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บทคัดย่อ
ในยุคปัจจุบัน การสร้างภาพลักษณ์ของชาติถือเป็นภารกิจสาคัญในทางเศรษฐกิจ เพราะภาพลักษณ์ที่
ดีไม่เพียงนามาซึ่งเกียรติภูมิแก่คนในชาติ แต่ยังช่วยส่งเสริมการบริโภคสินค้า/บริการของชาติในต่างแดน
โครงการวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามสร้างภาพลักษณ์ครั้งใหม่ ใช้การถอดบทเรียนจาก
เกาหลีใต้ซึ่งอาศัยพลังจากสื่อบันเทิงจนประสบความสาเร็จในยุคทศวรรษ 2000 โดยคณะผู้วิจัยเลือกนาละคร
โทรทัศน์เกาหลีใต้เรื่อง แดจังกึม มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อดูว่าแนวทางของสื่อบันเทิงที่ประสบความสาเร็จเป็น
อย่างไร เนื่องจากสื่อบันเทิงยอดนิยมเช่น แดจังกึม จะเป็นดั่งยานพาหนะนาภาพลักษณ์เชิงบวกไปสู่ประชาคม
โลก คณะผู้วิจัยแบ่งวัตถุประสงค์วิจัยออกเป็น 3 ข้อเพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ได้แก่
(1)
ศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอใน แดจังกึม ใช้การวิเคราะห์ตัวบทเป็นวิธีวิจัย
(2) วิเคราะห์ผู้ชม แดจังกึม ในต่างประเทศ ใช้การวิเคราะห์เสียงตอบรับผู้ชมร่วมกับการศึกษา
สภาพแวดล้อมผู้ชมยุคโลกานุวัตรเป็นวิธีวิจัย
(3) สืบค้นวิธีวางรากฐานสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้การสืบค้นเอกสารเป็นวิธีวิจัย
การศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยทั้ง 3 ข้อให้ข้อค้นพบซึ่งนาไปสู่แนวทางพัฒนาสาหรับกรณีของละคร
โทรทัศน์ ไทย การศึกษาตามวัตถุป ระสงค์วิจัยข้อที่ 1 เผยว่า แดจังกึม จับความสนใจผู้ ช มด้ว ยยุทธวิธี 3
ประการ คือ วางจุดขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างตัวละครหลักให้แลดูน่าสงสารและน่าชื่นชมไปพร้อมกัน
สอดแทรกเนื้อหาสะท้อนสังคม/วัฒนธรรม/การเมืองยุคปัจจุบัน ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2
สอดคล้องกับข้อที่ 1 อย่างสมบูรณ์ด้วยแสดงว่า แดจังกึ ม คงความโดดเด่นในห้วงความคิดของผู้ชมในด้าน
เนื้อหาอันประกอบไปด้วยเรื่องราวน่าติดตาม ตัวละครน่าเชิดชูบูชา และสาระอันโดดเด่นแต่เข้ากับยุคสมัย
นอกจากนี้ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 ยังบ่งบอกว่า แดจังกึม มีความสดใหม่จนดูแตกต่างจาก
ละครนานาชาติในยุคนั้ น ทั้งยังมีคุณลักษณะอันตรงกับความคาดหวังร่วมของผู้ช มซึ่งเกิดจากอิทธิพลของ
โลกานุวัตร แต่การศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อสุดท้ายเผยความสาคัญของภาครัฐในฐานะหน่วยสนับสนุน
ละครโทรทัศน์ เพราะการกระทาของรัฐช่วยให้ความอุตสาหะของผู้ผลิตประสบผลในแง่ของการสร้างงานและ
ส่งออก โดยรั ฐบาลใช้มาตรการต่าง ๆ กระตุ้นความสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนางาน
บุกเบิกตลาดในต่างประเทศ และขจัดปัญหาด้านทุนและ/หรือเครื่องไม้เครื่องมือการผลิต
บทเรียน แดจังกึม ได้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานงานละครสาหรับส่งออกควรเป็นเช่นไร หากประเทศ
ไทยมุ่งหวังความสาเร็จระดับเดียวกันกับเกาหลีใต้เพื่อที่จะปรับภาพลักษณ์ ฝ่ายผลิตละครของไทยควรคานึงถึง
รายละเอียดและความส าคัญของมาตรฐานที่ว่าอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้น การเข้าถึงตลาดนานาชาติจะไม่
บังเกิดได้โดยง่าย ขณะที่ภาครัฐเองจะต้องอานวยความช่วยเหลือในแง่ของการสร้างสรรค์และส่งออกละคร
โทรทัศน์ไปพร้อมกัน เพราะหากไม่มีความช่วยเหลือที่มากพอ ฝ่ายผลิตก็จะไม่สามารถเปล่งศักยภาพการผลิต
ออกมาได้เต็มที่ด้วยปัญหาการผลิตละครโทรทัศน์มักเป็นเรื่องของกฎหมายควบคุม เงินทุนขาดแคลน อุปกรณ์
ไม่เพียงพอ เหล่านี้ล้วนเกินกาลังแก้ไขของผู้ผลิตเอง
Abstract
Nowadays, nation branding becomes another mechanism for boosting the nation’s
economy. It does not create a good national image only, but also generates pride of the nation
and promotes consumption of exporting goods/services abroad.

This research project serves to help a new round of Thailand’s nation branding. It focuses
on lesson learned from South Korea – the country which relied heavily on power of
entertainment media to encourage the craze for Korea in the 2000s. The research team selected
Daejungeum as a case study of how to build successful soaps, based on a concept that popular
soaps such as Daejungeum would be an effective channel for conveying a good national image to
the outside world. The following objectives were designed in order to arrive at the destination.
(1) To study content and representation of Daejungeum through the method of
textual analysis.
(2) To analyze audiences of Daejungeum in foreign countries with the method of
reception study and comprehension of living context in the age of globalization.
(3) To examine varied strategies announced in support of popular media such as
Daejungeum, using document research as a method.
All the studies led to the expected findings to be applied in the case of Thailand.
Textual analysis revealed that Daejungeum interested its worldwide audiences with continuous
conflicts, considerably sympathetic and admirable protagonists, plus contents well reflecting
today society/culture/politics. Reception study brought about findings in coherence with those
from textual analysis. It shows that Daejungeum has been outstanding in the eyes of audiences
in terms of appealing story, marvelous leading characters, and modern contents. Daejungeum
also looked different from other international soaps released in the same period as well as
containing features as demanded by audiences who were influenced to share the same taste
and viewpoint by the current of globalization. Examination of supporting strategies suggested
significance of the state’s action in facilitating production and export of soaps. It disclosed an
array of measures launched by the state to stimulate creativity, inspire development of soaps,
secure international markets, and solve financial as much as equipment problems.
From this lesson, the right standard of soap to be distributed worldwide is revealed. If
Thailand targets the same level of success in order to put nation branding into effect, the
production team of Thailand should bring to mind the detail and indispensability of utilizing
such standard. Otherwise, the chance to reach international markets will be relatively low. At
the same time, the Thai state should take action to enhance opportunity of improving creativity
and export. Without assistance from the state, the production team will never unleash their full
potential, as their problems often involve legal control, insufficient finance, or shortage of
resources, all of which are beyond their capacity to address.
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โครงการวิจั ย นี้ มุ่งศึกษาบทเรี ย นความส าเร็จของละครโทรทั ศน์เกาหลี ใ ต้เรื่อง แดจั งกึม เพื่อหา
แนวทางที่จะนามาพัฒนาการส่งออกละครโทรทัศน์ของประเทศไทย คณะผู้วิจัยยึดมุมมองว่าละครโทรทัศน์ที่มี
ศั ก ยภาพด้ า น ความนิ ย ม จะน าภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศไปสู่ ส ากลก่ อ นจะส่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมวัฒ นธรรมต่อไป แดจั งกึม คือหนึ่งในละครยุคบุกเบิกกระแสความคลั่ งไคล้ เกาหลี ใต้ในช่ว ง
ทศวรรษ 2000 ความเข้าใจ แดจังกึม ในมิติของการผลิต การบริโภค และการสนับสนุนจะช่วยให้เห็นแนวทาง
พัฒนาละครโทรทัศน์ที่ประเทศไทยต้องการ
การดาเนินงานวิจัยอิงระเบียบวิธีเชิงคุณภาพทั้งหมด ใช้วัตถุประสงค์วิจัย 3 ข้อเป็นกรอบการค้นคว้า
ประกอบไปด้วย (1) ศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอในละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม ในฐานะสินค้าบันเทิง
(2) วิเคราะห์ผู้ชม แดจังกึม ในต่างประเทศ (3) สืบค้นวิธีการวางรากฐานสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้สนับสนุนภาครัฐและเอกชนซึ่งมีส่วนส่งเสริมความนิยมของ แดจังกึม ในต่างแดน ดังนั้น วิธีการวิจัยจึง
แตกต่างกันไปตามลักษณะของคาถาม
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ตัวบท” (textual analysis) ในการศึกษาเพื่อสืบค้นองค์
ความรู้ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 1 ในการนี้ คณะผู้วิจัยจาแนกรายละเอียดของละครออกเป็นบท/การเล่าเรื่อง
การนาเสนอตัวละคร งานผลิต และองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ ตามแต่จะปรากฏ จากนั้น คณะผู้วิจัยพิจารณา
คุณลักษณะของแต่ล ะองค์ประกอบเพื่อหาความโดดเด่น อาศัยทฤษฎี 6-stage plot structure และ
sympathetic hero ประกอบการวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละครตามลาดับ โดยทฤษฎีแรกระบุว่า เนื้อเรื่องที่
น่าติดตามต้องอุดมไปด้วยจุดขัดแย้ง ทฤษฎีหลังชี้ว่า ตัวละครที่จะจับความสนใจผู้ชมได้ต้องมีลักษณะอันน่า
เวทนาปนกับภาพลักษณ์ของวีรชน
ในการค้นองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 2 คณะผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาผู้ชม (audience studies)
โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบรับ แดจังกึม จากผู้ชมทั่วโลก หมายความว่า ไม่มีการจากัดกลุ่ม
ประชากรสาหรับการศึกษาข้อนี้ เหตุเพราะความนิยม แดจังกึม เป็นปรากฏการณ์ข้ามพรมแดน ไม่เพียงพบ
เห็นในเอเชีย ตะวันออกหรื อเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่กระจายไปทั่วทุกทวีปโดยไม่เว้นกระทั่งใน
ประเทศที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นแข็งแกร่งอย่างอินเดียและอิหร่าน ฉะนั้น ความเข้าใจผู้ชม แดจังกึม จึงควร
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาแบบทั่วไปมากกว่าเจาะจงเฉพาะกลุ่ม วิธีการที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือ การรวบรวมปฏิกิริยา
ตอบรับ แดจังกึม ในฐานข้อมูลสาคัญซึ่งแฟนละครทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ www.imdb.com และ
www.asianwiki.com แล้วทาการคัดแยกข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ความเห็น อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์
แฟนละครไม่สามารถนามาใช้ประกอบการค้นคว้าตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 ได้ เนื่องจาก แดจังกึม
ออกอากาศกลางทศวรรษ 2000 หรือเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว คาตอบจากการสัมภาษณ์อาจบิดเบือนไปตาม
ความทรงจาของผู้ให้สัมภาษณ์ต่างจากความเห็นผู้ชมในฐานข้อมูลหลักซึ่งยังคงเนื้อหาความรู้สึก ณ เวลาหนึ่งๆ

โดยไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยใช้การศึกษาบริบทความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคทศวรรษ 2000 ร่วม
ด้วยเพื่อทาความเข้าใจสาเหตุที่แฟนละครแสดงปฏิกิริยาตอบรับ แดจังกึม ในแบบที่ปรากฏ
การค้นองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อสุดท้ ายใช้วิธีวิจัยเอกสาร (document research) มุ่งเป้า
ไปที่กลุ่มเอกสารเกี่ยวกับงานสนับสนุนการผลิตละครโทรทัศน์ในยุคก่อนและคาบเกี่ยวกับ แดจังกึม เอกสาร
ทั้งหมดกาหนดให้เป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง ประกอบไปด้วย บทความวิชาการ
บทความวิจัย และรายงานวิจัย ทุกฉบับตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้วิจัยรวบรวมใจความสาคัญแล้วคัดแยก
ข้อมูลจากเอกสารตามหมวดหมู่คือ มูลเหตุแห่งการสนับสนุน วิธีการสนับสนุน และผลลัพธ์ของการสนับสนุน
ผลการวิจัยจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 1 แบ่งตามหมวดการวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 4 หมวด
ได้แก่ เนื้อเรื่อง ตัวละคร งานผลิต และองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ
- หมวดเนื้อเรื่องเผยว่า แดจังกึม ใช้หลักการตามทฤษฎี 6-stage plot structure อย่างไม่บกพร่อง ใน
แต่ละตอนของ แดจังกึม ผู้ชมจะสัมผัสกับจุดเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือความขัดแย้งที่ประมาณ 5-6
จุด ดังนั้น จุดขายหลักของเรื่องเป็นการเรียงประเด็นปัญหาเพื่อสร้างความน่าสนใจใคร่ติดตาม
- หมวดตัวละครซึ่งอิงหลักการ sympathetic hero เผยว่าผู้ผลิตออกแบบตัวละครหลักคือซอจังกึม
และมินจุงโฮตามหลัก sympathetic hero แทบทุกประการซึ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเฝ้าตามความเป็นไป
ของตัวละคร ทั้งเอาใจช่วยให้ตัวละครหลักฝ่าฟันอุปสรรคให้สาเร็จจนกลายเป็นความผูกพันระหว่าง
ผู้ชมกับตัวละคร เมื่อผู้ชมเกิดความผูกพันกับตัวละครแล้ว ผู้ชมย่อมเลือกที่จะรับชมเรื่องราวไปจน
ครบทุกตอน
- หมวดงานผลิต ได้แก่ งานภาพ แสง ตัดต่อ งานศิลป์ แสดงว่างานผลิตของ แดจังกึม เป็นงานระดับ
ธรรมดา เพราะงานแขนงต่าง ๆ ทาหน้าที่เพียงถ่ายทอดบทและวิธีสื่อสารการแสดงของตัว ละคร
มากกว่าจะขายความล้าหน้าทางเทคโนโลยีด้านภาพ หรืองานศิลปะระดับอลังการ งานผลิต แดจังกึม
จึงไม่ใช่จุดขายเท่ากับเนื้อเรื่องและตัวละคร
- หมวดองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ ได้แก่ ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นทางสังคมและการเมือง ใช้การ
พิจารณาตามสภาพที่ปรากฏจริงในละคร พบว่ามีการนาเสนอด้วยวิธีที่ไม่ทาให้ผู้ชมรู้สึกมีระยะห่าง
จากเนื้อหาละคร อย่างการต่อสู้กับความล้าสมัยของระบบความคิด การค้นพบวิทยาการรักษาใหม่ ๆ
การอิงเรื่องของความรู้เชิงสุขภาพที่ตรงกับองค์ความรู้สมัยปัจจุบัน ล้วนเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าว
ขาน ทั้งยังสอดคล้องกับโลกทัศน์ของผู้คนยุคโลกานุวัตร
การศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 2 ชี้ว่า แดจังกึม เป็นที่ชมชอบทั่วโลกเพราะบทและลักษณะของ
ตัวละครดังที่วิเคราะห์ในวัตถุประสงค์วิจัยข้อแรก แต่ยังมีจุดขายอื่นที่สะท้อนจากทุกความเห็น คือ เนื้อหาที่
ผู้ชมทั่วโลกรู้สึกว่าใหม่ มีคุณค่า และชวนติดตาม แดจังกึม ในแทบทุกความเห็นยังมีคุณลักษณะที่คนทั่วโลก
แสวงหาและออกมาในช่วงที่งานเรื่องอื่น ๆ ติดกับดักการทาซ้าจนเกิดความจาเจ อย่างไรก็ดี กระแสความนิยม
แดจังกึม ทาให้เห็นว่าละครเรื่องนี้คืองานระดับสากลที่ป้อนผู้ชมด้วยสาระซึ่งผู้ชมทั่วโลกย่อยได้ เท่ากับว่า
แดจังกึม จับความสนใจผู้ชมด้วยวิธีการนาเสนออันตอบสนองกับความเคยชินของผู้ชมสมัยใหม่
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 3 รัฐบาลวางตัวเองเป็นผู้สนับสนุนหลัก คือ อยู่ในสถานะของ
ฝ่ายอานวยการระบบผลิตและจัดจาหน่าย สิ่งแรกที่รัฐบาลทาคือเปิดเสรีภาพทางการสร้างสรรค์ด้วยการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาเนื้อหาออกอากาศ พร้อมกันนี้ รัฐบาลสร้างบรรยากาศการลงทุนทางด้าน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม แล้วออกชุดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเอื้อการผลิตละคร ได้แก่

- ให้ เ งิน อุ ด หนุ น แก่ผู้ ผ ลิ ต ด้ อ ยโอกาส ใช้ วิ ธี ให้ เ อกชนมาร่ ว มลงทุ น หรือ ระดมงบจากการจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม
- ออกกฎทลายการผู ก ขาดงานผลิ ต ละคร เพราะเชื่ อว่ าความคิ ด สร้ างสรรค์ ซ่อ นอยู่ใ นกลุ่ ม คนอั น
หลากหลาย และให้ยืมอุปกรณ์การผลิตที่จาเป็น
- สร้างสายการบังคับบัญชาที่สะดวกต่อการบริหารความสนับสนุน ด้วยการยุบ รวม และตั้งหน่วยงาน
หลักทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อช่วยประสานงานรัฐ-เอกชน เอกชน-เอกชน มีทั้งหน่วยงานที่
เป็ น ทางวิช าการ ทางการเงิ น ทางการบริห าร แต่ทั้ งหมดดาเนิน การภายใต้ อานาจบังคั บบัญชา
เดียวกัน
- ตามผลวิจัยเกี่ยวกับตลาดและดูเรื่องของการสร้างบุคลากร
ในแง่นี้ บทบาทของรัฐอิงหลักการทางาน 4 ข้อ ประกอบไปด้วย ข้อหนึ่ง สร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดเอกภาพ
ในการทางาน มีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ข้อสอง ให้โอกาสทางด้านทุน ทรัพย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
หลากหลายในการผลิตแก่ผู้ผลิตทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก ข้อสาม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่งานด้านอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมด้วยการประกาศเป็นนโยบาย ทาให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมแขนงนี้มีมากขึ้นจนสร้างพลัง
ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ข้อสี่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมด้วยการดึงทรัพยากรการผลิต ทั้งหมดมารวมไว้
เข้าด้วยกัน
หากสรุปอย่างเป็นรูปธรรม จะพบว่า แดจังกึม คือสินค้าซึ่งผลิตออกมาได้ตรงกับความต้องการบริโภค
ของผู้คน แต่ความสาเร็จของสินค้าไม่ใช่อุบัติการณ์ที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราว ทว่ามาจากความพยายามจัดตั้ง
โดยเฉพาะจากภาครัฐบวกกับความสามารถที่มีอยู่เดิมของผู้ผลิต ดังนั้น ข้อเสนอแนะที่พึงได้สาหรับประยุกต์ใช้
ในกรณีของไทยคือความเข้าใจตลาดยุคโลกานุวัตร เมื่อผู้ชมพร้อมเปิดรับสาระบันเทิงที่แตกต่างไปจากใน
ประเทศตัวเอง ผู้ผลิตก็ต้องใส่ใจมาตรฐานด้านบทและการนาเสนอที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังเห็นได้จากกรณีของ แดจังกึม บทต้องน่าติดตามด้วยชุดอุปสรรคหรือปริศนาที่ชวน
ให้ตื่นตาตื่นใจ ตัวละครต้องมีลักษณะอันเป็นที่รักใคร่แก่ผู้ชมในระดับสากล ประเด็นนาเสนอควรอิงปัญหา
หรือความเป็นไปจากยุคปั จจุบันเพื่อให้ผู้ชมเชื่อมโยงกับเรื่องราว ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรจะต้องให้การ
สนับสนุนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มาตรการใด ๆ ก็ตามที่ออกโดยรัฐต้องเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ผลิตในแง่ของความ
สร้ างสรรค์ ผ่อนคลายข้อจากัดทางด้านทุน หรือ อุปกรณ์การผลิต ส่งเสริมตลาดส่ งออก ให้ องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และสร้างแรงจูงใจการผลิตเพื่อการส่งออก หมายความว่า รัฐไม่จาเป็นต้องลงรายละเอียดการผลิต
เพียงแต่สร้างสนามและโอกาสให้ผู้ผลิตเหมือนกรณีของเกาหลีใต้ อาศัยความร่วมมือจากภาควิชาการในเรื่อง
ขององค์ความรู้ทางการตลาดและการผลิตเพื่อบรรเทาภารกิจของแต่ละฝ่าย ไม่เช่นนั้น จะกลายเป็นการเพิ่ม
ภาระให้แก่ผู้ผลิตด้วยข้อจากัด หรือพันธกิจใหม่ ๆ แล้วผู้ผลิตจะไม่สามารถใช้ศักยภาพการผลิตได้อย่างที่
ต้องการ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การสร้างภาพลักษณ์ของชาติ (nation branding) เป็นกระบวนการทางการสื่อสารขนาดใหญ่ที่
มุ่งหวังยกระดับภาพพจน์ของประเทศในเชิงสร้างสรรค์ (Szondi, 2008:5) ประโยชน์ หลักของการสร้าง
ภาพลักษณ์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เพิ่มยอดนักท่องเที่ยว กระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มอัตราการ
ส่งออกสินค้า นอกจากนี้ยัง อาจมีเรื่องของการดึงดูดนักเรียน นักศึกษา แรงงานมากฝีมือ รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประเทศ (Chernatony, 2008: 17)
การสร้างภาพลักษณ์ถือปฏิบัติกันมานานหลายทศวรรษโดยชาติชั้นนา เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
เพราะช่วยสร้างการยอมรับและเปิดทางให้ดาเนินกิจกรรมระหว่างประเทศโดยพบกับแรงขัดขืนน้อยที่สุด ญี่ปุ่น
ใช้นโยบาย Cool Japan เพื่อขับเน้นตัวเองในฐานะดินแดนแห่งความสร้างสรรค์แล้วเอื้อการทาธุรกิจ รวมทั้ง
กระตุ้นยอดซื้อสินค้าญี่ปุ่นในต่างแดน (Creative Industries Division, 2012: 4) สหรัฐอเมริกาสร้างภาพของ
ผู้คุ้มครองเพื่อทาให้ชาวโลกสนับสนุนปฏิบัติการในสมรภูมิต่างๆ โดยแทบไม่ตั้งคาถาม (จงเดือน สุทธิรัตน์,
2552: 2) ดังนั้นกระบวนการสร้างภาพลักษณ์จึงไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ส่งเสริมมิตรภาพกับชาติต่างๆ แต่ยัง
นามาซึ่งผลประโยชน์ต่อยอดตามแต่จะกาหนด ในช่วงทศวรรษที่ 1970-1990 ญี่ปุ่นอาศัยรายการโทรทัศน์
จาพวกการ์ตูนสาหรับเด็กและเยาวชนสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนสหรัฐอเมริ กาใช้ภาพยนตร์
บันเทิงผลิตโดยฮอลลีวูดรวมทั้งละครโทรทัศน์ กล่าวได้ว่าเครื่องมือหลักในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของ
สองชาติคือสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์ ทั้งหมดมีอานาจโน้มน้าวความเชื่อของผู้ชมด้วยมีความเสมือนจริงและ
ประสิทธิภาพในการเร้าอารมณ์ งานบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ควรมองข้ามในความพยายาม
สร้างภาพลักษณ์ใดๆ
เมื่อหันมามองที่ประเทศไทย การใช้สื่อบันเทิงประเภทภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์เพื่อปรับภาพลักษณ์เป็น
หนึ่งในเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) อยู่แล้ว ซึง่ ระบุว่า
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
(ประสพ เรียงเงิน และคณะ, 2559: ญ)
ประเด็นสาคัญคือความปรารถนานี้สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักของชาติคือพิมพ์เขียวประเทศไทย 4.0 ที่ระบุให้
ประเทศไทยเชื่อมโยงกับประชาคมโลกนอกเหนือจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยเชื่อว่าความ
เชื่อมโยงจะช่วยสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559: 10) ดังนั้น การส่งออกสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์เพื่อปรับภาพลักษณ์จึงเป็นพันธกิจสาคัญของ
ภาครัฐและเอกชน
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อย่างไรก็ตาม การสร้างภาพลักษณ์ของไทยที่ผ่านมากลับเป็นไปในลักษณะของการประชาสัมพันธ์เพื่อ
กิจการท่องเที่ยวมากกว่าอื่นใดซึ่งเด่นชัดมานับตั้งแต่ปี 2548 ขณะนั้นรัฐบาลชูภาพของไทยในฐานะแดนดิน
แห่งความรื่นรมย์ หรือ Happiness on Earth สาหรับเสริมกาลังให้แก่ภาคการท่องเที่ยว (เบญจวรรณ วงศ์คา,
2548: ออนไลน์) แต่การปรับภาพลักษณ์ในภาพรวมกลับยังไม่เข้มข้นเท่าที่ควร สังเกตได้จากภาพสะท้อนของ
ไทยที่ปรากฏในวาทกรรม หรือ กระทั่งสื่อบันเทิงของต่างประเทศซึ่งชี้ว่าคนไทยในสานึกชาวต่างชาติยังคงผูก
ติดกับอุตสาหกรรมทางเพศ ยาเสพติด และความรุนแรง เพลง One Night in Bangkok (Murray Head,
1984) ในอดี ต ตอกย้ าจุ ดบอดของประเทศไทยในด้ านการค้า ประเวณีแ ละแหล่ งอโคจร (Peerapong
Kaewthae, 2018: online) ในยุคสมัยใหม่จุดบอดดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ ในงานบันเทิง
กระแสหลักจากต่างประเทศ ภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones: The Edge of Reason (Beeban Kidron,
2004) หรือ Only God Forgives (Nicolas Winding Refn, 2013) เป็นตัวอย่างของงานซึ่งเลือกนาเสนอ
ประเทศไทยให้แลดูเป็ น แดนแห่งราคะและปราศจากความมั่นคงปลอดภัย คนต่างชาติจานวนมากจึงขาด
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในมิติอื่น กระทั่งมีจินตนาภาพของไทยในฐานะชาติด้อยพัฒนาที่มุ่งคอยความ
ช่วยเหลือจากประเทศชั้นนา การคงตัวของสถานการณ์ เช่นนี้ทาให้ไทยสูญเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก
ภาพลักษณ์เชิงบวกไม่น้อย ทั้งยังแสดงว่าความปรารถนาดังระบุในแผนแม่บทต่าง ๆ มีปัญหาเชิงปฏิบัติการ
ณ จุดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยสาคัญประการหนึ่งของภาพพจน์เชิงลบมาจากการมองข้ามบทบาทของ
สื่อบันเทิงในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาฝ่ายผลิตของไทยขาดทัศนะเชิงรุกในการทาสื่อ
บันเทิงกลุ่มโสตทัศน์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือ รายการ โดยมองว่าสื่อบันเทิงมีหน้าที่เพียง
สนองความปรารถนาทางอารมณ์ของผู้ชมเป็นสาคัญ และการทางานของฝ่ายผลิตมักเป็นไปตามกระแสตลาด
รวมทั้งไม่หวังผลต่อยอดอื่นนอกจากกาไรระยะสั้น แม้จะมีข้อโต้แย้งว่างานบันเทิงหลายเรื่องของไทยสร้างชื่อ
ในต่างแดน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง องค์บาก (ปรัชญา ปิ่นแก้ว 2546) หรือละครโทรทัศน์โดยสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 เรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ และ บุพเพสันนิวาส ความนิยมงานเหล่านี้ไม่ใช่ความสาเร็จที่ต่อเนื่อง
เพราะเกิดโดยธรรมชาติของภาคธุรกิจมากกว่าจะมาจากการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ ปริมาณการส่งออกโดยรวม
ก็ยังถือว่าน้อยหากคานึงถึงผลลัพธ์ด้านภาพลักษณ์ที่ต้องการ บุพเพสันนิวาส ถือเป็นความสาเร็จร่วมสมัยที่มาก
ล้นจนเร่งเร้าให้ผู้คนกล่าวถึงการใช้ละครสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในแบบเดียวกับประเทศอื่น ในการสัมมนา
โดยกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคือนาย
วีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ตามกระแสความนิยมของละครเรื่องนี้ตลอด และ
พยายามคิดว่า จะต่อยอดอย่ างไร โดยช่ ว งตอนหนึ่ง นายวีระได้ย กคาพูดของพล.อ.ประยุท ธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี ที่ว่าต้องการให้ประเทศไทยมีสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย (มติชนออนไลน์,
2561: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ความนิยมของเรื่องนี้ไม่เพียงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราว กระแสนิยม
ภายหลังละครผ่านพ้นก็แผ่วเบาจนไม่สามารถเบิกทางไปสู่การส่งออกละครอย่างที่ต้องการ ในขณะที่ภาครัฐ
เองก็ละเลยการบริหารจัดการงานบันเทิงเพื่อประโยชน์ด้านการนาเสนอประเทศไทยอย่างยั่งยืน (พิศาล พัฒน
พีระเดช, 2561: สัมภาษณ์)
อนึ่ง ข้อมูลจากทาเนียบรัฐบาล (2559: ข่าวประชาสัมพันธ์) บ่งชี้ว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้มอบ
งบประมาณอุดหนุนการผลิตภาพยนตร์ ไปบ้างแล้ว โดยเน้นการส่งเสริมให้แสดงงานในเทศกาลนานาชาติเพื่อ
เข้าชิงรางวัล เวทีใหญ่ด้ว ยเชื่อว่านี่ คือวิธีการที่จะทาให้ ไทยเป็นที่รู้จัก ลุ งบุญมีระลึกชาติ (อภิช าติพงศ์ วี
ระเศรษฐกุล 2553) ฝนตกขึ้นฟ้า (เป็นเอก รัตนเรือง 2554) ฯลฯ คือตัวอย่างงานที่รัฐ ผลักดัน ในอดีต แต่
ปัญหาคืองานเหล่านี้มีลักษณะค่อนไปทางภาพยนตร์นอกกระแสซึ่งยากจะจับใจผู้ ชมกลุ่มใหญ่ อีกทั้งงาน
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จานวนไม่น้อยวิพากษ์สังคมไทยมากกว่าจะนาเสนอเชิงสร้างสรรค์ การสร้างภาพลักษณ์ของไทยจึงไม่ทรงพลัง
อย่างที่หวัง
ในการพลิกสถานการณ์ประเทศไทยควรตระหนักถึงความสาคัญของสื่อบันเทิงให้ มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันซึ่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนับวันจะทวีความเข้มข้น หากได้รับแรงเสริมจากสื่อ
บันเทิงช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์เชิงบวก ไทยจะอาจจะก้าวหน้าในเชิงธุรกิจส่งออกที่เกี่ยวพันกับสินค้าทาง
วัฒ นธรรม เพี ย งแต่ ก ารสร้ า งทั ศ นะและแนวปฏิ บั ติ เชิ ง รุ ก ของฝ่ า ยผลิ ต รวมทั้ ง เสริ ม ความเชื่ อมั่น ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศจาต้องอาศัยการศึกษาแบบถอดบทเรียนหรือ lesson learned
อันจะทาให้ไทยเห็นหนทางที่จะพัฒนาสื่อบันเทิงเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นไปอีก ญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาอาจเด่นใน
เรื่องการจัดการภาพลักษณ์ แต่เกาหลีใต้กลับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะเหตุผล 4 ประการต่อไปนี้
- เกาหลีใต้จัดเป็นประเทศล่าสุดที่ประสบความสาเร็จในการปรับภาพลักษณ์ของตัวเอง ทั้งยังประสบ
ความสาเร็จในระยะเวลาอันสั้นทั้งที่มีต้นทุนด้านภาพลักษณ์ไม่ต่างกับไทยมาก่อน
- ความสาเร็จแบบเกาหลีใต้สามารถเบียดแทรกญี่ปุ่นและสหรัฐได้ในหลายพื้นที่ในแถบตะวันออกและ
ตะวันตก แสดงว่าวิธีการของเกาหลีใต้ทรงประสิทธิภาพในบริบทสากล
- การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องเกาหลี ใ ต้ ส่ ง ผลต่ อ อุ ต สาหกรรมการส่ ง ออกสิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
- ปฏิบัติการสร้างภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้เป็นผลมาจากการวางยุทธศาสตร์โดยภาครัฐที่มีระบบการ
ทางานเปิดเผย ชัดเจน ซึ่งสามารถอาศัยเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนใน
ภาคปฏิบัติ
จากประเทศที่แทบไม่มีผู้ใดสนใจเกาหลีใต้กลายเป็นแดนดินแห่งความฝันของผู้คน อุตสาหกรรมความ
งาม แฟชั่น การท่องเที่ยวเกาหลีใต้ และอาหารยังเติบโตอย่างมีนัยสาคัญดังที่แสดงในกราฟ

ความงาม แฟชั่น

การท่องเที่ยว

อาหาร

ภาคธุรกิจเกาหลีใต้ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับภาพลักษณ์ผ่านสื่อบันเทิง
ที่มา : Park (2014: 18) 1
1

ผู้ประพันธ์ใช้ขอ้ มูลจาก KOCCA แต่ผู้ประพันธ์ไม่ได้ระบุปีของข้อมูล เพียงอนุมานได้ว่าตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้อิทธิพลของเกาหลีนิยมต่อการเติบโต
ของภาคธุรกิจสาขานั้นๆ
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ทั้งหมดล้วนเป็นผลจากการสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อบันเทิงทั้งสิ้น ซึ่งความบันเทิงหลักที่จุดกระแสเกาหลีใต้คือ
ละครโทรทัศน์ เรียกในภาษาอังกฤษว่า “soap opera” หรือ “television drama” มูลค่าการส่งออกใน
ตารางคือหลักฐานบ่งชี้อันสาคัญ
ประเภท
ละครโทรทัศน์
สารคดี
แอนิเมชัน
ดนตรี
รายการบันเทิง
รายการศึกษา
อื่นๆ

2005
98,913
222
121
37
2,658
360
3,424

2006
90,131
688
292
4,443
441
2,615
-

2007
96,391
1,645
2,436
3,640
1,323
2,062

2008
105,369
627
6,111
26
1,864
963
834

รวม
105,885
98,844
107,462
115,694
มูลค่าการส่งออกรายการโทรทัศน์ คิดตามประเภทรายการ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ที่มา : Yang (2012: 125) 2
ข้อมูลในตารางบ่งชี้ว่าละครโทรทัศน์เป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดารายการโทรทัศน์ด้วยกัน ความนิยม
สูงมากจนสามารถสร้างกระแสคลั่งไคล้เกาหลีใต้ในกลุ่มประเทศเชื้อสายจีนหรือที่ใช้วัฒนธรรมร่วมกับจีน ได้แก่
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ แล้วจึงขยายตัวไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามด้วยมองโกเลีย
ญี่ปุ่น และนอกเขตเอเชียตะวันออก (Yang, 2012: 104) เรื่อง Winter Sonata โดย Yoon Seok-ho (2002)
จุดกระแสในญี่ปุ่นราวปี 2004 แต่ความรู้สึกเกาหลีนิยมอุบัติในไทยปี 2005 จาก Dae Jang-guem หรือที่
เขียนในภาษาไทยว่า แดจังกึม กากับฯ โดย Lee Byung-hoon (2003) น่าสนใจที่ แดจังกึม เป็นงานแนวย้อน
ยุค เน้นแก่นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านอาหารและการฝ่าฟันอุปสรรคอันมาจากเพศสภาพของสตรีแต่
Winter Sonata เป็นงานแนวรักโรแมนติก หมายความว่า ละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ ที่จุดกระแสในประเทศ
ต่าง ๆ ไม่ใช่งานเรื่องเดียวกัน แต่ทุกเรื่องกลับให้ผลลัพธ์ร่วมกัน
การศึกษาจานวนไม่ น้อยระบุให้ ความชมชอบละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ มาจากปัจจัย เช่น บท ความ
ประณีตของงานผลิต แต่ที่ทรงอิทธิพลมากกว่าอื่นใดคือนักแสดงที่แลดูมีเสน่ห์รวมทั้งความน่าเชื่อถือในสายตา
ผู้ชม (Won-jun, 2015: 347) อย่างไรก็ตาม งานละครโทรทัศน์ช่วงครึ่งหลังทศวรรษที่ 2000 ทั้งที่ประสบ
ความนิยมมากน้อยมักเป็นงานที่ฉายความสัมพันธ์ชายหญิงได้ตรงกับความชอบของผู้ชมซึ่งมีเพศสภาพของ
หญิง มีการศึกษาจนพบว่าผู้ชมหลักของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในประเทศต่าง ๆ คือผู้หญิง เนื้อหามักว่าด้วย
ตัวละครหญิงที่เอาชนะอุปสรรคในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องสัมพันธภาพกับคนรัก นี่ช่วยเติมเต็มความปรารถนาของ
ผู้ชมหญิงได้ (Veluree Metaveevinij, 2008: 112) แต่หากจะสรุปในเบื้องต้น เกาหลีนิยมคงกระแสได้ด้วย
แก่นเรื่องเกี่ยวกับความรักบวกกับวิธีการนาเสนอ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ยังปรากฏคาอธิบายเชิงบริบท
(contextual explanation) ร่วมด้วย ได้แก่ ยุทธศาสตร์การทางานของเอกชนและรัฐ กลวิธีการเผยแพร่และ
ส่งเสริมการขาย ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยขยายช่องทางการบริโภคละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในต่างแดน
2

ผู้ประพันธ์ประมวลข้อมูลจาก MCST (2010b), KOCCA (2010) และ KOCCA (2011)
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ไม่ว่าจะอย่างไรคาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา (content) ของละครโทรทัศน์รวมทั้งผู้ชม (audience) และ
การจัดการ (management) ควรได้รับการศึกษาทบทวนอย่างจริงจังเพื่อนาข้อค้นพบมาสังเคราะห์แล้วสร้าง
แนวนโยบายสาหรับผลิตงานของประเทศไทยโดยเฉพาะ อย่างแรกว่าด้วยเรื่องของตัวสินค้าบันเทิงโดยตรง
เพราะประเด็นเกี่ยวกับเนื้องานซึ่งเผยแพร่ความเป็นเกาหลีใต้และจับใจผู้ชมเป็นจุดตั้งต้ นสาคัญ อย่างที่สองคือ
การทาความเข้าใจทิศทางผู้ชมซึ่งตอบรับงานของเกาหลีใต้จนนาไปสู่ความสาเร็จในระยะยาว ยิ่งเมื่อคานึงว่า
การขายความบันเทิงในยุคโลกานุวัตรเป็นการส่งออกทางวัฒนธรรมที่เปิดกว้างสาหรับทุกชาติ จะยิ่ง สงสัยว่า
เหตุใดเกาหลีใต้ประสบความสาเร็จ ในด้านความนิยมมากกว่าชาติอื่น ทั้งเป็นความสาเร็จอย่างยาวนานและ
เกิดขึ้นในระยะเวลาน้อยกว่าครึ่งทศวรรษต่างจากญี่ปุ่นที่ใช้เวลามากกว่านั้น อย่างที่สาม ว่าด้วยวิธีการส่งเสริม
การผลิตและจัดจาหน่ายซึ่งเสริมโอกาสให้กระแสนิยมละครโทรทัศน์เกาหลีใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว
งานวิจัยนี้ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ทั้ง 3 ประการ โดยเลือกใช้การศึกษาเฉพาะกรณีหรือ
case study research ซึ่งจะทาให้ประหยัดทุนเวลาและทุนทรัพย์ในการบรรลุความรู้ที่ต้องการ กรณีที่
นามาใช้คอื แดจังกึม เพราะเป็นละครโทรทัศน์คลาสสิกที่นักวิชาการและนักวิชาชีพเอ่ยถึงบ่อยครั้ง จากข้อมูล
โดย Jae-un (2014: online) แดจังกึม ไม่เพียงสร้างกระแสความชอบในประเทศไทย แต่ยังกระจายไปทั่วโลก
เพราะได้ออกอากาศมากถึง 91 ประเทศ Nguyen (n.d. : online) ยกตัวอย่างประเทศที่รับซื้อเรื่องนี้ซึ่งมีทั้ง
ในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อิสราเอล สวีเดน อียิปต์ กาน่า
เวเนซุเอลา นอกจากนี้ แดจังกึม ไม่เพียงเร่งกระแสเกาหลีนิยมให้เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องอาหาร
แต่ยังสร้างปรากฏการณ์ด้านรายการละครโทรทัศน์ในหลายพื้นที่ เช่น ออกอากาศซ้าถึง 5 ครั้งในประเทศ
อุซเบกิสถานพร้อมกับสร้างความนิยมอย่างล้นหลามในศรีลังกาจนวัดเรตติ้งได้มากถึง 99% (Jae-un, 2014:
online) ในฮ่องกง แดจังกึม เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผู้ชมบริโภคมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการออกอากาศ
ในประเทศอิหร่าน เรตติ้งของ แดจังกึม แตะระดับ 90% ในขณะที่ แดจังกึม เป็นที่คลั่งไคล้ในหลายประเทศ
แถบแอฟริกา อย่างในซิมบับเว ผู้ชมท้องถิ่นถึงขั้นประท้วงสถานีโทรทัศน์ให้เลือกออกอากาศละครเรื่องนี้เมื่อ
ตารางเวลาชนกับการถ่ายทอดโอลิมปิกเกมส์ (Nguyen, n.d. : online) เหนืออื่นใด คุณูปการของ แดจังกึม
คือการแสดงลักษณะอันเป็นตัวแทนของเรื่องอื่น ๆ (representative case) ซึ่งทาให้ แดจังกึม เพียงเรื่องเดียว
สามารถฉายบันไดสู่ความสาเร็จในด้านการส่งออกละครโทรทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โดยไม่ต้องเลือกศึกษาให้
มากกรณี และถึงแม้มีข้อโต้แย้งว่าความสาเร็จของ แดจังกึม เป็นเพียงอดีตให้กล่าวขาน ความเป็นตัวแทนเรื่อง
อื่นๆ ช่วยรับประกันว่าแนวทางที่ค้นพบจะยังคงประยุกต์ใช้ได้กระทั่ง ในยุคปัจจุบัน วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์3
(2561: สัมมนา) กล่าวว่า แดจังกึม มีความพิเศษกว่าละครโทรทัศน์เรื่องอื่น ๆ ตรงที่ แดจังกึม ไม่เพียงเบิกทาง
ให้แก่ความนิยมงานละครของเกาหลีใต้ในหลายประเทศ แต่ยังมีความร่วมสมัยที่จะนามาเป็นแบบอย่างการ
ทางานซึ่งนักปฏิบัติการในสายวิชาชีพกระหายใคร่รู้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป
1.2 คาถามหลักในการวิจัย
ทาไมละครโทรทัศน์โทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม ของเกาหลีใต้จึงเป็นที่นิยมในต่างประเทศจนส่งผลต่อการ
สร้างภาพลักษณ์ในระยะยาว
3

นักเขียนบทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ มีผลงานความสาเร็จจากการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก กากับฯโดย พุฒิพงศ์ พรหม
สาขา ณ สกลนคร และ วศิน ปกป้อง (2553)
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
การตอบคาถามวิจัย ต้องอาศัยหลักพื้นฐานทางการตลาดเป็นแนวทางไขปัญหา เมื่อ แดจังกึม คือ
สิน ค้าชิ้น หนึ่ง ความสาเร็ จของ แดจังกึม จึง ต้องมาจากการบรรจบกันของตัวสิ นค้ากับความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยมีวิธีบริหารจัดการบางอย่างเสริมกาลัง ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประการ
1.3.1 ศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอในละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม ในฐานะสินค้าบันเทิง
1.3.2 วิเคราะห์ลักษณะผู้ชม แดจังกึม ในต่างประเทศ
1.3.3 สืบค้นวิธีการวางรากฐานสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สนับสนุนภาครัฐและ
เอกชนซึ่งมีส่วนส่งเสริมความนิยมของ แดจังกึม ในต่างแดน
1.4 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากความหลากหลายของวัตถุประสงค์วิจัย แนวคิด/ทฤษฎีที่นามาใช้ประกอบการไขโจทย์ต้องจัด
กลุ่มตามสาระในวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังที่ปรากฏต่อไปนี้
1.4.1 ทฤษฎีด้านละครโทรทัศน์ ได้แก่ ความเป็นละครโทรทัศน์ หลักการนาเสนอในละครโทรทัศน์
1.4.2 ทฤษฎีด้านผู้ชม ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้ชม แนวคิดโลกานุวัตรกับผู้ชม
1.4.3 ทฤษฎีด้านการจัดการ ได้แก่ หลักการจัดการ
เนื้อหาเชิงลึกของแนวคิด/ทฤษฎีทั้งหมดอยู่ใน บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.5 กรอบความคิดงานวิจัย
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1.6 นิยามศัพท์สาคัญ
1.6.1 การสร้างภาพลักษณ์ ในฐานข้อมูลของ Council on Foreign Relations ของ
สหรัฐอเมริกา การสร้างภาพลักษณ์ของชาติหมายถึงการนาเสนอภาพ
เชิงบวกให้แก่ประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าด้านอื่น ๆ ตามมา (Teslik,
2007: online) การปรับภาพลักษณ์มักใช้วิธีการของบริษัทหรือ
องค์กรทั่วไป แต่ในระดับชาติต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐ
องค์กรไม่แสวงหากาไร และเอกชน
1.6.2 ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติของรัฐบาล ปรารถนายกระดับประเทศไทยให้
ทัดเทียมกับนานาชาติในแง่ของการพึ่งตัวเอง หรือ การเชื่อมโยงกับ
อารยประเทศ
1.6.3 ละครโทรทัศน์
สื่ อ ภาพเคลื่ อ นไหวที่ มี เ รื่ อ งเล่ า ชั ด เจน แบ่ ง น าเสนอเป็ น ตอนเพื่ อ
ออกอากาศทางวิทยุ หรือ สถานีโทรทัศน์
1.6.4 เกาหลีใต้
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือ
มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นของตัว เอง เด่นดังในเรื่องสินค้า
อุตสาหกรรมและสื่อบันเทิง
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ครั้งหนึ่งตัวแทนรัฐคือกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ควรมีการขยายอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง 4 และ
ยกระดับให้เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม (เดลินิวส์, 2559: ออนไลน์) งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยประมวล
แนวทางสร้างสรรค์งานบัน เทิงสาหรับปฏิบัติการสร้างภาพลั กษณ์ในระยะยาว ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสามารถนาไปประกอบแผนงานพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของรัฐได้
1.7.2 การผลิตงานบันเทิงเพื่อสร้างภาพลักษณ์หมายถึง การปฏิวัติทางความคิด และปรับเปลี่ยนวิธี
สร้าง หากไร้ ซึ่งงานวิจัยรองรับ การเปลี่ยนแปลงในทางการผลิตอาจไม่ส ามารถดาเนินโดย
ราบรื่นด้วยเกิดข้อกังขาในแง่ความเป็นไปได้ ดังนั้น การวิจัยจะช่วยเสริมความมั่นใจเรื่องการ
ผลิตและส่งออกละครเพื่อสร้างภาพลักษณ์
1.7.3 รายงานวิจัยจะเป็นเอกสารสาคัญที่ช่วยรองรับการขับดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมายคือเชื่อมโยง
กับประชาคมโลกบวกกับเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจดังที่กาหนดในพิมพ์เขียวประเทศไทย
4.0 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 11-13) เพราะภาพลักษณ์ที่ดี
หมายถึงโอกาสในการเพิ่มสัมพันธ์ทางการค้า ภาพลักษณ์ผ่านงานบันเทิงที่ดียังช่วยยกระดับ
ศักดิ์ศรีของชาติอันถือเป็นมูลค่าทางจิตใจเช่นกัน

4

คากล่าวที่ใช้ ณ เวลาให้สัมภาษณ์คือคาว่า “ภาพยนตร์” แต่ภาพยนตร์ในสายตารัฐมักเป็นคากล่าวโดยรวมที่ครอบคลุมถึงสื่ออย่างละครโทรทัศน์
เช่นกัน หรือถ้าสรุปให้กระชัดคือรัฐหมายถึงสื่อบันเทิงกลุ่มภาพเคลื่อนไหวที่มีเรือ่ งราว
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่ างที่ร ะบุ ใน 1.4 แนวคิด /ทฤษฎีที่เ กี่ยวข้อง การวิจัย ครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบซึ่ง กาหนดใน
วัตถุประสงค์วิจัย 3 ประการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เลือกใช้จึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มละคร
โทรทัศน์ กลุ่มผู้ชม และกลุ่มบริหารจัดการ แต่ละกลุ่มกาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์วิจัยแต่ละประการ
เพื่อใช้เป็นพื้นฐานทางความคิดสาหรับสืบค้นหรือวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาในบทที่ 2 ประกอบไปด้วย
2.1 ความเป็นละครโทรทัศน์
2.4 แนวคิดโลกานุวัตรกับผู้ชม
2.2 หลักการนาเสนอในละครโทรทัศน์
2.5 หลักการจัดการ
2.3 การวิเคราะห์ผู้ชม
2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็นละครโทรทัศน์
ความเป็นละครโทรทัศน์ยังเป็นที่ถกเถียงและขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทางวิชาการ อย่างไรก็
ตาม เนื้อหาที่พึงประมวลได้จ ากคาอธิบ ายแหล่งต่า งๆทั้ง ในและต่างประเทศเพียงพอต่อการสร้างข้อสรุป
เบื้องต้น
2.1.1 ละครโทรทัศน์กับละครเวที
ในประเทศไทย ละครโทรทัศน์และละครเวทีมีลักษณะร่วมกันตรงเน้นการสื่อสารผ่านบทพูดและการ
แสดง ความเข้าใจละครเวทีจึงสามารถปูพื้นฐานสาหรับเข้าถึงลักษณะทั่วไปของละครโทรทัศน์ได้ดี
ทฤษฎีที่ประมวลโดย Cohen (1988: 30-35) บ่งชี้ว่าละครเวทีสามารถเข้าใจในเชิงโครงสร้างได้ 2
แบบ แบบแรกคือ การแยกเป็นโครงสร้างระดับใหญ่ แบ่งเป็นโครงเรื่อง ตัวละคร และแก่นเรื่อง ฯลฯ แบบที่
สองคือ การแยกองค์ประกอบตามลาดับเรื่องราว เช่น การเปิดเรื่อง การพัฒนาปัญหา จุดขมวดปม ฯลฯ ทั้ง 2
แบบล้วนอิงคาอธิบายของอริสโตเติล ปรัชญาเมธียุคกรีกโบราณ โดยแบบแรกมาจากมุมมองที่อริสโตเติลมีต่อ
ละครกลุ่มโศกนาฏกรรมของกรีกซึ่งนาไปสู่การแตกเป็นโครงสร้าง ดังนี้
- โครงเรื่อง
- ตัวละคร
- แก่นเรื่อง
- บทสนทนา
- ดนตรีหรือกลวิธีสร้างบรรยากาศ
- เทคนิคประกอบการแสดง
5
- ธรรมเนียมนาเสนอ
ในแบบที่สอง อริสโตเติลเห็นว่าละครเวทีมีลาดับของการแสดง ดังนั้น การพิจารณาตามลาดับขั้นก็เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกสาหรับนักการละคร ลาดับที่ว่าเริ่มจากการรวมตัวของผู้ชมก่อนเปิดม่าน เมื่ออารมณ์ผู้ชมเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่โลกของละครแล้วจึงเป็นการเปิดเรื่อง ตามด้วยการวางปมปัญหา จุดขมวดปม บทสรุป การปิดฉาก และ
ท้ายที่สุดคือ การรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ชม (Cohen, 1988: 36-44)
5

ธรรมเนียมการนาเสนอไม่ได้เอ่ยโดยอริสโตเติล แต่ Cohen เพิ่มเข้าไปในคาอธิบายทฤษฎีการละครของตัวเอง
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ในมุมของนักการละครไทย วิธีมองละครในเชิงโครงสร้างมีทั้งที่ สอดคล้องกับคาอธิบายข้างต้นและ
แตกต่าง งานเขียนโดยนพมาส ศิริกายะ. (ม.ป.ป. : 247-248) ชี้ว่าการมองละครโดยอิงโครงสร้างแบบของ
อริสโตเติล คือ โครงเรื่อง ตัวละคร แก่นเรื่อง ฯลฯ เป็นสิ่งซึ่งถือปฏิบัติ ในสายวิชาการไทย แต่นพมาสยังแนะ
แนวทางอีกอย่างซึ่งใช้ลาดับเรื่องราวเป็นเกณฑ์คล้ายกับที่อริสโตเติลกล่าวไว้ ได้แก่
-

การปูพื้น
เรื่องราวที่เข้มข้น
การคลายตัวจากปัญหา
บทสรุป
ความขัดแย้ง
ความระทึกใจ

-

จุดกระตุ้นเรื่อง
จุดผันแปรของเรื่อง
จุดขมวดปม
การเปลี่ยนแปลง
ความประหลาดใจ

นักการละครของไทยอีกท่านคือมัทนี รัตนิน (2546: 84-86) ได้นาเสนอว่า ในการสร้างละครหนึ่งเรื่อง ผู้สร้าง
ต้องเริ่มจากเรื่องราวที่เป็นแก่นของเรื่องหรือ main action โดยต้องอธิบายได้ว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
เพราะอะไร อย่ างไร ผลเป็ นอย่ างไร อะไรเป็นจุดเปลี่ยน และอะไรเป็นสาเหตุ ที่ทาให้ เกิดจุด เปลี่ ยน เมื่อ
ประมวลได้แล้ว ให้นามาวางเป็นเรื่องราวตามหลักการข้างต้น มีเปิดเรื่อง พัฒนาความยุ่งยาก สร้างจุดหักเห ใส่
การคลี่คลาย รวมทั้งคลี่ปมปัญหาทั้งหมดให้กระจ่างชัด แต่ในทฤษฎีของมัทนี การวิเคราะห์บทละครควรต้อง
คานึงถึงความคิดหลักของเรื่อง (theme) ซึง่ ละครเรื่องหนึ่งอาจมีความคิดหลักได้ถึง 2 ข้อ นอกจากนี้ ลีลาและ
จังหวะ ได้แก่ ความสั้น-ยาวและตาแหน่งของเหตุการณ์ในเรื่อง รวมไปถึงแนวการนาเสนอ เช่น แนวเหนือจริง
แนวเสมือนจริง ก็เป็นสิ่งที่นักการละครไม่ควรละเลย (มัทนี รัตนิน, 2546: 87-88)
ณ จุดนี้ หากมองว่าละครเวทีและละครโทรทัศน์คือฝาแฝดที่ มีเพียงช่องทางนาเสนอแตกต่างกัน การ
ใช้วิธีวิเคราะห์ละครเวทีกับ กรณีละครโทรทัศน์ก็สามารถกระทาได้ จะเห็นว่าคาอธิบายของนักทฤษฎีที่ยกมา
นั้นให้ความเป็นละครขึ้นอยู่กับเรื่องราวเป็นหลัก และตัวเรื่องราวเองก็อาศัยโครงสร้างซึ่งสามารถสรุปรวมเป็น
ภาพใหญ่ให้เข้าใจง่ายได้ด้วยโครงสร้างแบบสามองก์ (three-act structure) คือมีการเปิดเรื่อง พัฒนาปม
ปัญหายาวไปจนขมวดปมปัญหา และคลายปม เพียงแต่นักทฤษฎีแต่ละท่านให้รายละเอียดแตกต่างกันไปแม้จะ
ใช้กรอบเดียวกันก็ตาม ผังมโนทัศน์ด้านล่างคือภาพตัวอย่างของโครงสร้างแบบสามองก์

ที่มา Indiana University Bloomington.
http://www.indiana.edu/~audioweb/T206/three-act.html
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ดังนั้น การจะเข้าใจละครโทรทัศน์ ให้ดูวิธีการเสนอเรื่องราวเป็นสาคัญ การจะวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ก็ให้ใช้
ทฤษฎีด้านเรื่องราวเป็นความรู้พื้นฐานสาหรับการพิจารณา
2.1.2 ความหมาย ประวัติศาสตร์ การเดินเรื่อง และตัวละคร
แต่ในข้อเท็จจริง ละครโทรทัศน์ไม่เพียงใช้ช่องทางนาเสนอต่างจากละครเวที เท่านั้น รูปแบบการ
นาเสนอก็แตกต่างกันด้วย เพราะละครโทรทัศน์ดาเนินเรื่องยาวนานกว่าละครเวทีจนต้องซอยเนื้อเรื่องออกเป็น
ตอน (episode) แต่ละตอนอาจจะเชื่อมโยงด้วยเส้นเรื่อง (plotline) เดียวกันหรือคนละเส้นเรื่อง แต่ใช้ตัว
ละคร (character) กลุ่มเดียวกัน ดังนั้น ละครโทรทัศน์มีลักษณะจาเพาะบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยทฤษฎี
เรื่องเล่าแบบของละครเวทีทั้งหมด
คาอธิบายละครโทรทัศน์ซึ่งประมวลโดยกลุ่มวิชาการสังกัด Communication Studies แห่ง York
University ประเทศแคนาดา ถือเป็นแหล่งความรู้หนึ่งที่ให้ภาพของละครโทรทัศน์ในเชิงลึก มีทั้งประเด็น
ประวัติศาสตร์ การเล่าเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ผู้ชม ผู้ผลิต ทั้งหมดเขียนเป็นชุดบทความขนาดสั้นโดย Laura
Onofrio และ Leanora Addorisio แต่งานที่นามาอ้างอิงในหัวข้อนี้เขียนโดย Onofrio สาหรับงานของ
Addorisio อยู่ในหัวข้อที่ 2.3 การวิเคราะห์ผู้ชม เพราะเป็นเรื่องของผู้บริโภคละครโทรทัศน์
ในแง่ประวัติศาสตร์ Onofrio (2003: online) สกัดข้อมูลลงบทความราว 3 ชิ้นในชื่อว่า The Soap
Opera, Television Daytime Dramas และ How Storylines Evolved with the Times ในการนี้
Onofrio ให้คาอรรถาธิบายของละครโทรทัศน์ก่อนเริ่มความรู้ในทางประวัติศาสตร์ว่าละครโทรทัศน์หรือ soap
opera6 ในภาษาอังกฤษคือละครประเภทหนึ่งที่มีความดึงดูดเฉพาะตัว ใส่ความเกินจริงในด้านเรื่องราวและ
การสื่อสารทางอารมณ์ของผู้แสดง ความเกินจริงเช่นนี้จัดเป็นขนบของละครโทรทัศน์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ด้วยผู้สนับสนุนการผลิตเห็นว่าสามารถเรียกความสนใจผู้ชมได้ดีโดยเฉพาะจากกลุ่มแม่บ้าน Onofrio ยังอ้างอิง
หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Soap Opera เขียนโดย Dorothy Hobson เสนอใจความว่า soap opera เป็นงาน
สะเทือนอารมณ์อย่างหนึ่งที่เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ แต่ใช้รูปแบบการนาเสนอเป็นตอน ๆ ให้แต่ละ
ตอนมีความต่อเนื่องด้วยตัวละคร สถานที่ หรือโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ตอ่ เนื่องกัน
ในด้านเนื้อหา ละครแบบ soap opera สร้างภาพมายาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์เพราะใช้เรื่องราวซึ่งพัฒนา
มาจากชีวิตจริงของปุถุชน ขณะเดียวกันใช้ตัวละครเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงกับผู้ชม โดยทุกเรื่อง
ออกแบบให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงประสบการณ์และอารมณ์ของตัวละครได้ซึ่งจะทาให้ผู้ชมผูกพันกับเรื่องราว
จริง ๆ แล้ว โครงสร้างของละครโทรทัศน์หยิบยืมมาจากละครวิทยุที่ออกอากาศในยุค 1930 รังสรรค์
โดยบุคคลที่ชื่อ Anne Hummert และ Irna Phillips7 โครงสร้างดังกล่าวกาหนดให้ ละครโทรทัศน์ต้อง
นาเสนอตัวละคร ฉาก และเรื่องเล่าซึ่งใช้เส้นเรื่องที่ต่อเนื่องจากตอนหนึ่งไปสู่ตอนหนึ่ง เรียกในภาษาอังกฤษว่า
“serialized dramatic television” จุดเริ่มครั้งประวัติศาสตร์ของละครโทรทัศน์คือการเปลี่ยนผ่านของภูมิ
ทัศน์สื่อในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 จากเดิมที่ผู้คนเสพละครวิทยุ ก็หันมาเสพละครผ่านสื่อโทรทัศน์มาก
ขึ้น เครื่องรับโทรทัศน์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสื่อใหม่ที่หลายครัวเรือนซื้อหากันเป็นปกติ นั่น

6

ซึ่งบางครั้งผู้คนมองว่าตรงกับ “ละครน้าเน่า” ในภาษาไทย
Irna Philips ได้รับฉายา mother of the soap opera หรือเจ้าแม่แห่งวงการละคร เป็นผู้ที่สร้างรูปแบบความบันเทิงผ่านวิทยุจนเป็นเอกลักษณ์
ก่อนเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเดิมผ่านรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “ละครโทรทัศน์”
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ผลักดันให้ผู้สนับสนุนโฆษณาเปลี่ยนช่องทางจากการให้เงินอุดหนุนละครวิ ทยุมาเป็นละครเพื่อการแพร่ภาพ
ทางโทรทัศน์
ในช่วงแรก ๆ ละครโทรทัศน์มีความคล้ ายคลึงกับละครวิทยุตรงระยะเวลานาเสนอ กาหนดให้แต่ละ
ตอนอยู่ในกรอบเวลา 15 นาที ออกอากาศช่วงเวลา 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น เหตุที่ละครแต่ละตอนมีขนาดสั้น
เช่นนี้เกิดจากเครือข่ายโทรทัศน์เชื่อว่า 15 นาทีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด แต่ในปี 1956 นักเขียนบท
ละครคือ Irna Phillips ได้ลองเขียนเรื่อง As the World Turns ในรูปแบบของละครความยาวครึ่งชั่วโมง เมื่อ
ออกอากาศ As the World Turns พิสูจน์ว่าความเชื่อของเครือข่ายสถานี ไม่ถูกต้องด้วยผู้ชมสนใจติดตาม
เรื่องราวโดยไม่เบื่อหน่าย ความยาวครึ่งชั่วโมงจึงแทนที่ระยะเวลาเดิม กระทั่งได้รับความนิยมในที่สุด ในกาล
ต่อมา ละครโทรทัศน์ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอีกขั้นจากละครครึ่งชั่วโมงไปสู่ละครความยาว 1 ชั่วโมงเต็มแล้ว
เลือกใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมงมาตลอดจนกลายเป็นมาตรฐานขั้นต่าของการสร้างทั่วโลก
ย้อนกลับไปที่ความนิยมของละครโทรทัศน์ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1930 เป็นต้นมา ความสาเร็จของ
ละครแทบทุกเรื่องมาจากศักยภาพในการนาเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นที่คุ้นเคย
ให้แลดูน่าสนใจ เมื่อเวลาผ่านไป ละครแต่ละเรื่องยิ่งแสดงลักษณะดังกล่าวมากขึ้นจนมีสภาพของงานสะท้อน
สังคมไปโดยปริยาย ดังนั้น สภาพทางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละยุคสมัย ย่อมแสดงผ่านโครงเรื่องและแก่นเรื่อง
ของละคร ในสหรัฐอเมริกา เส้นเรื่องยอดนิยมของละครมักเกี่ยวพันกับปัญหายาเสพติด ชาติพันธุ์/วัฒนธรรม
ชนกลุ่มน้อย ความสาส่อนทางเพศ ฯลฯ ด้วยปัญหาเหล่านี้พบเจอได้ทั่วไป ในยุคทศวรรษ 30-50 ซึ่งยังเป็นยุค
ประเพณีนิยม ละคร (วิทยุ) นาเสนอพฤติการณ์ของตัวละครตามกรอบประเพณีซึ่ง ผู้คนยึดมั่นในความเชื่อ
เกี่ยวกับครอบครัว บทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ผู้ให้กาเนิด และความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิงตามจารีต แต่
เมื่อแนวคิดเสรีนิยมทรงพลังมากขึ้น ชาวอเมริกันเริ่มมีความเป็นเสรีชนสูงกว่าเดิมโดยแลกกับความคิดอนุรักษ์
นิยม เนื้อเรื่องในละครโทรทัศน์จึงผันแปรเป็นการย้าเน้นภาพความรักแบบประเจิดประเจ้อ การกอดจูบในที่
รโหฐานกลายเป็นเรื่องธรรมดา กระทั่งฉากซึ่งข้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทั้งแบบนอกสมรสหรือก่อนสมรสก็เป็น
เรื่องธรรมดา มีการนาเสนอตัวละครหญิงด้วยมุมมองใหม่ ๆ มีความเป็นนักทางานมืออาชีพ มากกว่าจะจากัด
ตัวเองแค่ตาแหน่งแม่บ้านแม่เรือน ฉะนั้น แม้ละครโทรทัศน์ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม ความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาละครกับความเป็นไปทางสังคมยุคนั้น ๆ ไม่เคยเปลี่ยนไป หัวใจหลักของละครโทรทัศน์จึงเป็น
เรื่องของการนาข้อเท็จจริงมาปรุงแต่งให้เป็นงานบันเทิง
นอกจากเกร็ดทางประวัติศาสตร์แล้ว Onofrio สรุปศาสตร์ด้านการเล่าเรื่องและแก่นเรื่องในงานละคร
โทรทัศน์ ทั้ง 2 อย่างเผยแพร่ผ่านบทความชื่อ The Soap Opera Narrative และ Constant Theme Romance and Intimate Relationships ตามลาดับ การเล่าเรื่องรวมทั้งแก่นเรื่องในที่นี้มาจากกรณีศึกษา
คือละครโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งชี้ว่าละครของอเมริกันชนมักผูกพันโครงเรื่องกับประเด็นครอบครัว โดย
ให้ครอบครัวในเรื่องประสบปัญหาบางอย่างและสมาชิก ต้องทาทุกอย่างให้รอดพ้นจากปัญหา นอกจากเรื่อง
ครอบครัว ละครโทรทัศน์อเมริกันมักมีเนื้อหาวนเวียนกับประเด็นของการกาเนิด การแต่งงาน และการสูญเสีย
ทั้ง 3 อย่างเป็นส่วนประกอบทีต่ ้องปรากฏในเนื้อเรื่องรวมทั้งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเส้นเรื่องตั้งแต่ตน้ จนจบ
แต่แก่นเรื่องยอดนิยมในละครกลับพบว่าเป็นเรื่องของความรัก ละครโทรทัศน์หลายเรื่องผสมผสาน
ความรักในปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวพระตัวนาง คาอธิบายหนึ่งบอกว่าภาพความสัมพันธ์ทางเพศช่วยเติมพลังให้
ตัวละครมีความน่าดูชม และตัวความรักเองก็เป็นภาวะอารมณ์ที่ขับดันให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมในแบบของ
ตนเองออกมา หากอยากรู้ว่าละครโทรทัศน์ได้วิวัฒน์คู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างไร ให้ดูที่การนาเสนอ
ชีวิตคู่ในละครแต่ละยุคสมัย เช่น ในยุคละครวิทยุ ผู้สร้างให้ความสาคัญแก่ประเด็นการแต่งงานและครอบครัว
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ยุคนั้น เป้าหมายความรักของตัวละครไม่ได้อยู่ที่เพศสัมพันธ์แต่เป็นการสมรส เพราะเป็นยุคที่ครอบครัวเดี่ยว
คือบรรทัดฐานของอเมริกันชนและการหย่าร้างแทบไม่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ต่อมาเมื่อการหย่าร้างเริ่ม
เป็นที่ยอมรับในสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ทางเพศแบบผิดประเพณีก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แก่นเรื่อง
เกี่ยวกับความใกล้ชิดทางเพศโดยไม่หวังเรื่องการแต่งงานจึงเป็นหัวใจของละครโทรทัศน์สมัยใหม่ ตัวละครหญิง
ต้องดูดึงดูด ยั่วยวน เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสหรือการคบชู้เป็นเรื่องปกติ หมายความว่ายุครุ่งโรจน์ของละคร
วิทยุตรงกับยุคที่ผู้คนห่างเหินจากเรื่องนอกใจ การหย่าร้าง และยึดถือความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นใหญ่ เมื่อยุค
ละครวิทยุจบลง ความรักในมุมนี้ก็ยังได้รับการถ่ายทอดสู่ละครโทรทัศน์ เพียงแต่สังคมสมัยใหม่มองเรื่องความ
รักในอีกรูปแบบหนึ่ง ทาให้ละครโทรทัศน์ยุคใหม่นาเสนอประเด็นความรักที่แตกต่างไปจากในอดีต
นอกจากความรักแล้ว ละครโทรทัศน์อเมริกัน ยังอาจใช้แก่นเรื่องหนัก ๆ เพื่อเสริมภาวะสะเทือนใจ
อย่างเช่น การข่มขืน ยาเสพติด เชื้อ HIV ฯลฯ ซึง่ แก่นเหล่านี้ช่วยสร้างพื้นที่ให้ดาเนินเรื่องได้นานต่อเนื่อง ด้วย
เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการคลี่คลาย การเติมเนื้อหาเช่นนี้ทาให้ละครทาหน้าที่เหมือนภาพสะท้อนของโลก
และชีวิต และนี่เป็นลักษณะที่พบเห็นได้ในงานละครโทรทัศน์หลายสัญชาติ สกุล บุณยทัต (2560: 131)
นักเขียนนักวิจารณ์ที่คลุกคลีกับงานภาพยนตร์ ละคร กวี ดนตรี กล่าวว่า
ละครมีรากฐานของความคิดเป็นกระบวนการที่ดูผิวเผินเหมือนง่าย แต่แท้จริงมันกลับมีนัย
ที่ซ่อนลึกอยู่ด้านในที่ต้องตีความให้ออกมาเป็นมิติแห่งความหมายมากมาย จุดนี้เหมือน
เป็นกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ความเข้าใจในความเป็นละครและไขเข้าไปใน “หัวใจ” แห่ง “การรู้
รับรู้ เรียนรู้ และรู้สึก” โดยต่อเนื่องกัน
แต่ในภาพรวม การดาเนินเรื่องของละครโทรทัศน์ยังมีลักษณะจาเพาะประการอื่นที่ทาให้ความเป็น
งานแพร่ภาพทางโทรทัศน์มีความแปลกแยก แต่โดดเด่น
- เส้นเรื่องของละครโทรทัศน์มักแฝงความเป็นอนุรักษ์นิยม แม้ละครหลายเรื่องใช้ประเด็นฉาวโฉ่ทาง
สังคมเป็ น จุ ดขาย ผู้ ส ร้ างหลายรายก็จะยังขับเน้นความงามของวิถีชีวิตหรือคุณธรรมจริยธรรมที่
ประพฤติปฏิบัติกันมา
- ทุกเรื่องต้องมีตัวละครฝ่ายร้าย (antagonist) ที่จะช่วยเพิ่มอรรถรสการรับชม ยิ่งตัวละครร้ายมาก
เท่าใด จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้ชมได้มากเท่านั้นด้วยผู้ชมต้องการจะติดตามดูจุดจบของตัวละครที่
ตนชัง
- ละครโทรทัศน์ต้องอาศัยความยืดเยื้อของเนื้อเรื่องเป็นจุดขาย และอาจจะใช้เวลาร่วมเดือนกว่าจะนา
ผู้ชมเข้าสู่จุดขมวดปม แต่ในความยืดเยื้อ ละครซ่อนเสน่ห์ที่จะทาให้ผู้ชมติดตามมากกว่าเบื่อหน่าย
- ระหว่างการดาเนินเรื่อง ผู้สร้างอาจใส่ภาพย้อนอดีต ตอกย้าบทสนทนาเดิม ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ชมเห็น
ภาพย้อนหลังและไม่พลาดข้อมูลสาคัญที่นาไปสู่ความเข้าใจประเด็นปัญหาในเรื่อง
- ในความเป็นละครโทรทัศน์ ผู้สร้างต้องเดินเรื่องด้วยบทสนทนามากกว่าการกระทาเฉกเช่นในละคร
วิทยุ เพราะละครโทรทัศน์คือร่างแปลงของละครวิทยุเดิม นั่นทาให้ละครโทรทัศน์สื่อเรื่องราวผ่านบท
พูดของตัวละครแทนการสื่อความผ่านลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ ที่เป็นอวัจนภาษา (nonverbal
language) อย่างสัญลักษณ์ เป็นต้น
- ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติในละครโทรทัศน์ เหนืออื่นใด ทุกเรื่องต้องใช้หลัก cliffhanger คือสร้าง
ปริศนาหรือวางปมปัญหาไว้ช่วงท้ายของแต่ละตอนเพื่อยั่วให้คนดูติดตามคาเฉลยในตอนต่อไป
- บางครั้งละครโทรทัศน์เลือกใช้จุดหักมุม (twist) เพื่อสร้างความประหลาดใจ (surprise value)
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ในด้านตัวละคร บทความชื่อ Character Development, Common Character Types และ
Personality Profiles of Characters: The Good, The Bad, The Weak โดย Onofrio (2003: online)
ได้เสนอสาระไว้อย่างน่าสนใจ นั่นคือ แม้จะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ละครโทรทัศน์ทาหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวอัน
สนุกสนานหรือสะเทือนใจแก่ผู้ชม เรื่องราวดังกล่าวมักสื่อสารผ่านองค์ประกอบหลักคือตัวละครมากกว่า
ส่วนผสมด้านภาพอื่น ๆ ดังนั้น ตัวละครจัดเป็นส่วนสาคัญของละครโทรทัศน์ที่ผู้ผลิตต้องใส่ใจให้มากที่สุด แต่
การสื่อสารเรื่องราวผ่านตัวละครจะประสบความสาเร็จได้ก็ด้วยตัวละครที่มีลักษณะชัดเจนเท่านั้น โดยจะต้อง
เป็นตัวละครที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ชมจดจาได้ง่าย และทาให้ผู้ชมรู้สึกผู กพันซึ่งจะส่งผลทางจิตวิทยาให้ผู้ชม
ติดตามเรื่องราว ในการถ่ายทาแต่ล ะครั้ง ผู้ สร้างจึง ต้องคานึงถึงเอกลักษณ์ ตัว ละครเป็ นอันดับแรก แม้ว่า
บางครั้ งเอกลักษณ์อาจทาให้เกิด ภาพจาเดิมซึ่งแลดูซ้าซากน่าเบื่อ แต่ผู้ช มจะย่อยเนื้อหาได้ โ ดยปราศจาก
อุปสรรคเพราะมีความคุ้นเคยกับภาพเหล่านั้นเป็นพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม สูตรตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในละครโทรทัศน์ยุคปัจจุบันคือ ทุกตัวละครต้องมีคุณลักษณะ
ของปัจเจกชนที่สามารถหาตัวตนได้ในโลกของความเป็นจริง นั่นจะทาให้ผู้ชมไม่เพียงเอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับ
ตั ว ละคร แต่ ยั ง เชื่ อ ในตั ว ละครได้ ง่ า ยขึ้ น เรี ย กคุ ณ ลั ก ษณะของเช่ น นี้ ว่ า “believability” หรื อ “ความ
น่าเชื่อถือ” ผลลัพธ์ของการใส่ความน่าเชื่อถือ คือ นอกจากทาให้ผู้ชมติดตามละครโทรทัศน์และเชื่อมต่อกับตัว
ละครแล้ว ผู้ชมจะยังคาดหวังพฤติกรรมบางอย่างจากตัวละครเหมือนที่ประสบในชีวิตจริง นาไปสู่การเฝ้าตาม
ความคืบหน้าของเรื่องราว
ในยุคละครวิทยุ มีการนาลักษณะทางจิตใจมากาหนดบุคลิก พฤติกรรม และแรงจู งใจของตัวละครจน
เกิดเป็นตัวละคร 3 แบบ ได้แก่ ฝ่ายดี ฝ่ายร้าย และตัวละครอ่อนแอ ทั้งหมดนี้ถือเป็นเกณฑ์ในการสร้างสรรค์
ตัวละครยุคนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้สร้างจะกาหนดให้ตัวละครฝ่ายดีเป็นอิสตรีที่ปราศจากมลทิน และ
ปัญหาในเนื้อเรื่องต้องเกิดขึ้นแก่ตัวละครฝ่ายดีเสมอ ขณะที่ตัวละครฝ่ายร้ายแสดงนิสัยของคนเจ้าคิดเจ้าแค้น
ใจคด เลวทราม รวมทั้งยากที่จะกลับใจ ตัวละครฝ่ายร้ายต้องส่งสัญญาณคุกคามตัวละครกลุ่มอื่นตลอดเวลา
ยามกระทาการใดๆ ไม่สนใจผลเสียหายที่จะบังเกิดแก่ผู้คน ตัวละครฝ่ายร้ายมักเป็นบุรุษเพศ ไม่ใคร่ตกเป็น
เหยื่อของการกระทาเหมือนตัวละครฝ่ายดี สาหรับ ตัวละครประเภทอ่อนแอ ไม่มีความชัดเจนว่า อยู่ในกลุ่มดี
หรือร้าย แต่พบว่ามักจะปะปนอยู่ในกลุ่มตัวละครทั้งสองประเภท ลักษณะเด่นของตัวละครอ่อนแอ ได้แก่ ขาด
ความกล้าในการแสดงจุดยืน หรือไม่เสี่ยงที่จะกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง
เมื่อย่างเข้าสู่ยุคละครโทรทัศน์ ตัวละครลักษณะเหล่านี้เปลี่ยนผ่านจากเรื่องราวแบบละครวิทยุมาสู่
เส้นเรื่องในโทรทัศน์ พบได้บ่อยครั้งในงานผลิตของช่วงทศวรรษที่ 50 หรือ 60 อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการของ
ตัวละครเริ่มเห็นชัดในยุค 70 ซึ่งละครโทรทัศน์เริ่มที่จะเปิดกว้างทางเพศมากขึ้น และการกระทาของตัวละคร
ทั้งสามประเภทล้วนสะท้อนทัศนะเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์ทางเพศรวมไปถึงผลกระทบต่อชีวิต คู่ แต่เพศสัมพันธ์
ของตั ว ละครฝ่ า ยดี มั ก น าไปสู่ ค วามรั ก อั น บรรเจิ ด และชี วิ ต สมรสในที่ สุ ด เพราะตั ว ละครฝ่ า ยดี ยึ ด มั่ น ใน
อุดมการณ์ดั้งเดิมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ใช้แนวคิดว่าความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องราวของคนคู่หนึ่งซึ่งมีความ
รักผลักดันให้โคจรมาพบกัน จากนั้นสร้างครอบครัวด้วยกัน เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนในช่วงกลางทศวรรษ 70
ลักษณะตัวละครก็เปลี่ยนไปอีกระดับ ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเริ่มแทนที่ด้วยบทบาททางเศรษฐกิจเชิงรุก
สตรีต้องออกไปทางานหาเลี้ยงชีพ ผู้สร้างจึงใส่ความเป็นนักสู้ชีวิตลงไปในตัวละครฝ่ายดีมากกว่าเป็นแค่แม่พระ
ประจาครัวเรือน ในที่สุด ตัวละครทั้งสามแบบไม่ได้ มีความแตกต่างกัน ในด้านภาพลักษณ์ภายนอกอีกต่อไป
เว้นเสียแต่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมคนละระดับ
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บทความของ Onofrio ได้ยกงานของ Mary Cassata, Michelle Lynn Rondina และ Thomas
Skill ซึ่งพัฒนาคาอธิบายตัวละคร 12 แบบในละครโทรทัศน์อเมริกันเพื่อเสริมความเข้าใจ ประกอบด้วยตัว
ละครหลัก 5 บุคลิก และ ตัวละครรอง 7 บุคลิกดังแสดงในตารางด้านล่าง แม้ว่าบทบาททางเศรษฐกิจสังคม
ของตัวละครเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตหรือตัวละครมีความซับซ้อนกว่าเดิม เช่นไรก็ตาม บุคลิกเหล่านี้ก็ยังคง
ปรากฏให้เห็นในงานละครยุคปัจจุบัน
8

the chic
suburbanite

the subtle single
the traditional
family person
the successful
professional
the elegant
socialite

กลุ่มตัวละครหลัก
ตั ว ละครแบบนี้ มี ก ารศึ ก ษาดี เป็ น เพศชายหรื อ หญิ ง ชนชั้ น กลาง ใช้ ชี วิ ต กั บ
ความสาเร็จ ปกติแล้วอยู่คนเดียว อาจจะหย่าหรือเป็นโสด อายุราว 20-34 ปี ทางาน
ในตาแหน่งเฉพาะทาง ห่วงภาพลักษณ์และสถานะสังคมของตัวเอง สันโดษ ไม่ใส่ใจ
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวหรือเพื่อน มีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลอื่นเพียงเพื่อต้องการ
สร้างความประทับใจให้ตัวเองดูดีหรือรักษาสถานะทางสังคม
เป็นตัวละครวัยรุ่น ชนชั้นกลาง การศึกษาดี ส่วนมากเป็นผู้หญิง มีความชานาญ
เฉพาะทาง อยู่กับอาชีพการงานของตัวเอง แต่ให้ความใส่ใจสายสัมพันธ์กับครอบครัว
และเพื่อนฝูง
ตัวละครนี้มักเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่อง นับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในละครวิทยุ สมรส
แล้ว มีงานการทาแต่เป็นงานชั้นล่าง เช่น งานจาพวกก่อสร้าง อายุประมาณ 20-64
ปี และห่วงใยเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตัวละครวัยกลางคน เป็นคนทางานชั้นกลางหรือชั้นสูง โสดหรือหย่าด้วยสนใจที่จะทา
ทุกอย่างเพื่อหน้าที่การงานตัวเอง
วัยกลางคน สมรส หม้าย หรือหย่า เป็นหญิงชั้นสูง มีเชื้อสายผู้ดี อวดความมั่งมี มัก
ใช้ความร่ารวยสร้างความประทับใจให้แก่ใครก็ตามที่ตนชมชอบ เป็นพวกอนุรักษ์
นิยมสุดโต่ง แต่ก็มีใจสาธารณะ ห่วงใยสังคม เอื้อเฟื้อชุมชน

