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บทคัดย่ อ
การผลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่มีการถกเถียงกันมาก
เรื่ องความถูกต้ องกับข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ กบั เรื่ องของการแต่งเติมรายละเอียดเพื่อความ
บันเทิ ง การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งสารคดีจากบทความของผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านการผลิต
ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าการผลิตภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ ถือว่าเป็ นผลงานทางด้ านบันเทิง คนเขียนเรื่ องและละครเขียนบทความ
จะมีเสรี ภาพในการแต่งเติมเนื ้อหาด้ วย “ความจริ งทางวรรณศิลป์” เพื่อให้ เรื่ องราวสนุก น่าสนใจ
ชวนติดตาม และมีความเป็ นผลงานบันเทิ งที่ ปลุกเร้ าอารมณ์ ของผู้ชมได้ แต่ก็ยังคงต้ องดารง
ความหมายที่ แท้ จริ งเกี่ ยวกับตัวละครและเหตุการณ์ ที่มีอยู่ จริ งในประวัติศาสตร์ ในการสร้ าง
ผลงานบันเทิงนัน้ ผู้ผลิต ผู้เขียนเรื่ อง ผู้เขียนบทและนักแสดงจะต้ องร่ วมมือกันให้ ได้ ผลงานที่
สนุ ก และในขณะเดีย วกัน ก็ ส ร้ างแรงบัน ดาลใจให้ ผ้ ูช มไปศึก ษาเรื่ อ งราวของข้ อเท็ จ จริ ง ใน
ประวัติศาสตร์ เพิ่ มเติม แต่ผลงานบันเทิ งดังกล่าว ไม่ใช่การสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้ เกิ ดการ
ท่ อ งจ าแล้ ว ท าข้ อ สอบประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ แต่ เป็ นการสอนประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม ภาษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใ นอดีตได้ อย่ างสนุกและแนบเนี ย น การผลิ ตภาพยนตร์ แ ละละคร
โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ ให้ ตรงตามข้ อเท็จจริ งโดยไม่มีการแต่งเติมรายละเอียดจะทาให้ ผลงาน
เป็ นสารคดีประวัติศาสตร์ มากกว่าผลงานบันเทิง
คาสาคัญ: อิงประวิติศาสตร์ สารคดีประวัติศาสตร์ ข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ข้ อเท็จจริ งทาง
วรรณศิลป์ ความเป็ นผลงานบันเทิง ความสนุกและการปลุกเร้ าอารมณ์
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Abstract
The production of movies and TV series based on true stories in history is a
controversy whether it should they should portrait the exact true stories or they could
have details that are not true stories that happened in the past. This research is a
documentary research digging into reviews and criticism of people who are keen at
producing movies and TV series based on true stories. The research revealed that the
producer, the story writer, and the script writer should have liberty of “literary truth” to
add some details to make the production entertaining, interesting, and emotion
arousing, while maintaining the true meaning of the stories. To come up with a quality
production, the producer, the story writer, the script writer, and actors should work in
an integrated fashion to make the production entertaining and it should inspire the
audience to learn more about what really happened in the past. The production is not
a history lesson that the audience should memorize to past a test, but it should subtly
teach history, culture, languages, tradition, and customs in the past. To produce
movies and TV series that contain empirical truths exactly as they have been recorded
in the history will make the production a history documentary, not an entertainment it
should be.
Keywords: based on true stories, history documentary, literary truths, entertainment,
emotion arousing

2

วารสารนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม นิด้า

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2561)

บทนา
กระแสความนิ ยมละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ ของสังคมไทย ปรากฏการณ์ และ
กระแสความนิ ย มละครเรื่ อ งบุ พ เพสัน นิ ว าสท าให้ สัง คมพากัน วิ เ คราะห์ ว่ า ท าไมละครอิ ง
ประวัติศาสตร์ เรื่ องนี ้ จึงได้ รับความนิยมชมชื่นในระดับสูง แตกต่างจากภาพยนตร์ และการอิง
ประวัติศาสตร์ เรื่ องอื่นๆ ที่ เคยผลิตกันมาก่อนหน้ านี ้ คาตอบที่หลายๆคนพูดกันก็คือ เนื ้อเรื่ องดี
บทดี การผลิตดี นักแสดงทังหลายแสดงดี
้
บางคนมองละเอียดไปกว่านันกล่
้ าวคือมองว่าเครื่ อง
แต่งกายงาม เครื่ องประดับงาม สิ่งของที่ใช้ ประดับฉากเละเอียด บางคนก็ชื่นชมความมีคุณค่า
ของละครเรื่ องนีท้ ี่ สามารถปลุกกระแสนิ ยมไทย ทาให้ ประชาชนที่ รับชมละครเรื่ องนีไ้ ด้ เรี ยนรู้
ภาษาไทย วัฒ นธรรมไทย ประวัติ ศาสตร์ ไ ทย และหัน มาแต่ง ชุด ไทยนี เ้ ป็ นเอกลัก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมของชาติ เน้ นการแต่งในสาระปกติธรรมดาในชีวิตประจาวัน เช่น ไปทางาน ไปจับจ่าย
ซื ้อของ ไปเที่ยว ขึ ้นรถเมล์ ขึ ้นรถไฟฟ้ า คนแต่งกล้ าแต่ง คนมองก็มองด้ วยความรู้ สกึ ว่าเป็ นเรื่ อง
ปรกติ ท าให้ ชุดไทยสามารถเป็ นชุดที่ ป ระชาชนสามารถแต่งชุดไปไทยได้ ใ นวาระต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวันได้ มากขึ ้น ไม่ใช้ แต่งเฉพาะในวันที่เป็ นวาระพิเศษ เท่านัน้ การผลิตละครโทรทัศน์
และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ให้ เป็ นที่ นิยมของคนดูยังเป็ นเรื่ องที่ยาก แม้ ว่าการวิเคราะห์ ที่
กล่าวมาข้ างต้ น เป็ นการวิเคราะห์ที่มีสว่ นถูกต้ องเป็ นอย่างมาก แต่ก็ยงั ไม่อาจจะกล่าวได้ ว่าเป็ น
การวิเคราะห์ตามหลักวิชาการอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ การศึกษาค้ นคว้ าแนวทางการผลิตภาพยนตร์
และละครอิงประวัติศาสตร์ ตามหลักวิชาการ จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจสาหรั บผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ผลิตภาพยนตร์ และการอิงประวัติศาสตร์ ที่จะได้ เรี ยนรู้ และนาเอาความรู้ ดังกล่าวประยุกต์ใช้ ใน
การผลิตภาพยนตร์ และละครอิงประวัติศาสตร์ ให้ มีทงคุ
ั ้ ณภาพมีความสนุกที่โดนใจประชาชนที่
เป็ นผู้รับชม การศึกษาดังกล่าวนันสามารถท
้
าได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าบทความทางวิชาการและ
บทวิพากษ์ วิจารณ์ ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็ จทังที
้ ่เป็ น
ผลงานของคนไทยและของคนต่างชาติ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สิ่งที่ผ้ เู ขียนทังหลายได้
้
นาเสนอ
หลักการในการผลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อิงประวัติให้ สนุกและมีคณ
ุ ภาพ
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วัตถุประสงค์ ในการวิจยั
1. เพื่ อศึกษาแนวทางและการผลิตภาพยนตร์ และละครอิงประวัติศาสตร์ สนุกและมี
คุณภาพ
2. เพื่อเสนอแนวทางดังกล่าวให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการผลิตภาพยนตร์ และละครอิงประวัติ
ก็ได้ นาไปใช้ ในการผลิตภาพยนตร์ และละครประวัติศาสตร์ ที่มีทงคุ
ั ้ ณภาพและความสนุกที่ถูกใจ
ประชาชนผู้รับชม

วิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นกาวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยการศึกษาบทความที่นาเสนอแนวทางในการ
ผลิตและละครอิงประวัติศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็ จทังละครโทรทั
้
ศน์ของไทยและภาพยนตร์
ไทย รวมทัง้ ภาพยนตร์ และละครโทรทั ศน์ ในต่างประเทศ และนาเอาสาระสาคัญที่ ปรากฏใน
บทความเหล่านันมาประมวลสรุ
้
ปเป็ นแนวทางและเป็ นหลักการในการผลิตละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ อิงประวัติให้ มีคณ
ุ ภาพในการนาเสนอเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็
เป็ นผลงานที่ผ้ ชู มมองว่าสนุก น่าสนใจ และชวนติดตาม โดยวิเคราะห์ตามมิติต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
บทความที่ใช้ ค้นคว้ าในการศึกษาครัง้ นี ้
แนวคิดหลักในการผลิตละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ องิ ประวัตศิ าสตร์
Christina Hamlett (2018) ให้ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิง
ประวัติศาสตร์ ไว้ หลายประเด็นดังต่อไปนี ้
1) นาเสนอเรื่ องราวของบุคคลและเหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ จริ งในประวัติศาสตร์ ท่ มี ี
ความน่ าสนใจ
แนวคิดเบื ้องต้ นก็คือละครหรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะต้ องนาเสนอเรื่ องราวของ
คนหรื อเหตุการณ์จริ งในอดีตที่น่าสนใจ คนละครในเรื่ องจะต้ องเป็ นคนที่มีตวั ตนที่แท้ จริ งหรื อเป็ น
คนที่มีบทบาทเกี่ยวข้ องกับบุคคลที่มีตวั ตนที่แท้ จริ งจานวนหนึ่ง สาหรั บคนจริ งที่อยู่ในเรื่ องนัน้
จะต้ องมีความน่าสนใจพอๆกับคนที่เป็ นข่าวหน้ าหนึ่ง นอกเหนือ ในการเขียนเรื่ องและบทนัน้
ต้ องให้ ความสาคัญกับการใช้ ชื่อจริ ง เวลาจริ ง และสถานที่จริ ง ซึง่ คนเขียนเรื่ องและคนเขียนบท
สามารถค้ นคว้ าหาข้ อเท็จจริ งดังกล่าวได้ จากข้ อมูลใน Google ถ้ าหากนาเอาเรื่ องจริ งที่เกิ ด
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ขึ น้ มาใช้ ใ นการดึง ดูด คนดูไ ด้ ไ ม่ ถึ ง สองสัป ดาห์ ก็ อ าจจะสรุ ป ได้ ว่ า เรื่ อ งราวของบุ ค คลหรื อ
เหตุการณ์ ที่เกิดในอดีตนันคงไม่
้
ใช่เรื่ องที่จะประสบความสาเร็ จในการเป็ นละครหรื อภาพยนตร์
อิงประวัติศาสตร์
2) ใช้ เรื่ องจริ งผสมกับรายละเอียดที่มีตัวละครและเหตุการณ์ บางอย่ างที่ไม่ ใช่
เรื่ องจริงเพื่อสร้ าง “ความเป็ นละครหรื อภาพยนตร์ เพื่อความบันเทิง”
จากการวิเคราะห์ ละครโทรทัศน์ ของไทย และภาพยนตร์ ของอเมริ กาพบว่า เหตุการณ์
จริ งในประวัติศาสตร์ ชีวประวัติของบุคคลสาคัญ ในประวัติศาสตร์ เป็ นแรงบันดาลใจการผลิต
ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ โดยผู้เขียนเรื่ องและผู้เขียนบทที่ใช้ เรื่ องราวของ
คนที่ มีตวั ตนจริ ง มีเหตุการณ์ ที่แท้ จริ ง มีสถานที่ในการเกิ ดเหตุการณ์ ต่างๆทัง้ หลายจริ ง เป็ น
ปั จจัยหลักทาให้ ผลงานเหล่านันประสบความส
้
าเร็ จ แต่ในการเล่าเรื่ องให้ สนุกชวนติดตามนัน้ จะ
มีแ ต่เพี ย งสิ่ งที่ เป็ นข้ อเท็ จจริ งไม่ไ ด้ จะต้ องมีก ารเพิ่ มตัวละคร การกระทาของตัวละคร และ
เหตุ ก ารณ์ อื่ น ๆที่ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นประวัติ ศ าสตร์ แต่ ว่ า ผู้ เขี ย นเรื่ อ งและเขี ย นบทได้ น ามาใช้ เป็ น
รายละเอียดในการเล่าเรื่ องและการดาเนินเรื่ อ ง เพื่อที่จะทาให้ ละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิง
ประวัติศาสตร์ มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นละคร (Dramatization) ที่จะต้ องปลุกเร้ าอารมณ์ คนดูได้ ไม่ว่า
จะเป็ นอารมณ์ รัก อารมณ์ ชัง อารมณ์ สุข อารมณ์ เศร้ า อารมณ์ กลัว อารมณ์ ตื่นเต้ น การสร้ าง
อารมณ์ดีใจ อารมณ์ดีใจ อารมณ์สมหวัง อารมณ์ ผิดหวัง อารมณ์ สะใจ ในขณะที่ติดตามผลงาน
ที่เรี ยกว่าเป็ น “งานบันเทิงอิงประวัติศาสตร์ ” ที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับการทาเรื่ องจริ งให้ เป็ น
ละคร มีคุณสมบัติเป็ นผลงานที่ให้ ความบันเทิงกับคนดู ที่แตกต่างจากสารคดีประวัติศาสตร์ ที่
มุง่ เน้ นให้ ความรู้ ที่เป็ นข้ อเท็จจริ งมากกว่าการให้ ความบันเทิง แต่สาหรับการผลิตละครโทรทัศน์
หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ความสาคัญอยู่ที่ความสามารถในทาเรื่ องจริ งให้ เป็ นภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ที่สนุก น่าสนใน ชวนติดตาม และปลุกเร้ าอารมณ์ร่วมให้ กบั คนดูได้
3) ต้ องเพิ่มเติมเสริ มเรื่ องจริ งเพื่อทาให้ มีความเป็ นงานบันเทิงประโลมโลก
(Melodrama) ที่ปลุกเร้ าอารมณ์ คนดูได้ ลึกซึง้
ผู้เชี่ ย วชาญการวิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ ล งความเห็ น ว่าละครโทรทัศน์ ห รื อภาพยนตร์ อิง
ประวัติศาสตร์ จะต้ องมีลกั ษณะแบบผลงานแบบ Melodrama ซึง่ หมายความว่าจะเป็ นผลงาน
ละครหรื อภาพยนตร์ ที่สร้ างความตื่นเต้ น เร้ าใจ ปลุกความรู้ สึกบางอย่างให้ กับคนดูได้ อย่าง
เข้ มข้ น โดยคนดูจะมีอารมณ์ ร่วมกับตัวละครที่เป็ นตัวเอกของเรื่ อง ในการเขี ยนเรื่ องและการ
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เขียนบท ผู้เขียนจะต้ องวางโครงเรื่ องให้ ชวนติดตาม ซึง่ เรื่ องราวที่เป็ นข้ อเท็จจริ งในอดีต มักจะไม่
เพียงพอที่จะทาให้ โครงเรื่ องมีเรื่ องราวที่ชวนติดตาม ดังนันการใส่
้
เหตุการณ์ และตัวละครที่ไม่มี
อยู่จริ งมาเป็ นรายละเอียดที่เป็ นองค์ประกอบในการเดินเรื่ องเกี่ยวกับตัวละครที่มีอยู่จริ งจึงเป็ น
สิ่งที่จาเป็ น ทาให้ เรื่ องราวในประวัติศาสตร์ มีความเข้ มข้ น เข้ าถึงอารมณ์ ความรู้ สึกของคนดูได้
อย่างเต็มที่ ทาให้ ละครและภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ที่ต้องการนาเสนอเรื่ องราวที่มีอยู่จริ งใน
ประวัติศาสตร์ กลายเป็ นละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ที่สนุก ชวนติดตามอย่าง
ไม่น่าเบื่อเหมือนภาพยนตร์ สารคดีประวัติศาสตร์ (บางเรื่ อง) ดังนันอาจจะกล่
้
าวได้ ว่าการผลิต
ละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ นนั ้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต ทังผู
้ ้ อานวยการสร้ าง
ผู้เขียนเรื่ อง และ Jennifer M. Wood (2017) ให้ ความคิดเห็นว่า ผู้เขียนบทจะต้ องสร้ างให้ เป็ น
ผลงานในรู ปแบบ Melodrama (ในภาคภาษาไทยเรี ยกว่า “ผลงานประโลมโลก”) ซึ่งหมายถึง
ละครที่ปลุกเร้ าอารมณ์ ได้ อย่างเข้ มข้ น ลึกซึ ้ง รุ นแรง เป็ นผลงานบันเทิงที่สนุก ตื่นเต้ น และชวน
ติดตามไปกับเรื่ องราวอย่างเข้ มข้ นตลอดทังเรื
้ ่ อง โดยไม่ติดขัดกับหลักเหตุและผลแห่งความเป็ น
จริ ง (plausibility) ในขณะที่ความจริ งในประวัติศาสตร์ ไม่ได้ ถูกบิดเบือนไปจากประวัติศาสตร์
แต่มีการเพิ่มเติมตัวละครและเหตุการณ์ ต่างๆที่ไม่มีอยู่จริ งเข้ ามาเป็ นรายละเอียดที่ช่วยทาให้
โครงเรื่ องสนุก
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นอุตสาหกรรมการสร้ างสินค้ าบันเทิง
ทางวัฒนธรรมเพื่อการเรี ยนรู้ คคู่ วามบันเทิง ปริ ญดา เริ งศักดิ์ (2555) กล่าวว่า ผู้ผลิต คนดู และ
นักวิจารณ์ทงหลายจะต้
ั้
องมองว่าละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นธุรกิจบันเทิง
ที่มีลกั ษณะเป็ น “อุตสาหกรรมการสร้ างสินค้ าทางวัฒนธรรม” ในรู ปแบบของผลงานบันเทิงที่
สามารถกระตุ้นคนดูให้ สนใจติดตามชม รวมทังมี
้ การถ่ายทอดวัฒนธรรมภายในผลงานดังกล่าว
ไม่ ว่ า จะเป็ นวั ฒ นธรรมทางด้ านอาหาร เทศกาล พิ ธี ก รรม ภาษา วิ ถี ชี วิ ต การแต่ ง กาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ โลกทัศน์และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม ผลของ
การนาเสนอเรื่ องราวของวัฒนธรรมในละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ นนั ้ นอกจากจะให้ ความ
บันเทิง ให้ ความรู้ ทางด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ ว ผลงานประเภทนีย้ ังมีอิทธิ พลต่อ
ผู้ชมทางด้ านการท่องเที่ยว เฉพาะคนดูที่มีความชื่นชอบนักแสดง ชอบสถานที่ถ่ายทามาเป็ นฉาก
ของละครหรื อภาพยนตร์ ก็จะมีความต้ องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ถ่ายทา ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ ว่าการผลิตละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นผลงาน “สร้ างสินค้ าทาง
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วัฒ นธรรมเพื่ อ ความบัน เทิ ง ” ที่ น าไปสู่ ก าร “สร้ างสิ น ค้ า อื่ น ในอุต สาหกรรมอื่ น ๆในระบบ
เศรษฐกิจ” ได้ อีกด้ วย
โครงเรื่ องของละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ องิ ประวัตศิ าสตร์
Christina Hamlett (2018) ให้ แนวทางในการว่างโครงเรื่ องของการผลิตภาพยนตร์ หรื อ
ละครอิงประวัติศาสตร์ ไว้ หลายมิติดงั ต่อไปนี ้
ก่ อนจะวางโครงเรื่ องต้ องตรวจสอบสิทธิทางกฎหมายก่ อน ก่อนที่จะวางโครงเรื่ อง
ของละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ผู้ผลิตต้ องไม่ลืมตรวจสอบเรื่ องลิขสิทธิ์ในการ
ผลิตภาพยนตร์ และละครที่เป็ นเรื่ องราวของคนที่มีตวั ตนที่แท้ จริ ง ถ้ าเป็ นเรื่ องของคนที่มีชีวิตอยู่
ก็ต้องคุยกับเจ้ าตัว ถ้ าหากเป็ นคนที่ล่วงลับไปแล้ ว แต่ยังมีทายาทที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องคุยเรื่ องของ
ลิขสิทธิ์ ในการจะผลิตละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ ที่ได้ แรงบันดาลใจจากเรื่ องราวของคนที่ มี
ตัวตนจริ งๆ การใช้ ชื่อจริ งของคนที่มีอยู่จริ งต้ องตรวจสอบความถูกต้ องตามกฎหมายให้ ครบทุก
มาตรา เมื่ อ ได้ สิ ท ธิ ที่ ถู ก ต้ องตามกฎหมายแล้ ว ต้ อ งดู ว่ า สามารถเปลี่ ย นข้ อเท็ จ จริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ ได้ มากน้ อยเพียงใด การผลิตภาพยนตร์ และละครที่ เป็ นเรื่ องของคนที่มีตวั ตนที่
แท้ จริ งในประวัติศาสตร์ ผู้เขียนเรื่ องต้ องทาให้ โครงเรื่ องน่าสนใจ สนุก และให้ ข้อมูลที่เป็ นความรู้
แก่คนดู เพื่อให้ ได้ คุณลักษณะดังกล่าวผู้วางโครงเรื่ องจะต้ องเลือกว่าเหตุการณ์ ใดจะนามาใช้
เหตุการณ์ใดจะตัดทิ ้ง ความเป็ นตัวตนของตัวละครที่ควรนาเสนอคืออะไร ที่ควรจะเอาออกไปคืออะไร
ต้ องวางโครงเรื่ องให้ ปะติดปะต่ อด้ วยการเพิ่มเหตุการณ์ และตัวละครที่ไม่ มีอยู่
จริงในประวัตศิ าสตร์ ผู้เขียนเรื่ องอาจจะต้ องจัดเรี ยงเรื่ องราวใหม่ให้ โครงเรื่ องน่าติดตาม โครง
เรื่ องดัง กล่าวอาจจะไม่ตรงกับ ความจริ งเท่ าใดนัก แต่เป็ นการเล่าเรื่ องที่ เหมาะกับ การเป็ น
ภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์ ในโครงเรื่ องอาจมีเหตุการณ์ ที่ไม่ตรงกับความจริ ง บทสนทนาที่ไม่
ตรงกับความจริ ง ทังนี
้ ้เพราะเรื่ องของชีวิตจริ งอาจจะไม่ปะติดปะต่อ สับสนอลหม่าน เล่าให้ สนุก
และให้ เข้ าใจได้ ไม่ง่ายนัก แต่คนวางโครงเรื่ องต้ องทาให้ เป็ นเรื่ องเล่าที่ ปะติดปะต่อกันอย่าง
น่าสนใจชวนติดตาม เป็ นการ “สร้ างนิยายจากชีวิตจริ งที่น่าเบื่อ ” อย่างน่าเชื่อถือและคล้ อยตาม
เรื่ องราวที่ ตัวเอกเอาชนะอุปสรรคของชี วิตง่ายๆไม่เหมาะที่ จะสร้ างเป็ นภาพยนตร์ หรื อละคร
โทรทัศน์ เพราะไม่มีความน่าตื่นเต้ นชวนติดตาม เพราะปั ญหาต่างๆ คลี่คลายเร็ วเกินไป แต่ถ้าตัว
เอกเจอปั ญ หาที่ เ ลวร้ ายขึ น้ เรื่ อ ยๆ จนถึ ง ย่ า แย่ ที่ สุด จนเป็ นความยุ่ ง ยากที่ จ ะแก้ ไขท าให้
ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์น่าติดตามมากขึ ้น
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วางตั ว เอกให้ เ ป็ นคนที่ มี ปั ญหาและอุ ป สรรคของชี วิ ต ที่ ท าให้ ตั ว เอกต้ อง
พยายามแก้ ไขให้ หลุดพ้ นและเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการเขียนเรื่ องสาหรับนามาผลิตเป็ น
ละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะต้ องเริ่ มที่การกาหนดว่าจะใช้ ตวั ละครใดเป็ นตัว
เอก จะให้ เป็ นคนที่มีตวั ตนที่แท้ จริ ง หรื อจะเป็ นตัวละครที่สร้ างขึน้ มาให้ มีชีวิตที่มาเกี่ยวข้ องกับ
ตัวละครที่มีตวั ตนอยู่จริ ง และมีผลต่อการดาเนินชีวิตของตัวละครที่เป็ นคนที่มีตวั ตนที่ แท้ จริ ง ก็
ได้ เมื่อกาหนดตัวเอกแล้ ว การดาเนินเรื่ องจะต้ องให้ ตวั เอกของเรื่ องเป็ นคนที่ต้องเผชิญกับปั ญหา
และอุ ป สรรคต่ า งๆ ในการด ารงชี วิ ต เป็ นคนที่ ต กที่ นั่ ง ล าบาก การด าเนิ น เรื่ อ งจะต้ อ งให้
ความสาคัญกับพยายามที่จะแก้ ไขปั ญหาหรื อการเอาชนะอุปสรรคของตัวเอกที่ต้องเผชิญกับการ
กระทาที่ชวั่ ร้ ายของตัวละครที่เป็ นตัวร้ ายหลายคน อาจจะเป็ นการทาร้ ายตัวเอกแบบต่างคนต่าง
ทา หรื อร่ วมมือกันทา ส่งผลทาให้ ตวั เอกจะต้ องเผชิญกับปั ญหาหนักหน่วงขึ ้นเรื่ อยๆ ถือว่าเป็ น
พัฒนาการของโครงเรื่ องที่อุปสรรคของตัวเอกเข้ มข้ นขึน้ รุ นแรงขึน้ ยุ่งยากมากขึ ้น ในลั กษณะ
“โรคซ ้ากรรมซัด” เรี ยกร้ องความเห็นใจ และการเอาใจช่วยของคนดูที่ต้องการให้ ตัวละครเอก
หลุด พ้ น จากปั ญ หาและอุป สรรคของชี วิ ต ดัง นัน้ ผู้ เขี ย นจะต้ อ งก าหนดว่ าใครจะเป็ นผู้ร้ าย
หมายถึงตัวละครที่จะเป็ นคนที่ทาให้ ตวั เอกลาบากและแก้ ไขปั ญหาได้ ยากมากขึน้ ซึง่ จะต้ องมี
หลายคนจึงจะทาให้ ปัญ หาของตัวเองมีมากขึน้ ตัวเอกต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากที่ จ ะ
เอาชนะปั ญหาได้ คนดูก็จะถูกปลุกเร้ าอารมณ์เห็นใจตัวเอก เอาใจช่วยตัวเอก และชิงชังตัวละคร
ที่เป็ นผู้ร้ายทังหลาย
้
ความสามารถในการสร้ างโครงเรื่ องให้ ปลุกเร้ าอารมณ์ คนดูได้ ถือเป็ นหัวใจ
ของการวงโครงเรื่ อง
ตัวเอกสองลักษณะ แบบยอมคน (Submissive) และแบบต่ อสู้ด้วยความเชื่อมั่น
ในความถูกต้ องของตนเอง (Assertive) ตัวเอกของเรื่ องอาจจะเป็ น 2 ลักษณะ กล่าวคือ
ลักษณะแรกจะเป็ นคนดีที่ไม่คิดต่อกรกับใคร ยอมแพ้ ไม่ส้ คู น (Submissive) ลักษณะที่สอง ตัว
เอกจะเป็ นคนที่ พร้ อมที่ จะสู้ ไม่ยอมคนเพราะเชื่ อมั่น ในศักดิ์ ศรี และความถูก ต้ องของตนเอง
(Assertive) ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจารณ์สว่ นใหญ่มองว่าตัวเอกที่ลกุ ขึ ้นมาสู้คน ไม่ยอมให้ ความ
ชั่วร้ ายชนะความดี จะทาให้ ละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ สนุกและน่าสนใจ
มากกว่าตัวเอกที่ไม่ส้ คู น และการลุกขึ ้นมาสู้ของตัวเอกนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องสาเร็ จเสมอไป อันที่จริ ง
แล้ วความล้ มเหลวในการต่อสู้ของตัวเอกจะทาให้ เรื่ องน่าสนใจมากกว่า แม้ วา่ แพ้ ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า
ตัวเอกต้ องคิดสู้ตลอดเวลา ไม่ยอมแพ้ ง่ายๆ ไม่ท้อแท้ ทาให้ คนดูต้องคอยติดตามด้ วยความ
ตื่นเต้ นว่าในการเผชิญกับแต่ละปั ญหานันตั
้ วเอกจะสู้อย่างไร จะเอาชนะคนร้ ายทังหลายที
้
่สร้ าง
ปั ญหาให้ ชีวิตของเขาอย่างไร
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ปั ญหาของตัวเอกจะต้ องถึงขัน้ รุ นแรงที่ปลุ กเร้ าอารมณ์ ความรู้ สึกห่ วงใยและ
การเอาใจช่ วยของคนดู เนือ้ เรื่ องของละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะต้ อง
เป็ นเรื่ องราวของการต่อสู้กับปั ญหาของตัวเอกที่จะต้ องพบเจอกับผลลัพธ์ ของการต่อสู้ที่ย่าแย่
ต้ องเป็ นการต่อสู้กบั ปั ญหาบางอย่างที่รุนแรงขนาดเป็ นเรื่ องเป็ นเรื่ องตาย อาจจะเป็ นการสูญเสีย
คนรั ก สูญเสียชื่อเสียง สูญเสียสิทธิ์ สูญเสียทรั พย์สิน สูญเสียโอกาส ทังหมดนี
้
จ้ ะต้ องเป็ นเป็ น
เหตุการณ์ที่ตวั เอกหลีกเลี่ยงได้ ยาก อธิบายให้ คนอื่นเข้ าใจได้ ยาก มีเงื่อนไขบางอย่างที่ทาให้ ไม่
อาจจะทาสิ่งที่ต้องการจะทาได้ ถ้ าหากในการแก้ ไขปั ญหานันกลายเป็
้
นการกระทาที่เป็ นวีรกรรม
เป็ นเรื่ องที่ตัวเอกต้ องเจอกับความพินาศที่รุนแรง เป็ นเรื่ องของการที่ ตวั เอกถู กทาทารุ ณกรรม
เป็ นเรื่ องปริ ศนาที่ยงั ไม่คลี่คลายชวนติดตามเพื่อหาคาตอบ เป็ นเรื่ องความขัดแย้ งทางการเมือง
เป็ นการต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชน เป็ นเรื่ องของการต่อสู้กบั ความ อยุติธรรม หรื อเป็ นเรื่ องที่คน
ดูในฐานะเป็ นคนในสังคมมองเห็นตัวเองเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ ที่ตวั เอกต้ องเผชิญ
จะทาให้ ละครหรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ มีเรื่ องราวที่ น่าสนใจ เมื่อมีเรื่ องราวที่ สนุกชวน
ติดตาม หากวางโครงเรื่ องได้ ดงั นีแ้ ล้ ว ก็ถือได้ ว่าการผลิตภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ อิง
ประวัติศาสตร์ มาได้ ครึ่งทางแล้ ว ขันต่
้ อไปก็คือการลงมือเขียนบท
หลักการเขียนบทละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ องิ ประวัตศิ าสตร์
Allen B. Ury (2014) ให้ แนวคิดสาหรับคนเขียนบทภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์อิง
ประวัติศาสตร์ ไว้ หลากหลายประเด็น ดังต่อไปนี ้
ตรวจสอบลิขสิทธิ์อีกครั ้งก่ อนการเขีย นบท เพื่อป้องกันไม่ ให้ เกิดปั ญหาทาง
กฎหมายในภายหลั ง ก่อนจะลงมือเขี ยนบทละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์
ผู้ผลิตและผู้เขียนบทจะต้ องไม่ลืมตรวจสอบเรื่ องลิขสิทธิ์ในการผลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
ที่ เป็ นเรื่ องราวของคนที่ มีตัวตนอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ การใช้ ชื่อจริ งของคนที่ มีอยู่จริ งต้ อง
ตรวจสอบความถูกต้ องตามกฎหมายให้ ครบทุกมาตรา
สร้ างดุ ลยภาพระหว่ างการดารงรั กษาข้ อเท็จจริ งกับการทาให้ ละครโทรทัศ น์
หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ท่ ีให้ ความบันเทิง เมื่อได้ สิทธิ ที่ถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว
ต้ องดูว่าในการเขียนบทนัน้ ผู้เขียนบทสามารถเปลี่ยนข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ได้ มากน้ อย
เพี ยงใด การผลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ ที่เป็ นเรื่ องของคนที่ มีตัวตนในประวัติศาสตร์
ผู้เขียนบทต้ องสร้ างดุลยภาพระหว่างการทาให้ เป็ นผลงานบันเทิงที่น่าสนใจ สนุก และการให้
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ข้ อมูลที่เป็ นความรู้ ที่ถูกต้ องแก่คนดู เพื่อให้ ได้ ดลุ ภาพดังกล่าวผู้เขียนบทจะต้ องเลือกว่าจะนา
เหตุการณ์จริ งอันใดมาใช้ เหตุการณ์ใดจะทิ ้งไป
ค้ นคว้ าข้ อเท็จจริ งทางประวิติศาสตร์ โดยละเอียดและลึกซึง้ ก่ อนลงมือเขียนบท
สาหรับการเขียนบทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ นนั ้ ผู้เขียนบทจะต้ องค้ นคว้ า
อย่างจริ งจัง และต้ องอาศัยทีมงานและบุคลากรมากกว่าปกติ การเขี ยนบทละครโทรทัศน์ และ
ภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นงานที่มีความยากกว่าการเขียนบทละครและภาพยนตร์ ทวั่ ไป ทัง้
ยากในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ยากในการอาศัยจินตนาการเข้ ามาช่วยในการ
เขียนบท โดยต้ องไม่ให้ เรื่ องราวที่แต่งขึน้ มาใหม่ไปบิดเบือนข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่เดิม
ยากในการจะกาหนดฉากให้ อยู่ในสถานที่ที่มีความใกล้ เคียงกับสถานที่จริ ง ถ้ าหาไม่ได้ ก็ต้องให้
ฝ่ ายศิลปกรรมสร้ างฉากขึน้ มาใหม่เองทัง้ หมด หรื อบางครั ง้ ก็ต้องใช้ Computer Generated
Image—CGI คือการสร้ างภาพเสมือนด้ วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เข้ าช่วย ผู้เขียนบทจึงต้ องมี
ความรู้ ด้วยว่า CGI สามารถนามาใช้ ในการสร้ างฉากตามที่เขียนไว้ ในบทได้ อย่างไรบ้ าง ยากใน
ทุกขันตอนการเขี
้
ยนบทให้ เป็ นผลงานบันเทิงที่บอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ ใกล้ เคียงกับเหตุการณ์
ในอดี ตที่ เคยเกิ ดขึน้ จริ ง แต่ก็ ต้องทาให้ ผ ลงานดังกล่าวเป็ นผลงานที ให้ ความบัน เทิ ง ความ
พยายามทัง้ หลายที่ เกิดขึน้ ในการเขียนบทละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ เรื่ อง
หนึ่งๆนัน้ เปรี ยบเสมือนกาแพงที่ แยกละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ออกจาก
ละครและภาพยนตร์ ทวั่ ๆไป และในขณะเดียวกัน บทที่ดีนนก็
ั ้ เป็ นเสมือนสะพานที่ทอดนาละคร
หรื อภาพยนตร์ เรื่ องนันไปสู
้ ห่ นทางแห่ง “ผลงานคุณภาพ”
ต้ องระวังอย่ าให้ บทที่เขียนมีผลกระทบเชิงลบกับใครบางคนหรื อประเทศบาง
ประเทศ ผู้เขียนบทต้ องมีการศึกษาและค้ นคว้ าอย่างละเอียดลึกซึ ้งทุกแง่มมุ นอกจากนี ้ยังต้ อง
ระวังข้ อมูลที่อาจบิดเบือน หรื อก่อให้ เกิดปั ญหาต่อประเทศเพื่อนบ้ านตามมาภายหลัง นอกจากนี ้
เนื ้อเรื่ องยังเกี่ยวข้ องกับการย้ อนเวลาจากยุคปั จจุบนั ไปสู่สมัยในอดีต เป็ นเรื่ องราวที่ต้องอาศัย
จิตนาการในการเขียนบทค่อนข้ างสูงและต้ องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์และความละเอียดอ่อน
ในการที่จะทาให้ เนื ้อเรื่ องสนุกน่าติดตาม และไม่ขาดความสมเหตุสมผล (Plausibility) หากตัว
ละครใดยังมีชีวิตอยู่ หรื อมีทายาทอยู่ ผู้เขียนบทควรจะปรึ กษากับเจ้ าตัวหรื อทายาทก่อนว่าจะ
เขียนถึงคนๆนันในเรื
้
่ องใดได้ บ้าง หรื อมีอะไรที่เป็ นเรื่ องที่เจ้ าของเรื่ องหรื อทายาทไม่ต้องการให้
กล่าวถึง การให้ เกียรติบุคคลที่มีตวั ตนจริ งในเรื่ อ งถือว่าเป็ นมารยาทและจริ ยธรรมของการเขียน
บทละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์
10
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ต้ องระวังการท้ วงติงของคนบางกลุ่มที่ต้องการให้ ละครโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์
อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ให้ ตรงกั บ ข้ อเท็ จ จริ ง ทุ ก ประการเหมื อ นการผลิ ต สารคดี ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ละครโทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ อิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ใ นสายตาของผู้ เฝ้ าระวัง
วัฒ นธรรม (บางคน) และนัก ประวัติ ศ าสตร์ (บางคน) จะต้ อ งมี บ ททุก ช่ ว งทุ ก ตอนตรงกับ
ข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ แต่คนดูที่ต้องการความบันเทิ งคิดว่าบททุกช่วงทุกตอนไม่ต้อง
จาเป็ นต้ องจริ งทัง้ หมดจนทาให้ ละครหรื อภาพยนตร์ เป็ นเหมือนสารคดี (ที่หลายคนมองว่าน่า
เบื่อ) อย่างไรก็ดีควรจะมีหลายช่วงตอนที่ กระตุ้นคนดูให้ เกิดความอยากรู้ จักประวัติศาสตร์ ที่
แท้ จริ งในช่วงนันเพิ
้ ่มเติม โดยแสวงหาข้ อเท็จจริ งจากแหล่งข้ อมูลที่เข้ าถึงได้ เพื่อให้ ร้ ู ว่าคนที่ถูก
อ้ างชื่ อในละครหรื อในภาพยนตร์ จริ งๆ แล้ วเป็ นใครในประวัติศาสตร์ ทาให้ คนดูได้ เรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ เหมือนการต่อภาพทีละชิ ้นจนเห็นภาพรวมในที่สดุ
การใช้ จนิ ตนาการสร้ างเหตุการณ์ และตัวละครเพิ่มเพื่อให้ การเล่ าเรื่ องสนุ กตาม
ลักษณะของผลงานด้ านบันเทิงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและเป็ นความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้เขียน
บท ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ต้ องใช้ จินตนาการเข้ าช่วยเพื่อ
ทาให้ ได้ ผลงานที่สนุก แต่ในการกระทาดังกล่าว พวกเขาก็ต้องเผชิญกับข้ อจากัดมากมายที่ทาให้
การเขียนบทมีความยากมากกว่าการเขียนบทละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ โดยทัว่ ไป เพราะ (1)
ถ้ าสร้ างตรงประวัติศาสตร์ ฉบับมาตรฐานจะน่ าเบื่ อเพราะคนดูได้ อ่านประวัติศาสตร์ และรู้
พัฒนาการของเหตุการณ์ ไปจนถึงตอนจบแล้ ว ไม่มีความตื่นเต้ น ไม่มีความน่าสนใจ ดังนัน้ จึง
ต้ องใช้ จินตนาการในการเขียนบทให้ “อิงประวัติศาสตร์ ” ไม่ใช่ “สารคดีประวัติศาสตร์ ” (2) สร้ าง
ไม่ตรงประวัติศาสตร์ ฉบับมาตรฐาน ก็จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ด่าทอต่อว่าทัง้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูพิทักษ์
วัฒนธรรม (บางคน) นักประวัติศาสตร์ (บางคน) และสื่อมวลชน (บางคน) ที่ไม่ยอมเข้ าใจคาว่า
“อิงประวัติศาสตร์ ” (3) การที่ต้องทาให้ ตรงกับความจริ งเพื่อป้องกันไม่ให้ โดนด่าทาให้ ละครและ
ภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ของไทยส่วนใหญ่น่าเบื่อ เพราะผู้เขียนบทต้ องป้องกันตัวเองจากการ
ถูกวิพากษ์ ด้วยพยายามรั กษาความจริ งทางประวัติศาสตร์ ไม่กล้ าใช้ จินตนาการทัง้ ที่ตนเองมี
ความสามารถ
ต้ องแทรกความรู้ ทางประวั ติศ าสตร์ และวั ฒนธรรมลงไปในบท เพื่อให้ คนดู
ได้ รับความรู้ ค่ ูความบันเทิง การดาเนินเรื่ องของตัวละครไม่ใช่การนาเสนอเรื่ องราวที่สนุกแต่
เพียงอย่างเดียว ในขณะที่การเขียนบทจะให้ ความสาคัญกับสร้ างความบันเทิงให้ กับคนดูที่จะ
สนใจติด ตามอย่างต่อเนื่ อง แต่บทละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะต้ องให้
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ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ สอนคุณธรรมและแง่คิดในการดาเนินชีวิต มีความเป็ นเหตุเป็ นผลของ
ตัวละครได้ อย่างลงตัว บทละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ต้องมีการถ่ายทอด
วัฒนธรรมในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านอาหาร ด้ านการแต่งกาย ด้ านที่อยู่อาศัย ด้ านขนบธรรมเนียม
ประเพณี งาน เทศกาล ภาษา วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม การละเล่น การแสดง มหรสพ ความเชื่อ
และค่านิยม ตลอดจนสอดแทรกการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวด้ วยฉากต่างๆที่ปรากฏในบทด้ วย
บทจะต้ องกาหนดเรื่ องเสือ้ ผ้ า หน้ าผม เครื่ องประดับ เครื่ องเรื อนและสิ่งของ
ประดับฉากโดยละเอียด บทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวิติศาสตร์ ผู้เขียนบทจะต้ อง
ลงรายละเอียดของเสื ้อผ้ าหน้ าผมของนักแสดง ใส่ใจในรายละเอียดการดาเนินเรื่ องต้ องไม่ช้าไม่
น่าเบื่ อ การตัดต่อราบเรี ยบ ละครอิงประวัติศาสตร์ ปลุกความรั กชาติใ ห้ คนในชาติ สะท้ อน
มุมมองความรั ก ความสามัคคี ความเสียสละของเหล่าบรรพบุรุษ นอกจากจะเป็ นการอนุรักษ์
ความเป็ นไทยในอดีตแล้ ว มันยังทาให้ เราได้ ความรู้ ทางด้ านประวัติศาสตร์ ที่เราอาจลืมกันไปแล้ ว
ด้ วย การเขียนบทจะต้ องทาให้ คนดูอยากติดตามดูเพราะยังไม่ร้ ู วา่ เรื่ องราวจะพัฒนาไปสู่ตอนจบ
อยู่ แ ล้ ว ได้ อ ย่ า งไร เพราะตอนจบนั น้ ได้ เ รี ย นรู้ มาในวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ อยู่ แ ล้ ว ละครอิ ง
ประวัติศาสตร์ ที่ประสบความสาเร็ จมักจะแทรกเรื่ องประเพณี วัฒนธรรมอะไรไว้ อีกมากมาย เป็ น
ผลงานบันเทิงที่สนุกและมีสาระ เพราะสอดแทรกเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อยทางประวัติศาสตร์ เช่น วิถีชี
วิติ ภาษา รวมทัง้ เรื่ องราวของบุคคลและเหตุการณ์ สาคัญที่มีอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ ได้ อย่าง
น่าสนใจ ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะเป็ นผลงานบันเทิงแบบย้ อนยุคที่คนดู
จะได้ เห็นทังวั
้ ฒนธรรม ความประณีตของคนสมัยก่อน แนวความคิดของคนสมัยก่อน
คนเขียนบทสามารถเพิ่มตัวละครและรายละเอียดอื่นที่ไม่มีอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ เพื่อ
การเดินเรื่ องที่สนุกและเข้ าใจง่าย ตัวละครเล็กๆและเหตุการณ์ ย่อยๆที่ใช้ ในการเดินเรื่ องให้ สนุก
น่าติดตามในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ไม่น่าจาเป็ นจะต้ องให้ ถูกกต้ องตาม
ประวัติศาสตร์ ทุกคนและทุกเรื่ อง แต่คนแต่งเรื่ องอาจจะเอามูลที่มีเพี ยงเล็กน้ อย มาแต่งเรื่ อง
เพิ่มเติมให้ สนุกโดยแฝงเกร็ ดของประวัติศาสตร์ และคนเขียนบทก็สามารถเติมรายละเอียดได้ อีก
เรื่ องจริ งบางเรื่ องไม่น่าสนใจเพียง ดังนันคนเขี
้
ยนบทต้ องการทาเรื่ องจริ งให้ เป็ นผลงานบันเทิงที่
สนุ ก ต้ อ งพร้ อมที่ จ ะถู ก วิ จ ารณ์ ข องคนบางคน บางกลุ่ม ที่ ต้อ งการให้ ภ าพยนตร์ แ ละละคร
โทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ นาเสนอทุกอย่างให้ ตรงกับความเป็ นจริ งเท่านัน้ ในการทาเรื่ องจริ งให้
เป็ นบทภาพยนตร์ ห รื อบทละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ นัน้ คนเขี ย นบทจะต้ องพิ จ ารณา
ประเด็นต่อไปนี ้
12
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 ผู้เขียนบทมีสิทธิจะสร้ างเหตุการณ์ ต่างๆและตัวละครที่ไม่มีอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ ที่
เรี ยกว่า “ความจริ งทางวรรณศิลป์ (Literary truth)” มาเพิ่มรสชาติทางด้ านอารมณ์ ให้
คนดู ให้ เป็ นผลงานบันเทิงที่เป็ น Melodrama (ละครประโลมโลก) โดยโครงเรื่ องของบท
ต้ องมี 3 ส่วนที่ชดั เจนคือ (1) จุดเริ่ มต้ นที่เป็ นการแนะนาให้ คนดูร้ ู ที่มาที่ไปของตัวละคร
(Exposition) เพื่อนาเข้ าสู่ส่วนต่อไปคือ (2) ท่อนกลาง ที่เป็ นพัฒนาการของปั ญหาที่
เต็มไปด้ วยความขัดแย้ ง ปมปั ญหาที่จะต้ องมีการแก้ ไข ให้ คนดูร้ ู สกึ ตื่นเต้ นที่จะติดตาม
เพื่ อ จะได้ ร้ ู ว่า สุด ท้ ายเรื่ องราวจะลงเอยอย่ า งไร ซึ่งเป็ นส่วนที่ (3) ตอนจบ ซึ่ง เป็ น
ช่วงเวลาที่อารมณ์ของคนดูขึ ้นถึงจุดสูงสุด (Climax) แล้ วปมปั ญหาต่างๆที่คนดูติดตาม
และต้ องการรู้ จุดจบประเด็นปั ญหาก็จะได้ รับการคลี่คลาย (Denouement) ทาให้ คนดู
โล่งอกโล่งใจไม่มีอะไรติดค้ าง (Purging or Catharsis) แต่ที่น่าเศร้ าก็คือชีวิตจริ งคนใน
ประวัติศาสตร์ ไม่ได้ มีชีวิต 3 ส่วนชัดเจนเช่นนัน้ เพื่อให้ เนื ้อเรื่ องสนุกและคนดูสามารถ
ติดตามและเข้ าใจได้ ง่าย คนเขียนบทต้ องสร้ างโครงเรื่ องให้ มีความชัดเจนของ 3 ส่วน
เช่นนัน้ ช่วงแรกแนะนาให้ คนดูร้ ู จกั ตัวเอกและปั ญหา ช่วงกลางมีพฒ
ั นาการของปั ญหา
ที่ตวั เอกต้ องเจอกับสิ่งเลวร้ ายและตัวเอกต้ องพยายามแก้ ไขที่ไม่สาเร็ จหลายๆครั ง้ จน
ปั ญ หาพอกพู น ขึ น้ เรื่ อ ยๆ จนในที่ สุด อารมณ์ ข องคนดูจ ะถึ งจุ ด สูง สุด แล้ ว ก็ มีก าร
คลี่คลายของปั ญหา ทาให้ คนดูไม่มีอารมณ์ หรื อความฉงนใดๆติดค้ าง ตอนจบของบท
จะต้ องให้ คนดูไ ด้ เห็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ เป็ นผลของความพยายามต่อสู้ของตัวเอก
อาจจะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดกับตัวเอกเอง หรื อกับคนใกล้ ชิ ดกับ ตั วเอก หรื อ
บางครัง้ อาจจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ได้ ซึง่ ถ้ าหากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ อง
ที่มีผลต่อสังคมที่ยิ่งใหญ่ ก็จะทาให้ เรื่ องน่าสนใจมากขึ ้น
 สาหรับเรื่ องราวของคนที่ยิ่งใหญ่มีประเด็นน่าสนใจมากมาย อาจจะทาให้ เขียนบทยาก
เพราะถ้ าหากนาเอาทุกเหตุการณ์ ของชีวิตที่มีอยู่จริ ง บทจะมีโครงสร้ างที่ชดั เจน ดังนัน้
การเขี ยนบทจากชี วิตจริ งของบุคคลที่ ยิ่งใหญ่ ในประวัติศาสตร์ นัน้ ผู้เขี ยนบทควรจะ
เลือกเอามาแต่ช่วงเวลาที่สาคัญของชีวิตเท่านัน้ และถ้ าหากเรื่ องจริ งที่เลือกมานัน้ ไม่
อาจประติดปะต่อให้ สนุก และเข้ าใจได้ ง่าย หรื อเดิน เรื่ อ งยาก การเติมตัวละครและ
เหตุการณ์ ที่ไม่มีอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ เป็ นสิ่งที่จาเป็ น ผู้เขียนบทจึงมีอภิสิทธิ์ ในการ
“ความจริ งทางวรรณศิลป์” มาเป็ นองค์ประกอบในการเขียนบท
 ต้ องตระหนักว่าบทละครโทรทัศน์ หรื อบทภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ คือ การถ่ายทอด
วัฒนธรรมผ่านผลงานบันเทิ ง การถ่ายทอดวัฒนธรรม (Transmission) จะเป็ นกลไก
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หนึง่ ที่ต้องการทาให้ วฒ
ั นธรรมของชาติยงั คงอยู่ บทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ อิง
ประวัติศาสตร์ สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ หลายด้ าน ด้ านอาหาร ด้ านการแต่งกาย
และเครื่ องประดับ ด้ านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้ านความเชื่อ ด้ านพิธีก รรม ด้ านวิถี
