


การถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลี 

Transference of Korean culture 

through Korean television series

___________________________________________________________________________

    ณัฐวุฒิ มีสกุล* 

บทคัดย่อ

 ก�รศึกษ�เรื่อง ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครเก�หลี มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) 

ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมในสื่อละครเก�หลีมีกระบวนก�รอย่�งไร (2)  กลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีมี

ลักษณะอย่�งไร สำ�หรับกลุ่มตัวอย่�งในก�รวิจัยคือ ละครเรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่ง วังหลวง จำ�นวน 54 

ตอน ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอ�ก�ศครั้งแรกระหว่�งเดือนตุล�คม พ.ศ. 2548 

ถึงเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ.2549 ทุกวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์ เวล� 18.00-20.00 น. และออกอ�ก�ศครั้งที่ 2 

ระหว�่งเดอืนมนี�คม ถึง เดอืนพฤษภ�คม พ.ศ.2549 ทกุวันจนัทรถ์งึศกุรแ์ละละครเรือ่งเจ�้หญงิวุน่ว�ยกบั

เจ้�ช�ยเย็นช� จำ�นวน 24 ตอน ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุล�คม 

- 3 ธันว�คม 2549 ทุกวันเส�ร์และอ�ทิตย์ เวล� 09.15 น. - 11.00 น. และมีก�รนำ�ม�ออกอ�ก�ศซำ้�อีก

ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มีน�คม-26 พฤษภ�คม 2551 ทุกวันจันทร์และวันอังค�ร เวล� 8.30- 10.30 น.

 ผลก�รศึกษ�พบว่� ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมในสื่อละครเก�หลีมีอยู่ 5 ด้�นประกอบไปด้วย 

วัฒนธรรมด้�นก�รแต่งก�ย,วัฒนธรรมด้�นก�รบริโภค,วัฒนธรรมด้�นก�รท่องเที่ยว ,วัฒนธรรมด้�น

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้�นก�รปกครอง ส่วนกลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีได้มีก�รนำ�

เสนอของซรียีเ์ก�หลขีองทัง้สองเรือ่งมคีว�มเหมอืนกนั ทัง้ในสว่นของโครงเรือ่ง กลวธิกี�รเล�่เรือ่ง ฉ�กและ

ตัวละคร ในลักษณะของก�รผลิตซำ้� ส่วนภ�พตัวแทนของวัฒนธรรมเก�หลีที่สะท้อนผ่�นซีรีย์เก�หลีของ

ทั้ง 2 เรื่องมีคว�มต่�งกัน โดยในซีรีย์เก�หลีแนวอิงประวัติศ�สตร์และย้อนยุคนั้นปร�กฏม�กกว่�ซึ่งในซีรีย์

เก�หลีแนวร่วมสมัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นภ�พตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตกที่เกิดจ�กก�รรับเอ�วัฒนธรรม

ตะวันตกเข้�ม�ม�กขึ้นในปัจจุบัน นอกจ�กผู้วิจัยยังพบว่�สื่อละครเก�หลีได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอยู่อีก

หล�ยด�้น เชน่ ผลกระทบตอ่สงัคมด�้นก�รปกครอง ก�รแตง่ก�ย ก�รทอ่งเทีย่วก�รกนิและประเพณ ีเป็นตน้

คำาสำาคัญ : วัฒนธรรมเก�หลี , สื่อละครเก�หลี , ก�รถ่�ยทอด

Adstract

 The objectives of this research were to explore the processes of transferring Ko-

rean culture through Korean television series and to investigate the presentation methods 

of Korean television series. The sample group consisted of two television series.

_________________________________________________________________________
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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 transfer-

ence 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. How-

ever, representation of the Korean culture reflected through the two series is different, 

with more reflection in historical and period series. For contemporary series, most reflec-

tion 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ในอดตีสถ�บนัทีท่ำ�หน�้ทีถ่�่ยทอดวฒันธรรมใหแ้กค่นในสงัคมประกอบไปดว้ยสถ�บนัครอบครัว 

สถ�บนัศ�สน� และสถ�บนัก�รศกึษ� ตอ่ม�เมือ่เทคโนโลยดี�้นก�รสือ่ส�รไดร้บัก�รพฒัน�ใหม้ปีระสทิธิภ�พ

ม�กย่ิงขึน้ เกดิสถ�บนัสือ่ส�รมวลชนทีท่ำ�หน�้ทีเ่ปน็สถ�บนัในก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมใหแ้กค่นในสงัคมสง่

ผลให้สถ�บนัอืน่ ๆ  ลดบทบ�ทหน�้ทีด่งักล�่วลงไป ประสทิธผิลของก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมผ�่นสถ�บันสือ่

มวลซนนั้นครอบคลุมอ�ณ�เขตที่กว้�งไกล และมีอิทธิพลเหนืออำ�น�จของสังคมในวงกว้�ง ย่ิงเทคโนโลยี

ด้�นสื่อส�รมวลซนได้รับก�รพัฒน�ม�กข้ึนเท่�ไรสถ�บันก�รสื่อส�รมวลชนก็ยิ่งมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร

ถ่�ยทอดวัฒนธรรมม�กขึ้นเท่�นั้น

 สำ�หรบัในประเทศไทย ก�รไหลเข�้ม�ของวฒันธรรมจ�กต�่งประเทศผ�่นท�งสือ่มวลชนประเภท

ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รไหลเข้�ม�ผ่�น “สื่อโทรทัศน์” (Gerner และคณะ, 1963. อ้�งในวิภ� อุตม

