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จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่อง
คลื่นเหนือน้้า สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง ” โดยมุ่งเน้นศึกษาวิธีการ
และขั้นตอนการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการ
เขียนบทละครโทรทัศน์ของนักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง ศึกษาแนวคิด วัตถุประสงค์ของการ
เล่าเรื่องจากเจ้าของบทประพันธ์ และศึกษาพฤติกรรมของผู้หญิงที่ได้รับการถูกกระท้า จากเจ้าหน้าที่
หน่วยให้ค้าปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยต่างๆ เพื่อน้าข้อมูลทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการผลิตบทละครโทรทัศน์แบบจบในตอน
โดยแบ่งเป็น เค้าโครงเรื่องขยาย และ บทละครเต็มเรื่อง และมีการทดลองถ่ายท้าเป็นละครจริงที่มี
ความยาว 25 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบท
ละครโทรทัศน์ และเพื่อสร้างสรรค์บทละครที่มีการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง หลังจากนั้นจึง
ท้าการประเมินผลงานโดยกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 8 คน เพื่อทราบความพึงพอใจในบทละครโทรทัศน์
ผลการศึกษาประเมินการผลิต พบว่าความกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจ
กับบทละครโทรทัศน์ เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ มีแก่นของเรื่องและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตัวละคร
หลักสามารถเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้ผู้หญิงในปัจจุบันได้ แต่หากปูพื้นฐานของตัวละครให้มากกว่านี้
จะท้าให้เข้าใจในความสัมพันธ์ของตัวละครมากยิ่งขึ้น แต่ในภาพรวมถือว่าบทละครสามารถน้าไป
ผลิตได้จริง และถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีละครที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเอง
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
แม้ว่าปัจจุบันโลกการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ
มากมายที่ส ามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งโลก มีการพัฒ นาความเป็นอยู่ของคนในสั งคมให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่สถานภาพของสตรียังคงมีค วามไม่เสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ชาย และการจํากัด
สิ ท ธิเ สรี ภ าพของสตรี ก็ ยั ง มีแ สดงให้ เ ห็ น อยู่ ในสั ง คมปัจ จุบั น ถึง แม้ ว่า จะมีก ฎหมายเกี่ย วกั บการ
คุ้มครองสิทธิให้สตรีได้มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ทําการการบัญญัติข้อกฎหมายไว้ใน
กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอย่า ง “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยเนื้อหาของ
กฎหมายได้รับรองสิทธิของบุคคลทุกคนให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น และยังกําหนดว่าบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การจะเลือกปฏิ บัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ อายุ ฯลฯ ไม่อาจกระทําได้ (พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2551:240) หรือ มี
หน่ ว ยงานกระทรวง มูล นิ ธิต่างๆได้ออกมารณรงค์เรื่องความรุนแรงต่อสตรีแล้ ว ก็ตาม แต่ก็ยังไม่
สามารถยับยั้งปัญหาการกดขี่ และการกระทําที่รุนแรงต่อเพศสตรีได้เลย
หากมองย้อนไปในอดีตกาล จะพบว่าสตรีไม่มีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่สตรีที่แต่ภาระหน้าที่ ส่วนสิทธิ นั้นแทบจะไม่มีให้เห็น
จากเอกสารสํ า คัญ ทางประวั ติ ศาสตร์ก ฎหมายตราสามดวง เป็ นสิ่ ง ที่บ่ งชี้ ถึง ฐานะทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคมของ สตรีไทยได้อย่างชัดเจนว่าสตรีต้องประสบกับความยากลําบากทั้งการทํา งาน
หนักทุกอย่างในครัวเรือน การถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ชาย อาชญากรรมและการคุกคามทางเพศ
รวมถึงความไร้ศักดิ์ศรี ไร้อิสรภาพ ไร้ความสุข (ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2549:1) และการที่ปัจจุบันยังคงมี
ปัญหาเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในผู้หญิง เป็นผลมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อในข้อจํากัด
ของผู้หญิงสมัยก่อนที่เชื่อว่าผู้หญิงไทยส่วนมาก จะดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบวัฒนธรรม ประเพณี ทํา
หน้าที่เป็นแม่ศรีเรือน เมื่ อสตรีใดที่แต่งงานไปแล้วถือว่า เป็นสมบัติของสามี ต้องดูแลปรนนิบัติสามี
อบรมเลี้ยงดูบุตร (มาโนช ดินลานสกูล, 2548:11) ซึ่งในสํานวน สุภาษิตต่างๆของไทยสามารถสะท้อน
ถึงความเชื่อที่ว่า เพศชายนั้นมีความสําคัญมากกว่าเพศหญิงได้เป็นอย่างดี เช่น “ผู้ชายคือช้างเท้าหน้า
ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง” “ชายข้าวเปลือก หญิงข้าวสาร” เป็นต้น ด้วยความเชื่อนี้ทําให้กฎหมายเรื่อง
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้หญิงไม่ได้มีผลมากมาย สถานภาพของผู้หญิงในปัจจุบันยังคง
ได้รับความรุนแรงในลักษณะต่างๆทั้งการคุกคาม กดขี่ รวมถึงความไม่เสมอภาคอีกด้วย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ทําการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 4 และภาพรวมปี 2555 โดยมี
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หัวข้อการกระทํารุนแรงในเด็กและสตรีรวมอยู่ด้วย โดยได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากสํานักบริหารการ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงข้อมูลจํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง ดังนี้
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ภาพที่ 1-1 แสดงจํานวนเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงที่มารับบริการศูนย์พึ่งได้
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีทั้งเด็กและสตรีได้ถูกกระทําจํานวนมาก โดยจํานวนผู้ถูกกระทํา
เพิ่มขึ้น จาก 11,242 ราย เฉลี่ย 32 รายต่อวัน ในปี 2548 เป็น 22,565 รายในปี 2554 เฉลี่ย 62 ราย
ต่อวัน โดยสัดส่วนเด็กต่อสตรีที่ถูกกระท่ารุนแรงเป็น 51:49 จํานวนนี้เป็นเพียงจํานวนที่พบเด็กและ
สตรีมารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ แต่ยังไม่ได้รวมเด็กและสตรีผู้ถูกกระทําความรุนแรงจากหน่วยงานศูนย์
หรือมูลนิธิอื่น จะเห็นว่ามีจํานวนสตรีไม่น้อยที่โดนกระทํารุนแรง

ภาพที่ 1-2 แสดงประเภทของความรุนแรง ปี 2554
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้เปิดเผย
ข้อมูลสถิติประเภทของการกระทํารุนแรงในปี 2554 อีกด้วย จากภาพจะเห็นได้ว่า เด็กถูกกระทํา
รุนแรงทางเพศมากที่สุด โดยเด็กหญิงถูกทําร้ายประมาณ 8 เท่าของเด็กชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น
อายุ 10-15 ปี เป็นการกระท่ารุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อยละ 74.1 และทางกายร้อยละ 21.0 โดย
สาเหตุที่เกิดส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามกต่างๆ ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออํานวย
การใช้สารกระตุ้น เช่น สุรา และยาเสพติด และสัมพันธภาพในครอบครัว
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ส่วนความรุนแรงในผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัว โดยผู้หญิงจะถูก
กระทํารุนแรงในช่วงอายุ 25-45 ปี มากที่สุด รองลงมาอายุ 18-25 ปี ส่วนใหญ่ถูกกระทํารุนแรงจากคู่
สมรส หรือแฟน เป็นการกระทํารุนแรงทางกายร้อยละ 74.6 และทางเพศร้อยละ 17.6 สาเหตุมาจาก
สัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การนอกใจ หึงหวง ทะเลาะ สาเหตุรองลงมาคือ การดื่มสุรา ยาเสพติด
สําหรับรูปแบบการกระทํารุนแรง ได้แก่ การทุบตี ทําร้ายด้วยวัตถุ จนถึงฆ่าให้ตาย บังคับข่มขืน กักขัง
และทําร้ายจิตใจด้วยการด่าทอ ข่มขวัญ ดูถูกเหยียดหยาม ตลอดจนใช้คลิปวีดีโอที่มีการถ่ายไว้ขณะมี
ความสัมพันธ์ด้วยกันมาข่มขู่ คุกคาม ทั้งเรื่องของทรัพย์สิน การขอมีความสัมพันธ์ด้วย หากผู้หญิงไม่
ยอมก็จะมีการน่าคลิปวีดีโอไปเผยแพร่ที่เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทํา ให้บาดเจ็บทั้ งทางกาย ทางใจ และมี
ปัญหาต่อเนื่องอันเกิดจากการกระทํารุนแรงทางเพศ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทําแท้ง และ
โรคติดต่อ หรือผลกระทบทางอารมณ์และพัฒนาการของเด็ก เช่น ผลการเรียนตกต่ํา รวมไปถึงปัญหา
ด้านสุขภาพจิต ขาดสมาธิ เป็นโรคซึมเศร้า ขาดความมั่นใจ รู้สึกด้อยคุณค่า และการฆ่าตัวตาย ดังนั้น
ผู้ถูกกระทําเหล่านี้จึงต้องได้รับการใส่ใจ ดูแลทางด้านจิตใจเป็นพิเศษ กําลังใจที่สําคัญที่สุดคือตัวเอง
ที่จะช่วยผลักดันให้กล้าที่จะเผชิญหรือก้าวผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปได้ โดยให้เปิดใจมองโลกให้กว้าง
และเรียนรู้การใช้ชีวิตจากเหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านมา มองโลกในเชิงบวก (Positive Thinking) ที่เป็น
การยอมรับสภาพความจริง แต่คิดในแง่ดีที่ว่า เรายังคงจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ และ
พยายามมองหาสิ่งดีในบรรดาสิ่งร้ายๆทั้งหลายมาปรับใช้ในชีวิต การมองโลกเชิงบวกถือว่าเป็นการ
สร้างแรงจูงใจที่เป็นแนวโน้มของอารมณ์ที่เกื้อหนุนการมุ่งสู่เป้าหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหาก็ยังคง
มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2542)
สื่อมวลชน ถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์ ที่เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึง
ได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากที่โทรทัศน์ ที่มีอยู่ทั่วทุกครัวเรือน และด้วยคุณสมบัติที่ สามารถแพร่ได้ทั้งภาพ
และเสียงทําให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งกว่าสื่อชนิดอื่นๆ ละครโทรทัศน์ก็
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงคุณสมบัติของสื่อโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
นายยิ่งยศ ปัญญา นักเขียนบทประพันธ์โทรทัศน์ เช่น เรื่อง“ดงผู้ดี” ที่มีตัวละครเอกที่
เป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว สามารถประคับประคองชีวิตให้พ้นจากสภาพแวดล้อมที่กดดันได้
นายยิ่งยศ ได้กล่าวไว้ในงานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2554 ว่า “การถ่ายทอด
บทละครในปัจจุบันถือว่าเป็นการสะท้อนสังคมได้เป็น อย่างดี เพราะละครถือเป็นตัวชี้นําสังคม และ
ถ่ายทอดว่าคนในสังคมมีความรู้สึกอย่างไร โดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงก็ถือเป็นตัวสะท้อนสังคมที่กําลัง
เป็นอยู่ ซึ่งฉาก ตบตี ริษยาอาฆาต ช่วงชิง จะมีในละครทุกเรื่อง ส่วนละครน้ําดีก็มีให้เห็น แต่ยังไม่ได้
รับการถูกเผยแพร่เท่าที่ควร ดังนั้นในฐานะคนทําละคร ต้องจับจ้องความเป็นไปของโลกด้วยความเป็น
กลาง การถูกนําเสนอตัวละครในบทบาทของผู้หญิงจะเห็นว่ามีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้น จึงอยากฝากคํา
ว่าศักดิ์ศรีถึงทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพราะค่านิยมตอนนี้จะไม่ค่อยรู้จักคําว่าศักดิ์ศรี เช่น ศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีในความเท่าเทียม และผู้หญิงต้องคํานึงถึงคุณค่าตัวเองให้มากๆ”
นวนิยายเรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” เป็นอีกหนึ่งบทประพันธ์ของ โบตั๋น ที่ได้เขียนเรื่องราวที่
สะท้อนถึงปั ญหาของสั งคมโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และปัญหาครอบครัว และการ
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4
นําเสนอทางออกให้ตัวละครอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้หญิงได้รักษาศักดิ์ศรี ใช้
ชีวิตอย่างคนมีคุณค่า นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง การมองโลกในเชิงบวก และการเข้าใจโลก ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ปลูกฝังเรื่องคุณค่าของผู้หญิง และสังคมชาวจีนที่มีความรักให้ลูกผู้ชายที่ มากกว่า
ลูกผู้หญิง ในบทประพันธ์นี้ที่ผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเรื่อง ทางออกของปัญหา โดยใช้หลักการ การมองโลก
ในเชิงบวก การเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งหลังจากเกิดความผิดพลาดของการกระทําหรือผลของการถูก
กระทําของตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงแล้ว ไม่ใช่ว่าตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิง จะหมดคุณค่า หมดหวังใน
ชีวิตแต่ยังมีวิธีที่สามารถจะผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาได้
จากปัญหาของสังคมดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสร้างสรรค์
บทละครโทรทั ศ น์ จ ากบทประพั น ธ์ ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า แก่ผู้ ห ญิ ง ในสั ง คม และมี แง่ คิ ด ที่ น่ า สนใจ ในการ
แก้ปั ญหาชีวิต โดยการมองโลกให้ กว้างขึ้นและทัศนคติต่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะทําการดัดแปลงบท
ประพันธ์เรื่อง คลื่นเหนือน้ํา ของโบตั๋นเป็นบทละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวกให้แก่
ผู้หญิง โดยใช้สื่อโทรทัศน์เป็นตัวช่วยถ่ายทอดแง่คิดของเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ เพื่อ
ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อบทละครโทรทัศน์ที่ถูกดัดแปลง
จากบทประพันธ์นวนิยาย เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิธีและขั้นตอนกระบวนการนําบทประพันธ์นวนิ ยาย
เรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ของ “โบตั๋น” มาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวก
ให้แก่ผู้หญิง โดยจะเขียนเนื้อเรื่องแบบเทเลมูฟวี่ (Telemovie) และทดลองถ่ายทําจริงเป็นเวลา
15 -25 นาที
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการและดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์
2. อ่านรายละเอียดของเนื้อเรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ของโบตั๋นอย่างละเอียด ค้นหาแก่น
ของเรื่อง ความสัมพันธ์ของตัวละคร ลักษณะท่าทางของตัวละคร จากนั้นตีความตามมุมมองของ
ผู้เขียนบท
3. ดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยรวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อเรื่องให้เพียงพอ หรือตัดเนื้อเรื่อง
ที่ไม่มีความสําคัญออกเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ และจัดลําดับเรื่องใหม่ให้สอดคล้อง
กับการตีความ และเขียน ลักษณะและบทบาทของตัวละครทุกตัว
4. เขียนเค้าโครงเรื่องขยายและกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินเรื่อง
5. นําเค้าโครงเรื่องขยายมาเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์
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6. นําบทละครที่เขียนเสร็จเรียบร้อยมาใช้ในการถ่ายทําโดยมีความยาวประมาณ 15 –
25 นาที เพื่อทดสอบว่าบทละครโทรทัศน์ที่เขียนขึ้นมานั้นสามารถใช้ถ่ายทําออกมาเป็นผลงานจริงได้
7. การศึกษาและนํามาเรียบเรียงเพื่อนําเสนอเป็นรูปเล่มของจุลนิพนธ์ที่สมบูรณ์
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แผนการดาเนินงาน
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

