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บทคัดย่อ

	 ละครเกาหลอีงิประวตัศิาสตรแ์ดจงักมึเปน็ละครชดุทางโทรทศันแ์นวเมโลดรามา่		และเปน็ธรุกจิบนัเทงิทีม่ลีกัษณะเปน็อตุสาหกรรม
การสร้างทางวัฒนธรรมในรูปของละครที่สามารถกระตุ้นผู้ชมให้สนใจติดตามชม	รวมทั้งมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีจากละคร	อาท	ิ
ด้านอาหาร	ด้านการแพทย	์และด้านการแต่งกาย	นอกจากนี้ละครยังมีอิทธิพลต่อผู้ชมทางด้านการท่องเที่ยว	เพราะผู้ชมมีความชื่นชอบ
นักแสดง	ฉาก	หรือสถานที่ถ่ายทำา	จึงต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลี

Abstract

 Dae Jang-geum is a Korean melodramatic TV series. It represents Korean entertainment business which not only 
draws viewer’s attention, but also transmits Korean cultures via the drama in many areas such as food, medicine and 
clothing. In addition, this drama has an impact on Korean tourism. Actors and actresses altogether with settings and locations 
have impressed viewers, so they would prefer to travel to Korea.

บทนำ�

	 กระแสเกาหลี	หรือที่รู้จักกันว่า	ฮันยู๋	(Hallyu)	 เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่	1990	หมายถึง	กระแสความนิยมเกาหลีที่ค่อยๆ	
ไหลผ่านมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้เพราะเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมข้ามชาติที่ข้ามพ้นจากอิทธิพล
เศรษฐกจิ	การเมอืงและสงัคมของชาตมิหาอำานาจอยา่งสหรฐัอเมรกิา	ทา่มกลางกระแสโลกาภวิตันใ์นโลกยคุดจิทิลั	โดยกระแสเกาหลเีปน็
เรื่องของความนิยมชมชอบทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหล	ี(Korean	Pop	Culture)	(วไลลักษณ์	น้อยพยัคฆ์,	อ้างถึงใน	แอดมิน,	2552)	
ตลาดส่งออกอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีมีมูลค่าปีละ	2,000	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	หรือเกือบ	7	หมื่นล้านบาท	จึงทำาให้ธุรกิจบันเทิงเกาหลี
หลั่งไหลเข้าสู่ภูมิภาคดังกล่าว	 รวมทั้งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง	 จัดอยู่ในอันดับ	3	 ของประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางด้านการ
ผลิตอุตสาหกรรมความบันเทิงของเกาหลีออกสู่ตลาดต่างประเทศ	รองจากไต้หวัน	และญี่ปุ่น	(“เค-เวฟ”,	2553)
	 ธุรกิจบันเทิงประเภทละครโทรทัศน์เกาหลีที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคือ	ละครเกาหลีอิงประวัติศาสตร์เรื่องแดจังกึม	(Dae	
Jang-geum)	ซึ่งเป็นละครชุดทางโทรทัศน์ช่อง	MBC	ของเกาหลีใต้	เมื่อ	พ.ศ.	2546	ต่อมา	ปี	พ.ศ.	2548	สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	
นำามาเผยแพร่ออกอากาศ	ใช้ชื่อว่า	แดจังกึม	จอมนางแห่งวังหลวง	คำาว่า	“แด”	(					)	แปลว่า	ใหญ่,	ยิ่งใหญ่	เป็นยศพระราชทานจาก
กษัตริย์	และ	“แดจังกึม”	(							)	คือชื่อตัวเอกของเรื่อง	ซึ่งมีชื่อเต็มว่า	ซอ	จังกึม	(								)	รวมแปลว่า	จังกึมผู้ยิ่งใหญ่	ละครเน้น			
ถึงชีวิตของซอ	จังกึม	หมอหลวงคนแรกที่เป็นสตรีในราชวงศ์โชซอน	(เกาหลี:									-Joseon)	รัชสมัยของกษัตริย์จุงจงแห่งเกาหล	ี	
(ค.ศ.	1488-1544,	ครองราชย	์ค.ศ.	1506-1544)	โดยมีแก่นเรื่องคือ	ความอดทน	การแสดงออกทางวัฒนธรรมของเกาหลี	รวมทั้งตำารับ
อาหารและการแพทย์ในราชสำานักเกาหล	ี(“จอมนาง”,	ม.ป.ป.)

ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมผ�่นละครเก�หลี
อิงประวัติศ�สตร์แดจังกึม

Cultural Transmission via Korean Drama: Dae Jang-geum

ปริณด�  เริงศักดิ์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

kulaboon.k
Typewritten Text
parinda.r@bu.ac.th

kulaboon.k
Typewritten Text

kulaboon.k
Typewritten Text



Executive Journal66

ภาพที่ 1	แดจังกึมตัวละครเอกของเรื่อง

ที่มา:	โพสเตอร์	(2555)

