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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั�งนี� ศึกษาตัวละคร � คู่ ได้แก่ คู่พระเอกกับนางเอก คู่ศิลปินกับแฟนคลับ คู่พ่อแม่

กับลูก และคู่ศิลปินกับแฟนคลับ ในซีรีส์เกาหลีชุด Reply ที�ออกอากาศตั�งแต่ปี ���� ���� และ ���� 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละครทั�ง 4 คู่ 2) ศึกษา
องค์ประกอบที�ปรากฎในฉากแสดงความรักของตัวละครทั�ง 4 คู่ งานวิจัยนี� อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) และได้น�าแนวคิดและทฤษฎีองค์ประกอบของละคร
โทรทัศน์ ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย แนวคิดเรื�องการสื�อสารอวัจนภาษา เป็นต้น  

 ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดความหมายของความรักในละครชุด Reply เป็นการใช้อวัจน
ภาษาที�แตกต่างกันตามคู่ความสัมพันธ์ ในคู่ของพ่อแม่กับลูก ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้อวัจนภาษาด้านการ
สมัผัส คู่แฟนคลับกบัศิลปิน มักจะเป็นอวัจนภาษาด้านการกระท�าที�แฟนคลับท�าไปโดยที�ไม่สนใจว่าศิลปิน
จะเห็นหรือไม่กต็าม ในคู่ของพระเอกกับนางเอกและคู่ของเพื�อนกับเพื�อน มักจะถ่ายทอดความหมายของ
ความรักออกมาในรูปแบบน��าเสียง สายตา และท่าทางต่างๆ มากกว่าจะเป็นการสัมผัสถูกเนื� อต้องตัวกัน 
ด้านองค์ประกอบของฉากแสดงความรัก พบดังต่อไปนี�  คือองค์ประกอบด้านภาพ เป็นสิ�งที�เสริมในผู้ชมได้
เห็นภาพการถ่ายทอดความหมายของความรักในคู่สัมพันธ์ต่างๆ ได้เด่นชัดขึ�น องค์ประกอบด้านเพลงเป็น
ส่วนที�เสริมทั�งการถ่ายทอดความหมายของความรักในคู่สัมพันธ์ของตัวละครและเสริมองค์ประกอบด้าน
ภาพให้มีความลึกซึ�งมากขึ�น 
 

1. บทน�า 
 กระแสเกาหลีเป็นเรื�องราวที�เกี�ยวกับความนิยมชมชอบทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลี (Korea 
Pop Culture) แทรกซึมเข้ามาทางละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง ดารานักแสดง นักร้อง เสื� อผ้า 
เครื�องส�าอาง และการใช้สิ�งของต่างๆ ที�ผลิตจากประเทศเกาหลี ซึ�งสิ�งที�ได้รับความนิยมมากที�สุด ส�าหรับ
คนไทยทุกเพศทุกวัยกค็ือ ละครโทรทัศน์เกาหลีและไม่เพียงประเทศไทยเท่านั�นที�ชื�นชอบละครโทรทัศน์
เกาหลี ประเทศอื�นในเอเชีย อย่างญี� ปุ่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง หรือแม้แต่เวียดนามเอง กถู็กกระแสละคร
โทรทัศน์เกาหลีครอบง�ามาถึง 20 ปีเช่นกัน และละครโทรทัศน์เกาหลียังเป็นกระแสไปทั�วโลกแล้วใน
ปัจจุบันด้วย ละครโทรทัศน์เกาหลีที�เป็นกระแสนิยมในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นละครโทรทัศน์
ประเภทโรแมนติกคอมเมดี� และ เมโลดราม่า ซึ�งปัจจัยที�ท �าให้ละครเกาหลีเป็นที�นิยมกคื็อ การคัดเลือก
นักแสดงที�มีหน้าตาไม่หล่อที�สุด หรือไม่สวยที�สุดมาแสดงบทพระเอกหรือนางเอก บางครั�งอาจจะขัดใจ

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาการค้นคว้ารายบุคคล 

838



2 

ผู้ชม แต่เมื�อละครด�าเนินไปเรื�อยๆ ถ้านักแสดง แสดงเก่ง สมบทบาท ทั�งบุคลิก การพูด ท่าทาง ดูจริง 
ผู้ชมจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื� อเรื�อง จากที�รู้สึกไม่ชอบนักแสดงกลายเป็นผู้ชมหลงรักตัวละครนั�นๆ 
ฉากเอาใจแฟนคลับเช่น ฉากสารภาพรัก ไม่พูดพร��าท�าเพลงนาน สารภาพรักเสร็จ จูบกันเลย ฉากสะดุดล้ม
ทับกันจนปากแตะปาก ฉากพระเอกหึงนางเอกและดึงไปจูบอย่างดูดดื�ม นางเอกเสียใจร้องไห้ พระเอกดึง
มากอดจูบเท่านั�นก็หยุดน��าตาและความโกรธไว้ เนื� อหาของละครโทรทัศน์เกาหลี มักเป็นสูตรส�าเร็จเป็น
ละครเริงรมณ์ที�ตัวละครต่างๆ มักมีลักษณะซ��ากัน อย่างเช่น พระเอกรวย นางเอกจน ทั�งสองรักกัน แต่ถูก
ครอบครัวพระเอกกีดกัน เนื� อเรื�องเรื�องหนึ�งบางครั�งผู้ชมจะรู้สึกคุ้นๆ คล้ายๆ กับอีกเรื�อง แต่ตอนสุดท้าย
มักหักมุมเป็นคนละอย่างกับที�ผู้ชมคาดเดาไว้ ยิ�งทมีงานที�สร้างละครโทรทศัน์ดี มีคุณภาพ ยิ�งท�าให้ละคร
เรื�องนั�นได้รับความนิยมและเป็นกระแสให้คนพูดถึงมากยิ�งขึ�น ทั�งนี� จากที�ผู้วิจัยได้รับชมละครมาหลายเรื�อง 
การตัดจบแต่ละตอนของละครโทรทศัน์เกาหลีนั�น จะตัดจบในลักษณะท�าให้ผู้ชมตื�นเต้น หรือตัดจบแบบที�
ท�าให้คิดตามและจินตนาการถึงตอนต่อไป และจบลงด้วยผู้ชมพูดถึงในสังคมออนไลน์ วิเคราะห์ตอนต่อไป
กันระหว่างกลุ่ม หรืออาจจะเป็นลักษณะตอนที�รู้ สึกว่าถึงจุดสูงสุดแล้วแต่จริงๆ กลับไม่มีอะไรเลย เพลง
ประกอบละครโทรทัศน์เกาหลี มีผลอย่างมากต่อผู้ชมที�เป็นแฟนละครโทรทัศน์ ทั�งในอดีตและปัจจุบัน 
อาชีพของตัวละครมีความหลากหลาย ละครโทรทัศน์เกาหลีลงรายละเอียดเรื�องอาชีพการงานของตัวละคร
อย่างชัดเจน การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยและการลงทุนในรายละเอียดต่างๆ ของผู้ก �ากับและผู้สร้าง 
การจัดฉาก จัดสถานที�ในการถ่ายท�าละครโทรทศัน์ย้อนยุคโดยเฉพาะ หรือแม้แต่ในละครโทรทศัน์ธรรมดา
การใส่รายละเอียดให้สมจริง ท�าให้ผู้ชมรู้สึกเชื�อในตัวละครว่าเหตุการณ์นั�นเกิดขึ�นจริงกับตัวละคร สถานที�
นี�มีอยู่จริงกเ็ช่นกนั การก�าหนดลักษณะตัวละครที�ไม่ห่วงสวย ห่วงหล่อ ของพระนางกเ็ป็นอกีอย่างหนึ�งที�ท �า
ให้ผู้ชมรู้สึกเข้าถึงถึงตัวละครและเข้าถึงละครเรื�องนั�นๆ เร็วขึ�น 
 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื�อศึกษาวิธีการถ่ายทอดความหมายของความรักของตัวละครทั�ง 4 คู่ ได้แก่ คู่พระเอกกับนางเอก 

