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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจการส่ือความหมายทางสังคมของละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชนโดยได้วิเคราะห์ตวับท คือ ละครโทรทัศน์ท่ีได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 3 เร่ือง ได้แก่ 1) ละครซีรีส์(การ์ตูน) “ยอดนักสืบจ๋ิว โคนัน” ทางช่อง 9         
2) ละครซีรีส์(เกาหลี) พลูโต สมาคมนกัสืบจ๋ิว ทางช่อง 13 แฟมีล่ี 3) ละครซีรีส์ (ไทย) ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน ทางช่อง 
ThaiPBS ผลการวิจยัพบว่า ประเด็นทางสังคม ไดแ้ก่ 1) การสะทอ้นความขดัแยง้ของความรัก 2) การแสดงถึงผูม้า
คล่ีคลายปัญหาและการเป็นวีรบุรุษ 3) ความโลภของมนุษยคื์อท่ีมาของความผิด 4) การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม ท่ียดึถือ
คุณค่าของชีวติทั้งหลายท่ีอยูร่่วมกนั 
 
คาํสําคญั: การส่ือความหมาย ละครโทรทัศน์แนวสืบสวน เยาวชน 
 
Abstract 

This qualitative study aimed to explore the understandings of the meanings of social values reflected 
through investigative series for youth. The research conducted a textual analysis of three series for youth aired on 
television during 2015 – 2018 including, The Detective Conan, Pluto, and Detective Gang after School. The result 
revealed that the series reflected four social values:  1) the conflict of love, 2) glorification value, 3) human greed as 
a source of guilt, and  4) adherence to moral principles 
 
Keywords: Signification, Investigative series, Youth 
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1. บทนํา 
 ละครโทรทศัน์นั้นนบัวา่เป็นรายการท่ีไดรั้บความสนใจจากผูรั้บชมมากรายการหน่ึงเน่ืองจากละครโทรทศัน์

สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมผ่านผูแ้สดงซ่ึงเป็นตวัละครในเร่ือง เป็นการจาํลองสังคมมนุษยใ์ห้ผูช้ม
ไดรั้บรู้ ในฐานะท่ีละครโทรทศัน์เป็นงานบนัเทิงคดีจึงนาํเสนอสารโดยท่ีมุ่งเนน้การเร้าอารมณ์ผูรั้บสารในการถ่ายทอด
เร่ืองราวเพ่ือใหเ้กิดการติดตามรับชมอยา่งต่อเน่ือง 

สําหรับละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนนั้นเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป คือ ละครท่ีผสมผสานความบนัเทิงและให้
ความรู้ในการสอนคนใหเ้ป็นคนดีดว้ยการทาํความดี ประเดน็เร่ืองการสอนคนใหเ้ป็นคนดีเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะสังคมมี
การเปล่ียนแปลงไป มีความซับซ้อน และปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น การทะเลาะวิวาทของนกัเรียนในโรงเรียน
และระหว่างสถาบนั การหนีเรียน เป็นตน้ ละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนจึงเป็นแนวทางในการส่ือสาร สะทอ้นปัญหา มี
ความจาํเป็นตอ้งสอนให้เยาวชนคิดดี ทาํดีส่งเสริมให้ผูช้มทาํส่ิงดีมีประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม เช่น มีจิตอาสา
ปลกูป่าชายเลน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การทาํ ดีผา่นส่ือละครจะค่อยๆซึมซบัไปโดยเน้ือเร่ืองและนกัแสดงเยาวชนท่ีเป็นท่ี
ช่ืนชอบ (Idol) ของเยาวชนดว้ยกนัเอง การนาํเสนอความดีในสังคมทาํให้เยาวชนค่อยๆ เรียนรู้ส่ิงดีไปพร้อมกบัความ
เพลิดเพลิน ซ่ึง Burr (2011) ไดใ้หค้วามหมายของละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชน หมายถึง ละครโทรทศัน์ท่ีเนน้ตวัละครท่ี
เป็นเยาวชนและวยัรุ่น แต่กมี็ตวัละครผูใ้หญ่ดว้ย มีองคป์ระกอบของละครโทรทศัน์โดยทัว่ไปเป็นละครท่ีใหเ้ห็นวยัรุ่น
ท่ีกาํลงัจะเป็นผูใ้หญ่และเผชิญกบัประเดน็ท่ีเป็นจริงของเยาวชน   

Davis and Evans (1987) อธิบายว่า รูปแบบละครเยาวชนสามารถนํามาดัดแปลงใช้กับละครโทรทัศน์        
เพ่ือเยาวชนไดใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 1.เน้ือเร่ืองอาจเป็นขอ้มูลมาจากประวติัศาสตร์ วรรณคดี เทพนิยาย หรือชีวิตจริง 
ท่ีเป็นประเด็นสําคญัต่อเยาวชน และละครเยาวชนควรเป็นเร่ืองเก่ียวกบัเยาวชน 2. นักแสดง ผูก้าํกบัการแสดง และ
ทีมงานควรเป็นผูท่ี้มีความชาํนาญ เพราะตอ้งผลิตละครท่ีละเอียดอ่อนให้เยาวชนดู 3. ภาพลกัษณ์ตวัละครเดก็ท่ีเป็นตวั
เอก ก็ควรเป็นเด็กท่ีมีความเป็นจริงมีชีวิตชีวา สามารถสร้างพลงัให้ผูช้มท่ีเป็นเยาวชนได้ นอกจากน้ีตวัละครเอก
สามารถบอกถึงความขดัแยง้ในเร่ือง และประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของเดก็ในปัจจุบนัผา่นละครไดเ้ยาวชนควรท่ีจะ
ไดเ้รียนรู้บางอยา่งผา่นตวัละครเยาวชนดว้ยกนั 

ละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนนอกเหนือจากให้ความบนัเทิงแลว้ ยงัมีการสั่งสอนเร่ืองความดีอีกดว้ย ดงันั้น
ละครโทรทศัน์จึงควรถ่ายทอดตวัอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน การพฒันาสังคมไทยนั้น จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการนาํเสนอส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนและใหเ้ยาวชนเขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมมากข้ึน การนาํเสนอเน้ือหา
ละคร การแสดง และภาพลกัษณ์ของตวัละครท่ีเก่ียวขอ้งกบัเยาวชนเป็นทางเลือกใหม่สาํหรับผูผ้ลิตละครทางโทรทศัน์ 
เร่ืองราวท่ีใกลต้วักบัเด็กและวยัรุ่น จะทาํให้เขาเห็นตวัตนของเขาเทียบเคียงกบัส่ือ และเห็นความสําคญัของตนเองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นคนมีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ความเขม้แข็ง การเขา้สังคมการเรียนรู้ ทกัษะการดาํเนินชีวิต 
มนุษยสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว ความมุ่งมัน่เพ่ืออนาคต  การพฒันาสังคมไทยให้อุดมปัญญา
จะสามารถทาํไดผ้่านส่ือละครโทรทศัน์ เพราะเยาวชนผูรั้บสารท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีดีจากส่ือก็สามารถใชเ้ป็นแนวทางใน
การดาํเนินชีวติท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีต่อไป 

อย่างไรก็ตามละครโทรทศัน์แนวสืบสวนมีแพร่หลายในต่างประเทศและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ อาทิเช่น 
ประเทศญ่ีปุ่นมีเร่ือง “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนนั” เป็นการ์ตูนญ่ีปุ่นเร่ืองยาวแนวสืบสวน ซ่ึงตีพิมพบ์นนิตยสารรายสัปดาห์
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โชเน็งซันเดย ์ตงัแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยถูกตีพิมพ์ในหลายภาษาดว้ยกนั นอกจากน้ียอดนักสืบจ๋ิว โคนัน ก็เคยทาํเป็น
ภาพยนตร์และละครโทรทศัน์เช่นกนั ประเทศเกาหลีใตไ้ดผ้ลิตละครโทรทศัน์เร่ือง Signal เป็นละครซีรีส์แนวสืบสวน
ท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูช้มและไดรั้บรางวลัมากมาย ประเทศองักฤษ มีเร่ือง เชอร์ลอ็ก โฮม มีการนาํไปดดัแปลงและ
แต่งเพ่ิมเติมข้ึนใหม่เป็นภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์ ละครวิทยุ และส่ืออ่ืนๆ อีกมากมาย กระทัง่บนัทึกสถิติโลกกินเน
สส์ระบุวา่ เชอร์ลอ็ก โฮมส์ เป็นสัญลกัษณ์ของนกัสืบและส่งอิทธิพลต่อวรรณกรรมและการแสดงในประเภทรหัสคดี
จาํนวนมาก เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่า  ในยุคทีวีดิจิทลัลท่ีมีการเตรียมสร้างละครหลากหลายแนวมาให้ไดช้มกนั  แต่
แนวนกัสืบท่ีมีการสืบสวนยงัไม่แพร่หลายในสังคมไทยมากนกั จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นถึงความสาํคญัและ
บทบาทของละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวสืบสวน จึงมีความสนใจในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เพ่ือ
เยาวชนแนวสืบสวนไทย ซ่ึงสะทอ้นประเด็นคุณค่าทางสังคมของละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวสืบสวน ซ่ึงให้เกิด
ความเขา้ใจถึงแนวทางในการนาํเสนอของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนให้เกิดความชดัเจนยิ่งข้ึน เพ่ือนาํมาสร้างสรรค์
งานเขียนบทละครซีรีส์ เร่ือง นักสืบเกรียน ซาส์ กบั คุรูใหญ่สุดเฮ้ียว ซ่ึงเป็นบทละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวนัก
สืบสวนข้ึนมา  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ (แผน ข.) ในการทาํวิจยัและสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์ เพ่ือท่ีจะ
สร้างคุณค่าทางสังคมของละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวสืบสวนใหผู้รั้บชมนั้นเกิดความสนใจแนวสืบสวนมากข้ึน  
 
2. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือวเิคราะห์การส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีดาํเนินการวจิัย 
 แหล่งข้อมูลวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิทยานิพนธ์ (แผน ข.) เร่ือง “การวิจยัและงานสร้างสรรคบ์ทละครโทรทศัน์
แนวสืบสวน เพ่ือเยาวชน เร่ือง “นักสืบเกรียน ซ่าส์ กบั ครูใหญ่สุดเฮ้ียว” ซ่ึงในส่วนของการวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารศึกษาตวับท (Textual Analysis) คือ ละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวสืบสวน 
ท่ีไดอ้อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2561ซ่ึงมีแนวทางท่ีเนน้ตวัละครท่ีเป็นเยาวชนและวยัรุ่นใน
การดาํเนินเร่ือง และใช้แนวทางของ Anthology Series (นราพร สังข์ชัย, 2552) ซ่ึงไดก้าํหนดคุณลกัษณะละคร คือ     
จะเป็นเร่ืองจบในตอน แต่ตวัแสดงและเน้ือเร่ืองจะแตกต่างไป แต่แนวของเร่ืองทุกเร่ืองจะเป็นไปในทาํนองเดียวกนั  
ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกละครโทรทศัน์จาํนวน 3 เร่ือง รวมจาํนวน 9 ตอน ไดแ้ก่  