	 สว่นหนึง่ทีท่ำาใหล้ะครเรือ่งแดจงักมึไดร้บัความนยิมในไทย
เปน็อยา่งมาก	คอืลกัษณะแบบเมโลดรามา่	(Melodrama)	เหมอืน
กับละครไทย	(จิราจารีย์	 ชัยมุสิก	และสุกรี	 แมนชัยนิมิต,	2549)	
ซึง่สารานกุรมวกิพิเีดยี	ใหค้วามหมายไวว้า่คอืละครทีม่ลีกัษณะตืน่
เตน้	เรา้ใจ	มโีครงเรือ่ง	ตวัละคร	ทีเ่ขม้ขน้	โดยสือ่ถงึอารมณค์วาม
รู้สึกอย่างเต็มที่	(“Melodrama”,	n.d.)	
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าผู้ผลิตละครเรื่องดังกล่าวจะนำาเสนอ
เรื่องราวของแดจังกึมที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เกาหลี	 มาสร้าง
เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ในลักษณะของละครชุดทางโทรทัศน์	
แตก่ไ็มไ่ดท้ำาใหล้ะครนา่เบือ่แตอ่ยา่งใด	เพราะผูผ้ลติไดส้รา้งละคร
แนวเมโลดราม่าให้สนุก	 ตื่นเต้น	 และชวนติดตามไปกับเรื่องราว
อย่างเข้มข้นตลอดทั้งเรื่อง	 โดยไม่ติดขัดกับหลักเหตุและผลแห่ง
ความเป็นจริง	รวมทั้งละครอิงประวัติศาสตร์แดจังกึมยังทำาหน้าที่
ดังต่อไปนี้คือ	(กาญจนา		แก้วเทพ,	2552,	265)
	 1.	ส่งเสริมระบบคุณค่าบางอย่างของสังคม	 เช่น	ทำาดีได้
ดี	 ทำาชั่วได้ชั่ว	 ธรรมะย่อมชนะอธรรม	 ความพยายามอยู่ที่ไหน	
ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น	 เหมือนกับที่แดจังกึมพยายามตั้งใจเรียนรู้วิธี
การทำาอาหารจนสามารถทำาอาหารเลศิรสเปน็ทีถ่กูใจของพระราชา
ยิ่งนัก	 ภายหลังก็พากเพียรพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ทางการ
แพทย์จนกระทั่งเป็นหมอหญิงได้สำาเร็จ	 อีกทั้งตัวละครเอกแดจัง
กึมยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำาใจ	 จึงสามารถเอาตัวรอดจากภัย
อันตรายทั้งปวงและเอาชนะศัตรูได้ในที่สุด
	 2.	เป็นตัวกำาหนดหน้าที่และจำากัดบทบาทของพฤติกรรม
ของคนในสังคม	เช่น	หมอหญิงจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ
หมอหลวงที่เป็นผู้ชาย	 หรือนางในห้องเครื่อง	(ห้องครัว)	 จะต้อง
เชื่อฟังและอยู่ภายใต้การปกครองของซังกุงห้องเครื่อง	(ห้องครัว)		

นั่นแสดงว่า	 ในยุคดังกล่าวมีการกำาหนดศักดินาของลำาดับชนชั้น
ของคนในสังคมอย่างชัดเจน	
	 3.	เป็นเวที	 (forum)	 สำาหรับนำาประเด็นที่อ่อนไหว	
(sensitive)	มาอภปิรายกนัได้	เชน่	ตอนหนึง่แดจงักมึมคีวามตัง้ใจ
จะรกัษาโรคลำาไสอ้ดุตนัของพระราชาดว้ยวธิกีารผา่ตดัชอ่งทอ้ง	แต่
กลับถูกปฏิเสธจากพระราชาและขุนนางทั้งหลาย	 เพราะขัดต่อ
จารีตประเพณีของเกาหลีในสมัยนั้น	 ทั้งนี้ผู้ชมสามารถมีมุมมอง
ต่อประเด็นดังกล่าวคือ	 หากมีการผ่าตัดตั้งแต่แรกก็น่าจะรักษา
อาการปว่ยของพระราชาได	้โดยลกัษณะของตวัอยา่งนีเ้ปน็ประเดน็
ที่อ่อนไหว	(sensitive)	 ที่ต้องเลือกระหว่างการยึดมั่นที่จะรักษา
จารีตประเพณีไว้อย่างเคร่งครัดกับการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย	
	 แม้ว่าละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะอวสานไปนานแล้ว	
แต่ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเดิมนำาละครมาฉายใหม่เป็นจำานวนทั้ง
สิน้	3	ครัง้	(และยงัไมร่วมถงึการฉายใหมท่างเคเบิล้ทวีอีกีบางชอ่ง)	
เพราะจากกระแสแดจังกึมที่เข้ามาฉายในเมืองไทย	 ทำาให้สถานี
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	3	 สามารถขายเวลาโฆษณาได้นาทีละ	
290,000	 บาท	 โดยที่หนึ่งชั่วโมงจะมีรายได้ไม่ต่ำากว่า	3,500,000	
บาท	เพราะมีเรทติ้งพุ่งสูงถึง	13-14	(“ผ่ากระแส”,	2549)	การนำา
ละครกลับมาฉายใหม่นั้นเป็นเพราะทางสถานีได้เล็งเห็นแล้วว่า	
ย่อมจะได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างแน่นอน	 ดังนั้นผู้เขียนจึง
ต้องการนำาเสนอว่า	 การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมผ่านละครเกาหลี
อิงประวัติศาสตร์แดจังกึมไปสู่ผู้ชมมีความน่าสนใจ	 เพราะผู้ผลิต
ละครสามารถนำาเอาวัฒนธรรมเกาหลีมาผลิตเป็นธุรกิจบันเทิงใน
รูปแบบของละครชุดทางโทรทัศน์	จนทำาให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรม
เกาหลมีากยิง่ขึน้	รวมทัง้ภายหลงัจากทีผู่ผ้ลติไดถ้า่ยทำาละครเรือ่ง
นี้เสร็จแล้ว	 ยังนำาสถานที่ถ่ายทำาหรือฉากต่างๆ	 ในละครมาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างชาญฉลาด	 ผู้เขียนคิดว่า	 หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งของไทย	อาท	ิกระทรวงวฒันธรรม	ผูจ้ดัละคร	หรอืผูผ้ลติ
ธุรกิจบันเทิง	น่าจะพิจารณานำาตัวอย่างของละครแดจังกึมมาปรับ
ใช้กับการผลิตธุรกิจบันเทิงที่สอดแทรกเนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทย
และสถานที่ท่องเที่ยวผ่านละครไปยังผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศต่อไป

