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บทคัดย่อ 

 

               การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  (1) เพ่ือวิเคราะห์หาการตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการ

กํากบัการแสดง กรณีศกึษาเร่ือง “บพุเพสนันิวาส”  ตอนท่ี 1 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิ

คณุภาพโดยผู้ วิจยัจะทําการวิเคราะห์บทละครโทรทศัน์ต้นฉบบัตามทฤษฏีหลกัการวิเคราะห์และ

การตีความบทละครโดยการศกึษาจากต้นฉบบัของบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1  

และชมละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 เป็นการนําเสนอข้อมลูท่ีทําการวิเคราะห์เชงิ

พรรณนา โดยใช้เกณฑ์ทฤษฏีหลกัการวิเคราะห์และการตีความบทละคร 

    ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผู้ กํากบัการแสดงได้มีการตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการกํากบั

การแสดง   ดงันี ้ 1.ตีความหาความคดิหลกั (message)  2.ตีความจดุประสงค์ และนํา้เสียงของ

ผู้ เขียน (authoris objective and tone) 3. ตีความความต้องการ (objective)และการกระทํา

(action)  4.ตีความหนว่ยยอ่ยในการแสดง (beats / motivational units) และเส้นตอ่เน่ืองของการ

กระทํา (through line of action) ซึง่สง่ผลให้การผลิตละครโทรทศัน์ประสบความสําเร็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน ์คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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Abstract 

 

             This research aims (1) to analyse for interpretation plays to the Director. A case 

study on "Buppasunniwas", episode 1 of this research is qualitative research by 

researchers will analyze the original tv drama based on the theory of principles, 

analyses and interpretations of plays by the graduated from the original television 

drama's story Salam and watch tv episodes 1 circus story Salam 1 episode is the 

presentation of data analysis, descriptive, using the criteria of the theory, principles, 

analysis and interpretation of plays. 

            The results showed that (1) director was interpreted to directing television drama 

as 1. Interpretation of the main idea (message). 2. Interpretation of the purpose and tone 

of the author (authoris objective and tone) 3. Interpretation of needs. (objective) and 

action (action). 4 interpretation units in the show (beats / motivational units) and outlines 

of action (through line of action). Which resulted in the successful television drama 

production. 

 
 

Keywords    :     Interpretation , Buppasunniwas  

 

บทนํา 

 

              งานของผู้ กํากบัการแสดงคือ ผู้ ท่ีนําวรรณกรรมมาผลิตเป็นผลงานตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น

ภาพยนตร์  ละครโทรทศัน์  ละครเวที ท่ีจะต้องนําเสนอบทประพนัธ์  บทละคร หรือบทหนงั เร่ือง

นัน้ๆ ให้นกัแสดงได้แสดงออกมาดีท่ีสดุ  จงึถือว่าเป็นเร่ืองจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ กํากบัจะต้องมี

ความรู้สกึลึกซึง้และแตกฉานในตวับทละครท่ีจะนํามากํากบั ในงานผลิตละคร  ดงันัน้ผู้ กํากบัการ

แสดงนบัเป็นหวัใจของความสําเร็จในการปฏิบตักิารท่ีจะรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจตา่งๆ อนัจะ

สง่ผลตอ่งานละครเร่ืองนัน้ๆ ทัง้ในด้านศลิปะและการควบคมุงบประมาณ  ซึง่ผลงานจะเป็นภาพ

สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือใจของผู้ ร่วมงานท่ีมีตอ่ผู้ กํากบัการแสดง  

                มีผู้ กํากบัจํานวนมากท่ีมีความเป็นศลิปิน และสร้างสรรค์ผลงานได้นา่ทึง่ ตระการตา มี

ความแปลกใหมน่า่สนใจ แตก่ลบัทํางานออกมาไมป่ระสบความสําเร็จนกั เน่ืองจากผู้ กํากบัขาด

ความเข้าใจลึกซึง้ในวรรณกรรมบทละครท่ีนํามากํากบั   
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                สืบเน่ืองจากความโดง่ดงัของละครเร่ืองนีต้ัง้แตเ่ร่ิมออกฉายในวนัพธุท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 

2561 เป็นตอนแรก ติดอนัดบั 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ เรตติง้ทัว่ประเทศ AGB Nielsen) 3.4  เรตติง้ 

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (Ch3 Thailand) 5.8   ตา่งจงัหวดัในเขตเทศบาล 4.6 และตา่งจงัหวดันอก