1) ละครซีรีส์(การ์ตนู) “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนนั” ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 จาํนวน 3 ตอน  
2) ละครซีรีส์(เกาหลี) พลโูต สมาคมนกัสืบจ๋ิว ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 13 แฟมีล่ี จาํนวน 3 ตอน 
3) ละครซีรีส์ (ไทย) ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่อง ThaiPBS จาํนวน 3 ตอน 
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จากนั้นนาํมาวิเคราะห์ตวับท โดยใชแ้นวคิดแนวคิดเร่ืองรหัสคดี แนวคิดเก่ียวกบัละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชน
และแนวคิดเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล จากนั้นนาํขอ้มูลวิจยัไปสู่การพฒันาบทละคร
โทรทศัน์เร่ือง “นกัสืบเกรียน ซ่าส์ กบั ครูใหญ่สุดเฮ้ียว” ต่อไป 
 
4. ผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) คือ ละครโทรทศัน์ท่ีไดอ้อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2558 - 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) ละครซีรีส์(การ์ตูน) “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนัน” ทางช่อง 9, 2) ละครซีรีส์
(เกาหลี) พลูโต สมาคมนักสืบจ๋ิว ทางช่อง 13 แฟมีล่ี 3) ละครซีรีส์ (ไทย) ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน ทางช่อง ThaiPBS 
ผลการวจิยัการส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน พบวา่ 

4.1 การสะทอ้นความขดัแยง้ของความรัก 
การแสดงออกทางความรักเป็นปมหน่ึงท่ีสามารถสร้างความขัดแยง้ภายในจิตใจ และการแสดงออกสู่

สาธารณะได ้โดยเฉพาะการแสดงการหึงหวงซ่ึงวยัรุ่นส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและเพศหญิงเร่ิมสนใจเพศตรงขา้ม และบาง
คนอาจจะมีคู่รัก หรือการชอบคนท่ีมีคู่รักอยูแ่ลว้จึงทาํใหเ้กิดการหึงหวง ดงัตวัอยา่ง ไดแ้ก่  

การ์ตูนซีรีย ์เร่ือง “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนนั” ตอนท่ี 1 คดีฆาตกรรมบนรถไฟเหาะ (Roller Coaster Murder Case)
ท่ีนาํเสนอเร่ืองราวของ ชินอิจิ ไดไ้ปเท่ียวกบัโมริ รัน ท่ีสวนสนุกทรอปิคอลแลนด ์โดยมีเหตุการณ์ของคดีฆาตรกรรม
เกิดข้ึนท่ีเร่ิมเร่ืองจากโยชิดะ อายมิู ซึบุรายะ มิซึฮิโกะ และโคจิมะ เก็นตะ ไดม้าเท่ียวสวนสนุกทรอปิคอลแลนด์ อายมิู
อยากเล่น แต่พวกเขาไม่มีเงินพอท่ีจะเล่นเคร่ืองเล่น พวกเขาจึงลบัลอบข้ึนไปเล่นรถไฟเหาะ ขณะท่ีรถไฟเหาะแล่น
ออกมาจากถํ้าเกิดมีคนตาย และชินอิจิไดไ้ขคดีการฆาตกรรมบนรถไฟเหาะ ทาํให้รู้ตวัคนร้าย คือ อิโตมิ คนท่ีเล่นรถไฟ
เหาะดว้ยกนั อิโตมิรับสารภาพวา่ เป็นคนลงมือฆ่าอิชิดะคุง ซ่ึงเป็นคนรักโดยมีแรงจูงใจในการฆ่า คือ ความหึงหวงท่ีคน
รักนอกใจไปมีคนอ่ืน จึงฆ่าคนท่ีเขารักตาย 

จากการ์ตูนเร่ือง “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนนั” ตอนท่ี 3 คดีฆาตกรรมในหอ้งปิดตายของยอดดารา (An Idol's Locked 
Room Murder Case) ท่ีนาํเสนอเร่ืองราว โคนันไขปมปริศนา ผูต้ายท่ีโดนลอบแทงขา้งหลงัโดนท่ีมีเส้นผมของโยโกะ 
อยูก่บัศพ คนร้ายตอ้งการป้ายความผิดใหก้บัโยโกะ แต่ความจริงคือ อานิยชิู นั้นเองทีเป็นคนฆ่าตวัเองโดยการใชน้ํ้ าแขง็ 
เปิดฮีตเตอร์ให้ร้อน แลว้เอาเส้นผมท่ีหวี โดยยืนหันหลงัไปท่ีมีด แลว้เอามีดไวท่ี้นํ้ าแข็งลม้ตวัเอาหลงัไปโดนมีดนั้น   
ขา้งศพมีรอยกระแทกส่วนนํ้ าก็ระเหยไป เน่ืองจากอานิยชิู ยงัรักโยโกะ ตอนเกิดเหตุยโูกะเขา้มาในห้อง และอานิยชิูมา
ในห้องเช่นกนั เห็นหลงัผหญิง เขาคิดวา่เป็นโยโกะ เพราะคนทั้งสองดา้นหลงัคลา้ยกนัมาก อานิยชิูจะเขา้มาปรับความ
เขา้ใจ ยามาริชิสารภาพวา่ เป็นคนบอกให้อานิยชิูเลิกคบกบัโยโกะ สมุดบนัทึกท่ีเขียนเล่าเร่ืองความทุกขท่ี์เลิกกบัโยโกะ
โดยท่ียงัลืมเธอไม่ได ้และเขายงัอยากท่ีจะกบัมาคบกบัโยโกะอีกคร้ัง ถึงจะไม่เป็นดารากต็าม เขาอยูส่ภาพแบบน้ีไม่ได ้ 

4.2 การแสดงถึงผูม้าคล่ีคลายปัญหาและการเป็นวรีบุรุษ 
การนาํเสนอภาพความเป็นวีรบุรุษ คือการสร้างตวัละครท่ีมีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ในดา้นการออกแบบ

