องแต่งกาย การท่องเที่ยว การกิน
การทำ�ศัลยกรรม เครื่องสำ�อาง การศึกษา เป็นต้น
ละครเกาหลี หมายถึง ละครหรือซีรีย์เกาหลีเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the
Palace) และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) ที่เผยแพร่ออกอากาศในประเทศไทย
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อทราบถึงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย
2. เพื่อทราบถึงการนำ�เสนอวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย
3. เพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของเกาหลีเป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเล่าเรื่อง (Narrative Analysis)
Adrian Tilley (1991) ไดแสดงทัศนะว่า การเล่าเรื่องเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณทางสังคม
เด็ก ๆ เรียนรูการเล่าเรื่องจากหนังสือ โฆษณา การ์ตูน และบทเพลง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เด็ก ๆ รูจักศัพท์ใหม่
ๆ ในการเล่าเรื่องรูจักลำ�ดับคำ�บอกเล่าเหตุการณอย่างเหมาะสมเด็ก ๆ ไดเรียนรูสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเล่า
เรือ่ งการเริม่ ต้นและจบ จนกระทัง่ แม้แต่การคาดเดาเหตุการณล ว งหน้าไดว าต่อไปจะเกิดอะไรขึน้ นอกจาก
นีก้ ารเล่าเรือ่ งยังช่วยเพิม่ พูนประสบการณค วามรูใ้ ห้เด็ก ๆ ตัดสินตัวละครไดจ ากการแยกแยะบทบาทคนดี
คนเลวซึ่งสิ่งเหล่านี้ไมอาจเกิดขึ้นเลยหากปราศจากการเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ไมวจะเป็นละครบทเพลงบท
กวี นิยายนิทานต่างก็ใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งสิ้น
สำ�หรับการศึกษาเกีย่ วกับการเล่าเรือ่ ง (Narratology) ไดอธิบายเพิม่ เติมว่า“เป็นการก้าวข้ามจาก
การศึกษาเนื้อหาไปสูความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเรื่อง (Structure) และวิธีการเล่าเรื่อง (Process)
ของสือ่ แต่ละชนิด” ซึง่ ประเภทของการเล่าเรือ่ งทีไ่ ดรบั การศึกษามีอยูห่ ลายวิธคี อื ทัง้ การเล่าเรือ่ งแบบนิทาน
นิยายการรายงานข่าวรวมทัง้ การเล่าเรือ่ งแบบภาพยนตร์โ ดยใช้หลักทฤษฎีเพือ่ อธิบายการเล่าเรือ่ ง ผ่านตัว
กลั้นกรองของ โครงเรื่อง (Plot) ,ความขัดแย้ง (Conflict) ,ตัวละคร (Character)
แกนความคิด (Theme),ฉาก (Setting) และ สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)
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แนวคิดทฤษฎีกลุ่มสื่อสารเชิงวัฒนธรรม(Cultural Communication)
R. Williams นักทฤษฎี culture theory ได้ทลายจุดยืนเดิมมองว่าวัฒนธรรมมาจากสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ ซึง่ ทฤษฎีการสือ่ สารเป็นศาสตร์รนุ่ น้องทีร่ บั มาจากสาขามนุษย์ศาสตร์มองวัฒนธรรมทีบ่ ริบท
ทางสังคมโดยมองว่าวัฒนธรรมในยุคโบราณเน้นการพูดคุย มีการใช้ภาษาในการสื่อสาร ต่อมาในยุค
เกษตรกรรมในช่วงแรก ๆ มนุษย์มีความผูกพันกับการเกษตร มีการปลูกพืชผัก จึงมีการผูกพันกับแรงงาน
ผู้คน เกิดการอบรมบ่มเพาะขึ้นในสังคม และได้ให้ความหมายไว้ว่าวัฒนธรรม คือรูปแบบของวิถีชีวิตที่
แสดงออกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผูค้ นในสังคมซึง่ ในแต่ละสังคมก็มคี วามแตกต่างของรูปแบบการดำ�เนิน
ชีวติ ของผูค้ นมากมาย ซึง่ เกีย่ วโยงเรือ่ งของกลุม่ คน ชนชัน้ ภาษา ชาติพนั ธุ์ เรือ่ งเพศสภาวะ ฯลฯวัฒนธรรม
จึงเป็นอะไรที่เราสัมผัสได้ ไม่เป็นอะไรที่นามธรรมมากนักแต่สิ่งที่บอกว่าสัมผัสได้ก็มักเป็นอะไรที่ค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ยุค คือ
ยุคแรกยุควัฒนธรรมชั้นสูง – วัฒนธรรมชั้นล่าง , ยุคล่าอาณานิคม , ยุควัฒนธรรมและยุค
วัฒนธรรมในแง่กระบวนการและการต่อสู้
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผา่ นสือ่ ละครเกาหลี” เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
(Quantitative research) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารนำ�เสนอวัฒนธรรมในสือ่ ละครเกาหลีทเี่ ผยแพร่ในประเทศไทยศึกษา
เนื้อหาการเล่าเรื่องวัฒนธรรมเกาหลีที่อยู่ในละครเกาหลี เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in
the Palace) และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)
ส่วนที่ 2 เพือ่ ศึกษาการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผา่ นเนือ้ หาละครเกาหลี ศึกษากระบวนการนำ�
เข้าวัฒนธรรมและความเป็นเกาหลีในละครเกาหลีที่เผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศไทย
กรณีศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		
ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Selective Sampling) ซึง่ ได้แก่ละครเกาหลี
ทีเ่ ผยแพร่ในประเทศไทย เรือ่ ง แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) และเจ้าหญิงวุน่ วาย
กับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours) เนือ่ งจาก ตัวอย่างละครเกาหลีมลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างกันทางด้านเนือ้ หา
คือ ละครเกาหลีเชิงอิงประวัติศาสตร์/อัตชีวประวัติ และละครเกาหลีร่วมสมัยที่ยังคงสืบทอดความเป็น
วัฒนธรรมเกาหลี ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากละครเกาหลีเรือ่ งดังกล่าวซึง่ มีผชู้ มจำ�นวน
มากให้ความสนใจและติดตามรับชมอย่างต่อเนื่อง
กรอบการวิเคราะห์
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาละครเรื่อง แดจังกึม
จอมนางแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา (Princess Hours)
ซึง่ การใช้เกณฑ์วเิ คราะห์เนือ้ หาผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี ซึง่ ได้แก่ แนวคิดจักรวรรดินยิ มวัฒนธรรมและการ
สื่อสาร ทฤษฎีการเล่าเรื่อง และทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา เพื่อให้ผู้วิจัยได้สามารถเก็บข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏ
ในเนือ้ เรือ่ งได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ทไี่ ด้ก�ำ หนดไว้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้ตาม
ลำ�ดับ ดังนี้

