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บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง.มอม.:.การดัดแปลงเรื่องสั้นสู่ละครโทรทัศน์ .มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการ
ดัดแปลงและเปรียบเทียบบทละครโทรทัศน์เรื่องมอมกับเรื่องสั้น.มอม.ของ.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์.ปราโมช.โดยเก็บ
ข้อมูลจากละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่องรายการของไทยพีบีเอส .ทุกวันเสาร์และอาทิตย์.เวลา 
20.15 – 21.10.น..ระหว่างวันที่.19.มีนาคม.2560.ถึง.30.เมษายน.2560.ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและ
นําเสนอผลการศึกษารูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบตารางการวิเคราะห์และรูปภาพ.ตามแนวคิดเรื่อง 
A.Theory.of.Adaptation.ของ.Hutcheon. (2006).ผลการศึกษาพบว่า .ละครโทรทัศน์เรื่องมอม .ได้
ดัดแปลงองค์ประกอบต่าง.ๆ.จากเรื่องสั้นให้แตกต่างไปจากเดิม.มีการเพ่ิมแนวคิดรอง.เพ่ิมตัวละคร.เพ่ิม
รายละเอียดของฉาก.โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง.ได้แก่.การสื่อสารความรุนแรงที่เกิดจาก
ภาวะสงครามส่งผลให้การส่งสารทางการเมืองผ่านบทละครโทรทัศน์เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ค าส าคัญ: มอม, การดัดแปลง, เรื่องสั้น, ละครโทรทัศน์ 
 
Abstract 
 This article aimed to study a method of adaptation and to compare the 
television script “Mom” with the short story “Mom” by M.R. KukritPramoj. Data were 
collected from the television series broadcast on Thai PBS channel every weekend 
during 20.15 pm. to 21.10 pm. from 19 March 2017 to 30 April 2017. The study adopted 
a qualitative study and presented the results by using descriptive analysis with tables 
and pictures. The results found that the television series contained some different 
elements from those of the short story, including adding minor concepts, characters, and 
setting’s details. A factor influencing the changes was a communication of violence 
caused by the military dictatorship which resulted in making a conveying of political 
messages through the television script more obvious. 
Keywords: Mom, adaptation, short story, Television Series 
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บทน า 
 “สุนัข” หรือ“หมา”.ที่เราเรียกขานกันในชีวิตประจําวันนั้น.เป็นสัตว์ที่คนทั่วไปนิยมเลี้ยง.ทั้งนี้อาจ
ด้วยความน่ารัก.ความซื่อสัตย์.ความรักเจ้าของ.ความฉลาดแสนรู้ ฯลฯ ลักษณะนี้เองทําให้ผู้เลี้ยงเกิด
ความรู้สึกรักสัตว์ชนิดนี้.ดังที.่คึกฤทธิ์.ปราโมช, ม.ร.ว. (2545 : 43 – 44) .กล่าวว่า ความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดีที่สุนัขมีต่อเจ้าของนั้น.ทําให้มนุษย์เกิดความผูกพัน.คิดเสมอว่า.สุนัขเป็นเพ่ือนที่ดีที่สุด.และสุนัข
จะไม่มีวันทรยศ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์.เป็นบุคคลที่กล่าวได้ว่า.เป็นคนรักสุนัข.เพราะท่านได้เขียนหนังสือเรื่อง. 
“คนรักหมา”.ขึ้น.ภายในหนังสือจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับสุนัขทั้งหมด.ตั้งแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุนัข ลักษณะ
นิสัย การสังเกตพฤติกรรมของสุนัขทั่วไปและสุนัขที่ท่านเลี้ยง ด้วยความรักนี้ทําให้ท่านเขียนเรื่องสั้นเรื่อง 
“มอม” ขึ้น.มอมเป็นเรื่องสั้นที่ท่านรักมาก.ดังข้อความที่ว่า  

“ถ้าใครจะถามว่า ในกระบวนเรื่องสั้นทั้งหมดที่ผมเอามาใส่ไว้ในเล่มนี้  ผมรัก
เรื่องไหนมากที่สุด ผมก็เห็นต้องยอมรับว่า ผมรักเรื่องมอมมากที่สุด เพราะผม
เป็นคนรักหมาแต่อ้อนแต่ออก อยู่กับหมาจนรู้ภาษาหมา พอจะเข้าใจว่า หมา
นั้นมองโลกด้วยทรรศนะอย่างไร ขณะที่ผมเขียนเรื่องมอม ผมก็ทําใจเป็นหมา 
และกล้าพูดได้อย่างไม่อายว่า ขณะที่เขียนเรื่องนั้นผมเสียน้ําตาไม่รู้สักเท่าไหร่ 
เพราะขณะที่เขียนนั้นผมก็รู้สึกอย่างที่หมาดี ๆ จะมีความรู้สึกได้ และได้เขียน
ไปด้วยความรู้สึกของหมาแท้ ๆ”       

 (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2544 : 1) 
 “มอม” เป็นเรื่องสั้นของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน ในอดีตเรื่องสั้นเรื่อง
นี้ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย รวมถึงเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา หากกล่าวถึงเรื่องสั้น 
“มอม” น้อยคนที่จะไม่เคยได้ยินชื่อ ด้วยความนิยมที่มีต่อเรื่องสั้นเรื่องนี้ จึงมีการนําเรื่องสั้น มาดัดแปลง
เป็นละครเวที โดย “ดรีมบอกซ์” ซึ่งได้รับอนุญาตจากทายาทของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ในการนําบท
ประพันธ์มาถ่ายทอด และมีการนําเอามอมมาสร้างเป็นหุ่นเชิดกลไกและมาแสดงในครั้งนี้  ส่วนมอม ฉบับ
ละครโทรทัศน์ที่จะนํามาศึกษาในครั้งนี้นั้นเป็นการดัดแปลงของช่องรายการทางไทยพีบีเอส ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.15 – 21.10 น. ตอนแรกที่มีการออกอากาศคือ 19 มีนาคม 2560 และ
ตอนสุดท้ายที่ออกอากาศคือ 30 เมษายน 2560 โดยการดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์มีรายละเอียดด้าน
ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสะท้อนความคิดบางอย่างของคนในสังคม 
 ผู้ศึกษาจึงสนใจกลวิธี สารัตถะและวัตถุประสงค์แฝงของการดัดแปลงนี้  พบว่าที่ผ่านมายังไม่มี
การศึกษาในประเด็นการดัดแปลง แต่มีการศึกษาเรื่อง มอม ไว้บ้าง เช่น ศึกษาแนวคิดและกลวิธีการเสนอ
แนวคิดในเรื่องสั้นชุด “เพ่ือนนอน” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช โดย ปาริชาติ ศรประสิทธิ์ (2550) 
การเมืองและการสร้าง “ความเป็นไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยสายชล สัตยานุรักษ์ (2548) 
ความทรงจําเทียม : เรื่องเล่าของ “มอม” ในวัฒนธรรมความทรงจําและวัฒนธรรมสกรีน โดย นัทธนัย 
ประสานนาม (2560)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการดัดแปลงเรื่องมอม จากเรื่องสั้นมาเป็นละครโทรทัศน์ และเปรียบเทียบมอมฉบับ
เรื่องสั้น ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับละครโทรทัศน์เรื่องมอมของช่องรายการไทยพีบีเอส  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. เปรียบเทียบและศึกษาวิเคราะห์เรื่องมอม ฉบับเรื่องสั้นและละครโทรทัศน์ 
 3. สรุปและอภิปรายผล 
 