กลุ่มตัวละครรอง
self-made มั่งคั่ง แต่ใจดาและเป็นเผด็จการ มองชีวิตและความรักเหมือนการตลาด กาหนด
businesspersons สถานะของตัวละครอื่นให้เป็นเพื่อนหรือศัตรูก็ได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีประโยชน์
contented youths ตัว ละครผู้ เยาว์ กลุ่ มตัว ละครแบบนี้เ ป็นชนชั้นกลาง วัย รุ่นมัธ ยม หรือ นัก เรีย น
วิ ท ยาลั ย น าเสนอในฐานะส่ ว นหนึ่ ง ของครอบครั ว มี ค วามผู ก พั น กั บ เพื่ อ นและ
ครอบครัวและมักจะทนทุกข์กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่
ตัวละครวัยรุ่นที่ไม่สามารถรับมือกับการเติบโตและเผชิญหน้ากับปัญหาที่พบเจอใน
troubled teens
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ ตกเป็นเหยื่อของการดื่ม ยา เพศสัมพันธ์ เพื่อนเกเรได้ง่าย เป็น
พวกต่อต้านสังคม
8

ไม่ระบุแหล่งที่มา แต่จากการสืบค้นเพิม่ เติม คาดว่าน่าจะมาจากบทความเรื่อง Placing a "Lid" on Television Serial Drama: An Analysis of
the Lifestyles, Interpersonal Management Skills, and Demography of Daytime's Fictional Population ในหนังสือชื่อ Life on
Daytime Television: Tuning-in American Serial Drama โดย Mary Cassata and Thomas Skill
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happy
homemakers

กลุ่มตัวละครรอง
ตัวละครหญิงที่ทาหน้าที่ประหนึ่งเสาหลักของครอบครัวในด้านความรัก กาลังใจ และ
คุณธรรม

dissatisfied
homemakers

ตัว ละครที่ ไม่พอใจกั บบทบาทของตัว เอง เช่น การเป็นภรรยา แม่ หรือ แม่บ้า น
เพรียกหาความสาเร็จส่วนตนจากหน้าที่การงาน ไม่ใคร่ใส่ใจกิจการกุศลหรือหน้าที่
ทางสังคม มักไม่ได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้าง จึงทาให้พบกับความตึงเครียดใน
สายสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน

retired
homebodies

ตัว ละครเหล่ า นี้ เ ป็ นตั ว ละครส าคัญ ที่ต้ องปรากฏโฉมตั้ง แต่ ตอนแรกสุ ด เพราะมี
สติปัญญาและกาลังใจที่จะสร้างความปรองดองในหมู่สมาชิกครอบครัว เป็นที่รู้กันว่า
มีความมั่นคงทางอารมณ์แม้ในภาวะคับขัน มีความเบิกบานใจตลอดเวลา สามารถให้
คาปรึกษา คาแนะนาได้ ครองสถานะเสมือนพระผู้มาโปรด หรือผู้ให้ในคติความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน

frustrated
laborers

เป็นตัวละครชายเสียส่วนใหญ่ ไม่เป็นตัวละครหนุ่มก็ตัวละครมีอายุ หากเป็นอย่าง
แรก จะอยู่ในวัย 19-34 ปี ทางานชั้นล่าง ขาดเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน แต่ในกรณีหลัง
จะอยู่ ในช่ว ง 50-64 ปี เป็ นแรงงานชั้น กลาง-ล่ า งซึ่ง เบื่อ หน่า ยกับ หน้า ที่การงาน
รวมทั้งชีวิตโดยรวมของตัวเองและคิดหาแต่วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรม

troubled teens

ตัวละครวัยรุ่นที่ไม่สามารถรับมือกับการเติบโตและเผชิญหน้ากับปัญหาที่พบเจอใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ ตกเป็นเหยื่อของการดื่ม ยา เพศสัมพันธ์ เพื่อนเกเรได้ง่าย เป็น
พวกต่อต้านสังคม

อาจมีข้อโต้แย้งว่าคาอธิบายในตารางเป็นลักษณะตัวละครของงานอเมริกัน การจะนามาใช้ทาความ
เข้าใจละครโทรทัศน์ชาติอื่นย่อมไม่สามารถกระทาได้ กระนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าคาอธิบายช่วยบ่งชี้รูปแบบของ
ตัวละคร (character pattern) ซึ่งผู้สร้างนาเสนอซ้าจนกลายเป็นขนบ นั่นทาให้ทราบว่าตัวละครต้องใช้ความ
เฉพาะตัวบางอย่างให้คนจดจา ดังนั้น ละครโทรทัศน์สัญชาติต่าง ๆ ย่อมต้องมีลักษณะจาเพาะของตัวละคร
เช่นกัน
ทฤษฎีที่ว่ามาอิงความรู้รวบรวมโดยนักวิชาการตะวันตก ทั้งหมดเป็นคาอธิบายละครโทรทัศน์ในภาพ
ใหญ่คือใช้คาอธิบายแบบเหมารวม แต่อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2558: 81-82) ได้นาเสนอความเป็นละคร
โทรทัศน์ในภาพย่อยโดยแบ่งแยกคุณลักษณะของละครโทรทัศน์ ออกเป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกันในรายละเอียด ดังนี้
- serial

ละครเล่นเป็นตอน เรื่องราวต่อเนื่อง ใช้ตัวละครเอก 2-3 ตัว เดินสูตร
เดียวกับละครวิทยุ
- situation comedies ละครตลก มักเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดของครอบครัว ผู้แสดงต้องใช้
ความสามารถเรียกซึ่งเสียงหัวเราะจนเป็นคุณลักษณะประจาของตัวละคร
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- western
- detective drama
- anthology series
- dramatic special

ละครบุกเบิกตะวันตก มีฉากหลังเป็นชนบทยุคสหรัฐอเมริกากาลังขยายเขต
แดน สภาพบ้านเมืองปราศในชนบทจากขื่อแป ทาให้เต็มไปด้วยความรุนแรง
เน้นเรื่องของนักสู้ชายแดน เจ้าของคอกปศุสัตว์ ผู้รักษากฎหมาย และผู้ร้าย
ละครสืบสวน ตัวเอกมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ต่อสู้อาชญากรรมและทา
หน้าที่ไขคดี มีลักษณะเด่นคือผู้ร้ายของเรื่องจะโผล่มาในตอนจบ
เรื่องที่เขียนเป็นตอน แต่ละตอนมีเนื้อหาแตกต่างกันและจบในตัวเอง แต่ง
โดยผู้ประพันธ์คนละคน
คือละครพิเศษ จัดทาขึ้นสาหรับวโรกาสพิเศษ อาจจะออกอากาศเพียงเดือน
ละครั้ง มีความยาวตั้งแต่ 90 - 120 นาที

2.1.3 สรุป
ณ จุดนี้ ความเป็นละครโทรทัศน์สามารถนามาสรุปรวมเป็นคาอธิบายทางทฤษฎีได้ เฉกเช่นสื่อบันเทิง
แขนงอื่น กล่าวคือ ละครโทรทัศน์เป็นช่องทางบันเทิงด้วยเรื่องเล่า มีจุดเริ่ม พัฒนาปมปัญหา ขมวดปมปัญหา
และคลี่ คลายปมปัญหาเหมือนในละครเวที อย่างไรก็ดี ละครโทรทัศน์มีลั กษณะทางกายภาพที่แปลกแยก
ออกไปจากสื่อบันเทิงอื่นเช่นกัน กล่าวคือ เรื่องเล่าของละครโทรทัศน์ มีความยาวมากด้วยผู้สร้างนาเสนอเป็น
ตอน ใช้สถานที่ เส้นเรื่อง หรือ ตัวละครชุดเดียวกันเชื่อมโยง ผู้สร้างจึงต้องใช้หลักสะเทือนอารมณ์ในการสะกด
ผู้ชม หรือทาให้ละครโทรทัศน์มีแนวโน้มเกินจริงและเขย่าอารมณ์ เพื่อให้ผู้ชมติดตามไปจนจบ ในความเป็น
ละครโทรทัศน์ ชีวิตของตัวละครพัฒนามาจากเหตุการณ์จริงซึ่งช่วยให้ผู้ชมรู้สึกคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องได้ง่าย โดย
หลายเรื่องใช้การแสดงบวกกับบทสนทนาเป็นการสื่อสารหลัก นอกจากนี้ ละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง ๆ ประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบเดิม ๆ เช่น ตัวละครฝ่ายร้าย ความรุนแรงของเนื้อเรื่อง ปริศนาท้ายเรื่อง/จุดหักมุม เนื้อ
เรื่องที่ปราศจากความซับซ้อน ความจาเพาะและความน่าจดจาของตัวละครที่มีลักษณะแบนราบ แบ่งเป็นตัว
ละครดี ตัวละครเลว และตัวละครอ่อนแอ ซึ่งตัวละครจัดเป็นองค์ประกอบหลักของการสื่อสารเรื่องราว การ
นาเสนอตัวละครในงานละครโทรทัศน์ จึงมักมีความคล้ายกันจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะทาง แต่ไม่ว่าจะอย่างไร
ละครโทรทัศน์เป็นสื่อบันเทิงขนาดยาวที่เด่นชัดในการสร้างแก่นเรื่องจากวิถีชีวิตในสังคมจนเกิดเป็นคากล่าวว่า
ละครคือสื่อสะท้อนสังคม
ประมวลทฤษฎีข้างต้นมีบทบาทในงานวิจัย 2 ทาง ได้แก่ ช่วยรองรับสถานะความเป็นละครโทรทัศน์
ของกรณีศึกษา และใช้เป็นกรอบการเก็บข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ ตัวบท รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
2.2 หลักการนาเสนอในละครโทรทัศน์
เนื้อหาในส่วนที่แล้ว ว่าด้วยเรื่องของความเป็นละครโทรทัศน์ ในภาพรวม คาอธิบายช่วยสร้างกรอบ
การศึกษาตัวบทให้สอดคล้องกับธรรมชาติของงานบันเทิงแขนงนี้ เนื้อหาในหัวข้อที่สองจะยังคงอยู่ในหมวด
ของละครโทรทั ศน์ แต่ ให้ น้ าหนั ก ด้ านการน าเสนอ เป็ นการสั ง เคราะห์ กลุ่ มค าอธิบ ายที่เ กี่ย วกั บหลั ก การ
บางอย่างทีเ่ ชื่อว่าจะทาให้ละครโทรทัศน์ประสบความสาเร็จในแง่ของความนิยม
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2.2.1 กลวิธีนาเสนอในละครโทรทัศน์ไทย
สาหรับคนไทย ความเห็นทั่วไปที่มีต่อการนาเสนอในละครโทรทัศน์ค่อนข้างจะสอดคล้องกั นจนเป็น
ฉันทามติ บทความอันหนึ่งโดยทีมงานบันเทิงไทย 9 (2559: ออนไลน์) สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์
จากมุมของผู้บริโภค ความว่าองค์ประกอบหลักของการสร้างละครคือ เนื้อเรื่อง เพราะเนื้อเรื่องเป็นเครื่องมือที่
มีอิทธิพลสูงในการดึงดูดผู้ชม แต่ขนบของการทาละครไทยบังคับให้ผู้จัดละครนาเสนอเนื้อเรื่องจากเรื่องเล่า
เก่าๆ ด้วยเชื่อว่ามีเนื้อหาแบบคลาสสิก (classic content) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการผู้ชมและจะทาให้ละคร
เป็นที่นิยมได้ไม่ยาก เรื่องเล่าที่นามาทาซ้า ได้แก่ แม่นาคพระโขนง คู่กรรม นางทาส บ้านทรายทอง เมียหลวง
ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดละครย่อมพิจารณาเงื่อนไขอื่นประกอบการนาเรื่องเล่า เข้าสู่กระบวนการพัฒนาบท
เช่น หากกระแสละครโทรทัศน์ เรื่องเก่ายั งไม่ จางหายไปหรือไม่ได้ทิ้งระยะเวลานานพอ จะไม่มีการทาซ้า
ในทันที นอกจากนี้ การทาซ้าต้องอาศัยนักแสดงที่เข้ากับบทบาทและผู้สร้างต้องพยายามตีโจทย์ใหม่อยู่เสมอ
คือหามุมใหม่ ๆ มาเล่าเพื่อเลี่ยงความจาเจ
แต่ความเป็นไทยในละครโทรทัศน์ไม่ได้เด่นชัดเพียงแค่เรื่องเล่า ทว่าเป็นเรื่องของหลักการนาเสนอที่
ปรากฏซ้ากันจนเป็นนิจสิน อย่างละครไทยในยุคปัจจุบันเน้นบทรักโรแมนติก ผู้สร้างสื่อสารกับผู้ชมด้วยภาพตัว
ละครในลักษณะจาเดิม เช่น ตัวละครพระนางหกล้มเข้าหากัน แล้วพลาดปากไปประกบกัน ตัวนางอาจจะ
บาดเจ็ บที่ขาทาให้เดินล าบาก เปิ ดโอกาสให้ตัวพระช่วยจูง ทั้งหมดนี้ เสมือนการสร้างโอกาสให้ พระนางมี
สัมพัน ธ์ใกล้ ชิด ยามความสั มพัน ธ์แปรเปลี่ยนเป็นบทรัก กล้ องจะแพนไปที่โ คมไฟ (บิว ตี้ ฮันเตอร์, 2561:
ออนไลน์) แต่หากมองไปที่ประเด็นอื่น ๆ จะพบว่าละครโทรทัศน์ของไทยใช้วิธีการนาเสนอเพื่อเร้าอารมณ์ที่ไม่
สมเหตุสมผล ตัวอย่างอันโดดเด่น ได้แก่ ตัวละครต้องมีหทู ดี่ ีจนสามารถได้ยินแผนการต่าง ๆ ได้ง่าย คนรับใช้มี
พฤติกรรมจุ้นจ้านหรือสอดรู้สอดเห็น นางร้ายของเรื่องไม่ทาการทางานและมักเกี่ยวดองกับตัวพระเอกในฐานะ
คู่หมั้น นางเอกต้องแต่งหน้าอยู่เสมอแม้ยามหลับ หรือนางเอกทุกเรื่องต้องมีความสวยจนทาให้พระเอกตะลึง
ลาน ขณะทีน่ างร้ายต้องแสดงความร้ายกาจออกมาด้วยการเบะปากมองบน (บิวตี้ ฮันเตอร์, 2561: ออนไลน์)
แต่หากเป็นการนาเสนอแบบไทยคลาสสิกที่ปรากฏในละครทุกยุคสมัย สกุล บุณยทัต (2560: 202203) ได้สรุปเป็นรายประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
- นางร้ายหรือตัวอิจฉากรีดร้องสนั่นหวั่นไหว พยายามทาทุกอย่างไม่ให้พระเอกลงเอยกับนางเอก
- นางเอกเป็นตัวแทนของความดีงามด้วยการเก็บกดความทุกข์ระทมไว้เพียงคนเดียว
- พระเอกมีความอ่อนไหวและอ่อนแอ แต่สามารถปกป้องนางเอกได้
- พระเอกเป็นผู้ดีมีชาติตระกูล แต่ไม่ฉลาดและหูเบา บางครั้ง เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่ง
- นางเอกใสซื่อบริสุทธิ์ ปราศจากความเดียงสา
- พระเอกและนางเอกมักพบกันโดยบังเอิญ
ลักษณะการนาเสนอเช่นนี้ เผยให้เห็นในงานละครโทรทัศน์ของไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของ
คาว่า “น้าเน่า” คือขาดเหตุผลรองรับและดูเป็นสิ่งล้าสมัย แต่ในทางกลับกัน รูปแบบการนาเสนอเช่นนี้กลับทา
ให้ละครโทรทัศน์ไทยได้รั บความนิยมอย่างกว้างขวางโดยในหมู่ผู้ชมท้องถิ่น เพราะส่งอิทธิพลทางจิตวิทยาให้
ผู้ชมเฝ้าติดตาม
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ทว่า กลยุทธ์การนาเสนอของละครโทรทัศน์ในบริบทต่างชาติกลับมีลักษณะแตกต่างออกไปจากของ
ไทย ตามความคิดของ Hill (2013: online) ละครโทรทัศน์ที่จะบรรลุความนิยมต้องอาศัยองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
- เริ่มเรื่องด้วยตัวละครแอนตี้ฮีโร่ (anti-hero) ไม่มีคุณลักษณะของวีรชน เป็นชายวัยกลางคน มี
ปัญหาทางสุขภาพหรืออะไรบางอย่างในความทรงจา มีความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองและอยู่
ในสภาวะแวดล้อมการทางานที่เต็ม ไปด้วยการแข่งขัน มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความลับ
บางอย่างสื่อออกมาจากตัวละคร แต่ผู้ชมจะไม่รู้ว่าคืออะไร
- ให้ตัวละครมีครอบครัวอันเป็นลักษณะพื้นฐานของคตินิยมอเมริกัน
- เหตุการณ์ในเรื่องควรเกิดในช่วงปลายของยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อแสดงว่าตัวละครกาลังเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม นี่จะทาให้เกิดคาถามเกี่ยวกับวิธีรับมือของตัวละคร
- สร้างอาจารย์ผู้ให้คาแนะนาหรือบุคคลที่ต้องดูแลแก่ตัวละครหลัก
- มีศัตรูสาคัญซึ่งจะคอยเป็นอุปสรรคการดาเนินชีวิตหรือขัดขวางการทางานตามภารกิจ
- ภาพยา เพศสัมพันธ์ ความรุนแรงควรปรากฏในเรื่องเพื่อเร้าอารมณ์ผู้ชม อย่างน้อยภาพเหล่านี้จะ
ทาให้ผู้ชมตื่นตัว
- ใส่จุดพลิกผันลงไปในเรื่อง เช่น วิกฤตสุขภาพ/ความตาย ฆาตกรรมและการอาพรางศพ และ
อุปสรรคอันหนักอึ้งซึ่งช่วยขับเน้นความเป็นนักสู้ของตัวละครเอก
- มีความพรากจาก ตัวละครบางตัวควรสิ้นชีพ
- มีบทขาขันแทรกลงไปบ้างเพื่อความผ่อนคลาย
- ในการเปิดเรื่องเพื่อแนะนาตัวละครสาคัญทั้งหมด อาจสร้างเหตุการณ์ที่ตัวละครสาคัญมาอยู่
ร่วมกัน เช่น งานฉลอง
ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เรื่องราวมีความสะเทือนอารมณ์ ตรงกับ
ทฤษฎีที่ว่าละครโทรทัศน์ ต้องมาคู่กับความสะเทือนอารมณ์ ทว่า คาอธิบายของ Hill มาจากการศึกษา
คุณลักษณะของละครโทรทัศน์อเมริกันที่ ยังไม่อาจสรุปได้ว่ามีความเป็นสากลหรือไม่ แต่ถ้านามาเปรียบเทียบ
กับหลักการของละครไทย จะพบว่าละครโทรทัศน์เป็นงานที่เน้นความเข้มข้นทางอารมณ์และใช้วิธีเสนอให้
ถูกใจผู้ชม
2.2.2 สูตรการนาเสนอในมิติของเรื่องเล่าและตัวละคร
อย่ างไรก็ตาม ถ้า มองว่าความเป็ น เรื่องคือส่ ว นส าคัญของละครโทรทัศน์ ทฤษฎีด้านการนาเสนอ
เรื่องราวโดย Michael Hague ควรได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลวิธีประดิษฐ์
เรื่องเล่าให้น่าสนใจ Hague ระบุว่าเรื่องทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ นิยาย หรือ เรื่องเล่าทั่วไป จะทรง
เสน่ห์ได้ก็ด้วยหลักการที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า 6-stage plot structure อันเป็นการพัฒนาเรื่องแบบบันได 6
ขั้น (Film Courage, 2016: educational video) สาหรับ Hague หน้าที่ของทุกเรื่องเล่าคือการยั่วอารมณ์
ผู้ชมและ 6 ขั้นที่ว่าเป็นหนทางสู่การกระตุ้นอารมณ์ที่ Hague ประมวลจากเรื่องเล่าหลายชิ้น
ในภาพรวม คนเขียนบทจะต้องสร้างเส้นเรื่องที่นาตัวเอกไปสู่ปลายทาง ผ่านจุดพลิกผัน นานัปการ แต่
ละจุดเป็นดั่งด่านทดสอบการเติบโตของตัวเอกด้วยมีความยากขึ้นตามลาดับ ตัวเอกต้องมาถึงด่านสุดท้ายที่
เรียกว่าจุดสูงสุดของเรื่องแล้วจึงคลายปมปัญหาทุกอย่าง แปลว่าหลังจากเริ่มเรื่องแล้วผู้เขียนบทต้องพลิก
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สถานการณ์เพื่อทาให้ตัวเอกของเรื่องเข้าสู่เส้นทางผจญภัย ซึ่งหากนาหลักการของโครงสร้าง 3 องก์มา
วิเคราะห์จะพบว่าการพลิกสถานการณ์ใน 6-stage plot structure เกิดขึ้นตามหลัก 3 องก์แต่เพิ่มตาแหน่งลง
ในระหว่างองก์ด้วย เมื่อรวมการปิดเรื่องจึงกลายเป็นหกจุดในที่สุด เท่ากับว่า 6-stage plot structure ช่วย
ปรับแก้เรื่องความน่าเบื่อหน่ายของโครงสร้างแบบ 3 องก์ เพราะโครงสร้าง 3 องก์อาจทาให้ช่วงของการดาเนิน
เรื่องไร้ความเร้าใจโดยเฉพาะในช่วงพัฒนาปัญหาซึ่งมีความยาวมากที่สุดก่อนเดินเข้าสู่จุดขมวดปม ผังมโนทัศน์
ต่อไปนี้คือแนวทางตามหลักการของ Hague

ที่มา Fraim, J. (2014). GreatHouse Story Workbook. หน้า 11
สรุปว่าความน่าสนใจในการนาเสนอแบบ Hague อยู่ที่การเดินเรื่องบวกตัวละคร ซึ่งตัวละครจะต้อง
พัฒนาตัวเองและฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้มข้นตามเส้นเรื่อง แต่การจะนาเสนอตามสูตรนี้อย่างไรให้น่าดูชมเป็น
หน้าที่ของผู้เขียนบท เพราะสูตรของ Hague เป็นแค่หนทางสร้างสรรค์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้งานดูเร้าใจ แต่
รายละเอียดการนาเสนอขึ้นอยู่กับความสามารถประจาตัวบุคคล
นอกจากโครงสร้างการเล่าเรื่อง การแสดงเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทมากในบริบทของละคร
โทรทัศน์ ขณะที่สื่ อบั นเทิงอื่นอย่างเช่น ภาพยนตร์ เน้น การสื่ อความผ่านองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย ละคร
โทรทัศน์มักให้น้าหนักการแสดงเป็นสาคัญ ดังนั้น ความสาเร็จของละครโทรทัศน์หลายเรื่องขึ้นอยู่กับนักแสดง
และความเชี่ยวชาญ ในแง่นี้ นักแสดงต้องสามารถนาเสนอตนเองให้จับใจผู้ชมด้วยการเปลี่ยนเป็นตัวละครใน
เรื่องไม่ว่าจะเป็นทางกาย อารมณ์ และความนึกคิด การสื่อสารการแสดงที่ทรงประสิทธิภาพคือการนาเสนอ
ภาพลวงตาที่เป็นนามธรรมและทาให้ผู้ชมเชื่อในภาพนั้น
...ผู้ชมจะติดตามชมการแสดงของนักแสดงเท่านั้น โดยแทบมิได้ใส่ใจเลยว่าอารมณ์และ
ความรู้สึกที่แท้จริงของนักแสดงเป็นเช่นไร ตราบเท่าที่นักแสดงเหล่านั้นสามารถทาให้ผู้ชม
เชื่อได้ว่า ตัวละครเกิดอารมณ์และความรู้สึกนั้นจริง ๆ ก็จะทาให้ scene นั้น ๆ สามารถ
ทาให้ผู้ชมคล้อยตามและเกิดอารมณ์ร่วมไปกับภาพยนตร์นั้นได้แล้ว
นิวัฒน์ ศรีสัมมาชีพ (2555: 22)
แต่การแสดงเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันความน่าดูชมของละครได้ เพราะการนาเสนอตัวละครที่
เร้าอารมณ์คือกุญแจสาคัญของความนิยม Fraim (2014: 7-8) ระบุว่าสิ่งสาคัญสาหรับการนาเสนอตัวละครคือ
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ตัวละครหลักต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองเพื่อบรรลุคุณสมบัติของวีรชน ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้เมื่อตัวละคร
หลั กได้ฝ่ าฟันอุป สรรคนานัป การแล้ ว ขณะเดียวกัน ตัว ละครต้องเป็น อะไรที่ผู้ ชมเข้าถึงได้ง่ายด้วย เพื่อให้
เป้าประสงค์ข้อนี้สาเร็จ การออกแบบตัวละครต้องอาศัยองค์ประกอบ 2 ประการเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชม ได้แก่
- องค์ประกอบภายใน (interior element) ว่าด้วยเรื่องปูมหลังของตัวละครตั้งแต่เกิดจวบจน
ปัจ จุ บั น ทาหน้ าที่ดั่งปั จ จัย ผลั กดันให้ ตัว ละครเป็นอย่างที่เห็ นในบท รวมทั้งทาให้ ผู้ ช มเข้าใจ
สภาวะอารมณ์ของตัวละครที่เรียกว่า “emotional life”
- องค์ประกอบภายนอก (exterior element) คือคุณลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง เช่น
การกระทา ชีวิตส่วนตัว การเข้าสังคม การงาน ความต้องการ
แต่จุดสาคัญคือผู้สร้ างต้องประดิษฐ์ ตัว ละครให้ มีความเวทนาในระดับหนึ่ง หรือสื่อความน่าเห็นใจออกมา
เพื่อให้ผู้ชมเกิดภาวะผูกพัน นี่เป็นการสร้าง sympathetic hero ที่ต้องเผยออกมาในเรื่องให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ ส่วนผสมของ sympathetic hero มี 9 ข้อโดยประมาณ
- ให้ตัวละครหลักมีความกล้า เพราะบุคคลที่กล้าที่เท่านั้นที่จะลงมือปฏิบัติ แล้วขับเคลื่อนเรื่องราว
ให้ดาเนินต่อไป ความกล้าของตัวละครต้องเผยให้เห็นในช่วงแรก ๆ หรือจุดที่เรื่องเดินมาถึงปม
ปัญหา
- เติมความเสียหายอย่างไม่ยุติธรรม หลังจากเผยความกล้าของตัวละคร ความเสียหายที่เกิดขึ้น
อย่างไม่สมควรสามารถช่วยผูกมัดความรู้สึกผู้ชมให้แนบติดกับตัวละคร
- เพิ่มทักษะให้แก่ตัวละคร เพราะผู้ชมย่อมชื่นชอบบุคคลที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นด้ว ยความสามารถ
เฉพาะทาง มีความสูงส่งในด้านใดด้านหนึ่ง และจิตใจที่เป็นธรรม
- ใส่ความสนุกลงในบางฉากของตัวละครหลักเพื่อเสริมอรรถรสด้วยอารมณ์ขัน
- เขีย นให้ ตัวละครหลั กเป็ นบุ คคลดี ทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ช่ว ยเหลือผู้ คน ซื่อสัตย์ คานึงถึงจิตใจผู้อื่น
เป็นต้น
- สร้างเหตุการณ์ที่ทาให้ตัวละครหลักตกอยู่ในอันตราย ข้อนี้ต่างจากความเสียหายอย่างไม่ยุติธรรม
เพราะเป็นเรื่องของเหตุที่ทาให้ตัวละครต้องต่อสู้อัน มีความบีบคั้นทางอารมณ์ด้วยทาให้ตัวละคร
บาดเจ็บหรือเสียหายขนาดหนักได้
- นาเสนอตัวละครให้เป็นที่รักของเพื่อนและครอบครัว
- สร้างภาพของคนทางานหนักให้แก่ตัวละคร
- แสดงความหมกมุ่นบางสิ่งบางอย่างในฐานะแรงขับดันของตัวละคร
ตามหลักการแล้ว ผู้สร้างต้องไม่ประพันธ์ตัวละครนาโดยปราศจากส่วนผสมที่ว่าหรือดึงมาใช้ต่ากว่า 5 ข้อ ตัว
ละครนาที่มีประสิทธิภาพในการดึงใจผู้ชมควรมีส่วนผสมราว 6-7 ข้อ (Fraim, 2014: 9)
2.2.3 สรุป
กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีที่อ้างอิงมาข้างต้นบ่งชี้ว่าวิธีการนาเสนอละครโทรทัศน์ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ
ได้แก่
- การน าเสนอสาหรับ ผู้ช มท้องถิ่น เช่น วิธีการเล่าเรื่องให้จับใจผู้ช มชาวไทย หรือลั กษณะการ
นาเสนอตามฉบับสาหรับผู้ชมอเมริกัน
- การนาเสนอสาหรับผู้ชมสากลที่ไม่เจาะจงท้องถิ่นใด ๆ
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ทฤษฎีนาเสนอเรื่องเล่าของ Hague จัดเป็นการนาเสนอระดับสากลเพราะ Hague ศึกษาจากเรื่องเล่าทุก
รูปแบบที่ผูกพันกับความบันเทิงของมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงเลือกนาทฤษฎีของ Hague มาใช้เป็นกรอบการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาคือ แดจังกึม ตั้งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนสุดท้าย เพราะ แดจังกึม เป็นงานละครส่งออกที่
อาศัยการดาเนินเรื่องซึ่งไม่อาจใช้สูตรการนาเสนอแบบท้องถิ่นมาวิเคราะห์ได้ แต่การศึกษาเรื่องราวจะเจาะไป
ที่เส้นเรื่องรายตอนเช่นกัน โดยสืบหาว่าอะไรคือส่วนผสมที่ทาให้ แดจังกึม จับความสนใจผู้ชมทั่วโลกจน
ต้องการติดตามตอนต่อไป นอกจากนี้ งานวิจัยยังมุ่งไปที่อีกองค์ประกอบคือการนาเสนอตัวละครโดยใช้ทฤษฎี
เกี่ยวกับการสร้างตัวละครตามแนวคิดของ Fraim ซึ่งช่วยต่อยอดความเข้าใจตัวละครที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ
2.1 ความเป็นละครโทรทัศน์ ดังนั้น การตอบคาถามตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 1 จะมุ่งไปที่ลักษณะของเรื่อง
และตัว ละคร แต่ งานวิจั ย เปิ ดกว้า งส าหรั บ ปัจจัย ที่อาจค้นพบเพิ่มเติม เช่นกัน เนื่องจากจุดดึ งดู ดของงาน
ประเภทละครโทรทัศน์อาจมีมากกว่าเรื่องและตัวละครได้
2.3 การวิเคราะห์ผู้ชม
การวิเคราะห์ผู้ชมเป็นศาสตร์บังคับในงานสายบันเทิง นักวิชาการมองว่ากระบวนการสื่อสารความ
บันเทิงไม่ได้จากัดแค่ตัวสาร สื่อ และผู้ส่งสารเท่านั้น แต่ผู้รับสารหรือผู้ชมคือองคาพยพสาคัญที่มีอิทธิพลต่อทั้ง
กระบวนการ ในงานบันเทิงชิ้นหนึ่ง ๆ ปฏิกิริยาตอบรับจากผู้ชมอาจส่งผลถึงขั้นตีกรอบให้ผู้สร้างความบันเทิง
ต้องผลิตงานให้ตรงกับจริตผู้ชมมากกว่าอิงความชอบตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจผู้ชมจะช่วยอธิบายภาพ
ความสาเร็จของงานบันเทิงได้ดี
2.3.1 แรงจูงใจในการชมละครโทรทัศน์
Onofrio (2003: online) ระบุสาเหตุที่ผู้คนเลือกบริโภคละครโทรทัศน์ ว่ามาจากความต้องการ 3
ประการใหญ่ ซึ่งทั้งหมดไม่ต่างจากความต้องการบริโภคสื่อบันเทิงโสตทัศน์แขนงอื่น ได้แก่ หนึ่ง ต้องการหลีก
หนีความวุ่นวายในชีวิตประจาวัน เรียกในภาษาอังกฤษว่า “escapism” สอง ต้องการเรียนรู้วิธีจัดการกับ
ปัญหาดังปรากฏในละคร และสาม ต้องการประสบการณ์ทางอารมณ์ที่สื่อสารผ่านตัวละคร แต่หากมองจากมุม
ธุรกิจ ละครโทรทัศน์กลายเป็นสินค้ายอดนิยมเพราะผู้สร้างผสานส่วนผสม 2 อย่างให้กลมกลืนกันแล้วถ่ายทอด
ลงในเรื่องราว ได้แก่ เนื้อหาประเภทฉาวโฉ่ทางสังคม ความสะเทือนอารมณ์ อย่างแรกช่วยเรียกความสนใจ
ผู้ช ม ขณะที่อย่ างหลั งสร้ างความตื่น ตัว รวมทั้งกระตุ้นผู้ ชมให้จดจ่อกับเรื่องราว แก่นเรื่องอันทรงคุณค่า ก็
นับเป็นจุดขายอีกประการของละครโทรทัศน์ เช่นกัน ในมุมนี้ ผู้ชมเข้าหางานละครโทรทัศน์เพราะปรารถนา
ความบันเทิงเริงรมย์ในแบบฉบับของละคร
ในการศึกษาของ Livingstone (1988: 55) ละครโทรทัศน์เป็นที่นิยมมากในประเทศอังกฤษยุค
ทศวรรษที่ 80 นั่นทาให้เกิดคาถามว่าทาไมผู้ชมอังกฤษ ณ ขณะนั้น ต้องติดตามละครโทรทัศน์ ทั้งที่แวดล้อม
ด้วยสื่อบันเทิงอื่น ๆ คาอธิบายที่ปรากฏอยู่ก่อนแล้วเสนอว่าความนิยมละครโทรทัศน์ในอังกฤษมาจากหลาย
สาเหตุ ได้แก่ ความต้องการหลบหนีจากโลกที่แท้จริง ความผูกพันกับตัวละคร ความสมจริงหรือเสมือนจริงของ
งานละคร ความเป็ น แบบอย่ างของการแก้ปัญหา ความต้องการแสดงปฏิกิริยาด้านความเห็ น ความเป็น
แบบอย่างของการใช้ชีวิต รวมไปถึงประสบการณ์ทางอารมณ์และบันเทิง แต่เมื่อมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
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กลับพบว่าผู้ชมอังกฤษติดละครอย่างจริงจังด้วยเห็นว่าตัวละครและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความสมจริง นั่นทาให้
ผู้ชมรู้สึกเกี่ยวพันกับโลกของละครจนส่งผลให้การชมละครโทรทัศน์เป็นกิจวัตรหนึ่งในชีวิตประจาวัน
อีกการศึกษาโดย Keshishian และ Mirakyan (2017: 24) สารวจปรากฏการณ์ความนิยมละคร
โทรทัศน์ในสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ผลการศึกษาแสดงความร่วมสมัยต่างจากของ Livingstone โดยทั้งสอง
ยอมรับว่าการผลิตและเสพละครโทรทัศน์เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมสมัยนิยมที่พบเห็นได้ทั่วโลก แต่ปัจจัย
ความนิยมละครโทรทัศน์ในกรณีของอาร์เมเนียยังไม่เป็นที่ประจักษ์ ทั้งสองจึงได้ทาการสารวจเชิงปริมาณ ใช้
ผู้ตอบแบบสอบถาม 292 คนและตั้งคาถามเกี่ยวกับ แรงจูงในที่ทาให้ติดตามละครโทรทัศน์ ผลการสารวจมี
ความน่าสนใจตรงที่ว่าแรงจูงใจของผู้ชมละครโทรทัศน์ในอาร์เมเนียประกอบไปด้วยสาเหตุพื้นฐาน 3 อย่าง
เท่านั้น ได้แก่ ความต้องการฆ่าเวลา ความรู้สึกเบิกบานที่ได้ชม และความต้องการกระตุ้นอารมณ์ แต่การฆ่า
เวลาเป็ น สาเหตุห ลั กของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเด็น คาถามที่ตามมาคือ ทาไมต้องฆ่าเวลาด้ว ยสื่ อละคร
โทรทัศน์ ซึ่งงานสารวจของ Keshishian และ Mirakyan ไม่ได้อธิบายเหตุผล อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
ความผูกพันกับโลกของละครดังที่ Livingstone เคยสรุป
2.3.2 ผู้ชมกับละครโทรทัศน์
ในการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับละครโทรทัศน์โดยกลุ่มวิชาการสังกัด Communication Studies
แห่ง York University ประเทศแคนาดา Leanora Addorisio (2003: online) เลือกเขียนเกี่ยวกับผู้ชมใน
บทความ 2 ชิ้น ได้แก่ Soap Opera Audiences และ Soap Opera Audiences as Reflective of
Women's Culture นั่นฉายให้เห็นภาพความเป็นละครทางโทรทัศน์ที่กว้างกว่าเรื่องเนื้อหา เพราะรวมไปถึง
เอกลักษณ์ของผู้บริโภคงานโสตทัศน์แขนงนี้ คาอธิบายของ Addorisio ใช้เป็นกรอบความเข้าใจผู้ชมในกรณี
แดจังกึมได้ดังจะชี้แจงในบทสรุปต่อไป
Addorisio กล่าวว่ากลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เดิมทีเป็นกลุ่มเดียวกับที่บริโภคละครวิทยุในช่วงทศวรรษ
30 คนกลุ่มนี้ติดตามงานของ Irna Phillips อย่างสม่าเสมอ ซึ่ง Phillips วางกลุ่มเป้าหมายให้เป็นสตรี เพราะมี
บทบาทมากที่สุดในการบริโภคโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกที่บุรุษต้องเดินทางไปรบในสมรภูมิต่างแดน ดังนั้น
มรดกอีกประการที่ละครโทรทัศน์ได้รับมาจากละครวิทยุคือการประดิษฐ์เรื่องเล่าให้เข้ากับผู้บริโภคกลุ่มแม่บ้าน
และสตรีทั่วไป โดยใช้เรื่องราวที่ขายได้ดีกับคนกลุ่มนี้ซึ่ง มักเป็นเรื่องความรักที่ผู้สร้างเติมประเด็นทางสังคมลง
ไปเพื่อขยายอรรถรสในการรับชม อย่างไรก็ดี ฝ่ายที่มีอานาจในการกาหนดกลุ่มผู้ชมจริง ๆ คือผู้สนับสนุน
โฆษณา เมื่อเข้าสู่ยุคละครโทรทัศน์ ผู้สนับสนุนโฆษณาโดยความร่วมมือกับผู้ผลิตยึดผู้ชมกลุ่มอิสตรีเหมือนใน
ยุคละครวิทยุโดยพิจารณาจากความสาเร็จทางธุรกิจละครที่มาจากผู้บริโภคหญิง ฝ่ายแรกต้องการส่งเสริม
การตลาดสินค้า/บริการสาหรับแม่บ้านผ่านสื่อละคร ฝ่ายหลังสนใจแค่เวลาออกอากาศซึ่งมักจะเอื้อกับผู้บริโ ภค
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพราะเป็น ช่วงเวลากลางวันที่พ่อบ้านไปทางาน ดังนั้น เนื้อหาในละครโทรทัศน์จึ ง
ต้องสร้างสรรค์ให้สอดรับกับความชอบของผู้ชมเป้าหมาย
เมื่อกลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือผู้หญิง จึงวิเคราะห์กันต่อไปว่าผู้ชมหญิงได้พยายามหาทางท้าทายคตินิยม
หลัก (dominant ideology) ของสังคมที่ ณ ขณะนั้นเต็มไปด้วยความคิดชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ผู้ชม
หญิงจึงใช้การเสพละครโทรทัศน์ซึ่ง มีเนื้อหาตอบสนองต่อความปรารถนาตัวเองเป็นเครื่องมือ ละครหลาย ๆ
เรื่องย้าเน้นประเด็นของผู้หญิง นาเสนอเรื่องราวจากมุมของผู้หญิงที่ไม่สามารถประกาศในโลกแห่งความเป็น
จริงได้อย่างเสรี เพราะฉะนั้น ผู้ชมหญิงเป็นปัจจัยที่โน้มน้าวการสร้างเรื่องเล่าผ่านสื่อละครโทรทัศน์โดยมีผู้ผลิต
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รับหน้าที่ตอบสนอง หรือก็คือ ผู้ผลิตผลักดันให้ละครสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้หญิงเพื่อเอาใจผู้หญิง
ผู้ชมจึงไม่ได้มสี ่วนสัมพันธ์กับละครโทรทัศน์เพียงแค่ช่วยเผยแพร่ความนิยมในกลุ่มคอละครเดียวกัน แต่ยังช่วย
กาหนดทิศทางการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ในทางอ้อมด้วย
เมื่ อ ผู้ ช มเป็ น หญิ ง เรื่ อ งเล่ า ในละครมั ก จะสื่ อ สารกั บ ผู้ ช มด้ ว ยแนวคิ ด มารดรในอุ ด มคติ (ideal
mother) ให้ตัวละครหลักเป็นผู้หญิง หรือยกให้ผู้หญิงเป็นตัวละครสาคัญ ทาหน้าที่มอบความรักแก่ทุกสรรพ
สิ่งอย่างไร้เงื่อนไขและไม่เคยพลาดที่จะเข้าใจความอ่อนแอของบุคคลอื่นโดยเฉพาะตัวละครใต้ปกครอง นั่นช่วย
เชื่อมโยงผู้หญิงกับภาพลักษณ์เชิงบวก และให้ความรู้สึกแช่มชื่นกับผู้ชม แม้กระนั้น ตัวละครหญิงในแทบทุก
เรื่องจะไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมในเรื่องให้กลายเป็นสังคมแห่งความเท่าเทียมทางเพศได้ เพียงแต่
วิธีการนาเสนอฉายให้เห็นถึงปัญหาของผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างสังคม หากใช้มุมของสตรีนิยมมาวิเคราะห์
จะพบว่า วัฒ นธรรมชายเป็ นใหญ่ ไม่เพีย งสร้างผลกระทบต่อผู้ ห ญิงในโลกแห่ งความเป็นจริงเท่านั้น แต่ยัง
แสดงออกในรูปของเรื่องเล่าผ่านสื่อต่าง ๆ จนต้องอาศัยละครโทรทัศน์เป็นเครื่องมือตอบโต้ จึง กล่าวได้ว่าผู้ชม
ละครโทรทัศน์ช่วยรักษาวัฒนธรรมผู้หญิงผ่านงานละคร ใช้เอกภาพของการบริโภคสร้างอิทธิพลให้ละครมี
รูปแบบการนาเสนอทั้งบทพูดและภาพโดยรวมให้สอดรับกับโลกทัศน์ของสตรี เอกภาพในที่นี้ถือเป็นอาวุธของ
ความเป็นหญิงที่ช่วยรักษาอัต ลักษณ์ความบันเทิงในแบบของผู้หญิง ดังนั้น แม้ละครโทรทัศน์เลือกนาเสนอตัว
ละครหญิงในสถานะชั้นรอง บทละครก็จะยังให้ความสาคัญกับผู้หญิงในสถานะดังกล่าวมากกว่าอื่นใด
อย่างไรก็ดี คากล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ชมละครโทรทัศน์ต้องเป็นผู้ห ญิงเท่านั้น ผู้ชมอาจเป็น
กลุ่มประชากรที่เข้าใจวัฒนธรรมของสตรีก็ได้ เช่น ผู้ชมชาย หรือ ผู้ชมเพศทางเลือก ในยุคปัจจุบัน ผู้ชมละคร
ทุกกลุ่มใช้โลกออนไลน์รักษาชุมชนของแฟนละครด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความเห็น เกิดเป็น
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “E-fandom” ซึ่งช่วยพิทักษ์ความบันเทิงร่วมในหมู่คอละครแนวเดียวกัน และอาจจะ
เพื่อธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมบันเทิงของอิสตรี
อีกหนึ่งองคาพยพที่ควรเอ่ยถึงในคาอธิบายละครโทรทัศน์คือผู้ผลิต โดย Addorisio (2003: online)
เจือพื้นที่ให้แก่ผู้ผลิตผ่านบทความ Ownership Claims of Narratives: Soap Fans VS Soap Producers
ซึ่งเจตนายกอิทธิพลของผู้ผลิตมาเปรียบเทียบกับของผู้ชม ใจความสาคัญ ของบทความคือผู้ชมถือเป็นผู้ร่วม
กาหนดเนื้อหาละคร ผู้ชมกระทาการดังกล่าวผ่านการตีความละครในแบบของตนเอง ซึ่งจะไปบังคับให้ผู้ผลิต
ต้องสร้างเนื้อหาที่สอดรับกับ การตีความจากมุมของผู้ชม กรณีนี้ถือให้ผู้ชมแสดงบทบาทเชิงรุก หรือ active
role ในแง่ของการกาหนดเรื่องเล่าในละคร แต่หากมองในมุมกลับ ผู้ผลิตเห็นว่าเรื่องเล่าในละครยังคงรูปแบบ
หนึ่ง ๆ ได้ตราบเท่าที่สร้างผลประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้ผลิต แปลว่าเรื่องเล่าเป็นดังนั้นได้เพราะผู้ผลิตต้องการ
ให้เป็น หาใช่ผู้ชม ทฤษฎีเรื่องเล่าในละครที่กาหนดโดยผู้ชมจึงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากคณะ
ผู้ผลิต นอกจากนี้ ผู้ผลิตมักอ้างว่าผู้เขียนบทละครเป็นผู้ริเริ่มและสร้างสรรค์เรื่องราว ใช้จินตนาการส่วนบุคคล
มากกว่าจะหยิบยืมมาจากผู้ชม ผู้ผลิตจึ งเห็นว่าผู้ชมมี บทบาทเชิงรับ หรือ passive role ในกระบวนการ
สื่อสารงานละคร แต่หากมองจากภาพทางธุรกิจ จะพบว่าการมีอ ยู่ของละครเรื่องหนึ่ง ๆ ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า
เป็นสาคัญ เพราะละครคือสินค้า มีความเป็น commercial art หรือพาณิชยศิลป์มากกว่า pure art หรือ
ศิ ล ปะบริ สุ ท ธิ์ หากไม่ มี ผู้ ช มเพี ย งพอ ก็ ไ ม่ มี ล ะคร ผู้ ช มจึ ง เป็ น ผู้ ส ร้ า งความนิ ย มของละครและก าหนด
รายละเอียดส่วนอื่น ๆ เช่น ระยะเวลา ประเด็นนาเสนอ เนื้อหา ผู้ชมยังสามารถเรียกร้องที่จะเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับละครนั้น ๆ ตามต้องการ นี่ช่วยตอบคาถามว่าทาไมต้องมีข่าวละครตามหน้าสื่อต่าง ๆ ปัจจุบัน พลัง
ต่อรองของผู้ชมยังมาจากการสร้างชุมชนออนไลน์ ฐานแฟนคลับ เพียงแต่ผู้ผลิตอาจจะยังรักษาสิท ธิในการคุม
ข้อมูลบางอย่างเพื่อต่อรองกับกลุ่มผู้ชม
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2.3.3 สรุป
การศึกษาในอดีตชี้ว่าการชมละครโทรทัศน์มาจากแรงจูงใจหลากหลายอย่าง แต่หากมองในภาพรวม
จะพบว่าเกือบทุกแรงจูงใจเป็นเรื่องของความบันเทิง เพราะฉะนั้น ละครโทรทัศน์คืองานบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่
เหมาะกับความสะดวกของผู้บริโภค แต่ความบันเทิงในแบบของละครโทรทัศน์มักตอบสนองกับผู้บริโภคหญิง
เป็นหลัก ทาให้ผู้ชมหญิงทรงอิทธิพลในการกาหนดเรื่องราวในละคร และผู้สนับสนุนการผลิตเองก็มองว่าผู้หญิง
คือกลุ่มที่มีศักยภาพในการบริโภคสูงสุด ขณะทีผ่ ู้หญิงหรือแม่บ้านจัดเป็นลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์/บริการ
ที่ส นั บ สนุ น ละครด้ว ย นั่ น ท าให้ ความเป็ น ละครโทรทัศน์กับความเป็นหญิงไม่อ าจแยกขาดจากกัน ละคร
โทรทัศน์จึงเป็นประหนึ่งงานบันเทิง ที่มีเพศต่างจากสื่อโสตทัศน์อื่นที่ไม่ชัดเจนเรื่องเพศของผู้ชม10 ซึ่งหากใช้
หลักการข้อนี้วิเคราะห์กรณีของละครโทรทัศน์ไทยจะทาให้เข้าใจว่าทาไมทิศทางของเรื่องราวในยุคหนึ่ง ๆ เป็น
ดังที่เห็น อย่างเรื่องราวที่นาเสนอในยุค 80-90 มักเป็นการไต่เต้าไปสู่สถานะทางสังคมชั้นสูง ของสาวบ้านนอก
นั่นเพราะผู้ชมหญิงชาวไทยส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลาง-ล่างที่มีความยินดีกับการไต่สถานะทางสังคม
แต่หากมองงานละครให้ครอบคลุมทุกประเภท จะเห็นว่าละครโทรทัศน์สร้างขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคทั่วไป
เช่นกัน บางประเภทอาศัยเนื้อหาที่เสพได้ทุกเพศทุกวัย ความข้อนี้พิจารณาจากประเภทของละครโทรทัศน์
เสนอโดย อรนุช เลิศจรรยารักษ์ ดังยกมาอ้างในข้อ 2.1.2 ความหมาย ประวัติศาสตร์ การเดินเรื่อง และตัว
ละคร ซึ่งอรนุชสรุปรวมจากงานสากลทีไ่ ด้รับการออกอากาศทั่วโลก งานหลายประเภทไม่ได้มีลักษณะที่เอื้อต่อ
ผู้ชมหญิงอย่างชัดเจน เช่น ละครตะวันตก เป็นต้น และถ้ายกดูกรณีศึกษาของละครโทรทัศน์ฮ่องกงที่เคยโด่ง
ดังในอดีตจะพบว่าหลายเรื่องไม่ ได้สร้างเนื้อหาให้สอดรับกับผู้ชมหญิงอย่างจงใจ เช่น ละครแนวกาลังภายใน
(wuxia) ละครแนวอาชญากรรม (gangster) ไม่ว่าอย่างไร การวิเคราะห์ผู้ชมในส่วนของละครโทรทัศน์ต้องให้
ความสาคัญกับผู้หญิงเพราะเป็นผู้บริโภคหลัก ละครโทรทัศน์โดยมากจึงเป็นเรื่องของผู้หญิง เพียงแต่ไม่ทุกเรื่อง
ที่มุ่งผลิตเพื่อผู้บริโภคหญิง
เนื้อหาในส่วนของผู้ชมช่วยตีกรอบการศึกษาตามวัตถุประสงค์ วิจัยข้อ 2 เนื่องจากการศึกษาเบื้องต้น
(preliminary research) บ่งชี้ว่าความนิยมละครโทรทัศน์ เกาหลีใต้ในประเทศต่าง ๆ มาจากผู้ชมหญิงดังที่จะ
อภิปรายต่อไปในหัวข้อ 2.6.2 การศึกษาละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในอดีต เมื่อข้อค้นพบนี้สอดรับกับความรู้ทาง
ทฤษฎีของ Addorisio คาอธิบายผู้ชมในการวิจัยจึงต้องใช้มุมมองของเพศสภาพ (gender studies) โดยดูเรื่อง
แรงจูงใจ ปฏิกิริยาตอบสนอง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชมละครโดยผู้หญิง
เนื้อหาในหัวข้อถัดไปเป็นเรื่องของผู้ชมในมุมสากลซึ่งจะทาให้เห็นว่าการวิเคราะห์ละครที่ประสบความ
นิยมอย่าง แดจังกึม ไม่สามารถจากัดเพียงแค่เรื่องของเพศสภาพเท่านั้น แต่ต้องคานึงถึงลักษณะร่วมของผู้ชม
ในลักษณะข้ามพรมแดนเช่นกัน
2.4 แนวคิดโลกานุวัตรกับผู้ชม
ปัจจุบัน ดินแดนทั่วโลกอยู่ในสภาวะที่ทุกแห่งหนเชื่อมโยงกันและกันภายใต้กระบวนการโลกานุวัตร
(globalization) นั่นทาให้โลกกลายเป็นอาณาเขตไร้พรมแดนในทางเศรษฐกิจ การค้า การขนส่ง การบริการ
และผลักดันให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หลุดออกจากกรอบการทางานเพื่อสนองท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่รวม
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เรื่องการส่งออกตามแต่โอกาสจะอานวย มีระบบการค้าเสรี ความร่วมมือแบบทวิ ภาคีหรือพหุภาคีเกื้อหนุน
(ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552: 73) เมื่อเป็นดังนี้ โลกานุวัตรเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคานึงอยู่เสมอยามคิดถึงกรณี
ส่งออกละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ เพราะคาอภิปรายภาคทฤษฎีในส่วนก่อนหน้า ชี้ว่าละครโทรทัศน์เป็นงานที่
ผลิตขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตในสังคมหนึ่ง ๆ เพื่อบันเทิงผู้ชมในสังคมเดียวกัน การส่งออกละครโทรทัศน์อย่าง
แดจังกึมจึงหมายถึงการทาหน้าที่แบบก้าวข้ามพรมแดนพร้อมกับยกระดับไปสู่สากล บทวิเคราะห์ผู้ชมต้อง
อ้างอิงมุมโลกานุวัตรเพื่อช่วยทาความเข้าใจเหตุแห่งความนิยมที่ครอบคลุมหลายเขตแดน
2.4.1 ความหมายของโลกานุวัตร
โลกานุวัตรคืออะไรเป็นคาถามที่ โลกวิชาการได้พยายามถกเถียงและไขความมาตลอด งานวิชาการ
หลายชิ้นให้ความเข้าใจตรงกัน แต่อีกหลายชิ้นอธิบายแก่นสารจากมุมที่แตกต่างกัน แนวคิดโลกานุวัตรจึงเต็ม
ไปด้วยชุดความหมายอันหลากหลาย
ยุค 1990 เป็นยุคที่ผู้คนตื่นตัวกับกระแสโลกานุวัตรคล้อยหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและ
การขยายตัว ของระบบตลาดเสรี Reich (1998) ได้พยายามทาความเข้าใจสาระของโลกานุวัตรจากหลาย
แหล่งข้อมูลก่อนสรุปออกมาเป็นคานิยามได้มากถึง 4 ชุด โลกานุวัตรในนิยามแรกอยู่ในฐานะคาเรียกขาน
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ซึ่งคาบเกี่ยวระหว่างกลางยุค 1970 กับยุคสิ้นสุดสงครามเย็น ด้วยเป็นช่วงที่ทั้ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเร่งขยายเครือข่ายทางการเมืองไปยังประเทศต่าง ๆ หรืออาจจะมองว่าอยู่ใน
ยุคปลาย 1970 ยาวมาจนถึงทศวรรษที่ 1980 ก็ได้เพราะปรากฏเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ซึ่งสร้างผลกระทบไปทั่วโลกในยุคนั้น 11 (Reich, 1998: 8-9) ดังนั้น นิยามแรกจึงหมายถึงช่วงประวัติศาสตร์ที่
โลกเผชิญกับความตึงเครียดร่วมกัน แต่ นิยามอย่างที่สองชี้ว่า โลกานุวัตรคือสภาวการณ์ที่ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจใหม่ ๆ มาบรรจบกัน ได้แก่ การส่งเสริมตลาดเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การสร้างสวัสดิการรัฐ การ
นาเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการไหลเวียนของสินค้า /เงินลงทุน ทั้งหมดล้วนทาให้เกิดการกระจายตัวของ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งอานวยความสะดวก กระบวนการผลิต รวมทั้งแรงงานไปทั่วโลก (Reich, 1998: 10) นิยามที่สาม
เป็ น เรื่ องการเปิ ด เกมรุ ก ทางค่านิ ย มของสหรั ฐ อเมริกา โดยสหรัฐ อเมริกาส่ งออกแนวคิด หรือสถาบันทาง
เศรษฐกิจการเมือง เช่น ทุนนิยม ประชาธิปไตย และอุตสาหกรรมการผลิตขนานใหญ่ผ่านธุรกิ จภาคเอกชนไปสู่
รัฐต่าง ๆ ทั่วโลก แล้วย้าเน้นว่านี่เป็นวิถีพัฒนาสู่ความทันสมั ย (Reich, 1998: 12-14) ขณะที่นิยามสุดท้าย
มองว่ า โลกานุ วั ต รเป็ น เรื่ อ งของการปฏิ วั ติ ท างสั ง คมและเทคโนโลยี จนส่ ง ผลในทางพื้ น ที่ นั่ น คื อ
ภาคอุตสาหกรรมประสบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจนนาไปสู่สมรรถนะการผลิต ที่สูงขึ้น ตามมา
ด้ว ยกาเนิ ดของตลาดในประเทศต่าง ๆ การพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ การแปรรูปรัฐ วิส าหกิจ เหล่ านี้ทาให้
ความรู้สึกเรื่องความห่างไกลระหว่างพื้นที่จางหายไป เสมือนเป็นการย่อโลกให้เล็กลงไปในตัว (Reich, 1998:
18-19)
นิยามข้อสุดท้ายของ Reich สอดคล้องกับคาอธิบายของ Lee และ Vivarelli (2006: 4) ซึ่งมอง
โลกานุวัตรว่าเป็นปรากฏการณ์ของการลงทุนข้ามชาติ เรียกว่า “Foreign Direct Investment” แต่มุมมอง
ของทั้งสองเจือความสงสัยในคุณค่าของโลกานุวัตร โดยอ้างว่าโลกานุวัตรนอกจากช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแล้ว
ยังบ่อนทาลายประเทศกาลังพัฒนาที่รับการลงทุนจากต่างชาติ อีกด้วย แต่หากมองให้ปราศจากความรู้สึ ก
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โลกานุวัตรกลับเป็นคาใหญ่ที่รวมแขนงความเห็นไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับการตีความ ทว่าแก่นสารที่โดด
เด่นที่สุดอยู่ที่มิติทางเศรษฐกิจ เพราะโลกานุวัตรเป็นกระบวนเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มอัตราการค้า เสรีภาพทางการ
ค้าร่วมกับการลดทุนขนส่ง ในทางอุดมการณ์ กระบวนการดังกล่าวช่วยทาให้เศรษฐกิจเฟื่องฟู การจ้างงาน
สูงขึ้น การกระจายของรายได้มากขึ้น มีผลลัพธ์ทางสังคมใหม่ ๆ เกิดควบคู่กันไป เช่น สิทธิแรงงาน การขจัด
ความยากจน การกระจายรายได้ รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (Lee & Vivarelli, 2006: 3)
Al-Rodhan เป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามขมวดความหมายของโลกานุวัตรโดยมองว่าปัญหาของคาคานี้อยู่
ที่เอกภาพทางการนิยามซึ่งมาจากโลกทัศน์ทางวิชาการแตกต่างกัน Al-Rodhan (2006: 2) เลือกที่จะสรุปใน
งานเขียนเผยแพร่ช่วงกลางทศวรรษ 2006 โดย Geneva Centre for Security Policy หรือองค์กรนานาชาติ
ด้านการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงว่าโลกานุวัตรเป็นกระบวนการซึ่งครอบคลุมที่มาและความเป็นไป
เกี่ ย วกั บ การหลอมรวมกิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ใ นลั ก ษณะข้ า มชาติ (transnational) และข้ า มวั ฒ นธรรม
(transcultural) ซึ่งนิยามประการนี้ของ Al-Rodhan บ่งชี้ว่าโลกานุวัตรคือการเชื่อมโยงของภูมิภาคทั่วโลก
ประหนึ่งเครือข่ายประชาชาติ และการเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ใช่กระทาในทางเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้น แต่รวม
ไปถึงวัฒนธรรม
นิยามของ Al-Rodhan ช่วยอธิบายภาพโลกานุวัตรหลังยุคสงครามเย็น ที่เต็มไปด้วยเรื่องวัฒนธรรม
โดยมีสหรัฐอเมริกาเล่นบทนา ณ ขณะนั้น นักวิชาการบางกลุ่มเห็นการส่งออกทางวัฒนธรรมจากสหรัฐว่าเป็น
ความพยายามครอบงามากกว่าเชื่อมโยงอย่างจริงใจโดยใช้หลักทฤษฎี cultural imperialism เป็นกรอบ
อธิบาย สาระของทฤษฎีนี้คือการปะทะกันของ 2 วัฒนธรรม โดยอันหนึ่งมาจากชนชาติที่เหนือกว่าในทาง
การเมืองเศรษฐกิจ ขณะที่อีกอันเป็นวัฒนธรรมของชนชาติที่ด้อยกว่า ปรากฏว่าฝ่ายแรกสามารถโน้มน้าวให้
ฝ่ายหลังยอมรับกระแสวัฒนธรรมของตัวเองได้สาเร็จ (Cecil, 1971: 4) ในประเทศไทย รายงานเผยแพร่ใน
นามสานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย จงเดือน สุทธิรัตน์ สรุปว่างานภาพยนตร์ของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งรู้จักในนามฮอลลีวูดทาหน้าที่เบิกทางให้ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงบทบาทในกิจการโลกโดย
แทบไร้ปัญหา เพราะงานฮอลลีวูดส่งผ่านชุดความคิดเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ
โลกทัศน์แบบอเมริกันผ่านเนื้อหาภาพยนตร์และตัวละคร ทาให้ผู้คนพิจารณาความเป็นไปของโลกในแบบ
เดียวกัน การส่งออกงานฮอลลีวูดยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทางสังคมที่เรียกว่า “Americanization” อันให้
ผลลัพธ์ได้แก่ ลัทธิบริโภคนิย ม วิถีชีวิตแบบอเมริกัน ชนอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (จงเดือน สุทธิรัตน์,
2552: 11) แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ นั กวิช าการพิจารณาการส่ งออกวัฒนธรรมจากสหรัฐ อเมริกาว่าเป็นการ
เชื่อมโยงทางเดียว คือนาออกจากประเทศผู้ผลิตไปสู่ ประเทศเป้าหมาย ความเป็นเครือข่ายโลกานุวัตรจึงอยู่ใน
เงาของตะวันตก แต่ปัจจุบัน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กลับ โดดเด่นในด้านเดียวกัน และส่งออกวัฒนธรรมไปสู่โลก
ตะวันตกเพื่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสังคมไม่ต่างกัน ดังนั้น ทฤษฎี cultural imperialism อาจไม่สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามพรมแดนได้ทั้งหมด เพราะวัฒนธรรมโลกานุวัตรเป็นเรื่องของการ
แลกเปลี่ยน
ไม่ว่าจะอย่างไร โลกานุวัตรคือการโยงใยโลกทั้งใบให้ยอมรับคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองชุด เดีย วกัน และความนิ ย มละครไม่ได้มาจากแค่ความชอบที่เผอิญตรงกัน แต่ มาจากเหตุปัจจัย
บางอย่ า งในกติ ก าของโลกานุ วั ต รที่ ท าให้ ผู้ ช มยิ น ดี กั บ การบริ โ ภคละครเรื่ อ งเดี ย วกั น ความข้ อ นี้ แ สดง
รายละเอียดในหัวข้อย่อยถัดไป
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2.4.2 ผู้ชมในบริบทของโลกานุวัตร
เนื้อหาก่อนหน้าให้ความหมายขั้นพื้นฐานของโลกานุวัตรเพื่อปูความเข้าใจ แต่เนื้อหาถัดไปมุ่งแสดงว่า
โลกานุวัตรใช้อธิบายความสาเร็จของกรณีศึกษาได้อย่างไร
ในเบื้องต้น ควรเป็นที่เข้าใจว่า โลกานุวัตรมีความสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ สุพานี
สฤษฎ์วานิช (2544 อ้างใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552: 73) กล่าวว่าสภาพการณ์แบบโลกานุวัตรทาให้มี
ตลาดใหม่ ๆ และสินค้าใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การแข่งขันในภาคธุรกิจจึงแสดงความรุนแรงมากกว่าในอดีต
รวมทั้งลูกค้าก็มีความต้องการสินค้าและบริการในมาตรฐานโลกด้วย คากล่าวของสุพานี ในเรื่องมาตรฐานโลก
คือแก่นสาคัญ เพราะหมายความว่าผู้บริโภคทั่วโลกคาดหวังผลิตภัณฑ์ในหนทางที่คล้ายกัน อาจจะเพราะได้รับ
ข้อมูลและความคิดชุดเดียวกันที่ไหลเวียนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เท่ากับว่าการบริโภคในยุค โลกานุวัตรช่วย
สร้างความเป็นผู้ชม (spectatorship) ที่มีลักษณะร่วมในหลายพื้นที่
เมื่อผู้ชมคือผู้บริโภคสินค้า ความเข้าใจผู้ชมควรเริ่มจากหลักการเกี่ยวกับผู้บริโภคในขั้นแรก ฉัตยาพร
เสมอใจ (2560: 14-15) อธิบายว่าผู้บริโภคอาจเป็นได้ทั้งบุคคลหรือองค์กร แต่ในกรณีของบุคคล รูปแบบและ
รสนิยมของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้ผลิตต้องไม่เพียงสร้างสินค้า/บริการออกสู่
ตลาดเท่านั้ น แต่ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้ บ ริ โ ภคด้ว ยเพื่อจะได้เข้าใจว่าควรผลิ ตสิ นค้า/บริการแบบไหนแก่
ผู้บริโภคเพื่อเอาชนะการแข่งขัน โดยผู้ผลิตทุกรายต้องเน้นที่การตอบสนองต่อความปรารถนาของผู้บริโภค
แล้ ว ออกแบบสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ น่ า พึ ง พอใจมากที่ สุ ด เพราะฉะนั้ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมายจึงมีความสาคัญ ซึ่งในแง่ของการสื่อสารก็ไม่ต่างกัน อลิสรา รุ่งนนทรัตน์ ชรินทร์สาร (2561:
58) ระบุว่าการออกแบบสารให้ต้องใจผู้บริโภคต้องเกิดจากความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ เสียก่อน เกณฑ์ข้อ
นี้ประยุกต์ใช้กับงานบันเทิงทุกประเภทไม่เว้นกระทั่งละครโทรทัศน์
อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทของผู้บริโภคถือเป็นขั้นตอนแรกของการทางานเชิงกลยุทธ์การตลาด
โดยหลักการ ผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะตอบสนองต่อสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ถ้า เป็นผู้บริโภคต่างกลุ่มจะ
เลือกตอบสนองต่อสินค้าที่แตกต่างออกไป คาอธิบายโดยฉัตยาพร เสมอใจ (2560: 39) และอลิสรา รุ่งนนท
รัตน์ ชรินทร์สาร (2561: 87-93) ชี้ว่านักการตลาดมักใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ในการแบ่งส่วนผู้บริโภค
ภูมิศาสตร์ (geographic criterion)
ประชากรศาสตร์ (demographic
criterion)
พฤติกรรมศาสตร์ (behavioral
criterion)
จินตภาพร่วมกับรูปแบบการใช้ชีวิต
(psychographic and lifestyle
criterion)

ใช้จับกลุ่มผู้บริโภคที่มีพื้นที่อาศัย สภาพภูมิประเทศ/
ภูมิอากาศ จานวน/ความหนาแน่นประชากรร่วมกัน
ใช้จับกลุ่มผู้บริโภคที่ตัวแปรทางประชากรอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือมากกว่าร่วมกัน เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ศาสนา สี
ผิว ขนาดครอบครัว ฯลฯ
ใช้จับกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับการซื้อสินค้า
ร่วมกัน เช่น โอกาสในการซื้อ การแสวงหาผลประโยชน์
สถานภาพการใช้ อัตราการใช้ สภาพความซื่อสัตย์ ชั้นของ
ความพร้อม
ใช้จับกลุ่มผู้บริโภคที่มีทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึก ความ
คาดหวัง แรงบันดาลใจ ความกลัว บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต
ชั้นสังคม
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ประเด็นสาคัญคือการวิเคราะห์ผู้บริโภคกรณี แดจังกึม จาต้องใช้เกณฑ์ที่สามารถอธิบายลักษณะร่วมของผู้ชม
ในระดับสากลได้ หากใช้เกณฑ์อย่างเช่น ภูมิศาสตร์ ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ต้องเจาะลึกเป็นรายพื้นที่ซึ่ง
จะทาให้ขอบเขตการศึกษากว้างไกลเกินไป ดังนั้น เกณฑ์ที่แลดูมีศักยภาพสาหรับนามารองรับบทวิเคราะห์ได้ดี
ที่สุดกลับเป็นเกณฑ์จินตภาพร่วมกับรูปแบบการใช้ชีวิต เพราะชัดเจนว่าความคิด จิตใจ รวมทั้งวิถีชีวิตเป็นแรง
ผลักให้เกิดพฤติกรรมพร้อมทั้งสร้างความสนใจร่วม โลกทัศน์ร่วม ความเห็นร่วม และความบันเทิงร่วม ซึ่ง
ชัดเจนว่าโลกานุวัตรไม่เพียงช่วยสร้างความสัมพันธ์ภาคประชาชนอย่างที่ระบุในหัวข้อย่อย 2.4.1 ความหมาย
ของโลกานุวัตร แต่ยังสร้างความคิด จิตใจ และวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นปทัฏฐานข้ามพรมแดน ชักนาให้ผู้คนใน
พื้นที่ต่าง ๆ มีจินตภาพกับรูปแบบการใช้ชีวิต คล้ายกันแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม นั่นส่งผลต่อการเลือกบริโภค
สินค้า/บริการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อมูลสนับสนุนการเลือกใช้เกณฑ์ข้างต้นปรากฏในงานเขียนจานวนไม่น้อย บทความของอารีย์ นัย
พินิจ, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (2557: 6) ได้อธิบายว่าโลกานุวัตรทาให้เกิด
ลักษณะร่วมที่พบเห็นได้ในหลายชุมชน หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการมองโลก การแต่งกาย หรือแก่นสารทาง
วัฒนธรรมซึ่งไหล่บ่ามาจากประเทศผู้ส่งออก อย่างต่อมา โลกานุวัตรทาให้ข้อจากัดในการเสพข้อมูล ข่าวสาร
ความบันเทิงหายไปด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปไกลกว่าเดิม ความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารเช่นนี้
ทาให้เกิดหมู่บ้านโลก (global village) ที่ปราศจากกาแพงขวางกั้นสังคม การกระทาในชุมชนหนึ่งสามารถเป็น
ที่รั บ รู้ ได้ ในอี กชุม ชนหนึ่ ง อย่ า งง่า ยดาย กระแสสั งคมและเศรษฐกิจเคลื่ อนตั ว ได้ อย่า งฉั บพลั น การสร้า ง
วัฒนธรรมร่วมระดับโลกจึงไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ปรากฏการณ์วัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างเช่น ความคลั่งไคล้
แฟชั่นเกาหลีในประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดี
ในทานองเดียวกัน ธโสธร ตู้ทองคา (ม.ป.ป. : 25) กล่าวว่าอิทธิพลของโลกานุวัตรที่ก่อเกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมการแบ่งปันค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และความรู้สึกในประดาประชากรโลก ทาให้โลก
เริ่มมีเอกภาพในด้านรูปแบบการใช้ชีวิต และทาให้วิถีความเป็นอยู่ของคนในยุคปัจจุบันแตกต่างไปจากในอดีต
ซึ่งผู้คนยึดติดกับวัฒนธรรมประจาท้องที่ของตัวเอง โดยคนสมัยใหม่ให้ค่าแก่สิ่งที่เป็นสากลนิยมมากกว่า เช่น
การบริโภคอันหลากหลาย ความทันสมัย ฯลฯ คากล่าวของธโสธร ยังชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นปัจจุบันเติบโตมาพร้อม
กับกระแสความรู้ใหม่ ๆ ที่เข้าถึงความเป็นโลกได้อย่างถ้วนทั่วในรูปของประชากรรุ่นวาย (Gen Y) ขณะที่การ
เติบโตของเมืองในที่ต่าง ๆ ช่วยเสริมอิทธิพลของโลกานุวัตรไปพร้อมกัน ซึ่งหากพิจารณาการศึกษา เช่น งาน
ของ Wang, Wang, Xue, และ Qu จะพบว่าปัจจัยข้อสุดท้ายมีน้าหนักไม่แพ้ข้ออื่น ๆ เพราะทั้งสี่ศึกษา
อุตสาหกรรมอาหารจานด่วนในประเทศจีนจนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาหารกับความเป็นเมือง ซึ่งอาหาร
จานด่วนถือเป็นวิถีโลกานุวัตรอย่างหนึ่ง Wang, Wang, Xue, และ Qu (2016: 1) กล่าวว่าความเติบโตของ
อุตสาหกรรมแขนงนี้มาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในจีนบวกกับรายได้ของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่แลก
กั บ ชั่ ว โมงท างานรั ด ตั ว การบริ โ ภคอาหารในจี น จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเร่ ง ด่ ว นจนเอื้ อ ต่ อ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมอาหารจานด่วนจนมีขนาดไพศาลและสร้างสาขาได้มากกว่า 2 ล้านแห่งทั่วประเทศ ซึ่งลักษณะ
ชีวิตเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมทั้งที่ต่างๆทั่วโลกมาก่อนแล้ว
แต่บทความโดยรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข กลับแย้งว่าโลกานุวัตรไม่ได้ขจัดความเป็นท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง
แต่กลับช่วยเร่งให้ท้องถิ่นนิยมมีพลังมากพอจะต้านทานการดูดกลืนได้
... ท้องถิ่นนิยมในฐานะแนวคิดที่เป็นกระแสต้านทานโลกานุวัตร ได้พยายามทาให้ท้องถิ่น
ชุมชน และชาวบ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถดารงอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันกระแส
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โลกานุวัตร โดยการทาให้ท้องถิ่นสามารถอยู่และเลี้ยงตัวเองได้ แม้จะมีแนวคิดการพัฒนา
ทางเลือกมากมาย แต่เนื่องจากการต้องคิดใหม่ทาใหม่ และผลของการพัฒนาทางเลือกนั้น
เห็นผลช้า อิทธิพลของวาทกรรมหลักจึงยังคงมีบทบาทด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นั่นคือ การทาให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นรากเหง้ากลายเป็นสินค้า เป็นสิ่งที่ขายได้ ด้วย
ความร่วมมือกับสื่อสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่น
(application) ต่าง ๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนาเสนอผ่านกลไกทางการตลาด ...
(รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2557: 11)
ดังนั้น การจะระบุให้ โลกานุวัตรเป็นประหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้ผู้คนครองคุณลักษณะร่วมจึง
ต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม เพราะในความเหมือนย่อมแสดงความต่าง บางครั้งเกิดเป็นการผสมผสานที่เรียก
ขานในภาษาอังกฤษว่า “glocalization” คือสภาวะที่บุคคลดารงอยู่ในวิถีสากลโดยไม่ละทิ้ง เอกลักษณ์ท้องถิ่น
แต่ในทางตรงกันข้าม บุคคลอาจจะพร้อมเสพสินค้า/บริการที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นที่ต่างออกไปจากของตน
เพราะโลกานุวัตรได้นาพาให้ผู้คนสมัยใหม่เปิดรับความต่างทางสังคมวัฒนธรรม หลักการข้อหลังนี้สอดคล้องกับ
กรณีศึกษาคือ แดจังกึม ที่นาพาความเป็นเกาหลีไปสู่ผู้ชมทั่วทุกสารทิศ นั่นบ่งชี้ว่าความนิยมของละครโทรทัศน์
เรื่องนี้เกิดจากโลกทัศน์ร่วมบางอย่างในหมู่แฟนละคร ซึ่งโลกทัศน์นั้น เป็นผลมาจากกระบวนการโลกานุวัตรที่
ก่อตัวมานาน การศึกษาวิจัยผู้ชมตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จึงต้องพุ่งเป้าไปที่การค้นคว้าโลกทัศน์ หรือปัจจัย
เกี่ยวข้องทีจ่ ะทาให้ทราบความเป็นผู้ชมในขอบเขตสากล
2.4.3 สรุป
โลกานุวัตรคือกระบวนการย่อโลกด้วยเทคโนโลยีการขนส่ง การสื่อสาร เปิดทางให้ นานาชาติได้สาน
สัมพันธ์ ระหว่างกัน ในหลายมิติ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม โลกานุวัตรยังทาให้ เกิด
มาตรฐานการประเมินค่าและบริโภคสินค้า/บริการร่วมกัน
ในกรณีของละครโทรทัศน์ เกาหลีใต้ โลกานุวัตรช่ว ยสร้างกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่ยอมรับความต่างทาง
วัฒนธรรม เพราะโลกานุวัตรเปิดทางให้วัฒนธรรมได้ไหลเวียนในฐานะสินค้าข้ ามพรมแดน ฉะนั้น ผู้ชมจึง
เปิ ดรั บ เนื้ อหาละครของเกาหลี ใต้ ทั้ง ที่มีคุณลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมแปลกแยกไปจากที่ คุ้นเคย ด้ว ยเหตุ นี้
การศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 ต้องอาศัยวิธีวิเคราะห์ผู้ชมในระดับสากลเพื่อหาลักษณะร่วมบางอย่างที่
ผลักดันให้ผู้ชมในแต่ละพื้นที่หันมาบริโภค แดจังกึม แต่เนื่องจากงานศึกษาละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ จานวน
ไม่น้อยชี้ว่าผู้ชมละครส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง การทาความเข้าใจผู้ชมในกรอบโลกานุวัตรจะพุ่งเป้าไปที่ทิศทาง
ของกระแสสั งคมในส่วนที่เกี่ยวกับเพศสภาพ แนวคิดสมัยใหม่ วิถีชีวิต รวมไปถึงคตินิยมความเป็นหญิงที่
แบ่งปันกันในหมู่ผู้ชมต่างแดน
2.5 การจัดการ
การจัดการเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สาคัญต่องานวิจัย เพราะความสาเร็จของ แดจังกึม ไม่ได้มาจากแนว
ทางการผลิตตัวบทกับความเข้าใจผู้ชมเท่านั้น ทว่ามีเรื่องของการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง การทบทวนต่อไปนี้
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น าเสนอความหมายและองค์ ป ระกอบทั่ว ไปของการจัด การ แล้ ว จบด้ว ยแนวทางของการจั ดการในทาง
วัฒนธรรม ทั้งหมดใช้เป็นกรอบการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3
2.5.1 ความหมายของการจัดการ
Thenmozhi (n.d. : 3) นิยามการจัดการว่าเป็นศิลปะของการกระทาภารกิจให้สาเร็จลุล่วงโดยอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลหลากหลายฝ่าย Thenmozhi สร้างนิยามนี้จากกลุ่มความหมายที่นาเสนอโดยนัก
ทฤษฎีเลื่องชื่อด้านการจัดการดังต่อไปนี้
- F.W. Taylor

ศิลปะของการเรียนรู้ว่าตนเองปรารถนาจะทาอะไรและมองเห็นหนทางที่จะ
ลงมือกระทาได้ดีที่สุดรวมทั้งสิ้นเปลืองน้อยที่สุด
- Henry Fayol
การจัดการคือการทานาย วางแผน จัดโครงสร้าง สั่งการ สร้างความร่วมมือ
และควบคุม
- Peter F. Drucker
การจัดการเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัว มีเครื่องมือและเทคนิคอัน
เป็นแบบฉบับ
แต่การจั ดการอาจมองให้ ละเอีย ดขึ้นด้วยภาพของกระบวนการ ในแง่นี้ การจัดการย่อมหมายถึง
กระบวนอย่างหนึ่งซึ่งครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดวางวัตถุประสงค์ การรับมือกับทรัพยากร การ
รู้จักใช้การเงินและบุคลากรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายพร้อมกับประเมินผลงานได้ นอกจากนี้ การจัดการควรรวมไป
ถึงบันทึกของข้อมูลสาหรับใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร หน้าที่การจัดการไม่ได้จากัดแค่ผู้มี
อ านาจ ทว่ า รวมถึ ง สมาชิ ก ทุ ก คนในองค์ ก รที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ บทบาทของตั ว เอง (Knowledge
Management Terms, 2009: online, as cited in Hissom, 2009: 4)
นิยามลักษณะข้างต้นคล้องกับในเอกสารของ Pal (n.d. : 9) ซึง่ สรุปให้การจัดการเป็นความต่อเนื่อง
ของชุดกิจกรรม เริ่มจาก (ก.) การกาหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน นโยบาย และโปรแกรมการปฏิบัติ (ข.) การ
จัดหาทรัพยากร เช่น บุคคลเครื่องไม้เครื่องมือ วัตถุดิบการผลิต (ค.) ลงมือปฏิบัติการด้วยทรัพยากรที่พึงหาได้
ใช้โครงสร้างการทางานที่เหมาะสม (ง.) กากับคณะทางานและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดพลังในการทางาน
(จ.) ควบคุมดูแลการทางานของคณะทางานให้ตรงตามเกณฑ์ (ฉ.) ประสานผลประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้จ้าง ลูกจ้าง
และสาธารณชนที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด โดย Pal ประมวลจากชุดคานิยามของนักทฤษฎีซึ่งมีจานวนมากมาย
เพราะการจัดการเป็นศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 80 ปีและยังไม่เคยปรากฏฉันทมติด้านคานิยาม อีกทั้ง การ
จัดการมีสภาพเป็นศาสตร์ร่วมซึง่ ปรากฏในการปฏิบัติงานหลายสาขา เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์ การเมือง ทั้งยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านเทคโนโลยี องค์กรธุรกิจ ทาให้การจัดการเป็นศาสตร์
แบบสหสาขาวิชาที่ยากจะสร้างคาอธิบายให้ตรงใจทุกผู้คน (Pal, n.d. : 4-5)
แต่หากนานิยามเหล่านี้มาประมวลเข้าด้วยกัน จะพบว่าการจัดการเป็นเรื่องของการดาเนินงานอย่าง
เป็ น ระบบเพื่อให้ บ รรลุ วัต ถุป ระสงค์ที่ว างไว้ รายละเอียดของระบบอาจแตกต่างกันไปตามส านักคิดและ
สาขาวิชาที่นาการจัดการไปใช้ การจัดการมีความสาคัญตรงที่เป็นการวางแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเดิน
ไปสู่ความสาเร็จ ประเด็นสาคัญคือความสาเร็จของ แดจังกึม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการจัดการส่วน
หนึ่ง หมายความว่าการผลิตและขาย แดจังกึม ไม่ได้ดาเนินตามวิธีการทั่วไป แต่อาศัยระบบบริหารจัดการ
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บางอย่างที่สอดรับกับนิเวศน์สื่อยุคใหม่ การศึกษาความสาเร็จของ แดจังกึม จะช่วยเผยความรู้ที่ควรนาไปเป็น
แบบอย่างเพื่อออกแบบการจัดการงานบันเทิงของไทยต่อไป
ณ จุดนี้ การจัดการเป็นเรื่องของระบบทางานที่พึงประสงค์ มีองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น เป้าหมาย
วิธีการ บทประเมิน ฯลฯ เนื้อหาถัดไปว่าด้วยองค์ประกอบที่ช่วยดารงความเป็นระบบของการจัดการ
2.5.2 องค์ประกอบของการจัดการ
Hissom (2009: 3) แบ่งการจัดการออกเป็นงาน 4 ส่วนใหญ่ ได้แก่ การวางแผน การวางโครงสร้าง
การนา และการควบคุม ทั้งหมดส่งผลแก่กันและกันตามลาดับลูกโซ่ดังในแผนภาพ