2556

2557

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1.ศึกษาข้อมูล / นําเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์
2.ค้นคว้า / รวบรวมเอกสาร / ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.เขียนบทละครโทรทัศน์
4.เตรียมการถ่ายทําบทละครโทรทัศน์
5.ถ่ายละครโทรทัศน์
6.ประเมินบทละครโทรทัศน์ และ ละครโทรทัศน์
7.สรุปผลการดําเนินงาน
8.จัดทําเอกสาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์
2. สามารถดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้จริง
3. ละครโทรทัศน์ที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
นิยามศัพท์
การดัดแปลง หมายถึง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม โดยอาจลําดับเรื่องใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยอาจมีการเพิ่ม หรือลดเนื้อหาลง
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บทละคร หมายถึง วรรณกรรมสร้างสรรค์ลักษณะหนึ่งซึ่งเขียนขึ้นมาซึ่งใช้เป็นบท
สําหรับการแสดงเป็นสําคัญ หรืออาจจะใช้สําหรับอ่านเช่นบันเทิงคดีทั่วไป โดยมีเนื้อหาที่มุ่งแสดง
ลักษณะชีวิต สังคมด้านต่างๆ ตามสภาพที่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างมีวรรณศิลป์
ละครโทรทั ศ น์ หมายถึ ง กระบวนการสื่ อ สาร จากผู้ เ ขี ย นบทโทรทั ศ น์ ผ่ า นตั ว บท
ประกอบด้วยตัวละคร ฉาก บทสนทนา และเหตุการณ์ ผ่านผู้แสดงถ่ายทอดเรื่องราวไปยังผู้ชม โดยมีผู้
แสดงเป็นตัวสื่อ3ลักษณะ ได้แก่ การแสดงท่าทาง คําพูด และปฏิกิริยา ถือว่าเป็นจุดประสานกันได้
อย่างลงตัวระหว่างจินตนาการของผู้เขียนกับเทคโนโลยี ที่ประกอบด้วย ฉาก แสงสี และเสียงดนตรี
เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมได้รับอรรถรสความบันเทิงได้ดียิ่งขึ้น
ทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) หมายถึง สภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรม แนวความคิด การมองสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจ ยอมรับได้ในด้านลบ มองปัญหา ความทุกข์
ความไม่ราบรื่นเป็นเรื่องธรรมดา
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บทที่ 2
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ทบทวนวรรณกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหัวข้อ “การดัดแปลงบทประพันธ์
เรื่อง คลื่นเหนือน้ํา สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง ” ซึ่งผู้ศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสตรี
2. แนวคิด ทฤษฎีระบบชายเป็นใหญ่
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวก
4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน์
5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสตรี
แนวคิด ทฤษฎีทแี่ สดงถึงบทบาทของสตรีที่มีข้อจํากัดจากบรรทัดฐานของสังคมที่ตั้งไว้ ไม่ว่า
จะมีความแตกต่างทางยุคสมัย หรือแตกต่างทางเชื้อชาติ แต่ข้อจํากัดของสตรีก็มีเท่าเทียมกัน แม้ว่า
จะมีการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมาย แต่บรรทัดฐาน แนวความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับข้อจํากัดของสตรี
ยังคงมีอยู่ให้เห็น และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีดังต่อไปนี้
1.1 ข้อจํากัดของความเป็นหญิง
อธิบายถึงค่านิยมต่อสตรีในลักษณะความไม่เสมอภาค เช่น ผู้หญิงยังคงถูก
คุกคามทางเพศจากผู้ชาย ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ ผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์ ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน
มักถูกเรียกว่า สาวทึนทึก ซึ่งเป็นความหมายเชิงดูแคลนผู้หญิง โดยข้อจํากัดของความเป็นหญิงจะเห็น
ได้ดังต่อไปนี้
1.1.1 ในเรื่องความเชื่อเรื่องผู้หญิงในสังคมไทยยังมีความเชื่อเรื่องผู้หญิง
ในลั กษณะของค่านิย มเชิงซ้อน หรือความไม่เสมอภาค เช่น ครอบครัวไทยส่ว นใหญ่นิยมลู ก ชาย
มากกว่าลูกผู้หญิง โดยมีความเชื่อว่าลูกผู้หญิงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเพศได้ ผู้ชายมักให้
ความสําคัญกับ อาชีพการงานมากกว่าผู้ห ญิง และการที่ผู้ หญิงถูกทารุณจากสามีเป็นเรื่องภายใน
ครอบครัว ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าสามีนอกใจภรรยาถือว่าเป็นความบกพร่องของภรรยา
1.1.2 ในเรื่องการเลือกคู่ครอง ปัจจุบันผู้หญิงมีโอกาสเลือกผู้ชายมาเป็น
คู่ครองมากกว่าเมื่อก่อน พ่อแม่ยังคงมีอิทธิพลอยู่บ้างในการเลือกคู่ครองครองลูกสาว และต้องการให้
ลูกสาวได้ผู้ชายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี พ่อแม่อาจรู้สึกเสียหน้าบ้างถ้าลูกสาวไม่ได้แต่งงาน
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1.1.3 ในเรื่องการอบรมเลี้ ยงดู ครอบครัว ไทยมัก จะอบรมให้ ลู กสาว
ปรนนิบั ติและเชื่อฟังสามี ไม่เห็น ด้ว ยกับการกีดกันเรื่องการศึกษาของลู กสาว และไม่เห็นด้ว ยกับ
สาเหตุที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกไม่เสมอภาค เพราะคิดว่า “ลูกผู้หญิง” สืบสกุลไม่ได้
1.1.4 ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิง สังคมยังมีค่านิยมเกี่ยวกับ
พฤติก รรมทางเพศ ของผู้ ห ญิง ลั กษณะค่า นิย มเชิง ซ้อ น เช่ น การประณามภรรยาที่ นอกใจสามี
มากกว่าสามีนอกใจภรรยา ลูกผู้ห ญิงควรหวงแหนพรหมจรรย์ยิ่งชีวิต ผู้ หญิงที่ไม่ได้แต่งงานและ
ตั้งครรภ์จะถูกประณามว่า “ใจง่าย” และสังคมเห็นว่าการที่ผู้หญิงเริ่ มมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ
ผู้ชายก่อนเป็นเรื่องเสียหาย
1.2 บทบาททางสังคมของผู้หญิง
1.2.1 บทบาทความเป็นลูกสาว สังคมคาดหวังให้ลูกผู้ หญิงต้องรับภาระ
งานบ้านมากกว่าลูกชาย ลูกผู้หญิงถูกคาดหวังให้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า และให้ช่วยเหลือกิจการของ
ครอบครัว
1.2.2 บทบาทหน้าที่การงาน สังคมปัจจุบัน ผู้หญิงมักรับภาระทั้งในบ้าน
และนอกบ้าน และผู้หญิงมักจะมีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งผู้ชายจะมี
โอกาสได้รับค่าจ้าง และการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าผู้หญิง
1.2.3 บทบาทความเป็นภรรยา สังคมเห็นว่าเมื่อสามีภรรยาเกิดปัญหาใน
ชีวิตสมรส ภรรยามักจะเป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูลูก และเห็นว่าภรรยาควรปฏิบัติหน้าที่ภรรยาโดยเชื่อฟัง
สามี ควรยินยอมให้สามีเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ภรรยาควรสนับสนุนความก้าวหน้าใน
อาชีพของสามี และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเมื่อสามีมีความต้องการทางเพศ ซึ่งเป็นความคิดเห็นในลักษณะ
ความไม่เสมอภาค
1.2.4 บทบาทความเป็นแม่ สังคมมองว่าลูกส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญ
กับแม่มากกว่าพ่อ ลูกจะใกล้ชิดกับแม่มากกว่า ดังนั้นแม่จึงมีความสําคัญที่จะรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
ลูกมากกว่าผู้เป็นพ่อ
นอกจากนี้ สังคมยังได้วางวงจรชีวิตของผู้หญิงไว้ในกรอบที่ผู้หญิงควร
ปฏิบัติก็คือ เมื่อครั้ง เป็นสาวโสดก็เริ่มปรุงแต่งเสน่ห์ทางเพศเพื่อให้ดึงดูดใจผู้ชาย ตามมาคือการ
แต่งงานที่เป็นฝั่งเป็นฝา ต่อจากนั้น เธอจะสามารถวาดแผนการและกะโครงการในชีวิต และท้ายสุดก็
ชื่นชมอยู่กับการทุ่มเทเลี้ยงดูบุตร และปรนนิบัติสามีอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
1.3 มาตรการการควบคุมสตรี
เพื่อให้วิธีการประพฤติปฏิบัติบทบาท “ความเป็นแม่” ดําเนินไปตามแบบแผน
ที่วางไว้ในสังคมระบบถืออํานาจพ่อเป็นใหญ่จึงจําเป็นต้องหามาตรการควบคุ มสตรีให้ทําตัวเป็นแม่
อย่ างที่สั งคมต้องการ (ซึ่งส่ ว นนี้ จ ะสะท้ อนความจริงว่า ผู้ ห ญิงไม่ได้มีความต้องการจะเป็นแม่ใ น
ลักษณะเช่นนี้ แต่ที่จําเป็นต้องยอมก็เพราะมีการบังคับควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม) มาตรการ
ควบคุม สตรีในสังคมนั้นมีลักษณะแฝงเร้น และยอมรับกันมาโดยปริยายเป็นเวลานานแล้ว จึงยากที่จะ
รู้สึกหรือเข้าใจได้ โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ ดังนี้
1.3.1 มาตรการการกําหนดวิธีการใช้ร่างกายของผู้หญิง Rich นักเขียน
บทความเกี่ยวกับสตรีศึกษา (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2535:40) ทําการสรุปว่า เปูาหมายของ
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การใช้ร่างกายของผู้หญิงในระบบสังคมพ่อเป็นใหญ่นั้นเป็นเปูาหมายที่คับแคบ คือ ผู้หญิงจะต้ องใช้
ร่างกายเป็นแหล่งผลิตชีวิตใหม่เท่านั้น เธอจึงจะเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ หลังจากที่มีลูกแล้วเธอก็ต้องใช้
ร่างกายนั้นเพื่ออุทิศให้แก่การ “เป็นแม่คนและการเลี้ยงลูก” เท่านั้น โดยไม่ต้องทําอย่างอื่นเลย (หาก
อยากจะทําอะไรอย่างอื่นบ้าง ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่ว่างจากการเลี้ยงลูก) แม้แต่ในชีวิตประจําวันทุกๆ
วัน กฎเกณฑ์การใช้ร่างกายของผู้หญิงก็เป็นไปอย่างเข้มงวดเมื่อเปรียบเทียบกับชาย ในขณะที่ผู้ชาย
สามารถนั่งถ่างแข้งถ่างขาได้อย่างสบายอารมณ์นั้น ผู้หญิงจะต้องนั่งหนีบขาอยู่เสมอ
ในบางสังคม (ส่วนใหญ่เป็นสังคมโบราณ) ได้สร้างทัศนคติที่เหยียดหยาม
ร่างกายสตรีว่าเป็นของต่ําหรือเป็นของสกปรกขึ้นมาในสังคม เช่น ความเชื่อที่ว่าห้ามลอดใต้ราวผ้านุ่ง
ผู้หญิงเพราะจะทําให้ของศักดิ์สิทธิ์เสื่อมอานุภาพ ผู้หญิงที่มีประจําเดือนจะเข้าร่วมทําพิธีกรรมไม่ได้
การสร้างทัศติดังกล่าวกลายเป็นความเชื่อที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางทั่วทั้งสังคม โดยไม่ได้มีการคิดย้อน
กันสักเล็กน้อยว่ามีใครบ้างในสังคมนี้ที่ไม่ได้ถือกําเนิดมาจากร่างกายและโดยเฉพาะจากอวัยวะเพศอัน
ต่ําต่อยที่สุดของผู้หญิง
Susan Griffin นักเขียนหนังสือแนว Eco-Feminist ได้วิจารณ์ว่าแม้แต่
“การข่มขืน” ก็จัดได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการการควบคุมสตรีในสังคม ทั้งนี้เพราะการข่มขืน
เป็นการลงโทษ ผู้หญิงที่ไม่รู้จักระวังตัว ไม่อยู่ในที่ที่เหมาะสม หรือขาดการคุ้มครองปูองกันจากชาย
ผู้แข็งแรง (ไปไหน มาไหนคนเดียว) แน่นอนว่าคนที่ข่มขืนหญิงนั้นไม่ได้มีความตั้งใจ แต่เป็นเพราะการ
โหมโฆษณาของสังคมต่อประเด็นการข่มขืนจะออกมาในทํานองข้อกล่าวหาที่ว่า “เพราะผู้หญิงแต่งตัว
ยั่วยวนจึงทําให้ถูกข่มขืน” ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าคนข่มขืนไม่ผิดแต่คนที่ถูกข่มขืนต่างหากที่เป็นคนผิด
1.3.2 มาตรการการทํ า แท้ ง ประเด็ น เรื่ อ งการทํ า แท้ ง นั บ ตั้ ง แต่
ประวัติศาสตร์ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ได้แสดงให้ชัดเจนว่าผู้หญิงได้ถูกแยกออกมาจากประวัติศาสตร์
ของเธอเองอย่างมาก ผู้หญิง มีส่วนร่วมน้อยมากในการสร้างประวัติศาสตร์ การควบคุมจํานวนบุตร
การตัดสินใจว่าจะต่อต้านหรือการสนับสนุนการทําแท้งแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ของผู้หญิงเลย (ยกเว้นหลังจากที่มีกระบวนการต่อสู้เพื่อสตรีแล้ว ) ทั้งๆที่เรื่องการควบคุมจํานวนบุตร
เป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะอยู่แล้ว เพราะบนร่างกายของเธอนั้นเองที่เธอจะเป็นคนให้กําเนิด เป็น
คนคลอดบุตร แต่กลับปรากฏว่า ผู้มีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับไม่ใช่ผู้หญิง แต่เป็นระบบ
ศีลธรรม การแพทย์ กฎหมาย ศาสนจักร ฯลฯ โดยที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบรรดาสถาบันที่ทรง
อํานาจของระบบพ่อเป็นใหญ่นี้มีผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทอยู่น้อยมาก
นับตั้งแต่ครั้งอดีตมาสมัยโรมันยุคก่อนที่จะนับถือศริสตศาสนา สามีชาว
โรมันสามารถที่จะ สั่งให้ภรรยาทําแท้งลูกคนไหน หรือห้ามทําแท้งลูกคนไหนก็ได้ ในปัจจุบันนี้ แม้ว่า
นโยบายการคุ ม กํ า เนิ ด จะได้ ย อมรั บ มากขึ้ น แต่ นั่ นก็ เ นื่ อ งมาจากความห่ ว งใย ในปั ญ หาจํ า นวน
ประชากรมากกว่าความใส่ใจในตัวผู้หญิง และสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคือ ผู้หญิงยังคงมีสิทธิ์
มีเสียงน้อยมาก ในการกําหนดนโยบายดังกล่าวทั้งๆที่เธอเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบหรือรับเคราะห์เป็น
อันอับแรกจากนโยบายนั้น
1.4 การกดขี่สตรี
การกดขี่สตรีนั้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มแรกของมนุษย์ชาติ ดังเช่นหลักฐานที่
เราค้นพบว่าผู้หญิงถูกใช้ให้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆ เช่น ในสังคมจีน แต่ว่าใน
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สังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีรูปแบบ วิธีการ และการให้เหตุผลที่จะกดขี่สตรีแตกต่างกันออกไป
เราอาจจะแบ่งวิวัฒนาการของรูปแบบวิธีการให้เหตุผลเพื่อที่จะกดขี่สตรีออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหยาบๆ
คือ
1.4.1 ยุคของการสร้างนิทานปรัมปราคติ (Myth) ยุคแรกของการสร้าง
ภาพพจน์ของผู้หญิงในสังคม ใช้รูปแบบของการสร้างนิทานปรัมปราคติ เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของ
การมีมนุ ษย์ชาติคู่แรกของคริส ตศาสนา อีฟ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ หญิงคนแรกของโลก คือภาพพจน์ ของ
ผู้ ห ญิ ง หู เ บา เชื่ อ ฟั ง คํ า หลอกหลอนของปี ศ าจ และเป็ น ผู้ นํ า เอาความทุ ก ข์ ร้ อ นมาสู่ ม นุ ษ ยชาติ
เช่นเดียวกับเทพปกรนัมกรีกเรื่อง Pandora สตรีผู้เปิดกล่องแห่งความชั่วร้าย ทุกข์ยากเจ็บปุวยให้มา
บังเกิดแก่มนุษย์ นอกเหนือไปจากลักษณะที่ตกเป็นเหยื่อ (Victim) ผู้ต้องรับผิดชอบต่อความเลวร้าย
ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นในมวลมนุษย์แล้ว ภาพพจน์ของผู้หญิงในนิทานปรัมปราคติเหล่านี้ก็ยังมีภาพอื่นๆ
ซ้ําซ้อนเข้ามา เช่น ผู้หญิงเป็นสัตว์โลกที่สวยงาม มีเสน่ห์ อ่อนหวาน แต่มีเล่ห์เหลี่ยมพิษร้ายอย่างน่า
สะพรึงกลัว ในวรรณกรรมของไทย กลุ่มลักษณะที่เป็นตัว แทนภาพพจน์ของสตรีก็เริ่มจาก นางโมรา
(ในจันทโครพ) วันทอง กากี แม้แต่พระนางมัทรีในพระเวสสันดร ก็ยังเป็นตัวแทนของความตระหนี่ถี่
เหนียวตามแบบวิสัยหญิง และเป็นตัวการที่กีดขวางการบําเพ็ญทานอันสุดยอดของพระเวสสันดรด้วย
ซ้ําไป
1.4.2 ยุ ค ของการสร้ า งแบบแผนพฤติ ก รรมที่ ต ายตั ว (Stereotype)
กระบวนการสร้างภาพพจน์สตรีเริ่มมีลักษณะกระชับรัดกุมขึ้น เพื่อระบุลงไปให้แน่นอนเลยว่าลักษณะ
ของ “ผู้หญิงที่ดี” และ “ผู้หญิงที่เลว” นั้นจะเป็นอย่างไร กล่าวคือ เป็นการสร้างภาพ Stereotype
ของผู้หญิง ที่จะทําหน้าที่ต่างๆในสังคมขึ้นมา ตัวอย่าง Stereotype “ผู้หญิงที่ด”ี ของมีดังนี้
- เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามี หัวอ่อนเชื่อฟัง อ่อนหวาน เอาใจสามี
- เป็นแม่ที่รักและอุทิศตนเพื่อลูก
- เป็นแม่บ้าน แม่ศรีเรือนที่ขยันขันแข็ง จัดการดูแลบ้านช่องได้เรียบร้อย
- เป็นผู้ใฝุใจในศาสนา และธํารงรักษาจริยธรรมในสังคม อย่างไม่เคยตั้ง
คําถาม
ในยุคสมัยนี้ สังคมจะมีกระบวนการอบรมบ่มเพาะและขัดเกลาสตรี ใน
กลุ่มสังคมต่างให้มีการประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามการคาดหวังของสังคม เช่น มีสุภาษิตสอนหญิง
ข้อเตือนใจกุลสตรี ฯลฯ เปูาหมายของกระบวนการการอบรมบ่มเพาะนั้น ก็เพื่อจะจัดวางสตรีให้มี
สถานภาพและบทบาทตามการคาดหมายของสังคมนั่นเอง และจะมี Stereotype ของ “ผู้หญิงที่
เลว” เอาไว้เป็นเครื่องข่มขู่ผู้หญิงที่ไม่ยอมอยู่ในกรอบ รวมทั้งจะมีการลงโทษอย่างจริงจัง จากระบบ
ครอบครัว หรือระบบกฎหมายด้วย เช่นการกักขังหน่วงเหนี่ยวไปจนถึงการตัดสินประหารชีวิต เช่ น
กรณีของนางวันทอง เป็นต้น
1.4.3 ยุคของจิตวิทยาของผู้หญิง (Psychology of Women) เป็น
วิวัฒนาการที่ดําเนินไปอย่างสอดคล้องกับระดับภูมิปัญญาโดยทั่วไปของสังคมส่วนใหญ่ กล่าวคือ ใน
ยุคสมัยก่อนหน้านี้มีวิธีการอธิบายและให้เหตุผล ความเป็นไปต่างๆทั้งทางธรรมชาติและทางสั งคมจะ
มีลักษณะเป็นไสยศาสตร์ลึกลับ หรืออ้างอิงอยู่กับอํานาจเหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจ้า พระผู้เป็นเจ้า
องค์ต่างๆ แต่สําหรับยุคสมัยนี้ ซึ่งเป็นยุคของวิทยาศาสตร์ การอธิบายสรรพสิ่งต่างๆจะใช้วิธีการที่เป็น
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วิทยาศาสตร์ คื อมีก ารเก็บ รวบรวมข้อ เท็จจริง นํามาพิจารณาไตร่ ตรองอย่า งมีต รรกะ มีเ หตุผ ล
(Rationality) สําหรับวิชาจิตวิทยาในยุควิทยาศาสตร์ ก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนแยกขาดจากวิชา
จิตวิทยาในยุคก่อนวิทยาศาสตร์ (Pre-scientific) อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของ
สตรี บรรดาข้อเท็จจริงและข้อสรุปต่างๆที่จิตวิทยาสมัยใหม่ได้ค้นคว้าและได้ค้นพบเกี่ยวกับสตรีนั้น ดู
จะไม่มีความแตกต่างตากบรรดานิทานปรัมปราคติ และ Stereotype ที่เคยผ่านมา ไม่ว่าวิชาจิตวิทยา
สมัยใหม่จะเอ่ยอ่างว่า ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการทกลองในห้องปฏิบัติการ หรือใช้วิธี
แบบทดสอบ แบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม คุณค่าของจิตวิทยาสมัยใหม่ ที่มีต่อการศึกษาเรื่องสตรี จึงมี
อยู่เพียงประการเดียว คือ เป็นการตอกย้ํานิทานปรัมปราคติโบราณ และอคติแบบ Stereotype ให้ดู
เป็นระบบ และดูเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นเอง
เหตุผลที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าเกี่ยวกั บเรื่องสิทธิสตรีใน
วิชาจิตวิทยาก็เพราะว่ามาจากการเปลี่ยนแปลง คลี่คลายรูปแบบการเอารัดเอาเปรียบกันในแต่ละยุค
แต่ละสมัยของสังคม ในยุคสมัยของระบบทาสหรือศักดินา การกดขี่สตรีนั้นเป็นไปอย่างเปิดเผยชัด
แจ้ง ผู้หญิงในทางสังคมทาสหรือสังคมศักดินาไม่ได้มีความเป็นคนหรือมีความเป็นมนุษย์เพียงครึ่ ง
เดียว ดังข้อความที่ระบุว่า “หญิงเป็นควาย ชายเป็นคน” แต่สําหรับสังคมปัจจุบันนั้น กลุ่มคนที่มี
อํานาจในสังคมได้แก่ชนชั้น กฎมพี ผู้ซึ่งได้โค่นล้มชนชั้นปกครองเดิมลงด้วยวิธีการรงค์อุดมการณ์
“ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้นวรรณะ” เพื่อแสวงหาพันธมิตร
จากคนทุกกลุ่มในการต่อสู้กับอํานาจเก่า แต่ในอีกด้านหนึ่ง ชนชั้นกฎมพี (หลังจากได้รับชัยชนะแล้ว )
ก็ ยั ง ได้ อ าศั ย ความเลื่ อ มล้ํ า ทางเพศชั้ น วรรณะที่ มี อ ยู่ ดั้ ง เดิ ม มาแสวงหาผลประโยชน์ แ ก่ ต นโดย
ดําเนินการให้แนบเนียน และแฝงเร้น บรรดาศาสตร์ต่างๆโดยเฉาะอย่างยิ่งวิชาจิตวิทยาไก้มีบทบาทสูง
เด่นมากในการช่วยเหลือให้การกดขี่ และการเอาเปรียบสตรีอย่างแฝงเร้นดําเนินไปได้ด้วยดี
1.5 สิทธิและเสรีภาพของสตรี
1.5.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) ได้
ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสตรีทําให้สิทธิและเสรีภาพของสตรีไทยเริ่ มพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เริ่ม
ด้วยการปฏิรูปทางสังคมเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพแก่สตรีเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญคือ การมอบสิทธิในการ
เลือกคู่ครองให้แก่สตรีที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมอบสิทธิให้แก่สตรีในราช
สํานักให้ทูลลาออกไปแต่งงานใหม่ได้ และการแก้ไขกฎหมายมรดกเพื่อมอบประโยชน์ให้แก่สตรีผู้ซึ่ง
เป็นภรรยาให้ได้รับสิทธิในทรัพย์มรดก รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่าง
กานแก่สตรีไม่ให้ถูกขายโดยที่เจ้าตัวไม่สมัครใจ อนึ่งในรัชสมัยของพระองค์นับเป็นก้าวแรกที่ทําให้
สตรีได้รับสิทธิในการศึกษาอย่างเสมอภาคกับเพศชาย โดยเฉพาะการศึกษาในภาษาต่างประเทศที่เป็น
ความรู้ที่แปลกใหม่สําหรับคนในยุคสมัยนั้น
1.5.2. รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5) มี
การเปลี่ ย นแปลงกฎหมายและบ้ า นเมื อ งเป็ น อย่ า งมากทั้ ง ในด้ า นการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเห็นได้จากการประกาศยกเลิกระบบไพร่และระบบทาส และทรงให้มี
การชําระกฎหมายทุกฉบับให้ทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิและเสรีภาพที่
สตรีได้รับเพิ่มเติมขึ้นในช่วงเวลาของพระองค์ ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกายจากการกระทําผิดทาง
กฎหมายครอบครัวเรื่องสิ นสอด ส่วนสิทธิที่สําคัญในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
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เจ้าอยู่หัว ประทานให้แก่สตรี คือ “สิทธิในการเมืองการปกครอง” จากการแต่งตั้งให้สมเด็จพระนาง
เจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะที่พระองค์เสด็จประพาส
ยังต่างประเทศ
1.5.3 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ใน
รัชสมัยของพระองค์ทรงปฏิรูปประเทศเพื่อให้พร้อมรับกับระบอบปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ด้วยการจัดตั้ง “ดุสิตธานี” เมืองสมมุติขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิต นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระ
ราชนิ พนธ์บ ทความเพื่อส่งเสริมระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง ในรัช สมัยของ
พระองค์ได้ทรงมอบสิทธิให้แก่สตรีเพิ่มเติมจากพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆ ได้แก่ สิทธิของสตรีใน
ครอบครัว สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาที่บังคับให้เด็กชายและเด็กหญิงต้องเข้าเรียนทุกคน ทําให้ทั้ง
ชายและหญิงต่างก็ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคกัน นอกจากนั้นในรัชสมัยของพระองค์ยัง
ได้มอบสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น เช่น อาชีพนักเขียน นักหนังสือพิมพ์
อาชีพทนายความ หรืออาชีพครู เป็นต้น
1.5.4 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ใน
สมัยของพระองค์ประสบปัญหากับสภาพปัญหาภาวะเศรษฐกิจเสื่อโทรม ทําให้เป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งการจัดทําบริการสาธารณะและการจัดบริหารการปกครอง ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการรับรองสิทธิและเสรีภาพให้แก่สตรีเพิ่มเติม โดยสิทธิและเสรีภาพของสตรีที่ได้รับการ
รับรองหรือส่งเสริมในสมัยรัชกาลของพระองค์มีเพียงสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่เกี่ยวกับ
ความผิดทางเพศจากการชักพาหรือล่อหญิงไปเพื่ออนาจารหรือข่มเหงทางเพศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
แม้ในรัชสมัยของพระองค์จะไม่มีการมอบสิทธิและเสรีภาพให้แก่สตรีเพิ่มเติมแต่พระองค์กลับปฏิบั ติ
ตนเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อปลูกฝังค่านิยมในระบบผัวเดียวเมียเดียวโดยทรงมีแต่พระบรมราชินีเพียง
พระองค์เดียวเท่านั้น
1.5.5 เมื่ อ ประเทศไทยได้ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตยตั้งแต่พ.ศ. 2475 พัฒนาการของสิทธิเสรีภาพของสตรีไทยได้รับการบัญญัติและรับรอง
ไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นจากการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอัน
ได้แก่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ซึ่งได้บัญญัติให้ส ตรีได้รับสิ ทธิและความเสมอภาค
เช่นเดียวกับเพศชายทุกประการ โดยเนื้อหาของกฎหมายในรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิของบุคคลทุก
คนให้สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลจะกระทํามิได้ เว้นแต่อาศัยอํานาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ไว้และเท่าที่จําเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได้ นอกจากนั้นยัง
กําหนดว่าบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ อายุ ฯลฯ ไม่อาจ
กระทําได้ เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น
การเปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิในทางการเมืองเท่ากับชายในการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมถึงการลง
เป็นผู้สมัครได้หรือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทํางานในอาชีพที่หลากหลายขึ้น เช่น อาชีพผู้ พิพากษา
อัยการ ปลัดอําเภอ หรือเปิดโอกาสให้สตรีมีโอกาสในการได้เลื่อนยศถึงขั้นนายพลได้เช่นเดียวกับเพศ
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ชา หาหมีความรู้ความสามารถเพียงพอ การแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายครอบครัวในเรื่องเหตุการณ์
อย่าร้าง การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สิทธิแกสตรีในการเลือกใช้คํานําหน้านาม หรอการแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้สามีข่มขืนภรรยาได้ แต่ปัจจุบันได้
เปลี่ยนถ้อยคําบัญญัติใหม่ให้ครอบคลุมและอุดช่องโหว่ไม่ให้ข่มขืนภรรยาตลอดจนข่มขืนระหว่างเพศ
เดียวกันก็ทําไม่ได้ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของสตรีในทางกฎหมายมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้สถานการณ์ของสังคมที่เจริญขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ในรัฐธรรมนูญจะให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยนิตินัยนี้ มิได้หมายความว่าโดยทางพฤติกรรมหรือในทางปฏิบัตินั้นจะไม่มีการละเมิดต่อ
สิทธิและเสรี ภ าพของสตรี เนื่ องจากทัศนคติต่อสตรีของคนในสั งคมยังคงไม่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข ตรงกันข้ามคนในสังคมมองและปฏิบัติต่อสตรีเป็นชนชั้นสอง
หรือเป็นช้างเท้าหลังจากเพศชายเช่นเดิม นํามาซึ่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่สตรีอย่างแท้จริง
เพื่อต่อต้านทัศนคติที่ไม่เป็นธรรมต่อสตรีจนทําให้กฎหมายที่เคยมีมาตั้งแต่เดิมสามารถบังคับใช้ได้
อย่างแท้จริงหรือทําให้เกิดการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิให้แก่สตรีมากขึ้นตามมา
ดังนั้น ข้อสําคัญที่ต้องพยายามขจัด คือ อคติหรือแนวความเชื่อเก่าๆที่
มองว่าเพศหญิงมีความสามารถน้อยกว่าเพศชาย นอกจากนั้นตัวสตรีเองต้องพยายามลบแนวความคิด
และความเชื่อเดิมๆให้หมดไปพร้อมกับพัฒนาการศักยภาพของตนมีอยู่ในตัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน
ในสังคมเพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสตรี ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็ นถึงบทบาทของสตรีใน
มุมมองของสังคมว่า ถึงอย่างไรความเสมอภาคนั้นก็ไม่สามารถใช้ได้กับคนในสังคมทั้งหมด ยังคงสตรีที่
ถูกกดขี่ คุกคาม และถูกกระทํารุนแรงอยู่ในสังคมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเรื่องสิทธิของ
สตรีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ หรือการกดขี่สตรีได้ เพราะว่าคน
ในสังคมยังคงมีอคติเรื่องค่านิยม และความเชื่อที่มองว่าเพศหญิงมีความสามารถน้อยกว่าเพศชาย
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้ประโยชน์จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวเพื่อใช้ในการเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
บทละคร แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในตัวสตรีต่อครอบครัว หรือสังคม ความไม่เสมอภาค และการ
กระทํารุนแรงต่อสตรี
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2. แนวคิด ทฤษฎีระบบชายเป็นใหญ่
ทฤษฎี ร ะบบชายเป็ น ใหญ่นี้ อธิ บายถึ ง สั ง คมที่ผู้ ช ายเป็ นใหญ่ มีสิ ทธิ และอํา นาจการ
ควบคุม ที่เ หนื อกว่า สตรี หากมองย้ อนดูสั งคมไทยในอดีต ก็จ ะพบว่ า ระบบชายเป็ นใหญ่ นั้น เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ดํารงคู่สังคมไทยมานาน เห็นได้ชัดจากระบบกฎหมายและวัฒนธรรมความเชื่อที่ยังสืบ
ทอดมาถึงปัจจุบัน ดังที่ Adrienne Rich (1976) อธิบายถึงการถืออํานาจชายเป็นใหญ่ในสังคมไทยว่า
การถือระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) เป็นอํานาจของผู้ชายในทางครอบครัว สังคม
อุดมการณ์ ระบบการเมือง ผู้ชายใช้อํานาจ การกดดันโดยตรง หรือพิธีกรรม ประเพณี กฎหมาย
ภาษา ขนมธรรมเนียม สํานวนโวหาร การศึกษา การแบ่งงานกันทํา ได้มีส่วนบังคับกําหนดบทบาทที่
ผู้หญิงควรกระทําหรือไม่ควรกระทําในลักษณะที่ผู้หญิงอยู่ใต้ผู้ชาย
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ขณะเดียวกันวรรณกรรมที่ได้ปรากฏได้ส ะท้อนค่านิยม การกราบเท้าสามีก่อนนอนใน
สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ หรือการยกย่องสามีว่าเป็นธงชัย เป็นชีวิต เป็นฉัตรแก้วกั้นเกศของสตรี
ในบทนิพนธ์ของสมเด็จ พระสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ภาพรวมของระบบชายเป็นใหญ่
ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ช่ อ งทางและโอกาสที่ ส ตรี จ ะถู ก กระทํ า รุ น แรงได้ โ ดยง่ า ย เพราะความ
เอื้ออํานวยจากระบบโครงสร้ างสั งคมและวั ฒ นธรรมครอบคลุ มถึง การดํา เนินชีวิ ต ทิช า ณ นคร
(2546) ผู้อํานวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงรากเหง้าความรุนแรงต่อ
สตรีว่า เกิดจากการเชื่อร้อยของมิติทางวัฒนธรรมที่พัฒนาความคิ ด ความเชื่อ ค่านิยม โดยถ่ายทอด
ผ่านคําสอน สุภาษิต คําพังเพย พิธีกรรม และแบบแผนการปฏิบัติที่แฝงไว้ในอํานาจแบบชายเป็นใหญ่
ผู้ชายเป็นผู้นํา ผู้หญิงถูกชักนําให้ยอมตามและยอมจํานนต่อสภาพดังกล่าว มิติทางสังคมที่รองรับ
ความเชื่อระบบชายเป็นใหญ่ผู้ชายมีอํานาจเหนือกว่าผู้หญิง การอบรมสั่งสอน และการสร้างเงื่อนไข
ทางเพศ เช่น การรักนวลสงวนตัว ความกล้าหาญเป็นผู้นําของผู้ชาย ซึ่งการใช้เพศชาย-หญิงเป็น
เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ นี้ คื อ รู ป แบบหนึ่ ง ของการเลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง ความแตกตางทางเพศ
โดยเฉพาะกับพฤติกรรมที่ถูกใช้ความแตกต่างทางเพศเป็นตัวกําหนดที่เรียกว่า ทวิมาตรฐาน (Double
Standard) เช่น หากผู้ชายมีภรรยามากกว่า 1 คน สังคมไม่ให้ความสําคัญหรือสนใจ แต่กลับมองเป็น
เรื่องธรรมดา ขณะที่ผู้หญิงมีสามีมากกว่า 1 คน มักถูกตรีตราจากสังคมในเชิงลบ หรือในทางเสื่อมเสีย
เป็นต้น และสุดท้ายคือมิติทางกฎหมายที่ส่วนใหญ่บัญญัติขึ้นโดยผู้ชาย ซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรมและ
สังคมเป็นต้นทุน ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศและความอยุติธรรมขึ้น ทําให้ผู้หญิงเป็นฝุาย
เสียเปรียบ ถูกกดขี่และควบคุม ถูกกําหนดบทบาทให้สนองกับความต้องการของระบบชายเป็นใหญ่
กลายเป็นการสร้างความไม่เสมอภาคทางเพศที่กําหนดไว้โดยความเป็นหญิง ความเป็นชาย (Gender)
สั งคมกําหนดแบบแผน การปฏิบั ติ วัฒ นธรรม ประเพณี พฤติกรรมและคุณ ลั กษณะที่ เหมาะสม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่เพศ (Sex) หรือผู้หญิง ผู้ชาย เป็นการกําหนดไว้โดยธรรมชาติเท่านั้น
บทบาททางเพศหรือบทบาทชายหญิง (Gender Roles) มีกระบวนการสืบทอดความเข้าใจและวิถี
ปฏิบัติด้วย 2 กระบวนการ คือ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) และการควบคุมทางสังคม
(Social Control) เช่น ผู้หญิงควรอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือน ผู้ชายเป็นฝุายหาเลี้ยง ผู้หญิงต้องเลี้ยง
ดูบุตร และปรนนิบัตรสามี และเป็นเมียที่ดี ผู้หญิงเมื่อถึงวัยอันสมควรต้องแต่งงาน มิฉะนั้นอาจได้ขื่อ
ว่า เป็นสาวทึนทึก เป็นต้น
จากแนวคิด ทฤษฎีระบบชายเป็นใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงภาวะทางสังคมที่
ผู้ชายมีอิทธิพลเหนือกว่าผู้หญิง ความเชื่อในค่านิยมต่างๆทําให้ผู้หญิงยังคงเป็นรองผู้ชายอยู่ ไม่ ว่าจะ
เป็นการกระทําที่เหมือนกัน เช่น การที่ผู้ชายมีภรรยามากกว่า 1 คน สังคมเห็นเป็นเรื่องปกติ แต่การที่
ผู้หญิงมีสามีมากกว่า 1 คน เป็นเรื่องที่สังคมนินทา หรือแม้แต่ศาสนาเกือบทุกศาสนาก็ถูกกําหนดโดย
เพศชายที่เป็นสงฆ์ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้ประโยชน์จากทฤษฎีระบบชายเป็ นใหญ่เพื่อใช้ในการเขียนบท
ละครโทรทัศน์ โดยจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของลูกผู้ชายที่มีมากกว่าลูกผู้หญิงในครอบครัวชาว
จีน และ บทบาทความเป็นชายที่มีอภิสิทธิในการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าผู้หญิงโดยไม่ถูกสังคมประณาม
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3.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวก
3.1 ความหมายของทัศนคติเชิงบวก
Napoleon Hill นักเขียนหนังสือ Napoleon Hill’s Keys to Positive Thinking ได้
ให้คํานิยามของทัศนคติเชิงบวกไว้ว่า เป็นสภาวะจิตที่มั่นใจ ซื่อสัตย์ และสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละบุคคลได้
สร้างขึ้น และรักษาไว้ด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้เลือกเอง ให้เป็นไปตามแรงปรารถนา โดยขึ้นอยู่กับการ
ประยุกต์ใช้ของตนเอง
W. Clement Stone นักธุรกิจและผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือ Napoleon
Hill’s Keys to Positive Thinking เสริมว่า ทัศนคติเชิงบวกคือ ความคิด การกระทํา หรือการ
ตอบสนองที่ตรงไปตรงมา และถูกต้องเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่ างๆ กล่าวคือความคิด การกระทํา
หรือการตอบสนองซึ่งไม่ขัดต่อหลักศาสนา และไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อนมนุษย์
Stone อธิบายเพิ่มเติมว่า คุณคือผู้ผลิตผลของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม
ร่างกาย จิตรู้สํานึกและจิตใต้สํานึก ตําแหน่งแห่งหน ทิศทางของเวลาและความว่าง และพลั งต่างๆทั้ง
ที่รู้ จั ก และไม่รู้ จั ก เมื่อคุณ นึ กถึ งทัศนคติเ ชิงบวก คุ ณจะสามารถสร้ างความเปลี่ ย นแปลง การใช้
ควบคุม ประนีประนอม และวางอุเบกขาต่อปัจจัยใดๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด คุณสามารถปรับแนวคิด
ควบคุมอารมณ์ และกําหนดโชคชะตาได้ (Napoleon Hill, Michael J. Ritt,Jr. เขียน เฉลิมชัย เลิศ
ทวีพรกุล เรียบเรียง,2551:14-16)
เทอดศักดิ์ เดชคง (2543: 68-70) นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต ให้ความหมายของการมองโลกในแง่ดีว่า เกิดจากการยอมรับสภาพความลําบากว่ามันดํารง
อยู่จริง แต่คิดในแง่ดีที่ว่า คงมีเวลาที่เราประสบความสําเร็จบ้างและพยายามมองหาสิ่งดีในบรรดาสิ่ง
ร้ายๆทั้งหลาย และยังกล่าวอีกว่าการมองโลกในแง่ดีกับความคาดหวังนั้นคล้ายกัน คนที่หวังว่าตัวเอง
จะเป็นคนเก่งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ความคาดหวังในแง่บวกมักจะเกิดขึ้นในใจผู้ที่มองโลก
ในแง่ดี มีตัวอย่างมากมายชี้ชัดว่า การมองโลกและการคาดหวังเชิงบวกเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลใช้
ความพยายามจนประสบความสําเร็จ
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2542) อาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจเป็นแนวโน้ม
ของอารมณ์ที่เกื้อหนุนการมุ่งสู่เปูาหมาย แม้มีอุปสรรคหรือปัญหาก็ยังคงมุ่งมั่นสู่เปูาหมาย ผู้ที่มองโลก
ในแง่ดี เมื่ อมี สั ม พัน ธภาพกับ ผู้ อื่ น จึ งเป็น ผู้ ที่ อดทนในการอยู่ ร่ว มกั บผู้ อื่น เพราะมี แรงจู งใจที่ ดีกั บ
ความสํ า เร็ จ ของตน แม้ มี ปั ญ หากับ ผู้ ร่ ว มงานก็คิ ดในด้า นบวกว่า ตนกั บผู้ ที่มี สั ม พั นธภาพด้ ว ยจะ
สามารถฝุาฟันอุปสรรคได้
กล่าวโดยสรุป การคิดเชิงบวก หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความคาดหวังในทางบวก
ว่าจะประสบความสํ าเร็ จ ในชีวิต ไม่ว่าจะประสบอุปสรรคมากน้อยเพียงใด ก็ส ามารถเผชิญและ
เอาชนะอุป สรรคนั้ น ได้ ด้ว ยความมั่ นใจในตนเอง ควบคุม ตนเองได้ มุ่ง แก้ ปัญ หา และอธิ บายถึ ง
เหตุการณ์ต่างๆไปในทางที่ดีได้
3.2 ความเป็นมาของการมองโลกเชิงบวก
มโนทัศน์เกี่ยวกับ การมองโลกเชิงบวกมีความเกี่ยวพันธ์กับความคาดหวังของบุคคล
เกี่ยวกับอนาคต (Expectation for the Future) การมองโลกในแง่ดีนั้นมีรากฐานดังเดิมมาจากภูมิ
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ปัญญาชาวบ้าน (Folk Wisdom) และยังมีภูมิหลังที่ได้รับการยืนยันจากทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับ
แรงจูงใจและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์มานานนับทศวรรษ ทฤษฎีแรงจูงใจที่มีความ
เชื่อมโยงกับทัศนคติเชิงบวก คือ ทฤษฎีคุณค่าแห่งความคาดหวัง ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวคิดที่ว่า พฤติกรรม
ถูกกําหนดโดยเปูาหมายที่ตั้งไว้ บุคลจะมีพฤติกรรมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนา และมีพฤติกรรม
หลี กเลี่ ย งสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา จากแนวคิดนี้แสดงให้ เห็ นว่า เมื่อไม่มีเปู าหมาย ก็จะไม่มีการเกิ ด
พฤติกรรม มโนทัศน์ที่เป็นใจความสําคัญของทฤษฎีนี้คือ ความคาดหวัง ซึ่งเป็นความรู้สึกเกี่ย วกับ
ความมั่นใจเท่านั้น จากแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องความมั่นใจนี้นําไปสู่ความเข้าใจในเรื่อง การมองโลก
เชิงบวก และการมองโลกเชิงลบ ผู้ที่มองโลกเชิงบวกจะมีความมั่นใจและความอดทน แม้ว่าต้องเผชิญ
กับกระบวนการที่ยากลําบากและยาวนาน คนที่มองโลกเชิงลบจะมีความสงสัย และลัง เลใจ ซึ่งทําให้
รู้สึกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีมากกว่าความเป็นจริง ผู้ที่มองโลกเชิงบวกจะเชื่อมั่นว่าตนสามารถรับมือกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างประสบความสําเร็จ ขณะที่คนที่มองโลกเชิงลบมองว่าเป็นหายนะ แนวคิดนี้
นําไปสู่ความแตกต่างด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความเสียงด้านสุขภาพ ความระมัดระวังต่อสถานการณ์
ที่มีความเสี่ยง และความอดทนในการพยายามเอาชนะปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งนําไปสู่ความแตกต่าง
ด้านการเผชิญปัญหาเมื่อบุคคลต้องประสบกับการรักษาต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรักษาโรคมะเร็ง
เป็นต้น
เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความยากลําบาก การตอบสนองด้านพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญ
แต่การตอบสนองทางด้านอารมณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้มองโลกเชิงบวก จะคาดหวัง
ผลลัพธ์ที่ดี และค่อนข้างมีความรู้สึกเชิงบวก ขณะที่คนมองโลกในแง่ลบจะคาดถึงผลลัพธ์ในทางลบ
ทําให้เกิดความรู้สึกด้านลบ ความกังวล ความเศร้าโศก และสิ้นหวัง และผลจาการศึกษาวิจัยทําให้
พบว่า ผู้ที่มองโลกเชิงบวกและคนมองโลกเชิงลบมีความแตกต่างกันทางด้านอารมณ์
มีหลักฐานที่เชื่อมโยงการมองโลกเชิงลบที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ที่พบจาก
การติดตามผลการรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง เป็นเวลา 8 เดือน หลังจากการติดตามผล พบว่าผู้ปุวยที่มี
แนวโน้มของการมองโลกในเชิงลบมีการรอดชีวิตน้อยกว่าผู้ปุวยที่มองโลกเชิงบวก
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆของการมองโลกเชิ ง บวก พบว่ า
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันคือ ความรู้สึกด้านการควบคุม (Sense of Control) และความรู้สึก
ด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง (Sense of Personal Efficacy) ซึ่งแนวคิดนี้มีนัยสําคัญที่เกี่ยวกับ
ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่ปรารถนาอย่างที่ผู้ที่มองโลกเชิงบวกเป็น อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่าง
ด้ า นสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ถึ ง ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ปรารถนาว่ า จะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งไร ก ารรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-efficacy) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับตนเองในฐานะตัวกระทําที่
สําคัญด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผล หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง บุคคลนั้นจะมี
ความเชื่อว่าความพยายามของตน (หรือทักษะของตน) จะสามารถนําไปสู่ การบรรลุเปูาหมายได้
ยกตัวอย่างเช่น หากบุคคลเชื่อว่า ตนมีความอดทนต่อผลข้างเคียงจากการรับเคมีบําบัดเพื่อรักษา
โรคมะเร็ง บุคคลนั้นจะมีความพยายามมากกว่าการบําบัด ในลักษณะเดียวกันกับแนวคิดด้านการ
ควบคุม เมื่อบุคคลมองว่าตนเองสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ บุคคลจะเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ปรารถนาจะ
ประสบผลหากเขามีความพยายามมากพอ (วรางคณา รัชตะวรรณ, 2554:24-25)
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3.3 ลักษณะของการตีความในแง่บวก
คนที่มองโลกในแง่ร้ายมักคิดว่า ผิดเองที่โชคร้าย พวกเขาเชื่อว่าสาเหตุของความโชคร้าย
เป็นพิเศษหรือความทุกข์โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกระพันตลอดกาล ทั้งความโง่ การขาดทักษะ
ความขี้เหร่ ฯลฯ ดังนั้น คนเหล่านี้จึงไม่คิดจะเปลี่ยน มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย
ไปเสียทุกอย่าง แต่คนส่วนใหญ่ยอมให้การมองโลกในแง่ร้ายครอบงําก็ต่อเมื่อต้องตอบสนองเหตุการณ์
ในอดีตบางอย่างเท่านั้น ในหนังสือเรียนวิชาจิตวิทยาหลายเล่ม ถือว่าการตอบสนองดังกล่าวเป็นเรื่อง
“ปกติ” แต่มาร์ติน เซลิกแมน นักจิตวิทยาบําบัด กล่าวว่า มันไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้น วิธีตีความ
ล้มเหลวของคุณเปลี่ยนไป (“ลักษณะการตีความ”) จะปกปูองคุณจากการยอมให้วิกฤติการณ์ชักนํา
คุณไปสู่อาการซึมเศร้า เซลิกแมนกล่าวว่า ถ้าหากคุ ณมีนิสัยการมองโลกในแง่ร้ายในระดับเฉลี่ยปาน
กลาง มันจะฉุดความสําเร็จของคุณให้ตกต่ําในทุกสนามการประลองชีวิต เช่น การงาน ความสัมพันธ์
และสุขภาพ
3.4 ลักษณะของบุคคลที่มองโลกเชิงบวก
การมองโลกเชิ ง บวก เป็ น ความรู้ สึ ก ต่ อ ตนเองและต่ อ สั ง คม ที่ มี พื้ น ฐานมาจาก
กระบวนการคิดจากการศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมองโลกในเชิงบวก ซึ่งมีผู้นําเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มองโลกเชิงบวกในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2554:ออนไลน์) ได้กล่าวถึง วิธีการคิด 3 แบบ ดังต่อไปนี้
1. วิธีคิดแบบมองโลกเชิงบวก ก็คือ การรู้จักมองหาคุณค่า หรือแง่ดี แง่งาม
ท่ามกลางสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อตกอยู่ท่ามกลางวิกฤติ ก็ให้รู้จักมองหาโอกาส หรือเมื่อต้อง
ทํางานหนักก็ให้มองว่า งานหนักจะมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญ หรือเมื่อต้องพบกับอุปสรรคมากมาย
ในชีวิตก็ให้มองว่า นั่นคือการทดสอบจากพระเจ้า เมื่อสอบผ่านก็จะได้รับรางวัลก้อนใหญ่ หรือเมื่อถูก
วิพากษ์วิจารณ์ก็ให้คิดเสียว่า นั่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคําแนะนํา หรือเมื่อต้องพบกับความผิดหวังก็
ให้คิดเสียว่า เป็นวิธีที่ธรรมชาติกําลังมอบภูมิต้านทานในการดํารงชีวิต
การมองโลกในเชิงบวก มีข้อดี ก็คือ ทําให้เรารู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่ไร้
ประโยชน์ หาสุขจากทุกข์ หาข้อดีท่ามกลางข้อเสีย การมองเช่นนี้ จะส่งผลให้มีกําลังใจในการจูงใจใน
การสู้ชีวิตเหมือนที่มหาตมะ คานธี ถูกจับโยนลงจากรถไฟในแอฟริกาใต้ ในเวลาต่อมาท่านเล่าว่า
เหตุการณ์ร้ายคราวนั้นทําให้ท่าน “รู้จักคิด” จนท่านกล่าวว่า “ประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ที่สุด มักเกิด
จากบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุด” การรู้จักมองโลกเชิงบวก จึงทําให้มีแรงบันดาลใจในการเผชิญหน้ากับ
ความยุ่งยากของชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงทําให้มีแรงบันดาลใจในการเผชิญหน้ากับความยุ่งยากของชีวิต
ได้เป็นอย่างดี ดังทีท่ ่านพุทธทาสภิกษุ เขียนกวีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย
จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย
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ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง
2. วิธีคิดแบบมองโลกเชิงลบ ก็คือ การมองเห็นแต่จุดด้อยของสิ่งต่างๆ ซึ่งมัก
เกิดขึ้นจากความกังวลจนเกินเหตุ แต่วิธีคิดแบบนี้มีจุดแข็งก็คือ ทําให้เกิดการเฝูาระวังในสิ่งที่กําลังคิด
หรือทําอยู่ แต่จุดอ่อนคือ หากวิตกมากเกินไปก็ทําให้ไม่มีโอกาสได้ชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ในคน หรือสิ่ง
ต่างๆในแง่จิตใจก็ทําให้หดหู่ ท้อแท้ หรือจิตตก ไม่มีกําลังใจในการลุกขึ้นมาทําอะไร หรือบางกรณีทํา
ให้เป็นคนที่ยอมจํานนต่อปัญหา ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างถึงที่สุด
3. วิ ธี คิ ด แบบมองโลกตามความจริ ง ก็ คื อ การมองเห็ น สิ่ ง ต่ า งๆอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ไม่สุดโต่งไปด้านดี หรือด้านร้ายตามความรู้สึกที่ตนคิดเอาเอง แต่เป็นการมองลงไป
ตรงๆยั งตั ว ปั ญ หาที่ อยู่ ตรงหน้ า ด้ว ยปั ญ ญาที่เ ป็ นกลาง แล้ ว ใช้ ปัญ ญาที่ เป็ นกลางนั้ นแสวงหาวิ ธี
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่ งวิธีคิดเช่นนี้มีอยู่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ หรือปัญญาชนที่รักการใช้เหตุผล
อย่างบริสุ ทธิ์ใจ ผลของวิธีการมองโลกตามความเป็นจริงก็คือ สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้จริงอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่อยู่กับความหวังมากเกินไปเหมือนการมองโลกเชิงบวก ไม่วิตกมากเกินไปจนไม่
กล้ า ทํ า อะไรเหมื อ นการโลกเชิ ง ลบ แต่เ ป็ น การอยู่ กั บความจริ ง ที่ เป็ น จริ ง ด้ ว ยปัญ ญาแท้ ๆ และ
แก้ปัญหาชีวิตไปบนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
มาติเยอ ริการ์ (2552: 270-275) ชาวฝรั่งเศส เป็นทั้งนักเขียน ช่างภาพ นักวิจัย
ภิกษุผู้ศรัทธาในพุทธศาสนา และล่ามผู้รับใช้องค์ทะไลลามะ ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มองโลกเชิง
บวก ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความหวัง คือ ความมุ่งมั่นของบุคคลที่จะหาวิธีบรรลุเปูาหมาย และพัฒนา
แรงจูงใจเพื่อการกระทํานั้น
2. มีความมุ่งมั่น คือ ความพากเพียรที่จะกระทําให้สําเร็จ โดยเฉพาะเมื่อต้อง
จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวย
3. มี ก ารปรั บ ตั ว คื อ การยอมรั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความเป็ น จริ ง สามารถ
แยกแยะอุปสรรคทั้งหลายด้วยทัศนคติเชิงบวก
4. มีค วามสงบผ่ องใส คื อ การมี ความมั่ น คงทางจิ ตใจ ไม่ แบกภาระความ
ล้มเหลวที่ผ่านมา พร้อมที่จะหาทางออกใหม่ๆ
นอกจากนี้ เซลิกแมน ค้นพบว่า คนที่มองโลกในแง่ดีจะมีพฤติกรรมพิเศษ 4 อย่าง
อย่างแรก คือ พวกเขามักจะมองหาแง่มุมดีๆในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าปัญหาจะเลวร้ายมากขนาดไหน
อย่างที่สอง คนที่มองโลกในแง่ดีมักมองหาบทเรียนล้ําค่าจากทุกๆปัญหาหรือความล้มเหลว พวกเขา
เชื่อว่า “ความล้มเหลวไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวาง แค่เพื่อชี้ทางให้เราต่างหาก” อย่างที่สาม คนที่มองโลกใน
แง่ดีมักมองหาทางออกของทุกๆปัญหา แทนที่จะพร่ําบ่นหรือโยความผิดเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นดังหวังและ
อย่างสุดท้าย คนที่มองโลกในแง่ดี มักจะคิด และพูดถึงเปูาหมายของตัวเองอยู่เสมอ พวกเขามักคิดถึง
สิ่งที่ต้องการและวิธีการที่จะได้มันมา (ทอม บัทเลอร์ -โบว์ดอน เขียน พรรณนี ชูจิรวงศ์ และคณะ
เรียบเรียง, 2548:398-401)
การคิดบวกเป็นเรื่องดี แต่มันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงให้เห็นและมันเป็นพวก “โพลียัน
นา” เกินไป มันเป็นคํากล่าวหาทั่วไป แต่ซูซาน เจฟเฟอร์ส นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ตั้งถามว่ า ถ้า
ร้อยละ90ของสิ่งที่เรากลุ้มไปเองไม่เคยเกิดขึ้น (ตามที่ศึกษากันมา) แล้วการคิดแง่ลบจะสะท้อนให้เห็น
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“ความเป็นจริง”มากกว่าการคิดบวกยังไง? ข้อเท็จจริงคือสิ่งที่มันเป็นจริง ขึ้นอยู่กับตัวเรา ขึ้นอยู่กับวิธี
ที่เราสร้างความคิดขึ้นมา การมีทัศนคติในแง่บวกเสมอไปไม่อาจช่วยให้คุณหายจากข่าวร้ายได้ แต่
ปฏิกิริยาของคุณที่มีมันสามารถแตกต่างออกไปได้ แทนที่จะพูดว่า “มันแย่จริงๆ” จงพูดว่า “มันเป็น
ประสบการณ์น่าเรียนรู้” กุญแจสําคัญสู่การคิดบวก ปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่สุด แต่กลับถูกมองข้ามมาก
ที่สุดคือ คุณต้องฝึกมองโลกในแง่บวกตลอดเวลา แม้แต่ซูซาน เจฟเฟอร์ส แม่แบบการปลูกจิตสํานึกที่
โด่งดัง ยังยอมรับว่าไม่สามารถรับมือกับปัญหารายวันได้ ถ้าปราศจากการเติมกําลังใจด้วยการคิดบวก
(ทอม บัทเลอร์-โบว์ดอน เขียน พรรณนี ชูจิรวงศ์ และคณะ เรียบเรียง: 2548,268-269)
การคิดเชิงบวก เป็นความสามารถในการประสานการทํางานของสมอง 2 ซีกเพื่อรับมือ
กับสถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ด้าน (ยุทธนา ภาระนันท์:2551) คือ
1. ความเชื่ อ มั่ น ในสมรรถนะของตน (Self-efficacy) เป็ น ความมั่ น ใจว่ า
ความสามารถของตนเพียงพอในการรับมือและเอาชนะสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ
2. ความหยุ่นตัว (Resiliency) เป็นความสามารถด้านบวกในการต้านทานและ
รับมือกับความเครียดและอุปสรรคปัญหา อีกทั้งสามารถรื้อฟื้นตนเองกลับสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วหลัง
เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก
3. ความหวัง (Hope) เป็นความรู้สึกด้านบวกต่อจุดมุ่งหมาย (Goal) ว่าจะสําเร็จ
ได้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นพากเพียร (Willpower) ในการค้นหาและทําตามกระบวนวิธี
(Way power) เพื่อมุ่งสู่จุดหมายนั้น
4. การมองโลกในแง่ดี (Optimism) เป็นความสามารถในการคาดหวังผลลัพธ์ที่ดี
ท่ามกลางอุปสรรคปัญหา เป็นมุมมองที่เชื่อว่าโลก บุคคล และเหตุการณ์นั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่
ดีต่อกัน จึงย่อมเกิดผลอันดีในที่สุด โดยทักษะการมองโลกในแง่ดี แบ่งเป็น
- มองผลกระทบ (Impact)
- มองหาการสนับสนุน (Support)
- มองการควบคุม (Control)
- มองหาเวลาสิ้นสุด (Time)
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทัศนคติเชิ งบวกดังกล่าวข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงข้อดีและวิธีการ และพฤติกรรมของการคิดบวก ที่แสดงให้เห็นถึงหลักสําคัญในการดํารงชีวิต
เห็ น มุ ม มองด้ า นศั ก ยภาพทั่ ว ไป ผู้ ที่ ม องโลกเชิ ง บวกจะมองว่ า ตนเองมี ค วามสามารถ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองนับว่าเป็นกุญแจสําคัญที่กําหนดผลที่พึงปรารถนา และยังเป็นสิ่งสนับสนุนให้
บุคคลกระทําเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายด้วยตนเอง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดและวิธีการคิดบวกต่างๆมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งสามารถนํ าไปเขียนเป็นบทบาทของตัวละครเอกในเรื่องได้ โดยการแฝงในเรื่องของ
ความคิดในเชิงบวกไปกับ การกระทําของตัว ละคร ความคิดของตัว ละคร รวมทั้งบทสนทนาที่จะ
สามารถทําให้ส่งเสริมตัวละครให้มีความสมบูรณ์ ตีความออกมาเป็นตัวละครที่ส่งเสริมบทบาทในทาง
ที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนบทละคร
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4. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน์
4.1 ความหมายของละครและบทละครโทรทัศน์
เอกธิดา เสริมทอง (2552:129) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิท ยุ โ ทรทัศน์ คณะนิ เ ทศศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยศรีปทุม กล่ า วว่า ละคร หมายถึ งการจําลอง
เรื่องราวที่สะท้อนชีวิต และการกระทํา เป็นเหตุการณ์ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่าน
ศิลปะการผูกเรื่องราว และศิลปะการแสดงโดยบุคคลที่มีความสามารถทางการแสดง หรือที่เรียกว่า
นักแสดง ละครถูกถ่ายทอดผ่านจินตนาการภายใต้เหตุ และผลของตัวละครที่ถูกสร้างขึ้น
เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ (2539:581 อ้างถึงใน
เอกธิดา เสริมทอง 2552:129) เพิ่มเติมว่าละครเหมือนการสร้างโลกขึ้นมาอีกโลกหนึ่ง ที่มีการดําเนิน
ชีวิตของตัวละครที่หลากหลายทั้งดี และชั่ว ภายใต้เหตุการณ์ที่ดําเนินไปจนกว่าจะถึงจุดอวสาน โดยมี
จุดประสงค์ให้ผู้ชมเกิดการติดตาม และสนองความบันเทิงอย่างแท้จริง
อรนุช เลิ ศจรรยาลั กษณ์ (2548:65) รองศาสตราจารย์ คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อธิบายความหมายของละครจากรากศัพท์ว่า หมายถึง To
Do และ To Act ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าละครเกิดจากการกระทํา หรือสร้างขึ้น และเกิดการแสดงขึ้นมา
John Dryden นักเขียนบทละคร และนักวิจารณ์ในศตวรรษที่ 17 (อ้างถึงใน อรนุช
เลิศจรรยาลักษณ์ 2548: 65) กล่าวว่า ละครคือภาพความนึกคิดที่เหมือนจริงของธรรมชาติมนุษย์
(live image of humen nature)
ณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน (2549:หน่วยที่ 8,10-11) อาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงการนําบทประพันธ์ ที่มีอยู่แล้วมาทําเป็นละครว่า กรณีที่นํา
บทประพันธ์ที่มีอยู่แล้วมาทําเป็นละคร ผู้เขียนบทต้องอ่านทําความเข้าใจบทประพันธ์นั้นโดยละเอียด
แล้ ว วิเ คราะห์ ตีความบทประพัน ธ์ นั้นในด้ านต่า งๆ ได้ แก่ วิ เคราะห์ โ ครงเรื่อง วิเคราะห์ ตั ว ละคร
วิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ การกระทําของตัวละคร วิเคราะห์แบบแผนการดําเนินเรื่องของละคร
ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วนํามาวางแนวทางที่จะเขียนใหม่ให้เป็นบทละครโทรทัศน์
ศิรินทร์ทิพย์ พิมเสน (2545) ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านนวนิยาย และสื่อละครโทรทัศน์เ รื่องสี่แผ่นดิน สรุปว่า ละครโทรทัศน์แต่
ละเรื่องมีการแปลงบทเพื่อให้เหมาะสมกับสื่อ นอกจากนั้นอาจมีการดัดแปลงให้สอดคล้องกับการ
กําหนดแนวเรื่อง หรือความต้องการที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักแสดง หรือให้ตอบสนองต่อปัจจัย
เชิงพาณิชย์ต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดจากการผลิต
เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ (2535:11) ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การวิเคราะห์การเขียนบท
ละครโทรทัศน์เรื่อง ปริศนา.” กล่าวว่า บทละครโทรทัศน์ คือ บทละครที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการจัดการ
แสดงทางโทรทัศน์ เป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยใช้ภาพ บทละครโทรทัศน์เป็นสิ่งที่บอกให้ผู้ชม
ทราบได้ว่า เป็นเรื่องอะไร มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้าง และเรื่องราวที่เกิดขึ้น ได้เกิดที่สถานที่ใด
เวลาใด และเมื่อใด
ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (2546:18) นักเขียนบทละครโทรทัศน์ กล่าวว่า บทละครเป็นสิ่ง
ที่ ต้ อ งเอาไว้ แ สดง มี ค นดู ไม่ ไ ด้ เ อาไว้ อ่ า นเฉยๆ มั น ไม่ ใ ช่ นิ ย าย ถ้ า นิ ย ายก็ เ อาไว้ อ่ า น อ่ า นเอง
จินตนาการเอง แต่ว่าบทละครมันมีไว้สําหรับแสดงให้คนดู มันก็ต้องนึกถึงส่วนประกอบเหล่านี้ด้วย
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4.2 กระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์
การเตรียมการเขียนบทเริ่มต้นจากผู้เขียนบทละครโทรทัศน์หาแรงบันดาลใจจากงาน
ศิลปะในสื่ออื่น เช่น การดูภาพยนตร์ที่มีแนวทางเดียวกับบทละครโทรทัศน์ที่ต้องเขียน หรือการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในละคร โดยหาได้จาก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และสิ่งที่อยู่
รอบตัว เมื่อผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ทราบว่าต้องเขียนบทละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์เรื่องใด จะมี
การเตรียมตัวอ่านบทประพันธ์เรื่องดังกล่าวมากกว่า 1 รอบ เพื่อหาแก่นของเรื่อง (Theme) หรือสาร
(Message) จากผู้เขียนบทประพันธ์ จากนั้นจึงทําความเข้าใจกับบทประพันธ์ หรือโครงเรื่องให้ถ่องแท้
ค้นหาสิ่งที่จะนํามาใช้ในบทละคร ส่วนที่ต้องตัดออกและส่วนที่ต้องเพิ่มเติมก่อนลงมือเขียนบท
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์มีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคลและขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการทํางานด้วยว่าเป็ นการทํางานแบบทีม หรือเขียนตามลําพัง นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับ
ผู้อํานวยการผลิตแต่ละบริษัทที่มีวิธีการทํางานแตกต่างกัน หากเขียนเป็นทีมต้องมีการประชุมทีม
ร่วมกัน
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์เริ่มทํางานจากการสร้างโครงเรื่องจากบทประพันธ์ หรือหากมี
โครงเรื่องแล้วผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะทําเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment) ละคร 1 เรื่อง มีโครง
เรื่องขยายประมาณ 24 หน้า หรือเฉลี่ยประมาณตอนละ 1 หน้า แล้วอํานวยการผลิต (Producer)
อ่าน และเสนอแนะ แก้ไข จากนั้นผู้เขียนบทจึงนําโครงเรื่องขยาย (Treatment) มาเขียนเรื่องย่อ
พร้อมลําดับฉาก (Scenario) หลังจากนั้นผู้เขียนบทจึงเขียนเป็นบทละคร (Play-Text) เมื่อเสร็จสิ้น
การเขียนบท ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะแก้ไขเพิ่มเติม (Rewrite) บทด้วยการอ่านทวน อ่านแบบเร็ว
พูดบท หรือแสดงบทนั้นว่า “เข้าปาก” หรือไม่ จากนั้นจึงตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา
ตัวสะกดรูปแบบการพิมพ์ แล้วจึงส่งให้ผู้อํานวยการผลิตเพื่อดําเนินการต่อไป
4.3 การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) และการลําดับฉาก (Scenario)
ผู้เขียนบทส่วนใหญ่มีการเขียนโครงเรื่องขยายเพื่อความสะดวกในการทํางาน โดยส่วน
ใหญ่มีการเขีย นโครงเรื่ องขยาย 1 หน้า ต่อ 1 ตอน เพื่อส่ งให้ แก่ผู้อํานวยการผลิตสถานีโทรทัศน์
ผู้อํานวยการผลิตหรือผู้กํากับการแสดงพิจารณาก่อนที่จะเขียนบท (Play-Text) ส่วนการเขียนลําดับ
ฉาก (Scenario) หากมีเวลาเพียงพอในการทํางานจะมีการทําขั้นตอนนี้ แต่ในช่วงเวลาที่ต้องเร่งรัด
การเขียนบทละครโทรทัศน์ จะข้ามขั้นตอนนี้แล้วเขียนบทแสดงเลย และในกรณีที่งานเร่งจนไม่
สามารถมีเวลาทําโครงเรื่องขยาย (Treatment) และลําดับฉาก (Scenario) ได้ทัน จะเขียนบทละคร
โทรทัศน์จากโครงเรื่อง (Plot) โดยไม่ต้องใช้โครงเรื่องขยายและลําดับฉาก ซึ่งวิธีนี้ต้องใช้ทักษะ
ความสามารถในการเขียนสูง เพราะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ต้องมีความเข้าใจโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจน
จบ มีรายละเอียดที่คิดวางแผนไว้ล่วงหน้าและทุกอย่างต้องแม่นยํา หากมีความผิดพลาดจะทําให้
สัดส่วนของละครผิดไปจากโครงเรื่อง
การเขียนบทละครโทรทัศน์ให้พอดีกับเวลาที่ใช้ในการออกอากาศ ผู้เขียนบทจะต้องมี
การวางแผนการเขียนบท เช่น การกําหนดจํานวนฉากในแต่ละตอน และในแต่ละฉากจะมีความยาว
เท่าใด เมื่อนํามาเรียงร้อยต่อกันจะได้บทละครโทรทัศน์ที่พอดีสําหรับหนึ่งตอน ในปัจจุบันบทละคร
โทรทัศน์สําหรับ 1 ชั่วโมงออกอากาศ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 20 หน้า บวก-ลบ
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นอกเหนื อจากบทสนทนาของตัว ละครแล้ ว สิ่ ง ที่ ผู้ เขี ย นจะต้ องระบุ ล งในบทละคร
โทรทัศน์จะประกอบไปด้วย ลําดับฉาก สถานที่ เวลา และตัวละครที่ปรากฏตัวในฉาก การระบุ
สถานที่ในฉาก เพื่อให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้ นที่ใด ภายใน หรือภายนอก ส่วนเรื่องของอุปกรณ์
ประกอบฉาก (Props) ผู้เขียนบทจะระบุให้เห็นอย่างชัดเจนเฉพาะที่สําคัญ มีผลต่อการแสดงและขาด
ไม่ได้ในฉากนั้น เพื่อสะดวกในขั้นตอนการผลิตเป็นละครโทรทัศน์
การแก้ไขบท สําหรับผู้เขียนบทที่เขียนเป็นทีมหากมีการแก้ไขบทเพียงเล็ กน้อยหัวหน้า
ทีมจะเป็นผู้แก้ไขให้เนื่องจากประหยัดเวลาในการที่จะส่งงานกลับไป แต่หากมีการแก้ไขมาก หรือต้อง
เขียนใหม่จะส่งกลับไปให้ลูกทีมแก้ไขด้วยตัวเอง แต่หากลูกทีมไม่สามารถเขียนใหม่ได้จะพิจารณาใช้วิธี
หาคนใหม่มาเขียนแทน หรือหัวหน้าทีมเขียนให้ด้วยตัวเอง สําหรับผู้เขียนบทที่ไม่ได้ใช้ทีมนั้น จะแก้ไข
งานด้วยตัวเอง โดยประสานกับผู้ควบคุมบทหรือผู้อํานวยการผลิตขึ้นอยู่กับวิธีการและระบบการ
ทํางานของแต่ละบริษัทที่ผลิตละครเรื่องนั้นจากนั้นเมื่อบทเสร็จสิ้นสมบูรณ์จึงนําไปผลิตเป็นละคร
โทรทัศน์
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ในปัจจุบันไม่นิ ยมใช้สูตรสําเร็จ (Fixed Formula) ซึ่งส่วนใหญ่
ผู้เขียนบทต้องการมีแนวทางในการเขียนที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ หากไม่มีการกําหนดนโยบายมาตั้งแต่
ต้น เพราะการเขียนบทในรูปแบบเดิมซ้ํากันหลายเรื่องทําให้เกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะหลีกหนี
วิธีการเดิม จึงมีการคิดค้นวิธีการเขียนรูปแบบใหม่อยู่เสมอ เช่น การระดมสมอง สอบถามความ
คิดเห็ น จากคนรุ่ น ใหม่มาใช้ในละคร ส่ ว นใหญ่ผู้ เขียนบทละครโทรทัศน์มักจะมีลั กษณะที่เป็ น
“ลายมือ” หรือเอกลักษณ์ แฝงอยู่ในงานทุกชิ้น และผู้เขียนบทต้องการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ใหม่มากกว่าที่จะผลิตผลงานในรูปแบบเดิมติดต่อกันทุกเรื่อง
4.4 การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็นบทละครโทรทัศน์ (Adaptation)
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะมีวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ มาเป็นบท
ละครโทรทัศน์ด้วยการยืดโครงเรื่องหลัก (Plot) หรือแก่นของเรื่อง (Theme) ที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้
โดยมีการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติม เนื่องจากบทประพันธ์ประเภทนวนิยายนั้นมักจะมีการพรรณนาหรือ
บรรยายโวหารมากกว่าสถานการณ์ (Situation) เหตุการณ์ (Incident) และความขัดแย้ง (Conflict)
เมื่อนํานวนิยายหรือบทประพันธ์มาเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์จึงมีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มเนื้อหาให้
พอสําหรับผลิตเป็นละคร ซึ่งปกติจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 15-30 ตอน ผู้เขียนบทจะยึดโครงสร้าง
เดิมไว้หากบทประพันธ์นั้นมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ในการเล่าเรื่อง
เนื้อหาจากบทประพันธ์นวนิยายบางเรื่องในยุคหลังมีจุดมุ่งหมายในการเขียนขึ้นเพื่อหวัง
ที่จะขายลิขสิทธิ์นําไปสําหรับผลิตเป็นละครโทรทัศน์ มีความพิถีพิถันในการเขียนน้อยกว่าบทประพันธ์
ในยุคก่อน เมื่อได้รับบทประพันธ์ชนิดนี้มาผู้เขียนบทจะตัดเนื้อหาเดิมที่นํามาใช้ไม่ได้และใช้วิธีเล่าเรื่อง
ใหม่สําหรับละครโทรทัศน์
การสร้างตัวละครสําหรับบทโทรทัศน์ที่เขียนขึ้นจากบทประพันธ์ที่เป็นนวนิยาย ผู้ เขียน
บทละครโทรทัศน์จะยึดตัวละครเอกไว้ ส่วนตัวละครอื่นนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการ
ดําเนินเรื่อง มีการเพิ่มเติมตัวละครในกรณีที่ในบทประพันธ์เดิมไม่ได้กล่าวถึง แต่ในละครจําเป็นต้องให้
มีตัวละครนี้เพื่อการดําเนินเรื่องหรือการรวมตัวละคร กล่าวคือ การนําตัวละครหลายตัวที่กล่าวถึงใน
บทประพันธ์มารวมกันไว้เป็นตัวละครตัวเดียวในบทละคร การตัดตัวละครที่ไม่จําเป็นหรือมีบทบาทใน
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เรื่องทิ้งทําให้บทบาทของตัวละครไม่กระจายไปในตัวละครอื่นมากนักจนคนดูไม่สามารถจับจุดสําคัญที่
ผู้เขียนบทต้องการจะสื่อสารได้ การกําหนดเวลา ฉาก และสถานที่ส่วนใหญ่ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
คงไว้ตามบทประพันธ์เดิมให้ได้มากที่สุด แต่มีบางครั้งด้วยข้อจํากัดของการผลิตละครโทรทัศน์ และ
เนื้อหาในนวนิยายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่เสียอรรถรส
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เวลา ฉาก และสถานที่ ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะทําการ
ขออนุญาตจากเจ้าของบทประพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไข การเลือกใช้บทสนทนา
ของตัว ละครหากเป็ น นวนิ ย ายที่เจ้าของบทประพันธ์มีความสามารถในการเขียนถ้อยคําได้อย่าง
สละสลวยหรื อ ข้อ ความสํ าคั ญต่ อเรื่อ ง ตั ว ละครที่ ไม่ ส ามารถตั ดออกได้ ผู้ เ ขีย นบทจะนํ าถ้ อยคํ า
เหล่านั้นมาใส่ไว้ในบทละครด้วย และมีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นด้วยบางครั้งต้องเขียนให้สอดคล้องกับบท
ประพันธ์เดิมซึ่งมีเพียงบทบรรยาย
4.5 องค์ประกอบสําคัญของงานเขียนบทละครโทรทัศน์
งานละครเริ่มต้นได้จากการเขียนบทละคร ดังนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบสําคัญของ
การเขียเขียนบทอาจรวบรวมได้เป็น 7 ประเด็นดังนี้
4.5.1 วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการนํา เสนอเรื่อ ง โดยทั่ว ไปละครมั ก ถูก สร้ างขึ้ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเป็นหลัก แต่ในขณะที่รับชม หรือภายหลังจากการรับชมสิ่งที่ผู้ชมได้รับ
อาจเป็นสาระ ความรู้ แง่มุมที่แอบแฝงอยู่ในเนื้อหาละคร ทั้งนี้ (เอกสารการสอนชุดวิ ชาการผลิ ต
รายการวิทยุโทรทัศน์, 2539: 578) แบ่งวัตถุประสงค์ของการนําเสนอละครออกเป็น 3 อย่าง คือ
4.5.1.1 ละครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง
4.5.1.2 ละครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้
4.5.1.3 ละครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ในการเขียนบทละครผู้เขียนควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการนําเสนอละครเป็นที่ตั้งเพื่อ
เขียน และสร้างสรรค์บทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายการที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์รายการ
จะเป็นตัวกําหนดทิศทางในการเล่าเรื่องที่จําดําเนินไป
4.5.2 การกํ า หนดกรอบความคิ ด ของเรื่ อ ง หรื อ การกํ า หนดแก่ น ของเรื่ อ ง
(Theme) หมายถึงการวางวาระสําคัญของเรื่อง (ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ และคณะ, 2546: 57) กล่าว
ว่า สาระสําคัญของเรื่องอาจยิ่งใหญ่ หรือเล็กๆก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดข้องต่อศีลธรรม แก่นเรืองเป็นแง่คิดที่
ดีที่ผู้รับสารจะตระหนักถึงภายหลังจากที่ผู้ผู้รับสารได้ชมละครจบลง เรื่องบางเรื่องซ่อนแก่นเรื่องไว้ใน
บทสนทนา หรือบางเรื่องให้ผู้ชมคิดเอาเองภายหลังเมื่อละครจบ นอกจากนี้แก่นเรื่องจะต้องสามารถ
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต จิตใจ และสร้างความตระหนักรู้ของผู้รับสาร โดยผู้เขียนควรเลือก
ประเด็นที่ใหญ่ ที่โดดเด่นที่สุดของเรื่องมาเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ซึ่งเมื่อผู้ชมผู้ฟังได้ดูละครเรื่องนั้น
จะรู้เลยว่านี่คือแก่น หรือประเด็น ของเรื่อง เช่นเรื่องคู่กรรมมีแก่น หรือสาระที่ว่า “อย่าให้ ทิฐิ มา
เอาชนะความดี หรือความรักได้ หากปราศจากทิฐิ ชีวิตจะพบกับความสุข” เป็นต้น ซึ่งตัวละครเอกจะ
ได้เรียนรู้สิ่ งนี้ในตอนจบ ที่ตัวเองต้องสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักไปเป็นต้น (ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ และ
คณะ, 2546: 62) เพิ่มเติมเป็นข้องสรุปได้ว่าแก่นของเรื่องคือ การรวบรวมความคิดรวบยอด เป็น
ประเด็นที่คมชัดภายในหนึ่งประโยค
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4.5.3 การสร้างลําดับการเล่าเรื่อง หรือการวางโครงเรื่ อง (Plot) หมายถึง การ
ลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผล และมีจุดหมายปลายทาง การวางโครงเรื่อง เป็น
เสมือนเข็มทิศที่จะกําหนดให้ผู้เขียนบทยึดเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจบจบ แนวทางการ
กระทําของตัวละคร ทําให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในละครเรื่ องนั้น เช่น มีใครทําอะไร ด้วย
วัตถุประสงค์หรือความต้องการอย่างไร ตัวละครอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไร พบอุปสรรค อย่างใด
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจอย่างไร และสุดท้ายผลเป็นเช่นไร (อรนุช เลิศจรรยาลักษณ์, 2548:
70) ละครโทรทัศน์จะใช้แนวทางเดียวกับละครสมัยใหม่ที่จะมี 3 ถึง 4 องก์ ซึ่งละครสมัยใหม่จะแสดง
ให้เห็นถึงความมีเสรีภาพอย่างมากในด้านโครงสร้างละครแต่การสร้างความซับซ้อนความขัดแย้ง และ
การคลี่คลายเรื่อง (Complication and Resolution) ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างละคร
ละครสมัยใหม่ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 องก์ ดังนี้
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ภาพที่ 2-1 แสดงถึงการสร้างโครงเรื่องละคร
ที่มา : พรรณศักดิ์ สุขี (2541:24)
4.5.3.1 การปูพื้นเรื่อง (Exposition) หมายถึง การเริ่มเรื่อง ซึ่งเป็นการ
เท้าความเดิม หรือเป็นการเปิดให้ผู้ชมเข้าใจถึงภูมิหลังของเหตุการณ์ หรือตัวละคร และทราบถึงสิ่งที่
เคยเกิดขึ้น เพื่อนํ าไปสู่ความสนใจที่จะเกิดขึ้นในละคร โดยประกอบไปด้ว ย ข้อเท็จจริงทาง
สภาพแวดล้อม (Environmental Fact) คือ รายละเอียด เกี่ยวกับ สถานที่หรือ ฉากของละครเรื่อง
นั้น รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา วัน เดือน ปี ฤดูกาล การเมือง สังคมเศรษฐกิจ รวมถึง
ศาสนา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน (Previous Action) ในบทละครเราหยิบยกเหตุการณ์จากช่วงหนึ่ง
ช่วงเดียวของชีวิตมาแสดง บางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหตุการณ์นั้นอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นก่อน และสิ่งที่ปรากฏในขั้นของการปูพื้นคือ สภาพภายใน (Inner Environment) คือ สภาพ
ภายในจิตใจตัวละครที่ตัวละครรู้สึกนึกคิด (เอกสารประกอบการสอนชุดการผลิ ตรายการวิทยุ
โทรทัศน์, 2539: 592) เพิ่มเติมว่าการปูพื้นเรื่องทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวทีละน้อยและเป็นส่วนที่
ดึงให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวต่อไป (มริศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และศศิพร หมั่นเจริญลาภ, 2547:
126) แนะนําว่าการเริ่มเรื่องควรเริ่มต้นที่ตัวหลัก เพราะโลกทั้งใบของตัวละครกําลังจะถูกเปิดเผย
4.5.3.2 ความซั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง (Complication) เป็ น
องค์ป ระกอบที่ทํ าให้ เกิด เหตุการณ์ห รือเรื่องราวเป็นสิ่ ง ที่ทําให้ ตัว ละครแต่ล ะตั ว มาเกี่ย วข้องกั น
เหตุการณ์ (Incident) เป็นเรื่องราวการกระทําของตัวละคร ถ้าเหตุการณ์ในละครดําเนินไปอย่าง
ราบรื่นไม่มีอุปสรรคข้อขัดแย้งให้ตัวละครต้องต่อสู้ ฝุาฟัน ความเป็นละครจะไม่เกิดขึ้น จึงต้องมีสิ่งที่
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เรียกว่า ลักษณะของความเป็นละคร (Dramatic Action) (เอกสารประกอบการสอนชุดการผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์, 2539: 593) เพิ่มเติมเทคนิคการดําเนินเรื่อง คือการสร้างให้มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้น โดยความขัดแย้งนั้นอาจแบ่งเป็นความขัดแย้งใหญ่ และความขัดแย้งรองโดยความขัดแย้งใหญ่
จะเกี่ยวพันกับความขัดแย้งรองเสมอ อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวละครด้วยกันเอง ความขัดแย้ ง
ระหว่างคนกับโชคชะตา ความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ หรือความขัดแย้งภายในตัวเองก็เป็นได้
ความขัดแย้งเป็นเนื้อหาละครที่กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการลุ้น เอาใจช่วย สะใจ หรือซ้ําเติมตัวละคร ซึ่งจะ
เป็นการให้ผู้ชมอยากติดตามละครตอนต่อไป การสร้างความขัดแย้งในละครเป็นสีสันมากกว่าละครที่มี
การดําเนินเรื่องเรียบๆ ที่นอกจากจะไม่ทําให้ผู้ชมเกิดอาการร่วมไปกับละครแล้วยังทําให้ผู้ชมเกิด
ความเบื่อหน่าย ช่วงวิกฤต (Crisis) คือช่วงที่ละครเกิดการปะทะ หรือต่อสู้กับอุปสรรคข้อขัดแย้ง เป็น
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความสําคัญกับชีวิตและความเป็นไปของตัวละคร สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่
เต็มไปด้วยความขัดแย้งใหญ่ และความขัดแย้งรองจะผลักดันให้เรื่องดําเนินไปข้างหน้า ซึ่งจะถ่ายทอด
ความเข้ ม ข้ น ของเรื่ อ งจนนํ า ไปสู่ จุ ด วิ ก ฤติ ที่ ตั ว ละครต้ อ งตั ด สิ น ใจกระทํ า การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
(Climax) เพื่อนําไปเป็นข้อสรุปของความขัดแย้งทั้งหมด
4.5.3.3 การคลี่คลายเรื่อง (Resolution) หมายถึง ช่วงภาวะที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการผ่านช่วงวิกฤต (Crisis) และช่วงสูงสุดทางอารมณ์ (Climax) ช่วงการคลี่คลายปมนี้
เป็ นการคลี่ คลายปมขัดแย้ งที่เกิดขึ้นทีละปมภายในเหตุ และผลที่ผ่านการออกแบบละครไว้ การ
คลี่คลายเรื่องอาจเป็นการคลี่คลายตามที่ผู้ชมคาดคะเนไว้ หรือเป็นการคลี่คลายแบบหักมุม (Turning
Point) ซึ่งหมายถึงการสร้างจุดจบของเรื่องในแบบที่ผู้ชมคิดไม่ถึงก็ได้ อย่างไรก็ตามการคลี่คลายเรื่อง
จะออกมาในลักษณะใดนั้นผู้เขียนบทควรคํานึงถึงฐานของความเป็นจริง การปูพื้นเหตุการณ์ ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเหตุผลสนับสนุนท่าจะเป็นไปได้ด้วย การคลี่คลายเรื่องที่สมเหตุสมผลจะทําให้
ผู้ชมอิ่มเอม บริบูรณ์ต่อละครที่ได้ติดตามชม
อย่างไรก็ตามการสร้างลําดับการเล่าเรื่องผู้เขียนบทควรคํานึงถึงปริมาณเนื้อหา
และความละเอียดลออทีให้กับบทในโครงสร้างแต่ล ะองก์ด้วย โดยทั่วไปของการเริ่มต้นเรื่องในส่วน
องก์ที่ 1 การปูพื้นเรื่อง (Exposition) ควรให้ปริมาณเนื้อหาพอประมาณในการเปิดตัวละคร พอเริ่ม
เรื่องราวดําเนินมาสู่ความซับซ้อน หรือความขัดแย้ง (Complication) ในองก์ที่ 2 จึงให้ปริมาณเนื้อหา
และลงความละเอียดลออมากขึ้น และยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรื่องเข้าใกล้จุดวิกฤต (Crisis) และการ
ตัดสินใจกระทํา การ (Climax) และลดปริมาณเนื้อหา ความละเอียดลออลงในช่วงองก์ที่ 3 การ
คลี่คลายเรื่อง (Resolution)
4.5.4 การออกแบบตัวละคร (ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ และคณะ, 2546: 69)
อธิบายว่าผู้เขียนบทควรออกแบบตัวละครทุกตัวในเรื่องด้านกายภาพภายนอก เช่น อายุ เพศ วัย สูง
ต่ํา ด ขาว หน้าตา ผม การแสดงออกภายนอก ด้านจิตใจ เช่น รสนิยม ความนึกคิด ทัศนคติในการ
มองโลก มุมมอง ปมเด่น ปมด้อย สถานะทางสังคมเช่น การศึกษา อาชีพ เป็นต้น ยิ่งการออกแบบตัว
ละครชัดเจนมากเท่าไหร่ผู้เขียนบทก็จะมองเห็นตัวละครของตนได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น และจะส่งผล
ถึงพฤติกรรม และการกระทําของตัวละครในเรื่องนั้นๆ (ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ และคณะ, 2546: 76)
เพิ่มเติมว่า การออกแบบตัวละครที่เป็นตัวเอกจะต้องสร้างให้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ มีลักษณะที่
ขัดแย้ง มีปมเด่นที่เด่นที่สุด และปมด้อยที่ด้อยที่สุด เช่นจากละครคู่กรรม อังศุมาลินมีปมด้อยที่ขาด
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พ่อ ทําให้ต้องทําตัวเป็นประมุขของบ้านโดยความจํายอม ต้องทําเป็นเพื่อปกปูองดูแลแม่และยาย ตัว
อังศุมาลิ น จึ งมักฝื น พยายามไม่อ่อนแอ ไม่ร้องไห้ และแสดงออกชัดเจนว่าเป็นคนที่มีทิฐิ แรงกล้ า
เป็นต้น
การแบ่งประเภทของตัวละครสามารถแบ่งโดย ใช้เกณฑ์ 2 ลักษณะ ได้แก่ แบ่งตัว
ละครตามการสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) และการแบ่งตัวละครตามลักษณะบทบาท
(Roles) ซึ่งจําแนกได้ดังนี้
4.5.4.1 แบ่งตัวละครตามการสร้างลักษณะนิสัย (Characterization)
(สินียา ไกรวิมล, 2545:9) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
- ตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบตายตัว (Typed Character)
เป็นตัวละครที่ มองเห็นได้เพียงด้านเดียว และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใช้กันในบทละคร
ทั่วไป เช่น พระเอก นางเอก หรือ ตัวอิจฉา ตัวละครเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในบทละครเรื่องใด มักมี
ลักษณะคล้ายกัน และบทบาทหน้าที่จะกระทําเป็นสิ่งที่ผู้ชมคาดหมายไว้ล่วงหน้าได้
- ตัวละครที่มีความซับซ้อน (Complex Character) ตัวละคร
ประเภทนี้มี ความลึกซึ้ง และเข้าใจยากกว่าตัวละครที่มีลักษณะตายตัว จะคล้ายกับคนจริงซึ่งมองได้
รอบด้านมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ตัวละครประเภทนี้จะมีพัฒนาการด้านนิสัยใจคอ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในชีวิต มีความเป็นคนสูงและมีการกระทําต่างๆที่เหมือนคนจริง
มากกว่าตัวละครที่เป็นแบบตายตัว
4.5.4.2 การแบ่งตัวละครตามลักษณะบทบาท (Roles) (ดําเกิง ฐิตะปิยะ
ศักดิ์, 2546: 27) สามารถแบ่งตัวละครออกได้เป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ
- ตัวละครหลัก (Protagonist) หมายถึง พระเอก นางเอก หรือ
ตัวละครอื่นใด ที่มีบทบาทในการดําเนินเรื่อง
- ตัวละครที่ขัดแย้งกับตัวละครหลัก (Antagonist) คือ อาจจะ
เป็นผู้ร้ายหรือตัวร้ายที่มีบทบาทขัดแย้งกับตัวละครหลัก
4.5.5 การเขีย นอธิบายฉาก และเหตุการณ์ตามท้อ งเรื่อง ในบทละครผู้ เขีย น
จะต้องกําหนดเรื่องราวและพยายามตอบคําถาม 5W 1H ได้ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
ไว้ชัดเจน โดยกําหนดเป็นฉากที่ประกอบไปด้วยเหตุการณ์ มีการกระทําของตัวละคร มีการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร การถ่ายทอดมาเป็นคําพูด มีการเคลื่อนไหวของตัวละครในบท เช่น ตัวละครหนึ่งเดินเข้า
ไปหา ตัวละครหนึ่งถอยออกมา ตัวละครบางตัวล้มลง หรือบางตัวอาจหมอบคลาน เป็นต้น การลง
รายละเอียดเหตุการณ์ หรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากที่ชัดเจนจะช่วยในส่วนการผลิตรายการในแง่ของ
การกํากับการแสดงให้นึกภาพออก และถ่ายทอดบทบาทละครเป็นศิลปะการแสดงได้ชัดเจน ดังนั้น
การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นฉากหรือเหตุการณ์ในแต่ละฉากตอน ผู้เขียนบทควรนึกภาพและลงรายละเอียด
ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ (มริศา ปาละวงศ์ ณ อยุธยา และศศิพร หมั่นเจริญลาภ, 2547: 175)
เพิ่มเติมว่า ในแต่ละฉากผู้เขียนควรตอบให้ได้ว่าฉากเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของพระเอกนางเอก
อย่างไร ตัวละครต้องการอะไรบ้างในฉาก ตัวละครแต่ละตัวรู้สึกอย่างไร ตัวละครแต่ละตัวที่อยู่ในฉาก
นั้นจําเป็นหรือไม่ ในฉากมีการเผชิญหน้าหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ เช่นเดียวกับที่ (บงกช สิงห
กุล, 2547: 69) จําแนกเปูาหมายในการเขียนฉากว่าฉากต้องนําเสนอข้อมูลใหม่ที่เอื้อต่อการทําให้โรง
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เรื่องก้าวไปข้างหน้า มีการส่งสัญญาณให้ผู้อ่านขบคิด หรือเห็นแนวทางว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และ
ฉากจะเป็นตัวประสานโครงเรื่องใหญ่และโครงเรื่องย่อย
4.5.6 กาลสมัย เป็นสิ่งที่ผู้เขียนบทจะต้องคํานึงถึงเป็นอย่างยิ่งเพราะกาลสมัยของ
ละครที่เขียนบทอยู่ ส่งผลถึงภาษาพูด กริยา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ยศศักดิ์ของตัวละคร
ที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ผู้เขียนบทละครย้อนยุค หรือละครพีเรียด ต้องศึกษายุคสมัยและถ่ายทอด
ความจริงของภาษาพูด กริยา วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ยศศักดิ์ในยุคนั้นๆให้สมจริงที่สุด
นอกจากนี้กาลสมัยยังส่งผลถึงขั้นตอนการการผลิตรายการด้วย เพราะกาลสมัยเกี่ยวเนื่องไปถึงเสื้อผ้า
การแต่งกาย ทรงผม การแต่งหน้า การสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เป็นต้น เช่ นละครเรื่องแสง
สูรย์เป็นเรื่องราวที่เกิดขั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เรื่องคู่กรรมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นยุคสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 หรือเรื่องสู่ฝันนิรันดรเป็นเรื่องราวที่นําตัวละครย้อนไปในสมัยกรุงธนบุรี เป็นต้น
4.5.7 ถ้อยคําและภาษา การเขียนบทละครวิทยุโทรทัศน์ใช้เ ขียนเป็นภาษาพูดสื่อ
ความหมายผ่าน Dialogue หรือบทสนทนาของตัวละครต่างๆที่ร่วมในฉาก ผู้เขียนบทจึงควรต้อง
กลับไปมองการออกแบบตัวละครที่ได้ออกแบบไว้ อายุ ทัศนคติ รสนิยม ปัญญา การศึกษา กลุ่มอาชีพ
คุณธรรม ศีลธรรม รวมถึงศึกษากาลสมัยที่เกิดเรื่องราวละครขึ้นด้วย (ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ และ
คณะ, 2546: 169) เพิ่มเติมการหลักการการเขียน Dialogue หรือบทสนทนาว่าว่า บทสนทนา คือให้
ตัวละครพูด ไม่ใช่คนเขียนพูด ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาของตัว ละครสะท้อนความเป็นตัวละครให้
ชัดเจนถึงการศึกษา อาชีพ และเบื้องหลังของตัวละครที่ได้ปูพื้นไว้ ไม่ใช่ภาษาของคนเขียนบท การพูด
ของตัว ละครต้องเลื อกคํา พูดและกลั่ นกรองคํ าพูด เลื อกที่ จําเป็ นเพราะประโยคแต่ ล ะประโยคมี
ความหมายต่อเรื่อง ทั้งนี้ผู้เขียนบทจึงควรต้องศึกษาวิธีการพูดของละครประเภทต่างๆด้วยว่ามีวิธร
การพู ดแตกต่างกัน อย่ างไร ละครตลกมี วิธีพูด อย่า งไร อย่า งไรก็ ตามการใส่ บทสนทนาขึ้น อยู่กั บ
ประสบการณ์ของผู้เขียนบทด้วย ดังนั้นผู้เขียนบทจึงควรเลือกเรื่องที่ตนเองสามารถเขียนได้โดยคํานึง
ความสมเหตุสมผลและความเหมาะกับตนเอง และควรต้องเข้าใจมนุษย์ โดยการเรียนรู้วิธีการเก็บ
ตัวอย่างการพูดของคนลักษณะตางๆ เช่น นักเลงจะพูดตรง คนอันธพาลจะพูดไป แขวะไป นักการทูต
จะพู ด กลางๆ สุ ภ าพ นั ก การเมื อ งจะพู ด ให้ ดู ดี พลิ้ ว แต่ ตี ค วามได้ เ ยอะ ส่ ว นละครที่ เ อามาจาก
วรรณกรรมอาจต้องยกคําพูดมาจากวรรณกรรม มิฮะนั้นอาจทําให้วรรณกรรมนั้นเสียคุณค่าทางภาษา
ไป
ในการเขี ย นบทละครวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ อ าจไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเขี ย นบทให้ ตั ว ละครพู ด อยู่
ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับละครวิทยุกระจายเสียงที่ต้องสื่อความทั้งฉาก อากัปกริยาของตัวละคร สิ่งที่
ตัวละครเห็น รู้สึก และสัมผัสผ่านบทสนทนา และนึกในใจ เพราะวิทยุโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดภาพ
และสื่อความผ่านทางการแสดงสีหน้า แววตาของนักแสดงได้โดยไม่ใช้คําพูด
เอกธิดา เสริมทอง (2552:139) กล่าวเพิ่มเติมว่า บทสนทนาต้องสมจริงสอดคล้องกับ
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร แสดงเอกลักษณ์ของตัวละครแต่ละ
ตัวได้ชัดเจน และบทสนทนาที่ดีไม่ควรยาวเกินไป ทั้งนี้เพราะการสื่อความด้วยภาพที่ผู้รับสารเห็นจะ
เป็น การเล่ าเรื่ องที่ดีกว่าการใส่บ ทพูดให้ ตัวละครวิทยุโ ทรทัศน์ตลอดเวลา นอกจากนี้การหยิบยก
นวนิยายเป็นต้นเรื่องของละครผู้เขียนบทอาจต้องเพิ่มตัวละครและสร้างบทสนทนาให้ตัวละครสนทนา
เพื่อสื่อความกันมากขึ้น เพื่อให้เหมาะกับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อบุคคล
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ทั้งนี้ มริศา ปาละวงศ์ ณ อยุธยา และศศิพร หมั่นเจริญลาภ (2547:188) ได้ทําการ
รวบรวมลักษณะของบทพูดที่ดีไว้ว่า
1. ควรเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ทําให้เรื่องดําเนินไป หากบทพูดถ่วงให้เรื่องล่าช้าให้
ตัดออก
2. บทพู ด สามารถบ่ ง บอกถึ ง สภาวะอารมณ์ แสดงเล่ ห์ เ หลี่ ย ม สติ ปั ญ ญา
การศึกษา ภาวะจิตใจ และทัศนะคติ
3. บทพูดสามารถเผยความขัดแย้งระหว่างตัวละคร และสามารถสร้างความตึง
เครียดให้กับฉากแต่ละฉากได้
จากแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทละครโทรทัศน์ที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการและวิธีการเขียนบทละคร การดัดแปลงบทละครจากบทประพันธ์นวนิยาย รวมถึง
องค์ประกอบต่างๆของละครที่ถูกต้องตามสูตรของการเขียนบทละครโทรทัศน์ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนํา
เอกสารและงานวิจัยดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการเขียนบทโทรทัศน์ เรื่อง คลื่นเหนือน้ํา ให้สมบูรณ์
และถูกต้องตามหลักทฤษฏีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทําจุลนิพนธ์
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5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนเป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อบุคคลในสังคมเป็นอย่างมาก โดยจะทําหน้าที่หลัก
คือการกําหนดวัฒนธรรม สื่อสารมวลชนจึงทําหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิดเห็นและทัศนคติ
นอกจากนี้ยังมีส่วนในการพัฒนาการของแรงกระตุ้นและค่านิยม ซึ่งมีผลกระทบต่อการคงอยู่ของ
สังคม จากการที่สื่อสารมวลชนเป็นสิ่งเร้าทําให้สื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อบุคคล ซึ่งสามารถอธิบาย
ทางจิตวิทยาได้ว่า เมื่อสิ่งเร้านั้นตรงกับความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ภายใน บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรม
ออกมาซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมเลียนแบบ หรือการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะเดียวกันกับสิ่ง
เร้านั้น ในทางตรงข้าม ถ้าสิ่งเร้านั้นตรงกับข้ามกับความปรารถนาบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมตรงข้าม
หรือหนีห่างจากสิ่งเร้านั้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับแรงขับของบุคคลที่เกิดขึ้น (คณิต คล้ายจําแลง, 2543:
38 อ้างถึงใน ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2549:34-35)
ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 ได้มีทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation
Theory) เกิดขึ้น โดยนักทฤษฎีผู้บุกเบิกคือ George Gerbner ซึ่งในขณะนั้นมีรายการโทรทัศน์ที่
นําเสนอความรุนแรงอย่างมากในสหรัฐอเมริกา จนทําให้เกิดความกังวลว่าความรุนแรงที่ปรากฎขึ้ นจะ
ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายของสังคม กลุ่มนักคิดเชื่อว่าอิทธิพลของสื่อมีอยู่แต่มิใช่ผลกระทบนั้น แต่
เป็นผลกระทบระยะยาวและมาจากการสั่งสม สื่อมวลชนที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดคือโทรทัศน์ สื่อ
โทรทัศน์ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางสัญลั กษณ์ เป็นตัวนําข่าวสารเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิต
บุคคล และเป็นช่องทางหลักการในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิต (กาญจนา แก้วเทพ, 2543: 273 อ้างถึง
ใน ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2549:36)
Gerbner ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากการศึกษาทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค มีมุมที่สนใจ
คือ บทบาทของโทรทั ศน์ ที่ไ ด้ทํ า หน้ าที่ ปลู กฝั ง แม้ว่ าจะไม่ต รงกั บ “โลกแห่ ง ความเป็น จริ ง ” ให้
กลายเป็น “ให้กลายเป็นความจริงของบุคคล” หลักการนี้เป็นไปตามข้อเสนอที่ว่า “เพราะเราเชื่อว่า
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“มัน” (โทรทัศน์) จริง มันก็เป็นจริง” ผลการวิจัยของ Gerbner สรุปข้อค้นพบว่าโทรทัศน์มีบทบาทใน
ลักษณะของ 3B คือ
- Blurring คือ โทรทัศน์ค่อยๆลบภาพ หรือทําให้โลกของความเป็นจริงที่คนเคยมี
(อาจมาจากประสบการณ์ตรงหรือเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ) จางหายไป
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- Blending คือ โทรทัศน์ค่อยๆผสมความจริงของคนเข้ากับกระแสหลักทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในโทรทัศน์
- Bending คือ โทรทัศน์ค่อยๆโน้มให้โลกของคนเป็นไปตามกระแสหลักที่
ตอบสนองผลประโยชน์ของโทรทัศน์เอง
สาเหตุที่ ทํา ให้ โ ทรทั ศน์ มีส่ ว นปลู กฝั ง เพราะเป็ นสื่ อที่ มาบ่อ ย มาแรง และมาเร็ว มี
ลักษณะที่เกิดขึ้นซ้ํากัน (Re-petition) ในส่วนของผู้รับสาร บางครั้งการเปิดรับไม่จําเพาะเจาะจง เปิด
ทั้งๆที่ไม่ได้ตั้งใจเลือกดูรายการอะไรเป็นพิเศษ ทําให้อัตราการเปิดรับมีสูง หรือคนบางกลุ่มใช้โทรทัศน์
อย่างมาก เวลาส่วนใหญ่จะใช้สําหรับดูโทรทัศน์ การปลูกฝังความจริงจึงสามารถเกิดขึ้นได้ 2 ชั้น คือ
จากประสบการณ์จริง และจากประสบการณ์ผ่านสื่อ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ห่างไกลที่จะ
เข้าถึง มีความซับซ้อน ส่วนโลกของโทรทัศน์นั้นอยู่ใกล้ตัว ง่ายต่อการทําความเข้าใจ จึงน่าเป็นเหตุผล
ที่ทําให้คนถูกปลูกฝังและเรียนรู้โลกในโทรทัศน์มากกว่าโลกความเป็นจริง (กาญจนา แก้วเทพ, 2543)
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสื่อสารมวลชนที่อธิบายบทบาทของสื่อ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างและ
หน้าที่ของสื่อมวลชน (Structuralism & Functionalism) ทฤษฎีนี้มีแนวทางมาจากหลักพื้นฐานว่า
สังคมประกอบด้วยสถาบันหรือระบบย่อยที่ต่างทําหน้าที่ของตนเอง สื่อมวลชนก็จัดเป็นสถาบันย่อย
อย่างหนึ่งที่มีหน้าที่ต่อสังคม นั่นคือ ทําหน้าที่สอดส่องดูแล เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลประสานความคิด
ของคนในสังคมเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทางสังคม สืบทอดวัฒนธรรม ให้ความบันเทิง เพื่อสร้าง
ความสมดุลให้กับชีวิตและผลักดันให้ เกิดการเคลื่อนไหวทางสั งคม หรือกิจกรรมที่ทําให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ดี เช่น เรื่องสิทธิสตรี ในขณะที่ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสั งคมอธิบาย
ความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การทํา งานของสื่ อ สามารถส่ งผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ในสั ง คมมวลชน (Mass
Society) รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ ป็ น รู ป แบบบางสั ง คมต้ อ งเป็ น สื่ อ สารมวลชน (Mass
Communication)
ในประเด็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสื่ อ กั บ สั ง คม มี ทั้ ง แนวคิ ด ที่ ว่ า “สื่ อ มี
ความสัมพันธ์กับสังคมในลักษณะกระจกสะท้อนความเป็นไปในสังคม” คือสังคมดูเป็นตัวกําหนดสื่อที่
ปรากฏในสื่อ แต่บางแนวคิดเชื่อว่า “สื่ อสามารถมีบทบาทชี้นําหรือกําหนดทิศทางของสังคมได้ ”
ในขณะที่บางแนวคิดเชื่อว่าสื่อและสังคมมีอิทธิพลต่อกันและกัน (กาญจนา แก้วเทพ และวิลาสินี พิพิธ
กุล, 2539: 9-11 อ้างถึงใน ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2549:37)
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน แสดงให้เห็นถึง หน้าที่หน้าของสื่อ คือการ
กําหนดวัฒนธรรม สื่อสารมวลชนจึงทําหน้า ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิดเห็นและทัศนคติ และสื่อ
โทรทั ศ น์ เ ป็ น สื่ อ ที่ ที่ ม าบ่ อ ย มาแรง และมาเร็ ว และมี อั ต ราการเปิ ด รั บ สื่ อ ที่ สู ง นํ า เสนออย่ า ง
หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การนําเสนอข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ละคร เป็นต้น ดังนั้นจึงใช้
ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ในการนําเสนอเรื่องราวของละครที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
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เพราะเป็นสื่อที่รับชมได้ง่าย และให้ความบันเทิง และซึมซับได้ทั้งภาพและเสียงทําให้เกิดความเข้าใจ
ในการสื่อสารมากขึ้น
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋น
มาโนช ดินลานสกูล (2548 :16) ในรายงานการวิจัยเรื่อง พลวัตทางสังคมและภาพ
สะท้อนของสตรีในนวนิย ายที่เข้ารอบสุ ดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2522-2546 ได้กล่ าวว่า วีรวัฒ น์
อินทรพร ได้ศึกษาแนวคิดสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋น โดยจําแนกทัศนะในเรื่องต่างๆ 4 ประเด็น
ดังนี้
ด้ า นสถานภาพและบทบาทสตรี โบตั๋ น คิ ด ว่ า สตรี ยั ง คงถู ก สั ง คมกํ า หนด
สถานภาพและบทบาทไว้ให้เป็นรองบุรุษอยู่มาก ความลําเอียงและอคติทางเพศเป็นความคิดที่โบตั๋น
พยายามเสนอทัศนะโต้แย้ง เพื่อให้ผู้อ่านนิยายของเธอได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้หญิง และสังคมควร
ที่จะเลิกวัดคุณค่าของความเป็นมนุ ษย์เพียงแค่ความเป็นหญิงหรือชายเท่านั้น นอกจากนี้ยังเสนอว่า
ผู้หญิงไม่ควรคิดแต่จะพึ่งพิงผู้ชายเท่านั้น ควรตระหนักในความสามารถของตนและพัฒนาตนเองให้
เป็นที่พึ่งของตนเองได้
ด้านคุณสมบัติของสตรี โบตั๋นเสนอตัวละครหญิงที่มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่ความ
เป็นตัวของตัวเอง ความมีสติปัญญาและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง โบตั๋นจะไม่มุ่งความสําคัญ
ไปที่การบรรยายรูปร่างหน้าตาและความสวยงามของตัวละคร โดยมีทัศนะว่าความสวยงามของสตรี
นั้นอาจนําอันตรายมาสู่ตนเอง และผู้หญิงที่สวยแต่ไม่รู้จักพัฒนาตนเอง มุ่งหวังแต่จะใช้ความสวยเป็น
ใบเบิกทางไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตจะไม่มีวันพบความสําเร็จที่น่าภูมิใจ ส่วนคุณสมบัติอีกข้อที่โบตั๋น
ย้ําเสมอคือความบริสุทธิ์ที่สังคมใช้เป็นสิ่งวัดคุณค่าของผู้หญิง โบตั๋นแสดงทัศนะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่
ควรจะใช้เป็นเครื่องวัดคุณค่าของผู้หญิง แต่ก็มิได้สนับสนุนให้ผู้หญิงมีความสําส่อนทางเพศ
ด้านความรู้และการแสวงหาความรู้ โบตั๋นมีทัศนะว่า ความรู้เป็นสิ่งจําเป็นและ
สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิง เพราะความรู้จะช่วยให้ผู้หญิงพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสถานภาพ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนได้ นอกจากนั้นความรู้ยังเป็นทรัพย์ที่ผู้หญิงสามารถแสวงหาได้
ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตาม อย่างไรก็ตามการแสวงหาความรู้ของสตรีนั้น โบตั๋นไม่ได้
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว สามารถแสวงหาความรู้จากการทํางานก็ได้ โบตั๋น
พยายามย้ํ า ว่ า ความรู้ นั้ น นอกจากจะทํ า ให้ ผู้ ห ญิ ง สามารถพึ่ ง ตนเองได้แ ล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ รู้ เท่ า ทั น ไม่
เสียเปรียบใครได้ง่ายๆ
ด้านความรักและครอบครัว โบตั๋นมีทัศนะว่า ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกที่จะรัก
หรือไม่รักใครสักคน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้รอคอยให้ถูกเลือกเท่านั้น ผู้หญิงต้องรู้จักเลือก การบอกรัก
ผู้ชายก่อนไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย เรื่องของความเหมาะสมของคู่ครองมีความสําคัญมากกว่าความรัก
เพราะจะได้ช่วยกันประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ยืนยาวไปได้ ในแง่พิธีการทางสังคม โบตั๋นไม่ได้
ให้ความสําคัญมากเพราะเชื่อว่าเรื่องของความรักและชีวิตคู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้
จากงานวิจัยแนวคิดสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋ นที่กล่าวมาข้างต้น แสดงถึงบทบาท
ของตัวละครที่เป็นสตรีในด้านต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ในการเขียน และเป็นจุดแข็งให้ตัวละครมีบทบาท
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ในการดําเนินเรื่อง ผู้ศึกษาจึงนําแนวคิดสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋นดังกล่าวนี้ มาใช้ประโยชน์ใ น
การวางลักษณะและบทบาทของตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงซึ่งใช้เป็นตัวดําเนินเรื่อง
6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อสตรี
วันทนีย์ วาสิกะสิน และ สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ (2545) ศึกษาเรื่อง “ค่านิยมและทัศนคติ
ของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ” เพื่อทราบทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิง และเพื่อทราบสาเหตุของความรุนแรงในสังคมไทย จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของ
สังคมไทยไม่เห็นด้วยกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ว่าจะความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา ที่
ทํางานและที่สาธารณะ และไม่เห็นด้วยว่าปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นเรื่องเฉพาะตัว นอกจากนี้
ยังพบว่า ปัจ จั ย ที่เกี่ยวกับภูมิห ลังเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในสถานศึกษา การ
คุกคามทางเพศในที่ทํางาน การคุกคามทางเพศที่ผู้ชายกระทําต่อผู้หญิง มีความสัมพันธ์กับการปูองกัน
และแก้ไขความรุนแรงของผู้หญิงในสังคม งานวิจัยชิ้นนี้เสนอแนะว่าสังคมไทยต้องให้ความสําคัญกับ
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เริ่มจากการเมืองการปกครอง ต้องกําหนดแก้ไขปัญหา สถาบันสื่อมวลชน
ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง ปรับเปลี่ยนกฎหมายและค่านิยมชายเป็นใหญ่ให้หมดไป
ปานรัตน์ นิ่มตลุง (2549) ศึกษาเรื่อง “ละครโทรทัศน์ที่ปรากฏความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อสตรี ศึกษาสตรีที่ผ่านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและเคยใช้บริการกับมูลนิธิ
เพื่อนหญิง”เพื่อศึกษาความเข้าใจความรุนแรงในครอบครัวจากประสบการจริง เพื่อเข้าใจความรุนแรง
ในครอบครัวจากละครโทรทัศน์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นว่าละครโทรทัศน์มีผลต่อการสร้างความรู้
เรื่องการพิทักษ์สิทธิ์แก่สตรีที่ได้รับความรุนแรงหรือไม่ อย่างไร ได้ทําการสัมภาษณ์ สตรีจํานวน 5 คน
ที่เคยถูกกระทําความรุนแรง และเคยใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างกับมูลนิธิเพื่อนหญิง
ในช่วงยุติการใช้บริการและผ่านพ้นวิกฤต ได้พบว่า ประเภทของความรุนแรงที่ได้รับมีทั้งการกระทํา
ทางตรง รับรู้ได้จากประสาทสัมผัส เช่น การตบ ตี จิกผม เตะ ต่อย ไปจนถึงการตามฆ่า การมองเห็น
เช่น กริยาท่าทาง แววตา รวมถึงการได้ยิน เช่น การด่าทอ การใช้คําพูดหยาบคาย และความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรม ที่ฝังฐานคิดในสถาบันครอบครัว แฝงเร้นกับระบบความคิดความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาจาก
ครอบครัว ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี ผลกระทบแห่งความรุนแรงจากประสบการณ์ของกรณีศึกษา
ทั้งหมด พบว่า ผลกระทบนั้นส่งผลทางด้านสุขภาพ ทั้งด้านร่ายกาย และด้านจิตใจ
ด้านร่างกาย จากการถูกทําร้ายทําให้เกิดบาดแผล รอยฟกช้ํา ปากฉีก จมูกหัก
ต้องทําศัลยกรรม กระดูกแขนหัก กระดูกซี่โครงหัก บาดแผลจากการถูกยิงที่หัวเข่า ทําให้การเดินไม่
เป็นปกติ ต้องทํากายภาพบํ าบัด ถูกยิงทะลุ ปอดทําให้ พูดไม่ได้ระยะหนึ่ง น้ําหนักลด รับประทาน
อาหารไม่ ไ ด้ สุ ข ภาพร่ า งการถู ก บั่ น ทอนจากความเครี ย ด ในกรณี ศึ ก ษาที่ กํ า ลั ง ตั้ ง ครรภ์ ภาวะ
ความเครียดและการถูกกระทํารุนแรงดังกล่าวทําให้เกิดการแท้งบุตรและคลอดก่อนกําหนด
ด้านจิตใจ เกิดภาวะความเครียดจากการถูกกดดัน บังคับ ขมขู่ กักขัง จํากัด
อิสรภาพ ความเสียใจ น้อยใจ จากการลดทอนคุณค่าความสําคัญ และการยอมรับทางสังคม จนเกิด
การกระทําความรุนแรงซ้ํากับตนเอง ในกรณีศึกษาหนึ่งที่สตรี ได้ถูกทําร้ายและแปลกแยกตัวออกจาก
สังคม พยายามฆ่าตัวตาย การละเลยทอดทิ้งไม่ดูแลตัวเอง กรณีการทํารายตัวเองซ้ําเช่นนี้ ถือว่าเป็น
ผลกระทบทางอ้อมจากการถูกกระทําความรุนแรง
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กิตวิภา สุวรรณรัตน์ (2545) ศึกษาเรื่อง “การสร้างพลังอํานาจในตนเองของสตรีที่
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง ”
(อ้างถึงใน ปานรัตน์ นิ่มตลุง, 2549:38) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่สตรีที่
ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความสามารถในการเผชิญปัญหาตลอดจนเพื่อทราบถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างพลังให้แก่สตรี โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและใช้
ปรัชญารากฐานแบบชาติพันธ์วรรณาแนวสตรีนิยมเชิงวิเคราะห์ (Conventional Ethnography) จาก
การศึกษาพบว่า กิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการเสริมสร้างพลังมีความเชื่อโยงกัน เริ่มจากการให้คําปรึกษา
ระดับบุคคล ต่อมาคือการร่วมกระทํากระบวนการกลุ่ม (Group Support) เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดทัศนคติใหม่ว่าปัญหาความรุนแรงไม่ใช่เรื่องน่าอับอายที่ต้องปิดบังอีกต่อไป
ความรุนแรงนั้นก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ และบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม่ หรือ ญาติ
พี่น้องของสตรี
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรุ น แรงต่ อ สตรี ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น อธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะ
รูป แบบ และผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําให้ เข้าใจและมีมุมมองกว้างขึ้นในการทําความเข้า
ใจความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งผู้ศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการประกอบเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อ
เป็นแนวทางการศึกษาการเขียนบทละครในการสร้างตัวละครที่มีปมในการถูกกระทําความรุนแรง
การกระทําความรุนแรง และผลกระทบที่ร้ายแรง ซึ่งจะมีประโยชน์ ให้ผู้ศึกษาสามารถกําหนดและ
เข้าใจในการสร้างบทบาทของตัวละครและการสร้างสถานการณ์ในเนื้อเรื่องมากขึ้น
จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะช่วยเป็นแนวทางการศึกษาที่ผู้ศึกษาจะ
นําไปเป็นความรู้ในกระบวนการการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่อง คลื่นเหนือน้ํา ของ โบตั๋น เป็น
บทละครโทรทัศน์ ตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้ศึกษามาทั้งหมด
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บทที่ 3
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ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการผลิตบทละครโทรทัศน์

การศึกษาในหัวข้อเรื่อง“การดัดแปลงบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้ํา สู่บทละครโทรทัศน์
เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง ”เป็นการศึกษากระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํามาผลิตบทละครโทรทัศน์ที่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความคิดทาง
เชิงบวก โดยมุ่งเน้ นศึกษาในเรื่องขั้นตอนวิธีการเขียนบทละครเพื่อให้ ได้แนวการศึกษาและนําไป
พัฒนาผลงานให้สมบูรณ์ต่อไป ซึง่ มีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาวิจัย
2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การทดสอบเครื่องมือ
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. รูปแบบการศึกษาวิจัย
รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งจะศึกษาข้อมูลในระดับ
ทุติยภูมิ ประกอบด้วย หนังสือนวนิยาย การศึกษาวิธีและขั้นตอนกระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์
จากหนังสือ สื่อทางอินเตอร์เน็ต และศึกษาละครโทรทัศน์ หรือ ภาพยนตร์ที่มีการส่งเสริมทัศนคติและ
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนบทละครด้วย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Researcher) โดยทําการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อวิเคราะห์ถึงวิธีการเปิดรับสื่อ ผู้ที่มีความสนใจในละครส่งเสริมทัศนคติให้แก่
ผู้หญิง และรวบรวมออกมาเป็นข้อมูลในระดับปฐมภูมิ จากนั้นนําผลจากการวิจัยทั้งระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิมาวิเคราะห์สรุปผล เพื่อใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและการผลิตชิ้นงานในขั้นต่อไป
2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งมี 2 ประเภท ได้แก่
2.1 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources)
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านเขียนบทโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประพันธ์ และผู้ที่
เชี่ยวชาญทางด้านการคุ้มครองสตรี เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการทํา งานและผลิตชิ้นงาน โดยผู้ที่จะทํา
การสัมภาษณ์ ได้แก่
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1. ณัฐิยา ศิรกรวิไล
นักเขียนบทละครโทรทัศน์
2. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
นักเขียนบทละครโทรทัศน์
3. สุภา
สิริสิงห
นักเขียนบทประพันธ์
4. พัชรี
ไหมสุข
หัวหน้าหน่วยให้คําปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง
2.2 ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources)
เป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งขั้นตอนการเขียนบทละคร โดยการศึกษาค้นคว้าจากบทความในหนังสือ และงานวิจัยต่างๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ ปรับใช้และอ้างอิงประกอบการศึกษาวิจัยให้สมบูรณ์ดังนี้
2.2.1 ภาพยนตร์เรื่อง Monalisa Smile
2.2.2 Dream Believe Dare Do คนเขียนบทละคร เรียบเรียงโดย นิศาชล เตไชยกูล
2.2.3 งานวิจัยเชิงคุณภาพบทละครโทรทัศน์ไทย : กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค
โดย นราพร สังข์ชัย อาจารย์ ประจําสาขาวิ ทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลก่อนการผลิต
รายการ และหลังผลิตรายการ
3.1 การเก็บข้อมูลก่อนผลิตรายการ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักวิชาชีพ ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประพันธ์ และผู้ที่เชี่ยวชาญ
ทางด้า นการคุ้ม ครองสตรี ซึ่ งทํ าการเลื อ กแบบเจาะจง และบุ คคลทั่ว ไปในกลุ่ มเพศหญิง ซึ่ง เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย โดยทําการเลือกแบบสุ่มบังเอิญ ดังนี้
3.1.1 นักวิชาชีพ ผู้มีความชํานาญด้านการเขียนบท ด้านงานประพันธ์
และด้านสตรี ได้แก่
- คุณ ณัฐิยา ศิรกรวิไล นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ซึ่งผลงาน
ด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เคยผ่านมา อาทิเช่น โซดากับชาเย็น ปี 2542, มีเพียงรัก ปี 2543,
บุญรอด ปี 2543, แก้วตาพี่ ปี 2549, สวรรค์เบี่ยง ปี 2551, คุณชายธราธร ในละครชุดสุภาพบุรุษ
จุฑาเทพ ปี 2556 เป็นต้น
- คุณ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผลงาน
ที่ผ่านมาคือ อําแดงเหมือนกับนายริด ปี 2555 ได้รับรางวัล "ละครโทรทัศน์แห่งปี” จากเวที ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ประจําปี 2013 และผลงานเขียนเรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้ เป็นต้น
- คุณ สุภา สิริสิงห นักเขียนบทประพันธ์ นามปากกา “โบตั๋น”
เจ้าของบทประพันธ์เรื่อง คลื่นเหนือน้ํา ที่ผู้ศึกษานํามาดัดแปลงเป็นบทละครในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี
บทประพันธ์อีกหลายเรื่อง อาทิเช่น ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด, ทองเนื้อเก้า,เกิดแต่ตม,ด้วยสองมือแม่นี้
ที่สร้างโลก,สุดแต่ใจจะไขว่คว้า เป็นต้น
- คุณ พัชรี ไหมสุข หัวหน้าหน่วยให้คําปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง
ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านของความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้หญิงโดยตรง
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3.1.2 บุคคลทั่วไปในกลุ่มเพศหญิง
- แหล่ งข้อมูล ประเภทบุคคลจากกลุ่ มเป้าหมายที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อสํารวจว่ามีผู้ให้ความสนใจต่อละครที่ผู้ศึกษาจะผลิตมากน้อยเพียงใด
3.2 การเก็บข้อมูลหลังการผลิต รายการ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มคนเพศ
หญิงที่ชื่นชอบการรับชมละครโทรทัศน์ เพื่อทําการประเมินชิ้นงาน จํานวน 8 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4.1 เครื่องมือในการวิจัยก่อนการผลิตรายการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก่อนการผลิตรายการในครั้งนี้แบ่งออกเป็น แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกสําหรับนักวิชาชีพ และ แบบสอบถามความสนใจต่อละครสําหรับสําหรับบุคคลเพศหญิงทั่วไป
ได้แก่
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของนักวิชาชีพแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จํานวน 5 ข้อ
ดังนี้
ข้อที่ 1 จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการสร้ า งสรรค์ บ ทละครโทรทั ศ น์ มี วิ ธี ก าร
อย่างไร
ข้อที่ 2 การตีความพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อแปลงเป็น Action และ
Dialogue มีวิธีการอย่างไร
ข้อที่ 3 การเขี ย นบทละครโทรทั ศ น์ แ บบละครยาว กั บ บทละคร
โทรทัศ น์แ บบจบในตอน มี วิธี การเขีย น และการเล่ า เรื่ องที่
แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ข้อที่ 4 การเขียนบทละครจากการนําหนังสือนวนิยายมาดัดแปลง มี
วิธีการวิเคราะห์ฉาก และตัวละคร ว่าจะต้องมีการเพิ่ม หรือ
ตัดออกในเรื่องอย่างไร
ข้อที่ 5 การเขี ย นบทละครโทรทั ศ น์ ที่ เ น้ น เรื่ อ งของผู้ ห ญิ ง โดยตรง
จุดเด่นคืออะไร
ฉบับที่ 2
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทประพันธ์จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขียนเรื่องคลื่นเหนือน้ํา
ข้อที่ 2 จุดเด่นของตัวละครเอกในบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้ํา
ข้อที่ 3 ถ้ามีการน้ําเรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ไปดัดแปลงเป็นบทละคร
โทรทัศน์ ท่านมีความคาดหวังอย่างไร
ฉบับที่ 3
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 3 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 พฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรง
ข้อที่ 2 การดูแล และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงที่ถูก
กระทํารุนแรง
ข้อที่ 3 ทัศนคติส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ถูกทํารุนแรงที่มาขอคําปรึกษา
หลังถูกกระทํา และหลังได้รับคําปรึกษา
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ข้อที่ 4 ความคาดหวังต่อละครที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
- แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํ ารวจความสนใจในการรับชมละคร
โทรทัศน์และความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์สําหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับละครส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังในละครส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
4.2 เครื่องมือในการวิจัยหลังการผลิตรายการ
การประเมินผลโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ที่มี
ความสนใจในละครโทรทัศน์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านความเหมาะสมที่ของเนื้อหาละครกับการนํามา
ทําเป็นบท ละครโทรทัศน์
ส่วนที่ 2 ด้านเนื้อหาของละครกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
ส่วนที่ 3 ด้านความเหมาะสมของตัวละคร
ส่วนที่ 4 ด้านความพึงพอใจต่อมุมกล้อง นักแสดง และเทคนิคการตัดต่อ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. การทดสอบเครื่องมือ
5.1 ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการได้ดํ าเนินการจัดทําข้อคํา ถามที่ใช้ใ นการสั มภาษณ์เชิงลึ ก
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จํานวน 5 ข้อ
ฉบับที่ 2
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทประพันธ์
จํานวน 3 ข้อ
ฉบับที่ 3
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
จํานวน 3 ข้อ
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5.2 นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
การใช้ภาษา ความถูกต้องและสอดคล้องกับผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5.3 นําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํ ารวจความสนใจในการรับชมละคร
โทรทัศน์ และความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์ประเภทส่งเสริมทัศนติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง ให้
อาจารย์ ที่ ป รึ กษาตรวจสอบความถูก ต้อ งของเนื้ อหา การใช้ ภ าษา และความถูก ต้อ ง เพื่อ นํา มา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
5.4 ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินผลของละครโทรทัศน์ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
ให้แก่ผู้หญิงที่ได้ผลิตเสร็จสมบูรณ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้หญิงที่มีความสนใจในละครโทรทัศน์
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการผลิตบทละครโทรทัศน์
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6.2 การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ด้ว ยการสั มภาษณ์ เชิงลึ กนั กเขียนบทละครโทรทัศน์ นั ก
ประพันธ์นวนิยาย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ โดยจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไป พัฒนาการ
ผลิตละครโทรทัศน์
6.4 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)
นําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสํารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ และความ
ต้องการในการรั บ ชมละครโทรทั ศน์ ประเภทส่ ง เสริม ทั ศ นติ เชิ งบวกให้ แก่ ผู้ ห ญิง นํ ามาประกอบ
การศึกษา และ พัฒนาการผลิตบทละครโทรทัศน์ต่อไป
6.5 เมื่อมีการผลิตบทละครโทรทัศน์เสร็จสมบูรณ์ นําไปประเมินผลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกสําหรับผู้หญิงที่มีความสนใจในละครโทรทัศน์
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้ทําการสัมภาษณ์เชิงลึ กจํานวน 3 ฉบับ มาสรุปเพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมทั้งสรุปแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่ ํารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความ
ต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์ เพื่อหาประเด็นที่ตรงและเป็นประโยชน์กับหัวข้อวิจัย เพื่อใช้ใน
ผลิตชิ้นงาน หลังจากนั้นก็ทําการประเมินชิ้นงานจากการสนทนากลุ่ม และทําการสรุปและอภิปรายใน
หัวข้อโครงการ
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บทที่ 4
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การผลิตบทละครโทรทัศน์

การศึกษาการสร๎ างสรรค์บทละครโทรทัศน์จากการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายใน
หั ว ข๎อ “การดัดแปลงบทประพัน ธ์ นวนิยายเรื่อง คลื่ นเหนือน้ํา สูํ บทละครโทรทัศ น์ เพื่อ สํ งเสริ ม
ทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎หญิง” ผู๎ศึกษาได๎ใช๎ข๎อมูลจากการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 2 ประเภท ได๎แกํ
ข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources)
การเก็บข๎อมูลกํอนผลิตรายการ (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช๎ศึกษา คือ กลุํมคน
เพศหญิง และการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข๎อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่มีความรู๎
ความสามารถ และประสบการณ์ทางด๎านงานเขียนบทละครโทรทัศน์ ทางด๎านความชํานาญในเนื่อ
เรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” และชํานาญในเรื่องของผู๎หญิงโดยเฉพาะ ซึ่งมีการสั มภาษณ์เพื่อเก็บข๎อมูลเชิง
ลึกทั้งหมด 4 ทําน ได๎แกํ
1. คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ซึ่งผลงานด๎านการเขียนบทละคร
โทรทัศน์ที่เคยผํานมา อาทิเชํน โซดากับชาเย็น ปี 2542, มีเพียงรัก ปี 2543, บุญรอด ปี 2543,
แก๎วตาพี่ ปี 2549, สวรรค์เบี่ยง ปี 2551, คุณชายธราธร ในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ปี 2556
2. คุณ สรรั ตน์ จิ ร บวรวิสุ ทธิ์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผลงานที่ผํ านมาคือ อําแดง
เหมือนกับนายริด ปี 2555 ซึ่งได๎รับรางวัล "ละครโทรทัศน์แหํงปี ” จากเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด
ประจําปี 2013 และผลงานเขียนเรื่อง ผีเสื้อและดอกไม๎
3. คุณ สุภา สิริสิงห นักเขียนบทประพันธ์ นามปากกา “โบตั๋น” เจ๎าของบทประพันธ์นว
นิยาย เรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ที่ผู๎ศึกษานํามาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมี
บทประพันธ์อีกหลายเรื่อง อาทิเชํน ผู๎หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด, ทองเนื้อเก๎า,เกิดแตํตม,ด๎วยสองมือแมํนี้
ที่สร๎างโลก,สุดแตํใจจะไขวํคว๎า
4. คุณ พัชรี ไหมสุข หัวหน๎าหนํวยให๎คําปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง ที่ทํางานเกี่ยวข๎องกับ
ทางด๎านของการชํวยเหลือ และคุ๎มครองผู๎หญิงโดยตรง
ข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources)
เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง โดยทําการค๎นคว๎าจากเอกสาร (Documentary)
ซึ่งผู๎ศึกษาได๎ศึกษาบทความในหนังสือ งานวิจัย และภาพยนตร์ ดังนี้
1. ภาพยนตร์เรื่อง Mona Lisa Smile ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผู๎หญิง
2. Dream Believe Dare Do คนเขียนบทละครโทรทัศน์ เรียบเรียงโดย นิศาชล เตไชย
กูล ซึ่งเป็นหนังสือเบื้องต๎นของการเขียนบทละครโทรทัศน์

39
3. งานวิจัยเชิงคุณภาพบทละครโทรทัศน์ไทย กระบวนการสร๎างสรรค์ และเทคนิค โดย
นราพร สั ง ข์ ชั ย อาจารย์ ป ระจํ า สาขาวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
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ผลการวิจัยข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Sources)

1. การเก็บข้อมูลก่อนผลิตรายการ (Questionnaire) โดยประชากรที่ใช้ศึกษาคือ
กลุ่มคนเพศหญิง
ผู๎ศึกษาได๎ทําการแจกแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์
และความต๎องการในการรับ ชมละครโทรทัศน์ประเภทสํ งเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎ ห ญิง จาก
แบบสอบถาม 107 ชุด ตั้งแตํวันที่ 9 กันยายน – 16 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
ปรากฏผลดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
ตารางที่ 4 - 1 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)

ร้อยละ

1.) ต่ํากวํา 18 ปี

1

0.93

2.) 18 – 25 ปี

103

96.26

3.) 26 – 32 ปี

2

1.88

4.) 33 – 40 ปี

1

0.93

5.) มากกวํา 40 ปี

0

0

107

100

รวม

จาก ตารางที่ 4 – 1 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางในชํวงอายุ 18 – 25 ปี มีจํานวน
มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 96.26 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางในชํวงอายุ 26 – 32 ปี คิด
เป็นร๎อยละ 1.88

40
ตารางที่ 4 - 2 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน(คน)

ร้อยละ

1.) นักเรียน / นักศึกษา

94

87.85

2.) ข๎าราชการ

0

0

3.) พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ

0

0

4.) ธุรกิจสํวนตัว

3

2.80

5.) พนักงานบริษัท

7

6.55

6.) ลูกจ๎าง

0

0

7.) อื่น ๆ

3

2.80

107

100

ส
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รวม

จากตารางที่ 4 - 2 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 87.85 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร๎อย
ละ 6.55
ตารางที่ 4 - 3 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ร้อยละ
1.) มัธยมศึกษา

1

1

2.) ปวช. / ปวส.

0

0

3.) ปริญญาตรี

102

95

4.) ปริญญาโท

4

4

5.) ปริญญาเอก

0

0

6.) อื่นๆ

0

0

107

100

รวม

จากตารางที่ 4 - 3 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางอยูํในระดับปริญญาตรี มีจํานวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 4

41
สํวนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์
ตารางที่ 4 - 4 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามสถานีโทรทัศน์ที่เปิดรับชม
*หมายเหตุ กลุํมผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก
สถานีโทรทัศน์
จานวน(คน)
ร้อยละ
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1.) ช่อง 3

98

36

2.) ชํอง 5

29

11

3.) ชํอง 7

39

14

4.) ชํอง 9 MCOT

28

10

5.) NBT หรือ ชํอง 11

1

1

6.) Thai PBS

19

7

7.) True Vision

25

9

8. เคเบิ้ล / จานดาวเทียม

32

12

รวม

107

100

จากตารางที่ 4 - 4 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่รับชมสถานีโทรทัศน์ ชํอง 3 มี
จํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 36 รองลงมาคือ กลุํ มผู๎ชมตัวอยํางที่รับชมสถานีโทรทัศน์
ชํอง 7 คิดเป็นร๎อยละ 14
ตารางที่ 4 - 5 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามความถี่ในการรับชมละคร
โทรทัศน์ตํอสัปดาห์
ความถี่ในการรับชมละคร
จานวน (คน)
ร้อยละ
โทรทัศน์ต่อสัปดาห์
1.) 1 – 2 วัน

39

36.45

2.) 3 – 4 วัน

29

27.10

3.) 5 – 6 วัน

7

6.54

4.) ทุกวัน

32

29.91

รวม

107

100

42
จากตารางที่ 4 - 5 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เปิดรับชมละครโทรทัศน์ 1 – 2 วัน
มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 36.45 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เปิดรับชมละคร
โทรทัศน์ทุกวัน คิดเป็นร๎อยละ 29.91
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1.) 06.00 – 08.00 น.

6

3

2.) 08.01 – 10.00 น.

6

3

3.) 10.01 – 12.00 น.

0

0

4.) 12.01 – 14.00 น.

2

1

5.) 14.01 – 16.00 น.

6

3

6.) 16.01 – 18.00 น.

6

3

7.) 18.01 – 20.00 น.

30

15

8.) 20.01 – 22.00 น.

92

46

9.) 22.01 – 00.00 น.

42

21

10.) 00.01 – 02.00 น.

12

6

รวม

107

100

ตารางที่ 4 - 6 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามชํวงเวลาที่รับชมละคร
โทรทัศน์
*หมายเหตุ กลุํมผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก
ช่วงเวลา
จานวน(คน)
ร้อยละ

จากตารางที่ 4 - 6 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เปิดรับชมละครโทรทัศน์ใน
ชํวงเวลา 20.01 – 22.00 น. มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 46 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชม
ตัวอยํางที่ที่เปิดรับชมละครโทรทัศน์ในชํวงเวลา 22.01 – 00.00 น.คิดเป็นร๎อยละ 21

43
ตารางที่ 4 - 7 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามความสนใจประเภทของ
ละครโทรทัศน์
*หมายเหตุ กลุํมผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก
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ประเภทของละครโทรทัศน์

จานวน(คน)

ร้อยละ

1.) โรแมนติค

33

10

2.) โรแมนติค คอเมดี้

86

27

3.) ดรามํา

33

10

4.) พีเรียด (ละครย๎อนยุค)

35

11

5.) สยองขวัญ/ผี

22

7

6.) ซิทคอม

58

18

7.) สืบสวนสอบสวน

32

10

8.) แอคชั่น

18

6

9.) อื่น ๆ

2

1

287

100

ส

รวม

จากตารางที่ 4 - 7 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางมีความสนใจในละครโรแมนติก
คอเมดี้มากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 27 รองลงมาคือละครซิทคอม คิดเป็นร๎อยละ 58 และ
รองลงมาเป็นอันดับ3
คือ ละครพีเรียด (ละครย๎อนยุค) คิดเป็นร๎อยละ 11 สํวนอันดับ
4 มี 2 ประเภทคือ ละครดรามํา และละครโรแมนติค คิดเป็นร๎อยละ 10
สํวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับละครสํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
ตารางที่ 4 – 8 แสดงคํ าร๎ อยละของกลุํ ม ผู๎ ช มตัว อยํ างแยกตามการเปิด รับชมละคร
สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
การเปิดรับชมส่งเสริมทัศนคติเชิง
จานวน (คน)
ร้อยละ
บวก
1.) เคยรับชม

84

78.50

2.) ไมํเคยรับชม

23

21.50

รวม

107

100

44
จากตารางที่ 4 - 8 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์
สํงเสริม ทัศนคติเชิงบวก มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 78.50 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชม
ตัวอยํางที่ไมํเคยเปิด รับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก คิดเป็นร๎อยละ 21.50
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ตารางที่ 4 – 9 แสดงคํ า ร๎ อ ยละของกลุํ ม ผู๎ ช มตั ว อยํ า งแยกตามตั ว อยํ า งละครหรื อ
ภาพยนตร์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกที่เคยรับชม
*หมายเหตุ ข๎อคําถามสําหรับผู๎ที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก และ
ผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก
ภาพยนตร์ หรือ ละคร แนว
จานวน (คน)
ร้อยละ
ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
1.) Mona Lisa Smile

5

3

2.) อําแดงเหมือนกับนายริด

9

6

3.) บุญรอด

14

10

4.) อุ่นไอรัก

49

34

5.) ดงผู๎ดี

43

30

6.) รักเดียวของเจนจิรา

15

10

7.) ด๎วยสองมือแมํนี้สร๎างโลก

6

4

8.) อื่นๆ

5

3

รวม

84

100

จากตารางที่ 4 - 9 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์
สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกเรื่อง อุํนไอรัก มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 34 รองลงมาคือ
กลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกเรื่อง ดงผู๎ดี คิดเป็น
ร๎อยละ 30
ตารางที่ 4 – 10 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามปัจจัยที่มีผลในการเปิด
รับชมละครโทรทัศน์แนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
*หมายเหตุ ข๎อคําถามสําหรับผู๎ที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
และผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก

45
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชม
1.) เนื้อเรื่อง

จานวน (คน)

ร้อยละ

81

43
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2.) ผู๎กํากับ

10

5

3.) นักแสดง

66

35

4.) ผู๎เขียนบท

17

9

5.) ฉาก / แสง

14

7

6.) อื่นๆ

2

1

รวม

84

100

จากตารางที่ 4 - 10 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์
สํงเสริม ทัศนคติเชิงบวกมีปัจจัยในการรับชม คือ เนื้อเรื่อง มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 43
รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกมีปัจจัยในการ
รับชม คือ นักแสดง คิดเป็นร๎อยละ 35
ตารางที่ 4 – 11 แสดงคํ า ร๎ อ ยละของกลุํ ม ผู๎ ช มตั ว อยํ า งแยกตามจุ ด เดํ น ของละคร
โทรทัศน์แนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
*หมายเหตุ ข๎อคําถามสําหรับผู๎ที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก
และผู๎ชม 1 ทําน สามารถเลือกตอบได๎หลายตัวเลือก
จุดเด่นของละครแนวส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวก

จานวน (คน)

ร้อยละ

1.) ลักษณะนิสัยตัวละคร

18

21

2.) ข้อคิดจากเรื่อง

42

48

3.) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร

27

31

รวม

84

100

จากตารางที่ 4 - 11 แสดงให๎เห็นวํากลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์
สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกที่เล็งเห็นถึงจุดเดํนของละคร คือ ข๎อคิดจากเรื่อง มีจํานวนมากที่สุด
คิดเป็นร๎อยละ 48 รองลงมาคือ กลุํมผู๎ชมตัวอยํางที่เคยเปิดรับชมละครโทรทัศน์สํงเสริม
ทัศนคติเชิงบวกที่เล็งเห็นถึงจุดเดํนของละคร คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละคร คิดเป็นร๎อยละ
31

46
ตารางที่ 4 – 12 แสดงคําร๎อยละของกลุํมผู๎ชมตัวอยํางแยกตามความสนใจในการรับชม
ละครโทรทัศน์แนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎หญิง
ความสนใจในการเปิดรับชมละคร
จานวน (คน)
ร้อยละ
ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่
ผู้หญิง
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1.) สนใจ