ชี วิต ด้ านค่านิ ย มและด้ านภาษา ซึ่งผู้เขี ยนบทควรจะท าการบ้ านมาอย่ างดีใ นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี ้ให้ ถกู ต้ อง
 ในการเขียนบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ผู้เขียนบทจะต้ องทา
ให้ ผลงานของเขาทาหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้ได้ ครบถ้ วน (1) ส่งเสริ มระบบคุณค่าบางอย่างของ
สังคม เช่น ทา ดีได้ ทาชั่วได้ ชั่ว ธรรมะย่อมชนะอธรรม (2) เป็ นตัวกาหนดหน้ าที่และ
จากัดบทบาทของพฤติกรรมบางอย่างของคนในสังคม (3) เป็ นเวที (forum) สาหรับนา
ประเด็นที่ออ่ นไหว (sensitive) ทางประวัติศาสตร์ มาถกอภิปรายกัน
 ต้ องจาลองชีวิตของคนในยุคสมัยนัน้ ให้ มนั มีความจริ งมากที่สุดเท่าที่ จะทาได้ เท่าที่
หลักฐานมีอยู่ ความผิดพลาดเล็กๆ น้ อยๆ มักอาจไม่ใช่เรื่ องใหญ่สาหรับคนทัว่ ๆไป แต่
ในสายตาของนักวิชาการมองว่าเมื่อทาออกมาแล้ ว สังคมก็จะจดจาสิ่งเหล่านี ้ ว่าเป็ น
เรื่ องที่ ถู ก ต้ อง คนในสัง คมอาจมีบ างคนจ าอะไรที่ ผิ ด ไปบทละครโทรทัศ น์ แ ละบท
ภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ยงั ไม่ใช่เรื่ องจริ งทางประวัติศาสตร์ ทงหมด
ั้
แต่มีการใส่สีสนั
และการตีความเข้ าไปผ่านความอิสระของผู้เขียนนิยายและผู้เขียนบท คนดูต้องแยกกัน
ระหว่างซีกหนึ่งที่เป็ นนิยาย และอีกซีกหนึ่งที่ “อิงประวัติศาสตร์ ” ตัวละครหลายตัวมี
ตัวตนจริ งในประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกันผู้เขียนนิยายและผู้เขียนบทก็มีอิสระในการ
เพิ่มตัวละครที่ไม่มีตวั ตนจริ งๆ เพื่อผลลัพธ์ ด้านบันเทิง ในขณะเดียวกันก็ทาให้ คนดูได้
เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ด้วยเช่นกัน
 ต้ องรักษาแก่นของเรื่ องจริ งไว้ และต้ องเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของเจ้ าของเรื่ องด้ วย
แม้ เจ้ าตัวไม่อยู่แล้ วก็อาจจะถูกฟ้องโดยทายาทอันชอบธรรมได้ การเขียนเรื่ องคนที่ตาย
แล้ ว จะต้ องให้ ความสาคัญในการให้ รายละเอียดของยุคสมัย ต้ องทาให้ คนดูร้ ู สกึ ว่าคน
เขียนบททาการบ้ านมาเป็ นอย่างดีในการเขียนบท แต่อย่าให้ ความสาคัญกับข้ อเท็จจริ ง
มากกว่าการให้ ความสาคัญกับผลลัพธ์ทางด้ านการบันเทิง คนเขียนบทต้ องตระหนักว่า
มนุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด มาเป็ นคนน่ า สนใจ แต่ ม นุ ษ ย์ ก ลายเป็ นคนน่ า สนใจเพราะ
สภาพแวดล้ อม ดังนัน้ เมื่อเขี ย นบทละครโทรทัศน์ ห รื อบทภาพยนตร์ เกี่ ยวกับคนใน
ประวัติศาสตร์ ต้ องเริ่ มต้ นจากช่วงที่ชีวิตของเขามีเรื่ องราวที่เผชิญกับอะไรบางอย่างที่
ท้ าทาย แล้ วใช้ เหตุการณ์ และตัวละครตัวอื่นเป็ นบริ บทที่จะทาให้ สามารถเล่าเรื่ องราว
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ของตัวเอกได้ อย่างน่าสนใจ ต้ องทาโครงเรื่ องดาเนินไปอย่างสนุกสนาน ความสนุกอยู่ที่
การเขียนบทให้ ตวั เอกเอาตัวรอดจากปั ญหาที่ต้องเผชิญได้ อย่างไร ความผิดพลาดใน
การเขียนบทจากชีวิตจริ งคือนาเอาความขัดแย้ งทัง้ หมดมาใส่ในบท ทัง้ ๆที่ควรเอามา
เฉพาะความขัดแย้ งที่สร้ างความสนุกให้ ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์เท่านัน้ แม้ ว่าชีวิต
จริ งของคนเราจะมีเรื่ องราวต่างๆมากมาย แต่ล ะครโทรทัศน์ ห รื อภาพยนตร์ ควรให้
ส าคัญ กับ ปั ญ หาที่ ต้องแสวงหาทางออกที่ เข้ มข้ น ไม่ใ ช่ ก ารน าเสนอปั ญ หาต่างๆที่
เกิดขึ ้นมนชีสิตจริ งอย่างต่อเนื่อง โดยขาดการแต่งเติมเหตุการณ์และตัวละครที่เพิ่มสีสนั
และมีสว่ นในการปลุกเร้ าอารมณ์คนดูได้
 ตัวเอกควรมีลักษณะเป็ นคนที่ เป็ นไก่รองบ่อนที่ ด้อยกว่าคนอื่นในบางเรื่ อง แต่มีแรง
บันดาลใจในการต่อสู้กับปั ญ หาชี วิต มีเรื่ องราวในชี วิตที่ คนดูสนใจใคร่ ติดตาม มี
เหตุการณ์ในชีวิตที่ปลุกเร้ าอารมณ์คนดูได้ เป็ นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ แบบ มีข้อบกพร่ องที่
ทาให้ แก้ ปัญหาชีวิตได้ ยาก อย่างไรก็ตามในการเขียนบทละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์
เกี่ ยวกับบุคคลที่ มีตัวตนจริ งและมีข้อบกพร่ อง Cristina Hamlett (2018) กล่าวว่า
จะต้ องยึดหลักดังนี ้ (1) อย่าวิพากษ์ วิจารณ์ การใช้ ชีวิตของคนที่ มีตัวตนที่ แท้ จริ ง (2)
อย่าทิ ้งเหตุการณ์ที่สาคัญในชีวิตของเขา (3) อย่าทาลายความสนุกของเรื่ องที่ปรากฏใน
หนังสือมาก่อน แม้ วา่ จะไม่ได้ ผลิตภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์ตามในหนังสื อแบบไม่มี
ค ว าม ผิ ด เ พี ้ย น ( 4 ) ต้ อ ง ตั ด ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ที่ ท า ใ ห้ โ ค ร ง เ รื่ อ ง น่ า เ บื่ อ อ อ ก ไ ป
(5) เรื่ องความตกอับของเขา สามารถขยายความได้ เพื่อเรี ยกอารมณ์ ความเห็นใจและ
ความสงสาร การเอาชนะโศกนาฏกรรมของคนที่ เป็ นไก่รองบ่อนคนอื่นได้ เป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจ
การผลิตละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ องิ ประวัตศิ าสตร์
ความยากในการหาสถานที่ถ่ า ยทาเพื่ อให้ ไ ด้ บ รรยากาศของความเป็ นอดี ต
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ จะต้ องใช้ ฉากที่ดสู วยงาม แสดงให้ เห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่และสมจริ ง ดังนันฝ่
้ ายศิลปกรรมจึงต้ องรับบทบาทหนักในการหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สดุ
ซึ่งเป็ นสิ่งที่ ยาก และในบางครั ง้ เมื่อหาสถานที่ ได้ ที่แต่ไม่อาจจะใช้ ได้ เพราะจะต้ องเผชิ ญกับ
ข้ อ จ ากัด ในต่ า ง ๆ เช่ น เป็ นเขตหวงห้ า มเข้ า ไม่ไ ด้ หรื อ เป็ นแหล่ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ผู้ ค น
พลุกพล่านและไม่อาจจะปิ ดได้ ทาให้ ต้องใช้ ระยะเวลานานกว่าจะทราบว่าจะใช้ สถานที่นนั ้ ได้
ตอนใด
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ต้ องใช้ งบประมาณสูงในการสร้ างฉากให้ เป็ นอาคาร สถานที่ในอดีต ละครอิง
ประวัติศาสตร์ ต้องมีการสร้ างฉากขึ ้นมาใหม่เป็ นจานวนมาก เพราะสถานที่ตามรายละเอียดใน
ประวัติศาสตร์ ไ ม่มีแล้ ว ฝ่ ายศิลปกรรมจะต้ องใช้ จินตนาการจากการอ่านประวัติศาสตร์ แล้ ว
ออกแบบฉากให้ ดูสมจริ ง และทาให้ คนดูเชื่อ ต้ องสร้ างฉากตลาดในตัวเมืองโบราณ, ฉากป้อม
ปราการ,ฉากกาแพงพระบรมมหาราชวัง ฉากบ้ านขุนนาง ฉากบ้ านชาวบ้ านธรรมดา ฉากตลาด
และร้ านค้ า และฉากเรื อในแม่น ้าขนาดเท่าของจริ ง สาหรับฉากบางฉากที่ทางทีมงานไม่สามารถ
ก่อสร้ างได้ ก็ต้องอาศัยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กเข้ ามาช่วย และทาให้ ใกล้ เคียงกับของ
จริ งมากที่ สุด โดยต้ องใช้ ความสามารถของนัก คอมพิ วเตอร์ กราฟิ กสูงมาก ฝ่ ายคอมพิ วเตอร์
กราฟิ กเองก็ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาท าความเข้ า ใจกับ ข้ อ มูล ทางประวัติศ าสตร์ อ ยากลึก ซึง้ ก่ อ น
ออกแบบฉาก โดยต้ องอาศัยงบประมาณที่คอ่ นข้ างสูง
ต้ อ งมี “ผู้ ก ากั บ ที่ ใ ช่ นั ก แสดงที่ใ ช่ เนื อ้ เรื่ องน่ าสนใจ” ต้ อ งมองเป็ นการ
แสดงออกทางศิ ล ป์ ต้ อ งน าเสนอให้ ส นุ ก การผลิ ต ละครโทรทั ศ น์ ห รื อ ภาพยนตร์ อิ ง
ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่การทาสารคดีประวัติศาสตร์ เพียงแต่อาศัยบุคคลและเหตุการณ์ ที่มีอยู่จริ ง
มาสร้ างเรื่ องและมาเขี ยนบทที่ อาจจะกระตุ้นความสนใจประวัติศาสตร์ ใ ห้ แ ก่คนดู หากใคร
ต้ องการข้ อเท็จจริ งตามประวัติศาสตร์ สามารถค้ นคว้ าเพิ่มภายหลังจากที่ได้ ชมผลงานบันเทิงแล้ ว
ความร่ วมมือระหว่างเจ้ าของบทประพันธ์ ผู้เขียนบท นักแสดง และผู้กากับเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ทาให้ ผลงานออกมามีคณ
ุ ภาพ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจะต้ องทาการบ้ านเพื่อให้ ได้ ผลงานที่ดีมี
คุณ ภาพ มีค วามสนุ ก และได้ ใ ห้ ความรู้ และข้ อคิ ดทางประวัติ ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ บุ คคลหรื อ
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ต้ องผลิตผลงานที่มีคุณค่ าในการให้ ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ Richart Bernstein
(1989) กล่าวว่า ผู้ผ ลิตภาพยนตร์ แ ละละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ ไ ด้ กลายเป็ นนัก
ประวัติศาสตร์ ที่มีพลังที่สดุ ในการสอนประวัติศาสตร์ ไม่มีใครอาจปฏิเสธว่าคนจานวนมากเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ หรื อสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็ นประวัติศาสตร์ จากการชมภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
อิงประวัติศาสตร์ มากกว่าการเรี ยนประวัติศาสตร์ ในห้ องเรี ยน ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้นอย่าง
หลีกเหลี่ยงไม่ได้ เมือมีการผลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ กันมากขึน้ การ
ผสมผสานข้ อเท็จจริ งกับจินตนาการต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง ต้ องสร้ างดุลยภาพระหว่างการ
เดินเรื่ องให้ สนุก ปลุกเร้ าอารมณ์ สะเทือนใจ เห็นใจ สลดใจ ดีใจ ตื่นเต้ น ฉงนสนเท่ห์ ที่เกิดจาก
การสร้ าง “ความจริ งทางวรรณกรรม” กับการดารงความหมายของเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ ้นจริ ง
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การไม่ทาให้ คนดูเข้ าใจความหมายของประวัติศาสตร์ ผิดเพี ้ยนไปเป็ นความรับผิดชอบของผู้ผลิต
ละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์
ต้ อ งมุ่ งมั่ นที่ จ ะสื่ อ ความหมายของการกระท าของบุ ค คลและเหตุ ก ารณ์ ใน
ประวัตศิ าสตร์ ให้ ตรงกับความเป็ นจริ ง ผู้ผลิตและผู้เขียนบทคือนักตีความ ไม่ใช่ผ้ สู ื่อข่าว แต่
เป็ นผู้แสวงหาความหมายของเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในประวัติศาสตร์ บางครัง้ ก็เป็ นเหมือนศาสดา
พยากรณ์ ผ้ ทู านายอนาคต ดังนันการสร้
้
างเรื่ องราวเพิ่มเติมหรื อการจัดวางเรี ยงเหตุการณ์ ต่างๆ
เสียใหม่ให้ ดูสนุกเป็ นเรื่ องที่ พวกเขาทาได้ คาถามสาหรั บกรณี ดงั กล่าวก็คือ “ถ้ ารายละเอียด
ผิดเพี ้ยนไปบ้ าง แต่ความหมายของเรื่ องยังถูกต้ อง มันสาคัญนักหรื อไร” คาถามนี ้คงตอบไม่ง่าย
นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับนักประวัติศาสตร์ ตวั จริ ง ที่ต้องการเห็นการนาเสนอเรื่ องราวที่ตรง
ความเป็ นจริ ง การใช้ “ความจริ งทางวรรณศิลป์ (literary truth)” ในการก็คือการผลิตภาพยนตร์
และโทรทั ศ น์ โ ทรทั ศ น์ อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ต้ องไม่ ท าให้ ความหมายของเหตุ ก ารณ์ จ ริ ง ใน
ประวัติศาสตร์ ผิดเพี ้ยนไป