ที่มา Hissom, A. (2009). Management. หน้า 3
Henri Fayol (ดารงชีวิตระหว่างปี 1841-1925) เป็นวิศวกรเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศสที่ไต่เต้าไปสู่หัวหน้า
กลุ่มงานเหมืองแร่ชื่อ Comambault ด้วยประสบการณ์ในงานบริหารระดับบน Fayol เขียนหนังสือชื่อ
General and Industrial Management ซึ่งอภิปรายหลักการบริหารจัดการ 14 ข้อ หลายข้อในนั้นรวมอยู่
ในปรัชญาการจัดการที่ใช้กันทั่วไปทุกวันนี้ ได้แก่ เอกภาพของคาสั่ง แผนกงาน เอกภาพของการทางาน และ
สายงานบังคับบัญชา โดยอย่างแรกหมายถึงทั้งองค์กรรับคาสั่งการทางานจากผู้บังคับบัญชาเพียงหนึ่งเดี ยว
อย่างที่สองแปลว่าให้งานบริหารและงานเทคนิคปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญในตาแหน่งที่เหมาะสม อย่างที่สามคือ
การปฏิบัติงานในองค์กรต้องเป็นในแนวทางเดียวกันภายใต้การบริหารจัดการแบบเดียว และอย่างสุดท้ายเป็น
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เรื่องของการควบคุมสายงานจากบนลงล่างให้เป็นไปตามแผน (Daft, 2010: 40) ทั้ง 4 อย่างนี้เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการที่ต้องยึดถือในการบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่
Wells (n.d. : 4) แยกองค์ประกอบของการจัดการตามขั้นตอนการทางาน ประกอบไปด้วยขั้นก่อน
วางแผน ขั้นวางแผน ขั้นแจกจ่ายงาน ขั้นปฏิบัติงาน และขั้นประเมินผลการจัดการ ในแต่ละขั้นมีองค์ประกอบ
แยกย่อยดังนี้
- ขั้นก่อนวางแผน
เก็บข้อมูลและประเมินสมรรถนะองค์กร
- ขั้นวางแผน
กาหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- ขั้นแจกจ่ายงาน
สื่อสารแผนงานให้แก่คณะทางาน
- ขั้นปฏิบัติงาน
วางบทบาทหน้าที่ของบุคลากร พัฒนาแผนงานให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริง ผลักดันการทางาน
- ขั้นประเมินผลการจัดการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์/ประเมินผล รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ประเมิน
Wells เสนอองค์ประกอบข้างต้น ในคู่มือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดยหน่วยงานสหรัฐอเมริกาคือ
Department of the Navy ซึง่ ตรงกับกรมทหารเรือในภาษาไทย
เห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ยกตัวอย่างมานี้บ่งชี้ถึงความเป็นระบบ เพราะสะท้อนขั้นตอนการทางานรวม
ไปถึงปัจจัยสาหรับการทางานให้ประสบความสาเร็จ ในข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีการแยกองค์ประกอบแบบอื่นอีก
มากมายขึ้นอยู่กับมุมมองในการประมวล แต่ไม่ว่าจะเป็นชุดองค์ประกอบแบบใดล้วนแสดงว่า การจัดการต้อง
พัฒนามาจากแผนงานหรือการออกแบบระบบในแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วง การวางแผนจึงถือเป็น
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการทุกสาขา
เมื่อการวางแผนเป็นองค์ประกอบแรกเริ่มของการจัดการ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนจะช่วยให้เห็น
แนวทางของการจัดการทั้งระบบ ในงานเขียนของสุธี ขวัญเงิน (2559: 47-48) การวางแผนหมายถึง
กระบวนการบัญญัติวัตถุประสงค์สาหรับองค์กร ครอบคลุมข้อปฏิบัติตา่ ง ๆ ที่จะช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์ตามที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นเรื่องของ
- การคาดการณ์ที่ตอ้ งอาศัยความคิดบวกกับการตัดสินใจ
- การวางแนวทางให้องค์กรมองเห็นปลายทางและวิธีทางานเพื่อให้ถึงปลายทางที่กาหนด
ในแง่นี้ การวางแผนเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จของงานบริหารจัดการ เพราะช่วยลดอุปสรรคที่เกิดจากสภาวะ
แวดล้อมของการทางาน การวางแผนยังเปิดโอกาสให้แนวคิดใหม่ ๆ ได้แสดงบทบาท รวมทั้งอานวยการทางาน
ขององค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสในความสาเร็ จ ขณะเดียวกัน ช่ว ยขจัดระบบการทางานซ้าซ้อนและสร้างความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานขององค์กร (สุธี ขวัญเงิน, 2559: 48-49)
การวางแผนมีหลายประเภท แต่หากจาแนกตามลาดับขั้นของการจัดการ การวางแผนจะประกอบไป
ด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) โดยผู้บริหารระดับบน ตามมาด้วยการวางแผนบริหาร
(administrative planning) โดยฝ่ายจัดการระดับกลางเพื่อรับไม้ต่อจากระดับบน และการวางแผนปฏิบัติการ
(operational planning) โดยฝ่ายปฏิบัติการเพื่อรับคาสั่งจากฝ่ายจัดการระดับกลางอีกทีพร้อมลงรายละเอียด
การทางาน หากจาแนกตามระยะเวลาของการบังคับใช้แผน ลักษณะของแผนงานจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ได้แก่ การวางแผนระยะยาว (long-range planning) โดยให้เวลาดาเนินงานมีระยะไม่ต่ากว่า 5 ปี การ
วางแผนระยะปานกลาง (medium-range planning) ซึ่งให้ระยะเวลาดาเนินงานอยู่ที่ 3-5 ปี และสุดท้ายคือ
การวางแผนระยะสั้น (short-range planning) มีระยะเวลาดาเนินงานต่ากว่า 3 ปี (สุธี ขวัญเงิน, 2559: 54-
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57) แผนงานแต่ละระยะขึ้นอยู่กับขอบข่ายของภารกิจ เช่น หากเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยรายละเอียด เกี่ยวพัน
กับหลายภาคส่วนและต้องอาศัยเวลา การวางแผนระยะยาวจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นต้น
หากมอง แดจังกึม โดยอิงหลั กการจัดการข้างต้น จะพบว่าความสาเร็จของ แดจังกึม มาจากการ
จัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแผนที่ว่าอาจเป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุม
ละครเรื่องอื่น ๆ โดยมี แดจังกึม เป็นหนึ่งในนั้น ตามด้วยการดาเนินงานและติดตามผล เพียงแต่รายละเอียด
เชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการของ แดจังกึม ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบ
เหล่านี้ตามทีร่ ะบุในวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 3
2.5.3 การจัดการทางวัฒนธรรม
เนื้อหาก่อนหน้าเป็นเพียงคาอธิบายในเชิงของนิยามและองค์ประกอบของการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อทา
ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน เนื้อหาถัดไปเป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการเข้ากับวัฒนธรรมโดยตรงซึ่งจะให้
ภาพการจัดการที่สอดรับกับกรณี แดจังกึม
รัฐ ธนาดิเรก (2561: สัมมนา) กล่าวว่าการละเลยวัฒนธรรมโดยคนส่วนมากเป็นปัญหาที่ยากจะรับมือ
ความบันเทิงจึงกลายเป็นหนทางหลักในการแก้ไข เพราะเมื่อนาความบันเทิงมาเป็นช่องทางถ่ายทอดวัฒนธรรม
แล้ว ความบันเทิงจะช่วยผูกมัดความรู้สึกผู้คนให้แนบแน่นกับภาพทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้ดี คากล่าวของรัฐถือ
เป็นการจัดการทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง กรณีละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ก็ไม่ต่างกัน ละครทาหน้าที่ประหนึ่ง
เครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงผู้ชมกับวัฒนธรรมของเกาหลี การส่งออกละครก็เป็นความพยายามหนึ่งในการ
ถ่ายทอดความเป็ น เกาหลี สู่ ผู้ บ ริ โ ภคต่างบ้ านต่างภาษา ในการกระทาดังกล่ าว เกาหลี ใต้อ าศัยวิธีจัดการ
บางอย่างซึ่งต้องมีการวางแผนพร้อมกับกาหนดกลยุทธ์เฉพาะกาล
ณ จุดนี้ กลยุทธ์ คือภาคส่วนสาคัญของการจัดการ กลยุทธ์เป็นเรื่องของการใช้ อุบายต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนงานบริหารให้สร้างผลตามที่ประสงค์ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552: 183-184) กล่าวว่าการกาหนด
กลยุทธ์มีผลต่อการดารงอยู่ขององค์กร เพราะกลยุทธ์ช่วยลดความเสียเปรียบและเพิ่มข้อได้เปรียบระหว่าง
ดาเนินงาน ผู้บริหารระดับบนมีหน้าที่กาหนดกลยุทธ์โดยการกาหนดแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับระดับการใช้งาน หาก
เป็นในระดับองค์กร ผู้บริหารต้องพิจารณาภาพใหญ่ของธุรกิจรวมถึงทิศทางการทางานในอนาคต กลยุทธ์
ระดับนี้ปรากฏว่าประยุกต์ใช้กับการจัดการทางวัฒนธรรมเฉกเช่นในกรณีของละครโทรทัศน์อย่าง แดจังกึม
โดยปกติแล้ว กลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ กลยุทธ์เจริญเติบโต กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
กลยุ ท ธ์ ก ารตั ด ทอน กลยุ ท ธ์ แ รกใช้ เ มื่ อ ธุ ร กิ จ ประสบความส าเร็ จ มาแล้ ว ระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ เพิ่ ม อั ต ราความ
เจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างเช่น การเพิ่มกาไร ยอดขาย หรือ ส่วนแบ่งตลาด กลยุทธ์แบบนี้อาศัยหลักการ
พื้นฐานคือให้มุ่งไปที่ความเชี่ยวชาญขององค์กรพร้อมทุ่มเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการทางานเพื่อให้เกิด
ความเป็นเลิศ กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพใช้เมื่อองค์กรมีการเติบโตปานกลาง หรือ อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
เติบโตปานกลาง สาระของกลยุทธ์แบบนี้คือ ยับยั้งหรือดาเนินการด้วยความระมัดระวัง เพราะหลังจากเติบโต
ทางธุรกิจแล้ ว องค์กรอาจประสบกับปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรหรือ พบข้อจากัดบางอย่าง กลยุทธ์
สุดท้ายนามาใช้เมื่อองค์กรไม่ประสบความสาเร็จ หรือ ประสบกับปัญหาอันหนักหน่วงทางธุรกิจจนเข้า สู่ช่วง
ตกต่าของวงจร สาระของกลยุทธ์แบบนี้คือฟื้นฟูธุรกิจด้วยการลดค่าใช้จ่ายควบคู่กับปรับโครงสร้างขนานใหญ่
ไม่รับพนักงานเพิ่ม ขจัดค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆที่ไม่จาเป็น อย่างลดความถี่ของการโฆษณา หรือยอมเป็นเชลย
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ในทางธุรกิจอันหมายถึงยอมขึ้นอยู่กับลูกค้าเพียงรายเดียวแทนลูกค้าหลายราย เพราะอย่างหลังอาจต้องใช้
ต้นทุนสูง (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552: 186-191)
หากพิจารณาตามหลักการ สมมติฐานเกี่ยวกับการจัดการในกรณีละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม อาจ
ต้องให้ความสาคัญแก่กลยุทธ์การเจริญเติบโต เพราะ แดจังกึม เผยแพร่ในช่วงที่ละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ได้
ส่งออกไปสู่ต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักแล้วระยะหนึ่ง เนื้ อหากลยุทธ์จึงอยู่ในกรอบของการผลักดันตลาด และ
เพิ่มความพิเศษลงไปในละครซึ่งส่งผลให้ แดจังกึม โดดเด่นจนกลายเป็นกรณีศึกษาคลาสสิก
อย่างไรก็ตาม การจัดการทางวัฒนธรรมเป็นศาสตร์เฉพาะทาง การอธิบาย แดจังกึม ตามวัตถุประสงค์
วิจัยข้อสุดท้ายต้องใช้กรอบการมองที่แสดงความลึกซึ้งกว่าแผนงานหรือกลยุทธ์ทางธุ รกิจทั่วไป แต่การจัดการ
ทางวัฒนธรรมยังไม่สามารถสรุปได้ด้วยทฤษฎีใด ๆ อย่างในกรณีของประเทศไทย นักวิชาการจานวนหนึ่งได้
เสนอความเห็นในงานสัมมนาเฉพาะกิจเรื่อง มหรสพทางปัญญา : ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตทางธุรกิจ เพื่อ
วางแนวคิดว่าวัฒนธรรมควรนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือ เสริมคุณค่าทางศิลปะอย่างไร
แนวคิดที่ ว่า ช่ว ยฉายภาพของวิธีจั ดการที่ไม่เพียงน่า สนใจ แต่ยังสร้างคาอธิบายอันเป็นประโยชน์ต่อการ
วิเคราะห์กรณีแดจังกึม
พิเชษฐ์ เวชสุภาพร (2561: สัมมนา) เริ่มต้นด้วยการย้าเน้นความสาคัญของการจัดการในทาง
วัฒนธรรมโดยกล่าวว่าประเทศไทยต้องการการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อเปิดมิติใหม่ทางสังคมและเศรษฐกิจ
ด้ว ยวั ฒ นธรรมของไทยเองยั งมี ส ภาพเป็ น ทุ นซ่ อนเร้ นที่ ไม่ ได้ ขับ เน้ นออกมา ในทานองเดีย วกั น สุ เ นตร
ชุตินธรานนท์ (2561: สัมมนา) อธิบายว่า ความนิยมทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาสาหรับคนไทยเป็นอุบัติเหตุ หรือ
เป็ น ความคลั่ งไคล้ ที่ เกิดขึ้น โดยไม่ไ ด้ตั้ง ใจ เพราะประเทศไทยยังขาดการจัดการที่จะช่ว ยปลุ กคุณค่าทาง
วัฒนธรรมให้ยืนยง นี่สื่อว่าการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจในการนาวัฒนธรรมมาเพิ่ม
มูลค่า
Jim Thompson คือผู้หนึ่งซึ่งเจนจัดในด้านการจัดการทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นตัวอย่างที่ควรค่า
แก่การศึกษา Thompson ประสบความสาเร็จกับการผลิตและส่งออกผ้าไหมของไทยที่เดิมทีคนท้องถิ่นเห็น
เป็นเพียงของทั่วไป แต่ Thompson ทาการดัดแปลงบางอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าสาหรับส่งออก ในปาฐกถาเรื่อง
ตานาน Jim Thompson กับวิวัฒนาการผ้าไหมไทยสู่สากล Klausner12 (2561: สัมมนา) แสดงความเห็นว่า
ธรรมชาติของวัฒนธรรมไม่เคยอยู่นิ่ง เมื่อวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมองวัฒนธรรมต้องไม่ใช้
สายตาแบบนักอนุรักษ์นิยมสุดโต่งและต้องใช้ความคิดสมัยใหม่เป็นกรอบปฏิบัติ ซึ่ง Klausner อ้างอิงหลักการ
ข้อนี้จากกรณีของ Thompson กับผ้าไหมไทย โดยเล่าว่า Thompson เห็นการทอผ้าไหมเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
ท้องถิ่น13 ที่ยังขาดการเปิดตัวสู่โลกภายนอก แต่แม้ผ้าไหมไทยแฝงความงามเพียงไร Thompson ก็ตระหนัก
ว่ายังไม่สามารถทาเป็นสินค้าส่งออกได้ เพราะศิลปะการย้อมสีแบบท้องถิ่นที่ใช้สารจากธรรมชาติทาให้ สีผ้าซีด
จางเร็ว Thompson จึงเลือกนาเข้าสีเคมีมาย้อมเพื่อรักษาความสดของสีผ้าไหมให้อยู่ตัวให้นานที่สุด พร้อมกับ
ปฏิวัติการย้ อมสี โ ดยเลื อกใช้สี ที่ จั บ ใจกลุ่ มลู กค้า เป้า หมายมากกว่าจะใช้สี ที่ยึด ถือกันตามขนบ สรุปได้ ว่ า
Thompson มองเห็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งข้อจากัด จากนั้น ทาการสร้างสรรค์เชิงประยุกต์ให้
วัฒนธรรมมีมูลค่าเพียงพอต่อการยกระดับเป็นสินค้า
ปรากฏว่าผ้าไหมของ Thompson ประสบความสาเร็จในเชิงส่งออกตามที่คาด เพียงแต่ความสาเร็จ
ของ Thompson ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจด้วยเช่นกัน โดย Thompson สร้างเครือข่ายทางการตลาดพร้อม
12
13

อยู่ในรายการอ้างอิงหมวดภาษาไทยในชื่อ วิลเลียม เจ คลอสเนอร์ เพราะให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย
การทอผ้าผูกพันกับความเป็นหญิงไทย หากหญิงใดไม่ชานาญการทอ จะไม่สามารถหาสามีมาตบแต่งได้
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กับอาศัยความโด่งดังของละครเวที The King and I ในยุคนั้นทาให้สินค้าผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตก
ในแง่นี้ Thompson ใช้สูตรผสม 3 ประการเป็นช่องทางสู่ความสาเร็จ ได้แก่ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
นวัตกรรมการนาเสนอ และการจัดการ (สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2561: สัมมนา)
ผ้าไหมไทยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ยังมีเนื้อหาทางวัฒนธรรมไทยอีกมากมายที่นักวิชาการมองว่าขาด
การใส่ใจ อภิชาต อินทรวิศิษฏ์ (2561: สัมมนา) กล่าวว่าลักษณะพิเศษของความเป็นไทยที่สามารถนามาขยาย
ผลในทางศิลปวัฒนธรรมได้มหี ลายอย่าง กิจกรรมชาวพุทธ ภาพความรักสบาย การแสดงความกลมเกลียวหรือ
บุญคุณ ความไม่ยอมเสียหน้า ความรู้จักที่ต่าที่สูง ความอ่อนน้อม ความขัดแย้งทางเพศสภาพของสังคม 14 ล้วน
เป็นวัตถุดิบทั้งสิ้น แต่จุดที่เด่นมากในวัฒนธรรมไทยคือการใช้รอยยิ้มในกระบวนการสื่อสารจนรอยยิ้มมีสถานะ
ประหนึ่งสินค้า ลักษณะเด่นของความเป็นไทยยังอยู่ที่ใจบริการ ด้วยคนไทยมีความนุ่มนวลและมักให้เกียรติกัน
และกันจนเป็นภาพจาของชาวต่างประเทศ มุมมองของอภิชาตมาจากการตีความสิ่งที่เรียกว่า “ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม” หมายความว่าวัฒนธรรมบางอย่างอาจไม่ประจักษ์ชัดด้วยอยู่ใกล้ตัวเกินไปและเป็นเรื่องนามธรรม
แต่ ส ามารถน ามาสร้ า งมู ล ค่ า ได้ ด้ ว ยการตี ค วาม ซึ่ ง นัก บริ ห ารจั ด การควรกระท าอย่ า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อ สร้ า ง
ฐานความรู้สาหรับการจัดการทางวัฒนธรรม
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็นตัวอย่างองค์กรที่รู้จักใช้หลักการข้อนี้ใน
การผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ วัชระ แวววุฒินันท์ (2561: สัมมนา) กล่าวถึงวิธีการของทางบริษัทว่าได้ศึกษา
เอกลักษณ์ในวัฒนธรรมไทยก่อนการออกแบบเนื้อหารายการอยู่เสมอ เพราะประเทศไทยมีความแข็งแรงด้าน
วัฒนธรรมในตัวอยู่แล้วด้วยมีความหลากหลายและแฝงเร้นในทุกแห่งหน ทั้งวัฒนธรรมไทยยังปรากฏให้สัมผัส
ในรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งจับต้องได้และความคิด/การกระทาที่ ต้องสัมผัสด้วยใจ รายการชื่อดังในอดีตของทางบริษัท
อย่าง จันทร์กะพริบ อาศัยความเข้าใจบริบทแบบไทย ๆ ในการวางแนวคิด จันทร์กะพริบ บอกเล่าความทรงจา
ในอดีตของผู้ร่วมรายการเพื่อสนองตอบต่อความรู้สึกโหยหาความหลัง (nostalgia) โดยผู้ผลิตสังเกตจากนิสัย
ของคนไทยสู ง อายุ ที่ มักภูมิใ จที่ได้ถ่ ายทอดเรื่องราวของตนให้ แก่บุต รหลาน นั่นท าให้ ผู้ ส นับสนุน โฆษณา
หลั่งไหลเข้ามายังรายการอย่างมากหลายหลังจากออกอากาศไปได้เพียงหนึ่งสัปดาห์
ไม่ว่าจะอย่างไร วัชระ ย้าว่าการจัดการไม่ควรยึดหลักสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองผู้ชมกลุ่มใหญ่อย่าง
เดียว แต่ต้องนาวัฒนธรรมมาสร้างเพื่อตอบสนองผู้ชมกลุ่มเฉพาะทางเช่นกัน ไม่เพียงเท่านี้ การจัดการต้อง
กระทาด้วยความเข้าใจผู้บริโภค แล้วออกแบบสินค้าให้ผู้บริโภคมีอารมณ์ร่วมให้มากที่สุด คากล่าวนี้สอดรับกับ
ความเห็นของสุกัญญา สมไพบูลย์ (2561: สัมมนา) ที่พูดถึงลิเกประยุกต์ในสังคมไทยปัจจุบัน ว่าผู้สร้างสรรค์
งานต้องเข้าใจผู้ชมเป็นอันดับแรก ต้องตีความการแสดงอย่างที่ผู้ชมต้องการ เช่น คนไทยมักดูละครเพื่อเอารส
มากกว่าสาระ ฉะนั้น คนทาละครต้องยึดข้อเท็ จจริงประการนี้ในกระบวนการสร้างสรรค์งาน คากล่าวของทั้ง
วัชระและสุกัญญา บ่งบอกความสาคัญของ consumer insight ในฐานะองค์ประกอบสาหรับการจัดการ
วัฒนธรรม
ในการสรุปภาพรวมของการจัดการทางวัฒนธรรม รัฐ ธนาดิเรก (2561: สัมมนา) แยกออกมาเป็นราย
ประเด็นโดยอ้างว่าเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีรายละเอียดอันน่าสนใจดังนี้
- การจัดการทางวัฒนธรรมถือเป็นสิ่งใหม่ สมาชิกองค์กรต้องเทใจให้แก่การเปลี่ยนแปลงพร้อมกับกล้าที่
จะมองนอกกรอบและมองข้ามข้อจากัดต่าง ๆ
- การจัดการทางวัฒนธรรมไม่ต้องสนใจทุกรายละเอียดปลีกย่อยของวัฒนธรรม แต่ต้องหาหัวใจหลักซึง่
ก็คือคุณลักษณะสาคัญหรือ key quality ของวัฒนธรรมที่จะนามาผสมผสานลงในสินค้า
14

กล่าวคือเป็นสังคมชาย แต่ให้ความเคารพเพศแม่จนสะท้อนในคาเรียกขานต่างๆ เช่น แม่ทัพ แม่น้า แม่พิมพ์ เป็นต้น
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- สินค้าทางวัฒนธรรมต้องมีแก่นสารที่หาได้ยากจากในแหล่งอื่น
- การจัดการทางวัฒนธรรมต้องอาศัยศาสตร์ร่วมกับศิลป์ โดยให้ศาสตร์คือความรู้เกี่ยวกับการหาโอกาส
ทางการค้า ความเข้าใจลูกค้า ความเข้าใจหลักบริหาร การวิเคราะห์ ทุนการผลิตเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
ศิล ป์ เป็ น เรื่ อ งของความสวยงามและการสร้างคุ ณค่าทางใจ ดังนั้น ศาสตร์ เป็น เสมื อนกรอบการ
ดาเนินงาน ศิลป์คือเนื้อหาวัฒนธรรมที่จะดารงในสินค้า
เมื่อรวมสาระของรัฐและนักวิชาการทั้งหมดก่อนหน้า เข้าด้วยกัน พบว่าการจัดการทางวัฒนธรรมเป็น
สิ่งสาคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้การผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมประสบความสาเร็จมากกว่าจะปล่อยให้เป็นการลอง
ผิดลองถูก ซึ่งละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม เป็นกรณีหนึ่งที่อาศัยกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
ความนิยม ทั้งยังเป็นยานพาหนะสาหรับส่งผ่านวัฒนธรรมเกาหลีไปสู่ผู้ชมต่างแดน นี่เป็นเหตุผลว่าทาไมการ
มองความสาเร็จของ แดจังกึม จึงควรครอบคลุมเรื่องของวิธีการจัดการที่อยู่นอกเหนือตัวบทของละครและผู้ชม
แต่หากมองว่าการจัดการทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการตลาดด้วยเช่นในกรณีของ Jim Thompson
ความเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดควรได้รับความใส่ใจไม่ต่างกัน Daft (2010: 201) ได้อธิบายกลยุทธ์การทา
ตลาดในต่างประเทศแบบกว้าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่
(1)
ยุทธศาสตร์โลกานุวัตร (globalization strategy)
- มองโลกในฐานะตลาดหนึ่งเดียว
- สร้างผลิตภัณฑ์และโฆษณามาตรฐานโลก

(2)
ยุทธศาสตร์ข้ามพรมแดน (transnational strategy)
- สร้างสมดุลระหว่างสมรรถนะระดับโลกและ
การตอบสนองระดับท้องถิ่น
- นามาตรฐานระดับโลกมาใช้ในการปรับแต่ง
ผลิตภัณฑ์และโฆษณา

(3)
ยุทธศาสตร์การส่งออก (export strategy)
- ผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแต่ละ
ประเทศ แต่มีจานวนไม่มากเกินไป
- ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปยังประเทศที่
เลือกสรรแล้ว

(4)
ยุทธศาสตร์การสนองตอบต่อตลาดที่หลากหลาย
(multidomestic strategy)
- คิดถึงการทาตลาดแต่ละประเทศแยกขาด
จากกัน
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาให้เข้ากับ
ความนิยมและความต้องการของท้องถิ่น

จุดที่น่าสนใจคือ หากมีความจาเป็นที่จะบูรณาการตลาดทั่วโลกสาหรับส่งออกสินค้า ควรต้องยึดกลยุทธ์ข้อที่
(1) และ (2) แต่หากมีความปรารถนาที่จะเน้นการตอบสนองทางการตลาดตามภูมิภาค ควรต้องยึดกลยุทธ์ข้อ
ที่ (2) และ (4) ให้มากที่สุดซึ่งเท่ากับว่ากลยุทธ์ข้อที่ (3) แทบไม่มีความสาคัญใด ๆ คะเนได้ว่าการส่งออกสินค้า
ต้องอาศัย ต้น ทุน สู ง การมองตลาดให้ กว้างจะช่ว ยเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทน แต่ห ากมองตลาด
ต่ า งประเทศในจ านวนจ ากั ด จะท าให้ ก ารส่ ง ออกติ ด กั บ ดั ก ภู มิ ภ าคและสู ญ เสี ย โอกาสทางธุ ร กิ จ ทั้ ง ๆ ที่
โลกานุวัตรทาให้ผู้คนทั่วโลกแบ่งปันโลกทัศน์ชุดเดียวกันไปแล้ว การผลิตก็จะขาดลักษณะอันเป็นสากล นี่ใช้
อธิบายแรงจูงใจกลยุทธ์การส่งออกละครโทรทัศน์ของประเทศเกาหลีใต้ ได้ดีโดยเฉพาะในประเด็นคาถาม เช่น
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ทาไมเกาหลีใต้ไม่ให้น้าหนักเพียงแค่เอเชียแปซิฟิก แต่ขยายตลาดไปทั่วโลกจนสร้างอิทธิพลทัดเทียมกับสื่อของ
มหาอานาจอื่นๆ
2.5.4 สรุป
การจัดการเป็นกระบวนการทางานตามรูปแบบที่ กาหนด ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและเป้าประสงค์
การจัดการช่วยทาให้วิธีดาเนินงานมีระบบรวมทั้งประกันผลสาเร็จในระดับหนึ่ง ในแง่ของการผลิตและส่งออก
สินค้าทางวัฒนธรรม การจัดการที่ถูกกับสถานการณ์ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความนิยมได้อย่างดี
แม้การจัดการในแง่ของวัฒนธรรมยังไม่ปรากฏเป็นหลักการที่ยอมรับทั่วไป กลยุทธ์การจัดการกลับไม่
มีอะไรซับซ้อน นักวิชาการบางคนสรุปว่าการจัดการที่ดีขึ้นอยู่กับ ความทุ่มเทในการนาวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์
แล้วใช้แนวคิดทางการตลาดเข้ามาเสริม เช่น แนวคิดที่ว่าทาเพิ่มจากทุนที่มีอยู่แล้ว ไม่มากแต่คืนผลประโยชน์
ได้มาก แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจุดขายทางวัฒนธรรมที่หาไม่ได้จากแหล่งอื่น แนวคิดของการนาทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่พึงหาได้มาประยุกต์ใช้และต้องใช้จากทรัพยากรเดิมที่มี ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีเรื่อง
ของการทาตลาดต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องผู้ชมกับโลกานุวัตรที่ผู้ส่งออกต้องมองโลกเป็นตลาด
ใบเดีย วมากกว่ามองแยกเป็ นส่ วน ๆ ซึ่งเมื่อใช้มุมมองเช่นนี้แล้ ว การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจะต้องรองรับ
รสนิยมที่มีลักษณะข้ามพรมแดน คือเป็นสินค้าที่ เข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านวัฒนธรรมเป็นตัวปิดกั้น กรณี
ของ แดจังกึม คือหนึ่งในตัวอย่างความสาเร็จ เชื่อ กันว่ากระแสของ แดจังกึม มีพื้นฐานมาจากวิธีจัดการที่เต็ม
ไปด้วยประสิทธิภาพ ครอบคลุมเนื้อหาการผลิตและการทาตลาดสาหรับผู้ชมทั่วโลก เป็นไปได้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับ
แดจังกึม ดาเนินงานตามกรอบกลยุทธ์ดังที่อภิปรายข้างต้น หรืออาจกาหนดกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับงาน
ละครของเกาหลีโดยเฉพาะ ไม่ว่าคาตอบจะเป็นอย่างใด การศึกษาวิธีการจัดการของ แดจังกึม โดยนาหลักการ
ที่ได้ทบทวนมาตั้งคาถามนาการค้นคว้าจะช่วยให้พบคาตอบที่เหมาะสมในที่สุด
2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาในหมวดสุดท้ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาความสาเร็จของสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์
และ การศึกษาละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ในอดีต เนื้อหาส่วนแรกช่วยรับรองว่าการศึกษาความสาเร็จของงาน
กลุ่มโสตทัศน์ได้ถือปฏิบัติตอ่ กันมาไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพื่อหักล้างข้อโต้แย้งของสานักคิดสายศิลปะ (art for art’s
sake) ที่ว่างานเช่นละครโทรทัศน์เป็นศิลปะที่ขึ้นกับผู้สร้างและให้ผู้สร้างอยู่ในฐานะศิลปิน ที่ไม่มีแนวทางสู่
ความสาเร็จใด ๆ เว้นแต่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ขณะที่เนื้อหาส่วนหลังช่วยแสดงคุณูปการของงานวิจัย
ว่ า ก าลั ง เติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งทางความรู้ แ ละ/หรื อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ แดจั ง กึ ม อย่ า งไร ที่ ส าคั ญ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เห็นคาอธิบายที่ว่าด้วยแนวทางความสาเร็จของ แดจังกึม ซึ่งปรากฏอยู่แล้วใน
วงวิชาการ
2.6.1 การศึกษาความสาเร็จของสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์
การศึกษาสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งสื่อละครโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ เน้นประเด็น
ศึกษาว่าด้วยความสาเร็จของละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งละครไทยและต่างประเทศที่ได้รับความนิยม
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จากผู้ชมชาวไทย ความสาเร็จของภาพยนตร์นามาอ้างอิงในบางจุดเพื่อเสริมการพิจารณาว่าความสาเร็จในอดีต
สามารถถอดเป็นบทเรียนสาหรับงานในอนาคตได้อย่างไร
ครั้งหนึ่ง สุเทพ คล้านคร ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวทางความสาเร็จของผู้เขียนนวนิยายที่มีผลงานนาไป
สร้างเป็นละครโทรทัศน์จานวนหลายเรื่อง สาระของสุเทพคือกระแสความนิยมจากผู้ชมละครโทรทัศน์บังคับให้
ผู้เขียนต้องประพันธ์นวนิยายโดยอิงความปรารถนาที่จะได้เห็นของผู้ชม เพราะนั่นจะทาให้นวนิยายของผู้เขียน
ได้รับเลือกจากผู้จัดละครโทรทัศน์ ในที่สุด (โพสต์ทูเดย์, 2557: ออนไลน์) วิธีของสุเทพถือเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการเอาใจตลาดและศิลปะส่วนบุคคล แต่การตีความตลาดไม่ได้ประกันความสาเร็จเสมอไป เพราะ
ปัจจัยความนิยมบางอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ เข้าใจ สุเทพยกตัวอย่างว่าช่วงที่ละครโทรทัศน์เกาหลีอยู่ใน
กระแสความนิยม ผู้จัดละครโทรทัศน์ของไทยต่างเลือกผลิตชิ้นงานโดยนาสไตล์การนาเสนอแบบเกาหลีมา
ประยุกต์ใช้ ผลปรากฏว่า หลายเรื่องไม่เป็นที่คลั่งไคล้สาหรับผู้ชม การนาเสนอสไตล์เกาหลี จึงไม่ใช่ตัวแปร
ความสาเร็จอย่างแท้จริง (โพสต์ทูเดย์, 2557: ออนไลน์) คาถามที่ตามมาคือกุญแจสู่ความสาเร็จสาหรับละคร
โทรทัศน์จริง ๆ แล้วคืออะไร
การวิเคราะห์ตลาดโดยภาคเอกชนที่นาเข้างานละครต่างชาติช่วยให้แนวทางไขคาถามที่ว่า กรณีของ
ละครโทรทัศน์อินเดียคือตัวอย่างหนึ่ง ในประเทศไทย บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) เลือก
นาเข้างานละครจากประเทศอินเดียแทนที่จะเป็นงานสัญชาติอื่น การตัดสินใจมาจากความเห็นจักรพงษ์ จักรา
จุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัทซึ่งวิเคราะห์ตลาดแล้วเห็นว่าละครโทรทัศน์ของอินเดียคือ
สินค้าที่สามารถขายได้ในประเทศไทย จักรพงษ์ใช้ประสบการณ์ ในวงการบันเทิงไทยไม่ต่ากว่า 19 ปีเป็น
ฐานข้อมูลตัดสินใจ บทวิเคราะห์ของจักรพงษ์เผยในเอกสารเผยแพร่สาธารณะชื่อปัจจัยความสาเร็จของซีรีส์
อินเดียในประเทศไทย (2561: อินโฟกราฟฟิก) ซึ่งขมวดเนื้อหาออกมาเป็นรายประเด็นดังนี้
- ละครโทรทัศน์ของอินเดียสามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้ชมชาวไทยได้ เพราะงานของอินเดียมี
จุดขายที่ต้องใจคนไทย เช่น การใช้เพลงประกอบซึ่งสอดรับกับพื้นฐานการชมของคนไทยที่แต่เดิม
ชอบดนตรี/ความรื่นเริงอยู่แล้ว หรือมีเนื้อหาที่ไม่ขัดกับจริตผู้ชม
- ละครโทรทัศน์ที่เลือกนาเข้าอิงตัวแปรคือชื่อเสียงของงานเรื่องนั้น ฉะนั้น ทางบริษัทจะทาสัญญา
ซื้อเฉพาะเรื่องที่ได้รับความนิยมแล้วในประเทศอินเดีย ขณะเดียวกัน บริษัทเลี่ยงงานใดก็ตามที่
เต็มไปด้วยเนื้อหาหนักอึ้งและวิธีดาเนินเรื่องน่าเบื่อ เช่น การเล่าประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่คุ้นหู
หรือใส่ความสะเทือนอารมณ์จนเกินพอดี
- งานของอินเดียแสดงความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดีย เป็นความใกล้เคียงใน
ด้านวิถีชีวิต ศาสนา และภาษา มี สัญลักษณ์หรือศิลปะร่วมบางอย่าง เช่น เทพเจ้า วรรณกรรม
เหตุเพราะคนไทยหยิบยืมวัฒนธรรมจากลุ่มแม่น้าสินธุมาประยุกต์ใช้นับแต่ยุคโบราณ ทาให้การ
ตอบรับเนื้อหาไม่มีอุปสรรคเรื่องความคุ้นเคย
- ฐานผู้ชมของไทยคล้ายกับของอินเดีย กล่าวคือ ผู้ชมอินเดียจัดเป็นกลุ่มมวลชนขนาดใหญ่ กระจุก
ตัวที่บุคคลชั้นกลางและล่างคล้าย ๆ กับของไทย ดังนั้น ลักษณะงานของอินเดียจึงตรงกับความ
ต้องการบริโภคของคนไทยระดับเดียวกันด้วยผู้ผลิตสร้างงานเพื่อสนองผู้ชมกลุ่มนี้ เนื้อหาละคร
โทรทัศน์อินเดียจึงกว้างมากกว่าของเกาหลีทเี่ น้นจับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น เช่น เน้นความขัดแย้งระหว่าง
แม่สามีและลูกสะใภ้ เป็นต้น
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นอกจากปัจจัยข้างต้น การนาเข้าละครโทรทัศน์ของทางบริษัทยังเป็นเรื่องต้นทุน การนาเข้าอาศัยเงินลงทุน
น้อยกว่าตั้งทีมผลิตเองซึ่งประกอบไปด้วยทุนเวลาและทุนเงินตรา อย่างหลังต่ากว่างบการผลิตเองประมาณ
50%
ละครอินเดียไม่เพียงเป็นปรากฏการณ์ในสังคมไทยร่วมสมัย ละครไทยบางเรื่อง เช่น บุพเพสันนิวาส
เป็น ที่ถกเถีย งกัน ในเรื่องของความนิยมไม่ต่างจากที่เกิดกับกรณี แดจังกึม ข้อมูลในบทความข่าวบันเทิง15
(2561: ออนไลน์) เผยบทวิเคราะห์ ความส าเร็จโดย พนิตนาฏ ฉัตรวิไล ซึ่ง เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารว่า
ความสาเร็จของบุพเพสันนิวาสมาจากพลัง 3 อย่างร่วมกัน ได้แก่
- พลังของภาษาพูด (verbal)
ผู้สร้างใช้ศัพท์โบราณที่ไม่เคยได้ยินในหมู่ผู้ชม แต่วิธีการใช้ยั่วให้
ผู้ชมเรียนรู้และติดตาม การใช้ภาษาในบางจุดยังอิงความขัดแย้ง
ทางบริบทโดยนาภาษายุคใหม่ไปใช้ในยุคเก่า ความขัดแย้งนามา
ซึ่งอารมณ์ขบขัน
- พลังของภาษากาย (nonverbal) ผู้สร้างใช้การแสดงออกที่ดูเกินจริง เน้นความเข้มข้นของการ
สื่อสาร
- พลังของภาษาภาพ (visual)
ผู้ส ร้างเลือกใช้สี ลิปสติกที่สัมพันธ์กับนิสัยของตัวละคร มีการ
แต่งกายสะดุดตา และยังสร้างบุคลิกหลายอย่างให้แก่ตัวละคร
ได้แก่ ความอ่อนหวาน ความเก๋ไก๋ ความเปรี้ยว ความเป็นผู้นา
ด้านแฟชั่น
เมื่อรวมกันแล้ว ทั้งสามองค์ประกอบสร้างพลังแห่งความสนใจสาหรับผู้ชมที่ไม่เคยได้สัมผัสกับงานของไทย
ลักษณะนี้มาก่อน
ว๊อยซ์ทีวี (2561: ออนไลน์ ) เป็นอีกแหล่ งความรู้ที่นาเสนอบทวิเคราะห์ ความส าเร็จของ
บุพเพสันนิวาส โดยใช้ความเห็นของนักวิชาชีพในวงการบันเทิง บุคคลแรกคือ นฤเบศ กูโน ซึ่งรับงานกากับ
และเขียนบทละครให้แก่ บริษัท นาดาว บางกอก นฤเบศมองว่าละครส่วนใหญ่จะไม่สามารถบรรลุความนิยม
ได้ถ้าไม่มีพื้นฐานในด้านบทที่แข็งแกร่งบวกกับกลุ่มนักแสดงซึ่งจะต้องรับส่งบทกันได้ดี อย่างแรกเป็นเรื่องของ
การคัดสรรบทที่นาเสนอประเด็นร่วมสมัยจนสามารถจับใจผู้ชม เช่น การแอบหลงใหลรุ่นพี่ หรือความขัดแย้ง
ระหว่างคู่รักที่นาไปสู่การหย่าร้าง อย่างหลังต้องอาศัยทักษะในการจับคู่ นักแสดง ใช้นักแสดงที่มีลักษณะทาง
ธรรมชาติที่ส่งเสริมกันและกันโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งจะโน้มน้าวให้ผู้ชมเข้าถึงตัวละครได้ดี ตัวอย่างจุด
แข็งประการนี้ ได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะและอุรัสยา เสปอร์บันด์ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ และแอน ทองประสม
รวมทั้งกรณีของคู่พระคู่นางใน บุพเพสันนิวาส คือ ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และราณี แคมเปน ความเด่นของ
นักแสดงยังอยู่ทคี่ วามแปลกใหม่ของราณีที่เปลี่ยนมารับบทตลก
นอกจากนี้ นฤเบศมองว่า ละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ผลิตออกมาให้เป็นแนวรักปนตลก ออกอากาศ
ในช่วงเวลา 20.00 - 22.00 น. ซึ่งตอบโจทย์ผู้ชมกลุ่มคนทางานที่ต้องการใช้ความบันเทิงจากละครเป็น
เครื่องมือผ่อนคลายอารมณ์ เวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่สมาชิกในครอบครัวเข้าถึงสื่อละครได้ทุกเพศทุกวัย เมื่อ
เวลาและคุณลักษณะเด่นของละครมาบรรจบกัน ความสาเร็จจึงบังเกิด
กรกมล ลีลาวัชรกุล ซึ่งมีประสบการณ์ด้านละครโทรทัศน์จากการดาเนินเพจ Korseries ให้ความเห็น
จากมุมของผู้ติดตามละครโทรทัศน์เกาหลีว่าแฟนคลับละครเกาหลีหันกลับมาชมละครของไทยเรื่องนี้ เนื่องจาก
ผู้ผลิ ตประสานเนื้ อเรื่ องหลากหลายแบบจนเกิดความสนุก มีสีสันหลากหลายอย่างจากองค์ประกอบ เช่น
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จินตนาการ ประเด็นการเดินทางข้ามเวลา และอารมณ์รักปนตลก แต่จุดเด่นที่จับใจผู้ติดตามละครแนวเกาหลี
คือคุณลั กษณะของตัวละครนางเอกที่เป็นตัว แทนหญิง สาวทันสมัย มีความแก่นแก้ว ไม่สนใจการแต่งสวย
ขณะที่ตัวละครพระเอกเป็นตัวแทนคนไทยหัวเก่า เน้นการวางตัว พูดจาตรงข้ามกับใจ (ว๊อยซ์ทีวี, 2561:
ออนไลน์)
แต่ในมุมของนักวิชาการ ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (2561: ออนไลน์) อธิบายเหตุแห่งความนิยม
ของ บุพเพสันนิวาส โดยอิงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เรียกว่า “อิทธิพลทางศิลปะยุคหลังสมัยใหม่” หรือ “นวยุค
นิยม” (postmodernism) ฉลองรัฐมองว่าผู้ผลิตละครได้นาหลักการทางศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน หลักการดังกล่าวเป็นการนาความย้อนแย้งกับองค์ความรู้เดิมมาเป็นกรอบการผลิตเพื่อให้
งานศิลปะเปล่งความงามที่แตกต่างไปจากในแบบดั้งเดิม ใช้การผสมผสานระหว่างความใหม่ความเก่า หรือใส่
ความขบขันลงไปในงานที่ควรดูจริงจัง นั่นช่วยขับเน้นความแปลกใหม่ให้เกิดแก่ชิ้นงานพร้อมกับเสริมความมี
ชีวิตชีวา บางครั้ง การทางานแนวนี้อาจเจือความโหยหาอดีตตามหลัก nostalgia
ฉลองรัฐกล่าวว่าความเป็นงานศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ของละครเรื่องนี้สะท้อนจากภาพความย้อนแย้ง
บางอย่างในเนื้อเรื่อง แต่เป็นความย้อนแย้งที่ผสมผสานกันจนลงตัว ที่โดดเด่นคือความเป็นเรื่องจริงกับเรื่อง
ประพันธ์ ซึ่งในสายตาของนักวิชาการและนักผลิตสื่อบันเทิงสายนวยุคนิยม เรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์อย่างใน
กรณีของ บุพเพสันนิวาส ไม่เคยมีความถูกต้องบริบูรณ์ เนื่องเพราะมูลความรู้ประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศไทยหรือและต่างประเทศล้วนเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ มายาคติที่รัฐสร้างขึ้น จุดยืนของนัก
ประวัติศาสตร์ และคาบอกเล่า ส่วนบุ คคล ทั้งหมดอัดแน่นไปด้วยอัตวิสัย (subjectivity) ของผู้จารึกความ
มากกว่าจะเป็นกลางอย่างเที่ยงแท้ ทาให้ความจริงส่วนใหญ่ที่ผู้คนเรียนรู้มีที่มาจากการสังเคราะห์ความเป็นไป
ได้ ผ สมกั บ การคาดคะเนของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง นั ก คิ ด นั ก เขี ย นบางกลุ่ ม จึ ง พากั น ปฏิ เ สธเรื่ อ งราวของนั ก
ประวัติศาสตร์พร้อมกับแสดงความพยายามที่จะโต้แย้ง ประพันธกรสายนิยาย บทละครโทรทัศน์ รวมไปถึงผู้
กากับละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ก็แสดงบทบาทไม่ต่างจากนักคิดนักเขียนกลุ่มนี้ โดยร่วมกันตีความ
ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผ่านการตั้งคาถามใหม่ ๆ ถือเป็นการรื้อสร้าง
(reconstruction) ประวัติศาสตร์ อย่างหนึ่งซึ่งตรงใจผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่ยึดติดกับจารีตที่ไม่ผ่านการตั้งคาถาม
หรือไตร่ตรองความเหมาะสม
สาหรับแนวทางความสาเร็จของงานละครโทรทัศน์ในบริบททั่วไป การศึกษาเรื่อง การเลือกเนื้อหา
และการสร้างบทละครโทรทัศน์ในมุมมองของผู้ผลิตและผู้ชม ของกษิดิ์เดช สุวรรณมาลี (2560) เป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่ไม่เพียงมีความร่วมสมัย แต่ยังแสดงว่า แนวทางดังกล่าวถือปฏิบัติโดยภาคการผลิต กษิดิ์เดชเลือกศึกษา
แนวทางความสาเร็จ 4 จุดด้วยกัน ประกอบไปด้วยการเลือกเนื้อหาและสร้างบทละครโทรทัศน์ ทิศทางและ
เนื้อหาของละครโทรทัศน์ มุมมองของผู้ชมต่อละครโทรทัศน์ และแนวทางการจัดตั้งธุรกิจผลิตละครโทรทัศน์
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสืบค้นข้อมูลแบบเจาะลึก อาศัยการสัมภาษณ์ฝ่ายผู้ผลิตจานวน 4 คนและผู้ชมอีก
24 คน (กษิดิ์เดช สุวรรณมาลี, 2560: ง) จุดค้นพบแรกเผยว่าผู้ผลิตย่อมเลือกเนื้อหาที่จะนามาสร้างโดยอิง
พฤติกรรมของผู้รับชมละครเป็นสาคัญ และผู้ผลิตพิจารณาว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความสดใหม่สาหรับผู้ชมหรือทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยหรือไม่ บางครั้งผู้ผลิตเลือกเรื่องราวใกล้ตัวมาสร้างเป็นบทละครเพื่อให้ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย จุดค้นพบที่สองชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคผู้ชมเปลี่ยนไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตต้อง
รับมือด้วยการเสนอละครเนื้อหาใหม่ ๆ มากกว่าจะนาละครเรื่องเก่ามาผลิตซ้าอย่างเดียว แต่จุดค้นพบที่สาม
กลับมีความน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องของผู้ชมโดยตรง ผู้ชมไทยมักเลือกชมละครจากปัจจัยหลักคือนักแสดง เนื้อ
เรื่องเป็นปัจจัยรอง โดยผู้ชมส่วนใหญ่ต้องการให้ละครมีความกระชับ ไม่ยืดเยื้อ รวมทั้งมีความทันสมัยในแง่
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ของบทและการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphic) เพื่อที่จะสามารถยกระดับให้เป็น
งานส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ เหนืออื่นใด ผู้ชมบริโภคละครเพราะได้รับความบันเทิงผสมกับแง่คิด สาหรับ
จุดค้นพบสุดท้าย การดาเนินงานของผู้ผลิตละครโทรทัศน์มักเริ่มจากการเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกและ
ตอบคาถามเกี่ยวกับ กลุ่มผู้ชมหลัก จากนั้น จึงเลือกเนื้อหาที่จะเอามาพัฒนาเป็นบทละครโทรทัศน์ (กษิดิ์เดช
สุวรรณมาลี, 2560: 116-117)
การศึกษาอีกชิ้นช่วยยืนยันข้อสรุปข้างต้นไม่ต่างกัน เป็นการศึกษาโดยอโนชา ศิลารัตน์ตระกูล (2549)
เผยแพร่ในงานชื่อ ปัจจัยการสร้างละครเพื่อการแข่งขันในตลาดละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 การตั้งคาถามและข้อค้นพบของงานช่วย
สนับสนุนความจาเป็นของการศึกษาผู้ชมสาหรับผลิตละครโทรทัศน์ อโนชาใช้วิธีการเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกฝ่ายผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ประจาสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จานวน 10 คน เพื่อศึกษากระบวนการของงานสร้างละครในยุคของการ
แข่งขัน รวมทั้งสืบค้นปัจจัย ปัญหา อุปสรรคที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการดังกล่าว ผลการวิจัยเผยว่าในขั้น
การวางแผน ทั้งสองค่ายโทรทัศน์ใช้นโยบายคือต้องนาเสนอเนื้องานที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้ชมเป็นหลัก
งานละครให้แพร่ภาพช่วงเวลาสาคัญ (primetime) คือ 18.15-22.25 น. แต่ฐานผู้ชมของสถานีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. คือประชากรในกรุงเทพฯ ขณะที่ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 คือประชากร
ต่างจังหวัด การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณผลิตละครจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของผู้จัดว่าจะเลือกเรื่องที่ต้อง
รสนิยมผู้ชมและเหมาะสมกับช่วงเวลาฉายเพียงใด แต่ทั้งสองค่ายโทรทัศน์เห็นพ้องว่าแม้บทมีส่วนสาคัญต่อ
ความส าเร็ จ กลั บ ไม่มีสู ตรความส าเร็ จ แบบตายตัว ส าหรับบท ไม่ว่าจะมีบทหรือองค์ประกอบที่ดีเพียงไร
ความชอบของผู้ ช มคือปั จ จั ย ตัดสิ น ความนิ ยมบวกกับ การวางแผนการตลาด วิธีการที่ดี คือค่ายละครต้อ ง
ตอบสนองผู้ชมทุกเพศทุกวัยโดยพิจารณาจากกลุ่มผู้ชม ช่วงเวลา สภาพเศรษฐกิจ คู่แข่ง และความนิยมในตัว
นักแสดง ทั้งหมดจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอารมณ์และพฤติกรรมผู้ชม อย่างไรก็ดี การผลิตแต่
ละครั้งเน้นอรรถรสของละคร ใช้ชื่อเสียงนักแสดงเป็นแม่เหล็กดึงดูด (อโนชา ศิลารัตน์ตระกูล, 2549: 1-2)
ดังนั้น ละครโทรทัศน์เป็นธุรกิจพาณิชยศิลป์ ผู้ผลิตต้องคานึงถึงผลกาไรคู่กับการสร้างสรรค์งานละคร การ
นาเสนอหรือรูปแบบการเล่าเรื่องจึง อาจมีข้อจากัดอยู่เพียงบางแนวที่จะตอบสนองตลาด แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายต้อง
ค านึ ง ถึ ง คื อ ความสนุ ก ของละครส าหรั บ ผู้ ช ม นั่ น เท่ า กั บ ว่ า การผลิ ต ของสองค่ า ยละครโทรทั ศ น์ ใ ช้ ห ลั ก
audience-based หรือเข้าใจผู้ชมในฐานะลูกค้าแล้วจึงสร้างงานเพื่อตอบความต้องการ
ความสาเร็จทางการตลาดของสื่อ ภาพยนตร์มีรายละเอียดไม่ต่างจากละครโทรทัศน์ งานวิจัย 3 ชิ้น
ต่อไปนี้ช่วยขยายภาพของงานบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์ในฐานะสินค้าที่ความนิยมขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ
งานอ้างอิงแรกเป็นการวิเคราะห์ผู้ชมสาหรับตลาดภาพยนตร์ศิลปะโดย Zaichkowsky, Chang และ
Chuu เกิดจากความต้องการสารวจว่าผู้ชมภาพยนตร์ศิลปะมีรูปแบบการบริโภคภาพยนตร์แตกต่างไปจากกลุ่ม
ที่ชอบงานแนวตลาดหรือไม่ อย่างไร ผลการศึกษาที่ได้คือ ผู้ชมภาพยนตร์กลุ่มนี้มีลักษณะจาเพาะที่ช่วยประกัน
เรื่องผลตอบแทนให้แก่ผู้ผลิต ผู้ชมแสดงความมั่นใจในชิ้นงานอย่างคงเส้นคงวาด้วยรู้สึกว่าการชมภาพยนตร์
สายศิลปะเป็นสิ่งที่ต้องกระทา มีทัศนะที่ดีต่องานภาพยนตร์ที่บริโภค กระทั่ง ไม่หยี่ระต่อความสมบูรณ์ของโรง
ภาพยนตร์ ทั้งหมดส่งผลให้ผู้ชมมีความมั่นคงในเรื่องของการบริโภคซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขายงานของ
ผู้ผลิตไปในตัว (Zaichkowsky, Chang, & Chuu 2009: 212) ข้อค้นพบมาจากวิธีวิจัยเป็นเชิงปริมาณ ใช้การ
สารวจด้วยแบบสอบถามในโรงภาพยนตร์สี่แห่ง บางแห่งฉายเฉพาะภาพยนตร์ศิลปะและบางแห่งเลือกฉาย
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แบบผสมผสาน กลุ่มประชากรคละกันในด้านเพศและตัวแปรอื่น ๆ จานวน 348 คน (Zaichkowsky, Chang,
& Chuu 2009: 218-219)
การแสวงหาปัจจัยที่ช่วยประกันความสาเร็จด้านรายได้แก่ภาพยนตร์ โดย Pangarker และ Smit ใช้
วิธีการศึกษาเชิงปริมาณที่ต่างออกไป ทั้งสองนามูลค่าการขายตั๋วเป็นเครื่องชี้วัดตัวแปรต่าง ๆ ที่เชื่อกันว่าจะทา
ให้ภาพยนตร์ประสบความสาเร็จเชิงรายได้ ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรสาคัญยังคง ได้แก่ ทุนผลิต ชื่อเสียง
บริ ษัทผู้ผ ลิ ต การชิงรางวัล ความเป็ น ภาคต่อของงานที่ผู้ ช มนิยมอยู่แล้ ว ในทางตรงกันข้าม ตัว แปร เช่น
ตระกูลภาพยนตร์ การปล่อยงานช่วงวันหยุด และบทวิจารณ์เชิงบวกมีผลต่อความต้องการซื้อตั๋วเข้าชมน้อย
กว่า 4 ข้อข้างต้น (Pangarker & Smit, 2013: 47) ข้อค้นพบเหล่านี้อิงฐานข้อมูลภาพยนตร์ทั้งชื่อเรื่องและ
รายได้จากในแหล่งที่น่าเชื่อถือแล้วคานวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ (Pangarker & Smit, 2013: 52-53)
Maxfield เป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามอธิบายเหตุจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกชมภาพยนตร์ เริ่มจากตั้ง
คาถามว่าอะไรคือตัวแปรสาคัญที่กระตุ้นความปรารถนาของแฟนภาพยนตร์ แล้วจึงกาหนดรายการตัวแปรเพื่อ
ใช้นาการตอบคาถาม ได้แก่ ดารา ผู้กากับภาพยนตร์ ตัวอย่างงาน โฆษณาซึ่งปรากฏในสื่ออื่น การสื่อสารด้วย
ปากต่อปาก ตระกูลภาพยนตร์หรือประเด็นนาเสนอ และบทวิจารณ์ การเก็บข้อมูลสารวจผู้ชมภาพยนตร์ราว
400 คนในพื้นทีโ่ รงภาพยนตร์หลายแห่งนาไปสู่ข้อค้นพบว่าตัวแปรทั้งหมดสัมพันธ์กับความปรารถนาของผู้ชม
แต่ตัวแปรทีม่ ีอิทธิพลบ่อยครั้งที่สุดคือประเด็นนาเสนอและดารา (Maxfield, 2003: ix)
ทั้งหมดข้างต้นบ่งชี้ว่าความสาเร็จของสื่อบันเทิงกลุ่มโสตทัศน์เป็นเรื่องของเนื้องานที่ตรงกับความชอบ
ของผู้ชมเสีย นี่ช่วยตอกย้าความเหมาะสมของงานวิจัยที่แบ่งการศึกษาออกเป็นการพิจารณาตัวบท ผู้ชม และ
การจัดการ
2.6.2 การศึกษาละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในอดีต
เมื่อแก่นการวิจัยคือบทเรียนความสาเร็จของ แดจังกึม การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับละครโทรทัศน์
ของเกาหลีใต้ช่วยฉายให้เห็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเผยช่องว่างทางความรู้ที่จาต้องเติมเต็ม
ครั้งหนึ่ง ณัฐิยา ศิรกรวิไล นักเขียนบทละครโทรทัศน์แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
อ.ส.ม.ท. อธิบายว่าละครโทรทัศน์เกาหลีใต้โด่งดังได้เพราะอาศัยบทละครร่วมสมัย และบทแต่ละเรื่องสร้าง
ความสนุก มีนัยลึกซึ้ง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมในทุกสังคมเข้าถึงได้ไม่ยาก สาเหตุนอกจากนั้นเป็นเรื่องของวิธี
ผลิตอย่างประณีตบรรจง คุณภาพของนักแสดงในด้านการถ่ายทอดอารมณ์ โดยมีทุนสร้างขนาดมหาศาลเป็น
ปัจจัยสนับสนุน (โพสต์ทูเดย์, 2557: ออนไลน์) สาหรับณัฐิยา บทเรียนความสาเร็จที่ควรขีดเส้นใต้เป็นเรื่องของ
นวัตกรรมทางความคิดที่นาสากลลักษณ์มาประยุกต์ใช้กับงานละคร เนื้อหาละครของเกาหลีใต้จึงสื่อสารกับ
ผู้ชมได้ในหลายประเทศ แต่เกาหลีใต้ก็ยังคงรักษาภาพทางวัฒนธรรมบางอย่างไว้เช่นกันซึ่งทาให้เกิดเป็นงาน
ผสมผสาน (hybrid) ที่นาพาผู้คนทั่วโลกไปรู้จักกับความเป็นชนเกาหลี
Yang (2012: 103) ได้สารวจความสัมพันธ์ระหว่างประชากรในจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น กับกระแสละคร
โทรทัศน์เกาหลีใต้ พบลักษณะร่วมประการหนึ่ง คือกลุ่มผู้คลั่งไคล้ ละครโทรทัศน์จากเกาหลีใต้ เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย กลุ่มผู้ชมอายุน้อยที่สุดปรากฏมากในการสารวจประชากรชาวจีน ตามมาด้วยไต้หวันและ
ญี่ปุ่นตามลาดับ นั่นหมายความว่าละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้นามุ่งเสนอเนื้อหาให้ต้องใจผู้บริโภคหญิงซึ่งสอด
รับกับทฤษฎีด้านผู้ชม การสร้างสรรค์เนื้อหาในละครจึงอิงความเป็นหญิงดั่งในยุคละครวิทยุในสหรัฐอเมริกา
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การสารวจพฤติกรรมนักเดินทางชาวจีนที่เยือนเกาหลีใต้โดย Won-jun เผยอิทธิพลของละครโทรทัศน์
เกาหลีใต้ซึ่งทาให้ผู้ชมใคร่จะเดินทางเยือนปลายทางที่ว่าซ้าแล้วซ้าเล่า Won-jun (2015: 351) เริ่มจากแนวคิด
คือการเดินทางเยือนเกาหลี ใต้ของนักท่องเที่ยวจีน มาจากความชอบละครโทรทัศน์เป็นทุนเดิม แต่ความชอบ
ละครโทรทัศน์มีทมี่ าจากปัจจัยร่วมสองประการ คือ ดาราและตัวตนของผู้บริโภค อย่างแรกได้แก่ ความมีเสน่ห์
ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้ชมของนักแสดง อย่างหลังได้แก่ การที่ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงเนื้อหาของละครโทรทัศน์ได้และเกิดความรู้สึกว่าเป็นพันธกิจที่ต้องติดตามดู แต่เมื่อสารวจแล้วพบว่า
เสน่ห์และความน่าเชื่อถือของดาราเป็นปัจจัยสาคัญ ดาราทาให้ผู้ชมคลั่งไคล้งานละครของเกาหลีใต้จนเกิด
ความรู้สึกที่จะต้องติดตามดูแล้วพัฒนาเป็นความผูกพัน (Won-jun, 2015: 353) คาตอบเหล่านี้ชี้ว่าการเติบโต
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเกาหลีใต้มีจุดเริ่มที่ นักแสดง ดังนั้น การแสดงยังคงเป็น กุญแจสาคัญในการจับ
ความสนใจผู้ชม
การศึกษาอีกชิ้นโดย Pavinee Potipan และ Nantaphorn Worrawutteerakul พูดถึงกระแส
เกาหลีนิยม หรือ Korean Wave ในองค์รวม แต่มีบางส่วนอภิปรายเนื้อหาละครซึ่งเชื่อมโยงกับความนิยมที่
ผู้ชมมีต่องานของเกาหลีใต้เป็นการเฉพาะ ส่วนดังกล่าวชี้ว่า ผู้ชมทั่วไปชอบละครของเกาหลีใต้เพราะความ
ประทับใจต่อนักแสดงในชุดเสื้อผ้าทันสมัย ทรงผมเก๋ไก๋ และการแต่งหน้าที่ดูดี ขณะเดียวกันงานผลิตของ
เกาหลีใต้เต็มไปด้วยคุณภาพในสายตาผู้ชม ใช้ มูลค่าการผลิตสูง ถ่ายทาฉากได้สวยงาม นาเสนอเรื่องราวได้
ประทับใจ โดยโครงสร้างเรื่องราวมักเป็นแบบในเทพนิยาย เช่น ซินเดอเรลล่า เป็นการพบกันของบุรุษตระกูล
สูงส่งกับสตรียากจน แต่ทั้งสองฝ่ายฝ่าฟันอุปสรรคจนพิสูจน์ความรักแก่กันและกันได้ในที่สุด บางครั้งโครงสร้าง
เรื่องเล่าเน้นประเด็นความรักเชิงโศกนาฏกรรม ฝ่ายพระฝ่ายนางแสดงความรักใคร่อย่างแรงกล้าก่อนพรากจาก
ด้วยอสัญกรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้ปรากฏเสียงวิจารณ์ว่าน่าเบื่อและซ้าเดิม โครงสร้างเรื่องราวแบบนี้ก็ยัง
เป็นเครื่องมือยอดนิยมในวงการละครของเกาหลีใต้ มีความเชื่อด้วยว่ากระแสละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในเอเชีย
อาคเนย์มาจากการแฝงค่านิยมชาวเอเชียโดยเฉพาะลัทธิขงจื้อ16 ไม่ว่าจะอย่างไร ความสาเร็จของละครเกาหลี
ใต้โดยมากมาจากองค์ประกอบ ได้แก่ ส่วนผสมระหว่างประเพณีท้องถิ่นและความทันสมัย โครงเรื่องแบบเจ้า
หญิงที่ต้องฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุความรักแท้ รูปลักษณ์นักแสดงในแบบเกาหลี บวกกับวิธีการแสดงที่ทาให้ผู้ชม
เชื่อ คุณภาพการผลิตและเครื่องไม้เครื่องมือประกอบการถ่ายทาระดับมาตรฐานสากล (Pavinee Potipan &
Nantaphorn Worrawutteerakul, n.d.: 23) หลายข้อในรายงานการศึกษาฉบับนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
หรือความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ยกมาก่อนหน้า
การศึกษาความนิยมละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในประเทศไทยโดยสิรดา เตจ๊ะสา เป็นการศึกษาแบบ
จากัดพื้นที่ มุ่งอธิบายว่า ทาไมคนเชียงใหม่เลือกชมงานของเกาหลีใต้ เชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ที่เชื่อมโยงกับ
กระแสโลกานุวัตรผ่านการท่องเที่ยว การศึกษา พฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเชียงใหม่จึงเป็นกรณี
แบบอย่างสาหรับ อธิบ ายเหตุจูงใจของประชากรไทยในที่อื่น ๆ ได้ไม่มากก็น้อย ในการนี้ สิรดาเน้น ศึกษา
ลักษณะและสังคมของผู้บริโภคละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ พฤติกรรมในการรับชม รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกรับชม การศึกษาเผยว่าผู้ชมละครเกาหลีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ราว 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิง มีสถานภาพโสด หลายคนกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ชมเลือกรับชมละคร
โทรทัศน์ของเกาหลีใต้มากที่สุดคือ บทหรือเนื้อหาสาระ ตามมาด้วยประเภทของแนวละคร ดารานาแสดง
โฆษณาตัวอย่างละคร รวมทั้งผู้ชมใช้ละครเป็นกิจกรรมสันทนาการยามว่าง สาหรับปัจจัยประเภทกระแสความ
16

ความประการนี้ไม่น่าจะถูกต้องทั้งหมด เพราะละครโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้รับความนิยมในเอเชียอาคเนย์เช่นกันทั้งที่แทบทุกเรื่องไม่ได้อิง
แนวคิดของขงจื้อ แปลว่าความนิยมของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอรรถรสของเนื้อหามากกว่า
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นิยมของละคร อิทธิพลจากผลิตภัณฑ์เกาหลี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ กลับมีผลต่อการ
เลือกรับชมละครเกาหลี ใต้ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ ผู้ชมคิดว่าละครเกาหลี ใต้มีเนื้อหาคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่
ของไทยยังด้อยกว่าในหลายทาง (สิรดา เตจ๊ะสา, 2551: [3]-[4]) ข้อค้นพบนี้มาจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างใน
แบบปริมาณจานวน 200 คน เลือกสารวจเฉพาะกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์เกาหลีเท่านั้น ทุกคนอยู่ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ (สิรดา เตจ๊ะสา, 2551: 40)
บทความเรื่อง Key Success Factors of Korean TV Industry Structure That Leads to the
Popularity of Korean TV Dramas in a Global Market โดย Veluree Metaveevinij (2008) อธิบาย
ความสาเร็จของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
- มาในช่วงที่ผู้ชมเบื่อตัวเลือกเก่า ๆ
- ใช้นักแสดงน่าตาดีและการแสดงดี
- ผสมความทันสมัยกับธรรมเนียมนิยม
- ทางานผลิตมีคุณภาพ
- ใช้โครงเรื่องซิลเดอร์เรลลา
- ใช้ทุนต่า
- มีค่านิยมและศีลธรรมแบบเอเชีย
- ผลิตในโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมที่ดี
งานวิจัยเรื่อง The Korean Wave: Who Are behind the Success of Korean Popular
Culture? โดย Tuk (n.d. : 48) สรุปว่าความสาเร็จของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในต่างแดนเกิดจากลักษณะตัว
ละครโทรทัศน์เองที่ปลอดเนื้อหาการเมืองและว่าด้วยแก่นเรื่องเกี่ยวกับความรัก การย้าเน้นบรรทัดฐานทาง
สังคมในแบบเอเชียทาให้ตัวละครโทรทัศน์ประสบความสาเร็จในเรื่องของยอดผู้ชมในตะวันออกกลาง
Parc และ Moon (2013) ศึกษาปัจจัยความสาเร็จของละครโทรทัศน์ดรามาเกาหลีใต้ แต่ระบุว่า
ความสาเร็จดังกล่าวมีลักษณะยั่งยืนอันเป็นผลจากการทาตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การลงทุนผลิตด้วย
เม็ดเงินมหาศาลก็ทาให้ละครโทรทัศน์มีคุณภาพพอจะดึงดูดผู้ชม ขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ ตรงกับข้อค้นพบในงาน
อื่น ได้แก่ รูปลักษณ์ของนักแสดงที่โดนใจผู้คนต่างแดน
สุดท้ายคือ งานวิจัยโดย Kim (2010) ซึ่งพิจารณาเหตุแห่งความสาเร็จของเกาหลีใต้ในประเทศจีน
Kim กล่าวว่าละครโทรทัศน์โทรทัศน์ช่ว ยกระตุ้นความสนใจของสาธารณชนต่อเกาหลีใต้พร้อมกับสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ ๆ ซึ่งความสาเร็จดังกล่าวมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐของเกาหลีใต้กับวงการบันเทิง มี
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการส่งเสริมความนิยมด้วยเข้าถึงผู้คนได้มาก แต่ปัจจัยอีกอย่างได้แก่ ความคุ้นเคยทาง
วัฒนธรรมที่ทาให้ผู้ชมในประเทศจีนตอบรับเนื้อหาในงานละครโทรทัศน์ได้ง่ายขึ้น
ขณะที่วรรณกรรมข้างต้นว่าด้วยละครโทรทัศน์ในภาพรวม งานวิจัยโดยดุริยางค์ คมขา เจาะจงไปที่
เรื่อง แดจังกึม และเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาเป็นการเฉพาะ ดุริยางค์ (2553: [1]-[2]) ออกแบบ
งานวิจัยเพื่ออธิบายความเป็นมาของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ในประเทศไทยโดยใช้กรณีศึกษา 2 เรื่องนี้ แต่
จุดสาคัญของงานอยู่ที่การค้นหาปัจจัยภายใน/ภายนอกที่ส่งผลต่อการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละคร ใช้
วิธีการศึกษาเชิง คุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ เนื้อหาละครโทรทัศน์ การค้นคว้า เอกสารที่เกี่ย วข้อง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้ใช้หลักความน่าสนใจด้านเนื้อเรื่องเป็นตัวดึงดูดผู้ชม ตาม
ด้วยการเสริม วัฒนธรรมเข้าไปในเรื่องเล่า เพื่อให้ผู้ ชมซึมซับ ซึ่งเนื้อหาทางวัฒ นธรรมนั้นแบ่งออกเป็นการ
บริโภค การแต่งกาย และการท่องเที่ยว เมื่อละครได้รับความนิยมจากผู้ชม การยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่
ผู้ ช มจึ งบรรลุ ผ ลได้โ ดยง่าย ส าหรั บ ผู้ ช มเอง พบว่านิยมงานของเกาหลี ใต้ เพราะเนื้อหามีความแปลกใหม่
น่าสนใจ ตัวละครมีความสมจริง การชมแต่ละครั้งทาให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องและเข้าถึงตัวละคร
ได้ดี
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นอกจากนี้ ดุริยางค์ (2553: 143) ยังพบว่าความนิยมที่มีต่อกรณีศึกษาเป็นผลลัพธ์ของความนิยมที่มี
ต่อละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะเรื่อง Autumn in My Heart ซึ่งว่าด้วยความรักเป็นหลัก
ละครเกาหลีใต้ประทับใจผู้ชมจนสร้างกระแสการยอมรับละครเกาหลีในระดับหนึ่ง ดังนั้น การตัดสินใจนาเข้า
ละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้จึงขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของผู้บริโภค เมื่อการเผยแพร่งานละครโทรทัศน์
เกาหลี ใต้ในประเทศไทยเป็น ไปตามความนิยม สถานีวิทยุโ ทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 อ.ส.ม.ท. และ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จึงทาสัญญาซื้อมาออกอากาศเพราะคาดคะเนแล้วว่ากระแสนิยมไม่สร่างซา
ไปจากตลาดโดยง่าย ผู้บริโภคเป้าหมายของสถานีทั้งสองคือกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนทั่วไปที่ชื่นชอบงานของ
เกาหลีใต้เป็นทุนเดิม การศึกษานี้ยังเผยให้เห็นว่าผู้ชมชาวไทยหลงใหลละครของเกาหลีใต้เนื่องจากมีเนื้อเรื่อง
ไม่หวือหวาเกินจริง เป็นเรื่องเล่าของคนธรรมดา ทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วไปสามารถประสบพบเจอได้
ขณะทีต่ ัวละครมีพัฒนาการด้านบุคลิกของคนทั่วไปอย่างชัดเจน ที่สาคัญคือผู้ชมรู้สึ กเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องและ
ตัวละครได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ (ดุริยางค์ คมขา, 2553: 147-148)
ด้วยปฏิกิริยาตอบรับเช่นนี้ ผู้ผลิตเกาหลีใต้จึง ใช้มาตรฐานการผลิตแบบเดียวกันกับหลาย ๆ เรื่อง ทุก
ทีมผลิตอาศัยกระบวนการการทางานเป็นรูปแบบคล้ายกัน คือเริ่มจากวางแผนสารวจความคิดเห็นของผู้ชม
จากนั้น สร้างสรรค์เนื้องานโดยอิงหลักคิดแบบอนุรักษ์นิยมคือนาเนื้อหาทางวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสาน พร้อม
ทั้งหาข้อมูลที่มีความเป็นจริงมานาเสนอเพื่อให้เรื่องเล่าในละครโทรทัศน์มี ความน่าเชื่อถือมากที่สุด อย่างใน
แดจังกึม ผู้ ผลิ ตตั้งใจบูร ณาการข้อมูลเรื่องของอาหารและยาในบท ทีมบทจึงต้องกันเวลาบางส่ว นเพื่อไป
ทาการค้นคว้าเรื่องดังกล่าวในช่วง development หรือพัฒนาบท (ดุริยางค์ คมขา, 2553: 149)
Yu (2007: online) วิเคราะห์ความสาเร็จของ แดจังกึม โดยใช้กลุ่มประชากรชาวจีน แล้วเผยแพร่ผล
การวิเคราะห์ผ่านบทความชื่อ The Secret Formula of the Korean Television Drama D’ Jang Geum
บทวิเคราะห์ของ Yu ชี้ว่าปัจจัยความสาเร็จของ แดจังกึม แบ่งออกเป็น 3 ประการใหญ่ ๆ ด้วยกัน
ประการแรกมาจากการฉายความงามของอิสตรีและความอดทน ข้อค้นพบนี้สกัดจากเสียงสะท้อนของ
แฟนละครหญิงหลายคนที่แสดงความเห็น ไปในทางเดียวกัน แฟนละครหญิงชาวจีนชอบที่จะเห็นกริยาอัน
ถูกต้องเหมาะสมของตัวนางเอกทีแ่ ลดูสง่างาม นุ่มนวล ใจดี และน่าเคารพ ซึ่งยกคุณค่าผู้หญิงให้กลายเป็นเพศ
ที่ควรแก่การชื่นชม นอกจากนี้ ตัวเอกในความรู้สึกแฟนละครมีรัศมีความงามแผ่ซ่านออกมาอย่างชัดเจน ดล
บันดาลให้แฟน ๆ ใคร่อยากจะครองคุณลักษณะทางกายภาพแบบเดียวกัน เสน่ห์อีกประการของตัวละครเอก
ในสายตาแฟนละครชาวจีน คือการอุทิศตนอย่างไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค แสดงความกรุณา/คุณธรรม รวมทั้ง
รักษาความยุติธรรมโดยไม่สนชีวิตของตนเอง
ปัจจัยประการถัดมาคือ เรื่องราวความรักแบบคลาสสิก ผู้สร้างนาเสนอโดยใส่รายละเอียดชวนฝัน ให้
ตัวละครดูแล้วมีความเอียงอายในเรื่องความสัมพันธ์ ทั้งตัวพระตัวนางแสดงความนุ่มนวลในการเผชิญหน้า ใส่
รอยยิ้มในการสื่อสารระหว่างกัน แต่การสนทนาไม่ปรากฏบ่อยครั้ง และไม่มีฉากรักหรือกระทั่งจูบ กระทั่งตอน
ที่จังกึมทราบว่าพระราชาหลงรักตัวเอง จังกึม แสดงความกล้าที่จะเผยคนที่ตนรักและสุดท้ายยอมละทิ้งชีวิต
สูงส่ง แต่ไปใช้ชีวิตเรียบง่ายกับคนรัก ในสายตาแฟนละครชาวจีน นี่เป็นความรักแบบอนุรักษ์นิยมที่ทาให้รู้สึก
ถึงความผูกพันของตัวละคร ทั้งยังตีความว่าเป็นอารมณ์รั กอย่างไร้เงื่อนไข เต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ การ
เคารพ และการเทิดทูนกันและกัน
ปัจจัยประการสุดท้ายเป็นเรื่องของการแสดงคุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณธรรมแบบจีน แฟนละคร
ชาวจีนมองว่า แดจังกึม นาเสนอวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากจีน เช่น ศาสตร์ด้านการเขียน
การปรุงโอสถ อาหาร ชุดเสื้อผ้า และระบบการปกครองในสมัยโบราณ อย่างช่วงที่จังกึมได้รับการฝึกหัดวิธีปรุง
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อาหารและยา จังกึมซึมซับวิถีบางอย่างซึ่งสื่อถึงแนวคิด ของจีนโบราณที่ย้าเน้นการทาความดี ในอาชีพ ด้วย
วิชาชีพชาวจีนโบราณจะสอนให้บุคคลมีหัวใจบริสุทธิ์ ศีลธรรม และความรู้แจ้ง ในสาขาวิชา เหล่านี้ส่งผลให้คน
ดูชาวจีนรู้สึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาละครได้ไม่ยากและให้การตอบรับในวงกว้าง
เมื่อนาสาระหลัก ๆ จากในบทความของ Yu มาพินิจ พบว่าละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม ใช้หลักการ
ด้านความนิยมที่ไม่ได้เป็นวิธีเฉพาะของเกาหลี อย่างแรกที่สุด ผู้สร้างใช้หลัก iconize คือ นาเสนอให้ตัวเอก
เป็นแบบอย่างที่ควรบูชา น่าสนใจ และเอาเยี่ยงอย่าง การเป็น icon ทาให้ผู้ชมเกิดความคลั่งไคล้ไม่มากก็น้อย
แต่จะนาไปสู่การติดตามเรื่องราวในที่สุด จากนั้น ผู้สร้างใช้คุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นตัวสร้างความดึงดูดพร้อม
กับใช้ความรักของตัวละครสร้างความผูกพันกับผู้ชม เรื่องราวความรักเป็นประเด็นสากลที่ไม่มีข้อจากัดในด้าน
พื้นที่หรือกาลเวลา และผู้สร้าง แดจังกึม ก็ตระหนักว่าควรนาเสนอให้ถูกจริตผู้ชมเป้าหมายอย่างไร ที่น่าสนใจ
คือประเด็นความนิยมละครในส่วนของการบริโภคอารมณ์โรแมนติกสะท้อนความต้องการร่วมของผู้ชมในหลาย
สังคม เป็นความต้องการอันมีที่มาจากความโหยหาสายสัมพันธ์หวานชื่นและบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ชมอาจไม่ประสบพบ
เจอได้ง่ายในโลกแห่งความเป็นจริง เท่ากับว่า แดจังกึม ขายเรื่องเล่าที่ช่วยสนองความรู้สึกขาดแคลนของผู้ชม
ทั่วไป
ในบทความเรื่อง “การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์ แดจังกึม” ปริณดา เริง
ศักดิ์ (2555: 65) ระบุว่าละครโทรทัศน์อย่าง แดจังกึม เป็นธุรกิจทางอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (cultural
industry) หน้าที่ของละครคือการส่งเสริมวัฒนธรรมของเกาหลี ผ่านเรื่องเล่าที่สามารถยั่วให้ผู้ชมสนใจติดตาม
ซึ่งแต่ละเรื่องช่วยเชื่อมโยงผู้ชมกับภาพอาหาร การแพทย์ การแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว แต่ที่ละครโทรทัศน์
เกาหลีใต้โด่งดังในประเทศไทยได้เพราะใช้ศิลปะสื่อสารกับผู้ชมในแบบที่ผู้ชมไทยคุ้นเคย งานเกาหลีใต้สร้าง
ความตื่นเต้น เร้าใจตลอดเวลา มีเนื้อเรื่องเข้มข้น ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี และเนื้อหาไม่ขัดกับหลักเหตุผล ใน
สายตาปริณดา (2555: 66-67) อานุภาพของ แดจังกึม อยู่ที่การทาให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยอารมณ์แบบต่าง ๆ
เช่น เศร้า ดีใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้นระหว่างการรับชม การดาเนินเรื่องแทรกเหตุการณ์พลิกผันเหนือความ
คาดหมายตลอดเวลาเพื่อช่วยรักษาความสนใจ ทั้งยังให้โอกาสผู้ชมเติมเต็มจินตนาการซึ่งเป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความสาเร็จของตัวนางเอกจากนางในห้องเครื่องจนกลายเป็นแพทย์หญิงคนแรกของ
อาณาจักรเกาหลี แดจังกึม ยังกระตุ้นให้ผู้ชมได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคนั้น ซึ่งเป็นเรื่องไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน
สุกัญญา อินต๊ะโดด (2550: ง-จ) วิเคราะห์บทบาทของสตรีในละครเรื่อง แดจังกึม แต่ใช้กรอบของ
ทฤษฎีสตรีนิยมสรุปการนาเสนอบทบาทของตั วละครหญิง และดูว่าแนวคิดสตรีนิยมร่วมสมัยผสมอยู่ในเรื่อง
เล่าของละครเช่น แดจังกึม อย่างไร
การวิเคราะห์เผยว่า บทบาทของตัวละครแม่ ภรรยา ข้าราชการหญิงไม่อยู่ภาวะกดขี่ ทางเพศเท่าใด
หากเทียบกับความเป็นจริงในสังคมยุคโบราณ ในเรื่องตัวละครแม่มีอานาจเหนือลูกโดยใช้หลักกตัญญูบังคับให้
ลูกกระทาตามประสงค์ แต่บทบาทของตัวละครภรรยานาเสนอผิดไปจากความเชื่ อตามลัทธิขงจื้อซึ่งเป็นที่
ยึดถือในสังคมเกาหลียุคโบราณ กล่าวคือ ภาพนาเสนอระหว่างคู่สมรสเต็มไปด้วยความเข้าใจกัน ฝ่ายสามียอม
ให้ภรรยาได้แสดงความสามารถออกมามากกว่าจะกดดันตามอาเภอใจทั้งที่ลัท ธิขงจื้อโน้มน้าวให้ผู้หญิงเกาหลี
ต้องยอมอยู่ใต้อานาจของสามีและพ่อสามีเมื่อแต่งงานแล้ว แดจังกึม เลือกที่จะล้มล้างความเชื่อเดิม ๆ ด้วยการ
ยกให้ตัวละครหญิงแสดงบทบาทในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับปัจเจกชน ภาพของตัวละครหญิงเปี่ยมความกล้า ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคชีวิต การเปลี่ยนทัศนะดังกล่าว
สะท้อนผ่านเอกลักษณ์ของตัวละครจังกึมที่ปรารถนาให้สตรีในสังคมสามัคคีเรียกร้องสิทธิที่พึงมีในแบบสงบ ใช้
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การกระทาของตัวเองและกิจกรรมประจาวัน ประหนึ่งสัญลั กษณ์ของการเรียกร้อง แต่สาหรับบทบาทของ
ข้าราชการนั้น แดจังกึม อิงปรัชญาทางการเมืองของขงจื้อคือยึดมั่นความเป็นข้าราชการที่ทรงคุณธรรม
2.6.3 สรุป
สาระของการทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประการ หนึ่ง ความสาเร็จ ของงาน
บันเทิงกลุ่มโสตทัศน์ เช่น ละครโทรทัศน์ สามารถศึกษาในฐานะแบบอย่างได้ สอง ความสาเร็จของละคร
โทรทัศน์เกาหลีใต้รวมทั้งเรื่อง แดจังกึม มาจากการผสมผสานของหลายปัจจัย
สาระประการที่หนึ่งชี้ว่าการศึกษาความสาเร็จของงานบันเทิงเก่า ๆ เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันทั้งในโลก
วิชาการและวิชาชีพ เพียงแต่ไม่ปรากฏฉันทามติว่าอะไรคือทฤษฎีความสาเร็จที่ตายตัว เพราะความสาเร็จของ
งานแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เวลา และปัจจัยแวดล้อมมากมาย แต่การศึกษาความสาเร็จช่วยบอกใบ้
แนวทางส าหรั บ สร้ า งสรรค์งาน เมื่ องานสร้า งสรรค์ เป็ นเรื่อ งทางธุ รกิ จ ผู้ ผ ลิ ตต้ องใช้ การวิเ คราะห์ ต ลาด
ประกอบการผลิตรวมทั้งการเผยแพร่ ละครโทรทัศน์ของไทยเรื่อง บุพเพสันนิวาส คือตัวอย่างสาหรับคากล่าวนี้
บุพเพสันนิวาส มีแนวเรื่องที่แตกต่างไปจากขนบการผลิต ดั้งเดิมทั้งในแง่เนื้อหา ตัวละคร และองค์ประกอบ
ปลี กย่อยอื่น ๆ นี่ ช่วยสะท้อนว่า ตลาดเมืองไทยมีความต้องการความใหม่ ส ดด้านการนาเสนอและเนื้อหา
บุพเพสันนิวาส ยังมีความเป็นสากลบางอย่างซึ่งบ่งชี้ทิศทางผู้ชมที่อิงความชอบตัวเองกับโลกทัศน์อันเกิดจาก
การเสพข้อมูลในยุคโลกานุวัตร ดังนั้น ความแปลกใหม่และเนื้อหาสากลจึงเป็นปัจจัยการตลาดที่ต้องคานึง แต่
หากศึกษาให้มากกรณี จะพบว่าความเข้าใจผู้ชมคือปัจจัยสาคัญที่สุด ตามด้วยปัจจัยด้านเวลา การนาเสนอ
คู่แข่ง และอื่น ๆ ดังนั้น ปั จจัยความสาเร็จของงานบันเทิงหนึ่ง ๆ มีมากมายเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องศิลปะ
ผู้ผลิตต้องพินิจปัจจัยเหล่านี้อย่างระมัดระวังในการสรรสร้างงาน
สาระประการที่สองคือทฤษฎีความสาเร็จของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ เมื่อประมวลการศึกษาของงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันแล้ว พบว่าความสาเร็จในกรณีของเกาหลีใต้เกิดจากหลักการผสมผสานหรือ hybrid นั่น
คือ ผู้ผลิตนาลักษณะอันเป็นสากลมาผสมในเรื่องราวที่มีความเป็นเกาหลี ทาให้ภาพของเกาหลี ซึ่งเป็นภาพ
ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับโลกตามแนวคิด glocalization อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่น้อยยกให้นักแสดงและบทเป็น
ฟัน เฟือ งส าคั ญของความส าเร็ จ เพราะการแสดงกั บวิธี นาเสนอตัว ละครมีค วามน่า เชื่ อถื อ จนสร้า งภาวะ
identification คือทาให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับตัวละครหรือกระทั่งเป็นตัวละครเอง ขณะที่เนื้อเรื่องมีความน่า
ติดตามด้วยความทันสมัย ความรู้สึกโรแมนติก และจุดขัดแย้ง เหล่านี้คือความตั้งใจที่กลายเป็นมาตรฐานการ
ทางานละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้
แต่หากมองไปที่กรณี แดจังกึม เป็นการเฉพาะ คาอธิบายเรื่อง แดจังกึม ยังไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของ
การทาตลาดและไม่ได้ มองในบริบ ทโลกานุ วัตรที่ส ามารถอธิบายความส าเร็จ แบบทั่ว ทั้ง โลก การวิจัยนี้จึง
ออกแบบมาให้ครอบคลุมตัวบท ผู้ชม และการจัดการ เพื่อ ต่อยอดคาอธิบายทางทฤษฎี เกี่ยวกับละครโทรทัศน์
เรื่องนี้พร้อมกับพิสูจน์ความถูกต้องของคาอธิบายเดิมที่มีอยู่แล้วในเวลาเดียวกัน แล้วผลการวิจัยจะนามาซึ่ง
แนวทางความสาเร็จสาหรับการประยุกต์ใช้ในกรณีของประเทศไทยต่อไป
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ดังที่ระบุไว้ในบทนา ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้กาหนดให้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี มี แดจังกึม เป็นกรณี
ต้นแบบ ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (2556: 86) กล่าวว่าการศึกษาเฉพาะกรณีใช้เมื่อนักวิจัยต้องการค้นหาเหตุผล
และ/หรื อกระบวนการที่น าไปสู่ผ ลลัพธ์ห นึ่ง ๆ การศึกษาแบบนี้ไม่มีการควบคุมตัว แปรอย่างการวิจัยเชิง
ทดลอง (experimental research) แต่มุ่งศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะจนได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งซึ่งการ
สารวจด้วยแบบสอบถาม (survey research) ก็ไม่สามารถกระทาได้
กระนั้น นักวิชาการบางคนให้ทัศนะว่า การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นได้เพียงการเก็บข้อมูลขั้นต้นเพื่อมอง
หาต้น ทางไปสู่ การศึกษาขั้น ต่อไป ผลการวิจัยจึง ไม่ควรนามา generalized หรือทาให้ เป็นคาตอบอั น
ครอบคลุมทุกกรณีที่ไม่ได้ศึกษา (ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2556: 86) หากยึดทัศนะดังกล่าว การศึกษา แดจังกึม
จะไม่เป็นประโยชน์อันใดในการไขโจทย์เกี่ยวกับความสาเร็จของละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ ด้วย แดจังกึม เป็นแค่
ตัวอย่างหนึ่งเดียวจากหลาย ๆ ตัวอย่าง แต่คาอภิปรายโดยปราณี โพธิสุข (2554: 7) ชี้ว่าการศึกษาเฉพาะกรณี
ไม่เพียงให้ความเข้าใจของสิ่งที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกและกว้างเท่านั้น ความรู้จากกรณีศึกษายังสามารถใช้
รองรับกรณีอื่น ๆ ที่คล้ายกันได้ ถ้าสิ่งที่นามาศึกษามีความเป็นตัวแทน ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมในบทก่อน
หน้าไม่มีส่วนใดบ่งบอกว่า งานละครโทรทัศน์ ของเกาหลีใต้ใช้สูตรการสร้าง หรือบริหารจัดการแตกต่างกัน
ในทางตรงกันข้าม ละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้เป็นผลพวงจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการปรับภาพลักษณ์ของ
ประเทศ งานละครแทบทุกเรื่ องจึง อยู่บ นพื้นฐานความสาเร็จเดียวกัน และการศึกษา แดจังกึม ย่อมเพียง
พอที่จะแสดงรายละเอียดของภาพทั้งกระบวนการ
เพื่อให้ได้ผลตามที่วางไว้ในวัตถุป ระสงค์วิจัย ยุทธศาสตร์การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 แนวทางคือ
การศึกษาละครโทรทัศน์ สารวจผู้ชม และเข้าใจวิธีบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ แดจังกึม
3.1 การศึกษาละครโทรทัศน์
การศึกษาละครโทรทัศน์ ในที่นี้เป็นการแยกองค์ประกอบของ แดจังกึม ในฐานะสินค้าที่ต้องรสนิยม
ของผู้ชมทั่วโลก ใช้การวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) เป็นวิธีวิจัย
เดิมที การวิเคราะห์ตัวบทใช้สาหรับอธิบายและตีความเนื้อหา โครงสร้าง รวมทั้งหน้าที่ของสารชุด
หนึ่ง ๆ ที่บรรจุในตัวบท (IGI Global Disseminator of Knowledge, n.d. : online) ซึ่งถ้ายกให้ละคร
โทรทัศน์เป็นตัวบท สารที่ต้องวิเคราะห์ก็คือเรื่องเล่าซึ่งส่งผ่านไปยังผู้ชม ทว่าในโลกของสื่อศึกษา การวิเคราะห์
ตัวบทกระทาได้โดยแยกสิ่งที่ต้องการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เรื่องเล่า วิธีและ/หรือช่องทางนาเสนอ อย่าง
แรกแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบย่อย คือ การกระทา เหตุการณ์ ตัวละคร และฉาก อย่างหลังเป็นเรื่องของรูปแบบ
ที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราว เช่น ความเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น (Vassiliou, 2006: 4) แต่ถ้ามองไปที่เรื่อง
เล่าอย่างเดียว การวิเคราะห์ตัวบทต้องมุ่งดูพื้นฐาน 3 อย่างของความเป็นเรื่อง ประกอบไปด้วย ตัวละคร แรง
ปรารถนาของตัวละคร และความขัดแย้ง (Hague, 2017 : online) การวิเคราะห์ตัวบทยังสามารถเจาะไปที่
องค์ประกอบแยกย่อยอื่น ๆ ได้อีกดังระบุในการศึกษาของสิรดา เตจ๊ะสา (2551: 6) ที่ชี้ว่าองค์ประกอบของ
ละครโทรทัศน์ประกอบไปด้วยดารานาแสดง ดาราประกอบ บท/สาระของละคร การตั้งชื่อเรื่อง ประเภทของ
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ละคร ความยาวของละครต่อเรื่อง เพลงประกอบละคร เทคนิคพิเศษ ชุดเสื้อผ้า สถานที่ถ่ายทา และอุปกรณ์
ประกอบฉาก ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ตัวบทจึงไม่มีข้อกาหนดตายตัวว่าควรแยกตัวบทออกมาในลักษณะไหน
ประมวลทฤษฎีในหัวข้อ 2.1 ความเป็นละครโทรทัศน์ ช่วยชี้ให้เห็นแก่นสารของงานประเภทละครที่
ใช้รูปแบบนาเสนออันจาเพาะในการถ่ายทอดเรื่องเล่า หัวข้อ 2.2 หลักการนาเสนอในละครโทรทัศน์ สรุปให้
เสน่ห์ของเรื่องเล่าหนึ่ง ๆ อยู่ที่เนื้อเรื่อง (ชุดเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครกับความขัดแย้ง) ร่วมกับการ
นาเสนอตัวละคร ขณะที่ 2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เผยให้เห็นปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้แก่ละคร
โทรทัศน์แตกต่างกันไป แนวทางที่ให้ไว้ในทั้ง 3 หัวข้อทาให้การวิเคราะห์ตัวบทต้องเจาะจงไปที่องค์ประกอบ
สาคัญ 4 ส่วนดังระบุในตารางหมวดหมู่ข้อมูลต่อไปนี้
- ข้อมูลหมวดที่ 1 เรื่องเล่าใน แดจังกึม
- ข้อมูลหมวดที่ 2 ตัวละคร
- ข้อมูลหมวดที่ 3 งานผลิต
- ข้อมูลหมวดที่ 4 องค์ประกอบเสริมอื่น ๆ
เมื่อการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้น ข้อมูลในแต่ละหมวดนามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างคาตอบวิจัยเชิงพรรณนา ใช้
คาถามนาการเรียบเรียงดังนี้
- ข้อมูลหมวดที่ 1 เรื่องเล่าใน แดจังกึม
ผู้ผลิตทาให้เรื่องราวของ แดจังกึม น่าติดตามได้อย่างไร
ใช้ทฤษฎี 6 stage plot structure ของ Hague เป็น
กรอบการอธิบาย
- ข้อมูลหมวดที่ 2 ตัวละคร
ตัวละครหลักซึ่งขับเคลื่อนเรื่องราวมีความน่าเชื่อถือ หรือ
น่าเชิดชูบูชา หรือน่ายึดเป็นแบบอย่าง หรือ น่าเอาใจช่วย
เพราะสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้แก่ผู้ชมอย่างไร
ใช้หลักการนาเสนอตัวละครของ Fraim เป็นกรอบการทา
ความเข้าใจ
- ข้อมูลหมวดที่ 3 งานผลิต
ฉาก กล้อง เสียง ตัดต่อ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
ละครหรือเสริมพลังในการสื่อสารอย่างไร
- ข้อมูลหมวดที่ 4 องค์ประกอบเสริมอื่น ๆ การนาเสนอทางวัฒนธรรม การนาเสนอตัวร้าย
ประเด็นทางสังคม/การเมืองเป็นเช่นไร
เรื่องราว
ลักษณะตัวละคร
งานผลิต
องค์ประกอบเสริมอื่นๆ