รูปลกัษณ์และการแต่งเน้ือเร่ือง และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิด บทเรียนต่างๆ เช่น ความรักชาติ 
ความสามคัคี ธรรมมะยอ่มชนะอธรรม เป็นตน้  ผลการวิจยัพบวา่ การ์ตูนซีรีย ์เร่ือง “ยอดนกัสืบจ๋ิว โคนนั” ตวัละครมี
ความโดดเด่นถึงแมจ้ะเป็นเดก็แต่สามารถคล่ีคลายคดีท่ีเป็นปริศนาได ้
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รูปที ่1 ชินอิจิ หรือโคนนั ไดใ้ชหู้กระต่ายเปล่ียนเสียง (Voice-Changing Bowtie) 

 
จากรูปท่ี 1 คือ ชินอิจิ หรือโคนนั ซ่ึงเป็นคนเฉลียวฉลาด มีไหวพริบรวดเร็ว ช่างสังเกตเพราะไดรั้บอิทธิพลมา

จากคุณพอ่ท่ีเป็นนกัเขียนนิยายสืบสวน ทาํใหเ้ขามีบทบาทในฐานะนกัสืบ 
 

 
 

รูปที ่2 ลีซอจิน สมาชิกแก๊งพลูโต จากละครซีรีส์ เร่ือง พลูโต สมาคมนกัสืบจ๋ิว 

 
จากรูปท่ี 2 ลีซอจิน หน่ึงในสมาชิกแก๊งพลูโต สมาคมนักสืบจ๋ิว เขาเป็นคนท่ีชกัจูงคนเก่งและพยากรณ์เก่ง   

ตวัของลีซอจินมีพลงัไซโครแมคทร่ี เม่ือลีซอจินจบัอะไรจะอ่านเหตุการณ์หลงเหลือนั้นได ้ลีซอจินช่ืนชมและยกให ้
อาร์แซง ลูแปง เขาเป็นวีรบุรุษในการสืบคดี โดยเน้ือหาท่ีนาํเสนอของละคารเร่ืองน้ีเป็นการสืบคดีมาตรกรรมของ
นกัสืบท่ีเป็นเดก็ โดยใชช่ื้อวา่หน่วยสืบลบัพลโูต ซ่ึงสามารถใชไ้หวพริบเพ่ือผดุงความยติุธรรมบนโลกใบน้ีได ้

ดงัตวัอยา่งละครโทรทศัน์เร่ือง พลูโต สมาคมนกัสืบจ๋ิว ท่ีนาํเสนอเร่ืองราวในหมู่บา้นแห่งหน่ึงไดมี้คนพบศพ
ชายนิรนามถูกใส่อยูใ่นกระสอบ บริเวณถนนใกลท้างข้ึนเขาของหมู่บา้น ตาํรวจและนกัสืบ ซ่ึงเป็นลุงชเว ดงยอง เขา้มา
สืบทาํคดี ฮาราให้ความสนใจกบัคดีอย่างมาก เพราะว่าพ่อของเธอคือนักสืบช่ือดงั คงัซอก ก็ไดสื้บคดีน้ีเหมือนกนั 
ขณะเดียวกนั อูจินก็ไดพ้บว่า ฮาราไดม้าเป็นเพ่ือนร่วมห้องของเขา ทั้งคู่ไดก้ลายมาเป็นเพ่ือนกนั รวมถึง ชเว ดงยอง
เพ่ือนผูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ดว้ย ทั้งสามคนคน้พบวา่ มีความช่ืนชอบในการสืบสวนเหมือนกนั ดงันั้นพวกเขาจึง
ได้ไปช่วยกันไขปริศนา รวมถึงน้องรัก ลีซอจินด้วย ลีซอจิน ลีอูจิน ดงยอง และฮารา ไขปริศนาหาขอ้มูลเก่ียวกับ
เหตุการณ์น้ี โดยเห็นผูช้ายท่ีมีลอยสัก “HERO CENBE ANYONE” ลีอูจิน “พูดว่ามาจากเร่ือง แบทแมน แปลว่า ไม่ว่า
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ใครกเ็ป็นฮีโร่ได”้ ผูช้ายคนนั้นเดินไปท่ีจุดเกิดเหตุ ก่อนหนา้น้ี ฮารา ลีอูจิน และลีซอจิน เคยเห็นชายท่ีมีลอยสัก “HERO 
CENBE ANYONE” ท่ีชูเปอร์มาร์เก็ตโดยมีท่าทางเร่งรีบในการซ้ือของ เช่น เชือกและถุงกระสอบ และท่ีตกัปูนหรือ
พลัว่ และถือเอกสารบางอยา่งอยู ่และไดส้ะกดรอยตามชายท่ีมีลอยสัก “HERO CENBE ANYONE” ไปท่ีเกิดเหตุ ซอจิน
เจอนาฬิกาอยูร่ะแวกท่ีใกลท่ี้เกิดเหตุ ลีซอจินหยิบนาฬิกาข้ึน เกิดพลงัไซโครแมคทร่ีล่วงรู้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ฮาราจะใช้
พลงัไซโครแมคทร่ีของลีซอจิน ในการช่วยไขคดี และหาตวัคนร้ายมาดาํเนินคดีได ้ คนในหมู่บา้นต่างยกยอ่งความดี
ของเดก็กลุ่มน้ีท่ีช่วยหาตวัคนร้ายในคดีน้ีได ้ซอจิน ยจิูน ฮารา และ ดงยอง จึงไดต้ั้งช่ือกลุ่มพลโูต สมาชิกนกัสืบจ๋ิว 

ละครโทรทศัน์  เร่ือง ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน ตอนท่ี 1 : ข้ีแพ ้
การเร่ิมเร่ืองโดย น้อย ประพนัธ์ แจ่มจนัทร์ และนกฮูกรวมตวักนัของเด็กแสบกลุ่มหน่ึงท่ีมกัจะถูกเพ่ือน ๆ  

