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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “บทบาทของละครยอนยุค ที่มีตอการสืบสาน และอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย” นี้
มุงเนนเพื่อศึกษาวิเคราะหเนื้อหาบทละครยอนยุค ที่สื่อแสดงใหเห็นมรดกวัฒนธรรมไทย และภาพเหตุการณ
ประวัติศาสตรไทยในแตละยุคสมัย รวมทั้งศึกษาบทบาท และความสำคัญของละครยอนยุคในดานการถายทอด
องคความรูว ฒ
ั นธรรมไทย และประวัตศิ าสตรไทยสูผ ชู ม อีกทัง้ ชีใ้ หเห็นถึงคุณคา และความสำคัญของละครยอนยุค
ในดานวัฒนธรรมไทยที่มีตอสังคม ทามกลางกระแสความนิยมวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงตางชาติ ตลอดจนเสนอ
แนะแนวทางทีเ่ หมาะสม ในการผลักดันใหละครยอนยุค ไดรบั ความสนใจจากผูช ม ผูศ กึ ษาไดใชวธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะหเนื้อหาบทละครยอนยุค จำนวน 4 เรื่อง คือ สายโลหิต รัตนโกสินทร สี่แผนดิน และวนิดา
ซึง่ ละครแตละเรือ่ งเปนตัวแทนของการสือ่ แสดงใหเห็นมรดกวัฒนธรรมไทย และภาพเหตุการณประวัตศิ าสตรไทย
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึง สมัยรัตนโกสินทร คือชวงป พ.ศ. 2300 ถึง พ.ศ. 2500
ผลการศึกษาพบวา ละครยอนยุค เปนละครที่อยูคูสังคมไทยมายาวนาน ไดสะทอนใหเห็นถึงรากเหงา
ความเปนไทย ซึ่งผูแตงไดจำลองบรรยากาศของยุคสมัยตาง ๆ ที่ผานพนไปแลวในอดีต ใหคนในสมัยปจจุบัน
ไดรับรู ดวยการถายทอดสำนวนภาษา และบทสนทนาที่มีความแตกตางจากยุคสมัยปจจุบัน รวมถึงการถายทอด
ความรูดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตรไทย ออกมาใหเห็นในรูปแบบฉาก และการแตงกาย ไดชัดเจนที่สุด
นอกจากนี้ยังพบวา ละครยอนยุคมีขอจำกัดในการผลิตหลายประการ เชน ตองใชงบประมาณในการผลิตสูง
ตองใชเวลาศึกษาขอมูลเปนเวลานาน ดังนั้น จึงควรมีกองทุน หรือองคกรที่สนับสนุนละครยอนยุคโดยตรง เพื่อ
กระตุน ใหทกุ ภาคสวนไดมสี ว นรวมในการสงเสริมสนับสนุนความเปนไทย ยิง่ ไปกวานัน้ บทบรรยายใตภาพ (Subtitle)
และบทละครควรมีหลายภาษา เพื่อผลักดันใหละครยอนยุคไดรับความสนใจทั้งในประเทศ และตางประเทศ
อยางจริงจัง และ เพื่อใหผูชมชาวตางชาติเขาใจในเอกลักษณความเปนไทยมากขึ้น
คำสำคัญ : ละครยอนยุค มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ ความเปนไทย ละครพีเรียด
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ABSTRACT
This research, “The Roles of Lakorn Yorn Yuk (Retro Drama) in Disseminating and Conserving
Thai Cultural Heritage”, aims to analyze the content of retro drama that illustrate Thai cultural heritage
and historical events in each periods, as well as to examine its roles and significances in delivering Thai
culture and history to the audiences, and to indicate cultural values and the significances of retro drama
that influences Thai society among the popularity of foreign cultures and entertainment media. Also, the study
is to provide appropriate ways to promote the popularity of Retro-drama. This qualitative research was
carried out via the content analysis of 4 retro dramas that are; Sailohit, Rattanakosin, See Phaendin, and
Wanida. Each story represents Thai cultural heritage and history in different periods from late Ayutthaya
to early Rattanakosin, B.E. 2300 – 2500.
The findings reveal that retro-drama has been existed in Thai society for long. It reflects the classical
Thainess. The screenwriters demonstrate this value through reproduction of each period setting in the past,
and through conversations, along with ancient languages which are different from the ones at present.
Thai culture and history are obviously illustrated in terms of scenes and costume. Besides, the research
discovers that there are several limitations of retro-drama production such as high budget requirement and
time-consuming. Therefore, funding or organizations exclusively supporting retro-drama should be set up
to stimulate involvement of all stakeholders in promoting Thainess. Moreover, multi-language subtitles
and play scripts should be given to earnestly boost people’s interest in retro-drama at the national and
international level, as well as to increase comprehension of unique Thainess among foreign audiences.
Keywords : Retro-Drama, Cultural Heritage, Conservation, Thainess, Period Drama

บทนำ
วิถชี วี ติ ความเปนอยูข องคนไทยในปจจุบนั มีความผูกพันใกลชดิ กับสือ่ โทรทัศนเปนอยางมาก โทรทัศนนนั้
มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาพ และเสียง สรางความนาเชื่อถือดวยการนำเสนอภาพเหตุการณจริงไดอยาง
รวดเร็วฉับไว และยังโนมนาวใจผูร บั ชมไดลกึ ซึง้ กวาสือ่ ประเภทอืน่ ซึง่ โทรทัศนนบั เปนวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยี
ที่มีราคาไมแพง บุคคลทุกชนชั้นในสังคมสามารถเขาถึง และมีกำลังซื้อหาเปนเจาของ สื่อโทรทัศนจึงกลายเปน
ขวัญใจผูชม และไดรับความนิยมอยางสูงในสังคมไทย
เมือ่ โทรทัศนไดรบั ความสนใจจากผูช มมากขึน้ สงผลใหพนื้ ทีส่ อื่ ประเภทนีไ้ ดรบั การแขงขันเปนอยางมาก
ในการพัฒนาองคประกอบ เทคนิคพิเศษ ความทันสมัยตาง ๆ ในการนำเสนอ เพื่อใหผูชมเกิดความพึงพอใจ
