
บทความการน าเสนองานวิจัย 
เปรียบเทยีบบทละครโทรทัศน์กับการผลิตสู่การออกอากาศ  

      กรณีศึกษา : ละครโทรทศัน์เร่ือง บุพเพสันนิวาส 
    Compare plays and  television production to broadcast  

        Case Study: TV series about  “Buppasunniwas”.    
                                    1กฤตญิา  กวีจารุกรณ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
                การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  (1)  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์เร่ือง  

บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 กบัละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาสท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1 ส าหรับ
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)    
                     ผู้วิจยั วิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 
(ต้นฉบบั) กบัละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1  โดยการชมย้อนหลงั
และเปรียบเทียบกบับทละครเร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 (ต้นฉบบั) น าข้อมลูมาเปรียบเทียบวา่
การผลิตตรงตามบทละครโทรทศัน์ต้นฉบบัหรือไม ่ได้แก่  ฉาก  ตวัละคร (การแตง่กาย,การแสดง)  
บทสนทนา   

             ผลการวิจยัพบว่า (1) ฉาก มีการปรับเปล่ียนเร่ืองเวลา สถานท่ี  มีการรวบฉาก ตดั
ฉากและการล าดบัฉากหหม ่ (2)  ตวัละคร การแตง่กาย  ผู้ เขียนระบไุมล่ะเอียด สว่นการแสดงมี
การปรับเปล่ียนเพิ่มเตมิ และมีการตดัตวัละครบางฉากออก  (3)บทสนทนา หช้ภาษาย้อนยคุตาม
บทละคร แตมี่การเปล่ียนสรรพนาม  ปรับบทพดูของตวัละครและเพิ่มบทสนทนาบางฉาก 

 
 
 
 

 
 
                                                           

    1 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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บทน า 

                           ส าหรับละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส เป็นละครรักท่ีอิงประวตัิศาสตร์ ช่วง
รัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  สร้างจากบทประพนัธ์ของรอมแพง ท่ีตีพิมพ์ครัง้แรกหนปี 
พ.ศ. 2552 สร้างโดย บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชัน่ จ ากดั  ส าหรับเร่ือง บพุเพสนันิวาส ศลัยา
ออกปากวา่เป็นการเขียนบทท่ียากมาก เพราะถึงจะมีโครงบทประพนัธ์ แตผู่้ เขียนบทต้องไปศกึษา
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และเกร็ดประวตัิศาสตร์ตา่งๆ ทัง้บทสนทนา การแตง่กาย สิ่งแวดล้อม
ตา่งๆ หนการด าเนินชีวิตของคนหนสมยันัน้ ท าหห้ละครมีเนือ้เร่ืองท่ียาวกวา่หนงัสือเสียอีก หลายตวั
ละครหนเร่ือง มีตวัตนจริงหนประวตัิศาสตร์ แตจ่ากบนัทึกทางประวตัศิาสตร์ก็มีเพียงเค้าโครง
เทา่นัน้ ศลัยาจงึก าหนดขึน้เองหห้สอดคล้อง ตราบเท่าท่ีมีข้อมลู สว่นท่ียากอีกสว่นคือ หนการเขียน
บทละครคือ การวางฉาก ค าพดู การแก้ปัญหาความขดัแย้งหนละคร กวา่จะเป็นบทละครเร่ือง
บพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1 แคต่อนเดียวนัน้ก็ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขถึง 7 ครัง้  โดยหช้เวลาเขียน
บทละครทัง้เร่ืองนาน 2 ปี  และหช้เวลาถ่ายท านานอีก 2 ปี                            
              คณุศลัยา สขุะนิวตัติ ์ ผู้ เขียนบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสได้น าบทละคร
โทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 ต้นฉบบัร่างท่ี 7  ซึง่เป็นต้นฉบบัท่ีน าไปท าการผลิตเพ่ือสูก่าร
ออกอากาศนัน้ออกน าแจกหรือเผยแพร่เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่ผู้ ท่ีสนหจหนการเขียนบทละคร
โทรทศัน์  ผู้วิจยัจงึได้น ามาเป็นกรณีศกึษาบทละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 ต้นฉบบั
ร่างท่ี 7 เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกบัการออกอากาศ  ครัง้แรกวนัพธุท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ตอนท่ี 1  
วา่บทละครต้นฉบบัจะเหมือนหรือแตกตา่งกบัการน ามาผลิตเป็นละครโทรทศัน์อย่างไร ดงันัน้จงึ
เป็นท่ีมาของการท าวิจยัหวัข้อ เร่ือง เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์กบัการผลิตสูก่ารออกอากาศ  
กรณีศกึษา : ละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส 
 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
         1.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาสตอนท่ี 1กบัละคร
โทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสท่ีผลิตออกอากาศ 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
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