ภูมิหลังของเรื่อง 

1. เรื่องย่อ “มอม” ฉบับเรื่องส้ัน 
   มอมเป็นสุนัขพันทางที่เกิดจากพ่อสุนัขพันธุ์อัลเซเชี่ยน แม่สุนัขพันธุ์ไทย มอมเติบโตขึ้นในบ้าน
ของนาย ที่มีนายหญิง และหนู ลูกสาวที่เพ่ิงหัดเดินของนาย มอมเติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก ความเอาใจ
ใส่ มอมรักนายมาก และนายคือชีวิตของมอม แต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อประเทศญี่ปุุนบุกประเทศ
ไทย เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร หลายวันจึงจะกลับบ้าน และท้ายที่สุดนายไม่
กลับบ้านอีกเลย ทําให้นายหญิง หนู และมอมต้องอยู่กันตามลําพังอย่างยากลําบาก มอมไม่เคยทิ้งนาย
หญิงและหนูไปไหนเพราะนายฝากให้มอมดูแลทั้งสองคนให้ดี คืนหนึ่งมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตรงบ้านของ
มอมทําให้นายหญิงและหนูเสียชีวิต เหลือเพียงมอมที่ได้รับบาดเจ็บ ต่อมามีคนนํามอมไปเลี้ยง และ
เรียกชื่อมอมใหม่ว่า “ดิ๊ก” มอมอยู่อยู่อย่างสุขสบายในบ้านใหม่ เจ้านายใหม่ แต่ในใจลึก ๆ มอมยังนึกถึง
นายอยู่เสมอ คืนหนึ่งมีโจรมาขโมยของในบ้าน มอมจึงทําหน้าที่ผู้จับโจร แต่เมื่อได้กลิ่นโจรมอม จําได้ทันที
ว่าโจรคนนั้นไม่ใช่ใคร คือ “นาย” เจ้านายที่มอมรักมากที่สุด นายละอายใจต่อมอมจึงเปลี่ยนใจที่ไม่ขโมย
ของและบอกให้มอมอยู่ในบ้านใหม่ต่อไป แต่มอมตัดสินใจออกจากบ้านไปกับนาย ทั้งสองเดินไปตามถนน
ที่มืดอย่างมีความสุข 
 

2. เรื่องย่อ “มอม” ฉบับละครโทรทัศน์ 
   มอมเป็นสุนัขพันทางที่เกิดจากพ่อสุนัขพันธุ์อัลเซเชี่ยน กับแม่สุนัขพันธุ์ไทย ชื่อ นางแด๋น มอม
เกิดที่ใต้ถุนบ้านของนาถ ซึ่งมีนายหญิง และหนู นาถทํางานในบริษัทต่างชาติ มอมเติบโตท่ามกลางความ
รัก ความเอาใจใส่ มันจึงเป็นสุนัขที่ฉลาด ซื่อสัตย์และเชื่อฟังนาย มอมรักนาถมาก นาถคือชีวิตของมอม 
ชีวิตของมอมเปลี่ยนไปเมื่อประเทศญี่ปุุนบุกประเทศไทย บ้านเมืองเข้าสู่บรรยากาศของสงคราม นาถต้อง
ไปเป็นทหาร หลายวันจึงจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่ง และต่อมานาถก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลย ทิ้งให้มอมอยู่กับ
หญิงและหนู ด้วยภาวะสงคราม ทําให้ทั้ง 3 ชีวิตที่เคยมีความสุขต้องอดมื้อกินมื้อ ทั้งสามคนประทังชีวิต
อยู่ด้วยการขายสมบัติเก่า หญิงหารายได้พิเศษโดยการพับถุงกระดาษขาย หญิงไปขอความช่วยเหลือจาก
เจิดเพื่อนของนาถท่ีร่ํารวยขึ้นจากการเป็นพวกเดียวกับทหารญี่ปุุน แต่กลับถูกเจิดที่เคยแอบพึงใจพยายาม
ขืนใจ และมอมช่วยหญิงไว้ได้ จนวันหนึ่งมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตรงบ้านจนพังทลายเหลือแต่เถ้าถ่าน 
หญิงและหนูเสียชีวิตจากแรงระเบิด ร่างของทั้งสองถูกฝัง มอมพยายามช่วย ทั้งสองอย่างเต็มที่ แต่ไม่
สามารถช่วยได้ หลังจากเหตุการณ์มอมก็เฝูารอการกลับมาของนาถ มอมออกเร่ร่อนหาอาหารโดยไร้
จุดหมาย ได้รับบาดเจ็บจากการรุมทําร้ายของหมาตัวอ่ืน ๆ กระทั่งวันหนึ่งเมื่อมอมตื่นขึ้น  มอมพบว่า
ตนเองหลับอยู่ที่หน้าบ้านหลังใหญ่หรูหรา คุณแต๋วลูกสาวเจ้าของบ้านได้เก็บมอมไปเลี้ยง มอมถูกเรียกว่า 
“ดิ๊ก” คืนวันหนึ่งในฤดูร้อนอีก 2 ปีต่อมา ครอบครัวของคุณแต๋วไปตากอากาศที่ต่างจังหวัด มีขโมยเข้า
บ้าน มอมตั้งใจจะจับขโมยให้ได้ แต่เมื่อลมพัดเอากลิ่นขโมยมาแตะจมูก มอมจําได้ทันทีว่านั่นคือนาถ 
เจ้านายที่มันรอคอย นาถได้บอกให้มอมกลับไปอยู่กับเจ้านายใหม่ เพราะตัวเองลําบากมาก ต้องเร่ร่อน 
และสาเหตุที่ต้องมาเป็นขโมยก็เพราะไม่งานทํา ไม่มีบ้าน ไม่มีอะไรเหลือเลย “มอม” ตั้งใจที่จะไปอยู่กับ
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นาถ และทั้งสองคนก็เร่ร่อนไปด้วยกัน นาถเจอเจ้านายเก่า จึงได้เข้าทํางานมีชีวิตที่ดีขึ้น และทั้งมอมและ
นายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
 
มอม : กลวิธีการดัดแปลงเรื่องสั้นสู่ละครโทรทัศน์ 
 การดัดแปลงศึกษา (Adaptation) ฮัตเชียน (Hutcheon. 2006 : 8 – 9) กล่าวว่า การดัดแปลง
คือการบอกเล่าเรื่องเดิมผ่านมุมมองที่แปลกใหม่ เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์ที่เกิดจาก 2 ส่วน หลัก 
ๆ คือ การตีความใหม่ และ การสร้างสรรค์ใหม่ เช่น การสร้างงานจากมหากาพย์สู่นวนิยาย และผลจาก
การการเปลี่ยนสื่อในการนําเสนอนี้เองทําให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างการศึกษาโดยใช้
วิธีการดัดแปลง เช่น วิทยานิพนธ์เรื่อง สิงหไกรภพ : การศึกษา การดัดแปลงนิทานคํากลอนเป็นบทละคร
เวทีสมัยใหม่ ของ พัชรินทร์ มหิทธิกร (2551) ซึ่งได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของตัวบทซึ่งเป็นนิทานคํากลอน 
กับตัวบทที่นํามาตีความใหม่โดยตีความออกมาในรูปแบบของละครเวที ซึ่งการดัดแปลงที่พบมีการเพ่ิม 
การตัด ฉาก ตัวละครต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบงานในการดัดแปลง และสอดคล้องกับรสนิยม 
และสภาพสังคมในปัจจุบัน 