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
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ตอนที่ 1 เกณฑ์จากแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเล่าเรื่องสามารถจำ�แนกได้ดังนี้
		
1. โครงสร้าง (Plot)
		
2. ความขัดแย้ง (Conflict)
		
3. ตัวละคร (Character)
		
4. แก่นเรื่อง (Theme)
		
5. ฉาก (setting)
		
6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)
		
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ตอนที่ 2เกณฑ์จากแนวคิดกลุ่มวัฒนธรรมศึกษา สามารถจำ�แนกได้ดังนี้
		
1. การเกิดวัฒนธรรมต้นแบบ
		
2. การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดตามเจตนารมณ์
		
3. การถ่ายทอดวัฒนธรรมเชิงโครงสร้าง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเรือ่ ง “การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผา่ นสือ่ ละครเกาหลี” เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีที่เผยแพร่ในประเทศไทยและเพื่อศึกษาการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทยโดยผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับการเล่า
เรือ่ งแนวคิดทฤษฎีกลุม่ สือ่ สารเชิงวัฒนธรรม แนวคิดด้านกระแสวัฒนธรรมและนโยบายของเกาหลี แนวคิด
จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการวิจัย
กลวิธีการนำ�เสนอละครเกาหลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย
ละครเกาหลีเป็นละครรักโรแมนติกซึง่ สามารถแบ่งย่อยเป็นโรแมนติกดราม่าและโรแมนติกคอมมา
ดี้โดยเนื้อหาในละครจะนำ�เสนอเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มากมายหรือ
ความรักที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งและไม่เข้าใจกันระหว่างพระเอกและนางเอกโดยรูปแบบความรักที่พบ
เป็น ประเภทรักสามเส้า ความรักที่ซับซ้อนลึกซึ้งและตราตรึงอยู่ในหัวใจของตัวละครในเรื่อง ซึ่งเป็นความ
รักในเชิงอุดมคติ ได้แก่ รักครั้งแรก รักแท้รักบริสุทธิ์ รักแบบเลียสละและไม่ต้องการ ผลตอบแทน นอกจาก
นีย้ งั พบรูปแบบอืน่ ของละครเกาหลีทโี่ ดดเด่นคือละครประเภทดราม่าย้อนยุคทีน่ �ำ อัตชีวะประวัตขิ องบุคคล
ที่ถูกจารึกชื่อในตำ�นานของประเทศเกาหลีมาดัดแปลงและนำ�เสนอโดยแต่งเติมเนื้อหาและตัวละครอื่น ๆ
เพื่อความสนุกสนาน สำ�หรับเนื้อหาในละครประเภทนี้จะไม่เน้นเรื่องความรักเป็นหลักแต่จะเน้นเรื่องการ
ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคของตัวละครเอกของเรื่อง ละครแนวประวัติศาสตร์และตำ�นานของชนชาติเกาหลี จะมี
เรื่ อ งราวของความรั ก เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการเล่ า เรื่ อ งเท่ า นั้ น ละครเกาหลี ป ระเภทย้ อ นยุ ค อิ ง
ประวัติศาสตร์นี้ถูกนำ�มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในช่วงเย็นทั้ง 7 วันโดยเริ่มขึ้นต้นตั้งแต่ปี
พ.ศ.2549 เป็นต้นมา โดยละครที่จุดกระแสให้กับละครประเภทนี้ในประเทศไทยคือละครเรื่อง “แดจังกึม
จอมนางแห่งวังหลวง”
ละครเกาหลีนอกจากมีรปู แบบการนำ�เสนอและกลวิธกี ารนำ�เสนอทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว
ในละครเกาหลียังนำ�เสนอภาพของความเป็นชาติเกาหลีความเป็นตัวตนของคนเกาหลีทั้ง วัฒนธรรม
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์รวมไปถึงสภาพบ้านเมือง ภูมิศาสตร์วิวทิวทัศน์และ
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ โดยในละครเกาหลีทั่วไปจะนำ�เสนอภาพ
