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บทคัดย่อ 

  
การพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น การวิจยัครัง้นี ้มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชทุ้นวฒันธรรม 2) พฒันารูปแบบ
ภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวัดขอนแก่น 3) ประเมินการรบัรู ้และคุณค่าทุนวฒันธรรม
จังหวัดขอนแก่น จากภาพยนตรส์ั้น ซึ่งผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัยศึกษารูปแบบการน าเสนอ
ภาพยนตรโ์ดยใชแ้นวคิดคณุคา่ทนุวฒันธรรมแบง่ตามรูปลกัษณ์ ศกึษาผลงานภาพยนตรไ์ทย ช่วง
ปี พ.ศ.2545-2555 จ านวน 11 เรื่อง ผลการวิจยัพบว่าไดรู้ปแบบภาพยนตรโ์ดยใชทุ้นวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย คณุคา่ทนุวฒันธรรมแบง่ตามรูปลกัษณ ์องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง และการออกแบบ
งานสรา้งภาพยนตร  ์สรุปผลการวิจยัการพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากแนวคิดทุนวฒันธรรม  
และกระบวนออกแบบภาพยนตรส์ั้น  ได้ดังนี  ้1) การคน้คว้า 2) การเตรียมก่อนการถ่ายท า 3) 
ขัน้ตอนการถ่ายท า 4) ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า 5) ขัน้ตอนน าเสนอผลงาน ประเมินการรบัรู ้และ
คณุค่าทุนวฒันธรรมจังหวดัขอนแก่น จากภาพยนตรส์ัน้ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 520 คน ช่วงอาย ุ
20-29 ปี ผลการประเมินพบว่า การรับรูทุ้นวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ (ด้านเนือ้หา) จังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 การรบัรูทุ้นวฒันธรรม
แบบมีรูปลักษณ์ (ดา้นภาพ) จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดับมากท่ีสุด  มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.23 การรบัรูท้นุวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ์ (ดา้นเนือ้หา) จงัหวดัขอนแก่น โดย
ภาพรวมมีการรับรู ้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.03 การรับรู ้ทุนวัฒนธรรมแบบไม่มี
รูปลักษณ์ (ด้านภาพ) จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมมีการรับรู ้อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.06 และผลการประเมินความพงึพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.12  
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ABSTRACT 

  
The purposes of this research are to 1) to studies film model used culture 

capital 2) to development of short film model from culture capital in Khon Kaen province 
3) to assessment perception and values from culture capital in Khon Kaen province, the 
relate studies to film model used culture capital, thai films year 2002–2012 (11 films). It 
was found that film model from culture capital which consists that represent tangible 
culture capital values, narrative elements and production design. In addition, the results 
revealed that the development of Short film model from culture capital and short film 
design processes that represent 1) Research 2) Pre-Production 3) Production 4) Post-
Production 5) Presentation. Assessment perception and culture capital values in Khon 
Kaen province from short film, the sample 520 people aged 20-29 years. It were found 
that assessment perception tangible culture capital in Khon Kaen province (content) 
regarding the overall that it was in a high level (mean = 4.19), assessment perception 
tangible culture capital in Khon Kaen province (image) regarding the overall that it was 
in a highest level (mean = 4.23), assessment perception intangible culture capital in 
Khon Kaen province (content) regarding the overall that it was in a high level (mean = 
4.03), assessment perception intangible culture capital in Khon Kaen province (image) 
regarding the overall that it was in a high level (mean = 4.06) and assessment regarding 
the overall satisfaction, it found that it was in a high level (mean = 4.12). 
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ประกาศคณุูป การ 
 

ประกาศคุณูปการ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ  ให้ค  าปรึกษาจาก 
ศาสตราจารย ์ดร.จิรวฒัน ์พิระสนัต ์ประธานท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ และ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิสิฐ 
จนัมา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม และรองศาสตราจารย  ์ดร.นิรชั สุดสังข ์ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า 
และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ตลอดจนวิทยานิพนธส์  าเรจ็ ผูว้ิจยักราบขอบพระคณุเป็นอยา่ง
สูง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศพ์งษ์ค  า ท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน า ปรบัแกข้อ้บกพรอ่งของวิทยานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งสมบรูณ ์

ขอขอบพระคุณนักวิชาการ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นวัฒนธรรมจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ก ากับภาพยนตร์ ท่ีให้ความกรุณาในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
ประเมินผลงาน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตรท่ี์ใหค้  าแนะน าแนวทางตา่ง ๆ ตลอดจนมมุมองในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานใหมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุครอบครวับิดา มารดา และอาจารยพ์นัธท์ิพา คนฉลาด ท่ีสนบัสนนุแนะน า
ใหก้ าลงัใจ และคอยชว่ยเหลือผูว้ิจยัมาโดยตลอด จงึขอขอบคณุทกุทา่นไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทที ่1  
 

บทน ำ 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

จากแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ประเทศไทยเห็นความส าคัญ โดยทางภาครัฐ 
ไดจ้ัดต้ังสถาบันอิสระ และองคก์ารมหาชนเพ่ือเสริมสมรรถนะแก่ภาคเอกชน รวมถึงการปรับ 
โครงสร้าง และอ านาจหน้า ท่ีของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวข้องมีการจัดกิจกรรมสนับสนุน 
เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์อีกทัง้ก าหนดใหเ้ป็นทิศทางในการพัฒนา และเป็นยุทธศาสตรส์  าคัญ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 (โสมกาว เพชรานนท ์
และศกัดิ์สิทธ์ิ บศุยพลากร, 2553, หนา้ 33) ซึ่งนบัเป็นการริเริ่มท่ีดีท่ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
อันส าคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตดังเช่น เกาหลีใต ้ซึ่งเป็นตัวอย่างของประเทศ ท่ีรูจ้ักใช ้
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ด้วยการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีไปทั่ วโลก 
ในรูปแบบตา่งๆ เช่น รายการโทรทศันภ์าพยนตร ์เพลง นกัรอ้ง ดารานกัแสดง แฟชั่น เครื่องส าอาง 
อาหาร การท่องเท่ียว ฯลฯ สามารถน ารายไดม้หาศาลเขา้สู่ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ , 2554, หน้า 11-13 ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจ 
สรา้งสรรค์ในบริบทประเทศไทยไว้ ดังนี ้ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสรา้ง 
และใช้องค์ความ รู ้ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี เช่ือมโยงกับพื ้นฐาน 
ทางวัฒนธรรมการสั่ งสมความรูข้องสังคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิตสินค้า และ 
บรกิารใหมเ่พ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งแนวคิดเรื่องทนุทางวฒันธรรมอธิบายถึงการน าทรพัยากรท่ีสะสมอยู่ในระบบ ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยมวตัถุสิ่งของ รวมไปถึงแนวทางการด าเนินชีวิต ในกลุ่มสงัคมท่ีแตล่ะคนเขา้ไปมี
ส่วนร่วม และช่วยกนัผลิตคณุค่าหรือความหมายขึน้มา จนเกิดเป็นขอ้ตกลงเพ่ือปฏิบตัิท่ี เห็นพอ้ง
ต้องกัน ได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ และด าเนินการผลิตซ ้าอย่างต่อเน่ืองผ่านทาง
กระบวนการผลิตซ า้เพ่ือด ารงรกัษาทนุทางวฒันธรรมใหค้งอยู่ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีความหลากหลายทัง้ทางดา้นภูมิประเทศภูมิอากาศ และท่ีส  าคญัคือความหลากหลายทางดา้น 
วัฒนธรรม ส่งผลให้มีแหล่งท่องเท่ียวตลอดปีอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง 
ประวตัิศาสตรโ์บราณสถาน โบราณวตัถ ุประเพณี วฒันธรรมความเช่ือ ศาสนา ความมีน า้ใจ และ 
มีอัธยาศัยไมตรี ท่ีดีต่อผู้มาเยือนอันแสดงถึงอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ ส่งผลต่อ 
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ภาพลกัษณ ์ท่ีดีตอ่การท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นอยา่งยิ่ง ท าใหช้าวตา่งชาติ นิยมมาท่องเท่ียว 
ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกปี นักท่องเท่ียวในปัจจุบันต่างให ้
ความสนใจในการท่องเท่ียวเพ่ือเรียน รูว้ิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงศึกษาประวัติศาสตร ์ของ 
แต่ละภูมิภาคเพิ่มมากขึน้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพืน้ท่ี ท่ีอยู่ในความสนใจของนัก 
ท่องเท่ียว การแสวงหารูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมกับสงัคมปัจจุบนัเป็นสิ่งท่ี 
นกัท่องเท่ียวตอ้งการในปัจจุบนั ทุนวฒันธรรมเหล่านีจ้ะเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐาน
การพึ่งพาตนเอง และส่งเสริมเศรษฐกิจทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็ง เช่ือมโยงการสรา้งคณุคา่ทางสงัคม ทุน
วฒันธรรมเป็นทรพัยากรล า้ค่าของประเทศ สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติรากฐานของ
สงัคมท่ีสะสมสืบทอดมาจากประวตัิศาสตรอ์ันยาวนาน เป็นสิ่งท่ีสังคมเห็นคณุค่าเป็นท่ีตอ้งการ 
และน ามาใช้ประโยชน์ได้ สามารถแบ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามรูปลักษณ์ ได้เป็น 2 
ประเภท 1) ชนิดมีรูปลกัษณ ์สามารถจบัตอ้งได ้อาทิอาหารพืน้ถ่ิน ชุดประจ าชาติ วรรณกรรม 2) 
ชนิดไม่มีรูปลักษณ์ ไม่สามารถจบัตอ้งได ้อาทิ ประเพณี ศาสนา ภาษา ซึ่งคณุค่าทุนวฒันธรรม
เหล่านีก้่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในถ่ินเกิดการร่วมกันอนุรกัษ์ ทัง้ยังสามารถน าระบบคณุค่าใน
สังคมท้องถ่ินมาสรา้งสรรคใ์ห้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมการ
พฒันาประเทศใหย้ั่งยืน  
 และจากปรากฏการกระแสความส าเร็จในปี พ.ศ.2547 ของประเทศเกาหลีใต้การ 
ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม ซึ่งผลพลอยได้จากความส าเร็จของละคร และภาพยนตรป์ระเทศ  
เกาหลีใตไ้ดใ้ห้ความส าคญัดา้นวัฒนธรรมมาตั่งแต่หลังสงครามเกาหลี โดยมีนโยบายส่งเสริม  
วัฒนธรรม เพ่ือน าพาวัฒนธรรมเกาหลีใตสู้่สายตาประชาคมโลก  และในปัจจุบันกระแสนิยม 
วัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ ท่ี 11 ด้านการค้าระหว่างประเทศ การขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ในอันดับท่ี 13 และเติบโตทางเศรษฐกิจ (GNP) ในอันดับท่ี 30 ของโลก 
ประเทศเกาหลีใต้ยังสนับสนุนผลงานสรา้งสรรค์เชิงเศรษฐกิจอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  
ประเพณีดั้งเดิมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมความพยายามของภาครัฐบาลเกาหลีใต ้
ท าให้วัฒนธรรมหลายประเภท อาทิ ภาพยนตร ์วัฒนธรรมการแต่งกาย และ อาหารการกิน  
ได้รับการยอมรับในต่างประเทศการน าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติ  
มาผสมผสานอยู่ในสินคา้ประเภทความบนัเทิง ก่อใหเ้กิดความสนใจในกลุ่มผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการ 
สัมผัส และเห็นของจริงจึงท าให้อุตสาหกรรมท่องเ ท่ียวของเกาหลีใตข้ยายตัวจากจุดขายใหม่ 
อาทิสถานท่ีในฉากละคร ส่งผลให้ธุรกิจทัวรต์ามรอยละครดังเป็นทัวรรู์ปแบบใหม่ เรียกกันว่า 
“Drama Tour” เท่ียวไปตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความทรงจ าเก่ียวกบัความรกัของ “พระเอก-
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นางเอก” ในละครซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การท่องเ ท่ียว ท่ีขายเรื่องราว และจินตนาการท าให ้
“โลกแห่งมายา” เป็น “โลกเสมือนจริง” การส่งออกวฒันธรรมเกาหลีผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
เกาหลี (ปิยะการณ ์ไกรนรา, 2552, หนา้ 4-5) 

ซึ่งภาพยนตรมี์บทบาท และหน้า ท่ีหลากหลายการน าภาพยนตรม์าใช้ในการกระตุ้น 
ความส านึกทางการเมือง การชักจูงใจเพ่ือผลก าไรของธุรกิจการคา้ การใหค้วามรูค้วามบนัเทิง 
ตลอดจนอ านวยประโยชนต์่อการพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆ ซึ่งไม่ว่าภาพยนตรจ์ะถูกน าไปใช้ 
เพ่ือจดุประสงคใ์ดก็ตาม ภาพยนตรก็์คงท าหนา้ท่ีเป็นดงักระจกเงาสะทอ้นความเป็นอยู่ของสงัคม 
นัน้ๆ ไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เท่ากับว่าภาพยนตรไ์ดบ้นัทึกวฒันธรรมแวดลอ้มชีวิตของผูค้นมาตลอด 
ทุกกาลสมัย ภาพยนตรจ์ึงเป็นส่ือมวลชนท่ีเอือ้ต่อการศึกษาประวตัิศาสตรส์งัคม และวฒันธรรม 
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสารท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตรข์องชนชาตินัน้ๆ อาจจะตัง้ใจ และไม่ตัง้ใจก็ตาม 
แตภ่าพยนตรก็์จะท าหนา้ท่ีส่ือสารถ่ายทอดเรื่องราวเหลา่นัน้ โดยเฉพาะอตัลกัษณด์า้นศิลปะ และ 
วัฒนธรรมให้แพร่หลายทั่วไปในทุกชาติทุกภาษาเพ่ือแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ ได ้
ภ าพยนตร์ไทย เติ บ โตในช่ วง ปีพ .ศ .2530-2539 ยุค นี ้ มี การป รับป รุง เทคนิ คงานสร้า ง 
จนไดม้าตราฐานทกัเทียมต่างประเทศ แต่ความเขม้ขน้ในดา้นเนือ้หาของภาพยนตรส์่วนใหญ่นัน้  
ลดน้อยถอยลง การสะท้อนภาพของสังคม ท่ีเคยเด่นชัดในทศวรรษ ท่ีผ่านมาก็บางลงอย่าง 
เห็นไดช้ดั (ประภัสสร เลิศอนนัต,์ 2557, มปน.) ภาพยนตร ์และวีดิทศันเ์ป็นการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ทางศิลปะทั้งสาระ และบันเทิงท่ีไม่เพียงท าหน้าท่ีน าเสนอมุมมองของศิลปิน ท่ีตอ้งการส่ือสาร 
กบัผูร้บัสาร หรือผูช้ม หรือท าการบนัทกึประวตัศิาสตรผ์า่นภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะตา่งๆ เทา่นัน้ 
แต่ภาพยนตร ์และวีดิทัศนย์งัเป็นการสรา้งสรรคผ์ลงาน ท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับเจา้ของผลงาน และ 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่ โดยมีมูลค่าอุตสาหกรรมในปีพ.ศ.2557 ประมาณ 57,700 
ล้านบาท ตลอดจนเป็นส่ือสารมวลชล ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิด และพฤติกรรมของคนในสังคม 
รวมทั้งเป็นส่ือทางวัฒนธรรมท่ีท าให้เกิดการเรียนรูว้ัฒนธรรมผ่านส่ือ ช่วยในการสรา้งสรรค ์
สังคมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ท่ีดีของประเทศได้อีกทางหนึ่ ง 
ในเชิงธุรกิจภาพยนตรย์งัสามารถยกระดบัเป็นธุรกิจอตุสาหกรรมบนัเทิง เพราะกระบวนการผลิต 
ภาพยนตรเ์หมือนกับการผลิตสินคา้ประเภทอ่ืนๆ ท่ีตอ้งอาศัยแรงงานจากคนงานจ านวนมาก 
ซึ่งไม่มีความสมัพนัธก์ันแบบส่วนตวั หรือ ไม่มีความเก่ียวขอ้งระหว่างคนงานดว้ยกัน และกบัผูใ้ช ้
หรือ ผู้บริโภคสินคา้โดยก่อให้เกิดการจ้างแรงงานมีการกระจายรายได ้และเกิดเงินหมุนเวียน 
อยู่ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ และต่างประเทศจ านวนมาก จากกระแสโลกาภิวัตน์ และ 
เทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันนีห้ลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ท่ีพัฒนาแล้ว 
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ใหค้วามส าคญั และมีการลงทุนทางดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตรอ์ย่างเป็นระบบ เม่ือการส่ือสาร 
ไปไดทุ้กมมุโลกอิทธิพลส่ือก าลงัสรา้งความกลมกลืนทางวฒันธรรม และเม่ือโลกนีมี้ความเหมือน 
กันความแตกต่าง (Difference) และ ความเป็นอ่ืน (Autre) จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ เอกลักษณ ์
ด้านวัฒนธรรมจึงกลายเป็นต้นทุน ท่ีส าคัญต่ออุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industry) 
คือการน าเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับความคิดสรา้งสรรคม์าพัฒนาเป็นธุรกิจเชิง 
พานิชย ์หรือ หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีผสมผสานตัง้แต่ศิลปะดัง้เดิมไปจนถึงศิลปะการออกแบบ 
โฆษณา และการพิมพ ์(รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม อา้งถึง United Nations Conference on Trade 
and Development, 11th Session, Sao Paulo, 2004)                                                                              

ส าหรบัพืน้ฐานการศกึษาเรียนรูท้างดา้นภาพยนตรก์ารผลิตภาพยนตรส์ัน้ หรือ ท่ีเรียกกัน
ว่า (หนงัสัน้) ภาพยนตรส์ัน้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาใหก้ลายเป็นภาพยนตรบ์นัเทิงเรื่องยาว 
ภาพยนตรส์ัน้มีการน าไปใชใ้นการศกึษาเรียนรู ้สารคดี โฆษณา ทดลอง ซึ่งภาพยนตรส์ัน้สามารถ
ส่ือสารข้อมูลได้กระชับชัดเจน และสามารถสรา้งสรรคไ์ด้ง่าย นอกจากนีค้วามก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีวีดีโอแพร่กระจายไปอย่างกวา้งขวาง ท าใหภ้าพยนตรส์ัน้มีการเผยแพร่ในส่ือโซเชียล
ไดร้บัความนิยมมากขึน้ตามไปดว้ย จากการสืบค้นภาพยนตรส์ัน้เรื่องแรกท่ีพบเป็นภาพยนตรข์อง 
Edison มีความประมาณ 50 ฟุต เป็นแอ็คชั่นของการจาม เรื่อง Fred offs Sneeze (1894) ถ่าย
ดว้ยกล้อง Kinetograph การสรา้งหนังในยุคแรกๆ เป็นหนังสั้นทุกเรื่อง เนือ้เรื่องส่วนใหญ่เป็น
เหตกุารณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ภาพยนตรข์องพ่ีนอ้งตระกลู Lumiere เม่ือหนงัมีการ
พัฒนาการเล่าเรื่องเป็นศิลปะมากขึน้ เช่น หนังของ George Mélies เรื่อง A Trip to the Moon 
(1902) มีการถ่ายดว้ยช็อตนิ่งๆ (Static Shot) แต่ต่างสถานท่ีกันแลว้น ามาตดัต่อเขา้ดว้ยกนั ส่วน
หนังของ Edwin s Porter เรื่ อง The Great Train Robbery (1903) ใช้การตัดต่อให้มีความ
ตอ่เน่ืองกนัความยาวของหนงัเริ่มมากขึน้ประมาณ 10-15 นาที ตอ่มว้น เรียกว่า Filmstrip ส าหรบั
การก าหนดความยาวของภาพยนตรส์ัน้ดว้ยเวลาท่ีแน่นอน เพราะเน่ืองจากภาพยนตรท่ี์มีความ
ยาวเกินกว่า 30 นาที จะมีรูปแบบของการเขา้ถึงตวัละคร และโครงเรื่องต่างจากภาพยนตรส์ัน้ท่ีมี
ความยาวไม่เกิน 30 นาที ภาพยนตรท่ี์มีความยาวตัง้แต่ 30-60 นาที จะมีโครงเรื่องท่ีซบัซอ้นกว่า
การก ากับอารมณ์ของคนดูว่าตอนไหนควรเร่งรีบตอนไหนควรทิง้ หรือถ่วงเวลาเพ่ือให้คนดู
สนุกสนาน ส่วนหนงัสัน้นัน้มีเวลาจ ากัดไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ ์หรือเล่นอารมณ์กับคนดูได้
มากนัก จึงตอ้งเขา้ถึงตวัละครอย่างรวดเร็ว และท าโครงเรื่องให้ง่ายไม่ซบัซอ้นเพ่ือใหค้นดเูขา้ใจ
เรื่องไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั 
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ในส่วนของพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากรถึง 1.8 ลา้นคน (ปี 2559) อตัรา
การเติบโตของประชากร 2.09% ตอ่ปี นบัเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดประชากรมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 4 ของ
ประเทศ อีกทัง้ดว้ยท่ีตัง้ของจังหวดัขอนแก่นท่ีอยู่ตรงกลางของภาคอีสาน ดว้ยขนาดของเศรษฐกิจ
ท่ีตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั หรือจีดีพี อยู่ท่ีระดบัปีละ 2 แสนลา้นบาท เป็นล าดบัท่ี 16 ของ
ประเทศ และเป็นอนัดบัท่ี 2 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขณะท่ีตวัเลขการลงทนุ และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อหัวประชากรต่อปีนั้นถือว่าสูงท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นจึงพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดในช่วงเพียง 3 ปีท่ีผ่านมา ตวัเลขจีดีพีจากระดบั 1.5 แสนลา้นบาท/ปี ก็แตะระดบัสองแสน
ลา้นบาท ท่ีนา่สนใจคือทิศทางการพฒันาของจงัหวดัขอนแก่น  

ประธานหอการคา้จงัหวดัขอนแก่น บอกว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจของจงัหวดัขอนแก่น 3 
ไตรมาสท่ีผ่านมามีการกระตุน้สภาพคล่อง และการจบัจ่ายท่ีดีมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง แมจ้ะ
ชะลอตัวในบางช่วงแต่ก็จะสามารถกลับมาไดใ้นระยะเวลาท่ีเร็ว อันมีสาเหตุมาจากการลงทุน
ขนาดใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ี (จักรพันธ์ นาทันริง. 2560. โพสทูเดย,์ สืบคน้เม่ือ 22 พฤศจิกายน 
2563.จาก https://www.posttoday.com/social/local) จังหวัดขอนแก่นมีบทบาทของเมืองเป็น
ศนูยก์ลางการพฒันาดา้นการศึกษา การแพทย ์และเศรษฐกิจของภาคอีสาน ดว้ยเหตผุลเหล่านี ้
จึงเป็นปัจจยัดึงดดูใหมี้ประชากรเพิ่มขึน้ทุกปี ซึ่งตวัเลขอตัราการเติบโตของขอนแก่นนัน้ถือว่าสูง
มากเม่ือเทียบกบัจงัหวดัหวัเมืองอ่ืนๆ ของประเทศการเติบโตของเมืองท่ีรวดเรว็ (Rapidly growing 
city) ท าใหเ้กิดปัญหาภายในเมืองตามมา เช่น มลพิษ จราจร ขนส่งมวลชน ความไม่เท่าเทียมใน
การเขา้ถึงโอกาสทางสงัคม และชอ่งวา่งของรายไดป้ระชากร ล าพงัเพียงงบประมาณจากภาครฐัท่ี
มกัเป็นการกระจายงบแบบรวมศนูยไ์มเ่พียงพอส าหรบัการแกไ้ขปัญหาได ้ 

สภาพการตัง้บา้นเรือนของชมุชนในจงัหวดัขอนแก่นนัน้ มีความแตกต่างกนัทางกายภาพ
อย่างเห็นไดช้ัดพอท่ีจะจ าแนกชุมชนเป็น 3 ลักษณะดังนี ้คือ ลักษณะแรกเป็น ชุมชนเมือง อัน
ไดแ้ก่ ตวัอ าเภอเมืองจงัหวัดขอนแก่น ถา้จะเปรียบเทียบกับชุมชนเมืองอ่ืนๆ ในภาคอีสานเมือง
ขอนแก่นจะนบัว่าเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย 
ชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นมีลกัษณะเหมือนสงัคมเมืองอ่ืนๆ ของประเทศไทย ลกัษณะท่ีสองเป็น
ชมุชนท่ีอยูร่อบ ชมุชนเมือง หรือวงแหวนรอบนอก สงัคมเป็นลกัษณะสงัคมบา้นกึ่งสงัคมเมืองผูค้น
จะอยูอ่าศยัเป็นกลุม่แตไ่มแ่ออดัเทา่ในตวัเมือง ลกัษณะท่ีสามเป็นชมุชนชาวบา้นรอบนอกไกลจาก
ตวัเมืองออกไปอีก สงัคมส่วนมากยงัคงเป็นสงัคมชนบทอีสาน ผูค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้น
การเกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งพากันเองของคนภายใน และภายนอก
ชมุชนสงัคมแบบนีแ้ต่ก่อนยงัไม่มีเงินตราเขา้มามีบทบาทมากนกัจะอยู่กนัแบบพ่ีนอ้ง หรือเสมือน
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เครือญาติมีขา้วปลาอาหารก็จะแลกเปล่ียนซึ่งกัน และกนัความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่มีความเห็น
อกเห็นใจ และชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั (ยอดยิ่ง จนัทนพิมพ,์ สมัภาษณ,์ 15 มกราคม 2545)  

“งานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาดจงัหวัดขอนแก่น” ระหว่างวนัท่ี 29
พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมของทกุปี เป็นงานเทศกาลประจ าปีเป็นงานท่ีรวบรวมผา้ไหมท่ีสวยงาม 
และคณุภาพดีของจงัหวดัแลว้ยงัมี “พิธีผูกเส่ียว” เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมายาวนาน 
(เส่ียว หมายถึง เพ่ือนแทห้รือเพ่ือนตาย) “งานสุดยอดประเพณีสงกรานตอี์สาน เทศกาลดอกคนู-
เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” บริเวณริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร)์ 
เทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี 13-15 เมษายนของทกุปี เป็นงานเทศกาลประจ าปีท่ีมีช่ือเสียง
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศมีกิจกรรมการท าบญุตกับาตรการรดน า้ขอพรจากผูส้งูอายขุบวนแห่
รถบุปพชาติการละเล่นพืน้บา้น และการเล่นสาดน า้ โดยเฉพาะบริเวณถนนขา้วเหนียว (ถนนศรี
จนัทร)์ ท่ีจดัใหเ้ป็นเขตเลน่น า้สงกรานตป์ลอดแอลกอฮอล ์“งานไหวพ้ระธาต”ุ ณ พระธาตขุามแก่น 
วดัเจติยภูมิ อ าเภอน า้พอง ในวนัขึน้ 15 ค  ่า เดือน 6 พระธาตขุามแก่น สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง 
ตามต านานเล่าว่าพระอรหนัตเ์มืองโมรียอ์ญัเชิญพระองัคารธาตขุองพระพุทธเจา้ ไปบรรจุไวใ้น
พระธาตพุนม ครัน้เดินทางผ่านมาไดว้างพระองัคารธาตบุนตอมะขามใหญ่ท่ีตาย เม่ือเดินทางถึง
พระธาตพุนม ทราบว่าไดบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตเุรียบรอ้ยแลว้ จึงอญัเชิญพระองัคารธาตกุลบั
เสน้ทางเดมิ แลว้ไดพ้บกบัสิ่งมหศัจรรยคื์อ ตอมะขามท่ีตายแลว้กลบัผลิก่ิงกา้น จงึสรา้งเจดียค์รอบ
ตอมะขามพรอ้มน าพระองัคารธาตบุรรจไุวภ้ายใน “พระธาตขุามแก่น” และ “งานศวิะราตรีปชูนียา
ลยัปราสาทเปือยนอ้ย” งานแสดงแสง สีเสียง (MINI LIGHT & SOUND) ณ บริเวณปราสาทเปือย
นอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองปราสาท และเป็นการประชาสมัพันธ ์ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวในจงัหวดัขอนแก่น พรอ้มกบัการสืบสานประเพณีผกูเส่ียว ซึ่งมีการจดัพิธีดงักลา่วในงาน
ดว้ย “ประเพณีออกพรรษา ไตป้ระทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน” งานลอยกระทง หรือ ลอยประทีปโคม
ไฟในวันออกพรรษา ณ บริเวณบึงแก่นนครเทศบาลนครขอนแก่น และบึงศรีฐานมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (กรอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น, พ.ศ.
2559-2561) 

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นเป็นแบบเรียบง่าย รกัความ
สงบเป็นสังคมแบบชนบท โดยท่ีสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่อาศัยตลอดจนการประกอบอาชีพ ยังคง
รกัษาจารีตประเพณีดัง้เดิมตามแบบฉบบัของคนอีสานโดยทั่วไป ทัง้นีเ้พราะประชากรส่วน ใหญ่
เป็นชาวพืน้เมืองอีสาน และพดูภาษาไทยอีสาน มีเพียงส่วนนอ้ยในเขตชมุชนเมืองท่ีพดูภาษาไทย
กลาง (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537, หนา้ 2-19)  
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 จากบริบทพืน้ท่ีของประเทศไทย ซึ่งมีหลากหลายภูมิภาค และในแต่ละภูมิภาคก็มีความ
น่าสนใจใน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน กล่าวไดว้่าแต่ละภูมิภาค
แต่ละเขตจังหวัดต่างๆ ในประเทศมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ีสามารถพัฒนาตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรา้งสรรคไ์ดต้ามกรอบในการน าเสนอถ่ายทอดผ่านภาพยนตรใ์นรูปแบบภาพยนตรส์ัน้
แนวคิดทุนวฒันธรรม และในการเปล่ียนแปลงของของสังคมปัจจุบนันี ้ท่ีมุ่งเนน้การแข่งขันเพ่ือ
ด ารงอยู่ดว้ยตนเอง คณุค่าวฒันธรรมของทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่จ  านวนมาก และเป็นสิ่งดีงาม ท่ีมีความ
นา่สนใจนัน้ไมใ่หถ้กูลบเลือนหายไป จากเหตผุลดงักลา่วจึงมีความส าคญัในการศกึษา และพฒันา
รูปแบบภาพยนตรส์ั้นโดยน าเสนอทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางกระบวนการ
สรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ัน้ดว้ยทุนวฒันธรรม จะน ามาซึ่งการสรา้งมลูค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจไทย
ดว้ยทุนวัฒนธรรม ซึ่งในงานวิจัยชิน้นี ้ได้น  าทุนวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น มาน าเสนอใน
รูปแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ขอนแก่น ใหก้ับประชาชนในพืน้ท่ี และบุคคลทั่วไป ไดร้บัรูถ้ึงคณุค่าวฒันธรรมผ่านภาพยนตรส์ัน้ 
และ ผลจากการวิจัยเพ่ือจะเป็นแนวทางรูปแบบในการสรา้งสรรคภ์าพยนตรส์ัน้ส  าหรบันักเรียน 
นักศึกษา หรือผูท่ี้มีความสนใจในการสรา้งภาพยนตรห์ันมาใหค้วามส าคญั และร่วมกันพัฒนา
ภาพยนตรส์ัน้ โดยใชท้นุทางวฒันธรรมของชาติ สรา้งเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์หก้บัประเทศเติบโตไป
อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์และวีดิทศันมี์มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศนข์องประเทศไทย
ตระหนกัถึงความส าคญั และกระแสความนิยมในการบริโภคภาพยนตรไ์ทยในกลุ่มชาวไทย และ
ชาวต่างชาติท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นทูตวัฒนธรรม และเครื่องมือทางวัฒนธรรมท่ี
กลับมาช่วยสรา้งรายไดฟ้ื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมสินคา้ พัฒนาตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ
ตลอดจนสง่เสรมิอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวของประเทศไทย 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม  
2. เพ่ือพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
3. เพ่ือประเมินการรบัรู ้และคณุคา่ทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น จากภาพยนตรส์ัน้ 

 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด หลกัการดงันี ้

 1) กรอบแนวคดิศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
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 2) กรอบแนวคดิการพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 3) กรอบการประเมินการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น  
 จากภาพยนตรส์ัน้ 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การพฒันารูปแบบ หมายถึง กรอบแนวคดิ วิธีการด าเนินงาน และกระบวนการผลิต 
เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคไ์ด ้
 ภาพยนตรส์ัน้ หมายถึง ภาพยนตรท่ี์มีความยาวไมเ่กิน 30 นาที มีการเล่าเรื่อง การศกึษา
เรียนรู ้สารคดี โฆษณา แสดงถึงแนวคิด หรือแก่นเรื่องเพียงอยา่งเดียว  
 ทนุวฒันธรรม หมายถึง คณุคา่ทนุวฒันธรรมแบง่ตามรูปลกัษณ ์2 ประเภท คือ 
 1. วฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์(Tangible Culture) เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ
ผลงานทางศลิปะ ภาพเขียน รูปป้ัน หรือ สิ่งท่ีมนษุยส์รา้งขึน้  
 2. วฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์(Intangible Culture) เชน่ ความคิด การปฏิบตั ิ
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ศลิปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม นิทาน ต านาน 
พืน้บา้น ดนตรี 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตดา้นเนือ้หาในการศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม ไดแ้ก่ 
 1.1 ขอบเขตดา้นทนุวฒันธรรม 
  1.1.1 คณุคา่ทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัได ้(Tangible Culture) 
  1.1.2 คณุคา่ทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัไมไ่ด ้(Intangible Culture) 
 1.2 การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์
  1.2.1 ตระกลูภาพยนตร ์
  1.2.2 แนวคดิ 
  1.2.3 การออกแบบ 
  1.2.4 การตีความหมาย 
 1.3 ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรมผลงานภาพยนตรไ์ทย ช่วงปี 
พ.ศ.2545-2555 มีจ  านวนทัง้หมด 280 เรื่อง ซึ่งผูว้ิจยัคดัเลือกภาพยนตรไ์ทย จ านวน 11 เรื่องท่ีมี
รูปแบบในการน าเสนอทนุวฒันธรรมผา่นการออกแบบงานสรา้งปรากฎอยูใ่นเรื่องราวภาพยนตร ์
ไดด้งันี ้
 

 
 

ภาพ 2 ภาพยนตรไ์ทยช่วงปี พ.ศ.2545-2555 
 
 1) ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑   โดย คณุจิระ มะลิกลุ 
 2) ภาพยนตรเ์รื่อง โอเคเบตง    โดย คณุนนทรีย ์นิมิบตุร 
 3) ภาพยนตรเ์รื่อง โหมโรง    โดย คณุอิทธิสนุทร วิชยัลกัษณ ์
 4) ภาพยนตรเ์รื่อง แหยม ยโสธร    โดย คณุเพ็ชรทาย วงษค์  าเหลา 
 5) ภาพยนตรเ์รื่อง คนไฟบนิ   โดย คณุเฉลิม วงศพ์ิมพ ์
 6) ภาพยนตรเ์รื่อง ผีจา้งหนงั   โดย คณุทรงศกัดิ ์มงคลทอง 
 7) ภาพยนตรเ์รื่อง สะบายดีหลวงพระบาง  โดย คณุศกัดิช์าย ดีนาน 
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 8) ภาพยนตรเ์รื่อง สามชกุ   โดย คณุธนิตย ์จิตนกุลู 
 9) ภาพยนตรเ์รื่อง 9 วดั    โดย คณุศรญัย ูจิราลกัษณ ์
 10) ภาพยนตรเ์รื่อง ฮกันะสารคาม  โดย คณุธญัวารนิ สขุะพิสิษฐ์ 
 11) ภาพยนตรเ์รื่อง ปัญญาเรณู   โดย คณุบณิฑ ์บรรลือฤทธ์ิ 
 
2. ขอบเขตดา้นเนือ้หาทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 2.1 ลกัษณะทางสงัคม และวฒันธรรม 
 2.2 คณุคา่ทนุวฒันธรรมแบง่ตามรูปลกัษณ ์
3. ขอบเขตดา้นการพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 3.1 รูปแบบการน าเสนอเรื่องราวภาพยนตร ์
 3.2 องครป์ระกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร ์
 3.3 กระบวนการผลิตภาพยนตร ์
4. ขอบเขตดา้นการประเมินการรบัรู ้
 4.1 ขัน้การรบัรู ้(Awareness Stage)  
 4.2 ขัน้มีความสนใจ (Interest Stage)  
 4.3 ขัน้เขา้ใจ (Comprehensive Stage)  
 4.4 ขัน้พฤตกิรรม (Behavioral Stage)  
5. ขอบเขตดา้นประเมินคณุคา่ของภาพยนตร ์ 
 หลักการวิพากษ์วิจารณ์งานศิลปะซึ่งเม่ือพิจารณาแลว้สามารถน ามาใชเ้พ่ือการตดัสิน
คณุคา่ภาพยนตร ์โดยการมองภาพยนตรใ์นฐานะท่ีเป็นศลิปะแขนงหนึ่ง เป็นหลกัท่ีชาวตะวนัตกใช้
เป็นแนวทางในการวินิจฉยัคณุคา่ โดยน าหลกัทัง้ 6 ประการมาพิจารณาเทียบกบัภาพยนตร ์ไดแ้ก่ 
 5.1 ความคดิท่ีนกึเห็นเป็นมโนภาพ (Conception) 
 5.2 ความสะเทือนใจ (Emotion) 
 5.3 การแสดงออก (Expression) 
 5.4 องคป์ระกอบ (Composition) 
 5.5 ทว่งทีท่ีแสดงออก (Style) 
 5.6 เทคนิค (Technic) 
 
 



บทที ่2  
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ได้ท าการศึกษาภาพยนตรไ์ทยท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบของการน าเสนอเนื ้อเรื่องและ
องคป์ระกอบของภาพยนตรท่ี์มีความขอ้งเก่ียวกบัทุนวฒันธรรม และงานวิจยัดา้นการสรา้งสรรค์
ภาพยนตร ์แนวคิดในการเล่าเรื่องในการใชทุ้นวัฒนธรรมมาผลิตเป็นภาพยนตรส์ัน้ของจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งในการด าเนินการวิจยันีไ้ดมี้การศกึษา และจ าแนกขอ้มลูตามล าดบัไดด้งันี ้
 
1. แนวคิดและทฤษฏี 

1.1 การพฒันารูปแบบในการวิจยั  
  1.2 แนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์
  1.3 แนวคิดการผลิตช า้ทางวฒันธรรม 
  1.4 แนวความคิดทฤษฎีทางการรบัรู ้ 
  1.5 แนวคิดการประเมินคณุคา่ในภาพยนตร ์
  1.6 ทฤษฏีการวิเคราะหภ์าพยนตร ์
2.ทุนทางวัฒนธรรม 
  2.1 ความหมายทนุทางวฒันธรรม 
  2.2 แนวคิดคณุคา่ทนุทางวฒันธรรม 
  2.3 ทนุวฒันธรรมกบัอตุสาหกรรมบนัเทิง 
3.ภาพยนตร ์
  3.1 ก าเนิดภาพยนตรว์ิวฒันการของภาพยนตร ์

 -รูปแบบในการน าเสนอของภาพยนตร ์
 -การจ าแนกประเภทและตระกลูภาพยนตร ์

  3.2 ประวตัแิละความเป็นมาของภาพยนตรไ์ทย 
 -ยคุสมยัของภาพยนตรไ์ทย 
 -ภาพยนตรไ์ทยชว่งปี พ.ศ.2545-2555 

  3.3 ภาพยนตรส์ัน้ 
 -พฒันาการของภาพยนตรส์ัน้ 
 -ประเภทภาพยนตรส์ัน้ 
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 -ปัจจยัส าคญัของภายนตรส์ัน้ 
  3.4 หนา้ท่ีบทบาทของภาพยนตร ์

 -บทบาทและอิทธิพลของภาพยนตร ์
 -ความส าคญัของภาพยนตร ์

  3.5 ขัน้ตอนกระบวนการผลิตภาพยนตร ์
 -การผลิตภาพยนตร ์
 -กระบวนการเตรียมก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์
 -กระบวนการถ่ายท าภาพยนตร ์
 -กระบวนการหลงัการถ่ายท าภาพยนตร ์

  3.6 แนวคิดการเลา่เรื่องในภาพยนตร ์
 -ปัจจยัในการเลา่เรื่องในภาพยนตร ์
 -แนวคิดการเลา่เรื่องของภาพยนตร ์

4.พืน้ทีใ่นการศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
  4.1 ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม 
  4.2 ความเป็นมาของชาวอีสานกบัวฒันธรรมลุม่แมน่  า้โขง 
  4.3 ความเช่ือและศาสนาในอีสาน 
  4.4 การแสดงพืน้บา้นอีสาน 
  4.5 ฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
5. เอกสารงานวิจัย 
  5.1 เอกสารงานวิจยัภายในประเทศ 
  5.2 เอกสารงานวิจยัตา่งประเทศ 
 

1. แนวคิด และทฤษฎี 
1.1 การพัฒนารูปแบบในการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบ หรือ ค าว่า “Model” เป็นค าภาษาองักฤษท่ีเขา้มามีบทบาทในการท าวิจยั 
และวิทยานิพนธข์องนิสิตนกัศึกษาเพิ่มมากขึน้โดยใชค้  าวา่รูปแบบ ตน้แบบ แบบแผน แบบจ าลอง 
เป็นตน้ ส าหรบัในเอกสารฉบับนีจ้ะใชค้  าว่า “รูปแบบ” เน่ืองจากเป็นค าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในวงการวิจยั และการศกึษา  
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ความหมายของรูปแบบ 
 อุทุมพร จามรมาน  (2541, หน้า  22) ได้ให้ความหมาย  การพัฒนารูปแบบ  หมายถึง 
โครงสร้างของความเก่ียวข้องของหน่วยต่างๆ  หรือ ตัวแปรต่างๆ  ดังนั้น  รูปแบบจึงจะมี 
มากกวา่หนึ่งมิติหลายตวัแปร และตวัแปรตา่งๆ มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกนั และกนัในเชิงความสมัพนัธ ์
และเชิงเหต ุและผล 
 เยาวดี  วิบูลย์ศรี  (2544, หน้า  27) รูปแบบ  คือ  วิ ธีการ ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ งได้ถ่าย 
ทอดความคิดความเข้าใจตลอดทั้งจินตนาการ ท่ี มีต่อปรากฏการณ์  หรือ เรื่องราวใดๆ 
ใหป้รากฏโดยใชก้ารส่ือสารในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผงัตอ่เน่ือง 
หรือ สมการทางคณิตศาสตรใ์ห้สามารถเขา้ใจไดง้่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถน าเสนอ 
เรื่องราว หรือประเดน็ตา่งๆ ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการอยา่งมีระบบ  
 ทิศนา แขมมณี  (2545, หน้า  218) รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิด ท่ี เป็นนามธรรม 
ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เป็นค าอธิบายเป็นแผนผัง ไดอะแกรม       
หรือ แผนภาพเพ่ือช่วยใหต้นเอง และบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ รูปแบบเป็นเครื่องมือ 
ทางความคดิท่ีบคุคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ ความรูค้วามเขา้ ใจในปรากฏการณท์ัง้หลาย  
 รตันะ บวัสนธ ์(2552, หนา้ 214) ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความ หมาย ดงันี ้
1) แผนภาพ  หรือ  ภาพ ร่างของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ท่ียังไม่สมบูรณ์ เหมือนของจริง  รูปแบบใน 
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต ์
โมเดลเสื ้อ  เป็นต้น  2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร  หรือสมการทางคณิตศาสตร์
ท่ี รุ ้จักกันในช่ือ ท่ี เรียกว่า  “Mathematical Model” 3) แผนภาพ ท่ีแสดง ถึงองค์ประกอบการ
ท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนีบ้างทีเรียกกันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎี หรือ 
แนวคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน่ รูปแบบการสอน รูปแบบ การบรหิาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้  
 จากความหมาย ท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่ารูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางดา้นหลัก การ 
วิธีการด าเนินงาน และ เกณฑ์ต่างๆ ของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคไ์ด ้
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องคป์ระกอบของรูปแบบ  
 มีผูใ้หแ้นวคดิเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบ ดงันี ้ 
 Brown and Moberg (1980, P 16-17) ไดส้ังเคราะหรู์ปแบบขึน้มาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่า
องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 
  1) สภาพแวดลอ้ม (Environment)  
  2) เทคโนโลยี (Technology)  
  3) โครงสรา้ง (Structure)  
  4) กระบวนการจดัการ (Management Process)  
  5) การตดัสินใจสั่งการ (Decision Making)  
 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรญั (2547, หน้า 354-355) ไดพ้ัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้น  าของคณบดีผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
คุณลักษณะภาวะผู้น  าของคณบดีท่ีต้องพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบ และ
วัตถุประสงค์ทั่ วไปของรูปแบบ 3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น  าของคณบดีซึ่ ง
ประกอบดว้ยขัน้ตอนเนือ้หาการพฒันาวิธีการ และกิจกรรมการพฒันาวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
และผลท่ีตอ้งการ และ 4) แนวทางการน ารูปแบบไปใชเ้ง่ือนไขความส าเรจ็ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ
ของรูปแบบ  
 ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550, หนา้ 179-180) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่ารูปแบบมีองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปรชัญา และ
หลกัการของการศกึษาตอ่เน่ือง 2) กลุม่เปา้หมายของการจดัการศกึษาตอ่เน่ือง 3) จดุมุ่งหมายของ
การจดัการศึกษาต่อเน่ือง 4) โครงสรา้งระบบบริหารของการศึกษาต่อเน่ือง 5) หลกัสูตรการเรียน
การสอนของการศึกษาต่อเน่ือง 6) วิธีการจดัการศึกษาตอ่เน่ือง 7) ส่ือการศกึษา และแหล่งเรียนรู้
ของการศึกษาต่อเน่ือง 8) การติดตาม และประเมินผลของการศึกษาต่อเน่ือง 9)การเทียบระดบั
และเทียบโอนผลการเรียน  
 อมัพร พงษ์กังสนานันท ์(2550, หนา้ 274-275) ไดพ้ัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตพบว่ารูปแบบมีองคป์ระกอบ 8 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ 1) ปรชัญา และ หลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู ้4) 
การประเมินผลการเรียนรู ้5) การเทียบโอนความรู ้และประสบการณแ์ละการเทียบระดบัการศกึษา 
6) การบรหิารและการจดัการศกึษา 7) กลุม่เปา้หมาย และ 8) การมีสว่นรว่มของพอ่แมแ่ละชมุชน  



 15 

 สรุปไดว้่าการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบว่าจะประกอบดว้ยอะไร จ านวนเท่าใดมี
โครงสรา้ง และความสมัพันธ์กันอย่างไร ขึน้อยู่กับปรากฏการณ์ปัจจัยหรือตวัแปรต่างๆ ท่ีก าลัง
ศกึษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั และหลกัการพืน้ฐานในการก าหนดรูปแบบนัน้ๆ 
เป็นหลกั  
  

ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี  
รูปแบบท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงันี ้ 

1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้งระหว่างตัวแปรมากกว่าความ 
สมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงธรรมดาอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงก็มีประโยชนใ์นช่วงของการ
พฒันารูปแบบ  

2. รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมาซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ โดยเม่ือทดสอบรูปแบบแลว้ถา้ปรากฏว่าไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์รูปแบบนัน้
ตอ้งถกูยกเลิก 

3. รูปแบบควรอธิบายโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลของเรื่องท่ีศกึษาไดอ้ยา่งชดัเจน  
4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสรา้งความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่ และการสรา้ง

ความสมัพนัธข์องตวัแปรใหม ่ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู ้(Body of Knowledge) ในเรื่องท่ีก าลงั
ศกึษา  

5. รูปแบบในเรื่องใด จะเป็นเชน่ไรขึน้อยูก่บักรอบของทฤษฎีในเรื่องนัน้ๆ  
 
ความหมายของการส่ือสารเพ่ือการพฒันา  
 การส่ือสารเพ่ือการพฒันาก าเนิดขึน้ในประเทศก าลงัพฒันาในทวีปเอเชีย แอฟริกา และ 
ลาตินอเมริกาในยคุแรก ค.ศ.1960 เม่ือมีผูน้  าแนวคิดการใชป้ระโยชนจ์ากการส่ือสารใหมี้บทบาท
ในการสนบัสนนุกลยทุธก์ารพฒันาประเทศ โดยมีนกัวิชาการไดมี้การใหน้ิยามความหมายไดอ้ย่าง
หลากหลาย ดงันี ้ 
 เกศินีจฑุาวิจิตร (2542, หนา้ 66) อธิบายว่า การส่ือสารเพ่ือการพฒันาคือการส่ือสารท่ีถกู
น าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ถึงแมว้า่เราจะพิจารณาการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของ
การพฒันา แตเ่ราก็ไม่อาจท่ีจะมองการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นปัจจยัโดดๆ ไดเ้พราะความเป็นจริงใน
แตล่ะทอ้งถ่ินยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเราตอ้งพิจารณารว่มดว้ย อนัไดแ้ก่ระบบวฒันธรรมทรพัยากรบคุคล 
ทรพัยากรในทอ้งถ่ิน และเครือขา่ยการส่ือสาร 
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 เดชพันธุ์ ประวิชัย (2543, หน้า 31) อธิบายว่าการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา หมายถึง การ
ส่ือสารท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนใหก้ระบวนการพฒันาบรรลเุป้าหมายเป็นการส่ือสารในเชิง
ประยุกตท่ี์มีหลกัการ และแนวทางการปฏิบตัิในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และแนวความคิด
ตา่งๆ เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องการพฒันาซึ่งจะตอ้งผสมผสานการใชก้ารส่ือสารประเภท
ตา่งๆ อย่างมีระบบเพ่ือโนม้นา้วใหป้ระชาชนสนใจในประเด็นปัญหาเฉพาะเรื่องรวมทัง้เสนอแนะ
แนวทางแกไ้ขปัญหานีด้ว้ย และ การส่ือสารจะตอ้งเป็นการส่ือสารแบบสองทางกลับไปกลบัมา
อย่างต่อเน่ืองระหว่างผูร้บัสารระดบัล่างสุดกับแหล่งสารโดยมีนกัการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาเป็น
ส่ือกลางในการประสานเช่ือมโยง  

สุรสิทธ์ิ วิทยารฐั (2549 , หนา้ 153) อธิบายว่า การส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การ
น าเอาการส่ือสารทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยว่าจะเป็น
ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม  
 พนม คล่ีฉายา (2549, หนา้ 1) อธิบายว่า การส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การใชก้าร
ส่ือสารเพ่ือเป้าหมายการพัฒนามุ่งเนน้การใชก้ารส่ือสาร เพ่ือใหเ้กิดการสรา้งปรบัเปล่ียนรกัษา
ความรูท้ัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือเป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งหวัง อันน าไปสู่การพัฒนา
บคุคล กลุม่ ชมุชน สงัคม และประเทศ  
 ปัญณิตา ชัยสนิท และคณะ (2554, หน้า 148) อธิบายว่าการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา 
หมายถึง การใชก้ระบวนการส่ือสารทกุรูปแบบเพ่ือช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางความรูค้วามคิด  
เจตคต ิและพฤตกิรรมท่ีน าไปสูก่ารด ารงอยูใ่นสภาพท่ีดีขึน้  
 Servaes (2003, P 275) อธิบายว่าการส่ือสารเพ่ือการพฒันาเป็นการแบ่งปันความรูเ้พ่ือ
บรรลถุึงขอ้ยตุิเก่ียวกบัการปฏิบตัิโดยพิจารณาถึงความสนใจ ความตอ้งการ และขีดความสามารถ
ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ดงันัน้จึงเป็นกระบวนการสงัคมอย่างหนึ่ง จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง กระบวนการส่ือสารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงการปรบัเปล่ียนความคิดความเช่ือทศันคติ และพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การพฒันาในทุก
ระดบั 
 
ลกัษณะของการส่ือสารเพ่ือการพฒันา  
 เสถียร เชยประทบั (2540, หนา้ 281-282) กล่าวว่า การส่ือสารท่ีเป็นเครื่องมือส าหรบัการ
พฒันาอยา่งแทจ้รงิ ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 



 17 

 1. ตอ้งใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการส่ือสาร ประชาชนตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ทัง้ในฐานะผูร้บัสาร และผูมี้ส่วนร่วมในการวางแผน และผลิตเนือ้หาของส่ือ การส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาควรมีลกัษณะท่ีผูร้บัสารสามารถควบคมุกระบวนการส่ือสารไดม้ากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 
และ ผู้ส่งสารสามารถควบคุมกระบวนการส่ือสารไดน้้อยลงในปัจจุบันผู้ท  าหน้า ท่ีส่งสารคือผู้
ก าหนดกิจกรรมการส่ือสารวา่จะเกิดขึน้ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร และความถ่ีเป็นอยา่งไร 
 2. ตอ้งเป็นการผลิตในทอ้งถ่ิน ปัจจยัท่ีส าคญัของการส่ือสารเพ่ือการพฒันาคือเนือ้หาของ
ส่ือควรไดร้บัการจดัท าขึน้ในทอ้งถ่ิน เนือ้หาท่ีผลิตในทอ้งถ่ินจะเป็นสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
เพราะเก่ียวขอ้งโดยตรง และเขา้กบัสภาพของผูร้บัสารการผลิตส่ือตอ้งเริ่มจากสภาพความเป็นจริง
ท่ีมีอยู่ และตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกับสิ่งท่ีชุมชนมี เช่น ดา้นการผลิตส่ือควรใชว้สัดจุากทอ้งถ่ิน 
เทคโนโลยีจากท้องถ่ินเพ่ือตลาดท้องถ่ินเพราะลักษณะท่ีสอดคล้องกับความจริง และความ
ตอ้งการของชมุชนจะท าใหส่ื้อในแตล่ะชมุชนมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง  
 3. ต้องสนับสนุนบทบาทของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนา คือ ระบบการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีในทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีเหล่านีมี้ความส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการพฒันาแต่มีขอ้จ ากัด
หลายประการท่ีท าใหไ้มส่ามารถใชท้รพัยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ย่างเตม็ท่ี 
 4. ดา้นมนษุยธรรม การส่ือสารตอ้งมีมนษุยธรรม หมายความวา่ การส่ือสารและการใชส่ื้อ
ตอ้งถือเอาคนเป็นเปา้หมาย มิใชเ่อาเทคโนโลยี หรือ ผลก าไรเป็นเปา้หมาย  
 5. ดา้นคุณค่า การส่ือสาร และ การใชส่ื้อตอ้งช่วยให้ประชาชนเช่ือมั่นในระบบคุณค่า
ดัง้เดิมอนัดีงามท่ีตนมีอยู่หากจะมีการเปล่ียนแปลงอนัใดการเปล่ียนแปลงนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกับ
คณุคา่เดมิ  
 6. ดา้นการสรา้งความเข้าใจ การใช้ส่ือตอ้งช่วยให้ผู้รบัสารสามารถเข้าใจปัญหา และ
สภาพแวดลอ้มของตนเอง เช่น ชาวบา้นจ าเป็นตอ้งรูว้่าเหตใุดในหมู่บา้นของตนจึงแหง้แลง้ทัง้ๆ  ท่ี
ในอดีตเคยสมบรูณก์ารรูส้าเหตุท่ีแทจ้ริงนัน้เป็นกา้วสัน้ๆ กา้วหนึ่งแตเ่ป็นกา้วท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง  
 7. ดา้นความเป็นชุมชน การใชส่ื้อจะตอ้งเป็นหนทางท่ีท าใหป้ระชาชนเขา้ใจความหมาย
ของ “การเป็นชมุชน” อยา่งแทจ้รงิ และในขอบเขตท่ีกวา้งขวางขึน้  
 
 เกศินีจุฑาวิจิตร (2548, หนา้ 88-91) กล่าวถึง ลักษณะของการส่ือสารเพ่ือการพฒันาใน
ฐานะท่ีการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการพฒันาว่าสงัคมท่ีมีการส่ือสารท่ีดีควรมีเครือข่ายการส่ือสาร
ประเภทต่างๆ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีเป้าหมายไดก้วา้งขวางท าใหป้ระชาชนส่ือสารกันไดอ้ย่างสะดวก
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รวดเรว็ทัง้ภายใน และภายนอกตวัหมู่บา้น ต าบล หรืออ าเภอ ประชาชนสามารถรบัรูข้า่วสารไดเ้ท่า
ทนัสถานการณ ์และแมว้่าเราจะพิจารณาการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือของการพฒันาแตเ่รา
ก็ไมอ่าจท่ีจะมองการส่ือสารในฐานะท่ีเป็นปัจจยัโดดๆ ไดเ้พราะความเป็นจรงิในแตล่ะทอ้งถ่ิน และ 
สงัคมยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ 
 

1.2 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (Creative Economy) นิยามของเศรษฐกิจ

สรา้งสรรคน์กัวิชาการหลายทา่นไดก้ลา่วถึงนิยามของเศรษฐกิจสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้ 
 จอห์น ฮอกิ ้น (John Hawkins) ชาวอังกฤษ (เขียนหนังสือ The Creative Economy : 
How People Make Money From Ideas) อธิบายว่า เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์(Creative Economy 
or CE) หมาย ถึงแนวคิดท่ีจะสรา้งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทัง้ตอ่ภาคการผลิตบริการ ภาคการขาย
อตุสาหกรรมบนัเทิงเป็นแนวคิดท่ีอยู่บนการท างานแบบใหม่ท่ีมีปัจจยัหลกัมาจากความสามารถ 
และทักษะพิเศษของบุคคลเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์ป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ท่ีมีกระบวนการน าเอา
วฒันธรรมเศรษฐกิจ และ เทคโนโลยีมารวมเขา้ดว้ยกนัก่อใหเ้กิดอตุสาหกรรมความคิดสรา้งสรรค ์
(Creative Industry) หรือ อตุสาหกรรมเชิงวฒันธรรม (Culture Industry) (ผูจ้ดัการรายสปัดาห ์9 
มิถนุายน 2551) 
 ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย อาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ (2553) ใหค้วามหมายว่า หมายถึง แนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของการใช้
องค์ความรู(้Knowledge) การศึกษา(Education) การสรา้งสรรค์งาน (Creativity) และการใช้
ทรพัยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property) ท่ีเช่ือมโยงกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรม (Culture) การ
สั่ งสมความรู้ของสังคม (Wisdom) และ เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่  (Technology and 
Innovation) 
 ซึ่งสามารถสรุป ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบน
พืน้ฐานของการสรา้ง และใชอ้งคค์วามรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเช่ือมโยง
กบัพืน้ฐานทางวฒันธรรมการสั่งสมความรูข้องสงัคมเทคโนโลยี และนวตักรรมในการผลิตสินคา้ 
และบรกิารใหมเ่พ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ทัง้นีห้นว่ยงาน และ รฐับาลของประเทศตา่งๆ ไดใ้หค้  านิยามของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์และ 
อตุสาหกรรมสรา้งสรรคไ์วด้งันี ้
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 สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศตน้แบบ ท่ีไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นศนูยก์ลางความคิดสรา้ง 
สรรคข์องโลก (World Creative Hub) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจสรา้งสรรคว์่าเศรษฐกิจ ท่ี
ประกอบดว้ยอตุสาหกรรมท่ีมีรากฐานมาจากความคิดสรา้งสรรคข์องบุคคล ทกัษะความช านาญ 
และความสามารถพิเศษ ซึง้สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการสรา้งความมั่งคั่ง และสรา้งงานให้
เกิดขึน้ได้โดยท่ีสามารถสั่ งสม และส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ดว้ยการคุม้ครองทรัพยส์ินทาง
ปัญญา (Creative Thailand, 2553) 
 องค์การยูเนสโก(The United Nations Educational,Scientific and Cultural Organiza 
tion or UNESCO) เน้นบริบทของทรัพย์สินทางปัญญาว่าประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมทาง
วฒันธรรมซึ่งรวมถึงผลิตภณัฑท์างวฒันธรรม และ ศิลปะทัง้หมดทัง้ในรูปสินคา้ และ บรกิารท่ีตอ้ง
อาศยัความพยายามในการสรา้งสรรคง์าน ไมว่่าจะเป็นการท าขึน้มาโดยทนัทีในขณะนัน้ หรือ ผา่น
กระบวนการผลิตมาก่อน (Creative Thailand, 2553) 
 องคก์ารทรพัยส์ินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization or WIPO) 
ไดย้ึดนิยามท่ีน าเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมส่ือ และ การกีฬาของสหราชอาณาจักรว่า คือ
อตุสาหกรรมท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคค์วามช านาญ และ ความสามารถท่ีมีศกัยภาพในการ
สรา้งงาน และความมั่ งคั่ งโดยการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (Creative 
Thailand, 2553) 
 องค์การความร่วมมือเพ่ือการค้า  และการพัฒนา (United Nations Conference on 
Trade and Development or UNCTAD) ได้ให้ค  าจ ากัดความของค าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีสะทอ้นถึงกระบวนการซึ่งรวมเอาวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกัน และสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั (ประชาชาติธุรกิจ 19 
พฤษภาคม 2551) ไดใ้หค้วามหมายในบริบทของการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจไวว้่า “เป็น
แนวความคิดในการพฒันา และสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชส้ินทรพัย์ท่ีเกิดจาก
การใชค้วามคดิสรา้งสรรค”์ (Creative Thailand, 2553) 
 โดยสรุปเศรษฐกิจสรา้งสรรคมี์องคป์ระกอบร่วม ของแนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบน
พืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรูก้ารศึกษาการสรา้งสรรคง์าน และการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาท่ี
เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรูข้องสังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
สมยัใหม่นอกจากนีย้งัมีค  าวา่ อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์(Creative Industries or CI) หมายถึง กลุ่ม
กิจกรรมการผลิตท่ีตอ้งพึ่งพาความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นวตัถุดิบส าคญั (วรากรณ ์สามโกเศศ, 2552) 
โดยรวมถึงกระบวนการสรา้งสรรค ์การผลิต การจ าหน่ายสินคา้ และ บริการท่ีใชทุ้นทางปัญญา
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เป็นปัจจัยการผลิตพื ้นฐานเป็นกิจกรรม ท่ีอยู่บนพื ้นฐานของความรู้อันประกอบด้วยศิลปะ 
การตลาด และลิขสิทธ์ิอนัเป็นทรพัยส์ินทางปัญญา 

ภาพยนตรเ์ป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์และเริ่มกลายมาเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาในหลายๆ ดา้นของสงัคมไทย โดยเฉพาะในดา้นของวฒันธรรม สงัคม และการสรา้งรายได้
ใหก้ับประเทศ ยิ่งปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างอิสระ มี
ความสะดวก และง่ายตอ่การผลิตมากขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากปรากฏการณภ์าพยนตรส์ัน้ท่ีกลายเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดของนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งสามารถสรา้งสรรค์
ผลงานไดเ้อง และใชง้บประมาณไม่มาก ท าใหปั้จจบุนัการสรา้งสรรคง์านภาพยนตรไ์ม่ไดเ้ป็นสิ่ง ท่ี
ยากอีกต่อไปเพียงแค่มีกล้องวีดีโอ และคอมพิวเตอรท่ี์มีโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอก็สามารถ
สรา้งสรรคผ์ลงานได ้(สยาม เจรญิอินทรพ์รหม, 2560, หนา้ 105) 
 
โครงสรา้งพืน้ฐานของเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

การสรา้งเศรษฐกิจดว้ยความคิดสรา้งสรรคใ์หป้ระสบความส าเร็จจ าเป็นตอ้งมีโครงสรา้ง
พืน้ฐานท่ีส่งเสริมใหค้นมีความคิดสรา้งสรรคอ์าทิเสถียรภาพการเมืองมั่นคง มีความเป็นประชาธิป 
ไตย รวมทั้งการศึกษา และความเขา้ใจของคนอย่างทั่วถึง และท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ
ความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงออก (ผู้จัดการรายสัปดาห ์9 มิถุนายน 2551) และ
นอกจากโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวแลว้ยงัตอ้งมีโครงสรา้งพืน้ฐานของการสรา้งสรรค ์(Creative 
Infrastructure) เพ่ือรองรบัการขยายตวั และเติบโตของระบบเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์ป็นภาพรวม
ของการสรา้งเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์หเ้กิดเป็นรูปธรรม ทัง้นีโ้ครงสรา้งพืน้ฐานของการสรา้งสรรค์
ประกอบดว้ย 

1. พืน้ท่ีสรา้งสรรค ์(Creative Space) เป็นเวทีทางความคิดสรา้งสรรคท่ี์รวมนกัสรา้งสรรค ์
(Creative Talent) ให้มาพบปะแลกเปล่ียนความรู ้ความคิดท่ีหลากหลายมุมมอง และแบ่งปัน
ประสบการณก์ันอย่างเสรี เป็นพืน้ท่ีเปิดกวา้งทางความคิดท่ีนอกจากจะท าใหค้วามคิดสรา้งสรรค์
ไดร้บัการปรุงตกแตง่ขดัเกลาจากความหลากหลาย และตอ่ยอดไปสูก่ารสรา้งผลิตภณัฑส์รา้งสรรค ์
(Creative Product) และธุรกิจสรา้งสรรค ์(Creative Business) รว่มกนัไดอี้กมากมาย ดงันัน้พืน้ท่ี
สรา้งสรรคจ์งึเป็นเสมือนกลไกตลาดของเศรษฐกิจสรา้งสรรคท่ี์ใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรในระบบนี้
ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด ดงันัน้จึงตอ้งมีการวางแผนออกแบบบรรยากาศ และกิจกรรมท่ีสรา้งสรรค์
ลกึซึง้เพียงพอท่ีจะดงึดดูนกัสรา้งสรรคจ์ากทกุแวดวงใหเ้ขา้มารว่มกิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ หนทาง
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ท่ีรฐับาลมองเห็นคือการสรา้งพืน้ท่ีสรา้งสรรค ์โดยรฐับาลตอ้งลงทุนจัดสรา้งขึน้มา จะตอ้งทุ่มเท
พฒันาอยา่งจรงิจงั และท าการออกแบบพืน้ท่ีสรา้งสรรคอ์ย่างเหมาะสมทัง้  

1) ดา้นสถานท่ีท่ีตอ้งออกแบบใหมี้ความสวยงามเพ่ือสรา้งบรรยากาศท่ีดี เอือ้ตอ่การสรา้ง
ความคิดบังเกิดแรงบันดาลใจในการคิดสรา้งสรรค์อันจะ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ ์ 

2) ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกทัง้อปุกรณเ์ทคโนโลยี และเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
อนัเป็นประโยชนต์อ่นกัสรา้งสรรค ์Creative Space สามารถดงึดดูนกัสรา้งสรรคใ์หเ้ขา้มาเยือนเขา้
มารว่มงานแลว้ยงัสามารถผลิตสรา้งนกัสรา้งสรรคข์ึน้มาไดอี้กดว้ย โดยหากผูค้นธรรมดาท่ีเขา้รว่ม
แลกเปล่ียนในกิจกรรมของพืน้ท่ีสรา้งสรรคก็์ย่อมไดร้บัโอกาสในการพฒันาตนเองใหก้ลายเป็นนกั
สรา้งสรรคไ์ด้ และหัวใจส าคัญของพื ้น ท่ีสรา้งสรรค์ คือการบริหารจัดการทรัพยากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะการบริหารคนนัน้ก็คือนกัสรา้งสรรคท์ัง้หลาย ซึ่งมีความ
หลากหลายหากประเทศใดไม่สามารถผลิตนักสรา้งสรรคไ์ด้เพียงพอกับการใช้งานก็มีความ
จ าเป็นตอ้งท าสงครามเพ่ือแย่งชิงตวัจากประเทศอ่ืน โดยใชเ้มืองสรา้งสรรค ์(Creative City) หรือ
พืน้ท่ีการสรา้งสรรค ์(Creative Space) เป็นปัจจยัส าคญัในการชว่งชิง 

2. นักสร้างสรรค์ (Creative Talent) เป็นตัวส าคัญและมีค่า ท่ีสุดในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์นกัสรา้งสรรคใ์นพืน้ท่ีสรา้งสรรค ์แบง่เป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

  2.1 ศิลปินพืน้บา้น (Artist Culture) ซึ่งเป็นผูท่ี้มีความรูป้ระสบการณ์ดา้นศิลปะ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 2.2 บคุคลจากสถาบนัการเรียนรูต้า่งๆ (Academic) ไดแ้ก่ นกัออกแบบ นกัวิทยา 
ศาสตร ์นกัวิชาการ ครูอาจารย ์เป็นตน้ เป็นกลุ่มบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์
ทัง้ภาควิชาการ และภาคปฏิบตัิ 

 2.3 นักธุรกิจ (Entrepreneur) ไดแ้ก่ นักธุรกิจ นักลงทุน ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 
ปัจจบุนันกัธุรกิจไม่ไดข้าดแคลนเงินทนุ แตข่าดความคดิ และบคุลากรสรา้งสรรคท่ี์จะมาช่วยสรา้ง
และพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการ อีกทัง้มีวิสยัทศัน ์และก าลงัแสวงหาธุรกิจแห่งอนาคต ทัง้นีก้ลุ่ม
นกัธุรกิจจะเขา้มารว่มแสดงความคดิเห็น ถ่ายทอดประสบการณท์างธุรกิจใหแ้ก่นกัสรา้งสรรคก์ลุ่ม
อ่ืนไดเ้รียนรู ้รว่มเป็นผูป้ระเมินความคิดสรา้งสรรค ์ผลิตภัณฑส์รา้งสรรค ์และเป็นผูน้  าความคิด
ของนักสรา้งสรรคไ์ปลงทุนผลิตเป็นสินคา้ และบริการออกจ าหน่าย หรือ ให้บริการแก่ผู้บริโภค
กลุม่เปา้หมาย ถือเป็นแหลง่ทนุท่ีส าคญัของโครงสรา้งพืน้ฐานของการสรา้งสรรค ์
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 2.4 ผู้จัดการสร้างสรรค์ (Creative Manager) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานให้นัก
สรา้งสรรคต์า่งสาขาวิชาชีพตา่งความคดิใหม้าท างานรว่มกนัได ้เป็นผูช้ว่ยในการเช่ือมโยงความคิด
สรา้งสรรคข์องผูค้น ท่ีหลากหลาย ผูจ้ดัการสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ นกับริหารจดัการ นกัโฆษณา นกัส่ือ 
สารการตลาด เป็นตน้ ทัง้นีผู้จ้ดัการสรา้งสรรคจ์ะตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

-ตอ้งบริหารจัดการคนท่ีมาจากหลากหลายวิชาชีพอย่างเหมาะสมให้ร่วมมือกัน เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์หเ้ติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่ีตอ้งใชท้ัง้ศาสตร ์และ
ศลิป์ทัง้แรงจงูใจ และแรงบนัดาลใจเพื่อใหบ้รรลคุวามส าเรจ็ 

-สามารถประสานความคิดท่ีแตกตา่งทัง้ในวงการวิทยาศาสตร ์สงัคมศาสตร์ และ มนษุย 
ศาสตรใ์หส้ามารถเรียนรู ้และตอ่ยอดซึ่งกนั และกนัได ้

-ตอ้งท าใหศ้ลิปินรูจ้กัความตอ้งการของลกูคา้เขา้ใจความส าคญัของการตรงตอ่เวลา 
-ตอ้งท าใหน้ักวิทยาศาสตรว์ิศวกรทัง้หลายยอมรบัว่าอารมณ์ความรูส้ึกอนัละเอียดอ่อน

ของมนษุยก็์เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ และประสิทธิภาพในแบบของตน เชน่เดียวกบั เครื่องยนตก์ลไก 
-สามารถดงึดดูนกัสรา้งสรรคเ์ขา้รว่มแลกเปล่ียนกนัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
-ตอ้งเป็นคนเปิดกวา้งและรูร้อบนักสรา้งสรรคจ์ะใชพื้น้ท่ีการสรา้งสรรคใ์นการผลิตความ 

คิดสรา้งสรรค ์(Creative Idea) ท่ีผสานความสุนทรีย์ (Aesthetics) และ ความเป็นไทย (Thai 
Originality) ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สรา้งสรรค ์(Creative Product) ท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทย 
และ จากสินคา้หรือบริการท่ีผลิตไดจ้ะน าไปสูธุ่รกิจท่ีเนน้ความคดิสรา้งสรรค ์(Creative Business) 
หรือ อุตสาหกรรมความคิดสรา้งสรรค ์(Creative Industry) ซึ่งหากประเทศไทยสามารถมีธุรกิจ
หรือ อุตสาหกรรมสรา้งสรรคจ์  านวนมากขึน้เรื่อยๆ ก็จะเป็นการพฒันาระบบเศรษฐกิจจากท่ีเนน้
ผลิตจ านวนมากไปสูร่ะบบเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์นท่ีสดุ 
 
ยทุธศาตรก์ารสง่เสรมิอตุสากรรมภาพยนตร ์และวีดทิศัน ์ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเทศไทย ศนูยก์ลางภาพยนตรแ์ละวีดทิศันแ์หง่เอเชีย 
 ภาพยนตรแ์ละวีดิทศันเ์ป็นมรดกดา้นวฒันธรรมของมนุษยชาติ และเป็นงานบนัทึกทาง
ประวตัิศาสตรท่ี์สมบูรณ์ท่ีสุดทางโสตทัศน ์ยิ่งไปกว่านัน้ภาพยนตร์ และวีดิทัศนย์ังมีบทบาทใน
ฐานะเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลทางความคิด และ พฤตกิรรมของผูค้นในสงัคมเน่ืองจากภาพยนตร ์และวีดิ
ทัศน์เป็นส่ือสากลประเภทบันเทิงท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัยสะดวกและรวดเร็ว 
สามารถสรา้งสรรคก์ระแสสงัคมใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ รวมทัง้เป็นเครื่องมือส าคญัในการ
เผยแพรแ่ลกเปล่ียนวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพสงู จนสามารถเปล่ียนทศันะของผูค้นทัง้โลกไดอ้ยา่งไร
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ก็ตามเม่ือพิจารณาความเคล่ือนไหวการตลาดของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มเอเชียพบว่า กลุ่ม
ตะวนัออกกลางสหรฐัอาหรบัเอมิเรสต ์เป็นตลาดภาพยนตรใ์หญ่ท่ีสุงของกลุ่มนี ้โดยมีรายไดจ้าก
การจ าหน่ายบตัรชมภาพยนตรจ์ากตลาดผูช้มในประเทศตลาดเอเชียตะวนัออกไกล ทัง้จีน ญ่ีปุ่ น 
เกาหลี มีตลาดใหญ่ต่างก็มีรายได้ ส่วนใหญ่จากบัตรเข้าชมภาพยนตรม์าจากตลาดผู้ชมใน
ประเทศตลาดเอเชียใตก็้เช่นกัน ประเทศอินเดียเป็นตลาดใหญ่ของกลุ่มเอเชียใต ้ซึ่งมีรายไดจ้าก
บตัรเขา้ชมภาพยนตรท่ี์มาจากตลาดภายในจ านวนมาก ส่วนนตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่า
รายไดม้าจากการจ าหน่ายบตัรชมภาพยนตรข์องผูช้มภายในประเทศไม่สูงนัก และยังเกาะกลุ่ม
การมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน ส่วนดา้นแอนิเมชนั และเกมพบว่าประเทศจีน และเมือง 
CEBU ของฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นเมือง 1 ใน 50 อันดับ Outsourcing Cities 2008 and 2009 
ของโลก และเป็นอนัดบัหนึ่งของเอเชีย จากผลการส ารวจของ THOLONS นอกจากนัน้ ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีครองอนัดบัหนึ่งของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการบริโภคเกม และกลายเป็น
ตลาดหลักทางดา้นเกมทุกประเภททัง้เกมอาเขต เกมคอนโซล และเกมคอนไลน ์รวมถึงเกมบน
โซเชียลเน็ตเวิรค์ อนึ่งโดยนยัทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศันเ์ป็นหนึ่งในสินคา้ 
และการบริการของอตุสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคข์องทกุๆ ประเทศในโลกรวมทัง้ประเทศไทย 
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมดัง ท่ีกล่าวแล้ว อุตสาหกรรมนีไ้ด้สรา้งรายได้ให้แก่
ประเทศ โดยในปี 2552 ภาพยนตรไ์ทยมีมูลคา่ทางเศรษฐกิจเท่ากบั 26,184 ลา้นบาท แอนิเมชั่น 
และ เกมมีมูลค่า 30,000 ลา้นบาท ทัง้นีเ้น่ืองจากมีธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีหลากหลายกระจายอยู่ใน
หลายภาคส่วน และเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 รฐับาลไดแ้ถลงนโยบายท่ีเก่ียวกับภาพยนตรไ์ด้
หลายประการอาท ิ
 ประการท่ี 1 เสริมสรา้งกระบวนการสรา้งอาชีพสรา้งงานท่ีมีคณุภาพ และมีรายไดส้งูใหแ้ก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นระบบในทุกระดบัชัน้ความรู ้ส่งเสริมใหเ้กิดความรูค้วามช านาญ และ
ความคดิสรา้งสรรค ์  
 ประการท่ี 2 ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมจากวฒันธรรมของชาติเพ่ือน ารายไดเ้ขา้ประเทศ 
เชน่อตุสาหกรรมถ่ายท าภาพยนตร ์ 
 ประการท่ี 3 สนบัสนนุการถ่ายท าภาพยนตรต์า่งชาตใินประเทศไทย  

ประการท่ี 4 พฒันาธุรกิจบรกิารท่ีมีศกัยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิต และการตลาดสูร่ะดบั
ภูมิภาคโดยเพิ่มความหลากหลายมูลค่าความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจบริการ ทัง้นีเ้พ่ือให้
เป็นแหลง่สรา้งรายไดเ้งินตราตา่งประเทศ และรายไดท้อ้งถ่ิน เชน่ ธุรกิจภาพยนตร ์ 
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ประการท่ี 5 ส่งเสริมความร่วมมือและเช่ือมโยงทางวัฒนธรรม และเสริมสรา้งความ 
สมัพนัธอ์นัดีกบัอารยประเทศ และประชาคมอาเซียนรอ้ยเรียงเรื่องราวผ่านการส่ือสารรูปแบบใหม ่
และเทคโนโลยีทนัสมยั 

ประการท่ี 6 น าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสรา้งคุณค่าทางสงัคม และเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจโดยน าวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาสรา้งงานสรา้งอาชีพ สรา้ง
ผลิตภณัฑ ์และบรกิารดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นวฒันธรรมสรา้งสรรค ์
 โดยเหตนีุน้อกเหนือจากการส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทศันใ์หเ้ป็นส่ือส าคญั 
ในการบม่เพาะความคิด และพฤตกิรรมของเยาวชน และประชาชนใหมี้ลกัษณะสรา้งสรรครู์เ้ทา่ทนั
ตอ่การเลือกรบัปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิตในโลกยคุปัจจบุนัอย่างมีความสขุแลว้ ประเทศไทยควรเรง่
การผลกัดนัขยายฐานการผลิต และการตลาดใหสู้ร่ะดบัภูมิภาคของเอเชียตามนโยบายของรฐับาล 
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายส าคญั คือ การใช้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศนเ์ป็นเครื่องมือทาง
วฒันธรรมอยา่งบรูณาการในการสรา้งจดุยืนท่ีแข็งแกรง่ของไทยในเวทีโลก  
 ดงันัน้ คณะกรรมการภาพยนตร ์และ วีดิทศันแ์ห่งชาติจึงไดจ้ดัท ายทุธศาสตรก์ารส่งเสริม 
อุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศน์ (พ.ศ.2555 – 2559) เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการส่งเสริม
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดทิศันข์องไทยใหมี้ทิศทาง และเปา้หมายท่ีชดัเจน มีกลไกการบรหิาร
จดัการในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม และพฒันาประเทศไทยใหก้า้ว
ไปสู่การเป็นศนูยก์ลางอตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศันข์องเอเชีย และเป็นแหล่งอตุสาหกรรม
ภาพยนตร ์และวีดทิศันท่ี์ส าคญัในตลาดโลก 
 
ตาราง 1 แสดงยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศน์ 
 

ตารางแสดงยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศน ์ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

(พ.ศ.2555-2559) 
แนวทางการพัฒนา 

การพฒันาขีดความสามารถในการผลติ 
ของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์

สง่เสรมิงานวจิยัเพื่อสนบัสนนุการพฒันา  
อตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์
สง่เสรมิการรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืขา่ย  
วิสาหกิจดา้นภาพยนตร ์และวดีทิศัน ์
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ตารางแสดงยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศน ์ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

(พ.ศ.2555-2559) 
แนวทางการพัฒนา 

สง่เสรมิการจดัตัง้เมืองภาพยนตร ์(Movie 
Town) และ โครงสรา้งพืน้ฐาน ในการผลติ
ภาพยนตร ์และวีดิทศันท์ีม่ีประสทิธิภาพ 
สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ 
สง่เสรมิภาพยนตร ์และวีดิทศันท์ีม่ีคณุภาพ 
และหลากหลาย 

การปรบัโครงสรา้งการบรหิาร 
จดัการอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ 
และวีดิทศันท์กุภาคสว่น 

การปรบัปรุงโครงสรา้ง และกลไกการท างาน  
ของหนว่ยงานดา้นภาพยนตรแ์ละวีดทิศัน ์
จดัตัง้หนว่ยงานสง่เสรมิ 
และพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์
การพฒันาระบบฐานขอ้มลูภาพยนตร ์ 
และวีดิทศัน ์

สง่เสรมิสนบัสนนุ และพฒันาบคุลากร 
ในอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ 
และวีดิทศัน ์ใหเ้ป็นมืออาชีพ 

พฒันาหลกัสตูรการศกึษาดา้นภาพยนตร ์ 
และวีดิทศันใ์นสถาบนัการศกึษา 
การจดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรมวิชาชีพดา้นภาพยนตร ์
และวีดิทศัน ์
เสรมิสรา้งความรว่มมือทางวชิาการ 
และการประกอบอาชีพในอตุสาหกรรม
ภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์
การสนบัสนนุทนุการศกึษา และ 
การประกอบอาชีพดา้นภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์
สง่เสรมิยกยอ่งเชิดชเูกียรติบคคุลากร 
ในวงการภาพยนตร ์และวดีิทศัน ์

พฒันาตลาดภาพยนตร ์และวีดิทศัน ์
เชิงรุกทัง้ใน และตา่งประเทศ 

พฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดภาพยนตร ์
และ วีดิทศันไ์ทยเชิงรุกทัง้ใน และตา่งประเทศ 
การจดัเทศกาลภาพยนตร ์ 
และ ตลาดภาพยนตรน์านาชาต ิ

เสรมิสรา้งใหป้ระเทศไทย
เป็นเขตปลอดสนิคา้ละเมิดลขิสทิธ์ิ 

การบงัคบัใช ้และแกไ้ขกฎหมายเพื่อปอ้งกนั  
การละเมดิสนิคา้ลขิสทิธ์ิ 
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ตารางแสดงยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์และวีดิทัศน ์ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

(พ.ศ.2555-2559) 
แนวทางการพัฒนา 

ในงานภาพยนตร ์และวดีิทศัน ์ สรา้งจิตส านกึแก่ผูบ้รโิภคในการสนบัสนนุ 
ภาพยนตร ์และวีดิทศันท์ีม่ีลขิสทิธ์ิถกูตอ้ง 

การเสรมิสรา้งคา้นิยมในการบรโิภค
ภาพยนตร ์และวีดิทศันไ์ทย 

สง่เสรมิใหค้นไทยรกัภาพยนตร ์
และวีดิทศันไ์ทย 
สง่เสรมิการใชภ้าพยนตร ์และวดีทิศัน ์เพื่อเป็น 
สือ่ในการพฒันาคณุภาพชีวติของชมุชน 
สง่เสรมิองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน 
ในการเผยแพรภ่าพยนตร ์และวดีิทศัน ์
เพื่อเป็นสือ่ในการพฒันาคณุภาพชีวิต และ
สรา้งความสขุแกช่มุชน 

สง่เสรมิความรว่มมอืดา้นภาพยนตร ์
และวีดิทศัน ์กบัตา่งประเทศ 

สง่เสรมิการจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ ์
ประเทศไทยใหเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์
ตา่งประเทศ 
สนบัสนนุมาตรการจงูใจในการลงทนุด าเนิน 
ธุรกิจ และการใหส้ทิธ์ิประโยชน ์
พฒันาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการ  
แขง่ขนัของธุรกิจทีเ่ก่ียวเนื่องกบัภาพยนตร ์
ตา่งประเทศ 
สง่เสรมิการรว่มลงทนุในอตุสาหกรรม
ภาพยนตร ์และวีดิทศันก์บัตา่งประเทศ  
(Co – Production) 

 
ทีม่า: https://www.m-culture.go.th/policy/files/329/Asian.pdf 
 

1.3 แนวคิดการผลิตช า้ทางวัฒนธรรม  
การผลิต  และ  การผลิตซ ้าแม้มี ท่ีมาจากแนวคิดส านักมาร์กซิสม์ (Marxism) หรือ 

เศรษฐศาสตรก์ารเมือง (Political Economy) โดยเริ่มต้นจากความสนใจท่ีจะศึกษาการผลิต 
ในมิตเิศรษฐกิจ ท่ีเนน้พลงัการผลิต (Productive Forces) ปัจจยัการผลิต (Means of Production) 

https://www.m-culture.go.th/policy/files/329/Asian.pdf
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ความสมัพันธท์างการผลิต (Production Relations) และ โครงสรา้งอ านาจ (Power Structure) 
ท่ีเป็นตัวสรา้งผลิตกระจาย และบริโภคต่อมาเรยม์อนด ์วิลเลียม (Raymond Willams) นักคิด
ส านกัวฒันธรรมศกึษาไดน้  ามาตอ่ยอดขยายจากการผลิตในความหมาย ท่ีจ ากดั อยูเ่พียงการผลิต 
ทางเศรษฐกิจเป็นการผลิตทางวฒันธรรม ความหมาย อุดมการณ ์โดยการผลิต และการผลิตช า้ 
ทางวัฒนธรรม มีลักษณะคล้ายการผลิต  และการผลิตซ า้ทางเศรษฐกิจเน่ืองจากต้องมีพลัง 
การผลิตทั้งดา้นปัจจัยการผลิต และแรงงานในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาเ ก่ียวกับความ 
สัมพันธ์ทางการผลิต และความไม่เท่าเทียมกัน หรือ การกระจุกตัวของการครอบครองปัจจัย 
ทางการผลิต (ฆสัรา ขมะวรรณ, 2537, หนา้ 100)  
 โดยวฒันธรรมจะด ารงอยู่ไดจ้ะตอ้งผ่านกระบวนการผลิตซ า้เพ่ือสืบทอดโดยอาจจะเลือก 
ผลิตเฉพาะส่วนท่ียงัคงมีคณุค่าความหมาย และบทบาทหนา้ท่ีท่ีส  าคญัตอ่สงัคม การผลิตซ า้ทาง 
วฒันธรรมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัแสดงใหเ้ห็นว่าจะตอ้งมีลกัษณะบางอย่างท่ีตอบสนองชมุชนได ้
ซึ่งเรยม์อนด ์วิลเลียมส ์(R. Williams) แห่งส านักวฒันธรรมศึกษา (อา้งถึงใน สมสุข หินวิมาน, 
2548) ไดแ้บง่วฒันธรรมโดยใชเ้กณฑเ์ป็น 2 ประเภท คือ  
 1. วฒันธรรมท่ีมีชีวิตอยู่ (Lived Culture) หมายถึง วฒันธรรมทกุอยา่งท่ีมีอยู่ใน ชว่งเวลา
หนึ่งและในสถานท่ีหนึ่ง และเฉพาะคนท่ีมีชีวิตอยู่ในชว่งเวลานัน้ และสถานท่ีนัน้เทา่นัน้ ท่ีจะเขา้ถึง 
หรือสมัผสัวฒันธรรมดงักลา่วได ้ 
 2. วัฒนธรรม ท่ีได้รบัการบันทึกไว้ (Recorded Culture) อันได้แก่ บางส่วนเสีย้วของ 
วฒันธรรมท่ีมีชีวิตอยู่ในกลุ่มแรก และไดร้บัการบนัทึก  หรือผลิตซ า้เพ่ือสืบทอดซึ่ง R. Williams 
เรียกอีกค าหนึ่งว่า “วฒันธรรมแห่งยุคสมยั” (Culture of period) ในทศันะของ R. Williams แลว้ 
“วัฒนธรรม ท่ีไดร้ับการบันทึกไว้” ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “ประเพณีการเลือกสรร” (Tradition of 
selection) กล่าวคือ ผูค้นจะมีกระบวนการจดัระบบ และจดัล าดบัความส าคญัของวฒันธรรม และ 
เน่ืองจากวา่ในทกุชีวิตประจ าวนัมีวฒันธรรมท่ีถกูสรา้งใหมต่ลอดเวลา แตล่ะประเพณีการเลือกสรร 
จะท าหนา้ท่ีคดัเลือกใหว้ฒันธรรมบางอยา่งเท่านัน้ท่ีจะถกูผลิตซ า้ใหมใ่หมี้ชีวิตยืนยาว ซึ่งประเพณี 
การเลือกสรรนีม้กัมีผลประโยชนบ์างอยา่งแอบแฝงเสมอ เชน่ ผลประโยชนท์างชนชัน้ ผลประโยชน ์
ทางสนุทรียะผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง และผลประโยชนท์างเพศ เป็นตน้ 
 ดังนั้นความจ าเป็นของการศึกษาบริบทพืน้ ท่ีทางวัฒนธรรม (Culturalprocess) หรือ
กระบวนการผลิตทางวัฒนธรรม (Culturalproduction) จึงตอ้งพิจารณาตามแนวทางในการตัง้ค  า 
ถามต่อส่ือพืน้บา้นของ เรยมอ์นด ์วิลเลียมส ์(R. Williams) ออกเป็น 4 ประเด็น หลกัดว้ยกัน คือ 
(สมสขุ หินวิมาน, 2548)  
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 (1) ส่ือพืน้บา้น วฒันธรรมทอ้งถ่ินหนึ่งๆ ไดร้บัการผลิตขึน้มาไดอ้ยา่งไร/ ท าไม 
 (2) วฒันธรรมดงักลา่วมีการเผยแพรอ่อกไปอยา่งไร/ ท าไม 
 (3) วฒันธรรมพืน้บา้นนีมี้การบรโิภคโดยผูค้นในสงัคมหรือทอ้งถ่ินอยา่งไร/ ท าไม 
 (4) วฒันธรรมนัน้ๆ ไดร้บัการผลิตซ า้หรือสืบทอดตอ่ไปอย่างไร/ ท าไม  
โดยกลุ่มวฒนัธรรมศกึษาซึ่งสนใจเรื่องการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมใหค้  าอธิบายว่าเม่ือ “วฒันธรรม” 
จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการผลิต กระบวนการนีค้ล้ายคลึงกับการผลิตสินคา้ กล่าวคือ ตอ้งมีองค ์
ประกอบการผลิต (Elements of Production) วตัถดุิบมีตวัผูผ้ลิตมีเครื่องมือการผลิตมีองคค์วามรู  ้
ในการผลิตมีสถานท่ีมีกาลเวลามีการแพรก่ระจายกระบวนการใชก้ารบรโิภคผลผลิต รวมทัง้มีกลุ่ม 
คนท่ีใชว้ฒันธรรมนัน้ 

ส าหรบัการศึกษาภูมิปัญญาพืน้บา้นตามแนวทางวฒันธรรมนิยมนีอ้าจจะแบ่งระดบัการ 
วิเคราะหอ์อกเป็น 2 ระดบั ดงันี ้(กาญจนา แกว้เทพ, 2539)  

(1) การวิเคราะหก์ระบวนการภายในของตวัการผลิตเอง ไดแ้ก่ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ย่อยๆ ของการผลิตโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบภายในของกระบวนการผลิตนีช้่วยอธิบายทัง้ 
ความอยู่รอดหรือความสูญสลายของภูมิปัญญาหนึ่งๆ หรือ ช่วยอธิบายการดดัแปลงคล่ีคลาย 
กลายรูปของภูมิปัญญาแต่ละอย่างอันเน่ืองมาจากการขาดหาย หรือ การเปล่ียนแปลงในองค ์
ประกอบยอ่ย ๆ เหลา่นัน้เอง  

(2) การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่าง “ภูมิปัญญา” กับ “บริบท โครงสรา้งของชุมชน 
สังคม” จากนิยาม ท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าภูมิปัญญา  แต่ละอย่างเป็นปฏิกริยาความพยายาม ท่ี 
มนุษยจ์ะจดัการกับบริบทสภาพแวดลอ้มของเขาบริบทแวดลอ้มจึงเป็นเสมือน “บ่อเกิด” ของภูมิ 
ปัญญา และหากบอ่เกิดนัน้เปล่ียนแปลงไปตวัภมูิปัญญาเองก็ยอ่มผนัแปรตามนอกจากนีใ้นแง่ของ 
การผลิตซ า้เพ่ือสืบทอดนีจ้  าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทั้งในระดับ ท่ีเป็นรูปธรรม (Visible) หรือ 
ลกัษณะท่ีมองเห็นจบัตอ้งสมัผสัได ้และในระดบัท่ีเป็นนามธรรม (Invisible) หรือ เขา้ใจถึงความ 
หมายท่ีถกูผลิตซ า้ และเปล่ียนแปลงได ้ 

ดงันัน้การน าแนวคิดการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมมาใชใ้นการวิเคราะหก์ารผลิตซ า้ จึงครอบ 
คลมุมิติของกระบวนการผลิต (Cultural Production) การแพรก่ระจาย (Distribution) การบรโิภค 
(Consumption) และ การผลิตซ า้ (Reproduction) โดยศึกษาใหค้รบทัง้ในส่วนองคป์ระกอบการ 
ส่ือสารซึ่งประกอบดว้ยผูส้่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และผูร้บัสาร หรือส่วนท่ีมองเห็นสามารถ 
จบัตอ้งสมัผสัไดเ้ปรียบไดก้บัสว่นท่ีเป็นรูปแบบ และส่วนท่ีมองไม่เห็นดา้นคณุคา่ และ ความหมาย
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ท่ีตอ้งอาศยัการวิเคราะห ์และตีความซึ่งจะท าใหเ้ห็นกระบวนการทางวฒันธรรม ท่ีมีความเคล่ือน 
ไหวในการเลือกสรรคณุลกัษณะท่ีส  าคญัเพ่ือการด ารงอยู ่และสืบทอดตอ่ไป 

 
1.4 ทฤษฎีทางการรับรู้ 

 การรบัรู ้(Perception) กระบวนการท่ีแตล่ะคนไดร้บัการเลือกสรร การจดัระเบียบ และการ
ตีความหมายของขอ้มลูเพื่อท่ีจะสรา้งภาพท่ีมีความหมาย หรืออาจหมายถึงกระบวนการของความ
เขา้ใจ (การเปิดรบั) ของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งท่ีไดพ้บเห็นกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีปรากฏอยู่ในสิ่งแวดลอ้มรอบตวั
บุคคลนัน้ๆ รวมถึงกระบวนการการรบัรูข้องแต่ละบุคคลซึ่งขึน้อยู่กับปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ 
ประสบการณ ์ความจ าเป็นเช่นเดียวกบัลกัษณะภายนอกของสิ่ง ท่ีกระตุน้การรบัรูอ้าจจะพิจารณา
เป็นกระบวนการกลั่นกรอง ซึ่งผูบ้ริโภคมีการเลือกรบัเปิดรบัส่ือท่ีแตกตา่งกนั โดยผูร้บัสารแตล่ะคน
ลว้นมีพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยดงักล่าวท าใหเ้กิดแนวความคิดท่ีส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกสรรสิ่งท่ีไดร้บัรู ้การเลือกสรรตอ่ตวักระตุน้จะเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา โดยบคุคล
หนึ่งอาจมองหาบางสิ่งบางอย่างแตข่ณะท่ีอีกคนหนึ่งไม่สนใจสิ่งอ่ืนๆ เลย หรือมีการตอบสนองตอ่
ตวักระตุน้ท่ีแตกต่างกันไปเรื่อยๆ ลักษณะการเลือกสรรการรบัรูข้องผูบ้ริโภคอาจมีได ้7 ลกัษณะ 
ดงันี ้(จรรยา ยามาลี, 2553) 
 1) การเลือกท่ีจะเปิดรบัขอ้มลู ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข่าวสารท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความสบาย
ใจ หรือตรงกบัความรูส้กึของผูบ้รโิภคและหลีกเล่ียงท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเจ็บปวด เป็นตน้ 
 2) การเลือกท่ีจะสนใจขอ้มลูผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มปริมาณการรูถ้ึงตวักระตุน้ท่ีตรง
กับความตอ้งการ หรือตรงกับท่ีบุคคลสนใจ และในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคจะรูน้้อย ท่ีสุดถึง
ตวักระตุน้ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็มกัจะสนใจดส่ืูอท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ และจะไมส่นใจขอ้มลูขา่วสารท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ หรือมีความส าคญัตอ่ผูบ้รโิภคแต่
อย่างใด ความสนใจของบุคคลจะหลากหลายในรูปของชนิดของขอ้มูล ท่ีจะไดร้บัไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของขา่วสารประเภทของส่ือท่ีชอบ เชน่ ผูบ้รโิภคบางคนสนใจในเรื่องของราคา ผูบ้ริโภคบาง
คนสนใจในเรื่องของภาพลักษณ์ท่ีปรากฏ หรือการยอมรบัจากสงัคม ดงันัน้ในการท าส่ือจะตอ้ง
ค านึงถึงทั้งขอ้ความ และส่ือท่ีใชท่ี้จะท าให้ผู้บริโภคสนใจ หรือชอบโดยตอ้งมีลักษณะโดดเด่น
ชดัเจนท่ีจะท าใหผู้บ้รโิภคตดิตามตัง้ใจรบัขา่วสารนัน้ๆ จงึจะเกิดประโยชน ์เป็นตน้ 
 3) การเลือกท่ีจะตอ่ตา้นขอ้มลูผูบ้ริโภคจะเลือกท่ีจะสนใจรบัรูข้อ้มลูข่าวสารแลว้ ผูบ้ริโภค 
ยงัมีการเลือกท่ีจะตอ่ตา้นขอ้มลูท่ีท าใหผู้บ้ริโภคไม่สบายใจ ความผิดหวงั หรือการไดร้บัเจ็บปวดท่ี
ไดผ้่านเขา้มา ดงันัน้ตวักระตุน้ท่ีท ารา้ยผูบ้ริโภคจะท าใหเ้กิดการรบัรู ้ท่ีน้อยกว่าตวักระตุน้ท่ีเป็น
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กลาง ณ ระดับของการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารระดบัเดียวกัน นอกจากนีบุ้คคลยังอาจจะท าลาย
ขอ้มลขูา่วสารท่ีไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการคา่นิยม และความเช่ือของบคุคลเอง 
 4) การเลือกท่ีจะปิดกัน้ขอ้มลูผูบ้ริโภคจะปกปอ้งตนเองจากการถูกรุกเรา้ของตวักระตุน้ ท่ี
บคุคลไม่สนใจโดยการปิดกัน้ตวักระตุน้ดังกล่าว จากความรูส้ึกท่ีรูต้วัซึ่งมีผลงานวิจยัจ านวนมาก
ไดแ้สดงถึงผลของการวิจยั พบว่าในจ านวนปริมาณมากของส่ือนัน้จะถูกกลั่นกรองออกไป โดย
ผูบ้ริโภคเหตท่ีุผูบ้ริโภคไมส่นใจตวักระตุน้ดงักลา่วเพราะมีมากเกินไป การเลือกท่ีจะปิดกัน้การรบัรู ้
ก็จะคลา้ยกบัการใชเ้ครื่องปิดเปล่ียนชอ่งอตัโนมตัิในการดโูทรทศันเ์พราะไมส่นใจโฆษณา ตอ้งการ
ดรูายการโทรทศันท่ี์ช่ืนชอบ 
 5) การเลือกท่ีจะตีความขอ้มูลหลังจากท่ีผูบ้ริโภคมีการเลือกท่ีจะเปิดรบัขอ้มูลสนใจใน
ขอ้มูล หรือแมแ้ต่จะต่อตา้นขอ้มูล และปิดกัน้ขอ้มูลแลว้ผูบ้ริโภคก็ตอ้งท าการตีความหมายสิ่ งท่ี
เปิดรบัเขา้มาซึ่งในการตีความขอ้มลูผูบ้รโิภคก็จะตอ้งเลือกตีความขอ้มลูตามพืน้ฐานความรู ้ความ
เขา้ใจ หรือท่ีสอดคล้องกับความเช่ือประสบการณ์ท่ีไดร้บัมา ดังนั้น การตีความหมายขอ้มูล ท่ี
รบัเขา้มาจงึส าคญัท่ีอาจก่อใหเ้กิดทศันคตท่ีิดี หรือ อคตก็ิได ้ 
 6) การเลือกท่ีจะจดจ าขอ้มูลผูบ้ริโภคมีการตีความหมายขอ้มูลข่าวสารท่ีรบัเขา้มา สิ่งท่ี
ตามมาก็คือ ผูบ้รโิภคก็จะเลือกท่ีจะจดจ าสาระข่าวสารท่ีรบัเขา้มาท่ีมีผลกระทบตอ่ผูบ้ริโภคหรือมี
ความส าคัญจ าเป็นต่อผู้บริโภคเน่ืองจากคุณสมบัติหนึ่งของการรับรู ้ ท่ีจะรบัรูไ้ด้ไม่นานท าให้
ผูบ้ริโภคไม่สามารถจะจดจ าทุกสิ่งท่ีไดร้บัเขา้มาไดจ้ึงจ  าเป็นตอ้งมีการเลือกท่ีจะจดจ าอะไรท่ีเป็น
ประโยชน ์ 
 7) การเลือกท่ีจะบิดเบือนขอ้มูล เป็นการเปล่ียนแปลง หรือบิดเบือนขอ้มลูท่ีไดร้บัในเวลา
นัน้ เน่ืองจากขอ้มลูท่ีไดร้บักบัความรูส้กึ หรือความเช่ือของผูบ้รโิภคเม่ือมีการเปิดรบัขอ้มลู และการ
ตีความหมายซึ่งท าใหเ้กิดการเลือกท่ีจะบิดเบือนขอ้มลูท่ีผูบ้ริโภครูส้ึกไม่ชอบได ้เพ่ือเปล่ียนใหต้รง
กบัทรรศนะท่ีมีอยู่แลว้ ดงันัน้โฆษณาสินคา้ใดท่ีผูบ้รโิภคไม่ชอบก็จะท าการบิดเบือน และส่งผลตอ่
ผูบ้รโิภคนัน้นอ้ยในการท่ีจะท าใหเ้กิดการยอมรบั 
 
การตดัสินใจชมภาพยนตรข์องผูช้ม 

มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตรห์ลายทฤษฎี ไดแ้ก่ 
1. ทฤษฎีความไม่สอดคล้องทางการรบัรู ้(Cognitive Dissonance Theory) ทฤษฎีนีแ้บ่งปัจจัย
ตา่งๆ ออกเป็น 3 ปัจจยัหลกั (Leon Festinger,1957) 

1.1 ปัจจยัเก่ียวกบัสิ่งเรา้ (Stimulus Factor) ประกอบดว้ย 
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 -แหล่งข่าวสาร (Source) หมายถึง บุคคล หรือ องคก์ารท่ีท าหน้าท่ีเป็นแหล่งข่าวสารท่ี
ตอ้งการสง่สารไปยงัผูร้บัสาร ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัการแสดง หรือบรษิัทผูส้รา้งภาพยนตร ์
 -ช่องทาง (Channel) หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการท่ีจะน าสารผ่านไปยงัผูร้บัสารไดแ้ก่ 
เครื่องฉายภาพยนตร ์ระบบเสียง รวมทั้งเวลา และสถานท่ีส าหรับฉายภาพยนตรว์่าควรฉาย
อยา่งไร เวลาใด ท่ีไหน รอบใดบา้ง 
 1.2 ปัจจัยเกียวกับบุคคล (Personal Factor) เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการส่ือสารตามแนว
ทฤษฎีนีใ้นดา้นพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารและการตดัสินใจเลือกชมภาพยนตรท่ี์แตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากบุคคลนั้น ๆ มีสิ่งท่ีตนสะสมมาตั้งแต่เกิด (Predisposition) ท่ีแตกต่างกัน 
ไดแ้ก่ ความรู ้ความเช่ือ ค่านิยม ประสพการณ์การเรียนรู ้บรรทัดฐานของกลุ่มลักษณะความ
แตกตา่งกนัของแตล่ะบคุคล 
 1.3 ปัจจยัเก่ียวกบัการตอบสนอง (Response Factor) ไดแ้ก่ 
 -ขั้นการรับรู ้ (Awareness Stage) หมายถึงการท่ีบุคคลได้รับรู ้ข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจ
สนบัสนนุ หรือ ขดัแยง้กบัความรูส้ึกนึกคิดเดิมของตน แตย่งัวางเฉยไม่มีการปฎิเสธหรือตอบสนอง
ตอ่ขา่วสารท่ีตนไดร้บั 
 -ขัน้มีความสนใจ (Interest Stage) หมายถึง เม่ือบุคคลไดร้บัรูข้่าวสารท่ีไดร้บัสอดคลอ้ง
กับความคิดเดิมของตน หรือ เป็นขอ้มูลท่ีตนก าลังสนใจและเป็นประโยชนต์่อตนอยู่ในขณะนั้น 
ขอ้มลูดงักลา่วจะไดร้บัความสนใจเป็นพิเศษ 
 -ขัน้เขา้ใจ (Comprehensive Stage) หมายถึง การท่ีบคุคลใหค้วามสนใจตอ่ข่าวสารท่ีตน
ไดร้บัมา และ มีความตอ้งการศกึษาข่าวสารนัน้ๆ เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิดความเขา้ใจมากย่ิงขึน้กบัสิ่ง
ท่ีตนมีอยู่แล้ว และสิ่งท่ีตนไดร้บัมาศึกษาจนเข้าใจแล้วในท่ีสุดจะเกิดการยอมรบัในสิ่งท่ีตนได้
รบัมามากย่ิงขึน้ 
 -ขั้นพฤติกรรม (Behavioral Stage) การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มีโอกาสบริโภค หรือ
ไดร้บับรกิารในสิ่งท่ีตนไดร้บัรูม้า และในท่ีสดุก็เกิดการยอมรบั 
  

1.5 แนวคิดการประเมินคุณค่าในภาพยนตร ์
 การตดัสินคณุคา่ หลกัการวิจารณศ์ลิปะ 6 ประการหลกัการวิพากษว์ิจารณง์านศลิปะซึ่งมี 
6 หลักซึ่งเม่ือพิจารณาแล้วสามารถน ามาใช้เพ่ือการตัดสินคุณค่าภาพยนตร ์โดยการมอง
ภาพยนตรใ์นฐานะท่ีเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง (พระยานุมานราชธน) อธิบายหลกัการวิพากษ์วิจารณ์
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งานศิลปะชุดนี ้เป็นหลกัท่ีชาวตะวนัตกใชเ้ป็นแนวทางในการวินิจฉัยคณุค่า โดยไม่ไดเ้จาะจงว่า
เป็นศลิปะประเภทใด หลกัทัง้ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
  1. ความคดิท่ีนกึเห็นเป็นมโนภาพ (Conception) 
  2. ความสะเทือนใจ (Emotion) 
  3. การแสดงออก (Expression) 
  4. องคป์ระกอบ (Composition) 
  5. ทว่งทีท่ีแสดงออก (Style) 
  6. เทคนิค (Technic) 
โดยเม่ือน าหลกัทัง้ 6 ประการมาพิจารณาเทียบกบัภาพยนตร ์สามารถอธิบายไดด้งันี ้
 ประการท่ี 1 แนวคิด แนวคิดอาจปรากฏอยู่ในเรื่อง (Story) โครงเรื่อง (Plot) ประเด็นเรื่อง 
(Subject matter) หรือ แก่นเรื่อง (Theme) หรือ อาจกล่าวไดว้่าปรากฏอยู่ในบทภาพยนตร ์ในการ
ตดัสินคณุคา่ก็พิจารณาวา่เรื่อง โครงเรื่อง ประเดน็เรื่อง แก่นเรื่อง มีลกัษณะแปลกใหม่ หรือไม ่
 ประการท่ี 2 อารมณส์ะเทือนใจ อารมณส์ะเทือนใจเป็นผลของการสรา้งรว่มกนัของผูเ้ขียน
บทภาพยนตร ์ผูก้  ากบั และ ผูส้รา้งงานดา้นอ่ืนท่ีจะ ท าใหค้นดภูาพยนตรเ์กิดอารมณส์ะเทือนใจ 
 ประการท่ี 3 การแสดงออก อาจแสดงออกผ่านทางงานดา้นภาพ (เช่น มุมกลอ้ง) การ
ล าดบัภาพ แสง สี และสถานท่ีตลอดจนเทคนิคทางภาพ 
 ประการท่ี 4 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบคือ เอกภาพ หรือความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกนั 
ซึง้ผูก้  ากบัเป็นผูก้  าหนดและควบคมุ 
 ประการท่ี 5 สไตล ์อาจรวมถึง สไตลเ์หมือนจรงิ สไตลเ์หนือจรงิ สไตลเ์หมือนจรงิใหม ่และ
ครอบคลมุถึงสไตล ์เฉพาะตวัของผูก้  ากบั 
 ประการท่ี 6 เทคนิค ในทางภาพยนตร ์เทคนิคครอบคลมุตัง้แตก่ารเลือกใชอ้ปุกรณถ์่ายท า 
การใชเ้ทคนิคปลีกย่อย เช่น การแบง่ จอภาพ และ การถ่ายท าเป็นขาวด า (บางส่วน หรือทัง้หมด) 
ในส่วนนีมี้ความเช่ือมโยงกบัประการท่ี 3 และ 5 คือการแสดงออกสไตลบ์างเทคนิคอาจถูกใชเ้พ่ือ
แสดงออก และเม่ือใช้เทคนิคใดบ่อยๆ ย่อมกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัว (กฤดา เกิดดี.  2559, 
ภาพยนตรว์ิจารณ)์ 

1.6 ทฤษฎีการวิเคราะหภ์าพยนตร ์
ในการวิเคราะหภ์าพยนตรเ์พ่ือท่ีจะเขา้ใจภาพยนตรจ์  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีแนวทาง หรือ

ทฤษฎี ค าว่า “ทฤษฎี” หรือ theory มาจากค าภาษากรีก ท่ีว่า theoria ท่ีหมายถึง “การมอง” “การ
ด”ู ในดา้นหนึ่งทฤษฎี คือ ไฟฉายสอ่งความจรงินั่นก็หมายความวา่ ทฤษฎีจะช่วยท าใหเ้รามองเห็น
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แง่มุมต่างๆ ในภาพยนตรไ์ดช้ดัเจนแ ต่ในอีกดา้นหนึ่ง “การมอง” ก็ผสมดว้ยการ “หลอกหลวง” 
หรือ “การลวงตา” (Corrigan and White, 2009, P 459) การใชท้ฤษฎีในการวิเคราะหภ์าพยนตร์
จงึจ  าเป็นตอ้งตระหนกัว่าทฤษฎีไม่สามารถท่ีจะส่องใหเ้ห็นความจริงทัง้หมด ทฤษฎีหนึ่งจะส่องให้
เห็นภาพยนตร ์เพียงดา้นหนึ่งในขณะท่ีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งก็จะส่องใหเ้ห็นอีกดา้นหนึ่ง ทฤษฎีจึง
เป็นเพียงไฟฉายท่ีส่องใหเ้ห็นความจรงิบางส่วนเสีย้ว และท่ีส าคญักว่านัน้ คือ ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีก็
จะเป็นการใหค้  าอธิบายตอ่เรื่องนัน้ๆ ภายใตม้มุมองหนึ่งเทา่นัน้ หากเราเช่ือในทฤษฎีนัน้ก็จะท าให ้
เราเห็นความจริงเฉพาะมุมนั้น  และย่อมปิดบังมุมมองอ่ืนๆ ออกไปปรากฏการณ์ดังกล่าว
สอดคลอ้งกับการชมภาพยนตรท่ี์ผูช้มเองก็ตอ้งตระหนกัว่าภาพท่ีปรากฏบนจอขาวมิใช่เป็นภาพ
จริงทัง้หมดรวมถึงเป็นภาพท่ีคดัสรร และ ตดัทอนบางภาพออก ผูช้มไม่สามารถมองเห็นทกุแง่มุม
ทัง้หมดไดแ้ต่เป็นภาพท่ีถูกก าหนดใหม้อง แต่ถึงแมว้่าทฤษฎีจะท าใหเ้ห็นความเป็นจริงบางส่วน
เสีย้วก็ตามแต่ทฤษฎีก็ยังเป็นเครื่องมือท่ีดียิ่งท่ีจะท าให้เขา้ใจปรากฏการณ์ และการวิเคราะห์
ภาพยนตร ์ทฤษฎีจงึเปรียบไดก้บั “แวน่ตา” ท่ีจะมองเห็นภาพยนตรไ์ดค้มชดัการใชท้ฤษฎีวิเคราะห์
ภาพยนตรย์่อมต้องตระหนักถึงคุณูปการ และข้อจ ากัดของทฤษฎีด้วยเน่ืองจากศาสตรด์้าน
ภาพยนตรผ์่านรอ้นผ่านหนาวมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 100 ปี ท าให้ในโลกของวิชาการ
ภาพยนตรจ์ะใชท้ฤษฎีท่ีหลากหลายในการวิเคราะหภ์าพยนตร ์ส าหรบัในท่ีนีจ้ะจดักลุ่มทฤษฎีท่ี
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะหภ์าพยนตรอ์อกเป็น 3 กลุม่หลกั ดว้ยกนัตามระดบัของการวิเคราะห ์ 
 กลุ่มแรก กลุ่มทฤษฎีตัวบท หรือ การวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) จะสนใน
การศกึษาตวับท หรือการวิเคราะหเ์ฉพาะเนือ้หา และรูปแบบภายในภาพยนตรเ์ท่านัน้ และมกัจะ
มองภาพยนตรใ์นฐานะศลิปะ  
 กลุ่มท่ีสอง กลุ่มทฤษฎีบริบท หรือ การวิเคราะหบ์ริบท (Contextual analysis) จะใหค้วาม
สนใจบริบทท่ี แวดลอ้มภาพยนตร ์โดยขยายจากการมองแต่ดา้นตวับทสู่บริบท ทัง้ ดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมรวมถึงการมองแบบคูข่นานคือการศกึษาตวับท และบรบิทคูก่นั ดงั
ส านกั genre และ auteur  
 กลุ่มท่ีสาม กลุ่มทฤษฎีผูร้บัสาร หรือ การวิเคราะหผ์ูร้บัสาร (audience analysis) จะให้
ความสนใจผูร้บัสารในการรบัชมภาพยนตร ์(อนึ่ง ยงัคงมีทฤษฎีอ่ืนๆ อีกท่ีผูเ้ขียนมิไดน้  ามารวมใน
ท่ีนี ้ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลา พืน้ท่ี และปรมิาณของทฤษฎีการวิเคราะหภ์าพยนตรท่ี์มีจ  านวนมาก ซึ่ง
จะน าเสนอในโอกาสตอ่ไป) 
 การจ าแนกออกเป็นกลุ่มทฤษฎีสามกลุ่มนีเ้ป็นการจ าแนกตามแนวทางการวิเคราะห์
ภาพยนตรท่ี์นิยม และการพฒันาการของทฤษฎี แตใ่นโลกความเป็นจรงิการวิเคราะหภ์าพยนตรไ์ม่
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อาจแยกใชท้ฤษฎีแต่ละอันโดยเด็ดขาด แต่สามารถใชก้ารวิเคราะหท์ัง้สามกลุ่มทฤษฎีไปในครัง้
เดียวกนัได ้ตวัอย่างการวิเคราะหส์ตรีนิยม (Feminism) สามารถดงึแนวทางการวิเคราะหต์วับทคู่
กับบริบทและผูร้บัสารไปในคราวเดียวกัน หรือแมก้ระทั่งการวิเคราะหรู์ปแบบนิยมท่ีอยู่ในกลุ่ม
ทฤษฎีตวับทก็ยงัเป็นรากฐานของการวิเคราะหภ์าพยนตรข์องส านกัมารก์ซิสตใ์นกลุ่มทฤษฎีบริบท 
รายละเอียดของแตล่ะกลุม่ทฤษฎี มีดงัตอ่ไปนี ้
1. กลุม่ทฤษฎีตวับท (การวิเคราะหต์วับท textual analysis)  

กลุ่มทฤษฎีตวับทเป็นทฤษฎีท่ีถือก าเนิดขึน้ในยคุแรกของภาพยนตร ์นบัตัง้แตต่น้ศตวรรษ
ท่ี 20 ทฤษฎีในกลุ่มนีใ้หค้วามสนใจการวิเคราะห ์“ตวับท” หรือ การวิเคราะหต์วัภาพยนตรร์ากฐาน
ส าคญัของทฤษฎีกลุ่มนี ้คือแนวคิด “ศิลปะ” โดยมองว่าภาพยนตร ์คือ “ศิลปะ” แขนงหนึ่งไม่ตา่ง 
ไปจากศิลปะท่ีผ่านมาในอดีต 6 แขนง คือ นาฏกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
ดนตรี และวรรณกรรม แต่กว่าท่ีจะกา้วมาเป็นศิลปะไดน้ัน้ภาพยนตรก็์ตอ้งพิสูจนค์ณุสมบตัิดว้ย
การยกระดบัตนเองใหไ้ม่เพียงแตก่ารถ่ายภาพการแสดงละครเวที แตต่อ้งพฒันาเทคนิคในการเล่า
เรื่องดว้ยภาพ และเสียงเพ่ือใหก้ลายเป็นเอกลกัษณข์องภาพยนตร ์การวิเคราะหภ์าพยนตรใ์นกลุ่ม
นีใ้นระยะแรกจะมุ่งใหค้วามสนใจตอ่ “รูปแบบ” (form) หรือ โครงสรา้งภายในและการเรียงตวัของ
โครงสรา้ง ดงักล่าวในภาพยนตร ์หรือท่ีเรียกว่า Formalism หรือ “รูปแบบนิยม” เพ่ือแสดงใหเ้ห็น
ถึงแนวทางศิลปะอีกแบบหนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มักจะสนใจรูปแบบการวิเคราะหต์วับท
ภาพยนตรโ์ดยไมไ่ดส้นใจบรบิท 
 1.1 การวิเคราะหรู์ปแบบของภาพยนตรใ์นแนวทาง Formalism ในดา้นหนึ่งไดร้บัอิทธิพล
จากส านกัวรรณกรรมท่ีสนใจปัจจยัภายในของภาพยนตร ์หรือ ตรรกะของโครงสรา้งภายในตวับท 
(internal logic) เช่น โครงเรื่อง ความคิด ตัวแสดง ฉาก และองค์ประกอบต่างๆ โดยเช่ือว่า
ความหมายเกิดมาจากการเรียงตวัขององคป์ระกอบดงักล่าว เม่ือน ามาประยกุตเ์ขา้กับภาพยนตร ์
การวิเคราะหภ์าพยนตรก็์จะกา้วไปสู่ “ภาษา หนงั” ซึ่งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบตา่งๆ และการ
เรียงตวัขององคป์ระกอบนัน้ๆ เช่น ขนาดภาพ มมุกลอ้ง การเคล่ือนไหวของกลอ้ง แสง สี และการ
ตดัตอ่  
 Giannetti (อ้างถึงใน ประวิทย์ แต่งอักษร , 2548, หน้า 98) ขยายความว่า ศิลปะ
ภาพยนตรถื์อก าเนิดไดเ้น่ืองจากภาพยนตรไ์ม่สามารถถ่ายทอดภาพไดเ้หมือนกับความเป็นจริง ท่ี
เรามองเห็นทกุวนั ผูส้รา้งภาพยนตรอ์าศยัขอ้จ ากดัของส่ือภาพยนตร ์เช่น ลกัษณะภาพท่ีเป็นสอง
มิติ การมีกรอบภาพ และการจดัการกับความต่อเน่ืองดา้นเวลาและสถานท่ี ดว้ยการสรา้ง “ภาษา
หนงั” เพ่ือสรา้งโลกจ าเพาะท่ีคลา้ยคลงึกบัโลกความเป็นจรงิ 
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 ส าหรบัในท่ีนี ้“ภาษาหนงั” สามารถจ าแนกโดยสงัเขป คือ ขนาดภาพมมุกลอ้ง แสงเงา สี 
กรอบภาพ และการเคล่ือนกลอ้ง (ประวิทย ์แตง่อกัษร, 2551; Mercado, 2011) ดงันี ้
 -การก าหนดขนาดภาพ (film size) มีหลายระดับ ไดแ้ก่ ภาพระยะใกล ้(close up) เป็น
ภาพในระดบัอกถึงใบหนา้เพ่ือเนน้ความรูส้ึกใกลช้ิด หรือ การเนน้จุดสนใจ หากใกลก้ว่านัน้ เช่น 
ใบหน้า หรือ ดวงตาก็จะเรียกว่าระยะใกล้มาก (extreme close up) ภาพระยะปานกลาง 
(medium shot) เป็นภาพระยะหัวเข่าถึงใบหนา้ ภาพขา้มหัวไหล่ (over the shoulder shot) เป็น
ภาพท่ีถ่ายบคุคลสนทนา โดยถ่ายขา้มจาก หวัไหลบ่คุคลคนท่ีหนึ่งใหเ้ห็นใบหนา้ของคูส่นทนา เพ่ือ
ส่ือความหมายของการท่ีผูช้มไดเ้ขา้ไปอยู่ในเหตกุารณก์ารสนทนาของตวัละคร สองคนภาพเต็มตวั 
(full shot) เพ่ือเห็นขนาดบุคคล ซึ่งในช่วงแรก ของการผลิตภาพยนตรม์ักจะมีภาพระยะนีร้ะยะ
เดียว และระยะไกล หรือไกลมาก (long shot/extreme long shot) เพ่ือเนน้ความยิ่งใหญ่ หรือการ
ใหเ้ห็นบรรยากาศของตวัละครกับสถานท่ี ภาพระยะดงักล่าว มักจะเป็นภาพเปิดของภาพยนตร ์
โดยมีช่ือเรียกวา่ establishing shot 
 -การใชม้มุกลอ้ง (angle) จ าแนกเป็นมมุสงูเพ่ือท าให ้เห็นเสมือนการมองจากเบือ้งบนหรือ
พระผูเ้ป็นเจา้ท าใหว้ตัถุท่ีถ่ายท ามีลกัษณะอ่อนดอ้ย มุมระดบัสายตาเป็นการถ่ายท าดว้ยการตัง้
กลอ้งระดบัสายตาของผูช้มท าใหรู้ส้ึกถึงความเท่าเทียมกนัของผูด้ตูอ่เนือ้หาท่ีไดช้ม ส่วนมมุต ่าคือ
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัมมุสงูเพ่ือฉายใหเ้ห็นความยิ่งใหญ่ของตวัละคร หรือ วตัถ ุ
 -การเพิ่มความลึกของวตัถุในภาพดว้ยการใชแ้สง และ เงาเพ่ือลดความเป็นสองมิติของ
ภาพยนตรอ์นัท าใหเ้กิดความสมจรงิ โดยเฉพาะในยคุของภาพยนตรข์าวด า สว่นในดา้นของการใช้
แสงอาจจ าแนกไดต้ามรูปแบบการจดัแสงคือ high key หรือการจดัแสงท่ีเนน้ความสว่างของแสง
และเงาท่ีสมดุลในทางกลับกัน low key เป็นการจัดแสงใหเ้ห็นเงาตัดกันชัดเจน ซึ่งมักจะพบใน
ภาพยนตรท่ี์ตอ้งการส่ือความหมายของอารมณโ์ศกเศรา้ต่ืนเตน้ หรือภาพยนตรต์ระกลูผี สืบสวน 
และฟิลม์นวัร ์(Film Noir) 
 -การใหสี้เพ่ือส่ือความหมาย และปลกุอารมณค์วามรูส้ึก เชน่ สีแดงคือความรอ้นแรง สีฟ้า
คือความสดใส หรือในบางวฒันธรรมอาจหมายถึง ความทกุขร์ะทมอนึ่งในยคุแรก ๆ ของการผลิต
ภาพยนตรก์ารใชสี้จะส่ือความหมายถึงความไม่จริง หรือ ฉากในจินตนาการส่วนฉากชีวิตประจ า 
วนัจะใชสี้ขาวด า เพราะในยุคแรกมีความเช่ือว่าหากเติมสีสันใหก้ับภาพยนตรม์ากเกิน ไปก็จะ
ลดทอนศลิปะของภาพยนตร ์(ไมต่า่งไปจากเสียงท่ีระยะแรกถกูมองในดา้นลบวา่ท าลายศิลปะของ
ภาพยนตร)์ (Turner, 1999: 39) แต่หลังจากการถือ ก าเนิดของโทรทศัน ์ภาพยนตรสี์ก็เติบโตขึน้
เพ่ือแขง่ขนักบัโทรทศัน ์
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 -การก าหนดกรอบภาพมีเปา้หมายเพ่ือใหผู้ช้มจอ้งมองในจดุท่ีตอ้งการจ ากดัวิธีการดู และ
มุมมองของผูช้มการตดัสิ่งท่ีไม่ตอ้งการน าเสนอออกไป รวมถึงการบงัคบัไม่ใหว้ตัถุอยู่หนา้กลอ้ง
มากเกินไปเพราะจะท าใหว้ตัถุดใหญ่เกินจริง หรือในทางกลับกันก็อาจวางไวห้นา้กลอ้งเพ่ือเนน้
ความหมาย 
 -การเคล่ือนกล้อง (Camera movement) หรือ การเคล่ือนไหวของกล้องเพ่ือส่ือความ 
หมาย อาทิการ pan หรือการเคล่ือนกลอ้งจากซา้ยไปขวาโดยกลอ้งอยู่กบัท่ีเพ่ือเปิดเผยความ หมา 
บางประการใหก้ับผูช้ม และเสมือนสายตาของตวัละครท่ีก าลงัมองไปซา้ย หรือขวาใกลเ้คียงกับ
การ tilt หรือการเคล่ือนกลอ้งแนวตัง้โดยกลอ้งอยู่กับท่ีเพียงแต่จะต่างกันตรงทิศทางแนวตัง้ และ
แนวนอน นอกจากนัน้การเคล่ือนกลอ้งยงัอาจใชอ้ปุกรณคื์อ dolly เพ่ือท าใหก้ลอ้งเคล่ือนไปพรอ้ม
กบัอปุกรณด์งักล่าวอนัไดภ้าพของการติดตามการเคล่ือนไหวของตวัละคร และหากตอ้งการความ 
รูส้กึต่ืนเตน้ก็จะใชอ้ปุกรณเ์สรมิ คือ hand held ท าใหไ้ดภ้าพสั่นไหวคลา้ยกบัการวิ่งตามตวัละคร 
 ดงันัน้ ภาษาหนงัจึงท าใหภ้าพยนตรม์ิใช่เป็นเพียงการถ่ายท าสิ่งท่ีเห็นเท่านัน้ แตเ่ป็นการ
แปลงสิ่งท่ีเห็นด้วยการใช้ศิลปะของภาพยนตร์ และกลายเป็นภาพเพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมรูส้ึกตาม
จินตนาการของผูผ้ลิตภาพยนตร ์
 จากภาษาหนังดงักล่าวกระตุน้ใหเ้กิดขอ้สังเกตของนักวิชาการดา้นภาพยนตรว์่า ภาษา
หนังน่าจะมีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาผู้ชม (Hugo Musterburg 1916 อา้งถึงใน จ าเริญลักษณ ์
ธนะวงันอ้ย, 2548, หนา้ 50-52) เป็นนกัปรชัญา และจิตวิทยาชาวเยอรมนัคนแรกๆ ท่ีชีใ้หเ้ห็นว่า
ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะท่ีเก่ียวโยงกับจิตวิทยาของผูช้มในระยะแรกส่ือภาพยนตรอ์าจเป็นเพียงการ
ถ่ายภาพเคล่ือนไหว และดเูหมือนเพียงการถ่ายภาพละครเวที แต่ต่อมาภาพยนตรก็์พัฒนาเป็น
ศิลปะดว้ยการเล่าเรื่องดว้ยภาพ และเสียงเพ่ือท าใหผู้ช้มมีความรูส้ึกเขา้ถึงอารมณค์วามรูส้ึกท่ีผู ้
สรา้งต้องการ ทั้งนีใ้นทัศนะของ Musterburg ภาพยนตรท์  าได้ส  าเร็จก็เน่ืองจากการค านึงถึง
จิตวิทยาของผูช้ม กล่าวคือภาพท่ีเห็นเคล่ือนไหวในจอภาพยนตรน์ัน้ แทจ้ริงแลว้ในโลกความจริง
ผูช้มเห็นภาพความเคล่ือนไหวเพราะการเห็นภาพติดตา (persistent of vision) หรือการท่ีจิตใจ
ของมนษุยไ์ดส้รา้งการมองเห็นภาพตดิตาทัง้ๆ ท่ีภาพจรงิมิไดเ้คล่ือนไหว 
 ยิ่งไปกว่านัน้ผูช้มเองก็จะรบัรูเ้รื่องราวของภาพยนตรด์ว้ยจิตใจสิ่ง ท่ีเห็นในภาพยนตรจ์ึง
มิใชข่องจรงิแตเ่ป็นภาพในจิตใจของมนษุยท่ี์คิดวา่จริง ดว้ยมิตจิิตวิทยาของผูช้มดงักลา่ว ผูส้รา้งจึง
ไดพ้ฒันาเทคนิค หรือ ภาษาหนงัเพ่ือท่ีจะควบคมุ และโนม้นา้วจิตใจของผูช้มใหรู้ส้ึกไดว้่าภาพท่ี
เห็นบนจอมีลกัษณะท่ีสมจริง เช่น การก าหนดการมองของผูช้มใหม้องเฉพาะจอขาว และก าหนด
ระยะภาพในขนาดใกล-้ไกล เพ่ือท าใหผู้ช้มติดตามในเนือ้หาท่ีผูผ้ลิตมุ่งเนน้มากกว่าการปล่อยให้
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ผูช้มไดช้มเองตามธรรมชาติเฉกเช่นละครเวที Rudolf Anheim นักจิตวิทยาชาวเยอรมันในช่วง
ทศวรรษท่ี 1930 ในหนงัสือ Film as Art (1932) ไดย้กตวัอย่างใหเ้ห็นเพิ่มเติมวา่ภาพของภาชนะท่ี
เห็นในกลอ้งจะแตกต่างไปจากการเห็นดว้ยตาตนเอง เพราะจะมีขนาดภาพและมุมมองท่ีผูส้รา้ง
ก าหนดขึน้ 
 ส่วนส าคญัของการวิเคราะหภ์าพยนตรด์า้นรูปแบบอีกประการหนึ่งก็คือ การล าดบัภาพ
หรือตดัตอ่ภาพ (editing) เพ่ือ การเลา่เรื่องหากยอ้นกลบัไปในยคุแรกของการถือ ก าเนิดภาพยนตร์
ในปลายศตวรรษท่ี 19 ภาพยนตรข์อง Lumiere ฉายภาพคนงานเดิน ออก Worker Leaving the 
Lumière Factory (1895) เป็นเพียงการตัง้กลอ้งถ่ายภาพคนงานก าลงัเดินออกจากโรงงานของตน
เท่านัน้ไม่มีการเล่าเรื่องไม่มีการใช้ภาษาหนงั แตต่่อมาไม่นานนกัผลิตภาพยนตรช์าวฝรั่งเศสท่ีช่ือ 
George Melies ก็กลายเป็นผูเ้ริ่มตน้ภาพยนตรท่ี์มีการเล่าเรื่อง และเริ่มใชเ้ทคนิคการตดัต่อ ดงั
ปรากฏในภาพยนตรเ์รื่อง A Trip to the Moon (1902) ดว้ยการพัฒนาการย่นย่อระยะเวลา และ
สถานท่ีในภาพยนตร ์ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาการบนัทึกภาพยนตรม์กัจะใชร้ะยะเวลาจริง แต่ส  าหรบั 
Melies กลบัใชเ้ทคนิคการตดัตอ่ภาพดว้ยการหยดุภาพ และถ่ายภาพใหม่ จนท าใหส้ามารถผนวก
ภาพแรกกับภาพท่ีสองท่ีแมไ้ม่ไดถ้่ายท าในเวลา และพืน้ท่ีเดียวกันแต่เม่ือน ามาเรียงต่อกันกลับ
ยงัคงท าใหค้นดมีูจินตนาการว่าเหตกุารณท์ัง้สองนัน้มีความสมัพนัธใ์นเชิงเวลา และพืน้ท่ี เชน่ ฉาก
คนถอดหวั การหายตวั และปรากฏตวัขึน้มาใหม่ อย่างไรก็ดีแนวทางดงักล่าวก็ยงัถกูมองวา่นกัท า
หนงัยคุนีเ้ป็นเพียง “นกัมายากล” เท่านัน้ แตย่งัไม่เป็นศิลปินเพราะยงัมิไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคนิค
นีเ้พ่ือการเลา่เรื่องอยา่งสมบรูณ ์
 ในช่วงเวลาถัดมาไม่นานภาพยนตรเ์รื่อง The Great Train Robbery (1903) โดย Edwin 
S. Porter ก็ถือก าเนิดขึน้มา และกลายเป็นหนงัเรื่องแรกท่ีอาจกล่าวไดว้่า เริ่มมีศิลปะของการเล่า
เรื่องท่ีแทจ้รงิ ภาพยนตรเ์รื่องดงักลา่วเป็นเรื่องราวของโจรปลน้รถไฟ ผูก้  ากบัภาพยนตร ์ไดใ้ชภ้าษา
หนงั การใชภ้าพ การจดัฉาก และท่ีส าคญัก็คือ การตดัตอ่ภาพ ท าใหส้ามารถย่นย่อเวลา และพืน้ท่ี
จากฉากปลน้รถไฟตดัไปสู่ฉากอ่ืนๆ ไดต้อ่มาใน ค.ศ.1915 นกัท าหนงัในนาม D.W. Griffith ก็ผลิต
ภาพยนตร ์เรื่อง Birth of a Nation สรา้งผลกระทบต่อผูช้มอย่างสูงโดยเฉพาะมิติเชิงภาพ เช่น 
ขนาดภาพ เพ่ือส่ือความหมายมากกวา่การใชภ้าพเต็มตวัอย่างเดียว (full shot) เช่น ภาพระยะใกล ้
ส่ือความหมายถึงความใกลช้ิด ระยะไกลเพ่ือส่ือความหมายถึงความสมัพนัธก์บัพืน้ ท่ีท าใหน้กัวิชา 
การเริ่มผลิตหนังสือท่ียืนยันให้เห็นว่าภาพยนตรเ์ป็นเสมือนศิลปะแขนงท่ีเจ็ดอาทิ Ricciotto 
Canadu ในหนังสือเรื่อง The Birth of the Sixth Art (1911) และ Vachel Lidsay ในหนังสือเรื่อง 
The Art of the Moving Picture (1915) ทั้งสองเห็นพ้องว่าภาพยนตร ์เป็นเสมือนศิลปะแขนงท่ี
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เจ็ด (ในช่วงแรก Canadu ชี ้ว่า ศิลปะเดิมมีแค่ 5 แขนง คือ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ดนตรี วรรณกรรม และภาพยนตรเ์ป็นศิลปะแขนงใหม่ ท าใหห้นงัสือเล่มแรกของเขาใช้
ช่ือว่า ก าเนิดของศลิปะแขนงท่ีหก แตต่อ่มาในช่วงหลงัจึงเพิ่มนาฏกรรมเขา้ไป จึงท าใหภ้าพยนตร์
กลายเป็นศิลปะแขนงท่ีเจ็ด) เป็นศิลปะขัน้สูง และส่งผลต่อมาในการยกระดบัแวดวงภาพยนตร ์
(จ  าเรญิลกัษณ ์ธนะวงันอ้ย, 2548 : 50; Turner, 1999) 
 การพฒันาเทคนิคการเล่าเรื่องโดยเฉพาะการตดัตอ่ยงัคงสืบตอ่มา และพฒันาในระดบัสงู
โดยนักผลิตภาพยนตรใ์นแถบยุโรปท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากรฐันั่นก็คือ สหภาพโซเวียต ซึ่งตัง้
สถาบนัผลิต นกัท าหนงัช่ือ State Film School ก็ไดเ้รียนรูก้ารผลิตภาพยนตรข์องนกัท าหนงัยคุแรก 
เช่น D.W. Griffith และหนึ่งในผลผลิต ก็คือ Sergei Eisenstein งานของเขาใหค้วามสนใจศิลปะ
การเล่าเรื่องของภาพยนตรจ์ะมีเอกลกัษณด์ว้ยการเรียงช็อต (shot) หรือ ภาพท่ีหนึ่งกับสอง สาม 
และส่ีมาเรียงตอ่กัน (juxtaposition) ซึ่งต่างไปจากศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น นกัดนตรีจะเรียงเสียงให้
เกิดความหมาย นกัเขียนจะเรียงตวัอกัษร เป็นเรื่องราว นกัวาดภาพจะเรียงเสน้และสีใหก้ลายเป็น
ภาพ Eisenstein ชีว้่าการเรียงช็อตท าใหเ้กิดเรื่องราวและท าใหผู้ช้มเขา้ใจเนือ้หาโดยท่ีภาพทัง้หมด
อาจไม่มีความสอดคลอ้ง หรือ เก่ียวโยงกันใดๆ แต่กลับไดค้วามหมายใหม่ เช่น การเรียงภาพ 4 
ภาพนี ้ภาพของผูช้ายคนหนึ่ง ภาพของอาหาร ภาพของคนตาย และภาพของเด็กหญิง เม่ือน ามา
เรียงตอ่กนัท าใหเ้กิดความหมายใหมท่ี่วา่คนเห็นอาหารแลว้รูส้กึหิว และคดิถึงแม่ท่ีเคยท าอาหารให้
และคิดถึงลูกสาวของตนทัง้ๆ ท่ีภาพทัง้หมดไม่เก่ียวเน่ืองกัน ถ่ายท าคนละเวลา และ สถานท่ี แต่
กลบัเกิดความหมายได ้เทคนิคดงักลา่วเรียกว่า Soviet montage 
 กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์แนวทาง Formalism จะให้ความสนใจกับตัวบทโดยเน้น
รูปแบบขององคป์ระกอบภาพยนตร ์คือ ภาษาหนงั เพ่ือพิจารณาว่าผูผ้ลิตภาพยนตรต์อ้งการส่ือ
ความหมายของภาพยนตรอ์ยา่งไรโดยจดุเนน้ก็คือการมองวา่ผูผ้ลิตสามารถสรา้งสรรคค์วามหมาย
ไดต้ามท่ีตนตอ้งการซึ่งจะสอดคลอ้งกับสกุลศิลปะแนว Expressionism ท่ีศิลปินจะแสดงออกถึง
ความรูส้ึกดว้ยการส่ือความหมาย ดว้ยรูปทรงต่างๆ ใหมี้ลกัษณะเป็นจริง และในกรณีของศิลปิน
ภาพยนตรก็์จะใช้ภาษาหนังดังท่ีกล่าวไปแล้วแสดงความรูส้ึกของตนออกมาเพ่ือการกระตุ้น
อารมณค์วามรูส้ึกของผูช้ม ศิลปินสกุลนีเ้ติบโตอย่างเด่นชดั ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ ท่ี 1 เช่น 
German Expressionism ภาพยนตร์ก้าวหน้าของฝรั่ งเศส (The French Avant-Garde) และ 
Soviet Formalism (จ าเรญิลกัษณ ์ธนะวงันอ้ย, 2548,หนา้ 65) 
 1.2 ในทางตรงกันข้ามในช่วงหลังของทศวรรษ ท่ี 1940 เป็นต้นมา โดยเฉพาะหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง กลับเกิดแนวทางการวิเคราะหต์วับทอีกแนวทางหนึ่งก็  คือ Realism หรือ 
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สจันิยมทัง้ๆ ท่ีก่อนหนา้นัน้ภาพยนตรแ์นวนีก้ าเนิดขึน้ในยุคแรกของการถือก าเนิดของภาพยนตร ์
โดยเฉพาะภาพยนตรข์อง Lumiere ท่ีมกัจะถ่ายท าฉากสถานท่ีจรงิ แนวคิดดงักลา่ววางอยู่บนฐาน
คติท่ีวา่ภาพยนตรค์วรจะบนัทึกโลกจรงิท่ีปรากฏ ทว่าภาพยนตรแ์นว Formalism กลบัมีอิทธิพลสงู
จนยึดพืน้ท่ีของการผลิตภาพยนตรแ์ทบทั้งหมด และ เม่ือกล่าวถึง Realism ก็จะถูกมองว่าเป็น
บทบาทหนา้ท่ีของภาพยนตรส์ารคดีเทา่นัน้ อย่างไรก็ดี ในทศวรรษท่ี 1940 ในช่วงหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ีสองก็เกิดการหวนไปสู่แนวคิดของ Realism อีกครัง้ เพราะในยุคดงักล่าวเริ่มตัง้ค  าถามว่า
ศิลปะท่ีผ่านมามกัจะมุ่งเนน้การน าเสนอเรื่องราวประโลมโลกของคนชัน้สูง มีลกัษณะไม่สมจริง 
พรอ้มทัง้เสนอใหภ้าพยนตรค์วรจะเผยใหเ้ห็นชีวิตของผูค้นจริงๆ หรือ คนธรรมดา ถ่ายท าในพืน้ท่ี
จริงตดัต่อนอ้ยน าเสนออย่างเรียบง่าย ภาพยนตรจ์ึงจะเป็นศิลปะท่ีแทจ้ริง ดงัเช่นใน ทศวรรษท่ี 
1940 ประเทศอิตาลีก็ผลิตภาพยนตรแ์นวทางดงักล่าวโดย เรียกว่า Italian Neorealism หรือ อิตา
เลียนสจันิยมใหม่ ภาพยนตรก์ลุ่มนีจ้ะมุ่งเนน้การเฝ้าสงัเกตโดยไม่มีการเสริมแต่ง ไม่ใชน้กัแสดง
อาชีพ บนัทึกภาพในสิ่งท่ีเป็นอยู่ นอกจากในมิตเิชิงศิลปะแลว้ อีกส่วนหนึ่ง มาจากบรรยากาศหลงั
สงครามท่ีขาดแคลนฟิลม์ และสภาพของสังคมท่ีเป็นจริงท าใหผู้ส้รา้งภาพยนตรถ์่ายท าในสิ่งท่ี
เป็นอยู ่และมีแนวโนม้การวิจารณส์งัคมอนัเป็นผลจากการเมืองการปกครอง (กฤษดา เกิดดี 2548,
หนา้186-189) ภาพยนตรข์องอิตาเลียนสจันิยมใหม่ ส่งผลต่อการผลิตภาพยนตรแ์นวสจันิยมใน
ฝรั่งเศส และทั่วโลกในระยะเวลาตอ่มา ในกรณีไทย เช่น ภาพยนตรข์องหม่อมเจา้ชาตรีเฉลิม ยคุล 
(เช่น ทองพูน โคกโพธ์ิ ราษฎรเต็มขั้น เทพธิดาโรงแรม คนเลีย้งช้าง เสียดาย) ส าหรบัประเทศ
ฝรั่งเศส กลุ่มท่ีสนใจผลิตภาพยนตรแ์นวสัจนิยม คือ กลุ่มคล่ืนลูกใหม่ของฝรั่งเศส (The French 
New Wave) และในประเทศสหภาพโซเวียต ก็พัฒนาสู่ภาพยนตรแ์นวสัจสังคมนิยม (Socialist 
realism) มุง่เนน้การใชศ้ลิปะภาพยนตรเ์พ่ือพฒันาสงัคมใหบ้คุคลมีความเทา่เทียมกนัมากกว่าการ
ใชเ้พ่ือการคา้อนัจะถือเป็นศลิปะท่ีแท ้(จ  าเรญิลกัษณ ์ธนะวงันอ้ย, 2548, หนา้ 71-75) 
 นกัวิชาการคนส าคญัในส านกันีก็้คือ Andre Bazin ชาวฝรั่งเศสหนึ่งในกลุ่ม The French 
New Wave ซึ่งผลิตวารสารใน ค.ศ.1951 ช่ือ Cahiers du Cinema เขาไม่พอใจกับภาพยนตรท่ี์
สรา้งกันในยุคสงครามท่ีมีพล็อตเรื่องมากตกแต่งประดบัประดาอย่างหรูหรา แสดงอย่างไม่เป็น
ธรรมชาติ และดูไร้ซึ่งศิลปะในทัศนะของเขาภาพยนตรค์วร ท่ีจะเป็นเครื่องมือส ารวจ และ
บนัทึกภาพความเป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่ง (จ  าเริญลักษณ ์ธนะวงันอ้ย, 2548, หนา้ 73) หาก
ภาพถ่ายไดร้บัการแต่งเติมดดัแปลงก็จะท าใหผ้ิดไป และไม่เกิดแรงกระตุน้ทางจิตวิทยาแก่ผูช้ม 
(บรรจง โกศัลวัฒน์ , 2548, หน้า 164-165) อีกทั้ง เห็นต่างจาก Eisenstein ในเรื่อง Soviet 
montage ว่าภาพยนตรไ์ม่ควรมีการตดัต่อในลกัษณะ montage เพราะเป็นการควบคมุความคิด
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คนดภูาพยนตรไ์ม่ควรจะถกูแทรกแซง และควรใหผู้ช้มไดเ้ฝ้าสงัเกตการณใ์นเฟรม (frame) อย่าง
ละเอียด และตีความตามท่ีตนตอ้งการ ดว้ยเหตนีุส้ิ่งท่ี Bazin จึงใหค้วามสนใจต่อการจดัการสิ่งท่ี
อยูใ่นเฟรมมากกวา่ (Turner 1999: 42) 
 จากขอ้สังเกตของ Bazin ท่ีไม่เน้นการตัดต่อแต่ให้ความสนใจต่อเฟรมท าใหเ้กิดการให้
ความสนใจต่อการจัดองค์ประกอบของภาพ (mise-en-scene) ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส มาจาก
ศาสตรก์ารละคร หมายถึงการจดัวางไวบ้นเวที แต่เม่ือน ามาประยุกตก์ับภาพยนตรจ์ะ หมายถึง
การจดัภาพท่ีเห็นตอ่หนา้กลอ้งในหนึ่งช็อต (shot) ของภาพยนตรเ์พ่ือท่ีจะส่ือความหมาย แนวทาง
ดงักล่าวจะใหค้วามสนใจว่าภายในช็อตของภาพยนตรผ์ูก้  ากบัสามารถท่ีจะส่ือความหมายไดโ้ดย 
จดัองคป์ระกอบของภาพ ทัง้ขนาดภาพ ตวัละคร แสง สี อุปกรณ์ ประกอบฉาก เครื่องแต่งกาย 
ฉาก ฯลฯ (ประวิทย ์แตง่อกัษร, 2551, หนา้ 102-104) 
 การมุ่งเนน้การจดัองคป์ระกอบของภาพท าใหน้กัวิชาการบางท่านยงัมองว่า Bazin ก็คือ
นกัวิจารณภ์าพยนตรท่ี์เป็น Formalism หรือ รูปแบบนิยมดว้ย เพราะใหค้วามสนใจรูปแบบลีลา 
ความหมายในภาพยนตร ์(อา้งถึงใน บรรจง โกศลัวฒัน์, 2548, หนา้ 171) แตจ่ดุท่ีตา่งกนั ท่ีท าให ้
Bazin เป็นนกัวิจารณใ์นกลุ่ม Realism ท่ีอาจพอเห็นไดก็้คือ แมจ้ะมีการจดัองคป์ระกอบของภาพ
แต่ก็มิไดมี้เป้าหมายเพ่ือการแสดงออกถึงอารมณค์วามรูส้ึกของศิลปิน และการสรา้งภาพลวงตา
แก่ผูช้ม ดงักลุ่ม Formalism ท่ีระบไุว ้Bazin กลบัใชก้ารจดัองคป์ระกอบของภาพท าเพ่ือศิลปะของ
การเนน้ความจริง (Turner, 1999: 42) (อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการจัดองคป์ระกอบของภาพก็ยัง
สามารถใชใ้นกรณีของการวิเคราะหใ์นส านัก Formalism รวมถึงการใชเ้ป็นเครื่องมือของส านัก
มารก์ซิสตอี์กดว้ย เพียงแต่ว่าเป้าหมายของการใช้จะต่างกันไป คือ ส านกั Formalism จะมุ่งเนน้
ศิลปะการแสดงออกถึงการส่ือความหมายของผูก้  ากบัภาพยนตร ์ส านกั Realism จะมุ่งเนน้ศิลปะ
การสรา้งความสมจริง และส านัก Marxism จะไม่สนใจเรื่องศิลปะแต่กลับพิจารณาถึงการถูก
ก าหนดความหมายจากสังคม และวัฒนธรรมผ่านรูปแบบของภาพยนตรท่ี์เป็นพื ้นท่ีซุกซ่อน
อดุมการณ)์ 
 โดยสรุปส านกั Realism มีฐานคติว่าภาพยนตรน์่าจะเป็นศิลปะของความจริง หรือ ความ
สมจริงมากกว่าการแสดงออก และ สรา้งสรรคข์องผูก้  ากับดงัส านัก Formalism ส านัก Realism 
มองภาพยนตรว์่าตอ้งถ่ายทอดความจรงิดว้ยการบนัทึกภาพบนพืน้ท่ีจรงิ บนัทึกโดยอตัโนมตัิไม่ใช้
มมุกลอ้งตวัละครก็มกัจะเป็นตวัจรงิ ไม่คอ่ยเนน้การตดัตอ่ และเนือ้หามกัจะน าเสนอชีวิตประจ าวนั 
การเมือง และปัญหาสงัคม อย่างไรก็ตามในช่วงหลงัแนวคิดดงักล่าวก็ถูกนกัคิดส านักมารก์ซิสต ์
ตัง้ค  าถามว่าภาพยนตรต์ระกูลสัจนิยมจะน าเสนอความเป็นจริง และสะท้อนภาพของสังคม 
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(reflection) ท่ีเป็นจริงทัง้หมดได ้หรือ พรอ้มทัง้น าเสนอใหเ้ห็นในมุมตรงกันขา้มว่าภาพยนตรอ์าจ
เป็นพืน้ท่ีของการประกอบสรา้งความจรงิเสียมากกวา่ 
 
2. กลุม่ทฤษฎีบรบิท (การวิเคราะหบ์รบิท contextual analysis) 
 ในขณะท่ีการวิเคราะหภ์าพยนตรใ์นกลุ่มแรก หรือตวับทมกัจะมุ่งเนน้การวิเคราะหเ์ฉพาะ 
ตวับท และอยู่บนพืน้ฐานของศิลปะ แต่ส  าหรบัในกลุ่มนีก้ารวิเคราะหภ์าพยนตรจ์ะขยายไปสู่การ
วิเคราะหบ์ริบทภาพยนตร ์โดยอาจเปรียบไดว้่าเป็นการวิเคราะหป่์าแทนท่ีจะวิเคราะหเ์พียงแค่
ตน้ไม้ตน้เดียว (Andrew Sarris อา้งถึงใน อัญชลี ชัยวรพร, 2548, หน้า 79) การวิเคราะหบ์ริบท
มกัจะไดร้บัความนิยมในหมู่ของนกัวิชาการในดา้นอ่ืนๆ นบัตัง้แตช่ว่งทศวรรษท่ี 1970 ไมว่่าจะเป็น
ประวัติศาสตร ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม อันท าให้ศาสตรด์้านภาพยนตรมี์
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ หรือการเช่ือมรอ้ยกับศาสตรด์้านอ่ืนมากขึน้ ไม่ได้ผูกขาดเฉพาะ
นกัวิชาการดา้นภาพยนตรแ์ต่เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ท าใหก้ารก่อรา่งสรา้งวิชาการดา้นภาพยนตร์
ศกึษา (Film studies) เขม้ขน้ขึน้ 
 เน่ืองด้วยการวิเคราะห์บริบทมีจ านวนมาก ส าหรับในท่ีนี ้จะพิจารณาใน 3 ด้าน คือ 
การศกึษาประวตัิศาสตรภ์าพยนตร ์และปัจจยัเศรษฐกิจ การศกึษาการประกอบสรา้งความหมาย
และอุดมการณ์ในภาพยนตร ์ตามส านักมารก์ซิสตแ์ละวัฒนธรรมศึกษา และการศึกษากลุ่ม
ภาพยนตร ์ตามส านกั genre และ auteur รายละเอียดดงันี ้
 2.1 กลุ่มแรก การศึกษาประวตัิศาสตรภ์าพยนตรแ์ละปัจจัยเศรษฐกิจ การศึกษาทัง้สอง
ดา้นนี ้จะพิจารณาถึงบรบิทดา้นประวตัศิาสตร ์และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีสง่ผลตอ่ภาพยนตร ์
 ในขณะท่ีดา้นแรก มักจะเป็นกลุ่มนักประวตัิศาสตรภ์าพยนตรซ์ึ่งสนใจการเปล่ียนแปลง
ของประวตัิศาสตรส์งัคม รวมถึงประวตัิศาสตรข์องการพฒันาการดา้นเทคโนโลยีภาพยนตรจ์ะมีผล
ตอ่เนือ้หา และรูปแบบในภาพยนตร ์ตวัอย่างเช่น งานศกึษาเรื่อง “ประวตัิศาสตร ์ภาพยนตรไ์ทย” 
ของโดม สุขวงศ ์(2533) แสดงใหเ้ห็นการก าเนิดของภาพยนตรไ์ทยอนัน าเขา้มาจากต่างประเทศ 
และแพรก่ระจายในหมูค่นชัน้สงู หลงัจากนัน้จึงเขา้สู่ประชาชนทั่วไป โดยภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรก ก็
คือ “นางสาวสุวรรณ ” (2466) ซึ่งผลิตโดยชาวต่างชาติ  คือ Henry A. MacRae ต่อจากนั้น
ภาพยนตรไ์ทยท่ีผลิตโดยคนไทย ก็ก าเนิดขึน้ใน พ.ศ. 2470 โดยพ่ีนอ้งสกลุวสวุตั คือ “โชคสองชัน้” 
ภาพยนตรข์องไทยก็เริ่มพฒันาจากส่ือไรเ้สียงสูส่ื่อมีเสียง และกลายเป็นอตุสาหกรรม ในยคุตอ่มา
ในทศวรรษท่ี 2500 พรอ้มๆ กบัการถือก าเนิดของยคุ ดาราคูข่วญั มิตร-เพชรา ภาพยนตรไ์ทยตอ้ง
ปรบัตวัอีกครัง้หลงัการเสียชีวิตของมิตร ชยับญัชา ใน พ.ศ. 2513 สู่ยคุของภาพยนตรส์ะทอ้นสงัคม 
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และเม่ือก้าวสู่ช่วงทศวรรษท่ี 2520 ภาพยนตรไ์ทยขยายตัวขึน้ทัง้ภาพยนตรส์ะทอ้นสังคม และ
ภาพยนตรแ์นวตลาด ส่วนหนึ่งมาจากผลของก าแพงภาษี จนกระทั่ งในช่วงทศวรรษ ท่ี 2530 
ภาพยนตรไ์ทยกลบัเริ่มประสบปัญหาวิกฤติอนัมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และ
การรุกคืบของภาพยนตรต์า่งประเทศ ภาพยนตรท่ี์อยูร่อดไดก็้คือภาพยนตรต์ลก ผี และ วยัรุน่ ทว่า 
ในทศวรรษท่ี 2540 ภาพยนตรไ์ทยก็กลับมารือ้ฟ้ืนไดอี้กครัง้ จนไดร้บัการยกย่องจากนานาชาต ิ
เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง “สัตวป์ระหลาด” (Tropical Malady) (ก าจร หลุยยะพงศ ์และ สมสุข หิน
วิมาน, 2552) ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 2550 จกัรวาล นิลธ ารงค ์(2553) ก็เผยใหเ้ห็นการเติบโตของ
ภาพยนตรไ์ทย ทัง้การไดร้บัการยอมรบัในเวทีนานาชาติมากขึน้ ส่วนในเวทีไทยหนังตลาดยงัคง
ไดร้บัความนิยม แตก็่ยงัตอ้งฟันฝ่ากบัวิกฤติการเมืองในประเทศ การสนบัสนนุ และ การฉดุรัง้จาก
ภาครฐัไทยทัง้ดา้นการใหร้างวลัการใหท้นุ และพระราช บญัญตัภิาพยนตร ์และวีดทิศัน ์พ.ศ. 2551 
 ส่วนด้านท่ีสองปัจจัยดา้นเศรษฐกิจนักวิชาการท่ีศึกษา มักจะเป็นนักวิชาการในกลุ่ม
เศรษฐศาสตร ์และเศรษฐศาสตรก์ารเมือง (political economy) โดยจะใหค้วามสนใจว่ามิติเชิง
เศรษฐกิจจะเป็นตัวแปรหลักท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการภาพยนตร ์4 ระดับ คือ การผลิต 
(production) การแพร่กระจาย และการฉาย (distribution and exhibition) การส่งเสริมการขาย 
(promotion) และการบริโภคภาพยนตร ์(consumption) ภาพยนตรท่ี์ผลิตในทศันะของนกัวิชาการ
กลุ่มนีพ้ิจารณาว่าส่ือภาพยนตรมี์ความเก่ียวโยงกบัผลก าไร และ ส่งผลตอ่กระบวนการภาพยนตร์
โดยตรง หากภาพยนตรเ์รื่องใดท่ีคาดการณว์่าจะไม่ไดร้บัผลก าไรก็จะไม่ไดร้บัการผลิตโดยปริยาย 
ยิ่งไปกว่านัน้ภาพยนตรก็์เริ่มกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในบางกรณีบริษัทบางแห่งก็ควบ
รวมกิจการ (Conglomerate) โดยเฉพาะในระดบัการผลิตการแพรก่ระจาย และการฉายภาพยนตร์
อนัส่งผลต่อการผูกขาดธุรกิจ ผูผ้ลิตรายย่อย หรือ ผูผ้ลิตหนา้ใหม่จึงมีโอกาสนอ้ยท่ีจะก้าวสู่การ
เป็นผู้ผลิตภาพยนตรห์ากผลิตได้ก็ไม่สามารถหาโรงฉายได้เช่นกัน หรือ บางคนก็ไม่มีแม้แต่
งบประมาณก่อนการผลิต และ หลงัการผลิตจึงตอ้งเริ่มหางบประมาณจากตา่งประเทศ (สามารถ 
จนัทรส์รูย,์ 2551; สนธยา ทรพัยเ์ย็น และทีฑะเดช วชัรธานินทร,์ 2553) 
 นอกจากนั้น อุตสาหกรรมภาพยนตรบ์างประเทศก็พัฒนา สู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาพยนตรส์หรัฐอเมริกา หรือในนามของฮอลลีวูด และท่ีส าคัญคือ
แพร่กระจายสู่โลกท่ีสาม หรือ เรียกว่า จักรวรรดินิยมส่ือ (media imperialism) อันท าใหผู้ค้นใน
โลกท่ีสามตอ้งบรโิภคภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ พรอ้มทัง้ส่งผลตอ่เน่ืองใหอ้ตุสาหกรรมในประเทศตนตอ้ง
พงัทะลายลง 
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 เน่ืองจากส่ือภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้แฝงไปดว้ยกลิ่นอายของอุดมการณข์องสหรฐัฯ ย่อม
ส่งผลต่อการครอบง าวิธีคิดของคนโลกท่ีสามอีกดว้ย เช่น ความเช่ือเรื่องความฝันของคนอเมริกัน 
ชาวอเมรกินัเป็นวีรบรุุษ และลทัธิการบรโิภค (บญุรกัษ ์บญุญะเขตมาลา, 2552) 
 2.2 กลุ่มท่ีสอง การศึกษาการประกอบสรา้งความหมาย และอุดมการณ์ในภาพยนตร ์
การศึกษาบริบทในกลุ่มย่อยนีเ้ดินตามแนวคิดของส านักมารก์ซิสต ์(Marxism) โดยเฉพาะกลุ่ม 
Screen Theory ของประเทศอังกฤษนับตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1970 ซึ่งสนใจมิติเชิงอุดมการณ์อันมี
รากฐานจากนกัวิชาการชาวฝรั่งเศสท่ีช่ือ Louis Althusser ท่ีมองว่าอดุมการณเ์ป็นกรอบการรบัรู ้
ของมนุษย ์อุดมการณ์ดงักล่าวแฝงอยู่ในภาษา และ ฝังลึกลงในจิตไรล้  านึกของผูค้นโดยไม่รูต้วั 
(กาญจนา แกว้เทพ และสมสขุ หินวิมาน,2551, หนา้ 214-215) อธิบายเพิ่มเตมิไดด้งันี ้
 -ดา้นแรก อุดมการณ์แฝงอยู่ในโครงสรา้งภาษา Althusser ไดร้บัอิทธิพลจาก Claude 
Levi-Strauss นกัวิชาการดา้นมนษุยวิทยาท่ีสนใจโครงสรา้งภาษาของการเล่าเรื่องในต านานตาม
แนวทางของสญัวิทยา (Semiology) ขอ้สรุปของเขาก็คือ เรื่องเล่าทัง้หมดมิไดเ้กิดขึน้ลอยๆ ตาม
ธรรมชาติ แต่มีโครงสรา้งบางอย่างก าหนดมีระบบระเบียบ โดยเรื่องเล่าวางอยู่บนความสมัพนัธ์
แบบคู่ตรงกันขา้ม (binary oppositions) เช่น ในเรื่องเล่าตอ้งมี พระเอก ผูร้า้ย นางเอก นางมาร 
ความดีความชั่ว และคู่ตรงกันขา้มก็จะสรา้งเป็นเรื่องเล่า เช่น นางเอกผูแ้สนดีกว่าจะพบรกัตอ้ง
ต่อสู้กับยักษ์ และนางมาร ทัง้นีค้วามสัมพันธ์ในลักษณะ คู่แย้งนีจ้ะถูกท าใหดู้เหมือนเป็นเรื่อง
ธรรมชาติแตใ่นความเป็นจริง มีกฏเกณฑบ์างอย่างก าหนดอยู่แลว้ (กาญจนา แกว้เทพ และสมสขุ 
หินวิมาน, 2551, หนา้ 215) 
 Althusser ยังพัฒนาแนวคิดดังกล่าวโดยยกระดับว่า ระบบโครงสรา้งนีย้ังมีจุดเด่น  คือ 
การสรา้งเกณฑต์ดัสินคณุค่าในคู่แยง้นัน้ดว้ยว่า “อะไรดีกว่าอะไร” “อะไรควรมองดู และอะไรควร
มองขา้ม” และ น่ีถือเป็นกลยุทธข์องการท างานของอดุมการณ ์(แยกขัว้ และก าหนดคณุคา่) และ
ฝังลงในตวัเราอย่างไม่รูต้วัอนัส่งผลต่อการมองโลก หรือ การตดัสินโลก เช่น การมองว่าความดี
ย่อมชนะความชั่ว พระเอกย่อม ดีกว่ายักษ์  หรือ ผู้รา้ย ในทัศนะของนักวิชาการกลุ่ม Screen 
theory ท่ีเดินตาม Althusser ภาพยนตรก็์เป็นหนึ่งในเรื่องเล่า และเป็นชุดภาษาหนึ่ง จึงย่อมเป็น
แหล่งผลิต และเผยแพร่อุดมการณใ์หเ้รามองโลกตดัสินโลก (รวมถึงไม่มอง และมองขา้มบางสิ่ง
บางอยา่ง) ไดอ้ย่างดี และ แนบเนียน การวิเคราะหภ์าพยนตรใ์นส านกันีจ้ึงตัง้ค  าถามวา่ ภาพยนตร์
จะสรา้งตอกย า้อุดมการณอ์ะไรใหก้ับผูช้ม เช่น การสรา้งอดุมการณ ์ความรกัชาติ รกัต่างเพศ ผิว
ขาวเหนือกวา่ ฯลฯ 
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 -ดา้นท่ีสอง อุดมการณ์ฝังลึกลงในจิตไร้ล  านึก Althusser ประยุกตแ์นวคิดของส านักจิต
วิเคราะหข์อง Jacques Lacan ท่ีใหค้วามสนใจระบบสญัญะในจิตไร้ล  านึก (unconscious) ว่ามี
ระบบระเบียบเป็นเสมือนโครงสรา้งคลา้ยๆ กับภาษาไม่ไดก้ระจดักระจายเม่ือจิตไร้ล  านึกมีระบบ 
มนษุยจ์งึสามารถหยิบยกสญัญะท่ีเห็น เชน่ ท่ี ปรากฏในภาพยนตรเ์ขา้สู่จิตไรล้  านกึของผูช้มไดโ้ดย
ไมรู่ต้วั (กาญจนา แกว้เทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551, หนา้ 214) 
 ยิ่งไปกวา่นัน้เม่ือยอ้นกลบัไปถึงแนวคิดดา้นแรกก็จะพบว่าสงัคมก็พยายามจะตีกรอบ หรือ
ควบคมุจิตไรล้  านึกของมนษุย ์ดว้ยการก าหนดความหมายผ่านส่ือต่างๆ เช่น อุดมการณค์วามรกั
ชาติ ความเกลียดประเทศเพ่ือนบา้น สตรีผูอ้่อนแอ และอ่ืนๆ อนัท าใหผู้ช้มไดก้ลายเป็น “ตวัตน” 
(subject) ท่ีสังคมต้องการ ดังแนวคิด interpellation ของ Althusser แนวคิดดังกล่าวสนใจว่า 
“ตัวตน” ของมนุษย์ไม่ไดเ้กิดขึน้เองตามธรรมชาติ หรือมนุษยเ์ป็นผู้ก าหนดแต่เกิด จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน และสังคมในกรณีนีเ้องอุดมการณ์จะเป็นตัวเรียก ( interpellation) ให้เรา
กลายเป็น “ตวัตน” ขึน้อยู่กับ “ตวัตนใหญ่” (เช่น อดุมการณช์าติ อุดมการณค์รอบครวั ฯลฯ) และ
กลไกท่ีจะเรียกตวัตนของเราก็คือสถาบนัตา่งๆ ในสงัคม และหนึ่งในนัน้ก็คือ “ภาพยนตร”์ 
 ส านกัคดินีม้องตา่งไปจากส านกัศิลปะ หรือ การมองรูปแบบภาพยนตรเ์ฉกเช่นในกลุม่แรก 
(การวิเคราะหต์วับท) ท่ีผ่านมาท่ีใหค้วามสนใจศิลปะการน าเสนอ และส่ืออารมณ์ความรูส้ึกใน
ภาพยนตรเ์น่ืองจากส านกันีว้างอยู่บนแนวคิดของส านกัโครงสรา้งนิยมแนวสญัวิทยา (Semiology) 
ของนักภาษาศาสตรน์ามเฟอรด์ินัน เดอ โซซูร ์(Ferdinand de Saussure) ในต้นศตวรรษท่ี 20 
และนกัวิชาการดา้นภาพยนตร ์Christian Metz ในทศวรรษท่ี 1960 ก็น ามาประยกุตใ์นการศกึษา
ไวยากรณห์นงั โดยมองว่าภาพยนตรเ์ป็นระบบภาษาหนึ่งเป็นรหสั (code) เฉพาะท่ีมีกฎเกณฑท่ี์
สรา้งขึน้มิไดเ้ป็นเรื่องธรรมชาติ แตเ่ป็นเรื่องของสงัคม และวฒันธรรมเป็นผูก้  าหนด (Thompson, 
2007: 511) 
 Saussure (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ ,2555; กาญจนา แก้วเทพ ; สมสุข หินวิมาน, 
2551) ใหค้วามสนใจศึกษาสญัญะ (sign) หรือ ความหมาย อนัเป็นหวัใจของแนวคิด Semiology 
หรือ การศึกษาศาสตรแ์ห่งสญัญะ (science of sign) ซึ่งศึกษาวิถีชีวิตแห่งสญัญะ ทัง้การเกิด แก่ 
เจ็บ ตายของสญัญะภายใตก้ฎเกณฑท่ี์ก าหนดสญัญะนัน้ 
 ในทัศนะของ Saussure สัญญะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ ตัวหมายรูปสัญญะ 
(singnifer) และตวัหมายถึง ความหมายสญัญะ (signified) ในขณะท่ี signifer จะเป็นส่วนท่ีเป็น
รูป signified จะเป็น ส่วนท่ีเป็นนามหรือความคิด เช่น ค าว่า “กุหลาบ” จะเป็น signifer และเม่ือ
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เราเห็นค าดงักล่าวก็จะท าใหเ้กิดความคิดในจิตใจ signifed คือ ดอกไมป้ระเภทหนึ่ง และบางคน
หรือบางสงัคมก็จะมีความหมายท่ีลกึลงไปถึง “ความรกั” และอาจมีความหมายอ่ืนๆ อีกก็เป็นได ้
 ขอ้สังเกตท่ีส าคัญ คือตัว signifier และ signified มิไดมี้ความเก่ียวโยงกันจริงๆ (ค าว่า
กหุลาบกบัความรกัไม่ไดเ้ก่ียวกนัเลย) แตเ่ป็นเรื่องท่ีสงัคมและวฒันธรรมก าหนดนั่นเอง ดงันัน้ ใน
ทศันะของส านกันีภ้าพยนตรท่ี์เห็นจึงเป็นเรื่องของการใหค้วามหมายเพ่ือ แทนสิ่งท่ีตอ้งการจะส่ือ 
และการใชส้ญัญะแทนความหมายนัน้ก็เป็นเรื่องท่ีถกูก าหนดขึน้และเม่ือท าซ า้ๆกนัเขา้จงึกลายเป็น
รหสั (code) หรือ กฎเกณฑร์ะยะแรกอาจรูว้่ามีใครก าหนดแตเ่ม่ือเวลาผา่นไปก็ถกูท าใหก้ลายเป็น
เรื่องของสงัคมวฒันธรรมท่ีก าหนดโดยเราไมต่ัง้ค  าถามรหสัดงักล่าวท าใหผู้ผ้ลิต ผลิตภาพยนตรไ์ป
ตามรหสันัน้ (หาใชก่ารผลิตตามความตอ้งการของตนเพ่ือการแสดงออก หรือ ศลิปะ) รวมถึงผูช้มก็
จะตอ้งถือรหสัชดุเดียวกนัเพ่ือถอดความหมายใหต้รงกนั 
 Saussure ยงัใหค้วามสนใจถึงท่ีมาของความหมายของสญัญะว่ามิไดเ้กิดขึน้ในตวัมนัเอง 
แต่กลับเกิดมาจากการเรียงตวัของความต่าง หรือ คู่ตรงกันขา้ม เช่น ภาพ close up จะมีความ 
หมายถึงความใกลช้ิดไดก็้ตอ้งเรียงคูก่ับภาพระยะไกล หรือจะเขา้ใจสีขาว ก็ตอ้งเปรียบเทียบกบัสี
ด า หรือท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือการสรา้งตัวละคร คู่ตรงกันข้าม คือ พระเอก -ผู้ร ้าย นอกจากนั้น 
Saussure ยังให้ความสนใจถึ งการจัด ระบบสัญญ ะใน  2 ระบบ  คือ  syntagmatic และ 
paradigmatic ในดา้นแรก Syntagmatic คือการเรียงความสัมพันธ์ว่าอะไรจะเกิดก่อน หรือหลัง 
เช่น การเรียงประโยคของภาษาไทย ก็จะเรียงประธาน กริยา และกรรม ทัง้นีห้ากเรียงผิดไปก็จะ
เปล่ียนความหมายได ้เชน่ G-O-D หากสลบัท่ีก็จะแปรเปล่ียนเป็น D-O-G ในกรณีของภาพยนตรก็์
ไดแ้ก่ การเลา่เรื่องท่ีตอ้งมีการเปิดตวั ขดัแยง้ ไคลแมกซ ์คล่ีคลาย และตอนจบ เป็นตน้ 
 ส่วนในด้านท่ีสอง การสรา้งความหมายยังเก่ียวข้องกับชุด หรือตัวเลือกในหมวดหมู่
ของสัญญะ หรือ ท่ีเรียกว่า paradigmatic เช่น ในชุดของสัญญะพระเอกในภาพยนตรก็์จะ
ประกอบดว้ย พระเอก สภุาพบรุุษ คณุชาย พระเอกคนเถ่ือน เป็นตน้ หากตอ้งการภาพยนตร ์ก็ตอ้ง
เลือกพระเอกท่ีหล่อล ่าแทนพระเอกแบบคณุชายท่ีผอมบาง การจดัระบบทัง้สองดา้นยืนยนัใหเ้ห็น
ถึงลกัษณะของโครงสรา้งภาษาท่ีมีหลกั และ กฎเกณฑ ์เฉพาะภาษามิไดเ้กิดมาจากธรรมชาต ิและ
นกัวิชาการส านกั Semiology ในยุคหลงัก็เผยใหเ้ห็นว่าการก าหนดนีจ้ะเก่ียวโยงกบั “อ านาจ” อนั
มาจากสงัคม และวฒันธรรมเป็นผูก้  าหนดว่าประโยคท่ีเห็น หรือไวยากรณภ์าพยนตรค์วรเรียงอะไร
ก่อนหลัง เช่น ฉากตบของนางเอกควรมาก่อนฉากจูบของพระเอก แต่จะไม่เรียงว่าพระเอกตบ
นางเอก และนางเอกจบูพระเอก และความหมายอะไรจะถกูเลือกใหก้ลายเป็นความหมายหลกัใน
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สงัคม เช่น นางเอกใสซ่ือจะถกูเลือกน าเสนอในภาพยนตรก์ระแสหลกัมากกวา่ นางเอกท่ีมีลกัษณะ
นางรา้ย เพราะทัง้สองกรณีนีต้า่งวางอยูบ่นอดุมการณผ์ูช้ายเป็นใหญ่ 
 ในกรณีของภาพยนตรก์ารสรา้งความหมายจะตา่งไปจาก ภาษาพดู และภาษาเขียนท่ีเนน้
การเรียงล าดบัของประโยคก่อน และ หลัง Graeme Turner (1999: 58) เสนอว่าการสรา้งความ 
หมายจะมีลกัษณะ 2 แบบ คือ 
 แบบแรก การเรียง shot ท่ี  1 กับ  shot ท่ี  2 (หรือ  ในลักษณะ montage ดังส านัก 
Formalism) หากมีเพียง shot เดียวก็จะไม่เกิดความหมาย เพราะความหมายจะเกิดไดจ้ากคู่แยง้
หรือ การเปรียบเทียบ shot ท่ี 1 และ 2 หรือ shot ท่ีตอ่กนั  
 แบบท่ีสอง ความหมายเกิดจากการจัดองค์ประกอบของภาพ (Mise-en-scene) 
รายละเอียดไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ Realism เพียงแตว่่า ส านกันีจ้ะสนใจว่าการจดัองคป์ระกอบ
ของภาพมิไดม้าจากการก าหนดของศิลปิน และเป็นไปเพ่ือศลิปะ แตก่ลบัถกูก าหนดจากโครงสรา้ง
สงัคมมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ในส่วนนีง้านของ Christian Metz ซึ่งเป็นนกัวิชาการภาพยนตรร์ายแรกได้
เข้ามาศึกษาต่อในงาน เรื่อง Semiology of Cinema ว่า ไวยากรณ์ของภาพยนตรจ์ะมีลักษณะ
อยา่งไร มีการจดัระเบียบอยา่งไร 
 Metz (อา้งถึงใน ชยัพฒัน ์อคัรเศรณี, 2551, หนา้ 73-78) ชีว้่าไวยากรณภ์าพยนตรม์ิไดมี้
ลกัษณะตรงไปตรงมา การเรียงตวัของภาพยนตรถ์กูก าหนดจากรหสั (code) หรือ กฎเกณฑท่ี์เกิด
จากการท าซ ้าๆ ท่ีหลากหลายอันประกอบด้วยรหัสเฉพาะของภาพยนตร ์(cinema-specific 
Code) เป็นรหสัเฉพาะท่ีถูกก าหนดขึน้ส าหรบัแวดวงภาพยนตร ์เช่น การตดัภาพ A และ B เขา้คู่
กนัท าใหผู้ช้มเขา้ใจวา่ตวัละครสองตวัมีความสมัพนัธก์นัการท่ีกลอ้งจบัภาพระยะใกล ้ผูช้มก็จะเริ่ม
ตระหนกัถึงความส าคญัของภาพนัน้ หรือ ภาพ slowmotion ในฉากการตายก็เพ่ือท่ีจะเนน้ย า้แต่
ส  าหรบัในฉากรกัก็เพ่ือจะเนน้ความงดงามเป็นตน้ ในทศันะของ Metz ภาพยนตรย์งัประกอบดว้ย
รหสัทั่วไป (non-specific Code) หมายถึงรหสัท่ีคนในสงัคมเขา้ใจ เช่น พระเอกข่ีรถเปิดประทนุจะ
ส่ือถึงความร ่ารวย และรหัสย่อย (subcodes) ขึน้อยู่กับบริบทของสงัคมในแต่ละพืน้ท่ี และเวลา
เป็นผูก้  าหนด เช่น ความหมายของสีในภาพยนตรข์องตะวนัออกจะตา่งไปจากตะวนัตก และไม่ว่า
จะเป็นรหสัใดก็ตาม รหสัทัง้หมดก็ฝังอยู่ในกรอบของสงัคม และวฒันธรรมเป็นผูก้  าหนด หาใชเ่ป็น
สิ่งท่ีผูก้  ากบัเป็นผูส้รา้งสรรคข์ึน้ตามทัศนะของส านกั Formalism และ Realism ผูผ้ลิต และผูช้มจึง
ตอ้งเขา้ใจหรือมีคูมื่อรหสัท่ีถกูก าหนดไวเ้พ่ือสรา้ง และชมภาพยนตร ์
 ในช่วงหลงัส านกั Semiology ก็พัฒนาการอธิบายเพิ่มเติมโดยมุ่งสู่มิติกระบวนการสรา้ง
ความหมายตามแนวคิดของ Roland Barthes กล่าวคือ ความหมายท่ีปรากฏอยู่มิไดมี้แต่ความ 
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หมายเดียว แตป่ระกอบดว้ยความหมายโดยตรง (denotative meaning) ซึ่งเป็นความหมายขัน้ตน้
และความหมายโดยนยั หรือความหมายแฝง (connotative meaning) ซึ่งเป็นความหมายระดบัท่ี
สอง และเม่ือวิเคราะหใ์นระดบัลึกลงไปก็จะพบว่าความหมายแฝงบางความหมายกลับถูกหยิบ
ขึน้มาเป็นความหมายหลกั หรือความหมายท่ีมุ่งเนน้ในภาพยนตร ์หรือท่ี Barhtes เรียกว่า มายา
คติ (myth) ซึ่งก็เน่ืองมาจากมิติเชิงอ านาจเป็นตวัก าหนด ตลอดจนการท างานภายใตก้ารก าหนด
ของอุดมการณ์ (ideology) บางประการท่ีแม้แต่ผู้ผลิตภาพยนตรอ์าจมิไดต้ระหนัก หรือตั้งใจ
ก าหนดแต่กลบัเป็นไปตามสงัคม และวฒันธรรมเป็นผูก้  าหนดความหมาย และท่ีส าคญัคือฝังลึก
ลงในระดบัจิตไรล้  านึกดงัท่ีอธิบายไปแลว้ในขา้งตน้ ตวัอย่างเช่น ภาพยนตรส์่วนใหญ่มกัจะมีฉาก
นางเอกด่ืมน า้สม้ซึ่งหากวิเคราะหล์ึกลงในความหมายระดบัลึกในเชิงอดุมการณก็์จะพบว่าการด่ืม
น า้สม้เป็นสญัญะท่ีสรา้ง และตอกย า้อดุมการณข์องอิสตรีผูเ้รียบรอ้ยซึ่งตา่งไปจากตวัรา้ยท่ีมกัจะ
ด่ืมสรุา หรือเบียร ์(ประชา สวีุรานนท,์ 2540) 
 ดว้ยเหตนีุ ้ส  านกัมารก์ซิสตใ์นกลุ่ม Screen theory เม่ือน าแนวทางของส านกั Semiology 
มาใชจ้ึงมองภาพยนตรเ์ป็นเสมือนพืน้ท่ีประกอบสรา้งความหมาย (Constructionism) และสรา้ง
ภาพตวัแทน (representation) บางประการใหก้ับผูช้มหาใช่การเป็นพืน้ท่ีศิลปะ หรือ การสะทอ้น
ภาพความเป็นจรงิ (reflectionism) ของสงัคม 
 ในระยะแรกการวิเคราะหต์ามแนวทางส านักมารก์ซิสต ์พิจารณาว่าภาพยนตรเ์ป็นพืน้ท่ี
ตอกย า้ และเผยแพร่อุดมการณ์ทุนนิยม และชนชั้นปกครองรวมถึงในบางกรณีก็ยังเผยแพร่
ความคิด หรืออุดมการณ์ของฟากคอมมิวนิสตไ์ดด้ว้ย ต่อมาแนวคิดดงักล่าวก็แพร่กระจายไปสู่
การศกึษาอดุมการณใ์นมิติอ่ืนๆ ดว้ย เช่น เชือ้ชาติ วยั(วยัรุน่) และเพศ ทัง้นีก้ารศกึษาการครอบง า
อดุมการณผ์่านภาพยนตรท่ี์โดดเด่นมากท่ีสุด และพฒันาเป็นส านกัท่ีชดัเจนก็คือ ส านกัสตรีนิยม 
(Feminism) กบัภาพยนตร ์ส านกันีพ้ิจารณาว่าภาพสตรีท่ีเห็นในภาพยนตรห์าใช่ของจริงไม่แตเ่ป็น
การประกอบสรา้งความหมายมาจากผูผ้ลิต และสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ (patriarchal Society) 
ภาพสตรีท่ีเห็นจึงมีลกัษณะ “แม่” “เมีย” และ “ผูอ้่อนแอ และพึ่งพิง” ยิ่งไปกวา่นัน้ นกัวิชาการดา้น
ภาพยนตร ์และสตรีนิยม เช่น Laura Mulvey ซึ่งส่วนหนึ่งก็ไดร้บัอิทธิพลจากส านักจิตวิเคราะห์
ของฟรอยด ์ยังเผยให้เห็นดว้ยว่าภาพยนตรม์ักจะผลิตขึน้จากการ “จอ้งมอง” ของผู้ชาย (male 
gaze) ท าใหผู้ห้ญิงเป็นเพียง “วตัถทุางเพศ” ท่ีใหผู้ช้ายไดจ้อ้งมองอยา่งไรก็ดี ในชว่งหลงัเม่ือมีการ
ประกอบสรา้งความหมายก็ย่อมมีการ “ท าลาย” ความหมายเดิม และเปล่ียนแปลงความหมายได ้
ตวัอย่างเช่นกรณีของกระแสของการเรียกรอ้งสิทธิสตรีสง่ผลท าใหเ้กิดภาพยนตรผ์ูห้ญิง (Women's 
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film) ท่ีเนน้การตอ่สูค้วามหมายของสตรีโดยเนน้ผูห้ญิงเก่ง และไม่ยอมแพต้่ออดุมการณแ์บบชาย
เป็นใหญ่ (กาญจนา แกว้เทพ, ม.ป.ป.; Smelik, 2007) 
 ประเด็นท่ีนา่สนใจ คือ การตอ่สูค้วามหมายตอ่อดุมการณห์ลกัในสงัคมยงัเป็นไปไดย้ากใน
ภาพยนตรก์ระแสหลกั แมก้ระทั่งภาพยนตรท่ี์เนน้การตอ่สูค้วามหมายของบคุคลท่ีเป็นผูข้ดัขืนต่อ
อุดมการณ์หลักในสังคมก็ยังมิอาจต่อสู้ไดท้ั้งหมด ดังปรากฏในงานของ ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 
(2553) ซึ่งศึกษาภาพยนตรไ์ทยท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลท่ีขดัขืนอ านาจของสงัคมในช่วง พ.ศ.2513-
2550 จ  านวน 57 เรื่อง ตวัอย่าง เช่น “ทองปาน” “เทวดาเดินดิน” “ดิฉันไม่ใช่โสเภณี” “ฉันผูช้ายนะ
ยะ” “สตัวป์ระหลาด” 
 จากการศกึษาพบวา่อดุมการณห์ลกัท่ีพบในภาพยนตรก์ลบัมิใช่อดุมการณ์ท่ีเนน้การตอ่สู้
ขัดขืนทั้งๆ ท่ีศึกษาภาพยนตรท่ี์เก่ียวข้องกับการต่อสู้แต่กลับกลายเป็นชุดอุดมการณ์หลัก ท่ี
ประกอบไปดว้ย (1) “อดุมการณใ์หถ้อย” หรือ การใหผู้ข้ดัขืนถอยจากการตอ่สูถ้ึง 22 เรื่อง โดยจะ
แสดงบทลงโทษส าหรับผู้คนท่ีหาญกล้าขัดขืน ภาพยนตรก์ลุ่มนี ้มักจะเป็นภาพยนตร์ท่ีเน้น
พฤติกรรมทางเพศของสตรีท่ีไม่ดี เช่น เมียนอ้ย เมียเก็บ ละเมิดจารีต กลุ่มอนัธพาล หรือแมก้ระทั่ง 
คนชัน้ล่างท่ีหาญกลา้ตอ่สู ้เช่น “ทองพนูโคกโพ ราษฎรเต็มขัน้” ส่วนอดุมการณอี์ก 3 แนวทางท่ีจดั
ไดว้่าเป็นอุดมการณห์ลกัจะมีอยู่เล็กนอ้ยประปราย ไดแ้ก่ (2) “อุดมการณ์ท่ีเนน้แนวทางการต่อสู้
ในลกัษณะทางเลือก” อนัหมายถึงการรอมชอมการตอ่สูใ้นแบบสนัติวิธี เช่น “หนองหมาวอ้” “ทอง
ปาน” (3) “อดุมการณป์ลอบประโลม” ผูข้ดัขึน้ ดงัจะปรากฏในแก่นเรื่องท่ีว่าไมว่า่จะล าบากแคไ่หน
ก็จะได้รับความสมหวังในตอนท ายหากต่อสู้ เช่น “หมากเตะรีเทิรน์ส” และ (4) “อุดมการณ์
ครอบง า” จะหมายถึงอดุมการณ์ท่ีเนน้การใหผู้ต้อ่สู ้ขดัขืนกลบัยอมรบัอดุมการณ์ท่ีสงัคมก าหนด 
เช่น การยอมรบัชนชัน้ในสังคมในภาพยนตรเ์รื่อง “อีสาวโรงงาน” และการยอมรบับทบาทสงัคม
มากกว่าความรูส้ึกส่วนตวั ในภาพยนตรเ์รื่อง “ชู”้ ท่ีสอนใหต้วัละครควรยอมรบับทบาท และชะตา
ชีวิตท่ีลิขิตใหเ้ธอเป็นภรรยาดีกว่าการท่ีจะกลับไปเป็นชูก้ับคนรกัเก่า ชุดอุดมการณ์หลักเหล่านี ้
รวมแลว้ 31 เรื่อง (มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณภาพยนตร์ท่ีศึกษา จ านวน 57 เรื่อง) ถือเป็นการ
ยอมรบักบัปัญหา และความไมเ่ทา่เทียม ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 
 สว่นอดุมการณท่ี์ขดัขึน้จรงิๆ หรือ ท่ีผูว้ิจยัเรียกว่า (5) “อดุมการณใ์หสู้”้ จะมีเพียง 26 เรื่อง 
ซึ่งจะเนน้เร่ืองศกัดิศ์รี การเสนอใหล้องตอ่สูแ้มจ้ะเป็นมือใหม ่และเนน้ย า้ถึงความยตุิธรรมมีอยู่จริง
จะมาถึงในท่ีสุด อดุมการณเ์หล่านีม้กัจะปรากฏในภาพยนตรท่ี์เนน้การต่อสูเ้ชิงอตัลกัษณข์องคน
บางกลุ่ม เช่น เพศท่ีสาม ผูห้ญิงแกร่ง ท่ีไม่จ  านนต่อจารีต ผูห้ญิงท่ีถูกข่มขืน และผูค้นท่ีขดัขืนกับ
การเมือง เศรษฐกิจโดยมีคนชัน้กลางเป็นผูน้  า ดังนัน้ แมภ้าพยนตรไ์ทยจะเสนอ เรื่องเล่าของผูข้ดั
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ขืนอ านาจของสงัคมก็จรงิ แตท่ว่าส่วนใหญ่กลบั ตอกย า้อดุมการณใ์หถ้อยออกจากการขดัขืนการ
เสนอแนวทางเลือก การปลอบประโลมการตอ่สู ้และการยอมรบัครอบง ามากกวา่จะใหสู้ ้
 นอกเหนือจากส านัก  Feminism ซึ่งให้ความสนใจการครอบง า  และการต่อสู้ของ
อดุมการณใ์นภาพยนตรแ์ลว้นกัวิชาการดา้นภาพยนตรย์งัไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการศกึษาอดุมการณใ์น
ภาพยนตรใ์นส านกัอ่ืนๆ อีก เชน่ 
 -ทฤษฎีเกยแ์ละเลสเบีย้น (gay and lesbian theory) จะสนใจประเด็นเรื่องเพศท่ีสามกับ
การต่อสูค้วามหมายของคนกลุ่ม ดงักล่าว ทฤษฎีกลุ่มนีพ้ฒันาไปสู่ทฤษฎีเควียร ์(queer theory) 
ซึ่งเนน้ ทัง้มิติของเพศท่ีสาม และรวมถึงคนท่ีแตกตา่ง เช่น คนพิการ ผูส้งูอายุ ฯลฯ โดยมองว่าคน
กลุม่ดงักลา่วเป็นกลุม่คนท่ีแปลก และแตกตา่งท่ีพยายามตอ่สูเ้พ่ืออตัลกัษณข์องตน 
 -ทฤษฎีภาพยนตรค์นด า (black cinema theory) สนใจภาพยนตรค์นผิวสีโดยมองว่า ท่ี
ผ่านมาสงัคมมกัจะผลิต และใหค้ณุคา่แตค่นผิวขาว และมองขา้มคนผิวด าไปแมแ้ต่ในภาพยนตร์
จงึตอ้งหนัมาตอ่สูเ้รียกรอ้งใหเ้กิดการผลิต และสรา้งอตัลกัษณภ์าพยนตรค์นด า 
 -ทฤษฎีภาพยนตรโ์ลกท่ีสาม (third world cinema) ศึกษาภาพยนตรข์องโลกท่ีสาม และ
โลกท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมโดยเริ่มจากละตินอเมริกา และสู่ประเทศโลก ท่ีสามอ่ืนๆ ทฤษฎี
ภาพยนตรโ์ลกท่ีส่ี (forth world cinema) หรือ บางแห่งจะเรียกว่า ethnographic film จะสนใจ
ภาพยนตรข์องคนกลุ่มนอ้ยท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีคนกลุ่มใหญ่ เช่น คนจีน ท่ีอาศยัในองักฤษ คนไทย
ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงคนกลุ่มชาติพนัธุต์า่งๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้เปา้หมายส าคญัคือการตอ่สูจ้ากการ
ครอบง าภาพยนตรโ์ลกท่ีหนึ่ง (หรือ ฮอลลีวูด้) และโลกท่ีสอง (หรือภาพยนตร ์แนวศิลปะของยโุรป) 
ของภาพยนตรโ์ลกท่ีสามและส่ี 
 -ภาพยนตรข์า้มชาติ (transnational film studies) จะมุ่งเนน้ภาพยนตรท่ี์เก่ียวโยงกับการ
ขา้มพืน้ท่ีของผูค้น หรือ กลุ่มคนพลัดถ่ิน ซึ่งเป็นผลมาจากระบบโลกาภิวัตนอ์ันท าใหพื้น้ท่ี และ
เวลาบีบแคบลง และมีผลต่อการผลิตเนื ้อหาของภาพยนตร ์การเผยแพร่รวมถึงการบริโภค
ภาพยนตร ์แนวคิดนีต้่างไปจากการก าหนดภาพยนตรท่ี์เนน้ความเป็นชาติ (national cinema) ซึ่ง
สนใจภาพยนตรท่ี์เนน้ความเป็นรฐัชาติเท่านัน้ ตวัอย่างภาพยนตรใ์นกลุ่มนี ้เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง 
Floating Live (1996) ภาพยนตรข์องประเทศออสเตรเลีย ผลิตโดย ผูก้  ากบัภาพยนตร ์Clara Law 
ซึ่งเกิดท่ีมาเก๊าแต่อพยพมาท่ีออสเตรเลีย จึงใหค้วามสนใจผลิตภาพยนตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการขา้ม
พืน้ท่ีขา้มพรมแดน ภาพยนตรเ์รื่องนีบ้อกเล่าเรื่องราวของครอบครวัชาวจีนท่ีตอ้งอพยพไปทั่วโลก 
อันเป็นผลมาจากการการท่ีฮ่องกงตอ้งกลับสู่ประเทศจีนในช่วง ค.ศ. 1997 (Iordanova, 2008: 
508-509)  
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 ภาพยนตรท์ัง้หมดนีใ้หค้วามสนใจทัง้รูปแบบ และเนือ้หาของภาพยนตรท่ี์ถูกอุดมการณ์
กระแสหลักก าหนดความหมาย โดยเฉพาะอุดมการณภ์าพยนตรก์ระแสหลักท่ีมักจะมาจากโลก
ตะวนัตกตลอดจนการต่อสูก้ับความหมายท่ีถูกก าหนดเพ่ือเปิดพืน้ท่ีอตัลักษณ์ และศกัดิ์ศรีของ
ผูค้นอนัไดร้บัอิทธิพลมาจากการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในยคุหลงัสมยัใหม่ 
 