98

91.59

2.) ไมํสนใจ

9

8.41

107

100

รวม

บทวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านที่ไม่มีความสนใจและไม่เคยรับชมละครส่งเสริมทัศนคติ
เชิงบวก
ประชากรกลุํมตัวอยํางที่เป็นเพศหญิงที่ได๎ทําการสํารวจสํวนใหญํอยูํในชํวงอายุ 18-25 ปี
ซึ่งเป็นนักเรียน-นักศึกษาและอยูํในระดับการศึกษาปริญญาตรี พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์
ของกลุํมประชากรตัวอยํ างที่เป็ นเพศหญิงมีการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ผํ านทางไทยทีวีสีชํอง 3
จํานวนมากที่สุด รองลงมาคือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกชํอง 7 ซึ่งความถี่ในชํวงการเปิดรับชมละคร
โทรทัศน์ตํอสัปดาห์อยูํในชํวง1-2วัน และอยูํในชํวงเวลา20.01-22.00 ซึ่งกลําวได๎วํ าชํวงเวลานี้คือ
ชํวงเวลาของละครหลังขําว สําหรับความสนในประเภทของละครโทรทัศน์มีมากสุดในละครประเภท
โรแมนติ ก คอเมดี้ รองลงมาคื อ ละครซิท คอม ละครย๎ อนยุ ค ละครโรแมนติก และละครดรามํ า
ตามลําดับ ทั้งนี้ ประชากรกลุํมตัวอยํางเพศหญิงที่ได๎ทําการสํารวจทั้งหมด มีการเคยเปิดรับชมละครที่
สํงเสริมทัศนคติเชิงบวก คิดเป็นร๎อยละ 78.50 ของทั้งหมด สํวนใหญํบุคคลที่ไมํเคยเปิดรับชมละคร
แนวสํงเสริมทัศนคติ และไมํมีความสนใจในการรับชม สํวนใหญํได๎ให๎ความเห็นวําเพราะไมํชอบดูละคร
โทรทัศ น์ และไมํชื่ น ชอบละครไทยเพราะไมํ ส นุ ก ไมํ ส มจริง เรื่อ งทุ กอยํ า งเกิ ด ขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ ไมํ
สมเหตุสมผล เนื้อหาของเรื่องไมํเป็นที่ดึงดูดใจหรือมีการสนับสนุนสํงเสริมน๎อยไปจึงทําให๎ไมํเป็นที่รู๎จัก
อยํางไรก็ตาม จากการสํารวจประชากรกลุํมตัวอยําง ทําให๎ทราบถึงความสนใจในการ
เปิดรับชมละครสํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎หญิงมีมากถึงร๎อยละ 91.59 โดยหลักการเปิดรับชมที่
สําคัญของกลุํมประชากรตัวอยํางคือต๎องคํานึงถึงเนื้อเรื่องที่นําสนใจ และข๎อคิดของเรื่อง เป็นอันดับ
แรก นอกจากนี้กลุํมประชากรตัวอยํางยังให๎ความสําคัญกับตัวละคร บทบาทของตัวละคร และสถา
การณ์ที่เกิดขึ้นในละครวํามีความนําสนใจมากน๎อยเพียงใดอีกด๎วย
บทวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในละครส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
ประชากรกลุํมตัวอยํางที่เป็นหญิงสํวนใหญํ จะคาดหวังกับละครที่มีเนื้อหาให๎แงํคิด ให๎
ผู๎หญิงเปลี่ยนความคิดให๎เห็นคุณคําของตัวเองมากขึ้น ให๎ตัวผู๎หญิงดีจากข๎างในโดยไมํจําเป็นต๎ องมี
ความสวยหรือการทําศัลยกรรม มีความคาดหวังที่จะนําเสนอเนื้อหาที่สํงเสริมสิทธิสตรี แนวทางการใช๎
ชีวิตและการแก๎ปัญหาตํออุปสรรคตํางๆ มุํงหวังให๎ผู๎หญิงเปลี่ยนทัศนคติในการใช๎ชีวิตแบบก๎าวหน๎า
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มากขึ้น ให๎รู๎จักคิด รู๎จักเรียนรู๎ และรู๎จักประสบความสําเร็จในชีวิต ด๎วยตัวเอง รู๎จักเห็นคุณคําในเพศ
ของตัวเอง ไมํมีความคิดหรือทัศนคติที่ดูถูกเพศตัวเอง เชํน มีความคิดวําผู๎หญิงด๎อยกวําผู๎ชายเสมอ
นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังที่จะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นปัญหาของสังคม เพื่อที่จะให๎คนในสังคมได๎มี
การตระหนัก ถึงปัญหาและมีการหาหนทางแก๎ไขปัญหาได๎ในที่สุด อีกทั้งเนื้อเรื่องต๎องสามารถปรับ
พฤติกรรมของผู๎ชมไปในทางที่ดีขึ้นได๎ และที่สําคัญที่สุดของละครโทรทัศน์ คือความต๎องการเนื้อเรื่อง
ที่สนุกเข๎มข๎น ดูสมจริงตํอเหตุการณ์และตัวละคร ละครต๎องดูแล๎วไมํนําเบื่อ แตํเนื้อเรื่องต๎องสามารถ
บอกกับคนดูเสมือนสอนให๎ใช๎ชีวิตในทางที่ดีขึ้นได๎
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตรายการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์
แนวส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
การวิเคราะห์ความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต๎องการในการรับชมละคร
โทรทัศน์แนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎ แกํผู๎หญิง จากแบบสอบถาม จํานวน 107 ชุด สามารถสรุป
ผลได๎วํา ผู๎ที่มีความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์นั้นเป็นผู๎ชมในชํวงอายุ 18-25 ปี และผู๎ที่ชื่นชอบ
การรับชมละครโทรทัศน์ประเภทดรามํามีจํานวน 33 คน จาก 107 คน คิดเป็น ร๎อยละ 10
ผู๎ที่รับชมละครโทรทัศน์แนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎ความสําคัญกับปัจจัยในการรับชม
จากเนื้อเรื่องเป็นสํวนใหญํ ร๎อยละ 43 และเห็นถึงจุดเดํนที่ละครแนวสํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎แกํ
ผู๎หญิงสามารถดึงดูดคนดูได๎จากข๎อคิดของเรื่อง คิดเป็นร๎อยละ 48
จากกลุํมตัวอยํางเพศหญิงจํานวน 107 คน มีความสนใจในละครโทรทัศน์ แนวสํงเสริม
ทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎หญิงโดยเฉพาะจํานวน 98 คน หรือคิดเป็นร๎อยละ 91.59 โดยมีความคาดหวัง
ให๎ ล ะครสามารถสอนคนดู ในการดํ าเนิน ชีวิ ตที่ ดี การใช๎ชี วิต อยํ างรู๎คุ ณคํ าในตั ว เอง ไมํยึ ดติ ดกั บ
รูปลักษณ์ภายนอก และมุํงหวังให๎เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู๎หญิงในทางที่ดีขึ้น มีความคาดหวังในการ
นําเสนอเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่เทําเทียมกันของชายและหญิงในสังคมปัจจุบัน
จากผลสรุ ป ข๎ างต๎ น ผู๎ ศึ กษาได๎นํา มาใช๎ ในการคิด โครงเรื่ อง การดํ าเนินเรื่อ ง เพื่ อให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมผู๎ชมตัวอยําง มาพัฒนาละครโทรทัศน์ให๎ได๎มากที่สุด
2. การเก็บข้อมูลก่อนผลิตรายการ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชียวชาญ (In-depth
Interview)
สรุปบทสัมภาษณ์ คุณณัฐิยา ศิริกรวิไล (นักเขียนบทละครโทรทัศน์)
จุดเริ่มต๎นของการทําละครมาจากการที่สถานีโทรทัศน์ตํางๆอนุมัติเรื่องในการเขียนบท
ละครโทรทัศน์เพื่อใช๎ในการผลิตละครโทรทัศ น์ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์หรือทางนายทุนจะทําการการ
เลือกเรื่องที่จะนํามาเขียนบทละครโทรทัศน์ โดยวิธีการวิธีการเลือกเรื่องนั้นมีอยูํ 2 แบบ คือ
1.ทางสถานี มีแผนกคัดสรรค์บทประพันธ์เพื่อทําการจัดซื้อบทประพันธ์และแจกจําย
ให๎กับผู๎จัดละครตํางๆได๎ทําการผลิต
2. ผู๎จัดละครมีความต๎องการในแนวทางของเนื้อเรื่องด๎านใด จึงแสวงหาบทประพันธ์ด๎วย
ตัวเองและนําไปเสนอทางสถานี
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เมื่อผํานการอนุมัติจากทางสถานีแล๎วจึงทําการสรรหานักเขียนบทละครโทรทัศน์ที่มี
ความเหมาะสมในแนวทางการเขียนไปทําการเขียนบทละคร
หน๎าที่ของนักเขียนบทละครโทรทัศน์ อันดับแรกต๎องอํานบทประพันธ์อยํางละเอียด เพื่อ
หาทิศทางของการเลําเรื่องหรือการนําเสนอเรื่อง หลังจากนั้นจึงทําการเรียงลําดับเหตุการณ์โดยการ
เขียนเค๎าโครงเรื่องขยาย และลงรายละเอียดของเรื่องเพื่อใช๎ในการถํายทํา
“หลังจากที่เราได๎บทประพันธ์มาแล๎วเราก็ต๎องอํานแล๎วก็ลองดูวําเราจะเลําบทประพันธ์นี้
ในทิศทางไหน จะทําเป็นแนวอะไร จะเลําเรื่องตั้งแตํเมื่อไหรํถึงเมื่อไหรํ เรียงลําดับเหตุการณ์ในนิยาย
ในแบบของเราเอง ในแบบของละคร เพราะบางทีในนวนิยายอาจจะเริ่มต๎นเรื่องที่นางเอกยังเป็นเด็ก
แตํพอเราเอามาทําละครเราอาจจะเริ่มตอนนางเอกโตแล๎วก็ได๎ ที่เค๎าเรียกวําเป็นการทําทรีทเม๎นต์ก็คือ
การเรียงลําดับเรื่องราวตํางๆในแบบของเราเอง พอเราเรียงลําดับเรื่องราวตํางๆเสร็จแล๎วเราก็เริ่มลง
บทละเอียดเพื่อไปถํายทําเป็นตอนๆ” (ณัฐิยา ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
ในการตี ค วามพฤติก รรมของตั ว ละครเพื่ อ แปลงเป็น การกระทํ า พฤติก รรมหรื อ บท
สนทนา ต๎องมีการวิเคราะห์ตัวละครโดยละเอียด ซึ่งพิจารณาเบื้องต๎นได๎จากบทประพันธ์นวนิยาย
ต๎องทําการศึกษาวําตัวละครมีพฤติกรรมหรือมีภูมิหลังเป็นอยํางไร และเพียงพอตํอการนํามาเขียนบท
ละครโทรทัศน์ ห รือไมํ หากไมํเพีย งพอตํอการทํามาเขียนบทละคร นักเขียนบทละครเองต๎องเป็น
ผู๎สร๎าง กําหนด หรือเพิ่มเติมให๎ตัวละครมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเสมือนเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีชีวิตอยูํ
ในสังคม
“อันดับแรกเราก็ต๎องทําการวิเคราะห์ตัวละครกํอน เหมือนเราก็ต๎องเอาคนๆหนึ่งมาทํา
การวิเคราะห์ วิจั ย วําคนนี้ เป็ นใคร นิสั ยใจคอเป็นยังไง ลั กษณะเป็ นยังไง ถ๎าข๎อมูล ในนิยายมันไมํ
เพียงพอ อยํางเชํนในนิยายพูดแคํวําไปทํางาน แตํไมํรู๎วําทํางานอะไร ไมํระบุไว๎ ซึ่งจะเป็นเยอะมาก ก็
คือบอกแคํวําไปออฟฟิต ไปบริษัท ไปเจอคนนี้ ซึ่งในการทํางานบทในยุคนี้สมัยนี้ มันจะเป็นแคํใสํสูท
และเดินไปออฟฟิตเนี่ยคนดูไมํเชื่อแล๎ว คนดู อยากจะดูวํามันทํางานเกี่ยวกับอะไร อันนี้เราก็ต๎องเริ่มที่
จะสร๎างอาชีพให๎เขาแล๎ว อันดับแรกก็คือวําตัวละครไมํใชํวําที่เมื่อกํอนเขาชอบแซววําแคํใสํสูท ผูกไทด์
เดินถือกระเป๋า เอกสารเจมส์ บอนด์ เข๎ามาในบริษัททําอะไรก็ไมํรู๎อยํางนี้ ในยุคนี้มันไมํได๎แล๎ว แตํมัน
อาจจะเป็นอยํางนี้ในยุคนั้นเพราะวําในนิยายเขาก็ไมํได๎บอกวําเขาทําธุรกิจอะไร ก็บอกแคํวําเป็นนัก
ธุรกิจ ไปบริษัท และก็เจอเลขาหรือเจอนางเอก อะไรอยํางนี้ ทุกอยํางก็จะพูดแบบกว๎างๆเอาไว๎เราก็
ต๎องมาหาอาชีพให๎เขา ก็จะต๎องเริ่มสร๎างให๎มากขึ้นจากในนิยายที่มี หรือในนิยายอาจจะบอกเอาไว๎วํา
ไมํเคยพูดถึงพํอแมํเลย แตํก็ไมํได๎บอกวําพํอแมํไปไหน ตายหรือเปลําหรือยังไง เราก็ต๎องมาคิดเองลํะ
วําจากลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ย นําจะเสียพํอแมํ พํอแมํเสีย เสียตั้งแตํอายุเทําไหรํหรือแยกทางกัน หรือ
พํอแมํอาจจะเป็นเหมือนกับไมํพร๎อมมีลูกแล๎ วก็มาฝากกับญาติ แล๎วพอตัวเองเริ่มโตก็ออกมาดูแล
ตัวเองอะไรแบบนี้ ซึ่งอยํางนี้ในนิยายอาจจะไมํได๎บอกไว๎ เปิดเรื่องมาพระเอกไมํมีญาติ ไมํมีพี่ ไมํมีน๎อง
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ไมํมีพํอไมํมีแมํจนจบเรื่อง เราก็ต๎องมานั่งคิดไง วําทําไมมันถึงไมํมีพํอไมํมีแมํอะไรอยํางนี้ เราต๎องหา
เหตุผล ต๎องสร๎างตัวตนเขาให๎ได๎มากที่สุดเทําที่เราจะทําได๎ เพราะไมํฉะนั้นเราก็จะเขียนไมํได๎ ” (ณัฐิยา
ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
การเขีย นบทละครโทรทัศน์แบบยาว กับการเขียนบทละครโทรทัศน์แบบจบในตอน
คํอนข๎างมีความแตกตํางกันในด๎านโครงสร๎างของเรื่องกับเวลา ปัจจัยพื้นฐานของการเขียนบทที่มีความ
ใกล๎เคียงกัน คือมีตัวละครและมีเรื่องราว เรื่องราวและตัวละครจะแบํงไปตามลักษณะของการสื่อสาร
ในรูปแบบของละคร “สั้น” หรือ “ยาว” เป็น “ตอน” หรือ “ตํอเนื่อง” เพราะฉะนั้นการเลําเรื่องจึงมี
ความแตกตํางกัน
ละครแบบจบในตอนต๎องมีโครงสร๎างที่สมบูรณ์เบ็ดเสร็จภายในตอนนั้นๆ มีต๎น กลาง จบ
อะไรที่ไมํได๎เป็นสํวนสําคัญจะถูกตัดทิ้ง การเลําเรื่องจะเป็นการเลําแบบรวดเร็วให๎เหลือแคํ 45 นาที
แตํละครแบบยาว จะมีโครงสร๎างขยายที่ใหญํกวํา มีการกําหนดโครงเรื่องวําตอนที่เทําไหรํจะเป็นการปู
พื้นเรื่องหรือเกิดความขัดแย๎ง
“เรื่องราวและตัวละครเราจะถูกดัดแปลงไปตามลักษณะที่จะสื่อสาร ถ๎าในโทรทัศน์ก็จะ
เป็นการออกแบบ เชํน สั้น หรือ ยาว เป็นตอนๆ หรือดูตํอเนื่อง เพราะฉะนั้นการเลําก็จะไมํเหมือนกัน
ถ๎ามันเป็นตอน จบในตอน เราก็จะต๎องมีโครงสร๎างของมันเบ็ดเสร็จภายในตอนนั้นๆ ดูแล๎วให๎รู๎เรื่ อง
จบเลย แตํถ๎ามันเป็นละครยาว โครงสร๎างมันก็ต๎องใหญํขึ้น ขยายออกมากว๎างขึ้น เพื่อที่จะสร๎างความ
อยากรู๎หรือความนําสนใจให๎คนอยากดูตอนตํอไป” (ณัฐิยา ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน
2556)
ในการวิเคราะห์ฉากในการเขียนบทละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์ที่นํามาดัดแปลงต๎อง
พิจารณาจากแกนหลักของเรื่อง บทประพันธ์นวนิยายบางเรื่องที่มีแกนหลักคํอนข๎างชัดเจนจะทําให๎
นั กเขีย นบทรู๎ ได๎วําสํ ว นใดคือสํ ว นสํ าคัญที่จําเป็น ต๎องคงไว๎ในบทละคร และสํ ว นใดที่ไมํสํ าคัญนั้ น
สามารถตัดทิ้งได๎ แตํในทางตรงกันข๎ามกัน บทประพันธ์นวนิยายบางเรื่องมีเส๎นเรื่ องหลักที่ไมํแข็งแรง
ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่ของนักเขียนบทต๎องเพิ่มให๎เส๎นเรื่องหลักแข็งแรงยิ่งขึ้น หรือบทประพันธ์นวนิยาย
บางเรื่องมีหลายเส๎นเรื่อง นักเขียนบทต๎องเลือกมาเพียง 1 เส๎นเรื่องที่จะนําไปเขียนเป็นแกนนําของ
เรื่องทั้งหมด เรียกวํา “Main Story” หรือ “Main Plot”
“ถ๎าเราจับเส๎นเรื่องหลักได๎แล๎ว หรือนิยายบางเรื่องเส๎นเรื่องหลักไมํแข็งแรงเราก็ต๎องเพิ่ม
เส๎นเรื่องหลักให๎มันแข็งแรงขึ้น หรือถ๎ามันมีหลายเส๎นเรื่อง ก็ต๎องเลือกมา 1 เส๎นเรื่องที่จะเป็นแกน
นําไปทั้งหมด เรียกวํา Main Story หรือ Main Plot ก็ได๎ เรียกได๎ 2 แบบ ตัวเส๎นเรื่องหลังมันจะต๎อง
นําคนดูไปตั้งแตํต๎นจนจบ ที่มันแยกยํอยมีความสัมพันธ์รองลงมาเราก็เรียกวํา Sub Plot นี่คือการเลํา
แบบเส๎นเรื่องเดียว คือ Single Story Line” (ณัฐิยา ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
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ในด๎านการวิเคราะห์ตัวละคร หากตัวละครใดไมํมีความสําคัญหรือไมํมีความนําสนใจมาก
นัก นักเขียนบทสามารถตัดออกไปได๎ ตัว ละครแวดล๎อมมีความสําคัญไมํน๎อยไปกวําตัวละครหลั ก
เพราะตัวละครแวดล๎อมจะเป็นตัวสะท๎อนให๎เห็นในแงํมุมตํางๆของตัวละครหลักได๎ดี โดยทั่วไปแล๎ว
การเขียนบทละครโทรทัศน์มีหลักการสร๎างตัวละครแวดล๎อม 2 แบบ คือ
1.ตัวละครแวดล๎อมที่ดี คือสามารถสะท๎อนให๎เห็นมุมตํางๆของตัวละครหลัก เชํน เรื่อง
“สวรรค์เบี่ยง” โดยมีตัวละครหลักคือพระเอกที่ชื่อ “คาวี” และมีตัวละครแวดล๎อมที่ดีที่สะท๎อนให๎
เห็นมุมสวยงามและอํอนไหวของตัวละครคาวี นั่นคือตัวละครที่เป็นเพื่อนคือ “แพท”
“ตัวละครคาวี คาวีเป็นคนที่ดูภายนอกก๎าวร๎าวมาก เป็นคนที่นิสัยไมํดี นํารังเกียจ แตํจะ
มีเพื่อนอยูํคนหนึ่ง คือ แพท แพทเป็นเพื่อนที่เข๎าใจคาวีมากๆ เป็นคนที่สะท๎อนให๎เห็นมุมอํอนแอของ
คาวี ให๎เห็นผู๎ชายคนนี้โคตรจะเหงา โคตรที่จะไมํมีใคร มีความทุกข์แตํก็ไมํระบายออก เพราะไมํรู๎จะ
ระบายออกกับใคร สิ่งที่รักแตํก็ไมํรู๎จะแสดงออกยังไง ตัวแพทเป็นตัวที่มาเพื่อที่จะสะท๎อนให๎เห็นมุม
สวยงามและมุมอํอนแอของคาวี แบบนี้คือ ตัวละครแวดล๎อมที่ดี คือตัวละครที่มาเพื่อที่จะสะท๎อนให๎
เห็นมุมมองตํางๆของตัวละครหลัก” (ณัฐิยา ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
2. ตัว ละครแวดล๎อมที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอมุมมองทัศนคติ หรือแงํคิดตํางๆ ที่มัน
แตกตํางกัน ออกไปในเรื่ อ งนั้ น ๆ ดั งจะเห็ นได๎ วําแตํล ะคนจะมีบุ คลิ กที่ไ มํเหมือนกันเพื่อความ
หลากหลายและนําสนใจ แตํเมื่อใดที่ตัวละครมีความคิดคล๎ายคลึงกัน นักเขียนบทสามารถตัวตัวละคร
ตัวนั้นออกไปได๎
“เราสังเกตได๎จากนางเอกมีเพื่อนหลายคน ซึ่งแตํละคนจะมีบุคลิกไมํเหมือนกัน เพราะ
แตํละคนจะมีหน๎าที่สะท๎อนมุมมอง ฉันเป็นหญิง Nerd ฉันเป็นหญิง Conservative หรือฉันเป็นหญิง
เปรี้ยว หรือฉันเป็นหญิงตามกระแส แตํเมื่อไหรํที่มีตัวละครเหมือนกัน คือคิดเหมือนกันให๎ตัดออกไป
ตัวนึง ให๎เหลือแคํตัวเดียว เพราะไมํอยํางนั้นมันจะทําอะไรเหมือนกัน พูดเหมือนกัน คิดเหมือนกัน ”
(ณัฐิยา ศิริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
การเลําเรื่องเกี่ยวกับผู๎หญิงโดยตรงต๎องคํานึงถึงจุดมุํงหมายที่ต๎องการบอกคนดู ต๎ องการ
บอกสังคมในเรื่องอะไร นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให๎เขียนเนื้อเรื่องออกมาได๎ดีให๎ตรงกับความต๎องการ
ในประเด็นที่ผู๎เขียนต๎องการที่จะสื่อ
“การเลําเรื่องของผู๎หญิงโดยตรง มันเกี่ยวกับจุดมุํงหมาย อยํางที่พี่เขียนเรื่องบุญรอด
จุดมุํงหมายของเรื่องนี้พี่อํานเจอขําวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับผู๎หญิงที่ขายตัวแล๎วก็เด็กผู๎หญิงมหาวิทยลัย
ที่ขายตัวเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม พี่ก็มีความรู๎สึกวําอยากจะทําอะไรบางอยํางที่พูด
กับสังคมวํา มันมีอาชีพอื่นมากมายที่ทําให๎เราหาเงินมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมได๎โดยที่ไมํต๎องขายตัว
นะ เหมือนกับผู๎หญิงคนนี้ไง ผู๎หญิงที่ชื่อบุญรอด เขายืนหยัดด๎วยตัวเอง ถึงแม๎วําภาพลักษณ์ภายนอก
ทุกคนจะดูถูกวําเค๎าจะต๎องลงเอยด๎วยการเป็นผู๎หญิงค๎าบริการ เขาก็ไมํทําจนสุดท๎ายเข๎าก็พิสูน์ตัวเอง
วําเขาสามารถที่จะทําทุกอาชีพ ทําทุกอยําง ขายขนม ทําโรงกลึง ทําทุกสิ่ งเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว
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และสุดท๎ายก็มีครอบครัวของตัวเองที่อบอุํนได๎ด๎วยความที่เป็นคนรักศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นเอง ก็จึงรู๎สึก
วําอยากจะทําเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกกับสังคม บอกกับเด็กวัยรุํนในกลุํมนั้น พอจุดมุํงหมายของเราชัดเจน
แล๎วบทประพันธ์ที่มันเอื้อที่จะพูดเรื่องนี้อยูํแล๎วเราก็จึงทํามันออกมาได๎อยํางตรงประเด็น ” (ณัฐิยา ศิ
ริกรวิไล, สัมภาษณ์, วันที่ 6 กันยายน 2556)
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สรุปบทสัมภาษณ์ คุณสรรัตน์ จิระบวรวิสุทธิ์ (นักเขียนบทละครโทรทัศน์)
เมื่อมีการได๎รับโจทย์ จากผู๎จัดมาวําจะต๎องเขียนบทละครในเรื่องเรื่องอะไร จะมีอยูํ 5
ขั้นตอนหลักๆในการสร๎างสรรค์บทละครโทรทัศน์
1. การหาแกํนของเรื่อง สารที่ต๎องการจะบอกกับคนดู เมื่อได๎แกํนแล๎วก็ต๎องจับแกํนตรง
นั้นให๎มั่นเพื่อใช๎ในการสร๎างสรรค์สถานการณ์ตํางๆเพราะมันจะต๎อง Support กับตัวแกํนเรื่อง
“แกํนมันคือสารสําคัญที่เราจะบอกกับดูวําเราต๎องการจะบอกเรื่องอะไร เชํนถ๎าเราจะ
บอกเรื่องความพยาบาทกับการให๎อภัย เราก็ต๎องจับตรงนั้นให๎มั่น แล๎วการสร๎างสรรค์แตํละอยําง การ
คิดสถานการณ์ของเรื่องก็ต๎อง Support กับแกํนเรื่อง เชํน ให๎ตัวละครมีคูํตรงข๎ามแบบ Binary of
Position ทําให๎ตัวละครหนึ่งเป็นคนให๎อภัยเสมอ สํวนตัวร๎ายอีกตัวหนึ่งก็จะผูกอาฆาตจองเวร แตํวํา
ทั้งหมดทั้งมวลจะต๎อง Support กับแกํนเรื่อง” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน
2556)
2. การพัฒ นาโครงเรื่ อง มีอยูํ 2 ประเด็น คือ บางครั้งนวนิยายที่ได๎มาสถานการณ์ไมํ
เพียงพอตํอการทําละครแบบเรื่องยาว ดังนั้นเมื่อสถานการณ์ไมํเพียงพอเราก็ต๎องเพิ่มสถานการณ์บาง
อยําเข๎าไป หรือนวนิยายที่ได๎มามีความเข๎มข๎นไมํพอ ดังนั้นนักเขียนบทก็ต๎องใสํความเข๎มข๎นลงไป แตํ
ทั้งนี้วิธีการคิดโครงเรื่องขยายทั้งหมดต๎อง Support กับตัวแกํนเรื่องหลักด๎วย
“บางทีตัวนวนิยายที่เราได๎มามีสถานการณ์ไมํเพียงพอ หรือ เข๎มข๎นไมํพอ มี 2 ประเด็น
บางเรื่องมีสถานการณ์ที่ไมํเพียงพอแตํบทโทรทัศน์จะต๎องยาว อยํางเชํนเรื่อง อาญารัก รักเกิดในตลาด
สด ที่เป็นนวนิยายที่เลํมบางๆ แตํพอมาทําเป็นบทละคร 24 ตอน 1ตอน 1ชม. เราก็ต๎องมีการเพิ่ม
สถานการณ์เข๎าไป หรือสถานการณ์บางอยํางที่ไมํเข๎มข๎นพอ เราก็ต๎องเพิ่มความเข๎มลงไป การแปลง
บทบางครั้งเอามาจากเรื่องสั้นก็มี อยํางเชํนเรื่อง นางทาสที่เป็นเรื่องสั้น 10 หน๎า เราก็ต๎องเอามาทํา
ขยายยาว เพราะฉะนั้นวิธีการคิดโครงเรื่องขยายทั้งหมดต๎อง Support กับตัวแกํนเรื่องหลัก” (สรรัตน์
จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
3. การวาง Treatment หรือโครงเรื่องขยาย หรือคําจัดความที่วํา “เรื่องยํอหลายตอน”
คือการวางวําแตํละตอนจะนําเสนออะไร ซึ่ง สํวนนี้จะเป็นตัวชํวยให๎ ผู๎เขียนได๎เห็นลําดับของการเลํา
เรื่องในแตํละตอน
“Treatment หรือโครงเรื่องขยาย พี่ให๎คําจัดความของคําวํา Treatment วํา เรื่องยํอ
หลายตอน ถ๎าเกิดวําเราจะทําละครเรื่องหนึ่ง อยํางเชํน เวียงร๎อยดาว เราวางไว๎แล๎ว 28 ตอน เราก็
ต๎ อ งวางวํ า แตํ ล ะตอนจะนํ า เสนออะไร ตอนที่ 1 จะนํ า เสนออะไร ตอนที่ 2 จะนํ า เสนออะไร
เพราะฉะนั้น Treatment ตอนที่ 1 เราก็จะเห็นภาพรวมของตอนที่ 1วําเราจะนําเสนอตั้งแตํตรงนี้ ถึง
ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นลําดับของการเลําเรื่องในแตํละตอน” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์,
วันที่ 10 กันยายน 2556)
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4. การวาง Scenario หรือคําจํากัดความที่วํา “ลําดับเหตุการณ์รายฉาก” เป็นตัววางวํา
ในแตํละฉากจะเกิดอะไรขึ้นกํอนหรือหลัง และ Scenario จะเป็นตัวชํวยได๎วําเหตุการณ์ใดช๎าไป หรือ
สามารถข๎ามไปเลําอันอื่นกํอนได๎ หรือจะเป็นฉาก free ซึ่งเป็นฉากที่สามารถตัดได๎โดยที่เรื่องไมํ
กระเทือน
“คําวํา Scenario พี่ให๎คําจํากัดความวํา ลําดับเหตุการณ์รายฉาก เชํนสมมุติวํ าวางใน
Treatment ตอนที่ 1 ไว๎วํา พระเอกนางเอกเจอกัน ไปจนถึงประเด็นที่พระเอกเข๎าใจนางเอกผิ ด
เพราะฉะนั้นในตัวของ Scenario ก็ต๎องลําดับฉากวํา ให๎พระเอกเจอกันเลยไหม หรือจะเปิดที่ความ
ขัดแย๎งปมในใจของนางเอกกํอน เราก็ได๎เห็นวําเราจะเลําอะไรกํอนหลังจาก Scenario ในบางครั้ง
นักเขียนบางคนไมํเขียน Treatment แตํไมํได๎แปลวําไมมี Treatment แตํ Treatment เขามีอยูํใน
หัวที่แมํนมาก แตํสําหรับนักเขียนที่เพิ่งเริ่มต๎นอาจจะต๎องเขียนเพราะเป็นการลําดับความคิด” (สรรัตน์
จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
5. การลง Screenplay ตัวบทจริงก็จะเป็นการลงบทสนทนา สิ่งขยายมาจาก Scenario
ในการเขียนบทแตํละฉากต๎องแสดงให๎เห็นถึงบางสิ่งที่ต๎องการบอกกับคนดู เชํน บอก Character ที่
แสดงให๎เห็นถึงความคิดบางอยํางหรือแผนการบางอยําง ความขัดแย๎งก็เป็นสํวนสําคัญ ถ๎า เขียนบท
โดยที่ตัวละครไมํมีความขัดแย๎ง จะทําให๎เรื่องไมํสนุก แตํถ๎ามีความขัดแย๎ง มีการปะทะกันของตัวละคร
จะทําให๎เรื่องสนุกและคนดูเริ่มรู๎สึกอยากติดตาม
“ตัวบทจริงก็จะเป็นการลง Dialogue สิ่งที่มันขยายมาจากตัว Scenario หลังจากที่เรา
วางรายฉากไปตัวของแตํละจะเสนออะไร เป็นฉาก Freeไหม ฉาก Free คือฉากที่เราสามารถตัด
ออกไปได๎เลยเรื่องไมํกระเทือน ลักษณะแบบนี้มันไมํควรจะเกิดขึ้นกับละครที่มีความเข๎มข๎น และใน
การเขียนบทแตํละฉากเราก็ถามวําฉากนี้เราต๎องการจะบอกอะไรกับคนดู มันอาจจะทําให๎เราได๎เห็น
Character บางอยํางของตัวละคร มันอาจจะทําให๎เห็นถึงความคิดบางอยํางหรื อแผนการบางอยํางก็
ได๎ เพราะฉะนั้นใน 1 Scene เราต๎องจับให๎ได๎วําเราต๎องการบอกอะไรกับคนดูและมันมี Conflict หรือ
วําความขัดแย๎งอะไร ถ๎าเราเขียนบทโดยที่ตัวละครไมํมี Conflict มันจะไมํสนุก มันเดินไมํได๎ แตํวําถ๎า
มี Conflict มีการปะทะกันของตัวละครมันจะทําให๎คนดูเริ่มรู๎สึกอยากติดตาม” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์,
สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
ทั้งหมดนี้เป็น 5 ขั้นตอนหลักหลัก แตํมี บางครั้งจะมีถึงขั้นที่ 6 นั้นก็คือ การตรวจและ
การแก๎ไข ซึ่งอาจจะเป็นผู๎จัด ผู๎กํากับ หรือสถานีเข๎ามาตรวจและสั่งแก๎ไข
การตีความพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อแปลงเป็น พฤติกรรมหรือการกระทํา ต๎อง
วิเคราะห์ตัวละครและใสสถานการณ์ ความเป็นตัวตนของเขา อยํางเชํน เรื่อง เวียงร๎อยดาวมีตัวละคร
หนึ่งที่ในนวนิยายบอกวํา มีความสามารถในการทําอาหารมาก เป็นแมํบ๎านแมํเรือน แตํไมํได๎บอกวํา
ทําอะไรได๎บ๎าง เพราะฉะนั้นก็ต๎องพยายามใสํสถานการณ์ออกมา ความเป็นแมํบ๎านแมํเรือน ความเป็น
คนที่ทําอาหารเกํง ทําอะไรได๎บ๎าง การสร๎างสถานการณ์วํากําลังทําอาหารอยูํก็เป็นการบํงบอกวํา ตัว
ละคร ตัวนั้นเป็นคนอยํางไร ให๎มันมากไปกวําแคํคําคําเดียววําทําอาหารเกํง แตํการใสํก็ต๎องดูจังหวะ
ความเหมาะสม ความยากของการเขียนบทไมํได๎อยูํที่การเขียนบทเป็น แตํมันอยูํที่การจับจังหวะ
“ตอนที่พี่ทําเวีย งร๎ อยดาว ตั ว ละครตัว หนึ่ง ในนิยายบรรยายวํา มีความสารถในการ
ทําอาหารมาก เป็ น แมํบ๎ านแมํเ รื อ น แตํไ มํได๎ บอกวํ าทํา อะไรได๎บ๎ าง เพราะฉะนั้น ก็ต๎ องทํ าตรงนี้
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พยายามใสํสถานการณ์ออกมา ความเป็นแมํบ๎านแมํเรือน ความเป็นคนที่ทําอาหารเกํง ทําอะไรได๎บ๎าง
อยํางเชํน เปิดด๎วยตัวละครตัวนี้กําลังอยูํในครัว ทําอาหารอยูํก็เป็นการบํงบอกวํา Character ตัวนั้น
เป็นคนยังไง ให๎มันมากไปกวําแคํคําคําเดียววําทําอาหารเกํง แตํการใสํก็ต๎องดูจังหวะความเหมาะสม
ความยากของการเขียนบทไมํได๎อยูํที่การเขียนบทเป็น แตํมันอยูํที่การจับจังหวะ ใครๆก็สามารถเขียน
บทได๎ แตํก็ไมํได๎แปลวํามันจะสนุกนะ ใครๆก็เขียนบทได๎หมายความวํา การเขียนบทมันเป็นศาสตร์
ของการเลําเรื่อง” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
สํ ว นบทสนทนา เกี่ ย วกั บ ด๎ า นภาษาคื อ ความแตกตํ า งของภาษาเขี ย นกั บ ภาษาพู ด
บางครั้งการพูดอาจจะพูดวํา “ใชํป่าว” แตํในภาษาเขียนต๎องเขียน “ใชํหรือเปลํา” เพราะฉะนั้นภาษา
ที่มันสละสลวยเกินไปในนิยาย ก็ต๎องเปลี่ยนเป็นภาษาพูดที่เข๎าปาก แตํทั้งนี้ก็ต๎องดูด๎วยวําละครที่ทํา
เป็นพีเรียตหรือปัจจุบันและเลือกใช๎คําให๎เหมาะสม เพราะฉะนั้นภาษาก็ต๎องปรับให๎เข๎ากับยุคสมัย
วิธีการที่จะทําอยํางนั้นได๎ คือก็ต๎องอํานวรรณกรรมประเภทนั้นเยอะๆ เสพสื่อประเภทนั้นเยอะแล๎วมัน
ก็จะซึมซับได๎เอง
“ด๎านภาษามันก็เป็นภาษาเขียนกับภาษาพูด บางที่ที่เราพูดอาจจะพูดวําใชํป่าว แตํใน
ภาษาเขี ย นต๎ อ งเขี ย น ใชํ ห รื อ เปลํ า อยํ า งนี้ เพราะฉะนั้ น ภาษาที่ มั น สละสลวยเกิ น ไปในนิ ย าย
โดยเฉพาะนิยายที่เป็นปัจจุบันในอดีต ยกตัวอยํางเชํน บ๎านทรายทอง บ๎านทรายทองคุณ กรอง สุราง
คณา เขียนเอาไว๎ที่เป็นปัจจุบันในยุคนั้นซึ่งถ๎าเรามาเขียนตอนนี้มันก็ต๎องเป็นพีเรียต เพราะฉะนั้น
ภาษามันต๎องคงความเป็นพรีเรียตในกรณีนั้น แตํถ๎าเป็นเรื่อง เชํนสวรรค์เบี่ยงมันเป็นปัจจุบันของใน
อดีต และถ๎าเราจะทําในปัจจุบันนี้มันก็ไมํควรทําเป็นพีเรียตเหมือนบ๎านทรายทอง ก็ต๎องทําให๎มันเป็น
ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นภาษามันต๎องปรับให๎มันสมัยใหมํ พูดให๎มันเข๎าปากคน หรืออยํ างเขียนเรื่องหงส์
ที่เป็นเรื่องจีน เราก็ต๎องดูวําคนจีนเขาพูดกันยังไง เพราะในตัวนิยายไมํได๎มีธรรมเนียมการพูดเป็นจีน
เทําไหรํ เชํน คนจีนจะชอบพูดตรงๆ สั้นๆ โพงพาง หรือมักจะมีสํานวนบางอยํางที่คนจีนชอบพูดกัน ”
(สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
ความตํางกันของบทละครโทรทัศน์แบบละครยาว กับ บทละครโทรทัศน์แบบจบในตอน
มันมีความตํางกันเหมือนกับนวนิยายกับเรื่องสั้น บทละครแบบจบในตอนจะมีแกํนที่แนํนอน เชํน
บันทึกกรรม เป็นต๎น ความแตกตํางคือความยาว แบบจบในตอนจะสั้นกวําเพราะฉะนั้นการเลําเรื่อง
ต๎องกระชับ สําหรับแบบละครยาว จะต๎องคิดเหตุการณ์เพิ่ม หรือทําให๎เกิด Dramatic situation หรือ
สถานการณ์นาฏกรรม
“ความแตกตํางคือความยาว แบบจบในตอนจะสั้นกวําเพราะฉะนั้นการเลําเรื่องต๎อง
กระชับ สําหรับแบบ serial ละครยาวจะต๎องคิดเหตุการณ์เพิ่ม หรือทําให๎เกิด Dramatic Situation
หรือสถานการณ์นาฏกรรม เชํน ทําให๎พระเอกกับนางเอกมีการปะทะกันครั้งแล๎วครั้งเลํา ครั้งแล๎วครั้ง
เลํา” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
การวิเคราะห์ฉากนั้น ต๎องดูวําฉากนั้นสามารถสร๎างได๎หรือไมํ มีความระเอียดอํอนด๎าน
ความสัมพันธ์หรือไมํ เชํน ฉากถลํมสถานทูตเราก็ไมํสามารถที่จะสามารถได๎ก็ต๎องหลีกเลี่ยง หรือฉากที่
มีความใกล๎เคียงกับเพื่อนบ๎าน มันคือความละเอียดอํอน ดังนั้นก็ต๎องเปลี่ยนฉาก หรือบางเรื่องต๎อง
วิเคราะห์ในด๎านการเปลี่ยนสถานที่ บางครั้งในนวนิยายบางเรื่องมีสถานการณ์ที่เกิดแตํในบ๎าน เราก็
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ต๎องย๎ายสถานที่ให๎มันดูแปลกตาขึ้น แตํก็ต๎องดูตามความเหมาะสม เชํน เรื่องดาวเรือง ที่ตอนจบของ
เรื่องไปจบที่ทุํงดาวเรือง เพื่อ สนับสนุนกับชื่อเรื่องและตัวชื่อของนางเอก
“ฉากบางฉากก็ไมํสามารถทําได๎จากในนิยาย เชํน ทลํมสถานทูต เราคงจะให๎ไปทลํ ม
สถานทูตไมํได๎ หรือการปฏิวั ติ อยํางเวียงภูคํา ในละครคุณชายรัชชานนท์ ที่คนดูคิดวําเป็นประเทศ
เพื่อนบ๎านเราหรือเปลํา อยํางนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอํอน เราก็ต๎องสมมุติขึ้นมาหรือหลีกเลี่ยงอันนั้น
ไปอยํางนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนฉาก หรือยํนระยะลงมาใกล๎ๆ เชํน เรื่องบ๎างเรื่องเกิดแตํอยูํในบ๎ าน
เราอาจต๎องย๎ายโลเคชั่น ในมันดูแปลกตาขึ้น เชํนพระเอกนางเอกอาจจะต๎องสร๎างให๎ไปน้ําตก ทุํง
ทานตะวัน เชํนเรื่องดาวเรืองที่ไปจบที่ทุํงดาวเรือง เพื่อไป Support กับชื่อดาวเรืองก็คือเป็นการสร๎าง
ฉากขึ้นมา แตํฉากที่เขาสร๎างขึ้นมามีจุดมุํงหมายบ๎างอยํางที่จะบอกวํานี่ ไงนางเอกชื่อดาวเรืองก็เลยไป
ปิดที่ทุํงดาวเรือง” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
สํวนการวิเคราะห์ตัวละคร ตัวละครบางตัวในนิยายจะเป็นตัวละครมิติเดียว คนเขียนบท
ก็จะทําให๎มันหลายมิติ หรือตัวละครหลายมิติก็มาทําเป็นมิติเดียวก็มี ยกตัวอยํา ง นิยายของคุณทมยัน
ตี จะไมํพบวํามีตัวละครที่ร๎ายชัดเจน แตํพอเอามาทําละครโดยเฉพาะอยํางยิ่งละครเมโลดรามําจะต๎อง
สร๎างตัวละครที่ต๎องร๎ายชัดเจน ตามมายาคติ ความรู๎สึกของคนไทย หรือในทางกลับกันตัวละครที่มี
ความสมบูรณ์แบบทุกอยํางผู๎เขียนบทอาจจะแปลงให๎มันเป็นหลายมิติมากขึ้น อยํางเชํน มณีจันทร์ใน
ทวิภพลําสุด
“นิยายของคุณทมยันตี เราจะไมํพบวํามีตัวละครที่ร๎ายชัดเจน นิยายของคุณทมยันตีจะมี
ความเป็นมนุษย์สูงมาก แมํเลี้ยงก็ไมํได๎ร๎ายแบบเกลี ยดชังลูกเลี้ยงมากขนาดนั้น แตํพอเอามาทําละคร
โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง แบบเมโลดรามําสู งมันไมํพอ ร๎า ยก็ต๎อ งร๎า ยชัด เจน ตามมายาคติค นไทยจะมี
ความรู๎สึกวําแมํเลี้ยงเป็นคนร๎าย เมียน๎องเป็นคนร๎าย เราอาจต๎องเพิ่มดีกรีความร๎ายให๎ตัวละครมากขึ้น
จนบางทีจะเป็นตัวที่เป็นคนละคนกับในนิ ยายเลยก็ได๎ หรือในทางกลับกันตัวละครที่มีความสมบูรณ์
แบบทุกอยํางผู๎เขียนบทอาจจะแปลงให๎มันเป็นหลายมิติมากขึ้น อยํางเชํนมณีจันทร์ในทวิภพลําสุด ถ๎า
อํานในนิยายเราจะเห็นวํามณีจันทร์เรียบร๎อย สมบูรณ์แบบ แตํถ๎าเราดูในเวอร์ชั่นของชํอง 7 จะเห็นวํา
มณีจันทร์มรความซน สมัยใหมํมากขึ้น ก็เป็นการเปลี่ยนให๎สมัยใหมํมากขึ้น ” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
การเขียนละครประเภทสตรีนิยม หรือละครผู๎หญิง ข๎อควรระวังในการเสนอคือ บางที
การเรียกร๎องสิทธิของผู๎หญิงมันกลับกลายเป็นการเหยียดผู๎ชาย ถ๎าเป็นอยํางนั้น มันก็ไมํเป็นประโยชน์
ละครประเภทสตรีนิยมหรือละครผู๎หญิงที่เราเรียกกันที่ดีไมํใช๎การไปโต๎ตอบวําผู๎ชายเลว อยํางเชํน การ
ทําเรื่ องอําแดงเหมือนกับ นายริ ด ซึ่งเป็นเรื่องของผู๎ ห ญิงในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ลุ กขึ้นมาถวายฎีกา
เพราะฉะนั้นก็ต๎องดูวําในสมัยรัชการที่ 4 เกิดเหตุ การณ์อะไรกับผู๎หญิงบ๎าง และจะให๎ตัวละครตํอสู๎
แบบใด อําแดงเหมือนใช๎วิธีการขยับยกตัวเองด๎วยการเรียนหนังสือ ให๎เห็นวําผู๎ชายเรียนได๎ผู๎หญิงก็
เรียนได๎ เพราะฉะนั้นถ๎าเราจะทําละครผู๎หญิงเราก็ควรใสํมุมมองความเป็นผู๎หญิง มองให๎เห็นถึงตัวเขา
วําเขามีอะไรที่เป็นจุดด๎อยที่เขาต๎องการอยากได๎
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“อําแดงเหมือนกับนายริดเป็นเรื่องของสิทธิสตรี พอเราจะเสนอเรื่องสตรี สิ่งตามหลัก
วิชาการคือเราจะนําเสนอละครประเภทสตรีนิยม ข๎อควรระวังในการเสนอเรื่องสตรีนิยมก็คือวํา บางที
การเรียกร๎องสิทธิของผู๎หญิงมันกลับกลายเป็นการเหยียดผู๎ชาย ถ๎าเป็นอยํ างนั้นมันก็ไมํเป็นประโยชน์
ละครประเภทสตรีนิยมหรือละครผู๎หญิงที่เราเรียกกันที่ดีไมํใช๎การไปโต๎ตอบวําผู๎ชายเลว แตํมันคือการ
ทําให๎รู๎สึกวําผู๎หญิงกับผู๎ชายมีสิ่งดีแตํละสํวนที่ไมํเหมือนกัน เธอมีดีเรื่องพละกําลัง ฉันก็มีในเรื่องของ
ความละเมียดละไม อันนี้คือแกํนของสตรีนิยม ไมํใชํเป็นวําผู๎ชายมันเลว ผู๎หญิงดี ฉลาดกวําผู๎ชาย
ผู๎ชายโงํ อันนี้ไมํใชํละครผู๎หญิงที่แท๎จริง แตํมันคือการผลักอะไรบางอยําง” (สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ,
สัมภาษณ์, วันที่ 10 กันยายน 2556)
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สรุปบทสัมภาษณ์ คุณสุภา สิริสิงห (เจ๎าของบทประพันธ์นวนิยาย เรื่อง“คลื่นเหนือน้ํา”)
แรงบัน ดาลใจที่ทําให๎ เขียนเรื่องคลื่นเหนือน้ํา คือการได๎อํานเนื้อหาขําวที่เกี่ยวกับ
เด็กผู๎หญิงทางใต๎ที่โดนลุงตัวเองขํมขืน แล๎วคนเป็นพํอก็คิดวําไหนๆของมันก็เสียไปแล๎ว ผู๎หญิงคนนี้ไมํ
มีคุณคําอะไรแล๎ว ถึงยังไงก็ไมํมีผู๎ชายคนไหนจะมาสูํขอ ก็เลยให๎คนทั้งครอบครัวรุมขํมขืน การที่ผู๎หญิง
โดนขํมขืนแทนที่คนรอบข๎างจะเข๎าใจ คิดวําเขาเป็นเพียงแคํโดนทําร๎ายเทํานั้น ก็เลยอยากจะบอกกับ
สังคมวํา การที่ผู๎หญิงคนหนึ่งที่เสียความบริสุทธิ์ไปมันไมํใชํเรื่องคอขาดบาดตายมันเหมือนการถูกทํา
ร๎ายเทํานั้น แตํมันไมํได๎แปลวําตัว เราทั้งหมดจะต๎องเสียคุณคําในชีวิตไป มันไมํใชํเรื่องใหญํที่ผู๎หญิงจะ
เสียพรหมจรรย์ มันไมํได๎แปลวําผู๎หญิงคนนั้นไมํดี เขาไมํได๎มีเจตนาจะสําสํอน แตํถึงแม๎วําเขาจะไมํได๎
โดนขํมขืน แตํเขาเคยไปมีความสั มพันธ์กันกับผู๎ช าย มันก็ไมํได๎เป็นการผิดแตํอยํางใด ไมํใชํวําจะ
สํงเสริมให๎สําสํอนแตํยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล๎ว เขาไมํสนใจวําในอดีตคุณเคยผํานผู๎ชายมากี่คนแตํเขา
สนใจในปั จจุ บัน มากกวํา เพราะฉะนั้นจะแสดงให๎ เห็ นวําการถูกขํมขืนมันเป็นเพียงการถูกทําร๎าย
ตํางหาก ทําไมถูกทําร๎ายโดนตีหัวแตก โดนฟันแขนขาด ถึงรับได๎ แตํการโดนขํมขืนทําไมมัน ถึงเป็น
เรื่องใหญํ มันก็คืออวัยวะสํวนหนึ่งของรํางกายเทํานั้นเอง
“อยากจะบอกวําการที่ผู๎หญิงคนหนึ่งเสียพรหมจารีไปไมํใชํเรื่องขอขาดบาดตาย ต๎องไป
ฆําตัว ตาย คือต๎องการที่จะชี้ให๎เห็นวํา มันเหมือนการถูกทําร๎ายเทํานั้น แตํมันไมํได๎แปลวําตัวเรา
ทั้งหมดจะต๎องเสียคุณคําในชีวิตไป เพราะคนบางคน บางทีตัวผู๎หญิงอาจจะไมํได๎คิดวํามันสําคัญกับตัว
เรามากมาย แตํคนรอบข๎าง พํอแมํ สามี คูํรัก พอรู๎วําเกิดเรื่องแบบนี้แทนที่จะคิดวําเขาถูกทําร๎าย แตํ
กลับไปคิดในแงํวํา เขาเป็นผู๎หญิงของเสียไปแล๎ ว” (สุภา สิริสิงห, สัมภาษณ์, วันที่ 12 กันยายน
2556)
การสร๎างตัวละครในเรื่อง อยากจะสร๎างคนที่มองโลกตามความเป็นจริง สิริณี ตัวเอกของ
เรื่องเป็นผู๎หญิงธรรมดา ที่โดนกระทํา เธอพยายามจะแข็งแตํบริบทแวดล๎อมก็ทําให๎เธอย่ํา แยํอยูํบ๎าง
แตํเธอก็เป็นผู๎หญิงสมัยใหมํที่ปรับตัวได๎ สํวนพระเอกก็อยากจะสร๎างให๎เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษที่
สมบูรณ์แบบไมํจําเป็นวําต๎องดีเลิศประเสริฐศรี รวย สมบูรณ์แบบ เป็นคุณชาย แคํเป็นคนที่เข๎าใจ
สังคมโลก มีความเห็นอกเห็นใจผู๎หญิง ตัวพระเอกนางเอกจะเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงของโลก
อาจจะมีเครํงวัฒนธรรมเล็กน๎อย แตํไมํได๎เครํงแบบบ๎าเป็นหลัง
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“ณีก็เป็นผู๎หญิงธรรมดา ที่โดนกระทํา เธอพยายามจะแข็งแตํบริบทแวดล๎อมก็ทําให๎เธอ
ย่ําแยํเหมือนกัน แตํก็เป็นผู๎หญิงสมัยใหมํที่ปรับตัวได๎ แตํมีอยูํชํวงที่วําถ๎ามีผู๎ชายมาถูกตัวก็จะกลัว ก็
ประสาทนิดๆ เป็นใคร ใครก็ต๎องประสาท แตํทีนี้เราก็อยากจะสร๎างพระเอกที่เป็นสุภาพบุรุษตาม
ความรู๎สึกของเรา สุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบไมํจําเป็นวําต๎องดีเลิ ศประเสริฐศรี รวย Perfect เป็น
คุณชาย ไมํจําเป็น คือเอาแคํเป็นคนที่เข๎าใจสังคมโลก มีความเห็นอกเห็นใจผู๎หญิง ไมํเถรตรงมาก
เกินไปจนขยับไมํได๎ คือชอบให๎พระเอกนางเอกเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงของโลก อาจจะมี เครํง
วัฒนธรรมเล็กน๎อย แตํไมํได๎เครํงแบบบ๎าเป็นหลัง ” (สุภา สิริสิงห, สัมภาษณ์, วันที่ 12 กันยายน
2556)
กรณีของเสี่ยซัว พํอของสิริณีนั้นเป็นเรื่องปกติของพํอคนจีน ถ๎าพูดถึงพํอคนจีน การที่ลูก
สาวโดนฉุดไปขํมขืน ร๎อยทั้งร๎อยต๎องมีสํวนลึกวําความจริงให๎ตายไปเลยยังดีกวํา แตํไมํได๎แปรวําจะ
เกลียดชัง สํวนคนเป็นแมํเขาก็จะคิดงํายๆ คนจีนสํวนมากถ๎าลูกสาวเกิดมีปัญหาขึ้นมาจับแตํงงานทันที
เหมือนกับคนไทย คนไทยก็รักลูกชายแตํไมํได๎เกี่ยวกับการสืบสกุล แตํเกี่ยวกับการบวชให๎พํอแมํได๎
“ถ๎าเราพูดถึงพํอคนจีน การที่ลูกสาวโดนฉุดไปขํมขืน เชื่อเถอะวําร๎อยทั้งร๎อยต๎องมีสํวน
ลึกวําความจริงให๎ตายซะยังดีกวําเพราะอยูํไปก็ต๎องทนทุกข์ชั่วชีวิตเพราะทําใจไมํได๎ แตํไมํได๎แปรวําจะ
เกลียดชัง สํวนคนเป็นแมํเขาก็จะคิดงํายๆ คนจีนทั้งทั้งแหละถ๎าลูกสาวเกิดมีปัญหาขึ้นมาจับแตํงงาน
ทันที” (สุภา สิริสิงห, สัมภาษณ์, วันที่ 12 กันยายน 2556)
“คลื่นเหนือน้ํา” เคยมีคนจะซื้อไปทํา แตํทางชํองไมํอนุมัติให๎ทําเพราะเนื้อหานางเอก
โดนขํมขืน แล๎วนางเอกยังเด็ก กลัววําสังคม คนดูจะรับไมํได๎ แตํทีนี้ถ๎ามีจริงๆก็อยากให๎สังคมเห็นถึง
ตรงจุดประสงค์ที่เราเขียน ผู๎หญิงที่เสียพรหมจารีไปมันไมํใชํเรื่องที่จะต๎องฆําตัวตาย มันเป็นการถูกทํา
ร๎ายเหมือนกับเราโดนตี โดนทุบ แตํเราก็ยังใช๎ชีวิตอยูํได๎
“ตุ๋ย มนฤดี นยาภัย เขาจะซื้อไป เขาอยากทํา แตํชํองไมํเอา เคยทําเรื่องรักเลํ ห์ไป
แล๎วมันไมํดังนางเอกโดนขํมขืนเหมือนกัน แตํเรื่องบุญรอดนี้นางเอกโตแล๎ว เรื่องโดนขํมขืน มีแคํเอํยถึง
นิดเดียว ไมํคํอยเทําไหรํ เพราะความสนุกไปอยูํที่บุญรอดกระเปิ๊บกระป๊าบ คนสมัยนี้เขารับไหว มันก็
พอไปรอด หรืออยํางทองเนื้อเก๎า พระเอกนางเอกบทนิดเดียวเพราะไปอยูํที่แมํหมด ไหนจะเมา ไหน
ตอนหลังป่วยเป็นซิฟิลิส มันก็อยูํที่ฝีมือคนแสดง พอทําแล๎วประสบผลสําเร็จคนก็ทํากันไปเรื่อย แตํทีนี้
ถ๎ามีจริงๆก็อยากให๎สังคมเห็นถึงตรงจุดประสงค์ที่เราเขียน ผู๎หญิงที่ เสียพรหมจารีไปมันไมํใชํเรื่องที่
จะต๎องฆําตัวตาย มันเป็นการถูกทําร๎ายเหมือนกับเราโดนตี โดนทุบ แตํเราก็ยังใช๎ชีวิตอยูํได๎” (สุภา สิริ
สิงห, สัมภาษณ์, วันที่ 12 กันยายน 2556)
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สรุปบทสัมภาษณ์ คุณพัชรี ไหมสุข (หัวหน๎าหนํวยให๎คําปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง)
พฤติกรรมรุนแรงโดยสํวนใหญํของสังคม เกิดขึ้นได๎จากทั้ง 2 ฝ่าย เชํน ถ๎าในครอบครัว
จะเกิดการปะทะกันระหวํางสามีและภรรยา ฝ่ายสามี มีพฤติกรรมเรื่องการกินเหล๎ า สูบบุหรี่ เลํนการ
พนัน ติดยาเสพติด ไมํทํางานไมํรับผิดชอบตํอครอบครัว มักจะนําไปสูํเรื่องความขัดแย๎งในครอบครัว
และเกิดการทําร๎ายภรรยา ฝ่ายภรรยาเองก็จะเกิดอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดภาวะเครียด ที่ต๎องรับผิดชอบ
ครอบครัวเพียงลําพัง เมื่อเกิดภาวะเครียดก็สามารถที่จะมีการแสดงออกอยํางเชํน การบํน แตํก ารบํน
ไมํได๎ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้น สํงผลให๎มีความเครียดตํอกัน ซึ่งจะทําให๎เกิดความรู๎สึก
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และอารมณ์ที่สะสม ถ๎าเป็นในกรณีเด็กที่มีความเครียด กดดันจากครอบครัวก็จะหันไปเลํนเกมส์ หรือ
รวมกลุํมกับเพื่อน เพื่อที่จะให๎ตัวเองผํอนคลาย เราเรียกวําพฤติกรรมเชิงกลุํม ด๎วยความที่เป็นเด็ก
บางครั้ งยั ง อํ อ นในเรื่ องของวุฒิ ภ าวะ ทั้ ง ด๎ านความคิ ด ด๎ านประสบการณ์ ด๎ า นอารมณ์ มั ก จะมี
พฤติกรรมของเรื่องการชักจูง ชักชวนกันไปทําในเรื่องของความไมํเหมาะสม ซึ่งเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง
จากครอบครัวก็จะไปปลดปลํอยความรุนแรงกับคนอื่นอีกตํอ หนึ่ง เชํน ไปมีพฤติกรรมลํวงละเมิดทาง
เพศกับผู๎หญิง เป็นต๎น
“กรณีเด็กที่มีความเครียด กดดันจากครอบครัวก็จะหันไปเลํนเกมส์ รวมกลุํมกับเพื่อน
เพื่อที่จะให๎ตัวเองผํอนคลาย เมื่อไปรวมกลุํมกับเพื่อนมาก มีพฤติกรรมติดเพื่อนออกมา เราเรียกวํา
พฤติกรรมเชิงกลุํม ด๎วยความที่ เป็นเด็ก บางครั้งยังอํอนในเรื่องของวุฒิภาวะ ทั้งด๎านความคิด ด๎าน
ประสบการณ์ ด๎านอารมณ์ มันก็มีพฤติกรรมของเรื่องการชักจูง ชักชวนกันไปทําในเรื่องของความไมํ
เหมาะสม ซึ่งเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงจากครอบครัวก็จะไปปลดปลํอยความรุนแรงกับคนอื่นอีกตํอหนึ่ง
เชํน ไปมีพฤติกรรมลํวงละเมิดทางเพศกับผู๎หญิงอาจจะเป็นรุํนน๎อง หรือรุํนเดียวกัน ” (พัชรี ไหมสุข,
สัมภาษณ์, วันที่ 3 กันยายน 2556)
สํว นผู๎ หญิงที่ได๎รั บ ผลกระทบจากเหตุการณ์ก็จะมี 2 แบบ บางคนรู๎สึกหมดคุณคําใน
ตัวเอง ไมํกล๎าแสดงออก ไมํมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กับอีกลักษณะหนึ่งคือจะใช๎ชีวิตแบบประชด เที่ยว
เตรํ ใช๎ชีวิตแบบเสี่ยง ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกจะขึ้นอยูํผู๎ที่ถูกกระทําจะมีพื้นฐานจากครอบครัววํา
เป็ น อยํ างไร ถ๎าครอบครั ว ไมํย อมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได๎ เด็กผู๎ ห ญิงก็จะรู๎สึ กวําเขาไมํมีที่พึ่ง
ทางด๎านจิตใจ ดังนั้นเขาก็จะแสดงหาความสุข ที่มันฉาบฉวย แตํในขณะเดียวกันถ๎าครอบครัวยอมรับ
กับสิ่งที่เกิดขึ้น ดูแลเอาใจใสํไมํให๎เขารู๎สึกหวาดระแวงตํออันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกมันก็จะทําให๎
เขารู๎สึกดี ยังรู๎สึกวําอยํางน๎อยๆคนในครอบครัวก็ยังเห็นถึงคุณคําเขาก็จะไมํมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
“ผู๎หญิงที่ได๎รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก็จะมีหลายแบบ บางคนก็รู๎ สึกหมดคุณคําใน
ตัวเองไปเลย ไมํกล๎าแสดงออก ไมํมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กับอีกลักษณะหนึ่งคือจะใช๎ชีวิตแบบประชด
ไปเลย เที่ยวเตรํ สัมเรเทเมา ใช๎ชีวิตแบบเสี่ยง อันนี้ก็เป็นกระทบ 2ด๎าน ซึ่งมันจะขึ้นอยูํผู๎ที่ถูกกระทํา
จะมีพื้นฐานจากครอบครัววําเป็นอยํางไร สิ่งที่สําคัญที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะแสดงออกคือการดูแลจาก
ครอบครัว ถ๎าครอบครัวยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได๎ เด็กผู๎หญิงก็จะรู๎สึกวํายังมีที่พึ่งพิงทางด๎าน
จิตใจ จิตใจ เพราะฉะนั้นถ๎าเขาไมํมีที่พึ่งทางด๎านจิตใจเขาก็จะแสดงหาความสุขที่มันฉาบฉวย เขาจะ
รู๎สึกวําขอแคํใครก็ได๎ที่พูดดีกับเขา ใครก็ได๎ที่สามารถให๎ในสิ่งที่เขาต๎องการได๎ แตํมันจะเป็นเพียงแคํ
ความสุขที่มันฉาบฉวย ซึ่งจะทําให๎เด็กผู๎หญิงประชดชีวิต เชํน ไปขายรํางกายบ๎าง ไปทํางานบริการ
บ๎าง แตํในขณะเดียวกันถ๎าครอบครัวยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดูแลเอาใจใสํไมํให๎เขารู๎สึกหวาดระแวงตํอ
อันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกมันก็จะทําให๎เขารู๎สึกดี ยังรู๎สึกวําอยํางน๎อยๆคนในครอบครัวก็ยังเห็นถึง
คุณคําเขาก็จะไมํมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง”(พัชรี ไหมสุข, สัมภาษณ์, วันที่ 3 กันยายน 2556)
ผู๎ห ญิงสํ ว นใหญํที่เข๎ามาขอคําปรึกษาจะติดกรอบกับความคิดกับเดิมๆอยูํ อยํางเชํน
ผู๎หญิงต๎องอดทน ผู๎หญิงไมํมีสิทธิ์ที่จะเรียกร๎องตํอสามีตัวเอง เป็นผู๎หญิงต๎องเสียสละ ดังนั้น กระบวก
การการแก๎ไขก็จะพยายามจะชี้ให๎เห็นเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวํา ไมํวําจะเป็นสามีหรือภรรยาก็มี
ศักดิ์ศรีความเป็นคนเทํากัน เราก็จะชี้ให๎ผู๎หญิงเห็นสัจธรรมของชีวิตวํา เป็นผู๎หญิงไมํใชํวําจะเสียสละ
ทุกเรื่อง ถ๎าผู๎หญิงต๎องการให๎สามีเปลี่ยนแปลงเราก็ต๎องเปลี่ยนความคิดของตัวเองและคํานิยมเดิมๆ
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กํอน หลังจากมาขอคําปรึกษาก็สามารถทําให๎ผู๎หญิงยอมรับความจริงมากขึ้นวํ า เราไมํสามารถที่จะ
คาดหวังให๎คนอื่นเปลี่ยนแปลงได๎ แตํเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดได๎วําเราจะทําอยํางไรไมํให๎
เราต๎องถูกทําร๎ายได๎ ทําอยํางไรที่จะให๎เรามีจิตใจหนักแนํนมั่นคง
“กํอนที่ผู๎หญิงจะมาขอคําปรึกษาจากมูลนิธิ สํวนใหญํก็จะติดกรอบกับความคิดกับเดิมๆ
อยูํ อยํางเชํนที่บอกวํา ผู๎หญิงต๎องอดทน เมื่อมีครอบครัวแล๎วไมํวําสามีจะเป็นอยํางไรต๎องยอมรับให๎ได๎
ต๎องอดทนกับมันให๎ได๎ ถึงแม๎วําจะถูกสามีซ๎อม ทุบตี ทําร๎าย ก็ต๎องอดทนให๎ได๎เพราะเป็นภรรยาเขา
แล๎ว ผู๎หญิงไมํมีสิทธิ์ที่จะเรียกร๎องตํอสามีตัวเอง เป็นผู๎หญิงต๎องเสียสละ แตํคําวําเสียสละผู๎หญิงมักจะ
เข๎าใจวําเสียสละได๎แม๎กระทั่งชีวิตของตัวเอง ถ๎าผู๎หญิงต๎องการให๎สามีเปลี่ยนแปลงเราก็ต๎องเปลี่ยน
ความคิดของตัวเองกํอน เราจะชี้ให๎เห็นวําผู๎หญิงคือจุดศูนย์กลางของครอบครัว ไมํวําจะกินจะอยูํ ลูก
จะนอน ไปโรงเรียน สมาชิกในครอบครัวจะทําอะไรที่ไหนอยํางไร สํวนให๎แมํจะเป็นศูนย์กลางของ
ครอบครัว เพราะฉะนั้นแมํจะต๎องมีความคิดของตัวเองในหลายๆมุมมอง มันจะทําให๎ครอบครัวเกิด
การเปลี่ยนแปลงได๎นี่คือการชํวยเหลือที่จะให๎ผู๎หญิงเกิดความเปลี่ยนแปลงแก๎ไขปัญหาได๎ ”(พัชรี ไหม
สุข, สัมภาษณ์, วันที่ 3 กันยายน 2556)
การดูแลและการให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู๎หญิงที่ถูกกระทํารุนแรง สิ่งแรกคือ
ต๎ อ งทํ า ให๎ เ ขามี ค วามรู๎ สึ ก เห็ น คุ ณ คํ า ของตั ว เอง และไมํ โ ทษตั ว เองกั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสอง คื อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ไมํได๎ทําให๎คุณคําในตัวเราลดลงไปแตํอยํางใด แตํวําคนที่มาทํากั บ
ผู๎หญิงนั่นเอง ที่ไมํได๎มีคุณคํา ไมํมีความเป็นมนุษย์อยูํในตัวของเขา เราต๎องสร๎างให๎ผู๎หญิงรู๎สึกแบบนี้
ต๎องสร๎างให๎ผู๎หญิงมีความเข๎าใจในมิติในเรื่องคุณคําของความเป็นมนุษย์ เรื่องของศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ เมื่อผู๎หญิงเข๎าใจตรงนี้ได๎การตํอสู๎อยํางอื่นก็จะตามมา ดังนั้นการปลุกพลังให๎ผู๎หญิงเข๎าใจถึง
การเห็นคุณคําของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ
“สํวนใหญํจ ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู๎หญิงจะเป็นฝ่ายโทษตัวเองวํา เป็นเพราะฉันเป็น
ผู๎หญิงไมํดี เป็น เพราะฉัน แตํตัว ไมํดี เพราะวําฉันเป็นผู๎ หญิงที่ไมํมีคุณคํา มันจะฝังอยูํในความรู๎สึ ก
เพราะฉะนั้นเราจะต๎องปลดล็อกความคิดแบบนี้ของผู๎หญิงกํอน วําความจริงแล๎วไมํได๎เป็นความผิดของ
ผู๎หญิงเลย และสอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ไมํได๎ทําให๎คุณคําในตัวเราลดลงไปแตํอยํางใด แตํ
วําคนที่มาทํากับผู๎หญิงนั่นเองนั้น ไมํได๎มีคุณคําเลย ไมํมีความเป็นมนุษย์อยูํในตัวของเขาเลย เราต๎อง
สร๎างให๎เขารู๎สึกแบบนี้” (พัชรี ไหมสุข, สัมภาษณ์, วันที่ 3 กันยายน 2556)
ละครที่สํงเสริมทัศนคติเชิงบวกให๎แกํผู๎หญิง ควรนําเสนอผู๎หญิงในมิติมุมมองความคิด
ของผู๎หญิงแบบก๎าวหน๎า ทุกวันนี้จะเห็นการนําเสนอของผู๎หญิงแบบภาพลักษณ์ที่ ทําให๎ผู๎หญิงหลง
ตัวเองไปไมํอยูํกับโลกของความเป็นจริงมากเกินไป
“ทุกวันนี้จะเห็นการนําเสนอของผู๎หญิงแบบภาพลักษณ์ที่ทําให๎ผู๎หญิงหลงตัวเองไปไมํอยูํ
กับโลกของความเป็นจริง ไมํได๎เป็นคนชํางคิด ไมํได๎ใช๎สติปัญญาในการดําเนินชีวิตสักเทําไหรํ แตํจะ
นําเสนอวําผู๎หญิงจะต๎องสวย ต๎องขาว ต๎องแยํงผู๎ชาย ชีวิตประจําวันของผู๎หญิงไมํมีอะไรมากนอกจาก
เสริมสวย และไปนั่งเฝ้าผู๎ชาย ซึ่งภาพเหลํานี้มันตอกย้ํา หรือแม๎กระทั่งภาพลักษณ์ที่ให๎ผู๎หญิงดูเซ็กซี่
ให๎มีการขายสินค๎าได๎ ซึงสินค๎าบางตัวก็ไมํได๎เกี่ยวกับผู๎หญิง จึงทําให๎ผู๎หญิงสํวนใหญํมีภาพลักษณ์วําเรา
ต๎องสวย ต๎องหุํนดี เราก็เลยให๎ผู๎หญิงศัลยกรรม ลดความอ๎วน ฉีดโบท็อก ทําให๎ผู๎หญิงเริ่มหํางไกลจาก
ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นจริงของตนเอง ” (พัชรี ไหมสุข, สัมภาษณ์, วันที่ 3 กันยายน 2556)
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เพราะฉะนั้นเราต๎องสื่อให๎เห็นวําในวันหนึ่งผู๎หญิงทําอะไร ผู๎ห ญิงมีความก๎าวหน๎าอยํางไร
กับ สิ่ งที่ทํา หรื อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู๎ ห ญิงก็จะสื่ อให๎ เห็ นวําผู๎ ห ญิงมีวิธีที่จะแก๎ปัญหาอยํางไร
จัดการกระบวนการอยํางไร ทั้งแงํของความคิด ทั้งในแงํของการปฏิบัติ อยํางเชํน การดําเนินคดี หรือ
ในแงํของมิติทางสังคมที่สังคมจะมีอคติวําเพราผู๎หญิงทําตัวแบบนี้ แตํงตัวโป๊ ถึงมีการขํมขืนขึ้นมา ทั้ง
ที่ความจริงแล๎วก็ไมํมีสิทธิ์จะไปกระทําเขา เราต๎องสื่อออกมาให๎สังคมได๎รับรู๎ ไมํใชํวําถ๎าผู๎หญิงถูก
ขํมขืน ก็จบไปเห็นแคํวําผู๎หญิงคนนี้ถูกกระทําแล๎ว แตํอะไรที่มันเกิดหลังจากเหตุการณ์นั้นจะไมํคํอยมี
สื่อแสดงให๎เห็น ซึ่งจริงๆแล๎วมันจะเป็นตัวให๎ผู๎หญิงเรียนรู๎ไปได๎ในตัว
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ผลการวิจัยข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources)
1. ภาพยนตร์เรื่อง Mona Lisa Smile เรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผู๎หญิง
Mona Lisa Smile ภาพยนตร์ปี 2003 ภาพโมนาลิซํา หญิงสาวที่มีรอยยิ้มที่ลึกลับ ภาพ
ที่มองด๎วยตาเปลําจะเห็นรอยยิ้ม แตํหากมองด๎วยจินตนาการจะเห็นได๎ถึงความรู๎สึก เปรียบได๎กับ
บทบาทของผู๎หญิงในเรื่ องที่ถูกปิดกันความคิดด๎วยขนบธรรมเนียมในยุคสมัยนั้น ทําให๎พวกเธอไร๎
ทัศนคติ ขาดมุมมอง ไมํมีจุดหมายที่แม๎จริงในชีวิต
Mona Lisa Smile ภาพยนตร์ที่ถํายทอดเรื่องราวการเรียนรู๎ชีวิตผํานความเป็นครู และ
นักเรียนในมหาวิทยาลัย แบบอนุรักษ์นิยม ที่คิดเพียงแตํให๎ผู๎หญิงมาเรียนไปวันๆ เพียงเพื่อฆําเวลารอ
ให๎ผู๎ชายมาสูํขอ และไปใช๎ชีวิตแบบครอบครัวเทํานั้น แตํมีตัวละคร แคเธอรีน วัตสัน (จูเลีย โรเบิร์ตส์)
ที่เดินทางมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยแหํงนี้ โดยมีความคาดหวังที่จะเปลี่ยนแปลง
ขนบการสอนแบบเดิมๆ และเปลี่ยนวิถีทางความคิดใหมํให๎ไปในทางที่ดีขึ้น เพราะสภาพแวดล๎อม
ภายในมหาวิทยลัยแหํงนี้คือสอนให๎นักเรียนทําตัวในแบบฉบับเดียวกัน คือเรียนเพื่อรอเวลามีสามี และ
การที่ผู๎หญิงมีแหวนบนนิ้วนางนั้นคือรางวัลที่ยิ่งใหญํในชีวิต
การมาสอนของแคเธอรีนในวันแรกนั้น ไมํมีนักศึกษายอมรับเธอ ทุกคนใช๎ชีวิตแบบอําน
ตํารามาแล๎วก็ตอบไปเรื่อยๆแล๎วก็จบ เธอจึงถูกตําหนิจากทางมหาวิทยลัย ทําให๎ความตั้งใจและความ
มั่นใจเธอลดน๎อยลง แตํเธอก็ไมํยํอท๎อและเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหมํ การใช๎ชีวิตของแคทเธอรีน
แตกตํางกับอาจารย์ทํานอื่นๆ เธอพยายามดึงนักเรียนออกจากกฎเกณฑ์เดิมๆ สูํโลกภายนอก เธอ
แนะนําให๎ โจน แบรนด์วิน (จูเลีย สไตลส์) สมัครเข๎าเรียนตํอโรงเรียนกฎหมายของเยล ในขณะที่โจน
กําลังรอให๎แฟนหนุํ มมาขอแตํงงาน การสนันสนุนให๎ลูกศิษย์คิดได๎อยําอิสระ ทําให๎ไมํเป็นที่พอใจกับ
บรรดาอาจารย์หลายทําน และลูกศิษย์อยําง เบตตี้ วอร์เรน (เคิร์สเตน ดันสต์) ซึ่งเป็นเพื่อนของโจน
และเธอเพิ่งแตํงงานตั้งตัวเป็นศัตรูกับแคเธอรีน
แคเธอรีนปลํอยให๎เวลาเป็นเครื่องตัดสินวําการที่เธอปฏิเสธการแตํงงานจากคูํหมั้ นไมํใชํ
เรื่องผิดแตํอยํางใด เธอยังคงมีรอยยิ้มที่ปราศจากความทุกข์ได๎ และเมื่อเบ็ตตี้ต๎องหยํากับสามี จึงทําให๎
เธอรู๎วําการแตํงงานไมํใชํเรื่องที่สําคัญที่สุด และเข๎าใจในความหวังดีของแคทเธอรีน เธอและลูกศิษย์
คนอื่นๆได๎เรียนรู๎ชีวิตและกล๎าที่จะคิดนอกกรอบ และทําในสิ่งที่ต๎องการได๎ ก๎าวผํานขนบเดิมๆที่ปิดกั้น
การเรียนรู๎และการกําหนดชีวิตของหญิงสาวในแบบโบราณ
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ภาพยนตร์เรื่อง Mona Lisa Smile มีเหตุการณ์ที่สนับสนุนที่เป็นเหตุเป็นผลในการ
ดําเนินเรื่องตั้งแตํความคาดหวังที่จะมาเป็นอาจารย์ที่เปลี่ยนทั ศนคติของนักเรียนในมหาวิทยลัยนี้
จนกระทั่งเหตุการณ์การถูกตํอต๎านในด๎านการสอน หรือความพยายามทุกด๎านที่จะให๎ลูกศิษย์ได๎คิด
นอกขนบธรรมเนียมเดิมๆ ทุกสิ่งทุกอยํางดําเนินอยูํบนเส๎นความหวังของแคเธอรีน อาจารย์ผู๎ที่จะ
เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติเ หลํ า นั กเรี ย นพวกนั้ น จะเห็ น ได๎ วํ า เส๎ น เรื่ อ งมี สํ ว นสํ า คัญ มากในการคิ ด ถึ ง
เหตุการณ์ที่จ ะมาสนั บ สนุ น ให๎ เส๎ นเรื่องแข็งแรง และการเสนอเรื่องราวของผู๎ ห ญิงก็ผํ านเรื่องราว
เหตุการณ์ที่จะเป็นประสบการณ์ของตัวละคร ที่ให๎ตัวละครได๎เรียนรู๎ และเข๎าใจในตัวมันเอง และ
ออกมาเป็นเรื่องราวที่สอนผู๎หญิงแบบให๎ซึมซับผํานความสนุกของตัวละครไปเอง ไมํใชํเหมือนเป็นการ
ชี้นิ้วสั่งสอนวําสิ่งนั้นเป็นสิ่งไมํดี ห๎ามทํา แตํเรื่องจะให๎คนดูคิดได๎จากการกระทํา ผลกระทบ หรือผลที่
ตามมาของตัวละคร
2. Dream Believe Dare Do คนเขียนบทละครโทรทัศน์ เรียบเรียงโดย นิศาชล
เตไชยกูล ซึ่งเป็นหนังสือเบื้องต๎นของการเขียนบทละครโทรทัศน์ เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง คือ
บทละครโทรทัศน์ เป็นแบบจําลองชีวิต หรือจินตนาการ และตัวมันเองเป็นเครื่องมือที่ถือ
เป็นตัวกลางสําหรับให๎ทุกคนที่ทํางานเกี่ยวข๎องกันได๎เข๎าใจตรงกันเป็นแบบมาตรฐาน นักเขียนบทที่ดี
จึงต๎องเรียนวิชา “ชีวิต” และ “ทักษะ” การเขียนบท อีกทั้งต๎องพยายามทําความเข๎าใจจุดตรงกลางที่
เชื่อมตํอระหวํางเทคนิคการเขียนบท (ทักษะการถํายทอด) กับภาพชีวิตที่อยูํในใจ เพื่อถํายทอด
ออกมาให๎คนที่เกี่ยวข๎องรู๎เรื่องตรงกัน และตรงกับสิ่งที่อยูํในใจ (ในหัวคิด) ของตนเอง
เริ่มต๎นการเขียนบท : เริ่มอํานทุกตัวอักษร
วิธีการของใครก็ของมันเป็นสัจธรรม เพราะวิธีการทํางานหรือสไตล์การเขียนเป็นเรื่ องที่
คนเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพแตํละครค๎นพบด๎วยตนเอง และในกรณีที่ต๎องการสร๎างบทละคร
โทรทัศน์ จากนวนิยายหรือบทประพันธ์สักเรื่อง วิธีการทํางานก็ยํอมแตกตํางจากการพล็อตเรื่องขึ้นมา
ใหมํ
ยกตัวอยํางเชํน หลักการในการทํางานของอาจารย์ศัลยาที่อํานทุกตัวอักษรแล๎ว การทํา
ความเข๎าใจเรื่อง การทําข๎อมูลเป็นสิ่งแรกที่ต๎องลงมือทํา กลําวคือ อํานให๎มากที่สุด อํานชนิดที่เรียกวํา
ทุกตัวอักษร ดึงออกมาให๎มากที่สุด ดึงประเด็นให๎ได๎วําประเด็นใดที่เป็นเนื้อเรื่อง และประเด็นใดที่เป็น
สํวนของวัฒนธรรม สํวนของประเพณี สํวนใดเป็นฉาก จะอํานแล๎วจดลงไปในหนังสือเลย และเราต๎อง
พิจารณาวํา หลายเรื่องในหนังสือในบทประพันธ์ เราจะใสํลงไปในละครหมดหรือไมํ
หรือตัวอยํางในเรื่องฟ้าใหมํ อาจารย์คึกฤทธิ์ ทํานพูดวํา ตัวละครในเรื่องหลายคนเป็น
คนจริง หลายคนเป็นตัวละครสมมุติ แตํเป็นเหตุการณ์จริงทั้งหมด ฉากเป็นของจริงทั้งหมด ในชํวง
อยุธยาตอนปลายใกล๎จะเสียกรุงตํอเนื่องมาถึงธนบุรี จนถึงชํวงสร๎างกรุงรัตนโกสินทร์ในชํวงไมํกี่ปี
เรื่องนี้กินความยาวถึงขนาดนั้น ฉากทั้งหมดเป็นฉากจริง ไมํวําจะเป็นการเอํยถึงพระบรมมหาราชวังใน
กรุงศรีอยุธยา เขียนถึงบางระจัน เขียนถึงสงครามทุกสงครามที่เป็นสงครามจริง เพราะฉะนั้นฉากคือ
ของจริง ตัวละครมีหลายตัวที่เป็นพระองค์จริง ที่เป็นตัวจริงมี พระเจ๎าตากสิน รัชการที่ 1 วังหน๎า และ
มีตัวละครที่เราเรียกวํา ตัวละครสมมุติ เชํน ตัวพระเอก นางเอก พํอพระเอก ซึ่งผู๎เขียนได๎เขียนขึ้นแล๎ว
สอดแสรกเข๎าไปในชีวิตของพระเจ๎าตาก ของรัชการที่ 1 เพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ต๎อง
พิจารณาดูวําจะเขียนแคํไหน เชํน เหตุการณ์ของเจ๎าฟ้ากุ๎ง ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องการเมือง ความรัก
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ความขัดแย๎ง การฆํา การลงโทษ ซึ่งเหตุการณ์เหลํานี้ต๎องพิจารณาดูวําจะเอาแคํไหน ต๎องคํานึงเมื่อมา
เป็นละคร
ดังนั้น จะเห็นได๎วําวิธีการทํางานของนักเขียนบทโทรทัศน์แตํละคนไมํเหมือนกัน ดังนั้น
มันจึงสะท๎อนได๎วํา กระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์ ไมํมีกฎตายตัว และคําวํา ศิลปะของการ
ดัดแปลงบทประพันธ์จึงเกิดขึ้น เพื่อบอกวํา การเขียนบทละครโทรทัศน์ไมํจําเป็นต๎องยึดติดกับบท
ประพันธ์ต๎นฉบับ
การดัดแปลงบทประพันธ์ คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรื่องราวจากที่เสนอผํานสื่อแบบ
หนึ่งไปยังอีกแบบหนึ่ง คนเขียนบทจึงต๎องผํานขั้นตอนการทํางาน ตํอไปนี้
1. อํานบทประพันธ์ต๎นฉบับซ้ําอีกรอบ ให๎ครบสามครั้งเป็นอยํางน๎อย อํานครั้งแรก
เพื่อสนุก สังเกตความรู๎สึกของตัวเอง อํานครั้งที่สองเพื่อหาสาระ หาจุดแข็งจุดด๎อยของเรื่อง อํานครั้ง
ที่สามเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง
2. วางโครงเรื่องอยํางครําวๆ ให๎โครงเรื่องนี้คล๎า ยกับการลําดับเหตุการณ์วําอะไร
เกิดขึ้นบ๎าง จะไมํบรรยายในรายละเอียด และไมํเลําพัฒนาของตัวละคร
3. บันทึกเกี่ยวกับตัวละครทุกตัวในเรื่อง หน๎าตา นิสัยใจคอ ทัศนคติ กลัวอะไร มี
อดีตอยํางไร ฯลฯ
4. ถามคอนเซ็ปต์ของละครโทรทัศน์เรื่องนี้วําคืออะไร
5. ทํารายการวําด๎วยลักษณะทําทางการแสดงออกตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับละครเรื่อง
นี้เทําที่นึกได๎ เพราะรายการเหลํานี้จะชํวยสร๎างความแตกตํางระหวํางหนังสือและละครโทรทัศน์ และ
เป็นตัวชํวยให๎คุณได๎ใสํความขัดแย๎งหรือเพิ่มสถาการณ์กดดันขึ้นในเรื่องได๎งํายขึ้น
3. งานวิจัยเชิงคุณภาพบทละครโทรทัศน์ไทย กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค โดย
นราพร สั ง ข์ ชั ย อาจารย์ ป ระจํ า สาขาวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
กระบวนการสร๎างสรรค์และเทคนิคของผู๎เขียนบทละครโทรทัศน์
การคิดโครงเรื่อง เกิดขึ้นได๎จากทุกสิ่งที่อยูํรอบตัวของผู๎เขียนบท การเขียนโครงเรื่องจาก
ประสบการณ์จริงของผู๎เขียนบทโทรทัศน์หรือคนใกล๎ชิด แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ตํางประเทศที่
ชื่นชอบ การอํานนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ เรื่องราวที่เป็นปัญหาสังคม โจทย์หรือข๎อเสนอที่ถูก
กําหนดมาจากทางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู๎เขียนบทสามารถนํามาสร๎างเป็นโครงเรื่องของละคร
โทรทัศน์ได๎ทั้งสิ้น
การสร๎างตัวละคร ผู๎เขียนบทมีวิธีการสร๎างตัวละคร ด๎วยการกําหนดความขัดแย๎งให๎ตัว
ละครเอกซึ่งจะต๎องสอดคล๎องกับแกํนและโครงของเรื่อง ตัวละครจะต๎องสนับสนุนเรื่องราวให๎ดําเนิน
ตํอไปได๎ ตัวละครจะต๎องเผชิญกับเหตุการณ์ตํางๆ รวมทั้งการสร๎างลักษณะของตัวละครให๎เหมาะสม
กับนักแสดงที่จะรับบทบาทนั้นด๎วย
การเขียนบทสนทนา ผู๎เขียนบทละครโทรทัศน์สร๎างบทสนทนาจากบุคลิกลักษณะของตัว
ละครโดยการวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร สร๎างคําพูดหรือคําคมให๎ผู๎ชมจดจํา บทสนทนาที่ทําให๎ตัว
ละครได๎แสดงความรู๎สึกตํางๆ เชํน เศร๎า เจ็บช้ํา หรือซึ้งใจผู๎เขียนบทอาจต๎องสวมบทบาทเป็นตัวละคร
นั้น โดยคํานึงถึงความมีชีวิตจิตใจของตัวละคร หรือการสังเกตวําคนที่มีลักษณะเดียวกันกับตัวละครมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

62
วิธีการคิด วิธีการพูดอยํางไร การเขียนบทโดยการใช๎เหมือนกับการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติของคน การ
เลือกใช๎คําพูดที่กระชับ ได๎ใจความ รวมถึงการเขียนบทโดยการใช๎ภาษาให๎ถูกต๎อง
การดัดแปลงบทประพันธ์ ผู๎เขียนบทมีเทคนิคและวิธีการ ดังนี้ การเพิ่มเติมรายละเอียดที่
ขาดหายให๎ครบถ๎วน รวมถึงการเพิ่มเติมหรือตัดทอนตัวละครในเรื่องให๎เหมาะสมกับการนําไปเขียน
เป็นบทละครโทรทัศน์ การเก็บแงํคิดที่ดี บทสนทนาที่ไพเราะหรือคําสําคัญจากบทประพันธ์นํามาใสํไว๎
ในบทละครโทรทัศน์ การค๎นหาแกํนของเรื่อง การตีความบทประพันธ์ การหาความสัมพันธ์ของตัว
ละคร การจัดสัดสํวน วางลําดับเหตุการณ์สําคัญให๎เกิดความนําสนใจและติดตามชม
โดยสรุป การดัดแปลงบทประพันธ์เริ่มมาจากการที่รับโจทย์มาวําต๎องทําเรื่องอะไร และ
เมื่อได๎รับโจทย์มาแล๎วก็ต๎องอํานบทประพันธ์นั้นอยํางน๎อย 3 ครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดของเรื่องราว
เหตุการณ์ ตัวละคร และที่สําคัญคือหาหัวใจ หรือแกนหลักของเรื่องนั้น วําต๎องการสื่ออะไรกับคนดู
เขียนบันทึกออกมาเป็นเหตุการณ์ ลําดับวําสิ่งไหนเกิดกํอนหลัง เมื่อได๎แล๎วก็ต๎องมาวิเคราะห์ตัวละคร
วําควรตัดออกเมื่อมีพฤติกรรมหรือทัศนคติที่เหมือนกัน หรือควรเพิ่มเพื่อให๎เห็นอีกมิติหนึ่งของตัว
ละคร และวิเคราะห์สถานการณ์ เหตุการณ์ที่ต๎องเพิ่มหรือตัดออก แตํต๎องให๎สัมพันธ์ มีเหตุมีผลและ
สอดคล๎องกับแกํนของเรื่อง ตํอมาคือการวาง Treatment เรื่องยํอรายตอน และวาง Scenario ลําดับ
เหตุการณ์รายฉาก ซึ่งนักเขียนบางคนอาจจะเขียนหรือไมํเขียน Treatment ก็ได๎ หลังจากนั้นคือการ
ลง Screenplay ตัวบทจริง มี Dialogue ที่ต๎องเขียนให๎ทันสมัยกับยุคนั้นๆ และมีความเข๎าปาก เป็น
ภาษพูดที่ใช๎กันในชีวิตประจําวัน
การทําละครเกี่ยวกับผู๎หญิงอยูํที่จุดมุํงหมายของเรื่องวําต๎องการสื่อเกี่ยวกับอะไรของ
ผู๎หญิง การนําเสนอเรื่องราวของผู๎หญิงไมํได๎เป็นการบํงบอกวําผู๎ชายเลว เพียงแตํเป็นการนําเสนอเพื่อ
ชี้ให๎เห็นถึงอะไรบางอยํางในตัวผู๎หญิงกับสังคม หรือสิ่งแวดล๎อม เรื่องราวของบทประพันธ์ “คลื่นเหนือ
น้ํา” เป็นเรื่องราวของผู๎หญิงที่มีเป้าหมายของชีวิต แตํในระหวําทางชีวิตของเธอที่ถูกทําร๎ายอยําง
ร๎ายแรงเทําที่ผู๎หญิงคนหนึ่งจะรับได๎ ดังนั้นผู๎เขียนบทประพันธ์จึงต๎องการชี้ให๎เห็นวําจากการที่ถูก
กระทําที่ร๎ายแรงนั้น ไมํได๎สํงผลให๎ชีวิตเราหมดหวังตํอเป้าหมายชีวิต และกลายเป็นคนไมํมีคํา ดังนี้
การดัดแปลงบทประพันธ์จึงต๎องชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจของแกํนเรื่องที่จะสํงผํานไปยังสังคม
จากการได๎สัมภาษณ์และเก็บข๎อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิในครั้งนี้ จะเป็นการชํวยให๎
เกิดความเข๎าใจในเรื่องของการเขียนบทละครโทรทัศน์เรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ได๎เป็นอยํางดี
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การนาเสนอชิ้นงานบทละครโทรทัศน์ “คลื่นเหนือน้า”
ผู๎ศึกษาได๎วางแผนในการสร๎างสรรค์บทละครโทรทัศน์จากการดัดแปลงบทประพันธ์เรื่อง
คลื่นเหนือน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่มาและความสําคัญ :
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงตํอสตรีเป็นจํานวน
มาก ทั้งการเอารัดเอาเปรียบ หรือการทําร๎ายรํางกาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกลําวอาจสํงผลกระทบตํอสภาพ
รํางกายและจิตใจตํอสตรีโดยตรง ทั้งการขาดความมั่นใจ รู๎สึกด๎อยคุณคํา และการฆําตัวตาย ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาเหลํานี้ขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สตรีประสงค์ที่จะได๎รับคือการให๎กําลังใจ และการได๎รับการ
ยอมรับ ละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนเข๎าถึงได๎งําย และเข๎าใจในจุดประสงค์งํายที่สุดเพราะมีทั้ง
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ภาพและเสียง เพราะฉะนั้นบทละครจึงเป็นสื่อตัวกลางที่ดีอีกสื่อหนึ่งที่จะชํ วยสํงสารให๎สะท๎อนถึง
ปัญหาทางสังคม และการรู๎จักแก๎ปัญหา การใช๎ชีวิตอยํางคนที่มีคุณคํา และให๎แงํคิดที่นําสนใจผําน
เรื่องราวที่สื่อโดยตัวละครตํางๆ
วัตถุประสงค์
:
1. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎หญิงมีความคิดเชิงบวก
2. เพื่อให๎ผู๎ชายเข๎าใจผู๎หญิงมากยิ่งขึ้น
กลุํมเป้าหมาย
:
กลุํมคนดูผู๎หญิงอายุ 18 - 40 ปี
กลุํมคนเพศชายอายุ 18 - 40 ปี
รูปแบบ
:
ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน
แนวละคร
:
ดรามํา
ประเภท
:
รายการที่เหมาะสําหรับผู๎ชมที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
ความยาว
:
2 ชั่วโมง
แกํนเรื่อง
:
คุณคําของผู๎หญิงอยูํที่การกระทําและความคิด
ไมํได๎อยูํทพี่ รหมจรรย์และเพศสภาพ
เนื้อเรื่องโดยรวม
เรื่องราวของสิริณี ผู๎หญิงที่ต๎องการพิสูจน์ให๎คนในครอบครัวและสังคมเห็นถึงคุณคําในตัว
เธอ ถึงแม๎วําในชีวิตจะมีวิกฤตอันเลวร๎ายผํานเข๎ามา แตํเธอก็สามารถผํานพ๎นไปได๎ด๎วยความคิดที่วํา
เหตุการณ์เลวร๎ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไมํใชํความผิดของเธอ และผลของมันก็ไมํได๎ทําให๎คุณคําในตัวเธอ
ลดน๎อยลงแตํอยํางใด
โครงเรื่อง
เรื่องราวของ “สิริณี” เด็กผู๎หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ภายนอกเธอดูเป็นคนที่
คํอนข๎าง หยิ่งยโส แตํแท๎จริงแล๎วเธอเป็นคนดี สิริณีเป็นเด็กผู๎หญิงคนหนึ่งที่มีความฝัน เธอใฝ่ฝันวํา
อยากจะ เรียนสูงๆและกลับมาชํวยกิจการของครอบครัว เธอมีความคิดในการก๎าวหน๎าในชีวิต และ
เพื่อไปให๎ถึงเป้าหมายที่เธอตั้งไว๎ สิริณีจึงตั้งใจเรียนอยํางหนักทั้งในโรงเรียนและการกวดวิชานอก
โรงเรียน นอกจากนี้ด๎วยความที่เธอเป็นลูกคนโตของบ๎าน เธอจึงต๎องคอยดูแลน๎ องชายของเธออีก 2
คน และยังเรียนรู๎งานที่เป็นกิจการของครอบครัวอีกด๎วย
เหตุการณ์พลิกผันเมื่อ สิริณี ถูกจับตัวไปพร๎อมกับ “สิริรัฐ” น๎องชายคนเล็กของเธอ เพื่อ
เรียกเงินคําไถํตัวเธอและน๎องชายจากพํอของเธอ เหตุการณ์ในครั้งนั้นได๎สร๎างรอยมลทินในชีวิตของ
เธอเป็น อยํางมาก เธอถูกขํมขืน และน๎องชายคนเล็กของเธอถูกฆําตาย และเคราะห์ร๎ายยังซ้ําเติม
ครอบครั ว เธออีก เมื่อ “สิ ริ เดช”น๎ องชายของเธออีกคนหนึ่ง ได๎ประสบอุบัติเหตุท างรถยนต์และ
เสียชีวิตลง
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น “เสี่ยซัว” ผู๎เป็นพํอของสิริณีเสียใจมากที่เสียลูกชายไป และ
เผลอพลั้งพูดถึงการตายของลูกชายเขาวําไมํสมควรตายแตํตัวสิริณีนั้นสมควรตายแทน เธอมีมลทินมา
อยูํไปก็อายคนในสังคม นอกจากนี้ “สิริมา” แมํของเธอจะจับเธอใสํตะกร๎าล๎างน้ําเพื่อเป็นการลบล๎าง
คํานินทาจากคนในสังคมอีกด๎วย จากคําพูดของผู๎เป็นพํอและการกระทําของผู๎เป็นแมํทําให๎สิริณี เสียใจ
มาก คนครอบครัวไมํต๎องการเธอเพียงเพราะวําเธอโดนขํมขืนมีรอยมลทิน ดังนั้นเธอจึงจะพิสูจน์ให๎คน
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ในครอบครัว และคนอื่นๆได๎เห็นวําการที่เธอเจอเหตุการณ์ร๎ายแรงมานั้น มันไมํได๎ทําให๎ความเป็นคน
หรือคุณคําในตัวเธอลดน๎อยลง แตํมันเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให๎เธอแข็งแกรํง กล๎าที่จะเผชิญกับโลก
ภายนอกด๎วยตัวของเธอเอง สิริณีพยายามที่จะแข็งแกรํงอีกครั้ง และตํอสู๎กับความหวาดกลัวจาก
เหตุ การณ์ที่ เ กิ ดขึ้ น โดยมีกํ า ลั ง ใจที่ดี จ าก “ดํ าริ ” ผู๎ ช ายที่ห ลงรั ก เธอ และไมํรั ง เกี ย จเธอแม๎ เ จอ
เหตุการณ์ที่เลวร๎ายมา ชีวิตของสิริณีคํอยๆปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ด๎วยทัศนคติการเปิดกว๎าง มอง
โลกอยํางยอมรับความจริงในปัจจุบัน
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การดัดแปลงนวนิยายเรื่อง “คลื่นเหนือน้า” สู่บทละครโทรทัศน์
1. ขั้นตอนการเตรียมการกํอนการถํายทํา (Pre-production)
1.1 การสร๎างสรรค์บทละคร
ผู๎ศึกษาได๎ทําการอํานนวนิยายเรื่องคลื่นเหนือน้ํา เป็นจํานวน 3 ครั้ง อํานครั้งแรก
เพื่อรับรสของเนื้อเรื่องวําไปในทางทิศใด อํานครั้งที่ 2 เพื่อเก็บรายละเอียด แกํนของเรื่อง พฤติกรรม
และบทบาท ของตัวละคร และอํานครั้งที่ 3 เพื่อเก็บรายละเอียดทุกอยํางทําความเข๎าใจการลําดับ
เรื่อง การลําดับฉาก หาจุดที่สําคัญ และจุดที่สามารถตัดทิ้งออกไปได๎ เพื่อให๎เนื้อเรื่องมีความสําคัญ
เพียงพอตํอการทําละครแบบจบในตอน หลังจากนั้นจึงจัดทําเนื้อเรื่องยํอของเรื่องทั้งหมดเพื่อทําความ
เข๎าใจในภาพรวม และปรึกษาที่ปรึกษาเพื่อทําความเข๎าใจรํวมกัน เมื่ อเนื้อเรื่องยํอผํานแล๎วจึงจัดทํา
ลักษณะ และบทบาทของตัวละครแตํละตัว เพื่อที่จะทําความเข๎าใจกับลักษณะนิสัยของตัวละครแตํละ
ตัว เพื่องํายตํอการจับความเป็นตัวตนของตัวละครมาเขียนลงในบทละคร นอกจากนี้ยังมีการจัดทํา
โครงเรื่องขยาย ซึ่งคือ จัดลําดับความคิดเป็นข๎อๆ ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง เพื่องํายตํอ
การตํอยอดแตกออกไปเป็นตัวบทละครในแตํละฉาก เพื่อไมํให๎เนื้อเรื่องหลุดออกไปนอกกรอบที่ วางไว๎
มากเกินไป หลังจากนั้นก็นําโครงเรื่องขยายทั้งหมดให๎อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาถึงความเหมาะสมที่
สามารถโยงให๎เรื่องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ต๎องการจะสื่อกับผู๎ชม นั่นคือการสํงเสริมทัศนคติ ของ
ผู๎หญิง เมื่อ Treatment ผํานการตรวจแล๎วจึงได๎จัดทําบทละครทั้งเรื่องออกมาจํานวน 40 หน๎า เป็น
ละครแบบจบในตอน ซึ่งมีความยาว 2 ชม. (Telemovie)
1.2 การเลือกฉากในการถํายทํา
ผู๎ศึกษาได๎ทําการเลือกฉากที่สําคัญของเนื้อเรื่องออกมา โดยมีวัตถุประสงค์ให๎คนดู
เห็นถึงแกํนเรื่องที่ต๎องการนําเสนอ ดังนั้นจะมีความไมํตํอเนื่องของแตํละฉาก แตํผู๎ชมสามารถเข๎าใจถึง
แกํนของเรื่องได๎
1.3 การคัดเลือกนักแสดง
นักแสดงเป็นหัวใจสําคัญอีกอยํางหนึ่งที่สามารถทําให๎ละครมีความครบรส และ
นําสนใจ ดังนั้นนักแสดงจึงจําเป็นต๎องมีความเหมาะสมกับบทบาทเป็นอยํ างมาก ผู๎ศึกษาได๎ทําการ
คัดเลือกนักแสดงหลักในการถํายทําจํานวน 5 ทําน ดังนี้
1. ณัชชา พูลสวัสดิ์
รับบทเป็น สิริณี
2. ฌาณุพงศ์ พรหมสรนันท์ รับบทเป็น ดําริ
3. กฤตภาส จันทนะโพธิ
รับบทเป็น เสี่ยซัว
4. จิดาภา จันทนะโพธิ
รับบทเป็น สิริมา
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5. ธชา ศิลาพันธ์
รับบทเป็น ยุวศักดิ์
นอกจากนี้ยังทําการคัดเลือกนักแสดงสมทบที่มีบทบาทในฉากที่คัดเลือกสําหรับถําย
ทําจํานวน ทําน ดังนี้
1. ชรัญดา ศรียา
รับบทเป็น วรรณา
2. อดิพงษ์ มาริกัน
รับบทเป็น สารวัตรภุชงค์
3. พิชญา พชรเศรษฐ์
รับบทเป็น ฤชุตา
4. สันต์ชัย พลายงาม
รับบทเป็น สิริรัฐ
5. พงศ์ธร สังวาลวัฒนายิ่ง รับบทเป็น พนักงาน
6. พัลลีพร จันทร์สนิท
รับบทเป็น พนักงาน
7. ณัฐติพงษ์ บุญพํวง
รับบทเป็น เพื่อนของสิริณี
1.4 การจัดหาสถานที่ถํายทํา
เนื่ องจากละครที่ผู๎ ศึกษาสร๎างสรรค์ขึ้นจําเป็นที่ต๎องใช๎ส ถานที่ที่เหมาะสมและ
สมจริง อันดับแรกของการหาสถานที่ถํายทํา คือ เลือกสถานที่ออกมากํอนวํ าใช๎สถานที่ใดบ๎าง และดู
วําฉากที่ถํายต๎องใช๎สถานที่แบบไหน เพื่อให๎ฉากดูสมจริงมากที่สุด หลังจากนั้นก็เลือกหาสถานที่ที่
เหมาะสมกับการถํายทํา ซึ่งจําเป็นต๎องหาไว๎หลายๆสถานที่ตํอ 1 ฉาก เพราะบางครั้งเมื่อเราไปขอยืม
ใช๎สถานที่ เจ๎าของอาจไมํสะดวกก็เป็นได๎ ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องหาสถานที่สํารองไว๎ และเนื่องจากต๎องใช๎
หลายสถานที่ทําให๎ใช๎เวลานานพอสมควรในการติดตํอขอใช๎สถานที่ในการถํายทํา สถานที่ที่ได๎เลือกใช๎
ในการถํายทําหลักๆมีดังตํอไปนี้
1. อาคารดับเพลิงบางรัก
2. คาซํา คอนโด อโศก – ดินแดง
3. สยามเซ็นเตอร์
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. บ๎านของอิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หมูํบ๎านเขมรัตน์ พุธมณฑลสาย 2
6. ร๎าน Undress สยามสแควร์ ซอย 3
7. ร๎าน Prefect Combination, Asiatique The Riverfront
1.5 จัดตารางการถํายทํา
เพื่อให๎การถํายทําสะดวกและรวดเร็วจึงจําเป็นต๎องมีการวางแผนจัดตารางการถําย
ทํา การวางแผนการจัดเสื้อผ๎าของนักแสดงที่ใช๎ในแตํละฉาก โดยจะจัดทําออกมาเป็นตาราง ซึ่งจะมี
รายละเอียดของฉากที่ถํายแตํละวัน เวลานัดนักแสดง และทีมงาน
2. ขั้นตอนการถํายทํา (Production)
ขั้นตอนการผลิต หรือการถํายทํา ผู๎ศึกษามีหน๎าที่อีกอยํางหนึ่ง คือ การเป็นผู๎กํากับ
เนื่องจากสามารถเข๎าใจเรื่องทั้งหมดอยํางถํองแท๎จากการเป็นคนเขียนบทแล๎ว จึงงํายตํอการคิดมุม
กล๎อง หรือขนาดภาพเอง อีกทั้งยังสะดวกแล๎วรวดเร็วกวําการที่ต๎องหาผู๎กํากับใหมํแล๎วให๎ทําความ
เข๎าใจกับบทด๎วยตัวเองอีกทั้งหมด ทั้งนี้ ตัวผู๎ศึกษาเองยังต๎องอธิบายรายละเอียดของงานทั้งหมดให๎
ทีมงานฟังเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจตรงกันในภาพรวม และเมื่อถึงเวลาการถํายทําในแตํละวันผู๎ศึกษาเอง
ก็ต๎องทําความเข๎าใจกับตากล๎องในเรื่องของมุมภาพ ขนาดภาพของฉากที่จะถํายในวันนั้นๆ นอกจากนี้
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เรื่องกํากับการแสดงของนักแสดงเอง กํอนจะเข๎าฉากผู๎ศึกษาเองจะต๎องอธิ บายและรองตํอบทกับ
นักแสดง เพื่อดูวํานักแสดงยังขาดอารมณ์หรือยังเข๎าไมํถึงอารมณ์ที่ต๎องการสื่อในด๎านใดบ๎าง แล๎วลอง
ให๎ นักแสดงทั้งหมดซ๎อมกํอนถํายจริงในฉากอยํางน๎อย 1 ครั้งตํอ 1 ฉาก เพื่อเช็คมุมกล๎ อง และดู
อารมณ์ของนักแสดงที่สํงตํอกัน หลังจากนั้นจึงเริ่มดําเนินการถํายทําจริง
3. ขั้นตอนหลังการถํายทํา (Post-production)
สํว นสุ ดท๎ายของชิ้นงาน คือการตัดตํอ ลํ าดับภาพให๎ งานของมาสมบูรณ์ที่สุ ด ใน
ขั้นตอนนี้ผู๎ศึกษาได๎ทํางานคัดเลือก Footage แตํละ Scene ที่ดีออกมา แล๎วจัดวางเป็นฉากๆโดย
แบํงแยกเอาไว๎วําเป็นฉากใดบ๎างเพื่อนงํายและสะดวกตํอการลากลงมาในโปรแกรมตัดตํอ และ
เนื่องจากการถํายทําเป็นไปตามแผนการที่วางไว๎ ขั้นตอนการตัดตํอจึงไมํมีปัญหามากนัก
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บทที่ 5
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การประเมินผลบทละครโทรทัศน์

การศึกษาในหัวข้อจุลนิพนธ์เรื่อง “การดัดแปลงบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้้า สู่บท
ละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง ” ใช้วิธีการประเมินผลหลังการผลิตชิ้นงาน
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมาย จ้านวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายและน้าไปสรุปผลการประเมินต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
กลุ่ มเป้ าหมายหลั ก ที่เ ป็ น เพศหญิง ที่ อ ยู่ใ นช่ว งอายุ 18 – 40 ปี จ้ า นวนทั้ง หมด 8 ท่า น โดยให้
กลุ่มเป้าหมายอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด จ้านวน 40 หน้า และให้รับชมละครที่ถ่ายท้าเป็นเวลา 25 นาที
และให้ ตอบค้ า ถามในหั ว ข้อ “ความคิ ด เห็ นที่ มี ต่ อ ชิ้ นงานจุ ล นิพ นธ์ หั ว ข้ อ เรื่ องการดั ดแปลงบท
ประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้้า สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง”
2. สรุปผลการประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
จากกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเพศหญิง จ้านวนทั้งหมด 8 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จะแบ่ง
ค้าถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นที่มีต่อชิ้นงานจุลนิพนธ์ หัวข้อเรื่องการดัดแปลงบทประพันธ์เรื่อง
คลื่นเหนือน้้า สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
ผลประเมินความคิดเห็น
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ท้าการประเมินผลงาน
1.1 นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ อายุ 22 ปี
1.2 นางสาวนริศรา เพ็ชรเหลี่ยม
อายุ 23 ปี
1.3 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวิริยคุณ อายุ 22 ปี
1.4 นางสาวกนิษฐา จันทร์ทับทิม
อายุ 24 ปี
1.5 นางสาวกฤษณา มูลทองชุน
อายุ 33 ปี
1.6 นางสาวภัทรพรรณ บุญชิต
อายุ 36 ปี

อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ นักศึกษา
อาชีพ พยาบาล
อาชีพ ค้าขาย
อาชีพ รับจ้าง
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1.7 นางสาวธนพร สุนทรจามร
อายุ 22 ปี
อาชีพ Stylist
1.8 นางชญาดา แจ้งเณร
อายุ 30 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท
2. ความคิดเห็นที่มีต่อชิ้นงานจุลนิพนธ์ หัวข้อเรื่องการดัดแปลงบทประพันธ์เรื่องคลื่น
เหนือน้้า สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
2.1 ด้านความเหมาะสมที่ของเนื้อหาละครกับการน้ามาท้าเป็นบทละครโทรทัศน์ :
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า เนื้อเรื่องที่ดั ดแปลงมาจากบทประพันธ์แล้ว มีความเหมาะสมเพียงพอ
ส้าหรับการน้ามาท้าเป็นบทละครโทรทัศน์ เนื้อหาของละครไม่ได้เป็นการให้ความบันเทิงอย่างเดียว
แต่ยังมีทั้งการส่งเสริ มทัศนคติที่เด่นชัด เป็นเรื่องราวที่มุ่งเสนอให้ก้าลังใจ และให้ แง่คิด เนื้อเรื่อง
อาจจะมีความรุนแรงเกินไปเพราะตัวละครที่เป็นนางเอกนั้นได้ถูกข่มขืน เมื่อเปรียบเทียบกับละคร
ไทยส่วนใหญ่แล้วนางเอกจะต้องมีความบริสุทธิ์ ใสสะอาด แต่ในเรื่องคลื่นเหนือน้้านี้ก็ถือว่าเป็นการ
สะท้อนถึงปัญหาสังคมได้ดี ดูเป็นเรื่องทั่วไปที่อาจเกิดกับชีวิตจริงของผู้ หญิงและท้าให้ ผู้หญิงเห็ น
คุณค่าในตัวเองน้อยลง
“ชอบ Plot เรื่องตรงที่ว่านางเอกถูกข่มขืนซึ่งละครไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็น หรือ
อาจรับไม่ได้ในบางทีถ้านางเอกมีมลทินเพราะภาพลักษณ์นางเอกส่วนใหญ่ต้องใสสะอาด ตรงนี้ที่มัน
ท้าให้เนื้อเรื่องมันน่าสนใจ มันดูเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตจริงดี แบบมันเป็น Conflict ที่กระแทกใจ
ผู้หญิงหลายๆ คนได้” (นางสาวภัทรพรรณ บุญชิต, สัมภาษณ์, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
ดังนั้นเนื่อหาของละครจึงเป็นประโยชน์ที่อาจจะช่วยให้ผู้หญิงเห็นคุณค่าในตัวเองมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยั งมีความเห็นส่ว นหนึ่งเห็ นว่าเนื้อเรื่องยัง ไม่เป็นที่สมบูรณ์มากนัก เช่น ขาดการ
เชื่อมโยงบางสิ่ งบางอย่ างไป ตัว ละครบางตัว ยังปูพื้นฐานที่ยังไม่แน่ชัดซึ่งมีผ ลท้าให้ ไม่เข้าใจว่ามี
ความสัมพันธ์ใดกับตัวละครหลัก หรือว่ามีความส้าคัญต่อเรื่องอย่างไร อีกทั้งเนื้องเรื่องบางส่วนมีการ
ยัดเยียดบทพูดมากเกินไปท้าให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ เช่นฉากในห้องนอนที่ตัวละครสริณีนั่งเสียใจและพูด
ว่า “เตี่ยกับม้าท้าเหมือนณีเป็นผ้าขี้ริ้ว” มันเป็นประโยคที่เจาะจงบอกคนดูมากเกินไป
“ตัวละครแต่ละตัวมีบุคลิกที่ค่อนข้างเด่นชัด ท้าให้คนดูเข้าใจได้ว่าตัวไหนดี อย่างไร
แต่เนื้อเรื่องค่อนข้างซับซ้อนไปหน่อย ยังไม่รู้ที่มาของบางคน เช่นอายู้ คือยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใคร แต่
คือมันดูเหมือนเป็นตัวร้าย มันหวังผลประโยชน์ไรกับเสี่ยซัว หรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้ อย่างไร แล้วก็รู้สึก
ว่าบางฉากมีการยัดเยียดบทพูดเกินไป เหมือนมันดูไม่ธรรมชาติ เช่นฉากที่ณีอยู่ในห้องนอนแล้วพูดกับ
ตัวเองว่าเตี่ยกับม๊าเห็นณีเป็นผ้าขี้ริ้ว เราว่ามันดูเหมือนเจาะจงบอกคนดูเกินไป คือค้ามันสวยไปกว่าที่
คนธรรมดาอยู่ๆจะพูดขึ้นมา สรุปคือถือว่าโอเคในระดั บหนึ่ง แต่ยังขาดความเชื่ยมโยง เพราะด้วย
เรื่องราวมันมีตัวละครเยอะ แล้วมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะท้าให้พลาดในส่วนตรงนี้ไ ป”
(นางสาวพัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์, สัมภาษณ์, วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 )
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2.2 ด้านเนื้อหาของละครกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ : ส่วนใหญ่มีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ ดีผ่านตัวละครสิรณี ผู้เป็นนางเอกของเรื่อง ว่าเป็นการให้ก้าลังใจผู้หญิงให้ต่อสู้
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กับอุปสรรคทั้งหลาย เป็นเรื่องราวที่ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ดูถูกตัวเองถึงแม้ว่าคนรอบข้าง
จะดูถกก็ตาม สร้างแรงผลักดันให้ผู้ชมได้ใช้ชีวิตต่อไป อย่างส้านวนที่ว่า The past can hurt. But
you can either run from it, or learn from it. อดีตท้าให้เจ็บปวด แต่คุณสามารถเลือกอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ระหว่างการวิ่งหนี กับเรียนรู้มัน และยังแฝงด้วยความไม่เท่าเทียมกันของเพศชายหญิง ที่
มีการละเมิดสิทธิสตรี อีกด้วย
“เข้าใจว่าเหมือนกับให้ก้าลังใจผู้หญิง ความจริงมันก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิง อาจจะเป็นทุก
คน ถึงเจอเรื่องมาแย่สักแค่ไหนก็เริ่มต้นใหม่ได้ ประมาณว่า The past can hurt. But you can
either run from it, or learn from it.” (นางชญาดา แจ้งเณร, สัมภาษณ์, วันที่ 27 มกราคม
2556)
2.3 ท่านคิดว่าตัวละครเอก "สิริณี" มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน กับผู้อ่านหรือไม่ อย่างไร : ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสม ตัวละคร
“สิริณี” นั้นมีพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในมุมมองของผู้หญิงตัวละคร “สิริณี” สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจ หรือก้าลังใจให้คนดูได้
“ในมุ ม มองของผู้ ห ญิ ง ด้ ว ยกั น สิ ริ ณี ส ร้ า งก้ า ลั ง ใจในการมี ชี วิ ต ต่ อ ไม่ ว่ า จะเคย
เกิดเรื่องร้ายหรือสิ่งบั่นทอนจิตใจมาแล้วก็ตาม” (นางสาวธนพร สุนทรจามร , สัมภาษณ์, วันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2556)
2.4 ความพึงพอใจในการแสดงของนักแสดง มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อ : ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า นักแสดงแสดงบางคนมีความเข้าถึงของบทบาท โดยเฉพาะตัวละครผู้เป็นพ่อ “เสี่ย
ซัว ” ที่เล่ นได้เป็น ธรรมชาติ ท้าให้ มีอารมณ์ร่ว มกับละคร แต่นักแสดงบางคนยังไม่ค่อยมีความ
เหมาะสมด้านการแสดง เช่น “สารวัตรภุชงค์” ที่ขาดความเป็นธรรมชาติด้านการแสดง และการพูด
เป็นเหมือนการท่องบทมากกว่า นักแสดงบางคนเมื่ อไม่มีบทพูดแล้วจะมีบ้างที่หลุด การแสดงที่ก้าลัง
เล่นอยู่ในบท แต่โดยรวมด้านการแสดงเป็นที่น่าพึงพอใจพอสมควร
“มีบางจุดที่ตัดต่อไม่เนียน ท้าให้รู้สึกสะดุดไปบ้าง การแสดงของนักแสดงบางคนก็ยัง
ไร้อารมณ์ ท้าให้เหมือนมายืนท่องบทๆ” (นางสาวกฤษณา มูลทองชุน, สัมภาษณ์, วันที่ 30 มกราคม
2556)
ด้านมุมกล้อง สอดคล้องกับละครไทยดี เป็นมุมกล้องธรรมดา และทางด้านเทคนิคนั้น
ส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจกับเทคนิคด้านเสียง เนื่องจากมีเสียงรบกวนมากและมีเสียงเพลงประกอบที่ดัง เบา ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะฉากที่ตัวละคร “ด้าริ” และ “สิริณี” คุยกันอยู่ในร้านขายรองเท้าและ
กระเป๋า ท้าให้งานไม่สมบูรณ์ ด้านภาพนั้นมีปริมาณพอสมควรที่มีการหลุดโฟกัสของภาพ ท้าให้ภาพ
ไม่คมชัด เทคนิคด้านการตัดต่อ มีบางส่วนที่ยังติดขัด และการทิ้งท้ายของฉากสั้นไปท้าให้อารมณ์การ
เล่าเรื่องยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร สีภาพโดดจากฉากไม่สม่้าเสมอกัน แต่การล้า ดับเรื่องราวเป็นที่น่าพึง
พอใจดูแล้วเข้าใจในเนื้อเรื่องดี
“นักแสดงโดยรวมเล่นดี แต่กล้อง Out of Focus เยอะเหมือนกัน ตัดต่อโอเค รู้
เรื่อง ไม่ได้รู้สึกขัดอะไร โดยรวมดี ” (นางสาวนริศรา เพ็ชรเหลี่ยม, สัมภาษณ์, วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2556)
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2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ควรปรับปรุงเรื่องเสียงให้มีความสมดุล และสมบูรณ์
ดนตรีประกอบละครดูใหญ่เกินไปกว่าฉาก และบางฉากเงียบไปควรปูเสียงเพลงให้มากกว่านี้ เทคนิค
ด้านภาพควรให้ภาพคมชัดมากกว่านี้ เหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปควรปรับสีให้มีความแตกต่างกัน บทพูด
ของตัวละครดูติดขัดไป ควรเพิ่มจุดเชื่อมรายละเอียดให้มากกว่านี้ เช่น ฉากที่ “สิริณี” และ “สิริรัฐ”
ลงจากรถและวิ่งหนี “ยุวศักดิ์” เป็นต้น ควรเน้นฉากอารมณ์ที่ตัวนางเอก “สิริณี” ถูก “ยุวศักดิ์”
ข่มขืนมากกว่านี้
“Production มี ปั ญ หาเรื่ อ งเสี ย งที่ ไ ม่ ชัด มี เ สี ยงรบกวนเยอะ และน่ า จะปู เ พลง
มากกว่านี้ มี Shot เงียบมากไป ท้าให้ไม่ส่งเสริมอารมณ์คนดู การย้อนอดีตในร้านรองเท้าก็น่าจะ
ปรับสีให้ดูแตกต่าง” (นางสาวธนพร สุนทรจามร , สัมภาษณ์, วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556)
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็น
จากการที่ผู้ศึกษาได้ท้าการวิเคราะห์ผล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่เป็นเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุ 18 - 40 จ้านวน 8 คน สามารถสรุปผลได้ว่า
ตัวเนื้อเรื่องมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน้าไปท้าเป็นละครโทรทัศน์ ในขั้นตอนการถ่าย
ท้า (Production) นั้นยังออกมาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่นัก ทางด้านการแสดงที่อาจจะหลุด
แอ็ ค ชั่ น หรื อ การแสดงของตั ว ละครบางตั ว ที่ ยั ง ไม่ มี ค วามเหมาะสม ด้ า นการตั ด ต่ อ (Postproduction) ด้านเสียงที่ไม่มีความสมบูรณ์ เสียงรบกวนเยอะไป และเพลงประกอบดัง -เบาไม่เท่ากัน
ตัดเร็วไปควรจะทิ้งจุดเชื่อมของฉากให้นานกว่านี้
จากผลสรุปข้างต้น ท้าให้ผู้ศึกษาทราบถึง ข้อคิดเห็น ความพึงพอใจ จากกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับชมละครแบบจบในตอน (ระยะเวลาในการท้า Production 25 นาที) ซึ่งจะน้าไปสู่การสรุปผล
และอภิปรายชิ้นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไป

บทที่ 6
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

โครงการจุลนิพนธ์หัวข้อเรื่อง “การดัดแปลงบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้้า สู่บทละคร
โทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติให้แก่ผู้หญิง ” มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษา
โดยสรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อบทละครโทรทัศน์ที่ถูกดัดแปลง
จากบทประพันธ์นวนิยาย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ภาพยนตร์
การท้าแบบสอบถาม และวิทยานิพนธ์ต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท้าการสัมภาษณ์เชิงลึก
นักเขียนบทละครโทรทัศน์ รวมทั้งหมดจ้านวน 2 ท่าน เจ้าของบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้้า และ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อน้ าแนวคิดที่ได้จากการสั มภาษณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์บทละคร
โทรทัศน์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยการค้นคว้า และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ ภาพยนตร์ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น้ามาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์เพื่อประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล
2.1 การเก็ บ ข้ อ มูล ก่ อ นการผลิ ต รายการจากการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึ ก (In-depth
Interview) จากนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จ้านวน 2 ท่าน สัมภาษณ์เจ้าของบทประพันธ์เรื่องคลื่น
เหนือน้้า และสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนหญิง รวมทั้งการท้าแบบสอบถามเรื่องความสนใจ
ในละครโทรทัศน์ประเภทส่งเสริมทัศนคติทางบวก เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการสร้างสรรค์บท
ละครโทรทัศน์
2.2 การเก็บข้อมูลหลังการผลิตผลงาน จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ชื่นชอบการชม
ละครโทรทัศน์ เพื่อศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้ อ่านเนื้อเรื่อง
และชมผลงานที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น
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3. การเก็บข้อมูลหลังการผลิตผลงาน
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายของหัวข้อจุลนิพนธ์ ซึ่งเป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 18 –
40 ปี ที่ชื่นชอบการชมละครโทรทัศน์ จ้านวน 8 ท่าน เพื่อศึกษาและทราบถึงความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายหลังจากที่ได้อ่านและรับชมผลงานที่ผู้ศึกษาผลิตขึ้น

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์
ทดลองดัดแปลงบทประพันธ์เป็นบทละครโทรทัศน์ โดยการเขียนเนื้อเรื่องแบบจบใน
ตอน (Telemovie) (เขียนบทเต็ม 1 เรื่อง และ โครงเรื่องขยาย 1 เรื่อง) และทดลองถ่ายท้าละครจาก
บทละครที่เขียนขึ้น โดยมีความยาว 25 นาที (ถ่ายท้าโดยการคัดเฉพาะฉาก และน้าเรื่องมาเรียงต่อกัน
แบบเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเรื่อง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ต้าราต่างๆ ภาพยนตร์ รวมไปถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อจุลนิพนธ์ ได้มีการสัมภาษณ์นั กเขียนบทละครโทรทัศน์ เจ้าของบทประพันธ์เรื่อง
คลื่นเหนือน้้า และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนหญิง รวมทั้งยังท้าการส้ารวจความสนใจจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
น้ า ข้อ มูล มาใช้ใ นการสร้ า งสรรค์ บ ทละครโทรทั ศน์ เมื่ อผลิ ต บทโทรทั ศน์ ออกมาแล้ ว จากนั้น จึ ง
ออกแบบสอบถามโดยมีประเด็นค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ท้าแบบสอบถาม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับชิ้นงาน เก็บเป็นข้อมูลหลังการผลิตชิ้นงาน เพื่อท้าการสรุปและประเมินผลการศึกษา
วิ ธี ก ารออกแบบการสร้ า งสรรค์ บ ทละครโทรทั ศ น์ แ ละผลิ ต ละครโทรทั ศ น์ แ บบจบ ในตอน
(Telemovie)
1. น้าข้อมูลที่ศึกษาและผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลผล จากนั้นเริ่มท้าเรื่องย่อ
ดั้งเดิมของตัวบทประพันธ์ ตีความลักษณะนิสั ย คาแรกเตอร์ของตัว ละครแต่ละตัว และวิเคราะห์
ออกมา ก่อนจะน้าผลที่ได้มาดัดแปลงเป็นเนื้อเรื่องที่เหมาะสมเพียงพอต่อการสร้างสรรค์เป็นบทละคร
โทรทัศน์ จากนั้น เริ่ มท้าบทละครโทรทัศน์ทั้งหมด โดยยึดจุดประสงค์หลั กของเรื่องคือ “ส่ งเสริม
ทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง”
2. วางแผนการถ่ายท้าจากบทละครโทรทัศน์ที่เขียนขึ้น โดยการท้าเป็นตาราง Overall ,
Breakdown แล้วจึงเริ่มขั้นตอน Production และ Post-production
3. น้าเค้าโครงเรื่องบทละครโทรทัศน์และละครที่ถ่ายท้า เวลา 25 นาที ให้กลุ่มเป้าหมาย
ตรวจสอบและประเมินผล
4. สรุปผลการด้าเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงาน
สามารถผลิตผลงานออกมาเป็นบทละครโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็น โครงเรื่องขยายและ บท
ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน 1 เรื่อง และผลิตละครที่เป็นความยาว 25 นาที (คัดเฉพาะฉากส้าหรับ
การถ่ายท้า) โดยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมทัศนคติให้ผู้หญิงมีความคิดเชิงบวก
โดยอาศัย ข้อมูลแนวคิด และข้อคิดเห็น จากการศึกษาเอกสาร ต้าราต่างๆ ภาพยนตร์ รวมไปถึง
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งานวิจั ยที่เกี่ย วข้องกับหัวข้อจุลนิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้มีการสัมภาษณ์นักเขียนบทละครโทรทัศน์
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้้า และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนหญิง รวมไปถึง ท้าการส้ารวจความ
สนใจจากกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านความคิดเห็น และความพึงพอใจโดยรวมนั้น โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ามีความพึง
พอใจ เพราะกว่ า จะส้ าเร็ จ มาเป็ น ชิ้ น งานที่ ส มบู ร ณ์ไ ด้ แต่ล ะขั้น ตอนล้ ว นแต่ เ ผชิ ญมาด้ว ยความ
ยากล้ าบาก เผชิญกับ ปั ญหาอุป สรรคต่างๆ ที่ต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไหวพริบต่างๆ
รวมถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดียว นับตั้งแต่การเริ่มการเขียนบท ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงกระบวนการ
ตัดต่อ ที่แต่ละขั้นตอนที่จะสร้างสรรค์ออกมาต้องใช้เวลานานพอสมควร
ในด้านความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงในช่วงอายุ 18 – 40 ปี จ้านวน 8 ท่าน ที่
ได้ท้าการประเมินผล ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า เนื้อเรื่องของละครมี่ได้รับการดัดแปลงโดยผู้
ศึกษานั้น มีความเหมาะสมกับการท้าเป็นบทละครโทรทัศน์ และสามารถตอบวัตถุประสงค์ของของ
หัวข้อจุลนิพนธ์ได้อย่างชัดเจน มีการแฝงข้อคิด การสร้างแรงผลักดันในการด้าเนินชีวิตผ่านตัวละคร
“สิริณ”ี ที่เป็นนางเอกของเรื่องได้เป็นอย่างดี
ในด้านความคิดเห็นที่มกี ารแสดงของนักแสดง มุมกล้อง และเทคนิคการตัดต่อ ผลความ
ชื่นชอบที่ได้ออกมานั้นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะให้ความคิดเห็นว่า ตัวละครบางตัวยังเล่นไม่
เป็นธรรมชาติ ไม่สมบทบาท และเทคนิคการตัดต่อยังไม่ค่อยมีความลื่นไหล อีกทั้งการใส่เสียงยังไม่มี
ความสมดุลเท่าไหร่นัก แต่ส้าหรับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าด้วยความที่ไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพนั้นจึง
ท้าให้ การแสดงไม่เป็ น ธรรมชาติ แต่นั กแสดงทุกคนก็ไ ด้พยายามแสดงกันอย่างเต็ มที่แล้ ว อีกทั้ ง
ข้อจ้ า กัดหลายๆอย่ าง ทั้งด้ านเวลา สถานที่ อุป กรณ์ที่ ไม่เ พียงพอ จึง ไม่ส ามารถถ่ายท้าได้ อย่ า ง
สมบูรณ์อย่างมืออาชีพ แต่ความสามารถในระดับนักศึกษา ข้าพเจ้ามีความพึงพอใจกับผลงานที่ได้ท้า
ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ขนาดนี้
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อภิปรายผลการดาเดินงาน
รูปแบบของการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นละครโทรทัศน์ครั้งนี้ เป็นรูปแบบของ
ละครจบในตอน โดยละครเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้มองโลกในเชิงบวก ซึ่งผลงานที่ได้ตรงตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษา ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ มีดังต่อไปนี้
ทฤษฏีเกี่ยวกับสตรี
ขั้นตอนการเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เน้นเรื่องไปทางสตรีมีความส้าคัญมากที่จะต้องมี
ความเข้าใจในบทบาท และข้อจ้ากัดของสตรีในสังคมไทย เพื่อเป็นเหตุผลในการสร้างลักษณะนิสัย
และความคิดของของตัวละครให้สมบูรณ์ได้ ดังนั้นในทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีที่มีทั้งข้อมูลในข้อจ้ากัดของ
ความเป็นหญิง บทบาททางสังคมของผู้หญิง มาตรการควบคุมสตรี และพัฒนาการความเสมอภาคทาง
เพศของหญิงและชายจึงเป็นส่วนที่ส้าคัญในการสร้างตัวละครหลัก ที่ส้าคัญของเรื่องซึ่งเป็นตัวละครที่
พิสูจน์แก่น ความคิดของเรื่อง ซึ่งตัว ละครนี้จะที่มีส ถานภาพและข้อจ้ากัดของความเป็นหญิงที่ถูก
ก้าหนดโดยสังคม และสภาพแวดล้อมให้อยู่ใต้อ้านาจของเพศชาย การจ้ากัดความคิด และความเสมอ
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ภาคทางเพศที่ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรตามหลักทฤษฏีของสตรีที่ถูกก้าหนดไว้ และด้วยทฤษฎีของ
สตรีที่มีข้อจ้ ากัดเป็นแบบแผน จึงเป็นตัวช่วยที่จะตีกรอบความคิดของตัว ละครแวดล้ อมอื่นๆให้ มี
ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นสตรี นอกจากนี้ทฤษฎีเกี่ยวกับสตรียัง สามารถยึดเป็นกรอบที่เป็น
รูปแบบที่ตายตัวของผู้หญิงที่ถูกกดขี่ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบความคิดที่ตัวละครหลักไม่ค้านึงถึง มากนัก
และต้องการที่จะแสวงหาความเสมอภาคทางเพศ และก้าวข้ามข้อจ้ากัดของสตรีไปได้
ทฤษฎีระบบชายเป็นใหญ่
ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยเป็นตัวส้าคัญของเรื่องที่ท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตัวละครหลักในเรื่อง ซึ่งเป็นตัวของนางเอก แนวคิดนี้มีความคิด และ
พฤติกรรมและความเชื่อของความเป็นใหญ่ของผู้ชาย ข้อปฏิบัติ และสิทธิขาดของความเป็นผู้ชายใน
แง่ความคิดและพฤติกรรม และความมีอ้านาจในการตัดสินหรือแสดงออกได้มากกว่าเพศหญิง ซึ่ง
ภาพรวมดังกล่าวเป็นช่องโหว่ที่ท้าให้เพศหญิงถูกท้าร้ายได้โดยง่าย ในการสร้างสรรค์บทละคร ทฤษฎี
นี้จะเป็นตัวช่วยก้าหนดบทบาทของเพศชายในตัวละครแวดล้อมอื่นๆ ที่มีความขัดแย้งต่อตัวละครหลัก
ของเรื่อง และมีพฤติกรรม ความคิดที่ต่างกัน ดังนั้น ทฤษฎีระบบชายเป็นใหญ่จึงสามารถช่วยในการ
วางบทบาท การกระท้าของตัวละครได้ซึ่งจะท้าให้ บทละครมีความสมบูรณ์แบบ และความชั ดเจนใน
เรื่องของสิทธิความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวก
ทฤษฏีนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหัวใจส้าคัญของ
หัวข้อจุลนิพนธ์ แนวคิดนี้มีความสอดคล้องในเรื่องการคิดเชิงบวก วิธีการคิด การเห็นคุณค่าในตัวเอง
การเข้าใจตัวเอง และการยอมรับความจริง แนวคิดทั้ งหมดสามารถเป็นแนวทางในการเขียนเนื้อเรื่อง
ของบทละครให้ออกมาสมบูรณ์ได้ โดยการแฝงเรื่องการเห็นคุณค่าในตัวเอง ความคิดเชิงบวก และการ
พัฒนาตนเองไปกับการกระท้า บทบาทหน้าที่ของตัวละคร ความคิดของตัวละคร รวมทั้งบทสนทนาที่
แฝงแง่คิดในทางอ้อมให้กับผู้ชม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเขียนบทละคร ทั้งนี้ในหลักการคิด
นั้นจะมี 3 วิธี ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกัน โดยมีดังนี้ การคิดเชิงบวก การคิดเชิงลบ และการมองโลกตาม
หลักความเป็นจริง ซึ่ง จะได้เห็นในการเขียนบทละครที่มีการพัฒนาบทบาททางความคิดของตัวละคร
หลังจากการคิดในเชิงลบ ไปเชิงบวก และพัฒนาได้ถึงการมองโลกตามความเป็นจริงในที่สุด ลักษณะ
ต่างๆของการมองโลกเชิงบวก วิธีการและผลจากการมองโลกในเชิงบวกจากทฤษฎีจะเป็นตัวช่วย
ส้าคัญในการสร้ างหลั กการที่มั่นคงของความคิดของตัวละครให้มีความสมบูรณ์แบบและสามารถ
สื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดกับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ทฤษฏีเกี่ยวกับการเขียนบทละครโทรทัศน์
ขั้น ตอนการสร้ างสรรค์บทละครโทรทัศน์เป็นสิ่ งที่ส้ าคัญการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เป็น
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ที่เป็น มาตรฐานทั่วไป บทละครต้องมีความเป็น
เหตุเป็นผลกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น องค์ประกอบต่างๆในการเขียนบท ไม่ว่าจะเป็นโครงเรื่อง
(Plot) ตัวละคร (Character) แก่นเรื่อง (Thought) บทสนทนา (Dialogue) เพลง (Song) และภาพ
(Spectacle) องค์ป ระกอบทั้งหมดล้ วนมีความสั มพันธ์กัน และท้าให้บทละครออกมาเป็นบทที่
สมบูรณ์ได้ นอกจากนี้สิ่งที่ควรค้านึงถึง ในการดัดแปลงบทประพันธ์คืออรรถรสของเรื่อง โดยการ
ดัดแปลงเรื่องต้องท้าการเสริมหรือเติมแต่งให้เนื้อหามีความน่าสนใจ หรือตัดบางส่วนที่มีความน่าสนใจ
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เป็นส่วนน้อย ไม่มีความส้าคัญ หรือหน้าเบื่อออก เพื่อความสนุกสนานของเรื่อง หรือมีการเปลี่ยนหรือ
ย้ายฉากเพื่อความแปลกตาหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจส่งผลกระทบ ดังนั้น การเขียนบทต้องค้าถึงถึงความ
ละเอียดอ่อนของเนื้อเรื่องและผลกระทบด้วย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิสตรีในนวนิยายของโบตั๋น มีทั้งด้านสถานภาพและ
บทบาทสตรี ด้านคุณสมบัติของสตรี ด้านความรู้และการแสวงหาความรู้ ด้านความรักและครอบครัว
ซึ่งได้ท้าการอธิบ ายรูป แบบของตัว ละครที่ถูกสร้างโดยโบตั๋นอย่างชัดเจน และเป็นเอกลั กษณ์ ซึ่ง
สามารถใช้มาเป็นกรอบพฤติกรรม ความคิด ที่เป็นแบบอย่างของตัวละครที่สมบูรณ์และจุดเด่นของตัว
ละครไม่หายไปได้ อีกทั้งยังคงความเป็นสตรีที่มีพัฒนาการตามแบบฉบับของผู้เขียนบทประพันธ์ใน
เรื่องที่ผู้ศึกษาได้น้ามาเขียนเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของสตรี จะเป็นการน้ามาตรการ วิธีการ
ในการท้าความรุนแรงต่อสตรีมาใช้ในการสร้างสถานการณ์ของเรื่อง อีกทั้งน้าผลกระทบมาช่วยในการ
เขียนเรื่องให้มีความลึกซึ้ง ความเข้าใจต่อการถูกกระท้าของตัวละครเพื่อที่ใช้ในการสื่ออารมณ์กับคนดู
ให้คล้อยตาม และเข้าใจในบทบาทของตัวละครมากยิ่งขึ้น
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ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
1. ปัญหาเรื่องการเขียนบท
เพราะเป็นการดัดแปลงจากบทประพันธ์จึงต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจให้ครอบคลุ ม เข้าใจ
เรื่องอย่างลึกซึ้ง และเป็นการยากมากที่ต้องแปลงจากการพรรณนามาเป็นการกระท้าให้คนดูเห็น และ
การปรับเปลี่ยนบทการสนทนาให้มีความลื่นไหล มีความเข้าปากมากขึ้น และต้องท้าให้คนดูรู้สึกน่า
ติดตามตอนต่อไป
2. ปัญหาเรื่องสถานที่ถ่ายท้า
เนื่องจากละครเป็นการใช้สถานที่ที่เยอะมาก จึงจ้าเป็นต้องใช้เวลานานในการหาสถานที่
เพื่อใช้มนการถ่ายท้า โดยเฉพาะร้านขายรองเท้าและกระเป๋า ที่หายากมากที่จะให้เข้าไปท้าการถ่าย
ท้า
3. ปัญหาเรื่องทีมงาน เนื่องจากมีการถ่ายหลายวัน ทีมงานในแต่ละวันจะไม่ใช้คนเดิม
ทั้งหมด เพราะทุกคนต้องเวียนกับไปช่วยคนอื่ นๆด้วย และบางครั้งก็ออกกองถ่ายท้าชนกันหลายกอง
ท้าให้ทีมงานไม่เพียงพอในการถ่ายท้าในแต่ละวัน
4. ปัญหาด้านนักแสดง
นักแสดงบางคนยกเลือกระทันหันท้าให้ต้องเร่งหานักแสดงคนใหม่เพื่อให้ทันต่อวันถ่ายที่
ก้าหนดไว้แล้ว และนักแสดงบางคนก็ให้เวลามาแสดงให้ไม่ได้ ท้าให้ต้องจัดเวลาให้ตรงกันซึ่งเป็นการ
ยากมาก และมีเวลาที่ตรงกันน้อยมาก
5. ปัญหาเรื่องอุปกรณ์การถ่ายท้า
อุป กรณ์ภ ายในคณะไม่เ พีย งพอต่อ การใช้ง านท้า ให้ การถ่า ยท้ าล่ าช้ า จนบางครั้ง ไม่
สามารถรอให้ มี อุ ป กรณ์ ค รบได้ ใ นการถ่ า ยท้ า รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ มี ปั ญ หา เช่ น ไมค์ บู ม ที่ มี เ สี ย งซ่ า
ตลอดเวลา จบบางครั้งต้องใช้ไอโฟนหรือใช้ไมค์หัวกล้องแทน
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6. ปัญหาเรื่องการลงเสียงและตัดต่อ
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไม่สามารถรองรับการตัดต่อได้ไหวจึงต้องเสียเวลาไปตัดที่
คณะตลอดเวลา การตัดต่อนั้นก็ยาก โดยเฉพาะการลงเสียงที่ต้องใช้ทั้ง Sound Effect และเพลง
ประกอบ ซึ่งไม่ช้านาญเท่าไหร่นัก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

ข้อแนะนาในการทาการศึกษาและการดาเนินงานครั้งต่อไป
บทละครในบางบทสนทนาบางครั้ ง ฟั ง แล้ ว ติ ด ขั ด ไม่ เ ข้ า ปาก ควรลองพู ด ไปด้ ว ยใน
ขณะที่เขียน
ในอนาคตข้างหน้า ผู้ศึกษาควรหาข้อมูลมาประกอบการเขียนบทละครโทรทัศน์มากกว่า
นี้ เพื่อความสมเหตุสมผลของตัวละคร และเหตุการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดัดแปลงบทประพันธ์ที่
ต้องท้าการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและไม่ท้าให้ คุณค่า ความงดงาม และสิ่งที่ในบทประพันธ์เดิม
ต้องการสื่อกับผู้อ่านหายไป
การแสดงนั ก แสดงบางคนยัง ไม่ มีค วามเหมาะสมกั บบทบาท ควรเลื อ กและหาคนที่
เหมาะสมมากกว่านี้ ตัวละครบางตัวมีการหลุดการแสดงขณะแสดงอยู่หน้ากล้อง และอารมณ์นักแสดง
ยังไม่ถึง ดังนั้นต้องอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับบทลักษณะ และบทบาทตัวละครให้นักแสดง
การตัดต่อยังไม่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะด้านเสียงที่ไม่มีความสมดุลกัน ควรปรับเสียงให้
ดี ให้เท่าเทียมกันทั้งหมด ด้านภาพมีการหลุดโฟกัสบ่อยดังนั้นต้องท้าการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะ
ลงมือถ่ายท้า
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ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณ์เชิงลึก
- คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
- คุณณัฐิยา ศิริกรวิไล
- คุณสุภา สิริสิงห
- คุณพัชรี ไหมสุข

นักเขียนบทละครโทรทัศน์
นักเขียนบทละครโทรทัศน์
นักประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้ํา
หัวหน้าหน่วยให้คําปรึกษามูลนิธิเพื่อนหญิง
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เรื่อง การศึกษาข้อมูลในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์เชิงส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
---------------------------------------------------ฉบับที่ 1
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ จํานวน 5 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ มีวิธีการอย่างไร
ข้อที่ 2 การตีความพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อแปลงเป็น Action และ
Dialogue มีวิธีการอย่างไร
ข้อที่ 3 การเขียนบทละครโทรทัศน์แบบละครยาว กับ บทละครโทรทัศน์
แบบจบในตอน มี วิ ธี ก ารเขี ย น และการเล่ า เรื่ อ งที่ แ ตกต่ า งกั น
อย่างไรบ้าง
ข้อที่ 4 การเขี ย นบทละครจากการนํ า หนั ง สื อ นวนิ ย ายมาดั ด แปลง มี
วิธีการวิเคราะห์ฉาก และตัว ละคร ว่าจะต้องมีการเพิ่ม หรือตัด
ออกในเรื่องอย่างไร
ข้อที่ 5 การเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เน้นเรื่องของผู้หญิงโดยตรง จุดเด่น
คืออะไร
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ฉบับที่ 2

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทประพันธ์จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขียนเรื่องคลื่นเหนือน้ํา
ข้อที่ 2 จุดเด่นของตัวละครเอกในบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้ํา
ข้อที่ 3 ถ้ามีการน้ําเรื่อ ง “คลื่ น เหนือน้ํ า ” ไปดัดแปลงเป็น บทละคร
โทรทัศน์ ท่านมีความคาดหวังอย่างไร