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ประเทศเกาหลีในยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัย ก้าวหน้า เป็นประเทศที่มีความวิไลและเศรษฐกิจที่กำ�ลัง
เติบโตพัฒนาผู้คนมีหน้าที่การงานที่มั่นคง อัธยาคัยดี มีการรักษาสุภาพ เสือผ้าเครื่องแต่งกายทันสมัยแต่
ในละครแนวย้อนยุคจะแสดงให้เห็นประเทศเกาหลีในสมัยอดีตรวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ ลังคมวัฒนธรรม
และการเมืองในสมัยนัน้ ซึง่ เน้นการนำ�เสนอความสวยงามและประณีตของวัฒนธรรมและผูค้ น เช่นการแต่ง
กายในชุดอันบก เป็นต้น สำ�หรับละครเกาหลียงั มีความเป็นเกาหลีทงั้ หมดทีป่ รากฏในละครเกาหลีนนั้ ได้ถกู
สอดแทรกไว้อย่างมีเจตนาและไม่เจตนาผ่านองค์ประกอบของการเล่าเรื่องทั้งหมด
การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย
ละครเกาหลีออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ
บกช่อง 5 ในละครเรื่อง “ลิขิตแห่งรัก” แต่เรื่องดังกล่าวยังไม่ประสบความสำ�เร็จสามารถสร้างกลุ่มผู้ชมที่
เป็นแฟนละครได้ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 สถานีโทรทัศน์ไอทีวีได้นำ�ละครเรื่อง
รักนี้ชั่วนิรันดร มาออกอากาศเป็นครั้งแรกและประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างสูงถือได้ว่าเป็นละครเกาหลีที่
เป็น จุดเริม่ ต้นของกระแสเกาหลีนยิ มและด้วยเนือ้ เรือ่ งทีส่ ร้างความประทับใจให้แก่ผชู้ มละครเป็นอย่างมาก
จึงมีการนำ�มาออกอากาศเป็นครั้งที่สองในเดือนเมษายน พ.ศ.2546 และออกอากาศครั้งที่สาม ทางสถานี
โทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง7 ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันมีละครเกาหลีที่ออกอากาศใน
ประเทศไทยต่อเนื่องเรื่อยมามากกว่า 100 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ละครเรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง
และเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา
ผลจากการศึกษาการถ่ายถอดวัฒนธรรมเกาหลีผา่ นสีอ่ ละครโทรทัศน์ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการคึกษาออก
เป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านการผลิต และด้านการบริโภค โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้
ด้านการผลิต
ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การวิเคราะห์เนือ้ หาด้านวัฒนธรรม 6 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรม
ด้านการบริโภค วัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมด้านการ
ปกครอง วัฒนธรรมด้านการแพทย์จากละครเกาหลี 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง และ
เรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาสามารถสรุปได้ดังนี้
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ด้านการบริโภค
จากการวิเคราะห์ละครเกาหลี พบว่า ละครเกาหลีมี
จุดดึงดูดผู้ชมอยู่ที่ลักษณะเนื้อเรื่องที่เรียบง่ายไม่หวือหวาเกิน
จริงหรือหลุดโลก เป็นการเล่าเรื่องราวของคนธรรมดาหรือเป็น
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้อีกทั้งละครเกาหลีก็มักจะมี
ให้เลือกชมหลายแนวทั้งแนวประวัติศาสตร์ รักโรแมนติกหรือ
ครอบครัว เป็นต้น ส่วนในด้านของตัวละครก็จะมีพัฒนาการทั้ง
ด้านดีและร้าย ซึ่งเป็นบุคลิกทั่วไปของคนปกติธรรมดาจึงถือได้
ว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของละครเกาหลี คือผู้ชมสามารถอิน
เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของตัวละครได้โดยการสัมผัสบรรยากาศจาก
การรับชมละครเกาหลี
บทสรุป

จากผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของละครเกาหลี
พบว่ามีรูปแบบที่มี เอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวนั่นคือ การใช้
โทนการเล่าเรื่องแบบซาบซึ้ง ประทับใจ รวมถึงการนำ�เทคนิค
การเล่าเรื่องต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ชมเกิด
อารมณ์รว่ มและความประทับใจในการชมละคร มากยิง่ ขึน้ ไม่วา่
จะเป็นการหักมุมของเรื่อง การนำ�เสนอภาพประทับใจในอดีต
ซํา้ ๆ รวมไปถึงการจบตอนแบบทิง้ ปมปัญหาเอาไว้และเป็นทีน่ า่
สังเกตว่าในละครเกาหลีส่วนมากจะดำ�เนินเรื่องโดยเรื่องราว
ความโหยหาในอดีตหรือการคราํ่ ครวญถึงความสุขทีผ่ า่ นไปแล้ว
ร่วมถึงปมความรักครั้งแรกที่ฝังใจ เป็นต้น ซึ่งถ้ามองในแง่ของผู้
ชม การนำ�เสนอในแง่นเื้ ป็นการตอบสนองความต้องการของคน
ดูในเรื่องการโหยหาความสุขของจากรับชมละครซึ่งจะทำ�ให้ผู้
ชมได้ยอ้ นนึกรำ�ลึกการกลับไปลัมผัสกับภาพความสุขและความ
ทรงจำ�ที่ดี
นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงตัวเนื้อหาของละครเกาหลีพบ
ว่าในละครเกาหลีมีการสอดแทรกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเป็นที่ นิยมไลฟฟ์ไตล์และวิถีการดำ�เนินชีวิตของ
คน เกาหลีเอาไว้และการนำ�เสนอความเป็นเกาหลีโดยตรงทีไ่ ม่มี
เจตนา โดยภาพและเนือ้ หาสาระทีพ่ บในละครเกาหลีจะนำ�เสนอ
ภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงบวก เช่น ความเป็นประเทศมี
วัฒนธรรมที่เก่าแก่สวยงาม พิถีพิกันในเรื่องการทำ�อาหารมา
ตัง้ แต่สมัยโบราณรวมถึงการนำ�เสนอประเทศ ทีม่ คี วามก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจมั่งคงและยังเป็นประเทศที่ศรีวิไล เนื้อหาของ
ละครเกาหลีเป็นการนำ�เสนอภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีและ
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คนเกาหลีไปในทางบวกซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้ผชู้ มเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ ภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีรวม
ไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าและบริการจากประเทศเกาหลี เป็นต้น
ในส่วนของการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครโทรทัศน์นั้นจากการที่ผู้วิจัยได้ แบ่งการ
คึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการเผยแพร่และด้านการบริโภคนั้น ในส่วนของด้านการ
ผลิต ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการวิเคราะห์เนื้อหาละครเกาหลี 2 เรื่อง โดยแบ่ง การคึกษาออกเป็นวัฒนธรรม
6 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการบริโภค วัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมด้านการปกครอง วัฒนธรรมด้านการแพทย์ พบว่า ใน
ละครเรื่องแดจังกึม จองนางแห่งวังหลวงนั้น มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้านอย่างเห็นได้ชัด โดย
เฉพาะวัฒนธรรมด้านการบริโภคหรือเรื่องของอาหารนั่นเอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารฉะนั้นจึงสามารถพบเห็นวัฒนธรรมด้านนี้อย่างชัดเจนในส่วนของวัฒนธรรม
ด้านการแต่งกายก็สามารถสอดแทรกแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของชาวเกาหลีสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากตัวละครทุกตัวมีการสวมใส่ชุดฮันบก ด้านวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวนั้น ภายหลังจากที่ละคร
