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กรณศีกึษาเรือ่งบาปบญุทีส่ะท้อนผ่านละครไทย
A Case Study of Virtue and Sins Reflected 

through Thai Dramas

บทคัดย่อ

	 บทความนี้อธิบายถึงเรื่องเล่าทางศาสนาในละครโทรทัศน์ไทยที่ใช้ปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมะให้กับผู้ชมที่เป็น	
วัยรุ่นไทย	ซึ่งควรมีลักษณะการสอนที่ไม่ยัดเยียดจนเกินไป	หรือที่เรียกว่า	กลยุทธ์การสื่อสารแบบสาระ-บันเทิง	ซึ่งเป็นรูปแบบ
ทีเ่หมาะสมกบัวยัรุน่มากทีส่ดุในยคุปัจจบุนั	เนือ่งจากวยัรุน่ไม่ชอบการสัง่สอนโดยตรง	แต่ชอบการเชญิชวนให้ท�ามากกว่า	เพราะ
ฉะนั้น	 การปรับบทละครให้ทันสมัย	 และก�าหนดให้ตัวละครวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนสื่อสารค�าสอนในละคร	 จะท�าให้การ
สือ่สารทีม่กีลุม่เป้าหมายเป็นวยัรุน่สมัฤทธิผ์ลได้มากกว่าการสือ่สารในรปูแบบเดมิๆ	ทีใ่ช้พระสงฆ์หรอืตวัละครสงูอายเุป็นผูส้ือ่สาร	
ฉะนั้น	การสร้างละครที่ต้องการสอดแทรกหลักค�าสอนทางธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ไปสู่วัยรุ่นเกี่ยวกับศีลธรรม	จริยธรรม	และความ
เชื่อต่างๆ	ผู้ผลิตต้องปรับรูปแบบ	และการน�าเสนอเนื้อหา	ให้สอดคล้องกับรสนิยมของวัยรุ่น	

Abstract

 This article analyzes religious narratives found within Thai television dramas, which are used to subtly 
instill virtue & sins concepts among teenagers without compelling them to adopt those ideals. This concept 
of communicating values via television is commonly referred to as “Edutainment”, which is well suited to 
today’s Generation (Gen Z) as teenagers are more liberal and inquisitive and thus do not want to be forced 
or be told what to do but would rather adopt beliefs on their own terms. This new communication method 
stands in stark contrast to traditional media communications. “Edutainment” focuses on building connections 
with its audience by adopting characters with whom the audience can relate with. In order to produce a 
drama which can successfully communicate ethics, morals and beliefs, producers need to change the format 
and content of their narratives to correspond with a teenage style.

บทน�า

	 ในปัจจุบัน	ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเพื่อวัยรุ่นตอนต้นโดยตรงนั้นหาชมได้ไม่มากนัก	ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นละครโทรทัศน์
ส�าหรับวัยรุ่นตอนปลายอายุ	18	ปีขึ้นไป	และผู้ใหญ่ควรแนะน�า	(น13+)	โดยละครที่ออกอากาศส่วนมากเหมาะสมส�าหรับผู้ใหญ่
มากกว่าวยัรุน่	(อะนอนนเิมสิ,	2552)	รปูแบบการน�าเสนอเนือ้หาละครในปัจจบุนัยงัขาดความสร้างสรรค์	โดยเฉพาะผูผ้ลติละคร
ส่วนใหญ่ขาดคณุธรรมในการช่วยสร้างสงัคมทีด่ี	เพราะมุง่เน้นผลติละครทีม่เีนือ้หาตอบสนองตลาดมากกว่าสงัคม	ดงัที่	มิง่สรรพ์													
ขาวสะอาด	(2551,	อ้างถึงใน	ธรรญธร	ปัญญโสภณ,	2554)	กล่าวว่า	ละครโทรทัศน์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่และ
ท�าเพื่อความบันเทิงและค�านึงถึงเชิงพาณิชย์เป็นหลักใหญ่	โดยการน�าละครโทรทัศน์เรื่องเดิมมาผลิตซ�้าๆ	(Reproduction)	
	 เนือ้หาในละครไทยส่วนใหญ่	มกัดดัแปลงจากบทประพนัธ์	โดยไม่เปลีย่นแปลงความคดิ	ทศันคต	ิและแก่นของบทประพนัธ์
มากนัก	ท�าให้ละครไทยวนเวียนอยู่ในเรื่องราวเดิมๆ	โดยการกระท�า	และพฤติกรรมของตัวละครยังเหมือนเดิม	ทั้งนี้	ละครไทย
ยังใช้การโต้ตอบอย่างรุนแรง	หรือมีการแก้แค้น	ซึ่งเป็นรูปแบบที่ละครน�าเสนอเพื่อความบันเทิงของผู้ชม	 (ธาม	 เชื้อสถาปนศิริ,	
อ้างถงึใน	อะนอนนเิมสิ,	2552)	บ่อยครัง้ทีล่ะครโทรทศัน์สร้างและเป็นต้นแบบของพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในสงัคม	ส่งผลกระทบ
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ต่อวยัรุน่ทีช่มโทรทศัน์	และลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมดงักล่าว
จากรายการและละครทางโทรทัศน์	เช่น	การชิงดีชิงเด่น	การ
แก้แค้น	 การใช้ภาษาไม่สุภาพ	 การแต่งกายที่ล่อแหลม	 ฯลฯ	
ตัวอย่างละครที่มีเนื้อหารุนแรง	 และเสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียน
แบบของวัยรุ่น	เช่น	ละครเรื่อง	“บ่วง”	เรื่อง	“แรงเงา”	เรื่อง	
“สวรรค์เบี่ยง”	หรือเรื่อง	“จ�าเลยรัก”	เป็นต้น	ละครเหล่านี้
ถูกน�ามาผลิตใหม่	 (Reproduction)	 หลายรอบ	 และได้รับ
ความนิยมอย่างสม�่าเสมอ	(กาลัญ	วรพิทยุต,	2550)	แม้จะมี	
ผูป้กครองคอยแนะน�าในขณะทีว่ยัรุน่ชมละครกต็าม	แต่วยัรุน่
ก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อชมละครย้อนหลังได้หลาย
ครัง้ในช่วงเวลาอืน่	โดยปราศจากผูป้กครองคอยแนะน�า	ท�าให้
เกดิการลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมจากตวัละครมากขึน้ในสงัคมไทย
	 ที่ผ่านมามีข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวโทรทัศน์มากมาย	
ทีน่�าเสนอพฤตกิรรมของวยัรุน่ไทยทีเ่ลยีนแบบพฤตกิรรมจาก
ตัวละครในละครโทรทัศน์	 เช่น	 การปะทะกันของกลุ่มวัยรุ่น	
ตามภาพยนตร์ไทย	เรื่อง	“2499	อันธพาลครองเมือง”	หรือ
ล่าสุดคือ	วัยรุ่นที่แขวนคอตายตามนางเอก	“มุตตา”	ในละคร
เรื่อง	 “แรงเงา”	 เป็นต้น	 ผลส�ารวจของส�านักวิจัยสยาม
เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็โพลล์	ทีศ่กึษาเรือ่ง	พฤตกิรรมการเลยีน
แบบคนดังหรือคนที่ตนชื่นชอบของเยาวชนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร	พบว่า	 วัยรุ่นไทยมีพฤติกรรมเลียนแบบตัว
ละครหรือดารานักแสดงมากที่สุด	 สูงถึงร้อยละ	 81.10	 โดย
ส่วนใหญ่ชมโทรทัศน์วันละ	 1-3	 ชั่วโมง	 และชื่นชอบละคร/
ภาพยนตร์มากที่สุด	 จะเห็นได้ว่าตัวละครหรือนักแสดงยังคง
ส่งอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของวัยรุ ่นใน
ปัจจบุนั	(โพลล์ชีว้ยัรุน่ไทยชอบเลยีนแบบดารา,	2556)	จงึเป็น
ประเดน็ทีน่่าสนใจว่าผูผ้ลติละครควรสร้างละครคณุภาพทีส่อด
แทรกเรื่องบาปบุญให้วัยรุ่นสนใจชมอย่างไรโดยติดตามชม
ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่เบื่อหน่าย

