


 





อิทธิพลและการเสพภาพยนตร์นอกกระแสของชนชั้นกลางไทยต่อบทบาททางการเมืองและสงัคมของชนชั้น

กลางไทย 

บรรณวิศว ์บุญสมภาร 

บทคดัยอ่ 

ในช่วงกลางทศวรรษ 2010 เป็นช่วงเวลาท่ีกระแส “ฮิปสเตอร์” เร่ิมเติบโตข้ึนในหมู่ชนชั้นกลางไทย 

การเติบโตแอพพลิเคชัน่ Instagram และ Pinterest ท่ีเป็นโลกของภาพ (visual) และการท่ีชนชั้นกลางเร่ิมแสวงหา

สุนทรียะท่ีสูงส่ง (high culture) มากข้ึน หรือนอกกระแสหลกัมากข้ึน ทั้งภาพยนตร์ เพลง หนงัสือ ของกิน ฯลฯ 

ภาพยนตร์นอกกระแสจึงไม่ไดถู้กเสพในฐานะแค่ภาพยนตร์แต่เพยีงอยา่งเดียว แต่ยงัเป็นภาพน่ิงท่ีไวแ้ชร์ เพื่อ

แสดงออกถึงตวัตนบนโลกออนไลน์ดว้ยเช่นกนั โลกออนไลน์และภาพยนตร์นอกกระแสจึงมีบทบาทส าคญัใน

การสร้างตวัตนของชนชั้นกลางไทย โดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่น รวมถึงการเติบโตของ Netflix และเพจเก่ียวกบั

ภาพยนตร์จ านวนมากบนโลกออนไลน์มีบทบาทในการก าหนดการรับรู้และก าหนดรสนิยมของชนชั้นกลางไทย 

โดยเน้ือหาของภาพยนตร์หลายเร่ืองถูกก าหนดดว้ยกรอบคิดเร่ืองความถูกตอ้งทางการเมือง (Political 

Correctness) และมีอิทธิพล มีบทบาท และสอดรับกบัความคิดความอ่านของชนชั้นกลางไทย เป็นช่วง

ขณะเดียวกนักบัท่ีชนชั้นกลางไทยวจิารณ์และดูถูกคนโดยอา้งค าวา่ “ตลาดล่าง” โดยเสมือนถือสถานะวา่ตวัเอง

สูงส่งกวา่ในทางวฒันธรรม “รสนิยมท่ีเพิ่งสร้าง” ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาพยนตร์ เพลง การแต่งกาย ความ

ประพฤติ ฯลฯ จึงมีบทบาทส าคญัในการด่าและดูถูกคนท่ีมีสถานะทางสงัคมท่ีต ่าตอ้ยกวา่ ความถูกตอ้งทาง

การเมืองจึงเป็นพลงัของวฒันธรรมชนชั้นกลางท่ีตอ้งการท าลายและควบคุมพลงัของชนชั้นสูงและชนชั้นล่าง 

ความถูกตอ้งทางการเมืองจึงเสมือนเป็นพลงัของชนชั้นกลางในการต่อสูท้างการเมืองกบัระบบระเบียบทาง

การเมืองของชนชั้นสูงท่ีควบคุมชนชั้นท่ีต ่าตอ้ยกวา่ ผา่นประเดน็ต่าง ๆ ในสงัคม อาทิ เพศ การศึกษา ชาติพนัธ์ุ 

ฯลฯ และในขณะท่ีความถูกตอ้งทางการเมืองกเ็ป็นพลงัของชนชั้นกลางในการพยายามจะควบคุม “ความไม่

ถูกตอ้งทางการเมือง” ของชนชั้นสูงและชนชั้นล่างในหลากหลายประเดน็ อาทิ มุกตลก เป็นตน้ โดยกระแส

ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโลกตะวนัตกดว้ยเช่นกนั  



 
ชื่อเรื่อง 

 “การด้ินรนของตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่” 

ผู้ศึกษา 

 เอกลักษณ ์อนนัตสมบูรณ ์

บทคัดย่อ 

 “การด้ินรนของตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตุประสงค์เพ่ือศึกษา
การประกอบสร้างตัวละครชายขอบในภาพยนตร์ของบุญส่ง นาคภู่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท จากภาพยนตร์ของบุญส่ง 
นาคภู่ จ านวน 7 เรื่องและวิใช้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ก ากับบุญส่ง นาคภู ่

 ผลการศึกษาพบว่า ตัวละครชายขอบที่ปรากฏในภาพยนตร์ ต้องต่อสู้ด้ินรนกับปัญหาความยากจนขัดสนเป็นหลัก 
รองลงมาเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในฐานนะใกล้เคียงกัน  ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวละครชายขอบที่ปรากฎมี
ลักษณะไม่สวยงาม ผู้คนแลง้น้ าใจและเห็นแก่ตัว ลักษณะของการด้ินรนต่อสู้ปัญหาของตัวละครชายขอบพบ 2 ลักษณะคือ 
1) นิ่งนอนใจรอให้ปัญหามาถึงตัวจึงจะคิดแก้ใข 2) เผชิญหน้ากับบัญหาโดยตรงซึ่งพบน้อยกว่าแบบแรก  ผลสุดท้ายใน
ภาพยนตร์โดยมากจบลงที่ตัวละครชายขอบพ่ายแพ ้ ตกอยู่ในภาวะจ ายอมแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองตามสังคมหลัก โดย
ทางออกที่น าเสนอผ่านแก่นความคิดในภาพยนตร์คือต้องพึ่งตนเอง หรือต้องยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเองจึงจะมีชีวิตรอด
ได ้ 

 บุญส่งมองว่า ประชากรชายขอบเป็นผู้ถูกกระท าโดยโครงสร้างของสังคมกระแสหลัก พวกเขาไม่ได้มีทางเลือกมาก
นัก ไม่มีอ านาจในการต่อรองหรือแก้ปัญหาเองได ้ ต้องอยู่ในสภาวะจ ายอมและท าทุกทางเพ่ือให้ตนเองมีชีวิตรอดในฐานะ
ปัจเจกบุคคล 



โรงเรียนเผด็จการเหนือจริง : อุปมานิทัศน์การเมืองในภาพยนตร์สั้นโดยนักศึกษาไทย 
ศาสวัต บุญศรี  1