อุตส�หกรรมก�รสร้�งท�งวัฒนธรรม 
	 แดจงักมึเปน็ธรุกจิบนัเทงิในลกัษณะของอตุสาหกรรมการ
สร้างทางวัฒนธรรม	(Cultural	Industry)	ตามที่	Horkheimer	and	
Adorno	 นักคิดแห่งสำานักแฟรงก์เฟิร์ต	 อธิบายเอาไว้ว่า	 เป็น	
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความแตกต่างไปจาก
อดีตที่ผ่านมา	 โดยมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมเป็นแบบ	
“อุตสาหกรรม”	 และแบบ	 “เป็นทุนนิยม”	 โดยผลผลิตทาง
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วัฒนธรรมที่ถูกผลิตออกมา	(ละครแดจังกึม)	จะต้องคำานึงถึงการ
ลงทุน	เป้าหมายที่เน้นกำาไร	และผลผลิตของสินค้าเป็นที่ต้องการ
ของตลาดผู้ซื้อ	(ผู้ชม)	(กาญจนา	แก้วเทพ	และสมสุข	หินวิมาน,	
2551,	209)	เนือ่งจากป	ีพ.ศ.	2541	รฐับาลเกาหลไีดใ้หค้วามสำาคญั
กบัอตุสาหกรรมการสรา้งทางวฒันธรรม	(Cultural	Industry)		มาก
ยิ่งขึ้น	ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อย	อาทิ	ภาพยนตร์	 เพลง	
วิดีโอ	 การกระจายเสียง	 ตัวการ์ตูนความบันเทิงที่ให้ความรู้	
(Edutainment)	 เป็นต้น	 และวางวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้าสู่
สังคมดิจิทัล	ดังนั้นวัฒนธรรมในบริบทนี้จึงเป็นวัฒนธรรมที่หลาก
หลายและเป็นวัฒนธรรมเชิงโลกาภิวัตน์	 จึงส่งเสริมให้วัฒนธรรม
เกาหลสีามารถแขง่ขนัไดใ้นกระแสโลกาภวิตัน์	(“จดุกำาเนดิ”,	2554)
	 อย่างไรก็ตาม	 การผลิตละครอิงประวัติศาสตร์แดจังกึม	
ออกมาเปน็ละครชดุทางโทรทศัน	์นบัเปน็อตุสาหกรรมธรุกจิบนัเทงิ
ที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการสร้างทางวัฒนธรรม	(Culture	
Industry)	เพราะมีคุณลักษณะตามที่	Adorno	และ	Horkheimer	
ได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้คือ	(กาญจนา	แก้วเทพ,	2549,	51-52)
	 1.	ผูผ้ลติผลงานละครแดจงักมึอาจจะไมส่ำาคญัเทา่เจา้ของ
ทุนหรือเจ้าของอุตสาหกรรม	เพราะถือว่าเป็นแหล่งทุน
การผลิตที่สำาคัญมาก
	 2.	ระบบทุนนิยมในการสร้างอุตสาหกรรมละครแดจังกึม	
ได้รวมศูนย์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค	ทั้งชีวิตการทำางาน	การพักผ่อน	
และความบนัเทงิ	ใหเ้ขา้มาอยูใ่นระบบอตุสาหกรรมสรา้งวฒันธรรม
ทั้งหมด	 กล่าวคือ	 ผู้ผลิตทำาหน้าที่ผลิตละครเรื่องนี้ออกมา	 เพื่อ
ต้องการให้ผู้ชมได้ใช้เวลานอกเหนือจากการทำางานและเวลาพัก
ผ่อนมาชมละคร	โดยรู้สึกดื่มด่ำ�ไปกับความบันเทิงที่ได้รับ
	 3.	อทิธพิลของระบบทนุนยิมจากละครเรือ่งนี้	มุง่ทีจ่ะผลติ
ละครแดจังกึมให้มีผลกำาไรตั้งแต่แรก	
	 4.	บทบาทของความเจริญทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้อง	ทำาให้เกิดการผลิตซ้ำ�	(Reproduction)	นอกเหนือจาก
ที่ละครแดจังกึมเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว	ยังได้มีการ
ผลติซ้ำ�ออกมาในรปูของวซีดีี	และดวีดีจีำานวนมาก	เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่
	 5.	สำาหรับลักษณะของผลงานวัฒนธรรมที่ถูกผลิตมาจาก
อตุสาหกรรมการสรา้งทางวฒันธรรมแบบนี	้จะมลีกัษณะปลอดภยั	
ทำาให้ละครแดจังกึมไม่มีพิษภัย	 สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย	
เพราะละครมีคติธรรมสอนใจผู้ชม
	 6.	ผลงานของอุตสาหกรรมการสร้างทางวัฒนธรรมได้
สร้างละครแดจังกึมให้มีวิธีคิดที่สอดคล้องกับคนไทย	 เช่น	 ความ
พยายามอยู่ที่ไหน	ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น	ทำาดีได้ดี	ทำาชั่วได้ชั่ว	ตน
เปน็ทีพ่ึง่แหง่ตน	และความกตญัญรููค้ณุคน	จนทำาใหล้ะครสามารถ

รักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับเดียวกันได้
	 7.	ในปัจจุบันคนไทยรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาหลาย
ประการ	และตื่นเต้นกับวัฒนธรรมใหม่ๆ	อยู่เสมอ	การถ่ายทอด
วฒันธรรมเกาหลจีากละครแดจงักมึผา่นสือ่โทรทศัน์	ทำาใหผู้ช้มชืน่
ชอบรปูแบบผลผลติทางวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งไปจากวฒันธรรมไทย
  
คุณลักษณะของละครแดจังกึม

	 แดจงักมึเปน็ละครองิประวตัศิาสตรแ์นวเมโลดรามา่ทีเ่ผย
แพร่ออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์	 ซึ่ง	Roger	(1999	 อ้างอิงจาก	
กาญจนา	แก้วเทพ,	2545,	74)	วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของละคร
ชุดทางโทรทัศน์เรื่องนี้สามารถกระตุ้นใจผู้ชมอันเนื่องมาจาก	
	 1.	ละครแดจังกึมช่วยให้ผู้ชมได้ปลดปล่อยอารมณ์	
(emotional	release)	โดยผา่นการดำาเนนิเรือ่งและการกระทำาของ
ตัวละคร	ทำาให้ผู้ชมได้ร้องไห้	หัวเราะ	ได้แปลกใจ	และได้ตื่นเต้น
กบัเหตกุารณท์ีพ่ลกิผนัเหนอืความคาดหมาย	เพราะหลายตอ่หลาย
ครั้งที่แดจังกึมจะต้องพยายามใช้สติปัญญาของตน	 และความ
มุมานะพยายามปรุงอาหารเลิศรสในการแข่งขันทำาอาหารหลาย
ครั้ง	แม้ว่าบางครั้งลิ้นของแดจังกึมไม่สามารถรับรสของอาหารได้	
แต่ก็ได้ใช้จินตนาการของรสชาติและได้ทำาอาหารรสโอชาได้อย่าง
สำาเร็จตามคำาสอนของฮันซังกุง	(อาจารย์ของแดจังกึม)	ที่แนะนำา
ใหแ้ดจงักมึลองใชจ้นิตนาการรสชาตขิองอาหารแทนการชมิอาหาร
ให้รู้รสชาติ	เพราะฮันซังกุงไปเห็นคนตาบอดทั้ง	2	ข้างกำาลังหยิบ
ปลาให้ลูกค้าตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง	 หรือแม้แต่ภายหลังที่
แดจังกึมมีความจำาเป็นต้องออกจากวัง	 ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชา
ทางการแพทย์	 จนสามารถกลายเป็นหมอหญิงคนแรกของเกาหลี
ในที่สุด	นับว่าเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย
	 2.	ละครแดจังกึมให้โอกาสผู้ชมได้เติมเต็มจินตนาการ	
(fantasy	 fulfillment)	 ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	
เพราะโลกแหง่ความจรงิขาดสสีนั	อาท	ิเยนิเซง็ซึง่เปน็เพือ่นนางใน
หอ้งเครือ่ง	(หอ้งครวั)	ของแดจงักมึไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็พระสนมของ
พระราชา	ทำาให้ผู้ชมเพศหญิงเกิดความใฝ่ฝันว่า	สักวันหนึ่งน่าจะ
มผีูช้ายทีเ่พยีบพรอ้มมาหลงรกัและขอแตง่งานบา้ง	หรอืผูช้มใฝฝ่นั
ทีจ่ะประสบความสำาเรจ็เหมอืนกบัแดจงักมึทีเ่ปน็นางในหอ้งเครือ่ง	
(ห้องครัว)	ในตอนแรก	แต่ตอนท้ายได้กลายเป็นหมอหญิงคนแรก
ของเกาหลี
	 3.	ละครแดจงักมึเปดิโอกาสใหผู้ช้มไดค้น้หาขอ้มลูและคำา
แนะนำาจากตวัละครทีช่ืน่ชอบ	เชน่	ภายหลงัจากทีผู่ช้มดลูะครแลว้	
ก็สามารถไปสืบค้นข้อมูลตามแหล่งต่างๆ	 ว่า	 แดจังกึมมีชีวิตอยู่
จริงในประวัติศาสตร์เกาหลีหรือไม่	 เธอมีวิถีชีวิตและมีเรื่องราว
ตลอดจนสิ้นอายุขัยเป็นอย่างไร	เป็นต้น
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ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมผ่�นละคร