ฉันท์, 2544: 125) กล่�วว่� “...โทรทัศน์เป็นสื่อที่ทำ�หน้�ที่ประดุจแขนข�ในก�รสร้�งวัฒนธรรมหลักหรือ

ลว้นกล�งขึน้ม�...” มองไดว่้�คนในลังคมต�่ง ๆ  แตล่ะช�ตไิมเ่คยรบัรูก้�รตดิตอ่สือ่ส�รกนัอย�่งใกล ้แตเ่ม่ือ

เข้�ม�อยู่ในระบบก�รสื่อส�รขน�ดใหญ่ของสังคมทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจในเบื้องต้นร่วมกันได้ โดยทุกครั้ง

เมื่อมีก�รสำ�รวจคว�มนิยมจ�กผู้ชมร�ยก�รโทรทัศน์ประเภทต่�ง ๆ ร�ยก�รประเภท “ละครโทรทัศน์”               

กจ็ะขึน้แทน่คว�มนยิมอนัดบัหนึง่แบบผกูข�ดเสมอ ทิง้ใหร้�ยก�รบนัเทงิอืน่ ๆ  เชน่ เกมโชว ์กฬี� คอนเสร์ิต 

ว�ไรตี้ เป็นต้น

 ละครเก�หลทีีน่ำ�ม�ออกอ�ก�ศในประเทศไทยสว่นใหญท่ีไ่ดร้บัคว�มนยิมนัน้ เนือ้ห�จะอยู่ในแนว

ดร�ม่� โรแมนติก (Korean Drama Genre Romance) เนื่องจ�กมีก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ที่เข้�ใจง่�ย ไม่ซับ

ซ้อน รวมถึงก�รดำ�เนินเรื่องที่ชวนให้ติดต�ม เป็นผลทำ�ให้มีกลุ่มผู้ชมที่หล�กหล�ย ปัจจุบันละครเก�หลี
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ส�ม�รถครองใจผู้ชมในประเทศไทยได้รวดเร็ว คว�มต่�งท�งวัฒนธรรมไม่ได้ก่อให้เกิดปัญห�ในก�รรับชม

แตอ่ย�่งใด ในท�งตรงกนัข�้มผูช้มกลบัใหค้ว�มลนใจและคอยตดิต�มกนัเร่ือยม� จงึเป็นเหตใุหล้ะครเก�หลี

เป็นสินค้�ท�งวัฒนธรรมด้�นคว�มบันเทิงที่ได้รับคว�มนิยมอย่�งต่อเนื่องม�จนถึงทุกวันนี้

 และห�กกล่�วถึงประเทศที่ประสบคว�มสำ�เร็จท�งอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวต�มรอยละครซึ่ง

คงไม่พ้นเก�หลี สถ�นที่ท่องเที่ยวเหล่�นี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวม�กม�ยกล�ยเป็นประเทศในฝันที่หล�ยคน

อย�กไปเยือน ดังจะเห็นได้จ�กในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้นำ�ละครเก�หลี เรื่อง “รักวุ่นว�ยของเจ้�

ช�ยก�แฟ” ม�ออกอ�ก�ศผ�่นสถ�นโีทรทศันส์กีองทพับกชอ่ง 7 ซึง่ในละครเรือ่งนีม้ฉี�กร�้นก�แฟ Coffee 

Prince Shop ฉ�กร�้นก�แฟนีก้ล�ยเปน็สถ�นทีห่นึง่ทีท่ำ�ใหน้กัทอ่งเทีย่วตอ้งไปเยีย่มเยอืน ซึง่ตัง้อยูใ่นย�่น

ฮงแดเดิมเป็นร้�นก�แฟเก่�แก่แต่ถูกปรับแต่งขึ้นม�ใหม่สำ�หรับถ่�ยทำ�ละครรักวุ่นว�ยของเจ้�ช�ยก�แฟ 

 จ�กส�เหตทุีไ่ดก้ล�่วม�ทัง้หมดนัน้ ทำ�ใหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะศกึษ�ก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมเก�หลผี�่น

สื่อละครเก�หลี เนื่องจ�กในปัจจุบันนี้กระแสคว�มนิยมเก�หลีเข้�ม�จ�กหล�กหล�ยช่องท�งดังที่กล่�วไป

แลว้นัน้ ซึง่ไดส้ง่ผลตอ่รปูแบบก�รนำ�เสนอของละครเก�หลใีนประเทศไทยผ�่นก�รถ�่ยทอดท�งวฒันธรรม

เก�หลีผ่�นสื่อละครเก�หลี ที่ส่งผลกระทบให้วัฒนธรรมเก�หลีเข้�ม�แพร่หล�ยในประเทศไทยม�กยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยจงึสนใจที่จะศึกษ�รูปแบบก�รนำ�เสนอวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นละครเก�หลีและประเภทเนื้อห�รวมถึง

กลวิธีก�รนำ�เสนอวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครเก�หลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย

คำาถามนำาการวิจัย

 1.กลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีมีลักษณะอย่�งไร

 2.ละครเก�หลีมีวิธีก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมอย่�งไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.เพื่อทร�บถึงกลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย

 2.เพื่อเข้�ใจถึงก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย

ขอบเขตและวิธีการวิจัย

 ขอบเขตด้�นเนื้อห�

 1.ละครเรือ่งแดจงักมึ จอมน�งแหง่วงัหลวง (Jewel in the Palace) จำ�นวน 54 ตอน ออกอ�ก�ศ