บทคัดย่อ 
 ก่อนที่อานนท์ นำภาจะปราศรัยที่อนุสาวรยี์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 การวิพากษ์วิจารณ์ใน
หน้าสื่อ โซเชียลมีเดีย รวมถึงภาพยนตร์สั้นของไทยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสถาบันกษัตรยิ์มีลักษณะไม่พูด
ตรง ๆ แตใ่ช้การอุปมาหรือสัญญะเพื่อเทียบเคียงให้ผู้อ่านตีความ กลวิธีที่พบได้บ่อยในภาพยนตร์สั้นที่สร้างนักศึกษา
คือเลือกใช้เหตุการณ์ในโรงเรียนที่มีลักษณะเหนือจริงมาใช้เล่า คลา้ยกับภาพยนตรเ์รื่อง Mary Is Happy, Mary is 
Happy ของ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 
 โรงเรียน ครู นักเรียนและการถูกลงโทษถูกใชเ้ป็นอุปมานิทัศน์ (Allegory) ในการเลา่เรื่องอำนาจในวัฒนธรรม 
อำนาจที่กดทับเสมอมาในภาพยนตร์สั้นไทย อาทิ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง (2543) ของทรงยศ สุขมากอนันต์, 
เราล้วนเว้าแหว่งในตำแหน่งที่แตกต่างกัน (2561) ของ เกียรติศักดิ์ กิ่งแก้ว เป็นตน้ ยิ่งเมื่อความขัดแย้งทางการเมือง
ระอุเพิ่มขึ้นนับแต่การรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีภาพยนตร์ที่เลือกใช้โรงเรียนเป็นฉากหลักในการเล่า
การเมืองจำนวนไม่ได้นอ้ยและเล่าด้วยวิธีการแตกต่างกันไป ทว่ามีีอยู่ 4-5 เรื่องที่มีจุดรว่มเหมือนกันโดยบังเอิญจนพอ
สรุปเป็นประเภทของภาพยนตร์ (Genre) ในชื่อ โรงเรียนเผด็จการเหนือจริงได ้
 เมืื่อใช้ทฤษฎี Genre Theory ในการมอง ขนบการเล่าของภาพยนตรส์ั้นกลุ่มจะมีฉากหลังเป็นโรงเรียนที่มี
เครื่องแต่งกายเฉพาะ ไม่เหมือนเครื่องแบบที่นักเรียนไทยใส่ บางเรื่องก็คล้ายเครื่องแบบของโรงเรียนนานาชาติแต่ก็ถูก
ดัดแปลงให้แตกต่างไป ทุก ๆ โรงเรียนจะมีกฎศักดิ์สิทธิ์ที่มิได้เกี่ยวกับการเรียนแต่อย่างใด อาทิ บูชารูปปั้นนกเพนกวิน 
บูชาเห็ด ฯลฯ นักเรียนต้องทำความเคารพและห้ามตั้งคำถามต่อกฎศักดิ์สิทธิ์นี้  ซึ่งทุกคนล้วนปฏิบัติราวกับเป็นเรื่อง
ปกติขัดกับหลักสามัญสำนึกของผู้ชม 
 ตัวละครเอกมักเป็นนักเรียนทีย่้ายเข้ามาใหม่และสงสัยตอ่กฎกติกา ภาพยนตร์สั้นประเภทนี้จะสร้างตัวละคร
เพื่อนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นคู่บทเพื่อบอกข้อมูลแก่ตัวเอกในเชิง “ห้ามสงสัย” ซึ่งต่อมาตัวเอกต้องพยายามท้าทายกฎ
ศักดิ์สิทธิ์อันมิสามารถล่วงละเมิดได้ ทว่าทา้ยที่สุดก็มักจะพ่ายแพใ้ห้กับครู จนจำต้องยอมกลืนตัวเองเข้าไปสู่ระบบ 
 ภาพยนตร์สั้นกลุ่มนี้ต้องการใช้เรื่องประหลาดอันไร้เหตุผลในโรงเรียนแทนภาวะการบังคับให้เชื่อ การห้ามตั้ง
คำถาม ห้ามวิพากษ์วิจารณ์และพูดตรงอย่างตรงไปตรงถึงบางประเด็นในสังคมไทย การพูดตรง ๆ ไม่ได้แม้แต่ใน
ภาพยนตร์สั้นถึงนำมาสู่การบิดหาวิธีการจนได้ออกมาเป็นวิธีการเช่นนี้ 

คำสำคัญ  ภาพยนตร์สั้นไทย  การเมืองไทย  อุปมานิทัศน์ 

 อาจารย์ประจำเอกภาพยนตร์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร1



  



 
 

หัวข้อ   พัฒนาการศิลปะภาพยนตร์แอนิเมชันไทย 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์บรรจง  โกศัลวัฒน ์
ชื่อนักศึกษา  นายปิยนนท์  สมบูรณ ์
ชื่อหลักสูตร  นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
ปีการศึกษา  2563 
 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาพัฒนาการศิลปะของภาพยนตร์แอนิเมชันไทยและ
ศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ของผู้สร้างผู้ก ากับภาพยนตร์แอนิเมชันไทย มุ่งที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์
ภาพยนตร์แอนิเมชันไทยในด้านการพัฒนาการศิลปะ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual 
Analysis) และการสัมภาษณ์ผู้ก ากับ นักวิชาการ เพื่อศึกษาพัฒนาการศิลปะภาพยนตร์แอนิเมชันไทย
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1. ยุคเริ่มต้น (พุทธทศวรรษ 2520 - 2540)       
2. ยุคเปลี่ยนผ่าน (พุทธทศวรรษ 2540 - 2560) 3. ยุคปัจจุบัน (พุทธทศวรรษ 2560 – ปัจจุบัน)               
การเลือกตัวอย่างจากภาพยนตร์แอนิเมชันไทยที่ได้น าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์  ตั้งแต่ปีพุทธทศวรรษ 
2520 - 2560 ที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุค จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ ยุคเริ่มต้น ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง 
“สุดสาคร” ยุคเปลี่ยนผ่าน ช่วงแรก “ปังปอนด์ ดิ แอนิเมชัน ตอน ตะลุยโลกอนาคต” และช่วงหลัง
เรื่อง “ก้านกล้วย” ส่วนยุคปัจจุบันได้แกเ่รื่อง “9 ศาสตรา”  
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการเล่าเรื่องทั้ง 3 ยุค ยังขาดพัฒนาการเล่าเรื่องที่หลากหลาย                  
ด้านเนื้อหา เล่าเรื่องแบบธรรมย่อมชนะอาธรรม เน้นคุณงามความดี มีศีลธรรม ตามขนบธรรมเนียมไทย 
ด้านการออกแบบ การออกแบบตัวละคร ยังขาดการออกแบบบุคลิกพิเศษเฉพาะตัว ส่วนใหญ่ออกแบบตาม
ความต้องการของแหล่งทุน หรืออ้างอิงมาจากวรรณคดี หรือประวัติศาสตร์ ส าหรับการออกแบบการ
เคลื่อนไหวตัวละคร ยุคเริ่มต้น เป็นการเคลื่อนไหวแบบวนซ้ า ดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
สมจริง ส่วนยุคเปลี่ยนผ่านช่วงแรก การเคลื่อนไหวของตัวละครยังไม่เป็นธรรมชาติ ยุคเปลี่ยนผ่านในช่วง
หลังจนถึงปัจจุบัน การท าการเคลื่อนไหวตัวละครมีความสมจริง ตัวละครดูมีชีวิตเป็นของตัวเอง แต่เน้น
ความสมจริงมากจนเกินไป ควรจะมีหลัก “Exaggeration” หมายถึงอาการของ  reaction ที่เกิดขึ้นมากเกิน
กว่าปกติ เพื่อให้แอนิเมชันดูสนุก เกินจริงกว่าภาพยนตร์ที่ใช้คนแสดง การออกแบบฉาก ทั้ง 3 ยุค               
จะออกแบบฉากเพื่อบอกสถานที่ และเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องราว โดยส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากศิลปะช่วง
สมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคเริ่มต้นและยุคเปลี่ยนผ่านจะออกแบบตรงๆตามการหาข้อมูลอ้างอิง ยุคปัจจุบันการ
ออกแบบมีการน าศิลปะไทยมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยและเป็นสากล การออกแบบมุมกล้องทั้ง 3 ยุค               



 
 