เขตเทศบาล 2.4 (ท่ีมา https://www.instagram.com) นอกจากนีห้ลงัจากออกอากาศตอนท่ี 1 ไป

แล้วการออกอากาศในตอนตอ่ๆไป  ยงัมี  เรตติง้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ไตร่ะดบัขึน้ไปทกุๆ ตอนและระดบั

สงูสดุในตอนสดุท้ายอยูท่ี่เรตติง้ระดบั 23.4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ( ท่ีมา : https:// www. 

instagram.com) ซึง่คณุศลัยา สขุะนิวตัติ ์ ผู้ เขียนบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสได้นําบท

ละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 ต้นฉบบัร่างท่ี 7  ซึง่เป็นต้นฉบบัท่ีนําไปทําการผลิตเพ่ือ

สูก่ารออกอากาศนัน้ออกนํามาเผยแพร่เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่ผู้ ท่ีสนใจในการเขียนบทละคร

โทรทศัน์  ผู้ วิจยัจงึได้นํามาเป็นกรณีศกึษาบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 ต้นฉบบั

ร่างท่ี 7 จากสมมตฐิานท่ีว่าละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสท่ีได้รับความนิยมสงูสดุนัน้เกิดจาก

การตีความเพ่ือการกํากบัการแสดง ดงันัน้เพ่ือหาการตีความบทละครเพ่ือการกํากบัการแสดง วา่

บทละครต้นฉบบัได้มีการตีความจากผู้ กํากบัการแสดงหรือไม ่อยา่งไร จงึเป็นท่ีมาของการ

ศกึษาวิจยัหวัข้อ  การตีความบทละครเพ่ือการกํากบัการแสดง (Interpretations  of  the plays  to  

the  Director.) ซึง่ผู้ วิจยัได้นําเร่ือง บพุเพสนันิวาส มาเป็นกรณีศกึษา  

               สําหรับละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส เป็นละครรักท่ีอิงประวตัศิาสตร์ ชว่งรัชสมยั

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  สร้างจากบทประพนัธ์ของรอมแพง ท่ีตีพิมพ์ครัง้แรกในปี พ.ศ. 

2552  เขียนบทโดย ศลัยา สขุะนวิตัติ ์ กํากบัการแสดงโดย ภวิต พนงัคศริิ  สร้างโดย บริษัท บรอด

คาซท์ ไทย เทเลวิชัน่ จํากดั บทละครเร่ืองบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 แคต่อนเดียวนัน้ก็ต้องมีการ

ปรับปรุงและแก้ไขถึง 7 ครัง้  โดยใช้เวลาเขียนบทละครทัง้เร่ืองนาน 2 ปี  และใช้เวลาถ่ายทํานาน

อีก 2 ปี  

       ทัง้นี ้การตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการกํากบัการแสดง สามารถแบง่ออกเป็น การ

1.ตีความหาความคดิหลกั (message)  2.ตีความจดุประสงค์ และนํา้เสียงของผู้ เขียน (authoris 

objective and tone) 3. ตีความความต้องการ (objective)และการกระทํา(action)  4.ตีความ

หนว่ยยอ่ยในการแสดง (beats / motivational units) และเส้นตอ่เน่ืองของการกระทํา (through 

line of action)   และการตีความหมายใต้คําพดู (subtext) (ชตุมิา มณีวฒันา) 

 

 วัตถุประสงค์ของการวจัิย       

        1. เพ่ือวิเคราะห์หาการตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการกํากบัการแสดง กรณีศกึษา

เร่ือง “บพุเพสนันิวาส” ตอนท่ี 1 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99�
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                   

                                      ตวัแปรต้น         

 

 

 

 

 

 

                                                                              ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     ภาพท่ี  1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดาํเนินการวจัิย 

    

                สําหรับการศกึษาครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research)   ผู้ วิจยัจะ

วิเคราะห์บทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1  เพ่ือการตีความเพ่ือการกํากบัการแสดง 

              ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

              บทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1   

                        เคร่ืองมือวิจยั / วิธีการรวบรวมข้อมลู 

    ผลของการตคีวามเพื่อการกาํการแสดง 

-ได้ความรู้ในการกํากบัการแสดง 

-ได้ความรู้ด้านการผลติรายการละครโทรทศัน์ 

 

        ผลผลติละครโทรทศัน์  

   เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 

          ประสบความสาํเร็จ 

           การตคีวาม 

   เพื่อการกาํกับการแสดง  

 

 

 

 