ท�งสถ�นโีทรทัศนไ์ทยทวีวีสีชีอ่ง 3 ครัง้แรกระหว่�งเดือนตลุ�คม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนกุมภ�พันธ์พ.ศ. 2549 

ทกุวนัเส�ร ์– อ�ทติย ์เวล� 18.00 - 20.00 น. ออกอ�ก�ศครัง้ที ่2 ระหว�่งเดอืนมนี�คม ถงึเดอืนพฤษภ�คม 

พ.ศ. 2549 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวล� 16.30 - 17.30 น. และออกอ�ก�ศครั้งที่ส�มใน พ.ศ. 2553 ทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ เวล� 13.00 - 14.00 น. และครั้งที่สี่ท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 (แฟมี่ลี่ ช่อง13)                  

พ.ศ. 2558 ทุกวันจันทร์-ศุกร์เวล� 12.00- 13.00 น. และ เวล� 19.15-20.15 น.  

 2.ละครเรื่องเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� (Princess Hours) จำ�นวน 24 ตอน ออกอ�ก�ศ 

ท�งสถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุล�คม - 3 ธันว�คม 2549 ทุกวันเส�ร์ - อ�ทิตย์ 

เวล� 09.15 น. - 11.00 น. และมกี�รนำ�ม�ออกอ�ก�ศซำ�้เปน็ครัง้ทีส่อง เมือ่วนัที ่10 มนี�คม - 26 พฤษภ�คม 

พ.ศ. 2551 ทุกวันจันทร์ - อังค�ร เวล� 08.30- 10.30 น.
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  ขอบเขตด้�นเวล�

 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและศึกษ�เอกส�รต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้องกับก�รเปิดรับละครเก�หลี โดยศึกษ�

เรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) และเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� (Prin-

cess Hours) ก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� (Content analysis) ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2548 – ตุล�คม 2549

นิยามศัพท์เฉพาะ

 กลวิธีในก�รนำ�เสนอ หม�ยถึง วิธีก�รถ่�ยทอดเรื่องร�วต่�ง ๆ ผ่�นเครื่องมือในก�รสื่อส�รไปยัง

ผู้รับส�รเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งในง�นวิจัยครั้งนี้ หม�ยถึง วิธีก�รที่ทำ�ให้   ผู้รับส�รรับรู้ถึงเนื้อห�ท�ง

ด้�นวัฒนธรรมผ่�นสื่อละครเก�หลี

 วัฒนธรรมเก�หลี หม�ยถึง ชุดคว�มคิด คว�มรู้ ค่�นิยม อุดมก�รณ์ ประเพณี คว�มเชื่อตลอดจน

วิถีก�รใช้ชีวิตของช�วเก�หลี และรวมไปถึงสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เช่น เคร่ืองแต่งก�ย ก�รท่องเที่ยว ก�รกิน 

ก�รทำ�ศัลยกรรม เครื่องสำ�อ�ง ก�รศึกษ� เป็นต้น

 ละครเก�หลี หม�ยถึง ละครหรือซีรีย์เก�หลีเรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่งวังหลวง (Jewel in the 

Palace) และเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� (Princess Hours) ที่เผยแพร่ออกอ�ก�ศในประเทศไทย 

ผ่�นท�งสถ�นีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อทร�บถึงกระบวนก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย

 2. เพื่อทร�บถึงก�รนำ�เสนอวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครเก�หลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย 

 3. เพื่อให้กระบวนก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมของเก�หลีเป็นแนวท�งในก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ให้เป็นที่นิยมแพร่หล�ยไปทั่วโลก

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์ก�รเล่�เรื่อง (Narrative Analysis)

 Adrian Tilley (1991) ไดแสดงทัศนะว่� ก�รเล่�เรื่องเป็นส่วนหนึ่งของประสบก�รณ์ท�งสังคม

เด็ก ๆ เรียนรู้ก�รเล่�เรื่องจ�กหนังสือ โฆษณ� ก�ร์ตูน และบทเพลง สิ่งเหล่�นี้ช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักศัพท์ใหม่ 

ๆ ในก�รเล่�เรื่องรู้จักลำ�ดับคำ�บอกเล่�เหตุก�รณ์อย่�งเหม�ะสมเด็ก ๆ ได้เรียนรู้สัญลักษณ์ที่ใช้ในก�รเล่�

เรือ่งก�รเร่ิมตน้และจบ จนกระทัง่แมแ้ตก่�รค�ดเด�เหตกุ�รณ์ล่วงหน�้ได้ว่�ตอ่ไปจะเกดิอะไรขึน้ นอกจ�ก

นีก้�รเล�่เรือ่งยังช่วยเพิม่พูนประสบก�รณ์คว�มรูใ้หเ้ดก็ ๆ  ตดัสนิตวัละครได้จ�กก�รแยกแยะบทบ�ทคนดี

คนเลวซึ่งสิ่งเหล่�นี้ไม่อ�จเกิดขึ้นเลยห�กปร�ศจ�กก�รเล่�เรื่องในสื่อต่�ง ๆ ไม่ว่จะเป็นละครบทเพลงบท

กวี นิย�ยนิท�นต่�งก็ใช้ก�รเล่�เรื่องเป็นเครื่องมือสื่อส�รทั้งสิ้น

 สำ�หรบัก�รศกึษ�เกีย่วกบัก�รเล�่เร่ือง (Narratology) ได้อธิบ�ยเพิม่เตมิว่�“เป็นก�รก้�วข้�มจ�ก