คู่ศิลปินกับแฟนคลับ คู่พ่อแม่กับลูก และคู่ศิลปินกับแฟนคลับ ในซีรีส์เกาหลีชุด Reply ทั�ง 3 เรื�อง 
2. เพื�อศึกษาองค์ประกอบที�ปรากฎในฉากแสดงความรักของตัวละครทั�ง � คู่ในซีรีส์เกาหลีชุด Reply 

ทั�ง 3 เรื�อง 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 
3.1 องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 
 งานวิจัยเ รื� อง การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply ผู้วิจัยได้น�า

องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ เพลงที�สื�อความหมายในฉาก
แสดงความรัก การใช้ภาษาในฉากแสงความรัก สัญลักษณ์พิเศษในฉากแสดงความรัก ภาพของสีหน้า 
ท่าทาง และการเคลื�อนไหวของตัวละครเอกในฉากของละครโทรทัศน์เรื�อง Reply เพื� อให้เห็นภาพการ
ถ่ายทอดความหมายความรักที�ชัดเจนมากขึ�นโดยเฉพาะความหมายแฝงที�ถูกซ่อนอยู่ในบทละครและแฝง
อยู่ในตัวละครเอง 
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3.2 แนวคิดเกี�ยวกบัความรัก 
 การถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านละครซีรีส์ชุด Reply ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดเกี�ยวกับ

ความรักมาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ตัวละครของเรื�องเพื�อให้เห็นภาพของวิธีการถ่ายทอด
ความหมายของความรัก ผ่านทางค�าพูดซึ�งๆ หน้า สีหน้า การสบตา ท่าทาง การแสดงออกถึงความรักด้วย
การกระท�าต่างๆ เช่น การใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยของคนรัก การดูแลตอนคนรักป่วย การซื�อของหรือ
ให้ของขวัญในโอกาสพิเศษ เป็นต้น 

3.3 ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย 
 ผู้วิจัยได้น�าทฤษฎีสัญญะวิทยาและการสร้างความหมาย มาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื�อหา

สัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านความสัมพันธ์ของตัวละครจากสิ�งของ วัตถุ และ
สถานที�ต่างๆ ด้วยการประยุกต์ใช้ตารางสัญญะในองค์ประกอบด้านภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ และ
ประยุกต์เรื�องสัญญะในองค์ประกอบด้านเสียงดนตรีของฉากแสดงความรักจากตัวละครทั�ง 4 คู่ 

3.4 แนวคิดเรื�องการสื�อสาร 
 ผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบของการสื�อสารในเรื� องผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัส และผู้รับสารหรือผู้

ถอดรหัสมาเป็นแนวทางในการศึกษา ผู้เข้ารหัสและถอดรหัสในการถ่ายทอดความหมายของความรักของ
ตัวละครของละครโทรทัศน์เกาหลีเรื�อง Reply โดยผู้เข้ารหัสหมายถึงตัวละคร 4 คู่ ใน Reply ทั�ง 3 เรื�อง ผู้
ถอดรหัสหมายถึงตัวผู้วิจัยเอง และผู้วิจัยจะขออธบิายเกี�ยวกบัผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังต่อไปนี�  

 ผู้ส่งสาร คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที�เริ�มการส่งสารโดยตั�งใจหรือไม่ตั�งใจไปให้อีกบุคคลหนึ�ง 
หรือเป็นผู้ท�าหน้าที�ส่งสารจากช่องทางหนึ� งไปยังผู้รับสาร ผู้รับสารจึงมีความส�าคัญมากในการชี� น�า
พฤติกรรมการสื�อสารในสถานที�ต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างไร มีผลแบบใด หรือกคื็อ ผู้ส่งสารเป็นผู้กระตุ้นให้
เกิดการตอบสนองของผู้รับสาร 

 ผู้รับสาร คือผู้รับสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที�เมื�อได้รับสารจะต้องตีความและตอบสนอง
โดยตั�งใจหรือไม่ตั�งใจ และส่งปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้รับสาร 

3.5 แนวคิดเรื�องการสื�อสารอวัจนภาษา  
 การถ่ายทอดความหมายของความรัก อาจไม่ได้ถ่ายทอดทางภาษาพูดหรือบทละครเท่านั�น แต่

เป็นการถ่ายทอดผ่านกริยาท่าทาง สีหน้า แววตา และการแสดงออกต่างๆ ทางร่างกายที� เกิดจาก
สัญชาตญาณ ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดอวัจนภาษามาใช้ เพื� อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์วิธีการถ่ายทอด
ความหมายของความรักของตัวละคร 4 คู่ 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 4.1 ประชากร 

ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มประชากรเป็นละครโทรทศัน์เกาหลีที�มีการออกอากาศในประเทศไทยเสร็จ
สิ�นไปแล้ว โดยผู้วิจัยได้น�า DVD Reply 1997 ย้อนรอยรัก จ�านวน 16 ตอน ออกอากาศในประเทศไทย
ทางช่อง เวิร์คพอยท์ปี 2556 Reply 1994 คิดถึงเธอ จ�านวน 21 ตอนออก ออกอากาศในประเทศไทย
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ทางช่องเวิร์คพอยท์ปี 2557 และ Reply 1988 วันวาน จ�านวน 20 ตอน ออกอากาศในประเทศไทยทาง
ช่อง one31 ปี 2559  
 4.2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกตอนที�จะท�าการศึกษา
มา 12 ตอน จาก Reply ทั�งหมด 3 เรื�อง แบ่งออกเป็นเรื�องละ 4 ตอน 4 คู่ คือ พระเอกกับนางเอก เพื�อน
กับเพื�อน พ่อแม่กับลูก และศิลปินกับบแฟนคลับ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เกบ็ข้อมูลโดยใช้สื�อโทรทศัน์ที�ออกอากาศจบไปแล้วในรูปแบบของ DVD ที�มีจ�าหน่ายอยู่ทั�วไป 
เพื�อค้นหาการถ่ายทอดความหมายของความรักผ่านวัจนภาษาและอวัจนภาษา การใช้สัญวิทยาในการแทน
ความหมายของความรักผ่านสิ�งของจากตัวละครทั�ง 4 คู่ในละครโทรทัศน์ชุด Reply และเทคนิคพิเศษที�
ช่วยท�าให้ฉากแสดงความรักเด่นชัด โดยน�า DVD มาเปิดตอนที�ต้องการจะศึกษาดูหนึ�งรอบ ก่อนจะกดดู
ตอนเดิมครั�งที�สองเพื�อจะจดบันทึกเกี�ยวกับองค์ประกอบของฉากแสดงความรัก กดดูครั�งที�สามเพื�อจด
บันทกึเกี�ยวกับการใช้สัญญะระหว่างตัวละคร กดดูครั�งที�สี�เพื�อจดบันทกึเกี�ยวกับการใช้อวัจนภาษาในการ
แสดงความรักระหว่างตัวละคร และกดดูครั�งที�ห้าเพื�อจดบันทึกเกี�ยวกับการเข้ารหัสและถอดรหัสของตัว
ละคร ท�าแบบนี� ไปจนครบ ทั�ง 12 ตอน ใน Reply 3 เรื�อง และด้วยระยะเวลาของแต่ละตอนนั�นไม่ยาวมาก 
ฉากหนึ�งไม่เกิน 10 นาท ีจึงท�าให้สะดวกในการที�จะกดดูได้หลายๆ รอบเพื�อจดบันทึก 
 4.4 เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดและทฤษฎีในบทที� 2 อันได้แก่ องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ แนวคิด
เกี�ยวกับความรัก ทฤษฎีสัญวิทยาและการสร้างความหมาย แนวคิดเรื�องการสื�อสาร และแนวคิดเรื�องการ
สื�อสารอวัจนภาษามาออกแบบเป็นตารางในการจดบันทกึสิ�งที�จะได้ในการศึกษาการถ่ายทอดความหมาย
ของความรักในละครซีรีส์ชุด Reply ทั�ง 3 เรื�อง  

 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 Reply 1997 ยอ้นรอยรกั 

(1)คู่พระเอกกบันางเอก 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงแดดจากพระอาทิตย์กลางแจ้งที�สาดส่องอ่อนๆ ในช่วงหลังเลิก

เรียน มีความเป็นสส้ีมที�ดูร้อนแรงแต่ไม่มากนัก 
เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เพลง Heart Beat Away ของยังพา เนื� อเพลงมีความหมายเกี�ยวกบั

ความรักที�เกบ็ซ่อนไว้มานาน ถ้าวันไหนเธอเหนื�อยกม็าหาฉัน พักกายใจที�ฉัน 
มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ตอนชีวอนเดินไปมองหน้ายุนแจขณะ

ล้างตัวอยู่และเมื�อยุนแจเอี� ยวตัวไปประกบจูบริมฝีปากชีวอน ก็ยังใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot อยู่
เพียงแต่ขยายภาพขึ�นเท่านั�น  
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อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ สายตาของชีวอนที�มองไปยังยุนแจมีความว่างแปล่า แต่สายตาของ

ยุนแจกลับมีแต่ความมุ่งมั�นที�ต้องการจะยืนยันความรู้สึกของตัวเอง และเมื�อยุนแจพูดค�าว่า “ช่วยยืนยัน
หน่อย” จบ กป็ระกบริมฝีปากตัวเองลงบนริมฝีปากของชีวอน 

การเข้าและการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ยุนแจกับชีวอนเป็นเพื�อนกันมาตั�งแต่เดก็ๆ ยุนแจ

มักจะมากินข้าวที�บ้านชีวอนบ่อยๆ เพราะพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวชีวอนกรั็กยุนแจเหมือน
ลูกคนหนึ�ง จนมาวันหนึ�งยุนแจเริ�มหวั�นไหวกับเพื�อนสาวของเขา ด้วยวัยที�ก�าลังจะโตขึ� น ท�าให้เขาอยาก
พิสูจน์ว่า จริงๆ แล้วเขาแค่ก�าลังโต หรือเพราะเพื�อนสาวคนนี�จะคือรักแรกของเขากันแน่ เลยตัดสินใจท�า
การยืนยันความรู้สึกของตัวเองด้วยการจูบชีวอน 

(2)คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบ เป็นแสงสีส้มสว่างๆ บริเวณหน้าบ้านของศิลปิน ภาพที�มองไปในฉากสีส้ม
เหมือนดูภาพยนตร์เก่าอยู่ 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเสียงเปียโนเล่นท�านองเพลงซึ� งๆ ในตอนที�ศิลปินออกมาเซน็
เสื�อให้ชีวอนคลอเบาๆ เบาๆ ไม่ดังมาก 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือใช้มุมกล้องแบบ Close Up ไปที�ลายเซน็สลับกับหน้าของโทนี�ตอนเซน็

เสื�อให้กับชีวอน และใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ไปที�ตัวชีวอนที�เป็นแฟนคลับกบัโทนี�ที�เป็นศิลปิน  
อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ท่าทางตอนโทนี�เอียงหัว ก้มไปถามชีวอนด้วยน��าเสียงเป็นกังวลว่า 

“แล้วนี� มีเงินกลับบ้านหรือเปล่า?” ตอนโทนี�ใช้น��าเสียงร้อนรนขณะที�พูดว่า “อย่าร้องสิ” เมื�อเห็นชีวอน
ร้องไห้ และตอนโทนี�เซน็ลายเซน็ตัวใหญ่ให้ชีวอนโดยเน้นชื�อชีวอนว่า “ปูซาน” ที�เป็นชื�อเฉพาะที�โทนี�จ�าได้ 
จากนั�นโทนี�กลู็บหัวชีวอนด้วยความเอน็ดูหลังจากที�เธอกล่าวค�าว่า “พี�คะ ฉันรักพี�นะคะ 

การเข้าและการถอดรหัส สิ�งที� ผู้วิจัยพบคือ เกาหลีถือเรื�องความเป็นส่วนตัวของศิลปินและ
ระยะห่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมากๆ ในเหตุการณ์นี� ชีวอนก�าลังก้าวล��าพื� นที�ส่วนตัวของศิลปิน แต่ตัว
โทนี�ที�เป็นศิลปินเองกลับเป็นคนที�เดินออกมาคุยกบัชีวอนที�เป็นแฟนคลับและให้ลายเซ็นตัวเองบนเสื�อเพื�อ
เป็นการปลอบใจที�ชีวอนร้องไห้  

(3)คู่พ่อแม่กบัลูก  

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือชีวอนเดินเข้ามาในบ้าน มีแสงไฟจากห้องโถงเปิดทิ�งไว้ และส่องลอดเข้าไป

ในห้องนั�งเล่นที�มีโทรศัพทบ้์านตั�งอยู่ 
เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเพลง Ode To My Family ของ The Cranberries เป็นเพลง

เกี�ยวกับเดก็ผู้หญิงคนหนึ�งที�ครอบครัวเลี� ยงดูมาให้ใช้ชีวิตสนุกสนาน เมื�อทุกข์ใจพ่อแม่จะคอยโอบกอด
เอาไว้ 