 2.3 กลุม่ท่ีสาม การศกึษากลุ่มภาพยนตร ์แนวทางดงักล่าวตา่งไปจากการศกึษาท่ีผา่นมา
ในประเด็นเรื่อง “ปริมาณ” ของการศึกษาซึ่งจะเนน้ “กลุ่ม” ภาพยนตรม์ิไดศ้ึกษา หรือวิเคราะห์
เพียงภาพยนตรเ์รื่องเดียวแต่จะอาศัยการศึกษากลุ่มของภาพยนตร ์นอกจากนั้น การศึกษา
ภาพยนตรใ์นแนวทางนีย้ังขยายไปสู่การวิเคราะหบ์ริบทดว้ยจึงท าใหเ้ป็นการศึกษาแบบคู่ขนาน
ทัง้ตวับท และบริบทควบคูก่ัน ทัง้นีก้ารศึกษากลุ่มภาพยนตรย์งัสามารถจ าแนกไดเ้ป็นการศึกษา
ตระกูลภาพยนตร ์(genre studies) และการศึกษาประพันธกร (auteur theory) หรือผู้ก ากับ
ภาพยนตรใ์นกลุม่แรก การศกึษาตระกลูภาพยนตรเ์ป็นการพิจารณาถึงกลุ่มหนึ่งท่ีผลิตมาใกลเ้คียง
กนั ซึ่งดา้นหนึ่งมาจากสตูรส าเร็จของอตุสาหกรรมภาพยนตรท่ี์ผลิตขึน้เพ่ือใหภ้าพยนตรข์ายไดใ้น
เชิงพาณิชยโ์ดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัช่ือดงั และในอีกดา้นหนึ่งสตูรดงักลา่วก็สรา้งความคาดหวงั
ให้กับผู้ชมว่าภาพยนตร์ท่ีก าลังจะได้ชมมีรูปแบบ และเนื ้อหาเช่นไร เช่น ภาพยนตรเ์พลง 
ภาพยนตรร์กั ภาพยนตรผี์ แต่ถึงแม้จะมีสูตรส าเร็จ หรือ Convention หรือขนบ เพ่ือท่ีจะดึงดูด
ผูบ้ริโภคผูผ้ลิตก็ยังสามารถสรา้งสรรครู์ปแบบ หรือเนือ้หาใหม่ได ้หรือท่ีเรียกว่า invention หรือ
นวตักรรม เช่น ในภาพยนตรต์ระกลูผีไทยก็พฒันาจากการวิ่งหนีผีในวดัสูก่ารสรา้งแนวทางใหม่คือ
การสืบสวนหาการตายของผี หรือการพฒันาของหนงัรกัเพศเดียวกนัในตระกลูหนงัรกั (ก าจร หลยุ
ยะพงศ ์และสมสขุ หินวิมาน, 2552) 
 แนวทางการวิเคราะหต์ระกูลภาพยนตรส์ามารถวิเคราะหจ์ากองคป์ระกอบภายใน หรือ
การเล่าเรื่อง เช่น ตัวละคร โครงเรื่อง เวลา สถานท่ี และภาษาหนัง ตามแนวทาง Formalism 
นอกจากนัน้ยงัสามารถวิเคราะหถ์ึงอดุมการณ์ หรือความหมายท่ีแฝงอยู่ในตระกูลภาพยนตรต์าม
แนวทางมารก์ซิสต ์ดงัเชน่ ภาพยนตรร์กัสว่นใหญ่จะพบการเลา่เรื่องท่ีเนน้ตวัละครชายหญิงการฝ่า
ฟันอุปสรรคต่างๆ นับตั้งแต่ครอบครัวชาติ และแม้กระทั่ งความตาย และทั้งหมดนี้ก็ผลิตซ ้า
อดุมการณค์วามรกัเป็นสิ่งท่ีมีเหนือสิ่งอ่ืนใด (ก าจร หลยุยะพงศ ์และสมสขุ หินวิมาน, 2552) 
 ส าหรบัการศกึษาประพนัธกร หรือผูก้  ากบัภาพยนตร ์ก าเนิดขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง
เป็นตน้มา โดยนกัวิชาการชาวอเมริกัน นาม Andrew Sarris ในทศวรรษท่ี 1960 ซึ่งไดร้บัอิทธิพล
จากนักวิชาการ และนักวิจารณ์ฝรั่งเศสกลุ่มคล่ืนลูกใหม่ในช่วงทศวรรษ ท่ี 1950 ของวารสาร 
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Cahiers du Cinema โดยเฉพาะ Andre Bazin และ Fracois Trufaut แนวคิดดงักล่าวสนใจกลุ่ม
ภาพยนตรข์องผูก้  ากับคนเดียวกันโดยมองว่าผูก้  ากบัเปรียบเสมือน “ศิลปิน” ผูใ้ชก้ลอ้งสรา้งสรรค์
ศลิปะโดยจอภาพยนตรก็์คือ “ผืนผา้ใบ” ทัง้นี ้ความคดิดงักล่าวยืนยนัใหเ้ห็นว่าภาพยนตรก็์ไม่ตา่ง
ไปจากศิลปะแขนงอ่ืนๆ จึงตอ้งมีศิลปินผูร้งัสรรคง์านหาใช่เป็นเพียงวฒันธรรมมวลชนเท่านัน้ทัง้นี ้
ศิลปินท่ีส านกันีใ้หค้วามสนใจเป็นผูก้  ากบังานทัง้หมดก็คือ “ผูก้  ากับภาพยนตร”์ นั่นเอง (บญุรกัษ ์
บญุญะเขตมาลา, 2552) 
 การวิเคราะหใ์นส านกันีจ้ึงใหค้วามสนใจว่า ผูก้  ากับภาพยนตรใ์นฐานะศิลปินจะสามารถ
สรา้งสรรคค์วามคดิสู่ภาพยนตรไ์ดอ้ย่างไรภายใตข้อ้จ ากดัของส่ือภาพยนตรต์ลอดจนขอ้จ ากดัของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรย์ิ่งไปกว่านัน้การวิเคราะหต์ามทฤษฎีประพันธกรยังสนใจการวิเคราะห์
รูปแบบ และเนือ้หาตามสูตรของผูก้  ากับ โดยเฉพาะการใหค้วามสนใจต่อจัดองคป์ระกอบภาพ 
(Mise-en-scene) จนเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั หรือ ท่ีเรียกว่า metteur-en-scene ภาพยนตรข์อง
ผูก้  ากบัคนเดียวกนัจงึกลายเป็น “ลายเซ็น” หรือ เอกลกัษณข์องผูก้  ากบั ดว้ยเหตนีุ ้นกัวิชาการบาง
ท่านจึงจดัใหก้ารศึกษาตามแนวทางประพนัธกรยงัอยู่ในกลุ่มรูปแบบนิยม (Formalism) อีกแบบ
หนึ่งดว้ย (กฤษดา เกิดดี, 2548 : 201) ดงันัน้ หากวิเคราะหภ์าพยนตรข์องผูก้  ากบัคนเดียวกนัก็จะ
ท าใหเ้ห็นตวัตนของผูก้  ากับท่านนัน้ในภาพยนตร ์ดงัเช่น สปีลเบิรก์ ฮิชค็อก และหม่อมเจา้ชาตรี
เฉลิม ยุคล ในอีกดา้นหนึ่งการศึกษาประพันธกรยังขยายการศึกษาสู่การพัฒนาความคิดของผู้
ก ากบั (evolution) โดยจะวิเคราะหก์ลุ่มหนงัของผูผ้ลิตทัง้หมดควบคูก่บับรบิทสงัคมท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ภาพยนตรท่ี์ผลิตดว้ย ในช่วงหลงัการวิเคราะหภ์าพยนตรใ์นส านกันีเ้ริ่มถกูวิจารณว์่าอาจมอง
เฉพาะผูก้  ากบัภาพยนตรบ์างคน และหลีกเล่ียงการมองผูก้  ากบัภาพยนตรอี์กหลายคนอนัท าใหเ้กิด
ความล าเอียงหรืออคติในการวิจารณ์อีกทัง้เกิดขอ้ถกเถียงว่าผูก้  ากับภาพยนตรจ์ะมีอิทธิพลเป็น
ศิลปินในการผลิตภาพยนตรค์นเดียว หรือไม่ ตลอดจนมองขา้มผู้ร่วมงานท่านอ่ืน ๆ (บุญรกัษ ์
บญุญะเขตมาลา, 2552 และ กฤษดา เกิดดี, 2548) 
 
3. กลุม่ทฤษฎีผูร้บัสาร  
 การศกึษาภาพยนตรก์ลุ่มสดุท าย คือ การศกึษาผูร้บัสารนกัวิชาการบางท่านจดัการศกึษา
กลุ่มนีอ้ยู่ในกลุ่มการศึกษาบริบท แต่ส  าหรบัในท่ีนีจ้ะขอจ าแนกเป็นกลุ่มท่ีสามเพราะนอกจากจะ
เป็นแนวทางการศึกษาท่ีให้ความส าคัญกับผู้รับสารแล้ว การศึกษาผู้รับสารยังเป็นหัวใจของ
การศึกษาของส านักวัฒนธรรมศึกษาซึ่งเป็นส านักท่ีทรงอิทธิพลในการศึกษาภาพยนตรใ์นยุค
ปัจจุบนันับตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1980 เป็นตน้มา โดยใหค้วามสนใจพลังอ านาจของผูร้บัสารในการ
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ตอ่สูต้อ่รองความหมายซึ่งตา่งไปจากส านกับริบทท่ีมกัจะมองว่าภาพยนตรเ์ป็นส่ือท่ีผลิต และตอก
ย า้อุดมการณ์ตามแนวทางของมารก์ซิสต ์แต่ก่อนท่ีจะน าไปสู่การศึกษาภาพยนตรต์ามแนวทาง
ภาพยนตรศ์ึกษามิไดห้มายความว่าไม่มีการศึกษาผูร้บัสารก่อนหนา้นัน้ ท่ีผ่านมาการศึกษาผูร้บั
สารภาพยนตรส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มย่อยคือ การศึกษาพฤติกรรมการชม การศึกษาจิต
วิเคราะหก์บัภาพยนตร ์และการศึกษาการตีความหมายในภาพยนตรข์องส านกัวฒันธรรมศึกษา 
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 กลุม่แรก การศกึษาพฤตกิรรมการชมเป็นการศกึษาผูร้บัสารตามแนวคิดจิตวิทยา และ
การตลาดของผูผ้ลิตภาพยนตร ์เพ่ือศกึษาว่าใครคือผูช้มภาพยนตรช์มดว้ยเหตผุลอะไร ตอ้งการชม
ภาพยนตรอ์ะไร การส ารวจดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าผูช้มภาพยนตรม์ักจะมีความตอ้งการหลาก 
หลายในเบือ้งตน้ผูช้มภาพยนตรม์กัเป็นกลุ่มคนเมือง วยัรุ่น คนท างาน (แต่เม่ือมีลูกก็จะลดการ
บริโภคลงทดแทนด้วยการบริโภคโทรทัศน์) รับชมเป็นกิจกรรมกลุ่ม และ ท่ีส าคัญคือ มีความ
ตอ้งการท่ีจะหลุดพน้ หรือหนีจากโลกท่ีสับสนวุ่นวาย (escapism) ภาพยนตรจ์ึงกลายเป็นพืน้ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของเขาเหล่านัน้ ในทัศนะของนกัวิชาการกลุ่มมารก์ซิสตม์องเป้าหมาย
ดงักลา่วจะชว่ยท าใหผู้ค้นโดยเฉพาะในสงัคมทนุนิยมอตุสาหกรรมสามารถคลายปัญหาไดช้ั่วคราว 
และ กา้วไปท างานเพ่ือตอบสนองตอ่สงัคมทนุนิยมอตุสาหกรรมไดต้อ่ไปในฟากของผูผ้ลิตจึงผลิต
ภาพยนตรป์ระเภทเนน้ความบนัเทิงความสนกุสนานบู๊แอกชนัเพ่ือดงึดดูผูช้ม ในปัจจบุนัพฤติกรรม
การรบัชมภาพยนตรเ์ริ่มแปรเปล่ียนไป และเริ่มเกิดกลุ่มผู้ชมท่ีติดตามภาพยนตรอ์ย่างจริงจัง 
(active audience) กลุ่มดงักล่าวสนใจอา่นบทวิจารณภ์าพยนตรก์่อนชมนิยมการวิจารณห์ลงัจาก
ชมภาพยนตรท์ัง้ผ่านการพดูคยุการเขียนผ่านเว็บไซต ์บางคนถึงกบัเขียน และสรา้งภาพยนตรต์อน
ตอ่จากภาพยนตรท่ี์ตนไดร้บัชม และประทบัใจรวมถึงการรวมพลงัเพ่ือตอ่สูเ้พ่ือภาพยนตร์ท่ีตนช่ืน
ชอบดังเช่น กรณีของเครือข่ายคนดูหนังท่ีต่อสู้การเซ็นเซอร์ภาพยนตรเ์รื่อง Insects in the 
Backyard และความไม่เป็นธรรมของการขึน้ค่าชมภาพยนตรใ์นช่วง พ.ศ. 2554 (Bioscope ฉ.
116 กรกฎาคม 2554: 27) การรวมกลุ่มถือเป็นการพัฒนาผูช้มคนธรรมดาใหก้ลายเป็นผูช้ม ท่ีมี
พลงั และมิใชแ่ตเ่ป็นเพียงผูบ้รโิภคแตก่ลายเป็นพลเมือง (citizen) ท่ีตระหนกัถึงสิทธิของตน 
 3.2 กลุม่ท่ีสอง การศกึษาจิตวิเคราะหก์บัภาพยนตรเ์ป็นการวิเคราะหภ์าพยนตรต์ามส านกั
จิตวิ เคราะห์ (psychoanalysis) ตามแนวทางของฟรอยด์ (Sigmund Freud) และ ลากอง 
(Jacques Lacan) ซึ่งสนใจจิตวิทยาท่ีลึกลงไปของมนุษย์ในระดับจิตไร้ส  านึก (unconscious) 
มากกว่าการมองจิตวิทยาในระดับต้นแบบกลุ่มแรกทฤษฎีจิตวิเคราะห์เริ่มก้าวเข้ามาศึกษา
ภาพยนตรใ์นทศวรรษ ท่ี 1970 โดยมองวา่การวิเคราะหค์วามฝันของจิตวิเคราะหก็์ไมไ่ดต้า่งไปจาก
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การวิเคราะหภ์าพท่ีปรากฏในภาพยนตร ์เพราะภาพยนตร์เป็นพืน้ท่ีท่ีแฝงไปดว้ยความคิด หรือ
ความปรารถนาบางอย่างท่ีไม่อาจพูดไดใ้นชีวิตจรงิ การศกึษาภาพยนตรต์ามส านกันีจ้ะท าใหเ้ห็น
ความตอ้งการอดุมการณ ์และอตัลกัษณข์องคนในสงัคม ทัง้นีห้วัใจส าคญัของการศกึษาในส านกันี ้
จะสนใจการดูของผู้ชมทั้งในเรื่องอ านาจ และการสรา้งตัวตนของมนุษย ์(Turner, 1999: 131) 
ส านัก Feminism ถือเป็นส านักส าคัญท่ีน าทฤษฎีของส านักจิตวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้กับ
ภาพยนตรโ์ดยสนใจเรื่องอ านาจการจอ้งมองในภาพยนตรโ์ดยเฉพาะในงานของ Laura Mulvey 
นกัสตรีนิยมท่ีศกึษาภาพยนตรผ์ูมี้ช่ือเสียงโดดเดน่ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 จากผลงาน เรื่อง Visual 
Pleasure and Narrative Cinema (1988) ซึ่งชีว้่าภาพยนตรเ์ป็นส่ือของผูช้าย ผูห้ญิงท่ีปรากฏใน
ภาพยนตรล์ว้นแลว้ถกูผูช้ายจอ้งมอง หรือ ท่ีเรียกวา่ male gaze ทัง้จากผูก้  ากบัภาพยนตร ์ผูก้  ากบั
ภาพ และเม่ือปรากฏในจอภาพก็ยงัถกูจ้องมองจากผูช้มท่ีมีลกัษณะการมองแบบผูช้ายไม่ตา่งกัน 
ผูห้ญิงไม่อาจหลุดพน้จากการเป็นเหย่ือของผูช้าย ผูห้ญิงจึงไม่อาจน าเสนอภาพท่ีตนตอ้งการแต่
กลายเป็นภาพท่ีคนอ่ืนอยากมอง และเป็นเพียงวตัถุ ส่วนผูช้มก็ไดก้ลายเป็นผูมี้อ านาจในการจอ้ง
มองอยา่งหลงใหล หรือสขุท่ีไดจ้อ้งมอง (Scopophilia) 
 ในขณะท่ีดา้นแรกการชมภาพยนตรเ์ก่ียวโยงกับอ านาจการควบคุมแต่ในอีกดา้นหนึ่ง
ส านักนีย้ังพิจารณาถึงการเลียนแบบสิ่ง ท่ีเห็นในภาพยนตรต์ามทฤษฎีของลากอง (Jacques 
Lacan) การชมภาพยนตรเ์ปรียบเสมือนกบัการท่ีผูช้มก าลงัอยู่ในภาวะ “mirror stage/phase” ซึ่ง
เป็นขัน้ตอนการสรา้งตัวตนของมนุษยจ์ากการดูกระจกเงา และหลงใหลเรือนร่างท่ีไดจ้อ้งมอง 
(narcissistic) เม่ือประยุกต์แนวคิดดังกล่าวกับภาพยนตรก็์จะพบว่าการจ้องมองตัวละครใน
ภาพยนตรท์  าใหลื้มตวัตนท่ีมีอยู่ชั่วคราว ส่วนหนึ่งเน่ืองจากผูช้มอยู่ในท่ีมืดจึงง่ายต่อสภาวะแห่ง
การยอ้นกลบัไปสู่การจอ้งมองตนเองในกระจก ผูช้มจึงไดส้รา้งตวัตนขึน้มาจากตวัละคร ท่ีเห็นใน
ภาพยนตรด์ว้ยการเลียนแบบ และหลงใหลตวัละครซึ่งตา่งจากการจอ้งมองดว้ยมมุมองเชิงอ านาจ 
(Turner 1999: 133-135) เม่ือผูช้มเห็นพระเอกในละครก็จะมีแนวโนม้อยากเป็นแบบตวัละครใน
ภาพยนตร ์หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการอา้งอิงเพ่ือสรา้งตนเอง (identification) (กาญจนา แกว้เทพ 
และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 620-621) 
 Mulvey ขยายความว่า ผูช้มจะถกูก าหนดใหม้องผูห้ญิงแบบเป็นเหย่ือในทางตรงกันขา้ม 
ผูช้มก็จะเช่ือมโยง หรือเลียนแบบกับตวัละคร พระเอกเพราะภาพของพระเอกจะมีความสมบูรณ์
พรั่งพรอ้มน่าหลงใหลการดพูระเอกในจอก็ไม่ต่างจากการเห็นตวัเองท่ีสมบูรณจ์ากกระจกจึงเกิด
ความหลงใหล และน าไปสู่การอา้งอิงทัง้หมดนีก็้เน่ืองจากไวยากรณภ์าพยนตรก์ระแสหลกัจะอยู่
ภายใตอ้ดุมการณผ์ูช้ายเป็นใหญ่ (โดยไม่เปิดพืน้ท่ีส  าหรบัผูห้ญิง) และท่ีส าคญัคือ การก าหนดให้
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ผูช้มตอ้งรบัชมภาพยนตรแ์บบผูช้ายผ่านกลอ้งท่ีผูช้ายก ากบั/ถ่ายท า ผา่นการจอ้งมองของตวัละคร
ชายท่ีมีอ านาจเหนือสตรีในภาพยนตร ์ผูช้มภาพยนตรจ์ึงกลายเป็นผูช้ายโดยปริยาย (Mulvey อา้ง
ถึงใน Chaudhuri, 2006: 34-35) 
 ตามแนวคิดจิตวิเคราะหก์ารท างานของภาพยนตรท่ี์มีประสิทธิภาพก็เน่ืองจากการฉาย
ภาพยนตรใ์นท่ีมืดแม้ผู้ชมจะดูแบบรวมกลุ่ม แต่กลับสรา้งบรรยากาศให้รูส้ึกดูคนเดียว และมี
อ านาจในการจอ้งมองตลอดจนการสรา้งตวัตนตามสิ่งท่ีเห็นบนจอไดง้่าย ถึงแมท้ฤษฎีของส านกันี ้
จะมีคณุูปการตอ่การวิเคราะหภ์าพยนตรโ์ดยเฉพาะในส านกัสตรีนิยม แต่ก็ถกูวิจารณใ์นช่วงหลงั
ในทศวรรษท่ี 1980 โดยเฉพาะการจอ้งมองแบบผูช้ายจะครอบคลมุภาพยนตรท์กุเรื่องได้ หรือไม ่มี
หรือไม่ท่ีผูช้มบางคนสามารถหลุดจากกรอบดงักล่าว เช่น กลุ่มผูช้ม ท่ีรกัเพศเดียวกัน กลุ่มคนด า 
กลุ่มคนเอเชีย มีภาพยนตรป์ระเภทอ่ืนอีก หรือไม่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความปรารถนา และความ
ตอ้งการของผูห้ญิงมากกวา่การมองว่าผูห้ญิงเป็นเพียงเหย่ือมี หรือไมท่ี่เกิดการสรา้งอตัลกัษณข์อง
ความเป็นสตรีผา่นเสือ้ผา้หนา้ผมของดาราท่ีไดช้มอนัหมายความวา่เหลา่สตรีไมจ่  าเป็นตอ้งตกเป็น
เหย่ือของการจอ้งมองอย่างเดียวแต่มีอ านาจในการก าหนดตวัตนไดด้ว้ย นอกจากนัน้ผูห้ญิงจะ
กลายเป็นคนท่ี “จอ้งมอง” ได ้หรือไม่ หรือ female gaze เช่น กรณีการจอ้งมองเรือนรา่งดาราชาย
ซึ่งในชีวิตจริงไม่อาจจอ้งมองได ้รวมถึงขยายไปสู่การจอ้งมองของเพศท่ีสาม หรือ queer gaze 
(Wojcik, 2007: 539) ค าถามต่างๆ เหล่านีน้  าไปสู่การพัฒนาการศึกษาผูช้มในกลุ่ม ท่ีสามท่ีมอง
ผูห้ญิงท่ีมีอ านาจในการอา่น และตีความหมายภาพยนตร ์
 3.3 กลุ่มท่ีสาม การศึกษาการตีความหมายในภาพยนตรเ์ป็นหวัใจของส านกัวฒันธรรม
ศึกษา ส านกัดงักล่าวถือก าเนิดขึน้ท่ีประเทศองักฤษใน ค.ศ.1964 ณ มหาวิทยาลยั Birmingham 
และ เริ่มก้าวมาวิเคราะหภ์าพยนตรใ์นทศวรรษท่ี 1980 หัวใจหลกัของส านักนีจ้ะเน้นการศึกษา
วฒันธรรมในชีวิตประจ าวันภาพยนตรก็์ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมในชีวิตประจ าวันจึงกลายเป็น
วตัถดุิบท่ีนกัวิชาการในกลุ่มนี ้ใหค้วามสนใจแนวทางการศกึษาภาพยนตรข์องส านกันีป้ระกอบไป
ดว้ย 2 ดา้น คือ 
 ดา้นแรก ภาพยนตรถื์อเป็นเครือข่ายวฒันธรรมท่ีผลิตซ า้ และสรา้งอุดมการณต์่างๆ ตาม
ทศันะของมารก์ซิสตก์ารศกึษาภาพยนตรจ์ึงตอ้งศกึษาบริบทดงัแนวทางมารก์ซิสตใ์นหวัขอ้ ท่ีผ่าน
มาเพื่อเผยใหเ้ห็นการซุกซอ่นอดุมการณใ์นภาพยนตรท์ัง้อดุมการณห์ลกั และอดุมการณร์อง 
 แตใ่นอีกดา้นหนึ่ง ส  านกัวฒันธรรมศกึษาก็ใหค้วามสนใจตอ่พลงัอ านาจผูร้บัสารในฐานะ 
active โดยมองว่าแมโ้ครงสรา้งจะมีอ านาจในการก าหนดความหมายก็ตามแต่ในเวลาเดียวกัน
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มนษุยก็์ยอ่มมีความสามารถในการตอ่สูต้อ่รองความหมายดว้ยเชน่กนั แนวทางการศกึษาจึงขยาย
สูก่ารพิจารณาผูร้บัสารไปพรอ้มกนั (Willis, 1995; Wojcik, 2007)  
 การมองผูร้บัสารท่ีมีอ านาจในการตอ่รองความหมายถือเป็นกา้วส าคญัของการศกึษาผูร้บั
สารของภาพยนตรซ์ึ่งอาจต่างไปจากการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีอาจเนน้การชมในระดับปัจเจก หรือ
ระดบับุคคล แต่ส  านกันีจ้ะใหค้วามสนใจการรบัชมภาพยนตรใ์นฐานะกลุ่มบุคคลมากกว่า และท่ี
ส าคญัคือการมองว่ากลุ่มบุคคลท่ีชมภาพยนตรน์ัน้มิไดถู้กครอบง าเสมอไปแต่จะตีความหมายท่ี
แตกต่างหลากหลายไปตามทุน หรือประสบการณ์ท่ีตนเองมีอยู่ดงัท่ี Stuart Hall (1980) หนึ่งใน 
นกัวิชาการส านกันีอ้ธิบายว่าการตีความหมายของผูร้บัสารมีไดอ้ย่างนอ้ย 3 แบบคือ การตีความ
ไปตามความหมายท่ีผูผ้ลิตสรา้ง (preferred meaning) การตีความหมายตรงกันขา้มจากผูผ้ลิต 
(oppositional meaning) และการตีความหมายแบบต่อรอง (negotiated meaning) หรือการ
ยอมรบัความหมายในระดบัหนึ่ง และต่อรองความหมายในระดบัหนึ่งในทศันะดงักล่าวนอกจาก
มองว่าผูร้บัสารมีพลังแลว้ยังมองว่าความหมายมีไดห้ลากหลายขึน้อยู่กับว่าใครจะก าหนด หรือ
ตีความหมายไดอ้ยา่งไร ดงัตวัอย่างเช่น การรบัชมภาพยนตรเ์รื่อง “จนัดารา” ซึ่งมีเนือ้หาท่ีกลา่วถึง
ปัญหาทางเพศแบบชายเป็นใหญ่ของไทยผูเ้ขียนทดลองใหน้ักศึกษาในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
รบัชมพบว่านักศึกษาจากเวียดนามปฏิเสธการรบัชมภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวเพราะมอง ว่าเป็น
ภาพยนตรโ์ป๊เปลือยในทางกลบักนันกัศกึษาจากประเทศฟิลิปปินส์ท่ีภาพยนตรโ์ป๊เปลือยเป็นเรื่อง
ปกติตลอดจนนกัศกึษาจากอินโดนีเซียท่ีมีประสบการณจ์ากเพ่ือนบา้นท่ีตกอยู่ในสภาวะใกลเ้คียง
กบัตวัละครในภาพยนตร ์ผูช้มทัง้สองกลุ่มตา่งถอดรหสัตรงกบัท่ีผูผ้ลิตภาพยนตรต์อ้งการน าเสนอ
วา่เป็นภาพยนตรท่ี์ตีแผ่ปัญหา และประณามความชั่วรา้ยของระบบปิตาธิปไตยของสงัคม ส าหรบั
นกัศกึษาสตรีชาวไทยเม่ือไดช้มภาพยนตรก์ลบัตอ่รองความหมายกล่าวคือ ในดา้นหนึ่งยอมรบัว่า
มีเหตกุารณด์งักล่าวจริง แต่ในเวลาเดียวกนันกัศกึษาชาวไทยก็ปฏิเสธว่าภาพท่ีเห็นในภาพยนตร์
ไม่ไดเ้กิดขึน้แลว้ในปัจจุบนั แมแ้ต่ดาราท่ีเล่นเป็นตวัเอกยังเป็นดาราฮ่องกง เพราะไม่ตอ้งการให้
เพ่ือนนกัศกึษาตา่งชาติมองเธอเหมือนตวัละครในภาพยนตร์ท่ีตกอยู่ใตอ้  านาจปิตาธิปไตย (ก าจร 
หลยุยะพงศ,์ 2547) 
 การวิเคราะหภ์าพยนตรด์ว้ยส านกันีม้กัจะใหค้วามสนใจกลุ่มคนท่ีรบัชมภาพยนตร ์และ
ตีความหมายในภาพยนตรว์า่มีลกัษณะ เช่นไร โดยมกัจะเจาะกลุ่มเปา้หมายเฉพาะ และศกึษาใน
ลกัษณะ ethnographic reception Studies หรือการศึกษาเจาะลึกในกลุ่มคน เฉพาะกลุ่มต่อการ
ดหูนงัเรื่องหนึ่งๆ โดยในล าดบัแรกจะศกึษาตวับท เพ่ือเผยใหเ้ห็นอดุมการณท่ี์แฝงเรน้ในหนงั ระดบั
ต่อมาจะศึกษาลักษณะของกลุ่มคนดงักล่าว ว่าคือใครมีความเก่ียวโยงกับเนือ้หาในภาพยนตร์
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อยา่งไร และปิดทา้ยดว้ยการศกึษาการอ่านความหมายของภาพยนตรท่ี์เลือก เชน่ กลุ่มคนพลดัถ่ิน
ท่ีไดช้มภาพยนตรข์องประเทศบ้านเกิด การศึกษากลุ่มเกยห์ลังจากชมภาพยนตรก์ลุ่มรกัเพศ
เดียวกัน การศึกษาแนวทางนีจ้ะเผยใหเ้ห็นการอ่านความหมายของกลุ่มคนดงักล่าวเพ่ือสรา้งอตั
ลกัษณ์ หรือตวัตนของกลุ่มย่อยอนัเป็นพลงัของบุคคลท่ีมีเหนือกว่าการก าหนดความหมายของ
สงัคม 
 นอกเหนือจากการวิเคราะหก์ารตีความหมายแลว้ ส านกัวฒันธรรมศกึษายงัใหค้วามสนใจ
ศกึษาผูช้มในแบบอ่ืนๆ ซึ่งยงัคงมุ่งเนน้การใหค้วามส าคญัของผูร้บัสารในฐานะ active อยู่ดงัเช่น 
การศกึษากลุม่แฟนภาพยนตรก์ารศกึษาดารา และการศกึษาการเช่ือมโยงของตวับท 
 กรณีแรกการศกึษากลุ่มแฟนภาพยนตรจ์ะมองว่าผูช้มกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่ม ท่ีกระตือรือรน้ และ
ติดตามดารา นอกจากนัน้แนวทางดงักล่าวยงัเริ่มขยายสู่การศกึษาดารา (star studies) โดยมอง
ว่าดารามิใช่แคน่กัแสดง แตเ่ป็นบุคคลท่ีตอ้งมีบุคลิกโดดเด่นทัง้ในจอ และนอกจอเพ่ือดึงดดูแฟน
ภาพยนตรใ์หต้ดิตาม 
 การศึกษาดารายงัยอ้นกลบัไปสู่การศกึษาอุดมการณ ์โดยเฉพาะงานของ Richard Dyer 
(1986 อา้งถึงใน Turner, 1999: 124-125) พบว่าดาราเป็นสัญญะท่ีถูกสรา้งขึน้มา และสามารถ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เช่น ริชารด์ เกียร ์เปล่ียน
ความหมายตนเองจากนักแสดงชายเซ็กซ่ีสู่นักเรียกรอ้งเสรีภาพของทิเบตนอกจากนัน้ Dyer ยัง
ศกึษาอดีตดาราช่ือดงั มาริลีน มอนโร และเผยใหเ้ห็นว่า มอนโร คือผลพวงของวาทกรรมเสรีภาพ
ทางเพศ ในยคุทศวรรษท่ี 1950 ท่ีแสดงออกถึงเสรีภาพความเป็นธรรมชาติ และ ความเป็นผูใ้หญ่ 
ซึ่งตรงกนัขา้มกบัอดุมการณก์ระแสหลกัยคุอดีตท่ีครอบง าผ่านสถาบนัศาสนา มอนโร จึงสามารถ
เปิดเผยทางเพศยั่วยวน และน่ีเองท่ีส่งผลใหผู้ช้มช่ืนชอบประทบัใจ และยกย่องใหเ้ธอกลายเป็น 
สญัลกัษณท์างเพศ 
 การศึกษาการเช่ือมโยงของตวับท หรือสมัพนัธบท หรือ สหบท (intertextuality) ก็เป็นอีก
หนึ่งในแนวทางท่ีศึกษาผูช้มรวมถึงตวับทของส านกัวฒันธรรมศกึษา โดยพิจารณาว่าไม่มีตวับทท่ี
ใหมอี่กตอ่ไปแลว้ แตต่วับทจะมีลกัษณะเช่ือมโยงกบัตวับทเดิมในอดีตนั่นก็หมายความว่าจากเดิม
ท่ีพิจารณาว่าภาพยนตรเ์ป็นศิลปะท่ีสรา้งสรรคข์ึน้มาแต่ในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernism) 
กลบัมองว่าตวับทท่ีเห็นมีเงาของอดีตท่ีผา่นมาไม่วา่จะเป็นการผลิตซ า้จากตวับทเดมิ การผลิตจาก
นิยายสู่ภาพยนตร ์การเช่ือมโยงจากภาพยนตรเ์รื่องเก่า หรือแมก้ระทั่งการเช่ือมโยงกับบริบทอ่ืนๆ 
เช่น การน ารูปแบบเนือ้หาจากส่ืออ่ืนๆ มาตดัแปะ (pastiche) และสรา้งเป็นภาพยนตรเ์รื่องใหม่
เชน่ ภาพยนตรเ์รื่อง “หมานคร” 
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 นอกจากนัน้ การเช่ือมโยงของตวับทยงัเก่ียวขอ้งกับผูร้บัสาร ในดา้นของการ ท่ีผูร้บัสารจะ
เป็นผูเ้ช่ือมโยงเรื่องราวจากตวับทท่ีหนึ่งไปสู่ตวับทท่ีสอง และสาม ความหมายจึงมิไดห้ยดุนิ่งกบัท่ี 
(not fixed) แต่จะกระจัดกระจายไปตามบริบทต่างๆ ทั้งในฟากของการผลิต และฟากของการ
บริโภคซึ่งผูช้มจะตอ้งเขา้ใจบริบทท่ีหลากหลายอนัจะส่งผลใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจความหมายใน
ภาพยนตร ์ดงันัน้การวิเคราะหภ์าพยนตรต์ามแนวทางการเช่ือมโยงนีจ้ึงจะพิจารณาความสมัพนัธ์
ของภาพยนตรเ์รื่องดงักล่าวกับบริบทต่างๆ ทัง้ภาพยนตรเ์รื่องอ่ืนส่ืออ่ืนๆ สงัคม และวฒันธรรม
และแมแ้ตผู่ช้มเอง (ประชา ลวีุรานนท,์ 2540) 
 
สรุปการวิเคราะหภ์าพยนตรด์ว้ยทฤษฎี 

การวิเคราะหภ์าพยนตรเ์ป็นการน าทฤษฎีมาใชเ้พ่ือท าความเขา้ใจภาพยนตรส์ามารถ
จ าแนกไดเ้ป็นการวิเคราะหต์วับท บริบท และผูร้บัสารแต่อย่างไรก็ดีสิ่งท่ีพึงตระหนกัมี 3 ประการ 
คือ 
 -ประการแรก การใชท้ฤษฎีท่ีส่องใหเ้ห็นความจริงในภาพยนตรต์อ้งพึงระลึกว่าทฤษฎีจะ
สอ่งใหเ้ห็นความจรงิบางสว่นเสีย้วเทา่นัน้ แตล่ะทฤษฎีก็จะมี “พลงัการอธิบาย” ปรากฏการณ ์หรือ
ท าให้เห็นมุมมองบางส่วน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการก าหนดการรบัรูใ้ห้กับเรา ดังนัน้หากใช้
ทฤษฎีใดในการวิเคราะหก็์จะเห็นความจริงตามท่ีทฤษฎีอธิบาย เช่น การใชท้ฤษฎี Formalism ก็
จะเห็นรูปแบบของภาพยนตรท่ี์มาจากมุมมองแห่งศิลปะอนัเป็นผลจากการสรรคส์รา้งของผูก้  ากับ
ภาพยนตร ์แตห่ากใชท้ฤษฎี Semiology ก็จะเห็นความหมายท่ีก าหนดจากสงัคม 
 -ประการท่ีสอง การใชท้ฤษฎีอาจมีลกัษณะผสมผสานกนั เช่น การใชท้ฤษฎีวิเคราะหต์วั
บทคูก่บับรบิท ดงัเช่น ทฤษฎี genre และ auteur เป็นตน้ รวมถึงอาจผสมกบัการวิเคราะหผ์ูร้บัสาร
ไดด้ว้ย โดยเฉพาะการศกึษาตามแนวทางวฒันธรรมศกึษาท่ีดา้นหนึ่งจะศกึษาอดุมการณท่ี์ก าหนด
ความหมายก่อน และหลงัจากนัน้จึงศกึษาการตีความหมายของกลุ่มผูร้บัสาร นอกจากนัน้ทฤษฎี
ส านกัมารก์ซิสตก็์สามารถผสมผสานกับส านกัจิตวิเคราะห ์เพ่ืออธิบายใหเ้ห็นกลไกการครอบง า
ความหมายท่ีเจาะลกึลงไปในระดบัจิตไรส้  านกึ 
 -ประการสดุทา้ย เน่ืองจากทฤษฎีดา้นภาพยนตรมี์ลกัษณะวิวฒันอ์ยู่ตลอดเวลา ทัง้ในหมู่
ของนกัวิชาการดา้นภาพยนตรต์ลอดจนนกัวิชาการดา้นอ่ืนๆ ท่ีสนใจใชภ้าพยนตรเ์ป็นวตัถดุิบแห่ง
การศึกษา และแมก้ระทั่งผลกระทบจากสภาพสังคมท่ีแปรเปล่ียนไปการศึกษาภาพยนตรจ์ึงยัง
รุดหนา้ไปอีก เชน่ ภาพยนตรก์บัการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี การศกึษาเครื่องแตง่กายในภาพยนตร ์
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การแสดงเรือนร่าง (body) เสียง ฉาก การใช้ส  านัก Postmodermism, Postcolonialism ในการ
วิเคราะหภ์าพยนตร ์กฎหมาย และการควบคมุ เป็นตน้ 
 
2.ทุนทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมตามความหมายของพระยาอนุมานราชธน  (2515) ได้ให้ความหมายว่า
วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษยใ์นส่วนรวมผลิตสรา้งมันขึน้มาโดยการเรียนรูจ้ากกัน  และสืบต่อเป็น
ความเจริญก้าวหน้า หรืออาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมเป็นส่วนทั้งหมดท่ีซับซอ้น ซึ่งประกอบดว้ย
ความรู ้ความเช่ือศลิปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี  
 วัฒนธรรมในความหมายท่ี สุพัตรา สุภาพ (2518) ไดใ้ห้ไว้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างท่ี
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนษุยใ์นสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสงัคมหนึ่งมนษุยไ์ดค้ิดสรา้งระเบียบ 
กฎเกณฑ ์วิธีในการปฏิบตัิ การจดัระเบียบตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู ้เทคโนโลยี
ตา่งๆ ในการควบคมุ และใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติ 
 ก่อ สวัสดิพานิช (2525) ไดใ้ห้ค  านิยามของวัฒนธรรมไวว้่าวัฒนธรรมไดแ้ก่ผลรวมของ
ลกัษณะอนัเดน่ชดัทางจิตใจ วตัถ ุปัญญา และอารมณ ์ซึ่งเป็นคณุลกัษณะของกลุ่มชน หรือสงัคม
หนึ่งโดยวฒันธรรม แตล่ะวฒันธรรมจะมีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการคือ 
 1. ความเช่ือทางวฒันธรรม คือ ความคิดของมนุษย์ หรือกลุ่มชนในสังคมหนึ่งท่ีเก่ียวกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัวตัถสุิ่งของเป็นความคิดในดา้นควาตอ้งการ 
ท่ีจะไดร้บัการตอบสนองทัง้ทางดา้นรา่งกาย และจิตใจอย่างมีเหตผุลจากความคิดความเช่ือของ
มนษุย ์หรือกลุ่มชนในดา้นความตอ้งการนีจ้ะส่งผลไปสู่การแสดงออกเพ่ือใหไ้ดม้าในสิ่ งท่ีตอ้งการ
ซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานีก็้คือรูปแบบทางวฒันธรรม หรือถา้จะกล่าวโดยสรุป ความเช่ือทาง
วฒันธรรมเป็นความตอ้งการของมนษุย ์และกลุ่มชนท่ีอยากไดอ้ยากมีเพ่ือสนองความตอ้งการทัง้
ดา้นรา่งกาย และจิตใจความตอ้งการนีจ้ะมีผลสอดคลอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพของชมุชน 
 2. รูปแบบทางวฒันธรรม คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชนเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
สมัพันธก์ับมนุษย ์หรือมนุษยส์ัมพันธก์ับวตัถุสิ่งของพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกนีก็้เพ่ือท่ีจะให้
ไดม้าในสิ่งท่ีตอ้งการปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีย้่อมเก่ียวกบัปัจจยั (Input) กระบวนการ (Process) 
และผลลพัธ ์(Product) อีกทัง้ศกัยภาพของมนษุย ์และชมุชนดว้ย 
 3. คุณค่าทางวัฒนธรรม จะเป็นการประเมินคุณค่าของความเช่ือ  และรูปแบบทาง
วฒันธรรมโดยบุคคล หรือสมาชิกของชุมชนว่ารูปแบบทางวฒันธรรมเม่ือบงัเกิดผลแลว้ไดต้อบ 
สนองความตอ้งการของบุคคล หรือชุมชนตรงตามความเช่ือทางวฒันธรรม หรือไม่ ผลท่ีเกิดขึน้
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เหล่านีก้่อใหเ้กิดผลดีมีความพอใจไดร้บัความสขุความสงบส าหรบัตนเอง และสงัคม หรือไม่ ถา้ผล
การประเมินความเช่ือ และรูปแบบทางวฒันธรรมนัน้ปรากฏออกมาว่ามีคณุค่าท าใหบุ้คคล และ
กลุม่ชนในสงัคมมีความสขุสงบความเช่ือ และ รูปแบบทางวฒันธรรมนัน้ก็จะมีการสืบทอดตอ่ไปได ้
 ประเวศ วะสี (2533) กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ พลังของสังคมทางภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สงัคม สิ่งแวดลอ้มพรอ้มกนั 
 พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ใหค้วามหมายของ วฒันธรรมไวว้่า คือ สิ่งท่ี
ท าความเจรญิงอกงามใหแ้ก่หมูค่ณะ 
 โดยสรุป วฒันธรรม หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสงัคม ถือเป็นแบบแผนปฏิบตัิ
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสงัคมเดียวกันสามารถด าเนินการรว่มกัน ดงันัน้วฒันธรรมไทย 
หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยท่ีไดส้ั่ งสมเลือกสรรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใน
สงัคมไทย และยงัสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการท่ีจะด ารงไวซ้ึ่งสงัคมอนัดีงามเจริญสืบทอดกัน
เป็นมรดกทางสงัคมมาตัง้แตใ่นอดีตจนกระทั่งปัจจบุนั 
 

2.1 ความหมายทุนทางวัฒนธรรม 
 บูรด์ิเยอ จดัเป็นนกัวิชาการอีกผูห้นึ่งท่ีใหค้วามสนใจต่อยอดการศึกษาในเรื่องของ ”ทุน” 
โดยอาศยัหลกัการเดียวกับคารล์มารก์ซเ์พ่ือท่ีจะเปิดดเผย และชีใ้หเ้ห็นว่า “ใครเป็นเจา้ของทุนผู้
นั้นเป็นเจ้าของอ านาจ” แต่ความสนใจในเรื่องเก่ียวกับ “ทุน” ของบูรด์ิเยอนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่
การศกึษา และวิเคราะหแ์ตเ่ฉพาะ “ทุนทางเศรษฐกิจ” อย่างเดียวตรงกนัขา้มบรูด์ิเยอยงัใหค้วาม
สนใจวิเคราะห ์“ทนุ” ในแง่มมุตา่งๆ โดยเฉพาะ “ทนุทางวฒันธรรม” (Cultural Capital) ซึ่งบรูด์เิยอ
มองว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจอธิบายปรากฏการรณค์รอบง าสงัคมอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่ีเกิดขึน้ได้เพราะในความเป็นจริง  “สังคม” ไม่ได้มีทุนทางเศรษฐกิจเป็น
สว่นประกอบแตเ่พียงอยา่งเดียว สงัคมยงัมีทนุทางวฒันธรรมหลอมรวมอยูด่ว้ย 
 “ทุน” (Webb, Schirato & Danaher, 2004, p. 22) ตามแนวคิดของบูรด์ิเยอ คือ มรดกท่ี
สืบทอดมาอย่างตอ่เน่ืองสามารถเปล่ียนรูปไดมี้ลกัษณะทัง้ ท่ีสมัผสัได ้และสมัผสัไม่ไดใ้นดา้นหนึ่ง 
“ทุน” เป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีทางสังคม (position) และความเป็นไปไดข้อง
ผูก้ระท าท่ีหลากหลายในขอบเขตพืน้ท่ีแวดวงตา่งๆ (field) ใขณะท่ีอีกดา้นหนึ่งเม่ือพิจารณาถึงค า
ว่า “ทุน” จะพบว่ามีขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก บูรด์ิเยอ (Allan, 2006, pp. 176-178) จึงแบ่งทุน
ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 
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 1) ทุนทางเศรษฐกิจ (Economiccapital) ทุนประเภทนี้ได้แก่รายได้ทรัพย์สินเงินทอง 
ความมั่งคั่งท่ีสะสมเอาไวส้ิ่งของท่ีมีราคา เช่น ท่ีดินอาคารบา้นเรือน เครื่องเพชรนิลจินดา รถยนต์
หุน้ ฯลฯ รูปแบบของทนุประเภทนีโ้ดยสว่นมากมกัอยู่ในมิติแวดวงดา้นเศรษฐกิจ แตก็่สามารถโยก 
ยา้ยไหลไปยังมิติแวดวงอ่ืนๆ ได ้และท่ีส าคญัทุนประเภทนีเ้ป็นรูปแบบทุนท่ีสามารถคิดค านวณ 
เป็นปริมาณท่ีแน่นอนได้ และสามารถระบุรูปแบบไดอ้ย่างแน่ชัด เช่น เงินสดในธนาคาร ราคา
เครื่องจกัร ท่ีดนิรวมถึงการเป็นเจา้ของกลอ้ง และอปุกรณถ์่ายภาพท่ีมีคณุภาพ ฯลฯ 
 2.) ทุนทางสังคม (Social Capital) ความหมายของทุนสังคมนัน้มี 2 ความหมาย แต่ทั้ง
สองต่างก็หมายถึง “เครือข่ายทางสงัคม” (Network) ทัง้สิน้ เพียงแตว่่าในความหมายแรกเป็นการ
มองมาจากตวัโครงสรา้งท่ีมอง “ตวัเครือข่ายจรงิๆ” เช่นโครงสรา้งของกลุม่เพ่ือนรว่มโรงเรียนเพ่ือน 
รว่มอาชีพ ฯลฯ ส่วนในความหมายท่ีสองนัน้เป็นมมุมองมาจาก “ปัจเจกบคุคล” ท่ีมีเครือขา่ย และ
มองวา่เครือข่ายนัน้เป็นทรพัยากรอย่างหนึ่งของตน เช่น เป็นคนมีเสน้สาย กวา้งขวาง จะท าอะไรก็
ง่าย และสะดวก ในความหมายท่ีสองนีเ้องท่ีเป็นความหมาย “ทนุสงัคม” ของบรูด์เิยอ  
 บรูด์ิเยอเห็นว่า ทุนทางสงัคมนัน้ถือเป็นเสมือนทรพัยากรอย่างหนึ่งท่ีสามารถเอือ้อ านวย
ประโยชนใ์หไ้ดด้งัเช่นท่ีมกัมีค ากล่าวท่ีว่า “ไม่ส  าคญัว่ามีผลงานอะไรส าคญัท่ีว่าเป็นคนของใคร” 
มากกว่า และส าหรบัทุนสงัคมนีจ้ะกระจายอยู่ตาม field ต่างๆ เช่นเพ่ือน ร่วมรุ่น เพ่ือนโรงเรียน
เดียวกนั คนหมูบ่า้นเดียวกนั คนแซเ่ดียวกนั เป็นตน้ 
 3.) ทุนทางสัญลกัษณ์ (Symbolic capital) ทุนประเภทนี ้บูรด์ิเยอ หมายถึง “สถานภาพ 
ช่ือเสียงการไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลรอบขา้งท่ีท าใหเ้จา้ของทุนเกิดความไดเ้ปรียบ หรือ เกิด
ประโยชนต์า่งๆ” 
 4.) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) บูรด์ิเยอ แบ่งรูปแบบย่อยของทุนวัฒนธรรม 
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 
 -ทนุท่ีถูกท าใหอ้ยู่ในรูปท่ีเป็นรูปธรรม (Objectified form) ไดแ้ก่ทุนทางวฒันธรรมท่ีอยู่ใน
รูปแบบของวัตถุ ท่ีปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจ้าของ เช่น  หนังสือ ซีดี งานเขียน หนังสือ 
พจนานกุรม อนสุาวรีย ์เครื่องมือ เครื่องจกัร รวมถึงภาพถ่าย รูปภาพ ฯลฯ 
 -ทนุท่ีถกูท าใหเ้ป็นสถาบนั (Institutionalized form) ดว้ยวิธีการอา้งอิงถึงคณุสมบตัเิริ่มตน้
ของทนุทางวฒันธรรมและถกูเขา้ใจว่า คือ การรบัประกนัโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร 
หนงัสือรบัรอง และการสอบ เชน่ คณุภาพ ช่ือเสียงของสถาบนัการศกึษา เป็นตน้ 
 -ทุนท่ีรวมอยู่ในฮาบิทัส ซึ่งเป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของการแสดงออกของร่างกาย และจิตใจท่ี
คงทนถาวร (Embodied form) ทนุประเภทนีม้กัปรากฏในรูปของวฒันธรรม และตอ้งใชร้ะยะเวลา
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ในการรวมกนัเป็นรูปเป็นรา่ง เช่น ความสามารถ ความรอบรูท่ี้จะพูด ตดัสินงานทางดา้น ศิลปะ ท่ี
มีเรื่องของสุนทรียภาพเขา้มาเก่ียวขอ้งการมีบุคลิกท่ีสง่างามสามารถวางท่าทางไดอ้ย่างงดงาม 
ความหมายของ embodied form ท่ีอยู่ในปัจเจก บุคคลนีอ้าจจะมีความหมายใกลเ้คียงกับ ค าว่า 
“Habitus” 
 

2.2 แนวคิดคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม  
แนวคิดเรื่องทนุทางวฒันธรรมเป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายถึงการน าทรพัยากรท่ีสะสมอยู่

ในความรู ้ความสามารถ หรือทรพัยส์ินท่ีปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มสังคมมีไวใ้นครอบครองและ 
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือสรา้งผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจ  หรือการไดร้บัการยอมรบัใน
สงัคม โดยในส่วนนีจ้ะน าเสนอความหมายและประเภทของทุนทางวฒันธรรม เพ่ือเป็นพืน้ฐาน
น าไปสูก่ารท าความเขา้ใจแนวคดิเรื่องการผลิตซ า้ทางวฒันธรรมตอ่ไป 
 แนวคิดเรื่องทุนทางวฒันธรรมเกิดจากการพฒันาแนวคิดของมารก์ซ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน 
กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551: 69-70) ซึ่งเห็นว่า ทรพัยส์ินเงินทองท่ีแต่ละคนมี
อยู่นัน้ยงัไม่ใช่ทนุทรพัยส์ินเหล่านีจ้ะแปรสภาพไปเป็นทนุ เม่ือเขา้ไปสูก่ระบวนการผลิต เช่น น าไป
ลงทนุ ใสแ่รงงานเขา้ไป แลว้ท าใหเ้กิดมลูคา่สว่นเกินและก าไร สิ่งท่ีจะแปรสภาพกลายเป็นทนุไดย้งั
ครอบคลมุไปถึงปัจจยัการผลิตตามท่ีรูจ้กัในนาม 5M ประกอบไปดว้ยแรงงานมนษุย ์(Manpower) 
เครื่องจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) เงิน (Money) และการจัดการความรู ้(Mangement 
Knowledge) มารก์ซ เห็นว่า ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) จ าเป็นตอ้งมี การขยายตัว
เองอยู่เสมอดว้ยกลวิธีตา่งๆ และความมั่งคั่งของเจา้ของทนุไม่ไดเ้กิดจากก าไรจากการ ขายสินคา้
ไดเ้ท่านัน้ แตย่งัรวมไปถึงมลูค่าส่วนเกินท่ีไดม้าจากการท่ีคนงานใส่แรงงานไปยงัขัน้ตอนการผลิต
ดว้ย 
 ในปัจจุบนันกัคิดรุน่หลงัท่ีไดร้บัอิทธิพลดา้นแนวคิดเรื่องทนุจากมารก์ซไดเ้พิ่มมิติของการ
ให้ความหมายเรื่องทุน และน าไปประยุกตศ์ึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม หรือศึกษาองคก์ารใน
ประเด็นท่ีหลากหลาย (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551: 70-71) เช่น แนวคิดเรื่อง
ทนุทางการเงิน (Financial Capital) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาททางเศรษฐกิจท่ีมีตอ่พลงัการผลิตทนุ
ประเภทอ่ืน และน าไปสู่การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และการค้า แนวคิดเรื่องทุนการผลิต 
(Manufactured Capital) ซึ่งศึกษาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตเครื่องจักร การสรา้ง และกระบวนการ
ผลิตสินค้า และการบริการแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นการศึกษาทรัพยากร
มนุษยใ์นดา้นสุขภาพ ความรู ้ทกัษะ แรงจูงใจ และความสามารถของมนุษยท์ัง้ดา้นอารมณ์ และ
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จิตใจเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าทนุมนุษยเ์ป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจขององคก์ารท่ี
ตอ้งลงทนุพฒันาผ่านทางการศกึษา และการอบรม (Porrit, 2005: 113) รวมไปถึง การเพิ่มมิติการ
ประยกุตแ์นวคิดเรื่องทนุเพ่ือศกึษาปรากฏการณข์องสงัคม และวฒันธรรม ดงัเช่นท่ีปรากฏในเรื่อง
ทนุทางวฒันธรรม 
 การมองทุนทางวฒันธรรมว่าเป็นการสะสมทุนชนิดหนึ่ง ท่ีน าไปสู่การรบัรูข้องอ านาจท่ีมี
อิทธิพลในสงัคมของ Storey (1999) สอดคลอ้งกบั McRobbie (2005: 137) ท่ีใหค้วามหมายของ
ทุนทางวัฒนธรรมว่าเป็นการกระจายรูปแบบของทุนชนิดหนึ่ง ทุนวัฒนธรรมจะอยู่ในความ 
สามารถพิเศษ หรือทรพัยส์ินสว่นบคุคล และไม่สามารถลดทอนไปยงัทนุทางเศรษฐกิจได ้แตล่ะคน
จะมีทนุทางวฒันธรรมแตกตา่งกนัไมใ่ชท่กุคนท่ีจะสามารถเป็นเจา้ของทนุทางวฒันธรรมท่ีมั่งคั่งได ้
แตท่นุชนิดนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการด ารงรกัษาการมีอ านาจทางสงัคมได ้
 ส่วนในงานวิจยัของ วินยั บญุลือ (2545: 11) ซึ่งประยุกตแ์นวคิดของบูรด์ิเยอ ไปใชศ้กึษา 
ทุนทางวัฒนธรรม และการช่วงชิงอ านาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนปกาเกอะญอ ได้สรุป
ความหมายทุนทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง ศักยภาพในการกระท าเป็นความรูท่ี้สะสมในตน 
(Innate Knowledge) ซึ่งการสะสมทนุทางวฒันธรรมนัน้ ไม่เพียงแตเ่ป็นการออกแรงทางกายภาพ
เท่านัน้ แตร่วมถึงการออกแรงทางดา้นสงัคม การเมือง ศาสนา และความคุน้เคย ซึ่งเป็นการสะสม
ทนุในรูปแบบตา่งๆ เอาไว ้และสามารถปรบัเปล่ียน หรือ เรียกใชย้ามตอ้งการได ้
 จากการใหค้วามหมายของค าว่าทนุวฒันธรรมของนกัวิชาการดงักล่าวขา้งตน้จึงสามารถ 
สรุปความหมายของทุนทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Bourdieu (n.d. อา้งถึงใน Richardson, 
1986: 241-258) และจากท่ีบรรดานักวิชาการข้างตน้ได้นิยามความหมายไวว้่า ทุนวัฒนธรรม 
หมายถึง ทรพัยากรท่ีสะสมอยู่ในระบบความคิด ความเช่ือ ค่านิยม วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงแนว
ทางการด าเนินชีวิตในกลุ่มสังคมท่ีแต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วม และช่วยกันผลิตคุณค่า หรือ 
ความหมายขึน้มาจากนัน้เผยแพรใ่หเ้ป็นท่ีรบัรูใ้นกลุม่จนเกิดเป็นขอ้ตกลงเพ่ือการปฏิบตัิท่ีเห็นพอ้ง
ต้องกันได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ และด าเนินการผลิตซ ้าอย่างต่อเน่ืองผ่านทาง
กระบวนการผลิตซ า้เพ่ือด ารงรกัษาทุนทางวฒันธรรมใหค้งอยู่ การสะสมความมั่งคั่งของทุนทาง
วฒันธรรมยงัแสดงถึงอ านาจของผูค้รอบครองทนุทางวฒันธรรมซึ่งมีอิทธิพลตอ่ทศันคติของปัจเจก
บคุคล หรือกลุ่มสงัคมท่ีไดร้บัการยอมรบัอย่างแพรห่ลายดว้ย ดงันัน้ การศึกษาทุนทางวฒันธรรม
จึงเป็นการท าความเขา้ใจว่า ผู้ท่ีเป็นเจา้ของทุนทางวัฒนธรรมมีวิธีการสะสมทุนทางวฒันธรรม
อย่างไร เลือกลงทนุ หรือเปล่ียนรูปแบบทนุทางวฒันธรรมไปสู่ทุนอีกชนิดหนึ่งเพ่ือด ารงรกัษา หรือ
ขบัเคล่ือนต าแหนง่ของตนในกลุม่สงัคมอยา่งไร 
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ประเภทของทนุทางวฒันธรรม 
 Bourdieu (n.d. อา้งถึงใน Richardson, 1986: 241-258) ไดแ้บ่งทุนทางวฒันธรรมเป็น 3 
รูปแบบ ไดแ้ก่ ทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน (Embodied Form) ทุนท่ีอยู่ในรูปของวตัถุ (Objectified Form) 
และทนุท่ีอยูใ่นรูปแบบสถาบนั (Institutionalized State) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 1) ทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน เป็นสมรรถนะดา้นวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน ไดแ้ก่ การ
แสดงออกของรา่งกาย และจิตใจเป็นทนุท่ีอยู่ในระดบัอปุนิสยัมกัปรากฏในชีวิตทางวฒันธรรม และ 
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการก่อตวัเป็นรูปเป็นรา่งผ่านทางกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมซึ่งท าหนา้ท่ี
ถ่ายทอดความคิดทัศนคติ และค่านิยมซึ่งมีผลต่อการท าความเขา้ใจ หรือ การรบัรูข้องรสนิยม
ต่างๆ เช่น ศิลปะการใชชี้วิตการเปล่ียนรูปทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตนตอ้งอาศยัเวลา สงัคมชน
ชั้นทางสังคม และสามารถเช่ือมโยงไปยังทุนทางเศรษฐกิจได้ (Bourdieu, n.d. อ้าง ถึงใน 
Richardson, 1986: 241-258; บูรด์ิเยอร ,์ ม.ป.ป. อ้างถึงใน วินัย บุญลือ , 2545: 11-12, 28, รุง้
นภา ยรรยงเกษมสุข, 2550: 23-26; กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551: 551-553) 
การสะสมทุนในระดับนีส้ั่ งสมอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลมาตั้งแต่เยาวว์ัยผ่านการหล่อหลอม 
(Pedagogy Action) โดยผูป้กครองพ่ีนอ้ง สมาชิกในครอบครวัจะสละเวลาเพ่ือใหส้มาชิกใหม่ซึม
ซบัความหมาย และรหสัของวฒันธรรมสรา้งความเดน่ชดั และความแตกต่างทางวฒันธรรมขึน้ยิ่ง
ในสงัคมท่ีมีความซบัซอ้นก็ยิ่งมีการแข่งขนัลงทุนเพ่ือสะสมทุนทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในตวัตนอย่าง
เขม้ขน้ (บรูด์เิยอร ์ม.ป.ป. อา้งถึงใน วินยั บญุลือ 2545: 12) 
 2) ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของวัตถุ เป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีแสดงออกใหเ้ห็นในรูปของ
วัตถุ ส่ือมวลชน หรือสิ่งของ เช่น รูปภาพงานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์ เครื่องมือ 
เครื่องจกัร ฯลฯ วตัถเุหลา่นีเ้ป็นรูปแบบหนึ่งของการแบง่ปันความหมายทางวฒันธรรมท่ีถกูก าหนด
โดยผูผ้ลิตวฒันธรรม หรือแนวคิดของผูค้นส่วนใหญ่ในสงัคม (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หิน
วิมาน, 2551: 551-553) 
 3) ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั คือ การอา้งอิงถึงคณุสมบตัิเบือ้งตน้ ของทุน
ทางวฒันธรรมในลกัษณะการรบัประกันโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร หนงัสือรบัรอง 
และการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งปรากฏชัดอยู่ในสถาบัน เช่น สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน 
ประเมินผลตา่งๆ ทุนทางวฒันธรรมสามารถเปล่ียนรูปไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขเฉพาะ คืออาจเปล่ียนรูป 
เป็นทนุทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเดือน หรือคณุสมบตัิทางการศกึษา ทนุแบบนีไ้ดส้รา้งความแตกตา่ง 
ระหว่างความรู้ท่ีเป็นทางการท่ีได้รับการรับรองความสามารถกับความรูท้างวัฒนธรรมแบบ 
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ธรรมดาทุนนีย้งัท าใหเ้กิดการสบัเปล่ียนระหว่างทุนทางวฒันธรรมกับทุนทางเศรษฐกิจโดย “การ 
รบัประกันทุนทางการศึกษา” ดว้ย “มูลค่าของเงิน” เพราะผลผลิตของการแลกเปล่ียนทุนทาง 
เศรษฐกิจไปเป็นทุนทางวฒันธรรมไดส้รา้งมูลค่าของทุนทางวฒันธรรมใหก้ับผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิทาง 
การศึกษาผลก าไรในรูปวตัถุ และสญัลกัษณ์ท่ีคณุสมบตัิทางการศึกษารบัรองขึน้อยู่กบัการลงทุน 
ในแง่เวลา และความพยายาม (กาญจนา แกว้เทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 551-553) 
 
แนวคิดเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรม 
 ทุนทางวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐศาสตร ์กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรมจะเก่ียวโยงกับการ
เตบิโตของอตุสาหกรรมท่ีผลิตสินคา้ และบรกิารท่ีมีมิตทิางวฒันธรรม ทัง้นีเ้พราะสินคา้และบรกิาร
เหล่านีมี้การฝังตัวของวัฒนธรรม การลงทุน ท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม การลงทุนรายจ่ายทาง
วฒันธรรม คือคา่ใชจ้่ายท่ีช่วยใหกิ้จกรรมดา้นวฒันธรรมได้รบัการจรรโลง และเกิดการเติบโตงอก
งามในระยะตอ่มาไดมี้การกล่าวถึงทุนวฒันธรรมว่าเป็นทนุท่ีใชใ้นการผลิต และบริการท่ีมีนยัทาง
วฒันธรรม และจะเติบใหญ่ไดต้อ้งอาศยัการเติบโตของอุตสาหกรรมสินคา้วฒันธรรม (Cultural 
Products) ซึ่งสินค้าทางวัฒนธรรมนี้เป็นสินค้า  หรือบริการท่ีมี  “การฝังตัวทางวัฒนธรรม ” 
(Cultural Embodiment) สินคา้ หรือบริการบางประเภทอาจมีนยัเก่ียวกบัวฒันธรรมไม่ชดัเจน แต่
บางประเภทมีความชัดเจนยิ่ง เช่น ผัก ผลไม้ มิได้มีนัย ท่ีชัดเจน เพราะล้วนเป็นผลผลิตทาง
ธรรมชาติ แตอ่าหารท่ีปรุงแตง่โดยมนษุยมี์นยัทางวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัเพราะกระบวนการท่ีปรุง
แตง่อาหารมีเรื่องของวฒันธรรมมาเก่ียวขอ้งดว้ย การก่อเกิดและเติบโตของทนุวฒันธรรมจากเหตุ
ปัจจยั 4 ประการดว้ยกนั ดงันี ้
 1) กระบวนการแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า (Commoditization of Culture) ถือไดว้่าเป็น
ปัจจยัปฐมฐานท่ีเกือ้กลูการก่อเกิด และการเติบโตของทนุทางวฒันธรรม หากวฒันธรรมมิไดแ้ปร
สภาพเป็นสินคา้อุตสาหกรรมสินคา้วฒันธรรมย่อมมิอาจเกิดขึน้ได ้ดว้ยเหตุ ท่ีว่าวัฒนธรรมเป็น
เรื่องของการด าเนินวิถีชีวิตตามปกติของมนษุย ์กระบวนการยอมรบัแบบแผนการด าเนินชีวิต และ
พฤตกิรรมแลว้นัน้วฒันธรรมตอ้งแปร 
 2) กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีก่อใหเ้กิดผลผลิตใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสังคมในดา้นต่าง ๆ กระบวนการ
ปรบัตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบดา้นวัฒนธรรม เพราะท าให้โครงสรา้งความตอ้งการทาง
วฒันธรรมเปล่ียนไป 
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 3) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) วัฒนธรรมจะกลาย 
เป็นสินคา้ไดม้ิจ  าเพาะแตจ่ะตอ้งมีความตอ้งการ หรือ อปุสงคห์ากยงัตอ้งมีตลาดขนาดใหญ่พอสม 
ควรการผลิตสินคา้วฒันธรรมจึงเกิดขึน้ได ้ขอ้ส าคญัตอ้งเป็นการผลิตเพ่ือท่ีจะขายไม่ใช่เพ่ือเอาไว้
กินใชก้ระบวนการสรา้งอปุสงคจ์งึตอ้งโยงใยท่ีหยั่งรากลึก และมีฐานอนักวา้งขวาง 
 4) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture) ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี คมนาคม ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศ ก่อให้เกิดบริการโทรทัศน์
ระหว่างประเทศขยายตวัอยา่งรวดเรว็นบัต้งัแตท่ศวรรษ 2510 เป็นตน้มาการขยายตวัของเครือขา่ย
และบรกิารโทรทศันร์ะหวา่งประเทศมีสว่นชว่ยเริ่มกระบวนการโลกานวุตัรบทบาท และอิทธิพลของ
บรกิารโทรทศันมี์อิทธิพลตอ่การยอมรบัวฒันธรรมของชาตมิหาอ านาจ 
 

นอกจากนีใ้นความเขา้ใจของคนทั่วไปทุนอาจหมายถึงทรพัยส์ินเงินทอง บ้านเรือน หรือ
อาจจะเขา้ใจในมิติทางเศรษฐศาสตรว์่า ทุน คือ ปัจจยัในการผลิตสินคา้ หรือบริการไม่ว่าจะเป็น
วตัถุดิบ เงินทุน แรงงาน เครื่องจกัร ฯลฯ อย่างไรก็ตามทุนอาจอยู่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น ทุน
สงัคม ทนุการเงิน ทนุมนษุย ์ทนุกายภาพ และทุนธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ่งทนุวฒันธรรม เป็นรปแูบบ
ของทุนอีกรูปแบบหนึ่ง ทุนวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุคา่ของความรูภู้มิปัญญา และงาน
สรา้งสรรค์ท่ีเกิดจากการค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถ่ิน (Patmasiriwat, 2004) ในขณะท่ี 
(Throsby, 2001) ไดน้ิยามทุนวัฒนธรรม หมายถึง สินทรพัย ์ท่ีมีการฝังตัว (Embodies) สะสม 
(Stores) และให ้(Provides) คณุคา่ทางวฒันธรรมนอกเหนือจากมลูคา่ทางเศรษฐกิจของสินทรพัย์
นัน้  
 กล่าวถึงทุนวฒันธรรมเป็นทรพัยากรล า้ค่าของประเทศสะทอ้นเอกลกัษณข์องความเป็น
ชาตริากฐานของสงัคมท่ีสะสมสืบทอดมาจากประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน เป็นสิ่งท่ีสงัคมเห็นคณุคา่
เป็นท่ีตอ้งการ และสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดแ้บ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น แบง่ตามรูปลกัษณไ์ด้
เป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 ชนิดมีรูปลกัษณ ์สามารถจบัตอ้งได ้อาทิอาหารพืน้ถ่ิน ชดุประจ าชาต ิวรรณกรรม  
 ชนิดไม่มีรูปลกัษณ ์ไม่สามารถจบัตอ้งได ้อาทิ ประเพณี ศาสนา ภาษา หรือแบง่ตามการ
ปรากฏขอทนุวฒันธรรมได ้3 ประเภท เป็นทนุวฒันธรรมท่ีอยู่ในตวัคน หรือกลุ่มคน อาทิ ความคิด 
จินตนาการ ความเช่ือ ทุนวฒันธรรมท่ีมีรูปลกัษณ ์อาทิ ภาพวาด เครื่องมือ สิ่งก่อสรา้ง และ ทุน
วฒันธรรมท่ีมีความเป็นสถาบนัเกิดจากการยอมรบัของหลายฝ่าย เช่น สถาบนัพระมหากษัตริย ์
ประเพณี และกิจกรรมรว่มกนัในสงัคม เป็นตน้ 
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 นอกจากนีทุ้นวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นสินคา้มีคุณค่า และไม่คงท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
สิ่งแวดลอ้ม และเทคโนโลยียกตวัอย่าง เช่น เดิมคนไทยมกัทอผา้ใชใ้นครวัเรือน เม่ือมีการพฒันา
เครื่องจกัร และเทคโนโลยีการทอผา้ คนจงึซือ้เสือ้ผา้มาใสแ่ทนการทอดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
 ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีเจริญรุง่เรืองทัง้ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแผน และวิถีชีวิตอนัดีงามมาถึง
ปัจจุบนั เม่ือน ามาประยุกตส์รา้งสรรคร์่วมกับนวตักรรม หรือเทคโนโลยีเกิดเป็นสินคา้ และบริการ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และวิถีชีวิตท่ีสอดรบักบักระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั ทนุ
วัฒนธรรมเหล่านี ้จะเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง และส่งเสริม
เศรษฐกิจทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็งเช่ือมโยงสู่การสรา้งคณุค่าทางสงัคมก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในถ่ิน
เกิดการร่วมกันอนุรกัษ์ปกป้องทัง้ยังสามารถน าระบบคุณค่าในสังคมทอ้งถ่ินมาสรา้งสรรคผ์ลิต 
ภณัฑข์องชมุชนใหเ้กิดมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ อนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมการพฒันาประเทศ
ใหย้ั่งยืน 

คณุคา่ทนุวฒันธรรมแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.ทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัได ้(Tangible Culture) เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุวดั ผลงาน
ทางศิลปะ ภาพเขียน รูปป้ันทุนวฒันธรรมท่ีสมัผสัไดนี้ไ้ม่ไดถู้กจากัดในรูปแบบเฉพาะมรดกทาง
วัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ หรือสิ่งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้ เช่น อาคาร 
สิ่งประดษิฐ์ ทนุวฒันธรรมรูปแบบนีส้ามารถสึกหรอผผุงัได ้ถา้ไม่ไดร้บัการดแูลรกัษา และสามารถ
วดัมูลคา่ในรูปของเงินไดไ้ม่ว่าจะเป็นตวัวตัถุเอง หรือ การบริการท่ีใชว้ตัถนุัน้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ใหบ้รกิาร 
 2.ทุนวัฒนธรรมท่ีสัมผัสไม่ได ้(Intangible Culture) เป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของทรพัยส์ินทาง
ปัญญา หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรม ท่ีไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) ได้แก่ ความคิด การ
ปฏิบัติ ความเช่ือ และค่านิยมท่ีแบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งานวรรณกรรม นิทาน ต านานพืน้บา้น ดนตรี เป็นตน้ ถึงแมว้่าทนุ
วฒันธรรมจะแบง่เป็นทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัได ้และทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัไมไ่ด ้แตท่นุวฒันธรรมทัง้
สองประเภทนีมี้ความสมัพนัธกนัเน่ืองจากสิ่งท่ีสมัผสัไดม้กัมีความหมาย หรือคณุคา่อยู่เบือ้งหลงั
นอกจากนี ้ทนุวฒันธรรมในสองรูปแบบนีส้ามารถปรากฏไดใ้นทกุช่วงของเวลา ในฐานะทนุคงคลงั 
(Capital Stock) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละคณุค่าทางวฒันธรรม โดย ชยัอนนัต ์สมทุวณิช 
(2540) 
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ภาพ 3 แสดงคุณค่าทุนวัฒนธรรมแบ่งตามรูปลักษณ ์
 

2.3 ทุนวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมบันเทิง 
อุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ในช่วง  10 ปี ท่ีผ่านมาประเทศเกาหลีใต้ประสบ

ความส าเร็จในอุตสาหกรรมบนัเทิง น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองจากการสนับสนุน
อย่างจริงจงัของรฐับาลอตุสาหกรรมบนัเทิงเหล่านีเ้ป็นหนึ่งในสินคา้ทางวฒันธรรมของเกาหลีใต้ท่ี
เกิดขึน้อย่างตั้งใจ และมีกระบวนการวางแผนเป็นอย่างดีของรฐับาล และภาคเอกชนการน า
วฒันธรรมความเป็นอยู่ และทิวทศันท์างธรรมชาติมาผสมผสานอยู่ในสินคา้ประเภทความบนัเทิง 
ก่อให้เกิดความสนใจในกลุ่มผู้บริโภคท่ีตอ้งการสัมผัส และเห็นของจริงจึงท าให้อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของเกาหลีใตข้ยายตวัจาก “จุดขาย” ใหม่ อาทิสถานท่ีในฉากละครส่งผลใหธุ้รกิจทวัร ์
ตามรอยละครดังเป็นทัวรรู์ปแบบใหม่ เรียกกันว่า “Drama Tour” เท่ียวไปตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี
ก่อใหเ้กิดความทรงจ าเก่ียวกับความรกัของ “พระเอก-นางเอก” ในละคร ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การ
ทอ่งเท่ียวท่ีขายเรื่องราว และจินตนาการท าให ้“โลกแหง่มายา” เป็น “โลกเสมือนจรงิ” 
 ประเทศเกาหลีใตป้ระสบความส าเร็จในการท าใหเ้กิดพลงัของ “สินคา้วฒันธรรม” มุ่งส่ง 
ออกสินคา้วฒันธรรมท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ ในปี 2547 เป็นสินคา้ท่ีท ารายไดใ้หก้บัเกาหลีใตไ้ดถ้ึง
รอ้ยละ 10 ของมูลค่าธุรกิจทั้งหมดของเกาหลีใต ้หรือ คิดเป็นมูลค่าไดป้ระมาณ 300,000 ล้าน
บาท ซึ่งยงัไม่นบัธุรกิจตอ่เน่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัผลพลอยไดจ้ากความส าเร็จของละคร และภาพยนตร์
 ประเทศเกาหลีใตไ้ดใ้หค้วามส าคญัดา้นวฒันธรรมมาตั่งแตห่ลงัสงครามเกาหลี เพ่ือสรา้ง
ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ และป้องกันตนเองไม่ใหต้กเป็นเหย่ือวัฒนธรรมของ
ตา่งชาติโดยประกาศนโยบายส่งเสริมวฒันธรรมเพ่ือน าพาวฒันธรรมเกาหลีใตสู้่สายตาประชาคม
โลก และในปัจจุบันกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ไดถู้กจัดให้อยู่ในอันดับ ท่ี 10 ของกระแส
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วัฒนธรรมโลกโดยเฉพาะกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใตใ้นประเทศไทยท่ีมาเป็นอันดับหนึ่ง 
เพราะส่ือตา่งๆ ไดใ้หค้  าส าคญัในวฒันธรรมเกาหลีใตทุ้กประเภท อาทิ ละคร ภาพยนตร ์การแต่ง
กาย อาหารการกิน และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดารานกัรอ้งเกาหลีใต ้ท่ีเรียกความนิยมชมชอบจาก
วยัรุน่ในประเทศต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างสงูจนไดร้บัการจดัล าดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการ
ท่องเท่ียวติดอนัดบัท่ี 31 ของโลกในปี 2552 และ มีนักท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางมาประเทศ
เกาหลีใต ้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยเฉพาะคนไทยไปเท่ียวเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 8.4 ตอ่ปี 
 นโยบายดา้นวฒันธรรมของเกาหลีใตร้ฐับาลเกาหลีใตไ้ดพ้ฒันานโนบายดา้นวฒันธรรม
มาอย่างต่อเน่ืองโครงสรา้งการบริหารราชการแผ่นดินในดา้นวฒันธรรมไดถ้กูปรบัปรุงมาตัง้แต่ปี 
2491 กระทรวงสารสนเทศรบัผิดชอบงานด้านนี ้ ต่อมาในปี 2541 ได้เปล่ียนช่ือเป็นกระทรวง
วฒันธรรม และการท่องเท่ียวท าหนา้ท่ีผลักดนันโยบาย และส่งเสริมงานดา้นวฒันธรรมและการ
ทอ่งเท่ียวในปัจจบุนัไดจ้ดัท าแผน 5 ปีเพ่ือพฒันาประเทศไปสู่ความเป็นรฐัสวสัดิการทางวฒันธรรม
โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของภาค
ประชาชนอย่างเต็ม ท่ี อาทิผลิตเยาวชนรุ่นใหม่ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนผลงานสรา้งสรรคเ์ชิงเศรษฐกิจอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมส่งเสริม
อตุสาหกรรมวฒันธรรมพฒันาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมของชาติท่ีจะไปสู่การรวมชาติ และ สรา้ง
ความแข็งแกร่งให้กับการฑูตเชิงวัฒนธรรม ความพยายามของภาครัฐบาลเกาหลีใต้ท าให้
วฒันธรรมหลายประเภท อาทิ ภาพยนตร ์วัฒนธรรมการแต่งกาย และอาหารการกินไดร้บัการ
ยอมรบัในตา่งประเทศเป็นทางเลือกใหมข่องการบรโิภควฒันธรรมภายนอกผา่นกลยทุธก์ารส่ือสาร 
ปัจจยัส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการเผยแพรว่ฒันธรรมขา้มชาติของเกาหลีใต ้เป็นความตัง้ใจ
ในการก าหนดนโยบาย และการพฒันากลไกของรฐับาลในการส่งเสริมวฒันธรรมใหด้  ารงอยู่  และ
ไดร้บัการฟ้ืนฟูจนสามารถเป็นสินคา้อตุสาหกรรมท่ีมีตน้ทนุต ่าดงึดดูการทอ่งเท่ียว และการสง่ออก
ท่ีสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศกลยทุธใ์นการส่งเสริมวฒันธรรมของเกาหลีใตร้ฐับาลเกาหลีใตไ้ดเ้ล็งเห็น
ถึงประโยชนใ์นการพัฒนาวฒันธรรมเกาหลีใตใ้หเ้ป็นสินคา้ชนิดหนึ่ง ท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศ 
จึงจดัตัง้องคก์ารวฒันธรรม และสารตัถะเกาหลีใต ้เพ่ือพัฒนากลยุทธก์ารถ่ายทอดเนือ้หาสาระ
ความเป็นเกาหลีใต ้แนวคิดในการจดัตัง้องคก์ารวัฒนธรรม และสารตัถะเกาหลีใตเ้กิดขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2541 หลงัยคุฟองสบูแ่ตกในเอเชียเห็นความส าคญัของการสนบัสนนุอตุสาหกรรมวฒันธรรม 
และ ประเพณีของเกาหลีใต ้ใหเ้ผยแพรไ่ปยงัประเทศต่างๆ มากขึน้ โดยน าจุดแข็งของวฒันธรรม
มาใชป้ระโยชน ์



 69 

 ส าหรบัในประเทศไทยวฒันธรรม ศาสนา และความเช่ือ ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง ท่ีมีความ
ใกลเ้คียง และเก่ียวพันกันจนยากท่ีจะแยกออกจากกันไดห้าก “วัฒนธรรม” โดยทั่วไปหมายถึง 
รูปแบบของกิจกรรมมนุษย์ และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ ท่ีท าให้กิจกรรมน้ันเด่นชัด และมี
ความส าคญั วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรม และสิ่งท่ีคนในหมู่ผลิตสรา้งขึน้ดว้ยการเรียนรู้
จากกนัและกนั และรว่มใชอ้ยู่ในหมู่พวกของตน “ศาสนา” คือค าสั่งสอนท่ีมาจากลทัธิความเช่ือถือ
ของมนษุยอ์นัมีหลกัยดึเหน่ียว ดงันัน้ ศาสนาย่อมหมายความถึงความเช่ือในสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ในหลักอภิปรชัญาว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึน้มาด ารงอยู่ และจะเป็นเช่นไรต่อไป (สุรพงษ ์
โสธนเสถียร, 2554) โดยทัง้ “ศาสนา” และ “ความเช่ือ” ตา่งมีลกัษณะเป็น “วฒันธรรม” ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดได ้และยงัธ ารงรกัษาไวเ้ป็น “มรดกรว่ม” ได ้(ประจกัษ ์สายแสง, 2554) ดงัน้นั วฒันธรรม 
ศาสนา และความเช่ือย่อมมีความเก่ียวขอ้งกันอย่างแยกไม่ออก อันแสดงออกถึง “วิถีความเป็น
ไทย” ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกตา่งอนัเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะ สามารถถ่ายทอดผา่นภาพยนตรไ์ทย
ไดเ้ช่นกัน โดยในแง่ของวฒันธรรมในยุคหลงัหนึ่งรอ้ยปีภาพยนตรไ์ทยจะพบว่ามีภาพยนตรไ์ทย
หลาย เรื่องท่ีน าเสนอประเด็นการเช่ือมโยงของวิถีชีวิตความเป็นไทยถ่ายทอดออกมาสู่ภาพยนตร์
ไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยภาพยนตรไ์ทยท่ีโดดเด่นในเชิงของการถ่ายทอดความเป็นวฒันธรรมไทย
ออกมาไดอ้ย่างชดัเจนมีหลายเรื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตรเ์รื่อง โหมโรง (อิทธิสุนทร วิชัย
ลกัษณ์, 2547) ท่ีก่อใหเ้กิดกระแสความนิยมในดนตรีไทยขึน้มาในช่วงระยะเวลาน้ัน หรือการใช้
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินประยุกตเ์ขา้กบัเนือ้หาน าเสนอผ่านภาพยนตรไ์ทย เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง ครู
แก (อนุกูล จาโรทก, 2547) น าเสนอศิลปวฒันธรรมหนังตะลุงของภาคใต ้ภาพยนตรเ์รื่อง ไชยา 
(กอ้งเกียรติ โขมศิริ, 2550) น าเสนอศิลปะการต่อสูป้้องกันตวัของมวยภาคใต ้ภาพยนตรเ์รื่อง๑๕ 
ค ่า เดือน ๑๑ (จิระ มะลิกุล, 2545) น าเสนอเก่ียวกับปรัชญาความเช่ือของคนไทยภาคอีสาน
เก่ียวกับปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีบทสรุปเก่ียวกับมุมมอง
ความคิดความเช่ือของมนุษย ์ท่ีถึงแมจ้ะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได ้
หรือ แมแ้ตก่ารนาเอาศลิปวฒันธรรมของไทยออกไปเสนอในตา่งประเทศผ่านภาพยนตร ์เรื่อง องค์
บาก (ปรชัญา ป่ินแกว้, 2546) และตม้ยากุ้ง (ปรชัญา ป่ินแก้ว, 2548) ก็ถือไดว้่าสามารถส่งผ่าน
ความเป็นไทยในรูปแบบของศลิปะการตอ่สูแ้บบไทยๆ ใหป้รากฏไปในระดบันานาชาตไิดดี้เชน่กนั 
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3. ภาพยนตร ์
3.1 ภาพยนตร ์

ยคุก่อนประวตัิศาสตรภ์าพยนตร ์รวมถึงการพฒันาการของผูน้  าแห่งวงการภาพยนตรท์ัง้หมดเท่าๆ 
กบัท่ีความเจริญทางรูปลกัษณข์องศลิปดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบโดยเฉพาะเม่ือประยกุตเ์ขา้กบังาน
ภาพยนตร ์เชน่คณุลกัษณะของ Victorian Melodrama หรือคณุสมบตัขิองการถ่ายภาพใบหนา้คน 

ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1896 ถึง ค.ศ.1912 (พ.ศ.2439 -พ.ศ.2455) จะเห็นพัฒนาการของ
ภาพยนตรจ์ากลกูเลน่การแสดงยอ่ยขึน้เป็นศลิปะในทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตเต็มท่ี จดุจบของยคุนีถ้กู
ก าหนดโดยการเกิดขึน้ของภาพยนตรข์นาดยาว  
 ชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1913 ถึง ค.ศ.1927 (พ.ศ.2456-พ.ศ.2470 เป็นยคุของภาพยนตรเ์งียบ 
 ชว่งระหว่างปี ค.ศ.1928 ถึง ค.ศ.1932 (พ.ศ.2471-พ.ศ.2475) โลกภาพยนตรต์กอยู่ในยุค
ของการเปล่ียนแปลงช่องวา่งนีห้าไดมี้ความน่าสนใจทางสนุทรียศาสตรท่ี์ผิดแผกไปแตอ่ย่างใดแต่
เกิดการพฒันาการทางธุรกิจและเทคโนโลยีของตนเองใหมี้ลกัษณะเฉพาะขึน้ 
 ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1932 ถึง ค.ศ.1946 (พ.ศ.2475-พ.ศ.2489) เป็นยุครุ่งเรืองท่ีโดดเด่น
ของฮอลลีวดู ระหวา่งยคุนีภ้าพยนตรป์ระสบความล าเรจ็ทางธุรกิจเป็นอยา่งดี  
 ช่วงระหว่างปี ค.ศ.1947 ถึง ค.ศ.1959 (พ.ศ.2490-พ.ศ.2502) หลังสงครามโลก ครัง้ท่ี2 
ภาพยนตรต์อ้งพบการเผชิญหนา้กบัโทรทศันก์ระแสความเตบิโตสูร่ะดบันานาชาตเิป็นไปอยา่งสวย 
งามแตห่าใชผ่ลก าไรทางธุรกิจ  
 การเติบโตขึน้ของภาพยนตร ์New Wave ในฝรั่งเศสช่วงตน้ยุค 1960 เป็นสัญญาณการ
เริ่มตน้ยุคท่ี 7 ของประวตัิศาสตรภ์าพยนตร ์1960-1980 การเปล่ียนแปลงใหม่ทางเทคโนโลยีการ
มาถึงใหม่ของระบบธุรกิจในการผลิตภาพยนตรส์ัมผัสใหม่แห่งคุณสมบัติทางสังคม  และทาง
การเมืองของภาพยนตรถ์กูน ามารวม กนัเขา้เป็นรูปแบบใหม่ “New Wave lets” ในยโุรปตะวนัออก
ละตนิอเมรกิา อฟัรกิา เอเชีย และทั่วไป แมแ้ตใ่นอเมรกิา และยโุรปตะวนัตก 
 ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523) ดูเหมือนจะเป็นจุดท่ีถูกต้องท่ีสุดท่ีจะจบยุค New Wave แล้ว
เริ่มตน้ยุคใหม่ของโลกภาพยนตรร์ะหว่างยุคปัจจุบนั เห็นพ้องกันว่าภาพยนตร ์เป็นสิ่ง ท่ีดีท่ีสุด
ส าหรบัความบันเทิง และส่ือส าหรบัติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างชัดเจนโดดเด่นโดยโทรทัศน์หนึ่งใน
สมาชิกของกลุ่มท่ีรวมถึงวงการบนัทึกเสียง วิดีโอเทป และดิสกค์วามหลากหลายของสิ่งพิมพเ์ท่าๆ 
กบัการกระจายเสียง ดาวเทียม และเคเบิลทีวี ภาพยนตรปั์จจุบนัหาไดเ้ป็นธุรกิจอันน่าต่ืนเตน้ได้
เทา่ท่ีมนัเคยเป็นมาก่อนอีกตอ่ไป 
 อนัท่ีจริงเราก าลงัตอ้งการรูปแบบใหม่เพ่ือชีเ้ฉพาะเจาะจงงานสรา้งโดยทั่วๆ  ไปของการ
ติดต่อส่ือสาร และความบนัเทิงทางการมองเห็น และการไดย้ินแมว้่ารูปแบบท่ีไม่มีช่ือเฉพาะนีจ้ะ
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ผลิตขึน้ดว้ยฟิลม์ดิบ หรือเทปแม่เหล็ก หรือผลิตขึน้บนเลเซอรด์สิก ์แมว้่าจะฉายผ่านโรงภาพยนตร ์
เครือข่ายการกระจายภาพทางโทรทัศนเ์คเบิล ดิสก์ หรือเทป ประสบการณ์ของคนดูเก่ียวกับสิ่ง
เหล่านีเ้ม่ือเราพูดถึงเก่ียวกับภาพยนตร ์(Movies / Film / Cinema) เรามักจะหมายความถึงส่ือท่ี
หลากหลายเหลา่นีใ้นรูปแบบใดๆ ท่ีมนัคงอยูน่ั่นเอง 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีก่อรูปสรา้งเกราะก าบงัใหก้บัเครื่องใชไ้ฟฟ้า
สมัยใหม่ และต้นแบบของเครื่องมือทางอิเลคโทรนิคส าหรับการติดต่อส่ือสารภาพยนตรเ์ป็น
ประดิษฐกรรมท่ีอยู่กันเป็นกลุ่มกอ้นไม่เหมือนกับโทรศพัท ์โทรเลข หรือ การส่งกระจายเสียงทาง
วิทย ุภาพยนตรข์ึน้อยูก่บัชดุของประดิษฐกรรมชิน้เล็กชิน้นอ้ยมากมาย ซึ่งแตล่ะอยา่งก็ก าเนิดจาก
ผูป้ระดิษฐ์ท่ีแตกต่างกนัไป แมแ้ตแ่นวความคิดเด่ียวๆ ก็มีผูถื้อสิทธ์ิท่ีมากหนา้หลายตาในอเมริกา 
โธมัส อลัวา เอดิสนั เป็นผูไ้ดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบุคคลหลกัส าหรบัการประดิษฐ์ภาพเคล่ือนไหวขึน้ 
และอนัท่ีจรงิงานชิน้ส าคญัจ านวนมากของการพฒันาการเป็นรูปเป็นรา่งขึน้ในหอ้งทดลองของเขา
ในนิวเจอรซี์ย ์แตห่ากพิจารณาการสาธิตชิน้งานของเอดิสนั และสงัเกตการอย่างเขา้ใจถึงปัญหาท่ี
พาดพิงในการผลิตกลอ้งท่ีท างานไดร้ะบบการฉายสิ่งท่ีนา่ประหลาดใจท่ีสดุ คือส่วนตวัของเขาแลว้ 
เขาไม่ไดบ้รรลคุวามล าเรจ็นัน้ดว้ยตนเอง หวัหนา้หน่วยทดลองชาวองักฤษ วิลเลียม เคนเนดี ลอวร์ี 
ดิคสนั (William Kennedy Laurie Dickson – W.K.L.Dickson) ผูซ้ึ่งท างานเป็นหวัหนา้โครงการนี ้
เป็นผูน้  าผลงานออกแสดงประมาณตน้ปี ค.ศ.1889 แต่เอดิสนัดูเหมือนจะไดช่ื้อในการสรา้งภาพ 
เคล่ือนไหวขึน้ในฐานะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของมนัมากกว่าประสบการณ์ท่ีอยู่กนัเป็นกลุ่ม เขา
สนอกสนใจงานระบบการชมภาพเคล่ือนไหวท่ีละคนมากกว่าการเขา้ชมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เขาตัง้ช่ือ
มนัว่า “Kinetoscope” ราวๆ ตน้ทศวรรษ 1890 หนึ่งในโปรแกรมแรกๆ ท่ีมีช่ือเสียง คือ “Fred Ott's 
Sneeze” แลว้ก็เริ่มมีงานการแสดงย่อยๆ ตามมา “Kinetoscope” ดลใจนกัประดิษฐ์ชาวอเมริกัน 
และ ยุโรปอีกจ านวนหนึ่ง และเหล่าบรรดานกัธุรกิจใหป้ระยุกตค์วามสามารถพิเศษของพวกเขา
เพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ียงัมีอยู่บา้งในองักฤษ ชาวฝรั่งเศส Louis Augustin Le Prince และชาวองักฤษ 
William Friese-Greene ทัง้คูไ่ดพ้ฒันาระบบการฉายภาพยนตร ์และการบนัทึกภาพถ่ายของกลอ้ง
มาตัง้แตป่ลายทศวรรษ 1880 แตก็่ไมมี่ความคืบหนา้จากพวกเขาแตอ่ยา่งใด 
 กญุแจส าคญัท่ีเป็นปัญหาหลกัในการจดัฉายภาพยนตรส์  าหรบัผูช้มเป็นกลุ่มก็คือกลไกท่ี
ท าให้เกิดอาการเดินๆ หยุดๆ กระตุกสะดุด Louis และ Auguste Lumiere ในฝรั่ งเศส และ 
Thomas Armat ในอเมริกาปรากฏตวัขึน้พรอ้มสิ่งประดิษฐ์ในปี ค.ศ.1895 Armat ขายลิขสิทธ์ิต่อ
ใหเ้อดิสนั พวกพ่ีนอ้งลูมิแอรก์า้วต่อไปในงานผลิต เม่ือวนัท่ี 28 เดือนธันวาคม ค.ศ.1895 ณ หอ้ง
โถงชั้นล่าง ของ The Grand Caf เลขท่ี 14 ถนน Boulevard des Capucines , Paris ได้จัดฉาย
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ภาพยนตรเ์รื่องแรกแก่ผูช้มท่ีจ่ายเงินคา่เขา้ชม ระหว่างช่วงปีถดัมา เครื่อง Cinematographe ของ 
Lumiere (และเครื่องฉาย Kinetograph ของเอดิสนัก็คลา้ยๆ กันนี)้ และอนาคตของสาธารณชน 
ภาพยนตรท่ี์ชมร่วมกันไดร้บัการพัฒนาขึน้จนรบัประกันได ้ใชเ้วลาอีกอย่างนอ้ยๆ ก็ในอีก 80 ปี
ขา้งหนา้ 
 ช่วงระหว่างปีหรือสองปีถัดมา จ านวนผู้ลงแข่งขันในสนามนีก็้มีเพิ่มขึน้อีกจ านวนหนึ่ง 
ชาวอิตาเลียน “Filoteo Alberini” จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ 2-3 ชิน้ขึน้ก่อนปี ค.ศ.1896 ในเยอรมนั Max 
และ Emil Skladanowsky พฒันา “Bioskop" ขึน้ ในองักฤษ Robert W.Paul ก็ก าลงัฉาภาพยนตร ์
ของเขาดว้ยเครื่องฉายของเอดิสนั ภายในสปัดาหห์ลงัจากท่ีรอบปฐมทศันข์องลูมิแอรผ์่านพน้ไป 
ในปี ค.ศ.1896 และ ค.ศ.1897 การใช้ Cinematographe และ Kinetograph และเครื่องกลท่ี
คลา้ยคลึงกนันีแ้พรข่ยายไปอย่างกวา้งขวาง เริ่มมีผลก าไรเกิดขึน้จากการประดิษฐ์นีต้อบกลบัมา
ในสหรฐัดิคสันลาออกจากการว่าจา้งของเอดิสัน เพ่ือตัง้บริษัทกับหุ้นส่วนใหม่ “The American 
Mutoscope And Biograph Company” ซึ่งไม่เพียงแต่ผลิตเครื่องกลแบบถ า้มอง (Peepshow) ท่ี
ดีกว่าช่ือ The Mutoscope แต่ก็เป็นเครื่องฉายภาพท่ีดีกว่าด้วย The Biograph Company เริ่ม
ก้าวเขา้สู่การผลิตภาพยนตรอ์เมริกัน J.Stuart Blackton เป็นบุคคลท่ีเปรียบเสมือนดิคสันแห่ง
อังกฤษตัวจริง เขาได้ก่อตั้ง The Vitagraph Company ทั้ง Biograph และ Vitagraph ต่างก็ตั้ง
ส านกังานอยู่ใกล้ๆ  กนักบัโรงละครละแวกนัน้ในนิวยอรค์ (Vitagraph อยู่ใน The Chelsea district 
ส่วน Biograph อยู่ถนน 14” ตะวนัออกใกลถ้นน 5”) ซึ่งเปิดโอกาสใหพ้วกเขาสรรหานกัแสดงจาก
เวทีละครมาแอบถ่ายหนงัในชว่งบา่ยก่อนท่ีจะรายงานเขา้ท างานในโรงละครตอ่ 
 ในฝรั่งเศส Georges Melies นกัมายากลบนเวทีไดม้องเห็นพลงัอ านาจทางมายาของการ
ถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวนี ้ขณะท่ี Charles Pathe เริ่มโครงการท่ีปราศจากซึ่งความเมตตาใด ๆ เพ่ือ
ครอบครองอุตสาหกรรมท่ีก าลงัเติบโตนี ้เขาประสบความล าเร็จไม่เหมือนกบับรรดาคูแ่ข่งของเขา 
Pathe สามารถหาคนหนุนหลงัไดเ้ป็นจ านวนมากซึ่งสนบัสนนุใหเ้ขาก่อตัง้บริษัทขึน้เป็นหนึ่งเดียว 
จนเกือบจะเป็นผูถื้อเอกสิทธ์ิแตเ่พียงผูเ้ดียว เขาควบคมุอตุสาหกรรมภาพยนตรฝ์รั่งเศสจากโรงงาน 
ผลิตอุปกรณก์ารถ่ายท าภาพยนตร ์(ในสตดูิโอขนาดใหญ่ของเขาท่ี Vincennes) ไปสู่การจดัฉาย
และการจดัจ าหน่าย อิทธิพลของเขาก็แผ่ขยายไปสู่ประเทศอ่ืนๆ อย่างกวา้งขวาง ระหว่างปีตน้ๆ
ของศตวรรษนีเ้ป็นผลใหภ้าพยนตรฝ์รั่งเศสเป็นท่ีรูจ้กักันอย่างแพร่หลายในโลกในช่วงปีตน้ๆ ไป
จนถึงช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ก่อนปี ค.ศ.1914 Pathe เป็นผูจ้ดัจ  าหนา่ยภาพยนตรป์ริมาณ 2 เท่า 
ตวัของท่ีสหรฐัท าอยูใ่นอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์เมรกินัทัง้หมด 
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 ประมาณปี ค.ศ.1905 แนวความคิดดา้นโรงฉายภาพยนตรก็์ก่อตัง้ขึน้ Lumiere ไดเ้ปิด
สถานท่ีซึ่งจดัไวแ้สดงภาพเคล่ือนไหวโดยตรงในปี ค.ศ.1897 พอถึงปี ค.ศ.1902 Thomas L.Taly 
สรา้งโรงภาพยนตรใ์น Los Angeles ขึน้เป็นโรงภาพยนตรอ์เมริกันโรงแรกช่ือ “Electric Theatre” 
ภายในเวลาไม่ก่ีปีจากนัน้ แนวคิดนีก็้ขยายตวัอย่างกวา้งขวาง ปี ค.ศ.1908 มีโรงภาพยนตรท่ี์เรียก 
กันว่า “Nickelodeons” มากกว่า 5,000 โรงกระจายอยู่ทั่วประเทศ (Nickel = ราคาค่าเขา้ชม = 
เหรียญนิเคิล, Odean เป็นภาษาละตินแปลว่าอาคารขนาดเล็กใช้ส  าหรบัแสดงดนตรี หรือละคร) 
ตวัเช่ือมตวัสุดท ายในวงจรอุตสาหกรรมการสรา้งภาพยนตร ์การจดัจ าหน่ายการจัดฉายไดค้รบ
สมบรูณไ์มมี่บรษิัทใด หรือบคุคลใดควบคมุอยูเ่หนือระบบไดส้มบรูณแ์บบ 
 โธมสั เอดิสัน ไดเ้ริ่มย่ืนค ารอ้งอุทธรณ์ต่อตา้นพวกแสวงหาผลประโยชนใ์นปี ค.ศ.1897 
Biograph ซึ่งมีลิขสิทธ์ิของตนเองเตรียมตอบโต้การย่ืนค ารอ้งเช่นกัน ก็มีการฟ้องรอ้งกันตาม
กฏหมายมากกว่า 500 คดีในรอบสิบปีแรกของประวตัิศาสตรอ์ุตสาหกรรมภาพยนตร ์ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยมูลนิ ธิของ “The Motion Picture Patents Company” กลุ่มผู้ค้าผูกขาดแห่ง 9 
ผู้ผลิตใหญ่ เอดิสัน , Biograph, Vitagraph, Essanay, Selig, Lubin, kalem, Meliesและ Pathe 
กับผู้จัดจ าหน่าย George Kleine ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.1909 กลุ่มผู้ถือลิขสิทธ์ิพ่วงรวมเข้า
ดว้ยกนั เอดิสนัไดร้บัอ านาจสิทธ์ิขาดเป็นตวัแทนผูผ้ลิตภาพยนตรท์ัง้หมด และ George Eastman 
ตกลงสนบัสนุนฟิลม์ดิบของเขาใหก้บัสมาชิกของบริษัทเท่านัน้ (Pathe ตกลงผูกขาดฟิลม์ดิบของ 
Eastman ในฝรั่งเศสในปีก่อนหนา้แลว้ ไม่มีผูจ้ดัจ  าหน่ายซึ่งท าการจ าหน่ายภาพยนตรข์องบริษัท
อ่ืนๆ ได้รับอนุญาติให้จัดจ าหน่ายภาพยนตรข์องบริษัทกลุ่ม Patent โดยเด็ดขาด กลุ่มผู้จัด
จ าหน่ายเกือบทัง้หมดตกอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขนี ้กลายเป็น The General Film Company แตก็่มีผูจ้ดั
จ  าหน่าย อยู่ 2-3 บริษัทท่ีตอ่ตา้นการตกลงผกูขาดนี ้วิธีการแกปั้ญหาก็คือผลิตภาพยนตรข์องพวก
เขาขึน้มาป้อนโรงฉายเอง บริษัทผูส้รา้ง 2-3 แห่งก่อตัง้ขึน้ ท่ีส  าคญัท่ีสุดคือบริษัท Independent 
Motion Picture Company ของ Carl Laemmle “Imp” ซึ่งภายหลงักลายมาเป็น UniversalStudio 
 กลุ่มผูต้่อต่นกลายมาแทนท่ีกลุ่ม Patent และ อุตสาหกรรมภาพยนตรอ์เมริกันก็หลุดพน้ 
จากสงครามทางกฎหมายตลอดสิบปีท่ีผ่านมา Motion Picture Patents Company ถูกค าสั่งศาล 
ใหก้ลายเป็นบรษิัทผิดกฎหมาย แตถ่ึงกระนัน้สมาชิกกลุ่มก่อตัง้แรกเริ่มทัง้หมดก็ลาจากธุรกิจนีไ้ป 
เกือบทั้งหมดอยู่แล้ว ไม่มีใครเหลือรอดอยู่ในทศวรรษท่ี 20 ประมาณปี ค.ศ.1912 The Patent 
Company และ The General Film Company ซึ่งควบคุมโรงฉายกว่าครึ่งของโรงฉายทัง้สิน้หม่ืน 
กวา่โรงท่ีเรียกกนัวา่ “Nicklodeons” ในประเทศตอ้งปลอ่ยโรงหลดุออกไป แตก็่ยงัคงเหลือโรงอิสระ
ไว้เพ่ือแปรรูป สงครามท่ียิ่งใหญ่ของพวกเขาหาใช่การต่อสู้ทางกฎหมายแต่กลายเป็นการ
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เปล่ียนแปลงรูปแบบของภาพยนตร ์1-2 มว้น (มว้นหนึ่งยาวประมาณ 10 นาที) กลุ่มผูส้รา้งอิสระ
กลบัยืมแนวคิดจากชาวอิตาเลียน และ ชาวฝรั่งเศสท่ีนิยมฉายภาพยนตรเ์รื่องยาว ดงันัน้ภายใน
เวลาไมก่ี่ปี The Patent Company และภาพยนตรข์นาดสัน้ของพวกเขาก็ถึงกาลอวสาน 
 D.W.Griffith นักท าหนังผู้ร ับประกันความล าเร็จให้กับ Biograph บริษัทส าคัญท่ีสุดใน
กลุ่ม Patent เป็นคนท าหนังอเมริกันคนแรกหลังจากแยกตัวออกจาก Biograph เพ่ือไปสรา้ง
ภาพยนตรข์นาดยาว เขาประสบความล าเร็จทางการเงินอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนดว้ย “The 
Birth of A nation” (1915) เป็นการรับประกันอนาคตของรูปแบบใหม่นี ้เป็นการก่อตั้งรูปแบบ
ส าหรบั “Blockbuster” โครงการภาพยนตรท่ี์เก่ียวเอาเงินมาลงทนุในงานสรา้งระดบัท่ียิ่งใหญ่ ดว้ย
ความคาดหวงัว่าจะเก่ียวเอาเงินกอ้นใหญ่กว่ากลบัคืนมา “The Birth of A nation” ลงทุนสงูอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อน หลายคนเช่ือกนัวา่เป็นมลูคา่ 110,000 เหรียญสหรฐั และสามารถท ารายไดถ้ึง 20 
ลา้นเหรียญ หรือมากกว่านัน้ ความสนใจต่อปฏิกิริยาของคนดไูดเ้คล่ือนยา้ยออกจากภาพยนตร์
แบบ Nicklodeons สู่โรงภาพยนตรท่ี์ถกูตอ้งตามกฎหมาย ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บริษัทยกัษ์
ใหญ่ Patent 
 ประมาณปี ค.ศ.1920เหล่าบรรดาผูส้รา้งอิสระก็บรรลุความล าเร็จอย่างไม่เป็นทางการ 
การผกูขาดด าเนินไปโดยสงัคมไม่ไดใ้หค้วามสนใจสกัเท่าใด ซึ่งเป็นท่ีอิจฉาริษยาของบริษัทพิพาท
ยิ่งนัก พวกเขาแต่ละคนเข้าควบคุมส่วนหลักๆ ของอุตสาหกรรมนี ้พวกเขารวมตัวเข้าดว้ยกัน
ปฏิบตัิตอ่กนัในลกัษณะการเช่ือมโยงทกุส่วนของธุรกิจนีเ้ป็นลูกโซ่ งานสรา้ง(Production) งานจดั 
จ าหน่าย (Distribution) งานจัดฉาย (Exhibition) การผูกขาดท าทายต่อศาลไปได้จนปลาย
ทศวรรษ 40 แต่แมก้ระนัน้เมเจอรก็์ถูกสั่งใหป้ลดตวัเองออกจากระบบโรงภาพยนตรใ์นเครือ พวก
เขาไดร้บัอนญุาติใหค้วบคมุการจดัจ าหน่ายตอ่ไปได ้ซึ่งมนัก็เป็นหวัใจของระบบท่ีเดียว บริษัททัง้ 5 
ยงัคงอยู่ในปัจจบุนั (แมว้า่ M-G-M จะแสดงบทบาทเป็นเพียงบรษิัทขนาดรองในทศวรรษ 70) และ
ยงัคงใชส้ิทธิพิเศษสรา้งอิทธิพลครอบคลมุวงการ และทิศทางของอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์ยู ่
 หนึ่งในองคก์รผู้จัดจ าหน่าย และผูส้รา้งท่ีมีรากฐานแตกต่างออกไปคือ United Artists 
ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1919 โดย Charls Chaplins,Mary Pickford, Douglas Fairbanks และ David 
W.Griffith เพ่ือใชเ้ป็นท่ีสรา้งผลงานของพวกเขาเองโดยรอบๆ 6 บริษัทเหล่านีใ้นยุคทศวรรษ 20 , 
30 และ 40 มีผู้อ  านวยการสรา้งรองๆ อยู่อีกจ านวนหนึ่ง เรียกกันว่า “Poverty Row Company 
(กลุ่มพวกยากจน) 2-3 บริษัทในหมู่พวกนีเ้ชียวชาญเป็นพิเศษกับภาพยนตรเ์กรดบีเช่น Republic 
และ Monogram ซึ่งคน้พบช่องทางท่ีเป็นครัง้ท่ีสองของตลาด กลางทศวรรษท่ี 50 ตลาดส าหรบั 
รายการโทรทัศน์เปิดรับเหล่าบรรดาผู้สรา้งรายเล็กๆ เหล่านีใ้นฐานะ American International 
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Pictures และในยุคทศวรรษ 60 บริษัท New World ของ Roger Corman ก็เป็นผู้เช่ียวชาญใน 
ภาพยนตรท่ี์หาประโยชนโ์ดยตรงกบัตลาดวยัรุน่ 
 หนึ่งในบริษัทกลุ่มยากจนนีส้ามารถรอดชีวิตอยู่ได้ และ กลายมาเป็นเมเจอรก์ับเขาดว้ย 
คือ Columbia Pictures ก่อตั้งในปี ค.ศ.1924 โดยนักแสดงสลับฉาก และนักรอ้ง Harry Cohn 
และ นอ้งชายของเขา Jack และเพ่ือน Joe Brandt เหมือนกับ United Artists พวกเขาเป็นหนึ่งใน
สองบริษัทเล็กๆ อยู่หลายปี Columbia ขยบัฐานะขึน้เป็นเมเจอรใ์นปลายทศวรรษท่ี 40 ประมาณ
ปลายยุค 50 ก็เป็นหนึ่งในผูส้รา้งงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัแห่งวงการภาพยนตรข์นาดยาวระดบั
นานาชาติช่วงระหว่างยุค 30-40 ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดยการรวมตวักันของบริษัทหลายแห่งไดจ้ดัเตรียม
ช่องทางไวส้  าหรบับริษัทบนัทึกเสียง RCA ท่ีตกอยู่ในการแข่งขนักับ Western Electric เพ่ือตลาด
เทคโนโลยีใหม่ก็เป็นหนึ่งท่ีถูกพิจารณาใหเ้ป็นยกัษ์หนึ่งในหา้ “Big Five” Disney , Selznick และ 
Goldwyn ต่างจัดจ าหน่ายภาพยนตรผ์่าน RKO ในช่วงท่ี RKO รุ่งเรืองสุดขีด ในปี ค.ศ.1948 
Howard Hughes เขา้ซือ้ภาพยนตรท์ัง้หมดไป ในปี ค.ศ.1953 RKO เลิกสรา้งภาพยนตร ์และขาย
สตดูโิอใหก้บับรษิัท Desil เพ่ือสรา้งภาพยนตรโ์ทรทศัน ์
 ภาพยนตรร์ะดับชาติในยุโรปก็เกิดภาวการณ์ผูกขาดดว้ยเช่นกัน ในระบบของฝรั่งเศส 
Pathe และ Gaumont ด าเนินการจัดจ าหน่ายภาพยนตรอ์ย่างต่อเน่ืองภายหลังสงคราม ใน
เยอรมัน รูปแบบของ Universum Film.A.G (UFA ดว้ยขนาดหนึ่งในสามท่ีสนบัสนุนโดยรฐั) ในปี 
ค.ศ.1917 รวมบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาพยนตรใ์นโซเวียตเป็นสากลขึน้ในปี ค.ศ.1919 ในองักฤษบริษัทจากสหรฐัเขา้สนบัสนนุการผลิต
ใหก้ับบริษัทใหญ่ๆ ท่ีนั่น การจัดฉายถูกควบคุมโดยพวกท่ีมีผลประโยชนใ์นอังกฤษ Gaumont-
British และ Associated Picture Corporation (ผู้ผลิตภาพยนตร์ผ่านสาขาย่อยของตนเอง
“British International Pictures”) ควบคุม โรงภาพยนตร์ 300 โรงของแต่ละฝ่าย (จากโรง
ภาพยนตรท์ัง้หมด 4.400 โรง ในปี ค.ศ.1936 ในอิตาลี ความเติบโตอย่างตอ่เน่ืองของภาพยนตร์ท่ี
ครัง้หนึ่งประสบความล าเร็จท่ีสุดในโลก โดยลทัธิฟาสซิสต ์แมว้่าจะมีการผลิตภาพยนตรอ์อกมา
อยา่งตอ่เน่ือง แตก็่ฉายเฉพาะในบา้น ไม่ไดส้ง่ออกอยา่งแพรห่ลายเม่ือนาซีครองอ านาจในเยอรมนั
ปี ค.ศ.1933 อิทธิพลของภาพยนตรเ์ยอรมนับนโลกภาพยนตรก็์ถึงจดุจบ 
 ไม่เพียงแตส่งครามโลกครัง้ท่ี 1 และการเกิดขึน้ของรฐับาลฟาสซิสตใ์นอิตาลี และเยอรมนั
ท่ีช่วยรบัประกันความโดดเด่นในระดบัสากลของเหล่าบรรดาบริษัทต่างๆ ของอเมริกาท่ีส าคญัไป
กวา่นัน้ บางท่ีอาจเป็นรูปลกัษณท์างอตุสาหกรรมของระบบการสรา้งของอเมรกินัในยโุรป แนวคิด
ของภาพยนตรอ์ยู่ในฐานะศิลปะปรากฏขึน้ก่อนท่ีจะพฒันามาตามล าดบัจนเป็นแนวธุรกิจ “Film 
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d'art” แนวการเคล่ือนไหวนีจ้บลงในปี ค.ศ.1908 มนัประสบความล าเร็จในช่วงแรกๆ ดาราหลาย 
คนอย่าง Sarah Bernhardt สรา้งสรรคบ์ทบาททางการละครของเธอขึน้มาใหม่โดยพุ่งเปา้ไปท่ีการ
สรา้งสรรคภ์าพยนตรบ์นัเทิง Film d'art Italiana เกิดตามมาอย่างรวดเร็วหลงัสงคราม ภาพยนตร์
ทดลองชัน้แนวหนา้เขา้มาคนัเวลาของภาพยนตรฝ์รั่งเศสไว ้นกัทฤษฎีหลายคนเริ่มปฏิบัติต่อส่ือนี ้
อยา่งจรงิจงัขึน้กวา่แตก่่อนดว้ยความเทา่เทียมกนักบัภาษาศาสตร ์และศลิปะสาขาตา่งๆ 
 ในสหรฐั “ภาพยนตร”์ ยงัเป็นเพียง “ภาพเคล่ือนไหว” บริษัทในยุคตน้ๆ อย่าง Biograph 
และ Vitagraph เริ่มหนัมาแปรสภาพสตดูิโอของพวกเขาใหเ้ป็นโรงงานท่ีพวัพนัอยู่กบัการสรา้งงาน 
เพ่ือเป็นสินค้ามากกว่าจะสรา้งสรรคง์านศิลป บริษัทของ D.W.Griffith ท่ีรวบรวมเหล่าบรรดา
นักแสดงและช่างเทคนิค เริ่มย้ายมาปักหลักอยู่ใน Los Angeles ในปี ค.ศ.1910 บริษัทอ่ืนๆ ก็
ด าเนินการตามมาในไม่ช้า บริษัทอิสระปลืม้ท้องถ่ินฝ่ังตะวันตกท่ีซึ่งพวกเขาหลุดพ้นจากเล่ห์
เหล่ียมแข็งแกรง่ท่ียงัคงมีอยู่บา้งของพวก Patent ประมาณปี ค.ศ.1914 ธุรกิจการสรา้งภาพยนตร์
ก็เคล่ือนยา้ยจากนิวยอรค์มาสู่ฮอลลีวูด ท่ีลอสแองเจิลลิสนีมี้แสงแดดใหม้ากกว่าอากาศก็ดีกว่า 
และ สถานท่ีถ่ายท าโลเกชั่นท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกันอยู่กวา้งขวางอยู่ในละแวกเดียวกัน 
วตัถดุิบตา่งๆ ส าหรบัการสรา้งภาพยนตรร์วมกบัแหลง่แรงงานท่ีดงึดดูใจอตุสาหกรรมภาพยนตรจ์ึง
ตัง้อยู่ในฮอลลีวดู ดว้ยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีอตุสาหกรรมหนกัตัง้อยู่ในดีทรอยตเ์พราะวตัถดุิบ และ
แรงงาน 
 สามพันไมลจ์ากเมืองหลวงทางวฒันธรรมของชาติ คนท าหนังอเมริกันถูกกันใหอ้ยู่ห่าง
ออกไปจากอิทธิพลทางศิลปท่ีแพรห่ลายอยู่มากยิ่งขึน้ ย่ิงไปกวา่นัน้ พวกผูช้ายท่ีก่อตัง้บรษิัทผูส้รา้ง
ภาพยนตรเ์มเจอรท์ัง้หลายมีประสบการณอ์นันอ้ยนิดเก่ียวกับวฒันธรรมทางภาษา พวกเขาเป็น
ส่วนหนึ่งหรือทายาทล าดบัถดัมาของผูอ้พยพจากเยอรมนั โปแลนด ์หรือรสัเซีย ซึ่งเริ่มตน้ในฐานะ
พอ่คา้แลว้ขยบัมาเป็นผูจ้ดัฉายภาพเคล่ือนไหวรายย่อย แลว้ก็ไตเ่ตา้ขึน้เป็นผูจ้ดัจ  าหนา่ย ซึ่งกลาย
มาเป็นผูส้รา้งภาพยนตรเ์พ่ือรองรบัโรงภาพยนตรข์องพวกเขาเอง 
 ท่ีส  าคญัไปยิ่งกว่านัน้ ความนิยมมากมายต่อภาพยนตรแ์ผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วใน
อตุสาหกรรมซึ่งก็ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมหาศาล บรรดาคนใหญ่คนโตทัง้หลายหนัหนา้ไปกูเ้งิน
เพิ่มมาจากธนาคารเพ่ือน ามาลงทุน ช่วงเวลานัน้เองท่ีพวกเขาจ าตอ้งปรบัปรุงเครื่องไมเ้ครื่องมือ
ใหมส่ าหรบัการกา้วเขา้มาของเสียงพวกเขาตกอยูใ่นภาวะหนีส้ินลน้พน้ตวัทีเดียวนกัประวตัิศาสตร ์
 ภาพยนตร ์Peter Cowie บนัทึกเอาไวว้่า “ประมาณปี ค.ศ.1936 เป็นไปไดท่ี้จะสืบเสาะว่า
พวกเมเจอร์ทั้ง  8 บริษั ทแขวนชีวิตเอาไว้กับสองธนาคารผู้ทรงอ านาจคือ Morgan และ 
Rockefeller" ความสัมพันธ์ท่ีคล้ายคลึงกันระหว่างธุรกิจการธนาคารกับบริษัทภาพยนตรคื์อ
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พฒันาการมาจากประเทศในยโุรปโดยเฉพาะในเยอรมนัท่ีซึ่ง Deutsches Bank เขา้ควบคมุ UFA 
หลงัสงคราม 
 ภาพยนตรย์โุรปตอ้งตอ่สูก้ับพลงัอ านาจท่ีเหนือกว่าของภาพยนตรจ์ากโรงงานในอเมริกา 
องักฤษเป็นผู้ท่ีอ่อนแอท่ีสุดแมว้่าจะมีคล่ืนลุกฮือขึน้ในแวดวงโปรดกัชนัของอังกฤษแทบจะทันที 
หลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 จบลง แต่มนัก็ถกูทอนใหส้ัน้ลงโดยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีไม่มั่นคง 
มาตั้งแต่ยุคต้นทศวรรษ 20 ในปี ค.ศ.1927 รัฐสภาได้ผ่านพระราชบัญญัติภาพยนตร ์เป็น
พระราชบญัญัติท่ีไม่อนุญาติใหมี้การกีดกันการจองคิวฉาย (การปฏิบตัิมาตรฐานของการรอ้งขอ
ต่อโรงภาพยนตรเ์พ่ือใหไ้ดร้าคาของภาพยนตรข์องปีนัน้ๆ จากสตูดิโอเด่ียวๆ) และใหแ้บ่งโควตา้
การจดัฉายภาพยนตรอ์งักฤษ 5% เป็นอย่างนอ้ยในแตล่ะปีเพ่ือรบัประกนัว่าโรงภาพยนตรจ์ะตอ้ง
ฉายภาพยนตรท่ี์สรา้งขึน้ในอังกฤษอย่างน้อยๆ ก็สองสามเรื่องต่อปี ในช่วงนีบ้ริษัทภาพยนตร์
อเมริกนัไดเ้ขา้มาลงทนุในสาขาท่ีองักฤษเรียบรอ้ยแลว้ และสามารถน าเงินจากกองทนุขององักฤษ
กลับมาใชไ้ดโ้ดยการสรา้งงานตามโควตา้อย่างลวกๆ แมว้่าเม่ือพวกเขาจะออกจากการผูกขาด
ธุรกิจไปสู่การเป็นผูส้รา้งชาวองักฤษ พวกเขาก็ไดท้  าหนงัสือสญัญาว่าตอ้งไดร้บัผลตอบแทนเป็น
เงิน 6,000 ปอนดต์่อภาพยนตรห์นึ่งเรื่อง และใหเ้ก็บภาพยนตรไ์ดส้นัท่ีสุดตามกฎหมายอนุญาต ิ
(6,000 ฟิต ซึ่งยาวกว่าหนึ่งชั่วโมงเล็กนอ้ย) รฐับาลเยอรมนั และฝรั่งเศสไดจ้ดัตัง้แนวทางป้องกัน
ความปลอดภยัท่ีคลา้ยคลงึกนันีไ้ดผ้ลล าเรจ็ออกมาคลา้ยๆ กนั 
 บริษัทภาพยนตรอ์เมริกันโดดเด่นตระหง่านขึน้อย่างแจ่มชดัในโลก ตัง้แต่ทศวรรษ 1920 
เป็นตน้มา ขณะท่ีส่งภาพยนตรอ์อกไป เหลา่ศิลปินก็กา้วเขา้มาขณะท่ีทางสตดูิโอขยายการคน้หาผู้
มีความสามารถพิเศษรายใหม่ ซึ่งเป็นยคุท่ียโุรปเกิดอาการสมองไหลนกัท าหนงัยโุรปหนัมาหาหน 
ทางสูฮ่อลลีวดู 
 Ernst Lubitsch เป็นหนึ่งในผูม้าถึงฮอลลีวูดคนแรกๆ ติดตามมาดว้ยผูก้  ากับภาพยนตร์
ชาวเยอรมัน Fritz Lang, F.W. Murnau, Paul Leni และ E.A. Dupont ผู้ก ากับชาวสวีเดนคน
ส าคญั Mauritz Stiller และ Victor Sjostrom ทัง้คู่อพยพสู่ฮอลลีวูด Stiler น าดาราของเขา “Greta 
Garbo” มาดว้ยอนัท่ีจริงดาราอเมริกันท่ีประสบความส าเร็จทัง้หมดในยุคภาพยนตรเ์งียบก็เป็นผู้
อพยพมาจากยโุรปทัง้สิน้ Garbo และ Rudolph Valentino เป็นคนท่ีโดดเดน่ท่ีสดุ 
 “เสียง” เป็นเรื่องท่ีต้องฝึกฝนกันตั้งแต่ปี ค.ศ.1932 ด้วยการบันทึกเสียงลงในขั้นตอน
ทา้ยสุด ภาพยนตรข์องเมเจอรม์ักจะถ่ายในหลายภาษา อังกฤษ  ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมัน ผู้
ก ากับ นานาชาติเป็นประโยชนต์อ่ภาพยนตรท่ี์แปลเป็นภาษาตา่งประเทศ ผูก้  ากบัท่ีไดเ้ซ็นสญัญา
รบัผลประโยชนส์ูงสุดหลายคนในยุคทศวรรษ 30 เป็นผูอ้พยพมาทัง้นัน้ รวมถึง William Dieterle 
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(เยอรมนั) Edgar Ulmer (ออสเตรีย) Robert Florey (ฝรั่งเศส) และ Michael Curtiz (ฮงัการ) เช่น 
เดียวกบั Lubitsch, Murnau, Lang ส่วน Sternberg และ Stroheim เป็นชาวออสเตรีย ทัง้คูอ่พยพ
มาตัง้แตย่งัเดก็ 
 กลางยุคทศวรรษ 20 ภาพยนตรเ์งียบสรา้งขึน้เพ่ือความบนัเทิง ไม่มีภาพยนตรฉ์ายนานๆ
ในเครือ Nicklodeon หรือในครึ่งหลงัของการแสดงย่อยสลบัฉาก แต่ถึงช่วงภาพยนตรเ์สียง พวก
เขาก็มีค าสั่งใหส้รา้งสถานท่ีหรูหราส าหรบักิจการนีโ้ดยเฉพาะขึน้เป็นจ านวนนบัพนัมากมาย เกิน
กว่าจะนบัไหว โรงท่ีโกห้รูมีโครงสรา้งประณีตบรรจงท่ีสุด คือโรงท่ีด  าเนินการโดย Roxy Rothapfel 
ในนิวยอรค์ ซึ่งยงัคงเป็นศนูยก์ลางการฉายภาพยนตรอ์ยู่ แต่ไม่ไดส้รา้งภาพยนตรอี์กต่อไป The 
Roxy เปิดในปี ค.ศ.1932 เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของวงการภาพยนตรแ์ห่งสุดทา้ย และเป็นหนึ่งใน
จ านวนนอ้ยนิดท่ียงัคงอยู่ แมว้่าจะไม่มีการฉายภาพยนตรต์ามปกติอีกต่อไป การปรุงแต่งเทคนิค
ส าคญัๆ ทัง้หมดท่ีกระบวนการภาพยนตรด์  าเนินอยู่การเพิ่มเติมเสียง สี และจอขนาดกวา้ง แสดง
ตวัต่อสาธารณชนเป็นครัง้แรกท่ีงาน The Paris Exposition of 1900 ในรูปแบบดัง้เดิมท่ีเรียบง่าย 
ฟิลม์สีเป็นภาพยนตรท่ี์ใชก้ารระบายสีใส่เขา้ไปดว้ยมือคน ซึ่งเป็นกระบวนการท่ียากยิ่งส าหรบังาน
พาณิชย์ เสียงถูกสร้างขึน้โดยหีบเสียง ท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าแบบเก่า แต่การวางเสียงให้ตรงกับภาพ 
(Synchronization) ยากยิ่งกว่า และระดบัเสียงก็เป็นปัญหาใหญ่ สิ่งประดิษฐ์ของLee De Forest 
ในปี ค.ศ.1906 คือ “หลอดเสียง” ได้จุดประกายหนทางการก้าวไปสู่งานขยายเสียงดว้ยไฟฟ้า 
ประมาณปี ค.ศ.1919 The German Tri-Ergon ก็ถูกน าไปจดสิทธิบัตร และภาพยนตรเ์สียงก็
กลายเป็นทางเลือกท่ีแตกตา่งกนัอย่างสามารถจะเป็นได ้ปลายยคุทศวรรษ 20 การเผชิญหนา้กับ
ความสนใจของสาธารณชนตอ่วิทยุท่ีเติบโตขึน้ และการตอบรบัตอ่สิ่งท่ีดเูหมือนวา่ตลาดเริ่มอ่ิมตวั
กบัภาพยนตรเ์งียบ บรษิัทผูส้รา้งจงึหนักลบัมาเอาใจใสก่บัเสียงอยา่งไมแ่นใ่จเทา่ใดนกั 
 ปี ค.ศ.1932 ยุคแห่งการสั่นสะเทือนทางเทคโนโลยีเสียงเขา้ท่ีเขา้ทาง รูปร่างเฉพาะของ
ระบบฮอลลีวูดก็แจ่มชัด เว้นแต่ฝ่ายโรงงานผลิตเครื่องมืออุปกรณ์  และฟิล์มดิบทางสตูดิโอ 
พยายามควบคมุกระบวนการผลิตอย่างสมบูรณแ์บบตัง้แต่งานสรา้งภาพยนตร ์การจดัจ าหน่าย 
และการจดัฉายภาพยนตร ์ระบบการกีดกันการจองคิวฉายภาพยนตร์ และเง่ือนไขผูกมดัใกลช้ิด
ระหว่างสตูดิโอทั้งหมดกับเครือข่ายโรงภาพยนตรใ์หญ่ๆ หมายความถึงภาพยนตรเ์รื่องใดๆ ท่ี
สตดูิโอเลือกขึน้มาผลิตจะไดร้บัการฉายโดยไม่ตอ้งเส่ียงแตป่ระการใด ณ จดุรุง่เรืองสดุขีด M-G-M 
สตดูิ โออนัทรงอ านาจท่ีสดุไดส้รา้งภาพยนตรจ์  านวน 442 เรื่องต่อปี เป็นภาพยนตรเ์สียง 22 เรื่อง 
และ ใชพื้น้ท่ีกว่ารอ้ยเอเคอรต์ัง้ฉากท่ีเหลือใชอ้ยู่พวกสตดูิโอเรง่ด  าเนินการสรา้ง โรงถ่ายอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพของประกอบฉากต่างๆ เป็นท่ีตอ้งการตามท่ีคนเขียนบทจดัใหม้ันเขา้เป็นส่วนประ 
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กอบท่ีใช้ซ  ้าแล้วซ ้าอีกได้แผนกออกแบบฉาก และเสื ้อผ้าเกิดขึ ้นตามความต้องการทาง
องคป์ระกอบดา้นสรีระบรรดาชา่งเทคนิคถกูว่าจา้งใหท้  างานรบัเงินเดือน ท างานโดยมีการเล่ือนขัน้
เป็นระยะตามระเบียบกฎเกณฑ ์เช่นเดียวกบันกัแสดง และผูก้  ากับ ปัจจุบนัอาจจะไม่ปกตินกัถา้ผู้
ก ากับท าหนังมากกว่าหนึ่งเรื่องต่อปี แต่ระหว่างปี ค.ศ.1930 ถึง 1939 Michael Curtiz ถ่าย
ภาพยนตรถ์ึง 44 เรื่อง Merryn Leroy ถ่าย 36 เรื่อง และ John Ford ถ่าย 26 เรื่อง ภายหลังการ 
ถ่ายท า วตัถุดิบจะถกูน ากลบัไปท่ีแผนกตดัตอ่เพ่ือผสมเสียง และบนัทึกเสียง ผูบ้ริหารของสตดูิโอ
จะท าหนา้ท่ีตดัสินเป็นขัน้ทา้ยสดุผูก้  ากบัท่ีมีบารมีบางคนบางครัง้ก็ไดร้บัอนญุาติใหเ้ขา้รว่มงานใน
ขัน้หลงัการถ่ายท าดว้ย แตก็่มีจ านวนเล็กนอ้ยเท่านัน้ท่ีสามารถติดตามภาพยนตรน์ัน้ๆ ไดต้ัง้แตต่น้
จนถึงการฉายรอบปฐมทศัน ์
 ผลก็คือการท่ีสตดูิโอท าการพฒันาบรษิัทขึน้มาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเดี่ยวๆ ซึ่งก็มกัจะ
ซ า้รอยตวัเองบนสไตลค์อ่นขา้งอ่อนแอของนกัท าหนงัทัง้หลาย M-G-M ไดช่ื้อว่าลงทนุกบังานผลิต
เต็มท่ี และเนือ้หาสาระอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงแมว้่าจะผลิตงานขึน้อย่างอิสระภายใตก้ารบริหาร
ของ David O.Selnick (แล้วจัดจ าหน่ายผ่าน M-G-M) ภาพยนตรม์หากาพย์ปี ค.ศ.1939 เรื่อง 
“Gone With The Wind” เป็นตวัสรุปลกัษณะรูปแบบของ M-G-M แนวประโลมโลก (Melodrama) 
ท่ีแสนจะโรแมนติค งานสรา้งราคาแพง พรอ้มดว้ยแตม้คะแนนความนิยม ท่ีผูค้นพากันคลั่งไคล ้
ปฏิบตัิตอ่เนือ้หาดา้นความยิ่งใหญ่โอฬารขณะท่ีท าความสมัพนัธใ์นดา้นใหค้วามกระจ่างแจง้ต่อ 
แก่นของภาพยนตรเ์พียงนอ้ยนิด  
 Paramount ว่าจา้งทีมงานผูอ้พยพมาจากยุโรปไวม้ากท่ีสุด จึงมีลักษณะงานท่ีแสดงถึง 
ความเป็นยโุรปไวเ้สมอ ทัง้ในดา้นการออกแบบ และเนือ้หาสาระ  
 Universal ช านาญงานเป็นพิเศษดา้นภาพยนตรแ์นวเขย่าขวัญ Republic ช านาญงาน
เป็นพิเศษดา้นภาพยนตรแ์นวตะวนัตก 
 Warner Brothers เป็นคู่แข่งหลักของ M-G-M และ Paramount แต่ก็ผอมโซ และหิวโหย 
กว่าท างานอย่างไรจ้ดุหมายท่ีแน่นอนแตก็่มีกิตตศิพัทใ์นดา้นภาพยนตรแ์นวสมจรงิ Warner มกัจะ
ถ่ายท าตามสถานท่ีจรงิเพ่ือประหยดัเงิน 
 ในระบบโครงสรา้งขององคก์รการผลิตท่ีแน่นหนานี ้ผูส้รา้งงานส่วนตวักระทั่งผูก้  ากับฯ 
ช่างภาพ คนเขียนบท หรือนักออกแบบไม่อาจจะแสดงสิทธ์ิส่วนตัวกันได้ง่าย ๆ ไม่เพียงแต่
ภาพยนตรจ์  านวนมากจะแสดงออกถึงรูปแบบของสตูดิโอเท่านั้น มันยังฉายแววถึงระดับ ท่ีน่า
ประหลาดใจของความเห็นพอ้งตอ้งกันทางสติปัญญาอีกดว้ย เราสามารถมองเห็นความแตกตา่ง
กันระหว่างความหรูหราของ M-G-M กับความโก้หรูของ Paramount แต่ก็ไม่มีเครื่องแสดงความ
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ขดัแยง้กันในรูปแบบของการเมือง และสงัคมท่ีแตล่ะฝ่ายแสดงออกมาใหเ้ห็นบรรดาผูอ้  านวยการ
คนใหญ่คนโตของยคุทองแห่งฮอลลีวดู มกัจะแห่ตามภาพยนตรท่ี์คนอ่ืนสรา้งไม่ไดห้วงัจะแตกตา่ง 
โดยสรา้งภาพยนตรท่ี์เหมือนๆ กันออกมาเป็นพันๆ เรื่องในช่วงเวลานัน้ การศึกษาฮอลลีวูดก็คือ
เนือ้หาสาระจ านวนมากของรูปแบบท่ีชีเ้ฉพาะแบบแผนขนบธรรมเนียม และชนิดประเภทท่าม 
กลางภาพยนตรจ์  านวนมากมาย มากกว่าท่ีจะเพ่งเล็งความสนใจลงไปท่ีคณุภาพของภาพยนตรแ์ต่
ละเรื่องน่ีไม่ไดท้  าใหภ้าพยนตรฮ์อลลีวูดดอ้ยความน่าสนใจไปกว่างานส่วนตวัแห่งการประดิษฐ์
คดิคน้เชิงภาษาภาพยนตรต์า่งๆ ตามจรงิแลว้ เพราะวา่ภาพยนตรเ์หลา่นัน้สรา้งขึน้บนแนวทางการ
ผลิตปรมิาณมากๆ ในระบบอตุสาหกรรมมนัจงึเป็นเครื่องชีน าถึงภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณชน
มีเนือ้เรื่องรว่มกนั และเป็นมากกวา่ภาพยนตรท่ี์มุง่มั่นทางศลิปะ แนวคดิสว่นตวัจะเป็น 
 เม่ือสตูดิโอย่างเข้าสู่ทศวรรษ 40 คุณสมบัติเหล่านีเ้ริ่มจู่โจมหนักข้อขึน้รวมไปถึงการ 
โฆษณาชวนเช่ือ และ ใหค้วามรูก้ารศึกษาอย่างกระตือรือรน้ก่อนท่ีสหรฐัเขา้รว่มสงครามดว้ยซ า้ 
สตูดิโอเมเจอรต์่างตกแต่งรูปแบบท่ีมีรายละเอียดในทางโฆษณาชวนเช่ือของตัวเองขึน้ เช่น 
Paramount กบัค าขวญัวา่ “Freedom Comes High” และ M-G-M วา่ “You John Jones” 
 ฮอลลีวดูเจรญิเติบโตขึน้ในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ปี ค.ศ.1946 เป็นปีท่ีดีท่ีสดุยอด
รวมรายไดส้งูถึงหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยลา้นเหรียญสหรฐั ดว้ยความรูส้ึกท่ีว่าสงครามโลกครัง้ท่ีสองไดเ้ขา้
มาเล่ือนเวลาท่ีความจริงท่ีโรงงานผลิตภาพยนตรฮ์อลลีวดูตอ้งเผชิญ โดยท าใหก้ารแนะน าตวัของ
ธุรกิจโทรทศันเ์ป็นจริงไปไม่ไดใ้นช่วงเวลานัน้ ซึ่งธุรกิจโทรทัศนแ์สดงผลความล าเร็จมาตัง้แต่ยุค
ทศวรรษ 30 แลว้ สงครามยงัจ ากดัคูแ่ข่งทางยโุรปอย่างไดผ้ลยอดเย่ียมอีกดว้ย ในยคุทศวรรษ 20 
เยอรมันเป็นคู่แข่งหลักท่ีสรา้งผลงานท่ีไม่เพียงแต่เป็นท่ีนิยมเท่านั้น แต่ยังน าความน่าเช่ือทาง
ศิลปะมากับพวกเขาอีกด้วย ยุคทศวรรษ 30 ผู้ก ากับฝรั่งเศสมีงานเต็มมือ อังกฤษซึ่งผลิต
ภาพยนตรถ์ึง 225 เรื่องในปี ค.ศ.1936 สูงเป็นอันดับสองของตลาดโลกไดร้บัความกดดันจาก
ภาพยนตรท่ี์พูดภาษาอังกฤษจากฮอลลีวูด สงครามจบภาวะท่ีเกิดขึน้เหล่านีถ้ึงแม้ว่ามันจะปิด
ตลาดสง่ออกหลายแหง่ลงดว้ยก็ตามซึ่งก็ท าใหป้ระเทศเล็กๆ ไดร้บับาดเจ็บไปตามๆ กนั 
 ผลของโทรทัศนเ์ม่ือมันก้าวเขา้มาในตน้ยุคทศวรรษ 50 คือความฉิบหายการลา้งผลาญ 
โทรทัศนเ์ติบโตมาจากวิทยุมากกว่าภาพยนตร ์และใชค้นวิทยุเขา้ท างานอนัท่ีจริงตามความเป็น
จรงิพวกเขาก็สามารถผลิตภาพยนตรส์  าหรบัปอ้นโทรทศันไ์ดอ้ย่างง่ายดาย เท่ากับท่ีปอ้นสู่การจดั
จ าหน่ายทางโรงภาพยนตร ์สตดูิโอจ าตอ้งต่อสูเ้ต็มท่ีเป็นปีท่ีพวกสตดูิโอปฏิเสธท่ีจะใชภ้าพยนตร์
เหลือ ๆ จ านวนมากมายใหเ้กิดประโยชนข์ึน้มากับวงการโทรทศัน ์อนัท่ีจริงหากมองดว้ยระยะอนั
สั้นต่อความไม่เหมือนกันของธุรกิจพวกเขามักท าลายฟิลม์ภาพยนตรเ์ก่าๆ เสียมากกว่าท่ีจะ
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จ่ายเงินค่าเก็บรกัษาผลของกลยทุธนี ้ท าใหบ้ริษัทผลิตภาพยนตรท์างโทรทศันต์อ้งใชเ้วลาในการ
ก่อรา่งสรา้งตวัจากต าแหน่งท่ีอ่อนแอในระบบสตดูิโอขึน้มาอย่างจริงจงั ซึ่งสิ่งเดียวกนันีไ้ดเ้คยเกิด
ขึน้มาก่อนหนา้นี ้40 ปีแลว้ เม่ือเหล่าบริษัทรว่มลงทนุ Trust Companies ไดส้ามารถพิสจูนแ์ลว้ว่า
ไมส่ามารถท่ีจะยา้ยรูปแบบภาพยนตรข์นาดสัน้ Nicklodeon ไปสูภ่าพยนตรเ์รื่องยาวไดง้่ายๆ 
 ขัน้ตอนการขยบัขึน้สูเ่ง่ือนไขใหมท่ัง้เช่ืองชา้และเจ็บปวดอยา่งท่ีไมต่อ้งการจะเป็น กินเวลา
กว่า 15 ปีก่อนท่ีสตดูิโอจะเริ่มเขา้ใจวิถีทางด าเนินการท่ีดีท่ีสดุในสถานการณใ์หม ่บรรดาเจา้ของท่ี 
เริ่มยา่งเขา้สู่วยัชรา และหวัหนา้หนว่ยผลิตยดึตดิแน่นหนากบัระบบเก่าๆ ของการผลิตงานปริมาณ
มากๆ ในหนทางสลบัซบัซอ้นพรอ้มกบัการลงทนุมลูคา่มหาศาล ในทางจิตวิทยาแลว้สิ่งเหล่านีอ้าจ
เป็นความเก่ียวขอ้งดา้นการแบง่ปันท่ีหยั่งรากลึกมาเนิ่นนานในฐานะเจา้ของโรงภาพยนตร ์ถึงแม ้
วา่การจดัฉายภาพยนตรจ์ะเป็นตวัเช่ือมท่ีออ่นแอท่ีสดุในเครือลกูโซก่ารผกูขาดของฮอลลีวดู มนัก็มี
เสนห่เ์ป็นลกัษณะพิเศษส าหรบัพวกเขา 
 ในปี ค.ศ.1946 ค  าสั่ งภายใต้กฎหมายต่อต้านการรวมกิจการเรียกรอ้งให้ Paramount 
Pictures (และ หมายรวมถึงสตูดิโออ่ืนๆ ดว้ย) ปลดกิจการเครือข่ายโรงภาพยนตรอ์อกซึ่งทาง
สตดูิโอตอ้งปฏิบตัิตามภายในก าหนดระยะเวลา 5 ปี มนัไม่ไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงเท่าท่ี
มนัน่าจะเป็นจริงๆ สตดูิโอไดร้บัอนุญาติใหค้งด าเนินกิจการจดัจ าหน่ายภาพยนตรต์่อไปได ้ทาง
สตดูิโอวิเคราะหถ์ึงสถานการณข์องพวกเขาอย่างระมดัระวงัต่อค าตดัสินของการต่อตา้นการรวม
กิจการซึ่งอาจสง่ผลรองๆ ลงมาอ่ืนๆ อีก พวกเขาจ าตอ้งรดัเข็มขดั และขยบัความสนใจของพวกเขา
จากตลาดภาพยนตรไ์ปสู่ตลาดใหม่ คือสถานีโทรทัศน์ท่ีสามารถท าผลก าไรใหง้อกเงยขึน้ไดม้ัน
ไม่ไดเ้กิดขึน้ทันทีทันใด (แม้ว่าเมเจอรส์ตูดิโอจะเห็นทางสว่างร  าไรขึน้มาแลว้นั่นคือการจัดวาง
โปรแกรมรายการของเครือขา่ยทัง้หมด) 
 ขณะท่ีทรพัยส์มบตัิต่างๆ ของพวกเขาไดห้ดตวัลงไปขณะท่ีผูบุ้กเบิกเริ่มชราภาพ และสิน้
อายุขัยลงสตูดิโอก็ถูกกลืนเขา้กับการรวมตวักันทางอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาขึน้ในยุคทศวรรษ 50 
และ 60 หรือ บา้งก็ถกูขายตอ่ออกไปอยา่งเปิดเผย 
 Delis ซือ้สตดูิโอ RKO Revue เขา้ซือ้กิจการบนัทึกเสียงของ Republic ช่วงเวลาเดียวกนันี ้
ตวัแทนจ าหน่ายอิสระจ านวนมากก าลังเขา้มารองรบัโชคชะตานีอ้ย่างเงียบๆ ในฐานะคนกลาง
ระหวา่งเครือขา่ยโทรทศันท่ี์รุกคืบ และ สตดูโิอสรา้งภาพยนตรท่ี์ออ่นเปลีย้ 
 Eliot Hyman อาจเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีฉลาดมีเล่หเ์หล่ียมมากท่ีสุด เขาเขา้ซือ้ภาพยนตร์
ในสต๊อคของ Warner Brothers มาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วน ามันไปขายต่อให้ United Artists 
แลว้เขาก็ไดร้บัสิทธ์ิภาพยนตรดี์ๆ จาก Fox ประมาณปี ค.ศ.1967 “Seven Arts" บริษัทของเขาอยู่
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ในต าแหน่งท่ีซือ้ Warner Brothers ไดอ้ย่างเปิดเผยในช่วงตน้ยุคทศวรรษ 50 Howard Hughes 
ไดข้าย RKO ใหก้บั “The American Subsidiary of the Decca Record Organization” 
 “The Music Corporation of America” (MCA) ตัวแทนผู้แสดงท่ีมีความสามารถพิเศษ
เป็นแห่งแรกไดช่ื้อวา่เป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงั Paramount ไดร้บัประโยชนจ์ากการช่วยเหลือ Paramount 
จดัการกบัการซือ้กิจการของ Decca (ซึ่งซือ้ Universal ไวแ้ลว้) 
 Paramount ถูกกลืนเข้ากับ Gulf & Western Industries ในปี ค.ศ.1966 หลังจากนั้นอีก
ไม่นาน United Artists ก็ถูกเขา้ควบคมุกิจการโดย Transamerica Corporation บริษัทนานาชาต ิ
ร่วมสมัยท่ีรวมตวักันขึน้อย่างมีรูปแบบชัดเจน (ผูเ้ป็นเจา้ของ) รวมถึง United Artists และสาขา 
ย่อยต่างๆ ดว้ยเช่น Budget Rent-a-Car, Transamerica Computer Services, Pacific Finance 
Loans, Occidental Life Insurance Co., Transamerica Insurance Co., Cinegraphics, Inc., 
Transamerica Airlines ซึ่งเป็นทุนเพ่ือการลงทุน ทุนของนักลงทุน บริการจัดหาท่ีอยู่ใหม่ บริษัท 
ประกนั บรกิารทางไมโครฟิลม์ บรษิัทรบัขนยา้ยทรพัยส์ิน และบรกิารเก่ียวกบัดา้นภาษีท่ีดนิ 
 ในปี ค.ศ.1969 Kinney National Services ท าการรวม Warner Brothers เขา้กับ Seven 
Arts ซึ่งภายหลังกลายเป็น Warner Communications, Inc. หลังจากนั้นไม่นาน Kirk Kerkorian 
นกัพัฒนาท่ีดินในลอส แอนเจลลิสก็เขา้ควบคมุกิจการ M-G-M ไดอ้ย่างน่าสนใจท่ีสุด ในปี ค.ศ.
1974 M-G-M ก็สะสางหนีส้ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทางสตูดิโอไดข้าย และปิดกิจการการจัด
จ าหน่ายลงระหว่างช่วงทศวรรษท่ี 70 M-G-M เป็นท่ีรูจ้ักกันดีท่ีสุดในฐานะเจา้ของ The M-G-M 
Grand Hotel ในลาสเวกัส (จากท่ีเคยรูจ้กักันในวงการภาพยนตรเ์ม่ือปี ค.ศ.1932) ขณะท่ีบริษัท 
จบัจดุอยู่กบังานสรา้งภาพยนตร ์และภาพยนตรท์างโทรทศัน ์(ซึ่งไม่ไดป้ระสบความส าเรจ็ยิ่งใหญ่ 
อะไร) ผลก าไรท่ีพอกพูนขึน้อย่างสมบูรณพ์ูนสุขไดม้าจากการด าเนินงานทางการพนนั ในปี ค.ศ.
1979 บางท่ีอาจเป็นเพราะความเสียใจต่อการตดัสินใจในตอนตน้ของเขาท่ีเปล่ียนการลงทุน ของ 
M-G-M จากอุตสาหกรรมภาพยนตรม์าสู่อุตสาหกรรมการพนัน Kerkorian ไดพ้ยายามท่ีจะซือ้ 
Columbia Pictures การตกลงประสบความลม้เหลว (พูดกันว่าเพราะการย่ืนมือเขา้มาของหน่วย
ควบคุมดูแลการรวบกิจการ) และหลงัจากนัน้ไม่นานก็มีการประกาศว่า The M-G-M Company 
ดว้ยความยินยอมจากผูถื้อหุ้นจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน บริษัทตน้แบบจะด าเนินงานคาสิโน
ตอ่เน่ืองไป (ปัจจบุนัอยู่ใน Reno และ Atlantic City) ขณะท่ีบรษิัท “ใหม่” จะกลบัเขา้สู่ วงการการ
สรา้งภาพยนตร ์และการจดัจ าหนา่ยอีกครัง้ 
 กลยทุธด์จุดั่งกบันวนิยายนี ้ไดด้  าเนินไปในแวดวงการสรา้งภาพยนตรฮ์อลลีวดูอยู่ราว 15 
ปี ในแง่ผลท่ียอมรบัจิตวิทยาการจบัตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นอะไรท่ี M-G-M ก าลงัป่าวประกาศ คือมนั
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ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรบับรษิัทท่ีพืน้ฐานดัง้เดิมอยู่บนสนามธุรกิจสายอ่ืนจะพากเพียรพยายามเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจภาพยนตร ์หรือธุรกิจอีกสายหนึ่งก็ตาม ไม่มีการบันทึกถึงปฏิกิริยาของ
ผูบ้รหิารแหง่Transamerica , Gulf & Western , Warner Communications, Inc. หรือ MCA,Inc. 
 พฒันาการของ M-G-M เป็นเหตกุารณส์ุดทา้ยในบรรดาเหตุการณต์่อเน่ืองต่างๆ ท่ีเขย่า
บลัลงักศ์นูยร์วมแหล่งบญัชาการของฮอลลีวดูระหว่างช่วงปลายยคุทศวรรษ 1970 ในปี ค.ศ.1977 
David Begelman หวัหนา้ฝ่ายผลิตของโคลมัเบียถกูปรบัเป็นเงินถึง 60,000 เหรียญสหรฐั ในกรณี
การยกัยอกท่ีสกปรกเลวทรามซึ่งไดร้บัการเปิดเผยออกไปอย่างกวา้งขวาง และก่อใหเ้กิดการพดูถึง
กนัมากเก่ียวกบัวิธีการปอ้งกนัธุรกิจนีห้ลากหลายวิธีในเชิงปฏิบตัิ (ซึ่งธุรกิจภาพยนตรย์งัเป็นธุรกิจ 
สาขาใหม่) Alan J.Hirschfield ประธานของโคลัมเบียพยายามท่ีจะจัดการกับ Begelman ตาม
หลกัจรยิธรรม และใหเ้ขาลาออกไปดว้ยตนเอง ผูส้งัเกตการณห์ลายคนรูส้กึวา่การจดัการของโคลมั 
เบีย พิคเจอร ์อินดสัทรีสก์ังวลใจต่อความสามารถเฉพาะทางดา้นการเล่าเรื่องของ Begelman ท่ี
สรา้งภาพยนตรท่ี์ใหผ้ลก าไรสูงมากกว่าท่าทีท่ีชอบธรรมของ Hirschfield เสียอีก Begelman ถูก
ตดัสินว่าท าผิด และถกูปรบั แลว้ก็ถกูจา้งตอ่ในฐานะหวัหนา้ฝ่ายผลิตของ M-G-M Hirschfield จึง 
กา้วเท าออกมาเป็นประธานของ Twentieth Century Fox 
 ตน้ปี ค.ศ.1978 หัวหนา้ฝ่ายบริหาร 5 คนแห่ง United Artists พรอ้มใจกันลาออกเพ่ือคดั 
คา้นต่อบริษัทแม่ Transamerica เก่ียวกับค่าตอบแทน และสิทธิพิเศษ Arthur Krim และ Robert 
Benjamin เขา้มารบัช่วงกิจการบริษัทจดัจ าหน่ายท่ีอยู่ในสภาพร่อแรเ่ต็มท่ี ตอนตน้ๆ ยุคทศวรรษ 
50 แลว้ป้ันมนัขึน้มาจนขึน้สูห่นึ่งในบริษัทชัน้น าทางภาพยนตรแ์ห่งยคุทศวรรษ 60 และ 70 แลว้ใน 
ปี ค.ศ.1967 นั่นเองท่ีบริษัทถกูขายให ้Transamerica ซึ่งเขาตอ้งเสียใจกบัการตดัสินในขายมนัไป
ในครัง้นั้นพวกเขาร่วมมือกับประธาน Eric Pleskow เหรญัญิก William Bernstein และหัวหน้า
ฝ่ายผลิต Mike Medavoy ก่อตั้งบริษัท Orion Pictures Corp. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจริงจังกว่าบริษัท
ผลิตรายอ่ืนๆ แต่ก็ยงัมีศกัยภาพนอ้ยกว่าสตดูิโอท่ีโตเต็มท่ีแลว้ ขอ้ตกลงของพวกเขาท่ีไม่เคยเกิด
ขึน้มาก่อนกับ Warner Communications อนุญาติใหพ้วกเขาควบคุมตลาดทัง้หมด และคุมการ
โฆษณาภาพยนตรผ์่านระบบการจดัจ าหน่ายของ Warner อย่างเต็มท่ี Orion ไดเ้พิ่มองคป์ระกอบ
ใหม ่และมีความหมายใหก้บัโครงสรา้งของการควบคมุรว่มกนัของฮอลลีวดู 
 ภายใน 16 เดือน Orion ก็ถูกบริษัท  Ladd เข้าร่วมด้วยระดับพลังใหม่  The Ladd 
Company ก่อตัง้เม่ือครัง้ Alan Ladd,Jr. และ ผู้ช่วยของเขาบางคนซึ่งออกมาจาก 20" century 
Fox หลังจาก 2-3 ปีหลังท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จทางการเงินอยู่สูงเอาการ ขณะเดียวกับ ท่ี
เครือข่ายโทรทศันน์  าภาพยนตรเ์รื่องยาวกลบัมาฉายใหม่ทางโทรทศันใ์นปี ค.ศ. 1979-80 (พวกเขา
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ประสบความลม้เหลวมาครัง้หนึ่งกับการพยายามน าภาพยนตรม์าฉายทางโทรทัศนใ์นปลายยุค
ทศวรรษ 60) และเหมือนกับท่ีบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีอ านาจมากกว่าอย่าง Lorimar และ EMI เข้า
รว่มกับฮอลลีวูดท่ีระดบัอ านาจอ่อนกว่า Orion และ The Ladd Company รวมกันโครงสรา้งการ
ควบคมุอตุสาหกรรมภาพยนตรอ์เมริกนัเริ่มเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ 
 ในปี ค.ศ.1977 บรรดาหัวหนา้ฝ่ายผลิตท่ีสตดูิโอเมเจอรท์ัง้หกแห่งเป็นผูช้ายทั้งหกคนท่ี
คอยควบคมุสิ่งท่ีจะไดเ้ห็นกนับนจอภาพยนตรอ์เมริกนั ภายในสามปีจ านวนสตดูิโอก็เพิ่มเป็นสอง
เท่าตวั และหัวหน้าฝ่ายผลิตก็เป็นผูมี้อ านาจเต็ม ท่ีสามารถรบัประกันความพอใจให้กับการจัด
จ าหน่ายได ้และไม่ใช่แต่เฉพาะผูช้ายอีกต่อไป Sherry Lansing แห่ง Fox เป็นผูห้ญิงคนแรกแห่ง
แวดวงหวัหนา้ฝ่ายผลิตในยคุสมยัใหม่ 