การอภิปรายผล
ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ องิ ประวัตศิ าสตร์ เป็ นอุตสาหกรรมในทุนนิยม
ละครโทรทัศ น์ แ ละภาพยนตร์ อิ ง ประวัติ ศ าสตร์ เ ป็ นธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ในลัก ษณะของ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry) เป็ นอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม” ที่ถูกผลิต
ออกมาโดยคานึงถึงการลงทุนที่เน้ นกาไรและผลผลิตจะต้ องเป็ นสินค้ าที่ตลาด (คนดู) ต้ องการ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural Industry)ประกอบด้ วยอุตสาหกรรมย่อยหลายอย่าง ทัง้
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลง วิดีโอ รายการวิทยุ ความบั นเทิงรู ปแบบอื่นที่ให้ ความรู้ ทางด้ าน
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และวางวิสยั ทัศน์ในการใช้ วฒ
ั นธรรมเข้ าสู่ความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่กว้ างไกลในระดับโลกาภิวตั น์
การผลิตละครอิงประวัติศาสตร์ ออกมาเป็ นละครชุดทางโทรทัศน์ นบั เป็ นอุตสาหกรรม
ธุรกิจบันเทิงที่มีลกั ษณะ เป็ นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่กลายเป็ นเครื่ องมือทางเศรษฐกิจ
สาหรับหลายประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีและจีน ละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ นนั ้ นอกจากจะ
ให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมแล้ ว ยังมี คุณ สมบัติ ใ นการช่ ว ยให้ ผ้ ู ช มได้
ปลดปล่อยอารมณ์ (emotional release) ผ่านการดาเนินเรื่ อง และการกระทาของตัวละคร ทาให้
ผู้ชมได้ ร้องไห้ ได้ หวั เราะได้ แปลกใจ และได้ ตื่นเต้ นกับเหตุการณ์ ที่พลิกผันเหนือความคาดหมาย
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และยังให้ โอกาสผู้ชมได้ เติมเต็มจินตนาการ (Fantasy Fulfillment) ซึง่ เป็ นความต้ องการพื ้นฐาน
ของมนุษย์เพราะโลกแห่งความจริ งขาดสีสนั การใช้ จินตนาการช่วยทาให้ คนดูได้ สร้ างเรื่ องราวที่
มีสีสนั ให้ กับชี วิตของตนเอง ละครอิงประวัติศาสตร์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูชมได้ ค้นคว้ าหาข้ อมูลและ
คาแนะนาจากตัวละครที่ชื่นชอบ ภายหลังจากที่ผ้ ชู มดูละครแล้ วก็สามารถไปสืบค้ นข้ อมูลตาม
แหล่งต่าง ๆ ตัวละครทังหลาย
้
มีชีวิตอยู่จริ งในประวัติศาสตร์ หรื อไม่
การดาเนินเรื่ องของตัวละครในละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ ไม่ได้ เน้ นการนาเสนอ
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เพี ย งอย่ างเดีย ว แต่ส ามารถสร้ างความบัน เทิ งให้ กับ ผู้ช มสนใจ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทังยั
้ งสอนคุณธรรมและแง่คิดต่างๆให้ คนดูได้ ด้วย ละครยังทาให้ คนดู
สนใจสถานที่ในการถ่ายทาและต้ องการเที่ยวยังสถานที่ดงั กล่าว เป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ดัง นั น้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ต้ อ งช่ ว ยกั น ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ละครหรื อ ภาพยนตร์ อิ ง
ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่อตุ สาหกรรมทางวัฒนธรรมของไทยที่สามารถแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศอื่น เพราะวัฒนธรรมไทยของเรามีคุณค่ามากมาย ที่ไม่ได้
น้ อยหน้ าไปกว่าวัฒนธรรมของชนชาติใดในโลก อีกทังประเทศไทยจะได้
้
มีโอกาสนาเสนอสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงามอี ก หลายแห่ ง ที่ ใ ช้ ในการถ่ า ยท าภาพยนตร์ หรื อ ละครโทรทั ศ น์ อิ ง
ประวัติศาสตร์ เป็ นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่สายตาคนที่ได้ ดู
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
“สองคนยลตามช่ อง มองต่ างกัน”: คนดูละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ มี
มุมมองที่ต่างกัน
เมื่อละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ อิงประวัติศาสตร์ ประสบความสาเร็ จ นอกจากจะได้ รับ
ความชื่นชมจากคนดูที่ชื่นชอบแล้ ว แต่ก็จะมีกระแสวิพากษ์ วิจารณ์จากกลุม่ ผู้เฝ้าระวังวัฒนธรรม
นักวิ ชาการด้ านประวัติศาสตร์ และสื่ อมวลชนบางราย คนที่ ชื่ นชมก็ จะเข้ าใจว่าเป็ นผลงาน
บัน เทิ ง “อิงประวัติศาสตร์ ” ไม่ใ ช่ “สารคดีป ระวัติศาสตร์ ” ดังนัน้ พวกเขาก็ จะมองว่าผลงาน
ดังกล่าวเป็ นผลงานทางบันเทิงที่สอดแทรกความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ค่คู วามบันเทิงเพลิดเพลิน
ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ (ดังใน MGR Online 21 มีนาคม 2561) เรี ยกคนดูกลุ่มนี ว้ ่า
“Swooner” คือ กลุ่มคนที่ ดูแล้ วไม่ใส่ใจกับความถูกต้ อง แต่สนใจที่ ความสวยงามของเสือ้ ผ้ า
กางเกง และสนุกกับเรื่ องราวมากกว่าจะไปสนใจรายละเอียดแบบนัน้ เรี ยกง่ายๆ ว่าเป็ นการดู
เพื่อความบันเทิง แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เรี ยกว่า “Pedant” นันคื
้ อพวกที่จบั ผิดในรายละเอียดแล้ วเอา
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มาวิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเนื ้อหาในแต่ละฉากนัน้ ถูกต้ องไหม ตรงตามประวัติศาสตร์ ไหม เป็ นการดู
เพื่อเป็ นอาหารสมอง หากจะพิจารณาพฤติกรรมการดูของทังสองกลุ
้
่ม ก็ยากที่จะตัดสินว่าใคร
ผิด ใครถูก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ที่มีมาและเป้าหมายของการชมละครของแต่ละคน ดังนัน้
ทังสองกลุ
้
่มต้ องเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกันมากกว่ากล่าวตาหนิกนั หรื อพยายามตัด สินว่า
ใครผิดใครถูก