	 วัฒนธรรม	(Culture)	หมายถึง	ภูมิธรรมแห่งความเจริญ
งอกงาม	ได้แก่	มรดกของสังคม	ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม	มีทั้งของ
ที่เป็นวัตถุ	 ความรู้	 ความเชื่อถือ	 ศิลปะหรือศีลธรรม	 นิติธรรม	
ประเพณีและอุปนิสัย	(ประภาศรี	สีหอำาไพ,	2538,	2-3)
	 ส่วนการถ่ายทอดวัฒนธรรม	(Transmission)	จะเป็นกลไก
หนึ่งที่ต้องการทำาให้วัฒนธรรมของชาติยังคงอยู่	 โดยทำาการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง	 ซึ่งจะต้อง
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 เพื่อให้
วฒันธรรมเดมิไมส่ญูหายและสบืทอดตอ่ไปได้	(กาญจนา	แกว้เทพ,	
2549,	26;	สุพัตรา	สุภาพ,	2536,	100-101)
	 ดังนั้นการถ่ายทอดวัฒนธรรม	(Transmission)		ผ่านละคร
อิงประวัติศาสตร์แดจังกึมมุ่งให้ผู้ชมเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรม
เกาหลีดังต่อไปนี้
 ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมด้�นอ�ห�ร 
	 เนื่องจากแดจังกึมเป็นนางในที่ทำาหน้าที่ปรุงอาหารถวาย
พระราชาและราชวงศ์	ทำาให้ผู้ชมสามารถเห็นกรรมวิธีปรุงอาหาร
ในห้องเครื่อง	(ห้องครัว)	 ที่ล้วนใช้วัตถุดิบคัดสรรเป็นอย่างดีตาม
แบบฉบับของเกาหลีโบราณ	 และเห็นถึงความละเอียดประณีตใน
การเตรียมเครื่องปรุงต่างๆ	 อาทิ	 ถ้าต้องการจะทำาให้ซีอิ๊วแป้งถั่ว
เหลืองมีรสชาติดี	ควรใส่ในไหแล้วนำาไปฝังไว้ใต้ต้นไม้	 จะช่วยให้
หมักได้เร็วและมีรสชาติดีขึ้น		อีกทั้งในแต่ละมื้อของอาหารเกาหลี	
จะต้องมีกิมจิ	ซึ่งเป็นผักดองที่ทำามาจากกะหล่ำ�ปลีจีน	หัวผักกาด	
แตงกวา	 และพริกแดง	 และเป็นเครื่องเคียงอย่างเดียวที่นำามารับ
ประทานกับข้าว	 จึงทำาให้ผู้ชมรู้จักกิมจิ	 อาหารประจำาชาติของ
เกาหลีอีกด้วย
 ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมด้�นก�รแพทย ์
	 ภายหลงัจากทีแ่ดจงักมึตอ้งออกจากวงั	ทำาใหไ้ดเ้รยีนรูว้ชิา
ทางการแพทย	์ละครถา่ยทอดถงึวธิกีารฝงัเขม็รกัษาโรคแบบเกาหลี
โบราณ	ซึ่งแพทย์จะต้องมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญสูง	เพราะ
หากฝังเข็มผิดจุด	ผู้ป่วยอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้	เหมือนดั่งแด
จังกึมที่ช่วงแรกๆ	 ยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะฝังเข็ม	 จนเกือบจะ
ทำาให้คู่ซ้อมฝังเข็มแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแล้ว	
	 ละครบางตอนนำาเสนอถึงการนำาโสมเกาหลีมาใช้เป็นส่วน
ผสมของยารกัษาโรคหลายขนาน	แตถ่า้ผสมไมถ่กูวธิกีจ็ะกลายเปน็
พิษต่อผู้ป่วยได้เช่นกัน	 ทั้งนี้ในตอนหนึ่งครูถามแดจังกึมว่า	 จะ
สามารถแยกแยะสมุนไพรกับพิษได้อย่างไร	เธอตอบว่า	ยากับพิษ
นั้นยากที่จะแยกออกจากกันได้	 สำาคัญอยู่ที่ว่า	 จะมีวิธีในการใช้
อย่างไร	 นั่นเป็นเพราะหากแพทย์ใช้สมุนไพรไม่ถูกต้อง	 มันก็จะ
กลายเป็นยาพิษทำาร้ายผู้ป่วยได้ในที่สุด