ฉบับที่ 3

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 3 ข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 พฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรง
ข้อที่ 2 การดูแล และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงที่ถูก
กระทํารุนแรง
ข้อที่ 3 ทัศนคติส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ถูกทํารุนแรงที่มาขอคําปรึกษา หลัง
ถูกกระทํา และหลังได้รับคําปรึกษา
ข้อที่ 4 ความคาดหวังต่อละครที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
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บทสัมภาษณ์เชิงลึก
คุณสรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์
ข้อที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ มีวิธีการอย่างไร
หลังจากที่รับโจทย์มาว่าเราจะได้ทําเรื่องอะไร ดูแก่นในเรื่องที่เราได้รับมาว่าแก่นมันคือ
อะไร แก่นมันคือสารสําคัญที่เราจะบอกกับดูว่าเราต้องการจะบอกเรื่องอะไร เช่นถ้าเราจะบอกเรื่อง
ความพยาบาทกับ การให้ อภัย เราก็ต้องจับตรงนั้นให้ มั่น แล้ ว การสร้างสรรค์แต่ล ะอย่าง การคิด
สถานการณ์ของเรื่องก็ต้อง Support กับแก่นเรื่อง เช่น ให้ตัวละครมีคู่ตรงข้ามแบบ Binary of
Position ทําให้ตัวละครหนึ่งเป็นคนให้อภัยเสมอ ส่วนตัวร้ายอีตัวหนึ่งก็จะผูกอาฆาตจองเวร แต่ว่า
ทั้งหมดทั้งมวลจะต้อง Support กับแก่นเรื่อง เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องแปลง
เรื่องจากนวนิยายอะไรมาทําบทโทรทัศน์ก็ต้องจับก่อนว่าแก่นเรื่องนั้นคืออะไร พอได้แก่ นเรื่องแล้วก็
เข้าขั้นตอนที่สอง คือการพัฒนาโครงเรื่อง บางทีตัวนวนิยายที่เราได้มามีสถานการณ์ไม่เพียงพอ หรือ
เข้มข้นไม่พอ มี 2 ประเด็น บางเรื่องมีสถานการณ์ที่ไม่เพียงพอแต่บทโทรทัศน์จะต้องยาว อย่างเช่น
เรื่อง อาญารัก รักเกิดในตลาดสด ที่เป็นนวนิยายที่เล่มบางๆ แต่พอมาทําเป็นบทละคร 24 ตอน 1
ตอน 1ชม. เราก็ต้องมีการเพิ่มสถานการณ์เข้าไป หรือสถานการณ์บางอย่างที่ไม่เข้มข้นพอ เราก็ต้อง
เพิ่มความเข้มลงไป การแปลงบทบางครั้งเอามาจากเรื่องสั้นก็มี อย่างเช่นเรื่อง นางทาสที่เป็นเรื่องสั้น
10 หน้า เราก็ต้องเอามาทําขยายยาว เพราะฉะนั้นวิธีการคิดโครงเรื่องขยายทั้งหมดต้อง Support กับ
ตัวแก่นเรื่องหลัก ตัวโครงเรื่องที่ทําบางที่มี 3 หน้า หรือ 5 หน้า บางครั้ง 20 หน้าก็มีก็แล้วแต่ความ
ต้องการ ความละเอียดมากน้อยของทางผู้จัดหรือค่ายละคร หลักจากที่เราได้ทําการพัฒนาโครงเรื่อง
แล้ว ขั้นที่สามคือการวาง Treatment หรือโครงเรื่องขยาย พี่ให้คําจัดความของคําว่า Treatment ว่า
เรื่องย่อหลายตอน ถ้าเกิดว่าเราจะทําละครเรื่องหนึ่ง อย่างเช่น เวียงร้อยดาว เราวางไว้แล้ว 28 ตอน
เราก็ต้องวางว่าแต่ละตอนจะนํ าเสนออะไร ตอนที่ 1 จะนําเสนออะไร ตอนที่ 2 จะนําเสนออะไร
เพราะฉะนั้น Treatment ตอนที่ 1 เราก็จะเห็นภาพรวมของตอนที่ 1ว่าเราจะนําเสนอตั้งแต่ตรงนี้ ถึง
ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นลําดับของการเล่าเรื่องในแต่ละตอน พอได้ Treatment ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4
ก็คือ Scenario คําว่า Scenario พี่ให้คําจํากัดความว่า ลําดับเหตุการณ์รายฉาก เช่นสมมุติว่ าวางใน
Treatment ตอนที่ 1 ไว้ว่า พระเอกนางเอกเจอกัน ไปจนถึงประเด็นที่พระเอกเข้าใจนางเอกผิ ด
เพราะฉะนั้นในตัวของ Scenario ก็ต้องลําดับฉากว่า ให้พระเอกเจอกันเลยมั้ย หรือจะเปิดที่ความ
ขัดแย้งปมในใจของนางเอกก่อน เราก็ได้เห็นว่าเราจะเล่าอะไรก่อนหลังจาก Scenario ในบางครั้ง
นักเขียนบางคนไม่เขียน Treatment แต่ไม่ได้แปลว่าไมมี Treatment แต่ Treatment เขามีอยู่ใน
หัวที่แม่นมาก แต่สําหรับนักเขียนที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะต้องเขียนเพราะเป็นการลําดับความคิด บางครั้ง
ผู้จัดจะเรียกร้องหาถึง Scenario ด้วย เพื่อที่จะได้ดู เช่นเปิดมา 2 เบรกแรงพระเอกนางเอกจะต้อง
เจอกัน ตัว Scenario จะเป็นตัวช่วยได้ว่าตรงนี้เราช้าไปมั้ย เราข้าม Scene นี้ไปก่อนแล้วค่อยตัดมา
เล่าScene ดีมั้ย ขั้นที่ 5 คือการลงบทจริง Screen play ตัวบทจริงก็จะเป็นการลง Dialog สิ่งที่มัน
ขยายมาจากตัว Scenario หลังจากที่เราวางรายฉากไปตัวของแต่ละจะเสนออะไร เป็นฉาก Free มั้ย
ฉาก Free คือฉากที่เราสามารถตัดออกไปได้เลยเรื่องไม่กระเทือน ลักษณะแบบนี้มันไม่ควรจะเกิด
ขึ้นกับละครที่มีความเข้มข้น และในการเขียนบทแต่ละฉากเราก็ถามว่าฉากนี้เราต้องการจะบอกอะไร
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กับคนดู มันอาจจะทําให้เราได้เห็น Character บางอย่างของตัวละคร มันอาจจะทําให้เห็นถึงความคิด
บางอย่างหรือแผนการบางอย่างก็ได้ เพราะฉะนั้นใน 1 Scene เราต้องจับให้ได้ว่าเราต้องการบอก
อะไรกับคนดูและมันมี Conflict หรือว่าความขัดแย้งอะไร ถ้าเราเขียนบทโดยที่ตัวละครไม่มี Conflict
มันจะไม่สนุก มันเดินไม่ได้ แต่ว่าถ้ามี Conflict มีการปะทะกันของตัวละครมันจะทําให้คนดูเริ่มรู้สึก
อยากติดตาม อันนี้จะเป็น 5 ขั้นตอนหลักๆของการสร้างสรรค์ ส่วนขั้นที่ 6 คือการตรวจและการแก้ไข
อาจจะเป็นผู้จัด ผู้กํากับ หรือสถานีอย่างเช่นช่อง 7ก็จะมีทางสถานีเข้ามาดูเพื่อสั่งให้แก้
ในการเขียนบทถ้าสมมุติว่าเราได้วาง Treatment เอาไว้แล้วแต่เรามี Idea ใหม่เราก็ใส่
ไปได้ อย่าฝืน Treatment เพราะว่าบางทีตัวละครไม่เชื่อ อย่างเช่นบางทีเราวาง plan ของวันนี้ว่าเรา
จะทํ า อะไรบ้ า ง แต่ พ อทํ า จริ ง ๆทํ า ไม่ ไ ด้ Conflict เริ่ ม มา ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ แ ล้ ว
เพราะฉะนั้ น ไม่ต้ อ งไปเกร็ ง ตาม Treatment มาก Treatment เป็ น แค่ การกํ า หนดกรอบในการ
ทํางานของเรา แต่ไม่ต้องไปฝืนเชื่อทําตาม Treatment ทั้งหมด ไม่อย่างนั้นตัวละครมัยจะแข็งมาก
ข้อที่ 2 การตีความพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อแปลงเป็น Action และ Dialogue มี
วิธีการอย่างไร
ตอนที่ พี่ ทํ า เวี ย งร้ อ ยดาว ตั ว ละครตั ว หนึ่ งในนิ ย ายบรรยายว่ า มี ค วามสารถในการ
ทําอาหารมาก เป็ น แม่บ้ านแม่เ รื อ น แต่ไ ม่ได้ บอกว่ าทํา อะไรได้บ้ าง เพราะฉะนั้น ก็ต้ องทํ าตรงนี้
พยายามใส่สถานการณ์ออกมา ความเป็นแม่บ้านแม่เรือน ความเป็นคนที่ทําอาหารเก่ง ทําอะไรได้บ้าง
อย่างเช่น เปิดด้วยตัวละครตัวนี้กําลังอยู่ในครัว ทําอาหารอยู่ก็เป็นการบ่งบอกว่าคาแร็กเตอร์ตัวนั้น
เป็นคนยังไง ให้มันมากไปกว่าแค่คําคําเดียวว่าทําอาหารเก่ง แต่การใส่ก็ต้องดูจังหวะความเหมาะสม
ความยากของการเขียนบทไม่ได้อยู่ที่การเขียนบทเป็น แต่มันอยู่ที่การจับจังหวะ ใครๆก็สามารถเขียน
บทได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะสนุกนะ ใครๆก็เขียนบทได้หมายความว่า การเขียนบทมันเป็นศาสตร์
ของการเล่าเรื่อง ทุกวันนี้เราก็เล่าเรื่องกันอยู่แล้ว เราเล่าให้เพื่อนเราฟังว่าละครเรื่องนี้เป็นยังไง เรา
แนะนําให้เพื่อนไปดูซีรี่ย์เรื่องนี้สิ เพราะอะไร คือการเล่าเรื่องเนี่ย Narratology แต่เดิมเรียกว่านิยาย
วิทยา พอมันฟังแล้วมันดูเป็นนิยายเกินไป ทางจุฬาเลยเปลี่ยนเป็นศาสตร์แห่งเรื่องเล่า ศาสตร์แห่ง
เรื่องเล่าเค้าวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเล่าเรื่องกันอยู่ล่ะ แต่สิ่งนึงที่รู้สึกคือ
ทําไมคนคนนึงเล่าแล้วมันสนุกอ่ะ ให้เล่ากระต่ายกับเต่า 10 คนเนี่ย การเล่าความน่าสนใจมันต่างกัน
บางคนอาจขยักเอาไว้ เน้น หรือขยี้ ลีลาต่างๆ ดีไซน์ให้ตัวคาแรกเตอร์กระต่ายมันต่างออกไป มันก็
ต่างล่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือจังหวะ เล่ายังไงไม่ให้น่าเบื่อ บางคนเล่าไปเรื่อยๆแต่เราฟังเพลินจัง
ด้านภาษามันก็เป็นภาษาเขียนกับภาษาพูด บางที่ที่เราพูดอาจจะพูดว่าใช่ปุาว แต่ในภาษาเขียนต้อง
เขียน ใช่หรือเปล่า อย่างนี้ เพราะฉะนั้นภาษาที่มันสละสลวยเกินไปในนิยาย โดยเฉพาะนิยายที่เป็น
ปัจจุบันในอดีต ยกตัวอย่างเช่น บ้านทรายทอง บ้านทรายทองคุณ กรอง สุรางคณา เขียนเอาไว้ที่เป็น
ปัจจุบันในยุคนั้นซึ่งถ้าเรามาเขียนตอนนี้มันก็ต้องเป็นพีเรียต เพราะฉะนั้นภาษามันต้องคงความเป็นพ
รีเรียตในกรณีนั้น แต่ถ้าเป็นเรื่ อง เช่นสวรรค์เบี่ยงมันเป็นปัจจุบันของในอดีต และถ้าเราจะทําใน
ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ควรทําเป็นพีเรียตเหมือนบ้านทรายทอง ก็ต้องทํา ให้มันเป็นปัจจุบัน เพราะฉะนั้น
ภาษามันต้องปรับให้มันสมัยใหม่ พูดให้มันเข้าปากคน หรืออย่างเขียนเรื่องหงส์ ที่เป็นเรื่องจีน เราก็
ต้องดูว่าคนจีนเขาพูดกันยังไง เพราะในตัวนิยายไม่ได้มีธรรมเนียมการพูดเป็นจีนเท่าไหร่ เช่น คนจีน
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จะชอบพูดตรงๆ สั้นๆ โพงพาง หรือมักจะมี สํานวนบางอย่างที่คนจีนชอบพูดกัน วิธีการที่เราจะทํา
อย่างนั้นได้ เราก็ต้องอ่านวรรณกรรมประเภทนั้นเยอะๆ เสพสื่อประเภทนั้นเยอะแล้วมันก็จะได้เอง
ข้อที่ 3 การเขียนบทละครโทรทัศน์แบบละครยาว กับ บทละครโทรทัศน์แบบจบใน
ตอน มีวิธีการเขียน และการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ก็ต้องถามว่าการเขียนนิยายกับเรื่องสั้นมันต่างกันมั้ย มันต่างกันด้วยขนาดความสั้นยาว
Anthology เป็นแบบจบแล้วจบเลยมีแก่นแน่นอน เช่นบันทึกกรรม ความแตกต่างคือความยาว แบบ
จบในตอนจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องต้องกระชับ สําหรับแบบ Serial ละครยาวจะต้องคิด
เหตุการณ์เพิ่ม หรือทําให้เกิด Dramatic Situation หรือสถานการณ์นาฏกรรม เช่น ทําให้พระเอกกับ
นางเอกมีการปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า เช่นบันทึกกรรมสักตอนหนึ่ง มันอาจจะปูมา
เรื่อยๆและมาเพล้งเอาตอนจบทีเดียว แต่ถ้าเป็นละครยาวต้องเกิดการปะทะกันบ่อยๆ จากเล็กมา
กลาง ใหญ่ Climax
ข้อที่ 4 การเขียนบทละครจากการนําหนังสือนวนิยายมาดัดแปลง มีวิธีการวิเคราะห์
ฉาก และตัวละคร ว่าจะต้องมีการเพิ่ม หรือตัดออกในเรื่องอย่างไร
ฉากบางฉากก็ไม่ส ามารถทําได้จากในนิยาย เช่น ทล่ มสถานทูต เราคงจะให้ ไปทล่ ม
สถานทูตไม่ได้ หรือการปฏิวั ติ อย่าเวียงภูคํา ในละครคุณชายรัชชานนท์ ที่คนดูคิดว่าเป็นประเทศ
เพื่อนบ้านเราหรือเปล่า อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราก็ต้องสมมุติขึ้นมาหรือหลีกเลี่ยงอันนั้น
ไปอย่างนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนฉาก หรือเช่น รอยไหม แต่เดิมไม่ได้เป็นเรื่องของทางเหนือ แต่มั น
เป็ น เรื่ องของทางลาวอย่ างนี้ แต่ว่าคุณยิ่งยศ ปัญญา ก็เปลี่ยนจากลาวที่เป็นเพื่อนบ้านเราไปอยู่
เชียงใหม่ดีกว่ามั้ย ทางเหนือยังไงมันก็เป็นประเทศเรา คนไทยเราน่าจะไม่ถือสา อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยน
ฉากจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือย้นระยะลงมาใกล้ๆ เช่น เรื่องบ้ างเรื่องเกิดแต่อยู่ในบ้าน
เราอาจต้ องย้ า ยโลเคชั่ น ในมั น ดู แ ปลกตาขึ้ น เช่ น พระเอกนางเอกอาจจะต้ อ งสร้ า งให้ ไ ปน้ํ า ตก
ทุ่งทานตะวัน เช่นเรื่องดาวเรืองที่ไปจบที่ทุ่งดาวเรือง เพื่อไป Support กับชื่อดาวเรืองก็คือเป็นการ
สร้างฉากขึ้นมา แต่ฉากที่เขาสร้างขึ้นมามีจุดมุ่ งหมายบ้างอย่างที่จะบอกว่านี่ไงนางเอกชื่อดาวเรืองก็
เลยไปปิดที่ทุ่งดาวเรือง
ตัวละครบางตัวในนิยายจะเป็นตัวละครมิติเดียว คนเขียนบทก็จะทําให้มันหลายมิติ หรือ
ตัวละครหลายมิติก็มาทําเป็นมิติเดียวก็มี ยกตัวอย่างนิยายของคุณทมยันตี เราจะไม่พบว่ามีตัวละครที่
ร้ายชัดเจน นิ ย ายของคุณทมยั น ตีจะมีความเป็นมนุษย์สู งมาก แม่เลี้ ยงก็ไม่ได้ร้ายแบบเกลี ยดชัง
ลูกเลี้ยงมากขนาดนั้น แต่พอเอามาทําละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเมโลดราม่าสูงมันไม่พอ ร้ายก็ต้อง
ร้ายชัดเจน ตามมายาคติคนไทยจะมีความรู้สึกว่าแม่เลี้ยงเป็นคนร้าย เมียน้องเป็นคนร้าย เราอาจต้ อง
เพิ่มดีกรีความร้ายให้ตัวละครมากขึ้นจนบางทีจะเป็นตัวที่เป็นคนละคนกับในนิยายเลยก็ได้ หรือในทาง
กลับกันตัวละครที่มีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างผู้เขียนบทอาจจะแปลงให้มันเป็นหลายมิติมากขึ้น
อย่างเช่นมณีจันทร์ในทวิภพล่าสุด ถ้าอ่านในนิยายเราจะเห็นว่ามณีจันทร์เรียบร้อย สมบูรณ์แบบ แต่
ถ้าเราดูในเวอร์ชั่นของช่อง 7 จะเห็นว่ามณีจันทร์มรความซน สมัยใหม่มากขึ้น ก็เป็นการเปลี่ยนให้
สมัยใหม่มากขึ้น
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ข้อที่ 5 การเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เน้นเรื่องของผู้หญิงโดยตรง จุดเด่นคืออะไร
อําแดงเหมือนกับนายริดเป็นเรื่องของสิทธิสตรี พอเราจะเสนอเรื่ องสตรีปฺุปเนี่ยตามหลัก
วิชาการคือเราจะนําเสนอละครประเภทสตรีนิยม ข้อควรระวังในการเสนอเรื่องสตรีนิยมก็คือว่า บางที
การเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงมันกลับกลายเป็นการเหยียดผู้ชาย ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์
ละครประเภทสตรีนิยมหรือละครผู้หญิงที่เราเรียกกันที่ดีไม่ใช้การไปโต้ตอบว่าผู้ชายเลว แต่มันคือการ
ทําให้รู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีสิ่งดีแต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกัน เธอมีดีเรื่องพละกําลัง ฉันก็มีในเรื่องของ
ความละเมียดละไม อันนี้คือแก่นของสตรีนิยม ไม่ใช่เป็นว่าผู้ชายมันเลว ผู้หญิงดี ฉลาดกว่าผู้ชาย
ผู้ชายโง่ อันนี้ไม่ใช่ละครผู้หญิงที่แท้จริง แต่มันคือการผลักอะไรบางอย่าง อย่างเช่นการทําเรื่องอําแดง
เหมือนกับนายริด ซึ่งเป็นเรื่องของผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่4ที่ลุกขึ้นมาถวายฎีกา การทําละคร1ฎีกา
หนึ่งหน้า19ตอนแสดงว่ามันต้องขยายเหตุการณ์เยอะมาก เพราะฉะนั้นพี่ก็จะดูว่าในสมัยรัชการที่ 4
เกิดเหตุการณ์อะไรกับผู้หญิงบ้าง เช่นผู้หญิงไม่สามารถเรียนหนังสือได้ คนที่เรียนได้ต้องเป็นผู้ชายที่
บวชเป็น พระ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความกดขี่ทางสั งคมอยู่ล่ะ ถ้าเกิดว่าเรามองตัวละครอําแดง
เหมือนโดยใช้ผู้หญิงเข้าไปจับและเราก็ดูว่าเครื่องมือในสมัยนั้นที่ผู้ หญิงใช้ต่อสู้กับบรรทัดฐานทาง
สังคมมันคืออะไร อย่างอําแดงเหมือนไม่ได้ไปเรียกร้องก่อม็อบ อําแดงเหมือนใช้วิธีการขยับยกตัวเอง
ด้วยการเรียนหนังสือ ให้เห็นว่าผู้ชายเรียนได้ผู้หญิงก็เรียน ผู้หญิงก็ไม่ได้โง่ไปกว่าผู้ชายนะ หลังจากนั้น
เป็นการเขียนฎีกา เพราะในสมัยก่อนเวลาผู้หญิงเป็นโจทย์ในการยื่นฟูองต้องให้ผู้ชายเป็นคนเขียนฎีกา
แล้วถามว่ามันใช่ไหม บางที่ถ้าเราเขียนเองมันยังมีความรู้สึกของเรามากกว่า ในขณะที่ผู้ชายก็เขียนใน
ภาษาผู้ชาย เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูกฎหมายตราสามดวงมันจะเป็นกฎหมายที่เอื้อต่อผู้ชายซะเยอะ
ผู้ชายมีเมียเยอะได้ ผู้หญิงห้ามมีผัวเยอะ เพราะจะโดนประจาร ถูกว่าว่าเป็นกาลกิณี ในขณะที่ผู้ชายมี
เมียเยอะกับดูมีเสน่ห์ เลี้ยงผู้หญิงได้ ดูเก่ง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําละครผู้หญิงเราก็ควรใส่มุมมอง
ความเป็นผู้หญิง มองให้เห็นถึงตัวเขา ว่าเขามีอะไรที่เป็นจุดด้อยที่เขาต้องการอยากได้ และอีกอย่าง
หนึ่งบางทีผู้ชายจะกดขี่ผู้หญิงแล้วผู้หญิงด้วยกันเองก็กดขี่ผู้หญิง เช่นในอําแดงเหมือนกับนายรอด ตัว
ละครนางแฟง ที่เล่นโดย วิชุดา เป็นแม่เล้า แม่เล้าผู้หญิงก็กดขี่ผู้หญิงด้วยกันอีก เพราะฉะนั้นมันไม่ใช้
แค่ผู้ชายกดขี่ผู้หญิงล่ะ ในขณะเดียวกันละครเรื่องนี้ พี่ทําให้ตัวละครที่ชี้ชะตาตัวละครหลักคือพระเอก
กลับไปอยู่ในอุ้มมือของผู้หญิง อย่างเช่น ชีประขาวที่เป็นผู้หญิง ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าชีประขาวเป็น
ผู้ชายแต่พี่ให้เรื่องนี้เป็นผู้หญิง และเป็นตัวชี้ชะตาให้พระเอกว่าต้องบวช พระเอกต้องอยู่ในอุ้งมือของ
ผู้หญิง เช่น อยู่กับแม่เพราะพ่อไม่ได้เลี้ยง แล้วไปเติบโตในซ่องที่เป็นถิ่นผู้หญิง แล้วมารอดชีวิตจาก
การที่มียายชีประขาวมาช่วยชีวิตอีกอย่างนี้ล่ะ คือพี่พยายามทําให้ตัวละครมันถูกตะลอมโดยผู้หญิง
หมดเลย
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คุณณัฐิยา ศิริกรวิไล
ข้อที่ 1 จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ มีวิธีการอย่างไร
หลักๆเราต้องยอมรับว่าการเขียนบทโทรทัศน์ทําเพื่อที่จะใช้ในการผลิตละครให้กับทาง
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนกําหนดให้เราได้ว่าเราควรจะทําหรือไม่ทําต่างๆก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับนายทุนคนที่จะอนุมัติว่าจะให้ทําหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้ นของการทําละครของเราก็
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ต้องมาจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆที่จะอนุมัติเรื่อง ก็อาจจะมีทางผู้จัดไปเสนอ ถ้าเกิดว่าข่องออนุมัติ ให้
ทําเราก็จึงจะเริ่มเขียนบทได้ การเลือกเรื่องจะมี 2 แบบ คือ 1.ทางช่องจะซื้อเก็บไว้เองจะมีแผนกหนึ่ง
ในการเลือก คัดสรรค์บทละครต่างๆแล้วซื้อเก็บไว้ แล้วค่อยแจกจ่ายให้กับผู้จัดต่างๆทํา 2.คือผู้จัดเป็น
ฝุายออกหาว่าอยากทําเรื่องอะไร แล้วไปเสนอทางช่อง เมื่อโปรเจคนําเสนอผ่านไปแล้วเค้าจึงมาเรียก
เราไปเขียน หลังจากที่เราได้บทประพันธ์มาแล้วเราก็ต้องอ่านแล้วก็ลองดูว่าเราจะเล่าบทประพันธ์นี้ใน
ทิศทางไหน จะทําเป็นแนวอะไร จะเล่าเรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ เรียงลําดับเหตุการณ์ในนิยายใน
แบบของเราเอง ในแบบของละคร เพราะบางทีในนวนิยายอาจจะเริ่มต้นเรื่องที่นางเอกยังเป็นเด็ก แต่
พอเราเอามาทําละครเราอาจจะเริ่มตอนนางเอกโตแล้วก็ได้ ที่เค้าเรียกว่าเป็นการทําทรีทเม้นต์ก็คือ
การเรียงลําดับเรื่องราวต่างๆในแบบของเราเอง พอเราเรียงลําดับเรื่องราวต่างๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มลง
บทละเอียดเพื่อไปถ่ายทําเป็นตอนๆ
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ข้อที่ 2 การตีความพฤติกรรมของตัวละคร เพื่อแปลงเป็น Action และ Dialogue มี
วิธีการอย่างไร
อันดับแรกเราก็ต้องทําการวิเคราะห์ตัวละครก่อนนะคะ วิเ คาระห์ตัวละครก็คือว่าดูว่าใน
นิยายเนี่ย มันอาจจะนําเสนอตัวละครนี้ในแง่มุมต่างๆเอาไว้ เหมือนเราก็ต้องเอาคนๆหนึ่งมาทําการ
วิเคราะห์วิจัย ว่าคนนี้เป็นใคร นิสัยใจคอเป็นยังไง ลักษณะเป็นยังไง ก็นําข้อมูลเท่าที่มีในนิยายมา
ดูก่อน พิจารณาในเบื้องต้นนะคะ และหลังจากนั้นเนี่ย เราก็เอามาคิด ถ้าข้อมูลในนิยายมันไม่เพียงพอ
อย่างเช่นในนิยายพูดแค่ว่าไปทํางาน แต่ไม่รู้ว่าทํางานอะไร ไม่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็นเยอะมาก ก็คือบอกแค่
ว่าไปออฟฟิต ไปบริษัท ไปเจอคนนี้ อะไรอย่าเนี่ย ซึ่งในการทํางานบทเนี่ย ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันจะ
เป็นแค่ใส่สูทและเดิน ไปออฟฟิตเนี่ยคนดูไม่เชื่อแล้ว คนดูอยากจะดูว่ามันทํางานเกี่ยวกับอะไร อันนี้
เราก็ต้องเริ่มที่จะสร้างอาชีพให้เขาแล้ว อันดับแรกก็คือว่าตัวละครไม่ใช่ว่าที่เมื่อก่อนเขาชอบแซวว่าแค่
ใส่สูท ผูกไทด์เดินถือกระเปา เอกสารเจมส์ บอนด์ เข้ามาในบริษัททําอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ ในยุคนี้มัน
ไม่ได้แล้ ว แต่มันอาจจะเป็ นอย่ างนี้ในยุคนั้นเพราะว่าในนิยายเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาทําธุรกิจอะไร
ก็บอกแค่ว่าเป็นนักธุรกิจ ไปบริษัท และก็เจอเลขาหรือเจอนางเอก อะไรอย่างนี้ ทุกอย่างก็จะพูดแบบ
กว้างๆเอาไว้เราก็ต้องมาหาอาชีพให้เขา ก็จะต้องเริ่มสร้างให้ มากขึ้นจากในนิยายที่มี หรือในนิยาย
อาจจะบอกเอาไว้ว่าไม่เคยพูดถึงพ่อแม่เลย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าพ่อแม่ไปไหน ตายหรือเปล่าหรือยังไง
เราก็ต้องมาคิดเองล่ ะ ว่าจากลั กษณะนิสั ยแบบนี้เนี่ย น่าจะเสี ยพ่อแม่ พ่อแม่เสี ย เสี ยตั้งแต่อายุ
เท่าไหร่หรือแยกทางกัน หรือพ่อแม่อาจจะเป็นเหมือนกับไม่พร้อมมีลูกแล้วก็มาฝากกับญาติ แล้วพอ
ตัว เองเริ่ มโตก็ออกมาดูแลตัว เองอะไรแบบนี้ ซึ่งอย่างนี้ในนิยายอาจจะไม่ได้บอกไว้ เปิดเรื่องมา
พระเอกไม่มีญาติ ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง ไม่มีพ่อไม่มีแม่จนจบเรื่อง เราก็ต้องมานั่งคิดไง ว่าทําไมมันถึงไม่มี
พ่อไม่มีแม่อะไรอย่างนี้ เราต้องหาเหตุผล ต้องสร้างตัวตนเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เพราะไม่
ฉะนั้นเราก็จะเขียนไม่ได้
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ข้อที่ 3 การเขียนบทละครโทรทัศน์แบบละครยาว กับ บทละครโทรทัศน์แบบจบใน
ตอน มีวิธีการเขียน และการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
การเขียนบทหรือการเขียนอะไรก็ตามที่มันมีเรื่อง มันมีตัวละครเนี่ย ด้วยปัจจัยพื้นฐาน
มันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกัน ก็คือมีเรื่องราวและมีตัวละคร แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวและตัวละครเราจะถูก
ดั ด แปลงไปตามลั ก ษณะที่ จ ะสื่ อ สาร ถ้ า ในโทรทั ศ น์ ก็ จ ะเป็ น การออกแบบ เช่ น สั้ น หรื อ ยาว
เป็นตอนๆ หรือดูต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการเล่าก็จะไม่เหมือนกัน ถ้ามันเป็นตอน จบในตอน เราก็
จะต้องมีโครงสร้างของมันเบ็ดเสร็จภายในตอนนั้นๆ ดูแล้วให้รู้เรื่อง จบเลย แต่ถ้ามันเป็นละครยาว
โครงสร้างมันก็ต้องใหญ่ขึ้น ขยายออกมากว้างขึ้น เพื่อที่จะสร้างความอยากรู้หรือความน่าสนใจให้คน
อยากดูตอนต่อไป ในความเป็นจริงแล้วควรจะมีการกําหนดว่าตอนเท่าไหร่จะมีการปูเรื่อง เท่าไหร่ถึง
จะมีความขัดแย้ง ซึ่งการวางจะแล้วแต่นักเขียนแต่ละคน ถ้าบางท่านเขาถนัดที่ไม่ต้องวางโครง คือ
ลงบทได้เลยเนี่ย เขาก็จะมีในหัวเขาว่าจะประมาณไหน ไม่เขียนออกมาเป็นลายลั กอักษร แต่ในใจ
ก็จะรู้อยู่ ถ้าจบในตอนก็ทําเหมือนละครยาว แต่ย่อเข้ามาให้เหลือแค่ 45 นาที อย่างสมมุติเราทําหนัง
2 ชม. วิธีการเล่ามันก็คล้ายๆกันก็คือ มีต้น มีกลาง มีจบ มีปัญหาต่างๆถูกโยนเข้ามาเป็นหนัง 2 ชม.
ก็ขยายมาเป็น 2 ชม. เป็นลดมี 45 นาที เราก็หดลงมาเหลือ 45 นาที อะไรที่ไม่จําเป็นก็ถูกตัดทิ้งไป
เล่าทุกอย่างให้มันเร็วขึ้น พอเป็นละคร 24 ชม.ก็ต้องขยายออกไปใหญ่มากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็ขึ้นอยู่กับสื่อ การเล่าก็จะตามสื่อที่ออกอากาศสื่อสารกับคนดู
ข้อที่ 4 การเขียนบทละครจากการนําหนังสือนวนิยายมาดัดแปลง มีวิธีการวิเคราะห์
ฉาก และตัวละคร ว่าจะต้องมีการเพิ่ม หรือตัดออกในเรื่องอย่างไร
ในการตัดและเพิ่มบทประพันธ์ เราก็ต้องดูที่แกนเรื่องหลักก่อน นิยายบางเรื่องแกนเรื่อง
หลักมันค่อนข้างชัดเจน พอเราจับแกนเรื่องหลักได้แล้วเราก็จะรู้เองว่าเนื้อหาสําคัญมันอยู่ตรงไหน ที่
มันสําคัญเราก็ต้องเอาไว้ ถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนที่มันแตกออกไปมากเราก็อาจจะไม่เอาก็ได้ แต่ตัว
เนื้อหาหลักต้องยังอยู่ หรือตัวละครบางตัวที่มันหลุดออกไปจากเนื้อหาหลักเรารู้สึกว่าในตัวละคร
อาจจะไม่น่าสนใจเท่าที่ควร เราก็สามารถตัดออกไปได้ ในขณะเดียวกัน ในทางตรงกันข้ ามก็คือว่า ถ้า
เราจับเส้นเรื่องหลักได้แล้ว หรือนิยายบางเรื่องเส้นเรื่องหลักไม่แข็งแรงเราก็ต้องเพิ่มเส้นเรื่องหลักให้
มัน แข็งแรงขึ้น หรือถ้ามัน มีห ลายเส้นเรื่อง ก็ต้องเลือกมา 1 เส้ นเรื่องที่จะเป็นแกนนําไปทั้งหมด
เรียกว่า Main Story หรือ Main Plot ก็ได้ เรียกได้ 2 แบบ
ตัว เส้ น เรื่ องหลั งมั น จะต้ อ งนํา คนดูไ ปตั้ งแต่ ต้ นจนจบ ที่ มั นแยกย่อ ยมี ความสั ม พั น ธ์
รองลงมาเราก็เรียกว่า Sub Plot นี่คือการเล่าแบบเส้นเรื่องเดียว คือ Single Story Line มีเส้นเรื่อง
หลักเพียงเส้นเรื่องเดียว อื่นๆที่มันแยกย่อยถือว่าเป็น Sub Plot ส่วนตัวละครที่ไม่มีความสัมพันธ์มาก
ก็ตัดออกไป มีหลักนิ ดนึงในการสร้างตัวละครแวดล้ อม ก็คือว่าตัวละครแวดล้อมก็จะต้องมีหน้าที่
สําคัญ ก็คือ อันแรกสามารถสะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆของตัวละครหลัง เช่น อย่างเรื่องสวรรค์เบี่ยง
ตัวละครคาวี คาวีเป็นคนที่ดูภายนอกก้าวร้าวมาก เป็นคนที่นิสั ยไม่ดี น่ารังเกียจ แต่จะมีเพื่อนอยู่ คน
หนึ่งคือ แพท แพทเป็นเพื่อนที่เข้าใจคาวีมากๆ เป็นคนที่สะท้อนให้เห็นมุมอ่อนแอของคาวี ให้เห็น
ผู้ชายคนนี้โคตรจะเหงา โคตรที่จะไม่มีใครเลย มีนทุกข์นะ เป็นก็ไม่ระบายออก เพราะไม่รู้จะระบาย
ออกกับ ใคร สิ่งที่มันรั กแต่ก็ไม่รู้ จ ะแสดงออกยังไง ตัว แพทเป็นตัว ที่มาเพื่อที่จะสะท้อนให้ เห็ นมุม
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สวยงามและมุมอ่อนแอของคาวี อย่างนี้คือ 1.ตัวละครแวดล้อมที่ดี คือตัวละครที่มาเพื่อที่จะสะท้อน
ให้เห็นมุมมองต่างๆของตัวละครหลัก และ 2. ก็คือ ตัวละครแวดล้อมที่มีขึ้นมาเพื่อที่จะเสนิมุมมอง
ทัศนคติ หรือแง่คิดต่างๆ ที่มันแตกต่างกันออกไปในเรื่องนั้นๆ เช่นสมมุติเราสังเกตได้จากนางเอกมี
เพื่อนหลายคน เรื่องที่มันเวิร์คก็คือ เพื่อนมันเนี่ยจะบุคลิกไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคนจะมีหน้าที่
สะท้อนมุมมอง ฉันเป็นหญิงNerd ชั้นเป็นหญิง Conservative หรือฉันเป็นหญิงเปรี้ยว หรือฉันเป็น
หญิงตามกระแส อะไรแบบนี้ แต่เมื่อไหร่ที่มีตัวละครเหมือนกัน คือคิดเหมือนกันให้ตัดออกไปตัว หนึ่ง
ให้เหลือแค่ตัวเดียว เพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําอะไรเหมือนกัน พูดเหมือนกัน คิดเหมือนกัน
ข้อที่ 5 การเขียนบทละครโทรทัศน์ที่เน้นเรื่องของผู้หญิงโดยตรง จุดเด่นคืออะไร
การเล่ าเรื่ องของผู้ หญิงโดยตรง มันเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย อย่างที่พี่เขียนเรื่องบุญรอด
จุ ด มุ่ ง หมายของเรื่ อ งนี้ พี่ อ่ า นเจอข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ ข ายตั ว แล้ ว ก็ เ ด็ ก ผู้ ห ญิ ง
มหาวิ ทยาลั ย ที่ ข ายตั ว เพื่อ ที่ จ ะเอาเงิ น มาซื้ อ กระเป าแบรนด์ เ นม จะมีอ ยู่ ยุ คะนึ ง ที่ฮิ ต มาก พี่ ก็ มี
ความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างที่พูดกับสังคมว่า มันมีอาชีพอื่นมากมายที่ทําให้เราหาเงินมาซื้อ
กระเปาแบรนด์เนมได้โดยที่ไม่ต้องขายตัวนะ เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ไง ผู้หญิงที่ชื่อบุญรอด เขายืนหยัด
ด้ว ยตัวเอง ถึงแม้ว่าภาพลั กษณ์ภ ายนอกทุกคนจะดูถูกว่าเค้ าจะต้องลงเอยด้วยการเป็นผู้ห ญิงค้า
บริการ เขาก็ไม่ทําจนสุดท้ายเข้าก็พิสู จน์ตัวเองว่าเขาสามารถที่จะทําทุกอาชีพ ทําทุกอย่าง ขายขนม
ทําโรงกลึง ทําทุกสิ่งเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวและสุดท้ายก็มีครอบครัวของตัวเองที่อบอุ่นได้ด้วยความที่
เป็นคนรักศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นเอง ก็จึงรู้สึกว่าอยากจะทําเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกกับสังคม บอกกับเด็ก
วัยรุ่นในกลุ่มนั้น พอจุดมุ่งหมายของเราชัดเจน แล้วบทประพันธ์ที่มันเอื้อที่จะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็จึง
ทํามันออกมาได้อย่างตรงประเด็น เพราะตัวละครที่คุณโบตั๋นสร้างไว้เนี่ยมันค่อยข้างที่จะชัดมากในตัว
ของบุญรอดเอง เขามีอุดมคติ เขามีอุดมการณ์ และเขาก็มีตัวตนของเขาที่มีความเป็นหญิงสูง มีความ
เป็น Feminine สูง สิทธิสตรี การรักในศักดิ์ศรี และรักในความเป็นผู้หญิงมันแข็งแรงมาก จนเราแทบ
ไม่ต้องทําอะไรเลย
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คุณสุภา สิริสิงห (โบตั๋น)
ข้อที่ 1 อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขียนเรื่องคลื่นเหนือน้ํา
อยากจะบอกว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียพรหมจารีไปไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตาย ต้องไปฆ่า
ตัวตาย คือต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่า มันเหมือนการถูกทําร้ายเท่านั้น แต่มันไม่ได้แปลว่าตัวเราทั้งหมด
จะต้องเสียคุณค่าในชีวิตไป เพราะคนบางคน บางทีตัวผู้ หญิงอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสําคัญกับตัวเรา
มากมาย แต่คนรอบข้าง พ่อแม่ สามี คู่รัก พอรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แทนที่จะคิดว่าเขาถูกทําร้าย แต่
กลับไปคิดในแง่ว่า เขาเป็นผู้หญิงของเสียไปแล้ว เคยได้ยินกรณีหนึ่งมั้ยที่เด็กผู้หญิงทางใต้คนหนึ่งโดน
ลุงของตัวเองข่มขืน คือพ่อของตัวเองมาทํางานที่กรุงเทพ และเมื่อพ่อรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันทุเรศ เรามี
ความรู้สึกว่าคนเรานี้มันเป็นพ่อคนได้ยังไง เขาบอกว่าของมันเสียไปแล้ว เพราะฉะนั้นทั้งพ่อทั้งญาติใน
บ้านก็เลยข่มขืนต่อ เพราะยังไงก็ขายไม่ได้แล้ว แถวนั้นก็จะมีการเรียกสินสอดทองหมั่น แต่ว่าเด็ก คนนี้
มันเสียของไปแล้ว คนเขารู้ไปทั้งหมู่บ้าน ไม่สามารถที่จะใส่ตะกร้าล้างน้ําได้แล้ว เพราะฉะนั้นก็เอาซะ
ให้คุ้ม เพราะยังไงเด็กคนนี้ก็ต้องอยู่คาบ้าน ไม่มีใครมีทางมาแต่งมาขอหรอ นอกเสียจากว่าต้องย้าย
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ออกมาสุดล้าฟูาเขียว ย้ายมาอยู่กรุงเทพ แต่ทีนี้เขาเป็นลูกชาวบ้านจะมาทํางานอะไรได้ล่ะ ถ้าเป็นคน
อีสานคนเหนือก็ยังทํางานโรงงานทําอะไรได้ แต่เด็กทางใต้เค้าไม่นิยมให้เด็กผู้หญิงมาทํางานที่กรุงเทพ
ลองสังเกตดูว่าคนรับใช้ทางบ้าน สาวโรงงานมีคนใต้มั้ย มันเกือบจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่จะเป็นเหนือกับ
อีสาน เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมจารีมันเกี่ยวกั บค่านิยม บริบททางสังคมแวดล้อมมัน เอาง่ายๆ คุณศรี
ดาวเรือง เคยเขียนเรื่องมัทรีเป็นเรื่องสั้น เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สติไม่ค่อยจะเต็มร้อย ความจริง
แล้วเขาตั้งใจจะชี้ให้เห็นว่าบริบททางสังคมมันแตกต่าง เนื่องจากว่า พระเวทสันดรยกลูกยกเมียให้คน
นู้นคนนี้ โดยบริบททางสังคมปัจจุบันพระเวทสันดรติดคุกหัวโตนะ แต่ทางบริบททางสังคมอินเดียกับ
พุทธโบราณ บอกว่าพระเวทสันดรให้ทานบารมีอันยิ่งใหญ่ แต่ถ้าถามถึงกฎหมายปัจจุบันการที่พระ
เวทสั น ดรเอาเด็ ก 8-9 ขวบ และคนเล็ ก พระกั ณ หายั ง 3-4 ขวบเองยกให้ ค นอื่ น ไปเป็ น คนใช้
เนื่องจากว่ายุคนั้นเขาถือว่าลูกเมียเป็นเหมือนสมบัติ แต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วทุกคนมีสิทธิเสรีภาพส่วนตัว
สุดท้ายก็ต้องการจะบอกกับสังคมว่าคุณค่าของผู้หญิงมันไม่ได้อยู่ที่พรหมจารีก็เหมือนกับฝรั่งที่เขา
ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการนอกใจ แต่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าเมื่อตอนสาวๆคุณเคยไปนอนกับผู้ช ายมากี่
10 คน หรือเมื่อหนุ่มๆคุณผ่านผู้หญิงมาเท่าไหร่ แต่เมื่อคุณแต่งงานแล้ว ห้ามนอกใจ แต่ยุโรปเขาก็
ไม่ได้เข้มงวดมากเรื่องนั้นเท่าอเมริกา กรืออย่างเช่น หนุ่มสาวไปนั่งพลอดรักกันในสวนสาธารณะ
ผู้ร้ายมาถึงจับผู้ชายมัดแล้วก็ข่มขืนผู้หญิง 3 คน 4 คน แต่ไม่ได้ฆ่ารอดชีวิตไปได้ ผู้ชายเลิกนะ ทั้งๆที่
คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณก็ผิดด้วย สถานที่ที่คุณพาไปนั่งคุยกันมันไม่ปลอดภัยและคุณคุ้มครองแฟนคุณ
ไม่ได้ และการที่แฟนคุณเสีย พรหมจารีไปถูกผู้ชายข่มขืนถ้ายิ่งหลายคนก็จะโดนรังเกียจ มันไม่ใช่
ความผิด มันเป็นการถูกทําร้ายต่างหาก ทําไมถึงได้คิดว่าเราถูกทําร้ายโดนตีหัวแตก โดนฟันแขนขาด
กับการโดนข่มขืนทําไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ มันก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นเอง ทําไมเราถึง
ต้องไปติดข้องกับเรื่องอย่างนี้ แต่ก็อย่างว่าแหละวัฒนธรรมความเชื่อมันฝังรากลึก มันขุดยาก ถึงแม้
ผู้หญิงเขาเคยผ่านผู้ชายมาแล้วทําไมล่ะก็เขาเลิกกันไปแล้ว และทําไมถึงมีเมียแม่ม้ายได้ล่ะ โดยเฉพาะ
คนที่ยิ่งมีฐานะไฮโซมีตั้งหลายคนที่หย่ามามาลูกติดแล้วเขาก็แต่งงานใหม่ คนที่เขาเติบโตมาในสังคม
ตะวันตกเขาจะไม่ถือเรื่องนี้ เขาคิดว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ทําอะไรอยู่ เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ มีคุณค่าที่
จะมาเป็นแม่ของลูกเขาอีกคนหนึ่งไหม ลูกคนเก่าจะเป็นภาระไหม เค้าก็คิดแค่นั้นล่ะ มันจะเรื่องใหญ่
แค่ไหนที่ผู้หญิงเสียพรหมจารี หรือเขาจะคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเหรอ มันก็ไม่ใช่ บางคนก็โดนทําร้าย
ไม่ได้เจตนาที่จะสําส่อน หรือถ้าผู้หญิงคนนี้เขาเคยมีแฟน เขามี อะไรกับแฟนเขาและคบกันไปสักพัก
เสร็จแล้วก็เลิกกัน แต่เขามีอะไรกันซึ่งยุคนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะทํากันอย่างนั้น และถ้าเขามีแฟน
ใหม่ แฟนใหม่จะมานั่งสนใจเหรอว่าเขาเคยเสียตัวให้แฟนเก่า คุณจะแต่งงานกับเขาหรือแต่งงานกับ
พรหมจารีของเขา ถ้าแต่งงานกับพรหมจารีเขาก็ ไปหาเด็กต่างจังหวัด 5 ขวบมาเลี้ยงก็แล้วกัน เพราะ
สมัยนี้เด็ก 10 ขวบก็เป็นแม่คนแล้วก็มี ป.3 ข่มขืน ป.1 ก็ยังมี แล้วคุณจะมีฝันมาหวังอะไรกับตรงนี้
คือไม่ใช่ว่าเราจะส่งเสริมนะ ก็เหมือนกับเรื่องทําแท้งก็เหมือนกันก็มีคนมาถามนะ เราไม่ได้คัดค้าน
100 เปอร์เซ็นต์ แต่จะคัดค้านในบางกรณีเท่านั้น คุณจะมาเถรตรงกับกฎหมายทําแท้งว่าห้ามอย่างนี้
อย่างนั้น แล้วคุณมาช่วยเขาเลี้ยงลูกหรือเปล่า และถ้าเขาท้องขึ้นมาแล้วต้องตกงานเมื่อมีลูกแล้วใคร
จะช่วยเขาเลี้ยง แล้วคุณจะทํายังไง เขาเอาตัวไม่รอดแต่เขามีภาระที่จะต้องเลี้ยงลูกเก่า เลี้ยงพ่ อแม่
เลี้ยงตัวเอง และถ้าเกิดเขามีลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่ง เขายังไม่พร้อมแต่เขาพลาด การที่เขาไปทําแท้งใครๆ
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ก็รู้ว่ามันบาปมันเป็นชีวิต แต่ถามหน่อยถ้าเขาท้องลูกคนใหม่ขึ้นมา และมามีงานทําแล้วอีก 5 ชีวิตที่
เหลือจะทํายังไง แล้วคุณคิดอะไรกับการห้าม ไม่มีกรณียกเว้นมันเป็นไปไม่ได้
ข้อที่ 2 จุดเด่นของตัวละครเอกในบทประพันธ์เรื่องคลื่นเหนือน้ํา
พ่อของสิริณี เป็นเรื่องปกติของคนจีนแต่ว่าทั่วไปเขาก็ไม่ได้คอขาดบาดตายกับลูกสาวถึง
ขั้นนั้น กรณีที่ตัวสิริณีโดนขมขืนและกลับมาตัวพ่ออยากให้สริณีตายแทนน้องชายอันนั้นเป็นความรู้สึก
ชั่ววูบ ซึ่งคนบางคนอาจจะบอกว่าตายซะดีกว่า เพราะอยู่ไปก็ต้องทนทุกข์ชั่วชีวิตเพราะทําใจไม่ได้ ถ้า
เราพูดถึงพ่อคนจีน การที่ลูกสาวโดนฉุดไปข่มขืน เชื่อเถอะว่าร้อยทั้งร้อยต้องมีส่วนลึกว่าความจริงให้
ตายซะยังดีกว่า แต่ไม่ได้แปรว่าจะเกลียดชัง ส่วนคนเป็นแม่เขาก็จะคิดง่ายๆ คนจีนทั้ งทั้งแหละถ้าลูก
สาวเกิดมีปัญหาขึ้นมาจับแต่งงานทันที เหมือนกับคนไทย คนไทยก็รักลูกชายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการสืบ
สกุล แต่เกี่ยวกับการบวชให้พ่อแม่ได้ โดยส่วนตัวเคยเจอคนเข้ามาขอบริจาค ก็จะมีพวกสมาคมมาขอ
บริ จ าคให้ ส ร้ างพระ เราก็บ อกว่างบประมาณตอนนี้ไม่มีเพราะของก็ขายไม่ดี ทีนี้เขาบอกว่าเป็ น
ลูกผู้หญิงบวชให้พ่อแม่ไม่ได้แทนคุณพ่อแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะสร้างพระให้พ่อแม่ เราก็มอง
หน้าเขาแล้วบอกสร้างพระแล้วไม่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ใช่มั้ย เหมือนลูกชายบวชให้แล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงใช่มั้ย
ไม่ทําค่ะ พูดง่ายๆโกรธ คุณพูดมาได้ยังไงกับการที่เป็นผู้หญิงแต่แทนคุณพ่อแม่ไม่ได้เพียงเพราะว่าเรา
บวชให้ไม่ได้ มันเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
กรณีที่ผู้หญิงเสียพรหมจรรย์จารี เอ้า ถ้าหล่อนเป็นเด็กเก็บแต้มอย่างนี้สิควรรังเกียจแต่
ถ้าหากว่าหล่อนเคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนมันก็ไม่ผิด ม.ต้นเคยมีแฟนก็ไปมีอะไรกั น ม.ปลายมีแฟน
อีกคนก็ไปมีอะไรกัน เข้ามหาวิทยาลัยก็มีอีกคนแล้วก็แยกกันไป คือไม่ใช่ว่าเราจะเห็นด้วยรักษาไว้ได้
มันก็ดี ถามว่าเราส่งเสริมสนับสนุนหรือก็เปล่า แต่ของแบบนี้มันก็ต้องแล้วแต่กรณี แม้แต่กรณีทําแท้ง
กรณีผู้หญิงคนหนึ่งที่เสียพรหมจรรย์ไป ผู้หญิงที่เคยผ่านผู้ชายมา 2 -3 คน อะไรอย่างเนี่ย
ยุคนี้เรื่องรักผู้หญิงมากกว่าไม่ค่อยรุนแรงเท่ายุคก่อนเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะ ก็
เนื่องจากเมื่อก่อนผู้หญิงอยู่กับบ้าน ก็ได้แต่ช่วยงานบ้าน ทํานู่นทํานี่ มันก็เหมือนพอแต่งออกไปก็ถือ
ว่าแยกออกไปแล้ว อันที่จริงแล้วสังคมไทยเดิม เค้ าแต่งผู้ชายเค้า ขุนช้างขุนแผนตอนที่พลายแก้วให้
แม่ไปขอนางพิมพิราลัยตอนรุ่นๆ เค้าให้ผู้ชายมาปลูกบ้านอยู่ในเขตของผู้หญิง และผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าว
คําว่าบ่าวคือต้องมารับใช้ครอบครัวผู้หญิง ถ้าไม่มีเงินเป็นสินสอดทองมั่น ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเอง ส่วน
ธรรมเนียมจีนมันมี 2 กรณี ถ้าไม่มีลูกชาย แม้แต่ญี่ปุนก็เหมือนกัน เขาจะแต่งผู้ชายเข้า แล้วให้ลูกเขย
มาสืบแซ่ แต่ผู้ชายจะข่อนค้างอับจน เพราะถ้าเขามีตระกูลเขาก็ไม่เอา ดูเสียศักดิ์ศรี หรืออย่างกรณี
สิริณีที่แม่คิดจะเอาผู้ชายที่ต่ํากว่ามาแต่งงานด้วย คือดําริ ตัวดําริเนี่ยจะเป็นผู้ช ายที่ 10 ล้านคนจะมี
สักคนหนึ่ง
ณีก็เป็นผู้หญิงธรรมดา ที่โดนกระทํา เธอพยายามจะแข็งแต่บริบทแวดล้อมก็ทําให้เธอ
ย่ําแย่เหมือนกัน แต่ก็เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ปรับตัวได้ แต่มีอยู่ช่วงที่ว่าถ้ามีผู้ชายมาถูกตัวก็จะกลัว ก็
ประสาทนิดๆ เป็นใคร ใครก็ต้องประสาท แต่ทีนี้เราก็อ ยากจะสร้างพระเอกที่เป็นสุภาพบุรุษตาม
ความรู้สึกของเรา สุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบไม่จําเป็นว่าต้องดีเลิศประเสริฐศรี รวย เพอร์เฟค เป็น
คุณชาย ไม่จําเป็น คือเอาแค่เป็นคนที่เข้าใจสังคมโลก มีความเห็นอกเห็นใจผู้หญิง ไม่เถรตรงมาก
เกินไปจนขยับไม่ได้ คือชอบให้พระเอกนางเอกเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงของโลก อาจจะมีเคร่ง
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วัฒนธรรมเล็กน้อย แต่ไม่ได้เคร่งแบบบ้าเป็นหลัง คือเป็นคนที่ชอบแหวกขนบธรรมเนียม อย่างที่เขา
บอกว่า ไม่ได้หรอกพระเอกนางเอกจะต้องสวยแสนดี ถ้าคุณเขียนเรื่องที่นางเอกไม่บริสุทธิ์ เสียสาวจะ
ไม่มีคนเอาไปทําละคร ไม่จริง ฉันจะพิสูจน์ให้ดู บุญรอดเขียนตั้งแต่ปี 21 แล้วเป็นยังไง ดังระเบิดเทิด
เทิง นางเอกจะต้องสวย บุญรอดไม่สวย นางเอกจะต้องบริสุทธิ์ บุญรอดไม่บริสุทธิ์ บุญรอดเคยโดน
นางจ้างข่มขืน นางเอกจะต้องเรียบร้อยอ่อนหวาน เปล่า บุญรอดถือปังตอไล่ฟัน อะไรอย่างเนี่ย คือ
มันตรงกันข้ามถ้าเราเขียนถึง ไม่จําเป็นต้องตามขนม ตามความนิยมมาก ไม่เชื่อ
คนเราพื้น ฐานแวดล้ อมคนละอย่าง และอีกอย่างคือพื้นฐานจิตใจมันไม่เท่ากัน เรื่อง
เหมือนๆกันอีกคนฆ่าตัวตาย อีกคนนั่งหัวเราะ อย่าบางคนอกหักก็คิดว่าดีจะได้หาแฟนใหม่ บางคนฆ่า
ตัวตาย บางคนยิงแฟนตายแล้วฆ่าตัวเองตาม ชีวิตคุณมีอยู่เพียงเท่านี้เหรอ
ข้อที่ 3 ถ้ามีการน้ําเรื่อง “คลื่นเหนือน้ํา” ไปดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ ท่านมี
ความคาดหวังอย่างไร
เคยมีคนจะซื้อแล้วทางช่องเขาไม่อนุมัติ ตุ๋ย มนฤดี นยาภัย เขาจะซื้อไป เขาอยากทํา แต่
ช่องไม่เอา เคยทําเรื่องรักเลห์ไปแล้วมันไม่ดั งนางเอกโดนข่มขืนเหมือนกัน เรื่องนี้เป็นของโสภาค แต่
เรื่องบุญรอดนี้นางเอกโตแล้ว เรื่องโดนข่มขืนมีแค่เอ่ยถึงนิดเดียว ไม่ค่อยเท่าไหร่ เพราะความสนุกไป
อยู่ที่บุญรอกกระเปิ๊บกระปฺาบ คนสมัยนี้เขารับไหว มันก็พอไปรอด หรืออย่างทองเนื้อเก้า พระเอก
นางเอกบทนิดเดียวเพราะไปอยู่ที่แม่หมด ไหนจะเมา ไหนตอนหลังปุวยเป็นซิฟิลิส มันก็อยู่ที่ฝีมือคน
แสดง พอทําแล้ วประสบผลสําเร็จคนก็ทํากันไปเรื่อย แต่ทีนี้ถ้ามีจริงๆก็อยากให้สั งคมเห็ นถึงตรง
จุดประสงค์ที่เราเขียน ผู้หญิงที่เสียพรหมจารีไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องฆ่าตัวตาย มันเป็นการถูกทําร้าย
เหมือนกับเราโดนตี โดนทุบ แต่เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้
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คุณพัชรี ไหมสุข
ข้อที่ 1 พฤติกรรมของผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรง
พฤติกรรมรุนแรงโดยส่วนใหญ่ของสั งคม เกิดขึ้นได้จากทั้ง 2ฝุาย เช่น ถ้าเป็นปัญหา
ความรุนแรงจากครอบครัวจะเริ่มตั้งแต่ ทั้ง 2 ฝุายมีพฤติกรรมความรุนแรง อย่างเช่น ผู้ชาย ฝุายสามี
มี พ ฤติ ก รรมเรื่ อ งการกิ น เหล่ า สู บ บุ ห รี่ เล่ น การพนั น ติ ด ยาเสพติ ด ไม่ ทํ า งานไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ครอบครัว มันจะนําไปสู่เรื่องความขัดแย้งในครอบครัว และเกิดการทําร้ายภรรยา และอีกฝุายหนึ่งก็
เกิดภาวะเครียด เช่น ผู้หญิงต้องรับผิดชอบครอบครัวเพียงลําพั ง โดยไม่ได้มีสามีมาช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางบ้าน มันก็จะกลายเป็นภาระที่ผู้หญิงจะต้องแบกรับทั้ง 2 อย่างคือต้องทํางานนอกบ้าน และงาน
ในบ้านด้วย ซึ่งจะทําผู้หญิงเกิดภาวะเครียดได้ เมื่อเกิดภาวะเครียดก็สามารถที่จะมีการแสดงออก
อย่างเช่น การบ่น บ่นแล้วบ่นอีก บ่นแล้วบ่นอีก แต่มันก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในครอบครัว
พอไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นตางฝุายตางมีความเครียดต่อกัน และเกิดความรุนแรง
ขึ้นมาอีก อาจจะด้วยการใช้คําพูดที่ดูถูก คําพูดที่ถากถาง เหยียดหยามอีกฝุายหนึ่ง ไมให้เกียตริอีก
ฝุายหนึ่ง ซึ่งจะทําให้เกิดความรู้ สึกและอารมณ์ที่มันสะสม นี่คือพฤติกรรมโดยทั่วไปที่จะเห็นได้จาก
ความรุนแรงในครอบครัว ถ้าเป็นในกรณีเด็กที่มีความเครียด กดดันจากครอบครัวก็จะหันไปเล่นเกมส์
รวมกลุ่มกับเพื่อน เพื่อที่จะให้ตัวเองผ่อนคลาย เมื่อไปรวมกลุ่มกับเพื่อนมาก มีพฤติกรรมติดเพื่อน
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ออกมา เราเรียกว่าพฤติกรรมเชิงกลุ่ม ด้วยความที่เป็นเด็ก บางครั้งยังอ่อนในเรื่องของวุฒิภาวะ ทั้ง
ด้านความคิด ด้านประสบการณ์ ด้านอารมณ์ มันก็มีพฤติกรรมของเรื่องการชักจูง ชักชวนกันไปทําใน
เรื่องของความไม่เหมาะสม ซึ่งเด็กที่ถูกกระทํารุนแรงจากครอบครัวก็จะไปปลดปล่อยความรุนแรงกับ
คนอื่นอีกต่อหนึ่ง เช่น ไปมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงอาจจะเป็นรุ่นน้อง หรือรุ่นเดียวกัน
ส่วนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก็จะมีหลายแบบ บางคนก็รู่สึกหมดคุณค่าในตัวเองไปเลย
ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กับอีกลักษณะหนึ่งคือจะใช้ชีวิต แบบประชดไปเลย เที่ยว
เตร่ สัมเรเทเมา ใช้ชีวิตแบบเสี่ยง อันนี้ก็เป็นกระทบ 2ด้าน ซึ่งมันจะขึ้นอยู่ผู้ที่ถูกกระทําจะมีพื้นฐาน
จากครอบครัวว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่สําคัญที่เป็นปัจจัยสําคัญที่จะแสดงออกคือการดูแลจากครอบครัว
ถ้ า ครอบครั ว ยอมรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ก็ จ ะรู้ สึ ก ว่ า ยั ง มี ที่ พึ่ ง พิ ง ทางด้ า นจิ ต ใจ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเขาก็จะแสดงหาความสุขที่มันฉาบฉวย เขาจะรู้สึกว่าขอแค่
ใครก็ได้ที่พูดดีกับเขา ใครก็ได้ที่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ แต่มันจะเป็นเพียงแค่ความสุขที่มัน
ฉาบฉวย ซึ่งจะทํา ให้ เด็กผู้ ห ญิงประชดชีวิต เช่น ไปขายร่างกายบ้าง ไปทํางานบริการบ้าง แต่ใน
ขณะเดียวกันถ้าครอบครัวยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เขารู้สึกหวาดระแวงต่ออันตรายที่
มันอาจจะเกิดขึ้นอีกมันก็จะทําให้เขารู้สึกดี ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคนในครอบครัวก็ยังเห็นถึง คุณค่าเขา
ก็จะไม่มีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
ข้อที่ 2 การดูแล และการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงที่ถูกกระทํารุนแรง
สิ่งแรกคือเราต้องทําให้เขามีความรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเอง ไม่โทษตัวเองก่อน สิ่งที่
เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นความผิดของเขา เพราะส่วนใหญ่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้หญิงจะเป็นฝุายโทษตัวเอง
ว่า เป็นเพราะฉันเป็นผู้หญิงไม่ดี เป็นเพราะฉันแต่ตัวไม่ดี เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีคุณค่า มันจะฝัง
อยู่ในความรู้สึก เพราะฉะนั้นเราจะต้องปลดล็อกความคิดแบบนี้ของผู้หญิงก่อน ว่าความจริงแล้วไม่ได้
เป็นความผิดของผู้หญิงเลย และสอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวเราลดลง
ไปแต่อย่างใด แต่ว่าคนที่มาทํากับผู้หญิงนั่นเองนั้น ไม่ได้มีคุณค่าเลย ไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวของ
เขาเลย เราต้องสร้างให้เขารู้สึกแบบนี้ โดยจะเริ่มจากใครก็ได้ที่ผู้หญิงเข้าไปหาคนแรก ไม่จําเป็นต้อง
เป็นครอบครัว คนทุกคนสามารถให้คําปรึกษาได้ทั้งนั้น เป็นบุคคลทั่วไป เป็นเพื่อนก็ได้ ถ้าเกิดมีใครสัก
คนมาขอคําปรึกษากับเราในแบบนี้ เราก็ต้องมีความเข้าใจในมิติในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์
เรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิ่งที่สําคัญหลังจากที่เราให้คําปรึกษา เราสร้างความรู้สึก
แบบนี้ขึ้นมาตัวผู้หญิงรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเอง ประเด็นอื่นๆมันก็จะตามมา เช่นสิทธิในเนื้อตัวร่าง
การว่า จริงๆแล้วการที่เราถูกกระทําแบบนี้ หนึ่ง คือมันไม่ใช้ความผิดของเรา สอง ถึงแม้ว่าเราจะโดน
กระทําแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะหมดศักดิ์ศรีหรือหมดคุณค่า คนที่มากระทําต่างที่เป็นคนที่
ผิดและเขาต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย เพราะถ้าผู้หญิงไม่เข้าใจตรงนี้มันจะคล้ายกับว่าการต่อสู้
อย่างอื่นมันก็จะไม่ตามมา มันก็จะทําให้ผู้ที่กระทําผิดไปกระทํากับผู้หญิงคนอื่นอีก เพราะเขาก็ไม่ได้
รู้สึกว่าผู้หญิงที่ถูกกระทําไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไร เพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองทางด้านกฎหมายแต่
ประการใด มันก็เลยทําให้ผู้ที่ทํารู้สึกหยามใจ มีความรู้สึกว่าทําไปก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ไม่มีใครทํา
อะไรเราได้ เขาก็จะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญว่า ถ้าเราจะปลุก
พลังของผู้หญิงที่เป็นเหยื่อให้ลุกขึ้นมาต่อสู่ ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
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ข้อที่ 3 ทัศนคติส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ถูกทํารุนแรงที่มาขอคําปรึกษา หลังถูกกระทํา
และหลังได้รับคําปรึกษา
ก่อนที่ผู้หญิงจะมาขอคําปรึกษาจากมูลนิธิ ส่วนใหญ่ก็จะติดกรอบกับความคิดกับเดิมๆ
อยู่ อย่างเช่นที่บอกว่า ผู้หญิงต้องอดทน เมื่อมีครอบครัวแล้วไม่ว่าสามีจะเป็นอย่างไรต้องยอมรับให้ได้
ต้องอดทนกับมันให้ได้ ถึงแม้ว่าจะถูกสามีซ้อม ทุบตี ทําร้าย ก็ต้องอดทนให้ได้เพราะเป็นภรรยาเขา
แล้ว ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อสามีตัวเอง เป็นผู้หญิงต้องเสียสละ แต่คําว่าเสียสละผู้หญิงมักจะ
เข้าใจว่าเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเอง แล้วกระบวกการการแก้ไขก็จะพยายามจะชี้ให้เห็น
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่า ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน ถึงแม้ว่าจะ
เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ก็ต้องนึกสภาพความเป็นจริงว่า เมื่อก่อนเราอยู่กับพ่อแม้ พ่อแม่ไม่เคย
เลี้ยงดูด้วยการทุบตีแบบนี้ เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จ้องคิดให้ได้ว่า ในเมื่อพ่อแม่เราไม่เคยกระทํากับเรา
แบบนี้แล้วสามีเราก็ไม่มีสิทธิมาทํากับเราแบบนี้ เราก็จะชี้ให้ผู้หญิงเห็นสัจธรรมของชีวิตว่า เป็นผู้หญิง
ไม่ใช่ว่าจะเสียสละทุกเรื่อง ถ้าผู้หญิงต้องการให้สามีเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเอง
ก่อน เราจะชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงคือจุดศูนย์กลางของครอบครัว ไม่ว่าจะกินจะอยู่ ลูกจะนอน ไปโรงเรียน
สมาชิกในครอบครัวจะทําอะไรที่ไหนอย่างไร ส่วนให้แม่จะเป็นศูนย์กลางของครอบครัว เพราะฉะนั้น
แม่จะต้องมีความคิดของตัวเองในหลายๆมุมมอง มันจะทําให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นี่คือ
การช่วยเหลือที่จะให้ผู้หญิงเกิดความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้ หลังจากมาขอคําปรึกษาก็สามารถ
ทําให้ผู้หญิงยอมรับความจริงมากขึ้นว่า เราไม่สามารถที่จะคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เรา
ไม่สามารถไปเลี่ยนแปลงให้สามีเลิกเหล้าได้ แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดได้ว่าเราจะทํา
อย่างไรไม่ให้เราต้องถูกทําร้ายได้ ทําอย่างไรที่จะให้เรามีจิตใจหนักแน่นมั่นคง เพื่อที่จะลูกๆมาพูดคุย
กับเราเป็นที่พึ่งทางใจกับเราได้
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คําถามที่ 4 ความคาดหวังต่อละครที่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง
ควรนําเสนอผู้หญิงในมิติมุมมองความคิดของผู้หญิงแบบก้าวหน้า ทุกวันนี้จะเห็นการ
นําเสนอของผู้หญิงแบบภาพลักษณ์ที่ทําให้ผู้หญิงหลงตัวเองไปไม่อยู่กับโลกของความเป็นจริง ไม่ได้
เป็นคนช่างคิด ไม่ได้ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตสักเท่าไหร่ แต่จะนําเสนอว่าผู้หญิงจะต้องสวย ต้อง
ขาว ต้องแย่งผู้ชาย ชีวิตประจําวันของผู้หญิงไม่มีอะไรมากนอกจากเสริมสวย และไปนั่งเฝูาผู้ชาย ซึ่ง
ภาพเหล่านี้มันตอกย้ํา หรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ที่ให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ให้มีการขายสินค้าได้ ซึงสินค้าบาง
ตัวก็ไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิง จึงทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ว่าเราต้องสวย ต้องหุ่นดี เราก็เลยให้
ผู้หญิงศัลยกรรม ลดความอ้วน ฉีดโบท็อก ทําให้ผู้หญิงเริ่มห่างไกลจากความเป็นธรรมชาติ ความเป็น
จริงของตนเอง เพราะฉะนั้ นเราต้องสื่อให้เห็ นว่าในวันหนึ่งผู้หญิงทําอะไร ผู้ห ญิ งมีความก้าวหน้า
อย่ างไรกับ สิ่ งที่ทํา หรื อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ ห ญิงก็จะสื่ อให้ เห็ นว่าผู้ ห ญิงมีวิธีที่จะแก้ปัญหา
อย่ างไร จั ดการกระบวนการอย่ างไร ทั้งแง่ของความคิด ทั้งในแง่ของการปฏิบัติ อย่า งเช่น การ
ดําเนินคดี หรือในแง่ของมิติทางสังคมที่สังคมจะมีอคติว่าเพราผู้หญิงทําตัวแบบนี้ แต่งตัวโปฺ ถึงมีการ
ข่มขืนขึ้นมา ทั้งที่ความจริงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะไปกระทําเขา เราต้องสื่อออกมาให้สังคมได้รับรู้ ไม่ใช่ว่ า
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ถ้าผู้หญิงถูกข่มขืน ก็จบไปเห็นแค่ว่าผู้หญิงคนนี้ถูกกระทําแล้ว แต่อะไรที่มันเกิดหลังจากเหตุการณ์นั้น
จะไม่ค่อยมีสื่อแสดงให้เห็น ซึ่งจริงๆแล้วมันจะเป็นตัวให้ผู้หญิงเรียนรู้ไปได้ในตัว
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ภาคผนวก ข
การนําเสนอชิ้นงาน
- โครงร่าง
- โครงเรื่อง
- เรื่องย่อ
- ตัวละคร
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คลื่นเหนือน้ํา
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ที่มาและความสําคัญ
เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีเป็นจํานวน
มาก ทั้งการเอารัดเอาเปรียบ หรือการทําร้ายร่างกาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
ร่างกายและจิตใจต่อสตรีโดยตรง ทั้งการขาดความมั่นใจ รู้สึกด้อยคุณค่า และการฆ่าตัวตาย ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้ น สิ่งที่สําคัญที่สตรีประสงค์ที่จะได้รับคือการให้กําลังใจ และการได้รับการ
ยอมรับ ละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจในจุดประสงค์ง่ายที่สุดเพราะมีทั้ง
ภาพและเสียง เพราะฉะนั้นบทละครจึงเป็นสื่อตัวกลางที่ดีอีกสื่อหนึ่งที่จะช่วยส่งสารให้สะท้อนถึง
ปัญหาทางสังคม และการรู้จักแก้ปัญหา การใช้ชีวิตอย่างคนที่มีคุณค่า และให้แง่คิดที่น่าสนใจผ่าน
เรื่องราวที่สื่อโดยตัวละครต่างๆ
แนวละคร
:
ดราม่า
รูปแบบ
:
ละครโทรทัศน์แบบจบในตอน
ผู้ประพันธ์
:
โบตั๋น
ประเภท
:
รายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
ความยาว
:
2 ชั่วโมง
แก่นเรื่อง
:
คุณค่าของผู้หญิงอยู่ที่การกระทําและความคิด ไม่ได้อยู่ที่
พรหมจรรย์และเพศสภาพ
กลุ่มเป้าหมาย :
กลุ่มคนดูผู้หญิงอายุ 18 - 40 ปี
กล่มคนเพศชายอายุ 18 - 40 ปี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความคิดเชิงบวก
เพื่อให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงมากยิ่งขึ้น
เนื้อเรื่องโดยรวม
เรื่องราวของสิริณี ผู้หญิงที่ต้องการพิสูจน์ให้คนในครอบครัวและสังคมเห็นถึงคุณค่าในตัว
เธอ ถึงแม้ว่าในชีวิตจะมีวิกฤตอันเลวร้ายผ่านเข้ามา แต่เธอก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความคิดที่ ว่า
เหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ใช่ความผิดของเธอ และผลของมันก็ไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวเธอ
ลดน้อยลงแต่อย่างใด
โครงเรื่อง
เรื่องราวของ “สิริณี” เด็กผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ภายนอกเธอดูเป็นคนที่
ค่อนข้าง หยิ่งยโส แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนดี สิริณีเป็นเด็กผู้หญิง คนหนึ่งที่มีความฝัน เธอใฝุฝันว่า
อยากจะ เรียนสูงๆและกลับมาช่วยกิจการของครอบครัว เธอมีความคิดในการก้าวหน้าในชีวิต และ
เพื่อไปให้ถึงเปูาหมายที่เธอตั้งไว้ สิริณีจึงตั้งใจเรียนอย่างหนักทั้งในโรงเรียนและการกวดวิชานอก
โรงเรียน นอกจากนี้ด้วยความที่เธอเป็นลูกคนโตของบ้ าน เธอจึงต้องคอยดูแลน้องชายของเธออีก 2
คน และยังเรียนรู้งานที่เป็นกิจการของครอบครัวอีกด้วย
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เหตุการณ์พลิกผันเมื่อ สิริณี ถูกจับตัวไปพร้อมกับ “สิริรัฐ” น้องชายคนเล็กของเธอ เพื่อ
เรียกเงินค่าไถ่ตัวเธอและน้องชายจากพ่อของเธอ เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างรอยมลทิน ในชีวิตของ
เธอเป็นอย่างมาก เธอถูกข่มขืน และน้องชายคนเล็กของเธอถูกฆ่าตาย และเคราะห์ร้ายยังซ้ําเติม
ครอบครั ว เธออีก เมื่อ “สิ ริ เดช”น้ องชายของเธออีกคนหนึ่ง ได้ประสบอุบัติเหตุท างรถยนต์และ
เสียชีวิตลง
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น “เสี่ยซัว” ผู้เป็นพ่อของสิริณีเสียใจมากที่ เสียลูกชายไป และ
เผลอพลั้งพูดถึงการตายของลูกชายเขาว่าไม่สมควรตายแต่ตัวสิริณีนั้นสมควรตายแทน เธอมีมลทินมา
อยู่ไปก็อายคนในสังคม นอกจากนี้ “สิริมา” แม่ของเธอจะจับเธอใส่ตะกร้าล้างน้ําเพื่อเป็นการลบล้าง
คํานินทาจากคนในสังคมอีกด้วย จากคําพูดของผู้เป็นพ่อและการกระทําของผู้เป็นแม่ทําให้สิริณีเสียใจ
มาก คนครอบครัวไม่ต้องการเธอเพียงเพราะว่าเธอโดนข่มขืนมีรอยมลทิน ดังนั้นเธอจึงจะพิสูจน์ให้คน
ในครอบครัว และคนอื่นๆได้เห็นว่าการที่เธอเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมานั้น มันไม่ได้ทําให้ความเป็นคน
หรือคุณค่าในตัวเธอลดน้อยลง แต่มันเป็นเหตุการณ์ ที่จะทําให้เธอแข็งแกร่ง กล้าที่จะเผชิญกับโลก
ภายนอกด้วยตัวของเธอเอง สิริณีพยายามที่จะแข็งแกร่งอีกครั้ง และต่อสู้กับความหวาดกลัวจาก
เหตุ การณ์ที่ เ กิ ดขึ้ น โดยมีกํ า ลั ง ใจที่ดี จ าก “ดํ าริ ” ผู้ ช ายที่ห ลงรั ก เธอ และไม่รั ง เกี ย จเธอแม้ เ จอ
เหตุการณ์ที่เลวร้ายมา ชีวิตของสิริณีค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยทัศนคติการเปิดกว้าง มอง
โลกอย่างยอมรับความจริงในปัจจุบัน
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เรื่องย่อ
สิริณี เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัว มากศักดิ์ศรี เสี่ยซัว พ่อของเธอเป็นเจ้าของกิจการ
โรงงานฟอกหนัง โรงงานเย็บกระเปา รองเท้า และร้านค้าปลีก -ส่ง มีภรรยา 3 คน คื อ สิริมา มีลูก
ด้วยกัน 3 คน คนโต ชื่อ สิริณี คนรองชื่อ สิริเดช คนเล็กชื่อ สิริรัฐ ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ ดํารงรัตน์ มีลูก
สาวด้ ว ยกั น 1 คนคื อ วิ ไ ลเลขา และภรรยาคนสุ ดท้ า ยคื อ กมล มี ลู ก สาวด้ ว ยกัน อี ก 1 คน คื อ
สุประภากร สิริมามักจะว่ากระทบกระเทียบเสี่ยซัวอยู่เสมอเรื่องมีบ้านเล็กบ้านน้อย และการแบ่ง
ทรัพย์สิน สิริณีเป็นลูกคนโตที่สุดของครอบครัวในบรรดาลูกทั้ง 5 คน หน้าที่หลักของเธอคือการเรียน
หนังสือ และการดูแลสิริรัฐน้องชายคนเล็ก สิริมาผู้เป็นแม่ได้ซื้อรถให้เธอเพื่อใช้ในการขับไปโรงเรียน
และเพื่อรับส่งสิริรัฐ ที่โรงเรี ยนเธอมีเพื่อนในกลุ่มทั้งหมด 2 คน ฤชุตา เพื่อนที่ดูเรียบร้อยและฉลาด
และยุบล เพื่อนที่ไม่มีความจริงใจ ขี้อิจฉา
สิริณีมักมีปากเสียงและความเห็นที่ไม่ตรงกันกับเสี่ยซัวผู้เป็นพ่ออยู่เสมอ เพราะเสี่ยซัวจะ
รักลูกผู้ชายมากกว่า เขารักสิริณีไม่เท่ากับสริรัฐ และสิริเดช เพราะสิริณีเป็นลูกผู้หญิง ซึ่งเสี่ยซัวเองก็มี
ลูกที่เป็นผู้หญิงอีก 2 คนกับภรรยาน้อย และที่สําคัญคือ สิริณีไม่สามารถสืบแซ่ของตระกูลได้
สิริณีมีความต้องการเรียนมหาวิทยาลัยในคณะบัญชีตามที่ พ่อและแม่เธอคาดหวังไว้ เธอ
จึงพยายามเรียนอย่างหนัก ทั้งในโรงเรียนและสถาบันกวดวิชา หลักเลิกเรียนสิริณีจะต้องไปรับสิริรัฐที่
โรงเรียนและพาไปเล่นเกมส์ที่ห้างสรรพสินค้าอยู่บ่อยครั้ง ทํา ให้เธอพบกับกมล ภรรยาอีกคนของพ่อ
เธอที่พ่อเปิดร้านขายกระเปาและรองเท้าให้ในแถบนั้น ทุกครั้งที่ เธอพบกับกมลเธอมักจะเห็นกมลอยู่
กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เสมอ เธอจึงติดตามดูไปเรื่อยๆเพราะเพื่อว่ากมลจะสวมเขาให้พ่อของเธอ และเธอ
ก็พบความจริงว่า กมลแอบคบชู้กับผู้ชายคนนั้นจริงๆ กมลคอยส่งเสียเงินให้ผู้ชายคนนั้นอยู่บ่อยๆ
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และผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็น ยุวศักดิ์ พี่ชายของยุบลเพื่อนของเธอ เธอตัดสินใจที่จะไป
บอกเรื่องนี้กับสิริมาแม่ของเธอ หลังจากนั้นก็ให้แม่เธอจัดการเองว่ าจะทําอย่างไรต่อไป และเมื่อเสี่ย
ซัวรู้ความจริงจึงตัดสินใจเลิกกับกมล และยึดร้านขายรองเท้าและกระเปาคืน ส่วนสุประภากรเสี่ยซัว
ส่งเสียให้เรียนในโรงเรียนประจําไม่ต้องเจอหน้ากมลอีก
สิริณีวางแผนว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพกับฤชุตา ส่วนยุบลตัดสินใจไม่เรียนต่อ
เพราะแม่ของเธอไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน และเธอต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวแทนเพราะยุวศั กดิ์นั้น
ไม่มีรายได้มากมายเหมือนเมื่อครั้งที่แอบคบกับกมล ยุบลไปประกวดนางงามประจําจังหวัดทําให้เธอมี
ชื่อเสียงในจังหวัดและเธอก็เดินสายประกวดไปทั่วรวมทั้งถ่ายแบบภาพเปลือยด้วย
เสี่ยซัวได้ให้สิริณีเข้าไปจัดการบริหารร้านขายกระเปารองเท้าที่ยึดมาจากกมล ทําให้เธอ
มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีก เธอต้องคอยตรวจเช็คสต็อกสินค้าและเรียนรู้เรื่องการทําบัญชีกับ ดําริ ลูกจ้างที่
ร้านในเวลาหลังเธอเลิกเรี ยนพิเศษ โดยส่วนตัวนั้นสิริณีมีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเธอมักปวดท้อง
ประจําเดือนอยู่บ่อยครั้ง ทําให้เธอต้องไปหาหมอรุจิเรข หมอเฉพาะทางด้านสตรีทุกเดือน และใน ครั้ ง
หนึ่งเธอก็ได้พบกับยุบลโดยบังเอิญ สิริณีรู้เพียงแค่ว่ายุบลปุวยเป็นแบบเดียวอย่างเธอ แต่ความจริง
แล้วยุบลได้ท้องและไปทําแท้งเถื่อนมา เมื่อยุบลพบกับสิริณีก็โวยวายหาว่าจะเอาเรื่องที่เธอแท้งไป
บอกกับคนอื่นและทําลายชื่อเสียงเธอ สิริณีไม่สนใจเพราะเธอไม่ ได้คิดจะทําแบบนั้น แต่เธอก็ยังมี
ความหวังดีที่จะแจ้งให้ครอบครัวของยุบลทราบว่าเธอปุวยและนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
สิ ริ ณียั ง คงทํ าหน้ า ที่ข องเธอ คือ การเรี ยนหนั งสื อ ดูแ ลสิ ริรั ฐ และดู แลร้า นกระเป า
รองเท้า เธอไปส่งสิริรัฐที่ตู้เกมส์และกําลังไปเรียนพิเศษ แต่วันหนึ่งระหว่ างทางเธอเจอกับยุบลและมี
ปากเสียงกันเรื่องที่ยุบลคิดว่าสิริณีเป็นคนเอาเรื่องที่เธอแท้งไปปุาวประกาศ สิริณีไม่สนใจและเดิ นจาก
ไป ยุบล โกรธจัด หลังจากที่สิริณีไปแล้ว ยุวศักดิ์ก็เดินเข้ามาหายุบล ยุบลจึงบอกยุว ศักดิ์ว่าสิริณีเป็น
คนเอาเรื่องที่กมลกับยุวศักดิ์เป็นชู้กันไปบอกกับเสี่ยซัวและสิริณีเป็นคนยืดร้านไว้ เอง ทําให้ยุวศักดิ์มี
ความรู้สึกโกรธที่สิริณีเป็นตัวการทําให้เขาตกอับ ไม่มีเงินใช้ หลังจากวันนั้นยุวศักดิ์ก็เดินมาแอบมองที่
ร้านของ สิริณีบ่อยขึ้น แต่ก็ไม่มีใครคนใดในร้านคิดถึงเรื่องอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้น
นางสิริมาได้รับจดหมายจากทางโรงเรียนให้ไปพบเกี่ยวกับเรื่องที่สิริเดชติดยาเสพติด เสี่ย
ซัวโมโหจึงด่าว่าสิริเดช สิริเดชจึงหนีออกจากบ้าน ทําให้ดําริต้องออกตามหาตามคําสั่งของเสี่ยซัว ดําริ
ต้องออกจากร้านของสิริณีก่อนเวลา และสิริณีต้องคอยปิดร้านเอง หลังจากสิริณีปิดร้านและขับรถ
กลับบ้านพร้อมกับสิริรัฐก็ได้มีคนวิ่งมาตัดหน้ารถและขวางทางเอาไว้ และจับตัวเธอกับน้องชายไป
ขณะเดียวกัน ดําริส่งข่าวมาถึ งเสี่ยซัวว่าสิริเดชประสบอุบั ติเหตุเข้าโรงพยาบาลอาการ
สาหัสจนไม่อาจรักษาได้ทันจึงเสียชีวิต และดําริก็ได้รู้ข่าวเรื่องที่สิริณีและสิ ริรัฐถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่
ตัวจํานวนเงิน 5 ล้าน บาท ทําให้เขาต้องรีบกลับมาด้วยความเป็นห่วงสิริณี และดําเนินการติดต่อกับ
ตํารวจจดหมายฉบับแรกส่งมาที่ร้านของสิริณีพร้อมกับสร้อยของเธอพร้อมกับข้อความขู่เอาเงิน 5
ล้านบาท ตํารวจมาเก็บหลักฐานและสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ ริณีทุกคน จดหมายฉบับที่ 2 อยู่ ที่
หน้าบ้าน พร้อมกับนิ้วของสิริรัฐนิ้วหนึ่ง ดําริเรียกลูกจ้างในร้านมาถามเรื่องเวลาที่สิริณีออกจากร้าน
และได้ ทราบข้อมูลว่ามีผู้ชายมามองที่ร้านบ่อยๆ
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ฤชุตาได้ยินยุบลคุยโทรศัพท์กับยุวศักดิ์ ทําให้เธอสงสัยว่าการหายตัวไปของสิริณีอาจจะ
เกี่ยวข้องกับยุวศักดิ์ เพราะสิริณีเป็นคนจับได้ว่ายุวศักดิ์เป็นชู้กับกมล ฤชุตาจึงโทรศัพท์มาหาสารวัตร
ภุชงค์และให้เบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่เธอสงสัย
จากเบาะแสของฤชุตาทําให้จับคนร้ายคือยุวศักดิ์ได้ และได้พบสิริณี แต่เธออยู่ในสภาพที่สะบักสะบอม
จากการโดนทําร้ายร่างกาย และถูกข่มขืน ส่วนสิริรัฐน้องชายของเธอถูกฆ่าตาย สิ ริ ณี เ สี ย ใจมากกั บ
การที่เธอไม่สามารถปกปูองสิริรัฐได้ สิริณีถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน นาง
สิริมาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้หมดสติต้องเข้าโรงพยาบาล เสี่ยซัวเองก็รู้สึกช็อกและเสียใจ
มากกับการที่สูญเสียลูกชายทั้งสองคนไปพร้อมๆกัน
สิ ริ ม าและเสี่ ย ซั ว วางแผนที่ จะจ้ างให้ ดํ าริ แต่ง งานกับ สิ ริณี เพราะจะได้ไ ม่เ ป็ นขี้ ปาก
ชาวบ้าน หากสิริณีท้องขึ้นมา และถึงแม้ว่าจะไม่ท้องก็ถือว่าสิริณีไม่มีความบริสุทธิ์แล้ว คงไม่มีผู้ชายคน
ไหนอยากได้เป็นภรรยา แต่หากดําริไม่ยอมแต่งก็จะให้แต่งานกับ พิพิธ หรืออายู้ หลานชายของสิริมา
แทนและให้มาช่วยดูแลกิจการ เงินทองจะได้ไม่ไปไหน สิริณีที่กําลั งจะเข้ามาเยี่ยมสิริมาได้ยินสิ่งที่ผู้
เป็นพ่อและแม่คุยกัน ทําให้เธอรู้สึกเสียใจที่คนที่เป็นพ่อแม่เธอคิดว่า คุณค่าของเธอหมดเพียงเพราะว่า
เธอไม่มีพรหมจรรย์ ดังนั้นเธอจึงคิดที่จะพิสูจน์ตัวเองในพ่อแม่เธอเห็นว่าถึงแม้เธอจะถูกข่มขืน แต่เธอ
ก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่มีคุณค่าเหมือนเดิม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นทั้งหมดมันไม่ใช่ความผิดของเธอ
ดังนั้นเธอจะทําให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถทํางานได้ดีไม่แพ้ผู้ชาย
ดังนั้น สิริณีจึงหนีออกจากโรงพยาบาล เธอตรงไปที่บ้านเพื่อเก็บของและกําลังจะหนี ไป
อยู่คอนโคมิเนียมที่กรุงเทพซึ่งสิริมาได้ซื้อเอาไว้ แต่ดําริมาเจอก่อนจึงอาสาที่จะพาไปส่งเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดอันตราย สิริณีและดําริช่วยกันจัดตกแต่งห้องคอนโด และสิริณีวางแผนที่จะเปิดร้านขาย
รองเท้า แต่มีเงินทุนไม่พอจึงวางแผนกับดําริว่าจะแต่งงานกันแบบหลอกๆ เพื่อหวังเอาเงินค่าจ้าง
แต่งงานของดําริจากนางสิริมา มาลงทุนเปิดร้าน และเธอก็วางแผนด้านการเรียนโดยไปสมัครเรียน
กวดวิชา เพื่อที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัย แต่ถึงแม้ว่าเธอจะวางแผนการดําเนินชีวิตไว้ทุกอย่างแล้ว แต่
เธอก็ยังมีอาการเซื่องซึม และหวาดกลัวการสัมผัสจากผู้ชายทําให้ดําริต้องระวังไม่ให้สิริณีกลัวเขา
ร้านขายกระเปารองเท้าที่สิริณีเปิดกับดํารินั้นขายไม่ค่อยดี ทําให้ต้องเร่งหาสถานที่ใหม่
เพื่อเปิดอีกสาขาหนึ่งให้เป็นตัวช่วยไม่ให้กิจการล้ม เธอยังมีความหวัง ที่จะพิสูจน์คุณค่าและการยืน
หยัดได้ด้วยตัวเอง ครอบครัวเธอต้องเห็นว่าเธอมีคุณค่า และต้องการเธอกลับไป แม้ว่าเธอจะล้ม แต่
เธอจะไม่มีวันบากหน้ากลับไปให้คนดูถูกเธอ เปูาหมายจะในชีวิ ตช่วยพยุงให้เธอลุกขึ้นมาสู้เสมอใน
ที่สุดเธอ ก็ได้สถานที่ในห้างสรรพสินค้า และเธอกับดําริได้ช่วยกันสร้างร้านค้าแห่งที่สองขึ้นมา
ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของวารุณี น้องสาวสิริมาเข้ ามามีบทบาทในครอบครัวมาก
ขึ้น โดยให้พิพิธลูกชายคนโตเข้ามาช่วยงานและเข้ามาอยู่ที่บ้านของสิริณี เพื่อหวังให้เสี่ยซังรับพิพิธ
เป็นลูกบุญธรรมและได้สืบกิจการ และสืบแซ่ แต่เสี่ยซัวไม่ยอมรับเพราะเขายังคงรอและคาดหวังในตัว
ของสิริณีอยู่ลึกๆ พิพิธแอบมีความสัมพันธ์กับ วรรณา สาวใช้ในบ้านอย่างลับๆแต่ พัฒน์พล ลูกชาย
คนเล็กของวารุณีไม่คิดหวังรวยทางลัด เขาเข้ามาเรียนกวดวิชาที่ กรุงเทพและได้มาขอช่วยงานที่ร้าน
ของสิริณี
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ต่อมาวรรณาได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาทําให้สิริณีสงสัยว่าดําริจะเป็นคนทําให้วรรณาท้องจึงมี
ปากเสียงกันและดําริก็หนีไป แต่ความจริงก็ปรากฏว่าคนที่ทําให้วรรณาท้องคือพิพิธ ไม่ใช่ดําริ สิริณีจึง
ไปขอโทษและง้องอนดําริ และช่วยกันกลับมาทํางานที่ร้าน ทั้งสิริณี และดําริช่วยกันทํางาน จนกระทั่ง
สิริณีเรียนจนจบปริญญาตรีด้านบัญชีและพาณิชยศาสตร์ศาสตร์อย่า งที่เธอหวัง เสี่ยซัวและสิริมาขอ
โทษสิริณี กับคําพูดที่เขาเคยพูดไปโดยไม่คิด พวกยอมรับในตัวเธอ ยอมรับความสามารถและความ
มุ่งมั่นของเธอ เสี่ยซัวขอให้เธอกลับไปช่วยกิจการของครอบครัว สิริณีจึงให้พัฒน์พลดูแลร้านที่กรุงเทพ
ส่วนเธอกับดํารินั้นก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปช่วยเสี่ยซัวบริหารงานที่โรงงาน
สิริณีได้พิสูจน์ให้ครอบครัวเธอ และคนในสั งคมที่นินทาเธอจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้ง
นั้นได้เห็นว่า ถึงแม้ว่าเธอจะผ่านวิกฤตอันเลวร้ายมา แต่คุณค่าในตัวเธอ ความหวัง ความฝันของเธอ
ไม่ได้หายไปไหน เธอเรียนจบ มีกิจการของตัวเองที่กําลังไปได้สวยในกรุงเทพ และได้กลับมาดูแล
กิจการ ของครอบครัวอย่างเต็มภาคภูมิ คนที่เคยดูถูกในวันนั้น กลับกลายเป็นยกย่องเธอในวันนี้ เธอ
มีความสุข และมีความหวังที่จะก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย 2 มือ ของเธอ
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ตัวละคร
สิริณี เด็กสาวอายุ 18 วัยมัธยมปลาย เป็นคนพูดจาตรงๆ เป็นลูกคุณหนูที่ค่อนข้างถือ
ตัว และดูหยิ่ง มีความทะเยอทะยาน มีความมั่นใจในตัวเองสูง เธอเป็นลูกคนโตของบ้านและเป็น
ผู้หญิง สิริณีเป็นคนที่มีความขยัน มีภาระหน้าที่ทําให้เธอดูพยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้พ่อแม่หรือคน
อื่นๆเชื่อถือเธอได้ ลึกๆแล้วสิริณีก็รู้สึกอ่อนแอต้องการการปกปูอง สิริณีเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติเชิงบวก
กับตัวเองตลอดเวลา สิ่งที่ทําคือสิ่งที่คิดดีแล้วและทําถูกต้องแล้ว วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอ
คุณค่าในตัวเธอมีตั้งแต่เธอเกิดจนถึงวันเธอตาย ไม่สามารถมีคําพูดหรือการกระทําใดที่สามารถจะมา
ทําลายคุณค่าในตัวเธอไปได้
ดําริ ผู้ชายวัย 26 ปี ที่มีความขยัน กระตือรือร้น และซื่อสัตย์ ดําริเป็นคนมีความเป็ น
ผู้ใหญ่สูง และมีความรับผิดชอบ เป็นคนซื่อตรงต่อความรู้สึก คอยช่วยเหลือสิริณีด้วยความรัก ดําริเป็น
ลูกจ้างที่ช่วยดูแลร้านของสิริณีที่ยึดมาจากกมล ภรรยาน้อยที่มีชู้ของเสี่ยซัว และยังช่วยดูเรื่องบัญชี
ของโรงงานอีกด้วย ดําริได้รับความไว้วางใจจากเสี่ยซัวเป็นอย่างมาก และได้รับการคาดหวังให้แต่งงาน
และดูแลสิริณีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น
เสี่ยซัว ชายวัยประมาณ 40 ปลายๆ เจ้าของกิจการโรงงานเย็บกระเปา เป็นคนเจ้าชู้มี
ภรรยา 3 คน และเป็นคนหัวโบราณที่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวเพียงเพื่อหวังให้สืบสกุล เสี่ยซัวเป็นคน
ที่มีจิตใจดี แต่เป็นคนที่พูดจาด้วยอารมณ์ชั่ววู บ ทําร้ายจิตใจของสิริณีอยู่เสมอแต่ลึกๆแล้วก็รักสิ ริณี
เหมือนกันแต่น้อยกว่าลูกชายทั้งสองคน
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สิริมา ผู้หญิงวัยประมาณเกือบ 40 มีความจู้จี้ขี้บ่น รักลูก ช่วยงานสามีคอยดูแลโรงงาน
เย็บกระเปาและรองเท้า และดูแลลูกๆ และเป็นผู้หญิงที่สนใจสายตาของสังคมถึงขั้นอับอายถ้าลูกสาว
อย่างสิริณีจะท้องไม่มีพ่อขึ้นมาจึงวางแผนจะให้สิริณีแต่งงานกับลูก จ้างที่ร้าน เพื่อไม่ให้ตนเองและ
ครอบครัวอับอาย เป็นขี้ปากคนในสังคม
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หมอรุจิเรข ผู้หญิงวัยประมาณ 35 ปี เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสตรีโดยเฉพาะ ดูมี
ภูมิฐาน มีความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ การวางตัวดี เป็นที่เคารพต่อคนในสังคม กล้าพูด กล้า คิด กล้า
ทํา เป็นคนตรงๆ หมอรุ จิเรขเป็น หมอประจําตัวของสิริณี และเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาแก่สิริณี
หลังจาก เหตุการณ์ที่เธอถูกจับตัวไป
สารวัตรภุชงค์ เจ้าหน้าที่ตํารวจ อายุประมาณ 37 ปี มีความซื่อสัตย์ มีภูมิฐาน มีความ
เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ บางครั้งดูกระล่อนแต่มีความจริงใจ สารวัตรภุชงค์เป็นคนดูแลคดีความของสิริณี
ทีถ่ ูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่ตัวพร้อมกับน้องชายของเธอ และเป็นคนช่วยสิริณีออกมาจากการถูกจับตัวไป
สิริเดช เด็กชายวัย 15 ปี ลูกชายคนโตของเสี่ยซัวและสิริมา เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หั ว ต่ อ มี ความเก็ บ กด ก้ า วร้ า วเพราะพ่ อ แม่รั ก และเอาใจน้ อ งชายมากกว่ า สิ ริเ ดชเป็ นเด็ ก เกเร
แข่งรถซิ่ง เที่ยวผู้หญิง เรียนหนังสือไม่เก่ง เป็นคนพูดจารุนแรง
สิริรัฐ ลูกชายคนเล็กของเสี่ยซัวและสิริมา อายุประมาณ 7 ปี เป็นเด็กเอาแต่ใจ ก้าวร้าว
เพราะเป็นลูกคนเล็กจึงถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจ สิริรัฐถูกจับตัวไปพร้อ มกับสิริณี เขาถูกตัดนิ้ว และถูก
ฆ่าตายในที่สุด
ฤชุตา เด็กสาวอายุ 18 วัยมัธยมปลาย เพื่อนสนิทของสิริณี ที่คอยช่วยเหลือกัน ฤชุตา
เป็นคน เรี ย บร้ อยแต่เฉลี ย วฉลาด มีค วามคิดเป็นผู้ ใหญ่ ฤชุตาเป็นคนแจ้งเบาะแสให้ แก่ส ารวัตร
เกี่ยวกับเรื่องทีส่ ิริณีถูกจับตัวไป
ยุบล เด็กสาวอายุ 18 วัยมัธยมปลาย เพื่อนของสิริณี เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่ค่อย
สนิ ท กัน ยุ บ ลเป็ น คนที่ขี้อิจ ฉาสิ ริ ณี บ้านของเธอค่อนข้างจนจึงต้องออกจากโรงเรียนมาเดินสาย
ประกวด นางงามและเป็นนางแบบภาพโปฺ ยุบลเป็นคนแนะนํายุวศักดิ์ให้รู้จักสิ ริณี และเป็นคนบอกว่า
สิริณีเป็นคนเอาเรื่องที่ยุวศักดิ์เป็นชู้กับกมลบอกเสี่ยซัว เพื่อเธอจะได้ยึดร้านของกมลเอาไว้เอง ทําให้
ยุวศักดิ์ไม่มีคนให้เกาะขอเงินและทําให้เธอต้องออกจากโรงเรียนมาทํางาน
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ยุวศักดิ์ ชายอายุประมาณ 27 ปี พี่ชายของยุบล เป็นพนักงานส่งเครื่องสําอาง และเป็น
ชู้กับกมลภรรยาอีกคนของเสี่ยซัว ยุวศักดิ์เป็นคนจับตัวสิริณีและสิริรัฐไปเรียกค่าไถ่ เพราะเขาคิดว่า
สิริณเี ป็นตัวการที่ทําให้เสี่ยซัวรู้ว่ากมลกับเขาเป็นชู้กัน ทําให้เขาไม่มีเงินใช้เมื่อเสี่ยซัวจับได้
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วารุณี หญิงสาวอายุประมาณ 30 ปลายๆ น้องสาวของสิริมา มีลูกชาย 3 คน วารุณีเป็น
คนขี้เกียจและเห็นแก่ได้ เมื่อเสี่ยซัวและสิริมาสูญเสียลูกชายไป นางวารุ ณีพยายามให้เสี่ยซัวและสิริมา
รับพิพิธลูกชายคนโตของเธอเป็นลูกบุญธรรม เพื่อจะได้ดูแลกิจการและสืบสกุล และหวังเงินทองเพื่อ
ความสุขสบาย
พิพิธ ผู้ชายวัย 21 ปี ลูกชายคนโตของวารุณี เป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหน เป็นคนรักสบายแต่
ขี้เ กี ย จ เห็ น แก่ ตั ว ชอบดู ถู กผู้ ห ญิง พิพิ ธ แอบมีค วามสั มพั น ธ์กั บ วรรณาสาวใช้ใ นบ้า นของเสี่ ย ซั ว
เป็นเหตุให้สิริณีเข้าใจดําริผิด และเป็นลูกชายคนโตที่วารุณีหวังไว้ให้เข้าไปช่วยกิจการของเสี่ยซัว
พัฒ น์พ ล ผู้ ช ายวัย 17 ปี มี ค วามรั ก สบายและขี้เ กี ย จตามแบบที่ ว ารุ ณีแ ม่ ของเธอ
สอนมา พัฒน์พลไม่ได้เป็นลูกที่รักของวารุณีเท่ากับพิพิธ แต่เขาก็มีความพยายามที่ จะทําให้ตัวเองอยู่
ได้ด้วยตนเองโดยการไปช่วยงานสิริณี พัฒน์พลเป็นคนที่มีความเป็นลูกผู้ชายและมีความพยายาม
มากกว่า พิพิธผู้เป็นพี่
วรรณา สาวใช้ที่หลงรักดําริ และมีความอิจฉาต่อสิริณีตลอด วรรณาเป็นผู้หญิงที่เพ้อฝัน
ที่จะมีความรักแบบสมบูรณ์แบบ เมื่อผิดหวังจากดําริทําให้เธอเข้าหาพิพิธ และมีความสัมพันธ์กัน
ดํารงรัตน์ ผู้หญิงวัย 30 ปีกลางๆ เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของเสี่ยซัว เป็นคนที่ใจเย็น
และเป็น ที่ปรึกษายามที่เสี่ยซัวมีความทุกข์ใจ ดํารงรัตน์เป็นพี่สาวของหมอรุจิเรขหมอประจําตัวของ
สิริณี
กมล ภรรยาของเสี่ยซัวอีกคน ที่เป็นชู้กับยุวศักดิ์ ทําให้ต้อ งเลิกรากับเสี่ยซัวและถูกยึด
ร้านกระเปา รองเท้าไป หลังจากนั้นเธอก็ไปมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
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1. สิริณีและสิรรัฐวิ่งหนีผู้ชายคนหนึ่ง และไปแอบที่มุมแคบๆมุมหนึ่ง แต่ก็หนีไม่พ้นผู้ชาย
คนนั้นตามหาเธอจนพบ
2. ในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีในตอนเช้า ที่มีทั้งรถราและผู้คนกําลังออกไปทํางานและเรียน
หนังสือ สิริณีกําลังแต่งตัว และออกจากบ้านเพื่อไปสอบ
3. สิริณีกําลังตั้งใจทําข้อสอบ หลังจากที่เธอสอบเสร็จ ในระหว่างทางกลับบ้านเธอเจอ
เพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุโดนรถเชี่ยว จึงอาสาไปส่งที่โรงพยาบาล
4. เสี่ยซัวโมโหสิริณี จากคํานิ นทาของชาวบ้านว่าสริณีพาผู้ชายขึ้นรถและไปเที่ยว เมื่อ
สิริณีกลับถึงบ้านจึงทะเลาะกัน เสี่ยซัวว่าสิริณีที่ทําเรื่องเสื่อมเสีย เป็นผู้หญิงแต่ชักชวนผู้ชายขึ้นรถ
สิริณีโกรธจึงเดินหนีขึ้นห้องไป
5. วันรุ่งขึ้น หลังจากที่สิริณีเรียนเสร็จแล้ว เธอจึงไปเรียนรู้งานจากดําริ ที่ร้านขายรองเท้า
และกระเปา และสังเกตได้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินม้าด้อมๆมองๆที่ร้านบ่อย คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็น
ยุวศักดิ์และคิดว่าคงคิดถึงกมลจึงมาเดินมองเพื่อรําลึกถึง
6. เสี่ยซัวหาสิริเดชไม่พบ จึงโทรศัพท์เรียกให้ดําริออกไปตามหาสิริเดช ดําริจึงต้องออก
จากร้านก่อนร้านปิด และให้สิริณีปิดร้านแทน
7. สิริณีทํางาน และปิดร้าน ขณะขับรถกลับบ้านพร้อมกับสิริรัฐ มีคนเดินตัดหน้ารถสิริณี
ในมือผู้ชายคนนั้นมีมีดถืออยู่
8. ตํารวจสอบปากคําทุกคนในบ้าน ดําริโทรมาบอกเสี่ยซัวเรื่องที่พบสิริเดชแล้วแต่สิริเดช
ประสบอุบัติเหตุรถคว่ําอยู่ในอาการโคม่า ในขณะเดียวกัน วารุณีมาหานางสิรมาและแสดงความเสียใจ
และพูดถึงว่าคนร้ายอาจเป็นนางกมลและพวก
9. สิริณีและสิริรัฐถูกจับไว้ในห้องมืดๆห้องหนึ่ง ยุวศักดิ์ปรากฏตัวขึ้น และพูดถึงเรื่องที่ทํา
ให้เขาต้องจับตัวสิริณี เพราะเธอทําให้เขาต้องเลิกกับกมล เพราะเสี่ยซัวจับได้ และเรื่องที่สิริณีทําให้
ยุบลต้องอับอายเพราะสิริณีเป็นคนปล่อยข่าวว่ายุบลแท้ง
10. ที่ ร้ าน ดํ าริ พบกล่ องสี ดํ าข้างในมีส ร้อ ยของสิ ริณี และจดหมายขู่เอาเงิน ดําริจึ ง
โทรศัพท์เพื่อบอกสารวัตรภุชงค์ และได้รู้ว่าที่บ้านก็มีกล้องดําเหมือนกันแต่ข้างในนั้นเป็นนิ้วของสิริรัฐ
ดําริกําลังจะเดินทางไปที่บ้านตาได้มีโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลเข้ามาก่อน
11. สิริมาร้องไห้นักเมื่อเห็นนิ้วของสิริรัฐ เสี่ยซัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะของสิริเดชให้
โรงพยาบาล ในขณะเดียวกันฤชุตามาที่บ้านเพื่อบอกข้อมูลบางอย่าง
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12. ตํารวจเข้าจับกุมยุวศักดิ์ได้ สารวัตรภุชงค์เข้าไปช่วยสิริณีที่มีสภาพสะบักสะบอม
13. ที่โรงพยาบาล สิริณีคิดถึงเรื่องที่ยุบลคิดว่าเธอเอาเรื่องที่เธอท้องไปบอกชาวบ้านให้
เธออับอาย และคิดถึงเรื่องที่เธอถูกจับตัวไป หมอรุจิเรขเข้ามาหา สิริณีขอให้หมอรุจิเรขช่วยเพราะเธอ
กลัวว่าเธอจะท้อ
14. สิริมากับเสี่ยซัวเสี่ยใจที่เสียลูกชายทั้ง 2 คนไปและ เสียใจที่ได้สิริณีกลับมาแต่เธอมี
มลทินกลับมาด้วย ทั้งสองวางแผนจะให้สิริณีแต่งงานกับดําริ เพราะกลัวสิริณีจะท้อง โดยไม่รู้ว่าสิริณี
ได้ยินอยู่ด้านหน้าประตู
15. สิริณี เสียใจเรื่องที่พ่อและแม่ของเธอจะจับแต่งงานและเธอตั้งใจว่าจะพิ สูจน์ให้เห็น
ว่า เธอสามารถมี ชี วิ ตอยู่ ไ ด้ เธอยั ง คงมี คุณ ค่ า อยู่ และจะเรี ยนให้ จ บเพื่ อ กลั บ มาดูแ ลกิ จ การของ
ครอบครัว และคนในครอบครัวต้องยอมรับในตัวเธอ
16. สิริมาเข้ามาเพื่อหวังจะมาเกลี้ยกล่อมสิริณีเรื่องแต่งงาน แต่ไม่พบสิริณี
17. สิริณี เก็บเสื้อผ้าเพื่อจะไปเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพฯ
18. สิริณีกําลังจะออกจากบ้าน เธอได้พบกําดําริ ดําริจึงอาสาไปส่งเพราะกลัวจะเกิด
อันตรายอีก
19. ดําริ พาสิริณีมาส่งที่คอนโดในกรุงเทพ และช่วยกันออกไปซื้อของใช้จําเป็น ระหว่าง
ทางสิริณีเจอร้านค้าร้านหนึ่งที่กําลังประกาศขาย สิริณีสนใจ
20. สิริณีวางแผนที่จะเปิดร้าน เธอติดต่อเจ้าของร้าน และคํานวณเงินเก็บของเธอเพื่อ
เปิดร้านขายรองเท้าและกระเปาในกรุงเทพ แต่เงินก็ไม่พอ จึงไปปรึกษาดําริเพื่อจะลงทุนร่วมกับดําริ
โดยการจะหลอกแม่เธอว่าจะแต่งงานกับดําริ และเอาเงินค่าจ้างแต่งงานของดําริมาเป็นเงินทุน
21. สิริณีออกไปสมัครเรียนพิเศษ ซื้อหนังสือเตรียมสอบต่างๆ และโทรไปบอกสิริมาว่า
เธอจะแต่งงานกับดําริเพราะคิดว่าท้อง สิริมาให้กลับไปจัดงานแต่งงานที่ชลบุรี แต่สิริณีไม่ยอมเธอแค่
อยากจดไว้เป็นหลักฐานทะเบียนเฉยๆ
22. วารุณีพยายามเกลี้ยกล่อมให้สิริมารับพิพิธลูกชายคนโตของเธอเป็นลูกบุญธรรม แต่
สิริมาไม่ยอมรับ
23. สิริณีและดําริช่วยกัน จัดร้านและเปิดร้านขายรองเท้าและกระเปาได้สําเร็จ
24. สิริณีไปเรียนและกลับมาช่วยดําริที่ร้าน แต่คนมาซื้อไม่ค่อยมี ทางร้านขายของไม่
ค่อยดีเท่าไหร่
25. สิริมาถามไถ่เรื่องร้านและเรื่องเรียนกับสิริณี สิริณีจึงบอกว่าร้า นไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่
สิริมาจึงบอกให้สิริณีกลับไปอยู่บ้าน
26. สิริณีคิดหนัก เธอไม่อยากกลับไปให้คนนินทาว่าไปไม่รอด สิริณีจึงปรึกษาดําริ ดําริจึง
เสนอให้เปิดร้านใหม่ สิริณีเห็นด้วย
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27. วารุณีพูดจาว่าสิริณีท่าทางไปไม่รอด ต้องซมซานกลับมา และวนเข้าเรื่องให้รับพิพิธ
เป็นลูกบุญธรมม แต่เสี่ยซัวไม่รับ
28. สิริณีและดําริ เริ่มออกหาสถานที่ ที่จะเปิดร้านแห่งที่สอง และตกลงเซ้งร้านแห่งหนึ่ง
29. เสี่ยซัวคิดถึง สิริณี เขาเข้าไปในห้องของสิริณีเห็นหนังสือและกระดาษที่สิริณีเขียน
ตั้งเปูาหมายเอาไว้มากมาย เสี่ยซัวรู้สึกเสียใจต่อสิริณี
30. สิริณีหาข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นรองเท้า และกระเปา เพื่อเป็นแบบในการสั่งของเข้าร้าน
31. สิริณีแต่งตัวไปสอบครั้งสุดท้าย หลังสอบเสร็จก็ไปเดินดูร้านขายกระเปาและรองเท้า
ต่างๆ เพื่อดูแบบ
32. สิริณีและดําริช่วยกันแต่งร้านแห่งที่สอง และเปิดร้านได้ในที่สุด
33. ตกดึก สิริณีกําลังนั่งดูบัญชีที่ร้านอยู่ ดําริพูดถึงเรื่องตัดสินคดี สิริณีเกิดอาการกังวล
อีกครั้ง
34. ศาลตัดสินให้ยุวศักดิ์จําคุก 20 ปี วารุณีเห็นสิริณีท้องไม่นูนออกมาจึงสงสัยว่าสิริณี
ไม่ได้ท้อง สิริณีจึงแก้ว่าเธอเข้าใจผิด สิริมาขอให้ดําริกลับมาช่วยดูแลบัญชีที่โรงงานบ้าง สิริณีจึง
อนุญาตให้ดํารินอนห้องเธอเมื่อกลับมาที่ชลบุรี
35. วรรณา และพิพิธแอบมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆ
36. วันรุ่งขึ้น สิริณีนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เปิดดูผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สรุปว่า
สิริณีสอบติดคณะบริหาร-บัญชี อย่างที่หวัง สิริณีและดีใจ และโทรไปบอกดําริ
37. ดํ า ริ และสิ ริ ม าดี ใ จที่ สิ ริ ณี ส อบได้ เสี่ ย ซั ว ทํ า เป็ น ไม่ ส นใจแต่ ลึ ก ๆแล้ ว ก็ ดี ใ จอยู่
เหมือนกัน
38. สิริณีเรียนอย่างหนักในมหาวิทยาลัย และหลังจากเรียนเสร็จก็กลับไปช่วยดําริขาย
ของที่ร้าน ตกเย็นก็อ่านหนังสือ จนหลับไป
39. ดําริกําลังจะกลับกรุงเทพ แต่เขาเจอวรรณาที่กําลังไม่สบายจึงพาไปหาหมอ หมอรุจิ
เรขบอกวรรณาว่าเธอท้อง วรรณาตกใจ
40. ฤชุตาโทรมาพูดคุยกับสิริณี และบอกเรื่องที่วรรณาท้อง สิริณีสงสัยดําริ
41. เมื่อดําริกลับถึงคอนโด สิริณีและดําริทะเลาะกัน เพราะสิริณีคิดว่าดําริทําวรรณาท้อง
เพราะช่วงนี้ดําริกลับชลบุรีไปช่วยงานเสี่ยซัวบ่อย ดําริรู่สึกผิดหวังที่สิริณีมองเขาผิดไปทั้งที่เขาทําทุก
อย่างเพื่อเธอ
42. หมอรุจิเรขมาเยี่ยมสิริณีที่คอนโด จึงรู้ว่าสิริณีทะเลาะกับดําริ และพูดถึงดําริกําลังจะ
รับปริญญาในอาทิตย์นี้ สิริณีดีใจ หลังจากนั้นพลพัฒน์เข้ามาหาสิริณีและขอช่วยงานสิริณีที่ร้านขณะที่
เรียนพิเศษอยู่กรุงเทพ
43. สิริณีไปง้อดําริ ทั้ง 2 เข้าใจกัน
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44. ทั้งดําริและสิริณี กลับมาช่วยกันทํางาน สิริณีเองก็เรียนไปด้วย
45. เสี่ยซัวและสิรมาเดินทางมากรุงเทพ เพื่อมางานรับปริญญาของสิริณี เสี่ยซัวขอให้
สิริณีกลับไปทํางานที่ชลบุรี
46. สิริณีช่วยเสี่ยซัวดูแลเรื่องบัญชีของโรงงาน เธอมีความสุขกับงานและกับครอบครัว
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ฉากที่ 1