สอนเรื่องบาปบุญผ่านละครอย่างไรให้วัยรุ่นสนใจ

	 วยัรุน่ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบั	“รปูแบบ”	ของสือ่
ก่อน	“เนื้อหา”	เสมอ	และวัยรุ่นมักจะชอบเนื้อหาจริยธรรมที่
จ�าง่าย	เข้าใจง่าย	สอดคล้องกับยุคสมัย	และสามารถน�าไปใช้
กบัชวีติจรงิได้	โดยชอบ	“การเล่าเรือ่ง”	มากกว่า	“การอธบิาย”	
และชอบลักษณะ	 “การเชิญชวน”	 มากกว่า	 “การสั่งให้ท�า”	
ดังนั้น	 การที่วัยรุ่นจะเปิดรับรายการโทรทัศน์ที่สอนธรรมมะ
โดยตรงนั้นจึงเกิดขึ้นยากมาก	นอกจากเปิดรับชมโดยบังเอิญ	
ส่วนการชมรายการจนจบนั้น	 ขึ้นอยู่กับรูปแบบการน�าเสนอ
ของรายการนัน้ๆ	ว่าน่าสนใจเพยีงใด	อาท	ิการน�าเสนอเนือ้หา
รายการเป็นรูปแบบละครธรรม	 ซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่ม
วัยรุ่นมากที่สุด	เป็นต้น

	 ตัวอย่างเช่น	 รายการ	 “กรรมลิขิต”	 ที่น�าเสนอผ่าน
สถานีโทรทัศน์ช่อง	 5	 ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่เล่าเรื่องกฎ
แห่งกรรม	 เพื่อสอนเรื่องกรรมและค�าสั่งสอนในพระพุทธ
ศาสนา	จากงานวจิยัของ	รวภีรณ์	วฒุกิรภณัฑ์	(2552)	ทีศ่กึษา
เรื่อง	การเปิดรับสาร	การใช้ประโยชน์	และความพึงพอใจ	ที่มี
ต่อรายการโทรทัศน์	 “กรรมลิขิต”	 ของประชาชนในเขต
กรงุเทพมหานคร	พบว่า	กลุม่เป้าหมายทีร่บัชมรายการ	“กรรม
ลิขิต”	 คือ	 กลุ่มวัยรุ่น	 และกลุ่มคนท�างานเริ่มแรก	 (First	
Jobber)	โดยส่วนใหญ่เปิดชมโดยบงัเอญิ	เนือ้หาเป็นการแสดง
ละครเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเป็นเหตุการณ์จ�าลอง	 มี				
นักแสดงสมมติที่แสดงสมจริงในฉาก	สถานที่	และเหตุการณ์	
ทั้งนี้	ผู้ชมรายการได้รับรู้และตระหนักถึงผลกรรม	กระท�าแต่
ความด	ีอกีทัง้ช่วยยกระดบัคณุภาพจติใจของคนในสงัคมให้สงู
ขึ้น	 ด้วยวิธีการน�าเสนอที่เข้าใจง่าย	 ไม่ซับซ้อน	 สนุกสนาน					
ไม่น่าเบือ่	และน่าสนใจอกีด้วย	หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	สาระ-บนัเทงิ	
(Edutainment)	นั่นเอง