	 นอกจากนี้	 ละครยังอธิบายถึงการผ่าตัดรักษาอาการเจ็บ
ปว่ยทีย่งัไมไ่ดร้บัการยอมรบัทางการแพทยใ์นสมยันัน้	เนือ่งจากขดั
กับจารีตประเพณี	 เหมือนที่แดจังกึมพยายามจะรักษาโรคลำาไส้		
อดุตนัของพระราชาดว้ยวธิกีารผา่ตดั	แตก่ไ็มส่ามารถจะทำาได	้ภาย
หลังแดจังกึมก็ยังผ่าตัดช่วยชีวิตหญิงท้องแก่ที่ไม่สามารถคลอด
บุตรตามธรรมชาติให้ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก
 ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมด้�นก�รแต่งก�ย 
	 ในเรื่องนี้ผู้ชมจะได้เห็นชุดเครื่องแต่งกายเกาหลีจากการ
สวมใส่ของตัวละครที่สามารถบ่งบอกถึงฐานะและชนชั้นในสังคม
ได้	อาทิ	 เครื่องแต่งกายของพระราชา	พระมเหสี	พระสนม	เชื้อ
พระวงศ์ลำาดับขั้นต่างๆ	 ขุนนาง	 ทหาร	 นางในแต่ละขั้น	 ซังกุง	
หมอหลวง		หมอหญิง	หรือแม้กระทั่งสามัญชน	เป็นต้น
	 เครื่องแต่งกายประจำาชาติของเกาหลี	เรียกว่า	ฮันบก	โดย
ฮันบกของผู้หญิงประกอบด้วย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียกว่า	ชิมา	
และเสื้อชอกอริ	ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสื้อแจ๊คเก็ต	ส่วนฮันบกของ
ผู้ชาย	จะประกอบด้วยชอกอริเช่นกัน	แต่สั้นกว่าของผู้หญิง	และ
สวมกางเกงเรียกว่า	 บาจิ	 อีกทั้งชุดของผู้หญิงและผู้ชายจะสวม
คลุมทับด้วยเสื้อคลุมยาวที่เรียกว่า	 ดุรุมากิ	 (สำานักงานข่าวสาร
เกาหลี,	2546,	220)
	 การที่ ละครแดจั งกึมถ่ ายทอดวัฒนธรรม เกาหลี 	
(Transmission)	 ไปยังผู้ชมนั้น	 สามารถอธิบายได้จากทฤษฎี
วฒันธรรมศกึษา	(Culture	Study)	ทีก่ลา่วถงึการตคีวามหมายสาร
หรือถอดรหัสสารตามที่	Hall	(1980)	เสนอไว้ดังนี้ว่า	(อุบลรัตน์	ศิริ
ยุวศักดิ์	และคณะ,	2550,	528)
	 1.	ถอดรหัสหรือตีความตามแบบที่ผู้ส่งสารต้องการ	
(dominant-hegemonic	 reading)	 การถอดรหัสนี้ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของผู้ใส่รหัส	(encoder)	 หรือผู้ส่งสาร	 และผู้ถอดรหัส	
(decoder)	หรือผู้รับสารต้องอยู่ในจุดเดียวกัน	ใช้รหัสเดียวกันใน
การสง่สารและตคีวามสารตรงกบัความหมายทีผู่ร้บัสารตคีวามได	้
จึงเป็นความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ	เช่น	ผู้ชมได้รับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมเกาหลี	อาทิ	วัฒนธรรมด้านอาหาร		การรักษาโรคตาม
แบบของเกาหลี	 และการแต่งกาย	 ซึ่งตีความหมายตามแบบที่ผู้
ผลิตต้องการตั้งแต่แรก
	 2.	ถอดรหัสหรือตีความตาม	 โดยมีการปรับเปลี่ยนความ
หมายเสียใหม่	(negotiated	reading)	ในลักษณะนี้แม้ว่าผู้รับสาร
จะอ่านความหมายหลักๆ	 ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ	 แต่ในราย
ละเอียดปลีกย่อยของสาร	ได้ถูกปรับเปลี่ยนความหมายบางอย่าง
ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความเข้าใจของผู้รับสาร	 เช่น	
ในละครเรื่องเดียวกัน	 ผู้ชมอาจจะมองเห็นว่าวัฒนธรรมการทำา
อาหารของนางในและซงักงุหอ้งเครือ่ง	(หอ้งครวั)	จะปรงุแตง่อยา่ง
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พิถีพิถันเป็นพิเศษให้กับพระราชาและเชื้อพระวงศ์เท่านั้น	 ซึ่งคน
ธรรมดาทัว่ไปไมส่ามารถทีจ่ะหามารบัประทานไดท้กุชนดิ	หากจะ
รับประทานได้ก็มีแต่เพียงข้าวหรือเครื่องเคียงอย่างกิมจิ	
	 3.	ถอดรหัสหรือตีความคัดค้านความหมายที่ผู้ส่งสารใส่
รหัสมาให้	(oppositional	reading)	เป็นลักษณะของการถอดรหัส
ทีผู่ร้บัสารตคีวามตรงขา้มหรอืทา้ทายความสามารถทีป่รากฎ	เชน่	
ผู้ชมมองว่าวัฒนธรรมการทำาอาหารของเกาหลีน่าจะเหมาะกับผู้
ชมที่เป็นแม่บ้านหรือบุคคลที่สนใจการทำาอาหารเท่านั้น	 อาหาร
อย่างดีของชนชั้นสูงก็อาจจะไม่มีคุณค่าครบถ้วนของสารอาหาร
เสมอไป	หรืออาหารไทยพื้นบ้านอย่างข้าวกับน้ำ�พริกปลาทู	 ที่คน
ทกุชนชัน้ในสงัคมไทยสามารถหารบัประทานได้	กลบัมคีณุคา่ทาง
สารอาหารครบถว้นไมน่อ้ยหนา้อาหารเกาหล	ีแมก้ระทัง่การแพทย์
แผนไทย	กส็ามารถรกัษาโรคไดม้าตัง้แตส่มยัโบราณมาแลว้	อกีทัง้
สมนุไพรไทยมมีากมายหลายชนดิ	โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งพึง่โสมเกาหลี
เหมือนกับที่ละครถ่ายทอดมาให้ผู้ชมทราบและเรียนรู้	เป็นต้น
  