และไดรบั ความนิยมสูงสุด อันจะนำมาซึง่ รายไดมหาศาลจากผูส นับสนุนรายการ เมือ่ กลไกเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
เขามามีบทบาทตอการนำเสนอของสือ่ โทรทัศน สงผลตอรูปแบบรายการทีผ่ ลิตออกมาเพือ่ สนองความตองการผูช ม
ทุกวันนี้คนไทยจึงสามารถรับชมรายการตางๆ ทั้งรายการบันเทิงของไทย และตางประเทศในหนาจอโทรทัศน
ไดตลอดทัง้ วันทัง้ คืน ทัง้ นีก้ ารรับวัฒนธรรมตางชาติเขามานำเสนอมากเกินไป ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบ มากมาย
ทั้งในดานบวก และดานลบ หากเปนการเผยแพรวัฒนธรรมที่ดีงามก็จะทำใหสังคมเจริญกาวหนา แตถาเผยแพร
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วัฒนธรรมที่ขัดตอหลักจารีตประเพณีไทยจนเกินพอดี อิทธิพลความรวดเร็ว และกวางขวางของสื่อโทรทัศนก็จะ
แพรกระจายเขาถึงผูชม โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น จนนำไปสูการลอกเลียนแบบที่ไม
เหมาะสม เนือ่ งจากสือ่ โทรทัศนเปนสือ่ ทีว่ ยั รุน ใหความสนใจในการนิยมชมมากทีส่ ดุ (ปรัชญา เปย มการุณ, 2549)
ดังนั้น กระแสความนิยมบริโภคสื่อบันเทิงตางประเทศของคนไทย อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหผูชม โดยเฉพาะ
วัยรุน ไทยใหความสนใจกับวัฒนธรรมตางชาติมากขึน้ และใหความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยนอยลง จนอาจมองขาม
คุณคาอันดีงามในวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกผานสื่อโทรทัศนไทยในปจจุบัน
กาญจนา แกวเทพ (2539) ไดกลาววา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายการบันเทิงอื่น ๆ ในโทรทัศน เชน
ขาว เกมโชว ซีรสี ต า งประเทศ นับวาละครโทรทัศนมจี ดุ เหมาะสมทีส่ ดุ ในการวิเคราะหอดุ มการณของสังคมไทย
เหตุผลประการแรกคือ ละครไทยมีภูมิหลัง เปนผลผลิตจากบริบทของสังคมไทยเองตั้งแตแกนเรื่อง บุคลิกของ
ตัวละคร บทสนทนา ฉาก และองคประกอบอืน่ ๆ ละครโทรทัศนยงั เปนสือ่ มวลชนประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ
กับสังคมอยางเหนียวแนนในดานการสะทอนสังคมที่เปนอยู สอดคลองกับคำกลาวของ ชยพล สุทธิโยธิน และ
สันติ เกษมสิริทัศน (2548) ไดกลาววา ละครโทรทัศนเปนสื่อความบันเทิงที่มีบทบาทสำคัญตอผูคนในสังคม
เปนเพือ่ นผูบ อกเลาเรือ่ งราว แกเหงายามทุกขใจ เปนแรงบันดาลใจใหเกิดประกายความคิดขึน้ มา และละครโทรทัศน
ยังเปนศิลปะความบันเทิงที่ยอมเยียวยาจิตใจใหเขมแข็ง เนื่องจากไดพบเห็นชีวิตผูคนที่หลากหลายผานตัวละคร
ทำใหเกิดความรูสึกเปรียบเทียบกับตนเอง เกิดจินตนาการสมมุติเอาตนเองเขาไปเปนตัวละครในทองเรื่อง ดังที่
อริสโตเติล กลาวถึงละครไววา “ละครเปนการเลียนแบบการกระทำของมนุษย” มนุษยจงึ มองเห็นตนเองในละคร
ขณะที่ วิลเลียม เช็กสเปยร กลาววา “ละคร คือ กระจกสองมนุษย” การชมละครทำใหมนุษยมองเห็นตนเอง
คลายดังที่เห็นภาพตนเองในกระจก เมื่อละครเปนสิ่งที่ไดมาจากการเลียนแบบการกระทำของมนุษย และทำให
มนุษยมองเห็นตนเอง จึงทำใหมนุษยเกิดความรูสึกมีอารมณรวมไปกับเรื่องราวการกระทำของตัวละครไดงาย
และทำใหเกิดความเขาใจในชีวิต ดังนั้น ละครจึงถูกนำมาใชในการถายทอดเปนเรื่องราวตาง ๆ จากผูสรางสรรค
รายการโทรทัศน หรือ ผูจ ดั รายการโทรทัศน โดยผูจ ดั รายการโทรทัศนไดแบงละครตามแนวเรือ่ งออกเปนประเภท
ไดแก 1. ละครในโอกาสพิเศษ 2. ละครชีวิต 3. ละครรัก 4. ละครการตอสู และ 5. ละครพีเรียด (Period) หรือ
ที่คนไทยนิยมเรียกวา “ละครยอนยุค”
นอกจากรายการโทรทัศนประเภทสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทีม่ อี ยูไ มมากนักในปจจุบนั แลว “ละครยอนยุค”
ถือเปนละครที่อยูคูรายการโทรทัศนไทยมายาวนาน และกำลังทำหนาที่ในการสรางความสมดุลใหกับสังคมไทย
ทามกลางกระแสวัฒนธรรมตางชาติ และความเจริญกาวไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม โดยการนำเสนอภาพวิถี
ชีวิตในอดีตทั้งดานความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ผานองคประกอบตาง ๆ “ละครยอนยุค”
ยังเปนละครประเภทหนึง่ ทีค่ นไทยทัง้ รุน เกา รุน ใหม ยังคงมีโอกาสไดเห็นมรดกทางดานวรรณกรรมไทย ทีถ่ า ยทอด
เรื่องราวความเปนมาของคนไทยในอดีต เปนบทละคร กอนจะเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหผูชมไดรับชม
ละครยอนยุคทีจ่ ำลองใหเห็นถึงวิถชี วี ติ รากเหงาของคนไทยในแตละยุคสมัย เมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นแปลงไป การแขงขัน
ทางธุรกิจของแวดวงโทรทัศนกส็ งู ขึน้ ทำใหละครประเภทนีม้ กี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบเพือ่ ใหเปนทีน่ ยิ ม และรวมสมัย
มีววิ ฒ
ั นาการใหม ๆ กาวเขามา ทัง้ เทคนิคพิเศษในการถายทำ การเลือกนักแสดงยอดนิยม การมีผจู ดั ละครรุน ใหม
การเลือกบทประพันธทสี่ ามารถเขาถึงอารมณคนดูใหมากทีส่ ดุ “ละครยอนยุค” ไมวา ยุคใด สมัยใด ตางสือ่ แสดง
ใหเห็นภาพความเปนมาเปนไปของสังคมไทยในชวงวันเวลานั้น ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมักมีลักษณะ
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เลียนแบบบุคคลในสังคม หรือบุคคลในจินตนาการของผูประพันธเอง ทามกลางพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของละครโทรทัศน ทำใหเรือ่ งราวของละครโทรทัศนมบี ทบาทเปนหัวขอสนทนาเกือบจะรวมเขาไปเปนสวนหนึง่
ในชีวิตประจำวันของผูคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น
ดว ยเหตุ ที่ ล ะครโทรทัศนข ยับ ขยายออกไปถึงกลุ มคนดู ที่แ ตกต า งหลากหลายมากขึ้ น ทำให ละคร