จะออกแบบตามเนื้อเรื่อง โดยเน้นการสื่ออารมณ์ความรู้สึกกับผู้ชมการออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ      
ทั้ง 3 ยุค มีการใช้เสียงบทบรรยายช่วยสรุปเรื่องราว เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาภาพยนตร์โดยเร็วแทน
ภาพเคลื่อนไหว   
 สรุปพัฒนาการทางด้านศิลปะ มีพัฒนาการทางด้านศิลปะที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน แต่สิ่งที่ยังเป็น
ปัญหาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน คือ โครงเรื่องส่วนใหญ่มักเป็นการอ้างอิงจากวรรณคดีหรือ
ประวัติศาสตร์ เนื้อเรื่องถูกตีกรอบให้ใช้ความเป็นไทยมากจนเกินไป เวลาน าเสนอออกสู่ตลาดโลก 
ผู้ชมทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้ง ในด้านบุคลากร บุคลากรของไทยมีคุณภาพและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ  แต่ขาดแหล่งทุนสนับสนุนในการด าเนินการ 
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Abstract 

  
 The objectives of this research are to study the development of an art elements in 
Thai animations, together with the creative process of producers and directors. The 
research categories Thai animations into 3 periods ; the first period (2520 – 2540 BE), the 
transitional period (2540 – 2560 BE) and the current period (Since 2560 BE). The 
methodologies consist of textual analysis of the representative of Thai animations used for 
the purpose of this study are "Sudsakorn" , "Pang Pond The animation The Future World 
Adventur" , "Khan Kluay" and "9 SATRA" and in-depth interview with the Thai Animations' 
producers and directors. The findings of the research are as follow, the narrative of all Thai 
animations lack for variety by which construct, according to Thai tradition, mainly on the 
worldview, idealism and good will, triumph of evil. The characters designs are not 
uniqueness, mostly comply with the executive producers' consents. As for the designs of 
animating characters, in the first period, the problem are looping which are not realistic 
and natural movement. While in the current period are better improvements by the 
computer generated programs but too realistic in the reversal for the lack in "the 
exaggerations" which are needed in the animation film. All the set designs are mostly 
initiated from pure and applied art of Ayudhaya period. The camera-angle designs are to 
contribute the audiences' mood as well as the sound and musical designs are assisted to 
narrate the whole story. In conclusion, Thai animations have improved on all aspects 
overtime including character designs, animating designs and set designs. However the 
problems in every period remain on two issues. First, the story line mostly based on Thai 
traditional literatures or history. These are inaccessible of the global audience and not so 



 
 

appealing by global market. Second, Thai animations have many qualified manpowers 
which meet the global standards but lack of supporting system from formal state section. 



พัฒนาการของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทย 
ในช่วง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2563 

THE DEVELOPMENT OF SPECIAL EFFECTS AND VISUAL EFFECTS IN THAI FILMS 
FROM 1927 TO 2020 

 
ณัฐสิทธิ์ ขจายศรสิทธิ์1 และ โสภาวรรณ บุญนิมิตร2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) อธิบายและวิเคราะห์พัฒนาการของเทคนิค
การสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทย ในช่วง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2563  2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการดังกล่าว  และ 3) รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทย และ
ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไปสู่มิติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขนบประวัติศาสตร์นิพนธ์ภาพยนตร์ไทยที่
มีอยู่เดิม  ท าการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ไทย ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการในด้านรูปแบบ เทคโนโลยี และการใช้งาน ของเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ
ในภาพยนตร์ไทย ในช่วง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2563  สามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดยุคสมัย ได้แก่ 1) ยุคบุกเบิก 
(พ.ศ. 2470–2499)  2) ยุคเติบโต (พ.ศ. 2500–2514)  3) ยุครุ่งเรือง (พ.ศ. 2515–2528)  4) ยุคบูรณาการ 
(พ.ศ. 2529–2536)  5) ยุคคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2537–2546)  6) ยุคเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. 2547–2554)  และ   
7) ยุคนวัตกรรม (พ.ศ. 2555–2563)  โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการดังกล่าวเจ็ดปัจจัย ได้แก่             
1) บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์  2) ความพร้อมของกระบวนการสร้างภาพยนตร์  3) กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดของภาพยนตร์  4) เทคโนโลยีการถ่ายท าภาพยนตร์และเทคนิคการสร้างภาพพิเศษ  5) เสียงตอบรับ
จากผู้ชมภาพยนตร์  6) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และ 7) ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

จากการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทยแสดงให้เห็นว่า 
เทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทยมีพัฒนาการตามยุคสมัยและมีปัจจัยที่หลากหลาย โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อพัฒนาการมากที่สุดคือ 'บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์' ซึ่งผู้สร้างภาพยนตร์ไทยได้แสดงศักยภาพ
ในการพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพพิเศษในภาพยนตร์ไทยอย่างมีคุณภาพ แต่ยังคงมีอุปสรรคมากมายที่ สะสม
จนกลายเป็นวงจรปัญหาที่ท้าทายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 

ค าส าคัญ : พัฒนาการ, เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ, เทคนิคภาพพิเศษ, ภาพยนตร์ไทย 

                                                           
1 นิสิตระดับปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 



 



มติทิางการเมอืงในภาพยนตรไ์ทย : ข้อสังเกตบางประการเกีย่วกับ 14 ตุลาคม  สงครามประชาชน  

ผูเ้ขียน : ผศ.ณฏัฐพล บณุยพิพฒัน ์

สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ม. ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 บทความนีไ้ดท้  าการศกึษาและวิเคราะหจ์ากภาพยนตรไ์ทยเรื่อง 14 ตลุา สงครามประชาชน(องักฤษ : The 

moonhunter) :ซึง่ไดอ้อกฉายในปี พศ 2544 โดยมี บณัฑิต ฤทธ์ิถกล เป็นผูก้  ากบัการแสดง เขียนบทภาพยนตรโ์ดย 

เสกสรร ประเสรฐิกลุ บณัฑิต ฤทธ์ิถกล อ านวยการสรา้ง เจรญิ เอ่ียมพึง่พร  แสดงน าโดย ภาณ ุสวุรรณโณ พิมพรรณ จนั

ทะ ฯลฯ ผูจ้ดัจ าหน่ายคือ ไฟวส์ตาร ์โปรดกัชั่น มีความยาว 122 นาที ใชท้นุสรา้งประมาณ 20 ลา้นบาท  และตวัของ

ภาพยนตรไ์ดร้บัการคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทย สง่เขา้ชิงรางวลัภาษาตา่งประเทศยอดเย่ียมในการประกาศผลรางวลั

ออสการ ์ครัง้ท่ี 74  

 ภาพยนตรเ์รื่องนีบ้อกเลา่เรื่องราวชีวิตจรงิของ เสกสรร ประเสรฐิกลุ และ จิระนนัท ์พิตรปรชีา ผ่านเหตกุารณ์

ประวตัิศาสตรช์่วง เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516  และหลงัเหตกุารณท่ี์บคุคลทัง้คู่ตอ้งพลกิผลนัชีวิตตนเองหนีเขา้สูป่่าไป

รว่มกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์หง่ประเทศไทย เหมือนกบันกัศกึษาคนหนุ่มสาวจ านวนมาก จนพบกบัความขดัแยง้ทาง

ความคิดและอดุมการณก์บัพรรคฯจงึไดต้ดัสินใจแยกทางและเดินทางกลบัสูเ่มือง 

 จดุประสงคข์องการศกึษาของงานนี ้ประการแรก คือตอ้งการชีป้ระเดน็ทางระเบียบการวิจยัในเชิงปรชัญา 

(Methodology) ใหเ้หน็วา่ การเมือง เป็นสิ่งท่ีสามารถสอดแทรกเขา้ไปอยูใ่นเรื่องตา่งๆได ้โดยไมมี่ขอ้จ ากดั ไม่วา่จะเป็น