อิทธิพลของละครแดจังกึมที่มีต่อผู้ชม

	 เนื่องจากละครแดจังกึมเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่นำา
เสนอเรื่องราวชีวิตของนางใน	(ห้องเครื่อง)	ที่ทำาอาหารคนหนึ่ง	ซึ่ง
ในท้ายที่สุดก็ได้กลายเป็นหมอหญิงคนแรกของเกาหลี	 การ
ถา่ยทอดเรือ่งราวของละครจะนำาพาผูช้มยอ้นกลบัไปยงัอดตีไดอ้กี
ครัง้จากบรรยากาศในพระราชวงั	วถิชีวีติของคนเกาหลโีบราณ	การ
แต่งกาย	รวมทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารและการรักษาโรคตามแบบ
ฉบบัของคนเกาหลโีบราณ		แตส่ว่นหนึง่ทีแ่ฝงมากบัละครนอกเหนอื
จากความบนัเทงิและวฒันธรรมทีผู่ช้มจะไดร้บัแลว้นัน้คอื	อทิธพิล
ของละครที่มีต่อผู้ชม	 ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขอนำาเสนออิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยว	เพราะเป็นอิทธิพลที่เห็นอย่างได้ชัด
	 “แดจงักมึ	ธมี	ปารค์”	เปน็โรงถา่ยจำาลองทีส่รา้งเลยีนแบบ
สถานที่จริงที่ทีมงานสร้างไว้สำาหรับใช้ถ่ายทำา	จนปัจจุบันได้กลาย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี	 สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ใน
หุบเขาวัฒนธรรมยางจู	จังหวัดเกียงกี	มีพื้นที่รวมถึง	6,600	ตาราง
เมตร	ภายในจดัสรรพืน้ทีอ่อกเปน็สว่นตา่งๆ	ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดช้ม	
และรำาลึกถึงฉากในละคร	อาทิ	แด	จีอึน-เขตพื้นที่ของกษัตริย์	แด	
บิ	จีอึน-เขตพื้นที่ของพระราชินี	ซู	รา	กาน-ครัวหลวง	ฯลฯ	โดย	
ร้อยละ	50	ของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแดจังกึม	ธีม	ปาร์ค	ล้วน
เป็นนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีได้ชมละครเร่ืองน้ี	(koreasparkling		
in,	2551)	

	 หลังจากที่ละครได้เผยแพร่ออกอากาศในเมืองไทย	ทำาให้
คนไทยจำานวนไม่น้อยรู้จักประเทศเกาหลีมากยิ่งขึ้น	 จนถึงกับ
ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเพื่อตามรอยละคร				
แดจงักมึ	สง่ผลใหธ้รุกจิการทอ่งเทีย่วของเกาหลเีตบิโตขึน้	ทัง้นีใ้น
เดือนพฤศจิกายน	2553	 มีจำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ	
230,000	คนเดนิทางไปเทีย่วเกาหล	ีและเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป	ี2552	
มอีตัราเพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ	30	(องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเกาหล,ี	
2553)	ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ	ฝนทพิย์	บารมรีตันชยั	(2551)	
ที่ศึกษาอิทธิพลของละครเกาหลีที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาหลีของ
คนในเขตกรงุเทพมหานคร	พบวา่	สว่นใหญผู่ท้ีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
เกาหลี	และผู้ที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลี	มักจะเคยชม
ละครเกาหลีจากโทรทัศน์	โดยสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวเและเดิน
ทางไปเกาหล	ีมคีวามประทบัใจในละครคอื	ความสวยงามของภมูิ
ทัศน์	ฉากในละคร	สถานที่ถ่ายทำา	รวมทั้งหลังจากดูละครเกาหลี
แล้วต้องการจะรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีมาก	
	 การศึกษาของ	Su,	Huang,	Brodowsky	และ	Kim	(2010)	
พบว่า	ความสัมพันธ์กึ่งความจริง	(Parasocial	relationship)	ของ
ผู้ชมและทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อบุคลิกลักษณะของตัวละคร	
(Character)	นั้น	มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ผู้ชมมีต่อสถานที่	
(Location)	ในการถ่ายทำาละคร	ทั้งนี้	ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะมี
นยัสำาคญักบัผูช้มทีม่กีารรบัรูส้งูในเรือ่งความใกลช้ดิทางวฒันธรรม	
(Cultural	proximity)	 ระหว่างไต้หวันและเกาหลี	 นั่นหมายถึงว่า	
ผูช้มมคีวามชืน่ชอบในตวัละคร	สถานที	่และวฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึ
กัน	จึงส่งผลให้ผู้ชมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย
	 นอกจากนี้	 ความสัมพันธ์กึ่งความจริง	 (Parasocial	
relationship)	 เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพียงด้านเดียวที่ผู้ใช้สื่อ	
(Media	User)	สร้างขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียง	หรือบุคคลสาธารณะ	
(Media	Figure)	(Auter	&	Palmgreen,	2000;	Hartmann,	Stuke,	
&	Daschmann,	2008;	Horton	&	Wohl,	 1956	 อ้างถึงใน	
Sanderson,	2009)	 โดยที่ความสัมพันธ์กึ่งความจริงจะมีลักษณะ
เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำา
วัน	 กล่าวคือ	 เรามักจะประเมินความสัมพันธ์ของคนที่เราคบหา
ดว้ย	อยา่งเชน่เพือ่นหรอืคนรกัวา่เขามขีอ้ด-ีขอ้เสยีอยา่งไร	เราชอบ
หรอืไมช่อบเขาอยา่งไร	ดงันัน้เรากจ็ะทำาเชน่เดยีวกบัความสมัพนัธ์
กึ่งความจริงที่มีต่อดารา	นักร้อง	นักแสดง	หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่เราชื่นชอบ	(Giles,	2002	อ้างถึงใน	Sanderson,	2009)	เพราะ
ฉะนั้น	 เมื่ออธิบายจากความสัมพันธ์กึ่งความจริงจะพบว่า	 เมื่อผู้
ชมละครเกาหลรีูส้กึผกูพนักบัตวัละครในเรือ่งรวมไปถงึรูส้กึชืน่ชอบ
สถานที	่(Location)	ซึง่ปรากฏในละคร	ทำาใหผู้ช้มตอ้งไปทอ่งเทีย่ว
และไปเยือนสถานที่ถ่ายทำาละครเกาหลี
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ภาพที่ 2	ประตูทางเข้า	แดจังกึม	ธีม	ปาร์ค	ที่มีทหารหลวงออก
มาต้อนรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพ

ที่มา:	แคมเปญการท่องเที่ยวเกาหลี	(2551)

ภาพที่ 3	แผนที่จำาลองแดจังกึม	ธีม	ปาร์ค

ที่มา:	แคมเปญการท่องเที่ยวเกาหลี	(2551)

 
บทสรุป 
	 แม้ว่าแดจังกึมจะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นละครชุดทางโทรทัศน์แนวเมโลดราม่าที่มีความยาวถึง	74	ตอน	แต่ละครกลับ
เน้นทุกรายละเอียดของการถ่ายทำา	 อีกทั้งการดำาเนินเรื่องของตัวละครไม่ได้เน้นการนำาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกาหลีเพียงอย่าง
เดียว	 เพราะละครเรื่องนี้ยังสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมสนใจติดตามอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งยังสอนคุณธรรมและแง่คิด	 มีความ
เป็นเหตุเป็นผลของตัวละครได้อย่างลงตัว	ขณะเดียวกัน	ละครยังทำาให้ชาวไทยรู้จักประเทศเกาหลี	ถ่ายทอดวัฒนธรรม	ตลอดจนสถาน
ทีท่อ่งเทีย่วของเกาหลมีากยิง่ขึน้	นายเจ.บ.ีปารก์	ผูบ้รหิารระดบัสงูของสถานโีทรทศัน์	MBC	ผูผ้ลติแดจงักมึเคยใหส้มัภาษณไ์วก้บันติยสาร	
Marketeer	 ว่า	 เนื่องจากประเทศเกาหลีไม่ค่อยจะมีทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวมากนัก	 จึงทำาให้เกาหลีมุ่งที่จะส่งออกสินค้า
ประเภทวัฒนธรรม	เพื่อที่จะให้เกาหลีเป็นที่รู้จักมากขึ้น	(มติชนสุดสัปดาห์,	อ้างถึงใน	จับฉ่ายดอทคอม,	ม.ป.ป.)	
	 ดงันัน้	ผูเ้ขยีนจงึตอ้งการเสนอใหห้นว่ยงานของภาครฐัและเอกชน	นำาละครเรือ่งนีม้าเปน็แบบอยา่งในการผลติละครหรอืภาพยนตร์	
เพือ่สรา้งอตุสาหกรรมการสรา้งทางวฒันธรรม	(Cultural	Industry)	ของไทยทีส่ามารถแขง่ขนักบัธรุกจิบนัเทงิในกระแสโลกาภวิตันไ์ด้	เพราะ
วัฒนธรรมไทยของเรามีคุณค่ามากมาย	อาทิ	อาหารไทย	การรักษาแบบแผนไทย	การแต่งกาย	ประเพณี	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ที่ไม่ได้
นอ้ยหนา้ไปกวา่ชนชาตใิดในโลก	อกีทัง้ประเทศไทยเรายงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามอกีมากมาย	รวมทัง้สถานทีห่รอืฉากทีใ่ชใ้นการถา่ย
ทำา	 ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เหมือนดั่งที่ละครอิง
ประวัติศาสตร์แดจังกึมได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมเกาหลีจนประสบผลสำาเร็จมาแล้ว
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