ละครโทรทัศน์กับการสอนเรื่องบาปบุญให้กับวัยรุ่น

	 Hooker	 (1997,	 อ้างถึงใน	 กาญจนา	 แก้วเทพ	 และ	
ทิฆัมพร	เอี่ยมเรไร,	2554)	ตั้งข้อสังเกตว่า	ละครโทรทัศน์ไทย
มธีรรมชาตแิละกลิน่อายบางอย่างคล้ายกบัวธิกีารสือ่สารทาง
ศาสนา	เช่น	การเล่าต�านาน	นิทานชาดก	ฯลฯ	ซึ่งเป็นเรื่องที่
แต่งขึน้เพือ่สอนหลกัค�าสอนทางศาสนาเช่นเดยีวกนั	(Fiction)	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“แก่นเรื่อง”	ของละครโทรทัศน์นั้นจะวาง
อยู่บนหลักพื้นฐานศาสนาอย่างชัดเจน	เช่น	“ท�าดีได้ดี	ท�าชั่ว
ได้ชั่ว”	 หรือ	 ธรรมะย่อมชนะอธรรม”	 เป็นต้น	 ซึ่งละคร
โทรทัศน์ทุกเรื่องมักสะท้อนแก่นเรื่องในทิศทางเดียวกันเสมอ	
แต่ในอกีด้านหนึง่	ละครโทรทศัน์มส่ีวนผสมของ	“โลกยีะ”	อยู่
มากกว่ากึ่งหนึ่ง	 เนื่องจากละครโทรทัศน์ท�าต่อยอดมาจาก	
“นวนยิาย”	ซึง่มกัเน้นความรกั	และความสมัพนัธ์เชงิชูส้าวเป็น
หลัก	 ละครโทรทัศน์จึงเหมือนจะ	 “เดินทางร่วมกันไปกับ
ศาสนาไม่ถึงที่สุด”	(กาญจนา	แก้วเทพ	และ	ทิฆัมพร	เอี่ยม-
เรไร,	 2554)	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ละครโทรทัศน์กับ						
หลกัค�าสอนศาสนาเดนิทางคูก่นัเสมอ	ขึน้อยูก่บัว่าผูผ้ลติละคร	
หรือผู้เขียนบทจะมุ่งเน้นสาระของละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งๆ	
ไปในทิศทางใด	 และเน้นน�าเสนอเนื้อหาแบบใด	 แม้ว่าละคร
ไทยในปัจจุบันมุ่งเน้นเนื้อหาและรูปแบบของละครเพื่อเอาใจ
ตลาด	ดังนั้นเนื้อหาละครส่วนใหญ่จึงเน้น	“โลกียะ”	มากกว่า	
“ธรรมะ”	 แต่ตั้งแต่ต้นปี	 2555	 จวบจนปัจจุบัน	 ผู้จัดละคร
โทรทศัน์หลายเรือ่งจงึเริม่ผลติละครทีเ่น้นสอน	“ธรรมะ”	สอด
แทรกในเนื้อหาของละครมากขึ้น	 ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดี
ต่อสังคม	
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	 วัยรุ่นไทยกับแนวคิดศาสนาในยุคปัจจุบัน	 เป็นสิ่งที่			
เข้ากันได้ยาก	 ดังนั้น	 การผลิตละครโทรทัศน์ที่มุ ่งเน้นการ
ถ่ายทอดหลกัค�าสอนทางพทุธศาสนาให้กบักลุม่วยัรุน่นัน้	ควร
เน้นที่	“รูปแบบ”	ของสื่อก่อน	“เนื้อหา”	ซึ่งมี	2	วิธี	วิธีแรก	
คือการน�าเสนอให้เห็นภาพของโลกแห่งจินตนาการ	 (Dream	
World)	ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความดีงามที่มักจะปรากฏ
ในรายการประเภทเรื่องแต่ง	 หรือจินตนาการ	 (Fictional/
Fantasy	 Content)	 เช่น	 การเล่าเรื่องแบบการ์ตูน	 หรือ								
การเล่าเรือ่งของละครโทรทศัน์หลายเรือ่งในปัจจบุนัทีเ่หน็การ
สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา
หรอืบาปบญุอย่างชดัเจน	เช่น	ละครเรือ่ง	“The	Sixth	Sense	
สือ่รกัสมัผสัหวัใจ”	ของสถานโีทรทศัน์ช่อง	3	ช่วงกลางปี	2555	
ละครเรื่อง	 “รากบุญ”	 ที่น�าเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง	 3	
ช่วงปลายปี	2555	ที่ผ่านมา	หรือ	ละครเรื่อง	“ศีล	5	คนกล้า
ท้าอธรรม”	ของสถานีโทรทัศน์ช่อง	5	ที่เริ่มออกอากาศแพร่
ภาพมาตั้งแต่ต้นปี	2555	จวบจนปัจจุบัน	
	 รปูแบบและเนือ้หาของละครเหล่านีเ้หมาะสมกบัวยัรุน่	
เพราะมีวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกสนาน	 ไม่น่าเบื่อ	 เนื้อเรื่องน่า
ติดตาม	และที่ส�าคัญใช้ตัวละครหลักที่เป็นวัยรุ่น	(Hero)	ที่มี
อุปนิสัยตรงกับวัยรุ่นในปัจจุบัน	 เช่น	กล้าคิดกล้าท�า	ต่อปาก
ต่อค�า	 รักในอุดมการณ์	 กล้าหาญ	 มีความคิดเป็นของตนเอง	
ตัดสินใจเร็ว	เป็นต้น	โดยตัวละครถูกก�าหนดให้เป็นคนดี	มีศีล
ธรรม	และที่ส�าคัญสามารถสอนธรรมะได้	 ซึ่งในเนื้อเรื่องของ
ละครเหล่านี้	จะไม่ปรากฏพระสงฆ์มาสอนธรรมะในละครเลย	
นับว่าสอดคล้องกับรสนิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน	
	 วิธีน�าเสนออีกประการหนึ่ง	 คือ	 การผลิตรายการที่
แสดงให้เห็นโลกที่เป็นจริง	(Real	World)	ที่เป็นภาพสะท้อน
ความเป็นจริงของโลกอันเต็มไปด้วยคนบาปคนชั่ว	 หรือการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว	 โดยมักปรากฏในรายการที่น�า
เค้าโครงมาจากเรื่องจริง	 (Factual	 Program)	 เช่น	 รายการ	
“กรรมลขิติ”	หรอื	รายการ	“84000”	ของสถานโีทรทศัน์ช่อง	
5	 หรือ	 รายการ	 “บันทึกกรรม”	 ของสถานีโทรทัศน์ช่อง	 3	
เป็นต้น	ทั้งนี้	การน�าเสนอแบบ	Real	World	นี้	มักมีรูปแบบ
รายการทีเ่หมอืนกนัอยู	่อย่างหนึง่	คอื	มกัมพีระสงฆ์เป็นผูต้อบ
ปัญหาธรรมช่วงท้ายรายการเสมอ	 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่
สอดคล้องกับรสนิยมของวัยรุ่น	 จึงไม่ค่อยได้รับความสนใจ
เท่ากับการน�าเสนอแบบ	Dream	World	ในวิธีแรก	(กาญจนา	
แก้วเทพ	และ	ทิฆัมพร	เอี่ยมเรไร,	2554)

แนวคิดเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง (Narration) ที่เน้นตัว

ละครในการสอนเรื่องบาปบุญ

	 แนวคิดนี้เกิดจาการวิเคราะห์เรื่องเล่า	 หรือเนื้อหา
ประเภทบนัเทงิคดี	หรอืเรือ่งทีแ่ต่งขึน้	(Fiction)	เช่น	นวนยิาย	
ละครโทรทัศน์	 หรือภาพยนตร์	 ว่าได้สะท้อนค่านิยม	 วิถีการ
ด�าเนนิชวีติ	หรอืโลกทศัน์	เป็นต้น	ดงันัน้	เรือ่งเล่าในยคุปัจจบุนั
ที่แม้จะยังคงเป็นเรื่องสมมติ	 แต่ยังคงมุ่งศึกษาการประกอบ
สร้าง	(Construction)	ความหมายทีแ่ฝงอยูใ่นละคร	หรอืงาน
ทางสื่อมวลชนต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความจริงในสังคมนั้น	 หรือ
จะเป็นสิ่งที่มีหรือไม่มีในโลกก็ตาม	 แต่ได้เกิดการสร้างภาพ
ตัวแทนขึ้น	เพื่อท�าความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆ	(นิรินทร์	
เภตรไชยอนันต์,	2550)
	 การเล่าเรื่องมีวิธีการส่งสารที่มีโครงสร้างและองค์
ประกอบที่แน่นอน	คือ	“ตรรกะของการเล่าเรื่อง”	(กาญจนา	
แก้วเทพ,	2552)	ซึง่เน้นเฉพาะ	ฝ่ายพระเอก-นางเอก	และการ
เล่าเรือ่งทีต้่องมเีรือ่งเหนอืธรรมชาต	ิ(Magic)	ในนทิานพืน้บ้าน
อาจจะหมายถึงบรรดาของวิเศษต่างๆ	 ซึ่งอาจหมายถึงความ
สามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาของตัวละครหลักไปด้วย									
องค์ประกอบต่างๆ	ดังนี้
	 	 (ก)	 ฝ่ายพระเอก-นางเอก
	 	 (ข)	 ฝ่ายผู้ร้าย
	 	 (ค)	 มีความขัดแย้งระหว่าง	2	ฝ่าย
	 	 (ง)	 มีผู้ช่วยหรือมือที่สาม	ซึ่งอาจเข้าข้างฝ่ายใด
	 	 	 ฝ่ายหนึ่ง
	 	 (จ)	 ต้องมี	Magic	ซึ่งในนิทานพื้นบ้านอาจจะ
	 	 	 หมายถึงบรรดาของวิเศษต่างๆ	ซึ่งอาจ
	 	 	 หมายถึงความสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดา
	 	 	 ของตัวละครหลัก
 การวิเคราะห์ตัวเอก (Hero)	 เนื่องจากพระเอกและ
นางเอกของเรือ่ง	เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัมากในการเล่าเรือ่ง	
ดงันัน้	จงึสนใจวเิคราะห์ตวัเอกเป็นพเิศษ	โดยวธิกีารวเิคราะห์
คุณลักษณะของตัวละครหลักประเภทต่างๆ	 ซึ่งสามารถแบ่ง
ตามวถิ	ี(Mode)	ของแต่ละประเภทละครในรปูแบบต่างๆ	โดย
ใช้เกณฑ์การพจิารณา	กจิกรรมของตวัเอกเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ต�าแหน่งผู้ชม	ซึ่งเป็นคนสามัญธรรมดา	(Hero’s	power	of	
action)	ในรายละเอียดดังนี้
	 	 (ก)	ตวัเอกมพีลงัอ�านาจเหนอืกว่าคนด	ู(คนธรรมดา
สามญั)	เช่น	เป็นซเูปอร์แมน	นกัสบืสายลบั	หรอืตวัเอกทีม่คีณุ
งามความดีอย่างยิ่ง	
	 	 (ข)	ตัวเอกมีพลังอ�านาจต�่ากว่าคนดู	 ได้แก่	ตัวเอก
ประเภทอสูรมาร	พ่อมด	หมอผี	ที่ใช้อ�านาจอย่างไม่เป็นธรรม
ต่อผู้อื่น	
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	 	 (ค)	 ตัวเอกที่มีพลังอ�านาจอยู่ในต�าแหน่งเดียวกับ			
คนด	ูคอื	มนษุย์ธรรมดาทีม่ดีแีละชัว่อยูใ่นตวั	มคีวามฉลาดและ
โง่เขลารวมอยู่ในคนๆ	เดียว
	 ตามแนวคิดนี้	จะขอยกตัวอย่างการเล่าเรื่องของละคร
แนววิญญาณที่สอดแทรกเรื่องบาปบุญได้อย่างน่าสนใจ	 คือ	
เรื่อง	“รากบุญ”	และละครเรื่อง	“The	Sixth	Sense	สื่อรัก
สมัผสัหวัใจ”	โดยจะขออธบิายถงึวธิกีารเล่าเรือ่งทีเ่น้นการสอน
หลักธรรมะให้กับกลุ่มวัยรุ่น	 โดยใช้วัยรุ่นที่เป็นตัวละครหลัก	
เป็นผู้สื่อสารหลักค�าสอนศาสนาพุทธผ่านละครโทรทัศน์	

แนวคิดการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญผ่านตัวละครหลัก

ของละครเรื่อง “รากบุญ”

	 ละครเรื่อง	“รากบุญ”	เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวน	
ค้นหาความจริง	 ที่ตัวละครหลักเป็นวัยรุ่น	 (นางเอก)	 ที่มี
ลกัษณะนสิยัสะท้อนพฤตกิรรมของวยัรุน่ในปัจจบุนั	คอืมคีวาม
กล้ามากขึน้	มกีารต่อปากต่อค�า	และทีส่�าคญั	นางเอกสามารถ
พดูคยุกบัวญิญาณได้อย่างกล้าหาญปราศจากความกลวั	ในบท
ละคร	 นางเอกมีบทสนทนาต่อรองกับวิญญาณที่ปรากฏกาย
ขอความช่วยเหลอื	โดยนางเอกกล่าวว่า	“ถ้าอยากให้ช่วยกต้็อง
มาแบบสวยๆ	 หล่อๆ	 นะ”	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างจากละครยุค
ก่อนๆ	โดยสิ้นเชิง	
 ละครเรื่อง “รากบุญ” มีการเล่าเรื่องที่มีองค์ประกอบ
ครบ ได้แก่ (ก) พระเอก คือ ลาภิณ ลูกชายเจ้าของกิจการจัด
งานศพครบวงจรที่นางเอกท�างานอยู่ (แสดงโดย พิรัชต์ นิธิ-
ไพศาลกุล) นางเอก คือ เจติยา หรือ เจ (แสดงโดย ราศี บา-  
เล็นซิ เอก ้า) นักศึกษาป ีสุดท ้ายคณะนิติศาสตร ์ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ�าต้องหางานพิเศษท�าเพื่อเป็นค่าเล่า
เรียนของตนเอง (ข) ผู้ร้าย คือ พิสัย (โกสินทร์ ราชกรม)         
น้าชายของพระเอกทีพ่ยายามกดีกนัมใิห้ลาภณิ ซึง่เป็นทายาท
ตวัจรงิมายุง่เกีย่วกบัธรุกจิเพือ่หวงักอบโกยผลประโยชน์อย่าง
เต็มที่ (ค) มีความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝ่าย ซึ่งในละคร ตัวร้าย
ต้องการทรพัย์สมบตัขิองพระเอก จงึท�าทกุวถิทีางเพือ่ให้ได้มา
แบบไม่ถูกต้อง ผิดศีลธรรม โดยมีนางเอกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
เพราะพ่อของพระเอก ได้ท�าพินัยกรรมส่วนหนึ่งมอบให้
นางเอกไว้  (เหตุผลเพราะนางเอก คือ ผู้สืบทอดครอบครอง
กล่องรากบญุต่อจากพ่อของพระเอก แต่ไม่มใีครทราบเรือ่งนี)้ 
(ง) ต้องมีผู้ช่วยหรือมือที่สาม ซึ่งอาจเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จากเนื้อหาละครจะพบว่า มือที่สามที่คอยเสริมเรื่องราว คือ 
หนุม่รปูงามทีช่ือ่ ปราณ โดยปราณนัน้ถอืก�าเนดิจากพลงักเิลส
ของมนุษย์ที่สั่งสมจากความปรารถนาของผู้คนมานานนับ
หลายร้อยปี และต้องการปกป้องกล่องรากบุญมิให้นางเอก

ท�าลาย ปราณจึงพยายามขัดขวางมิให้งานของนางเอกได้ท�า
ส�าเร็จ และเมื่อไม่ได้ผลปราณจึงเลือกที่จะฆ่านางเอกทิ้ง เพื่อ
ปลดปล่อยกล่องรากบุญให้เป็นอิสระ และจะได้มีสิทธิ์หา
เจ้าของคนใหม่ได้ และ (จ) ต้องม ีMagic (ความสามารถเหนอื
ธรรมชาติมากกว่ามนุษย์ธรรมดา) ที่มาจากตัวละครหลัก คือ 
นางเอก (เจติยา) มีความสามารถพิเศษที่ได้รับอิทธิพลจาก
กล่องรากบุญ ที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้ด้วยตาเปล่า   
(ภัทราวดี	ธีเลอร์,	2556ข)
 

ภาพที่ 1	ภาพประกอบละครเรื่อง	“รากบุญ”
ที่มา:	สถานีโทรทัศน์ช่อง	3	(2555)