    บทละครโทรทศัน์ต้นฉบบั  

เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 
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               ผู้ วิจยัได้ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการรับชมละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 

ย้อนหลงัประกอบกบัการอา่นบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 และใช้สมดุจดบนัทกึ

ข้อมลู  

   วิธีการรวบรวมข้อมลู 

               เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ ผู้ วิจยัจงึทําการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก 

1. ละครโทรทศัน์ย้อนหลงั   ผู้ วิจยัจงึได้แบง่ระยะการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา

ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ ผู้ วิจยัได้ศกึษาบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 

จากต้นฉบบั ซึง่เขียนบทโดย ศลัยา สขุะนวิตัติ ์โดยการอา่นทําความเข้าใจอยา่ง

ละเอียดในแตล่ะฉากและจดบนัทกึ   

2. ผู้ วิจยัศกึษาละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 กํากบัการแสดงโดย ภวิต 

พนงัคศริิ โดยการชมย้อนหลงั 

3.  ผู้ วิจยันําข้อมลูมาวิเคราะห์บทละครโทรทศัน์ต้นฉบบัตามทฤษฏีหลกัการวิเคราะห์

และการตีความ  จากนัน้นํามาอภิปรายผล 

                        การวิเคราะห์ข้อมลู 

                        เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชงิคณุภาพโดยผู้ วิจยัจะทําการวิเคราะห์บท

ละครโทรทศัน์ต้นฉบบัตามทฤษฏีหลกัการวิเคราะห์และการตีความบทละครโดยการศกึษาจาก

ต้นฉบบัของบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1  และรับชมละครโทรทศัน์เร่ือง

บพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 เป็นการนําเสนอข้อมลูท่ีทําการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้เกณฑ์ทฤษฏี

หลกัการวิเคราะห์และการตีความบทละคร 

 

ผลการวิจัย  

               ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผู้ กํากบัการแสดงได้มีการตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการ

กํากบัการแสดงแบง่เป็น 4 ข้อ  ซึง่สง่ผลให้การผลิตละครโทรทศัน์ประสบความสําเร็จ ดงันี ้  

          1.ตีความหาความคดิหลกั (message)  ของผู้ กํากบัการแสดง กรณีศกึษา : ละครโทรทศัน์

เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 ถกูตีความจากโครงเร่ืองบพุเพสนันวิาส ตอนท่ี 1  สามารถอธิบาย

ตามภาพ ดงันี ้
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 ตีความหาความคิดหลัก (message)  ตอนท่ี 1 

                                                            จดุเร่ิมเร่ือง(point of attack) 

  

แก                (แก้ไขด้วย) 

+ (มี) 

 

 

 

                                   

                                    

                      

 

                         

 

 

 

                                          ภาพท่ี 1.2  โครงเร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 

 

2.   ตีความจดุประสงค์ และนํา้เสียงของผู้ เขียน (authoris objective and tone) 

      2.1 ตีความจดุประสงค์ เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1  เพ่ือสัง่สอนชีแ้นะ ตรงตามวตัถปุระสงค์

ของบทละคร หรือตรงตามแก่นของเร่ือง (สอบทานจากการกระทําของตวัละครหลกั) 

      2.2 ตีความนํา้เสียงของผู้ เขียน  ผู้ กํากบัได้ตีความบรรยากาศหลกัของเร่ืองบพุเพสนันวิาส ตอนท่ี 

1  ให้เป็นลกัษณะเคร่งเครียด จริงจงั และมีความเช่ือเร่ืองนรก สวรรค์ ท่ีเปล่ียนจากการตีความนรก

และยมทตูท่ีแตกตา่งจากเดมิท่ีนุง่ผ้าแดงแตอ่อกแบบเป็นอสรุกายร่างยกัษ์นา่เกรงขาม มีโซต่รวน  มี 

ดนตรีประกอบต่ืนเต้น  โศกเศร้า เสียงประกอบ ได้แก่ เสียงฟ้าผา่ เสียงสวดมนต์ นา่สะพรึงกลวั  เป็น

ต้น 

 3.    ตีความความต้องการ (objective)และการกระทํา(action)  ผู้ กํากบัได้ตีความความต้องการของ

ตวัละคร  โดยให้นกัแสดง “แสดง” อยา่งเข้าใจเป้าหมายของตวัละคร ดงันี ้

ตัวละคร(การะเกด) 

 

     ความต้องการ 

   (ฆา่จนัทร์วาด) 