เสียงประกอบ สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเสียงเปียโนท�านองระทึกใจสลับกับเศร้าๆ ในระยะสั�นๆ 

ตอนชีวอนก�าลังจะรับโทรศัพท์ และเสยีงของรถแทก็ซี�ที�ก �าลังวิ�งไปยังโรงพยาบาล 
มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายไปที�หน้าของพ่อ แม่ และชีวอน ใช้มุม

กล้องแบบ Medium Shot ตัดสลับกับมุมกล้องแบบ Close Up ที�ถ่ายให้เหน็ภาพทั�ง 3 คนในกรอบเดียวกัน 
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อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ น��าเสียงสั�นเครือของแม่ตอนโทรหาชีวอนว่าพ่อตรวจพบมะเร็ง เมื�อ

ชีวอนถึงโรงพยาบาลแม่กด็ึงเข้าไปกอดปลอบใจกันสองคน พ่อเอียงคอมองชีวอนที�ก �าลังร้องไห้ก่อนใช้
น��าเสยีงร่าเริงปลอบใจลูก และเสยีงสั�นเครือของชีวอนที�ขอโทษพ่อ ก่อนที�พ่อจะจับไหล่แล้วพูดด้วยน��าเสียง
ตื�นเต้นกลั�วหัวเราะว่า “นี�ลูกสาวของพ่อโตแล้วหรอเนี�ย” ก่อนจะยิ�มให้ 

การเข้าและการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ในเรื�องชีวอนและพ่อจะทะเลาะกันตลอด พ่อชอบ
ท�าลายของสะสมที�เกี�ยวกบัศิลปินของชีวอน ด้วยเหตุผลที�ว่า เพราะตามศิลปินแบบนี�ถึงท�าให้เรียนไม่ดี แต่
ชีวอนไม่เคยตอบโต้พ่อเลยสักครั�ง เธอได้แต่ร้องไห้เสียใจกับสิ�งที�พ่อท�า เมื�อชีวอนรับรู้ว่าพ่อตัวเองป่วย 
เธอนั�งรถจากบ้านและร้องไห้อย่างหนักจนถึงโรงพยาบาล และเมื�อเห็นหน้าพ่อ เธอกร้็องไห้และพูดแต่ค�า
ว่าขอโทษจนพ่อต้องดึงไปกอดปลอบใจ 

(4) คู่เพื�อนกบัเพื�อน 

แสง สิ�งที� ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงไฟจากไฟถนนและแสงไฟนีออนบนรถเมล์ขณะที�ฮักชานเดิน

ตามมาดูแลยูจอง 
เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเสียงกีตาร์เล่นเพลงเศร้าๆ แล้วค่อยเป็นเพลง ซารังฮานึน นอ

เอเก ของ Sechskies ที�มีเนื� อหาเกี�ยวกับผู้ชายคนนึงที�พร้อมจะยอมเสี�ยงและปกป้องผู้หญิงคนนึง ไม่ว่าจะ
เกิดอะไรขึ�นจะอยู่เคียงข้างเสมอ 

เสียงประกอบ สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเสียงเครื�องดนตรี Chimes เล่นขึ�นมาเพียงสั�นๆ ตอนยูจอง
หอมแก้มฮักชาน 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายตอนยูจองขึ�นรถเมล์ และฮักฮาน

ขึ�นรถเมล์ ใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายไปที�หน้าของยูจองตอนร้องไห้ เพื�อให้เหน็หยดน��าตา และถ่าย
ไปที�หน้าฮักชานตอนพูดกับยูจอง ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายให้เห็นภาพโดยรวมของทั�งคู่ใน
กรอบเดียวกัน  

อวัจนภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ท่าท่างทื�อๆ ของฮักชานตอนหยิบซาวน์อะเบาท์มาเสียบหูยูจอง 

น��าเสียงจริงจังของฮักชานตอนชวนยูจองไปห้างเหมือนชวนเธอไปเดท และขณะที�ยูจองมองท่าทางของฮัก
ชานที�ก�าลังชวนไปห้าง ก่อนจะหอมแก้มฮักชาน เป็นการตอบรับว่าเธอเองกรู้็สกึดีและขอบคุณฮักชาน  

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ฮักชานชอบยูจองมาตั�งแต่แรกเห็น เขาเฝ้ามองยูจอง

มาตลอด เขารับรู้ ว่ายูจองชอบยุนแจ(พระเอก)มากๆ และชอบมาขอความช่วยเหลือกับเขาเสมอ จนกระทั�ง
ยุนแจท�าร้ายจิตใจยูจองอย่างหนัก ฮักชานที�เฝ้ามองยูจองอยู่จึงเหน็ว่าเธอเสียใจ เขาจึงตามขึ�นเมล์ไป และ
ปลอบเธอ โดยการชวนไปเดินห้างด้วยกัน ยูจองรู้สึกได้ว่าฮักชานชอบเธอ จึงเผลอหอมแก้มเขาไป 

5.2 Reply 1994 คิดถึงเธอ 

(1)คู่พระเอกกบันางเอก 
แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ แสงสส้ีมจากโคมไฟในห้องผู้ป่วยที�นาจองนอนอยู่ 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เสียงเปียโนบรรเลงเพลงเศร้าๆ ก่อนจะเป็นเพลง นอเอเก ของวง

ซอแทจี เกี�ยวกับความรักของผู้ชายคนนึงที�มีต่อเดก็ผู้หญิงคนนึงที�มีจิตใจบริสุทธิ� และหวังว่าความมีจิตใจ
บริสทุธิ�ของเดก็ผู้หญิงคนนี�จะไม่เปลี�ยนแปลงไป แม้กาลเวลาจะผ่านไปนานเทา่ไรกต็าม 
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เสียงประกอบ สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เสียงเครื�องดนตรี Chimes เล่นขึ�นมาก่อนจะเป็นเสียงดนตรีเล่น

เพลงนอเอเก ของวงซอแทจี 
มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายใบหน้าของนาจองสลับกับจองอู และ

ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot เพื�อถ่ายให้เห็นทั�งนาจองและจองอูตอนคุยกัน 
อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ขณะที�จองอูเดินไปวางแก้วนมและปิดผ้าม่านให้นาจอง เพราะจองอู

จ�าที�นาจองเคยบอกไว้ได้ว่าถ้าไม่ปิดม่าน ไม่ดื�มนม เธอจะนอนไม่หลับ จองอูมองไปที�นาจองด้วยสายตา
เป็นห่วงก่อนจะพูดกับนาจองด้วยน��าเสียงอบอุ่นว่า “ปวดมากไหม อาการนอนไม่หลับล่ะ เป็นยังไง” และ
ตอนที�จองอูเดินไปที�เตียงคนไข้ช้าๆ ก่อนจะล้มตัวนอนกอดนาจอง พร้อมกับลูบผมนาจองอย่างอ่อนโยน
เพื�อให้นาจองหลับอยู่ในอ้อมอกตัวเอง 