ความน่าสนใจ
(appeal)
+
ความน่าเชื่อถือ
(believability)

กระแสตอบรับ
เชิงบวก
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาในส่วนของตัวบทจะเสริมด้วยความสาเร็จของละครโทรทัศน์ร่วมสมัยอย่าง
เรื่ อง บุ พเพสัน นิว าส เพื่อให้เห็น ภาพเชิงเปรียบเทียบและนาไปสู่ ความเข้าใจกลวิธีนาเสนอในแง่ของการ
สร้างสรรค์ เหตุที่เลือก บุพเพสันนิวาส เพราะเป็นผลงานล่าสุดของไทยที่สร้างปรากฏการณ์ความนิยมพร้อมทั้ง
กระแสคลั่งไคล้ความเป็นไทยทั้งในและต่างประเทศในแบบที่ไม่เคยคาดหวังมาก่อน โดย บุพเพสันนิวาส จะ
ช่วยตอกย้า validity หรือประสิทธิผลของคาตอบวิจัยที่จะนามาใช้ในยุคปัจจุบัน
3.2 การวิเคราะห์ผู้ชม
การวิ เคราะห์ผู้ ชมเป็นการทาความเข้าใจผู้ ชมละครโทรทัศน์ ในฐานะผู้บริโภค เนื่องจากกรณีของ
เกาหลีใต้เกิดจากการสร้างสินค้าให้สอดรับกับความต้องการของผู้ชมทั่วไป แนวทางความสาเร็จของเกาหลีใต้
จึงต้องมาจากความรู้เกี่ยวกับผู้ชมด้วยเช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์ในส่วนของผู้ชมจะทาให้ทราบว่าทาไมความ
บันเทิงแบบ แดจังกึม เป็นทีย่ อมรับในบรรดาผู้ชมต่างชาติ ทั้ง ๆ ที่ แดจังกึม มีความจาเพาะทางวัฒนธรรมสูง
Reineck, Schneider, Spurk, Dorn-Fellermann, Nyambuga, & Schuerho, (2017: 7) อธิบาย
ว่าการวิเคราะห์ผู้ชมแรกเริ่มเดิมทีมีเป้าประสงค์เพื่อค้นหาว่าใครคือผู้บริโภคสื่อ (ทั้งฟัง ชม อ่าน) โดยให้สื่อ
สาหรับการบริโภคในที่นี้เป็นสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ บ่อยครั้ง การวิเคราะห์ผู้ชมใช้การ
สารวจเชิงสถิติ เช่น วัดปริมาณการบริโภคสื่อหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือตั้งคาถามผู้บริโภคเกี่ยวกับทัศนคติที่
มีต่อสื่อด้วยแบบสอบถาม แล้ว ใช้ตัวเลขที่ประมวลได้เป็น เครื่องบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้ชม แต่
Hermes (2010: 1-2) กล่าวว่าการวิเคราะห์ผู้ชมในยุคสมัยปัจจุบันใช้วิธีเชิงคุณภาพมากขึ้น เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกต เปิดโอกาสให้ผู้ชมแสดงตัวตนออกมาได้มากกว่าตอบแบบสอบถามที่ต้องเลือกเฉพาะ
คาตอบที่ให้มา การวิเคราะห์ผู้ชมครอบคลุมหัวเรื่องศึกษาได้มากมาย เช่น การอ่านงานวรรณกรรมต่าง ๆ การ
ชมโทรทัศน์ การตีความข่าวสาร เป็นต้น
ณ จุ ดนี้ ความส าคั ญของการวิ เคราะห์ ผู้ ช มเป็น ข้อค าถามที่ ควรไขให้ ก ระจ่าง ช่ ว งตอนหนึ่ง ของ
บทความ Audience Research and Social Media Data: Opportunities and Challenges โดย
Procter, Voss & Lvov (2015: 473-474) ชี้ว่าการวิเคราะห์ผู้ชมช่วยทาให้ ผู้ผลิตสื่อเข้าใจผู้ชมและนาไปสู่
ยุทธวิธีในการรักษาฐานผู้ชมไม่ ให้ลดน้อยถอยลง ผลการวิเคราะห์สามารถช่วยในการออกแบบสื่อ พร้อมให้
ความคิดเกี่ยวกับช่องทางนาเสนอและกาหนดผู้ชมเป้าหมายให้ตรงกับสื่อที่วางไว้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้ามองในแง่
ของธุรกิจ การทาความเข้าใจผู้ ชมให้ถ่องแท้จะช่วยฉายแนวทางการขายสื่อให้ได้กาไร List (2006: 4-5)
อธิบายว่าผู้ผลิตสื่อมักอาศัยเหตุผลร่วมกันราว 3 อย่างในการแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อ ดังนี้
- ผู้ผลิตสื่อต้องการทราบว่าผู้ใช้สื่อจะชอบสิ่งที่ตนเสนอไหม เพราะผู้ผลิตสื่อต้องตัดสินใจการผลิต
- ผู้ผลิตสื่อต้องการเข้าใจผู้ใช้สื่อให้ดีกว่าเดิมอันเป็นเหตุผลทั่วไปของงานสร้างสรรค์
- ผู้ผลิตสื่อต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สื่อของตนแก่ผู้รับทาโฆษณา
เมื่อมองว่าสื่อต่าง ๆ เป็นสินค้า ความเข้าใจผู้ใช้สื่อหรือผู้ชมในแบบข้างต้นจะช่วยประกันความสาเร็จทางธุรกิจ
ของสื่อนั้น ๆ ได้ในระดับหนึ่ง
แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ผู้ชมสามารถกระทาได้หลายทาง Reineck, Schneider, Spurk, DornFellermann, Nyambuga & Schuerho (2017: 8) แนะนาไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้
- นิยามเป้าประสงค์ของการวิเคราะห์ได้ชัดเจน พร้อมระบุคาถามนาการวิเคราะห์หรือสมมติฐาน
- กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะวิเคราะห์
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- เลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมกับเป้าประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
- เลื อ กวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล อั น น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ์ แนวทาง
สังเกตการณ์
- คัดเลือกตัวแทนประชากรที่จะวิเคราะห์
- ควบคุมการเก็บข้อมูล
- วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในตอนต้น
แต่ในส่วนของการเก็บข้อมูล งานวิเคราะห์ในอดีต จานวนไม่น้อยใช้ธรรมเนียมศึกษา ได้แก่ ขอให้ผู้ใช้สื่อบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของตัวเอง ตั้งคาถามที่ทดสอบความรู้ทั่วไปของผู้ใช้สื่อ ขอข้อมูล
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ส นใจหรื อ ความต้อ งการ หรื อ ขอให้ ผู้ ใ ช้สื่ อประเมิ นศั กยภาพของสื่ อ ที่ต นบริโ ภค (Reineck,
Schneider, Spurk, Dorn-Fellermann, Nyambuga & Schuerho, 2017: 15)
ทว่าบริบทของงานวิจัยนี้ บังคับให้เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้ชมต่างจากที่เข้าใจทั่วไป ด้วยเป็น
การวิเคราะห์เพื่อหาคาอธิบายเกี่ยวกับความนิยมที่มีต่อ แดจังกึม มากกว่าจะวิเคราะห์เพื่อทดสอบตลาดของ
สื่อบันเทิงใด ๆ การวิเคราะห์ยังคงใช้แนวทางอย่างของ Reineck, Schneider, Spurk, Dorn-Fellermann,
Nyambuga & Schuerho เพียงแต่ต้องอาศัยข้อมูลในรูปของเอกสารบันทึกที่สามารถชี้ให้เห็นถึงปฏิกิริยาของ
ผู้ชมต่อ แดจังกึม ณ เวลาที่ แดจังกึม กาลังเป็นที่นิยม เพราะเอกสารบันทึกที่ว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเที่ยงแท้ต่างจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลต้องราลึกถึงความรู้สึกในอดีต นั่นจะส่งผลให้ชุดข้อมูลที่ได้บิดเบือนไปจากเดิมจนมีสภาพเป็นเพียง
ข้อมูลชั้นทุติยภูมิ
อย่างไรก็ดี เอกสารที่จะใช้ในการสกัดข้อมูลกาหนดให้เป็นบทความ ห้องสนทนา หรือ พื้นที่อะไรก็
ตามที่ปรากฏบนโลกออนไลน์แต่ สามารถสะท้อนความคิด/พฤติกรรมของผู้ชมต่อ แดจังกึม ได้ Benfield &
Szlemko (2006: online) กล่าวว่าคนทั่วไปกลายเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์และสะดวกกับการให้ข้อมูลบน
คอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต นักวิจัยจึงนิยมใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อสะสางโจทย์วิจัย
เพราะเชื่อว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตเก็บได้ง่ายกว่าแบบดั้งเดิมและกลุ่มตัวอย่างก็ใหญ่พอที่จะเป็นประชากรตัวแทน
ฉะนั้น การเก็บข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไม่ถือ ว่าสร้างปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล นอกจากนี้
อิ น เทอร์ เ น็ ต ยั ง เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ ส ะสมชุ ด ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ แดจั ง กึ ม ช่ อ งทางบางอย่ า งใน
อินเทอร์เน็ตก็สะท้อนตัวตนของผู้ชมในด้านที่สัมพันธ์กับ แดจังกึม ได้ดี Procter, Voss & Lvov (2015: 474)
กล่าวว่าข้อมูลจากสื่อในอินเทอร์เน็ต เช่น twitter สามารถแสดงปฏิกิริยาตอบรับของผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ถ้าข้อความใน twitter ของแฟนละคร แดจังกึม ยังคงปรากฏอยู่ ย่อมให้ถือเป็นข้อมูลที่รักษาความสดทาง
ความคิด/พฤติกรรมผู้ชม ณ เวลาที่ละครออกอากาศได้
อย่างไรก็ตาม เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้ชมแบ่งออก 2 อย่าง ได้แก่ ดูปฏิกิริยาผู้ชมต่อเนื้อหา
ละคร และ ดู ส ภาพทั่ ว ไปของผู้ ช ม อย่ า งแรกยึ ด หลั ก การประเมิ น อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ( media impact
assessment) ซึ่งจะนาไปสู่ความรู้ที่ว่าเนื้อหาแบบใดใน แดจังกึม สามารถจับใจผู้ชมได้ List (2006: 11-12)
ได้ให้แนวทางประเมินไว้ 3 ข้อ ดังนี้
- ร่างรายการเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อ
- ร่างรายการเกี่ยวกับผลของการบริโภคเนื้อหา
- หาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของทั้งสองสิ่ง
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อย่างหลังใช้กรอบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของ Ian Jacob ซึ่งอ้างอิงในงานเขียนของ Procter, Voss &
Lvov (2015: 474) ว่าให้ผู้วิเคราะห์พิจารณาประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับผู้ชม
- สภาพประเทศโดยรวมของผู้ชมในแง่การเมือง สังคมวัฒนธรรม
- ลักษณะทางประชากรของผู้ชม
- ขนาด ประเภท การกระจายตัวของประชากร
- ความชอบรายการของประชากร
- การบริโภคสื่อของประชากร
- ปฏิกิริยาตอบรับโปรแกรมโทรทัศน์
หัวข้อ 2.3 การวิเคราะห์ผู้ชม และ 2.4 แนวคิดโลกานุวัตรกับผู้ชม ช่วยตีกรอบการศึกษาผู้ชมให้เน้นไปที่
กลุ่มอิสตรีพร้อมกับมองผู้ชมกลุ่มนี้ เป็นตลาดเดียว เนื่องจากทุกคนถือเป็นผู้บริโภคในยุคโลกานุวัตรที่แบ่งปัน
วิถีชีวิตและจินตภาพร่วมกัน แต่เมื่อรวมทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วเข้าด้วยกัน การวิเคราะห์ผู้ชมตามวัตถุประสงค์
วิจัยข้อที่ 2 กาหนดให้เป็นไปตามขั้นตอนในตารางต่อไปนี้
ขั้นที่
1

2
3

4

5

แนวปฏิบัติ
ใช้เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์ผู้ชมตามที่ระบุในวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 2 โดยแยก
อธิบายเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- ปฏิกิริยาผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาละคร
- สภาพโดยรวมของผู้ชมที่ทาให้ชมชอบละคร
กาหนดให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมายคือแฟนละคร แดจังกึม ทั่วโลก
อธิบายปฏิกิริยาผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาละคร
- หาชุดข้อมูลจากแหล่งบนอินเทอร์เน็ต เลือกเฉพาะห้องสนทนา สื่อโซเชียล
บทความทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยสืบหาข้อมูลคละกันจาก
หลายๆ ภูมิภาคแทนการเจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศเดียว ได้แก่ จีน
อิหร่าน เวียดนาม ซิมบับเว เวเนซุเอลา (เพราะใช้แนวคิดโลกานุวัตรซึ่งยกให้
ผู้ชมทั่วโลกมีโลกทัศน์และลักษณะบางอย่างร่วมกันอยู่แล้วในการบริโภค
แดจังกึม)
- หาเหตุแห่งความชอบของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาละครด้วยการดึงข้อมูลจากแหล่งที่
หาได้ แล้วทาการประเมินอิทธิพลของสื่อดังที่ระบุโดย List
อธิบายสภาพโดยรวมของผู้ชม
- หาชุดข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้บนอินเทอร์เน็ต หรือ เอกสารตีพิมพ์ที่
แสดงสภาวะ หรือ ความเป็นอยู่ของผู้ชม ใช้มุมมองแบบโลกานุวัตรกาหนด
ลักษณะของข้อมูลเป้าหมาย กล่าวคือ ให้เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะเกี่ยวกับ
ผู้ชมในบริบทสากล ไม่ใช่ในระดับท้องถิ่นใดๆ
- ทาการดึงข้อมูลออกมาตามกรอบของ Jacob แล้วจัดกลุ่มพร้อมอธิบาย
สังเคราะห์คาอธิบายทั้งสองส่วน
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3.3 การวางพื้นฐานสนับสนุน
คาตอบที่มุ่งหวังตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อ 3 ไม่ใช่เรื่องของการทดลองหรือวิพากษ์ด้วยทฤษฎีใด ๆ แต่
เป็นการศึกษาแบบอย่างการสนับสนุนที่เชื่อว่าช่วยผลักดันความสาเร็จให้แก่ แดจังกึม
ข้อได้เปรียบของการประมวลความรู้ด้านนี้ของ แดจังกึม คือ บันทึกการศึกษาที่ปรากฏก่อนหน้าซึ่งมี
อยู่ อย่ างพอสมควร วิธีการเก็บ ข้อมูล ที่ มีศักยภาพที่สุ ด ณ เวลานี้ จึง มีเพียงการศึกษาเอกสาร ขณะที่การ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจาหน่าย แดจังกึม โดยตรงอาจไม่
เหมาะสม เนื่องจากกาลเวลาที่ผ่านมานานเกินไปจะทาให้ความทรงจาของแหล่งข้อมูลบิดเบือน
การศึกษาเอกสารเป็นการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งผ่านการตั้งคาถามและสกัดคาตอบจากเนื้อความ ไม่มี
ระเบียบกาหนดตายตัวว่า ต้องสกัดด้วยคาถามอะไร ลาดับคาถามเป็นเช่นไร แต่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานเรื่อง แดจังกึม ทั้งในแง่สนับสนุนการผลิตและการจาหน่ายจะช่วยให้เห็นภาพการจัดการบางอย่างที่ควร
นามาสังเคราะห์ แล้วจะได้มาซึ่งแนวทางจัดการที่ทาให้ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ประสบความสาเร็จดังเกริ่นในบท
นา ต่อไปนี้เป็นแนวปฏิบัติการศึกษาเอกสาร
ขั้นที่
1

2

3
4
5

แนวปฏิบัติ
สื บ ค้ น ชุ ด เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใช้ ค าส าคั ญ คื อ การสนั บ สนุ น ละครโทรทั ศ น์ เกาหลี ใ ต้
กาหนดให้เป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิ ตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษจานวนไม่ต่ากว่า 5 ฉบับ ประเภท
เอกสารจากัดแค่งานวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิช าการ รายงานวิจัย เพราะ
เอกสารประเภทนี้ได้รับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดก่อนเผยแพร่
ตั้งคาถามวิจัยย่อยเพื่อใช้เป็นกรอบการจัดเรียงข้อมูล ได้แก่
- มูลเหตุแห่งการวางรากฐานสนับสนุนคืออะไร
- วิธีการ/แนวคิดการสนับสนุนเป็นอย่างไร
- ผลลัพธ์ของการสนับสนุนเป็นเช่นไร
อ่านเนื้อความในเอกสารอย่างระมัดระวัง คัดลอกข้อมูลที่สอดคล้องกับคาถามวิจัย
จัดเรียงข้อมูลที่ได้จากชุดเอกสารต่างๆ ตามคาถามข้างต้น
สังเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีที่นาเสนอในข้อ 2.5 การจัดการ

อย่างไรก็ตาม การสืบค้นความรู้ด้านการจัดการละครโทรทัศน์เรื่อง แดจังกึม อาจอาศัยเอกสารเผยแพร่ชั้นทุติย
ภูมเิ ช่นกันหากพบว่ามีเอกสารใดสามารถป้อนความรู้เสริมได้ และเมื่อได้คาตอบเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์
วิจัยข้อ 3 แล้ว จึงประเมินค่าในบทสรุป
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บทที่ 4
รายงานผลการศึกษา
เนื้อหาบทที่ 4 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงตอน แต่ละช่วงตอนรายงานผลการศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์วิจัย ได้แก่ เนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอ ลักษณะผู้ชมในต่างประเทศ และการวางพื้นฐานงาน
สนับสนุนการผลิต/เผยแพร่ละครโทรทัศน์ ทั้งหมดนาไปสู่บทสังเคราะห์ของผลการศึกษาในบทที่ 5 ซึ่งจะให้
คาตอบวิจัยอันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและนโยบาย
4.1 เนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอ
ดังที่ระบุไว้ในบทที่ 3 การศึกษาเพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาและกลวิธีนาเสนอของ แดจังกึม ใช้การเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวบท แต่เนื่องจากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ต้องกระทาตามหมวดหมู่ข้อมูล
ประกอบไปด้วยหมวดเรื่องเล่า หมวดตัวละคร หมวดงานสร้าง และหมวดองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ
4.1.1 เรื่องเล่าใน แดจังกึม
เมื่อนาทฤษฎีของ Hague มาประยุกต์ใช้ พบว่าเรื่องเล่าในแต่ละตอนของ แดจังกึม เต็มไปด้วยจุด
ขัดแย้งมากกว่าหนึ่งจุด แต่ละจุดทวีความเข้มข้นหรือระดับความยากลาบากของปัญหาอันนาพาให้ผู้ชมเกิด
ความกระหายใคร่ชมเหตุการณ์ถัดไป นี่เป็นเทคนิคการสร้างแรงดึงดูดแบบสากล แม้จะมีข้อโต้แย้งว่าการเติม
จุดขัดแย้งลงในละครโทรทัศน์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว การศึ กษาในงานวิจัยครั้งนี้ชี้ชัดว่าจุดขัดแย้งในแบบของ
แดจังกึม แตกต่างจากในละครทั่วไปในเรื่องของความถี่ ความหลากหลายของปัญหา และความจาเป็นที่ต้อง
อาศัยวิธีแก้ที่แตกต่างกันซึ่งมีมากกว่าละครหลายเรื่องที่ออกฉายก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ ปัญหาเกือบทั้งหมด
ไม่เกี่ยวพันกับประเด็นความรักอย่างที่ผู้ชมละครคุ้นเคย หรือถ้าจะกล่าวให้ชั ดขึ้น จุดขัดแย้งในเรื่อง แดจังกึม
มีจานวนมาก มีความสดใหม่ แตกต่าง ทั้งยังนาเสนออย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนบทใช้หลักคิดแหวกแนว หรือ think
outside the box เพื่อให้ละครดูโดดเด่น เข้มข้นด้วยชุดปัญหา
เพื่อสนับสนุนคาตอบข้างต้น ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นคาอธิบายเรื่องย่อรายตอน ใต้เรื่องย่อมีรายการของ
พฤติกรรม/เหตุการณ์ที่นับเป็นจุดขัดแย้ง หรือจุดสนใจประจาตอนนั้น ๆ ตัวอย่างที่ยกมามีทั้งสิ้น 12 ตอนหรือ
20% ของเนื้อเรื่องทั้งหมด เนื้อหาตอนที่เหลือจะปรากฏในภาคผนวก
ตอนที่ 1
เหตุการณ์เปิดตัวด้วยเรื่องราวของซอเชินซู กล่าวคือ ซอเชินซูถูกสถานการณ์บังคับให้รับหน้าที่สังหาร
อดีตมเหสีด้วยยาพิษ
ต่อมาซอเชินซูเกิดอาการหลอนทาให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติไป แต่ได้นักพรตลึกลับช่วยเหลือไว้
นักพรตทานายว่าชีวิตซอเชินซูจะมีอันเป็นไปเพราะสตรี 3 นาง ทาให้ซอเชินซูระมัดระวังที่จะเจอสตรีอีก 2
นางที่เหลือ
เวลาผ่านไป 14 ปี ปาร์คเมียงยอซึ่งเป็นนางในครัวเห็นนางกานัลแชใส่เครื่องปรุงผิดปกติลงในอาหาร
ถวายพระราชา แต่นางกานัลแชได้รับความช่วยเหลือจากซังกุงสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเตรียมอาหาร ทั้งคู่จึงใส่
ความปาร์ คเมี ย งยอเรื่ อ งผิ ด ประเวณีอั น น าไปสู่ โ ทษประหารด้ ว ยยาพิ ษ แต่ ต้ นเครื่ อ งฮั นซึ่ ง เป็ นเพื่ อนกั บ
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ปาร์คเมียงยอ รู้แผนและแอบใส่ยาถอนพิษไว้ ร่างไร้สติของปาร์คเมียงยอถูกทิ้งไว้ริมแม่น้า เมื่อซอเชินซูมาพบ
จึงได้ช่วยเหลือไว้ถึงแม้ว่าจะกังวลถึงคาทานายของนักพรตอยู่ก็ตาม
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 1 ประกอบไปด้วย 6 ชุดเหตุการณ์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซอเชินซูสังหารอดีตมเหสีด้วยยาพิษ
- ซอเชินซูรับคาทานายร้ายแรง
- ปาร์คเมียงยอเห็นการกระทาอันมิชอบของเพื่อนร่วมงาน
- ปาร์คเมียงยอโดนกลั่นแกล้ง
- ปาร์คเมียงยอโดนประหาร แต่รอดชีวิตได้เพราะการช่วยเหลือจากเพื่อน
- ซอเชินซูมาพบร่างไร้สติของปาร์คเมียงยอที่ริมแม่น้า
ตอนที่ 2
ปาร์คเมียงยอหายดีแล้วจึงขอแยกตัวออกจากซอเชินซูไปหาที่อยู่อื่นให้ห่างไกลจากวังหลวงที่สุด ด้วย
ความเป็นห่วงซอเชินซูจึงแอบติดตามปาร์คเมียงยอไปโดยไม่ให้รู้ตัว แต่ด้วยสถานการณ์บังคับทาให้ซอเชินซู
ต้องเปิดเผยตัวออกมาช่วยเหลือ และได้เล่าถึงคาทานายให้ปาร์คเมียงยอฟัง ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
8 ปี ต่อมา ซอจั งกึมลู กสาวของทั้งคู่เป็นเด็กใฝ่ รู้และซุกซนชอบไปคลุ กคลี กับลู กขุนนางเพื่อเรียน
หนังสื อ แต่ด้ว ยความที่ป าร์คเมียงยอและซอเชินซูต้องการปิดบังอดีตของทั้งคู่ ปาร์คเมียงยอจึงไม่พอใจที่
ซอจังกึมชอบไปคลุกคลีกับลูกของขุนนาง ต่อมา องค์ชายวอนจือขึ้นครองราชย์และได้รับรู้เรื่องเบื้องหลังการ
เสียชีวิตของอดีตมเหสีผู้เป็นมารดาทาให้โกรธมากและประกาศจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษ
ขณะเดินตลาด ซอจังกึมขอร้องให้ซอเชินซูลงแข่งมวยปล้า แต่เมื่อซอเชินซูชนะกลับถูกใส่ร้ายว่าโกง
การแข่งและจะโดนรุมประชาทัณฑ์ ทาให้ซอจังกึมตะโกนบอกว่าซอเชินซูเป็นอดีตทหารของราชวงศ์เป็นเหตุให้
ซอเชิ น ซูถู ก จั บ กุ มตั ว ไปส่ งให้ ทหาร เมื่ อ ปาร์ คเมี ยงยอรู้ เ รื่อ งจึง ออกติด ตามไปหวั งจะช่ว ยเหลื อซอเชิ น ซู
ปาร์คเมียงยอกับซอจังกึมเดินทางไปยังเมืองฮันยาง และได้ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือถึงต้นเครื่องฮันที่เคย
ช่วยชีวิตตนซึ่งตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นฮันซังกุงแล้ว

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 2 ประกอบไปด้วย 6 ชุดเหตุการณ์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซอเชินซูเผชิญความยากลาบากแต่ได้ความช่วยเหลือจากปาร์คเมียงยอ
- ซอเชินซูฝ่าฝืนคาทานายอยู่กินกับปาร์คเมียงยอ
- ซอจังกึมเกิดและชอบเล่ นซนกับลูกขุนนาง ทั้งซอเชินซูกับปาร์ค เมียงยอไม่ชอบพอพฤติกรรมของลูก
สาว เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้จักตัวเอง
- พระราชาองค์ใหม่ประกาศจับคนที่สังหารมารดาของตัวเองซึ่งก็คือซอเชินซู
- ซอเชินซูชนะการแข่งมวยปล้าแต่จะโดนรุมประชาทัณฑ์ ในเหตุการณ์นี้ ซอเชินซูถูกจับ
- ปาร์คเมียงยอและซอจังกึมออกเดินทางเพื่อจะไปช่วยซอเชินซู
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ตอนที่ 15
ซังกุงปกครองรับรู้เรื่องที่แชซังกุงต้องการปลดชองซังกุงออกโดยมีขุนนางผู้ใหญ่ให้ท้าย ซังกุงปกครอง
คัด ค้า นและขอให้ ร อไปก่อ น ชองซัง กุง เข้ าพบพระเจ้า จุง จง และขอให้ ปลดตนเองออกจากต าแหน่ ง แต่
พระราชาคัดค้านเพราะชื่นชอบในฝีมืออาหารของชองซังกุง ชองซังกุงอ้อนวอนจนพระราชาเข้าใจ แต่ชองซัง
กุงยื่นข้อเสนอให้มีการแข่งขันทาอาหารระหว่างแชซังกุงกับฮันซังกุง หากใครทาได้พอพระทัยพระราชาก็จะได้
เป็นซังกุงสูงสุดแทนชองซังกุง และพระราชาก็เห็นด้วย ฮันซังกุงต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของชองซังกุง แต่มี
เดิมพันที่สูงคือถ้าแพ้ก็ต้องออกจากวังไป ฮันซังกุงจึงมาขอให้ซอจังกึมมาเป็นผู้ช่วยในวันแข่งขัน แต่ซอจังกึม
ปฏิเสธเพราะอาการลิ้นชายังรักษาไม่หายและไม่มีวี่แววว่าจะหาย ฮันซังกุงไม่ย่อท้อ ตัดสินใจพาซอจังกึมไปหา
หมอนอกวัง แต่ก็ไม่มีใครรักษาให้ได้ จนกระทั่งมาพบกับพ่อค้าปลาตาบอดที่สามารถรับรู้ว่าปลาตัวไหนสดตัว
ไหนไม่สดได้ทั้งที่ตามองไม่เห็น เวลาผ่านไปซอจังกึมยังคงไม่หายจากอาการลิ้นชาและสิ้นหวัง ในวันคัดเลือก
ผู้ช่วย แชซังกุงเลือกกึมยองเป็นผู้ช่วย ส่วนฮันซั งกุงยังคงยืนยันที่จะเลือกซอจังกึมเป็นผู้ช่วย และให้กาลังใจ
และเชื่อว่าซอจังกึมยังปรุงอาหารได้โดยอาศัยพรสวรรค์และความชานาญที่เกิดจากการฝึกฝน พร้อมกับชี้ให้
ซอจังกึมเห็นพรสวรรค์ของตนเองและเริ่มฝึกฝนการทาอาหารโดยห้ามชิมรสชาติ ปรากฏว่าซอจังกึมทาอาหาร
ออกมาได้อร่อยไม่ผิดเพี้ยนเลย ทาให้ทั้งคู่มีกาลังใจขึ้นมาก
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 15 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซังกุงปกครองคัดค้านการปลดชองซังกุง
- ชองซังกุงอ้อนวอนพระราชาให้จัดการแข่งขันทาอาหารระหว่างแชซังกุงกับฮันซังกุง
- ฮันซังกุงเผชิญคาท้า
- ฮันซังกุงขอความช่วยเหลือจากซอจังกึม แต่ซอจังกึมยังมีอาการลิ้นชา ไม่สามารถช่วยปรุงอาหารได้
- ฮันซังกุงพยายามหาทางรักษา แต่ไม่ประสบความสาเร็จ
- ซอจังกึมฝึกทาอาหารโดยไม่ชิมรสชาติ
ตอนที่ 16
ฮันซังกุงเล่าให้ฟังถึงเรื่องของพ่อค้าขายปลาตาบอดที่เป็นแรงบันดาลใจทาให้เกิดความคิดการฝึกฝนให้
ซอจังกึมลองทาอาหารโดยไม่ต้องชิม และยังคงไม่ละทิ้งความหวังที่จะรักษาลิ้นของซอจังกึมให้หายชา ใน
ขณะเดียวกัน แชซังกุงนาตาราลับ ที่ไม่มีใครเคยอ่านแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์ม าให้แชกึมยองเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
โอกาสชนะให้กับตน แชซังกุงพบว่ายองโนและชางยาที่พักห้องเดียวกับกึมยองแอบเล่นไพ่นกกระจอก จึงสั่งให้
ยองโนไปพบตนเป็น การส่วนตัว ทาทีว่าจะลงโทษ แต่แท้จริงแล้วมีคาสั่งให้ยองโนไปนอนพักห้องเดียวกับ
ซอจังกึมแทน เพื่อสืบเรื่องซอจังกึมกับฮันซังกุงและนามารายงานตน
เครื่องปรุงในวังเกิดมีกลิ่นและรสชาติผิดเพี้ยนไปถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเครื่องปรุงเหล่านี้ใช้ทาอาหาร
ให้ ทุก ๆ คนในวัง ทาน ชองซัง กุงจึ งสั่ ง ให้ แ ชซัง กุงกั บฮัน ซังกุ งไปสื บหาสาเหตุ ฮัน ซังกุ งจึง พาซอจัง กึมไป
ตรวจสอบถั่วเหลืองที่ส่งมาจากวัดชองยอง แชซังกุงไปพบแชพันซุลเพื่อสอบถามเรื่องเกลือจึงทราบว่าใต้เท้าวู
มีการลักลอบนาเกลือที่คุณภาพไม่ดีผสมกับเกลือคุณภาพดีส่งเข้ามาในวัง แชซังกุงกับแชพันซุลจึงรีบหาทาง
ปกปิดความผิดที่เกิดขึ้น ระหว่างทางซอจังกึมพบกับคังดึ๊กคูโดยบังเอิญ คังดึ๊กคูได้มอบเหล้าชงวา ซึ่งเป็นเหล้า
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ชั้นเลิศและเป็นยาอายุวัฒนะให้ซอจังกึมเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยตนในคดีคราวก่อน ซอจังกึมเล่าให้คังดึ๊กคู
ฟังเรื่องเครื่องปรุ งรสในวัง คังดึ๊กคูจึงอยากช่วยซอจังกึม ชองซังกุงตรวจเกลือในห้องเครื่อง ชางยาบอกกับ
ชองซังกุงว่าเกลือในห้องเครื่องอื่น ไม่ดีเหมือนในห้องเครื่องนี้ ชองซังกุงจึงไปตรวจจึงพบว่าเป็นเกลือด้อย
คุณภาพจริง ๆ คังดึ๊กคูแอบเข้าวังในตอนกลางคืนและนาเสื้อผ้าผู้หญิงไปคลุมไหเครื่องปรุงเพื่อขอขมาดวง
วิญญาณพระมเหสี เพราะเชื่อคาทานายของหมอดูที่บอกว่าเป็นเพราะวิญญาณพระมเหสีที่เสียชีวิตมาล้างแค้น
คังดึ๊กคูถูกมินจุงโฮจับได้ จึงแก้ตัวว่าที่ทาไปเพราะต้องการช่วยซอจังกึม
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 16 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- แชซังกุงอาศัยตาราลับช่วยเพิ่มโอกาสชนะ
- แชซังกุงให้ยองโนทาหน้าที่สายลับสืบความเกี่ยวกับซอจังกึม
- เครื่องปรุงในวังผิดปกติ แชซังกุงและฮันซังกุงต้องไปสืบสวนสาเหตุ
- แชซังกุงและแชพันซุลปกปิดความผิดที่พบเจอ
- คังดึ๊กคูช่วยซอจังกึมหาความผิดปกติ
- คังดึ๊กคูถูกมินจุงโฮจับได้ในยามวิกาล ขณะที่กาลังสืบความ
ตอนที่ 22
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้นพระพันปีเป็นห่วงกลัวโรคระบาดไปยังอาหาร จึงสั่งให้การแข่งขันได้ยุติไปก่อน
ซุงกุงปกครองจึงวางแผนให้แชซังกุงขึ้นเป็นซังกุงสูงสุดโดยให้แชซังกุงไปเตี้ยมกับซังกุงฝ่ายต่าง ๆ ไว้ก่อน
ซังกุงปกครองกับใต้เท้าเครื่องต้นไปปรึกษาพระพันปีเรื่องตาแหน่งซังกุงสูงสุด พระพันปีเห็นว่าการที่
จะปลดซองซังกุงที่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นเรื่องที่ไม่ควรทา จึงให้แชซังกุงรักษาการแทนซังกุงสูงสุด
ไปก่อน แชซังกุงจึงสั่งให้ฮันซังกุงกับซอจังกึมไปทาอาหารให้ทูตต่างแดนที่ตาหนักแทเพียง ซึ่ งเป็นตาหนักที่ไม่
ค่อยมีใครอยากไปเพราะงานหนั ก ขณะที่ออกจากวัง ฮันซังกุงเจอคังดึ๊กคูจึงขอร้องให้ คักดึ๊กคูไปช่วยดูแล
ซองซังกุง เนื่องจากไม่แน่ใจว่าซองซังกุงป่วยจริงหรือไม่ มินจุงโฮเผอิญเจอแซกึมยองจึงถามเรื่องเกี่ยวกับโสมที่
ร้านแชพันซูล แต่แซกึมยองโกรธที่ไม่เป็นเคยห่วง แชกึมยองเลยจึงเดินหนีไป คังดึ๊กคูไปเยี่ยมชองชังกุง จึงฝาก
จดหมายมาให้ฮันซังกุง ทาให้รู้ว่าชองซังกุงไม่ได้ป่วยอะไร
ทูตต้าหมิงมาเยือนตาหนักแทเพียง ทาให้ฮันซังกุงต้องทาอาหารต้อนรับ ฮันซังกุงรู้ว่าทูตต้าหมิงป่วย
เป็นร้อนใน ทาให้อาหารที่เสริมนั้นมีแต่ผักสมุนไพร่ไม่มีอาหารชั้นดี ทูตต้าหมิงไม่พอใจไต้เท้าวู จึงไล่ฮันซังกุง
ออกไป ซอจังกึมเห็นจึงรีบเข้ามาอธิบายว่าถ้ากินแต่ของทอด ของมัน ๆ จะทาให้ร้อนในไม่หายดีแถมยังต้อง
เดินทางต่ออีก ทูตต้าหมิงจึงสั่งให้ซอจังกึมทาอาหารที่อร่อยและทาให้หายร้อนในภายใน 5 วันไม่งั้นจะโดน
ลงโทษด้วยกฎของต้าหมิง ตลอด 5 วัน ซอจังกึมตั้งใจทาอาหารให้ทูตต้าหมิงมาตลอด แต่ทูตต้าหมิงก็มีสีหน้าที่
ไม่พอใจ ในวันที่ 6 แชซังกุงกับแชกึมยองทาอาหารเลิศรสให้ทูตต้าหมิง ทาน ทูตต้าหมิงมีสีหน้าที่อิ่มเอมมาก
และเอ่ยปากชมว่า เป็นอาหารที่มีรสชาติ ดี แต่ขอทานอาหารรสเลิศเป็นมื้อสุดท้าย เพราะว่าตลอด 5 วัน ที่
ซอจังกึมทาอาหารให้นั้น เป็นอาหารที่คานึงถึงสุขภาพและมีรสชาติ อร่อย และชื่นชมในตัวซอจังกึมอย่างมาก
จึงสั่งให้ซอซังกึมกับฮันซังกุงทาอาหารให้ตนเองตลอดจนกว่าจะกลับต้าหมิง
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เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 22 ประกอบไปด้วย 7 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- เกิดโรคระบาด
- แชซังกุงได้รับตาแหน่งรักษาการซุงกุงสูงสุด
- แชซังกุงสั่งให้ฮันซังกุงและซอจังกึมไปทางานในที่ห่างไกล
- ชองซังกุงไม่ได้เจ็บป่วยจริง
- ทูตต้าหมิงไม่พอใจอาหารที่ฮันซังกุงและซอจังกึมปรุง
- ซอจังกึมต้องใช้ความอุตสาหะทาอาหารที่ช่วยรักษาทูตต้าหมิงจากภาวะร้อนใน
ตอนที่ 28
ไต้เท้าเครื่องต้นพบปัญหาการยักยอกทรัพย์ของบรรดาซังกุงต่าง ๆ ฮันซังกุงจึงพาไต้เท้าต้นมารู้จักกับ
มิน จุ งโฮเพื่อหาหลั กฐานต้น ตอต่าง ๆ เหล่ า ซังกุงต่ างพากัน มาขอความช่ว ยเหลื อจากซังกุงปกครอง แต่
ซังกุงปกครองถูกพระมเหสีสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับห้องเครื่องอีก จึงทาให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแชซังกุง
แชซังกุงสั่งให้แชกึมยองคอยสืบข่าวฮันซังกุง และให้ยองโนแอบขโมยบันทึกการเบิกจ่ายของซอจังกึมมา ทาให้
บันทึกของซอจังกึมที่แม่ทิ้งไว้ให้ติดไปด้วย พอตอนเอาไปคืน ยองโนจะไม่ยอมเอาบันทึกของแม่ซอจังกึม ไปคืน
ด้วย แต่แล้วชางยาได้คว้าบันทึกไป ทาให้ทั้งคู่เสียงดัง ฮันซังกุงมาเห็นแล้วจึงเปิดอ่านแล้วตกใจนี่คือบันทึกของ
ตัวเองทาไมมันถึงเพิ่งมาอยู่ที่นี่
แชซังกุงรู้ว่าบันทึกเล่มนั้นไม่ใช่เป็นบันทึกของฮันซังกุงที่มอบให้ซอจังกึม แชซังกุงตกใจอย่างมากและ
คิดว่าซอจังกึมเป็นลูกของปาร์คเมียงยอ แชซังกุงเล่าเรื่องที่ใส่ร้ายปาร์คเมียงยอให้แชกึมยองฟังแล้วคิดว่า
ฮันซังกุงยังไม่รู้ว่าซอจังกึมเป็นลูกของปาร์ค เมียงยอทาให้วางใจได้ในระดับหนึ่ง ยองโนขโมยจดหมายของ
ซอจังกึมที่ซ่อนอยู่ใต้ศาลาแล้วเอามาให้แชซังกุง แชซังกุงบอกว่าถ้าจดหมายนี้ไปอยู่ที่ฮันซังกุง ตระกูลแชจะ
เดือนร้อน จากการที่ซอจังกึมตรวจตราการสั่งซื้อต่าง ๆ ทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวถูกกรมฝ่ายปกครองสอบปากกัน
หมด มินจุงโฮถวายฎีกากับพระราชาทาให้พระราชาสั่งการห้ามสั่งสินค้าจากแชพันซูลเจ้าเดียว เนื่องจาก
มินจุงโฮไปทางานขัดผลประโยชน์ไต้เท้าวู ทาให้มินจุงโฮจะถูกจัดการ แต่แชกึมยองรู้เรื่องเข้า ก่อน จึงเข้าไป
เตือนมินจุงโฮด้วยความเป็นห่วง แต่มินจุงโฮกลับไม่เชื่อฟัง จึงใช้เรื่องที่เขาซื้อพู่กันให้ซอจังกึมขู่ว่าจะไปแจ้ง
ฝ่ายใน ซึ่งจะทาให้ซอจังกึมถึงขั้นเสียชีวิต มินจุงโฮจึงย้ายกลับสู่กรมอาญาเพื่อความปลอดภัยของซอจังกึม
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 28 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ไต้เท้าเครื่องต้นพบปัญหาการยักยอกทรัพย์
- มินจุงโฮรับงานหาหลักฐาน
- แชซังกุงออกคาสั่งลับให้สอดแนมและขโมยบันทึกของซอจังกึม
- แชซังกุงรู้ความลับเรื่องมารดาของซอจังกึม
- ซอจังกึมตรวจตราความทุจริตจนนาไปสู่การสอบสวน
- มินจุงโฮโดนบีบให้รามือจากคดีทุจริต
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ตอนที่ 37
ซอจังกึมรู้เรื่องที่มินจุงโฮไม่อยากทางานที่วังหลวงเพราะห่วงเธอ ทาให้ซอจังกึมขอร้องให้มินจุงโฮ
ทางานที่เมืองหลวง ใช้ความสามารถให้เต็มที่และรอให้ซอจังกึมกลับมาเมืองหลวงอีกครั้ง ซอจังกึมได้ไปเคารพ
ศพฮันซังกุง แต่ไม่มีป้ายหลุมศพ จึงคิดจะทาป้ายให้ แต่มีนายน้อยมาทักว่าที่ตรงนี้ไม่เหมาะที่จะทาหลุมศพ แต่
ซอจังกึมเห็นนายน้อยคนนี้มีอาการป่วย จึงอาสาที่จะรักษาให้ พอหายดีแล้วนายน้อยจึงหาทาเลดี ๆ สร้างหลุม
ศพให้
ซอจั งกึ มได้รู้ ว่ามีก ารสอบหมอหญิงที่ เมืองโชซอน ทาให้ ซอจั งกึมเข้ารอบในการสอบและได้เห็ น
ชองอุน แบ็ ค เป็ นหนึ่ ง ในอาจารย์ ส อนด้ว ย อาจารย์ส อนผู้ ฝึ กแพทย์ห ญิงชื่อ ซิน ได้ตัดคะแนนของซอจังกึม
เนื่องจากไปรักษาลูกผู้ใหญ่ (นายน้อยที่ซอจังกึมรักษา) และฝากให้ซอจังกึมเข้ามาศึกษาแพทย์โดยที่ซอจังกึม
ไม่รู้มาก่อน ซอจังกึมอธิบายเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ซิน ฟัง แต่อาจารย์ก็ยังพูดว่า ซอจังกึมไม่เหมาะกับการเป็น
หมอ อาจารย์ลีที่สอนวิชาปรัชญาแพทย์เห็นซอจังกึมรู้เรื่องปรัชญา จึงให้ซอจังกึมท่องสดและให้เพื่อนคอยจด
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 37 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซอจังกึมทราบความจริงเกี่ยวกับมินจุงโฮ พยายามอ้อนวอนให้มินจุงโฮกลับมา
- ซอจังกึมรักษานายน้อยจากอาการป่วย
- ซอจังกึมเดินทางเข้าสอบแพทย์ที่เมืองโชซอน
- ซอจังกึมโดนตัดคะแนน
- ซอจังกึมโดนกีดกันจากการสอบ
- ซอจังกึมโดนทดสอบความรู้
ตอนที่ 38
การสอบครั้งแรก ซอจังกึมทาข้อสอบได้ถูกหมด ทาให้เพื่อน ๆ ยอมรับในความเก่งของซอจังกึม ด้วย
การกลับมาของไต้เท้าแช มินจุงโฮจึงรวบรวมพักพวกที่เคยร่วมทางานด้วยกัน แต่ไม่มีใครตอบรับที่จะกลับไป
ราชส านั ก อีก ซอจั ง กึมสอบไม่ ผ่ านอีกครั้ ง ถ้ าสอบไม่ผ่ านอี กครั้ งจะไม่มีสิ ทธิ์เป็ นหมออีก ซินปี เพื่อ นของ
ซอจั ง กึ ม ตอนสอบถามตอบ สอบได้ น้ อ ยแต่ พ อสอบเขี ย นกลั บ ได้ ค ะแนนเยอะ ท าให้ เ พื่ อ นคนอื่ น สงสั ย
ซอจังกึมไปถามอาจารย์ซิน แต่ก็ยังยืนยันคาเดิมว่า ซอจังกึมไม่เหมาะที่จะเป็นหมอเพราะไม่มีความหวั่นกลัว
ต่อการรักษา อาจารย์ลีกับอาจารย์ซิน มีปัญหาเรื่องการสอนนักเรียนแพทย์กันแต่ ด้วยความที่อาจารย์ซิน ศักดิ์
ต่ากว่าจึงก้มหน้ายอมไป
ซอจังกึมได้รักษาคนป่วย 3 คนตามคาสั่ง อาจารย์ซิน ทาให้ซอจังกึมเห็นข้อเสียของตัวเองที่ไม่สน
ประวัติคนไข้ใช้แต่ความรู้รักษาอย่างเดียว แต่ซินปีเพื่อนจังกึมใช้วิธีการถามอาการคนไข้แล้วจดไว้ ทาให้ทั้ง 2
คนช่วยกันรักษาจนรู้อาการ อาจารย์ซินให้ทาการทดสอบอีกครั้งและได้อธิบายว่า ซินปีได้เขียนคาตอบในรอบที่
แล้วอย่างชัดเจนที่สุดและสอนเรื่องการประมาณตนให้กับนักเรียนแพทย์ ก่อนวันประกาศคะแนน ซอจังกึม
และซินปีถูกอาจารย์ลีให้ไม่ผ่าน 3 ครั้งทาให้อาจารย์ซิน ไม่พอใจไปคุยกับอาจารย์ลี ซอจังกึมได้ยินเรื่องที่คุยกัน
ทาให้รู้ว่า อาจารย์ซิน เคยวินิฉัยการรักษาเจ้ากรมพิธีการคนสนิทของพระราชาผิดทาให้เสียชีวิต
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เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 38 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซอจังกึมสอบไม่ผ่านและใกล้โดนถอดสิทธิ์การเป็นแพทย์
- ซอจังกึมได้รับความเห็นเชิงลบจากอาจารย์เรื่องคุณสมบัติของการเป็นแพทย์
- ซอจังกึมรักษาผู้ป่วยจนเห็นข้อเสียตัวเอง
- ซอจังกึมพัฒนาทักษะการรักษา
- ซอจังกึมสอบไม่ผ่านครั้งที่ 3
- ซอจังกึมรับทราบข้อเท็จจริงเรื่องอาจารย์ซิน

ตอนที่ 43
โยรีเห็นยาที่ซอจังกึมปรุงให้พระพันปี จึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารที่ทาเป็นยาซึ่งพระพันปีไม่ชอบ
โยรีจึงมารายงานหมอหลวงใหญ่แต่พระมเหสีทรงอยู่ด้วย ทาให้หมอซินกับซอจังกึมถูกปลดจากการรักษา แต่
ด้วยอาการที่ดีขึ้นพระพัน ปีจึงให้ทั้ง 2 คน เข้าเฝ้าแล้วชื่นชมในความสามารถ หมอซินเห็นจึงทูลว่า นี่เป็น
ความคิดของซอจังกึมเพียงคนเดียว ไต้เท้าต้นเครื่องจาหน้าซอจังกึมได้จึงระลึกความหลังกันและจะให้การ
ช่วยเหลือซอจังกึม พระมเหสีรับสั่งให้ซอจังกึมที่เคยรักษามาเข้าเฝ้าทาให้พระมเหสีจาซอจังกึมได้ และได้เข้าใจ
เหตุการณ์ที่ฮันซังกุงเสียชีวิตแต่เรื่องที่โดนใส่ความเป็นกบฏ พระมเหสีจึงคิดที่จะช่วยเหลือซอจังกึม ด้วยการคืน
ตาแหน่งเดิมในครั้งที่มีโอกาสแล้วยังให้มาดูพระมเหสีและขอร้องให้ทาอาหารที่เคยแข่งขันในสมัยก่อน

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 43 ประกอบไปด้วย 5 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- โยรีรายงานหมอหลวงใหญ่เรื่องยาของซอจังกึม
- หมอซินกับซอจังกึมถูกปลดจากการรักษา
- ไต้เท้าต้นเครื่องเสนอความช่วยเหลือแก่ซอจังกึม
- พระมเหสีเข้าใจอดีตของซอจังกึมและคิดช่วยเหลือ
- พระมเหสีสนับสนุนซอจังกึม
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ตอนที่ 44
โยรีที่ไม่ชอบซอจังกึมไปรับใช้เข้าข้างแชกึมยอง โยรีใส่ร้ายซอจังกึมจนทาให้ซอจังกึมถูกลงโทษโดยการ
ไปเขตชุมชนที่มีโรคระบาดโดยมีมินจุงโฮเดินทางไปด้วยในฐานะรองผู้ตรวจการ ซอจังกึมรับหน้าที่จ่ายยาโดน
หมอใหญ่วางแผนใส่ร้ายแต่ก็ไม่สาเร็จ
โรคระบาดได้แพร่ มาจนคุมไม่อยู่ ทาให้ มีคาสั่ งเรียกหน่วยแพทย์ทุกคนกลั บมาในที่ปลอดภั ยโดย
ทอดทิ้งชาวบ้านไว้ โยรีหลอกให้ซอจังกึมไปซื้อยาจนกลับมาไม่ทัน ทาให้เธอทิ้งไว้ที่เขตระบาด มินจุงโฮได้มา
ช่วยไว้แต่ซอจังกึมอยู่ในสภาพที่เสียใจที่ถูกเพื่อน ๆ ทิ้ง
ชาวบ้านที่ไม่พอใจที่ถูกทิ้งไว้ทาให้ซอจังกึมต้องรักษาคนในหมู่บ้าน ส่วนมินจุงโฮต้องไปเอาหายาให้ ได้
ภายใน 1 วัน ซอจังกึมถูกจับเนื่องจากมินจุงโฮมาไม่ทัน ในขณะเดียวกันหมู่บ้านถูกไฟไหม้
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 44 ประกอบไปด้วย 7 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- โยรีใส่ร้ายซอจังกึม
- ซอจังกึมถูกลงโทษ
- หมอใหญ่วางแผนใส่ร้ายแต่ไม่สาเร็จ
- โรคระบาดคุมไม่ได้
- ซอจังกึมถูกทิ้ง
- ซอจังกึมต้องรักษาคนในหมู่บ้าน
- ซอจังกึมถูกจับ

ตอนที่ 59
พระราชามีอาการป่วยเป็นลาไส้อุดตัน ทาให้ซอจังกึมรีบกลับมาตรวจดูอาการ ซอจังกึมจะใช้วีธีการ
ผ่าตัดในการรักษาแต่มีความเสี่ยงมากหมอจังด็อกไม่ยอมให้ทา ซอจังกึมทูลขอพระราชาให้ทาการผ่าตัด เหล่า
เสนาธิการไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการเสี่ยงเกินไปและจะให้หมอหลวงมาดูแลแทน ตกดึกซอจังกึมเอายา
มาถวายทาให้พระราชาเห็นถึงความรักเอาใจใส่ที่มีต่อตน จึงสั่งแอบวางแผนให้กรมวังพาซอจังกึมไปหามินจุงโฮ
เพื่อให้สองคนได้อยู่ด้วยกันที่ประเทศจีน
8 ปี ผ่านไปซอจังกึมกับมินจุงโฮมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน ซอจังกึมยังอยู่ในเมืองโชซอน ได้ทาการรักษา
ชาวบ้านอยู่เรื่อยแล้วต้องคอยอพยพหนีทหารอยู่ตลอด อยู่มาวันหนึ่งคั งดึ๊กคูได้ตามหาซอจังกึมและได้เห็นว่า
ซอจังกึมยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เห็นว่ากาลังหลบหนีทหารอยู่เรื่อย จึงกลับมาเล่าให้คนที่บ้านฟัง พระสนมลีได้รู้ว่า
ซอจังกึมยังมีชีวิตอยู่ จึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้พระมเหสีฟัง พระมเหสีจึงคิดจะคืนตาแหน่งเดิมให้ซอจังกึม

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 59 ประกอบไปด้วย 5 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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-

พระราชาเป็นลาไส้อุดตัน
ซอ จังกึงจะรักษาด้วยการผ่าตัด แต่โดนขัดขวาง
พระราชามีคาสั่งให้พาซอ จังกึมไปอยู่ในแดนไกลเพื่อให้ได้สมรักกับมิน จุงโฮ
เวลาผ่านไป ข่าวซอ จังกึมมีชีวิตเป็นที่รับรู้ในวัง
พระมเหสีคิดจะคืนตาแหน่งเดิมให้ซอ จังกึม

ตอนที่ 60
ซอจังกึมกับมินจุงโฮได้คิดถึงพวกเพื่อนๆ ที่อยู่ในวัง ซอจังกึมยังคงคอยช่วยเหลือชาวบ้านโดยมีลูกสาว
คอยไปเป็นเพื่อนอยู่ตลอด ขณะเดินทางกลับบ้านมินจุงโฮรีบวิ่งมาบอกซอจังกึมว่าลูกหายไปไหน แต่แล้วโซ
ฮอนลูกสาวกับโผล่มาจากข้างหลังซอจังกึม จึงได้รู้ว่าโซฮอนแอบหนีไปช่วยแม่อยู่ตลอด ระหว่างเดินทางกลับ
บ้านมีทหารมาล้อมไว้แต่ตกใจกับคาสั่งของทหารเพราะพันปีมีคาสั่งเชิญให้เข้าวัง
มินจุงโฮ ซอจังกึม และโซฮอน ได้กลับวังพร้อมกับตาแหน่งเดิมและได้พบกับทุกคน พระพันปีสั่งให้
ซอจังกึมกับมินจุงโฮคืนตาแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการ มินจุงโฮกับซอจังกึมไปคานับคังดึ๊กคูกับซู ฮยางเพราะถือ
ว่าเป็นพ่อแม่ของซอจังกึมทาให้ทั้งคู่ประทับใจมาก
มินจุงโฮกับซอจังกึมตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่นอกวัง ขณะเดินทางมีผู้หญิงท้องที่คลอดยาก จึงต้องทาการทา
คลอดโดยด่วน ซอจังกึมตัดสินใจใช้วิธีการผ่าคลอดซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับของชาวเมืองแต่ซอจังกึมก็ทาคลอดได้
สาเร็จและปลอดภัย

เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่ทาให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในตอนที่ 60 ประกอบไปด้วย 6 ชุด
เหตุการณ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ซอจังกึมช่วยเหลือชาวบ้าน
- ลูกสาวหายไปแต่พบตัวในที่สุด
- ทหารตามจับทั้งครอบครัว
- ทั้งซอจังกึมและมินจุงโฮคืนตาแหน่ง
- ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตนอกวัง
- ซอจังกึมผ่าตัดทาคลอด
จากตัวอย่างข้างต้น เนื้อเรื่องแต่ละตอนของ แดจังกึม เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และอุปสรรค แต่ละจุดช่วยสร้างความฉงนว่าสถานการณ์จะคลายปมอย่างไร นี่คือคุณลักษณะของบทที่จะ
รักษาความจดจ่อของผู้ชมได้ดี
น่าสนใจที่จุดเปลี่ยนหรือปัญหาหลายข้อไม่ใช่เรื่อง cliché อันทาให้ผู้ชมรู้สึกจาเจ แต่เป็นความแปลก
ใหม่สาหรับผู้ชม เช่น การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การสืบค้นความผิดทางราชการ ฯลฯ ที่สาคัญ ละครเรื่องนี้มี
เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ แต่การก้าวข้ามปัญหาของตัวละครในหลายจุดคือการเอาชนะความคร่าครึซึ่งหมายถึง
ความพยายามเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สาหรับผู้ชมสมัยใหม่ แนวทางนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกจริตและทาให้ผู้ชม
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รู้สึกว่า แดจังกึม ไม่ใช่ละครที่เพียงแต่จะเชิดชูวัฒนธรรมเกาหลีโบราณ แต่แฝงคุณค่าสากลพร้อมกับสื่อความ
นาสมัยที่ผู้ชมสามารถเข้าถึง (relate) ได้
นอกเหนือไปจากที่กล่าวมา ยังปรากฏข้อค้นพบว่าความเติบโตของตัวละครในการก้าวข้ามอุปสรรค
เป็นอีกสิ่งที่เพิ่มเสน่ห์ให้ละครเป็นที่จดจา หากพิจารณานับตั้งแต่ตอนแรกสุด จะพบว่าชีวิตของซอจังกึมเต็มไป
ด้วยอุปสรรคตั้งแต่ก่อนเกิดขึ้ นมาดูโลก เหมือนชะตาลิขิตให้ซอจังกึมต้องสูญสิ้นเสรีภาพทันทีที่คลอดออกมา
เพราะบิดา/มารดาผู้ให้กาเนิดต้องคดีอุ ฉกรรจ์ทางราชการ ทาให้ทั้งครอบครัวปกปิดตั วตนของตัวเอง รายการ
อุปสรรคที่ซอจังกึมเผชิญมีมากมาย แต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้ง ให้ร้าย ความบีบคั้นทางสังคม
ตามมาด้วยแรงปรารถนาจะเอาชนะความท้าทายในทางวิชาชีพ ตัวละครเอกใน แดจังกึม จึงกลายเป็นตัวละคร
ที่สู้ชีวิตตลอดทั้งเรื่อง ทาให้ผู้ชมเห็นถึงความมีน้าอดน้าทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ และฝ่าฟันต่อสู้จน
สาเร็จ ทุกครั้งที่ซอจังกึมก้าวพ้นอุปสรรค ซอจังกึมกลายเป็นตัวละครที่เติบใหญ่ขึ้นไปอีกระดับ จนในที่สุด
บรรลุวิชาแพทย์ขั้นสูงพร้อมจิตใจอันห้าวหาญ ตรงกับ หลักคิดอันว่าด้วยการผจญภัย หรือการตอบรับความท้า
ทายในวัฒนธรรมตะวันตก เช่น หลักคิดเรื่อง frontier ของอเมริกันชนที่ว่าด้วยการบุกป่าฝ่าดงเพื่อขยายอาณา
เขตซึ่งสะท้อนให้เห็นในงานละคร ภาพยนตร์ และงานเขียนจาพวกบุกเบิกตะวันตก (western) วิถีชีวิตของ
ซอจังกึมจึงเป็นการฝ่าฝันเพื่อสั งคมในอุดมคติในสายตาของผู้ชมยุคใหม่ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการต่อสู้ในแง่มุม
ของความเท่าเทียมของชายหญิง อย่างฉากที่พระราชาเจ็บป่วย ไม่มีแพทย์คนใดรักษาได้ แต่ซอจังกึมขออาสาที่
จะรักษาให้พร้อมเดิมพันด้วยชีวิต แต่ติดกฎเกณฑ์ที่ ห้ามผู้หญิงรักษาผู้ชาย ทว่าซอจังกึมก็เพียรพยายามจน
รักษาพระราชาได้สาเร็จโดยไม่ใส่ใจต่อแบบแผนประเพณี นี่ทาให้เพื่อน ๆ ถึงกับเอ่ยว่าจะได้เห็นผู้หญิงสามารถ
ทาสิ่งที่ผู้ชายทาไม่ได้ สรุปได้ว่าบทเช่นนี้มีลักษณะอันเข้ากับยุคสมัยที่เน้นโอกาส ความเท่าเทียม และสิทธิจน
ต้องตาต้องใจผู้ชมทั่วไปได้ไม่ยาก
4.1.2 ตัวละครใน แดจังกึม
ตัวละครในที่นี้คือตัวละครหลัก แพทย์หญิงซอจังกึม และคู่ชีวิต มินจุงโฮ ตัวละครแรกทาหน้าที่ในการ
เดินเรื่อง ตัวละครที่ 2 เป็นตัวเสริมประเด็นความรักให้แก่ตัวละครแรก ความรักถือเป็นประเด็นใหญ่ช่วงท้าย
เรื่อง
ในงานบันเทิงโสตทัศน์ หากตัวละครหลักไม่น่าสนใจ ความนิยมเฉกเช่นที่เกิดกับเรื่อง แดจังกึม อาจไม่
อุบัติได้โดยง่าย เพราะตัวละครหลักไม่เพียงทาหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องราว แต่ยังต้องมีอุปนิสัยและประสบการณ์
ชีวิตที่ดึงใจผู้ชมให้ติดตามเรื่องราว แม้ว่าเรื่องราวนั้น ๆ จะเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักโดยตรง ตัวละครหลักก็ยัง
ต้องประพันธ์ให้มีบุคลิก หรือประสบการณ์ชีวิตที่เร่งเร้าให้ผู้ชมต้องการเอาใจช่วย หรือ กระทั่งทาให้ผู้ชมสมมติ
ตัวเองเป็นตัวละครหลัก (identification) ในระหว่างการรับชม ดังนั้น การนาเสนอตัวละครหลักอย่างถูกวิธีจึง
เป็ น เครื่ องปรุ งสาคัญและการทาความเข้าใจตัว ละครหลั กใน แดจังกึม จะเผยให้เห็ นปัจจัยความนิยมที่มี
มากกว่าเรื่องราว
เพื่อให้เข้าถึงตัวละครหลักในกรณีของ แดจังกึม งานวิจัยนี้ใช้หลักการ sympathetic hero จาแนก
คุณลักษณะทางบุคลิกและประสบการณ์ชีวิตของซอจังกึมและมิน จุงโฮ เนื่องจาก sympathetic hero ว่าด้วย
การสร้างตัวละครให้มีเสน่ห์ บัญญัติไว้ด้วยกันทั้งหมด 9 ข้อ รายละเอียดเชิงหลักการได้อธิบายไปแล้วในบทที่
2 ข้อ 2.2.2 สูตรการนาเสนอในมิติของเรื่องเล่าและตัวละคร
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ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวละครซอจังกึมแสดงคุณลักษณะที่เข้าเกณฑ์ sympathetic hero มากถึง 8
ข้อ ได้แก่
1. มีความกล้า
5. ตกอยู่ในอันตราย
2. ถูกกลั่นแกล้ง
6. เป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง
3. มีทักษะพิเศษกว่าตัวละครอื่น
7. มีความพากเพียร
4. เป็นบุคคลดีงาม
8. ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น
การประพันธ์ตัวละครให้น่าติดตามด้วยหลักการ sympathetic hero ควรอิงเกณฑ์อย่างน้อยที่สุด 5 ข้อ ทว่า
กรณีของซอจังกึมกลับใช้เกือบทุกข้อ ซอจังกึมจึงครองคุณลักษณะอันน่าบูชา น่าสนใจ และควรให้ติดตาม
กล่าวได้ว่าตัวละครซอจังกึมมีส่วนช่วยทาให้ผู้ชมนิยมละครเรื่องนี้ เมื่อบวกกับเส้นเรื่องที่เร้าความสนใจ จึงควร
สิ้นสงสัยในเรื่องความสาเร็จของ แดจังกึม รายละเอียดถัดไปเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของซอจังกึมตาม
หลักการ sympathetic hero ทั้ง 8 ข้อ
หลักการ
มีความกล้า

รายละเอียด
ในเนื้อเรื่องซอจังกึมมีความอาจหาญ พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และไม่ยอม
แพ้อะไรง่าย ๆ ข้อนี้ถือเป็นคุณสมบัติหลักของตัวละคร เพราะตั้งแต่เด็กจนโต ซอ
จังกึมพบเจอปัญหามากมายแทบตลอดทั้งเรื่อง จึงทาให้ผู้ชมเห็นความกล้าของซอ
จังกึมในการเปิดหน้าชนกับปัญหา เช่น ยอมเสี่ยงตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ในเหตุการณ์
หัดระบาด ณ ขณะนั้น โรคหัดเกิดจากเด็กและเยาวชน ใครที่เป็นโรคนี้จะต้องแยกตัว
ออกไปและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ แต่ซอจังกึมกลับอยู่กับกลุ่มผู้ติดโรค กระทั่งโอบกอด
เพื่อให้กาลังใจ เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อหาทางรักษาและทาการทดลอง

ถูกกลั่นแกล้ง

ความกล้าของซอจังกึมคือจุดเด่นประจาตัว ทาให้ตัวร้ายของเรื่องใส่ร้ายซอจังกึมห
ลายต่อหลายครั้ง ตัวอย่างหนึ่งคือกรณีเป็ดกามะถัน พระราชาทานเป็ดแล้วมีอาการ
ผิดปกติ แต่ซอจังกึมแย้งว่าเป็ดไม่ใช่ที่มาของอาการดังกล่าว ทาให้ต้องหาข้อหักล้าง
ด้วยการทดสอบ ตัวร้ายของเรื่องให้คนที่จะต้องทานเป็ดไปทานอะไรบางอย่างเพื่อให้
เกิดอาการเดียวกัน เมื่อบุคคลคนนั้นมาทาการทดสอบ จึงกลายเป็นว่าข้อโต้แย้งของ
ซอจังกึมผิด ต้องโทษไปพานักยังเกาะเซจู

มีทักษะพิเศษกว่าตัว
ละครอื่น

ซอจังกึมไม่ว่าจะในฐานะคนของห้องเครื่องหรือในฐานะแพทย์ ซอจังกึมมีครูที่ดีอยู่
เสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งยังค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ไม่ขาดสาย ทาให้ตัว
ละครซอจั งกึมมีความโดดเด่นในด้านทักษะวิช าชีพ เช่น การปรุงอาหารซึ่ง ได้รับ
ถ่ายทอดมาจากมารดา ทาให้ซอจังกึมมองอาหารต่างจากคนอื่นคือมองว่าอาหารเป็น
โอสถ ครั้งหนึ่ง ซอจังกึมใช้อุบายให้พระพันปีหลวงทานอาหารรักษาโรคโดยทูลว่า
เป็นยา แล้วพระพันปีหลวงก็ หายจากประชวร ทักษะดังกล่ าวของซอจังกึมตรงกับ
หลักคิดยอดนิยมที่ว่า “You are what you eat”
ตัวละครซอจังกึมจัดเป็นบุคคลที่ยึดมั่นในศีลธรรมมากที่สุดของเรื่อง เป็นคนที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ตอนที่เป็นแพทย์ ก็ยอมเสียสละตัวเอง แยกเด็กที่ป่วยติดเชื้อและหา

เป็นบุคคลดีงาม
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วิธีรักษาด้วยตัวเองทั้ง ๆ ที่เสี่ยงติดเชื้อ อีกตัวอย่างคือความกตัญญู ซอจังกึมกตัญญู
ต่อมารดา กตัญญูต่ออาจารย์ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสอน แต่ที่เด่นชัดคือความเป็น
คนทางานที่ไม่เอาหน้าเอาตาแต่ทาเพราะรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่คดโกง ไม่ใส่ร้ายใคร
ความซื่อสัตย์ และจริงจังในหน้าที่ของซอจังกึมสะท้อนออกมาในหน้าที่ อย่างการ
ตรวจสอบวิธีจัดซื้อสมุนไพร ซอจังกึมพยายามจนพบว่ามีการผูกขาดสัมปทานนาเข้า
โดยสกุลแช จนซอจังกึมต้องยื่นถวายฎีกาเพื่อไม่ให้รับซื้อสมุนไพรจากสกุลนี้สกุล
เดียว
ตกอยู่ในอันตราย

ในระหว่างทาหน้าที่ ซอจังกึมมักถูกกลั่นแกล้งตลอด หลายอย่างเป็นแค่การบั่นทอน
ความก้าวหน้าหรือขจัดให้พ้นไปจากหน้าที่ แต่บางอย่างก็นาพาให้ตกอยู่ในความเสี่ยง
แก่ชีวิต ดั่งกรณีการรักษาโรคหัด อีกตัวอย่างของภาวะอันตรายที่ซอจังกึมประสบคือ
การเป็นบุคคลในความชอบพอของพระราชาโดยที่ซอจังกึมมีบุรุษที่หลงรักอยู่แ ล้ว
ด้วยอานาจของเจ้าเหนือหัว ซอจังกึมรวมทั้งคนรักอาจจบชีวิตลงเมื่อไรก็ได้ แต่ถ้า
มองในภาพรวม ตัวละครซอจังกึมมักจะถูกสร้างสถานการณ์ให้ตกอับ ถูกใส่ร้าย ถูก
ตามล่า ถูกทางการไล่จับ ตัวละครซอจังกึมจึงอยู่ในมีสถานการณ์อันตรายเสมอตั้งแต่
ตอนเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่