ขณะท่ีมีท่ีว่างมากขึน้พอประมาณ ส าหรบัผูอ้  านวยการอิสระท่ีจะเขา้มาด าเนินงงานใน
ทศวรรษ 1980 มากกว่าท่ีมีอยู่ในช่วงกลางยุคทศวรรษ 1970 กลุ่มสตดูิโอใหญ่ๆ ก็ยังคงเป็นส่วน
ส าคญัในระบบฮอลลีวดู พวกเขาแต่ละบริษัทไดเ้คล่ือนยา้ยไปอยู่ในต าแหน่งท่ีปลอดภัยทางแกน
นอนมากกว่าทางแกนตัง้ของการถือเอกสิทธ์ิไวแ้ต่ผูเ้ดียว บริษัทท่ีด าเนินงานบนัเทิงทั้งหมดนีท่ี้
ปฏิบตัิงานภายใตช่ื้อสตูดิโอเก่าๆ มักจะเป็นเจา้ของบริษัทการพิมพ ์หนังสือปกกระดาษ  บริษัท 
แผ่นเสียง บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ไดเ้ท่าๆ กับท่ีบางครัง้ก็เป็นองคก์รพิทักษ์สัตวป่์า ของ
ประกอบฉากท่ีครัง้หนึ่งเป็นท่ีต้องการ ปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในส่ือทั้งห้า (หรือ 
มากกวา่นี)้ คือภาพยนตร ์หนงัสือ แผน่เสียง สถานีโทรทศัน ์และวิดีโอดสิกแ์ละเทป 
 คนท่ีด าเนินงานสตดูิโอมกัจะจดัตัง้ตวัแทนคนท่ีมีพรสวรรค ์ฝึกฝนคนไวส้  าหรบัจดัวางไว้
ด้วยกันเป็น “Packages” ทั้ง Package ของดารา บท และการเงินนับแต่ ท่ีพวกเขาไม่ได้เซ็น
สญัญาจา้งดารานกัแสดง และทีมงานช่างเทคนิคไวอี้กตอ่ไปทางสตดูิโอก็ขยบัความใส่ใจมาท่ีการ
จัดจ าหน่ายภาพยนตร ์พวกเขายังคงด าเนินงานในฐานะผู้ออกทุนสรา้งอีกดว้ย ในตอนตน้ยุค
ทศวรรษ 70 การด าเนินการปกปอ้งดา้นภาษีท่ีใชร้บัประกนัตอ่ผลก าไรถกูน าไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง
เพ่ือจูงใจนกัลงทุนภายนอกใหก้า้วสู่วงการภาพยนตร ์งานท่ีแทจ้ริงของผูส้รา้งภาพยนตรถ์ูกแยก
ออกท่ามกลางผูอ้  านวยการสรา้งอิสระจ านวนหนึ่ง ซึ่งหลายคนก็คือผูก้  ากับ และดารานั่นเอง ท่ี
ภาษาแสลงฮอลลีวูดเรียกกันว่าพวก “Hyphenates” (เสน้เช่ือมค า-เสน้ขีดแบ่งค าสมาส) ผลก็คือ
งานขนาดเล็กกวา่จ านวนมากแตเ่ป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีภาพยนตรจ์ะมีความหลากหลายกวา้งออกไป
ได ้ผดุขึน้ราวดอกเห็ด 
 สตดูิโอทัง้หลายมาถึงจุดนีโ้ดยขัน้ตอนของความพยายาม และความคลาดเคล่ือนแมแ้ต่
โครงสรา้งของตลาดภาพยนตรโ์ทรทศันจ์ะถกูท านายลว่งหนา้มาตัง้แตต่น้แลว้โทรทศันถ์กูออกแบบ
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มาอย่างชดัเจน เพ่ือเติมประโยชนใ์ชส้อยของภาพยนตรใ์หเ้ต็มในฐานะของส่ือเพ่ือความบนัเทิง
ปริมาณมาก ถา้ภาพยนตรท่ี์ฉายทางโรงภาพยนตรส์ามารถรอดชีวิตอยู่ต่อไปได ้มันอาจจะตอ้ง
เปล่ียนไปรองรบักลุ่มคนดูเฉพาะกลุ่ม ในความเป็นจริงมันก็เกิดขึน้อยู่แลว้ โรงภาพยนตรข์นาด
ใหญ่ถูกแทนท่ีดว้ยโรงขนาดเล็กท่ีมีจ  านวนท่ีนั่งเฉล่ียเพียง 200 ท่ีนั่ง ซึ่งจะถูกเปิดทะลเุช่ือมถึงกัน
ได ้3 โรงถึง 4 โรงเพ่ือขอ้เลือกท่ีกวา้งกวา่ เทา่กบัเพ่ือตดัคา่ใชจ้า่ยเกินจ าเป็นออก 
 กระนัน้ แมจ้ะมีการติดพันเก่ียวกับความอิสระใหม่ในปลายยุคทศวรรษ 60 บรรดา กลุ่ม
สตูดิโอก็ยงัมีความรูส้ึกรงัเกียจ ไม่อยากใชป้ระโยชนจ์ากความเป็นไปไดเ้หล่านี ้อนั ท่ีจริงแลว้เขา
กลบัไปหาภาพยนตรป์ระเภทท่ีเป็นสตูรส าเรจ็ ประสบผลแน่นอนอยู่แลว้อีกในยคุทศวรรษ 70 โดย 
ประกาศขายภาพยนตรล์่วงหนา้ทางหนา้หนงัสือและการโฆษณาทางโทรทศันซ์ึ่งเต็มไปดว้ยขอ้มลู
ข่าวสารต่างๆ ท าใหไ้ดเ้งินทุนกอ้นใหญ่เขา้มาในระบบ นบัแต่ท่ีบรรดาผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ผู้ด  าเนิน
ธุรกิจภาพยนตรซ์ึ่งเด๋ียวนีห้ันมาสนใจในการท าเงินมากกว่าการท าหนงั กลยุทธเ์หล่านีย้่อมตอ้ง
เกิดขึน้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตัง้แต่ท่ีพวกเมเจอรย์งัคงมีส่วนส าคญัในทกุช่องทางส าคญัของ
การจดัจ าหน่าย และเน่ืองจากนัน้จงึเป็นการก าหนดนโยบายทางออ้มใหภ้าพยนตรเ์รื่องไหนท าเงิน
หรือไม่แม้แต่ผู้อ  านวยการสรา้งอิสระท่ีมีความคิดอ่ืนๆ อยู่ในใจก็จะถูกกันออกจากการเข้าถึง
ประชาชนคนด ู
 ระบบท่ีน่าทึ่งนีไ้ม่ไดเ้ป็นของใหม่ ฮอลลีวูดมกัจะไวว้างใจมนัมาในอดีตเม่ือครัง้ ท่ีเมเจอร ์
น าภาพยนตรอ์อกจ าหน่าย แต่เด๋ียวนีม้ันด าเนินไปดว้ยประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ บริษัท
ภาพยนตรอิ์สระจ านวนหนึ่ง เช่น National General และ Sun International ประสบผลดีเย่ียมใน
กลางยคุทศวรรษ 70 โดยประยกุตก์ลยทุธก์ารคน้ควา้หาขอ้มลูทางการตลาด การมีกลุ่มเปา้หมาย
ท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปหาไดถ้รองรบัขึน้มาดว้ยบริษัทเมเจอร ์พวกเขาออกแบบภาพยนตรใ์หต้รงกบั
รสนิยมของคนดขูองตลาดนี ้ถ่ายภาพยนตรอ์อกมาอยา่งถกูๆ พวกเขาเช่าโรงภาพยนตร ์(มากกว่า
การเชา่ภาพยนตร)์ กระบวนการนีรู้จ้กักนัในฐานะก าแพงส่ีดา้น และประการท่ีส่ีว่าจา้งการโฆษณา
อยา่งเตม็เอียด แลว้ก็กลบัมานั่งคอยนบัผลก าไร 
 ในระดบัสากลนัน้ การสิน้สดุของระบบสตดูิโอแบบเก่ามีผลในทางบวกดงู่ายๆ เพราะมนั
เปิดตลาดโลกไปสูก่ารแข่งขนัท่ีตงึเครียดอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ในตอนตน้ยคุทศวรรษ 50 รฐับาลฝรั่งเศส 
และอิตาลีก่อตั้งองค์กรท่ีคล้ายๆ กับส านักงานส่งสินค้าออก “Unifrance” , “Unitalia” ซึ่งเป็น
เครื่องมือท าใหต้ลาดอ่อนตัวขึน้ส  าหรบัภาพยนตรข์องประเทศเหล่านัน้ (Unifrance จะมีความ 
กระตือรือรน้มากกว่าคู่เปรียบเทียบชาวอิตาเลียน) การเติบโตของเทศกาลภาพยนตรใ์นประเทศผู ้
ผลิตภาพยนตรร์ายหลกัๆ เป็นผลแสดงถึงความเก่ียวขอ้งนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
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 ปัจจยัในทางบวกท่ีส าคญั 2 ประการ ในสมการการผลิตภาพยนตรใ์นหลายๆ ประเทศ คือ 
แผนสนับสนุนจากรฐับาลและการร่วมผลิตจากทางโทรทัศน ์ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อังกฤษ และฝรั่งเศสจะมีแผนอุดหนุนค่อนข้างน้อยท่ีช่วยสงเคราะห์อยู่ในหนทางอันน้อยนิด 
แบบอย่างของระบบใหมท่างการเงินคือสถาบนัภาพยนตรส์วีดิช ก่อตัง้ในปี ค.ศ.1963 เพ่ือกระจาย
เงินท่ีน ามาจากเงินภาษี 10% ของบรรดาสมาชิกภาพยนตรใ์หก้ับส่วนหนึ่งซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ
ยอดรายรบัทัง้หมด (ยังไม่หกัค่าใชจ้่าย) อีกส่วนหนึ่งอยู่บนพืน้ฐานดา้นคุณภาพของภาพยนตร ์
แผนสวีดิชนีไ้ดใ้ห้การสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตรส์่งออกใน
ประเทศเล็กๆ 
 การผลิตภาพยนตรใ์นยุโรปก็ไดร้บัการสงเคราะหเ์ช่นกัน ในยุคทศวรรษ 50 และ 60 โดย 
เครือข่ายการจดัหาสถานท่ีถ่ายท าของอเมริกา ซึ่งตดัสินใจเลือกขอ้ไดเ้ปรียบตรงตน้ทุนท่ีต ่ากว่า
ระบบสากลร่วมสมัยมาถึงจุดจบในปี ค.ศ.1970 เม่ือราคาค่าใชจ้่ายสูงขึน้มาเท่าๆ กัน และ เม่ือ
บริษัทอเมริกันพบว่าตนเองตกอยู่สภาพผูกมดัทางการเงิน อุตสาหกรรมภาพยนตรอ์งักฤษขึน้อยู ่
กับการลงทุนจากอเมริกาเป็นอย่างมากในยุคทศวรรษ 60 ไดถู้กสังหารยับเยินดว้ยการถอนตัว
ออกไป แต่สิ่งท่ีวงการภาพยนตรอ์งักฤษสูญเสีย คือสิ่งท่ีวงการโทรทศันไ์ดร้บัประโยชน ์เพราะผู้
ก ากบัคนสรา้งภาพยนตรท่ี์ดีท่ีสดุขององักฤษหนัหนา้ไปท างานใหก้บัโทรทศัน ์
 ประมาณปี ค.ศ.1980 บริษัทภาพยนตรอ์เมริกันก็ได้รับผลประโยชน์จากการควบคุม
จอภาพยนตรแ์หง่โลกภาพยนตรอี์กครัง้หนึ่งฉวยโอกาสตอนท่ีกลุ่มธุรกิจภาพยนตรย์โุรปอ่อนแอลง 
เชน่ Lord Grade's ITC หรือ The Siemens-Philips Combine, Polygram 
 ขณะท่ีระบบวิดีโอดิสก ์และเทปไดร้บัความนิยมในทศวรรษถดัมาอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ก็จ  าตอ้งหาทางหาโอกาสท่ีจะยงัคงไดร้บัความเช่ือถือจากพันธมิตรท่ีเก่ียวดอง แต่เป็นส่ือท่ีแยก
ออกจากกัน บรรดาคนรุน่ใหม่แห่งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษซึ่งควบคมุองคก์รการจดัจ าหน่าย อาจไดร้บั
ความนบัถือว่าฉลาดกว่าคนใหญ่คนโตรุ่นก่อนๆ สิ่ง ท่ียงัคงอยู่อย่างน่าจะเป็นไปได้ส  าหรบัระบบ
การจดัจ าหน่ายเท่าท่ีความแน่นอน และความยืดหยุ่นจะมีคือมนัรว่มสนุกอยู่กับส่ือสิ่งพิมพต์ลอด
มา ขณะท่ีเทคโนโลยีของฟิลม์ และวิดีโอผสมกลมกลืนเขา้ดว้ยกนัอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภาพยนตร ์และ
โทรทัศนใ์นฐานะช่องทางส าหรบัขอ้มูลข่าวสาร และความบันเทิง จนกระทั่งปัจจุบันถูกก าหนด
บุคลิกลักษณะโดยมีขีดความสามารถท่ีจะขึน้ ไปถึงไดอ้ย่างจ ากัดในสหรฐัระหว่างสตดูิโอทัง้หา้  
และเจ็ดแหง่ท่ีควบคมุการจดัจ าหน่ายภาพยนตร ์เครือข่ายทางการคา้สามแห่งควบคมุหนทางไปสู่
โทรทศัน ์วิดีโอเทป ดิสกอ์าจเปิดช่องทางนีไ้ปสู่ผูค้นอีกจ านวนมากท่ีก่อนหนา้นีถ้กูปฏิเสธจากแวด
วงใหก้้าวเขา้มาในอีกแง่มุมหนึ่งเทคโนโลยีวิดีโอดิสก์ และเทปซึ่งแข่งขนักันอยู่หลากหลายก็ถูก
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บริหารการเงินโดยกลุ่มธุรกิจบันเทิงอย่าง MCA, RCA และ Philips จะใช่หรือไม่ก็ตามบริษัท
เหล่านีก็้ขายลิขสิทธ์ิระบบของพวกเขาในราคาท่ีถูก เพียงพอท่ีจะท าใหม้นัแพรห่ลายออกไปอย่าง
กวา้งขวางถึงขอบขา่ยของผูอ้  านวยการสรา้งท่ีคงเหลืออยูใ่หเ้ห็น 
 ขณะท่ีดิสกแ์สดงท่าท่ีมีความหมายต่อการจัดจ าหน่าย การสรา้งก็ยังคงมีปัญหา แมว้่า
เทคนิควิดีโอจะราคาแพงนอ้ยกว่า ทัง้ฟิลม์ และเทป และดิสกก็์ยงัคงตอ้งการเงินทนุจ านวนพิเศษ
อยู่นั่นเอง ในอนาคตรูปแบบการควบคมุจะขยบัจากการจดัจ าหน่ายมาท่ีการถ่ายท า มนัอาจเปิด
โอกาสใหผู้ค้นเขา้มาท างานนีอี้กเป็นจ านวนมาก แต่จะสามารถขึน้ไปถึงดวงดาวได้ หรือไม่นั้น
ยงัคงถกูจ ากดัอยู่ท่ีเง่ือนไขการสนบัสนนุทางการเงินจนกระทั่งเจตนาท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือจดัเตรียม
กองทุนไวส้  าหรบัพวกเขาเหล่านัน้โดยปราศจากแหล่งท่ีมาของเงินส่วนตวัของเงินทุนภาพยนตร ์
และภาพยนตรอิ์สระ เทป และดสิกจ์ะเป็นท่ียอมรบัทางการเงินอยูต่อ่ไปมากกว่ากฏท่ียอมรบัอ่ืน ๆ 
 ภาพยนตรย์ุคตน้ ค.ศ.1893-ค.ศ.1907 (ยุคของฟิลม์สตริป และภาพยนตรม์ว้นเดียวจบ) 
การประดิษฐ์คิดคน้ภาพยนตรจ์ะไม่อาจเกิดขึน้มาไดจ้นกว่าการวิวฒันาการดา้นเทคนิคมาถึงจดุ ท่ี
ค่อนขา้งชดัเจนเสียก่อน เพราะภาพเคล่ือนไหวขึน้อยู่กับการปรากฏภาพนิ่งเด่ียวๆ แต่ละถาพใน
ลักษณะเรียงล าดับต่อเน่ืองกันอย่างรวดเร็วการคิดคน้กระบวนการบันทึกภาพในปี ค.ศ. 1826 
เริ่มตน้ทยอยออกมาใหเ้ห็นเป็นชดุๆ ดว้ยการคน้พบท่ีท าใหก้ารสรา้งสรรคก์ารเคล่ือนไหวของภาพ
ลวงตามีทางเป็นไปไดข้ึน้มาทีละเล็กทีละนอ้ย 
 การถ่ายภาพในช่วงตน้ๆ ตอ้งการเวลาในการเปิดหนา้กลอ้งยาวนานเกือบๆ ชั่วโมงขาดไป
ไม่ก่ีนาทีส าหรบัภาพเด่ียวหนึ่งภาพ นัน้ท าใหก้ารถ่ายภาพยนตร์ท่ีตอ้งการภาพจ านวน 12 เฟรม  
หรือมากกว่านัน้ต่อวินาทีเป็นไปไม่ได ้การเปิดหนา้กลอ้งท่ีใชเ้วลานอ้ยลงเหลือประมาณเศษหนึ่ง
ส่วนย่ีสิบหา้วินาทีเริ่มเป็นจริงขึน้มาไดใ้นช่วงปี ค.ศ.1870 แต่ก็ตอ้งใชเ้ฉพาะบนแผ่นกระจกซึ่งไม่
สามารถน ามาใชก้ับภาพยนตรไ์ด ้ดว้ยยงัไม่มีหนทางท่ีจะยา้ยแผ่นกระจกเขา้ไปไวใ้นกลอ้ง หรือ
เครื่องฉายไดอ้ยูน่ั่นเอง 
 จนปี ค.ศ.1882 นักวิทยาศาสตรช์าวฝรั่งเศสผู้สนใจวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของสัตว ์
Etienne-Jules Marey ไดป้ระดิษฐ์กลอ้งถ่ายภาพท่ีสามารถบนัทึกภาพจ านวน 12 ภาพลงบนมว้น
ฟิลม์ ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีใกลจ้ะเป็นกลอ้งถ่ายภาพยนตรม์ากขึน้ ตอ่มาในปี ค.ศ.1888 Marey ก็สรา้ง
กลอ้งตวัแรกท่ีใชฟิ้ลม์มว้นขนาดยาว และเป็นการบนัทกึภาพบนกระดาษ ซึ่งเป็นเพียงการหยดุการ
เคล่ือนไหวเอาไวด้ว้ยชุดของภาพนิ่งหลายๆ ภาพ การถ่ายภาพเหล่านีกิ้นเวลาในการเปิดหน้า
กลอ้งรบัแสงไมก่ี่วินาทีเทา่นัน้ 
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 ปี ค.ศ.1889 โกดกัแนะน าฟิลม์มว้นเซลลลูอยดซ์ึ่งเป็นพืน้ฐานรูปแบบของฟิลม์ในปัจจบุนั
ดว้ยรากฐานนี ้และกลไกของกลอ้งถ่ายรูปท่ีจะบนัถึกฟิลม์ผ่านเลนสก์ับการเปิดรูรบัแสงการสรา้ง 
สรรคภ์าพชดุขนาดยาวจงึเริ่มเป็นไปไดข้ึน้มา 
 สว่นเรื่องฉายนัน้ไดป้รากฏอยูก่่อนเป็นเวลาหลายปีใชส้  าหรบัการแสดงภาพสไลด ์และการ
ฉายเงาเรียกวา่ “ตะเกียงวิเศษ” (Magic Lanterns) ดดัแปลงโดยเพิ่มเตมิรูรบัแสง ขอ้เหว่ียงส าหรบั
มือหมนุ และกลไกอ่ืนเพ่ือกลายเป็นเคร่ืองฉายภาพเคล่ือนไหวยคุตน้ 
 กลไกสดุทา้ยอนัหนึ่งซึ่งเป็นท่ีตอ้งการเม่ือฉายฟิลม์ขณะท่ีฟิลม์หยดุเดินในระยะสัน้ ๆ และ
แสงส่องผ่านเฟรมแต่ละเฟรมไปนั้น มีเครื่องกลไกตัวหนึ่งเอาไว้เพ่ือพักการเคล่ือน ท่ีของฟิล์ม 
Marey ใช้ “Maltese cross Gear” กับกล้องรุ่นปี ค.ศ. 1888 ของเขา และน่ีก็กลายเป็นส่วน
พืน้ฐานของกลอ้ง และเครื่องฉายในชว่งบกุเบกิ (ประภสัสร เลิศอนนัต,์ 2557, หนา้ 1-2) 
 ภาพยนตรถื์อไดว้่าเป็นส่ือแห่งความบนัเทิง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตของมนุษยม์าเป็น
เวลานานตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั นบัตัง้แต่มีการฉายภาพยนตรใ์หส้าธารณชนไดช้มเป็นครัง้
แรกท่ีรา้นกาแฟแห่งหนึ่งในนครปารีสในวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 จึงถือไดว้่าภาพยนตรน์ัน้ได้
ถือก าเนิดขึน้ในโลกมาเป็นเวลากวา่ 100 ปีมาแลว้ (จ  าเรญิลกัษณ ์ธนวงันอ้ย, 2544) 
 

3.2 ประวัตแิละความเป็นมาของภาพยนตรไ์ทย 
พ.ศ.2440 ยุคหนังเร่ จากหลักฐานประกาศโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพร์ายวันบางกอก

ไตมส ์(Bangkok Times) ฉบบัประจ าวันพุธท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ความว่า “ขอแจง้ความให้
ทา่นทัง้หลายทราบทั่วกนัว่า การละเลน่ซึ่งเรียกวา่ ซีเนมาโตรแครฟ คือรูปท่ีสามารถกระดกิ และท า
ท่าทางต่างๆ ได ้โดยค าขอของราษฎรจะเล่น 3 คืน ติดๆ กนั คือวนัพฤหสับดี วนัศกุร ์และวนัเสาร ์
ตรงกบัวนัท่ี 10,11,12 เดือนมิถนุายน ท่ีโรงละครหม่อมเจา้อลงัการจะมีวงแตรเป่าดว้ยปรอแฟศ เซ
อรหมอรีศผูช้  านาญในการเล่นนีใ้นทวีปตะวนัตก ประตูโรงจะเปิดเวลา 2 ทุ่ม ตรงกับ 6 โมงฝรั่ง 
ราคาหอ้งหนึ่งท่ีมีเกา้อีห้ลายตวั (บอกซ)์ ราคา 90 บาท ชัน้ท่ีหนึ่งราคา 9 บาท ชัน้ท่ีสอง ราคา 2 
บาท ชัน้ท่ีสามราคา 9 บาท ชัน้ท่ี 4 คือนั่งท่ีวงเวียน 2 สลึง เด็กท่ีอายุศมต์  ่ากว่า 10 ขวบ จะเรียก
เอาราคาแคค่รึ่งเดียว” เอส.จี.มารค์อฟสกี เป็นเจา้ของคณะฉายภาพยนตรเ์รนี่ไ้ดน้  าภาพยนตรย์ุค
บกุเบิกออกฉายเก็บคา่เขา้ชมจากสาธารณชนโดยจดัการบรรเลงดนตรีขณะฉายควบคูไ่ปดว้ย เพ่ือ
มิใหบ้รรยากาศของภาพยนตรเ์งียบท าใหค้นดรููส้ึกอึดอดัจนเกินไป หรืออาจเพ่ือใหก้ลบเสียงอีกทึก
ท่ีดงัมาจากเครื่องฉายซึ่งตัง้อยู่กลางโรงก็เป็นได ้ปรากฏจ านวนผูซื้อ้ตั๋วเขา้ชมถึงหกรอ้ยคนเศษ 
หลังจากนัน้ก็มีการจดัฉายอีกหลายครัง้หลายท่ีเช่น 21 มิถุนายน ฉายท่ีหอพระสมุดในพระบรม 
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มหาราชวงั 23 มิถุนายน ฉายท่ีโรงละครหม่อมเจา้อลงัการอีกครัง้ หนึ่ง 24 มิถุนายน จดัฉายเป็น
การภายในท่ีมุขพระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงั ถวายตวัใหส้มเด็จพระนางเจา้
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาท ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นผูส้  าเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองคใ์น
ระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จฯ ประพาสยุโรปครัง้แรก ทรงทอดพระ 
เนตร นบัแต่นัน้เป็นตน้มาก็มีคณะภาพยนตรเ์รท่ยอยเขา้มาฉายในประเทศไทยจนเกิดความนิยม 
เกิดกิจการโรงภาพยนตรถ์าวรขึน้ท่ีเวิง้วดัตกึโดยนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่ นในปี พ.ศ.2448 จนคยไทยเรียก
ติดปากว่า “หนังญ่ีปุ่ น” ท่ีเรียกว่า “หนงั” ก็เพราะว่ามีลกัษณะการฉายบนจอแบบเดียวกับ “หนัง
ตะลงุ” และ “หนงัใหญ่” ท่ีมีอยู ่
 ภาพยนตรข์นาดสัน้ความยาวมว้นหนึ่งเพียง 50 ฟุตท่ีเรียกกันว่า “Film Strip” เป็นฟิลม์
ขนาด 35 มม. กินเวลาฉายราวมว้นละไม่เกินหนึ่งนาที มีชาวญ่ีปุ่ นน าเขา้มาฉายในกรุงเทพฯท่ีโรง
ในเวิง้ส่ีแยกวดัตึกท่ีเรียก “เวิง้นครเกษม” เป็นโรงกัน้ดว้ยสงักะสี หลงัคาเป็นกระโจมคนไทยสมัย
รอ้ยปีท่ีแลว้จึงเรียกว่า “หนงัญ่ีปุ่ น” แต่ท่ีจริงแลว้เป็นภาพยนตรต์ราไก่แจข้องฝรั่งเศส คืนหนึ่งฉาย
กันเป็นชุด ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) เขียนเล่าไวใ้น “หนังไทยสมัยแรก” เรื่อง”ยุค
เพลงหนงัและละครในอดีต” เม่ือตลุาคม 2498 (ส านกัพิมพเ์รืองศิลป์,30 ธ.ค. 2518) ว่า “คืนหนึ่ง
ฉายกนั 12 ชดุ 12 ชดุก็คือ 12 เรื่อง ถา้เทียบปัจจบุนัชดุก็เหมือนมว้น มว้นละเรื่อง สัน้บา้งยาวบา้ง 
เรื่องท่ีเล่นเล่นเป็นอย่าง “สมยัเอดิสนั” แท ้เช่น ชดุหนึ่งเป็นคนข่ีจกัรยานก็ข่ีจกัรยานไปจนหมดชุด 
ท่ีผูเ้ล่าชอบมากก็คือชดุขีเ้มาตกน า้ เล่นเดนิโซเซๆ มาท่ีสะพานแลว้ก็พลดัตกน า้ ตกน า้แลว้ก็ปีนขึน้
สะพานแลว้ก็พลดัตกน า้อยูอ่ย่างนัน้จนหมดชดุไดด้เูวลานัน้รูส้กึวา่สนกุชอบใจมากหวัรอ่งอหายทกุ
ทีนอกจากเรื่องแบบนีก็้มี “ญ่ีปุ่ นรสัเซียรบกัน” เป็นชุดแปลกมากแต่หนังมัวๆ ถ่ายไกลๆ เห็นปืน
ใหญ่ยิงเห็นทหารวิ่งซึ่งทกุคราวเป็นตอ้งมีคนถือธงพระอาทิตยผื์นใหญ่เบอ้เรอ่ น าหนา้อยูเ่สมอบาง
ชดุเป็นเรือญ่ีปุ่ นล าใหญ่ๆ วิ่งในทะเลฟันคล่ืนแตกกระจายดแูปลกดี” 
 หลงัจากการชมภาพยนตรจ์ากต่างประเทศมาตลอดทศวรรษ คนไทยเริ่มมีความสนใจใน
การถ่ายท า และจัดฉายภาพยนตรช์มกันเองในลกัษณะงานอดิเรก ก่อนพฒันามาเป็นงานอาชีพ
อย่างจริงจงั เม่ือครัง้พระพุทธเจา้หลวงไดท้อดพระเนตรประดิษฐกรรมเครื่องเล่นทางภาพยนตร์
ชนิดถ ่ามองท่ีเรียกว่าคิเนโตสโคป (Kinetoscope) ของโทมัส อลัวา เอดิสนั ท่ีสิงคโปร ์เม่ือวนัท่ี 3 
สิงหาคม พ.ศ.2439 เป็นครัง้แรก ทรงโปรดเกลา้ฯใหค้นไทยคนแรกท่ีบกุเบิกงานถ่ายท าภาพยนตร์
เป็นครัง้แรกในประเทศไทย คือ พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หรือพระองค์
เจา้ชายทองแถมถวลัยว์งศ ์(ตน้ราชสกุลทองแถม) ทรงเป็นประโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หัวประสูติแต่เจา้จอมมารดาสังวาลย ์เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2400 ไดร้บัพระราช 
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ทานพระอิสริยยศเป็นพระเจา้นอ้งยาเธอกรมหม่ืนสรรพสาตรศุภกิจในราชสมยั พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เม่ือปี พ.ศ.2431 ทรงมีต าแหน่งเป็นนายทหารราชองครกัษ์ และทรง
เป็นผูบ้งัคบักรมช่างมหาดเล็กมีหนา้ท่ีพิเศษประจ าพระองคเ์ป็นผูจ้ดรายการสิ่งของพระราชทาน 
และการสืบหาสิ่งของแปลกๆ ส าหรบัชาติตามต่างประเทศต่างๆ ประเทศละสิ่ง ในคราวเสด็จ
ประพาสทวีปยโุรปครัง้แรกในปี พ.ศ.2440 พระพุทธเจา้หลวงไดท้อดพระเนตรประดิษฐกรรมชนิด
ฉายขึน้จอแบบฝรั่งเศสท่ีเรียกว่าซิเนมาโตกราฟ (Cinematograph) เป็นครัง้แรกท่ีกรุงสต๊อกโฮลม์ 
เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2440 ซึ่งเป็นภาพยนตรเ์หตุการณ์พิ ธีรับเสด็จฯ  ถึงท่าเรือหน้า
พระราชวงัหลวงในกรุงสต๊อกโฮลม์ในวนัวานนัน้เอง ครัน้ถึงเวลาเสด็จกลบัก็ทรงน าเอากลอ้งถ่าย
ภาพยนตรก์ลับมาดว้ย เป็นการทรงเล่นส่วนพระองคท่ี์วังตะนาว ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2443 
พระพุทธเจา้หลวงทรงโปรดใหจ้ดังานฉลองวดัเบญจมบพิตรฯ โดยจดังานออกรา้นรื่นเริงเพ่ือหา
รายไดบ้  ารุงวดัเป็นงานประจ าทกุปี เริ่มจากปีนีเ้ป็นปีแรกจนตลอดรชักาล พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม
หลวงสรรพสาตรศุภกิจเป็นเจา้ของรา้นฉายภาพยนตรเ์ก็บค่าดูจากสาธารณชน ซึ่งเป็นรา้นเจา้
ประจ าในงานตลอดทุกปี ทรงน าภาพยนตรซี์เนมาโตกราฟของฝรั่งเศสท่ีซือ้เขา้มาออกฉายแต่ไม่
พบหลกัฐานท่ีระบแุนช่ดัวา่มีภาพยนตรท่ี์ทรงถ่ายท าขึน้โดยพระองคเ์องในสยามบา้ง หรือไม ่
 ปี พ.ศ.2446 ปีแห่งเทศกาลงานทวีธาภิเศกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พระชนัษากับ
งานฉัตรมงคลของพระพทุธเจา้หลวง ซึ่งจดัเป็นงานเฉลิมฉลองท่ีมโหฬารท่ีสดุ มีการละเลน่มหรสพ
และการรื่นเริงสโมสรต่อเน่ืองกันมาตัง้แต่เดือนกันยายน พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพ
สาตรศภุกิจทรงเริ่มตน้ถ่ายท าภาพยนตรจ์ากเหตกุารณใ์นเทศกาลงานฉลองพระชนมพรรษา และ
งานฉัตรมงคลน าออกฉายในงานราตรีสโมสรเน่ืองในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาท่ีสวนดสุิตซึ่งจดั
โดยกรมทหารบก เม่ือเดือนพฤศจิกายน ดงัปรากฏ ช่ือในสจูิบตัรวา่ "รูปเป็น ของพระเจา้นอ้งยาเธอ 
กรมหม่ืนสรรพสาตรศุภกิจ" เขา้ใจว่ารูปเป็นก็คือภาพยนตร์ท่ีทรงถ่ายท าขึน้ดว้ยฝีพระหัตถข์อง
พระองค ์และยงัประทานภาพยนตรจ์  านวนหนึ่งไปจดัฉายรว่มกบัภาพยนตรข์องคณะของตวัแทน
จากบริษัทภาพยนตร ์เอดิสนั แห่งสหรฐัอเมริกา (The Edison Cinematograph Co.) ท่ีโรงแรมโอ
เรียนเต็ล กรุงเทพฯ ในวันท่ี 29 และ 30 พฤศจิกายน คณะฉายหนังไดล้งประกาศแจ้งความใน 
หนังสือพิมพร์ายวันบางกอกไตมส ์ฉบับวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 เป็นภาษา อังกฤษ มี
ใจความตอนหนึ่งระบวุา่ "กรมหม่ืนสรรพสาตรศภุกิจทรงประทานพระกรุณาใหเ้ราไดยื้มภาพยนตร์
ท่ีดีเลิศจ านวนหนึ่ง ซึ่งพระองคท์รงถ่าย และลา้งท าขึน้ดว้ยพระองคเ์อง แสดงใหเ้ห็นเหตุการณ์
ตา่งๆ หลายอย่างเก่ียวกบัเทศกาลงานท่ีเพิ่งผ่านไป ภาพยนตรเ์หล่านีจ้ะไดน้  าออกฉายสู่สาธารณ 
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ชนเป็นครัง้แรกท่ีน่ีจากหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวจึงนับได้ว่าพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนสรรพ
สาตรศภุกิจ (ยศ ขณะนัน้) คือผูถ้่ายท าภาพยนตรค์นไทยคนแรก  
 พ.ศ.2450 ยุคหนังโรงในยุคนีเ้กิดภาพยนตรเ์รื่องท่ีมีการจัดฉากแสดงเป็นเรื่องราวขึน้ใน
ตา่งประเทศ แตใ่นเมืองไทยคงเป็นแคท่ดลองถ่ายเหตกุารณจ์รงิ พ.ศ. 2553 คณะช่างถ่ายหนงัของ
บริษัทเบอรต์นัโฮลม์สท์ราเวิลล็อกส ์โดยนายริชารด์ เบอรต์ัน โฮลม์สไ์ดเ้ดินทางเขา้มาถ่ายท า
ภาพยนตรเ์ก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างของคนไทย และไดต้ิดต่อแหม่มโคล แห่ง
โรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั ขอถ่ายท าภาพยนตรโ์ดยใหค้รู และนกัเรียนแสดงจากขอ้เขียน เม่ือปี พ.ศ.
2491 ของ ต.ประทีปะเสน ในหนังสือโรงเรียนกุลสตรีวังหลังกับแหม่มโคล กล่าวว่าไดถ้่ายท า
ภาพยนตรไ์วส้ามชดุคือ 1)วิธีท่ีสยามตอ้นรบัขบัสูแ้ขกผูม้าเยือนถึงเรือนชาน 2)วิธีแต่งเนือ้แต่งตวั
หนา้กระจกของสตรีสยาม  3)ชีวิตการเรียนการเลน่ของเดก็นกัเรียนในโรงเรียนกลุสตรีวงัหลงั 
 นกัธุรกิจไทยเริ่มตัง้กิจการโรงภาพยนตรข์ึน้บา้งโดยด าเนินกิจการตวัแทนบรษิัทภาพยนตร ์
ในตา่งประเทศสั่งภาพยนตรจ์ากสหรฐัอเมรกิามาฉายเก็บเงิน บรษิัทภาพยนตร ์ของคนไทยท่ีก่อตัง้
ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2559 ช่ือว่า “บริษัทภาพยนตรพ์ัฒนากร จ ากัดสินใช"้ ต่อมาก็เกิด "บริษัทสยาม
ภาพยนตรจ์  ากัดสินใช"้ ขึน้เป็นแห่งท่ีสองในปี พ.ศ.2462 กระแสความนิยมต่อการดูหนงัของคน
ไทยท าใหเ้กิดโรงภาพยนตรท์ัง้ในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวดัเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว เช่นโรงหนงั 
วงัพระองคเ์จา้ปรีดาของบริษัทรูปพยนตร ์กรุงเทพฯ โรงพฒันากรตัง้อยู่ริมถนนเจริญกรุงตอนใกล้
สามแยกทัง้สองโรงเป็นโรงไมส้รา้งอย่างทนัสมยัสวยงามหนา้โรงท าเป็นโคง้มีลวดลายภายในโรง 
แบง่ เป็นชัน้เป็นตอนดา้นหลงัท าเป็นยกสงู ตัง้เกา้อีห้วายทัง้ตวัอยา่งมีทา้วแขน โรงหนงัฮ่องกง อยู่
รมิถนนเจริญ กรุงตอนบางรกัปลายถนนสาธรใต ้โรงหนงัสิงคโปร ์(ปัจจบุนักลายเป็นโรงหนงัเฉลิม
บรุี) ของบรษิัทสยามภาพยนตร ์โรงหนงันางเลิง้ โรงหนงับางล าภ ู
 ภาพยนตรเ์งียบขาวด าท่ีฉายอยู่ในขณะนัน้จะมีค าบรรยายใตภ้าพเป็นภาษาองักฤษ และ
มีแตรวงบรรเลงประกอบตลอดเวลาท่ีฉาย ขนุวิจิตรมาตรา เขียนเล่าไวว้่า "หนา้โรงมีแตรเป๋าโหม
โรง 3-4 ครัง้ แลว้แตรก็เขา้โรงไปตัง้เป้าท่ีขา้งจอในโรงอีกครัง้ก็ลงมือฉายหนัง เวลาฉายหนงัแตร
เป่าท าเพลงเวลาชกต่อยกันเป่าเชิดโลดโผนครึกโครมดีมาก" ส่วนมากฉายภาพยนตรอ์เมริกัน
รายการฉาย หรือ โปรแกรมการฉายโปรแกรมหนึ่งๆ ประกอบดว้ยภาพยนตรห์ลายๆ แบบหลายๆ
เรื่องมีทัง้ ภาพยนตรข์่าว บนัทึกเหตกุารณ์ส าคญัๆ ทั่วโลก ภาพยนตรส์ารคดีน าเท่ียวชมสถานท่ี
แปลกๆ ชมโรงงานอุตสาหกรรมภาพยนตรบ์นัเทิงท่ีฉายติดต่อกันเป็นตอนๆ หลายเรื่อง แต่จะมี
เรื่องเอกซึ่งฉายดว้ยจ านวนมว้นมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ เป็นภาพยนตรห์ลกัท่ีคนดรูอคอย คืนหนึ่งฉาย
รอบเดียวคือรอบสองทุ่มเม่ือหนงัหมดมว้น ขณะเปล่ียนมว้นใหม่ก็จะเปิดไฟฟ้าสว่างทัง้โรง แตรวง
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ก็หยดุพกัการบรรเลงเด็กขายหมากพลยูากาแรต ออ้ยควั่น มนัแกว หรือหมากฝรั่ง ก็ออกเดินขาย
ตามท่ีนั่งคนด ูเม่ือฉายจบก็จะบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารมี 
 พ.ศ.2465 การก่อตัง้กองภาพยนตรเ์ผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ตน้ก าเนิดการถ่ายท า
ภาพยนตรใ์นประเทศไทย การรถไฟแหง่ประเทศไทยไดก้่อตัง้ศนูยผ์ลิตภาพยนตรอ์ยา่งเป็นทางการ
ขึน้โดยสงักดัอยูก่บักรมรถไฟหลวงซึ่งมีพลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัร โยธิน 
พระเจา้นอ้งยาเธอในรชักาลท่ี 6 ด  ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการ คือกองภาพยนตรเ์ผยแผ่ขา่ว เพ่ือสรา้ง
ภาพยนตรข์่าว และภาพยนตรส์ารคดีเผยแพรกิ่จการของกรมรถไฟหลวงรวมถึงกิจการของหน่วย 
งานราชการอ่ืนๆ รวมทัง้รบัจา้งผลิตงานภาพยนตรใ์หก้ับเอกชนดว้ย เป็นการวางรากฐานใหแ้ก่
กิจการสรา้งภาพยนตรใ์นประเทศไทย ผลงานชิน้ส าคัญคือให้ความร่วมมือในการจัดสรา้ง
ภาพยนตรเ์รื่อง “นางสาวสุวรรณ" ขุนปฏิภาคพิมพล์ิขิต ช่างถ่ายภาพยนตรค์นแรกประจ ากอง
ภาพยนตรเ์ผยแผ่ข่าวท าการช่วยถ่ายท า เจา้หนา้ท่ีคนไทยจ านวนมากเขา้ร่วมงานต่างๆ เช่นช่วย
ลา้ง และพิมพฟิ์ลม์ 
 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รฐับาลใหม่ได้โอนงานผลิตภาพยนตร์
เผยแพร่กิจการของรฐัใหไ้ปขึน้อยู่กับส านักงานโฆษณาการท่ีจัดตัง้ขึน้มาใหม่ (ปัจจุบนัคือกรม
ประชาสมัพนัธ)์ ปัจจุบนั (พ.ศ.2554) กองภาพยนตรเ์ผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวงท่ีตัง้อยู่ในบริเวณ
โรงพกัรถไฟ สะพานนพวงศ ์สถานีรถไฟหวัล าโพงกลายเป็น เพียงอดีต 
 พ.ศ. 2465 ภาพยนตรบ์ันเทิงไทยเรื่องแรก “นางสาวสุวรรณ” คณะผู้สรา้งภาพยนตร์
ตา่งประเทศ นายเฮนรี อเล็กซานเดอร ์แมคเรชาวอเมริกนั ในฐานะผูอ้  านวยการสรา้งในนามของ
บริษัท Universal Pictures แห่งฮอลลีวูด ร่วมกับ คณะสกุลวสุวัต ไดร้บัพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัทรง อนเุคราะหบ์ทพระราชนิพนธใ์หส้ร้างภาพยนตรเ์รื่อง 
“นางสาวสวุรรณ” น าแสดงโดย หลวงรามภรตศาสตรแ์สดงเป็นพระเอก นางสาวเสง่ียม นาวีเสถียร 
เป็นนางเอก หลวง ภรตกรรมโกศล (มงคล สมุนนฎั-นกัแสดงโทรทศันจ์ากบทบาทหุน่ตาแก่นั่งเกา้อี ้
ในเรื่อง “หอ้งหุ่น”) เป็นผูร้า้ย เป็นภาพยนตรเ์งียบ 35 มม. ถึงจะสรา้งดว้ยฝีมือของชาวอเมรกินั แต่
เรื่องราวท่ีแสดงถึงชีวิต และความรกัของนางสาวสวุรรณการเนน้ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยเช่น
การไหวแ้ทบตลอดทัง้เรื่องดว้ยบรรยากาศความเป็นไทยท าใหย้อมรบักนัวา่เป็นภาพยนตรไ์ทยเรื่อง
แรกถ่ายเสร็จเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2465 น าออกฉายใหป้ระชาชนชมเป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 23 
กรกฎาคม พ.ศ.2466 
 พ.ศ.2470 คนไทยสรา้งภาพยนตรเ์งียบชาวสกุลวสุวตัเป็นคนไทยพวกแรกๆ ท่ีก้าวเขา้สู่
งานภาพยนตร ์พ่ีนอ้งวสวุตัผูฝั้กใฝ่ในเครื่องยนตก์ลไกสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ แปลกๆ ชอบการเล่นถ่าย 
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รูปถ่ายหนงัไดต้ิดต่อขอรบัซือ้กลอ้งถ่ายหนงั ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสาตรศภุกิจ 
หลงัการสิน้พระชนมข์องพระองคท์่านทราบข่าวว่ากลอ้งยงัคงอยู่แต่ไดร้บัมาไม่ครบชดุ มีอปุกรณ์
ขาดไปบางอย่างพวกวสวุตัจึงสรา้งอปุกรณ์ท่ีขาดนัน้ขึน้มาใหม่ ใชส้ถานท่ีในบริเวณบา้นพกัอาศยั 
ย่านสะพานขาวของตระกูลวสุวตัเองดดัแปลงใหเ้ป็นโรงงาน ซึ่งภายหลงัเรียกขานกันว่าโรงถ่าย
ภาพยนตรส์ะพานขาว เม่ือสามารถประกอบกลอ้งจนใชง้านไดก็้มีอุปสรรคเรื่องฟิลม์ท่ีตอ้งสั่งซือ้
จากตา่งประเทศแต่ในท่ีสดุก็ไดร้บัความกรุณาจากพระศรทัธาพงษ์ (ต่าย) เจา้ของโรงหนงัปีระกา 
สกุลวสุวตัทดลองถ่ายหนงัเรื่องแรกดว้ยการน ารูปภาพน า้ท่วมใหญ่ท่ีเมืองซวัเถามาเรียงล าดบัให้
เป็นเรื่องแลว้ถ่ายใหเ้ป็นภาพยนตร ์ตัง้ช่ือเรื่องวา่ “น า้ท่วมเมืองซวัเถา” สมยันัน้ผูด้ไูมรู่ส้กึวา่ถ่ายมา
จากรูปถ่ายคิดว่าเป็นภาพยนตรท่ี์ถ่ายจากเหตุการณ์จริง ผลงานในการฝึกฝีมือเพิ่มพูนขึน้เป็น
ระยะดงันี ้
 ปี พ.ศ.2464 ถ่ายท าภาพยนตรง์านยุทธกีฬาชนช้างของทหาร และเรื่อง “ไทรโยค” ท่ี
จงัหวดักาญจนบรุี 
 ปี พ.ศ.2465 ถ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 6 เสรจ็ทรงกอลฟ์ท่ีหวั
หิน หลวงกลการเจนจิตเป็นตากลอ้ง ใชก้ลอ้งมิตเชลของนายดอรแ์มน ทอมสนั ช่างภาพยนตรฮ์อล
ลีวดูท่ีเดนิทางมาถ่ายท าภาพยนตรใ์นเมืองไทยอยูน่าน 4 เดือน 
 ปี พ.ศ.2467 รว่มถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “นางสาวสวุรรณ” กบันายเฮนรี แมคเร 
 ปี พ.ศ.2470 ในนาม “กรุงเทพภาพยนตรบ์ริษัท” (Bangkok Pictures Co.) นายมานิต วสุ
วัต เป็นผู้ประดิษฐ์ศิลป หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต เดิมรับราชการอยู่กรมมหาดเล็ก แต่
เน่ืองจากมีฝีมือ และความช านาญทางถ่ายภาพยนตรจ์ึงได้ย้ายไปรับราชการเป็นผู้ถ่ายท า
ภาพยนตรใ์นกรมรถไฟหลวง ด ารงต าแหน่งช่างภาพยนตรค์นท่ี 2 ต่อจากขุนปฏิภาคพิมพล์ิขิตท่ี
ลาออกไปเน่ืองจากปัญหาสขุภาพ) เป็นผูถ้่ายท า ขนุอนรุกัษ ์รถัการ (เปลง สขุะวิริยะ) เป็นผูก้  ากบั
การแสดง หลวงบณุยมานพพานิช เป็นผูผ้กูเรื่อง รว่มดว้ยนายกระเศียร วสวุตั (อยู่กรมรถไฟหลวง
เช่นกัน)เป็นผูน้  าดบัภาพ และนายกระแส วสุวตั ก็ไดส้รา้งภาพยนตรเ์งียบเรื่อง “โชคสองชัน้” เป็น
ภาพยนตรข์นาดยาว 6 มว้นต่อ น าแสดงโดยนายมานพ ประภารตัน์แสดงเป็นนายกมล มาโนช 
พระเอกม.ล.สดุ จิตร ์อิศรางกรู ณ อยธุยาแสดงเป็นนางสาววลี ลาวณัยลกัษณน์างเอกหลานสาว
พระยา พิชยั อทุยัอินทวงศแ์สดงเป็นพระยาพิชยั มงคล สมุนนฏัแสดงเป็นนายวิ่ง ธงสี ผูร้า้ย ฉาย 
รอบปฐมทศันเ์ม่ือวนัเสารท่ี์ 30 กรกฎาคม พ.ศ2470 ท่ีโรงหนงัพฒันากร เรื่องย่อมอยู่ว่านายกมล 
มาโนช พระเอกเป็นนายอ าเภอทางหวัเมืองฝ่ายเหนือ ไดร้บัมอบหมายใหล้งมาท างานสืบจบัผูร้า้ย
ส าคัญคนหนึ่งซึ่งซ่อนเรน้อยู่ในกรุงเทพฯ นายกมลไดม้าพักอาศัยอยู่ ท่ีบา้นพระยาพิชัย ซึ่งมี
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หลานสาวสวยช่ือวลี นายกมลกับนางสาววลีเกิดรกักันขึน้ นางสาว วลีนัน้มีชายอีกคนหนึ่งหมาย
ปองอยู่ก่อนแลว้คือนายวิ่ง ธงสี ผูซ้ึ่งไปมาหาสู่พระยาพิชยัอยู่เสมอ แตไ่ม่มีใครรูว้่านายวิ่งนีเ้องคือ
คนรา้ยส าคญัท่ีนายกมลก าลงัสืบจบั นายกมลเองก็ไมรู่ ้ทวา่นายว่ิงกลบัแอบรูว้่านายกมลจะมาจบั
ตน จึงวางแผน และด าเนินการท่ีจะก าจดันายกมลพรอ้มขโมยทรพัยมี์ค่าในบา้นพระยาพิชยั โดย
คืนหนึ่งนายวิ่งไดน้  าพรรคพวกลูกสมุนลอบเขา้มาในบา้นพระยาพิชัยเพ่ือท าการรา้ยดังว่า แต่
นายกมลไหวทนั ไดต้อ่สูข้ดัขวางอย่างเก่ง นายวิ่ง และสมนุขบัรถหนีไป นายกมลโบกรถท่ีผา่นออก
ตาม ในขณะท่ีพระยาพิชยั และนางสาววลีรบัโทรศพัทแ์จง้ใหต้  ารวจมาช่วย แต่ไม่ทนัท่ีต  ารวจจะ
มาถึงรถของผูร้า้ยซึ่งหลอกลอ่ใหร้ถของพระเอกหลงทางไปไดก้ลบัมาท่ีบา้นของพระยาพิชยั บกุฉดุ
ตวั นางสาววลีขึน้รถไป พอดีรถต ารวจมาถึงก็รบัพระยาพิชยัออกไล่ตามไป ขณะนัน้รถคนั ท่ีนายก
มลอาศยัไดข้บักลบัมาเชน่กนั จึงสวนทางกบัรถคนรา้ย รถพระเอกจึงกลบัตวัออกไลต่ามรถคนรา้ย 
ท่ีสดุรถคนรา้ยไปติดท่ีรถไฟก าลงัตดัผ่านหนา้พอดี จึงทิง้รถออกวิ่งหนีลงไปในทุง่หญา้ขา้งทางโดย
เอานางเอกไปดว้ย รถพระเอกตามมาทนั นายกมลรีบวิ่งไล่ตามพวกผูร้า้ยไป เกิดการต่อสูก้ันขึน้
อย่างดเุดือด นายกมลจับนายวิ่งอยู่มือพอดี รถต ารวจมาถึง หนังจบลงดว้ยฉากเขา้พระเขา้นาง
ระหว่างนายกมลกบันางสาววลี นายกมลไดโ้ชค สองชัน้ คือจบัผูร้า้ยได้ และไดน้างเอก หลงัจาก
ประสบความล าเรจ็เป็นอย่างมากจาก “โชคสองชัน้” จงึสรา้งเรื่องถดัมาช่ือ “ใครดีใครได”้ “ใครเป็น
บา้” ชาววสวุตัไดต้ัง้นาม คณะว่า “ศรีกรุง” จากรากฐานเดิมท่ีท าหนงัสือพิมพศ์รีกรุงอยู่ประชาชน
มกัเรียกกนัวา่ หนงัศรีกรุง หรือ หนงัหลวงกล 
 ก่อนหนา้การประกาศสรา้ง “โชคสองชัน้" มีบริษัทถ่ายภาพยนตรไ์ทยอยู่อีก บรษิัทหนึ่ง ซึ่ง
มีผูจ้ดัการคือหลวงสุนทรอศัวราช (จ ารสั สรวิสูตร) ไดป้ระกาศสรา้งภาพ ยนตรเ์งียบเรื่อง “ไม่คิด
เลย” ใหเ้ป็นภาพยนตรเ์งียบเรื่องแรกของคนไทยแต่ดว้ยความล่า ชา้ในการเตรียมงานถ่ายท ามา
เป็นระยะกว่าจะไดฤ้กษ์เปิดกลอ้งก็ล่วงเลยเวลาไปจน "โชคสองชัน้" เขา้ฉายไปตัง้สองเดือนแลว้ 
“ไม่คิดเลย” ล าเรจ็เป็นภาพยนตรค์วามยาว 5 มว้นตอ่โดยมอบใหข้นุปฏิภาคพิมพล์ิขิต (เปล่ง ไตร
ป่ิน) อดีตหวัหนา้ช่างถ่ายหนงัคนแรก ของกองภาพยนตรเ์ผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เป็นผูถ้่ายท า 
ก ากับการแสดง และล าดบัภาพ พระยานเรนทรร์าชาเป็นผูจ้ดัฉาก หลวงสารานปุระพนัธเ์ป็นผูใ้ห้
อกัษรประกอบภาพ โดยหลวงสุนทรอศัวราชรบัหนา้ท่ีเขียนโครงเรื่อง แมว้่าภาพยนตรเ์รื่อง “ไม่คิด
เลย” จะไม่สามารถคลอดไดต้รงตามก าหนดท่ีตัง้หวงัไวว้่าจะเป็นภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรกของคน
ไทย แต่ก็สามารถสรา้งความสุขใหป้ระชาชนท่ีไปชมกันอย่างเอิกเกริกลน้หลาม ณ โรงพัฒนากร
เม่ือวนัเสารท่ี์ 17 ถึงอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2470 มีผูร้อเขา้ชมอยู่หนา้โรงภาพ ยนตรก์ว่าหก
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พนัคนแตเ่ขา้ไดเ้พียง 3,195 คนเท่านัน้ บริษัทถ่ายภาพยนตรไ์ทยไดส้รา้งภาพยนตรเ์รื่องต่อมาคือ 
“ชนะพาล” ใน พ.ศ.2471 อีกเพียงเรื่องเดียวก็เลิกไป 
 จากการเบิกโรงกนัไปเป็นท่ีเอิกเกรกิของภาพยนตรเ์งียบขาวด า 35 ม.ม.ทัง้สอง เรื่องจงูใจ
ใหใ้ครตอ่ใครหนัมาลองสรา้งภาพยนตรก์นัมากมาย เกิดบรษิัทผูส้รา้งภาพยนตรต์า่งๆ ไดแ้ก่ 
 บริษัทถ่ายภาพยนตรศ์รีสยาม สรา้งเรื่อง “เชือ้ไม่ทิง้แถว" พ.ศ.2470 บริษัทสองสหาย
ภาพยนตร ์สรา้งเรื่อง “เลือดแคน้” พ.ศ.2471 บริษัทภาพยนตรพ์ฒันากร (สยามภาพยนตรบ์ริษัท
เดมิ) สรา้งเรื่อง “กหุลาบขาว” 
 พ.ศ.2471 ปฏิภาคภาพยนตร ์สรา้งเรื่อง “เสน่หาตามืด” พ.ศ.2471 บริษัทเอเชียติกโปร
ดักชั่น สรา้งเรื่อง “กรรมสนองกรรม” พ.ศ.2471 บริษัทหัสดินภาพยนตร ์สรา้งเรื่อง “แสงมหา
พินาศ” พ.ศ.2472 “รบระหวา่งรกั” 
 พ.ศ.2475 นายนดั ยวงพานิช สรา้งเรื่อง “หนุ่มหวันอก” พ.ศ.2472 บรษิัทศรีสพุรรณ สรา้ง
เรื่อง “หมันซอ้น” พ.ศ.2473 “ท าวกกขนาก” พ.ศ.2475 บริษัทกาญจนนฤมิตรสรา้งเรื่อง “หมัด
พอ่คา้” พ.ศ.2475 บรษิัทภาพยนตรไ์ทยตะวนัตก สรา้งเรื่อง “บอ่พลอยมฤตย”ู พ.ศ.2475  
 จากความเติบโตในแวดวงผู้สรา้งภาพยนตรบ์ันเทิง ท่ีเดิมสามารถถ่ายท าภาพยนตรไ์ด้
อย่างสะดวก โดยไม่ตอ้งมีขอ้จ ากัดเรื่องเสียงรบกวนในการท างานเพราะไม่ได ้บนัทึกเสียงพดูเก็บ
ไวแ้ต่อย่างใด โรงภาพยนตรเ์องท่ีแต่เดิมเคยฉายภาพยนตรเ์งียบโดยมีการแสดงโหมโรงสลบัฉาก
การเปล่ียนม้วนตอ้งเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เม่ือเสียงไดคื้บคลานเขา้มามีบทบาทในงาน
ภาพยนตร ์พวกวสุวัตจึงไดเ้ริ่มลงมือสรา้งโรงถ่ายภาพยนตร ์เสียง ท่ีอยู่ห่างไกลเสียงอึกทึกของ
เมืองท่ีทุง่บางกะปิขึน้เป็นแหง่แรกของเมืองไทย (ประภสัสร เลิศอนนัต,์ 2557) 
 ส าหรับภาพยนตรใ์นประเทศไทยนับตั้งแต่ปี  พ.ศ.2440 เป็นต้นมา ได้มีคณะฉาย
ภาพยนตรเ์รจ่ากประเทศตา่งๆ เขา้มาจดัฉายภาพยนตรเ์ก็บคา่ดจูากสาธารณชนชาวสยามเรื่อยมา
โดยจดัฉายตามวดับา้ง โรงแรม โรงละครบา้ง ตอ่มาชาวญ่ีปุ่ นไดต้ัง้โรงภาพยนตรข์ึน้บริเวณวดัชยั
ชนะสงคาม (วดัตกึ) จดัฉายภาพยนตรเ์ป็นประจ าทุกวนั คนนิยมดกูนัมากจนชาวไทยเรียกกนัติด
ปากว่า “หนงัญ่ีปุ่ น” เป็นเหตใุหน้กัธุรกิจชาวไทยจดัตัง้โรงภาพยนตรข์ึน้มาอีกหลายโรงภาพยนตร์
ในเวลานัน้ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตรเ์บ็ดเตล็ดสัน้ๆ เช่น ข่าว สารคดี สถานท่ีส าคญั การแสดงละคร 
หรือ จินตลีลาสั้นๆ พ.ศ.2453 บริษัทผลิตภาพยนตรจ์ากอเมริกาได้เดินทางเข้ามาถ่ายท า
ภาพยนตร ์แสดงใหเ้ห็นชีวิตความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสยาม พ.ศ.2465 
สมยัรชักาลท่ี 6 เจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้บรูฉัตรไชยากร กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ไดท้รง
จดัตัง้กองภาพยนตรเ์ผยแพรข่่าว ขึน้ในกรมรถไฟหลวง เพ่ือผลิตภาพยนตร ์ข่าวสาร สารคดี  และ 
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เผยแพร่กิจกรรมของกรมรถไฟ ตลอดจนกิจการของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน และยังรบัจา้งผลิต
ภาพยนตรใ์หเ้อกชนอีกดว้ย พ.ศ.2466 ไดมี้คณะผูส้รา้งภาพยนตรจ์ากฮอลลีวูด้ สหรฐัอเมรกิา เดิน
ทางเขา้มาสรา้งภาพยนตรบ์นัเทิง โดยใชผู้แ้สดงเป็นคนไทยเป็นครัง้แรก ช่ือเรื่อง “นางสาวสวุรรณ” 
เป็นเรื่องความรกัของหนุ่มสาวในสมัยนัน้ และยงัแสดงใหเ้ห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรม 
เนียมประเพณี ตลอดจนสภาพบา้นเมือง วดัวาอาราม สถานท่ีท่องเท่ียวชายทะเล ทรพัยากรป่าไม้
ในภาคเหนืออีกดว้ย ตอ่มา พ.ศ. 2468 ไดมี้คณะถ่ายท าภาพยนตร ์จากฮอลลีวูด้อีกคณะหนึ่งเดิน
ทางเขา้มาถ่ายท าภาพยนตร ์เรื่อง “ชา้ง” ภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรกท่ีสรา้งโดยคนไทยน าออกฉายใน
ปี พ.ศ.2470 ช่ือเรื่อง “โชคสองชัน้” สรา้งโดยพ่ีนอ้งตระกลูวสวุตั แหง่บรษิัทกรุงเทพภาพยนตร ์และ
เรื่อง “ไม่คดิเลย” ของบรษิัท ถ่ายภาพยนตรไ์ทย ซึ่งสรา้งส าเรจ็เป็นเรื่องท่ี 2 เม่ือกิจกรรมภาพยนตร์
แพร่หลาย และมีบทบาทในฐานะเป็นส่ือมวลชนท่ีมีอิทธิพลสูงเขา้ถึงผู้ชมทุกชนชัน้ แม้คนไม่รู ้
หนังสือทางราชการโดยรัฐบาลในพระเจ้าอยู่หัวรชักาล ท่ี 7 จึงได้ออกกฏหมายควบคุมตรวจ
พิจารณาภาพยนตร ์คือ พ.ร.บ. ภาพยนตรพ์ทุธศกัราช 2473 ตอ่มาพระเจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 7 โปรด
ใหส้รา้งโรงภาพยนตรศ์าลาเฉลิมกรุง และจดัตัง้บรษิัทสหศินิมาจ ากดัขึน้ ส  าหรบัเป็นบริษัทด าเนิน
ธุรกิจดา้นภาพยนตรใ์นปี พ.ศ.2475 กิจการภาพยนตรไ์ดซ้บเซาลงในช่วงสงครามโลกครัง้ ท่ี 2 
เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต ่าขาดแคลนวสัดอุุปกรณใ์นการผลิต แต่ก็มีการสรา้งภาพยตรอ์อกมาอยู่
บา้งท่ีส าคญั คือ ภาพยนตรเ์รื่อง “พระเจา้ชา้งเผือก” ซึ่งเป็นภาพยนตรไ์ทยพูดภาษาองักฤษเรื่อง
แรกเรื่องเดียว ท่ีน าออกฉายพรอ้มกนัทัง้ในกรุงเทพฯ สิงคโปร ์และนิวยอรค์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2484 จดัสรา้งโดยนายปรีดี พนมยงค ์ผูส้  าเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค ์โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือ
แสดงใหช้าวโลกเห็นวา่ไทยเป็นชาติรกัสนัติไม่เคยคดิรุกรานเพ่ือนบา้น เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิ
ลงในปี พ.ศ.2488 กิจการภาพยนตรข์องโลก และของไทยกลับฟ้ืนตัวอีกครัง้หนึ่ง มีการสรา้ง
ภาพยนตรเ์สียง และภาพยนตรสี์ธรรมชาติดว้ยฟิลม์ 16 ม.ม. อย่างแพรห่ลายจนกระทัง้ประมาณ 
พ.ศ.2504 เป็นตน้มา ถือว่าป็นยุคทองของกิจการภาพยนตรไ์ทย มีการสรา้งภาพยนตรโ์ดยบริษัท
คนไทยซึ่งมีอยู่จ  านวนมาก ผลิตภาพยนตรอ์อกฉายทั่วประเทศรวมกนัปีละเกือบรอ้ยเรื่อง และเกิด
ปรากฏการณใ์หม่อย่างหนึ่งคือ การผูกขาดความนิยมในตวัผูแ้สดง คู่พระคู่นาง ท่ีส าคญัคือ มิตร 
ชยับญัชา และเพชรา เชาวราชฎร ์เกือบครึง่หนึ่งของภาพยนตรใ์นยคุนัน้ใชผู้แ้สดงคูนี่ ้ภาพยนตร์ท่ี
ไดร้บัความนิยมอย่างสูง ฉายในกรุงเทพฯ นานติดต่อกันถึง 6 เดือนท ารายไดสู้งถึง 9 ลา้นบาท 
ไดแ้ก่เรื่อง “มนตร์กัลูกทุ่ง” หลงัจาก มิตร ชยับญัชา เสียชีวิตจากอุบตัิเหตใุนการแสดงภาพยนตร ์
กิจการภาพยนตรไ์ทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่ยคุของภาพยนตรไ์ทยมาตรฐาน 35 ม.ม. มีนกัแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงเกิดชึน้ในยคุหลงัจ านวนมาก กิจการภาพยนตรไ์ทยเฟ่ืองฟูอยู่ไดร้ะยะหนึ่ง จนถึงประมาณ
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ปี พ.ศ.2524 ได้เกิดการขยายตัวของกิจการวิทยุโทรทัศน์ และการน าเข้าภาพยนตรจ์ากต่าง 
ประเทศประกอบการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของแถบบันทึกภาพ (Video Tape) ท าใหก้ารผลิต
ภาพยนตรล์ดลง โรงภาพยนตรท่ี์มีอยู่ทั่วประเทศราว 700 โรง หลายโรงตอ้งเลิกกิจการไป คนใน
วงการภาพยนตรส์่วนหนึ่งหนัไปท างานดา้นโทรทศันแ์ทน ปัจจบุนัคงเหลือบริษัทผลิตภาพยนตรท่ี์
ส าคัญอยู่เพียง 4 รายใหญ่ คือ ไฟวส์ตารโ์ปรดคัชั่น สหมงคลฟิลม์ เอแพ็กซโ์ปรดักชั่น และพูน
ทรพัยฟิ์ลม์ (โดม สขุวงศ ์2533, หนา้ 47-56) 
 เม่ือพิจารณาว่าหลัง พ.ศ.2540 เป็นตน้มา เป็นยุคหลังการครบรอบหนึ่งรอ้ยขวบปีของ
ภาพยนตรไ์ทย จะพบวา่มีการเปล่ียนแปลงตา่งๆ เกิดขึน้อย่างเห็นไดช้ดั เน่ืองจากการแขง่ขนักนัใน
อัตราท่ีสูงมากกว่าในอดีต ทั้งแข่งขันกันเองภายในประเทศ  และการแข่งขันกับภาพยนตร์
ต่างประเทศภายใตค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตรไ์ทยท่ีกา้วลา้ไปจากอดีต
มากมาย สิ่งหนึ่งท่ีตามมาพรอ้มๆ กัน คือคณุภาพของภาพยนตรไ์ทยท่ีถูกพัฒนาตามไปดว้ยจน
เป็นจุดเริ่มตน้ของมาตรฐานการสรา้งภาพยนตรไ์ทยท่ีมีวิธีการผลิต การท างาน และการวางตวั
นกัแสดงท่ีไดม้าตรฐานเทียบเท่ากับระดบัสากลจนไดร้บัการยอมรบักันในวงกวา้ง ทัง้จากผูส้รา้ง 
นักวิจารณ์ และผู้ชม ด้วยการก ากับการแสดงของนนทรี นิมิตบุตร ในภาพยนตร์เรื่อง 2499 
อนัธพาลครองเมือง (2540) ก่อนจะตอกย า้ความส าเร็จดว้ยภาพยนตรเ์รื่อง นางนาก (นนทรี นิมิต
บตุร, 2542) ท่ีน  าเสนอความเป็นไทยจนสามารถกา้วสูร่ะดบัสากล และเป็นภาพยนตรไ์ทยเรื่องแรก
ในประวตัิศาสตรท่ี์สรา้งรายไดเ้กิน 100 ลา้นบาท จนถือไดว้่ายคุหลงัหนึ่งรอ้ยปีภาพยนตรไ์ทยเป็น
จดุเริ่มตน้ของการเปล่ียนแปลงทิศทางของการผลิตท่ีผูส้รา้งภาพยนตรไ์ทยหนัมาใหค้วามส าคญั 
และพิถีพิถนัในกระบวนการผลิต การคดัเลือกนกัแสดง สถานท่ี เครื่องแตง่กาย ใหเ้หมาะสมกบับท
ประพนัธ ์และบทภาพยนตรม์ากกวา่ท่ีเคยเป็นมาในอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย โดยในอดีตนัน้จะ
เนน้การผลิตภาพยนตรอ์อกมาในปรมิาณท่ีมาก ใชเ้วลาในการถ่ายท านอ้ย เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งจ  านวน
ภาพยนตรข์องบริษัทผูส้รา้ง เป็นจ านวนมากออกฉายในแต่ละปี ซึ่งนิยมสรา้งตามความนิยมของ
นกัแสดง เพ่ือใหส้ามารถสรา้งรายไดใ้หเ้กิดขึน้กบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้ๆ โดยเฉพาะการสรา้งคูข่วญั
ในอดีต มิตร-เพชรา สมบตัิ-อรญัญา สรพงษ์-เนาวรตัน ์สนัติสุข-จินตหรา เป็นตน้ ซึ่งเป็นแนวทาง
ส าคญัในการสรา้งภาพยนตรไ์ทยในอดีต แตจ่ากแนวทางการสรา้งแบบใหม่ในยุคหลงัภาพยนตร์
ไทยพบว่ามีภาพยนตรบ์างเรื่องท่ีไม่ประสบความส าเร็จดา้นรายได ้แตก่ลบัไดร้บัการช่ืนชมจากนกั
วิจารณภ์าพยนตรร์วมถึงไดร้บัรางวลัจากสถาบนัตา่งๆ เป็นจ านวนมากอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวตัิศาสตรภ์าพยนตรไ์ทย จนถือไดว้่ายุคหลงัภาพยนตรไ์ทยเป็นยุคแห่งการกา้วขา้มผ่านการ
เปล่ียนแปลงครัง้ส  าคญั ท่ีรวบรวมภาพยนตรไ์ทยท่ีมีคณุภาพไดม้าตรฐานการสรา้งรูปแบบใหม่ๆ 
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ในการส่ือสารเพ่ือนาเสนอเรื่องราวในภาพยนตรไ์ทยให้เป็นท่ียอมรบัจนได ้รบัค าช่ืนชมจากนัก
วิจารณ์รวมถึงรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิ สตางค ์
(บณัฑิต ฤทธ์ิถกล, 2543) ฟ้าทลายโจร (วิศิษฏ ์ศาสนเท่ียง, 2543) 15 ค่าเดือน 11 (จิระ มะลิกลุ, 
2546) ชตัเตอรก์ดติดวิญญาณ (บรรจง ปิสญัธนกูล , ภาคภูมิ วงศภ์าคภูมิ, 2547) โหมโรง (อิทธิ
สนุทร วิชยัลกัษณ,์ 2547) สตัวป์ระหลาด (อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกลุ, 2547) มหา’ลยัเหมืองแร ่(จิ
ระ มะลิกุล, 2548) เด็กหอ (ทรงยศ สุขมากอนันต ,์ 2549) เป็นชูก้ับผี (วิศิษฏ ์ศาสนเท่ียง, 2549) 
แสงศตวรรษ (อภิชาติพงศ ์วีระเศรษฐกลุ, 2549) รกัแห่งสยาม (ชเูกียรติ ศกัดิวี์ระกลุ, 2550) ไชยา 
(กอ้งเกียรติ โขมศิริ, 2550) เฉือน (กอ้งเกียรติ โขมศิริ, วิศิษฏ ์ศาสนเท่ียง, 2552) สามชุก ขอเพียง
โอกาสสกัคร้งั (ธนิตย ์จิตนกุลู, 2552) เป็นตน้ (ประกายกาวิล ศรีจินดา,2554,หนา้ 158-159) 
 อุตสาหกรรมภาพยนตรย์ุคส่ือใหม่ในอาเซียน ก้าวย่างใหม่สู่โลกออนไลน์ และภูมิภาค
อุษาคเนย ์กระแสการต่ืนตวัเม่ือนับถอยหลังเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปี พ.ศ. 
2558 ท่ี 10 ประเทศอาเซียนจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมเร่งขบัเคล่ือน 
เพ่ือกา้วทนัสถานการณ ์และ ยกระดบัสู่สากล ดงันัน้รฐับาลไทยจึงไดส้่งเสริม และ ผลกัดนักรอบ
แนวคิด “เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์” (Creative Economy) ให้เป็นแนวคิดหนึ่ง ซึ่งมีความส าคัญ
อยา่งยิ่งตอ่การพฒันาประเทศไทย (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 2556)  
 อตุสาหกรรมบนัเทิงถือเป็นเสาหลกัหนึ่งของเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ท่ีมีศกัยภาพของไทย 
โดยธุรกิจส่ือท่ีเตบิโตในกลุ่มประเทศอาเซียน และ สามารถสรา้งรายไดม้ากมหาศาลใหก้บัประเทศ 
เช่น ส่ือภาพยนตร ์ส่ือละครโทรทศัน ์และส่ือเพลง เป็นตน้ หากพิจารณาจากรายได ้อตุสาหกรรม
บนัเทิงไทยในปี 2551 พบวา่ถกูแบง่ออกเป็นอตุสาหกรรมภาพยนตรมี์มลูคา่กว่า 27,000 ลา้นบาท  
และ อุตสาหกรรมเพลงมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้วยังไม่รวมอุตสาหกรรมแอนิ
เมชั่น และกราฟิกอีกท่ีทาให้อุตสาหกรรมบันเทิงมีมลูค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท (กอง
บรรณาธิการนิตยสาร BrandAge Essential 2556) ซึ่งหากพิจารณาในปัจจุบันคาดการณ์ว่า
ตวัเลขจะมีการขยับตวัเพิ่มสูงขึน้อีก จะเห็นไดว้่าส่ือบนัเทิงไม่ไดไ้รส้าระอีกต่อไป นอกจากจะให้
ความบนัเทิงแลว้ยงัก่อใหเ้กิดรายไดจ้  านวนมหาศาลกบัประเทศไทยอีกดว้ย  
 กล่าวถึงภาพยนตรใ์นฐานะปฏิบตัิการสังคม และวัฒนธรรมความหมายในท่ีนีใ้หค้วาม
สนใจกับความสัมพันธ์ของภาพยนตรก์ับสังคมในสองดา้น ด้านแรกภาพยนตรใ์นฐานะภาพ
สะทอ้นสงัคม (Reflectionism) ซึ่งหมายถึงภาพยนตรจ์ะเป็นเสมือนกระจกท่ีสะทอ้นความเป็นไป
ในสงัคม ดา้นท่ีสองภาพยนตรคื์อการประกอบสรา้งความเป็นจริง (Constructionism) จะมองใน
มมุตา่งไปแมจ้ะไม่มีความจริงแตภ่าพยนตรก็์สามารถประกอบสรา้งความหมายใหม่ขึน้ตามแตว่่า
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ใครก าหนด (ก าจร หลยุยะพงศ ,์ 2556) การรกัษาขมุทรพัยข์องเศรษฐกิจสรา้งสรรคใ์หม้ั่นคง เพ่ือ
เป็นทนุของประเทศท่ียั่งยืนเป็นเรื่องท าทายการพฒันาในระยะตอ่ไป โดยมีประเด็นท่ีควรใหค้วาม 
ส าคญั ดงันี ้
 1) การพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรคบ์นฐานทุนวฒันธรรมอย่างยั่งยืน ตอ้งเริ่มจากความรู้
ความเขา้ใจรากฐานทางวฒันธรรมค านึงถึงการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชนอ์ย่างรอบคอบตอ้ง
เขา้ถึง และร่วมมือกับชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยความไวเ้นือ้เช่ือใจกันเน่ืองจากทุนวฒันธรรมเป็นสมบตัิ
สาธารณะชมุชนเป็นเจา้ของรว่มกนัเพ่ือธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งวฒันธรรมวิถีชีวิตชมุชนใหด้  ารงอยู่อย่างมี
ศกัดิ์ศรี และยั่งยืนสามารถเผชิญผลกระทบการเปล่ียนแปลง และภัยคกุคามจากภายนอก โดย 
เฉพาะการครอบง าจากทนุนิยมท่ีเนน้ผลก าไรมากกว่าคณุคา่ทางจิตใจ อาทิการท าธุรกิจสรา้งสรรค ์
ท่ีมุ่งตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเป็นส าคญัอาจท าลายศิลปวฒันธรรม
ดัง้เดมิของทอ้งถ่ิน 
 2) การขบัเคล่ือทุนวฒันธรรมสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ตอ้งจัดท ายุทธศาสตรแ์ละแนวทาง
ผลกัดนัสู่การปฏิบตัิท่ีชดัเจน ใหค้วามส าคญักบัทนุวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพ มีความพรอ้มดา้นองค์
ความรู ้และเทคโนโลยีวางระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทานการศึกษาวิจัย
พฤติกรรมการบริโภค และกลุ่มผูบ้รโิภคสินคา้วฒันธรรมท่ีมีคณุภาพไดก้่อนท่ีจะน าไปสูก่ารสง่ออก
ในระยะต่อไปการพฒันาฐานขอ้มูลวฒันธรรม และการจดัการองคค์วามรูพ้รอ้มทัง้วางระบบการ
ตดิตามประเมินผลภายใตก้ระบวนการท างานเป็นเครือขา่ยทัง้หน่วยงานส่วนกลางภูมิภาคทอ้งถ่ิน 
สถาบนัการศึกษา และกลุ่มประชาคมตลอดจนพัฒนากฏหมายระเบียบการคุม้ครองลิขสิทธ์ิท่ี
ชดัเจน และ ด าเนินการอยา่งจรงิจงั 
 3) ใหค้วามส าคญักับการพฒันามนษุยท์ัง้การศกึษาวฒันธรรมไทยอย่างลึกซึง้ และ การ
เช่ือมโยงทนุทางวฒันธรรมเขา้กบัระบบเศรษฐกิจ และ การบริหารจดัการยคุใหม่โดยปลกูฝังความ
ตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยตั่งแต่เด็กสอดแทรกการส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคไ์วใ้น
หลกัสตูรการเรียนการสอนสนบัสนนุอาชีพท่ีใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ตลอดจนสง่เสรมิศกัยภาพ และ 
ความรูใ้นดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ก่ผูป้ระกอบการทั่วไปโดยเฉพาะผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ เพ่ือ
พฒันา และ เพิ่มมลูคา่สินคา้ และบรกิารเชิงสรา้งสรรค ์
 4) อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท่ีใกลจ้ะสูญหาย 
โดยจัดใหมี้เวที หรือ ช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างสม ่า 
เสมอสรา้งเครือข่ายวัฒนธรรมไทยเพ่ือแลกเปล่ียนความรูพ้รอ้มทั้งก าหนดมาตรการคัดกรอง
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วฒันธรรมจากภายนอก อาทิ มาตรการทางกฏหมายมาตรการทางสงัคมเพ่ือใหเ้ลือกรบัแต่สิ่ง ท่ี
เป็นประโยชน ์
 

3.3 ภาพยนตรส้ั์น 
 ความหมายบางครัง้อาจมีความสับสนว่าภาพยนตร์หรือ “หนัง” ท่ีเราเรียกกัน ลักษณะ
อย่างไรจึงจดัว่าเป็นหนงัสัน้ และหนงัสัน้เหมือนกบันวนิยายเรื่องสัน้ (Short story) ละคร ภาพถ่าย 
ภาพเขียน หรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังบนัเทิง หรือไม่ในระเบียบของการตดัสินรางวลั Oscar จาก 
The Academy of Motion Picture Arts and Science / AMPAS) ครั้งท่ี 67 ได้แบ่งประเภทของ
ภาพยนตรส์ัน้ออกเป็น 2 ประเภทท่ีอยู่ในข่ายเดียวกนั คือ ภาพยนตรอ์นิเมชั่น และ ภาพยนตรท่ี์ใช้
การแสดงสด (Live action) และ ในภาพยนตรอ์นิเมชั่นก็ยังแบ่ง เป็น 2 ประเภท คือ แบบท่ีมีตัว
ละคร (Character) และแบบนามธรรม  (Abstract) ใช้เทคนิคต่างๆ  ได้แก่  เซลอนิ เมชั่ น 
คอมพิวเตอร ์สด็อบโมชั่น ดินน า้มัน หุ่น พิซิเลชั่น คทัเอาท ์แผงเข็ม (Pin Screen) การถ่ายซอ้น 
ภาพพิเศษต่างๆ รวมไปถึงการเขียนภาพลงบนตัวฟิล์ม ส่วนภาพยนตร์ท่ีเป็น Live action คือ
เทคนิคท่ีใชก้บัการแสดงสดเป็นหลกั และ เป็นส่ือพืน้ฐานของความบนัเทิง และในระเบียบนีไ้ม่รวม
หนงัสารคดีแต่จะจดัอยู่ต่างหากอีกประเภทหนึ่งเป็นหนงัท่ีพิมพอ์ยู่ในระบบ 16 มม. 35 มม. หรือ 
70 มม. ก็ได ้และ มีความยาวไมเ่กิน 40 นาที 
 ส่วนสมาคมผูก้  ากับภาพยนตรแ์ห่งอเมริกา (Director's Guild of America) ไดก้ าหนดไว้
ว่า “หนงัทกุชนิดท่ีใชฟิ้ลม์ 35 มม. มีความยาวไม่เกิน หรือ นอ้ยกว่า 2,700 ฟุต หรือถา้ใชฟิ้ลม์ 16 
มม. มีความยาวไม่เกิน หรือ นอ้ย กว่า 1,080 ฟุต” นั่นคือหนงัท่ีมีความยาว 30 นาที เม่ือฉายดว้ย
ความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที หากอธิบาย “หนงัสัน้” โดยเปรียบเทียบกับ “เรื่องสัน้” ในความ ของ
หนังสั้นท่ียึดถือตามธรรมเนียมปฏิบัติ คือ หนังท่ีมีความยาวไป 30 นาที มีรูปแบบ หรือ สไตล์
หลากหลายทัง้ท่ีใชก้ารแสดงสด (Live acts หรือ อนิเมชั่น (Animated film) ก็ได ้
 การก าหนดความยาวของหนงัสัน้ดว้ยเวลาท่ีแน่นอน เพราะเน่ืองจากหนังท่ีมีความยาว
เกินกว่า 30 นาที จะมีรูปแบบของการเขา้ถึงตวัละคร และ โครงเรื่องต่างจากหนงัสัน้ท่ีมีความยาว
ไม่เกิน 30 นาที หนงัท่ีมีความยาวตัง้แต ่30-60 นาที จะมีโครงเรื่องท่ีซบัซอ้นกวา่การก ากบัอารมณ์
ของคนดวู่าตอน ไหนควรเรง่รีบ ตอนไหนควรทิง้หรือถ่วงเวลาเพ่ือใหค้นดสูนกุสนาน ส่วนหนงั สัน้
นัน้มีเวลาจ ากดัไม่สามารถทอดอารมณ์ หรือ เล่นอารมณก์บัคนดไูดม้ากนกัจึงตอ้งเขา้ถึงตวัละคร
อย่างรวดเร็ว และ ท าโครงเรื่องใหง้่ายไมซ่บัซอ้นเพ่ือใหค้นดเูขา้ใจเรื่องไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั อยา่งไรก็
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ตามหนังสั้นเรื่อง The Red Balloon (1956) ของฝรั่งเศสท่ีได้รับรางวัล Academy Award ก็มี
ความยาวถึง 34 นาที ซึ่งเกินครึง่ชั่วโมง 
 
พฒันาการของภาพยนตรส์ัน้ 
 ปัจจบุนัหนงัสัน้มีบทบาทส าคญัในการพฒันาใหก้ลายเป็นหนงับนัเทิง เรื่องยาว หนงัเรื่อง
แรกเท่าท่ีมีการคน้พบเป็นหนงัสัน้ของ Edison มีความ ประมาณ 50 ฟุต เป็นแอ็คชั่นของการจาม 
เรื่อง Fred offs Sneeze (1894) ถ่ายดว้ยกลอ้ง Kinetograph การสรา้งหนงัในยุคแรกๆ เป็นหนัง
สัน้ทกุเรื่องเนือ้เรื่องสว่นใหญ่เป็นเหตกุารณจ์รงิท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เชน่ ภาพยนตรข์องพี่นอ้ง
ตระกูล Lumiere เม่ือหนังมีการพัฒนาการเล่าเรื่องเป็นศิลปะมากขึน้ เช่น หนังของ George 
Mélies เรื่อง A Trip to the Moon (1902) มีการถ่ายดว้ยช็อตนิ่งๆ (Static Shot) แตต่า่งสถานท่ีกัน 
แล้วน ามาตัดต่อเข้าด้วยกัน ส่วนหนังของ Edwin s Porter เรื่อง The Great Train Robbery 
(1903) ใชก้ารตดัตอ่ใหมี้ความตอ่เน่ืองกนั ความยาวของหนงัเริ่มมากขึน้ประมาณ 10-15 นาทีต่อ
มว้น เรียกวา่ Filmstrip 
 ภาพยนตรใ์นสมยันัน้ไดร้บัความสนใจมาก และ เป็นธุรกิจท่ีท ารายไดดี้ท าใหบ้ริษัทของ 
Edison และ บริษัทอ่ืนๆ รวมทัง้บริษัท Mutoscope และ Biograph เริ่มตน้ท่ีจะรวมตวักันผูกขาด
กิจการคา้โรงหนัง Nickelodeon แพร่กระจายไปทั่ วสหรฐัอเมริกาหลังจากท่ีเปิดโรงแรกท่ีเมือง 
Pittsburgh ในปี 1905 ซึ่งโรงหนงันีท้  าใหมี้คนดหูนงัมากขึน้ ธุรกิจหนงัสัน้ในยคุนัน้จงึเฟ่ืองฟขูึน้ 
 ในปี 1908 อิตาลีสรา้งหนังประวัติศาสตรท่ี์ยิ่งใหญ่มีความยาว 5 ม้วน ไดแ้ก่ เรื่อง The 
Last Days of Pompei เรื่อง The Fall of Troy (1910) เรื่อง Dante's Inferno (1911) ส่วนเรื่อง 
Quo Vadis ? (1912) มีความยาว 9 มว้น สองเรื่องสุดทา้ยน ามาฉายแสดงในสหรฐัอเมริกา D.w. 
Griffith ไดร้บัอิทธิพลการสรา้งหนงัท่ีมีความยาวขึน้ ซึ่งแต่เดิมการสรา้งภาพยนตรเ์รื่องยาว เขามี
ความพยายามสรา้งอยู่แล้วโดยสรา้งให้ยาวมากขึน้เรื่อยๆ จาก 1 ม้วนเป็น 2 ม้วน เช่น เรื่อง 
Enoch Arden (1911) แม้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก และ ถูกคัดค้านไม่เห็นด้วยจาก
ผูอ้  านวยการสรา้ง แตใ่นท่ีสดุเม่ือเขาชมภาพยนตรท่ี์มีความยาวของอิตาลี จึงเป็นแรงดลบนัดาลใจ
ให้เขาสรา้งหนังยาวถึง 4 ม้วน ในเรื่อง Judith of Bethulia (1914) ซึ่งเป็นหนังท่ีมีความยาวมาก
ครัง้แรกของประวตัิศาสตรก์ารสรา้งหนงัของ Hollywood เป็นเรื่องส าคญัเรื่องสดุทา้ยก่อนท่ีจะเริ่ม
สรา้งหนังบันเทิงเรื่องยาว คือ The Birth of a Nation (1915) อันเป็นจุดเริ่มต้นบรรทัดฐานการ
สรา้งหนงับนัเทิงท่ีมีความยาวในปัจจบุนั 
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 นอกจากหนังสัน้ท่ีไดร้บัความนิยมในขณะนัน้แลว้ยงัมีเสียงเรียกรอ้งใหผ้ลิตหนงัชุดเป็น
ตอนๆ ขึน้ ใชต้วัละครหลกัๆ 2-3 ตวั ในปี 1912 บริษัท Kinetoscope ของ Edison เริ่มหนงัชดุตอน
แรกเรื่อง What Happened to Mary และ เรื่อง  The Ladies Home Journal ซึ่ ง มีตอนใหม่ๆ 
ออกมาทกุสปัดาห ์เป็นรูปแบบท่ีไดร้บัความนิยมสงู และ ประสบความล าเรจ็ท าใหบ้รษิัทอยา่งเช่น 
Selig Polyscope และ ต่อมาบริษัท Metro-Goldwyn-Mayer เป็นผูอ้อกทุนใหผ้ลิตหนงัชุดเหล่านี ้
จนกลายเป็นผูน้  าในธุรกิจภาพยนตร ์แมว้า่หนงับนัเทิงท่ีมีความยาวมากขึน้จะไดร้บัความนิยม แต่
หนงัสัน้ก็ยงัคงผลิตออกมาอยา่งตอ่เน่ือง มีผูก้  ากบัหนุ่ม Mack Sennett ท่ีไมส่ามารถผลิตหนงัตลก
ใหก้ับบริษัทของ Edison หรือ Biograph ไดอี้กต่อไป จึงออกมาสรา้งบริษัทสรา้งภาพยนตรอิ์สระ
ของตนเอง ช่ือบริษัท Keystone Picture ผลิตหนังสัน้ตลกต่อมาในปี 1913 นักแสดงชาวองักฤษ 
Charlie Chaplin ไดร้ว่มกบับริษัทของ Sennett สรา้งหนงัสัน้ตลกยิ่งใหญ่ออกมาอีกหลายเรื่องเช่น 
The Tramp (1915) One A.M. (1916), Easy Street (1917) และ A Dog’s Life (1918) หนังสั้น
ตลกของเขามีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัในการวิพากษส์งัคม โดยผ่านตวัละครท่ีโง่เขลาจนในท่ีสดุกลาย
มาเป็นแบบอย่างใหก้ับนักแสดงตลกท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ ตามมา เช่น Buster Keaton และ Laurel 
and Hardy เป็นตน้ 
 ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ การปฏิวัติในรสัเซียท่ีมีอิทธิพลต่อส่ือทุกชนิดรวมถึง
ภาพยนตร์ด้วย ผู้ก ากับชาวเยอรมัน ท่ีหันมาท าหนังแนว Expressionism เช่น  Erich Von 
Stroheim, Ernst Lubitsch และ Fritz Lang หรือ Soviet Montage เช่น Sergei Eisenstein และ 
V.I. Pudovkin หนังสัน้จึงกลายมาเป็นรูปแบบของหนังทดลองส าหรบัแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาการ
หนังสัน้ประเภท อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หนังสารคดี ตลอดจนหนงัท่ีเก่ียวกับการเดินทาง (Travelogues) ซึ่ง
เป็นรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึน้โดย Robert Flaherty ในเรื่อง Nanook of the North (1921) เป็นผูท่ี้
วางรูปแบบของ หนังสารคดี ท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีหนังของ John Grierson รวมทั้งเพ่ือน
ร่วมงานเขาคือ Basil Wright และ Edgar Ansty ในอังกฤษ ส่วนในสหรฐัอเมริกา ไดแ้ก่ ผลงาน
ของ Pare Lorentz และ Wilard Van Dyke หนงัท่ีคนเหล่านีผ้ลิตขึน้มาจากการผลกัดนัของรฐับาล 
หรือ เข้าไปแทรกแซงเพ่ือผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจในสหรฐัอเมริกา และเพ่ือสนองนโยบาย
รฐับาลสหราชอาณาจกัร ส่วนประเด็นชีวิตจริงของหนงัเหล่านีใ้กลเ้คียงกบัจิตส านึกทางการเมือง
อนัเป็นแรงบนัดาลใจของคนท าหนงักลุ่มนี ้หนงัของพวกเขาจึงมกัถกูเรียกว่าเป็นหนงัโฆษณาชวน
เช่ือ (Pat Cooper & Ken Dancyger, 1994) 
 เสียงเป็นเทคนิคท่ีส าคญัในภาพยนตรห์ลายคนพยายามคิดคน้หาวิธีน าเสียงบนัทึกเขา้ไป
ในหนังให้สัมพันธ์กันแต่ไม่ส  าเร็จจนกระทั่ งในปี 1919 มีนักประดิษฐ์ ช่ือ Lee De Forest ได้
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ประดิษฐ์หลอดเสียงส าหรบัใชใ้นเครื่องขยายเสียง แลว้น ามาใชใ้นภาพยนตรเ์สียงครัง้แรก เรียกว่า 
Phonofilms มีการสาธิตให้ดูโดยการพูด หรือ ร้องเพลงของคนท่ีมีช่ือเสียง ต่อจากนั้นบริษัท 
Vitaphone และบริษัท William Fox's Movie-Tour เริ่มจ าหน่ายภาพยนตรส์ัน้ในฟิลม์เกิดขึน้ หนงั
สนัเสียงในฟิลม์ยุคแรกอย่างเช่น เรื่อง Show Talks for Movietone (1927) ของ Movietone และ
ในปีเดียวกนับรษิัท FoxMovietone ก็ผลิตภาพยนตรข์า่วเรื่องแรก 
 ผลงานหนังโฆษณาของ Walt Disney ในระยะแรกๆ เป็นหนังการต์ูนสั้น ผลิตขึน้โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือฉายควบคู่กับหนังบันเทิงในโรงภาพยนตร ์มีความยาวประมาณ 5-8 นาที ตัว
การต์ูนส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาจากสัตว์ต่างๆ เช่น แมว หนู กระต่าย หมาป่า เป็นตน้  ซึ่งตัว
การต์นูเหลา่นีมี้ลกัษณะเดน่ เขา้ถึงกลุ่มคนดูท่ีเป็นเด็กไดง้่าย สว่นเนือ้เรื่องมกัเก่ียวกบัการเอาชนะ
อปุสรรคของตวัละคร หรือ สถานการณโ์ดยมีตวัผูร้า้ยคอยเป็นอปุสรรคขดัขวาง อนัเป็นเปา้หมาย
ของรูปแบบในการสรา้งหนังการต์ูน นอกจากนีเ้นือ้เรื่องยงัเนน้ ท่ีตลกขบขนัสนุกสนาน หรือเสียง
หวัเราะมากกว่าจะเนน้ท่ีความน่าสงสารของตวัละคร หนงัชดุ Sily Symphony ท่ีเรียกว่า Skeleton 
Dance เป็นหนงัสัน้เสียงในฟิลม์ท่ีมีเสียงดนตรีเขา้กบัภาพไดดี้เย่ียมเรื่องหนึ่ง 
 ในขณะท่ีหนังของ Walt Disney ก าลังประสบความล าเร็จกับเสียงท่ีใชป้ระกอบกับหนัง
การต์ูนอย่างเช่น เรื่อง Steamboat Willy (1928) หนังในแนว avant-garde เฟ่ืองฟูขึน้ น าโดย 
Jean Renoir, Man Ray และ Luis Bunuel มีหนังสั้นคลาสสิค เช่น Ballet Mecanique (1924) 
ของ Fernard Legar เรื่อง Entracte (1924) ของ René Clair เรื่อง Un Chien Andalou (1928) 
เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Luis Bunuel กับ Salvador Dali ประสบความล าเร็จทั้งในแง่บันเทิง
และ ทดลองของทศันศลิป์หนงัน าเสนอความเหนือจริง (Surrealism) แนวคาธอลิคของสเปน ซึ่งยงั
ไมมี่หนงัสัน้เรื่องใดสามารถช็อค และสรา้งความสบัสนใหค้นดไูดเ้ทา่เรื่องนี ้หนงัแนว avant-garde 
นีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคดิอนัแรงกลา้ท่ีไดร้บัอิทธิพลจากทางดา้นจิตวิทยา ภาพเขียน และอ่ืนๆ 
 ช่วงทศวรรษท่ี 50 นักสรา้งหนังสั้นการต์ูนทดลองใช้กับเทคนิคต่างๆ เช่น การเขียนบน
แผ่นฟิลม์เรื่อง Chairy Tale เทคนิค Pixelation เรื่อง Neighbors (1952) เพ่ือต่อตา้นสงคราม เรื่อง 
Pass de Deux (1967) ผูน้  าในกลุ่มสรา้งหนงัสัน้การต์นู ไดแ้ก่ Norman MacLaren เป็นผูก้  ากับท่ี
มีช่ือเสียงชาวแคนาดา ซึ่งเทคนิคหนงัการต์นูของเขามีอิทธิพลตอ่ Albert Lamorisse ผูก้  ากบัหนงั
สัน้รางวลัออสการ ์เรื่อง The Red Balloon (1956) 
 หลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง มีกลุ่มคล่ืนลูกใหม่เกิดขึน้ในฝรั่งเศสเพราะเน่ืองจากรูปแบบ
ของภาพยนตรส์ารคดีท่ีแรง เป็นสาเหตผุลกัดนัใหก้ลุ่มคนพวกนีแ้สดงรูปแบบของหนงัสัน้สารคดี
แนวใหม่ออกมามีความสดในเชิงศิลปะ เช่น ใชส้ถานท่ีการถ่ายท า(Location)การใชมื้อถือถ่าย
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แทนขาตั้งกล้อง ผู้น  าในกลุ่มนี ้ได้แก่ Alain Resnais ก ากับเรื่อง Night and Fog (1955) Chris 
Marker ก ากับเรื่อง La Jetée (1962) Jean-Luc Godard ก ากับเรื่อง All the Boys Are Called 
Patrick (1957) แล ะ  Francois Trufaut ก ากั บ เรื่ อ ง  Les Mistons (1958) แล ะ  Antoine and 
Colette (1962) 
 ยโุรปในช่วงทศวรรษท่ี 60 สงัคม และวฒันธรรมไดเ้ปล่ียนไป พวกกลุ่มนกัท าหนงัอิสระใต้
ดินเติบโตขึน้ การท าหนงัสัน้ของกลุ่มคนเหล่านีเ้พ่ือใชเ้ป็นบนัไดไต่เตา้ไปท าหนงัเรื่องใหญ่ต่อไป 
เหลา่บรรดาผูก้  ากบัหนงัสัน้ท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ Roman Polanski ผูก้  ากบัชาวโปแลนด ์สรา้งหนงัสัน้
ช่ือTwo Men and a Wardrobe (1958) Lindsay Anderson ผู้ก ากับชาวอังกฤษ ก ากับเรื่อง 0 
Dreamland! (1954) Richard Lester ก ากับเรื่อง The Running Jumping and Stand Still Film 
(1959) Federico Fellini ก ากับเรื่อง Toby Dammit (1963) Jean-Pierre Rensseau ก ากับเรื่อง 
The Fat and Lean (1961) และ Robert Eurico ก ากับ เรื่อง  An Occurrence and Owl Creek 
Bridge (1962) ในยุคนีมี้การน าฟิลม์ 8 มม. และ 16 มม. มาใช ้ท าใหก้ารสรา้งภาพยนตรง์่ายขึน้ 
สามารถเป็นไปได้ในกลุ่มคนท่ีกว้างขึน้อย่างเช่น ศิลปิน Andy Warhol ท่ีข้ามส่ือมาเลือกใช้
ภาพยนตรแ์สดงผลงานศิลปะของตนซึ่งการใชฟิ้ลม์ง่าย และ ประหยดันีท้  าใหโ้รงเรียนภาพยนตร์
แพร่กระจายไปทั่ วสหรัฐอเมริกาท าให้การท าหนังสั้น เป็นจุดเช่ือมต่อของนักศึกษาท่ีเรียน
ภาพยนตร์ อย่ าง เช่น  George Lucas ก ากับหนังนัก เรียน เรื่ อง  THX 1138 (1966) Martin 
Scorsese ก ากับเรื่อง It's Not Just You, Murray (1964) นอกจากนีย้ังมี Oliver Stone, Francis 
Ford Coppola, Steven Spielberg เป็นตน้ นกัเรียนเหล่านีไ้ดก้ลายเป็นผูก้  ากับท่ีมีช่ือเสียงต่อมา 
ซึ่งลว้นผ่านการท าหนงัสัน้มาทัง้สิน้ความเคล่ือนไหวของหนงัสัน้ในระดบันานาชาติไดเ้กิดสมาคม
โรงเรียนภาพยนตรน์านาชาติ (International Organization of Film School, CILECT) มีบทบาท
ในการ ศึกษา และ สนบัสนุนหนงัสัน้ของนกัเรียน โดยจดัใหมี้เทศกาลภาพยนตรน์กัเรียนขึน้ปีละ
สองครัง้ โดยเนน้โรงเรียนภาพยนตรใ์นยุโรป และ เทศกาลภาพยนตรน์กัเรียนประจ าปีท่ีสนบัสนุน
โดย Hochschule ในเมือง Munich นอกจากนีย้งัมีเทศกาลภาพยนตรท่ี์ส าคญัจดัปีละสองครัง้ คือ 
Tel Aviv Film Festival ในเทศกาลภาพยนตรเ์หลา่นีมี้ความสมัพนัธก์บัสมาคม โรงเรียนภาพยนตร์
นานาชาติหรือ CILECT โดยเนน้ท่ีงานหนังของนักเรียนท่ีสังกัดสมาชิก ส่วนเทศกาลภาพยนตร ์
Oberhausen ในเยอรมัน และเ ทศกาลภาพยนตร ์Clement Ferrand ในฝรั่งเศสต่างก็สนับสนุน
หนังสั้นทั้งสิน้ ซึ่งรวมถึงหนังทดลอง หนังสารคดี และหนังอนิเมชั่น นอกจากนี ้CILECT ยังมี
บทบาทส าคญัในการแลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความรูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาพยนตรใ์หค้วามรูแ้ก่
นกัเรียนท่ีโรงเรียนสงักดัสมาชิกอยู่ทั่วโลกอีกดว้ย ปัจจบุนัหนงัสัน้ และ หนงัสารคดียงัคงสรา้งกัน
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ในโรงเรียน และฉายอยู่ตามเทศกาลภาพยนตรต์า่งๆ ทั่วสหรฐัอเมริกา และในยโุรปส่วนภาพยนตร์
สัน้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น มิวสิควีดีโอ หนงัโฆษณายงัเป็นท่ีตอ้นรบัใหน้กัสรา้งหนงัหนา้ใหม่ไดแ้สดง
ความคดิสรา้งสรรค ์นอกจากนีค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี วีดีโอแพรก่ระจายไปอยา่งกวา้งขวาง
ยิ่งเป็นการท าใหห้นงัสัน้ไดร้บัความนิยมมากขึน้ตามไปดว้ย 
ประเภทของภาพยนตรส์ัน้ 

หนงัท่ีมีความยาวไม่เกิน 30 นาที ทัง้ท่ีใชก้ารแสดงสด (Live action) และ เทคนิคอนิเมชั่น 
จดัเป็นหนงัสัน้ แบง่ออกเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้
1. หนงัอนิเมชั่น (Animation) 
 หนังอนิเมชั่นหรือหนังการต์นู เป็นส่วนหนึ่งของทัศนศิลป์เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย และ ถือ
เป็นวฒันธรรมมวลชนดว้ย หนงัอนิเมชั่นเป็นงานสรา้งสรรคท่ี์อาศยัศิลปะทีมงาน และระยะเวลา
ยาว นานจึงตอ้งใชค้วามพยายามมีความอดทนสูงในงานผลิต หลกัส าคญัของการผลิตหนังอนิ
เมชั่นคลา้ยคลึงกบัหนงัท่ีใชก้ารแสดงสดแตแ่ทนท่ีจะใชค้นแสดงกลบัใชก้ารเขียนภาพ และใชว้ตัถุ
ต่าง ๆ สรา้งใหเ้กิดการเคล่ือนไหวได ้เช่น ดินน า้มัน หุ่น คทัเอาท ์หรือ การใชก้ารแสดงสดท่ีใช้
เทคนิคการถ่ายท าต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ข้างต้น ปัจจุบันการถ่ายท าหนังอนิเมชั่นมีการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ี์ทันสมัยเขา้มาช่วยในการเขียนภาพ สรา้งภาพเคล่ือนไหว การท าภาพ
พิเศษตา่ง ๆ ตลอดจนใชก้ารล าดบัภาพตดัตอ่ และใส่เสียงจึงท าใหก้ระบวนการผลิตหนงัอนิเมชั่น
สัน้ลง และง่ายขึน้ 
 
2. หนงัทดลอง (Experimental Film) 
 การท าหนงัทดลองมีมานานแลว้ตัง้แตอ่ดีต เช่น ในสมยัของ George Melies ผูก้  ากบัชาว
ฝรั่งเศส ท่ีพยายามคิดทดลองเทคนิคต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นภาพยนตรย์ุคแรกๆ ต่อมาภายหลงัมีการ
ทดลองใชห้นงัส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ในยคุทศวรรษท่ี 1930-1940 ท่ีพยายามทดลอง
โดยการปลอ่ยภาพใหม้นัไหลไปตามเหตกุารณโ์ดยไมต่อ้งมีเรื่องราวหรือเรื่องท่ีคนดคูาดหวงัไว ้เป็น
รูปแบบของทศันศิลป์ท่ีบริสทุธ์ิ หรือ การใชมื้อถือกลอ้งถ่ายในยคุของคนท าหนงัอิสระแนว avant-
garde หรือ underground และยงัมีการใชฟิ้ลม์ 16 มม. และ 8 มม. ในยุค 1950-1960 ก็ยิ่งท าให้
มีคนใช้ท าหนังส่วนตัวได้ง่ายขึน้  ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 ความนิยมใช้กล้องวีดีโอท่ี
สามารถพกพาไปในท่ีต่างๆ ไดท้  าใหเ้กิดศิลปินรุน่ใหม่ๆ ขึน้มีการทดลองสรา้งสรรคภ์าพต่างๆ ท่ี
ตัวเองต้องการ เช่น Video Walls, Video Art ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 จนถึง
ปัจจุบนัมีการประยุกตส่ื์อเขา้ดว้ยกันเรียกว่า Multimedia กลายเป็นเครื่องมือส าหรบัคนรุน่ใหม่ท่ี
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ใชส้รา้งผลงานของตนเองในรูปแบบใหม่ๆ  ท าใหเ้สน้แบง่ระหว่างภาพยนตร ์และวีดีโอเริ่มเลือนลาง
เนือ้หาของหนังทดลองส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีแต่งขึน้ เช่น อาจเป็นเรื่องเดียวกับแนววิทยาศาสตร ์
(Sci-fi short) โลกแห่งจินตนาการ อวกาศ พัฒนาการทางวิทยาศาสตรไ์ปสู่ความเป็นจริง  แนว
อุปมาแฝง (Metaphorical Short) โดยใชก้ารเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเป็นจริง แนวแฟนตาซี 
(Fantasies) เป็นโลกแห่งจินตนาการอีกประเภทหนึ่งท่ีใหเ้ห็นถึงความเพอ้ฝัน ช่วยเยียวยาความ
ปวดรา้วต่างๆ ทางจิต แนวตลกลอ้เลียน (Parodies) เช่น ใชล้้อเลียนบุคคล เหตุการณ์ ใหต้ลก
ขบขนั แนวบนัทึกความทรงจ า (Memories) เป็นเรื่องเก่ียวกับความทรงจ าของใครบางคนใหเ้ห็น
ในแง่มมุตา่งๆ เป็นตน้ 
 
3. หนงัองคก์ร (Corporate Film) 
 คือ หนังท่ีบริษัทธุรกิจการค้าประเภทต่างๆ หรือ สถาบันท่ีไม่ใช่การค้าองค์กร หรือ
หน่วยงานรฐับาลสรา้งขึน้เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน ์เช่น แนะน าสินคา้ใหม่อธิบายแนวความคิดใหม่ๆ 
หรือ กลวิธีใหม่ๆ ใชส้  าหรบัการใหค้วามรูใ้หก้ารศึกษา และฝึกหัดเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ เดิมเรียกว่า 
Industrial แตใ่นปัจจบุนั เรียกวา่ Corporate วตัถปุระสงคข์องหนงัองคก์รยงัใชเ้พ่ือเป็นการส่ือสาร
ใหข้อ้มลูขององคก์รเพ่ือเนน้ใหค้นดเูขา้ใจ หรือ ยืนยนัเปา้หมายวตัถปุระสงค ์และเตือนความทรง
จ าซึ่งหนงัส่วนใหญ่เหล่านีผ้ลิตขึน้มาในรูปของวีดีโอมากกว่าจะใชฟิ้ลม์ภาพยนตรมี์การใชภ้าพ
เทคนิคพิเศษ เชน่ คอมพิวเตอรก์ราฟฟิค อนิเมชั่น สารคดี หรือการแสดงเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่ม
คนด ูและบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทท่ีวางไว ้
 
4. หนงัโฆษณา (Commercials) 
 หนงัโฆษณาเป็นหนงัท่ีสัน้มากโดยทั่วไปมีความยาวเพียง 15 วินาที หรือ 30 วินาที แต่ให้
พลังมหาศาลกับคนดู โครงสรา้งของภาพยนตรโ์ฆษณามีตอนเริ่มตน้ ตอนกลาง และตอนจบ 
โครงสรา้งเง่ือนไขขอ้ขัดแยง้ในตอนแรกเริ่ม จากนัน้เป็นการชักจูงคนดูใหแ้ก้ไขปัญหาขอ้ขัดแยง้
ดว้ยการซือ้สินคา้นัน้ เนือ้หาของหนงัโฆษณาสัน้กะทดั จึงเป็นงานท่ีท าทายส าหรบัคนหนุ่มสาวท่ี
จะแสดงความสามารถของตนเอง แตส่ิ่งท่ีหนงัโฆษณาตา่งจากหนงัสัน้อ่ืน คือ มีการลงทนุสงู และ
มีวัตถุประสงคห์ลัก คือการขายสินคา้โดยการใช้ส่ือโทรทัศนเ์ป็นเครื่องมือมากกว่าจะเป็นงาน
สรา้งสรรคเ์พ่ือสังคม หรือ ศิลปะเป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังมีหนังโฆษณาเพ่ือสังคม (Public 
Service Announcements หรือ PSA) เป็นหนังโฆษณาท่ีให้เห็นถึงความห่วงใยของสังคม หรือ
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เตือนใหค้นในสังคมระแวดระวงัภัยต่างๆ หรือ ใหค้นในสงัคมร่วมพลงัเพ่ือประโยชนก์ับส่วนรวม 
เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนัการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ือโทรทัศน ์ไดพ้ัฒนาไปเป็นรูปแบบใหม่ๆ 
มากขึน้ท่ีคนดเูกือบไมส่งัเกตเห็น เชน่ โฆษณาแฝงในรายการโทรทศัน ์หรือ การใชส้ินคา้สอดแทรก
ในหนงับนัเทิงท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาแฝงดว้ย เป็นตน้ 
 
5. มิวสิควีดีโอ (Music Videos) 
 มิวสิควีดีโอเป็นหนงัสัน้ แตใ่ชเ้พลง ดนตรี และ ท านองเป็นพลงั ไม่เนน้เนือ้เรื่องแตใ่ชภ้าพ
เป็นเพียงสว่นประกอบเตมิแตง่ใหก้บัเพลง และ ดนตรี มิวสิควีดีโอจึงเป็นงานสรา้งสรรคเ์พ่ือการคา้
ในธุรกิจเทปเพลงเป็นหลักอย่างไรก็ตามทั้งหนังโฆษณา และมิวสิควีดีโอมักเป็น ท่ีฝึกฝน
ประสบการณข์องผูก้  ากบัภาพยนตรท่ี์มีช่ือเสียงมาแลว้หลายรายทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
 
ปัจจยัส าคญัของภาพยนตรส์ัน้ 
 การสรา้งหนงัสัน้มีปัจจยัส าคญัท่ีควรค านงึดงันี ้
1. ความยาว (Length) 
 ความยาวของหนงัสนัเป็นปัญหาของคนท าหนงัหนา้ใหม่อยู่เสมอ มกัมีค าถามว่าหนงัสัน้
ควรมีความยาวแน่นอน หรือ ไม่ และความยาวเท่าใดจึงเหมาะสมท่ีสุด กฎเกณฑค์วามยาวของ
หนงัสัน้มีไม่แน่นอน ในปัจจบุนัท่ีสรา้งกนัมกัมี ความยาวตัง้แต ่1-30 นาที แตอ่ย่างไรก็ตาม ความ
ยาวของหนังท่ีเหมาะสม คือ ความพอดี หรือ ลงตวัซึ่งความพอดี หรือลงตวันีอ้ยู่ท่ีหนังสามารถ
ตอบสนองเรื่องไดอ้ย่างพึงพอใจแลว้ หรือยงั ทัง้หมดจึงขึน้อยู่กับผูก้  ากับท่ีจะตดัสินใจว่าการเล่า
เรื่องเกินพอดี หรือขาดความพอดีซึ่งมีผลท าใหห้นงัอืดอาด ยืดยาด หรือ หนงัเร็ว เรื่องขาดหายไป
จนดไูมรู่เ้รื่อง เป็นตน้ 
 ส าหรบัหนงันกัเรียนมกัมีขอ้บกพร่องเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีควรแกไ้ขในเรื่องความยาว คือความ
กงัวลว่ากลวัคนดจูะไม่รูเ้รื่องจึงมกัตอ้งการ “พดูมาก” ในหนงั รวมทัง้ความอ่อนประสบการณ์ท่ีไม่
สามารถ “แตกช็อต” ใหค้นดเูขา้ใจหนงัของตนเองได ้จงึกลายเป็นหนงัท่ี “พดูนอ้ย” หรือ “หว้น” ไป 
 
2. แก่นเรื่อง (Theme) 
แก่นเรื่องหรือความคดิหลกัของเรื่อง มีผูใ้หค้วามหมายตา่งๆ ดงันี ้
 คือ “สาระหรือจดุเปา้หมายท่ีเราก าลงัพยายามเขา้ถึง” (Laura Shamas , 1991) 
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 คือ “ความคิดลึกซึง้ท่ีเป็นนามธรรม หรือ ความคิดท่ียึดโครงสรา้งของเรื่อง และน าเสนอ
ผา่นตวัละคร เป็นแอ็คชั่นของการแสดงทัง้หมด” (Irwin R.Blacker , 1986) 
 แก่นของเรื่องจึงเป็นศูนย์กลางของความคิดหลัก ท่ีเก่ียวกับเรื่องทั้งหมดท่ีผู้ก ากับ
ภาพยนตรต์อ้งการส่ือสารกบัคนด ูหรือตอ้งการบอกคนด ูนอกจากนีค้วามคดิหลกันีย้งัเป็นตวัคอย
ยึดเรื่องราว หรือเนือ้เรื่องทุกส่วนขององคป์ระกอบของเรื่องเขา้ไวด้ว้ยกันแก่นของเรื่องจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัอปุมาดั่งเรือท่ีมีหางเสือ เพราะเม่ือใดท่ีเรือขาดหางเสือก็ไม่สามารถขา้มฝ่ังได ้ชีวิตมนษุยก็์
เชน่กนั หากขาดความคดิไรจ้ดุหมายก็ท าใหชี้วิตสัน้ลงไดฉ้นันัน้ การสรา้งหนงัจงึตอ้งมีสิ่งส  าคญัใน
การส่ือสารท่ีเราตอ้งพยายามเขา้ถึงคนดใูหไ้ด ้จึงจะท าใหผ้ลงานนัน้เกิดคณุค่าขึน้ ความคิดหลกั
ของเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับมนุษย ์สังคม สภาพแวดลอ้ม เช่น ความรกั  การพลัด
พราก ความพยาบาทอาฆาตแคน้ ความเสียสละ ความเอือ้อาทร ความอดทน เป็นตน้ 
 ในหนังบนัเทิงทั่วไปอาจมีมากกว่า 1 ความคิดหลกั เป็นความคิดรองซึ่งควรเป็นตวัเสริม
ความคิดหลกัใหญ่เพ่ือใหเ้รื่องมีความหนกัแน่น และชดัเจนขึน้ แต่ในหนงัสัน้ควรมีความคิดหลัก
ประการเดียวมิฉะนัน้จะท าใหเ้รื่องซบัซอ้น และตอ้งใชว้ิธีการเล่าเรื่องแบบหนงับนัเทิงท่ีมีความยาว
ทั่วไป อย่างไรก็ตามหนงัทกุเรื่องบางครัง้ก็ไมจ่  าเป็นตอ้งมีแก่นเรื่อง หรือความคิดหลกัทกุเรื่องเสมอ
ไป หรือมีแต่ไม่เนน้ก็มีบา้งท่ีเห็นอยู่ทั่วไป เช่น หนังบู๊ หรือหนังตลก ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใหเ้ด่น ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับวิจารณญาณตามความเหมาะสมของผูก้  ากับ และท่ีส าคญัผูก้  ากับตอ้งระลึกเสมอว่า
ความคิดหลักของเรื่องไม่จ  าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกับคนดูเสมอไป แต่ใหค้นดูไดมี้โอกาสไตร่ตรอง
ส ารวจความคดิของตนเองเป็นการจดุจินตนาการ และท าใหเ้กิดความคดิทางสตปัิญญาขึน้ 
 
3. ความขดัแยง้ (Conflict) 
 ความขดัแยง้  เป็นการก าหนดความตอ้งการหรือตัง้เปา้หมายอย่างใดอย่างหนึ่งใหก้บัตวั
ละคร แลว้สรา้งอุปสรรคใหต้วัละครแกปั้ญหา หรือพยายามบรรลเุปา้หมายนัน้ หมายความว่าตวั
ละครตอ้งพบกับอุปสรรคคอยขัดขวาง และจ าเป็นตอ้งเอาชนะอุปสรรคเพ่ือการแก้ปัญหาข้อ
ขดัแยง้ หากเพิ่มขอ้ขัดแยง้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงเขม้ขน้ขึน้ และจะคล่ีคลายลงเม่ือความตอ้งการ 
หรือเปา้หมายนัน้ไดร้บัการตอบสนอง และบรรลผุลแลว้ 
 การสรา้งความขัดแย้งในหนังหรือในบทภาพยนตรน์ั้น คนเขียนบทต้องเริ่ม ท่ีการวาง
ประเด็นของเรื่องไว้ล่วงหน้าก่อน ท่ีจะลงมือเขียนบทเป็นประโยคหลักส าคัญ (Premise) ซึ่ง
หมายถึงการวางประเด็นประโยคสัน้ๆ ไม่เกินหนึ่งประโยค เพราะหากยาวๆ จะท าใหส้บัสน โดยใช้
ค  าถามวา่ “อะไรจะเกิดขึน้ถา้” (What if) ท่ีใชใ้นหนงับนัเทิงทั่วไป เชน่ 
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  “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้คนขีข้ลาดกลายเป็นวีรบรุุษ”  
  “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้แชมป์วอลเลย่บ์อลเป็นตุ๊ด”  
  “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้เรื่องโรเมโอ และจเูลียตเกิดขึน้บนเรือ Titanic”  
  “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้แมผ่วัไมล่งรอยกบัลกูสะใภ”้  
  “อะไรจะเกิดขึน้ ถา้เกิดแผน่ดนิไหวในกรุงเทพฯ 
ประโยคหลกัสัน้ๆ เหล่านีจ้ะน าไปสู่เนือ้เรื่องท่ีน่าสนใจ โดยก าหนดความตอ้งการของตวัละครแลว้
จึงสรา้งอุปสรรคใหเ้กิดขอ้ขัดแยง้กับตวัละครเพ่ือบรรลุความตอ้งการนัน้ แต่อย่างไรก็ตามความ
ขดัแยง้นีไ้มจ่  าเป็นตอ้งเป็นเรื่องของความรุนแรง 
  ความขดัแยง้มีหลายประเภท คือ  
  1.ความขดัแยง้ระหวา่งบคุคล  
  2. ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัสงัคม  
  3. ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตนเอง  
  4. ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ 
 ความขดัแยง้ในแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบรวมกันจะช่วยดงึความสนใจของคนดไูป
ยังตวัละครหลัก เช่น เม่ือตวัละครหลัก หรือพระเอก นางเอก ตอ้งเผชิญกับสิ่งหรือคนท่ีเลวรา้ย 
อ านาจท่ีไมเ่ป็นธรรมสงัคมท่ีแรน้แคน้เอารดัเอาเปรียบ หรือธรรมชาตท่ีิวิปรติแปรปรวน ผูก้  ากบัตอ้ง
สรา้งจุดเช่ือมของอารมณ์ระหว่างคนดูกับตัวละครโดยแสดงความตอ้งการสาเหตุของตวัละคร
ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
 ความขัดแยง้มีความส าคญัมากในบทภาพยนตรเ์พราะ “ละครก็ คือ ความขัดแยง้หาก
ปราศจากความขดัแยง้ก็จะไม่เกิดตวัละครหากปราศจากตวัละครก็จะไม่เกิดแอ็คชั่นหากปราศจาก
แอ็คชั่นก็จะไมมี่เรื่องราวหากปราศจากเรื่องราวก็จะไมมี่บทภาพยนตร ์” (Syd Field, 1994) 
 
4. เหตกุารณเ์ดียว (One primary event) 
 หากเปรียบเทียบหนงัสัน้กบัเรื่องสัน้ (Short story) มีส่วนท่ีคลา้ยกนั คือ เรื่องสัน้ไม่ว่าเป็น
เรื่องท่ีแต่งขึน้ หรือน าเคา้โครงมาจากประสบการณ์จริง คนอ่านมักมีวัตถุประสงคใ์นการอ่าน
ตา่งกนัคือเพ่ือใชฆ้่าเวลาว่าง เช่น ก่อนนอน นั่งรอเพ่ือน  รอรถ รอเครื่องบิน เฝา้คนไข ้นั่งจิบกาแฟ 
และ สามารถอ่านจบเรื่องไดใ้นเวลาจ ากัด ดงันัน้เนือ้เรื่องจึงง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น มีความยาวไม่มาก
นกัตอ้งอาศยัเหตกุารณห์ลกัท่ีเกิดขึน้เพียงเหตกุารณเ์ดียวในการเล่าเรื่องเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเวลา 
มิฉะนัน้เรื่องจะซบัซอ้นจนกลายเป็นเรื่องราวท่ีตอ้งใชเ้วลาอา่นทัง้วนั หรือ หลายวนัไป 
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 เหตกุารณห์ลกัในหนงัสัน้ควรมีเพียงเหตกุารณเ์ดียวท่ีเกิดขึน้ในชั่วขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรือ อาจกินระยะเวลาในหนงัหลายวนั หรือหลายอาทิตยก็์ได ้เช่น เรื่อง The Lunch Date (1991) 
ของ Adam Davidson เป็นภาพยนตรข์าวด าความยาว 12 นาที มีเหตเุกิดขึน้ท่ีสถานีรถไฟเพียง
เหตกุารณเ์ดียว เม่ือหญิงแก่ท่ีมีนิสยัจูจี้เ้ขา้ใจว่าสลดัอาหารท่ีเธอน ามาวางไวบ้นโต๊ะอาหารในรา้น
คาเฟทีเรียท่ีสถานีรถไฟถกูคนเรร่อ่นนั่งกิน เธอพยายามแย่งกลบัคืนแตช่ายเรร่อ่นนัน้ไม่ยอม เธอจึง
ใชส้อ้มจิม้ผกักิน ชายนัน้ก็ยอมแบ่งใหเ้ธอกิน หลังจากนีช้ายเร่ร่อนยังซือ้กาแฟมาใหเ้ธออีกดว้ย  
และในท่ีสุดเธอก็รูภ้ายหลังว่าสลัดของเธอท่ีแท้จริงยังคงวางอยู่บนโต๊ะโดยมิไดมี้ผูใ้ดแตะตอ้ง
อาหารของเธอเลย ส่วนในเรื่อง Le Poulet (The Chicken, 1963) ความยาว 15 นาที ของ Claude 
Berri ได้รับรางวัล Academy Award เป็นภาพยนตร์ฝรั่ งเศสขาวด า ความยาว 15 นาที  มี
ระยะเวลาในหนงักินเวลาหลายวนั เป็นเรื่องเก่ียวกับเด็กท่ีชอบไก่ตวัผูท่ี้พ่อแม่ซือ้มาเพ่ือท่ีจะฆ่า
เป็นอาหารในเย็นวนัอาทิตย ์เด็กนอ้ยพยายามท าใหพ้่อกับแม่เช่ือว่าเป็นแม่ไก่เพ่ือท่ีจะไม่ใหโ้ดน
ฆ่า โดยเขา้ไปขโมยไข่ในตูเ้ย็นแลว้น าไปวางไวใ้นเลา้พ่อไก่ การช่วยเหลือพ่อไก่ครัง้นีไ้ดผ้ล พ่อไก่
ไม่ถูกฆ่า จนกระทั่งวนัหนึ่งเม่ือไก่ตวัผูนี้เ้กิดขึน้ขึน้มาท าใหพ้่อแม่ตกใจ จึงจะฆ่าไก่ตวันัน้เสีย แต่
เด็กนอ้ยคนนีก็้ขอชีวิตไว ้เม่ือพ่อแม่เห็นความอาลยัรกัของลูกชายท่ีมีต่อไก่ก็เลยยอมใหลู้กชาย
เลีย้งไก่ตวันัน้เป็นสตัวเ์ลีย้งตอ่ไป 
 
5. ตวัละครเดียว (One Major Character) 
ผูส้นัทดัในการเขียนบทบางคนใหค้วามหมายตวัละครไวท่ี้นา่สนใจ คือ  
 ตวัละครในภาพยนตร ์คือ การแสดงของคนท่ีมีลกัษณะบคุลิกของคนตามท่ีเราเลือกไวเ้พ่ือ
วตัถปุระสงคส์  าหรบัการแสดง (Irwin R. Blacker, 1986)  
 ตวัละคร คือ มมุมอง หรือ วิธีมองโลก (Syd Field,1994) หมายถึง วิสยัทศัน ์หรือ วิธีท่ีตวั
ละครมองโลกในแง่มมุตา่งๆ ตวัละครของเราอาจเป็นนกัเรียน ครู แม่คา้ ต ารวจ พ่อ แม ่ท่ีมีมมุมอง
แตกตา่งกนัไปตามสภาพแวดลอ้ม และพืน้เพหลงัของแตล่ะคน 
 การสรา้งตวัละครในนวนิยาย และ เรื่องสัน้ผูแ้ตง่อาจอธิบายรายละเอียดลกัษณะของตวั
ละครไดภ้ายในเวลาเพียงนิดเดียวก็สามารถถ่ายทอดสิ่งส าคญัทุกอย่างท่ีเก่ียวกับตวัละครใหก้ับ
ผูอ้า่นได ้ส าหรบัละครเวทีตอ้งเนน้ท่ีบทสนทนา ตอ้งแบง่สดัสว่นของบทบาทซึ่งกนั และกนับนเวทีท่ี
มีขอ้จ ากัดทางแอ็คชั่น ดงันัน้โลกของละครเวทีจึงใชส้ญัญลกัษณ์ช่วยเดิมแต่งใหเ้ขา้ใจตวัละคร
มากกวา่ในโลกของหนงั 
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 ตวัละคร และเหตกุารณมี์ความส าคญั เพราะการเล่าเรื่องในหนงัจะใชเ้ล่าผ่านตวัละคร 
ผ่านเหตกุารณ ์จึงจะเห็นการกระท า หรือแอ็คชั่นของตวัละคร คนดไูม่ตอ้งการแค่เห็นตวัละครพูด
กนัไปมาเท่านัน้ แตต่อ้งการรูใ้นแง่มมุตา่งๆ ของตวัละคร ทัง้รูปรา่งหนา้ตา จิตใจ ความรูส้ึกนึกคิด 
ท าไมตวัละครจึงตอ้งท าเช่นนัน้ มีแรงจูงใจอะไร หลีกเล่ียงได้ หรือไม่ คนดจูะรูส้ึก และมีอารมณ์
รว่มไปกับตวัละครถึงชยัชนะพ่ายแพ ้ลม้เหลว มีความห่วงใย เขา้ขา้ง หรือเป็นศตัรู ผจญภัยร่วม
ทุกข์ร่วมสุขกับตัวละคร และชอบ หรือไม่ชอบตัวละครนั้นในหนังบันเทิงทั่ วไป ท่ีมีความยาว
ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยปกติมีตัวละครหลัก 3-5 ตัว บางเรื่องใช ้6-7 ตัวก็มี แต่ในหนังสัน้ใช้ตัว
ละครหลกัเพียงตวัเดียว และตอ้งสรา้งตวัละครใหมี้ความน่าสนใจเท่ากับตวัละครในหนงับนัเทิง 
เน่ืองจากในหนงัสัน้มีเวลาจ ากัด ไม่มากพอส าหรบัพฒันาโครงเรื่องท่ีซบัซอ้น มีตวัละครมากมาย 
เรื่องสัน้จึงตอ้งอาศยัตวัละครหลกัเพียงตวัเดียวท่ีไปสมัพนัธ ์กบัตวัละคร หรือ ปัญหาอ่ืนแลว้เผยให้
คนดเูห็นบางสิ่งบางอยา่งท่ีนา่สนใจ หรือ บางเรื่องท่ีคนดไูม่เคยรูเ้ก่ียวกบัตวัละครนัน้ หนงับางเรื่อง
ก็เผยใหต้วัละครเอง พบเห็นในสิ่งท่ีประหลาดใจก็มีการสรา้งตวัละครใหมี้ความน่าสนใจ อยู่ใน
ความทรงจ าของคนดเูสมือนว่ามีตวัตนอยู่จริงในโลก ตอ้งท าใหค้นดเูกิดความเช่ือส่วนใหญ่ขึน้อยู่
กับความเช่ือในการกระท าพฤติกรรม เนือ้เรื่อง หรือตวัเองไดอ้ย่างกลมกลืน มีความลุ่มลึกในมิติ
ของอารมณส์ิ่งตา่งๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยสรา้งความเช่ือเกิดขึน้ในจิตใจคนดไูด ้
 อย่างไรก็ตามการสรา้งตวัละครในหนังมักใหต้ัวละครมีความคลุมเคลือไม่ชดัเจน สรา้ง
ความลึกลับ และมีบางส่วนท่ีไม่รูเ้ก่ียวกับตัวละคร เพ่ือให้เกิดผลบางประการกับตัวละคร ให้
เหมือนกับเป็นคนจริงๆ ธรรมดาคนหนึ่ง ท่ีเราพบเห็นทั่ วไป เช่น เราไม่รูว้่าเด็กชายในเรื่อง Le 
Poulet (The Chicken, 1963) ท าไมเกิดความสงสารไก่ ไม่อยากใหถ้กูฆ่าเป็นอาหาร หรือ หญิงแก่
ในเรื่อง The Lunch Date (1991) จึงตอ้งเป็นคนท่ีมีนิสยัหงุดหงิด ไม่โอบออ้มอารี เป็นตน้ ถึงแมว้่า
เราตอ้งการเขา้ใจแรงจูงใจของตวัละครว่าท าไมจึงท าเช่นนัน้ แต่หนังก็มักสรา้งความคลุมเคลือ
ใหก้บัตวัละครเพ่ือใหค้นดหูาค าตอบเอง 
 
6. ความตอ้งการ (Need & Want) 
 ความตอ้งการของตัวละคร คือสิ่ง ท่ีตัวละครอยากเอาชนะ อยากได้ ต้องการให้ได้มา 
ตอ้งการบรรลุในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหว่างเนือ้หาของเรื่องราว (Syd Field, 1984) เราตอ้งก าหนด
ความตอ้งการของตวัละครตัง้แต่ก่อนการเขียนบท โดยก าหนดว่าอะไร คือความตอ้งการของตวั
ละคร เช่น เนือ้เรื่องเก่ียวกบันกัมวยท่ีตอ้งการเอาชนะคูต่่อสู้ท่ีเก่งกว่า คนท่ีตอ้งการเอาชนะความ
เกลียดดว้ยความรกัเป็นตน้ และความตอ้งการนีจ้ะเป็นตวัผลกัดนัผ่านแอ็คชั่นของตวัละครจากนัน้
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จึงสรา้งอุปสรรคขดัขวางความตอ้งการนัน้เรื่องของเราจึงมีความกดดนัทางดา้นอารมณเ์พราะมี
ความขัดแยง้ ข้อขัดแย้งเป็นสิ่งจ  าเป็นส าหรบัการเล่าเรื่อง จึงควรระลึกเสมอว่าละครคือความ
ขดัแยง้ (Syd Field, 1984) และท่ีส าคญัความตอ้งการนีจ้ะช่วยท าใหโ้ครงเรื่องพัฒนาไปอย่างมี
ทิศทาง ดงันัน้ผูก้  ากบัเรื่องสัน้ หรือ นกัเขียนหนา้ใหมไ่มค่วรมองขา้มจดุนีไ้ป 
 ความรูใ้นเรื่องพืน้ฐานทางดา้นหลักจิตวิทยาสามารถช่วยคนเขียนบทได ้ซึ่งในหนังสั้น 
(หรือ ในหนังบันเทิงเรื่องราว เช่นเดียวกัน) ความตอ้งการของตวัละครหลักมักมีหลายระดับ มี
ความซบัซอ้น เช่น ตวัเอกของเรื่องเป็นนกัมวยท่ีตอ้งการเอาชนะคูต่อ่สูท่ี้เก่งกวา่ เขาจึงตอ้งฝึกซอ้ม
อยา่งหนกัในขณะเดียวกนัแฟนสาวก าลงัจะจากไปเพราะไมเ่ขา้ใจการตอ่สูค้รัง้นีมี้ความหมายมาก
เพียงใด เขาจึงตอ้งการใหเ้ธออยู่แตใ่นท่ีสดุเธอก็กลบัมาเป็นก าลงัใจใหเ้ขาตอ่สูจ้นไดร้บัชยัชนะใน
ครัง้นี ้เราจะเห็นว่าความตอ้งการของเขาคืออะไร ท าไมเขาจึงตอ้งการเช่นนัน้ และความตอ้งการท่ี
เป็นแรงจงูใจท่ีส าคญัของเขาคืออะไร 
 ดงันัน้ทัง้ละคร หนงับนัเทิง และหนงัสัน้สว่นใหญ่มกัตัง้ค  าถามก่อนลงมือเขียนบทวา่ความ
ตอ้งการของตัวละครหลักคืออะไร ท าไมจึงตอ้งเป็นเช่นนั้น และอะไรท่ีเป็นแรงจูงใจของความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็นนัน้ เพ่ือน าไปใชอ้ธิบายตวัละครหลกั และเพ่ือจะไปใชส้รา้งเป็นโครงเรื่องของบท
หนงัตอ่ไป 
 
7. โครงสรา้งของบท (Structure) 
 โครงสรา้งของบท ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Structure มาจากค าว่า Struct ซึ่ง หมายถึง
“สรา้ง” หรือ “ประกอบเขา้ดว้ยกนั” เหมือนกบัการสรา้งรถ หรือประกอบรถยนตใ์นความหมายอ่ืน 
ของโครงสรา้ง คือ “ความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนย่อยกับทัง้หมด (The parts and the whole” (Syd 
Field, 1994) โครงสรา้งของบทเป็นรูปแบบในการเขียนบทภาพยนตรท่ี์จะชว่ยยดึ ปัจจยัส าคญัของ
การเล่าเรื่องเขา้ไวด้ว้ยกนั คลา้ยกบัน า้แข็งกอ้นยนูิตส่ีเหล่ียมท่ียึดน า้ใหเ้ป็นรูปทรงกอ้นส่ีเหล่ียมแต่
มองไมเ่ห็น ถา้หากไมมี่โครงสรา้งน า้แข็งก็จะกลายเป็นน า้ของเหลว โครงสรา้งจงึเป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างส่วนย่อยกบัทัง้หมด (the whole) คลา้ยๆ กบัการเลน่หมากรุกซึ่งประกอบดว้ย ตวัเดิน เช่น 
ขุน โคน ม้า เรือ เบีย้ กระดานหมากรุก คนเล่น และ ท่ีส าคัญสุดคือต้องมีกฎเกณฑ์กติกา ทั้ง
ส่วนย่อย และ ทัง้หมดจึงสมัพันธก์ันถา้หากขาดปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งก็ไม่สามารถเล่นหมากรุกได ้
เชน่เดียวกบัเนือ้เรื่องเป็นทัง้หมด ส่วนย่อยๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบคือ แอ็คชั่น ตวัละคร ฉาก ซีเควนส ์
องก ์เหตุการณ์ สถานการณ์ ดนตรี สถานท่ี ฯลฯ ทัง้หมดลว้นสรา้งขึน้มาเป็นเรื่องนั่นเอง ดงันัน้
โครงสรา้งจงึเป็นตวัยดึทกุสิ่งทกุอยา่งเขา้ดว้ยกนัเป็นทัง้หมด 
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 โครงเรื่องของหนงัโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตอนแรก เรียกว่า การเปิดเรื่อง (Set 
up) เป็นส่วนท่ีใหเ้ห็นพืน้เพของเรื่องเวลา อารมณ ์ปัญหา เพ่ือบอกใหค้นดไูดรู้ก้่อนท่ีจะน าพาคนดู
ไปพบกับเรื่องราวต่างๆ หรือ เป็นการส่งสัญญาณเพ่ือบอกแนวทาง หรือทิศทางของเรื่องท่ีจะ
ด าเนินไปในหนังบนัเทิงเรื่องยาวอาจใชเ้วลา 1-30 นาที แต่ในหนงัสัน้ไม่มีก าหนดแต่ตอ้งรวบรดั 
และเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ท่ีสดุในสว่นเปิดเรื่องเรียกวา่องก ์1 
 ในองก์ 2 หรือ ตอนท่ีสอง เรียกว่า การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นช่วงท่ีใหเ้ห็นตัว
ละครเผชิญกบัอปุสรรคแลว้อปุสรรคเล่า เห็นความตอ้งการของตวัละครหลกัซึ่งแรงขบัเคล่ือนเรื่ อง
ทัง้หมดใหด้  าเนินไปขา้งหนา้ไดน้ัน้ เกิดจากความตอ้งการของตวัละครนี ้ท่ีตอ้งการเอาชนะ หรือ 
การใหไ้ดม้าซึ่งการครอบครอง หรือการบรรลคุวามล าเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระหวา่งการด าเนินเรื่อง
ของบทในหนงัสัน้จะเป็นสว่นท่ีมีเนือ้หามากท่ีสดุ 
 ในองก ์3 คือตอนสดุท ายของเรื่อง (Climax & Resolution) กล่าวถึงตวั ละครหลกัว่าจะมี
ผลลงเอยอย่างไร หลงัจากท่ีเผชิญหนา้กบัอปุสรรคตา่งๆ นานา เช่น ตวัละครตายหรือไม่ ลม้เหลว
หรือ ประสบความล าเร็จ แต่งงาน หรือ แยกทางกันเดิน ชนะ หรือ แพ้ เป็นตน้ ถือเป็นจุดวิกฤต
สงูสดุ (Climax) และ จดุต่ืนเตน้ท่ีสดุของหนงัส่วนบทส่งทา้ย (Resolution) อาจเป็นช็อตเดียว หรือ
ฉากเดียวสัน้ๆ เพ่ือเป็นบทสรุปใหก้บัคนด ู
 โดยปกติโครงเรื่องจะเริ่มตามล าดบั ตัง้แต่องก ์1 เปิดเรื่อง องก ์2 การเผชิญหนา้ องก ์3 
บทสง่ทา้ย แตอ่ย่างไรก็ตามโครงเรื่องไมจ่  าเป็นตอ้งด าเนินไปตามนัน้ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของ
การเล่าเรื่อง โดยโครงเรื่องจะท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัรูปแบบท่ีคอยรกัษาตวัละครใหอ้ยู่กบัรอ่งกบัรอยท่ี
เรื่องจะด าเนินไป ฉะนัน้จะสรา้งความนา่เบื่อ และ หงดุหงิดใหก้บัคนดไูด ้
 
8. ปมูหลงั (Backstory) 
 ปมูหลงัของเรื่อง คือเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก่อนหนา้ภาพยนตรจ์ะเปิดเรื่อง ขึน้ และเหตกุารณ์
ในอดีตจะส่งผลโดยตรงกับอารมณข์องตวัละครหลกัปมูหลงั ของเรื่องนีมี้ความสมัพนัธก์ับความ
ตอ้งการของตวัละครท่ีคนเขียนบทตอ้งรูล้่วง หนา้ก่อนลงมือเขียนบท แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งปรากฏอยู่
ในบททัง้นีเ้พ่ือเป็นการชว่ยสรา้งความเป็นมาท่ีนา่เช่ือใหก้บัตวัละครในช่วงปัจจบุนัท่ีปรากฏในเรื่อง 
เชน่ ตวัละครท าไมจงึมีความหวาดกลวัในเรื่องของความรกั หรือท าไมจึงมี ความขีข้ลาด ดงันัน้ปมู
หลงัของเรื่องจะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรมตวัละครในปัจจุบันของเรื่องได ้และสิ่ง
ส าคญัปูมหลังของเรื่องไม่ควรขวางกั้น เหตุการณ์ในปัจจุบนั หรือถ้ามีมากเกินไปก็อาจเป็นการ
ท าลายการเลา่เรื่องได ้
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 ในประเทศไทยการท าหนงัสัน้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่นิสิตนกัศกึษาในวิชาภาพยนตร ์หรือ ใน
กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ท่ีท าหนังอิสระท่ีสนใจ
ภาพยนตรอี์กจ านวนไมน่อ้ย การศกึษาวิชาภาพยนตรเ์ริ่มเปิดขยายวงกวา้งออกไปในมหาวิทยาลยั
ต่างๆ ผลงานหนังสั้นของนักศึกษาตลอดระยะเวลาช่วงหลังนีเ้ริ่มพัฒนาทั้งรูปแบบความคิด
หลากหลายขึน้ตลอดจนปริมาณท่ีเพิ่มมากขึน้ทุกปี หลายองค์กรทั้งภาครัฐ  และ เอกชนให้
ความส าคญัส่งเสริมสนบัสนนุ เช่น ใหมี้การจดัประกวดภาพยนตรส์ัน้ในเทศกาลภาพยนตร์ตา่ง ๆ 
ได้แก่  สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ  มูลนิ ธิหนังไทย  Bangkok Film Festival และ 
Thailand's Best ของกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีท าให้
วงการหนังสัน้คึกคกัขึน้ เช่น การจัดฉายผลงานหนังสัน้ของนกัเรียนในสถาบนัต่างๆ รวมถึงการ  
รว่มมือกนัระหว่างนิสิตนกัศกึษาตา่งสถาบนักนัจดัฉายหนงัรว่มกนัเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กัน และ กันท่ีจะยงัประโยชนใ์นกลุ่มของ “หนังนกัเรียน” ต่อไป (รกัศานต ์วิวฒันส์ินอุดม, 2545,
หนา้ 89-98) 
 
การเลา่เรื่องในภาพยนตรส์ัน้ 
 การเล่าเรื่องนัน้สนันิษฐานว่าถือก าเนิดมาตัง้แตม่นษุยย์คุโบราณมีการเล่าเรื่องราวตา่ง ๆ 
จากท่ีพบเห็นจากความทรงจ า จากประสบการณ ์หรือจากค าบอกเล่า อาจมีการรอ้งเพลง แสดง
ท่าทางประกอบอยู่หนา้กองไฟในถ า้ คนเล่าเรื่องอาจมีคนเดียว เป็นกลุ่ม หรือหลายคนก็ได ้เม่ือ
เวลาผ่านไปหลายรอ้ยหลายพันปีวิธีการเล่าเรื่องก็พัฒนาขึน้มีปัจจัยส าคัญเป็นองคป์ระกอบ
พืน้ฐานของการเล่าเรื่องเพ่ือใหเ้นือ้เรื่องด าเนินไปขา้งหนา้บรรลเุปา้หมายของการส่ือสารใหค้วามรู ้
ขา่วสาร การศกึษา และความบนัเทิงกบัคนด ูหรือคนฟัง 
 ปัจจยัส าคญัของการเล่าเรื่องนีป้ระกอบดว้ยสาระบางสิ่งบางอย่าง ท่ีอยากบอกกับคนดู
หรือ คนฟังเรียกว่าแก่นเรื่อง โดยบอกให้รูผ้่านโครงเรื่องซึ่งเป็นตัวก าหนด เวลา สถาน ท่ี ฉาก 
แอ็คชั่น ส่วนในด้านเนือ้หาการแสดง ต้องมีความขัดแย้งน าไปสู่จุดวิกฤตสูงสุด และจุดนีก็้ มี
บทสรุปของเรื่อง หรือบทส่งทา้ยท่ีเหตกุารณค์ล่ีคลายนอกจากนีส้ิ่งท่ีส  าคญัคือเราตอ้งใหน้กัแสดงมี
บทพดู เพ่ือใหค้นด ูหรือคนฟังมีความเช่ือมีความสนใจ และคุม้คา่สมกบัการเฝา้ตดิตาม 
 ดงันัน้บทภาพยนตรเ์ป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่าเรื่องท่ีมีปัจจยัส าคญัเดียวกนั คือประกอบ 
ด้วยแก่นเรื่อง (theme) โครงเรื่อง (plot) การแสดง (drama) ความขัดแย้ง (conflict) จุดวิกฤต
สงูสดุ (climax) บทสรุปของ เรื่อง (resolution) และบทพดู (dialogue) แตใ่นการสรา้งภาพยนตรมี์
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีมีการใชเ้ครื่องมือในการควบคมุคนดใูหค้อยเฝ้าติดตามอย่างใกลช้ิด ไดแ้ก่ การใช้
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มุมกล้อง (camera angle) การจัดแสง (lighting) และการตัดต่อ (editing) เป็นต้น นอกจากนี้
มุมมอง (point of view) ในภาพยนตร ์ซึ่งหมายถึง การวางต าแหน่งคนดูอย่างไรให้สัมพันธ์กับ
เนือ้หาในการเลา่เรื่องก็มีความส าคญัเปรียบไดก้บัการบรรยายโวหารในเชิงวรรณกรรม 
 การเล่าเรื่องราวในภาพยนตรต์่างจากการเล่าเรื่องดว้ยค าพูด หรือ ขอ้ความ เพราะเราไม่
สามารถถ่ายภาพความคิดของเราได้ เช่น เราเขียนคนนีค้ิดอยากไปซือ้ไอสกรีมในรา้น แต่ใน
ภาพยนตรต์อ้งแสดงใหค้นแอ็คชัน้ว่าเด็กคนนีก้ าลงัเดินเข้าไปในรา้นเพ่ือซือ้ไอสกรีม และไอสกรีม
นัน้เองรสอะไร รสช็อคโกแล็ต หรือวนิลลา เราตอ้งเผยสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเขาคิดโดยใชก้ารแทนความหมาย 
เช่น แสดงใหเ้ห็นว่าเด็กก าลงัมองไปท่ีรูปไอสกรีม แสดงความอยากได ้เงยไปเห็นคนขาย เป็นตน้ 
หรือ อย่างนอ้ยตอ้งใหต้วัละครพดูว่า “ซือ้ไอติมหน่อย” เพ่ือใหค้นดไูดย้ิน แตอ่ย่างไรก็ตามเราอาจ
ไม่แน่ใจนกัว่าถา้ใหเ้ด็กคิดว่าอยากซือ้ไอสกรีมนัน้จริงๆ แลว้เขามีความรูส้ึกอย่างไร เพราะค าพูด
อย่างเดียวอาจเป็นข้ออ้างของเด็กท่ีอยากออกไปเล่นนอกบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นการเขียนบท
ภาพยนตรจ์ึงตอ้งเผย หรือ แสดงภาพแอ็คชั่นของตัวละครว่ามีใครท าอะไร ท่ีไหน บรรยากาศ
แวดลอ้มเป็นอย่างไร เวลาอะไร และสถานท่ีไหน ใหค้นดเูห็น และท่ีส าคญัคือตอ้งไม่เอาแตบ่ทพูด
โตต้อบกนัไปมา (Talking head) ซึ่งแตกต่างจากการเขียนนวนิยายท่ีตอ้งบรรยาย หรือเผยใหเ้ห็น
ความรูส้กึความคดิของตวัละครเป็นสว่นใหญ่ 
 
บทภาพยนตร ์
 การท าความเข้าใจในความหมายของบทภาพยนตรใ์ห้ระลึกถึงว่า แบบพิมพ์เขียวใช้
ส  าหรบัการสรา้งบา้นฉนัใดบทภาพยนตรก็์ใชส้  าหรบัการสรา้งหนงัฉันนัน้ ดงันัน้การเขียนบทจึงเป็น
กระบวนการผลิตภาพยนตรท์ัง้หมด ซึ่งเป็นการอธิบายเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้วินาทีตอ่วินาที ฉากต่อ
ฉาก ซีเควนสต์อ่ซีเควนส ์ใหก้บัคนดวู่าไดเ้ห็น และ ไดย้ินอะไรพรอ้มบทพดูท่ีสมบรูณเ์ป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการส่ือสารท่ียงัไม่ส  าเร็จออกมาเป็นรูปงานสมบรูณแ์ตเ่ป็นเพียงแนวทางในการหล่อ
หลอมใหอ้อกมาเป็นภาพยนตรเ์ท่านัน้ บทภาพยนตรย์งัเป็นแนวทางของนกัแต่งเพลงอีกด้วยเพ่ือ
ใชส้  าหรบัการสรา้งบทเพลง หรือ ดนตรีประกอบภาพยนตรว์่าส่วนไหนของเรื่องจะเข้าดนตรีอะไร 
ประเภทไหน อย่างไร ตรงไหนจะใชเ้สียงดงั หรือ คอ่ยนุ่มนวล เป็นตน้ นอกจากนีบ้ทภาพยนตรย์งั
สามารถช่วยใหที้มงานแตล่ะคนในกองถ่ายเขา้ใจว่าตอ้งท าอะไรบา้งในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
แตล่ะคนเพ่ือไปสูเ่ปา้หมายเดียวกนั (รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม, 2545, หนา้ 109-110) 
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3.4 บทบาทหน้าที ่และ อิทธิพลของภาพยนตร ์
 ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะ เน่ืองจากเคยมีขอ้ถกเถียงกันว่าภาพยนตรเ์ป็นศิลปะหรือความจริง
จนกลายเป็นขอ้โตแ้ยง้กันอย่างกวา้งขวางในหมู่นกัทฤษฎี และนกัวิชาการภาพยนตรใ์นยุคแรกๆ 
ค าว่า ศลิปะ เป็นค าพิเศษท่ียากตอ่การใหค้  าจ ากดัความอย่างถกูตอ้ง เท่ียงตรงเพราะมนษุยเ์ราได้
ให้ความหมายของมันไวก้วา้งๆ นอกจากนีต้ลอดระยะเวลาหลายรอ้ยปี ความหมายของค าว่า
ศิลปะก็เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั แต่การเปล่ียนก็ก่อใหเ้กิดนยัมากขึน้ Raymond Williams นกั
ประวตัิศาสตรท์างวฒันธรรม ไดก้ล่าวว่า ศิลปะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจเพ่ือใหเ้ห็นภาพของความสมัพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมกบัสงัคม และเผยใหเ้ห็นความอุดมสมบูรณม์ั่งคั่งของสาระเก่ียวกับโครงสรา้ง
ของอารยธรรม ดงันัน้ การทบทวนประวตัิศาสตรจ์ะช่วยใหเ้ราเข้าใจภาพยนตรอ์นัเป็นศิลปะแขนง
ใหมไ่ดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัศลิปะทั่วๆ ไปไดอ้ยา่งไร 
 คนในยคุโบราณยอมรบัวา่ศิลปะมี 7 แขนง คือ ประวตัิศาสตรบ์ทกวีนาฏกรรม (Comedy) 
โศกนาฏกรรม (Tragedy) ดนตรี การรา่ยร  า ดาราศาสตร ์แตล่ะแขนงมีกฎ และจดุมุง่หมายของมนั 
กล่าวคือ เพ่ือประโยชนส์  าหรบัการอธิบายจักรวาล และท่ีอยู่ของมนุษยต์่อมาแต่ละแขนงก็แตก
ออกไป เช่น ประวตัิศาสตรซ์ึ่งมิใช่เป็นวิชาท่ีน าไปสู่สงัคมศาสตรส์มยัใหม่ นวนิยาย เรื่องสัน้เป็น
รูปแบบการบรรยายแบบรอ้ยแกว้ ดาราศาสตรเ์ป็นศาสตรส์มยัใหม่ในขณะเดียวกันก็ยงัน ามาใช้
เป็นศาสตรเ์ก่ียวกบัการท านาย และตีความอีกดว้ยนอกจากนีก้รีก และโรมนัตา่งก็ยอมรบัโคลงบท
กวีอีก 3 แขนง คือ การขบัรอ้ง บทละคร และมหากาพย ์
 ในศตวรรษท่ี 13 ความหมายของค าว่าศิลปะถกูจ ากดัความใหก้วา้งขึน้ เช่น ศิลปศาสตร ์
(Liberal Arts) ซึ่งยังคงประกอบดว้ย 7 แขนงเหมือนเดิม แต่วิธีการให้ค  าจ ากัดความเปล่ียนไป 
ศิลปศาสตรส์มยัคลาสสิค ไดแ้ก่ ประวตัิศาสตร์ โคลงบทกวี หสันาฏกรรม และโศกนาฏกรรม เริ่ม
คลมุเครือเพราะมีการอธิบายปะปนกบัของวรรณกรรมและปรชัญาจากนัน้จึงถกูจดัระเบียบใหมไ่ป
ตามหลกัส าคญัของการวิเคราะหเ์หมือนกับวาทยากร วาทศิลป์ ตรรกวิทยา และปัจจยัโครงสรา้ง
ของศิลปะเน้นท่ีคุณภาพการร่ายร  า (dance) จึงตกไปท าให้วิชาเรขาคณิตเข้ามาแทนท่ี และ 
คณิตศาสตรก็์มีความส าคญัเติบโตขึน้ แตด่นตรี และ ดาราศาสตรย์งัคงเหมือนเดมิไมเ่ปล่ียนแปลง 
 ในศตวรรษท่ี16 ศิลปะมีความชัดเจนขึน้มีความหมายเหมือนกับค าว่า ช  านาญ (Skill) 
ตวัอยา่ง เชน่ คนซอ่มลอ้รถก็สามารถเรียกวา่ศลิปินไดเ้ชน่เดียวกบันกัดนตรี 
 ในศตวรรษท่ี 17 ความหมายเริ่มแคบลงอีกมีการใชก้บักิจกรรมอ่ืน อย่างท่ีไมเ่คยมีมาก่อน 
เช่น การเขียนรูป การป้ัน การวาด สถาปัตยกรรม ซึ่งในปัจจุบนัเราเรียกว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) 
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ขณะเดียวกนัแนวความคดิของ ศาสตรส์มยัใหม่ไดเ้กิดขึน้ จงึแยกดาราศาสตร ์เรขาคณิต ออกจาก
ศลิปะ ประเภทโคลง บทกวี และดนตรี 
 ในศตวรรษท่ี 18 ตอนปลาย ศิลปินท่ียึดหลักโรมันไดแ้ยกความหมายของศิลปินไว้ 2 
ประเภท คือ พวกศิลปิน (Artist) ไดแ้ก่ บรรดาพวกท่ีมีความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการ และอีก
พวกหนึ่งคือชา่งฝีมือ (Artisan) คือ คนงานผูท่ี้มีความช านาญ 
 ในศตวรรษท่ี 19 แนวความคิดเก่ียวกับศาสตรไ์ดพ้ัฒนาเปล่ียนไป มีความหมายแคบลง
และเขม้งวดขึน้ ปรชัญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) ไดเ้ปล่ียนไปเป็นวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ
หรือวิทยาศาสตร ์(Natural Science) ศิลปะของการเล่นแร่แปรธาตุกลายเป็นวิชาเคมี เป็นต้น 
(James Monaco, 1981) 
 การพิจารณาว่าภาพยนตรเ์ป็นศิลปะจ าเป็นต้องกล่าวถึงยุคแรกของประวัติศาสตร์
ภาพยนตรส์มัยสองพ่ีนอ้งตระกูลลูมิแยร ์(Lumiere) เป็นการบนัทึกภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เช่น
เรื่อง Sortie dusine (Workers Leaving the Lumiere Factory) เป็นเหตุการณ์คนงานเดินออก
จากโรงงานของลมูิแยรมี์ลกัษณะคลา้ยกบัการถ่าย “โฮมวีดีโอ” ในปัจจบุนัอยา่งไรก็ตามภาพยนตร์
ในยคุแรกๆ ของลมูิแยรนี์ ้ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นงานศลิปะแลว้ และมีอิทธิพลตอ่ภาพยนตรใ์นยคุ
ตอ่ๆ มา 2 ประการคือ ประการแรก มีการจดัองคป์ระกอบภาพท่ีดี คือ มีลกัษณะสมดลุเท่ากนั ทัง้
สองดา้นของกรอบภาพทัง้ซา้ย และขวา (Symmetry) ภาพมีระยะชดัลึก คือมีทัง้พืน้หนา้ และพืน้
หลัง ประการท่ีสอง เรื่องราวของเหตกุารณ์แมจ้ะเป็นเรื่องสัน้ แต่ก็มีการวางรูปแบบของการเล่า
เรื่องเป็น 3 ตอน คือ ตอนเปิดเรื่อง ตอนกลาง และตอนจบ ของเรื่องนอกจากนีย้งัมีการใชอุ้ปกรณ์
และสัตวป์ระกอบฉากอีกดว้ย ดงัเช่น เปิดเรื่องดว้ยภาพบานประตูโรงงานใหญ่สองบาน ท่ีปิดอยู ่
แลว้ค่อยๆ พลิกเปิดออกท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัม่านของโรงละคร จากนัน้คนงานก็พรั่งพรูออกมาจาก 
โรงงานเดินแยกซา้ยบา้งขวาบา้ง เพ่ือใหเ้กิดองคป์ระกอบท่ีสมดลุกนั และ ปอ้งกนัมิใหค้นงานเดิน
ชนกลอ้ง บางคนก็จูงจกัรยาน ขณะท่ีบางคนก็จูงสุนขั เป็นการใชอุ้ปกรณ์ และสตัวป์ระกอบฉาก 
เม่ือคนงานเดินออกจนหมดแล้ว ประตูบานใหญ่ทั้งสองบานก็ค่อยๆ พลิกปิดลงเป็นการบอก
เรื่องราวว่าไดจ้บลงเหมือนม่านเวทีโรงละครท่ีปิดลง เป็นตน้ (Gerald Mast and Bruce F. Kawin, 
1986: 25) 

ความเป็นศิลปะโดยทั่ วไปนั้นมีสิ่ งส าคัญ ท่ีต้องผ่านกระบวนการของ คือ (Ralph 
Stephenson and J.R. Debrix, 1973 : 19) ใชค้วามรูห้รือประสบการณใ์นตวัของศลิปิน (Intuition 
หรือ Experience) แสดงความรูห้รือประสบการณน์ัน้ผ่านส่ือ (Artistic medium) ความเพลิดเพลิน
บนัเทิงใจจากแนวความคดิ หรือประสบการณน์ัน้ (Enjoyment) 
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 การสรา้งภาพยนตรก็์ตอ้งผ่านกระบวนการทัง้หมดของศิลปิน 3 ระยะ เช่นเดียวกันคือใช้
ความรู้ประสบการณ์ (Intuition) ปฏิบัติการ (Execution) การฉาย หรือ เผยแพร่ (Exhibition) 
ระยะแรก คือ การเกิดความรู้ท่ีออกมาจากประสบการณ์ของตัวผูส้รา้งภาพยนตรเ์อง ท่ีมาจาก
ภายในจิตซึ่งส่วนใหญ่มกัพบว่าการสรา้งภาพยนตรม์าจากแรงบนัดาลใจ เช่น มาจากนวนิยายบท
ประพนัธล์ะคร ความคิด ประสบการณ ์แลว้ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร ์ความรู้ หรือ ประสบการณนี์้
ตอ้งพฒันาใหแ้ตกออกไปผ่านกระบวนการของปฏิบตัิการจนกว่าจะเสร็จสิน้ผลงานใน ระยะท่ีสอง 
คือ ปฏิบตักิารเป็นการน าความรูข้องผูส้รา้ง ออกเป็นงานศลิปะใหโ้ลกไดเ้ห็นโดยอาศยัปฏิบตักิารท่ี
ช่วยให้ผลงานมีความชัดเจนแตกต่างจากศิลปะอ่ืนๆ เช่น งานภาพเขียน หรือดนตรี แม้จะมี
ขอบเขตของงานกวา้งกวา่เม่ือเปรียบเทียบกนั แตใ่นแง่ของการปลกุเรา้อารมณมี์เชน่เดียวกนั นอก 
จากนีย้งัเป็นท่ียอมรบัว่าภาพยนตรมี์อิทธิพลกระทบตอ่อารมณค์วามรูส้ึกนึกคดิของคนดเูป็นอย่าง
มาก ระยะท่ีสาม คือ การฉายหรือเผยแพรซ่ึ่งภาพยนตรอ์าจมีความแตกตา่งจากศิลปะอ่ืนๆ เพราะ
ภาพยนตรเ์ก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม และ ธุรกิจภาพยนตรท่ี์ตอ้งค านึงถึงดา้นการตลาดผูบ้ริโภค
หรือ คนด ูดา้นสงัคมวิทยา และจิตวิทยาดว้ย 
 ภาพยนตรจ์ดัเป็นศิลปะท่ีประกอบดว้ยศิลปะหลายแขนงเขา้ดว้ยกนัและปัจจบุนัไดร้บัการ
ยอมรบัว่าเป็นศิลปะแขนงท่ีเจ็ดท่ีถัดจากวรรณกรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
นาฏกรรม และดนตรี เป็นตน้  
 