โทรทัศนไมมีทางเลี่ยงที่จะตองปรับเปลี่ยนตัวเองในองคประกอบทุก ๆ อยาง ไมวาจะเปนดานเนื้อเรื่อง หรือวิธี
การนำเสนอ อีกทัง้ กองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ กรมประชาสัมพันธ
ไดรวมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศนชองตาง ๆ จัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนที่มีตอกลุมผูชม เพื่อ
ใหผูชมสามารถเลือกชมไดวารายการใดที่มีความเหมาะสมตอตัวเอง และคนรอบขางมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับ
ความคิด วิจารณญาณของแตละบุคคลเพราะสื่อเปนเพียงวัตถุอยางหนึ่ง สำคัญอยูที่ผูใชวาจะเลือกใชอยางไร
“ละครยอนยุค” ก็เชนกัน แมบางฉากอาจดูเหนือความเปนจริง ไมสมเหตุสมผลนัก แตอยางนอยที่สุดละครก็
เปนสือ่ กลางทีส่ ามารถจำลองภาพวันวานในอดีตของไทยใหคนรุน หลังไดยอ นนึกถึง และไดเรียนรู อยางไรก็ตาม
ในขณะที่วงการโทรทัศนไทยยังคงนำเสนอละครไทยสูสายตาผูชมอยางตอเนื่อง แตชวงเวลาเดียวกันนั้น กระแส
ความนิยมในโลกสมัยใหมตา ง ๆ โดยเฉพาะปรากฏการณ “เกาหลีฟเ วอร” คือกระแสวัฒนธรรมบันเทิงตางประเทศ
รายสำคัญทีเ่ ขามาสราง ปรากฏการณความนิยมในสังคมไทย ละครเกาหลี หรือทีค่ นไทยนิยมเรียกกันวา Series นัน้
ไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น อยางเชน ละครแนวยอนยุคเกาหลี เรื่อง “แดจังกึม
จอมนางแหงวังหลวง” เปนละครที่ถายทอดวัฒนธรรมชาติโดยการนำเสนอวิธีการทำอาหาร และวิธีการรักษา
ทางการแพทยแบบโบราณ ซึ่งคนสมัยใหมทั่ว ๆ ไป ไมคอยไดเห็นนัก ละครเรื่องดังกลาวนี้ไดสรางกระแส
ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีอยางรวดเร็ว จนเกิดวัฒนธรรมการกินแบบเกาหลี ธุรกิจทองเทีย่ วตามรอยซีรสี เ กาหลี
และชุดประจำชาติเกาหลีก็ไดรับความสนใจจากนานาประเทศมากเชนกัน ดวยความสำคัญของปญหาวัฒนธรรม
ดานคานิยม ความเชื่อซึ่งเปนสิ่งที่กำหนดแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ไดถูกกระแสวัฒนธรรม
ตางชาติเขามาทำใหสั่นคลอนจนทำใหคนไทยบางคนเริ่มมองขามวัฒนธรรมของตน เยาวชนมีความรูความสนใจ
ในวัฒนธรรมไทยนอยลง และใหคุณคากับวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น (กานตพิชชา วงษขาว, 2550; ธิษณชัญญา
อภิรัตนพันธุ, 2553) ซึ่งการรับเอาวัฒนธรรมใหม ๆ เขามา ถาเกินความพอดีก็มีอันตรายอยูอยางหนึ่งคือ อาจ
ถอนรากวัฒนธรรมเดิมของตน อันเปนสวนสำคัญทีค่ มุ กันอันตราย และเปนความเจริญของชาติมาเปนเวลาชานาน
หลายรอยปใหกรอน และคอยหมดไป ในทีส่ ดุ กลายเปนหมดบุคลิกลักษณะ ไมมรี ากฐานแหงชาติของตน เพราะ
วัฒนธรรมที่มีคุณคา และเปนประโยชนแกชาติ จะตองเปนวัฒนธรรมที่มีรากหยั่งลึก และมีอาการเคลื่อนไหวให
เปนความกาวหนา การรับเอาวัฒนธรรมมาแตที่อื่นซึ่งเปนวัฒนธรรมสากล จึงเปนสิ่งจำเปนตองรับไวเพียงเพื่อ
แทรกซึมหลอเลี้ยงชีวิต แตในคราวเดียวกันก็ตองรักษาวัฒนธรรมของตนหรือรากฐานของตนไวดวย (ภัทรวดี
ภูชฎาภิรมย, 2550)
ในเมื่อทุกวันนี้กระแสความนิยมวัฒนธรรมตางชาติ สื่ออินเตอรเน็ต และโทรทัศน เขามามีบทบาทกับ
คนไทยมากขึ้น โดยเฉพาะละครโทรทัศนนั้น มีกระบวนการที่สื่อสารจากผูเขียนบทละครผานตัวบท (Text)
อันประกอบดวย ตัวละคร ฉาก บทสนทนา เหตุการณตาง ๆ ผานผูแสดงไปยังผูชม ทำใหผูชมสามารถรับรส
อารมณทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ตามลำดับ ตัง้ แตกา วเขาสูบ รรยากาศของละคร เสียง และภาพทีป่ รากฏอยูต รงหนา ไดจงู ผูช ม
เขาไปสูโลกมายาของละครไดเต็มตัว โดยที่ผูดูไมตองใชจินตนาการเขาเสริมตอเลย (ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี,
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2539) ดวยเหตุนี้ทำใหผูวิจัยสนใจวา “ละครยอนยุค” ที่จำลองเรื่องราวประวัติศาสตรรากเหงาความเปนไทยนั้น
นอกจากจะใหความบันเทิงเริงรมยแกผูชมแลว ไดมีบทบาทในการเปนสื่อกลางถายทอดความรู ความเขาใจดาน
มรดกวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทย แกผูชมอยางไร มีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยประเภทใดบาง
ผานเนื้อหาบทละครโทรทัศน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่อง “บทบาทของละครยอนยุคที่มีตอการสืบสาน และ
อนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทย” โดยจะวิเคราะหเนื้อหาบทละครยอนยุคจำนวน 4 เรื่อง เพื่อคัดเลือกใหเปน
ตัวแทนชวงวันเวลาที่สะทอนภาพเหตุการณประวัติศาสตรในแตละยุคสมัย ไดแก (1) ละครเรื่อง “สายโลหิต”
ผลงานการประพันธของ โสภาค สุวรรณ เปนละครทีน่ ำเสนอเหตุการณทางประวัตศิ าสตร การปกปองแผนดินไทย
ซึง่ มีชว งเวลาในสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยธนบุรี จนกระทัง่ มีการสถาปนาเปนกรุงรัตนโกสินทร (2) ละครเรือ่ ง
“รัตนโกสินทร” ผลงานการประพันธของ ว.วินิจฉัยกุล เปนละครที่มีเคาโครงเรื่องในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง
รัชกาลที่ 4 ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของขาราชการไทย และคนไทยเชื้อสายจีนในยุคสมัยนั้น (3) ละครเรื่อง
“สี่แผนดิน” ผลงานการประพันธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนละครที่สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยู
ของคนไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง สมัยรัชกาลที่ 8 ทามกลางการเปลีย่ นแปลงการปกครองตาง ๆ ของบานเมือง
และ (4) ละครเรื่อง “วนิดา” ผลงานการประพันธของ วรรณสิริ เปนละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับความรัก
รวมถึงการสือ่ แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ทีค่ นไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 ถึง สมัยรัชกาลที่ 9 ตอนตน
มักนิยมปฏิบัติกัน
ผลทีไ่ ดจากการศึกษานัน้ นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงมรดกวัฒนธรรมของไทย ทีป่ รากฏในบทละครแลว
ยั ง สามารถชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ความสำคั ญ ของละครย อ นยุ ค ในแง ก ารถ า ยทอดความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย อีกทั้ง ยังสามารถนำขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในหัวขอ
เกี่ยวกับละครไทย หรือประเพณีวัฒนธรรมไทยตอไป

นิยามศัพทเฉพาะ
ละครยอนยุค (Retro Drama) หมายถึง ละครที่จำลองใหเห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ถึง สมัยรัตนโกสินทร คือชวงป พ.ศ. 2300 ถึง พ.ศ. 2500 ซึง่ เปนละครทีผ่ แู ตงนำภาพจินตนาการสมมุติ
หรือภาพเหตุการณทเี่ คยเกิดขึน้ จริงในประวัตศิ าสตรไทยมาถายทอดเปนบทละครยอนยุค ในขณะที่ ละครพีเรียด
(Period Drama) เปนละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับอดีต ประวัติศาสตร พงศาวดาร (ชยพล สุทธิโยธิน และ
สันติ เกษมสิรทิ ศั น, 2548 และ มัทนี รัตนิน, 2546) ไดกลาวไววา ละคอน “ยอนยุค” มักจะเปนละคอนทีแ่ ตงขึน้
มาในสมัยปจจุบัน แตเปนเรื่องราวในอดีตสมัยหนึ่งสมัยใด ซึ่งแนวความคิดของละคอน “ยอนยุค” จะเปนแนว
ความคิดของนักเขียนปจจุบันที่คิดเกี่ยวกับอดีต
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ผูวิจัยพบวา “ละครพีเรียด” มีความหมายใกลเคียงกับละคร
ยอนยุค และ“ละครชีวิต” ที่ใชเรื่องราวชีวิตของผูคนเปนตัวดำเนินเรื่อง ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของ
“ละครยอนยุค” กับ“ละครพีเรียด” เปนละครประเภทเดียวกันและกำหนดใหละครยอนยุคหมายรวมไปถึงละคร
อิงประวัติศาสตรและละครยอนสมัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตผูคน เพื่อสะดวกในขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
และเปนที่เขาใจสำหรับผูชมละครในสังคมไทย ที่มักเรียกละคร “พีเรียด” หรือละครที่ยอนสมัยกลับไปหลายป
วาเปน “ละครยอนยุค”
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วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหเนื้อหาบทละครยอนยุค ที่สื่อแสดงใหเห็นมรดกวัฒนธรรมไทย และภาพเหตุการณ
ประวัติศาสตรไทยในแตละยุคสมัย
2. เพื่อศึกษาบทบาท และความสำคัญของละครยอนยุคในดานการถายทอดองคความรูวัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทยสูผูชม
3. เพื่ อ แสดงให เ ห็ น คุ ณ ค า และความสำคั ญ ของละครย อ นยุ ค ในด า นวั ฒ นธรรมไทยที่ มี ต อ สั ง คม
ทามกลางกระแสความนิยมวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงตางชาติ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ในการผลักดันใหละครยอนยุค ไดรับความสนใจจากผูชม

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “บทบาทของละครยอนยุคทีม่ ตี อ การสืบสาน และอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมไทย”
ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาวิเคราะหบทละครโทรทัศน ที่สื่อแสดงใหเห็นถึงมรดกวัฒนธรรม
และภาพเหตุการณประวัติศาสตรไทยในแตละยุคสมัย ตลอดจนศึกษาบทบาท ความสำคัญของละครยอนยุคใน
ดานการถายทอดองคความรูดานวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยสูผูชม
ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารวิจยั เชิงพรรณนาโดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis) จากบทละครโทรทัศน รวมถึง
เอกสารทางวิชาการ และบทความที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุป และอภิปรายผล
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม ในการผลักดันใหละครยอนยุคไดรับความสนใจจากผูชม โดยมีเกณฑ
ในการคัดเลือกละครสำหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้
1) เปนละครที่จำลองใหเห็นภาพเกี่ยวกับพงศาวดารประวัติศาสตรชาติไทย รวมถึงวิถีชีวิต และ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของคนไทยสมัยอยุธยา ถึง สมัยรัตนโกสินทร คือชวงป พ.ศ. 2300 ถึง พ.ศ. 2500
2) เปนละครที่จะตองสื่อและแสดงใหเห็นถึงมรดกวัฒนธรรม และภาพเหตุการณประวัติศาสตรไทย
ในแตละยุคสมัยอยางชัดเจน
3) เปนละครที่เคยแพรภาพ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชวงเวลาที่มีผูรับชมรายการโทรทัศนมาก
ที่สุด (Prime Time) คือชวงหลังขาวภาคค่ำหลังเวลา 20.00 นาฬกา เปนตนไป
จากเกณฑดังกลาวผูวิจัยจึงคัดเลือกละครยอนยุค จำนวน 4 เรื่อง ที่ไดออกอากาศทางสถานีโทรทัศนมา
ใชในการวิจัยครั้งนี้ อันไดแก ละครเรื่อง สายโลหิต รัตนโกสินทร สี่แผนดิน และวนิดา ซึ่งละครทั้ง 4 เรื่องนี้
ไดมีการจัดทำขึ้นหลายครั้งและถูกนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ ดังตอไปนี้
-

สายโลหิต ออกอากาศ เมื่อป พ.ศ. 2529 (ชอง 3), พ.ศ. 2538 (ชอง 7) และ พ.ศ. 2546 (ชอง 3)
รัตนโกสินทร ออกอากาศ เมื่อปปลายป พ.ศ. 2539 – ตนป พ.ศ. 2540 (ชอง 7)
สี่แผนดิน ออกอากาศ เมื่อป พ.ศ. 2504 (ชอง 4 บางขุนพรม), พ.ศ. 2517 และ 2525 (ชอง 5),
พ.ศ. 2534 (ชอง 3) และ 2546 (ชอง 9)
วนิดา ออกอากาศ เมื่อป พ.ศ. 2523, พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2553 (ชอง 3)