ในโรงเรียนกลัน่สุข มองวา่เป็นส่วนเกิน ข้ีแพ ้และตวัประหลาดอยูเ่สมอ โดยมีคู่อริช่ือสายนัต ์มีลูกสมุนคือ ไอห้อ้ยกบั
ไอห้้อน ซ่ึงชอบหาเร่ืองน้อยและเพื่อนๆอยูเ่ป็นประจาํ จนกระทัง่การเขา้มาถึงของครูสมาน ครูวิทยาศาสตร์คนใหม่   
รองผูอ้าํนวยการณรงคใ์ห้ครูสมานช่วยเฝ้าห้องกีฬา ซ่ึงทาํเกิดเหตุไม่ขาดคิดวา่ถว้ยรางวลัหล่นมาแตก ครูสมานตกเป็น
ผูต้อ้งสงสัยในคดีพร้อมกบัเด็กๆทั้ง 4 คน จึงเป็นท่ีมาของการหาพยานหลกัฐานว่าตวัเองไม่ใช่คนทาํ น้อย ประพนัธ์   
แจ่มจนัทร์ นกฮูก และครูสมานไดไ้ขปริศนาหาขอ้มูลโดยใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ หลกัเหตุผล หาพยาน หลกัฐาน หาตวั
คนทาํถว้ยรางวลัตกแตก  

การจบเร่ืองหรือการปิดเร่ือง จากท่ี นอ้ย ประพนัธ์ แจ่มจนัทร์ นกฮูก และครูสมาน ไดไ้ขปริศนา จากขอ้มูล
หลกัฐานกรู้็วา่ ใครเป็นผูท้าํถว้ยรางวลัตก นอ้ยโชวห์ลกัฐานต่างๆและอธิบายกลวิธีในการทาํถว้ยรางวลัตกวา่เป็นฝีมือ
ของครูชูศรี ครูชูศรีสารภาพว่าเป็นฝีมือของเขาเองท่ีทาํถว้ยรางวลัตกลงมา และแรงจูงใจท่ีเป็นสาเหตุในการทาํถว้ย
รางวลัของครูพลแตก แกลง้เขา  ดูถูกเขา ครูพลดูเหนือกวา่เขา มองเขา ข้ีแพ ้อ่อนแอ จากเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีทาํให้ครู
สมานไดเ้ห็นความสามารถท่ีแทจ้ริงท่ีพวกเดก็ ๆ ซ่อนเอาไว ้จึงเชิญชวนใหเ้ดก็กลุ่มน้ีมาอยูช่มรมวทิยาศาสตร์ 

4.3 ความโลภของมนุษยคื์อท่ีมาของความผดิ 
ละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนจะนาํเสนอให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ซ่ึงประเด็นท่ีสําคญัในดา้นจริยธรรมคือ 

ความโลภ การหยิบจบัในแง่มุมเหล่านั้นมานาํเสนอ สอดแทรกในเน้ือหาของเร่ือง เพ่ือให้เยาวชนหรือคนท่ีไดดู้ได้
ตระหนกั นึกคิด และสามารถนาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ ขอ้คิดน้ีสามารถสะทอ้นความคิดท่ีวา่ “หากคุณปล่อย
ใหค้วามโลภพองตวั ยอ่มเป็นเหตุใหค้วามซ่ือสัตยน์ั้นสั่นคลอน” ดงัตวัอยา่งเช่น 

เร่ืองราวในละครเร่ือง “พลูโต สมาคมนักสืบจ๋ิว” ตอน ท่ีนาํเสนอคดีเก่ียวกบัการยกัยอกเงินค่าแรงคนงาน
ก่อสร้าง ซ่ึงนาํไปสู่การฆาตรกรรมอาํพราง และการใหเ้งินเป็นค่าปิดปากแก่คนงานท่ีรู้เห็นเพ่ือไม่ใหเ้อาเอกสารการเงิน
ไปแจ้งตาํรวจ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นผลประโยชน์ในพวกพอ้ง คือ การให้ความสําคญัประโยชน์ส่วนรวมท่ี
เช่ือมโยงกบัความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั 

และอีกตวัอย่างจากเร่ือง “พลูโต สมาคมนักสืบจ๋ิว” ตอน  มาเล่นกบัเงากัน ซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวของพวก
ขบวนการลกัลอบขนวตัถุโบราณขา้มชาติกาํลงัส่งวตัถุโบราณออกนอกประเทศ ทแว คงัซอก และตาํรวจ ไปจับ
ขบวนการลักลอบขนวตัถุโบราณข้ามชาติกาํลังส่งวตัถุโบราณออกนอกประเทศ เกิดการต่อสู่กัน ในท่ีสุดก็จับ
ขบวนการลกัลอบขนวตัถุโบราณขา้มชาติได ้โดย อียองกุก สารภาพวา่ เขาตอ้งการแลกกบัเงินกอ้นโตจะไปรักษาลูกท่ี
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เป็นโรคลูคีเมีย โดยการบอกขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุโบราณท่ีลุงของเขาเขียนหนังสือเร่ืองตามหาวตัถุท่ีหายไป(Find the 
missing Artifacts) บอกสถานท่ีเกบ็วตัถุโบราณใหก้บัพวกขบวนการลกัลอบขนวตัถุโบราณ  

4.4 การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม ท่ียดึถือคุณค่าของชีวติทั้งหลายท่ีอยูร่่วมกนั 
การนาํเสนอละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นในเร่ือง คุณธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานของจิตใจ นาํไปสู่

การปฏิบติัดี เป็นการถือตนครองตนอยูด่ว้ยความดี มีธรรมภายในตนเองตลอดเวลา และสามารถส่งผลใหมี้ความเมตตา 
ความรักท่ีความตอ้งการใหผู้อ่ื้นเป็นสุขกาย สุขใจ มีความกรุณาท่ีไม่เพียงแต่คิดท่ีจะช่วยเท่านั้นทั้งยงัลงมือยืน่มือเขา้ไป
ช่วยใหผู้น้ั้นพน้ทุกข ์ดงัเช่น เร่ืองราวในละครเร่ือง “พลโูต  สมาคมนกัสืบจ๋ิว” ท่ีนาํเสนอ ครูซงซูจีท่ีมาช่วยสอนเดก็คน
หน่ึงหลงัเลิกเรียน เพราะบา้นของเดก็คนนั้นฐานะไม่ค่อยดีจึงไม่มีเงินเรียนพิเศษ  