เรื่องนี้ออกเผยแพร่ฉากและสถานที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทำ�ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่อง
เทีย่ วเข้ามายังเกาหลีได้มากอีกด้วย สำ�หรับวัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีกจ็ ะเห็นได้จากการจัด
พิธีเรื่องของการถวายตัวเป็นนางในในราชวังที่เห็นได้อย่างขัดเจน ส่วนด้านวัฒนธรรมการปกครอง ก็จะ
เห็นได้จากกษัริยต์จะเป็นใหญ่ในประเทศรองลงมาก็จะเป็นพระพันปีหากเป็นการปกครองในครอบครัว
จากละครผู้หญิงก็จะเป็นหญิงที่สุดในครอบครัว ด้านสุดคือวัฒนธรรมด้านการแพทย์การเจ็บป่วยในอดีจ
ในราชวังจะใชช้การรักษาโดยการฝั่งเข็มเพื่อรักษาโรคภัยต่าง ๆ เป็นต้น สำ�หรับเรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายและ
เจ้าชายเย็นชานั้น จะเป็นการสอดแทรกวัฒนธรรมที่ไม่เด่นชัดเท่ากับเรื่องแดจังทึม ทั้งนี้ เนื่องจากละคร
เรื่องนี้มีเนี้อเรื่องเป็นแบบสมัยใหม่ฉะนั้นใน วัฒนธรรมด้านการบริโภคหรือเรื่องของอาหาร จึงไม่มีความ
ชัดเจนแต่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการแต่งกายแบบสมัยใหม่ท่ีจะสามารถสะท้อนให้เห็นเรื่องแฟชั่น
สมัยใหม่ของเกาหลีได้เป็นอย่างดีรวมถึงในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยเป็นฉากของละครเรื่องนี้ก็ถูก
บรรจุไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วยเช่นกัน
จากการเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมข้ามชาติในรูปแบบของอุตสาหกรรมภาพยนต์ของประเทศ
เกาหลี พบว่ามีการสอดแทรกความเป็นวัฒนธรรมต้นกำ�เนิดอยู่ในละครเกาหลีทั้ง 2 เรื่องนี้ เนื่องจากรูป
แบบการผลิตสือ่ ภาพยนต์ของประเทศเกาหลีได้มหี น่วยงานช่วยกำ�กับดูแลในส่วนของรูปแบบการผลิตร่วม
ถึงกำ�หนดด้านนโยบาย จากนโยบายในการสนับสนุนวัฒนธรรมลงในสื่อของประเทศจึงเป็นผลพ่วงให้
ประเทศเกาหลีเป็นที่รู้จักและเผยแพร่สินค้าวัฒนธรรมของประเทศอย่างแพร่หลายจึงเป็นการขยายล่า
อาณานิเขตทางเศรษฐกิจข้ามประเทศ ทำ�ให้ผู้คนสนใจที่อยากไปสัมผัสจึงเกิดการเป็นจักรวรรดินิยมข้าม
ชาติจากประเทศเกาหลีสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่น ๆ ตามมาด้วย จึงทำ�ให้ภาพยนต์
หรือละครของประเทศเกาหลีที่ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศร่วมถึงการเผยแพร่ข้ามชาติไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ทั่วโลก
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการศึกษาครั้งต่อไป
1.ควรศึกษาอิทธิพลของละครเกาหลีที่ส่งผลต่อการบวนการนำ�เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
2.ควรศึกษากระบวนกาการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น สื่อนิตยสาร สื่อบุคคล
สื่อออนไลน์ และสื่อภาพยนตร์ เป็นต้น
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3. ผู้ผลิตละครไทยควรจะมีการปรับปรุงในเรื่องของเนี้อเรื่องให้มีความแปลกใหม่โดยอาจสอด
แทรกวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ เข้าไปในละครทุกเรื่อง เช่นเดียวกับละครเกาหลี
4. ควรมีการศึกษาการยอมรับวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีของคนไทยเปรียบเทียบกับการ
ยอมรับวัฒนธรรมจากประเทศในแถบเอเชีย
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