ก�รศึกษ�เนื้อห�ไปสู่คว�มสนใจในโครงสร้�งของก�รเล่�เรื่อง (Structure) และวิธีก�รเล่�เรื่อง (Process) 

ของสือ่แตล่ะชนดิ” ซึง่ประเภทของก�รเล�่เรือ่งทีไ่ด้รบัก�รศึกษ�มอียู่หล�ยวธิคืีอทัง้ก�รเล�่เรือ่งแบบนทิ�น

นยิ�ยก�รร�ยง�นข�่วรวมทัง้ก�รเล�่เรือ่งแบบภ�พยนตร์โ์ดยใชห้ลกัทฤษฎเีพือ่อธบิ�ยก�รเล�่เร่ือง ผ�่นตวั

กลั้นกรองของ โครงเรื่อง (Plot) ,คว�มขัดแย้ง (Conflict) ,ตัวละคร (Character) 

แก่นคว�มคิด (Theme),ฉ�ก (Setting) และ สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)
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 แนวคิดทฤษฎีกลุ่มสื่อส�รเชิงวัฒนธรรม(Cultural Communication)

 R. Williams นักทฤษฎี culture theory ได้ทล�ยจุดยืนเดิมมองว่�วัฒนธรรมม�จ�กส�ข�วิช�

มนษุยศ�สตร์ ซึง่ทฤษฎกี�รสือ่ส�รเปน็ศ�สตรรุ่์นนอ้งทีรั่บม�จ�กส�ข�มนษุย์ศ�สตร์มองวัฒนธรรมทีบ่ริบท

ท�งสังคมโดยมองว่�วัฒนธรรมในยุคโบร�ณเน้นก�รพูดคุย มีก�รใช้ภ�ษ�ในก�รสื่อส�ร ต่อม�ในยุค

เกษตรกรรมในช่วงแรก ๆ มนุษย์มีคว�มผูกพันกับก�รเกษตร มีก�รปลูกพืชผัก จึงมีก�รผูกพันกับแรงง�น 

ผู้คน เกิดก�รอบรมบ่มเพ�ะขึ้นในสังคม และได้ให้คว�มหม�ยไว้ว่�วัฒนธรรม คือรูปแบบของวิถีชีวิตที่

แสดงออกใหเ้หน็ถงึคว�มสัมพันธข์องผูค้นในสังคมซ่ึงในแตล่ะสงัคมกม็คีว�มแตกต�่งของรปูแบบก�รดำ�เนนิ

ชวีติของผู้คนม�กม�ย ซึง่เก่ียวโยงเร่ืองของกลุม่คน ชนชัน้ ภ�ษ� ช�ตพัินธุ ์เรือ่งเพศสภ�วะ ฯลฯวฒันธรรม

จึงเป็นอะไรที่เร�สัมผัสได้ ไม่เป็นอะไรที่น�มธรรมม�กนักแต่สิ่งที่บอกว่�สัมผัสได้ก็มักเป็นอะไรที่ค่อย ๆ 

เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 4 ยุค คือ

 ยุคแรกยุควัฒนธรรมชั้นสูง – วัฒนธรรมช้ันล่�ง , ยุคล่�อ�ณ�นิคม  , ยุควัฒนธรรมและยุค

วัฒนธรรมในแง่กระบวนก�รและก�รต่อสู้

 

ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รศกึษ�วจิยัเร่ือง “ก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมเก�หลผี�่นสือ่ละครเก�หล”ี เปน็ง�นวจัิยเชงิคณุภ�พ 

(Quantitative research) โดยแบ่งก�รศึกษ�ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 สว่นที ่1 เพือ่ศึกษ�กลวธิกี�รนำ�เสนอวัฒนธรรมในสือ่ละครเก�หลทีีเ่ผยแพร่ในประเทศไทยศึกษ�

เนื้อห�ก�รเล่�เรื่องวัฒนธรรมเก�หลีที่อยู่ในละครเก�หลี เรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่งวังหลวง (Jewel in 

the Palace) และเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� (Princess Hours)

 ส่วนที ่2  เพือ่ศกึษ�ก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมเก�หลผี�่นเนือ้ห�ละครเก�หล ีศกึษ�กระบวนก�รนำ�

เข้�วัฒนธรรมและคว�มเป็นเก�หลีในละครเก�หลีที่เผยแพร่ผ่�นท�งโทรทัศน์ในประเทศไทย

กรณีศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูว้จัิยไดคั้ดเลอืกกลุม่ตวัอย�่งแบบเจ�ะจง (Selective Sampling) ซึง่ไดแ้กล่ะครเก�หลี

ทีเ่ผยแพรใ่นประเทศไทย เรือ่ง แดจงักมึ จอมน�งแหง่วงัหลวง (Jewel in the Palace) และเจ�้หญงิวุน่ว�ย

กบัเจ�้ช�ยเยน็ช� (Princess Hours) เนือ่งจ�ก ตวัอย่�งละครเก�หลมีลีกัษณะท่ีแตกต�่งกนัท�งด�้นเนือ้ห� 

คือ ละครเก�หลีเชิงอิงประวัติศ�สตร์/อัตชีวประวัติ และละครเก�หลีร่วมสมัยที่ยังคงสืบทอดคว�มเป็น

วฒันธรรมเก�หลี ผูวิ้จยัไดท้ำ�ก�รศกึษ�และเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ�กละครเก�หลเีรือ่งดงักล�่วซึง่มผีูช้มจำ�นวน

ม�กให้คว�มสนใจและติดต�มรับชมอย่�งต่อเนื่อง

กรอบการวิเคราะห์

 ก�รศึกษ�วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเชิงคุณภ�พด้วยก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�ละครเรื่อง แดจังกึม 