อีกหน่ึงตวัอยา่งจากละครเร่ือง “ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน” ท่ีไดน้าํเสนอถึงครูเล็กท่ีเขา้มาขอความช่วยเหลือให้
ลูกศิษยท่ี์เป็นเพ่ือในชั้นเรียนใหอ้อกตามหาเดก็ชายเอกราช ซ่ึงระยะหลงัน้ีมกัจะขาดเรียนเป็นประจาํ ซ่ึงภายหลงัพบวา่
เด็กชายเอกราชฐานะทางบา้นก็ไม่ค่อยจะดี ตอ้งการหารายไดม้าช่วยเหลือทางบา้น และคิดวา่ตวัเองไม่มีอะไรดีเลยใน
ชีวิต แต่จากการช่วยเหลือของครูในท่ีสุดเด็กชายเอกราชก็ไดทุ้นการศึกษา ซ่ึงพลงัแห่งคุณธรรมสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนในผา่นพน้วกิฤติไปได ้
 จากการ์ตูนเร่ือง “ยอดนักสืบจ๋ิว โคนนั” ตอน ยอดนกัสืบยอ่ส่วน คดีลกัพาตวัลูกสาวประธานบริษทั โดยมี
เร่ืองราวของ โคโกโร่ รัน และโคนนั มาท่ีบา้นทานิ เน่ืองจากลูกสาวช่ือ อานิโกะ วยั 10 ปีโดนลกัพาตวั อาโซ่ พ่อบา้น 
เป็นคนเดียวท่ีเห็นเหตุการณ์ลกัพาตวัเด็กไป คนร้ายโทรมาให้ปิดบริษทัภายใน 1 เดือน และเรียกเงิน 300 เยน แลว้จะ
ปล่อยตวัเด็กไป อาโซ่บอกว่าเห็นคนร้ายลกัพาตวั อานิโกะขณะท่ีเล่นอยู่ท่ีสวนหน้าบ้านแลว้คนร้ายก็ปืนออกไป       
ซ่ึงบา้นทานิเล้ียงมาตวัหน่ึง ช่ือ โป้ เป็นหมาท่ีเฝ้าบา้นเก่ง ชอบเห่ากบัคนแปลกหนา้ แต่ตอนท่ีคนร้ายลกัพาตวัเด็กไป
แลว้ปืนออกไปนั้น จุดท่ีคนร้ายปืนออกไปโป้กถ็ูกล่ามโซ่อยูใ่นจุดนั้น แต่โป้ไม่เห่า โคนนั และ โคโกโร่ จึงสันนิษฐาน
ว่า เป็นการลกัพาตวัแลว้เอาไปซ่อนไว ้คนร้ายโทรมาเพื่อจะทวงส่ิงท่ีสัญญา เสียงอานิโกะ บอกว่าอยูโ่รงเรียนท่ีเห็น
ปล่องไฟ โคนนัหาโรงเรียนท่ีเห็นปล่องไฟจนเจอ คือ โรงเรียนปฐมอาโตบาชิ จึงเขาไปช่วยเด็กอานิโกะ แต่เพราะตวั
เขาเหมือนเดก็จึงต่อสู้กบัคนร้ายและจบัคนร้ายไม่ได ้จึงเกือบโดนคนร้ายทาํร้ายร่างกาย   รันมาช่วยไวท้นัพอดี เม่ืออานิ
โกะมาถึงบา้น และสารภาพวา่ตวัเขาเป็นคนลกัพาตวัเอง โดยให้คุณอาโซ่ สร้างเร่ืองวา่ ให้ปิดบริษทัและเรียกเงินค่าไถ่  
ท่ีทาํลงไป เพราะพ่อทาํแต่งานโดยไม่ใหเ้วลาลูกเลย จากเหตุการณ์คร้ังน้ีทาํให้พ่อลูกไดป้รับความเขา้ใจกนัซ่ึงในท่ีสุด
อานิโกะกไ็ดเ้วลาไดอ้ยูก่บัคุณพอ่มากข้ึน 
 
5. การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน สามารถอภิปราย
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

การสะท้อนความขดัแยง้ของความรัก แสดงให้เห็นว่า ความรักมักเป็นประเด็นสําคญัทางจิตใจมนุษยท่ี์
สามารถสร้างความคิดในดา้นบวกและดา้นลบได ้ซ่ึงสามารถเป็นปมหน่ึงท่ีสร้างความขดัแยง้ภายในจิตใจไดแ้ละ
สามารถส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียไดอ้ย่างชดัเจน ประเด็นน้ีเม่ือถูกนาํไปใชใ้นละครโทรทศัน์แนวสืบสวน
มกัจะถูกนาํมาใชเ้พ่ือการสร้างเป็นประเดน็ท่ีสาํคญัของปัญหา ความมีเง่ือนงาํและนาํไปสู่ความสูญเสียไดอ้ยา่งน่าสนใจ



งานประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

1455 

ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัรหัสคดีจะครอบคลุมถึงการนาํเสนอเน้ือหาเชิงสืบสวน (Detective Story) ก็คือเร่ืองแต่งท่ีมีนักสืบ
เป็นผูค้ล่ีคลายคดีอาชญากรรมโดยอาศยัหลกัเหตุผล หัวใจของนิยายสืบสวนคือปมปริศนา (Puzzle) ท่ีนักสืบจะตอ้ง
สะสางให้ไดว้่า "ใครคือฆาตกร" หรือท่ีเรียกกนัวา่ รหัสคดีแนว "whodunit" เม่ือเร่ืองราวของการสืบสวนไดค้ล่ีคลาย
จากแนว whodunitไปสู่แนว howdunit และพฒันาเป็น whydunit ในทา้ยท่ีสุด จุดมุ่งเนน้จะไม่หยุดอยูแ่ค่การคน้หาตวั
อาชญากร แต่จะขยายไปสู่การศึกษาจิตใจส่วนลึกของอาชญากรและเหตุผลในการก่ออาชญากรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จิราพร เนินใหม่ (2550) ท่ีอธิบายไวว้า่ ละครโทรทศัน์ประเภทละครชีวติรักนั้นสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ปัญหาจากความรักท่ีเป็นขอ้คิดและคติสอนใจแก่คนในสังคมได ้

การช้ีถึงแก่นค่านิยมท่ีสะท้อนสังคมมีมุมมองในการเชิดชูวีรบุรุษท่ีมาคล่ีคลายปัญหา แสดงให้เห็นว่า        
การแกไ้ขทางสังคมนั้น มกัจะมีบุคคลท่ีมาความคิดดี ทาํดี เขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ ซ่ึงจะไดรั้บการช่ืนชมถึงการกระทาํ
ความดีและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Joseph Campbell (1991) ไดก้ล่าววา่ วีรบุรุษคือ   
ผูท่ี้ยินดีเสียสละเพ่ือส่ิงท่ีสําคญักว่า ความเป็นวีรบุรุษจะเกิดข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีเหมาะเจาะในสถานการณ์ท่ีตอ้งการ
คล่ีคลายไปสู่แนวทางท่ีดี 

การนาํเสนอให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษ ซ่ึงประเด็นท่ีสาํคญัในดา้นจริยธรรมคือ ความโลภ เป็นความขดัแยง้
ภายในจิตใจท่ีนาํพาไปสู่การประพฤติในทางท่ีผิด และส่งผลกระทบในทางไม่ดีแก่ตนเองและผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ซ่ึงนาํไปสู่
การแสดงให้เห็นหลกัสัจธรรม ท่ีอธิบายให้เห็นว่า มนุษยส์ามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได  ้และมี
ความสัมพนัธ์กบัศีลธรรมและความเจริญงอกงาม ซ่ึงประเด็นของความโลภนั้น ไดส้ะทอ้นองคป์ระกอบของการเล่า
เร่ืองในการนาํเสนอความขดัแยง้ (conflict) ทาํให้เห็นและเขา้ใจเร่ืองราวไดก้ระจ่างชดัมากข้ึน เป็นการเล่าเร่ืองบน
ความขดัแยง้ แต่สามารถช้ีให้เห็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาทางสังคมข้ึนมาได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัตนา จกักะ
พาก และจิรยุทธ์ สินธุพนัธ์ (2545) ท่ีอธิบายว่า เหตุการณ์หรือพฤติกรรมจะพฒันาข้ึนมาความขดัแยง้ต่างๆได ้ความ
ขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจมนุษยจ์ะเป็นปริปักษ์ต่อกนั หรือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม ไดแ้ก่ ความโลภจะก่อให้เกิด
ความยุง่ยากในการตดัสินใจต่อการกระทาํอยา่งท่ีคิดเอาไว ้นาํไปสู่การแบ่งขั้วตรงขา้ม (Binary Oppositions) ท่ีเป็นชุด
ของความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความหมายท่ีอยูบ่นความเช่ือพ้ืนฐานของมนุษย ์ระหวา่งการกระทาํชัว่ กบัการกระทาํดี 

การนาํเสนอเพ่ือสะทอ้นแนวคิดทางสังคมในเร่ือง หลกัคุณธรรม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า คุณธรรมเป็นส่ิงดีงาม
มนุษยใ์นสังคมจาํเป็นตอ้งมีคุณธรรมในการนาํพาชีวิตให้มีความสุข และคุณธรรมควรไดรั้บการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผูมี้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานยอ่มมีความเจริญกา้วหนา้เป็นส่ิงตอบแทน ในขณะเดียวกนัผูท่ี้ไม่มีคุณธรรมยอ่มไดรั้บผลกรรม
กลบัคืนตอบสนอง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะละครโทรทศัน์ตอ้งการสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้คิดท่ีเป็นเสมือนกระจกส่องดูตนเอง  
เน้ือหาประเดน็หน่ึงท่ีสาํคญัในสังคมไทยคือเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม การพฒันาเยาวชนผา่นเน้ือหาละครคุณธรรม
ก็มีส่วนช่วยพฒันาสังคมไทย โดยสามารถปลูกฝังเร่ืองค่านิยมท่ีดี เช่น ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตยมี์วินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคีมีนํ้ าใจคุณธรรมช่วยเน้นการอบรมจิตใจ เพราะจิตใจท่ีดีงามจะนํามาซ่ึงความเจริญงอกงามด้านอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพาวิภา ภมรสถิตย ์(2528) ท่ีอธิบายวา่ ละครโทรทศัน์ช่วยใหข้อ้คิดแก่สังคมในเร่ืองศีลธรรม
อนัดี และกาญจนา แกว้เทพ (2536) ไดก้ล่าววา่ ละครโทรทศัน์ส่วนใหญ่จะสะทอ้นแนวคิดทางอนัดีงามอุดมการณ์ทาง
สังคมไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด นอกจากน้ี เขมิกา จินดาวงศ ์(2551) ไดก้ล่าววา่ การนาํเสนอเพ่ือสะทอ้นแนวคิดทางสังคม 
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เป็นการทาํหน้าท่ีของนักส่ือสารในการส่ือทางความคิด (Intellectual Function) คือ การแทรกความคิดท่ีเป็นปรัชญา 
หรือขอ้คิด หรือแง่คิดดีๆเก่ียวกบัการใชชี้วิตเขา้ไปในเน้ือเร่ือง 
 