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การผลิ ต ละครโทรทัศ น์ แ ละภาพยนตร์ อิ งประวัติ ศ าสตร์ นัน้ ประเด็น ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ว่ า
รายละเอียดถูกต้ องทังหมดหรื
้
อไม่ แต่อยู่ที่เหตุการณ์นนที
ั ้ ่ให้ คนดูได้ รับรู้ ความหมายที่แท้ จริ งของ
เหตุการณ์ที่มีอยู่จริ งหรื อไม่ เป้าหมายของการผลิตภาพยนตร์ และละครคือการนาเสนอความจริ ง
ในส่วนลึกที่มองเห็นได้ ยากจากความจริ งบนพื ้นผิว ที่มองเห็นได้ ง่ายๆ และตื ้นเขิน คนเขียนบท
ต้ องทาให้ เหตุการณ์ สาคัญมีความเป็ นละครประโลมโลก (melodrama) ที่ปลุกเร้ าอารมณ์ คนดู
ให้ ได้ ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ เป็ นการการสร้ างมุมมองใหม่เกี่ ยวกับ
ประวัติ ศ าสตร์ ภาพยนตร์ แ ละละครอิง ประวัติ ศาสตร์ จ ะต้ อ งเป็ นผลงานที่ ต้อ งสนองความ
ต้ องการด้ านบันเทิ งที่คนดูแล้ วจะต้ องเกิ ดอารมณ์ คล้ อยตาม (The needs of cinematic
dramatization) ที่ต้องรักษาดุลยภาพระหว่าง “งานบันเทิงที่ประสบความสาเร็ จ (Successful
entertainment) กับ การให้ ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ที่ดี (Good history lessons) ต้ องมีอยู่
ผู้ผลิตที่อิสระในการใช้ “ความจริ งแห่งวรรณศิลป์” แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะธารงความหมายที่ถูกต้ อง
ของเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ งในประวัติศาสตร์ แม้ ว่าผู้เขียนเรื่ อง ผู้ เขียนบท ผู้ผลิตและผู้แสดงคือ
ผู้ใช้ สิทธิ์อย่างเสรี ในการวิพากษ์ และเป็ นผู้สร้ างมุมมองใหม่ของประวัติศาสตร์ บางช่วงบางตอน
แต่สงั คมไม่ควรให้ สิทธิ์ดงั กล่าวนี ้สูงเกินภาพยนตร์ คือ ผลงานแห่งจินตนาการ
ต่ อ ไปนี ส้ ัง คมจะต้ อ งมองว่ า ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ อิ ง ประวัติ ศ าสตร์ ก็ คื อ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและงานศิลปะ เป็ นการเล่าเรื่ องของบุคคลและเหตุการณ์ ที่มีอยู่จริ ง
ในประวัติศาสตร์ ที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องที่นามาเล่า และวิธีการเล่าเรื่ องให้ ตื่นเต้ น แม้ ว่าคนดู
จะชอบดูละครหรื อภาพยนตร์ เกี่ยวกับบุคคลที่มีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ แต่เพื่อให้ ละครสนุก
น่าสนใจสาหรับคนดู คนเขียนอาจจะต้ องมีการปรับปรุ งแต่งเรื่ องจริ ง ต้ องสร้ างเรื่ องราวของความ
ขัดแย้ งที่ตวั เอกจะต้ องต่อสู้ ถ้ าประเด็นที่ต้องต่อสู้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่จะ
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ทาให้ ผลงานน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ผู้เขียนบทจะต้ องหาว่าชีวิตของตัวละครที่ มีตวั จริ งนัน้ มีประเด็น
อะไรบ้ างที่จะนามาสอดแทรกให้ ผ้ ชู มสนใจ
สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คนดู ล ะครโทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ต้ องการ
“ประสบการณ์ ทางอารมณ์ ความรู้ สกึ ” ในการติดตามชีวิตของตัวละคร ดังนันในการเขี
้
ยนบทจึง
ต้ องมีเหตุการณ์ เรื่ องราว บทสนทนาที่กินใจ ปลุ กเร้ า อารมณ์ คนดูได้ เรื่ องจริ งถื อว่าเป็ นแรง
บันดาลใจให้ ผ้ ผู ลิตภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ อิงประวัติศาสตร์ คือผู้ผลิตผลงานทางอารมณ์
(dramatized versions) ของเหตุการณ์จริ ง ชีวิตจริ ง ของใครคนใดคนหนึ่งที่ผ้ ผู ลิตจะต้ องบรรจง
เขียนบทที่จะทาให้ เรื่ องจริ งเป็ นที่น่าสนใจสนุก ชวนติดตาม
จากการศึกษาบทความต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับภาพยนตร์ หรื อละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์
ผู้วิจยั ได้ สรุ ปความแตกต่างระหว่าง “สารคดีประวิติศาสตร์ ” และ “ละครโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์
อิงประวิติศาสตร์ ” ไว้ ดงั นี ้
ความต่ างระหว่ างสารคดีกับภาพยนตร์ (2 วิธีการของการเล่ าเรื่ อง)
สารคดี