                                  ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
                ส าหรับการศกึษาหนครัง้นีห้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research)   ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 กบั
ละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาสท่ีผลิตออกอากาศตอนท่ี 1   
                  1.ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
                   2. บทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 (ต้นฉบบัร่างท่ี 7)   
                         เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข้อมูล 
                      ผู้วิจยัได้หช้เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตหนการรับชมละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส 
ตอนท่ี 1 ย้อนหลงัประกอบกบัการอา่นบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 (ต้นฉบบั
ร่างท่ี 7)  และหช้สมดุจดบนัทกึข้อมลู   
                     วิธีการรวบรวมข้อมูล 

  เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมลู 
จากละครโทรทศัน์ย้อนหลงั ผู้วิจยัจงึได้แบง่ระยะการเก็บรวบรวมข้อมลูหนการศกึษาออกเป็น 4 
ขัน้ตอน คือ  

           ผลของการเปรียบเทียบ 

-ได้ความรู้การเขยีนบทละครโทรทศัน์ 

-ได้ความรู้ด้านการผลติรายการละครโทรทศัน์ 

 

 ผลผลติละครโทรทศัน์  

เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนที่ 1 

           การเปรียบเทียบ  

-ฉาก 

-ตวัละคร 

-บทสนทนา 

 

 

 

บทละครโทรทศัน์ต้นฉบบั  

เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนที่ 1 
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1.  ผู้วิจยัได้ศกึษาบทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 จากต้นฉบบั ร่าง 7 ซึง่
เขียนบทโดย ศลัยา สขุะนิวตัติ ์โดยการอ่านท าความเข้าหจอยา่งละเอียดหนแตล่ะฉาก
และจดบนัทึก   

2. ผู้วิจยัศกึษาละครโทรทศัน์เร่ืองบพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 โดยการชมย้อนหลงัและ
เปรียบเทียบกบับทละครเร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 (ร่าง 7 ต้นฉบบั) เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมลู  

3.  ผู้วิจยัน าข้อมลูมาเปรียบเทียบวา่ตรงตามบทละครโทรทศัน์ต้นฉบบัหรือไม ่ได้แก่  ฉาก  
ตวัละคร  บคุลิกลกัษณะตวัละคร การแตง่กาย  การแสดง  บทสนทนา  เป็นต้น  

4.   ผู้วิจยัน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์อ้างอิงตามทฤษฏีเร่ืองกระบวนการผลิตและการเ  
เขียนบทละครโทรทศัน์ จากนัน้น ามาอภิปรายผล 

     
ผลการวิจัย  

             บทความการน าเสนองานวิจยั เปรียบเทียบบทละครโทรทศัน์กบัการผลิตสู่การ
ออกอากาศ กรณีศกึษา : ละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส    ผลการวิจยัพบวา่ (1) ฉาก มีการ
ปรับเปล่ียนเร่ืองเวลา สถานท่ี  มีการรวบฉาก ตดัฉากและการล าดบัฉากหหม ่ (2)  ตวัละคร การ
แตง่กาย  ผู้ เขียนไมร่ะบหุนบท สว่นการแสดงมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเตมิ และมีการตดัตวัละครบาง
ฉากออก  (3)บทสนทนา หช้ภาษาย้อนยคุตามบทละคร แตมี่การเปล่ียนสรรพนาม  ปรับบทพดูของ
ตวัละครและเพิ่มบทสนทนาบางฉาก  มีรายละเอียดตามตาราง ดงันี ้
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                      ผลการวิจัย เปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์กับการผลิตสู่การออกอากาศ   
                              กรณีศึกษา : ละครโทรทัศน์เร่ือง บุพเพสันนิวาส ตอนที่ 1 
 

       ฉาก 
 

           ตัวละคร 
 

                บทสนทนา 
 

   1. บางฉากมีการ
เปล่ียนแปลงเวลา
เชน่ พลบค ่า 
เปล่ียนเป็นยามเย็น 
เป็นต้น  
   2. สถานท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงบาง
ฉาก 
  3.มีการตดับาง
ฉากออกไป 
 4.มีการรวบฉากหห้
เป็นเพียงฉากเดียว 
 5.มีการล าดบัฉาก
หหม ่

    1.การแตง่กาย  ผู้ เขียน
ระบไุมล่ะเอียด       
     2.การแสดง มีการปรับ
บทการแสดงเพิ่มเตมิทาง
อารมณ์และการแสดงออก
ของตวัละคร  
   3.มีการตดัตวัละครหนบาง
ฉากออกไป  