6. บทสรุป 

การวิจยัเร่ือง การส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน เป็นการวิเคราะห์ตวั
บท (Textual Analysis) คือ ละครโทรทศัน์ท่ีไดอ้อกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 - 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 
3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) ละครซีรีส์(การ์ตูน) “ยอดนักสืบจ๋ิว โคนัน” ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 9, 2) ละครซีรีส์(เกาหลี) พลูโต 
สมาคมนกัสืบจ๋ิว ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 13 แฟมีล่ี 3) ละครซีรีส์ (ไทย) ก๊วนสืบหลงัเลิกเรียน ทางสถานีโทรทศัน์ช่อง 
ThaiPBS สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ประเดน็ทางสังคมท่ีถกูสะทอ้นผา่นละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพื่อเยาวชน ไดแ้ก่  
1) การสะทอ้นความขดัแยง้ของความรัก คือ การแสดงออกทางความรักเป็นปมหน่ึงท่ีสามารถสร้างความ

ขดัแยง้ภายในจิตใจ และการแสดงออกสู่สาธารณะได ้โดยเฉพาะปัญหาการหึงหวงท่ีนาํพาไปสู่ปัญหา  
2) การแสดงถึงผูม้าคล่ีคลายปัญหาและการเป็นวีรบุรุษ คือ การนาํเสนอภาพความเป็นวีรบุรุษ และใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการปลกูฝังค่านิยมอนัดีงามแก่สังคม 
3) ความโลภของมนุษยคื์อท่ีมาของความผิด คือ การหยิบจับในแง่มุมเหล่านั้นมานําเสนอ สอดแทรกใน

เน้ือหาของเร่ือง เพ่ือให้เยาวชนหรือคนท่ีไดดู้ไดต้ระหนกัถึงผลของความโลภ การสร้างจิตสํานึกนึกคิด และสามารถ
นาํมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ขอ้คิดน้ีสามารถสะทอ้นความคิดท่ีวา่ “หากคุณปล่อยให้ความโลภพองตวั ยอ่มเป็น
เหตุใหค้วามซ่ือสัตยน์ั้นสั่นคลอน” 

4) การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม ท่ียดึถือคุณค่าของชีวติทั้งหลายท่ีอยูร่่วมกนั คือ หลกัคุณธรรม ซ่ึงเป็นรากฐาน
ของจิตใจท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัดี เป็นการถือตนครองตนอยูด่ว้ยความดี 

6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 จากผลของการวจิยัเร่ือง การส่ือความหมายทางสังคมของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน นาํไปสู่การ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บทละครโทรทศัน์เพ่ือเยาวชนแนวสบสวน เร่ือง “นักสืบเกรียนซ่าส์ กบั ครูใหญ่สุด
เฮ้ียว” ไดด้งัน้ี 

1.การนาํปมของความขดัแยง้เพ่ือสร้างความน่าสนใจในการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน 
ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร และความขดัแยง้กบัพลงัภายนอกท่ีเขา้มากดดนั 

2.การจบเร่ืองท่ีสามารถช้ีให้เห็นประเดน็หลกัของเร่ืองไดช้ดัเจน เป็นการจบเร่ืองท่ีสามารถคล่ีคลายปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได ้โดยท่ีตวัละครสามารถแกปั้ญหา ขจดัความขดัแยง้ และไดรั้บความสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนาและมีความสุข 

6.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การวิจยัน้ีใชว้ิธีเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาเฉพาะตวับท คือ เน้ือหาท่ีนาํเสนอของละครโทรทศัน์แนวสืบสวน

เพ่ือเยาวชนเท่านั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการวธีิวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือหาสัดส่วนของเน้ือหาท่ีสะทอ้นประเดน็ท่ีได้
คน้พบ เพ่ือใหก้ารศึกษานั้นเกิดความชดัเจนยิง่ข้ึนได ้
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2. การวิจยัน้ีศึกษาเน้ือหาท่ีนาํเสนอของละครโทรทศัน์แนวสืบสวนเพ่ือเยาวชน ดงันั้นควรมีการศึกษาใน
ประเดน็ของรับรู้ของผูรั้บสาร ไดแ้ก่ เยาวชน ผูป้กครอง และครู เพ่ือจะไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีครอบคลุมยิง่ข้ึน 
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คณะกรรมการในการพิจารณาการวจิยัในคร้ังน้ี ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํและช้ีแนะใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา แกว้เทพ. (2536). มายาพินิจ : การเมืองเพศของละครโทรทศัน์. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์เจนเดอร์เพรส. 
เขมิกา จินดาวงศ.์ (2551). การวเิคราะห์โครงสร้างการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ของอภิชาติพงศ ์วรีะเศรษฐกลุ. 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
จิราพร เนินใหม่. (2550). ความคิดเห็นของวยัรุ่นท่ีมีต่อละครโทรทศัน์ชีวิต. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
เพาวภิา ภมรสถิตย.์ (2528). ความสัมพนัธ์ระหวา่งละครโทรทศัน์กบัสังคมไทย. วทิยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
นราพร สังขช์ยั. (2552). บทละครโทรทศัน์ไทย:กระบวนการสารสรรคแ์ละเทคนิค.  วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย. ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 3 ( ก.ค.-ก.ย. 2552 ) หนา้ 139-158. 
รัตนา จกักะพาก และจิรยทุธ์ สินธุพนัธ์ (2545). จินตทศัน์ทางสังคมและกลวิธีการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ของสัตยาจิตเรย ์

: การศึกษาวเิคราะห์. กรุงเทพฯ: ภาควชิาวาทวทิยาและส่ือสารการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Campbell, J. (1991). The Power of Myth. New York: Anchor. 
 