ในภาพยนตรห์รือเรื่องอื่นใด ดงัท่ีหลายคนกลา่ววา่ ทกุเรื่องเป็นการเมืองไดท้ัง้สิน้ ประการท่ีสอง เพ่ือเป็นการศกึษา

ประวตัิศาสตรก์ารเมืองไทย โดยสะทอ้นผา่นทางภาพยนตร ์มีตวับคุคลท่ีอยูใ่นเหตกุารณจ์รงิ บอกเลา่เหตกุารณจ์ากความ

ทรงจ า เหมือนเป็นประวตัิศาสตรจ์ากการบอกเลา่ จงึมีขอ้มลูท่ีเป็นจรงิ (Facts) เก่ียวกบัเรื่องนัน้  และสามารถน ามาใชเ้ป็น

เครื่องมือในการอธิบาย (explanation ) ทางการเมืองอยา่งเป็นวิทยาศาสตร ์ประการท่ีสาม เพ่ือวิเคราะหเ์หตกุารณ ์14 

ตลุา 2516 ในประเดน็สาเหต ุ– ขัน้ตอนของเหตกุารณ ์ปัญหาอปุสรรคของการพฒันาประชาธิปไตย โดยน าสิ่งท่ีภาพยนตร์

น าเสนอบางเรื่อง บางมิติขึน้มาวิเคราะห ์เพ่ือจะโยงไปถงึการเมืองโดยรวม เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื่องนัน้ทัง้ระบบ 

 ผลของการศกึษาพบวา่ ภาพยนตรไ์ทยเรื่องนีมี้มิติทางการเมืองแฝงอยูม่ากมาย เป็นประวตัิของผูน้  านกัศกึษา

ในช่วงวยัหนุ่มสาว โดยไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณส์ าคญัของประวตัิศาสตรก์ารเมืองไทย การใชป้ระวตัิศาสตรผ์่าน

การบอกเลา่ไดมี้การสะทอ้นทศันะ คา่นิยม ผลประโยชน ์ตลอดจนเปา้หมายของผูเ้ลา่ไมม่ากก็นอ้ย ดงันัน้ขอ้มลูที่ไดร้บัจงึ

เป็นขอ้มลูท่ีผ่านการปรุงแตง่แลว้จากผูเ้ลา่ ไมว่า่ผูน้ัน้จะรูต้วัหรอืไม ่จะยอมรบัหรือไมก่็ตาม และสิ่งท่ีภาพยนตรต์อ้งการสื่อ

ยอ่มจะเป็นผลติผลของจดุยืนของผูเ้ลา่ในระดบัหนึ่งอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด ้นอกจากนีย้งัไดพ้บสาเหตขุองการเกิดเหตกุารณ ์



14 ตลุา 2516 ขัน้ตอนของเหตกุารณ ์ปัญหาการพฒันาประชาธิปไตย เช่น การยดึติดกบัรูปแบบ บทบาทของทหาร การ

ยดึกมุอ านาจของชนชัน้น า การมีสว่นรว่มของประชาชน  

 ส าหรบัขอ้สงัเกตบางประการทีไดจ้ากสิ่งท่ีภาพยนตรไ์ดส้ะทอ้น และสื่อตอ่ผูช้มและสงัคมก็มี อาทิ ความส าคญั

ของสถานการณท์างการเมือง วงจรแหง่ความสมัพนัธข์องสงัคมไทย ความขดัแยง้ทางอดุมการณท์างการเมือง การมีสว่น

รว่มในทางการเมืองไทย อาจกลา่วไดว้า่ระบอบประชาธิปไตยของไทยที่สถาปนาขึน้มาในไทย80 กวา่ปีนัน้ จนถึงปัจจบุนันี ้

ก็ยงัไมส่ามารถที่จะหาขอ้สรุปท่ีเหน็พอ้งตอ้งกนัได ้และยงัเกิดวิกฤตการณท์างการเมืองขึน้เป็นระยะๆอยา่งตอ่เน่ือง 

 โดยสรุปงานชิน้นีเ้ป็นความพยายามในการศกึษา วิเคราะห ์มิติทางการเมืองในภาพยนตรไ์ทยโดยใช ้ขอ้มลูจาก

แหลง่ท่ีถ่ายทอดผ่านมมุมอง ประวิติศาสตรจ์ากการบอกเลา่จาก 14 ตลุา สงครามประชาชน ซึง่เป็นการมองเหตกุารณ ์14 

ตลุา ปัญหาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยไดอ้ยา่งทา้ทาย จงึท าใหเ้หน็ชดัวา่ การศกึษามิติทางการเมือง จาก

ภาพยนตรมี์ศกัยภาพสงูท่ีจะน ามาใชใ้นการศกึษาทางสงัคมศาสตรไ์ดดี้ในหลายแง่มมุ 

 

 

 

 

 

 



กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเช2าน้ี (2538) มี ‘แฟมิล่ีแมน’ และ ‘เวิร6กก้ิงวู;แมน’ :  

นวทัศน6ความเปCนชายกับความเปCนหญิงในยุคสมัยแหLงความพลิกผัน1 
 

        อภิสิทธิ์ ปานอิน (Email: panin4265@gmail.com)  

นิสิตปริญญาโท สาขาประวัติศาสตรH คณะอักษรศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย    
บทคัดยLอ 

บทความนี้ศึกษาภาพยนตร3 กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช2านี้ กำกับโดยบัณฑิต ฤทธิ์ถกล ซึ่งนำเสนอปHญหาของพLอแมL

และลูกจากครอบครัวชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ  ในตUนทศวรรษ 2530 นักวิจารณ3ตLางยกยLองใหUภาพยนตร3เรื่องนี้เป[น

ผลงานท่ียอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งของบัณฑิต ฤทธิ์ถกล ทั้งในเชิงการเลLาเรื่องและการวิพากษ3ปHญหาเด็ก ครอบครัว และ

สังคมภายใตUวิกฤตความเป[นสมัยใหมLของสังคมไทย ในขณะท่ีงานวิจัยกLอนหนUามักใหUความสำคัญกับภาพยนตร3เรื่องน้ี

ในฐานะภาพแทนของชีวิตเด็กชนชั้นกลางท่ีไดUรับผลกระทบจากการหยLารUางของพLอแมL และเด็กเรLรLอนท่ีตกเป[นเหย่ือ

ของแรงงานเด็กในระบบทุนนิยม กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเช2าน้ี จึงเป[นอุทาหรณ3ใหUผูUใหญLไดUตระหนักถึงปHญหาเด็กและเยาวชน 

ภาพยนตร3เรื่องน้ีจึงทำหนUาท่ีเสมือนสมุดคูLมือแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการแกUปHญหาใหUกับครอบครัวและ

สังคม เพื่อใหUเด็กไดUรับความอบอุLนและเติบโตอยLางมีความสุข อยLางไรก็ตามงานวิจัยชิ้นน้ีตั้งสมมติฐานที่แตกตLาง

ออกไปและพิจารณาภาพยนตร3เรื ่องนี้ดUวยวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร3สังคมและวัฒนธรรม และภาพยนตร3ศึกษา 

บทความวิเคราะห3องค3ประกอบตLาง ๆ ในภาพยนตร3 ทั้งบทสนทนา การถLายภาพ การลำดับภาพ การจัดแสง สี เสียง 

และรวมถึงโปสเตอร3ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร3ประเภทหน่ึง โดยใชUมุLงวิเคราะห3ตัวบทเชิงวาทกรรม บทความ

ช้ีใหUเห็นวLา กาลครั้งหน่ึงเม่ือเช2าน้ี กำลังรLวมถกเถียงในประเด็นคุณคLาและคLานิยมท่ีเก่ียวกับเพศสภาพ และความกังวล