	 การที่ตัวละครหลัก	(นางเอก)	มีอ�านาจพิเศษ	ที่ไว้ช่วย
เหลือวิญญาณในเรื่อง	ถือเป็นตัวเอก	(Hero)	แบบผู้แสวงหา
ความจริง	(Seeking	Hero)	ขององค์ประกอบการเล่าเรื่อง	ที่
มลีกัษณะทีถ่กูส่งออกไปค้นหาความเป็นจรงิบางอย่างในละคร	
เพื่อให้เรื่องราวในละครคลี่คลายด้วยอ�านาจพิเศษจากกล่อง
รากบุญเหล่านั้น	 และยังมีคุณลักษณะที่เป็นผู ้มีคุณธรรม	
(Righteous	Hero)	เช่นเดยีวกนั	ทีม่ลีกัษณะมคีวามเป็นธรรม
สูง	ท�าทุกอย่างเพื่อความถูกต้อง	และถูกศีลธรรมอีกด้วย
	 ละครเรื่อง	“รากบุญ”	น�าเสนอวาทกรรมแฝงอยู่ในค�า
พูดของตัวละคร	โดยจะพูดซ�้าๆ	ในเรื่องการท�าความดี	ละเว้น
ความชั่ว	ซึ่งเป็นค�าพูดของตัวละครหลัก	เช่น	“การท�าบุญมัน
ต้องท�ามาจากใจ		ไม่ใช่มีของมาแลกเปลี่ยน		ถ้าอย่างนั้นมันก็
ไม่ต่างอะไรกับการค้าบุญ”	 “การสร้างกุศล	 เกิดจากหัวใจที่
อยากท�า”	 จะเห็นว่าตัวละครหลักของละครเรื่องนี	้ พยายาม
ย�า้เสมอว่า	“การท�าด	ีเราไม่ควรหวงัสิง่ตอบแทน”	สะท้อนวถิี
มนุษย์ในยุคปัจจุบันประการหนึ่งว่า	 ทุกวันนี้มนุษย์เราช่วย
เหลือกันและกัน	 โดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงซึ่งผลประโยชน์
ทัง้สิน้	ซึง่ในละครจะก�าหนดให้ตวัละครคนหนึง่คอื	ปราณ	(ตวั
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กรกฎาคม-กันยายน 2556

กิเลสในละคร)	ท�าหน้าที่ยุแยงให้คนท�าความชั่วมากขึ้น	และ
มักมีวาทกรรมด้านมืด	 ตอกย�้าการมีกิเลสของมนุษย์เสมอว่า	
“มนุษย์ทุกคนย่อมมีกิเลส	จึงไม่มีใครชนะฉันได้”		 	
	 สญัญะทีใ่ช้ในละคร	กส็อดคล้องกบัการจ�าแนกลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของผู ้รับสารของ	 ปรมะ	 สตะเวทิน	
(2540)	 ที่ว่าผู้รับสารที่มีอายุน้อยกว่ามักมีความคิดเสรีนิยม
มากกว่าคนทีม่อีายมุาก	ในขณะทีค่นทีม่อีายมุากมกัจะมคีวาม
คดิอนรุกัษ์นยิมมากกว่า	เช่น	มจัจรุาช	ในละครเรือ่งนี้	ทิง้ภาพ
มัจจุราชตัวสีแดงมีเขา	 ถือไม้ตะพดหัวกะโหลก	 หน้าโกรธ
เกรี้ยวโดยหมดสิ้น	 กลับเป็นมัจจุราชที่มีรูปลักษณ์แปลกตา	
พร้อมกับวาทกรรมของท่านมัจจุราชเองที่กล่าวว่า	 “เรามี					
รูปลักษณ์เปลี่ยนไปตามความคิดของมนุษย์	 รูปลักษณ์ที่เจ้า
สร้างเราขึ้นมา	เจ้าสร้างขึ้นมาเท่านั้น”	
 

ภาพที่ 2	ภาพประกอบเพื่อใช้อธิบาย	“มัจจุราช”	ในละคร
ที่มา:	“นั่งดูรากบุญ	มัจจุราชในรากบุญเหมือน...”	(2555)

	 การเล่าเรื่องของละครเรื่อง	 “รากบุญ”	 เป็นลักษณะ
การสอนธรรมะแบบ	 “สาระ-บันเทิง”	 (Edutainment)	 คือ
การน�าเสนอเนื้อหาสาระความรู้ให้แก่ผู้ชมละครโดยไม่ท�าให้
รูส้กึเบือ่หน่าย	แต่กลบัให้ความรูส้กึเพลดิเพลนิไปกบัการเรยีน
รูเ้รือ่งราวต่างๆ	ซึง่สอดคล้องกบัรสนยิมและความต้องการของ
วัยรุ่นในปัจจุบัน	
	 ค�าว่า	“Entertainment”	เกิดจากการสนธิค�าศัพท์	2	
ค�า	 คือ	 Education	 ซึ่งหมายถึง	 “สาระความรู ้”	 กับ	
Entertainment	 ซึ่งหมายถึง	 “ความบันเทิง”	 โดยแปลเป็น
ภาษาไทยว่า	“สาระ-บันเทิง”	ปาริชาติ	สถาปิตานนท์	(2541)		
ได้ให้ความหมายของค�าว่า	“สาระ-บนัเทงิ”	คอื	กลยทุธ์ในการ
ผสมผสานข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านต่างๆ	 ที่เอื้อต่อการ
พัฒนา	 เช่น	 การวางแผนครอบครัว	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
ฯลฯ	เข้ากับความบันเทิง	โดยมีเป้าหมายชัดเจน	และน�าเสนอ
ผ่านสือ่บนัเทงิรปูแบบต่างๆ	เน้นให้ผูช้มได้รบัความรู	้มทีศันคติ	
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้	 โดยน�าเสนอเนื้อหาสาระที่

กระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจติดตาม	 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	
และน�าเนื้อหาสาระที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ	 จนน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น	
	 กลยุทธ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อปี	 2541	 โดยมีละครบางเรื่องที่	
สอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม	 เช่น	 ละครเรื่อง	
“เจ้ากรรมนายเวร”	เป็นต้น	(ปรวรรณ	โลหะวฒันวงษ์,	2543)	
ถอืว่าเป็นการน�าเสนอเนือ้หา	และรปูแบบใหม่ทีน่่าสนใจ	ท�าให้
ผู้ชมละครติดตามอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าละครโทรทัศน์ไทย
ยังคงเน้นเรื่องของการท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 และผลจากการ	
กระท�าไม่ว่ารูปแบบการน�าเสนอจะเปลี่ยนไป

แนวคิดการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญผ่านตัวละครหลัก

ของละครเรือ่ง “The Sixth Sense สือ่รกัสมัผสัหวัใจ”

	 ในปี	2555	มลีะครโทรทศัน์เรือ่ง	“The	Sixth	Sense	
สือ่รกัสมัผสัหวัใจ”	ทีน่�าเสนอผ่านสถานโีทรทศัน์ช่อง	3	ทกุวนั
ศกุร์-เสาร์-และอาทติย์	เวลา	20.30	-	22.45	น.	มกีารเล่าเรือ่ง
สอดแทรกจริยธรรม	 ศีลธรรม	 ความเชื่อเรื่องวิญญาณ	 และ		
ความศรัทธาในพุทธศาสนา	 เป็นละครแนวรักโรแมนติกคอม
แมนดี้	 แฟนตาซี	 น�าเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครหลักซึ่งเป็น								
ผูห้ญงิวยัรุน่	5	คน	โดยแต่ละคนจะมสีมัผสัพเิศษคนละ	1	อย่าง
ได้แก่	หทูพิย์	ตาทพิย์	กลิน่	สมัผสั	และญาณ	โดยทีห่ญงิสาวทัง้	
5	คนนัน้มบีคุลกิภาพแตกต่างกนั	เสมอืนเป็นตวัแทนบคุลกิของ
วยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนัในปัจจบุนั	โดยนกัแสดงทีเ่ป็นตวัเอกในเรือ่ง
นัน้มคีวามเชือ่เรือ่งวญิญาณ	และศรทัธาในพทุธศาสนา	ต่อสูก้บั
ตวัร้ายในละครทีเ่ล่นเรือ่งไสยศาสตร์	มนต์ด�า	บทละครของเรือ่ง
เน้นการสอนเรือ่งการด�ารงตนในสงัคมด้วยศลีธรรม	 จรยิธรรม	
และศรทัธาในพระพทุธศาสนา	(ภทัราวด	ีธเีลอร์,	2556ก)
 

ภาพที่ 3	ภาพประกอบละครเรื่อง	The	Sixth	Sense	สื่อรัก
สัมผัสหัวใจ
ที่มา: ทีแอลซีไทยดอทคอม	(2555)
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 การเล่าเรื่องจากละครเรื่อง The Sixth Sense สื่อรัก
สัมผัสหัวใจ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ ที่มาจากความ
สามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาของตัวละครหลักที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันตามสัมผัสทั้ง 5 ในความเชื่อของคนไทย โดย
ก�าหนดเป็นลักษณะนิสัยของตัวละครหลักทั้ง 5 คน ได้แก่ ตัว
ละครที่ 1 คือ ญาณิน ผู้มีความสามารถในการสื่อสารกับจิต
วิญญาณ โดยการเจริญสมาธิถอดจิตได้ ตัวละครที่ 2 คือ 
สคุนธรส ทีม่คีวามสามารถในการดมกลิน่จติวญิญาณ ตวัละคร
ที่ 3 คือ เนตรสิตางศ์ุ ที่มีความสามารถในการมองเห็นจิต
วิญญาณ ตัวละครที่ 4 คือ กรรัมภา ที่มีความสามารถในการ
สัมผัส และล่วงรู้อดีตของบุคคลที่สัมผัสได้ และสุดท้ายตัว
ละครที่ 5 คือกรรณา ที่มีความสามารถในการได้ยินเสียงของ
จติวญิญาณทีต้่องการสือ่สาร จะเหน็ได้ชดัเจนว่า การเดนิเรือ่ง
ของตัวละครทั้ง 5 คน มักจะน�าเสนอเรื่องราวของละครที่มี
การท�างานร่วมกนั โดยผนกึพลงัความดจีากสมัผสัทัง้ 5 ในการ
ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มาจากพลังมืดเสมอ ผู้วิจัยสังเกตว่า การที่
ตวัละครหลกัมอี�านาจพเิศษและใช้พลงัร่วมกนัในการท�าความ
ดีเพื่อสังคมส่วนรวม ตรงกับแนวคิดการวิเคราะห์ตัวเอก 
(Hero) ขององค์ประกอบการเล่าเรื่อง เนื่องจากตัวเอกมีพลัง
อ�านาจเหนือกว่าคนดู (คนธรรมดาสามัญ) ที่มีพลังพิเศษใน
การล่วงรู้อนาคต ช่วยกันท�าลายล้างสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วย
อ�านาจพิเศษเหล่านั้น	(ภัทราวดี	ธีเลอร์,	2556ก)
	 ภาษาที่ใช้ในละครเป็นภาษาวัยรุ่น	 โดยมีการใช้ภาษา
องักฤษปนภาษาไทย	ใช้สร้างสสีนัได้เป็นอย่างด	ีรวมถงึการตัง้
ชื่อตัวละครให้แปลกไปจากเดิมเพื่อสร้างความน่าสนใจด้วย	
เช่น	 เรียกกุมารทองที่ตัวละครหลักเลี้ยงไว้	 ว่า	 “Golden	
Baby”	แทนค�าว่า	“กุมารทอง”	เป็นต้น
	 วาทกรรมในละครเรีอ่ง	The	Sixth	Sense	สือ่รกัสมัผสั
หัวใจ	 ส่วนใหญ่เป็นวาทกรรมทางพุทธศาสนาและบาปบุญที่
ตัวละครหลักทั้ง	 5	คนจะเป็นผู้น�าสนทนาตลอดเวลา	 โดยใช้
ภาษาวยัรุน่	ใช้ค�าเปรยีบเทยีบเพือ่สือ่สารให้วยัรุน่	(ผูช้ม)	เข้าใจ
ง่ายขึ้น	และสามารถท�าความเข้าใจได้ง่ายกว่าการสื่อสารโดย
พระสงฆ์	ซึง่ส่วนใหญ่วาทกรรมจากละครเรือ่งนีจ้ะเน้นหนกัไป
ทางการท�าดีได้ดี	 ท�าชั่วได้ชั่ว	 เช่น	 “พวกหลอกลวงก็เหมือน
พวกกระเป๋ายี่ห้อปลอมเกรดเอ”	“ความดีกับความชั่วไม่มีวัน
อยูข้่างเดยีวกนั	ความถกูต้องแกสะกดเป็นไหม”	“บญุกค็อืบญุ	
เวรกรรมก็ส่วนเวรกรรม	มันแก้กันไม่ได้หรอก	ท�าบุญก็ได้บุญ	
จะไปล้างบาปได้ยังไง	 มันคนละเรื่องกัน”	 “พวกโกงกินนี่มัน
มารสงัคมจรงิๆ”	และ	“ส�าหรบัคนทีใ่ห้อภยัและช่วยศตัรอูย่าง
พวกเรา	มันก็เท่เหมือนกันนะ”	เป็นต้น