ภาพยนตรเ์ป็นวิทยาศาสตร ์
 The Academy of Motion Picture Arts and Science (AMPAS) เป็น สถาบนัภาพยนตร์
ศิลปะ และ วิทยาศาสตรข์องสหรฐัอเมริกาท่ีนอกจากยอมรับว่าภาพยนตรเ์ป็นศิลปะแล้วยัง
ยอมรบัวา่ภาพยนตรเ์ป็นวิทยาศาสตรอี์กแขนงหนึ่งดว้ย 
 ธรรมชาติอนัแทจ้ริงของภาพยนตรมี์ความสมัพนัธ์ และเก่ียวขอ้งใกลช้ิดกบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาตัง้แต่แรกเริ่ม โดยในยุคแรกของการฉายภาพยนตรค์ลา้ยกับการฉายสไลดใ์น
ปัจจุบนัซึ่งเรียกว่า Magic Lantern เป็น โคมไฟท่ีใชส้่องผ่านเลนส ์และภาพเขียนบนแผ่นกระจก 
ตวัเครื่องสายมีขนาด ตัง้แตเ่ล็กจนถึงขนาดใหญ่เทา่หอ้งมีการใชเ้ลนสท่ี์ตดิกบัเครื่องฉายจ านวน 1-
3 ตัวสามารถท าภาพพิ เศษได้ เช่น การท าภาพจางซ้อน หรือภาพซ้อนในปี1798 Etienne 
Gaspard Robert ชาวเบลเสียงมากท่ีสุดของการแสดง Magic Lantern เขาใช้เทคนิคต่างๆ 
มากมายในการแสดง เพื่อเขยา่ขวญัคนดทูั่วยโุรป เชน่ การใชเ้ลนซแ์ละการใชห้ลายจอเครื่องฉายท่ี 
สามารถเคล่ือนท่ีไดท้  าใหเ้กิดภาพเทคนิคพิเศษมากมายมีการใชซู้ม (Zoom) คือ การท าใหภ้าพ
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ขยายใหญ่ หรือ ลดขนาดลงให้ความรูส้ึกว่าออกห่างคนดู หรือ คืบคลานเข้าหาคนดู การแพน 
(Pan หรือ Track) คือ การท าใหภ้าพเคล่ือนท่ีในแนวนอน หรือในแนวตัง้ การละลายภาพ และการ
จางซอ้น (Fade และ Dissolve) คือ การท าภาพใหค้อ่ยๆ เลือนหายไปแลว้คอ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพ 
ใหม่ขึน้ ถ้าหากภาพแรกนีค้่อยๆ เลือนหายขณะท่ีภาพท่ีสองค่อยๆ ปรากฏขึน้ซ้อนทับอยู่ชั่ ว
ขณะหนึ่งเรียกว่าการจางซอ้นภาพ การใชเ้ลนส  ์แสง และ การเคล่ือนไหวภาพ ผลท่ีเกิดขึน้กบัภาพ
เหล่านีเ้ป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เป็นการใชเ้ทคโนโลยีขัน้พืน้ฐานส าหรบัภาพยนตรใ์นยุค
แรกๆ แต่ในระยะต่อมาภาพยนตร์ได้มีการพัฒนาออกไปมากมีการน ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตรท่ี์ซบัซอ้นมาใชม้ากขึน้ โดยเริ่มตัง้แต่มีผูค้ิดคน้หาวิธีสรา้งภาพถ่ายใหมี้ความคงทน
ถาวรดว้ยน า้ยาเคมีในปี1816 Joseph Nicephore Niepce ชาวฝรั่งเศสสามารถสรา้งภาพลงบน
แผ่นโลหะ เรียกว่า Heliographs ต่อมา William Henry Fox Talbot ชาวอังกฤษเริ่มพิมพภ์าพลง
บนแผน่กระดาษไดน้บัเป็นจดุแรกของกระบวนการอดัภาพเนกาตีฟ 
 ในปี 1939 Louis Jacques Mande Daguerre สามารถบนัทึกภาพไดช้ดัเจน คมชดั ภาพ
ฝังแน่นบนแผ่นทองแดงไดส้  าเร็จ และต่อมา Edward Muybridge ผูส้ามารถถ่ายภาพใหมี้ความ
ตอ่เน่ืองของแอ็คชั่น และไดพ้ฒันามาเป็นการถ่ายภาพจนกลายเป็นภาพยนตรไ์ดใ้น ท่ีสุดท่ีอาศยั
ความสามารถของกลอ้งท่ีเดินฟิลม์ดว้ยความเร็ว 24 ภาพต่อวินาที ดงันัน้ยุคนีจ้ึงเป็นยุคของการ 
คน้ควา้ในดา้นการถ่ายภาพโดยอาศยัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรข์องสารเคมีในการพฒันาให้
เกิดภาพขึน้ และตรงึแนน่คงทนถาวร 
 ความเป็นวิทยาศาสตรข์องภาพยนตรเ์ริ่มขึน้เม่ือพ่ีน้องชาวฝรั่งเศส ช่ือ Auguste และ 
Louis Lumiere ฉายภาพยนตรท่ี์มีความยาวต่อเน่ืองกนัโดยไม่หยุด ใหภ้าพเคล่ือนไหวได ้และยงั
สามารถใหค้นเขา้ไปดูไดพ้รอ้มกันส าเร็จเป็นครัง้แรก จากนั้นก็มีการผลิตภาพยนตรอ์อกมากัน
มากมายในยุคแรกๆ นีเ้อง จอรจ์ เมลีเอส ์(George Mélies) มีการใช้เทคนิคสรา้งสรรคผ์ลงาน
ภาพยนตรด์ว้ยกันหลายเรื่อง เรียกว่า Trick Film เช่น เทคนิคการถ่ายภาพซ า้ การซอ้นภาพ การ
ถ่ายภาพจางซอ้น เป็นตน้ ภาพยนตรจ์ึงเป็นประเภทเหาะเหินเดินอากาศ หายตวัไดซ้ึ่งภาพยนตร์
ของเมลีเอส ์ไดร้บัความนิยมจากคนดเูป็นอย่างมากเช่นเดียวกนั นอกจากนีเ้ทคนิคการถ่ายท ายงั
ช่วยจดุจินตนาการ และ เป็นตน้แบบใหก้ับนักสรา้งภาพยนตรแ์นววิทยาศาสตร ์และแฟนตาซีใน
ยคุตอ่มา 
 ภาพยนตรไ์ด้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเสียงมาใช้เรียกว่า Talkies ซึ่งการพัฒนา
ภาพยนตรเ์สียงในฟิลม์นัน้เริ่มมีมานานตัง้แต่สมยัของเอดิสนั (Edison) ยุคแรกของการประดิษฐ์
ภาพยนตร ์โดยในปี 1894 เขาพยายาม พฒันาเสียงใหส้ามารถฟัง และ ดภูาพเคล่ือนไหวในเครื่อง
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ภาพยนตรท่ี์เรียกว่า คีเนโตสโคป (Kinetoscope) แต่ในระยะนัน้ไม่ไดร้บัความสนใจมากนกัในปี 
ต่อมานักวิทยาศาสตรก็์ยังคงด าเนินการคน้คว้าต่อไป ท าให้เกิดอุปกรณ์เก่ียวกับเสียงส าหรับ
ภาพยนตรม์ากมาย เช่น Synchroscope อุปกรณ์เสียง ประกอบการฉายภาพยนตรน์  าเขา้จาก
ประ เทศ เยอรมัน  โดย  Carl Laemmle นอกจาก นี้ยัง มี  Cameraphone ภายหลังเรียกว่า 
kinetophone อย่างไรก็ตาม ยงัมิไดมี้สิ่งประดิษฐ์เก่ียวกบัเสียงชนิดใดท่ีไดร้บัการตอบรบัจากคนดู
เลยแตค่วามพยายามคงด าเนินตอ่ไป 
 D.W. Griffith ผูก้  ากบัส าคญัในยคุแรกของภาพยนตรอ์เมรกินัมิไดล้ดความพยายามเขาได้
ใชส้ิ่งประดิษฐ์ท่ีเรียกว่า Photokinema เพ่ือบนัทึกเสียงบทสนทนาลงในภาพยนตรเ์รื่อง Dream 
Street (1921) ดว้ยความยาวประมาณ 200 ฟุต และในปี 1926 บริษัท Warner Brothers ไดร้บั
อนุญาตจากบริษัท Western Electric Company เพ่ือผลิตภาพยนตรเ์สียงในฟิล์ม อุปกรณ์ ท่ี
บนัทึก เสียงเรียกว่า Vitaphone ซึ่งเป็นระบบการบนัทึกเสียงภาพยนตรบ์นแผ่นจานในภาพยนตร์
เรื่อง Don Juan แต่เป็นการบนัทึกเพียงเสียงดนตรีเท่านัน้ และในท่ีสุดภาพยนตรบ์นัทึกเสียงใน
ฟิลม์เรื่องแรกท่ีล าเรจ็คือเรื่อง The Jaz Singer ในปี 1927 
 ในปี 1930 การบนัทึกเสียงในภาพยนตรมี์การพัฒนาการผลิตสมบูรณ์ มากขึน้มีการใช้
ไมโครโฟนและสามารถเคล่ือนยา้ยไมค ์ไปตามกลอ้ง จึงท าใหเ้สียงมีความสมัพนัธพ์รอ้มกับภาพ 
และในระยะเวลาเพียงปีเดียว คือในปี 1931 ภาพยนตรเ์สียงในฟิล์มได้รับความนิยมอย่าง
กวา้งขวางทั่วอเมรกิา จงึมีการปรบัปรุงระบบเสียงในโรงภาพยนตรข์ึน้ใหมเ่พ่ือตอบรบัการฉายหนงั
เสียงทั่วประเทศถึง 83 เปอรเ์ซ็นตใ์นขณะนั้น ส่วนในอังกฤษก็ไดมี้การปรบัปรุงระบบเสียงใหม่
เชน่เดียวกนัทั่วประเทศถึง 75 เปอรเ์ซ็นต ์
 ในปี 1940 บริษัทของ Walt Disney สรา้งภาพยนตรก์ารต์ูนท่ีส าคัญ 2 เรื่อง ท่ีเก่ียวกับ
ระบบเสียง คือ เรื่อง Pinocchio และเรื่อง Fantasia ไดบ้นัทกึ เสียงในฟิลม์ดว้ยระบบ Fantasound 
คือประกอบดว้ย 3 ร่องเสียง บรรเลงเพลงโดยวง Philadelphia Orchestra ท าให้ระบบเสียงใน
ภาพยนตรมี์ความสมบรูณแ์บบมากขึน้ 
 เทคโนโลยีดา้นเสียงในภาพยนตรไ์ดมี้การพัฒนาควบคู่มากับระบบฉายของภาพยนตร์
เรื่อยมาจนในท่ีสุดเม่ือโทรทัศนซ์ึ่งเป็นส่ือใหม่ถูกน าเขา้มาในสงัคมของอเมริกันในปี 1951 ท าให้
ภาพยนตรไ์ดร้บัความกระทบกระเทือน เพราะผูค้นตา่งพากนัหนัไปดโูทรทศันม์ากขึน้ ภาพยนตรจ์ึง
จ  าเป็นตอ้งพฒันาตวัเอง ไดมี้การพยายามคิดคน้วิทยาการใหม่ๆ มาใชใ้นวงการภาพยนตรม์ากขึน้ 
เช่น ในปี 1952 ไดเ้กิดระบบซีเนรามา ซึ่งเป็นภาพยนตรท่ี์ถ่าย และ ฉายดว้ยกลอ้ง 3 ตวัพรอ้มกัน
บนจอภาพขนาดใหญ่สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บัคนดเูป็นอย่างมาก ตอ่มาในปี 1953 ไดพ้ฒันา
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ระบบฉายหลายระบบดว้ยกัน เช่น ระบบสามมิติ (3-D) ท่ีตอ้งสวมแว่นดใูหภ้าพท่ีเหมือนจริงราว
กับเขา้ไปอยู่ในเหตุการณ์ ระบบ Cinemascope เป็นระบบจอกวา้ง นอกจากนีย้ังมีระบบ Vista 
Vision, Todd-AO, Cinemiracle เป็นต้น ล้วนเป็นระบบจอกว้างเพ่ือเป็นการเรียกให้คนดูหัน
กลบัมานิยมชมภาพยนตรเ์หมือนเดิม ส่วนระบบเสียงก็ไดมี้การพฒันาเป็นระบบเสียงรอบทิศทาง 
เพิ่มความสมจรงิเรา้ใจกบัคนดมูากขึน้เชน่เดียวกนั 
 ปัจจุบนัระบบเสียงในภาพยนตรไ์ดพ้ัฒนาสู่ขัน้สูงสุด มีระบบการบนัทึกเสียงดว้ยเครื่อง
อปุกรณ ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากมายนบัสิบกว่ารอ่งเสียงแยกกัน เช่น เสียงค าพดูบทสนทนา 
เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก เสียง เพลง เสียงเอฟเฟคพิเศษ โดยผสมเสียงต่าง ๆ เหล่านีเ้ข้า
ดว้ยกัน หรือ Sound Mixing อนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งปฏิบตัิในหอ้งแล็ป และอาศยัเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมีคุณภาพสูง เพ่ือสรา้งความบันเทิงท่ียิ่งใหญ่ให้กับผู้ชมส่วนระบบเสียงท่ีใช้ในโรง
ภาพยนตรปั์จจุบนัมีการติดตัง้อุปกรณ์ท่ีซับซอ้นมากขึน้เพ่ือใหไ้ดร้ะบบเสียงท่ีสมบูรณ์แบบมาก
ท่ีสดุมีอยูห่ลายประเภท เชน่ ระบบ THX, Dolby Surround Sound, Digital Sound เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีของภาพยนตรก็์ยงัคงพฒันาต่อไปส่วนทางดา้นการถ่ายท ามีการผลิต
กลอ้งท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการใชง้านอย่างไม่หยุดยัง้ระบบฉาย เช่น ระบบ IMAX ระบบจอโคง้
รูปโดม Omnimax หรือ ระบบโคง้ รอบตัว 360 องศา ซึ่งล้วนตอ้งอาศัยความรูค้วามเช่ียวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยี และตอ้งใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพทันสมัยในการควบคุมการผลิต เช่น การ 
ควบคมุการท างานของกลอ้งฟิลม์ใหเ้ดินดว้ยความเร็วท่ีสม ่าเสมอเท่ียงตรง การเลือกใชค้วามเร็ว
ของกลอ้ง ขนาดกลอ้งท่ีสอดคลอ้งกับการใชง้านในสถานท่ี และสถานการณต์่าง ๆ ความเร็วแสง
ของฟิลม์ ขนาดของฟิลม์ท่ีใชใ้นระบบ 35 มม. 65 มม. และ 70 มม. การเลือกใชเ้ลนซท่ี์มีความยาว
โฟกสัท่ีเหมาะสม การใชฟิ้ลเตอรด์ดัสีแกสี้ การลดเพิ่มคา่สีในธรรมชาต ิการใหภ้าพชดัเจน หรือนุ่ม 
นวลใหส้มัพนัธก์บัแสงท่ีใชใ้นการถ่ายท า กระบวนการถ่ายท าเทคนิคพิเศษตา่งๆ การลา้งฟิลม์ การ
บนัทึกเสียง ผสมเสียงดว้ยระบบตา่งๆ การพิมพฟิ์ลม์ ตลอดจนการฉาย ทัง้หมดลว้นเป็นความรูท่ี้
ตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยีทัง้สิน้เพ่ือใหเ้กิดเป็นภาพ และ เสียงท่ีสมบูรณ์แบบตาม
ตอ้งการ นอกจากนีก้ารผลิตภาพยนตรใ์นยคุปัจจบุนัไดก้า้วไปสู่การน าวิทยาการทาง คอมพิวเตอร์
ขัน้สูงมาใช้ผลิตอย่างกวา้งขวาง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตภาพยนตร์ไปแล้ว  และท่ี
ส าคญัยงัไดมี้การน าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างมหาศาลในวงการแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ดา้น
อวกาศ การบนิ ระบบนิเวศน ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ภาพยนตรเ์ป็นส่ือสารมวลชน 
 วิวฒันาการของการส่ือสารเริ่มมีความสมบรูณเ์ม่ือมีระบบภาษาท่ีใช ้ส าหรบัการอา่นเขียน 
ซึ่งถือเป็นตน้แบบของส่ือทุกชนิด และเป็นวิธีการส่ือสารใหข้อ้มูลซึ่งกันและกันมานานกว่า 7,000 
ปีมาแลว้จนกระทั่ง โยฮนั กเูตนเบริก์ (Johann Gutenberg) ไดค้ดิระบบการพิมพข์ึน้ และ สามารถ
เผยแพรไ่ปไดอ้ย่างกวา้งขวาง และรวดเร็วในศตวรรษท่ี 15 หลงัจากนัน้ไดมี้การผลิตหนงัสือ และ 
พัฒนาไปจนกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักต่อมาเกิดหนังสือพิมพ์ วารสาร และ นิตยสารขึน้ 
จนกระทั่งในปี 1880 บริษัท New York Graphic ไดค้ิดระบบพิมพ ์รูปภาพ Halftone ขึน้เป็นครัง้
แรก ซึ่งสามารถให้ระดับค่าน า้หนักของสีขาวด า ต่างระดับได้มากมาย และเป็นท่ียอมรบัของ
หนงัสือพิมพ ์และแม็กกาซีนอย่างกวา้งขวาง จากแนวความคิด Halftone ถือเป็นคณุประโยชนข์อง
วิวฒันาการภาพถ่ายซึ่งไดน้  ามาใชใ้นทฤษฎีภาพติดตา (Persistence of Vision) ท่ีน  ามาอธิบาย
การเห็นภาพเคล่ือนไหวในภาพยนตร ์การสรา้งภาพบนแผ่นฟิล์ม ภาพบนจอโทรทัศน์ จนถึ ง
คอมพิวเตอร ์ในศตวรรษท่ี 20 การพัฒนาทางส่ือจึงแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ ส่ือสิ่งพิมพ ์และ 
ส่ืออิเลคโทรนิคซึ่งส่ือสิ่งพิมพ์ก้าวล่วงหน้าสืออิเลคโทรนิคอยู่ประมาณ 150 -200 ปี (James 
Monaco,1981) 
 หากพิจารณาว่าส่วนใดของภาพยนตรเ์ป็นส่ืออาจเป็นเรื่องคอ่นขา้งยากท่ีจะกล่าวว่าส่วน
ใด เช่นดา้นกายภาพของเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ท่ีฉายดว้ย ความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ในดา้น
ศิลปะ หรือภาษาภาพ เช่น เนือ้เรื่อง สาระ ขนาดของภาพ มุมมอง จังหวะ และการตัดต่อ หรือ
ลักษณะประเภทของภาพยนตร ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากในการก าหนดให้ชัดเจน และ
ถกูตอ้งวา่สว่นใดของภาพยนตรเ์ป็นส่ือ 
 “ส่ือ” (Medium) ในวิชานิเทศศาสตรม์กัหมายถึง สิ่งท่ีถ่ายทอด ความรูส้ึก ประสบการณ ์
(Experience) ข่าวสาร หรือ สัญลักษณ์ จากผูส้่งสาร ไปเป็นการรบัรู ้หรือความรู ้(Knowledge) 
ขึน้ในผูร้บัสาร หรืออีกประการหนึ่ง คือ ส่ือไดส้ง่สญัลกัษณท่ี์ใหเ้กิดความหมายขึน้ในผูร้บัสาร 
 ดงันัน้ โดยทั่วไปจึงหมายถึงการส่ง หรือ ถ่ายทอดขอ้ความหรือเนือ้หา เช่น จากส่ืออิเลค
โทรนิค ไดแ้ก่ วิทย ุโทรทศัน ์ท่ีถ่ายทอดรายการตา่งๆ ไม่ว่ารายการละคร ข่าว กีฬา โฆษณา ดนตรี 
สนทนาสาระ และบนัเทิง เป็นตน้ จากส่ือสิ่งพิมพ ์เชน่ หนงัสือ แม็กกาซีน หนงัสือพิมพ ์บลิบอรด์ ท่ี
ตีพิมพข์อ้ความต่างๆ เช่น นวนิยาย บทความ ข่าว บนัเทิง ประกาศ แจง้ความ โฆษณา การต์ูน 
เป็นตน้ ส่ือท่ีมีบทบาทมากขึน้ในชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ วีดีโอเกมส ์และส่ือผสม (Multi-
media) ต่างๆ เราควรเขา้ใจธรรมชาติของส่ือ เช่น เม่ือใช้ค  าว่า เราดู ฟัง มอง อ่าน ซึ่งเป็นค าพูด
กวา้งๆ แตอ่าจไม่เขา้ใจลกัษณะของมนั เชน่เราพดูถึงการดรูายการโทรทศัน ์ฟังวิทย ุชมภาพยนตร ์
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ภาษาท่ีใชนี้อ้าจถกูตอ้งแตฟั่งดยูงัขาดความสมบรูณ ์หากพดูถึงการดโูทรทศันน์อกจากเราสามารถ
เห็นผูแ้สดง ผูพู้ด พูดขอ้ความแลว้เราตอ้งฟังอีกดว้ย ในขณะเราฟังวิทยุ เราไม่เห็นผูแ้สดง  หรือผู้
พดู เราไมต่อ้งด ูและไมต่อ้งใหค้วามสนใจมากเทา่โทรทศัน ์(Arthur Asa Berger, 1995) 
 ส าหรบัทฤษฎี “ฮอท แอนด ์คูล มีเดีย” (Hot and Cool Media) หรือ ทฤษฎีส่ือรอ้น และ
เย็นของมารแ์ชล แม็คลสัน (Marshall McLuhan) แสดงให้เห็นว่าส่ือต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ส่ือรอ้น และ เย็น ภาพยนตรเ์ป็น ส่ือประเภทส่ือรอ้น ส่วนโทรทศันเ์ป็นส่ือเย็นเขาให้
เหตผุลว่าขึน้อยู่กบัเนือ้หาสาระท่ีส่ือใหน้ัน้มีมากเพียงใด ซึ่งการจดัประเภทนีมี้ประโยชนเ์พราะท า
ใหเ้รา สามารถวินิจฉยัไปถึงหนา้ท่ี และผลกระทบของส่ือ และส่ือท่ีมีความแตกตา่งกนัอาจมีผลตอ่
คน และสงัคมแตกตา่งกนัดว้ย McLuhan ไดแ้ยกส่ือทกุชนิดวา่ส่ือใด เป็นส่ือรอ้น ส่ือใดเป็นส่ือเย็น 
แตใ่นท่ีนีจ้ะกล่าวเฉพาะส่ือภาพยนตร ์และส่ือโทรทศันท่ี์เปรียบเทียบใหเ้ห็นความเขม้ขน้ของสาระ
และ ข่าวสารว่าภาพยนตรเ์ป็นส่ือรอ้น คือเม่ือเวลาเราชมภาพยนตรเ์ราเห็นภาพเคล่ือนไหวอย่าง
รวดเร็วต่อเน่ืองกันท่ีเกิดจากแสงท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลเนือ้หาในขณะท่ีโทรทศันมี์จอท่ีเป็นจุดสีเล็ก
ประกอบเป็นภาพโดยท่ีตาของเราจะตอ้งปรบัใหเ้ป็นรูปภาพขึน้ แต่ภาพยนตรน์ัน้เป็นภาพขนาด
ใหญ่มหาศาลอยู่แล้วไม่ต้องปรับภาพเม่ือเปรียบเทียบกับโทรทัศน์ แม็คลูชั้นกล่าวต่อไปว่า
ภาพยนตรย์ังมีความแตกต่างตรงภาพท่ีฉาย ถ้าเราดูโทรทัศนเ์รารูส้ึกเหมือนภาพถูกฉายมาท่ี
จอภาพมีขนาดเล็ก เราจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ท่ีต้องท าความเข้าใจกับจุดสีบน
จอโทรทศัน ์ดงันัน้โทรทศันจ์ึงควรมีอิทธิพลตอ่คนดมูากกว่าภาพยนตร ์นอกจากนีค้นดยูงัสามารถ
ท ากิจกรรมอ่ืนไดข้ณะชมโทรทศันอ์ย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นส่ือรอ้นหรือส่ือเย็น เขากล่าวว่าส่ือก็
คือตวัสารนั่นเอง “The Medium is the Message” เพราะสิ่งส าคญัท่ีสุดของผูร้บัสารไม่ใช่ตวัส่ือท่ี
สง่ผา่นขอ้มลูขา่วสารแตเ่ป็น “สาร” (Arthur Asa Berger, 1995) 
 นอกจากนีภ้าพยนตรย์ังเป็นส่ือท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เป็นกิจการพาณิชย ์(Commercial 
Enterprise) มีการระดมทุนในการผลิตดว้ยเงินจ านวนมาก จึงมีระบบการจดัจ าหน่ายการตลาด 
การโฆษณา และประชาสมัพนัธเ์พ่ือเป็นการดงึดดูใหค้นมาชมภาพยนตร ์ซึ่งแตกตา่งจากส่ืออิเลค
โทรนิคอ่ืนๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุและอินเตอรเ์นต เป็นส่ือท่ีตอ้งฉายในโรงภาพยนตร ์และเก็บเงินคา่
เขา้ชมเนือ้หาของหนงัส่วนใหญ่จึงเนน้ท่ีความบนัเทิง และสรา้งความพึงพอใจตอ่ผูช้ม มีความคิด
สรา้งสรรคใ์หค้วามแปลกใหม่ มีความเป็นศิลปะ และ สุนทรียะจึงจะสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับ
ผู้ผลิตภาพยนตรไ์ด้ ภาพยนตรจ์ึงเป็นศิลปะ ท่ีมาในรูปส่ือสารมวลชนดังท่ี จอห์น ดิวอี ้(John 
Dewey) นักทฤษฎีสุนทรียศาสตร ์และสรา้งสรรค์ท่ีมีช่ือเสียงของอเมริกาได้เคยบรรยายเรื่อง 
“ปรชัญาแห่งศิลปะ” (The Philosophy of Art) ท่ีมหาวิทยาลัยฮารเ์วิรด์ ในปี 1931 ไดก้ล่าวถึง
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ศิลปะในแง่มุมต่างๆ มากมายหลายหัวขอ้ และท่ีน่าสนใจเขา กล่าวว่า งานศิลปะทุกอย่างมีส่ือ
เฉพาะของมันเพ่ือใหม้ันสามารถแพร่กระจายไปได ้ในประสบการณ์การรบัรูทุ้กอย่างของคนเรา 
เราสมัผสัโลกภายนอกผา่นอวยัวะสมัผสัเฉพาะหมายความวา่เรามีการถ่ายทอดซึ่งกนั และกนัดว้ย
ส่ือผ่านอวยัวะพิเศษนั่นคือ นยันต์า ห ูการสมัผสัซึ่งสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ยึดถือในเรื่องนี ้ขณะท่ีเรา
มองเห็นเราก็ไดย้ินดว้ยเหมือนกนั นั่นคือเรารูส้กึสมัผสัรอ้น หรือ เย็นในภาพจิตรกรรมไดสี้แสดงถึง
ฉาก หรือทศันียภาพท่ีเขียนเป็นส่วนหนึ่งของสีท่ีผสมกันแสดงเป็นภาพออกมาตวัส่ือไดก้ลายมา
เป็นสีท่ีใหก้ารเคล่ือนไหว สมัผสั เสียง และอ่ืนๆ เป็นรูปเป็นรา่งขึน้ เขากล่าวตอ่ไปว่าขอ้เท็จจริงดงั 
กล่าวท าใหเ้ราเห็นบทบาทส าคญัของส่ือส าหรบัศิลปะท่ีมีอยู่ในตวัของมนัเอง เราไม่สามารถเขียน
ภาพโดยปราศจากสี ดนตรีท่ีปราศจากเสียง สถาปัตยกรรม ท่ีปราศจากก้อนหิน และไม ้รูปป้ัน
แกะสลักท่ีปราศจากหินอ่อน และทองแดง วรรณกรรมท่ีปราศจากภาษา การร่ายร  าท่ีปราศจาก
รา่งกายท่ีมีวิญญาณได ้(รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม, 2545 หนา้ 3-14) 
 
 ภาพยนตรเ์ป็นศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง ไดร้บัการขนานนามว่า “ศิลปะแขนงท่ีเจ็ด” ดว้ย
เหตผุลท่ีว่าภาพยนตรเ์ป็นศิลปะท่ีรวมจดุเดน่ของศิลปะทัง้หกแขนงเขา้ไวด้ว้ยกนั อนัไดแ้ก่ “ศิลปะ
แห่งกาลเวลา” คือ ดนตรี การละคร และวรรณกรรม กับ “ศิลปะแห่งพื ้น ท่ี” คือ จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม และประติมากรรม ท าใหภ้าพยนตรไ์ดพ้ัฒนาขึน้จนกระทั่งกลายมาเป็น “พลงัท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งศตวรรษท่ี 20” และเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลสามารถก้าหนดทิศทางของสังคมได้
ภาพยนตรย์งัเป็น “ศิลปะมวลชน (Mass Art)” เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงผูค้นไดท้กุชนชัน้ทกุระดบั
ความรู ้และสตปัิญญา (บญุรกัษ ์บญุญะเขตมาลา, 2538)  
 โดยในปัจจุบนัภาพยนตร ์เป็นส่ือมวลชนท่ีมีผูช้มเป็นจ านวนนวนมากเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ และมีกระบวนการผลิตเป็นระบบอตุสาหกรรม หากยอ้นไปตัง้แตอ่ดีต คณุคา่ของความ
เป็นภาพยนตรส์ามารถพิสูจนไ์ดจ้ากประวตัิศาสตรข์องภาพยนตรเ์อง เพราะตัง้แต่อดีตจะพบว่า
พฒันาการของส่ือภาพยนตรล์ว้นมีความเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งไปกบัยคุสมยัประวตัศิาสตรท์างสงัคม 
และวฒันธรรมมวลชน เพราะภาพยนตรม์ักจะน าเสนอเรื่องราวเหตกุารณ์แวดลอ้มท่ีเกิดขึน้ ส่ือ
ภาพยนตรไ์ดร้บัการยอมรบัวา่เป็นมรดกของสงัคม ท าหนา้ท่ีในการเก็บบนัทกึขอ้มลูของสงัคม และ
วฒันธรรมมวลชน บทบาทของภาพยนตร ์สามารถท าหนา้ท่ีในการบนัทกึเหตกุารณจ์ริง หรือ แสดง
ใหเ้ห็นสภาพทางสงัคมอย่างสรา้งสรรค ์อย่างไรก็ ตามในแง่ของการพฒันาส่ือภาพยนตรอ์าจถูก
มองว่าเป็นเรื่องไกลตวั และเป็นเพียงส่ือบนัเทิงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางดา้นความบนัเทิง
ของมวลชนเพียงอย่างเดียวไม่เคยถูกมองในเชิงของการเป็นเครื่องมือของการพฒันา และไม่เคย
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ถกูมองว่าไดท้  าหนา้ท่ีในการบนัทึกองคค์วามรูต้า่งๆ ทัง้ท่ีในปรากฏการณปั์จจบุนัส่ือภาพยนตรไ์ด้
ท าหนา้ท่ีสะทอ้นภาพสงัคม และวฒันธรรมของชาตินัน้ๆ อย่างสมบรูณเ์น่ืองจากคณุสมบตัิของส่ือ
ภาพยนตรเ์องมีเนือ้หาท่ีครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มในแต่ละยุคสมัยทัง้สภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี (รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม, 2550, หนา้ 32)  
 ในการศกึษาภายใตก้ระบวนทศันใ์หม่ๆ ของการส่ือสารยคุปัจจบุนัท่ีเปล่ียนแปลงไปตัง้แต ่
ค.ศ.1970 เป็นตน้มา ท่ีนกัวิชาการต่างใหค้วามส าคญักับ “การส่ือสาร” ในฐานะของศาสตรแ์ห่ง
สงัคม และ วฒันธรรมเฉพาะท่ีแตล่ะท่ี แตล่ะกลุม่ ซึ่งความเคล่ือนไหวทางวิชาการนีด้  าเนินไปอยา่ง
ควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารการเมืองระดบัโลกเศรษฐกิจระดบันานา 
ชาติรวมทัง้มิติทางวัฒนธรรม (กาญจนา แกว้เทพ, 2553) ซึ่งสอดคลอ้งกับความเป็นภาพยนตร์
ไทยท่ี โดม สขุวงศ ์(2541) ไดก้ลา่ววา่อตุสาหกรรมภาพยนตรน์ัน้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของแตล่ะชาติ ตา่งมีเอกลกัษณข์องวฒันธรรมถ่ายทอดใส่ลงไปในภาพยนตรใ์นภูมิภาค
ของตัวเอง ทั้งนีจ้ากการเปล่ียนแปลงของ “บริบท” ในสังคมไทยรวมถึง “พฤติกรรมการบริโภค
ภาพยนตร”์ ของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตก็มีส่วนส าคญัในการมีส่วนร่วมขับเคล่ือนให้
ธุรกิจภาพยนตรไ์ทยมีทิศทางการพฒันาท่ีดีเช่นกนั ภาพยนตรไ์ทยจึงเป็นสมบตัิอีกชิน้หนึ่งของชาติ
ไทยท่ีควรหวงแหนถนอมรกัษา และพฒันาใหเ้จริญกา้วหนา้ยิ่ งเป็นมรดกทางวฒันธรรม และเอือ้
ประโยชนต์อ่เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมไทยสืบไป  
 
ความส าคญัของภาพยนตร ์ 
 สินค้าทางวัฒนธรรมยุคแห่งการส่ือสารไรพ้รมแดน ผลพวงจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงใหเ้ห็นถึงการเจรญิเติบโตของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดการเช่ือมโยงระหวา่ง
ปัจเจกบุคคล ชุมชน รฐับาล เอกชน ประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งซีกโลกหนึ่งสู่อีกซีกโลกหนึ่ง เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนั และกนั และท าลายขอ้จ ากดัตา่งๆ ในเรื่องพรมแดน และพืน้ท่ีสง่ผลให้
เกิดวัฒนธรรมข้ามชาติ และการไหล่บ่าของวัฒนธรรมจากต่างประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง 
อานนัท ์กาญจนพนัธ ์กล่าวว่า “โลกยคุไรพ้รมแดนก่อใหเ้กิดสิ่งท่ีเรียกว่า วฒันธรรมขา้มพรมแดน 
(Transnational Culture) กระแสโลกาภิวฒันท์  าใหเ้กิดมิติของวฒันธรรมท่ีหลดุออกจากพืน้ท่ี หรือ
พรมแดนวฒันธรรมมีการถ่านโอนจากประเทศหนึ่งสูป่ระเทศหนึ่ง จึงท าใหเ้กิดธุรกิจทางวฒันธรรม 
หรือสินคา้ทางวฒันธรรมซงึแฝงตวัอยูใ่นรูปแบบตา่งๆ อาทิ ศลิปะ ดนตรี ละครโทรทศัน ์ภาพยนตร ์
หรือการทอ่งเท่ียว (รงัสรรค ์ธนะพรพนัธ)์ กลา่ววา่ “สินคา้วฒันธรรม หมายถึง สินคา้ท่ีมีวฒันธรรม
ฝังตวัในสินคา้ หรือบริการ ดงันัน้เหตผุลของผูบ้รโิภคในการซือ้สินคา้เหล่านัน้ก็ดว้ยความแตกตา่ง
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ของนัยทางวัฒนธรรมท่ีฝังตัวอยู่ในสินค้าฉะนั้นกระแสคลั่ งวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นจึงได้เข้ามาใน
สังคมไทยในช่วงหลังทศวรรษท่ี 1980 เห็นไดจ้ากละครโทรทัศน ์“ชุดโอชิน” ซึ่งไดร้บัความนิยม
อยา่งมากในขณะนัน้” 
 ภาพยนตรเ์ป็นหนึ่งในสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีเห็นเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด เน่ืองจากอิทธิพล
ของภาพยนตรมี์ผลต่อการปรบัเปล่ียนแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยมอนัเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรม อาทิ 
ภาษา ศิลปะ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของสังคม ภาพยนตรไ์ด้
แทรกซึม และเป็นตวัการส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ไปสู่สงัคมโลก สหรฐัอเมริกาเป็นชาติ
แรกๆ ท่ีใช้ภาพยนตรใ์นการสรา้งกระแส “Americanization” อาจกล่าวไดว้่าเป็นประเทศแรกๆ 
ของขบวนการขายสินคา้ทางวฒันธรรมผ่านการแทรกซึมของภาพยนตรอ์เมริกา โดยมี Hollywood 
เป็นสถานีส าคญัในการส่งออกสู่ประเทศตา่งๆ (นพดล อินทรจ์นัทร,์ 2552) กลา่วถึงประเด็นนีไ้วว้่า 
“ภาพยนตร ์Hollywood หลายเรื่องกลายเป็นส่ือกลางท่ีแสดงถึงความศวิิไลซข์องสหรฐัอเมริกา อีก
ทั้งยังแฝงประเด็นในดา้นการเมืองการแสดงออกถึงเดชานุภาพ ท่ีมีอ านาจเหนือประเทศอ่ืน ๆ 
ในทางกลบักันภาพยนตรอ์าจจะมีส่วนในการชีน้  าความเป็นไปในสงัคม รวมถึงการชีน้  าทางดา้น
ศลิปวฒันธรรมตา่งๆ ของสงัคมนัน้ๆ ดว้ย ท าใหเ้กิดการเลียนแบบ ทกุวนันีท้กุคนยงัคงจ าภาพของ 
มอริลีน มอนโร ในชุดกระโปรงเปิดไดต้ิดตา การท าผม การแต่งตัว แต่งหน้า การแสดงท่าทาง 
กลายมาเป็นรูปแบบท่ีประชาชนทั่วไปน ามาเลียนแบบในชีวิตประจ าวนั” 
 จนกระทั่งปัจจบุนัท่ีกระแสวฒันธรรมเกาหลี (K-POP) ท่ีแพรร่ะบาดไปทั่วโลก โดยเกิดจาก
ภาพยนตรเ์กาหลีท่ีไดร้บัการยอมรบัจากผูช้มไดท้กุชาติทกุภาษา และสามารถสรา้งกระแสไดส้งูใน
ตลาดโลก นับเป็นปรากฏการณ์ความนิยมทางวัฒนธรรม ท่ีมาจากอิทธิพลของสินค้าทาง
วฒันธรรม ซึ่งไดแ้ก่ เพลง ละคร ภาพยนตร ์นิยาย การต์นูแอนิ เมชั่นฯลฯ ในประเทศไทยไดน้  าพา
วฒันธรรมเกาหลีมาสู่วิถีการด าเนินชีวิตคนไทยไม่นอ้ย ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะการกิน การ
แต่งตัว หรือแม้แต่การพูดจาหลังจากท่ีภาพยนตรเ์รื่อง แดจังกึม ออกอากาศท าให้มีผู้สนใจใน
อาหารเกาหลีมากขึน้มีธุรกิจอาหารเกาหลีเกิดขึน้ในประเทศไทยเพิ่ มมากขึน้ (ไพบรูย ์ปีตะเสน, 
2549) 
 ภาพยนตรไ์ดก้ลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมท่ีท าใหป้ระชาคมโลกรูจ้กัคนเกาหลีมากขึน้
สามารถช่วงชิง และยึดครองพืน้ท่ีทางวฒันธรรมในประเทศต่างๆ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ญ่ีปุ่ น จีน หรือแมแ้ตส่องมหาอ านาจยกัษใ์หญ่ทางส่ืออยา่ง สหรฐัอเมรกิา และสหราชอาณาจกัร 
 การส่งออกภาพยนตรไ์ทยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมนั้น ไดเ้ริ่มเติบโตอย่างจริงจัง
ภายหลงัวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี 2540 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
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รฐับาลไดย้ึดหลกัตามรูปแบบของ UNTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม(Heritage of Cultural Heritage) ศิลปะ(Arts) ส่ือ
(Media) งานสรา้งสรรคต์ามลักษณะงาน(Functional Creation) ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบโดย
กวา้ง เพ่ือประโยชนใ์นการวดัขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์ในการนีร้ฐับาลได้
จัดตัง้คณะกรรมการนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาแห่งชาติ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคเ์ชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์อง
ประเทศ โดยท าหนา้ท่ีส่งเสรมิอตุสาหกรรมสรา้งสรรคต์้งัแตต่น้น า้ กลางน า้ และปลายน า้ เพ่ือสรา้ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สรา้งรายได้ สรา้งงานให้กับประชาชน โดยมีอุตสาหกรรม
เป้าหมายของโครงการไทยสรา้งสรรค ์ไทยเขม้แข็ง หรือ ครีเอทีฟ ไทยแลนดแ์บ่งเป็น 4 กลุ่ม 15 
อตุสาหกรรม และภาพยนตรไ์ทยไดถ้กูบรรจเุป็นธุรกิจสรา้งสรรค์ท่ีจะสรา้งเม็ดเงินใหก้บัเศรษฐกิจ
เมืองไทยอยา่งจรงิจงั (นพดล อินทรจ์นัทร,์ 2557, หนา้ 9) 
 
ดา้นความบนัเทิง 
 ภาพยนตรเ์ป็นส่ือท่ีมีบทบาทดา้นความขายความบนัเทิงมาตัง้แตย่คุเริ่มแรก ไม่วา่จะเป็น
ภาพยนตร ์แบบคิเนโตสโคบ (Kinetoscope) ของเอดิสนั หรือ แบบซินเนมาโตกราฟ (Cinemato- 
graph) ของพ่ีนอ้ง ลูมิแอร ์(Lumiere) ต่างก็ฉายภาพยนตรบ์นัเทิงเก็บเงินจากผูช้มมาก่อนทัง้สิน้ 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากว่ารอ้ยปี นบัตัง้แตมี่ภาพยนตรเ์กิดขึน้ จนถึงปัจจบุนัภาพยนตรไ์ดมี้บทบาท
ในการให้ความบันเทิงแก่คนทัง้โลกมาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีการน าภาพยนตรไ์ปใช้ส  าหรบั
กิจการดา้นอ่ืนๆ อีกหลายดา้นในระยะหลัง แต่ในดา้นการบนัเทิง ภาพยนตรย์ังคงคุณค่าและมี
ความส าคญัอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชมภาพยนตรค์ณุภาพดีๆ ในโรงภาพยนตรม์าตรฐาน
ท่ีจอภาพขนาดใหญ่ภาพคมชดั ระบบเสียงสมบรูณท์นัสมยัย่อมท าใหผู้ช้มไดร้บัความบนัเทิง และ
เกิดความประทบัใจมากเป็นพิเศษ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากคณุลกัษณะพิเศษของภาพยนตรท่ี์สามารถ
น าขอ้เท็จจริง หรือสรา้งจินตนาการใหเ้กิดความบนัเทิงดว้ยเทคนิควิธีการตา่งๆ ไดห้ลายแบบ เช่น 
ท าใหเ้ห็นสิ่งแปลกๆ พิศดาร สิ่งท่ีชวนใหต่ื้นเตน้เรา้ใจ หรือท าใหดี้ใจ เสียใจ สะเทือนอารมณ ์จาก
การศึกษาบทบาทของส่ือ มวลชน ท่ีมี อิทธิพลต่อการศึกษาของชาวบ้าน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2521 พบว่าภาพยนตรป์ระเภทบนัเทิงมีผูช้มมากท่ีสุดถึง
รอ้ยละ 98 จึงเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าภาพยนตรเ์ป็นส่ือมวลชนเพ่ือการบนัเทิงอย่างแทจ้ริง หากไม่
นับภาพยนตรเ์ฉพาะกิจต่างๆ เช่นภาพยนตรโ์ฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพยนตรก์ารศึกษา อาจ
กล่าวไดว้่าภาพยนตรท์ัง้หมดท่ีจดัสรา้ง และน าออกฉายอยู่ในปัจจบุนัลว้นมีจดุประสงคด์า้นธุรกิจ
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การคา้ขายความบนัเทิงแทบทัง้สิน้ คุณค่าของภาพยนตรจ์ึงเป็นเรื่องของความบนัเทิง เป็นดา้น
หลกั ส่วนคณุคา่ในดา้นอ่ืนๆ เป็นเพียงคณุคา่แฝงท่ีผูส้รา้งอาจจงใจสรา้งใหมี้ หรือไม่ก็ตาม การท่ี
ภาพยนตรมี์บทบาทมากดา้นการใหค้วามบนัเทิงเป็นผลใหเ้กิดการสรา้งภาพยนตรเ์พ่ือการบนัเทิง
ท่ีเกินขอบเขตดา้นศิลธรรมจริยธรรมของสังคม เช่น ภาพยนตร์ท่ีแสดงออกทางเพศในลักษณะ
ลามกอนาจาร ภาพยนตรท่ี์แสดงถึงความวิตถาร ผิดปกติทางจิต อาชญากรรม การกระท าท่ีชวน
หวาดเสียว สยดสยอง ซึ่งภาพยนตรเ์หล่านี ้เช่ือกนัว่ามีอิทธิพลตอ่บุคคล ส่งเสริมใหเ้กิดความคิด
และน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นภยัตอ่สงัคม จ าเป็นตอ้งไดร้บัการควบคมุใหอ้ยู่ในขอบเขตท่ี
เหมาะสมคณุคา่ของภาพยนตร ์
 การท่ีภาพยนตรเ์ขา้ถึงมวลชนไดง้่ายและสะดวกจึงท าใหส้ามารถโนม้นา้วใหค้นเช่ือไดง้่าย 
ประกอบกับ เทคนิคการสรา้งท่ีดสูมจริงสมจงั และ ยงัใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลินพรอ้มสรรพ 
เป็นท่ีประทบัใจอย่างยิ่ง จนท าใหเ้ห็นว่าภาพยนตรมี์อิทธิพลต่อผูช้มจึงควรท่ีผูส้รา้งภาพยนตรพ์ึง
ระมดัระวงั เพราะสิ่งท่ีปรากฏในภาพยนตรล์ว้นแลว้แตเ่ป็นจินตนาการของผูส้รา้งภาพยนตรท์ัง้สิน้ 
ผูช้มภาพยนตรเ์ป็นเพียงผูร้บัขอ้มลูทัง้หมด โดยไมต่อ้งจินตนาการเองเลย หรือ น าขอ้มลูท่ีไดร้บันัน้
จินตนาการตอ่ ซึ่งในเรื่องนีค้ณะกรรมการภาพยนตร ์ส าหรบัเด็กแห่งชาติประเทศสหรฐัอเมริกาได้
ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการผลิตภาพยนตรโ์ดยทั่วไปวา่คณุคา่เป็นสิ่งท่ีผูส้รา้งภาพยนตรค์วรค านึง 
ถึงอยา่งยิ่งแมจ้ะรกัษาคณุคา่ไดไ้มค่รบถว้นทกุขอ้ แตก็่ควรถือหลกัในการผลิตภาพยนตรด์งันี ้
 คณุคา่ทางดา้นบนัเทิง (Entertainment values) ตามก าเนิด และธรรมชาติของภาพยนตร ์
แลว้คณุค่าทางดา้นความบันเทิงไดมี้กฎในตวัมันเอง เป็นคุณสมบัติประจ าอยู่แลว้การน าเสนอ
เรื่องราวอาจมีขอ้เท็จจริงกบัจินตนาการปะปนอยูบ่า้ง เพ่ือมุ่งสรา้งความน่าสนใจในการตอบสนอง
ความอยากรูอ้ยากเห็นของผูช้มโดยเฉพาะภาพยนตรบ์นัเทิง และ ภาพยนตรโ์ฆษณาท่ีมีการ ผลิต
ขึน้ในลกัษณะท่ีเป็นการแสดง ขอ้ส าคญัคือการสรา้งภาพยนตรเ์พ่ือใหมี้คณุค่าดา้นความบนัเทิง 
จะตอ้งค านึงการท่ีจะไม่เป็นผลเสียและเป็นพิษเป็นภัยตอ่ผูช้มดว้ยโดยการแบ่งกลุ่มคนดไูวอ้ย่าง
ชดัเจนในภาพยนตรบ์นัเทิง ดงัสหรฐัอเมริกาไดใ้ส่รหสัก ากับไวก้ับภาพยนตรท์ุกเรื่อง ท่ีจะน าออก
ฉาย เช่น กลุ่ม G (General) เป็นภาพยนตรท่ี์เหมาะแก่คนทั่ วไปกลุ่ม GP (General audience 
with parents company) เป็นภาพยนตร ์ส าหรบัผูใ้หญ่ ส่วนเยาวชนท่ีอายุต  ่ากว่า 18 ปี จะดูได้
ตอ่เม่ือมีผูป้กครองไปดว้ย กลุ่ม R (resticted) เป็น ภาพยนตรส์  าหรบัผูช้มอายเุกิน 18 ปี และกลุ่ม 
X (exclusive for adult only) เป็นภาพยนตรเ์ฉพาะผูใ้หญ่ท่ีบรรลนุิตภิาวะแลว้เทา่นัน้ เป็นตน้ 
คณุคา่ทางสงัคม (Social values) 
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 ภาพยนตรท่ี์ผลิตขึน้แทบทกุประเภทมกัจะมีความเก่ียวขอ้งกับเรื่องราวของผูช้มไม่มากก็
นอ้ย ลกัษณะของภาพยนตรท่ี์สรา้งอาจเป็นในดา้นสะทอ้นสถานภาพทางสงัคมมนษุยสมัพนัธ ์ซึ่ง
ควรท่ีจะใหเ้ป็นไปอยา่งตรงไปตรงมา และ เช่ือถือได ้เรื่องราวท่ีอาจพาดพิงถึงชนกลุม่นอ้ยก็ควรจะ
แสดงในรูปของบุคคลมากกว่าท่ีจะแสดงเป็นส่วนรวมส่วนในดา้นฐานะ หรือศกัดิ์ศรีของบุคคลก็
ควรหลีกเล่ียงความเหล่ือมล า้ต  ่าสูง หรือ การแบ่งชัน้ของบุคคลอันชวนให้เกิดความรูส้ึกท่ีดูถูก
เหยียดหยาม และในดา้นความรูส้ึกเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างครอบครวั ควรจะแสดงในสิ่ง ท่ีเด็กๆ 
ชมแลว้เกิดความรูส้กึมั่นคงในความรกัของพอ่แม่ท่ีมีตอ่ตน 
 
คณุคา่ทางดา้นการศกึษา (Educational values) 
 โดยทั่วไปแลว้ภาพยนตรข์่าว ภาพยนตรส์ารคดี และภาพยนตรเ์พ่ือการศกึษา มกัมีคณุคา่
ต่อการเพิ่มพูนความรูใ้หแ้ก่ผูช้มอยู่แลว้ซึ่งคุณสมบตัิของคุณค่าทางการศึกษา ท่ีกล่าวถึงนี ้ควร
จะตอ้งด าเนินเรื่องอย่างสมเหตสุมผลโดยเนือ้เรื่องในภาพยนตรค์วรจะใหมี้ความเหมาะสมกับวยั 
และ สัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันรวมทั้งสามารถท่ีจะให้ผู้ชมเกิดความสนใจ และเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมไดด้ว้ยการเผยแพรภ่าพยนตรต์อ่ผูช้มท่ีกระจายกนัอยู่ในภมูิภาคตา่งๆ นัน้การเสนอเรื่อง 
ราวเก่ียวกบัสถานท่ีทัง้ในดา้นภมูิศาสตร ์และ ประวิตศิาสตรก็์จ าตอ้งท าดว้ยความเป็นจรงิเสมอ 
 
คณุคา่ทางดา้นศีลธรรมจรรยา (Moral values) 
 คณุค่าทางดา้นนีน้บัว่าเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัมากซึ่งผูผ้ลิตภาพยนตรจ์กัตอ้งค านึงถึง
ตามความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมจารีตประเพณีของแต่ละชนชาติย่อมไม่เหมือนกันผู้สรา้ง
ภาพยนตรค์วรจะมีความรอบคอบเป็นพิเศษโดยพยายามใหแ้นวการสรา้งมีความถูกตอ้งตาม
ท านองคลองธรรม และเป็นท่ียอมรบัของสงัคมทั่วไปมิใช่เพียงแคส่รา้งขึน้เพ่ือใหผู้ช้มส่วนใหญ่พึง
พอใจโดยหวังผลทางดา้นธุรกิจการค้าทั้งๆ ท่ีได้แพร่พิษรา้ยไว้ในสังคม ฉะนั้นภาพยนตรต์อ้ง
รบัผิดชอบตอ่มวลชนโดยการน าเรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนทั่วไป และ สงัคมมาเสนอเพ่ือประโยชน์
ของมวลชน มวลชนจึงเป็นเป้าหมายในการผลิตภาพยนตรเ์ป็นส าคญั ขณะเดียวกันภาพยนตรก็์
ควรเป็นผู้น  ามวลชนไปสู่ทิศทางท่ีดีขึน้ มิใช้อา้งว่าเป็นความตอ้งการของมวลชนแลว้ไม่พัฒนา
เนือ้หา และ รูปแบบการผลิตใดๆ (การผลิตภาพยนตรข์ัน้สงู, 2537, พรสิทธ์ิ พฒัธนานรุกัษ)์ 
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ภาพยนตรใ์นเชิงเศรษฐกิจ (The Movies Economics) 
 ยิ่งไปกว่าการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีก่อรูปสรา้งเกราะก าบังให้กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่ และต้นแบบของเครื่องมือทางอิเล็กโทรนิคส าหรบัการติดต่อส่ือสาร 
ภาพยนตรเ์ป็นประดิษฐกรรมท่ีอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนไม่เหมือนกับโทรศัพท ์โทรเลข หรือการส่ง
กระจายเสียงวิทย ุภาพยนตรข์ึน้อยู่กบัชดุประดิษท่ีแตกตา่งกนัไป แมแ้ตแ่นวความคิดเดี่ยวๆ ก็มีผู้
ถือสิทธ์ิท่ีมากหนา้หลายตาในอเมริกา โธมัส อัลวา เอดิสัน เป็นผูไ้ดร้บัยกย่องใหเ้ป็นบุคคลหลัก
ส าหรบัการประดิษฐ์ภาพเคล่ือนไหวขึน้ และอนัท่ีจรงิงานชิน้ส าคญัจ านวนมากของการพฒันาการ
เป็นรูปเป็นรา่งขึน้ในหอ้งทดลองของเขาในนิวเจอรซี์ย ์แต่หากพิจารณาการสาธิตชิน้งานของ เอดิ
สนั และสงัเกตการอย่างเขา้ใจถึงปัญหาท่ีพาดพิงในการผลิตกลอ้งท่ีท างานไดร้ะบบการฉายสิ่งท่ี
นา่ประหลาดใจท่ีสดุคือส่วนตวัของเขาแลว้เขาไม่ไดบ้รรลคุวามส าเร็จนัน้ดว้ยตนเอง หวัหนา้หน่วย
ทดลองชาวองักฤษ วิลเลียม 
 

3.5 ปัจจัยกระบวนการผลิตภาพยนตร ์
 การสรา้งภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับองคป์ระกอบต่างๆ มากมายตัง้แต่การ
วางแผนการเตรียมงานงบประมาณในการลงทุนผลิต บุคลากร กระบวนการผลิตภาพยนตร ์บท
ภาพยนตร ์เป็นตน้ โดยกระบวนการผลิตภาพยนตร ์(Production Process) ถือไดว้่าเป็นส่วนท่ีท า
ใหเ้กิดเป็นภาพยนตร ์ประกอบดว้ย ขัน้ก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์(Pre-production) ขัน้การถ่าย
ท าภาพยนตร ์(Production) และขัน้หลงัการถ่ายท าภาพยนตร ์(Post-production) (จีรบุณย ์ทัศ
นบรรจง, 2545)  
 
การผลิตภาพยนตรบ์นัเทิง 
 นบัตัง้แตไ่ดมี้การผลิตภาพยนตรข์ึน้มาในยคุแรกๆ นัน้ ภาพยนตรถื์อวา่เป็นประดิษฐกรรม
ท่ีไดร้บัการยอมรบันบัถือว่าเป็นส่ือทัง้ความบนัเทิง และส่ือขา่วสารท่ีมีอิทธิพลท่ีสดุมีคณุคา่เห็นจริง
เห็นจงัในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2 ปรากฏว่าภาพยนตรมี์บทบาทส าคญัในการ
ประชาสมัพนัธ ์ตลอดจนการโฆษณาชวนเช่ือเป็นอยา่งมาก ย่ิงตอ่มามีการพฒันาเป็นภาพยนตรสี์
เสียงในฟิล์ม และมีขนาดเล็ก 5 มิลลิเมตร 16 มิลลิเมตร 35 มิลลิเมตร จนกระทั่ งขนาด 70 
มิลลิเมตร ตลอดจนภาพยนตรส์ามมิตซิึ่งสรา้งอารมณร์ว่มในเหตกุารณอ์ย่างสมจรงิ และไดพ้ฒันา
จนมาถึงภาพยนตรท่ี์สามารถใหก้ลิ่นตามภาพแต่อย่างไรก็ดีบทบาทของภาพยนตร์ท่ีด  ารงอยู่มา
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โดยตลอดนัน้เป็นการรบัใชห้นา้ท่ีในดา้นการใหค้วามบนัเทิง เพ่ือใหผู้ด้เูกิดความเพลิดเพลินไปกบั
เรื่องราว และความสนุทรียข์องมหรสพประเภทนี ้ 
 การผลิตภาพยนตรบ์นัเทิง หมายถึง การสรา้งภาพยนตร์ท่ีเกิดขึน้จากการจ าลองเรื่องราว
ในชีวิตจริง หรือจากจิตนาการท่ีเหนือจริงอันมีเนือ้หาท่ีแต่งขึน้เพ่ือใหผู้ด้เูกิดความเพลิดเพลิน มี
ความต่ืนเตน้ เรา้ หรือสะเทือนอารมณ ์ดว้ยเรื่องราวท่ีสนุกสนาน หรือชวนฉงนฉงายอย่างสมเหตุ 
สมผลเพ่ือให้ความรื่นเริงเบิกบานใจ หรือเกิดการคล้อยตามไปกับความประทับใจในศิลป
ภาพยนตรใ์นลักษณะการน าเสนอเรื่องราวท่ีไม่หยุดนิ่ง โดยเป็นการเคล่ือนไหวตลอดเวลาจาก
อบุตัิการอย่างหนึ่งไปสู่อีกอุบตัิการหนึ่งจนอวสาน ซึ่งบางครัง้การเคล่ือนไหวของอบุตัิการนัน้อาจ
ยอกยอ้นซ่อนเง่ือนชวนใหข้บคิดเหมือนการขมวดปมให้เขม็งเกรียวขึน้ทุกขณะ ดว้ยเจตนาของ
ผูส้รา้งภาพยนตรท่ี์ตอ้งการให้ผูดู้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวท่ีถ่ายทอดใน
ศิลปะภาพยนตรน์ัน้ ซึ่งโดยทั่วไปภาพยนตรบ์นัเทิงมีความยาวประมาณ 1-3 ชั่วโมง จนอาจมีบาง
คนกลา่วไวว้า่ “ในประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์ค าวา่ภาพยนตรบ์นัเทิงนีใ้ชก้บัภาพยนตรท่ี์มีความยาว
เกินกว่า 1 ชั่วโมง” การผลิตภาพยนตรบ์นัเทิงโดยทั่วไปมีจดุประสงคเ์พ่ือ 1) การผอ่นคลายอารมณ์
ใหผู้ด้เูกิดความรูส้ึกสนกุสนาน เพลิดเพลิน บนัเทิงใจไปตาอารมณข์องภาพยนตรเ์รื่องนัน้ ๆ 2) การ
สรา้งความรูส้ึกประทบัใจชวนแก่การสนใจติดตามโดยผูด้ไูม่รูส้ึกเกิดความเบื่อหน่ายแลว้น าความ
สนุทรียท่ี์เอิบอ่ิมเก็บไวใ้นความทรงจ าของตน 3) การท าใหผู้ด้เูกิดอารมณค์ลอ้ยตามโดยใหค้วาม
เอาใจใส่ติดตามเรื่องราวไปตามทอ้งเรื่องของเนือ้หา และการแสดงดว้ยความรูส้ึกเสมือนหนึ่ง ท่ีตน
เข้าไปเก่ียวพันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 4) การบรรลุธรรมทางปัญญาซึ่งท าให้ผู้ดูเกิดการ
ตดิตาม ขบคดิจนรูแ้จง้ในสาระชีวิตในเรื่องราวของภาพยนตร ์อนัจะเป็นอทุาหรณใ์หเ้แก่ตนในการ
ด าเนินชีวิตตอ่ไป (กาผลิตภาพยนตรข์ัน้สงู, 2531, หนา้ 40-41) 
 ในแง่ของการสรา้งมาตรฐานด้านทักษะ หรือความรูง้าน ท่ีออกมาจะถูกประเมิน และ
เก่ียวขอ้งกับงานท่ีพนกังานไดร้บัการฝึกฝน และสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หรือคอยสนองต่อ 
กระบวนการไดดี้ในงานท่ีหลากหลาย (Mintzberg, 1989: 101) 
 การก าหนดมาตรฐานในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการก าหนดมาตรฐานเพ่ือใหผู้้ ท่ีอยู่ในขัน้ตอน 
ของกระบวนการผลิต ทัง้ในขัน้ตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์(pre-production) ขัน้ตอนการถ่าย 
ท าภาพยนตร ์(production) และขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร ์(post-production) สามารถ
น าไปใชเ้ป็นเกณฑเ์บือ้งตน้ในการวางเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน ซึ่งผูป้ฏิบตัิงานสามารถน าไป
ปฏิบตัไิดจ้รงิเพ่ือก่อใหเ้กิดผลงานภาพยนตรท่ี์อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
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 การสรา้งภาพยนตรท่ี์ด าเนินในรูปของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมบนัเทิงนัน้ มีความจ าเป็น 
ตอ้งตัง้เป็นองคก์รขึน้เพ่ือบริหารงาน ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะท่ีเป็นบริษัท หา้งหุน้ส่วน หรือกิจการ
สว่นบคุคล ก็ขึน้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งว่าจะจดัตัง้ในรูปแบบใดจงึจะเหมาะสมและใหผ้ลดีตอ่ตน และเม่ือมี
การด าเนินธุรกิจท่ีมีองคก์รรองรบั ก็จ  าเป็นตอ้งมีบคุลากรรบัผิดขอบภาระหนา้ท่ีซึ่งแตล่ะองคก์รนัน้
จะมีบุคลากรมาก หรือนอ้ยก็ขึน้กับสภาพการณข์องบริษัทโดยแต่ละบริษัทจะมีผูบ้ริหารทัง้ท่ีเป็น
ระดับสูง (Executives) ระดับกลางท่ีเป็นหัวหน้าฝ่าย (Department Heads) ระดับต้นท่ีเป็น
หวัหนา้งาน (Foreman) และผูป้ฏิบตัิงาน (Officer) การจดัแบ่งหน่วยงาน และบุคลากรในบริษัท
ภาพยนตรข์องประเทศท่ีผลิตภาพยนตร ์เป็นอตุสาหกรรมเพื่อความบนัเทิงโดยสากลนัน้ มีผูบ้รหิาร
บรษิัทภาพยนตร ์(Studio Executive) เป็นผูก้  าหนดนโยบายของบริษัท และท าหนา้ท่ีบรหิารเพ่ือให้
การปฏิบตัิงานของบคุลากรในบริษัทสอดคลอ้งกบันโยบาย โดยเป็นผูต้ดัสินใจ และรบัผิดชอบต่อ 
ภาพยนตรท่ี์ตนไดต้ัดสินใจสรา้งขึน้นั้นพรอ้มกับการอนุมัติวงเงินในการสรา้งมีหน่วยงาน และ
บุคลากรภายใตค้วามรบัผิดชอบตามขั้นตอนการผลิต ดังนี ้(สมบูรณ์สุข นิยมศิริ และ พรสิทธ์ิ 
พฒัธนานรุกัษ,์ 2532, หนา้ 214) 
 
ขัน้ตอนกระบวนการผลิตภาพยนตรไ์ทย 

1. การเตรียมงานในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร์ (Per-production phase) 
ประกอบดว้ย ฝ่ายกฎหมาย (Legal department) ท าหนา้ท่ีดา้นการท าสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตภาพยนตร ์ฝ่ายคดัเลือกผูแ้สดง (Casting Department) ท าหนา้ท่ีติดตอ่ และพิจารณา
คดัเลือกผูแ้สดง ในการคดัเลือกนกัแสดงนัน้ ภาสิรี ปัญญา (สมัภาษณ์, 14 พฤศจิกายน 2543) ผู้
จดัหานกัแสดง กลา่วว่า “วิธีการเลือกเริ่มจากบคุลิกหนา้ตารูปรา่งภายนอกวา่เป็นแบบไหนแลว้ก็ดู
ภายในอีกว่าบุคลิก ภายในเขาเป็นอย่างไร เริ่มตน้ใหอ้่านบท แลว้คุยกับเขาว่าตวัละครตวันีเ้ป็น
อย่างไรใหเ้ขาวิเคราะห ์ดวู่าตรงกบัความคิดของผูก้  ากบั คนเขียนบท ตรงกบั ท่ีเราตอ้งการหรือไม่” 
นอกจากนีย้ังในขั้นตอนก่อนการ ถ่ายท าท่ีส าคัญไดแ้ก่การสรา้งบทภาพยนตร ์โครงเรื่องของ
ภาพยนตรบ์างเรื่องเกิดจากผูป้ระพนัธ ์แตบ่างเรื่องมาจากผูเ้ขียนบท ฉะนัน้ผูส้รา้งบทภาพยนตรจ์ึง
มีหนา้ท่ีท าบทภาพยนตรใ์หเ้สร็จพรอ้มทีจะใชถ้่ายท าภาพยนตร ์การท างานในเรื่องของการเขียน
บทภาพยนตรน์ัน้ กอบเกียรติ พรภาคาเดช ผูเ้ขียนบทบทภาพยนตร ์(สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 
2543) กล่าววา่ “ส าหรบับทท่ีดีก็เหมือนกนัหนงัคือท าอย่างไรใหส้นกุแลว้อย่างหนงัถา้สงัเกตง่าย ๆ 
หนงัฝรั่งแก่นเรื่องมีนิดเดียวแลว้นอกนัน้เป็นรายละเอียด Detail ผมรูส้ึกว่าถา้เป็นหนงัฝรั่งเขาจะ
พดูประเด็นเดียว เขาจะมีเวลาเก็บรายละเอียดว่าควรท าอะไรแลว้เสนอไปตามแกนนัน้ แตข่องคน
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ท าหนังไทยหลายๆ ครัง้ ท่ีผมเจอก็คือน าเสนอหลายๆ แบบ ปัญหาอยู่ ท่ีคนเขียนบทมีน้อยใน
เมืองไทย คนเขียนบทในเมืองไทยมกัจะไดร้บัมอบหมายใหเ้ขียนไดห้ลาย ๆ ประเภท แต่มนัไม่ใช่
อย่างเมืองนอกไม่ใช่ใครคนใดแนวไหนก็จะแนวนั้นไปเลย ” หลังจากการเขียนบทภาพยนตร์
เรียบรอ้ยแลว้ ต่อจากนัน้จะเป็นการแยกรายละเอียดแต่ละฉากภายในภาพยนตร์ค  านวณ และ
ประมาณการรายจ่ายในการถ่ายท าโดยจัดตารางการถ่ายท า (shooting schedule) ฝ่ายจัดหา
สถานท่ีถ่ายท าท าหนา้ท่ีโดยหา และเตรียมความพรอ้มตา่ง ๆ ในสถานท่ีท่ีจะใชถ้่ายท าในขัน้ตอนนี้
ผูด้  าเนินงานสรา้งภาพยนตรจ์ะเขา้มามีบทบาทตอ่เน่ืองไปจนถึงขัน้ตอนการถ่ายท าภาพยนตร ์โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังท่ี  ประเสริฐ วิวัฒนานนท์พงษ์ ผู้ด  าเนินงานสร้างภาพยนตร ์
(สมัภาษณ,์ 9 พฤษภาคม 2543) กล่าวไวว้่า “ในการด าเนินงานสรา้งหลงัจากสคริปตเ์สร็จผูช้่วยผู้
ก ากับจะเป็นคนจัดว่าซีนมีก่ีซีนแยกออกมาแล้วค่อยมา group มาจัดกันว่าเราจะถ่ายท่ีน่ีก่ีวัน 
group นีก่ี้คิวเราเริ่มจดัตรงนัน้เลยเราจดัไดอ้ยา่งลงตวัท าใหเ้ราถ่ายท าไดร้าบรื่น และก็เป็นไปตาม
ก าหนดพอหลังจากท่ีเราแยก group แล้วเราจะรูว้่ามีซีน อะไรบ้างเราก็นัดคิวดาราได้ง่ายคิว
นักแสดงไดง้่ายพอหลังจากนั้นการเริ่มลงมือจัดตารางของการถ่ายท าออกมาเป็น production 
plan คิวนีเ้ริ่มเปิดกลอ้งเราไปไหนก่อนก็จัดออกมาส่วนใหญ่ท่ีเราจดัเราจะยก Sequence มันว่า
เหตุการณ์นีเ้ราถ่ายท่ีกรุงเทพฯ เหตุการณนี์ถ้่ายอะไร พอจดัออกมาทัง้หมด ผูช้่วยกับ producer 
จะคุยกันวางแผนกันพอหลังจากท่ี production start แลว้มันค่อนขา้งเร็วแล้วไปไดอ้ย่างราบรื่น
มาก เม่ือการวางแผนท่ีดีมนัจะท าใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ย่างราบรื่น” นอกจากนีก้ารเตรียมงาน
ในขั้นตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตรน์ั้นฝ่ายเตรียมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(Publicity 
Department) ท าหนา้ท่ีวางแผน และโครงการโฆษณาและประชาสมัพนัธภ์าพยนตรท่ี์จะสรา้งดว้ย 
หลงัจากการเตรียมงานในขัน้ตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตรเ์รียบรอ้ยแลว้ก็จะเขา้สู่ขัน้ตอนการ
ถ่ายท าภาพยนตร ์
 
การเตรียมการ และ การเขียนบทภาพยนตร ์(Pre-production) 
 การเขียนบทภาพยนตรเ์ริ่มตน้ท่ีไหนเป็นค าถามท่ีมกัจะไดย้ินเสมอส าหรบัผูท่ี้เริ่มหดัเขียน
บทภาพยนตใ์หม่ๆ  เช่น ควรเริ่มชอบแลว้เห็นยานอวกาศล าใหญ่แลน่เขา้มาก็เฟรมบนแลว้เลยไปสู่
แกแล็กซ่ี เบื่องหนา้ เพ่ือใหเ้ห็นความยิ่งใหญ่ของจกัรวาล หรือ เริ่มตน้ดว้ยรถท่ีขบัไล่ล่ากันกลาง
เมือง เพื่อสรา้งความ ต่ืนเตน้ หรือ เริ่มตน้ท่ีตวัละคร หรือ เหตกุารณเ์หลา่นี ้เป็นตน้  
 การเริ่มตน้เขียนบทภาพยนตรเ์ราตอ้งมีเปา้หมายหลกั หรือ เนือ้หาเป็นจดุเริ่มตน้การเขียน 
เราเรียกว่า ประเด็น (subject) ของเรื่องท่ีต้องชัดเจนแน่นอน มีตัวละคร และ แอ็กชั่น ดังนั้น
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นกัเขียนควรเริ่มตน้ จากจดุท่ีพรอ้มดว้ยโครงสรา้ง (structure) ของบทภาพยนตร ์ประเด็นอาจเป็น
สิ่งท่ีง่ายๆ เช่น มนุษยต์า่ง ดาวเขา้มาเยือนโลกแลว้พลดัพลาดจากยานอวกาศของตน ไม่สามารถ
กลบัดวงดาวของตวัเองได ้จนกระทั่งมีเดก็ๆไปพบเขา้จงึกลายเป็นเพ่ือนรกักนั และ ชว่ยพาหลบหนี
จากอนัตรายกลบัไปยงัยานของตนได ้น่ีคือเรื่อง E.T.the Extra-Terrestrial 1982 หรือ ประเด็นเป็น
เรื่องของนกัมวยแชมป์โลกรุน่เฮฟว่ีเวท ท่ีสญูเสียต าแหน่ง และตอ้งการกบัคืนมาคือเรื่อง Rocky lll 
หรือนักโบราณคดีคน้พบโบราณวัตถุส  าคญัท่ีหายไปหลายศตวรรษ คือเรื่อง Raider of the Lost 
Ark 1981 เป็นตน้ 
 
ดงันัน้ขัน้ตอนส าคญัส าหรบัการเขียนบทภาพยนตรส์ามารถสรุปไดคื้อ 
 1) การคน้ควา้หาขอ้มลู (research) เป็นขัน้ตอนการเขียนบทภาพยนตอ์นัดบัแรกท่ีตอ้งท า
ถือเป็นสิ่งส าคญัหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแลว้จึงลงมือคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือเสริมรายละ 
เอียดเรื่องราวท่ีถูกตอ้งจริง ชดัเจน และมีมิติมากขึน้คณุภาพของภาพยนตรจ์ะดี หรือไม่ จึงอยู่ท่ี
การคน้ควา้หาขอ้มลูไมว่า่ภาพยนตรน์ัน้จะมีเนือ้หาใดก็ตาม 
 2) การก าหนดประโยคหลกัส าคญั (premise) หมายถึงความคิด หรือแนวความคิดท่ีง่าย
ธรรมดา ส่วนใหญ่มักใชต้ัง้ค  าถามว่า “อะไรจะเกิดขึน้ถ้า...” ตวัอย่างของ premise ตามรูปแบบ
หนงัฮอลลีวดู เช่น “เกิดอะไรขึน้ถา้โรมีโอแอนจูเลียเกิดขึน้ในนิวยอรก์” คือเรื่อง West Side Story, 
“เกิดอะไรขึน้ถา้มนษุยด์าวองัคารบกุโลก” คือเรื่อง The Independence Day, 
 3) การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสัน้ท่ีสามารถจบลงไดส้ามถึงส่ีบรรทัด 
หรือ หนึ่งยอ่หนา้ หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นรา่งหลงัจากท่ีเราคน้ควา้หาขอ้มลู แลว้เขียน
เป็นโครงเรื่องขยาย 
 4) การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนค าอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ใน
รูปแบบของเรื่องสั้น และโครงเรื่องขยายอาจใชส้  าหรบัเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนต์ ท่ี
สมบูรณ ์บางครัง้อาจใชส้  าหรบัย่ืนของบประมาณไดด้ว้ย และการเขียนโครงเรื่องขยาย ท่ีดีตอ้งมี
ประโยคหลกัส าคญั premise ท่ีนา่สนใจ 
 5) บทภาพยนต ์(screenplay) ส าหรบัภาพยนตรบ์ันเทิง หมายถึงบท (script) ซีเควนส์
หลัก (master scene/sequence) หรือซีนาริโอ (scenario) คือบทภาพยนตรท่ี์มีโครงเรื่อง บทพูด 
แต่มีความสมบูรณ์น้อยกว่าบทถ่ายท า (shooting script) เป็นการเล่าเรื่องท่ีได้พัฒนามาแล้ว 
อย่างมีขัน้ตอนประกอบ ดว้ยตัวละครหลัก บทพูด ฉาก แอ็กชั่น ซีเควนส ์มีรูปแบบการเขียน ท่ี
ถูกต้อง เช่น บทสนทนา อยู่เป็นกลาง หน้ากระดาษ ฉาก เวลา สถาน ท่ี อยู่ชิดขอบหน้าซ้าย
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กระดาษ ไม่มีตวัเลขก ากบัช็อต และ โดยหลกัทั่วไปบท ภาพยนตห์นึ่งหนา้มีความยาวประมาณ 1 
นาที 
 6) บทถ่ายท า (shooting script) คือบทภาพยนตท่ี์เป็นขัน้ตอนสุดท ายของการเขียนบท
ถ่ายท า จะ บอกรายละเอียดเพิ่มเตมิจากบทภาพยนต ์ไดแ้ก่ ต  าแหนง่กลอ้ง การเช่ือมช็อต เชน่ คทั 
cut การเล่ือนภาพ fade การละลายภาพหรือการจางซ้อมภาพ dissolve การกวาดภาพ wipe 
ตลอดจนการใชภ้าพพิเศษ effect อ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีเลขล าดบัช็อตก ากบัเรียงตามล าดบั
ตัง้แตช่็อตแรกจนกระทั่งจบเรื่อง 
 7) บทภาพ (story board) คือบทภาพยนตรป์ระเภทหนึ่งท่ีอธิบายดว้ยภาพ คลา้ยหนงัสือ
การต์นู ใหเ้ห็นความตอ่เน่ืองของช็อต ตลอดทัง้ซีเควนส ์หรือทัง้เรื่องมีค าอธิบายภาพประกอบเสียง
ตา่งๆ เช่น เสียง ดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพดู เป็นตน้ ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการถ่ายท า 
หรือ ใชเ้ป็นวิธีการคาดคะเน ภาพล่วงหนา้ก่อนการถ่ายท าว่าเม่ือถ่ายท าส าเรจ็แลว้ภาพยนตรจ์ะมี
รูปรา่งหนา้ตาเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney น ามาใชก้ับการผลิตภาพยนตรก์ารต์นูของ
บริษัทเป็นครัง้แรกโดยเขียนภาพเหตกุารณข์องแอ็กชั่น เรียงติดติอกนับนบอรด์ เพ่ือใหค้นดเูขา้ใจ 
และ มองเห็นเรื่องราวลว่งหนา้ไดก้่อนลงมือเขียนภาพ สว่นใหญ่บทภาพจะมีเลขท่ีล าดบัช็อตก ากบั
ไว ้ค  าบรรยาย เหตกุารณ ์มมุกลอ้ง และอาจมีเสียงประกอบดว้ย (รกัศานต ์วิวฒันส์ินอดุม, 2545) 
 
2. การปฏิบตังิานในขัน้ตอนการถ่ายท าภาพยนตร ์(Production phase)  

ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการท างานท่ีตอ้งอาศยัความรว่มมือของบคุลากรหลายฝ่ายท่ีท างาน
ประสานกัน ประกอบดว้ย ผูก้  ากับภาพยนตร ์ผูช้่วยผูก้  ากับภาพยนตร ์ผูก้  ากับภาพ (Director of 
Photography) ผูถ้่ายภาพยนตร ์(Camera Operator) ผูช้่วยผูถ้่ายภาพยนตรค์นท่ี 1 และ 2 และ
พนักงานดอลลี (Dolly Operator) ฝ่ายเสียง (Sound Department) ท าหนา้ท่ีบนัทึกการถ่ายทอด
เสียงใหไ้ดอ้ารมณแ์ละมีคุณภาพดี ประกอบดว้ยผูก้  ากับเสียง (Director of Sound) ซึ่งหลกัใหญ่
ของการบันทึกเสียงนั้น ปง อัศวินิกุล ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร ์(สัมภาษณ์ , 15 เมษายน 2543) 
กล่าวว่า“หลกัใหญ่ก็คือเราตอ้งดภูาพใหท้ะลุเลยว่าเสียงท่ีเราบนัทึกลงไปตวัละครท่ีพูดมนัอยู่ไกล 
หรือ อยูใ่กล ้เราตอ้งค านงึดว้ย ไม่ใชว่า่เวลาบนัทึกแลว้ เสียงเทา่กนัตลอด ชว่งหลงัการพากยม์กัจะ
มีลูกเล่นกันเยอะบางแห่งบางท่อนควรจะมี echo เสริมเขา้ไป อันนีก็้ส  าคญั เพราะจะดูเหมือน
สมจริง เช่นเวลาพูดในหอ้งโถงใหญ่ๆ เสียงออกมาไม่มีก้องก็ออกมาธรรมดาเวลาพูดไกลๆ ในหุบ
เขา echo ก็ควรจะตัง้ให ้ไดเ้วลาท่ีเหมาะดว้ยไม่ใช่เวลาท่ีสะทอ้นกลบัจะตอ้งตัง้เวลาใหเ้หมาะดว้ย 
ไม่ให ้สะทอ้นกลบันานเกินไป หรือวา่สัน้เกินไปจะตอ้งดใูหส้มจรงิหลายๆ อย่างตอ้งพิจารณา และ
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เรื่อง ambient ก็ส าคญัเพลงประกอบก็ส าคญัตอ้งพิจารณาดอีูกมาช่วงหลงัน่ีพวกเพลงประกอบมี
เล่นพวก effect ไดเ้ช่นเพลงนีม้าจากขา้งหลงับา้งอะไรบา้ง ระยะก่อนสมยัก่อนเราใชห้อ้งพากยก็์
ไม่ค่อยพิถีพิถันมากเท่ายุคหลัง ยุคหลังตอ้งพิถีพิถันมากในเรื่องเสียงเพราะเวลาพากยม์า  หรือ
อัดเสียงมาส่วนมากเวลานีเ้ขาก็ใช ้wireless กันก็เยอะบางทีออกมาดงัก็เหมือนกันหมด แต่พอ
เวลามิกซต์้องมาปรับในช่วงมิกซว์่าควรจะระยะเป็นอย่างไร” ฝ่ายศิลป์ (Art Department) ท า
หนา้ท่ีออกแบบสรา้งและตกแต่งฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก ออกแบบ จัดหา และจดัท าละ
เครื่องแตง่กายตกแตง่ผูแ้สดง บคุลากรฝ่ายนีจ้ึงตอ้งปฏิบตัิงานบางอย่าง ซึ่งประกอบดว้ยผูก้  ากับ
ฝ่ายศิลป์ ผูช้่วยผู้ก ากับฝ่ายศิลป์ ช่างเขียนแบบฉาก (draftman) ช่างเขียนภาพ (lllustrator) ช่าง
ท าหุ่ นจ าลอง (model makers) ช่างท าอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop makers) ช่างท าหุ่ น 
(miniature makers) ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างติดผ้าม่าน  และปูพื ้น 
(Draper) ผูอ้อกแบบเสือ้ผา้และเครื่องแตง่กาย (Costume Designer) ผูค้วบคมุเสือ้ผา้ และเครื่อง
แตง่กาย (Wardrobe master/mistress) ผูท้  าหนา้ท่ีตกแตง่ผูแ้สดง (Make-up man) ผูต้กแตง่กาย 
(Body make-up woman) ช่างแตง่หนา้ช่างท าผม และพนกังาน โยธา(Grip) ฯลฯ จ านวนบคุลากร
ฝายนีจ้ะมีมากนอ้ยเพียงไรขึน้กบัความจ าเป็น และทนุการสรา้งภาพยนตรแ์ตล่ะเรื่อง ฝ่ายไฟถ่าย
ภาพยนตร ์(Electric Department) ท าหนา้ท่ีดา้นการติดตัง้ไฟฟ้า ทัง้ท่ีเป็นหลอดไฟ โคมไฟ เครื่อง
ก าเนิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพ่ือช่วยการจัดแสง และ เครื่องอ านวยความสะดวก 
ประกอบดว้ยหวัหนา้ฝ่ายพนกังานสรา้งคานตดิไฟถ่ายภาพยนตร ์พนกังานติดตัง้ไฟถ่ายภาพยนตร ์
พนักงานยกโคมไฟ และพนักงานโยธา เป็นตน้ ฝ่ายยานพาหนะ (Transportation Division) ท า
หนา้ท่ีรบั-ส่งทีมงานขนอปุกรณจ์ดัหาพาหนะเขา้ฉาก รบั-ส่ง ฟิลม์ท่ี ถ่ายท าแลว้ไปยงัแล็ป เป็นตน้ 
นอกจากนีย้ังมีบุคลากรท่ีเข้าร่วมในขั้นตอนการถ่ายท า ซึ่งท่ีส  าคัญ ได้แก่ ผู้จัดการกองถ่าย 
(Production Manager) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของผูอ้  านวยการสรา้งภาพยนตร ์โดยปฏิบตัิงานใน
ดา้นการจัดการ และดูแลความเรียบรอ้ยในการถ่ายภาพยนตร ์ตลอดจนการวาง แผนงาน และ
ตารางการถ่ายท า ส าหรบัลกัษณะการท างานของผูจ้ดัการกองถ่ายนัน้ สถาพร สุชาติ (สมัภาษณ์ 
11 มิถนุายน 2543) กล่าวไวว้่า “ผูจ้ดัการกองถ่ายลกัษณะเหมือนเป็นพ่อบา้นก็คือว่า Pre-pro หา
ขอ้มูลบางครัง้ก็ไปติดตอ่ดารา แตห่นา้ท่ีของผูจ้ดัการกองถ่ายจริง ๆ แลว้น่ีมนัคืองานพ่อบา้นดแูล
ความเรียบรอ้ยของกองถ่าย” “เราจะท าหนังสักเรื่องก็ตอ้งเลือกแล้วว่าใชก้ล้องของบริษัทอะไร 
ความท่ีท ามานานก็จะรูจ้กัการตลาดของแตล่ะบริษัท บอกว่าตอ้งการกลอ้งเซทนี ้ใชอ้ปุกรณเ์ท่านี ้
ใชเ้ลนสเ์ท่านี ้บทมนัจะ มาก่อนวา่หนา้ควรจะใชอ้ะไรบา้ง เราจะรบัความฝันของผูก้  ากบัอีกที แล้ว
เราก็ท าความฝันของเขาใหเ้ป็นจริง คือ สรา้งความฝันเหมือนสรา้งบา้นใหเ้ขา ตอ้งใหบ้ริษัทกลอ้ง 
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หรือ บริษัทเสียงส่งใบราคามาใบราคามาในงบแสนบาทนีมี้อุปกรณ์ใหเ้ราอะไรบา้ง คิวของเขา
เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มาให้ผู้ก ากับเลือกขณะท่ี   ผู้ก ากับเลือกเราก็ตอ้งคอมเมนทใ์ห้ผู้ก ากับดว้ย 
บางครัง้เจอผูก้  ากบัใหมี้ประสบการณเ์ขานอ้ยเราก็ตอ้งเป็นขนุศกึใหเ้ขา พออะไรเรียบรอ้ยแลว้ การ
ออกกองแตล่ะครัง้ตอ้งเตรียมตวัในระหว่างถ่ายตอ้งคยุสโคปของงานว่าวนันีใ้ชเ้งินไปเท่าไหรแ่ลว้ 
เหมือนกับว่าเราอยู่ตรงกลาง เราตอ้งประสานงานกบัฝ่ายศิลป์ การเงิน ผูช้่วยผูก้ับกับ เราเห็นว่า
ครึ่งวันแล้วได้เท่านีเ้ราตอ้งกระซิบผู้ช่วยให้เร่งงาน ต้องเตือนเขานิดหนึ่ง ไม่เช่นนั้นมันจะเป็น
ผลกระทบกับงานท่ีเหลือเงินท่ีลงมางานท่ีจะออกไปแต่ละครัง้” หลังจากถ่ายท าเสร็จแลว้ติดต่อ
หอ้งตดัตอ่ หอ้งตดัเองเราตอ้งคมุว่าท าไดใ้นก่ีวนั “พอตดัเสรจ็แลว้เราก็ตอ้งคอยประสานงานใหก้ับ
ทีมโปรโมท และ ผูก้  ากับเขาจะวางแผนโปรโมทว่าอย่างนีดี้ไหม พิมพใ์บปิดท่ีไหนดี ก็เหมือนคอย
ประสานงานใหผู้ก้  ากบั” ผูจ้ดัการกองถ่ายก็คือดแูลความเรียบรอ้ยของกองถ่าย หนา้ท่ีของผูจ้ดัการ 
กองถ่ายคือ “ท าทุกสิ่งทุกอย่างท่ีให้กองถ่ายด าเนินไปไดแ้ละล าเร็จลุล่วง” ผู้จัดการกองถ่ายก็
เหมือนตัวแมงมุมซึ่งอยู่ตรงกลางใยแมงมุมจริงๆ แล้วฟันเฟืองของกองถ่ายทุกกองถ่ายต้อง
ประสานงานกันหมดแมก้ระทั่งเด็กเสริฟน า้ ผูจ้ดัการกองถ่ายตอ้งใช ้จิตวิทยาเยอะมากเพราะคมุ
คน ประสานงานตัง้แต่ระดบัล่าง ผูค้วบคุมความต่อเน่ือง (Continuity clerk) ท าหนา้ท่ีจดบนัทึก
ความตอ่เน่ืองในการถ่ายท า และจดหนา้กลอ้งผูก้  ากบับท (Script clerk) ท าหนา้ท่ีบอกบทใหด้ารา 
และผูแ้สดงเพ่ือใหก้ารแสดงสัมพันธต์่อเน่ืองกัน ช่างถ่ายภาพนิ่ง (Still photographer) ท าหนา้ท่ี
บนัทึกภาพถ่ายเพ่ือใช ้ในการโฆษณาและประชาสัมพนัธด์าราและผูแ้สดง (Star and Actors) ท่ี
เข้าร่วมในการถ่ายท าแต่ละชอต (shot) และผู้ก ากับภาพยนตร ์ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าผู้ก ากับ
ภาพยนตรเ์ป็นผูมี้อ านาจสงูสดุในการสั่งด  าเนินการ เพราะเป็นผูท้  าใหเ้รื่องราวท่ีเป็นตวัหนงัสือใน
บทภาพยนตรก์ลายเป็นภาพเคล่ือนไหว และเสียงท่ีมีชีวิตชีวาบนจอภาพยนตร ์โดยมีอ านาจสั่ง
บคุลากรในกองถ่ายให้ด  าเนินงานประสานสมัพนัธก์ันอย่างมีประสิทธิภาพการถ่ายท าภาพยนตร์
เป็นงานท่ีตอ้งอาศัยความรูค้วามสามารถของบุคลากรหลายสาขาท่ีตอ้งท างานประสาน และ
รว่มมือกนั 
 
3. การปฏิบตังิานในขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร ์(post-production phase) 

เป็นการควบคมุ และประสานงานกบัหอ้งแล็ปในการล่าง และพิมพฟิ์ลม์ภาพยนตร ์และ
เม่ือไดเ้ดลีส หรือรชัปริน้ท ์(Dialies or rush print) เพ่ือตรวจสอบดคูวามสมบูรณ์แลว้จะส่งต่อให้
ฝ่ายตดัต่อ ล าดบัภาพยนตร(์Editorrial Department) ท าการตดัตอ่ล าดบัภาพยนตรท์ัง้ส่วนท่ีเป็น
ภาพ และเสียง ในขั้นตอนการตัดต่อล าดับภาพยนตร์นี ้ สุนิตย์ อัศวินิกุล  ผู้ล  าดับภาพ 
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(สมัภาษณ ,์11 เมษายน 2543) กล่าวว่า“ส่วนใหญ่การตดัต่อจะค านึงถึงการด าเนินเรื่อง ซึ่งหนัง
บางเรื่องบางทีบทมาเขาอย่างนี ้บางทีตดัต่อไปตามบทไม่ไดเ้พราะจังหวะไม่ได ้ส่วนใหญ่อาศยั
ความรูส้ึก ส่วนใหญ่ท่ีตดัหนงัครัง้แรกเลยเขาจะใหผ้มตดัก่อน ตดัเสร็จก็ส่งใหเ้จา้ของหนงัด ูมีแก ้
2-3 ครัง้ เขาจะส่งบทมาก่อน ถา้เรื่องไหนอ่านติดก็อ่านทีเดียวจบเลยเห็นภาพ บางทียาว บางเรื่อง
บทดี อ่านบทเห็นภาพ แตถ่่ายออกมาไม่ใช่ ก็ตอ้งมาคยุกับผูก้  ากับ คือเราตดัแลว้ดบูทบอกเราตดั
ถามออกมาอย่างนี ้ๆ  นะตดัไดแ้คนี่น้ะใหเ้ขามาดู” ในขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตรนี์จ้ะรวมถึง
การใส่เสียงพิเศษ (sound effect) เช่น เสียงเดิน เสียงระเบิด เสียงยิงกัน เสียงน า้ไหล ฯลฯ เป็น
เสียงต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบท่ีไม่เก่ียวกบั เสียงพดู และเสียงดนตรี ผูแ้ตง่เพลงในภาพยนตร ์ท าหนา้ท่ี
ใส่เพลงประกอบภาพยนตรท์ัง้เรื่อง ถ้าใชว้ิธีเอามาจากแผ่นเสียงก็จะใชค้นเพียงคนเดียว เรามัก
เรียกว่าวางเพลง แต่มีภาพยนตรบ์างเรื่องใชก้ารแต่งเพลงใหเ้ขา้กับอารมณ์ของการแสดงแต่ละ
ฉากก็มี ใชว้ิธีบรรเลงสดๆ ประกอบภาพยนตรใ์นหอ้ง บนัทกึเสียงกนัเลยก็ได้ส  าหรบัขัน้ตอนการท า
เพลง และดนตรีประกอบภาพยนตรน์ัน้ จ  ารสั เศวตาภรณ ์(สมัภาษณ,์11 เมษายน 2543) ไดก้ลา่ว
ไวว้่า “ขัน้ตน้ก็อ่านบทภาพยนตร ์ถา้ไม่อ่านบทก็ดภูาพยนตร ์ถา้เขาสรา้งมาเรียบรอ้ยแลว้ ตดัต่อ
แลว้ก็ดภูาพยนตรเ์ลย ไม่ตอ้งอ่านบทก็ไดถ้า้ภาพยนตรอ์าจตอ้งการเพลงในบางซีนเพ่ือไปตดัต่อ 
ในสว่นนัน้ เพลงจะถกูท าขึน้มาก่อนโดยคนท าเพลงอา่นบทครา่วๆ ขัน้ตอนนีถื้อเป็นขัน้ตอนอ่านบท 
หรือดภูาพยนตร ์ต่อไปก็ก าหนดว่าในเรื่องนีจ้ะมี theme ส าคญัก่ี theme อะไรบา้ง อาจมี 2 ถึง 3 
theme หรือ 4 theme แลว้แต่ อาจจะมี theme รองๆ theme ซึ่งเป็นดนตรีประกอบ action อะไร 
พวกนี ้action เป็นพิเศษของแตล่ะตอนก่ี theme ก าหนดลงไป บางครัง้บทภาพยนตรก็์มีการเขียน 
มาว่าตรงนีต้อ้งการดนตรีอะไร mood แบบไหน ซึ่งบางครัง้ภาพยนตรก็์อาจตอ้งการจะส่ืออะไรใน 
บางมุมซึ่งไม่เป็นไปตามทั่ วๆ ไป เช่นเพลงในบางตอนอาจจะไม่ต้องเข้ากับภาพ ภาพก็เล่า 
ความรูส้ึกอีกส่วนหนึ่ง สองอย่างก็ผสมออกมาเป็นความรูส้ึกอีกส่วนหนึ่ง เช่นในฉากสงครามเพลง 
อาจจะไม่ใช่เพลงต่ืนเตน้ก็ไดห้รือไม่ใช่เพลงเศรา้ อาจเป็นเพลงรกัก็ไดซ้ึ่งขึน้อยู่กับบทภาพยนตร ์
หรือผูก้  ากบัทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งส่วนอ่ืนๆ จะตอ้งเป็นผู ้present ใหค้นท าดนตรีเป็นผูร้บัทราบ เพลง 
ประกอบ (song) ส่วนใหญ่มีมาก่อนสรา้งขึน้มาเลย แลว้น าไปใสใ่นภาพยนตร ์หรือบางครัง้ตอ้งตดั
ต่อภาพให้เข้ากับเพลงดนตรีประกอบท่ีมีคุณภาพตอ้งเข้ากับภาพยนตร ์ไดอ้ารมณ์ความรูส้ึก 
ขึน้กับหอ้งบนัทึกเสียง และแล็ปภาพยนตรค์ุณภาพเสียงตอ้งขึน้กับทิศทางของเสียงดว้ย เพราะ
ภาพยนตรต์อนนีเ้ป็นดอลบีส้เตอริโอ เราสามารถก าหนดทิศทางของดนตรีการ design ทิศทาง
ดนตรี มีผลตอ่อารมณพ์อสมควร เพลงประกอบภาพยนตรท่ี์มีคณุภาพตอ้งค านึงถึงอารมณค์วาม
ไพเราะน ้าเสียงของนักร้องว่าเข้ากับภาพยนตรม์ากแค่ไหน และให้อารมณ์มากแค่ไหน ”ผู้
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บนัทึกเสียงประจ าหอ้งบนัทึกเสียง (mixer) คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีรวมเสียงพูด (dialogue) เสียงพิเศษ 
(effect) และ เสียงเพลง (music) เขา้ดว้ยกัน ส่วนภาพยนตรไ์ทยท่ีถ่ายแบบบนัทึกเสียงขณะถ่าย
ท าก็จะมีเพิ่มต าแหน่งผูบ้นัทึกเสียงในกองถ่าย และผูช้่วย (ผูช้่วยนีก็้คือboom man นั่นเอง) และผู้
บนัทกึเสียงในกองถ่ายก็มกัจะท าหนา้ท่ีเป็นมิกซเ์ซอร ์(mixer) ในหอ้งบนัทึกเสียงใหภ้าพยนตรเ์รื่อง
นัน้ดว้ยเลย หรือ ถา้หากไม่ลงมือเป็นมิกซเ์ซอรเ์องก็จะเป็นผูค้วบคุมมิกซเ์ซอรอ์ย่างใกลช้ิด (จัน
นิภา เจตสมมา, 2533: หนา้ 264) เม่ืองานตดัต่อล าดบัภาพเสร็จสมบูรณ์ทัง้ภาพ และเสียง และ
มิกซเ์สียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ในขัน้ตอนตอ่ไปตอ้งอาศยัหอ้งแล็ปด าเนินการเม่ืองานตรวจสอบฟิลม์
ตน้ฉบบัเสร็จเรียบรอ้ยแล็บก็จะด าเนินกระบวนการในการพิมพอ์อกมาเป็นฟิลม์ภาพยนตรต์ัง้แต่
ตน้จนจบเรื่องเป็นจ านวน 1 ก๊อปป้ี เราเรียกก๊อปป้ีแรกท่ีไดนี้ว้่าแอนเซอร ์พรินต ์(answer print) 
หรือ ท่ีผู้อยู่ในวงการภาพยนตรไ์ทยมักเรียกกันว่าก๊อปป้ี เอ (copy A.) ผู้สร้างภาพยนตรจ์ะ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพ สี และ เสียงจากแอนเซอร ์พรินตนี์ห้ากไม่พอใจหรือตอ้งการ
แกไ้ขสีในส่วนใดก็จะสั่งแกไ้ดโ้ดยอาศยัก๊อปป้ี แรกนีเ้ป็นหลกัจนเป็นท่ีพอใจ แล็ปก็จะพิมพก๊์อปป้ี
ต่อๆ ไปออกมาจนครบตามจ านวนท่ีสั่งพิมพ ์และก๊อปป้ีเหล่านีคื้อก๊อปป้ีท่ีส่งออกฉายตามโรง
ภาพยนตรเ์ราเรียกวา่รีลีสพรินต ์(release ท่ีจะน าไปฉายเผยแพรต่อ่ไปการด าเนินงานในขัน้ตอนนี้
อยู่ในความดูแลของผูอ้  านวยการสรา้ง และ ผูก้  ากับภาพยนตร ์หลงัไดภ้าพยนตร์ท่ีเสร็จสมบูรณ์
แลว้ ผูอ้  านวยการสรา้งภาพยนตรจ์ะติดต่อประสานงานการจดัจ าหน่าย และมอบหมายใหแ้ผนก
โฆษณา และประชาสมัพนัธท์  าหนา้ท่ีในการ โฆษณา และประชาสมัพนัธใ์นปัจจบุนัภาพยนตรไ์ทย
ไดค้  านึงถึงการท าโปรโมชั่นมากขึน้ และมีบริษัทท่ีรบัท าโปรโมชั่น เพ่ือรองรบัความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ส าหรบัขัน้ตอนในการท าโปรโมชั่นนั้น กอบเกียรติ พรภาคาเดช ผู้
ควบคุมการผลิต บริษัท MILK POWER (สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2543) กล่าวว่า “ MILK 
POWER เป็นบริษัทท่ีท าโปรโมชั่นหนงั และมีหลายๆ อย่างทัง้graphic ทัง้ production ขัน้ตอนใน
การท า promotion มนัมี 2 วิธี คือ หนงัก่อนท่ีหนงัจะสรา้งเสร็จ หรือหนงัสรา้งเสร็จแลว้ ก็จะมาคยุ
กนัถึง concept การวางแผนการตลาดทัง้หมด ออกแบบโปสเตอร ์การตดัหนงั ตวัอย่าง สปอตทีวี 
สปอตวิทยุ สกู๊ปเบือ้งหลัง หรืออะไรทัง้หมด แลว้แต่ขัน้ตอนการจา้งงา อย่าง ท่ีผมบอกว่ามีสอง
ขัน้ตอนก็คือ บางเรื่องหนงั ยงัไม่เสร็จเขาก็อาจมาจา้งเราแลว้ หรือสรา้งเสร็จสมบรูณ์แบบปุ๊ บก็จะ
มาจ้างเราแม้กระทั่ งการเลือกนางเอกบางทีเราก็จะคอมเมนท์ไปว่าคนนี้เหมาะสม  หรือไม่
เหมาะสม เพราะว่าจริงๆ แลว้ทุกอย่างมันก็เป็นผลทางการตลาด แต่เราก็ไม่ตอ้งขึน้ก้าวก่ายใน
ทีมงานหนึ่งเพียงแต่เราเสนอแนะยกตวัอย่าง case “นางนาก” คณุวิสตูร จะไม่คอ่ยซือ้สปอตวิทย ุ
เพราะมนัไม ่mass พอเท่ากบั สปอตทีวี แตท่าง MILK บอกว่าควรจะซือ้สปอตวิทยอุย่างลกูทุ่ง FM 
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หรือ ร่วมดว้ยช่วยกัน ซึ่งฟังดูเอ๊ะไม่เห็นมันน่าจะเก่ียวขอ้งเราก็จะบอกว่า ซือ้เฉพาะ หลัง 4 ทุ่ม
เทา่นัน้จะไม่ซือ้ก่อนหนา้นัน้เลยในสปอตวิทยจุะไม่มีค  าบรรยายใดๆ ทัง้สิน้จะมีแค ่“นางนาก” ฉาย
เม่ือไหร่ มีเพลงบรรเลงอย่างเดียว ฉะนัน้สิ่งท่ีเพลง”นางนาก”จะไดผ้ลมากท่ีสุด ก็คือ ช่วงท่ีคนมี 
concentrate หนงัแตล่ะเรื่องแตล่ะประเภทก็จะมีวิธีการท าแตกตา่งกนั จะตอ้งอยู่ในภาคกลางคืน 
แลว้พอเขา้ฉายวนัแรก ฉายทั่วกรุงเทพ รอบเท่ียงคืนรอบเดียว เพราะว่ายงัเป็นเท่ียงคืนคนจะรูส้ึก
ว่าอารมณ์มันไดพ้อคนไปดูวันแรกท่ีเขาฉายรอบเดียวเก็บได้2 ลา้น หนังตวัอย่าง บางที มี T.V. 
wall แต่ “นางนาก” จะมีขอ้ยกเวน้ว่าหา้มมี T.V. wall เพราะว่ามี T.V. wall พอแสงสว่างเขา้มาคน
จะไม ่in เทา่ท่ีควรขัน้ตอนการท าถา้เราไม่เห็นหนงัเราก็จะไดบ้ท เราจะมาอา่น หนงัแตล่ะประเภทก็
จะมีวิธีการแตกตา่งกนัวิธีการน าเสนอ โปสเตอรจ์ะเป็นอย่างไร แตก่ารท างานของ MILK POWER 
เราจะมาวิเคราะหข์อ้ดีขอ้เสีย แผนการตลาดวางไวอ้ย่างไร ใน Paper ครัง้หนึ่งก่อน แลว้คยุกับผู้
ก ากบั คยุกบัทางบริษัทแลว้ ทกุอย่างจะออกมาตามขัน้ตอน อาจเปล่ียนแปลงไดน้ิดหน่อย เพราะ
ขอ้มลูท่ีวิเคราะหม์าจะบอกทิศทางในการน าเสนออย่าง ”บางระจนั” คณุอาจจะฉายก่อน หรือ หลงั 
”สุริโยไท” มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราจะรูว้่า position “สุริโยไท” คือหนังมหาบิ๊กโปรดั๊กชั่นแต ่
“บางระจัน” ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่เท่า เราต้องเปล่ียนหน้าหนังอีกแบบหนึ่ง “การท าโปสเตอร ์
ตวัอย่าง โปสเตอรอ์าจไม่สวยมากแตไ่ดผ้ลทางการตลาดสงูบางทีวิธีการหลอกล่อ การตดัตอ่หนงั
ตวัอย่าง หรือ สปอตทีวีอาจท าใหห้นงับางเรื่องท่ีอาจเป็นหนงัธรรมดาดดีูขึน้ เราอาจเสนอแนะว่า
ขายเพิ่มไดด้ว้ยมนัอยู่ท่ีว่างบประมาณ หรือ มีเวลาหรือเปล่า แตเ่ราคงไม่กา้วก่ายถึงขนาดถ่ายให ้ 
“อย่างคาแรคเตอรเ์ราตอ้งมาตีก่อนว่าควรน าเสนอคาแรคเตอรไ์หนอย่าง ”บางระจนั” พอเรารูแ้ลว้
ว่าตวัละครมีเยอะแยะมาก และเรารูแ้ลว้ว่าเป็นหนา้ท่ีมีความใกลเ้คียง “สุริโยไท” ฉะนัน้ เราก็จะ
น าเสนอมมุหนึ่งคือ ความดดุนัมากกว่า แตถ่า้เป็น”สรุโิยไท” เราจะมองถา้ความสง่างามเป็น main 
วิธีการวาง position ในการวางสปอตทีวี สปอตวิทยุ มนัก็จะแตกต่างกัน “สุริโยไท” ตอ้งการเนน้
อะไรท่ียิ่งใหญ่อลงัการฉะนัน้การ paint เครื่องบนิการ paint รถไฟฟ้านั่นก็คือท าใหห้นงัใหญ่จริงแต่
ถา้ “บางระจนั” ถึงไปท าอย่างนัน้ก็ไม่มีผล ฉะนัน้คาแรคเตอรต์่างๆ มีผลเหมือนหนงัตลกเราจะไป
ท าใหฟ้อรม์มนัใหญ่โตอะไรก็ไม่ได ้ฉะนัน้ส่ือท่ีใชอ้าจจะไม่จ  าเป็นตอ้งขนาดนัน้ส่ือทุกส่ือแตกตา่ง
กนัหนงัชีวิต อย่าง “ก าแพง” น่ีเราไดเ้ห็น footage เราก็จะบอกคณุบอย(ผูก้  ากับ)ตัง้ใจใหเ้ป็นหนงั
อารมณเ์ป็นอารมณห์นงัไทยสมยัเก่านิดหนึ่งฉะนัน้แมก้ระทั่งโปสเตอร ์เราก็จะออกมาลกัษณะให้
ชาวบา้นรบัไดก้ารท าส่ือทกุส่ือเราตอ้งวิเคราะหก์่อนวา่กลุม่เปา้หมายเราคือใคร แลว้เราจะท าใหไ้ด้
ตามส่ือกลุ่มเปา้หมายแลว้อาจจะท าใหเ้หนือกว่านิดหนึ่ง เพราะว่าทกุคนไม่ตอ้งการใหเ้ป็นรองใคร 
เราตอ้งท าให้ชาวบ้านรบัไดแ้ต่อย่างสูงเกินไป ส่ือทุกส่ือก็จะแตกต่างโดยสิ ้นเชิง ”จากแนวคิด
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เก่ียวกับลกัษณะการด าเนินงานผลิตภาพยนตรด์งักล่าวจะท าใหเ้ห็นภาพรวมของกระบวนการใน
การผลิตภาพยนตรไ์ทยในขัน้ตอนตา่งๆ ซึ่งในการวิจยัเพ่ือสรา้งมาตรฐานภาพยนตรไ์ทยครัง้นีจ้ะ
หาเกณฑใ์นการสรา้งมาตรฐานภาพยนตรไ์ทย ซึ่งจะครอบคลมุถึงขัน้ตอนตา่งๆ ในการด าเนินงาน
ผลิตภาพยนตรไ์ทยทัง้นีน้ับตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์(pre- production) ขัน้ตอน
การถ่ายท าภาพยนตร ์(production) และขัน้ตอนหลงัการถ่ายท าภาพยนตร ์(post-production) 
 

3.6 แนวความคิดการเล่าเร่ืองของภาพยนตร ์
การเล่าเรื่องราวเป็นศิลปะอนัเก่าแก่โบราณของมนุษย์ เพ่ือสรา้งโลกแห่งจินตนาการขึน้อีก

โลกหนึ่ง การเล่าเรื่องหรือการบนนยายตรงกบัภาษาองักฤษว่า ”Narrative” มีท่ีมาจากค ากริยาใน
ภาษาละตินว่า ”Narrare” หมายถึง สาธยาย หรือ บรรยาย (ToRecount และ มีความสมัพนัธก์ับ
ค าว่า ”Gnarus” ในภาษาละติน หมายถึงการรู ้ (Knowing) หรือ ช านาญ มีความสามารถ 
(Skilled) ในเชิงวรรณกรรมนัน้การเล่าเรื่อง หมายถึง เรื่องราวท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเหตกุารณ์ท่ีเป็น
การพูด การเขียนขอ้ความ งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม งานประติมากรรม เพลง ดนตรี รายการ
โทรทศัน ์ภาพถ่าย ภาพยนตรเ์ป็นตน้ อย่างไรก็ตามอาจใช้ค  าว่า “เรื่องราว” (Story) แทน “การเล่า
เรื่อง” (Narrative) ได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงเหตุการณ์ ท่ีรอ้ยเรียงกันเหมือนโซ่มีการกระท า
เช่ือมโยงเข้าดว้ยกัน และมีตัวละครต่างๆ อยู่รายรอบภายใน เรื่อง (Nathan Abrams and Jan 
Udis, 2001) การเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึน้มีล าดบัของความตอ่เน่ืองกนัในเวลา และสถานท่ีใดท่ีหนึ่งมี
ตรรกะของเหตุ และผลท่ีตามมา (Pramaggiore Maria and Tom Wallis, 2008) หรือ เป็นการ
อธิบายล าดบัเหตกุารณ์ทัง้หมดของเรื่อง นอกจากนีก้ารเล่าเรื่องตอ้งประกอบดว้ยแนวความคิด
หลกัอนัเป็น ส่วนส าคญัในเหตกุารณ์ของฉากต่างๆ (Roberta E. Pearson and Philip Simpson, 
2001) การเล่าเรื่องจึงหมายถึงการสรา้งสรรคเ์รื่องราวถ่ายทอดออกมาเป็นส่ือ เช่น นวนิยาย 
ภาพเขียน จิตรกรรม ดนตรี ภาพถ่าย ภาพยนตร ์หรือเรื่องราวจาก ความเป็นจริง ท่ีเกิดขึน้โดยมี
ความคิดหลกัท่ีส าคญัอยูภ่ายในโครงสรา้งของเรื่อง ตรรกะของเหตแุละผลท่ีตามมาตวัละครล าดบั
ความต่อเน่ืองกันของเหตุการณ์สถานการณ์ท่ีถักทอรอ้ยเรียงกันในเวลาใดเวลาหนึ่งผ่านส่ือท่ี
เหมาะสมทัง้ดา้นค าพดู ขอ้ความ และภาพไปสูผู่ร้บัสาร ไดแ้ก่ ผูอ้า่น ผูฟั้ง หรือผูช้ม 
 จุดส าคญัของการเริ่มตน้ศึกษา คือการเล่าเรื่องราว (Story-telling) ซึ่งสองค านีมี้ความ 
หมายไม่เหมือนกันแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดจนเป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Roberta E. 
Pearson and Philip Simpson, 2001) 
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 อริสโตเติล เขียนบทละครกรีกตัง้แต่ยุคแรกเม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว สิ่งท่ีส  าคัญ
หลงเหลือมาถึงปัจจุบันคือกวีนิพนธ์เรื่อง “Poetics” ท่ีอธิบายเก่ียวกับศิลปะ และการละครไว้
มากมาย แมบ้างเรื่องอาจมีการกล่าวถึงไม่ชดัเจน แตใ่นบางประเดน็มีคณุคา่ควรแก่การศกึษา เช่น 
เขาเช่ือว่าจดุก าเนิดของการละครเกิดจากการช่ืนชอบการเลียนแบบธรรมชาติของมนุษยซ์ึ่งหมาย 
ถึงการวาดภาพ การเขียนภาพคน จนกระทั่งถึงการรา่ยร  า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของศิลปะ
ท่ีเรียกว่าการละคร (Drama) ซึ่งอธิบายถึงการเลียนแบบแอ็คชันของมนุษย ์(Mimicry Human 
Action) แบง่ออกเป็นสามประการ คือ ความหมายของการเลียนแบบเปา้หมายของการเลียนแบบ 
และรูปแบบของการเลียนแบบกวีนิพนธ์กล่าวว่า  “บทกวีเป็นการเลียนแบบโดยการบรรยาย
นกัแสดงอาจเล่า หรือบอกสิ่งท่ีเหมือนกับเป็นตวัของโฮเมอร ์(Homer) เอง หรืออาจแสดงเป็นตวั
ละครท่ีมีชีวิต และเคล่ือนไหวอยู่ตอ่หนา้เรา” สิ่งท่ีน่าสนใจในความคิดเห็นของอริสโตเติล คือ ค าท่ี
แตกตา่งกันระหว่างค าว่า “แสดง” (To Show) กบัค าว่า “เล่า” (To Tel) โดย “แสดง” นัน้แฝงอยู่ใน
ค าว่า “เล่า” นั่นคือบทกวีพูดโดยตัวของผู้ประพันธ์เอง หรือใชผ้่านตัวละครซึ่งแนวคิดนีย้ังเป็น
ประเดน็ถกเถียงกนัอยู่โดยไมมี่ขอ้สรุป แตอ่ย่างไรก็ตามความคิดของอริสโตเตลิสามารถอธิบาย ถึง
แนวคิดการเล่าเรื่องอย่างง่ายโดยแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก คือ ทฤษฎีการ
เล่าเรื่อง (Diegetic Theory) หมายถึง การเล่าเรื่องท่ีประกอบดว้ยความหมายตามตวัหนงัสือ หรือ
การพูดท่ีถ่ายทอดโดยตรงซึ่งตรงกบัภาษาองักฤษว่า “A Telling” หรือ การบอกเล่าท่ีเป็นไดท้ัง้การ
พดู และ การเขียน ส่วนท่ีสอง คือ ทฤษฎี การเลียนแบบ (Mimetic Theory) หมายถึง การเล่าเรื่อง
แบบแสดงต่อหนา้ผูช้มตรงกับภาษาองักฤษว่า “A Showing” หรือ การแสดง วิธีการเล่าเรื่องของ
วรรณกรรมมีความคลา้ยคลึงกับการแสดงโดยอาจใชท้ฤษฎีการเล่าเรื่อง (Diegetic Theory) ใน
งานจิตรกรรมไดถ้า้สมมตุิใหภ้าพเขียนเป็นเสมือนกบัการถ่ายทอดในเชิงภาษาความแตกตา่งของ
แนวคิดอริสโตเติลสามารถเปรียบเทียบหลกัส าคญัของการบรรยายทัง้สองรูปแบบ และคน้หาว่า
การเลา่เรื่องของภาพยนตรน์  ามาใชใ้นแตล่ะรูปแบบไดอ้ยา่งไร (David Bordwell, 1997) 
โครงสรา้งการเลา่เรื่องของอรสิโตเตลิ (Aristotle’s Narrative Structure Concept 
 ความหมายของค าวา่ ”Mimesis” จากงานนิพนธ ์”Poetics” ของอลิซโตเติล้ซึ่งพยายามหา
เหตผุลว่าท าไมตวัละครเรื่องหนึ่งจึงประสบความส าเรจ็ในขณะท่ีอีกเรื่องหนึ่งลม้เหลวความคิดใน
บางเรื่องท่ีหวงั action ส าคญัควรเกิดขึน้นอกเวที หรือในเวทีแมว้่าแนวคิดหลกัการไดร้บัสมัยไป
แลว้ก็ตามแตย่งัมีอีกหลายแนวความคิดยงัคงมีคณุคา่ลงเหลืออยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ือว่า
ละครเริ่มตน้เม่ือปัญหาความยุ่งยากเกิดขึน้ และจบลงเม่ือปัญหาทุกอย่างยุติซึ่งความเช่ือของ
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อรสิโตเติลอา้งดงู่ายธรรมดา แตก็่เป็นพืน้ฐานของงานละครทกุประเภท ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัซึ่ง
ความคดิของอรสิโตเตลิสามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งันี ้
 

 
 

ภาพ 4 แสดงการเล่าเร่ืองแบบ 3 Act Structure 
 

เสน้แนวนอน   หมายถึง  เวลา หรือ ระยะเวลาท่ีเนือ้เรื่องด าเนินไป  
สว่นเสน้แนวตัง้  หมายถึง  ความตงึเครียดท่ีคอยทวีความรุนแรง และเพิ่มระดบัมากขึน้ 
 

ความตึงเครียด จึงหมายถึงสภาพทางกายภาพไดแ้ก่การแสดง หรือ action ท่ีส่ือดา้น
อารมณ ์และ จิตใจเกิดขึน้ทัง้สองดา้นพรอ้มกนัเพราะในละครตอ้งมีปัญหาเป็นอปุสรรคขวางกัน้ตวั
ละครนีใ้หบ้รรลเุปา้หมาย และ ระดับของปัญหาจะมีความแตกต่างกนัปัญหามีมากขึน้เท่าใดก็จะ
สรา้งความตงึเครียดใหก้บัตวัละครท่ีจะตอ้งแกปั้ญหา เพ่ือกา้วขา้มอปุสรรคใหม้ากขึน้เท่านัน้ความ
ต่ืนเต้นของละครก็จะเพิ่มมากขึน้สิ่งส  าคัญคือเนือ้หาของเรื่องมักไม่เริ่มต้นตรงจุดต ่าสุดของ
เสน้แนวตัง้ ท่ีเป็นจดุปราศจากความตงึเครียด ขณะเดียวกนัเรื่องก็ไมส่ามารถเริ่มตน้ท่ีจดุสงูสดุของ
เสน้นีไ้ด ้เพราะไม่สามารถด าเนินในส่วนท่ีเหลือของเรื่องต่อไปไดน้อกจากจะตอ้งเร่งเรื่องใหต้ึง
เครียดมากขึน้จนกระทั่งจบการเริ่มตน้ท่ีปลายจุดใดจุดหนึ่งของสองจุดนีจ้ะไม่กระท ากัน เพราะ
ขาดจดุเหลา่ผูช้ม ดงันัน้จึงควรเริ่มตน้จากจดุใดจดุหนึ่งท่ีอยูเ่หนือจดุต ่าสดุเล็กนอ้ยของเสน้แนวตัง้ 
แลว้ค่อยเพิ่มความตึงเครียดของแต่ละฉากทีละนอ้ยจนกระทั่งถึงจุดส าคญัสูงสุดของเหตุการณ ์
หรือ จดุไคลแมกซ ์แลว้ใหอ้อกจากจดุนีอ้ยา่งรวดเรว็ท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าไดเ้รียกวา่จดุคล่ีคลายเรื่อง 
 
 
 



 144 

การเลา่เรื่องในภาพยนตร ์(Narrative in Film) 
 สิ่งท่ีสรา้งความโดดเด่นใหก้ับการเล่าเรื่องในภาพยนตร ์คือแนวคิดของการเล่าเรื่อง ตอ้ง
ถ่ายทอดการแสดงท่ีเป็นจรงิบนจอภาพยนตร ์การตดัตอ่ความเขา้ใจในตวัละครส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบั
พลงัการล าดบัภาพจากช็อตหนึ่งไปยงัอีกช็อตหนึ่งผสมผสานกับวิธีการน าเสนอ มิติเหล่านีจ้ะช่วย
ชีใ้หเ้ห็นวา่การเลา่เรื่องของภาพยนตรเ์พียงดา้นเดียวไมส่ามารถครอบคลมุการเลา่เรื่องทัง้หมดของ
ภาพยนตรไ์ด ้และ องคป์ระกอบแตล่ะส่วนของภาพยนตรห์ากน ามาแยกออกจากกันก็ไม่สามารถ
เกิดพลงัมากเท่ากบัการน าภาพมาตดัตอ่รวมเขา้เป็นหนึ่งเดียวภาพยนตรจ์งึเป็นศิลปะแห่งการเล่า
เรื่องราวดว้ยภาพ และ เสียงทรงพลงัท่ีสามารถเขา้ถึงผูช้ม ไดอ้ยา่งรวดเรว็ท่ีสดุของส่ือประเภทหนึ่ง
ในยคุปัจจบุนัการเล่าเรื่องในภาพยนตรบ์นัเทิงนัน้ มกัเริ่มเรื่องดว้ยการเปิดเผยใหเ้ห็นลกัษณะนิสยั
ของตวัละครแลว้สรา้งปัญหาท่ีผกูตวัละครใหแ้น่นเพ่ือเป็นการบอกใหผู้ช้มรูว้่าเรื่องของภาพยนตร์
จะด าเนินไปอย่างไร มีใครเขา้มาเก่ียวขอ้งกับปัญหานีบ้า้ง ทัง้ปัญหาภายนอก และ ภายในจิตใจ 
รวมถึงสไตล์ของภาพยนตร ์และ จบเรื่องด้วยข้อยุติของความขัดแย้ง  ความดีงาม คุณธรรม 
จริยธรรม ความจรงิ ความเป็นธรรม ศกัดิศ์รีของตวัละครเป็นตน้ตวัอย่างในภาพยนตรเ์ร่ืองโหมโรง 
2547 ของ อิทธิสนุทร วิชยัรกั ความพา่ยแพข้อง ศร ตอ่ขนุอิน ในครัง้แรกเขากลายเป็นคนท่ีสญูเสีย
ความภาค ภูมิใจในตวัเองแต่ตอ้งหนักลบัมาต่อสูก้บัขุนอินใหม่ ถา้หาก ศร ตดัสินใจยอมแพย้่อม 
หมายถึง การยอมรบัการ ถกูฉีกหนา้จากขนุอินท่ีเล่นเพลง แลว้ระนาดทบัเพลงของเขา เรื่องราวก็
จะยตุิลงไม่มีอะไรเกิดขึน้ ขนุอินปราศ จากคูต่อ่สู ้และพระเอกถกูย ่ายีศกัดิศ์รีเร่ืองก็ยตุลิงไดใ้นตอน
เปิดเรื่องการตัดสินใจต่อสู้ของ ศร ในเวลาต่อมา ท าให้เข้าสู่การเล่าเรื่อง เจอกับปัญหาความ
ขดัแยง้ทัง้ภายนอก และ ภายในจิตใจการท่ีขนุอินสามารถก าราบ ศร นกัระนาดเอกได ้เป็นเหตใุห้
เขาตอ้งหาทางแก้มือเป็นปัญหาภายนอก ส่วนปัญหาภายใน คือ ศร ยอมรบั ความกลัวในการ
ประชันระนาดเอกท่ีอาจตอ้งสูญเสียศกัดิ์ศรีอีกครัง้หนึ่งก็ได ้ปัญหาในเนือ้เรื่องถูกยกไปสู่ระดับ
ความขดัแยง้ท่ีสงูขึน้ ท าใหชี้วิตของตวัละครไม่เหมือนเดิมอีกตอ่ไป การเขา้สู่ช่วงของการประเชิญ
หนา้จนกลายเป็นอปุสรรคท่ียิ่งใหญ่ของศรการสรา้งปัญหาใหก้บัตวัละครหลกัมีความซบัซอ้นมาก
ขึน้เท่าใด ย่อมเป็นการกระตุน้ใหต้วัละครตอ้งพยายามเอาชนะอปุสรรคเพ่ือกา้วไปสู่จุดสงูสุดของ
ความตึงเครียดมากเท่านัน้ แลว้ จึงพลิกผนัไปสู่ความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาต่อมา การเล่าเรื่อง
ในตอนจบมกัแสดงใหเ้ห็นถึงการต่อสูท้ัง้ทางร่างกาย และจิตใจกับปัญหาภายนอก และ ภายใน
ของตวัละครความตึงเครียดลีลาการเล่นดว้ยการเขา้ถึงจิตใจ ในศิลปะดนตรีอย่างแทจ้ริงของ ศร 
จนในท่ีสุดก็สามารถเอาชนะขุนอินดว้ยความสามารถ และจิตใจดว้ยความ เคารพเป็นการสรา้ง
ความประทบัใจ และเอาชนะใจทุกคนดว้ยในเวลาเดียวกัน ฉะนัน้การเล่าเรื่องในภาพยนตร ์จึงมี
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ความโดดเด่นไม่ตอ้งสนใจกับชีวิตจริง แต่จะเป็นเครื่องมือท่ีดีท่ีช่วยสรา้งความขัดแยง้ของเรื่อง
ดงักลา่ว และ เผยใหเ้ห็นสว่นลกึของจิตวิญญาณมนษุยใ์นตวัละครใหมี้ความสมัพนัธก์ลมกลืนกนั 
 เสน้โคง้ หรือ เสน้กราฟของการเล่าเรื่องถือเป็นหลกัพืน้ฐานในการเล่าเรื่องของภาพยนตร ์
ความซบัซอ้นของเรื่องจะประกอบดว้ยปัญหาตา่งๆ มากมายใหค้วามลึกทัง้ภายนอก และ ภายใน
จิตใจตวัละครซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้รื่องจะมีจุดตึงเครียดสูงสุด แลว้คล่ีคลายลงเพ่ือเขา้สู่จุดจบของ
เรื่องพรอ้มกนั แตถ่า้ปัญหาทัง้สอง คล่ีคลายลงในเวลาท่ีตา่งกนั หมายถึงการมีจดุส าคญัสงูสุดของ
เหตกุารณส์องจดุ คือจดุสงูสดุทางอารมณ ์ของปัญหาภายนอก และ ปัญหาภายในอาจสรา้งความ
สบัสนจนไม่สามารถตดัสินใจไดว้่าควรจบลงท่ีจดุใด ซึ่งอาจจะท าใหผู้ช้มไม่สบอารมณน์กั ปัญหา
ทัง้ภายนอก และ ภายในนีจ้ะตอ้งรอ้ยผ่านเสน้กราฟโคง้ของเนือ้เรื่อง ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเสน้โคง้ถูก
แยกออกเป็นสามส่วนโดยเรียกว่า “องก”์ เป็นโครงสรา้งทัง้สามองก ์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์
บนัเทิงส่วนใหญ่มกัเล่าเรื่องผ่านรูปแบบโครงสรา้งสามองกนี์ ้ไดแ้ก่องกห์นึ่ง คือ การเปิดเรื่อง องก์
สอง คือ การเผชิญหนา้ของความขดัแยง้ องกส์าม คือ บทสรุปของเรื่องเปรียบเทียบโครงสรา้งของ
เรื่องง่ายๆ คือ องคแ์รก พระเอกขึน้ตน้ไมเ้ป็นการเริ่มสรา้งปัญหาใหก้บัตวัละคร องก์ท่ีสองปากอ้น
หินใสเ่ขาคือสรา้งความยุง่ยาก และองกส์ามเอาเคา้ลงจากตน้ไมคื้อการแกปั้ญหาใหก้บัตวัละคร 
 ซเวเทน โทโดรอฟ (Tzvetan Todorov) 1939-Present นักปรชัญาเชา้บันเกเรียน ผูเ้ขียน
หนงัสือ และ บทความเก่ียวกบัทฤษฎีวรรณกรรม และ ทฤษฎีวฒันธรรมใหค้วามเห็นเก่ียวกับการ
เล่าเรื่องว่าประกอบดว้ย สามตอน ท่ีแตกตา่งกัน คือตอนตน้ ตอนกลาง และตอนจบ เช่นเดียวกับ
การเลา่เรื่องในแนวภาพยนตรข์องฮอลลีวูด้ ท่ีมีความเขา้ใจง่าย จึงเป็นท่ีนิยมของผูช้มเพราะมีโครง
เรื่องประกอบด้วยตอนต้น เป็นตอนท่ีสงบนิ่งของการเปิดเรื่องภาวะท่ีอยู่ในความสมดุล และ
กลมกลืนผูช้มจะไดรู้จ้ักกับตัวละครส าคัญเวลาสถานท่ี และเหตุการณ์ของเรื่องท่ีก าลังเกิดขึน้ 
ตอนกลาง คือ ส่วนท่ีเผยใหเ้ห็นความสบัสนวุ่นวายภายใตค้วามเงียบ ของตอนตน้ปัญหาเริ่มทยอย
เขา้มาเป็นระยะเป็นวิธีดึงผูช้มใหร้วมไปกับเนือ้เรื่อง และ ติดตามตวัละครหลกัผ่านปัญหา การ
ผจญภัยอุปสรรคความขดัแยง้จนกระทั่งกา้วเขา้สู่ส่วนท่ีสามของเรื่อง คือ ตอนจบเรียกว่าความ
สงบครัง้ใหม่เม่ือปัญหาไดร้บัการแก้ไขแลว้ ความกลมกลืน และ ความสมดุลจะกลบัเขา้สู่ภาวะ
เดิมอีกครัง้หนึ่ง การเล่าเรื่องในภาพยนตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง แต่ชีวิตมนุษยน์ัน้ปราศจาก
โครงสรา้งไม่มีองกห์นึ่งสอง และ สามทกุชีวิตมีชว่งเวลาสัน้สัน้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเหมือนกบัเสน้กราฟ
โคง้ของละคร บางครัง้สุขสบายบางครัง้ทุกขแ์สนสาหสั และ ท่ีส าคญัเรื่องราวในภาพยนตรจ์ะไม่
ลอกเลียนแบบชีวิตจรงิทัง้หมด แตจ่ะเลือกหยิบเอาเฉพาะสว่นท่ีส าคญัของชีวิตมาน าเสนอเพ่ือเผย
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สจัธรรมท่ีซ่อนอยู่ภายใตส้ิ่งท่ีไรค้วามหมาย แมว้่าจะไม่สามารถแสดงใหเ้ห็นความจริงไดล้ึกมาก
เทา่ชีวิตจรงิแตอ่ยา่งนอ้ยท่ีสดุก็สามารถท าใหผู้ช้มเห็น และเขา้ใจได ้
 
ภาพยนตรท่ี์เลา่เรื่องราวเรียงล าดบัเหตกุารณ ์ 
กบัภาพยนตรท่ี์เลา่เรื่องราวไมเ่รียงล าดบัเหตกุารณ ์ 
| Linear and Nonlinear Narrative Film 
 ภาพยนตรท่ี์เลา่เรื่องราวเรียงล าดบัเหตกุารณ ์(Linear Narrative Film) ส่วนใหญ่หมายถึง 
การเลา่เรื่องราวโดยทั่วไปท่ีมีเหตกุารณเ์กิดขึน้แบบตรงไปตรงมาเรียงตามล าดบัเวลาตามเหต ุและ
ผลท่ีหยิบยกขึน้มาเล่าอยู่ภายในโครงสรา้งของเรื่องราว ไดแ้ก่ ตอนเริ่มตน้ (Beginning) ตอนกลาง
เรื่อง (Middle) และ ตอนจบเรื่อง (End) โดยตอนเริ่มตน้กบัตอนจบมีความสมัพนัธก์นัในเชิงตรรกะ 
ขณะท่ีภาพยนตรท่ี์เล่าเรื่องราวไม่เรียงล าดับเหตุการณ์ เป็นการเล่าท่ีไม่ตรงไปตรงมา หรือไม่
สมัพนัธก์นัระหว่างฉากตอ่ฉากหรือซีเควนสต์่อซีเควนส ์เรียกว่า “Nonlinear Narrative Film” การ
เลา่เรื่องท่ียอกยอ้นไมต่รงไปตรงมา ไมเ่รียงล าดบัเวลาและเหตกุารณใ์นภาพยนตร ์ประเภทนีท้  าให้
เห็นมิตใินการเลา่เรื่องใหม ่ๆ ซึ่งการเล่าเรื่องราวในลกัษณะนีไ้มใ่ชข่อง แปลกใหม ่แตเ่ป็นรูปแบบท่ี
มีมานานแลว้ตัง้แต่ภาพยนตรข์อง Luis Bunuel ในเรื่อง Un Chien Andalou (1929) และวิธีท่ีใช้
กันมากท่ีสุดส าหรบัเรื่องราวท่ีไม่เรียงล าดบั เหตุการณ์คือ การยอ้นอดีต (Flashback) โดยการ
น าเอาเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในอดีตของภาพยนตรม์าแทรกเหตกุารณใ์นฉากปัจจุบนัเพ่ือขยายเรื่อง 
ราวในขณะนั้นให้ชัดเจนขึน้ หรือเป็นการร  าลึกถึงอดีตของตัวละครอีกวิธีหนึ่ง  คือการใช้การ
คาดการณ ์ในอนาคต (Flashforward) โดยการขา้มเรื่องราวในปัจจบุนัไปสู่เหตกุารณใ์นอนาคต ท่ี
ยังไม่เกิดขึน้แล้วกลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันใหม่อีกครัง้หนึ่งเป็นการบอกเหตุการณ์  หรือการ
ท านายล่วงหนา้ ช่วยกระตุน้ใหผู้ช้มคอยติดตามว่าเหตกุารณ์ในอนาคตนัน้จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร  
ปัจจบุนัภาพยนตรท่ี์มีการเล่าเรื่องแบบ “Nonlinear Narrative” มีความซบัซอ้นมากขึน้สรา้งความ
สนกุสนาน และความบนัเทิงใหก้บัผูช้มมาแลว้หลายเรื่อง " ภาพยนตรเ์รื่อง Memento (2001) เรื่อง 
Babel (2006) เรื่อง Inception (2010) เรื่อง Final Destinations (2013) เป็นตน้ 
 
ภาพยนตรท่ี์เลา่เรื่องราวโดยปราศจากชว่งเวลาของเหตกุารณ ์ 
และภาพยนตรท่ี์เป็นเรื่องจรงิ | Non-narrative and Nonfiction Film 
 การเล่าเรื่องประเภทหนึ่งท่ีมีการเล่าเรื่องราวโดยปราศจากช่วงเวลาของเหตกุารณ ์(Non-
narrative) ไดแ้ก่ภาพนิ่ง งานประติมากรรม ภาพเขียน กระดาษบุผนัง หรือเพดาน (Wallpaper) 
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หรืองานประดบัตกแต่ง (Decorative Arts) เป็นตน้ ใน ขณะท่ีภาพยนตรแ์ละโทรทศันเ์ป็นการเล่า
เรื่องราวท่ีมีล าดบัของเวลาและเหตกุารณ ์(Narrative) ชดัเจนจงึมีความแตกตา่งกนั 
 ส่วนงานวรรณกรรมเป็นการเล่าเรื่องราวท่ีมีล าดบัของเวลา และเหตุการณ์ เช่นเดียวกับ
ภาพยนตร ์และโทรทศันแ์ต่มีความยุ่งยากในการอธิบายเพราะตวังานเป็นสิ่งพิมพ์ท่ีหยุดนิ่งมีขอ้ 
ความตวัอกัษรท่ีแยกเป็นค าไม่ติดกันอยู่ในแต่ละหนา้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอ่านเพ่ือท าใหเ้รื่อง 
ราวด าเนินไปตามล าดบัซึ่งการล าดบัหนา้นีเ้ป็นการสะทอ้นถึงการใชเ้วลาในการอา่นนอกจากนีก้าร
อ่านจากตัวอักษรหรือข้อความยังท าให้เกิดอารมณ์ และความรูส้ึกขึน้กับผู้อ่านอีกดว้ยท านอง
เดียวกบัดนตรีท่ีหอ้งของตวัโนต้ปราศจากเวลาในการเล่าเรื่องราวจงึจ าเป็นตอ้งมีการอา่น และการ
บรรเลงเครื่องดนตรีตามโนต้เพลงจงึท าใหเ้กิดเรื่องราว (Narrative) ขึน้ 
 การน าเรื่องราวท่ีไรช้่วงเวลาของเหตุการณ์มาใช้ในภาพยนตรเ์รียกว่า “Nonnarra tive  
Film” จึงหมายถึงการเล่าเรื่องท่ีไม่เนน้เรื่องราวแตใ่ชภ้าพตา่ง ๆ ในการส่ือความหมาย เช่นภาพท่ี
เป็นชุด หรือแถบแถว (Lists) ภาพซ า้ (Repetition) หรือ ภาพความแตกต่าง (Contrasts) เป็น
โครงสรา้งเรื่องราวของมนัเอง เชน่ภาพยนตรเ์รื่อง Koyaanisqatsi (1983) 
 Koyaanisgatsi เป็นภาพยนตรส์ารคดีท่ีเล่าเรื่องราวโดย มีการใชเ้ทคนิคการถ่ายภาพชา้ 
(Slow-motion) การถ่ายภาพท่ีละเฟรมในเวลาท่ีเท่า ๆ กัน (Time-lapse Photography) การใช้
ภาพซ า้ (Repetition) ภาพแตกต่าง (Contrast) หรือการใช้ ภาพท่ีเป็นชุด หรือแถบแถว (List) 
ปราศจากช่วงเวลาของเหตกุารณ ์หรือเป็น “Nonnarrative Film” เช่นการใชภ้าพแสงเงาท่ีแตกตา่ง
กนัของแกรนดแ์คนย่อนทะเลทรายอรโิซนา และกอ้นเมฆท่ีอยูใ่นชดุของซีเควนสเ์ดียวกนั หรือภาพ
ชดุตึกอาคาร และ ภาพอาคารท่ีถูกรือ้ท าลายภาพต่าง ๆ ในแต่ละช็อตเหล่านี ้ไม่มีบทบรรยาย มี
ความหมายคลมุเคลือไม่ชดัเจน แต่เม่ือน ามารอ้ยเรียงกนักลบัสรา้งความหมายขึน้มาใหม่โดยส่ือ
ถึงภูมิทัศนป์ระเทศอเมริกาท่ีก าลังถูกท าลาย แสดงถึงชีวิตท่ีขาดความสมดุล และการแก่งแย่ง
ทรพัยากร จงึท าใหเ้รื่องราวมีพลงัและอารมณเ์พิ่มสงู 
 สว่นภาพยนตรท่ี์เป็นเรื่องจริง (Nonfiction Film) มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกบัภาพยนตรส์าร
คดี (Documentary Film) เพราะมีแนวความคิดส าคญัท่ีน าเสนอความจรงิอธิบายถึงปรากฏการณ์
ของเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จริงของคน สถานท่ีมากกว่าเรื่องท่ีถกูแตง่ขึน้ หรือสรา้งเรื่องราวขึน้มาใหม ่
ตวัอย่างเช่นภาพยนตรส์ารคดีเรื่องตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2011) ท่ีสรา้งเก่ียวกับ
ประวัติชีวิตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งอโยธยากับภาพยนตรเ์รื่อง ต านานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ภาค1-5 (2550-2557) ซึ่งเรื่องแรกใชเ้รื่องราวของนักวิชาการ นักประวตัิศาสตร ์
ภาพเขียน รวมถึงนักเขียนร่วมสมยัท่ีเขียนเรื่องราวเพ่ือแสดงใหเ้ห็นขอ้เท็จจริง และประเด็นการ



 148 

ตอ่สูเ้พ่ือกอบกูเ้อกราชของอดีตพระมหากษัตริยแ์ห่งอโยธยาท่ียิ่งใหญ่ของคนไทยในปัจจบุนั ส่วน
ภาพยนตรเ์รื่องท่ีสอง ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1-5 เป็นการสรา้งขึน้มาจากขอ้มูล
เดียวกนั แตส่รา้งขึน้มาเพื่อความบนัเทิงท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่ายกว่า 
 อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ท่ีเล่าเรื่องราวโดยปราศจากช่วงเวลาของเหตุการณ์ (Non-
narrative Film) และ ภาพยนตรท่ี์เป็นเรื่องจริง (Nonfiction Film) นีน้อกจากมีความเก่ียวขอ้งกับ
ภาพยนตรส์ารคดีแลว้ยงัถือเป็นสองแนวคิดท่ีส าคญัของความแตกต่างระหว่างการเล่าเรื่องราว
เก่ียวกับข้อเท็จจริง (Factual Description) กับการแต่งเรื่องราวขึ ้นมาใหม่  (Fictional Re-
creation) อีกดว้ยซึ่งทัง้สองความคิดโตแ้ยง้กนัมาตลอดระยะเวลาอนัยาวนานของประวตัิศาสตร์
ภาพยนตร ์
 ดงันัน้ภาพยนตรท่ี์เล่าเรื่องราวโดยปราศจากชว่งเวลาของเหตกุารณ ์(Nonnarrative Film) 
เช่นเรื่อง Koyaanisqatsi (1983) กับภาพยนตรท่ี์เป็นเรื่องจริง (Nonfiction Film) เรื่อง ตามรอย
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (2011) นี ้จงึมีความคลมุเคลือเปิดโอกาสใหมี้การโตแ้ยง้เก่ียวกบัความ
จริงประเด็นส าคัญจึงอยู่ท่ีการมองโลกของภาพยนตรท์ั้งสอง แม้ว่าจะมีความทับซ้อนกันใน
ภาพยนตรส์ารคดีโดย “Non-narrative Film” อาจเป็นเรื่องแต่งขึน้มาทัง้หมด หรือบางส่วน และ
ในทางกลับกัน “Nonfiction Film” สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันกับการเล่าเรื่อง (Narrative) 
นอกจากนี้ควรระลึกเสมอว่าความแตกต่างของความหมายระหว่าง Nonfiction และ Non-
narrative อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามประวตัิศาสตรห์รือการรบัรูข้อ้มูลใหม่ๆ เช่น ภาพยนตรส์ารคดี
เรื่อง Nanook of the North (1922) ท่ีสรา้งในทศวรรษท่ี 1920 แต่เม่ือเวลาผ่านไปขอ้มูลความรู ้
และ ขอ้เท็จจริงถูกเปิดเผยจึงกระทบตอ่ความเป็น“Nonfiction”ของภาพยนตรเ์รื่องนีอ้ย่างไรก็ตาม
ควรมีการจ าแนกภาพยนตรป์ระเภทอ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มกลุม่ของภาพยนตรใ์หมี้ความชดัเจนมากขึน้ 
 
มมุมองของการเลา่เรื่อง | Narrative Point-of-View 
 มมุมองของการเล่าเรื่องเป็นการน าผูช้มสู่เรื่องราวซึ่งมุมมองของการเล่าเรื่อง หรือรูปแบบ
หรือวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตรเ์ป็นวิธีท่ีคลา้ยกับการเล่าเรื่องในวรรณกรรม หรือละครเวทีท่ีถ่าย 
ทอดเรื่องราวไปสูผู่ช้มวา่เป็นมมุมองของใครตัวละครท่ีถกูใชใ้นการเล่าเรื่องนีเ้รียกวา่ผูเ้ลา่เรื่องเป็น
ตวัละครท่ีใชเ้ช่ือมโยงกบัผูช้มเพ่ือรบัรูเ้หตกุารณร์ว่มกนั เช่น การเล่าเรื่องผ่านมมุมองบคุคลท่ีหนึ่ง 
(First Person) ท่ีมีมมุมองในเรื่องราวของตวัละครโดยตรง และมีผูช้มเขา้ไปรว่มในเหตกุารณด์ว้ย 
กันรูเ้รื่องราวเท่ากัน เพ่ือสรา้งความเง่ือนง าซึ่งมิใช่หมายถึงผูช้ม และเป็นมุม ท่ีใชก้ันมากท่ีสุดใน
ภาพยนตรส์  าหรบัการถ่ายทอดเรื่องราว ตัวอย่างเช่น ในภาพยนตรป์ระเภทต่ืนเตน้ เรา้ใจ เรื่อง 
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Fatal Attraction (1987) ของ Adrian Lyne ในฉากสุดท ายของเรื่องท่ีผู้ชมคาดไม่ถึงว่า  Alex 
Forest (Glenn Close) ท่ีถูก Dan Gallager (Michael Douglas) กดจมอ่างอาบน า้ตายแต่ก็กลับ
ลกุขึน้มาพรอ้มกบัมีดจู่โจมเขาอย่างไม่ทนัระวงัตวั ท าใหผู้ช้มกรีดรอ้งดว้ยความตกใจเพราะผูช้ม
เช่ือว่าเธอเสียชีวิตแลว้ซึ่งรบัรูเ้หมือนตวัละครในขณะนัน้ อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องส่วนใหญ่แลว้
มกัไม่ใชบุ้คคลท่ีหนึ่งเล่าตลอดทัง้เรื่องยกเวน้ภาพยนตรบ์างเรื่อง เช่น Lady in the Lake (1947) 
ของ Robert Montgomery ใชม้มุมองท่ีแปลกของบุคคลท่ีหนึ่งเล่าตลอดทัง้เรื่องโดยผูช้มสามารถ
มองเห็นเหตกุารณ ์และไดย้ินเสียงเชน่เดียวกบัตวัละครโดยมองเห็นตวัเองผา่นกระจกเงา นอกจาก 
นัน้ไม่สามารถมองเห็นตวัเองไดเ้ลย มุมมองประเภทนีมี้ลักษณะคลา้ยกับมุมกลอ้งแทนสายตา 
(Subjective Camera Angle) ของตวัละคร 
 มุมมองอีกประเภทหนึ่งเป็นมุมมองของบุคคลท่ีหนึ่ง เช่นเดียวกันแต่ถูกเล่าผ่านบุคคลท่ี
สาม (Third Person) เป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามา ท่ี เรื่องโดยเห็น เหตุการณ์ทั้งหมด 
(Omniscience) เป็นการใช้ตัวละครเล่าเรื่องของตัวละครเอง (Story within Story) เช่นเรื่อง A 
River Runs Through It (1992) ท่ีใช้เสียงของ Norman ตอนวัยชราเล่าเรื่องของตนเองตอนเปิด
เรื่องในบางชว่งบางตอน และตอนจบเรื่อง 
 การใชม้มุมองท่ีหนึ่ง และท่ีสามในภาพยนตรม์กัใชส้ลบักนัเพ่ือใหผู้ช้มมีอารมณร์ว่ม หรือ
ต่ืนเตน้ไปกบัเหตกุารณใ์นบางครัง้ผูเ้ขียนบทภาพยนตรอ์าจตอ้งการใหผู้ช้มเห็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ทั้งหมดมากกว่า (Unrestricted Narration หรือ Omniscient) โดยการน าผู้ชมให้รบัรูเ้หตุการณ์
กลบัไปกลบัมาระหวา่งตวัละคร และ เหตกุารณใ์นเรื่อง ผูช้มสามารถเห็นเหตกุารณว์่าอะไรจะเกิด
ขึน้กับตวัละครใดขณะท่ีตวัละครไม่รูต้วั ผูช้มจะรูส้ึก “ลุ้น” ตลอดเวลาก่อใหเ้กิดผลกระทบทาง
อารมณ์เช่นเดียวกับผู้ชมท่ีรูเ้หตุการณ์เท่ากับตัวละคร (Restricted Narration) มุมมองท่ีผ่าน
บุคคลท่ีสามนีค้ลา้ยกับมุมกลอ้งเฝ้าดูเหตุการณ์ (Objective Camera Angle) ของตวัละคร เช่น 
ในภาพยนตรป์ระเภทเขย่าขวญั (Thriller) ท่ีผูช้มจดจ าไม่รูลื้ม เรื่อง Psycho (1960) ของ Alfred 
Hitchcock ในฉากท่ี Lila Crane (Vera Miles) นอ้งสาวของ Marian (Janet Leigh) ท่ีติดตาคน้หา 
พ่ีสาวท่ีหายไปในบา้นของ Norman Bates (Anthony Perkins) Lila เดินมาท่ีทางลงหอ้งใตด้ินแลว้
หยุดหมุนตัวก่อนตัดสินใจเดินลงไปจุดนีเ้ป็นจุดท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ให้กับผู้ชม เป็นอย่างมาก
เพราะผูช้มรูว้า่จะเกิดอนัตรายขึน้ และอยากจะบอกกบัเธอวา่ไมค่วรลงไปใหร้ีบหนีออกมาเทคนิคนี ้
เป็นเทคนิคท่ี Alfred Hitchcock น ามาใชส้รา้งความตื่นเตน้ใหก้บัผูช้มในภาพยนตรห์ลายเรื่อง 
 การเลือกใชเ้ทคนิคใดเทคนิคหนึ่งนีข้ึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูก้  ากบั เพราะใหผ้ลท่ีแตก 
ต่างทางดา้นอารมณก์ับผูช้ม ตวัอย่างเช่น ในมุมมองท่ีผูช้มไม่ทราบเหตุการณ์ล่วงหนา้ หรือรบัรู ้
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เหตกุารณท่ี์เท่ากบัตวัละคร (Restricted Narration) ในฉากท่ีมีระเบิดซุกซ่อนในท่ีชมุชนแลว้ทนัใด
นัน้ก็ระเบิดขึน้โดยท่ีผูช้มไม่รูต้วัมาก่อนสามารถช็อคผูช้มไดอ้ย่างทนัทีทนัใด ขณะท่ีฉากเดียวกนันี ้
ถา้หากผูช้มรูว้า่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ก่อนเพราะเห็นวา่ใครเป็นมือระเบดิและรูอี้กดว้ยว่าจะระเบิดขึน้
เม่ือใดโดยอาจเห็นเวลาท่ีก าลงันบัถอยหลงัถา้หาก ว่าก าหนดใหต้วัละครเดินเขา้เดินออกในฉาก
นัน้สาละวนพูดคุยกับโทรศพัทมื์อถือ ผูช้มก็จะถูกดึงให้เขา้ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ ท าใหเ้กิด
ความรูส้ึกอยากจะบอกกับตวัละครว่าใหร้ีบวางโทรศพัทแ์ลว้ออกไปจากท่ีนั่นเพราะมีระเบิดเวลา
ซุกซอ่นอยูก่ารใชม้มุมองแบบนีเ้ป็นการสรา้งความกระวนกระวายใจกบัผูช้มไดเ้ป็นอย่างมาก 
 
สาเหต ุและผล | Cause and Effect 
 สาเหตุและผล เป็นกระบวนการโต้แย้งด้วยเหตุ และผล หรือท่ีเรียกว่า “Dialectical 
Process” เป็นท่ีรูจ้ัก และใชก้ันมาตัง้แต่สมัยของเพลโต (Plato) เกิดขึน้เม่ือกระบวนการโตแ้ย้ง 
(Anti-thesis) ท าทายความ รู้เดิม  (Thesis) ก็จะเกิดการสังเคราะห์ความ รู้ความคิด  หรือ
สถานการณ์ขึน้ (Synthesis) แล้วจึงกลายเป็นความรู้ท่ีถูกช าระใหม่อีก (Thesis) เป็นวัฏจักร
ต่อเน่ืองกันไปไม่สิน้สุดสาเหตุ และผลนีมี้ความจ าเป็นต่อภาพยนตรบ์ันเทิงแต่อาจไม่มีความ
จ าเป็นส าหรบัภาพยนตรศ์ิลปะ อาวองการด์ นอกกระแส หรือภาพยนตรแ์นวทางเลือกอ่ืนๆ ใน
ปัจจบุนั 
 ตัวอย่างเช่นภาพยนตรเ์รื่อง Scream (1996) เป็นตัวอย่างท่ีดีในการใช้ สาเหตุและผล 
(Cause and Effect) ในเย็นวนัหนึ่ง เคซ่ี (Casey) อยูใ่นบา้นคนเดียวตามล าพงัก าลงัท าป๊อปคอรน์
เม่ือเสรจ็แลว้เธอตัง้ใจวา่จะชมวีดิโอภาพยนตรแ์นวสยองขวญั ซึ่งถา้หากไมมี่เหตกุารณใ์ดๆ เกิดขึน้
ก็เหมือนเรานั่งดู เคซ่ี ท าป๊อปคอรน์แลว้ชมภาพยนตรส์ยองขวญัจนจบเรื่องและไม่มีอะไรเกิดขึน้ 
แตเ่หตกุารณเ์ริ่มพลิกผนัเม่ือมีเสียงโทรศพัทด์งัขึน้ แลว้เธอก็รบัโทรศพัทจ์ากนัน้เธอก็เริ่มถกูคกุคาม 
และผลของสถานการณ์อันใหม่ก็คือ เคซ่ีตกอยู่ในอันตรายจากฆาตกรต่อเน่ือง สรา้งความ
หวาดกลวัใหก้บัเธอท าใหก้ระบวนการของ “สาเหตแุละผล” ด าเนินตอ่ไป 
 เรื่องราวในภาพยนตรส์่วนใหญ่มกับรรยายเรื่องในลกัษณะล าดบัเหตกุารณท่ี์ตรงไปตรงมา
คือ มีการด าเนินเรื่องตรงไปขา้งหนา้ ตัง้แตต่อนแรกเปิดเรื่องจนกระทั่งเขา้สู่ตอนจบของเรื่อง โดย
เช่ือมเหตกุารณ์ท่ีเล่าเขา้ไวด้ว้ยกันผ่านความสมัพนัธข์องสาเหตแุละผล ท่ีตามมาซึ่งเป็นเหตเุป็น
ผลกนั ดงันัน้สาเหตแุละผลท่ีตามมาของภาพยนตรจ์ึงเป็นปัจจยัส าคญัถา้หากปราศจากสิ่งนีแ้ลว้
เรื่องราวเหตกุารณ ์และทกุสิ่งทกุอย่างจะหยดุนิ่งอยู่กบัท่ี ไม่สามารถ ด าเนินไปขา้งหนา้ได ้เรียกว่า 
“เวลานิ่ง” (dead time) อย่างไรก็ตามกระบวนการพฒันาเรื่องราวส่วนใหญ่ในภาพยนตร์ท่ีเป็นไป
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ตามสาเหตแุละผล มกัไมค่อ่ยมีค าถามจากคนดมูากนกั เพราะเป็นการจดัล าดบัเหตกุารณเ์ล่าเรื่อง
อยา่งเป็นเหตเุป็นผลกนั 
ล าดบัเวลา | Chronology 
 การเลา่เรื่องในลกัษณะท่ีตรงไปตรงมาตามล าดบัเวลา และเหตกุารณม์กัไม่ท าใหส้บัสนใน
แง่เหตุผลความเป็นจริงของเรื่องเวลาจึงเป็นส่วนประกอบของการเล่าเรื่องในภาพยนตรซ์ึ่งไม่ใช่
เฉพาะเพียงภาพเคล่ือนไหวท่ีท าให้เกิดระยะเวลาในภาพยนตรเ์ท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งล าดบัเหตกุารณ ์และตวัละครท่ีท าใหมี้ความหมายขึน้ตลอดระยะเวลาท่ีเรื่อง
ไดพ้ฒันาไปอีกดว้ย 
 ในภาพยนตร์เรื่อง Scream (1996) เป็นการน าเสนอแบบการเรียงล าดับเวลา และ
เหตกุารณ ์(Chronology) เรื่องราวสามารถด าเนินต่อไปไดโ้ดยเกิดขึน้จากจดุแรกเริ่มผ่านเวลาใน
ลกัษณะตรงไปตรงมาเราก็สามารถรบัรูค้วามเป็นเหตเุป็นผลของภาพยนตรอ์ยา่งง่ายดาย แตกตา่ง
จากภาพยนตรเ์รื่อง Pulp Fiction (1994) ของ Quentin Tarantino ท่ีมีการขดัจงัหวะโครงสรา้งของ
ล าดบัเวลาท าใหก้ารเล่าเรื่องยอกยอ้นไปมา หรือท่ีเรียกว่า “Nonlinear Narrative” โดยภาพยนตร์
เริ่มตน้และจบลงดว้ยฉากเดียวกนัโดยมี ฮนัน่ี บนัน่ี กบั พมัคิน พูดคยุกนัเก่ียวกบัเรื่องการปลน้อยู่
ในรา้นคอฟฟ่ีช็อปแห่งหนึ่ง และสองคนนีช้กัอาวธุออกมาปลน้ จากนัน้ภาพยนตรต์ดัแยกออกเป็น
สองเหตุการณ์ท่ีมีล าดบัของเวลาเกิดขึน้ต่อเน่ืองต่อไปอีกตลอดครึ่งเรื่อง ก่อนท่ีจะวกเรื่องกลบัสู่
ฉากจบเป็นตอนตน้ของการเปิดเรื่องโยงเขา้ดว้ยกนั 
 
ระยะเวลาของเรื่องราว | Story Duration 
 สิ่งท่ีสามารถบอกความแตกต่างระหว่างเรื่องราว (Story) กับโครงเรื่อง (Plot) ได้อีก
ประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาของโครงเรื่อง (Plot Time หรือ Plot Duration) และ ระยะเวลาของ
เรื่องราว (Story Time หรือ Story Duration) 
 ตวัอยา่งของภาพยนตรค์ลาสสิคท่ีนิยมน ามาอธิบายใหเ้ขา้ใจในเรื่องของเวลาท่ีเห็นชดัเจน
คือ เรื่อง High Noon (1952) เป็นตวัอย่างท่ีสามารถอธิบายความแตกตา่งระหวา่งเรื่องราว (Story) 
กบัโครงเรื่อง (Plot) ในภาพยนตรไ์ดเ้ป็นอยา่งดีนั่นคือเวลาของโครงเรื่อง (Plot Time) คือระยะเวลา
ของความยาวเหตกุารณ์ในภาพยนตรโ์ดยเริ่มเวลา 10.30 น. ในตอนเปิดเรื่อง ขณะท่ีนายอ าเภอ 
วิล เคน (Will Kane) ก าลงัแต่งงาน และจะวางมืออ าลาจากอาชีพนายอ าเภอ แต่ทนัทีก็ไดร้บัข่าว
แจง้ว่าผูร้า้ยท่ี ช่ือ แฟรงค ์มิลเล่อร ์(Frank Miller) ท่ีถกูเขาจบัขังคกุไปเม่ือ 5 ปีก่อนก าลงัเดินทาง
มาพรอ้มสมนุกบัรถไฟเท่ียว 12.00 น. เพ่ือมาลา้งแคน้นายอ าเภอ และการตอ่สูย้ิงกนัก็จะเกิดขึน้ มี
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การขอรอ้งนายอ าเภอใหร้ีบหนีออกไปจากเมืองเพ่ือความปลอดภยั ดงันัน้เวลาของโครงเรื่อง (Plot 
Duration หรือ Plot Time) คือประมาณ 90 นาที นั่นคือเวลาตัง้แต ่10.30 - 12.00 น. ในภาพยนตร์
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของเหตุการณ์ท่ีนายอ าเภอวิล เคน (Will Kane) ไปขอรอ้งชาวบา้นต่างๆ ให้มา
ชว่ยเหลือตน แตก็่ไดร้บัการปฏิเสธ สว่นเวลาของเรื่องราว (Story Time) คือระยะเวลามากกวา่ 5 ปี
ท่ีภาพยนตรพ์ูดถึง แฟรงค ์มิลเล่อร ์(Frank Miller) ท่ีถูกจบัขงัคกุเม่ือ 5 ปีก่อน โดยนายอ าเภอวิล 
เคน แมว้่าเราจะไม่เห็นเหตุการณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปีนั้นก็ตาม ส่วนความยาวของภาพยนตร ์
(Screen Duration) คือระยะเวลาของความยาวภาพยนตรท์ัง้หมดท่ีเริ่มฉายจนจบในแต่ละเรื่อง 
ดงันัน้ภาพยนตรเ์รื่อง High Noon นี ้มีความยาว (Screen Duration) ประมาณ 30 นาที 
 สิ่งท่ีน่าสนใจคือเวลาในภาพยนตรส์ามารถหดและขยายได ้ซึ่งโดยปรกติภาพยนตรเ์รื่อง
หนึ่งมีความยาวประมาณ 90 - 120 นาที ท่ีครอบคลมุระยะเวลาของเรื่อง ส าหรบัภาพยนตรเ์รื่อง 
High Noon นี ้เป็นการน าเสนอเวลาของโครงเรื่อง (Plot Time) ในลักษณะเท่าเวลาจริง (Real 
Time) ในภาพยนตร ์ซึ่งเราสามารถรบัรูเ้วลาทัง้หมดในภาพยนตรไ์ดอ้ย่างชดัเจนจากนาฬิกาบน
ผนงัท่ีคอยเตือนเวลาท่ีก าลงัคืบคลานผา่นไปทกุขณะ เป็นรูปแบบของภาพยนตรแ์นวต่ืนเตน้ 
 ตวัอยา่งเรื่องเวลาในภาพยนตรอ่ื์นๆ เชน่ ภาพยนตรเ์รื่อง Rope (1948) เป็น ภาพยนตรอี์ก
เรื่องหนึ่งท่ีมีความลุ่มลึก เพราะมีชั้นเชิงในการใช้เวลาในภาพยนตรม์ากกว่า คือการเสนอ
เหตกุารณเ์ทา่เวลาจริง (Real Time) ของปัจจบุนัตอ่เน่ืองในสถานท่ีเดียวกนัในตอนเปิดเรื่องโดยไม่
มีการตดัภาพเป็นฉากฆาตกรรม ซึ่งภาพยนตรใ์หค้วามรูส้ึกเป็นช็อตเดียวท่ีตอ่เน่ืองกนัราวกบัวา่คน
ดไูดเ้ขา้ไปนั่งอยูใ่นเหตกุารณด์ว้ย 
 ส่วนในภาพยนตรเ์รื่อง The Untouchable (1987) ในฉากท่ีมีการยิงกันขึน้บนบนัไดของ
หอ้งโถงสถานีรถไฟ ส่วนหนึ่งของฉากเป็นภาพชา้ท่ีถกูยืดขยายออก มีความยาวถึง 2 นาที ขณะท่ี
เหตุการณ์จริงจะเกิดขึน้อย่างรวดเร็วเป็นการเน้นแอ็คชัน ฉากนี ้สรา้งขึน้เพ่ือเป็นการยกย่อง
ภาพยนตรข์อง ไอเซนสไตน ์(Sergei Eisenstein, 1898-1948 ผูก้  ากับ และนกัทฤษฎีภาพยนตรท่ี์
ส าคัญชาวรัสเซีย) ในฉากอันโด่งดัง เรียกว่า “Odessa Step” ในภาพยนตรเ์รื่อง Battleship 
Potemkin (1925) เป็นเหตุการณ์ท่ีพลเรือนถูกทหารของพระเจา้ซารส์ังหาร ณ บนัได “Odessa” 
ภาพยนตรท์  าใหเ้ราเห็นไดใ้นหลายมุมมอง แสดงถึงเหตุการณ์เหล่านัน้เกิดขึน้พรอ้มกันในเวลา
เดียวกนั และใหค้วามรูส้กึของการสงัหารพลเรือนเตม็ไปดว้ยความรุนแรงโหดรา้ย และป่าเถ่ือน สิ่ง
ส าคญัของการศกึษานีคื้อเพ่ือใหเ้รารูว้่ามีการจดัการและจดัวางเวลาอยา่งไรในการเล่าเรื่องราวใน
ภาพยนตร ์
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การเลา่เรื่องแบบเปิดและแบบปิด | Open and Closed Narratives 
 การเล่าเรื่องแบบปิด (Closed Narrative) หมายถึงการเล่าเรื่องท่ีมีการจบเรื่องราวท่ีมี
บทสรุปชดัเจน ส่วนการเล่าเรื่องแบบเปิด (Open Narrative) เป็นการเล่าเรื่องท่ีมีบทสรุปแบบไม่
ชดัเจน ไม่มีท่ีมาท่ีไปหรือจบเรื่องในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการเหตผุล ทิง้ค  าถามใหผู้ช้มไดข้บคิด หรือมี
ค าถามมากมายหลงัจากการชมภาพยนตรจ์บลงแตบ่างครัง้อาจสรา้งความกงัขา หรือความอึดอดั
ต่อผูช้มได ้การสรา้งภาพยนตรท่ี์มีตอนจบเรื่องแบบเปิดนัน้เป็นเรื่องค่อนขา้งเส่ียงเพราะการจบ
แบบไม่มีเหตผุล หรือการจบแบบกระทนัหนัอาจสรา้งความไม่พอใจตอ่ผูช้มไดเ้ช่นเดียวกนั การจบ
เรื่องทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันท่ีความเป็นจริง (Reality) ในภาพยนตร ์ซึ่งมีผลต่อการจบ
เรื่องราวแบบเปิด หรือปิด โดยทั่วไปภาพยนตรแ์นว “Realist” มีแนวโนม้การจบแบบเปิด (Open 
Narrative) มากกว่า ส่วนแนว “Formalist” ส่วนใหญ่เลือกการจบแบบปิด (Closed Narrative) 
อย่างไรก็ตามในปัจจบุนัผูส้รา้งภาพยนตรมี์ความช านาญในการสรา้งภาพยนตรเ์ล่าเรื่องราวแบบ
ปิด และเปิด สามารถสรา้งความต่อเน่ืองของภาพยนตรใ์หยื้ดยาวชวนใหต้ิดตามในตอนต่อไปได ้
เช่นเรื่อง Matrix Reloaded (2003) และ The Lord of the Rings (2001) ท่ีมี 3 ตอน ขณะท่ี Star 
Wars (1977) มีถึง 6 ตอน ซึ่ง 4 ใน 6 ตอนเป็นการจบแบบเปิดดว้ยตวัของมนัเองในภาพยนตรเ์รื่อง 
Star Wars ตอนเริ่มของภาพยนตรบ์รรยายว่าสงครามอวกาศ เกิดขึน้จากสาเหตุใด โดยใชภ้าพ
แอ็คชนัของสงครามอวกาศท่ีท าลายลา้งกันเพ่ือสรา้ง ความต่ืนตาต่ืนใจกับผูช้มดว้ยความสบัสน 
เรียกการเริ่มต้นนี ้ว่า “การเริ่มกลางเรื่อง” หรือ “medias res” ในภาษาละติน แปลว่า “In the 
Middle of Things” ซึ่งแตกต่างจากภาพยนตรท์ั่ วไปท่ีเริ่มดว้ยความสงบสุข สิ่ง ท่ีอธิบายความ
สบัสนของสงครามนีคื้อ มีอะไรเกิดขึน้ก่อนหนา้ท่ีผูช้มไม่ทราบ ทราบแตเ่พียงการเริ่มตน้นีเ้ป็นตอน
ตอ่ของภาค 3 เพ่ือพาผูช้มกา้วเขา้สู่แอ็คชนัทนัทีท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการเลา่เรื่องโดยด าเนินเรื่อง
ท่ีมีโครงเรื่องขดัแยง้กนั มีการเคล่ือนกลอ้งท่ีเพิ่มความรูส้ึกดว้ยภาพพิเศษท่ีแนบเนียนเต็มไปดว้ย
ความมหศัจรรย ์และเพอ้ฝัน (Thomas Schatz, 1993) 
 
เรื่องราวเดียว และหลายเรื่อง | Single and Several Storylines 
 รูปแบบการเล่าเรื่องในภาพยนตรมี์การพฒันาไปตามยุคสมยั และการเล่าเรื่องยิ่งมีความ
ลึก และซบัซอ้นมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตรแ์นวบนัเทิงซึ่งเดิมเป็นการเล่าเรื่องเดียว ท่ีไม่
ซบัซอ้นตรงไปตรงมาเริ่มเรื่องจากจดุหนึ่งแลว้ไปยงัจดุเป้าหมายของเรื่องในตอนจบ มีโครงเรื่อง ท่ี
เป็นรูปแบบตายตวั เช่น การเปิดเรื่อง การด าเนินเรื่อง และการจบเรื่อง มีจดุหกัเห มีการใชส้าเหตุ
และผล (Cause and Effect) ท่ีตามมามีแรงจูงใจของตวัละคร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของภาพยนตร์
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แนวบันเทิงท่ีนิยมสรา้งกันมาตัง้แต่ทศวรรษ 1920 พบเห็นไดใ้นภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ทั่วไป ส่วน
รูปแบบภาพยนตรแ์นวทางเลือก (Alternative Film Form) คือ การเล่าเรื่องท่ีแตกต่างจากแนว
บนัเทิงนอกจากยอกยอ้นไม่ตรงไปตรงมาแลว้บางเรื่องยงัมีหลายเรื่องอยูใ่นเรื่องเดียวกนั (Several 
Storylines หรือ Multi-strand Narratives) คือ ภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งอาจมีเรื่องหลักท่ีก าลังด าเนิน
อยู่ขณะเดียวกนัก็มีเรื่องราวอ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั ตา่งยคุ ตา่งสมยั ตา่งมิตกินั แตก็่สามารถน ามา
เช่ือมโยงรอ้ยเรียงใหต้่อเน่ืองเป็นเรื่องเดียวกันน าไปสู่จุดเป้าหมายของเรื่องไดอ้ย่างราบรื่นเช่น 
เรื่อง  Do the Right Things (1989) 21 Grams (2003) Traffic (2000) และ Babel (2006) เป็น
ภาพยนตรท่ี์ยกประเด็นต่างๆ มาน าเสนอ เช่น ประเด็นของเชือ้ชาติ ครอบครวั เพศ และปัญหา
สงัคม 
 
เสียงพดูนอกเฟรม | Voice-Over 
 การเล่าเรื่องในภาพยนตรน์ัน้เป็นการเล่าเรื่องผ่านตวัละคร หมายถึงผูช้มไดเ้ห็นทัง้การ
กระท า และไดย้ินเสียงบทสนทนาของตวัละคร แตบ่างครัง้ผูช้มไดย้ินเสียงของตวัละครแต่ไม่เห็น
ตวั ภาพในช็อตนัน้อาจเป็นภาพอ่ืนท่ีมีความสัมพันธก์ับเสียงท่ีพูด หรือเสียงบรรยายนัน้เรียกว่า 
“Voice-Over” หรือ มักเขียนค าย่อว่า “VO” เช่น ในตอนเปิดเรื่องของภาพยนตร์ American 
Beauty (1999) ของ Sam Mendes ท่ีไดย้ินเสียงพูดของเลสเตอร ์บรรยายถึงตวัเอง ภรรยา และ
ลกูสาว ขณะท่ีภาพเป็นช็อตมมุสงูของหมูบ่า้น ตวัของเขาเองนอนอยู่บนเตียงลกุขึน้อาบน า้ ภรรยา
ท่ีพดูคยุกบัเพ่ือนบา้น และลกูสาวท่ีวุ่นวายกบัหนา้อกตวัเอง ในบทภาพยนตรจ์ะเขียน (VO) ไวข้า้ง
หลงัตวัละคร เช่น เลสเตอร ์(VO) ผมช่ือ เลสเตอร ์เบอรแ์นม น่ีคือเพ่ือนบา้นผม น่ีคือถนนของผม น่ี
คือชีวิตของผม ผมอายุ 42 ปี อีกไม่ถึงปี ผมก็ไม่มีชีวิตอยู่แลว้เสียงพูดนีเ้ป็นเสียง ท่ีมาจากนอก
เฟรมซึ่งผูช้มจะไม่เห็นตวัละคร เป็นเรื่องเล่าของตวัละครท่ีเสียชีวิตไปแลว้ จนกระทั่งเผยใหเ้ห็น
ชีวิตประจ าวนัของตวัละครเองก่อนถึงเหตกุารณน์ัน้ 
 
การยอ้นอดีต | Flashbacks 
 การยอ้นอดีต คือ การเล่าเรื่องแบบขัดจังหวะเวลาโดยน าเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึน้มาแลว้ใน
อดีตของภาพยนตรเ์ขา้ไปแทรกในเหตกุารณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่มีผลท าใหเ้หตกุารณ์ท่ีก าลงัด าเนิน
อยู่นัน้หยุดชะงักลง และหลุดออกมาจากการเล่าเรื่องชั่วขณะ ผูส้รา้งภาพยนตรน์  าวิธีการนีม้าใช้
ตัง้แตท่ศวรรษท่ี 40 การขดัจงัหวะการเล่าเรื่องโดยวิธีการยอ้นอดีตนีเ้ป็นการอธิบายเรื่องเพ่ือไม่ให้
ผูช้มสบัสน เป็นการช่วยท าใหเ้รื่องราวชดัเจนขึน้เป็นการปเูรื่องในอดีตว่ามีเหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้
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ก่อนหนา้นัน้โดยท่ีเหตกุารณ์ในอดีตท่ีมาแทรกตอ้งมีความสมัพันธก์ันภาพยนตรท่ี์ใชว้ิธีการยอ้น
อดีตเป็นส่วนส าคญัของการเล่าเรื่อง เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Moulin Rouge (2001) Forrest Gump 
(1994) Titanic (1997) Rashomon (1950) และ ภาพยนตร์อมตะอีกหลายเรื่อง เช่น Citizen 
Kane (1941) ของ Orson welles ท่ีมีเนือ้หาในภาพยนตรเ์ป็นเรื่องเจา้ของกิจการหนังสือพิมพ์ท่ี
ทรงอิทธิพลร ่ารวยช่ือ Charles Foster Kane เริ่มเรื่องดว้ยการตายของ Kane แล้วตามดว้ยนัก
หนังสือ พิมพท่ี์พยายามสืบคน้ประวตัิเก่ียวกับชีวิตส่วนตวัของเขาก่อนตาย จุดนีเ้ป็นเหตุการณ์
ปัจจุบันของการเล่าเรื่องก่อนการเข้าสู่การสืบสวน และสัมภาษณ์ผู้คนท่ีใกล้ชิด และรูจ้ักเขา 
ภาพยนตรเ์รื่องนีใ้ชก้ารสมัภาษณท่ี์ส่วนใหญ่เป็นความทรงจ าของการยอ้นอดีตเพ่ือคน้หาชีวิตของ 
Kane ว่าเป็นใครและท่ีส าคญัท าไมเขาจึงพูดค าว่า “Rosebud” ก่อนสิน้ใจซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักหนังสือ 
พิมพอ์ยากรูพ้วกเขาจงึตอ้งสืบเสาะคน้หาความลบัของค าวา่ “Rosebud” ตอ่ไปการยอ้นอดีตจึงท า
หนา้ท่ีบอกเราเก่ียวกบัชีวิตของ Kane และสิ่งท่ีซอ่นเรน้ภายใตค้  าวา่ “Rosebud” 
 การยอ้นอดีตนัน้อาจไปไกลมากจนกระทั่งใชก้ารยอ้นอดีตซอ้นกนัซึ่งบางครัง้อาจมีขอ้เสีย
ของการใชซ้ึ่งจะเป็นการขดัจงัหวะของการเล่าเรื่องท่ีต่อเน่ืองกัน ถา้หากใชไ้ม่เหมาะสมอาจสรา้ง
ความสบัสนใหก้บัผูช้มไดก้ารยอ้นอดีตแมช้่วยเสริมความน่าสนใจต่อผูช้มแตถ่า้ใชม้ากเกินไปอาจ
ท าใหเ้รื่องท่ีก าลงัด าเนินไปสู่จดุส าคญัสงูสดุของเหตกุารณ ์(Climax) ถกูขดัจงัหวะลงได ้อย่างไรก็
ตามในปัจจุบนัภาพยนตรห์ลายเรื่องมีการตดัต่อยอ้นอดีตกลับไปมาซับซอ้นมากขึน้  แต่ก็สรา้ง
ความสนกุสนานกับผูช้มไดไ้ม่นอ้ยเช่นกัน ตวัอย่างในภาพยนตรเ์รื่อง Inception (2010) ของ คริส
โตเฟอร ์โนแลน (Christopher Nolan) ท่ีไม่ใช่การยอ้นอดีตแต่เป็นการเขา้ไปสู่มิติของความฝันท่ี
ซบัซอ้นหลายชัน้คลา้ยกนั แตก็่สามารถด าเนินเรื่องไปสูจ่ดุเปา้หมายไดอ้ย่างสนกุสนาน 
 ส่วนเหตุการณ์ท่ีมีลักษณะตรงข้ามคือการคาดเหตุการณ์ในอนาคต (Flashforward) 
หมายถึง การขา้มเรื่องราวไปสู่เหตุการณ์ในอนาคตขา้งหน้า เช่น ตวัละครนั่งอยู่ในห้องท างาน 
จากนัน้เรื่องราวก็ขา้มไปเป็นเหตกุารณ์ท่ีเขานั่งอยูบ่นเครื่องบนิ แลว้กลบัมาเป็นเหตกุารณ์ท่ีเขานั่ง
อยูท่ี่เดมิท่ีหอ้งท างาน เป็นตน้ 
 
4. ข้อมูลพืน้ทีจั่งหวัดขอนแก่น 

4.1 ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม 
ท่ีตัง้ของชมุชน 
เทศบาลนครขอนแก่นตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น มีพืน้ ท่ีรวม 46 ตารางกิโลเมตร 

แบง่ชมุชนเป็น 4 เขต ตามเขตเลือกตัง้ จ  านวน 95 ชมุชน โดยแบง่ประเภทของชมุชนได ้ดงันี ้
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 (1) ชุมชนแออัดหรือชุมชนสลัม หมายถึง ชุมชน ท่ีมีความแออัด มีผู้อยู่อาศัยอย่าง 
หนาแน่นจนก่อใหเ้กิดมลภาวะแวดลอ้มไม่ถูกสุขลกัษณะ มีการสรา้งบา้นเรือนแบบเรียบง่าย ไม่ 
เป็นระเบียบสภาพบา้นเรือนทรุดโทรมขาดความมั่นคงในดา้น ท่ีอยู่อาศยั มีปัญหาในการถือครอง 
ท่ีดินไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองมีการอพยพโยกยา้ยอยู่เสมอมีปัญหาสภาพแวดลอ้ม ปัญหาทาง 
สงัคม และปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 (2) ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชน ท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเข้าไปอยู่อาศัย  เพ่ือธุรกิจการ 
คา้ขายเป็นสังคมใหม่มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมีการพบปะแลกเปล่ียนกัน หรือคบหาสมาคม 
เพ่ือผลประโยชนใ์นเชิงธุรกิจมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงมีรายไดแ้น่นอน มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการอยา่งทั่วถึงมีสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอ้มท่ีดี  
 (3) ชุมชนกึ่งเมือง หมายถึง ชุมชนเมืองดัง้เดิมมีลักษณะการอยู่อาศัยแบบเครือญาต ิ
ยึดถือวฒันธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมปฏิบตัิสืบต่อๆ กันมาประกอบอาชีพ ตามแนวทางของ 
บรรพบุรุษ เช่น อาชีพทางภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ บวกกับความเจริญของเมืองในระยะต่อมา 
มีผูค้นจากภายนอกอพยพเขา้ไปอยู่อาศยัมากขึน้เป็นชมุชน ท่ีมีขนาดใหญ่จึงมีอาชีพท่ีหลากหลาย 
ผสมผสานระหว่างการเกษตร การคา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมมีการปลูกสรา้ง  
บา้นเรือนอย่างมั่นคง แข็งแรงถาวรมีท่ีดินเป็นของตนเองมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และมีสภาพแวดลอ้มทาง กายภาพท่ีดี  
 (4) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหมายถึงชุมชน ท่ีประชากรเข้าไปอยู่อาศัยในพืน้ ท่ีมีลักษณะ 
อาคารบา้นเรือน ท่ีถูกจัดสรา้งขึน้อย่างเป็นระเบียบมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ท่ีครบถว้น มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีรายไดท่ี้แนน่อน  
 (5) หมู่บา้นหน่วยราชการ หมายถึง เป็นบา้นของขา้ราชการ และขา้ราชการเกษียณอายุ 
ราชการ มีการจดัสรรเป็นหมูบ่า้นมีความมั่นคงสวยงาม มีท่ีดนิเป็นของตนเอง  

ลกัษณะภมูิประเทศ 
 เทศบาลนครขอนแก่นตัง้อยู่ในพืน้ ท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีพืน้ ท่ีรวมทัง้สิน้ 46 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 28,750 ไร่ อยู่ในระดับความสูงประมาณ 155 - 16 เมตร จาก 
ระดับน า้ทะเล ลักษณะทั่วไปเป็น ท่ีราบและลาดชันขึน้ไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของบริเวณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งความลาดชันของพื ้น ท่ีในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พื ้น ท่ีส่วน
ใหญ่ มีความลาดชัน ท่ี 0 - 5 % เป็นพื ้น ท่ีประมาณ 28,386.83 ไร่ คิดเป็น 98.74% ของพื ้น ท่ี 
ความลาดชนัท่ี 5 -10% เป็นพืน้ท่ี 315.65 ไร ่คิดเป็น 1.098 % ของพืน้ท่ี และความลาดชนัท่ี 10 -
15 % เป็นพืน้ท่ี 44.10 ไร ่คดิเป็น 0.153 % ของพืน้ท่ี  
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ลกัษณะภมูิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของจงัหวดัขอนแก่นโดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขต  
รอ้นคือมีฝนตกสลบักบัแหง้แลง้ไดร้บัอิทธิพลจากมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สถิติขอ้มูลอุณหภูมิของจงัหวดัขอนแก่นเปรียบเทียบยอ้นหลัง10 ปี (พ.ศ.2550 - 2559) พบว่ามี 
อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดวัดได ้35.20 องศาในปี 2555 อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดวัดได้18.35 องศา ในปี 
2559 และอณุหภมูิสงูสดุวดัได ้42.00 องศาในปี 2553 อณุหภมูิต ่าสดุวดัได ้9.50 องศา ในปี 2559 
 
สภาพทั่วไปทางสงัคม 
 สภาพการตัง้บา้นเรือนของชุมชนในจงัหวดัขอนแก่นนัน้มีความแตกต่างกันทางกายภาพ
อย่างเห็นไดช้ดัพอท่ีจะจ าแนกชุมชนเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้คือ อนัดบัแรกเป็นชุมชนเมือง อนัไดแ้ก่
ตวัอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ถา้จะเปรียบเทียบกับชมุชนเมืองอ่ืนๆ ในภาคอีสานเมืองขอนแก่น
จะนบัวา่เป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นมีลกัษณะเหมือนสงัคมเมืองอ่ืนๆ ของประเทศไทย ดงันัน้ ชมุชนนีจ้ะไม่ยึดฮีตสิบ
สองคองสิบส่ีซึ่งเป็นประเพณีดัง้เดิมของคนอีสานมากนกั อนัดบัท่ีสองเป็น ชมุชนท่ีอยู่รอบๆ ชมุชน
เมืองหรือวงแหวนรอบนอก สงัคมเป็นลกัษณะสงัคมบา้นกึ่งสงัคมเมือง ผูค้นจะอยู่อาศยัเป็นกลุ่ม
แต่ไม่แออดัเท่าในตวัเมือง เน่ืองจากชมุชนเหล่านีเ้ป็นสงัคมชาวบา้นมาก่อน ต่อมาไดร้บัอิทธิพล
จากสงัคมเมือง จงึมีลกัษณะคลา้ยสงัคมเมืองไปสว่นหนึ่งจะเห็นไดจ้ากสิ่งปลกูสรา้งบา้นเรือนท่ีทนั 
สมยั เช่น อาคารบา้นเรือน เกิดหมู่บา้นจดัสรรขึน้มากมายเป็นการหนีความแออดัยดัเยียดในตวั
เมืองขยายออกไปยงัรอบนอก ส่วนความเป็นอยู่ของผูค้นยงัคงเป็นสงัคมชาวบา้นอยู่มีการยึดถือ   
ฮีตสิบสองคองสิบส่ีสืบมาจากบรรพบรุุษไดเ้ป็นส่วนมาก อาชีพของคนในชมุชนนี ้ไดแ้ก่ เกษตรกร
และ ท างานรบัจา้งในตวัเมือง ลกัษณะท่ีสามเป็นชมุชนชาวบา้นรอบนอกไกลจากตวัเมืองออกไป
อีก สงัคมส่วนมากยงัคงเป็นสงัคมชนบทอีสานโดยทั่วไป ยึดถือฮีตสิบสองคองสิบส่ีอย่างเครง่ครดั 
มีการปฏิบตัิสืบทอดมาสม ่าเสมอทุกปี ผูค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งพากนัเองของคนภายในและภายนอกชมุชน สงัคมแบบนีแ้ตก่่อน
ยงัไม่มีเงินตราเขา้มามีบทบาทมากนกั จะอยู่กนัแบบพ่ีนอ้งหรือเสมือนเครือญาติ มีขา้วปลาอาหาร
ก็จะแลกเปล่ียนซึ่งกนัและกนัความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่มีความเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือเกือ้ 
กูลกัน (ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์, สัมภาษณ์, 15 มกราคม 2545) จึงท าให้สังคมนีพ้ึ่งตนเองได้ และ
ด ารงอยูด่ว้ยความสงบสขุ 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครวั และระบบเครือญาติ 
ชาวบา้นในอ าเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่นรอบนอกห่างไกลจากตัวเมืองออกไปจะมี 