อุปสรรค 1(บา่วช่วยชีวิตไว้ได้และมี

บา่วตาย) 

อุปสรรค2 (ถกูเพง่เลง็วา่เป็น

ผู้กระทํา) 

  

การกระทาํ(การะเกดทํา

ตวัปกต ิเหมอืนไมรู้่เร่ือง) 

                          ผลลัพธ์ท้ายท่ีสุด 

-(การะเกดถกูมนต์กฤษณะกาลีทําให้ ทรุนทรุายจน

สิน้ใจตาย ถกูยมบาลลากตวัไปนรก) 

 

 

 

  

 ความคิดหลัก (message)   

    (ทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชัว่) 
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      3.1   ตวัละคร การะเกด   มีความต้องการหรือจดุมุง่หมายท่ีจะให้แมห่ญิงจนัทร์วาดเสียชีวิต   

เพ่ือให้หม่ืนสนุทรเทวา ตดัสินใจแตง่งานกบัเธอได้ง่ายขึน้ถ้าไมมี่แมห่ญิงจนัทร์วาดเป็นคูแ่ขง่อีกตอ่ไป 

                 3.1.1  การกระทํา(action)   จากบทละครในฉากท่ี  8 เม่ือการะเกดรู้ว่าแมห่ญิงจนัทร์วาด

รอดชีวิตการะเกดพดูตดัพ้อขึน้ท้ายฉากวา่ “วนัใดหนอท่ีกจูะได้เข้าหอกะคณุพ่ีเดชเสียที กคูร้านจะ

คอยแล้วนะเอ็ง” (ดงัขึน้เพราะอารมณ์มา)  จากการตีความฉากนี ้การะเกดได้แสดงถึงความคบัแค้น

ใจ บีบผ้านุง่ และนํา้ตาไหลมาอยา่งคนท่ีหาทางออกให้กบัชีวิตไมไ่ด้ 

4.  ตีความหนว่ยยอ่ยในการแสดง (beats / motivational units) และเส้นตอ่เน่ืองของการ 

กระทํา (through line of action) ในหนึง่ฉากมีการแบง่ยอ่ยในการแสดงตามเหตกุารณ์ในละครซึง่

ดําเนนิตามความต้องการ และการกระทําของตวัละครหลกั ความต้องการในชว่งเล็กๆ ท่ีตอ่เน่ืองกนั

ในหนึง่ฉากนีจ้ะต้องสอดคล้องเป็นเหตเุป็นผลกนัและเรียงร้อยความต้องการของฉาก และความ

ต้องการในทกุฉากก็จะสอดคล้องกบัความต้องการสงูท่ีสดุของตวัละคร ซึง่ความต้องการสงูสดุนีจ้ะ

ทําให้การกระทําของตวัละครตอ่เน่ืองสอดคล้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกนัตลอดทัง้เร่ือง เรียกวา่เส้น

ตอ่เน่ืองของการกระทํา ดงัจะอธิบายด้วยแผนภาพตอ่ไปนี ้ 

 

 

                                                 ภาพท่ี 1.3  เส้นกราฟแสดงระดบัของอารมณ์และความรู้สกึ 

                                                                     ท่ีมา:มทันี  รัตนิน,2546,หน้า 84 

                       จากภาพท่ี 4.1   ผู้ กํากบัการแสดงได้ตีความหนว่ยยอ่ยในการแสดงและเส้นตอ่เน่ือง

ของการกระทํา ได้แก่  ฉากท่ี 1     ดงันี ้

              4.1  ฉาก 1  เปิด คําพดูของแย้ม  “งามขนาดนีอ้ยา่ทําเร่ืองไมดี่เลยนะเจ้าคะ” (ผู้ชมยงัไมรู้่

เร่ืองวา่เร่ืองไมดี่คืออะไร) 

                                คําพดูของผิน(ผู้ กํากบัเพิม่จากบท)  “  นะเจ้าคะ ทนูหวั” (เห็นด้วยกบัแย้ม) 

                                จุดปะทะ  การะเกดโกรธตบหน้าผิน  (โกรธท่ีมาขดัใจ) 

                                จุดขัดแย้งพัฒนา (ผู้ กํากบัเพิ่มบทแย้ม) นงัผินทําอะไรผิดหรือเจ้าคะแมน่าย 
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                                 ผลจากวิกฤติ         การะเกดหนัมาตบหน้าแย้ม  