เป็นที่รักของบุคคล
รอบข้าง

ตัวละครซอจังกึมเป็นตัวละครที่ตั้งใจทางานมาก มุ่งมั่นต่อสิ่งที่จะทาและต้องทาจน
สาเร็จ ทาให้เหล่าเพื่อนพ้องพร้อมที่จะช่วยเหลือและเป็นห่ วงซอจังกึมตลอด นี่
เด่นชัดในช่วงท้ายเรื่อง เมื่อขุนนางเริ่มแบ่งข้างชัดเจน ซอจังกึมมีผู้คนคอยช่วยเหลือ
และสนับสนุนตลอดเวลา อย่างการแข่งทาอาหารรอบที่ 3 เพื่อชิงตาแหน่งซังกุงสูงสุด
ซึ่งอาจารย์ของซอจังกึมโดนจับ ทาให้ซอจังกึมแทบจะโดดเดี่ยว แต่ก็ปรากฏมิตร
สหายมาให้ความช่วยเหลือจนสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ในที่สุด

มีความพากเพียร

ลักษณะข้อนี้โดดเด่นเท่าเทียมกันความกล้าของตัวละคร เพราะตั้งแต่เด็ก ซอจังกึมต้อง
ทางานหนัก ต้มน้า ล้างจาน เข้าวังเพื่อผจญงานครัวในวังที่สลับซับซ้อน

ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น

ตัวอย่างที่ดีของคุณสมบัติข้อนี้คือช่วงที่ซอจังกึมเป็นแพทย์ ซอจังกึมมีความมุ่งมั่นไป
ทาหน้าที่ในชุมชน เลือกที่จะไม่อยู่ในวังทั้งที่ได้รับโอกาสและบรรจุในตาแหน่งที่มี
ความมั่นคง แต่การไปเป็นแพทย์ชุมชนก็เพื่อหาความรู้มารักษาผู้คนในวังหลวง กล่าว
ได้ว่าซอจังกึมมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

แม้ว่าตัวละครมิน จุงโฮเป็นตัวละครนาฝ่ายชายของเรื่อง ก็มีความโดดเด่นน้อยกว่าซอจังกึมอยู่มาก
เนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่คอยเสริมบทบาทของซอจังกึมให้น่าดูชม ทาให้จุดสนใจของเรื่ องตกไปอยู่ที่ตัวละคร
นาหญิงคือซอจังกึมมากกว่า อย่างไรก็ดี ตัวละครมินจุงโฮเป็นตัวละครที่เติมเต็มความรักให้แก่ซอจังกึมซึ่งถือว่า
เป็นบทบาทนาอย่างหนึ่ง มินจุงโฮสามารถเทียบเคียงกับหลักการ sympathetic hero ได้มากเช่นเดียวกับ
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ซอจังกึม กล่าวคือ ได้มากถึง 7 ข้อ นั่นจึงส่ งผลให้ส ถานะของมิน จุงโฮเป็นมากกว่าตัวละครประกอบ
(supporting character) ทั้ง 7 ข้อประกอบไปด้วย
1. มีความกล้า
5. ตกอยู่ในอันตราย
2. ถูกกลั่นแกล้ง
6. เป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง
3. มีทักษะพิเศษกว่าตัวละครอื่น
7. ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น
4. เป็นบุคคลดีงาม
ตัวละครมินจุงโฮจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้ผู้ชมติดตามละครเรื่องนี้อย่างมีอรรถรส รายละเอียดถัดไปเป็นการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของมินจุงโฮตามหลักการ sympathetic hero ทั้ง 7 ข้อ
หลักการ
มีความกล้า

รายละเอียด
ความกล้าของมินจุงโฮที่เห็นได้ชัดคือ การยอมไม่ฟังคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่สนับ สนุน
ตัวเองมาตลอดเพื่อเข้าข้างซอจังกึมผู้เป็นคนรัก ต่อให้ตัดขาดกับนายตัวเองก็ยอม

ถูกกลั่นแกล้ง

ตัวละครมินจุงโฮมักถูกอิทธิพลทางการเมืองกดดันมาตลอด ถูกสั่งให้โยกย้ายไปต่าง
แดนบ้าง เมื่อไปจับคนร้ายมาได้ คนร้ายก็ถูกอิทธิพลของไต้เท้าวูให้ปล่อยตัวบ้าง ทา
ให้ตัวละครมินจุงโฮอยู่ในข่ายของตัวละครหลักที่ต้องผจญกลั่นแกล้งเสมอ

มีทักษะพิเศษกว่าตัว
ละครอื่น

มินจุงโฮ มีความเก่งอยู่ในตัวตั้งแต่ยังเด็ก สอบเข้ารายการได้แต่อายุยังน้อย พร้อม
ทั้งยอมย้ายตัวเองเพื่อไปในที่แดนไกลเพื่อจัดการปัญหาต่าง ๆ ทักษะการจับกุมไข
คดีความของมินจุงโฮค่อนข้างเด่นชัดในหลายตอน

เป็นบุคคลดีงาม

มินจุงโฮเป็นคนที่จิตใจดี ดังสะท้อนในกิจกรรม อย่างเช่น การสอนหนังสือให้กับ
เด็ก ๆ ทั้งยังเคยมีความคิดอยากเปิดโรงเรียนเพื่อเด็ก ๆ อีกด้วย ความดีข้อนี้ของมิ
นจุ ง โฮสอดรั บ กับ แนวคิดการพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนในยุ คสมั ยใหม่โ ดยเฉพาะ
แนวทางพัฒนาโดย UN ซึ่งถือเป็นองค์ระหว่างประเทศ

ตกอยู่ในอันตราย

ฉากสะเทือนอารมณ์ของมิน จุงโฮที่สุดของเรื่อง คือ ฉากยิงธนู กับพระราชา ซึ่ง
พระราชารู้ว่ามินจุงโฮชอบพอพอกัยซอจังกึม จึงท้าทายให้แข่งยิงธนูด้วยกัน เมื่อถึง
จุดหนึ่ง พระราชาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ถึงกั บหันลูกธนูในมือมายังศีรษะของ
มินจุงโฮ

เป็นที่รักของบุคคลรอบ
ข้าง

แม้ มิ น จุ ง โฮ ไม่ ไ ด้ มี เ พื่ อ นหรื อ มี ค รอบครั ว เป็ น ของตนเอง แต่ ก็ ไ ด้ เ พื่ อ น ๆ ฝั่ ง
ซอจังกึมสนับสนุน กระนั้น มินจุงโฮมีลูกน้องที่คอยติดตามและไว้ใจได้เสมือนพี่น้อง
สะท้อนว่ามินจุงโฮสามารถซื้อใจผู้คนได้ด้วยจิตใจอันงดงาม ซื่อตรง และเอื้อเฟื้อ

ไม่ละทิ้งความมุ่งมั่น

มิน จุ ง โฮ มี ความมุ่ งมั่ น ในเรื่อ งของความรั ก ถึ งขนาดยอมเสี ย งานเสี ยการตาม
ซอจังกึมไป ขนาดที่ว่าซอจั งกึมไปเป็นนักโทษที่กาะเจจู มิน จุงโฮก็ยังตามไปเพื่อ
คอยช่วยเหลือ
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4.1.3 งานผลิตใน แดจังกึม
ในเบื้องต้น งานวิจัยนี้พิจารณาว่าความนิยมที่เกิดขึ้นทั่วไปของ แดจังกึม มาจากมาตรฐานงานผลิตที่
ตรงกับยุคสมัยและสอดรับกับความคุ้นชินของผู้ชม คาอธิบายถัดไปว่าด้วยรายละเอียดของฉากตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้น 2 ฉากพร้อมภาพประกอบซึ่งยกมาจากฉากนั้น ๆ ตามด้วยบทวิเคราะห์งานนาเสนอทั้ง 2 ฉากโดยรวม
บทวิเคราะห์เจาะลึกไปที่เรื่องของภาพ แสง สี การตัดต่อ รวมทั้งงานออกแบบการสร้างที่ครอบคลุมงานฉาก
เสื้อผ้า การแต่งหน้า ทาผม อุปกรณ์ประกอบฉาก ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ว่างานผลิตของ แดจังกึม มีความประณีต
ทันสมัยจนกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้ละครได้รับความนิยมหรือไม่
ตัวอย่างที่ 1 คือฉากแข่งขันทาอาหารระหว่างซอจังกึมกับแช ซังกุง ฉากนี้เป็นการแข่งขันรอบที่ 3
ของการตัดสินการเป็นซังกุงสูงสุดของห้องเครื่องและเป็นฉากที่มีอาหารเยอะที่สุด งานด้านภาพที่ถ่ายอาหาร
หลาย ๆ เมนูในฉากเดียวนั้นนาเสนอความสวยน่ารับประทานทั้งสองฝั่ง ผสมการตัดต่อสลับกับคาอธิบายที่มา
ที่ไปของวัตถุดิบ ทาให้เรื่องของอาหารมีความน่าสนใจที่สุดในฉาก ต่อไปนี้คือภาพตัวอย่างฉากแข่งทาอาหาร
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ตัวอย่างที่ 2 คือฉากการไต่สวนคดีเป็ดกามะถัน (ครั้งสุดท้าย) เป็นฉากที่ผู้เกี่ยวข้องกับคดีเป็ดกามะถัน
ทุกคนต้องมาให้การซึ่งถือเป็นอีกเหตุการณ์สาคัญของเรื่อง ไต้เท้าวูและแชซังกุงโยนความผิดไปมาตลอดทั้ง
เหตุการณ์ แต่จุดสาคัญที่เกิดขึ้นก็คือหมอใหญ่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วกลับปรากฏกายต่อหน้ากรมอาญาเพื่อร่วมให้
การด้วย ฉากการกลับ มาของหมอใหญ่ทาให้ทุกคนตกใจ การตัดต่อในฉากนี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นการตัด
สลับภาพขนาดใกล้ หรือ Close-Up (CU) ใบหน้าของตัวละครหลาย ๆ ตัวในขณะกาลังตะลึงกับภาพที่เห็น
ตรงหน้า ทาให้เกิดเวลาช่วงที่นาพาให้ผู้ชมสงสัยใคร่รู้ว่าคนที่เข้ามาเป็นใคร แม้เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ กับภาพใกล้
ของทุกคนที่กาลังประหลาดใจกับหมอใหญ่ แต่ได้ผลทางอารมณ์ที่หนักแน่นซึ่งทาให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปพร้อมกับ
ตัวละครในฉาก
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แม้ทั้ง 2 ตัวอย่างแตกต่างกันในรายละเอียดของเหตุการณ์ แต่การถ่ายทา ตัดต่อ และรายละเอียดของ
การนาเสนอด้านภาพมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งยังเป็นตัวแทน (representative sample) ของงานผลิตในฉาก
อื่น ๆ ได้
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แต่เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว พบว่างานผลิตของ แดจังกึม ไม่ได้มีความโดดเด่น หรือใช้เทคนิคการผลิต
ที่วิเศษพิสดารดังที่คาดไว้ ตรงกันข้าม เนื้องานโดยร่วมค่อนข้างไปทางธรรมดาที่เพียงได้มาตรฐานการผลิต
ทั่วไป เหตุที่สรุปให้เป็นงานธรรมดาเพราะ
- การจัดแสงในแต่ละฉากเป็นการจัดแสงทั่วไป ฝ่ายแสงและกล้องใช้หลักการเกลี่ยแสงให้เสมอกันเพื่อ
ความคมชัดทุกรายละเอียด แต่ไม่ได้ตกแต่งแสงให้เป็นสัญลักษณ์สาหรับสื่อความ
- งานภาพมักเป็นภาพนิ่งที่มีขนาดภาพคือขนาดกลาง ขนาดใกล้ อาจใช้ภาพไกลบ้างเพื่อแนะนาสถานที่
ตามหลักการถ่ายทา แต่มุมภาพแบบสายตานก หรือ การเคลื่อนกล้องไปมาอย่างเสรีเพื่อแทนสายตา
ผู้ชมทีโ่ ฉบเฉียวไปทั่วสถานที่ไม่ได้นามาใช้ หรือกระทั่งภาพข้ามไหล่ระหว่างพูดคุยก็แทบไม่ได้นามาใช้
ถ่ายทา
- การตัดต่อเป็นการตัดแบบสลับใบหน้าตัวละครยามสนทนา เหมือนเทคนิคการตัดที่พบได้ในงานละคร
ทั่ว ๆ ไป ไม่ได้มีการใช้ montage ที่ตัดสลับอย่างรวดเร็วเพื่อเร้าอารมณ์ หรือการทา crosscutting
ระหว่าง 2 เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างที่เห็นในงานละคร หรือภาพยนตร์ของอเมริกาบ่อยครั้ง
- สีสันของฉาก ชุดเสื้อผ้า การแต่งโฉมตัวละครอาจลานตาบ้างแต่ไม่ถึงกับฉูดฉาด หรือจัดจ้าน งานศิลป์
ของละครเรื่องนี้เน้นความสมจริงคือตรงกับสาระของสถานที่ เสื้อผ้าในทางประวัติศาสตร์มากกว่าจะ
ใช้สื่อนัย อารมณ์ หรือความหมายพิเศษใด ๆ
ดังนั้น งานผลิตจึงไม่ใช่จุดขายหลักของละครเรื่อง แดจังกึม แต่การที่งานผลิตไม่ใช่จุดขายหลักกลับให้
ข้อค้นพบที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายความว่าความนิยม แดจังกึม มาจากเรื่องของบทและการนาเสนอ
ตัวละครดังที่ได้อภิปรายผลไป งานผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นเพียงส่วนเสริมให้บทและตัวละครมีความชัดเจนใน
สายตาผู้ชม กล่าวได้ว่างานผลิตใน แดจังกึม เป็นงานที่มุ่งให้พื้นที่แก่บท รวมทั้งการสื่อสารการแสดงด้วยการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของตัวละครด้วยเทคนิคด้านภาพอย่างง่าย ๆ การปรุงแต่งงานภาพเพื่อช่วย
เร่งอารมณ์ผู้ชมจึงไม่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น หากจะทาละครโทรทัศน์ส่งออก ไม่จาเป็นที่ผู้ผลิตต้อ งทุ่ม
ทุนกับงานผลิตขนาดใหญ่ หรือเน้นความวิจิตรจนล้าหน้างานบทและการนาเสนอตัวละคร ด้วยความสาเร็จของ
ละครเรื่องหนึ่ง ๆ ยังคงขึ้นอยู่กับบทและการเดินทางของตัวละครให้ผ่านพ้นอุปสรรคอยู่นั่นเอง งานผลิตจึง
อาจจะเพียงแค่เป็นช่องทางสื่อสารการแสดงและส่งเสริมอารมณ์ที่ได้จากการแสดงด้วยการใช้ขนาดภาพ การ
ตัดต่อ ฯลฯ ที่พอเหมาะพอดีดังที่ได้วิเคราะห์ในตัวอย่าง
4.1.4 องค์ประกอบเสริมอื่น ๆ ใน แดจังกึม
แม้ว่าการเล่าเรื่อง หรือตัวละคร จัดเป็นองคาพยพหลักในการดึงความสนใจผู้ชม การศึกษาตัวบทเผย
ว่ายังมีองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ ที่ร่วมสร้างพลังความน่าดึงดูดให้เป็นที่ประจักษ์ องค์ประกอบที่ว่า ได้แก่ การ
นาเสนอตัวร้าย ภาพทางวัฒนธรรม และประเด็นทางสังคม/การเมือง
เริ่มจากการนาเสนอของตัวร้าย จะสังเกตว่าการนาเสนอตัวร้ายไม่ได้เทความสาคัญไปที่ตัวละครตัวใด
ตัวหนึ่ง แต่เป็นกระทามิช อบโดยคนหมู่มาก หลายตัวอยู่ร่ว มกันเป็นขบวนการภายใต้บริบททางการเมือง
ยกตัวอย่าง เช่น ไต้เท้าวู เสนาธิการฝ่ายขวาร่วมมือกับพ่อค้าแชพันซุล กระทาการคอร์รัปชั่น แชพันซุลเป็น
พี่ชายของแชซังกุงซึ่งเป็นคนของห้องเครื่องจนมีคาพูดว่าตระกูลแชเป็นตระกูลที่ครองตาแหน่งซังกุงสูงสุด
มาแล้ว 5 รุ่น นี่แสดงให้เห็นถึงลีลาในการแสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการของกลุ่มคนไม่ดี
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แช ซังกุง (ซ้าย) กับไต้เท้าวู (ขวา)
ความน่าสนใจของภาพตัวร้ายในลักษณะดังกล่าวคือเป็นการก้าวข้ามธรรมเนียมการนาเสนอแบบเก่า เนื่องจาก
ธรรมเนียมเก่ามักให้รัศมีความร้ายกาจตกไปเป็นของตัวร้ายหลัก (antagonist) และถ้าหากกาจัดตัวร้ายหลักได้
เหตุการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลาย แต่เมื่อภาพของตัวร้ายอยู่ในรูปขบวนการกระทาการฉ้อฉล จึงกลายเป็นว่าสิ่งที่
ตัวเอกต้องเผชิญเป็นความร้ายกาจในเชิงระบบ ตัวเอกอย่างซอจังกึมจึงต้องสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ หรือ
สังคมโดยรวม ที่สาคัญ ภาพความร้ายกาจในลักษณะนี้สะท้อนความจริงในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับการใช้อานาจ
หาผลประโยชน์ การละเมิดศีลธรรมจรรยาในหน้าที่ ฯลฯ ซึ่งดูน่าสนใจสาหรับผู้ชม
สาหรับความดึงดูดของ แดจังกึม ในแง่ของวัฒนธรรมสามารถอธิบายได้ด้วยภารกิจ หรือ วิถีชีวิตของ
ตัวละครซึ่งล้วนแต่ถ่ายทอดออกมาด้วยภาพทางวัฒนธรรมโบราณ ที่เด่นชัดคือวัฒนธรรมทางด้านอาหาร เช่น
การทาให้ผู้ชมได้รู้จักโสมในฐานะโอสถบารุงกาลังของเกาหลี ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่างานด้านภาพที่เสนออาหาร
ทุกฉากจะให้รายละเอียดของหน้าตาและเครื่องปรุงจนทาให้ผู้ชมซึมซับวัฒนธรรมด้านอาหารโดยไม่รู้ตัว นั่น
นาไปสู่การบริโภคอาหารเกาหลีในต่างแดนในที่สุด แต่ผลที่มีต่อละครคือการช่วยดึงผู้ชมให้จดจ่อกับเรื่องราว
เพราะอาหารเกาหลีถือเป็น exotic culture อย่างหนึ่ง เท่ากับว่าละครเรื่องนี้รู้จักใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประหนึ่งจุดเสริมความน่าสนใจ ทั้งยังสามารถนาอาหารมาเป็นประเด็นขัดแย้ง นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ ธรรม
เนียมปฏิบัติที่สื่อถึงความเป็นเกาหลี ทั้งหมดส่งผลต่อความเป็นงานอันแตกต่าง (uniqueness) ของละคร

ตาหนักแทเพียง เป็นตาหนักต้อนรับจากทูตจาก
ต้าหมิง (อาณาจักรจีนโบราณ)

ภาพบรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับทูตต้าหมิง
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เสน่ห์ของ แดจังกึม ในแง่ประเด็นทางสังคม/การเมืองเห็นได้จากความขัดแย้งอันว่าด้วยความเท่า
เทียมในสังคม เมื่อซอจังกึมดารงยศเป็นแดจังกึมนั้น สังเกตได้ว่าไม่เป็นที่พอใจของเสนาธิการฝ่ายซ้ายและ
เสนาธิการฝ่ายขวา ทั้งที่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่ลงรอยกันมาก่อน ยังต้องตัดสินใจร่วมมือกันออกเสียงคัดค้านคาสั่งแต่งตั้ง
ตาแหน่งนี้ให้กับซอจังกึม นี่ชี้ให้เห็นว่าอิสตรีในเกาหลียุคโบราณไม่สามารถที่จะเติบโตในทางหน้าที่การงานได้
ไม่ว่าจะเชี่ยวชาญเพียงใด แต่การที่ตัวละครซอจังกึมไม่ยี่หระต่อกระแสสังคม หรือ ความเชื่อเรื่องบทบาททาง
เพศเป็นเสมือนตัวแทนสตรียุคใหม่ที่ไม่ก้มหัวให้ระบบ
อีกประเด็นทางสั งคมที่ควรค่าแก่การอภิปรายคือ ความสาเร็จในการค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ ซึ่งมีผลต่อ
พัฒนาการความรู้ของสังคม เห็นได้ว่าซอจังกึมนั้นมักพยายามค้นหาวิธีใหม่ ๆ อยู่เสมอและสามารถสร้างสรรค์
ผลงานในระดับเหลือเชื่อได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในเรื่องของอาหาร หรือการรักษาผู้ป่วย ฉากที่พระราชากาลัง
สวรรคตด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ซอจังกึมมุ่งมั่นจะฉีกกฎการรักษาแบบดั้งเดิมด้วยการลงมี ดผ่าตัดเพื่อทาการ
ช่วยเหลือ ทว่าไม่มีขุนนางคนใดยินยอม แต่ด้วยความรักที่พระราชามีต่อซอจังกึม จึงมีรับสั่งให้กรมวังลักพา
ซอจั ง กึ ม แล้ ว ให้ ห นี ไ ปอยู่ กั บ มิ น จุ ง โฮแทน เมื่ อ กาลเวลาผ่ า นไป ซอจัง กึ ม ได้ เ จอผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งใช้ มี ด ผ่ า ตั ด
เหมือนกับกรณีของพระราชาอีกครั้ง ซอจังกึมไม่ลังเลที่จะรักษาจนสาเร็จ พิสูจน์ว่าความรู้ไม่ควรหยุดอยู่กับที่
และนี่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ในยุคโบราณซึ่งถือเป็นสิ่งอัศจรรย์
หากเป็นประเด็นทางการเมือง เสนาบดีฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวามีการแย่งชิงดีชิงเด่นในการนาเสนอความ
คืบหน้าของงาน หรือข่มกันต่อหน้าพระพักตร์พระราชาเพื่อให้อีกฝ่ายเสียหน้าในหลายตอน ทั้งยังมีเรื่องของ
การให้เงินใต้โต๊ะ การส่งคนไปสังหารเป้าหมายเพื่อปิดปาก การรวมตั วของนักการเมืองในหอนางโลม ฯลฯ
เหล่านี้สร้างภาพความเป็นการเมืองในละครจนกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ชมไม่แพ้ประเด็นอื่น ๆ ด้วยเป็นประเด็น
ร่วมสมัยซึ่งชวนให้ผู้ชมผูกสัมพันธ์กับเรื่องราวจนความโบราณและความเป็นเกาหลีในเรื่องไม่ถือเป็นปัญหาใดๆ
4.1.5 ภาพรวมของเนื้อหา
บทที่ 2 ข้อ 2.1 ความเป็นละครโทรทัศน์ได้สรุปว่า ละครโทรทัศน์เป็นงานขนาดยาวที่ฉายเป็นตอน ๆ
ทาให้ต้องใช้หลักการดึงความสนใจของผู้ชม เช่น ใช้ประเด็นที่ผู้ชมใคร่รู้ใคร่เห็นเป็นแก่นเรื่อง ใส่ปมปริศนา
หรือปัญหาไว้ท้ายตอนเพื่อให้ผู้ชมติดตามตอนต่อไป แม้จะไม่มีกฎเรื่องเพศของผู้ชม ละครโทรทัศน์ที่ผลิตก็เป็น
งานสาหรับผู้ชมหญิงเสียส่วนมาก ในความเป็นงานของผู้หญิง เนื้อหาและการนาเสนอของละครโทรทัศน์ต้อง
ตอบสนองต่อความปรารถนาของผู้ชมหญิง ใช้เรื่องราวร่วมสมัยในการรับรู้ของผู้หญิง สะท้อนโลกทัศน์หรือ
กระแสสังคม ณ เวลานั้น ๆ เมื่อนาทฤษฎีละครโทรทัศน์มาประยุกต์กับ แดจังกึม จึงพบว่า แดจังกึม ไม่เพียง
เข้าเกณฑ์ละครโทรทัศน์ด้วยเรื่องของรูปแบบที่มีความยาวมากถึง 60 ตอนอย่างเดียว แต่เป็นงานละครที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อจับใจผู้ชมเพศหญิงในแบบที่แตกต่างจากงานกลุ่มเดียวกัน แดจังกึม จึงโด่งดังได้ด้วยพลั งของผู้ชม
หญิงที่มักให้เวลากับการชมละครเพื่อผ่อนคลาย
ความเป็นละครสาหรับผู้หญิงของ แดจังกึม มาจากข้อค้นพบว่า แดจังกึม แม้ไม่เน้นเรื่องของความรัก
มากเท่าละครเรื่องอื่น ๆ แดจังกึม ก็ไม่มีภาพความเป็นชาย (masculinity) ซึ่งมักแสดงออกด้วยการต่อสู้ทาง
ร่ างกายในแบบชาย-ชาย หรื อ ให้ ตัว ละครหญิ งรั บบทบาทเป็น วัต ถุท างเพศ/ผู้ ที่ ต้อ งปกป้ อง ตรงกัน ข้า ม
แดจังกึม กลับเล่าถึงการต่อสู้ชีวิตของตัวละครซอ จังกึมตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ ทั้งยังทาหน้าที่เป็นผู้ปกป้องตัว
ละครอื่น ประเด็นสาคัญอยู่ที่การต่อสู้ของซอจังกึมไม่ได้กระทาในแบบของชาย แต่ยังคงลักษณะความเป็นหญิง
อยู่ทุกประการ นี่สื่อความหมายว่าผู้หญิงไม่จาเป็นต้องใช้หนทางแบบชายในการยกระดับตนเอง ผู้หญิงสามารถ
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ประสบความสาเร็จได้ในแบบของผู้หญิง นอกจากนี้ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การใช้ปัญญา และความเมตตา
ต่อเพื่อนร่วมโลกทาให้ตัวละครซอจังกึมช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมในฐานะแบบอย่าง (icon) ของผู้หญิง
สมัยใหม่ เมื่อใดก็ตามที่ตัวละครอยู่ในสถานะแบบอย่าง ความน่าติดตามของละครจะทวีความเข้มข้นจนสร้าง
กระแสนิยมได้ในที่สุด แต่ในกรณีของ แดจังกึม กระแสนิยมนั้นมาจากกลุ่มผู้ชมหญิงซึ่งมีจานวนมหาศาล
ละครนี้จึงอาจพึ่งพิงพลังของผู้ชมหญิง
แม้มีข้อโต้แย้งว่า แดจังกึม มีองค์ประกอบเนื้อเรื่องเดิม ๆ คือ ส่วนเปิดเรื่อง เกิดปัญหา หาทางแก้ไข
ปัญหา และวนต่อไปเรื่อย ๆ ไปจนจบเรื่อง และด้วยความที่เป็นละครขนาดยาว ช่วงกลางของเรื่องจึงมีโอกาส
จะแลดูน่าเบื่อไปบ้าง แต่ด้วยวิธีการสร้างปัญหาให้กับตัวละครซอจังกึม ทาให้ช่วงกลางของเรื่องกลับกลายเป็น
น่าสนใจ ทั้งยังเพิ่มความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมโดยการสร้ างความน่าสงสาร น่าเวทนาให้กับซอจังกึมที่ถูก
ตัว ละครอื่น ใส่ร้ าย ทาร้ าย ความรู้ สึ กที่ได้จากการรับชมในส่ ว นนี้จะเป็นความหดหู่ สิ้ นหวัง จากนั้น เมื่อ
ซอจังกึมแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ความสนุกจะบังเกิดแก่ใจของผู้ชมด้วยผู้ชมได้สัมผัสวิธีแก้ปัญหาที่คาดไม่ถึง
ลาดับถัดไปเป็นเรื่องของผู้ชมโดยตรง การศึกษาผู้ชมจะทาให้เห็นว่าเนื้อหาในส่วนของเรื่องราว/การนาเสนอ
แดจังกึม มีผลต่อการรับชมอย่างไร
4.2 ผู้ชมกับ แดจังกึม
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 การค้นคว้าผู้ชมอาศัยคาถามวิจัยต่อไปนี้เป็นกรอบ
การประมวลผลและอภิปราย
ข้อที่ 1 ผู้ชมมีความชอบ แดจังกึม อย่างไร ในแง่มุมไหน?
ข้อที่ 2 ทาไมผู้ชมชอบ แดจังกึม ในแง่มุมดังกล่าว?
โดยผู้ชมในที่นี้นับเป็นผู้ชมทั่วไป ไม่มีข้อจากัดเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ หรือที่พานัก เพราะ แดจังกึม เป็นงานข้าม
พรมแดน (transnational TV drama) ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ในระดับพหุวัฒนธรรม นั่นทาให้ แดจังกึม หลุด
พ้ น จากการเป็ น งานที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ จั บ ความสนใจผู้ ช มกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง เป็ น พิ เ ศษ ไม่ ว่ า จะเป็ น เอเชี ย
ตะวั น ออก เอเชี ย กลาง คนผิ ว สี หรื อ คนตะวั นตก ล้ ว นมีร ายงานว่า ให้ ความนิย มแก่ ล ะครเรื่อ งนี้ ดั ง นั้ น
การศึกษาผู้ชมจึงต้องกระทาในกรอบโลกนุวัตรที่ไม่เจาะจงพื้นที่ นอกจากนี้ การศึกษาผู้ชมในกรอบโลกานุวัตร
ยังสอดรับกับเป้าประสงค์ของการผลิตละครโทรทัศน์ของไทยเพื่อส่งออก ตามที่ทฤษฎีการตลาด
4.2.1 ความชอบของผู้ชมที่มีต่อ แดจังกึม
คาถามวิจัย แรกเป็ นการหาปั จจัย ความนิยมที่เกิดจากเนื้อหาละครโทรทัศน์ ใช้ข้อมูลจากเวปไซต์
นานาชาติที่เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้แสดงออกทางความเห็น ได้แก่ www.imdb.com และ www.asianwiki.com
ความเห็นทั้งหมดไม่ได้แสดงเอกลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้พิมพ์เผยแพร่ หรือ กระทั่งระบุประเทศที่พานัก แต่
พิจารณาได้ว่าทุกความเห็นมีความเป็นตัวแทน (representative) ทัศนะของผู้ชมทั่วไป
www.imdb.com เป็นเวปของบริษัท Amazon.com, Inc. ซึ่งทาธุรกิจด้านการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ www.imdb.com บริห ารงานในรูปของบริษัทลูกนามว่า IMDb.com, Inc. โดยคาว่า
“IMDb” มาจากชื่อเต็มคือ Internet Movie Database มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์
รายการโทรทัศน์ ละคร เกมส์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีทั้งข้อมูลนักแสดง เรื่องย่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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งานบันเทิงประเภทโสตทัศน์ www.imdb.com เปิดตัวตั้งแต่พ.ศ. 2533 และยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ใช้
เรื่อยมา ในปีพ.ศ. 2560 ทางเวปแสดงข้อมูลงานภาพยนตร์ งานละคร และงานอื่น ๆ มากถึง 4.7 ล้านเรื่อง
โดยนาข้อมูลมาจากบุคลากรในวงการบวกกับบุคคลทั่วไป แต่ทุกชุดข้อมูลได้รับการตรวจสอบโดยคณะทางาน
ก่อนนาเผยแพร่ทุกครั้ง ผู้ใช้ประเภทลงทะเบียน (registered user) ของเวปมีจานวนสูงถึง 83 ล้านคน ตัวเลข
ของผู้ใช้ประเภทไม่ลงทะเบียนไม่ปรากฏรายงานในแหล่งข้อมูลใด แต่เชื่อว่าจานวนอาจจะมากกว่าประเภท
ลงทะเบียนหลายล้านคน
ในด้านภาพยนตร์และสื่อภาพเคลื่อนไหว www.imdb.com ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความสนใจ
และไว้วางใจจากผู้ใช้ในอันดับต้น ๆ ไม่ว่าจะในแง่ของการอ้างอิงทางวิชาการ สืบทราบรายนามของคณะผู้ผลิต
ภาพยนตร์ สืบ หาค่าความนิย มของภาพยนตร์ 17 และอื่น ๆ ในหน้าแนะนาของทางเวป มีการระบุว่า
www.imdb.com เป็นเวปไซต์ยอดนิยมสูงสุดของโลก หากนับชุดข้อมูลทั้งหมดที่นาเสนอสู่สาธารณชนที่
รวมทั้งส่วนของงานบันเทิง ประวัตินักแสดง และอื่น ๆ จะได้จานวนมากถึง 250 ล้านรายการ แต่ตัวเลขนี้ยังไม่
รวมข้อมูลส่วนของความเห็นผู้ชมซึ่งอยู่ในหัวข้อ User Reviews ซึ่งผู้ชมมักนามาประเมินความน่าสนใจของ
งานเรื่องหนึ่ง ๆ ด้วยมีความเชื่อมั่นในเวปและมองว่าเวปมีสถานะเป็นสื่อระดับโลกมากกว่าสื่อประจาท้องถิ่น
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า www.imdb.com เป็นแหล่งข้อมูลด้านความเห็นของผู้ชมที่น่าสนใจ เหมาะสาหรับนามา
พิจารณาทัศนะของผู้บริโภคละครเรื่อง แดจังกึม
ต่างจาก www.imdb.com เวปไซต์ www.asianwiki.com ไม่ได้มีที่มาจากบริษัทขนาดใหญ่หรือ
แสดงความชัดเจนเรื่ องระบบการบริ ห ารจั ดการ รายละเอียดของเวป สถิติ ฯลฯ จึงไม่ปรากฏแน่ชัด แต่
www.asianwiki.com ทาหน้าที่ป ระหนึ่ งฐานข้อมูล ส าหรับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จากฝั่ งเอเชีย
ตะวันออก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะเป็นผลลัพธ์ของกระแสความคลั่งไคล้ละครเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ
2000 เวปไซต์ www.asianwiki.com เริ่มดาเนินงานตั้งแต่พ.ศ. 2551 พร้อมกับแสดงตนในฐานะแหล่งข้อมูล
ด้านความบันเทิง ทั้งยังเชื่อมโยงเวปกับเพจในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ กูเกิ้ลพลัส เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ส่วนใหญ่
แล้ว เนื้อหาในเวปจะประกอบไปด้วยรายการเกี่ยวกับภาพยนตร์/ละคร มีรายชื่อคณะผู้สร้าง นักแสดง ความ
ยาว เรื่องย่อ แล้วเปิดพื้นที่ให้แฟนภาพยนตร์/ละครได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับงานเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น นอกจาก
www.asianwiki.com ให้บริการด้านข้อมูลภาพยนตร์/ละครในเบื้องต้นแล้ว ยังเสนอพื้นที่ให้แฟนภาพยนตร์/
ละครได้แบ่งปันความเห็นโดยไม่จากัดเชื้อชาติ เวลา สถานที่
ความเห็นจากเวปไซต์ www.imdb.com ที่รวบรวมได้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 21
ชุด ลงเผยแพร่ในเวปตั้งแต่ช่วงพ.ศ. 2550-2561 ขณะที่ความเห็นจาก www.asianwiki.com ที่รวบรวมได้ ณ
วันเดียวกัน มีทั้งหมด 70 ชุด เป็นความเห็นที่เขียนตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง 2561 ต่อไปนี้คือตัวอย่างความเห็น
จานวน 9 ชุดที่สะท้อนภาพรวมของมุมมองผู้ชมที่มีต่อละครเรื่องนี้ ทั้งหมดแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
โดยยึดสาระจากถ้อยคาในภาษาอังกฤษ18 เป็นตัวอย่างจากเวป www.imdb.com จานวน 2 ชุด คิดเป็น 10%
และจากเวป www.asianwiki.com จานวน 7 ชุด คิดเป็น 10% เช่นกัน

17
18

ซึ่งประมวลจากคะแนนประเมินของผู้ใช้และผ่านการคานวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก หรือ weighted mean
ข้อความดังเดิมตัวอย่างที่ยกมาทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก

76

ตัวอย่างความเห็นที่ 1
(จากเว็บไซต์ www.imdb.com)
หัวข้อ Dae Jang-Geum
โดย ผู้ใช้นามว่า xylec
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2004
นี่เป็นละครน้าดีที่เหมาะสาหรับผู้หญิงและคนหนุ่มสาว เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของอิสตรีผู้ไม่เคยย่อท้อที่
จะบรรลุความฝันของตัวเองหรือยอมจานนต่อชะตากรรมใด ๆ ทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่า ฉัน
เองยังต้องแนะให้ลูกชายและลูกสาวดูเรื่องนี้ด้วยซ้า
โครงเรื่องเกี่ยวพันกับเด็กสาวชาวบ้านที่มีโอกาสได้ไปทางานในพระราชวังในฐานะข้าราชบริพาร แต่
ถูกรังแกโดยเพื่อนร่วมงาน แต่เพราะเธอมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ จึงสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ เพื่อจะได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงสุดในสายอาชีพของตัวเอง แต่ก็ยังไม่วายถูกรังแกจากฝ่ายการเมืองขั้วตรงข้าม แม้จะ
ถูกป้ายสีจนหลุดจากตาแหน่ง ในที่สุด เด็กสาวก็กลับมาได้อีกผ่านช่องทางอื่นและได้รับตาแหน่งแพทย์หญิง
ทุกครั้งที่เจอะเจอกับอุปสรรค เธอจะนึกถึงคาสอนของอาจารย์ซึ่งทาให้เธอประสบความสาเร็จและเมื่อใดก็
ตามที่เธอกาลังยอมแพ้ คาสอนก็จะกระตุ้นให้เธอพยายามมากขึ้นไปอีก
ระหว่างที่ดูละครเรื่องนี้ ฉันพาลนึกถึงวิถีชีวิตที่พบเจอได้ในบริษัททั่วโลก มันเต็มไปด้วยการแข่งขันจน
กีดกันไม่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า
เรื่องราวในละครอาศัยโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรองมากมาย มีประเด็นความรัก ความผูกพัน และ
การเสียสละ แต่ก็มีฉากตลก ๆ ซึ่งแสดงโดยพ่อแม่บุญธรรมของจังกึม
ขณะที่เรื่องดาเนินไป ฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากในละครเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมนุษย์
และการแพทย์แผนจีนโบราณ (ในกรณีนี้คือแผนจีนที่ดัดแปลงมาเป็นเกาหลี) รวมทั้งการปรุงอาหาร ละคร
ยังให้ความรู้ว่าโอสถแต่ละอย่างทางานอย่างไร ขอแนะนาให้ดู แดจังกึม ในภาษาเกาหลีแต่มีคาแปลภาษา
อังกฤษจะดีที่สุด เพราะจะให้อารมณ์จากบทสนทนาภาษาดั้งเดิมและคาสอดแทรกต่าง ๆ
ตัวอย่างความเห็นที่ 2
(จากเว็บไซต์ www.imdb.com)
หัวข้อ Wonderful Korean Historical Drama
โดย ผู้ใช้นามว่า ChiTownAnd
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2004
นี่เป็น ละครประวัติศาสตร์ ยอดนิ ยมของเกาหลี ที่ดัดแปลงเนื้อหาจากชีวิตจริงของผู้ห ญิงคนหนึ่งที่
กลายเป็นแพทย์ประจาพระองค์ของพระราชา เรื่องราวเกิดในช่วงเวลาที่เกาหลีปกครองตามหลักขงจื่ออย่าง
เข้มงวดและให้ความสาคัญแก่บทบาทของผู้ชาย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องไม่ปกติที่ผู้ห ญิงสักคนจะได้รับตาแหน่ง
ชั้นสูงขนาดนั้น คนเขียนบทใช้กรอบทางประวัติศาสตร์ที่สืบค้นได้และผสมผสานมันเข้ากับเนื้อหาละครอย่าง
เต็มที่เพื่อทาให้เรื่องนี้เป็นละครชั้นเลิศ
จังกึมเป็นบุตรสาวของผู้ลี้ภัย เธอกาพร้ามาตั้งแต่เยาว์วัย แต่ได้เข้าไปสู่วังหลวงเพื่อดารงตาแหน่ งข้า
รับใช้และได้รับ โอกาสฝึกหั ดให้ เป็นนางในวังภายใต้การดูแลของหัว หน้าข้าราชสานักฝ่ายหญิงชื่อ “ฮาน”
อย่างไรก็ตาม พระราชวังมีแต่เรื่องการวางแผนและใส่ร้ายป้ายสีโดยนางในวังชื่อ “ชอย” จังกึมและอาจารย์
โดนระรานจนต้องถูกเนรเทศออกไปจากวัง ต่อมา จังกึมค้นพบเส้นทางอาชีพอันใหม่และสามารถกลับเข้าสู่วัง
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ได้อีกในฐานะแพทย์หญิง แน่นอนที่สุด การกลับมาของจังกึมเป็นผลมาจากความเสน่หาที่ข้าหลวง “มิน” มีต่อ
จังกึมด้วย ทาให้มินยินดีสนับสนุนจังกึมโดยไม่นาพาต่อเงื่อนไขใด ๆ แม้ว่าจะทาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนก็ตาม
เหล่าข้าหญิงทั้งหลายในเรื่องมีทั้งที่พยายามให้ร้ายจังกึมและช่วยเหลือ บางอารมณ์ของละครเรื่องนี้ทาให้นึกถึง
วรรณกรรมยุคโกธิคที่แสดงวิสัยทัศน์ของคนโบราณ
แดจังกึม เป็นละครที่ตรึงใจเรื่องหนึ่ง แสดงภาพชุดเสื้อผ้า ฉาก วิวทิวทัศน์ งานถ่ายทาดี ๆ มากมาย
ชัดเจนว่าผู้ผลิตสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนาเสนอความงามของเกาหลีและไม่พลาดที่จะถ่ายทอดภาพเทือกเขาผ่าน
ฉากหลัง ฉันเชื่อว่าทีมถ่ายทาใช้สถานที่จริงและแต่ละที่ก็สวยงามด้วยเช่นกัน
ละครเรื่องนี้ยั งไร้ที่ติด้วยและฉัน คิดว่ามันไร้ที่ติในฉากที่ดีที่สุด ตัว เอกหญิงซึ่งเป็นคนถือคุณธรรม
สุ ดท้ายได้รั บ ผลตอบแทนส าหรั บ ความเป็ นคนดีที่ชูความกล้ า ความซื่อ สั ตย์ จริยธรรมการทางาน ความ
ปรารถนาจะช่วยผู้อื่น แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่มีฉากรักหรือฉากเปลือย กระทั่งภาพเปลือยเท้ายังมีน้อยมาก ทุก
วันนี้ การได้ดูละครน้าดีโดยไม่เจือเนื้อหาแบบน้าเน่าถือเป็นเรื่องน่าเบิกบานใจ ในบางมุม ความรักระหว่าง
จังกึมกับท่านมินดูสวยงามเพราะทั้งคู่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ด้วยกัน
ใครก็ตามที่ชอบงานดัดแปลงของเจน ออสติน วรรณกรรมโกธิค และเรื่องราวที่บอกเล่าความทุกข์ของ
อิสตรีที่ต้องฝ่าฟันความแตกต่างทางชนชั้น การกดขี่ทางเพศ หรือสนใจโครงเรื่องแบบผู้หญิง จะชอบเรื่ องนี้
อย่างแน่นอน ตราบเท่าที่ไม่รังเกียจการอ่านคาแปลและสามารถหาชมฉบับที่มีคาแปลกากับได้ รับรองว่าจะ
สนุกกับเนื้อหาละคร สถานีโทรทัศน์ Chicago Korean TV ออกอากาศ แดจังกึม โดยใส่คาแปลให้และ
Yesasia มีแผนปล่อยดีวีดีเรื่อง แดจังกึม แบบใส่คาแปลภาษาอังกฤษในปีนี้ ลองพิมพ์คาว่า “Jang-geum
forum” ในกูเกิ้ล เพื่อหาห้องสนทนาภาษาอังกฤษที่จะตอบคาถามเกี่ยวกับละคร
ต้องหาดูให้ได้ เพราะมันเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนเร้น
ตัวอย่างความเห็นที่ 3
(จากเว็บไซต์ www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า Gurprem
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560
ฉันจาได้ว่าดูเรื่องนี้เมื่ออายุ 7 ขวบ ขนาดยังเด็กเกินไป ละครเรื่องนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในใจฉันตอนนั้นแล้ว
รู้สึกโหยหาช่วงเวลานั้นจริง ๆ ครอบครัวฉันต้องรอชมพร้อมกันและแม่ของฉันเคยรักตัวละครจังกึมซึ่งมีความ
น่ารัก น่าเอ็นดู แดจังกึม ทาให้ฉันประทับใจอย่างที่สุด
ตัวอย่างความเห็นที่ 4
(จากเว็บไซต์ www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า MEP
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2558
ละครเรื่องนี้คือหนึ่งในละครโทรทัศน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล บทละครและการกากับการแสดงล้าเลิศ
ลี ยอง-เอรั บ บทน าและทาหน้ าที่ได้ อย่ างงดงาม ละครเรื่ องนี้คื อความบันเทิงอย่ างแท้ จริง ฉันประทับใจ
นักแสดงทั้งหมดที่ช่วยกันสร้างสรรค์เนื้องานที่ตรึงตาตรึงใจ
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ตัวอย่างความเห็นที่ 5
(จากเว็บไซต์ www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า agnes
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2557
หนังดีและให้ความรู้สึกอบอุ่นที่สุดตลอดกาล ขอแสดงความยินดีแก่นักแสดงทั้งหมดใน แดจังกึม นี่
คืองานที่ไร้ที่ติอย่าแท้จริง ให้ความรู้สึกจับใจ มันจะเป็นละครเพื่อการศึกษาและมีความเป็นประวัติศาสตร์เก่าๆ
แต่เรื่องนี้มันเข้าขั้นคลาสสิคในหัวใจฉัน ขอขอบคุณเป็นล้านครั้ง! ขอให้ทางานดี ๆ เยี่ยงนี้ต่อไป
ตัวอย่างความเห็นที่ 6
(จากเว็บไซต์ www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า annisa
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2556
ละครโทรทัศน์เรื่ องนี้วิเศษมากและทาให้ ฉันต่อมน้าตาแตก ฉันหลงรักละครเรื่องนี้ แม้ว่าได้ช ม
มาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน ฉันก็ยังจามนได้ดีและจะเก็บไว้ในหัวใจตลอดเวลา นักแสดงทั้งชายและหญิงมีพรสวรรค์
มาก ๆ สู้ต่อไป saya suka saya suka ฉันเป็นคนมาเลย์
ตัวอย่างความเห็นที่ 7
(จากเวป www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า tsillah chukwu
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2556
แดจังกึม เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และน่าตื่นตาตื่นใจ ฉันรักเรื่องนี้อย่างที่สุด มันเป็นละครที่ให้แรง
บันดาลใจ ลี ยอง-เอ เป็นนักแสดงชั้นดี รับบทจังกึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ฉันชอบทุกตอนของละคร นักแสดง
ทั้งหมดก็เล่นได้ดีมากและฉันชอบหนังเกาหลีมาตลอด รักคุณนะ ลี ยอง-เอ จากแฟนของคุณในไนจีเรีย
ตัวอย่างความเห็นที่ 8
(จากเวป www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า Jean
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2556
เมื่อฉันชม ลีซาน (Wind of the Palace) ครั้งแรก ฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจมาก ๆ ถึงขั้นที่ว่าฉัน
สามารถชมซ้าแล้วซ้าเล่าได้สบาย จากนั้น ก็ได้ชม แดจังกึม ว้าว มันเป็นอะไรที่แตกต่างจริง ๆ ฉันไม่เคยพลาด
ชมแม้แต่ตอนเดียว จาได้ว่าถ้าละครมาเมื่อใด ฉันจะหยุดทาในสิ่งที่กาลังทาทันทีเพื่อไม่ให้ดูละครขาดตอน พอ
คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องจริง นั่นทาให้ฉั นเริ่มที่จะสงสัยว่าจังกึมเอาชนะความยากลาบากทั้งหมดได้อย่างไร ละคร
เรื่องนี้เป็นกาลังใจให้ฉันอย่างมาก ขอบคุณที่ช่วยสร้างสรรค์งานสวยงามชิ้นนี้ขึ้นมา ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคน
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ตัวอย่างความเห็นที่ 9
(จากเวป www.asianwiki.com)
หัวข้อ โดย ผู้ใช้นามว่า Andreea
เริ่มเผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555
ฉันคิดว่าละครประวัติศาสตร์เรื่อง A Jewel in the Palace หรือ แดจังกึม เป็นหนึ่งในละครเกาหลีที่
ดีที่สุด การแสดง สถานที่ถ่ายทา ดนตรี ล้วนน่าอัศจรรย์อย่างไม่ต้องสงสัยใด ๆ
ถ้ายึดตามเนื้อหาความเห็นของแฟนละครในตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น จะพบว่าความรู้สึกที่แฟน ๆ พร่า
พรรณนาต่อละครเรื่องนี้มีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก บางคาก็พบได้บ่อยครั้ง เช่น คาที่สื่อความชอบที่มี
ต่อนักแสดง หรือ คาที่เปิดเผยความรู้สึกประทับใจเนื้อหา เป็นต้น
ต่อไปนี้ เป็ น ประเด็น ความรู้ สึ กของแฟนละครทั่ว โลกต่อ เรื่อง แดจังกึ ม ที่ป ระมวลจากความเห็ น
เผยแพร่ในเวปไซต์ www.imdb.com และ www.asianwiki.com รวมทั้งสิ้น 91 ชุด อย่างที่ได้กล่าวไว้ ทั้ง 2
เวปไซต์มีสถานะเป็นพื้นที่แสดงความเห็นระดับสากล ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จึงควรพิจารณาว่า
ความเห็นในเวปไซต์คละกันระหว่างของผู้ชมโลกตะวันตกและตะวันออก หรือหากสืบค้นความเห็นเกี่ยวกับ
แดจังกึม ในแหล่งข้อมูลอื่น จะไม่พบความแตกต่างของรายละเอียดจากในทั้ง 2 เวปไซต์อย่างมีนัยสาคัญ
ดังนั้น ข้อมูลที่สกัดจาก 91 ความเห็นสามารถถือเป็นข้อสรุปปัจจัยด้านตัวบท (text) ที่ทาให้ผู้ชมจานวนมาก
แสดงปฏิกิริยาตอบรับละครได้
เริ่มจาก www.imdb.com ผลการศึกษาความเห็นในส่วนของ User Reviews ซึ่งมีทั้งสิ้น 21 ชุดชี้ว่า
ความเห็นทุกชุดคล้อยตามกันในด้านมุมมองที่มีต่อละครและการตอบรับ หากนับเป็นตัวเลข การตอบรับเชิง
บวกของละครเรื่องนี้อยู่ที่ 100% หรือกล่าวได้ว่าเป็นฉันทามติของผู้ใช้ซึ่งตอกย้าความสาเร็จของละครในแง่
เสียงวิจารณ์ กระนั้น ความเห็นบางชุดสอดแทรกข้อความเชิงวิพากษ์เข้ามาบ้าง แต่ถือว่ามีน้อยมากจนไม่ส่ งผล
ใด ๆ ต่อภาพพจน์โดยรวมของละคร ทัศนะของผู้ชมต่อเรื่อง แดจังกึม ปรากฏในตารางด้านล่าง ทั้งหมดสกัด
ออกมาเป็นข้อความย่อยและจัดหมวดหมู่เข้าด้วยกันเพื่อความเป็นระบบ
หมวดหมู่
เหตุที่เลือกชม

-

ระดับความชอบ/
มุมมอง

-

ลักษณะความเห็น
รู้สึกว่าการโฆษณาละครไม่ชวนให้ดู แต่ตัดสินใจชมเพราะกระแสปากต่อปาก
รับรู้จากรายงานว่าละครเรื่องนี้โด่งดังมาก (ในฮ่องกง) และทาสถิติด้านผู้ชมที่ไม่
เคยมีเรื่องใดทาได้มาก่อน เป็นละครประเภทที่ทุกคนต้องสัมผัส
แค่ต้องการลองเพราะไม่มีกิจกรรมอะไรทา แต่เมื่อลองแล้ว ติดในเนื้อหาละครมาก
ชมละครเพราะสงสัยใคร่รู้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์การรับชมในประเทศ
(ฟิลิปปินส์) ทาลายสถิติละครโทรทัศน์ทุกเรื่อง
เพื่อนแนะนาให้ชม
ชอบละครเรื่องนี้มาก ถึงขั้นต้องหาซื้อแบบชุดดีวีดีสาหรับสะสม
รู้สึกว่าละครมีความจับใจ ทาให้ประทับใจมาก
รู้สึกว่าละครสามารถทาให้ผู้ชมคล้อยตามและตรึงความสนใจผู้ชมได้ดี
เป็นงานซึ่งกินใจและให้แรงบันดาลใจในเรื่องศีลธรรมจรรยา
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หมวดหมู่
การเล่าเรื่อง

-

ลักษณะความเห็น
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยชมมาไม่ว่าจะในกลุ่มงานบันเทิงประเภทจอเล็กหรือจอใหญ่
เป็นงานระดับเหนือชั้น
เป็นงานน่าทึ่งตรงที่สามารถทาให้ภาพการปรุงอาหาร การรักษาคนไข้กลายเป็น
เรื่องน่าติดตาม
หากชมแล้ว ย่อมติดใจอย่างแน่นอน
เป็นละครที่ยิ่งใหญ่
เป็นละครที่จับความสนใจผู้ชมจนข้ามการชมไปแม้แต่ตอนเดียวไม่ได้
มีความงดงาม บรรเจิด เป็นชิ้นงานที่ชวนให้หลบหนีจากโลกที่แสนสับสนวุ่นวาย
ควรถือเป็นละครชั้นหนึ่ง
ควรได้รับฐานแฟนละครที่ใหญ่กว่านี้ เป็นงานที่ต้องบอกต่อให้ผู้อื่นรับชม
ชอบมากที่สุดหากเทียบกับละครเรื่องอื่น ๆ
เหมาะสาหรับคนที่ชอบงานทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จัดเป็นงานประเภทต้องดู
สามารถดูซ้าแล้วซ้าเล่าได้โดยไม่เบื่อ (เพราะรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับตัวละครจังกึมได้
เสมอ)
เป็นละครตัวอย่างที่ดีที่จะพาผู้ชมไปสู่โลกของละครเกาหลี
ตอนแรก ๆ เพียงมีความน่าสนใจให้ชมตอนต่อไป เมื่อชมจนถึงช่วงที่ตัวละครจังกึม
มีบทบาท จะพบความสนุกจนติดพัน
ทุกตอนเล่าได้สนุก ไม่ผิดหวัง
ใช้โครงเรื่องหลักและรองมากมาย ทาให้มีความหลากหลาย
เสริมบทด้วยประเด็นความรักและการเสียสละ
มีบทตลกเพื่อสร้างความขาขัน แสดงโดยพ่อแม่บุญธรรมของจังกึม
ส่งผ่านอารมณ์ไปสู่ผู้ชมได้ดี
ความรักของคู่พระนางน่าประทับใจ เมื่อทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทาให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกเป็นกาลังใจให้ทั้งคู่ได้ลงเอย
การเล่าเรื่องเต็มไปด้วยการสื่อสารทางอารมณ์ ไม่ตายด้าน
เส้นเรื่องดี
เนื้อเรื่องดี
เลือกประเด็นได้น่าสนใจคือแพทย์หญิงโบราณของเกาหลีซึ่งปกติแล้วไม่ใช่ประเด็น
ยอดนิยมสาหรับละคร
สามารถดึงผู้ชมให้เข้าไปสู่โลกของละครได้ดี
มีทั้งความสนุกและความซาบซึ้ง
แสดงความสะเทือนอารมณ์ได้ดี
ครบรส มีเรื่องของการแข่งขัน มิตรภาพ การวางแผนให้ร้าย
เนื้อเรื่องแน่นด้วยรายละเอียด ไม่หลวม
บทสนทนาดี
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หมวดหมู่
ตัวละคร/นักแสดง

-

งานสร้าง

-

สาระจากละคร

-

ลักษณะความเห็น
ใช้การแสดงเรียบง่าย ไม่เค้นอารมณ์ให้มากมายเหมือนงานละครทั่วไป
ตัวละครจังกึมน่าสนใจ มีความมุ่งมั่น เด่นกว่าตัวละครอื่น ๆ และมีความขยัน
ทาให้ติดใจละครเรื่องนี้ ควรตั้งใจดู 3 ตอนแรกเพื่อตัดสินใจว่าจะชมต่อไป
หรือไม่
นักแสดงสวยงาม น่ารัก แต่นั่นไม่ใช่จุดที่ทาให้ตามดู (เป็นแค่จุดเสริม)
ตัวละครมีเสน่ห์ตรงลักษณะนิสัย คือ เป็นคนที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้แม้เจอ
อุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่า
นักแสดงทาหน้าที่ได้ดี ทุกคนทาให้เชื่อว่ากาลังเป็นตัวละครตัวนั้นจริง ๆ
แม้กระทั่งผู้รับบทฝ่ายร้าย
ภาพของท่านมินดูหวานซึ้งและโรแมนติค
ความรู้ที่จังกึมมีเกี่ยวกับยา แลดูน่าประทับใจ
ลี ยองเอ มีเสน่ห์ เป็นนักแสดงที่เก่ง เหมาะสมกับบทบาท
การสร้างตัวละครสะท้อนความประณีตของผู้สร้าง
ตัวประกอบช่วยชูรสให้แก่ละครได้มาก
ตัวละครทุกตัวดี มีความน่าเชื่อถือ จับความสนใจผู้ชมได้
ตัวละครจังกึมไม่เพียงสวยงาม แต่ยังมีหัวใจที่งดงาม
จุดเด่นมาก ๆ ของละครคือ จังกึม ซึ่งกล้า ฉลาด ไม่เสแสร้ง มีแต่ความบริสุทธิ์
ยอมต่อสู้กับผู้คนที่กระหายในอานาจ
ตัวละครแต่ละตัวมีความลึก มีอารมณ์
ตัวละครเอกเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะครองคุณลักษณะที่ดี
ตัวละครเอกเป็นที่หลงรักแก่ผู้ชมและน่าเชื่อถือ
มีการทาวิจัยที่ดี เช่น ในเรื่องของโอสถและอาหาร ทาให้ได้ผลงานที่น่า
ประทับใจและให้ความรู้
ดนตรีไพเราะ
ดนตรีประกอบจับจิตจนไม่สามารถลืมได้
ความเลิศของละครมาจากการหลอมรวมกันของผู้กากับฯและคนเขียนบทที่
รับส่งแนวคิดของตัวงานกันอย่างดี
เสื้อผ้า การจัดฉาก วิวทิวทัศน์ งานถ่ายภาพดูดี มีคุณภาพ
ใช้ฉากในสถานที่จริงซึ่งดูสวยงาม
การนาเสนอภาพอาหารทาให้อยากทานอาหารเกาหลีเพราะมีความสมจริง
ภาพสวย เต็มไปด้วยความประณีตบรรจง
การจัดวางประกอบงานสร้างดีมากจนสามารถดึงผู้ชมให้เข้าไปสู่โลกของละคร
ได้
เป็นเรื่องของการต่อสู้กับอุปสรรค
สะท้อนสภาพสังคมยุคปัจจุบันที่ทุกคนต้องแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น จึงถือว่าละครไม่
ล้าสมัย
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หมวดหมู่
ความเห็นอื่นๆ

ลักษณะความเห็น
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ แพทย์แผนโบราณ การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การ
ทางานของยาต่าง ๆ
รายละเอียดด้านยาและอาหารดีมาก
คนทาความดีได้รางวัล ทาให้รู้สึกว่าความดีเป็นสิ่งที่ควรทา
สอนผู้ชมผ่านความกล้า ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการแสดงออกซึ่งจิตอาสา
ของตัวละคร
แสดงการต่อสู้ทางชนชั้น การเมืองระหว่างเพศ
รักษาคุณค่าความเป็นเอเชีย ให้ค่าแก่แนวคิดอนุรักษ์นิยมบางอย่างซึ่งกาลังสูญ
หายไปจากงานของเอเชีย
เจือพื้นที่ให้แก่เรื่องของศีลธรรม
แน่นไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ทาให้ผู้ชมไม่รู้สึกยอมแพ้อะไรง่าย ๆ เปรียบดั่งหญ้าป่า
ที่ไม่ว่าจะถอนเท่าไรก็จะขึ้นอยู่นั่นเอง
มองว่าเป็นละครที่ดี เหมาะสาหรับสตรีและคนรุ่นใหม่ เพราะมีเนื้อหาที่สอนให้
บากบั่น อดทน

- ไม่เป็นงานประเภทน้าเน่า หรือ trashy ให้ความบันเทิงควบคู่ความรู้โดยไม่
สร้างจุดขายด้วยเนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง หรือคาหยาบคาย
- โน้มน้าวให้คนรุ่นใหม่รู้จักกับอุดมคติทางสังคมที่กาลังจางหายไปในโลกปัจจุบัน
- เป็นละครที่ดีระดับไร้ที่ติ
- ไม่มีฉากเปลือยหรือฉากยั่วยวนทางเพศ เป็นละครที่ดีโดยไม่ต้องเสริมด้วยเรื่อง
เหล่านี้
- มีความคล้ายกับงานคลาสสิค เช่น ของเจน ออสติ หรือ วรรณกรรมโกธิค
- เนื้อหาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าในการเผชิญกับอุปสรรคของตัวเอก
- เป็นงานที่ชนะเลิศในด้านทาให้ผู้ชมเข้าใจโลกของตัวเอง
- ไม่มีบทตะคอกหรือภาพรุนแรงที่ดูอุจาดตา
- เป็นงานที่ฉีกกฎการสร้างแบบของอเมริกัน เรียกว่า “counter-formula” และ
น่าสนใจ
- ไม่ overdramatize ซึ่งพบได้บ่อยในงานฮอลลีวูด แต่กลับทาให้ผู้ชมรู้สึก
ซาบซึ้งได้ดี
- ให้ความรู้สึกว่าเป็นสารคดีชีวิตคนจริงๆ มากกว่าเป็นงานบันเทิง นี่เป็นลักษณะ
ของงานสัญชาติเกาหลีที่ทาให้แต่ละเรื่องโด่งดัง คือ เน้นความสมจริง
- จังกึมเป็นตัวละครชูโรงที่แท้จริงของเรื่องนี้ แต่ความรักเป็นเรื่องรอง (ไม่เน้นรัก)
- เป็นงานชั้นดีที่ไม่ได้มาจากฮอลลีวูด
- งานที่ดัง ๆ ของสหรัฐไม่มีอะไรคล้ายกับงานนี้เลย ไม่ใช่งานแนวซูเปอร์ฮีโร่ รัก
สามเส้า รัก ๆ เลิก ๆ หรือไขคดี ทั้งไม่มีฉากสู้รบ ไม่มีเอฟเฟกต์
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ในทั้ง 21 ความเห็น ปรากฏข้อความเชิงลบซึ่งสามารถสกัดออกมาได้ประมาณ 4 ข้อ แต่ทุกข้อไม่มี
น้าหนักมากจนถึงขั้นทาลายความน่าดูชมของละคร และบางข้อไม่ใช่ทัศนะเชิงลบที่มีต่อตัวบทแต่เป็นภาษาใน
การสื่อสารซึ่งเกิดกับช่องทางรับชม รายละเอียดทั้ง 4 ข้อมีดังนี้
- มีความเป็นเกาหลีในแง่ของการสื่อสารและให้รายละเอียดแบบเกาหลีมากในช่วง 10 ตอนแรกซึ่งคน
ต่างชาติอาจรู้สึกเข้าถึงละครยากกว่าผู้ชมเกาหลี
- มีบทตลกแบบ goofy หรือตลกไร้ปัญญา แต่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใด ๆ เพราะ แดจังกึม ไม่ใช่หนังตลก
อยู่แล้ว
- ไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผู้กากับฯ ผู้เขียน คนสร้าง นักแสดงให้ได้ศึกษา
- คาแปลผิด (ปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม)
สาหรับ www.asianwiki.com ความเห็นผู้ใช้แสดงในส่วนของ Comments ใต้เนื้อหาของละคร
ความเห็นมีทั้งสิ้น 70 ชุด มากกว่าของ www.imdb.com ประมาณ 3.3 เท่า ผลการศึกษาบ่งบอกว่าความเห็น
ทั้งหมดคล้ อยตามกัน ดั่งในกรณีของ www.imdb.com แต่ลั กษณะความเห็ นในเวปนี้เน้นไปในด้านแสดง
ความรู้สึกมากกว่าจะให้เหตุผลว่าทาไมจึงนิยม ส่วนใหญ่เป็นความเห็นขนาดสั้น มีความเห็นเชิงลบสอดแทรก
เข้ามาบ้าง แต่น้อยมากและมีลักษณะค่อนไปในทางแนะนา เมื่อสกัดออกมาแล้ว ได้ประเด็นความเห็นอย่างที่
แจกแจงในตาราง ทุกความเห็นสามารถจัดหมวดหมู่ได้เช่นเดียวกับของ www.imdb.com
หมวดหมู่
เหตุที่เลือกชม
ระดับความชอบ/
มุมมอง

-

ลักษณะความเห็น
เป็นการชมกับครอบครัว ทาให้ได้รับโอกาสชมไปด้วยกัน
ไม่เคยชมงานที่ดีอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิต ทาให้ต้องชมซ้าถึง 20 รอบ
ชมกันทั้งครอบครัว เป็นภาพความทรงจาที่อบอุ่น การได้ชมเรื่องนี้คือความสุข
อย่างหนึ่ง
ชมตั้งแต่อายุ 7 ขวบ แม้ยังเด็กมาก แดจังกึม ก็เป็นงานที่อยู่ในใจแล้ว ทั้ง
ครอบครัวต้องรอชม
เป็นละครโทรทัศน์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ได้ชมและหลงใหลมาก
รัก แดจังกึม มาก เป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกที่ได้ชม
เรื่องโปรดของคุณป้า (ผู้เขียนอ้างอิงญาติ) ป้าไม่เคยเหนื่อยหน่ายที่จะชม และ
เป็นเรื่องโปรดที่สุดของเธอ
เป็นละครประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ได้ชมในชีวิต
เนื้อหาละครอาจจะยืดยาว แต่ถ้าได้ชมจริง จะรู้สึกว่าสั้นมากเพราะเนื้อหาดี
พร้อม ทาให้เพลิดเพลิน
เป็นละครเกาหลีใต้ที่ดีที่สุด
เป็นความบันเทิงอย่างแท้จริง
ควรแนะนาให้คนอื่น ๆ ได้ชม
จัดเป็นงานระดับบรมครู เมื่อดูแล้ว ทาให้ชอบละครเกาหลีใต้ แต่ถ้าได้ชม
ทั้งหมด จะพบว่าไม่มีเรื่องใดเท่าเทียมเรื่องนี้ในด้านความชอบ
แม้ผ่านมาแล้วหลายปี ก็ยังคงชอบ แดจังกึม อยู่
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การเล่าเรื่อง

ตัวละคร/นักแสดง

งานสร้าง

สาระจากละคร

ความเห็นอื่นๆ

-

แดจังกึม ทาให้รักละครโทรทัศน์เกาหลีใต้โดยปริยาย
แดจังกึม คือความมหัศจรรย์ วิเศษ เลอเลิศ
เนื้อเรื่องดี
เส้นเรื่องดี
เนื้อเรื่องมีความมหัศจรรย์
เล่าเรื่องได้อย่างสะเทือนอารมณ์ บีบน้าตา
ประพันธ์บทได้ล้าเลิศ
การเล่าเรื่องลื่นไหล ต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด
นาเสนอเนื้อหาอย่างชาญฉลาดตั้งแต่ต้นจนจบ

-

จังกึมเป็นแบบอย่างที่ดี ชวนให้ประพฤติตนตาม
ตัวละครจังกึมน่าประทับใจมาก มีความน่ารัก
การนาเสนอตัวละครทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความสวยงาม
การรับส่งบทระหว่างตัวละครมีความสมบูรณ์แบบ
การแสดงของทุกคนน่าประทับใจ
ลี ยองเอรับหน้าที่ได้ดีมาก ๆ
นักแสดงทั้งหมดยอดเยี่ยม ทุกคนควรได้รับคาชมในด้านรูปลักษณ์ที่
เหมาะเจาะและการแสดงที่เด่น
ตัวละครสร้างความประทับใจให้แก่ในเรื่องความไม่ย่อท้อ
เพลงไพเราะ ยังคงอยู่ในโสตประสาท
งานสร้างทั้งหมดดูสมจริง
เสนอรายละเอียดทางประวัติศาสตร์และชุดเสื้อผ้าได้ดีมาก
การกากับฯ ล้าเลิศ
สถานที่ถ่ายทาสวยงาม
ภาพการปรุงอาหารชัดเจน ดึงดูดใจ
ทุกตอนให้บทเรียน โดยเฉพาะบทเรียนเกี่ยวกับสิ่งดี ๆ
แดจังกึม ให้ความรู้
ให้แรงบันดาลใจ
มีความหมายให้จดจา
สอนเรื่องการเอาชนะอุปสรรค
ให้สาระทางด้านอาหาร ยา
ขอแนะนาให้ชม
เป็นงานประเภทไร้กาลเวลา คือ ชมเมื่อไรก็ยังคงสนุกเหมือนเมื่อออกอากาศ
ใหม่ ๆ
ทุกสิ่งอย่างในเรื่องดูดีอย่างไร้ที่ติ
ทาให้ประเทศอินเดียซึ่งไม่รู้จักเกาหลีหรือผูกพันกับเกาหลีได้เข้าใจวัฒนธรรม
เกาหลีและหลงรักละครโทรทัศน์

-
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- เชื่อว่าคนอินเดียอื่น ๆ ชอบเรื่องนี้เช่นกัน
- แดจังกึม ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศอุซเบกิสถาน
คาวิพากษ์เพียงประการเดียวที่พบคือ ถ้าทาละครเรื่องนี้ต่อไป ควรลดความเป็นละครผู้หญิงหรือ
melodrama ลง แล้วเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจ เพิ่มบทตลก ความรักให้มากขึ้น เชื่อว่าผู้ชมจะชอบ อย่างไรก็
ตาม คาวิพากษ์นี้ปรากฏในหนึ่งความเห็นและความเห็นดังกล่าวขึ้นต้นด้วยความรู้สึกชอบ จึงอนุมานได้ว่าคา
วิพากษ์มาจากความต้องการแนะนามากกว่าติเตียนซึ่งไม่มีผลต่อภาพรวมของความเห็นทั้ง 70 ชุดที่มีต่อละคร
แต่หากจะประมวลความเห็นจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูลเข้าด้วยกัน จะได้รายการความเห็นร่วมที่เต็มไป
ด้วยเอกภาพ ปราศจากคาย้อนแย้งใด ๆ ดังสรุปต่อไปนี้
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อชม แดจังกึม แล้วจะไม่สามารถหยุดการชมได้ นี่สะท้อนว่า แดจังกึม
มีเนื้อหาที่จับใจผู้ชมทั่วไป และเนื้อหาดังกล่าวมีลักษณะสากลนิยม ไม่เช่นนั้น ผู้ชมต่างวัฒนธรรมจะไม่ให้ผล
ตอบรับในทางเดียวกัน
หากตี ค วามระดั บ ความชอบ จะพบว่ า ความชอบ แดจั ง กึ ม อยู่ ที่ ร ะดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด ไม่ พ บ
ความชอบระดับกลางหรือกระทั่งต่อต้าน การใช้คาของผู้ออกความเห็นอาจจะแตกต่างกันไปตามจริตของแต่ละ
คน แต่ทุกคาสะท้อนนั ย ว่าเป็ นละครที่ดีที่สุดเท่าที่เคยชม หรือ มีความโดดเด่นจากเรื่องอื่น ๆ การแสดง
ความชอบของหลายคนออกไปในทางเปรียบเทียบกับละครโทรทัศน์เรื่องอื่นทั้งจากของเกาหลีใต้เองและชาติ
ต่าง ๆ ไม่เว้นกระทั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนวัตกรรมด้านความบันเทิงล้าหน้ากว่าชาติใด นอกจากนี้ คาที่พบ
บ่อยคือ แดจังกึม เป็นละครน้าดีที่ต้องบอกต่อ หรือ ควรยกให้เป็นละครชิ้นเอก ข้อบ่งชี้จากประเด็นนี้คือ
แดจังกึม สาหรับหลายคนมีความพิเศษจนควรค่าให้จดจา ในภาษาอังกฤษอาจเรียกได้ว่าเป็น “a historic
piece of work” ที่คนรุ่นหลังต้องเรียนรู้
ในมิติของการเล่าเรื่อง ทุกองค์ประกอบไม่มีที่ติสาหรับผู้ชม การนาเสนอเรื่องราวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สนุก ให้ความบันเทิง แก่นเรื่องและโครงเรื่องมีความน่าสนใจ สื่อสารอารมณ์กับผู้ชมได้ทุกช่วงตอน แม้ละคร
จะยาว แต่ก็เต็มไปด้วยจุดขัดแย้งหลากหลายจนไม่น่าเบื่อ เนื้อหาและรายละเอียดโดยรวมถือว่าดี สร้างความ
น่าติดตามได้อย่างหมดจด แต่ที่ควรแก่การใส่ใจคือแทบทุกความเห็นชมเชยการเล่าเรื่อง เนื้อเรื่อง และเส้น
เรื่อง ฉะนั้น องค์ประกอบด้านความเป็นเรื่องจึงควรจัดเป็นจุดเด่นลาดับแรกของ แดจังกึม
การแสดงมีความพิเศษกว่าในงานละครทั่วไปตรงที่ไม่ใช้การสื่อสารการแสดงแบบเกินจริง ทุกฉากทุก
ตอนดู เ ป็ น ธรรมชาติ ในขณะที่ ตั ว ละครหลั ก คื อ จั ง กึ ม สร้ า งสรรค์ อ อกมาได้ อ ย่ า งน่ า ประทั บ ใจ เพราะมี
คุณลักษณะที่ดีสามารถดารงตนเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ชมได้ ทั้งยังมีบุ คลิกที่น่าติดตาม ในส่วนของผู้รับบท ถือ
ว่าเหมาะสม ทาให้ผู้ชมคลั่งไคล้ในตัวละครได้และมีฝีมือการแสดงตามมาตรฐานสากล ตัวละครอื่น ๆ ทั้งในบท
หลักและบทรองก็ไม่ต่างกัน ทุกตัวละครส่งเสริมกันและกันจนสร้างเรื่องราวที่น่าติดตาม ผู้รับบททุกคนใน
สายตาผู้ชมก็ทาหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม ทาให้ผู้ชมผูกสัมพันธ์กับตัวละครจนต้องชมซ้าแล้วซ้าเล่า
งานสร้างเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่หลายความเห็นให้ค่า ไม่ว่าจะเป็นงานภาพ งานดนตรี งานฉาก
งานเครื่องแต่งกาย ล้วนประทับใจผู้ชม เชื่อว่าการที่ผู้ชมสามารถซึมซับเรื่องราวได้ดีเกิดจากงานสร้างที่ได้
มาตรฐานสาหรับผู้ชมและเป็นงานสร้างประเภทที่มีความสมจริง (realistic) มากกว่าให้ความรู้สึกเสแสร้ง ทา
ให้ผู้ชมเชื่อภาพที่อยู่ตรงหน้าจนเกิดการเชื่อมโยงกับละคร (relate)
ความประทับใจในสาระของละครเป็นอีกกลุ่มความเห็นที่ต้องจารึกในการศึกษาผู้ชมของ แดจังกึม
เพราะความเห็นจานวนมากย้าเรื่องสาระของละครซ้า ๆ กัน หมายความว่า แดจังกึม ไม่ได้เป็นที่นิยมเพราะ
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ความบันเทิง แต่ทาหน้าที่ในแง่ความบันเทิงที่มาพร้อมกับสาระสอนใจผู้ชมซึ่งมีหลากหลายอย่าง ที่เด่นมากใน
ความเห็นผู้ชมคือคุณลักษณะของมนุษย์ผู้ไม่ย่อท้อ นี่แสดงว่าบริบททางสังคมยุคโลกานุวัตรที่ผู้ชมเผชิญเต็มไป
ด้วยการแข่งขันและอุปสรรค ผู้ชมจึ งรู้สึกจับใจกับบุคลิกของจังกึม แต่น้อยคนที่จะเลือกใช้คาอธิบายด้านสตรี
นิยม หรือเลี่ยงที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่สู้เพื่อศักดิ์ศรีของผู้หญิง เท่ากับว่าผู้ชมมองข้ามประเด็นสตรี
นิยมซึ่งทาให้ภาพของตัวละครจังกึมมีความแบบอย่าง (role model) สาหรับทุกเพศสภาพ สาระอีกประการ
ได้แก่ ความรู้ด้านอาหารและยาซึ่งผู้ชมจานวนไม่น้อยคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ ความเป็นคนซึ่งประพฤติดีงาม หรือ
การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม คาว่า “inspirational” หรือคากลุ่มเดียวกัน เช่น “encouraging” ปรากฏ
บ่อยครั้งจนแทบจะเป็นนิยามของละครเรื่องนี้
ความเห็นอื่น ๆ มีคละเคล้ากันไป แต่ที่พบว่าซ้ามากคือการระบุให้ความพิเศษของ แดจังกึม อยู่ที่เนื้อ
งานอันแตกต่างจากละครกระแสหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของการฉายภาพความรุนแรง เนื้อหาทางเพศ คาสบถ
ที่ฟังแล้วไม่เสนาะหู แดจังกึม เป็นงานที่ล้าเลิศในความคิดของผู้ชมโดยไม่ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้
4.2.2 บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อความชอบ
จากที่ได้อ้างอิงในส่วนก่อนหน้า กระแสนิยมเรื่อง แดจังกึม แทบเป็นไปในทางเดียวกันในทุกพื้นที่ที่
ออกอากาศ การศึกษาที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า แดจังกึม เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมหญิงซึ่งถือเป็นผู้ชมละครโทรทัศน์กลุ่ม
หลัก ความนิยมของ แดจังกึม ยังเกิดขึ้นในยุคโลกานุวัตรที่พัฒนามาจากช่วงหลังสงครามเย็น (Post-Cold
War) ซึ่งเป็นยุคที่การบริโภควัฒนธรรมบันเทิงส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและตะวันตกแพร่หลายทั่วโลกจนมีผล
ทาให้ ป ระชากรโลกได้รั บ อิทธิพลการเสพสื่ อบันเทิ งร่ว มกัน หลายคนชอบ ยอมรับ หรือ ใช้มาตรฐานการ
ประเมินค่างานแบบเดียวกัน ดังนั้น ความชอบส่วนบุคคลจึงค่อนข้างจะสอดคล้องมากกว่าจะแตกต่างตาม
วัฒนธรรมกลุ่มชนเหมือนในยุคก่อนหน้า กล่าวได้ว่าความเป็นโลกานุวัตรได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการบริโภค
สินค้า/บริการ และความสาเร็จของ แดจังกึม ควรนิยามว่าเป็นงานระดับสากลที่จับใจผู้ชมได้อย่างไร้เขตแดน
เพื่อพิสูจน์ข้อสรุปข้างต้น เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้นาเสนอบริบททางสังคมวัฒนธรรมในกรอบโลกานุวัตร
ในช่วงค.ศ. 2000 ซึ่งโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมโยงอย่างเต็มตัวด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
รุดหน้าไปไกลพร้อมการแพร่กระจายของวัฒนธรรมสมัยนิยมตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเนื้อหาที่ประมวลได้มาจาก
ชุดเอกสารทางวิชาการและข้อมูลสืบค้นซึ่งปรากฏในข้อมูลต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิ แต่เนื้อหา
เสริมบางอย่างมาจากเอกสารชั้นทุติภูมิ
โลกยุ ค หลั งสงครามเย็ น เป็ น โลกที่น าโดยมหาอ านาจขั้ ว เดี ย วคื อสหรัฐ อเมริก า แต่ ระบบการน า
กาหนดให้อิงแนวคิด trilateralism หรือสามประสาน คือร่วมกันดูแลโลกในระหว่างสหรัฐฯ และพันธมิตรอีก
2 ฟากฝั่ง ได้แก่ ยุโรปและญี่ปุ่น ประเด็นของการดูแลอยู่ในกรอบความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่รู้จักกันใน
ชื่อโลกานุวัตร ด้วยเชื่อว่าโลกานุวัตรคือหนทางสู่สันติภาพและความมั่นคงในระยะยาว เพราะเมื่อทุกประเทศ
เชื่อมโยงกันแล้ว มิตรภาพระหว่างกันจะแทนที่ความขัดแย้งจนไม่เหลือเค้าความตึงเครียดปรากฏให้เห็น การ
เชื่อมโยงที่ว่าแบ่งออกได้หลายมิติ
มิติแรกที่ควรกล่ าวถึงคือโลกานุ วัตรในทางเศรษฐกิจ (economic globalization) เพราะเป็ น
กระบวนการที่ว่าด้วยการพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจของประชาชาติทั่วโลก ประกอบไปด้วยการค้า บริการ การ
ไหลเวียนของเงินทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการกระจายของเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการนี้เป็นกระแส
โลกที่ยากจะทัดทานในยุคที่ผ่านมา อาศัยแรงผลักดัน 2 ประการ ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรม
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ด้านข้อมูลข่าวสาร แต่จริง ๆ แล้วพัฒนาการทางเทคโนโลยีและการคมนาคมมีส่วนช่วยสร้างพื้นฐานให้การ
ผลิ ต และถ่ า ยเทสิ น ค้ า ข้ า มพรมแดนเป็ น ไปได้ ง่ า ยขึ้ น ด้ ว ย ดั ง นั้ น โลกานุ วั ต รในทางเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ที่มาควบคู่กับความก้าวหน้าของวิทยาการ
จากข้อมูลของ UN ซึ่งรวบรวมและเขียนโดย Shangquan (2000: 2-3) บรรษัทข้ามชาติคือ
องคาพยพหลักของโลกานุวัตรในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติจัดการเรื่องการผลิตและทรัพยากร
การผลิตในลักษณะข้ามพรมแดนบนหลักการว่ายิ่งจัดการได้มาก ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทากาไรได้มาก การ
ขยายตัวของบรรษัทเหล่านี้จึงมีผลต่อกลไกเศรษฐกิจมหาภาคในทุก ประเทศ ในปี 1996 บรรษัทข้ามชาติมี
จานวนสูงถึง 44,000 แห่งทั่วโลก ทั้งหมดก่อตั้งสาขาสาหรับปฏิบัติงานให้แก่บริษัทแม่ราว 280,000 แห่ง ในปี
ถัดมา ปริมาณการค้าของบรรษัทข้ามชาติ 100 อันดับแรกมีค่าเทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของปริมาณการค้าโลก
โดยประมาณ 70% ของการผ่องถ่ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศกระทาในนามของบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ภาคการเงินถือเป็นภาคส่วนที่พัฒนาได้เร็วที่สุดในแง่ของโลกานุวัตรในทางเศรษฐกิจ เพราะ
การเงินระหว่างประเทศเป็นปัจจัยของการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ในปี 1980 มูลค่าการไหลเวียนของ
หุ้นและพันธบัตรของประเทศพัฒนาแล้วยังน้อยกว่า 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ แต่เมื่อถึงปี
1995 ตัวเลขมูลค่ากลับเพิ่มขึ้นจนเลย 100% ขณะที่มูลค่าเฉลี่ยของการโอนเงินระหว่างประเทศเติบโตจาก
200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในกลางทศวรรษ 1980 ไปสู่ 1,200,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่ปลายทศวรรษ 1990
ซึ่งเท่ากับ 85% ของทุนสารองแลกเปลี่ยนต่างประเทศขอทุกประเทศรวมกัน นอกจากนี้ โลกานุวัตรในทาง
เศรษฐกิจยังปรากฏในรูปของการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้สอดรับกับระดับรายได้ เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ท้ายที่สุด โลกานุวัตรในทางเศรษฐกิจประจักษ์ชัดในรูปของการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ กระบวนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมกระทาในประเทศกาลังพัฒนา เพราะมีค่าแรงถูกและไม่
สามารถลุกขึ้นมาแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมกับผู้ลงทุนได้ ขณะที่ประเทศกาลังพัฒนาเองก็ต้องการเม็ดเงินจาก
งานอุตสาหกรรมมาช่วยค้าชูความเป็นอยู่ของประชากร
มิติที่ 2 คือโลกานุวัตรในทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยน
ทาความเข้ าใจ กระทั่งน าวัฒ นธรรมท้องถิ่นมาผลิ ต เป็นสิ นค้าและบริการเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิ จ
เอกสารวิชาการของ University of Pennsylvania ชื่อ Globalization of Culture through the Media
เขียนโดย Kraidy (2002) อธิบายว่าโลกานุวัตรในทางวัฒนธรรมในช่วง 1990 เป็นเรื่องของการผ่องถ่าย
วัฒนธรรมตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไปสู่ภูมิภาคอื่น ความนิยมวัฒนธรรมสมัยนิยมของสหรัฐฯ อย่าง
แมคโดนัลด์ ช่อง MTV หรือ ละครเรื่อง Baywatch เกิดขึ้นทั่วไป โดยความนิยมนี้เป็นผลมาจากการใช้สื่อ
ระหว่างประเทศ เช่น การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม กรสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งช่วยรักษาภาพความเป็น
อเมริกันไม่ให้จางหายไป
โลกานุวัตรในทั้ง 2 มิติเหมือนจะแยกขาดจากกัน แต่จริง ๆ แล้วข้องเกี่ยวกันอยู่ในที เพราะการผ่ อง
ถ่ายวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ หากวัฒนธรรมไม่มีมูลค่า การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้
โดยง่าย ประเด็นสาคัญคือการเชื่อมโยงทั้ง 2 มิติมีลักษณะของกระแสเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ประชาชนในแต่ละ
ภูมิภาคเชื่อว่าการเชื่อมโยงคือสิ่ งที่ต้องกระทา (compulsory) บุคคลใดไม่เข้าใจ ไม่รู้จัก ไม่แยแสต่อการ
เชื่อมโยง ย่อมเป็นคนตกกระแส เมื่อความคิดเรื่องกระแสกลายเป็นพื้นฐาน ปริมาณการบริโภควัฒนธรรมและ
สินค้า/บริการระหว่างประเทศก็เพิ่มมากขึ้น อัตราการค้า/บริการ การเงินระหว่างประเทศก็สูงขึ้น เพราะ
กระแสเป็นแรงจูงใจที่ทรงอานุ ภาพ แต่ผลลั พธ์ที่ประจักษ์คือการบริโ ภคดังกล่าวเป็นการบริโ ภคทางเดียว
โดยเฉพาะในแง่ของวัฒนธรรม เพราะสหรัฐฯ ปรับตัวเป็นผู้ส่งออกทางวัฒนธรรมรายใหญ่ของโลก ใช้สินค้า
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บันเทิงเป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ หนึ่งในหลักฐานสนับสนุนคากล่าวนี้ ได้แก่ ตัวเลขรายได้ภาพยนตร์
สูงสุดของโลกในแต่ละปีดังในทศวรรษที่ 1990
ปี
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