สงัคมเหมือนกบัสงัคมชนบทอีสานโดยทั่วไป การสรา้งหมูบ่า้นจะอยู่รวมกนัเป็นกลุม่กระจายกนัอยู่
รอบๆ ตวัอ าเภอลกัษณะครอบครวัสว่นมากยงัเป็นครอบครวัขยายมีพ่อ แม ่ปู่ ย่า ตา ยาย ลกูหลาน 
อยู่รวมเป็นครอบครวัเดียวกัน มีการแต่งงานกนัของคนในหมู่บา้น และหมู่บา้นใกลเ้คียง จึงท าให้
เกิดความสมัพนัธข์องครอบครวั และระบบเครือญาติแน่นแฟ้นขึน้เม่ือมีการแตง่งานตามประเพณี
ของชาวอีสานเม่ือแตง่งานแลว้จะตอ้งใหล้กูเขยมาอยู่ดว้ยเพ่ือชว่ยท ามาหากินจนกระทั่งพอ่แม่เห็น 
สมควรใหอ้อกเรือนไดจ้งึจะจดัหาท่ีดินส าหรบัปลกูบา้น ซึ่งมกัจะอยู่ในบริเวณบา้นของพ่อแม่ หรือ
บริเวณใกลเ้คียงกนั เม่ือปลกูบา้นใหแ้บง่นา แบง่ไร ่ววั ควาย เครื่องใชใ้นครวัเรือน ใหต้ัง้ครอบครวั
ใหม่ เรียกว่า “ออกเรือน” และถึงแมว้่าลูกสาวลกูเขยจะออกเรือนไป แลว้ก็ยงัตอ้งมีความสมัพนัธ์
กบัครอบครวัเดิมท่ีเรียกว่า “เฮือนหลกั” หรือ “เฮือนใหญ่” อยู่ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิต หรืออ่ืน ๆ เม่ือคนในครอบครวั และเครือญาติมีความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนัจึงส่งผลใหผู้ค้น
ในชมุชนนัน้อยู่กันในลกัษณะพ่ีนอ้งเก่ียวดองเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติกนัไปดว้ย หากเป็นชุมชน
เล็กผูค้นจะรูจ้ักกันทัง้หมู่บา้น บุคคลในครอบครวัจะช่วยกันท ามาหากินมีความอบอุ่นทางจิตใจ
เพราะสมาชิกในครอบครวัมีหลายคนแบบครอบครวัขยาย ส่วนชมุชนท่ีอยู่บริเวณรอบเมืองหรือท่ี
เรียกว่าชานเมืองนั้นยังมีลักษณะครอบครวัท่ีเป็นรูปแบบคลา้ยกับชาวบา้น โดยทั่วไปของภาค
อีสาน แต่ชาวบ้านในชุมชนนีส้่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลความเจริญจากตัวเมืองเข้ามาลักษณะ
ครอบครวัจะเริ่มเป็นครอบครวัเด่ียวมากขึน้ เกิดชุมชนในรูปแบบบา้นจดัสรรท่ีดินราคาแพงบา้น 
เรือนแต่ละหลังจะมีบริเวณไม่กวา้งนัก และบา้นเรือนอยู่ชิดกันมาก ท าใหบ้างชุมชนเกิดความ
แออัด ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติจะเริ่มห่างเหินออกไป
เน่ืองจากตอ้งท างานมากขึน้เพ่ือหารายไดม้าเลีย้งครอบครวัชุมชนเหล่านี ้ท  านาเป็นส่วนน้อย
เน่ืองจากท่ีนาถูกรุกดว้ยบ้านจัดสรร ชาวบา้นขายท่ีนาให้กับนายทุนแล้วตัวเองไปท างานหรือ
รบัจา้งในเมือง ความอบอุ่นภายในครอบครวัจงึลดลงเพราะแตล่ะคนมีเวลาใหก้บัครอบครวันอ้ยลง 
การพึ่งพากันในสังคมนีน้้อยลง ส่วนในตัวเมืองผู้คนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทางการคา้ขาย
เหมือนกบัสงัคมเมืองทั่ว ๆ ไปในภาคอีสานผูค้นตอ้งใชปั้จจยัทกุอย่างเป็นตน้ว่าท่ีดิน เวลาความรู ้
และแรงงานใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด การรูจ้กักันระบบเครือญาติ เริ่มเหินห่างเพราะต่างคนต่างก็มี
ภาระหนา้ท่ีความอบอุ่นใจลดนอ้ยลงเพราะไม่มีเวลาใหก้ับครอบครวัมากนัก คนบา้นใกลเ้รือน
เคียงไม่มีความสนิทสนมกันถึงขนาดท่ีว่าบา้นติดกันบางท่ีก็ไม่รูจ้กักันก็มี (ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์, 
สมัภาษณ,์ 15 มกราคม 2545) 
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สภาพทั่วไปทางวฒันธรรม 
 สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่นเป็นแบบเรียบง่าย รกัความ
สงบเป็นสงัคมแบบชนบท โดยท่ีสภาพบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัตลอดจนการประกอบอาชีพยงัคงรกัษา
จารีตประเพณีดัง้เดิมตามแบบฉบบัของคนอีสานโดยทั่วไป ทัง้นีเ้พราะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
พืน้เมืองอีสาน และพูดภาษาไทยอีสานมีเพียงส่วนนอ้ยในเขตชุมชนเมืองท่ีพูดภาษาไทยกลาง
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2537, หนา้ 2-19) และดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ว่าบรรพบรุุษของคนขอนแก่น
อพยพมาจากอาณาจกัรลา้นชา้ง การสรา้งบา้นแปลงเมือง การสรา้งวดั  หรือศาสนสถานอ่ืนๆ จึง
สรา้งขึน้ตามอิทธิพลความเช่ือของอาณาจักรลา้นชา้ง วัดท่ีสรา้งในสมัยนัน้ และยังคงอยู่จนถึง
ปัจจบุนันีมี้ 4 วดั คือ 
 1.วดัเหนือ เป็นวดัอยูท่างดา้นเหนือน า้หรือทางตน้น า้ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และ
บ าเพ็ญกศุลส าหรบัเจา้เมืองปัจจบุนั คือ วดัธาต ุ(พระอารามหลวง) 
 2.วดักลาง เป็นวดัท่ีอยูก่ึ่งกลาง เป็นท่ีส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนา และบ าเพ็ญกศุลของ
ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ พิธีถือน า้พิพฒันส์ตัยาก็จดัขึน้พิธีขึน้ท่ีวดักลางแห่งนี ้ปัจจบุนันีว้ดักลางก็ยงั
ใชช่ื้อเดมิตามท่ีมีมาแตโ่บราณ 
 3.วดัแขกหรือวัดท่าแขก เป็นวัดท่ีสรา้งไวส้  าหรบัใหพ้ระสงฆห์รือคนต่างถ่ินไดพ้ักอาศยั 
ประกอบพิธีทางศาสนา และท าบญุในโอกาสตา่งๆ ปัจจบุนั คือ วดัโพธ์ิโนนทนั 
 4.วดัใต ้เป็นวดัท่ีสรา้งอยูท่างดา้นใตข้องตน้น า้ใหเ้ป็นท่ีส าหรบัประชาชนทั่วไปใชป้ระกอบ 
พิธีทางศาสนา และท าบญุในโอกาสตา่งๆ ปัจจบุนั คือ วดัหนองแวง (พระอารามหลวง) 
 คนท่ีอาศยัอยู่ในตวัเมืองขอนแก่นนัน้ นอกจากจะเป็นกลุ่มท่ีอพยพมาจากอาณาจกัรลา้น
ชา้งแลว้ส่วนหนึ่งเป็นคนจีนอพยพเขา้มาท ามาหากินในตวัเมืองขอนแก่นภายหลงัการสรา้งสถานี
รถไฟ คนจีนเหล่านีย้งัคงปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือท่ีสืบทอดมาแตค่รัง้บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็น
การประกอบพิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน การไหวบ้รรพบุรุษ การจดังานเฉลิมฉลองศาล
เจา้ปึงเถ่ากง-ม่า ซึ่งเช่ือว่าเป็นคนจีนรุน่แรกๆ ท่ีอพยพเขา้มาอยู่ในเมืองไทยเม่ือ 200-300 ปีก่อน 
เม่ือตายไปแลว้วิญญาณไม่ไปไหน จะอยู่คอยช่วยเหลือคนจีนท่ีตกทกุขไ์ดย้ากในเมืองไทย คนจีน
ในเมืองไทยจงึใหค้วามเคารพนบัถือ และจดังานเฉลิมฉลองทกุปีในวนั “ชิว อิก” เป็นเวลาสิบวนัสิบ
คืน มีการแห่สิงโต และมงักรไปรอบๆ เมืองเพ่ือให ้ปึง-เถ่ากง-มา่ไดอ้วยชยัใหพ้รชาวขอนแก่นใหอ้ยู่
อย่างรม่เย็นเป็นสขุ และประสบความเจรญิรุง่เรืองในการประกอบอาชีพ (สมช่ืน เช่ียวสกลุ, 2536) 
เม่ือเวลาผ่านไปคนทอ้งถ่ินไดมี้การแต่งงานกับคนถ่ินอ่ืนท่ียา้ยเขา้มาอยู่ในเมืองขอนแก่นจนเกิด
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การผสมผสานทางวฒันธรรมจนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และเป็นเอกลกัษณข์อง
คนขอนแก่น 
 
วฒันธรรมการแตง่กาย 
 ผูช้ายในจงัหวดัขอนแก่นท่ีอยู่ในชุมชนรอบนอกเมืองออกไป ในช่วงเวลาท่ีอยู่กับบา้นจะ
แตง่ตวัง่ายๆ ท่อนล่างสวมกางเกงขาสัน้ ไมส่วมเสือ้ สวมรองเทา้ฟองน า้ และเมื่อมีงานบญุ หรือไป
เดนิทางไปท่ีอ่ืนๆ จะสวมกางเกงขายาวหรือนุง่ผา้โสรง่สวมเสือ้และมีผา้ขาวมา้คาดเอว การท่ีผูช้าย
ไดนุ้่งผา้โสร่งไหมนัน้ผูเ้ป็นภรรยาจะไดร้บัการชมเชยจากคนท่ีไดพ้บเห็นทั่วไปว่าเป็นคนขยนั เป็น
คนช่าง (คนมีฝีมือ และฉลาดเฉลียว) ส่วนการแต่งกายของผูห้ญิงชาวขอนแก่นนัน้จะเหมือนการ
แต่งกายของผูห้ญิงในทอ้งถ่ินอีสานโดยทั่วไป คือ การนุ่งผา้ถงุท่ีทอขึน้เองจากฝ้าย หรือ จากไหม 
ตามแต่จะหาไดใ้นทอ้งถ่ิน การทอผา้เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่มนัน้ผูห้ญิงเม่ือเริ่มโตเป็นสาวจะไดร้บั
การปลกูฝังมาจากผูเ้ป็นแมใ่หรู้จ้กัการปลกูหม่อนเลีย้งไหมเพ่ือน ามาทอเป็นเสือ้ผา้เครื่องนุง่ห่ม ผา้
ท่ีทอก็มีทัง้ผา้ฝา้ย และผา้ไหมการแตง่กายตามปกติจะสวมเสือ้ และนุง่ผา้ถงุแตเ่ม่ือไปรว่มงานบญุ
ท่ีส าคญัในเทศกาลต่างๆ หรืองานบุญประจ าปีก็จะแต่งตวัดีกว่าปกติ เรียกว่า “ชุดเอาบุญ” โดย
การสวมเสือ้สวยงามตามสมัยนิยม และนุ่งผา้ไหมมัดหม่ีท่ีสวยงาม การทอผา้นีน้อกจากจะทอ
เอาไวเ้พ่ือใส่เองแลว้ยงัมีการทอเอาไวข้ายเป็นการเพิ่มรายไดใ้หแ้มบ่า้นไดอี้กทางหนึ่ง (เบ็ง บญุตา
แสง, สมัภาษณ1์3 กมุภาพนัธ ์2545) ส่วนในตวัเมืองไดร้บัอิทธิพลการแตง่กายมาจากกรุงเทพฯ ก็
จะแต่งตวัตามสมัยนิยม ผูช้ายจะสวมกางเกงขายาว และสวมเสือ้ตามสมัยนิยม ส่วนผูห้ญิงจะ
สวมใสก่ระโปรงและกางเกงตามสมยันิยม การนุง่ผา้ถงุจะมีใหเ้ห็นนอ้ยลง และถา้หากเป็นวยัรุน่ใน
ตวัเมืองแลว้จะหาวฒันธรรมการแตง่กาย ของคนอีสานแทบไมพ่บเลย 
 
บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยั  
 ลกัษณะบา้นเรือนของคนขอนแก่นท่ีอยู่ในชมุชนนอกเมืองจะเป็นเรือนไมย้กพืน้สงูเหมือน
บา้นเรือนในภาคอีสานทั่วๆ ไปใตถุ้นชา้งล่างอาจใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายอย่าง เช่น ใชเ้ป็นคอกวัว 
คอกควาย เป็นท่ีหากิน และอาศยัของเป็ด ไก่ เก็บสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ  าเป็น และฯลฯ มีลานบา้น
และใตถุ้นใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ บริเวณท่ีว่างรอบๆ บา้นจะใชเ้ป็นท่ีปลกูผกั ปลูกหม่อน เลีย้ง
ไหม และใชเ้ป็นท่ีกางหกู หรือท่ีไวส้  าหรบัทอผา้อีกดว้ย บา้นเรือนของคนทั่วไปแตเ่ดิมนัน้จะไม่นิยม
ท ารัว้กัน้บริเวณบา้น หากมีกิจธุระท่ีส าคญัก็จะเดินลดัเลาะใตถ้นุบา้นมาพบกันไดโ้ดยง่าย ตอ่มา
เม่ือรบัอิทธิพลเมืองมากขึน้ใตถ้นุบา้นถกูดดัแปลงก่ออิฐฉาบปนู เทพืน้ดว้ยคอนกรีตเป็นบา้นปนูตอ่
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ไม้สองชั้นกลายเป็นเรือนแบบอีสานประยุกตจ์ึงเริ่มมีการท ารัว้บ้าน และมีประตูปิด-เปิดเม่ือ
ตอ้งการไปมาหาสู่กัน ส่วนในตวัเมืองในย่านการคา้ก็จะเป็นอาคารพานิชยห์ลายชัน้อยู่ติดๆ กัน
หลายคูหา ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น เพราะเป็นย่านธุรกิจจึงจ าเป็นตอ้งใชพื้น้ ท่ีแทบทุก
ตารางนิว้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเท่าท่ีจะท าได ้บา้นเรือนของคนในเมืองโดยทั่วไปจะไม่พบรอ่งรอย
ของวฒันธรรมอีสานเลย 
 
วฒันธรรมการกิน  
 การกินของคนขอนแก่นนัน้มีลักษณะคลา้ยคลึงกันกับคนอีสานโดยทั่วไป และในความ
เป็นคนอีสาน หากมองจากวฒันธรรมการกินแลว้สามารถดูไดจ้ากการกินขา้วเหนียวทัง้สามมือ้ 
อาหารก็จะเป็นปลา กบ เขียด หน่อไม ้ลาบ กอ้ย (ลาบงวั ลาบเป็ด ลาบไก่) ปลาแดก (ปลารา้) ต  า
บกัหุ่ง (สม้ต า) ฯลฯ (เบ็ง บุญตาแสง, สมัภาษณ ,์ 13 กุมภาพนัธ ์2545) ถา้พบอาหารเหล่านีอ้ยู่ท่ี
ไหนตอ้งพบคนอีสานท่ีนั่น อาหารของคนขอนแก่นนัน้ ก็ประกอบดว้ยสิ่งเหล่านี ้การปรุงอาหารจะ
ท าง่ายๆ กินกันตามธรรมชาติไม่มีการประดิษฐ์ประดอย อาหารคาวนัน้จะไม่มีกะทิมะพรา้วเป็น
ส่วนประกอบเลย การปรุงอาหารนัน้มีการปรุงเป็นป่ัน แจ่ว (น า้พริก) อ่อม หมก ป้ิง แกงลาบ กอ้ย 
ตม้ คั่ว และในมือ้อาหารจะตอ้งมีผกัทัง้ท่ีปลกูไวกิ้นเอง และผกัพืน้บา้นท่ีขึน้เองตามธรรมชาต ิสว่น
อาหารการกินท่ีเป็นวฒันธรรมการกินท่ีเดน่ของคนขอนแก่น อีกประการหนึ่ง คือ ไก่ย่าง สม้ต า จะ
เห็นไดว้า่มีรา้นขายขา้วเหนียว ไก่ยา่ง สม้ต ากระจายกนัอยู ่ทกุมมุเมือง แมก้ระทั่งแมค่า้รถเข็นหรือ
หาบเร่ตามริมถนนก็หากินไดโ้ดยสะดวก ท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ ไก่ย่างเขาสวนกวาง ไก่อบโอ่งริมบึง 
แก่นนคร เป็นตน้ สว่นอาหารท่ีไดร้บัความนิยมในชนบทก็ ได ้แก่ ลาบววั กอ้ย ตม้เครื่องในววั และ
ฯลฯ อาหารดงักล่าวนีถื้อว่าเป็นอาหารท่ีดีท่ีสุด หากเป็นการเป็นงานหรือมีงานบุญท่ีไหนถา้ไม่มี
ลาบววัแลว้ถือว่าเป็นงานท่ีเจา้ภาพ จะถกูกล่าวขวญัถึงในทางท่ีไม่ดีว่าเป็นคนตระหน่ีถ่ีเหนียวไม่
กลา้ลม้ววัเลีย้งแขกคนท่ีไปช่วยงาน แตถ่า้งานไหนมีลาบววัใหกิ้นอย่างเหลือเพ่ือจนไดห้่อกลบัไป
ฝากคนทางบา้นแลว้เจา้ภาพก็จะถูกยกย่องว่าเป็นคนใจคอกวา้งขวาง ส่วนอาหารท่ีอยู่ในความ
นิยมอนัดบัรองลงมา คือ ลาบไก่ ตม้ไก่ และไก่นัน้ตอ้งเป็นไก่บา้น (ไก่พืน้เมือง) การตม้ไก่ ลาบไก่
ใหเ้ลีย้งแขกคน หรือญาติพ่ีนอ้งท่ีไปเย่ียมเยือนนัน้ ก็แสดงถึงความใจกวา้งของเจา้ของบา้นอีก
เหมือนกนั (เบง็ บญุตาแสง, สมัภาษณ,์ 16 กรกฎาคม 2545) 
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วฒันธรรมภาษา 
 ภาษาท่ีคนขอนแก่นใชพู้ดในชีวิตประจ าวันเป็นภาษาถ่ินอีสาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
ภาษาลาว หากคนอีสานพูดกับคนลาวแลว้จะเขา้ใจกันไดโ้ดยไม่ตอ้งแปล ส่วนตวัหนงัสือนัน้เดิม
นัน้ใชต้วัหนงัสือไทยนอ้ย หรือ “หนงัสือกอ้ม” (บุญ โคตรนาค า สมัภาษณ์, 13 กุมภาพนัธ ์2545) 
ปัจจบุนัเลิกใชเ้น่ืองจากหาคนอา่นเขียนไดย้ากมาก และไม่มีการสอนในชัน้เรียนปกต ิจะมีก็แตค่น
เฒ่าคนแก่ท่ีเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้ว หรือการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เท่านัน้ ส่วนภาษาท่ีใชใ้นราชการทั่วไปนัน้ใชภ้าษาไทยกลางเป็นภาษาเขียน และใชเ้ป็นภาษาพูด
ในการตดิตอ่ราชการหรือหน่วยงานตา่งๆ การพดูภาษาอีสานของคนอีสานในปัจจบุนัปรากฏทัง้ใน
รูปแบบการส่ือสารดว้ยภาษาอีสานตลอดบทสนทนา หรือการสนทนาภาษาอีสานปนกบัภาษาอ่ืนๆ 
รวมถึงการสลับภาษาอีสานกับภาษาไทยกลาง เช่น ในงานวิจัยเรื่อง “การสลับภาษาระหว่าง
ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยถ่ินอีสานของนักจัดรายการวิทยุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
ขอนแก่น” ของ เมตตา ฟองฤทธ์ิ (2556) และงานของ นันทิญา พันธ์โชติและรตันา จันทรเ์ทาว ์
(2558) พบว่า ในหนงัสือพิมพร์ายวนัทอ้งถ่ินท่ีผลิตในจงัหวดัขอนแก่นนัน้มีการน าเสนอเนือ้หาท่ี
เก่ียวกบัวฒันธรรมอีสาน และมีการใชค้  าศพัทภ์าษาอีสานในหนงัสือพิมพอ์ย่างตอ่เน่ือง แสดงให้
เห็นถึงการใชภ้าษาอีสานในส่ือมวลชนนัน้ชีใ้หเ้ห็นว่าภาษาอีสานไม่ไดอ้ยู่เพียงแคใ่นพืน้ ท่ีภูมิภาค
อีสาน แต่ยังมีการใชภ้าษาอีสานผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตไปยงัต่างประเทศท่ีมีคนอีสานอาศยัอยู ่
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานท าให้ภาษาอีสานเป็นวัฒนธรรม ท่ีเดินทางได้ (Travelling 
Culture) ตามแนวคิดของ John Tomlinson (2542) ท่ีกล่าวว่าในยุคโลกาภิวตัน ์ส่ือวิทยุเป็นสิ่งท่ี
จะท าใหว้ัฒนธรรมสังคมหนึ่งเดินทางไปสู่สังคมอ่ืนๆ ได ้ยิ่งไปกว่านัน้ส่ือบุคคลก็ทาให้เกิดการ
เดินทางของวัฒนธรรม กล่าวคือ คนอีสานได้เคล่ือนย้ายไปอาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึง
ส่วนกลางเป็นผลใหป้รากฏการใช้ค  าในภาษาอีสานผ่านส่ือมวลชนส่วนกลาง เช่น เพลงลูกทุ่ง 
โฆษณา บทสนทนาในละคร ฯลฯ โดยมากจะพบในรูปแบบค าศพัท ์เช่น ค าว่า “แซบ” “นวั” “ฮกั” 
“บ”่ เป็นตน้ ท าใหค้นอีสานเกิดความมั่นใจในการพดูภาษาอีสานมาก 
 
จงัหวดัขอนแก่น 
 หากจะอา้งถึงประวตัิของจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเริ่มก่อตัง้เป็นเมืองมาตัง้แตส่มยัรชักาล ท่ี 9 
อายุเพียงแค่สองรอ้ยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ไดว้่าเป็นเมืองเก่า แต่ท่ีจริงแลว้ดินแดนบน ท่ีราบสูง 
แห่งนีมี้ประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดงัท่ีมีการคน้ 
พบซากสิ่งมีชีวิตดึกด าบรรพอ์ายุนับลา้นปี พบชุมชนเมืองโบราณสมยัก่อนประวตัิศาสตรห์ลาย  
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แห่งตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษ ท่ี 18 ด้วยอารยธรรม ท่ีสั่ งสมมาตั้งแต่สมัยก่อน 
ประวตัิศาสตร ์สิ่งท่ีพบท่ีน่ีไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมประเพณีโบราณสถานตา่งๆ จงึลว้นเป็นส่วนหนึ่ง
ท่ีสะทอ้นใหท้ราบความเป็นมาของคนไทย และชาติไทยขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนยก์ลางของ 
ภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตรเ์ท่านัน้  แต่ยังเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา และเทคโนโลยี  
เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนมีผลิตภัณฑพื์น้บา้น ท่ีขึน้ช่ือ ไดแ้ก่ ผา้ไหมมัดหม่ี 
อ าเภอชนบท หมู่บา้นท่ีเป็นศนูยร์วมภูมิปัญญาของชาวบา้นในการผูกทอเสน้ไหมใหเ้ป็นลายผา้
ท่ีงามวิจิตรดว้ยวิธีโบราณโดยการน าเสน้ไหมมามัดยอ้มสีต่างๆ แลว้น าไปทอผา้จนไดร้บัรางวัล 
มากมาย นอกจากนั้นขอนแก่นยังได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการ  
เช่ือมโยงสูอิ่นโดจีนบนพืน้ท่ี 10,555,991 ตารางกิโลเมตร แบง่การปกครองออกเป็น 26 อ าเภอ 
 สถานท่ีน่าสนใจอ าเภอเมืองขอนแก่นศาลเจ้าเทพารกัษ์หลักเมืองเป็นสถานท่ีเคารพ 
สักการะของชาวขอนแก่นตั้งอยู่หน้าศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าเทศบาลนครขอนแก่น  
ท่านเจ้าคุณปู่  พระราชสารธรรมมุนี  และหลวงธุรนัยพินิจอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ไดร้ิเริ่มสรา้งขึน้โดยน าหลกัศิลาจารกึจากโบราณสถานในทอ้ง ท่ีอ าเภอชุมแพมาประกอบพิธีทาง 
พุทธศาสนา  และตั้งเป็นศาลหลักเมืองเม่ือวัน ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2554 พิพิธภัณฑสถาน 
แห่งชาติขอนแก่น ตัง้อยู่ถนนหลงัศนูยร์าชการเป็น ท่ีเก็บ และจดัแสดงโบราณวตัถุ และศิลปวตัถ ุ
อนัมีค่าตัง้แต่สมัยก่อนประวตัิศาสตรจ์นถึงสมัยประวตัิศาสตรมี์การจดัแสดงโครงกระดกูมนุษย์ 
ยุคหินใหม่ท่ีบา้นเชียง และเครื่องมือเครื่องใชข้องผูค้นในยุคนัน้  สิ่งท่ีควรชมส าหรบัพิพิธภัณฑ ์
แห่งนี ้คือ ใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวาราวดีจ าหลักภาพพุทธประวัติ
ท่ีงดงาม และสมบรูณม์าก พบท่ีเมืองฟ้าแดดสงูยางจงัหวดักาฬสินธุ ์
 นอกจากนั้นยังมีศิลปะวัตถุสมัยขอม  หรือลพบุรีได้แก่ทับหลังจากปราสาทหินใน 
ภาคอีสานนอกเหนือจากโบราณวตัถุท่ีพบในทอ้งถ่ิน แลว้ท่ีน่ียงัจดัแสดงศิลปะวตัถุสมยัอ่ืนไวด้ว้ย 
เช่น สโุขทยั อยธุยา เป็นตน้ และส่วนหนึ่งก็จดัแสดงขา้วของเครื่องใชพื้น้บา้นไวด้ว้ยเหมาะส าหรบั 
ผูท่ี้สนใจศึกษาดา้นประวัติศาสตรโ์บราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน เปิดใหเ้ขา้ชม  
ทกุวนั เวลา 09.00 - 16.00 น. คา่เขา้ชม ชาวไทย 20 บาท ชาวตา่งประเทศ 100 บาท รายละเอียด 
เพิ่มเติม โทร.043 246190 บึงแก่นนคร ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาด
ใหญ่ มีเนือ้ท่ี 603 ไร่ นอกจากจะเป็นท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย์ “เจา้เพียเมืองแพน” ผูก้่อตัง้เมือง 
ขอนแก่น แล้วยังเป็นสถานท่ี ท่ีประชาชนนิยมมาพักผ่อน และท ากิจกรรมนันทนาการ เพราะมี 
บรรยากาศสบายๆ พืน้ท่ีโดยรอบรม่รื่นดว้ยตน้ไมมี้สวนสขุภาพประดบัดว้ยประติมากรรมรูปต่างๆ 
ดเูพลินตา  
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โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น  คือหอ ท่ีรวบรวมเรื่องราวอันเป็น ท่ีมาของเมืองขอนแก่น 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น  ตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน จัดตั้งขึน้ เพ่ือเช่ือมโยงให้ชุมชนเกิดความรัก  และหวงแหนท้องถ่ินของตนเอง 
และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติ เมืองขอนแก่นโดยอาศัยผู้ เฒ่ าผู้แก่  
และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งพื ้น ท่ีจัดนิทรรศการออกเป็น  5 โซน คือ โซน ท่ี 1 
แนะน าเมืองขอนแก่น โซน ท่ี  2 ประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น  และวัฒนธรรมโบราณ 
ท่ีมีอายุยาวนานมากกว่า 3,000-5,000 ปี นับตัง้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร ์โซน ท่ี 3 การตัง้เมือง 
โซนท่ี 4 บา้นเมือง และวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซน ท่ี 5 ขอนแก่นวันนีน้  าเสนอภาพชีวิต และ 
ความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบันด้วยการน าเสนอวัฒธรรมประเพณี ท่ียังคงปฏิบัติ 
สืบต่อกันมา เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันอาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00- 
17.00 น. คา่เขา้ ชมผูใ้หญ่ 20 บาท เดก็ 10 บาท ชาวตา่งชาต ิ90 บาท  

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ 9 ชั้น) ตั้งอยู่ถนนกลางเมืองภายในวัดหนองแวง 
(พระอารามหลวง) เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหล็กก่ออิฐถือปนูเรือนยอดทรงเจดียเ์ป็นสถาน ท่ีบรรจ ุ
พระสารีริกธาตุ และรวบรวมคมัภีรท์างพระพุทธศาสนา บานประตู หนา้ต่าง  แต่ละชัน้แกะสลัก 
ภาพชาดกภาพพุทธประวตัิ ภาพประจ าวนั ภาพแกะสลัก รูปพรหม 16 ชัน้ ภาพในพิธีการต่างๆ
ภายในฝาผนัง ทั้ง 4 ด้าน มีภาพประวัติเมืองขอนแก่น และชั้น ท่ี 4 เป็นสถาน ท่ีบรรจุพระบรม 
สารีรกิ ธาตกุลางบษุบก และเป็นหอชมวิวทิวทศันต์วัเมืองขอนแก่นท่ีสวยงามทัง้ 4 ดา้น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัง้อยู่บริเวณเนินสูง ท่ีมีช่ือว่า “มอดินแดง” เริ่มก่อสรา้งตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2507 และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ไดเ้สด็จฯ ทรงกระท าพิธีเปิดเม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 
2510 มีเนือ้ท่ีกว่า 5,000 ไร ่มหาวิทยาขอนแก่น ถือว่าเป็นแหล่งวิทยาการใหญ่ท่ีสดุของภาคอีสาน 
เป็นศนูยก์ลางการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาท่ี 
เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนภาคอีสาน  การเดินทางอยู่ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร 
มีทางเข้าสองทางคือ ด้านถนนมิตรภาพ (สายขอนแก่น -อุดรธานี) และด้านถนนมะลิวัลย ์
(สายขอนแก่น-เลย) หอศิลปะวัฒนธรรมตัง้อยู่ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางด้านประตูสีฐาน 
เป็นสถาน ท่ีจัดนิทรรศการเก่ียวกับศิลปะแขนงต่างๆ และรวบรวมเรื่องราวทางภูมิศาสตร  ์
และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  ภูมิศาสตร์กายภาพโบราณคดี 
ชาติพนัธุว์ิทยา สถาปัตยกรรมอีสาน ภมูิปัญญาพืน้บา้น และอีสานในยคุปัจจบุนั โดยใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั  
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สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ตัง้อยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ต าบลพระลับ ห่างจากศาลากลาง  
จังหวัด 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์ สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคาร 
และภาพเขียน ฝาผนงัลาย 
 ผา้ไหมมดัหม่ี ซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องจงัหวดัขอนแก่นเพ่ือใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดศ้ึกษาเรียนรู ้
และอนุรกัษ์ สถาปัตยกรรมท้องถ่ิน วัดไชยศรี และฮูปแตม้สินไซ วัดไชยศรี ตัง้อยู่บ้านสาวะถี 
ต าบล สาวะถี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี  2504 มีอาคาร ท่ีส  าคัญ คือ ศาลาการเปรียญ 
กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้าน และสมหรือโบสถ์ของวัดมีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) 
เรื่องราวทางพทุธศาสนา วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือชา่งพืน้บา้น อ าเภอน า้
พอง (ทางหลวงหมายเลข 209 และ 2143) พระธาตขุามแก่นตัง้อยู่ต  าบลบา้นขามในวดัเจติยภูมิ 
สรา้งขึน้ประมาณ ตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 ตามประวตัิโดยย่อ กล่าวว่า โมริยกษัตริย ์เจา้เมืองโมรีย์
ซึ่ ง เ ป็ น เ มื อ ง  อ ยู่ ใ น อ า ณ า เ ข ต  ข อ ง ป ร ะ เท ศ กั ม พู ช า  มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์
ท่ีจะน าพระองัคารของพระพทุธเจา้ท่ีพระองคไ์ดไ้วเ้ม่ือครัง้ พระพทุธเจา้ปรนิิพพานใหม่ๆ มาบรรจุ
ท่ี พ ร ะ ธ า ตุ พ น ม  จึ ง โป ร ด ให้  พ ร ะ อ รหั น ต์  แ ล ะ พ ร ะ เถ ร ะ เจ้ า ค ณ ะ ร ว ม  9 อ ง ค ์
น าขบวนอญัเชิญพระองัคารมาในครัง้นี ้เม่ือผ่านมา ถึงดอนมะขามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีตน้มะขามใหญ่
ท่ี ต า ย แ ล้ ว เ ห ลื อ แ ต่ แ ก่ น เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น เ ว ล า พ ล บ ค ่ า 
และบริเวณนีภู้มิประเทศราบเรียบดีจึงหยุดคณะพักชั่วคราว รุง่เชา้จึงเดินทางต่อไป ถึงภูก าพรา้ 
ปรากฏว่าพระธาตพุนมไดส้รา้งเสร็จแลว้จึงเดินทางกลับ  และตัง้ใจว่าจะน าพระองัคารธาตุกลับ 
ไปประดิษฐานไวท่ี้บา้นเมืองของตนแตเ่ม่ือเดินทางผ่านดอนมะขามอีกครัง้ปรากฏว่าแก่นมะขาม
ท่ีตายแลว้นัน้กลับยืนตน้แตกก่ิงก้านผลิใบเขียวชอุ่มเป็น ท่ีน่าอัศจรรยค์ณะอัญเชิญพระอังคาร 
ธาตจุึงพรอ้มใจกนัสรา้งเจดียค์รอบตน้มะขามนีพ้รอ้มกับน าพระองัคารธาตุ และพระพทุธรูปบรรจุ 
ไว้ในองคพ์ระธาตุ และให้นามว่าพระธาตุขามแก่นมาจนทุกวันนี ้องคพ์ระธาตุขามแก่นไดร้ับ 
การบรูณะจากกรมศลิปากรภายใตก้ารควบคมุของส านกัโบราณคดี และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ท่ี 9 มีการปรบัปรุง ทาสีองคพ์ระธาต ุขยายบริเวณก าแพงแกว้ทัง้ 4 ดา้น และตกแต่งทัศนียภาพ 
ใหส้วยงาม ในวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 5 จะมีงานฉลองและนมัสการพระธาตุขามแก่นประจ าทุกปี 
การเดินทางใชท้างหลวง หมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ)์ ห่างจากตวัเมืองไป 12 กิโลเมตร 
เม่ือขา้มล าน า้พองแลว้ เลีย้วซา้ยเขา้ทางหลวงหมายเลข 2153 ไปอีก 14 กิโลเมตร  

ประภาชัย หรือคู่บ้านนาค าน้อย ตัง้อยู่ท่ีบา้นนาค าน้อย ต าบลบัวใหญ่ประภาชัย คือ 
กลุ่มโบราณสถาน ท่ีมีลักษณะแผนผังอย่างเดียวกันกับโบราณสถาน ท่ีพบหลักฐานแสดง 
อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาล ท่ีพระเจ้าชัยวรมัน  ท่ี 9 แห่งอาณาจักรเขมรโบราณโปรดฯ 
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ใหส้รา้งขึน้ในพุทธศตวรรษ ท่ี 18 (พ.ศ.1920-1740) คือ ประกอบดว้ย ปรางคป์ระธานรูปส่ีเหล่ียม 
จตรุสัมีมขุย่ืนทางดา้นหนา้ ดา้นขวามือเยือ้งไปขา้งหนา้เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมท่ีเรียกวา่ บรรณาลยั 
อาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วโดยมีโคปุระ  หรือซุ ้มประตูทางเข้าออกด้านหน้า หรือ 
ทางดา้นทิศตะวันออก เพียงดา้นเดียวนอกก าแพง ท่ีมุมซา้ยมีสระน า้ 1 สระ ทั้งหมดสรา้งดว้ย 
ศิลาแลง โดยมีเสาประดับประตูทับหลังเป็นหินทรายบา้นนาค าน้อยไดข้ึน้ทะเบียนเป็นโบราณ 
สถานเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2534 การเดินทางไปทางเดียวกับพระธาตขุามแก่นตรง  ต่อไปถึง 
สะพาน คลองส่งน า้จากล าน า้พองเลีย้วซา้ยตามถนนเลียบคลองส่งน า้ แลว้เลีย้วขวาขา้มสะพาน 
เขา้หมู่บา้นนาค านอ้ย จะอยู่ภายในวดัคูบ่า้นนาค านอ้ย หรือจะขบัรถขา้มสะพานขา้มคลองส่งน า้
ตรงไปตามถนนลาดยาง 5 กิโลเมตร จะมีปา้ยบอกทางใหเ้ลีย้วซา้ยผ่านหมู่บา้นไปอีก 1 กิโลเมตร 
หมู่บ้านงูจงอางบ้านโคกสง่า ต าบลทรายมูล ชาวบ้านโคกสง่าแต่เดิมมีอาชีพขายยาสมุนไพร 
ควบคู่กับการท านา การขายยาสมุนไพรในสมัยก่อนตอ้งเดินท าไปเร่ขายยาตามหมู่บา้นต่างๆ 
ดว้ยความยากล าบาก แต่เม่ือปี พ.ศ.2494 พ่อใหญ่เคน ยงลา หมอยาบา้นโคกสง่าไดค้ิดน างูเห่า 
มาประกอบการแสดง เพ่ือสรา้งความสนใจใหค้นมาชมแทนท่ีจะตอ้งเดนิไปขายยาในทกุๆ หมู่บา้น 
เช่นเคยปรากฏว่า การแสดงประสบความส าเร็จสามารถเรียกคนมาชมได้มาก  แต่เน่ืองจาก 
งูเห่านัน้ มีอันตรายมากสามารถพ่นพิษไดไ้กลถึง 2 เมตร พ่อใหญ่จึงเปล่ียนมาใชงู้จงอางแทน 
และถ่ายทอด วิชาแสดงงูใหค้นในหมู่บา้น เม่ือว่างจากการเกษตรชาวบา้น จะรวมกลุ่มเดินทาง 
ออกเร่แสดงงู และ ขายยาสมุนไพรส่วนการแสดง ท่ีหมู่บา้นนัน้จะจัดขึน้บริเวณลานวัดศรีธรรม 
รอบๆ บริเวณก็จะมีการจดันิทรรศการเก่ียวกบังูจงอาง รวมทัง้มีโรงเรือนเพาะเลีย้งงูจงอางอยู่ดว้ย 
การแสดงงูจงอาง  บ้านโคกสง่าเป็น ท่ีรู ้จักกันแพร่หลายมาก  ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน 
จะเลีย้งงูจงอางไวใ้ต  ้ถุนบา้น มีการจดัแสดงหลายรูปแบบเพ่ือใหค้นสนใจยิ่งขึน้  เช่น การแสดง 
ละครตามจงัหวะเพลง การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอาง จนชาวบา้นท่ีมีช่ือเสียงทางการแสดงงู 
มีฉายาประจ า เชน่ กระหรอ่งนอ้ยเมืองอีสาน ทองค าลกูทองชยั เป็นตน้ 
 อ าเภอเขาสวนกวาง (ทางหลวงหมายเลข 2) อุทยานสัตวป่์าอีสานตอนบน ขอนแก่น -
อุดรธานี (สวนสัตวเ์ขาสวนกวาง) ตัง้อยู่ในพืน้ ท่ี 2 แห่ง คือ พืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง 
และพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาต ิอ าเภอโนนสะอาด จงัหวดัอดุรธานี รวมพืน้ท่ี 4,696 ไร ่เริ่มก่อสรา้งในปี 
พ .ศ.2552 จะแล้วเสร็จในปี  พ .ศ.2555 สวนสัตว์แห่ งนี ้มี รูปแบบของอุทยานการเรียน รู ้
การอนุรกัษ์พันธุส์ัตวป่์าหายากเป็นศูนยว์ิจัยเพาะเลีย้งแหล่งการศึกษา  และการท่องเท่ียวในรูป 
ผจญภยั (จงัเกิล ปารค์) โดยยดึหลกัการป่าชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใหค้นอยูก่บัป่าได ้
และมีส่วนร่วมเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจการท่องเ ท่ียวการลงทุน และการจา้งงานในทอ้งถ่ิน ซึ่ง
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นอกจากจะเป็นสวนสัตวแ์ล้วยังจัดให้มีอควาเรียมรวมถึงเครื่องเล่นและสวนน า้เล็กๆ เช่ือว่า 
จะสรา้งความสนใจใหน้กัทอ่งเท่ียวชาวไทย และชาวตา่งชาตเิดนิทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก  
 เข่ือนอบุลรตัน ์เรียกอีกช่ือวา่ “เข่ือนพองหนีบ” เน่ืองจากสรา้งขา้มแม่น า้พองโดยปิดกัน้ล า
น า้พองตรงบริเวณช่องเขาท่ีเป็นแนวตอ่ระหวา่งเทือกเขาภเูกา้ และภูพานค า การก่อสรา้งเริ่มเม่ือปี 
พ.ศ.2509 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรตันราชกัญญาฯ ไดเ้สด็จไปทรง  
ท าพิธีเปิดเข่ือนเม่ือวัน ท่ี 14 มีนาคม 2509 เข่ือนนีมี้ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ทั้งการผลิตกระแส 
ไฟฟ้า การเกษตร การประมง การป้องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดจนเป็น ท่ีส  าหรบัพักผ่อน 
ของประชาชนภายในบริเวณเข่ือนมีรา้นอาหารบ้านพัก และกิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งเรือชม 
ทัศนียภาพเหนือเข่ือน ชมสวนไมใ้นวรรณคดี และสวนประติมากรรมไดโนเสาร ์รวมทัง้มีสนาม 
กอลฟ์บรกิารอีกดว้ย  
 วดัพระพทุธบาทภพูานค าตัง้อยู่บรเิวณไหลเ่ขาภูพานค าเป็นวดัท่ีมีพระพทุธรูปสีขาวขนาด
ใหญ่ คือหลวงพ่อใหญ่ หรือหลวงพ่อขาวสูง 14 เมตร บริเวณใกล้เคียงมีพระพุทธบาทจ าลอง 
มีบนัไดขึน้ไปหนา้วดั 1,049 ขัน้ สามารถน ารถยนตข์ึน้ไปบนยอดเขาได ้เม่ือขึน้ไปบนวดัแลว้มอง 
ลงมาจะเห็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามการเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับเข่ือนอุบลรัตน์ อยู่ทางซ้ายมือ 
ก่อนถึงเข่ือน 450 เมตร บางแสนสอง และหาดจอมทองตั้งอยู่ ท่ีบ้านหินเพิงต าบลท่าเรือ 
อยูห่า่งจากอ าเภอเมืองไป 53 กิโลเมตร บรรยากาศชายหาดรมิทะเลสาบน า้จืดเหนือเข่ือนอบุลรตัน ์
ในยามเย็นสวยงามมาก ส่วนกิจกรรมทางน ้าท่ีน่าสนใจ คือ บานาน่าโบ๊ต ห่วงยาง และ เรือ 
สกูตเตอร์ นอกจากนี้ยังมีอาหารเลิศรส ท่ีปรุงจากปลาหลากหลายชนิดไว้บริการอีกด้วย 
ช่วงเทศกาลส าคญั หรือวนัหยุดมักจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางไปชมธรรมชาติ และเล่นน า้กันเป็น 
จ านวนมาก อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า ครอบคลุมพืน้ท่ีอ าเภออุบลรตัน ์จังหวัดขอนแก่น 
และอ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู  มี พื ้น ท่ี  320 ตารางกิโล เมตร หรือ  201,250 ไร ่
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เม่ือวัน ท่ี 20 กันยายน 2528 สภาพพื้น ท่ีป่าส่วนใหญ่ปกคลุม 
ดว้ยป่าเต็งรงัใบไม้จะเปล่ียนสีผลัดใบในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายน ท่ีตัง้ของส านักงานอุทยานฯ 
จะอยู่บริเวณภูพานค าริมทะเลสาบเหนือเข่ือนอุบลรัตน์มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะเวลา 
พระอาทิตยต์ก ภายในบริเวณ ท่ีท  าการอุทยานฯ มีสถานท่ีส  าหรบัตัง้ค่ายพกัแรมได ้สิ่งท่ีน่าสนใจ 
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณภูเก้าในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ ร่องรอยก่อนประวัติศาสตร  ์
ของชมุชนในสมยับา้นเชียง เช่น ภาพเขียนสี และภาพสลกัตามผนงัถ า้ตา่งๆ และรอยเท าไดโนเสาร์
ซึ่งสนันิษฐานวา่เป็นพนัธุเ์ดียวกบัรอยเท าท่ีพบท่ีอ าเภอภเูวียง เป็นตน้  



 168 

อุทยานศรีเวียงตัง้อยู่ท่ีต าบลเมืองเก่าพฒันาเป็นสวนสาธารณะริมเสน้ทาง ระหว่างทาง 
ไปอุทยานแห่งชาติภูเวียง มีพื ้น ท่ี 25 ไร่ ฉากหลังเป็นเทือกเขาภูเวียง บริเวณภายในจัดท า 
เป็นสวนพักผ่อนสวนสุขภาพ มีโขดหิน น า้ตก บ่อน า้ สวนหย่อม สนามนั่งเล่น ไดโนเสารจ์  าลอง 
เรียงรายทั่วบริเวณนับรอ้ยตวั บางตวัสามารถรอ้งได ้เคล่ือนไหวไดค้ลา้ยของจริง เป็นไดโนเสาร์ 
ท่ีมีการคน้พบฟอสซิลในภาคอีสาน การเดินทางใชเ้สน้ทางเดียวกับทางไป อทุยานแห่งชาติ ภูเวียง 
โดยเดินทางจากขอนแก่นถึงอ าเภอภูเวียงระยะทาง 70 กิโลเมตร และเดินทางจากตัวอ าเภอ 
ตอ่ไปอีก 3 กิโลเมตร อุทยานศรีเวียงจะอยู่ดา้นซา้ยมือ พิพิธภัณฑไ์ดโนเสารภ์ูเวียง  เป็นส่วนหนึ่ง 
ของศนูยศ์ึกษาวิจยัซากดกึด าบรรพไ์ดโนเสารภ์ูเวียง ก่อตัง้โดยความรว่มมือระหว่างการท่องเ ท่ียว 
แห่งประเทศไทย (ททท.จงัหวดัขอนแก่น และกรมทรพัยากรธรณี) เพ่ือศกึษาคน้ควา้ และเผยแพร ่
ความรูด้า้นทรพัยากรธรณีแก่สาธารณชน อาคารพิพิธภัณฑแ์บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนบริการ 
สว่นวิชาการ และสว่นนิทรรศการ  
 

4.2 ความเป็นมาของชาวอีสานกับวัฒนธรรมลุ่มแม่น ้าโขง  
ชาวอีสาน คือ กลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่ท่ีไดร้บัการสืบทอดวฒันธรรมลุม่แม่น า้โขง 
 สันทนี อาบัวรัตน์ (2528, หน้า 16) ได้กล่าวว่าจากการศึกษาทางโบราณคดีในภาค 
อีสานไดพ้บรอ่งรอยของอารยธรรมโบราณตัง้แต่สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ ชุมชนบา้นเชียงนบัเป็น 
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกในช่วงยุคหินใหม่ถึงยุคส าริดเม่ือราว 5,600 ปีมาแล้ว 
โบราณวตัถท่ีุคน้พบเป็นของท่ีมีมาแตย่คุโลหะสมยัก่อนประวตัศิาสตรม์าจนถึงสมยัทวาราวดี และ 
ลพบรุีบา้นเชียง ดเูหมือนจะเป็นแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตรท่ี์มีการสืบเน่ืองมาถึงสมยั 
ประวตัิศาสตรเ์พราะถัดขึน้มาจากชัน้ดินไดพ้บวตัถุโบราณยุคทวาราวดี  และลพบุรีปะปนกันอยู่ 
ในศตวรรษท่ี 12 ดินแดนภาคอีสานท่ีเป็นบริเวณลุ่มแม่น า้โขง แมน่  า้มลู แม่น า้ชี ซึ่งไดเ้จริญรุง่เรือง 
มาตามล าดบั จากการศกึษาเสมาหินของนกัโบราณคดีท่ีเมืองฟ้าแดดสงูยางจงัหวดักาฬสินธุ์ และ
ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในภาคอีสานพระพุทธรูปศิลปะแห่งทวาราวดี เทวรูปพระโพธิสัตวต์่างๆ 
กับศิลาจารึกซึ่งจารึกเป็นภาษาสันสกฤตอักษรปัลลวะ หรือ ท่ีเรียกว่าอักษรอินเดีย ฝ่ายใต ้ซึ่ง
พบมากในดินแดนทั่วไปในภาคอีสาน เช่นท่ีอ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีปรากฏวา่มีภาษา 
มอญปนอยู่ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าในยุคนี ้ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ได้เข้ามาสู่ดินแดน 
อีสานอยา่งมั่นคง 
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 คงเดช ประพัฒนท์อง (2520, หนา้ 3) อา้งใน สนัทนี อาบวัรตัน ์ไดก้ล่าวว่าในศตวรรษ ท่ี 
16 -18 จากการศึกษาทางโบราณคดี แสดงให้เห็นว่าชุมชนอีสานได้รับวัฒนธรรมจากขอม 
สมัยนครรฐั นักโบราณคดีเรียกสมัยนีว้่า ศิลปะลพบุรี ศิลปวัฒนธรรมขอมแพร่กระจายทั่วไป  
ในบริเวณภาค อีสาน เช่น เทวรูป ปราสาทหิน  และศาสนสถานแสดงให้เห็นว่าการนับถือ 
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิเทวราแพร่หลายอยู่ทั่ วไปในยุคนี ้ จากศิลปทวาราวดีเป็นศิลปะลพบุรี 
เป็นไปพร้อมๆ  กับกลุ่มลุ่มน ้าเจ้าพระยา แต่หลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมัน ท่ี  7 (พ.ศ.1750) 
ไปแล้วอิทธิพลวัฒนธรรมของขอมก็ค่อยๆ  เส่ือมลงเป็นล าดับจนถึงการสิ ้นสุดของนครรัฐ 
วัฒนธรรมในภาคอีสานก็สิน้สุดลงศตวรรษ ท่ี 20 ดินแดนลุ่มแม่น ้าโขงของภาคอีสานเจริญ    
รุ่งเรืองขึน้มาสืบเน่ืองจากความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรลานช้างหลังพุทธศตวรรษ ท่ี 21 
ลงไปแล้วศิลปะ และสถาปัตยกรรมรวมทั้งวัฒนธรรมทางอักษรศาสตร์ และจารีตประเพณี 
แพรห่ลายไปในภาคอีสาน 
 
 1.1 ลกัษณะประชาคมอีสาน 
 ปรัชญาชีวิต และมโนทัศนร์่วมของสังคมอีสานแถบลุ่มแม่น า้โขง มีลักษณะแตกต่าง 
จากลกัษณะของสงัคมไทยแถบลุ่มแม่น า้เจา้พระยา ถา้ศกึษาวรรณกรรมนิทานพืน้บา้นอีสานอยา่ง 
ละเอียดแลว้จะพบว่าปรชัญาชีวิต และมโนทัศนข์องชาวอีสาน ท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจะมี 
บทบาทเหนือการด ารงชีวิต หรือเป็นประหนึ่งปทสัถานหรือบทบญัญัติแห่งสงัคม เช่น ฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ีนิทานเรื่องขนุบรมราชาธิราช(บุฮมั) ธรรมดาสอนโลก และวรรณกรรมอ่ืนๆ ปรชัญาชีวิต 
และมโนทศันร์ว่มของสงัคมอีสานมีปรากฏอยูห่ลายประการ คือ 
  1.1.1 แนวความคิดเรื่องการก าเนิดโลก  กรมศิลปากร (2512, หน้า 81-132) 
ไดก้ล่าวว่าจากนิทานเรื่องขนบรมราชาธิราช หรือพงศาวดารจานชา้งแสดงถึงการประสมประสาน 
ความคิดระหว่างความเช่ือในลทัธิภูตผีวิญญาณ  (Animism) กับปรชัญาพุทธศาสนาโดยกล่าวว่า 
ผีฟ้าแถนเป็นผูส้รา้งโลก และพยายามอธิบายใหเ้ขา้กบัเทพในศาสนาพทุธ เชน่ พระยาแถนคน คือ 
พระอินทรแ์ถนแต่ง คือ พระวิษณุกรรม  ส่วนความคิดในการแบ่งชนชั้นได้ชี ้ให้เห็นว่าชนชั้น 
ปกครองมีก าเนิดตา่งไปจากประชาชนเพราะผีฟ้าแถนบญัชาใหม้าเกิดเพ่ือเป็นใหญ่ส่วนประชาชน 
มีฐานะต ่าตอ้ยมาแตก่ าเนิดตอ้งเกิดจากน า้เตา้ป่ง (น า้เตา้ใหญ่) รว่มกบัสตัว ์และสรรพสิ่งอ่ืน ๆ 

            1.1.2 แนวความคิดในการควบคุมสังคม ยึดหลกัจากพุทธศาสนาเป็นส าคญัได ้
จากนิทานเรื่องขุนบรมแถนฟ้าคน (พระยาแถน หรือผีฟ้าแถน) สั่งสอนขุนบรมใหล้งมาปกครอง 
เมืองลุ่ม (ล่าง) โดยใหย้ึดมั่นในราชธรรมสิบประการอนัไดแ้ก่ รกัษาศีล มีพรหมวิหาร และละกิเลส  
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ทั้งมวลนอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดแบบนครรฐั คือสถาบันครอบครัวท่ีใหญ่ขึน้มีความสัมพันธ ์
ฉันทเ์ครือญาติขุนบรมชีแ้นะให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่เบียดเบียน  และแก่งแย่งกัน แต่อย่างไร 
ก็ตามพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยลทัธิภตูผีวิญญาณยงัยึดถือกนัอยูอ่ยา่งมั่นคง 
 ธวัช บุณโณทก (2522, หน้า 32-35) สันทนี อาบัวรัตน์ (2528, หน้า 19) ได้กล่าวว่า 
ในสมัยพระเจา้โพธิสาลราช (พ.ศ.2509-2091) ทรงมีพระราชประสงคจ์ะฟ้ืนฟูพุทธศาสนาลัทธิ 
ลงักาวงศ ์จึงประกาศใหป้ระชาชนเลิกนบัถือผีสาง เทวดา และสรา้งวดัสงัคโลก เทวาลยัขึน้แทน ท่ี 
พร้อมทั้งได้พยายามให้แนวคิดในการควบคุมสังคมจากปรัชญาพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน ์
ในการปกครองบา้นเมืองตามลกัษณะท่ีเรียกว่า “ธรรมราช” ดงัท่ีอาณาจกัรสุโขทยัเคยใชม้าแลว้ 
ในสมยัพระเจา้ลิไท 
  1.1.3 อุดมการณท์างสงัคม ในดา้นความคิดและอดุมการณข์องสงัคมชาวอีสาน 
เก่ียวกบัดา้นการเมืองการปกครอง เป็นแนวคิดเก่ียวกบักลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น า้โขง ระเบียบของ 
สังคมน่าจะเช่ือได้ว่าชนชั้นปกครองเป็นผู้เสนอแนวคิดโดยเช่ือมโยงจากหลักธรรมทางพุทธ  
ศาสนากับจารีตดั้งเดิมแล้วน ามาสรา้งกฎเกณฑ์ของสังคม และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  
เรียกว่า ฮีตสิบสองคองสิบส่ี อนัเป็นเสมือนบทบญัญัติในการควบคมุสงัคมอีสาน เป็นการก าหนด 
ระเบียบ ท่ีบุคคลในสังคมพึงปฏิบัติเหมือนกันทั้งผู้ปกครอง  และประชาชน ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติ 
ก็จะเกิดอปัมงคล (ภาษาถ่ินอีสานเรียก คะล า) 
 บทบัญญัติ ท่ี เรียกว่า ฮีตสิบสองคองสิบล่ืนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างมโนทัศน ์
รว่มของสังคมอีสาน และไดแ้พร่แนวความคิดมาอยู่ในรูปวรรณกรรมค าสอนนั่นคือ ถา้พยายาม 
ปลูกฝังความคิดของชาวอีสานใหมี้ความหวงัในโลกหนา้ดว้ยการรูจ้กัอดทน  อดออม และอดกลัน้ 
ตอ่ความยาก ล าบากในชาติปัจจบุนั เพ่ือเป็นการสรา้งสมบญุบารมีเอาไวเ้พ่ือเสวยสขุในชาติหนา้ 
หรือหวงัจะไปเกิดในยคุพระศรีอารยิน์กัปราชญไ์ดจ้ินตนาการสรา้งความสขุสบายในสงัคมอดุมคติ
มาเสนอในวรรณกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ในขณะเดียวกันกับความเช่ือในลัทธิภูตผี 
วิญญาณยงัคงอยู่ในสงัคมเพราะพระพุทธศาสนาปฏิเสธอ านาจ ท่ีเหนือธรรมชาติ ไม่ยอมอธิบาย 
ปรากฏการณธ์รรมชาติตามความเช่ือของทอ้งถ่ิน เช่น ฝนตก น า้ท่วมอย่างฉับพลนั ความหนาว 
เย็นความแหง้แลง้ และความอดอยากท่ีชาวอีสานผจญอยู่ทุกยุคทุกสมยั ชาวอีสานจึงตอ้งยึดถือ 
ลัทธิ ภูตผีวิญญาณเป็นเครื่องยึดเหน่ียว  และความต้องการ ท่ีพึ่งทางใจเม่ือได้รับภัยพิบัติ 
จากธรรมชาติ ท าให้ชาวอีสานยอมรับระเบียบของสังคมทั้ง ท่ีเป็นหลักปรัชญาพุทธศาสนา 
และลทัธิภูตผีวิญญาณ โดยดุษณีภาพเน่ืองจากมีความคิดว่าแมจ้ะไดร้บัความทุกขย์ากล าบาก 
ในชาตนีิ ้แตก็่ยงัความหวงั ในชาตหินา้ 
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 ปรชัญาและความคิดต่างๆ ในวรรณกรรมไดถู้กถ่ายทอดใหถ้ึงประชาชนชาวอีสานโดย 
อาศยัสถาบนัวดัเป็นตวัเช่ือมโยงดงันัน้แมส้ถาบนัศาสนาจะไมมี่หนา้ท่ีโดยตรงในการควบคมุสงัคม 
แตก็่มีบทบาทในการแพรก่ระจายแนวความคดิ การปกครอง การควบคมุสงัคมโดยยดึแนวศีลธรรม 
ของพุทธศาสนากับสีตบา้นคองเมืองเสมอมา ฉะนัน้ปรชัญาชีวิตของสงัคมอีสานจึงผูกพันอยู่กับ 
ปรชัญาทางพทุธศาสนาและลทัธภตูผีวิญญาตลอดมา 
 

4.3 ความเชื่อ และศาสนาในอีสาน 
 ภิญโญ จิตตธ์รรม (ม.ป.ป., หนา้ 22) ไดก้ลา่ววา่ ความเช่ือในสงัคมอีสานความเช่ือเป็นสิ่ง
ท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ทุกรูปทุกนามตามธรรมชาติเน่ืองจากความกลัวความวิตกกังวลกับการ
ท่ีตอ้งเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวท าให้มนุษยม์องหาท่ีความกลัว และความไม่รูเ้ป็นเหตุให ้
เกิดความเช่ือ  และความเช่ือก็เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีท  าให้เกิดศาสนาในสังคมมนุษย์สมัยโบราณ 
(Primitive Society) อย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันนี ้วิทยาศาสตรเ์จริญก้าวหน้าไปมาก  แต่มนุษย ์
ก็ยังมีพฤติกรรมแสดงออกทางความเช่ือกันอยู่ในชีวิตประจ าวันมนุษย์จะยินยอมรับในพลัง 
เหนือธรรมชาติว่าจะใหค้ณุ หรือใหโ้ทษแก่มนษุยไ์ดแ้มว้่าจะเป็นสิ่ง ท่ีไม่สามารถพิสจนไ์ด ้มนุษย ์
จงึไดเ้กรงกลวั และเช่ือถือ 
 ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2521, หน้า 7) ได้กล่าวว่า เพราะมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจ 
ในปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล 
มนษุยจ์ึงอธิบายไดด้ว้ยไสยศาสตร ์เพราะความไมรู่ ้หรืออวิชาท าใหม้นษุยเ์ขา้ใจวา่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ 
เบือ้งหลงัเหตกุารณจ์ึงพากันสรา้งผีวิญญาณ  และเทวดาขึน้ ดงันัน้มนุษยจ์ึงกลวัไม่ล่วงเกินภูตผี 
วิญญาณ และพยายาม เช่น บวงสรวงบชูาเพ่ือช่วยใหม้นษุยอ์ยู่เย็นเป็นสขุความเช่ือเรื่องผียงัคงมี 
อิทธิพลในสงัคมอีสานอยูม่าก ยงัคงมีพิธีกรรมเก่ียวเน่ืองกบัเรื่องท่ีส  าคญัๆ หลายพิธีกรรม เชน่ 
 1) ผีแถน หรือผีฟ้าผีแถน ชาวอีสานเช่ือว่าแถนยิ่งใหญ่กว่าผีทัง้หลาย มีลกัษณะเป็นเทพ 
มากกวา่เป็นผีกล่าวคือ เป็นผูส้รา้งโลกสรา้งสรรพสิ่งตา่งๆ ในโลกสามารถดบัทกุขเ์ข็ญ ดงันัน้ จึงมี 
พิธีกรรมแห่บัง้ไฟเพ่ือใหแ้ถนช่วยบนัดาลใหฝ้นตกบางครัง้ก็มีการล าผีฟ้าเพ่ือรกัษาคนป่วย โดยมี 
ความเช่ือวา่โรคท่ีเกิดจากการกระท าของภตูผีวิญญาณ หรือโรคท่ีหาสาเหตไุม่พบญาติพี่นอ้งจะหา 
หมอท า (ธรรม) มาท าพิธีเชิญพระยาแถนมาชว่ยปกปอ้งคุม้ครองใหค้นป่วยหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
 2) ผีปู่ ตา เป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจ าหมู่บา้น ท่ีท  าหน้าท่ีคุม้ครอง หมู่บา้น 
รกัษาหมู่บา้นให้เป็นสุขในชนบทภาคอีสานทุกหมู่บา้นจะมีศาลปู่ ตาซึ่งอยู่นอกบา้นไม่ไกลนัก 
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ตามปกติจะสรา้งในท่ีตอนน า้ท่วมไม่ถึงมีตน้ไมสู้งใหญ่รอบ ๆ บริเวณนัน้ จึงเรียกช่ือว่า ดอนปู่ ตา 
หรือดงปู่ ตา 
 3) ผีมเหศกัดิ์หลกัเมือง บางครัง้เรียกว่า อาฮกั (อารกัษ์) มีลกัษณะเหมือนหลกัเมืองของ 
ทางภาคกลาง แตล่ะหมู่บา้นเรียกว่าหลกับา้นมกัตัง้ในบริเวณ ท่ีเดน่ เช่น ทางเขา้หมู่บา้น หรือทาง 
สามแพรง่ภายในหมู่บา้นชาวบา้นเช่ือว่าหมู่บา้นจะอยูเ่ป็นปกติไดเ้พราะมีอาฮกัคุม้ครองถา้มีความ
เดือดรอ้นวุน่วายก็เช่ือวา่เป็นเพราะหลกับา้นไมเ่ท่ียงตรงตอ้งท าพิธีถอดหลกับา้นแลว้ตอกใหม ่
 4) ผีตาแฮก หรือ พระภูมินา ชาวนาในภาคอีสานมกัจะตัง้ศาลกลางนา หรือบางแห่งก็ไม่ 
ตัง้ ถือว่าบริเวณไรน่าทัง้แปลงนัน้มีผีตาแฮกเฝา้อยู่เพ่ือช่วยคุม้ครองขา้วในนาไม่ใหมี้อนัตรายจาก  
สตัวน์านาชนิดตลอดสิ่งตา่งๆ ท่ีไมดี่ไมง่ามเพ่ือใหแ้มโ่พสนคือขา้วในนาปลอดภยั และไดผ้ลเตม็ท่ี 
 5) พ่อเชือ้แม่เชือ้ประจ าตระกูล เป็นผีประจ าตระกูลบ้านท่ีเป็นตน้ตระกูล จะมีทั้งบูชา 
พ่อเชือ้แม่เชือ้ลกูหลานท่ีจะแยกครอบครวัออกไปจะตอ้งมากราบไหวบ้ชูา เพ่ือขอใหพ้่อเชือ้แม่เชือ้ 
ทราบว่าจะออกไปตัง้ครอบครวัใหม่พรอ้มกับใหคุ้ม้ครองใหอ้ยู่ดีมีสุขปราศจากภัยอนัตรายต่างๆ 
บางแห่งเรียกพ่อเชือ้แม่เช่ือว่าผีเรือน หรือ ผีบา้นเป็นผีบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้เป็นผีเครือญาติ 
ประจ าครอบครวัของแต่ละครอบครวัมีบทบาทในการควบคุมสงัคมระดบัครอบครวั  ช่วยควบคุม 
ความประพฤติของคนในครอบครวัใหอ้ยู่ในคองท่ีดีใครประพฤติออกนอกลู่นอกทางผีเรือนก็จะ 
บนัดาลใหผู้น้ัน้เจ็บป่วยตอ้งส านกึผิด และมาขอขมาจงึจะหายจากเจ็บป่วย 
 6)   ผีปอบ เป็นผีในกลุ่มผีรา้ย มีบทบาทต่อการอยู่รวมกันในระดบัหมู่บา้น เช่น บุคคล
ท่ีถกูกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจะเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม ดงันัน้บคุคลใดไม่เป็นท่ีตอ้งการของบคุคลก็ 
จะกลา่วหาว่าเป็นผีปอบก็จะถกูสงัคมไมค่บคา้สมาคมบางคนถึงกบัอยูใ่นหมูบ่า้นไมไ่ดห้นีไปอาศยั
อยู่ท่ีอ่ืนก็มีเพราะฉะนัน้ผีปอบเป็นเครื่องมือในการระบายความขดัแยง้  ความเป็นอริกนัของคนใน 
สงัคมเพราะสงัคมอีสานมีความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ิดสนิทสนมกนัมากอยูใ่นลกัษณะเครือญาติ
จงึไมไ่ดก้ระท าการรุนแรงอ่ืนๆ ผีปอบในอีสานถือกนัวา่เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในตวับคุคลใดบคุคลหนึ่ง และ 
สืบต่อกันโดยเชื ้อสาย  (ปอบเช่ือ) สามารถออกจากตัวบุคคลหนึ่ งหนีไปท าร้ายบุคคลอ่ืน 
โดยเจ้าตัวอาจจะรู้ หรือไม่รู ้ตัง้ใจ หรือไม่ตั้งใจก็ได ้ผู้เป็นปอบในอีสานนั้นเป็นได้ 2 กรณี คือ 
ผีปอบเชือ้ คือ ผีปอบท่ีสืบเชือ้สายกันมา เช่น พ่อ หรือ แม่เป็นปอบ เม่ือพ่อแม่ตายไปปอบก็จะ 
อาศยัอยู่กับลูกๆ หรือ หลานๆ สืบทอดกันไปอีกกรณีหนึ่งเกิดจากการเรียนวิชาอาคม เวทมนต ์
คาถา และรกัษาขอ้หา้ม (ขอ้คะล า) ไมไ่ดก็้เป็นปอบ 
 เม่ือพทุธศาสนาเขา้มาในชมุชนอีสานความเช่ือในเรื่องผีก็มิไดถ้กูท าลายใหห้มด ไปแตถ่กู 
กลืนเขา้ผสมผสานกับพุทธศาสนาอันเป็นลักษณะของศาสนาชาวบา้น  ซึ่งเป็นตวัก าหนดจารีต 
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ประเพณี และกฎหมายทอ้งถ่ิน เช่น ฮีตสิบสองคองสิบส่ี ท่ีชนทุกชัน้ในสงัคมอีสานตอ้งปฏิบตัิตาม 
ผูน้  าชุมชนจะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ยู่ใตป้กครอง  ก็ตอ้งปฏิบตัิตนใหเ้ป็นไปหลกัธรรมของพระ 
พทุธศาสนาดว้ย 
 ความเช่ือในพระพทุธศาสนาระดบัชาวบา้นจะช่วยควบคมุความประพฤติของคนในสงัคม 
ตลอดจนก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้เป็นการประทว้งครอบง าทางอ านาจ ท่ีผูอ้ยู่ใตป้กครองไม่ 
พอใจในระบบการใชอ้  านาจนัน้ ความเช่ือในพทุธศาสนาระดบัชาวบา้นท่ีมีบทบาทตอ่การควบคุม 
สงัคมอาจะกลา่วได ้ดงันี ้
 ความเช่ือในเรื่องพระศรีอาริยค์วามเช่ือในเรื่องนีเ้ป็นความเช่ือเก่ียวกบัพุทธศาสนาระดบั
ชาวบ้านท่ีสอนให้คนคิดหวังถึงการมีชีวิต ความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเดิมในชาติหน้า และการมุ่งไป 
สู่สวรรคด์ว้ยการท าบุญท าทานเพ่ือจะไดพ้บกบัยคุพระศรีอาริย์ ซึ่งเช่ือกนัว่าสงัคมในยคุนีจ้ะอดุม 
สมบูรณ์ ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกัน และกัน ไม่ทุกขย์ากเดือดรอ้นทุกคนเสมอภาคกันหมด 
แตก็่ตอ้งปฏิบตัติามค าสอนทางพทุธศาสนาจงึจะไดไ้ปสูย่คุพระศรีอารยิ ์
 ความเช่ือเรื่องผีบุญ หรือ ผูมี้บุญผีบุญเป็นความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือในเรื่อง 
พระศรีอาริยข์องสังคมอีสาน ท่ีก่อใหเ้กิดความขัดแยง้รุนแรงระหว่างชนชัน้ปกครองกับผูอ้ยู่ใต้ 
ปกครอง ถึงขั้นก่อการกบฎ ท่ีเรียกว่า “กบฎผีบุญ” หรือ “กบฎผู้มีบุญ” ดังนั้นเม่ือภาวะทาง 
เศรษฐกิจบีบคัน้ สังคมแรน้แคน้การปกครองก็เปล่ียนรูปแบบ โดยอ านาจจากส่วนกลางเขา้มา 
มีบทบาทในท้องถ่ินมากขึน้ผลักดันให้เกิดขบวนการผีบุญขึน้โดยบุคคล ท่ีทนภาวะบีบคัน้ของ 
สงัคมไมไ่หว จงึตัง้ตวัเป็นผูว้ิเศษ และอา้งวา่เป็นพระศรีอารยิม์าเกิด เพ่ือจะน าสงัคมไปสูย่คุใหม ่
 เก่ียวกับความเช่ือนีมี้ผู้รู  ้ได้กล่าวว่า ความเช่ือเก่ียวกับภูติผีของชาวอีสานก่อให้เกิด 
พิธีกรรม และประเพณีตา่งๆ ขึน้ ประเพณีเหลา่นีสื้บเน่ืองอยูใ่นวงจรชีวิตของชาวอีสานอนัแสดงให้ 
เห็นว่ามีความเช่ือเรื่องภูตผียงัคงฝังแน่นอยู่ในกระแสส านึกของชาวอีสาน แมต้อ่มาเม่ือพระพุทธ 
ศาสนาเข้ามาในดินแดนอีสานท าให้เกิดประเพณีเก่ียวกับศาสนาขึน้ในอีสาน เช่น งานบุญ 
พระเวสส์ งานวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ แต่ก็มีประเพณี ท่ีเก่ียวพันระหว่างความเช่ือ 
เรื่องภูตผี กบัพทุธศาสนา เช่น งานบญุขา้วประดบัดิน ซึ่งท ากนัในเดือน 9 แรม 15 ค ่า ชาวบา้นจะ 
เตรียมอาหารจ านวนมากโดยแบ่งอาหารนั้นออกเป็นส่ีส่วน  ส่วนหนึ่งถวายพระ ท่ีวัด ส่วน
ท่ีสองเลีย้งลูกหลานในครอบครัว ส่วนท่ีสามแจกญาติมิตรข้างเคียง ส่วนท่ีส่ีจัดแยกเป็นห่อๆ 
แลว้น าไปไวต้ามตน้ไมท่ี้วดั หรือท่ีป่าขา้งวดัเพ่ือใหญ้าตท่ีิลว่งลบัไปแลว้ 
 ความเช่ือในสังคมอีสานเก่ียวกับภูตผีวิญญาณ แมว้่าจะเส่ือมคลายลงไปบา้งแต่ก็ยงัมี 
ปรากฏอยูโ่ดยทั่วไป และไดน้  าเขา้ไปผนวกเขา้กบัปรชัญาพทุธศาสนาผสมผสานรว่มกนั 
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 ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. (2527, หน้า 105) ไดก้ล่าวว่า จากการศึกษาทางโบราณคดี พบว่า 
ชุมชนอีสานไดร้บัการสืบทอดวฒันธรรมจากอินเดีย  โดยเฉพาะศาสนาพุทธแต่การขยายตวัของ 
วฒันธรรมเหลา่นี ้ไดเ้ขา้มาในดนิแดนอีสานหลายครัง้หลายหนซ า้ซอ้นกนั 
 ระหว่างศตวรรษ ท่ี 12-16 ดินแดนในภาคอีสานซึ่งประกอบด้วยบริเวณลุ่มแม่น ้าโขง 
ลุ่มแม่น า้มูล และลุ่มแม่น า้ชีเจริญขึน้เป็นบา้นเป็นเมืองสมบูรณ์แลว้ และไดร้บัวัฒนธรรมดา้น 
ศาสนา การปกครองตลอดจนประเพณีต่างๆ จากอินเดีย ซึ่งแพร่กระจายผ่านเขา้มาหลายทาง 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมจากภาคกลาง ซึ่งผ่านเขา้มาทางเทือกเขาเพชรบรูณด์งพญาเย็น และพนมดงรกั 
ซึ่งเรียกวา่ วฒันธรรมทวาราวดีอนัเป็นวฒันธรรมทางพทุธศาสนา เขา้มาผสมกบัวฒันธรรมดัง้เดิม 
ของอีสานพทุธศาสนาในยคุแรกนี ้เป็นพทุธศาสนานิกายมหายานแพรห่ลายอยูท่ั่วไปในเขตบรเิวณ 
ตอนกลางลุ่มแม่น า้มูลในเขตจังหวัดบุรีรมัย ์และนครราชสีมา นอกจากนีย้ังมีวัฒนธรรมจาก 
ลุ่มแม่น า้โขง ไดแ้ก่ เขมรและญวน แพร่กระจายเขา้มาในลุ่มแม่น า้โขงและลุ่มแม่น า้มูล บริเวณ 
จังหวัดอุบลราชธานี นครพนมจรดบุรีรมัยว์ัฒนธรรม ท่ีแพร่หลายเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เป็น  
วฒันธรรมทางศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะในศตวรรษ ท่ี 16-18 ดินแดนอีสานไดร้บัอิทธิพลจาก 
เขมรอย่างมากมาย แต่ไม่ไดก้ลายเป็นอารยธรรมเขมรทัง้หมด ไดมี้การผสมผสานกับวฒันธรรม 
พื ้นเมืองของตนด้วย  จากการศึกษาเร่ืองเสมาหินในดินแดนอีสานของศรีศักดิ์ วัลลิโภดม 
ยืนยันไดว้่า ชาวอีสานโบราณทัง้หมด นับถือพุทธศาสนาแมว้่าจะมีอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม 
ของเขมรเข้ามาผสมผสานแต่ไม่ไดท้ั้งวัฒนธรรมของตน  และเม่ือเขมรหมดอ านาจชาวอีสาน 
ไดห้นัไปนบัถือ ศาสนาพุทธ และต่อมาเม่ือพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศแ์พรห่ลายเขา้มาชาวอีสาน
สามารถรบัลทัธิทางศาสนา และวฒันธรรมใหมนี่เ้ขา้มา 
 พทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศเ์ขา้สู่ดินแดนอีสานในสมยัพระเจา้โพธิสาลราช  ประมาณ พ.ศ. 
2059 - 2091 นกัปราชญข์องอาณาจกัรลานชา้งไดศ้กึษาพระธรรมวินยัและคมัภีรท์างศาสนาพทุธ  
จากอาณาจกัรลานนาเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากนีย้งัไดพ้บวา่พระเจา้โพธิสาลราชไดส้่งราชทตูมา 
ขอพระไตรปิฎก 60 คมัภีร ์จากอาณาจกัรลานนา เม่ือ พ.ศ.2066 อีกดว้ย 
 ในยุคนัน้พุทธศาสนาในอาณาจกัรลานนาเจริญรุ่งเรืองมาก จนมีการสังคายนาพระไตร 
ปิฎกครัง้ท่ี 8 เม่ือ พ.ศ.2020 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรเชียงใหม่ นับแต่นั้นมา 
ดินแดนอีสานได้รบันับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ โดยมีการผสมผสานลักษณะวัฒนธรรม 
ดัง้เดิมกับหลกัปรชัญาทางพุทธศาสนาแบบลังกาวงศเ์ป็นวฒันธรรมเฉพาะของตน พุทธศาสนา 
ลังกาวงศร์ับผ่านมาทางอาณาจักรลานนาเชียงใหม่เป็นรูปแบบของพุทธศาสนา ท่ีชาวอีสาน 
ยึดถือสืบเน่ืองมา และไดเ้สริมสรา้งกันเป็นฮีตบา้นคองเมืองของสงัคมอีสาน ก่อใหเ้กิดพิธีกรรม 
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ท่ีเน่ืองดว้ยศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ท่ีส  าคญัก็คือศาสนาเป็นสถาบันกลาง 
ของการสรา้งสรรค ์และอนรุกัษว์รรณกรรมอีสานอีกสว่นหนึ่งดว้ย 
 ครัน้เม่ือพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดป้ฏิรูปการปกครองหวัเมือง  เพ่ือรวม 
หวัเมืองประเทศราชเขา้มาเป็นชาตริฐัเดียวกนั กลา่วคือ ไดส้ง่ขา้หลวงเทศาภิบาลเป็นขา้หลวงตา่ง 
พระเนตรพระกรรณ เขา้ควบคมุการเมืองการปกครองแทนเจา้เมือง และลดอ านาจเจา้เมืองทอ้งถ่ิน 
เป็นสาเหตใุหจ้ารีตประเพณี และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินถกูจ ากัด หรือละเลยไป บท 
บาทของสถาบนัศาสนาในอีสานต่อประชาคมจึงลดนอ้ยลงตามล าดบั ประกอบกับมีการส่งเสริม 
ใหพ้ระภิกษุเขา้มาศึกษาปริยัติธรรมในส่วนกลาง และมีการใชธ้รรมเนียมการปกครองคณะสงฆ  ์
จากส่วนกลางเพ่ือจริยวตัรปฏิบตัิ และธรรมเนียมคณะสงฆเ์ป็นแบบเดียวกนัเหมือนปัจจบุนั (สจุิต 
มีจนัที, 2540, หนา้ 11-18) 
 
สงัคมอีสาน 
สภาพทั่วไปของภาคอีสาน 
 อีสานเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมอนัหลากหลายบนพืน้ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลถึง 168,554.3 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื ้น ท่ี 1 ใน 3 ของประเทศ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ จ านวน 15 
จังหวัด คือ เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองบัวล าภู มุกดาหาร ขอนแก่น 
มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์ ร ้อยเอ็ด ชัยภูมิ  นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ และ อุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศเป็น ท่ีราบสูงเกิดการยกตัวของแผ่นดิน 
ด้านตะวันตก  และ  ด้านใต้มี เทือกเขาเพชรบูรณ์  และดงพญาเย็นกั้นระหว่างภาคกลาง 
และภาคเหนือ สว่นทางตอนบน ของภาคมีเทือกเขาภพูาน 
 อีสาน เป็นดินแดน ท่ีแยกจากท่ีราบภาคกลางโดยมีภูเขา ท่ียกขึน้มาประดุจขอบของ ท่ี 
ราบสงูหนัดา้นชนัไปทางภาคกลาง ดา้นใตด้า้นชนัไปทางท่ีราบต ่าเขมร ท่ีราบสูงลาดเอียงไปทาง 
ตะวนัออกเฉียงใตไ้ปทางบริเวณลุ่มแม่น า้โขงบริเวณท่ีราบสูงท่ีกวา้งขวางของภาคนี ้คือ ท่ีราบสูง 
โคราช (KhoratPlain) โดยมีทิวเขาต่างๆ เป็นขอบบริเวณท่ีราบสูงโคราชนีป้ระกอบดว้ยหินทรายมี 
ลกัษณะเป็นแอ่งรูปกน้กระทะพืน้แผ่นดินเป็นลกูฟูกนอ้ยๆ บริเวณตอนกลางคอ่นไปทางเหนือท่ีทิว  
เขาเตีย้ๆ คือ ภูพาน เป็นรูปโคง้พระจนัทรเ์สีย้วจากบริเวณใกลป้ากน า้มูลทางใตข้ึน้ไปเหนือโคง้ไป 
บรรจบกบับรเิวณท่ีราบสงูแถบภกูระดงึในจงัหวดัเลย ท าใหภ้าคอีสานเป็นลกัษณะแอง่ 2 แอ่ง ในท่ี
ต  ่ามีบ่อหนองบึงมีน า้ท่วมในฤดนู  า้หลาก แอ่งใหญ่ตอนล่าง คือ แอ่งโคราชเป็นแอ่งท่ีมีอาณาเขต 
กวา้งขวางมีแม่น า้มูล และสาขาใหญ่นอ้ยล าน า้ชีปาว และพองไหลผ่านลงสู่แม่น า้โขงทางภาค 
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ตะวนัออก แตล่  าแมน่  า้เหลา่นีไ้หลลงสูแ่ม่น า้โขงไมส่ะดวกเพราะระดบัพืน้ดนิกลางแอง่สงูท าใหเ้กิด
น า้ขังตลอดฤดูน า้ท่วมทุกปีบริเวณนี  ้คือ บริเวณทุ่งกุลารอ้งไห้ แต่พอถึงหน้าแล้งน า้จะระเหย 
แห้งจน เป็นทุ่งโล่งดินกร่อยท าการเพาะปลูกไม่ไดผ้ล มีแต่ป่าละเมาะประปรายหญ้าขึน้ก็ใช้ 
เลีย้งสตัวไ์ม่ได ้ในฤดนู า้หลากน า้จะท่วมเต็มบรเิวณท าใหมี้การจบัปลากนัมาก และบรเิวณปากน า้
มลูมีตะกอนทบัถมเป็นท่ีราบกวา้งอดุมสมบรูณ ์

ส่วนแอ่งแผ่นดินตอนเหนือของ ท่ีราบสูงเลยทิวเขาภูพานขึน้ไป  คือ แอ่งสกลนคร 
(Sakonnakonn Basin) มีเนือ้ท่ีกว้างมีแม่น า้เล็กๆ ไหลผ่าน เช่น แม่น า้สงคราม แม่น า้พุง ซึ่ง
ไหลลงแม่น า้โขงมีหนองน า้ท่ีมีน า้ใชต้ลอดปี คือ หนองหาน จงัหวดัสกลนคร เป็นหนองน า้ หรือ 
ทะเลสาบน า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ นอกจากนีก็้มีหนองหานกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี และ 
หนองญาต ิจงัหวดันครพนม แผน่ดนิหลายแหง่ท่ีเป็นท่ีลุม่ดนิเคม็ใชป้ระโยชนไ์ดน้อ้ย 
 โครงสรา้งของแผ่นดินอีสานประกอบด้วย  ดินทรายท าให้ดินบางส่วน ท่ีผุกร่อนพังมา 
ปกคลมุ บรเิวณนีอ้ย่างกวา้งขวางท าใหด้ินมีลกัษณะเป็นดินทรายรว่น น า้ซึมผ่านไดง้่ายไม่เก็บน า้
แมฝ้นจะตกมากก็ไม่สามารถเก็บน า้ไวใ้หค้วามชุ่มชืน้แก่พืน้ดิน และพืชผลไดจ้งึกลายเป็นดนิท่ีเต็ม 
ไปดว้ยความแหง้แลง้ขาดแคลนน า้ในการเกษตร และอปุโภคบรโิภค 
 

4.4 การแสดงพืน้บ้านอีสาน 
เพลงพืน้บา้น (Folk Song) คือเพลงของทอ้งถ่ินในทอ้งถ่ินหนึ่ง และเป็นท่ีรูจ้กักันดีเฉพาะ 

ถ่ินนัน้ๆ ลีลาการขบัรอ้ง หรือการฟ้อนร  าจึงมีอิสระทัง้ในด้านรูปแบบ และเนือ้หาจึงเป็นท่ีนิยมของ 
ชาวบา้น ดว้ยสาเหตุท่ีเพลงพืน้บ้านใชภ้าษาถ่ิน ใช้ท านองสนุก จังหวะเรา้ใจ เนือ้หาถ่ายทอด 
ความรูส้กึนกึคดิอดุมการณ ์ความเป็นอยู่ และภมูิปัญญาชาวบา้น ซึ่งแบง่ออกไดเ้ป็นดงันี ้

กลุม่อีสานเหนือ 
ซึ่งสืบทอดวฒันธรรมมาจากกลุม่วฒันธรรมลุม่แมน่  า้โขงท่ีเรียกวา่ กลุม่ไทยลาว หรือ กลุ่ม

หมอล าหมอแคน ซึ่งเป็นกลุม่คนท่ีมีจ านวนมากท่ีสดุในภาคอีสาน 
 เพลงพิธีกรรม กลุ่มไทยลาว หรือ กลุ่มหมอล าหมอแคนในกลุ่มไทยลาวนีมี้ “ฮีตสิบสอง 
คลองสิบส่ี” เป็นบทบญัญัตใินการควบคมุสงัคมอีสานเพ่ือใหป้ระชาชนไดป้ระพฤติปฏิบตัิตามเม่ือ
ถึงเวลา ลักษณะของจารีตประเพณี ท่ีปรากฏอยู่ในฮีตสิบสองอันเป็นพิธีกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เช่น งานบุญต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเช่ือทางจิตวิญญาณตัง้แต่เกิดจนตาย 
แบง่ไดเ้ป็น เพลงเซิ่งตา่งๆ เป็นเพลงท่ีใชร้อ้งประกอบพิธีตามความเช่ือของชาวอีสาน เชน่ เพลงเซิ่ง 
บั้งไฟ เติง้นางแมว เซ็งนางด้ง เซ็งผีโขน ใช้รอ้งโดยมีจุดมุ่งหมายในการรอ้งเพ่ือให้เกิดความ 
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สนุกสนานดึงดดูใหค้นไปรว่มพิธี และการรอ้งเพลงเซ็งยงัเป็น ส่ือกลางในการขอความร่วมมือใน 
พิธีนัน้ เช่น ขอเงิน ขอสิ่งของ หรือขอความร่วมมืออ่ืนๆ ตามแต่จะตอ้งการ การรอ้งเพลงเซิ่งจะ 
ประกอบดว้ยคนขบักาพยน์ า และจะมีลกูคูค่อยรอ้งรบั ลกัษณะบทเพลงจะเป็นเพลงแบบตน้กลอน
สดรายละเอียดเก่ียวกบัเพลงเซิ่งตา่งๆ เป็นเพลงท่ีใชร้อ้งประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาว
อีสาน ใชร้อ้ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการรอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความสนุกสนานดึงดดูใหค้นไปรว่มพิธี และ
การรอ้งเพลงเซิ่งยังเป็นส่ือกลางในการขอความร่วมมือในพิธีนั้น เช่น ขอเงินขอสิ่งของ หรือ  ขอ
ความรว่มมืออ่ืนๆ ตามแต่จะตอ้งการ การรอ้งเพลงเซ็งจะประกอบดว้ยคนขบักาพยน์ า  และ จะมี
ลกูคูค่อยรอ้งรบั ลกัษณะบทเพลงจะเป็นเพลงแบบตน้กลอนสด 
 
ความหมายของค าวา่ “หมอล า” 
 ค าวา่ “หมอล า” ประกอบขึน้ดว้ยค าสองค า คือ “หมอ” และ “ล า” ค  าว่าหมอนี ้หมายถึงผูรู้ ้
หรือ ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น หมอยา หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญในการใชย้า หมอมอ 
หมอโหร หมอทวย หมอเลข หรือ หมอฮฮา (โหรา) หมายถึง  ผูช้  านาญในการท านายโชคชะตา 
หมอน า้มนต ์หมายถึง ผูช้  านาญการในการท าน า้มนต ์หมอสูตร หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญในการใช้
สูตร เช่น สูตรขวญั และหมอธรรม หมายถึง ผูช้  านาญการในการใชค้าถาในการสะเดาะเคราะห ์
ปราบ หรือขบัไล่ผีตา่งๆ ใหห้นีไป เป็นตน้ส่วนค าว่า “ล า” นัน้ ท่านผูรู้บ้างท่านไดส้นันิษฐานไวด้งันี ้
คือ แนวสนันิษฐานท่ีบอกว่าล าเป็นค าลกัษณะนาม ใชเ้รียกสิ่งท่ีมีลกัษณะยาว เชน่ ล าไผ่ ล  าพรา้ว 
ล าตาล หรือล าน า้ เช่น ล าโขง ล าชี ล ามูล เป็นตน้ เน่ืองจากนิทานพืน้บา้น หรือวรรณกรรมอีสาน
เป็นเรื่องท่ียืดยาวคนทัง้หลายจึงเรียกวรรณกรรมเหล่านีว้่า “ล า” เช่น ล าสงัขศ์ิลป์ชยั ล าการะเกด  
ล าสีธนมโนรา ล าแตงออ่น ล าขลนางอัว้ เป็นตน้ หากผูใ้ดมีความช านาญในการจดจ า หรือ ท่องจ า
บทกลอนเนือ้หาของนิทาน หรือวรรณกรรมเหล่านีไ้ดบุ้คคลผูน้ัน้ก็ไดช่ื้อเป็น “หมอล า” แนวการ
สนันิษฐานอีกแนวหนึ่ง เก่ียวกับความหมายของค าว่า “ล า” มีว่าเดิมทีนัน้วรรณกรรม หรือ นิทาน
พืน้บา้นอีสานนิยมจาร หรือ บนัทึกไว ้ในใบลาน หรือ บนติวไมไ้ผ่ (ผิวไม่ไผ่) หรือ ล าไมไ้ผ่ฉะนัน้
นิทานพืน้บา้นเหล่านีจ้ึงมีค  าว่า “ล า” น าหนา้แนวการสนันิษฐานทัง้สองแนวนี ้ดเูผินๆ ก็น่าจะเป็น 
เช่นนัน้ แต่หากจะวิเคราะหจ์ากขอ้มูล หรือหลักฐานท่ีพบอยู่ในถ่ินต่างๆ ของคนไทยแลว้ ค าว่า 
“ล า” นีน้า่จะมีท่ีมาตา่งไปจากนีโ้ดยเหตผุล ดงัตอ่ไปนี ้ในทอ้งถ่ินภาคเหนือของไทย และภาคเหนือ
ของลาวใชค้  าว่า “ขบั” แทน “ล า” เช่น ขบัซอ ขบัเชียงขวาง ขบัหลวงพระบาง เป็นตน้ ส่วนในภาค
อีสานของไทย และ ภาคใตข้องลาวใชค้  าว่า “ล า” เช่น ล าผีฟ้า ล าพืน้ ล ากลอน ล าหมู่ล  าเพลิน ล า
ซิ่ง ล  าสัน้ ล  ายาว ล าล่อง ล าอ่านหนงัสือ ล าสีพนัดอน ล าโสม ล ามหาชยั ล าคอนสวนั ล าสาละวนั 
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ล าตงัหวาย และล าบา้นซอก เป็นตน้ สว่นในภาคกลางของ ไทยนัน้เดิมใชค้  าวา่ “ขบัล าน า” และค า
วา่ “ล า” นัน้ก็นิยมใชเ้ป็นค าน าหนา้ส าหรบัเรียกช่ือเพลงไทยเดมิ เชน่ ล าสรอ้ยสน ล าพดัชา และล า
นางนาคเป็นตน้ หลกัฐานเหล่านีมี้ปรากฏในต านานมโหรีป่ีพาทย ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ ต่อมาเปล่ียนมาเป็นรอ้ง หรือขับรอ้งอย่างในปัจจุบนั ฉะนัน้ ค  าว่า ล าสังขศ์ิลป์ชัย ล า
กาพเกศ ล าสีธนมโนราท่ีเป็นช่ือของวรรณกรรมพืน้บา้นอีสานก็ดี เพราะค าว่า ล าสรอ้ยสน ล า
พดัชา หรือล านางนาคก็ดี น่าจะหมายถึงล าน า้มากกว่า ท่ีจะหมายถึงความยาวเพราะวรรณกรรม
อีสาน หรือเพลงไทยเดมิเหลา่นี ้ใชส้  าหรบัเป็นล าน า หรือ ท านอง หรือท่ีทางภาคกลาง เรียกว่า “ขบั
ล าน า” นั่นเอง ค าเตม็ท่ีถกูตอ้งน่าจะเป็นล าน าสงัขศ์ลิป์ชยั ล าน าการะเกด ล าน าสีธนมโน ราล าน า
สรอ้ยสน ล าน าพคัชา และล าน านางนาค 
 
หมอล าเกิดจากการเลา่นิทาน 
 ในสมัยก่อนพ่อแม่ หรือ ปู่ ย่าตายายชาวอีสานนิยมเล่านิทานใหลู้กหลานฟัง เพ่ือความ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเพ่ือเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของเด็กใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมท่ีดีงาม มี
สมัมาคารวะมีความขยนัอดทน ไม่โหดเหีย้มกา้วรา้ว หรือมุทะลดุดุนัเห็นแก่ตวัเอาแต่ได ้หรือเอา
แต่ใจตนเองจนเป็นผลใหค้นอีสานเป็นผูต้ัง้อยู่ในคณุธรรม มีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น การเล่า
นิทานนีส้ามารถท าไดส้องรูปแบบ แบบท่ีหนึ่งเป็นการเลา่นิทานแบบเป็นการสว่นตวัท่ีผูห้ลกัผูใ้หญ่
ท่ีมีเมตตาแก่ลกูหลานโดยเล่าท่ีบา้นของตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นบนบา้น ลานบา้น หรือตามบรเิวณท่ี
ท างานบา้นอ่ืนๆ ในตอนกลางวัน หรือตอนเย็นเม่ือว่างจากงานอ่ืนๆ แลว้แต่ท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ 
หลงัจากรบัประทานอาการเย็น และหมดภาระงานประจ าวนัแลว้ ก่อนนอนเด็กจะรบเรา้ใหผู้ใ้หญ่
เล่านิทานใหฟั้งตามช่วงเวลาท่ีนดัหมาย หรือสญัญากนัไวเ้ม่ือเด็กอยากฟังนิทานผูใ้หญ่ก็มกัท่ีจะ
ขอรอ้งเดก็ใหป้ระพฤตปิฏิบตัิในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัการเลา่นิทานเป็นการเนน้ย า้
ใหเ้ด็กไดมี้โอกาสสั่งสมความดีงามเพิ่มเติมจากท่ีไดร้บัจากเนือ้หาสาระของนิทานท่ีไดฟั้ง การเล่า
นิทานท่ีเป็นทางการนัน้นิยมเล่ากนัในงาน งนัเฮือนดี กล่าวคือ เม่ือมีคนตาย ญาติพ่ีนอ้งจะมารว่ม
ประชุมช่วยงานท่ีบา้นของผูต้ายในเวลากลางคืนประมาณ 3 คืน และเพ่ือเป็นเพ่ือนแก้เหงาแก่
สมาชิกครอบครวันัน้ในงานนีเ้จา้ภาพนิยมไปติดต่อผูช้  านาญในการอ่านหนังสือใบลาน ซึ่งเป็น
นิทานชาดก เช่น เรื่องสงัขศ์ลิป์ชยัเรื่องท าวสรุวิงศ ์เรื่องจ าปาส่ีตน้ หรืออ่ืนๆ มาอ่านใหผู้ร้่วมงานฟัง 
เน่ืองจากหนงัสือชาดกเหล่านีเ้ป็นค าประพนัธท่ี์ไพเราะถอ้ยค าสละสลวย มีจงัหวะลีลาท่ีประทบัใจ
ผูฟั้ง บางขณะผูอ้่านอาจท าเสียงสะอึกสะอืน้ หรือ ใส่อารมณ์ใหผู้ฟั้งสะเทือนอารมณ์ จนต่อมา
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ท านองอ่านหนงัสือนีไ้ดก้ลายมาเป็นท านองล าทางยาวของหมอล าพืน้ และหมอล ากลอน ซึ่งเรียก
กนัวา่ “ล าอา่นหนงัสือ” และใชแ้คนเป่าประกอบจะเกิดเป็นหมอล าพืน้ 
 หมอล ามีตน้ก าเนิดจากท าเนียม 4 อย่าง คือ การเล่านิทาน การเวา้ผญา การสูตรขวัญ 
และการเทศน ์การเล่านิทานนัน้ มกัด าเนินเรื่องดว้ยภาษารอ้ยแกว้ แตต่อนท่ีส าคญั และ สะเทือน
อารมณผ์ูเ้ล่ามกัจะเล่าดว้ยล านวนรอ้ยกรอง ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานทั่วๆ ไป หรือ การเล่า
นิทานในงานศพท่ีเรียกว่า “งนัเฮือนดี” ต่อมาการเล่านิทานก็กลายรูปมาเป็นการล าพืน้ หรือ หมอ
ล าพืน้ ซึ่งหมายถึงหมอล าเล่านิทาน โดยน าเอาบทกลอนจากนิทานชาดก หรือต านาน มาล า เช่น 
นิทานเรื่องทา้วแบ ้ทา้วหมาหยุย ทา้วหนา้ผากไกลกระดน้ ทา้วจ าปาส่ีตน้ ต านานเรื่องการสรา้ง
เวียงจนัทน ์ต่อมาหมอล าประเภทนีไ้ดพ้ฒันาการหมอล าหมู่ซึ่งมีท านอง หรือ เรียกในภาษาอีสาน 
วา่ วาดล าดว้ยกนั เชน่ วาคอบุล วาดกาฬสินธุ ์วาคสารคาม และวาดขอนแก่น หมอล าอีกประเภท 
คือ หมอล ากลอนหรือหมอล าคู ่หมอล าทกุประเภทมีความเก่ียวขอ้งกบัผญา 
ความเก่ียวขอ้งของล า และผญา 
 จากการคน้ควา้เอกสาร และสมัภาษณผ์ูรู้พ้อประมวลผลไดว้่าล ามีความเก่ียวขอ้งกบัรอ้ย
กรอง อีสานท่ีเรียกว่า “ผญา” ผญา เป็นค ารอ้ยกรองท่ีนกัปราชญถ่ิ์นอีสาน โบราณใชพู้ดอบรมสั่ง
สอน และ เกีย้วพาราสี ผญาเป็นค าลครูปมาจากค าว่า “ปัญญา” และ “ปรชัญา” ในการน ามาใช้
ได้รบัอิทธิพล มาจากประเพณีความเช่ือ และ ศาสนา เดิมบุคคลท่ีสังคมอีสานให้การยอมรับ
จะตอ้งผ่านการขดัเกลาทางสังคมโดยการบวชผูช้ายชาวอีสานโบราณท่ีบวชจะรบัการถ่ายทอด
ธรรมะ ท าเนียมประเพณีระบบความเช่ือ และ วรรณกรรมอนัเน่ืองในศาสนา บุคคลประเภทนีจ้ะ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี ประชาชนให้ความเคารพนับถือมาก และเขาก็ยกย่องให้เป็น
นกัปราชญท่ี์สงูสุดเรียกว่า “จารย ์และ จารยค์รู” ภาษาเขียนท่ีเป็นผญานกัปราชญส์มยัก่อนไม่ได้
บนัทึกไวช้ดัเจน อาศยัวิธีการจ าตอ่กนัมา แมบ้างครัง้จะมีปะปนอยู่กบันิทานซึ่งจารกึลงในหนงัสือ
ใบลานซึ่งนิยมเรียกกันว่า หนงัสือผูก เช่น เรื่องโสวตั กาด า จ าปาส่ีตน้ สินชยั เป็นตน้ นอกจากนี้
ค  าผญาก็เห็นมีปะปนอยู่กันหนงัสือนิทานกอ้มชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผญาค าสอน ธรรมเนียมส าหรบั
การด าเนินชีวิตของคนในสงัคม ค าผญาแยกได ้เป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1) ผญาเก่ียว ซึ่งใช้พูดโตต้อบในเชิงเก่ียวกันระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่ผญาทุก 
รูปแบบใชว้าทะเขา้ไปตามเหตกุารณ์ท่ีเขาพบเห็นพอท่ีจะสงัเกตบา้ง ภาษาผญามกัพดูเทียบเคียง
และ เปรียบเทียบเปรียบเปรย ลกัษณะการพดูผญา หรือ เวา้ผญานัน้ ตามธรรมดาถา้เป็นประเภท
เก่ียวนิยมค าท่ีสุภาพถ่อมตัวอ่อนน้อมอ่อนโยน ซ่ือสัตย์ ไพเราะ ถ้อยค าน่าเห็นใจ น่าเช่ือ พูด
โตต้อบไปมาบทผญาจงึดเูหมือนวา่จะมีน า้หนกัชว่ยการพดูใหมี้คา่มากขึน้ 
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 2) ผญาภาษิต เป็นค ารอ้ยกรองท่ีใช้พูดส าหรบัสั่งสอนโดยผูอ้าวุโส นิยมสอนผูท่ี้มีอาย ุ
น้อยด้อยประสบการณ์ซึ่งผญาภาษิตนีมี้ทั้ง ท่ีเป็นพิธีการ เช่น งานบุญ การแต่งงาน เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัสอนตามสถานการณ์ท่ีผูใ้หญ่สอนผูน้อ้ยในกรณีท่ีเห็นว่าท าไม่ถูกตอ้ง แทนท่ีจะบ่น
หรือ ดา่ก็ใชล้  านวนท่ีไพเราะกินใจรงัสรรคโ์ดยผูท่ี้มีความรูดี้ในสมยัก่อน คือกลุ่มพระนกัเทศน ์และ
หมอล าบคุคลทัง้สองกลุม่จงึนิยมน าผญาทัง้สองลกัษณะน ามารอ้ยเรียงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม
ในการใชง้าน โดยหมอล าจ าเป็นตอ้งน าความรูไ้ปใช้ล  าตลอดทัง้คืน ดงันัน้ความรูต้อ้งสั่งสมทุก
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของหมอล า และหมอล ามีพฒันาการดงันี ้
 
ล าพืน้ 
 บางแหง่เรียกวา่ หมอล าเรื่อง เป็นการล าคนเดียวเดมิเป็นหมอล าผูช้าย ตอ่มามีหมอล าพืน้
ผูห้ญิง แตส่ว่นใหญ่เป็นหมอล าผูช้าย มีหมอแคน 1 คน เป่าประกอบท านองล า มีทัง้ท านองล าทาง
สัน้ ล  าเดิน และล าทางยาว ล าทางสัน้ หมายถึงท านองล าแบบเนือ้เต็มไม่มีเอือ้น ล าเดิน หมายถึง
ล าเดินดง หรือล าเดินกลอน เป็นการล าด าเนินเรื่องแบบเนือ้เต็ม ท่ีมีจังหวะเร็ว และใหอ้ารมณ์
ต่ืนเตน้เรา้ใจทัง้ล  า ทางสัน้ และ ล าเดินใชแ้คนลายใหญ่แบบโบราณบางทีก็เรียกกนัว่า ลายล าพืน้ 
โดยมีเสียง ลา เป็นเสียง โทนิค ท าหนา้ท่ีแทนเสียง ซอล แบบลายสุดสะแนน ส่วนล าทางยาวนัน้ 
เป็นการล าแบบมีเอือ้น คือท าเสียงสะอึกสะอ่ืนใหอ้ารมณโ์ศกสลดใชแ้คนลายนอ้ยเป๋าประกอบ ล า
พืน้มีวิวฒันาการแยกออกเป็น 2 ทางคือ เป็นล ากลอน และ ล าหมูใ่นท่ีนีจ้ะกลา่วถึงเฉพาะล ากลอน 
ประเภทของล ากลอน 
 ล ากลอนเป็นการเปล่ียนแปลงอีกกา้วหนึ่งของหมอล าพืน้เป็นการล าประชนักลอน เอาแพ ้
ชนะกันดว้ยกลอนล า ถามตอบกันดา้นวิชาการอย่างกวา้งขวางทัง้คดีโลก และ คดีธรรมจึงเรียก
หมอล า ประเภทนีว้่า หมอล ากลอน การล ากลอน เดิมเป็นการล าคู่ระหว่างชายกับชาย ต่อมาจึง
เป็นชายกับหญิง บางท่ีเรียกกันว่า “ล าโจทย-์เก”้ บางท่ีมีการล าประชนัท่ีเรียกว่า “ล าชิงชู”้ โดยมี
ชาย 2 คน หญิง 9 คน หรือชาย 3 คน หญิง 1 คน ตอ่มาเนือ้หาของหมอล ากลอนเป็นการเก่ียวพา
ราสี หรือเรียกสัน้ๆ วา่ “ล า เกีย้ว” หมอล ากลอนจึงเป็นหมอล าคู ่ชาย-หญิงหมอล ากลอนใชท้  านอง
ล า เช่นเดียวกับหมอล าพืน้ คือ ล าทางสัน้ ล  าทางยาว และล าเดิน แต่ต่างกันท่ีล าทางสัน้ใชแ้อน
ลายสดุสะแนน หรือ ลายโปซ้า้ยเป่าประกอบแทนท่ีจะเป็นลายใหญ่แบบโบราณ นอกจากนีใ้นตอน
หลงัยงัมีการน าเอาท านองเพลงของ ภาคกลาง และ ภาคเหนือมาใชคื้อ ท านองร  าวง ท านองเพลง
พมา่ร  าขวานซึ่งกลายมาเป็นเตย้พมา่ และ เพลงลาวแพน ซึ่งกลายมาเป็นเตย้โขง 
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 ล ากลอนเป็นศิลปะการล าท่ีสูงสุดกว่าศิลปะการล าประเภทอ่ืน ๆ ผูเ้รียนจะใชเ้วลานาน 
ประมาณ 1-3 ปี บางคนอาจจะใชเ้วลานานถึง 3 ปี ก็มี จึงจะสามารถรบังานการแสดงได ้เพราะว่า 
หมอล ากลอน ชาย-หญิง จะตอ้งท่องจ ากลอนล าไดม้าก พอเหมาะกบัเวลาแสดง ซึ่งนานประมาณ 
4-6 ชั่วโมง คือเริ่มจากประมาณเวลาสามทุม่จนสวา่งในแง่รูปแบบของการแสดง แลว้การล ากลอน
แบง่เป็น 3 ช่วงคือ ช่วงตน้เป็นการล าทางสัน้ช่วงปลายเป็นการล าทางยาว และ ปิดรายการดว้ยล า
เตย้ ส่วนดา้นเนือ้หาก็แบ่งเป็นหลายตอน เริ่มตน้ดว้ยกลอนไหวค้รูแลว้ตามดว้ยกลอนบอกบา้น 
กลอนประกาศศรทัธา กลอนถามข่าว กลอนเกีย้ว กลอนซกัถามความรู ้กลอนคดีโลก กลอนคคี
ธรรม กลอนเกีย้วแกมนิทาน กลอนเหล่านีใ้ช้ท  านองล าทางสัน้ ซึ่งล  าตัง้แต่หัวค ่าจนเกือบสว่าง 
ส่วนกลอนลานั้นใช้ท านองล าทางยาว และ ท านองล าเต้ยในอดีตนั้นการล าทางสั้นล าเนียง
ขอนแก่นนิยมใชล้ายสุดสะแนนเวลาล าเดินดง หรือ ล าย่าวจะเป่าแคนลายนอ้ยส่วนล าทางสัน้ล า
เนียงอบุลฯ นิยมใชแ้คนลายโป๊ซา้ยเวลาล าเดนิดงก็ยงัคงล าท านองเดิม และ ใชแ้คนลายโป๊ซา้ยจะ
ไมเ่ปล่ียน เป็นลายนอ้ยเหมือนการล าวาดขอนแก่น 
 หมอล ากลอน หรือแถบจงัหวดัอุบลราชธานี เรียกว่า ล าคู่ ประกอบดว้ยหมอล าผูช้าย 2 
คน หรือ อาจจะมีหมอล าผูช้าย 1 คน หมอล าผูห้ญิง 1 คน และมีหมอแคนประกอบ 1-2 คน แต่
เป่า ไม่พรอ้มกนัโดยผลดัเปล่ียนกันเป่าหมอล าประเภทนีจ้ะล าเป็นค ากลอนมกัล าเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ การล ากลอนโจทยแ์กซ้ึ่งเป็นการล าโตต้อบปัญหาซึ่งกนั และกนัในเรื่องคติธรรมตา่งๆ และอีก
ลกัษณะ หนึ่งเป็นการล าเกีย้ว หมายถึง การล าในท านองเกีย้วพาราสีกันระหว่างชายและหญิง 
ลายแคนมกัใช ้“ลายใหญ่” เป่าจงัหวะชา้เรว็ตามท านองของผูล้  ามีหมอล าชายหญิงมาล าเป็นเรื่อง
โดยใชเ้รื่องราวท่ีเป็นประเพณีต่างๆ เป็นการตอบถามกันเรื่องพุทธศาสนา ความเช่ือ เช่น ท าบุญ
กฐิน การท าบุญบวชนาค งานบุญพระเหวด (งานบุญมหาชาติ) ประวตัิศาสตร ์การเมือง เป็นตน้ 
เพราะฉะนั้นหมอล าจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู ้และต้องติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ หมอล าจึงตอ้งเปรียบกนัวา่เป็นนกัปราชญค์นหนึ่ง ในการรอ้งโตต้อบถา้ฝ่ายใดแพ้
สูไ้มไ่ด ้ตอ้งโดดหนีจากเวทีไมร่บัคา่จา้งเพราะจะมีนกัฟังท าบว่งลากคอหมอล าลงจากเวที 
 

ประเภทของล ากลอนท่ีปรากฏในภาคอีสานจากอดีตจนถึงปัจจบุนัเทา่ท่ีมีผูร้วบรวมไวโ้ดย 
แบง่ตามลกัษณะเนือ้หามี 2 ประเภท คือ ล ากลอนธรรมดา ล าโจทยแ์ก ้และล าซิ่ง 
1. ล ากลอนธรรมดา 
 เป็นการล าคูร่ะหว่างหมอล าชาย-ชายและชาย-หญิง ฝ่ายละหนึ่งคน มีหมอแคนเป็นผูเ้ป่า 
แคนประกอบการล า 1 หรือ 2 คนตามความจ าเป็น หรือ มากกว่านั้นตามแต่หมอล าต้องการ
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ลกัษณะการล าจะเป็นการถามตอบกนัโดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือใหเ้กิดความบนัเทิง และน าเสนอเนือ้ 
หาสาระท่ีเป็นคติสอนใจแก่ผู้ฟังล ากลอนธรรมดานีเ้รียกช่ือโดยทั่วไปว่า ล ากลอน หรือ ท่ีแถบ
จงัหวดัใกลเ้คียงจงัหวดัอบุลราชธานี เรียกวา่ ล าคู ่หมอล ากลอนมีท านองล า 4 ท านอง หรือ 4 วาด
ล า คือ วาดอุบล วาคขอนแก่น วาดพุทไธสง และวาคภูเขียว ล ากลอนธรรมดายงัมีลักษณะการ
แสดงแบง่ ออกได ้2 แบบ คือ  

1.1 ล  าชิงชู ้เป็นล ากลอนประเภทหนึ่งมีผูแ้สดง 3 คน คือหมอล าชาย 2 คน หมอล าหญิง 1 
คน กับหมอแคนอีก 1 คน ลักษณะการล าจะเป็นการมุ่งเสนอเนือ้หาท่ีเกิดจากการขัดแยง้กันใน 
เรื่องของความรกั โดยสมมตุิใหฝ่้ายชายซึ่งมี 2 คน รกัผูห้ญิงคนเดียวกนั ชายคนหนึ่งจะเป็นคนรวย 
(อาจสมมุติใหเ้ป็นพ่อคา้) และชายอีกคนจะเป็นคนจน (อาจสมมุติใหเ้ป็นชาวนา หรือ พ่อนา) ใน
ลกัษณะการแย่งชิงผูห้ญิงคนเดียวนีเ้องท่ีเรียกว่า “ชิงชา้” ซึ่งทัง้ฝ่ายพ่อคา้ และชาวนาตอ้งแสดง
ความสามารถในเรื่องวาทะโวหารปฏิภาณไหวพริบโตต้อบกนัอย่างเตม็ท่ี ตา่งฝ่ายตา่งก็ยกเอาสว่น
ดีของตนมาอวดตอ่ฝ่ายหญิง ในขณะเดียวกนัก็พยายามหาเอาความไม่ดี ขอ้บกพรอ่งของอีกฝ่าย
มาบอกใหฝ่้ายหญิงทราบ เพ่ือใหฝ่้ายหญิงนัน้ใจออ่น และหนัมารบัรกัตนในท่ีสดุ ส าหรบัฝ่ายหญิง
นัน้ในระยะแรกก็ตอ้งแสดงตนว่าเป็นกลางไม่เขา้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ส่วนใหญ่มกัจะเอนเอียงเขา้กับ
ฝ่ายคนรวยก่อนต่อเม่ือภายหลงัจึงหนักลบัมารกัฝ่ายชาวนา และตกลงแตง่งานกบัชาวนาใน ท่ีสุด 
(ไพบลูย ์แพงเงิน 2534, หนา้ 414)  

1.2 ล  าสามเกลอ เป็นการล าชิงชูอี้กแบบหนึ่งบางท่ีเรียกว่า ล าสามสิงหช์ิงนางเป็นการล าท่ี
ประกอบดว้ยผูช้ายสามคน ผูห้ญิงหนึ่งคน ผูช้ายทัง้สามคนอาจจะสมมตุิตวัเองเป็นชาวนาพ่อคา้ 
และขา้ราชการ ซึ่งผูช้ายทัง้สามคนตา่งหลงรกัผูห้ญิงคนเดียวในการล า แตล่ะคนจะยกขอ้ดีของตน
มาใหฝ่้ายหญิงรบัรู ้และยกขอ้เสียของคนอ่ืนเพ่ือทบัถมใหเ้ป็นผู้ท่ีดอ้ยกว่าตนเองส่วนฝ่ายหญิงก็
พยายามสอบถาม แตล่ะฝ่ายถึงความดีความงามเพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจก่อนตกลงปลงใจแตง่งาน
ดว้ย ในท่ีสุดก็มกัลงเอยดว้ยการตดัสินใจเลือกชาวนาเป็นคู่รกัของตน (เคน ดาเหลา : สมัภาษณ ์
2547) ลกัษณะการล าโดยทั่วไปจะเหมือนกับการล าชิงชูมี้ความแตกต่างเพียงจ านวนผู้ล  าท่ีเพิ่ม
ฝ่ายชายเขา้มาอีกหนึ่งคนเทา่นัน้ 
2. ล าโจทยแ์ก ้
 เป็นล ากลอนประเภทหนึ่ง รูปแบบการล าน ามาจากการเทศโจทยข์องพระสงฆเ์ป็นการ
ถามตอบกันระหว่างหมอล าสองคน จะเป็นชายกับชาย หรือ ชายกับหญิงก็ได ้แต่ท่ีนิยมคือเป็น
กลอนล าถามคูล่  าในดา้นตา่งๆ เช่น วรรณคดี ประวตัศิาสตร ์ศาสนา ภมูิศาสตร ์เป็นตน้ ฝ่ายหลาก
หลังจะเป็นฝ่ายตอบค าถาม และ ตั้งค  าถามต่อไป พิมพ์ รัตนคุณสาสน์ (2534, หน้า 35) ได้
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กล่าวถึง ลกัษณะการล าไวว้่าล าโจทยแ์กเ้ป็นการล ากลอนสาดดา่กนัอยา่งเผ็ดรอ้น แลว้ถามกนัใน
วิชาธรรมะบา้ง บาลีบา้ง ประวตัศิาสตรบ์า้ง และอ่ืนๆ นบัไมถ่ว้นตอนถามแลว้คยุสาดแลว้ก็เดนิ คง
แปลวา่เป็นหนึ่งจบก็ลงล าไวส้บัเปล่ียนกนัอยู่อยา่งนีจ้นสวา่ง 
3. ล าซิ่ง 
 เป็นล ากลอนในรูปแบบของการผสมผสานการล ากลอนกับคนตรี และ จงัหวะใหม่ๆ อัน
เป็นการพัฒนากลวิธีการแสดงของหมอล า ซึ่งขัน้ตอนของการแสดง และการเสนอเนือ้หาสาระ 
เหมือนล ากลอนธรรมดา ในขณะเดียวกันก็น าเพลงลูกทุ่ง หรือ เพลงหมอล าท่ีไดร้บัความนิยมใน
ขณะนั้นเขา้มาแทรก เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานยิ่งขึน้ ส่วนดนตรีประกอบ นอกจากแคนเป็น
เครื่องคนตรีหลกัแลว้ ล าซิ่งยงัมีการน าเอาเครื่องดนตรีสากล เช่น กลองชดุ เบส กีตาร ์หรือพิณ เขา้
มาประกอบดว้ย จากลกัษณะดงักล่าว ราตรี ศรีวิไล (2558) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหมอล ากลอน
ธรรมดาเป็นล าซิ่งว่าสาเหตท่ีุมีการน าเอาเพลงลกูทุ่ง หรือ เพลงหมอล า และ เครื่องดนตรีสากลมา
ใชป้ระกอบเพราะวา่ในปัจจบุนัหมอล ากลอนธรรมดามกัไมไ่ดร้บัความนิยมเทา่ท่ีควร และกลุม่ผูฟั้ง
ก็เป็นเพียงคนสูงอายุ ส่วนคนรุ่นหนุ่มสาวมักไม่สนใจ หมอล าจึงไดน้  าเอาเพลงลูกทุ่ง หรือ เพลง
หมอล าท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมในขณะนัน้เขา้มาแทรก โดยมีเครื่องดนตรีสากลประกอบจงัหวะท า
ใหเ้กิดความครกึครืน้มากขึน้ สิ่งหนึ่งท่ีเป็นการดึงดดูผูฟั้งรุน่หนุ่มสาวไดเ้ป็นอย่างดี คือ การมีหาง
เครื่องประกอบ ส่วนตวัหมอล าเองก็ตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถในการล าในการเตน้ประกอบดว้ย 
ดงันัน้ หมอล าซิ่งจึงมกัเป็นหมอล าท่ีมีอายนุอ้ย ประสบการณใ์นการล าไม่ตอ้งมากก็สามารถแสดง
ไดต้ลอดคืนเพราะมุง่การรอ้งเพลงแนวใหมแ่ทน 
 ส่วนท่ีมาของค าว่า “ซิ่ง” น่ามาจากค าว่า “Racing” ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงการ
แข่งขนัในความเร็ว เช่น การแข่งมา้ การแข่งรถ โดยเฉพาะในการแข่งความเรว็ของรถ คนอีสานน า
ค าวา่ “ซิ่ง” มาใชใ้นพฤตกิรรมของคนซึ่งมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งไป จึงเป็นค าพดูท่ีติดปากชาวอีสาน
อย่างกวา้งขวาง ดงันัน้เม่ือหมอล ากลอนไดป้รบัเปล่ียนแนวการล าของตนใหแ้ปลกใหม่ไปจากเดิม 
ซึ่งแตเ่ดิมมีคนตรีประกอบเฉพาะแคนเท่านัน้ ต่อมาไดน้  าเอากลองชุด กีตาร ์เบส พิณ เขา้มารว่ม
บรรเลง และน าเอาเพลงลกูทุง่เพลงสตริง มาประกอบการล าตลอดจนไดป้รบัปรุงท านองล า จงัหวะ
และ ศลิปะการล ามาเป็นการล ากลอนแนวใหมช่าวอีสานจงึเรียกการล ากลอนแนวใหมนี่ว้่า “ล าซิ่ง” 
อาจกลา่วไดว้า่ล ากลอนเป็นวงดนตรีพืน้บา้นอีสานแบบผสมผสานซึ่งไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 
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ล าหมู ่
 เป็นการล าท่ีมีผูแ้สดงเพิ่มมากขึน้ จนเกือบจะครบตามจ านวนตวัละครท่ีมีในเรื่อง มีเครื่อง 
ดนตรี ประกอบเพิ่มขึน้ เช่น พิณ กลอง การล าจะมี 2 แนวทาง คือ ล าเวียง จะเป็นการล า แบบล า
กลอน หมอล าแสดงเป็นตวัละครตามบทบาทในเรื่องการด าเนินเรื่องค่อนขา้งชา้ แต่ก็ไดอ้รรถรส
ของละครพืน้บา้น หมอล าไดใ้ชพ้รสวรรคข์องตวัเองในการล าทัง้ทางดา้นเสียงรอ้ง ปฏิภาณไหว
พริบ และความจ าเป็นท่ีนิยมในหมู่ผู้สูงอายุ ต่อมาเม่ือคนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึน้จึงเกิด
วิวฒันาการของล าหมู่อีกครัง้หนึ่งกลายเป็นล าเพลิน ซึ่งจะมีจงัหวะท่ีเรา้ใจชวนใหส้นกุสนาน ก่อน
การล าเรื่องในช่วงหวัค ่าจะมีการน าเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใชเ้รียกคนด ูกล่าวคือ จะมี
นกัรอ้ง (หมอล า) มารอ้งเพลงลูกทุ่งท่ีก าลงัฮิตในขณะนัน้ มีหางเครื่องเตน้ประกอบ น าเอาเครื่อง
คนตรีสมัยใหม่มาประยุกตใ์ช ้เช่น กีตาร ์คียบ์อรด์ แซ็กโซโฟน ทรมัเปต และกลองชุด โดยน ามา
ผสมผสานเขา้กบัเครื่องดนตรีเดิม ไดแ้ก่ พิณ แคน ท าใหไ้ดร้สชาติของดนตรีท่ีแปลกออกไป ยุคนี ้
นับว่าหมอล าเฟ่ืองฟูมากท่ีสุดคณะหมอล าดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม อบุลราชธานี 
 กลอนท่ีน ามาเสนอ ณ ท่ีนีมี้หลายกลอนท่ีมีค าหยาบโลนจ านวนมาก บางท่านอาจจะท า
ใจยอมรบัไม่ไดก็้ต้องกราบขออภัยเพราะผู้จัดท ามีเจตนาท่ีจะเผยแพร่ไว้ เพ่ือเป็นการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณี มิไดมี้เจตนาท่ีจะเสนอใหเ้ป็นเรื่องลามกอนาจารตอ้งยอมรบัอย่างหนึ่งวา่ น่ีคือ
วิถีชีวิตของคนอีสาน กลอนล าทัง้หลายทัง้ปวงผู้ล  ามีเจตนาจะท าใหเ้กิดความสนุกสนานตลกโปก
ฮาเป็นท่ีตัง้ ทา่นท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ขอไดเ้ขา้ใจในเจตนาดว้ยครบั สนใจในกลอนล าหวัขอ้ใดคลิก
ท่ีหวัขอ้นัน้เพ่ือเขา้ชมไดค้รบั กลอนท่ีน ามารอ้งมาล ามีมากมายหลายอย่างจนไม่สามารถจะกล่าว
นับ หรือ แยกแยะไดห้มด แต่เม่ือย่อรวมลงแล้วจะมีอยู่สองประเภท คือ กลอนล าทางสั้น และ
กลอนล าทางยาว 
 
บทบาทหนา้ท่ีล ากลอนท่ีมีตอ่ชมุชน 
 การแสดงในแตภ่มูิภาคของประเทศไทย ในทอ้งถ่ินก็มีการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
อนัแสดงถึงความรูส้กึนึกคดิของคนในสงัคมอีสานมีเพลงพืน้บา้นท่ีนิยมอยา่งทั่วไป คือล าในเนือ้หา
ของกลอนนัน้สะทอ้นถึงวิธีคิด ความเป็นอยู่ ศาสนา ประเพณี และความเช่ือ ซึ่งในเนือ้หากลอนล า 
นัน้ไดส้ะทอ้นภาพพจนข์องทอ้งถ่ินไดอ้ย่างชดัเจน สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะผูค้นในทอ้งถ่ินยังคง 
รกัษาเอกลกัษณพื์น้ฐานทางวฒันธรรมของตนไวอ้ย่างมั่นคง และเป็นความผูกพันกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นเหล่านัน้อย่างแน่นแฟ้น วฒันธรรมหมอล า หมอแคน อาจกล่าวไดว้่าเป็นสิ่งท่ีหยั่ง
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รากลึกในสายเลือดของชาวอีสาน จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีโดดเด่นของกลุ่ม ไม่ว่าชาวอีสานจะ
อพยพย้ายถ่ินฐานไปอยู่ ท่ีใดก็ยังสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองออกมาไดช้ัดอย่าง ท่ี
ปรากฏใหเ้ห็น โดยทั่วไป 
 หากกล่าวถึง ภาคอีสานคงท าให้นึกถึงขา้วเหนียว ลาบ ส้มต า หรือ ไม่ก็เป็นหมอแคน 
หมอล า และ ภาพพจน์เด่นชัดอีกประการหนึ่งท่ีเห็นเด่นชัด คือ สภาพความแห้งแล้งของภูมิ
ประเทศ เน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศท่ีไมอ่  านวยในการเพาะปลกูแตใ่นดนิแดนแถบนีย้งัคงมีศิลป 
วฒันธรรมท่ีมีความสวยงามหลงเหลืออยู่อีกมากถา้มองศิลปะในดา้นสุนทรียศาสตร ์และความ
บนัเทิงแลว้คงหนีไม่พน้เสียงแคนซึ่งผกูพนัอยู่กบัวิถีชีวิตของชาวอีสานมาตลอด ประวตัิศาสตรอ์นั
ยาวนานของเสียงแคน นอกจากแสดงออกถึงเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอก
ถึงความสมัพันธอ์นัแสดงถึงความเป็นกลุ่มชนเดียวกัน ผูค้นท่ีตอ้งละทิง้ถ่ินฐานออกมาประกอบ
อาชีพตามเมืองตา่งๆ เม่ือไดย้ินเสียงแคนจะท าใหเ้กิดความรูส้ึกคิดถึงบา้นเรือนของตน สิ่งนีแ้สดง
ถึงความผูกพันระหว่างเสียงแคนกับชีวิตคนอีสาน นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเสียงล าเสียงแคน
ยงัคงมีอิทธิพลตอ่สภาพจิตใจของชาวอีสาน ถึงแมว้่ารูปแบบการล าจะเปล่ียนไปก็ตามก็ยงัถือได้
วา่หมอล า หรือ ล ายงัมีบทบาทตอ่สงัคมอีสานเชน่เดมิ 
 
ดา้นความบนัเทิง 
 สงัคมอีสานในอดีตและปัจจบุนัสว่นใหญ่ยึดถือจารีต 12 เดือน (ฮีต 12) และในจ านวน 12 
เดือนนัน้จะมีงานบญุประจ าเดือนเกือบทกุเดือน ซึ่งแตล่ะเทศกาลนัน้มกัจะใชเ้วลา 1-3 วนั ใน การ
ประกอบพิธีกรรม ขณะด าเนินกิจกรรมสิ่งท่ีมีใหเ้ห็นประจ า คือ มีมหรสพสมโภชตอนกลางวนั หรือ
กลางคืนระยะเวลาสัน้ยาวต่างกนัตามเง่ือนไขของงาน ชาวอีสานดเูหมือนว่าใหค้วามส าคญัเป็น 
พิเศษในดา้นมหรสพยิ่งปัจจุบนัถือไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ชาวอีสานประกอบอาชีพ
กสิกรเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดงานคือหลังจากการเก็บเก่ียว หรือ ก่อนลง
ท างานในทอ้งนาอีกครัง้ หลงัจากเก็บเก่ียวหากปีใดไดผ้ลผลิตท่ีสมบรูณเ์ป็นไปตามความคาดหวงั
มกัมีการจดังานเสมอ เช่น งานแตง่งาน งานบวช งานกฐิน และงานแจกขา้ว (ท าบญุอทุิศส่วนกศุล
หาผูต้าย) ช่วงเวลาท่ีเหมาะส าหรบัใชม้หรสพสมโภช ส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน เน่ืองจาก
ว่างเวน้จากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั และเป็นเวลาพกัผ่อน มหรสพท่ีชาวอีสานนิยมมาก
ท่ีสดุ คือ หมอล าประเภทตา่งๆ ในงานส่วนรวมนิยมจดังานมหรสพตา่งโดยมีจดุประสงคเ์พ่ือเฉลิม
ฉลองใหกิ้จกรรมน่าสนใจการสมโภชเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ทางดา้นความสนกุสนานความบนัเทิง งาน
มหรสพส่วนใหญ่มกัจดัขึน้ ในโอกาสท่ีมีงานบญุกศุล งานเทศกาล งานสมโภช ซึ่งจะจดัในวดั หรือ
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ตามลานบา้นก็ได ้งานมหรสพท่ียงัไดร้บัความนิยมกันอยู่ในทอ้งถ่ินอีสาน ไดแ้ก่ หมอล า ซึ่งแบ่ง
ออกไดห้ลายประเภทดว้ยกัน แต่ละประเภทมักมีแคนเขา้เป็นเครื่องดนตรี ท่ีใชป้ระกอบอยู่เสมอ 
หมอล าท่ีใชใ้นงานมหรสพจงึมีบทบาทใหท้ัง้ความบนัเทิง และความรูไ้ปในตวั 
 หมอล านับเป็นมหรสพท่ีนิยมแพร่หลายในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้มีวิวัฒนาการ
ตามล าดบัความนิยม แตล่ะช่วงเวลาขึน้อยู่กบัคา่นิยมของคนในสงัคม ซึ่งคา่นิยมนีจ้ะไดร้บัปัจจยั
ทางวฒันธรรมต่างถ่ิน หรือ วฒันธรรมภายนอกมกัจะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนรูปแบบ และวิธีการ
แสดง เช่น มีการเปล่ียนแปลงท านองรอ้ง มีการเปล่ียนแปลงภาษา มีการเปล่ียนแปลงบท
วรรณกรรมท่ีใชแ้สดง มีการเปล่ียนแปลงเครื่องแตง่กาย เป็นตน้ 
 บทบาทดา้นความบนัเทิงจดุประสงคห์ลกัของการล าคือ การน าความบนัเทิงมาสู่ผูช้มผูฟั้ง 
ซึ่งความบนัเทิงนัน้จะแฝงอารมณไ์วห้ลายรูปแบบ เชน่ อารมณ์ท่ีเกิดจงัหวะ และท านองล า ซึ่งมีทัง้ 
ความต่ืนเตน้กระฉับกระเฉง ความรกัความอาลัย นอกจากนีแ้ลว้ยงัแฝงไวด้ว้ยอารมณโ์ศกเศรา้
เสียใจ อารมณเ์หล่านีจ้ะเกิดจากจงัหวะการล า และภาษาท่ีใชล้  า ตลอดท านองการเอือ้นบทกลอน 
อารมณท่ี์เกิดจากรอ้ยเรียงภาษาในรูปแบบรอ้ยกรองไม่ว่าจะเป็นบทพูด และ กลอนล าก็ลว้นเป็น
สิ่งชกัน าใหผู้ช้มอยากตดิตาม คือ การใชภ้าษาเพ่ือน าเสนอเรื่องราวตา่ง ๆ ตามความตอ้งการของผู้
ล  า หรือ ผูแ้ต่งกลอนล าท่ีไดร้บัความนิยมนัน้ ตอ้งประกอบไปดว้ยศิลปะการใชภ้าษา ตลอดจน
สาระต่างๆ ท่ีผูล้  าตอ้งการส่ือส่วนใหญ่ แลว้กลอนล า แต่ละเรื่องจะสรา้งมโนภาพท าใหผู้ฟั้งเกิด
จินตนาการ และ ภาพพจน ์เนือ้หาท่ีน ามาแตง่จะเป็นเรื่องท่ีใกลต้วั หรือเป็นเหตกุารณแ์ละเรื่องราว
ท่ีผูช้ม และผูล้  าไดร้บัทราบ หรือสมัผสัมาแลว้ ซึ่งกลอนล า แตล่ะประเภทจะใชภ้าษา และเนือ้หา
ตา่งๆ เช่น กลอนเดนิดงใชภ้าษาท่ีเรียบง่าย พรรณนาภาพธรรมชาติอนัมีป่าเขาตน้ไม ้สตัวป่์า และ
แฝงเรน้ไปดว้ยอารมณ์รกักลอนเดินดงภาษาท่ีไพเราะ เลือกสรรค าศพัทท่ี์พิเศษแตกต่าง กลอน
ธรรมดาสมัผสัคอ่นขา้งเป็นระบบใชล้  าตอนจบยก หรือเปล่ียนเนือ้หาในการล า 
 ส่วนกลอนท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนาใชภ้าษาระดบัสูงขึน้ ศพัท์ท่ีใชแ้ตง่จะมาจากศาสนาโดย 
เฉพาะตวัละครท่ีมีในชาดกกลอนเกีย้ว หรือ เกีย้วพาราสีเป็นการน าเอาสิ่งตา่งๆ มาเปรียบเทียบกบั
ความรกัท่ีมีต่อกันกลอนตลกอาจเป็นเรื่องราว หรือ เรื่องเล่าท่ีมีมูลความจริงบ้าง แต่เป็นเชิง
ลอ้เลียนซึ่งน ามาแต่งใหเ้นือ้หามีอารมณข์บขนั หรือบางครัง้เป็นการน าเอาเรื่องเพศมาลอ้เลียนซึ่ง
เป็นท่ีช่ืนชอบของผูช้มในอดีตกลอนประเภทนีม้ักจะน ามาล าในตอนดึก เพราะตอนหัวค ่ามีเด็ก
มารว่มฟังดว้ยจึงไมส่มควรใหเ้ดก็ท่ียงัไมถ่ึงวยัไดร้บัฟังก่อนวยัอนัควร อารมณส์ดุทา้ย คืออารมณท่ี์
เกิดจากกริยาท่าทางของผูแ้สดงหมอล าบางประเภทตอ้งออกท่าทางประกอบเพ่ือส่ือความเขา้ใจ
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ใหย้ิ่งขึน้ หรือ เพ่ือใหเ้กิดความสมจริงสมจังตามท่ีบทกลอนพรรณนา เช่น กลอนล าบรรยายท่า
ฟ้อนตา่งๆ กลอนล าท่ีมีตวัละครหลายตวั เป็นตน้ 
 
ดา้นพิธีกรรม 
 ชาวอีสานถึงแมว้่ายอมรบันบัถือพทุธศาสนาแลว้แตย่งัเป็นวิถีพทุธแบบชาวบา้น มีการนบั
ถือแบบผสมผสานระหว่างพุทธกับความเช่ือในเรื่องการนบัถือผี และเทพเจา้เขา้ดว้ยกัน ผี ท่ี ชาว
อีสานนับถือนัน้ เป็นผีท่ีเก่าแก่นับถือร่วมกันในลุ่มแม่น า้โขงแต่รายละเอียดในดา้นพิธีกรรมอาจ
แตกต่างกัน ผีเหล่านีเ้รียกว่า “ผีแถน” “ผีฟ้าผีแถน” “ผีไท”้ “ผีไทเทิง” ซึ่งหมายถึงทัง้ผีบรรพบุรุษ 
และเทพเจา้ท่ีมีอ านาจสูงสุดสถิตอยู่บนฟ้า หรือเป็นเทพเจา้อนัศกัดิ์สิทธ์ิ ชาวอีสานเช่ือว่าผีแถน
หรือ ผีฟ้านีส้ามารถคุ้มครองปกป้องรกัษา ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมิให้เกิดขึน้ได ้ทั้งยังสามารถ
บนัดาลใหค้วามอดุมสมบรูณโ์ดยเฉพาะการคลบนัดาลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาลในพิธีกรรมตา่งๆ 
ท่ีมีการบชูาผีเทพเจา้นีเ้ครื่องดนตรีท่ีส  าคญั คือ แคนมกัเขา้ไปมีบทบาทอยูด่ว้ยเสมอ ดว้ยชาวบา้น
มีความเช่ือว่าเสียงแคนนีเ้ปรียบเสมือนเสียงสัญญาณท่ีส่งขึน้ไปเพ่ือติดต่อกับผีให้ลงมาช่วย
บรรเทาทุกข ์หรือ บนัดาลสิ่งต่างๆ ตามค าขอพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความเช่ือมีอยู่ 2 อย่าง คือ 
พิธีกรรมรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ และ พิธีกรรมบวงสรวงบชูา 
 บทบาทดา้นพิธีกรรมหมอล าประเภทนี ้จะมีบทบาทก็ต่อเม่ือเกิดวิกฤตการณข์องชุมชน 
เช่น โรคภยัไขเ้จ็บท่ีเกิดขึน้ในชมุชน เป็นตน้ ผู้ท่ีมีความเช่ือถือ เช่ือว่าโรคภยัท่ีเกิดขึน้มีตน้เหตจุาก 
ภูตผีตามความเช่ือของชาวอีสาน ผีแบ่งได ้2 กลุ่มคือ ผีดี และ ผีรา้ย ผีดี เรียกว่า ผีฟ้า ผีไท ้ผีแถน 
เป็นตน้ ผีเหล่านีมี้หนา้ท่ีชว่ยเหลือคนเม่ือเกิดเพศภยัตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติ หรือ
การเจ็บไขไ้ดป่้วย ผูค้นก็มกัจะเชิญผีฟ้าทัง้หลายมาช่วย แ ชาวอีสานมองว่าผีเหล่านีส้รา้งความ
วิบตัิให ้หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต บทบาทของ ผีฟ้าจะช่วยควบคมุในสิ่งท่ีเขา้ใจว่าไม่ดี 
หมอล าประเภทนีมี้ช่ือเรียกแตกตา่งกันไปตามทอ้งถ่ิน เช่น หมอล าผีฟ้า หมอล าผีไท ้หมอล าส่อง 
หมอล าทรง หมอเหยา เขมรเรียกวา่มะมวด การล าเหล่านีมี้วตัถปุระสงคค์ลา้ยกนั การประกอบพิธี
จะมีการเตรียมเครื่องบชูาตา่งๆ ท่ีเรียกว่า “คาย” หรือเครื่องบชูาครู ซึ่งผีฟ้า แตล่ะคณะจะแตกตา่ง
กนัออกไปตามแตค่ณะหมอล าก าหนดคาย ส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ขา้วสาน ไข่ไก่ ดอกไม ้เทียน ผา้ขา้ว 
เหลา้ขาว แป้ง หวี เงิน เครื่องใชข้องผูป่้วย บตัรพลีหรือชาวอีสานเรียกว่า “ทง” ประกอบดว้ยทง
ประเภทต่างๆ เช่น ทงหน้าวัว ทงส่ีแจ ทงเก้าชั้น เป็นตน้ และ ประเภทภาชนะ ท่ีจ  าเป็นในการ
ประกอบพิธี เครื่องดนตรีหลกัท่ีใชป้ระกอบการล า คือ แคน โดยเป่าท านองชา้ๆ เชน่ ลายใหญ่แบบ
โบราณ หรือ บางครัง้จะเป่าเร่งจังหวะตามท่วงท่าการร่ายร  าของกลุ่มผูป้ระกอบพิธี ถา้หากเป็น
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หมอล าเหยา หรือ หมอเหยาจะมีเครื่องดนตรีท่ีเขา้มาประกอบอีกหลายชิน้ เชน่ ป่ีแคน ซอบัง้ไมไ้ผ ่
กลอง พิณ เป็นตน้(พิทกัษ ์นอ้ยวงัคลงั, 2548, หนา้ 20-30) 
 
ดา้นศาสนา 
 ศาสนาเป็นประสบการณเ์รน้ลบั และเป็นสถาบนัทางสงัคมซึ่งตอบสนองความตอ้งการพืน้ 
ฐานดา้นจิตใจของมนษุย ์ศาสนาให้ค  าอธิบายวิธีคิดระบบความเช่ือ และแบบแผนเก่ียวกบัความ 
สมัพนัธร์ะหว่างมนษุยก์ับอ านาจเหนือธรรมชาติ ศาสนาท าหนา้ท่ีลดความขดัแยง้ และความวิตก 
กงัวลใหค้วามมั่นใจ และ เป็นหลกัประกันความต่อเน่ือง และราบรื่นของสงัคม (สไปโร อา้งถึงใน 
ยศ สินตสมบตัิ, 2540) ในขณะท่ีเดอรไ์คม ์(Durkheim) นักสงัคมวิทยาไดอ้ธิบายระบบความเช่ือ
และ หลักปฏิบัติซึ่งแยกแยะระหว่างความศกัดิ์สิทธ์ิ (Sacred) กับความเลวรา้ย (profane) ออก
จากกันว่าความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นท่ีมาของระบบความเช่ือ ค่านิยม จารีตประเพณี และบรรทดัฐานท่ี
สงัคมยอมรบัวา่ดีงาม และถกูตอ้งศาสนาเป็นพลงัในการสรา้งความสมานฉันท ์เป็นท่ีมาของล านึก
รว่ม (collective consciousness) ดงันัน้ศาสนาจึงเป็นกลไกส าคญัในการควบคมุรกัษากฎเกณฑ์
กตกิา และความเป็น ระเบียบเรียบรอ้ยของสงัคม 
 ส าหรบัสงัคมไทยมีความเช่ือในเรื่องบญุกรรมหรือกฎแห่งกรรมอนัเป็นพลงัอ านาจไรต้วัตน 
หากแตส่ามารถก าหนดชะตาชีวิต และสง่ผลใหค้นเราแตล่ะคนเกิดมาแตกตา่งกนัมีบญุบารมี และ 
สิทธิอ านาจแตกตา่งกนัออกไป โดยลกัษณะของความเช่ือของคนไทยมีหลายแบบ ไดแ้ก่ ความเช่ือ 
ทางศาสนา (Religious Belief ความเช่ือเรื่องประเพณี (Traditional Belief) และ ความเช่ือสิ่งเหนือ 
ธรรมชาติ (Supernatural Belief) (อุดม บัวศรี, 2541) ทั้งนี ้สิ่งท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ อาจ
จ าแนก เป็น 2 ประเภท คือ 1) เทพเจา้ (gods) และ จิตวิญญาณ (spirits) ท่ีมิไดมี้ตน้ก าเนิดมา
จากมนษุย ์(nonhuman origin) และ 2) ผีปีศาจ หรือ วิญญาณของมนษุยท่ี์ตายไปแลว้ 
 ความเช่ือในเรื่องเทพเจา้ คือ เช่ือว่าเทพเจา้จะคอยคุม้ครองดแูล และนอกเหนือจากเทพ
เจา้บางสงัคมอาจเช่ือเรื่องจิตวิญญาณหรือเทวดาอารกัษ ์(Guardian Spirits) ซึ่งมีฤทธ์ิอ านาจต ่า
กว่าเทพเจา้ แต่มีความใกลช้ิดกับมนุษย์ และ จะคุม้ครองมนุษยผ์ูป้ระพฤติดีอาจสิงสถิตอยู่ตาม
ตน้ไม้ใหญ่เพ่ือดูแลป่า คุม้ครองแม่น า้ และทรพัยากรรมชาติอ่ืนๆ ความเช่ือดงักล่าวท าให้เกิด
ความย าเกรงตอ่ป่า และ น า้ซึ่งบคุคลจะท าการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตดิจุดั่งผูมี้พระคณุ 
 บทบาทของศาสนากับการปรบัตวัของมนุษยน์อกจากจะช่วยลดความวิตกกังวล สรา้ง
ความมั่นใจให้ค  าตอบต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ เป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมทาง
สังคมแล้วศาสนายังมีบทบาทหน้า ท่ีหลักท่ีส าคัญ คือช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับ
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สภาพแวดลอ้ม และ การเปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้เป็นกลไกในการสรา้ง
เอกลกัษณ ์เป็นพลงัในการตอ่สูก้บัความอยตุิธรรม และการเบียดเบียนจากภายนอก และลกัษณะ
เช่นนีใ้นสงัคม ไทยยงัคงมีปรากฏใหเ้ห็น เช่น ชมุชนสาคลีอยธุยาท่ีสามารถคงอยูไ่ดภ้ายใตก้ารปิด
ลอ้มของระบบทนุนิยม (ยศ สนัตสิมบตัิ, 2540) รวมทัง้สงัคมชนบททั่วๆ ไปในสงัคมไทยทัง้นีเ้พราะ
คนไทยประมาณ 95 เปอรเ์ซ็นต์เป็นชาวพุทธ และโดยนิสัยของคนไทยอันมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนาจึงมีบุคลิกอ่อนโยนมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ชอบให้ และ แบ่งปันมีน า้ใจ มีเมตตา
กรุณา เกรงใจคนอ่ืน พรอ้มให้อภัยผูอ่ื้นเสมอ ยิม้แยม้แจ่มใส จนถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย 
(วิทย ์วิศทเวทย ์และเสถียรพงษ ์วรรณปก, 2542) 
 จากอิทธิพลของศาสนาความเช่ือ และรากฐานจากสงัคมชาวพุทธ ท าใหว้ิถีชีวิตของชาว 
ไทยผกูพนัอยู่กับศาสนา มีความเช่ือ และบูชาต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีอ านาจเหนือธรรมชาติ และถ่าย 
ทอดเป็นจารีตประเพณีจนถึงปัจจบุนั ซึ่งผลจากประพฤตปิฏิบตัสืิบตอ่กนัมาท าใหค้วามเป็นไทยยงั 
คงอยู่ และ สามารถเป็นเกราะปอ้งกนัการรุกรานทางวฒันธรรมปรากฏการณต์า่งๆ ดงักล่าวยงัคง
พบไดใ้นสงัคมชนบท ท่ีปรากฏในทกุๆ ภาคของสงัคมไทย เชน่ 
 1) ประเพณีลงแขก เป็นการรวมตวักันเพ่ือช่วยกันท านาในแต่ละครัง้ ซึ่งก่อใหเ้กิดความ 
สามคัคีในหมูบ่า้นงานเสรจ็เรว็ ประหยดัคา่ใชจ้า่ย (สรเชต วรคามวิชยั, 2540) 
 2) การก่อตัง้ธนาคารขา้ว (บา้นตราค, สรุินทร,์ อจัฉรา ภาณุรตัน ์2540) ธนาคารขา้ว เป็น 
ศนูยก์ลางของหมู่บา้นท่ีใชป้ระโยชนห์ลายดา้น เช่น เป็นสถานเลือกตัง้ เป็นท่ีประชุม ส่งข่าวสาร 
ทัง้นีจ้ะมีการบรจิาคขา้วเปลือกไวเ้พ่ือใหค้นอ่ืนยืม และใชคื้นเฉพาะตน้ทนุ 
 3) ความเช่ือเรื่องป่าศาลปู่ ตา ซึ่งพบได้หลายพื ้น ท่ี เช่น ท่ีบ้านท่าขอนยางจังหวัด 
มหาสารคาม (สมชาย ล าควน, 2540. บา้นผักหนาม อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น บา้นหนอง 
เข่ือนชา้ง จงัหวดัมหาสารคาม) และเช่ือวา่ศาลปู่ ตา สามารถอนรุกัษป่์าได ้เพราะชมุชนจะมีกฏใน 
การตดัไมห้ากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษจากชุมชน และอาจเป็นอันตรายจากอ านาจเรน้ลับ ซึ่งเป็น 
ความเช่ือตา่งๆ กนัมา ท าใหช้มุชนไมก่ลา้ฝ่าฝืน 
 4) ระบบเครือญาติ ในชุมชนชนบทยังคงมีความส าคญัเพราะจะมีการช่วยเหลือ พึ่งพา
อาศยั กันอยู่เสมอ มีความสามคัคีกนัและจากการรวบรวมเนือ้หาเก่ียวกับค าสอนเรื่องน าใจไมตรี
ในพระพทุธศาสนา โดยส านกังานวฒันธรรมแหง่ชาต ิพบวา่หลกัธรรมะท่ีมุง่เนน้ใหค้นไทยท าความ
ดีและเอือ้อาทรตอ่กนั ไดแ้ก่  

ธรรมะเรื่องสารณียธรรม คือหลกัการอยู่รว่มกันของมนุษย ์ท าใหเ้กิดการระลึกถึงกันเกิด 
ความรกัใครส่ามคัคี และสอนใหค้นมีสิ่งต่อไปนี ้คือ เมตตายกรรม คือการช่วยเหลือกันเคารพกัน
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ไม่ปองรา้ย เมตตาวจีกรรม คือการบอกกล่าวตักเตือนเมตตามโนกรรม คือ  คิดท าในสิ่งท่ีมี
ประโยชน ์หวงัดีตอ่กนั เป็นตน้  

ธรรมะเรื่องกุศลมูล ซึ่งเป็นรากเหงา้ของการสรา้งกุศล หรือ ตน้ตอของความดี ไดแ้ก่ อโล 
ภะ คือ มีเมตตา บรจิาค เสียสละ ชว่ยเหลือผูอ่ื้น อโทสะ คือมีเมตตา และอโมหะ คือ มีปัญญา  

ธรรมะเรื่องพรหมวิหาร 4 คือธรรมะประจ าใจของผูบ้ริหารซึ่งจะตอ้งประพฤติเกือ้กูลต่อ
ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ 1) เมตตา คือความรกั ความปรารถนาดี มีไมตรี มีจิตใจเผ่ือแผ่ เอือ้อาทร เกือ้กลู ผูอ่ื้น 
รวมทั้งเพ่ือนร่วมโลกบรรดาสัตวท์ั้งมวล 2) กรุณา คือ ความสงสารตอ้งการให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข ์3)
มุทิตา การยินดีเม่ือผู้อ่ืนมีสุข 4) อุเบกขา คือ มีใจเป็นกลางเท่ียงธรรม สังคหวัตถุ คือ การยึด
เหน่ียวน า้ใจคนการประสานหมู่คณะ ได้แก่ การทาน คือการให้การเผ่ือแผ่ เสียสละ แบ่งปัน 
ชว่ยเหลือดว้ยไมตรีซึ่งมีทัง้การใหท้านสิ่งของ และธรรมะ และการใหท้านท่ีไม่เฉพาะบคุคลจะมีอา
นิสงมากกวา่การใหท้านเฉพาะบคุคล ปิยวาจา การพดูดี อตัถจรยิา คือการประพฤตปิระโยชน ์และ
สมานัตตา คือการเสมอตน้เสมอปลายไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น นอกจากนัน้ยงัมีธรรมะอ่ืน ๆ ท่ีสอนให้
บคุคลพึงปฏิบตัิในสิ่งท่ีเหมาะท่ีควร เช่น บตุรพึง ปฏิบตัิตอ่บิดามารดา ศิษยก์ับครู สามีตอ่ภรรยา 
และภรรยาต่อสามีซึ่งขอ้ธรรมะ และค าสอนเหล่านีล้ว้นแต่เป็นพืน้ฐานของการกล่อมเกลาจิตใจ
ของคนไทย และ ส่งผลตอ่บคุลิภาพของคนไทย คือ เป็นคนมีน า้ใจไมตรี อ่อนนอ้มสภุาพ และ เอือ้
อาทรตอ่ผูอ่ื้น (อมร สวุรรณนิมิตร, 2543, หนา้ 15-17) 
 

4.5 ฮตีสิบสองคองสิบส่ี 
คนพืน้เพเดิมของจงัหวดัขอนแก่น ท่ีอพยพตามทา้วเพียเมืองแพนมานัน้ จากหลกัฐาน ทาง

ประวตัศิาสตรส์ามารถกลา่วไดว้า่ เป็นกลุ่มคนท่ีสืบเชือ้สายมาจากอาณาจกัรลา้นชา้ง เพราะเม่ือปี 
พ.ศ.2224-2225 พญาเมืองจันทไ์ดเ้ขา้ยึดอ านาจ และตัง้ตัวเป็นกษัตริยข์องเมืองเวียงจันทน ์มี
ราษฎรส่วนหนึ่งหนีภัยจากการยึดอ านาจในครัง้นีไ้ดอ้พยพตามพระครูโพนเสม็ดมุ่งหนา้สู่ทิศใต ้
ตามล าน า้โขง ท าใหเ้กิดการตัง้บา้นเมืองขึน้ตามรายทางทัง้ฝ่ังซา้ย และฝ่ังขวาของแม่น า้โขงหลาย 
แห่ง ขา้หลวง และลกูศิษยข์องท่านพระครูโพนเสม็ดไดถู้กจดัส่งไปดแูลบา้นเมืองตา่ง ๆ หลายคน 
คนท่ีส าคญัคนหนึ่ง คือ จารแกว้ (เจา้แกว้บูฮม หรือ เจา้แกว้มงคล) และจารแกว้ หรือเจา้แกว้บฮูม
นีมี้หลาน คือ เพียเมืองแพน ดว้ยเหตนีุจ้ึงท าใหเ้ช่ือว่าก าลงัคนท่ีอพยพมาตัง้เมืองขอนแก่นพรอ้ม
กบั เพียเมืองแพนนีจ้งึนา่จะสืบเชือ้สายมาจากลาว และเป็นพวกเดียวกบักลุม่ท่ีอพยพมาพรอ้มกบั
พระครูโพนเสม็ดดว้ย (ดารารตัน ์เมตตาริกานนท,์ 2529, หนา้ 37) ดงันัน้ความเช่ือประเพณี และ
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พิธีกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนขอนแก่น จึงไดร้บัอิทธิพลจากอารยธรรมของอาณาจักรลา้นชา้ง
มากกวา่อิทธิพลของศนูยก์ลางการปกครองคือกรุงเทพมหานคร 
 ดว้ยเหตผุลดงักล่าวความเช่ือประเพณี และพิธีกรรมของคนอ าเภอเมือง จึงมีอิทธิพลมา
จากศาสนาอนัไดแ้ก่ศาสนาพทุธอนัไดแ้ก่ ศาสนพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดั และพระสงฆโ์ดยตรง โดยเช่ือ
หลกัแห่งการเวียนว่ายตายเกิด บาป บญุ คณุ โทษ และเช่ือว่าถา้ได้ท าบุญตามหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจา้เม่ือตายไปแลว้จะไดข้ึน้สวรรคจ์ะไดพ้บกับพระศรีอริยเมตไตรย สิ่งนีเ้องท่ีท าให้
นกัการเมืองไม่ว่าระดบัประเทศ หรือระดบัทอ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวทางในการซือ้สิทธ์ิขายเสียงในการ
เลือกตัง้ไดเ้พราะชาวบา้นบางส่วนมีความคดิวา่ เม่ือรบัสิ่งของเขามาแลว้ก็ตอ้งเลือกเขา ไมเ่ชน่นัน้
จะเป็นบาป (เพชร สีแพงเลิศ, สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2545) และความเช่ือของคนขอนแก่นอีก
ประการหนึ่งนัน้ เป็นความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีสามารถใหท้ัง้คณุ และโทษได ้
เช่น ผีปู่ ตา ผีนา (ผีตาแฮก) มเหศักดิ์หลักเมือง ผีบา้นผี เรือน ผีสางนางไม้ (น้อย บุญตาแสง, 
สมัภาษณ,์ 20 กรกฎาคม 2545) 
 ซึ่งพืน้ฐานความเช่ือดงักล่าวสืบเน่ืองมาความเช่ือของบรรพบุรุษเดิมท่ีมีรากเหงา้มาจาก 
สงัคมเกษตรจึงตอ้งท าการไหวบ้วงสรวงเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตในไรน่าเพิ่มพูนขึน้ ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตาม
ฤดกูาล เช่น การเลีย้งเซ่นสรวงผีนาก่อนฤดกูาลท านา เพ่ือใหก้ารท านาด าเนินไปไดโ้ดย สะดวก 
และเลีย้งเซ่นสรวงผีนาอีกครัง้เม่ือสิน้สดุฤดกูารท านา เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุญคณุ และตอบแทน
บุญคณุผีนาท่ีบนัดาลใหก้ารท านาเสร็จสิน้ลงโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ และไดผ้ลผลิตอย่างเพียงพอ
ตามความตอ้งการส่วนการเลีย้งเซ่นสรวงผีปู่ ตานัน้ดว้ยความเช่ือว่าผีปู่ ตาจะช่วยปกป้องคุม้ ภัย 
และ ดลบนัดาลใหบ้า้นเมืองร่มเย็นเป็นสุข ป้องกันสิ่งชั่วรา้ยต่างๆ (นอ้ย บุญตา แสง, สมัภาษณ ์
20 กรกฎาคม 2545) 
 ผีใหโ้ชคลาภ และแคลว้คลาดปลอดภยัไดแ้ก่ ผีเจา้ท่ีเจา้ทางผีป่าฝีเขา ผีนางไม ้(นอ้ย บญุ
ตาแสง, สมัภาษณ ์20 กรกฎาคม 2545) เชน่ ตน้พะยอมใหญ่อายหุลายรอ้ยปีท่ีอยู่รมิ มิตรภาพจะ
เห็นผา้แพรหลากสีมดัติดกบัโคนตน้ และพวงมาลยัหอยติดกบัตน้เป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นของบชูา
เซ่นสรวงสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่กบัตน้พยอมใหญ่ตน้นี ้(ปัจจบุนักรมทางหลวงไดข้ยายผิวจราจร
ของถนนมิตรภาพจึงไดย้า้ยตน้พยอมไปไวท่ี้บรเิวณบงึศรีฐานมหาวิทยาลยัขอนแก่น) และตน้ประดู่
ใหญ่อยู่ริมถนนทางออกประตูศรีฐานใกล้ๆ กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับ
อนุบาล) ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นก็เป็นความเช่ือในลกัษณะเดียวกัน จึงนับไดว้่า สิ่ง ท่ีอยู่เหนือ
ธรรมชาตนิัน้มีอิทธิพลตอ่ความเช่ือ และวิถีชีวิตของคนขอนแก่นตัง้แตอ่ดีตจนถึงสมยัปัจจบุนั 
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1. ฮีตสิบสอง 
 ชาวขอนแก่นมีความเช่ือตามฮีตสิบสองจึงมีพิธีกรรมตามความเช่ือของตนซึ่งจะหมนุเวียน
กนัท าบญุตามเดือนตา่งๆ จนครบสิบสองเดือน ดงันี ้

1.1 ประเพณีเดือนอา้ย บญุเขา้กรรมเป็นประเพณีท่ีพระภิกษุสงฆท่ี์ตอ้งอาบตั ิสงัฆา ทิเสส 
หรือพระภิกษุท่ีตอ้งโทษเล็กนอ้ยซึ่งสามารถช าระความผิดอนันัน้ดว้ยการเขา้กรรมเพ่ือช าระศีลของ
ตนใหบ้รสิทุธ์ิการเขา้กรรมจะก าหนดขึน้ในวนัขึน้ 15 ค ่า เดือนอา้ยเม่ือพระภิกษุอยู่กรรมญาติโยมก็
จะไปท าบญุบรจิาคทาน รกัษาศีล และฟังธรรมบญุเขา้กรรมนีย้งัมีจดัอยูบ่า้งตามวดัใหญ่ๆ 
 1.2 ประเพณีเดือนย่ี บญุคนูลาน บญุคณูลานจะท าเม่ือเสร็จสิน้ฤดกูาลท านา ชาวบา้นจะ
ท าบุญโดยการน าขา้วท่ีนวดแลว้มากองใหสู้งขึน้ในบริเวณลานนวดขา้ว แลว้จดังานท าบุญเลีย้ง
พระในบริเวณลานนวดขา้วนัน้ เจา้ของนาจะบอกกล่าวใหญ้าติพ่ีนอ้งมาร่วมท าบุญดว้ยกัน เม่ือ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆแ์ลว้เจา้ภาพก็จะเลีย้งอาหารญาติพ่ีนอ้ง และผูม้าร่วมงานทุกคนใน
งานบุญนีพ้ระสงฆจ์ะสวดอนุโมทนา พรมน า้มนตใ์หค้น สัตวพ์าหนะท่ีใชท้  านา เครื่องมือท านา 
และกองขา้วในนา เพ่ือใหเ้กิดสิริมงคลแก่ชาวนา และครอบครวับญุคณูลานนีแ้ต่เดิมท าติดต่อกัน
มาทกุปีแตใ่นปัจจบุนันี ้ไดมี้การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท านา ขัน้ตอนการสีขา้วถกูแทนท่ีดว้ย
เครื่องสีขา้วท่ีใหค้วามสะดวกมากกวา่การท าบญุคณูลานจงึไมไ่ดจ้ดัขึน้เหมือนเม่ือก่อน 
 1.3 ประเพณีเดือนสาม บญุขา้วจ่ีเป็นการท าบญุหลงัจากท่ีไดข้า้วใหม่ ชาวบา้นจะท าขา้ว
โดยใชข้า้วเหนียวใหม่นึ่งจนสุก เคลา้เกลือแลว้ย่างไฟจนเกรียมหอมก่อนเอามาทาดว้ยไข่ไก่ ท่ีดีไว้
จนทั่ว แลว้น าไปยา่งตอ่จนสกุการทาไขจ่ะเท่ียวทาเท่ียวยา่งอยูป่ระมาณ 3 ครัง้ เม่ือไดข้า้วจ่ีทาไข่ท่ี
หอมกรุน่แลว้จะน าน า้ออ้ยมาใสในท่ีถอดไมไ้ผ่ออก ก็จะไดข้า้วจ่ีทาไข่ท่ีมีรสชาติอร่อยหอมหวาน
จากนัน้ชาวบา้นจะน าขา้วจ่ีไปรวมกนัท่ีวดัแลว้ถวายพระ ก่อนท่ีจะน ากลบัมาแจกลูกแจกหลานท่ี
รออยูบ่า้น การท าบญุขา้วจีนีช้าวบา้นจดัท าติดตอ่กนัมาทกุปี 
 1.4 ประเพณีเดือนส่ี บญุผะเวส บญุผะเวส เรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ บญุมหาชาตเิป็นงานบญุ
ท่ีพระสงฆไ์ด้แสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกับพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราว ท่ีกล่าวถึงพระ
จริยาวตัรขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ เม่ือครัง้เสวยชาติเป็นพระเวสสนัดร หรือ  เรียกว่า มหา
เวสสนัดรชาดกมีความยาวถึง 13 กณัฑ ์การท าบญุผะเวส จะมีขึน้ในเดือนส่ี ชาวบา้นจะก าหนดวนั
กันเองโดยไม่ใหต้รงกันกับหมู่บา้นใกลเ้คียงก่อนเทศน ์1 วนั ชาวบา้นจะจดัพิธีรบัผะเวสเขา้มาสู่
เมืองในการจดัขบวนจะมีมโหรี ฆอ้ง กลอง ผา้ผะเวส และคนร่วมขบวน เม่ือขบวนไปถึงบริเวณท่ี
สมมติใหผ้ะเวสอยู่ก็จะเอาขนั 5 ใส่คายเงินไปนิมนตพ์ระภิกษุท่ีสมมติเป็นผะเวสจะรบันิมนต ์และ
แสดงธรรมเทศนาสอนพุทธบริษัทก่อนแลว้จึงแห่ผะเวสเขา้เมือง หลงัจากนัน้พระภิกษุก็จะแสดง
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ธรรมเทศนากณัฑต์อ่มาตอนเชา้มืด ชาวบา้นก็จะออกไปแห่ขา้วพนักอ้น แลว้ฟังเทศนม์าลยัหม่ืน 
สังกาศจนจบมาลัยแสน และเวสสันดรชาดกจนครบ 13 กัณฑ์ ในระหว่างกลางวันท่ีญาติโยม
ออกไปฟังเทศนน์ัน้ จะมีการท าบญุเลีย้งพระไปดว้ย และตามความเช่ือท่ีวา่ถา้ผูใ้ดไดฟั้งเทศนม์หา
เวสสนัดรชาดกจบ ภายในวนัเดียวแลว้จะไดพ้บกบัศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย ชาวบา้นจงึจดั
งานบญุผะเวสนีต้ดิตอ่กนัทกุปี 
 1.5 ประเพณีเดือนห้า บุญสงกรานต์ วันท าบุญสงกรานต ์คือ วันท่ี 13 เมษายน จะเป็น
วนัท่ีเอาพระลงมาสรงน า้ขดัสีฉวีวรรณเพ่ือใหช้าวบา้นท าพิธีสกัการะบูชาพระพุทธรูปดว้ยดอกไม้ 
และเครื่องหอม การบชูาพระ และสรงน า้จะท าติดตอ่กนั 7 วนั หลงัจากท่ี “เอาพระลง” และสรงน า้
พระเสร็จแลว้ชาวบา้นจึงจะเล่นสาดน า้กันไดว้นัสงกรานตนี์ ้นอกจากจะเป็นวนัขึน้ปีใหม่ของคน
ขอนแก่นแล้วยังถือว่าเป็นวันรวมญาติ หรือวนัครอบครวัอีกดว้ย กล่าวคือในวนันีลู้กหลานท่ีไป
ท างาน หรือศกึษาเล่าเรียนท่ีอ่ืนจะกลบัมาพบปะสงัสรรคก์นั และอาบน า้ใหปู้่  ย่า ตา ยาย ของตน 
การอาบน า้ใหปู้่  ย่า ตา ยายนีลู้กหลานจะนดักันมาใหพ้ร้อมกัน จดัหาน า้อาบดอกไม ้เครื่องหอม 
เสือ้ผา้ของใช ้และเงินมาคารวะก่อนท่ีจะอาบน า้ใหใ้นโอกาสนีปู้่  ย่า ตา ยาย ก็จะใหโ้อวาทสั่งสอน
ลูกหลานของตนดว้ย ส่วนบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ก็จะมีการ “สรงดูก” หรือสรงน า้กระดูกของ
บรรพบรุุษดว้ย เครื่องหอมพรอ้มทัง้บงัสกุลุสิ่งของเครื่องใช ้และเงินทองไปใหบ้รรพบรุุษท่ีลว่งลบัไป
แลว้ดว้ยเช่นกนั ส่วนตวัเมืองในช่วงงานบญุสงกรานตนี์ ้ตน้คณูในจงัหวดัขอนแก่นก็จะออกดอกสี
เหลืองอรา่มทั่วทัง้เมืองเทศบาลนครขอนแก่น จงึไดจ้ดังานเทศกาลดอกคณูเสียงแคนขึน้บรเิวณบงึ
แก่นนคร มีการจดัการแสดงการละเล่นเพ่ือฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม ซึ่งนอกจากจะท าใหช้าวขอนแก่น
ไดร้บัความสนกุสนานแลว้ยงัเป็นการสง่เสรมิธุรกิจการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัขอนแก่น 