จอมน�งแห่งวังหลวง (Jewel in the Palace) และเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� (Princess Hours) 

ซึง่ก�รใชเ้กณฑว์เิคร�ะหเ์นือ้ห�ผ�่นกรอบแนวคดิทฤษฎ ีซึง่ไดแ้ก ่แนวคดิจกัรวรรดนิยิมวฒันธรรมและก�ร

สื่อส�ร ทฤษฎีก�รเล่�เรื่อง และทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษ� เพื่อให้ผู้วิจัยได้ส�ม�รถเก็บข้อมูลเนื้อห�ที่ปร�กฏ

ในเนือ้เรือ่งไดอ้ย่�งครบถว้นต�มเกณฑ์ทีไ่ดก้ำ�หนดไว้อย�่งเป็นระบบ โดยส�ม�รถแบง่ก�รวิเคร�ะหไ์ดต้�ม

ลำ�ดับ ดังนี้
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 ตอนที่ 1 เกณฑ์จ�กแนวคิดเกี่ยวกับก�รวิเคร�ะห์ก�รเล่�เรื่องส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้

  1. โครงสร้�ง (Plot)

  2. คว�มขัดแย้ง (Conflict)                                                                              

  3. ตัวละคร (Character)

  4. แก่นเรื่อง (Theme)

  5. ฉ�ก (setting)

  6. สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol)

  7. มุมมองในก�รเล่�เรื่อง  (Point of view) 

 ตอนที่ 2เกณฑ์จ�กแนวคิดกลุ่มวัฒนธรรมศึกษ� ส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้

  1. ก�รเกิดวัฒนธรรมต้นแบบ

  2. ก�รผลิตซำ้�ท�งวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดต�มเจตน�รมณ์ 

  3. ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมเชิงโครงสร้�ง

สรุปผลการวิจัย

 จ�กก�รศกึษ�เร่ือง “ก�รถ�่ยทอดวฒันธรรมเก�หลผี�่นสือ่ละครเก�หล”ี เปน็ง�นวิจยัเชงิคณุภ�พ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�กลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีที่เผยแพร่ในประเทศไทยและเพ่ือศึกษ�ก�ร

ถ่�ยทอดวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทยโดยผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับก�รเล่�

เรือ่งแนวคดิทฤษฎกีลุม่สือ่ส�รเชงิวฒันธรรม แนวคิดด�้นกระแสวัฒนธรรมและนโยบ�ยของเก�หล ีแนวคิด

จักรวรรดินิยมท�งวัฒนธรรมเป็นแนวท�งในก�รวิจัย

 กลวิธีก�รนำ�เสนอละครเก�หลีที่เผยแพร่ในประเทศไทย

 ละครเก�หลเีป็นละครรกัโรแมนตกิซึง่ส�ม�รถแบง่ยอ่ยเปน็โรแมนตกิดร�ม�่และโรแมนตกิคอมม�

ดี้โดยเนื้อห�ในละครจะนำ�เสนอเร่ืองร�วคว�มรักของหนุ่มส�วที่ต้องฝ่�ฟันอุปสรรคต่�ง ๆ ม�กม�ยหรือ

คว�มรักท่ีเริ่มต้นจ�กคว�มขัดแย้งและไม่เข้�ใจกันระหว่�งพระเอกและน�งเอกโดยรูปแบบคว�มรักที่พบ

เป็น ประเภทรักส�มเส้� คว�มรักที่ซับซ้อนลึกซึ้งและตร�ตรึงอยู่ในหัวใจของตัวละครในเรื่อง ซึ่งเป็นคว�ม

รักในเชิงอุดมคติ ได้แก่ รักครั้งแรก รักแท้รักบริสุทธิ์ รักแบบเลียสละและไม่ต้องก�ร ผลตอบแทน นอกจ�ก

นีย้งัพบรปูแบบอืน่ของละครเก�หลท่ีีโดดเดน่คือละครประเภทดร�ม�่ย้อนยุคทีน่ำ�อตัชีวะประวัตขิองบุคคล

ที่ถูกจ�รึกชื่อในตำ�น�นของประเทศเก�หลีม�ดัดแปลงและนำ�เสนอโดยแต่งเติมเนื้อห�และตัวละครอื่น ๆ  

เพื่อคว�มสนุกสน�น สำ�หรับเนื้อห�ในละครประเภทนี้จะไม่เน้นเรื่องคว�มรักเป็นหลักแต่จะเน้นเร่ืองก�ร

ต่อสู้ฝ่�ฟันอุปสรรคของตัวละครเอกของเรื่อง ละครแนวประวัติศ�สตร์และตำ�น�นของชนช�ติเก�หลี จะมี

เร่ืองร�วของคว�มรักเป็นองค์ประกอบหนึ่งในก�รเล่�เรื่องเท่�นั้นละครเก�หลีประเภทย้อนยุคอิง

ประวัติศ�สตร์นี้ถูกนำ�ม�ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์ช่อง 3 ในช่วงเย็นทั้ง 7 วันโดยเร่ิมข้ึนต้นต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2549 เป็นต้นม� โดยละครที่จุดกระแสให้กับละครประเภทนี้ในประเทศไทยคือละครเรื่อง “แดจังกึม 

จอมน�งแห่งวังหลวง”

 ละครเก�หลนีอกจ�กมรีปูแบบก�รนำ�เสนอและกลวธิกี�รนำ�เสนอทีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพ�ะตวัแลว้ 