1. แนวคิดของเรื่อง 
   ผู้ศึกษาพบว่าเรื่องสั้นและละครโทรทัศน์เรื่องมอมมีแนวคิดหรือแก่นเรื่องที่เหมือนกันดังปรากฏ
ในเรื่องสั้นที่ว่า “มอมไม่ได้รักนายเท่าชีวิต แต่นายคือชีวิตของมอม” (คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.2544 : 81) 
จากประโยคดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่านายคือชีวิตของมอม ทุกพฤติกรรมของมอม มอมทําไปเพราะมอมรัก
นาย และมอมก็รักคนที่นายรัก ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่มอมเดินตามนายในตลาด มอมจะดูนายไม่ให้
คลาดสายตา หรือเมื่อนายออกไปนอกบ้าน แล้วมอมจะนั่งคอยอยู่ที่นอกชานบ้าน สายตาคอยสอดส่องหา
นาย และเมื่อนายกลับมามอมจะมีพฤติกรรมที่ลิงโลด ดีใจเป็นพิเศษ หรือการที่มอมเฝูาหลุมหลบภัยที่มี
ร่างของนายหญิงและหนูโดยมอมไม่ปลีกตัวไปไหน และเมื่อมีคนนําร่างของทั้งสองคนไปแล้ว มอมยังเฝูา
อยู่ที่ซากบ้าน เพียงหวังว่า “นายจะกลับมา” และในตอนท้ายของเรื่อง แม้นว่ามอมจะมีชีวิตที่สุขสบาย 
อยู่ในบ้านหลังใหญ่ กินอ่ิม มีคนรัก แต่มอมก็ตัดสินใจที่จะไปอยู่กับนาย คนที่มอมรัก และเป็นเจ้าชีวิตที่
แท้จริงของมอม 
 ในละครโทรทัศน์มีแก่นเรื่องรอง คือ สงครามแม้นจะทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แต่การเชื่อผู้นําจะทําให้ชาติพ้นภัย จากข้อความดังกล่าวเป็นการตอกย้ําภาพสงครามที่ละครเพ่ิมเติม
เหตุการณ์นอกเหนือจากเรื่องสั้น โดยในเรื่องสั้นบอกเพียงว่าประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง และ
นายต้องไปเป็นทหาร แต่ในละครแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียต่าง ๆ ทั้งทหารไทยที่ถูกยิงในสงครามที่เชียง
ตุง เส็งพ่อค้าชาวจีนที่ต้องหมดเนื้อหมดตัวเพราะบ้านถูกระเบิด เจิดที่ต้องตายเพราะความร่ํารวยจากการ
เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน นาถที่ต้องเสียบ้านและลูกเมีย รวมถึงบ้านเมืองที่พังเสียหาย ภาพดังกล่าวสะท้อน
ความสูญเสียจากสงคราม แต่คนที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้นํา หรือรัฐบาลเช่นนาถ กลับจากสงครามอย่าง
ปลอดภัย ส่วนชาวบ้านที่ช่วยกันขุดหลุมหลบภัย และยึดมั่นกลมเกลียวกัน เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยดัง
ต่างก็เรียกคนบ้านใกล้เรือนเคียงไปลงหลุมหลบภัย ชาวบ้านเหล่านี้แม้ว่าบ้านเรือนจะพังเสียหาย แต่เขาก็
ยังมีชีวิตรอดจากสงคราม และภายหลังสงครามยุติ พวกเขาก็ทํามาหากินได้เช่นเดิม แนวคิดดังกล่าวเสนอ
ให้เห็นว่า ความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติจะทําให้ชาติก้าวเดิน และผ่านปัญหาต่าง ๆ 
ไปได ้
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

155 

 

2.  โครงเรื่อง 
   “มอม” ฉบับเรื่องสั้นและละครโทรทัศน์เรื่อง “มอม” มีเหตุการณ์หลัก ๆ ที่เหมือนกันคือ 
กล่าวถึงชีวิตของมอมตั้งแต่เกิดกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ และมอมได้กลับไปอยู่กับนาย แต่ในฉบับ
ละครโทรทัศน์นั้นมีการเพ่ิมรายละเอียด เพ่ิมภาพเกี่ยวกับสงคราม รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลใน
ช่วงเวลานั้น โครงเรื่องมอมจากเรื่องสั้นและละครโทรทัศน์มีดังนี้ 
 

ล าดับ
เหตุการณ์ 

มอม ฉบับเร่ืองสั้น มอม ฉบับละครโทรทัศน์ 

1 มอมเป็นสุนัขพันทาง ทีเ่ติบโตขึ้นในบ้านของนาย ท่ีมี
นายหญิง และหน ู

มอมเป็นสุนัขพันทาง แม่ชื่อนางแด๋น มอมเติบโตขึ้น
ในบ้านของนาถ ที่มีหญิง และหน ู
 1.1 ช่ือ“มอม” ได้มาเพราะเนื้อตวัมอมแมม 

2 มอมเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความเอ็นดู มอมหลง
รักนางนวลสุนัขแถวบ้าน และมอมหายจากบ้านไป 4 
– 5 วัน 

มอมเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักความเอ็นดูของนาถ  
 2.1 จุกมาบอกความเป็นมาของมอมให้นาถรู ้
 2.2 นาถทํางานท่ีบริษัทต่างชาติ ช่วยทํางานบ้าน 

3 มอมเล่นกับนาย นายพามอมไปเดนิเล่น มอมกระโดด
ว่ายน้ําไปคาบกิ่งไม้มาให้นาย 

มอมซุกซน นาถชอบพามอมไปเลน่ในสวน นาถหัด
ให้มอมคาบกิ่งไม้ มอมชอบมุดรั้วบ้าน และถูกนาถ
ทําโทษ 
 3.1 มอมทะเลาะกับสุนัขตัวอื่น ๆ 
 3.2 ผู้หญิงในชุมชนตัดผมทรงใหม่ 
 3.3 รัฐบาลเปลีย่นช่ือจากสยาม(SAIM) มาเป็นไทย 

4 2 ปีผ่านไป มอมมุดรั้วบ้านและหนไีปเที่ยว และ
สังเกตได้ว่า ผู้คนดูวุ่นวาย และสีหน้าผิดปกต ิ

เริ่มมีข่าวของสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางวิทยุ นาถพูด
ถึงความเช่ือให้หญิงฟังว่า หากเช่ือผู้นําภัยจาก
สงครามจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
 4.2 มอมโดนกัด และนาถลางานจากบริษัทมาดูแล
มอม รัฐบาลประกาศให้วันท่ี 24 มิถุนายน ของทุกปี
เป็นวันชาติ และวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ ตา
มนโนบายชาตินิยม - นาถสอนมอมไม่ให้คุ้ยขยะ ไม่
รับของกินจากคนแปลกหน้า และเมื่อกลับมาถึงบ้าน 
นาถไปซื้ออาหารกระป๋องกับเจิด เพราะเจิดคิดว่า 
สงครามจะส่งผลกระทบต่อคนไทยอย่างแน่นอน  
 4.2 รัฐบาลมีนโยบายให้ปลูกผัก เลี้ยงสัตวไ์ว้กินเอง    
 4.3 วันท่ี 1 มกราคม 2484 เป็นการจัดงานปีใหม่
เป็นครั้งแรก ญี่ปุุนเดินทางผ่านไทยไปตีพมา่ 
 4.4 รัฐบาลมีนโนบายมาลานําไทย รณรงค์ให้คนใน
สังคมใส่หมวก และมีการสวมกระโปรงแทนผ้าซิ่น 
 4.5 รัฐบาลประกาศห้ามกินหมาก ทําให้หมากพล ู
มีราคาแพง และต้องลักลอบขาย มีวิทยุปลุกใจให้คน
รักชาติ “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” 
 4.6คนในบ้านเมืองทักทายกันด้วยคําว่า“สวัสดี” 
คนในกรุงเทพ ฯ ย้ายกลับภูมิลาํเนา 
 4.7 นาถถูกออกจากงาน เพราะผูจ้ัดการบริษัทต้อง
กลับไปเป็นทหารรับใช่บ้านเก ิ
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ล าดับ
เหตุการณ์ 