ภาพยนตร์

- งบน้ อย

- งบมาก

- ไม่มีดารา

- มีดารา

- ให้ ข้อเท็จจริ ง

- ปลุก เร้ าอารมณ์

- ข้ อเท็จจริ งล้ วนๆ

- ข้ อเท็จจริ งผสมจินตนาการ

- ตรวจสอบความถูกต้ อง

- รายละเอียดถูกเติมแต่งเข้ ามาเพื่อความสนุก
ของเนื ้อเรื่ องอาจจะถูกบ้ างไม่ถกู บ้ าง

- การตรวจสอบของนั ก ประวั ติ ศ าสตร์ มี - การตรวจสอบของนัก ประวัติศาสตร์ อาจจะ
ความสาคัญ
เป็ นอุปสรรคของความสนุก
- เสนอความจริ งที่ มองเห็นชัดๆและอาจจะ - เสนอความจริ งอันลึกซึ ้งที่เป็ นความหมายของ
ตื ้นเขิน
เหตุการณ์จริ ง
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สารคดี
- เน้ นเรื่ องจริ งที่เป็ นที่มาของความบันเทิง

ภาพยนตร์
- เป็ นความบันเทิงที่มาจากเรื่ องจริ งของสารคดี

- การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งเป็ นเรื่ องไม่สมควร - การใส่รายละเอียดที่ไม่ใช้ เรื่ องจริ งไม่ถือว่าเป็ น
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งแต่เป็ นสีสนั ของการเล่า
เรื่ องตามสิทธิ์ของ ”ความจริ งทางวรรณศิลป์”
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