อนึง่ งานวิจยั ฉบับนีจ้ ะถูกนำเสนอและวิเคราะหเนือ้ หาบนพืน้ ฐานของแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ แนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อความหมาย และ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม เพื่อตอบวัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้
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1. วิ เ คราะห เ นื้ อ หาบทละครย อ นยุ ค ที่ สื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง มรดกวั ฒ นธรรม และภาพเหตุ ก ารณ
ประวัติศาสตรไทยในแตละยุคสมัย เปนการศึกษา และสำรวจประเภทของมรดกวัฒนธรรม จากการอาน และดู
ละคร เรื่อง สายโลหิต รัตนโกสินทร สี่แผนดิน และวนิดา เพื่อทราบวามีมรดกวัฒนธรรมประเภทใดบาง
ไดปรากฏในเนื้อหาบทละครในแตละยุคสมัย ที่ผปู ระพันธ ผูเขียนบทโทรทัศน หรือผูผลิตละคร ไดนำเสนอแก
ผูชม (วัตถุประสงค ขอ 1 และ 3)
2. ศึกษาบทบาท และความสำคัญของละครยอนยุคในดานการถายทอดองคความรูดานวัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทยสูผูชม เปนการศึกษาขอมูลจากการอานงานวิจัย สื่ออินเตอรเนท สื่อโทรทัศน สื่อสิ่ง
พิมพตาง ๆ เพื่อทราบถึงบทบาทของละครยอนยุคในการถายทอดความรูดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตรไทย
แกผูชม (วัตถุประสงค ขอ 2 และ 4)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา การสรางละครยอนยุคไดมีการกำหนดรูปแบบ หรือแนวทางละคร ใหมีความ
เสมือนจริงเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและนาติดตาม รวมถึงเพื่อการสืบสานและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูตอไป ดังนั้นผูวิจัยจะอภิปรายและสรุปผลการศึกษาตามหัวขอตอไปนี้ (1) ละครยอนยุคที่สื่อความ
หมายมรดกวัฒนธรรม และ (2) ละครยอนยุคตอการอนุรักษและสืบทอดองคความรูมรดกวัฒนธรรม

1. ละครยอนยุคที่สื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม
จากการศึกษาวิเคราะหขอ มูลตาง ๆ ผูว จิ ยั พบวา ละครยอนยุคทัง้ 4 เรือ่ ง นำเสนอเนือ้ หาภาพและเรือ่ งราว
ดานมรดกวัฒนธรรมแตละประเภททีแ่ ตกตางกันไป ขึน้ อยูก บั แนวทางการนำเสนอและโครงเรือ่ งของละครเปนหลัก
มรดกวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Cultural Heritage) นำเสนอภาพกลุมวัฒนธรรมที่เคลื่อนยายได เชน
สิง่ ของเครือ่ งใช โบราณวัตถุ ยานพาหนะ เครือ่ งแตงกาย เครือ่ งประดับ อาวุธ อาหาร ยารักษาโรค สูงสุดคิดเปน
57% และนำเสนอภาพกลุมวัฒนธรรมที่อยูติดที่ เชน สิ่งปลูกสราง โบราณสถาน วัดวาอาราม ปอมปราการ
บานเรือนราษฎร สโมสรทหาร หางราน นอยที่สุด คิดเปน 43% (ภาพที่ 1) สำหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับตอง
ไมได (Intangible Cultural Heritage) นำเสนอภาพกลุม ประเพณีและสือ่ มุขปาฐะ เชนเทศกาล งานบุญ งานรืน่ เริง
รวมถึงภาษา กาพย กลอน สุภาษิต สำนวนโวหาร หรือถอยคำคลองจองตาง ๆ สูงสุดคิดเปน 31% และกลุม
ทักษะการชาง เชน การทำเครือ่ งทอง การตีดาบ การกอสรางบานเรือน การจักสานไมไผ นำเสนอภาพนอยทีส่ ดุ
คิดเปน 12% (ภาพที่ 2)
จากการเปรียบเทียบมรดกวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภท สรุปไดวา มรดกวัฒนธรรมที่พบในละครยอนยุค
ทั้ง 4 เรื่อง สวนใหญเปนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได เชน ภาษา ความเชื่อ คานิยม หลักปฏิบัติทางสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งปรากฏสอดแทรกในเนื้อหาและถูกกลาวถึงในบทละครยอนยุคตลอดทั้งเรื่อง
สำหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับตองได เชน โบราณสถาน สิ่งปลูกสรางตาง ๆ มักปรากฏในรูปแบบภาพ ในสวน
ของเนื้อหาวรรณกรรม ผูเขียนบทละครโทรทัศนจึงไมไดกลาวถึงในทุกตอน แตในฉากแรกของการเปดเรื่อง
ผูเขียนบทละครไดใหความสำคัญกับมรดกวัฒนธรรมที่จับตองได โดยไดเกริ่นนำถึงฉากสิ่งปลูกสราง ภูมิทัศน
บานเรือนราษฎร มากกวามรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 1 มรดกวัฒนธรรมที่จับตองไดในละครยอนยุค

ภาพที่ 2 มรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมไดในละครยอนยุค
สำหรับการนำเสนอเนือ้ หามรดกวัฒนธรรมผานงานละครยอนยุค มีปริมาณทีแ่ ตกตางกัน เนือ่ งจากมีปจ จัย
ที่เกี่ยวของตอปริมาณการนำเสนอ ไดแก เนื้อหาสาระและระยะเวลาการแพรภาพ เปนตัวกำหนดความถี่
ในการนำเสนอภาพมรดกวัฒนธรรม ซึง่ สงผลตอการรับรู หรือสือ่ ความหมายตอผูช ม ทัง้ นี้ ละครทีม่ กี ารนำเสนอภาพ
เนือ้ หาอยางตอเนือ่ งจะมีผลตอการรับรูข องผูช ม และชวยตอกย้ำการสือ่ ความหมายในการอนุรกั ษมรดกวัฒนธรรมไทย
ไดเปนอยางดี สำหรับองคประกอบสำคัญของละครยอนยุคที่มีการนำเสนอมีมากที่สุด ไดแก ฉาก รองลงมา
ไดแก การแตงกาย เสียง และเทคนิคพิเศษ ตามลำดับ
ฉาก เปนองคประกอบสำคัญในการบอกเลาเรื่องราวใหละครยอนยุคมีความสนุกสนาน ดูสมจริง
สามารถสื่อความหมายถึงผูชมใหรับรูไดโดยไมมีบทสนทนา และสามารถถายทอดความรูความเขาใจดาน
ประวัติศาสตรไทยไดอยางชัดเจน โดยเบื้องตนผูชมจึงรับรูไดวาละครที่กำลังชมอยูนั้น มีเหตุการณเกิดขึ้นที่ไหน
ยุคสมัยใด ฉากไดถายทอดมรดกวัฒนธรรมอยางไรบาง ซึ่งโดยภาพรวมของละครยอนยุคไดมีการสรางฉากขึ้น
มาใหม เนือ่ งจากความสมบูรณของสถานทีไ่ ดเสือ่ มโทรมเสียหายไปตามสภาพกาลเวลา โดยเฉพาะในสมัยอยุธยานัน้
สิ่งปลูกสรางและขาวของเครื่องใชตาง ๆ ที่ยังหลงเหลือมีนอยมาก จึงมีการจำลองฉากเหลานั้นขึ้นมาใหม เพื่อ
ใหฉากมีความสอดคลองตรงตามยุคสมัย ภูมิประเทศ และคงไวซึ่งบรรยากาศแบบดั้งเดิม
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ในสวนเครื่องแตงกาย ก็เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกับฉาก ชวยสรางบรรยากาศที่