ในละครเก�หลียังนำ�เสนอภ�พของคว�มเป็นช�ติเก�หลีคว�มเป็นตัวตนของคนเก�หลีทั้ง วัฒนธรรม                 

ค่�นิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์รวมไปถึงสภ�พบ้�นเมือง ภูมิศ�สตร์วิวทิวทัศน์และ

สถ�นที่ท่องเที่ยวต่�ง ๆ รวมถึงขนมธรรมเนียมประเพณีต่�ง ๆ โดยในละครเก�หลีทั่วไปจะนำ�เสนอภ�พ
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ประเทศเก�หลีในยุคปัจจุบันที่มีคว�มทันสมัย ก้�วหน้� เป็นประเทศที่มีคว�มวิไลและเศรษฐกิจที่กำ�ลัง

เติบโตพัฒน�ผู้คนมีหน้�ที่ก�รง�นที่มั่นคง อัธย�คัยดี มีก�รรักษ�สุภ�พ เสือผ้�เครื่องแต่งก�ยทันสมัยแต่

ในละครแนวย้อนยุคจะแสดงให้เห็นประเทศเก�หลีในสมัยอดีตรวมไปถึงสภ�พเศรษฐกิจ ลังคมวัฒนธรรม 

และก�รเมอืงในสมยันัน้ ซึง่เนน้ก�รนำ�เสนอคว�มสวยง�มและประณตีของวัฒนธรรมและผูค้น เช่นก�รแตง่

ก�ยในชดุอนับก เปน็ตน้ สำ�หรับละครเก�หลยีงัมคีว�มเปน็เก�หลทีัง้หมดทีป่ร�กฏในละครเก�หลนีัน้ไดถ้กู

สอดแทรกไว้อย่�งมีเจตน�และไม่เจตน�ผ่�นองค์ประกอบของก�รเล่�เรื่องทั้งหมด

 ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่อละครที่เผยแพร่ในประเทศไทย

 ละครเก�หลีออกอ�ก�ศครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 ท�งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บกช่อง 5 ในละครเรื่อง “ลิขิตแห่งรัก” แต่เรื่องดังกล่�วยังไม่ประสบคว�มสำ�เร็จส�ม�รถสร้�งกลุ่มผู้ชมที่

เป็นแฟนละครได้ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งในเดือน ตุล�คม พ.ศ. 2544 สถ�นีโทรทัศน์ไอทีวีได้นำ�ละครเรื่อง 

รักนี้ชั่วนิรันดร ม�ออกอ�ก�ศเป็นครั้งแรกและประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งสูงถือได้ว่�เป็นละครเก�หลีที่

เปน็ จุดเริม่ตน้ของกระแสเก�หลนียิมและดว้ยเน้ือเรือ่งทีส่ร�้งคว�มประทบัใจให้แกผู่ช้มละครเปน็อย�่งม�ก 

จึงมีก�รนำ�ม�ออกอ�ก�ศเป็นครั้งที่สองในเดือนเมษ�ยน พ.ศ.2546 และออกอ�ก�ศครั้งที่ส�ม ท�งสถ�นี

โทรทัศน์ลีกองทัพบกช่อง7 ในเดือนมีน�คม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันมีละครเก�หลีท่ีออกอ�ก�ศใน

ประเทศไทยต่อเนื่องเรื่อยม�ม�กกว่� 100 เรื่อง ยกตัวอย่�งเช่น ละครเรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่งวังหลวง

และเจ้�หญิงวุ่นว�ยเจ้�ช�ยเย็นช�

 ผลจ�กก�รศกึษ�ก�รถ�่ยถอดวฒันธรรมเก�หลผี�่นสีอ่ละครโทรทศัน ์ผูว้จิยัไดแ้บง่ก�รคกึษ�ออก

เป็น 2 ด้�นได้แก่ ด้�นก�รผลิต และด้�นก�รบริโภค โดยส�ม�รถสรุปผลได้ดังนี้

 ด้�นก�รผลิต

 ผูว้จิยัไดท้ำ�ก�รวเิคร�ะหเ์นือ้ห�ด�้นวัฒนธรรม 6 ด้�น ไดแ้ก ่วฒันธรรมด�้นก�รแตง่ก�ย วฒันธรรม

ด้�นก�รบริโภค วัฒนธรรมด้�นก�รท่องเที่ยว วัฒนธรรมด้�นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมด้�นก�ร

ปกครอง วัฒนธรรมด้�นก�รแพทย์จ�กละครเก�หลี 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแดจังกึม จอมน�งแห่งวังหลวง และ

เรื่องเจ้�หญิงวุ่นว�ยกับเจ้�ช�ยเย็นช� จ�กก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้
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ด้านการบริโภค

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ละครเก�หลี พบว่� ละครเก�หลีมี