1.6 บญุเดือนหก บญุบัง้ไฟ บญุบัง้ไฟจดัขึน้ตามความเช่ือของชาวอีสานท่ีเช่ือว่าการจดุบัง้
ไฟถวายพญาแถน เพ่ือขอให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลก่อนท่ีจะลงมือท านา เม่ือถึงวันขึน้ 14 ค  ่า 
เดือน 6 ซึ่ง เป็นวนัโฮมบุญ ชาวบา้นจะจัดเตรียมห่อขา้วตม้ และจดัหาขา้วปลาอาหารไว้ส  าหรบั
ตอ้นรบัญาติมิตรบา้นอ่ืนท่ีจะมาเย่ียมเยือน ตอนเย็นจะมีการแห่บัง้ไฟไปรอบ ๆ หมู่บา้น พอถึงรุ่ง
เชา้วันขึน้ 15 ค  ่า เดือน 6 ก็จะน าเอาอาหารออกไปถวายพระท่ีวดั หลังจากนัน้จะแห่บัง้ไฟไปจุด
เส่ียงทายท่ีศาลปู่ ตาก่อนแลว้จงึจะเริ่มจดุบัง้ไฟแข่งขนักนัได ้และบัง้ไฟท่ีจะแขง่ขนักนันีน้อกจากจะ
เป็นบัง้ไฟของชาวบา้นแลว้ยงัมีชาวบา้นจากหมูบ่า้นใกลเ้คียงมารว่มแข่งขนัดว้ย ในปัจจบุนันีย้งัจดั
กนัเป็นประจ าทกุปี แตไ่ดป้รบัเปล่ียนจากการจดุบัง้ไฟเป็นการจดุตะไลแทน เน่ืองจากมีบา้นเรือน
ในชมุชน หนาแนน่ขึน้ การจดุบัง้ไฟอาจจะท าใหเ้กิดอนัตรายตอ่ชมุชนได ้
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 1.7 ประเพณีเดือนเจ็ด บุญชละ หรือ บุญช าฮะ หรือบุญเบิกบา้นนีเ้ป็นการท าบุญตาม
ความเช่ือว่าพิธีกรรมนีจ้ะช่วยช าระลา้ง และขบัไล่สิ่งชั่วรา้ยออกจากตวัคน และหมู่บา้นท าใหทุ้ก
คนมีความเป็นอยู่อยา่งสขุสบาย งานบญุนีจ้ะจดัขึน้ในเดือนเจ็ดชาวบา้นจะใชศ้าลากลางบา้นเป็น
ท่ีจดังานร่วมกัน และจดัเตรียมสิ่งของท่ีจะใชใ้นพิธี คือ ดอกไม ้ธูป เทียน และถงัใส่น า้ส  าหรบัท า
น า้มนต ์นอกจากนีแ้ต่ละครอบครวัจะตอ้งท ากระทงหน้าวัว จัดอาหาร คือ ข้าวดรา้วแดง ขา้ว
เหลือง เทียน ดอกไมคู้ ่พรกิ เกลือ ปลาป้ิง ขา้วสาร ใส่ลงไปเพ่ือน ามารว่มพิธี  แลว้น าใบตองมาอีก
เป็นริว้มดัหวัเป็นปมเล็ก ๆ สมมติเป็นคนในครอบครวั ววั ควาย และทรพัยส์มบตัิท่ีมีอยู่เอามาเขา้
พิธีดว้ย พิธีจะเริ่มจากพระสงฆส์วดมนต์ และฉันภัตตาหารเชา้เสร็จแลว้จะปลุกเสกฝ้ายผูกแขน
และพรมน า้มนตใ์หก้ับชาวบา้นเพ่ือความเป็นศิริมงคล ต่อจากนัน้หญิงแม่เรือนก็จะท าพิธี “ควด
ขา้ว” โดยเอาขา้วเหนียวท่ีนึ่งสุกแลว้ป้ันเป็นกอ้นเล็ก ๆ ไปแตะท่ีตวัของลูกหลานแลว้กล่าวว่า ท่ี
หวดัไอท่ีใชห้นาวขึน้ไปอยู่เทิงภู เทิงผา ลมตอ้งหูตอ้งตา ไปสาวนันี”้ กล่าวหนึ่งจบแลว้ ใชฝ่้ายผูก
แขนใหก้ับสมาชิกทุกคนในครอบครวั และเพ่ือเสร็จพิธีก็จะยกกระทงหนา้ววัออกไปนอกหมู่บา้น 
เพ่ือ เช่น ผีท่ีอยู่บริเวณนัน้ บุญซ าฮะ หรือ บญุเบิกบา้นในชมุชนรอบนอกเมืองยงัจดัติดตอ่กนัเป็น
ประจ าทกุปีเพราะเป็นการสรา้งขวญั และก าลงัใจใหก้บัคนในหมูบ่า้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 1.8 ประเพณีเดือนแปด บญุเขา้พรรษา บุญเขา้พรรษาเป็นการท าบญุตามพทุธบญัญัติท่ี
ก าหนดใหพ้ระสงฆอ์ยู่จ  าพรรษาในช่วงฤดฝูน เป็นเวลา 3 เดือน นบัจากวนัแรม 1 ค  ่า เดือน 8 เป็น
ตน้ไป ดงันัน้เม่ือถึง วนัแรม 1 ค  ่า เดือน 8 พระสงฆจ์ะท าวตัรก่อน แลว้กลา่วค าอธิษฐานเขา้พรรษา 
พระสงฆท่ี์เป็นเจา้อาวาสจะตกัเตือนพระสงฆ์ และสามเณรท่ีจ าพรรษาในเวลานัน้ ใหต้ัง้ใจศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมวินยั รวมทัง้ใหป้ระพฤติดีประพฤติชอบเสร็จแลว้จะน าผา้อาบน า้ฝนท่ีญาติโยม
ถวายมาแบ่งกนัเป็นอนัเสร็จพิธี ในส่วนของชาวบา้นระหว่างท่ีพระสงฆจ์  าพรรษาอยู่นัน้ ชาวบา้น
จะรว่มกันท าบุญถวายทานตอ่พระสงฆ ์และสามเณรดแูลปัจจยัท่ีไม่ใหข้าดตกบกพรอ่ง และเป็น
ช่วงเวลาท่ี พ่อวดั-แม่วดัจะไป “เขา้ศีล” รกัษาศีลแปดฟังธรรมอยู่ท่ีวดัทุกวนัพระ ส่วนวนัธรรมดา
ชาวบา้นจะรกัษาศีล และท าสมาธิอยูท่ี่บา้นวนัละ 1-2 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน การจดังาน
บุญเขา้พรรษายังจัดติดต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี แต่ผู้ ท่ีไปรกัษาศีลจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้ท่ี
สนใจใฝ่ธรรมเทา่นัน้ สว่นผูใ้หญ่ท่ีอยูใ่นวยัท างาน และเดก็จะไมใ่หค้วามสนใจมากนกั 
 1.9 ประเพณีเดือนเกา้ บญุขา้วประดบัดิน บญุขา้วประดบัดินเป็นการท าบญุเพ่ืออทุิศส่วน
กศุลใหญ้าติมิตร และบรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแลว้โดยน าเอาอาหารมาห่อดว้ยใบตองกลว้ยอาหารท่ี
จดัไวน้ัน้จะเป็นอาหารคาวห่อใหญ่ 1 หอ่ใหญ่ อาหารหวาน 1 ห่อ หมากพล ูบหุรี่ 1 หอ่ เย็บรวมกนั
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เป็นห่อใหญ่ ห่อขา้วใหญ่นีจ้ะท าทัง้หมด 5 ห่อใหญ่ เม่ือห่อเสร็จแลว้จะน าไปวางไวต้ามท่ีต่างๆ 
ดงันีคื้อ 
 หอ่ท่ี 1 วางไวบ้นขนักระหย่องท่ีอยูบ่นศาลาวดั เพ่ือถวายพระพทุธ 
 หอ่ท่ี 2 วางไวท่ี้โปงเพ่ือเลีย้งผีท่ีจะมากินตามเสียงโปงดงั  
 หอ่ท่ี 3 วางไวท่ี้กลองเพลเพื่อเลีย้งผีท่ีจะมากินตามเสียงกลองดงั 
 หอ่ท่ี 4 วางไวท่ี้โคนตน้โพธ์ิเพ่ือกรวดน า้และกล่าวค าเรียกช่ือใหญ้าตมิิตร และบรรพบรุุษท่ี
ลว่งลบัไปแลว้ มารบัเอาสว่นบญุสว่นกศุลท่ีอทุิศไปให ้
 หอ่ท่ี 5 วางไวท่ี้บรเิวณก าแพง หรือ เขตวดัดา้นนอกเพ่ือกรวดน า้และอทุิศสว่นกศุลใหฝี้ท่ี
ไมมี่ญาต ิและผีท่ีไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณวดัได ้
 การวางห่อขา้วประดบัดินนีจ้ะวางตัง้แต่เวลาประมาณ 5 นาฬิกา เสร็จแลว้จึงกลับบา้น
เพ่ือเตรียมขา้วปลาอาหารไปถวายพระในตอนเชา้ พระสงฆจ์ะแสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกบัการ
ท าบญุขา้วประดบัดนิใหญ้าติโยมฟังเสร็จแลว้จงึกรวดน า้อทุิศส่วนกศุลใหญ้าตมิิตร และบรรพบรุุษ
ท่ีล่วงลบัไปแลว้เป็นการเสร็จพิธีการท าบุญขา้วประดบัดินนีจ้ะจดัเป็นบางหมู่บา้นท่ีอยู่รอบนอก
เมืองออกมา เช่น บา้นศิลา บา้นหนองกงุ และฯลฯ ซึ่งการท าบุญขา้วประดบัดินนีจ้ะแสดงให้เห็น
ลกัษณะนิสยัของคนอีสานท่ีเป็นคนกตญัญรููค้ณุระลกึถึงญาติมิตร และบรรพบรุุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
นอกจากนัน้ยงัมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผถ่ึงฝีไมมี่ญาติ และผีอ่ืน ๆ ดว้ย 
 1.10 ประเพณีเดือนสิบ บุญข้าวสาก บุญเดือนสิบจะเริ่มเม่ือถึงวันขึน้ 14 ค  ่า เดือน 10 
ชาวบา้นจะจัดหา “เครื่อง” หรืออุปกรณ์ในการท าขา้วสาก เช่น ใบตอง ขา้วสาร กลว้ย มะพรา้ว 
หมากพล ูและอาหารการกินอ่ืนๆ ไปส่งตามบา้นญาติพ่ีนอ้งเม่ือเอาไปแลว้ญาติพ่ีนอ้งก็จะเอาของ
ฝากใส่ตะกรา้หรือกระดงัคืนมาใหเ้ป็นการแลกเปล่ียนสิ่งของกัน และเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่าง
เครือญาต ิเม่ือไดส้ิ่งของส าหรบัท าบญุมาแลว้ ชาวบา้นจะเตรียมหอ่ขา้วตม้ท าขนมไว ้รุง่เชา้ วนัขึน้ 
15 ค  ่า เดือน 10 ก็ จะน าขา้วปลาอาหารออกไปถวายพระ จากนัน้ก็จะกลับมาห่อขา้วสาก และ
อาหารทกุชนิดรวมกนัเป็น 1 ห่อ หมาก พล บหุรี่ 1 ห่อ แลว้มดัรวมกนัเป็นห่อใหญ่ รวมทัง้หมด 11 
ห่อใหญ่ นอกจากห่อขา้วสาก 11 ห่อใหญ่แลว้ จะตอ้งจดัห่อขา้วใหญ่ถวายพระอีก 2 ห่อใหญ่ ห่อ
ขา้วใหญ่นีจ้ะมีขา้วเหนียวปลาย่างเกลือ และพริกแจ่ว เม่ือไดเ้วลาท่ีก าหนดพระจะตีกลองเป็น
สญัญาณอีกครัง้เพ่ือใหช้าวบา้นเอาห่อขา้วสากออกไปรวมกนัท่ีวดั เอาห่อขา้วใหญ่ถวายพระเสร็จ
แลว้พระจะตีกลองเป็นสัญญาณอีกครัง้ใหช้าวบา้นเอาขา้วสากไปวางไวต้ามตน้ไมใ้หญ่  ๆ แลว้
กรวดน า้ กล่าวเรียกช่ือญาติมิตร และบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแลว้ให้มารบัเอาส่วนบุญส่วนกุศล 
ประเพณีนีจ้ะท าติดต่อกันทุกปีตามความเช่ือว่า เม่ือถึงวนัขึน้ 15 ค  ่า เดือน 10 ญาติมิตรท่ีตายไป
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แลว้จะมารอรบัส่วนบุญ ถ้าไม่ท าบุญไปใหญ้าติมิตรท่ีมารอแลว้ไม่ไดร้บัส่วนบุญจะหาบกระบุง
ตะกรา้เปล่ารอ้งไหก้ลบัไปมีเรื่องเล่าว่าก่อนบญุขา้วสากบางทีจะมีคนฝันเห็นญาติมิตรผูล้่วงลบัไป
แลว้มาเตือนให้ท าบุญขา้วสาก การท าบุญขา้วสากนีจ้ดัท าติดต่อกันมาทุกปี แต่ขัน้ตอนการท า
ขนมไปท าบุญท่ีวัดนั้นบางคนอาจจะหาซือ้ขนมจากแม่คา้ท่ีท าขายน าไปท าบุญท่ีวดัเพ่ือความ
สะดวก และชว่ยประหยดัเวลา 
 1.11 ประเพณีเดือนสิบเอ็ด บญุออกพรรษา บญุออกพรรษาจะเริ่มจากวนัขึน้ 14 ค  ่า เดือน 
11 ชาวบา้นจะจดัเตรียมสถานท่ี ซึ่งจะจดับริเวณลานวดั โดยเอาตน้กลว้ย 4 ตน้ ไปฝังไวส่ี้มมุห่าง
กนัตน้ละประมาณ 2 เมตร แลว้สานไมไ้ผ่ส  าหรบัวางเป็นรา้นไวท่ี้ตน้กลว้ยจดุเทียน 1 วางดอกไม ้1 
คู ่และในเย็นวนันัน้ชาวบา้นจะมาแห่เทียนรอบศาลาวดั 3 รอบ แลว้จึงขึน้ไปไหวพ้ระสวดมนตจ์บ
แลว้จงึน าเอาธูปเทียนมาปักไวท่ี้ตน้กลว้ย ปฏิบตัดิงันีต้ดิตอ่กนั 3 วนั 
 สว่นพระสงฆจ์ะเริ่มพิธีกรรมในตอนเชา้มืดของวนัขึน้ 15 ค  ่า เดือน 11 โดย พระสงฆจ์ะไป
รวมกันท่ีโบสถแ์สดงอาบตัิ และท าวตัรเชา้จนเสร็จแลว้จะท าปวารณาใหโ้อวาท และ ตกัเตือนกัน
เป็นอนัเสรจ็พิธีออกพรรษาบญุออกพรรษานีจ้ดัท าติดตอ่กนัมาเป็นประจ าทกุปี 
 1.12 ประเพณีเดือนสิบสอง บญุกฐิน การท าบญุกฐินถือว่าผูท่ี้ท  าไดอ้านิสงฆม์ากกว่าการ
ท าบญุอ่ืน ๆ ซึ่งจะใหไ้ดผ้ลบุญตามความประสงคน์ัน้ จะตอ้งทอดกฐินตามพทุธบญัญัติ คือ วดั ท่ี
จะรบักฐินไดน้ัน้จะตอ้งมีพระภิกษุจ าพรรษาไม่นอ้ยกว่า 5 รูป และพระสงฆ์ท่ีจะรบักฐินไดน้ั้น
จะตอ้งเป็นพระผูใ้หญ่ในสงฆเ์ป็นพระสงฆรู์ปท่ีมีจีวรเก่ากว่าพระสงฆรู์ปอ่ืน ๆ เป็นผูท่ี้สามารถท า
พิธีกรานกฐินไดถ้กูตอ้ง และไดร้บัอนุโมทนาจากพระสงฆใ์นวดัดว้ยอย่างพรอ้มเพรียงบุญกฐินจะ
จดัอยู่ในช่วงออกพรรษาไปจนถึงวนัขึน้ 15 ค  ่า เดือน 12 นับเป็นระยะเวลา 1 เดือน ดงันัน้ผูท่ี้จะ
ทอดกฐินจะตอ้งปักผา้จองตัง้แต่เชา้ แตถ่า้ไม่มีใครปักผา้จองชาวบา้นก็จะรว่มกนัเป็นเจา้ภาพเอง 
บญุกฐินนีจ้ดัท าตดิตอ่กนัมาทกุปี (นอ้ย บญุตาแสง, สมัภาษณ ์20 กรกฎาคม 2545)  
 
2. คองสิบส่ี 
 คองสิบส่ี คือ แนวทาง หรือ วิถีท่ีควรปฏิบตัิ 14 ประการ ท่ีถูกก าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ป้กครอง
น าไปเป็นแนวทางในการปกครอง เพ่ือใหพ้อ่ แม ่ปู่  ยา่ ตา ยาย น าไปสอนลกูหลาน พระสงฆน์ าไป
สั่งสอนพทุธศาสนิกชน คองสิบส่ีเป็นบทบงัคบัใหค้นท่ีอยู่ในสงัคมปฏิบตัิตามเพ่ือใหค้นในสงัคมอยู่
รว่มกนัอย่างมีความสงบสุข ดงันัน้ “คองสิบส่ี” จึงเปรียบเหมือนกฎหมายท่ีทุกคนตอ้งปฏิบตัิตาม 
หากไมป่ฏิบตัติาม หรือ ละเวน้การปฏิบตัแิลว้จะถกูสงัคมลงโทษตามความผิดนัน้ ๆ ซึ่งในคองสิบส่ี
นั้นจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภท คือ คองสิบส่ีส าหรบัพระสงฆ์ คองสิบส่ีของ
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ผูป้กครองนบัตัง้แตห่วัหนา้ชมุชนระดบัตน้ไปจนถึงเจา้ฟ้ามหากษัตริย ์และคองสิบส่ีส าหรบัคนทั่ว 
ไป (ส าลี รกัสุทธ์ิ, 2544) เช่น ฮีตเจา้คองขุน ฮีตท่าวคองเพีย ฮีตไฟคองนาย ฮีตบา้นคองเมือง ฮีต 
วดัคองสงฆ ์ฮีตไชค่องนา ฮีตปีคองเดือน ฮีตพอ่คองแม่ ฮีตไก่คองเขย เป็นตน้ 
 ในอดีตคนอีสานยดึถือปฏิบตัติาม “ฮีตเก่าคองหลงั” สืบตอ่กนัมาประกอบพิธีกรรมตามฮีต 
สิบสองเพ่ือสรา้งบุญกุศลตามความเช่ือของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครดั และยึดถือแนวทางปฏิบตัิ
ตามคองสิบส่ีอย่างเขม้งวดทุกคนในสังคมรูบ้ทบาทหนา้ท่ีของตนเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีความเมตตา 
สงสารตอ่กนั ดงันัน้คนอีสานจึงอยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างเป็นปกติสขุสืบมา ตอ่มาเม่ือบา้นเมืองถกู
พฒันาไปตามทฤษฎีกระแสหลกัสงัคมใหค้วามส าคญัของวตัถมุากกวา่จิตใจสงัคม และวฒันธรรม
ของคนเมืองขอนแก่นจึงถูกเปล่ียนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึน้ของหา้งสรรพสินคา้  สถานเริง 
รมย ์หรือรูปแบบการจดังานรื่นเริงตามอย่างวฒันธรรมจากซีกโลกดา้นตะวนัตก และ วฒันธรรม
แนวใหม่ดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ไปตามหมู่บ้าน และชุมชนรอบนอกท าให้เกิดสังคมท่ีเห็นความ 
ส าคญัของวตัถมุากกว่าจิตใจ วฒันธรรมประเพณีตามความเช่ือดัง้เดิมของบรรพบรุุษถกูกล่าวหา
ว่าเป็นสิ่งงมงายลา้หลงั “ฮีตเก่า คองหลงั” จึงถูกละเลย และค่อย ๆ ลืมเลือนไปในท่ีสุด ส่งผลให้
สงัคมตอ้งเผชิญกบัวิกฤตินานบัประการ แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าผลกระทบดงักล่าวท่ีมีอยู่นัน้คงจะ
มีเวลาลม่สลายลงตามกฎของธรรมชาต ิเพราะในปัจจบุนันีป้ระเทศไทย และคนขอนแก่นบางส่วน
เริ่มหันมาสนใจ และใหก้ารสนบัสนุนการพัฒนาสงัคมจากรากฐานดัง้เดิม และทรพัยากรท่ีมีอยู่
วฒันธรรมประเพณีตามความเช่ือดัง้เดิมไดถู้กฟ้ืนฟูขึน้มาอีกตามความเหมาะสม เพ่ือสรา้งความ
เป็นปึกแผ่นในสังคม เช่น ประเพณีสงกรานตไ์ดถู้กก าหนดเป็นเทศกาลดอกคูณเสียงแคน และ
ส่งเสริมใหเ้ป็นวนัครอบครวั ประเพณีบุญผะเวส บุญบัง้ไฟ บุญเขา้พรรษา บุญออกพรรษา และ
ฯลฯ ไดร้บัการส่งเสริมใหจ้ดัขึน้เพ่ือสรา้งขวญัก าลงัใจและสรา้งความสามคัคีในหมู่บา้น และ ผล
พลอยไดจ้ากการจดังานตามประเพณีดงักล่าวยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวของจงัหวดั
ขอนแก่นไปดว้ย (ธเนศร ์บญุตาแสง,2544, หนา้39-46) 
 
5. เอกสารงานวิจัย 

5.1 เอกสารและงานวิจัยภายในประเทศ 
 ภัทรนันท ์ไวทยะสิน, อธิป เตชะพงศธร และสามินี รตันยงศไ์พโรจน์. (2561). ความคิด
รวบยอดและสไตล ์ใจความส าคัญของการส่ือสารในการผลิตงานภาพยนตร์. วารสารวิชาการ
นวตักรรมส่ือสรา้งสงัคม, ปีท่ี 6 (1), 84-94. 
 กระบวนการผลิตภาพยนตรใ์นแตล่ะเรื่องนัน้ จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีขัน้ตอน วิธีการ หลกัการท่ีมี
ระบบชดัเจนเพ่ือสรา้งคณุภาพและมาตรฐานของผลงาน โดยท่ีกลไกส าคญัในการผลิตภาพยนตร์
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คือ การก าหนดและวางแนวทางส าหรบักระบวนการผลิตภาพยนตรท่ี์ ชดัเจนในช่วงก่อนการถ่าย
ท าภาพยนตร ์หรือ ช่วงเตรียมงานภาพยนตร ์ซึ่งขัน้ตอนแรกของการเริ่มการท างานภาพยนตร ์คือ 
การก าหนดความคิดรวบยอด และสไตล ์เพ่ือเป็นคมัภีรใ์นการด าเนินงานของผูก้  ากับการแสดง 
นกัแสดง ผูอ้อกแบบงานสรา้ง ผูอ้อกแบบงานศิลป์ ผูอ้อกแบบเครื่องแต่งกาย ผูก้  ากับภาพ และ
บุคลากรในฝ่ายอ่ืนๆ โดยมีผูก้  ากับการแสดงเป็นผูก้  าหนด และควบคุมทิศทางการท างานไม่ให้
หลดุจากกรอบของแก่นความคิดหลกั ซึ่งพฒันาตอ่ยอดมาจากความคิดรวบยอด และน าไปสู่การ
ก าหนดสไตลจ์ากการ พูดคยุระดมความคิด ตีความจากบทภาพยนตร ์ตลอดจนการประสานงาน 
การท างานรว่มกนัของบคุลากรแตล่ะฝ่าย โดยมีผูก้  ากบัการแสดงเป็นผูน้  าบทบาท และหนา้ท่ีของ
ฝ่ายการแสดงและการก ากบัการแสดง ฝ่ายออกแบบงานภาพยนตร ์และ ฝ่ายผลิตงานภาพยนตร ์
ทัง้ 3 ฝ่ายนีมี้ความสมัพันธซ์ึ่งกันและกันไม่สามารถขาด หรือ ละทิง้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได ้ลว้นมีความ 
ส าคญัเท่าๆ กนั เพียงแตบ่ทบาทการท างานนัน้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งและโดดเดน่ในแตล่ะส่วนของ
งานภาพยนตร ์นอกจากนีก้ารส่ือสารระหว่างบุคลากรฝ่ายตา่งๆ ในงานภาพยนตรเ์ป็นสิ่งท่ีส  าคญั
เช่นกัน หากขาดการส่ือสารท่ีดีก็จะน าไปสู่การด าเนินงานท่ีผิดทิศทางไม่เขา้ใจกนัหากขาดความ
ร่วมมือของบุคลากรแต่ละฝ่ายแลว้นัน้ย่อมส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตภาพยนตรท์ัง้ในดา้น
เอกภาพขององคป์ระกอบในงานภาพยนตร ์การบริหารการจดัการ และงบประมาณตลอดจนสง่ผล
กระทบตอ่ผลงานภาพยนตรท่ี์ออกสู่สายตาผูช้ม ความคิดรวบยอด และสไตลจ์ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ของการส่ือสารในกระบวนการผลิตงานภาพยนตรท่ี์ควรใหค้วามส าคญั และน าไปใชป้ฏิบตัิงานจริง 
บทความวิชาการเรื่องนีจ้ึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์  และกระบวนการท างานร่วมกันในงาน
ภาพยนตร ์ตลอดจนแนวปฏิบัติของการส่ือสารความคิดรวบยอด และ สไตลร์ะหว่างต าแหน่ง
หนา้ท่ีตา่งๆ ในงานภาพยนตรแ์ละการส่ือสารไปยงัผูช้ม 

สรุป ส าหรับในการผลิตภาพยนตร ์“ความคิดรวบยอดและสไตล์” คือสิ่งท่ีส  าคัญใน
กระบวนการสรา้งสรรค์งานภาพยนตรร์วมทั้งบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ในงานภาพยนตรต์้องให้
ความส าคญั และ ตระหนกัรูใ้นประเด็นดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอเพ่ือไม่ใหง้านภาพยนตรห์ลดุ หรือ 
หลงทิศทางจากสิ่งท่ีบคุลากรแตล่ะฝ่ายรว่มกนัตีความเอาไวแ้ลว้ทกุๆ ฝ่ายในงานภาพยนตรจ์  าเป็น
ท่ีจะตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีการท างานของตนเอง และผูอ่ื้นในงานภาพยนตรใ์หช้ดัเจนสามารถ
ส่ือสารพูดคุยแลกเปล่ียน น าเสนอความคิดเห็นระหว่างทีมงานในแต่ละฝ่าย เพ่ือน าไปสู่การ
สรา้งสรรคผ์ลลพัธข์องงานภาพยนตรท่ี์มีคณุภาพมาตรฐานท่ีดี สามารถส่ือสารประเด็นเรื่องราว
ภาพเหตกุารณ ์และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ในงานภาพยนตรไ์ปถึงผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 อุรพงศ ์แพทย์คชา. (2561). รูปแบบการส่ือสารการตลาดของภาพยนตรไ์ทยสู่เอเชีย .
วารสารนกับรหิาร, ปีท่ี 38(1), 73-78  
 ความส าเร็จของภาพยนตรไ์ทย แต่ละเรื่องนัน้ นอกจากจะขึน้อยู่กับคณุภาพของเนือ้หา
ภาพยนตร ์ผู้ก ากับภาพยนตรด์ารานักแสดงเงินลงทุนการสรา้ง และสภาพเศรษฐกิจแล้ว การ
ส่ือสารการตลาดก็เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีสามารถบอกถึงความส าเร็จของภาพยนตรไ์ด้
เช่นกัน การท่ีผูช้มจะทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับภาพยนตรไ์ดน้ัน้เจา้ของภาพยนตรไ์ทย
จ าเป็นตอ้งท าการส่ือสารกับผู้ชมภาพยนตรใ์นหลากหลายรูปแบบ ส าหรบัรูปแบบการส่ือสาร
การตลาดของภาพยนตรไ์ทยสู่เอเชีย และประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลกมีการใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบ
บรูณาการ แต่จะใหค้วามส าคญัไปท่ีการส่ือสารตวัขอ้ความโดยการเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจ และ
เหมาะสมส่ือสารไปถึงกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นผูช้มใหไ้ดร้บัทราบข่าวสารของภาพยนตรน์ัน้ ๆ ท่ีก าลงั
จะฉายจนท าใหเ้กิดเป็นกระแสแบบตอ่เน่ือง หลงัจากนัน้จงึใชกิ้จกรรมทางการตลาดรูปแบบอ่ืน ๆ 

สรุป ในกระบวนการการส่ือสารการตลาดของภาพยนตรไ์ทยสู่เอเชียมีการใชรู้ปแบบการ
ส่ือสารแบบผสมผสาน แตจ่ะใหค้วามส าคญัไปท่ีการส่ือสารตวัขอ้ความโดยเนน้ประเดน็ท่ีนา่สนใจ 
และ มีความเหมาะสมท่ีจะส่ือสารไปถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือ บอกกล่าวใหก้ลุ่มผูช้มไดร้บัทราบ
ขา่วสารของภาพยนตรน์ัน้ๆ ท่ีก าลงัจะฉายจนท าใหเ้กิดเป็น “กระแส” แบบตอ่เน่ืองหลงัจากนัน้จะ
มีการจัดกิจกรรม และ แถลงข่าวโดยเฉพาะการแถลงข่าวการถ่ายท าภาพยนตร ์หรือ การท่ี
นกัแสดงออกไปพบผูช้มก่อนท่ีจะมีการผลักดนัใหเ้กิดกระแสมากยิ่งขึน้แบบ “ปากต่อปาก” เม่ือ
ภาพยนตรไ์ดเ้ขา้ฉายแลว้ โดยจะเป็นเรื่องของมมุมองการขายสินคา้เชิงบริการมากกวา่สินคา้ปกต ิ
รวมถึงการใช้กิจกรรมการส่ือสารการตลาด การโฆษณา การจัดแถลงข่าวพบนักแสดงน า การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การสนับสนุนกิจกรรม การตลาดเชิงกิจกรรม และการใช้
ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ืออีกดว้ย ดงันัน้ จงึควรมีการศกึษากลุม่เปา้หมายในการส่ือสารใหช้ดัเจน 
 
 รกัศานต ์วิวัฒน์สินอุดม (2542) ได้ท าการศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยประเภทบนัเทิงเพ่ือการส่งออก กรณีศกึษา ผูอ้  านวยการสรา้ง 
และ ผูก้  ากบัภาพยนตร ์พบว่าผูอ้  านวยการสรา้ง และ ผูก้  ากบัภาพยนตร ์คิดว่าภาพยนตรไ์ทยเป็น
อตุสาหกรรม เพราะมีการผลิตท่ีครบวงจร คือมีการลงทนุ การจา้งงานมีตวัสินคา้มีการส่งเสริมการ
ขาย และมีผู้บริโภค ดา้นปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเพ่ือการส่งออกนั้น มี
ปัญหาเก่ียวกับงบประมาณการผลิตท่ีไม่เพียงพอ บทภาพยนตรท่ี์ยังไม่มีคุณภาพดีพอ รฐับาล
ไม่ใหค้วามรว่มมือในการถ่ายท า การเซ็นเซอรภ์าพยนตรมี์ขอ้จ ากดัมาก ส่วนในดา้นอปุสรรคดา้น
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การส่งเสริม ไดแ้ก่ นโยบายของรฐั ระเบียบขอ้บงัคบักฎหมายไม่เอือ้อ านวยตอ่การผลิต ระบบการ
จัดเก็บภาษีต่างๆ ส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตสูงเกินไป รวมทั้งการรวมกลุ่มของผู้ท  างานด้าน
ภาพยนตรไ์ทยยงัไมเ่ขม้แข็งพอ 
 ภาพยนตรเ์ชิงวฒันธรรม ควรเป็นไปในแนวทางท่ีมีเนือ้หาวฒันธรรมเขา้ไปสอดแทรกใน
ภาพยนตรเ์พ่ือความรู ้หรือ ความบนัเทิงใหก้บัผูช้มมากกว่าการท่ีจะสรา้งเป็นภาพยนตรท่ี์มีเนือ้หา
ในเชิงวฒันธรรมเพียงอย่างเดียว ดงัท่ีทฤษฎีสุนทรียศาสตรลี์โอตอลสตอย กล่าวไวว้่า ความงาม
เป็นเรื่องของความรูส้ึกความงามเป็นจิตวิสยั เช่ือว่าความงามอยู่ในจิตของมนุษย ์เป็นสิ่ง ท่ีมนษุย์
ก าหนดขึน้เองโดยใหเ้หตผุลว่าถา้ในวตัถมีุความงามอยู่จริงทกุคนก็ตอ้งเห็นวตัถงุามเท่ากนั แตใ่น
ความจรงิแลว้เราเห็นความงามตา่งกนัทัง้นีเ้ป็นเพราะแตล่ะคนมีความรูส้ึกนกึคิดตา่งกนั ความงาม
ในทศันะของแตล่ะคนจึงแตกตา่งกนั คณุคา่ศิลปะอยู่ท่ีความงามไม่ว่าศิลปินจะสรา้งสรรคอ์อกมา
ในรูปของทศันศิลป์ โสตศิลปะ หรือ โสตทศันศิลป หรือ คณุค่าอยู่ท่ีผูไ้ดส้มัผสัจะตดัสินว่าผลงาน
ชิน้นัน้ว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ความงามจึงอยู่ท่ีความพึงพอใจของคนจิตวิสยัความสขุเกิดจากความ
พึงพอใจอันเน่ืองมาจากประสาทสัมผัสมนุษยค์วรหาความพึงพอใจให้มากท่ีสุด เช่นเดียวกับ
ภาพยนตร ์การท่ีจะสามารถท าใหผู้ช้มเกิดสุนทรีนภาพในการรบัชมไดน้ัน้ เนือ้เรื่องภาพยนตรมี์
ความส าคญัมากในการกระตุน้ดึงดดูใจใหผู้ช้มเขา้มาชมภาพยนตร ์และท าใหภ้าพยนตรเ์รื่องนัน้ 
ประสบความส าเรจ็ ส าคญัคือตอ้งมีเนือ้หาท่ีมีความนา่สนใจท าใหผู้ช้มเกิดความบนัเทิงสนกุสนาน
ในการรบัชมมากท่ีสุดสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ รกัศานต ์วิวัฒนส์ินอุดม (2542, หนา้ 184-
192) ไดท้  าการศึกษาปัญหาอุปสรรค และ แนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย
ประเภทบนัเทิงเพ่ือการส่งออก กรณีศกึษา ผูอ้  านวยการสรา้งและผูก้  ากบัภาพยนตรผ์ลสรุปพบว่า
ความต้องการในการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั้น ต้องให้รัฐบาลมีการด าเนินการด้านการตลาด
ภาพยนตร ์ ยกเวน้ภาษียกเลิก หรือ แกไ้ขกฎหมายต่างๆ ใหมี้ความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม ส่งเสริม 
และ พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรอ์ย่างจริงจัง รวมทั้งมีการศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริม
อตุสาหกรรมภาพยนตรข์องตา่งประเทศเพ่ือน ามาเป็นแนวทางส าหรบัประเทศไทย ส่วนแนวทาง
ของการส่งเสรมินัน้ จะตอ้งผลิตภาพยนตรไ์ทยใหเ้ป็นสากลมีมาตรฐาน และ คณุภาพเพียงพอเพ่ือ
การส่งออก พฒันาความสามารถของผูท้  าหนา้ท่ีมีการศกึษาถึงวิธีการสรา้งภาพยนตรท่ี์มีคณุภาพ 
และการด าเนินการคา้ดา้นการตลาดของต่างประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รกัศานต ์
วิวฒันส์ินอุดม (2548, หนา้ 147-148) ไดท้  าการศึกษาทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตร์
ไทย พบว่าการวางแผนการ ตลาดส าหรบัภาพยนตรไ์ทยเป็นสิ่งส าคญั รวมถึงกลุ่มเปา้หมายคนด ู
ขนาด ประเภท จดุขายของภาพยนตร ์และฉายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมการวางแผนส่ือท่ีดีมีผลตอ่
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การตดัสินใจในการตดัสิน ใจใหไ้ปชมภาพยนตร ์การใชต้วัอยา่งภาพยนตรก์ระแสปากตอ่ปาก การ
วิจารณภ์าพยนตรใ์นแง่บวก ลว้นส่งผลตอ่การชกัจงูคนมาชมภาพยนตร ์นอกจากนีค้วรมีการใชส่ื้อ
ใหต้รงกับกลุ่มเป้า หมาย ส าหรบัผูช้มส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มวยัรุ่น การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
เพศหญิงชอบภาพยนตรผี์ และ ตลกขณะท่ีเพศชายชอบภาพยนตรแ์อ็คชั่ นมากกว่า ส่วน
ภาพยนตรชี์วิตทัง้เพศชาย และ เพศหญิงช่ืนชอบเหมือนกัน ตา่งตอ้งการชมภาพยนตรเ์พ่ือความ
สนุกบนัเทิงมากกว่าเหตผุลทางดา้นเนือ้หา ส่วนผูช้มผูใ้หญ่มกัไม่ค่อยนิยมชมภาพยนตรไ์ทย แต่
อยา่งไรก็ตามถา้หากสรา้งภาพยนตรไ์ทยท่ีมีคณุภาพตลาดในประเทศจะตอบรบัมากขึน้ และไดร้บั
ความสนใจจากตลาดในต่างประเทศดว้ยสิ่งท่ีรฐับาลควรสนบัสนุนอย่างจริงจงั คือ นโยบายการ
ส่งเสริมภาพยนตรใ์หเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรม เพ่ือเผยแพร่สินคา้ทางเศรษฐกิจ  และ ควรสรา้ง
ความเขม้แข็งในภาคของคนดใูหเ้ป็นผูแ้สวงเสพไม่ใชผู้ร้อเสพ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาขัน้สูง 
ดา้นการเขียนบทภาพยนตรเ์พ่ือสง่เสริมภาพยนตรท่ี์มีคณุภาพ และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
รตันา จกักะพาก (2548, หนา้114) ไดศ้ึกษาสภาพการณข์องภาพยนตรไ์ทยในอนาคต วิเคราะห์
จากทีมงานผูส้รา้งผูช้ม และ นักวิชาการภาพยนตรพ์บว่าเนือ้หาของภาพยนตรย์ังไม่มีคุณภาพ 
เน่ืองจากขอ้จ ากัดของพระราชบญัญัติภาพยนตร ์และผูส้รา้งท่ีมักสรา้งตามภาพยนตรท่ี์ประสบ
ความส าเรจ็เป็นหลกั  

โดยมีงานวิจัยเก่ียวกับ ภาพยนตรไ์ทยยุคหลังหนึ่งร้อยปีกับความเปล่ียนแปลงใน
สงัคมไทย, ประกายกาวิล ศรีจินดา. (2554). ภาพยนตรไ์ทยเป็นส่ือแห่งความบนัเทิงนอกบา้นท่ีมี
ลักษณะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งได้รับความนิยมมานานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ภาพยนตรจ์ึงสามารถสะทอ้นภาพท่ีเกิดขึน้ในบริบทของสงัคมไทย แต่ละยุคสมยัไดอ้ย่างชดัเจน 
บทความนีมี้วตัถุประสงคห์ลักเพ่ือน าเสนอความเปล่ียนแปลงของภาพยนตรไ์ทยหลังหนึ่งรอ้ยปี
ภาพยนตรไ์ทย (พ.ศ.2541 เป็นตน้มา) โดยวิเคราะหบ์ทบาท และผลกระทบของภาพยนตรไ์ทยตอ่
สงัคมไทยยุคปัจจุบนัตามแนวคิดของส านักหนา้ท่ีนิยมพรอ้มเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทาง
ของภาพยนตรไ์ทยในอนาคตอนัใกลนี้ ้

และงานวิจัย ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย สู่การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค ์ผุสดี วัฒนสาคร , (2558) การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษา
สภาพการณ์ และแนวโนม้การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยสู่การเสริมสรา้งเศรษฐกิจเชิง
สรา้งสรรค ์(2) เพ่ือวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน และ ภายนอกของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
(3) เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยสู่การเสริมสรา้งเศรษฐกิจเชิง
สรา้งสรรค ์วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพประชากร คือ ผู้ชม
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ภาพยนตรไ์ทยท่ีฉายในโรงภาพยนตรม์ลัติเพล็กซใ์นเครือเอสเอฟซีเนม่าซิตี ้และเครือเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์ในเขตกรุงเทพฯจ านวน 405 คน และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั จ านวน 18 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง การวิเคราะห์เอกสาร และการ
วิเคราะหว์ิธีปฏิบตัิท่ีดี การวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา จากนัน้ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) และ ท าการจบัคู่เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร ์
(TOWS Matrix) ผลการวิจัย พบว่ายุทธศาสตรใ์นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยสู่การ
เสริมสรา้งเศรษฐกิจเชิงสรา้ง สรรคป์ระกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ดงันี ้1) การจดัตัง้คา่ยภาพยนตร์
แห่งชาติ 2) การจัดตัง้ศูนยบ์ริการดา้นภาพยนตรจ์ากต่างประเทศครบวงจร 3) การรณรงคใ์ห้
เยาวชนไทยสนับสนุนภาพยนตรไ์ทยเชิงสร้างสรรค์ 4) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
อตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยเชิงสรา้งสรรค ์5) การเพิ่มช่องทางสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ภาพยนตรไ์ทยเชิง
สรา้งสรรค ์และ 6) การเช่ือมโยงใหเ้ป็นอตุสาหกรรมบนัเทิง  

โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของภาพยนตรก์ับ
บริบททางสงัคม. เกสสร สงัขศ์รี, (2559) การวิจยันี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความสมัพันธข์อง
บริบททางสงัคม (Social Context) ท่ีส่งผลตอ่พฒันาการของภาพยนตร ์โดยใชก้รอบแนวคิดของ 
Andrew Higson และ Tom 0 Regan การวิจัยเลือกใชก้ารวิเคราะหด์า้นเอกสาร (Documentary 
research) โดยพิจารณาความ สัมพันธ์ของภาพยนตรใ์นแต่ละประเทศกับบริบททางสังคม
การเมือง และวฒันธรรมของแต่ละประเทศ ในงานวิจยันีเ้ลือกภาพยนตรจ์ากหลายประเทศ และ
หลายช่วงเวลามาวิเคราะห ์เช่น ภาพยนตรอ์เมริกัน (ฮอลลีวูด้) ภาพยนตรเ์ยอรมัน ภาพยนตร์
อิตาลี และภาพยนตรร์สัเซีย เป็นตน้ ผลการศกึษาสรุปไดว้่าบริบททางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธต์่อ
พฒันาการของภาพยนตรมี์ ดงันี ้วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ส่งผลตอ่การก่อก าเนิดรูปแบบของ
ภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การเมือง ใช้ภาพยนตร์เพ่ื อโฆษณาชวนเช่ือ 
(Propaganda) ทั้งฝ่ายรัฐ และฝ่ายต่อต้านรัฐรวมทั้งท าให้เกิดภาพยนตร์กลุ่มต่างๆ ดังนั้น
ภาพยนตรจ์ดัเป็นเครื่องมือทางการเมืองนอกจากนัน้งานศิลปะ เช่น วรรณกรรม และ จิตรกรรมมี
อิทธิพลต่อรูปแบบ และเนือ้หาของภาพยนตรปั์จจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองต่อ
พฒันาการของภาพยนตรใ์นแตล่ะทศวรรษ โดยมีอิทธิพลทัง้ทางตรง และทางออ้ม 

ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัย การวิเคราะห์บทภาพยนตร ์สุนทรียภาพในการ
สรา้งสรรคอ์ตุสาหกรรมภาพยนตร.์ ภทัรนนัท ์ไวทยะสิน (2561) บทภาพยนตรเ์ปรียบเสมือนแบบ
แปลนส าหรบัการสรา้งบา้น ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการสรา้งสรรคภ์าพยนตร ์การวิเคราะหบ์ท
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ภาพยนตรเ์ป็นขัน้ตอนแรกหลังจากท่ีผูเ้ขียนบทภาพยนตรไ์ด้ท างานเสร็จสิน้ ซึ่งทุกหนา้ท่ีในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานภาพยนตรจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาวิเคราะห ์ตีความบทภาพยนตรอ์ย่างละเอียด 
และ ลึกซึง้ ความส าคญัของการวิเคราะหบ์ทภาพยนตรส์  าหรบัทีมงานแตล่ะฝ่ายนัน้ มีมิติมุมมอง
ในการเน้นย า้ท่ีแตกต่างกันออกไปตามองคป์ระกอบของบทภาพยนตร์ กล่าวคือ นักแสดง ผู้
ฝึกสอนการแสดง ใหค้วามส าคญักบัการวิเคราะหล์กัษณะของตวัละคร และ การสรา้งตวัละคร นกั
ออกแบบ หรือ ผูก้  ากบัศิลป์ ใหค้วามส าคญักบัเวลา และ สถานท่ี ท่ีก าหนดไวอ้ยู่ในบทภาพยนตร ์
ตลอดจนการวิเคราะหร์ายละเอียดต่าง ๆ ท่ีบทก าหนดมาใหผู้ก้  ากับภาพ ใหค้วามส าคญักับการ
ตีความหมายจากบทภาพยนตรน์  าไปสู่การส่ือสารผ่านภาพ และเทคนิคต่างๆ ของการถ่ายท า 
รวมทัง้การผสมผสานการท างานระหว่างศิลปะ และ อุตสาหกรรมท่ีตอ้งสอดคลอ้งกันระหว่าง
รายละเอียดจากบทภาพยนตรก์บังบประมาณ ซึ่งเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูอ้  านวยการสรา้ง นอกจากนี้
ผูก้  ากบัภาพยนตรต์อ้งวิเคราะหบ์ทภาพยนตรใ์หค้รบทกุมิติ ตีความ และตอ่ยอดจากรายละเอียดท่ี
ผูเ้ขียนบทภาพยนตรไ์ดอ้ย่างละเอียด และ ลึกซึง้ รวมทัง้ผูก้  ากบัภาพยนตรจ์ะตอ้งสามารถส่ือสาร
รายละเอียดความตอ้งการต่างๆ กบัทีมงานไดอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดา้นการก ากับ
การแสดง องคค์วามรูด้า้นการวิเคราะหบ์ทภาพยนตรส์  าหรบัทุกฝ่ายในงานภาพยนตรจ์  าเป็นตอ้ง
น าไปใช้ คือ องค์ประกอบ โครงสรา้งของบทภาพยนตร ์โดยเริ่มมาจากทฤษฎี แนวคิด ของ
อริสโตเติล ซึ่งเป็นรากฐานมาจากละครตัง้แต่สมัยกรีก ตลอดจนการเกิดพัฒนาแนวทางการ
วิเคราะหบ์ทภาพยนตรใ์นรูปแบบต่างๆ โดยยึดตามหลักการรูปแบบ หรือ องคป์ระกอบของบท
ภาพยนตรเ์ป็นส าคัญ ท่ีสอดคล้องกับองคป์ระกอบ 6 ประการของอริสโตเติล เพ่ือท าให้การ
วิเคราะหบ์ทภาพยนตร ์เกิดสนุทรียภาพมากท่ีสดุ น าไปสู่การสรา้งสรรคผ์ลงานภาพยนตรใ์นระบบ
อตุสาหกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวทางการสรา้งสรรคภ์าพยนตรท์ัง้ใน
เชิงศลิปะกบัเชิงธุรกิจไดอ้ยา่งสมดลุ 

โดยมีการวิจยั ศึกษาการออกแบบงานสรา้งในภาพยนตรไ์ทย The Study of Production 
Design in Thai Feature Films. เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์ , (2554). งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
รวบรวมผลงานการออกแบบงานสรา้งของภาพยนตรไ์ทย และศึกษาแนวคิดออกแบบงานสรา้ง
ภาพยนตร ์ผู้วิจัยไดว้างขอบเขตของการศึกษาผลงานภาพยนตรไ์ทยตั้งแต่ปี 2540-2551 โดย
คดัเลือกภาพยนตร ์ท่ีมีคุณค่าดา้นงานออกแบบงานสรา้ง รวมทั้งสิน้ 11 เรื่อง โดยใชว้ิธีวิจัย 2 
วิธีการคือ (1) การวิเคราะหก์ระบวนการออกแบบงานสรา้งในผลงานภาพยนตร ์(2) การสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึจากผูอ้อกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์3 ทา่น 
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 ผลการวิจยัพบว่า ในภาพยนตรท์ัง้ 11 เรื่อง มีภาพยนตรย์อ้นยคุ (Period Film) จ านวน 9 
เรื่องมีเพียง 2 เรื่องเป็นภาพยนตรใ์นเหตกุารณปั์จจบุนัจากผลการสรุปชีใ้หค้วามเห็นวา่ ภาพยนตร์
ยอ้นยคุเป็นภาพยนตรท่ี์มีความโดดเดน่ ในงานออกแบบงานสรา้ง สามารถมองเห็นการท างานได้
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะ และ งบประมาณสูงในการท างาน แนวทางการ
ออกแบบงานสรา้งภาพยนตรส์่วนใหญ่เน้นท่ีจะสร้างความสมจริงมากกว่าความสวยงาม โดย
ออกแบบขึน้จากขอ้มูลทางประวัติศาสตร์ หรือ ภาพอา้งอิง และใหฉ้ากดูมีชีวิตกลมกลืนกับตัว
ละคร จากการวิเคราะหก์ารออกแบบงานสรา้งในภาพยนตรไ์ทยพบว่างานออกแบบมีแนวโนม้ให้
คนดรููส้กึสมจรงิมากขึน้เรื่องๆ มีเพียงภาพยนตรเ์รื่องเดียว คือ ฟ้าทะลายโจร ซึ่งตอ้งการสรา้งความ
สวยงามของภาพมากกวา่ความสมจรงิ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทความการประกอบสร้างความเป็นอีสานในภาพยนตร ์
กรณีศึกษาไทบา้นเดอะซีรีส์, สินทรพัย ์ยืนยาว, (2560). บทความวิชาการนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาการประกอบสรา้งสังคมอีสานผ่านภาพยนตรท่ี์ เนือ้หาเก่ียวกับวิถีชีวิตคนในสังคมอีสาน 
ผลงานผูก้  ากับอีสาน เรื่องไทบา้นเดอะซีรีส ์ดว้ยหลักคิดท่ีว่าภาพยนตรเ์ป็นปฏิบตัิการทางสงัคม 
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการประกอบสร้างความเป็นจริงของสังคม ผลการศึกษาพบว่า
ภาพยนตรไ์ด้ประกอบสร้างความเป็นอ่ืน ( the otherness) ผ่านการประกอบสรา้งอัตลักษณ ์
(Identity) ความเป็นชายขอบการประกอบสรา้งความดอ้ยพฒันาของสงัคมอีสาน โดยการท าให้
ดอ้ยพฒันากว่าการผลิตซ า้วาทกรรมพฒันาผา่นความรูแ้บบวิทยา ศาสตรด์า้นการเกษตรแมค้วาม
เป็นอ่ืนจะถกูสรา้งขึน้โดยระบบสงัคม แตก็่ปรากฏการใชว้ฒันธรรมเป็นพืน้ท่ีในการตอ่รอง เพ่ือการ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมได ้

 
ตาราง 1 แสดงการสังเคราะหโ์ครงสร้างงานวิจัย 
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5.2 เอกสารและงานวิจัยต่างประเทศ 
Keun-Young Park. (2011). An Analysis of Distributors’ Roles in the Film Market: 
Revisiting  

the Second Renaissance of the Korean Film Industry Basen on Sociological 
Perspectives (Doctor of Philosophy). Urbana-Champaign: University of Illinois 
นบัตัง้แตเ่ปล่ียนศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มาอุตสาหกรรมภาพยนตรข์องเกาหลีไดป้ระสบกับ

การเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ซึ่งรวมถึงยอดขายตั๋วภาพยนตรใ์นประเทศท่ีเติบโตขึน้อย่างมาก และ
มีนักวิชาการหลายท่านท าการวิจัยท่ีหลากหลายโดยมุ่งเนน้ไปท่ีสาเหตุ และผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง ในการศึกษานี ้เป็นการศึกษาค้นหาความหมายท่ีส าคัญของการเปล่ียนแปลง
เหล่านัน้ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงันี ้ประการแรกศึกษาเก่ียวกับสาเหต ุและ ผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลง ปรากฏการณ์ความนิยมผูช้มภาพยนตรเ์กาหลี และ การผลิตจากมุมมอง
ดา้นวัฒนธรรมในการจัดจ าหน่ายภาพยนตรข์องระบบอุตสาหกรรมภาพยนตรบ์ทบาท และ
ความส าคญัในการบริโภคภาพยนตรใ์นประเทศ ประการท่ีสองเพ่ือวิเคราะหรู์ปแบบการกระจายท่ี
โดดเด่นในตลาดภาพยนตรเ์กาหลี มุมมองทางสงัคมวิทยา ประวัติศาสตร ์และ ทางเศรษฐกิจมี
สองส่วนดงันี ้คือ ผูซื้อ้ และ ผูข้าย ส าหรบัดา้นผูซื้อ้วิเคราะหเ์ริ่มตน้ดว้ยสมมติฐานจากยอดขายใน
ตลาดจะถกูก าหนดโดยขอบเขตท่ีผูซื้อ้ ดงันัน้การวิเคราะหแ์รกจะตรวจสอบว่าระดบัความช่ืนชอบ
ของผูบ้รโิภคท่ีมีตอ่ภาพยนตรเ์กาหลีดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม ่ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าความ
ช่ืนชอบของผูช้มท่ีมีตอ่ภาพยนตรเ์กาหลีไดร้บัการปรบัปรุงอย่างมาก แตก็่ไม่มากพอท่ีจะอา้งไดว้่า
ความช่ืนชอบท่ีดีขึน้ท าให้ภาพยนตรเ์กาหลีขยายตัวใน บ็อกซอ์อฟฟิศ ในทางตรงกันข้ามการ
วิเคราะหใ์นฝ่ังของผูข้ายเผยใหเ้ห็นรูปแบบท่ีเป็นระบบหลายประการในหมู่ผูจ้ดัจ  าหนา่ยภาพยนตร ์
ประการแรกต่างจากภาพยนตรอ์เมริกันท่ีจัดจ าหน่ายโดยสตูดิโอฮอลลีวูดท่ีมีรูปแบบการจัด
จ าหน่ายท่ีเป็นเอกลกัษณอ์ยู่แลว้ ภาพยนตรเ์กาหลีไดพ้ฒันารูปแบบการจดัจ าหน่ายท่ีมองเห็นได้
ในชว่งไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา นอกจากนีเ้น่ืองจากจ านวนการผลิตภาพยนตรใ์นประเทศท่ีเพิ่มขึน้ระดบัการ
แข่งขันระหว่างผู้จัดจ าหน่ายในเกาหลีจึงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามระดับการ
แข่งขนัระหวา่งผูจ้ดัจ  าหน่ายในเกาหลี และ อเมริกาก็ซบเซา ท่ีส าคญักวา่นัน้การศกึษานียื้นยนัว่า
การหลีกเล่ียงภาพยนตรฮ์อลลีวดูขนาดใหญ่ช่วยใหภ้าพยนตรเ์กาหลีไดร้บัยอดจดัจ าหน่ายจากบ็
อกซอ์อฟฟิศท่ีดีขึน้ ผลจากการศึกษานีชี้ใ้หเ้ห็นความหมายพืน้ฐานของการเปล่ียนแปลงล่าสดุใน
ตลาดภาพยนตรเ์กาหลี 
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John Lance Lee. (2008). Movies Framing Memories: Mass Culture, Film Theory, and  

Transnational Identity in Alberto Fuguet’s Las películas de mi vida (Master’ s  
thesis). Chapel Hill: University of North Carolina. 
เป็นการศกึษาผลงานนวนิยายของ Alberto Fuguet เรื่อง Las películas de mi vida ผ่าน

เลนสข์องภาพยนตรแ์ละทฤษฎีวฒันธรรมมวลชนโดยศึกษาว่าเบลทรานโซลเลอรต์วัเอกของนว
นิยายเรื่องนีจ้ดจ าและสรา้งอดีตของเขาขึน้ใหม่ผ่านภาพยนตรย์อดนิยมไดอ้ย่างไร ส่วนแรกให้
ภาพรวมคร่าว ๆ ของความสัมพันธ์ของ Fuguet กับการเคล่ือนไหวของ McOndo และ nueva 
narrativa chilena เพ่ือสรุปองค์ประกอบส าคัญของสถานท่ีของ Fuguet ในวรรณคดีละติน - 
อ เม ริก า  ส่ วน ท่ี สองใช้ทฤษ ฎี และแนวคิดของ Sergei Eisenstein, Gilles Deleuze, Max 
Horkheimer, Theodor Adorno และ Walter Benjamin ในการตีความเพ่ือการพัฒนาต่อไปใน
การศกึษา 

 
An, Ji-yoon. (2017). Family Pictures: Representations of the Family in Contemporary  

Korean Cinema (Doctor of Philosophy). University of Cambridge 
วิทยานิพนธนี์ส้  ารวจการฟ้ืนตวัของการสรา้งภาพยนตรป์ระวตัิศาสตรใ์นภาพยนตรเ์กาหลี

ใต ้ในขณะท่ีความส าเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตรใ์นประเทศในช่วงย่ีสิบปีท่ีผ่านมา ถือเป็นยุค
ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการครัง้ท่ีสองส าหรบัภาพยนตรเ์กาหลี แตก็่มีรายละเอียดเล็กนอ้ยเก่ียวกับความ
หลากหลายของภาพยนตรท่ี์สรา้งขึน้ วิทยานิพนธนี์จ้ะพิจารณาถึงวิธีการยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยานีไ้ด้
เห็นการคน้พบใหม่ของละครยอ้นยุคของเกาหลี เป็นท่ีรูจ้ักในละครประวตัิศาสตร ์(sageuk) ใน
ภาษาเกาหลีประเภทนี ้ไดร้บัความนิยมอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อนตัง้แตต่น้ศตวรรษท่ีย่ีสิบเอ็ด ใน
การวิเคราะหข์องภาพยนตรแ์นวเดียวกนัระหว่างผลงานละครประวตัิศาสตรล์่าสดุกับสิ่งท่ีเรียกว่า 
“ภาพยนตรม์รดก” โครงการวิจยันีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดท่ีเป็นท่ียอมรบัของภาพยนตร์
มรดก เช่น ความวิตกกงัวลทางวฒันธรรม และ การสรา้งเอกลกัษณป์ระจ าชาติโดยการตรวจสอบ
การเปล่ียนแปลงล่าสุด และ การผสมผสานประเภทประวัติศาสตรใ์นภาพยนตรเ์กาหลีใต ้โดย
ผูว้ิจยัมุง่เนน้ไปท่ีการน าเสนอหลงัสมยัใหม ่และ ส ารวจประเด็นของความถกูตอ้ง และ ความระลึก
ถึงในการพรรณนาของสมัยโชซอน (1392-1897) โดยขอบเขตของการของการวิจัย (1) ศึกษา
บรบิทประวตัิศาสตรร์ว่มกบับริบทของภาพยนตรเ์กาหลี (2) ส ารวจพฒันาการล่าสดุของแนวเพลง
ละครประวตัิศาสตร ์ผ่านการวิเคราะหข์องz]’koภาพยนตรช์่วงเวลาท่ีประสบความส าเร็จ และ มี
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อิทธิพล 4 เรื่องท่ีออกฉายระหว่างปี 2546 ถึง 2557 ได้แก่ Untold Scandal, Jeon Woo Chi, 
Masquerade และ The Admiral: Roaring Currents ซึ่งผลการวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงทั่วไป 
และผลกระทบของปรากฏการณบ์ล็อกบสัเตอรข์องเกาหลีท่ีมีตอ่การเป็นตวัแทนทางประวตัศิาสตร์
ของประเทศ ด้วยเหตุนี ้ฉันจึงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบร่วมสมัยได้รับการหล่อหลอมจาก
ประสบการณ์ของเกาหลีในศตวรรษท่ีย่ีสิบการเปล่ียนแปลงการใชว้ฒันธรรมดัง้เดิมในสงัคมเสรี
นิยมใหม ่และอิทธิพลของการพฒันาภาพยนตรท์ั่วโลกอยา่งไร 

 
Ya-Feng Mon. (2014). Cinema as a Sensory Circuit: Film Production and Consumption in  

Contemporary Taiwan (Doctor of Philosophy). Goldsmiths: University of London. 
วิทยานิพนธ์นี ้ใช้ภาพยนตรแ์นวโรแมนติกแปลก ๆ ของไต้หวันยุคหลังปี 2000 เป็น

กรณีศึกษาเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตรก์ับผู้ชม ทบทวนความไม่
ไวว้างใจทางวิชาการของอตุสาหกรรมวฒันธรรมเพ่ือหาวิธีการ และ ขอบเขตอ านาจของระบบทุน
นิยมได้ให้สิทธิพิ เศษแก่อุตสาหกรรมด้วยค่าใช้จ่ายของเสรีภาพ หรือ บุคลิกภาพของผู้ชม 
วิทยานิพนธ์ใช้แนวคิดทางชาติพันธุ์วิทยาศึกษาว่าเศรษฐศาสตรก์ารเมือง และ การศึกษา
วฒันธรรมแนวทางการวิจยัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้สองละเลยดา้นประสาทสมัผสัของการส่ือสารใน
ภาพยนตร ์ดว้ยแรงบนัดาลใจจากทฤษฎีเครือข่ายนกัแสดง และ การวิเคราะหร์ะบบทุนนิยมตอน
ปลายโดย Michael Hardt และ Antonio Negri ความสมัพนัธข์องอุตสาหกรรมภาพยนตรก์บัผูช้ม
ในฐานะการเช่ือมตอ่ท่ีผนัผวนอารมณซ์ึ่งเป็นส่ือกลาง รวมถึงเทคโนโลยีส่ือ การเช่ือมตอ่นีส้ะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงยคุท่ีอตุสาหกรรมภาพยนตรล์งทนุในเทคโนโลยีผลิตภณัฑท่ี์เช่ือมโยงกนัตลาดเสริม และ 
การบรรจบกันของส่ือเพ่ือดึงดดูความรูส้ึกของผูช้ม ขอ้โตแ้ยง้หลักตามสองบรรทดั สิ่งแรกเนือ้หา
ภาพยนตรแ์ละเครื่องมือในภาพยนตรส์ิ่งท่ีสองเก่ียวกับการตลาดภาพยนตรแ์ละการส่ือสาร 
พิจารณาประเดน็เก่ียวกบัการรวมตวัของภาพยนตรก์ารสรา้งภาพยนตรก์ารสรา้งมลูคา่ภาพยนตร ์

 
Silvia Caramella. (2017). Genesis, Evolution and Revolution of Bullfighting Images in  

Spanish Film a Cultural History of Cine Taurino (Doctor of Philosophy). University  
of Sunderland 
วิทยานิพนธนี์มี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการตรวจสอบเชิงวิพากษ์เก่ียวกบัการน าเสนอการสู้

ววักระทิงในประวตัิศาสตรภ์าพยนตรข์องสเปนผ่านกรอบแนวคิดของอันโตนิโอแกรมซีเก่ียวกับ
อ านาจทางวัฒนธรรม (Gramsci [1929-1935] 2007) รวมถึงแนวคิดของ orientalism และ 
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การศึกษาอตัลกัษณใ์นประเภทภาพยนตรแ์ละภาพยนตรร์ะดบัประเทศ โดยส ารวจองคป์ระกอบ
ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่นบางประการ เช่น ความแข็งแรงของผูช้ายศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลิกท่ี
อนุรกัษ์นิยม และ ชาตินิยมทางการเมืองมีอิทธิพลต่อภาพยนตรเ์ก่ียวกับการสูว้ัวกระทิงตลอด
ประวตัิศาสตรอ์ย่างไร ดว้ยการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาภาพยนตรข์อง cine taurino ซึ่งรวมถึงเรื่อง
แต่ง และ สารคดีภาพยนตร์ยอดนิยม และ ภาพยนตร์เรื่อง Cinéma d'essai และศึกษา
เปรียบเทียบกับโรงภาพยนตรใ์นประเทศอ่ืน ๆตรวจสอบว่ามีการถ่ายทอดความหมายท่ีโดดเด่น
ผ่านการแสดงภาพของวัว นักสู้วัวกระทิง และความหมายเหล่านีส้ามารถคน้หารากเหง้าของ
วฒันธรรมการสูว้วักระทิงไดอ้ย่างไร และ ในการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมของสเปนในศตวรรษท่ี 
20 เน่ืองด้วยสาขา Spanish Film Studies ซึ่งมีวรรณกรรมเพียงเล็กน้อยการสืบค้นเพ่ือส ารวจ
ประวัติศาสตรภ์าพยนตรส์เปนทั้งสามยุคท่ีส าคญัซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
เฉพาะเจาะจงในรฐัสเปน  

- ยุคก่อน Franco (พ.ศ. 2439-2482) มุ่งเนน้ไปท่ีการก าเนิดของประเภทภาพยนตร ์และ 
การโตเ้ถียงเก่ียวกับประเภทมหภาคของ españolada ภาพยนตรใ์นภาพยนตรเ์งียบ (Navarrete 
Cardero 2009) 

- เผด็จการ Francoist (1939-1975) มุ่งเน้นไปท่ีวิวัฒนาการทางการเมืองของการเป็น
ตวัแทนการสูว้วักระทิงในภาพยนตรร์ะดบัชาตเิพ่ือเป็นอปุมาส าหรบัการตอ่สูท้างชนชัน้ 

- โรงภาพยนตร ์Post-Franco (พ.ศ. 2518-2555) มุ่งเน้นไปท่ีคล่ืนลูกใหม่ของผู้สร้าง
ภาพยนตรท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงการกลบัตวัทางเพศในเรื่องความเขม้แข็งความกลา้หาญ (ปัจจบุนัใช้
กับ matadora ตามตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์) โดยใชอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นทางการของการแสดง
ความเป็นสเปน 

 
Liu, Ying. (2016). Song of Youth: Youth Narratives and Representations of Young People  

in Contemporary Chinese Literature, Film, and Popular Culture. (Doctor of  
Philosophy). Irvine: University of California 
 ความทา้ทายส าหรบันกัวิชาการวรรณกรรมรว่มสมยัคือค าถามท่ีวา่ผลิตภณัฑท์าง

วฒันธรรมมีประโยชนอ์ย่างไรในการอธิบาย และ ก าหนดฉากวฒันธรรมร่วมสมัยตวัอย่าง เช่น 
ผลกระทบของวรรณกรรมภาพยนตร ์และ ทีวีในยุคโลกาภิวตัน ์ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่านศึกษา
ภาพปรากฏการณท์างวฒันธรรมหลงัสงัคมนิยมท่ีหลากหลายนี ้ส ารวจประเภทของศิลปะใหม้าก
ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าไดใ้นการวิจยั อยา่งไรก็ตามการระบลุกัษณะทั่วไปของความหลากหลายหลงัสงัคม
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นิยมในจีนยงัคงเป็นค าถามท่ีไม่มีค  าตอบ โดยงานวิจยันีมุ้่งเนน้ท่ีเรื่องเล่าของเยาวชนเพ่ือศึกษา
มมุมอง และความเป็นรูปธรรมในการประเมินวฒันธรรม และสงัคมจีนรว่มสมยั ซึ่งงานวิจยันีไ้ดร้บั
แรงบนัดาลใจจากปรากฏการณท์างวฒันธรรมของประเทศจีนรว่มสมยันั่นคือความแพรห่ลายของ
เรื่องเล่าของเยาวชนในนิยายภาพยนตร ์และ วัฒนธรรมสมัยนิยม ซึ่งการเล่าเรื่องของเยาวชน
มกัจะเก่ียวพนักบัการแสวงหาความทนัสมยัของจีน และ โครงการสรา้งชาติภายใตอ้ดุมการณท์าง
การเมือง และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน โดยงานวิจัยไดท้  าการศึกษาการเกิดขึน้ และวิวฒันาการ
ของเรื่องเล่าของเยาวชนในวรรณกรรมจีนสมัยใหม่จากนัน้จึงเจาะลึกถึงรูปแบบการเกิดขึน้ซ  า้ ๆ 
เก่ียวกับเยาวชนในวรรณกรรมภาพยนตร ์และ โทรทัศน์ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2010 เพ่ือค้นหา
ความส าคญัทางวฒันธรรมสงัคมและการเมืองของเรื่องเล่าส าหรบัเยาวชนในประเทศจีนรว่มสมยั
เพ่ือเขา้ใจลกัษณะทั่วไป และท่ีส าคญัของสถานะหลงัสงัคมนิยมท่ีหลากหลายและมีส่วนรว่มกับ
การอภิปรายเก่ียวกับสงัคมนิยม และโลกาภิวตันใ์นบริบทของจีน และจากผลการศกึษายงัเผยให้
เห็นความขดัแยง้ระหว่างวาทกรรมของรัฐชนชัน้สูงกบัวาทกรรมพลเรือนโดยนยั โดยเรื่องเล่าของ
เยาวชนตัง้แต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลานีมี้วัสดุท่ีเป็นขอ้ความและภาพท่ีหลากหลายซึ่ง
น าเสนอปรากฏการณ์ท่ีกล่าวถึงอย่างรอ้นแรงท่ีสุดในประเทศจีนและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็น
ขดัแยง้แบบคลาสสิกและความสบัสนของความทนัสมยัของจีน ซึ่งปรากฏการณเ์หล่านีเ้ก่ียวขอ้ง
กับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาร่วมสมัย ดังนั้น
งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมจีนรว่มสมยัจึงเช่ือมโยงอดีตปัจจุบนัและอนาคต และตัง้อยู่ท่ี
จุดตัดของการศึกษาทางประวัติศาสตร ์และวฒันธรรมโดยมีทัง้วิสัยทัศนแ์บบ diachronic และ 
synchronic ในประเดน็ส าคญั เชน่ ความทนัสมยัชาตนิิยมและโลกาภิวตัน ์

 
Zheng Ji (2013) Entertainment and Ideology in Shanghai’s Film Star Culture (1905-1936)  

(Doctor of Philosophy). The University of Edinburgh 
งานวิจยันีศ้ึกษาการก่อตวัและพฒันาการของวฒันธรรมดาราภาพยนตรเ์ซ่ียงไฮต้ัง้แต่ปี 

2448 ถึง 2479 และกล่าวถึงสถานะทางสังคมของดาราภาพยนตรใ์นสังคมจีนยุคสาธารณรัฐ
เปล่ียนผ่าน ยืนยันว่าวัฒนธรรมดาราภาพยนตรใ์นเซ่ียงไฮถู้กหล่อหลอมโดยอิทธิพลสองอย่าง 
ไดแ้ก่ อุดมการณ์ทางสังคมท่ีเป็นท่ีนิยม และวัฒนธรรมความบันเทิงเชิงพาณิชยข์องเซ่ียงไฮ ้
นอกจากนีเ้น่ืองจากดารามีส่วนรว่มในการส่งเสรมิอดุมการณท์างสงัคมท่ีเป็นท่ีนิยมผ่านการแสดง
ในวงการบันเทิงพวกเขาจึงก้าวออกจากสังคมชายขอบ และการยอมรับทางสังคมก็เพิ่มขึน้ 
งานวิจยันีศ้กึษาภาพลกัษณข์องดาราซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปในแนวทางการศกึษาตามระเบียบวิธีวิจยั
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ของการศึกษาภาพยนตร ์และใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตรใ์นการวิเคราะหอิ์ทธิพลของบริบททาง
สังคม และ วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีต่อการสรา้ง และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของดารา ดังนั้น
วิทยานิพนธนี์จ้ึงอาศยัการวิเคราะหเ์นือ้หาหลกั ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพว์ารสารแฟนนิตยสารยอดนิยม
ต าราภาพยนตรแ์ละอตัชีวประวตัิของดารา โดยศกึษาประวตัิโดยย่อของพฒันาการของวฒันธรรม
ดาราภาพยนตรจี์นตัง้แต่ปี 1905 ถึง 1936 โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุถึงพัฒนาการของวัฒนธรรม
ดาราภาพยนตรใ์นบริบทของการขยายตวัทั่วโลกของอตุสาหกรรมบนัเทิงฮอลลีวดู และ เซ่ียงไฮ ้ซึ่ง
จะกลา่วถึงอดุมการณท่ี์เป็นท่ีนิยม และวฒันธรรมบนัเทิงท่ีสรา้ง และสง่เสริมภาพลกัษณข์องดารา 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ภาพหนา้จอภาพบุคคล และภาพทางสังคมท่ีมีรูปแบบในกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงข้อโตแ้ย้งหลักของวิทยานิพนธ์นี ้กรณีศึกษาเก่ียวกับ Hu Die ซึ่งเป็นเนือ้หาท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1920 ถึงกลางทศวรรษท่ี 1930 ได้ด  าเนินการในบท
สุดทา้ยเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพันธ์ระหว่างภาพลกัษณด์าราของเธอกับสงัคม และ บริบท
ทางวฒันธรรม  

สรุปไดว้่าแมว้่าดาราจะเผชิญกบัขอ้สงสยัจากสาธารณชนในเรื่องแรงจงูใจในการส่งเสริม
อุดมการณ์ทางสงัคมผ่านความบนัเทิง แต่การรวมเอาอุดมการณ์เหล่านีใ้นภาพของดาราท าให้
พวกเขามีส่วนร่วมในวาทกรรมทางปัญญาซึ่งช่วยยกระดบัสถานะทางสงัคมของพวกเขา สถานะ
ของดาราภาพยนตรท่ี์เปล่ียนไปดงักล่าวยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคลอ่งตวัทางสงัคมท่ียืดหยุ่นมาก
ขึน้ซึ่งปรากฏในสงัคมจีนยคุสาธารณรฐัเปล่ียนผา่น 
Neil James Fox. (2014). How film education might best address the needs of UK film  

industry and film culture. (Doctor of Philosophy). University of Bedfordshire. 
วิทยานิพนธ์นี ้ศึกษาและส ารวจความสัมพันธ์ร่วมสมัยระหว่างการศึกษาภาพยนตร์

อุตสาหกรรมภาพยนตรแ์ละวัฒนธรรมภาพยนตรภ์ายในบริบทของสหราชอาณาจักรผ่านการ
สมัภาษณ์การวิเคราะหข์อ้มูลการวิจยัเชิงประวตัิศาสตรแ์ละกรณีศึกษาระหว่างประเทศ มุ่งเนน้
เป็นความตรงขา้มแบบทวิภาคภายในภาพยนตร ์เช่น การแบ่งระหว่างทฤษฎี และ การปฏิบัติ
อุตสาหกรรม และ วิชาการ หรือ ศิลปะและความบันเทิงและการศึกษาภาพยนตรไ์ปจนถึง
ความสัมพันธร์ะหว่างการศึกษาภาพยนตรแ์ละการปฏิบตัิภาพยนตรเ์ป็นเรื่องขดัแยง้กันอย่างไร 
นอกจากนีว้ิทยานิพนธ์ตรวจสอบความสัมพันธ์สองส่วนท่ีอาจเกิดขึน้อีกครัง้ ไดอ้ย่างไร และใน
บริบทนี ้วิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงประเด็นร่วมสมัยในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราช
อาณาจกัร และการใหก้ารศึกษาดา้นภาพยนตรใ์นระดบัชาติ มีการวิเคราะหร์ายละเอียดเก่ียวกับ
นโยบายภาพยนตรข์องสหราชอาณาจักรควบคู่ไปกับปรชัญาและการปฏิบัติจริงของการสรา้ง
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ภาพยนตรเ์พ่ือระบุว่าแนวทางปฏิบตัิของการสรา้งภาพยนตรเ์ช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมภาพยนตร์
และยุทธศาสตรร์ะดบัชาติอย่างไร มุมมองระหว่างประเทศมีใหผ้่านการวิเคราะหร์ะบบโรงเรียน
ภาพยนตรใ์นเดนมารก์และสหรัฐอเมริกาและสิ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงทิศทางในอนาคตส าหรับ
การศึกษาภาพยนตรข์องสหราชอาณาจกัรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคมหาวิทยาลยั จุดสนใจหลกั
ของวิทยานิพนธ์คือการตัง้ค  าถามเก่ียวกับการศึกษาภาพยนตรโ์ดยการมีส่วนร่วมกับเสียงของ
ผูส้รา้งภาพยนตรท่ี์แทจ้ริงและผา่นการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัวฒุิการศกึษาของผูส้รา้งภาพยนตร์
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการศกึษาดา้นภาพยนตร ์วิทยานิพนธจ์ะด าเนินการในช่วงเวลาท่ีมี
การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในภาพยนตรแ์ละการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การผลิตการจดัจ าหน่าย
และการบริโภคภาพยนตรไ์ดร้บัการวิวฒันาการทางเทคโนโลยีครัง้ใหญ่และโครงสรา้งท่ีเคยมีมา
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายบัณฑิตเข้าสู่สถานท่ีท างานก าลังเปล่ียนแปลงและ
เปล่ียนแปลงไป ในขณะเดียวกันอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัในฐานะสถานท่ีฝึกอบรมทกัษะหรือ
การพฒันาท่ีส าคญัอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบขอ้เท็จจริงอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยเหตนีุว้ิทยานิพนธนี์จ้ึง
พยายามท่ีจะมีสว่นรว่มกบัอนาคตท่ีเป็นไปไดส้  าหรบัการศกึษาภาพยนตร ์

 
Mohib Rehman. (2016). Discourse on gender, religion, and culture in Pakistani films: A  

Narrative analysis of contemporary independent films from Pakistan. (Master’ s  
thesis). New Mexico: University of New Mexico Albuquerque 
วิทยานิพนธ์นีศ้ึกษาวาทกรรมเก่ียวกับเพศศาสนาและวัฒนธรรมในภาพยนตรอิ์สระ 4 

เรื่องท่ีผลิตในปากีสถานระหว่างปี 2543 ถึง 2556 เพ่ือสนบัสนุนการเสริมสรา้งอ านาจของผูห้ญิง 
Silent Water และ Good Morning Karachi จากผูก้  ากับหญิง Sabiha Sumar และ In the Name 
of God and speak from ผูก้  ากับชาย Shoaib Mansoor ฉันวิเคราะหพ์ล็อตการอธิบายลกัษณะ
บทสนทนา และ ภาพเพ่ือหารือว่าทีมผูส้รา้งแสดงใหเ้ห็นถึงพลวตัของการกดข่ีของผูห้ญิงการตอ่สู้
กับตวัแทนท่ีกดข่ี และ ทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของผูห้ญิงไดอ้ย่างไร 
นอกจากนี้โครงการนี ้ยังส ารวจนัยเชิงอุดมคติของเรื่องเล่าท่ีสร้างขึน้ในภาพยนตรใ์นสังคม
ปากีสถานในบริบทหลังเหตุการณ์ 9/11 บริบททางประวัติศาสตรนี์เ้ป็นท่ีสนใจของการศึกษานี ้
เน่ืองจากในช่วงเวลานีช้าวปากีสถานได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและนโยบายระดับชาติท่ี
กลา่วถึงสิทธิสตรีลทัธิสดุโตง่และการเปิดเสรีส่ือในปากีสถาน การวิเคราะหเ์ชิงบรรยายนีชี้ใ้หเ้ห็นว่า
วาทกรรมท่ีโดดเดน่ในภาพยนตรม์ุ่งเนน้ไปท่ีการวิพากษว์ิจารณปิ์ตาธิปไตยและลทัธิพืน้ฐานนิยม
อิสลามในฐานะโครงสรา้งหลกัท่ีทับซอ้นกันของการปกครองท่ีมีผลต่อสถานะและทางเลือกของ



 212 

สตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้รา้งภาพยนตรส์รา้งภาพแทนผูห้ญิงท่ีถูกกดข่ีโดยญาติผูช้ายเป็นหลกั 
(พ่อสามีลูกชายลูกพ่ีลูกนอ้ง) ภาพยนตรเ์รื่องนีน้  าเสนอบทวิจารณ์เก่ียวกับปิตาธิปไตยท่ีตดักับ
มมุมองเชิงวิพากษ์เก่ียวกับศาสนาเน่ืองจากญาติของผูช้ายเป็นตวัแทนท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
ความเช่ือทางศาสนากดข่ีผูห้ญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตัิบางอย่างท่ีเช่ือมโยงกับหลัก
ศาสนาอิสลามและการปฏิบตัิทางวฒันธรรมอ่ืน ๆ เช่น บงัคบัใหแ้ตง่งานและฆ่าเพ่ือใหเ้กียรติเป็น
กองก าลงัท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้วาทกรรมนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงผูห้ญิงในฐานะตวัแทนท่ีแข็งขนัในการ
ต่อสูก้ับวฒันธรรมปรมาจารยแ์ละลัทธิพืน้ฐานทางศาสนาเพ่ือยุติการกดข่ีภายในครอบครวัและ
สงัคมของพวกเขาตวัเลือกในการเพิ่มขีดความสามารถในภาพยนตรเ์รื่องนีคื้อการศกึษาของผูห้ญิง
การพูดและรายงานต่อส่ือและศาลถึงความอยตุิธรรมท่ีกระท าตอ่พวกเขาและเพ่ือคน้หาสิทธิของ
พวกเธอในศาสนาอิสลาม ผูอ้  านวยการสรา้งภาพยนตร ์Mansoor ไดส้รา้งวาทกรรมท่ีกระตุน้ให้
ผู้หญิงแสวงหาสิทธิของตนในศาสนาอิสลามและระบบกฎหมายของปากีสถานเน่ืองจาก
ภาพยนตรข์องเขาชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาคือศาสนาอิสลามถูกผู้ชายตีความผิดเพ่ือครอบง าผู้หญิง 
ในทางตรงกนัขา้มสมุารไ์ดส้รา้งวาทกรรมท่ีแสดงว่าผูห้ญิงเป็นเหย่ือของผูช้ายโดยมีทางเลือกนอ้ย
หรือไม่มีเลยในวฒันธรรมปรมาจารยแ์ละสงัคมอนรุกัษน์ิยมของปากีสถาน ผลกระทบเชิงอุดมคติ
ของภาพยนตรเ์หล่านีมี้ความแตกต่างกัน ภาพยนตรข์อง Mansoor มีตอนจบในอุดมคติท่ีเปิด
โอกาสใหก้ับความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มขีดความสามารถของผูห้ญิงในการปฏิรูปกฎหมายและ
เศรษฐกิจแห่งชาติท่ีมีอยู่เช่นเดียวกับท่ีด าเนินการในบริบทหลังเหตุการณ์ 9/11 ภาพยนตรข์อง 
Sumar มีตอนจบท่ีสมจริงมากขึน้ซึ่งผูห้ญิงตอ้งตกเป็นเหย่ือเพ่ือชีใ้หเ้ห็นว่ามีพืน้ท่ีเพียงเล็กนอ้ย
ส าหรบัการเสรมิพลงัภายในโครงสรา้ง และสถาบนัท่ีมีอยู่ 
Ti Wei. (2002). Global processes, national responses: Chinese film cultures in  

transition. (Doctor of Philosophy). Loughborough University. 
กระบวนการของโลกาภิวตันท์างวฒันธรรมในปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกับแนวโน้มส าคญัสาม

ประการ: (I) โลกการขยายตวัของกลุ่ม บริษัท ส่ือสารขา้มชาติ (2) ระดบัโลกการด าเนินนโยบาย
วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นตลาด และ (3) การแพร่กระจายไปทั่วโลกของเทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ ๆ 
กระบวนการเหล่านีมี้ความซับซ้อนในการเคล่ือนไหวผลท่ีตามมาท าให้เกิดการตอบสนองใน
ระดบัชาติหลายประการ ทัง้จีน และ ไตห้วนั สถานท่ีทัง้สองแห่งท่ีรวบรวมรูปแบบทางวฒันธรรมท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียมีมีประสบการณท่ี์ส าคญัในองคก์รทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใน
ของพวกเขาและไดร้บัอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัจากกระบวนการระดบัโลกท่ีเช่ือมโยงกนัเหล่านีม้า
ตัง้แตต่น้ทศวรรษท่ี 1980 การน าอตุสาหกรรมภาพยนตรร์ะดบัชาติทั้งสองแห่งมาเป็นกรณีศึกษา
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วิทยานิพนธฉ์บบันีต้รวจสอบผลกระทบของโลกาภิวตันท่ี์มีต่อองคก์รวฒันธรรมแห่งชาติการผลิต
และการจดัจ าหน่ายและส ารวจการใชฟิ้ลม์เพ่ือแสดงถึงการขยับแนวคิดเก่ียวกับวฒันธรรมและ
เอกลกัษณป์ระจ าชาต ิ
 
ตาราง 2 แสดงการสังเคราะหโ์ครงสร้างงานวิจัยต่างประเทศ 
 



บทที ่3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเรื่องการพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) โดยมีการด าเนินงานวิจัยแบ่งตามระยะ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะท่ี 1 ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ระยะท่ี 3 ประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 

ระยะที ่1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม 
ขัน้ตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาเอกสารขอ้มูลดว้ยการทบทวนวรรณกรรม จากต ารา เอกสาร

งานวิจยั เว็บไซต ์และบทความทางวิชาการ เพ่ือศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดา้นทนุวฒันธรรม 
และการผลิตภาพยนตร ์ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษารูปแบบการน าเสนอคณุคา่ทนุวฒันธรรมจากผลงาน
ภาพยนตรไ์ทยช่วงปี พ.ศ.2545-2555 ท่ีมีการน าเสนอเนือ้หา และองคป์ระกอบดา้นภาพท่ีแสดง
ความเช่ือมโยงกับบริบทของสังคม และทุนทางวัฒนธรรม  (Cultural Capital) ของผลงาน
ภาพยนตรไ์ทยในช่วงปี พ.ศ.2545-2555 จ านวน 280 เรื่อง และคดัเลือกผลงานภาพยนตรไ์ทย
จ านวน 11 เรื่อง โดยเกณฑก์ารคดัเลือกจากทุนวฒันธรรมท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร ์และสะทอ้น
เรื่องราวความเป็นวฒันธรรม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ฉากสถานท่ี การแตง่กาย  

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษารูปแบบการน าเสนอทุนวัฒนธรรมผลงานภาพยนตรไ์ทยจ านวน 11 
เรื่อง ท่ีแสดงออกถึงรูปแบบคุณค่าวัฒนธรรมในผลงานภาพยนตร ์ซึ่งผู้วิจัยได้แนวคิดจาก
การศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องคณุคา่ทนุวฒันธรรม ท่ีแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 1) ทนุ
วฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์2) ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์

ขัน้ตอนท่ี 3 ศกึษา วิเคราะหก์ารออกแบบงานสรา้งผลงานภาพยนตรไ์ทย  
ขัน้ตอนท่ี 4 ผลการศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม เพ่ือพฒันา

รูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม 
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วิธีการศึกษาวิจัย 
ระยะท่ี 1 ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
 

 
 

ภาพ 5 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม 
 
ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ส ารวจลงพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งดา้นเนือ้หา
โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 ท่าน เพ่ือสรุปกรอบ
แนวคิดในดา้นทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น และผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พฒันารูปแบบในการสรา้งผลงานภาพยนตรส์ัน้ โดยวิธีสมัภาษณเ์จาะลกึ (In-Depth interview)  
 ขัน้ตอนท่ี 2 สรุปรูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น  

ขัน้ตอนท่ี 3 ออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
การออกแบบภาพยนตรส์ัน้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้เตรียมงานก่อนการถ่ายท าภาพยนตรส์ัน้ (Pre-
Production) 2) ขั้นการถ่ายท าภาพยนตร์สั้น  (Production) 3) ขั้นหลังการถ่ายท า (Post-
production) ความยาวไมเ่กิน 30 นาที 
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วิธีการศึกษาวิจัย 
ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 

 
 

ภาพ 6 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 
ระยะที ่3 ประเมินผลการรับรู้ และประเมินคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย และบทความทางวิชาการในการสรา้ง
เครื่องมือแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์จากทฤษฎีการประเมินการรบัรู ้และการประเมินคณุคา่ใน
ภาพยนตร ์ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งเครื่องมือแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณต์ามแนวคดิทฤษฏี  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ ความถูกตอ้งของเนือ้หา และ
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการ จ านวน 3 ทา่น 
 ขัน้ตอนท่ี 4 ปรบัปรุง แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมินการรบัรูค้ณุคา่ทุนทางวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น และประเมินความ
พึงพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น โดยกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 520 
คน ชว่งอาย ุ20-29 ปี จากการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีของ Taro Yamane 
 ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินคุณค่าภาพยนตรจ์ากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ นกัวิชาการดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 5 ทา่น โดยวิธีสมัภาษณ ์



 217 

ขัน้ตอนท่ี 7 สรุปผลประเมินการรบัรู ้และประเมินคุณค่าทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น
โดยวิธีการพรรณนาอธิบายตามขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
ระยะท่ี 3 ประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 

ภาพ 7 ประเมินผลการรับรู้ และประเมินคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัไดแ้บง่กลุม่ประชากรเป็น 3 ระยะ ตามวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
ระยะที ่1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม 

ประชากร      ภาพยนตรไ์ทยชว่งปี พ.ศ.2545-2555 จ  านวน 280 เรื่อง 
กลุ่มตัวอย่าง ภาพยนตรไ์ทยช่วงปี พ.ศ.2545-2555 จ  านวน 11 เรื่อง โดยเกณฑ์การ

คดัเลือกจากทุนวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตร ์และสะทอ้นเรื่องราวความเป็นวัฒนธรรม 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ฉากสถานท่ี การแต่งกาย แบ่งตามคณุค่าวฒันธรรม 
แบบมีรูปลกัษณ ์และแบบไมมี่รูปลกัษณ ์ 
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ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
2.1 กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรม 
ประชากร      ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีบทบาทดา้นวฒันธรรม 
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 4 ท่าน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยคดัเลือกกลุ่มนกัวิชาการ ท่ี

มีความรูด้า้นวฒันธรรมจากพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และมีความเช่ียวชาญสามารถใหข้อ้มูลเชิงลึก
ทางดา้นวฒันธรรมได ้

2.2 กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์
ประชากร      ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีบทบาทในอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย 
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 3 ท่าน โดยใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง ผูว้ิจยัเจาะจงกลุ่มนกัวิชาการ และ

ผูก้  ากบัภาพยนตรท่ี์มีความรู ้และความสามารถในการใหข้อ้มลูเชิงลกึทางดา้นภาพยนตร ์
 

ระยะที ่3 ประเมินผลการรับรู้ และประเมินคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
ส าหรบัการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 

ผูว้ิจยัไดท้  าการวดั และประเมิน ดงันี ้
3.1 ประเมินการรบัรูท้นุทางวฒันธรรม และความพึงพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้จากทนุ

วฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ประชากร       กลุม่ผูส้นใจเขา้ชมภาพยนตร ์จงัหวดัขอนแก่น 
กลุ่มตวัอย่าง ผูเ้ขา้ชมภาพยนตรส์ัน้ท่ีจดัฉายมหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 520 คน จาก

ประชากร ช่วงอาย ุ20-29 ปี ในจงัหวดัขอนแก่น มีจ านวน 26,955 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
จากการค านวณของ Taro Yamane  

3.2 ประเมินคณุคา่ภาพยนตรจ์ากทนุทางวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ประชากร นกัวิชาชีพท่ีมีประสบการณใ์นการผลิตภาพยนตรไ์ทย 
กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน 5 ท่าน โดยใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง ผูว้ิจยัเจาะจงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ

จากผลงานภาพยนตรไ์ทยท่ีมีเนือ้หาทนุวฒันธรรม และนกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์
 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยั ดงันี ้

1) ส่ือภาพยนตรส์ัน้ เป็นการออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากการการพฒันารูปแบบภาพยนตร์
สัน้จากทนุวฒันธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดจากคณุค่าทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น จากเอกสาร และ
การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ มีความยาวไมเ่กิน 30 นาที 
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2) แบบสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้บง่เป็น 3 ดา้น ดงันี ้
(1) แบบสมัภาษณข์อ้มลูดา้นวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
(2) แบบสมัภาษณข์อ้มลูดา้นภาพยนตร ์
(3) แบบสมัภาษณป์ระเมินคณุคา่ดา้นภาพยนตร ์

ซึ่งทัง้ 3 ดา้น จะเป็นแบบกึ่งโครงสรา้ง (Structured Interview) ใชใ้นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In Depth interview) เพ่ือใชใ้นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยมีการก าหนดประเด็นขอ้
ค าถามไวอ้ยา่งแนน่อน เพ่ือจดัหมวดหมูข่อ้มลู และครอบคลมุประเดน็ตามวตัถปุระสงค ์ 

3) แบบประเมินการรบัรูท้นุทางวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
เพ่ือวัดระดบัการรบัรูทุ้นทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่นโดยผูว้ิจัย แบ่งการรบัรูทุ้นทาง

วฒันธรรมออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ วฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์และวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์
ซึ่งการประเมินการรบัรูก้  าหนดคา่น า้หนกัแบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดบั คือ 

5 หมายถึง มีการรบัรูร้ะดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีการรบัรูร้ะดบัมาก 
3 หมายถึง มีการรบัรูร้ะดบัปานกลาง  
2 หมายถึง มีการรบัรูร้ะดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีการรบัรูร้ะดบันอ้ยท่ีสดุ 

4) แบบประเมินความพงึพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ  าไดไ้หม จากทนุวฒันธรรม 
 เป็นแบบสอบถามใช้วัดระดับความพอใจ หลังผู้ชมได้รับชมเนื ้อหาจากทุนวัฒนธรรม 
จงัหวดัขอนแก่นผา่นภาพยนตรส์ัน้แลว้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนความพงึพอใจดงันี ้
    5 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
    4 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัมาก 
    3 หมายถึง ความพงึพอใจระดบัปานกลาง  
    2 หมายถึง ความพงึพอใจระดบันอ้ย 
    1 หมายถึง ความพงึพอใจระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รา้ง และตรวจสอบเครื่องมือโดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

1) ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีจากต าราเอกสาร บทความวิชาการ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียว 
ขอ้งส าหรบัการสรา้งเครื่องมือ 

2) ออกแบบเครื่องมือโดยพิจารณาการตั้งประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิด  และ
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัเพ่ือใชใ้นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์

3) น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาผูค้วบคมุวิทยานิพนธต์รวจสอบ 
4) น าเครื่องมือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบโดยการหาค่า IOC ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

(Content Validity) และความเหมาะสมของขอ้ค าถาม (Index Item of Congruence: IOC) โดย
น าเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรุง จ านวน 3 ทา่น  

(1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ศริพิงษ ์เพียศริ ิอาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศลิปศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(2) อาจารย ์ดร.ขาม จาตรุงคกลุ อาจารยป์ระจ าภาควิชาออกแบบอตุสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
(3) อาจารย ์ดร.ภทัร คชภคัดี อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวฒันธรรมศลิปกรรม และ 
การออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

โดยใหแ้ต่ละท่านพิจารณาลงความเห็น และค่าคะแนนเพ่ือน าแบบสอบถามไปปรบัปรุง
ดงัตอ่ไปนี ้

+1 เม่ือแนใ่จวา่ค าถามตรงตามวตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคดิในการวิจยั 
  1 เม่ือไมแ่นใ่จวา่ค าถามตรงตามวตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยั 
- 1 เม่ือแนใ่จวา่ค าถามไมต่รงตามวตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการวิจยั 

เม่ือไดค้่าดชันีตัง้แต่ 0.5 - 1.0 เป็นเกณฑค์ดัเลือกไวใ้ชไ้ดแ้ละท าการปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ 

5) น าเครื่องมือท่ีแก้ไขปรบัปรุงแล้ว เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยาพนธ์ไดต้รวจทาน
แกไ้ข และลงความเห็นชอบเพ่ือใชใ้นการวิจยัตอ่ไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บง่ขัน้ตอนออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที ่1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม  
การเก็บข้อมูลจากการทบทวนศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษา

รูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
1.1 ผูว้ิจยัสรุปแนวคิด และทฤษฏีเพ่ือศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดย

ใชท้นุวฒันธรรม 
1.2 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตร์โดยใช้ทุนวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์

ภาพยนตรไ์ทยชว่งปี พ.ศ.2545-2555 จ านวน 11 เรื่อง ดงันี ้
 

ล าดับที ่ พ.ศ. ชื่อเร่ือง ผู้ก ากับ 
1 2545 ๑๕ ค ่าเดือน ๑๑ จิระ มะลกิลุ 
2 2546 โอเคเบตง นนทรยี ์นิมิบตุร 
3 2547 โหมโรง อิทธิสนุทร วิชยัลกัษณ ์
4 2548 แหยม ยโสธร เพ็ชรทาย วงษ์ค าเหลา 
5 2549 คนไฟบิน เฉลมิ วงศพ์มิพ ์
6 2550 ผีจา้งหนงั ทรงศกัดิ ์มงคลทอง 
7 2551 สะบายดีหลวงพระบาง ศกัดิช์าย ดีนาน 
8 2552 สามชกุ ธนิตย ์จิตนกุลู 
9 2553 9 วดั ศรญัยจิูราลกัษณ ์
10 2554 ฮกันะสารคาม ธญัวารนิ สขุะพิสษิฐ์ 
11 2555 ปัญญาเรณ ู บิณฑ ์บรรลอืฤทธ์ิ 

 
ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
การเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น

ตามล าดบั ดงันี ้
2.1 ผูว้ิจยัจดัท าเอกสารหนงัสือขอความอนุเคราะหจ์ากหลกัสูตรศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บขอ้มลูโดยผูว้ิจยัแบง่ขอ้มลูออกเป็น 2 ดา้น  
2.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรม จ านวน 4 ทา่น 
1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.หอมหวล บวัระภา อาจารยป์ระจ าคณะมนษุยศาสตร ์
และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร ์เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อ.ชอบ ดีสวนโคก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น  
4) ดร.กิตติสันต ์ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคม์หาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
2.1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 3 ทา่น 
1)อาจารย์วิ ชิ ต  วัฒ นานนท์  อาจารย์ป ระจ าคณ ะศิ ลปกรรมศาสต ร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ผาด า ค าไอ ่
2) อาจารยว์รวฒุิ หลกัชยั อาจารยป์ระจ าโรงเรียนเทศบาล 3 (บา้นเหล่า) จงัหวดั
อดุรธานี และผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ฮกัมั่น พ.ศ.2560 และเรื่อง So much in 
love พ.ศ.2562 
3) คณุภวูเนตร สีชมภ ูผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง รกัหนมูัย้ พ.ศ.2563 

 2.2 ท าการนดัหมายก าหนดการวนั เวลา และสถานท่ีกบัผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือท าการเก็บขอ้มลู 
 2.3 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูผูเ้ช่ียวชาญโดยการสมัภาษณ ์และบนัทกึวีดโิอขณะท าการสมัภาษณ ์
 

ระยะที่ 3 ประเมินผลการรับรู้ และประเมินคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูมีล าดบัดงันี ้

3.1 การประเมินการรบัรูท้นุทางวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น และประเมินความพึงพอใจใน
การชมภาพยนตรส์ัน้ มีล าดบัดงันี ้

1) จัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และภาพยนตรส์ั้น  โดยท าเอกสารขอความ
อนเุคราะหข์อใชส้ถานท่ีจดัฉายภาพยนตรส์ัน้ตามก าหนดวนั และเวลาใหช้ดัเจน ทดสอบ
เครื่องฉายทัง้ภาพ และเสียงใหพ้รอ้ม 

2) ชีแ้จงรายละเอียด หลักการและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมชม
ภาพยนตรท์ราบอยา่งละเอียด 

3) ฉายภาพยนตรส์ัน้ ทีมงานดบัไฟส่องสว่าง และเปิดฉายภาพยนตรส์ัน้จากทุน
วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งใชร้ะยะเวลาไมเ่กิน 30 นาที 
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4) เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบประเมินการรบัรูทุ้นวัฒนธรรมจังหวดัขอนแก่น และ
ประเมินความพงึพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้  

 
 3.2 ประเมินคณุคา่ภาพยนตรจ์ากทนุทางวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น  

1) จัดท าเอกสารหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บขอ้มูล โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
นกัวิชาการดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 5 ทา่น 

(1) คุณเฉลิม วงศ์พิมพ์ ผู้ก ากับภาพยนตรไ์ทยเรื่อง 7 ประจันบาน 
(2545) คนไฟบนิ (2549) หลวงพี่กะอีปอบ (2563) 

(2) คุณบณัฑิต ทองดี ผูก้  ากับภาพยนตรไ์ทยเรื่อง มนตเ์พลงลูกทุ่งเอฟ
เอ็ม (2545) มนษุยเ์หล็กไหล (2549) พุม้พวง (2554)  

(3) คณุภาคภูมิ วงษจ์ินดา ผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ชอบกดLikeใชก่ด
Love (2555) ผีเขา้ผีออก (2556) เทรดิ (2559) 

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์ อาจารย์ประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ภาควิชาภาพยนตร ์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจ าคณะนิเทศ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
2) ท าการนดัหมายก าหนดการวนั เวลา โดยกบัผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือท าการเก็บขอ้มลู 

  3) เก็บขอ้มลูการประเมินคณุคา่ภาพยนตรจ์ากผูเ้ช่ียวชาญโดยการสมัภาษณ ์  
 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม 
จงัหวดัขอนแก่น  

1. การวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารวิชาการดา้นทนุวฒันธรรม และ
กระบวนการผลิตภาพยนตร ์เพ่ือวิเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม แบง่
ตามรูปลกัษณ ์ดงันี ้แบบมีรูปลกัษณ ์และแบบไมมี่รูปลกัษณ ์ 

2. วิเคราะหข์อ้มลูจากการศกึผลงานภาพยนตร ์ตามแนวคิดคณุคา่ทนุวฒันธรรม แนวคิด
การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์และองคป์ระกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร ์
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3. ขอ้มลูการรบัรูท้นุวฒันธรรมของผูช้มภาพยนตรส์ัน้ แบง่ตามองคป์ระกอบหวัขอ้ท่ีศกึษา
โดยใชส้ถิตเิชิงบรรยายคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) 

การแปลความหมายจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชค้่าคะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถาม และ
แบ่งช่วงความคิดเห็นตามช่วงชั้นคะแนนโดยไดก้ าหนดความหมายระดบัของค่าเฉล่ียของความ
คดิเห็นผูต้อบแบบสอบถามไวเ้ป็น 5 ระดบั โดยคดิจากความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  

สามารถสรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้
4.21-5.00 หมายถึง มีระดบัการรบัรูท้นุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นมากท่ีสดุ 
3.41-4.20 หมายถึง มีระดบัการรบัรูท้นุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นมาก 
2.61-3.40 หมายถึง มีระดบัการรบัรูท้นุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีระดบัการรบัรูท้นุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นนอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง มีระดบัการรบัรูท้นุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นนอ้ยท่ีสดุ 
 

4. ขอ้มูลความพึงพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้ การแปลความหมายจากแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัใชค้่าคะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถาม และแบ่งช่วงความคิดเห็นตามช่วงชัน้คะแนนโดยได้
ก าหนดความหมายระดบัของคา่เฉล่ียของความคิดเห็นผูต้อบแบบสอบถามไวเ้ป็น 5 ระดบั โดยคิด
จากความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  

สามารถสรุปเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน ดงันี ้
4.21-5.00 หมายถึง มีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
3.41-4.20 หมายถึง มีระดบัพงึพอใจมาก 
2.61-3.40 หมายถึง มีระดบัพงึพอใจปานกลาง 
1.81-2.60 หมายถึง มีระดบัพงึพอใจนอ้ย 
1.00-1.80 หมายถึง มีระดบัพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

 
 
 

 
 
 
 



บทที ่4 
 

ผลของการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จังหวัดขอนแก่น โดย
ผูว้ิจยัท าการศึกษาวิเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอทุนวฒันธรรมในผลงานภาพยนตร์ เพ่ือพัฒนา 
และออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น โดยผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือประเมิน
การรบัรูท้นุวฒันธรรม และประเมินคณุค่าผลงานภาพยนตรส์ัน้ ตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยัได้
สรุปผลของการศกึษาวิจยัไดด้งันี ้

ตอนท่ี 1 ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
ตอนท่ี 2 พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ตอนท่ี 3 ประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 

ตอนที ่1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม 
จากการวิจัยศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา

เอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท าการวิเคราะหผ์ลงานภาพยนตรไ์ทยช่วงปี 
พ.ศ.2545-2555 ศกึษารูปแบบ และวิธีการน าเสนอผลงานภาพยนตรไ์ทย ซึ่งผลงานภาพยนตรไ์ทย
ช่วงเวลานีมี้การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีส าหรบัอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ดว้ยมาตรฐาน
คุณภาพการผลิต ท าใหผู้้ชมภาพยนตรเ์ริ่มใหค้วามสนใจมากขึน้  และภาพยนตรมี์หลากหลาย
ประเภท เชน่ ภาพยนตรแ์นวชีวิต แนวตลก แนวรกัโรแมนตกิ แนวสยองขวญั ลกึลบั เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพ 8 แสดงภาพยนตรท์ี่ใช้ศึกษารูปแบบ 
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ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิด
คณุคา่ทนุทางวฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณ ์สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ ได้แก่ อาหาร เสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย สถานท่ีอาคาร 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ 

2. ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์ไดแ้ก่ พิธีกรรม ประเพณี ศาสนา ภาษา ความเช่ือ 
ผลจากการศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม ของผลงาน

ภาพยนตรไ์ทยในชว่งปี พ.ศ.2545 จนถึง พ.ศ.2555 จ านวน 11 เรื่อง มีรายละเอียด ดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงการสังเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม 
 

เร่ือง พ.ศ. ตระกูล 

วัฒนธรรมแบบ 
ไม่มีรูปลักษณ ์

วัฒนธรรมแบบ 
มีรูปลักษณ ์

  ป
ระ
เพ

ณี
 

  ศ
าส

นา
 

  ภ
าษ

า 

  ค
วา
มเ
ชื่อ

 

  อ
าห

าร
 

  เ
สือ้

ผ้า
 

  ท
ีอ่ย

ู่อา
ศัย

 

 ว
ิถีชี

วิต
 

๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ 2545 ชีวิต √ √ √ √ √ √ √ √ 
โอเคเบตง 2546 ชีวิต  √ √ √  √ √ √ 
โหมโรง 2547 ยอ้นยคุ √ √ √ √ √ √ √ √ 
แหยมยโสธร 2548 ตลก √  √ √ √ √  √ 
คนไฟบิน 2549 ตอ่สู ้ √  √ √ √ √ √ √ 
ผีจา้งหนงั 2550 สยองขวญั    √   √ √ 
สะบายดี หลวงพระบาง 2551 รกั √ √ √ √ √ √  √ 
สามชกุ 2552 ชีวิต   √ √ √ √ √ √ 
9 วดั 2553 สยองขวญั  √  √  √  √ 
ฮกันะสารคาม 2554 รกั √  √     √ 
ปัญญา เรณ ู 2555 ตลก √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
จากตารางสังเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอคุณค่าทุนทางวฒันธรรมท่ีแบ่งตามรูปลกัษณ์

ของภาพยนตรไ์ทยทัง้ 11 เรื่อง พิจารณาแลว้พบวา่มีภาพยนตรท่ี์ไทยจ านวน 3 เรื่อง ท่ีมีรูปแบบใน
การน าทนุวฒันธรรมครบทัง้ 8 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1) ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ปีพ.ศ.2545  
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2) ภาพยนตรเ์รื่อง โหมโรง ปีพ.ศ.2547 
3) ภาพยนตรเ์รื่อง ปัญญา เรณ ูปีพ.ศ.2555 

 
1.1 รูปแบบการน าเสนอทุนวัฒนธรรมภาพยนตรเ์ร่ือง ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑  
ผลงานการก ากบั โดยคณุจิระ มะลิกลุ, 2545  
 

 
 

ภาพ  ภาพยนตรเ์ร่ือง ๑๕ ค ่า เดอืน๑๑ ก ากับโดยคุณจิระ มะลิกุล 
 
เรื่องย่อ กล่าวถึงเทศกาลประเพณีช่วงออกพรรษา ท่ีจงัหวดัหนองคาย ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมี

บัง้ไฟพญานาคปรากฏขึน้ทกุปี ตามความเช่ือ ว่าช่วงออกพรรษาเป็นช่วงเวลาของไข่พญานาคจะ
ปรากฏขึน้มาเพ่ือให้ผู้คนได้สักการะเป็นพุทธบูชาตามความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน 
ภาพยนตรไ์ดส้รา้งตวัละครเด็กหนุม่ท่ีเติบโตจากบริเวณลุม่แม่น า้โขง แสดงใหเ้ห็นว่าเขา และหลวง
พ่อรว่มดว้ยพระลูกวดัไดผ้ลิตลูกไฟ หรือ ท่ีเรียกว่าไข่พญานาคขึน้แลว้ น าไปวางไวท่ี้ใตแ้ม่น า้โขง 
ซึ่งในส่วนนีภ้าพยนตรไ์ดมุ้่งเนน้ให้เห็นถึงความเช่ือของกลุ่มพระสงฆ ์ว่าเป็นการท าหน้าท่ี เพ่ือ
ด ารงศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีต่อพญานาค และเพ่ือใหช้าวบา้นมีศรทัธาต่อศาสนาสืบต่อไป ตัว
ละครท่ีเกิดความคิดแตกตา่ง (ฝ่ายหนึ่งเช่ือวา่การเกิดขึน้ในเหตกุารณบ์ัง้ไฟพญานาคว่าไมเ่ก่ียวกบั
พญานาคนัน้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ และอีกหนึ่งความเช่ือท่ีว่านีเ้ป็นฝีมือของ
มนษุย ์ซึ่งความเช่ือท่ีตา่งกนัโดยแตล่ะฝ่ายพยายามพิสจูนใ์นสิ่งท่ีตนเช่ือ)เรื่องราวด าเนินดว้ยความ
ขดัแยง้การเผชิญหนา้ระหว่างตวัละครหลกั โดยท่ีเด็กหนุ่มท่ีเริ่มสบัสนว่า สิ่งท่ีตนเองท าอยู่ คือการ
หลอกลวงผูอ่ื้น และชาวบา้น เน่ืองจากมีคนไดร้บัผลประโยชนจ์ากปรากฏการณ์นีม้าก จึงท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กหนุ่ม และหลวงพ่อเกิดความแตกแยก เด็กหนุ่มจึงไม่รบัหน้าท่ีลงไป
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วางไข่พญานาคอีกตอ่ไป แมจ้ะเกิดความไม่เขา้ใจระหว่างหลวงพ่อ และเด็กหนุ่ม แตท่ัง้สองก็ยงัมี
ความเช่ือ และความผูกพันต่อกัน หลวงพ่อ และ พระลูกวดัท่ีไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ในการวางไข่
พญานาค และยงัคงมีความหวงัว่าเด็กหนุม่จะกลบัมาท าภารกิจวางไขพ่ญานาคอีกครัง้ ดว้ยความ
เช่ือว่าการท าใหเ้กิดบัง้ไฟพญานาคจะสามารถด ารงศรทัธาของชาวบา้นไวข้องหลวงพ่อ ท าให้
หลวงพ่อลงมือวางไข่ไว้ใต้แม่น ้าโขงด้วยตนเองจนมรณภาพ เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงด้วย
ปรากฏการณบ์ัง้ไฟพญานาคจ านวนมากท่ีปรากฏขึน้ดั่งท่ีเคยเป็นมา 

 

 
 

ภาพ 9 แสดงสัดส่วนในการน าเสนอคุณค่าวัฒนธรรม 
 
1.1.1 คุณค่าทุนวัฒนธรรมภาพยนตร ์เร่ือง ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 

ผลการวิเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอภาพยนตรท่ี์แสดงคุณค่าจากทุนวฒันธรรม ซึ่งการ
วิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคิดคณุค่าทุนทางวฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณ์ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ1) ทุนวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์ไดแ้ก่ อาหาร เสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย สถานท่ีอาคาร 
สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 2) ทนุวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์ไดแ้ก่ พิธีกรรม ประเพณี 
ศาสนา ภาษา ความเช่ือ เพ่ือใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการส่ือสารดา้นเนือ้หา และงานดา้นภาพใน
การวิเคราะหผ์ลงานภาพยนตร ์

ภาพยนตรมี์การน าเสนอความเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรมความเป็นอยู่ของผูค้นอ าเภอโพน
พิสยั จงัหวดัหนองคาย อาศยัอยู่ริมแม่น า้โขงในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นเรื่องความ
เช่ือของผูค้นในชุมชน ซึ่งในเรื่องความเช่ือเรื่องพญานาค ประเพณี ซึ่งผูว้ิจยัไดผ้ลจากการศึกษา
ผลงานภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ แบง่ตามรูปลกัษณท์นุวฒันธรรม ดงันี ้
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ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์
ประเภทวฒันธรรมการกิน อาหาร  
วฒันธรรมการกินในแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะภูมิภาคก็จะมีความตา่งกนัไปบา้งตามลกัษณะของ

ความเป็นอยู่ของสังคม และปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสาน 
โดยรวมแลว้ก็จะพบการกินขา้วเหนียวเป็นหลกั หรือในบางมือ้ก็จะเปล่ียนเป็นขา้วสวยบา้ง และ
อาหารประเภทป้ิงย่าง ส้มต า ผัก แจ่วน า้พริกปลารา้ ซึ่งลักษณะของกินแบบครอบครวัใหญ่ท่ี
ภาพยนตรน์  าเสนอเป็นรูปแบบของการนัง้รอ้มวงบรเิวณลานบา้น หรือระเบียงบา้นแบบพรอ้มหนา้
พรอ้มตากนัสมาชิกในครอบครวั ในวิถีของคนอีสานแถบริมแม่น า้โขงก็จะมีการหารอาหารโดยการ
จบัปลาเพ่ือยงัชีพ และอาหารอีกประเภทท่ีภาพยนตรน์  าเสนอคือ แมลงตา่งๆ เช่น มดแดง ตั๊กแตน 
ดกัแด ้แมงกดุจี ้ฯลฯ ท่ีสามารถหาไดท้ั่วไปในธรรมชาต ิซึ่งปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมน ามาปรุงรสขายตาม
ทอ้งตลาดสรา้งความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ในการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร์
รายละเอียดความเป็นวิถีชีวิตสภาพจริงของพืน้ท่ี จะเห็นไดใ้นฉากตลาด แผงลอยมีพ่อคา้แม่คา้
ขายพืชผกัผลไม ้และอาหารมากมาย ท่ีเป็นจดุสนใจในฉากวฒันธรรมการกินเป็นฉากท่ีช่วยเสริม
บรรยากาศของภาพยนตรใ์ห้ดูมีชีวิต และน่าสนใจ เช่น ฉากรา้นขายแมลงทอดท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตใิหค้วามสนใจ และทดลองชิม เป็นฉากท่ีแสดงในเชิงวฒันธรรมการกินไดอ้ยา่งดี 

 

 
 

ภาพ 10 ฉากวัฒนธรรมการกิน ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมการแตง่กาย เสือ้ผา้  
วฒันธรรมการแตง่กาย ในภาพยนตรจ์ะมีการแตง่กายอยู่ท่ีเป็นลกัษณะของศลิปการแสดง

ตามแบบประเพณี เช่น การแสดงบนเวทีของกลุ่มเดก็นกัเรียน ขบวนพิธีแห่เรือไฟ กระประกวดธิดา 
และการแต่งกายในแบบชุดพืน้เมืองท่ีไดจ้ากท่อผา้ ซึ่งในแถบอีสานก็จะมีลกัษณะของการทอผา้
ฝ้าย ผ้าไหมมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย และสรา้งช่ือเสียงไปทั่ วโลกอีกด้วย อีก
ลกัษณะของการแต่งกายท่ีปรากฎในภาพยนตรก็์จะเป็นฉากในช่วงของการด าเนินเนือ้หาซึ่งชุด
แตง่กายของปา้อองตามในเรื่องใส่ผา้ถงุ หรือ ซิ่นแบบไทอีสาน มีแบบส าหรบัอยู่บา้นปกติ และชุด
เพ่ือเขา้รว่มพิธีกรรมซึ่งก็จะมีความงดงามของผา้ซิ่นแตกตา่งกนัไปในความเหมาะสมของกิจกรรม 
และสถานท่ี ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ในการออกแบบงานสรา้ง (Production design) ชดุแตง่
กายเป็นสิ่งท่ีเสริมสรา้งอารมณค์วามรูส้ึกสมจริงใหก้ับเรื่อง และสามารถแสดงออกถึงวฒันธรรม
การแตง่การในพิธีกรรม ความเป็นพืน้ถ่ินไดช้ดัเจน 
 

 
 

ภาพ 11 ฉากวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมท่ีอยูอ่าศยั สถาปัตยกรรม  
ท่ีอยู่อาศยั บา้นเรือน โบราณสถาน และสถาปัตยกรรม เป็นวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ ์

และมีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานความเป็นมาของพืน้ท่ีนัน้ ไดเ้ป็นอย่างดี 
ภาพยนตรไ์ดมี้การออกแบบเพ่ือน าเสนอลกัษณะของบา้นเรื่องปลกูสรา้งดว้ยไมมี้ทัง้แบบชัน้เดียว 
และแบบสองชัน้ใตถุ้นบา้นยกสูงตามแบบของบา้นอีสาน ซึ่งบริเวณใตถุ้นนัน้ใชส้  าหรบัเลีย้งเป็ด 
เลีย้งไก่ ซึ่งปัจจบุนัยงัสามารถพบเห็นไดไ้ม่มากนกั เนือ้งดว้ยสภาพสงัคมมีการปรบัเปล่ียนไปตาม
ยุคสมยัเมือความเจริญเขา้มาบา้นเรือนก็มีการปรบัเป็นแบบร่วมสมัยจากบา้นใตถุ้นสูงกลายมา
เป็นบา้นก่ออิฐโบกปนู ส าหรบัดา้นของโบราณสถาน หรือวดัวาอารามในการออกแบบงานสรา้ง
ภาพยนตรไ์ดมี้การสรา้งจ าลองโบสถร์ิมแม่น า้โขงท่ีมีความโบราณลึกลบัในฉากของท่ีเล่าถึงกลุ่ม
พระสงฆท่ี์ช่วยกนัท าไข่พญานาค หรือลกูบัง้ไฟเพ่ือน าไปวางใตน้  า้และท าใหเ้กิดเป็นลกูไฟท่ีพุ่งขึน้
จากน า้ ซึ่งในการออกแบบทัง้ภายในและภายนอกมีความกลมกลืนกบัสภาพบรรยากาศของเรื่อง 
 

 
 

ภาพ 12 ฉากวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมดา้นวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ภมูิปัญญา 
ในดา้นวิถีชีวิตท่ีภาพยนตรน์  าเสนอ นอกจากลกัษณะความเป็นอยู่ของกลุ่มตวัละครหลกั

แล้วนั้น ภาพยนตรมี์การน าเสนอความเป็นสังคมท่ีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน เป็น
ลกัษณะของวิถีชีวิตของผูค้นในภาคอีสานท่ีมีการร่วมไมร้่วมมือกันจะพบไดใ้นงานบุญ พิธีกรรม
ทางศาสนา หรือในความเช่ือของคนในหมู่บา้น และในดา้นการเกษตร ซึ่งในเรื่องเป็นภาพของการ
รว่มมือกนัสรา้งเรือไฟในช่วงวนังานไหลเรือไฟช่วงประเพณีออกพรรษา และภาพวิถีของคนอีสาน
ในลุ่มน า้โขงท่ีใชด้  ารงชีพไม่ว่าจะเป็นในดา้นการประมงรมิแม่น า้โขง หรือการปลกูพืชผกั ตลอดไป
จนการคมนาคมในการขา้มไปมาระหวา่งสองฝ่ังไทยลาว มีการท าการคา้ การขนสง่ระหวา่งกนั 
 

 
 

ภาพ 13 ฉากวัฒนธรรมวิถชีีวิต ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์
ประเภทวฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม 
ภาพยนตรไ์ดน้  าเสนอเหตกุารณใ์นช่วงเทศกาลงานประเพณีออกพรรษาท่ีสืบสานจารีต

ตาม “ฮีตสิบสอง” บริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขงอ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีการแสดงร  าบูชา
พญานาค ประกวดธิดานาคา และการไหลเรือไฟ ภาพยนตรไ์ดส้ะทอ้นความเป็นประเพณีของผูค้น
ในพืน้ท่ี ซึ่งจากการโครงเรื่อง (Plot) ภาพยนตรไ์ดเ้ล่าถึงเทศกาลงานประเพณีออกพรรษาของชาว
หนองคายเป็นช่วงเวลา และเหตุการณ์หลักด าเนินเรื่อง (Story) ในส่วนท่ีเป็นฉาก (Setting) 
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีบรรยากาศของงานประเพณี ภาพยนตรน์  าเสนอออกมาได้เป็น
ธรรมชาติสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และสรา้งบรรยากาศให้อรรถรสแก่ผู้ชม
ภาพยนตรเ์สมือนวา่ภาพยนตรไ์ดน้  าพาผูช้มเขา้ไปอยูใ่นเหตกุารณด์ว้ย 
 

 
 

ภาพ 14 ฉากวัฒนธรรมประเพณี ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมศาสนา  
ภาพยนตรมี์การน าเสนอเหตกุารณใ์นช่วงก่อนเทศกาลประเพณีออกพรรษา จนถึงวนัออก

พรรษา ซึ่งถือว่าผูค้นในภาคอีสานใหค้วามส าคญัในการยดึถือของหลกัพทุธศาสนา ส าหรบัในการ
เล่าเรื่องภาพยนตรน์  าเสนอความภาพบทบาทหนา้ท่ีของพระสงฆใ์นมมุมองของพระพุทธศาสนา
กบัการสรา้งความศรทัธาในลกัษณะพุทธบูชา อนัเน่ืองจากการผสมผสานความเช่ือของชาวบา้น
ในเรื่องของพญานาคท่ีมีความสมัพนัธก์นัในทางพทุธศาสนา และภาพความเป็นวฒันธรรมแบบไม่
มีรูปลักษณใ์นส่วนของศาสนาถูกน าเสนอถ่ายทอดออกมาในหลายๆ ฉาก (Setting) เช่น การใส่
บาต ฟังธรรมเทศนา ซึ่งแสดงถึงความผกูพนัระหวา่งผูค้นในชมุชนกบัพทุธศาสนา ภาพยนตรส์รา้ง
เทคนิคพิเศษทางดา้นภาพส าหรบัการเล่าถึงปฏิวตัิเรื่องราวพระพุทธเจา้กับความเช่ือท่ีเก่ียวกับ
พญานาคผา่นภาพจิตรกรรมฝาผนงั ศาสนาความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมท่ีคนในพืน้จากอดีต
ถึงปัจจบุนั 

 

 
 

ภาพ 15 ฉากวัฒนธรรมศาสนา ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมภาษา  
ภาษาเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นสิ่งท่ีจับตอ้งไม่ได ้ภาษามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์

ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  เน่ืองจากมนษุยเ์ป็นสตัวส์งัคมจ าเป็นตอ้งอยูร่ว่มกนั มนษุยจ์งึจ  าเป็นตอ้ง
ใชภ้าษาเพ่ือเป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจต่อกันทุกสงัคมของมนุษยจ์ะมี
ภาษาท่ีแตกตา่งกนัตามบริบทของพืน้ท่ีความเป็นอยู่ ภาษามีคณุค่าความงามท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวิถี
ชีวิตไดเ้ด่นชดั ในส่วนของภาพยนตรก็์ไดก้ าหนดใหต้วัแสดง (Characters) ไดใ้ชภ้าษาพืน้ถ่ินใน
การสนทนา ซึ่งก็น าเสนอออกมาไดดี้โดยเฉพาะวลีในฉากท่ีหลวงพ่อสนทนากบัคณุหมอ “เฮ็ดในสิ่ง
ท่ีเช่ือ เช่ือในสิ่งท่ีเฮ็ด” จากวลีนีไ้ดอ้ธิบายใหค้วามหมายของแก่นเรื่องท่ีผูส้รา้งตอ้งการส่ือสารกับ
ผู้ชม และกลายเป็นประโยคตัวแทนของภาพยนตร์ เน่ืองจากภาพยนตรเ์ป็นการเล่าเรื่องจาก
เหตกุารณใ์นพืน้ท่ีในภาคอีสานจึงใชบ้ทสนทนาของตวัละครเป็นภาษาอีสาน ซึ่งตวัละคร คาน ซึ่ง
ตามบทของภาพยนตรคื์อตวัละครท่ีเติบโตขึน้จากในพืน้ท่ี แตย่งัไมส่ามารถพดูในส าเนียงของผูค้น
ในพืน้ท่ีไดช้ดัเจนมากนกั เสน่หใ์นการน าเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยในฉากท่ี ป้าออง พูดเรื่องความ
เช่ือตา่งๆ ในการใชชี้วิตโดยภาพรวมของภาพยนตรมี์การน าเสนอวฒันธรรมดา้นภาษาไดก้ลมกลืน 
และมีการก าหนดค าส าคญัท่ีจะใชส่ื้อสารไปยงัผูช้มภาพยนตรไ์ดต้รงตามแก่นเรื่องหลกัของเรื่อง 

 

 
 

ภาพ 15 ฉากวัฒนธรรมภาษา ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ 
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ประเภทวฒันธรรมความเช่ือ  
มนุษยเ์ช่ือว่าสามารถควบคมุ หรือ มีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของ

มนษุย ์ศาสนาตามทศันะทางมานษุยวิทยาจึงบง่บอกนยัถึงการขยายความสมัพนัธท์างสงัคมของ
มนุษยอ์อกไปสู่ความสมัพนัธก์บัสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งมีอ านาจเหนือมนษุย ์และธรรมชาติดงันัน้ศาสนา
และความเช่ือทางศาสนาจึงเป็นสิ่งสากลท่ีเราพบเห็นไดใ้นทุกสงัคมตลอดมาทุกยคุทุกสมยั จาก
ปรากฎการณล์กูไฟท่ีพุ่งขึน้บริเวณแม่น า้โขง และความเช่ือในเรื่องพญานาค ผูส้รา้งไดน้  าประเด็น
ดงักล่าวมาสรา้งภาพยนตรท่ี์มุ่งเนน้ความเช่ือในบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ชาวบา้นเช่ือว่า
ปรากฎการณเ์กิดจากพญานาค จะเห็นไดจ้ากภาพข่าวความเช่ือของชุมชนมีการจดุธูปเทียนของ
บชูาตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น รอยประหลาดท่ีพบบนฝากระโปรงรถท่ีมีรูปรา่งคลา้ยรอยพญานาคใน
ความเช่ือของชาวบา้น หรือในดา้นของ หลวงพ่อ และพระลูกวัด ท่ีเช่ือในความศรทัธาในพุทธ
ศาสนา และในส่วนของ ปา้ออง เช่ือในค าสอนโบราณ เช่น “เวลาตากฝนกลบัมาบา้นใหร้ีบเอาน า้
ในตุ่มลูปหนา้ และราดหัว” หรือ “ใชน้  า้ซาวขา้วมาซักผา้ขาวท่ีสกปรก” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็น
ความเช่ือส าหรบัใชย้ึดถือปฏิบตัิกนัสืบมาแตอ่ดีต คณุหมอเช่ือในปรากฎการณธ์รรมชาติ และ ดร.
สรุพล เช่ือในหลกัการทางวิทยาศาสตร ์เป็นการประกอบสรา้งจากตา่งความเช่ือ 
 

 
 

ภาพ 16 ฉากวัฒนธรรมความเชื่อ ภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
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1.1.2 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร ์เร่ือง ๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
การออกแบบงานสรา้งภาพยนตรเ์ป็นไปในรูปแบบกึ่งสารคดี มีการศึกษาลักษณะของ

ภาพเหตกุารณ ์สถานการณ ์ภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และใชภ้าพจากภาพขา่วเหตกุารณป์ระเพณี
งานออกพรรษา งานพิธีไหลเรือไฟ และภาพเรื่องราวความเช่ือในเรื่องของพญานาคการน าเสนอ
มุมมองทั้งในความเช่ือทางพุทธศาสนา ข้อมูลจากการบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพทุธศาสนาและพญานาคบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั อีกทัง้ความเช่ือท่ีในเรื่องของปรากฏการณ์
ของบัง้ไฟพญานาค ท่ีพบเป็นข่าวว่ามีลูกไฟลอยขึน้จากแม่น า้โขงสู่ทอ้งฟ้า ภาพยนตรน์  าเสนอ
ความขัดแย้งของความเช่ือท่ีมีความแตกต่างกันพัฒนาในรูปแบบการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์
แนวดรามา่ซึ่งท าผูช้มภาพยนตรใ์หเ้กิดการติดตามเรื่องราวไม่วา่จะเป็นความเช่ือในเรื่องพญานาค 
ศาสนา วิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมของคนอีสานริมแม่น ้าโขง ในอ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ส าหรบัแนวคิดในการออกแบบนัน้ผูอ้อกแบบงานสรา้งไดก้ าหนดมมุมองในสภาพพืน้ท่ี
มีการแสดงใหเ้ห็นถึงภาพสงัคมภูมิประเทศเห็นถึงสภามภูมิอากาศของช่วงเวลาซึ่งในการเล่าเรื่อง
เป็นช่วงฤดูฝนในช่วงประเพณีออกพรรษา และบรรยากาศในฉากภาพยนตรจ์ะต้องให้ผู้ชม
ภาพยนตรไ์ดเ้ห็นแม่น า้โขง เพ่ือยืนยงัสถานท่ีในเรื่องท่ีเลา่ในการสรา้งความสมจรงิ ในรูปแบบของ
องค์ประกอบแบบเปิด (OpenForm) เป็นไปอย่างอิสระแต่ยังคงมีความงามอยู่ ซึ่งส่งผลให้
ภาพยนตรด์สูมจรงิเป็นธรรมชาต ิ
 
ตาราง 4 แสดงสรุปการออกแบบงานสร้างภาพยนตร ์๑๕ ค ่า เดอืน ๑๑ 
 
ตระกูล แนวคิด การออกแบบ ลักษณะการตคีวาม 

ชีวิต แนวคิ ด ใน ก ารออกแบบ
ก าหนดมุมมองและสิ่ งที่
ตอ้งการใหเ้ห็นในภาพยนตร ์
ภาพส่วนใหญ่ จะมองเห็น
แม่น า้โขงเพื่อควบคุมทิศทาง
ในการถ่ายท า และสรา้งฉาก
บ า ง ส่ ว น ขึ ้ น ริ ม น ้ า ก า ร
ออกแบบให้ความรู้สึกเป็น
ธรรมชาติ มีความงามตามวิถี
ชีวิตอยู่ซึ่งสง่ผลใหภ้าพยนตร์
ดสูมจรงิ 

การออกแบบฟอรม์ของภาพ
แบบเปิด (Open Form) ให้
ค วาม รู้สึ ก เป็ น ธรรมชาติ 
ส่งเสริมให้เรื่องราวเป็นไป
อยา่งไมต่ัง้ใจ เช่นบรรยากาศ
ชาวบา้นมีสว่นรว่ม  

สร้างความสมจริง  สื่ อถึ ง
ความเช่ือเรื่องพญานาคที่
ส่งผลเก่ียวข้องกับศาสนา
วิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรม 
ภาพยนตร์เล่า เรื่องความ
ขดัแยง้ในความเช่ือแต่ละคน
และสร้า งแง่คิ ด ให้กับผู้ดู
รู ป แ บ บ ก า ร เล่ า เรื่ อ ง ใ น
ภาพยนตรเ์ป็นลกัษณะตลก
ขบขัน ผสมผสานด้วยภาพ
ขา่ว 
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1.2 รูปแบบการน าเสนอทุนวัฒนธรรมภาพยนตรเ์ร่ือง โหมโรง  
ผลงานการก ากบั โดยคณุอิทธิสนุทร วิชยัลกัษณ,์ 2547  

 

 
 

ภาพ 17 ผลงานภาพยนตรเ์ร่ือง โหมโรง ก ากับโดย คุณอิทธิสุนทร วิชัยลักษณ ์
 
เรื่องย่อ ณ ประเทศสยาม พุทธศกัราช 2429 “ศร” เด็กหนุ่มท่ีมีความผูกพนักบัดนตรีไทย

มาตัง้แตเ่กิดหลงัจากท่ีพ่ีชายตนเองตอ้งจบชีวิตลงดว้ยน า้มือของคูป่รบัผูพ้า่ยแพใ้นการดวลระนาด 
ศรจึงไดร้บัช่วงตอ่จากพ่ีชายโดยมีพ่อซึ่งเป็นครูสอนดนตรีไทยเป็นผูฝึ้กปรือฝีมือจนมีช่ือเสียงร  ่าลือ
ในทางระนาด ดว้ยความล าพองในฝีมือของตน ศรจึงขอใหพ้่อพาเขาไปบางกอก ท่ีนั่นเองท่ีศรได้
เรียนรูถ้ึงความพา่ยแพเ้ป็นครัง้แรกจากฝีมือของนกัระนาดเอก “ขนุอิน”  

ศรกลบับา้นดว้ยความภาคภูมิใจท่ีถกูท าลายไปจนหมดสิน้ แตค่วามสบัสน ทอ้แท ้สิน้หวงั
กลบักลายเป็นความมมุานะท่ีจะฝึกฝนฝีมือจนสามารถคิดคน้เทคนิคการตีระนาดท่ีไม่เหมือนใคร 
ช่ือเสียงของศรร  ่าลือไปจนถึงพระบรมมหาราชวงั ศรไดร้บัการอุปถัมภใ์หเ้ป็นนกัดนตรีประจ าราช
ส านกัจนไดพ้บกบั “แม่โชติ” (อาระตี ตนัมหาพราน) สตรีผูส้งูศกัดิ์ในวงั และไดก้ลายเป็นคูชี่วิตใน
เวลาต่อมา และไม่นานศรก็ไดเ้ข้าร่วมแข่งขันดนตรีกับขุนอินอีกครัง้ ฝีมือท่ีฝึกปรือมาอย่างไม่
ทอ้ถอยท าใหศ้รสามารถเอาสตชินะขนุอินคูป่รบัเก่าได ้

การเดินทางไดด้  าเนินมาถึงจุดเปล่ียนของบา้นเมือง ประเทศไทยในช่วงสมัยรชักาลท่ี 7 
หรือ ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงทัง้การปกครอง และวฒันธรรม ศร
ไดเ้ดินทางผ่านยคุทองแห่งดนตรีไทย จากวยัหนุ่มสู่วยัชราจนกลายมาเป็นครูดนตรีคนส าคญั แต่
ยคุนีด้นตรีไทยเริ่มถูกปิดกัน้จากทางรฐับาลท่ีตอ้งการใหป้ระเทศเป็นศิวิไลซ ์เป็นอารยะตามแบบ
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ตะวนัตก สิ่งท่ีเกิดขึน้นีส้รา้งความปวดรา้วใหก้บัคนดนตรีไทยทกุคนรวมทัง้ศร แตเ่ขาก็ยงัหาญกลา้
ใชเ้สียงเพลงตอ่สูเ้พ่ือใหด้นตรีไทยท่ีเขารกัดั่งชีวิตนัน้อยูร่อดจากการถกูท าลาย 
 

 
 

ภาพ 18 สัดส่วนในการน าเสนอคุณค่าวัฒนธรรม ภาพยนตร ์โหมโรง 
 

1.2.1 คุณค่าทุนวัฒนธรรมภาพยนตร ์เร่ือง โหมโรง 
 ภาพยนตรโ์หมโรงเป็นภาพยนตรอี์กหนึ่งเรื่องท่ีสามารถสรา้งปรากฏการณใ์นดา้นเนือ้หา
ความโดดเด่นทางดา้นดนตรีท่ีภาพยนตรน์  าเสนอสามารถเล่าเรื่องไดน้่าสนใจไม่น่าเบื่อถึงตัว
เนือ้หาหลกัจะเป็นเรื่องวฒันธรรมความเป็นดนตรีไทย ซึ่งเป็นภาพยนตรไ์ดร้บัเสียงช่ืนชมเป็นอยา่ง
มากในวงกวา้ง และหลงัภาพยนตรไ์ดยื้นโรงฉายไปไมน่านเกิดเป็นสรา้งกระแสดนตรีไทยฟีเวอร ์
 จากภาพรวมของการน าเสนอคุณค่าทุนทางวัฒนธรรม โดยภาพยนตร ์โหมโรง มีการ
น าเสนอคณุคา่วฒันธรรมดา้นศิลปทางดนตรีไทยซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของชาติไทย ในความเป็น
เอกลักษณ์ความงาม และความไพเราะทางดนตรี จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอของ
ภาพยนตรพ์บการแสดงออกในสดัส่วนท่ีมากท่ีสุด และรองลงมาเป็นเรื่องของวฒันธรรมการแต่ง
กาย เสือ้ผา้ ท่ีสรา้งใหผู้ช้มไดรู้ส้ึกสมจริงในเรื่องท่ีเล่า ภาพยนตรโ์หมโรงมีการออกแบบงานสรา้ง
น าเสนอประเภทภาพยนตรย์อ้นยุค หรือ ตระกลูยอ้นยุค และในดา้นการออกแบบท่ีโดดเดน่ของนี ้
ภาพยนตร ์คือการน าเสนอวัฒนธรรมท่ีอยู่อาศัย บา้นเรือน ความงามในงานสถาปัตยกรรมได้
ชดัเจน ซึ่งฉาก (Setting) ของภาพยนตรไ์ดแ้บง่ออกเป็นสองชว่งยคุสมยั และมีองคป์ระกอบไปดว้ย
ท่ีอยู่อาศยัทัง้แบบของชาวบา้นตา่งจงัหวดัตามโครงเรื่อง คือ อ าเภออมัพวา ซึ่งจะประกอบไปดว้ย
ฉากบา้นแบบไทยในสวนมะพรา้ว โครงสรา้งของบา้นก็จะเป็นบา้นทรงไทย ยกใตถุ้นสูงตามแบบ
บา้นทรงไทยภาคกลางโดยทั่วไป และ เจ้านายสมเด็จฯ จากในวังผู้โปรดปรานดนตรีไทย การ



 240 

ออกแบบฉากสรา้งให้เห็นความเป็นยุคสมัยไดอ้ย่างงดงาม และความโดดเด่นในเรื่องวฒัธรรม
เก่ียวกบัพิธีกรรมความเช่ือท่ีสืบตอ่กนัมาไดแ้สดงออกผ่านฉากท่ี ศร ตอนเดก็ไหวค้รู ดนตรีไทยเพ่ือ
จะเรียนดนตรีจดัออกมาไดอ้ยา่งสมจรงิ 
 

ผลจากการศกึษาผลงานภาพยนตรเ์รื่อง โหมโรง แบง่ตามรูปลกัษณท์นุวฒันธรรม ดงันี ้
ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์

ประเภทวฒันธรรมการกิน อาหาร 
ภาพยนตรไ์ม่ไดมี้การน าเสนอในเรื่องวฒันธรรมการกินใหไ้ดช้มมากนกั แต่มีการน าเสนอ

ในรูปแบบของความวิจิตสวยงามในการประดิษประดอยดว้ยวิธีการแกะสลกัผกัผลไมต้ามแบบใน
วงัซึ่งเป็นคณุคา่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความงามในรูปแบบวฒันธรรมการกินแบบไทยไดน้า่สนใจ 

 
 

 
 

ภาพ 19 ฉากวัฒนธรรมการกิน ภาพยนตรโ์หมโรง 
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ประเภทวฒันธรรมท่ีอยูอ่าศยั สถาปัตยกรรม  
ภาพยนตรโ์หมโรงน าเสนอ วฒันธรรมในดา้นท่ีอยู่อาศยั สถาปัตกรรม ทัง้แบบชาวบา้น 

และชาววงั ซึ่งไดมี้การศกึษาขอ้มลูอา้งอิงในการสรา้ง และออกแบบฉากใหเ้ป็นไปตามยคุสมยัของ
บทภาพยนตร ์ส่วนท่ีเป็นฉากของ ศร ตอนเด็ก ไดจ้ดัใหเ้ป็นบา้นใตถ้นุสงูทรงไทยแบบภาคกลางอยู่
ในสวนมะพรา้วตรงตามอตัชีวะประวตั ิหลวงประดษิฐ์ไพเราะ และฉากบา้นของ ศร ตอนชรา มีการ
ผสมผสานระหวา่งบา้นไทยผสมยโุรป มีการตกแตง่บรรยากาศของแตล่ะหอ้งเป็นไปแบบเรียบง่าย 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นลกัษณะของตวัละครอย่าง ศร ในวยัชราท่ีรบับทบาทเป็นท่านครูศาสตรท์างดนตรี
ไทยในช่วงเวลานัน้ตามบทภาพยนตร ์ในอีกส่วนของอาคารสิ่งปลกูสรา้งท่ีเป็นลกัษณะเดน่ในเรื่อง
เป็นฉากในวงั ทอ้งพระโรงขนาดกวา้งซึ่งใชเ้ป็นฉากประชนัระนาน 
 

 
 

ภาพ 20 ฉากวัฒนธรรมที่อยู่อาศัย สถาปัตยกรรม ภาพยนตรโ์หมโรง 
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ประเภทวฒันธรรมการแตง่กาย เสือ้ผา้  
เน่ืองดว้ยรูปแบบของภาพยนตรเ์ป็นการออกแบบเป็นประเภทภาพยนตรย์อ้นยุค ในการ

น าเสนอวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย เสือ้ผ้านั้น ใช้ลักษณะของการอ้างอิงตามช่วงเวลา และ
เอกสารท่ีมีขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการออกแบบใหมี้ความสอดคล้องกับโครงเรื่อง ซึ่งสามารถถึงความ
แตกตา่งกนัอย่างเห็นไดช้ดั เน่ืองดว้ยตวัละครในภาพยนตรจ์ะมีกลุ่มท่ีเป็นชาวบา้น นุ่งโจงกระเบน
ลกัษณะเป็นผา้พืน้ก็คือชาวบา้นธรรมดา และกลุ่มท่ีเป็นชาววงั มีการนุ่งโจงใส่เสือ้แขนกระบอก 
ห่มสไบเฉียง มีการรบัอิทธิพลในการแต่งกายของฝรั่ง เสือ้ลูกไม ้มีเครื่ องประดบั หมวก กระเป๋า 
สวมถงุเทา้ยาว หรือชดุเครื่องแบบเครื่องแตง่กายของต ารวจในยคุนัน้ โดยมีการควบคมุโทนสีของ
เสือ้ผา้ใหมี้ความกลมกลืนกบัโครงสีโดยรวมของฉากนัน้ๆ 
 

 
 

ภาพ 21 ฉากวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาพยนตรโ์หมโหง 
 

ประเภทวฒันธรรมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ในความเป็นวฒันธรรมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบา้น ภาพยนตรมี์การน าเสนอให้เห็น

ภาพของขา้วของเครื่องใช้ เครื่องจกัรสาน อุปกรณท่ี์ใชใ้นชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการหาอยู่
หากิน เช่น สุ่มจับปลา สุ่มไก่ ตามโครงเรื่องเหตุการณ์เกิดขึน้ในสวนมะพรา้มในเขตอัมพวา
อปุกรณป์ระกอบของฉากจดัวางไดเ้ห็นถึงวิถีชีวิตตลอดการกินอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดีเห็นไดถ้ึงการท่ีบา้น
มีโอ่งเก็บกักน า้ในการใชด่ื้มในครอบครวั การขดุลอ้งน า้ในการท าการเกษตร การละเล่นของเด็กๆ
ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งกะลา ดีดลูกแกว้ ซึ่งเป็นภาพท่ีน าเสนอวิถีชีวิตของชุมชนไดดี้ ในอีกส่วนพืน้ท่ี
แสดงใหเ้ห็นภาพของกิจการ การคา้การขายของผูค้นในช่วงยคุสมยันัน้ ภาพตลาด ภาพการขนส่ง
สินคา้ ภาพผูค้นมีการเดนิเทา้ จกัรยาน และรถยนต ์เป็นการน าเสนอเห็นถึงความแตกตา่งในแตล่ะ
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พืน้ท่ี และความตา่งของยคุสมยัซึ่งสามารถแสดงถึงคณุคา่ของวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนไทยในยคุ
สมยันัน้ไดง้ดงาม และมีความชดัเจน 
 

 
 

ภาพ 22 ฉากวัฒนธรรมวิถชีีวิต ภาพยนตรโ์หมโรง 
 
ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์

ประเภทวฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม 
ในการสืบทอดวัฒนธรรมทางดา้นดนตรีไทยนั้นให้ความส าคัญในการเคารพครู  ซึ่งครู

ในทางดนตรีไทยจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นท่ีเคารพบูชา เช่น พระศิวะ พระอิศวร หรือพระ
นารายณ ์และอีกกลุม่ คือ ครูผูส้อน ผูถ้่ายทอดความรู ้ซึ่งจะมีทัง้ท่ีลว่งลบัไปแลว้ และท่ียงัมีชีวิตอยู ่
ในการท่ีจะศึกษา หรือนกัดนตรีไทย ก็จะมีพิธีกราบไหวบู้ชาครู หรือท่ีเรียกกนัว่า “พิธีไหวค้รู” เพ่ือ
เป็นการสรา้งสิรมิงคลใหแ้ก่ตวั และแสดงถึงความกตญัญท่ีูมีตอ่ครูบาอาจารยผ์ูส้อนสั่ง 
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ภาพ 23 ฉากวัฒนธรรมประเพณี พธีิกรรม ภาพยนตรโ์หมโรง 
 
ประเภทวฒันธรรมศาสนา 

 ภาพยนตรเ์รื่องโหมโรงไมไ่ดมี้ประเดน็ในการน าเสนอในดา้นศาสนาเป็นหลกั แตจ่ากการ
น าเสนอจะพบความเช่ืองโยงใหเ้ห็นถึงสิ่งท่ีคนไทยยึดถือ ไมว่า่จะเป็นพิธีกรรมตา่งๆก็จะมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนา หรือในลกัษณะของภายใจจิตใจจะเห็นไดใ้นฉากท่ี ศร ในตอนเด็ก และ
ตอนโตแลว้ จะกลบัมาอยูก่บัตวัเองมาสรา้งสมาธิรูเ้ทา่ทนัตนเอง ซึ่งในฉากจะเป็นโบสเก่าท่ีมี
พระพทุธรูปอยู ่แสดงไดว้่าภาพยนตรมี์การน าเสนอความเป็นพทุธศาสนาท่ีเป็นสิ่งยดึทัง้ภายใน 
และภายนอกของคนไทยโดยภาพรวม 
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ภาพ 24 ฉากวัฒนธรรมศาสนา ภาพยนตรโ์หมโรง 
 

ประเภทวฒันธรรมภาษา  
ในภาพยนตรมี์บทสนทนาท่ีเป็นภาษาพูดย่อนยุค ซึ่งประกอบไปดว้ยบทสนทนาท่ีเป็น

ราชาศพัท ์ซึ่งเป็นการสนทนากนัระหว่างเชือ้พระวงศ ์สิ่งเหล่านีแ้สดงถึงการแบง่ชัน้วรรณะของคน
ในสงัคม และวฒันธรรมในการสนทนาของความเป็นไทยไดช้ดัเจนตามยคุสมยั และในบทพดูของ
ตวัละครยงัเป็นวลีท่ีปลุกจิตส านึกจากผูช้มภาพยนตรไ์ดอ้ย่างน่าสนใจ เช่น "ไมใ้หญ่จะยืนทะนง 
ตา้นแรงชา้งสารอยูไ่ด ้ก็ดว้ยรากท่ีหยั่งลกึ และแข็งแรง" 
 

 
 

ภาพ 25 ฉากวัฒนธรรมภาษา ภาพยนตรโ์หมโรง 
 

ประเภทวฒันธรรมความเช่ือ 
ภาพยนตรเ์รื่องโหมโรง ไม่ได้น าเสนอวัฒนธรรมท่ีจัดอยู่ในประเภทของความเช่ือเป็น

ประเด็นหลกัของเรื่อง แตภ่าพยนตรมี์การออกแบบฉากท่ีแสดงถึงความเช่ืออีกมุมในการเล่นไสย
ศาสตรข์องขนุอิน ท่ีมีการเป่ามนตรใ์สถ่งุเงิน หรือในระหวา่งประชนัระนาดแบบตอ่ตวั 
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ภาพ 26 ฉากวัฒนธรรมความเชื่อ ภาพยนตรโ์หมโรง 
 

1.2.2 การออกแบบงานสร้างภาพยนตรเ์ร่ือง โหมโรง  
การออกแบบงานสรา้งภาพยนตรเ์ป็นภาพยนตรท่ี์สรา้งมาจากเคา้โครงเรื่องจริงของหลวง

ประดิษฐ์ไพเราะท่านเป็นผูบ้กุเบิกการบรรเลงดนตรีไทยผสมผสานการน าเอาเครื่องดนตรีจากชวา 
มีการน าเสนอ รูปแบบขององคป์ระกอบแบบปิด (CloseForm) ง่ายตอ่การควบคมุในการถ่ายท าซึ่ง
เป็นภาพยนตรแ์นวยอ้นยคุ มีการออกแบบก าหนดทิศทางวางองคป์ระกอบของภาพไดส้วยงามมี
การสรา้งฉากเพ่ือใชใ้นการถ่ายท าซึ่งอิงขอ้มลูตามประวตัศิาสตรเ์อกสารอา้งอิงจากยคุสมยั รชักาล
ท่ี 5 และชว่งรชักาลท่ี 8 เป็นชว่งเวลาในภาพยนตรท่ี์แสดงถึงยคุสมยั 

สิ่งเหล่านีส้ามารถสะทอ้นความเป็นวฒันธรรมไทยท่ีมีแต่ในอดีต ความงดงามของฉาก 
ต่างๆ ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิต และ ประเพณีไทย การแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ และภาษาพูด ท่ี
ปรากฏ อยู่ในภาพยนตรเ์รื่องนี ้สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการคน้ควา้หาขอ้มลูทางประวตัิศาสตรข์อง
โครงเรื่องมาเป็นอยา่งดี และมีการหาขอ้มลูเพิ่มเตมิในเกร็ดเล็กนอ้ยตา่งๆ อาทิ การเลน่ไสยศาสตร์
ของขนุอินท่ีน าเงินกน้ถงุ และใหผู้ห้ญิงน าไปให ้ศร แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือทางไสยศาสตรข์องคน
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ไทยท่ีมีมาชา้นาน หรือการต่อสูด้ว้ยดนตรี คือการประชนัระนาดระหว่างขุนอิน กับศร ในเรื่อง ซึ่ง
มิไดใ้ชศ้าสตราวธุใดๆ มาเขน่ฆา่กนั แตใ่ชอ้าวธุทางปัญญาท่ีส่ือผา่นทางดนตรีไทย คือ ระนาดเอก 
 
ตาราง 5 แสดงการออกแบบงานสร้างภาพยนตรโ์หมโรง 
 
ตระกูล แนวคิด การออกแบบ ลักษณะการตคีวาม 
ยอ้นยคุ ภาพยนตรท์ี่สรา้งมาจากเค้า

โค ร ง เรื่ อ ง จ ริ ง ข อ งห ล ว ง
ประดิษฐ์ ไพเราะ ท่านเป็นผู้
บุกเบิกการบรรเลงดนตรีไทย
ผสมผสานการน าเอาเครื่อง
ดนตรจีากชวาซึง่การออกแบบ 
งานสรา้งใชก้ารศึกษาอา้งอิง
จากยุคสมัย รชักาลที่ 5 และ
ช่วงรัชกาลที่  8 (การเปลี่ยน 
แปลงการปก ครองสมยั จอม
พล ป.พิบลูยส์งคราม)  

การออกแบบฟอรม์ของภาพ
แบบปิด  (Close Form) ง่าย
ต่อการควบคุม การก าหนด
ทิศทางในการออกแบบไดต้าม
ความสวยงาม และอิงตาม
ประวตัิศาสตรเ์อกสาร อา้งอิง
เพื่อแสดงถึงยคุสมยั 

ภาพยนตรโ์ดย คุณอิทธิสนุทร 
วิชัยลักษณ์ น าเสนอมุมมอง
ของการหลงลืมวัฒนธรรม
ดนตรีไทย และแสดงถึงความ
เปลีย่นแปลงของสงัคมไทย ซึ่ง
ถ่ายทอดเป็นภาพยนตรย์้อน
ยุ ค โด ย ค้น ค ว้า ข้อ มู ล เชิ ง
ประวตัิศาสตรป์ระกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 248 

1.3 รูปแบบการน าเสนอทุนวัฒนธรรมภาพยนตรเ์ร่ือง ปัญญา เรณู  
ผลงานการก ากบั โดยคณุบิณฑ ์บรรลือฤทธ์ิ, 2555  

 

 
 

ภาพ 27 ผลงานภาพยนตรเ์ร่ือง ปัญญาเรณู ก ากับโดย คุณบิณฑ ์บรรลือฤทธิ์ 

 
ปัญญาเรณูเป็นเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กในหมู่บา้นชนบท ท่ีมีความรกัและความหวงัท่ีจะ

ชนะการแข่งโปงลาง แต่ไม่มีทุน อีกทัง้ยังมีกลุ่มนักเรียนจากเมืองกรุงเข้ามาท าให้เกิดเรื่องราว
หลายๆ อย่างเกิดขึน้ ปัญญา เดก็ชายชาวอีสานท่ีมีความสามารถในการรอ้งเพลง ฝึกซอ้มโปงลาง
กับเพ่ือนๆ เพ่ือการแข่งขันครัง้นี ้แต่ดว้ยความยากแคน้ และขาดทุนทรพัยข์องทางโรงเรียน ท่ีไม่
สามารถซือ้เครื่องดนตรีใหม่เพ่ือการแข่งขนัได ้จึงถกูเป่ว ซึ่งเป็นคู่แข่งท่ีมีฐานะดีกว่าต่อรองใหย้ก
ต าแหนง่นกัรอ้งน าใหแ้ลกกบัการซือ้เครื่องดนตรีใหว้ง 

แต่ด้วยความเป็นเด็กดี และเป็นท่ีรกัของทุกคน ท าให้หลวงพ่อท่ีได้รับเงินท าบุญมา 
ชว่ยเหลือซือ้เครื่องดนตรีให ้ปัญญาจึงไดเ้ป็นนกัรอ้งน าของวง และสานสมัพนัธก์บัเป่ว จนกลบัมา
รว่มมือกนัเพ่ือการแข่งขนั แตว่งของคูแ่ข่งนัน้เป็นวงท่ีมีผูส้นบัสนนุเป็นถึง ส.ส.ท่ีจา้งครูมาสอนจาก
กรุงเทพฯ ท าใหว้งของปัญญาเกิดความกงัวลในความไมพ่รอ้มของทีม 

   วนัหนึ่งรถบสัทศันศกึษาของนกัเรียนจากกรุงเทพ ฯ มาเสียท่ีหมูบ่า้นจนตอ้งคา้งคืน เพ่ือ
รอซอ่มรถ ปัญญา และกลุ่มเพ่ือนๆ ไปช่วยดแูลตอ้นรบัจนเป็นท่ีประทบัใจ ซึ่งท าใหเ้รณูท่ีแอบชอบ
ปัญญาเกิดความหึงหวง จนเป็นเรื่องราวตลกน่ารกัสดใสแบบเด็กๆ และดว้ยมิตรภาพอนัดี พรอ้ม
กับการช่วยเหลือจากเด็กๆ ชาวกรุงเทพฯท่ีส่งครูมาสอนเตน้ รวมทัง้มาช่วยเตน้หางเครื่องในวง
โปงลาง ท าใหปั้ญญา และเพ่ือนๆ ชนะการแขง่ขนัครัง้นีไ้ดใ้นท่ีสดุ 
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1.3.1 คุณค่าทุนวัฒนธรรมภาพยนตรเ์ร่ือง ปัญญา เรณู 
ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการน าเสนอคุณค่าทุนวัฒนธรรมผลงานภาพยนตร ์เรื่อง 

ปัญญา เรณู มีความน่าสนใจ และเดน่ชดัในการสะทอ้นภาพวิถีชีวิตการหาอยู่หากินถ่ายทอด และ 
น าเสนอออกมาในหลายๆ ฉาก ซึ่งเป็นลกัษณะภาพชุมชนนอกเมืองในภาคอีสานท่ียงัไม่มีความ
เจริญเขา้ไปถึง โดยท่ีรูปแบบของการใชชี้วิต วิถีแบบดัง้เดิมมีการน าเสนอเห็นถึงความงามความ
สมบรูณข์องพืน้ท่ีไดส้วยงาม และในส่วนของภาษา ซึ่งภาพยนตรปั์ญญาเรณูเป็นภาพยนตรท่ี์เล่า
เรื่องของคนในพืน้ท่ีภาคอีสาน ซึ่งภาษาท่ีส่ือสารของบทพดูของตวัละครจงึเลือกใชเ้ป็นภาษาอีสาน
โดยภาพยนตรมี์การคดัเลือกนกัแสดง มีความเหมาะสม ส่งผลใหต้วัละครสามารถท าการแสดงได้
อย่างเป็นธรรมชาติ ลักษณะของการพูดส าเนียงส่ือสารไดถ้ึงความเป็นวัฒนธรรมในดา้นภาษา
อย่างมีเสน่ห ์และภาพยนตรมี์การแทรกประเด็น ในการเล่าเรื่อง คือการน าเสนอศาสนาความเช่ือ 
วัฒนธรรมพืน้บา้น ความเช่ือเรื่องของผีแม่ม่าย การบนบานศาลกล่าว หรือประเพณีการบวช
สามเณร ซึ่งเป็นการใหเ้ห็นคณุคา่ของพระพทุธศาสนา 
 

 
 

ภาพ 28 การน าเสนอคุณค่าวัฒนธรรม ภาพยนตร ์ปัญญา เรณู 
 
ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์

ประเภทวฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม 
วฒันธรรมเพ่ือความบนัเทิงของอีสาน ซึ่งประกอบดว้ยเครื่องดนตรีเช่น พิน โปรงราง โหวด 

และ แคนนัน้ไดมี้การพฒันาตามยคุสมยัท่ีมีการแสดงของหางเครื่องในรูปแบบท่ีเรียกกนัว่าหมอล า
ซิ่ง ซึ่งจากภาพยนตรเ์รื่องปัญญาเรณูไดน้  าเสนอในรูปแบบของวงดนตรีเด็กมีการอินเสรฐิภาพนาง
ไห และลกัษณะการเลน่ของเครื่องดนตรีเหลา่นีอ้ยูบ่า้ง 
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ภาพ 29 ฉากวัฒนธรรมประเพณี ภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 

ประเภทวฒันธรรมศาสนา ความเช่ือ  
เป็นวฒันธรรมในชมุชนของคนอีสานจะมีวดัจดุศนูยก์ลางของแต่ละหมู่บา้น พระสงฆใ์น

วดัจะค่อยบรรเทาทุกขใ์หก้ับผูค้นในชุมชน เป็นท่ีพึ่งทางใจใหก้ับทุกคนในหมู่บา้น ในภาพยนตร์
ปัญญาเรณูก็เช่นกัน ด้วยวิธีการเล่าเรื่องจะวนเวียนอยู่รอบๆ วัดเป็นศูนย์กลางในด้านการ
ออกแบบภาพยนตรใ์ช้สถานท่ีจริงแต่ไม่ได้มีภาพกว้างท่ีแสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีโดนเด่นในลักษณะของวัฒนธรรมอีสาน  ซึ่งในช่วงสุดทา้ยของภาพยนตรไ์ดมี้การสรุป
เป้าหมายของตัวละครหลัก ปัญญา คือการตั้งใจว่าจะท าการบวชสามเณร ซึ่งในมุมมองทาง
พระพทุธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งดีงามในการบวชเป็นสามเณรนัน้ เป็นการเวน้จากพฤติกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เคยกระท าในชีวิตฆราวาส หนัมาใชชี้วิตแบบสนัโดษ สงบ ดว้ยจดุมุ่งหมายเพ่ือความหลดุพน้จาก
กิเลสอันเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต  ซึ่งในการน าเสนอนั้นก็แสดงให้เห็นคุณค่าของ
พระพทุธศาสนา  
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ภาพ 30 ฉากวัฒนธรรมศาสนา ความเชื่อ  ภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 

ประเภทวฒันธรรมภาษา  
โดยภาพรวมในการน าเสนอวัฒนธรรมดา้นภาษา ของภาพยนตร ์ปัญญา เรณู มีความ

ชดัเจนในการส่ือสารแสดงถึงวฒันธรรมดา้นภาษา ผ่านบทพูดของตวัละคร ภาพยนตรเ์ลือกใช้
ภาษาพืน้ถ่ินอีสานซึ่งมีความเหมาะสมกับภาพรวมของภาพยนตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งตวัละครมี
ภมูิล  าเนาในภาคอีสาน และตวัละครสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีเสนห่ส์มวยั โดย
ท่ีผูช้มภาพยนตรย์งัสามารถเขา้ใจเรื่องไดโ้ดยท่ีไมต่อ้งแปล 
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ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์
ประเภทวฒันธรรมการกิน อาหาร  
คนอีสานโดยทั่วไปมีความเช่ือมโยงเรื่องของการหุงหาอาหารตามวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ

ความเป็นคนอีสาน หากมองจากวฒันธรรมการกินแลว้สามารถดไูดจ้ากการกินขา้วเหนียวทัง้สาม
มือ้อาหารก็จะเป็นปลา กบ เขียด หน่อไม ้ลาบ กอ้ย (ลาบงวั ลาบเป็ด ลาบไก่) ปลาแดก(ปลารา้) 
ต  าบกัหุง่ (สม้ต า) 

 

 
 

ภาพ 31 ฉากอาหาร การกิน ภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 

ประเภทวฒันธรรมการแตง่กาย เสือ้ผา้  
เครื่องแต่งกายของตวัละครเป็นไปแบบเรียบง่าย ตวัแสดงหลกัเป็นเด็กก็จะแบบเป็นสอง

กลุ่มท่ีแสดงออกไดช้ดั กลุ่มหนึ่งท่ีมีลกัษณะแบบเด็กชนบทรอบนอกในอีสาน เช่น ชดุนกัเรียน ชุด
เล่น และ ชุดท าการแสดงในการประกวดวงดนตรีโปงลาง แบบอีสาน นางไห หมอแคน ตลอดจน
หางเครื่องแบบร่วมสมัย อีกกลุ่มท่ีเป็นเด็กจากในเมือง จะมีลักษณะท่ีมีการแต่งกายดสูะอาด มี
เครื่องประดบัตกแตง่ท่ีดทูนัสมยั 

 
ประเภทวฒันธรรมท่ีอยูอ่าศยั บา้นเรือน สถาปัตยกรรม  
ไดท้  าการสรา้งฉากเพ่ือใชใ้นการถ่ายท า ซึ่งเป็นหมูบ่า้นแบบอีสานโบราณมีลกัษณะเรือนท่ี

แตกต่างกันแสดงถึงความเป็นอยู่ของตวัแสดงในชุมชนนัน้ ทัง้ฉากภายนอกท่ีเป็นภาพกวา้งเห็น
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ลกัษณะของชมุชน และฉากภายในหอ้งนอนของปัญญาก็ไดจ้ดัองประกอบอ่ืนท่ีใชต้กแตง่ภายใน
หอ้งไดส้มจริง ซึ่งเป็นการสะทอ้นลกัษณะคณุคา่ทางวฒันธรรมในรูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีลด
นอ้ยลงทกุวนั 
 

 
 

ภาพ 32 ฉากวัฒนธรรมที่อยู่ บ้านเรือน ภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 

ประเภทวฒันธรรมวิถีชีวิต  
ภาพยนตรปั์ญญาเรณเูลา่เรื่องของพืน้ท่ีอีสาน ภาพวิถีชีวิตถกูถ่ายทอดใหเ้ห็นไดใ้นหลายๆ 

ฉากวิถีชีวิตการหาอยู่หากินแบบวัฒนธรรมอีสาน คือหมู่บา้นหรือชุมชนของปัญญาและเรณูท่ี
พยายามถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นชุมชนรอบนอกอยู่ ยังไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย
เหมือนในปัจจบุนั การออกแบบงานสรา้งไดจ้  าลองฉากหลกัของเรื่องในลกัษณะพืน้ท่ีกวา้ง ก าหนด
มมุมองภาพบรรยาการวิถีชีวิตเกษตร บา้นเรือน คอกววั คอกควาย เลีย้งเป็ด ไก่ แบบวิถีดัง้เดมิ 
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ภาพ 33 ฉากวิถชีวิต จากภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 

1.3.2 การออกแบบงานสร้างภาพยนตรเ์ร่ือง ปัญญา เรณู 
การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร์เนน้ความสนุกตลกแบบเด็กๆ เป็นภาพชุมชนชนบท

อีสาน ความมีเสน่หท่ี์ดเูป็นธรรมชาติในวิถีชีวิตของตวัละคร ภาพยนตรส์ะทอ้นกลิ่นอายวฒันธรรม
และวิถีชีวิตของชาวอีสานผ่านความน่ารกัสดใสของกลุ่มเด็กนกัเรียนบา้นโคกสะอาด ความสนุก
ตลกแบบซ่ือๆ และ แทรกวิถีวฒันธรรมประเพณีของคนภาคอีสาน รูปแบบขององคป์ระกอบแบบ
ปิด (CloseForm)  
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ตาราง 6 แสดงการออกแบบงานสร้างภาพยนตรปั์ญญา เรณู 
 
ตระกูล แนวคิด การออกแบบ ลักษณะการตคีวาม 
ตลก แนวคิดภาพยนตร์สะท้อน

กลิ่นอายวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของชาวอีสานผ่านความ
น่ า รัก สด ใสของกลุ่ ม เด็ ก
นัก เรียนบ้าน โคกสะอาด 
ความสนกุตลกแบบซื่อๆ และ
แทรกวิถีวฒันธรรมประเพณี
ของคนภาคอีสาน 

การออกฟอรม์ของภาพแบบ
ปิ ด  (Close Form) ง่ า ย ต่ อ
การควบคุม  ก ารก าหนด
ทิศทางในการออกแบบ การ
จ าลองบรรยากาศภาพวิ ถี
ชีวิตวฒันธรรมอีสานในชนบท 

ภาพยนตรเ์นน้ความสนกุตลก
แบบเด็กๆ เป็นภาพชุมชน 
ชนบทอีสาน ความมีเสน่หท์ี่ดู
เป็นธรรมชาติในวิถีชีวิตของ
ตวัละคร 

 
สรุปผลการศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตร ์
 จากการศกึษาพบผลงานภาพยนตรท์ัง้ 3 เรื่อง มีรูปแบบการน าเสนอคณุคา่ทนุวฒันธรรม 
แบ่งตามรูปลักษณ์ ซึ่งประกอบดว้ย แบบมีรูปลักษณ์ เช่น อาหาร เสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย ท่ีอยู่
อาศัย วิถีชีวิต ซึ่งผลศึกษารูปแบบดังกล่าว ผู้วิจัยไดข้อ้สรุปในกระบวนการออกแบบงานสรา้ง
ผลงานภาพยนตรไ์ทยท่ีน ามาศึกษานัน้ จะปรากฎทุนวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณอ์ย่างเห็นไดช้ดั 
ซึ่งมีความสมัพันธก์ันใน เรื่อง ตระกูล แนวคิดของภาพยนตร ์การออกแบบ และการตีความ เช่น 
ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ซึ่งจัดอยู่ในตระกูลดราม่า แนวคิดของภาพยนตรน์  าเสนอ
ประเด็นความขัดแยง้ความเช่ือของกลุ่มคน การออกแบบจะยึดพืน้ฐานเรื่องความสมจริงในช่วง
เหตกุารณ ์หรือเวลาปัจจบุนั และการตีความหมาย ส่ือถึงความเช่ือเรื่องพญานาค ความแตกตา่ใน
มุมมองของหนา้ท่ี บทบาททางสงัคม ศาสนา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรม จากประเด็นจากของ
การศกึษาทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณใ์นการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ซึ่งมีความสอดคลอ้ง
กบัทนุวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์ในการศกึษาองคป์ระกอบการเล่าเรื่องภาพยนตร ์ไดแ้ก่ โครง
เรื่อง ความขดัแยง้ แก่นเรื่อง ตวัละคร ฉาก และมุมมอง เช่น จากผลการศกึษาภาพยนตร ์๑๕ ค ่า
เดือน ๑๑ แสดงถึงโครงเรื่อง ท่ีน าความเช่ือ ซึ่งเป็นทนุวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์น ามาพฒันา
ในองคป์ระกอบของการเล่าเรื่อง ความขดัแยง้ หรือจดุขดัแยง้ของเรื่องคือความเช่ือท่ีตา่งกนัในมิติ
ของความเช่ือ มมุมอง หนา้ท่ี บทบาททางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งตรงกบัแก่นเรื่องท่ีตอ้งการส่ือสาร
ในประโยคหลกัของภาพยนตร ์คือ  “เฮ็ดในสิ่งท่ีเช่ือ เช่ือในสิ่งท่ีเฮ็ด” และมีการออกแบบตวัละคร
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในความเช่ือของแต่ละตัวละครทั้งภายใน และการแสดงออก
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ภายนอกของตัวละคร ในส่วนของฉากนั้นน าเสนอด้วยภาพวิถีชีวิตความเป็นสภาพพืน้ท่ีของ
จงัหวดัหนองคาย ช่วงเทศกาลประเพณีช่วงออกพรรษา ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีมีบัง้ไฟพญานาคปรากฏ
ขึน้ทุกปี ตามความเช่ือว่าช่วงออกพรรษาเป็นช่วงเวลาของไข่พญานาคจะปรากฏขึน้มา เพ่ือให้
ผูค้นไดส้ักการะเป็นพุทธบูชาตามความเช่ือท่ีสืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน และมุมมองการเล่าเรื่อง
เป็นไปในลกัษณะของการเฝา้มอง หรือเป็นมมุมองของผูช้มภาพยนตรแ์บบสงัเกตกุารณ ์และเป็น
การเล่าเรื่องท่ีจบแบบปลายเปิดสามารถสรา้งใหผู้ช้มภาพยนตรไ์ดค้ิดต่อหลงัจากภาพยนตรฉ์าย
จบลง 
 
ตอนที ่2 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
ผลจากการศกึษาบริบทจากทนุวฒันธรรมพืน้ท่ี จงัหวดัขอนแก่น 

ศกึษาขอ้มูลจากการศึกษาจากต ารา เอกสารงานวิจยับทความทางวิชาการ และเว็บไซต ์
ในเนือ้หาดา้นวฒันธรรมท่ีสะทอ้นเอกลกัษณข์องพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่นซึ่งแสดงออกถึงรากฐานของ
สงัคมท่ีสะสมสืบทอดมาจากประวตัิศาสตรอ์ันยาวนาน โดยก าหนดคณุค่าวฒันธรรมท่ีตอ้งการ 
และสามารถน ามาใช้ประโยชนแ์บ่งตามรูปลักษณ์ไดเ้ป็น 2 ประเภท ดังนี ้1) แบบมีรูปลักษณ ์
สามารถจับตอ้งได ้2) แบบไม่มีรูปลักษณ์ ไม่สามารถจับตอ้งได ้ก าหนดพืน้ท่ีแบ่งตามเขตการ
ปกครองออกเป็น 26 อ าเภอ ในการศกึษาเพ่ือลงพืน้ท่ีส  ารวจทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการส ารวจพื ้นท่ีจังหวัดขอนแก่นผู้วิจัยได้ข้อมูลทุน
วฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณด์งัตารางตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 7 แสดงส ารวจทุนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
 
ทุนวัฒนธรรม ประเภท รายละเอียด เขตอ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
อาหาร 

ขา้วเกรยีบพืชผกัผลไม ้/ขา้วโพดขา้วเหนียว อ าเภอบา้นฝาง 
กญุเชียง อ าเภอบา้นไผ ่
หม ่า อ าเภอพล 
ตม้/ลาบ/กอ้ย ทกุเขตอ าเภอ 
ขา้วเหนียว/สม้ต  า/ซปุหน่อไม ้ ทกุเขตอ าเภอ 
แมลงทอด ทกุเขตอ าเภอ 
ขา้วจี ่ ทกุเขตอ าเภอ 
ไก่ยา่งเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
ถั่วตดั อ าเภอเปือยนอ้ย 

 
 

ผา้ไหม อ าเภอชนบท 
ผา้ไหมขอพระเทพ อ าเภอบา้นไผ ่
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ทุนวัฒนธรรม ประเภท รายละเอียด เขตอ าเภอ 
แบบมี

รูปลกัษณ ์
เสือ้ผา้ ผา้ไหมมดัหม่ี(ลายกระจบัเล็ก) อ าเภอบา้นฝาง 

ผา้ฝา้ยแปรรูป อ าเภอหนองนาค า 
 
 
 
 
สถาปัตยกรรม 

วดัพระธาตหุนองแวง อ าเภอเมือง 
วดัทุง่เศรษฐี อ าเภอเมือง 
ศาลหลกัเมือง อ าเภอเมือง 
วดัพระบาทภพูานค า อ าเภออบุลรตัน ์
พระธาตขุามแก่น อ าเภอน า้พอง 
จิตกรรมฝาผนงัวดัพระธาตหุนองแวง อ าเภอเมือง 
โฮงมนูมงั อ าเภอเมือง 
สิมเก่าวดัสระทอง อ าเภอมญัจาคีรี 
เข่ือนอบุลรตัน ์ อ าเภออบุลรตัน ์
ตลาดนดัโค-กระบือ อ าเภอพล 
บา้นงจูงอาง(บา้นโคกสงา่) อ าเภอน า้พอง 

บา้นเตา่ อ าเภอมญัจาคีรี 
บา้นผา้ไหมชนบท อ าเภอชนบท 
บา้นผา้ฝา้ย(เมืองเพีย) อ าเภอบา้นไผ ่
บา้นผึง้ อ าเภอภเูวียง 

วิถีชีวิต 
การปลกูหมอ่นเลีย้งไหม อ าเภอชนบท/อ าเภอพล และ

ในหลายๆอ าเธอ 
เกษตรกรปลกูผกั ทกุเขตอ าเภอ 

 
 
 
 
 
แบบไมมี่
รูปลกัษณ ์

 
 
 

ประเพณี 

ผกูเสี่ยว อ าเภอเมือง 
ฮีตสิบสอง คลองสบิสี ่ ทกุเขตอ าเภอ 

บญุขา้วจี่(บา้นสาวะถี) อ าเภอเมือง 
เทศกาลดอกคณูเสียงแคน อ าเภอเมือง 

บายศรสีูข่วญั ทกุเขตอ าเภอ 

บญุกุม้ขา้วใหญ่ อ าเภอบา้นไผ ่

 
ศาสนา 

บญุขา้วสาก ทกุเขตอ าเภอ 
บญุผเวส ทกุเขตอ าเภอ 
งานศิวะราตรปีชูนียาลยัปราสาสาทเปือยนอ้ย อ าเภอเปือยนอ้ย 

ภาษา ภาษาอีสาน ทกุเขตอ าเภอ 
 
ความเชื่อ 

ล าผีฟา้(ชมุชนุต  าบลค าแมค) อ าเภอซ าสงู 
เพีย้เมืองแพน ทกุเขตอ าเภอ 
ขะล า/คะล า ทกุเขตอ าเภอ 
ศาลปู่ ตา ทกุเขตอ าเภอ 
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จากตารางส ารวจทุนวฒันธรรมท่ีแบ่งตามรูปลกัษณ ์ของเขตพืน้ท่ี  26 อ าเภอ เพ่ือศึกษา
หารูปแบบในการน าเสนอทนุวฒันธรรมท่ีเป็นตวัแทน หรือมีความโดดเดน่ในดา้นทนุทางวฒันธรรม
ท่ีแบง่ตามรูปลกัษณข์องจงัหวดัขอนแก่น และผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกขอ้มลูไวเ้บือ้งตน้เพ่ือใชใ้นสว่น
ของการพัฒนาการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรส์ัน้จากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ซึ่งใน
กระบวนการออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดส้อบถามพูดคยุ
กบัผูค้นในชมุชน เป็นการรวบรวมขอ้มลูดา้นทนุวฒันธรรมเบือ้งตน้ และเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปของขอ้มลู
ของทุนวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมเพ่ือ
ตรวจสอบขอ้มลูความถกูตอ้งของเนือ้หาดา้นวฒันธรรมของจงัหวดัขอนแก่น เพ่ือสรุปเป็นรูปแบบ
การน าเสนอทุนวฒันธรรมท่ีแบ่งตามรูปลกัษณข์องจงัหวดัขอนแก่น และสามารถน าไปใชใ้นการ
ออกแบบภาพยนตรส์ัน้ โดยวิธีการสมัภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth interview) ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  เปล่งดีสกุล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรม  และการ
ออกแบบ   

(2) อาจารย ์ดร.กิตติสันต ์ศรีรกัษา ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม และเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค  ์ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารยป์ระจ าหลักสูตร
วฒันธรรมศลิปกรรมและการออกแบบ  

(3) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.หอมหวล  บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชอบ ดีสวนโคก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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ภาพ 34 สัมภาษณผู้์ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุรินทร ์ เปล่งดสีกุล 
 

(1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บรุนิทร ์ เปลง่ดีสกลุ (จากการสมัภาษณ)์ 
-ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น 

วฒันธรรมท่ีเห็นรูปลักษณ์ เป็นรูปธรรมชดัเจน ก็คือ ฮูปแตม้ ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมชนิด
หนึ่งท่ีใชป้ระดับอาคารสิม หรือโบสถ์เพ่ือให้ผู้คน ประชาชนท่ีไม่ใช่พระภิกษุสงฆท่ี์เป็นอุบาสก
อบุาสิกาไดศ้กึษา เพราะปกติภายในอาคารสิมจะมีพระสงฆเ์ขา้ไปท าพิธีกรรม ส่วนภายนอกนัน้ก็
จะเป็นอบุาสกอบุาสิกา หรือประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรูเ้รื่องของการท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่ว เรื่อง
ของศีลธรรมตา่งๆ ซึ่งงานศิลปกรรม ฮปูแตม้ แสดงความเป็นเอกลกัษณ ์เสน้ สี เห็นความงามของ
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้ชัดเจน และมีคุณค่าในเรื่องของศิลปกรรม  ในปัจจุบันกลุ่ม
นกัวิชาการหลายๆ ท่านเริ่มใหค้วามสนใจวรรณกรรมสินไซเยอะขึน้ และ มีนกัวิชาการรุน่ใหม่ๆ ท่ี
ใหค้วามสนใจกบัวรรณกรรมสินไซท่ีปรากฎในฮปูแตม้ ซึ่งพืน้ท่ีท่ีปรากฏวรรณกรรมสินไซก็จะถกูยก
ให้ความส าคัญ เกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นวัดไชยศรีท่ีบ้านสาวะถีจนกลายเป็นชุมชนท่ีทุกคนให้
ความส าคญั และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่งกลายเป็นศนูยเ์รียนรูข้องนกัเรียน เยาวชน
ใหเ้ห็นคุณค่าของฮูปแตม้ท่ีมีความโดดเด่นของจังหวัดขอนแก่น ในส่วนของวฒันธรรมงานบุญ
ประเพณีของจงัหวดัท่ีจัดขึน้ จะเห็นว่างานบุญประเพณีของคนขอนแก่นจะมีแต่บุญประเพณีท่ี
สนุกสนาน นั้นคืออัตลักษณ์ของคนอีสาน ลักษณะเป็นคนชอบความสนุกสนาน สมัครสมาน
สามัคคีกัน ซึ่งจะเห็นไดจ้ากการรวมกลุ่มของสมาคมหมอล า เป็นการรวมหมอล าทั้งหมดไว้ท่ี
จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด “หมอล า” เราก็เห็นความเป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามันสรา้งความบันเทิง 
โดยเฉพาะหมอล ากลอน หมอล ากลอนถือวา่มีช่ือเสียงมากในจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งหมอล ามีภาษาท่ี
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แมก้ระทั่งเหตกุารณปั์จจุบนั ซึ่งขึน้อยู่กับหมอล าท่ีแต่ง หรือประพันธ์เป็น
การสง่ตอ่ หรือ เป็นวิธีการบอกเลา่เรื่องราวผา่นการแสดงใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่ายขึน้  
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-ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น  
ดา้นนามธรรมท่ีมนัปรากฏ คือ สิ่งเหล่านีม้นัแฝงไปดว้ยคติความเช่ือแฝงไปดว้ยปริศนาธรรม

ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาด้วยเราจะเห็นว่าในฮูปแต้มมีวรรณกรรมท่ีเป็นพุทธศาสนา มี
วรรณกรรมท่ีเป็นพืน้บา้นอนันีม้นัเป็นเครื่องมือส่ือสารชนิดหนึ่งท่ีพยายามส่ือใหค้นเข้าใจ เพราะว่า
พทุธศาสนาคงส่ือใหพ้ระสงฆ ์ส่วนวรรณกรรมพืน้บา้นส่วนใหญ่ก็จะส่ือกบัชาวบา้นซึ่งจะเขา้ใจได้
ง่ายกว่า แต่ถ้าพูดถึงในต่างอ าเภอรอบนอกพวกพิธีกรรมความเช่ือยังท ากันอยู่ และคงสืบทอด
ปฏิบัติกันในชุมชน หรือ วัดท่ีอยู่แถวชานเมืองก็จะยังคงอนุรกัษ์พิธีกรรมต่างๆ คงไว ้ส่วนในตัว
จงัหวดัขอนแก่นท่ีเต็มไปดว้ยความเจรญิแลว้บางทีก็จะหาดไูดย้าก อย่างเช่น งานลอยกระทงเราก็
สรา้งวาทกรรมขึน้ใหม่กลายเป็นสีฐานเฟสติวัล น่ีคือการประดิษฐ์สรา้งประเพณีท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แตส่ิ่งส  าคญัอย่างหนึ่งท่ีมนัแฝงอยู่ก็คือจริงๆ เขาก็ยงัไม่ทิง้รากเหงา้ของความเช่ือ  หรือ
ขนบธรรมเนียมขอ้ปฏิบตัติา่งๆ ของคนอีสานก็ยงัแฝงอยูใ่นประเพณีนัน้ 