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ จองอูเป็นเพื�อนพี�ชายของนาจองที�เหมือนจะไม่สนใจ
น้องสาวตัวเอง แต่จริงๆ แล้วก็แอบเป็นห่วงเสมอ ตอนนาจองป่วย เขาใส่ใจและจดจ�ารายละเอียดทุกๆ 
อย่างที�นาจองบอกได้หมด ทั�งเรื�องนมอุ่น หรือปิดผ้าม่าน เขาท�าครบทุกอย่างแต่ไม่มีททีา่ว่านาจองจะนอน
หลับ จึงลงงไปนอนกอดนาจองบนเตียงคนไข้ ท�าให้นาจองตกหลุมรักพี�ชายตัวเองอกีรอบ 

(2)คู่พ่อแม่กบัลูก 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ แสงแดดจากพระอาทิตย์ในตอนบ่ายแก่ๆ ที�ลอดผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง

ห้องนอนของเขา 
เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เสียงดนตรีบรรเลงเพลงเศร้า ก่อนจะเป็นเพลง Seoul Here ของ

รอยคิม ที�มีเนื� อหาเกี�ยวกับผู้ชายคนนึงต้องออกจากบ้านเกิดมาอยู่ที�อื�น และคิดว่าการอยู่ในกรุงโซลตัวคน
เดียวมันช่างโดดเดี�ยวและยากเยน็เหลือเกนิ 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot เพื�อถ่ายให้เห็นภายในห้องนอนของ
แฮแท และใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายใบหน้าของแทแฮตอนโทรหาแม่อย่างกระวนกระวายใจ  

อวัจนภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ท่าทางกระวนกระวายของแฮแทตอนโทรหาแม่ก่อนที�แม่จะรับ
โทรศัพท ์น��าเสยีงเป็นห่วงของแฮแทที�ถามว่าแม่เป็นอะไรหรือเปล่า ทา่ทางการเคลื�อนไหวช้าๆ ภายในห้อง
ของแฮแท เมื�อรู้ว่าแม่ไม่เป็นอะไร และแม่ถามถึงของกินว่าอยากได้แยมเพิ�มอีกไหม แม่จะเกบ็ผลไม้มาท�า
ให้ ท�าให้แฮแทรู้สกึส�านึกผิดที�ชอบร�าคาญเวลาแม่ส่งของมาให้ หรือโทรมาหาบ่อยๆ  

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ วัยรุ่นทุกคนมักจะคิดว่าตัวเองโตแล้ว ดูแลตัวเองได้ 
ไม่ว่าจะท�าอะไร ไปที�ไหนไม่จ�าเป็นต้องบอกพ่อแม่ แฮแทเองกเ็ป็นแบบนี� เช่นกนั การที�แม่โทรหาเขาบ่อยๆ 
ชอบส่งของอาหารและของกินมาให้ ไม่ได้ท�าให้แฮแทรู้สึกดีหรือชอบ ออกจะร�าคาญใจด้วยซ��า แต่เมื�อ
ได้รับข่าวเรื�องแถวบ้านถูกไฟไหม้จากนาจอง แฮแทจึงรู้สึกเป็นห่วงแม่ เขาร้อนใจ จึงรีบโทรหา เขารอสาย
อยู่นาน และเมื�อแม่ของเขารับสาย พูดคุยกันสักพัก แม่จึงถามถึงแยมที�ท �าไปให้ ท�าให้แฮแทได้ไตร่ตรอง 
ใช้ความคิดกบัตัวเอง และรับรู้ถึงความรักความห่วงใยของแม่ที�มีต่อเขา และตัวเขากรู้็สกึรักแม่มากขึ�นด้วย 
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(3)คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงไฟนีออนจากห้องแต่งตัวของศิลปิน 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ อินโทรเพลง Duck Cacciatore – Aaron Zigman ต่อด้วยเพลง Our 

Own Memories ของวงซอแทจี ที�แต่งให้แฟนคลับ เป็นการขอบคุณที�แฟนคลับรักและสนับสนุนซอแทจี
ตลอดมา 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ตอนยุนจินเดินเข้าไปในห้องแต่งตัว

ของซอแทจี และใช้มุมกล้องแบบ Close Up ตอนที�ซอแทจีเทขนมใส่มือของยุนจิน 
อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ น��าเสียงนุ่มนวลของซอแทจีตอนถามประวัติของยุนจิน ให้ความรู้สึก

อบอุ่นกับแฟนคลับอย่างยุนจินเป็นอย่างมาก เสียงตอบอย่างกล้าๆ กลัวๆ ของยุนจิน ท�าให้ซอแทจีถึงกับ
หัวเราะออกมาด้วยความเอน็ดูที�เธอมีทา่ทปีระหม่าเมื�ออยู่ต่อหน้าเขา 

การเข้าและการถอดรหัส สิ�งที� ผู้วิจัยพบคือ เกาหลีถือเรื� องความเป็นส่วนตัวของศิลปินและ
ระยะห่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมากๆ แม้ว่ายุนจินจะแอบเข้ามาในห้องแต่งตัวของวงซอแทจี และถูก
ต�าหนิไม่ให้เข้าพบ แต่วงซอแทจีกลับเรียกยุนจินให้เขาไปหาเขาและพูดคุยกันเลก็น้อย ก่อนจะแบ่งขนมที�
เขากินให้เธอเพื�อตอบแทนที�ยุนจินสนับสนุนและชื�นชอบเขา เมื�อยุนจินได้รับขนมจากซอแทจีมาแล้ว เธอ
รู้สึกดีใจ ปลื�มใจอย่างมาก และเกบ็ขนมในมือกลับบ้านอย่างระมัดระวัง พอกลับมาถึงบ้านเธอกท็�ากล่องใส่
ขนมเพื�อเกบ็ขนมที�ได้มาจากซอแทจีไว้เป็นของสะสมของเธอ 

(4)คู่เพื�อนกบัเพื�อน 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงจากหลอดไฟในห้องนั�งเล่นของบ้านนาจองขณะก�าลังนั�งเล่นกัน สี

ส้มอ่อนๆ นวลตา 
เสียงดนตรี เป็นเพลง Perhaps That ของชเว ยงจุน ที�มีความหมายเกี�ยวกับความรักของคนสอง

คนที�มีเวลาไม่ตรงกัน ความรักที�ไม่ได้พูดออกไปกค็ือความรัก ความคิดถึงที�ไม่พูดออกไปกคื็อความคิดถึง 
มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายตอนที�ชิลบงดึงนาจองเข้ามาจูบ และ

ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายไปที�จองอูขณะมองชิลบงจูบนาจอง 
อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ชิลบงดึงนาจองเข้าไปประกบจูบขณะที�นาจองก�าลังเมาและเล่นเกม

อยู่กับเพื�อนๆ ที�ห้องนั�งเล่น โดยมีจองอูแอบมองอยู่ 
การเข้าและการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เวลาชิลบงอยู่กับนาจองจะรู้สึกว่าตัวเองยิ� มง่าย 