รายชื่อ
Mission: Impossible II
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace
Armageddon
Titanic
Independence Day
Toy Story
The Lion King
Jurassic Park
Aladdin
Terminator 2: Judgment Day

รายได้ทั่วโลก
$546.4
$983.6
$553.7
$2,128.9
$817.4
$373.6
$858.6
$983.8
$504.1
$519.8

ที่มา Box Office Mojo. Yearly Box Office. Online
ทั้งหมดเป็น งานภาพยนตร์ จากสหรั ฐ ฯ แต่การบริโภคงานบันเทิงของสหรัฐ ที่แผ่ ขยายไปทั่วโลกทาให้ เกิด
มาตรฐานการชมร่วมกัน ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ ณ ภูมิภาคใด การได้ชมงานเดียวกันทาให้ผู้บริโภคแบ่งปันทัศนะ
อัน ว่า ด้ว ยคุ ณภาพงาน เช่ น บทต้อ งมี เหตุผ ลรองรับ การกระทาของตั ว ละคร การแสดงต้ องสมจริ ง การ
แต่งหน้า/ทาผมนักแสดงต้องให้เข้ากับสถานการณ์ในเรื่อง รายละเอียดของเหตุการณ์/สถานที่มีเพียงพอจะทา
ให้ผู้ชมชมเชื่อ เป็นต้น ดังนั้น ผลการรับชมที่เกิดขึ้นกับกรณีของ แดจังกึม จึงสามารถอธิบายได้ว่ามาจาก
พื้นฐานผู้ชมที่เปิดรับสินค้าต่างวัฒนธรรมและมุมมองการชมที่แทบจะไม่แตกต่างกัน เมื่อ แดจังกึม เข้าเกณฑ์
เรื่องคุณภาพในสายตาผู้ชมในแง่ ของบท ประเด็นนาเสนอ และการแสดงปฏิกิริยาตอบรับจึงเป็นไปในทาง
เดียวกัน
นอกจากนี้ โลกานุวัตรไม่ว่าจะในมิติใดได้นาพาให้โลกแบ่งปันโลกทัศน์และความเห็นคล้ายกัน เช่น
การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ความเท่ า เที ย มทางเพศ/สั ง คม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ การศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ การตั้งคาถามกับความเชื่อเดิม ๆ ฯลฯ เมื่อโลกคุ้นเคยกับประเด็นเหล่านี้ การมีอยู่ของประเด็น
เหล่านี้ในงานบันเทิงอย่าง แดจังกึม ย่อมทาให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าถึงเนื้อหาละครได้ไม่ ยาก อย่างกรณีความไม่
แยแสต่อข้อจากัดเรื่องเพศของซอจังกึม สาหรับผู้ชม นี่คือประเด็นที่เข้าใจได้ไม่ยาก ทั้งยังน่าเชิดชูกว่าการเป็น
เพียงตัวละครที่เกิดมาเพื่อทาให้ตัวเองสมรักสมรดั่งในละครอีกหลายๆ เรื่อง
4.3 การวางรากฐานสนับสนุนการผลิต
การตอบคาถามตามวัตถุป ระสงค์วิจัยข้อสุ ดท้ายใช้ข้อมูล จากวิธีสืบค้นเอกสาร หรือ document
research แทนการสัมภาษณ์โดยตรง เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาเกินกว่าทศวรรษมีผลให้ความทรงจาของ
แหล่งข้อมูลบิดเบือนไปจนอาจกลายเป็นเพียงข้อมูลชั้นทุติยภูมิ ในทางการวิจัย ข้อมูลชั้น ทุติยภูมิไม่ถือว่ามี
ความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์และไม่ควรนามาอ้างอิงหากปราศจากความจาเป็น หรือไม่ควรนามาอ้างอิงหาก
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ข้อมูลชั้นปฐมภูมิยังคงปรากฏให้เห็น เมื่อกระบวนสืบค้นเสร็จสิ้น จึงดึงข้อความสาคัญออกมาจากเอกสารแล้ว
เรียบเรียงเข้าด้วยกันเป็นคาตอบเชิงพรรณนา
จากที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 เอกสารหลักที่ใช้ทั้งหมดเป็นเอกสารวิชาการชั้นปฐมภูมิ ได้แก่ รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2000 ไปจนถึง
ปลายทศวรรษ 2010 ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารกลุ่มนี้มีจานวนทั้งสิ้น 8 ชุด รายการเอกสารประกอบไป
ด้วย
ปีที่พิมพ์เผยแพร่
ชื่อ
2008
Behind the Korean Broadcasting Boom
2011
Waxing the Korean Wave
2011
The Role of the Government in Cultural
Industry: Some Observations from Korea’s
Experience
2013
From Censorship to Active Support: the Korean
State and Korea’s Cultural Industries
2013
The ‘Korean Wave’ and Television Drama
Exports, 1995-2005
2014
The Cultural Industries Policies of the Korean
Government and the
Korean Wave
2014
South Korea Country Report
2017
Strengthening the Creative Industries for
Development in the Republic of Korea

ผู้ประพันธ์
Shim Sungeun
Doobo Shim
Milim Kim
Seung-Ho Kwon, Joseph
Kim
Won Kyung Jeon
Seung-Ho Kwon, Joseph
Kim
Rod Fisher
United Nations
Conference on Trade and
Development

ต่อไปนี้เป็นคาอภิปรายที่ร้อยเรียงจากชุดเอกสารข้างต้น คาอภิปรายแต่ละข้อจัดวางตามกรอบคาถาม
วิจัยย่อยอันได้แก่
- อะไรคือสาเหตุของการวางนโยบายและปฏิบัติการสนับสนุน
- วิธีการสนับสนุน (ในมิติของกฎหมาย แผนงาน ปฏิบัติการ) เป็นอย่างไร
- ผลสัมฤทธิ์ของวิธีสนับสนุนข้างต้นเป็นเช่นไร
อย่างไรก็ตาม คาอภิปรายไม่ได้เฉพาะเจาะจงกรณี แดจังกึม ด้วยเหตุว่าการสนับสนุนของภาครัฐเป็นไปเพื่อ
ขับเคลื่อนทั้งระบบมากกว่าจะจากัดเฉพาะกรณี ดังนั้น ความสาเร็จของ แดจังกึม จึงถือเป็นอานิสงค์ของการ
เปลี่ยนแปลงในภาพรวม
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4.3.1 สาเหตุของการวางนโยบายและปฏิบัติการสนับสนุน
จากการสืบค้นเอกสาร สาเหตุของการวางนโยบายและปฏิบัติการสนับสนุนการผลิตละครโทรทัศน์
เพื่อส่งออกมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ อิทธิพลภายนอก ความต้องการภาครัฐ และแรงส่งจากภาคเอกชน
อิทธิพลภายนอกเป็นเรื่องของระบบการค้าเสรี เมื่อการเมืองภายในประเทศเกาหลีใต้เปลี่ยนจากรัฐ
เผด็จการทหารไปเป็นรัฐประชาธิปไตยพลเรือนในต้นทศวรรษ 1990 เกาหลีใต้รับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจโดย
เอกชนจากสหรัฐอเมริกาเฉกเช่นหลายประเทศยุคหลังสงครามเย็น โดยสหรัฐฯ ส่งเสริมให้ผู้นารัฐของแต่ละ
ประเทศผ่อ นคลายการควบคุม ระบบเศรษฐกิจ ผ่า นกระบวนการเจรจาที่เ รีย กว่า “FTA” (Free-Trade
Agreement) หรือ เขตการค้าเสรี และ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ ความ
ตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า ในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัยซึ่งเริ่มในปี 1986 และสรุปในปี
1994 สมาชิกทั้งหมดรวมทั้งเกาหลีใต้จะต้องเปิดตลาดทางด้านสื่อและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ทาให้
ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ เพราะชัดเจนว่าเสรีภาพทางการค้าไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเกาหลีใต้หรือประเทศ
ใด ๆ แต่เปิดโอกาสให้สหรัฐฯ ได้ส่งออกสินค้า/บริการทางด้านสื่อและวัฒนธรรมไปทั่วทุกมุมโลกอย่างไม่ต้อง
เกรงอานาจรัฐท้องถิ่น นี่ถือเป็นโลกานุวัตรในทางเศรษฐกิจซึ่งทาให้อุตสาหกรรมบันเทิงโดยรวมของเกาหลีใต้
สั่นคลอน เพราะจานวนงานบันเทิงนาเข้ามีขนาดมหาศาลกว่าที่ผลิตภายในในเวลาต่อมา
กระนั ้น เกาหลีใ ต้ก ลับ เลือกที่จ ะมองสถานการณ์ข้า งต้นเป็น โอกาสมากกว่าวิกฤติ เพราะช่ว งที่
การค้า เสรีก าลัง เบ่ง บาน อุต สาหกรรมสื ่อ มวลชนและสื ่อ บัน เทิง พัฒ นาความส าคัญ จนกลายเป็น กลุ ่ม
อุตสาหกรรมระดับ โลก เริ่มจากในสหรัฐ ฯ นักเศรษฐศาสตร์หลายคนยกให้อุตสาหกรรมความบันเทิงเป็น
อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือเอกสารชื่อ Global Entertainment and Media
Outlook โดย Pricewaterhouse Coopers ซึ่งตอกย้ามูลค่าของอุตสาหกรรมแขนงนี้ไม่ขาดระยะ เช่น
คาดการณ์ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมบันเทิงจะสูงกว่า GDP ของโลก หรือ ระบุให้อัตราการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมบันเทิงในช่วงปี 2003-2008 อยู่ที่ 6.3% เมื่อเกิดกรณี Jurassic Park ในยุคสมัยของคิม ยังซัม
ภาพประการนี้ทรงพลังมากขึ้นในห้วงความคิดของผู้นาเกาหลีใต้ เพราะ Jurassic Park สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ได้ส ูง เทีย บเท่า การส่ง ออกยานยนต์ข องเกาหลีใ ต้ทั ้ง ปี รั ฐ บาลเกาหลีใ ต้จ ึง เห็น ว่า จะต้อ งให้
ความสาคัญแก่อุตสาหกรรมบันเทิงและทานการบุกรุกของวัฒนธรรมตะวันตกให้มากที่สุด เมื่อคิมแดจุงเข้า
มาบริห ารประเทศในช่ว งของวิก ฤติเ ศรษฐกิจ ต้ม ย ากุ ้ง คิม แดจุง มุ ่ง เป้า มาที ่อ ุต สาหกรรมสื ่อ บัน เทิง
เช่นเดียวกับคิมยังซัมพร้อมกับเรียกตัวเองว่า “ประธานาธิบดีแห่งวัฒนธรรม” (cultural president) เพื่อสื่อ
นัย ว่า รัฐ บาลจะสร้า งนโยบายพัฒ นาอุต สาหกรรมสื ่อ ในฐานะพลัง หลัก ส าหรับ ขับ เคลื ่อ นเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
แต่ความพยายามจะวางแนวปฏิบัติของเกาหลีใต้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีแรงส่งมาจากภ าคเอกชน
กล่าวคือ นักธุรกิจชั้นนามองเห็นความสาคัญของภารกิจภาครัฐ จึงได้ขยับตัวจากการทาธุรกิจในอุตสาหกรรม
หนักมายังแวดวงธุรกิจสื่อบันเทิง และเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ รัฐจาต้องสร้างรากฐานเพื่ออุ้มชูธุรกิจบันเทิง
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม แรงส่งจากเอกชนไม่ ได้จากัดแค่ความปรารถนาของนักธุรกิจ แต่ยังรวมไปถึง
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น การแพร่ภาพผ่านระบบเคเบิ้ลและระบบดาวเทียมในช่วงทศวรรษ
1980-1990 หรือ ความก้าวหน้าของระบบบรอดแบนด์ในทศวรรษ 2000 ทั้งหมดนี้ผ ลักดันให้เกิดความ
ต้องการปรับโครงสร้างต่างๆ เกี่ย วกับงานบันเทิงทางโทรทัศน์เพื่อ

91

- สร้างผลผลิตให้สอดรับกับช่องทางใหม่ ๆ
- ป้องกันภาวะขาดแคลนงานบันเทิง
- สกัดการนาเข้าที่มากเกินไป
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจแพร่ภาพส่งผลต่อความพยายามสนับสนุนสิ่งบันเทิงอย่างละคร
โทรทัศน์ไม่น้อยกว่ากัน เนื่องจากอุตสาหกรรมการแพร่ภาพของเกาหลีใต้มาในช่วงที่การแทรกแซงจากภาครัฐ
ลดลง นั่นนาไปสู่เสรีภาพของการก่อตั้งสถานีแพร่ภาพงานบันเทิงเกาหลีใต้จนเกิดพื้นที่สาหรับสร้างสรรค์งาน
ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 อัตราการชมละครโทรทัศน์ก็เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ป้อนตลาด การแพร่ภาพใน
ช่ว งเวลาสาคัญก็มากขึ้น การให้ เงิน สนับ สนุนจากผู้ส นับสนุนโฆษณาก็เพิ่มตามไปด้ว ย ทั้งหมดนี้ส่ งผลให้
สถานี โ ทรทัศน์ ห ลั กของเกาหลี ใต้ ณ ห้ ว งเวลานั้ น แข่ง ขันกันอย่างหนั กหน่ว งจนกลายเป็น สงครามละคร
โทรทัศน์ แต่สถานการณ์ก็บ่งชี้ว่าเอกชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปิดเกมรุกทางวัฒนธรรม ทาให้เกาหลีใต้เกิด
ความมั่นใจที่จะบุกตลาดสื่อบันเทิงแบบที่สหรัฐฯ กระทาอย่างจริงจัง
4.3.2 วิธีการสนับสนุน
วิธีการสนับสนุนจากภาครัฐเริ่มจากการสร้างกฎระเบียบใหม่ ๆ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวัฒนธรรม
ทว่ากฎบางอย่างสร้างให้แก่วงการแพร่ภาพออกอากาศเป็นการเฉพาะแล้วจึงตามด้วยประกาศด้านนโยบาย
กฎหมายว่าด้วยการแพร่ภาพปี 1990 (Broadcasting Law of 1990) คือสิ่งแรกที่ควรกล่าวถึง
เพราะกฎหมายฉบับ นี้ช่ว ยสร้างพื้น ฐานการพัฒนาให้แก่งานละคร กฎหมายว่าด้ว ยการแพร่ภ าพปี 1990
บังคับให้สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่งต้องออกอากาศรายการตามโควตาที่รัฐกาหนด เนื่องจากรัฐบาลต้องการ
ป้องกันการนาเข้ารายการจากต่างประเทศมากเกินไปและเพื่อสร้างพื้นที่ให้แก่งานที่ผลิตภายใน โดยโควตา
ที่ว่าอยู่ในรูปของสัดส่วนคือ 8 ต่อ 2 หมายความว่าให้รายการผลิตภายในประเทศอยู่ที่อัตรา 8 และกดให้
รายการนาเข้าจากต่างประเทศอยู่ที่ 2 หรือกล่าวได้ว่ารายการภายในประเทศต้องออกอากาศไม่น้อย 80%
ของเวลาออกอากาศทั้งหมด กฎข้อนี้ปรากฏว่าให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ มีรายการที่ผลิตโดยคนเกาหลีใต้มาก
ขึ้น แต่ก็มีรายงานว่าปริมาณรายการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลพวงมาจากความสามารถทางการผลิตเช่นกัน และก่อน
หน้านี้ รัฐบาลตรวจสอบงานนาเข้าอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ทาให้ปริมาณงานแพร่ภาพของต่างชาติไม่เคยมาก
เกินกว่า 30% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือกฎหมายฉบับเดียวกันกาหนดให้ โควตาของ
งานอิสระอยู่ที่ 2-20% ของเวลาออกอากาศทั้งสัปดาห์ (ก่อนจะเปลี่ยนเป็นรายเดือนในภายหลัง) เพื่อเอื้อให้
งานผลิตมีความหลากหลายมากกว่าผูกขาดโดยสถานีโทรทัศน์ ผู้ออกอากาศ
กฎหมายอีกฉบับที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือ Basic Law for the Promotion of Cultural
Industries ซึ่งประกาศใช้ในปี 1999 แต่เอกสารบางฉบับเรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม” (Cultural Industries Promotion Act) เขียนขึ้นเพื่อเปิดทางให้รัฐได้สนับสนุนอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมอย่างเต็มความสามารถ สาระของพระราชบัญญัติคือกระตุ้นการผ่านร่างกฎหมายสาหรับนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมทั้งในระดับรัฐ และท้องถิ่น สร้างกองทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยการ
ลงทุนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมคุณภาพสูงโดยเน้นสินค้ากลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการส่งออก กฎหมายนี้ให้คา
นิยามอุตสาหกรรมวัฒนธรรมว่า “เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนา การผลิต การ
จาหน่าย การบริโ ภคสิน ค้า/บริการทางวัฒ นธรรม” สินค้าประกอบไปด้ว ยภาพยนตร์ เทป วีดิทัศน์ เกม
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สิ่งพิมพ์ นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ สินค้าตัวละคร งานแพร่ภาพ หนังสือการ์ตูน แอนิเมชัน งานออกแบบ งาน
หัตถกรรม การแสดง เนื้อหามัลติมีเดีย
ในทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมเปิดทางให้รัฐ บาลได้จัดตั้งกองทุน
Cultural Industry Promotion Fund เพื่อให้เงินสนับสนุน แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลมองว่าเงิน
สนับสนุนคือหัวใจหลักของการผลักดั น จากนั้น รัฐบาลได้จัดสรรเงินจานวน 250,000 ล้านวอนสาหรับการ
พัฒนาในช่วงปี 1999-2003 โดยแบ่งจานวนเงินทั้งหมดเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกใช้พัฒนาสินค้าทาง
วัฒนธรรมซึ่งรวมถึงงานแพร่ภาพออกอากาศด้วย เงินอีกส่วนใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องอานวย
ความสะดวกสาหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สาหรับงานแพร่ภาพซึ่งหมายรวมถึงละครโทรทัศน์ รัฐบาลใช้กฎหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
ให้แก่ผู้ผลิตทั้งรายเล็กรายใหญ่ โดยเน้นที่กฎหมายว่าด้วยการนาเข้ารายการจากต่างประเทศ การผลิตเนื้อหา
และโควตาการจัดจาหน่าย ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของกฎระเบียบด้านอุ ตสาหกรรมการแพร่ภาพในเกาหลีใต้
เริ่มนับตั้งแต่ยุครัฐบาลทหารในช่วง 1960 ไปจนถึงยุครัฐบาลพลเรือนในช่วง 2000
ทศวรรษ
1960
1970
1980

1990

2000

กฎการนาเข้า
ห้ า ม บ ริ ษั ท สื่ อ
ต่างชาติเข้ามาทา
ธุรกิจ
ห้ า ม บ ริ ษั ท สื่ อ
ต่างชาติเข้ามาทา
ธุรกิจ
ห้ า ม บ ริ ษั ท สื่ อ
ต่างชาติเข้ามาทา
ธุรกิจ

กฎการผลิตเนื้อหา

ข้อกาหนดตัวเลข
การจาหน่าย

ถกเถีย งเรื่ องเนื้อหาที่ควรได้รับการ ไม่ปรากฏตัวเลข
ควบคุม
ออกกฎการควบคุมเนื้อหาเฉพาะกาล ไม่ปรากฏตัวเลข

(1980-1986) กฎการควบคุมเนื้อหา
เฉพาะกาล (1987 เป็นต้นไป)
ควบคุมเนื้อหาโดยคณะกรรมาธิการ
แพร่ภาพของเกาหลี หรือ Korean
Broadcasting Commission
ห้ า ม บ ริ ษั ท สื่ อ ควบคุมเนื้อหาโดยคณะกรรมาธิการฯ
ต่างชาติเข้ามาทา
ธุรกิจ

ไม่ปรากฏตัวเลข
(แต่ชัดเจนว่า
ตัวเลขรายการ
ต่างประเทศต้องไม่
เกินกว่า 15%)
ตัวเลขรายการ
ต่างประเทศอยู่ที่
ระดับ 20% หรือ
น้อยกว่า
อนุ ญาตให้ บ ริ ษั ท (จนถึง 2007) ควบคุมเนื้อหาโดย
ตัวเลขรายการ
สื่อต่างชาติเข้ามา คณะกรรมาธิการฯ (2008 เป็นต้นไป) ต่างประเทศขึ้นอยู่
ทาธุรกิจ
โยกภาระให้ไปเป็นของ
กับแนว
คณะกรรมาธิการมาตรฐานการสื่อสาร
เกาหลี หรือ Korean
Communications Standards
Commission
ที่มา Kim (2011: 171)

สินค้า
วัฒนธรรม
จากญี่ปุ่น
ห้าม
ห้าม
ห้าม

ห้าม

อนุญาต
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จะเห็น ว่าความน่าสนใจของตารางข้างต้น อยู่ที่ช่ว งเวลาและกฎระเบียบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเติบโตของ
อุตสาหกรรมแพร่ภาพของเกาหลีใต้โดยเฉพาะละครโทรทัศน์เริ่มเด่นชัดในทศวรรษ 2000 ซึ่งตรงกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกฎระเบียบจากควบคุมอย่างสุดโต่งโดยรัฐไปเป็นผ่อนคลาย และรัฐได้สร้างกฎแทรกแซง
บางอย่างขึ้นมาแทนที่เพื่อกระตุ้นธุรกิจภาคเอกชน ได้แก่ เปิดเสรีด้านธุรกิจในแง่นาเข้า เพิ่มโอกาสทางความ
สร้างสรรค์ กาหนดโควตาช่วยเหลือผู้ผลิตที่ขาดพื้นที่ออกอากาศ นี่เป็นสิ่งที่อาจชี้ว่าความสาเร็จของละคร
โทรทัศน์ เช่น แดจังกึม ไม่ได้มาจากการปล่อยเสรี 100% หรือช่วยเหลือ 100% แต่เป็นผลทางอ้อมจากการ
มีส่วนร่วมกระตุ้นภาคธุรกิจของรัฐบาล ก่อนหน้าการมาของ แดจังกึม รัฐบาลก็ออกกฎหมาย Broadcasting
Law of 2003 เพื่อนาไปสู่การจัดตั้ง KBC หรือ Korean Broadcasting Commission ดังที่ปรากฏในตาราง
KBC เป็นหน่วยงานอิสระ รับผิดชอบการบริหารจัดการ วางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดูแลงานแพร่ภาพ
โดยเฉพาะ แต่งานชิ้นสาคัญคือออกนโยบายร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการแพร่ภาพ ทั้งยังดูแลเนื้อหาการผลิตเพื่อออกอากาศซึ่งคัดกรองด้วยมุมมองสมัยใหม่ ไม่ใช่
มุมมองแบบธรรมเนียมนิยมในยุคของผู้นาทหาร นี่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานให้ทันกับยุคสมัย
ในแง่ของแผนงาน เกาหลีใต้ประกาศแผนพัฒนา 5 ปี สาหรับอุตสาหกรรมการแพร่ภาพในปี 1995
เรียกว่า “5-year Development Plan for the Broadcasting Industry” โดยอธิบายมุมมองใหม่ที่รัฐมี
ต่ออุตสาหกรรมการแพร่ภาพ จากเดิมที่มองว่างานแพร่ภาพเป็นเพียงเครื่องมือควบคุมการรับรู้ทางการเมือง
เป็นงานซึ่งให้คุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ แผนนี้มีสาระ ได้แก่ ต้องทาให้ระบบการจ้างงานผลิตจากภายนอกหรือ
outsourcing มีความแข็งแกร่ง สร้างศูนย์ กลางที่จะอานวยการผลิต สร้างฐานข้อมูล เกี่ยวกับงานแพร่ภาพ
สร้า งกลุ ่ม ผู ้เ ชี่ย วชาญ และสนับ สนุน การส่ง ออก แผนงานคือ สัญ ญาณเริ่ม ต้น ของรัฐ บาล แต่ปัญ หาคือ
แผนงานนี้ประกาศใช้ในยุคของประธานาธิบดี คิมยังซัมซึ่งยังมองว่าอุตสาหกรรมการแพร่ภาพต้องอยู่ภายใต้
การดูแลของรัฐอย่างเคร่งครัดดังปรากฏในตารางข้างต้นตรงส่วนของทศวรรษ 1990 นั่นทาให้บรรยากาศการ
ผลิตไม่ได้เปิดเต็มที่ จวบจนยุคของคิมแดจุง มโนทัศน์ประการนี้จึงเริ่มจางหายไป เพราะคิมแดจุงยึดหลักคือ
ให้เพิ่มการสนับสนุนมากขึ้น และลดการแทรกแซงลง แม้กระนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าแผนพัฒนา 5 ปี เป็นแหล่ง
รวมแผนลูกต่าง ๆ ของรัฐบาลสาหรับช่วยเหลืองานแพร่ภาพ
ในทางเนื้อหา แผนนี้เสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์ ณ เวลานั้น เช่น บริบทโลกของงานแพร่ภาพ
สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมภายใน แล้วจึงสรุปด้วยเป้าประสงค์รวมทั้งยุทธศาสตร์การส่งเสริม แผนพัฒนา
5 ปี อิงความเป็นไปได้ของธุรกิจแพร่ภาพในกรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) เน้นแพร่ภาพงานของ
ผู้ผลิตอิสระด้วยเชื่อว่าจะทาให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพดีกว่างานของทางสถานีเอง เพราะปัญหา ณ เวลานั้น
คือความล้าหลังของเนื้อหางานบัน เทิง ที่มีความจาเดิม ฉะนั้น การแก้ไขเนื้อหางานแพร่ภาพจึง เป็นหัว ใจ
สาคัญของแผนพัฒนา 5 ปี ตารางถัดไปแสดงสาระของแผนพัฒนา 5 ปี
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บทวิเคราะห์สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก
สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมภายใน
- เป็ น ยุ ค ของการแข่ ง ขั น การแพร่ ภ าพที่ ไ ม่ มี - งานแพร่ ภ าพภายในประเทศขาดศั ก ยภาพ
ขีดจากัด
สาหรับแข่งขัน
- ภั ย จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม สื่ อ โ ส ต ทั ศ น์ ข อ ง - แรงกดดั น จากการเปิ ด ตลาดเพิ่ ม มากขึ้ น นี่
สหรัฐอเมริกา เริ่มจากระบบการผลิ ตในกรอบ
กระตุ้ น การไหล่ บ่ าของงานแพร่ ภ าพต่ า งชาติ
ของ WTO ตามด้วยยุคสมัยแห่งช่องทางการ
ขณะที่ อุ ตสาหกรรมภายในยั งเชื่อ งช้า ต่ อการ
สื่ อสารอันหลากหลาย เนื้ อหากลายเป็นหั วใจ
ยกระดับตัว เองให้ มีความเป็นนานาชาติ และ
หลักของงานแพร่ภาพ
เนื้อหายังล้าหลังอีกมาก
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การส่งเสริม
งานแพร่ภาพต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- สร้างระบบงานแพร่ภาพที่หลอมรวมประโยชน์แห่งสาธารณชนกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- นิยามบทบาทของหน่วยงานแพร่ภาพใหม่ ทั้งแบบเคเบิ้ล แบบดาวเทียม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีสมดุล
- สร้างอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาสาหรับงานแพร่ภาพอย่างเข้มข้น เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของ
ชาติ
- ทบทวนกฎหมายทุกอย่างเกี่ยวกับงานแพร่ภาพออกอากาศ
ที่มา Sungeon (2008: 212)
ในแผนพัฒนา 5 ปี รัฐบาลพุ่งความสนใจไปยังงานส่วนผลิต จัดจาหน่าย และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สาหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ทุกข้อ แต่สาหรับเกาหลีใต้ ภารกิจด้านการจัด
จ าหน่ า ยเป็ น งานยากกว่ า การผลิ ต สิ น ค้ า ท าให้ รั ฐ บาลเพิ่ ม การแทรกแซงภารกิ จ ส่ ว นนี้ เ พื่ อ รั ก ษาความ
หลากหลายของงานแพร่ภาพและความยุติธรรมในการจัดจาหน่าย ทั้งยังเพิ่มวาระของการปรับปรุงภาพลักษณ์
ประเทศอันเป็นการกาหนดให้สื่อบันเทิงอยู่ในฐานะของเครื่องมือทางวัฒนธรรม
จุดเปลี่ยนทางด้านแผนงานครั้งถัดมาเกิดในปี 1998 เมื่อรัฐบาลคิมแดจุงออกนโยบายทางวัฒนธรรม
อย่างเต็มรูปแบบด้วยวัตถุประสงค์คือยกระดับเรื่องของวัฒนธรรมเป็นวิสัยทัศน์ชาติแห่งศตวรรษที่ 21 หรือใช้
วัฒนธรรมเป็นช่องทางหลักในการพัฒนาชาติควบคู่กับอุตสาหกรรมหนัก เพราะรัฐบาลวางเป้าว่าสินค้าส่งออก
หลั กของประเทศจะไม่จ ากัด เพีย งแค่ย านยนต์ แต่รวมถึง สิ นค้า ทางวัฒ นธรรมซึ่งจะต้อ งก่อมู ล ค่า ถึง 1.2
พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2003 แต่แผนของรัฐบาลเน้นการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดูสดใสที่สุดมากกว่า
จะพุ่งเป้าทุกกลุ่มวัฒนธรรม ดังนั้น แม้แผนพัฒนา 5 ปีในยุคของคิมยังซัมจะสิ้นสุดลง การพัฒนาก็ยังคง
เดินหน้าต่อไป หมายความว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรวมถึงการละครได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อ งแม้เผชิญ
กับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
แผนงานในยุ คของคิ ม ยั ง ซั มและคิ ม แดจุ งเป็ นเครื่อ งมือ น าร่ อ งก่ อ นการมาของ แดจัง กึ ม เมื่อ ถึ ง
ทศวรรษปัจจุบัน เกาหลีใต้ปรับแผนอีกครั้งด้วยการสร้างแผนงานรวมภายใต้ชื่อ Creative Economy ให้
ดาเนินบนหลักการความร่วมมือของรัฐและเอกชน หรือ PPP (Public-Private Partnership) ด้วยมองว่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่สามารถบรรลุได้โดยความอุตสาหะของภาครัฐฝ่ายเดียว รัฐทาหน้าที่ออกนโยบาย แต่
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เนื้องานต้องมาจากเอกชน ในการออกนโยบาย รัฐรวบรวมความเห็นบวกข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่อยู่ใน
รูปของสมาพันธ์ต่าง ๆ เช่น Federation of Korean Industries, Korea Chamber of Commerce, Korea
Federation of Small and Medium Business, Korea Trade-Investment Promotion Agency, Korea
Employers Federation, Korea Venture Business Association แต่องค์กรเหล่านี้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้
ก็ด้วยวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน
อย่ างไรก็ดี เนื้อความข้างต้นเป็ นเรื่องของการสนับสนุนในทางทฤษฎีที่แสดงออกมาให้ เห็ น ในรูป
กฎหมาย นโยบาย ต่อไปนี้เป็นเนื้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติจากภาครัฐซึ่งสามารถอธิบายได้โดยแบ่งตามยุค
สมัยของผู้นา
เริ่มจากการก้าวเข้ามาของคิมยังซัม ประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกหลังจากการปกครองอันยาวนาน
ของเผด็จการทหาร กรณี Jurassic Park ทาให้รัฐบาลคิมยังซัมเกิดความมุมานะที่จะผันอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมโดยเฉพาะความบันเทิงให้เป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ปี 1994 รัฐบาลตัดสินใจก่อตั้งหน่วยงานชื่อ
Cultural Industry Bureau ให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา รับหน้าที่ดูแลงานด้าน
ภาพยนตร์ เพลง วีดิทัศน์ (หรืองานแพร่ภาพรวมทั้งละครโทรทัศน์) จากนั้น คิมยังซัมลดมาตรการควบคุมของ
รัฐบาลยุคก่อนหน้าและมุ่งส่งเสริม เสรีภาพในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพราะคิม ยังซัมมองว่าอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมจะเป็นอีกภาคส่วนหลักที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การควบคุมโดยรัฐไม่สามารถก่อ
สมรรถนะในการแข่งขันได้มากเท่ากับให้เอกชนดาเนินการโดยมีรัฐหนุนหลัง แต่มาตรการสนับสนุนส่วนใหญ่
ของคิม ยังซัมเทไปทางสื่อภาพยนตร์ ดนตรี และอุตสาหกรรมสื่อสารอื่น ๆ มากกว่าโทรทัศน์ การลดการ
ควบคุมก็ไม่ได้กระทาอย่างจริงจังกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ กระนั้น รัฐบาลได้ลดการจากัดสินค้า/บริการนาเข้า
จากต่างประเทศอย่างที่ออกเป็นกฎหมายจริง ๆ เพื่อเปิดตลาดด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้แก่ผู้ผลิตภายใน
ในแง่ของโทรทัศน์ การลดการนาเข้าก่อให้เกิดแรงบริโภคงานแพร่ภาพขนานใหญ่
ในทางการเงิน รัฐบาลคิมยังซัมไม่เพียงมุ่งแต่เรื่องของการนาเงินภาษีมาลงทุน แต่ประยุกต์การบริหาร
จัดการใหม่ นั่นคือ ถอนข้อจากัดบทบาทของกลุ่มแชโบลในงานภาพยนตร์ ดนตรี และการแพร่ภาพที่บัญญัติ
ในช่วงของรัฐบาลทหาร เปิดทางให้กลุ่มแชโบลสามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจบันเทิงหลากหลายอย่างได้ กลุ่ม
ธุรกิจในเครือแชโบลได้แก่ ซัมซุง แดวู ฮุนได แอลจี เอสเค ทั้งหมดล้วนเป็นบริษัทใหญ่ที่มีฐานการเงินเข้มแข็ง
แต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยากุ้ง การลงทุนด้านกิจการบันเทิงสั่นคลอนในระดับหนึ่ง บริษัทกองทุนร่วม
ลงทุนจึงตัดสินใจขยายการเงินด้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อปรับสภาพคล่อง ทาให้มีการก่อตั้งผู้เชี่ยวชาญ
กองทุนร่วมลงทุนในด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายตามมา
ต่อมาในยุคของคิมแดจุง รัฐบาลเลือกเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ปรากฏว่า คิม แดจุ งสร้ างหน่ ว ยงานเชี่ย วชาญเฉพาะทางจานวนไม่ น้อ ย ที่ เด่ นชั ดคือ การยุบ รวม 2
หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างหน่วยงานใหม่ที่มีเอกภาพการทางาน หนึ่งคือกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา
(Ministry of Culture and Sports) ดูแลเรื่องวัฒนธรรม สองคือหน่วยงานด้านข้อมูลสาธารณะ (Public
Information Agency) ดูแลเรื่องการแพร่ภาพออกอากาศ แล้วตั้งใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (Ministry of Culture and Tourism) ตามแนวคิดที่ว่าสื่อกับวัฒนธรรมเป็นองคาพยพที่จะขาดจาก
กันไม่ได้ คิมแดจุงยึดหลักคิดที่ใช้ในยุโรปคือขมวดให้วัฒนธรรม อุตสาหกรรม และสื่ออยู่ร่วมกันในนโยบายชุด
เดียวกัน เพราะสื่อคือยานพาหนะสาหรับนาวัฒนธรรมส่งออกไปยังพื้นที่เป้าหมาย ส่วนอุตสาหกรรมหมายถึง
การผลิตขนานใหญ่ รัฐบาลยังออกเงินกู้ราว 50 พันล้านวอนเพื่อมอบให้แก่บริษัทที่ทางานด้านอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม จากนั้น จัดตั้งกองทุนพิเศษต่าง ๆ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจการทางวัฒนธรรม ท้ายที่สุดคือจัดตั้งระบบ
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ตรวจสอบการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการละเมิดลิขสิทธิ์ คิมแดจุงยังเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจคล้อยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยให้พื้นที่แก่เอกชนเข้ามาแสดงบทบาทมากขึ้นด้วยการเปิดเสรีและ
แปรรูปอุตสาหกรรมวัฒนธรรมบางอย่างที่เคยเป็นของรัฐให้เอกชนบริหาร
หากเป็นในส่วนของละครโทรทัศน์ คิม แดจุงมุ่งเน้นเรื่องของหน่วยงานและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างแรกคือก่อตั้ง KBI (Korean Broadcasting Institute) ขึ้นมาแล้วให้ผู้มีความสามารถเข้ามาทางาน KBI มี
หน้าที่ดูแลเรื่องมาตรการด้านการแพร่ภาพออกอากาศ ทาการสารวจและศึกษางานแพร่ภาพ ให้เช่าเครื่องไม้
เครื่องมือการผลิต และพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จึงกล่าวได้ว่า KBI ทาหน้าที่ประหนึ่งถังความคิดทางด้าน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้แก่รัฐบาล ในช่วงเวลาใกล้กัน คิม แดจุงก็ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการแพร่ภาพ
หรือ Broadcasting Act ทาให้รายการออกอากาศราว 80% มาจากภายในประเทศ ขณะที่สถานีโทรทัศน์
เคเบิลออกอากาศรายการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 50%
ในปี 2003 รัฐบาลโนห์ มูเฮียนรับช่วงต่อมาจากคิมแดจุง ประกาศให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมห้าลาดับแรก ใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นมาตรฐาน ได้แก่ ขนาดตลาดที่ 24,00069,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนแบ่งตลาดโลกที่ 1.5-4% มูลค่าการส่งออก 550-10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การ
จ้างงาน 460,000-1 ล้านคน และอื่น ๆ รัฐบาลเกาหลีใต้เข้าใจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมว่าเป็นงานที่ใช้พื้นฐาน
ของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น สมุดปกขาวด้านวัฒนธรรมฉบับปี 2003 เน้นเหตุผลของการพัฒนาว่า
- จะช่วยเพิ่มรายได้และการจ้างงานจากความเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
- ช่วยกระตุ้นวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
- ช่วยสร้างความเติบโตแก่อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม
เหตุผลเหล่านี้ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนในหมู่คนทางานภาครัฐและเอกชน ทาให้การแทรกแซงโดยรัฐกลายเป็น
สิ่งสาคัญ เมื่อโนห์ มูเฮียนเริ่มงาน จึงมีคาสั่งให้เพิ่มพันธกิจของรัฐคือนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีไปสู่
ตลาดโลกพร้อมกับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ในยุค ของโนห์ มูเฮียนโรงเรียน 5 แห่ง วิทยาลัย 30
แห่ง มหาวิทยาลัย 44 แห่ง บัณฑิตวิทยาลัย 10 แห่งรับภาระงานด้านพัฒนาความเชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ใน
กรอบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม แผนภาพในหน้าถัดไปว่าด้วยวิวัฒนาการเชิงโครงสร้างในการดูแลงานด้าน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ช่วงต้น 1990 ในยุคของคิมยังซัมถึงต้น 2000 โดยงานทั้งหมดอยู่ภายใต้
อานาจของกระทรวงวัฒนธรรม

กรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
การวางแผน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

วีดิทัศน์และดนตรี

งานสนับสนุนสื่อ
สิ่งพิมพ์

งานสนับสนุนภาพยนตร์

ก่อตั้งปี 1994 หัวหน้ากรมรับหน้าที่เป็นผู้อานวยการทัว่ ไป ดูแลฝ่ายทั้ง 5 ด้วยทุน
สนับสนุน 5.4 พันล้านวอนเกาหลีใต้

ลิขสิทธิ์
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กรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ประสานความร่วมมือ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ส่งเสริมภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์และ
หนังสือพิมพ์

เกมและดนตรี

สินค้าวัฒนธรรม

ปรับปรุงปี 1999 หัวหน้ากรมรับหน้าที่เป็นผู้อานวยการทั่วไป ดูแลฝ่ายทั้ง 5 ด้วยทุน
สนับสนุน 100 พันล้านวอนเกาหลีใต้

กรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

กรมสื่อวัฒนธรรม

นโยบายอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

ส่งเสริมเนื้อหา

อุตสาหกรรมเกมและ
ดนตรี

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อ
วัฒนธรรม

การแพร่ภาพและ
โฆษณา

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

ปรับปรุงปี 2004 แบ่งเป็น 2 กรม หัวหน้ากรมรับหน้าทีอ่ านวยการทั่วไป ดูแลฝ่ายใน
สังกัดของตัวเองรวมทั้งสิ้น 7 ฝ่าย ด้วยทุนสนับสนุน 172.5 พันล้านวอนเกาหลีใต้

ที่มา Kwon & Kim (2014: 429)
หากมองในภาพรวมโดยไม่แบ่งแยกยุคสมัยการปกครอง จะพบว่าการดาเนินงานสนับสนุนของรัฐมี
ความต่อเนื่องและพร้อมเปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ์ตลอดเวลา สาหรับเกาหลี ใต้ งานแพร่ภ าพถือเป็น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มอื่น ในแผนภาพ อุตสาหกรรมการแพร่ภาพคือ
งานกลุ่มวีดิทัศน์ก่อนจะแยกมาเป็นการแพร่ภาพและโฆษณาในปี 2004 ไม่ว่าจะอย่างไร วัตถุประสงค์หลัก
สาหรับส่งเสริมงานแพร่ภาพทุกยุคสมัยประกอบไปด้วย
- การพัฒนาคุณภาพงาน
- การวางความพร้อมสาหรับการผลิต/เผยแพร่
- การสร้างความเข้มแข็งในเชิงของการแข่งขันกับต่างประเทศ
- การส่งเสริมการขยายตัวไปสู่ตลาดโลก
ในการนี้ รัฐบาลได้กระตุ้นการประสานงานกันระหว่างฝ่ายสร้างสรรค์เนื้อหา ฝ่ายดูแลช่องทางนาเสนอ และ
เครือข่ายการสื่อสาร โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงด้านไอซีทีส่งเสริมการแพร่ภาพผ่านระบบดิจิตอล ส่วน
กระทรวงทางวัฒนธรรมทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาเพื่อแพร่ภาพผ่านระบบดิจิตอล
ในการสนับสนุนการตลาด รัฐบาลวางมาตรการเป็น 2 ระดับคือระดับต่างประเทศและในประเทศ
สาหรับระดับแรก รัฐบาลจัดงาน BCWW บางครั้งเรียกว่า “International Broadcasting Exhibition” เพื่อ
จัดแสดงงานแพร่ภาพของเกาหลีใต้ งบประมาณที่ใช้จัดงานจานวน 90% เป็นงบประมาณของชาติ รัฐบาล
ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงินสาหรับการปรับปรุงงานแพร่ภาพ (remaking) เพื่อการส่งออก เพราะการผลิต
อย่างเช่นในกรณีของละครโทรทัศน์ มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ต้องแก้ไขก่อนการส่งออก กล่าวคือ ผู้ผลิตมัก
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บันทึกดนตรีและเสียงประกอบพร้อมกับเสียงสนทนาในระหว่างถ่ายทา แต่เมื่อมีเรื่องของการส่งออกเข้ามา
เกี่ยวพัน จาเป็นต้องแยกเสียงสนทนาออกมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่เสียงพากย์ เป็นภาษาของผู้บริโภคท้องถิ่น ใน
แง่นี้ รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนราว 70-80% ของค่าใช้จ่ายสาหรับแยกเสียงและทาข้อความบรรยายใต้ภาพใน
ภาษาต่างประเทศ ส่วนการจัดจาหน่ายภายในประเทศ รัฐบาลต้องการทาลายการผูกขาดของสถานีโทรทัศน์
จึงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตที่ไม่มีเครือข่ายการแพร่ภาพของตัวเองเป็นหลัก แต่หากสถานีแห่งไหนรับส่งออก
ให้แก่ผู้ผลิตอิสระ ก็จะให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน รัฐบาลตั้งสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษที่จะฉายงานของผู้ ผลิต
อิสระ พร้อมกันนี้ ใช้หลักการสร้างโควตาเพื่อให้พื้นที่แก่ละครของผู้ผลิตอิสระอย่างที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า แต่
เมื่อถึงช่วงหนึ่ง โควตาการแพร่ภาพก็เปลี่ยนแปลงจากกรอบ 2-20% มาเป็นกรอบใหม่คือสถานีโทรทัศน์
จะต้องออกอากาศงานของผู้ผลิตอิสระสูงเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกิน 40% ของเวลาออกอากาศตลอดเดือน และต้อง
ออกอากาศช่วงเวลาสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานีโทรทัศน์ยัด เยียดเวลาที่ไม่เป็นคุณให้แก่ผู้ผลิตอิสระ
มาตรการของรัฐบาลด้านโควตาแพร่ภาพงานทาให้เกิดบริษัทอิสระใหม่ ๆ มากมาย หลายบริษัทกลายเป็นผู้
เล่นหลักในงานละครทุกวันนี้ จาก 10 บริษัทในปี 1991 กลายเป็น 500 บริษัทในปี 2005 แต่มีเพียงราว 30
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
มาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการผลิต เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่เกาหลีใต้เลือกใช้ เริ่มจาก
การผลิต รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการให้เงินสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์ ให้แก่ผู้ผลิตผ่าน KBI เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การผลิ ตให้ แก่ผู้ผ ลิตที่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์เป็นของตัวเอง ส่วนเงินช่วยเหลื อจะอยู่ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่า
สาหรับใช้ในการผลิต หรืออาจจะเป็นเงินช่วยเหลือด้านการผลิตแก่ผู้ผลิตที่สามารถหาเวลาออกอากาศได้แล้ว
ส่วนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รัฐบาลไม่ได้คร่าเคร่งมากเท่าไร ด้วยปรากฏว่าสถาบันฝึกหัดในเกาหลี ก่อตั้ง
อย่างมากมายอยู่แล้ว มีทั้งในรูปของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเอกชน
แต่ข้อควรสนใจคือเงินสนับสนุน ต่าง ๆ ของรัฐบางส่วนมาจากงบประมาณ บางส่ วนมาจากเงินจาก
สถานีโทรทัศน์เอง อย่างเช่น รัฐบาลจัดตั้งกองทุน Broadcasting Promotion Fund โดยระดมมาจากจาก
เจ้ าของธุรกิจโทรทัศน์ เคเบิ ล และสถานี ท้องถิ่น ผ่ านการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อขอ/ต่ออายุใบอนุญาต หรือ
กองทุนชื่อ Broadcasting Development Fund ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้เงินสนับสนุนแก่การจัดจาหน่ายใน
ต่างประเทศก็มาจากค่าโฆษณาของสถานีโทรทัศน์หลัก 3 แห่ง โดยหักออกมาเป็นจานวน 6% จากมูลค่าการ
ขายโฆษณาในหนึ่งปี เท่ากับ ว่ารั ฐบาลรู้จักหมุนเงินจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาผลั กดันการพัฒนาและ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ทาให้ภาระทางการเงินไม่ตกอยู่กับรัฐมากเกินไป และไม่สุ่มเสี่ยงที่จะโดนครหาว่าทุ่งเงินภาษี
กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจนอาจเกิดการเปรียบเทียบเรื่องความใส่ใจต่อภาคธุรกิจส่วนอื่นๆ
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
ความนิยมงานแพร่ภาพของเกาหลีใต้โดยเฉพาะละครโทรทัศน์กระจายไปทั่วโลก อย่างในปี 2011
ละครโทรทัศน์ส่งออกมีจานวนมากถึง 81.9% ของรายการแพร่ภาพที่ส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คาอธิบาย
ความสาเร็จขอละครโทรทัศน์แบ่งออกเป็นสองสานักคิด สานักคิดแรกเชื่อว่าความสาเร็จของละครโทรทัศน์มา
จากภาคธุรกิจและปัจจัยทางการค้า ความสนับสนุนโดยรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องอันใด สานักคิดที่สองมองว่าหากไม่มี
รัฐ เข้ามาเกี่ย วข้อง ความสาเร็ จของละครโทรทัศน์จะไม่มากเท่าที่พบเห็ นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ที่จะอภิปรายต่อไปนี้อิงกรอบความคิดของทั้งสองฝ่าย
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เริ่มจากสานักคิดแรก มีคาอธิบายว่าตลอดช่วง 1990-2000 ละครเกาหลีใต้ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก
อยู่แล้ว แต่ไม่ใช้สินค้าที่ให้ผลกาไรมากมายเหมือนในทศวรรษ 2000 การออกอากาศละครโทรทัศน์แรกเริ่ม
เดิมทีกระจุกตัวแค่สถานีโทรทัศน์สองแห่งคือ KBS และ MBC ต่อมา ความกดดันเพิ่มมากขึ้นเมื่อสถานีใหม่คือ
SBS ตั้งในปี 1991 จากนั้น บริการแบบเคเบิลและผ่านดาวเทียมผุดขึ้นมาแข่งขันกับสถานี แห่งเดิมในปี 1995
ช่วงเวลานี้ เสรีภาพในการแสดงออกเบ่งบานมากกว่ายุคเผด็จการทหาร เมื่อประกอบกับอัตราการแข่งขั นที่
เพิ่มสูงขึ้น ทุกสถานีโทรทัศน์จึงแข่งขันกันผลิตงานละครคุณภาพซึ่งนาไปสู่ความนิยมในตลาดเอเชียในที่สุด
การส่งออกละครเริ่มในต้นทศวรรษ 1990 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบเคเบิลในไต้หวันและฮ่องกง อุบัติการณ์
เกาหลีนิยมจากความชอบงานละครเริ่มจากเสียงตอบรับของ What Is Love All About ฉายทางช่อง CCTV
ในปี 1997 ในประเทศจีน What Is Love All About? ได้รับความนิยมเป็นลาดับที่สองของรายการนาเข้า
ของประเทศจีนในขณะนั้น ต่อมา Stars in My Heart, Autumn Story, Full House, Queen Myungsung
เป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง จากนั้น ผู้ผลิตจึงได้ทุ่มตลาดใน
ไต้หวัน จีน และญี่ปุ่นตามมา
ไม่มีห ลักฐานชี้ชัดว่านโยบายภาครัฐมีส่ ว นช่ว ยขยายตลาดในต่างประเทศ ข้อมูล จากบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมบอกว่านโยบายต่าง ๆ ของรัฐอย่างในช่วงของรัฐบาลคิมแดจุง เช่น การขจัดกฎควบคุมต่าง ๆ
การกาหนดโควตาสาหรับการผลิตเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้กระทาอย่างส่งเดช นอกจากนี้ ไม่
ปรากฏว่ารัฐบาลมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในเรื่องการส่งออกอย่างไร สิ่งที่รัฐบาลทาคือการมุ่งสนับสนุนแอนิเมชัน
และรัฐบาลไม่ได้ตระหนักศักยภาพในความเป็นสินค้าส่งออกของละครมาก่อน ทว่า ผลที่ได้กลับตรงกันข้าม
กลายเป็นว่าละครโทรทัศน์ประสบความสาเร็จด้วยตัวเอง จากนั้น รัฐบาลจึงใช้ความนิยมละครโทรทัศน์ใน
ต่างประเทศสร้างกระแสสาหรับสินค้าทางวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยมีบรรยากาศของการส่งเสริมวัฒนธรรม
ระดับชาติช่วยสร้างภาพให้แก่รัฐ
นอกจากนี้ ประเด็นอคติด้านละครเป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้ขบคิด กล่าวคือ ชาตินิยมเกาหลีใต้ ซึ่งปลูกฝั่ง
มาตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีปาร์ก จุงฮีส่งอิทธิพลมาจนยุคสมัยใหม่ด้วยสาระอันเป็นปฏิภาคกับละครโทรทัศน์
ใจความว่าวัฒนธรรมตามขนบที่ดีควรได้รับการสนับสนุน วัฒนธรรมสมัยนิยมที่ไม่ดีควรกีดกันออกไปเพื่อรักษา
ความมั่นคงแห่งชาติและศีลธรรมของผู้คน และละครคือหนึ่งในวัฒนธรรมที่ไม่ดี ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนในยุค
แรกเริ่ ม คื อ ยุ ค ของคิ ม ยั ง ซั ม จึ ง ทุ่ ม ไปยั ง อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ม ากกว่ า ละครโทรทั ศ น์ ทั้ ง ยั ง มองกั น ว่ า
ภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมที่สดใสที่สุด ความสาเร็จของภาพยนตร์จะนาไปสู่การพัฒนาสื่อโสตทัศน์ทั้งหมด
หาใช่ละครโทรทัศน์
สานักคิดนี้อธิบายต่อว่าชุดนโยบายของรัฐบาลคิมแดจุง ที่ดูจริงจังก็ไม่ได้มีผลต่อความสาเร็จของละคร
โทรทัศน์ในตลาดต่างประเทศมากเท่าที่จินตนาการ ตรงกันข้ามความสาเร็จด้านละครเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการ
ประกาศใช้นโยบายของรัฐบาล เหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะเนื้อหาของนโยบายส่งเสริมไม่ได้มีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ความสามารถของผู้ผลิตละครกลับ มาจากบรรยากาศของ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพในช่วงต้น 1990 ซึ่งเปิดพื้นที่ให้แก่ความคิดสร้างสรรค์ เมื่ออุตสาหกรรมการแพร่
ภาพหลุดพ้นการแทรกแซงโดยรัฐทีละเล็กละน้อย ผู้ผลิตละครจึงสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ ในแง่ของแก่นเรื่องที่
ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ข้องเกี่ยวมาก่อนได้ กล่าวได้ว่าอิสรภาพทางศิลปะได้แพร่มายังการผลิตละครโทรทัศน์
จนเกิดชิ้นงานใหม่ ๆ ที่ดึงดูดผู้ชมในวงกว้าง การแข่งขันผลิตละครน้าดีก็เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ คิมแดจุงยังยึด
ติดกับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมดี/ไม่ดีสืบทอดมาแต่ยุคของปาร์กอยู่ไม่น้อย เมื่อละครจัดอยู่กลุ่มวัฒนธรรมที่
ไม่ดีและไม่ใช่สื่อที่จะช่วยรักษามรดกของชาติในสายตาของประธานาธิบดี แรงสนับสนุนละครโทรทัศน์ ก็ไม่
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ปรากฏอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีเรื่องของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทางานประสานกันได้ ทาให้ภาคเอกชนที่
ต้องส่งออกละครเผชิญกับปัญหาเรื่องการสนับสนุน
หากมองจากทุนการผลิตละครหนึ่งเรื่อง จะพบว่าเดิมทีผู้ผลิตใช้ทุนจากสถานีโทรทัศน์และการโฆษณา
ทางอ้อมที่เรียกว่า “product placement” คือการนาเสนอภาพสินค้า/บริการของให้เงินสนับสนุนใน
เรื่องราว บวกกาไรสุทธิจากการขายละครในต่างประเทศ สาหรับสถานีโทรทัศน์ ทุนที่ใช้ผลิตมาจากการขาย
เวลาโฆษณา โดยจานวนเงินจากโฆษณาจะพ้องกับอัตราการชม หากเป็นในช่วงเวลาสาคัญ ค่าโฆษณาจะอยู่ที่
ประมาณ 360,000 เหรียญสหรัฐต่อละครหนึ่งตอน แต่ทุนการผลิตเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาดใน
ต่างประเทศ ปัญหาคือทุนอาจจะสูงเกินกว่ากาไรที่จะได้มาจากการขาย โดยเฉพาะทุนที่ต้องจ่ายนักแสดงมีชื่อ
และปรากฏว่ามากกว่า 50% ของทุนผลิตละครทุกเรื่องจ่ายให้แก่นักแสดง ทุนจากรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
อะไรมากมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ ความสาเร็จของละครจึงต้องอธิบายด้วยปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งสานักคิดนี้มองว่าเป็นเรื่อง
ของราคา โดยหลักการ ผู้แพร่ภาพในต่างประเทศจะเลือกซื้อละครที่มีราคาต่ากว่ามูลค่าโฆษณาคาดว่าจะ
ได้รับจากการแพร่ภาพละครนั้น ๆ ละครของเกาหลีมีราคาถูกกว่าญี่ปุ่นและจากของสหรัฐฯ ราคาในช่วงเริ่มต้น
ถูกกว่าละครญี่ปุ่นราว 1 ใน 10 ของราคาซื้อทั้งเรื่องและการผลิตละครเพื่อฉายเองในแต่ละประเทศมีราคาสูง
กว่าซื้อเข้ามาฉาย ขณะที่เกาหลีใต้ไม่คิดจะขายละครด้วยราคาที่สูงด้วยเหตุว่าผู้ผลิตสามารถคืนทุนได้จากการ
ฉายภายในประเทศอยู่แล้ว เมื่อประกอบกับคุณภาพ อัตราการนาเข้าในแต่ละประเทศจึงเพิ่มมากขึ้น
อีกปัจจัยความสาเร็จคือผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มเบื่องานแบบของสหรัฐฯ และผู้บริโภคบางราย
แสวงหาความเป็นเอเชียมากกว่าตะวันตกนิยม (โลกานุวัตรทาให้คนรู้จักเสพ exotic culture) ผู้เล่นหลักใน
การส่งออกประกอบไปด้วย KBS Media, MBC Productions, SBS Productions ซึ่งสร้างหน่วยงานด้าน
การตลาดต่างประเทศของตัวเองและรับทราบข้อมูลเหล่านี้ จึงทาให้พัฒนางานได้ถูกใจผู้บริโภค โดยยึด หลัก
ความบันเทิงคือการผสมผสานวัฒนธรรม หรือ cultural hybridity โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่นผสมเข้ากับ
ความคุ้นเคยตามสมัยนิยมที่เกิดขึ้น ในยุคโลกานุวัตร ทาให้งานของเกาหลี ใต้เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ดี การ
ส่งออกละครจึงเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ทาตลาดได้มากในเอเชียตะวันออกและตะวันออก
เฉีย งใต้ จากนั้ น ขยายไปสู่ยุโ รป อเมริกา ตะวันออกกลาง เพราะสร้างกระแสผู้ช มผ่ านโซเชียลมีเดียและ
อินเทอร์เน็ต
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผลิตภายในประเทศมีผลต่อการส่งออกละครด้วย นั่นคือ หนึ่ง การลอง
เปิดตลาดงานแพร่ภาพไปสู่พื้นที่ใหม่ ๆ สอง ประชาชนนิยมละครมากขึ้น ผู้ซื้อโฆษณาก็สนใจสนับสนุนละคร
มากขึ้น กระแสความนิ ยมละครพุ่งสู งขึ้นไปอี กเมื่ออินเทอร์เน็ตแสดงบทบาทในการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
บุคคล/กลุ่มคน มีการสร้างห้องสนทนาเกี่ย วกับละคร การให้ข้อมู ลเกี่ยวกับละคร นอกจากนี้ ผู้ผลิตละคร
ประเภทอิสระมีหลากหลายกลุ่ม นั่นช่วยสร้างบรรยากาศการทาละครคุณภาพป้อนตลาด สาม ภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่าในยุคปลาย 1990 ทาให้เกาหลีใต้ต้องกู้เงินจาก IMF ปัญหาลามไปทุกภาคส่วนไม่เว้นกระทั่งสื่อ ผู้ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับการแพร่ภาพจึงมองหาช่ องทางสร้างกาไรอื่น ๆ มากกว่าจะพึ่งมูลค่าเงินโฆษณาอย่างเดียว การ
ส่งออกรายการโทรทัศน์ดูจะเป็นช่องทางที่น่าสนใจที่สุด อย่างไรก็ตาม บทบาทรัฐในการกาหนดโควตาสาหรับ
ผู้ผลิตช่วยกระตุ้นคุณภาพละครด้วย เดิมทีการผลิตละครเป็นแบบ vertical integration โดยสถานีโทรทัศน์
ควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การระดมทุน การผลิต การจาหน่าย การบริหารกาไร โควตาทาให้ผู้ ผลิ ตมีความ
หลากหลาย
แต่ความสาเร็จของละครโทรทัศน์ยุคหลัง แดจังกึม อ่อนแรงลงไปบ้าง เพราะผู้ผลิตใช้โครงเรื่องเดิม ๆ
ดึงนักแสดงมีชื่อซึ่งจะช่วยประกันตลาดในต่างประเทศ ในท้ายที่สุดบริษัทผู้ผลิตต้องจ่ายเงินไปราว 80% เป็น
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ค่านักแสดง ผู้เขียนบท ผู้กากับฯ ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ได้รับความสนใจน้อยลง ทาให้คุณภาพงานแย่ลง ส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ไปยังกระแสเกาหลีนิยม เมื่อนักแสดงรุ่นเก่าพ้นกระแสความนิยม นักแสดงรุ่นใหม่หลายคน
เกิดขึ้นมาโดยมีฐานความนิยมจากการเป็นนักร้องอยู่แล้ว ช่วยให้กระแสเกาหลีนิยมลูกที่ 2 เป็นจริงซึ่งไม่ได้
เกี่ยวโยงอะไรกับความช่วยเหลือภาครัฐ
ทว่า สานักคิดที่ 2 โต้แย้งว่าการอธิบายความสาเร็จของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ ซ่ึงรวมเรื่อง
ของละครโทรทัศน์ไม่ควรมองข้ามแผนงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็น
ต้นมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอย่างเต็มรูปแบบจากการช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและ
ทักษะการผลิ ตไปสู่ความสนับ สนุน ด้านการจัดจาหน่าย เหตุผลของรัฐในการเปลี่ ยนแปลงปฏิกิริยาที่มีต่อ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมคือรัฐเปลี่ยนมุมมอง โดยมองให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของชาติ แต่นักวิชาการบางคนมักอธิบายความสาเร็จของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ด้วยปัจจัย
คือความใกล้ชิดทางภูมิวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีใต้และผู้บริโภคในตลาดเอเชีย ทั้ง ๆ ที่คาอธิบายนี้ใช้ไม่ได้กับ
ความสาเร็จของเกาหลีใต้ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ทวีปอเมริกา ยุโรป บางคาอธิบายเน้นว่าความสาเร็จในตลาดโลก
มาจากการผสานทางวั ฒนธรรมคือ การหลอมรวมกันระหว่างโลกานุวัตรและความเป็นเกาหลีท้องถิ่น แต่
คาอธิบายนี้ไม่เพียงพอ เพราะมองข้ามบทบาทของรัฐและบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก
ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในเกาหลี ใ ต้ ใ นทศวรรษ 1960-1980 รั ฐ บาลใช้ วิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่ า
bureaucratic leadership style ที่รัฐบาลเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตไกลและสนับสนุนอย่างแข็งขัน แต่
ในยุค แห่งการพัฒนาทางวัฒ นธรรมเพื่อการค้า พบว่ารั ฐ บาลเปลี่ ยนแนวทางจากการเลื อกสนับสนุน กลุ่ ม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเป็นส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งยังเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแขนง
อื่น ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารเคลื่อนที่ อุตสาหกรรมมัลติมีเดีย เพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้ผลิตช่อง
ทางการสื่อสาร ที่สาคัญ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไม่ใช่ เครื่องมือรักษาเอกลักษณ์ของชาติ แต่เป็นแหล่งมูลค่า
ทางการค้าของเกาหลีใต้ รัฐบาลจึงเลือกให้ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยกลไกลตลาด ออกกฎหมายลิขสิทธิ์
ก่อตั้งองค์กรสนั บสนุน ให้ทุนอุดหนุนแก่กิจกรรมของภาคเอกชน หรือทาทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ เพราะ
เศรษฐกิจคือหัวใจหลักของรัฐบาล คิมแดจุงสร้างพื้นฐานสาหรับธุรกิจทางวัฒนธรรม เช่น จัดหาทุนสาหรับภาค
กรผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมอั น หลากหลาย โนห์ มู เ ฮี ย นออกนโยบายสนั บ สนุ น การส่ ง ออกหลั ง จากเห็ น ขี ด
ความสามารถและความสาเร็จในตลาดภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน 2 ช่วงเวลาดังกล่าว (ทหารกับพล
เรือน) บ่งชี้ความพยายามของรัฐที่จะอุ้มชูวงการในภาพรวม
ในยุ ค เดีย วกัน รั ฐ บาลเน้ น การมีส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและเสรี ภ าพในการแสดงออก เมื่ อ
อุตสาหกรรมไอซีทีมีความแข็งแกร่ ง การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนจึงก่อตัว เป็นเครือข่ายทางสั งคมขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ความทุ่มเทที่รัฐบาลมีให้แก่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสามารถพิจารณาได้จากระดับเงินทุนที่รัฐ
จัดสรรให้แก่งานด้านนี้ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลคิม ยังซัมจัดสรรเงินจานวน 18.4 พันล้านวอนจากเดิม
แค่ 9.3 พันล้านวอนในยุคโรห์ แตวู ต่อมา รัฐบาลคิมแดจุงจัดสรรเงินจานวน 102.1 พันล้านวอนซึ่งถือว่าเกิน
อัตรา 1% ของงบประมาณรัฐบาลเป็นครั้งแรก แต่รัฐบาลโนห์ มูเฮียนเพิ่มเป็น 193.4 พันล้านวอน รัฐบาลยัง
ช่วยเหลือด้วยการเชื่อมภาคธุรกิจเข้ากับอุตสาหกรรมไอซีทีและอุตสาหกรรมสื่ อดิจิตอล เช่น ช่วยให้ธุรกิจมี
ช่องทางเข้าสู่บริการด้านสื่อและอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ผลิตโดยบริษัทเกาหลีใต้เอง อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ รัฐบาลตั้งหน่วยงานกึ่งรัฐเพื่อช่วยประสานงาน ดังนั้น การปฏิเสธคุณูปการของรัฐอย่าง
สิ้นเชิงจึงไม่น่าจะถูกต้องในสายตาของนักวิชาการสานักคิดนี้
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และหากพิจารณาจากการกระทาของรัฐในทศวรรษปัจจุบัน จะเห็นว่า เพื่อรักษากระแสเกาหลีนิยม
รัฐบาลได้ปรับกลยุทธ์ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมการแพร่ภาพเข้าไปด้วย เมื่อประธานาธิบดี ลี เมียงบักรับช่วง
ต่อจากประธานาธิบดีโนห์ มูเฮียน แทนที่จะปล่อยให้ภาคเอกชนดาเนินการเองอย่างที่สานักคิดแรกระบุ กลับ
ลงนามคาสั่งตั้งสภาประธานาธิบดีด้านการปรับภาพลักษณ์แห่งชาติ (Presidential Council on Nation
Branding) ในปี 2009 กาหนดให้มีสมาชิกทั้งสิ้น 47 คน มาจากภาคเอกชน กระทรวง และหน่วยงานรัฐ การ
รักษากระแสยั งคงกระทาโดยให้ เงิน สนั บสนุน อานวยการแพร่ภ าพในละตินและแอฟริกา รักษาตลาดใน
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก ทั้งยังมีการวิจัยเสียงตอบรับตลอดเวลา ในปี 2014 หน่วยงานชื่อ Creative
Economy Joint Task Force ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประสานความร่วมมือเอกชนทั้งหมด รัฐให้เอกชนนาการ
วางแผน แต่ ห น่ ว ยงานนี้ อ ยู่ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของสมาพั น ธ์ อุ ต สาหกรรมแห่ ง เกาหลี หรื อ
Federation of Korean Industries และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคต หรือ
Ministry of Science, ICT and Future Planning ใช้ 6 องคาพยพต่อไปนี้เป็นกรอบการทางานด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเกิดหลัง แดจึงกึม
- ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
- ประชาชน
- เยาวชน
- สถาบันวิจัยของรัฐ
- รัฐบาล
- บริษัทขนาดใหญ่

รับหน้าที่เป็นผู้เล่นหลัก ส่งออกสินค้า/บริการไปสู่ตลาดต่างประเทศ
ทาหน้าที่ออกความคิดสร้างสรรค์และช่วยสร้างตลาดใหม่ ๆ
อยู่ในตาแหน่งของผู้เล่นหน้าใหม่ที่อาจลงทุนธุรกิจแขนงนี้และช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่มุมต่าง ๆ
ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีสาคัญสาหรับอนาคต
มีภาระสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านหน่วยงานรัฐ ความร่วมมือกับ
เอกชน
วางตัวเป็นผู้นาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ

ดังนั้น ทิศทางการทางานแบบบูรณาการเช่นที่ว่ามาจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวคิดแบบปฏิเสธบทบาทรัฐอาจใช้ไม่ได้
กระทั่งปฏิเสธบทบาทของภาคส่วนอื่นก็ไม่สามารถกระทาได้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บทสุดท้ายสรุปภาพรวมของโครงการวิจัย เริ่มตั้งแต่ที่มา วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย อภิปรายผล สิ้นสุด
ด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติการ
5.1 ที่มาของโครงการวิจัย
เกาหลีใต้ถือเป็นมหาอานาจหน้าใหม่ในด้านการปรับภาพลักษณ์ระดับประเทศ ความสาเร็จของเกาหลี
ใต้มาจากการส่งออกวัฒนธรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือสื่อละครโทรทัศน์ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานกันอย่างกว้างขวางในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ผลสัมฤทธิ์คืออัตราการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม
เกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้น อัตราการท่องเที่ยวเพื่อตามรอยละคร หรือ ภาพยนตร์มีมากขึ้น แบรนด์เกาหลีใต้ไม่ใช่ของ
แปลกชั้นกลาง-ล่างอีกต่อไป แต่เป็นของทันสมัยที่ช่วยเติมเต็มความต้องการด้านบริโภคของผู้คน กล่าวได้ว่า
เกาหลีใต้ใช้สื่อบันเทิงเป็นดั่งยานพาหนะที่ส่งต่อความเป็นเกาหลีให้ประชาคมโลกได้ชื่นชม
ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านความบันเทิงไม่ด้อยไปกว่าเกาหลีใต้ การจะปรับภาพลักษณ์ด้วยหนทาง
เดีย วกัน ย่อมสามารถกระทาได้ แต่ว่าการจะส่งออกสื่อบันเทิงเพื่อหวังผลคล้ ายกันต้องอาศัยบทเรียนการ
ทางานทั้งในส่วนของเนื้อหาบันเทิงและแนวทางสนับสนุน เพราะการส่งออกเป็นเรื่องของการแข่งขันในบริบท
ที่สู งขึ้นไปและเข้มข้นกว่าภายในประเทศ ทั้งยังต้องแบกความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินและ
อิทธิพลที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะของผู้ชมต่างแดนให้ยอมรับความเป็นไทยในทุกมิติ ด้วยเหตุนี้ โครงการวิจัย การ
สร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อบันเทิงกับก้าวย่างสู่ประเทศไทย 4.0 : ศึกษากรณีละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ จึงเกิดขึ้น
เพื่อมุ่งนาบทเรียนการส่งออกละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้มาศึกษาในฐานะแบบอย่าง โดยเลือกบทเรียนจาก
กรณี แดจังกึม ซึ่งเป็นละครโทรทัศน์ที่ประสบความนิยมมากลาดับต้น ๆ เรื่องหนึ่ง ทั้งยังนิยมอย่างแพร่หลาย
มีชื่อเสียงขจรขจายไปทุกสารทิศ ได้แก่ เอเชี ยตะวันออก เอเชียกลาง ชมพูทวีป แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ ฯลฯ ส่งผลให้วัฒนธรรมด้านอาหาร ยา รวมทั้งภาพความเป็นเกาหลีโบราณได้รับการจดจา นาไปสู่
ความต้องการบริโภคสินค้า/บริการทางวัฒนธรรมในที่สุด
5.2 วัตถุประสงค์วิจัยและวิธีวิจัย
ในโครงการวิจัยนี้ ความสาเร็จของ แดจังกึม อธิบายในเบื้องต้นด้วยหลักการทางการตลาดขั้นพื้นฐาน
คือเป็ นสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการซื้อของคนทั่วทุกภูมิภ าคจนทาให้ เป็นที่นิยมในวงกว้าง ขณะเดียวกัน
แดจังกึม ออกฉายในช่วงที่รัฐบาลเกาหลีใต้ขยับตัวมาเล่นบทบาทเชิงรุกในเรื่องของการส่งออกวัฒนธรรมผ่าน
ความบันเทิงโดยร่วมมือกับภาคเอกชน หมายความว่า แดจังกึม ได้รับความสนับสนุนบางอย่างจนประสบ
ความสาเร็จทางการตลาดด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ วัตถุประสงค์การวิจัยจึงกาหนดให้เป็น
- ศึกษาเนื้อหาและกลวิธีการนาเสนอ
- วิเคราะห์ลักษณะผู้ชม
- สืบค้นวิธีสนับสนุนการผลิตและจัดจาหน่าย
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ทั้ง 3 ข้อมุ่งตอบข้อสงสัยในเรื่องความสาเร็จแบบข้ามชาติ (transnational success) ด้วยเชื่อว่าผลการวิจัย
ตามกรอบแต่ละข้อจะให้กุญแจสู่ความสาเร็จซึ่งจะไม่เพียงขยายความเข้าใจต่อละครเรื่อง แดจังกึม เท่านั้น แต่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ประหนึ่งบทเรียน และให้แนวทางทางานที่แม้ไม่อาจสอดรับกับศักยภาพของประเทศ
ไทยอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ช่วยปูพื้นฐานการวางนโยบายส่งออกความบันเทิงซึ่งตรงกับความต้องการของภาครัฐ
และหากการส่งออกสื่อบันเทิงของไทยประเภทละครโทรทัศน์ประสบความสาเร็จในระยะต่อไป นั่นจะหมายถึง
มูลค่าทางเศรษฐกิจขนาดมหาศาลรวมทั้งมูลค่าทางจิตใจที่ได้รับจากการปรับภาพลักษณ์ในทางสากล
อย่างไรก็ตาม ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์วิจัยแต่ละข้อ ทั้งหมดอยู่ในสายของการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยเหตุว่างานเชิงคุณภาพให้ผลการศึกษาที่กว้างและลึก สามารถอธิบายเหตุผลของปรากฏการณ์
ความนิยมได้ดี แต่หากเป็นวิธีการเชิงปริมาณ ผลการวิจัยจะเป็นเพียงตัวเลขชี้วัดซึ่งไม่เหมาะกับการนามาสกัด
เป็นบทเรียนสาหรับประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์วิจัยข้อแรกใช้การวิเคราะห์ตัวบทในการศึกษาค้นคว้า เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวรายตอน
เพราะ แดจังกึม เป็นสื่อประเภทละครโทรทัศน์ที่มีความยาวและเนื้อหาแยกย่อยเป็นตอนเพื่อออกอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง ข้อมูลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ซึ่งจะทาให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ ได้แก่ หมวดเรื่องเล่า
หมวดตัวละคร หมวดงานผลิต หมวดองค์ประกอบเสริมอื่น ๆ
- หมวดเรื่องเล่าใช้วิธีวิเคราะห์จุดสนใจหรือประเด็นปัญหาของแต่ละตอนโดยอิงทฤษฎีของ Hague
ที่ว่าด้วยการเพิ่มความถี่ของอุปสรรค เนื่องจากความถี่จะแสดงถึงความเติบโตของตัวละครในการฝ่า
ฟันชุดอุปสรรคจนกลายเป็นผู้กาชัยชนะในบั้นปลาย และความเติบโตลักษณะนี้เองที่จะทาให้ผู้ชม
ติดตามเรื่ องราว ดังนั้ น หาก แดจั งกึม เป็นงานยอดนิยม จุดขายหลั กของเรื่องอาจเป็นการเรียง
ประเด็นปัญหาดั่งในทฤษฎีของ Hague
- วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในหมวดของตัวละครอิงหลักการ sympathetic hero ที่บอกว่าตัวละครนา
จะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่จะทาให้ผู้ชมชมชอบ เห็นใจ และกระหายจะติดตามการเดินทางของตัว
ละครตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนจบ
- ข้อมูลหมวดงานผลิตนามาวิเคราะห์ให้เห็นคุณูปการขององค์ประกอบด้านการผลิต ได้แก่ งานภาพ
แสง ตัดต่อ งานศิลป์
- องค์ประกอบเสริมอื่น ๆ ได้แก่ ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็นทางสังคม/การเมือง การนาเสนอตัว
ร้าย ใช้การพิจารณาตามสภาพที่ปรากฏจริงในละคร
วัตถุประสงค์วิจัยข้อถัดมาใช้การศึกษาผู้ชม เรียกว่า “audience studies” โดยสังเกตปฏิกิริยาตอบ
รับที่ผู้ชมมีต่อการบริโภค แดจังกึม แล้วสกัดเอาเหตุแห่งความชอบที่แฝงมากับปฏิกิริยาเหล่ านั้นออกมา ใช้
วิธีการเก็บข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่ผู้ชมทั่วไปได้ทิ้งเอาไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ อยู่ในรูปของความเห็นคล้อยหลังจาก
การชมละคร เนื่องจาก แดจังกึม เป็นละครที่จับใจผู้ชมระดับสากลและออกอากาศในช่วงกลางทศวรรษ 2000
แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ว่าสามารถให้ชุดข้อมูลที่เป็นสากล หรือไม่จากัดพื้นที่ และรักษาความสดใหม่ของข้อมูล
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หากเป็นการสัมภาษณ์ หรือ สนทนากลุ่ม ปฏิกิริยาที่ได้อาจเปลี่ยนไปตามกาลสมัย
ด้วย แดจังกึม เป็นละครพ้นยุค อย่างไรก็ดี แนวคิดว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของผู้ชมได้แก่ แนวคิด
เรื่องความต้องการผู้ชมต่อละครโทรทัศน์ และ แนวคิดโลกานุวัตร ซึ่งช่วยทาให้เข้าใจคาอธิบายด้านผู้ชมมาก
ขึ้น
วัตถุประสงค์วิจัยข้อสุดท้ายอาศัยการศึกษาเอกสาร เนื่องจากข้อมูลเรื่องการวางรากฐานสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพร่ละครโทรทัศน์ปรากฏอย่างดาษดื่นในเอกสารวิชาการทั่วไปด้วยเป็นหัวข้อยอดนิยม เอกสารที่
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ดึงมาใช้ล้ ว นเป็ น เอกสารตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษ ส่ ว นใหญ่เขียนโดยผู้ประพันธ์ท้องถิ่น มีทั้งบทความวิจัย
บทความวิชาการ และรายงานวิจัยจานวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบด้วยกระบวนการทบทวน
ความถูกต้องมาแล้ว จึงมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง จากนั้น เอกสารทุกฉบับนามาแกะเนื้อความแล้วเรียบเรียง
เป็น 3 รายการข้อมูล ได้แก่ สาเหตุของการวางรากฐานสนับสนุน วิธีการ และผลสัมฤทธิ์
5.3 อภิปรายผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 ทาให้เห็นว่า แดจังกึม มีลักษณะอันเป็นที่ต้องการของตลาดใน
3 ด้านคือเนื้อเรื่อง ตัวละคร ประเด็นสอดแทรกทางสังคม/การเมือง/วัฒนธรรม สาหรับคุณภาพงานผลิต เป็น
เพียงปัจจัยที่ทาให้ละครสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ในแง่ของเนื้อเรื่อง ผู้เขียนบทรู้จักไล่เรียงปัญหาและอุปสรรคทั้งในช่วงเปิดเรื่อง กลางเรื่อง และปิด
เรื่องในแต่ละตอน นี่เป็นการเดินตามหลักการของ Hague ที่เชื่อว่าผู้ชมจะสนใจลาดับของอุปสรรคมากกว่า
การเล่าเรื่องอย่างเลื่อนลอย หรือ เล่าโดยปราศจากการเปลี่ยนผ่านของเหตุการณ์ เพราะทุกการเปลี่ยนผ่านจะ
สร้างความตื่นตาตื่นใจ ความน่าติดตามให้เกิดแก่ผู้ชม ในทางจิตวิทยา อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จะนามาซึ่ง
ความพึงพอใจที่ได้รับประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างเช่น ความกดดัน ความเศร้า ความระทึกใจ ฯลฯ ความพึง
พอใจเป็นผลทางอารมณ์ในขั้นที่ 2 ถัดจากประสบการณ์ทางอารมณ์แรก เรียกว่า “meta-emotion” ถือเป็น
ความบันเทิงอย่างแท้จริง ดังนั้น แดจังกึม จึงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความบันเทิง ผู้ผลิตไม่ได้ปล่อยช่วงเวลาให้
ผ่านไปอย่างว่างเปล่าซึ่งจะทาให้ผู้ชมรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการติดตามตัวละคร
นอกจากนี้ ข้อมูลหมวดประเด็นเสริมอื่น ๆ ทาให้เห็นวิธีการนาเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการ
กระทาของตัวร้ายในแบบที่ฉีกขนบธรรมเนียมเดิม ๆ กล่าวคือ ทาให้ปัญหาเป็นเรื่องของระบบอันฟอนเฟะ
หรือ ความเชื่อที่ไม่เป็นคุณกับการพัฒนา ปัญญา ความดีงาม กลุ่มตัวละครฝ่ายร้ายร่วมกันฉ้อราษฎร์บังหลวง
ร่วมกันกดขี่ความถูกต้อง ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องจึงแลดูยิ่งใหญ่สาหรับตัวละครหลักที่ไร้อานาจต่อกร แต่
ในโลกของความบันเทิง อุปสรรคยิ่งรุนแรงมากเท่าไร ความยากเข็ญในการเอาชนะจะมากขึ้นเท่านั้นและความ
สนุกในการรับชมก็จะมากตามไปด้วย ระดับอุปสรรคคือปัจจัยที่ช่วยสร้างเสน่ห์ให้แก่ตัวละครหลัก
เมื่อกล่าวถึงตัวละครหลักของเรื่อง ผู้ผลิตออกแบบซอจังกึม และมิน จุงโฮตามหลัก sympathetic
hero ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสนใจใคร่ติดตามความเป็นไป ทั้งผู้ชมเอาใจช่วยให้ตัวละครหลักฝ่าฟันอุปสรรคไปให้สาเร็จ
จนกลายเป็นความผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละคร หลักการนี้ระบุไว้ว่าตั วละครที่สร้างมาเพื่อจับความสนใจ
ผู้ชมในบทบาทหลักควรมีลักษณะของ sympathetic hero ไม่ต่ากว่า 5 ใน 9 ข้อ แต่ทั้งสองตัวละครกลับมี
ครบเกือบทุกข้อ จึงกลายเป็นที่รักในหมู่ผู้ชมทั่วโลกและกลายเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้ชมเกิดความรู้สึกยินดีทุก
ครั้งที่ได้ชม เมื่อผู้ชมเกิดความผูกพันกับตัวละครแล้ว ผู้ชมย่อมเลือกที่จะติดตามเรื่องราวไปจนครบทุกตอน
จุดเสริมอีกประการในแง่ของเนื้อเรื่องคือประเด็นสอดแทรก ได้แก่ ประเด็นทางวัฒนธรรม ประเด็น
ทางสังคม/การเมือง ซึ่งนาเสนอด้วยวิธีที่ไม่ทาให้ผู้ชมรู้สึกมีระยะห่าง อย่างการต่อสู้กับความล้าสมั ยของระบบ
ความคิด การค้นพบวิทยาการรักษาใหม่ ๆ การอิงเรื่องของความรู้เชิงสุขภาพที่ตรงกับองค์ความรู้สมัยปัจจุบัน
ล้วนเป็นประเด็นที่ได้รับการส่งเสริมในยุคโลกานุวัตร ทั้งยังสอดคล้องกับโลกทัศน์ของบุคคลในยุคโลกานุวัตร
ทาให้ผู้ ชมเชื่อมโยงกับละครได้แม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมในเรื่องมาก่อนก็ตาม ในส่ วนของภาพทาง
วัฒนธรรมเองก็กลายเป็นจุดขายที่ดี เพราะผู้ผลิตไม่ได้นาเอาวัฒนธรรมจาเพาะที่เข้าใจเฉพาะชาวเกาหลีมา
ถ่ายทอด แต่ใช้วัฒนธรรมที่สามารถเข้าใจได้โดยผู้ชมต่างประเทศ ภาพวัฒนธรรมนั้นจึงกลายเป็น exotic
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culture หรือ ของแปลกหูแปลกตาที่น่าดูชมสาหรับคนต่างชาติ กล่าวได้ว่า แดจังกึม มีความเป็นงานสาหรับ
ผู้ชมยุคโลกานุวัตรสูงมาก สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วไป และทาให้ผู้ชมได้สื่อสารกันเองในฐานะแฟนละคร
ทว่า งานผลิตกลับเป็นงานระดับธรรมดา เพราะงานผลิตใน แดจังกึม ทาหน้าที่เพียงถ่ายทอดบทและ
วิธีสื่อสารการแสดงของตัวละครมากกว่าจะขายความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีด้านภาพ หรือ งานศิล ป์ระดับ
อลังการ
ข้อค้นพบในส่วนของเนื้อหาละครสามารถยืนยันได้ด้วยการศึกษาผู้ชมซึ่งล้วนเอ่ยตรงกันว่าติดตาม
แดจังกึม เพราะบทและลักษณะของนักแสดง เมื่อขมวดกระแสตอบรับ แดจังกึม ในการศึกษาตามวัตถุประสงค์
วิจัยข้อที่ 2 ให้สั้นและกระชับที่สุด จะพบว่า แดจังกึม บรรลุความโดดเด่นในสายตาผู้ชมใน 2 ด้าน ได้แก่
เนื้อหาและงานผลิตระดับมาตรฐาน ทั้ง 2 อย่างช่วยสร้างความแตกต่างให้คนจดจา แต่จุดขายจริง ๆ ที่สะท้อน
จากทุกความเห็นคือเนื้อหาที่ผู้ชมทั่วโลกรู้สึกว่าใหม่ มีคุณค่า และชวนติดตาม แดจังกึม ในแทบทุกความเห็นมี
คุณลั กษณะที่คนทั่วโลกแสวงหาและออกมาในช่ว งที่งานเรื่องอื่น ๆ ติดกับดักการทาซ้าจนเกิดความจาเจ
อย่างไรก็ดี ประเด็นชวนติดตามของละครต้องนับให้เป็นคุณูปการจากงานนาเสนอด้วย เพราะถ้างานนาเสนอ
ไม่มีคุณภาพตามความต้องการผู้ชม ผู้ชมจะไม่เกิดความเชื่อในเนื้องาน ไม่เกิดภาวะ escapism หรือ สามารถ
เชื่อมโยงตัวเองกับละครได้ เพราะฉะนั้น ความนิยมของละครจึงมาจากคุณความดีขององค์ประกอบที่ว่ามา
ทั้งหมดที่ทางานสอดประสานและส่งเสริมกัน ในที่สุด แดจังกึม ก็คืองานระดับสากลที่ป้อนผู้ชมด้วยสาระซึ่งคน
ทั่วโลกย่อยได้ แดจังกึม ยังจับความสนใจผู้ชมด้วยวิธีการนาเสนออันตอบสนองกับความเคยชินของผู้ชม
สาหรับวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 3 เอกสารทางวิชาการและรายงานชั้นปฐมภูมิจานวน 8 ฉบับนามาใช้
วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษ ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสามารถเรียบเรียงเป็น
บทสรุปอันน่าสนใจได้ดังนี้
รัฐบาลวางตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลัก ผู้เล่นที่เหลือคือเอกชนผู้ลงทุนและผู้ผลิต แต่รัฐบาลเลือกวาง
ตัวเองอยู่ในสถานะของฝ่ายอานวยการระบบการผลิตและจัดจาหน่ายในภาพรวม สิ่งแรกที่ทาคือเปิดเสรีภาพ
ทางการสร้างสรรค์ด้วยการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเนื้อหาออกอากาศ พร้อมกันนี้ รัฐบาล
พยายามสร้างบรรยากาศสาหรับการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะโดนแรงบีบ
บั ง คั บ จากภายนอกในกระทาดั ง กล่ า วด้ว ย ปฏิ เ สธไม่ ได้ ว่ า รัฐ บาลก็ เ ต็ม ใจที่จ ะผลั ก ดั นการลงทุ น ในด้ า น
วัฒนธรรม จากนั้น ชุดนโยบายต่าง ๆ พรั่งพรูออกมาจากรัฐ ได้แก่
- การให้ เ งิน อุดหนุ น และใช้วิธีบ ริ ห ารจัดการเงิน แบบนอกตารา กล่ าวคือ แทนที่ รัฐ บาลจะจัดสรร
งบประมาณจากภาษีประชาชน รัฐบาลเลือกใช้วิธีให้เอกชนมาร่วมลงทุนหรือระดมงบจากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
- การให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตชายขอบ หรือ ไม่มีกาลังมากพอด้วยการออกกฎทลายการผูกขาด เพราะ
เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในกลุ่มคนอันหลากหลาย และให้ยืมอุปกรณ์การผลิตที่จาเป็น
- การสร้างสายการบังคับบัญชา (line of command) ที่สะดวกต่อการบริหารความสนับสนุนด้วยการ
ยุบ รวม และตั้งหน่ว ยงานหลั กทางด้านอุตสาหกรรมวัฒ นธรรมเพื่อช่ว ยประสานงานรัฐ -เอกชน
เอกชน-เอกชน มีทั้งหน่ว ยงานที่เป็นทางวิชาการ ทางการเงิน ทางการบริห าร แต่ทั้งหมดทางาน
ภายใต้อานาจการบังคับบัญชาเดียวกัน
- การตามผลวิจัยเกี่ยวกับตลาดและดูเรื่องของการสร้างบุคลากร
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จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของรัฐในการสนับสนุนการผลิตละครโทรทัศน์อิงอยู่บนหลักการทางาน 4 ข้อ
ประกอบไปด้วย ข้อหนึ่ง สร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดเอกภาพในการทางาน เกิดพลวัตรที่แกร่งกว่าเดิม มี
ทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ข้อสอง ให้โอกาสทางด้านทุนทรัพย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายในการผลิต
แก่ผู้ผลิตทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก ข้อสาม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่งานด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมด้วยการ
ประกาศเป็นนโยบาย แสดงความจริงจังอย่างไม่ขาดตอน ทาให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมแขนงนี้มีมากขึ้น
จนสร้างพลังขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้ ข้อสี่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมด้วยการดึงทรัพยากรการผลิ ต
ทั้งหมดมารวมไว้เข้าด้วยกัน ทั้งหมดนี้ทาให้ละครโทรทัศน์มีความแกร่งขึ้นในแง่ของการผลิตและเผยแพร่ ถือ
เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งก่อนความสาเร็จของละครโทรทัศน์อย่าง แดจังกึม แม้ความสาเร็จอธิบายได้ด้วยปัจจัย
ทางการตลาดตามความคิดของกลุ่มคนที่ปฏิเสธบทบาทรัฐ แต่ถ้าพื้นฐานไม่ดี การผลิต อาจจะไม่แข็งแกร่ง
ปัจจัยการตลาดที่อ้างมาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
5.4 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีที่ได้กาหนดไว้ พบว่า แดจังกึม นาเสนอเนื้อหาที่ถูก
รสนิยมของผู้ชมทั่วโลก เข้าใจได้ง่าย จนสามารถกล่าวได้ว่าความนิยมอย่างแพร่หลายของ แดจังกึม มาจาก
คุณสมบัติในเนื้องานเองที่หลุดจากความเป็นท้องถิ่นนิยมไปสู่โลกนิยม (from localism to globalism)
แดจังกึม จึงเป็นละครโทรทัศน์ที่ความแตกต่ างทางวัฒนธรรมระหว่างเกาหลีใต้กับผู้ชมต่างประเทศไม่เป็น
อุป สรรคในการรั บ ชม คาส าคัญที่ควรใช้นิ ยามความส าเร็ จของ แดจังกึม คือ การเป็ นงานยุคโลกานุวัต ร
(globalized work) ที่มาพร้อมกับความนิยมจากทั่วโลก ลักษณะงานยุคโลกานุวัตรในกรณีของ แดจังกึม
ประกอบไปด้วย
- นาเสนอเนื้อหา ประเด็นที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางความคิด ความปรารถนา และโลกทัศน์ของคน
ทั่วไป เช่น เน้นความคิดสตรีนิยมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสังคมตะวันตก นั่นทาให้ผู้ชมยุคใหม่ไม่รู้สึก
แปลกแยกไปจากละคร แต่เชื่อมโยงกับโลกในละครได้ไม่ยาก
- บรรลุจิตวิทยาความบันเทิงระดับสากล เพราะ แดจังกึม สามารถกระตุ้นอารมณ์ผู้ชมให้ตื่นตัวไปกับ
เรื่องราวในแต่ละตอนได้ตลอดเวลาด้วยการนาเสนออุปสรรค ปัญหา การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
อย่างบ่อยครั้ง และยังเป็นอุปสรรค หรือ ปัญหาที่ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจรวมทั้งเห็นคุณค่าของการเอาชนะ
- ความเป็นงานที่ตัวละครหลักมีสถานะประหนึ่งแบบอย่างสาหรับมนุษยชาติ ทาให้ผู้ชมแทบทุกแว่น
แคว้น ทั้งในสังคมพัฒนาแล้ว กาลังพัฒนา ด้อยพัฒนาพากันเฝ้าติดตาม บูชา และเกิดความผูกพันกับ
ตัวละคร
แต่ความสาเร็จของการนาเสนอก็เป็นผลมาจากความสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ในยุคก่ อนหน้า
เพราะเนื้องานเช่นที่ว่าต้องอาศัยเวลา ความอดทน ความกล้า และการศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อจะสร้างสรรค์
ออกมาให้เป็นรูปเป็นร่าง ดังนั้น การสร้างสรรค์เพียงหนึ่งเรื่องต้องอาศัยการลงทุนขนาดใหญ่ หากรัฐบาลไม่
ออกนโยบายที่อานวยการลงทุนทางแรงงาน ความรู้ รวมทั้งกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ผลิตเนื้อหาคุณภาพ ความ
งดงามของ แดจังกึม อาจไม่เป็นเช่นที่ว่าและอาจไม่อยู่ในสายตาผู้ชมทั่วโลกได้มากขนาดที่เห็น
บทเรียนความสาเร็จของ แดจังกึม จึงสรุปรวมได้ว่ามาจากพื้นฐานทางเนื้อหา (content) ที่มีความ
แข็งแกร่งและการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนพร้อม
ใจกันผลักดัน เพราะกระบวนการพัฒนาจากเนื้อหาไปสู่ภาพนาเสนอในรูปของละครโทรทัศน์ต้องอาศัยระบบที่
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เอื้อตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า ในกรณีของเกาหลีใต้ การเปิดเสรีทางด้านความคิด การช่วยเรื่องพื้นที่ฉาย
งานละคร การส่งเสริมการส่งออกล้วนแต่เป็นการมอบโอกาสให้ผู้ผลิตได้คลอดงานอันประณีตและทันสมัยกับ
โลกยุคที่ผู้คนพร้อมใจกันเปิดรับความบันเทิงข้ามพรมแดน สุดท้าย ความร่วมแรงร่วมใจให้ผลอันน่าอัศจรรย์ใน
ที่สุด
5.5 ข้อเสนอแนะ
หากประเทศไทยจะมุ่งพัฒนาการส่งออกละครโทรทัศน์ ประเทศไทยต้องเน้นในเรื่องของ content
industry หรือ อุตสาหกรรมด้านเนื้อหาเป็นลาดับแรก เพราะเนื้อหาคือกุญแจดอกสาคัญสู่ความสาเร็จ โดย
เนื้อหาในที่นี้ควรอิงแนวคิดโลกานุวัตร ใช้สายตาของโลกในการประเมินศักยภาพ ความน่าสนใจ อุตสาหกรรม
เนื้อหาต้องครอบคลุมกระบวนการศึกษาค้นคว้าทางสังคม/วัฒนธรรมเพื่อหาประเด็นที่จะนามาสร้างสรรค์ แล้ว
ตามด้วยการสร้างสรรค์อย่างเป็นเรื่องราว รวมทั้งออกแบบตัวละครตามกรอบทฤษฎีที่ว่าด้วยการจับความ
สนใจผู้ชม ทั้งหมดเพื่อให้เนื้อหามีลักษณะคู่ควรกับการขายในยุคสมัยปัจจุบัน ได้แก่
- มีความแปลกใหม่ในเชิงของการเล่าเรื่อง ทั้งฉาก เหตุการณ์ ประเด็นปัญหา ตัวละคร
- แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผู้ชมต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ หมายความว่าต้องมีการศึกษาทดลอง
ในเรื่องการรับรู้ทางวัฒนธรรมในหมู่ผู้ชมเป้าหมาย
- มีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดในยุคโลกานุวัตร เช่น การนาวรรณกรรมอย่าง ไกรทอง มาทาซ้า
ต้องพิจารณาการปรับแก้พฤติกรรมมักมากในกามารมณ์ของตัวละครเอกฝ่ายชาย เพราะไม่ถือเป็น
เรื่องดีงามสาหรับสังคมพัฒนาแล้ว ตัวอย่างที่ดีของแง่มุมนี้นี้คือภาพยนตร์เรื่อง พี่มากพระโขนง ด้วย
เหตุว่าผู้เขียนบทได้ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับแนวคิดเรื่องความรักของคนยุคสมัยใหม่ มองว่ารักเป็น
เรื่องซื่อสัตย์ ไร้พรมแดน สภาพกายไม่อาจแบ่งแยกความรักของคนคู่หนึ่งได้ เรื่องราวใน พี่มากพระ
โขนง จึงปิดฉากด้วยความสมหวังของทั้งแม่นากและพี่มาก ภาพยนตร์ประสบความสาเร็จอย่างท้วม
ท้นทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่เนื้อหาเช่นที่ว่าคือส่วนสาคัญ
- มีความน่าติดตามในแง่ของเรื่องราว กาหนดประเด็นปัญหาให้มีความหลากหลาย ไม่จาเจ เพราะความ
บันเทิงของโลกยุคใหม่มีการแข่งขันสูง งานที่จะประสบความสาเร็จได้ต้องให้ความบันเทิงได้อย่างไม่
ขาดตอนและมอบความสดใหม่ให้ผู้ชมได้เสมอ แต่การจะบรรลุผลลัพธ์ประการนี้ได้ ผู้สร้างสรรค์ต้อง
เป็นนักวิจัยและตกผลึกเรื่องปัญหา
- ออกแบบตัวละครให้มีความเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะแบบอย่างในด้านการพัฒนาตน การควบคุม
อารมณ์ ความอดทน ความเมตตา เพราะคุณลักษณะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ชมในทุกยุคทุกสมัย
แต่สิ่งที่ควรมีในทุกตัวละครหลักคือการพัฒนาทางปัญญา หรือ การใช้สมองเพื่อแก้ปัญหาในแบบ
ต่างๆ มากกว่ารอให้กรรมดีแสดงผลเพียงอย่างเดียว ตัวละครซอ จังกึมโดดเด่นในด้านการแสดงทักษะ
ทางการเรี ย นรู้ และปั ญญาหลายต่อหลายครั้ง ความนิยมซอ จัง กึมจึงสะท้อนว่า ผู้ ช มถูกอกถูกใจ
ประเด็นทางปัญญามากกว่าความรักแบบหูหนวกตาบอด
ประเทศไทยมีกาลังด้านทรัพยากรบุคคลในแง่ของการสร้างสรรค์ไม่น้อย สิ่งที่ขาดมีเพียงการจัดวาง
อุตสาหกรรมเนื้อหาให้ชัดเจนเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้เปล่งความสามารถ แต่อุตสาหกรรมเนื้อหาจะชัดเจนได้
ต้องมีธุรกิจสนับสนุน เพราะการสร้างสรรค์เ นื้อหาเป็นงานที่ต้องอาศัยทุนทรัพย์ ทุนเวลา ทุนความรู้ หาก
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ประเทศไทยจะต้องใช้เนื้อหาเป็นรากฐานการผลิต จาต้องมีผู้เล่นภาคเอกชนที่พร้อมจะให้เงินสนับสนุน และ
ภาควิชาการที่ทางานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ฉะนั้น รัฐบาลควรออกมาตรการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่เอกชนในเรื่องของอุดหนุนเนื้อหา เช่น ลดข้อจากัดด้านเนื้อหา ให้เงินสนับสนุนเอกชนบางส่วนในการซื้อ
เนื้อหาเพื่อนามาผลิตเป็นงานบันเทิง ลดภาษีการผลิตงานที่อิงมาจากเนื้อหาสมัยใหม่ เป็นต้น รัฐควรผลักดัน
ภาควิชาการที่จะร่วมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน โดยความรู้ ที่ว่าต้องเป็นความรู้ซึ่ง
ตอบโจทย์ ค วามต้องการโดยตรง เช่ น ความรู้ ทางการตลาด ความรู้ด้านผู้ ช ม ฯลฯ และนาเสนอในแบบ
knowledge translation ที่สามารถนาไปใช้งานได้จริงและลดความเป็นวิชาการอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น บทสรุป
สาหรับข้อเสนอแนะ ณ จุดนี้ ประกอบไปด้วย
ฝ่าย
ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์

หน้าที่
ผลลัพธ์
สร้างสรรค์เนื้องานด้วยมุมองโลกานุวัตร ได้เนื้องานที่ตอบสนองตลาดโลก มี
หมั่นค้นคว้าเนื้อหาทางวัฒนธรรม ดูงาน ศักยภาพทางธุรกิจ ช่วยให้ผู้สนับสนุน
สร้างสรรค์ตัวอย่างเพื่อตามแนวโน้ม
ทางการเงินมีความมั่นใจ

รัฐ

ออกระเบียบปฏิบัติ หรือ ตั้งองค์กรที่จะ
- ช่วยเปิดพื้นที่ในการสร้างสรรค์
- รับประกันเรื่องผลตอบแทน
- ช่วยประสานงานทุกภาคส่วน

- ช่วยให้ฝ่ายสร้างสรรค์ได้
พัฒนางานอย่างเต็มที่
- ช่วยให้ผู้สนับสนุนทางการ
เงินไม่ต้องพะวงกับความไม่
แน่นอน
- ช่วยเปิดทางให้ภาควิชาการ
ได้มีส่วนร่วมพัฒนา

ผู้สนับสนุนทางการเงิน

ให้ทุนสนับสนุนการผลิตในรูปของค่าจ้าง
ประจา หรือ ค่าจ้างตามสัญญาจ้างงาน
ภายใต้กรอบความคิดว่างานนั้นๆ เป็นไป
เพื่อการส่งออก

- ผลตอบแทนในรูปของกาไร
- อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ ค ง
ตั ว และยกระดั บ เป็ น แหล่ ง
รายได้หลักของชาติ

ผู้สนับสนุนทางวิชาการ

วิจัยองค์ความรู้ในแบบ translational
research เป็นความรู้ด้าน
- การตลาด
- ผู้ชมในต่างแดน
- วัฒนธรรม/สังคมเชิงลึก

- ช่วยแบ่งเบาภาระ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์
- ให้ภาพทางธุรกิจแก่
ผู้สนับสนุนทางกรเงิน
- ช่วยภาครัฐปรับบทบาทให้
เข้ากับยุคสมัย

เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอแนะ ควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของทรัพยากรการผลิตของไทยซึ่งจะ
เผยว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ทาให้ไทยไม่สามารถผลิตละครระดับเดียวกับ แดจังกึม หรือละครเพื่อการส่งออกได้
อย่างต่อเนื่อง เพราะสุดท้ายแล้ว บทเรียนที่ได้เป็นเพียงแนวทางอย่างกว้ าง ๆ มาตรการความช่วยเหลือ หรือ
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มาตรการว่าด้วยการสร้างงานต้องขึ้นอยู่กับข้อจากัดที่ไทยประสบด้วย หากประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งมีความคิดเจิดจรัส สิ่งที่ต้องทามีเพียงสืบค้นอุปสรรคเพื่อนาไปสู่การสร้างโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์
เหล่านั้นได้เฉิดฉายจนสามารถนาพาให้อุตสาหกรรมเนื้อหายืนได้ด้วยตัวเอง
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ภาคผนวก
เรื่องย่อรายตอน
ตอนที่ 1
เหตุการณ์เปิดตัวด้วยเรื่องราวของซอเชินซู ซอเชินซูถูกสถานการณ์บังคับให้รับหน้าที่สังหารอดีตมเหสี
ด้วยยาพิษ ต่อมา ซอเชินซูเกิดอาการหลอนทาให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มจนหมดสติไปแต่ได้นักพรตลึกลับช่วยเหลือ
ไว้ นักพรตทานายว่าชีวิตซอเชินซูจะมีอันเป็นไปเพราะสตรี 3 นาง ทาให้ซอเชินซูระมัดระวังที่จะเจอสตรีอีก 2
นางที่เหลือ เวลาผ่านไป 14 ปี ปาร์คเมียงยอซึ่งเป็นนางในครัวเห็นนางกานัลแชใส่เครื่องปรุงผิดปกติลงใน
อาหารถวายพระราชา แต่นางกานัลแชได้รับความช่วยเหลือจากซังกุงสูงสุดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเตรียมอาหาร
ทั้งคู่จึงใส่ความปาร์คเมียงยอเรื่องผิดประเวณีอันนาไปสู่โทษประหารด้ว ยยาพิษ แต่ต้นเครื่องฮันซึ่งเป็นเพื่อน
กับปาร์คเมียงยอ รู้แผนและแอบใส่ยาถอนพิษไว้ ร่างไร้สติของปาร์คเมียงยอถูกทิ้งไว้ริมแม่น้า เมื่อซอเชินซูมา
พบจึงได้ช่วยเหลือไว้ ถึงแม้ว่าจะกังวลถึงคาทานายของนักพรตอยู่ก็ตาม
ตอนที่ 2
ปาร์คเมียงยอหายดีแล้วจึงขอแยกตัว ออกจากซอเชินซูไปหาที่อยู่อื่นให้ห่างไกลจากวังหลวงที่สุด ด้วย
ความเป็นห่วง ซอเชินซูจึงแอบติดตามปาร์คเมียงยอไปโดยไม่ให้รู้ตัว แต่ด้วยสถานการณ์บังคับทาให้ซอเชินซู
ต้องเปิดเผยตัวออกมาช่วยเหลือ และได้เล่าถึงคาทานายให้ปาร์คเมียงยอฟัง ทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
8 ปีต่อมา ซอจังกึม ลูกสาวของทั้งคู่ เป็นเด็กใฝ่รู้และซุกซน ชอบไปคลุกคลีกับลูกขุนนางเพื่อเรียน
หนังสื อ แต่ด้ว ยความที่ป าร์คเมียงยอและซอเชินซูต้องการปิดบังอดีตของทั้งคู่ ปาร์คเมียงยอจึงไม่พอใจที่
ซอจังกึมชอบไปคลุกคลีกับลูกของขุนนาง ต่อมา องค์ชายวอนจือขึ้นครองราชย์และได้รับรู้เรื่องเบื้องหลังการ
เสียชีวิตของอดีตมเหสีผู้เป็นมารดาทาให้โกรธมากและประกาศจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาลงโทษ
ขณะเดินตลาด ซอจังกึมขอร้องให้ซอเชินซูลงแข่งมวยปล้า แต่เมื่อซอเชินซูชนะกลับถูกใส่ร้ายว่าโกง
การแข่งและจะโดนรุมประชาทัณฑ์ ซอจังกึมจึงตะโกนบอกว่าซอเชินซูเป็นอดีตทหารของราชวงศ์ เป็นเหตุให้
ซอเชิ น ซูถู ก จั บ กุ มตั ว ไปส่ งให้ ทหาร เมื่ อ ปาร์ คเมี ยงยอรู้ เ รื่อ งจึง ออกติด ตามไปหวั งจะช่ว ยเหลื อซอเชิ น ซู
ปาร์คเมียงยอกับซอจังกึมเดินทางไปยังเมืองฮันยาง และได้ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือถึงต้นเครื่องฮันที่เคย
ช่วยชีวิตตนซึ่งตอนนี้เลื่อนขั้นเป็นฮันซังกุงแล้ว
ตอนที่ 3
ฮันซังกุงหายไปนาน ทาให้แชซังกุงสงสัยจึงออกติดตามและพบว่าฮันซังกุงมาพบกับปาร์คเมียงยอ
แชซังกุงนาเรื่องที่เห็นว่าปาร์คเมียงยอยังมีชีวิตอยู่ไปปรึกษากับแชพันซุล ด้วยความที่ทั้งคู่กลัวว่าเรื่องในอดีตจะ
รั่วไหล จึงสั่งให้คนไปจับตัวปาร์คเมียงยอมาเสียก่อน เมื่อฮันซังกุงรู้เรื่องที่ปาร์คเมียงยอและซอจังกึมถูกจับตัว
ไปขังไว้ที่บ้านของแชพันซุล ฮันซังกุงจึงคิดหาทางช่วยชีวิตสองแม่ลูก โดยแจ้งต่อกรมตุลาการว่าแชพันซุลซ่อน
ตัวนักโทษ คือเมียและลูกของนักโทษซอเชินซูไว้ในบ้านตน กรมตุลาการจึงมานาตัวปาร์คเมียงยอและซอจังกึม
ไปคุมขังที่กรมตุลาการ แต่ระหว่างทางขนย้ายนักโทษ ปาร์คเมียงยอถูกลอบยิงด้วยธนูบาดเจ็บสาหัส และ
ก่อนที่จะสิ้นใจได้มอบตาราอาหารให้ซอจังกึม และนึกถึงคาทานายของนักพรตทาให้เข้าใจว่าสตรีคนที่ 3 คือ
ซอจังกึม ปาร์คเมียงยอได้สั่งเสียว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซอจังกึมต้องมีชีวิตต่อไปและได้เล่าเรื่องของตนเองสมัย
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เป็นนางในในวังหลวงให้ซอจังกึมฟัง กาชับให้ซอจังกึมเข้าไปเป็นนางในในวังหลวงให้ได้ ซอจังกึมเร่ร่อนจนมา
พบกับคังดึ๊กคูและได้อาศัยอยู่กับครอบครัวของคังดึ๊กคู โดยรับหน้าที่ส่งเหล้าไปให้ขุนนางอยู่บ่อย ๆ วันหนึ่ง
ได้รับหน้าที่ไปส่งเหล้าให้กับองค์ชายชินซอง ทาให้มีโอกาสได้พบนางกานัลและขอร้องให้รับตนเข้าไปเป็ นนาง
กานัลในวังหลวงด้วย องค์ชายชิ นซองรู้สึกชื่นชมในความฉลาดของซอจังกึม จึงได้บอกกับนางกานัลให้นา
ซอจังกึมเข้าไปเป็นนางกานัลด้วยเมื่อถึงเวลาอันสมควร เมื่อองค์ชายชินซองก่อการกบฏสาเร็จ จึงแต่งตั้งตนเอง
เป็นพระเจ้าจุงจง ต่อมาคนจากวังหลวงมารับตัวซอจังกึมไปเป็นนางกานัลในวัง ครอบครัวของคังดึ๊กคูเห็นแก่
ความตั้งใจของซอจังกึม จึงปล่อยให้ไปทาตามความต้องการของซอจังกึม
ตอนที่ 4
ซอจังกึมได้เข้าไปในวังหลวงอย่างที่ตั้งใจ ได้รับการทดสอบและอบรมสั่งสอนให้รู้หน้าที่และการปฏิบัติ
ตนในวัง วันหนึ่งในเวลากลางคืนซอจังกึมถูกเพื่อนร่วมห้องกลั่นแกล้งและเหยียดหยามว่าเป็นลูกไพร่ไม่สมควร
เข้ามาในวังและขับไล่ซอจังกึมออกจากห้องนอน ซอจังกึมเสียใจที่ไม่สามารถเปิดเผยฐานะของพ่อแม่ได้และได้
นึกถึงคาที่มารดาสั่งเสียไว้ว่าให้ตามหาตาราอาหารที่ซ่อนอยู่ในครัวหลวง ซอจังกึมจึงแอบไปยังครัวหลวงโดย
ระหว่างทางพบเข้ากับเยินเซ็ง และเยินเซ็งขอตามไปด้วยอย่างไม่ เต็มใจ แต่เมื่อไปถึงครัวหลวงเยินเซ็งตกลงมา
จากชั้นวางของจนได้รับบาดเจ็บ และทาให้อาหารว่างที่ฮันซังกุงเตรียมไว้ให้ฮ่องเต้หล่นลงมาด้วย เมื่อเกิดเสียง
ดังทาให้ฮันซังกุงมาพบเข้าจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลังจากเตรียมอาหารใหม่ให้ฮ่องเต้และเป็นที่พอ
พระทัยแล้วจึงกลับมาลงโทษซอจังกึมกับเยินเซ็งโดยการขังไว้ในห้องเก็บสมุนไพร แต่เยินเซ็งได้รับบาดเจ็บ
เลือดไหลไม่หยุด ซอจังกึมจึงใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือเยินเซ็งไว้ได้ วันรุ่งขึ้นซอจังกึมถูกลงโทษให้ออกจากการ
อบรมเป็นนางกานัล แต่ซอจังกึมไม่ย่อท้อที่จะเรียนรู้โดยได้รับความช่วยเหลือจากเยินเซ็งแอบเปิดประตูให้
ซอจังกึมมองเห็นและได้ยิน เพื่อเรียนรู้ได้แบบเพื่อน ๆ จากนอกห้อง ในขณะเดียวกันแชซังกุงกับแชพันซุลเริ่ม
ระแคะระคายว่าซอจังกึมคือลูกสาวของปาร์คเมียงยอกับซอเชินซู
ตอนที่ 5
ซอจังกึมขอร้องให้ตนเองได้โอกาสเข้าสอบคัดเลือก ซังกุงฝ่ายอบรมจึงตั้งเงื่อนไขให้ซอจังกึมถืออ่างน้า
ไว้จนถึงเช้าอีกวัน และเมื่อทุกคนสอบเสร็จถึงจะได้สอบ วันรุ่งขึ้น ซอจังกึมทาสาเร็จและได้เข้าสอบเป็นคน
สุดท้าย ซอจั งกึมสามารถตอบคายาก ๆ ได้ทุกข้อ ซอจังกึมจึงถูกคัดเลื อกไปอยู่ในความดูแลของฮันซังกุง
ซอจังกึมบอกกับฮันซังกุงว่าตนเองต้องการเป็นซังกุงสูงสุดโดยเร็วต้องทาอย่างไร ฮันซังกุงจึง สั่งให้ซอจังกึมไป
นาน้าดื่มมาให้ซ้า ๆ จนซอจังกึมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องให้ตนนาน้าดื่มมาให้หลาย ๆ รอบ ซอจังกึมถูกเพื่อน
กลั่นแกล้งหลอกให้ไปพบซังกุงสูงสุดเพื่อแสดงความเคารพ แต่กลับกลายเป็นการทาเสียมารยาทจึงโดนทาโทษ
ให้ไปล้างจาน วันต่อมาพายุเข้าฝนตกหนักทาให้น้าบาดาลไม่สะอาดอาหารที่เตรียมไว้ให้ฮ่องเต้เน่าเสียเกือบ
หมด มีเพียงบางส่วนที่ปกติดี บรรดาซังกุงจึงถามหาสาเหตุจนพบว่าเป็นเพราะน้าบาดาลไม่สะอาด และอาหาร
ส่วนที่ไม่เสียเพราะภาชนะที่ใส่ถูกล้างโดยน้าอุ่นซึ่งเป็นความคิดของซอจังกึม และไม่มีใครช่วยซอจังกึมล้างจาน
นางกานัลฝึกหัดทุกคนจึงโดนลงโทษให้ช่วยกันล้างจานโดยใช้น้าอุ่น ในคืนนั้นเองฮันซังกุงรู้สึกเอ็นดูในความ
เฉลียวฉลาดของซอจังกึมจึงเปิดเผยว่าทาไมถึงให้ซอจังกึมนาน้าดื่มมาให้ตนซ้า ๆ วันต่อมาซอจังกึมและเยินเซ็ง
ถูกรุ่นพี่สั่งให้ทางานแทน ส่วนตนเองจะไปฝึกเพื่อชนะในการทดสอบครั้งต่อไป ถ้าทาไม่เสร็จจะถูกลงโทษ
ซอจังกึมจึงทางานจนถึงกลางดึก และได้พบกับเด็กสาวที่ตนเคยเจอในคืนที่แอบเข้าไปในครัวหลวง เด็กสาว
แนะนาวิธีร้อยลูกสนให้ซอจังกึมจนซอจังกึมทาสาเร็จ และได้ทราบในภายหลังว่าเด็กสาวคนนั้นคือแชกึมยอง
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คนที่ชนะการทดสอบทุกครั้งและเป็นญาติกับแชซังกุงด้วย ผลการทดสอบคือแชกึมยองเป็นฝ่ายชนะ และซอ
จังกึมได้ที่สองไป เมื่อเพื่อน ๆ ทราบว่าแชกึมยองเป็นคนสอนซอจังกึมให้ร้อยลูกสน ทุกคนจึงไม่พอใจซอจังกึม
ตอนที่ 6
คังดึ๊กคูมีโอกาสได้ทาอาหารถวายฮ่องเต้เพราะเป็นอาหารที่นางในไม่คุ้นเคย จึงได้พบกับซอจังกึมอีก
ครั้ง แชซังกุงเรียกซูฮยางภรรยาของคังดึ๊กคูมาสอบถามเรื่องของซอจังกึม แต่ซูหยางรู้ว่ามีอะไรผิดปกติจึงไม่ได้
บอกความจริงทั้งหมดไป ในตอนกลางคืนแชซังกุงแอบพาหมอผู้ชายมาตรวจอาการป่วยของซังกุงสูงสุดเพราะ
ต้องปิดบังอาการป่วยอันมีผลให้ต้องสละตาแหน่ง ในขณะเดียวกันซังกุงฝ่ายปกครองได้ออกตรวจที่พักของนาง
กานัลพบว่าเหล่านางกานัลซุกซ่อนของต้องห้ามเอาไว้มากมายและแชซังกุงซึ่งเป็นผู้ดูแลไม่อยู่ในที่พัก อีกทั้ง
หมอที่มาตรวจอาการซังกุงสู งสุ ดถู กจั บได้ระหว่างหลบหนี ซังกุงสูงสุ ดจึงถูกปลดจากตาแหน่ง และซังกุง
ปกครองกับซังกุงสูงสุดรวมหัวกันแต่งตั้งซองซังกุงขึ้นมารับตาแหน่งแทนหวังว่าจะให้เป็นหุ่นเชิด แต่ชองซังกุง
รู้ทันและใช้ความสามารถปรุงอาหารให้ฮ่องเต้จนเป็นที่ชื่นชอบของฮ่องเต้
ชองซังกุงและนางกานัลทานอาหารด้วยกัน แต่แชกึมยองไปร่วมโต๊ะอาหารกับชองซังกุงทาให้ชองซัง
กุงต้องให้คาสอนและตักเตือนว่าไม่มีใครเก่งที่สุด ทุกคนยังคงต้องหาความรู้และทุกคนมีโอกาสได้รับตาแหน่ง
ซังกุงสูงสุดต่อจากตนถ้าขยันหมั่นเพียรและรู้จักหน้าที่ของตน หลังจากทานอาหารร่วมกันเสร็ จซอจังกึมได้รับ
งานใหม่จากฮันซังกุง โดยการที่ต้องไปหาสมุนไพรจากภูเขาวันละ 1อย่างเป็นเวลา 100 วัน เพื่อเป็นเคล็ดลับ
ในการนามาทาน้าสาหรั บดื่มและทาอาหาร แชกึมยองก็ได้รับคาสั่ งสอนจากแชซังกุงเพื่อมุ่งมั่นที่จะรักษา
ตาแหน่งซังกุงสูงสุดให้คงอยู่กับตระกูลแชต่อไป
ตอนที่ 7
ซอจังกึมเติบโตขึ้นเป็นสาว ซอจังกึมได้ทาการทดลองเผาถ่านไม้ชนิดต่าง ๆ กันในครัวแล้วลืมเก็บ
กวาดให้เรียบร้อยจึงโดนแชซังกุงลงโทษให้ไปล้างจานกับนางกานัลฝึกหัด ทาให้ได้ยินเรื่องที่องค์หญิงไม่ทาน
อาหารมาหลายวันแล้วทาให้ร่างกายอ่อนแอลง แชซังกุงกับแชกึ มยองจึงได้รับหน้าที่ปรุงอาหารพิเศษให้องค์
หญิง แต่ก็ไม่สามารถทาให้องค์หญิงทานได้และองค์หญิงก็เป็นลมเพราะไม่มีแรง เมื่อองค์หญิงไม่ยอมทาน
อาหารทาให้ฮ่องเต้มีความกังวลและไม่ยอมทานอาหารไปด้วย แชกึมยองอาสาทาอาหารให้องค์หญิงด้วยตนเอง
เป็นอาหารธรรมดาจนโดนซังกุงปกครองต่อว่าและให้นาไปทิ้ง แต่องค์หญิงกลับชอบและกลับมาทานอาหารได้
อีกครั้งรวมทั้งบอกถึงสาเหตุที่ผ่านมาไม่ยอมทานเพราะกลิ่นของข้าวที่เปลี่ยนไป ชองซังกุงเรียกประชุมนาง
กานัลและสอบถามแชกึมยองว่าทาอย่างไร แชกึมยองจึงบอกว่านึกถึงสิ่งที่ซอจังกึมเคยบอกเรื่องการใช้ถ่านไม้
แช่ลงไปในน้าปรุงรสเพื่อทาให้รสชาติดีขึ้น จึงนามาใช้กับการหุงข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวมีกลิ่นอับ ชองซังกุงจึงบอกให้
ทุกคนปรุงอาหารสุดความสามารถและมีการพัฒนาอย่างแชกึมยอง
เนื่องจากจะมีงานพระราชพิธีวันประสูติของฮ่องเต้และฑูตจากต้าหมิงนาไก่ทองมามอบให้ฮ่องเต้ เหล่า
นางกานัลจึงต้องหาทางปรุงอาหารจากไก่ทองให้ดีที่สุด แชซังกุงได้รับหน้าที่ให้ทาอาหารถวายฮ่องเต้ ส่วน
แชกึมยองได้รับหน้าที่ให้ดูแลไก่ทอง แต่แชกึมยองทาไก่ทองหายไปแชกึมยองจึงตัดสินใจแอบออกจากวังเพื่อ
ไปตามไก่ทอง โดยมีซอจังกึมติดตามไปช่วยหาด้วยอีกแรง แต่เรื่องที่ทั้ง สองลอบออกจากวัง ไม่นานก็รู้ไปถึง
ชองซังกุง แต่ชองซังกุงสั่งกาชับทุกคนให้ปิดบังไว้จนกว่าทั้งคู่จะกลับมา แชซังกุงออกตามหาแชกึมยองกับ
ซอจั งกึม แชซังกุงพบกับ แชกึมยองแล้ วแต่ไม่ยอมกลับ เพราะแชกึมยองจะรอซอจังกึมให้ กลั บมาตามนัด
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ซอจังกึมซื้อไก่ทองตัวใหม่มาได้แล้ว แต่ซอจังกึมยังไม่กลับไปเนื่องจากช่วยเหลือมินจุงโฮที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การเข้าจับกุมคนร้ายอยู่
ตอนที่ 8
แชกึมยองไม่สามารถรอซอจังกึมได้อีกต่อไปจึงกับเข้าวังพร้อมกับแชซังกุง ซอจังกึมเมื่อทาแผลให้
มินจุงโฮเสร็จแล้วจึงแอบกลับเข้าวัง แต่โดนจับได้เสียก่อน ซอจังกึมได้รับโทษให้ถูกโบยและขับไล่ออกจากวัง
ฮันซังกุงกับแชซังกุงถูกลดขั้นจากซังกุงชั้นสูงเป็นซังกุงชั้นกลาง ชองซังกุงถูกตัดเงินเดือน เยินเซ็งขอความเห็น
ใจจากชองซังกุงให้ช่วยเหลือซอจังกึม สุดท้ายซังกุงฝ่ายปกครองจึงให้ซอจังกึมไปทางานในสวนผักเขตทาเจ
แทนซึ่งเป็นที่ที่คนทาผิดไปอยู่รวมกัน ถึงแม้ว่าซอจังกึมจะรักษาตาแหน่งนางกานัลไว้ได้ แต่ก็ยากที่จะกลับเข้า
มาทาอาหารในวังหลวงได้อีกครั้ง ระหว่างทางซอจังกึมเดินสวนกับมินจุงโฮแต่ต่างคนต่างไม่รู้ตัว เมื่อมาถึงสวน
ผัก ซอจังกึมได้พบกับอดีตหมอหลวงชองอุนแบ็ค แต่ชองอุนแบ็คหมดหวังกับที่ที่ตนอยู่ เพราะรู้ว่าปลูกอะไรก็
ขึ้นยาก โอกาสที่จะได้กลับเข้าวังหลวงแทบไม่มีจึงใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยเอาเบี้ยเลี้ยงมาซื้อเหล้าดื่มจนเมาแล้วก็
นอนเหมือนกับทุกคนที่อยู่ที่สวนผักแห่งนี้ ซอจังกึมพบกับคังดึ๊กคูและได้ทราบข่าวว่าอีกสามเดือนข้างหน้านาง
กานัลจะมีการแข่งขันทาเครื่องเสวย ซึ่งซอจังกึมไม่อาจเข้าร่วมได้ทาให้ซอจังกึมเสียใจมาก แต่ซอจังกึมไม่ย่อ
ท้อเลือกที่จะทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยการปลูกสมุนไพรหายากให้ขึ้นในสวนผักเขตทาเจให้จงได้
ตอนที่ 9
ซอจังกึมยังคงพยายามจะปลูกสมุนไพรหายากให้ได้ และได้ทราบมาว่าแพปุนคือสมุนไพรหายากที่มี
คุณประโยชน์มากอีกทั้งยังราคาแพง แต่ตลอด 20 ปีมานี้ไม่มีใครปลูกได้เลย ซอจังกึมจึงต้องการจะปลูกแพปุน
ให้สาเร็จ และความพยายามของซอจังกึมก็เห็นผล ต้นกล้าของแพปุนงอกขึ้นมาทาให้ทุกคนที่หมดหวังในเขต
ทาเจต่างดีใจและมีความหวังขึ้ นอีกครั้งหนึ่ง แต่ในวันต่อมาต้นกล้าของแพปุนก็ถูกทาลายจนหมด ซอจังกึมจึง
ปลูกใหม่อีกครั้งและดักรอคนร้าย ในคืนที่คนร้ายปรากฎตัว ชองอุนแบ็คก็มาดักรอเช่นเดียวกันและได้จับตัว
คนร้ายไว้ได้ แต่เมื่อนาตัวคนร้ายไปให้ใต้ผู้คุมลงโทษ ผู้คุมกลับไม่เห็นด้วยและยังขู่ ชองอุนแบ็คไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ อี ก เพราะเป็ น การขั ดผลประโยชน์ ของขุ น นางชั้ น ผู้ ใ หญ่ อี ก หลายคนหากแพปุ น ถู กปลู ก ได้ ส าเร็ จ
ชองอุนแบ็ค จึงนาต้นกล้ าแพปุนไปเร่ขายทั่วเมืองและบอกทุกคนว่าเป็นแพปุนจากทาเจ ซึ่งเป็นการทาผิ ด
กฏหมาย ชองอุนแบ็คถูกจับกุมและได้นาความไปบอกกับใต้ เท้าผู้ที่จับกุมว่าที่ตนนามาขายเพราะผู้คุมละเลยที่
จะลงโทษคนทาผิด ทาให้ ชองอุนแบ็ครอดคดีมาได้อีกทั้ง และซอจังกึมยังได้ความดีความชอบจากการปลูก
แพปุนสาเร็จอีกด้วย ในวันต่อมา ความสามารถและคุณความดีของซอจังกึมก็ไปถึงวังหลวง ทาให้ซังกุงปก
ครองยกโทษให้ซอจังกึมและให้ กลับมาทางานในห้องเครื่องได้ตามเดิม นั่นเป็นโอกาสที่ทาให้ซอจังกึมจะได้
แข่งขันทาเครื่องเสวยให้ฮ่องเต้อีกด้วย
ซอจังกึมเดินทางกลับวังหลวงและไปยังหอสมุดเพื่อส่งจดหมายของชองอุนแบ็คให้กับใต้เท้าปาร์ค แต่
กลับได้พบกับมินจุงโฮแทน มินจุงโฮเมื่อได้อ่านจดหมายจึงเข้าใจว่าชองอุนแบ็คชื่นชมความรู้ความสามารถของ
ซอจังกึม และอยากให้ซอจังกึมยืมหนังสือจากหอสมุดไปอ่านได้ ซึ่งปกติจะถูกสงวนไว้ให้ขุนนางอ่านเท่านั้น
มินจุงโฮจึงอนุญาตให้ซอจังกึมยืมหนังสือได้ ซอจังกึมมีเวลาเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบแข่งขันอีกเพียง 7 วัน ถ้า
หากสอบไม่ผ่านจะถูกขับไล่ออกจากวัง เพราะทางวังหลวงลดจานวนการรับนางกานัลลง แชกึมยองได้ให้ความ
ช่วยเหลือซอจังกึมโดยการให้ยืมตาราที่แชกึมยองจดบันทึกการเรียนไว้
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ตอนที่ 10
การสอบแบ่ งเป็ น สองรอบ รอบแรกเป็นการสอบข้อเขียนก่อนถ้าใครตอบได้เร็ว กว่าก็จะได้เลื อก
วัตถุดิบที่ดีไปก่อน แล้วจึงนาวัตถุดิบไปใช้ในรอบที่สอง ในรอบแรกซอจังกึมและนางกานัลบางส่วนตอบคาถาม
ไม่ได้จนหมดเวลา จึงได้เลือกวัตถุดิบเป็นกลุ่มสุดท้าย หลังจากเตรียมน้าแกงและวัตถุดิบเสร็จแล้ว นางกานัล
ทุกคนจึงเข้านอนเพื่อเตรียมตัวแข่งขันทาหมั่นโถวในวันต่อไป แต่แป้งหมี่ของซอจังกึมถูกขโมยไปโดยนางกานัล
ฝ่ายเย็บปัก ซึ่งลูกของซังกุงอาวุโสที่กาลังจะเกษียณและต้องออกจากวัง เนื่องจากต้องการทาหมั่นโถวให้แม่
ของตนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันชั่วชีวิต ซอจังกึมหมดหนทางเนื่องจากแป้งหมี่ในตอนนั้นหายากและขาด
แคลน ซอจังกึมจึงเลือกที่จะใช้ ผักกาดขาวกับพากึนห่อไส้หมั่นโถวแทนแป้ง ผลออกมารสชาติดีเยี่ยม แต่ก็ยัง
ถูกปรับตกเพราะไม่ใช้วัตถุดิบตามที่กาหนดและทาแป้งหมี่หายส่งผลให้ซอจังกึมต้องออกจากวังไป ในขณะ
นั้นเองพระพันปีเสด็จมาเยี่ยมชมการสอบและได้ชิมหมั่นโถวของซอจังกึม พระพันปีถูกใจในรสชาติเป็นอย่าง
มาก รวมทั้งยังชื่นชมในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของซอจังกึม จึงรับสั่งให้ซอจังกึมสอบผ่าน นาง
กานัลทุกคนที่สอบผ่านได้เข้าร่วมการปฏิญาณตนเพื่อเป็นนางใน
ตอนที่ 11
เยินเซ็งและยองโนมีปัญหากันและไม่อยากอยู่ร่วมห้องนอนกัน จึงขอร้องให้ชองซังกุงอนุญาตให้พวก
นางแยกห้องกัน เยินเซ็งจึงได้อยู่ห้องเดียวกับซอจังกึม ยองโนได้ไปอยู่กับแชกึมยอง ในคืนนั้นฮันซังกุงได้มอบ
มีดของปาร์คเมียงยอให้กับซอจังกึม เพราะซอจังกึมมีความฉลาดและใฝ่รู้เหมือนปาร์คเมียงยอซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทของฮันซังกุง วันรุ่งขึ้นนางในใหม่ทุกคนได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 1 วัน แต่ต้องนาอาหารกลับมาด้วย ซอ
จั ง กึ ม จึ ง กลั บ ไปหาครอบครั ว คั ง ดึ๊ ก คู แ ละไปยั ง ที่ ที่ ป าร์ ค เมี ย งยอเสี ย ชี วิ ต เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ดวงวิ ญ ญาณของ
ปาร์คเมียงยอ เมื่อกลับมาที่วังหลวง นางในทุกคนต้องเริ่มต้นฝึกหัดทาเครื่องเสวยสาหรับฮ่องเต้ แชกึมยองทา
ผลงานได้ดีที่สุดในตอนสอบจึงได้เป็นนางในชั้นสูง ได้รับหน้าที่ทางานในห้องลาเลียงซึ่งเป็นห้องที่ซอจังกึม
อยากเข้าไปหาตาราของปาร์คเมียงยอ นางในฝึกหัดทุกคนยังคงมีความบกพร่องอยู่บ้างทาให้ถูกตาหนิและ
ได้รับการสั่งสอนจากเหล่าซังกุง ขณะเดียวกัน มินจุงโฮได้จับตัวคนที่ทาร้ายเขาได้และสอบถามถึงเป้าหมาย
ของคนร้าย คนร้ายได้หลุดปากพูดถึงผู้หญิงที่ช่วยชีวิตมินจุงโฮในวันนั้นไว้ มินจุงโฮจึงทราบถึงเบาะแสและ
ออกตามหาผู้หญิงที่ช่วยชีวิตเขาไว้จนมาถึงบ้านของคังดึ๊กคู แต่ซูฮยางไม่ไว้ใจมินจุงโฮกลัวว่ามินจุงโฮจะมาจับ
ซอจังกึมจึงไม่ได้บอกความจริงไป
วันต่อมาฮ่องเต้ต้องออกล่าสัตว์เร็วกว่ากาหนด 5 วัน เพราะโหรหลวงทานายว่าอีก 5 วันฝนจะตก ทา
ให้นางในต้องติดตามไปทาอาหารที่นอกวังด้วย ในวันที่ฮ่องเต้กาลังจะกลับจากการล่าสัตว์ มิ นซังกุงกับทูปัง
นางในชั้นสูงทาเรื่องผิดพลาดทาให้อาหารปนเปื้อนพิษ ทูปัง มินซังกุง และฮันซังกุงที่ได้ชิมอาหารที่ปนเปื้อน
พิษเข้าไปทาให้หมดแรงจนหลับ ไม่สามารถดูแลการปรุงอาหารได้ ก่อนที่ฮันซังกุงจะหลับไปได้สั่งให้กึมยอง
และซอจั งกึมดูแลการทาเครื่องเสวยแทน แต่อยู่ ๆ ฮ่องเต้อยากจะทานหมี่เย็นแทนข้าวทาให้ซอจังกึมกับ
แชกึมยองต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะไม่เคยทาหมี่เย็นมาก่อน ซอจังกึมจึงไปนาน้าแร่จากภูเขามาทา
น้าแกง และแชกึมยองทาบะหมี่ที่ตนไม่เคยทามาก่อน แต่รสชาติกลับออกมาเป็นที่พอพระทัยของฮ่องเต้เป็น
อย่างมาก ทาให้แชกึมยองและซอจังกึมได้รับความดีความชอบ ในตอนกลางคืนแชกึมยองเดินสวนกับมินจุงโฮ
ซึ่งแท้จริงแล้วผู้ชายที่แชกึมยองชอบมาตั้งแต่เด็ก ๆ ก็คือมินจุงโฮนั่นเอง
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ตอนที่ 12
มินจุงโฮเดินมาพบกับซอจังกึมโดยบังเอิญจึงได้พูดคุยกัน แต่ไม่นานแชกึมยองก็มาตามซอจังกึมให้กลับ
ไปที่พักและได้เตือนซอจังกึมไม่ให้สนิทสนมกับผู้ชายในวังมากเกินไปเพราะจะดูไม่ดี วันต่อมาซอจังกึมและ
เยินเซ็งได้เข้าไปทางานในห้องลาเลียงแทนมินซังกุงกับทูปังที่ถูกทาโทษ วันต่อมาแชซังกุงบังคับให้แชกึมยองนา
ยัน ต์ไปซ่อนไว้ในห้ องล าเลี ยงเพื่อทาให้ เด็กที่อยู่ในท้องของพระมเหสี เปลี่ ยนจากเด็กผู้ ชายเป็นเด็กผู้ห ญิง
เนื่องจากถ้าเด็กออกมาเป็นองค์ชายจะทาให้ขุนนางผู้ใหญ่และสกุลแชตกอยู่ในความลาบก แต่แชกึมยองยังคง
ปฏิเสธ
ซอจังกึมขอเข้าเวรแทนเยินเซ็งในเวลากลางคืนเพื่อไปค้นหาตาราของปาร์คเมียงยอในห้องลาเลียง
ตอนเช้าซอจั งกึมได้ยินเสียงแชกึมยองร้องด้วยความเจ็บปวดจึงเข้าไปช่วยเหลือ แต่กลั บถูกปฏิเสธและไล่
ออกมา ในเวลากลางคืนซอจังกึมไปพบกับแชซังกุงเพื่อขออาสาเข้าเวรแทนแชกึมยองเพราะแชกึมยองดูอาการ
ไม่ดี แชซังกุงปฏิเสธและบอกให้ซอจังกึมกลับไปห้องพัก แต่ซอจังกึมไม่เชื่อฟังและแอบเข้าไปยังห้องลาเลียง
เพื่อหาตาราของปาร์คเมียงยอต่อ แชกึมยองมาพบแชซังกุงเพื่อรับยันต์ไปและยอมรับในชะตากรรมที่ต้องทา
หน้าที่นี้ แชกึมยองมายังห้องลาเลียงพบว่าซอจังกึมแอบเข้ามาในห้องลาเลียงจึงไล่ให้ซอจังกึมออกไป เยินเซ็ง
ออกมาตามหาซอจังกึมจึงได้เห็นเหตุการณ์ที่แชกึมยองนายันต์ไปซ่อนไว้บนขื่อ เมื่อแชกึมยองออกไปจากห้อง
ลาเลียง ซอจังกึมวกกลับมาหาตาราที่ห้องลาเลียงอีกครั้ง ทาให้เยินเซ็งสงสัยว่าแชกึมยองนาของอะไรมาซ่อนไว้
และซอจั ง กึ ม ตามหาอะไรอยู่ เยิ น เซ็ ง เล่ า ให้ ซ อจั ง กึ ม ฟั ง ถึ ง สิ่ ง ที่ ต นเห็ น เมื่ อ คื น และพาซอจั ง กึ ม ไปยั ง ที่ ที่
แชกึมยองเอายันต์ไปซ่อน แต่เกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อเยินเซ็งกาลังจะเขี่ยยันต์ให้ร่วงลงมา กลับมีตาราเล่มหนึ่ง
ตกลงมาแทน คือตาราที่ซอจังกึมตามหานั่ นเอง ด้ว ยความดีใจซอจัง กึมจึงรีบคว้าตาราแล้ว ออกจากห้อง
ลาเลียงไป ต่อมาซอจังกึมถูกเรียกตัวไปสอบสวนเกี่ยวกับการลักลอบเข้าห้องลาเลียงและถูกซัดทอดข้อหาที่นา
ยั น ต์คุณไสยไปซ่อนไว้ในห้ องล าเลี ย ง ซอจังกึมจึงถูก ขังเอาไว้ในห้ องเก็บของเพื่อรอรับโทษ ระหว่างนั้ น
ชองซังกุงน ายัน ต์คุณไสยไปให้ คังดึ๊ กคูสื บหาดูว่าเป็นยันต์ที่ทามาสาปแช่งผู้ ใด คังดึ๊กคูนายันต์ไปให้ห มอดู
ตรวจสอบจึงพบว่าเป็นยันต์คุณไสยที่ทามาเพื่อสาปพระมเหสีให้คลอดลูกมาเป็นผู้หญิง
ตอนที่ 13
คังดึ๊กคูนาเรื่องยันต์ไปบอกกับชองซังกุงและคืนยันต์ให้พร้อมกับบอกว่าขอไม่ข้องเกี่ยวเรื่องพวกนี้ด้วย
ชองซังกุงกลับมาสอบสวนซอจังกึมอีกครั้ง เยินเซ็งจึงบอกเรื่องที่ตนเห็นในวันนั้น ทาให้แชกึมยองถูกขังไว้อีกคน
ในฐานะผู้ต้องสงสัย แชซังกุงไปค้นห้องของซอจังกึมแต่ไม่พบอะไร แชซังกุงนาเรื่องไปปรึกษาซังกุงปกครอง
ทาให้ ซังกุ งปกครองมาห้ ามไม่ ให้ ซองซั งกุงไปรายงานกรมอาญา โดยอ้างว่า ไม่ควรทาให้ ฮ่องเต้ เป็นกังวล
ซองชังกุงเริ่มสงสัยในตัวซังกุงปกครองและแชซังกุง ฮันซังกุงไปพบซอจังกึมเพื่อขอร้องให้พูดความจริงออกมา
และนาหลักฐานถึงของที่เข้าไปหาในห้องลาเลียงมาให้ดู แต่ซอจังกึมก็ไม่ยอมปริปากเพราะเคยเปิดเผยตัวตน
ของพ่อแม่แล้วทาให้พ่อแม่ต้องตายเป็นเรื่องฝังใจตั้งแต่เด็ก ชองซังกุงยังคงตั้งใจที่จะพาซอจังกึมกับแชกึมยอง
ไปกรมอาญาเพื่อรับโทษให้ได้ ฮันซังกุงขอให้พิจารณาใหม่เพื่อช่วยชีวิตซอจังกึมไว้ ทาให้ชองซังกุงยอมทิ้ง
อุดมการณ์ต่อหน้าที่และปล่อยเรื่องนี้ไป ทาให้ซอจังกึมรอดพ้นจากข้อหานี้
(ตอนนี้ เรื่องวนเวียนอยู่กับการสืบสวนแต่ซอจังกึมไม่ยอมปริปาก)
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ตอนที่ 14
คังดึ๊กคูแอบนายาชูกาลังมาขายให้กับทหารซึ่งเป็นการทาผิดกฏหมายจึงถูกจับตัวมาลงโทษโดยใต้เท้า
เครื่องต้น แต่ขณะที่กาลังนาตัวคังดึ๊กคูไปตัดมือ ฮ่องเต้มีรับสั่งให้คังดึ๊กคูเข้าเฝ้า เพราะน้าแกงถังเช่าตุ๋นเป็ดของ
บารุงที่คังดึ๊กคูทาให้องค์ชายเสวยส่งผลให้องค์ชายมีอาการมือเท้าชา ใต้เท้าเครื่องต้นจึงสั่งให้คุมขังคังดึ๊กคูไว้
ก่อน หมอหลวงมาตรวจอาการองค์ชายวินิจฉัยว่า องค์ชายถูกพิษอาจจะเป็นพิษจากสมุนไพรที่ใส่ในน้าแกงที่
ช้อนเงินก็ตรวจไม่เจอ ความผิดนี้จึงตกมาอยู่ที่คังดึ๊กคู ซอจังกึมทราบเรื่องจึงสืบเสาะวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ให้กับคังดึ๊กคู ซอจังกึมไปยืมตารายาสมุนไพรจากหอสมุดมาอ่านจนค้นพบว่าน้ามันจันเทศที่เป็นส่วนผสมของ
ยาให้องค์ชายเมื่อทานคู่กับโสมที่เป็นส่วนผสมของถังเช่าตุ๋นเป็ดทาให้เกิดพิษส่งผลให้ตัวชา ซอจังกึมพิสูจน์ด้วย
ตนเองจนเกิดอาการเดียวกับองค์ชาย ฮ่องเต้เห็นในความดีความชอบจึงประทานเนื้อให้ซอจังกึมทาน
เมื่อซอจังกึมอาการดีขึ้นเป็นช่วงที่ใกล้วันเกิดของซังกุงปกครองพอดี ฮันซังกุงจึงได้ให้ซอจังกึมไปช่วย
ชองซังกุงทาอาหารเพื่อไปมอบเป็นของขวัญให้ซังกุงปกครอง ชองซังกุงมีอาการป่วยโรคไตทาให้ปวดเข่าจึงยืน
ทาอาหารนาน ๆ ไม่ได้และการรับรู้รสชาติเพี้ยนไป ซอจังกึมจึงรับหน้าที่ปรุงและชิมอาหารแทน แต่ปรากฎว่า
อาหารที่ทาออกมานั้นเค็มเกินไปและเผ็ดพริกไทยเกินไป ทาให้ชองซังกุงถูกซังกุงปกครองตาหนิต่อหน้าทุก ๆ
คนที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิด ซอจังกึมจึงสงสัยในรสชาติของอาหารที่ตนเองปรุงจึงให้แชกึมยองช่วย
ชิม แชกึมยองบอกว่ารสเค็มเกินไปและใส่พริกไทเยอะไป ซอจังกึมจึงไปชิมเครื่องปรุงต่าง ๆ ในครัว จึงรู้สึกตัว
ว่าลิ้นของตนชาทาให้รู้รสเพี้ยนไป อาการลิ้นชาขอซอจังกึมยังไม่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันอาการป่วยของชองซังกุง
รู้ไปถึงหูแชซังกุง แชซังกุงจึงวางแผนกับแชพันซุลหวังจะปลดชองซังกุงออกจากตาแหน่งแล้วให้แชซังกุงขึ้น
ครองตาแหน่งซังกุงสูงสุดแทน
ตอนที่ 15
ซังกุงปกครองรับรู้เรื่องที่แชซังกุงต้องการปลดชองซังกุงออกโดยมีขุนนางผู้ใหญ่ให้ท้าย ซังกุงปกครอง
คัดค้านและขอให้รอไปก่อน ชองซังกุงเข้าพบพระเจ้าจุงจงและขอให้ปลดตนเองออกจากตาแหน่ง แต่ฮ่องเต้
คัดค้านเพราะชื่นชอบในฝีมืออาหารของชองซังกุง ชองซังกุงอ้อนวอนจนฮ่องเต้เ ข้าใจ แต่ชองซังกุงยื่นข้อเสนอ
ให้มีการแข่งขันทาอาหารระหว่างแชซังกุงกับฮันซังกุง หากใครทาได้พอพระทัยฮ่องเต้ก็จะได้เป็นซังกุงสูงสุด
แทนชองซังกุง และฮ่องเต้ก็เห็นด้วย ฮันซังกุงต้องการสืบทอดเจตนารมย์ของชองซังกุงแต่มีเดิมพันที่สูงคือถ้า
แพ้ก็ต้องออกจากวังไป ฮันซังกุงจึงมาขอให้ซอจังกึมมาเป็นผู้ช่วยในวันแข่งขัน แต่ซอจังกึมปฏิเสธเพราะอาการ
ลิ้นชายังรักษาไม่หายและไม่มีวี่แววว่าจะหาย ฮันซังกุงไม่ย่อท้อพาซอจังกึมไปหาหมอนอกวังแต่ก็ไม่มีใครรักษา
ให้ได้จนกระทั่งมาพบกับพ่อค้าปลาตาบอดที่สามารถรับรู้ว่าปลาตัวไหนสดตัวไหนไม่สดได้ทั้ งที่ตามองไม่เห็น
เวลาผ่านไปซอจังกึมยังคงไม่หายจากอาการลิ้นชาและสิ้นหวัง ในวันคัดเลือกผู้ช่วยแชซังกุงเลือกกึมยองเป็น
ผู้ช่วย ส่วนฮันซังกุงยังคงยืนยันที่จะเลือกซอจังกึมเป็นผู้ช่วยและให้กาลังใจและเชื่อว่าซอจังกึมยังปรุงอาหารได้
โดยอาศัยพรสวรรค์และความชานาญที่ เกิดจากการฝึกฝนพร้อมกับชี้ให้ซอจังกึมเห็นพรสวรรค์ของตนเองและ
เริ่มฝึกฝนการทาอาหารโดยห้ามชิมรสชาติ ปรากฏว่าซอจังกึมทาอาหารออกมาได้อร่อยไม่ผิดเพี้ยนเลยทาให้ทั้ง
คู่มีกาลังใจขึ้นมาก
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ตอนที่16
ฮันซังกุงเล่าให้ฟังถึงเรื่องของพ่อค้าขายปลาตาบอดที่เป็นแรงบันดาลใจทาให้เกิดความคิดการฝึกฝนให้
ซอจั งกึมลองทาอาหารโดยไม่ต้องชิมและยั งคงไม่ละทิ้งความหวังที่จะรักษาลิ้นของซอจังกึมให้ห ายชา ใน
ขณะเดียวกัน แชซังกุงนาตาราลับ ที่ไม่มีใครเคยอ่านแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์มาให้แชกึมยองเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
โอกาสชนะให้กับตน แชซังกุงพบว่ ายองโนและชางยาที่พักห้องเดียวกับกึมยองแอบเล่นไพ่นกกระจอกจึงสั่งให้
ยองโนไปพบตนเป็นการส่วนตัวทาทีว่าจะลงโทษ แต่แท้จริงแล้วมีคาสั่งให้ยองโนไปนอนพักห้องเดียวกับซอจังกึ
มแทนเพื่อสืบเรื่องซอจังกึมกับฮันซังกุงและนามารายงานตน
เครื่องปรุงในวังเกิดมีกลิ่นและรสชาติผิดเพี้ยนไปถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเครื่องปรุงเหล่านี้ใช้ทาอาหาร
ให้ทุกๆคนในวังทาน ชองซังกุงจึงสั่งให้แชซังกุงกับฮันซังกุงไปสืบหาสาเหตุ ฮันซังกุงจึงพาซอจังกึมไปตรวจสอบ
ถั่วเหลืองที่ส่ งมาจากวัดชองยอง แชซังกุงไปพบแชพันซุลเพื่อสอบถามเรื่องเกลือจึงทราบว่าใต้เท้ าวูมีการ
ลักลอบนาเกลือที่คุณภาพไม่ดีผสมกับเกลือคุณภาพดีส่งเข้ามาในวัง แชซังกุงกับแชพันซุลจึงรีบหาทางปกปิด
ความผิดที่เกิดขึ้น ระหว่างทางซอจังกึมพบกับคังดึ๊กคูโดยบังเอิญ คังดึ๊กคูได้มอบเหล้าชงวาเป็นเหล้าชั้นเลิศและ
เป็นยาอายุวัฒณะให้ซอจังกึมเพื่อเป็นการขอบคุณที่ ช่วยตนในคดีคราวก่อน ซอจังกึมเล่าให้คังดึ๊กคูฟังเรื่อง
เครื่องปรุงรสในวังคังดึ๊กคูจึงอยากช่วยซอจังกึม ชองซังกุงตรวจเกลือในห้องเครื่องชางยาบอกกับชองซังกุงว่า
เกลือในห้องเครื่องอื่นไม่ดีเหมือนในห้องเครื่องนี้ ชองซังกุงจึงไปตรวจจึงพบว่าเป็นเกลือด้อยคุณภาพจริงๆ
คังดึ๊กคูแอบเข้าวังในตอนกลางคืนและนาเสื้อผ้าผู้หญิงไปคลุมไหเครื่องปรุงเพื่อขอขมาดวงวิญญาณพระมเหสี
เพราะเชื่อคาทานายของหมอดูที่บอกว่าเป็นเพราะวิญญาณพระมเหสีที่เสียชีวิตมาล้างแค้น คังดึ๊กคูถูกมินจุงโฮ
จับได้จึงแก้ตัวว่าที่ทาไปเพราะต้องการช่วยซอจังกึม
ตอนที่ 17
แชซังกุงพบวิธีหมักเครื่องปรุงให้ อร่อยขึ้นแต่แชกึมยองให้ความเห็ นว่ามีความหวานเจือปนผิ ดกับ
เครื่องปรุงเดิม และได้นาเครื่องปรุงนี้มาทาอาหารให้ฮ่องเต้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฮ่องเต้บอกว่ารสชาติดีแต่
รสชาติเดิมอร่อยกว่า ฮันซังกุงกับซอจังกึมพบถึงปัญหาที่ทาให้เครื่องปรุงรสชาติไม่เหมือนเดิมเพราะมีการตัดไม้
บริเวณที่วางไหเครื่องปรุง ซึ่งจริง ๆ แล้วการวางไหไว้ใต้ต้นไม้จะทาให้เครื่องปรุงรสชาติดีกว่าและมีประโยชน์
กว่า เมื่อนาเครื่องปรุงที่ใส่ในไหใต้ต้นไม้มาทาอาหารให้ฮ่องเต้เสวยผลปรากฏว่าฮ่องเต้พึงพอใจมากที่รสชาติ
กลับมาเหมือนเดิมและชื่นชมฮันซังกุงที่ค้นหาวิธีแก้ได้ ซอจังกึมขออนุญาตไปยังสวนผักเพื่อพบกับ ชองอุนแบ็ค
หวังให้ รั กษาอาการชาที่ลิ้ น เมื่อไปถึงสวนผั ก ชองอุนแบ็ค ใช้พิษจากเหล็ กในของผึ้ งมาทายารักษาโรคได้
ซอจังกึมจึงขอร้องให้ใช้เหล็กในผึ้งรักษาตน แต่ชองอุนแบ็คปฏิเสธ ซอจังกึมได้พบกับมินจุงโฮโดยบังเอิญมินจุง
โฮรู้เรื่องลิ้นชาของซอจังกึมจึงได้พูดให้กาลังใจซอจังกึมและได้มอบหนังสือให้หนึ่งเล่มและมีคากลอนที่มินจุงโฮ
เขีย นเองแนบไว้ด้ว ย ขณะซอจั งกึ มเปิ ดอ่านหนังสื อฮันซัง กุงมาเรียกตัว ซอจังกึม ไปทาอาหารว่าง ขณะที่
ซอจังกึมไม่อยู่ในห้องยองโนแอบเข้ามาจดชื่อหนังสือที่ซอจังกึมอ่านพบว่ามีแต่ตาราแพทย์ทั้งสิ้นจึงนาความไป
บอกแชกึมยอง
แชซังกุงรู้เรื่องประสาทรับรู้รสของซอจังกึมมีปัญหาจากหมอหลวงแต่ต้องการทดสอบให้แน่ใจในการ
แข่งขันทาอาหารระหว่างนางในด้วยกันเมื่อแชซังกุงมั่นใจแล้วจึงนาเรื่องไปบอกชองซังกุง เมื่อชองซังกุงรับรู้
เรื่องจึงต้องการให้ซอจังกึมออกจากห้องเครื่องไป แต่ฮันซังกุงคัดค้านเพราะเชื่อในความสามารถของซอจังกึม
แชซังกุงจึงเสนอให้ซอจังกึมทาอาหารจากเนื้อปลาวาฬแข่งกับตนให้อร่อยให้ได้ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก ถ้าหากทา
ได้เรื่องที่ซอจังกึมเสียประสาทรับรู้รสไป ตนเองจะไม่พูดถึงอีก
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ตอนที่ 18
ซอจังกึมมาพบชองอุนแบ็คอีกครั้ง และได้รับการฝังเข็มโดยเหล็กในของผึ้งทาให้มีผื่นขึ้นแต่ก็อดทนไม่
ยอมกินยาแก้พิษผึ้ง คังดึ๊กคูมาทาอาหารในวังและได้นาดีหมูมาให้ซอจังกึมชิมเพราะดีหมูสามารถช่วยทาให้
ประสาทการรับรสฟื้นขึ้นได้และบอกกับซอจังกึมว่าเนื้อปลาวาฬรสชาติ คล้ายเนื้อวัว แชพันซุลแอบนาตารา
อาหารเกี่ยวกับการปรุงเนื้อปลาวาฬให้กับแชซังกุงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ฮ่องเต้พอพระทัยใน
รสชาติเนื้ อปลาวาฬที่ซอจั งกึมทามาก ทาให้ การแข่งครั้งนี้ซอจังกึมชนะไป แชซังกุงไม่พอใจอย่างมากจึง
เปิดเผยเรื่องที่ซอจังกึมเสียประสาทกับรู้รสไปต่อหน้านางกานัลทุกคน และต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ หวังจะขับ
ไล่ ซอจั งกึมออกจากห้ องเครื่ องไปจนกว่าอาการจะหายดี แต่ซอจังกึมได้ห ายจากอาการชาที่ลิ้ นแล้ ว และ
แยกแยะรสชาติของกุ้งดองได้ทุกชนิดซึ่งเป็นเรื่องยาก แม้แต่ซังกุงยังแยกไม่ได้ ทาให้ทุกคนชื่นชมซอจังกึมเป็น
อย่างมาก ส่งผลให้แชซังกุงไม่พอใจมากขึ้นไปอีก ซอจังกึมเมื่อหายดีแล้วจึงรีบไปขอบคุณชองอุนแบ็คและไม่ลืม
ที่จะไปขอบคุณมินจุงโฮโดยการทาอาหารไปให้ทาน เมื่อซอจังกึมกลับไป แชกึมยองก็มาพบมินจุงโฮและมอบ
แป้นหมึกให้ มินจุงโฮเห็นสีหน้าแชกึมยองไม่ค่อยดีจึงพูดปลอบใจแชกึมยองด้วยคาพูดที่ซอจังกึมเคยพูดให้ตน
ฟัง
ตอนที่ 19
ซังกุงปกครองน าเรื่ องแข่งขัน เพื่อชิงตาแหน่งซังกุงสู งสุ ดไปบอกพระพันปี หวังให้ ยกเลิ กการแข่ง
พระพันปีจึงพบกับฮ่องเต้และบอกว่าไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อย ฮ่องเต้จึงยกหน้าที่การตัดสินให้กับ
พระพันปีแทน ทาให้แชซังกุงมั่นใจมากว่าจะชนะเพราะเชื่อว่าพระพันปีจะเข้าข้างตน ซอจังกึมและแชกึมยอง
ต่างตามหาวัตถุดิบที่ดีและมีราคาแพงเพื่อมาทาอาหารในการแข่ง ขณะที่มินจุงโฮได้รับคาสั่งให้ไปสืบหาสาเหตุ
ที่ผลการเก็บเกี่ยวลดลง ชองซังกุงเรียกฮันซังกุง แชซังกุงเข้าพบเพื่อถ่ายทอดคาสั่งจากฮ่องเต้ เนื่องจากในช่วง
นี้เป็นช่วงข้าวยากหมากแพงเนื่องจากผลการเก็บเกี่ยวไม่ดี ฮ่องเต้จึงไม่อยากให้สิ้นเปลืองกับงานประสูติของ
องค์ชายมากนัก พระพันปีเห็นด้วยจึงรับสั่งให้หาวิธีทาอาหารที่ประชาชนไม่เคยใช้ทาหรือของที่ไม่เคยใช้มา
ทาอาหารแทน โดยในสารับจะมีเพียงข้าวกับน้าแกงเท่านั้น ซอจังกึ ม ฮันซังกุง แชกึมยอง และแชซังกุงจึงออก
จากวังไปเพื่อศึกษาหาวัตถุดิบจากของเหลือใช้และศึกษาว่าประชาชนทั่วไปกินอยู่อย่างไร ต่างฝ่ายต่างหา
วัตถุดิบที่ต้องการได้แล้ว แต่ยังขาดซี่โครงวัวสาหรับทาน้าซุปทั้งสองฝ่าย ฝ่ายแชกึมยองจึงกลับไปขอซี่โครงวัวที่
วัง ส่วนซอจังกึมกลัวว่ากลับไปที่วังจะไม่มีซี่โครงวัวจึงออกหาต่อจนค่ามืดก็ยังไม่กลับทาให้ฮันซังกุงเป็นห่วง
มาก ในเช้ าวัน รุ่ งขึ้ น ซอจั ง กึม กลั บ มาพร้ อ มซี่โ ครงวัว อย่า งดี ต่า งฝ่ ายต่ างเริ่ม เตรี ยมวัตถุ ดิบให้ พ ร้อมเพื่ อ
ทาอาหารให้ พระพัน ปีตัดสิน ผลคือซอจั งกึมแพ้ไปในครั้งนี้เพราะรสชาติน้าแกงสู้ ของฝ่ายแชกึมยองไม่ได้
ฮันซังกุงจึงอบรมสั่งสอนซอจังกึมชี้ให้เห็นว่าทาไมถึงแพ้ และด้วยความผิดหวังในตัวซอจังกึมจึงสั่งให้ซอจังกึม
ไปดูแลซังกุงพี่เลี้ยงของมเหสีที่กาลังป่วยอยู่ ซอจังกึมจึงจะไม่ได้ลงแข่งในรอบต่อไป ทาให้ซอจังกึมเสียใจอย่าง
มาก เมื่อรู้ข่า วของซอจังกึมตาแหน่งผู้ช่วยของฮันซังกุงจึงว่างทาให้นางในทุกคนอยากเข้ารับตาแหน่งแทน
ซอจังกึม แต่ทุกคนที่เข้ามาเสนอตัวรับหน้าที่แทนซอจังกึมเมื่อเจอบททดสอบของฮันซังกุงก็ไม่สามารถทนต่อ
บททดสอบได้อย่างซอจังกึมเลย
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ตอนที่ 20
ซอจังกึมมาถึงวัดซึ่งเป็นที่พักของซังกุงพี่เลี้ยงและได้พบกับคังดึ๊กคู แต่ซอจังกึมไม่อยากทาอาหารและ
มีแต่อาการซึมเศร้า มินจุงโฮมาสืบเรื่องโสมที่ขาดแคลนกว่าปกติและมาพักที่วัดเดียวกันกับคังดึ๊กคู จึงได้พบกับ
ซอจังกึม แต่ดูซอจังกึมไม่มีชีวิตชีวาเลยทาให้คังดึ๊กคูแ ละมินจุงโฮเป็นห่วงทั้งคู่จึงวางแผนให้ซอจังกึมมาผ่อน
คลายที่ทะเลทาให้ซอจังกึมลดความเศร้าลงได้บ้าง ซอจังกึมได้เล่าเรื่องอดีตของบิดาตนให้มินจุงโฮฟัง เช้าวัน
ต่อมาซอจังกึมได้รับหน้าที่ให้ไปซื้อยา มินจุงโฮจึงอาสาไปส่งเพราะต้องการมาประชุมกับสายลับที่ส่งไปสืบเรื่อง
โสม สายลับแจ้งว่าโสมที่ขาดส่งได้ถูกส่งไปยังร้านค้าของแชพันซุล แต่มีคนของแชพันซุลมาดักรอและลอบทา
ร้ายมินจุงโฮ ทาให้ซอจังกึมพลอยโดนตามล่าไปด้วย แต่ทั้งคู่หลบกลับมายังวัดได้อย่างปลอดภัย ผู้ดูแลวัดที่หา
ที่ซ่อนตัวให้ได้ทาอาหารเย็นให้ทั้งคู่ทาน ซอจังกึมทึ่งในรสชาติของผักที่ผู้ดูแลทามากและพยายามถามถึงวิธีทา
แต่ผู้ดูแลก็บ่ายเบี่ยงตลอด อีก 7 วันจะถึงวันแข่งขันทาอาหารอีกรอบหนึ่งแต่ฮันซังกุงยังคงไม่มีผู้ช่วยมาแทน
ซอจังกึมพบว่าข้าวที่ซังกุงพี่เลี้ยงต้องการทานคือข้าวกึมซู ที่ต้องนาข้าวมาตากจนแห้ง 3-4 วันถึงจะได้
รสชาติ แต่ซอจังกึมไม่เชื่อคาแนะนาของผู้ดูแลวัด นาข้าวไปคั่วให้แห้งด้วยเตาถ่าน เมื่อซังกุงพี่เลี้ยงทานจึงบอก
ว่าใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ใช่ ในที่สุดผู้ดูแลวัดตากข้าวครบกาหนดแล้วจึงนามาให้ซังกุงพี่เลี้ยงทาน เมื่อได้ทานแล้ว
ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจและสั่งเสียว่า ถ้าหากนางเสียชีวิตแล้วช่วยนาข้าวนี้โรยไว้ที่หลุมศพนางด้วย
เพราะเป็นข้าวที่พี่ชายนางชอบและเคยทาให้นางทานก่อนพี่ชายจะเสียชีวิตอยู่ข้าง ๆ นาง สิ่งที่คนดูแลวัดทา
ทาให้ ซอจังกึมได้รับบทเรียนที่สาคัญคือหั วใจของคนทาอาหารต้องทาเพื่อให้คนกินมีความสุขและอิ่มหนา
ขณะทีซ่ อจังกึมคุยกับมินจุงโฮอยู่นั้น แชกึมยองที่ตั้งใจมาเยี่ยมมินจุงโฮเห็นเข้าพอดีและยังพบอีกว่ามินจุงโฮไป
ซื้อพู่กันให้กับซอจังกึม
ตอนที่ 21
ซอจังกึมเรียนรู้เคล็ดลับการทาอาหารจากผู้ดูแลวัดอย่างตั้งใจ หัวข้อในการแข่งทาอาหารในรอบสอง
ได้ออกมาแล้ว ฮันซังกุงกับแชซังกุงได้ออกไปตามหาวัตถุดิบที่กาหนด มีคนร้ายเข้ามาในที่พักของแชซังกุงทาให้
ซองซังกุงบังเอิญเจอตารารับเครื่องเสวยของซังกุงสูงสุด แชกึมยองมาขอเรียนรู้ตาราเครื่องเสวยจากแชซังกุง
ทาให้แชซังกุงรู้ว่าตาราหายไปและคิดว่าซองซังกุงเป็นคนเอาไป ซังกุงฝ่ายปกครองและแชซังกุง มาขอร้องเรียน
ตาราเครื่องเสวยกับชองซังกุงว่าขอโทษและขอแล้ว ๆ กันไป ชองซังกุงได้ไล่ไปเพราะตัวเองป่วยอยู่ไม่อยากคุย
เรื่องนี้
ซังกุงพี่เลี้ยงที่ซอจังกึมไปดูแลอยู่นั้นได้เสียชีวิตลงทาให้ซอจังกึมต้องกลับวังหลวง ฮันซังกุงได้ให้อภัย
แก่ซอกึมยอง ซอจังกึมรู้สึกฮันซังกุงเหมือนแม่คนที่สอง
ภายในวังเกิดโรคแพร่เชื้อระบาดทางอากาศทาให้มีคนติดเชื้อมากมาย ทาให้ชองซังกุงที่ปวดหัวเข่าอยู่
แล้วถูกใส่ร้ายและให้ถูกออกจากวังไปด้วย
ตอนที่ 22
จากโรคระบาดที่เกิดขึ้น พระพันปีเป็นห่วงกลัวโรคระบาดไปยังอาหารจึงสั่งให้การแข่งขันได้ยุติไปก่อน
ซังกุงปกครองจึงวางแผนให้แชซังกุงขึ้นเป็นซังกุงสูงสุดโดยให้แชซังกุงไปเตี้ยมกับซังกุงฝ่ายต่าง ๆ ไว้ก่อน
ซังกุงปกครองกับใต้เท้าเครื่องต้นไปปรึกษาพระพันปีเรื่องต่าแหน่งซังกุงสูงสุด พระพั นปีเห็นว่า การที่
จะปลดซองซังกุงที่เป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทา จึงให้แชซังกุงรักษาการแทนซังกุงสูงสุดไป
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ก่อน แชซังกุงจึงสั่งให้ฮันซังกุงกับซอกึมยองไปทาอาหารให้ทูตต่างแดนที่ตาหนักแทเพียง ซึ่ งเป็นตาหนักที่ไม่
ค่อยมีใครอยากไปเพราะงานหนัก ขณะที่ ออกจากวัง ฮันซังกุงเจอคังดึ๊กคูจึงขอร้องให้คักดึ๊กคูไปช่วยดูแลซอง
ซังกุงเนื่องจากไม่แน่ใจว่าซองซังกุงป่วยจริงหรือเปล่า มินจุงโฮเผอิญเจอแซกึมยองจึงถามเรื่องเกี่ยวกับโสมที่
ร้านแชพันซูล แต่แซกึมยองโกรธที่ไม่เป็นเคยห่วงแชกึมยองเลยจึงเดินหนีไป คังดึ๊กคู ไปเยี่ยมชองชังกุงจึงฝาก
จดหมายมาให้ฮันซังกุงทาให้รู้ว่า ชองซังกุงไม่ได้ป่วยอะไร
ทูตต้าหมิงมาเยือนตาหนักแทเพียงทาให้ฮันซังกุงต้องทาอาหารต้อนรับ ฮันซังกุงรู้ว่าทูตต้าหมิงป่วย
เป็นร้อนใน ทาให้อาหารที่เสริมนั้นมีแต่ผักสมุนไพร่ไม่มีอาหารชั้นดี ทูตต้าหมิงไม่พอใจไต้เท้าวูจึ งไล่ฮันซังกุง
ออกไป ซอจังกึมเห็นจึงรีบเข้ามาอธิบาย ว่าถ้ากินแต่ของทอด ของมัน ๆ จะทาให้ร้อนในไม่หายดี แถมยังต้อง
เดินทางต่ออีก ทูตต้าหมิงจึงสั่งให้ซอจังกึมทาอาหารที่อร่อยและทาให้หายร้อนในภายใน 5 วัน ไม่งั้นจะโดน
ลงโทษด้วยกฎของต้าหมิง ตลอด 5 วันซอจังกึมตั้งใจทาอาหารให้ทูตต้าหมิงมาตลอด แต่ทูตต้าหมิงก็มีสีหน้าที่
ไม่พอใจ ในวันที่ 6 แชซังกุงกับแชกึมยองทาอาหารเลิศรสให้ทูตต้าหมิงกิน ทูตต้าหมิงมีสีหน้าที่อิ่มเอมมากและ
เอ่ยปากชมว่า เป็นอาหารที่มีรสชาติดีจริง ๆ แต่ขอทานอาหารรสเลิศเป็นมื้อสุดท้าย เพราะว่าตลอด 5 วันที่
ซอจังกึมทาอาหารให้นั้นเป็นอาหารที่คานึงสุขภาพและมีรสชาติอร่อยและชื่นชมในตัวซอจังกึมอย่างมาก จึงสั่ง
ให้ซอซังกึมกับฮันซังกุงทาอาหารให้ตนเองตลอดจนกว่าจะกลับต้าหมิง
ตอนที่ 23
คักดึ๊กคูพาหมอไปดูอาการชองซังกุงทาให้ได้รู้ว่าอาการแย่กว่าตอนที่อยู่ในวัง เสียอีกจึงมารายงาน
กับฮันซังกุงและไต้เท้าเครื่องต้น ในขณะเดียวกันมีคาสั่งจากมเหสีให้ซอจังกึมมาเข้าพบและได้ถามไถ่เรื่องของ
การจากไปซั งกุ ง พี่ เ ลี้ ย ง ว่า ซั ง กุ ง พี่ เ ลี้ ย งจากไปอย่ า งหมดห่ ว งรึ เ ปล่ า ไต้ เ ท้ า เครื่ อ งต้ น จึ ง เล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่
ตาหนักแทเพียงที่ซอจังกึมทาอาหารให้ทูตต้าหมิ งทาน และคิดว่าซอจังกึมคงปฏิบัติกับซังกุงพี่เลี้ยงได้ดีเหมือน
ตอนทูตต้าหมิง
ชองซังกุงรู้เรื่องยาที่กินอยู่ทุกวันยิ่งกินยิ่งทาให้แย่ลง จึงเขียนจดหมายเชิญให้ซังกุงฝ่ายปกครองให้มา
หาแล้วขู่ให้ตัวเองกลับวังแล้วจัดการแข่งขันซังกุงสูงสุดต่อ ไม่งั้นจะเปิดโปงเรื่องยาที่ได้กินและเรื่องตาราของซัง
กุงสูงสุดที่ไม่ยอมมอบให้ตนโดยตรง พระมเหสีเล่าเรื่องผลงานที่ทูตต้าหมิงให้พระพันปีฟัง จึงเรียกแชซังกุงกับ
ซังกุงปกครองมาตาหนิว่าเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองได้ยังไง ชองซังกุงกลับมาในวังหลวงแล้วใน
ขณะเดียวกันพระพันปีและพระมเหสีจึงมีคาสั่งให้มีการแข่งขันขึ้นอีกครั้งโดยถือว่า การแข่งขันรอบสองคือ การ
ที่ทาอาหารให้ทูตต้าหมิงที่ผ่านมานั้นให้ฮันซุงกุงเป็นผู้ชนะ
คังดึ๊กคูมาส่งเหล้าให้มินจุงโฮ และคังดึ๊กคูพามินจุงโฮไปหอนางโลม มินจุงโฮเห็นแชพันซุลจึงแอบสืบ
เรื่องแชพันซุล เนื่องจากสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องคนในวัง
พระพันปีประกาศโจทย์รอบที่สามมาแล้วคือ ทาอาหารเสวยที่ดีที่สุด ฮันซุงกุงนึกถึงปาร์คเมียงยอจึงใช้
น้าหมัก10ปีที่ทาด้วยกัน กับ ปาร์คเมีย งยอที่ตั้งใจจะมอบให้ กับคนที่ซังกุงสูงสุ ดมาทาอาหาร ซอจังกึมอ่าน
จดหมายที่แม่ทิ้งไว้และพูดถึงน้าหมัก 10 ปี จึงคิดจะใช้น้าหมักนั้นทาอาหารในรอบที่สามเหมือนกัน
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ตอนที่ 24
คังดึ๊กคูกับชูหยางคิดจะช่วยฮันซังกุงเพื่อการค้าขายที่ดีในอนาคตจึงมอบเหล้าที่หมักอย่างดีเพื่อถวาย
ให้ฮ่องเต้ในช่วงตอนแข่งขัน ก่อนวันแข่งขันทุกฝ่ายเตรียมวัตถุดิบกันอย่างขันแข็งตกดึก ยองโนแอบเอาไก่กับ
แมวมาไว้ในห้องเตรียมอาหารของฮันซังกุงทาให้อาหารที่เตรียมไว้เกิดความเสียหาย ฮันซังกุ งจึงออกไปหา
วัตถุดิบกับคังดึ๊กคู พอฮันซังกุงแยกกับคังดึ๊กคูที่ท่าเรือทาให้เห็นว่าเรือที่ฮันซังกุงแล่นไปผิดทาง จึงคิดว่าเกิด
เรื่องไม่ดีขึ้นแน่ ๆ คังดึ๊กคูจึงมาขอความช่วยเหลือกับมินจุงโฮ มินจุงโฮจึงขี่ม้าตามหาฮันซังกุง ซอจังกึมเห็น
ว่าฮันซังกุงยังไม่กลับมาจึงขออาสาทาอาหารแข่งแทนฮันซังกุงเอง ซอจังกึมได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจาก
เพื่อน ๆ และขอให้เยินเซ็งช่วยเตรียมวัตถุดิบให้
ช่วงการแข่งขัน ผ่านไป 3 เมนู ทาให้พระพันปีสงสัยว่าทาไมฝ่ายฮันซังกุงถึงส่งแต่ผู้ช่วยมาถวายอาหาร
เพียงอย่างเดียว จึงทาให้รู้ว่า ฮันซังกุงออกไปหาวัตถุดิบยังไม่กลับมา ฮ่องเต้กับพระมเหสีเห็นถึงความตั้งใจจึง
ให้ซอจังกึมทาอาหารถวายต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบการแข่งขัน
ตอนที่ 25
มินจุงโฮได้พบกับฮันซังกุงจึงรีบให้ทหารพากลับวัง พอฮันซังกุงถึงวังเห็นซอจังกึมแข่งมาตลอดจึงให้ซอ
จังกึมทาการแข่งต่อจนจบการแข่งขัน การแข่งขันเสมอกันมาจนถึงเมนูสุดท้าย ซอจังกึมทาลูกบ๊วยป่ามาถวาย
ฮ่องเต้ และได้เล่าว่านี่คืออาหารที่ให้แม่กินแล้วหันมายิ้มก่อนตายไป ซอจังกึมจึงอยากถวายลูกบ๊ว ยป่ากับ
ฮ่องเต้เพื่อเทิดคุณแม่และอยากให้ฮ่องเต้มีรอยยิ้มเหมือนแม่ของนาง ปกครองแผ่นดินด้วยความสุข ทาให้
ฮ่องเต้ถึงกับพูดว่าซอจังกึมคือนางในที่ดีที่สุดของห้องเครื่อง พระพันปี ฮ่องเต้ พระมเหสีจึงอยากเห็นฮันซังกุงผู้
เป็นอาจารย์ แล้วกล่าวชมว่าลูกศิษย์มีจิตใจที่ดีและเก่งขนาดนี้ จึงรับสั่งให้ฮันซังกุงเป็นซังกุงสูดของห้องเครื่อง
ซอจังกึมได้พบมินจุงโฮจึงได้ขอบคุณที่ช่วยอาจารย์ของตน มินจุงโฮบอกว่าคนร้ายได้ถูกจับตัวไว้แล้ว
วัน ต่อมาพอจะไปไต่ ส วนคนร้ าย แต่คนร้ ายกลั บถูกผู้ ใหญ่ปล่ อยตัว ไปหมด จึงรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ช อบมาพากล
มินจุงโฮไปสืบข่าวกับคังดึ๊กคูจึงรู้ว่า แชพันซุลกับไต้เท้าวูมีความสัมพันธ์ในแง่ผลประโยชน์กัน
อีก 3 วันจะมีการเปลี่ยนตาแหน่งซังกุงสูงสุด แชซังกุงจึงวางแผนที่จะไม่ยอมให้ฮันซังกุงขึ้นตาแหน่ง
โดยจะทาประชามติและเตี๊ยมกับเหล่าซังกุงต่าง ๆ ให้เข้าข้างตน ถึงวันพิธีอาลาชองซังกุงกลับไม่มีซังกุงคนอื่น
ๆเลยซักคน
ตอนที่ 26
ซังกุงต่าง ๆ ประชุมกันที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ฮันซังกุงขึ้นเป็นซังกุงสูงสุด จึงอยากให้ซังกุงฝ่ายปกครอง
ไปทูลพระพันปี ในขณะนั้นชองซังกุงเข้ามาที่ประชุมและไม่พอใจเป็นอย่างมากและล้มป่วย จึงถูกออกจากวังไป
ซังกุงปกครองรายงานปัญหาของซังกุงต่าง ๆ กับพระพันปี ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องฮันซังกุงเนื่องจากตอนแข่งขันครั้ง
ก่อน ฮันซังกุงไม่ได้ลงมือแข่งเองและมีปัญหาในเรื่องของชนชั้นไพร่ที่เธอเกิดมา ทาให้ซังกุงต่าง ๆ ไม่พอใจ ทา
ให้พระพันปีฉุกคิด ฮันซังกุงทาอาหารเสวยให้ฮ่องเต้คนเดียวโดยไม่มีคนอื่นช่วยแล้วจะถวายด้วยต้นเองแต่ซังกุง
ฝ่ายปกครองมาขัดขวางไม่ให้เข้า ฮ่องเต้รู้เรื่องอาการป่วยของชองซังกุงจึงส่งหมอหลวงไปดูแลแต่ชองซังกุง
เสียชีวิตแล้ว
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ซอจังกึมกลับมาจากการดูแลชองซังกุงกลับมาเห็นว่า ฮันซังกุงยืน ตากฝนกับกองผักและได้รู้ว่าซังกุง
คนอื่น ๆ ไม่ส่ งคนมาช่ว ยกัน ดองผั ก ซอจังกึมจึงบอกให้ ฮันซังกุงไปที่พักเพื่อรักษาตาแหน่งซังกุงสู งสุ ดไว้
ซอจังกึมกับเยินเซ็งและนางในเด็กช่วยกันจัดการเรื่องผักดอง ในขณะที่ยองโนก็คอยรายงานให้แชซังกุงอยู่
เรื่อย ๆ ไต้เท้าต้นเครื่องรู้เรื่องที่ฮันซังกุงไม่มีซังกุงคนอื่น ๆ คอยช่วย
ตอนที่ 27
ซังกุงต่าง ๆ รวมตัวกันที่พักแชซังกุง ว่าจะไม่เข้าร่วมพิธีพระสนมใหม่ ทาให้ฮันซังกุงฉุ นขาด จึงว่า
เหล่าซังกุงว่าให้รู้จักแยกแยะว่าอันไหนงานอันไหนเรื่องส่วนตัว แชซังกุงสวนกลับไปว่า ถ้าฮันซังกุงลาออกทุก
อย่างก็จะจบลง ต่อมาพระพันปีรู้ปัญหาของห้องเครื่องทาให้มาหารือกับพระมเหสี ในขณะเดียวกันฮันซังกุงมา
ทูลขอให้จัดแข่งขันใหม่อีกครั้งและถ้าหากชนะจะขอให้อานาจเด็ดขาดในการปลดซังกุงคนอื่น ๆ ออกหมดต่อ
ให้เหลือแต่นางในเด็ก ๆ ก็ยอม ซึ่งพระมเหสีก็เห็นด้วยเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งที่ไม่จบสิ้น พระพันปีจึงสั่งให้พระ
มเหสีดูแลการแข่งขันและตัดสินเอง
พระมเหสี สั่ งให้ ป ระชุมและให้ ทาการแข่งขั นใหม่โ ดยมีหั ว ข้อคื อการหุ งข้ าว ในการแข่ งนั้น จะให้
ซังกุงต่าง ๆ เป็นคนตัดสิน แชซังกุงหุงข้าวได้นิ่มกว่าฮั นซังกุง แต่ผลชนะคือฮันซังกุง เนื่องจากว่า ฮันซังกุง
คานึงถึงว่าซังกุงต่าง ๆ ที่โตมาด้วยกันชอบข้าวที่แข็ง ได้เคี้ยว ทาให้พระพันปีและพระมเหสีทึ่งกับการเอาใจใส่
ของฮันซังกุงมาก ๆ ต่อมาฮันซังกุงขึ้นเป็นซังกุงสูงสุดอย่างเป็นทางการ ซอจังกึมเขียนบันทึก ซ่อนตรงที่ซ่อนน้า
หมัก 10 ปี ว่าซอจังกึมนางในของห้องเครื่องเผื่อเพื่อนของแม่จะได้มาเห็น
มินจุงโฮได้ย้ายฝ่ายงานมาเป็นฝ่ายปกครองเพื่อมาสืบเรื่องของไต้เท้าวูและแชพันซุลทาให้สงสัยเรื่อง
การนาสินค้าเข้าวังแล้วเกี่ยวโยงถึงตระกูลแชที่ปกครองซังกุงสูงสุดมา 5 รุ่น มินจุงโฮจึงมาขอความช่วยเหลือ
จากฮันซังกุง ฮันซังกุงทาการปรับตาแหน่งในห้องเครื่อง โดยการให้แชซังกุงลดไปอยู่ห้องเครื่องปรุงและแต่งตั้ง
ซอจังกึมเป็นซังกุงตรวจตราแต่ยังมีศักดิ์เป็นนางในชั้นสูงเหมือนเดิม
ตอนที่ 28
ไต้เท้าเครื่องต้นพบปัญหาการยักยอกทรัพย์ของบรรดาซังกุงต่าง ๆ ฮันซังกุงจึงพาไต้เท้าเครื่องต้นมา
รู้จักมินจุงโฮเพื่อหาหลักฐานต้นตอต่าง ๆ ซังกุงต่าง ๆ มาขอความช่วยเหลือจากซังกุงปกครองแต่ซังกุงปก
ครองถูกพระมเหสีสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับห้องเครื่องอีก จึงทาให้ต้องไปขอความช่วยเหลือจากแชซังกุง แชซังกุงสั่ง
ให้แชกึมยองคอยสืบข่าวฮันซังกุงและให้ยองโนแอบขโมยบันทึกการเบิกจ่ายของซอจังกึมมา ทาให้บันทึกของ
ซอจังกึมที่แม่ทิ้งไว้ให้ติดไปด้วย พอตอนเอาไปคืนยองโนไม่ยอมเอาบันทึกของแม่ซอจังกึมแต่แล้วชางยาคว้า
บันทึกไปทาให้ทั้งคู่เสียงดังฮันซังกุงมาเห็นแล้วจึงเปิดอ่านแล้วตกใจนี่คือบันทึกของตัวเองทาไมมันถึงเพิ่งมาอยู่
ที่นี่
แชซังกุงรู้ว่าบันทึกเล่มนั้นไม่ใช่เป็นบันทึกของฮันซังกุงที่มอบให้ซอจังกึม แชซังกุงตกใจอย่างมากและ
คิดว่าซอจังกึมเป็นลูกของปาร์คเมียงยอ แชซังกุงเล่าเรื่องที่ใส่ร้ายปาร์คเมียงยอให้แชกึมยองฟังแล้วคิดว่า
ฮันซังกุงยังไม่รู้ว่าซอกึมยองเป็นลูกของปาร์คเมียงยองทาให้วางใจได้ในระดับหนึ่ง ยองโนขโมยจดหมายของ
ซอจังกึมที่ซ่อนอยู่ใต้ศาลาแล้วเอามาให้แชซังกุง แชซังกุงบอกว่าถ้าจดหมายนี้ไปอยู่ที่ฮันซังกุงตระกูลแชจะ
เดือนร้อน จากการตรวจตราการสั่งซื้อต่าง ๆ ทาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวถูกกรมฝ่ายปกครองสอบกันหมด มินจุงโฮ
ถวายฎีกากับฮ่องเต้ทาให้ฮ่องเต้สั่งการห้ามสั่งสินค้าจากแชพันซูลเจ้าเดียว เนื่องจากมินจุงโฮไปทางานขัด
ผลประโยชน์ไต่เท้าวู ทาให้มินจุงโฮจะถูกจัดการ แชกึมยองรู้เรื่องเข้าจึงเข้ าไปเตือนมินจุงโฮด้วยความเป็นห่วง
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แต่มินจุงโฮไม่เชื่อฟังจึงใช้เรื่องที่เขาซื้อพู่กันให้จังกึมขู่ไม่งั้นจะไปแจ้งฝ่ายในทาให้ซอจังกึมถึงขั้นเสียชีวิต มินจุง
โฮจึงย้ายกลับสู่กรมอาญาเพื่อความปลอดภัยของซอจังกึม
ตอนที่ 29
ฮันซังกุงยื่นคาขาดกับบรรดาซังกุงต่างๆจะไม่ เอาเรื่องความผิดที่ลักของหลวงต่างๆแต่จะช่วยเป็นครั้ง
สุดท้่ายทาให้ซังกุงต่าง ๆ เข้าข้างฮันซันกุงมากขึ้น ฮันซังกุงกัยซอจังกึมต่างก็รู้ว่า ซอจังกึมเป็นลูกปาร์คเมียงยอ
ส่วนซอจังกึมก็รู้ว่าฮันซังกุงเป็นเพื่อนของแม่ที่เสียไป ฮันซังกุงรู้แล้วว่าจดหมายที่เอาผิดแชซังกุงอยู่แชซังกุงแล้ว
ทาให้ซอจังกึมมีอันตราย ฮันซังกุงสั่งให้แชซังกุง แชกึมยอง ยองโน ไปอยู่ตาหนักแทเพียง
ฮัน ซั ง กุ ง สั่ ง ให้ ซ อจั ง กึ ม ไปขอร้ อ งให้ มิ น จุ ง โฮช่ ว ยสื บ คดี ข องปาร์ ค เมี ย งยอกั บ เรื่ อ งของเครื่ อ ข่ า ย
แชพันซุล ซูหยางเมียของคักดึ๊กคูได้ตักเตือนเรื่องสถานะ (นางใน) ของซอจังกึม (เกรงว่าจะมีความสัมพันธ์กับ
มินจุงโฮ)
ตอนที่ 30
ฮ่องเต้ป่วยจึงมีการเดินทางไปบ่อน้าแร่ ฮันซังกุงพาซอจังกึมมาที่บ้านเก่าปาร์คเมียงยอแล้วจึงเล่าเรื่อง
ของแม่กับตัวเองให้ฟัง ขณะเดินทางกลับมีกลุ่มคนมาทาร้ายฮันซังกุงกับซอจังกึมแต่ถูกทหารของมินจุงโฮที่
แอบคอยอารักขาอย่างเงียบ ๆ
ฮ่องเต้กับมาจากการอาบน้าแร่แต่ฮ่องเต้กลับมีไข้และหมดสติลง ทาให้ฮันซุงกุงถูกกักตัวไว้และไม่ให้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับห้องเครื่องเนื่องจากฮันซังกุงใช้วัตถุดิบจากถิ่นทาให้ถูกสงสัย ซอจังกึมกับหมอหลวงชองยึนโซ
ไปตรวจสอบวัตถุดิบทาให้ รู้ว่าปั ญหาเกิดจากเป็ด ทาให้ ฮันซังกุงถูกจับตัว ไปที่ กรมอาญา ซอจังกึมขอร้อง
คักดิ๊กคูไปขอให้มินจุงโฮช่วยสืบเรื่องนี้อีกที ซอจังกึมกับคนขายเป็ดถูกคุมตัวไปต้องโทษก่อกฎบโดยมีไต่เท้าวู
เป็นคนไต่สวน จากการสืบของมินจุงโฮทาให้รู้ว่าฮันซังกุงกับซอกึมยองถูกเครื่อข่ายของแชพันซุลเล่นงาน
ตอนที่ 31
ไต่เท้ากรมทหารหลวงซึ่งเป็นนายของมินจุงโฮเข้ามาขัดจังหวะการไต่สวนของไต่เท้าวูโดยบอกว่าการ
ตรวจสอบเป็ดมีปัญหาทาให้ยุติการไต่สวน ซอจังกึมรู้แล้วว่าคนที่เคยช่วยตอนซื้อไก่ทอง คือมินจุงโฮ เครือข่าย
ของแชพันซุลเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากมินจุโฮจึงคิดที่จะเล่นงาน แชกึมยองยื่นคาขาดว่าไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับมินจุงโฮเนื่องจากเป็นคนที่เขารัก ไม่งั้นจะไปรายงานให้กรมอาญาเอง
ฮันซังกุงกับซอจังกึมถูกให้มาทาอาหารแบบเดี ยวกันกับที่ทาให้ฮ่องเต้ โดยให้นางในคนที่เป็นกลางกิน
แต่แล้วก็เกิดอาการแบบเดียวกับที่ฮ่องเต้เป็นเพราะแผนชั่วของแชซังกุง การไต่สวนเริ่มขึ้นอีกครั้งพ่อค้าเป็ดได้
ใส่ ความว่าฮัน ซังกุงว่าเป็น คนสั่งเป็ ดให้ เลี้ ยงในถิ่นที่มีกามะถันแล้ ว เอาเป็ดพวกนั้นทาให้ ฮ่องเต้กินและยัง
เกี่ยวข้องกับโชกวางโจที่เป็นปรปักกับฮ่องเต้อีก
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ตอนที่ 32
ไต้เท้าวูสั่งให้โทษฮันซังกุงกับซอจังกึมเป็นทาสหลวงถูกเนรเทศไปยังเกาะเจจู ระหว่างทางฮันซังกุง
หมดแรงซอจังกึมจึงให้ฮันซังกุงขี่หลัง ด้วยความเหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บทาให้ฮันซังกุงเสียชีวิต มินจุงโฮ
เพิ่งรู้ข่าวซอจังกึมจึงรีบควบม้าตามไปแต่กลับไม่ทัน มินจุงโฮกลับมาอย่างหมดหวังแต่รู้ว่าซอจังกึมคือคนที่
ช่วยชีวิตไว้
ซอจังกึมเป็นนักโทษอยู่เกาะเจจู คิดหาทางหนีกลับเมืองโดยได้รับการช่วยเหลือจากจังด็อกซึ่งนักโทษ
เหมือนกันแต่ก็หนีไม่สาเร็จ มินจุงโฮตามหาซอจังกึมมาถึงเกาะเจจู
ตอนที่ 33
ซอจังกึมรู้ว่าจังด็อกไม่ใช่นักโทษ แชซังกุงขึ้นมาเป็นซังกุงสูงสุด ซอจังกึมได้โอกาสนี้อีกครั้งและมินจุง
โฮมาช่วยเอาไว้ มินจุงโฮและซอจังกึมได้เข้ามอบตัวกับผู้คุม แต่ผู้คุมเพิ่งรู้ว่ามินจุงโฮคือผู้บัญชาการทหารเรือ
มินจุงโฮขอร้องให้ปล่อยซอจังกึมไป จังด็อกจึงรับตัวซอจังกึมไปทางาน ซอจังกึมไม่ชอบการกระทาของจังด็อก
ที่เป็นหมอหลวงที่หลอกให้ยาปลอมกับชาวบ้าน แต่ก็ยังถูกจังด็อกใช้งานอยู่ดี คั กดึ๊กคูหลังจากที่เศร้าเรื่องซอ
จังกึมจึงทาเป็ดแบบเดียวกับที่ฮันซังกุงทากินมาตลอด 3 เดือน ผลปรากฎว่า ชูหยางเมียคักดึ๊กคู ท้อง ซึ่งทาให้
คิดว่า การป่วยของฮ่องเต้ไม่น่าเกิดจากเป็ด
ตอนที่ 34
เยินเซ็งไม่พอใจที่แชซังกุงเป็นซังกุงสูงสุดทาให้เยินเซ็ง มินซังกุง ชางหยา ถูกไล่ไปห้องเตรียมอาหาร
ซอจังกึมแสดงความรู้ที่มีให้แก่เพื่อนร่วมงานทาให้จังด๊อกบอกว่าอยากเป็นหมอไหมล่ะ แต่ซอจังกึมไม่สนใจ ใน
เมืองมีช าวบ้านล้ มป่ ว ยทาให้รู้ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้าเค็ม ซอจังกึมจึงขึ้นเขาไปหาน้าทาให้ รู้ว่า จังด็อกก็
พยายามแก้ปัญหาเรื่องน้าเค็มโดยการสร้างอ่างเก็บน้าทาให้ซอจังกึมเริ่มเข้าใจจังด็อกมากขึ้น
ซอจังกึมเห็นหนทางที่จะกลับเข้าวังอีกครั้งโดยการเป็นหมอหลวงจึงขอให้จังด็อกช่วยสอนวิชาแพทย์
ให้ โดยการสอนครั้งแรกของจังด็อกคือการให้ดูสีหน้าคน 5 สี 5 โรค มินจุงโฮช่วยเหลือซอจังกึมโดยการให้
ทหารที่ปกครองมาให้ซอจังกึมดูหน้าให้เพื่อเป็นการฝึกฝนและเพื่อเป็นการตรวจอาการของทหารด้วย ซอจังกึม
ไปตรวจคนไข้กับจังด็อกทาให้เพื่อน ๆ ที่ห้องยาทึ่งในความสามารถของเธอจังด็อกจึงเอาตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
แพทย์มาให้ซอจังกึมและสั่งให้ท่องให้หมด
ตอนที่ 35
ซังกุงคนสนิมของฮ่องเต้ให้มาตามเยินเซ็งไปเข้าถวายตัวเป็นซังกุงพิเศษ ซอจังกึมและจังด็อกได้พบกับ
ชองอุนแบ็คผู้ที่เคยเป็นหมอหลวงอยู่ทาเจจึงได้รู้ว่าชองอุนแบ็คเป็นโรคหัวใจ ชองอุนแบ็ครู้เจตนาที่แท้จริงที่จะ
แก้แค้นคน จึงสั่งซอจังกึมไม่ให้เป็นหมอหลวงแต่จังด๊อกก็ยังสนับสนุนซอจังกึม ต่อมาชองอุนแบ็คกับซอจังกึม
ได้เข้าใจพื้นหลังของจังด็อกจึงทาให้ซอจังกึมได้เข้าใจเจตนารมณ์ของการเป็นหมอ
2 ปีต่อมา จังด็อกยังเข้มงวดกับการสอนซอจังกึมตลอด ซอจังกึมมีปัญหาเรื่องความผิดพลาดของการ
ฝังเข็มทาให้ไม่มีความกล้าในการฝังเข็มอีก มินจุงโฮรับคาสั่งให้พาจังด๊อกไปรักษาทหารที่ท่าเรือเนื่องจากมีการ
ต่อสู้จากโจรสลัด ซอจังกึมได้รักษาคักดึ๊กคูที่มาเยี่ยมเธอโดยการฝังเข็มทาให้ซอจังกึมเกิดกล้า ๆ กลัว ๆ จึง
เปลี่ยนวิธีการเป็นสกัดจุดแทนจนหายดี
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ตอนที่ 36
เกิดเหตุโจรสลัดต่างชาติมาบุกเกาะเจจูทาให้คนในหมู่บ้านโดนจับแต่ด้วยเจ้ากองโจรสลัด ป่วยจึงทา
ซอจังกึมต้องมารักษาด้วยสถานการณ์ที่บังคับทาให้ซอจังกึมกล้าที่จะฝังเข็มเจ้ากองจนสาเร็จแต่ด้วยอาการเจ้า
กองไม่หายได้ทันทีจึงต้องให้ซอจังกึมตามไปรักษาที่เรือ
มินจุงโฮรู้ความเคลื่อนไหวของโจรสลัดจึงส่งจดหมายมาหาซอจังกึม ทาให้ซอจังกึมคิดแผนตลบหลัง
โจรสลัดอีกทีสถานการณ์ได้คลี่คลายลงทาให้มินจุงโฮได้พบกับคักดึ๊กคูทั้ง 3 คนที่ไม่พบกันนานจึงคุยกันอย่าง
เพลิ น เพลิ ด เช้ า วั น ต่อ มา มิ น จุ ง โฮไปรายงานเรื่ อ งโจรสลั ด ที่ชุ น ลอ ส่ ว นคั๊ ก ดึ๊ ก คู กลั บ ไปยั ง บ้า น แต่ ด้ ว ย
เหตุการณ์ที่ซอจังกึมรักษาเจ้ากองจนหายทาให้มีคาสั่งให้ซอจังกึมไปไต่สวนที่กรมอาญา มินจุงโฮกลับมากรม
อาญาทาให้รู้ว่าฎีกาที่เขียนไปรายงานฮ่องเต้นั้นเป็นความเท็จจึงมาขัดขว้างการไต่สวนและเอาหลักฐานมายัน
เพื่อช่วยซอจังกึม เรื่องนี้ไปถึงรู้ฮ่องเต้ทาให้มีคาสั่งปลดผู้ว่าเกาะเจจู
ตอนที่ 37
ซอจังกึมรู้เรื่องที่มินจุงโฮไม่อยากทางานที่วังหลวงเพราะห่วงเธอทาให้ซอจังกึมขอร้องให้มินจุงโฮ
ทางานที่เมืองหลวงใช้ความสามารถให้เต็มที่และรอให้ซอจังกึมที่กลับมาเมืองหลวงอีกครั้ง ซอจังกึมได้ไปเคารพ
ศพฮันซังกุงแต่ไม่มีป้ายหลุมศพจึงคิดจะทาป้ายให้แต่มีนายน้อยมาทัก ว่าที่ตรงนี้ไม่เหมาะที่จะทาหลุมศพ แต่
ซอจังกึมเห็นนายน้อยคนนี้มีอาการป่วยจึงอาสาที่จะรักษาให้ พอหายดีแล้วนายน้อยจึงหาทาเลดี ๆ สร้างหลุม
ศพให้
ซอจั งกึ ม ได้ รู้ ว่า มี การสอบหมอหญิ ง ที่เ มื องโชซอนทาให้ ซ อจัง กึ มเข้ ารอบในการสอบและได้ เ ห็ น
ชองอุนแบ็คเป็น 1 ในอาจารย์สอนด้วย อาจารย์สอนผู้ฝึกแพทย์หญิงชื่อซิน ได้ตัดคะแนนซอจังกึมเนื่องจากไป
รักษาลูกผู้ใหญ่ (นายน้อยที่ซอจังกึมรักษา) และฝากให้ซอจังกึมเข้ามาศึกษาแพทย์โดยที่ซอจังกึมไม่รู้มาก่อน
ซอจั ง กึมอธิ บ ายเรื่ องทั้งหมดให้ อาจารย์ ซิ น ฟัง แต่อ าจารย์ก็ยัง พูดว่ า ซอจังกึ มไม่เ หมาะกับการเป็ นหมอ
อาจารย์ลีที่สอนวิชาปรัญญาแพทย์เห็นซอจังกึมรู้เรื่องปรัญญาจึงให้ซอจังกึมท่องสดและให้เพื่อนคอยจด
ตอนที่ 38
การสอบครั้งแรกซอจังกิมสอบได้ถูกหมดทาให้เพื่อน ๆ ยอมรับในความเก่งของซอจังกึม ด้วยการ
กลับมาของไต่เท้าแช มินจุงโฮจึงรวบรวมพักพวกที่เคยร่วมทางานด้วยกันแต่ไม่มีใครตอบรับที่จะกลับไปราช
ส านั ก อี ก ซอจั ง กึ ม สอบไม่ ผ่ า นอี ก ครั้ ง ถ้ า สอบไม่ ผ่ า นอี ก ครั้ ง จะไม่ มี สิ ท ธิ์ เ ป็ น หมออี ก ซิ น ปี เ พื่ อ นของ
ซอจังกึมตอนสอบถามตอบสอบได้น้อย แต่พอสอบเขียนกลับได้คะแนนเยอะทาให้เพื่อนคนอื่นสงสัย ซอจังกึม
ไปถามอาจารย์ซิน แต่ก็ยังยืนยันคาเดิมว่า ซอจังกึมไม่เหมาะที่จะเป็นหมอ เพราะไม่มีความหวั่นกลัวต่อการ
รักษา อาจารย์ลีกับอาจารย์ซิน มีปัญหาเรื่องการสอนนักเรียนแพทย์กันแต่ด้วยความที่อาจารย์ซิน ศักดิ์ต่ากว่า
จึงก้มหน้ายอมไป
ซอจังกึมได้รักษาคนป่ว ย 3 คนตามคาสั่งอาจารย์ซิน ทาให้ ซอจังกึมเห็นข้อเสียของตัวเองที่ไม่ส น
ประวัติคนไข้ใช้แต่ความรู้รักษาอย่างเดียว แต่ซินปีเพื่อนจังกึมใช้วิธีการถามอาการคนไข้แล้วจดไว้ ทาให้ทั้ง 2
คนช่วยกันรักษาจนรู้อาการ อาจารย์ซิน ทาการทดสอบอีกครั้งและได้อธิบายว่าซินปีได้เขียนคาตอบในรอบที่
แล้วอย่างชัดเจนที่สุดและสอนเรื่องการประมาณตนให้กับนักเรียนแพทย์ ก่อนวันประกาศคะแนนซอจังกึมและ
ซินปีถูกอาจารย์ลีให้ไม่ผ่าน 3 ครั้ง ทาให้อาจารย์ซิน ไม่พอใจไปคุยกับอาจารย์ลี ซอจังกึมได้ยินเรื่องที่คุยกันทา
ให้รู้ว่า อาจารย์ซิน เคยวินิฉัยการรักษาเจ้ากรมพิธีการคนสนิทของฮ่องเต้ผิดทาให้เสียชีวิต
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ตอนที่ 39
อาจารย์ซิน ทาการประกาศคะแนนแต่ทุกคนไม่มีคนสอบผ่าน เสนาบดีจึงต้องลงทาการคัดเลือกเองทา
ให้อาจารย์ลี ไม่พอใจ จากการที่เสนาบดีลงมาคัดเลื อกเองนั้นทาให้ซอจังกึมและซินปีเป็นผู้ช่วยหมอหลวง
อาจารย์ลีถูกปลดออกจากการเป็นหมอหลวงเนื่องจากใช้นักเรียนแพทย์หญิงเข้าหอนางโลม
ซอจังกึมและซินปีได้เข้าวังในฐานะหมอหญิงทาให้รู้ว่าการเป็นหมอหญิงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจะต้อง
คอยรับใช้นางใน พระมเหสีเกิดอาการล้มป่วยจึงมีการประชุมทาให้รู้ว่าแชกึมยองเป็นซังกุงสูงสุด ซอจังกึมได้
เข้าไปดูแลพระมเหสีทาให้เห็นว่าแชซังกุงเป็นซังกุงปกครอง จากการป่วยของพระมเหสีทาให้พระมเหสีแท้งลูก
ตอนที่ 40
ซอจังกึมมาหามินซังกุงกับชางหยาทารู้เรื่องความยิ่ งใหญ่ของตระกูลแชมากยิ่งขึ้นและพาซอจังกึมมา
หาเยินเซ็งที่กาลังภาวนาขอให้เจอซอจังกึม พอได้คุยกันทาให้รู้ว่าเยินเซ็งอยู่ไม่เป็นสุขและรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิด
ขึ้นกับซอจังกึมมาตลอด
เสนาบดีฝ่ายซ้ายนายของมินจุงโฮเชิญไต่เท้าวู แชพันซุลมาเลี้ยงอาหารเพื่อมาประกาศเปิดศึกกัน
ซอจังกึมกับซินปีได้หมอหลวงโชมาคอยเป็นพี่เลี้ยงเป็นหมอหลวงที่ไม่ได้เก่งและทาให้ ซอจังกึมกับซินปีถูก
หัวหน้าหมอหลวงชองยึนโซสั่งให้ไปเป็นหมอชุมชน
อาการพระเมหสียังไม่ดีขึ้นและยังหาสาเหตุไม่ได้ แต่ซอจังกึมมีข้อสันนิฐานที่พอจะเป็นไปได้ แต่ด้วย
ซอจังกึมเป็นแค่หมอรับใช้จึงไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เชื่อ ทาให้ซอจังกึมเข้าตรวจพระมเหสีพร้อมกับโยรีผู้ที่ตรวจชีพจร
พระมเหสีมาตลอด การตรวจของทั้ง 2 คนนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันทาให้ยากต่อการตัดสินใจ
ตอนที่ 41
จากการตัดสินใจของหมอหลวงชองชองอุนแบ็คทาให้ซอจังกึมฝังเข็มพระมเหสีตามที่เธอสันนิฐาน ผล
เป็นไปตามที่ซอจังกึมสันนิฐานทาให้โยลีไม่พอใจ เสนาบดีฝ่ายซ้าย (นายของมินจุงโฮ) ทูลฮ่องเต้ว่าให้ลดที่นา
ข้าราชการชั้นสูงลงเพื่อไปซื้ออาวุธให้ทันสมัยขึ้นทาให้ไต่เท้าวูไม่พอใจ
พระพันปีมีอาการประชวรแต่ไม่ยอมรับการรักษาเพราะโกรธฮ่องเต้ที่ปลดหมอหลวงลีฮินยูออก และรู้
ประวัติของหมอซิน ที่เคยวินิจฉัยโรคซังกุงฝ่ายจัดเลี้ยงผิดจนเสียงชีวิต ทาให้ฮ่องเต้สั่งปลดหมอซิน แต่หมอซิน
ก็ยังเอาให้ยาถวายพระพันปีจนพระพันปีไม่พอใจอย่างมาก ซอจังกึมจึงขอร้องแล้วบอกเหตุผลต่าง ๆ ทั้งหมด
และยื่นคาท้าทายปริศนาเพื่อรับการรักษาโดยซอจังกึมแลกด้วยชีวิต
ตอนที่ 42
การทายปริศนาของซอจังกึมกับพระพันปีรู้ไปทั่ววังทาให้ทุกคนคิดคาตอบ ต่อมาพระพั นปีไม่ได้ตอบ
ปริศนา จึงยอมรับการรักษา ต่อมาซอจังกึมนายามาถวายพระพันปี ซอจังกึมได้เฉลยคาตอบ จึงทาให้ฮ่องเต่
พระพันปีต่างกันเข้าใจหัวอกการเป็นแม่ลูกมากยิ่งขึ้น
อาการป่วยของพระพันปียิ่งทรุดหนักขึ้นเนื่องจากอาการป่วยเรื้อรังจากการรักษาทาให้รู้ว่าพระพันปี
เป็นเหน็บชา ซอจังกึมค้นขว้าจนรู้วิธีรักษาจึงขอให้เย็นเซ็งช่วยทาการปรุงยาลูกกอนให้พระพันปีซึ่งพระพันปี
บอกว่ายานี้มีรสชาติดี
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ตอนที่ 43
โยรีเห็นยาที่ซอจังกึมทาให้พระพันปี จึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ยา แต่เป็นอาหารที่ทาเป็นยา ซึ่งพระพันปีไม่ชอบ
โยรีจึงมารายงานหมอหลวงใหญ่แต่พระมเหสีทรงอยู่ด้วย ทาให้หมอซิน กับซอจังกึมถูกปลดจากการรักษา แต่
ด้วยอาการที่ดีขึ้นพระพันปีจึงให้ทั้ง 2 คน เข้าเฝ้าแล้วชื่นชมในความสามารถ หมอซิน จึงทูลว่า นี่เป็นความคิด
ของซอจังกึมเพียงคนเดียว
ไต่เท้าต้นเครื่องจาหน้าซอจังกึมได้จึง ระลึกความหลังกันและจะให้การช่วยเหลือซอจังกึม พระมเหสี
รับสั่งให้ซอจังกึมที่เคยรักษามาเข้าเฝ้าทาให้พระมเหสีจาซอจังกึมได้ และได้เข้าใจเหตุการณ์ที่ฮันซังกุงเสียชีวิต
เรื่องที่โดนใส่ความเป็นกบฎ พระมเหสีจึงคิดที่จะช่วยเหลือซอจังกึมคืนตาแหน่งเดิมในครั้งที่มีโอกาสแล้วยังให้
มาดูพระมเหสีและขอร้องให้ทาอาหารที่เคยแข่งขันในสมัยก่อน
ตอนที่ 44
โยรีที่ไม่ชอบซอจังกึมไปรับใช้เข้าข้างแชกึมยอง โยรีใส่ร้ายซอจังกึมจนทาให้ซอจังกึมถูกลงโทษโดยการ
ไปเขตชุมชนที่มีโรคระบาดโดยมีมินจุงโฮเดินทางไปด้วยในฐานะรองผู้ตรวจการ ซอจังกึมรับหน้าที่ จ่ายยาโดน
หมอใหญ่วางแผนใส่ร้ายแต่ก็ไม่สาเร็จ
โรคระบาดได้แพร่มาจนคุมไม่อยู่ทาให้มีคาสั่งเรียกหน่วยแพทย์ทุกคนกลับมาในที่ปลอดภัยโดยทอดทิ้ง
ชาวบ้านไว้ โยรีหลอกให้ซอจังกึมไปซื้อยาจนกลับมาไม่ทันทาให้เธอถูกทิ้งไว้ที่เขตระบาด มินจุงโฮได้มาช่วยไว้
แต่ซอจังกึมอยู่ในสภาพที่เสียใจที่ถูกเพื่อน ๆ ทิ้ง
ชาวบ้านที่ไม่พอใจที่ถูกทิ้งไว้ ทาให้ซอจังกึมต้องรักษาคนในหมู่บ้าน ส่วนมินจุงโฮต้องไปเอาหายาให้ได้
ภายใน 1 วัน ซอจังกึมถูกจับเนื่องจากมินจุงโฮมาไม่ทัน ในขณะเดียวกันหมู่ถูกไฟไหม้
ตอนที่ 45
มินจุงกลับมาช่วยซอจังกึมไว้ได้ทัน ทาให้เธอซึ้งใจเป็นอย่างมาก ซอจังกึมและมินจุงได้กลับมาช่วยคน
ในหมู่บ้านอีกครั้ง จังด็อกออกจากวังเพื่อมาช่วยคนในหมู่บ้าน ซอจังกึมเริ่มสงสัยกับโรคที่เกิดขึ้น จึงรู้ว่าโรคที่
เกิดขึ้นมาจากพีช
ซอจังกึมและมินจุงโฮกลับมาที่วังเพื่อมารายงานสาเหตุที่เกิดขึ้นของโรคระบาด แต่แชซังกุงไม่ยอมเชื่อ
ที่โรคระบาดมาจากพีช มินจุงโฮจึงท้าให้แชซังกุงกินผักที่เป็นต้นเหตุ ผลคือแชซังกุงป่วยแบบเดียวกับที่ชาวบ้าน
เป็น มินจุงโฮที่ขัดคาสั่งไปช่วยซอจังกึม จึงถูกไต่เท้าวูสั่งพักงานฐานไม่ฟังคาสั่งผู้บังคั บบัญชา ฮ่องเต้รู้เรื่องที่
มินจุงโฮที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านทาให้ได้เลื่อนฐานะเป็นรองผู้อานวยการสานักหมอหลวง ซอจังกึมถูกส่งไป
หน่วยแพทย์ชุมชนเพราะถูกโยรีใส่ความ มินจุงโฮรู้เรื่องนี้จึงเข้ามาสั่งห้ามและตาหนิหมอใหญ่
ตอนที่ 46
ลีซังกุง (เย็นเซ็ง) ได้ตั้งครรภ์ทาให้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมทาให้แชซังกุง แชกึมยอง ต้องมาคาระวะ โยรี
ได้รับ สั่งให้ มาดูแลพระสนมลี แชซังกุงวางแผนกับ โยรี ทาให้ พระสนมลีแข้งลูก ซอกึมยองไปหาพระสนมลี
เนื่องจากเป็นห่วงทาให้รู้ว่าอาการครรภ์กับการปวดเมื่อยของพระสนมลีผิดปกติ ซอจังกึมมารายงานหมอซิน
ทาให้โยรีถูกตาหนิเกือบที่จะถูกไปเป็นหน่วยแพทย์ชุมชนแต่หมอหลวงใหญ่ได้ช่วยเอาไว้
ซอจั ง กึมเริ่ มสงสั ย ว่ าการที่ฮ่อ งเต้ ส ลบในครั้ งนั้น น่า จะเกิ ด จากการรักษา จึ งอยากล้ า งมลทินให้
ฮันซังกุงจึงต้องไปค้นหาประวัติการรักษาราชวงค์ที่ห้องทะเบียนนางใน แต่การเข้าไปไม่ใช่เรื่องง่าย ซอจังกึมจึง
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ทูลขอพระมเหสีเพื่อดูประวัติการรักษาของพระมเหสีที่มีอาการปวดไหล่ไม่ยอมหาย ทาให้เหล่าหมอหลวงไม่
พอใจกับสิ่งที่ซอจังกึมทา
ตอนที่ 47
ซอจังกึมได้แอบขโมยประวัติการรักษาของฮ่องเต้มาให้จังด็อกตรวจสอบ เมียคักดึ๊กคูได้มาเตือน
ซอจังกึมเรื่องความสัมพั นธ์กับมินจุงโฮเพราะจะทาให้เดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ ซอจังกึมถูกหน่วยอารักขาของ
ฮ่องเต้กักตัวไว้เนื่องจากมีประวัติการรักษาของฮ่องเต้หายไป แต่ถูกไต้เท้าต้นเครื่องช่วยเอาไว้
ฮ่องเต้มีอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง ซอจังกึมเป็นห่วงเรื่องอาการของฮ่องเต้จึงไปหาความรู้เพิ่ มเติมแต่ได้
รู้ว่าโยรีเป็นคนคอยต้มยาให้ฮ่องเต้ทาให้เธอเป็นห่วง ซอจังกึมเล่าเรื่องโยรีที่ไปเข้าข้างกับแชซังกุง ซินปีจึงช่วยดู
การกระทาของโยรีให้อีกที
ตอนที่ 48
ฮันซังกุงรู้เรื่องที่ไต้เท้าต้นเครื่องที่ช่วยซอจังกึมไว้ทาให้ต้องทูลกับพระมเหสี พระมเหสีรู้ว่าซอจังกึมทา
ผิดที่แอบไปดูประวัติการรักษาของฮ่องเต้จึงทาโทษตามกฎกรมวัง แชกึมยองได้ทาอาหารถวายฮ่องเต้แต่ต่อมา
ฮ่องเต้มีอาการป่วยหนักกว่าเดิม ทาให้แชกึมถูกคนของกรมวังจับตัวไปสอบสวน จากการประชุมคณะแพทย์
และฝ่ายห้องเครื่องหมอหลวงใหญ่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮ่องเต้มาจากอาหารเพราะวัตถุดิบไม่ได้มาจากวังแต่มา
จากเมืองจีน ไต้เท้าเครื่องต้นสั่งกักบริเวณแชซังกุงแล้วทาการตรวจห้องเครื่องอย่างละเอียด ทาให้รู้ว่าหมอใหญ่
ทรยศแชซังกุง
จากเหตุ การณ์ที่ ฮ่องเต้ป่ ว ยแล้ ว ทาให้ ห้ อ งเครื่อ งมีปัญหาทาให้ ห มอชองอุนแบ็ค ได้คิดถึง เหตุการ
เดีย วกับ ที่เกิดขึ้น กับ ฮันซังกุงกับ ซอจั งกึม หมอซินเย็นคิดที่จะหาสาเหตุของการป่ว ยฮ่องเต้และคิดที่ช่ว ย
ซอจังกึม
ซอจังกึมที่ถูกกรมวังลงโทษกลับมาอยู่ต่อหน้าพระมเหสี พระมเหสียื่นคาขาดว่าให้หาสาเหตุโรคของ
ฮ่องเต้และเปิดโป่งการรักษาที่เกิดจากการตรวจผิด ถ้าซอจังกึมหาความจริงนี้ได้จะมีชีวิตอยู่ในวังอีกครั้ง ไต้ เท้า
ต้นเครื่องพาซอจังกึมมาที่ทาเจทาให้พบกับมินจุงโฮกับหมอจังด็อกและทาให้รู้ว่านี่คือแผนของมินจุงโฮที่ช่วย
ยื้อชีวิตซอจังกึม
โยรีทางานให้กับอดีตซังกุงปกครอง อดีตซังกุงสูงสุดเชิญไต้เท้าวูมาคุยว่า ให้ตัดความสัมพันธ์เครือข่าย
แชพันซุลเพื่อที่จะยึดครองเสียเองและขอให้อดีตซังกุงปกครองคืนตาแหน่งเดิม
ตอนที่ 49
แชกึมยองถูกจับไปกรมอาญา โยรีบอกหมอใหญ่ว่าเป็นคนของอดีตซังกุงปกครองเรื่องที่เกิดขึ้นกับห้อง
เครื่ องเธอเป็ น คนทา คัก ดึ๊ กคู เ ห็ น ว่ า ไต่ เ ท้า วู กับ อดี ตซั ง กุง ปกครองมี ก ารติ ดต่ อ กัน จึ งมารายงานมิ นจุ ง โฮ
แชพันซุล แชซังกุง แซกึมยอง ถูกไต่จับตัวมาไต่สวนเรื่องเอาเห็ดพิษมาถวายฮ่องเต้
ซอจังกึมรู้วิธีการรักษาโรคที่ฮ่องเต้เป็นแล้วในขณะเดียวมินจุงโฮมาบอกเรื่องที่ตระกูลถูกจับอยู่ที่กรม
อาญา ซอจังกึมไปพบแชซังกุง แชกึมยอง ยื่นขอเสนอให้โดยการที่ช่วยเหลือล้างความผิดให้แต่ต้องกลับไปคนดี
เลิกทาชั่วและต้องไปขอให้อภัยกับสิ่งที่ทากับฮันซังกุงที่ป้ายหลุมศพแต่ทั้งคู่กับไม่ยอมทา
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ซอจังกึมไม่อยากจะล้างแค้นด้วยวิธีแบบนี้จึงตัดสินใจที่จะช่วยแชซังกุง ซอจังกึมรายงานการรักษาให้
พระมเหสีฟังแต่หมอใหญ่ก็มีวิธีการรักษาอีกหนึ่งวิธี สรุปใช้วิธีการรักษาของหมอใหญ่แต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงใช้วิธีของ
ซอจังกึมอาการของฮ่องเต้ถึงดีขึ้นทาให้แชซังกุงกับแชกึมยองพ้นโทษชั่วคราว
ตอนที่ 50
อาการของฮ่ อ งเต้ ท รุ ด หนั ก ขึ้ น ท าให้ ซ อจั ง กึ ม กั บ มิ น จุ ง โฮถู ก จั บ ขณะเดี ย วกั น พระมเหี สี ม าด้ ว ย
ความรู้สึ กที่โ กรธซอจั งกึมมากที่ไว้ใจ ซอจั งกึมจึงบอกว่าขอตรวจอาการของฮ่องเต้ด้วยตัว เอง พระมเหสี
ตัดสิ น ใจยอมเชื่อซอจั งกึมอีกครั้ ง เอาตาแหน่งพระมเหสี เ ป็นเดิมพัน ซอจังกึมไม่มั่นใจในสิ่ งที่จะต้องทา
แต่มินจุงโฮพูดกับมเหสีจนทาให้ซอจังกึมมั่นใจยิ่งขึ้น
ซอจังกึมไปตามหาวัตถุดิบในการรักษาฮ่องเต้แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงถูกจับตัวไปอีกครั้ ง วันต่อมาหมอซิน
กับหมอชองอุนแบ็ค มาตรวจกลับอาการฮ่องเต้ดีขึ้นจึงให้ซอจังกึมมารักษาอีกครั้ง ซอจังกึมรักษาอยู่นานจน
อาการหายดีและอธิบายโรคที่ฮ่องเต้เป็นทั้งหมดให้ทุกคนฟังทาให้ทุกคนอึ้งในตัวซอจังกึม
มินจุงโฮถูกปล่อยตัว ซอจังกึมยืนรออยู่ทั้งคู่ระลึกความหลังแล้วกอดกัน ไต้ เท้ารายงานฮ่องเต้เรื่องที่
ซอจังกึมแอบอ่านประวัติการรักษาฮ่องเต้แ ล้วมีพระมเหสีให้ท้าย ต่อมาพระสนมลีขอร้องให้ซอจังกึมเข้าเฝ้า
ฮ่องเต้ ซอจังกึมขอให้ฮ่องเต้ล้างมลทินให้ฮันซังกุงเรื่องเป็ดกามะถันในอดีต
ตอนที่ 51
แชซังกุงรู้เรื่องโยรีที่ทางานให้ปาร์คซังกุง (อดีตซังกุงปกครอง) จึงให้โยรีส่งจดหมายเพื่อขอปรองดอง
แชซังกุงไปคุยกับไต้ เท้าวูเพื่อปรองดองกันอีกครั้ง มินจุงโฮกับซอจังกึมไปหาหมอหลวงเพื่อให้พูดความจริง
ต่อมาหมอหลวงใหญ่ได้ฆ่าตัวตาย ต่อมาซอจังกึมบอกแชซังกุงว่าก่อนหมอใหญ่ตายได้ฝากจดหมายมาให้เธอ
และขอให้แชซังกังไปไหว้หลุมศพแม่กับฮันซังกุงเพื่อขอขมาในสิ่งที่ทาลงไปทั้งหมด แต่แชซังกุงไม่เชื่อ ซอจังกึม
ไปพบแชกึมยองเพื่อขอให้พูดความจริงและย้ากับแชกึมยองว่ามีจดหมายจากหมอใหญ่จริง ๆ แชซังกุงกลัวว่า
ยองโนที่รู้เรื่องทั้งหมดของตนจะเป็นอันตราย จึงให้เงินไปเพื่อหนีไป ต่อมาคนของไต้เท้ายื่นขอเสนอให้พูด
ความจริ ง ทั้ง หมดที่ เ กิด ขึ้น แยกกับ การเป็ นซั งกุ ง ปกครอง ยองโนกั บ ไปหาลู กน้ องไต้ เ ท้า วูแ ต่ถู ก พวกของ
แชพันซุลจับไปก่อน แชซังกุงให้ยองโนไปรายงานกับเจ้ากรมเรื่องที่ไต้เท้าวูทุจริตการสอบบัณฑิต
ตอนที่ 52
ยองโนได้ออกจากวังไปแต่แล้วก็ได้ถูกแชซังกุงสั่งฆ่าปิดปาก แชซังกุงสั่งโยรีให้เอาจดหมายปลอมไปให้
กรมอาญาทาให้ไต่เท้าวูมากรมอาญาเพื่อมาสอบสวน แต่ไต่เท้าวูได้เปิดเผยเรื่องเป็ดกามะถันที่แชซังกุงร่วมมือ
กับหมอใหญ่ ขณะเดียวกันฮ่องเต้มีคาสั่งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็ดกามะถันมาสอบสวนทุกคนอย่างพร้อม
กัน
ตอนสอบสวนแชซังกุงที่มีคาพูดและหลักฐานหนักกว่า ทาให้ไม่มีใครสามารถเล่นงานแชซังกุงได้ แต่
ขณะเดียวกันหมอหลวงใหญ่ปรากฎตัวพร้อมกับมินจุงโฮและซอจังกึม จากการสอบสวนทั้งหมดทาให้ทั้งหมอ
หลวงใหญ่ โยรี แชพันซุล แชกึมยอง ไต้ เท้าวู ถูกจับมาไต่สวนโดยมีเสนาฝ่ายซ้ายเป็นคนไต่สวน แต่แชซังกุง
หลบหนีการจับกุมและไปขอร้องให้ใครต่อใครช่วยแต่ก็ไม่มี ขณะเดียวกันมาเจอซอจังกึม ซอจังกึมบอกให้
ยอมรับผิด ไม่งั้นความผิดทั้งหมดของห้องเครื่องจะตกไปที่ซอกึมยองคนเดียว
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ตอนที่ 53
แชซังกุงมาขอโทษและสานึกผิดที่หลุมศพของปาร์คเมียงยอ ขณะกลับวังหลวงได้นึกถึงอดีตในสมัยเด็ก
และผลัดตกเขาเสียชีวิต มีคาสั่งจากฮ่องเต้ให้ลงโทษคนที่กระทาความผิด ไต้ เท้าวูถูกขับออกจากราชการและ
ยึดทรัพย์สิน หมอหลวงใหญ่กับโยรีถูกยึดใบประกอบอาชีพและถูกส่งไปเป็นทาสที่เจจู แชกึมยองถูกให้ออก
จากวัง แชพั น ซุล ถูกโบยและให้ ไปเป็ น ทาส แต่ ขณะเดิน ทางได้สิ้ นใจตาย ก่อ นแชกึมยองออกจากวั งเอา
จดหมายของปาร์คเมียงยอมาให้ซอจังกึมแล้วก็จากลา
ฮ่องเต้ให้รางวัลซอจังกึมอย่างเหมาะสม ซอจังกึ มทูลขอฮ่องเต้ 3 เรื่อง 1. คืนตาแหน่งให้ฮันซังกุงที่
เสียชีวิต 2. คืนตาแหน่งให้แม่ที่ตายและเล่าเรื่องที่เกิดกั บแม่ให้ฟัง ฮ่องเต้จึงได้สั่งยกเลิกกฎที่ให้นางในลงโทษ
กันเอง 3. ขอเป็นซังกุงสูงสุดของห้องเครื่องแบบชั่วคราวเพื่อขอทาหน้าที่บางอย่าง หมอซิน ได้เป็นหมอใหญ่
ส่วนหมอซองอุนแบ็คเป็นหมอที่ดูแลพระพันปีและพระมเหสี ซอจังกึมได้เขียนสมุดบัญทึกของซังกุงสูงสุดเรื่อง
ความทุกข์ของแม่ตัวเองลงไป ซอจังกึมนึกถึงการที่ได้อยู่ห้องเครื่องในสมัยก่อน ตกเย็นได้เล่าเรื่องพ่อกับแม่ให้
มินจุงโฮฟัง
ซอจังกึมกลับมาในชุดหมอต่อหน้าฮ่องเต้อีกครั้งทาให้ฮ่องเต้นึกถึงสมัยก่อน เรื่องเด็กส่งเหล้าที่มีความ
ฉลาดจึงได้รู้ว่าเด็กคนนั้นคือซอจังกึม ซอจังกึมทูลขอไปอยู่เป็นแพทย์ชาวบ้านเพื่อเรียนโรคต่าง ๆ ที่ไม่พบเจอ
ตอน 54
ซอจังกึมได้รักษาคนไข้ชุมชนตามที่ใจอยาก ส่วนมินจุโฮได้ตามมาช่วยสอนหนังสือเด็ก ๆ ด้วย ซังกุงสูง
สุดคนปัจจุบันมีอายุมากและสุขภาพไม่ดีจึงให้แข่งขันในการทาอาหารระหว่างซังกุงทั้งหมดและคนที่ ชนะคือ
มินซังกุง มินซังกุงที่กล้า ๆ กลัว ๆ ในการรับตาแหน่ง จึงไปหาซอซึงกึมและเธอมอบบันทึกการทาอาหารให้
มินซังกุงเพื่อให้สานเจตนารมย์ของชองซังกุงและฮันซังกุง มินซังกุงที่เป็นซังกุงสูงสุดได้ทาอาหารถวายฮ่องเต้
และได้รับคาชม
พระมเหสีให้ซอจังกึมเข้าเฝ้าเพื่อขอให้ดูแลรักษาองค์ชายที่ป่วยมาตลอดโดยรับคาสั่งจากพระมเหสี
โดยตรงโดยอยากจะให้ฆ่าองค์ชายอย่างช้า ๆ โดยวิธีการของแพทย์เพื่ออนาคตของราชวงค์ ซอจังกึมวิตกกับ
เรื่องนี้มาก
ต่ อ มาซอจั ง กึ ม ทู ล ขอพระมเหสี ว่ า ไม่ ส ามารถท าตามที่ สั่ ง ได้ ใ ห้ แ ลกกั บชี วิ ต เธอเองซะดี ก ว่ า
ขณะเดียวกันฮ่องเต้เข้ามาได้ยินพอดีแต่ไม่รู้เรื่องทั้งหมด พระเมหสีจึงให้ซอจังกึมเป็นซังกุงคนสนิท ต่อมา
ฮ่องเต้เรียกซอจังกึมมาถามว่าพระมเหสีสั่งอะไร ทาไมถึงต้องแลกด้วยชีวิตแต่ซอจังกึมไม่ตอบ ซอจังกึมที่วิตก
กับสถานการณ์จึงไปหามินจุงโฮเพื่อขอให้หนีไปอยู่ด้วยกัน ฮ่องเต้มีรับสั่งให้ซอจังกึมเป็นแพทย์ส่วนพระองค์จึง
ทาให้วุ่นวายไปทั้งเมืองหลวง มินจุงโฮเดินมาได้ยินพอดี จึงพาซอจังกึมหนีไปอยู่ด้วยกัน แต่แล้วเสนาบดีฝ่าย
ซ้ายมาตามและขอให้กลับไปวังและรับผิดที่พาหมอส่วนพระองค์หนีมา
ตอนที่ 55
ขณะเดินทางกลับมินจุงโฮบอกซอจังกึมว่า การเป็นหมอส่วนพระองค์ที่เป็นผู้หญิงไม่เคยเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์มาก่อนชื่อเจ้าจะถูกจารึก หมอจังด็อกอยากให้ซอจังกึมเพื่อจะได้ประกาศให้รู้ว่าหมอหญิงก็
สามารถเทียบเท่าหมอผู้ชายได้ พระสนมลี คณะแพทย์ เหล่าขุนนาง บันฑิตต่างก็มาคัดค้านคาสั่ งนี้ ด้วยคาสั่ง
อันหนักแน่นของฮ่องเต้ทาให้ซอจังกึมรับคาสั่งเป็นแพทย์ประจาพระองค์
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พระพันปีกับพระมเหสีรู้เรื่องที่พระสนมลีให้ซอจังกึมเข้าเฝ้าฮ่องเต้ถึง 2 ครั้ง ทาให้พระพันปีคิดว่าพระ
สนมลีจะคิดไม่ดีจึงดุใส่พระสนมลี ขณะเดินทางกลับพระสนมลีเกิดมีน้าเดินจะคลอดลูก ซอจังกึมรู้เรื่องจึงรีบ
มาทาคลอดให้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
ซอจังกึมไปทูลขอให้ฮ่องเต้ให้ยกเลิกคาสั่งที่ให้เป็นแพทย์ประจาพรงองค์ ขณะเดียวกันไต้เท้าต้นเครื่อง
มารายงานว่าองค์ชายเทวอนเกิดอาการป่วยอีกครั้ง ทาให้หมอซองอุนแบ็คทาการตรวจการรักษา พระมเหสีเล่า
เรื่องที่มียันต์คาสาปให้ฮ่องเต้ฟัง ทาให้ฮ่องเต้คิดหนักเกี่ยวกับเรื่องในวังอีก
ซอจังกึมไปเป็นแพทย์ชุมชุนก่อนไปพบฮ่องเต้และระลึกถึงกันก่อนไป ต่อมาฮ่องเต้รับเรื่องว่ามีเหล่าขุน
นางไม่พอใจมินจุงโฮที่สนับสนุนซอจังกึมให้เป็นแพทย์ส่วนพระองค์ จึงเรียกมินจุโฮมาพบและระลึกความหลัง
สมัยมินจุโฮสอบจองหงวน มินจุงโฮทูลแนะนาว่าอยากให้ฮ่ องเต้ใช้คนให้ถูกที่ ซอจังกึมเป็นคนที่เก่งควรอยู่ใกล้
ตัว และอยากให้ตัวเองเป็นคนใกล้ตัวเพื่อรับใช้ได้อย่างเต็มที่ คณะเสนาธิการรู้ที่มินจุโฮไปเข้าเฝ้าจึงเป็นที่ไม่
พอใจอย่างมากไม่เว้นแต่เสนาธิการฝ่ายซ้ายที่เคยดูและกัน
ตอนที่ 56
องค์ชายเทวอนเป็นโรคหัดซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นโรคที่ถึงชีวิตทาให้พระมเหสีกังวลอย่างมาก หมอ
หลวงจึงต้องไปหาเด็กที่เป็นโรคหัดตามชุมชุนเพื่อสารวจอาการ หมอใหญ่ซินเย็นลงมาสารวจด้วยตัวเองทาให้รู้
ว่าซอจังกึมได้รวมเด็กที่เป็นโรคหัดมารักษาด้วยตัวคนเดียวที่ห่างไกลผู้คนและยังเสียสละตัวเองดูแลผู้ป่วยอย่าง
ใกล้ชิดแต่ก็ยังไม่รู้วิธีรักษาได้แต่จดอาการเท่านั้น
องค์ชายยังไมีอาการที่ดีขึ้นพระมเหสีเป็นห่วงหนักกว่าเดิม ฮ่องเต้สั่งให้หาวิธีรักษาให้จงได้ไม่ว่าจะใช้
วิธีจากชาวบ้านหรือจากจีนก็ตาม หมอซิน ได้แอบมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของซอจังกึมที่กาลังปลอบเด็ก ๆ
ที่เป็นโรคอยู่ แล้วก็กลับไป
ซอจังกึมได้รักษาเด็กที่เป็นโรคหัดหายแล้วหนึ่งคน ทาให้ชาวบ้านดีใจกันทั่วบ้านขณะเดียวกันพระ
มเหสีเสด็จลงมาชุมชนทาได้รู้ว่าซอจังกึมรักษาโรคนี้ได้และขอร้องให้เธอมารักษา
มินจุโฮรายงานเรื่องโรคหัดระบาดที่ชุมชนได้เบาบางลงเพราะซอจังกึม ขณะเดียวกันไต่เท้าต้นเครื่อง
มารายงานว่าซอจังกึมกาลังรักษาองค์ชายอยู่โดยพระมเหสีไปหาซอจังกึมด้วยตนเองทาให้ฮ่องเต้วางใจมากขึ้น
เหล่าคณะหมอซองอุนแบ็คมุ่งมั่นช่วยกันรักษาจนดีขึ้นฮ่องเต้และพระมเหสีเมื่อรู้ข่าวดีจึงรีบมาหาองค์ชายทา
ให้เห็นภาพความรักระหว่างพระมเหสีและองค์ชาย
ฮ่องเต้สั่งให้หมอหญิงซอจังกึมเป็นหมอประจาพระองค์และเป็นขุนนาง ทาให้เหล่าเสนาธิการคัดค้าน
กันอย่างมากเนื่องจากผิดประเพณีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นขุนนาง แต่ฮ่องเต้ก็ยืนกราน ยังไงก็ไม่ฟังเหล่าเสนาธิ
การ ขณะเดียวกันหมอหลวงใหญ่ซิน เข้าเฝ้าเขียนฎีกาว่าคณะหมอหลวงน้อมรับคาสั่งของฮ่องเต้และยอมที่อยู่
ภายใต้ต่อซอจังกึมเพราะเชื่อว่าซอจังกึมมุ่งมั่นที่จะรักษาไม่สนเรื่องยศต่าง ๆ มินจุงโฮรับสั่งฮ่องเต้ติดประกาศ
ทาให้มินจุงโฮกับเสนาฝ่ายซ้ายตัดขาดกัน
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ตอนที่ 57
พระพันปีนั่งบนเสื่อเพื่อทาโทษตัวเองที่ไม่สามารถสอนลูกตัวเองได้ที่ทาผิดประเพณี ฮ่องเต้สัญญากับ
พระพันปีว่าจะถอดคาสั่งลง ตกค่าฮ่องเต้เสร็จมาหาซอจังกึมที่ห้องหมอทาให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของคนเป็น
หมอ ซอจังกึมแนะนาให้ฮ่องเต้ออกไปเดินและหาคนที่ไว้ใจได้เล่าเรื่องงานต่าง ๆ จะได้ไม่เครียดมาก
เหล่าเสนาธิการเขียนฎีกาให้ลงโทษมินจุงโฮที่เห็นชอบผิดประเพณีแต่ฮ่องเต้ไม่เชื่อเพราะนี่คือคาสั่ง
ของตัวเองและไล่เหล่าเสนาธิการไป
มินจุงโฮมารายงานตามหน้าที่แต่ฮ่องเต้ถามเรื่องที่ว่ารู้จักกับซอจังกึมได้ยังไง มินจุงโฮก็เล่าแต่สมัยเป็น
นางในได้ช่วยชีวิตไว้ ฮ่องเต้ก็เล่าว่างั้นข้าก็รู้จักก่อนละสิ จึงเล่าสมัยที่ซอจังกึมส่งเหล้าให้ฟัง มินจุงโฮเตือน
ซอจังกึมที่ว่าไปเดินกับฮ่องเต้ทุกวันอาจจะมีคนคอยทิ่มแทงได้ พระพันปีเสนอให้ฮ่องเต้ ให้ซอจังกึมเป็นพระ
สนมเพราะหมอหญิงสนมกับฮ่องเต้ดูไม่ดี
มีคาสั่ งจากพระพัน ปี ให้ ห มอหญิง เป็นพระสนม ทาให้ คณะต่างไม่พอใจเพราะผิ ดหลั กการแพทย์
มินจุงโฮเดินผ่านมาพบกับซอจังกึมแต่ทั้งคู่ก็อึ้งกับสิ่งที่ได้รับสั่ง จึงต่างคนต่างเดินไป ฮ่องเต้คิดหนักกับคาสั่ง
ของพระพั น ปี เพราะตัว เองอาจจะชอบซอจังกึมก็ได้ มินจุงโฮเครียดกับคาสั่ งของพระพันปีจึงไปยิงธนูจน
เลือดออกมือแล้วมาหาซอจังกึมให้รักษาแต่ในใจก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะพานางหนีไปตั้งแต่แรก
พระสนมลีรู้เรื่องที่ซอจังกึมมีความสัมพันธ์กับมินจุงโฮ จึงไปทูลขอฮ่องเต้ให้ทาให้ฮ่องเต้ไ ด้รู้เรื่องราว
ของมินจุงโฮกับซอจังกึม ฮ่องเต้จึงสั่งให้ซอจังกึมมาพบและถามความจริงทาให้ฮ่องเต้ถึงกับเสียใจ
ตอนที่ 58
ช่วงค่าซอจังกึมเล่าเรื่องที่ไปคุยกับฮ่องเต้ให้มินจุโฮฟัง ทาให้มินจุงโฮรู้สึกดีใจมาก ขณะนั้นฮ่องเต้เสด็จ
มาพอดีทาให้ได้ยินเรื่องทั้งหมด จึงรับสั่งให้ 2 คู่มาเจอที่สวนพรุ่งนี้
ฮ่องเต้ออกมาเดินเล่นแล้วทาการยิงธนูกับมินจุงโฮและเดิมพันกันโดยการที่มินจุงโฮเดิมพันมีดของพ่อ
ซอจังกึมส่วนฮ่องเต้เดิมพันด้วยธนู ขณะแข่งยิงธนูมินจุ งโฮเป็นฝ่านชนะฮ่องเต้ถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ซอจังกึมพอรู้คาตอบ ฮ่องเต้หันธนูมาทางมินจุงโฮด้วยอาการโกรธแต่ก็ไม่ยิง พระสนมลีให้ซอจังกึมมาพบบอก
ว่าช่วยพูดกับฮ่องเต้ให้แล้ว แต่ซอจังกึมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ฟังทาให้เครียดหนักกว่าเดิม
ตกดึกมินจุงโฮเข้าทูลฮ่องเต้เล่าเรื่องที่เคยคิดจะหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วเล่าถึงความรักที่มีต่อ ซอจังกึม
และทูล ขอให้ ซอจั งกึมเป็ นแพทย์ ส่ว นพระองค์แล้ว ลงโทษประหารตัว เองที่ไม่อาจจะรักผู้ห ญิงคนเดียวกับ
พระราชาได้ มินจุงโฮกับมาพบซอจังกึมแล้วกอดกัน
ฮ่องเต้สั่งเหล่าเสนาธิการให้ซอจังกึมดารงตาแหน่งเป็นขุนนางขั้นสามพร้อมให้ชื่อว่า แดจังกึม และ
เป็นแพทย์ส่วนตัวของพระองค์เป็นตาแหน่งที่ตั้งมาเป็นกรณีพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่งตั้งโดยใช้อานาจของ
ราชาทาให้ไม่มีเสนาธิการคนไหนคัดค้านได้
มินจุงโฮถูกเนรเทศไปต่างเมืองเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ซอจังกึมเมื่อข่าวจึงรีบวิ่งตามหาไปยันนอก
เมืองจนพบมินจุโฮกาลังเดินทางและซอจังกึมบอกว่ายังไม่ก็สามารถเลิกที่จะมินจุงโฮ
ซอจังกึมที่ทาการตรวจฮ่องเต้อยู่ทูลขอให้ดูแลเขตทาเจเพื่อที่จะทาการหายาที่รักษาโรคต่ าง ๆ ให้หาย
ได้และได้ทาการช่วยเหลือชาวบ้านและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

141

ตอนที่ 59
ฮ่องเต้มีอาการป่วยเป็นลาไส้อุดตันทาให้ซอจังกึมรีบกลับมาตรวจดูอาการ ซอจังกึมจะใช้วีธีการผ่าตัด
ในการรักษาแต่มีความเสี่ยงมากหมอจังด็อกไม่ยอมให้ทา ซอจังกึมทูลขอฮ่องเต้ให้ทาการผ่าตัด เหล่าเสนาธิการ
ไม่พอใจอย่างมากเพราะเป็นการเสี่ยงเกินไปและจะให้หมอหลวงมาดูแลแทน ตกดึกซอจังกึมเอายามาถวายทา
ให้ฮ่องเต้เห็นถึงความรักเอาใจใส่ที่มีต่อตน จึงสั่งแอบวางแผนให้กรมวังพาซอจังกึมไปหามินจุโฮเพื่อให้สองคน
ได้อยู่ด้วยกันที่ประเทศจีน
8 ปี ผ่านไปซอจังกึมกั บมินจุโฮมีลูกสาวด้วยกัน 1 คนซอจังกึมยังอยู่ในเมืองโชซอน ได้ทาการรักษา
ชาวบ้านอยู่เรื่อยแล้วต้องคอยอบพยบหนีทหารอยู่ตลอด อยู่มาวันหนึ่งคักดึ๊กคูได้มาตามหาซอจังกึมและได้เห็น
ว่าซอจังกึมยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เห็นว่ากาลังหลบหนีทหารอยู่เรื่อย จึงกลับมาเล่าให้คนที่บ้า นฟัง พระสนมลีได้รู้ว่า
ซอจังกึมยังมีชีวิตอยู่จึงตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้พระมเหสีฟัง พระมเหสีจึงคิดจะคืนตาแหน่งเดิมให้ซอจังกึม
ตอนที่ 60
ซอจังกึมกับมินจุโฮได้คิดถึงพวกเพื่อน ๆ ที่อยู่ในวัง ซอจังกึมยังคงคอยช่วยเหลือชาวบ้านโดยมีลูกสาว
คอยไปเป็น เพื่อนอยู่ตลอด ขณะเดินทางกลับบ้านมินจุงโฮรีบวิ่งมาบอกซอจังกึมว่าลูกหายไปไหน แต่แล้ ว
โซฮอนลูกสาวกับโผล่มาจากข้างหลังซอจังกึม จึงได้รู้ว่าโซฮอนแอบหนีไปช่วยแม่อยู่ตลอด ระหว่างเดินทางกลับ
บ้านมีทหารมาล้อมไว้ แต่ก็อึ้งคาสั่งของทหารเพราะพันปีมีคาสั่งเชิญให้เข้าวัง
มินจุงโฮ ซอจังกึม แลโซฮอน ได้กลับวังพร้อมกับตาแหน่งเดิมและได้พบกับทุกคน พระพันปีสั่งให้
ซอจังกึมกับมินจุโฮคืนตาแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการ มินจุงโฮกับซอจังกึมไปคานับคังดึ๊กคู กับซูฮยางเพราะถือ
ว่าเป็นพ่อแม่ของซอจังกึมทาให้ทั้งคู่ประทับใจมาก
มินจุงโฮกับซอจังกึมตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่นอกวัง ขณะเดินทางมีผู้หญิงท้องที่คลอดยาก จึงต้องทาการทา
คลอดโดยด่วน ซอจังกึมตัดสินใจใช้วิธีการผ่าคลอดซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับของชาวเมือง แต่ซอจังกึมก็ทาคลอดได้
สาเร็จและปลอดภัย