จุดดึงดูดผู้ชมอยู่ที่ลักษณะเนื้อเรื่องที่เรียบง่�ยไม่หวือหว�เกิน

จริงหรือหลุดโลก เป็นก�รเล่�เรื่องร�วของคนธรรมด�หรือเป็น

เหตุก�รณ์ที่อ�จเกิดขึ้นกับใครก็ได้อีกทั้งละครเก�หลีก็มักจะมี

ให้เลือกชมหล�ยแนวทั้งแนวประวัติศ�สตร์ รักโรแมนติกหรือ

ครอบครัว เป็นต้น ส่วนในด้�นของตัวละครก็จะมีพัฒน�ก�รทั้ง

ด้�นดีและร้�ย ซึ่งเป็นบุคลิกทั่วไปของคนปกติธรรมด�จึงถือได้

ว่�เป็นเสน่ห์อย่�งหน่ึงของละครเก�หลี คือผู้ชมส�ม�รถอิน

เข�้ไปเป็นสว่นหนึง่ของตวัละครไดโ้ดยก�รสมัผสับรรย�ก�ศจ�ก

ก�รรับชมละครเก�หลี

บทสรุป

 จ�กผลก�รศึกษ�รูปแบบและเนื้อห�ของละครเก�หลี

พบว่�มีรูปแบบที่มี เอกลักษณ์ลักษณะเฉพ�ะตัวนั่นคือ ก�รใช้

โทนก�รเล่�เรื่องแบบซ�บซ้ึง ประทับใจ รวมถึงก�รนำ�เทคนิค

ก�รเล่�เร่ืองต่�ง ๆ ม�ใช้เพื่อช่วยสร้�งแรงดึงดูดให้ผู้ชมเกิด

อ�รมณร์ว่มและคว�มประทบัใจในก�รชมละคร ม�กยิง่ข้ึนไมว่�่

จะเป็นก�รหักมุมของเรื่อง ก�รนำ�เสนอภ�พประทับใจในอดีต

ซำ�้ๆ รวมไปถงึก�รจบตอนแบบทิง้ปมปญัห�เอ�ไวแ้ละเปน็ทีน่�่

สังเกตว่�ในละครเก�หลีส่วนม�กจะดำ�เนินเรื่องโดยเรื่องร�ว

คว�มโหยห�ในอดตีหรอืก�รครำ�่ครวญถงึคว�มสขุทีผ่�่นไปแลว้ 

ร่วมถึงปมคว�มรักครั้งแรกที่ฝังใจ เป็นต้น ซึ่งถ้�มองในแง่ของผู้

ชม ก�รนำ�เสนอในแงน่ืเ้ปน็ก�รตอบสนองคว�มตอ้งก�รของคน

ดูในเรื่องก�รโหยห�คว�มสุขของจ�กรับชมละครซึ่งจะทำ�ให้ผู้

ชมไดย้อ้นนกึรำ�ลกึก�รกลบัไปลมัผสักบัภ�พคว�มสขุและคว�ม

ทรงจำ�ที่ดี

 นอกจ�กนี้เมื่อศึกษ�ถึงตัวเนื้อห�ของละครเก�หลีพบ

ว่�ในละครเก�หลีมีก�รสอดแทรกวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีคว�มเป็นที่ นิยมไลฟฟ์ไตล์และวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของ

คน เก�หลเีอ�ไวแ้ละก�รนำ�เสนอคว�มเปน็เก�หลโีดยตรงทีไ่มม่ี

เจตน� โดยภ�พและเนือ้ห�ส�ระท่ีพบในละครเก�หลจีะนำ�เสนอ

ภ�พลักษณ์ของประเทศในเชิงบวก เช่น คว�มเป็นประเทศมี

วัฒนธรรมที่เก่�แก่สวยง�ม พิถีพิกันในเรื่องก�รทำ�อ�ห�รม�

ต้ังแตส่มยัโบร�ณรวมถงึก�รนำ�เสนอประเทศ ทีม่คีว�มก�้วหน�้

ท�งเศรษฐกิจมั่งคงและยังเป็นประเทศท่ีศรีวิไล เนื้อห�ของ

ละครเก�หลเีป็นก�รนำ�เสนอภ�พลกัษณข์องประเทศเก�หลแีละ
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คนเก�หลไีปในท�งบวกซึง่เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลใหผู้ช้มเกดิทศันคตทิีด่ตีอ่ ภ�พลกัษณ์ของประเทศเก�หลรีวม

ไปถึงสถ�นที่ท่องเที่ยวและสินค้�และบริก�รจ�กประเทศเก�หลี เป็นต้น

 ในส่วนของก�รเผยแพร่วัฒนธรรมเก�หลีผ่�นส่ือละครโทรทัศน์น้ันจ�กก�รท่ีผู้วิจัยได้ แบ่งก�ร

คึกษ�ออกเป็น 3 ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รผลิต ด้�นก�รเผยแพร่และด้�นก�รบริโภคนั้น ในส่วนของด้�นก�ร

ผลิต ผู้วิจัยได้ศึกษ�จ�กก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�ละครเก�หลี 2 เรื่อง โดยแบ่ง ก�รคึกษ�ออกเป็นวัฒนธรรม 

6 ด้�น ได้แก่ วัฒนธรรมด้�นก�รแต่งก�ย วัฒนธรรมด้�นก�รบริโภค  วัฒนธรรมด้�นก�รท่องเท่ียว 

วัฒนธรรมด้�นขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมด้�นก�รปกครอง วัฒนธรรมด้�นก�รแพทย์ พบว่� ใน

ละครเรื่องแดจังกึม จองน�งแห่งวังหลวงนั้น มีก�รสอดแทรกวัฒนธรรมท้ัง 5 ด้�นอย่�งเห็นได้ชัด โดย

เฉพ�ะวัฒนธรรมด้�นก�รบริโภคหรือเรื่องของอ�ห�รนั่นเอง ทั้งนี้เป็นเพร�ะว่�เนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้

เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ�ห�รฉะนั้นจึงส�ม�รถพบเห็นวัฒนธรรมด้�นนี้อย่�งชัดเจนในส่วนของวัฒนธรรม