ในยุคสมัยแหLงความพลิกผันยุคสมัยหนึ่งของสังคมไทยสมัยใหมL อันเป[นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมซ่ึงสืบเน่ืองจากการเกิดข้ึนของมโนทัศน3 ‘แฟมิล่ีแมน’ (family man), ‘เวิร3กก้ิงวูUแมน’ (working woman) และ 

จิตวิทยาเด็กและวัยรุLน จากทศวรรษกLอนหนUา ตรงขUามกับงานวิจัยกLอนหนUาที่เสนอวLาภาพยนตร3เรื่องนี้คือความ

พยายามท่ีจะนำสตรีชนช้ันกลางกลับไปสูLความเป[นแมLตามจารีตประเพณี บทความช้ินน้ีเสนอวLา กาลคร้ังหน่ึงเม่ือเช2าน้ี 

ใหUความชอบธรรมกับนวทัศน3 ‘แฟมิลี่แมน’ ในฐานะเครื่องธำรงสถานภาพปtตาธิปไตยของผูUชายครอบครัวชนชั้นกลาง 

ในขณะที่ยอมรับและสLงเสริมความเป[นหญิงแบบใหมLผLานนวทัศน3 ‘เวิร3กกิ้งวูUแมน’ ไปพรUอมกัน กระนั้น กาลครั้งหน่ึง

เมื่อเช2าน้ี ไมLไดUมุLงแตLผลิตซ้ำวาทกรรมความรักของพLอแมLในฐานะเครื่องเยียวยาปHญหาวัยรุLนท่ีขาดความอบอุLนเทLาน้ัน 

หากแตLเสนอทางออกในมิติของจิตวิทยาครอบครัวอยLางเป[นรูปธรรมชัดเจนผLานการใชUอุปลักษณ3กิจกรรมการเลLา

นิทาน ไดUแกL ความใกลUชิดระหวLางพLอแมLและลูก ในฐานะเครื่องประสานสายใยรักของครอบครัวในยุคอุตสาหกรรม

ใหมLของทศวรรษ 2530 กาลครั้งหนึ่งเมื่อเช2าน้ี จึงโดดเดLน กUาวหนUาและทันสมัยในทางทัศนคติและมโนทัศน3เกี่ยวกับ

เพศสภาพ ความเป[นหญิง และความเป[นชาย ในยุคที่สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยLางมหาศาลยุค

สมัยหน่ึงในประวัติศาสตร3ไทยสมัยใหมL 

 
 

 
1 งานวิจัยชิ้นนี้เป/นส1วนหนึ่งในวิทยานิพนธ9 “ภาพยนตร9ไทยกับการสรAางการรับรูAปCญหาสังคม ทศวรรษ 2510 ถึงทศวรรษ 2530” ของ

อภิสิทธิ์ ปานอิน อาจารย9ที่ปรึกษา ผูAช1วยศาสตราจารย9 ดร. ตุลย9 อิศรางกูร ณ อยุธยา และวิทยานิพนธ9ไดAรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ9 2564 ของ

หอภาพยนตร9 (องค9การมหาชน) 



 



  



 การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศ CLMV 

ภาณรุักษ์ ต่างจิตร 
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

panurak7209@gmail.com 

ปัจจัยทางการเมืองทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกือบทุกประเทศใน CLMV ยกเว้นกัมพูชา ถูกควบคุมอย่าง

เข้มงวดโดยรัฐผ่านการเซ็นเซอร์ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อต้านอำนาจรัฐ ทำให้ภาพยนตร์ที่ผลิต

ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเป็นแนวคอมเมดี้ เพื่อเลี่ยงผลกระทบทางการเมือง และลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนสำหรับผูส้รา้งภาพยนตร์ 

ในช่วงทศวรรษ 1920-1940 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในกัมพูชา และเมียนมา เคยได้ชื่อว่าเป็นแนวหน้าของอุษาคเนย์ แต่กลับ

ชะงักงันลงในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของแต่ละประเทศ กรณีกัมพูชาซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เคยรุ่งเรือง และ

ส่งออกไปหลายประเทศ โดยกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เคยเจาะตลาดภาพยนตร์ไทยสำเร็จ  แม้ขณะอยู่ในช่วง

พิพาทถึงขั้นประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูต แต่อุตสาหกรรมภาพยนตร์กัมพูชาได้ล่มสลายลงในยุคเขมรแดงเรืองอำนาจ 

นักแสดงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงการภาพยนตร์จำนวนมากเสียชีวิตและอพยพออกนอกประเทศ แม้จะมีความพยายาม

ฟื้นฟูขึ้นใหม่ แต่เงื่อนไขทางเทคนิค และการขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และทุนสร้าง ทำให้อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์กัมพูชาไม่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้เหมือนอดีต 

สำหรับเมียนมานั้นเคยได้ชื่อว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งอุษาคเนย์  แต่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่มีการเซ็นเซอร์

อย่างเข้มงวดได้ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพของภาพยนตร์ลง  จนทำให้ภาพยนตร์ 1 ใน 3 ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแนว

คอมเมดี้ มีเนื ้อหาตลกทางเพศ ที่ตัวละครแสดงออกเกินจริง รวมทั้งลักษณะกีดกันทางเพศ และละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของตะวันตกยังทำให้อุปกรณ์ถ่ายทำและฟิล์มหายาก การผ่อนคลายการเซ็นเซอร์ 

และการคว่ำบาตรจากต่างประเทศที่คลี่คลายลงหลังการเลือกตั้งปี 2015  ทำให้เกิดความพยายามในการฟื้นฟูอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์เมียนมาโดยผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ และเปิดแผนกภาพยนตร์

และละครขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ แต่ไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควรจากการขาดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และอุปกรณ์การสร้างภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม การเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดของรัฐยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเมียนมา  

ในส่วนของเวียดนาม อุตสาหกรรมภาพยนตร์เคยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ ในช่วงสงครามเวียดนาม โดยเวียดนาม

เหนือเน้นการผลิตภาพยนตร์สารคดีโฆษณาชวนเช่ือเกี่ยวกับสงคราม และละคร ขณะที่เวียดนามใต้เน้นภาพยนตร์สารคดีและ

แนวคอมเมดี้  หลังการรวมประเทศ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่ผลิตเป็นสารคดีและแนวสัจสังคมนิยมเน้นเรื่องราวการปฏิวัติ และ

ผลจากสงคราม การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจตลาด (Đổi Mới) ในปี 1986  รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการเซ็นเซอร์ของรัฐบาล

คอมมิวนิสต์ ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เวียดนามที่ดูเหมือนกำลังฟื้นตัวกลับต้องดิ้นรนแข่งขันกับวิดีโอและโทรทัศน์ ที่ส่วน



หนึ่งเกิดจากการลดการอุดหนุนของรัฐบาล รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดทุน เห็นได้จากจำนวนภาพยนตรท์ี่

ผลิตในประเทศซึ่งลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1987 ขณะทีผู่้ชมภาพยนตร์คงจำกัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง

เป็นส่วนใหญ่ การเติบโตของโรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ทั่วประเทศหลังปี 2000 ได้ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เวียดนามเริ่ม

กระเตื้องขึ้นแต่ก็ประสบปัญหาไม่ต่างกับกัมพูชาและเมียนมา คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ การฝึกอบรม และทุน