มอม ฉบับเร่ืองสั้น มอม ฉบับละครโทรทัศน์ 

5 นายต้องไปเป็นทหาร  นาถได้รับจดหมายจากรัฐบาลใหไ้ปเป็นทหาร เขาจึง
ตัดสินใจไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ 
 5.1 วันท่ี 21 ธันวาคม 2484 ประเทศไทยประกาศ
เป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุุน  

6 นายไม่กลับมาบ้านอีกเลย มอมเริม่เห็นความร่วงโรย
ในบ้าน ข้าวของร่อยหรอ มอมต้องอดมื้อกินมื้อ 

นายไม่กลับมาบ้านอีกเลย มอมเริม่เห็นความร่วงโรย
ในบ้าน ข้าวของร่อยหรอ มอมต้องอดมื้อกินมื้อ 
 6.1 หญิงพับถึงกระดาษขายเป็นรายไดเ้สริม 

7 มอมทนหิวไมไ่ด้จึงต้องมดุรั้วไปหาของกิน ส่วนนาย
หญิงก็เจียดอาหารส่วนของตัวเองให้มอม 

มอมทนหวิไมไ่ด้จึงต้องมดุรั้วไปหาของกิน ส่วนนาย
หญิงก็เจียดอาหารส่วนของตัวเองให้มอม 
 7.1 วั นที่  25 มกราคม  2485 ญี่ ปุุ นประกาศ
สงครามกับอังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ฝุาย
สัมพันธมิตรจึงมาทิ้งระเบิดในกรุงเทพฯ 
 7.2 นาถถูกส่งตัวไปเชียงตุง  
 7.3 รัฐบาลมีนโยบายให้คนขายกว๋ยเตี๋ยว 

8 2 ปีผ่านไปมเีครื่องบินบินวนเวียนบริเวณบา้น  มีเครื่องบินบินวนเวียนบริเวณบ้าน 
 8.1 ทหารญี่ปุุนช่ือเอ็นโดะ กับโนดะ พยายามที่จะ
ผูกมิตรกับคนไทย เขาบอกคนไทยว่า ไทยกับญี่ปุุน
เราคือมหามิตรกัน 

9 นายหญิงและเพื่อนบ้านช่วยกันขุดหลุมหลบภยั นายหญิงและเพื่อนบ้านขุดกันขุดหลุมหลบภยั 
 9.1 นาถถูกยิงที่สงครามเชียงตุง 

10 เครื่องบินท้ิงระเบดิ ระเบิดลงที่กลางบ้านของมอม เครื่องบินท้ิงระเบดิ ระเบิดลงที่กลางบ้านของมอม 
11 หลุมหลบภยัถูกดินกลบ มอมเห็นเพียงเท้าของนาย

หญิงท่ีโผล่ออกมาจากหลุม 
หลุมหลบภยัถูกดินกลบ มอมเห็นเพียงมือของหญิงท่ี
โผล่ออกมาจากหลุม 

12 มอมพยายามช่วยนายหญิง แต่ช่วยไมไ่ด ้ มอมพยายามช่วยหญิง แต่ช่วยไมไ่ด้ 
 12.1 ชาวบ้านช่วยกันจัดพิธีศพของหญิงและหน ู
 12.2 มอมพยายามเดินไปวัดและกลับมานอนท่ีบ้าน 

13 มอมนอนรออยู่ท่ีหลมุหลบภัยเพื่อรอคอยนาย  มอมนอนรออยู่ท่ีหลมุหลบภัยเพื่อรอคอยนาย 
14 มอมทนหิวไมไ่ด้ จึงออกไปหาอาหาร และโดนฟัด มอมทนหิวไมไ่ด้ จึงออกไปหาอาหารและโดนฟัด 

 13.1 วันท่ี 3 กันยายน 2488 ญี่ปุุนแพ้สงคราม 
สงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงยุติลง 

15 เด็กช่ือ “แต๋ว” พามอมไปเลี้ยงท่ีบา้นหลังใหญ่ มอม
เปลี่ยนช่ือเป็นดิ๊ก 

เด็กช่ือ “แต๋ว” พามอมไปเลี้ยงท่ีบา้นหลังใหญ่ มอม
เปลี่ยนช่ือเป็นดิ๊ก 

16 ผ่านไป 2 ปีคนในบ้านไปตากอากาศ และมโีจรเข้า
บ้าน มอมตั้งใจจะจับโจร แตล่มพดักลิ่นโจรมาแตะ
จมูก และมอมจํากลิ่นของโจรได้  

ผ่านไป 2 ปีคนในบ้านไปตากอากาศที่หัวหิน และมี
โจรเข้าบา้น มอมตั้งใจจะจับโจร แต่ลมพัดกลิ่นโจร
มาแตะจมูก และมอมจํากลิ่นของโจรได้  

17 โจรคนนั้นคือนาย มอมดีใจมากจึงกระโจนใส่นาย  โจรคนนั้นคือนาถ มอมดีใจมากจึงกระโจนใส่นาถ  
18 นายเปลีย่นใจไม่ขโมยของในบ้าน มอมตามนายไป 

มอมชวนนายเล่นโยนกิ่งไม้ ทั้งสองเดินคู่กันไปตาม
ถนนราชวิถีอย่างมีความสุข 

นาถเปลี่ยนใจไม่ขโมยของในบ้าน มอมตามนาถไป 
มอมชวนนายเล่นโยนกิ่งไม้ ทั้งสองเดินคู่กันไปตาม
ถนนอย่างมีความสุข 
 18.1 นาถกลับไปทํางานท่ีบริษัทต่างชาติ 
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จากตารางพบว่า ละครโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเรื่องสั้น เช่น เพ่ิมเติม
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการให้รายละเอียดต่าง ๆ ของสงคราม และสิ่งที่
เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือ นโยบายของรัฐบาล เช่น ชาตินิยม มาลานําไทย การเชื่อผู้นําชาติพ้นภัย เป็นต้น 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการแปลกใจของมอมที่มีทหารเข้ามาในบ้านเมืองคือ เกิดขบวนการเสรีไทยที่
ก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และในเมืองไทยเองนั้นได้มีกลุ่มท่ีตั้งตัวขึ้นเพ่ือขัดขวางการทํางานของญี่ปุุน 
เช่น การขโมยของ เรียกว่า “ขบวนการไทยถีบ 

3. ตัวละคร 
   ตัวละครในเรื่องมอมฉบับเรื่องสั้น มีตัวละครหลักคือ “มอม” ซึ่งเป็นหมา มอมในเรื่องสั้นเป็นผู้
เล่าเรื่อง เป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ส่วนตัวละครในเรื่องมอม ฉบับละครโทรทัศน์นั้นมีตัวละครที่
หลากหลาย แต่ละตัวละครจะมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และเหตุการณ์ต่าง ๆ แต่ละตัวละคร
จะเป็นผู้ถ่ายทอด และนําเสนอให้เห็นภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

3.1 ตัวละครที่มีร่วมกันทั้ง 2 ส านวน แต่แตกต่างกันที่รายละเอียด ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ตัวละครในเร่ืองมอมฉบับเร่ืองสั้น 
ตัวละครในเร่ืองมอมฉบับละคร

โทรทัศน์ 

ความแตกต่างของตัว
ละครระหว่างเร่ืองสั้นและ

ละคร 
1 มอม : มอมเป็นสุนัขพันทาง มอมเกิด

ที่ใต้ถุนบ้านของนาย มอมมีความรกั
และซื่อสตัยต์่อนายมาก “มอมไมไ่ด้รัก
นายเท่าชีวิต และนายคือชีวิตของ
มอม” 