หัวเราะง่าย ด้วยความที�นาจองเป็นผู้หญิงซื�อๆ คิดอะไร พูดอะไรออกมาตรงๆ ท�าให้ชิลบงตกหลุมรัก 
ประกอบกับนาจองเองกย็ังไม่มีใคร ท �าให้ชิลบงคิดไปไกลเกินกว่าเพื�อนกัน และเมื�อถึงตอนเล่นเกมชิลบง
ฉวยโอกาสนี� ในการจูบนาจองตอนเมาเพื�อแสดงความรักโดยที�ไม่ให้นาจองรู้ตัว แต่คนที�รู้คือจองอู พี�ชาย
ของนาจองเอง 
 5.3 Reply 1988 วนัวาน 

(1)คู่ศิลปินกบัแฟนคลบั 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงไฟสส้ีมบนเวททีี�พวกของดงรยง ซอนอูและจองฮวันเต้น และมีแสง
ไฟที�เป็นสีๆ  4 สีเปิดๆ ปิดๆ อยู่ด้วย  
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เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเพลง เมื�อคืนนั�น ของโซบังชา เป็นเพลงจังหวะสนุกสนาน มี

ความมหายว่าเหล่าเพื�อนๆ ของฉันเงียบเหงา และเมื�อฉันปรากฎตัวขึ�น พวกเรากม็าเต้นกัน มีบางช่วงที�
แอบจิกกดัผู้ชายคนนึงที�คืนนึงเคยท�าให้เกลียด 

เสียงประกอบ สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เสียงตะโกนร้องเพลงตามของแฟนคลับจากด้านล่างของเวที 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือใช้มุมกล้องแบบ Long Shot ถ่ายให้เห็นภาพบนเวทีและด้านล่างเวที 
ใช้มุมกล้องแบบ Medium Long Shot ถ่ายเพื�อให้เห็นการเคลื�อนไหวของดงรยงและเพื�อนๆ และใช้มุม
กล้องแบบ Medium Shot ถ่ายใบหน้าของจองฮวันขณะเต้น 

อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ การส่งเสียงร้องตามของแฟนคลับด้านล่างเวทีอย่างเสียงดังฟังชัด 

แสดงถึงความรักที�แฟนคลับมีให้ศิลปิน ยิ�งดังยิ�งเป็นก�าลังใจให้ศิลปินมากๆ ท่าทางการเคลื�อนไหวไปตาม
จังหวะเพลงของแฟนคลับด้านล่างเวทีแสดงให้เห็นถึงความชื�นชม และชื�นชอบศิลปินวงโซบังชามากๆ และ
การเคลื�อนไหวของดงรยงกับเพื�อนๆ ในการเต้นเพลงเรื�องคืนนั�นของโซบังชาที�เหมือนต้นฉบับไม่มีผิด 
แสดงออกถึงการที�ติดตามและใส่ใจที�จะเต้นเพลงของวงโซบังชาให้ได้ เรียกว่าเป็นการแสดงความรักอีก
รูปแบบหนึ�งส�าหรับแฟนคลับ 

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเหตุการณ์ที�แฟนคลับก�าลังเต้นเพลงของศิลปินที�

ตัวเองชื�นชอบ โดยมีแฟนคลับด้านล่างคอยร้องแฟนชานท์อยู่ ซึ�งการเต้นโคฟเวอร์และการร้องแฟนชานท์
ให้ศิลปินเป็นสิ�งที�แฟนคลับท�าต่อๆ กันมานาน เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกซึ�งความรักที�แฟนคลับมี
ต่อศิลปิน แม้ว่าศิลปินจะอยู่ตรงนั�นหรือไม่ก็ตาม แต่แฟนคลับก็ยังจะส่งเสียงร้อง และเต้นกันอย่าง
สนุกสนาน 

(2)คู่เพื�อนกบัเพื�อน 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงแดดตอนกลางวันที�สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างรถเมล์ขณะที�ดอ็ก
ซอนและจองฮวันก�าลังจะไปโรงเรียน 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือเพลง Falling in love with you ของ UB40 เป็นเพลงที�เกี�ยวกับ

ผู้ชายคนนึงที�ตกหลุมรักผู้หญิงคนนึงมาก และปล่อยให้ความรู้สกึไหลไปเหมือนสายน��า 
มุมกล้อง สิ�งที� ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายให้เห็นภาพรวมของฉากว่า

นักเรียนเบียดเสียดกันบนรถเมล์ และใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายหน้าของจองฮวันและหน้าของด็อก
ซอน  

อวจันภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ท่าทางเฉยๆ ของจองฮวันที�ค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้ด็อกซอนแล้วใช้
มือของเขาทั�งสองข้างโอบดอ็กซอนไว้ไม่ให้เป็นอันตราย และขณะที�ดอ็กซอนหันไปมองแขนของจองฮวันที�
ขึ�นเป็นเส้นเลือดปูดจากการเกร็งแขนเพื�อไม่ให้ดอ็กซอนล้มอย่างตกใจตาโต 

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ จองฮวันมองเห็นดอ็กซอนเซไปเซมา เลยค่อยๆ เดิน
จากด้านหน้าไปหาด็อกซอน เขาใช้แขนทั�งสองข้างโอบด็อกซอนไว้ เพื� อไม่ให้ด็อกซอนต้องเซไปโดนผู้ชาย
รอบข้าง เป็นสัญญาณบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอ และเดินมาตรงนี� เพื�อจะปกป้องธอ 
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(3)คู่พ่อแม่กบัลูก 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นแสงแดดที�ลอดเข้ามาในพักฟื� นของจองบง ขณะที�พ่อแม่และน้องชาย
ก�าลังรอให้เขาลืมตาตื�นขึ�นมาคุย 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เพลง Don’t Worry ของดึลกุกฮวา มีเนื�อหาให้ก�าลังใจ 

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ใช้มุมกล้องแบบ Medium Shot ถ่ายตอนที�ย้ายจองบงมาที�ห้องพักฟื� น 

และตอนที�แม่ จองฮวัน และพ่อของจองบงหันไปร้องไห้ และใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายหน้าของแม่ 
น้องชายอย่างจองฮวันและจองบงพี�ชาย  

อวัจนภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ แม่สัมผัสมือ บีบแขน และลูบผมจองบงที�เพิ�งฟื� นจากการผ่าตัด 
และกล่าวกับลูกด้วยน��าเสียงสั�นเครือว่า “ไม่เป็นอะไรแล้วนะลูก แกเก่งมาก เดี๋ยวกห็ายแล้วนะ” พ่อพูด
น��าเสียงเข้มและหนักแน่นกับจองบงว่า “สู้ๆ นะลูก!” และจองบงพูดช้าๆ กับจองฮวันน้องชายของตัวเอง
อย่างเป็นห่วงว่า “จมูกแก ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม” ท�าให้จองฮวันถึงกับร้องไห้ เพราะแทนที�พี�จะห่วงตัวเอง
กลับห่วงเขาแทน 

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ จองบงต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ เขารู้สึกกังวลและ