	 การสือ่ความหมายในระดบัสญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในละครผ่าน
ตวัละคร	มกีารสือ่สารด้วยภาพโดยใช้สญัญะแทนสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ
ซึ่งอาจเป็นเรื่องล้าสมัยในความคิดของวัยรุ่น	 มีการใส่สัญญะ
ใหม่ลงไปในละคร	 เช่น	 ใช้ผ้าเช็ดหน้าลงอาคมแทนผ้ายันต์						
สแีดง	การใช้เชอืกแทนสายสญิจน์	หรอืการใช้สญัลกัษณ์ใบโพธิ์
เงิน-โพธิ์ทองปลิวในอากาศ		แทนบารมีแห่งความดี	เป็นต้น	

บทสรุป

	 การเล่าเรือ่งทีเ่กีย่วกบัศาสนาในรปูแบบละครโทรทศัน์
เป็นปรากฏการณ์ที่น ่าสนใจเพราะมีบทบาทเสริมสร้าง
คณุธรรม	และจรยิธรรมในกลุม่วยัรุน่ไทย	โดยเฉพาะกลุม่ทีอ่ยู่	
“ห่างวัด”	 ทั้งนี้	 สื่อโทรทัศน์มีรายการประเภทสอนธรรมะ
จ�านวนมาก	 แต่มักมีรูปแบบและวิธีการน�าเสนอเนื้อหาในรูป
แบบเดิมๆ	เช่น	พระเทศน์	พระให้แง่คิดตอนจบรายการ	หรือ
การจ�าลองเหตุการณ์	 ซึ่ งทิศทางการน�าเสนอเหล ่านี้																				
ไม่สอดคล้องกับรสนิยมและความสนใจของวัยรุ่นในปัจจุบัน	
	 ละครยังมีบทบาทต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่าง
มาก	 โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุม	
และคนในชมุชนยงัต้องชมโทรทศัน์เป็นสือ่หลกัอยู	่	ดงันัน้การ
สร้างละครที่ต้องการสอดแทรกหลักค�าสอนทางพุทธศาสนา
ไปสู ่วัยรุ ่น	 ต้องปรับรูปแบบ	 และการน�าเสนอเนื้อหาให้
สอดคล้องกบัรสนยิมของวยัรุน่จงึจะสมัฤทธิผ์ลได้อย่างด	ีโดย
อาจด�าเนินการดังนี้
	 1.	ปรับบทละครให้ทันสมัยมากขึ้น	
	 2.	ก�าหนดตวัละครให้เป็นวยัรุน่ทีก่�าลงัได้รบัความนยิม
ในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกันในยุคนั้น	
	 3.	ให้ตัวละครหลักมีบทสนทนาที่เป็นภาษาวัยรุ่นที่ใช้
กันในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	การเปรียบเปรยบุคคล	การเสียดสี
เหตุการณ์หรือบุคคลในสังคมผ่านบทละคร	เป็นต้น
	 4.	ปรบัเปลีย่นสญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในละคร	ให้เข้ากบัยคุสมยั
และความคดิของวยัรุน่ในปัจจบุนั	ทีม่คีวามคดินอกกรอบมาก
ขึน้	เช่น	ในละครเรือ่ง	“The	Sixth	Sense	สือ่รกัสมัผสัหวัใจ”	
มีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ผ้ายันต์จากสีแดงมาเป็นผ้าเช็ดหน้า	
เป็นต้น
	 การปรบัรปูแบบการน�าเสนอใหม่	อาจท�าให้ผูช้มทีเ่ป็น
วยัรุน่รูส้กึว่าตวัละครนัน้มคีวามใกล้ชดิกบัตนเอง	ซึง่จะต่างกบั
ให้พระสงฆ์หรือตัวละครสูงอายุเป็นผู้สอนศาสนา	ดังนั้น	การ
สอนธรรมะผ่านละครโทรทัศน์ที่ไม่ยัดเยียดจนเกินไปในรูป
แบบสาระ-บันเทิงจึงน่าจะสอดคล้องกับวัยรุ่นมากที่สุดใน				
ยุคปัจจุบัน
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