มอม : เป็นสุนัขพันทาง พ่อเป็นสุนัข
พันธุ์อัลเซเช่ียน แม่เป็นสุนัขพันธุ์ไทย
ช่ือนางแด๋น ตอนมอมเกิดมอมมีเนื้อ
ตัวมอมแมม จึงได้ช่ือว่า “มอม”  
 

ในละครไมไ่ด้ชูบทบาทของ
มอมให้เด่นเทยีบเท่ากับ
เรื่องสั้น มอมเป็นเพียง
องค์ประกอบของเรื่อง 

2 นาย : เป็นบุคคลที่มอมรักมากที่สุด 
นายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในช่วง
สงครามโลกครั้ งที่ สอง  และหลั ง
สงครามยุติ นายจะไปขโมยของใน
บ้านเจ้านานใหม่ของมอม แต่เมื่อเห็น
มอม นายจึงเปลี่ยนใจไม่ขโมยของ 

นาถ : เป็นเจ้านายของมอม เป็นคน 
เช่ือฟังคําสั่งของผู้นําประเทศ “เช่ือ
ผู้นํา ชาติพ้นภัย”เขามีความเช่ือว่า
การลงมือทําให้เห็นดีกว่าการพูด  

ในเรื่องสั้นไมม่ีชื่อตัวละคร
แต่ในเรื่องสั้นเจา้ของมอม
ช่ือ"นาถ" และมีการเสริม
บุคลิกของตัวละครให้เป็น
คนดีที่เช่ือฟังคําสั่งของผู้นํา
ประเทศ 

3 นายหญิง : เป็นภรรยาของนาย ซึ่ง
คอยดูแลมอมหลังจากที่นายไปเป็น
ทหาร นายหญิงตายในหลุมหลบภัย 

หญิง : เป็นภรรยาของนาย ซึ่งคอย
ดูแลมอมหลังจากที่นายไปเป็นทหาร 
นายหญิงตายในหลุมหลบภัย 

ในเรื่องสั้นและละคร 
บทบาทของหญิง
เหมือนกัน 

4 หนู : เป็นลูกของนาย มอมรักหนูมาก 
เพราะหนูมีกลิ่นของนาย หนูตายใน
หลุมหลบภัยพร้อมกับนายหญิง 

หนู : เป็นลูกของนาย มอมรักหนูมาก 
เพราะหนูมีกลิ่นของนาย หนูตายใน
หลุมหลบภัยพร้อมกับนายหญิง 
 

ในเรื่องสั้นและละคร 
บทบาทของหนูเหมือนกัน 

5 เจ๊กขายขวด (พ่อค้าคนจีน) : เป็นผู้มา
รับซื้อของในบ้านของนาย เพราะนาย
หญิงไม่มีเงิน จึงต้องนําของในบ้านมา
ขายชายคนนี ้

เส็ง (พ่อค้าคนจีน) : เป็นผู้มารับซื้อ
ของในบ้านของนาถ ฐานะร่ํารวย แต่
หลังสงครามเขาสิ้นเนื้อประดาตัว และ
กลายเป็นคนเร่ร่อน 

ในละครได้เพิม่เตมิสภาพ
หลังสงครามของของเส็ง 
หรือผลกระทบที่เกดิขึ้น
จากภาวะสงคราม 

6 คุณแต๋ว : นํามอมไปเลี้ยงหลังสงคราม
ยุติ คุณแต๋วรักมอม และอยู่กับมอมได้ 

คุณแต๋ว : นํามอมไปเลี้ยงหลังสงคราม
ยุติ คุณแต๋วรักมอม และอยู่กับมอมได้ 

ในละครเพิ่มบทบาทของ
คุณแต๋วว่าเธอไดต้ามหา
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๒ ปี หลังจากนั้นมอมกลับไปอยู่กับ
นาย 

๒ ปี หลังจากนั้นมอมกลับไปอยู่กับ
นาย 

มอมหลังจากท่ีมอมหายไป
จากบ้าน 

 จากตารางตัวละครที่เหมือนกันทั้งในเรื่องสั้นและในละครมีเพียง 6 ตัวละครเท่านั้น ในละครมีการ
เพ่ิมชื่อของตัวละครและเพ่ิมบุคลิกลักษณะของตัวละคร ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคลิกนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่
ละครได้มีการเพ่ิมเติมจากบทประพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะบุคลิกนาย ซึ่งในเรื่องสั้นนั้นไม่ได้บอกว่า
นายเป็นคนที่เชื่อฟังผู้นํา และยึดมั่นในคําพูดของผู้นําที่ว่า “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” แต่ในละครนาถเป็นคนที่
เชื่อฟังรัฐบาล บุคคลรอบข้างจะปฏิบัติตนอย่างไรนาถไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกล่าวว่าใด ๆ ของยังปฏิบัติ
ตนของเขาตามแบบแผนตามที่บ้านเมืองมีการประกาศกฎต่าง ๆ เขาเชื่อว่า  การทําให้เห็นดีกว่าการพูด
เพียงอย่างเดียว 

3.2 ตัวละครที่ปรากฏเฉพาะในละครโทรทัศน์ ตัวละครที่เพ่ิมเข้ามานั้นมีอีก 12 ตัวละคร ซึ่ง
ช่วยสร้างสีสันของเรื่องและเสริมแก่นเรื่องให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1) เจิด: เป็นเพื่อนกับนาถ และแอบชอบหญิง ก่อนที่นาถจะไปเป็นทหารเจิดบอกว่าตอน
ก็อยากรับใช้ชาติ อยากไปเป็นทหาร แต่เมื่อจดหมายจากรัฐบาลเรียกตัวไปเป็นทหารจริง ๆ เจิดหนีจาก
การเป็นทหาร เขาทําการค้ากับญี่ปุุนในช่วงสงคราม ทําให้ฐานะร่ํารวย และในตอนท้ายเจิดถูกโจรปล้นฆ่า 
  2) ค่อม: เป็นยามที่ถูกไล่ออกจากงาน เขาจึงมาขโมยของในบ้านนาถ และนาถได้ให้ค่อม
ไปอยู่กับหลวงตาในวัด ค่อมเป็นสมาชิกในปฏิบัติการไทยถีบ  
  3) จุก: เป็นเด็กเร่ร่อนที่มาบอกนาถเกี่ยวกับความเป็นมาของมอม และภายหลังจุกได้
คอยดูแลหญิงและหนู โดยเอาของที่เหลือจากหลวงตาฉันมาให้หญิงกับลูกในช่วงที่นาถไปเป็นทหาร 
  4) หลวงตา: เป็นผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดูนาถมาตั้งแต่นาถยังเด็ก พร้อมทั้งเป็นผู้ให้คติ
เตือนใจในการดํารงชีวิตของนาถ 
  5) เฮียโก: เป็นพ่อค้าร้านน้ําชา ที่รับซื้อถุงกระดาษจากหญิง และบอกข่าวสารทาง 
การเมืองให้กับชาวบ้านที่มากินน้ําชา 
  6) สุข: เป็นเพื่อนบ้านของนาถ เป็นสมาชิกในขบวนการไทยถีบ  
  7) จิต: เป็นภรรยาของสุข ชอบนินทา มีความอยากรู้อยากเห็น แม้อยู่ในภาวะสงครามก็
ยังมีความเห็นแก่ตัว 
  8) หมู: เป็นหลานของเฮียโก คอยช่วยเหลือทุกกิจกรรมที่ผู้ใหญ่ทํา เช่น การขุดหลุมหลบ
ภัย โตขึ้นเขาอยากเป็นทหาร อยากรับใช้ชาติเหมือนนาถ  
  9) เอ็นโดะ: เป็นทหารที่เข้ามาในเมืองไทย และพยายามศึกษาความเป็นไทยจากหญิง 
เขาพยายามทําความเข้าใจแก่คนไทยว่า ทหารที่ญี่ปุุนเข้ามาในเมืองไทยอย่างมิตร 
  10) น้อย: เป็นเพ่ือนบ้านของนาถ คอยให้กําลังใจ และปลอบใจหญิง ในฐานะคนที่ต้อง
เลี้ยงลูกเพียงลําพังเหมือนกัน 
  11) โนดะ: เจ้านายในบริษัทท่ีนาถทํางาน ซึ่งเขาไปเป็นทหารรับใช้ชาติจึงต้องให้คนออก
จากบริษัท หลังสงครามเขากลับมาเปิดบริษัทใหม่ ทําให้นาถได้กลับเข้ามาทํางานอีกครั้ง 
  12) นางแด๋น: แม่ของมอม ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเป็นที่หมายปองของสุนัขในหมู่บ้าน 
 ตัวละครทั้ง 12 ตัวละครนี้ เพ่ิมเติมจากเรื่องสั้น เพ่ือเสริมเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้
เด่นชัดยิ่งขึ้นว่า ในช่วงสงครามมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร และหลังสงครามบุคคลเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือ
ยังมีชีวิตที่เหมือนเดิม  
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4. ฉาก/ เหตุการณ์ 