ด้�นก�รแต่งก�ยก็ส�ม�รถสอดแทรกแสดงให้เห็นถึงก�รแต่งก�ยของช�วเก�หลีสมัยก่อนได้เป็นอย่�งดี 

เนื่องจ�กตัวละครทุกตัวมีก�รสวมใส่ชุดฮันบก ด้�นวัฒนธรรมด้�นก�รท่องเที่ยวนั้น ภ�ยหลังจ�กที่ละคร

เรื่องนี้ออกเผยแพร่ฉ�กและสถ�นที่ต่�ง ๆ ที่ใช้ในก�รถ่�ยทำ�ก็กล�ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่อง

เทีย่วเข�้ม�ยงัเก�หลไีดม้�กอกีดว้ย สำ�หรบัวฒันธรรมด�้นขนบธรรมเนยีมประเพณกีจ็ะเหน็ไดจ้�กก�รจดั

พิธีเรื่องของก�รถว�ยตัวเป็นน�งในในร�ชวังท่ีเห็นได้อย่�งขัดเจน ส่วนด้�นวัฒนธรรมก�รปกครอง ก็จะ

เห็นได้จ�กกษัริยต์จะเป็นใหญ่ในประเทศรองลงม�ก็จะเป็นพระพันปีห�กเป็นก�รปกครองในครอบครัว

จ�กละครผู้หญิงก็จะเป็นหญิงที่สุดในครอบครัว ด้�นสุดคือวัฒนธรรมด้�นก�รแพทย์ก�รเจ็บป่วยในอดีจ

ในร�ชวังจะใชช้ก�รรักษ�โดยก�รฝั่งเข็มเพื่อรักษ�โรคภัยต่�ง ๆ เป็นต้น สำ�หรับเรื่องเจ้�หญิงวุ่นว�ยและ

เจ้�ช�ยเย็นช�นั้น จะเป็นก�รสอดแทรกวัฒนธรรมที่ไม่เด่นชัดเท่�กับเรื่องแดจังทึม ทั้งนี้ เนื่องจ�กละคร

เรื่องนี้มีเนี้อเรื่องเป็นแบบสมัยใหม่ฉะนั้นใน วัฒนธรรมด้�นก�รบริโภคหรือเรื่องของอ�ห�ร จึงไม่มีคว�ม

ชัดเจนแต่จะมีคว�มชัดเจนในเรื่องของก�รแต่งก�ยแบบสมัยใหม่ที่จะส�ม�รถสะท้อนให้เห็นเร่ืองแฟช่ัน

สมัยใหม่ของเก�หลีได้เป็นอย่�งดีรวมถึงในด้�นของสถ�นที่ท่องเท่ียวที่เคยเป็นฉ�กของละครเรื่องนี้ก็ถูก

บรรจุไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วยเช่นกัน 

 จ�กก�รเข้�ม�เผยแพร่วัฒนธรรมข้�มช�ติในรูปแบบของอุตส�หกรรมภ�พยนต์ของประเทศ

เก�หลี พบว่�มีก�รสอดแทรกคว�มเป็นวัฒนธรรมต้นกำ�เนิดอยู่ในละครเก�หลีทั้ง 2 เรื่องนี้ เนื่องจ�กรูป

แบบก�รผลติส่ือภ�พยนต์ของประเทศเก�หลไีดม้หีนว่ยง�นช่วยกำ�กบัดแูลในสว่นของรปูแบบก�รผลติร่วม

ถึงกำ�หนดด้�นนโยบ�ย จ�กนโยบ�ยในก�รสนับสนุนวัฒนธรรมลงในสื่อของประเทศจึงเป็นผลพ่วงให้

ประเทศเก�หลีเป็นที่รู้จักและเผยแพร่สินค้�วัฒนธรรมของประเทศอย่�งแพร่หล�ยจึงเป็นก�รขย�ยล่�

อ�ณ�นิเขตท�งเศรษฐกิจข้�มประเทศ ทำ�ให้ผู้คนสนใจที่อย�กไปสัมผัสจึงเกิดก�รเป็นจักรวรรดินิยมข้�ม

ช�ติจ�กประเทศเก�หลีสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภ�คเอเชียและภูมิภ�คอื่น ๆ ต�มม�ด้วย จึงทำ�ให้ภ�พยนต์

หรือละครของประเทศเก�หลีท่ีได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศร่วมถึงก�รเผยแพร่ข้�มช�ติไปยังภูมิภ�ค                   

ต่�ง ๆ ทั่วโลก

ข้อเสนอแนะสำาหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 1.ควรศึกษ�อิทธิพลของละครเก�หลีที่ส่งผลต่อก�รบวนก�รนำ�เข้�ม�เผยแพร่ในประเทศไทย 

 2.ควรศึกษ�กระบวนก�ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมเก�หลีผ่�นสื่ออื่น ๆ เช่น สื่อนิตยส�ร สื่อบุคคล 

สื่อออนไลน์ และสื่อภ�พยนตร์ เป็นต้น
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 3. ผู้ผลิตละครไทยควรจะมีก�รปรับปรุงในเรื่องของเนี้อเรื่องให้มีคว�มแปลกใหม่โดยอ�จสอด

แทรกวัฒนธรรมไทยด้�นต่�ง ๆ เข้�ไปในละครทุกเรื่อง เช่นเดียวกับละครเก�หลี

 4. ควรมีก�รศึกษ�ก�รยอมรับวัฒนธรรมจ�กประเทศเก�หลีของคนไทยเปรียบเทียบกับก�ร

ยอมรับวัฒนธรรมจ�กประเทศในแถบเอเชีย

__________________________________________________________________________
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