สร้าง รวมทั้งการแข่งขันกับภาพยนตร์ต่างประเทศจากจีน และเกาหลี 

ขณะที่ลาวนั้นหลังเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 1975 ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นสารคดีโฆษณาชวนเช่ือและปลุกเร้า

อุดมการณ์ทางการเมืองที่ผลิตโดยพรรคและรัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับเวียดนาม ทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่หันไปชมภาพยนตร์

ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหาและคุณภาพดีกว่า หลังเปิดประเทศ  มีความพยายามของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของลาว แต่นโยบายของรัฐบาลที่ยังคงเข้มงวดในการเซ็นเซอร์ส่งผลให้เนื้อหาภาพยนตร์มีความ

จำกัด ทำให้ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นแนวคอมเมดี้และแนวโรแมนติก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็น

วัยรุ่น อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐได้เริ่มผ่อนปรนและเปิดกว้างเนื้อหาของภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น 

ภาพยนตร์เกี่ยวกับ LGBT นอกจากปัญหาสำคัญที่ไม่แตกต่างจากประเทศอื่น คือ ทุนสร้างแล้ว อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

ลาวยังประสบกับปัญหาขนาดของตลาดผู้ชมที่จำกัดจากจำนวนประชากรของประเทศที่มีเพียง 7.062 ล้านคน 

การที่รัฐบาลเกือบทุกประเทศมองว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยังไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการ

ส่งออกและมีขีดความสามารถแข่งขันต่างประเทศได้ ทำให้มีกัมพูชาเพียงประเทศเดียวที ่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยการประกาศจะไม่เก็บภาษีภาพยนตร์ที่ผลิตในประเทศตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไปจนถึงปี 2028 

ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศต่างๆ ใน CLMV ส่วนใหญ่จึงเป็นบทบาทขององค์กรวิชาชีพ 

เ ช ่ น  Myanmar Motion Picture Association ข อ ง เ ม ี ย น ม า  Vietnam Association of Film Promotion and 

Development ของเวียดนาม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเกือบทุกประเทศต่างให้ความสำคัญกับการเข้ามาเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์

ของต่างประเทศ (Film Destination) มากกว่า ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีก

ด้วย เช่น บทบาทของ Phnom Penh Film Commission (PPFC) ในกรณีของกัมพูชา หรือความร่วมมือระหว่างเวียดนาม

และอินเดียในการใช้เวียดนามเป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ของบอลลีวูด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอินเดีย หลังจาก

เคยประสบความสำเร็จในการเป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Kong: Skull Island 

การที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ CLMV กำลังอยู่ในช่วงระยะการฟื้นฟู จากจำนวนโรงภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้น 

การสร้างภาพยนตร์ของผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยการจัดเทศกาลภาพยนตร์ขึ้น แต่ลักษณะร่วมกันของ

ทุกประเทศ คือ แม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายการเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดหลังเปลี่ยนผ่านทางการเมือง ซึ ่งทำลายความคิด

สร้างสรรค์และคุณภาพของภาพยนตร์ แต่เงื่อนไขทางเทคนิค การขาดแคลนบุคลากร และทุนสร้าง ทำให้ไม่สามารถผลิต

ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายที่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้ รวมทั้งความได้เปรียบของ

ไทยเมื่อเทียบกับหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเกาหลี จากการที่ประเทศ CLMV มีความใกล้ชิดในด้านวัฒนธรรมกับไทย 

ทำให้มีรสนิยมคล้ายคลึงกัน สามารถเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยได้ง่าย และผู้ชมในประเทศเหล่านี้ต่างมีประสบการณ์ใน

การเสพสื่อโทรทัศน์ละครไทยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาเป็นระยะเวลายาวนาน เห็นได้จากภาพยนตร์ไทยที่ได้รับ

ความนิยมและประสบความสำเร็จด้านรายได้เป็นอย่างมากในประเทศ CLMV จะเป็นเรื่องผี ซึ่งเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เช่นบ่น

เรื่อง “พ่ีมาก พระโขนง’ ในแง่ของความนิยมจากรายได้ แต่หากเทียบกับภาพยนตร์เรื่อง “นาคี 2” สำหรับกรณีของเวียดนาม 

กลับตรงกันข้าม เนื่องจากพญานาคไม่ได้เป็นความเช่ือสำคัญของคนเวียดนามเช่นคนลาวหรือคนกัมพูชา ทำให้ภาพยนตร์ไทย



มีโอกาสอย่างมากในการเจาะตลาดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น หากรวมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขยายตัวของความเป็น

เมือง (Urbanization) การเติบโตทางเศรษฐกิจ และประชากรที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดของประเทศ CLMV มีความ

น่าสนใจและเป็นโอกาสในการผลักดันให้ไทยสามารถเป็นผู้นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภูมิภาคได้ 



ผู้หญิง กับ ปืน (Babae at baril) (2019) – ฟิลม์นวัร์เฟมินิสตแ์ห่งเกซอนซิตี:  
การเมืองเร่ืองความตาย (Necropolitics) แห่งโรควทิยาความรุนแรง ระบบทุนนิยม และปิตาธิปไตยในฟิลิปปินส์ 

 
 

รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา 
ภาควิชาภาษาองักฤษ 

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Verita.S@chula.ac.th 

 
 

บทคดัยอ่ 
ผู้หญิง กับ ปืน (Babae at baril) (2019) เป็นผลงานก ากบัเด่ียวงานแรกของ เรย ์เรด (Rae Red) ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเล่าเร่ืองราว
ของผูห้ญิงนิรนามคนหน่ึง (Janine Gutierrez) ผูเ้ป็นพนักงานในห้างสรรพสินคา้ เธอเผชิญกบัการถูกรังแกในท่ีท างาน 
ทศันคติเหยยีดเพศในระนาบและระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่เจา้นายท่ีติเร่ืองการแต่งตวัสวมถุงน่อง กลุ่มผูช้ายขา้งถนนท่ีตะโกนแซว
รังควานใหเ้ธอยิม้หวาน คนขายของช าร้านเลก็ ๆ (sari-sari store) ท่ีขายผา้อนามยัสกปรกใหเ้ธอ จนถึงการถูกเพ่ือนร่วมงาน
ข่มขืนอยา่งทารุณ งานวิจยัช้ินน้ีมุ่งวิเคราะห์วิธีท่ีภาพยนตร์เร่ือง ผู้หญิง กับ ปืน ดดัแปลงคุณลกัษณะบางประการของฟิลม์
นัวร์ (Film Noir) ท่ีตั้งบนโลกทศัน์ชายเป็นใหญ่ มิเพียงเพื่อวิพากษ์ฟิล์มนัวร์/นีโอนัวร์ประเภทท่ีมุ่งเน้นเน้ือหาใชค้วาม
รุนแรงเพื่อลา้งแคน้ หากยงัเพื่อช าแหละความรุนแรง ระบบทุนนิยม และปิตาธิปไตยในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในบริบท
การเมืองเร่ืองความตาย (necropolitics) แห่งสงครามยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใตป้ระธานาธิบดี โรดรีโก ดู เตร์เต 
งานวิจยัน้ีเสนอว่ามองเผิน ๆ ผู้หญิง กับ ปืน ดูจะเป็นแนวการใช้ความรุนแรงแกแ้คน้และสร้างอ านาจให้ผูห้ญิงท านอง 
“หนามยอกเอาหนามบ่ง” แต่เม่ือพินิจอยา่งถ่ีถว้น ผูช้มจะพบวา่เรย ์เรด เล่ียงภาพจ าเจ (cliché) โดยบอกเล่าเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาของปืนก่อนท่ีผูห้ญิงนิรนามจะบงัเอิญไดม้นัมาในครอบครอง การเล่าเร่ืองไม่เรียงล าดบัเวลาเป็นเส้นตรง (non-
linear) และบทสรุปท่ีสรุปไม่ได ้น าพาผูช้มไปพบกบับรรดาผูช้ายท่ีการตดัสินใจใชปื้นกระบอกนั้นไดเ้ปล่ียนชีวิตของพวก
เขาโดยส้ินเชิง (จากต ารวจท่ีใชอ้  านาจในทางมิชอบ ลูกชายของต ารวจ ไปจนถึงเดก็หนุ่มสมาชิกแก๊งท่ีใชปื้นฆ่าเจา้ของบา้น
ท่ีตนไปปลน้ทรัพย)์ ผู้หญิง กับ ปืน ไม่ใชว้าทกรรม “ผูช้ายคือขยะ” (“Men are trash”) เป็นค าพูดตดัสินอยา่งเหมารวม หาก
ตีความมนัเป็นจุดตั้งตน้เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ฉากสลมั เสียงดนตรี และซีนการมีชีวิตอยา่งปากกดัตีนถีบในเกซอนซิตี
สะทอ้นวา่ระบบทุนนิยมและปิตาธิปไตยมีส่วนหล่อหลอมปัจเจกไม่วา่เพศใดก็ตามใหเ้ลือกความรุนแรงเป็นทางออกง่าย ๆ 
ในชีวติ การต่อสู้ของเฟมินิสตค์งไร้ประโยชน์หากการมีปืนกระบอกหน่ึงในครอบครองเท่านั้นท่ีท าใหผู้ห้ญิงนิรนามในเร่ือง
มีปากมีเสียงและทรงอ านาจข้ึนมา แมค้วามรุนแรงดูจะเป็นวิธีแกปั้ญหาฉับพลนั แต่ ผู้หญิง กับ ปืน ช้ีว่ามนัไม่ใช่หนทาง
รักษาสังคมท่ีป่วยไขไ้ดย้ ัง่ยนื 