   ฉากและเหตุการณ์ในเรื่องสั้นมีการนําเสนอฉากเพียงคร่าว ๆ ฉากที่เด่นชัดที่สุดมีเพียงฉากเดียว 
คือ “ฉากบ้าน” ฉากใต้ถุนบ้านของนายของตอนที่มอมเกิด และผลจากภาวะสงครามที่บ้านถูกระเบิดมอด
ไหม้ทั้งหลัง ฉากบ้านเป็นฉากที่มีความรักความทรงจําระหว่างมอมและนายอย่างเด่นชัด มอมเกิดและโตที่
บ้านหลังนี้ ตั้งแต่ลืมตาดูโลก บ้านหลังนี้ให้ความอบอุ่นแก่มอม มอมรักนาย รักทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้าน
หลังนี้ และเมื่อนายต้องออกจากบ้านไปเป็นทหาร “บ้าน” คือ ภาพแทนของนาย มอมเชื่อว่านายจะต้อง
กลับมาที่บ้าน มอมจึงเฝูาบ้านหลังนี้แม้นว่าจะถูกระเบิดแล้วก็ตาม ฉากต่อมาคือ ฉากบ้านของคุณแต๋ว ที่
เป็นบ้านใหม่ของมอม และเป็นฉากที่นายและมอมได้เจอกันอีกครั้งหลังสงครามยุติ  ภาพความทรงจําของ
มอมและนายกลับมาอีกครั้ง มอมเชื่อว่า มอมกับนายจะไม่พลัดพรากกันอีกแล้ว 
 

  
 
 

 
 
 
 
  

ภาพประกอบที่ 1 ภาพฉากบ้านของนาถ (ตอนที่ 2 เวลา 51.20 นาที จาก 
https://www.youtube.com/watch?v=5Tlmhs7FGIY) 

 
จากภาพ เป็นฉากบ้านของนายหรือนาถ ที่มอมรักสุดชีวิต เป็นภาพที่มอมคอยส่งนายและคอย

นายอยู่หน้าบ้าน ในละครจะมีภาพที่มอมมองดูบ้านที่ตัวเองรักถูกไฟไหม้ด้วยความเจ็บปวด ซึ่งผู้ศึกษา
พบว่าในละครนั้นมีการนําเสนอฉากที่หลากหลายมากกว่าในเรื่องสั้น  ยกตัวอย่างเช่น ฉากบ้าน บ้านใน
ละครไม่ได้เป็นภาพแทนของนายทั้งหมด บ้านเพียงส่วนหนึ่งของความทรงจําที่ทําให้นาถเห็นถึง สัจธรรม
ในชีวิตตอนท้ายของเรื่อง ว่า “ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าร้ายหรือดีเพียงใด แต่ทุกอย่างจะเหลือแค่ความ
ทรงจํา” ฉากร้านน้ําชา ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง ฉากวัดที่เป็นที่พักผ่อนของนาถและ
ครอบครัวยามที่ไม่สบายใจ ฉากบ้านน้อยที่หญิงมักนําหนูไปฝากเลี้ยงเวลาไปธุระกับนาถ ฉากหลุมหลบภัย
ของชุมชนที่เสนอให้เห็นว่า ในยามที่ลําบากความสามัคคี ความกลมเกลียว และอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนจะ
ทําให้ปลอดภัยได้ หรือฉากในวัดหน้าสถูปของหญิงที่เอ็นโดะมาร่ําลาก่อนกลับประเทศญี่ปุุน  และฉากที่
นาถมายืนอยู่หน้าสถูปเตรียมจะหยิบภาพหน้าสถูปของภรรยาและลูกไปเก็บไว้ในบ้านที่เขาสร้างใหม่  แต่
หลวงตาก็บอกไม่ให้เขายึดติด ภาพเป็นเพียงภาพ แม้นว่าบุคคลนั้นจะจากไปแล้ว แต่เขาก็จะอยู่ในความ
ทรงจําของเรา ฉากและเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้ภาพสงครามโลกครั้งที่ 2 เด่นชัด ว่า สงครามทําให้เกิด
ความสูญเสีย และการเชื่อผู้นําชาติจะพันภัยจริง ๆ ดังที่นาถปฏิบัติตัวตามคําสั่งของผู้นํา  และนาถก็
ปลอดภัยจากการไปเป็นทหาร และมีชีวิตที่ดีข้ึน มีงานทํา มีความสุขในชีวิต 
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เสน่ห์ของมอมฉบับละครโทรทัศน์ 
 1. เมื่อสุนัขกลายเป็นตัวละครประกอบเพื่อสื่อสัญญะในสังคม 
   กาญจนา แก้วเทพ (2554 : 32) กล่าวว่า สัญญะ คือ สรรพสิ่งทุกอย่างที่มีความหมายมากไป
กว่าตัวมันเอง หากกาแฟแก้วหนึ่งเป็นเพียงเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง กาแฟนั้นก็ยังไม่ใช่สัญญะ แต่เมื่อใดที่กาแฟ
ถูกมอบความหมาย (meaning assignment) ให้กลายเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว
ในที่ทํางาน เมื่อนั้นกาแฟจะเป็นมากกว่ากาแฟ และไม่ว่าจะเป็นวัตถุ คน เหตุการณ์ สถานที่ก็สามารถแปร
สภาพเป็นสัญญะได้ทั้งสิ้น สัญญะที่เรารู้จักกันมากที่สุด คือ ภาษา สัญญะมีอํานาจ มีพลานุภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น ในวรรณคดีเรื่องสามก๊ก ที่จิวยี่กระอักเลือดจนเสียชีวิต เพียงเพราะได้ยินคําพูดที่เป็นเพียง
ลมปากของขงเบ้ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2552 : 75) 
 จากเรื่องมอมฉบับละครโทรทัศน์นั้น มอมถือเป็นสัญญะอย่างหนึ่ง เพราะในเรื่องมอมไม่ได้เป็น
เพียงสุนัขที่รักเจ้านายดังเช่นในเรื่องสั้น แต่มอมแสดงพฤติกรรมเชิงสัญญะที่เชื่อมโยงกับสงคราม     
ลักษณะพฤติกรรมของมอม เช่น ความสงสัยเมื่อมอมพบกับคนที่แต่งตัวแปลก ๆ พร้อมทั้งรถคันใหญ่ ๆ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือส่งสัญญะถึงบริบทในสังคมขณะนั้นว่า เดิมทีประเทศไทยห่างหายจากสงครามไปนานมาก และ
ภาพสงครามที่คนไทยคิด คือ สงครามหรือศึกเหมือนในอดีต แต่ภาพสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
ในช่วงแรกนั้น เป็นภาพที่มีทหารเข้ามาเดินอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก มีอาวุธ มียานพาหนะที่ขับ
ผ่านบ้านเรือน คนในสมัยนั้นได้ยินผู้นําประกาศว่า ญี่ปุุนจะเดินทางผ่านประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็น
เพียงประเทศทางผ่านของสงครามเท่านั้น ทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวแม้คนจะแปลกใจกับภาพทหารที่พบเห็น 
แต่ก็ยังไม่ได้ตื่นตกใจว่าทหารเหล่านี้จะนําพามาซึ่งความรุนแรงที่เพ่ิมมากข้ึน 
 นอกจากนี้พฤติกรรมของมอมยังเป็นสัญญะของความภักดีต่อชาติต่อผู้นํา (นาย) แม้นเกิด    
ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ มอมก็ยังรักและภักดีกับนายคนเดิม  
 