กลัวจะไม่ตื�นขึ�นมาอีก ซึ�งแม่ของเขาเองกต้็องเข้มแขง็ต่อหน้าลูก แต่แอบไปร้องไห้เงียบๆ คนเดียว จนจอง
บงออกมาจากห้องผ่าตัด เมื�อเขาพูดกับทุกคนในครอบครัวจบแล้ว แม่ของเขากจั็บแขน ลูบหน้า แล้วพูด
ว่า เก่งมาก เด๋ียวกห็ายแล้วนะ เป็นสัญญาณบอกให้จองบงรับรู้ว่าปลอดภัยแล้ว ไม่ต้องกังวลไป และแม่ 
พ่อ และน้องชายอยู่ข้างๆ เสมอ 

(4)คู่พระเอกกบันางเอก 

แสง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ ในตอนที�แทก็เจอกับดอ็กซอน เป็นแสงจากพระอาทติย์ตอนบ่ายแก่ๆ แต่
เมื�อมาอยู่หน้าสถานที�จัดแสดงคอนเสิร์ต เป็นแสงที�มาจากโคมไฟติดผนังระหว่างทางเดินเข้าไปในฮอลล์
จัดแสดง 

เสียงดนตรี สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ เป็นเพลง When Time Goes ร้องโดย กีฮยอน มอนส์ต้าเอก็ซ์ เนื�อ
เพลงมีความหมายว่า คุณและผมที�หายจากกนัไปหลายปี ตลอดหลายปีผมมีแต่คิดถึงคุณ พอผมได้พบตา
คุณอีกครั�งมันท�าให้ผมรู้ว่าผมต้องการเพียงแค่คุณ  

มุมกลอ้ง สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือใช้มุมกล้องแบบ Close Up ถ่ายไปที�หน้าของดอ็กซอนตอนมองแทก็

และถ่ายไปที�หน้าแทก็ตอนก�าลังหอบและสบตากบัดอ็กซอน 
อวัจนภาษา สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ แทก็รีบวิ�งมาหาดอ็กซอน แทก็สบตากับเธอและรู้สึกโล่งใจที�เธอ

ไม่ได้เศร้า ก่อนจะเข้าไปข้างในคอนเสิร์ต แทก็ได้ถอดเสื�อนอกของตัวเองและใส่ให้ด็อกซอนเพราะรู้ว่าด็
อกซอนหนาว เธอถามแทก็ด้วยน��าเสียงเป็นห่วงว่า “ไม่หนาวหรอ” แต่แทก็ก็ส่ายหัวและบอกกับเธอว่า 
“แค่นี�กร้็อนจะแย่แล้ว” และดอ็กซอนกย็ิ�มให้ก่อนจะวิ�งน�าหน้าแทก็เข้าฮอลล์ไป  

การเขา้และการถอดรหัส สิ�งที�ผู้วิจัยพบคือ แทก็เป็นเพื�อนบ้านระแวกเดียวกันกับด็อกซอน แต่

ด้วยเป็นนักกีฬาพาดุก(หมากล้อม) ท�าให้ไม่ค่อยได้อยู่กับเพื�อนๆ มากนัก แทก็มีนิสัยเรียบร้อย ไม่ค่อย
พูด แต่เพื�อนๆ กยั็งรักเขา แทก็กับดอ็กซอนสนิทกันมาก หมายครั�งที�แทก็เองแอบคิดว่าตัวเองชอบดอ็ก
ซอน แต่ไม่แน่ใจเรื�องความรู้สึกมากนัก ประกอบกับเป็นคนไม่ค่อยพูดและแสดงความรู้สึก ท�าให้เวลา
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ล่วงเลยไปนาน จนกระทั�งครั�งนี�  ด็อกซอนก�าลังโดนหลอกจากแฟนคนปัจจุบัน และถูกปฎิเสธให้ไปดู
คอนเสิร์ตคนเดียว เขาละทิ�งการแข่งพาดุกและรีบวิ�งมาหาดอ็กซอนหน้าคอนเสิร์ต เขารู้สึกดีใจเมื�อวิ�งมาถึง
แล้วเจอดอ็กซอน แทนที�จะเสยีดายที�ละทิ�งการแข่งมา 
 

6. สรุปและอภิปรายผล 
 เมื�อน�าผลวิจัยที�ได้ มาเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีที�น�ามาศึกษาแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ความรักมี

หลายรูปแบบ แต่ละคู่สัมพันธ์มีการแสดงออกซึ�งความรักและถ่ายทอดความหมายของความรักแตกต่างกัน 
ผู้วิจัยจึงจะขออภิปรายตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี�  
 6.1 วิธีการถ่ายทอดความหมายของความรกัของตวัละครใน Reply ทั�ง 3 เรื�อง  

คู่พ่อแม่กับลูก การแสดงออกซึ�งความรักส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกทางการสัมผัสทางร่างกาย 
เช่น การกอด ลูบแขน ลูบแก้ม และลูบหัว เป็นการแสดงความรักอย่างไม่มีเงื�อนไข หรือหวังผลตอบแทน
ใดๆ ใน Reply 1997 แสดงให้เหน็ว่า ชีวอนกบัพ่อมีความสมัพันธท์ี�ไม่ดีนัก ทั�ง 2 คน มกัจะเสียงดังใส่กัน
บ่อยครั�ง ในตอนที� 2 จะเหน็ได้ว่า เมื�อพ่อเหน็ใบผลการเรียนของชีวอนที�แย่ลงแล้ว ได้เข้าไปหาชีวอนใน
ห้องเสียงดังใส่ชีวอน และท�าลายโปสเตอร์ของศิลปินที�ชีวอนชื�นชอบ แต่ชีวอนกลับไม่ตอบโต้อะไรพ่อ ได้
แต่ตะโกนร้องห้าม ซึ�งสอดคล้องกับแนวคิดเรื�อง ความรักแบบครอบครัวของรณชัย (2548) ที�กล่าวไว้ว่า 
การแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว ท�าได้ 3 วิธี และวิธทีี�ชีวอนท�า ตรงกบัข้อ 3 คือ การยอมเพื�อหลีกเลี�ยง
ปัญหา ยุติความขัดแย้ง ไม่ให้ปัญหาลุกลามออกไป  

คู่ศิลปินกับแฟนคลับมักเป็นการกระท�าที�มาจากหัวใจของแฟนคลับ เช่น การเต้นและการร้อง
ตะโกนดังๆ ไปกับเพลงของศิลปิน มีการสัมผัสร่างกายบ้างตามสถานการณ์ที�ตัวละครอยู่ ซึ�งส�าหรับแฟน
คลับแล้ว การแสดงออกซึ�งความรักต่างๆ มักมาจากหัวใจของแฟนคลับ ไม่หวังผลตอบแทน หรือหวังให้
ศิลปินมาขอบคุณ แต่ท�าด้วยความอยากท�าและมีความสขุที�จะท�ามันให้ศิลปินที�ตนเองชื�นชอบ 