เหมาะสม ใหผูชมเกิดความรูสึกประทับใจและคลอยตาม อีกทั้ง ยังบงบอกถึงลักษณะนิสัย รสนิยม ชนชั้น เพศ
และวัยของตัวละครไดเปนอยางดี ซึ่งในละครยอนยุคไดมีการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา ใหมีความใกลเคียงกับของ
เดิมและมีความรวมสมัยกับปจจุบัน โดยการใชผาและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่สามารถทดแทนของเดิมได จึงไม
ทำใหเสียอรรถรสในการชมมากนัก เชนเดียวกับเครือ่ งประดับตกแตง ทีม่ กี ารประยุกตใชของทีม่ รี ปู ทรงใกลเคียง
แบบดั้งเดิม ก็จะทำใหละครยอนยุคดูเสมือนจริง นาเชื่อถือ และนาติดตามมากขึ้น
นอกเหนือจาก ฉาก เครื่องแตงกาย เสียงพูด เสียงดนตรี และเทคนิคพิเศษตางๆ ที่มีการนำเสนอและ
สื่อแสดงใหเห็นมรดกวัฒนธรรมไดชัดเจนแลว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผูผลิต หรือผูเขียนบทละครยอนยุค
จะตองคำนึงถึงนั่นก็คือ การศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ เพื่อไมใหขอมูลทางมรดกวัฒนธรรมบิดเบือน หรือ
กระทบตอวัฒนธรรมระหวางประเทศเพื่อนบาน แมจะเปนการหยิบยกเรื่องราวทางประวัติศาสตรเพียงบางสวน
มากลาวถึง แตเนื่องจากละครยอนยุคเปนละครที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณทางวัฒนธรรมหลายดาน ผูเขียน
บทละครจึงตองตระหนักและใหความสำคัญในการนำเสนออยางถูกตอง กอนออกไปสูสายตาสาธารณชน

2. ละครยอนยุคตอการอนุรักษและสืบทอดองคความรูมรดกวัฒนธรรม
คุณคาของมรดกวัฒนธรรมไมไดอยูที่ลักษณะทางกายภาพเทานั้น แตอยูที่ความรูความเขาใจที่เกี่ยวของ
กับมรดกวัฒนธรรมนัน้ ดวย โดยเฉพาะความสัมพันธกบั ผูช มในแงของจิตใจและจิตวิญญาณ สามารถแสดงใหเห็น
คุณคาของละครยอนยุค ที่ถายทอดความรู ความเขาใจดานมรดกวัฒนธรรมได ดังนี้
1) คุณคาทางประวัติศาสตร
จากการศึกษาวิเคราะหบทละครยอนยุคทั้ง 4 เรื่อง พบวา ละครยอนยุคไดใหคุณคาทางประวัติศาสตร
และการสืบคนถึงที่มาในอดีตในแงมุมตางๆ แตกตางกันไปตามยุคสมัย ซึ่งผูเขียนบทละครยอนยุค ไดหยิบยก
เรื่องราวประวัติศาสตรชาติไทยบางสวน ที่ถูกจารึกและบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร มารอยเรียงเปนฉาก
เหตุการณของละครในแตละยุคสมัย โดยบางเรือ่ งผูเ ขียนไดใชจนิ ตนาการสมมุตติ วั ละครขึน้ มาใหม เพือ่ เพิม่ สีสนั
ใหละคร แตบางเรื่องก็ใชนักแสดงสวมบทบาทเปนบุคคลสำคัญที่มีตัวตนอยูจริงในประวัติศาสตรไทย ตามแต
ผูเขียนบทละครโทรทัศนจะกำหนด วาตองการใหตัวละครดังกลาว มีสวนรวม หรือมีบทบาทมากนอยเพียงใด
ในละคร ซึ่งเหตุการณทางประวัติศาสตรเปนลักษณะมรดกวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่จับตองไมได (Intangible)
แตไดสะทอนความหมายและคุณคาออกมาในบทละครยอนยุคใหผูชมไดเรียนรู
- ละครสายโลหิต ผูเขียนบทละครไดสรางเนื้อเรื่องใหมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร ในชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยธนบุรี จนถึงชวงการสถาปนาสรางเมืองหลวงใหมเปน
กรุงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยกำหนดใหตัวละครเอก มีบทบาทสำคัญในการนำทัพไปออกรบตอสู
กับขาศึก และตัวละครอืน่ ๆ ก็มสี ว นรวมในการแสดงออกถึงอารมณความรูส กึ โศกเศรา สะเทือนใจ เมือ่ ประสบกับ
ความสูญเสีย ผิดหวัง พลัดพราก จากเหตุการณสงคราม ในขณะเดียวกันก็เกิดความรูสึกฮึกเหิม รวมแรง
รวมใจสามัคคี ยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกปองแผนดิน ซึ่งอาจกระตุนใหผูชมไดยอนกลับไปศึกษาเรียนรูถึง
“รากเหงา” หรือ “ความเปนมา” ของตนเองจากเรื่องราวในอดีต ทั้งขอผิดพลาด การสูญเสียเพื่อเปนอุทาหรณ
สอนใจใหดำเนินชีวิตอยางระมัดระวังและตระหนักถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีความเปนชาติไทยมากขึ้น
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- ละครรัตนโกสินทร ผูเขียนบทละครไดจำลองภาพเหตุการณใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง สมัยรัชกาลที่ 4 โดยการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตรบางสวนมาสอดแทรกใหมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธกับยุคสมัยเวลา เนื้อหาละครสวนใหญสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม ความเปนอยูของผูคนที่
อาศัยอยูริมน้ำ โดยเฉพาะความรักอันงดงามของตัวละครเอก อยางพอฟกกับแมเพ็ง บนพื้นฐานขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เครงครัด แตทั้งสองก็ใชชีวิตครองรักกันดวยความเขาใจ นอกจากนี้ละครยังสะทอนใหเห็นถึงการ
ประกอบอาชีพของคนไทยในชวงสมัยนั้น เชน การพิจารณาคดีความของศาล การทำกระเบื้องของพอคาคนจีน
นับเปนสีสันที่ผูเขียนบทละคร นำมาสรางบรรยากาศยอนสมัย เพื่อโนมนาวใหผูชมเกิดความรูสึกประทับใจ
แมวา จะเปนการจำลอง แตสงิ่ ทีป่ รากฏในละครยอนยุคก็ไดหลอมรวมจิตใจใหผชู มเกิดความภาคภูมใิ นความเปนไทย
และอยากรูเรื่องราวความเปนมาเปนไปของผูคนในยุคสมัยนั้น
- ละครสี่แผนดิน ผูเขียนบทละครไดใชลำดับเหตุการณของละคร มาเปนกรอบกำหนดชวงยุคสมัยเวลา
และไดนำขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง สมัยรัชกาลที่ 8 มาอางอิง โดยการนำเสนอเรื่อง
ราวหลากหลายแงมุม ทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ทัศนคติ การวางตัวของสตรีชาววัง
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของบานเมือง ซึ่งไดถายทอดใหผูชมไดเรียนรูถึงความเปนมาเปนไปของ
เหตุการณในแตละยุคสมัย แมวาละครสี่แผนดิน จะมีเคาโครงเรื่องที่มีลำดับสมัยเวลาที่ยาวนาน มีเหตุการณและ