                                 จุดสูงสุด                การะเกดกลา่วโทษวา่เป็นความผิดของแย้มที่มายัง้ 

                                                               ความคดิของตน 

                                 การคล่ีคลายของเหตุการณ์   การะเกดเดนิออกมานอกห้องผอ่นคลาย                                                      

                           ลงจบ                     การะเกดพดูถึงแผนการจะลม่เรือจนัทร์วาด ท่ีรู้มาวา่จะ 

                                                               เดนิทางเอาสํารับมาให้คณุหญิงจําปา  

                                                         (ผู้ชมถึง รู้วา่เร่ืองท่ีแย้มกบัผนิไมอ่ยากให้การะเกดทําคืออะไร) 

                

อภปิรายผล 

      การวิจยั เร่ือง การตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการกํากบัการแสดง ผลการวิจยั 

พบวา่ (1) ผู้ กํากบัการแสดงได้มีการตีความบทละครโทรทศัน์เพ่ือการกํากบัการแสดง  โดยใช้ต้นฉบบั

บทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส  ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูในการตีความ  ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ กํากบั

การแสดงได้มีการตีความ ในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้1.ตีความหาความคดิหลกั (message)  2.ตีความ

จดุประสงค์ และนํา้เสียงของผู้ เขียน (authoris objective and tone) 3. ตีความความต้องการ 

(objective)และการกระทํา(action)  4.ตีความหนว่ยยอ่ยในการแสดง (beats / motivational units) 

และเส้นตอ่เน่ืองของการกระทํา (through line of action)   ซึง่สง่ผลให้การผลิตละครโทรทศัน์ประสบ

ความสําเร็จ อภิปรายผล ดงันี ้

                 1. ตีความหาความคดิหลกั (message)   เมื่อผู้ กํากบัการแสดงสามารถจบัความคดิหลกั

จบัความจริงของเร่ืองได้ทกุอยา่งจะสอดคล้อง จากการกระทําของตวัละคร ท่ีเป็นผลมาจากความ

ต้องการของตวัละคร จากนัน้พิจารณาวา่การกระทําเชน่นัน้ก่อให้เกิดปัญหาอะไร หรือมีความขดัแย้ง

ใดเป็นอปุสรรคในความต้องการของตวัละคร แล้วตวัละครตอ่สู้หรือไม ่จนนําไปสูจ่ดุวิกฤตอิยา่งไร 

และตวัละครเลือกตดัสินใจอยา่งไรชนะหรือพา่ยแพ้อนัเป็นผลลพัธ์จากการเลือกครัง้สดุท้ายของตวั

ละคร ทําให้ตวัละครได้เรียนรู้อะไรหรือไมน่ัน้คือจดุท่ีจะบอกวา่ละครเร่ืองนีพ้ดูอะไรสูค่วามคดิหลกั

ของบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 คือ “ทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชั่ว”    

                2.   ตีความจดุประสงค์ และนํา้เสียงของผู้ เขียน (authoris objective and tone) ในเร่ือง

บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 นัน้ ผู้ กํากบัได้นําความคดิหลกัของเร่ืองท่ีประพนัธ์ออกมาเป็นบทละคร

โทรทศัน์ได้ตรงตามบรรยากาศหลกัของเร่ือง สอดคล้องกบัแก่นของเร่ือง คือ “ทําดีได้ดี ทําชัว่ได้ชัว่” ผู้

กํากบัจงึสามารถเกิดความคดิหรือแนวทางการนําเสนอการตีความสอดคล้องทัง้โครงเร่ือง ตวัละคร  

ความคดิของเร่ือง ภาษา  เพลง และภาพ                   

               3.    ตีความความต้องการ (objective)และการกระทํา(action)  จากผลวิจยั พบวา่ผู้ กํากบั
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ได้ตีความการะเกดเป็นหญิงสาวท่ีนา่สงสารและเป็นผู้ถกูกระทําให้อบัอายท่ีถกูคูห่มายผดัผอ่นการ

แตง่งานเป็นเวลานานและยงัไปชอบจนัทร์วาดอยา่งออกหน้าออกตา ซึง่การะเกดก็ดอูอกวา่ตา่งก็มีใจ

ให้กนั ถึงต้องวางแผนกําจดัจนัทร์วาดให้พ้นทาง ฉากนีเ้ม่ือผลิตออกมาเป็นละครได้ตีความตวัละคร

คือการะเกดแสดงมองผา่นกระจกวา่ตวัเองก็สวยงามไมด้่อยไปกวา่ใครแตคู่ห่มายกลบัไมเ่คยสนใจ 