คู่พระเอกกับนางแอกและคู่เพื�อนกับเพื� อนเป็นการแสดงออกเชิงอวัจนภาษาโดยการกระท �า 
พระเอกมักจะเป็นที�พึ�งพาได้ส�าหรับนางเอกเสมอเมื�อเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆ และพระเอกมักจะเป็นฝ่าย
ดูแลเอาใจใส่นางเอกในเรื�องต่างๆ ตลอด สอดคล้องกับวิธีการแสดงออกถึงความรักโดยไม่บอกรักใน
แนวคิดของ Mollacake (2558) ในข้อ 3 คือใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของคนรัก จ�าเรื�องเล็กน้อย
ของเขาได้เสมอ และในข้อ 8 คือ เป็นที�พึงพาได้เสมอ ความรักไม่ใช่เพียงการจับมือ กอด จูบ จ้องตา
เท่านั�น แต่ต้องรู้ จักสนับสนุนกันด้วย สู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอเรื� องอะไรกต็าม สนับสนุนคนรักทุกครั�งเมื�อ
เขาต้องการ เป็นหลักให้พักพิงเมื�อเขาเจอปัญหา หากคนรักหงุดหงิด จงปลอบให้อารมณ์ดีขึ�น ถามความ
ช่วยเหลือจากเขา และให้ค�าสัญญาว่าจะอยู่กับเขาตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ�นก็ตาม ซึ�งในคู่เพื�อนกับ
เพื�อนมักเป็นการแสดงออกเชิงอวัจนภาษาที�ปรากฎออกมาในรูปแบบของน��าเสียง เมื�อรู้สึกเป็นห่วง และ
เหน็ใจ การกระท�าที�แสดงออกมาและกิริยาท่าทางมากกว่าการสัมผัสถูกเนื� อต้องตัวกัน มีการใช้การสัมผัส 
เช่น การหอมแก้มและจูบปาก และมีวิธีการแสดงออกซึ�งความรักโดยไม่บอกรักแบบเดียวกับคู่ของพระเอก
กับนางเอก 
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 6.2 องคป์ระกอบที�ปรากฎในฉากแสดงความรกัของตวัละครทั�ง 4 คู่  
 องค์ประกอบด้านแสง มีความส�าคัญมากในฉากแสดงความรักของละครโทรทัศน์เกาหลีเรื� อง 
Reply เพราะเป็นองค์ประกอบที�ท �าให้ฉากแสดงความรักอบอวลไปด้วยความโรแมนติก ความรักที�ยิ�งใหญ่
แต่ไม่ร้อนแรง เนื�องจากสีของแสงประกอบฉาก เป็นสีส้มนวลๆ ไม่ได้เจิดจ้าจนแสบตา และเน้นแสงที�มา
จากธรรมชาติ อย่างแสงจากพระอาทติย์ที�สาดส่องมายังตัวละครโดยตรงหรือลอดผ่านมาทางหน้าต่าง ซึ�ง
เป็นเสน่ห์ของละครโทรทัศน์เกาหลีเรื�อง Reply  
 องค์ประกอบด้านมุมกล้อง มีความส�าคัญในเรื�องของการสร้างจุดสนใจของถ่ายทอดเรื�องราวความ
รักของตัวละครทั�ง 4 คู่ ให้เหน็ภาพที�ชัดเจน ทั�งทางสีหน้า แววตา และท่าทางของตัวละครที�ก�าลังแสดง
ความรักต่อกัน มุมกล้องเป็นองค์ประกอบในการดึงให้ผู้ชมสนใจการถ่ายทอดความหมายของความรักจาก
ตัวละคร ไม่ให้ผู้ชมเบนจุดสนใจไปทางอื�น  
 6.3 องคป์ระกอบดา้นเสียงดนตรีและเสียงประกอบ 

องค์ประกอบด้านเสยีงดนตรี เป็นองค์ประกอบที�เสริมองค์ประกอบด้านภาพให้ฉากแสดงความรัก
มีความชัดเจนมากขึ�น โดยเพลงที�ผู้ก�ากับเลือกมามักเป็นเพลงเก่าตามแต่ละยุคของ Reply ทั�ง 3 เรื�อง โดย
เนื� อเพลงแต่ละเพลงจะมีเนื� อหาเกี�ยวข้องกับความสัมพันธ์นั�นๆ ของตัวละคร เช่น ในคู่ของพ่อแม่กับลูก 
เพลงประกอบฉากแสดงความรักจะมีเนื� อหาเกี�ยวกับครอบครัว คู่ของศิลปินกับแฟนคลับเนื� อเพลงจะมี
ความเกี�ยวพันกับศิลปิน หรือเป็นเพลงเกี�ยวกับเดก็สาวที�มีจิตใจบริสุทธ์ในเรื�องราวความรักที�มอบให้
ศิลปิน คู่ของพระเอกกับนางเอกและคู่ของเพื�อนกับเพื�อน เนิ� อเพลงจะเกี�ยวกับความรักแบบวัยรุ่น หนุ่ม
สาว และการแอบรัก ส่งเสริมองค์ประกอบ้านฉากแสดงความรักให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับตัวละครและเข้าใจ
การกระท�าที�ตัวละครแต่ละคู่ถ่ายทอดออกมา 

องค์ประกอบด้านเสยีงประกอบฉาก เป็นองค์ประกอบที�เสริมองค์ประกอบด้านเสียงดนตรีเป็นการ
ชี� น�าให้ผู้ชมได้ทราบว่า เมื�อตัวละครสารภาพรักออกไปแล้ว หรือการกระท�าของตัวละครที�แสดงออกว่ารัก
หรือชอบ จะมีเสียงเครื�องดนตรี Chimes ดังขึ�นและต่อด้วยเพลงประกอบฉาก ท�าให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่านี�คือ
ฉากกแสดงความรักหรือผู้ชมรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครใดตัวละครหนึ�ง แต่ในละครเรื�อง Reply พบ
เสียงประกอบในฉากแสดงความรักไม่มาก เพราะเน้นไปในองค์ประกอบด้านเสียงดนตรีมากกว่า  
 

7. ขอ้เสนอแนะในงานวิจัยชิ� นต่อไป 
 เนื�องด้วยผู้วิจัยเป็นผู้ที�ชื�นชอบและติดตามละครเกาหลีมาตลอดระยะเวลากว่าสิบปี จากการ

ศึกษาวิจัยในครั�งนี�  พบว่ายังมีประเดน็ที�น่าสนใจเกี�ยวกับละครรักโรแมนติกในอีกหลายแง่มุม ซึ�งในส่วนที�
ผู้วิจัยท�าไปแล้วนั�น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ� ง จึงเสนอให้มีการศึกษามิติอื�นเพิ�มเติม การประกอบสร้างความ
จริงทางสังคมในประเดน็เรื�องของตัวละครที�เป็นผู้ชาย ละครเกาหลีส่วนใหญ่มักน�าเสนอไปในทศิทางที�ว่า 
มีความเป็นสุภาพบุรุษ รักเดียวใจเดียว และรวยมาก หรือการประกอบสร้างความจริงทางสังคมประเด็น
การเข้าถึงศิลปินเกาหลีที�แฟนคลับเข้าถึงตัวยาก แต่ในละครชุด Reply ละครเสนอภาพว่าการเข้าถึงศิลปิน
ไม่ได้ยากนัก ซึ�งในสถานการณ์จริงยังไม่มีงานศึกษาวิจัยใดชี� ชัดไว้ว่าสามารถท�าได้หรือไม่  
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