mailto:Verita.S@chula.ac.th


 



ยอดมนุษย์ไทยไม่ไดม้าจากเนบิวล่า M78:  
อุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนากับภาพยนตร์โทคซุัทสึสัญชาติไทย 

 
ชานนท์ ลัภนะทิพากร 

jay_chanon@hotmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
งานนำเสนอชิ้นนี้เป็นความพยายามศึกษาความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์โทคุซัทสึ (ญี่ปุ่น: 特撮/
ตัวอักษรโรมัน: Tokusatsu) หรือภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์แนวหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดง
ด้วยมนุษยแ์ละใช้เทคนิคพิเศษทำด้วยมือมนุษย์ เล่าเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ แฟนตาซี หรือเรื่องสยอง
ขวัญ (ตัวอย่างเช่น สัตว์ประหลาดร่างยักษ์ก็อตซิลล่า “Godzilla” ไอ้มดแดงอาละวาด “Kamen 
Rider” ขบวนการห้าสี “Super Sentai” หรือยอดมนุษย์ “Ultraman”) กับ “ภาพยนตร์โทคุซัทสึ
สัญชาติไทย” (ภาพยนตร์แนวนี้ที่ผลิตในประเทศไทย) อาทิ หนุมานพบ ๗ ยอดมนุษย์ (๒๕๑๗) และ 
หนุมานพบ ๕ ไอ้มดแดง (๒๕๑๗) ผลงานของบริษัทไชโยโปรดักชันส์ ผ่านการพินิจพิเคราะห์เนื้อหา
ภาพยนตร์และบริบทแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิ บริบททางประวัติศาสตร์ 
อุดมการณ์ทางศาสนาและการเมือง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า บริบทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบสร้างภาพยนตร์โทคุซัทสึสัญชาติไทยให้มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากภาพยนตร์ต้นตำหรับ
จากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะบริบทของอุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนาที่ส่งผลต่อตัวละครนำ
และพฤติการณ์ของตัวละคร จนกระทั่งถูกชาวญี่ปุ่นวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการบิดเบือนมรดกทาง
วัฒนธรรมของยอดมนุษย์ (Chaiyo Production's Hypocrisy of the Ultraman Legacy) 
 
 

คำสำคัญ: ไชโย, โทคุซัทสึ, ภาพยนตร์, ยอดมนุษย์, หนุมาน 



บทคดัย่อ  

พจิารณาหนัง Ten Years  และ Ten Years Thailand ในฐานะหนัง counter hegemony และ anti establishment 

บดินทร์ เทพรัตน์ 

หนงัฮ่องกง Ten Years (2015) และหนงัไทย  Ten Years Thailand (2018) เป็นหนงัท่ีมีบริษทัร่วมออกทุนสร้างเดียวกนั

และใชค้อนเซปตเ์ดียวกนั นัน่คือการเป็นหนงัรวมหนงัสั้นหลายเร่ืองจากหลายผูก้  ากบั โดยใหผู้ก้  ากบัแต่ละคนจินตนาการวา่

อนาคตใน 10 ปีขา้งหนา้ สังคมและการเมืองจะออกมาเป็นรูปแบบใด  

เราสามารถมองหนงัสองเร่ืองน้ีไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น หนงัขา้มชาติ (transnational cinema), หนงัอนาคตแนวดิสโท

เปีย (dystopia) เป็นตน้ แต่ผูศึ้กษาเลือกท่ีจะมองหนงัในฐานะหนงัท่ีต่อตา้นอ านาจน าในเชิงการเมือง (counter hegemony) ในแง่

ของเน้ือหาและรูปแบบการถ่ายทอด รวมถึงมองหนงัในฐานะหนงัท่ีคดังา้งระบบเดิม (anti establishment) ในเชิงการสร้างและ

จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 

ส าหรับความเป็นหนงั counter hegemony ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาจาก "เน้ือหา" และ "รูปแบบการถ่ายทอด" ของหนงัซ่ึงมี

ลกัษณะต่อตา้นและคดังา้งอ านาจของผูป้กครอง ทั้งในฉบบัฮ่องกง (ต่อตา้นอ านาจน าจากรัฐบาลจีนแผน่ดินใหญ่ท่ีปฏิเสธ "หน่ึง

ประเทศ สองระบบ") และฉบบัไทย (ต่อตา้นอ านาจน าจากรัฐบาลทหารเผดจ็การและศกัดินา)  

ส าหรับความเป็นหนงั anti establishment ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาจาก "การสร้างภาพยนตร์" ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้ทาง

จนถึงปลายทาง ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างและคดังา้งโมเดลการสร้างหนงัฮ่องกงและหนงัไทยแบบเดิม 

ดว้ยความท่ีภาพยนตร์นั้นเป็นส่ือท่ีมกัถูกครอบง าโดยกลไกของรัฐและการแสวงหาผลก าไรจากนายทุน ท าใหล้กัษณะ 

counter hegemony และ anti establishment ของหนงัสองเร่ืองน้ีจึงควรถูกพิจารณาในฐานะส่ิงท่ีร่วมกนัคดังา้งการถูกครอบง า 

นอกจากนั้นมนัยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงเส้นทางใหม่ๆ ท่ีสามารถน าพาภาพยนตร์หลุดพน้ไปจากการครอบง าแบบเดิมได ้

 



 



เสียงหัวเราะจากทศวรรษ 2540: 

ภาพยนตร์ “ตลกไทย” หลังสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  

อิทธิเดช พระเพ็ชร 

 

 

 