สถานที่ เส้นทางเปลี่ยว เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี สิริรัฐ ยุวศักดิ์
(รับภาพ Track ที่เท้ากําลังวิ่งหนีและวิ่งตาม)
(ภาพ CU.หน้าสิริณีและสิริรัฐกําลังวิ่งท่าทางกลัว และเหนื่อยล้า)
(Track ภาพ CU.เท้าที่วิ่งตามและมีดในมือผู้ชายคนหนึ่ง)
(Track ภาพสิริณีจูงมือสิริรัฐวิ่งหนีผู้ชายคนหนึ่ง)
(สิ ริ รั ฐ ล้ ม ลง สิ ริ ณี เ ป็ น กั ง วล พยายามพยุ ง สิ ริ รั ฐ ลุ ก ขึ้ น และออกวิ่ ง อี ก ครั้ ง หลุ ด ออกจาก
เฟรมภาพ)
(สิริณีพาสิริรัฐวิ่งไปหลบที่มุมหนึ่ง ทั้ง 2 คนเป็นกังวล และกอดกันไว้แน่น)
(เห็นเท้าผู้ชายค่อยๆเดิน)
(แทนสายตาของสิริณีเห็นผู้ชายคนนั้นเดินตามหา และเดินไปอีกทางหนึ่ง)
(สิริณีโล่งใจ พยายามจะออกจากที่ตรงนั้น แต่ต้องชะงัก)
(CU.หน้าสิริณีตกใจ)
(CU.มือสิริณีจับมือสิริรัฐไว้แน่นและสั่น)
(แทนสายตาสิริณีเห็นรองเท้าผู้ชายอยู่ตรงหน้า)
(CU.หน้าสิริณีหวาดกลัวพยายามเงยหน้ามอง)
(กล้อง Tilt ขึ้นไปจนถึงมีดที่อยู่ในมือ)
(CU. หน้าสิริณีหวาดกลัว)
(ภาพพื้นหลังดําขึ้นตัวอักษรว่า “คลื่นเหนือน้ํา” Fade out และขึ้นอักษร “3 วันที่แล้ว”)
---Fade out--ฉากที่ 2
สถานที่ ภายใน โรงเรียน ห้องสอบ เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี ฤชุตา ยุบล ครูคุมสอบ ตัวประกอบนักเรียนตามความเหมาะสม
Fade In (Stock Shot เมืองชลบุรี)
(รับภาพนักเรียนเดินเข้าโรงเรียนอย่างกระตือรือร้น)
(รับภาพบนกระดานที่มีวิชาสอบและเวลาการทําข้อสอบเขียนกํากับไว้)
(ภาพนักเรียนนั่งทําข้อสอบ อาจารย์เดินตรวจ Pan กล้องจนมาถึงสิริณี)
(สิริณีทําข้อสอบอย่างตั้งใจ)
(CU. มือสิริณีกําลังกากบาทคําตอบ)
(Focus ภาพสิริณีนั่งทําข้อสอบ ฤชุตาและยุบลวิ่งเข้ามาในเฟรมภาพยืนอยู่หน้าประตู)
(ภาพเปลี่ยนเป็นFocus ฤชุตากับยุบลแทน)
(ฤชุตากับยุบลคุยกันหน้าห้อง)
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ฤชุตา
ดูสิยุบล ใกล้จะหมดเวลาแล้วณียังไม่ลุกเลย
(ยุบลเบ้ปากอย่างหมั่นไส้)
(กล้อง Dolly in หาสิริณีที่กําลังทําข้อสอบอย่างตั้งใจมาก)
---ตัด--ฉากที่ 3
สถานที่ ภายใน โรงเรียน ลานจอดรถ เวลาเย็น
ตัวละคร สิริณี ฤชุตา ยุบล ตัวประกอบนักเรียนตามความเหมาะสม
(รับภาพกล้อง Pan จากรถไปหาฤชุตากําลังให้ความสนใจกับรถของสิริณี)
ฤชุตา
(ตื่นเต้น) โอ้โห...ม่าม้าซื้อให้เลยหรอณี
สิริณี
(พยักหน้ารับอย่างภูมิใจ) อื้ม (นึกขึ้นได้) เอ้อ ตา แกหาครู
สอนพิเศษให้ฉันหน่อยสิ อาจารย์ที่มหา’ลัยพ่อแกก็ได้ ฉัน
กลัวเอ็นท์ไม่ติดน่ะ
ฤชุตา
(พยักหน้า) จ้ะ เดี๋ยวฉันลองถามพ่อให้นะ
สิริณี
ขอบใจมาก งั้นฉันไปก่อนนะ ต้องไปรับตารัฐที่โรงเรียน
กวดวิชา กลับช้าเดี๋ยวม่าม้าบ่น รําคาญ ไปนะ (กับยุบล)
ไปนะยุบล
(โบกมือ)
ฤชุตา
(โบกมือกลับ) ขับดีๆนะ
(แทนสายตาฤชุตาและยุบลเห็นสิริณีขึ้นรถ และขับออกไป)
ฤชุตา
น่าอิจฉา ฉันล่ะอยากมี บ้างจัง (หันไปเพยิดหน้ากับยุบล)
เนอะ
ยุบล
(พูดเหน็บแนม) ฉันมันคนจน โหนรถเมล์ ไม่ใช่ลูกเศรษฐี
ขึ้นรถเมล์เป็น (พูดจบก็เดินปึงปังไป)
ฤชุตา
(งง) หือ แค่บอกว่าอยากมีบ้าง ไม่เห็นเกี่ยวกับรวยจนเลย
(ตะโกนเรียก) นี่ รอด้วยสิ (วิ่งไปหายุบล)
---ตัด--ฉากที่ 4
สถานที่ บนถนน เวลาต่อเนื่อง เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี วรรณา เพื่อนผู้ชาย
Fade in (Stock Shot เมืองชลบุรี)
(Track ภาพรถด้านหน้าที่สิริณีขับกําลังแล่น)
(รับภาพสิริณีขับรถ)
(เห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังลุกขึ้นยืนอย่างลําบาก เห็นรถสิริณีเลี้ยวเข้ามา)
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(Over-shoulder Shot ผ่านสิริณี เห็นเพื่อนกําลังลุกขึ้นยืน สิริณีหยุดรถ)
(เพื่อนผู้ชายมองคนในรถอย่างสงสัยว่าคือใคร)
(สิริณีก็สงสัยว่าเพื่อนผู้ชายเป็นอะไร จึงตัดสินใจออกจากรถเดินไปหาผู้ชายคนนั้น)
สิริณี
(ยืนมองอยู่ข้างรถอย่างสงสัย) เป็นอะไรน่ะ
เพื่อนผู้ชาย(พยายามลุกขึ้นยืน) อ้อ ณี โดนมอ’ไซค์เฉี่ยว
น่ะ แล้วมันก็ขับหนีไปเลย (กระตือรือร้น ) แต่เราจํา
ทะเบียนรถได้นะ เลข...
สิริณี
(ขัดขึ้นมาอย่างรําคาญ) ช่างเถอะๆ แล้วนี่นายไหวหรือ
เปล่าเนี่ย ให้ฉันไปส่งโรงพยาบาลไหม
เพื่อนผู้ชาย
(ดีใจ) ได้เหรอ
สิริณี
ถ้าไม่ได้ฉันขับผ่านนายไปแล้วล่ะ มาฉันช่วย
(เข้าไปช่วยพยุง)
(ตัดมาอีกมุมหนึ่ง วรรณาเดินถือของที่ซื้อจากตลาด)
วรรณา
(เดินบ่น) โอ้ย อีคุณๆผู้ดีนี่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย จะมาหิวสม
ตงส้มตําอะไรกันตอนนี้ ฉันขี้เกียจเดิน ละคงละครฉันก็
ต้องดู (ชะงักเห็นอะไรบางอย่าง) นั่นมันคุณณีนี่ (รีบหลบ
เข้ามุม)
(แทนสายตาวรรณาเห็นสิริณีพยุงเพื่อนผู้ชายขึ้นรถและขับออกไป)
(รับภพวรรณาหน้าคิดร้าย)
---ตัด--ฉากที่ 5
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริณี
(รับภาพที่สิริณีโดนเสี่ยซัวตบหน้า)
เสี่ยซัว
อับอายขายขี้หน้า!! เป็นผู้หญิง เที่ยวเร่พาผู้ชายขึ้นรถ!!
สิริณี
(งุนงง) เตี่ยจะไม่ถามหรอคะ ว่าเรื่องเป็นยังไง เตี่ยยังไม่รู้
เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เตี่ยมาตบณีแบบนี้เหรอคะ
เสี่ยซัว
แกอย่ามาเถียงนะ!! ชาวบ้านชาวช่องเขารู้กันทั่วว่าแกพา
ผู้ชายขึ้นรถไปไหนต่อไหน!! เจ้าเดชก็แข่งรถ ติดยา ทําฉัน
อับอายไปคนหนึ่งแล้ว แล้วนี่แก!! แกยังจะมั่วผู้ชายทําให้
ฉันอับอายเข้าไปอีก!!
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สิริณี

(โกรธ) มั่วผู้ชาย อับอาย!! ถ้าเตี่ยคิดว่า ณีพาเพื่อนขึ้นรถ
ไปโรงพยาบาลมั น เป็ น เรื่ อ งน่ า อั บ อาย แล้ ว การที่ เ ขา
นินทาว่าเตี่ยโง่โดนเมียน้อยสวมเขา มันไม่น่าอับอายหรือ
คะ!!
เสี่ยซัว
(โมโห ตบหน้าสิริณีอีกครั้ง) สิริณ!ี !!!
สิริณี
(พูดอย่างน้อยใจ) ณีไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเรื่องมาเล่า
ให้ เตี่ ยฟัง แต่ ถ้ าเตี่ ยเชื่อ คนพวกนั้น (เน้ นเสี ย ง) ลู ก
ของเตี่ยคนนี้ ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วล่ะค่ะ (เดิน
ออกไป)
(สิริณีชะงักเจอวรรณาที่แอบฟังอยู่ วรรณาแกล้งทําเป็นเช็ดถูประตู สิริณีมองวรรณาและเดิน
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ไป)
วรรณา
(หันมองสิริณีและพึมพํา) สมน้ําหน้า
(Tile กล้องรับเสี่ยซัวอึ้ง นั่งลงอย่างหมดแรง)
---Dissolve--ฉากที่ 5/1
สถานที่ ภายใน ห้องนอนสิริณี เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร สิริณี
(รับภาพ Pan กล้องเห็นสิริณีนั่งร้องไห้อยู่บนเตียง)
VO.เสี่ยซัว
อับอายขายขี้หน้า!! เป็นผู้หญิง เที่ยวเร่พาผู้ชายขึ้นรถ!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 5/2
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลา เย็น (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี เสี่ยซัว สิริมา สิริเดช
(รับภาพเสี่ยซัวด่าว่าสิริณีที่ยืนสงบเสงี่ยมอยู่ด้านหน้า)
เสี่ยซัว
แกก็เหมือนกัน เป็นพี่คนโตเขา อั๊วอุตส่าห์ให้ดูแลน้อง แต่
แกก็ทําไม่ได้ เป็นพี่ภ าษาอะไร เจ้าเดชติดยา มั่วผู้หญิง
แต่แกไม่รู้เรื่อง หรือว่าแกก็มั่วเหมือนอย่างมันหา
สิริณี
(น้อยใจและโกรธ) ณีไม่ได้มักมากเหมือนเตี่ยนะ
(เสี่ยซัวตบสิริณี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 5/3
สถานที่ ภายใน ห้องนอนสิริณี เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร สิริณี
(เห็นสิริณีนั่งร้องไห้อยู่บนเตียง)
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---Fade out--ฉากที่ 6
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาบ่าย
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(Pan กล้องรับกระเปา รองเท้าต่างๆ ภายในร้าน)
(เห็นมือใครคนหนึ่งกําลังจับกระเปาขึ้นมา Tile ขึ้นมาเห็นเป็นดําริ)
(สิริณีจดรายการสินค้าลงในแฟูม มีดําริยืนอธิบายอยู่ข้างๆ)
(รับภาพหลังจอคอมพิวเตอร์ Pan กล้ องมาเห็ นสิ ริณีกับดําริกําลังสนใจสิ่ งที่อยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์)
(ภาพดํ า ริ กํ า ลั ง สอนสิ ริ ณี สิ ริ ณี ตั้ ง ใจฟั ง ไปและจดไป ด้ า นหน้ า เป็ น จอคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
รายละเอียดสินค้า จบที่สิริณีและดําริหันหน้ามายิ้มให้กัน
---Fade out--ฉากที่ 7
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาบ่าย
ตัวละคร สิริณี ยุวศักดิ์ พนักงาน1 พนักงาน2
Fade in (CU.มือคนเลื่อนถุงใส่ของที่มีชื่อร้านอยู่ส่งให้ลูกค้า)
(ภาพกว้างลูกค้าเดินออกไป สวนทางกับพนักงาน ที่วิ่งมาทางเคาเตอร์ทั้งที่ตายังคงมองที่หน้า
ประตู)
พนักงาน2
โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ
พนักงาน1
ดูสิๆ ผู้ชายคนนั้นมาอีกแล้ว (มองออกไปหน้าประตู)
พนักงาน2
(ท่าทางสนใจ) ไหนๆๆ (มองไปหน้าประตู)
(สิริณีเดินดูแฟูมในมืออยู่ และเงยหน้าเห็นพนักงานมองออกไปข้างนอกกัน แล้วสงสัยจึงมอง
ตาม)
สิริณี
(สงสัย) มองอะไรกันเหรอ
พนักงาน1
(ตกใจ) อุ้ย คุณณี ผู้ชายคนนั้นน่ะค่ะ เขาเดินมามองๆร้าน
เราทุกวัน แต่แปลกนะคะ ไม่เคยจะเข้ามาเลย (เขินอาย)
ไม่รู้ว่าจะมาแอบมองฉันหรือเปล่า
(สิริณีมองตามที่พนักงาน1 บอก)
(แทนสายตาสิริณีมองออกไปนอกร้าน เห็นยุวศักดิ์มองมาที่ร้านและรีบหลบเมื่อเห็นสิริณี
มองมา)
(สิริณีจําได้ว่าคือยุวศักดิ์จึงเกิดความสงสัยว่าเขามาทําไม)
พนักงาน 2
(พูดกับสิริณี) สงสัยจะคิดถึงคุณกมลน่ะคะ เมื่อก่อนเขาก็
มาหาคุณกมลบ่อยๆ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

115
พนักงาน 1
(อยากรู้) คุณกมล ใครเหรอพี่
(พนั กงาน1ให้ ความสนใจกับคนชื่อกมล แต่สิ ริณีกําลั ง เป็นกังวลกับ ยุว ศักดิ์ จบที่ห น้า
สิริณกี ังวล)
---ตัด--ฉากที่ 8
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร เสี่ยซัว วรรณา
(รับภาพเสี่ยซัวเดินเข้ามาในห้องรับแขก และนั่งลงบนโซฟา)
(วรรณาเดินเข้ามาในเฟรม เอาน้ํามาเสริฟ)
เสี่ยซัว
คนหายไปไหนกันหมด บ้านเงียบเชียบ (หยิบแก้วน้ํา
ขึน้ มาดื่ม)
วรรณา
อ๋อ คุณนายไปโรงงานน่ะคะ คุณณีกับคุณรัฐก็ยังไม่กลับ
บ้าน ส่วนคุณเดชไม่ต้องพูดถึง ไม่กลับตั้งแต่วันที่เสี่ยด่า
แล้วล่ะค่ะ
(เสี่ยซัวพยักหน้ารับรู้ วรรณาออกไป)
(เสี่ยซัวนึกถึงเรื่องที่ทะเลาะกับสิริณีสีหน้าเคร่งเครียด)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 8/1
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น (ในอดีต)
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริเดช สิรมา สิริณี สิริรัฐ
(รับภาพเสี่ยซัวเอาจดหมายปาใส่หน้าสิริเดช)
เสี่ยซัว
ติดยา!! ไม่ไปเรียน!! ดี ไม่ต้องลงต้องเรียนมันแล้ว ไปช่วย
อั๊วทํางานที่โรงงานแทนแล้วกัน
สิริเดช
(ตะคอก)
ติ ด ยาอะไร ก็ แ ค่ กิ น ยาขยั น นิ ด หน่ อ ย
ไม่อย่างนั้นจะเอา แรงที่ไหนไปแข่งรถ
เสี่ยซัว
(โมโห) กูส่งให้มึงเรียนหนังสือไม่ได้แข่งรถ!! แล้วยาขยัน
ของมึงน่ะตังค์กู
สิริเดช
ทําไม แค่นี้ทําเป็นหวง (ชี้ไปที่สิริรัฐ) จะเก็บเอาไว้ให้ไอ้นี่
ใช่ไหมล่ะ อะไรๆก็ไอ้รัฐ ทีไอเดช ล่ะหมาหัวเน่า!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 8/2
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร เสี่ยซัว
(เสี่ยซัวมีสีหน้าเคร่งเครียด คิดถึงเรื่องที่คุยกับดํารงรัตน์)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 8/3
สถานที่ ภายใน บ้านดํารงรัตน์ เวลากลางคืน (ในอดีต)
ตัวละคร เสี่ยซัว ดํารงรัตน์
(รับภาพดํารงรัตน์บีบนวดให้เสี่ยซัว)
เสี่ยซัว
คิ ด แล้ ว มั น น่ า โมโห ลื้ อ ลองคิ ด ดู น ะอารั ต น์ อั๊ ว ด่ า มั น
เพราะว่าอั๊วหวังดีกับมัน ยังด่าไม่ทันจบ มันก็หนีออกไป
อย่างนี้จะไม่ให้อั๊วโมโหได้ยังไง
ดํารงรัตน์
เสี่ยน่ะใจร้อนเกินไปค่ะ ไม่น่าไปด่า ว่าเขาแรงขนาดนั้น
ฉันว่า เสี่ยน่าจะส่งเขาไปอยู่โรงเรียนประจําดีๆ หรือไม่ก็
ส่งไปเมืองนอกนะคะ ให้เขาได้ไปเจออะไรใหม่ๆบ้าง
เสี่ยซัว
(ประชด) มันจะได้หนักกว่าเดิมน่ะสิ
ดํารงรัตน์
มันก็ต้องเสี่ยงดู ดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ
นะคะเสี่ย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 8/4
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร เสี่ยซัว
(เสี่ยซัวนิ่งคิดสักครูห่ นึ่งและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาดําริ จบที่เสี่ยซัวยกโทรศัพท์แนบหู)
---ตัด--ฉากที่ 9
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาต่อเนื่อง เย็น
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพดําริกําลังส่งของให้ลูกค้า ข้างหลังมีสิริณีที่นั่งเหม่ออยู่)
(ภาพดําริหันกลับมาหาสิริณี เห็นสิริณีมีสีหน้าเป็นกังวลจึงสงสัย)
(แทนสายตาดําริเห็นสิริณีนั่งเหม่อ สีหน้าเป็นกังวล)
(ดําริจะเดินเข้าไปหาสิริณี แต่มีเสียงโทรศัพท์เข้า จึงหยิบโทรศัพท์มารับสาย)9
ดําริ
(รับสาย) ครับเสี่ย (เดินเลี่ยงไป)
(ภาพสิริณีสีหน้าเป็นกังวล คิดถึงเรื่องยุวศักดิ์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 9/1
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาบ่าย (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี ยุวศักดิ์ พนักงาน1 พนักงาน2
(รับภาพพนักงาน1 เพยิดหน้าให้สิริณีดูยุวศักดิ)์
(รับภาพแทนสายตาสิริณีเห็นยุวศักดิ์ยืนด้อมๆมองๆ)
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พนักงาน1

ผู้ ช ายคนนั้ น น่ ะ ค่ะ เขาเดิ น มามองๆร้ านเราทุก วั น แต่
แปลกนะคะไม่เคยจะเข้ามาเลย
พนักงาน 2
(พูดกับสิริณี) สงสัยจะคิดถึงคุณกมลน่ะคะ เมื่อก่อนเขาก็
มาหาคุณกมลบ่อยๆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 9/2
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาต่อเนื่อง เย็น
ตัวละคร สิริณี
(สิริณีมีสีหน้าเป็นกังวล คิดถึงวันที่เจอกมลกับยุวศักดิ์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 9/3
สถานที่ ภายใน ห้างสรรพสินค้า เวลาบ่าย (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี กมล ยุวศักดิ์
(รับภาพแทนสายตาสิริณีเห็นกมลและยุวศักดิ์เดินควงแขนกัน และตกใจเมื่อเห็นสิริณี)
กมล
(ตกใจ) หนูณี เอ่อ หนูณีมาเดินเที่ยวหรือจ๊ะ
สิริณี
ณีมาเรียนพิเศษน่ะคะ ไม่คิดเลยนะคะว่าจะเจอคุณกมล
(มองไปที่แขนที่ควงกัน) กับเพื่อน มาเดินเที่ยวหรือคะ
(CU.มือของกมลปล่อยออกจากแขนของยุวศักดิ์)
กมล
(กังวลจนพูดตะกุกตะกัก) เอ่อ จ้ะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 9/4
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลาต่อเนื่อง เย็น
ตัวละคร สิริณี
(สิริณีมีสีหน้าเป็นกังวล คิดถึงวันที่เจอกมลกับยุวศักดิ์ ดําริยืนอยู่ข้างๆอย่างสงสัย)
ดําริ
คุณณีครับ (เสียงดังขึ้น) คุณณี
สิริณี
(สะดุ้ง) หา (ได้สติ) ดําริ
ดําริ
คุณณีเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
สิริณี
เอ่อ เปล่า ดําริมีอะไรเหรอ
ดําริ
ผมจะบอกว่า วันนี้ผมขอตัวกลับก่อนเวลา
นะครับ
สิริณี
(ยิ้มแซว) มีนัดกับวรรณาหรือไง
ดําริ
โธ่คุณณี เสี่ยเรียกใช้งานต่างหากล่ะครับ เรื่องคุณเดชน่ะ
ครับ
สิริณี
อืม งั้นดําริไปเถอะ เดี๋ยวณีปิดร้านเอง
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ดําริ
สิริณี
ดําริ
(สิริณีกลับมานั่งเหม่อเหมือนเดิม
ออกไป)

(เป็นห่วง) เอ่อ คุณณี อยู่ได้นะครับ
(ยิ้ม) ได้สิ ดําริไปเถอะ ไปต้องห่วง
ครับ (เดินไป)
ดําริหันกลับมามองสิริณีอีกครั้งอย่างเป็นห่วง และเดิน
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---ตัด--ฉากที่ 10
สถานที่ ภายนอก บนถนนร้าง เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริเดช ตัวประกอบตามความเหมาะสม
(Tile ภาพจากท้องฟูามืดลงมา เห็นภาพกว้างเด็กวัยรุ่นบนถนนทีก่ ําลังจะแข่งรถซิ่ง)
(CU. มือคนวางเงินลงกองกลาง)
เพื่อน1
ลงหมดตัวเว้ย
(เพื่อน1 เดินไปหาสิริเดชที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์)
เพื่อน1
ถ้ามึงไม่ชนะ กูไม่มีข้าวแดกนะเว้ย
(สิริเดชยิ้มให้เพื่อน1 และหันไปขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ ใส่หมวกกันน็อค)
(ภาพกว้างเห็นสิริเดชกําลังจะแข่งรถ)
(รับภาพธงที่ทําหน้าที่เป็นสัญญาณ)
(CU.มือสิริเดชบิดคันเร่ง)
(CU.หน้าสิริเดช)
(Slow Speed ภาพธงยกขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขัน เห็นสิริเดชขับรถออกจากเฟรม)
---ตัด--ฉากที่ 11
สถานที่ ภายนอก ร้านของสิริณี เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี สิริรัฐ ยุวศักดิ์
(Tilt กล้องรับภาพสิริรัฐยืนคอยสิริณีหน้าร้าน)
สิริรัฐ
(ตะโกนเรียก) พี่ณีเร็วๆ รัฐหิวข้าวแล้วครับ
VO.สิริณี
รู้แล้วๆ
(สิริณีเดินออกมานอกร้าน ปิดประตูร้านเรียบร้อย และพาสิริรัฐเดินออกไปจากเฟรม)
(รับภาพสิริณีและสิริรัฐเดินมาถึงรถที่จอดอยู่และขึ้นรถ)
(แทนสายตาคนจากมุมหนึ่งกําลังมองสิริณีและสิริรัฐขึ้นรถ)
(สิริณกี ําลังจะหยิบเข็มขัดนิรภัยมาคาด แต่สายตามองเห็นยุวศักดิ์กําลังยืนมองทางรถเธอจาก
กระจกรถด้านข้าง เธอกังวล)
สิริรัฐ
เร็วๆ พี่ณี รัฐหิวแล้ว
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(สิริณีพยักหน้ารับรู้ คาดเข็มขัดนิรภัย และขับรถออกไปทั้งที่รู้สึกกังวล)
(เห็นด้านหลังของยุวศักดิ์ที่กําลังยืนมองรถสิริณีแล่นออกไป)
(เห็นหน้ายุวศักดิ์ยืนมองสิริณี แววตาโกรธแค้น)
---ตัด--ฉากที่ 12
สถานที่ ภายนอก บนถนนร้าง เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริเดช ตัวประกอบตามความเหมาะสม
(Track กล้องตาม สิริเดชขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว)
(CU.หน้าสิริเดชจริงจัง)
(Pan กล้องตามสิริเดชขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว)
(สิริเดชเลี้ยวรถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว และพลิกคว่ํา)
(Dolly out สิริเดชและรถมอเตอร์ไซค์นอนอยู่กลางถนน)
---Fade out--ฉากที่ 13
สถานที่ ภายนอก เส้นทางเปลี่ยว เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี สิริรัฐ ยุวศักดิ์
Fade in (รับภาพกว้างรถสิริณีกําลังแล่น)
(ภาพหน้าสิริณีกําลังขับรถและหันไปมองสิริรัฐที่นั่งหลับ)
(แทนสายตาสิริณีมองสิริรัฐหลับ)
(สิ ริ ณี ยิ้ ม ให้ สิ ริ รั ฐ และหั น กลั บมาแต่ ต้ องตกใจและเบรกรถกะทั นหั น เพราะมี คนยื นอยู่ ที่
หน้ารถ)
(CU.ล้อรถที่เบรกกระทันหัน)
(สิริณีตกใจ)
(CU.เท้ายุวศักดิ์กําลังเดินเข้ามา)
(CU.มีดที่ยุวศักดิ์ถืออยู่ในมือ)
(Dolly in CU.สิริณีตกใจ และกลัว)
(CU.มือสิริณีกําพวงมาลัยรถแน่น)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 13/1 สถานที่ ภายนอก เส้นทางเปลี่ยว เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี สิริรัฐ ยุวศักดิ์
(รับภาพกว้าง สิริณีจูงมือสิริรัฐวิ่งหนียุวศักดิ์ที่อยู่ด้านหลัง)
(รับภาพ Track ที่เท้ากําลังวิ่งหนีและวิ่งตาม)
(ภาพ CU.หน้าสิริณีและสิริรัฐกําลังวิ่งท่าทางกลัว และเหนื่อยล้า)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

120
(Track ภาพ CU.เท้าที่วิ่งตามและมีดในมือยุวศักดิ์)
(Track ภาพสิริณีจูงมือสิริเดชวิ่งหนียุวศักดิ์)
(สิริรัฐล้มลง สิริณีเป็นกังวล พยายามพยุงสิริรัฐลุกขึ้นและออกวิ่งอีกครั้งหลุดออกจากเฟรม
ภาพ)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
า
น
ง
ำ
ส

(สิริณีพาสิริรัฐวิ่งไปหลบที่มุมหนึ่ง ทั้ง 2 คนเป็นกังวล และกอดกันไว้แน่น)
(เห็นเท้าผู้ชายค่อยๆเดิน)
(แทนสายตาของสิริณีเห็นยุวศักดิ์เดินตามหา และเดินไปอีกทางหนึ่ง)
(สิริณีโล่งใจ พยายามจะออกจากที่ตรงนั้น แต่ต้องชะงัก)
(CU.หน้าสิริณีตกใจ)
(CU.มือสิริณีจับมือสิริรัฐไว้แน่นและสั่น)
(แทนสายตาสิริณีเห็นรองเท้าผู้ชายอยู่ตรงหน้า)
(CU.หน้าสิริณีหวาดกลัวพยายามเงยหน้ามอง)
(กล้อง Tilt ขึ้นไปจนถึงมีดที่อยู่ในมือ)
(CU. หน้าสิริณีหวาดกลัว)
---ตัด--ฉากที่ 14
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเช้า
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วารุณี สารวัตรภุชงค์ วรรณา
(Stock Shot บ้านเสี่ยซัว เวลาเช้า)
(รับภาพที่สิริมานั่งร้องไห้ข้างๆมีวารุณีคอยดูแล)
สิริมา
(ร้องไห้ฟูมฟาย) โธ่ ตารัฐลูกแม่ จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
สารวัตรภุชงค์ (กับเสี่ยซัว) เสี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมจะรีบหาตัวคุณ
ณีกับคุณรัฐให้พบโดยเร็วที่สุด
เสี่ยซัว
อั๊วฝากด้วยแล้วกันนะ สารวัตร
สารวัตรภุชงค์ (รับคํา) ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
(สารวัตรภุชงค์ทําความเคารพและออกไป สวนกับวรรณาที่เดินเข้ามา)
วรรณา
(ส่งโทรศัพท์ให้เสี่ยซัว) สายจากพี่ดําริค่ะ
(เสี่ยซัวรับโทรศัพท์)
VO.ดําริ
เสี่ยครับ เจอคุณเดชแล้วครับ
เสี่ยซัว
(หันมองสิริมาที่ร้องไห้ฟูมฟาย และเดินเลี่ยงออกมา) อา
เดชอยู่ที่
ไหนดําริ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ฉากที่ 14/1

สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลาต่อเนื่อง เช้า
ตัวละคร ดําริ สิรเดช
(Schiff Focus ดําริยืนคุยโทรศัพท์อยู่ ด้านหลังเป็นกระจกที่กั้นไว้ ข้างในมีสิริเดชที่นอนไม่ได้
สติ มีสายระโยงเต็มรอบเตียงไปหมด)
ดําริ
(หนักใจ) เอ่อ อยู่โรงพยาบาลครับ (หันไปมองสิริเดชที่
นอนอยู่ภาพ Focus ที่สิริเดชแทน) คุณเดชรถคว่ําตอน
แข่งรถน่ะครับ อาการเป็นตายเท่ากัน
(เปลี่ยนภาพเป็น Focus ที่หน้าดําริยืนหันหลังให้สิริเดช)
VO.เสี่ยซัว
โธ่ เวรกรรมอะไรของอั๊ว อารัฐก็หายไป อาเดชก็เข้า
โรงพยาบาล
ดําริ
(ตกใจ) เสี่ยว่าอะไรนะครับ คุณรัฐเป็นอะไรนะครับ
VO.เสี่ยซัว
(ถอนหายใจ) อารัฐกับอาณีน่ะสิ หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวาน
แล้ว
(ดําริอึ้ง)
---ตัด--ฉากที่ 15
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาต่อเนื่อง เช้า
ตัวละคร สิริมา วารุณี
(รับภาพวารุณี พูดกับสิริมาอย่างปลอบโยน)
วารุณี
ใจเย็นๆนะเจ๊ เดี๋ยวตํารวจเขาก็จัดการได้ โธ่ กรรมอะไรก็
ไม่รู้ ตารัฐก็ยังเด็ก ยายณีโตเป็นสาวแล้ว หายตัวไปแบบนี้
กลับมาก็คงไม่เหลืออะไรแล้วล่ะเจ๊
(สิริมาอึ้งกับคําพูดของวารุณี จนจะเป็นลม)
วารุณี
(ตกใจ) ว้าย เจ๊ อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ (ตะโกน) วรรณา
นังวรรณา ยาหอมได้หรือยัง เจ๊ฉันจะไม่ไหวแล้วนะ (กับ
สิริมา) โธ่ เจ๊ (นึกขึ้นได้) เจ๊ หรือว่าจะเป็นพวกของนังกมล
มันคงแค้นที่เฮียจับได้ว่ามันมีชู้ แล้วเฉดหัวมันทิ้ง มันอาจ
มาแก้แค้นเราก็ได้นะ
สิริมา
(โกรธ) นังกมลเหรอ
---ตัด--ฉากที่ 16
สถานที่ ภายใน ห้องร้าง เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี สิริเดช สิริรัฐ
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(Panกล้องรับภาพหน้าสิริณี และยุวศักดิ์)
(สิริณีถูกมัดมือและเท้าไว้ ส่วนสิริรัฐถูกทั้งมัดมือเท้าและปิดปากด้วยเทปกาว)
สิริณี
แกต้องการอะไร
ยุวศักดิ์
เงิน กูต้องการเงิน มึงมันตัวซวย ทําให้กูตกอับ
สิริณี
คนไม่มีปัญญาทํามาหากิน เที่ยวทําตัวเป็นปลิงคอยดูดเงิน
คนอื่น ก็สมควรแล้วที่จะตกอับ
ยุวศักดิ์
(ตบ) เอ๊ะอีนี่!! ปากดีอย่างนี้นี่เอง ถึงได้กล้าโพนทะนา
เรื่องยุบลทําแท้ง
สิริณี
ฉันไม่ได้พูด เรื่องอะไรฉันต้องทําแบบนั้นด้วย ในเมื่อยุบล
ก็เป็นเพื่อนฉัน
ยุวศักดิ์
(ยิ้มเยาะ) แต่น้องสาวกูมันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 16/1 สถานที่ ภายใน ห้างสรรพสินค้า เวลากลางวัน (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี ยุบล ยุวศักดิ์ ตัวประกอบตามสมควร
(รับภาพสิริณีเลือกดูเสื้อผ้า ยุบลเดินมาจากด้านหลัง)
ยุบล
สิริณ!ี ! (สิริณีหันมา ยุบลตบหน้า)
(คนเริ่มเข้ามามุงดู)
สิริณี
(โกรธ) เป็นบ้าหรือยังไง มาตบฉันทําไม
ยุบล
(โวยวาย) ตอแหล ทําเป็นไม่รู้เรื่อง!! แกมันอีคนเสแสร้ง
ต่อหน้าฉันทํามาเป็นห่วงเป็นใย แต่ลับหลังก็เอาเรื่องฉัน
ทําแท้งไปโพนทะนา โธ่เอ๊ย อีนังลูกผู้ดีจอมปลอม
สิริณี
เธอกําลังหาเรื่องฉันอยู่นะยุบล ฉันไม่เคยเอาเรื่องเธอไป
พูดนะ
ยุบล
ถ้า แกไม่ พู ด แล้ ว ใครหน้ า ไหนมั น จะพู ด แกมั น สนิ ท กั บ
หมอนี่ หมอเขาถึงบอกแก
(ยุวศักดิ์เดินมาทางสิริณีและยุบล เห็นว่าทะเลาะกันจึงยืนมองอยู่ห่างๆ)
สิริณี
หมอรุ จิ เรขเขามี จรรยาบรรณแพทย์ พอหรอก ฉั นถาม
หมอเขาบอกแกแค่ปวดท้องเม็นรุนแรง ก็แค่นั้นแหละ ถ้า
คนอื่นเขารู้ก็เพราะปากที่แว๊ดๆของแกเนี่ยแหละ
(สิริณีเดินออกไป ยุวศักดิ์มองตามสิริณี และเดินมาหายุบล ผู้คนซุบซิบกัน)
(ยุบลแค้น)
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(CU.มือยุบลกําแน่น)
ยุบล

อีสิริณี คอยดูนะ ฉันจะเอาคืนแกให้แสบ (โวยวาย) มอง
อะไร อยากโดนตบแบบมันหรือไง (ไทยมุงเริ่มสลาย)
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(ยุวศักดิ์เข้ามาในเฟรมภาพ)
ยุวศักดิ์
ยุบล

ใครน่ะยุบล
อีสิริณี ลูกเสี่ยซัวผัวอีกมลมัน มันปากดีเอาเรื่องที่ฉันแท้ง
ไปโพนทะนา แล้ ว ไม่ใช่แค่นั้นนะ มันยังเอาเรื่องพี่กับอี
กมลไป ฟูองเตี่ยมัน แล้วพี่รู้มั้ย ตอนนี้มันได้เข้าไปดูแล
ร้านอีกมลที่เตี่ยมัน
ยึดมา อีตอแหล

(Dolly in ที่ยุวศักดิ์โกรธแค้น)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 16/2 สถานที่ ภายใน ห้องร้าง เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี สิริเดช สิริรัฐ
(รับภาพหน้าสิริณีนึกถึงเรื่องที่ยุวศักดิ์พูด)
สิริณี
ไม่จริง ฉันไม่ได้ฟูองเตี่ย แล้ว ฉันก็ไม่ได้บอกใครเรื่องยุบล
แท้ง
ยุวศักดิ์
จะจริงหรือไม่จริง ตอนนี้มันไม่สําคัญแล้ ว ล่ะ (ดึงสิ ริรัฐ
ออกมา) มานี!่ !
สิริณี
แกจะเอาน้องฉันไปไหน ไอ้ชั่ว ปล่อยน้องฉันนะ
(สิริรัฐร้องไห้ และดิ้นอย่างรุนแรง)
ยุวศักดิ์
โธ่เว้ย! อยู่เฉยๆ!
(ยุวศักดิ์จับมือสิริรัฐวางบนโต๊ะตรงหน้าและหยิบมีดขึ้นมา สิริรัฐดิ้นและร้องไห้หนัก)
สิริณี
(ดิ้นรน) อย่านะ อย่าทําน้องฉันนะ
(CU.มือยุวศักดิ์ถือมีด เห็นมือสิริรัฐวางอยู่ และเห็นสิริณีอยู่ตรงหน้า มีดค่อยๆลดลงเรื่อยๆ)
(ภาพสิริณีดิ้นรน อ้อนวอนขอร้อง)
สิริณี
(ดิ้นรน) ไม่ อย่า อย่าทําน้องฉัน อย่า อย่า!!!!!!
(ภาพยุวศักดิ์ถือมีดทิ้งลงข้างตัว เห็นเลือดหยด อยู่ตรงหน้าสิริณีที่ตกใจกลัว)
---ตัด--ฉากที่ 17
สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี เวลาเช้า
ตัวละคร ดําริ พนักงาน1
(รับภาพกล่องสีดําถูกส่งไปยังอีกคนหนึ่ง)
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(เห็นภาพดําริกับพนักงาน1 คุยกัน)
พนักงาน1
ไม่รู้ว่าใครมาวางไว้ห น้าร้านตั้งแต่เมื่อวานค่ะ พี่ไม่กล้ า
เปิด
(ดําริพยักหน้ารับรู้ พนักงาน1จึงออกไป)
(ดําริเปิดกล่องสีดํา ข้างในมีสร้อยของสิริณีและจดหมายอยู่)
(ดําริหยิบสร้อยขึ้นมาดู และรีบหยิบจดหมายขึ้นมาอ่าน)
(CU.จดหมาย มีข้อความที่ตัว อักษรตัดจากกระดาษหนังสือพิมพ์ว่า “ลูกชายลูกสาวมึงอยู่ใน
กํามือกู เตรียมเงินไว้ 5 ล้าน แล้วกูจะติดต่อมาอีกที อ้อ กูคืนสร้อยมาให้มึงดูเป็นพยาน”)
VO.ยุวศักดิ์
ลูกชายกับลูกสาวมึงอยู่ในกํามือกู เตรียมเงินไว้ 5 ล้าน
แล้วกูจะ ติดต่อมาอีกที อ้อ กูคืนสร้อยลูกสาวมึงมาให้มึงดู
เป็นพยาน
(ดําริ พยายามระงับ อารมณ์ กําจดหมายแน่น และรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาสารวัตร
ภุชงค์)
ดําริ
สารวัตรครับ มีจดหมายมาที่ร้านครับ (ตกใจเมื่อได้ยิน
สารวัตรพูดบางอย่าง) อะไรนะครับ ครับ ผมจะรีบไป
เดี๋ยวนี้ครับ
(ดําริเก็บจดหมายเข้ากล่อง และกําลังจะลุกออกไป แต่โทรศัพท์สายเข้าก่อน)
(VO.เสียงโทรศัพท์)
ดําริ
ดําริพูดครับ
---ตัด--ฉากที่ 18
สถานที่ ภายนอก บ้านร้าง เวลาบ่าย
ตัวละคร ยุวศักดิ์ ลูกน้อง 2 คน
(รับภาพลูกน้อง 2 คนนั่งกินเหล้า เฝูาอยู่หน้าประตู ยุวศักดิ์เดินถือกล่องข้าวเข้ามา)
ยุวศักดิ์
เฮ้ย พวกมึงจัดการส่งของขวัญไปให้ไอ้เสี่ยซัวหรือยัง
ลูกน้อง1
โธ่ พี่ศักดิ์ มือชั้นนี้แล้ว ไม่ต้องให้สั่งรอบสองหรอก
ยุวศักดิ์
เออ แล้วจัดการฝังศพมันให้เรียบร้อยนะ อย่าให้พ่อมึงได้
กลิ่นล่ะ
ลูกน้อง1
รู้แล้วน่าพี่
ลูกน้อง2
พี่ อีนี่มันสวยน่าดู ถ้าพี่ไม่เอา ให้ผมเป็นค่าจ้างได้เปล่า
ยุวศักดิ์
ไอ้นี่ เดี๋ยวปั๊ด
(ยุวศักดิ์ทําแกล้งจะตบลูกน้องเป็นเชิงเล่นๆ แล้วเปิดประตูเดินเข้าไปหาสิริณี)
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---ตัด--ฉากที่ 19
สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลาต่อเนื่อง บ่าย
ตัวละคร สิริณี ยุวศักดิ์
(รับภาพสิริณีถูกมัดมือมัดเท้า)
(CU.ข้อมือสิริณีที่มีรอยแดงช้ําจากการถูกมัด กําลังบิดไปมา พยายามจะถอดเชือก)
(สิริณีพยายามจะถอดเชือก ยุวศักดิ์เดินเข้ามา สิรณีตกใจ)
ยุวศักดิ์
ไม่ต้องพยายามหรอก ยังไงมึงก็หนีไม่พ้น
สิริณี
ไอ้ชั่ว ไอ้เลว ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เรื่อง คนอย่างแกไม่
ตายดีแน่ ไอ้ชั่ว!!!
(ยุวศักดิ์ทิ้งกล่องข้าวและเดินเข้าไปหาสิริณี)
ยุวศักดิ์
(บีบปากสิริณี) ปากดีอย่างนี้แสดงว่ายังมีแรง
(สิริณีถุยน้ําลายใส่หน้ายุวศักดิ์)
ยุวศักดิ์
(เอามือลูบหน้า) เหอะ สงสัยจะจับไว้แค่มาเรียกค่าไถ่ไม่
พอแล้วล่ะมั้ง (สายตาแทะโลม)
สิริณี
(ถอยหนีอย่างหวาดกลัว) แกจะทําอะไร อย่านะไอ้ชั่ว
(ยุวศักดิ์ผลักสิริณีล้มลง และขึ้นคร่อมเหนือตัวสิริณี)
สิริณี
กรี๊ด!! ไอ้ชั่ว ออกไป กรี๊ด ไอ้เลว ไอ้ชั่ว!!
(สิริณีพยายามดิ้นรน)
(CU.มือและเท้าสิริณีที่โดนมัดไว้กําลังดิ้น)
(CU.หน้ายุวศักดิ์ยิ้มเหี้ยม)
(CU.ยุวศักดิ์ก้มลงหาสิริณี สิริณีดิ้นรน และกัดที่ไหล่ยุวศักดิ์)
ยุวศักดิ์
(จับไหล่) โอ๊ย อีนี่ (ตบหน้าสิริณี)
(สิริณีหน้าหัน ยุวศักดิ์จับสิริณีหันหน้ามา และก้มลงหาอีกครั้ง)
(สิริณีดิ้นรนอยู่ใต้ร่างยุวศักดิ์ ภาพ Dolly Out ออกมา Focusกล่องข้าวที่มีข้าวกระจายอยู่
เบลอภาพสิริณีและยุวศักดิ์ด้านหลัง)
---ตัด--ฉากที่ 20
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วรรณา ดําริ สารวัตรภุชงค์
(รับภาพแก้วแตก)
(เห็นสิริมาตกใจ ใจคอไม่ด)ี
วรรณา
ขอโทษค่ะ หนูไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดมือ
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เสี่ยซัว
วรรณา
สิรมา

เอาเถอะๆ รีบเก็บไปซะ (ถอนหายใจ เครียด)
ค่ะ (ก้มเก็บเสร็จก็ออกไป)
(กังวล) เฮีย อั๊วใจคอไม่ดี มันจะทําอะไรลูกเราหรือเปล่า
(เห็นสารวัตรเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องในมือรีบเดินเข้าไป
หา) สารวัตรมีข่าวคืบหน้ามั่งไหมคะ
สารวัตร
(ชูกล่องถามเสี่ยซัว) พวกมันส่งกล่องนี้มานานหรือยังครับ
เสี่ยซัว
(ส่ายหน้า) มันส่งมาตอนเย็นนี้เอง
สิริมา
(สงสัย) มันส่งอะไรมาคะ ทําไมเสี่ยไม่บอกอั๊วสักคํา (แย่ง
มาจากมือสารวัตรและเปิดดูเห็นนิ้วอยู่นิ้วหนึ่ง)
(สิริมาตกใจทํากล่องตกพื้นและจะเป็นลม สารวัตรรีบเข้ามาพยุง)
เสี่ยซัว
(ถอนหายใจและร้องเรียก) วรรณา วรรณา
วรรณา
(เข้ามา) ขา เสี่ย
เสียซัว
ลื้อพาคุณนายไปบนห้องก่อนไป
วรรณา
ค่ะ (ไปพยุงสิริมาและพาออกไป)
เสี่ยซัว
ดํ า ริ ลื้ อ ไปจั ด การเรื่ อ ง บริ จ าคอวั ย วะของอาเดชให้
โรงพยาบาลเลยก็แล้วกัน สมองตายแล้ ว อยู่ไปอีก็ไม่ฟื้น
ขึ้นมาหรอก (พูดอย่างคาดหวัง) เพื่อบุญกุศลครั้งนี้มันจะ
ช่วยอารัฐได้บ้าง
ดําริ
เสี่ยไม่ห่วงคุณณีบ้างหรือครับ
เสี่ยซัว
ห่ ว งสิ ทําไมอั๊ว จะไม่ห่ ว ง แต่อั๊ว ก็ยังห่ ว งน้อยกว่าอารั ฐ
อั๊วน่ะยังมีลูกสาวอีก 2 คน กับแม่ดํารงรัตน์ แล้วก็ลูกของ
กมลที่เขาทิ้งไว้ แต่ถ้าอารัฐเป็นอะไรไป อั๊วก็ไม่เหลืออะไร
แล้ว อั๊วเองก็ทําหมันแล้ว มีลูกชายไว้สืบแซ่ไม่ได้อีก
(ดําริข่มความโกธรเอาไว้ สารวัตรภุชงค์ที่มองมาอย่างเห็นใจ ภาพจบที่หน้าดําริ)
---ตัด--ฉากที่ 21
สถานที่ ภายนอก บ้านเสี่ยซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร ดําริ สารวัตภุชงค์ ฤชุตา
(Dolly in รับภาพดําริเดินคุยกับสารวัตร)
ดําริ ถ้าสารวัตรมีอะไรให้ผมช่วย บอกมาได้เลยนะครับ ผมทํางานกับ
เสี่ยมาตั้งแต่เด็กๆ ผมรู้จักคนบ้านนี้ดี ผมอยากจะช่วยคุณณีก่อนที่
เธอจะเป็นอะไรไป
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สารวัตรภุชงค์
ดําริ
สารวัตรภุชงค์
ดําริ

(อมยิ้ม) ห่วงแต่คุณณี แล้วคนที่ถูกตัดนิ้วล่ะ
(เขิน) ก็ห่วงเหมือนกันครับ
(ยิ้ม) แต่ห่วงน้อยกว่า ว่างั้นเถอะ
(ยิ้มรับ และนึกขึ้นได้) เอ้อ สารวัตรครับ สารวัตรรู้สึกไหม
ครับว่านิ้วที่มันส่งมามันเย็นๆยังไงพิกล เหมือนว่าถูกแช่
แข็งมา ผมยังเห็นว่าไอน้ํายังมีเกาะอยู่เลยนะครับ
สารวัตรภุชงค์ (พยักหน้าเห็นด้วย) ใช่ ผมก็คิดเหมือนกัน เหมือนว่านิ้ว
ถูกตัดนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตัด เลือดแห้งกรังจนดําแล้วด้วย
ดําริ
อย่างนี้แสดงว่าคุณรัฐตายแล้วหรือครับ
สารวัตรภุชงค์ อาจจะถูกตัดไว้ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ตายก็ได้นะ (นึกขึ้นได้)
เอ้อดําริ ผมมีเรื่ องจะถามหน่อย เรื่องของกมลเมียน้อย
เสี่ย ผมว่าเราไปหาที่คุยกันดีกว่า
(สารวัตรและดําริกําลังจะเดินไป แต่หันไปเห็นฤชุตาที่ยืนอยู่ด้านหน้า)
---ตัด--ฉากที่ 22
สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี
(ภาพกว้างเห็นสิริณีสะบักสะบอม เสื้อถูกฉีกขาด และมีรอยฟกช้ําตามตัว นั่งกอดเข่าร้องไห้)
(Dolly in เห็นสิริณีที่สะบักสะบอม เสื้อถูกฉีกขาด และมีรอยฟกช้ําตามตัวนั่งกอดเข่าร้องไห้
อย่างหนัก ตัวสั่นโยน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 22/1 สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลากลางคืน (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี ลูกน้องยุวศักดิ์ 2 คน
(รับภาพสิริณีถอยหนีด้วยความหวาดกลัว)
สิริณี
อย่าเข้ามานะ
(แทนสายตาเห็นลูกน้องยุวศักดิ์ 2 คนเดินเข้ามา)
สิริณี
อย่าเข้ามา
(CU.ขาสิริณีที่โดนดึง)
(CU.สิริณีหน้าหวาดกลัว โดนดึงและหลุดจากเฟรม)
สิริณี
กรี๊ด....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ฉากที่ 22/2

สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลาต่อเนื่อง เช้า
ตัวละคร สิริณี
(เห็นสิริณีนั่งคุดคู้ร้องไห้อย่างหนัก ตัวสั่นโยนเหมือนคนบ้า หวาดกลัว)
(Dolly Out สิริณีนั่งคุดคู้ร้องไห้อย่างหนัก)
---Fade Out--ฉากที่ 23
สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริมา วารุณี พิพิธ พัฒน์พล
Fade in (รับภาพสิริมานอนอยู่บนเตียงอย่างลุกลี้ลุกลน)
(เห็นวารุณี พิพิธ และพัฒน์พลเดินเข้า)
วารุณี
เจ๊ เป็นยังไงบ้าง เห็นว่าตํารวจได้เบาะแสแล้วเหรอ
สิริมา
ใช่ นี่ฉันก็รออยู่
วารุณี
ใจเย็นๆน่าเจ๊ นี่เจ๊ฉันพาลูกๆมาเยี่ยมแหนะ เจ๊ไม่ได้เห็น
หน้าหลานมานานแล้วไม่ใช่เหรอ
(พิพิธ กับพัฒน์พลไหว้สิริมา สิริมาพยักหน้ารับ)
วารุณี
เจ๊ ฉันกะว่าจะเอาหลานมาฝากเจ๊น่ะ เจ๊ช่วยพูดกับเสียให้
หน่อยสิ ว่าให้อายู้มันมาช่วยทํางาน นี่มันเพิ่งเรียนจบจาก
สิงค์โปรมาเลยนะ
สิริมา
ทําไมลื้อไม่ให้อีช่วยงานที่ร้านของลื้อล่ะ
วารุณี
โถ่ เจ๊ก็ ฉันก็แค่อยากให้ลูกมันได้งานดีๆ ลําพังที่ร้านฉันก็
ยั ง พอดู แ ลได้ มี อ าหยี ช่ ว ยอยู่ (แทนสายตาเห็ น อาหยี
นั่งเล่นเกมส์กด) รายนั้นเขายังเรียนไม่จบ
สิริมา
เอาเถอะๆ ฉันยังไม่มีอารมณ์จะมาฟุงมาฝากอะไรตอนนี้
หรอก ลูกฉันยังไม่ได้กลับมาอย่างปลอดภัยเลย แล้วฉันก็
ยังนอนปุวยอยู่เนี่ย
(วารุณีถอนหายใจ และมองหน้าพิพิธเป็นเชิงรู้กันว่ายังไม่ได้ผล จบภาพที่ Dolly in หน้าสิริ
มาเป็นห่วง)
---ตัด--ฉากที่ 24
สถานที่ ภายนอก บ้านร้าง เวลาเย็น
ตัวละคร สารวัตรภุชงค์ ตัวประกอบตํารวจตามความเหมาะสม
(รับภาพด้วยสารวัตรภุชงค์กําลังวิ่งอย่างระมัดระวัง และกระจายกําลังตํารวจ)
(รับภาพด้วยสารวัตรภุชงค์แอบอยู่มุมหนึ่งกับตํารวจอีก 1 นาย)
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(แทนสายตาสารวัตรภุชงค์เห็นยุวศักดิ์ออกมาจากห้องที่ขังสิริณีไว้ และเดินออกไป)
(สารวัตรภุชงค์ส่งสัญญาณมือให้ตํารวจอีก 1 นาย ตามยุวศักดิ์ไป และสารวัตรภุชงค์เดินไปที่
ประตู)
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(รับภาพสารวัตรภุชงค์จะเปิดประตู)
(CU.ที่ลูกบิดเปิดไม่ออก)
(สารวัตรภุชงค์พยายามใช้ไหล่ดันแต่ไม่เปิดจึงตัดสินใจถีบประตู)
---ตัด--ฉากที่ 24/1 สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลาต่อเนื่อง เย็น
ตัวละคร สารวัตรภุชงค์ สิริณี
(รับภาพสิริณีได้ยินเสียงกุกกักข้างนอกจึงรีบถอยหนีด้วยความกลัว)
(เมื่อประตูถูกถีบเข้ามาสิริณีกรีดร้อง และตัวสั่นเทา)
(ตัดสลับกับฉากที่ 24 ที่สารวัตรภุชงค์เขย่าประตู)
(Dolly in สารวัตรตกใจกับสภาพของสิริณีที่สะบักสะบอม เสื้อถูกฉีกขาด และมีรอยฟกช้ํา
ตามตัว)
(CU.สิริณีกลัวและกรีดร้อง)
สิริณี
(ถอยหนี) กรี๊ด... ออกไป ออกไป
สารวัตรภุชงค์ (ปลอบโยน) สิริณี ใจเย็นๆนะ ผมไม่ได้มาทําร้ายคุณ ผม
เป็นตํารวจ ผมมาช่วยคุณนะสิริณี
(จบภาพสิริณีมีนั่งคุดคู้ มีอาการสั่น และหวาดกลัว)
---ตัด--ฉากที่ 25
สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี
(Stock Shot โรงพยาบาล เวลาเช้า)
(รับภาพสิริณีนอนร้องไห้บนเตียง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 25/1 สถานที่ ภายใน บ้านร้าง เวลา บ่าย (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี ยุวศักดิ์
(รับภาพยุวศักดิ์มองสิริณีอย่างกระหื่นกระหาย)
สิริณี
(ถอยหนีอย่างหวาดกลัว) แกจะทําอะไร อย่านะไอ้ชั่ว
(ยุวศักดิ์ผลักสิริณีล้มลง และขึ้นค่อมเหนือตัวสิริณี)
สิริณี
กรี๊ด!! ไอ้ชั่ว ออกไป กรี๊ด ไอ้เลว ไอชั่ว!!
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(สิริณีพยายามดิ้นรน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 25/2 สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี หมอรุจิเรข
(สิริณีนอนร้องไห้บนเตียง มีมือเข้ามาลูบหัวอย่างแผ่วเบา สิริณีกรีดร้อง)
สิริณี
(ลุกขึ้นถอยหนี) กรี๊ด...
หมอรุจิเรข
(ปลอบ) สิริณี สิริณี นี่หมอเอง (สิริณีได้สิติ) หมอเอง
สิริณี
(ร้องไห้) หมอ
หมอรุจิเรข
(กอด) ปลอดภัยแล้วนะสิริณี ปลอดภัยแล้ว (ลูบหลังอย่าง
ปลอบโยน)
สิริณี
(สะอึกสะอื้น) สิริรัฐตายค่ะ หนูช่วยน้องไม่ได้
หมอรุจิเรข
อย่าโทษตัวเอง อย่าว่าแต่น้องเลย ตัวเธอเองก็ยังปูองกัน
ไม่ได้เหมือนกัน
สิริณี
มันเป็นชู้กับกมล
หมอรุจิเรข
พวกเรารู้แล้ว
สิริณี
(เสียงสั่น) พวกมันข่มขืนหนู
หมอรุจิเรข
หนูปลอดภัยแล้วนะ ลืมมันซะ
สิริณี
(เงยหน้ามองหมอ) หมอคะ หมอช่วยหนูด้วยนะคะ หนู
กลัวท้อง
หมอรุจิเรข
(พยักหน้า) แน่นอนจ้ะ
สิริณี
หมอคะ หนูย้ายโรงพยาบาลได้มั้ยคะ พวกคนงาน พวก
พยาบาลพากันมองหนูแบบประหลาดๆ
หมอรุจิเรข
ไปอยู่โรงพยาบาลไหนก็ค่าเท่ากัน ถึงยังไงคนในจังหวัดก็รู้
เรื่องที่เกิดขึ้น
สิริณี
(เงียบสักครู่) งั้นหนูขอให้หมอปิดปูายห้ามเยี่ยมได้มั้ยคะ
หนูไม่อยากเจอใคร ไม่อยากได้ความเห็นใจที่แฝงไปด้วย
ความอยากรู้อยากเห็น
หมอรุจิเรข
(พยักหน้าเข้าใจ) ได้ ถ้าอย่างนั้นหมอจะปิดปูายห้ามเยี่ยม
ให้ แล้วแม่หนูล่ะ ดูท่านอยากพบหนูมากนะ รู้หรือเปล่า
ว่าท่านนอนถัด จากหนูไปอยู่3ห้อง
สิริณี
ม่าม้าเป็นอะไรคะ
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หมอรุจิเรข

อ่ อ นเพลี ย น่ ะ สั ก วั น สองวั น ก็ ก ลั บ ได้ แ ล้ ว ล่ ะ หนู ก็
เหมือนกัน อยู่อีก สักอาทิตย์ก็กลับได้แล้วล่ะ หนูอยากไป
พบแม่มั้ย
สิริณี
(ส่ายหน้า) หนูไม่อยากได้ยินเสียงร้องไห้ฟูมฟายค่ะ หนูไม่
อยากคิดถึงมัน
(จบที่หน้าสิริณีและหมอรุจิเรขมองมาอย่างเห็นใจ)
---ตัด--ฉากที่ 26
สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี สิริมา วรรณา ชาวบ้าน 1
(Stock Shot โรงพยาบาล เวลาเช้า ขึ้นตัวอักษรว่า “7วันผ่านไป”)
(รับภาพสิริณีนั่งเหม่ออยู่ที่โซฟา วรรณากําลังเก็บของใช้ลงกระเปา)
(สิริมาเปิดประตูเข้ามา)
สิริมา
เสร็จหรือยัง เดี๋ยวสายแล้วรถจะติด
สิริณี
เตี่ยล่ะคะม่าม้า
สิริมา
เตี่ยเขาติดงาน ที่โรงงานกําลังวุ่นวาย
สิริณี
เตี่ยไม่มาเยี่ยมณีเลยนะคะ
สิริมา
เดี๋ยวกลับมาแกก็เจอ (กับวรรณา) เก็บเร็วๆสิ ของมีอยู่แค่
นี้ยืนเก็บเป็นชั่วโมง
(Pan กล้องรับสิริณีเหม่อลอย)
---ตัด--ฉากที่ 27
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร ดําริ
(Stock Shot บ้านเสี่ยซัว เวลาค่ํา)
(รับภาพดําริเดินคุยโทรศัพท์)
ดําริ
ผมเอาบัญชีที่ร้านมาให้เสี่ยดูน่ะ คงจะกลับดึก (หยุดเดิน)
ยังไงพี่ปิดร้านไปเลยแล้วกันครับ สวัสดีครับ (กําลังเดินไป
แต่ต้องชะงักเพราะเสียงสิริณี)
VO.สิริณี
ไม่ๆ อย่าเข้ามา อย่าเข้ามา
(ดําริรีบไปที่ประตูและเคาะเรียกสิริณี)
ดําริ
(เคาะประตู) คุณณีครับ คุณณี คุณณี
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(ดําริร้อนรนเป็นห่วงสิริณี จึงจับลูกบิดดู ปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อก ดําริจึงเปิดประตู
เข้าไป)
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(CU.ดําริจับลูกบิด ที่ไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไป)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 27/1 สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพสิริณีมีอาการฝันร้าย ดิ้นไปมา ดําริเปิดประตูเข้ามาหาสิริณี)
สิริณี
ไม่ๆ อย่าเข้ามา อย่าเข้ามา
ดําริ
คุณณีครับ คุณณี
สิริณี
อย่า อย่า
ดําริ
(จับสิริณีเขย่า) คุณณีครับ
สิริณี
(ลืมตา และถอยหนี) กรี๊ด ออกไป ออกไป
(ดําริพยายามเข้าไปปลอบสิริณี จนกอดเอาไว้ได้)
ดําริ
คุณณีครับ คุณณี ผมดําริ ดําริไงครับ
(สิริณีผ่อนอาการเกร็งลง แต่ก็ผลักดําริออก)
ดําริ
คุณณีต้ องไม่ เป็น อะไรนะครับ คุ ณณีต้อ งเข้ มแข็ง ไว้น ะ
ครับ ผมรู้ว่ามันยากแต่คุณณีเป็นคนเก่ง คุณณีต้องลืมมัน
ได้นะครับ
(CU.สิริณีกําผ้าห่มแน่น)
สิริณี
(กลัว ส่ายหน้าไปมา) ลืมไม่ได้ ลืมไม่ได้ ลืมไม่ได้!!!
ดําริ
ได้ครับ คุณณีลืมได้ คุณณีไม่ต้องกลัวนะครับ ตํารวจเขา
จับพวกมันได้หมดแล้ว คุณณีไม่ต้องกลัวนะครับ ผมจะอยู่
ข้างๆคุณ
(สิริณีมองหน้าดําริ)
ดําริ
คุณยังมีม่าม้าคุณ เตี่ยคุณนะครับ เขาเป็นห่วงคุณมากนะ
ครับ ผม เองก็ เ ป็ นห่ ว งคุ ณ คุ ณ ต้ อ งเข้ ม แข็ ง นะครั บ คุ ณ
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
(สิริณีลดอาการเกร็ง ดําริมองอย่างเห็นใจ)
---Fade out--ฉากที่ 28
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลากลางวัน
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วรรณา สิริณี
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(Stock shot บ้านเสี่ยซัว)
(รับภาพสิริมานั่งคิดบางอย่างอยู่ที่ห้องรับแขก)
(เสี่ยซัวเดินเข้ามา)
สิริมา
เฮีย อั๊วมีเรื่องจะปรึกษา
(เสี่ยซัวนั่งลงรับฟัง)
สิริมา
เฮีย ถ้ายายณีมันท้องขึ้นมา เราจะทํายังไงกันดี พ่อเด็กก็
ไม่มี ชาวบ้านชาวช่องเขาได้นินทายิ่งกว่ าเดิม แล้วฉันจะ
เอาหน้าไปไว้ที่ ไหน
เสี่ยซัว
ถึงมันท้องขึ้นมา ฉันก็ไม่รับหรอก ลูกไอ้โจรห้าร้อยคนไหน
ก็ไม่รู้ (ถอนหายใจ) โธ่เอ๊ย ได้ลูกสาวกลับมาก็ไม่เหลือ
อะไรดี สู้ให้ตายแทนตารัฐซะยังดีกว่า อยู่ไปก็อับอายคน
อื่นเขา
สิริมา
(โมโห) ไม่ว่าใครอั๊วก็ไม่อยากให้ตายทั้ งนั้นแหละ มันลูก
อั๊วนะ
เสี่ยซัว
แล้วมันลูกลื้อคนเดียวซะที่ไหน (ถอนหายใจ) อั๊วเสียลูก
ชายไป 2 คน คงไม่มีใครสืบสกุลแล้ว
สิริมา
ก็ ใ ห้ ย ายณี มั น สื บ ไป อั๊ ว จะให้ มั น แต่ ง งาน เผื่ อ มั น ท้ อ ง
ขึ้นมาจะได้ไม่ขายขี้หน้าว่าท้องไม่มีพ่อ ส่วนเรื่องสืบสกุลก็
ให้ผัวมันใช้แซ่เรา เฮีย อั๊วว่า จะให้ยายณีแต่งงานกับดําริ
จ้างมัน 2 ล้าน
เสี่ยซัว
ดําริมันไม่เอาหรอก มันเป็นคนดี มันรักศักดิ์ศรีของมัน
มันคงไม่รับจ้างแต่งงานกับยายณีหรอก
(เห็นสิริณียืนได้ยินอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องรับแขก เสียใจกับสิ่งที่ได้ยิน)
(Over-shoulder Shot สิริณียืนฟังเสี่ยซัวกับสิริมาคุยกัน)
สิริมา
ถ้ามันเล่นตัว อั๊วก็จะให้แต่งกับอายู้
เสี่ยซัว
เฮ้ย ได้ที่ไหน นั่นมันหลานลื้อนะ
สิริมา
ทํา ไมจะไม่ไ ด้ ดี ซะอีก เงิ นทองจะได้ไ ม่ ไปไหน ไม่รู้ ล่ ะ
ยังไงยายณีต้องแต่งงาน!!
(สิริณีท่าทางอย่างอ่อนล้า เสียใจน้ําตานองหน้า)
---ตัด---
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ฉากที่ 29

ภายใน บ้านเสี่ยซัว ห้องสิริณี เวลาต่อเนื่อง กลางวัน
ตัวละครสิริณี
(รับภาพสิริณีนั่งร้องไห้อย่างรุนแรงที่ขอบเตียง)
(กล้องDolly out เห็นสิริณีนั่งร้องไห้)
---Fade Out--ฉากที่ 30
สถานที่ ภายใน ร้านของสิริณี เวลากลางคืน
ตัวละคร ดําริ หมอรุจิเรข พนักงาน 1 พนักงาน 2
Fade in (Stock Shot ร้านของสิริณี )
(รับภาพหมอรุจิเรขเปิดประตูเข้ามา ดําริเงยหน้ามอง)
หมอรุจิเรข
คุณดําริ หมอขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ (หันหลังเดิน
นําไป)
(พนักงาน 1 และ 2 ให้ความสนใจอยากรู้)
(ดําริสงสัยว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ก็เดินตาม หลุดเฟรมไป)
---ตัด--ฉากที่ 31
สถานที่ ภายใน ร้านกาแฟ เวลากลางคืน
ตัวละคร ดําริ หมอรุจิเรข
(Dolly in หาดําริ)
ดําริ
จ้างผมแต่งงานกับคุณณีหรือครับ
หมอรุจิเรข
ใช่ แม่เขาบ้า กลัวว่าสิริณีจะท้องขึ้นมาแล้วอับอายคนอื่น
เขา
ดําริ
แล้วคุณหมอรู้ได้อย่างไรครับ
หมอรุจิเรข
เสียซัวเขามาปรึกษาพี่รัตน์น่ะ พี่รัตน์ก็เลยเล่าให้หมอฟัง
ว่าแต่ดําริเถอะ ว่าอย่างไร
ดําริ
(ถอนหายใจ) ถ้าคุณณีท้องผมก็จะยอมรับเป็นพ่อเด็กให้
ครั บ ถ้ า เธอเต็ ม ใจผมก็ โ อเค แต่ ผ มไม่ อ ยากให้ เ ธอถู ก
บังคับ
หมอรุจิเรข
สิริณีไม่ท้องหรอกค่ะ หมอรับรองได้ แต่ว่าคุณไม่เสียดาย
โอกาสเหรอคะ
ดําริ
เสียดายมันก็เสียดายครับ ตัวคุณณีผมก็รัก เงินผมก็อยาก
ได้ แต่ว่าผมก็อยากได้ผู้หญิงที่เต็มใจมากกว่า ไม่ใช่ได้มา
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พร้อมกับความ เกลี ย ดชั ง ความรั ง เกี ย จ และก็ ดู ถู ก
เหยียดหยาม
หมอรุจิเรข
ไม่ใช่เพราะว่าคุณรังเกียจเธอหรอกเหรอ
ดําริ
(ส่ายหน้า) ผมไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลย สําหรับผมแล้ว
เธอเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ ผมเกิดที่นาเกลือ อยู่ที่พัทยามา
ตั้งแต่เด็ก ผมเห็นโลกีย์มามากมาย แล้วผมจะมาคิดอะไร
กับคุณณีที่เธอถูกข่มขืนทําร้าย ผมว่ามันไม่ยุติธ รรมกับ
เธอเลย
หมอรุจิเรข
แล้วถ้าคุณนายเขาคิดจะหาคนอื่นมาแทนดําริล่ะ ถ้าเขารู้
ว่าดําริจะปฏิเสธ
ดําริ
ผมก็จะยุคุณณีไปอยู่ที่อื่นครับ ให้คุณณีได้ไปเรียน ได้ใช้
ชีวิตอย่างที่เธอหวัง คุณณีเป็นคนเก่ง ผมเชื่อว่าเธอต้อง
ผ่านไปได้
หมอรุจิเรข
แล้วจะให้เธอไปอยู่ที่ไหนที่จะปลอดภัยล่ะ
ดําริ
หอพักเยอะแยะไปครับ อยู่ที่ว่าจะครองตัว เองยังไง ถ้า
กลัวคุณณีไม่ปลอดภัย ผมยินดีจะช่วยดูแล
(ดําริกังวลกับเรื่องของสิริณีกลัวว่าแม่เธอจะบังคับให้แต่งงาน จบที่หน้าของหมอรุจิเรขที่ยิ้ม
ให้กับความเป็นสุภาพบุรุษของดําริ)
---ตัด--ฉากที่ 32
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว ห้องสิริณี เวลาเช้า
ตัวละครสิริณี
(รับภาพสิริณีที่นั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวตรงข้างเตียงที่เดิม)
VO.ดําริ
คุณยังมีม่าม้าคุณ เตี่ยคุณนะครับ เขาเป็นห่วงคุณมากนะ
ครับ ผมเองก็เป็ นห่ ว งคุณ คุณ ต้อ งเข้ม แข็ง นะครั บคุ ณ
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ
(CU.สิริณีกํามือแน่น)
VO.สิริมา
เสี่ยอั๊วว่า จะให้ยายณีแต่งงานกับดําริ จ้างมัน 2 ล้าน
(สิริณีกัดริมฝีปากแน่น)
VO.ดําริ
คุณณีไม่ต้องกลัวนะครับ ผมจะอยู่ข้างๆคุณ
สิริณี
(น้อยใจ) เตี่ยกับม้าทําอย่างกับณีเหมือนผ้าขี้ริ้ว พอมัน
เปื้อนก็โยนมันทิ้ง (มุ่งมั่น) ณีจะทําให้เตี่ยกับม้าเสียใจที่คิด
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กับณีแบบนี้ ณีจะพิสูจน์ให้เห็น ว่าณีเป็นคนไม่ใช่ผ้าขี้ริ้ว
ณีเ ป็ นคนที่ยั ง มีคุ ณ ค่ า มี ศัก ดิ์ ศรี ไม่ ว่ า ใครก็จ ะมาดู ถู ก
เหยียดหยามณีไม่ได้(จบภาพที่หน้าสิริณีมุ่งมั่น)
---Fade out--ฉากที่ 33
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลา ต่อเนื่อง เช้า
ตัวละคร สิริมา วรรณา
Fade in (รับภาพสิริมาเดินลงบันไดมา ร้องเรียกวรรณา)
สิริมา
วรรณา วรรณา
(Pan กล้องตามวรรณาวิ่งเข้ามา)
วรรณา
ขาคุณนาย
สิริมา
เดี๋ยวฉันจะออกไปโรงงาน กลับมาก็คงมืดไม่ทันข้าวเย็น
ยังไงแกก็เตรียมอาหารไว้ให้ยายณีคนเดียวก็แล้วกัน
วรรณา
(รับคําอย่างเบื่อหน่าย) ค่า
(สิริมาเดินหลุดเฟรมไป วรรณาเบ้ไปตามหลัง แล้วหลุดเฟรมไป)
---ตัด--ฉากที่ 34
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพสิริณีเปิดตู้เสื้อผ้า และหยิบเสื้อผ้าบางส่วนลงกระเปาถือใบใหญ่)
(CU.สิริณียัดเสื้อผ้าลงกระเปาถือใบใหญ่และรูดซิปปิด)
(หยิบกระเปาและเดินออกไป)
(สิริณีเดินมาถึงบันใด และลงบันใด)
(Dolly กล้องตามสิริณีเดินลงมาถึงครึ่งบันใด เห็นด้านหลังของดําริยืนมองอยู่)
(ทั้งคู่มองหน้ากัน)
---ตัด--ฉากที่ 35
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร สิริมา วรรณา
(Stock Shot บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น)
(รับภาพมือจับลูกบิดเปิดประตู)
(เห็นสิริมา เปิดประตู)
(แทนสายตาสิริมาเห็นห้องว่างเปล่า)
สิริมา
เอ๊ะ ยายณีไปไหน
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(จบที่หน้าสิริมากระวนกระวาย)
---ตัด--ฉากที่ 36
สถานที่ ภายใน คอนโดมิเนียม เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(Stock Shot คอนโดมิเนียม ขึ้นอักษร “กรุงเทพมหานคร”)
(รับภาพดําริยืนคุยโทรศัพท์ด้านหลังมีสิริณีนั่งอยู่)
เสี่ยซัว
ครั บ เสี่ ย คุ ณ ณี อ ยู่ กั บ ผมครั บ ครั บ ผมจะดู แ ลให้ ค รั บ
สวัสดีครับ (วางสาย)
(ดําริเดินไปหาสิริณีที่นั่งอยู่)
สิริณี
ฉันไม่กลับบ้านนะ
ดําริ
เสี่ ยแค่โ ทรมาถามว่าคุณอยู่กับผมหรือเปล่า แล้ว ให้ ผ ม
ดูแลคุณดีๆครับ
สิริณี
(ค่อนขอด) หึ เขาจ้างนายล่ะสิ
ดําริ
(ถอนหายใจ) คุณณีจะมองผมในแง่ดีไม่ได้หรือครับ (สิริณี
เงียบ) ทีนี้คุณณีจะบอกผมได้หรือยังครับว่า คุณณีหนีออก
จากบ้านมาทําไม
สิริณี
นายก็รู้อยู่แก่ใจว่า เตี่ยกับม้าจะให้ฉันแต่งงานกับนาย ยัง
มีหน้ามาถามอีก
ดําริ
(ถอนหายใจ) คุณณีรู้เรื่องแล้วหรือครับ (สิริณีพยักหน้า)
ที่คุณณีหนีออกมาเพราะผมเป็นต้นเหตุเหรอครับ
สิริณี
(เงียบสักครู่แล้วพูดอย่างเศร้า) มันก็ไม่เชิง ฉันอยากทําให้
เตี่ ย กั บ ม่ า ม้ า เห็ น ว่ า ฉั น ยั ง มี ค่ า อยู่ ด้ ว ยตั ว เองได้ ไม่
ต้องการให้มาจับฉันโยนไปให้คนนู้นทีคนนี้ที
ดําริ
(ยิ้ม) คุณณีจะทํายังไงครับ
(สิริณีเงียบ เพราะยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไป)
ดําริ
(ยิ้ม) ผมจะช่วยคุณ แต่ว่ามีข้อแม้
สิริณี
ฉันไม่จ้างนายหรอก
ดําริ
(ยิ้มขัน) ผมไม่ได้จะให้คุณจ้างผม แค่เปลี่ยนจากนายเป็น
ดําริ และเปลี่ยนฉันเป็นณีเหมือนเดิม ขอแค่นี้ แค่นี้ได้ไหม
ครับ
(สิริณีหลบตา ดําริยิ้ม จบที่ภาพกว้างทั้งคู่นั่งด้วยกัน)
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---ตัด--ฉากที่ 37
สถานที่ ภายใน ร้านหนังสือ เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี
(Panกล้องรับภาพสิริณีเลือกหนังสือติวก่อนสอบ)
VO.สิริณี
ณีพยายามคิดว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ มันไม่ได้มี
ส่วนที่ทําให้ความเป็นคนของณีหายไป ณีจะเรียนให้จบ
จะพิสูจน์ให้เตี่ยเห็นว่า ณีก็มีค่าพอที่จะให้เตี่ยรัก และรัก
ได้เท่าเทียมกับลูกคนอื่นๆ
---ตัด--ฉากที่ 38
สถานที่ ภายนอก ปูายรถเมล์ เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี
(รับภาพสิริณีนั่งอยู่ตรงปูายรถเมล์ พยายามข่มความกลัวที่ต้องไปไหนมาไหนคนเดียว)
(CU.มือสิริณีกําแน่น)
(เห็นมีผู้ชายมานั่งข้างๆสิริณีตกใจก็รีบลุกหนี)
(แทนสายตาเห็นแท็กซี่เปิดไฟว่าง)
(สิริณีโบกรถแท็กซี่ คนขับลดกระจกลงมา)
(CU.หน้าสิริณีชะงัก)
(CU.เท้าสิริณีที่ถอยหนี)
VO.ดําริ
คุณณีต้องรู้จักไปไหนมาไหนเอง ถ้ากลัวที่ต้องขึ้นแท็กซี่ ก็
ให้ขึ้น
รถเมล์ คนเยอะๆจะปลอดภัยกว่า คอนโดเรากับโรงเรียน
กวดวิชา
ก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่
แท็กซี่
จะไปไหมคุณ
(สิริณีเมินหน้าหนีด้วยความกลัว แท็กซี่ไม่พอใจกับท่าทางของสิริณี จึงขับรถอออกไป)
(สิริณียืนกังวลอยู่)
(เห็นรถเมล์เข้าเทียบปูายรถเมล์ ผู้คนเดินขึ้นรถเมล์)
(สิริณียืนงง ขึ้นไม่เป็น แต่ก็ตัดสินใจเดินไปต่อคิวขึ้นรถเมล์)
---ตัด--ฉากที่ 39
สถานที่ ภายนอก ทางเดิน เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี
(รับภาพสิริณีเดินกลับคอนโด และหันไปเห็นร้านที่ประกาศขายอยู่)
(CU.ปูายประกาศขาย)
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(สิริณีคิดถึงเรื่องที่คุยกับดําริ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 39/1 สถานที่ ภายใน คอนโด เวลากลางคืน (ในอดีต)
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(Pan กล้องรับภาพดํารินั่งคุยกับสิริณี)
ดําริ
คุณณีต้องหาอะไรทําให้ยุ่งๆไว้นะครับ จะได้ไม่ไปคิดถึง
มันอีก ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก แต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าคุณ
ออกจากบ้านมาเพราะอะไร ถ้าคุณณีอยากสวมมงกุฎ คุณ
ก็ต้องยอมรับน้ําหนักของมันไหว จําไว้นะครับว่ามงกุฎมี
สํ าหรับ คนที่ก ล้ าหาญและยิ่ งใหญ่ ไม่ ได้ มีไว้ สํ า หรั บผู้ ขี้
ขลาดและหวาดกลัว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 39/2 สถานที่ ภายนอก ทางเดิน เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี
(รับภาพสิริณียืนมองปูายประกาศขาย คิดว่าจะทําอย่างไรดี)
---ตัด--ฉากที่ 40
สถานที่ ภายใน คอนโดมิเนียม เวลากลางคืน
ตัวละคร ดําริ สิริณี
(Stock Shot คอนโด เวลากลางคืน)
(รับภาพดํารินั่งลง)
ดําริ
(ตกใจ) แต่งงาน ไหนคุณณีว่าจะไม่แต่งไงครับ
สิริณี
ก็ไม่ได้หมายถึงแต่งกันจริงๆ แค่แต่งหลอกๆ
ดําริ
หลอกยังไงครับ
สิริณี
วันนี้ณีไปเจอร้านที่เขาประกาศขาย ณีก็เลยมีความคิดว่า
จะเปิดร้านขายกระเปา ดําริเป็นคนบอกเองนะ ว่าให้ณีหา
อะไรทํา
ดําริ
(แค่นยิ้ม) แล้วยังไงครับ
สิริณี
ก็เงินมันไม่พอที่จะไปซื้อร้าน เขาไม่เช่าหรือว่าเซ้ง แต่ว่า
เขาจะขายเลย ณีก็เลยจะถามดําริว่าจะเป็นหุ้นส่วนกัน
ไหม ดําริก็หลอกม่าม้าว่าแต่งงานกับณี แล้วดําริก็เอาเงิน
ที่ม่าม้าจ้างมาลงทุน
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ดําริ
สิริณี

หลอกเขาแบบนั้น มันไม่ดีเลยนะครับ
เดี๋ยวณีพูดกับม่าม้าเองก็ได้ (ดํารินิ่ง) ไม่รู้ล่ะ ตกลงดําริจะ
เอาด้วยไหม
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(ดําริถอนหายใจอย่างหนักใจ)

---ตัด--ฉากที่ 41
สถานที่ ภายใน บ้านเสียซัว เวลาเช้า
ตัวละคร สิริมา วารุณี
(Stock Shot บ้านเสี่ยซัวเวลาเช้า)
สิริมา
(ตกใจ) แต่งงาน แกจะแต่งงานหรือยายณี
(วารุณีอยากรู้จึงเข้าไปฟังใกล้ๆ)
VO.สิริณี
สงสัยณีจะท้องน่ะม่าม้า ประจําเดือนไม่มา 2 เดือนแล้ว
สิริมา
งั้นก็แต่งเลย กลับมาแต่งที่บ้านเรา ม่าม้าจะจ้างดําริมัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 41/1 สถานที่ ภายนอก ทางเดินไปโรงเรียนกวดวิชา เวลาเช้า
ตัวละคร สิริมา วารุณี สิริณี
(รับภาพสิริณีเดินอยู่ในมือมีหนังสือ)
สิริณี
ณีไม่ กลั บหรอกม่ าม้ า ณีคุ ยกับ ดํา ริแ ล้ ว ว่า เราจะแค่ จ ด
ทะเบียนกันเฉยๆ ม่าม้ามาเป็นพยานให้ด้วยแล้วกัน
VO.
ไม่ได้ ทําอย่างนั้นเขาได้หาว่าหนีตามกันไป
สิริณี
(หยุดเดิน ) โธ่ม่าม้า ณีออกจากบ้านมา 2 เดือนแล้ ว
ชาวบ้านเขาก็นินทาไปกันแล้วนั่นล่ะ แค่นี้ก่อนนะม่าม้า
ณีต้องไปเรียนแล้ว (วางสาย ถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย
และเดินเข้าโรงเรียนกวดวิชาไป)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 41/2 สถานที่ ภายใน บ้านเสียซัว เวลาเช้า
ตัวละคร สิริมา วารุณี
(รับภาพสิริมาวางสาย ถอนหายใจ)
วารุณี
(สนใจ) ยายณีจะแต่งงานหรือเจ๊ ไหนว่าไม่แต่ง
สิริมา
มันว่าสงสัยจะท้อง
วารุณี
(ตกใจ) ท้อง!! (พูดเสียงเบา) ดีนะอายู้ไม่ยอมแต่งด้วย
(อ้อน) เจ๊ ไหนๆยายณีก็จะแต่งงานแล้ว เจ๊เองก็ไม่มีลูก

141
ชายไว้สืบสกุลแล้ว (เกลี้ยกล่อม) เจ๊บอกเฮียสิว่าให้รับอายู้
เป็นลูก อีจะได้เข้ามาช่วยดูแลงานได้เต็มที่
ลูกลื้อมันรังเกียจลูกอั๊ว อั๊วไม่ต้องการหรอก อั๊วต้องการ
ลูกเขยไม่ใช่ลูกบุญธรรม!! (เดินออกไป)
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(วารุณีมองตามอย่างขัดใจ)

---ตัด--ฉากที่ 42
สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี (กรุงเทพ1) เวลาเย็น
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(Stock Shot เมืองกรุงเทพมหานคร)
(Stock Shot บรรยากาศสถานที่ชอปปิ้ง)
Montage
(รับภาพสิริณีกําลังทําความสะอาด)
(เห็นสิริณีและดําริช่วยกันจัดร้าน จนเป็นรูปเป็นร่างขึ้น)
(ภาพร้านที่ตกแต่งเสร็จ)
(สิริณีและสิริเดชยืนยิ้มให้กัน)
(ภาพกว้างเห็นสิริณียืนกับดําริตรงกลางร้าน)
---Fade out--ฉากที่ 43
สถานที่ ภายใน โรงเรียนกวดวิชา เวลาบ่าย
ตัวละคร สิริณี ตัวประกอบตามความเหมาะสม
Fade in (รับภาพสิริณีนั่งเรียนอย่างตั้งใจ)
(เห็นบรรยากาศห้องเรียน)
---ตัด--ฉากที่ 44
สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี (กรุงเทพ1) เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี ดําริ ตัวประกอบตามความเหมาะสม
Montage
(สิริณีกับดําริช่วยกันขายของอย่างขะมักเขม้น มีลูกค้าเข้ามาประปราย แต่จบลงด้วยการ
ตัดสินใจไม่ซื้อและเดินออกจากร้านไป จบที่หน้าสิริณีเหนื่อยล้า ดําริมองมาอย่างเห็นใจ)
---ตัด--ฉากที่ 45
สถานที่ ภายใน บ้านเสียซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วารุณี
(รับภาพสิริมาคุยโทรศัพท์)
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สิริมา
กลับบ้านเราเถอะยายณี ถ้ามันไปไม่รอดก็กลับมาเถอะ
(เสี่ยซัวอ่านหนังสือพิมพ์ ทําท่าทีเหมือนไม่สนใจ แต่ก็แอบตั้งใจฟัง)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 45/1 สถานที่ ภายใน คอนโด เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร สิริณี
(รับภาพสิริณีกําลังนั่งคุยโทรศัพท์)
สิริณี
(เงียบสักพัก) ไม่ค่ะ ณีไม่อยากกลับไปให้คนดูถูกมาก
กว่าเดิม
VO.สิริมา
ใครเขาจะดูถูกแก แกก็แต่งงานแล้ว
สิริณี
(เสียงสั่น) เตี่ยกับม่าม้าไงคะ เตี่ยกับม่าม้าเคยถีบหัวส่งณี
ไปให้คนอื่น
VO.สิริมา
ฉันแค่หวังดี (ถอนหายใจ) เอาเถอะๆ ไม่กลับก็ไม่กลับ
สิริณี
เตี่ยเป็นยังไงบ้างคะม่าม้า สบายดีหรือเปล่า
VO.สิริมา
ก็ปกตินั่นแหละ
สิริณี
งั้นแค่นี้นะม่าม้า ดูแลตัวเองด้วยนะคะ (วางสาย ถอน
หายใจด้วยความคิดถึง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 45/2 สถานที่ ภายใน บ้านเสียซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วารุณี
(รับภาพสิริมาวางสายโทรศัพท์)
วารุณี
เจ๊ไม่ต้องห่วงหรอก อีอยู่ได้อีกแปฺปเดียว เดี๋ยวก็ซมซาน
กลับมา
สิริมา
กลับมาก็ดีน่ะสิ
วารุณี
(กับเสี่ยซัว) เฮีย ทําไมเฮียไม่รับอายู้เป็นลูกบุญธรรมล่ะ
เฮียเองก็ ไม่มีลู กชายแล้ ว ให้ อายู้ทําหน้าที่แทนลู กเฮียที่
เสียไปเถอะ
เสี่ยซัว
(ถอนหายใจ) ลูกลื้อ หรือจะยกให้อั๊วง่ายๆเลยเหรอ อั๊วไม่
เอาหรอก ถ้าอีอยากทํางาน ก็ให้มาทํางานกับอั๊วแทนก็
แล้วกัน (เดินออกไป)
(วารุณีไม่พอใจ)
---ตัด---
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ฉากที่ 46

สถานที่ ภายใน คอนโด เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(สิริณีนั่งซึม ดําริเห็นจึงเดินเข้ามาหา)
ดําริ
(นั่งลง) คุณณีเป็นอะไรครับ
สิริณี
(ถอนหายใจ) ม่าม้าอยากให้ณีกลับบ้าน แต่ณีไม่อยาก
กลับ (นึกขึ้นได้) ดําริ ณีว่าจะหาที่เปิดร้านอีกที่หนึ่ง ตรงที่
เราขายไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ แต่ณีไม่อยากจมอยู่ กับมัน
ดําริว่ายังไง
ดําริ
อืม (พยักหน้า) ผมว่าก็ดีนะ แล้วที่ตรงนี้ก็ให้เป็นที่เก็บ
ของไปยังไงผมจะออกไปหาที่ดู เผื่อมีทําเลดีๆ
สิริณี
(ยิ้ม) ดี งั้นณีจะหาดูแบบกระเปาใหม่ๆ มาเพิ่ม ร้านเราจะ
ได้มีแบบหลายๆแบบคละๆกันไป ไม่ตกเทรนด์
(จบที่สิริณีหน้ามุ่งมั่น และดําริมองมาอยางชื่นชม)
---ตัด--ฉากที่ 47
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร เสี่ยซัว
(รับภาพเสี่ยซัวเปิดประตูเข้ามาในห้องของสิริณี)
(เสี่ยซัวหยิบภาพสิริณีขึ้นมาดูด้วยความคิดถึง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 47/1 สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลากลางคืน (ในอดีต)
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริณี
(รับภาพที่สิริณีโดนเสี่ยซัวตบหน้า)
เสี่ยซัว
อับอายขายขี้หน้า!! เป็นผู้หญิง เที่ยวเร่พาผู้ชายขึ้นรถ!!
สิริณี
(งง) เตี่ยจะไม่ถามหรอคะ ว่าเรื่องเป็นยังไง เตี่ยยังไม่รู้เลย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เตี่ยมาตบณีแบบนี้เหรอคะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ฉากที่ 47/2 สถานที่ ภายใน โรงพยาบาล เวลากลางวัน (ในอดีต)
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา วรรณา สิริณี
(รับภาพเสี่ยซัวคุยกับสิริมา)
เสี่ยซัว
ถึงมันท้องขึ้นมา ฉันก็ไม่รับหรอก ลูกไอโจรห้าร้อยคนไหน
ก็ไม่รู้ (ถอนหายใจ) โธ่เอ้ย ได้ลู กสาวกลั บมาก็ไม่เหลื อ
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อะไรดี สู้ให้ตายแทนตารัฐซะยังดีกว่า อยู่ไปก็อับอายคน
อื่นเขา
(ตัดสลับกับเสี่ยซัวยืน คิดถึงสิริณี ฉากที่ 46 และจบที่หน้าเสี่ยซัวคิดถึง)
---Fade out--ฉากที่ 48
สถานที่ ภายใน แหล่งชอปปิ้ง เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี
(สิริณีเดินดูแบบกระเปาต่างๆในแหล่งชอปปิ้ง และถ่ายภาพเก็บไว้)
---ตัด--ฉากที่ 48/1 สถานที่ ภายใน คอนโด เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(สิริณีนั่งหาข้อมูลแบบกระเปาทางเว็บไซด์ต่างๆ)
ฉากที่ 48/2 สถานที่ ภายใน คอนโด เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี
(สิริณีนั่งอ่านหนังสือ ทําแบบทดสอบ)
(ตัดสลับเป็น Montage ฉากที4่ 8 ทั้งหมด)
---ตัด--ฉากที่ 49
สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี (กรุงเทพ2) เวลา บ่าย
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพวางกระเปาบนชั้น Pan ขึ้นมาเห็นสิริณี)
(เห็นภาพกว้างร้านที่เปิดใหม่)
สิริณี
ในที่สุดก็สําเร็จ ขอบคุณดําริมากนะ
ดําริ
(ยิ้ม) คุณณีมีเรียนตอน 4 โมงไม่ใช่เหรอครับ เดี๋ยวก็ไม่ทัน
หรอก
สิริณี
จริงด้วย (มองนาฬิกา) ฝากร้านด้วยนะ เรียนเสร็จจะรีบ
กลับมา (นึกได้) อ้อ ดําริ ม่าม้าบอกว่าให้ดําริกลับไป
ช่วยเตี่ยที่นู่นบ้างน่ะ ณีเห็นด้วยนะ ตอนนี้อายู้เข้ามาช่วน
งานเตี่ยแถมมาอยู่ที่บ้านอีก ณีไม่ไว้ใ จ ถ้าดําริไปก็ไปนอน
ห้องณีนะ ณีไปนะ (รีบออกไป)
(ดําริมองตามและยิ้ม)
---ตัด---
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ฉากที่ 50

สถานที่ ภายใน คอนโดฯ เวลาเย็น
ตัวละคร สิริณี
(Stock Shot บรรยากาศกรุงเทพมหานคร)
(Stock shot คอนโด เวลาเย็น)
(สิริณีนั่งกังวลอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ที่ประกาศผลสอบ)
(สิริณีตัดสินใจเปิดผลที่ประกาศขึ้นมา)
(ภาพหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ ที่ บ อกว่ า สิ ริ ณี ส อบติ ด คณะบริ ห ารการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)
(สิริณีดีใจมาก รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาดําริ)
---ตัด--ฉากที่ 51
สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาต่อเนื่อง เย็น
ตัวละคร ดําริ สิริมา เสี่ยซัว
(รับภาพดําริคุยโทรศัพท์)
ดําริ
(ดีใจ) จริงหรือครับคุณณี ผมดีใจด้วยนะครับ ครับ ไว้เจอ
กันที่กรุงเทพฯ นะครับ (วางสาย)
(วารุณีและเสี่ยซัวมีท่าทีสนใจ)
สิริมา
ยายณีโทรมาว่าอะไรหาดําริ
ดําริ
(ดีใจ) คุณณีเธอโทรมาบอกว่าเธอสอบติดบริหารบัญชี ที่
จุฬาฯน่ะครับ
สิริมา
(สงสัย) สอบติด! ไหนว่ายายณีท้อง
ดําริ
(อึกอัก) เอ่อ คือ เข้าใจผิดนะครับ คุณณีประจําเดือนไม่
มาเลยคิดว่าท้อง แต่ที่จริงแล้วเป็นผลจากภาวะเครียดนะ
ครับ
สิริมา
อะไรกัน ทําอะไรเป็นของเล่นไปได้ ทําไมไม่รู้จักไปตรวจ
เสี่ยซัว
เอาล่ะๆ (กับดําริ) เธอบอกว่ายายณีสอบติดหรือ
ดําริ
ครับ คุณณีเธอตั้งใจไว้ว่าเธอจะเรียนให้จบ แล้วกลับมา
ช่วยงาน เสี่ ย นะค รั บ เธ อ อยา กพิ สู จน์ ใ ห้ เ สี่ ยเห็ น
ความสามารถและความตั้งใจของเธอน่ะครับ
เสี่ยซัว
(รู้สึกผิดและเสียใจ) ฉันคงทํายายณีเสียใจมากสินะ
---ตัด---
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ฉากที่ 52

สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลากลางคืน
ตัวละคร พิพิธ วรรณา
(รับภาพปลายเตียงที่Panขึ้นไปเห็นวรรณากับพิพิธนอนอยู่ด้วยกัน)
วรรณา
วรรณาไม่อยากหลบๆซ่อนแล้วแล้วล่ะค่ะ ไหนค่ะ ที่คุณยู้
บอกจะจัดการเรื่องของเราให้ถูกต้อง
พิพิธ
โธ่ วรรณา ฉันขอเวลาอีกหน่อยนะ เธอจะให้ ฉันพรวด
พราดเดินไปบอกม้าฉันยังไงล่ะ
(วรรณาทําท่างอน)
พิพิธ
(เอาใจ) น่านะ ฉันขอเวลาอีกหน่อย
วรรณา
คราวนี้วรรณาไม่รอนานแล้วนะคะ
(พิพิธพยักหน้ารับและกอดเอาใจ แต่ลับหลังวรรณาก็ทําหน้าเบื่อหน่าย รําคาญ)
---ตัด--ฉากที่ 53
สถานที่ บ้านเสี่ยซัว เวลา เช้า
ตัวละคร ดําริ วรรณา
(รับภาพวรรณากําลังทําความสะอาดบ้าน ดําริเดินลงบันไดมา)
วรรณา
พี่ดําริ จะกลับกรุงเทพแล้วหรือจ๊ะ (อ้อน) แหม อยู่แค่ 23วันเอง วรรณายังไม่หายคิดถึงเลย
ดําริ
พี่เป็นห่วงคุณณีน่ะ
วรรณา
โอ้ย จะเป็นห่วงอะไรกันหนักหนา (พะอืดพะอม)
ดําริ
(ตกใจ) วรรณา เป็นอะไรหรือเปล่า
(วรรณาพะอืดพะอม วื่งออกไป ดําริยืนงง)
---ตัด--ฉากที่ 54
สถานที่ โรงพยาบาล เวลาต่อเนื่อง เช้า
ตัวละคร หมอรุจิเรข ดําริ วรรณา
(Stock shot โรงพยาบาล เวลาเช้า)
(รับภาพทั้งสามคน)
หมอรุจิเรข
เธอตั้งครรภ์น่ะวรรณา
วรรณา
(ตกใจ) ตั้งครรภ์!! หมายถึงวรรณาท้องหรือคะ
หมอรุจิเรข
ใช่จ่ะ อายุครรภ์ก็ 4 สัปดาห์แล้วล่ะ
วรรณา
(กังวล) พี่ดําริ ทํายังไงดีล่ะ
(หมอรุจิเรขสงสัย คิดว่าดําริกับวรรณามีความสัมพันธ์กัน)
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(รีบอธิบาย) ไม่ใช่นะครับหมอ (กับวรรณา) วรรณา
วรรณาท้องกับใคร หืม
วรรณา
(อึกอัก) เอ่อ คือ วรรณา วรรณา ท้องกับ กับ คุณยู้ค่ะ
ดําริ/หมอรุจิเรข คุณยู้!!
(ดําริและหมอรุจิเรขมองหน้ากัน และหันมองวรรณาอย่างสงสาร)
---ตัด--ฉากที่ 55
สถานที่ ภายใน คอนโดฯ เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพสิริณีอ่านหนังสือรอดําริกลับมา ตัดสลับกับเวลาในนาฬิกาไปเรื่อยๆ)
(สิริณีหลับในมือยังคงถือปากกาอยู่ ดําริเดินเข้ามาจึงดึงปากกาออกและอุ้มสิริณีเข้าห้องนอน
ไป)
---ตัด--ฉากที่ 55/1 สถานที่ ภายใน คอนโดฯ เวลาต่อเนื่อง กลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(ดําริวางสิริณีลงบนเตียง และห่มผ้าให้ มองสิริณีด้วยความรักใคร่ และเดินออกไป)
(สิริณีลืมตาขึ้นมามองดําริที่ออกไป และมองนาฬิกา)
(CU.นาฬิกาเวลาเที่ยงคืน)
(สิริณีสงสัยว่าทําไมดําริกลับดึก แต่ก็นอนต่อ)
---Fade out--ฉากที่ 56
สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี (กรุงเทพฯ 2) เวลาเย็น
ตัวละคร สิริณี VO.ฤชุตา
Fade in (CU.มือส่งเงินทอนให้ลูกค้า)
(รับภาพสิริณีส่งเงินทอนให้ลูกค้า)
สิริณี
ขอบคุณมากนะคะ ลูกค้าออกไปจึงหันไปอ่านหนังสือต่อ)
(มีโทรศัพท์สายเข้า แทนสายตาเห็นว่าเป็นสายจากฤชุตาจึงรับสาย)
สิริณี
(อ่านหนังสือไปด้วย) ว่าไงตา
VO.ฤชุตา
ได้ข่าวว่าสอบติดบัญชีจุฬาหรือ ดีใจด้วยนะ
สิริณี
(ยิ้ม) แล้วแกล่ะ
VO.ฤชุตา
ฉันก็ติดนิเทศสิ บอกแล้วว่าไม่เรียนเรื่องตัวเลข ปวดหัว
เอ้อ ณี รู้ข่าวหรือยังว่าวรรณาท้องน่ะ
สิริณี
(มือที่ถือปากกาชะงัก) ท้องหรือ
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VO.ฤชุตา
(สิริณีเงียบ เป็นกังวล)
VO.
สิริณี
(สิริณีกังวล คิดว่าเป็นดําริ)
VO.ฤชุตา

ใช่ เห็นว่าเมื่อวานเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะ
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ฮัลโหล ณี ฟังอยู่หรือเปล่า
ตา แค่นี้ก่อนนะ มีลูกค้าน่ะ (วางสาย)
ณี รู้ข่าวหรือยังว่าวรรณา เด็กที่บ้านเธอท้องน่ะ เห็นว่า
เมื่อวานเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะ
ม่าม้าบอกว่าให้ดําริกลับไปช่วยเตี่ยที่นู่นบ้างน่ะ ถ้าดําริไป
ก็ไปนอนห้องณีนะ

(สิริณีผิดหวังกับดําริ)
---ตัด--ฉากที่ 57
สถานที่ ภายใน คอนโด เวลามืด
ตัวละคร สิริณี ดําริ พัฒน์พล
(รับภาพดําริเปิดประตูเข้ามา สิริณีรีบเดินมาหาด้วยอารมณ์โกรธ)
สิริณี
ไปไหนมา
ดําริ
ไปที่ร้านเก่าที่เก็บของมาครับ เอาของที่สั่งมาไปไว้ คุณณี
มีอะไรหรือเปล่าครับ
สิริณี
นึกว่าจะไปที่บ้านนู้น
ดําริ
(งง) ไปทําไมครับ หรือว่าเสี่ยมีงานอะไรให้ผมทํา
สิริณี
โอ้ย เตี่ ยจะมีอ ะไร ก็ ไปอยู่บ้ านยายดํา รงรั ตน์ เมีย น้อ ย
เขาน่ะสิ ส่วนม่าม้าก็เข้าโรงเจนอนวัด ไม่ห่วงบ้านช่องถึง
ได้ มี เ รื่ อ งฉาวโฉ่ แ บบนี้ ดํ า ริ ทํ า ได้ ยั ง ไงไม่ เ กรงใจณี ใน
ห้องนอนณี บนเตียงณี ในบ้านของณี!!
ดําริ
(เริ่มอารมณ์เสีย) คุณณีให้ผมไปนอนที่ห้องเองนะครับ
แล้วยังไงผมทําอะไรผิดอีก
สิริณี
(แทรกขึ้นมา) วรรณา!! ดําริเห็นณีเป็นตัวอะไร เป็นคน
หรือหัวหลักหัวตอ เห็นณีไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจหรือไง หลง
นึกว่าเป็นคนมีน้ําใจ ที่แท้ก็เหมือนผู้ชายคนอื่น มักมาก
แล้วณีก็หลงคิดว่าดําริพึ่งพาได้ หลงแต่งงานด้วย ณีมัน
โง่เง่า
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ใช่ ถู กต้ อง คุ ณมั น โง่ เง่ า แต่ ไม่ ใช่ แ ค่เ รื่อ งวรรณาอย่ า ง
เดียว คุณนะโง่มาตลอด โง่ที่แยกแยะไม่ออกว่าใครหวังดี
กับคุณบ้าง แน่ล่ะสิผมมันเป็นแค่ลูกจ้างคุณนี่ คุณจ้างผม
ได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องแต่งงาน ผมก็โง่ที่จะรับ เรามัน
โง่เง่าพอกัน แต่ผมไม่ได้ประสาทใกล้บ้าเหมือนอย่างคุณ!!!
(เดินออกไปจากห้องสวนทางกับพัฒน์พล)
(สิริณีสัยใจมาก มีอาการเหมือนเป็นลม แต่พัฒน์พลเข้ามาช่วยพยุง)
พัฒน์พล
เจ๊!!!
(Dolly in หน้าสิริณีเสียใจ ผิดหวัง)
---ตัด--ฉากที่ 58
สถานที่ โรงพยาบาล เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี พัฒน์พล หมอรุจิเรข
(Stock Shot โรงพยาบาล เวลาเช้า)
(สิริณีนอนซมอยู่กับเตียง ข้างเตียงมีหมอรุจิเรข และพัฒน์พลยืนอยู่)
หมอรุจิเรข
(ลูบหัวสิริณี) เป็นอะไรเรา ถึงได้ล้มปุวย งานที่ร้านหนัก
หรือเรียนหนัก
พัฒน์พล
เจ๊เขาทะเลาะกับดําริครับ ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ผมเข้าไปเจ๊ก็
ทําท่าจะเป็นลม
หมอรุจิเรข
ทะเลาะกับดําริหรือ
สิริณี
ดําริ เขาทําวรรณาท้องค่ะ
หมอรุจิเรข
(หัวเราะ) โธ่เอ้ย นึกว่าเรื่องอะไร วรรณาเขาไม่ได้ท้องกับ
ดําริหรอก
พัฒน์พล
ใช่ครับ แต่ท้องกับเฮียยู้ ม้าจะเอาเรื่องตาย
สิริณี
จริงหริงอาหยี จริงหรือคะหมอ
(หมอรุจิเรขพยักหน้า สิริณีดีใจจะรุกลงจากเตียง แต่หมอห้ามเอาไว้)
หมอรุจิเรข
อย่ า เพิ่ ง ไปไหน ถ้ า จะไปหาดํ า ริ ล่ ะ ก็ ไ ม่ ต้ อ งห่ ว งหรอก
เดี๋ยวเขาก็กลับมา เขารักและเป็นห่วงหนูมากนะ
สิริณี
แล้วถ้าเขาไม่กลับล่ะคะ หนูว่าเขาไว้มากเลย
พัฒน์พล
เจ๊ก็ไปง้อสิไม่เห็นยาก
หมอรุจิเรข
ถ้าเขาไม่มา หนูก็ไปหาเขาที่มหา’ลัยแล้ว กัน เขาจะรับ
ปริญญาวันอาทิตย์นี้
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(สิริณีดีใจ และสงสัยที่พัฒน์พลมา)
สิริณี
แล้วทําไมอาหยีถึงมาอยู่นี่ล่ะ
พัฒน์พล
โธ่เจ๊ถามได้ ถ้าไม่ได้ผม เจ๊ตายคาคอนโดแล้ว (เห็นสิริณี
ทําหน้าจริงจัง ) ล้อเล่ นน่าเจ๊ ผมจะมาขอเจ๊ทํางานที่
ร้านน่ะ มาเรียนพิเศษที่กรุงเทพเลยอยากหารายได้เสริม
(สิริณียิ้มให้กับหมอและพัฒน์พล)
---ตัด--ฉากที่ 59
สถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัย เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพบรรยากาศงานรับปริญญา)
(เห็นสิริณีเดินหาดําริ และเห็นว่าดําริโดนเพื่อนเรียกไปถ่ายรูป)
(ดําริและเพื่อนๆถ่ายรูปรวมกัน พลันสายตาดําริไปเห็นสิริณียืนมองเขาอยู่)
---ตัด--ฉากที่ 60
สถานที่ ภายใน ริมน้ําสวนสาธารณะ เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(รับภาพสิริณีและดําริยืนหันหน้าเข้าหากัน)
สิริณี
(ไหว้) ดําริ ณีขอโทษ ดําริจะยกโทษให้ณีไหม ณีขอโทษที่
คิดไม่ดี ดูหมิ่นน้ําใจดําริ
ดําริ
คุณไม่เคยมองผมในแง่ดีเลย คุณคิดว่าผมแต่ง งานกับคุณ
เพราะว่ า ผมอยากได้ เ งิ น แม่ คุ ณ ผมไม่ แ ตะต้ อ งคุ ณ
เพราะว่าผมรังเกียจคุณ แต่เปล่า ผมกลัว ว่าคุณจะกลั ว
จะตกใจแล้วไม่สบายไปอีก ผมไม่เคยยุ่งกับวรรณา คุณก็
หาว่าผมทําเธอท้อง
สิริณี
ณีขอโทษดําริ ณีขอโทษ ดําริ เรากลับบ้านเถอะนะ ณีรู้ว่า
ดําริรักณี ณีก็รักดําริ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ ได้ไหมดําริ
ดําริ
คุณจะไม่เข้าใจผมผิดอีก (สิริณีพยักหน้า) เราจะคุยกัน
ก่อนทุกเรื่อง (สิริณีพยักหน้า) คุณจะรักผม (สิริณีส่าย
หน้า)
สิริณี
ไม่ได้จะรัก แต่รักไปแล้ว ณีรักดําริแล้ว
(ดําริดีใจดึงสิริณีมากอด และจูบที่หน้าผาก แก้มทั้งสองข้าง และจบที่ริมฝีปาก)
(ภาพกว้างสิริณีดําริยืนจูบกัน)
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---ตัด--ฉากที่ 61
สถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัย เวลาเช้า
ตัวละคร สิริณี
(สิริณีรีบวิ่งเข้าห้องเรียน)
(สิรณีนั่งเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย)
---ตัด--ฉากที่ 61/1 สถานที่ ภายใน ร้านสิริณี (กรุงเทพฯ 2) กลางวัน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(สิริณีและดําริช่วยกันขายของที่ร้านเสี่ยซัวแอบยืนมอง)
---ตัด--ฉากที่ 61/2 สถานที่ ภายใน คอนโดฯ เวลากลางคืน
ตัวละคร สิริณี ดําริ
(สิริณีอ่านหนังสือจนดึก ดําริมองดูอย่างปลื้มใจ)
(ปฏิทินถูกกากบาทไปเรื่อยๆ)
---ตัด--ฉากที่ 61/3 สถานที่ ภายใน บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร สิริณี ดําริ เสี่ยซัว
(เสี่ยซัวนั่งคิดถึงสิริณี)
(ตัดสลับเป็น Montage ฉาก63ทั้งหมด)
---ตัด--ฉากที่ 62
สถานที่ บ้านเสี่ยซัว เวลาเย็น
ตัวละคร เสี่ยซัว สิริมา
(รับภาพมือถือกรอบรูปสิริณี และ Tilt ขึ้นมา เห็นเสี่ยซัว)
(สิริมาเดินเข้ามา)
สิริมา
(มองรูปในมือเสี่ยซัว ) ตอนนี้ล่ะคิดถึง ทีอยู่ด้วยกันเห็น
ทะเลาะกันแทบทุกวัน
CU.เสี่ยซัววางกรอบรูป
(เสี่ยซัวเดินไปนั่งที่โซฟา สิริมาเดินตาม)
สิริมา
เฮีย ทําไมเฮียไม่ตามอาณีกลับมาบ้านบ้างล่ะ อั๊วคิดถึงลู ก
เฮียก็คิดถึงลูกไม่ใช่เหรอ
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เสี่ยซัว

(ถอนหายใจ) คิดถึงมันก็คิดถึง แต่ตอนนี้อาณีกําลังทําสิ่งที่
สําคัญอยู่
สําคัญอะไร พิสูจน์ตัวเองอย่างที่ดําริมัน ว่าน่ะเหรอ เฮีย
เฮียก็แค่ไปหาลูก แล้วบอกว่าให้กลับมาหาเราบ้าง มันจะ
อะไรกันนักหนา
ยายณี นิ สั ย เป็ น ยั ง ไงลื้ อ ก็ รู้ ใครดู ถู ก ดู แ คลนเป็ น ไม่ ไ ด้
จะต้ อ งเอาชนะ อั๊ ว ไปบอกให้ อี ก ลั บ ตอนนี้ อี ค งไม่ ย อม
หรอก อั๊วเองก็ผิดที่พูดอะไรไม่คิด ไม่คิดถึงความรู้สึกอาณี
มัน
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เสี่ยซัว

(จบที่หน้าเสี่ยซัวเศร้า)
---Fade out--ฉากที่ 63
สถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัย เวลา กลางวัน
ตัวละคร สิริณี ดําริ เสี่ยซัว สิริมา หมอรุจิเรข สารวัตรภุชงค์ ฤชุตา
Fade in (รับภาพบบรรยากาศงานรับปริญญา ขึ้นอักษร “4 ปีผ่านไป”)
(ภาพมือส่งดอกไม้ให้ เห็นเป็นสิริณีและฤชุตา)
ฤชุตา
ดีใจด้วยนะณี
(หมอรุจิเรขเดินเข้ามาพร้อมกับสารวัตรภุชงค์ ส่งดอกไม้ให้สิริณี)
หมอรุจิเรข
ดีใจด้วยนะจ๊ะ
สารวัตรภุชงค์ เก่งมากที่มาถึงจุดนี้ได้
สิริณี
(หันไปหาดําริ) กําลังใจดีน่ะค่ะ
ฤชุตา
เตี่ยกับม้าเธอยังไม่มาหรอ
สิริณี
(เศร้า) ยังเลยค่ะ ไม่รู้จะมาหรือเปล่า
ดําริ
(บีบไหล่ ยิ้มให้กําลังใจ และหันไปเห็นเสี่ยซัวและสิริมาอยู่
ไกลๆ) มาแล้ว นู่นไง
(เสี่ยซัวและสิริมาเดินมาถึง สิริณีดีใจยิ้มออกมา)
---ตัด--ฉากที่ 64
สถานที่ มหาวิทยาลัย เวลาต่อเนื่อง กลางวัน
ตัวละคร สิริณี เสี่ยซัว สิริมา
(รับภาพทุกคนนั่งรวมกัน)
เสี่ยซัว
แกคงเกลียดฉันมากเลยใช่ไหม ที่ฉันทําเหมือนไม่รักแก
สิริณี
ณีไม่เคยเกลียดเตี่ย แต่มีน้อยใจบ้างบางครั้ง
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เสี่ยซัว
สิริมา

โดยเฉพาะครั้งที่จะจับให้แกแต่งงาน
ณี ม้าขอโทษณีนะลูก ที่ม้าห่วงหน้าตามากกว่าห่วงณี ม้า
ขอโทษนะลูก
เสี่ยซัว
อั๊วก็ด่าว่าลื้อหลายครั้ง แต่อั๊วอยากจะให้ลื้อรู้ว่าอั๊วหวังดี
แต่อั๊วไม่คิดให้ดีก่อนจะพูดกับลื้อ อั๊วขอโทษ
สิริณี
ตั้งแต่ณีออกจากบ้านมา เตี่ยไม่เคยมาหาณีสักครั้ง
เสี่ยซัว
อั๊วยังไม่กล้าที่จะมาเจอลื้อ แต่อั๊วก็คิดถึงลื้อ อั๊วอยากให้
ลื้อทําอย่างที่ลื้ออยากทํา อาณี ตอนนี้ลื้อก็เรียนจบแล้ว
กลับบ้านเราเถอะนะลูก
สิริณี
(ดีใจทั้งน้ําตา) เตี่ย เตี่ยกับม้าไม่อายหรือคะที่ณีเคยโดน
ข่มขืน
เสี่ยซัว
(ส่ายหน้า) ตอนนี้อั๊วเห็นแล้ว ว่าลื้อมีค่ามาก มากกว่าสิ่ง
ไหนทั้งหมด อั๊วไม่สนว่าใครจะว่ายังไง ถึงยังไงลื้อก็เป็นลูก
อั๊ว กลับบ้านเราเถอะนะลูก
สิริณี
เตี่ย (เข้าไปกอดเสี่ยซัว)
สิริมามองด้วยความปลาบปลื้ม ไกลออกไปดําริก็ยืนมองด้วยความยินดีด้วยเหมือนกัน
---ตัด--ฉากที่ 65
สถานที่ ภายใน โรงงานเย็บกระเปาและรองเท้า เวลากลางวัน
ตัวละคร สิริณี เสี่ยซัว ดําริ ตัวประกอบตามความเหมาะสม
(Stock Shot ตัวเมืองชลบุรี)
(รับภาพสิริณีเดินดูคนงานเย็บกระเปาไปเรื่อยๆ ตรวจเช็ค)
(เสี่ยซัวมองอยู่ไกลๆอย่างปลาบปลื้ม)
VO.สิริณี
ฉันไม่สนว่าใครจะมองฉันยังไง ฉันสนแต่ว่าในอนาคตฉัน
จะเป็นอย่างไร ครอบครัวฉันจะเป็นอย่างไร เรื่องราวที่
เกิดขึ้นถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากก็ตาม แต่มันก็
เป็นสิ่งที่ทําให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเอง ต่อครอบครัวของฉันว่า
ฉันก็มีคุณค่ามากพอที่จะทําให้เขารัก และไว้ใจ ถึงแม้ฉัน
จะเกลียดเหตุการณ์ที่ฉันได้รับมา แต่ฉันก็ต้องขอบคุณที่
ทําให้ฉันพบเจอคนดีๆ และทําให้ฉันรู้จักใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
เช่นคนธรรมดาที่หาเช้ากินค่ํา เป็นคนที่รู้จักตัวเอง รู้จัก
โลก และรู้จักที่จะแบกรับปัญหาและแก้ไขมัน (หันไปเจอ
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ดําริที่ยืนมองอยู่) ตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่า มงกุฎมันหนักแค่
ไหน แต่ ฉั น ก็ ยั ง อยากสวมมั น เคยมี ค นบอกฉั น ว่ า ถ้ า
อยากจะสวมมงกุฎก็ต้องแบกรับ น้ําหนักของมันไหว ก็
เหมือนกับคนเรา ถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิต ก็
ต้อ งรู้จั ก วิธี รั บ กับ ปั ญหาต่า งๆ และเราจะได้ มงกุ ฎ มา
ครอบครอง เหมือนกับฉันที่กําลังสวมมันอยู่ตอนนี้ (สิริณี
กับดําริยืนอยู่ด้วยกัน)
---จบบริบูรณ์---
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ภาคผนวก จ
การผลิตละครโทรทัศน์
- นักแสดงละครเรื่องคลื่นเหนือน้ํา
- สถานที่ถ่ายทํา
- Key Scene ละคร
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นักแสดงละครเรื่องคลื่นเหนือน้ํา
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ภาพที่ จ-1ณัชชา พูลสวัสดิ์

ภาพที่ จ-2 ฌาณุพงศ์ พรหมสรนันท์

รับบทเป็น สิริณี

รับบทเป็น ดําริ

ภาพที่ จ-3 กฤตภาส จันทนะโพธิ

ภาพที่ จ-4 จิดาภา จันทนะโพธิ

รับบทเป็น เสี่ยซัว

รับบทเป็น สิริมา

ภาพที่ จ-5 ธชา ศิลาพันธ์

ภาพที่ จ-6 ชรัญดา ศรียา

รับบทเป็น ยุวศักดิ์

รับบทเป็น วรรณา
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ภาพที่ จ-7 อดิพงษ์ มาริกัน

ภาพที่ จ-8 พิชญา พชรเศรษฐ์

รับบทเป็น สารวัตรภุชงค์

รับบทเป็น ฤชุตา

ภาพที่ จ-9 ณัฐติพงษ์ บุญพ่วง

ภาพที่ จ-10 สันต์ชัย พลายงาม

รับบทเป็น เพื่อนของสิริณี

รับบทเป็น สิริรัฐ

ภาพที่ จ-11 พัลลีพร จันทร์สนิท และพงศ์ธร สังวาลวัฒนายิ่ง
รับบทเป็นพนักงาน
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สถานที่ถ่ายทํา (Location)
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ภาพที่ จ-12 อาคารดับเพลิงบางรัก (กรุงเทพมหานคร)

ภาพที่ จ-13 คาซ่า คอนโด อโศก – ดินแดง (กรุงเทพมหานคร)

ภาพที่ จ-14 สยามเซ็นเตอร์ (กรุงเทพมหานคร)

ภาพที่ จ-15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)
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ภาพที่ จ-16 บ้านของอิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หมู่บ้านเขมรัตน์ (พุธมณฑลสาย 2)

ภาพที่ จ-17 ร้าน Undress สยามสแควร์ ซอย 3 (กรุงเทพมหานคร)

ภาพที่ จ-18 ร้าน Prefect Combination Asiatique The Riverfront (กรุงเทพมหานคร)
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Key Scene ละคร
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ภาพที่ จ-19 Key Scene ละคร แบบที่ 1

ภาพที่ จ-20 Key Scene ละคร แบบที่ 2

ภาพที่ จ-21 Key Scene ละคร แบบที่ 3