ตัวละครที่กลาวถึงจำนวนมาก แตใจความสำคัญของละครก็ไดสะทอนใหเห็นวาสิ่งที่ยิ่งใหญและสามารถยึด
เหนี่ยวจิตใจของผูคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดนั้น คือ พระมหากษัตริย โดยเฉพาะพลอย สตรีที่ยึดมั่นถือ
มั่นในคุณงามความดี มีจิตใจจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเหนือกวาสิ่งใด
- ละครวนิดา ผูเขียนบทละครไดดำเนินเรื่องโดยเนนที่ตัวละครเอกเปนหลักและไดนำเสนอภาพสังคม
สวนใหญเปนวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง ซึ่งสะทอนถึงความเจริญรุงเรืองและการพัฒนาบานเมืองใหกาวหนา
ตามยุคสมัย ทั้งดานการแตงกาย การออกงานเลี้ยงสังสรรค การเตนรำ และการรับวัฒนธรรมตางชาติเขามา
ตัวละครในวนิดาจึงมีมุมมองแนวคิดที่เปนสากลมากกวาละครยอนยุคทั้ง 3 เรื่อง แมวาเนื้อหาสาระของละครจะ
มุงเนนไปที่ความรักของตัวละครเอก ในเชิงพอแงแมงอน ไมแตกตางจากละครแนวสมัยนิยมทั่วไปนัก แตวิธี
การนำเสนอของผูเขียนบทละครก็ไมซับซอน สามารถสื่อความหมายใหผูชมเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะฉากการ
แตงกายมีการประยุกตออกแบบไดสวยงามมีสีสัน สามารถดึงดูดผูชมใหเกิดความรูสึกประทับใจและชวยกระตุน
ใหอยากรูเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 7 ถึงสมัยรัชกาลที่ 9 ตอนตน มากขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวาละครยอนยุคเปนเพียงการจำลองฉากขึ้นมาใหม แตไดชี้ใหเห็นถึงภูมิปญญาและ
คุณคาของเรื่องราวในอดีตที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมา โดยเฉพาะเหตุการณการเสียสละพลีชีพ เสียเลือด เสียน้ำตา
ในสมรภูมิรบเพื่อปกปองแผนดินไทย ไดทำใหผูชมที่เปนอนุชนรุนหลัง ซึมซับถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ
จนเกิดความรูสึกยกยอง เชิดชูเกียรติ เห็นคุณคาความสำคัญของวีรบุรุษ วีรสตรี ผูกลาเหลานั้น ละครยอนยุคจึง
มีบทบาทในการปลูกฝงใหผูชมสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย ในแงของจิตใจและจิตวิญญาณ
2) คุณคาในการอนุรักษและถายทอดความรูมรดกวัฒนธรรม
มรดกวัฒนธรรมที่ปรากฏในละครยอนยุค ลวนมีคุณคาในดานอนุรักษสิ่งดีงาม อันเปนศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิตความเปนอยู คานิยม และการประพฤติปฏิบัติที่ยึดถือกันมา การปรากฏภาพวัฒนธรรมบางอยางที่ลาง
เลือนหายไป ไดกอใหเกิดการรื้อฟน ซอมแซม และสรางวัฒนธรรมเหลานั้นขึ้นมาใหม นับเปนผลประโยชน
จากละครที่ไดนำเสนอสูผูชม ซึ่งคุณคาของละครยอนยุค มีผลตอการอนุรักษและถายทอดมรดกวัฒนธรรมใน
ดานการอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาไทย และการถายทอดหลักปฏิบตั ิทางสังคมของไทย
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การอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาไทย ฉากในละครยอนยุคเปนองคประกอบ
สำคัญ ที่ชวยในการอนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางมาก เพราะในฉากจะประกอบดวยภาพ
มรดกวัฒนธรรม หลากหลายรูปแบบ ทั้งวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได สามารถมองเห็นไดชัดเจน
และสรางความรูสึกแกผูชมไดเปนอยางดี ขนบธรรมเนียมประเพณี จึงเปนสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณอันดีงาม
ของไทยที่ไดสืบทอดกันมา ทั้งในรูปแบบพิธีกรรม เทศกาล และงานบุญตาง ๆ
ละครยอนยุคยังไดมีบทบาทในการถายทอดภูมิปญญาไทยที่เกิดจากองคความรู สติปญญาของคนไทย
อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรรปรุงแตง เพื่อนำมาใชจนเกิดการยอมรับ
ถายทอด และพัฒนาไปสูคนรุนตอไป ซึ่งเปนองคความรูที่มีอยูทั่วไปในสังคม ทั้งดานเกษตร งานชางฝมือ
จิตรกรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม ดนตรี เศรษฐศาสตร สิ่งเหลานี้ลวนมีคุณคา เปนความรูที่สรางสรรค
เสริมสรางทักษะ เสริมสรางอาชีพ และประสานความสัมพันธคนในชุมชน ใหกอเกิดความสามัคคี
การถายทอดหลักปฏิบัติทางสังคมของไทย ในละครยอนยุคทั้ง 4 เรื่อง ไดสะทอนใหเห็นหลักปฏิบัติ
ทางสังคมของไทย ในบริบทที่แตกตางกันไป ไมวาจะเปนหลักปฏิบัติดานศาสนา ดานสถาบันชาติ สถาบันพระ
มหากษัตริย และดานสังคม ซึ่งเปนแนวคิด ระเบียบแบบแผน ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ที่คนไทยได
ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน โดยสามารถจำแนกหลักปฏิบัติทางสังคมของไทยออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมศาสนา กลุมชาติและพระมหากษัตริย และกลุมสังคมทั่วไป
- ดานศาสนา คนไทยมีความผูกพันใกลชิดกับหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนามาตลอดอยางยาวนาน
จนเกิดความเชือ่ ความเลือ่ มใสศรัทธา และเกิดขอปฏิบตั ติ า ง ๆ อันเปนลักษณะเฉพาะของชาวไทยพุทธทีต่ อ งการ
แสวงหาที่พึ่งทางใจ หาหลักยึดเหนี่ยวเพื่อใหชีวิตมีความเปนสิริมงคล เชน การบวช การใสบาตร การเลี้ยงพระ
การสวดมนตภาวนา ดังนั้นผูคนจึงสามารถซึมซับ หลักธรรมคำสอนดานคุณธรรม จริยธรรม เหลานี้ไดจากการ
ชมละครยอนยุค
- ดานสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย คนไทยมีความหวงแหนและเทิดทูนสถาบันชาติ พระ
มหากษัตริย มาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จึงเปนคานิยมพื้นฐาน
ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดกำหนดไว เพื่อเสริมสรางปลูกฝงใหประชาชนชาวไทยได
ปฏิบัติตาม การถายทอดฉากตาง ๆ ในละครยอนยุค เชน การกราบไหวพระบรมสาทิสลักษณของพระเจาอยูหัว
การปลูกฝงใหลูกหลานมีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย จึงเปนเสมือนการชวยย้ำเตือนใหผูชม ไดตระหนัก
ถึงบุญคุณของแผนดินและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย
- ดานสังคมทั่วไป ละครยอนยุคทั้ง 4 เรื่อง ไดกลาวถึงหลักปฏิบัติทางสังคมในแงมุมตาง ๆ แตกตาง
กันไปมากมาย โดยจำแนกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมคานิยมและกลุมความเชื่อ
คานิยม เปนสิ่งที่คนในสังคมกลุมหนึ่งใหความสนใจและเห็นวาเปนสิ่งที่ควรคาแกการกระทำ นาสนใจ
นายกยอง แสดงถึงตัวตนและรสนิยมความชื่นชอบ คานิยมจึงเปนวิถีความประพฤติที่บุคคลยึดถือเปนแบบอยาง
สำหรั บ ปฏิ บั ติ ใ นสั ง คม ซึ่ ง ในละครย อ นยุ ค ได ป รากฏเห็ น ค า นิ ย มในรู ป แบบต า ง ๆ เช น ค า นิ ย มการรั บ
วัฒนธรรมตางชาติ คานิยมการแตงกาย คานิยมการวางตัวของสตรีไทย คานิยมการเคารพผูมียศสูงกวา คานิยม
การเคารพผูอาวุโส คานิยมการใชภาษาในการพูด คานิยมการรับประทาน คานิยมการสะสมสิ่งของ คานิยมการ
มอบของฝาก คานิยมการเลนกีฬา และคานิยมเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลปตาง ๆ
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ความเชื่อ เปนแบบแผนทางความคิดของคนกลุมหนึ่งในสังคม ที่มีความเชื่อถือเกี่ยวกับขอปฏิบัติและ
สิ่งบอกเหตุกอนจะเกิดผล ทั้งเรื่องดีและเรื่องราย ซึ่งความเชื่อสวนมากมีความสัมพันธกับศาสนาตลอดจน
ไสยศาสตรอำนาจลึกลับ โดยมีสมาชิกของชุมชนแตละคนนั้น เปนผูควบคุมกันและกันเอง ซึ่งในละครยอนยุค
ไดปรากฏความเชื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน ความเชื่อเรื่องปรากฏการณธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องนิมิตหรือลางดี
ความเชื่อเรื่องอาเพศหรือลางราย ความเชื่อเรื่องคำสัตยสาบาน ความเรื่องการทำดีทำชั่ว และความเชื่อทาง
โหราศาสตร
ในประเด็นเรื่องคานิยมและความเชื่อ ไดสื่อแสดงใหเห็นถึงการดำรงชีวิตและแบบแผนของคนไทยที่ได
ยึดถือปฏิบัติกันมา จากการไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาที่สอนใหคนไทยรูจักเสียสละใหทาน สอนใหเชื่อ
เรื่องกฎแหงกรรม ทำใหคนไทยมีจิตใจโอบออมอารี มีลักษณะสุภาพออนนอม รูจักปรับตัวเขากับยุคสมัย
ไดเปนอยางดี ในขณะเดียวกันก็รักเกียรติยศศักดิ์ศรี ไมยอมใหใครดูหมิ่นดูแคลน สื่อละครยอนยุคจึงมีบทบาท
ในการถายทอดหลักปฏิบัติ ขอคิด และคติเตือนใจที่ปรากฏสอดแทรกไวในเนื้อหา ชวยกลอมเกลาจิตใจใหผูชม
มีสติ มุงทำคุณงามความดี
ละครยอนยุคจึงเปนสื่อบันเทิงที่มีคุณคาในแงการเปนเครื่องมือสื่อความหมายทางศิลปวัฒนธรรมไทยสู
ผูชม สามารถมองเห็น เขาใจภาพและเขาใจเนื้อหาที่สะทอนออกมาไดเปนอยางดี อีกทั้ง ยังชวยดึงดูดผูชมใหมี
อารมณรวมในบรรยากาศของละคร กอใหเกิดการรื้อฟนเรื่องราวทางวัฒนธรรม จนเกิดการอนุรักษซึ่งเปนระบบ
แนวคิดที่ไดรับการสืบทอด และมีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องแสดงออกถึงรากฐานความเปนมาของชาติบาน
เมือง จึงถือเปนหนาที่สำคัญของคนไทยที่จะตองชวยกันสงเสริม พัฒนา และอนุรักษวัฒนธรรมที่ดีงามเหลานี้
ไว เพื่อเปนมรดกของชาติและใหคนทั่วโลกไดชื่นชม

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาทีไ่ ดกลาวมาขางตนนัน้ ผูว จิ ยั ขอเสนอแนวทางการอนุรกั ษมรดกวัฒนธรรมไทย รวมถึง
การพัฒนา และสงเสริมใหละครยอนยุคไดรับความสนใจจากผูชม ดังนี้
1) ผูผลิตหรือผูสรางละครตองขอความรวมมือจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชนตาง ๆ เพื่อ
ผลักดันใหละครยอนยุคไดมีบทบาททางสังคมมากขึ้น หรือจัดตั้งกองทุนในการพัฒนาละครยอนยุคโดยตรง
2) โรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ควรจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกฝงและกระตุนใหคนไทยโดยเฉพาะเยาวชน มีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณคาของเอกลักษณ
ความเปนไทยมากขึ้น
3) ผู ผ ลิ ต ละครย อ นยุ ค ต อ งประชาสั ม พั น ธ ใ ห ล ะครย อ นยุ ค ได มี พื้ น ที่ ใ นการเผยแพร วั ฒ นธรรมสู
สาธารณชนมากขึ้น โดยเนนการประชาสัมพันธผานชองทางที่สามารถเขาถึงผูชมสวนใหญไดงายและสะดวก
เชน โทรทัศนและ อินเตอรเน็ต
4) ผูผ ลิตละครและผูเ ขียนบทควรแปลบทละครโทรทัศนและบทบรรยายใตภาพ (Subtitle) ใหมหี ลากหลาย
ภาษา เพือ่ ใหผชู มชาวตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก ASEAN เขาถึงและเขาใจในวัฒนธรรมไทยมากยิง่ ขึน้
ถึงแมวาละครยอนยุค จะถูกนำมาสรางใหมหลายยุคหลายสมัยและบางครั้งก็ไดมีการปรับและดัดแปลง
หรือสรางองคประกอบตาง ๆ ของละคร เชน ฉาก เครื่องแตงกาย ดนตรีประกอบ บทสนทนา ขึ้นมาใหมให
สอดคลองกับยุคสมัยและกลุมผูชมในแตละชวงเวลา แตอยางไรก็ตาม ความรูดานมรดกวัฒนธรรม ศิลปะ
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ขนบประเพณี วิถีชีวิต ภาษา ความสุภาพออนนอม ความรักชาติ ความสามัคคี คานิยมและความเชื่อตาง ๆ ของ
คนในยุคอดีตที่สอดแทรกผานละครยอนยุคเหลานี้จะสะทอนและเตือนผูชมใหตระหนักรูและเห็นคุณคาของ
มรดกวัฒนธรรม และจะตองชวยกันอนุรักษ สืบสาน รวมถึงและเผยแพรใหลูกหลานสืบตอไปอยางเหมาะสม
และถูกตอง โดยผูผลิตละครยอนยุคไมควรปรับเปลี่ยนหรือสรางละครใหแตกตางจากตนฉบับของเดิมมากเพื่อ
คงไวซึ่งคุณคาทางวัฒนธรรมของไทย ในขณะที่ผูชมละคร ไมควรดูละครเพื่อความบันเทิงหรือสนุกสนาน
เทานั้น แตควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับละครดังกลาวเพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูของมรดกวัฒนธรรมไทยที่
บรรพบุรุษตองการสืบทอดใหลูกหลานอยางยั่งยืนผานละครยอนยุค
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