 2. นโยบายการสร้างชาติกับวาทกรรม “เชื่อผูน้ าชาติพ้นภัย” 
   “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” เป็นประโยคสั้น ๆ ที่นาถในเรื่องมอมฉบับละครโทรทัศน์พูดถึงซ้ํา ๆ 
ความเชื่อว่า หากเชื่อผู้นํา ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นต้องผ่านพ้นไปได้ คํากล่าว“เชื่อผู้นําชาติ
พ้นภัย” จึงเปรียบเสมือนคําขวัญของผู้นําในขณะนั้น ผู้นํารัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวคือ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม สาเหตุที่ต้องมีคําขวัญดังกล่าวเพราะในช่วงเวลานั้นประเทศไทยเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
หากคนในสังคมไทยแตกความคิดออกเป็นก๊กเป็นเหล่าก็จะหาความสามัคคีไม่ได้ เมื่อคนในชาติไม่เชื่อผู้นํา 
ไม่ว่าผู้นําจะมีนโยบายใด ๆ แต่คนในชาติไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมทุกอย่างก็จะไม่มีการขับเคลื่อน ในทาง
ตรงกันข้าม หากคนในชาติเชื่อผู้นํา ผู้นํามีนโยบายใด แล้วคนปฏิบัติจะทําให้เกิดความสามัคคี และ ความ
สามัคคีจะทําให้เกิดพลังที่ไทยจะต้องต่อสู้กับข้าศึก  
 ในช่วงที่เกิดสงครามโลกอย่างแท้จริง พ.ศ. 2484 ไทยได้ประกาศเป็นพันธมิตรกับญี่ปุุน ดังนั้นไม่
ว่ารัฐบาลประกาศนโยบายใด ๆ คนในชาติต้องทําตาม หากไม่ทําตามไทยจะเกิดความเสียหายจากสงคราม
ได ้คนไทยต้องเชื่อผู้นํา เชื่อแล้วจะต้องปฏิบัติตาม เพราะ “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” แนวคิดนี้เห็นได้ชัดจาก 3 
ตัวละครคือ นาถ และมอม ทั้ง 2 ตัวละคร เชื่อในผู้นําของตัวเอง จึงมีชีวิตรอดจากภาวะขับขันช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 

 นาถ เชื่อผู้นําอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนที่ญี่ปุุนจะเข้ามาในไทย โดยเขาปฏิบัติตามนโยบาย
ที่รัฐบาลประกาศ รวมถึงชักชวนให้คนอ่ืนปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วย เช่น นาถให้หญิงตัดผมให้มีความ
ทันสมัย และนุ่งกระโปรงแทนผ้าซิ่น และเม่ือครั้งทีรัฐบาลประกาศในวิทยุว่า ไทยได้เข้าสู่ภาวะสงคราม คน
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ไทยทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน เชื่อผู้นําแล้วชาติจะพ้นภัยนั้น นาถได้บอกให้หญิงมั่นใจว่า ประเทศไทย
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แน่นอน เมื่อมีคําสั่งให้นาถไปเป็นทหารเขาก็เต็มใจไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สมัครใจ ไม่ยกข้ออ้างที่ว่า มีเมียและลูกที่ต้องแล หน้าที่ต่อชาติสําคัญที่สุด หากแม้นต้องตายเขาก็ไม่
เสียดายชีวิต ท้ายที่สุดเมื่อสงครามสิ้นสุด นาถก็กลับมาบ้านอย่างปลอดภัย 
 ส่วนมอม เชื่อผู้นําเช่นเดียวกับนาถ แต่ผู้นําของมอมก็คือ นาถ ซึ่งมอมรักสุดหัวใจ ไม่ว่านาถจะสั่ง
มอมว่าอย่างไร มอมก็จะปฏิบัติตาม ไม่ฝุาฝืนคําสั่ง มอมมีชีวิตรอดจากการถูกวางยา เพราะนาถเคยสั่งไว้
ว่า ห้ามกินของจากคนแปลกหน้า มอมมีชีวิตรอดจากภาวะสงคราม เพราะมอมพยายามช่วยเหลือตนเอง
อย่างสุดความสามารถ ไม่เชื่อใครง่าย ๆ ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า แต่ถ้าหากคนไหนที่ดีกับมอมจริง มอมก็จะ
ดีด้วย และซื่อสัตย์กับคนคนนั้น มอมสามารถสละชีวิตของมอมเพ่ือตอบแทนความจงรักภักดีได้ 
 ความรักความภักดี เกิดความความเชื่อภายในจิตใจ หากเราเชื่อในสิ่งที่ถูก ไม่ว่าเหตุการณ์ใด ๆ 
จะเกิดขึ้น ตัวผู้ปฏิบัติเองจะมีชีวิตที่ดําเนินไปตามความเชื่อนั้น เช่นเดียวกับนาถละมอม ที่มีความเชื่อว่า 
“เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย”  