 

 
 

ภาพ 35 สัมภาษณอ์าจารย ์ดร.กิตตสัินต ์ศรีรักษา 
 

(2) อาจารย ์ดร.กิตตสินัต ์ศรีรกัษา (จากการสมัภาษณ)์ 
-ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น 

ขอนแก่นเป็นจงัหวดัท่ีไมเ่หมือนจงัหวดัอ่ืนในภาคอีสาน คือ ปกติทกุจงัหวดัจะมีตวัจงัหวดั
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีนั้นแล้วก็สืบเน่ืองมาเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบัน แต่จังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มตน้ของ
ชมุชนไม่ไดอ้ยู่ท่ี ณ ปัจจบุนั มีการยา้ยเมืองน่าจะราวๆ ประมาณ 10 ครัง้ แตล่ะครัง้ก็ยา้ยกระจาย
ไปในภูมิภาคแถบนี ้แลว้ก็ปัจจุบนัพอเริ่มมีการท าถนนท่ีเรียกว่าถนนสายมิตรภาพ ตวัจงัหวดัอยู่
ใกล้ๆ  กบัถนน รวมทัง้มีการสรา้งมหาวิทยาลยัขอนแก่น ขึน้ ฉะนัน้ขอนแก่นก็เลยมีความเป็นมาใน
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เรื่องของวฒันธรรมจริงๆ อาจจะไม่ใช่รากท่ีมีมายาวนาน แตถ่า้ดจูากการโยกยา้ยถ่ินฐานแลว้ คน
ขอนแก่นจรงิๆ กินอณาบริเวณกวา้งมากถา้นบัตัง้แตย่คุก่อนประวตัิศาสตรแ์ลว้ก็มีศิลปวฒันธรรม
ท่ีสืบเน่ืองมาตัง้แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร ์มีหลกัฐานทางโบราณคดีหลายจุด  นั่นหมายความว่า
จงัหวัดขอนแก่นเองก็มีรากวัฒนธรรมท่ีไม่แตกต่างกับหลายๆ จังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะ
วฒันธรรมท่ีเขาเรียกว่า “กลุ่มวฒันธรรมไทยลาว” อันนีเ้ป็นเป็นวัฒนธรรมหลักของคนในพืน้ท่ี
จังหวัดขอนแก่น แต่เม่ือมีการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามามีการผสมผสานเป็น
วฒันธรรมท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะของการเคล่ือนไหวต่ืนตวักบัหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างไม่ได้
เจาะจงอยูว่่าจะตอ้งอยู่กบัวฒันธรรมดัง้เดมิของตวัเองเน่ืองจะมีการศกึษาเขา้มาความหลากหลาย
ท่ีจะเกิดการประดิษฐ์สรา้งวฒันธรรมใหม่ๆ ขอนแก่นมีวฒันธรรมท่ีท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา ท า
ใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะสรา้งประดิษฐ์สรา้งทางวฒันธรรมขึน้ในจงัหวดัขอนแก่น เช่น ประเพณีงานไหม
ผูกเส่ียว ซึ่งแต่เดิมค าว่า “ไหม” หรือ ว่าเสียงคูณดอกแคนจริงๆ มันเป็นความหมายรวมของคน
อีสานทัง้หมด แต่ขอนแก่นหยิบเอาขึน้มาใชเ้ป็นอตัลกัษณข์องจงัหวดัตวัเอง เป็นการช่วงชิงพืน้ท่ี
ทางวัฒนธรรม ในส่วนของลักษณะการปกครองสังคมของคนขอนแก่นโดยมีเจ้าเมืองมีการส่ง
เจา้นายจากทางสว่นกลางเขา้มาปกครอง แตข่อนแก่นในยคุนัน้ยงัไม่มีตวัตน เพราะฉะนัน้รากของ
ขอนแก่น เป็นรากท่ีเกิดขึน้ใหม่พรอ้มๆ กบัเรื่องของความเจริญทางดา้นการศกึษา แลว้ก็ทางดา้น
เศรษฐกิจท่ีมาพรอ้มถนนสายมิตรภาพ ส่วนในเรื่องเล่า “เพีย้เมืองแพน” “เพีย้” ความหมายคือ 
ต าแหน่งทางการเมืองของระดบัทอ้งถ่ินจะเป็นประมาณผูว้่า หรือ นายอ าเภอ ต าแหน่งเพีย้ อาจจะ
มีตวัตนจรงิ หรือสรา้งตวัละครท่ีเรียกวา่เป็นผูน้  าขึน้มา “เพีย้เมืองแพน” “เมืองแพน” ในความหมาย
อาจจะหมายถึงแถบแถวๆ บา้นไผ่ แลว้จะมีเจา้เมืองท่ีมาปกครองแถบนัน้เขาเรียกว่า เพีย้ แถว
บา้นไผ่ก่อนหน้านั้นเป็นชุมชนใหญ่กว่านี ้เน่ืองจากอีสานเป็นพืน้ท่ีอยู่ห่างจากศูนยก์ลางของ
ประเทศในสมยัตน้รชักาลรตันโกสินทรศ์นูยก์ลางอยู่ทางกรุงเทพ ฯ ก่อนนัน้อีสานเป็นลาวทัง้หมด
เรียกว่าอาณาจกัรลา้นชา้งขา้มแม่น า้โขงมากินแดนไปจนถึงเขตจงัหวดัชยัภูมิ  ตอ่กบันครราชสีมา 
เลยขึน้ไปถึงจะเรียกวา่สยาม  ดว้ยระยะทางห่างไกลกบัอ านาจรฐัอ านาจการปกครอง เลยเกิดการ
กระดา้งกระเด่ืองไกลกว่าจะส่งก าลงัมาปราบ ซึ่งก่อใหเ้กิดกลุ่มขึน้มา จงัหวดัขอนแก่นเองมีเรื่อง
ของ “กบฏผีบญุ” ในลกัษณะของใชผู้น้  าของกลุ่มในลกัษณะของหมอล า เรียกว่าหมอล าผีบญุ ใน
ยคุนัน้ซึ่งศนูยก์ลางของกลุม่จะอยูท่างบา้นสาวะถี ปัจจบุนัก็ยงัสืบทอดวฒันธรรมของการรอ้งร  าท า
เพลงแบบหมอล าอยู่ ปัจจุบนัมีกลุ่มคนท่ีอายุ 60-80 ปี รวมกันกลุ่มหมอล า มีความโดดเด่นคือ
ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีรากวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจมากเก่ียวกับทอ้งถ่ิน การรกัษาอัตลักษณ์ การ
สมคัรสมานสามคัคี การฟ้ืนฟปูระเพณีวฒันธรรมเก่าแก่ของอีสาน  
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-ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น  
ประเพณีวฒันธรรมเก่าแก่ของอีสาน  เชน่  งานประจ าเดือนฮีตสิบสองแตล่ะเดือนตามชมุชนท่ี

อยู่รอบๆ จะมีความเขม้แข็งอยู่ ซึ่งจะพบเห็นขบวนแห่ในงานบวช ขบวนแห่ในงานแตง่งาน พิธีการ
ขึน้บา้นใหม่อยู่บา้ง แตถ่า้อยูใ่นเขตเมืองอาจมีแตน่อ้ย และมีเหตกุารณส์มยัเด็กๆ เวลาผมไปเรียน
หนงัสือท่ีกรุงเทพ ฯ เพ่ือนก็จะลอ้กนัว่า “บกัเส่ียว” โดยท่ีเขาไม่รูว้่าเส่ียวคืออะไร เขาเขา้ใจว่าเส่ียว
คือความเชยความลา้หลงั ความไม่ศิวิไลซ ์ซึ่งค  าว่า “เส่ียว” ความหมายมนัลึกซึง้มากมนัคือเพ่ือน
ตาย แต่ถูกหยิบเอาไปใชโ้ดยความไม่เขา้ใจ ในส่วนทุนวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ ์หรือท่ีเป็น
นามธรรมท่ีสามารถกลายเป็นรูปธรรมไดใ้นอนาคตเหมือนท่ีเรียกว่า “รกัถ่ินฐานบา้นเกิด” ซึ่งจะ
เป็นการตอ่ยอดวา่คณุรกัอะไรบา้ง นบัถือศาสนาไหม รกัสถาปัตยไ์หม รกัเสือ้ผา้ไหม  รกัหตัถกรรม
ไหม รกัศลิปะไหม หรือรกัวิถีชีวิตไหมมนัมีความสืบเน่ืองของวฒันธรรม โดยเฉพาะเรื่องของผา้ไหม
ซึ่งหน่วยงานภาครฐั พยายามผลกัดนัใหเ้ป็น World Class ท่ีจะยกระดบัผา้ไหมใหเ้ป็นผา้ไหมโลก 
ซึ่งก็เป็นค่านิยมของยุคนี ้แลว้ประเพณีก็เป็นเรื่องของการคาบเก่ียวระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม
เกิดจาก Concept ท่ีเป็นนามธรรม สุดทา้ยกลายเป็นรูปประเพณีท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งในสิ่งเหล่านี ้
แลว้ก็สามารถพบเห็นในจงัหวดัขอนแก่น  

 

 
 

ภาพ 36 สัมภาษณผู้์ช่วยศาสตราจารย ์ดร.หอมหวล  บัวระภา 
 

 (3) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.หอมหวล บวัระภา (จากการสมัภาษณ)์ 
-ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น  

ทนุวฒันธรรมเป็นเรื่องของภมูิปัญญา หรือในแง่หนึ่งถา้เราใชภ้าษาองักฤษ ใชค้  าว่า local 
knowledge แต่ว่าถ้าในเรื่องของวัฒนธรรมให้ลึกไปกว่านั้นก็คือเรื่องของ Philosophy ปรชัญา
ในทางตะวันตก วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นปรชัญา ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิตปัจจุบัน  หรือสังคม 
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การเมือง ทุนวัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในชนชาตินั้นๆ หรือในสังคมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง  
ศาสนา แนวความคิด วิถีชีวิตและภูมิปัญญา อะไรทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตมันคือทุนทาง
วฒันธรรม หรือ มนัคือภูมิปัญญาของมนุษยชาติเพียงแตว่่าจะไปจดัหมวดหมู่ใหอ้ยู่ในหมวดไหน  
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคมมนัคือทนุทางวฒันธรรมทัง้หมด ยอ้นไปถึงวฒันธรรมพระเวสสนัดรหรือ
บญุผะเหวดคือการให้ คนอีสานไม่มีการซือ้การขายจะมีแต่การแลกเปล่ียน ไม่ว่าจะเป็นขา้วปลา
อาหาร มีพริกไปแลกปลาแดก (ปลารา้) มีพรกิไปแลกเกลือ นัน้คือวฒันธรรมแลกเปล่ียน ซึ่งเป็นวิถี
ท่ีพึ่งกบัธรรมชาติสงัคมแบบคนอีสานจะมีเส่ียวอยู่ตามบา้นนูน้บา้นนี ้เพราะว่าเส่ียวอยู่บา้นโนน้ดี
มีเกลือเส่ียวบา้นนีมี้เสือ้ผา้ มีผา้ฝา้ย มีพริกเอาไปแลกกนั แลว้ก็เป็นสงัคมเครือญาตท่ีิไปมาหาสูก่นั
โดยอาศยัการไดแ้ลกเปล่ียนพึ่งพากนั และกนัลกัษณะท่ีโดดเดน่วฒันธรรมเส่ียว มีพิธีกรรมการผกู
เส่ียว คือ วฒันธรรมความสมัพันธ์ความเป็นมนุษยช์าติท่ีไม่มีการโกงกันดว้ย จังหวดัขอนแก่นมี
ความหลากหลาย ในสมัยล้านช้างจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดชนบท เป็นลักษณะชายแดน
วฒันธรรมลา้นชา้ง เพราะขอนแก่นไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ท่ีติดริมโขงขอนแก่นเป็นจงัหวดัชายขอบ ซึ่งเป็น
ขอ้ดีคือวา่วฒันธรรม หรือ องคค์วามรูท่ี้จากสว่นกลางมาถึงปลายๆ แลว้เพราะฉะนัน้ขอ้มลูขา่วสาร
ท่ีจะเป็นเรื่องทุนทางปัญญา หรือแนวความคิดสติปัญญา เศรษฐกิจการเมืองจึงมีพลงัท่ีนอ้ยมาก 
ขอนแก่นจึงมีการสรา้งเป็นของตวัเอง เช่น เรื่องของสถาปัตยกรรม อาคารสิม หรือโบสถ ์ ภายใน
ปรากฏตวัภาษาไทยสมมุติว่าถา้เป็นวฒันธรรมสมยัรตันโกสินทรภ์าษาไทยกลางมาถึงขอนแก่นก็
จะเป็นปลายของภาษายคุเริ่มตน้ ถา้จากวฒันธรรมลา้นชา้งก็จะเป็นการผสมผสาน เพราะฉะนัน้
วฒันธรรมท่ีมาจากลา้นชา้งฝ่ังหลวงพระบางมีผลในระดบันึงเท่านัน้จึงน าแนวคิดมาสรา้งเป็นอตั
ลกัษณเ์ป็นตวัตนท่ีเป็นวฒันธรรมความเขม้แข็งของตวัเอง เช่นท่ีปรากฎ โบสถ ์วิหาร วิถีชีวิตก็เอา
สิ่งท่ีมาจากไกลมาผสมผสานเป็นของตวัเอง โดยเฉพาะอ าเภอหนองสองห้อง มีหมู่บา้นซึ่งเป็น
ชมุชนคนอีสานท่ีอยู่ตัง้แต่สมยัอยุธยา นีคื้อคนอีสานดัง้เดิมท่ีเห็นประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีชาวบา้นสืบต่อกนัมา เพราะฉะนัน้ขอนแก่นก็จะมีแบบนีอ้ยู่หลายบา้นหลายเมือง  ซึ่งเป็น
ชมุชนท่ีมีมาตัง้แตส่มยัอยธุยาพืน้ถ่ินสมยัลา้นชา้งท่ีเป็นคนอีสานดัง้เดมิ คนรูจ้กัหมอล า คนรูจ้กับท
เพลง รูจ้กัดนตรี  รูจ้กัข่าวสารบา้นเมืองจากสถานีวิทยวุิทยุท่ีใชพู้ดภาษาอีสาน มีนกัจดัรายการท่ี
ด าเนินรายการเป็นภาษาอีสาน อีกส่วนหนึ่งท่ีพอจะท าให้รู ้จักขอนแก่นก็คือ ขอนแก่นเป็นจุด
ศนูยก์ลางของการกระจายศลิปวฒันธรรมท่ีเรียกวา่ “หมอล า”   
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-ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น  
คนอีสานมีแนวความคิดเรื่องการเมืองการปกครอง แนวความคดิเรื่องศาสนา หรือแนวคิด

ความเรื่องความเช่ือ แนวความคิดศิลปวฒันธรรม เน่ืองจากขอนแก่นเป็นเมืองชายขอบ “คนดีศรี
อีสาน” ค าว่า คนดีศรีอีสานนัน้มีลกัษณะเป็นอย่างไร จากการสอบถามพูดคยุผูค้นก็พยายามตัง้
ค  าถามว่าคนดีศรีอีสาน หรือคนดีขอนแก่นเป็นยงัไง หนึ่งบคุคลนัน้ตอ้งมีลกัษณะท่ีมี “ผญา” หรือมี
ปรชัญาพูดผญาไดพู้ดปรชัญาไดแ้ลว้ก็มีหลกัธรรมค าสอนท่ีเช่ือมโยง หรือ มีวิถีชีวิตท่ีอยู่กับพุทธ
ศาสนาหมายความว่าเป็นคนวฒันธรรมลาว วฒันธรรมลา้นชา้ง คือเม่ือชีวิตส่วนหนึ่งก็ท าหนา้ท่ี
ปกติ คือ ท าไรไ่ถนาประกอบอาชีพการงาน อีกชีวิตส่วนหนึ่งก็คืออยู่กบัวดักบัวา เพราะฉะนัน้ชีวิต
ส่วนหนึ่ง คือ สร้างบ้านเรือนสร้างครอบครัว จุดแข็งของวัฒนธรรมอีสานก็คือ ความดีงาม
เพราะฉะนัน้คณุคา่ดัง้เดมิ  
 

 
 

ภาพ 37 สัมภาษณผู้์ช่วยศาสตราจารย ์ชอบ ดสีวนโคก 
 

(4) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ชอบ ดีสวนโคก (จากการสมัภาษณ)์ 
-ความเป็นวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่นกับประเพณีผูกเส่ียว แต่ก่อนนีจ้ดัอยู่ในอ าเภอเปือยนอ้ย ซึ่ง ณ ตอนนัน้
นายอ าเภอทองเล่ือนเป็นเพ่ือนท่ีรูจ้กักนั คยุกนัวา่งานนีม้นัน่าจะเป็นระดบัจงัหวดั อยู่ระดบัอ าเภอ
นีม้นัเล็กเคา้ก็ยินดีน ามาเสนอในจงัหวดั จงัหวดัก็บอกวา่ยินดีเพราะมนัเป็นเรื่องส าคญัการผกูเส่ียว
กันมีเพ่ือนมีฝูงมันเหมือนกับผูกน า้ใจกันเป็นมิตรกัน ซึ่งไดจ้ัดงานผูกเส่ียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 
จนกระทั่งปัจจบุนัในดา้นวฒันธรรมเน่ืองจากลกัษณะของบคุคลในภาคอีสานจะมีความสนกุสนาน
อย่างเช่น เล่นข่ีขาโถกเถก ขีต้ะเลช่ือภาษาทอ้งถ่ินบวกน า้ซ  า หมายถึง ทางควายเดินท่ีลุ่มแลว้น า้
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ขงัแตเ่ป็นทางประจ าท่ีควายจะตอ้งเดินผ่าน และควายท่ีผ่านไปแตล่ะตวัก็มีการขี ้เย่ียว เราก็ลยุกนั
ไป บางทีมนัก็แอบไปเฉียดๆ กบักอไผ่ แลว้กอไผ่มนัมีหนาม บางทีหลบไม่ทนัก็ตกลงไปในขีโ้คลน
ขีค้วาย มนัเป็นวิถีชีวิตเกิดมาพบเห็นกับสิ่งเหล่านี ้อยู่กับสิ่งเหล่านี ้หรือไปแหย่กบ  แทงเขียด ไป
คลอ้งขีก้ะปอม (กิง้ก่า) เดก็อีสานไปแตม้จั๊กจั่น โดยใชไ้มไ้ผป่ลายแหลมๆ ยาวๆ เสียบเขา้ไป จกัจั่น
รอ้งก็เอาไมไ้ปแตะท่ีปีกมนัก็ติดแลว้จบัมาใส่ขอ้ง ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นเรื่องในอดีต ปัจจบุนัมนัไมเ่หลือ
แลว้ 

 
-ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น  

เรื่องการไล่ผี  ไล่ปอบ  ผีเขา้สิงคน  คนหายเขา้ป่าแลว้ตามหาใชเ้ซียงขอ้ง  จะเป็นไมแ้ลว้
กะโหลกมะพรา้วกะลาใส่เป็นหวั ล าตวัก็ใชเ้ฟืองผูกมดัเป็นแขน  แลว้ก็เสือมาใส่  ขอก็เอาเปลือก
หอยโข่งอ่ะมาท าเป็นพวงมาลยัรอ้ย เวลาอยากจะรูว้่าผีมนัอยู่ท่ีไหน ไปไหน ท าอะไร หรือว่าฝนจะ
ตก หรือไม่ตกท่ีไหนมนัจะตก ของหายมันไปทางทิศไหน เส่ียงไดห้มดส่วนจริงไม่จริงอีกเรื่องนึง ก็
มารูเ้ทคนิคทีหลงัวา่ท าไมเวลาเคา้จะเส่ียงเซียงขอ้ง เอาปลายขาเซียงขอ้งตัง้กบัสากต าขา้ว พอคน
นีต้ัง้ตรงไดท้างโนน้ก็ไมต่รง มนัก็เลยปัด พอปัดไปปัดมามนัก็เลยสา่ย พอสา่ยคนก็เลยบอกวา่ผีเขา้
แลว้ เทวดาเขา้สิงแลว้ ก็เลยรูว้่าท าไมเอาสากมาเป็นตวัตัง้ขาของเซียงขอ้งเพราะตัง้แลว้มนัไม่แน่น 
มนัก็เลยสนุกสนานไปแบบนีว้ิถีชีวิตไปบางทีก็พอใหญ่เส่ียงว่าฝนจะตกไม่ตกเอาไมว้ดัมาหนึ่งวา  
พอ่ใหญ่เนีย้ก็เป็นคนมีจิตวิทยา บอกว่าถา้ฝนจะตกขอใหว้าเน่ียยาวกวา่ไม ้ถา้อยากใหว้ายาวกว่า
ไมก็้แอ่นไปเยอะๆ แลว้ไมก็้สัน้กว่าวา ดูๆ  คนทัง้หลายก็ด ูมือพ่อใหญ่เลยไมไ้ปแลว้ เออฝนจะตก  
ถา้ตกจริงๆ ขอใหไ้มย้าวกว่าว่าเพราะฉะนัน้จิตวิทยาลกัษณะอย่างนีบ้างทีคนท่ีท าตอ้งมีวิธีการ  
เพราะอะไรเพราะวา่มนัผอ่นคลาย  อย่างนอ้ยท่ีสดุคนนีโ้อย้เครียดแลว้ฝนไม่ตกรอ้น ท ายงัไงใหม้นั
หายเครียด ก็บอกว่าฝนจะตก ตกวนัไหนพ่อใหญ่ ก็บอกในอาทิตยนี์แ้หละพอ 3 - 4 วนัถา้เกิดมนั
ไม่ตกเส่ียงใหม่ก็ว่ากนัไปอีกคนมาดมูาอะไรตา่งๆ เนีย้ไม่มีทางออกมาดมูาฟังแลว้ก็ดีใจ เก็บความ
ดีใจนีก้ลบับา้น เส่ียงวาแลว้เสรายงเซียงขอ้งแลว้เนีย้เป็นวิถีของชาวบา้น 

อย่างกลอนล า หอมล าผีฟ้า ปอบเขา้หรือคนโน่นป่วย ตามองไม่เห็นท ายงัไงจะใหม้นัเห็น  
หมอล าหมอล าผีฟ้าใชเ้ทคนิคอะไรยงัไง เสร็จแลว้ก็เอาวฒันธรรมน่ีแหละ ใหค้นไดผ้่อนคลายทีนี ้
กลอนล าเน่ียมนัเป็นค าสอน สมมตุิว่าพ่อแม่แยกทางกัน ลูกอยู่กับนอ้งอยู่กับยาย กลุม้ใจในท่ีสุด
เด็กเครียดมนัก็เลยตามืดตามวัตาจิตใจไม่ปกติ แลว้ท ายงัไงมนัถึงจะปกติ ไปหาหมอล าส่องหมอ
ล าทรง หมอล าส่องเนีย้เหมือนกับนั่งตาทิพยม์องเห็นเป็นญานทิพย ์หรือบางทีล า วิธีการการล า  
กลอนล าอะไรต่างๆ มนัเป็นเชิงวฒันธรรมใชจ้ิตวิทยาสมมุติว่าสืบถามว่าท าไมถึงมองไม่เห็น พ่อ
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กับแม่มันแยกทางกัน กลอนล าเป็นเหมือนกับเป็นจิตแพทย์ ท าไมถึงเป็นเหมือนจิตแพทย ์             
สว่นหนึ่งบอกวา่หวัใจไมเ่ป็นปกต ิใจคดิฮอดบา้นอะไรแบบนีส้ารพดั ก็เป็นเรื่องเก่ียวกบัใจ 

ในฐานะท่ีคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติตัง้แต่วิ่งไล่จบัอีแรง้ คนเฒ่าคนแก่บอกว่าอย่าเอากอ้น
หินขวา้งมนั กอ้นหินขวา้งมนัไมท่างตาย เอาล าปอตีมนัเดี๋ยวมนัตายแลว้ก็มารูเ้หตผุลทีหลงัวา่อย่า
เอากอ้นหินอย่าเอาไมแ้ข็งๆ ตีตาย ผมก็เลยมารูว้่าปรชัญาของคนโบราณเนีย้เขาถือว่าอีแรง้เป็น
สตัวเ์ก็บซากอะไรท่ีมนัเน่ามนัเหม็น สมยัก่อนเน่ีย ควายเฒ่าควายแก่  หรือสุนขัเวลาตายเขาลาก
เอาไปทิง้โน่นนอกบา้น พวกอีแรง้กาก็มากินจดัการเรียบรอ้ย ไม่ก่ีวนัอ่ะหมด เหม็นก็ไม่มี ไม่ถึงกับ
จะเนา่มนักินหมดก่อน เนีย้ลกัษณะชาวบา้นท่ีจะรกัษาวา่ไอส้ิ่งก าจดัโสโครกควรจะท าอะไรยงัไง 

คณุค่าทางวฒันธรรม ทุนทางวฒันธรรม ค าว่าทุนทางวฒันธรรมจริงๆแลว้คือสิ่งท่ีบรรพ
บรุุษเขาไดท้  าอะไรเอาไว ้

เสร็จแลว้เน่ียสิ่งเหล่านี ้เราสามารถตอ่ยอดใหม้นัมีคา่ เหมือนกบัว่าไปเพิ่มมลูคา่ใหก้บัสิ่ง
ท่ีมีอยู่ การไปเพิ่มมูลคา่ใหก้ับสิ่งท่ีมีอยู่ ใหม้นัมีคา่มากขึน้อนันี ้ผมถือว่าเป็นทุนทางภูมิปัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิถีชีวิตการใชป้ระโยชนก์ับสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชน ท่ีเห็นชัดๆ อยู่ในปัจจุบันนีน้่าจะเป็น  
หนึ่งก็คือเรื่องอาหาร สองก็คือเครื่องนุ่งห่มงานอนันีเ้ห็นชดัเจน ส่วนท่ีสามนีแ้หล่งท่องเท่ียวนะครบั
หรือแหล่งขอ้มลูทางประวตัิศาสตร ์โบราณคดีอะไรตา่งๆ ของขอนแก่นเนีย้ก็มี แลว้เราก็สามารถท่ี
จะเพิ่มใหม้นัเป็นการลงทนุเพ่ือตอ่ยอด แลว้ก็ไดร้บัประโยชนส์งูขึน้ได ้

ในส่วนตวัอยา่ง อยา่งเชน่ อาหาร ท่ีจรงิในภาคอีสานมนัจะมีอาหารอะไรตา่งๆ คลา้ยๆ กนั  
เหมือนๆ กนั เพียงแตว่่าอนัไหนใครจะเด่นในเรื่องอะไร ท่ีจริงไก่ย่างท่ีไหนก็มีแตว่่าท่ีขอนแก่น  ถ้า
พูดถึงไก่ย่างเขาสวนกวางจะเป็นท่ีรูจ้กัอย่างเน่ียเพราะฉะนัน้อาหารของขอนแก่นเน่ีย  แต่ถา้เรา
มองในแง่ของการท่ีจะเสริมใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มมูลค่าอาหารในเรื่องเก่ียวกับไก่ย่างไดก็้ต่อยอดได้
เบือ้งตน้ การโปรโมตเราอาจจะใหช้ิมเป็นทดลอง รสชาดของเย่ียวมดแดงถา้ใครยงัไม่ เคย ควรจะ
ทดลอง ถา้ทดลองแลว้ น่ีคือตน้ต ารบัของไก่ย่างหรือป้ิงไก่ เราอาจจะไมเ่รียกวา่ไก่ย่างมนัเป็นภาษา
ภาคกลาง เราก็ป้ิงไก่เย่ียวมดแดงเรียกอะไรแบบนีผ้มวา่มนัมนัจะตอ่ยอดไดน้ะ 

ภาษา อยา่งเชน่  ไก่ย่างเขาสวนกวางอนันีเ้ป็นท่ีรูจ้กัทั่วๆ ไป คนภาคกลางก็รูจ้กั เพราะค า
วา่ไก่ยา่งนีก็้รูแ้ลว้ 

เขาสวนกวางก็คืออ าเภอหนึ่งของจงัหวดัขอนแก่น  อนันีก็้เป็นท่ีรู ้ เพราะฉะนัน้เราจะเอา
ใหม้นัเดน่เป็นอีสานซึ่งจรงิๆ แลว้อาจจะอ่ืนเคา้ก็ท า แตว่า่ยงัไม่มีใครดงัเพราะฉะนัน้ชว่งการชว่งชิง
โอกาสก่อน อนันีเ้ป็นเรื่องส าคญั ช่วงชิงพืน้ท่ีทางวัฒนธรรม ใครท าก่อนใครท าหลงั ท าแลว้เรามี
การพิสจูนท์ดลอง ท าแลว้ลงตวัและสตูรนีว้่าเลยนะ ผา้มดัหม่ีมีหมด  ผา้โสรง่มีหมด  ผา้ไหมมีหมด  
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ผา้ฝา้ยมีหมดยอมจากธรรมชาติก็มี  สีวิทยาศาสตรเ์คา้ก็มี  แต่ถา้เรามาคิดบอกว่าเราจะเอาแบบ  
ผา้นุ่งแบบขอนแก่นนะเพราะวา่ทนุทางวฒันธรรมของจงัหวดัขอนแก่น  infrastructure อนันีเ้น่ียถือ
วา่พืน้ฐานของทกุคนมีหมดแลว้  แลว้ของเราจะพฒันาตวัเน่ียแลว้ก็เอาใหม้นัเดน่นะ  การคมนาคม
ตอนนีเ้ขาก็ถือว่า ขอนแก่นแกนอีสาน ท าไมถึงบอกว่าแกน โรงพยาบาลก็มีมากและดงัเป็นอนัดบั
หนึ่งของภาคอีสาน การคมนาคมจดุเสน้ผ่านขอนแก่นผ่านไปไดท้กุทิศ แลว้เป็นลกัษณะปริมณฑล
ไดด้ว้ยหมายถึงว่าตัง้ปากกาลงขอนแก่นและชีไ้ปทิศเหนือทิศใตต้ะวันออกตะวันตกกลายเป็น
ศูนย์กลาง การสาธารณสุข เรื่องแพทย์ เรื่องหมอ เรื่องโรงพยาบาล ขอนแก่นเป็นอันดับหนึ่ง  
สถาบนัการศกึษาภาคอีสานมหาวิทยาลยัแหง่แรกขอนแก่น งานวิจยัเป็นท่ีประจกัษท์ั่วโลก ถา้มอง
มาอีสานคือขอนแก่น สถานศึกษาก็เป็นศูนยก์ลาง การคมนาคมก็เป็นศูนยก์ลาง แล้วก็ความ
เจริญกา้วหนา้เทคโนโลยีอ่ืนๆ เป็นศนูยร์วม หนึ่งการแพทยเ์ป็นแลว้การศึกษาเป็นแลว้การเกษตร
ขอนแก่นมีธรรมชาติครบหลายเรื่อง ถา้มองในเรื่องของน า้ เข่ือนเราก็มี และจงัหวดัอ่ืนมีไหม มีแต่
วา่เราเข่ือนใหญ่ อนัดบัหนึ่งและก็เป็นเข่ือนแรกในภาคอีสานขอนแก่นคนมอง 

ในแง่ของศิลปวฒันธรรม อนันีเ้ราอาจจะแพอุ้บลแต่ของเราก็ดอ้ยนะโดยเฉพาะค าขวัญ
ของจงัหวดั เมืองเสียงแคนดอกคนู ศนูยร์วมผา้ไหม มนับอกไวแ้ลว้ รว่มใจผกูเส่ียววฒันธรรม การ
ผูกเส่ียวน่ีไม่ใช่เอาฉันท่ีผูกติดกัน แต่มันเป็นการเอาใจไปผูกกัน คนเราถ้าใจเช่ือมสัมพันธ์ แล้ว
จงัหวดัขอนแก่นพฒันาไปเป็นเส่ียวนานาชาติ แลว้คนท่ีเป็นตา่งชาติแลว้ก็เป็นเขยขอนแก่น ถือว่า
เป็นอนัดบัหนึ่งของภาคอีสาน แลว้ก็สามารถเอาเขยฝรั่งมาผูกกับคนไทย เอาชาวกมัพูชาเอาชาว
ลาว เอาชาวพม่ามาเป็นเส่ียวกบัคนไทยกับคนอีสาน หมือนกนักบัการสรา้งสายสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กัน  
เส่ียวคือการผูกมิตรผูกใจ  มิตรคืออะไร  คือความเป็นไมตรีมีเมตตา  ดแูล  เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อกัน
ดแูลกัน  โลกปัจจุบนันีท่ี้เป็นปัญหาเพราะว่าโลกเราขาดเมตตา  ขาดความเป็นมิตร  ยงัไม่เขา้ถึง
แก่นแทท่ี้เป็นเส่ียว  ท่ีเป็นเกลอ  เป็นสหาย  อนันีแ้ปลว่าไปดว้ยกันค าว่าสหายค าว่าเส่ียว  คือไป
ดว้ยกนัอยู่ดว้ยกนัรว่มกันท าอะไรช่วยกัน เป็นพ่ีเป็นนอ้งกันไม่ใช่คนเดียว  เป็นพ่อเส่ียว  แม่เส่ียว  
นอ้งเชียว  เพ่ือนเส่ียว  บา้นเส่ียว  มีความรูส้ึกดีอย่างสมมติว่าผมเกิดบา้นสวนโคก  แต่ว่าผมมี
เส่ียวอยู่บา้นเมย  ถา้คนถามว่าจะไปไหนแทนท่ีผมจะบอกว่าไปบา้นเมย  ผมบอกว่าไปบา้นเส่ียว  
มนัดงึความรูส้กึความเป็นมิตร 

อีสานนมนัมีค าท่ีเคา้บอกวา่เป็นลกัษณะเป็นแรงจงูใจใหค้นเป็นเส่ียวกนั  เขาบอกว่าผมบ่
หลายหมายถึงคนหัวลา้น ผมบ่หลายใหต่ื้มช่อง พ่ีนอ้งบ่หลายใหต่ื้มเส่ียว พ่ีนอ้งไม่มากก็ใหเ้พิ่ม
เส่ียว คือถ้าเพิ่มแลว้ไดเ้ป็นพวงเลย นีคื้อค าท่ีจูงใจท าใหค้นอีสานสัมพันธก์ันเจา้สิไปจังหวัดใด ๋ 
สมมตุิว่าผมอยู่กาฬสินธุ ์ ผมมีเส่ียวอยู่ขอนแก่น  ผมก็จะไม่บอกก็ไปขอนแก่นไปสิไปจงัหวดัเส่ียว  
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ขอนแก่นเลยเป็นเส่ียวผมหมด  สมมุติว่าเป็นคนแปลกหนา้เขา้ไปในหมู่บา้น เจา้สิไปไสมาบา้น
เส่ียวนี ้หล่ะ เริ่มมีความรูส้ึกอ๋อน่ีมันไม่ใช่ศัตรู มันมาหาเส่ียวมัน เส่ียวมันอยู่บ้านเรานี ้  มัน
เหมือนกบัเป็นภมูิคุม้กนับอกวา่เน่ียเราจะเส่ียวเรานะอนันีคื้อทนุทางวฒันธรรม 

แต่ก่อนจริงๆ การผูกเส่ียวเขาบอกว่าให้เป็นคนเพศวัยเดียวกัน ข้อก าหนดตรงนีเ้ป็น
ขอ้ก าหนดมาทีหลงั แตจ่รงิๆเดมิๆ ไมไ่ดจ้  ากดัเพศนะเพราะวา่คนเรามนัคือเอาใจตอ่กนั  คือถา้เป็น
เส่ียวชายกบัหญิงก็ได ้ถา้เป็นเส่ียวกนัเราไวก้นัไม่มีอะไรท่ีจะนอกรีตนอกรอย แตว่า่พอมาตอนหลงั
น่ีบอกวา่บางทีเส่ียวนีไ้ปเลน่กนัเอาไปเอามาเป็นผวัเป็นเมียกนัก็มี 

จริงๆ แล้วในเชิงของวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่ไดห้้ามเอาไว้แต่เป็นลักษณะของการไว้ใจ
เช่ือถือกันพอมาตอนหลงับอกถา้เป็นเส่ียวกันก าหนดว่าจะตอ้งเป็นชายดว้ยกันหญิงดว้ยกัน แต่
จรงิๆ แลว้หญิงก็ไดช้ายก็ไดไ้มเ่ป็นไร แตก่่อนนีม้นัไมไ่ดผ้ิดอะไรแลว้มนัก็ไมไ่ดมี้ว่าชายหญิงคูนี่เ้ป็น
เส่ียวกนัแลว้กลบัมาแตง่งานกนัไม่มี แตว่่ามาตอนหลงันีม้นัเกิด พอเกิดมีก็เลยตัง้กติกาขึน้ พอตัง้
กติกาขึน้แลว้ทีนีอ้ะไรอ่ืนๆ มันก็อ่อนไป เส่ียวจริงๆก็คืออาจจะท าเป็นรูปแบบสรา้งภาพมนัก็เลย
เป็นการสรา้งภาพเหมือนกันกับ ปัจจุบนันีท่ี้บอกว่าเส่ียวนานาชาติ  รอ้ยวนัพันปีตัง้แต่เกิดมาไม่
เคยเห็นหนา้กันเจอกันหนา้กันป๊ัปผูกเส่ียวเลย แลว้พอเลิกจากวนันัน้ก็ไม่ไดเ้จอกันอีกเลย จบไม่
เขา้ถึงความเป็นเส่ียว สมมตุิวา่อยากจะสอนคนใหท้ าสิ่งนี ้ ใหเ้ขา้ใจสิ่งนีแ้ตว่า่อาจจะตอ้งมีรูปแบบ
ใหเ้ห็นเพราะว่ารูปแบบท่ีเราก าหนดจัดท าขึน้มานั้นนั่นแหละคือลักษณะของการท าใหเ้ห็นเป็น
รูปธรรม เป็นการสอนเป็นการปลูกฝังใหเ้กิดจิตส านึก เพราะฉะนัน้หลายเรื่องเราก็อย่าไปคิดว่า
เปล่ียนแลว้ หายแลว้วฒันธรรมเก่า ของดีๆ หายหมด อย่าไปบ่นเพราะว่าหลายเรื่องท่ีมนัหมุนมนั
เคล่ือนไป ผมยกตวัอย่างใหลู้กศิษยฟั์งเสมอ เหมือนกบัขา้วป้ันหนึ่งท่ีเราหุงขึน้มาเป็นขา้วเหนียว
กอ้นนึงป้ันนึง หยิบมาใส่มือผม ผมอาจจะก าไวเ้ฉยๆ หรือบางทีการก าของผม ผมอาจจะก าแน่น
เกินไป แลว้ในขณะเดียวกนัมือผมอาจจะไม่สะอาด พอผมส่งป้ันขา้วป้ันไปใหค้นหนึ่ง  แปลวา่คนมี
รุน่หนึ่งมารบั รบัไปขีมื้อผมก็จะติดความเขม้ผมก ามนัก็จะแนน่ พอแน่นมนัก็จะเล็กลง แทนท่ีจะได้
เป็นป้ันใหญ่ๆ เน่ืองจากว่าผมก าไวน้านจนมนัแน่นมนัแข็ง เสร็จแลว้ก็ปล่อยใหอี้กคนนึงคนนึงไป
ก ามือเขาอาจจะเป้ือนแลว้เขาเห็นวา่มนัเล็ก หงุมาเตมิแปะเขาไปอีก อาจจะโตขึน้พอไปมือสองมนั
โตเทอะทะ กินซะหนอ่ยกินไปแลว้มนัจะลดลง ลกัษณะวฒันธรรมไม่ตา่งกนั พอผา่นจากคนแรกไป
จนถึงคนท่ีรอ้ย คนท่ีพนั เอาวา่วฒันธรรมอีสานวฒันธรรมไทยวฒันธรรมไหนก็แลว้แตใ่นโลกนี ้เกิด
มาจากคนแรกเป็นแบบนีแ้ลว้มนัก็โตขึน้ๆ ถึงคนนีลี้บลงๆ เป็นเรื่องธรรมดาของวฒันธรรม อาจจะ
ใสขาว อาจจะเล็ก อาจจะโต อาจจะมีสีสนัอ่ืนมาปน อาจจะมีเกล็ดขา้วโพดใสเ่ขา้ไป อนันัน้ก็อยาก
ไปถือวา่มนัคืออะไรนั่นคือวฒันธรรมเหมือนกนั 
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เน่ืองจากว่าเคา้เห็นว่าขา้วมันไม่มีแลว้ มันมีแต่ขา้วโพดพอเขา้ใจไดเ้อาขา้วโพดไปเติม
เพราะฉะนัน้ก็อยู่ในวฒันธรรมนั่นแหละ ศาสนาแตก่่อนนีบ้อกว่าคนไทยนบัถือศาสนาพทุธ ตอ่ไป
ตอ่มาชาวมุสลิมก็มี ชาวคริสตก็์มาในท่ีสดุก็มีทัง้พทุธคริสตอิ์สลามอะไรตา่งๆ อนันัน้อย่าไปตกใจ  
ผมวา่นั่นคือวฒันธรรม   

ถา้มองวา่คนขอนแก่นเป็นยงัไง ผมวา่คนขอนแก่น เป็นคนท่ีไม่ใช่เก่าแลว้ก็ไม่ใช่ใหม ่ไมใ่ช่
เก่าไม่ใช่ใหม่เป็นลกัษณะของอะไรสงัคมของคนท่ีมีการผสมกลมกลืน เมืองขอนแก่นก็ไม่ใช่เมือง
ใหม่อะไรมากมายแลว้ก็ไม่ใช่เมืองเก่าอะไรมากมาย เพราะฉะนัน้มนัอยู่ในระดบักลางๆ เป็นเมือง
ของคนท่ีสามารถปรบัตวัเองไปไดก้ลมกลืนกบัไปหลายๆ อย่างผมคิดว่าคนขอนแก่นสามารถและ
พรอ้มท่ีจะเช่ือมคนเก่าเช่ือมกนัใหมแ่ละปรบัปรุงสงัคมของตวัเองใหไ้ปกบัโลกในปัจจบุนันี ้ ผมวา่นี ้
แหละคือลกัษณะของคนขอนแก่นท่ี ท่ีเขาก าลงัพูดบอกว่าขอนแก่นน่ีคือ mice city  เพราะฉะนัน้ 
mice city แปลว่ามันไม่ใช่เก่านะ จะบอกว่าทันสมัยมั๊ยจริงๆ แลว้ค่อนจะไปทันสมัย แต่ว่าไม่ได้
หมายความวา่คนขอนแก่นทนัสมยักว่าเพ่ือนในภาคอีสานนะผมมองอยา่งนัน้นะ คนขอนแก่นนีอ้ยู่
ในระดบับอย่างนี ้ คือไม่เก่าแลว้ก็ไม่ใหม่ แลว้พรอ้มท่ีจะไปกับทัง้เก่าทัง้ใหม่ดว้ยกัน  แต่ว่าสิ่งท่ี
โลกเคา้ตอ้งการปัจจบุนั เขาบอกวา่พฒันาประเทศชาติบา้นเมืองใหเ้ป็น mice city เมืองมหศัจรรย ์ 
ค  าวา่มหศัจรรยผ์มวา่มนัก็ดดีูนะแตว่า่ขอนแก่นยงัไมถ่ึงขนาดนัน้ 

 
2.1 สรุปประเดน็ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
ทนุวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษยสื์บทอด และสานต่อโดยมีการเรียนรูผ้่านจากประสบการณ์

อดีตแนวคิดสู่แนวทางปฏิบตัิเป็นความรู ้ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม 
หรืออาจกล่าวไดว้่าวฒันธรรมเป็นทัง้หมดท่ีครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนษุยใ์นสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกลายเป็นระเบียบกฎเกณฑ ์แนวทางปฏิบตัิ เพ่ือจดัระเบียบใน
การควบคมุ และใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติซึ่งก่อใหเ้กิดความรู ้และเกิดเป็นเทคโนโลยีตา่งๆ หรือ ท่ี
เรียกว่า ภูมิปัญญา เช่นเดียวกับ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.หอมหวล  บวัระภา จากการสมัภาษณ ์
“ไมว่่าจะเป็นความเช่ือ ไมว่่าจะเป็นศาสนาวิถีชีวิตปัจจบุันหรือในวิถีชีวิตทางการเมือง  มนัก็คือทนุ
วัฒนธรรมท่ีปรากฏอยู่ในชนชาตินั้นๆ หรือในสังคมนั้นๆ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเมือง  
ศาสนาแนวความคิด วิถีชีวิต และภูมิปัญญาอะไรทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตมันคือทุนทาง
วัฒนธรรม มันคือภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เพียงแต่ว่าจะไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในหมวดไหน  
การเมืองเศรษฐกิจสงัคมมนัคือทนุทางวฒันธรรมทัง้หมด”  
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ในดา้นปรชัญาและความคิดต่างๆ ปรากฏในวรรณกรรมไดถู้กถ่ายทอดใหถ้ึงประชาชน 
ชาวอีสานปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจะมีบทบาทเหนือการด ารงชีวิต  หรือ เป็นประหนึ่งปทัสถาน 
หรือ บทบญัญัติแห่งสงัคม เช่น ฮีตสิบสองคองสิบส่ี โดยอาศยัวดัเป็นท่ีเช่ือมโยง ดงันัน้แมส้ถาบนั 
ศาสนาจะไม่มีหนา้ท่ีโดยตรงในการควบคมุสงัคม แตก็่มีบทบาทในการแพรก่ระจายแนวความคิด 
การปกครองการควบคมุสงัคมโดยยึดแนวศีลธรรมของพุทธศาสนา ฉะนัน้ปรชัญาชีวิตของสงัคม 
อีสานจงึผกูพนัอยูก่บัปรชัญาทางพทุธศาสนา และลทัธิภตูผีวิญญาณตลอดมา  

ตอ่มาเกิดความขดัแยง้รุนแรงระหว่างชนชัน้ปกครองกบัผูอ้ยู่ใตป้กครองถึงขัน้ก่อการกบฎ
ท่ีเรียกว่า “กบฎผีบุญ” ก่อใหเ้กิดพิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ขึน้ประเพณีเหล่านีสื้บเน่ืองอยู่ใน
ชีวิตของชาวอีสาน กบฏผีบญุ ในลกัษณะของผูน้  าของกลุม่ในลกัษณะของหมอล า เขาเรียกวา่หมอ
ล าผีบญุในยคุนัน้ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของกลุม่ปัจจบุนันีก็้ยงัสืบทอดวฒันธรรมของการรอ้งร  าท าเพลง
แบบหมอล า (จากการสมัภาษณ ์ดร.กิตตสินัต ์ศรีรกัษา)  

จนการปกครองก็เปล่ียนรูปแบบโดยอ านาจจากส่วนกลางเขา้มามีบทบาท  เน่ืองจากว่า
ตอนนั้นอีสานเป็นพืน้ท่ีอยู่ห่างจากศูนยก์ลางของประเทศในยุคนั้นดว้ยลักษณะจึงเกิดเป็นช่ือ
เรียกว่าเมืองชายขอบจากการท่ีเป็นกบฏผีบุญมาจนสืบเน่ืองมาถึงชุมชนบา้นสาวะถี ยงัคงมีอยู่
และสิ่งท่ียืนยันว่าชุมชนนีเ้ขามีความเข้มแข็ง คือเขามีรากวัฒนธรรมท่ีน่าสนใจมาก เก่ียวกับ
ทอ้งถ่ินของเขาการรกัษาอตัลกัษณ์การสมัครสมานสามคัคี การฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรมเก่าแก่
ของอีสานประเพณีท่ีเก่ียวกับศาสนาในอีสาน เช่น งานบุญพระเวสส ์งานวนัเขา้พรรษา วนัออก
พรรษา ฯลฯ และก็มีประเพณีท่ีเก่ียวพนัระหว่างความเช่ือเรื่องภูตผี กับพุทธศาสนา เช่น งานบุญ
ขา้วประดบัดิน ซึ่งความเช่ือของบรรพบรุุษเดิมท่ีมีรากเหงา้มาจากสงัคมเกษตร จึงตอ้งท าการ เช่น
ไหวบ้วงสรวงเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตในไรน่าเพิ่มพนูขึน้ ใหฝ้นฟ้าตก ตอ้งตามฤดกูาล 

จังหวัดขอนแก่นคนพืน้เพเดิมอพยพตามท้าวเพียเมืองแพนมานั้น จากหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตรส์ามารถกลา่วไดว้า่ เป็นกลุ่มคนท่ีสืบเชือ้สายมาจากอาณาจกัรลา้นชา้ง เพราะเม่ือปี 
พ.ศ.2224-2225 พญาเมืองจนัทไ์ดเ้ขา้ยึดอ านาจ และ ตัง้ตวัเป็นกษัตริยข์องเมืองเวียงจันทน ์มี
ราษฎรส่วนหนึ่งหนีภยัจากการยึดอ านาจในครัง้นี ้ท าใหเ้กิดการตัง้บา้นเมืองขึน้ตามรายทางทัง้ฝ่ัง
ซา้ยและฝ่ังขวาของแมน่ า้โขงหลายแห่งขา้หลวง และลกูศิษยข์องทา่นพระครูโพนเสม็ดไดถ้กูจดัส่ง
ไปดแูลบา้นเมืองตา่งๆ หลายคน คนท่ีส าคญัคนหนึ่งคือ จารแกว้ (เจา้แกว้บฮูมหรือเจา้แกว้มงคล) 
และจารแก้วหรือเจา้แก้วบูฮมนีมี้หลาน คือ เพียเมืองแพน ดว้ยเหตุนีจ้ึงท าให้เช่ือว่าก าลั งคนท่ี
อพยพมาตัง้เมืองขอนแก่นพรอ้มกบั เพียเมืองแพนนีจ้ึงน่าจะสืบเชือ้สายมาจากลาว และเป็นพวก
เดียวกับกลุ่มท่ีอพยพมาพรอ้มกับพระครูโพนเสม็ดดว้ย (ดารารตัน ์เมตตาริกานนท์, 2529, หนา้ 
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37) ดงันัน้ความเช่ือประเพณีและพิธีกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนขอนแก่นจงึไดร้บัอิทธิพลจากอารย
ธรรมของอาณาจกัรลา้นชา้งมากกวา่อิทธิพลของศนูยก์ลางการปกครอง คือกรุงเทพมหานคร 

“จงัหวดัขอนแก่น มีเอกลกัษณท่ี์โดดเดน่หลายอยา่ง โดยเฉพาะ เรื่องของวฒันธรรม ซึ่งถือ
วา่เป็นทนุวฒันธรรมท่ีส าคญัมากๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอล า โดยเฉพาะหมอล ากลอนหมอล ากลอนถือ
วา่ดงัมากในจงัหวดัขอนแก่น มีเรื่องของผา้ไหมท่ีชนบท ผมมองวา่สิ่งส  าคญัมีท่ีตอนนีเ้ป็นท่ีนิยมใน
จงัหวดัขอนแก่น เพราะว่าเราจะเห็นการน าสญัลกัษณต์่างๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมท่ีปรากฏในฮู
ปแตม้เรื่องสินไซ” 

“คนอีสานดัง้เดิม รูจ้กัหมอล า รูจ้กับทเพลง รูจ้กัดนตรี รูจ้กัข่าวสารบา้นเมืองจากสถานี
วิทยุวิทยุท่ีใช้พูดภาษาอีสาน มันจะมีนักจัดรายการท่ีผู้เป็นอีสาน อีกส่วนหนึ่งท่ีพอจะท าให้รู ้
ขอนแก่นก็คือขอนแก่นเป็นจดุศนูยก์ลางของการกระจายศิลปวฒันธรรมท่ีเรียกวา่ หมอล า เป็นส่ือ
ท่ีดีท่ีสุดในการให้คนรู้จักจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะหมอล าแคน หมอล าทั้งหลายจะรู้จัก
วฒันธรรมดัง้เดมิทัง้หลายผา่นหมอล า” 

“ปัจจุบันนีก็้ยังสืบทอดวัฒนธรรมของการรอ้งร  าท าเพลงแบบหมอล าอยู่ ปัจจุบันเขา
เรียกว่า หมอล าพนัปีกลุ่มพวกนี ้พนัปี ไม่ใช่อายุยาวนานเป็นปีนะครบั หมายถึงคนท่ีอายุ 80 60 
70 รวมกนัแลว้เป็นพนัปี ตรงนีก็้ท าใหเ้ราเห็นว่า รากแตเ่ดิมจากการท่ีเป็นกบฏผีบญุมาจนสืบเน่ือง
มาถึงชมุชนบา้นสาวะถี มนัมีอยูแ่ละสิ่งท่ียืนยนัวา่ชมุชนนีเ้ขามีความเขม้แข็ง” 

 
สรุป  การพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น จากการ

รวบรวมขอ้มลูดา้นทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นในเบือ้งตน้ พบทนุวฒันธรรมเป็นทรพัยากรล า้คา่
ของประเทศ สะทอ้นเอกลกัษณข์องความเป็นจงัหวดัขอนแก่น รากฐานของสงัคมท่ีสะสมสืบทอด
มาจากประวัติศาสตร ์และเป็นสิ่งท่ีสังคมเห็นคุณค่า เป็นท่ีตอ้งการ สามารถน ามาใชป้ระโยชน ์
แบ่งตามรูปลักษณ์ได้ 2 แบบ ดังนี  ้1) ทุนวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ สามารถจับตอ้งได ้อาทิ
อาหารพืน้ถ่ิน ชุดประจ าชาติ วรรณกรรม 2) ทุนวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์ไม่สามารถจบัตอ้ง
ได ้อาทิ ประเพณี ศาสนา ภาษา โดยผูว้ิจยัไดส้รุปรูปแบบของทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นท่ีแบง่
ตามรูปลกัษณ ์ไดด้งันี ้
 
1. ทนุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์ 

1.1 วฒันธรรมการกิน ผูค้นในจงัหวดัขอนแก่นมีวฒันธรรมการกินเหมือนกลุ่มคนในแถบ
อีสานทั่วไป เชน่ สม้ต า ปลาแดก แจว่ ออ่ม หมก ป้ิง แกง ลาบ กอ้ย ตม้ คั่ว เป็นสว่นใหญ่ ซึ่งคนใน
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จงัหวดัขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นเขตเมือง หรือรอบเมือง และรอบนอกเมืองก็ยงัคงกินขา้วเหนียวเป็น
อาหารหลกั ส่วนเขตชุมชนเมืองพบความหลากหลายของวฒันธรรมการกินท่ีเขา้มาพรอ้มความ
เจริญซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปบา้งตามยคุสมยั ซึ่งชมุชนเมืองจะมีวฒันธรรมการกินแบบสตรีดฟู๊ ด 
หรืออาหารริมทางของคนขอนแก่น และนกัท่องเท่ียวในช่วงเวลากลางคืน คือ ตลาดโตรุ้ง่ ตลาดตน้
ตาล ตลาด888 ซึ่งอยู่กระจายภายในชุมชนเมือง ตลาดเหล่านีมี้อาหารหลากหลายชนิดใหเ้ลือก
มากมาย ส่วนประเภทของหารหารท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัขอนแก่น “โจ๊ก ก๋วยจั๊บ ตม้เสน้” เป็นท่ี
นิยมของกลุ่มวยัรุน่ และครอบครวั ซึ่งมีขายอยู่เป็นจ านวนมาก และอาหารประเภท ไก่ย่าง สม้ต า 
ก็คงไดร้ับความนิยมในล าดับตน้ของคนขอนแก่น มีรา้นขายข้าวเหนียว ไก่ย่าง ส้มต าอยู่เป็น
จ านวนมากมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัของผูค้นตา่งถ่ิน หรือ นกัทอ่งเท่ียว เช่น ไก่ย่างเขาสวนกวาง ไก่ยา่ง
ภูเวียง ไก่ย่างท่าพระ อีกทัง้ยงัมีอาหารประเภทแปรรูป “หม ่า” เป็นของอาหารแปรรูปท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้ักของนักท่องเท่ียว มีจ าหน่ายเป็นของฝากพบไดแ้ถวริมถนนมิตรภาพ สายขอนแก่น-
นครราชสีมา อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานในการถนอม
อาหาร มี รา้นคา้จ านวนมากเปิดขายจะประกอบไปดว้ย หม ่าหมู หม ่าเนือ้ ไสก้รอกหมู ไสก้รอก
เนือ้ ลูกครก หนงัววัลว้น ส่วนอาหารหวาน หรือขนมกินเล่น “ขนมตุ๊บตั๊บ” ขนมท่ีเกิดจากคนไทย
เช่ือสายจีนเป็นท่ีนิยมซือ้เป็นของฝากซึ่งไดพ้ฒันาใหมี้ความหลากหลาย เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ตดั อลัมอลดต์ดั งาด าตดั งาขาวตดั และอ่ืนๆ ส่วนวฒันธรรมการกินของคนขอนแก่นเขตรอบนอก
เมืองนัน้อาหารท่ีไดร้บัความนิยมก็จะเป็นการไดม้าจากวิถีชีวิตท่ีพึ่งพิงธรรมชาติ หรือการเกษตกร 
การเลีย้งสตัว ์ไดแ้ก่ ลาบววั กอ้ย ตม้เครื่องในววั ซึ่งเป็นอาหารท่ีดีท่ีสดุ ใชใ้นงานเลีย้ง หรืองานบญุ
ของชมุชน และอาหารอีกรายการท่ีไดร้บัความนิยมของชมุชนเขตรอบนอกเมือง “ตม้ไก่บา้น” เป็นท่ี
นิยมส าหรบัการตอ้นรบั เลีย้งแขก หรือญาติพ่ีนอ้งท่ีไปเย่ียมเยือน และในส่วนสุดทา้ยวฒันธรรม
การกิน หรืออาหารของคนจงัหวดัขอนแก่นท่ีเกิดขึน้จากความเช่ือ และพิธีกรรมของคนอีสาน คือ 
“ขา้วจ่ี” เป็นท่ีนิยมกินกันในช่วงฤดหูนาว หรืองานบุญ ท่ีเรียกว่า บุญขา้วจ่ี โดยใชข้า้วเหนียวใหม่
นึ่งจนสุก เคล้าเกลือแล้วย่างไฟจนเกรียมหอมทาดว้ยไข่ไก่น  าไปย่างต่อจนสุก ข้าวจ่ีทาไข่ท่ีมี
รสชาติอรอ่ยหอมหวานเป็นท่ีนิยมท าแจกลกูหลาน และปัจจบุนัก็มีการเปิดรา้นขายภายในจงัหวดั
ขอนแก่นก็มีช่ือเสียงเป็นจ านวนมาก 

1.2 วฒันธรรมการแต่งกาย เสือ้ผา้ จงัหวดัขอนแก่นมีการส่งเสริมการแต่งกายสวมใส่ผา้
ไทย การน านโยบายกระทรวงวฒันธรรม เพ่ือสรา้งความเป็นอตัลกัษณท่ี์เกิดจากภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีมีคุณค่า อีกทัง้เป็นการสนับสนุนชุมชนทอผา้ไหม/ฝ้ายของจังหวดัขอนแก่น  ใหมี้รายได ้สรา้ง
เศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึน้อีกทางหนึ่ง เป็นท่ียอมรบักันว่า จงัหวดัขอนแก่น มีช่ือเสียงเรื่องของผา้
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ไหมอยู่แล้ว จากฝีมือการทอผ้าของผูป้ระกอบการในชุมชนท่ีไดร้บัการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
มาแลว้หลายชั่วอายคุน ส่วนวฒันธรรมการแตง่กาย เสือ้ผา้ในเขตชมุชนเมืองไดร้บัอิทธิพลการแตง่
กายตามสมยันิยม ดว้ยความเจริญท่ีเขา้สู่ชมุชนเมือง ซึ่งวฒันธรรมการแตง่กายของผูค้นในจงัหวดั
ขอนแก่นในวนัเวลาปกติ การแต่งกายของผูช้าย และผูห้ญิง ในวยัท างานก็จะพบไดว้่ามีการแต่ง
กายแบบสมยันิยม สวมเสือ้ส าเร็จรูปท่ีหาซือ้ไดง้่ายตามความตอ้งการ ส าหรบักลุ่มวยัรุน่ก็จะเน่น
การแต่งการตามสมัยนิยมและมีความเป็นแฟรช์ั่นเห็นได้ว่ามีการผสามผสานของการข้าม
วฒันธรรมผ่านการแต่งกาย ส าหรบักลุ่มอาชีพขา้ราชการ ซึ่งจะตอ้งแต่งตามนโยบายของทาง
ภาครฐัท่ีสง่เสริงใหใ้ส่ผา้ไทย ก็จะพบเห็นไดต้ามสถานท่ีราชการ หรือตามวนัประเพณีเทศกาล และ
พิธีทางศาสนา ส่วนในชุมชนรอบนอกเมือง วัฒนธรรมการแต่งกายของผู้ชายจะแต่งตัวง่ายๆ 
ตามปกติท่อนล่างสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสือ้ สวมรองเทา้ฟองน า้ และเม่ือมีงานบุญจะสวม
กางเกงขายาว หรือนุ่งผา้โสรง่สวมเสือ้ มีผา้ขาวมา้คาดเอว ส าหรบัผูห้ญิงนัน้จะแต่งกายโดยการ
สวมเสือ้นุ่งผา้ถงุท่ีทอจากฝ้าย หรือจากไหม ซึ่งผา้ถงุ หรือผา้ซิ่น ก็จะมีความงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์
จากลวดลายท่ีผ่านการทอดว้ยมือ และมีความแตกต่างกันของลวดลายท่ีปรากฎในผา้ถุง หรือ
ผา้ซิ่น การแตง่กายเพ่ือไปรว่มงานบญุท่ีส าคญัในเทศกาลตา่งๆ เรียกวา่ “ชดุเอาบญุ” โดยการสวม
เสือ้สวยงามตามสมยันิยม และนุง่ผา้ไหมมดัหม่ีท่ีสวยงาม  

 
1.3 วฒันธรรมท่ีอยู่อาศยั สถาปัตยกรรม ลกัษณะของชมุชนเมืองจงัหวดัขอนแก่นสิ่งปลกู

สรา้งบา้นเรือนมีความเจริญตามยคุสมยั มีความสะดวกสบาย ผูค้นในชมุชมเลือกท่ีอยู่อาศยัตาม
ความสะดวกสบาย และวิถีชีวิตแบบคนเมือง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามก าลังทรพัยข์องแต่ละ
ครอบครวั ท่ีอยู่อาศยัท่ีพบไดใ้นชุมชนเมือง เช่น คอนโด อาคารพาณิชย ์หมู่บา้นจัดสรร มีเป็น
จ านวนมาก ในเขตชมุชนเมืองสว่นใหญ่กลายเป็นย่านการคา้ ลกัษณะเป็นอาคารพานิชยห์ลายชัน้
อยู่ติดๆ กนัหลายคหูา ชมุชนอยู่กนัอย่างหนาแน่น มีการใชพื้น้ท่ีแทบทกุตารางนิว้ใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ ส าหรบัในส่วนของชมุชนนอกเมืองท่ีอยู่อาศยั ลกัษณะบา้นเรือนยงัพบเห็นเป็นไมย้กพืน้สูง
เหมือนบา้นเรือนในภาคอีสานทั่วไปใตถุ้นบา้น ซึ่งแบบเดิมข้างล่างจะใชป้ระโยชน ์เป็นคอกวัว 
คอกควาย เลีย้งเป็ด ไก่ แตปั่จจบุนัชมุชนรอบเมืองดดัแปลงลกัษณะบา้นเรือนโดยมีการก่ออิฐฉาบ
ปนู เทพืน้ดว้ยคอนกรีต กลายเป็นเรือนแบบอีสานประยุกต ์และบริเวณรอบๆ บา้นยงัคงใชเ้ป็นท่ี
ปลกูผกั ปลกูหม่อน เลีย้งไหม และใชเ้ป็นท่ีไวส้  าหรบัทอผา้ บา้นเรือนของคนทั่วไปแตเ่ดิมนัน้จะไม่
นิยมท ารัว้กัน้บริเวณบา้น ตอ่มาเม่ือรบัอิทธิพลเมืองมากขึน้ก็มีการสรา้งแนวกัน้บริเวณความเป็น
ส่วนตวัมากขึน้ ในส่วนวฒันธรรมความงามของโบราณสถานจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งในการสรา้งวดั 
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หรือ ศาสนสถานอ่ืนๆ สร้างขึ ้นตามอิทธิพลความเช่ือของอาณาจักรล้านช้าง  ลักษณะ
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน เช่น วดัไชยศรี ท่ีมีความโดดเดน่ของภาพจิตกรรมฝาผนงั ตัง้อยู่บา้นสาวะถี 
ต าบลสาวะถี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี  2504 มีอาคารท่ีส าคัญ คือ ศาลาการเปรียญ กุฏิ
พระสงฆ ์พิพิธภณัฑพื์น้บา้น และ สิม หรือ โบสถข์องวดัมีจิตรกรรมฝาผนงั (ฮปูแตม้) เรื่องราวทาง
พทุธศาสนา วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือช่างพืน้บา้น ศิลปกรรมฮปูแตม้ท่ีใช้
ประดับอาคารสิม หรือ โบสถ์เป็นท่ีส าหรับในการศึกษาแล้วนั้น ชาวจังหวัดขอนแก่นยังได้น า
สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมท่ีปรากฏในฮูปแตม้เรื่องสินไซ  มาใช้ในการออกแบบ
ประดบัเสาไฟถนนในจงัหวดัขอนแก่น เสน้ถนนศรีจนัทร ์ก็จะมีรูปภาพสินไซ สีโห รูปของหอยสงัข ์ 
ซึ่งเป็นแนวคิดในการน าเอาสินไซมาใชใ้นการปกครองเมือง และมีโบราณสถานท่ีมีความส าคญั 
และมีประวตัิความเป็นมาสมัยการตัง้เมืองของจังหวดัขอนแก่น วดัท่ีสรา้งในสมัยนัน้ท่ียังคงอยู่
จนถึงปัจจุบันนี ้ มี 4 วัด คือ 1) วัดเหนือ เป็นวัดอยู่ทางด้านเหนือน ้าหรือทางต้นน ้าใช้เป็นท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนา และบ าเพ็ญกศุลส าหรบัเจา้เมืองปัจจบุนั คือ วดัธาตุ 2) วดักลาง เป็นวดัท่ี
อยู่กึ่งกลาง เป็นท่ีส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนา และบ าเพ็ญกศุลของขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ พิธีถือ
น า้พิพัฒนส์ัตยาก็จัดขึน้พิธีขึน้ท่ีวัดกลางแห่งนี ้ปัจจุบันนีว้ัดกลางก็ยังใช้ช่ือเดิมตามท่ีมีมาแต่
โบราณ 3) วดัแขก หรือวดัท่าแขก เป็นวดัท่ีสรา้งไวส้  าหรบัใหพ้ระสงฆ์ หรือ คนตา่งถ่ินไดพ้กัอาศยั 
ประกอบพิธีทางศาสนา และท าบญุในโอกาสตา่งๆ ปัจจุบนั คือ วดัโพธ์ิโนนทนั 4) วดัใต ้เป็นวดัท่ี
สรา้งอยู่ทางดา้นใตข้องตน้น า้ใหเ้ป็นท่ีส าหรบัประชาชนทั่วไปใชป้ระกอบ พิธีทางศาสนา คือ วดั
หนองแวง (พระธาตุ 9 ชัน้) ตัง้อยู่ถนนกลางเมือง ภายในวัดหนองแวงเป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นสถานท่ีบรรจุพระสารีริกธาตุ และรวบรวมคมัภีรท์าง
พระพทุธศาสนา บานประต ูหนา้ตา่ง แตล่ะชัน้แกะสลกัภาพชาดกภาพพทุธประวตัิ ภาพประจ าวนั 
ภาพแกะสลกัรูปพรหม 16 ชัน้ ภาพในพิธีการต่างๆ ภายในฝาผนงัทัง้ 4 ดา้น มีภาพประวตัิเมือง
ขอนแก่น และเป็นหอชมวิวทิวทศันต์วัเมืองขอนแก่นท่ีสวยงามทัง้ 4 ดา้น 

 
1.4 วัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และภูมิปัญญา จากวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัด

ขอนแก่นสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นชุมชน 3 ลกัษณะ ดงันี ้คือ ลกัษณะแรกเป็นชุมชนเมือง อัน
ได้แก่ ตัวอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลความเจริญจากตัวเมืองเข้ามาลักษณะ
ครอบครวัจะเริ่มเป็นครอบครวัเดี่ยวมากขึน้ ความสมัพนัธใ์นครอบครวั และความสมัพนัธร์ะหว่าง
เครือญาติจะเริ่มห่างเหินออกไปเน่ืองจากต้องท างานมากขึน้เพ่ือหารายได้มาเลีย้งครอบครัว
ลกัษณะท่ีสองเป็นชุมชนท่ีอยู่รอบชุมชนเมือง เป็นลักษณะสังคมบา้นกึ่งสังคมเมือง ผูค้นจะอยู่
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อาศยัเป็นกลุ่มแต่ไม่แออดัเท่าในตวัเมือง ลกัษณะท่ีสามเป็นชุมชนนอกตวัเมือง สงัคมส่วนมาก
ยงัคงเป็นสังคมชนบทอีสานโดยทั่วไป ยึดถือฮีตสิบสองคองสิบส่ือย่างเคร่งครดั มีการปฏิบตัิสืบ
ทอดมาสม ่าเสมอทกุปี ในสว่นของวฒันธรรมวิถีชีวิตของผูค้นในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีความโดดเดน่ 
และสืบทอดกันมา คือ การทอผา้เพ่ือใชเ้ป็นเครื่องนุ่งห่ม โดยท่ีผูห้ญิงเม่ือเริ่มโตเป็นสาวจะไดร้บั
การปลกูฝังมาจากผูเ้ป็นแมใ่หรู้จ้กัการปลกูหม่อนเลีย้งไหมเพ่ือน ามาทอเป็นเสือ้ผา้เครื่องนุ่งหม่  ซึ่ง
บริเวณรอบๆ บา้นจะใชเ้ป็นท่ีปลูกหม่อน เลีย้งไหม และใชเ้ป็นท่ีไวส้  าหรบัทอผา้ ชาวบา้นจะใช้
เวลาว่างจากการท านา และการเก็บเก่ียวมาทอผ้าไวใ้ช้ในครวัเรือน หรือทอผ้าเอาไวใ้ชใ้นงาน
ประเพณีตา่งๆ กระทั่งในยคุหลงัๆ มีการน าผา้ท่ีเหลือใชม้าจ าหนา่ย จนหลายพืน้ท่ีการทอผา้กลาย
มาเป็นรายไดห้ลกัแทนการท านาอาชีพแต่ดัง้เดิม เช่น อ าเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น เป็นหนึ่งใน
อ าเภอท่ีขึน้ช่ือเรื่อง “ผา้ไหมมัดหม่ี” และ “ช่างทอผา้” ความเป็นมาเริ่มจากการทอผา้ใชเ้องใน
ครวัเรือน ก่อนจะมีการรวมกลุ่มท าขาย และพัฒนาจนกลายมาเป็น “ผ้าไหมมัดหม่ี” ท่ีโด่งดัง
กระทั่งล่าสุดจังหวัดขอนแก่นไดร้บัการประกาศอย่างเป็นทางการจากสภาหัตถกรรมโลกใหเ้ป็น 
“เมืองแห่งผา้มัดหม่ี” หรือ “นครแห่งผา้มัดหม่ี” โดยในการใหก้ารรบัรองพิจารณาจากขอ้มูลเชิง
ประวัติความเป็นมาของการทอผ้าไหมมัดหม่ี วัตถุดิบท่ีใช้มาตรฐาน และการยอมรับใน “ผ้า
มดัหม่ี” ของเมืองขอนแก่นมีวฒันธรรมการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมมายาวนาน ท าใหปั้จจบุนัเมืองแห่ง
นีเ้ป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบอย่างเสน้ไหมแหล่งใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีศกัยภาพในการ
ปลูกหม่อนเลีย้งไหม ซึ่งมีกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลีย้งไหมเป็นล าดบั 4 ของประเทศ หรือประมาณกว่า 
8,565 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมสาวไหม และ  ทอผ้าไหม 5,152 ราย 
ผูป้ระกอบการทอผา้ไหม 2,382 ราย ผูป้ระกอบการทอผา้ ฟอกผา้ และย้อมสี 644 ราย รา้นคา้
จ าหน่ายผา้ไหม และผลิตภณัฑจ์ากหม่อนไหมท่ีขึน้ทะเบียนไว ้จ านวน 38 รา้น และเป็นแหลง่ผลิต
ผา้ไหมท่ีสามารถผลิตผา้ไหมในแตล่ะปีไดไ้ม่นอ้ยกว่า 150,000 เมตร ว่ากนัว่าการท่ีผา้ทอมือของ
ขอนแก่นเติบโตเป็นเพราะเสน่หข์องไหมมดัหม่ีท่ีแตกตา่งจากท่ีอ่ืน ซึ่งเกิดจากความเฉพาะตวัของ
วิธีการมดัหม่ี และเทคนิคการทอท่ีท าใหเ้กิดเอกลกัษณ ์“ความเป็นชิน้เดียวในโลก”  

 
2. ทนุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์

2.1 วฒันธรรมประเพณี พิธีกรรม ประเพณี และพิธีกรรมของคนจงัหวดัขอนแก่น ในชมุชน
เมืองจะมีความงดงามในช่วงงานบญุสงกรานต ์ซึ่งตน้คณูในจงัหวดัขอนแก่นจะออกดอกสีเหลือง
อรา่มทั่วทัง้เมืองเทศบาลนครขอนแก่น ไดจ้ดังานเทศกาลดอกคณูเสียงแคนขึน้บริเวณบงึแก่นนคร 
มีการจดัการแสดงการละเลน่เพ่ือฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมซึ่งนอกจากจะท าใหช้าวขอนแก่นไดร้บัความ
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สนุกสนานแล้วยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวของจังหวัดขอนแก่น  และ งานไหม หรือ
“เทศกาลไหม ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด” ของจังหวดัขอนแก่น เป็นประเพณีดัง้เดิมของ
กลุ่มวฒันธรรมไท-ลาว การผูกเส่ียว คือ การสญัญาท่ีจะเป็นเพ่ือนรกัรว่มเป็นรว่มตาย โดยมีสกัขี
พยาน การผูกเส่ียวนิยมกระท าระหว่างชายกับชาย หรือหญิงกับหญิงท่ีวัยใกล้เคียงกัน และ
ลกัษณะนิสยัใจคอท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยพ่อแม่ หรือ ญาติผูใ้หญ่จะเป็นผูท้าบทามขอผูกเส่ียวกัน 
เรียกว่า “แฮกเส่ียว” เม่ือตกลงก็จะผูกเส่ียวโดยใชฝ้้ายมงคลผูกขอ้มือของแต่ละคนเพ่ือใหเ้ป็นสิริ
มงคลแก่คูเ่ส่ียว บางแห่งก่อนจะผกูเส่ียวจะจดัพิธีสู่ขวญั ใหศี้ล ใหพ้ร อบรมสั่งสอนใหแ้ก่คูเ่ส่ียวฮกั
นบัถือกัน ตลอดถึงพ่อแม่ พ่ีนอ้ง และวงศาคณาญาติของกัน และกันใหก้ารช่วยเหลือเกือ้กูลกัน
และกนัตลอดไป ทางจงัหวดัไดจ้ดัใหมี้งานประเพณีผดูเส่ียวตัง้แตปี่ พ.ศ.2523 พรอ้มกนังานไหม 
ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหม่ี ได้รบัการรบัรองจากสภา
หัตถกรรมโลก World  Craft  Council (WCC)-UNESCO ให้เป็น “เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้า
มดัหม่ี” ซึ่งเป็นประเพณีท่ีผูค้นทัง้ชมุชนเมือง ชมุชนรอบนอก และชมุชนนอกเมืองใหค้วามรว่มมือ 
และใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก ในส่วนของวฒันธรรมประเพณี หรือพิธีกรรมของชมุชนรอบนอก 
และนอกเมืองนั้น ประเพณี และพิธีกรรมไดร้บัอิทธิพลจากอารยธรรมของอาณาจักรล้านช้าง     
“คะล า” เป็นลกัษณะความผิด บาป ผิดจารีต ไม่เหมาะ ไม่ควร อาจมีโทษมาก หรือนอ้ย หรือไม่มี
โทษ แตไ่ม่เป็นท่ียอมรบัของสงัคม คะล า จึงเป็นหลกัค าสอนท่ีปฏิบตัิกนัมาจนเป็นขนมธรรมเนียม
ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้หา้ม สามารถแบ่งออกกวา้งๆ ได ้3 ลกัษณะ คือ คะล าท่ีสมัพนัธก์บับุคคล คะ
ล าท่ีสมัพนัธก์บัสถานท่ี คะล าท่ีสมัพนัธก์บัเวลา และฮีตสิบสองเป็นพิธีกรรมตามความเช่ือ ซึ่งจะ
หมนุเวียนกนัท าบญุตามเดือนตา่งๆ จนครบสิบสองเดือน ดงันี ้1) ประเพณีเดือนอา้ย บญุเขา้กรรม 
2) ประเพณีเดือนย่ี บญุคนูลาน 3) ประเพณีเดือนสาม บญุขา้วจ่ี 4) ประเพณีเดือนส่ี บญุผะเวส 5)
ประเพณีเดือนห้า บุญสงกรานต์ 6) บุญเดือนหก บุญบั้งไฟ 7) ประเพณีเดือนเจ็ด บุญชละ 8) 
ประเพณีเดือนแปด บญุเขา้พรรษา 9) ประเพณีเดือนเกา้ บญุขา้วประดบัดนิ 10) ประเพณีเดือนสิบ 
บญุขา้วสาก 11) ประเพณีเดือนสิบเอ็ด บญุออกพรรษา 12) ประเพณีเดือนสิบสอง บญุกฐิน 

2.2 วฒันธรรมศาสนา ศาสนาพทุธเขา้มามีบทบาทในชมุชนอีสาน ซึ่งแตเ่ดมิชมุชนมีความ
เช่ือในเรื่องภูมิผี และไดน้  าความเช่ือเรื่องภูมิผีผสมผสานกับพุทธศาสนา อันเป็นลักษณะของ
ศาสนาท่ีชาวบา้นในชุมชนไดก้ าหนดสืบทอดเป็นจารีต ประเพณี เช่น ฮีตสิบสองคองสิบส่ี ท่ีผูค้น
ในสังคมอีสานต้องปฏิบัติตาม เช่น งานบุญข้าวประดับดิน ซึ่งท ากันในเดือน 9 แรม 15 ค  ่า 
ชาวบา้นจะเตรียมอาหารโดยแบ่งอาหารออกเป็นส่ีส่วน ส่วนหนึ่งถวายพระท่ีวดั ส่วนท่ีสองเลีย้ง
ลกูหลานในครอบครวั สว่นท่ีสามแจกญาติมิตรขา้งเคียง ส่วนท่ีส่ีจดัแยกเป็นหอ่ๆ แลว้น าไปไวต้าม
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ตน้ไม้ท่ีวัด หรือท่ีป่าขา้งวดัเพ่ือใหญ้าติท่ีล่วงลับไปแลว้ ในส่วนชุมชนเมืองจะมีอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา โดยเช่ือหลักแห่งการเวียนว่ายตายเกิด บาป บุญ คุณ โทษ และเช่ือว่าถ้าได้
ท าบุญตามหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้เม่ือตายไปแลว้จะไดข้ึน้สวรรคจ์ะไดพ้บกับพระศรี
อริยเมตไตรย และชมุชนเช่ือสายจีนท่ีอพยพเขา้มาท ามาหากินในตวัเมืองขอนแก่น คนจีนเหล่านี ้
ยังคงปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือท่ีสืบทอดมาแต่ครัง้บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน สารทจีน การไหวบ้รรพบรุุษ การจดังานเฉลิมฉลองศาลเจา้ปึงเถ่ากง -
มา่ ซึ่งเช่ือวา่เป็นคนจีนรุน่แรกๆ ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นเมืองไทยเม่ือ 200-300 ปีก่อน 

2.3 วฒันธรรมภาษา ประชากรส่วนใหญ่มีการยา้ยถ่ินฐานมาประกอบอาชีพ หรือธุรกิจ
ของคนภูมิภาคอ่ืนๆ ดว้ยการอยู่รวมกันของในชุมชนเมืองจึงมีการใชภ้าษพดูเป็นภาษาไทยกลาง 
แต่ก็ยังคงพบเห็นบทสนทนาในภาษาอีสานอยู่บา้ง และส่วนชุมชนรอบนอก นอกเมืองผูค้นส่วน
ใหญ่จะเป็นคนพืน้เมืองอีสาน และการพดูภาษาอีสานของคนอีสานในปัจจบุนัปรากฏทัง้ในรูปแบบ
การส่ือสารด้วยภาษาอีสานตลอดบทสนทนา หรือ การสนทนาภาษาอีสานปนกับภาษาอ่ืนๆ 
รวมถึงการสลบัภาษาอีสานกับภาษาไทยกลาง ค าในภาษาอีสานผ่านส่ือมวลชนส่วนกลาง เช่น 
เพลงลกูทุ่งโฆษณา บทสนทนาในละคร ภาษาท่ีคนขอนแก่นใชพ้ดูในชีวิตประจ าวนั เป็นภาษาถ่ิน
อีสานซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกับภาษาลาว วฒันธรรมดา้นภาษาของจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งชุมชนรอบ
นอก นอกเมืองท่ีเป็นคนพืน้ถ่ินจะรูจ้กั “ผญา” เป็นค ารอ้ยกรองท่ีนกัปราชญถ่ิ์นอีสานโบราณใชพ้ดู
อบรมสั่งสอน และ เกีย้วพาราสี ผญาเป็นค าลครูปมาจากค าว่า “ปัญญา” และ “ปรชัญา” ในการ
น ามาใช้ ไดร้บัอิทธิพลมาจากประเพณีความเช่ือ และ ศาสนา เดิมบุคคลท่ีสังคมอีสานให้การ
ยอมรบัจะตอ้งผ่านการขัดเกลาทางสงัคม วรรณกรรมมุขปาฐะประเภทผญา หรือ ค าคม ภาษิต
ทอ้งถ่ินอีสาน แบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้4 ประเภท ดงันี ้1) ประเภทค าสอน เรียกว่า ผญาค า
สอนหรือผญาภาษิต 2) ประเภทเกีย้วพาราสี เรียกว่า ผญาเครือ ผญาย่อย หรือผญาโตต้อบ 3)
ประเภทปริศนา เรียกว่า ผญาปริศนา-ปัญหาภาษิต 4) ประเภทอวยพร เรียกว่า ผญาอวยพร และ
จากวัฒนธรรมภาษา ท่ีมีความโดดเด่นอีกประการหนึ่งคือ หมอล า ซึ่งหมอล ามีตน้ก าเนิดจาก
ลกัษณะ 4 อย่าง คือ การเลา่นิทาน การเวา้ผญา การสตูรขวญั และการเทศน ์การเลา่นิทานนัน้ มกั
ด าเนินเรื่องดว้ยภาษารอ้ยแกว้ แต่ตอนท่ีส าคญั และสะเทือนอารมณ์ ผูเ้ล่ามกัจะเล่าดว้ยส านวน
รอ้ยกรอง ใสอ่ารมณใ์หผู้ฟั้งสะเทือนอารมณ ์จนตอ่มาท านองอ่านหนงัสือนีไ้ดก้ลายมาเป็นท านอง
ล าทางยาวของหมอล าพืน้ และหมอล ากลอน 

2.4 วฒันธรรมความเช่ือ ในชมุชนรอบนอก นอกเมืองคนพืน้ถ่ินอีสานจะมีความเช่ือในการ
นบัถือผี หรือวิญญาณบรรพบรุุษ เชน่ ผีปู่ ตา ผีฟ้า หรือแถน ควบคูไ่ปกบัการนบัถือพระพทุธศาสนา 
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ผีฟ้า หรือแถน ชาวอีสานเช่ือว่าแถนยิ่งใหญ่กว่าผีทั้งหลายมีลักษณะเป็นเทพมากกว่าเป็นผี 
กล่าวคือ เป็นผูส้รา้งโลกสรา้งสรรพสิ่งต่างๆ ในโลก สามารถดบัทุกขเ์ข็ญ จึงมีพิธีกรรมแห่บัง้ไฟ
เพ่ือใหแ้ถนช่วยบนัดาลใหฝ้นตก บางครัง้ก็มีการล าผีฟ้าเพ่ือรกัษาคนป่วย โดยมีความเช่ือว่าโรคท่ี
เกิดจากการกระท าของภูตผีวิญญาณ หรือโรคท่ีหาสาเหตไุม่พบ ญาติพ่ีนอ้งจะหาหมอท า (ธรรม)
มาท าพิธีเชิญพระยาแถนมาช่วยปกป้องคุม้ครองใหค้นป่วยหายจากโรคภัยไขเ้จ็บ และในแต่ละ
หมู่บา้นทางภาคอีสานจะพบ “ดอนปู่ ตา” ซึ่งเป็นท่ีดอนมีตน้ไมใ้หญ่ไม่ไกลจากหมู่บา้นนกั ซึ่งเป็น
ความเช่ือในสงัคมอีสานเก่ียวกบัภูตผีวิญญาณ แมว้่าจะเส่ือมคลายลงไปบา้ง แตก็่ยงัมีปรากฏอยู่
โดยทั่วไป ส าหรบัความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีสามารถใหท้ัง้คณุ  และโทษได ้ 
เช่น ผีปู่ ตา ผีนา (ผีตาแฮก) มเหศักดิ์หลักเมือง ผีบา้นผีเรือน ผีสางนางไม้ ซึ่งพืน้ฐานความเช่ือ
ดงักล่าวสืบเน่ืองมาความเช่ือของบรรพบรุุษเดมิท่ีมีรากเหงา้มาจากสงัคมเกษตรจงึตอ้งท าการไหว้
บวงสรวงเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตในไรน่าเพิ่มพูนขึน้ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล เม่ือพุทธศาสนาเขา้มา
ในชุมชนอีสานความเช่ือในเรื่องผีก็มิไดถู้กท าลายให้หมด ไปแต่ถูกกลืนเขา้ผสมผสานกับพุทธ
ศาสนาอนัเป็นลกัษณะของศาสนาชาวบา้น ซึ่งเป็นตวัก าหนดจารีต ประเพณี และกฎหมายทอ้งถ่ิน 
เช่น ฮีตสิบสองคองสิบส่ีท่ีชนทุกชัน้ในสงัคมอีสานตอ้งปฏิบตัิตาม ผูน้  าชมุชนจะไดร้บัการยอมรบั
จากผูอ้ยูใ่ตป้กครอง ก็ตอ้งปฏิบตัตินใหเ้ป็นไปหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาดว้ย 

 

2.2 สรุปประเดน็รูปแบบภาพยนตรจ์ากทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
กระบวนการผลิต หรือ สรา้งสรรคภ์าพยนตรน์ัน้เนือ้เรื่องมีความส าคญัมากในการกระตุน้

ดงึดดูใจใหผู้ช้มเขา้มาชมภาพยนตร ์และท าใหภ้าพยนตรเ์รื่องนัน้ ประสบความส าเร็จ ส าคญัคือ
ตอ้งมีเนือ้หาท่ีมีความน่าสนใจท าใหผู้ช้มเกิดความบนัเทิงสนกุสนานในการรบัชมมากท่ีสดุ และใน
กระบวนการผลิตภาพยนตรท่ี์ไดม้าตราฐาน และเป็นท่ียอมรบัของระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร ์
โดยจะมีขัน้ตอนในการผลิตภาพยนตรส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้1) ขัน้เตรียมก่อน
การถ่ายท าภาพยนตร ์(Pre-Production) (2) ขัน้ผลิต หรือถ่ายท าภาพยนตร ์(Production) (3) ขัน้
หลังการถ่ายท า หรือล าดบั ตดัต่อภาพยนตร ์(Post-Production) ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้เรื่อง การ
ออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากเอกสาร บทความ
วิชาการ งานวิจยั รวบรวมขอ้มูลกระบวนการผลิตผลงานภาพยนตรส์ัน้ และศึกษาวิเคราะหห์า
รูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชทุ้นวฒันธรรม จากผลงานภาพยนตรไ์ทยช่วงปี พ.ศ.2545-
2555 จ านวน 11 เรื่อง เพ่ือการพัฒนาเพ่ือสรา้งรูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวัด
ขอนแก่น และจากผลการศกึษาดงักล่าวผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร์
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เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งของกระบวนการผลิต การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์และ
เนือ้หาท่ีน าเสนอดา้นทนุวฒันธรรม ท่ีแบง่ตามรูปลกัษณ ์จงัหวดัขอนแก่น โดยการสมัภาษณแ์บบ
เจาะลกึ (In-Depth interview)จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 3 ทา่น ดงันี ้

(1) อาจารยว์ิชิต วฒันานนท ์ผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ผาด าค าไอ 
(2) อาจารยว์รวฒุิ หลกัชยั ผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง ฮกัมั่น พ.ศ.2560 
(3) คณุภวูเนตร สีชมภ ูผูก้  ากบัภาพยนตรไ์ทยเรื่อง รกัหนมูัย้ พ.ศ.2563 
 

 
 

ภาพ 38 สัมภาษณผู้์ก ากับภาพยนตร/์อาจารย ์วิชิต  วัฒนานนท ์
 

(1) ผูก้  ากบัภาพยนตร/์อาจารย ์วิชิต  วฒันานนท ์ (จากการสมัภาษณ)์ 
ส าหรับคุณค่าภาพยนตรใ์นแง่ของผู้ชมท่ีควรจะได้รับคือเรื่องเนื ้อหาท่ีภาพยนตรไ์ด้

น าเสนอ ส่วนในมมุของผูผ้ลิตภาพยนตรค์ณุคา่ของภาพยนตร ์คือ การท่ีไดน้  าเสนอเรื่องราวท่ีรูส้ึก
ว่ามนัเป็นเรื่องท่ีท าให้ผูช้มมีความบนัเทิง  และมีแง่คิดใหก้ับผูช้มไดค้ิดบา้งไม่มากก็นอ้ย มีสาระ 
และคณุค่าในเรื่องท่ีตอ้งการเล่า ซึ่งในเรื่องการวดัคณุคา่ของภาพยนตรอ์าจวดัได้ยาก เพราะเป็น
เรื่องของมุมมองท่ีแตกต่างกัน เช่น คุณค่าของภาพยนตรใ์นมุมผูช้มท่ีมีความหลากหลาย และ
คณุค่าของภาพยนตรใ์นมมุมองของผูผ้ลิตภาพยนตร ์ท่ีเช่ือว่าเรื่องท่ีเล่านั่นมีคณุคา่ โดยสามารถ
ใชว้ิธีการของภาพยนตรม์าเป็นตวัผ่านเพ่ือหารูปแบบในการน าเสนอทัง้ผูช้ม และผูส้รา้งภาพยนตร ์
ส าหรบัแนวคิดในการน าเสนอทุนวฒันธรรมในภาพยนตร์เป็นเรื่องท่ีดีท่ีจะพดูถึงคณุค่าวฒันธรรม 
แต่ส  าหรับกระบวนการผลิตภาพยนตรน์ั้น สิ่งท่ีส  าคัญของการผลิตภาพยนตรไ์ม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตรส์ัน้ หรือภาพยนตรก์ระแสหลกัท่ีฉายในโรงภาพยนตร ์คือเรื่องท่ีจะเล่า ในการเล่า เรื่อง
วฒันธรรมในภาพยนตรบ์นัเทิงอาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อทันที  ถ้าผูผ้ลิตภาพยนตรเ์น้นในเรื่อง
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วฒันธรรมโดยตรง ซึ่งผูผ้ลิตหรือสรา้งภาพยนตรอ์าจตอ้งแฝงเรื่องราวท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมใหอ้ยูใ่น
เส้นเรื่องของวิธีการเล่าของภาพยนตร ์จะตอ้งเล่าออกมาให้ผูช้มภาพยนตรร์บัรู ้แบบไม่ขัดเขิน 
อย่างเชน่ ภาพยนตรเ์รื่อง คนไฟบิน เป็นภาพยนตรอี์สานท่ีเอาวฒันธรรมความเป็นอีสานเขา้มาใน
ภาพยนตร ์สามารถเล่าเรื่องวิถีชีวิตผูค้นอีสานได ้ในภาพยนตรมี์ฉากท่ีแสดงใหเ้ห็นกิจกรรมของ
ชมุชนมีเรื่องวฒันธรรมขา้ว การกินขา้ว และเรื่องของครอบครวัพอ่แมล่กูอยูใ่นภาพยนตร ์ เรื่องของ
วฒันธรรมการเดนิทางของกลุม่นายฮอ้ยท่ีพดูถึงเรื่องความเช่ือ ท่ีไปอยู่ในตา่งถ่ิน หรือสถานท่ีตา่งๆ 
แสดงถึงวิธีการเคารพสถานท่ีส าคญัๆ ตามความเช่ือแบบคนอีสาน รวมถึงเรื่องของการออกแบบ
งานสรา้งในภาพยนตร ์เช่น การแตง่กาย เสือ้ผา้ หนา้ผม อปุกรณป์ระกอบฉากในภาพยนตร ์ก็ดึง
เอาความเป็นวฒันธรรมของผูค้นอีสานออกมาไดอ้ย่างน่าสนใจ และภาพยนตรน์  าเรื่องของ บัง้ไฟ 
ตะไล แอกไถนา เกวียน มาออกแบบเป็นขา้วของเครื่องใชบ้า้ง เป็นอาวุธในการการต่อสูบ้า้ง ซึ่ง
ภาพยนตรไ์มไ่ดช้ปูระเด็นเรื่องวฒันธรรมเป็นหลกั แตมี่การปรบัประยคุใหเ้ขา้กบัการเล่าเรื่องอย่าง
กลมกลืนไปกับเรื่อง ถา้ภาพยนตรเ์ล่าเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับอีสาน ก็จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
บา้นเรือน ลกัษณะชมุชน หรือเห็นลกัษณะของการกินการอยูข่องคนอีสาน การแตง่กาย เป็นตน้   

ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่าเดือน ๑๑ เป็นภาพยนตรท่ี์แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม ท่ีมี
รูปแบบวิธีการเล่าเรื่องวฒันธรรมในภาพยนตรไ์ดอ้ย่างกลมกลืนและสรา้งความบนัเทิงใหก้บัผูช้ม
ไดอี้กดว้ย การเล่าเรื่องวฒันธรรมจะท าให้ภาพยนตรส์นุกไดย้งัไง ซึ่งส่วนใหญ่ภาพยนตรจ์ะสนุก
ดว้ยวิธีการเลา่เรื่อง สว่นเรื่องวฒันธรรมจะตอ้งแฝงอยูใ่นภาพยนตร ์เพ่ือท่ีจะผูช้มภาพยนตรร์บัรูถ้ึง
คณุค่าวัฒนธรรมได ้สามารถน าวฒันธรรมแต่ละทอ้งถ่ินมาน าเสนอก็จะมีภาพยนตรว์ฒันธรรม
ภาคเหนือ ภาคใต ้อย่างภาพยนตรท่ี์น าเสนอวฒันธรรมทางภาคใตเ้รื่อง เทรดิ เป็นเรื่องราวของการ
ร  าโนราห ์ท่ีไดช้มแลว้รูไ้ดเ้ลยว่าเป็นวฒันธรรมภาคใต ้เช่นเดียวกับการแต่งตวัของผูค้น ชุมชนใน
ภาพยนตร ์หรือว่าวฒันธรรมตา่งๆ การพดูการกินการอยู่เหมือนกนัอยู่ในภาพยนตร ์เรื่อง เทริด ได้
เลา่ถึงเรื่องท่ีเป็นวฒันธรรมจดัๆ ซึ่งความบนัเทิงมนัเลยลดนอ้ยลง เพราะฉะนัน้แลว้ในกระบวนการ
ผลิตภาพยนตรใ์นเชิงวฒันธรรมตอ้งผสมกนัใหมี้ความลงตวัไดจ้ะเป็นเรื่องท่ีดีท่ีจะพดูถึงวฒันธรรม
ท่ีปรากฏอยู่ในภาพยนตรอ์ย่างกลมกลืน ส าหรบัผูส้รา้งอาจจะผสมวฒันธรรมเขา้กบัการเล่าเรื่อง
แล้วไม่รู ้สึกว่าโดดจนเกินไป ซึ่งผู้ชมภาพยนตร์ก็จะรับรู ้ได้ ส  าหรับภาพยนตรไ์ทยท่ีน าเสนอ
วฒันธรรมไดอ้ย่างนา่สนใจ ยกตวัอย่างภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัทรานซิสเตอร”์ เราไม่คอ่ยเจอหนงั
ท่ีมนัครบรสแบบนี ้มีเศรา้ มีตลก  มีวิถีชีวิตอยู่ในภาพยนตร ์ถึงแมม้นัจะเป็นวิถีภาคกลางแต่ก็รูส้ึก
ไดว้่าเป็นวฒันธรรม ซึ่งในภาพยนตรน์  าเสนอใหผู้ช้ม วฒันธรรมการใชชี้วิตของคนชนชัน้ล่างท่ีอยู่
ในภาพยนตร ์มีเรื่องการแตง่ตวัการแตง่กาย ซึ่งการแตง่กายท่ีเห็นแลว้รูส้ึกไดว้า่เป็นวิถีชีวิตคนบา้น
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นอก แตพ่ออยูใ่นภาพยนตรรู์ส้กึวา่เป็นการออกแบบดีไซนมี์ความโดดเดน่ เวลามีงานบญุงานวดัใน
ภาพยนตร ์แต่งานวัดในภาพยนตรน์  าเสนอออกมาไม่รกรุงรงั เป็นการออกแบบงานสรา้งของ
ภาพยนตรท่ี์เป็นงานวดัท่ีมีดีไซน ์ฉากงานแตง่งานดมีูดีไซนห์มดเลยจดังานแตง่งานกลางน า้อยา่งนี ้
เป็นไปได ้บรรยากาศของงานแตง่ท่ีเกิดขึน้คือทกุคนก็พายเรือมา ถือถงุใสน่ัน้น่ีมาเป็นของฝากงาน
บุญ  แต่งตวัใส่เสือ้ลายดอกปะแป้งมา เลยรูส้ึกว่าถา้มีการออกแบบงานสรา้งใหมี้ความน่าสนใจ 
และน าเสนอทนุวฒันธรรมความเป็นชมุชน ผสมลงในภาพยนตรแ์ลว้มนัลงตวัมนัดสูนกุ ซึ่งจะตา่ง
กับภาพยนตรย์ุคก่อนๆ เช่น ภาพยนตรข์องคณุเชิด เรื่อง แผลเก่า ยุคนัน้คือจงใจเอาแบบใหเ้ห็น
เลยว่าเปิดเรื่องดว้ยการละเล่นพืน้บา้นอะไรพวกนัน้ไป ก็เป็นวิถีเหมือนกนั แตท่  าไมถึงยกตวัอย่าง
เรื่องมนตร์กัทรานซิสเตอร ์เพราะในปัจจุบนัโลกสมัยใหม่  มนตร์กัทรานซิสเตอร์มีความเป็นแมส
สามารถเขา้ถึงกลุ่มผู้ชมไดเ้ป็นจ านวนมาก และมีดีไซนน์ าเสนอวัฒนธรรมแล้วไม่เชย แต่ก็ไม ่
Realistic เกินไป  
 

 
 

ภาพ 39 สัมภาษณผู้์ก ากับภาพยนตร ์คุณภูวเนตร สีชมพู 
 

(2) ผูก้  ากบัภาพยนตร ์คณุภวูเนตร สีชมพ ู (จากการสมัภาษณ)์ 
คุณค่าของภาพยนตรอ์ยู่ท่ีภาพยนตรเ์รื่องนั้นให้อะไรกับผู้ชมภาพยนตร ์ถ้าภาพยนตร์

สามารถส่ือกบัผูช้มหมู่มาก และคนหมู่มากเขา้ใจภาพยนตรเ์รื่องนัน้ไดใ้นโจทกท่ี์ผูส้รา้งสรรค ์หรือ
ผูผ้ลิตอยากใหเ้ขา้ใจนั่นคือคณุคา่ของภาพยนตร ์ซึ่งภาพยนตรคื์อการเล่าเรื่อง การน าเสนอแนวคิด
ดา้นวฒันธรรมในภาพยนตร ์การน าเสนอนัน้หลกัๆ คือ ภาพยนตรต์อ้งเล่าเรื่อง และแสดงออกถึง
องคป์ระกอบรวมๆ ท่ีผูผ้ลิตภาพยนตรต์อ้งการถ่ายทอดในเรื่องราวดา้นวฒันธรรม ซึ่งอาจมีทัง้เรื่อง
ความรูส้ึก หรือเรื่องของการตดัสินใจ มีการตัง้ค  าถาม แลว้ก็การตอบค าถามในภาพยนตรเ์ป็นเรื่อง
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หลกัๆ คือ องคป์ระกอบการสรา้งภาพยนตร ์สิ่งส าคญัคือเรื่องท่ีตอ้งการเล่า หรือน าเสนอใหผู้ช้ม
เขา้ใจส่ือสารในกลุ่มผูช้มไดม้าก ซึ่งภาพยนตรท่ี์เล่าเรื่องของวฒันธรรมอีสานมีความน่าสนใจอยู่
มากในความเป็นวิถีชีวิต สามารถพฒันาเพ่ือเขา้ตลาดอตุสาหกรรมได ้แลว้ก็ไปถึงระดบัโลกได ้ถา้
ผูผ้ลิตมีคอนเทนตท่ี์ดี ส าหรบัภาพยนตรไ์ทยท่ีน าเสนอวฒันธรรมไดอ้ย่างน่าสนใจภาพยนตร ์เรื่อง 
“มหาลยัเหมืองแร”่ เพราะภาพยนตรเ์ล่าถึงวฒันธรรมการใชชี้วิตของเด็กวยัรุน่คนท่ีเรียนจบแลว้ก็
ไปอยู่ท่ีเหมืองแรท่ี่เป็นเหมืองถ่านหินในไทย และวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตรส์ามารถสรา้งความ
สนกุ ถึงแมป้ระเด็นในภาพยนตรจ์ะไม่ไดเ้ล่าอะไรมากมาย แตภ่าพยนตรส์ามารถสรา้งความสนุก
ชวนติดตามของผูช้มภาพยนตรไ์ดก็้ถือว่าสามารถส่ือสารกบัผูช้มภาพยนตรไ์ด้ แค่การเล่าถึงชีวิต
ผูช้ายคนนึงท่ีเรียนจบแลว้ก็ไม่มีงานท าก็เลยมาท างานท่ีเหมือง วิธีการเล่ากบัความรูส้ึกเล็กๆ  ของ
ตวัละครท่ีมนัเกิดขึน้ในเหมือง ซึ่งมนัท าใหรู้ส้ึกว่ามนัไม่ใช่แคเ่หมือง แตม่นัเป็นครอบครวั  และเป็น
แรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานภาพยนตรไ์ดดี้  

 
 

 
 

ภาพ 40 สัมภาษณผู้์ก ากับภาพยนตร/์อาจารยว์รวุฒ ิหลักชัย 
 

(3) ผูก้  ากบัภาพยนตร/์อาจารยว์รวฒุิ  หลกัชยั (จากการสมัภาษณ)์ 
ภาพยนตรเ์ป็นส่ือท่ีสามารถถ่ายทอด เรื่องราวมุมมองความเป็นตวัเราสงัคม แนวคิดได ้

ผลงานภาพยนตร ์“ฮกัมั่น” เป็นภาพยนตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม เพราะว่าเป็นความตัง้ใจท่ีจะ
น าเสนอวฒันธรรมของภาคอีสาน เพราะว่าผมเป็นคนอีสานเป็นคนบา้นนอก แลว้ผมเป็นคนท่ีชอบ
ศิลปวฒันธรรมมากในภาพยนตรเ์รื่อง “ฮกัมั่น” พยายามหยิบหลายอย่างท่ีมองว่ามันเป็นความ
งาม สอดแทรกใหอ้ยู่ในภาพยนตร ์ส าหรบัแนวคิดในการน าเสนอวัฒนธรรมในภาพยนตร ์การ
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น าเสนอ หรือสอดแทรกวฒันธรรมศลิปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินของอิสาน ใหอ้ยู่ในภาพยนตรด์ว้ยวิธี
แยบยล คือ ไม่ไดน้  าเสนอแบบตรงๆ ตอ้งแอบแฝงไวเ้พ่ือใหเ้กิดมีสนุทรียะ ผูช้มดแูลว้ซึมซบัไปโดย
ไมรู่ต้วั ถา้เม่ือไหรผู่ช้มรูส้กึถกูยดัเยียดเขาอาจจะไม่อยากจะรบั แตถ่า้เกิดสามารถสรา้งใหผู้ช้มรบัรู ้
แบบมีอุบายหน่อย เช่ือว่าผูช้มจะรบัรูไ้ดง้่ายกว่า ซึ่งการพยายามน าศิลปวฒันธรรมมาสอดแทรก
อยู่ในภาพยนตร ์ดว้ยความผมเป็นเด็กบา้นนอก ผมก็อยู่กบัวิถีอีสานมาช่วงเวลานึงแลว้ก็รูส้ึกว่ามี
ความสุขท่ีเห็นวิถีอย่างนั้นไดห้ลายอย่าง เห็นความงามอย่างนั้น ท่ีถูกหลงลืมไป บางอย่างมัน
หายไปเลย ก็พยายามจะดึงกลบัมาโดยผ่านส่ือภาพยนตรเ์พ่ือไปสะกิดใจผูช้มภาพยนตรว์่าจ าได ้
หรือเปล่าวา่เรามีความงามแบบนี  ้วฒันธรรมแบบเก่าๆ มนัเปล่ียนไปหลายๆ อยา่ง และวฒันธรรม
มันก็ช่วยอะไรหลายๆ อย่าง เป็นความดีงาม เป็นการให้เกียรติซึ่งกัน และกัน คือการให้เกียรติ
ผูห้ญิง ถา้ผูช้ายไม่ไปแอบปีนหนา้ต่างนัน้ก็ไม่ใหเ้กียรติกันแลว้ใช่ไหม นั่นคือการใหเ้กียรติผูห้ญิง  
พอ่แมเ่ขาเห็นวา่คนนีม้าเขา้ซอกตรอกออกตามประต ูก็จะใหเ้ป็นการใหเ้กียรตกินัไปอยูท่ี่บา้นเน่ียก็
คือเป็นงานประเพณีก็เป็นอะไร เช่น การเวียนเทียน ไปวดัไปเวียนเทียนก็จะไปรบัท่ีบา้นไปเจอกนัก็
อยู่กับวัดกับวากับศีลธรรม มีแต่ความดีความงามต่อกัน ซึ่งจากสิ่งเหล่านี ้ก็สามารถหยิบตรงนี ้
มาอยุ่ในฉากภาพยนตรไ์ด ้ในการสอดแทรกวฒันธรรมเขา้ไป กลุ่มผูช้มภาพยนตรก็์เป็นสิ่งส าคญั
ในการส่ือสาร อย่างเช่น วยักลางคน วยัผูใ้หญ่ อายุ 40 - 50 ปี ในการผลิตภาพยนตรอ์าจจะตอ้ง
ขดุบางอยา่งท่ีมนัทชั หรือตรงใจกบัเขาขึน้มา   

ลกัษณะของคนอีสานเป็นคนท่ีมีน า้ใจ เวลาท่ีเราไปบา้นเขาจะเรียกกนักินขา้ว “มาเดอ้มา
กินขา้ว” อะไรแบบนีน้ะครบัวฒันธรรมพวกนีดี้หลายอย่างก็เริ่มหายไป เชน่ การแลกเปล่ียนกบัขา้ว
กนั ว่าใครไดไ้ปหาปหูาปลาไดม้าเอาไปส่งกัน วนันีไ้ดป้ลามาใหค้นอ่ืนนะวนันี ้เรามีไก่เอาไก่คืนไป 
แต่ก่อนนีผ้มจะถูกพ่อแม่ใชใ้ห้เอาไปส่งของบา้นนั่นบา้นนีอ้ยู่ประจ าทุกวันนีก็้ยังพอมีบา้งแต่ก็
หายไปเยอะ แต่ก่อนอีสานไม่มีรัว้บา้นเลยจะเดินหากันไดส้ะดวก ไปดทูุกวันนีอี้สานก็เปล่ียนไป
สรา้งรัว้ขึน้มาแลว้ก็ขงัตวัเองไม่เห็นกัน อยู่ใครอยู่มนับางทีการสรา้งรัว้มนัก็เหมือนการปิดกัน้ทาง
วฒันธรรมอย่างหนึ่งการแลกเปล่ียนมนันอ้ยลงนะขาดปฎิสมัพนธก์นั แตก่่อนก็จะมีการไปมาหาสู่
กนัมากกว่าทกุวนันีค้รบั ภาพยนตรไ์ทยท่ีน าเสนอวฒันธรรมไดอ้ย่างน่าสนใจ ภาพยนตร์เรื่อง “ลกู
อีสาน” ของคณุวิจิตร คณุาวุฒิ เป็นภาพยนตรอี์สานท่ีถ่ายทอดไดดี้มาก ในเรื่องของวิถีชีวิต เป็น
วฒันธรรมในสมยันัน้ผมก็ชอบ  หรือภาพยนตรเ์รื่อง “ผูบ้่าวไทบา้น” นีก็้เป็นวิถีชีวิตของคนอีสาน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง “ไทยบ้านเดอะซีรี่ย”์ ก็เป็นภาพยนตรอี์สานท่ีเก่ียวกับวัยรุ่นอีสานในยุค
ปัจจบุนั ก็จะเห็นวยัรุน่อีสานในยคุปัจจบุนัเป็นยงัไง ก็เป็นการสะทอ้นบางอยา่งออกมามนัก็จะเป็น
สิ่งท่ีดแูลว้มนัสวยงามแสดงออกถึงความเป็นอีสานไดดี้ 
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ส าหรบัรูปแบบการน าเสนอภาพยนตรจ์ากทนุวฒันธรรม สามารถสรา้งสรรคเ์รื่องราวนัน้โดย
การคน้ควา้จากทุนวฒันธรรม ท่ีเรียกว่ามขุปาฐะ ขอ้มูลประเภทมุขปาฐะ (Verbal) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี
ใชถ้อ้ยค าเป็นส่ือในการสืบทอด โดยวิธีการบอกเลา่ ซึ่งแบง่แยกยอ้ยตอ่ไปไดอี้ก ดงันี ้ 

1) ค  ากล่าว (Folklore) ซึ่งมีหลายประเภท เช่น ส านวน ค าพังเพย ภาษิต และสุภาษิต ใน
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี ้

ส านวน (2542 : 1187) ถอ้ยค าท่ี เรียบเรียง โวหาร บางทีก็ใชว้า่ส านวน โวหาร เช่น สารคดี
เรื่องนีส้  านวนโวหารดี คดี เช่น ปิดส านวน; ถอ้ยค าท่ีไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รบัใชเ้ป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง 
การแสดงถอ้ยค าออกมาเป็นขอ้ความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ หรือ หนังสือแบบหนึ่ง ๆ ลักษณ
นาม การใชเ้รียกขอ้ความรายหนึ่งๆ เช่น ขอ้ความส านวนหนึ่ง บทความ 2 ส านวน ในคติชนวิทยา
จะใชส้  านวนในความหมายว่าถ้อยค าท่ี เรียบเรียงไม่ถูก ไวยากรณ์ แต่รบัใชเ้ป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง 
เป็นการแสดงถอ้ยค าออกมาเป็นขอ้ความพิเศษของ ภาษาไทย เชน่ กา้มใหญ่ แกเ้ผ็ด เฒา่หวัง ู 

ค าพงัเพย (2542 : 779) ถอ้ยค าหรือขอ้ความท่ี กลา่วสืบตอ่กนัมาชา้นาน แลว้โดยกลา่วเป็น
กลางๆ เพ่ือใหตี้ความเขา้กบัเรื่อง หลวงวิจิตรวาทการไดอ้ธิบายเพิ่มเตมิวา่ ค าพงัเพยคลา้ยสภุาษิต 
เพราะมีลกัษณะติชม หรือแสดงความคิดเห็นด้วย และทองสืบ ศภุะ มารค์ (2512) ใหค้วามเห็นว่า 
ค  าพงัเพยเป็นถอ้ยค าท่ี แสดงความจริง ไม่ไดส้อนโดยตรง อาจเป็นค าพงัเพยแท ้เป็นส านวน หรือ
เป็นค าขวญัก็ได ้เช่น ตวัอย่าง ค าพงัเพยแท ้ไดแ้ก่ พดูไปสองไพเบีย้ นิ่งเสียต าลึงทอง ตวัอย่างค า
พงัเพยค าขวญั ไดแ้ก ่กรุงศรีอยธุยาไมส่ิน้คนดี จงท าดี จงท าดี ชาติเสือตอ้งไวล้าย ชาติชายตอ้งไว้
ช่ือ ตวัอย่าง ค าพงัเพยส านวน (จะมีลกัษณะพูดถึงสภาพการณ์ตา่งๆ ท่ีสะทอ้นภาพสงัคม) ไดแ้ก ่
เป็นหญา้แพรกตอ้งแหลกไปก่อน ภาษิต (2542 : 823) ถอ้ยค า หรือขอ้ความท่ีกลา่วสืบตอ่กนัมาชา้
นานแลว้ มีความหมายเป็นคติ ในทางคติชนวิทยา ตอ้งการในความหมายท่ีเป็นค ากล่าวท่ีเป็นคต ิ
ชวนฟัง จะดีหรือไม่ยงัไม่แน่ เช่น น า้ขึน้ใหร้ีบตกั สุภาษิต (2542 : 1206)  ถ้อยค าหรือขอ้ความท่ี
กล่าวสืบต่อกันมาชา้นานแลว้ มีความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รกัยาวใหบ้ั่น รกัสัน้ใหต้อ่ ในทาง
คติชนวิทยา ตอ้งการความหมายในลกัษณะเป็นขอ้ความท่ี เนน้ค าสอน เป็นความจริงท่ีพิสูจนไ์ด ้
เช่ือถือได ้เป็นขอ้ความท่ีสัน้ๆ แต่กินความลึกซึง้ เช่น แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร น า้เช่ียวอย่าขวาง
เรือ ความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส าเรจ็อยูท่ี่นั่น  

2) นิทาน เป็นค ามาจากภาษาบาลี หมายถึง ค  าเลา่เรื่อง แตน่ิทานในความหมาย ทางคตชิน
วิทยายังมีลักษณะเฉพาะอีก ดังนี ้ นิทานพืน้บา้นหรือนิทานพืน้เมือง ตามแนวคติชนวิทยาจะ
หมายถึงตอ้งเป็น เรื่องท่ีเล่าสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุข
ปาฐะ (Verbal) ปัจจบุนันิทานไดบ้นัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณม์ากขึน้ 
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เรื่องเลา่ ต านานจากบรบิทของพืน้ท่ีท่ีแตกตา่งกนัก็จะมีเรื่องราวตา่งกนัออกไป หรือเรื่องราว
จากความความเช่ือ วิถีชีวิต พิธีกรรมท่ีเกิดขึน้ไดเ้ชน่กนั  

3) บทเพลง (Folksong) ก่ิงแก้ว อัตถากร บอกว่า เพลง (Song) ตอ้งมีเสียงผู้รอ้ง (Voice) 
ประกอบ เป็นสว่นใหญ่ โดยจะมีดนตรี หรือไมก็่ตาม 

ภาษาถ่ิน (Dialect) คือ ภาษาท่ีแตกแยกย้อยออกมาจากภาษามาตรฐานของ ภาคกลาง 
(Standard Dialect) ตามทอ้งถ่ินท่ีอยู่ตามสภาพภูมิประเทศท่ีใกลช้นชาติใดก็รบัเอา อิทธิพลของ
ภาษาชองชาตินัน้มาปะปน ท าให้วงศพัทแ์ละส าเนียงแตกต่างจากภาษามาตรฐาน ภาคกลางใน
ประเทศไทย เช่น ภาคเหนือจะมีภาษาพม่า มอญ ชาวเขาไทใหญ่เขา้มาปนภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ (อีสาน) จะมีภาษาญวน ลาว ฝรั่ งเศส และเขมร เขา้มาปน ภาคใตจ้ะมีภาษามลาย ูชวา เขา้
มาปน บางครัง้ยงัมีภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เขา้มาปนตามกาลสมยัดว้ย เช่น ภาษาทมิฬ อาหรบั 
อียิปต ์และค าท่ีเขา้มาพรอ้มๆ กบัศาสนา ขอ้สงัเกต เม่ือลองเทียบค าภาษาถ่ินทุกภาคของไทย มี
หลายค าท่ีตรงกนั ความหมายอย่างเดียวกัน และหลายค าท่ีออกเสียงต่างกนั ภาษาถ่ินยงัไดร้วม
เอาวฒันธรรมการพดูจา (Folk Speech) และ การตัง้ช่ือ (Naming) เช่น ช่ือบา้นนามเมืองท่ีมีความ
เช่ือเขา้ไปดว้ย วฒันธรรมการพูดจาของชาวบ้าน (Folk Speech) เป็นการพูดของชาวบ้านท่ีพูด 
ตรงไปตรงมา จรงิใจ โดยไม่ไดข้ดัเกลา และไม่สนใจตอ่ระดบัชัน้หรือฐานะของบคุคลในสงัคม เป็น
สิ่งท่ีนา่สนใจ ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมไดจ้ากค าพดูของชาวบา้น โดยอาจน ามาจดัเป็น หมวดหมู ่สิ่ง
เหลา่นี ้อาจสะทอ้นสภาพสงัคมลกัษณะชาวบา้นดา้นจิตใจ คา่นิยม และความ เป็นอยูไ่ด ้

เครื่องแตง่กายพืน้บา้น (Folk Costume) คือ รูปแบบ และสีสนัการแต่งกาย ของชาวบา้นใน
แตล่ะทอ้งถ่ิน ท่ีมีลกัษณะรูปแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของ เสือ้ผา้หรือสิ่งประดบั
อย่างอ่ืนๆ เช่น การแต่งกายของชาวเล การแต่งกายของคนไทยมุสลิม ภาคใต ้การแต่งกายของ
ชาวอีสานหรือการแต่งกายของชาวเหนือ จะมีลกัษณะแตกต่างท าใหรู้ ้ว่าเป็นคนถ่ินใด โดยดไูด้
จากเครื่องแตง่กายพืน้บา้นนีเ้อง 

โภชนาการพื ้นบ้าน (Folk Cookery) คือ อาหารพื ้นบ้านในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีเครื่องปรุง 
รสชาต ิกลิ่น และสีสนัของอาหารไม่เหมือนกนัตามสภาพแวดลอ้มท่ีชาวบา้นอาศยัอยูใ่นถ่ินตา่งๆ 

ประเพณี และพิธีกรรมของชาวบ้าน ประเพณี (Tradition) เป็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ี
กลุ่มคนในสงัคมประพฤติปฏิบตัิสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน และสิ่งท่ีชาวบา้น ประพฤติปฏิบตัิ
นัน้ส่วนใหญ่มาจากความเช่ือ โดยน าความเช่ือนัน้มาปฏิบตัใินรูปของพิธีกรรมบางอย่าง ดว้ยเหตนีุ ้
ประเพณีหลายอย่างจึงมักเก่ียวขอ้งกับพิธีกรรม นักมานุษยวิทยาบางคน บอกว่า การประกอบ
พิธีกรรมคือการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณข์องคนรุน่กอ่นใหแ้ก่คนรุน่ตอ่มา 
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ซึ่ง วิชิต วฒันานนท ์(จากการสมัภาษณ)์ ถา้เราเนน้ในเรื่องวฒันธรรมโดยตรง มันตอ้งมัน

ตอ้งแฝงไปในนัน้ใหม้นัอยูเ่นือ้ท่ีหนงัมนัก าลงัจะเลา่แลว้ใหม้นัอยู่แบบไมข่ดัเขิน อย่างเชน่หนงัเรื่อง  
คนไฟบิน เป็นหนงัอีสานท่ีมนัเอาวฒันธรรมเรื่องของความเป็นอีสานเขา้มาในนัน้ พูดเรื่องวิถีชีวิต  
ในหนงัจะมีฉากท่ีใหเ้ห็นกิจกรรมของชุมชน  มีเรื่องการกินขา้ว  เรื่องของพ่อแม่ลูกอยู่ในนัน้ เรื่อง
ของวฒันธรรมการเดินทางไปในท่ีตา่งๆ ของกลุ่มนายฮอ้ยท่ีพูดถึงเรื่องความเช่ือ พอไปอยู่ในต่าง
ถ่ินต่างท่ีเขาจะมีวิธีการเคารพสถานท่ีอะไรพวกเนีย้รวมถึงเรื่องของการแต่งตวัการแต่งกายท่ีมัน
เกิดขึน้ในหนงั อุปกรณป์ระกอบฉากในหนงั เอาเรื่องของบัง้ไฟเอาเรื่องดีไซนข์องแอกไถนา เรื่อง
ของเกวียนมาใช ้ซึ่งหนงัก็ไม่ไดช้ปูระเด็นเรื่องวฒันธรรมพวกนีม้าก แต่ใหม้นักลืนไปกบัเรื่องราวว่า
เรื่องมนัเกิดขึน้ท่ีอีสานมนัจะตอ้งเห็นลกัษณะบา้นเรือน เห็นลกัษณะชุมชน เห็นลกัษณะของการ
กินการอยู่ของคนอีสาน การแต่งกายอะไรพวกนัน้เป็นตน้ เช่นเดียวกับ วรวุฒิ หลักชัย(จากการ
สมัภาษณ)์ ผมพยายามอยู่เสมอท่ีจะสอดแทรกวฒันธรรมศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินของผมของ
อีสานเรา เอามาอยู่ในหนงัดว้ยวิธีอย่างแยบยล แยบยลคือผมไม่ไดน้  าเสนอแบบตรงๆ ผมแอบแฝง
ไวเ้พ่ือใหม้นัมีสนุทรีย ดแูลว้ใหเ้ขาซึมซบัไปโดยไม่รูต้วั ถา้เชาถกูยดัเยียด เขาอาจจะไม่อยากจะรบั  
แต่ถ้าเกิดเราให้เขารบัรูแ้บบมีอุบายหน่อย ผมเช่ือว่าเขาจะรบัไดง้่ายกว่า ผมก็พยายามจะน า
ศลิปวฒันธรรมมาสอดแทรกอยูใ่นหนงั 

อีกส่วนของการเตรียมการถ่ายท าภาพยนตร ์คือการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ในการ
วางแผนเพ่ือใหที้มงานเห็น และเขา้ใจภาพตรงกันในภาพยนตร์ การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร์
เกิดขึน้จากประสบการณ์การท างานในสายวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ การสรา้งภาพยนตรใ์หมี้ความ
สวยงาม มีความสมจริง สามารถสรา้งความรูส้ึกให้กับภาพยนตรแ์ละแทนค่าความหมายใน
ภาพยนตร ์งานออกแบบงานสรา้งประกอบดว้ยศิลปะหลายแขนง เช่น งานสถาปัตยกรรม งาน
ประติมากรรม งานเขียนภาพ การออกแบบเครื่องแต่งกายรวมทัง้ความรูด้า้นประวตัิศาสตร์ศิลป์
สรา้งใหเ้กิดความเป็นเอกลกัษณใ์นภาพยนตรไ์ทย ซึ่งจากแนวคดิในการน าเสนอภาพยนตรจ์ากทนุ
วฒันธรรมสามารถส ารวจ หรือศึกษาเพ่ือใชใ้นการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรไ์ดเ้ป็นอย่างดี 
เช่นเดียวกับ วิชิต วัฒนานนท์ (จากการสัมภาษณ์) ในเรื่อง ผาด าค าไอ่ ก็จะพูดถึงเรื่องของ
วฒันธรรมทางดา้นภาษา เรื่องนี ้ผาด า ค าไอ่ คือพ่ีหม ่าเป็นโปรดิวซ ์พ่ีหม ่าเขาอยากใหห้นงัเรื่องนี ้
พดูภาษาภูไท ก็เลยเอาภาษาภูไทมาใส่ในหนงัมาใส่ในตวัละครตวัละครทุกตวัก็จะพูดภาษาภูไท  
ซึ่งหนังอีสานก็จะพูดภาษาอีสานท่ีเป็นอีสานกลางท่ีเราเห็นกันทั่วไป แต่เรื่องนีม้ันหยิบเอาเรื่อง
ภาษาภูไทมาใสใ่นนี ้ อีกอยา่งนึงท่ีส  าคญัคือดา้น Production Design เอาเรื่องของลายผา้ ลายผา้
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อีสานมาใส่ในการดีไซนแ์พทเทิรน์ตดัเย็บเสือ้ผา้ของตวัละคร ถา้ไดด้ตูอนในหนงัตอนหนงัฉายจะ
เห็นวา่เสือ้ผา้ทกุตวัละครในหนงั มนัเอามาจากเอาลายผา้ท่ีเป็นภาพภูไท เอาลกัษณะการยอ้มเขา้
มาใส ่แตด่ว้ยความท่ีเป็นหนงับนัเทิงมนัจะไมไ่ดพ้ดูประเดน็เรื่องนีเ้ป็นหลกั 
 
รูปแบบการพฒันาภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม 
 การศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม จากผลงานภาพยนตรไ์ทย 
ผูว้ิจยัไดพ้บลกัษณะการแสดงออกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคณุคา่ทนุวฒันธรรม แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนแรกการน าเสนอทางดา้นภาพ  วิเคราะหต์ามแนวคิด เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์,2554 ในการ
ออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์การตีความบทภาพยนตร ์ตระกูลของภาพยนตร ์การคน้ควา้ขอ้มูล 
แนวทางการออกแบบ หลกัการออกแบบสถานท่ี และฉากในภาพยนตร ์และสว่นท่ีสองการน าเสนอ
ดา้นเนือ้หา หรือการเล่าเรื่อง จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์พบว่าการพัฒนา
รูปแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม โดยการน าเสนอผ่านองคป์ระกอบการเล่าเรื่อง พบ
ลักษณะของการเล่าเรื่องจากทุนวัฒนธรรม เช่น วรรณกรรมมุขปาฐะ ความเช่ือ ผญาภาษิต 
ลกัษณะดงักล่าวสามารถน าไปพฒันาเพ่ือใชใ้นการเล่าเรื่องของภาพยนตรไ์ด้ ผูว้ิจยัจึงไดรู้ปแบบ
ภาพยนตร์โดยใช้ทุนวัฒนธรรม ประกอบด้วย คุณค่าทุนวัฒนธรรมแบ่งตามรูปลักษณ ์
องคป์ระกอบการเลา่เรื่อง และการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ดงันี ้
 

 
 

ภาพ 41 รูปแบบการพัฒนาภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม 
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จากรูปแบบการพฒันาภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม ขัน้ตอน หรือกระบวนการท างานท่ี
เป็นระบบมีความส าคญัต่อการผลิตภาพยนตร ์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตรข์นาดสัน้ หรือภาพยนตร์
กระแสหลกัก็ตาม ในกระบวนการผลิตภาพยนตรท่ี์ไดม้าตรฐาน และใชจ้ริงในระบบอุตสาหกรรม
ภาพยนตรท่ี์ไดม้าตรฐาน จะประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอนดว้ยกนั ดงันี ้1) ขัน้เตรียมก่อนการถ่ายท า
ภาพยนตร ์(Pre-Production) 2) ขัน้ผลิตด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร ์(Production) 3) ขัน้หลัง
การถ่ายท า หรือล าดบั ตดัต่อภาพยนตร ์(Post-Production) ซึ่งจากกระบวนการ 3P ท่ีใชใ้นการ
ผลิตภาพยนตรอ์ย่างเป็นระบบแลว้นัน้ จากการศกึษาวิจยัในการพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จาก
ทนุวฒันธรรม ผูว้ิจยัไดส้รา้งรูปแบบภาพยนตรโ์ดยใชทุ้นวฒันธรรมในการน าเสนอใหเ้กิดการรบัรู ้
คณุคา่ทนุทางวฒันธรรม สรุปแบง่เป็นกระบวนการไดด้งันี ้ 

 

 
 

ภาพ 42 กระบวนการออกแบบผลิตภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม 
 

กระบวนการพฒันาและออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ใน
การศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดก้ าหนดขัน้ตอนวิธีการท างานใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคใ์นการศกึษา และ
ไดม้าตราฐานในระบบการผลิตผลงานภาพยนตรส์ัน้ ได ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1.การคน้ควา้ (Research) 
 2.การเตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 
 3.ขัน้ตอนการถ่ายท า (Production) 
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 4.ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) 
 5.ขัน้ตอนน าเสนอผลงาน (Present) 
 
1.การคน้ควา้ (Research)  
กระบวนการนีเ้ป็นการศกึษาขอ้มลู หรือประเด็นของสิ่งท่ีตอ้งการน าเสนอ หรือเล่าเรื่อง ใน

ครัง้นีผู้้วิจัยไดก้ าหนดเป็นรูปแบบของภาพยนตรจ์ากทุนวัฒนธรรม สิ่งท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
ขัน้ตอนนีคื้อแนวคิดคณุค่าทุนวฒันธรรมโดยแบ่งตามรูปลกัษณ์ แบบมีรูปลกัษณ์ และแบบไม่มี
รูปลักษณ์ จากแนวคิดดงักล่าวเม่ือพิจารณาแลว้จะพบส่วนประกอบ และความน่าสนใจในการ
น าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบของกระบวนการผลิตภาพยนตร ์เช่น ทุนวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ ์
ไดแ้ก่ อาหารการกิน วิถีชีวิต เสือ้ผา้การแต่กาย ท่ีอยู่อาศยัอาคารสถานท่ี เป็นตน้ สิ่งเหล่านีจ้ะ
สามารถน าไปเป็นแนวคิดในการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรไ์ด้ ออกแบบซีนดีไซตไ์ด้และ
ออกแบบมุมภาพได้ ส่วนความส าคัญของการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์คือ การวางแผน
เพ่ือให้ทีมงานเห็น และเข้าใจภาพรวมของภาพยนตรต์รงกัน ส าหรับการออกแบบงานสรา้ง
ภาพยนตร์นั้นต้องมีความเข้าใจในงานภาพยนตร ์เช่น ตระกูล  แนวคิด การออกแบบ การ
ตีความหมาย และตอ้งอาศยัประสบการณก์ารท างานในสายวิชาชีพท่ีตอ้งออกแบบควบคมุความ
สมจริงของภาพยนตรแ์ลว้ ยงัตอ้งสรา้งความงานทางสุนทรียใหเ้กิดแก่ผูช้มภาพยนตรอี์กดว้ย ซึ่ง
จะเป็นสิ่งท่ีสามารถสรา้งความรูส้ึกใหก้บัผูช้มภาพยนตร ์และสรา้งความหมายในภาพยนตร ์งาน
ออกแบบงานสรา้งประกอบดว้ยศิลปะหลายแขนง เชน่ งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม งาน
เขียนภาพ การออกแบบเครื่องแตง่กายรวมทัง้ความรูด้า้นประวตัิศาสตรศ์ิลป์สรา้งใหเ้กิดความเป็น
เอกลักษณ์ในภาพยนตร์ท่ีต้องการน าเสนอ จากผลการวิจัยกระบวนการค้นคว้า (Research) 
การศึกษาหาขอ้มูลมีความส าคัญต่อกระบวนการเตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) ซึ่ง
สามารถเป็นกรอบในการสรา้งรูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรมไดง้่าย และมีความชดัเจนใน
การด าเนินการในขัน้ตอนล าดบัต่อไป ส าหรบัทุนวฒันธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ ไดแ้ก่ ประเพณี 
ศาสนา ภาษา และความเช่ือ ทนุวฒันธรรมลกัษระนีผู้ผ้ลิตภาพยนตรส์ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวคิด
ขององคป์ระกอบการเล่าเรื่องในภาพยนตร ์ซึ่งอาจจะอยู่ใน โครงเรื่อง ความขดัแยง้ แก่นเรื่อง ใน
ตวัละคร ในฉาก หรือเป็นมมุมองในการเลา่เรื่องก็ไดเ้ชน่กนั  
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2.การเตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production)  
การเตรียมขอ้มูลการก าหนดหรือเคา้โครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกับสถานท่ีถ่าย

ท า ประชุมวางแผนการผลิต การเขียนสคริปตก์ารจัดเตรียมวสัดอุุปกรณก์ารถ่ายท า อุปกรณก์าร
บนัทึกเสียงหอ้งบนัทึกเสียง หอ้งตดัต่อ อปุกรณป์ระกอบฉาก อุปกรณแ์สง การเตรียมทีมงานทุก
ฝ่าย การผลิตท าได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึน้ดังนั้นขั้นตอนของการเตรียมงานเป็นขั้นตอนท่ี
ผูอ้  านวยการสรา้ง หรือนายทนุหนงัสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ี
มีสว่นอยา่งมากท่ีจะชีเ้ป็นชีต้ายไดว้่าหนงัจะออกมาดี หรือ ไม่ และเป็นช่วงท่ีหนงัเริ่มก่อเคา้เป็นรูป
เป็นรา่งจากเรื่องท่ีไดร้บัการอนุมัติสรา้งจากนายทุน ไม่ว่าผูผ้ลิตมีความตอ้งการสรา้งภาพยนตร์
ประเภทใด เช่น ภาพยนตรแ์นวดราม่า โรแมนติก ตลก ซึ่งจะตอ้งมีความเขา้ใจการเล่าเหตกุารณ์
อย่างไร เช่น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เพ่ือท่ีผูผ้ลิตภาพยนตรจ์ะไดน้  าไปสู่กระบวนการพฒันา
บทภาพยนตร ์และตรวจสอบมิติของตัวละคร เหตุการณ์ วันเวลา และความสมเหตุผลในการ
ด าเนินเรื่องของภาพยนตร ์

ในขัน้ตอนนีคื้อจุดเริ่มตน้ของการท างานหากมีการวางแผนเตรียมงานไว้ดีมีรายละเอียด
ขัน้ตอนวิธีการท างานชดัเจน แมจ้ะตอ้งใชง้บประมาณใชเ้วลามากกวา่ ขัน้ตอนอ่ืนๆ ก็คุม้คา่ เพราะ
จะท าใหก้ารท างานในขัน้ตอนอ่ืนๆ สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาตา่งๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยมีรายละเอียด
ในแตล่ะหวัขอ้ดงันี ้

การวางแผน (Plan) คือการก าหนดทิศทางขั้นตอนในการท างานว่าจะท าอะไร จะท า 
อย่างไร จะไดอ้ะไรเป็นการตัง้ค  าถาม และ หาค าตอบหาขอ้สรุปใหใ้กลเ้คียงกบัค าถามไดม้ากท่ีสดุ 
โดยมีหวัขอ้ไวค้  าถามหลกัๆ 7 หวัขอ้คือ 5W+2H ดงันี ้

(1) ก าหนดวตถัปุระสงคท์ าไมจงึตอง้ทา (Why) เพ่ือระบสุิ่งท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจน 
สามารถน าไปปฏิบตัไิด ้มีขอบเขตในการด าเนินงาน 
(2) ก าหนดเปา้หมาย จะท าอะไร (What) ก าหนดเพ่ือเป็นการคาดหวงัผลส าเรจ็ไว ้
ลว่งหนา้ทัง้ในดา้นปรมิาณ และคณุภาพ 
(3) จดัล าดบัขัน้ตอนการท างาน จะท าเม่ือไร (When) ก าหนด ระยะเวลาการท างานแตล่ะ

ขัน้ตอน ตัง้แตเ่ริ่มตน้จนถึงขัน้ตอนสดุทา้ย (วนั เดือน ปี) 
(4) ก าหนดวิธีการท างาน จะท าอย่างไร (How) ระบุรายละเอียด ในแต่ละกิจกรรมว่า

จะตอ้งท าอยา่งไร เขียนไวใ้หล้ะเอียดเพ่ือสะดวกตอ่การน าไปปฏิบตัจิรงิ 
(5) ก าหนดสถานท่ี ท่ีไหน (Where) จะผลิตรายการ (ถ่ายท า) ในสถานท่ี หรือนอกสถานท่ี 

ท่ีไหนบา้ง (ระยะทางใกล ้หรือ ไกล) ตดัตอ่ท่ีไหน เสรจ็แลว้จะน าไปเผยแพรท่ี่ไหนบา้ง 
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(6) ก าหนดผูร้บัผิดชอบ แต่ละขัน้ตอน ใคร (Who) มอบหมายในแต่ละกิจกรรมระบหุนา้ท่ี
ขอบเขตในการท างานใหช้ดัเจน โดยค านึงถึงคณุภาพของงาน และความรูค้วามสามารถของคน
อยา่ใหค้นลน้งาน (คนมากกวา่งาน) 

(7) ก าหนดงบประมาณค่าใชจ้่าย เท่าไร (How much) คิดใหล้ะเอียดแมใ้นส่วนปลีกย่อย
อ่ืนๆ ท่ีอาจคาดไมถ่ึงก็ตอ้งคดิเผ่ือไว ้

3.ขัน้ตอนการถ่ายท า (Production) 
 เป็นขัน้ตอนการด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร ์หรือท่ีเรียกกันว่า “ออกกอง” ในขัน้ตอนนี้
จะป็นการท างานรว่มกบัทีมงานหลายฝ่าย โดยจะมีทีมงานหลกั ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัภาพยนตร ์ชา่งภาพ
(ตากล้อง) ทีมอุปกรณ์ชุดไฟ ทีมบันทึกเสียง ทีมก ากับศิลป์ ช่างแต่งหน้า ท าผม รวมทั้งการ
บันทึกเสียงตามท่ีก าหนด ขั้นตอนนี้อาจมีการถ่ายท าแก้ไขหลายคร้ังจนเป็นท่ีพอใจ(Take) 
นอกจากนีอ้าจจ าเป็นตอ้งเก็บภาพ เสียงบรรยากาศทั่วไป ภาพเฉพาะมุมเพิ่มเติมเพ่ือใชใ้นการ
ขยายความ (Insert) เพ่ือใหผู้ช้มภาพยนตรไ์ดเ้ห็น และเขา้ใจรายละเอียดมากยิ่งขึน้ 
 4.ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) 

เป็นขัน้ตอนการเรียบเรียงล าดับภาพ และเสียงเข้าไวด้ว้ยกันตามบทภาพยนตร ์ซึ่งขั้น
ตอนนีจ้ะเป็นเหมือนการประกอบสิ่งต่างๆ ท่ีได้ถ่ายท า บันทึกเสียง กราฟิก หรือเทคนิคพิเศษ
ทางดา้นภาพ น าเอาสิ่งเหล่านัน้มาประกอบเขา้ดว้ยกนัผ่านโปรแกรมท่ีใชส้  าหรบัตดัตอ่ภาพยนตร ์
และโปรแกรมท่ีใช้ส  าหรบัตกแต่งแก้ไขเรื่องของไฟลเ์สียงในภาพยนตร ์การบันทึกเสียงในห้อง
บนัทึกเสียงเพิ่มเติมอีกก็ไดอ้าจมีการน าดนตรีมาประกอบเรื่องราวเพ่ือเพิ่มอรรถรสในการรบัชม
ยิ่งขึน้ และในส่วนสดุทา้ยคือโปรแกรมส าหรบัปรบัแกสี้ ความสว่าง ความเขม้ของแสง เป็นตน้ ซึ่ง
ในขัน้ตอนนีจ้ะช่วยสรา้งความสมบรูณ์ใหก้ับภาพยนตร ์เพ่ือใหผู้ช้มภาพยนตรเ์ขา้ถึงบรรยากาศ 
ความรูส้กึของเรื่องท่ีเลา่  

5.ขัน้ตอนน าเสนอผลงาน (Present) 
เป็นขัน้ตอนการน าเสนอเผยแพรผ่ลงงานภาพยนตรต์อ่สาธารณะ โดยมีการจดัฉายในโรง

ภาพยนตร ์หรือหอ้งส าหรบัฉายภาพยนตร ์และเผยแพรท่างส่ือออนไลนส์าธารณะเพ่ือประเมินการ
รบัรู ้และความพึ่งพอใจ พรอ้มรบัฟังความคดิเห็นจากผูช้มภาพยนตร ์
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ภาพ 43 สรุปกระบวนการออกแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม 
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แนวคิดโครงสร้างการเล่าเร่ือง 
การเล่าเรื่องในภาพยนตรน์ัน้เป็นการเล่าเรื่องผ่านสถานท่ี ท่วงท่าของตวัละคร และมุมกลอ้ง ซึ่ง
ชว่ยใหก้ารเลา่เรื่องด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง ซึ่งสามารถสรุปเกณฑไ์ด ้ดงันี ้ 

1.โครงเรื่อง (Plot) นบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของเรื่อง เน่ืองจากเป็นการล าดบัเหตกุารณ์
ในเรื่อง อยา่งตอ่เน่ือง โดยพฒันาจากความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้  

2.ความขัดแยง้ (Conflict) เป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจเรื่องราวไดก้ระจ่างชัด
ยิ่งขึน้เพราะ แทท่ี้จรงิแลว้คือการสานเรื่องราวบนความขดัแยง้นั่นเอง  

3.แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลัก หรือ ความคิดรวบยอด ท่ีเจ้าของเรื่อง
ตอ้งการน าเสนอ ซึ่งผูร้บัสารสามารถคน้พบความหมายหรือใจความส าคญัของเรื่องไดจ้ากการ
สงัเกตอุงคป์ระกอบตา่งๆ ในการเลา่เรื่อง เชน่ ตวัละคร บรรทดัฐานและคา่นิยม เป็นตน้  

4.ตวัละคร (Character) หมายถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัเรื่องราวในเรื่องเล่า 
นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงบุคลิกลกัษณะของตวัละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปรา่งหนา้ตา หรืออุปนิสยัใจ
คอของตวัละครดว้ย โดยตวัละครแตล่ะตวัแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีบง่บอกถึงนิสยัของตวัละคร รวม
ไปถึงพฒันาการของตวัละครดว้ย 

5.ฉาก (Setting) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของเรื่องเล่าทกุประเภท เพราะเหตกุารณ์ และ
ตวัละครไม่สามารถด าเนินไปโดยปราศจากพืน้ท่ีได ้ดงันัน้ ฉากมีความส าคญัในการรองรบัและ
สรา้งความตอ่เน่ืองของเหตกุารณอี์กทัง้ยงัสามารถบง่บอกถึงความหมายบางอยา่งของเรื่อง หรือ ผู้
ก ากบั ตลอดจนการกระท าของตวัละครไดด้ว้ยฉากก็คือสถานท่ีท่ีเกิดเหตกุารณข์ึน้ในเรื่อง ซึ่งการ
สรา้งฉากตอ้งใหร้ายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม เพ่ือใหผู้ช้มเกิดคลอ้ยตามและ
เช่ือว่าเร่ืองน้ันเกิดขึน้จริงในภาพยนตรบ์างเร่ือง ผูก้  ากบัพยายามใหฉ้ากในเรื่องเป็นโลกจ าลองซึ่ง
จ  าลองสถานการณท่ี์คนเราเองอาจเผชิญไดใ้นโลกแหง่ความเป็นจรงิ 

6.มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์เขา้ใจพฤติกรรม
ของ ตวัละครในเรื่องผา่นสายตาของตวัละครตวัใดตวัหนึ่ง หรือหมายถึง การท่ีผูเ้ลา่มองเหตุการณ์
จากวงในใกลช้ิด หรือจากวงนอกในระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละจดุยืนมีความเช่ือท่ีต่างกัน จดุยืนในการ
เลา่เรื่องมีความส าคญัตอ่การเลา่เรื่อง 
 
แนวคิดคุณค่าทุนวัฒนธรรม 
จากแนวคดิ Throsby (2001; 46) แบง่คณุคา่ทนุวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ทุนวัฒนธรรมท่ีมีรูปลักษณ์ (Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด 
ผลงานทางศิลปะ ภาพเขียนรูปป้ันทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัไดนี้ไ้มไ่ดถ้กูจากดัในรูปแบบเฉพาะมรดก
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ทางวัฒนธรรมเท่านัน้แต่ยังขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพหรือสิ่งท่ีมนุษยส์รา้งขึน้เช่นอาคาร
สิ่งประดษิฐ์ทนุวฒันธรรมรูปแบบนีส้ามารถสกึหรอผผุงัไดถ้า้ไมไ่ดร้บัการดแูลรกัษาและสามารถวดั
มูลค่าในรูปของเงินไดไ้ม่ว่าจะเป็นตัววัตถุเองหรือการบริการท่ีใชว้ัตถุนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ใหบ้รกิาร 

2. ทุนวัฒนธรรมท่ีไม่มีรูปลักษณ์ (Intangible Culture) เป็นทุนท่ีอยู่ในรูปของทรพัยส์ิน
ทางปัญญา ไดแ้ก่ความคิดการปฏิบตัิ ความเช่ือและคา่นิยมท่ีแบง่ปันระหวา่งสมาชิกในชมุชน เช่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมศลิปะการแสดง เพลงงานวรรณกรรมนิทานต านานพืน้บา้นดนตรี
เป็นตน้ถึงแมว้่าทุนวฒันธรรมจะแบ่งเป็นทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัไดแ้ละทนุวฒันธรรมท่ีสมัผสัไม่ได้
แต่ทนุวฒันธรรมทัง้สองประเภทนีมี้ความสมัพนัธกันเน่ืองจากสิ่งท่ีสมัผสัไดม้กัมีความหมายหรือ
คณุคา่อยู่เบือ้งหลงันอกจากนีท้นุวฒันธรรมในสองรูปแบบนีส้ามารถปรากฏไดใ้นทกุช่วงของเวลา
ในฐานะทนุคงคลงั (Capital Stock) ซึ่งมีมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรแ์ละคณุคา่ทางวฒันธรรม โดยชยั
อนนัต ์สมทุวณิช, 2540 ไดเ้รียกทนุคงคลงันีว้า่ วฒันธรรมคงคลงั (CulturalStock)  
 
แนวคิดออกแบบงานสร้างภาพยนตร ์

โดยผสมผสานแนวคิดของ โรเบริต์ ออลสนั (Robert Olson), วินเวนท ์โล บรุตโต (Vincent 
Lo Brutto) และปกรณ ์พรหมวิทกัษ์ ซึ่งสรุปไดว้่าสิ่งท่ีมีผลต่อการวางแนวคิดในการออกแบบงาน
สรา้งมีดังนี ้ การตีความบทภาพยนตร์ ตระกูลของภาพยนตร  ์การค้นคว้าข้อมูล แนวทางการ
ออกแบบ หลกัการออกแบบสถานท่ี และฉากในภาพยนตร ์(เขมพทัธ ์พชัรวิชญ,์2554) 
 
2.3 รูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น  

ภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ าไดไ้หม เป็นส่วนหนึ่งของการวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบภาพยนตร์
สั้น จากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการทดลองหารูปแบบ
แนวคิดในการน าเสนอใหเ้กิดการรบัรูค้ณุคา่ทางวฒันธรรม และสามารถเป็นแนวทางและรูปแบบ
ในการคิดสรา้งสรรคใ์นกระบวนการผลิตภาพยนตรส์ั้นแนวทางวัฒนธรรม ซึง้ผู้วิจัยได้ล  าดับ
แนวคดิ และกระบวนการผลิตภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม ในองคป์ระกอบส าคญัไดด้งันี ้

ผลการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ  าไดไ้หม 
จากการศกึษาขอ้มลู และเอกสาร สรุปเป็นรูปแบบของภาพยนตรส์ัน้ ตระกลูดราม่าโรแมน

ตกิ ซึ่งมีการออกแบบงานดา้นภาพ มมุกลอ้ง และการถ่ายภาพเนน้องคป์ระกอบภาพท่ีแสดงความ
งามของฉากบรรยากาศ แตล่ะสถานท่ีในภาพยนตร ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการจงูใจของผูช้ม
ภาพยนตรเ์ห็นความงามของสภาพแวดลอ้มของจงัหวดัขอนแก่น  
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การเตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production)  
เม่ือสรุปแนวคิดในการเล่าเรื่องไดแ้ลว้นั้นจะไดบ้ทภาพยนตรท่ี์พัฒนาจนเสร็จสมบรูณ ์

ขัน้ตอนล าดบัต่อไปจึงน าบทภาพยนตรม์าออกแบบ และจดัเตรียมรายละเอียดงานในส่วนต่างๆ 
ซึ่งแบง่ขัน้ตอนการด าเนินงานไดด้งันี ้
 
แนวคิดภาพยนตรส์ัน้:  

เน่ืองจากความเจริญในปัจจบุนัสภาพสงัคม ความเป็นอยูข่องผูค้น มีความสะดวกสะบาย
ในการใชชี้วิตมากยิ่งขึน้ ผูค้นจึงมีความตอ้งการมากขึน้ ใหค้วามส าคญัในคณุค่ากบัวตัถุมากขึน้ 
ในบางเวลาท่ีมีความตอ้งการไขวค่วา้มากจนเกินไปก็อาจท ารา้ยสิ่งตา่งๆ รอบขา้งไปโดยไมรู่ต้วั ซึ่ง
บางทีสิ่งท่ีเรามุ่งหวงัอาจท าใหเ้ราหลงลืมความเป็นมนษุย ์ความเห็นอกเห็นใจ การชว่ยเหลือซึ่งกนั
และกันหากหนักลบัมามองสิ่งรอบขา้ง อาจจะพบความงามในการกลบัมามองหาคณุค่าในสิ่งท่ี
เป็นอยู่ปัจจุบนั หรือช่วงเวลาท่ีผ่านมาในอดีตท่ีท าใหเ้ราเคยรูส้ึก หรือสมัผสั ถึงแมว้่ากาลเวลาจะ
เปล่ียนแปลงไป สภาพสงัคมจะกา้วไปไกล แต่สิ่งท่ีเป็นรากของวิถีชีวิตท่ีหล่อหลอมความเป็นคน
คือวฒันธรรม และผูค้นรอบขา้งก็ยงัรอคอยการกลบัมาดแูลสืบทอด และพฒันากนัตอ่ไป 
 
แรงบนัดาลใจภาพยนตรส์ัน้:  

โรค Transient Global Amnesia หรือ กลุ่มอาการลืมเหตกุารณ์ทัง้หมดชั่วคราวเป็นการ
สญูเสียความจ าชั่วคราวท่ีเกิดขึน้อย่างฉับพลนั ผูป่้วยอาจไม่สามารถจดจ าขอ้มลู หรือเหตกุารณท่ี์
เพิ่งเกิดขึน้ ท าใหส้บัสนในเรื่องสถานท่ีและเวลา เช่น ไม่รูว้่าตวัเองอยู่ท่ีไหน หรือมาอยู่ในสถานท่ี
ดังกล่าวได้อย่างไร เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าวอาจท าให้รูส้ึกกังวล และส่งผลต่อการใช้ชีวิต  
ประจ าวนัได ้อย่างไรก็ตามอาการนีพ้บไดไ้ม่บ่อยนกั และไม่เป็นอนัตรายโดยมกัจะเกิดเพียงช่วง
สัน้ๆ แตจ่ากนัน้ความจ าจะกลบัมาภายในประมาณ 24 ชั่วโมง 

1. ความจ าระยะสัน้ คือความจ าท่ีเราจ าไดใ้นชว่งระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่นาน บางสว่นอาจ
ถกูจดัเก็บเป็นความจ าระยะยาวในอนาคต แตบ่างสว่นก็หายไป เช่น อ่านหนงัสือสอบก่อนเขา้หอ้ง
สอบวนัเดียว หากสอบเสรจ็ไมท่บทวน อีกไมก่ี่เดือนก็ลืม 

2. ความจ าระยะยาว คือความทรงจ าท่ีเราจ าไดอ้ย่างแม่นย า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องท่ี
เกิดขึน้ในสมัยอดีตตัง้แต่เด็ก หรือวัยหนุ่มสาว หรือเป็นเรื่องท่ีเราจ าฝังใจ เช่น รกัครัง้แรก หรือ
อาจจะเป็นหนงัสือท่ีเราอา่นซ า้แลว้ซ า้เลา่ ท าบอ่ยๆ จนชิน 
อาการของโรคลืมชั่วคราว (Transient Global Amnesia หรือ TGA) 
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1. ผูป่้วยท ากิจวตัรประจ าวนัไดป้กติ แตอ่าจจะเบลอเล็กนอ้ยขณะท่ีมีอาการ เพราะจะจ า
สถานท่ี เวลาตา่งๆ ไมไ่ด ้

2. ผูป่้วยจะถามค าถามเก่ียวกับเหตกุารณท่ี์เพิ่งเกิดขึน้ไม่นานอยู่บ่อยๆ ถามซ า้ๆ เพราะ
แมจ้ะไดร้บัค าตอบไปแลว้ แตก็่จะจ าไมไ่ด ้จงึท าใหถ้ามค าถามเดมิซ า้ๆ 

3. ยงัจ าบคุคลได ้แตอ่าจจะนกึช่ือไมอ่อก เรียกช่ือไมไ่ด ้
4. อาการชว่งท่ีลืมอาจอยูไ่ดถ้ึง 24 ชั่วโมง แตส่ว่นใหญ่มกัเป็นชั่วโมงมากกวา่ 
5. มกัสญูเสียความทรงจ าระยะสัน้ ท่ีนอ้ยกวา่ 1 ปี 
6. ความทรงจ าใหม่ท่ีเกิดขึน้หลงัมีอาการอาจจะอยู่กบัผูป่้วยไปไดอี้กระยะหนึ่ง ไมห่ายไป

ภายในคืนเดียว ไมส่ามารถระบเุวลาท่ีจะลืมความทรงจ าหลงัเกิดอาการไดแ้นช่ดั 
 
โครงเรื่องยอ่: 

แคนท่ีสูญเสียความทรงจ าจากความกดดนัทางหนา้ท่ีการงาน ภาระความรบัผิดชอบใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีโตแบบกา้วกระโดดดว้ยความเจ็บป่วยจึงลาออกจากท่ีท างานเดินทางกลบัมาพัก
ท่ีบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น พ่อแม่ท่ีคอยเป็นห่วงและคอยดูแลอยู่ข้างๆเพ่ือให้ความจ านั้น ฟ้ืน
กลบัคืนมา 
 ในช่วงเวลาท่ีชายหนุ่มกลับมาพักฟ้ืนท่ีบ้านนั้นได้เห็นภาพถ่ายเก่าๆ  ในวัยเด็ก และ
ชว่งเวลาท่ีไดเ้รียนศลิปะกบัเพ่ือนๆ ในจงัหวดัขอนแก่น แตแ่คนกบัจ าเหตกุารณใ์นภาพไมไ่ด ้เขาจึง
ออกเดนิทางไปในสถานท่ีตา่งๆ ดงัในภาพถ่าย 
 ขณะท่ีแคนไดอ้อกทบทวนตามหาความทรงจ าท่ีขาดหายไปนัน้ไดพ้บกับจั๊กเพ่ือนสมัย
เรียนมหาลัย ทั้งสองพูดคุยทักทายกัน ด้วยความสงสัยท่ีความจ าบางส่วนท่ีหายไป เม่ือจั๊กรู ้
เรื่องราวของแคนในเรื่องความจ าท่ีหายไปนัน้ จั๊กจึงช่วยพาแคนไปหาสถานท่ีในภาพนัน้ ทกุครัง้ท่ี
แคนและจั๊กไปในสถานท่ีตา่งๆ ในภาพ เม่ือแคนมีโอกาสอยูค่นเดียว แคนก็จะหยิบภาพถ่ายสองใบ
ท่ีแคนสงสยัวา่คนในภาพเป็นใครและสถานท่ีในภาพคือท่ีใด จั๊กบงัเอิญเห็นภาพนัน้ ซึ่งจั๊กรูว้า่ภาพ
หญิงสาวคนท่ีแคนสงสยันัน้เป็นใคร จงึพาแคนไปพบหมอ่น หญิงสาวในภาพท่ีอ าเภอพล 
 ชว่งเชา้หมูบ่า้นในอ าเภอพล เสียงโฆษกจากศาลากลางบา้นประกาศขอบคณุพอ่แมพ่ี่นอ้ง
ท่ีมาช่วยงานบญุผะเหวด จั๊กและแคนเดินทางมาท่ีบา้นของหม่อน แตไ่ม่มีใครอยูท่ัง้คูเ่ดินดรูอบใน
หมู่บา้น จากนัน้ไม่นานแคนไดห้นัไปเห็นหม่อน ภาพแรกท่ีทัง้คู่เจอกัน หม่อนท่ีแต่งซิ่นเกลา้ผมดู
สดใสท าใหแ้คนจ าไดท้นัที หม่อนคือแฟนของแคนสมยัตอนเรียนทัง้คูไ่ดส้ญัญากนัว่าหลงัเรียนจบ
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จะเข้าไปท างานโฆษณาในกรุงเทพฯด้วยกัน แต่ด้วยเหตุการณ์ท่ีพ่อของหม่อนต้องมาเสียไป  
หมอ่นเลยเลือกท่ีจะอยูก่บัแมเ่พ่ือท่ีจะดแูลกิจการผา้ไหมของท่ีบา้นตอ่  
 หลงัจากท่ีทัง้คู่ไดผ้มกันและความจ าบางส่วนของแคนไดก้ลบัมาบา้งแลว้แต่แคนก็ไม่ได้
บอกออกไปวา่เริ่มท่ีจะจ าอะไรไดบ้า้งแลว้ ดว้ยความเป็นห่วงหมอ่นก็พยายามเติมเต็มความทรงจ า
เก่าดว้ยการพาไปตามวดั ซึ่งสถานท่ีนัน้มาจากภาพถ่ายอีกชดุท่ีหมอ่นมีเก็บไว ้
 ในวนัท่ีทกุอย่างดีขึน้แคนไดร้บัสายโทรศพัทเ์พ่ือเรียกตวัไปท างานในต าแหนง่ท่ีแคนอยาก
ท ามานาน แคนกลบัลงัเล   จบ.... 
 