1.มีการเปล่ียนสรรพนามตวัละครหลกั  
2.มีการเพิ่มบทสนทนาหห้กบัตวัละคร
หลกั 
3.มีการตดับทพดูบางประโยคออก 
4.มีการหช้บทพดูของอีกตวัละครหนึง่หห้
เป็นบทพดูของอีกตวัละครหนึง่ 
5. หช้ภาษาย้อนยคุ 

 

 
สรุป               

             จากผลการวิจยั  สามารถสรุปได้วา่ บทละครโทรทศัน์เร่ือง บพุเพสนันิวาส ตอนท่ี 1 มีการ
เปล่ียนแปลงหรือถกูดดัแปลงส าหรับการผลิตซึง่สอดคล้องกบับทความวิชาการ ของ นราพร สงัข์ชยับท
ละครโทรทศัน์ไทย: กระบวนการสร้างสรรค์ และเทคนิค กลา่วไว้วา่ “ตามองค์ประกอบของละคร วิธีการ
สร้างสรรค์และเขียนบทละครโทรทศัน์ ของผู้ เขียนบทแตล่ะคนมีเทคนิค ลีลา หรือวิธีการ เฉพาะตวัท่ี
แตกตา่งกนัไป ซึง่วิธีการเหล่านีล้้วนน า ไปสูผ่ลงานบทละครโทรทศัน์ท่ีหช้ส าหรับการผลิต ละครโทร   
ทศัน์หนปัจจบุนั”  สว่นกระบวนการน าบทละครโทรทศัน์ไปผลิตเพ่ือการออกอากาศนัน้ สอดคล้องกบั
งานวิจยั กระบวนการสร้างบทอิงประวตัศิาสตร์หนส่ือจินตคดีสมยัหหม่ (ศวิาวธุ ไพรีพินาศ:2557) อ้าง   
หน Alan Rosenthai (1995) กลา่วไว้วา่ “ลกัษณะพิเศษอนักลมกลืนกนัของข้อเท็จจริงกบัเร่ืองแตง่ซึง่ท า
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หห้ละครโทรทศัน์เป็นเร่ืองนา่ทึง่ท่ีท าหห้เหตกุารณ์ตา่งๆ และบคุคลส าคญัหนประวตัิศาสตร์เป็นเหมือน
ความทรงจ าของเราท่ีเกิดขึน้เม่ือไมน่านมานี ้นัน่คือละครโทรทศัน์ถกูสร้างสรรค์ขึน้มาหหมโ่ดยมีราก   
ฐานมาจากข้อเท็จจริง แม้วา่จะอาศยันกัแสดง บทสนทนา ฉาก และเคร่ืองแตง่กาย หนการสร้าง
เหตกุารณ์และยคุสมยัขึน้มาหหมอี่กครัง้นัน้หนสว่นของความถกูต้องครอบคลมุก็เป็นเพียงการสร้าง   
สรรค์ขึน้มาหหม ่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้หลายกรณี และเง่ือนไขหนการเปล่ียนแปลงนัน้ก็ไมไ่ด้อยู่
เพียงแคจ่ดุประสงค์หนการน าเสนอ แตย่งัมีปัจจยัตา่งๆ ร่วมด้วย เชน่ งบประมาณ และระยะเวลาของ 
การถ่ายท า 

ข้อเสนอแนะ 

              ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้นี ้  สิ่งท่ีควรตระหนกัหนการผลิตละครอิงประวตัศิาสตร์
เพ่ือไปสูก่ารผลิตนัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องอาศยัผู้ เขียนบทละครโทรทศัน์ท่ีมีความรับผิดชอบหนการ
ค้นคว้าหาข้อมลู และต้องมีความรู้หนเร่ืองของประวตัิศาสตร์มากพอท่ีจะถ่ายทอดได้ทัง้ความจริงและ
การเขียนออกมาอยา่งเหมาะสม และการน าไปสูก่ารผลิตก็ต้องอาศยัผู้ก ากบัการแสดงท่ีตีความบท
เพิ่มเตมิไมห่ห้ผิดเพีย้นจากบทเดมิท่ีดีอยูแ่ล้ว และต้องสามารถถ่ายทอดจินตนการของผู้ เขียนหห้
ออกมาเป็นภาพได้อยา่งสมจริงและเหมาะสม  
               ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป    การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ซึง่หนการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการหช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการสอบถามถึงความคิดเห็น ความพงึ
พอหจหนด้านการผลิตละครโทรทศัน์เร่ืองเดมิขึน้หหม่ 
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