3. นัยยะแห่งความเป็นมิตรของทหารญี่ปุ่น 
   ความเป็นมิตรของทหารญี่ปุุนไม่ปรากฏในเรื่องมอมฉบับเรื่องสั้น แต่ปรากฏในเรื่องมอมฉบับ
ละครโทรทัศน์ ทหารญี่ปุุนในเรื่องคือ โนดะ และเอ็นโดะ ความเป็นมิตรที่เห็นได้ชัด ดังนี้ 
   3.1 ความเป็นมิตรของโนดะ 
   โนดะเป็นนายจ้างของนาถ นับได้ว่าบริษัทที่นาถทําเป็นบริษัทของต่างชาติ ซึ่ง
กฎระเบียบในการทํางานเรื่องสําคัญคือเรื่องเวลา แต่จะเห็นได้ว่า โนดะอนุญาตให้นาถมาทํางานสาย และ
ลางานในช่วงบ่ายได ้เนื่องจากนาถต้องกลับไปดูมอมสุนัขที่เขารัก มอมบาดเจ็บเนื่องจากโดนสุนัขตัวอ่ืน ๆ 
ทําร้าย โนดะเข้าใจถึงเหตุผลของนาถและดีใจที่นาถไม่โกหกเขา บอกเหตุผลกับเขาตรง ๆ ว่าทําไมถึงต้อง
ลางาน และทําไมถึงมาทํางานสาย และด้วยความขยันที่เสมอต้นเสมอปลายของนาถนั้นทําให้โนดะ
ไว้วางใจว่า แม้นาถจะลางานแต่งานที่บริษัทก็จะไม่เสียหาย นาถจะรับผิดชอบต่องานของเขาเป็นอย่างดี 
และความเป็นมิตรอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดของโนดะ คือ การที่โนดะมาขอโทษนาถที่ต้องปิดบริษัท เขา
รู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตัวเอง เพราะทําให้นาถไม่มีรายได้ แต่โนดะก็บอกเหตุผลนาถอย่าง
ตรงไปตรงมาว่าเขาต้องรับใช้ชาติ เขาต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติ การเป็นทหารไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เป็น
หน้าที่ของชายชาวญี่ปุุนทุกคน โนดะให้สัญญากับนาถว่าหากเขาไม่ตายเสียก่อนเขาจะกลับมาเปิดบริษัท
ใหม ่และหลังสงครามยุติโนดะก็กลับมาเปิดบริษัทและให้นาถทํางานในบริษัทของเขาเช่นเดิม   
   3.2 ความเป็นมิตรของเอ็นโดะ 
   เอ็นโดะเป็นทหารที่เข้ามาในเมืองไทย และเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยอยู่เสมอ เอ็นโดะย้ํา
เน้นทุกครั้งในการพูดกับคนไทยว่า อย่ากลัวทหาร ทหารคือมิตรของคนไทย และเอ็นโดะรักประเทศไทย 
ความเป็นมิตรของเอ็นโดะเห็นได้จากการเข้าไปห้ามปรามทหารญี่ปุุนที่มีเรื่องชกต่อยกับคนไทยในตลาด 
การแบ่งปันอาหารแห้งให้คนไทยเมื่อคนไทยประสบภาวะข้าวยากหมากแพง การแบ่งยารักษาโรคให้หญิง
เมื่อหนูปุวย การมาช่วยขุดหลุมหลบภัย เอ็นโดะอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยบอกกับชาวบ้าน
ว่า หากมีอะไรที่ทหารญี่ปุุนพอช่วยได้ ให้คนไทยแจ้งความประสงค์มา เอ็นโดะระลึกอยู่เสมอว่า เขาเข้ามา
ในเมืองไทย ทําให้คนไทยลําบากมากขึ้น หากเขาสามารถบรรเทาความทุกข์ร้อนใด ๆ ได้ เขาก็จะช่วย 
และในช่วงที่เขาจับได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการไทยถีบ เขาไม่ได้จับบุคคลเหล่านั้นไปลงโทษ
ในทันท ีแต่เขาเลือกที่จะมาเตือนคนไทยกลุ่มนั้น เพราะเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมขบวนการไทยถีบถึงอยาก
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ให้ญี่ปุุนได้รับความยากลําบาก เอ็นโดะนึกถึงใจเขาใจเราเสมอ แต่เขาก็บอกในตอนท้ายว่า หากมี
เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเขาก็จะลงโทษผู้ที่สร้างความเสียหายแก่ของกําลังญี่ปุุน  เพราะเขาได้เตือนไว้ก่อน
หน้านี้แล้ว เอ็นโดะพูดจริงทําจริง คําไหนคํานั้นตามลักษณะของทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 เอ็นโดะแบ่งยาให้หญิง (ตอนที่ 11 เวลา 30.23 นาที จาก 
      https://www.youtube.com/watch?v=1Icv5x4A39E)  
 

ภาพของโนดะ และเอ็นโดะที่ปรากฏในละครโทรทัศน์แสดงให้เห็นอีกมุมหนึ่งของทหารญี่ปุุนที่
แสดงความเป็นมิตรต่อคนไทยตลอดเวลา เขาทั้งสองพยายามทําทุกอย่างเพ่ือให้คนไทยเห็นและเกิด
ความรู้สึกท่ีว่า “เราคือมหามิตรกัน”  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง มอม : การดัดแปลงเรื่องสั้นสู่ละครโทรทัศน์  พบว่าแนวคิดหลักของเรื่อง
เหมือนกันคือ ชีวิตของมอมคือนาย ส่วนละครโทรทัศน์มีการเพ่ิมแนวคิดรองของเรื่อง คือสงครามแม้นจะ
ทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่การเชื่อผู้นําจะทําให้ชาติพ้นภัย โครงเรื่องมีเหตุการณ์หลัก
เหมือนกันแต่ในฉบับละครโทรทัศน์การเพ่ิมเหตุการณ์ย่อย ๆ ของเรื่อง มีการเพ่ิมภาพของสงครามเข้าไป
ในเรื่อง โดยในเรื่องสั้นบอกเพียงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และนายต้องไปเป็นทหาร แต่ในละครโทรทัศน์
บอกว่า ทหารญี่ปุุนเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเวลาใด ผู้นําชาติมีนโยบายในช่วงสงคราม เช่น มาลานําไทย 
ชาตินิยม การสวมกระโปรงแทนผ้าซิ่น การไม่กินหมาก การปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเอง การขายก๋วยเตี๋ยว 
หรือคําขวัญ “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” และมีการเพ่ิมเรื่องหลังจากที่สงครามสิ้นสุด โดยบุคคลที่นําเสนอภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่เป็นปกติสุขดังเดิมก็คือ นาถ การเพ่ิมตัวละคร กล่าวคือตัวละครใน
เรื่องสั้นนั้นมีเพียง 6 ตัวละครเท่านั้น แต่ในละครโทรทัศน์มีการเพ่ิมตัวละครเข้ามาอีก 12 ตัวละคร คือ 
เจิด ค่อม จุก หลวงตา เฮียโก สุข จิต หมู เอ็นโดะ น้อย เส็ง โนดะ และนางแต๋น ฉาก/ เหตุการณ์ ในละคร
โทรทัศน์เหมือนเรื่องสั้นแต่มีการเพ่ิมรายละเอียดของฉากเพ่ือนําเสนอภาพสงครามให้เด่นชัดขึ้น  
 นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่าเรื่องจากที่มอมเป็นผู้เล่าเรื่องมาเป็นตัวละครต่าง ๆ มี
ส่วนช่วยในการเล่าเรื่อง ทุกตัวละครเป็นผู้มีความสําคัญในการดําเนินเรื่อง โดยมอมฉบับละครโทรทัศน์มี
จุดเด่นด้านการนําเสนอสถานการณ์ในช่วงสงคราม ภายใต้การนําของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ประกาศ
คําขวัญติดปากคนทั่วไปว่า “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารจากชาติอ่ืนเข้ามาใน
ประเทศไทย คนในสังคมไทยจึงต้องเชื่อฟังผู้นํา ผู้คนจึงผ่านพ้นภาวะสงครามไปได้ และในปัจจุบันที่มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ผู้คนขาดความสามัคคี บุคคลที่ดูละคร สามารถนําข้อคิดจากละครมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันได้ในลักษณะที่ว่า ในภาวะที่ประเทศชาติของเราไม่เป็นปรกติสุขนั้นผู้นําประเทศทุกคนย่อม
อยากที่จะนําพาประเทศและประชาชนให้พ้นจากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่  การมีคําสั่ง กฎ ข้อห้าม หรือข้อ
ควรปฏิบัติใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ คือแนวทางในการคลี่คลายปัญหา และเป็นการหลอมรวมใจคน
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ในสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว ปลายทางคือประเทศไทยที่สงบสุขดังเดิมการเผยแพร่ละครเรื่องมอมนี้  อาจเป็น
การชี้ให้เห็นและยืนยันว่า “ปลายทางของทุกการกระทําที่ “ผู้นํา”ทําไปนั้นจะต้องเกิดผลที่ดีต่อคนในชาติ
อย่างแน่นอน” 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษามิติด้านการเมืองที่ปรากฏในเรื่องมอมฉบับละครโทรทัศน์ให้ละเอียดครบถ้วน 
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