ก าหนดตัวละคร (Character) 

ลกัษณะตวัละครในภาพยนตร ์ 
1.ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพของตัวละครหลักชายในภาพยนตร  ์มี

ลักษณะคือมีความสมบูรณ์ ดูดี หนา้ตาดี รูปร่างสูงโปร่ง มีกลา้มเนือ้ บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง 
พดูจาดีชดัเจน แตง่กายตามลกัษณะของบท หรือเนือ้เรื่อง  

ส่วนลกัษณะทางกายภาพของนกัแสดงน า หญิงในภาพยนตรไ์ทยนัน้  มีลกัษณะทางดา้น
กายภาพเช่นเดียวกัน กล่าวคือมีรูปร่างหน้าตาดี  จัดได้ว่ามีความงามในแบบยุคสมัยของ
ภาพยนตรท่ี์ถ่ายท าในยุคนัน้ๆ ตวัละครโดยมากมีอายุประมาณ 25-35 ปีซึ่งเป็นวยัท่ียงัคง ความ
สวยงามอยู ่แตง่กายตามแบบหญิงไทยวยัท า งานทัง้นอกบา้น และในบา้นทั่วไป  

2.ภูมิหลงั/สภาพแวดลอ้ม ภูมิหลงัและสภาพแวดลอ้มของตวัละครทัง้หญิง และชาย ใน
ภาพยนตรไ์ทยนัน้มกัประสบปัญหาอย่างหนกัหน่วงในดา้นใดดา้นหนึ่งของชีวิต ภาพยนตรส์ะทอ้น
ผา่นตวัละครแสดงใหเ้ห็นชีวิต ความเป็นอยูข่องคนไทยท่ีมกัมีปัญหาทางครอบครวั และการใชชี้วิต
คู่ เช่น การหย่ารา้ง ชีวิตครอบครวัไม่อบอุ่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้  ในครอบครวั รวมไปถึง
ปัญหาทางการท างาน การตกงาน การโดนใส่รา้ย การพลัดพราก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพ 
แวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยท่ีมีการแก่งแย่ง ต้องสู้ชีวิต ชิงดีชิงเด่น  การนึกถึงแต่
ผลประโยชนส์่วนตน ทัง้ยงัพบภาพสะทอ้นของปัญหา สงัคม อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาชีวิตคู ่
ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาในการเขา้สงัคม ท่ีสะทอ้นออกมาอย่างชดัเจน ตวัละครจะมีการ
ผา่นชีวิตไปอยา่งยากล าบากในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และ เป็นท่ีน่าสงัเกตอีกประการคือตวัละครทกุตวั
สามารถเขา้ถึงได ้มีบทบาทและสถานภาพทางสงัคมท่ีเป็นเป็นชนชัน้กลาง อาชีพ  พนกังานบรษิัท 
ศลิปิน และแมบ่า้น ทัง้ยงัมีชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมดาท่ีพบเห็นไดโ้ดยทั่วไปในสงัคมคนไทยอีกดว้ย 
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และท่ีส าคญัภาพยนตรท์ุกเรื่องจะมีเหตกุารณท่ี์ตวัละครตอ้งตกเป็นเหย่ือของ  สภาพแวดลอ้มท่ี
เลวรา้ยหรือคนชั่วเสมอ  

3.มมุมองและทศันคติของตวัละคร มมุมองและทศันคติของตวัละครเอกทัง้ชายและหญิง
ใน ภาพยนตรแ์สดงออกอย่างชัดเจนในการคิดแบบคนไทย คือการมอง โลกในแง่ดี แต่หากตัว
ละครไดป้ระสบพบเจอเรื่องเลวรา้ย ก็จะเปล่ียนทัศนคติในการใชชี้วิตทันที ตวัละครมักจะแสดง 
ออกในดา้นเดียวดีอยา่งเดียว หรือเลวอยา่งเดียวไม่มีความเป็นมนษุยอ์ย่างสมบรูณ ์เปรียบเหมือน
เหรียญท่ีมีสองดา้นทัง้ดี และเลว อีกทัง้ตวัละครยงัสะทอ้นทศันคติตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งเดน่ชดั
ว่าคนไทย มกัจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยท ามาอย่างไรก็จะท าอยู่อย่างนัน้ ไม่ค่อยมี
ความคิดท่ีจะเปล่ียนแปลง และยงัสะทอ้นถึงวิธีการแกไ้ขปัญหาของตวัละครท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าคน
ไทยไม่คอ่ยมีแผนการรองรบัเวลาเกิดปัญหา แตจ่ะรอใหเ้กิดก่อนแลว้คอ่ยหาทางแกไ้ปแบบเฉพาะ
หนา้ นอกจากนัน้ตวัละครเอกทุกตวัยังสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแง่คิดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
ประเพณีของคนไทยท่ีแทรกอยูใ่นบทละคร และอปุนิสยัของตวัละครท่ีเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่เรื่องของ
ความซ่ือสัตยส์ุจริต ความมีศีลธรรม และความเช่ือทัง้ทางพุทธ และทางไสยศาสตรแ์บบไทยอีก
ดว้ย 

ในการวิเคราะห์สไตล์การแสดงนั้นวิเคราะห์ได้จากการแสดงออกทางร่างกาย การ
แสดงออกทางการใชเ้สียงการแสดงออกทางอารมณ ์และความรูส้กึการสรา้งตวัละคร และบทบาท
ของตวัละครท่ีผ่านมามีการถกเถียงกันถึงสไตลก์ารแสดงของไทยทั้งท่ีดี และไม่ดีแต่ส  าหรบัใน
ภาพยนตรท์ั่ วไปนั้นยังคงมีการแสดงท่ีไม่สมจริง  หรือการแสดงท่ีเรียกว่า over acting อยู่มาก 
ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวท่ีมากผิดธรรมชาติการพูดท่ีตะเบ็งเสียง หรือผิดธรรมชาติการแสดงอารมณ์
ความรูส้ึกท่ีไม่พอดี มาก หรือ นอ้ยเกินไป รวมถึงการแสดงท่ียงัไม่เขา้ถึงบทบาท หรือ การตีความ
ของนักแสดงท่ีผิดไป แต่พบว่าในภาพยนตรไ์ทยท่ีนักแสดงน าไดร้บัรางวัลภาพยนตรแ์ห่งชาติ
สุพรรณหงสน์ัน้นักแสดงแสดงออกอย่างมีสไตลก์ารแสดงค่อนขา้งสมจริง  และเป็นธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีเป็นการแสดงท่ีดีตรงกบัทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งทางการแสดงทกุคนอยากใหเ้ป็น ถึงแมจ้ะมี
ขอ้บกพรอ่งท่ีตอ้งปรบัปรุงอยูบ่า้ง อาทิ การพดูการแสดงออกทางอวจันภาษา และการสวมบทบาท
เป็น ตวัละคร 
 

จากโครงเรื่องภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ าไดไ้หม ผู้วิจยัไดก้ าหนดตวัละครหลกัในเรื่องมีทัง้หมด 
3 ตวัละคร ซึ่งจากตวัละครทัง้สามตวั ซึ่งภาพยนตรส์ัน้จะมีตวัละครเป็นหลกัในการด าเนินเรื่อง ช่ือ 
แคน โดยในการออกแบบลกัษณของตวัละครหลกันัน้ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบให ้แคน มีลกัษณะชาย
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หนุ่มท่ีเติบโตในเขตชุมชนตวัอ าเภอเมืองซึ่งครอบครวัมีฐานะท่ีค่อนขา้งสูง การใชชี้วิตจะดูเป็ น
สากลหรือครอบครวัท่ีอาศยัในเมืองใหญ่ และอีกหนึ่งตวัละครซึ่งรบับทเป็นเพ่ือนสนิทชาย ช่ือ จ๊ัก 
ตวัละครนีถู้กสรา้งดว้ยองคป์ระกอบของเรื่องท่ีท าหนา้ท่ีซพัพอรท์เรื่องราว จะเป็นตวัละครท่ีเป็น
ตวัแทนในเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชือ้สายจีนท่ีอาศษัอยู่ในจังหวดัขอนแก่น ซึ่งบุคคลิกของตัว
ละครตวันีจ้ะมีนิสยัสนุกสนาน สะบายรกัครอบครวั จากการศึกษาและการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ
ซึ่งก็ไดน้ิยามลกัษณะของตวัละครท่ีเป็นอีสานในความทนัสมยัเป็นจดุรว่มของการผสมผสานในเชิง
วฒันธรรมอยู่ในตวัละครตวันี ้และตวัละครสุดทา้ยท่ีมีความส าคญัของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์
สัน้ครัง้นี ้คือ หม่อน หม่อนเป็นแฟนสาวสมยัเรียนมหาวิทยาลยัดว้ยกนัตามโครงเรื่อง ส่วนในการ
ออกแบบลกัษณะตวัละครจะเป็นตวัแทนของความเป็นวฒันธรรมแบบพืน้ถ่ินซึ่งเป็นลกัษณะของ
ชุมชนรอบนอกไกลเมือง หรือท่ีเรียกกันตามภาษาทอ้งถ่ินคือคนต่างอ าเภอ ในส่วนนีต้วัละครจะ
แสดงใหเ้ห็นถึงคณุค่าทุนวฒันธรรมไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วฒันธรรมการกิน ตลอดจนเสือ้ผา้เครื่อง
แต่งกาย เป็นส่วนท่ีช่วยเติมรายละเอียดในทางดา้นการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรส์ั้น แบบ
สอดแทรกในการเล่าเรื่องตามเหตุการณ์ สถานท่ีต่างๆ นั้นให้สมบรูณ์มากขึน้เพ่ือน าเสนอทุน
วฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณข์องการวิจยั 
 
แคน 

เป็นตวัละครวยัรุน่อายุประมาณ 25 ปี ท่ีก าลงัมุ่งมัน้ท างาน หนา้ท่ีการงานเป็นครีเอทรีฟ
หนุ่มในบริษัทโฆษณากลางใจเมืองกรุงเทพฯ พืน้เพเป็นคนจงัหวดัขอนแก่น บุคลิกเป็นคนมุ่งมั่น
ท างาน มีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีสูง เป็นคนตรงต่อเวลา มีการวางแผนในการใชชี้วิต ตอ้งการ
พิสูจน์ตัวเอง พูดน้อย ในช่วงมหาวิทยาลัยเรียนนิเทศเป็นลูกชายคนเดียว พ่อและแม่เป็น
ขา้ราชการครูเกษียญแลว้ทัง้สองคน 
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ภาพ 44 ตัวละครหลัก แคน ภาพยนตรส้ั์นเร่ือง จ าได้ไหม 

 

1) Appearance ภายนอกของตัวละคร เป็นหนุ่มหน้าตาดี ดูสะอาด ร่างกายสมส่วน
ลกัษณะสงู สีผิวออกแทน ไม่ขาวไม่ด  า การแตง่กายเรียบง่ายมีความเป็นผูใ้หญ่ บคุลิกเงียบ ขรมึ มี
ความเป็นตวัของตวัเองสงู  

2) Background ภูมิหลงัของตวัละคร มีความมุ่งมั่น และความตัง้ใจ รบัผิดชอบในการท า
หนา้ท่ีการงานดว้ยความเพียรพยายาม อดทน ทุม่เทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการสิ่งตา่งๆรอบขา้ง ให้
ส  าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดดว้ยความรบัผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงานเพ่ือให้
งานส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

3) Point of View คือมมุมอง ทศันคตขิองตวัละคร มีความมุ่งมั่นตัง้ใจ จะมีเปา้หมายในใจ
ท่ีชัดเจน มีความเพียรพยายามท่ีจะหาหนทางแก้ไขปัญหาและท างานให้ส  าเร็จตามเป้าหมาย 
แมว้า่อาจจะตอ้งยอมเสียสละความสบายไป ก็พรอ้มทุม่เทท างานเพ่ือใหง้านส าเรจ็ตามเปา้หมาย 
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จ๊ัก 
 เป็นตวัละครวยัรุน่อายปุระมาณ 25 ปี เป็นหนุม่อารมณดี์ มีเชือ้สายจีนท่ีอาศยัอยูก่บัแม่ 
และอามา่ ครอบครวัมีตกึแถวใหเ้ชา้และหอพกัใกลม้หาวิทยาลยั การแตง่กายไดร้บัอิทธิพลมาจาก
กรุงเทพมหานคร จะแตง่ตวัตามสมยันิยม 

 
ภาพ 45 ตัวละครหลัก จ๊ัก ภาพยนตรส้ั์นเร่ือง จ าได้ไหม 

 

1) Appearance ภายนอกของตวัละคร เป็นหนุม่หนา้ตาดี ดสูะอาด รา่งกายสมสว่น
ลกัษณะสงู ผิวไมข่าวไมด่  าออกแทนนิดๆ การแตง่กายเรียบง่ายบคุลิกเงียบ ขรมึ มีความเป็นตวั
ของตวัเองสงู  

2) Background ภมูิหลงัของตวัละคร เป็นคนสนกุสนานมีความเป็นกนัเอง ดเูป็นมิตรมี
ความเป็นหว่งเป็นใยญาตพ่ีินอ้ง และเพ่ือฝงู ชอบชว่ยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เป็นศนูย์
รวมของกลุม่  

3) Point of View คือมมุมอง ทศันคติของตวัละคร เป็นคนรูจ้กัการออกแบบการใชชี้วิตใน
แตล่ะวนัอยา่งสมดลุ ทัง้เรื่องสว่นตวั เรื่องงาน ไมม่กัใหญ่ใฝ่สงู 
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หม่อน 
 เป็นตวัละครหญิงวยัรุน่อายปุระมาณ 24 ปี สาวท่ีมีทศันคติดี อารมณดี์ เป็นคนขยนัรกั
ความเป็นธรรมชาติ อาศยัอยูก่บัแมก่นัเพียงสองคน ท่ีบา้นเปิดเป็นศนูยว์ิสหกิจชมุชนปลกูหมอ่น
เลีย้งไหม  
 

 
ภาพ 46 ตัวละครหลัก หม่อน ภาพยนตรส้ั์นเร่ือง จ าได้ไหม 

 
1) Appearance ภายนอกของตวัละคร เป็นสาวหนา้ตาดี มีรูปหนา้แบบคนอีสาน มีความ

เป็นธรรมชาติ สะอาด ชอบยิม้ ใจเย็น รา่งกายสมสว่นลกัษณะสงู ผิวขาว แตง่กายตามแบบสมยั
นิยม และชดุตามประเพณี ดสูภุาพเรียบง่าย  

2) Background ภมูิหลงัของตวัละคร เป็นคนอบอุน่ จิตใจดี และอ่อนโยน มีความเขา้อก
เขา้ใจ ซ่ือสตัยต์อ่ตวัเองและความรูส้กึ ชอบรกัษาความรูส้กึคนรอบขา้ง  

3) Point of View คือมมุมอง ทศันคติของตวัละคร เป็นคนท่ียอมเสียสละ ชอบเก็บ
ความรูส้กึมองโลกในแง่ดี และเป็นชอบ 
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ตาราง 8 แสดงการออกแบบงานสร้างภาพยนตร ์จ าได้ไหม 
 
ตระกูล แนวคดิ การออกแบบ ลักษณะการตีความ 
ดรามา่ แนวคิ ด ในก ารออกแบบ

ก าหนดมมุมองทางดา้นภาพ
ในเชิงภาพของการโฆษณา
เนน้ความสวยงามในสถานที่ 
และสร้างออกแบบในบาง
ฉ า ก ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก เ ป็ น
ธรรมชาติที่สวย มีความงาม
ตามวิ ถี ชีวิต ในความ เป็น
อีสานปัจจบุนั 
 

การออกแบบฟอรม์ของภาพ
แบบเปิด (Open Form) ให้
ค วาม รู้สึก เป็ น ธรรมชาติ 
ส่งเสริมให้เรื่องราวเป็นไป
อ ย่ า ง ไ ม่ ตั้ ง ใ จ  เ ช่ น 
บรรยากาศ ก็จะเป็นการถ่าย
ในสถานที่จริง ก านดมมุมอง
ให้ผู้ชมติดตามตัวละครไป
ตามสถานที่ต่างๆตามการ
เลา่เรือ่ง 

สรา้งภาพจ าเพื่อสื่อถึงการ
หลงลืม ละเลยสิ่งที่เคยใกล ้
ชิ ด ให้กลับ ม า เห็ น ค วาม 
ส าคญัของสิ่งที่เป็นจดุเริม่ตน้
ของความเป็นวัฒนธรรม 
และ สรา้งแง่คิดให้กับผู้ชม
ภาพยนตร ์รูปแบบการเล่า
เรื่ อ ง ใ น ภ า พ ย น ต ร์ เ ป็ น
ลักษณะดราม่า ผสมผสาน
การถ่ายภาพแบบโฆษณา 

 
2.4 คุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) บูรด์ิเยอ (Bourdieu, 1986) นิยามไวว้่า เป็นทุนท่ี
สะสมอยู่ในตวัตนของแต่ละบุคคล วัตถุสิ่งของ และท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั ซึ่งแต่ละบุคคล
ไดร้บัการหล่อหลอม และผลิตซ า้เพ่ือสืบทอด ผ่านทางระบบการศกึษา ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสะสม
ทนุทางวฒันธรรมคือ รสนิยม (Taste) ซึ่งจะสรา้ง ความแตกตา่ง และเป็นเครื่องมือท่ีใชธ้ ารงรกัษา
ชนชัน้ในสงัคมใหด้  ารงอยูต่อ่ไป 

ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีเจริญรุง่เรืองทัง้ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแผนและวิถีชีวิตอนัดีงามมาถึง
ปัจจุบนั เม่ือน ามาประยุกตส์รา้งสรรคร์่วมกับนวตักรรมหรือเทคโนโลยีเกิดเป็นสินคา้และบริการ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด และวิถีชีวิตท่ีสอดรบักบักระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั ทนุ
วฒันธรรมเหลา่นีจ้ะเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการพึ่งพาตนเองและสง่เสรมิเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แข็งเช่ือมโยงสู่การสรา้งคณุค่าทางสังคม ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในถ่ินเกิดการ
รว่มกนัอนรุกัษป์กปอ้ง ทัง้ยงัสามารถน าระบบคณุคา่ในสงัคมทอ้งถ่ินมาสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑข์อง
ชมุชนใหเ้กิดมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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วฒันธรรมประเพณี  
การสู่ขวญัเป็นพิธีกรรมอยา่งหนึ่ง ท่ีคนโบราณอีสานท ากนัมาตัง้แตด่กึด าบรรพ ์และท ากนั

มาจนกระทั่งปัจจุบนันี ้เวลาท่ีมีแขกผูมี้เกียรติมาเยือนถึงถ่ิน คนอีสานจะใหก้ารตอ้นรบัดว้ยการ
เลีย้งขา้วปลาอาหาร อาจจะดว้ยอาหารการกินตามมีตามเกิด ไม่ไดเ้อรด็อรอ่ยเลิศเลอนกั แตก็่เกิด
จากความตัง้ใจจริงในการตอ้นรบั นอกจากการเลีย้งดูแลว้ก็ใหท่ี้หลับท่ีนอน และสู่ขวัญใหก้ารสู่
ขวญัใหเ้ป็นการแสดงออกซึ่งความรกั เคารพ และนบัถือ 

 
ภาพ 47 พานบายศรี และพาขวัญ จากภาพยนตรเ์ร่ือง จ าได้ไหม 

 
ค าว่า "ขวัญ" เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างหน้าตาปรากฏให้เห็น ไม่สามารถจับตอ้งหรือ

สมัผสัได ้แต่จะสงัเกตไดด้ว้ยความรูส้ึก ถา้ขวญัของผูใ้ดอยู่กับตวัผูน้ัน้จะมีความสุขกายสบายใจ
เป็นปรกติ แตถ่า้ขวญัของผูใ้ดหลบลีห้นีหายผูน้ัน้จะมีลกัษณะอาการตรงกนัขา้ม พิธีบายศรีสูข่วัญ
ท่ีปฏิบตัิสืบต่อกันมาถึงปัจจุบนันี ้คนไทยเช่ือว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลงัใจให้
เขม้แข็ง เม่ือมีขวญัท่ีมั่นคงพลงัใจท่ีเขม้แข็งดีแลว้ ย่อมส่งผลใหก้ารประกอบภาระกิจหนา้ท่ีนัน้ ๆ 
บรรลผุลส าเรจ็ไดต้ามความมุง่หมาย 

พานบายศรี จะเย็บดว้ยใบตอง ท าเป็น 3 ชัน้ มีขา้ว สิ่งของท่ีส าคญัอ่ืนๆ อีกประกอบดว้ย 
ดอกบวั เทียนชยั น า้มะพรา้วอ่อน แว่นเทียน 3 อนั เทียน 9 เล่ม ดา้ยสายสิญจน ์บายศรี ในท่ีนีก็้
คือ สงัคมท่ีใชชี้วิตอยูร่ว่มกนัตอ้งยดึมั่นดว้ยคณุธรรม 3 ประการ คือ บายศรี 3 ชัน้ หมายถึง 

   1. ประพฤตชิอบดว้ยกาย เรียกวา่ กายสจุรติ 
   2. ประพฤตชิอบดว้ยวาจา เรียกวา่ วจีสจุรติ 
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   3. ประพฤตชิอบดว้ยใจ เรียกวา่ มโนสจุรติ 
พาขวญั จะใส่ขา้วสาร กลว้ย ขา้วตม้ ขนม ธูป เทียน ผา้ผืน แพรวา น า้อบน า้หอม ดอกไม ้

ใส่ตามยอดบายศรี ฝ้ายผกูแขน (เสน้ดา้ยนีก้ะใหเ้พียงพอแก่คนท่ีมารว่มในงาน ท่ีเหลือจะเอาไป
ผกูแขนใหลู้กหลานท่ีบา้นก็ได)้ เทียนฮอบหวั 1 เล่ม เทียนคา่คีง 1 เล่ม (ความยาวช่วงตวั จากเอว
ถึงไหล่) ไข่ไก่ตม้ เท่าจ านวนผูจ้ะรบัการสู่ขวญั (ถา้ 3 คน ก็ 3 ฟอง) เทียนมงคลตัง้บนจอม หรือ
ยอดพาขวญั คายบชูาขวญัใหใ้ส่ในซวยไวท่ี้ยอดบายศรี ลกัษณะเดน่เชิงรูปธรรม ในพิธีสู่ขวญัจะมี
พานบายศรีทรงพุ่มเป็นชัน้ ๆ ท าจากใบตองและดอกไม ้และมีการผกูเชือกดว้ยดา้ยสีขาวท่ีขอ้มือผู้
สู่ขวญัหรือผกูใหก้ัน และกนั ลกัษณะเดน่เชิงนามธรรม แสดงออกถึงสายใยแห่งความผกูพนั และ
เอือ้อาทรตอ่กนั 
 

 
 

 
 

ภาพ 48 ฉากบายศรีสู่ขวัญ 
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ดา้ยส าหรบัผกูขอ้มือ(ดา้ยผกูแขน)นัน้ตอ้งเป็นดา้ยดบิน ามาจบัเป็นวงยาวพอท่ีจะพนั รอบ
ขอ้มือได ้โบราณถือว่าคนธรรมดา วงละ 3 เสน้ ผูท่ี้มีศกัดิต์ระกลู 5 เสน้ (อาชญา 5 ขีข้า้ 3) เม่ือ วง
แลว้ใหเ้ด็กหรือวงใหข้าค เป็นเสน้ๆ ห้ามใชมี้ดตดั จะใชมี้ดตดัไดเ้ฉพาะดา้ยท่ีมัดศพเท่านัน้ ถ้า 
เป็นพาขวญังานแตง่ คนจะเริ่มพาขวญัตอ้งเป็นคนบรสิทุธ์ิปลอด) คือเป็นคนดีผวัเดียวเมียเดียวถา้
จดัไม่เป็นเพียงมาจบัพอเป็นพิธีแลว้ใหค้นอ่ืนๆ จดัตอ่ไปจนเสร็จตอ้งจดัทัง้ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
พา ขวัญฝ่ายชายจะให้หญิงบริสุทธ์ิ (เด็กหญิงยังไม่มีประจ าเดือน) หาบดว้ยไม้ม้วนผา้ทอหูก 
เพราะถือ เคล็ดเอาความสามคัคีรกัใครข่องผา้ และไม ้และการสตูรขวญัตอ้งสตูรเวลาค ่าประมาณ 
3-4 ทุม่ หลงัรบัประทานอาหารค ่าเสรจ็ถือวา่เป็นเวลาหนเูขา้รู พาขวญังานแตง่จะตอ้งมีอาหารคาว
หวาน เป็นส่วนประกอบอีกดว้ย พาขวญัแต่งเสร็จแลว้จะตัง้วางไวใ้นท่ีอันเหมาะสมก่อน พอได้
เวลาสูตร ขวัญ คือจะท าพิธีจึงให้ยกไปตัง้ท่ามกลางญาติมิตรบนผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวของเจ้า
ของขวญัขา้งๆ พาขวัญนอกจากจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ดงักล่าวแลว้ยังตอ้งมีแก้วน า้เย็น แกว้ใส่น า้
กระถินป่า และแกว้เหลา้ส าหรบัหมอสตูรขวญัซึ่งเรียกวา่ “ฮดฟาย” 

การสวดหรือการสตูรขวญัเจา้ภาพผูจ้ดัพิธีสู่ขวญัจะตอ้งจดัหาหมอสวด หรือสตูรขวญั ซึ่ง
มักเรียกว่า “พราหมณ์” หรือ “พ่อพราหมณ์” ไวล้่วงหนา้ปกตินีพ้่อพราหมณ์มักจะเป็นผูท่ี้ทราบ 
ประเพณีสู่ขวญัเป็นท่ีนับถือของชาวบา้นในหมู่บา้นนัน้ หมอสูตรขวญัสมัยก่อนๆ นุ่งห่มธรรมดา 
เพียงใหมี้ผา้ขาวหรือใหมี้ผา้ขาวมา้พาดบา่ ก็พอปัจจบุนันิยมนุ่งขาวห่มขาว นบัว่าเป็นการพฒันา
ให ้เหมาะสมกบัสงัคมสมยัใหม่ 

ก่อนลงมือสวดเจา้ภาพตอ้งเตรียม “ดา้ยผกูแขนพราหมณ”์ ไวเ้ป็นดา้นผกูแขนมือ ธรรมดา
เป็นแต่เพียงมัดธนบตัรเป็นค่าบูชาพราหมณ์จ านวนมากหรือนอ้ยแลว้แต่เจา้ภาพจะเห็นสมควร 
และเจา้ภาพจะเป็นคนผกูขอ้มือพราหมณด์ว้ยดา้ยผกูแขนพิเศษนี ้

พราหมณจ์ะจดัใหเ้จา้ของขวญันั่งใหห้นัหนา้ไปในทิศทางต่างๆ ตามต ารา เจา้ของ ขวญั
นั่งลงแลว้ยกมือไหวพ้ราหมณเ์สรจ็แล้วใชมื้อขวาจบัพาขวญัตัง้จิตอธิฐานของใหเ้ทวดาบนัดาล ให้
เป็นไปดังหมอขวัญ หรือพราหมณ์สูตร ญาติพ่ีน้องจะนั่งล้อมเป็นวงดา้นหลังตัง้จิตอธิฐานให ้
เจา้ของขวญัมีความสุขความเจริญจงเกิดแก่เจา้ของขวญัแลว้ออ้นวอนเทวดาเป็นภาษาบาลี จบ
แล้วว่านโม 3 จบ แล้วกล่าวค าบูชาพระรตันตรยั ครัน้จบแล้วจะสู่ขวัญอะไรก็เลือกว่าเอาตาม
ตอ้งการให้เหมาะกับงานการสวดตอ้งให้เสียงชัดเจน สละสลวยไพเราะ ฟังแล้วเกิดความดีใจ 
ศรทัธาอตุสาหะในการท าความดียิ่งขึน้จึงจะเป็นสิรมิงคลแก่เจา้ตวั ถา้ป่วยไข ้ไขจ้ะหาย ถา้ไดดี้ไว้
ใหค้งทนไมฟุ่้งเฟ้อเหอ่เหิมจนลืมตวั 
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การเชิญขวญั ก่อนสตูรขวญัถา้มีเวลาพอก็ใหว้่าค าเชิญขวญัเสียก่อนทกุครัง้การเชิญขวญั
เป็นพิธีท่ีดีอยา่งหนึ่งคือ เราขอความส าเรจ็ ความศกัดิส์ิทธ์ิจากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เทวดา 
อินทร ์พรหม ผูมี้อิทธิฤทธ์ิมาประสิทธ์ิประสาทพรใหจ้ะไดมี้วาจาศกัดิส์ิทธ์ิ เพราะผูส้วด และ ผูฟั้ง
ไมใ่ชค่นมีอิทธิฤทธ์ิเม่ือเราขอทา่น ทา่นก็คงเมตตาประทานใหต้ามค าขอค าเชิญขวญั 

การผกูแขนหรือขอ้มือ เม่ือพราหมณส์ูตรขวญัจบแลว้ ญาติพ่ีนอ้งจะเอาขา้ว ไข่ กลว้ย ใส่
มือเจา้ของขวญัมือซา้ย หรือมือขวาก็ไดใ้หพ้ราหมณผ์กูขอ้มือใหก้่อน ปกติจะผูกขอ้มือซา้ยเพราะ 
แขนซา้ยถือเป็นแขนขวัญ เป็นแขนท่ีอ่อนแอใชง้านหนักไม่ได ้เป็นแขนท่ีน่ารกัน่าทะนุถนอม ใน 
เวลาผูกขอ้มือนั้นทุกคนย่ืนมือขวาออกไปพยุง แขนของเจา้ของขวัญท่ีพราหมณ์ก าลังท าพิธีผูก 
ขอ้มือให ้ถ้าอยู่ห่างก็ย่ืนมือจบัแขนหรือแตะตวักันต่อๆ มาเป็นเสน้สายเหมือนเชือกส่อแสดงถึง 
ความสัมพันธท์างกาย และใจเป็นอย่างยิ่งแลว้ตัง้จิตอธิฐานขอใหเ้จา้ของขวญัมีความสุขความ
เจริญ เม่ือผูกขอ้มือเสร็จแลว้ใหผู้เ้ป็นเจา้ของขวญัประนมมือไหวผู้ใ้หพ้ร เป็นการรบัเอาพร เม่ือ
พราหมณ์ ผูกเสร็จแลว้ต่อไปก็เป็นโอกาสของญาติมิตรทั่วๆ ไปจะเขา้มาผูกขอ้มือใหก้ับเจา้ของ
ขวญัดา้ยผูกแขน (ดา้ยผกูขอ้มือ) ถือเป็นของดีของศกัสิทธ์ิควรรกัษาไวอ้ย่าพึ่งดึงทิง้ ใหล้่วง 3 วนั
เสียก่อนจึงดึงออกเวลาทิง้อย่าทิง้ลงท่ีสกปรก เพราะดา้ยผกูแขนเป็นของขาวของบริสุทธ์ิ เป็น จุด
รวมแห่งจิตใจบริสุทธ์ิหลายดวงจึงควรรกัษาไวใ้หดี้ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เคยเล่าใหฟั้งว่าดา้ยผูกแขนท่ีเก็บ
รกัษาไว้เป็นของศักดิ์สิทธ์ิป้องกันอันตรายได ้เช่น มีโจรมาปล้น อธิฐานขอให้จิตทุกดวงช่วยก 
ปลอดภยัจากอนัตรายได ้(มานะชยั วงศป์ระชา, 2556) 

 

 
 

ภาพ 49 ฉากพธีิบายศรีสู่ขวัญ จากภาพยนตรเ์ร่ือง จ าได้ไหม 
 



 308 

วฒันธรรมศาสนา  
เม่ือพทุธศาสนาเขา้มาในชมุชนอีสานความเช่ือในเรื่องผีก็มิไดถ้กูท าลายใหห้มด ไปแตถ่กู 

กลืนเขา้ผสมผสานกับพุทธศาสนาอันเป็นลักษณะของศาสนาชาวบา้น ซึ่งเป็นตวัก าหนดจารีต 
ประเพณี และกฎหมายทอ้งถ่ิน เชน่ ฮีตสิบสองคองสิบส่ีท่ีชนทกุชัน้ในสงัคมอีสานตอ้งปฏิบตัติาม  

ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ในส่วนของศาสนาถูกถ่ายทอดในส่วนของ
องคป์ระกอบของฉาก (Setting) เชน่ พิธีกรรม ใสบ่าต ฟังธรรมเทศนา ความผกูพนัระหวา่งผูค้นกบั
พุทธศาสนาโดยท่ีภาพยนตรด์  าเนินเรื่องดว้ยตัวแสดง (Characters) พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทเป็น
ตวัแทนมุมมองของความเช่ือ และหนา้ท่ีในการด ารงความศรทัธาต่อศาสนา องคป์ระกอบดา้น
เสียง (Sound) บทสนทนา หรือเสียงบรรยายท่ีเล่าถึงปฏิวตัิเรื่องราวพระพุทธเจา้กับความเช่ือท่ี
เก่ียวกบัพญานาค ศาสนาความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมท่ีคนในพืน้จากอดีตถึงปัจจบุนั 

 

 
 

 
 

ภาพ 50 ฉากวัฒนธรรมด้านศาสนา จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
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วฒันธรรมภาษา  
วัฒนธรรมทางภาษาท่ีเป็นสิ่งท่ีจับตอ้งไม่ได ้ภาษามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์

ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษาเป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจต่อกัน ทุก
สงัคมของมนุษยจ์ะมีภาษาท่ีแตกต่างกันตามบริบทของพืน้ท่ีความเป็นอยู่ ภาษามีคุณค่าความ
งามท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตไดเ้ด่นชัด ตัวอย่างฉากท่ี แคน และ จั๊ก ก าลังจะออกเดินทางกลับ
หมอ่น ไดฝ้ากของกินไวใ้หส้  าหรบักินเลน่ระหวา่งเดนิทางกลบั ภายในรถของจั๊ก จั๊กเอาของท่ีหมอ่น
ฝากย่ืนใหก้บัแคน “ไหนลองเปิดดูดิ หม่อนใหอ้ะไรมาว่ะ” เสียงจั๊กพดูบอกแคน แคนเปิดฝากระติบ
สานรูปหัวใจ หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆ ท่ีมีขอ้ความเขียนบางอย่างขึน้มาดู “น่ารกัเหมือนเดิมเลย
นะเนีย้ มีป้ีนอ้ยดว้ย” ในภาษาอีสาน ค าว่าป้ีนอ้ย แปลว่า บตัร ใบ หรือเศษกระดาษขนาดเล็ก ซึ่ง
วยันกัเรียน นกัศกึษาในภาคอีสานจะนิยมใชบ้อกเพ่ือนในเวลาตอ้งการจดสิ่งส  าคญัในเวลาเรง่ดว่น 
เชน่ หาป้ีนอ้ยมาจดไว ้อีกหนึ่งลกัษณะในการพดูตามภาษาพืน้ถ่ิน ตามท่ีภาพยนตรเ์รื่องจ าไดไ้หม 
ในฉากท่ี จั๊ก หนัไปมองแคนท่ีก าลงัอา่นขอ้ความในแผ่นกระดาษแผน่เล็กๆ ท่ีหมอ่นเขียนแนบไวใ้น
กระติบรูปหัวใจ “ยิม้นอ้ย ยิม้ใหญ่แทน้อ้” ซึ่งค  าว่า แทน้อ้ แปลว่า จงัเลย ในการต่อทา้ยประโยค
เป็นการขยายกรยิาในบทสนทนา 

 
ภาพ 51 ฉากการสนทนา จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 

 
สว่นลกัษณะ ส าเนียงการพดูของผูค้นในชมุชน ซึ่งจากโครงเรื่องไดว้าง (Characters) ของ 

หม่อนตวัละครท่ีอาศยัอยู่ในเขตชุมชนนอกเมือง หรือท่ีเรียกกนัว่าต่าง อ าเภอ ในการวางเรื่องของ
บทสนทนาผูว้ิจยัไดก้ าหนดใหใ้นฉากท่ีบา้นหม่อน ไดมี้การใชบ้ทพูดละหว่างตวัละครหลกักับตวั
ละครประกอบ ตวัอย่าง เช่น ฉากท่ี หม่อนพาแคนเดินไปดวูิธีการตม้ไหมสาวไหม หม่อยไดมี้การ
เปล่ียนส าเนียงของการพูดเป็นภาษาพืน้ถ่ิน “เป็นจงัได๋แม่ เป็นจงัไดไ๋อดา้ มือ้นีไ้ดห้ลายบจ่า้” บท
สนทนาของหม่อนถามสารทุกข ์ของคนในชุมชน “เป็นจงัได๋” ในภาษาอีสาน หมายถึง เป็นยงัไง
บา้ง คือเป็นลกัษณะของการทกัทายของผูค้นในชมุชน สว่น “มือ้นี”้ ในภาษาอีสาน หมายถึง วนันี ้ 
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ภาพ 52 ฉากสนทนาวัฒนธรรมด้านภาษา จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
 
วฒันธรรมความเช่ือ  

ส าหรบัมนุษยน์ัน้มีความเช่ือว่ามีพลงัอ านาจท่ีเหนือมนษุย ์และธรรมชาติ ซึ่งในความเช่ือ
ทางศาสนาจึงเป็นสิ่งท่ีเราพบเห็นไดใ้นทุกสังคม และจากการศึกษาทางเอกสาร การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น และลงพืน้ท่ีส ารวจแลว้นัน้ ผูว้ิจยัพบความน่าสนใจใน
ความเช่ือท่ีมีการจดบนัทึกในรูปแบบของภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดหนองแวงพระอารามหลวง 
หรือวดัเจดียเ์กา้ชัน้ ตามท่ีชาวบา้นในจงัหวดัขอนแก่นเรียกกัน ในส่วนของบริเวณชั้นสองของตวั
เจดีย ์คือภาพจิตรกรรฝาผนงัเก่ียวกบัเนือ้หาของคะล า คะล าในภาษาอีสาน หมายถึง สิ่งท่ีหา้มท า 
คะล าโดยส่วนใหญ่แสดงถึงการเคารพต่อผูอ้าวุโส และผูมี้ฐานะสูงกว่า เช่น พระสงฆ ์สอนเรื่อง
มารยาทการอยู่ร่วมกันในครอบครวั และสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และรวมถึงข้อห้าม
กระท าตา่งๆ ท่ีแฝงเอาไวเ้พ่ือความปลอดภยัตอ่ชีวิตตนเอง และผูอ่ื้น 

“คะล า” ท่ีชาวขอนแก่นหา้มปฏิบตัิต่อศาสนสถาน ไดแ้ก่ การหา้มนั่งขดัสมาธิเวลานั่งฟัง
พระเทศนา เพราะเช่ือวา่เป็นการไมเ่คารพตอ่พระสงฆอ์งคเ์จา้ โดยทัง้ ชายหญิงจะตอ้งนั่งพบัเพียบ
หรือนั่งคกุเขา่เทา่นัน้ ส่วนการหา้มนั่งขวางประต ูทางเขา้ออกโบสถว์ิหารหอแจก และไม่ใหน้ั่งขวาง
บนัไดขึน้ลง ก็เป็นขอ้คะล าท่ียึดถือปฏิบตัิสืบมาเช่นเดียวกับเคหะสถานบา้นเรือน ท่ีหา้มนั่งขวาง
ทางเขา้ออกและบนัไดขึน้ลง นอกจากนีย้งัมีขอ้คะล าอ่ืนๆ ท่ีหา้มท าในศาสนสถาน เช่น หา้มนั่ง 
เหยียดเทา้ไปทางพระประธาน บางแหง่หา้มยืนในสิม หรือวิหารก็มีเชน่กนัของชาวขอนแก่น เชน่ 

หา้มผูห้ญิงนั่งขดัสมาธิ  
หา้มนั่งขวางประต ูขวางทางบนัได  
หา้มนั่งทา่มกลางผูใ้หญ่ หา้มนั่งบนหมอน หา้มนั่งบนหวันอน  
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เดนิบนเรือนหา้มกระทืบเทา้ หา้มเดนิสัน้ และหา้มเดนิลากเทา้  
ก่อนเขา้นอนตอ้งลา้งเทา้ ต่ืนเชา้ตอ้งลา้งหนา้  
ไมน่อนหนัหวัไปทางทิศตะวนัตก  

คะล าของชาวขอนแก่นเหล่านี ้ส่วนใหญ่ยงัคงถือปฏิบตัิกนัอยู่ แตบ่างอย่างก็ลดหย่อนผ่อนคลาย
ลงไป เชน่ การหา้มนั่งขดัสมาธิ เวลากินขา้ว เป็นตน้ 
 

จากขอ้มลูดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูในสว่นนีม้าประกอบในการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นเหตกุารณ์
ในฉากท่ี หม่อน และ แคนไปเท่ียวกราบพระท่ีวดัหนองแวงพระอารามหลวง ในระหว่างท่ีทัง้สอง
ก าลงันั่งกล่าวบทสวดตามพระสงฆ ์แคนไดท้ าผิด คะล า ซึ่งเป็นความเช่ือของคนโบราณมีขอ้หา้ม
ไวท่ี้เก่ียวกบัมารยาธทางสงัคม และภาพยนตรไ์ดมี้การน าพาผูช้มตามตวัละครไปเห็นภาพ  

จิตรกรรมฝาผนงัภาพคะล าท่ี 12 คือภาพการกระท าท่ีไม่ควรนั่งขดัสมาธิต่อหนา้พระสงฆ ์
หรือพระพทุธรูป ถือวา่มารยาทไมง่าม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 53 ฉากความเชื่อ จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
 
 



 312 

และความเช่ือแต่ละสถานท่ีหรือชุมชน ก็จะมีกฎระเบียบขอ้ห้ามท่ีเป็นข้อปฏิบัติกันสืบ
ต่อมาของผูค้นในชุมชนนัน้ ซึ่งจงัหวดัขอนแก่น ก็มีลักษณะความเช่ือดงักล่าวเช่นกัน ผูว้ิจยัไดมี้
การส ารวจหาขอ้มูลและท าการลงพืน้ท่ีในเขตต าบลบา้นสาวถี อ าเภอเมือง เรื่องขอ้หา้ม หรือ ขอ้
ปฏิบตัิของผูห้ญิงท่ีหา้มไม่ใหผู้้หญิงเข้าโบสถ์ เพราะชุมชนมีความเช่ือท่ีบอกเล่าต่อๆ กันมาว่า
ผูห้ญิงมีสิ่งสกปรกอยู่ในร่างกาย เช่น กรณีผูห้ญิงท่ีเป็นประจ าเดือน ซึ่งไม่เหมาะท่ีจะปล่อยให้
ผูห้ญิงเขา้สู่พืน้ท่ี หรือบริเวณสิ่งศกัดิ์ท่ีชมุชนนบัถือ เช่น พระพทุธรูปเก่าแก่  จึงเป็นขอ้หา้มส าหรบั
ผูห้ญิงในการเขา้บริเวณเขตพืน้ท่ีดงักล่าว ซึ่งเป็นความเช่ือของสถานท่ีหรือชุมชนนัน้ ไม่ใช่ความ
เช่ือของพระพุทธศาสนา จากขอ้มูลความเช่ือในสถานท่ีของชุมชน ขอ้ปฏิบตัิ จารีตของชุมชนท่ีมี
ต่อโบราณสถาน หรือวดัวาอาราม ภาพยนตรส์ัน้เรื่อง จ  าไดไ้หม ไดน้  าเสนอใหผู้ช้มภาพยนตรไ์ด้
เห็นถึงขอ้หา้ม หรือขอ้ปฏิบตัิท่ีเป็นความเช่ือของคนในชมุชนท่ีมีตอ่สถานท่ีบริเวณสิ่งศกัดิท่ี์ชมุชน
นับถือ ซึ่งในฉาก ตวัละครท่ีเป็นผู้หญิง คือ หม่อน ไดด้กัรอแคน อยู่ด้านหนา้ภายนอก สิม หรือ 
โบสถ ์ และ ในตอนท่ีทัง้คู่นเดินออกไปดว้ยกัน ภาพในฉากจะเห็นป้ายขอ้หา้มขอ้ความว่า “หา้ม
สภุาพสตรีขึน้”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 54 ฉากควมเชื่อ จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
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อีกหนึ่งความเช่ือท่ีผูว้ิจยัไดน้  าเสนอใหเ้ห็นในภาพยนตรส์ัน้ เป็นความเช่ือในอีกมมุมองนึง 
ซึ่งจากการศกึษาสภาพสงัคมชมุชนเมืองในจงัหวดัขอนแก่น มีการอาศยัอยู่ของคนไทยเชือ้สายจีน
อยู่เป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยไดอ้อกแบบ Character ตวัละคร ท่ีช่ือ จั๊ก เป็นตวัแทนของคนไทยเชือ้
สายจีนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัขอนแก่นในการเล่าเรื่อง ซึ่งในฉากท่ี จั๊ก และ แคน เดินทางไปวดัพระ
บาทภูพานค า ท่ีตัง้อยู่อ  าเภออบุลรตัน ์หลงัจากท่ีทัง้สองคนเขา้ไปกราบองคพ์ระเสร็จแลว้นัน้ จั๊กก็
ไดช้วนแคนไปเส่ียงเซียมซี ซึ่งการเส่ียงเซียมซีเช่ือว่าเริ่มจากชาวจีนท่ีเขา้มาตัง้รกรากในประเทศ
ไทย และมีการตัง้ศาลเจา้ขึน้ จดุก าเนิดอาจมีตัง้แตส่มยัสโุขทยั หรือ อยธุยา  
 

 

ภาพ 55 ฉากความเชื่อต่อสถานที ่จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
 
วฒันธรรมอาหาร  

วัฒนธรรมการกินของผู้คนจังหวัดขอนแก่น มีความคล้ายกันหลายๆ อย่างในภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน ซึ่งผูว้ิจยัไดอ้อกแบบซีนดีไซส ์ท่ีแสดงออกถึงวฒันธรรมการกินอยู่
ของผูค้นในจงัหวดัขอนแก่น ตวัอยา่งแรกท่ีผูว้ิจยัตอ้งการน าเสนอเป็นรูปแบบการกินของชมุชน  

อ าเภอเมือง ตามภาพประกอบแสดงการกิน เช่น ขา้วเหนียว สม้ต าป้ิงย่าง ลาบ ตม้ และ
อาหารประเภทย า ส่วนความนา่สนในสายสายของชาวตา่งชาตก็ิจะเป็นการรบัประทานพวกแมลง
ตา่งๆ เป็นอาหารขบเคีย้ว เชน่ ตั๊กแตน ดกัแด ้แมงกดุจี ้ และอีกมากมายท่ีน ามาทอดและปรุงรส 
 

 
ภาพ 56 ฉากอาหาร จากภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
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นอกจาก ชุมชนชาวบา้นรอบนอกไกลตวัเมือง วิถีชีวิตการกินอยู่นัน้จะเป็นลกัษณะของ
การหาไดท้ั่วไปในธรรมชาติ  ในการออกแบบภาพยนตรส์ัน้ ผูว้ิจยัไดน้  าเสนอภาพของการอยู่กับ
ธรรมชาติในท่ีนีคื้อ ฉากท่ี แคน และ จั๊ก ก าลงัจะเดินทางกลบั หม่อนไดมี้ของฝากใหก้ับทัง้สองไป
กินระหวา่งทาง แคนเปิดกระตปิรูปหวัใจซึ่งภายในมีลกูหม่อน (มลัเบอรร์ี่) อยูใ่นกระตปิจ านวนมาก 
ลกูหม่อนจะมีลกัษณะคลา้ยกบัพวงองุ่นแตจ่ะเล็กมาก เม่ือสกุแลว้จะเป็นสีม่วงแดงเขม้หรือสีม่วง 
มีรสชาตเิปรีย้วบา้งหวานบา้งเป็นบางลกู  

 

 
ภาพ 57 ฉากลูกหม่อน จากภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 

 
ตามหมู่บา้นรอบนอกของจงัหวดัขอนแก่น จะมีการปลกูหม่อนเลีย้งไหมเพ่ือการผลิตเสน้

ใยไหมนัน้จะไม่มีผล ซึ่งจะเป็นคนละสายพนัธุก์บัตน้หม่อนท่ีเลีย้งไวกิ้นผล ภาคอีสานเรียก “มอน” 
และความโดดเดน่ในการถนอมอาหารซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชมุชนรอบนอกอ าเภอเมือง เช่น การหมกั
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น า้ปลารา้ เนือ้แดดเดียว ใส้กรอกอีสาน และหม ่า จากข้อมูลผู้วิจัยไดน้  าเสนอวัฒนธรรมดา้น
อาหาร การกินในรูปแบบของการถนอมอาหาร เช่น หม ่า ของชุมชนอ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 
“หม ่า” เป็นอาหารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัไสก้รอกอีสาน แตกตา่งกนัตรงวตัถดุิบ ลกัษณะวิธีการท าก็
จะคล้ายคลึงกัน ท่ีอาศัยการหมัก จะมีหม ่าเนือ้ (วัว) หม ่าหมู และหม ่าตบั ซึ่งทั้งสามแบบก็จะ
รสชาตแิตกตา่งกนัไป ซึ่งหม ่าท่ีตากไวน้าน ก็จะมีความเปรีย้วท่ีเพิ่มขึน้ตามระยะเวลาท่ีตากทิง้ไว ้ 

 

 
ภาพ 58 ฉากหม ่า วัฒนธรรมการกิน จากภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 

 
วฒันธรรมการแตง่กาย  

แนวคิดในการออกแบบเสือ้ผา้ และเครื่องแตง่กายของตวัละคร ส าหรบัผูห้ญิงนัน้จะมีการ
แตง่กายเหมือนผูห้ญิงในทอ้งถ่ินอีสานท่ีอาศยัอยู่รอบนอกเมืองทั่วไป ในการแต่งกายตามปกติจะ
สวมเสือ้ และนุ่งผา้ถงุ แตเ่ม่ือมีกิจกรรม หรือพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญั ผูห้ญิงก็จะแตง่ตวัดีกว่า
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ปกติ เรียกว่า “ชุดเอาบุญ” ลักษณะของการแต่งกายคือนุ่งผา้ถุง หรือผา้ซิน้ท่ีทอขึน้เองจากฝ้าย
หรือจากไหม ในการทอผา้นัน้ผูห้ญิงอีสานจะไดร้บัการปลูกฝังมาจากผู้เป็นแม่ใหรู้จ้ักการปลูก
หม่อนเลีย้งไหมเพ่ือน ามาทอเป็นเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งการทอผา้นีน้อกจากจะทอเอาไวเ้พ่ือใสเ่อง
แลว้ยงัมีการทอเอาไวข้ายเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับชุมชนอีกทางหนึ่งดว้ย ลกัษณะการปฏิบตัิสืบ
ทอดตอ่กนัมานีจ้นเกิดเป็นวิถีของชมุชน ท่ียงัสามารถพบเห็นไดต้ามพืน้ท่ีชมุชนรอบนอกไกลเมือง  

 
ภาพ 59 ฉากวัฒนธรรมการแต่งกาย ภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 

 
วฒันธรรมการแต่งกาย หรือชุดแต่งกายในอดีตใชผ้า้ท่ีท าจาก ผา้ไหม ผา้ทอมือตา่งๆ คน

ไทยมีเอกลกัษณด์า้นการแต่งกาย ซึ่งจะมีแตกต่างกันบา้งตามบริบทของพืน้ท่ีนัน้ ในปัจจุบนัชุด
แตง่กายจะถกูน ามาใชเ้ฉพาะช่วงเทศกาลงานประเพณีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และ จากชดุแตง่
กายเป็นสิ่งท่ีเสริมสรา้งอารมณค์วามรูส้ึกสมจริงกบัเรื่องมากตอ่ผูช้ม ส่วนความชดัเจนของชดุแตง่
กายท่ีเป็นเชิงวฒันธรรมในฉากของภาพยนตร ์

 

 
ภาพ 60 ฉากการแต่งกายจากภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 
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วฒันธรรมท่ีอยู่อาศยั สิ่งปลกูสรา้ง  
วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีคณุค่าในฐานะท่ีเป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐาน และ

ความเป็นมาของพืน้ท่ีนัน้ ส  าหรบัความเป็นภาพยนตรส์ิ่งท่ีจะสะทอ้นความเป็นวฒันธรรมในเชิง
สถาปัตยกรรม  

วดัธาตุพระอารามหลวง นายปานทอง สระคพูันธ ์รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น เป็น
ประธานในพิธีอญัเชิญพระพทุธพระลบั ไปประดิษฐานภายในพระอโุบสถวดัธาตพุระอารามหลวง 
ส าหรบัประกอบพิธีทางศาสนา เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ท านุบ  ารุงพระพุทธ 
ศาสนา และใหพ่ี้นอ้งประชาชนไดร้ว่มท าบญุเสริมความเป็นสิริมงคลเน่ืองในโอกาสวนัสงกรานต ์
วดัธาตพุระอารามหลวง สรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ.2332 โดยพระนครศรีบริรกัษ์บรมราชภกัดี (เพีย้เมือง
แพน) เจา้เมืองขอนแก่น เป็นผูก้่อสรา้งขึน้พรอ้มกบัการตัง้เมืองขอนแก่น และไดส้รา้งพระธาตขุึน้
เป็นปชูนียสถานท่ีเคารพสกัการะของชาวเมืองขอนแก่น จึงเรียกช่ือวดันีว้่า “วดัธาต”ุ ภายในวดัมี 
“หลวงพอ่พระลบั” ประดษิฐานเป็นพระประธานในพระอโุบสถ 
            หลวงพ่อพระลับ หรือ “พระศรีสัตนาคะนะหุต ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระ
คูบ่า้นคูเ่มืองขอนแก่น ซึ่งสรา้งขึน้พรอ้มการตัง้เมืองขอนแก่น มีพระธาตนุครเดมิเดน่เป็นสง่า เจดีย์
พระธาตุนครเดิม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว ่า ศิลปสมัยรัตนโกสินทร ์เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุเป็นโบราณวตัถท่ีุเก่าแก่ท่ีสดุของจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งวดัรอบฐานได ้25 เมตร สว่นสงูวดั
จากยอดสูงสุดลงมาได ้45 เมตร ส่วนฉัตรบนยอดเจดียมี์ความสูง 5 เมตร รวมความสูงขององค์
เจดียแ์ละฉัตรเป็น 50 เมตร ภายในวดัธาตพุระอารามหลวง ยังมีปชูนียวตัถท่ีุส าคญั คือ พระพทุธ
พระลับ หรือ “พระพุทธศรีสตันาคนหุต” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั หล่อดว้ยทองส าริดทัง้องค์
และฐาน ขนาดหนา้ตกักวา้ง 11 นิว้ สูง 29 นิว้ ประทบันั่งขดัสมาธิแท่นส าริดรูปสปัคบัชา้ง หลวง
พ่อพระลบั จดัอยู่ในกลุ่มพระพทุธรูปศิลปลาว "สกลุช่างเวียงจนัทน"์ สนันิษฐานว่า “พระพทุธพระ
ลบั” สรา้งขึน้ท่ีนครหลวงพระบาง ตอ่มาสมยัพระนครศรีบรริกัษ ์(เพีย้เมืองแพน) อพยพมาตัง้เมือง
ขอนแก่น ไดอ้ัญเชิญพระพุทธพระลับ ประดิษฐานไวท่ี้วัดเหนือ ซึ่งในปัจจุบัน คือ วัดธาตุ พระ
อารามหลวง และไดป้ระจกัษแ์ก่สายตาเป็นพระคูบ่า้นคูเ่มืองขอนแก่นนบัแตน่ัน้มา 
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ภาพ 61 สถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้าง จากภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 
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งานศิลปกรรมในศาสนสถาน โลกทศันค์วามเช่ือในพระพุทธศาสนา  “ฮบูแตม้” หรือภาพ
จิตรกรรมฝาผนังท่ีปรากฏใน “สิม” หรือโบสถใ์นจังหวัดขอนแก่น มักเป็นเรื่องราว ความเช่ือใน
พระพทุธศาสนา ท่ีเก่ียวกบัการท าความดี เรื่องบาปบญุ และการตกนรกในนรกภูมิ ส่วนฮบูแตม้ท่ี 
เขียนเรื่องนิทานพืน้บา้นนัน้ ก็มุ่งสอนเรื่องการท าความดีเช่นเดียวกนั เช่น เรื่อง สินไซ (สงัขส์ินไชย) 
ของฮบูแตม้สิม วดัชยัศรี บา้นสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น  
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ภาพ 62 ศิลปะจิตกรรมฝาผนัง จากภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 
 
วฒันธรรมวิถีชีวิต  

สภาพการตัง้บา้นเรือนของชุมชนในจงัหวดัขอนแก่นนัน้มีความแตกต่างกันทางกายภาพ
อย่างเห็นไดช้ดัพอท่ีจะจ าแนกชุมชนเป็น 3 ลกัษณะดงันี ้คือ อนัดบัแรกเป็นชุมชนเมือง อนัไดแ้ก่
ตวัอ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น ถา้จะเปรียบเทียบกับชมุชนเมืองอ่ืนๆ ในภาคอีสานเมืองขอนแก่น
จะนบัวา่เป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นมีลกัษณะเหมือนสงัคมเมืองอ่ืนๆ ของประเทศไทย ดงันัน้ ชมุชนนีจ้ะไม่ยึดฮีตสิบ
สองคองสิบส่ีซึ่งเป็นประเพณีดัง้เดิมของคนอีสานมากนกั อนัดบัท่ีสองเป็น ชมุชนท่ีอยู่รอบๆ ชมุชน
เมืองหรือวงแหวนรอบนอก สงัคมเป็นลกัษณะสงัคมบา้นกึ่งสงัคมเมือง ผูค้นจะอยู่อาศยัเป็นกลุ่ม
แต่ไม่แออดัเท่าในตวัเมือง เน่ืองจากชมุชนเหล่านีเ้ป็นสงัคมชาวบา้นมาก่อน ต่อมาไดร้บัอิทธิพล
จากสงัคมเมือง จงึมีลกัษณะคลา้ยสงัคมเมืองไปสว่นหนึ่งจะเห็นไดจ้ากสิ่งปลกูสรา้งบา้นเรือนท่ีทนั 
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สมยั เช่น อาคารบา้นเรือน เกิดหมู่บา้นจดัสรรขึน้มากมายเป็นการหนีความแออดัยดัเยียดในตวั
เมืองขยายออกไปยงัรอบนอก ส่วนความเป็นอยู่ของผูค้นยงัคงเป็นสงัคมชาวบา้นอยู่มีการยึดถือ  
ฮีตสิบสองคองสิบส่ีสืบมาจากบรรพบรุุษไดเ้ป็นส่วนมาก อาชีพของคนในชมุชนนี ้ได้แก่ เกษตรกร
และ ท างานรบัจา้งในตวัเมือง ลกัษณะท่ีสามเป็นชมุชนชาวบา้นรอบนอกไกลจากตวัเมืองออกไป
อีก สงัคมส่วนมากยงัคงเป็นสงัคมชนบทอีสานโดยทั่วไป ยึดถือฮีตสิบสองคองสิบส่ีอย่างเครง่ครดั 
มีการปฏิบตัิสืบทอดมาสม ่าเสมอทุกปี ผูค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และพึ่งพากนัเองของคนภายในและภายนอกชมุชน สงัคมแบบนีแ้ตก่่อน
ยงัไม่มีเงินตราเขา้มามีบทบาทมากนกั จะอยู่กนัแบบพ่ีนอ้งหรือเสมือนเครือญาติ มีขา้วปลาอาหาร
ก็จะแลกเปล่ียนซึ่งกนั และกนัความมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่มีความเห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือเกือ้ 
กลูกนั 
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ภาพ 63 ฉากวิถชีีวิต ภาพยนตรส้ั์น เร่ืองจ าได้ไหม 
 

บึงแก่นนคร ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่มีเนือ้ท่ี 603 ไร ่
นอกจากจะเป็นท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย ์“เจ้าเพียเมืองแพน” ผูก้่อตัง้เมืองขอนแก่นแลว้ยังเป็น 
สถานท่ีท่ีประชาชนนิยมมาพกัผ่อนและท ากิจกรรมนนัทนาการ เพราะมีบรรยากาศสบายๆ พืน้ท่ี 
โดยรอบร่มรื่นดว้ยตน้ไมมี้สวนสุขภาพประดบัดว้ยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลินตา โฮงมูนมั ง
เมือง ขอนแก่นคือหอท่ีรวบรวมเรื่องราวอนัเป็นท่ีมาของเมืองขอนแก่น เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สะทอ้นให้
เห็นถึง สภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องชาวขอนแก่นตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 

บางแสนสอง และหาดจอมทองตัง้อยู่ท่ีบา้นหินเพิงต  าบลทา่เรือ อยู่หา่งจากอ าเภอเมืองไป 
53 กิโลเมตร บรรยากาศชายหาดริมทะเลสาบน า้จืดเหนือเข่ือนอบุลรตัน ์ในยามเย็นสวยงามมาก 
สว่นกิจกรรมทางน า้ท่ีน่าสนใจ คือ บานาน่าโบ๊ต หว่งยาง และเรือ สกตูเตอร ์นอกจากนีย้งัมีอาหาร
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ท่ีปรุงจากปลาหลากหลายชนิดไว้บริการอีกด้วย ช่วงเทศกาลส าคัญ หรือวันหยุดมักก็จะมี 
นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปชมธรรมชาต ิ 

บางแสนสอง อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองไปประมาณ 53 กิโลเมตร ใชเ้สน้ทางเดียวกบัทางไป
เข่ือนอบุลรตัน ์บรรยากาศโดยรอบของชายหาดริมทะเลสาบน า้จืดเหนือเข่ือนอบุลรตัน ์สวยสะดดุ
ตาเม่ือพระอาทิตยฉ์ายส่องลงมาในยามเย็นกระทบกับทิวเขาภูเก้า ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ดา้นหลั ง 
กิจกรรมกีฬาทางน ้าท่ีน่าสนใจ ก็คือ การบริการให้เช่าจักรยานน ้า บานาน่าโบ๊ต ห่วงยาง 
นอกจากนีย้งัมีบรกิารอาหารเลิศรสท่ีปรุงจากปลาภายในอ่างเก็บน า้เข่ือนอบุลรตัน ์ไดแ้ก่ ปลานิล 
ปลาเนือ้อ่อน ปลาช่อน ฯลฯ ช่วงเทศกาลส าคญั หรือ วนัหยุดมกัจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปชม
ธรรมชาต ิและเลน่น า้กนัเป็นจ านวนมาก 

เข่ือนอบุลรตัน ์เรียกอีกช่ือวา่ “เข่ือนพองหนีบ” เน่ืองจากสรา้งขา้มแม่น า้พองโดยปิดกัน้ล า
น า้พองตรงบริเวณช่องเขาท่ีเป็นแนวตอ่ระหวา่งเทือกเขาภเูกา้ และภูพานค า การก่อสรา้งเริ่มเม่ือปี 
พ.ศ.2509 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พรอ้มดว้ยสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าอุบลรตันราชกัญญาฯ ไดเ้สด็จไปทรง 
ท าพิธีเปิดเข่ือนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2509 เข่ือนนีมี้ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ทั้งการผลิตกระแส 
ไฟฟ้า การเกษตร การประมง การป้องกันอุทกภัย การคมนาคม ตลอดจนเป็นท่ีส าหรบัพักผ่อน 
ของประชาชนภายในบรเิวณเข่ือนมีรา้นอาหารบา้นพกั และกิจกรรมตา่งๆ 

จากการออกแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จังหวดัขอนแก่นผลวิเคราะหไ์ดว้่าว่า
ภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ  าไดไ้หม สรา้งอยู่บนพืน้ฐานของการผสมผสานระหว่างรูปแบบความจริง 
(Realistic) การประชาสมัพันธโ์ดยใชแ้รงจูงใจดา้นภาพ เพ่ือสะทอ้นความเป็นวฒันธรรมจังหวดั
ขอนแก่นเช่ือมโยงบรบิทของสงัคมและวฒันธรรมท่ีบรูณาการอยู่ในเรื่องราว ผ่านแนวคิดเรื่องของ
การหลงลืมวฒันธรรม ซึ่งในการน าเสนอทนุวฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณ ์

 

ตอนที ่3 การประเมินผลการรับรู้ และประเมินคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
ประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุค่าทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งในส่วนนีผู้ว้ิจยั

ไดท้  าการประเมินออกเป็นสองดา้น ดงันี ้
 3.1 การประเมินคณุคา่ภาพยนตรส์ัน้ จงัหวดัขอนแก่น 
 3.2 การประเมินการรบัรูค้ณุคา่วฒันธรรมในภาพยนตรส์ัน้ของผูช้มภาพยนตร ์
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3.1 ผลการประเมินคุณค่าภาพยนตรจ์ากทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น  
ผลการประเมินจากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์ประเมินคณุค่าภาพยนตร์

สัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 ทา่น สรุปผลตามประเดน็ไดด้งันี ้  
ประเด็นที่ 1 แนวคดิ ท่ีปรากฏอยูใ่นโครงเรื่อง ประเด็นเรื่อง และแก่นเรื่อง ของภาพยนตร์

สัน้จากทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น เรื่อง จ  าไดไ้หม ซึ่งภาพยนตรมี์แนวคดิท่ีดีมีความนา่สนใจใน
เรื่องการน าเสนอทนุวฒันธรรมผา่นการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตรส์ัน้ และส าหรบัโครงเรื่องเป็น
การเล่าเรื่องมีประเดก็หลกัของเรื่องคือตวัละครท่ีเป็นโรคความจ าเส่ือม แลว้ตวัละครมีการเดนิทาง
เพ่ือท่ีจะฟ้ืนความทรงจ าให้กลับมาท่ีบา้นเกิด ซึ่งจะมีส่ือกลางในการเช่ือมความทรงจ าของตัว
ละครกบัสถานท่ีคือรูปถ่ายในอดีต จากโครงเรื่องสามารถตอบแนวคิดในการเล่าของภาพยนตรใ์น
การน าเสนอทุนวัฒนธรรมได้ดีแล้ว ลักษณะของการวางโครงเรื่องให้ตัวละครมีการเดินทาง
เพ่ือท่ีจะฟ้ืนความทรงจ าในระหวา่งของการเดนิทางผูช้มภาพยนตรส์ามารถรบัรู ้และเห็นความงาม
ของสถานท่ี บรรยากาศความสวยงาม ซาบซึง้ในวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดขอนแก่นผ่านการ
เดินทางของตัวละครหลักเป็นเรื่องท่ีดี เดินเรื่องง่าย สามารถตอบโจทยใ์นดา้นการน าเสนอทุน
วฒันธรรมได ้แต่ยงัขาดความหวือหวา หรือความแปลกใหม่เพราะภาพรวมของโครงเรื่องอาจมี
ความง่ายเกินไป และมีความซ า้ไม่น่าสนใจ ส่วนเรื่องประเด็น หรือแก่นเรื่องของภาพยนตรย์งัขาด
ความชดัเจนในการเล่าเรื่อง ซึ่งแก่นของเรื่องยงัไม่แข็งแรง และไม่สามารถส่ือสารสิ่งท่ีภาพยนตร์
ตอ้งการส่ือสารประเด็นหลกัของเรื่องไปถึงผูร้บัชมภาพยนตร ์สาเหตเุน่ืองจากการเล่าเรื่องยงัขาด
ความขดัแยง้ท่ีรุนแรงท าใหเ้รื่องเล่า หรือตวัละครไม่คอ่ยมีพฒันาการในการสรา้งความน่าติดตาม 
ท าใหผู้ช้มภาพยนตรอ์าจไมส่นกุกบัเนือ้เรื่อง หรือประเดน็ในการเลา่เรื่อง 

 
ประเด็นที่ 2 อารมณ์ความรูส้ึกบรรยากาศ จากบทสนทนาของตัวละครท่ีผสมการพูด

ภาษาไทยกลางบา้ง ภาษาอีสานบา้ง ดว้ยความนา่รกัของภาษาอีสาน หรือวิธีการคิดการตดัสินใจ
ของตวัละครสรา้งเสน่หใ์นความใสซ่ือของเหตุการณ์ในฉากหรือสถานการณ์ตามโครงเรื่อง เช่น 
ฉากพระเอกกบัเพ่ือนพระเอก ท่ีแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในมิตรภาพแบบเพ่ือนสนิท หรือฉาก
เพ่ือนพระเอกทัง้สองพูดคยุปรกึษากนั ซึ่งใหค้วามรูส้ึกอบอุ่นโดยเฉพาะตวัละครท่ีแสดงเป็นเพ่ือน
ชายของพระเอก ลกัษณะเวลาพดู กบัท่าทางมีความตลก และใสซ่ือท าใหต้วัละครมีความน่ารกัขึน้ 
โดยภาพรวมนักแสดงทัง้สามคนสามารถแสดงไดต้ามบทบาทท่ีไดร้บั  แต่ส าหรบัตวัละครท่ีเป็น
เพ่ือนหญิงของพระเอกยงัขาดความเป็นธรรมชาติของการแสดง ลักษณะการพูดยังไม่สามารถ
สรา้งใหเ้ช่ือในบทบาทท่ีแสดง เช่นเดียวกับพระเอกยงัขาดเรื่องของการท าความเขา้ใจในบทของ
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โรคความจ าเส่ือม ลักษณะการถ่ายทอดทางดวงตา หรือการพูดของตัวละครหลัก ในส่วนของ
ดนตรีประกอบ (Score) ภาพยนตรย์ังขาดกลิ่นของวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งน่าจะมีการ
ผสมผสานความเป็นซาวดด์นตรีประกอบกบัเสียงเครื่องดนตรีพืน้ถ่ินอีสาน และปริมาณของดนตรี
ประกอบอาจไม่จ  าเป็นตอ้งเยอะมาก ปรบัเป็นเสียงบรรยากาศ (Ambient) ของสถานท่ี ซึ่งจะสรา้ง
ความรูส้กึความเป็นธรรมชาตใิหก้บัผูช้มภาพยนตรไ์ดดี้กวา่ 

ประเด็นที ่3 การแสดงออกดา้นภาพมมุกลอ้ง การล าดบัภาพ แสง สี และเทคนิคทางดา้น
ภาพ ผลงานดา้นภาพท าออกมาไดม้าตรฐาน การวางซีน การวางองคป์ระกอบของภาพ หรือคตั
ตา่งๆ สามารถส่ือสารได ้และมีความสวยงามชวนท่องเท่ียว บรรยากาศสถานท่ีมีการวางเฟรมภาพ
ไดดี้ องคป์ระกอบโดยรวมเรื่องการใหแ้สง วางโครงสี มีความสะบายตามมุมองไม่ว่าจะเป็นนฉาก
พดูคยุ หรือภาพกวา้งเห็นสถานท่ีท าไดดี้ สวยงามมีความเป็นธรรมชาติ แตก็่ยงัขาดเอกลกัษณซ์ึ่งก็
ไม่ไดเ้ป็นผลเสียต่อการเล่าเรื่องแต่อย่างไร ส าหรบัการล าดบัภาพมีการเรียบเรียงล าดบัการเล่า
เรื่องแบบเป็นล าดับของเหตุการณ์ ซึ่งจะง่ายต่อการรบัรูข้องผู้ชมภาพยนตรส์ั้น ซึ่งไม่มีความ
ซับซ้อนของการล าดับภาพมีความเข้าใจไดง้่าย เล่าเรื่องได้ แต่บางฉากหลายเหตุการณ์ การ
เปล่ียนฉากขาดความกระชบั จงัหวะของการตดัตอ่มีอาการยว้ย หรือหน่วง ท าใหภ้าพยนตรส์ัน้จะ
ดอืูดไปบางจงัหวะในการเล่า และลกัษณะของการ Flash back ท่ีน  ามาใชส้ามารถใชไ้ดก้ับกลุ่ม
ผูช้มบางชว่งอาย ุแตถ่า้เป็นกลุม่ผูช้มภาพยนตรช์ว่งวยัรุน่อาจไมเ่หมาะสม 

ประเด็นที่ 4 องคป์ระกอบ หรือลักษณะความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดียวกันของเนือ้หาวิธีการเล่าเรื่อง และรูปแบบการน าเสนอของภาพยนตร ์ซึ่งภาพยนตรส์ัน้เรื่อง 
จ  าไดไ้หม เป็นการเล่าเรื่องการเดินทางของตวัละครหลกัอาศยับรรยากาศ และสถานท่ีจริงมีการ
เซ็ตเพ่ือความสวยงามแต่ไม่มากยังคงความสมจริงในการสรา้งความกลมกลืนของภาพยนตร ์
ส าหรบัเสือ้ผา้เครื่องแต่งกายมีการออกแบบใหเ้ข้ากับฉากเหตกุารณข์องสถานท่ีตามโครงเรื่อง มี
การเน้นในบางตอนของภาพยนตรท่ี์ตอ้งการแสดงให้เห็นความเป็นวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบของฉากไดส้วยงาม เช่น ฉากวิถีชีวิตการท่อผ้า ปลูกหม่อนเลีย้งไหม ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาของการสืบทอดส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดให้เห็นขั้นตอน
กระบวนการดงักลา่วไดอ้ยา่งชดัเจน และฉากในชว่งท่ีเก่ียวกบัความเช่ือเรื่องของ คะล า ในฉากนีมี้
การน าเสนอเนือ้หาวฒันธรรมซึ่งมีการน าเสนอเป็นลกัษณะของการตัง้ค  าถามใหก้บัตวัละคร และ
ผูช้มภาพยนตร ์โดยสรา้งใหเ้กิดการติดตามหาค าตอบผ่านการเฉลยจากตวัละครอีกตวัในมมุมอง
ของผูช้มแบบมีส่วนรว่ม (POV) แตภ่าพยนตรข์าดเรื่องของความสมเหตสุมผลของการเดินทางไป
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ตามสถานท่ีต่างๆ ภายในเรื่อง ซึ่งสิ่งท่ีเช่ือมโยงตวัละครกับสถานท่ีต่างๆ นัน้ คือรูปถ่าย แต่ผูช้ม
ภาพยนตรก์ลบัไมเ่ห็นความเช่ือมโยงนีจ้งึเกิดค าถามในหลายๆ ฉากของการไปในสถานท่ีตา่งๆ 

ประเด็นที่ 5 สไตล ์รูปแบบการน าเสนอของภาพยนตรส์ัน้ท่ีสอดแทรกวฒันธรรมจงัหวดั
ขอนแก่นเป็นการด าเนินเรื่องแบบเสน้ตรง ในการด าเนินเรื่องในลกัษณะนีอ้าจจะไม่สามารถสรา้ง
ความสนใจใหก้บัผูช้มภาพยนตรใ์นวงกวา้งไดเ้พราะความเรียบง่ายในการเล่าเรื่อง แตข่อ้ดีในการ
เลา่เรื่องในลกัษณะนีคื้อสามารถส่ือสารรบัรูใ้นสิ่งท่ีภาพยนตรต์อ้งการน าเสนอไดง้่ายไมซ่บัซอ้น ใน
สว่นของเนือ้หาวฒันธรรมท่ีภาพยนตรส์ัน้น าเสนอนัน้ยงัขาดสิ่งจงูใจในเนือ้หาขาดความลึกในการ
เลา่เรื่องเพ่ือสรา้งความประหลาดใจ หรือสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูช้มภาพยนตร ์

ประเด็นที่  6 เทคนิค ความงาม การน าเสนอ หรือลักษณะการตีความหมายของ
ภาพยนตร ์ในลกัษณะของการตีความหมายของภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น 
ภาพยนตรส์ามารถเลา่เรื่องได ้และน าเสนอวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่นใหเ้กิดการรบัรูค้ณุคา่ไดผ้า่น
เทคนิคทางดา้นภาพท่ีมีมุมมองสวยงาม เชิญชวนใหเ้กิดการกระตุน้เรื่องของการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัขอนแก่นท าออกมาไดส้วยงาม ในส่วนของการเล่าเรื่องภาพยนตรข์าดความชดัเจนในจุด
ขดัแยง้ท าใหภ้าพยนตรไ์มมี่จดุหมายในการเลา่เรื่องหลกั เป็นไปในลกัษณะการเล่าไปแบบเสน้ตรง
ซึ่งตวัละครขาดความตอ้งการแรงจูงใจของตวัละครนอ้ยไปถา้มองในมุมของลกัษณะภาพยนตร์
บันเทิง แต่ถ้ามองในลักษณะการตีความในเชิงสัญญะวิทยาภาพยนตรส์ะท้อนเรื่องของความ
เปล่ียนแปลงของสงัคม การหลงลืมวฒันธรรม หลงลืมตวัตน แลว้หนักลบัมามอง หนักลบัคน้หา
ตวัเอง ซึ่งนกัแสดงทัง้สองคนท่ีรบับทเป็นเพ่ือนของพระเอก ท าหนา้ท่ีตกัเตือน สนบัสนนุไม่ใหผู้ค้น
หลงลืมวฒันธรรมนัน้คือหนา้ท่ี หรือขอ้ความท่ีภาพยนตรก์ าลงัส่ือสารกบัผูช้ม  
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ภาพ 64 สัมภาษณ ์ผู้ก ากับภาพยนตร ์คุณภาคภูมิ วงษจ์ินดา 
 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์: ผูก้  ากบัภาพยนตร ์คณุภาคภมูิ วงษจ์ินดา 

ส าหรบัภาพยนตรส์ัน้เรื่อง จ  าไดไ้หม เป็นเรื่องของคนท่ีความจ าเส่ือมเดินทางมาท่ีจงัหวดั

ขอนแก่นเพ่ือมาฟ้ืนความทรงจ า เรื่องเน่ียโดย Log Line (ประเด็ดหลัก) ของมันเน่ียพ่ีว่ามัน

น่าสนใจนะ ดว้ยความท่ีพูดถึงผูช้ายท่ีความจ าเส่ือมแลว้มาหาความทรงจ าท่ีบา้นเกิด ก็ มีความ

น่าสนใจเม่ือฟังเรื่องย่อ แตพ่อหลงัจากชมภาพยนตรแ์ลว้ในความรูส้ึกน่าจะเล่าแลว้สามารถตอบ

โจทยไ์ดเ้รว็ และเยอะกว่านี ้ส  าหรบัแนวคิดของเรื่องพ่ีว่าดี มนัดีท่ีใชว้ฒันธรรมมาแทรกในการเล่า

เรื่อง โดยท่ีตวัละครจะตอ้งไปคน้หาความทรงจ าของเขาโดยเอาวฒันธรรมพืน้บา้นตา่งๆ หรือแมแ้ต่

วิถีชีวิตของผูค้นใหต้วัละครรูส้ึกซาบซึง้ หรือเพ่ือให้ตวัละครมีความทรงจ ากลบัคืนมา ซึ่งอนันีพ่ี้ว่า 

concept สามารถน ามาใชไ้ดเ้ลยถือว่าดีเลย ส าหรบั Genre (ตระกูลภาพยนตร)์ เนือ้หาถือว่ามี

ความเป็นแนวดราม่า ส่วนความน่าสนใจส าหรบัภาพยนตรแ์นวนีน้่าสนใจไหม ถ้า ณ ทุกวัน นี ้

ตลาดภาพยนตรปั์จจุบนั หรือผูช้มภาพยนตรส์ัน้ปัจจบุนัเขาตอ้งการแนวภาพยนตรท่ี์มีความหวือ

หวา รวดเร็ว และกระชบัในการเล่าเรื่อง ซึ่งในแนวถ้าพูดถึงรูปแบบของการเล่าแบบนีค้่อนขา้งมี

เยอะแลว้ส าหรบัภาพยนตรส์ัน้ รวบถึงภาพยนตรก์ระแสหลกัเช่นกัน เพราะขาดความแปลกใหม่ 

ความรูส้ึกแปลกใหม่ของผูช้มภาพยนตร ์ภาพยนตรส์ัน้ปัจจบุนัมีการใช ้symbolic (สญัลกัษณ)์ ใน

การเล่าเรื่อง เพราะฉะนัน้อาจตอ้งเปล่ียนวิธีการเลา่ใหม่ ซึ่งอยูใ่นเนือ้หาเดิม ความรูส้ึกเดมิ ซึ่งคนดู

หนงัเกิดการคุน้ชิน มันซ า้มากเกินไปจนคนดูไม่รูส้ึกแปลกกับภาพท่ีเห็น แต่ถา้ท าอะไรใหรู้ส้ึกว่า

เฮ้ยเอออันนีแ้ปลก แต่เราก็ยังคงเล่าเรื่องเดิมแต่มันมีความรูแ้ปลกความรูส้ึกใหม่ ให้กับผู้ชม

ภาพยนตรใ์นกลุม่กวา้งได ้
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ส าหรบัการออกแบบงานสรา้งในภาพยนตร ์พวกซีนดีไซนต์่างๆ ท าออกมาไดดี้ แต่ก็ยัง

ขาดความโดดเด่น ซึ่งโดยรวมก็จดัว่าอยู่ใน Pattern (แบบ) เดิม ท่ีไดม้าตรฐาน คือถา้พูดถึงความ

เป็นมาตรฐานของความเป็นภาพยนตรก็์ถือว่าท าได ้การท่ีวางซีนตา่งๆ คตัตา่งๆ ไดม้าตรฐานแลว้ 

ในการส่ือเนือ้หาส่ือสญัลกัษณท์างภาพก็มีมาครบไดม้าตรฐาน แตม่นัยงัไมเ่กินมาตรฐาน ก็คือมนั

ยงัไมมี่เอกลกัษณ ์หรือท่ีเรียกวา่ยงัไมมี่ลายเซ็นแคน่ัน้เอง  

ส าหรบัการล าดบัภาพสามารถเล่าเรื่องไดเ้ลยแบบปกติ เหมือนการนบัหนึ่งถึงสิบ มนัก็คือ

การเล่าเรื่องแบบอยู่ในเซฟโซน คือถกูตอ้งเลยครบัเป็นการเล่าเรื่องง่ายซึ่งเหมาะกบักลุ่มเปา้หมาย

เป็นคนท่ีสูงอายุหน่อย หรือคนท่ีไม่ชอบภาพยนตรแ์นวหวือหวา มันขึน้อยู่กับกลุ่มเป้าหมาย คือ

ผูช้มภาพยนตรก็์จะมีความรูส้กึรูเ้รื่องไปเรื่อยๆ เหมือนเวลาดลูะครทีวี ก็คือจะรูเ้รื่องไปเรื่อยๆ แตถ่า้

ส าหรบักลุ่มคนรุ่นใหม่พ่ีกลับรูส้ึกว่าถ้าเล่าเรื่องแบบเน่ียเคา้จะรูส้ึกว่าง่ายเกินไปส าหรบัเขา คือ

ปัจจบุนัผลงานของคนรุน่ใหม่ๆ รูส้ึกว่าบางอย่างในวิธีการคิดของเคา้จะขา้มช็อตไปแลว้ ขา้มการ

เลา่เรื่องแบบเดมิๆ ไปแลว้ ไมว่า่จะเป็นงานพวก “ยทูปูเบอร”์ ท่ีท  าคลิปตา่งๆ พ่ียงัรูส้กึวา่บางคนท า

เก่งท าจนมนัรูส้ึกว่ามนัใชไ้ดน้ะ ถา้เกิดว่าเราเลือกใชก้ารเล่าเรื่องแบบนัน้ แตถ่า้ในทางภาพยนตร์

การตดัตอ่แบบนีม้นัถามว่ามนัโอเคมัย้ ก็ตอบว่ามนัโอเคในระดบัหนึ่งแตม่นัไม่หวือหวา มนัไม่รูส้ึก

ท่ีจะตามเนือ้หาไป มนัเหมือนจะบอกคนดไูปก่อนลว่งหนา้แลว้เด๋ียวมนัจะมีอะไรเกิดขึน้  

สว่นดา้นภาพสวยนะถ่ายไดดี้ ในการถ่ายภาพยอมรบัว่าโอเคการวางเฟรมดแูลว้สวยนา่ไป

เท่ียว แตใ่นการล าดบั เช่น เการเปล่ียนซีนไปอีกซีนหนึ่งท่ีใชก้าร Fade in Fade out พวกนี ้พ่ีวา่มนั

เยอะไป แลว้ก็การเรียบเรียงของเรื่องราวตัง้แตน่าทีแรกไปจนจบมนัขาดความสมทูไปนิด  

 เรื่อง Sound เอาเป็น Score (ดนตรีประกอบ) พ่ีมีความรูส้ึกเหมือนมนัเหน่ือย ชวนง่วงไป

นิด อารมณเ์หมือนกบัซึมๆ ไปเรื่อยๆ ไม่รูว้่าจงใจใหเ้ห็นความรูส้ึกตวัละครท่ีมนัเป็นแบบนีร้ป่ึาวท่ี

ความจ าเส่ือม เราสามารถท่ีจะสรา้งดนตรีประกอบท่ีมันส่ือใหเ้ห็นคาแรกเตอรข์องตวัละครแต่ก็

อาจเป็นความล าบากในการท าดนตรีประกอบอย่างพี่ก็ท  าไม่เป็นหรอก แตก็่ใชค้นท่ีถนดัในการท า

แลว้เราก็คอยเอาแคค่วามรูส้ึกของเราใชใ้นการตดัสินใจพี่ก็เขา้ใจนะ พอท าหนงัสัน้เราก็ไมไ่ดไ้ปหา

มืออาชีพท่ีเขาท าไดอ้ย่างท่ีใจเรา แตบ่างอย่างพ่ีก็รูส้ึกว่าเสียงดนตรีประกอบไม่จ  าเป็น ในบางซีน 

อาจจะเป็นเสียง Ambient (บรรยากาศ) เสียง Sound Design (ออกแบบเสียง) เล็กๆ น่าจะดีกว่า 

พ่ีวา่ Score ถา้ใส่เยอะเกินไปมนัจะเล่ียน การใส่แคเ่สียงบรรยากาศ หรือแมก้ระทั่งเสียงอะไรท่ีมนั
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ฟังแลว้ใหบ้รรยากาศพี่ว่าดีกวา่ แตใ่นความคิดส่วนตวัพ่ีว่ามนันา่จะใหค้วามรูส้กึท่ีดีอย่างเช่นท่ีเรา

เห็นบรรยากาศในฉากภาพสวยท่ีไร่หม่อนอย่างเน่ียพ่ีว่าบางที เราสามารถหาซาวดท่ี์มันเป็น

ธรรมชาติไปเลย ใหม้นัรูส้ึกถึงบรรยากาศว่าเย็นเนอะ มนัสดช่ืนนา้ หรือ อย่างท่ีตอนท าผา้ไหม ใน

การทอผา้ไหมเสียงของการทอผา้ พ่ีวา่มนัมีเสนห่อ์ยูน่ะถา้ดงึออกมาในจงัหวะท่ีนา่สนใจ เช่น เสียง

ของไมท่ี้กระทบกัน เสียงการสาวไหมเสียงอะไรแบบเน่ียพ่ีรูส้ึกว่าถ้าเราดีไซนส์ิ่งเหล่าเน่ียมันจะ

ดีกว่าใช ้Score หรือปล่อยเงียบไปเลยในความรูส้ึกของพ่ี จะท าใหเ้สียงเหล่านีมี้คุณค่ากับเรื่อง

ดว้ยอีกเรื่องหนึ่งคือความไม่สมทูของ Ambient กบัการตดัซีนอารมณ ์หรือบทสนทนา บางทีตอ้งไป

หา Ambient มาปเูพ่ือใหม้นัเนียนเป็นเนือ้เดียวกนั 

ลกัษณะการพูด หรือภาษาท่ีตวัละครใช ้เป็นการใชภ้าษาไทยเป็นส่วนใหญ่ แลว้ก็มีผสม

ภาษาพืน้ถ่ินบา้ง ตวัละครท่ีเล่นเป็นเพ่ือนพระเอกท่ีเล่นตลกๆ ตวัละครนีเ้ล่นดี แต่นอ้งผูห้ญิงจะ

คอ่นขา้งแข็งไปหน่อย สว่นนอ้งผูช้ายท่ีเป็นตวัละครหลกัพ่ียงัไม่คอ่ยเช่ือวา่เขาความจ าเส่ือม เพราะ

การพูดของเคา้ บางทีเคา้พูดเหมือนจ าได ้มันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้น า้เสียง เช่น ในฉากท่ี

เรียกช่ือนางเอกเคา้ตอ้งไม่รูจ้กั แตนี่เ้รียกเหมือนรูจ้กัเหมือนกันจ าไดเ้ลยอะไรอย่างนี ้คนท่ีเล่นเป็น

คนความจ าเส่ือมพ่ีว่าตอ้งท าการบา้นเยอะกว่าปกติ ท ายงัไงใหค้นดรููส้ึกเช่ือว่าเขาความจ าเส่ือม 

เพราะคนความจ าเส่ือมตาเคา้จะงง แววตามีความไมเ่ขา้ใจสงสยัอะไรแบบนีเ้ลยนะ พ่ีวา่นอ้งผูช้าย

ก็ตอ้งไปท าการบา้นอีกนิดหนึ่งว่าคนความจ าเส่ือมเวลาพูดจาเวลามองจะตอ้งเป็นลกัษณะยงัไง 

อันนีเ้หมือนเคา้ลืมบา้นเกิดเฉยๆ แต่ไม่ไดค้วามจ าเส่ือม และน้องผู้หญิงท่ีพ่ีรูส้ึกว่าเคา้ยังแข็ง

เกินไป และนอ้งพระเอกท่ีรูส้ึกว่ายงัไม่คอ่ยเช่ือเท่าไหร ่ส่วนเพ่ือนชายโอเคแสดงไปตามมกุของเคา้

คลอ้งดี เป็นคนท่ีนา่จะหยอดมกุไดอี้กเยอะ 

ส าหรบัการส่ือสารเรื่องราวทุนทางวฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ผ่านภาพยนตรส์ัน้ มนัคือ

การคิดบทท่ีสอดแทรกวฒันธรรมส าหรบัเรื่องสัน้ หรือภาพยนตรส์ัน้ พ่ีคิดว่ามนัสามารถส่ือสารได้

อยู่ แต่มันอาจจะตอ้ง Gimmick (กลเม็ด) อะไรอีกสักนิด คือตอนนี ้Gimmic ท่ีมีมันก็มีจะมีแค่

ภาพถ่ายของพระเอกท่ีเขาเห็นแลว้ก็จ าไม่ได ้แต่ก็ไม่ไดเ้นน้ย า้ในจุดท่ีเป็นภาพถ่ายเท่าไร ซึ่งพ่ีมี

ความรูส้ึกว่ามนัน่าจะตอ้งเพิ่มไดอี้ก มันสามารถจะขยีจุ้ดนีไ้ดอี้กเรื่องของภาพถ่ายความทรงจ า

เก่าๆ ตรงนีคื้อตอ้งเนน้ๆ เลยการฟ้ืนความทรงจ าของเขาดว้ยภาพถ่ายท่ีเขาเคยถ่ายไวต้รงเน่ียถา้

เก่ียวกับวัฒนธรรมไดพ่ี้ก็ว่าดี ท่ีจริงเรื่องเราก็มีแนวคิดท่ีดีแลว้นะ ก็มีหลายจุดท่ีในภาพยนตรมี์

ความน่าสนใจ เช่น ฉากกินลูกหม่อน อาจจะตอ้งหา Conflict (จุดขดัแยง้) ของเรื่องหน่อย มนัจะ
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สามารถกระแทกใจกับสถานท่ีต่างๆ หรือกบัวฒันธรรมของตวัละคร มนัอาจจะตอ้งมีอะไรมากว่า

การไปถ่ายรูปตรงนัน้ซึ่งจะท าใหผู้ช้มภาพยนตรต์ามตวัละครไปจนสดุ ทา้ยท่ีสดุแลว้นัน้ภาพถ่ายก็

ตอ้งมีอะไรท่ีเยอะกว่านีอี้ก ส่วนการส่ือวฒันธรรมกับเรื่องราวพ่ีว่ามันก็ไดน้ะ ก็อย่างนีแ้หละครบั

หนงัในเชิงวฒันธรรมเน่ียการเล่าเรื่องวฒันธรรมแบบตรงไปตรงมามนัจะน่าเบื่อ เพราะตอนพ่ีท า

เรื่อง “เทรดิ” พ่ีก็จะกลวัท่ีจะเอาเรื่องโนราหม์าเล่าใหค้นดโูดยท่ีเขาไมเ่บื่อ หรือหลบัเราก็เลยตอ้งคิด

เรื่องของ stories ท่ีมันหวือหวา ท่ีมันดูแลว้วัยรุ่นเคา้ก็ไม่ไดยี้ก้ับเรื่องของการร  า เราก็ตอ้งค่อยๆ 

สอดแทรกไปเป็นเรื่องของความขดัแยง้คนรุน่เก่ากบัคนรุน่ใหม่ ก็สอดแทรกไปก็เป็นเรื่องท่ีเล่ายาก

พ่ีก็เขา้ใจ เพราะวฒันธรรมไม่รูจ้ะท ายงัไงใหม้นัสนุกเน่ียส าคญั แตม่นัก็เป็นความทา้ทายถา้ท าได้

ส  าเร็จพ่ีว่ามนัก็ดี ท่ีจะมีส่ือประเภทเน่ียช่วยใหส้่งเสริมวฒันธรรม แต่มนัไม่จ  าเป็นว่าพอเล่าเรื่อง

วฒันธรรมแลว้เราจะตอ้งพดูถึงวฒันธรรมอนัดีงาม มนัอาจจะพดูถึงมมุมอง แตล่ะกรุ๊ปได ้ซึ่งในแต่

ละพืน้ท่ีก็จะมีความหลากหลายในบริบทท่ีมีเนือ้หามีเรื่องเล่าท่ีน่าสนใจแตกต่างกัน ยกตวัอย่าง

ภาพยนตรข์อง เฉลิม วงศพ์ิม เรื่องคนไฟบิน มันสอดแทรกวฒันธรรมแบบใหดู้สนุกดว้ยแอ๊คชั่น 

หรือภาพยนตรข์องพ่ีหม ่า ก็มาในทางตลก และก็ดสูนุกดว้ยเป็นวฒันธรรมอีสานท่ีเล่าไดส้นุก แม้

กระทัง้ องคบ์าก พ่ีก็รูส้ึกเออว่ะสนุกและไปไดไ้กลระดบัโลก แต่ถามว่าคนไดรู้เ้รื่องของสรุินทรก์าร

เลีย้งชา้งวิถีคนเลีย้งชา้งเป็นอย่างไรก็อยู่ในหนังเรื่องนัน้ มวยไทยก็อยู่ในนัน้ จะถามว่าสนุกไหม

โคตรสนกุ พ่ีถึงบอกไงวา่ส าหรบัการท่ีจะเลา่เรื่องวฒันธรรมไดน้ะแตต่อ้งสนกุ  

 

 

 

 

 



 331 

 
 

ภาพ 65 สัมภาษณ ์ผู้ก ากับภาพยนตร ์คุณบัณฑติ ทองดี 
 
ผูใ้หส้มัภาษณ ์: ผูก้  ากบัภาพยนตร ์คณุบณัฑิต ทองดี 

ภาพยนตรเ์รื่อง จ  าไดไ้หม ตอ้งยอมรบัอย่างหนึ่งว่าตวัของโปรดกัชั่นเรื่องของการถ่ายเรื่อง

งานสรา้งท าไดดี้มากเลย ถ่ายสวย มีมุมองท่ีดีเห็นความงดงามของวฒันธรรม ในลกัษณะมุมของ

การทอ่งเท่ียวสวยงาม งานสรา้งดีมากครบั แตที่นีถ้า้จะตก็ิคงเป็นเรื่องของการเลา่เรื่อง คือหนงัมนั

เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องของวฒันธรรม หรือบริบทของการท่องเท่ียวอะไรก็ดีท่ีเก่ียวกับ

วฒันธรรม หรือสถานท่ีมันตอ้งดึงดดูใหค้นอยากดูจนจบ หลังจากท่ีผมไดดู้ภาพยนตรส์ัน้ จ  าได้

ไหม ผมรูส้ึกว่าตวับทยังขาดแก่นของเรื่อง (Theme) ท่ีชดัๆ นะ อาจจะมีแต่มนับางไปไม่ค่อยชัด 

และเรื่องของเนือ้หามนัอาจจะมีเรื่องของจดุขดัแยง้ท่ีท าใหห้นงัมนัน่าสนุกมนัน่าประทบัใจ อย่าง

แก่นเรื่อง เช่น ถา้เราจะเอาวฒันธรรมเราไปโชวใ์หท่ี้อ่ืนใหเ้ต็มท่ี หรือ จะอยู่รกัษามันไวใ้นท่ีๆ เดิม

อะไรอย่างนีม้นัก็เป็นแก่นท่ีเราตัง้ไว้ และท าบทเพ่ือประกอบใหเ้ป็นเรื่องขึน้มา หรือ ตวัอยา่งถา้พดู

ถึงภาพยนตรเ์รื่องโหมโรง โหมโรงก็คือวฒันธรรม แก่นมนัคือรากเหงา้เราควรจะภูมิใจมนัไม่ควรท่ี

จะไปภูมิใจกับวฒันธรรมของคนอ่ืน มนัก็จะเป็นแก่นท่ีชดัเจน ส่วนเรื่องของจดุความขดัแยง้ตา่งๆ 

ผมว่าตวัหนังยงัมีความขัดแยง้ไม่พอท่ีจะท าให้คนดตูิดตาม ซึ่งตอนนีเ้หมือนหนงัพาเท่ียวไปชม

สถานท่ีตา่งๆ ไปเรื่อยๆ โดยท่ีความประทบัใจรูส้ึกอินกับเรื่องราวไปดว้ยใหค้นส านึก หรือ กลบัไป

ยอ้นคิดว่าทกุวนันีเ้ราไดลื้มเลือนไปรเึปล่าในความเป็นวฒันธรรมของเรา เรามีความสขุกบัชีวิตใน

เมืองแลว้วฒันธรรมท่ีเราอยู่กบัมนัมาตลอดชีวิตมนัคือสิ่งท่ีดี ท่ีเราควรจะอยูก่บัมนัรเึปล่า มนัยงัไม่

สุดขนาดนัน้ครบั มนัขาดความประทบัใจของเรื่อง เช่น เรื่องราวของความสมัพนัธข์องตวัละครท่ี

อาจจะมีความขัดแยง้กันมาก่อนก็จะเป็นเรื่องของตวัเอก ตวัของแคนกับหม่อน หรือตวัแคนกับ

เพ่ือน หรือ ตวัแคนกบัพ่อแม่ท่ีเคา้จะรูส้ึกวา่มนัเรียนรูอ้ะไรบางอย่าง คนท่ีเคา้รกัท่ีสดุคือคนเหล่านี ้

ตดัสินใจไม่ไปกรุงเทพฯ ไม่ไปใชชี้วิตในเมือง คือมนัยงัขาดคอนฟิกอย่างนี ้เช่น แบบวา่อดีตเคยทิง้
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นอ้งหม่อนไปโดยท่ีหม่อนพยายามบอกว่าจะอยู่ท่ีน่ี  และเป็นความขดัแยง้ สุดทา้ยหม่อนมาดูแล

เคา้อย่างดีจนเคา้รูส้ึกว่าผูห้ญิงคนนี ้คือคนท่ีรกัเคา้จริงๆ มนัขาดตรงนีม้นัเล่าไปเรื่อยๆ เรียบๆ พา

ไปเท่ียวเรื่อยๆ จนเริ่มจ าความไดแ้ลว้ก็รูส้ึกมีความสุขจังเลยไดอ้ยู่ท่ีน่ี คือหนังเล่าครบนะ พาไป

เท่ียวใหเ้ห็นความสวยงามแตว่่าจดุพีคมนัยงัไม่พอนะครบั หนงัยงัขาดลีลาในรายละเอียดตา่งๆ ท่ี

ท าใหค้นรูส้ึกอินสนุก และก็อาจจะเศรา้อะไรกับเรื่องดว้ย จะเศรา้จะรกัจะโรแมนติกอะไรก็แลว้แต่

มนัขาดมนัท าใหต้วัหนงัพูดง่ายๆ คือ เราดแูลว้ถา้ดแูลว้กลางเรื่องเราอาจจะไม่ดตู่อมนัท าใหส้ิ่งท่ี

เราถ่ายทอดส่ือสารกบัคนดเูคา้ก็จะไม่ดเูรา อนันีผ้มว่ามนัก็ส าคญัในเรื่องของการท าบทภาพยนตร์

ใหค้นดูติดตาม หรืออยากดูจนจบนะครบั ถ้ามันขัดแย้งกันแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงต่ออย่างงี ้

ตอนนีค้นดลูุน้แคว่า่จะจ าความไดเ้ม่ือไหรซ่ึ่งมนัเป็นการลุน้ท่ีเบาไปหนอ่ย ถา้สมมติวา่นางเอกงอน 

งอนพระเอกเน่ืองจากว่าอะไรก็แลว้แตอ่าจจะพระเอกตะหวาด หรือนางเอกฉันจะไปอีกจงัหวดันึง

ฉนัจะไม่มาอีกแลว้คนก็จะดวูา่พระเอกจะงอ้นางเอกยงัไง ระหวา่งงอ้เราอาจจะยดัวฒันธรรมใสเ่รา

ก็ท าได ้ผมว่ามนัขาดในเรื่องของแก่น ค าว่าแก่น เช่น แบบว่าตรีมมนัคือแบบว่าจ าไดไ้หมพระเอก

มนัคือตอนเด็กเคยมีความสุขกับอะไรแบบนี ้ตอนนีจ้  าอะไรไม่ไดแ้ลว้เพราะอยู่ในเมืองจนชินแต่

วนันึงคณุยงัจ าไดไ้หมว่าตอนเด็กคณุเคยจบักิง้ก่า เคยกระโดดน า้คลอง เคยไปยกยอ หรือจบัปลา

ไหลในทุง่ เคยจบัหนอนแกลง้เดก็ผูห้ญิงคนนีส้ดุท้ายเขาก็จ าไดว้า่ จ  าไดแ้ลว้ ฟ้ืนความทรงจ าแตไ่ม่

มีเรื่องราวของความทรงจ าดีๆ  

เรื่องของการถ่ายท าสวยมากครบั สวยเลยครบั โลเคชั่น เฟรม แสงสวยนะครบั และก็

เสือ้ผา้ เสือ้ผา้นางเอกดแูลว้น่ารกัสมกบัเป็นสาวขอนแก่น สาวพืน้เมืองท่ียงัรกัษาวฒันธรรมดแูลว้

สวย และก็ฉากต่างๆ ก็ดีหมดนะครบั ใชส้ถานท่ีจริงก็จริงแตก็่มีบางฉากท่ีตอ้งมีพร็อบ ทุกอย่างก็

งดงามครบั เฟรมท่ีท ารูส้ึกว่ามนัสวยมนัเป็นเฟรมการสรา้งท่ีดีอนันีก็้ยอมรบัว่าดีจริงๆ นะครบัผม

มมุกลอ้ง ตากลอ้งมีความเป็นมืออาชีพพอสมควรเลยนะครบัในการถ่ายท า มีฝีมือการถ่ายท า ถ่าย

เป็นถ่ายเก่ง ถ่ายงานดีๆ ไดเ้ลยนะครบั และก็การใหแ้สงสวยถ่ายดี การใหสี้ และก็ตดัตอ่น่ียอมรบั

วา่ตดัตอ่ก็ดีคือตดัตอ่ไดล้ะมุนไม่มีสะดดุอะไรเลยตดัต่อดีมาก ดนตรีประกอบก็ดีเสียดายนิดนึงว่า

เสียงท่ีออกอีสานนอ้ยไปนิดนึงนะครบั บางทีเราไดก้ลิ่นเสียงพิณ เสียงแคนมาในบริบทหนงับางที

มนัท าใหค้นดมูนัรีไมลถ์ึงบรรยากาศไดอ้นันีไ้มรู่ว้า่ใสไ่ปมาก หรือเปล่าแตรู่ว้า่กลิ่นไมอ่อก เขา้ใจว่า

พระเอกเป็นคนเมือง นายจั๊กเป็นคนเมืองคือวยัรุน่ทั่วไปแต่ในซีนท่ีมนัตอ้งเดินเขา้ไปในบริบทของ

วฒันธรรมมนัอาจจะตอ้งมีอะไรแบบนีป้ระกอบเพ่ือใหไ้ดก้ลิ่นประมาณนีค้รบัเรื่องของงานสรา้ง 
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นกัแสดงดีภาพรวมดี คือ เล่นไดดี้พระเอกเคา้ก็รบับทบาทของเคา้ไดดี้ในบทบาทของคน

ความจ าเส่ือมเป็นคนเมือง นางเอกก็เล่นไดดี้ครบัเพียงแต่ว่า ผมแค่รูส้ึกว่าตอนเปิดมานางเอกไม่

คอ่ยสวย คือ เราอยากวา้วกว่านี ้ในการส่ือสารเรื่องของภาษา หรือบทสนทนามีการผสมผสาน 2 

ภาษา คือ ภาษากลาง และก็อีสานในความท่ีผมไม่ใช่นักภาษาศาสตร์ หรือวัฒนธรรมรอ้ย

เปอรเ์ซ็นตผ์มไม่ติดใจอะเลยเรื่องนีเ้พราะผมเขา้ใจโดยไม่ตอ้งมีซัพภาษากลาง ผมว่าใส่ภาษา

อีสานเขา้ไปอย่างนีดี้เพราะพระเอกก็คือคนเมืองไปแล้วแต่นางเอกเขาก็พยายามพูดกับคนอ่ืน

ตวัจั๊กบา้งอนันีดี้ บางอยา่งอาจจะดยูดัเยียดมนัดจูงใจเกินไป เชน่ ค  าวา่ “คะล า” มนัไมธ่รรมชาต ิ

ในแง่ของการรบัรูว้ัฒนธรรมเป็นวฒันธรรมท่ีเราเห็นอยู่แลว้ ผมว่าคนดูน่าจะเคยชินกับ

วฒันธรรมอีสานประมาณนีพ้ดูง่ายๆ คือมนัยงัไม่มีเรื่องลึกๆ ไม่มีอะไรท่ีลึกเกินกว่าความรูข้องคน

ทั่วไปปกตก็ิจะมีการทอไหมก็ดี หรือวา่การเลีย้งหม่อนไหม หรือวา่การพาไปท าขวญัตอนทา้ยอะไร

อย่างนีม้นัดไูม่ลึกเราเห็นอยูแ่ลว้ และก็รูอ้ยูแ่ลว้วา่วฒันธรรมก็คือเรียกขวญักนัเวลาใครตกใจ หรือ

ใครเสียขวญั หรือการเลีย้งหม่อนไหมก็เป็นวฒันธรรมพืน้บา้นของคนอีสาน ไม่มีมิติของความลึกท่ี

คนไมเ่คยรูม้าก่อน 
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ภาพ 66 สัมภาษณ ์ผู้ก ากับภาพยนตร ์คุณเฉลิม วงศพ์มิพ ์
 

ผูใ้หส้มัภาษณ ์: ผูก้  ากบัภาพยนตร ์คณุเฉลิม วงศพ์ิมพ ์

อนัดบัแรกเรารูส้กึวา่เราไมเ่ขา้ใจ วา่ท าไมมนัจ าเพ่ือนไมไ่ด ้ช่วงตน้เรื่องหนงัมนัไมไ่ดเ้ลา่ว่า
ว่าเคา้เกิดความจ าเส่ือม มนัจะไปรูอี้กก็เกือบกลางเรื่องแลว้ว่าเครียดจากการท างานจนความจ า
เส่ือม จ าอะไรจ าใครไม่ได้ จ  าเพ่ือนไม่ได ้เพ่ือนก็เลยพาไปร าลึกถึงความหลังจะฟ้ืนความจ าให้
กลบัมา ก็พาไปเจอแฟนท่ีท างานเลีย้งไหมปลกูหม่อน คือ เนือ้หาท่ีอยากจะเล่าอยากจะบอกคนด ู
คือกลบัมาอยู่บา้นเถอะ อย่าไปอยู่เลยเมืองกรุงจะไปท างานท่ีมนัเครง่เครียดเลย กลบัมาอยู่บา้น
เถอะ มนัเป็นหนงัประเภทแบบส านึกรกับา้นเกิด แต่ไม่ไดใ้หค้  าตอบกับคนดวู่าถา้คณุรกับา้นเกิด 
สโลวไ์ลฟ์ แลว้ชีวิตคณุจะมีกินไหม งานการจะมั่นคงไหมเราเลยรูส้ึกว่ามนัประโลมโลกไปหน่อย 
เป็นการมองโลกสวยงามมาก ซึ่งมันไม่เป็นจริงในความรูส้ึกของเรานะ ยกตวัอย่างตัวนางเอก 
เหมือนหลุดออกมาจากโลกของอุดมคติ ดูจากการแต่งตวัแต่งหนา้ท าผมเหมือนนางเอกหลุดมา
จากโลกไหนนวนิยายยอ้นอดีต ซึ่งเรารูส้ึกวา่ในโลกความเป็นจริงไม่มีแน่ๆ แตม่นัก็เป็นไปไดท่ี้จะมี
ผูห้ญิงคนหนึ่งแตง่ตวัแบบนีอ้ยูก่บัเหยา้อยูเ่รือนแลว้ก็ปลกูหม่อนเลีย้งไหม  

แต่โดยรวมออกมาโอเค ก็คือเป็นคนเล่าเรื่องได ้เล่าเรื่องดว้ยภาพได ้ถ่ายก็มีมุมมองท่ี
สวยงามคอมโพสก็โอเคไม่ถือว่าดอ้ยก็ถือว่าดีเลย แสงเงาโอเค เพียงแต่ว่า เรื่องท่ีดอ้ยก็คือการ
ก ากับแอ็คติง้นกัแสดง ซึ่งตวัเพ่ือน ตวัพระเอก ตวันางเอก ดแูลว้มนัมีความสุขมนัฝืนๆ อยู่ คือ ถา้
เป็นเพ่ือนกันจริงๆ นะเพ่ือนผู้ชายน่าจะแบบเฮ้ยกลับมาเม่ือไหร่ แต่น่ีดูเหมือนเพ่ือนกันไม่จริง
อาจจะมีการแสดงท่ียงัฝืนๆ อยู่ ส่วนนางเอกก็เป็นลกัษณะเดียวกันเจอกนัครัง้แรกท่ีหนา้บา้นมัน
ตอ้งมีความรูส้ึกแบบว่าเฮย้มาไดไ้ง คือเคา้ไม่ไดเ้กลียดไม่ไดโ้กรธแค่ไหนใช่ไหม เแอ็คติง้นกัแสดง
ไมค่อ่ยสมทูเทา่ไหร ่สว่นงานสรา้งก็โอเคหมด  
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ส าหรบัการตดัตอ่หลายๆ ช็อต หลายๆ ซีน บางทีเราอยากเห็นรีแอคของคนฟัง คนพดูบาง
ทีเราไปแช่กลอ้งอยู่นาน บางจงัหวะควรจะตดัมารบัรีแอ็คว่าพระเอก หรือเพ่ือนพระเอกรูส้ึกยงัไง
กบัค าพดูบางจงัหวะ แลว้ก็เวลาจะเปล่ียนซีนเปล่ียนฉากอยา่งเน่ียมนัเหมือนว่าเรายว้ยๆ ไปหน่อย
บางจงัหวะตดัก็ตดัเลยนะ มีเฟดมืดเรารูส้กึมนัยว้ยๆ แทนท่ีจะตดัไปเลย ก็เลยท าใหเ้ห็นแอ็คติง้การ
แสดงท่ีเขาไมรู่จ้ะเล่นอะไรตอ่ แลว้ก็เราไมรู่ว้า่เพ่ือนพระเอกพาพระเอกไปสถานท่ีท่องเท่ียวแตล่ะท่ี
ในเมืองขอนแก่นเน่ีย หนงัมนัไม่ไดเ้ล่าว่าก่อนท่ีเคา้จะความจ าเส่ือมเคา้มีความสขุ เคยมาดว้ยกัน
ตรงนีไ้หม ซึ่งวิธีการตดัตอ่พอมนัยว้ย มนัก็เลยเกิดค าถามว่ามาท่ีน่ีกนัท าใหม่ ซึ่งถา้ตดักระชบักว่า
นีค้  าถามนีก็้อาจจะไมเ่กิดขึน้ในใจ บางทีเราตดัยว้ยยืดไปหนอ่ย  

ในเรื่องของดนตรีประกอบเราไมต่ิดมนัก็ไปอุม้หนงัไป แตท่ี่เรารูส้กึตดิก็คือเสียงบทสนทนา
ของตวัละครเหมือนคลีนไม่ค่อยสะอาด มีเสียงเบาบา้ง และเสียงบรรยากาศอะไรอยู่เยอะไปหมด 
เหมือนบนัทกึมาไมค่อ่ยดี แตก็่ไมเ่ป็นปัญหามากรวมๆ โอเคอยู ่

รูปแบบของการรบัรูห้รือว่าการส่ือสาร ตอนแรกเรารูส้ึกวา่จะเลา่เรื่องคนอีสาน แตไ่มใ่หพ้ดู
อีสาน ในความรูส้ึกเราในเรื่องวฒันธรรม อีกขอ้หนึ่งก็คือสิ่งท่ีเรารูส้ึกมากๆ คือ เอะอะพากันไปวดั 
ไปวดัอยู ่2–3 ซีนมัง้ แลว้ก็สิ่งท่ีเราไมเ่ห็นก็คือความเป็นอยูท่ี่มนัเป็นจริง ตอนนีม้นัเป็นเรื่องของโลก
สมมติเลยรูส้ึกว่ามนัไม่มีอยู่จริง เรารูส้ึกว่าไปบางแสนสอง ไปวดัพระบาท ไปเข่ือนอบุลรตัน ์ไปวดั
ท่ีมีภาพเขียนฝาผนัง ไปวัดหนองแวง วัดพระธาตุอารามหลวง เรารูส้ึกว่า เรื่องพวกนีม้ันเป็น
วฒันธรรมท่ีมนัผิวเผินในความรูส้กึเรานะ เป็นมมุมองของนกัท่องเท่ียว อีกอนันงึรูส้กึว่าสถานีรถไฟ
ขอนแก่น สมยัก่อนถา้คนไปขอนแก่นก็ตอ้งไปถ่ายภาพกบัขอนตรงหนา้สถานีรถไฟ มนัเหมือนกับ
ว่านกัท่องเท่ียวต่างถ่ินถา้มาท่ีขอนแก่นเน่ียมนัตอ้งมาถ่ายรูปกับขอนนี ้อนันีแ้ปลกใจเลยมนัไม่มี
ขอนมีแตส่ถานีรถไฟ คือเรารูส้กึว่ามนัมนัผิวเผินไปหน่อย คือหนึ่งเรื่องภาษา สองความเป็นอยู่ของ
คนขอนแก่น วฒันธรรมความเป็นอยู่จรงิๆ มนัมีซีนกินขา้วอยู่ซีนหนึ่งท่ีไปกินขา้วบา้นนางเอก ดว้ย
แอ็คติง การแต่งตวันางเอกเราเลยไม่รูส้ึกว่ามนัเป็นจริงเท่าไหร่ ในเป็นวัฒนธรรมในมุมมองของ
นกัท่องเท่ียวมากกว่า มันไม่ไดล้งไปหรือขนาดว่าเคา้เป็นอยู่ยังไงกันจริงๆ แต่อนันีไ้ม่ใช่เรื่องผิด
เพราะเป็นมมุมองของคนตา่งถ่ิน อย่างหนงัเรื่องนี ้เปา้หมายท่ีเราดแูลว้รูส้ึกก็คือเป็นหนงัลกัษณะ
ส านึกรกับา้นเกิด อยากใหค้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ กลับมาอยู่บา้นดีกว่า หลังจากท่ีดูแลว้พ่ีรูส้ึกอย่าง
นัน้น่ะ เม่ือเราตัง้เปา้หมาย เราตอ้งท าตามเปา้หมายนัน้ใหม้นัเกิดผลกระทบคนดใูหไ้ด ้อยา่งเรื่องนี ้
เราดแูลว้เราไมรู่ส้กึวา่เราจะตอ้งกลบัมาอยู่บา้น ถา้หนงัมีเปา้หมายแบบนี ้หนงัก็ตอ้งใหค้  าตอบกบั
คนดดูว้ย ซึ่งหนงัไมไ่ดต้อบโจทยต์รงนี ้
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ภาพ 67 สัมภาษณ ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เขมพัทธ ์พัชรวิทญ ์
 
ผูใ้หส้มัภาษณ ์: ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เขมพทัธ ์พชัรวิทญ ์

ตามความเขา้ใจจากท่ีไดด้หูนงัสัน้ คือชายหนุ่มเกิดความเคลียดในท่ีท างานในกรุงเทพฯ 

แลว้เกิดอาการความจ าเส่ือม แลว้ไดก้ลบับา้นท่ีขอนแก่น ไดเ้จอเพ่ือน แลว้เพ่ือนไดพ้าเขาไปเท่ียว

เพ่ือรือ้ฟ้ืนความทรงจ าท่ีเขาไดเ้ก็บเป็นรูปถ่ายเอาไว ้แลว้ไดเ้จอกับผูห้ญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนเก่า

ของเขาเขา้มาช่วยรือ้ฟ้ืนความทรงจ าดว้ย และในตอนทา้ยไดมี้การท าพิธีบายศรีสู่ขวญั และเขาก็

เริ่มมีความทรงจ ากลบัมา แลว้ก็ไดมี้การโทรเขา้มาจากบรษิัทท่ีกรุงเทพฯ ใหก้ลบัไปท างาน ซึ่งหนงั

เรื่องนีก็้จบแบบปลายเปิด  

เรื่องธีม เป็นมมุมองของผูก้  ากบัท่ีช่ืนชมในวฒันธรรมพืน้บา้น แตก็่มีบา้งส่วนท่ีตอ่ตา้นทนุ

นิยม ซึ่งผูก้  ากับไดส้่งผ่านตวัละคร ส่วนการวางพล็อตเรื่องยงัซ า้ไปหน่อย หนงัท่ีพูดถึงเรื่องนีส้่วน

ใหญ่จะเป็นพล็อตแบบนี ้ท าใหเ้กิดปัญหาคือพอพล็อตซ า้ จะท าใหเ้ราเดาเรื่องออกแลว้จะไม่น่า

ตดิตาม ถา้พล็อตเดาง่ายไปเรื่องมนัจะไมด่งึดดูคนไปตอ่ 

เรื่องของแนวภาพยนตร ์คิดว่าหนงัไปในทางโรแมนติก ในหนงัสมยันีเ้ราสามารถผสมกัน

ไดห้ลายแนว แต่เราตอ้งว่างน า้หนักว่าอะไรตอ้งมากกว่าอะไร เช่น นางนากเป็นหนังท่ีผสมกับ

ระหวา่งความรกั เรื่องของผีและยงัมีเรื่องของพีเรียด มนัขึน้อยูก่บัความเช่ียวชาญของผูก้  ากบัท่ีวา่ง

น า้หนกัอะไรมาก อะไรนอ้ย เช่น ถา้หนงัเรื่องพ่ีมาก..พระโขนงในเรื่องของพีเรียดและคอมเมดีก็้จะ

เอาพีเรียดแคเ่ป็นยคุ เป็นฉากหลงัเพ่ือดึงดดูใหค้นอยากดหูนงั แต่ว่าไม่ไดมี้เนือ้หาทางพีเรียด แต่

ในการดูหนงัเรื่องนีผ้มคิดว่าเป็นโรแมนติก แนวของภาพยนตรจ์ะมีท่ีเรียกว่า iconic เช่น มีดารา

แบบนี ้ท่ีฉากแบบนี ้มีเสือ้ผา้แบบนี ้มีแสงแบบนี้ มีกลอ้งแบบนี ้ถือว่าเป็นหนังแนวนี ้ซึ่งในการดู

หนงัเรื่องนีม้นัมีไอคอนิค ตรงตามนัน้ คือ 1) พระเอกสวยหล่อ 2) มีฉากหลงัท่ีสวยงาม ฉากเป็นวิว

สวย 3) มีเสือ้ผา้ท่ีสวยงาม มีการบรรจง 4) มีแสงท่ีเป็น high key 5) กลอ้งเป็นการด าเนินกลอ้ง
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แบบเรียบง่ายสแตติกส่วนใหญ่มูฟเม้นช้าๆ 6) ใช้เพลงประกอบท่ีรื่นหู ไม่ได้มีดารค์ซาวด์

เพราะฉะนัน้โดยรวมเราเลยรูส้ึกว่าน่าจะเป็นโรแมนติก สุดทา้ยของเรื่องมนัเหมือนกับว่าพระเอก

ความทรงจ าเริ่มกลับมา ดูภาพถ่ายแลว้ก็เห็นภาพแฟนเก่าในอดีตแลว้รูส้ึกว่าเขามีความหวงัใน

ความรกั เลยรูส้กึวา่โรแมนตกิ 

สว่นเรื่องการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ท่ีส  าคญัก็คือโลเคชั่นจริง เพ่ือท่ีจะโชวฉ์ากของ

วดั ยังมีวิถีชีวิต ซึ่งก็ตอ้งโชวค์วามสวยงาม ซึ่งในการดหูนงัผมคิดว่าอยากใหม้นัเซอรไ์พรสก์ว่านี ้

เราคาดหวงัท่ีจะเห็นฉากท่ีอลงัการกว่านี ้แต่ในท่ีนีผ้มก็ไม่รูว้่าในขอนแก่นมีท่ีอลังการกว่านีม้ัย้ ใน

สว่นของเสือ้ผา้ เสือ้ผา้ของผูห้ญิงนางเอกของเรื่องเราตัง้ใจใหเ้ป็นพืน้ถ่ิน ส่วนเสือ้ผา้ผูช้ายพระเอก

เราวางวา่เขาเป็นคนกรุงเทพฯ สว่นตวัเพ่ือนผมวา่เขานา่จะมีความอีสานนิดหนอ่ย เพราะหนงัไมไ่ด้

ตอ้งการเทคนิคหวือหวาในการจดัแสง เพราะเป็นหนงัท่ีเคลียร์ๆ  ดแูลว้เป็น high key ดแูลว้สะอาด

สบายรื่นหูรื่นตา ซึ่งกลอ้งก็ตอบโจทยใ์นหนงัประเภทนี ้มุมท่ีใชมุ้มพูดคยุกัน มุมโรแมนติกทูช็อต

มีเดียมภาพกว้างก็ถ่ายให้เห็นโลเคชั่น ถ้าอยากให้ต่ืนตาต่ืนใจ ก็เป็นมุมสูง เรื่องกล้องก็ตอบ

แนวทางของหนังได ้เรื่องการตดัต่อ การตดัต่อเป็นแบบเรียบง่ายตามสไตลห์นงัแบบนี ้และมีนิด

หน่อยท่ีตอนทา้ยเป็น Flashback คือในความรูส้ึกของผมมนัเหมือนละครไทยไปหนอ่ยเหมือนกลวั

คนดูจะจ าไม่ไดจ้  ากลับไปย า้ และบ้างครัง้ก็ใช้ภาพสโลวเ์พ่ือย า้ หนังมันมีกลุ่มเป้าหมายคนด ู

กลุ่มเป้าหมายเราตัง้ใจคนท่ีเป็นตลาด เขาใช้วิธีการนีไ้ด ้แต่ถา้เป็นกลุ่มนกัดหูนงัเขาจะรูส้ึกว่ามนั

เป็นละครมาก เราวางกลุ่มคนดเูป็นวยัรุน่ อย่าใหเ้ป็นแนวละครมากเกินไป เพราะเด็กกลุ่มนีจ้ะดู

หนงัท่ีมีการตดัต่อไปอีกแนวทางหนึ่งซึ่งไปไกลกว่าแนวทางนีแ้ลว้ ต่อมาเรื่องแคสติง้ เราเลือกคน

ตามแนวทางของหนัง ก็คือคนสวยคนหล่อ แต่ก็ไม่ไดเ้ลือกให้สวยหล่อแบบดารา ผมคิดว่าเรา

น่าจะอยากใหม้นัมีความจริงบางส่วน เรื่องนางเอกจดัฟันจริงๆ เรื่องนีเ้ป็นเรื่องเล็กนอ้ยแตส่  าคญั 

ปัญหาของคนท่ีจดัฟันคือ พดูไม่คอ่ยชดั คนดจูะโฟกสัท่ีเหล็กดดัฟันนางเอก และอาจจะมีความคิด

ท่ีว่านางเอกเป็นคนอีสานน่าจะมีความเป็นชาวบา้นแต่จดัฟันเหมือนนางเอกอยากเป็นคนกรุง ท า

ใหเ้ราตีความไป สิ่งส าคญัในการเลือกนกัแสดง คนเรียนศิลปะจะพะวงในเรื่องของฉากเรื่องของ

กลอ้ง เรื่องของภาพ เราจะออ่นเรื่องของการก ากบัการแสดง เรื่องเขียนบท การท่ีเราจะไปสั่งคนเล่น

ใหไ้ดแ้บบท่ีเราตอ้งการนี ้คือตอนนีต้วัละครเราไม่มีเสน่ห ์เสน่หไ์ม่ไดห้มายถึงหนา้ตาสวยหล่อ แต่

สมมติว่าน่ารกัวนัรุง่ขึน้ในตวัละครตวันีผ้มอยากจะเจอกบัเขาอีกครัง้หนึ่ง หรือว่าผูช้ายคนนีผ้มลุน้

เหลือเกินผมอยากใหเ้ขากลบัมา มนัคือเสน่หท่ี์มนัดึงดดูเอาใจช่วยเขา แลว้ก็จะมีเรื่องของภาษา
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พดู ท่ีจริงภาษาผมว่าพูดภาษาอิสานมากกว่านีก็้ไดน้ะ ดเูหมือนจะพูดแต่นางเอกพูดกับชาวบา้น 

เพ่ือนพระเอกพคยุกบันางเอก เรื่องนีค้นดจูบัตาดท่ีูนกัแสดง ตามการแสดงของนกัแสดง ตามชีวิต

ของนกัแสดงไปจนลืมมองกลอ้งการตดัตอ่ หรือว่าฉากอะไรอย่างนี ้จรงิๆ แลว้เรื่องภาษาผมคิดว่า

ภาษาของอีสานมนัมีเสน่หต์รงท่ีว่ามีความใสซ่ือน่ารกัอยู่หลายครัง้  ท่ีบางครัง้ในมมุมองคนอีสาน 

เวลาเขาคิด และตดัสินใจมนัตลกๆ ในความใสซ่ือของอีสาน ซึ่งผมว่าตรงนีห้นงัยงัขาดอยู่ ภาษา

อีสานท่ีมีความใสซ่ือตลกจึงท าให้ตวัละคนมันน่ารกัขึน้ เรื่อง เพลงเรื่องดนตรี ผมว่ามันน่าจะมี

สว่นผสมของพืน้ถ่ินไดน้ะ 

จากภาพรวมๆ เท่าท่ีเรารูส้ึกไดก้ับภาพยนตรก็์คือ เราอยากจะให้คนไปเท่ียวขอนแก่น  

อยากให้คนเห็นวัดสวยๆ อยากให้คนรูว้่ามีการทอผ้า มีการปลูกหม่อน มีวัฒนธรรมบายศรี มี

อาหาร นีคื้อจดุประสงคข์องหนงั ซึ่งหนังมนัก็ตอบได ้แต่ทีนีใ้นความท่ีเหมือนกับว่าเราวางว่ามัน

เป็นหนงับนัเทิง คือถา้เอาเรื่องของวฒันธรรมมาเป็นหลกั ทีนีม้นัก็ท าใหส้องอย่างนีม้นัไม่เข็มขน้ลง

ตวัเท่าไหร ่เพราะว่าถา้เราดเูรื่องของวฒันธรรมมนัยงัไม่ฟินขนาดว่าอยากไปเหลือเกิน อยากไปท่ี

ขอนแก่น คือถา้เราเทียบกับสมมติเราดท่ีูท่องเท่ียวมนัพุ่งเป้าตรงนัน้ชดักว่า ตรงนีมี้เป็นความยาก

นะขนาดนกัท าหนงัเก่งๆ มีโจทยแ์บบนีก็้ยงัท าไมส่  าเรจ็เลย  

บางครัง้มนัอาจจะตอ้งเลือกเอาโลเคชั่นไม่ก่ีท่ี อาหารไม่ก่ีอย่าง ในโลเคชั่นนีเ้อาใหม้นัอ่ิม 

วิธีการท าอาหารเอาให้มันอ่ิม วิธีการทอผ้าเอาให้มันอ่ิม ก็สามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจคนให้

ประทบัใจ และจดจ าได ้คือโดยรวมแลว้หนงัมนัก็ตอบไดต้รงกบัวิจยันะ จริงมนัเป็นธรรมชาติของ

การท าวิจยัเก่ียวกบัหนงัผมเองก็เป็นเหมือนกนั มนัท าใหห้นงัมนัแข็ง มนัไมค่อ่ยมีอารมณร์ว่ม และ

ความพลิว้ของมนั หนงัมนัแข็ง  
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ภาพ 68 สัมภาษณ ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรีชา สาคร 
 
ผูใ้หส้มัภาษณ ์: ดร.ปรีชา สาคร 

ในด้านเนือ้หา หรือ concept จริงๆ มันก็ตรงประเด็นอย่างท่ีผู้วิจัยต้องการ ก็คือ หนัง

พยามเลา่เรื่องวฒันธรรม ซึ่งการท่ีบอกวา่ตวัละครลืมในความรูส้กึส่วนตวันะ ผมเขา้ใจว่ามนัคือมนั

คือสญัญะของการหลงลืมวฒันธรรมของตวัละครตวันัน้ ท่ีบอกว่าเคา้เสียสญูเสียความทรงจ าไปก็

ตอ้งมารือ้ฟ้ืนความทรงจ า มนัเหมือนคนในสงัคมท่ีก าลงัหลงลืมวฒันธรรมตวัเองอยู่ หลงลืมตวัตน

ของตวัเองอยู่หรือเปลา่ แลว้สดุทา้ยเราก็บอกวา่วฒันธรรมมนัเป็นสิ่งท่ีดีงาม มนัสามารถท าใหเ้กิด

คุณค่าหรือมูลค่าทัง้ดา้นจิตใจ และยังสรา้งรายไดไ้ดด้ว้ย ตามท่ีผมเขา้ใจในตวัเรื่องนะ แลว้ตัว

ละครก็จะพาไปเจอนูน่นั่นน่ีตา่งๆ นานา ซึ่งมนัก็คือขนบของหนงับนัเทิงทั่วไปไหม มนัก็คือขนบของ

หนงับนัเทิงทั่วไปแหละ เพราะฉะนัน้ในส่วนของเนือ้เรื่องเขา้ใจได ้เขา้ใจไดไ้ม่ยากนะครบั ผมมอง

วา่มนัเป็นหนงัท่ีเลา่เรื่องใหง้่ายไมมี่อะไรซบัซอ้นนะครบั 

 ส่วนเรื่องของ Theme หลักของเรื่อง ก็คงจะมองอย่างท่ีเคยบอกไปเม่ือกีน่ี้แหละ คือเป็น

เรื่องของการหลงลืมวฒันธรรม เป็นเรื่องของคนเหล่านี ้โดยเฉพาะตวักลุ่มของตวัละครเ น่ียมนัคือ

วยัรุน่ไง เพราะมนัคือวยัรุน่เน่ีย ผมก็มองว่ากลุ่มนีแ้หล่ะเป็นกลุ่มท่ีส าคญัเลยท่ีจะตอ้งเปล่ียนเป็น

ฟันเฝืองในการพลกัใหม้นัเกิดคณุคา่ หรือมูลค่าเพิ่มทางวฒันธรรมขึน้มา ฉะนัน้ตวัละครก็จะเล่า

เห็นความดีงามตา่งๆ แลว้ก็ไปเจอนูน่นั่นน่ีตา่งๆ  

 ในสว่นของวิธีการเล่าเรื่องก็อย่างเรียบง่าย ดงู่าย แตว่า่มนัอาจจะขาดชัน้เชิงไปนิด อาจจะ

ตอ้งไปเติมในความเป็นบทนั่นแหละมนัก็คือกระบวนการ pre-production สรุปง่ายง่ายเลยเรื่อง

ของเนือ้หา เรื่องของ Plot เรื่องของ Theme และเรื่องของ concept เน่ียตรงประเด็นดีครบัชดัเจน 

ส่ือสารไดง้่ายตรงตามประสงค ์แลว้ก็เป็นหนงัท่ีไมซ่บัซอ้นดงู่าย ตีความไดง้่าย 
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ถ้าจะก าหนดเป็น Model อ่ะได้ แต่ก็ไม่เสมอไปนะ มันขึน้อยู่กับบริบทด้วยแหละ มัน

ขึน้กบับรบิทของสงัคมนัน้นัน้วา่สงัคมนัน้ ความเป็นบรบิททางสงัคมเคา้เป็นยงัไง ผูค้นเขาเป็นยงัไง 

แล้วมันจะเล่าเรื่องในมุมมองมุมนีมุ้มเดิม หรือ ว่าขนบเดิมแบบนีไ้ด้ไหม มันก็ได้แหละแต่ว่า

สดุทา้ยแลว้ผมก็ยงัคงมองว่าหนงัมนัคือการเล่าเรื่อง เราเล่าเรื่องในมุมเดิมตลอด ถามว่ามนัเป็น 

Model ไดไ้หม มนัก็ไดใ้นการท่ีจะมาไปใช ้โดยท่ีเราเอา Model เน่ียไปจบัทุกกลุ่มชนแลว้เล่าเรื่อง

ในหนงัในมมุนี ้มนัก็จะกลายเป็นมนัเยอะไป แตถ่า้ถามว่าเป็น Model ส าหรบัท่ีจะยกชหูรือวา่เพิ่ม

คณุคา่ทางดา้นวฒันธรรมได ้มนัเป็น Model ไดเ้ลย อาจใชก้บัชมุชนชาวภาคใต ้ใชก้บัชมุชนอีสาน 

ใช้กับชุมชนภาคเหนือ ซึ่งมันท าไดค้รบั แต่อย่างท่ีบอกแหละก็ตอ้งดูท่ีบริบทสังคมดว้ย ว่ าจะ

สามารถท าใหห้นงัเรื่องนีมี้ความน่าสนใจไดม้ากนอ้ยแคไ่หน ถา้มนัสามารถน าไปใชแ้ลว้เกิดผลได ้

มนัเกิด effect กบัคนดไูด ้มนัเกิดการเปล่ียนแปลงกบัคนดไูดอ้นันัน้นะ่เป็นเรื่องส าคญัมาก 

เอาเป็นเรื่องของโปรดักชั่นดีไซน์ก่อน ถ้าเป็นเรื่องโปรดักชั่นดีไซน์ ก็คือเรื่องของการ

ออกแบบงานสรา้งเน่ีย เน่ืองจากว่าโลเคชั่นของเราอ่ะเป็นโลชั่นโลเคชั่นท่ีไม่ไดถู้กเซ็ตอะไรขึน้มา 

มนัคือสถานท่ีจริง ก็เห็นแหละว่ามนัคือมนัชุมชนอีสาน ก็เลยมองเรื่องของโปรดกัชั่นดีไซนท่ี์ไม่ได้

โดดเด่นอะไร เป็นเป็นโลเคชั่นทั่วไป ส่วนอ่ืนในการออกแบบ เช่นเสือ้ผา้หนา้ผมก็เป็นไปตามยุค

สมยันะ ซึ่งตอนแรกตวัละครก็ใส่ชดุปกติธรรมดาทั่วไป แตพ่อหนงัเล่าไปเรื่อย ๆ ก็จะเห็นตวัละคร

เปล่ียนชุดเป็นผา้ฝ้าย ผา้ไหม มันก็เห็นได ้ซึ่งส่วนตวัก็ไม่ค่อยรูส้ึกอินกับท่ีตวัละครตอ้งแต่งกาย

แบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่าในในบทตัวละครต้องแต่งชุดนี ้แบบนีแ้หละ คือเราต้องการท่ีจะให้เห็น

แนวทางดา้นวฒันธรรมท่ีชดัโดยใชเ้ครื่องแตง่กายมนัก็โอเคอนัเน่ียดี  

 การใชภ้าษา การใชภ้าษากลางอนันีอ้าจจะมีมีผลตอ่ตอ่เรื่องอยู่เพราะวา่เราใชภ้าษากลาง

ในการเล่าเรื่อง แต่ถ้าเกิดว่าใชภ้าษาอีสานมันก็จะเป็นอีกมุมนึง เพราะว่าเหตุเกิดท่ีอีสานเกิดท่ี

ขอนแก่น อนันีผ้มตัง้ขอ้สงัเกตนะถา้เกิดว่าเป็นตวัละครพูดอีสานล่ะ จะเกิดอะไรขึน้ หรือตวัละคร

พูดภาษากลางแลว้พูดภาษากลางคนอีสานดว้ยกันน่ีแหละแต่อยู่มาวนันึงเออภาษากลางมนัไม่

สนุกละแล้วเปล่ียนเป็นภาษาอีสาน เพราะว่าจริง  ๆ มันก็เป็นความงดงามทางด้านภาษาอยู่

เหมือนกัน สมมุติว่าตวัละครตวัละครสองตวัท่ีเป็นเพ่ือนกันคยุกันสกัพักหนึ่งเริ่มพูดภาษาอีสาน 

หรือท่ีเรียกว่า “เริ่มตกลาว แลว้ภาษาไทยกไูม่คอ่ยสนกุแลว้ว่ะเวา้ลาวดีแม่นเบาะ” อะไรอย่างเน่ีย 

หนงัมนัก็จะออกมาสนกุ เหมือนฉากท่ีนางเอกเอาลกูหมอ่นใหใ้นรถอะ่ “เฮย้ มีป้ีนอ้ยดว้ย” มนัเริ่มมี
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ความเป็นภาษาอีสานแลว้นะ ถา้ตวัละครเริ่มฟ้ืนความทรงจ าแลว้ใชภ้าษาบา้นเกิดตวัเองอะไรเงีย้

มนัก็จะท าใหเ้ห็นเป็นภาพท่ีชดัเจน วา่คณุไมห่ลงลืมแลว้นะเริ่มกลบัมาเป็นตวัตนแลว้ 

 แต่อนันีดี้นะท่ีใชก้ับท่ีนางเอกบอก “ท าไมเธอนั่งแบบนีม้ันคะล า” อะไรแบบเน่ียดีนะ ผม

มองวา่ดีมนัไดเ้ห็นไมไ่ดพ้ดูถึงคะล าแลว้ก็มีเฉลยใหต้วัพระเอกรู ้ว่าคะล ามนัเป็นแบบนี ้โดยอินเสิช

เป็น POV ของตวัละครไปท่ีฝนงัในโบสถ ์ภาพเขียนท่ีอยู่ในโบสถ ์เน่ียโอเคมนัท าใหเ้ห็น “คะล า” แต่

ว่าน่าจะเล่นขยีค้  าว่า “คะล า” อีก ขยีอี้กขยีไ้ดอี้กรอบหนึ่งน่าจะไดผ้ลเลย ว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ควรท านะ 

คะล า เน่ีย มนัก็จะสนกุดว้ย 

เรื่องของการถ่ายภาพโอเคครบั ถามว่าเลวรา้ยไหม ไม่ไดเ้ลวรา้ย ถามว่าดีไหม ก็ไม่ไดดี้

มากแตม่นัก็สามารถเล่าเรื่องได ้การล าดบัภาพก็โอเคอยูแ่ตว่่าในบางชว่งขาดความ continue ของ

ภาพไปบา้ง แตว่า่ก็ไมไ่ดเ้สียหายอะไร เรื่องของการล าดบัภาพโอเคครบัอยู่ในระดบัท่ีดีครบัดรููเ้รื่อง

ตดัรูเ้รื่อง ภาพก็ส่ือสารโอเคครบั มุมกลอ้งก็โอเคครบั การส่ือสารอารมณอ์าจจะตอ้งเติมเรื่องของ

อารมณบ์างอารมณ ์ท่ีตวัละครตอ้งช่วงเปิดเทอมแรกแรกอาจจะปรบัแคบๆ หนอ่ยใหเ้ห็นความรูส้ึก

ท่ีอึดอดัหน่อย เพราะว่าตวัละครน่าจะสบัสน อาจจะตอ้งเนน้หน่อย ก็อย่างท่ีบอกไม่ไดโ้ดดเดน่แต่

ก็ไม่ไดขี้เ้หรม่นัก็อยู่ในระดบัท่ีสามารถส่ือสารได ้มนัมีผลกบัคนดท่ีูตอ้งคิดต่อว่าตกลงแลว้ คณุน่ะ

ยงัไงตอ่ ในมมุผมมองว่าคิดถกูแลว้ว่าจะตอ้งใหเ้ป็นจบแบบปลายเปิดแบบนัน้นะ่ เพราะว่าหนงัใน

เชิงของวฒันธรรมซึ่งพดูถึงคณุคา่วฒันธรรม มนัจะตอ้งถกูถามกบัคนด ูคนทั่วไปวา่แลว้คณุละ่ คณุ

จะอยู่กับมนัยงัไง คณุจะใชชี้วิตกับมนัยงัไง กับวฒันธรรมท่ีคณุมีอยู่ แลว้ก็ภูมิหลงัท่ีมีคณุค่าของ

ความเป็นอีสาน แลว้เราควรจะอยู่กับวฒันธรรมอย่างไร เราสามารถเอาหนงัเรื่องเน่ียไปใช ้แลว้ก็

เปิดวงเสวนากันได้เลยว่าตกลงแล้วคนอีสานจะอยู่กับวัฒนธรรมอย่างไร คุณจะเอาทุนทาง

วัฒนธรรมมาท าอะไรไดบ้้าง จะสรา้งให้มันเกิดคุณค่าทางจิตใจ สรา้งมูลค่าทางดา้นเศรฐกิจ

อย่างไร อยา่งนีดี้มนัจะไม่ใชเ่รื่องของคนคนเดียวอีกตอ่ไป มนักลายเป็นเรื่องของชมุชน และชมุชน

จะตอ้งเขา้มามีบทบาทมีสว่นรว่มในการตดัสินใจใชท้นุทางวฒันธรรมท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งไรตอ่ไป  

ในเรื่องดนตรีประกอบกลมกลืนไปกับเรื่องครบั ถึงแม้ไม่ใช่ดนตรีอีสาน ซึ่งถ้าใช้ดนตรี

อีสานก็จะเหมือนเป็นการยดัเยียดคนดท่ีูจะตอ้งฟังดนตรีอีสานน่ะ ถา้ใชพ้ิน ใช้โหวด ใชแ้คน ก็จะ

เป็นการยดัเยียดดนตรีอีสานเพ่ือใหค้นอีสานฟัง เพราะวา่ความส าคญัของการเขา้ถึงตวัละคร หรือ

เขา้ถึงองคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับวฒันธรรมมนัไปกนัเรื่องมนัไปกบัตวั stories ของมนัแลว้ มนัไปกบัตวั
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ละครท่ีผ่านเรื่องไป มนัเลยไมจ่  าเป็นตอ้งเป็นดนตรีอีสานก็ได ้เพราะวา่หนงัมนัคือการส่ือสารท่ีภาพ

ตวัละครพาเราไปเจออะไรเยอะแยะมากมายคนดก็ูรูเ้องแหละวา่อยูท่ี่ไหนอะไรยงัไง   

ภาพรวมของภาพยนตรโ์ดยสรุปคือ หนงัน่าด ูหนงัดรููเ้รื่อง หนงัไม่ไดมี้ climax ของเรื่อง ท่ี

ตายตวัของตวัละคร แตห่นงัมนัพาเราไปเรื่อยเรื่อยครบั ไปเห็นสิ่งโนน้สิ่งนัน้สิ่งนี ้ซึ่งตวัละครอาจจะ

ไม่ไดมี้ความตอ้งการท่ีชดัเจน แต่สดุทา้ยแลว้เม่ือยอ้นกลบัมาดท่ีูตวัละคร ตวัละครตอ้งการแคฟ้ื่น

ความทรงจ าตวัเองขึน้มา ซึ่งหากมองในเชิงสญัญาวิทยาก็คือเคา้หลงลืมวฒันธรรมก็หลงลืมตวัเอง

นั่นแหละ แลว้เคา้ก็หนัมาคน้หาตนเอง ในความรูส้ึกผมนะครบั เพราะฉะนัน้แลว้เพ่ือนทัง้สองคนท่ี

เป็นผู้หญิงท่ีเป็นแฟนเขา แล้วก็มีเพ่ือนชายอีกคนนึง ก็คือคนท่ีช่วยสนับสนุนให้คนไม่หลงลืม

วัฒนธรรม นั้นแสดงว่าหนังเรื่องนี ้พยามจะบอกทั้งกลุ่มคนหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนท่ีเป็นคนท่ี

ก าลงัคนท่ีก าลงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับวฒันธรรมอยู่ กับคนท่ีเคา้พยามจะช่วยเชิดชูส่งเสริมซึ่ง

หนงัมนัเห็นชดัรวมไปถึงตอนทา้ยของเรื่องมีการพิธีบายศรีสูขวญั มนัก็เห็นชดัว่าพ่อแม่มานะ มา

บายศรีสขูวญัเน่ียมนัก็เห็น เพราะฉะนัน้หนงัเรื่องนีม้นัเป็นหนงัท่ีไม่ไดห้วือหวาแตรู่เ้รื่อง แลว้ก็เห็น

ความต้องการของตัวละคร แต่หลาย ๆ คนอาจจะมองว่ามันไม่ชัดแต่ว่าผมมองว่ามันชัด เค้า

ตอ้งการพยายามหาตวัตน แลว้ตวัเพ่ือนก็จะเป็นตวัช่วย Support ใหเ้คา้รือ้ฟ้ืนความทรงจ าของ

ตวัเองกลบัมาประมาณนีค้รบั 

 ส่วนเรื่องของวัฒนธรรมตัวละครก็พาไปแล้ว พาไปเจอนู่นนั่นน่ีต่างๆ  นานาเรียบรอ้ย

หมดแลว้ แตจ่ะเขา้ถึงตวัผูช้มมากนอ้ยแคไ่หนตรงนีอ้ะ่มนัเป็นเรื่องส าคญัคือถามวา่ผมอินไหมผมก็

ไม่ไดอิ้นในสิ่งท่ีตัวละครพาไป แต่ว่ารูว้่าเคา้จะพาไปตรงนีเ้พราะฉะนั้นก็อาจจะตอ้งพัฒนาใน

รายละเอียดของความเป็นบทท่ีจะท าใหต้วัละครพาคนดไูปแลว้คนดอิูนกบัตวัละคร ท่ีไม่ ใช่การยดั

เยียดใหค้นดตูอ้งด ูอนันีเ้ป็นเรื่องส าคญั  

 ส่วนหนังของผูว้ิจัยก็ดูสบายสบายไม่ไดมี้อะไรหวือหวา ตรงประเด็นท่ีอยากจะน าเสนอ

ประมาณนีค้รบั 
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3.2 ผลการประเมินการรับรู้ทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ด้านวัฒนธรรม จังหวัด
ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง 520 คน 
 

การรับรู้วัฒนธรรมแบบมี
รูปลักษณ ์ 

(ด้านเนื้อหา) 

การรับรู้ 

x̅ S.D. 
ระดับ
การรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมการกิน 
หรอือาหาร ของชาวจงัหวดั
ขอนแก่น อยูใ่นระดบัใด 

140 248 121 8 3 3.99 0.79 มาก 

26.93 47.70 23.27 1.53 0.57    

2.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมการแตง่
กาย เสือ้ผา้ หรอืเครือ่งนุง่หม่ 
ของชาวจงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น
ระดบัใด 

186 237 90 6 1 4.16 0.76 มาก 

35.77 45.58 17.31 1.15 0.19    

3.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมทาง
สถาปัตยกรรม บา้นเรอืน ของ
ชาวจงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น
ระดบัใด 

227 226 58 9 0 4.29 0.73 มากที่สดุ 

43.65 43.47 11.15 1.73 0.00    

4.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมวิถีชีวติ 
ศิลปะหตัถกรรม ภมูิปัญญา
ของชาวจงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น
ระดบัใด 

230 238 45 7 0 4.33 0.69 มากที่สดุ 

44.23 45.77 8.65 1.35 0.00    

รวม      4.19 0.74 มาก 

 

จากตาราง  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 520 คน มีการรบัรูว้ัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ (ดา้น

เนือ้หา) จังหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก (x̅  = 4.19 , S.D. = 0.74) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรบัรู ้วฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์(ดา้นเนือ้หา) ในวิถี

ชีวิต ศิลปะหตัถกรรม ภูมิปัญญา ของชาวจงัหวดัขอนแก่น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ (x̅  = 4.33 , 

S.D. = 0.69) รองลงมาคือ วฒันธรรมทางสถาปัตยกรรม บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั (x̅  = 4.29 , S.D. 
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= 0.73) และ กลุม่ตวัอย่างมีการรบัรูว้ฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์ของชาวจงัหวดัขอนแก่นนอ้ยท่ีสดุ 

คือ วฒันธรรมการกิน หรืออาหาร (x̅  = 3.99 , S.D. = 0.79)   

 

ตาราง 10 แสดงการรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ ์(ด้านภาพ) จังหวัดขอนแก่น 
 
การรับรู้วัฒนธรรมแบบ

มีรูปลักษณ ์ 
(ด้านภาพ) 

การรับรู้ 

x̅ S.D. 
ระดับการ

รับรู้ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมการ

กิน หรอือาหาร ของชาว

จงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น

ระดบัใด 

155 249 111 5 0 4.07 0.74 มาก 

29.82 47.88 21.34 0.96 0.00    

2.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมการ

แตง่กาย เสือ้ผา้ หรอื

เครือ่งนุง่หม่ ของชาว

จงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น

ระดบัใด 

182 269 63 6 0 4.21 0.69 มากที่สดุ 

35.00 51.73 12.12 1.15 0.00    

3.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมทาง

สถาปัตยกรรม บา้นเรอืน

โบราณสถาน ของชาว

จงัหวดัขอนแก่น อยูใ่น

ระดบัใด 

221 244 51 4 0 4.31 0.68 มากที่สดุ 

42.50 46.92 9.81 0.77 0.00    

4.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมวิถี

ชีวิต ศิลปะหตัถกรรม ภมูิ

ปัญญาของชาวจงัหวดั

ขอนแก่น อยูใ่นระดบัใด 

244 219 54 3 0 4.35 0.69 มากที่สดุ 

46.92 42.12 10.38 0.58 0.00    

รวม      4.23 0.70 มากที่สุด 
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จากตาราง  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรบัรูว้ฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์(ดา้นภาพ) จงัหวดั

ขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (x̅  = 4.23, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้วัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์  (ด้านภาพ) ในวิถี ชีวิต 

ศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญา ของชาวจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ (x̅  = 4.35,                   

S.D. = 0.69) รองลงมาคือ วัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม บ้านเรือน ท่ีอยู่อาศัย (x̅ = 4.31,                 

S.D. = 0.68) และ กลุ่มตวัอย่างมีการรบัรูว้ัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์ ของชาวจังหวดัขอนแก่น

นอ้ยท่ีสดุ คือ การรบัรูว้ฒันธรรมการกิน หรืออาหาร (x̅  = 4.07, S.D. = 0.74)   

 

ตาราง 11 แสดงการรับรู้วัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ ์(ด้านเนือ้หา) จังหวัดขอนแก่น 

 

การรับรู้วัฒนธรรมแบบ
ไม่มีรูปลักษณ ์
(ด้านเนื้อหา) 

การรับรู้ 

x̅ S.D. 
ระดับ
การรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรม
ประเพณี พิธีกรรม ของชาว
จงัหวดัขอนแก่น  
อยูใ่นระดบัใด 

130 247 30 111 2 3.95 0.79 มาก 
25.00 47.50 25.00 2.12 0.38    

2.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรม
ศาสนา ของชาวจงัหวดั
ขอนแก่น อยูใ่นระดบัใด 

174 238 97 10 1 4.10 0.78 มาก 
33.46 45.78 18.65 1.92 0.19    

3.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมภาษา 
ของชาวจงัหวดัขอนแก่น  
อยูใ่นระดบัใด 

147 247 108 16 2 4.00 0.81 มาก 
28.27 47.50 20.77 3.08 0.38    

4.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมความ
เช่ือ ของชาวจงัหวดั
ขอนแก่น อยูใ่นระดบัใด 

165 246 92 17 0 4.08 0.79 มาก 
31.73 47.30 17.70 3.27 0.00    

รวม      4.03 0.79 มาก 

 
จากตาราง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรบัรูว้ัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ (ดา้นเนือ้หา) 

จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก (x̅  = 4.03, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรบัรูว้ฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์(ดา้นเนือ้หา) ในวฒันธรรม
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ท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา ของชาวจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมาก คือ (x̅  = 4.10, S.D. = 0.78) 

รองลงมาคือ การรบัรูว้ฒันธรรมความเช่ือ ของชาวจงัหวดัขอนแก่น (x̅  = 4.08, S.D. = 0.79) และ 

กลุ่มตัวอย่างมีการรบัรูว้ัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ ของชาวจังหวัดขอนแก่นน้อยท่ีสุด คือ 

วฒันธรรมประเพณี (x̅  = 3.95, S.D. = 0.79)   

 
ตาราง 12 แสดงการรับรู้คุณค่าวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ ์(ด้านภาพ) จังหวัดขอนแก่น 
 

การรับรู้วัฒนธรรมแบบไม่
มีรูปลักษณ ์(ด้านภาพ) 

การรับรู้ 

x̅ S.D. 
ระดับ
การรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรม
ประเพณี พิธีกรรม ของชาว
จงัหวดัขอนแก่น อยูใ่นระดบั 

161 231 118 10 0 4.04 0.78 มาก 

30.96 44.42 22.70 1.92 0.00    

2.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมศาสนา 
ของชาวจงัหวดัขอนแก่น อยู่
ในระดบัใด 

158 252 100 10 0 4.07 0.75 มาก 

30.38 48.47 19.23 1.92 0.00    

3.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมภาษา 
ของชาวจงัหวดัขอนแก่น อยู่
ในระดบัใด 

159 248 97 14 2 4.05 0.80 มาก 

30.58 47.69 18.65 2.70 0.38    

4.ทา่นรบัรูว้ฒันธรรมความ
เช่ือ ของชาวจงัหวดัขอนแก่น 
อยูใ่นระดบัใด 

160 257 90 13 0 4.08 0.76 มาก 

30.77 49.42 17.31 2.50 0.00    

รวม      4.06 0.77 มาก 

 
จากตาราง  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรูว้ัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ (ด้านภาพ) 

จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก (x̅  = 4.06, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรบัรู ้วฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์(ดา้นภาพ) ในวฒันธรรม

ความเช่ือ ของชาวจงัหวดัขอนแก่น ระดบัมาก คือ (x̅  = 4.08, S.D. = 0.76) รองลงมาคือ การรบัรู ้

วัฒนธรรมศาสนา ของชาวจังหวัดขอนแก่น (x̅  = 4.07, S.D. = 0.75) กลุ่มตัวอย่างมีการรบัรู ้
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วฒันธรรมแบบไม่มีรูปลกัษณ ์ของชาวจงัหวดัขอนแก่นนอ้ยท่ีสดุ คือ การรบัรูว้ฒันธรรมประเพณี 

พิธีกรรม ของชาวจงัหวดัขอนแก่น (x̅  = 4.40, S.D. = 0.78)   

ตาราง 13 แสดงการประเมินความพงึพอใจในการชมภาพยนตรส้ั์น เร่ือง จ าได้ไหม 

             จากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 

ความพึงพอใจ                        
จากการชมภาพยนตร ์

ความพึงพอใจ 

x̅ S.D. 
ระดับ พึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ทา่นมีความพงึพอใจ เนือ้หา 
(Story) หรอื โครงเรือ่ง (Plot) 
ของภาพยนตรอ์ยูใ่นระดบัใด 

133 258 114 13 2 3.98 0.78 มาก 

25.58 49.62 21.92 2.50 0.38    

2.ทา่นมีความพงึพอใจ แก่น
เรือ่ง (Theme) หรอื แนวคดิ 
(Concept) ของภาพยนตรอ์ยู่
ในระดบัใด 

135 274 105 6 0 4.03 0.71 มาก 

25.96 52.70 20.19 1.15 0.00    

3.ทา่นมีความพงึพอใจ ในการ
ออกแบบฉาก (Setting) หรอื 
สญัลกัษณพ์ิเศษ (Symbol) 
ของภาพยนตรอ์ยูใ่นระดบัใด 

195 269 45 11 0 4.25 0.70 มากที่สดุ 

37.50 51.73 8.65 2.12 0.00    

4.ทา่นมีความพงึพอใจ บคุลกิ 
หรอืลกัษณะตวัละคร 
(Characters) ของภาพยนตร์
อยูใ่นระดบัใด 

163 269 76 10 2 4.12 0.75 มาก 

31.35 51.73 14.62 1.92 0.38    

5.ทา่นมีความพงึพอใจ 
มมุมองการเลา่เรือ่ง (Point of 
View) ของภาพยนตรอ์ยูใ่น
ระดบัใด 

148 283 79 8 2 4.09 0.73 มาก 

28.46 54.42 15.20 1.54 0.38    

6.ทา่นมีความพงึพอใจ 
ลกัษณะการพดู หรอืดนตรี
ประกอบ (Sound) ของ
ภาพยนตรอ์ยูใ่นระดบัใด 

152 295 70 3 0 4.15 0.66 มาก 

29.23 56.73 13.46 0.58 0.00    

7.ทา่นมีความพงึพอใจ 181 283 52 4 0 4.23 0.65 มากที่สดุ 
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ความพึงพอใจ                        
จากการชมภาพยนตร ์

ความพึงพอใจ 

x̅ S.D. 
ระดับ พึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ภาพรวมของภาพยนตรอ์ยูใ่น
ระดบัใด 

34.80 54.43 10 0.77 0.00    

รวม      4.12 0.71 มาก 

 

จากตาราง ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการชม

ภาพยนตร ์กลุ่มตวัอย่าง 520 คน มีการประเมินความพึงพอใจในการชมภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ าได้

ไหม จากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                               

(x̅  = 4.12, S.D. = 0.71) ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ผูช้มภาพยนตรส์ัน้มีความพึงพอใจ ในการ

ออกแบบฉาก (Setting) หรือ สัญลักษณ์พิเศษ (Symbol) ของภาพยนตร ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด               

(x̅  = 4.25, S.D. = 0.70) รองลงมามีความพึงพอใจภาพรวมของภาพยนตรส์ัน้ อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (x̅  = 4.23, S.D. = 0.65) และน้อยท่ีสุดคือความพึงพอใจ เนือ้หา (Story) หรือ โครงเรื่อง 

(Plot) ของภาพยนตรส์ัน้ (x̅  = 3.98, S.D. = 0.78) 

 



บทที ่5  
 

บทสรุป 
 

การศึกษาวิจยั เรื่องการพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research) ซึ่งมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษารูปแบบการน าเสนอ
ภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 2) พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
3) ประเมินการรับรู ้ และคุณค่าทุนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จากภาพยนตร์สั้น  โดยมี
วิธีด  าเนินการวิจยั และสรุปผลแบง่ตามระยะดงัตอ่ไปนี ้ 

ระยะท่ี 1 ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ระยะท่ี 3 ประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 

 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที ่1 ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใช้ทุนวัฒนธรรม  
จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งขอ้มูลเป็น 2 ดา้น 

ดังนี ้1) คุณค่าทุนวัฒนธรรม 2) การออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์จากข้อมูลท่ีไดผู้้วิจัยน ามา
ศึกษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชทุ้นวฒันธรรมจากผลงานภาพยนตรไ์ทย ช่วงปี พ.ศ.
2545-2555 จ  านวน 11 เรื่อง ซึ่งผลการศกึษาคณุคา่ทนุวฒันธรรมผลงานภาพยนตรไ์ทยท่ีแบง่ตาม
รูปลกัษณ ์ไดแ้ก่ แบบมีรูปลกัษณ ์และแบบไมมี่รูปลกัษณจ์ากผลงานภาพยนตรท่ี์น าเสนอ พบวา่มี
ภาพยนตรไ์ทยจ านวน 3 เรื่อง ท่ีน าเสนอคุณค่าทุนวัฒนธรรมไดค้รบทุกองคป์ระกอบ ดังนี ้1) 
ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ 2) ภาพยนตรเ์รื่อง โหมโรง 3) ภาพยนตรเ์รื่อง ปัญญา เรณู และ
ศกึษาผลงานภาพยนตรท์ัง้ 3 เรื่องโดยใชแ้นวคดิการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์แบง่เป็น 4 ดา้น 
ดงันี ้1) ตระกูล 2) แนวคิด 3) การออกแบบ 4) ลกัษณะการตีความ จากการศึกษาพบว่าในการ
ออกแบบงานสรา้งภาพยนตรไ์ทยมีลกัษณะท่ีเนน้ความสวยงามอา้งอิงพืน้ฐานการออกแบบจาก
ความสมจริง (Realistic) เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง ๑๕ ค ่า เดือน ๑๑ ตระกูลชีวิต (Drama) ท่ีแสดง
ความสมจริงของเรื่องเล่า มีลกัษณะการออกแบบฟอรม์ของภาพแบบเปิด (Open Form) ซึ่งสรา้ง
ให้ภาพยนตรมี์ความรูส้ึกเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมให้เรื่องราวเป็นไปอย่างสมจริง ภาพท่ีแสดง
บรรยากาศชาวบา้นมีส่วนรว่มในบางฉาก โดยการน าเสนอมมุมองของภาพยนตรท่ี์สรา้งความรูส้ึก
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ใหผู้ช้มภาพยนตรเ์ป็นแบบเฝ้าสังเกตุเหตุการณ์ในการด าเนินเรื่องของภาพยนตร ์ลักษณะการ
ตีความท่ีส่ือถึงความเช่ือของกลุ่มคนท่ีมีความแตกตา่งกันทัง้ หนา้ท่ี บทบาททางสงัคม หรือความ
เช่ือท่ีมีความแตกต่างกัน เช่น ความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเช่ือของเหตุและผลทาง
วิทยาศาสตร ์ความเช่ือท่ียึดถือปฎิบตัิกันสืบทอดตอ่กันมา และประเด็นหลกัภาพยนตรค์วามเช่ือ
ของคนอีสานแถมริมแม่น า้โขงในเรื่องพญานาค ซึ่งในการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรน์ัน้อาจมี
การปรบัเปล่ียนตามแนวคิด และตระกูลของภาพยนตร ์เช่น ภาพยนตรต์ระกูลยอ้นยุค (Period 
Film) ในท่ีนีคื้อ ภาพยนตรเ์รื่องโหมโรง ท่ีออกแบบฟอรม์ของภาพแบบปิด (Close Form) ซึ่งจะเป็น
การอ้างอิงข้อมูลพื ้นฐานจากยุคสมัยโครงเรื่องในการก าหนดทิศทางของการออกแบบ โดย
ภาพรวมของภาพยนตรท่ี์ไดท้  าการอออกแบบงานสรา้งนัน้ตอ้งอาศยัการตีความจากบทภาพยนตร ์
หรือสิ่งท่ีผูก้  ากับตอ้งการน าเสนอใหอ้ยู่ในภาพยนตรเ์รื่องนัน้ไม่ว่าจะเป็น ตวัละคร เสือ้ผา้ เครื่อง
แต่งกาย ฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก ให้เกิดความสวยงาม และสามารถส่ือสารสรา้งความ
เขา้ใจกับผูช้มภาพยนตร ์และภาพยนตรเ์รื่องปัญญาเรณู เป็นภาพยนตรต์ระกูลตลก (Comedy) 
ลกัษณะของภาพยนตรป์ระเภทนีจ้ะเป็นการด าเนินเรื่องผ่านตวัละครเป็นจุดสนใจ และเดินเสน้
เรื่องเป็นหลกั ส าหรบัการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรจ์ะเป็นการออกแบบฉากบรรยากาศของ
เรื่องเป็นส่วนมาก จากแนวคดิในการออกแบบท่ีส่ือถึงวิถีชีวิตของตวัละครซึ่งมีความเป็นชนุชนนอก
เมืองในแถบภาคอีสานท่ียงัไม่มีความเจริญเขา้ไปถึงมากนกั โดยการออกแบบฟอรม์ของภาพแบบ
ปิด (Close Form) ท่ีมีการตีความแสดงให้เห็นถึงความใสซ่ือของความเป็นเด็ก วิธีการคิดการ
ตดัสินใจของตวัละครท่ีใชชี้วิตแบบวฒันธรรมอีสานซึ่งจะเป็นเสนห่ข์องภาพยนตร ์ 

 
ระยะที ่2 พัฒนารูปแบบภาพยนตรส้ั์นจากทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการส ารวจพื ้นท่ีด้านทุนวัฒนธรรม จังหวัด

ขอนแก่น จากทุนวฒันธรรมท่ีแบ่งตามรูปลักษณ์ แบบมีรูปลักษณ์ และแบบไม่มีรูปลักษณ์ โดย
ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้งขอ้มูลดา้นเนือ้หาในส่วนท่ี 1 จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
วฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 4 ท่าน สรุปไดว้่าทนุวฒันธรรมเป็นทัง้หมดท่ีครอบคลมุทกุสิ่ง
ทกุอย่างท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนษุยใ์นสงัคมจนกลายเป็นระเบียบกฎเกณฑ ์แนวทางปฏิบตั ิ
เพ่ือจดัระเบียบในการควบคมุ และใชป้ระโยชนจ์ากวฒันธรรม เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นการเมือง 
ศาสนาแนวความคิด วิถีชีวิต และภมูิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต คือทนุทางวฒันธรรมท่ีถกูถ่ายทอด
สืบต่อกันมา ผูค้นในภูมิภาคอีสานมีความเช่ือท่ียึดถือปฏิบตัิ คือ ฮีตสิบสองคองสิบส่ี โดยวดัเป็น
ศนูยก์ลางของชมุชนรวมถึงผูค้นในจงัหวดัขอนแก่นเช่นกนั และอีกหนึ่งความเช่ือท่ียงัพบเห็นในวิถี
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ชีวิตของสงัคมอีสานนอกจากแนวคิดดา้นปรชัญาทางพุทธศาสนาท่ีเป็นประเพณี พิธีกรรม เช่น 
งานบญุพระเวสส ์งานวนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา และยงัคงมีความเช่ือเรื่องภูตผีวิญญาณ เพ่ือ
เป็นการอธิบายสิ่งท่ีไม่สามารถหาค าตอบไดแ้ตย่งัคงสืบทอดระหว่างความเช่ือเรื่องภูตผี กบัพุทธ
ศาสนา เช่น งานบุญขา้วประดับดิน ซึ่งความเช่ือของบรรพบุรุษเดิมท่ีมีรากเหง้ามาจากสังคม
เกษตร การไหวบ้วงสรวงเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตในไร่นาเพิ่มพูนขึน้ ใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาล และ
ปฏิบตักินัตอ่มาซึ่งสามารถพบไดใ้นเขตรอบนอกเมืองของจงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่นในอดีตเป็นพืน้ท่ีอยู่ห่างจากศนูยก์ลางการปกครองของประเทศในยคุนัน้
ซึ่งมีช่ือเรียกว่าเมืองชายขอบ โดยพืน้เพเดิมผูค้นท่ีอพยพตามทา้วเพียเมืองแพนมานัน้เป็นกลุ่มคน
ท่ีสืบเชือ้สายมาจากอาณาจกัรลา้นชา้ง ดงันัน้ความเช่ือประเพณี และพิธีกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของ
คนขอนแก่นจึงไดร้บัอิทธิพลจากอารยธรรมของอาณาจกัรลา้นชา้งมากกว่าอิทธิพลของศนูยก์ลาง
การปกครอง ฉะนัน้ขอนแก่นในเรื่องของวฒันธรรมไม่ไดมี้รากท่ีมีมายาวนาน ซึ่งจากหลกัฐานทาง
โบราณคดีหลายจดุนั่น แสดงว่าจงัหวดัขอนแก่นมีรากวฒันธรรมท่ีไม่แตกตา่งเช่นเดียวกับจงัหวดั
อ่ืนในภาคอีสาน โดยเรียกวฒันธรรมนีว้่า “กลุ่มวฒันธรรมไทยลาว” ในการจ าแนกทนุวฒันธรรมท่ี
แบง่ตามรูปลกัษณน์ัน้ จงัหวดัขอนแก่น สามารถน าเสนอในขอบเขตการแบง่ของชมุชนออกไดเ้ป็น 
3 ชมุชน ดงันี ้1) เขตชมุชนเมือง 2) ชมุชนรอบเมือง 3) ชมุชนนอกเมือง เช่น ชมุชนบา้นสาวะถี ซึ่ง
เป็นชุมชนรอบเมืองยงัคงมีอยู่ของรากวฒันธรรมท่ีน่าสนใจในลกัษณะของผูน้  าของกลุ่ม หมอล า 
เรียกว่าหมอล าผีบญุในยุคนัน้ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของกลุ่ม ปัจจุบนันีก็้ยงัสืบทอดวฒันธรรมของการ
รอ้งร  าท าเพลงแบบหมอล า และมีเรื่องของวิถีชีวิตการทอผา้ ปลูกหม่อนลีย้งไหมท่ีอ าเภอชนบท 
และอีกในหลายชมุชนรอบเมือง หรือ ฮปูแตม้ งานศิลปกรรมชนิดหนึ่งท่ีใชป้ระดบัอาคารสิม โบสถ์
มีความเป็นเอกลกัษณ์ดว้ย เสน้ สี รูปรา่ง เรื่องราววรรณกรรมท่ีปรากฏในฮปูแตม้เรื่องสินไซ ส่วน
ในพืน้ท่ีชมุชนนอกเมืองยงัคงมีความเช่ือ หรือพิธีกรรมไดเ้ป็นจ านวนมาก เชน่ ความเช่ือเรื่องผีแถน 
ดอนปู่ ตา การร  าผีฟ้า หรือผีปอบ ยงัคงยึดถือสืบทอดปฏิบตัิจนถึงปัจจุบนั และชมุชนเมืองซึ่งจะมี
การผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรมเน่ืองดว้ยความเจริญทางเทคโนโลยี การส่ือสารท่ี
เปิดกวา้งมากขึน้ อีกทัง้การยา้ยถ่ินฐานจากผูค้นตา่งภูมิภาค หรือตา่งชาติเขา้มาเพ่ือประประกอบ
ธุระกิจ ติดต่อส่ือสารในพืน้ท่ีชุมชนเมืองของจงัหวดัขอนแก่น โดยขอ้สรุปทุนวฒันธรรมภาพรวม
ของจังหวัดขอนแก่น จะมีความคล้ายกันในความเป็นภูมิภาคของอีสาน แต่จังหวัดขอนแก่นมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของท่ีตัง้จงัหวดัในภาคอีสานท่ีไม่ติดแม่น า้โขง เพราะฉะนัน้ความเป็น
วฒันธรรมรมิโขงจะไมป่รากฎพบมากนกั 
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ในส่วนท่ี 2 ดา้นกระบวนการออกแบบ และผลิตภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดั

ขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์นักวิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือพัฒนา

รูปแบบในการสรา้งผลงานภาพยนตรส์ัน้ ซึ่งกระบวนการสรา้งผลงานภาพยนตรแ์บง่เป็น 3 ขัน้ตอน

ดังนี ้ 1) ขั้นเตรียมก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์(Pre-production) 2) ขั้นการถ่ายท าภาพยนตร ์

(Production) 3) ขั้นหลังการถ่ายท าภาพยนตร ์(Post-production) ซึ่งส่วนส าคัญของการผลิต

ภาพยนตร ์คือการเขียนบทภาพยนตร  ์สรุปโครงสรา้งการเล่าเรื่อง ไดด้งันี ้1) โครงเรื่อง 2) ความ

ขดัแยง้ 3) แก่นเรื่อง 4) ตวัละคร 5) ฉาก 6) มุมมองในการเล่าเรื่อง ในส่วนของการเล่าเรื่องใชทุ้น

วฒันธรรมมาเป็นประเด็นในการเล่าเรื่องได ้เช่น การเล่าเรื่องจากวรรณกรรมพืน้ถ่ินท่ีเรียกว่า มุข

ปาฐะ หรือเล่าเรื่องจากต านาน ความเช่ือท่ีผ่านการเล่าสืบต่อกันมา ซึ่งในกระบวนการนีเ้ป็นส่วน

หนึ่งของการพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม โดยผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปของการพัฒนา

รูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ดงันี ้ทนุวฒันธรรมท่ีแบง่ตามรูปลกัษณ ์

โครงสรา้งการเล่าเรื่องภาพยนตร ์และการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ซึ่งผู้วิจัยได้จัดล าดับ

ขั้นตอนกระบวนผลิต และออกแบบภาพยนตรส์ั้น ได้ดังนี ้ 1) การค้นคว้า (Research) 2) การ

เตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) 3) ขัน้ตอนการถ่ายท า (Production) 4) ขัน้ตอนหลงัการ

ถ่ายท า (Post-Production) 5) ขัน้ตอนน าเสนอผลงาน (Present) 

 
ระยะที ่3 การประเมินผลการรับรู้ และคุณค่าทุนวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 
จากการพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัออกแบบ 

และผลิตภาพยนตรส์ัน้เรื่อง จ  าไดไ้หม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมิน และแบบประเมิน

ออนไลน ์ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บง่การประเมินได ้ดงันี ้ 

1) ในส่วนแรก ประเมินการรบัรูทุ้นทางวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างจ านวน 

520 คน ช่วงอายุ 20-29 ปี โดยผูว้ิจัยไดจ้ดัฉายภาพยนตรส์ัน้เรื่อง จ  าไดไ้หม ความยาว 29 นาที 

และใหผู้้ชมภาพยนตรท์  าแบบประเมินเรื่องการรบัรูทุ้นวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จากผลการ

ประเมินพบวา่การรบัรูท้นุวฒันธรรมแบบมีรูปลกัษณ ์(ดา้นเนือ้หา) จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมี

การรบัรูอ้ยู่ในระดับมาก (x̅= 4.19) การรับรูทุ้นวัฒนธรรมแบบมีรูปลักษณ์(ด้านภาพ)จังหวัด

ขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู ้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.23) ทุนวัฒนธรรมแบบไม่มี

รูปลกัษณโ์ดยภาพรวมมีการรบัรู ้(ดา้นเนือ้หา)จงัหวดัขอนแก่นอยู่ในระดบัมาก (x̅  = 4.03) และ
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การรบัรูท้นุวฒันธรรมแบบไมมี่รูปลกัษณ ์(ดา้นภาพ) จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรบัรูอ้ยูใ่น

ระดบัมาก (x̅  = 4.06)  

ในส่วนท่ีสอง ประเมินความพึงพอใจในการชมภาพยนตรส์ั้นเรื่อง จ  าได้ไหม จากทุน

วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอย่าง 520 คน จากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจในการ

ชมภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ  าไดไ้หมโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (x̅  = 4.12) วิเคราะห์

รายดา้นผูช้มภาพยนตรส์ัน้มีความพึงพอใจในการออกแบบฉาก (Setting) หรือ สญัลกัษณพ์ิเศษ 

(Symbol) ของภาพยนตรอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (x̅  = 4.25) รองลงมามีความพงึพอใจภาพรวมของ

ภาพยนตรส์ัน้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅  = 4.23) และน้อยท่ีสุดคือความพึงพอใจเนือ้หา (Story) 

หรือโครงเรื่อง (Plot) ของภาพยนตรส์ัน้ (x̅  = 3.98) 

2) ประเมินคุณค่าดา้นภาพยนตรจ์ากทุนทางวฒันธรรม  จังหวดัขอนแก่น ประเมินดว้ย
วิธีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์จ  านวน 5 ท่าน โดยมีประเด็นในการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 6 ประเด็น ดงันี ้1) แนวคิด โครงเรื่อง 2) อารมณค์วามรูส้ึก 3) การแสดงออกดา้นภาพ 4) 
องคป์ระกอบความกลมกลืน 5) สไตล ์รูปแบบน าเสนอ 6) เทคนิค การตีความหมาย ผลของการ
ประเมินสรุปไดว้่าการพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น สามารถ
เป็นรูปแบบ หรือแนวคิดการผลิตภาพยนตรเ์ชิงวฒันธรรม ภาพยนตรส์ัน้ ภาพยนตรโ์ฆษณา หรือ
เป็นโมเดลในการศึกษาเพ่ือเป็นการฝึกเรียนรูใ้นกระบวนการผลิตภาพยนตรส์ั้นส าหรับกลุ่ม
นกัเรียน นกัศกึษา และในส่วนของผลงานภาพยนตรส์ัน้ เรื่อง จ  าไดไ้หม นัน้โดยรวมมีการน าเสนอ
ในลกัษณะงานทางดา้นภาพไดอ้ย่างดี มีความเขา้ใจในการเล่าเรื่องดว้ยภาพ ส่ือสารได ้แสงเงา 
สีสนัสามารถท าออกมาไดม้าตรฐาน แตจ่ะมีปัญหาเล็กนอ้ยในเรื่องของการรกัษาระดบัเสียงเสียง
สนทนาของตวัละคร และเสียงบรรยากาศยงัขาดความสมบรูณ ์ส าหรบัในส่วนของเนือ้หาเรื่องทุน
วฒันธรรมมีการส่ือสารท่ีเรียบง่านส่ือสารได ้ซึ่งสามารถปรบัใหเ้นือ้หามีความน่าสนใจ หรือจดุขาย
เพ่ือขยายกลุ่มผูช้มภาพยนตรส์ัน้ไดม้ากขึน้ เช่นเดียวกับการเล่าเรื่องนัน้จุดขดัแยง้ยงัไม่สรา้งให้
เกิดการตดิตามในการเลา่เรื่อง  
 
อภปิรายผล 

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนวฒันธรรม จงัหวัดขอนแก่น 

โดยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ศึกษาต าราเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสมัภาษาณจ์าก

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ผลจากการศึกษาวิเคราะหผ์ลงานภาพยนตรไ์ทยรูปแบบการน าเสนอทุน
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วฒันธรรม และการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์รูปแบบการน าเสนอสามารถสรา้งความน่าสนใจ 

และส่ือสารสรา้งการรบัรูคุ้ณค่าทุนวัฒนธรรมของชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็น

ภาพยนตรไ์ทยท่ี โดม สุขวงศ ์(2545) ไดก้ล่าวว่า อุตสาหกรรมภาพยนตรน์ัน้มีบทบาทส าคญัใน

การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของแตล่ะชาติตา่งมีเอกลกัษณข์องวฒันธรรมถ่ายทอดลงไปในภาพยนตร์

ในภูมิภาคของตวัเอง และจากแนวทางการออกแบบงานสรา้งภาพยนตรท่ี์ท าหนา้ท่ีสะทอ้นภาพ

วฒันธรรม จากแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัน ามาพฒันาเป็นรูปแบบ (Model) ของการวิจยัในครัง้นี ้สรุป

เป็นกระบวนการออกแบบ และผลิตภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม 5 ขัน้ตอน  ดงันี ้                                     

1) การคน้ควา้ (Research) เป็นการศึกษาขอ้มูล หรือประเด็นของสิ่งท่ีตอ้งการน าเสนอ 

หรือเล่าเรื่อง ในครัง้นีผู้้วิจัยได้ก าหนดเป็นรูปแบบของภาพยนตรจ์ากทุนวัฒนธรรม สิ่งท่ีเป็น

องคป์ระกอบนีคื้อแนวคิดคณุคา่ทนุวฒันธรรมโดยแบ่งตามรูปลกัษณ ์และการศึกษาเรื่องของการ

ออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ องคป์ระกอบการเล่าเรื่องในภาพยนตร ์ในขัน้ตอนนีมี้สอดคลอ้งกบั 

รกัศานต ์วิวัฒนส์ินอุดม (2545) ท่ีกล่าวว่าในการสรา้งบทภาพยนตร ์การคน้ควา้หาขอ้มูลเป็น

ขัน้ตอนการเขียนบทภาพยนตอ์ันดบัแรกท่ีตอ้งท า ถือเป็นสิ่งส าคญัหลังจากเราพบประเด็นของ

เรื่องแลว้ จึงลงมือคน้ควา้หาขอ้มูลเพ่ือเสริมรายละเอียดเรื่องราวท่ีถูกตอ้งจริง ชัดเจน และมีมิติ

มากขึน้  

2) การเตรียมก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) เป็นขัน้ตอนการเตรียมขอ้มลูการก าหนด 

หรือเคา้โครงเรื่อง การประสานงาน กองถ่ายกบัสถานท่ีถ่ายท า ประชมุวางแผนการผลิต การเขียน

สคริปตก์ารจดัเตรียมวสัดอุุปกรณก์ารถ่ายท า อุปกรณก์ารบนัทึกเสียงหอ้งบนัทึกเสียง หอ้งตดัต่อ 

อปุกรณป์ระกอบฉาก อปุกรณแ์สง เป็นการเตรียมทีมงานทกุฝ่ายการผลิตใหท้  าไดง้่าย และรวดเร็ว

ยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูในขัน้ตอนการเตรียมก่อนการถ่ายท าภาพยนตร ์ได ้3 ส่วน ดงันี ้ส่วน

ท่ี (1) บทภาพยนต ์(screenplay) ส าหรบัภาพยนตร ์ประกอบดว้ยบทถ่ายท า (shooting script) 

ส่วนท่ี (2) ผูแ้สดง (Casting) การพิจารณาคดัเลือกผูแ้สดงนัน้เป็นสิ่งส าคญั  การจดัหานักแสดง 

จากบคุลิกหนา้ตารูปรา่งภายนอก ส่วนภายในคือการแสดงทดลองจากการอ่านบท เทสหนา้กลอ้ง 

และลองเสือ้ผา้ตามบทบาทท่ีไดร้บั ส่วนท่ี (3) สถานท่ี (Location) คือสถานท่ีถ่ายท า เซตคือจุดท่ี

เราจะถ่าย หรือฉากท่ีเราสรา้งขึน้ในหนึ่งโลเคชั่นอาจจะมีหลาย เซ็ตอยู่ในนัน้  และตอ้งถ่ายหลาย

ซีนท่ีระบุในบท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรบุณย์ ทัศนบรรจง (2545) กล่าวว่าการสรา้ง
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ภาพยนตรเ์รื่องหนึ่งจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบตา่งๆ มากมาย ตัง้แตก่ารวางแผนการเตรียม

งาน งบประมาณในการลงทนุผลิต บคุลากร กระบวนการผลิตภาพยนตร ์บทภาพยนตร ์เป็นตน้  

3) ขัน้ตอนการถ่ายท า (Production) เป็นขัน้ตอนการด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร ์หรือท่ี

เรียกกนัวา่ “ออกกอง” ในขัน้ตอนนีจ้ะป็นการท างานรว่มกบัทีมงานหลายฝ่าย โดยจะมีทีมงานหลกั 

ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัภาพยนตร ์ช่างภาพ(ตากลอ้ง) ทีมอปุกรณช์ดุไฟ ทีมบนัทึกเสียง ทีมก ากบัศิลป์ ช่าง

แต่งหนา้ท าผม รวมทั้งการบันทึกเสียงตามท่ีก าหนดมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพรสิทธ์ิ 

พัฒธนานุรกัษ์ (2554) ขัน้ตอนการถ่ายท านีอ้ยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของผูก้  ากับภาพยนตรท่ี์

จะตอ้งบริหารงานในการถ่ายท าใหด้  าเนินไปอย่างราบรื่นท่ีสุดโดยมีความงดงามทางศิลปะ และ

การส่ือสารท่ีดีท่ีสุดจากความรว่มมือของทุกๆ ฝ่ายงานท่ีส าคญัในขัน้ตอนการถ่ายท าภาพยนตร ์

การประชมุทีมงานเป็นการซกัซอ้มความเขา้ใจ และตรวจสอบความพรอ้มก่อนท่ีจะยกกองถ่ายท า

ออกไปปฏิบตัิงานโดยการประสานงาน และ อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว ้การยกกองถ่ายเป็นการเคล่ือนกองถ่ายสู่การปฏิบตัิงานในการถ่ายท าภาพยนตรต์ามแผนท่ี

ไดก้ าหนดไว ้โดยการน าอุปกรณต์่างๆ ท่ีใชใ้นการถ่ายท า และบุคลากรไปยงัท่ีนดัหมายล่วงหนา้ 

อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การถ่ายท าท่ีไม่ตอ้งสญูเสียเวลา การด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร ์เป็นการ

ลงมือถ่ายท าภาพยนตรภ์ายใตก้ารอ านวยการของผูก้  ากับภาพยนตร ์เพ่ือใหไ้ดภ้าพ และ เสียง

เกิดขึน้บนฟิลม์ภาพยนตร ์ 

4) ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า (Post-Production) เป็นขัน้ตอนการเรียบเรียงล าดบัภาพ และ

เสียงเขา้ไวด้ว้ยกนัตามบทภาพยนตร ์ซึ่งขัน้ตอนนีจ้ะเป็นเหมือนการประกอบสิ่งตา่งๆ ท่ีไดถ้่ายท า 

บนัทกึเสียง กราฟิก หรือเทคนิคพิเศษทางดา้นภาพ 

5) การน าเสนอผลงาน (Present) เป็นขัน้ตอนการน าเสนอเผยแพรผ่ลงงานภาพยนตรต์่อ

สาธารณะ โดยมีการจดัฉายในโรงภาพยนตร ์หรือหอ้งส าหรบัฉายภาพยนตร ์และเผยแพรท่างส่ือ

ออนไลนส์าธารณะเพ่ือประเมินการรบัรู ้และความพึ่งพอใจ พรอ้มรบัฟังความคิดเห็นจากผู้ชม

ภาพยนตร ์ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทุนทางวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น
ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีสรุปตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยัไดด้งันี ้  

1.ศกึษารูปแบบการน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม 
จากการด าเนินงานในการศึกษาวิจัยข้อมูลจากผลงานวิชาการ บทความ ต ารา และ

ผลงานภาพยนตรไ์ทย การวิจัยครัง้นี ้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ช่วงปี พ.ศ.2545–2555 ซึ่ง
ช่วงเวลาของผลงานภาพยนตรไ์ทยท่ีใชศ้ึกษา ผลสรุปของงานวิจัยเรื่องนีจ้ะไดข้อ้มูลท่ีมีเนือ้หา
สาระครอบคลุมแค่ช่วงเวลาหนึ่งท่ีไดท้  าการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งอาจเป็นประโยชนแ์ก่การศึกษาวิจยั 
หรือผูส้นใจพฒันาในดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทยตอ่ไป 

ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดคณุค่าทุนวฒันธรรมท่ีแบ่งตามรูปลกัษณ ์ซึ่งในประเด็นนีอ้าจมีความ
ใกลเ้คียงกนัของขอ้มลูในการแบง่รายละเอียดปลีกย่อย เชน่ ประเพณี ความเช่ือ พิธีกรรม อาจตอ้ง
นิยามจ ากดัความหมายของหวัขอ้ปลีกย่อยในการแบง่ตามรูปลกัษณว์ฒันธรรม  

และแนวคิดการออกแบบงานสรา้งภาพยนตร ์ท่ีใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาเพ่ือหารูปแบบ
การน าเสนอภาพยนตรโ์ดยใชท้นุวฒันธรรม ซึ่งอาจมีคณุคา่ในดา้นการศกึษาท่ีจะเป็นแนวทางใน
การออกแบบงานสรา้งในภาพยนตรท่ี์ตอ้งการน าเสนอเนือ้หา หรือท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวฒันธรรม
  

2.พฒันารูปแบบภาพยนตรส์ัน้จากทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ให้ความส าคัญ ในการพัฒนาและออกแบบภาพยนตรส์ั้นจากทุน

วัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินรูปแบบของกระบวนการผลิต
ภาพยนตรส์ั้นจากทุนวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญกลุม่นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาพยนตร ์และผูก้  ากบัภาพยนตร ์
ได้ให้ข้อเสนอแนะจากผลของการพัฒนารูปแบบจากทุนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สามารถ
น าไปใช้พัฒนาต่อยอดในส่ือประเภทอ่ืน หรือภาพยนตรช์ุดขนาดสั้น ( film series) ในรูปแบบ
กระบวนการจากทนุวฒันธรรม  

 
3.การประเมินผลการรบัรู ้และประเมินคณุคา่ทนุวฒันธรรม จงัหวดัขอนแก่น 
ในการประเมินคณุคา่ภาพยนตร ์ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ  
คณุภาคภมูิ วงษจ์ินดา ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ในการผลิตภาพยนตรใ์หท้  าเรื่อยๆนะมนัก็ดีรูส้ึก

ว่าทางขอนแก่นก าลงับุกเรื่องหนงั เรื่องหนงัสัน้เรื่องอะไรเงีย้พ่ีว่าขอนแก่นเป็นหวัเมืองท่ีดีนะ เรา



 359 

ตอ้งมาท าใหม้นัเกิดกระแสใหค้นท าตรงนีเ้ยอะๆ นะ อีสานมีความเป็น unique มากเลยนะ ยงัไงก็
อยากใหท้ าตอ่ไปเรื่อยๆ นะครบั 

อาจารย ์ดร.ปรีชา สาคร ไดใ้หข้อ้เสนอแนะการท่ีจะน าเสนอ หรือว่าเพิ่มคณุค่าทางดา้น

วฒันธรรมไดใ้นกระบวนการในการวิจยันีม้นัเป็น Model ไดเ้ลยอาจใชก้บัชุมชนชาวภาคใต ้ใชก้ับ

ชุมชนอีสาน ใชก้ับชุมชนภาคเหนือ ซึ่งมนัสามารถท าไดค้รบั แต่ก็ตอ้งดท่ีูบริบทสงัคมดว้ย ว่าจะ

สามารถท าใหห้นงัมีความน่าสนใจไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ถา้มนัสามารถน าไปใชแ้ลว้เกิดผล มนัเกิด 

effect กบัคนดไูด ้มนัเกิดการเปล่ียนแปลงกบัคนดไูดอ้นันัน้จะเป็นเรื่องส าคญัมาก 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เขมพทัธ ์พชัรวิยญ ์ไดใ้หข้อ้เสนอแนะความเป็นธรรมชาติของการ

ท าวิจยัท่ีเก่ียวกบัหนงั ผมเองก็เป็นเหมือนกนั ฉันตอ้งตอบ 1+1 = 2 ฉันตอ้งตอบ พอเอามาตัง้เป้า

ไว ้ฉันตอ้งท าตามเป้า 1 2 3 อย่างนี ้มนัเลยท าใหห้นงัมนัแข็ง มนัไม่ค่อยมีอารมณร์ว่ม และความ

พลิว้ของมนัขาดหายหนงัมนัเลยดแูข็งหนอ่ย 
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