บทคัดย่อ 

 หลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต้มย ากุ้งในปี 2540 ภาพยนตร์ไทยได้ยกสถานะความส าคัญกลายเป็นบ่อน  า

บ าบัดความโกรธและความโหยหาวันคืนชื่นสุขของสังคมไทย จนปรากฏกระแสแนวภาพยนตร์แบบ “โหยหาอดีต” 

เพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกของคนในสังคม อย่างไรก็ดีภายใต้ความโหยหาอดีต ภาพปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจ

ในห้วงเวลาดังกล่าวคือ กระแสภาพยนตร์ “ตลกไทย” โดยเฉพาะจากกลุ่มนักแสดงตลกที่เติบโตมาจากวงการตลก

ค่าเฟ่ และกระโดดขึ นรถไฟแห่งวงการภาพยนตร์ไทยในเที่ยวสุดท้ายให้พ้นจากสถานีค่าเฟ่ที่ก าลังล่มสลายเพราะ

พิษเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ “นักแสดงตลก” ในภาพยนตร์ตลกไทย เป็นทั งร่างทรงตัวแทนแห่งความอัดอั นเอาคืนของ

คนในสังคม ดังปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง “มือปืน/โลก/พระ/จัน” ( 2544) และ “7 ประจัญบาน” (2548) ขณะที่

ภาพยนตร์ “ตลกไทย” ก็กลายเป็นทั งโลกจ าลองสังคมหมู่บ้านไทยในอดีตให้โหยหาและเป็นภาพแทนของการ

เผชิญและจัดการกับปัญหา ดังเช่นภาพยนตร์รายได้สูงสุดของปี พ.ศ. 2545 อย่าง “ผีหัวขาด” รวมทั งเป็นกระจก

สะท้อนภาพความคลี่คลายของสังคมไทยออกจากภาพอุดมคติสังคมหมู่บ้าน กลับคืนสู่สังคมปัจจุบันที่กลายเป็น

ชุมชนเมืองหรือกึ่งเมือง จากภาพยนตร์ที่ล้วนท ารายได้เป็นกอบเป็นก าในช่วงปลายทศวรรษ 2540 อย่าง  บอดี 

การ์ดหน้าเหลี่ยม (2547) และหลวงพี่เท่ง (2548) รวมทั งภาพยนตร์ตลกที่อาจจะเป็นจุดเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านทาง

รสนิยมตลกในทศวรรษต่อมาอย่าง พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า (2548) และแสบสนิท ศิษย์สายหน้า (2549) ก่อน

ภาพยนตร์ตลกจะเข้าสู่เสียงหัวเราะแบบสมัยใหม่ในทศวรรษ 2550 ด้วยอิทธิพลจริตของสังคมชนชั นกลางที่

กลับมาเป็นแกนหลักของความเจริญเติบโตทางสังคม  

 

                                                            
 นักวิชาการอิสระ 



การพากย์ภาพยนตร์ตลกข้ามชาติของทีมพากย์พันธมิตรและการต่อรองการนิยามภาพยนตร์ในบริบทชาติ 

THE TRANSNATIONAL COMEDY FILM DUBBING OF PHANTAMIT DUBBING TEAM AND THE 

NEGOTIATING DEFINATION OF NATIONAL CINEMA 

 

 งานวิจัยน้ีมุ ่งศึกษาการต่อรองทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ที่ปรากฏผ่านการพากย์

ภาพยนตร์ตลกข้ามชาติของทีมพากย์พันธมิตร เพื่อขยายขอบเขตการนิยามภาพยนตร์ในบริบทชาติ (national 

cinema) จากแต่เดิมท่ีมักให้ความสนใจกับการศึกษากลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ชม ให้ครอบคลุมไป

ถึงการศึกษาตัวตน (agency) ของแรงงานในบริบทแวดล้อมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์  โดยเฉพาะนักพากย์ ผู้มี

บทบาทสำคัญในการสร้างนิเวศวัฒนธรรมทางภาพยนตร์ (film ecology) ในยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์

ภาพยนตร์ไทย 

 งานวิจัยเริ่มสำรวจและประมวลขอบเขตนิยามภาพยนตร์ในบริบทชาติของประเทศไทย ซึ่งส่วนมากให้

ความสำคัญกับการผลิตภาพยนตร์ และตระกูลภาพยนตร์ต่างๆ (genre) และสืบค้นการศึกษาเกี่ยวกับยุคสมัยแห่ง

การเกิดขึ้นของภาพยนตร์ไทยข้ามชาติในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ตลอดจนถึงการมุ่งตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์นิพนธ์

ของภาพยนตร์ ที่ครอบคลุมถึงการเติบโตของมหรสพภาพยนตร์ในท้องที่และรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึง

ภาพยนตร์นำเข้าจากเอเชียตะวันออกท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทยผ่านการพากย์  

 โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษามิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการพากย์ ผ่านการวิเคราะห์มุกตลกในบทพากย์ของ

ภาพยนตร์ตลกข้ามชาติสัญชาติเอเชียตะวันออก ที่ได้รับการพากย์โดยทีมพากย์พันธมิตรจำนวน 8 เร่ือง ได้แก่ นัก

เตะเสี้ยวลิ้มย่ี (Shaolin Soccer) ค.ศ. 2001, ศึกป่วนฟ้า โรงเรียนมหาเวทย์ (Volcano High) ค.ศ. 2001, ส่งเจ้า

พ่อไปเรียนหนังสือ (My Boss, My Hero) ค.ศ. 2001, คนเล็กหมัดเทวดา (Kung Fu Hustle) ค.ศ. 2004, ว่ิง 

กระเตง ฟัด (Rob-B-Hood) ค.ศ. 2006, คนเล็กของเล่นใหญ่ (CJ7) ค.ศ. 2008, ร็อคนรกโยกลืมติ๋ม (Detroit 

Metal City) ค.ศ. 2008 และ แก๊งม่วนป่วนไทยแลนด์ (Lost in Thailand) ค.ศ. 2012 ควบคู่ไปกับการสืบค้น

บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมุกเหล่านั้น อาทิ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนถึงประเด็นทาง

วัฒนธรรม เช่น ชนช้ัน เช้ือชาติ และเพศสภาพ 

 จากการสำรวจเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่า การพากย์มุกตลกของทีมพากย์พันธมิตร สะท้อนการปรับเปลี่ยน

ภาพยนตร์ข้ามชาติให้มีลักษณะของมหรสพท้องถิ่น และวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตและอารมณ์ขันของชนช้ันแรงงานในสังคมไทย โดยมุกตลกที่พบในกรณีศึกษาในเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะ

หยาบคาย เสียดสี และขาดความถูกต้องทางการเมือง (politically correct) สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของการ

ประกอบสร้างจินตกรรมความเป็นไทย ที่ต่อรองกับวัฒนธรรมกระแสหลักผ่านประเด็นของชนชั้น และจริตแห่งการ

แสดงออก โดยการต่อรองนี้มีภาวะความเป็นท้องถิ่นและชาตินิยมที่ไม่ลงรอยกับแนวคิดความเท่าเทียมและความ



เป็นประชากรโลก (cosmopolitanism) ซึ่งเสนอให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนภาพยนตร์ข้ามชาติ ให้เป็นภาพยนตร์ใน

บริบทชาติ (national cinema) ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้อย่างน่าสนใจ  

 

คำสำคัญ: การพากย์ภาพยนตร์, ทีมพากย์พันธมิตร, ภาพยนตร์ในบริบทชาติ, การต่อรองทางวัฒนธรรม, 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย 
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