ก่อนจะพดูอยา่งขมข่ืนวา่ “วนัใดหนอท่ีกจูะได้เข้าหอกะคณุพ่ีเดชเสียที กคูร้านจะคอยแล้วนะเอ็ง และ

บีบผ้านุง่ของตนเองด้วยความเก็บกด นํา้ตาไหลออกมาอยา่งนา่สงสาร ซึง่เป็นการตีความการแสดง

ออกมาดงักลา่วบง่บอกถึงการกระทําของตวัละครท่ีสมเหตสุมผลตอ่เร่ืองสง่ผลให้ผู้ชมคล้อยตาม

เข้าใจในการกระทําของตวัละครและเกิดความสงสารตวัละครมากกวา่ชงัอยา่งเดียว  

4.  ตีความหนว่ยยอ่ยในการแสดง (beats / motivational units) และเส้นตอ่เน่ืองของการ 

กระทํา (through line of action) ในบทละครบพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 ซึง่มีทัง้หมด 40 ฉาก ในแตล่ะ

ฉากไมมี่ฉากไหนเลยท่ีผู้ กํากบัไมไ่ด้ตีความหน่วยย่อยในการแสดงให้ตวัละครแสดงเพิ่มเตมิหรือเพิ่ม

บทหรือตดับทบางประโยคออกไป หรือแม้กระทัง่ตดัฉากท่ีจะเป็นปัญหาตอ่เส้นตอ่เน่ืองของการ

กระทําของตวัละคร และเพ่ือยํา้ประเดน็ในฉากให้ชดัเจน สง่ผลตอ่เร่ืองให้ดสูมจริงย่ิงขึน้   

          ผู้ วิจยั มีความเห็นวา่การตีความจากตวัละครหลกั ท่ีเป็นผู้ ดําเนินเร่ืองนัน้สําคญัตอ่โครงเร่ือง 

ความคดิของเร่ือง และนํามาซึง่การตีความเพ่ือการกํากบัได้ถกูตามวตัถปุระสงค์ของเร่ือง สอดคล้อง

กบังานวิจยัของ ลินิน  แสงพฒันะ(2558) กลา่วไว้วา่ ลกัษณะสมัพนัธบทของตวัละครนางเอกมีทัง้

การคงเดมิ(convention) ความแปลกใหม(่invention) การขยายความ (Extention) และการดดัแปลง

(modification)  ตวัละคร (character) เป็นผู้กระทําและผู้ ท่ีได้รับผลจากการกระทําในบทละคร มี

ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวในการเลา่เร่ือง ตวัละครท่ีดีจะต้องมีพฒันาการทางด้านความคดิ 

ทศันคต ิเน่ืองจากเหตกุารณ์ท่ีมากระทบชีวิตของตน   

ข้อเสนอแนะ 

              ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้นี ้  ผลงานละครโทรทศัน์ท่ีจะสามารถครองใจผู้ชมนัน้มีไม่

มากนกั ซึง่เหตปัุจจยัหลกัเกิดจากบทละครโทรทศัน์ท่ีเขียนขึน้ได้สนกุและการตีความกํากบัการแสดง

ท่ีเข้าใจหลกัการวิเคราะห์และการตีความบทละคร ซึง่สง่ผลให้การผลิตละครโทรทศัน์ประสบ

ความสําเร็จ เพราะถ้าหากผู้ กํากบัการแสดงขาดความเข้าใจลกึซึง้ในวรรณกรรมบทละครท่ีนํามา

กํากบั หรือการตีความผดิเพีย้นไปจากบทละครหรือด้อยไปกวา่บทละคร ตอ่ให้การแสดงจะสมจริง

หรือแปลกใหมเ่พียงใดก็ไมอ่าจเรียกวา่เป็นการแสดงท่ีมีคณุภาพได้ จงึถือวา่ผู้ กํากบัการแสดงต้อง

ทํางานหนกัในขัน้ตอนการเตรียมการผลิตและเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีสดุในการผลิตละครโทรทศัน์  

               ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป         การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการ
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วิเคราะห์บทประพนัธ์จากนวนิยายท่ีนํามาผลิตเป็นละครโทรทศัน์ เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการการ

ทํางานและเป็นอีกมิตหินึง่ท่ีจะเห็นทัง้ความแตกตา่งและความหลากหลายในขัน้ตอนการผลติ และ

ควรมีการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องด้านการผลิตละครโทรทศัน์ ในส่วนงานตา่งๆ    
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